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فاعلية بسنامج قائم على إسرتاتيجيات التعلم املهظم ذاتيًا يف  "
طالب املسحلة السسم الفين وفاعلية الرات لدى  تهمية مهازات

 " الجانوية الصهاعية
 د/ حسن حممد حويل خليفة

  مستخلص البحح: 
فاع١ًٝ بسْاَخ قا٥ِ ع٢ً بعض إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝاا    ١عسفإىل َ ايدزاض١ تٗدف

يف ت١ُٝٓ َٗاازات ايسضاِ اي اف ٚفاعًٝا١ ايارات ياد٣ زتُٛعا١ َأ  األو ايؿاا ايٍٚ اي ااْٟٛ            
بسْازتاا  تعًُٝٝاا  َعتُادا  عًا٢ إضارتاتٝحٝات اياتعًِ        ٚيتركٝل أٖداف ايدزاض١ أعاد  ايؿٓاعٞ.

يف بعااض َٛقااٛعات ايسضااِ اي ااف ي ااألو ايؿااا ايٍٚ اي اااْٟٛ ايؿاآاعٞ  نُااا  املاآعِ ذاتٝااا  
ٚ  أعااد ابترااازا   يكٝاااع َٗااازات ايسضااِ ا   ابترااازا  يكٝاااع فاعًٝاا١  ي ااف يااد٣ زتُٛعاا١ ايدزاضاا١  

ابترااز  اااا  ايرات. ٚقد مت ت رٝل أداتاٞ ايكٝااع يف ايدزاضا١ تابترااز قٝااع َٗاازات ايسضاِ اي اف         
ٝا   ٚبعدٜا  ع٢ً زتُٛعيت ايدزاض١ تايتحسٜر١ٝ ايايت دزضام َٛقاٛعات    قٝاع فاع١ًٝ ايرات( قرً

ٚقااد تٛؾااًم  .ظ املٛقااٛعات باي سٜكاا١ ايتكًٝدٜاا١( ايربْاااَخ املعااد  ٚايكاااب ١ اياايت دزضاام ْ اا  
ايدزاض١ إىل عد٠ ْتا٥خ  أُٖٗا ت ٛم  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ ع٢ً  ألو اجملُٛع١ ايكاب ١ 

( يف ايت رٝاال ايرعاادٟ يهااٌ َاأ ابتراااز قٝاااع َٗااازات 0...تب ااسٚم داياا١ إذؿااا٥ٝا  عٓااد َطاات٣ٛ 
  ٚٚجٛد عألقا١ ازترا ٝا١ َٛجرا١ باا َٗاازات ايسضاِ اي اف         ايسضِ اي ف  ٚابتراز فاع١ًٝ ايرات

 ٚفاع١ًٝ ايرات يد٣  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ.

ايتعًِٝ اي اْٟٛ   فاع١ًٝ ايرات   6 ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا   َٗازات ايسضِ اي فايهًُات امل تاذ١ٝ
ايؿٓاعٞ.

The Effectiveness of a Program Based on Self Regulated Learning 
Strategies in developing Technical Drawing Skills and Self 

Effectiveness of Industrial School Students 

Dr. hasan mohamad kalefa 

Abstract : 
This study aimed at identifying the effectiveness of a program based on 

some strategies of self regulated learning in developing technical drawing 
skills and self effectiveness of first year industrial education students.To 
achieve the aims of the study, the researcher prepared an educational 
program based on self regulated learning strategies to some technical 
drawing subjects of first year industrial education students. He also 
prepared a test to test the students’ technical drawing skills and a test to 
measure self effectiveness. The two tools of the study (technical drawing 
skills and self effectiveness tests) were applied before and after the 
application of the program on two groups: the experimental that studied the 
program and the control that studied the traditional subjects.The results of 
the study showed that there was a statistical valid difference at (0.01) level 
in the post test for both the technical drawing skills measure and the self 
effectiveness test in favor of the experimental group.There was also a 
positive correlation between technical drawing skills and self effectiveness 
among the experimental group. 

Key words: Self regulated learning, technical drawing skills, self 
effectiveness, Industrial secondary education.  
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 مكدمة : 
ايعًُااٞ ٚايتهٓٛيااٛجٞ ٚااْ حاااز املعااسيف اياارٟ ٜتُٝااص ايعؿااس اذتااايٞ بايتكاادّ 

ٜ سض ع٢ً املؤضطات ايرتب١ٜٛ إٔ تعٌُ ع٢ً ت ٜٛس ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا7١ ملٛانرا١    
ايتؽريات ايٓاجت١ عٔ ٖرا ايت ٛز َٔ بألٍ إعاداد َاتعًُا قاادزٜٔ عًا٢ ايتهٝاا      
 ايٓ طاٞ ٚااجتُاااعٞ ٚاملعااسيف  ٚايتعاَااٌ َااغ ٖاارٙ ايااتؽريات  ٚإتكااإ يؽااات ايعؿااس 

  ٚإداز٠    ٚاضاااات ُاز ايٛقاااام    َٚعادتتٗااااا به ااااا٠٤ عايٝاااا١  ٚتهٓٛيٛجٝااااا املعًَٛااااات 
 اإلَهاْات ٚاملؿادز املتاذ١ يًتعًِ.

ٚيهااااٞ تااااتُهٔ املؤضطااااات ايتعًُٝٝاااا١ َاااأ إعااااداد َااااتعًُا ٜتطاااإُٛ بٗاااارٙ         
  حبٝا  تكاّٛ عًا٢       فٝحب ت ٜٛس إضرتاتٝحٝات ايتعًاِٝ ٚاياتعًِ بٗاا    ارتؿا٥ـ

حتُاااٌ قااادز نااارري َااأ املطااا٦ٛي١ٝ عااأ ناااٌ َاااا ٜاااستر      تااادزٜب املاااتعًُا عًااا٢  
ِ    بتعًُِٗ  ناملطا١ُٖ يف6 ؾاٝاؼ١ ايٖاداف ايتعًُٝٝا١         ٚتٓعاِٝ ٚتٛجٝا٘ اياتعً

  ٚايااٛعٞ  ٚخت ااٝ  ٚتٛجٝاا٘ عًُٝاااتِٗ ايعكًٝاا١ ضتااٛ حتكٝاال ايٖااداف ايتعًُٝٝاا١
  ٚاياااترهِ يف ايٛقااام ٚادتٗاااد    بايضاااايٝب ٚاإلضااارتاتٝحٝات املٓاضااار١ يتركٝكٗاااا   

ِ املطاات  ِ    خدّ يف إمتااااّ عًُٝاا١ اياااتعً      ٚباارٍ جٗاااد أناارب يف تٓعاااِٝ ب٦ٝاا١ اياااتعً
ٚإدزاى       َااغ ايتُٝااص ب اعًٝاا١ ذات عايٝاا١  ٚايتعاَااٌ َااغ َؿااادز ايااتعًِ املختً اا١  

ٖٚااارا َااااا ٜٗٝاااا٦ِٗ ياااا٘ ايااااتعًِ املاااآعِ ذاتٝااااا    قُٝااا١ َااااا ٜكَٛاااإٛ باااا٘ َاااأ َٗاااااّ.  
(Schunk,2008,463). 

  ذٝا    ذتًٍٛ املٓاضار١ دتاٛد٠ ايتعًاِٝ املٓػاٛد٠    ٜٚعد ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  أذد ا
إٕ آيٝات ايتٓعِٝ ايراتٞ تطاعد املتعًُا ع٢ً ايتُٝٝص ايدقٝل با املاد٠ اييت ٜتِ 

  ٚبايتااايٞ ضااٛف   تعًُٗااا بػااهٌ جٝااد  ٚاملاااد٠ اياايت ٜااتِ تعًُٗااا بػااهٌ أقااٌ جااٛد٠      
يت اٛم    بٌ ضاتٓعهظ ٖارٙ اي اعًٝا١ ٖٚارا ا     ٜٓعُٕٛ دزاضتِٗ بػهٌ أن س فاع١ًٝ

  ٞ   ٚعًاا٢ إصتاااش أْػاا ١ َٚٗاااّ ذٝاااتِٗ   املعااسيف عًاا٢ نافاا١ أْػاا ١ ايعُااٌ املدزضاا
   ٞ ٜٚؤنااد َاااى إُْٝااٞ ٚآبااسٕٚ أْاا٘ يهااٞ      (.001  2..6   بؿاا ١ عاَاا١ تفسؼااٌ ٚعًاا

ميهاأ تطااٌٗٝ ايااتعًِ ظتااب إٔ ٜهاإٛ يااد٣ اي ااألو ايسؼراا١ ٚايدافعٝاا١ ٚإٔ ٜهْٛااٛا       
ِ َٓعُا ذاتٝا  َٔ بألٍ إدزاى أِْٗ َط٦ٛيٕٛ ٚقادز  ٕٚ ع٢ً ت١ُٝٓ ذاتِٗ بأْ طاٗ

  ذٝ  ٜطاعد ذياو عًا٢ بًال زٚل اي اعًٝا١ ايراتٝا١ ياد٣ املاتعًِ   اا ٜصٜاد َأ           
 .(McInemey, et. Al., 1997, 687)ن ا٤ت٘ يف ع١ًُٝ ايتعًِ 

ٜٚعتُد ايتٓعِٝ ايراتٞ يًتعًِ ع٢ً جٗٛد اي األو يتٓعاِٝ تعًُٗاِ بايدزجا١     
١ٝ أٚ ذاتٝااا١ يتٓعاااِٝ ايطاااًٛى   ايااايت متهااآِٗ َااأ إٔ ٜطاااتخدَٛا عًُٝاااات غخؿااا    

ٟ    إضااارتاتٝحٝا  ٜٚكاااّٛ  (. 014  0..6     ٚأٜكاااا  تٓعاااِٝ ب٦ٝااا١ اياااتعًِ املراغاااس تبااادٚ
ايتٓعاااِٝ اياااراتٞ عًااا٢ أضااااع َػاااازن١ املاااتعًُا اي اعًااا١ يف عًُٝااا١ تعًُٗاااِ        
ارتاؾ١  ذٝا  ٜكاغ ٖاؤا٤ املتعًُإٛ ذٟٚ ايتٓعاِٝ اياراتٞ تؿاٛزا  ألٓاا٤ تعًُٗاِ          

 .(Zimmerman, 1999, 547)ٜؤنادٕٚ بأليا٘ عًا٢ َعادتا١ ٚت عٝاٌ َاا يادِٜٗ        
ٓعِ ذاتٝاا  عًا٢ تٓعاِٝ    يف ت طاريٙ يًاتعًِ املا    (Pintrich, 1995)ٜٚؤند بٓرتٜاتؼ  

 لألث جٛاْب يًتعًِ 6ٖٞ
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 ُٕٛٚايرٟ ٜػتٌُ ع٢ً قر  املؿادز َ ا6ٌ  ذاتٝا   ضًٛنِٗ إٔ املتعًُا ٜٓع  
   ٚ ًب املطاعد٠ َٔ اآلبسٜٔ نايسفام ٚايصَأل٤.    ٚب١٦ٝ ايدزاض١ ايٛقم

      ٌٜإٔ املاااتعًُا ٜٓعُااإٛ ذاتٝاااا  ايدافعٝااا١ ٚايعا  ااا١ َااأ باااألٍ قااار  ٚتعاااد
ٌ َعتكااداتِٗ    ٚتٛجاا٘ افاادف يًتهٝااا َااغ َت ًرااات     ايه ااا٠٤ 6 ايدافعٝاا١  َ اا

 املكسزات اييت ٜدزضْٛٗا.
     إٔ املاااتعًُا ٜٓعُااإٛ ذاتٝاااا  اضاااتخداّ ايعدٜاااد َااأ اإلضااارتاتٝحٝات املعسفٝااا١

   ٚايتٓعِٝ إلصتاش ْتا٥خ ايتعًِ.   ٚايتٛضٝغ أٚ اإلتكإ نايتطُٝغ

قدزا  َاا َأ عًُٝاات     ٚقد اذغ أيٝظ ٚشَسَإ إٔ مجٝغ اي ألو ٜطتخدَٕٛ
تدزٜرِٗ ع٢ً أداتٞ ااضت ٗاّ "ملاذا" ٚ"نٝاا"     ايتٓعِٝ ايراتٞ  ٚيهٔ عٓدَا ٜتِ

فااهِْٗ ٜتعًُاإٛ ٜٚعٗااسٕٚ ٚعٝااا  بايعألقااات اإلضاارتاتٝح١ٝ بااا ايعًُٝااات ٚايٓااٛاتخ  
  َٚاأ لااِ فٗااؤا٤ املتعًُاإٛ    ٚعٓااد ايكااسٚز٠ ٜعااديٕٛ إضاارتاتٝحٝاتِٗ ايتٓعُٝٝاا١

 ,Ellis & Zimmerman, 2001)ٚاي اعًٝا١ يترطاا َٗاازاتِٗ    يادِٜٗ ايدافعٝا١   

206) . 

ِ  أ١ُٖٝ تهُٔٚ ِ  اياتعً ٔ  اي األو  ْاٛػ  يف ذاتٝاا   املآع ِ  إىل ٜطاع٢  ايارٜ    تهاٜٛٓٗ
  َع٢ٓ ذا ايتعًِ جعٌ ٔع مبط٦ٛيٝت٘ ايٛعٞ َٔ َصًٜدا ٜعٗس ذاتٝا  املٓعِ فاملتعًِ

 باعترازٖااااا ايتعًُٝٝاااا١ ٚاملٗااااازات املػااااهألت إىل ٜٚٓعااااس   ايااااراتٞ يدا٥اااا٘ َٚساقراااا١
ِ  يف ٚااضاتُتاػ  َٛاجٗتٗاا  يف ٜسؼاب  حتدٜات ٔ  اياتعً ِ  إٔنُاا     بألفاا  َا  اياتعً
ًٝاااا املااآعِ    ٚاضاااتكألي١ٝ   َٚ اااابس٠ دافاااغ يدٜااا٘ اي ايااابإٔ ٜهااإٛ  يف ٜطاااِٗ ذات

٘  يف ٚلك١   ذاتٞ ٚاْكراط ّ  ٜطات ٝغ  أْا  يتركٝال  شتتً ا١  ضارتاتٝحٝات إ اضاتخدا
 (.623  2..6 ناٌَ ت يٓ ط٘ ٚقعٗايت اي ايتعًِ أٖداف

   ٚيف ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  ٜعاسف اي األو َتا٢ ٚنٝاا ٚ أ ٜ ًرإٛ املطااعد٠       
   ٜٚعٗسٕٚ َطتٜٛات أعًا٢ يف ايترؿاٌٝ أن اس َأ شَأل٥ٗاِ ايقاٌ تٓعُٝاا  ذاتٝاا         

َٚٔ ٖٓا فكد أؾرح َ ًرا  ًَرا  ملٛاج١ٗ اي سم ايتكًٝد١ٜ يف ايتعًِ ايكا٥ِ عًا٢  
  باإلقاااف١ إىل إضااٗاَات ٖاارا ايٓااٛػ َاأ ايااتعًِ يف َٛاجٗاا١    ٚااضااتعٗازاذت ااغ 

  َٚأ ٖٓاا أؾارح       ٚايتؽًاب عًا٢ قاعا اإلَهاْاات     ايعداد ايهارري٠ َأ املاتعًُا   
 ِ    ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  َاأ أن ااس املٛقااٛعات اياايت تًكاا٢ قرااٛا  يف زتاااات ايااتعً

َٚااااترُأل  َطااااؤٚي١ٝ تعًُاااا٘      ٚشتتااااازا  ذٝاااا  ٜهاااإٛ املااااتعًِ َػااااازنا  ٚفعاااااا  
 .(032  1..6تعردايٖٛاو  

نُا أند ايعدٜد َٔ ايراذ ا ع٢ً أ١ُٖٝ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املآعِ ذاتٝاا   
  ذٝاا  تٛجااد ايعدٜااد َاأ ايدياا١ ادتٖٛسٜاا١ اياايت        ٚدٚزٖااا يف ايعًُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١  

تؤناااد إٔ ايترؿاااٌٝ ايناااادميٞ ٚجاااٛد٠ ايٓتاااا٥خ ٜعتُااادإ بػاااهٌ َراغاااس عًااا٢    
داد ٚايكاادز٠ عًاا٢ ايتٓعااِٝ اياراتٞ يًطااًٛى ٚايعًُٝااات املعسفٝاا١ ٚايدافعٝاا١  ااضاتع 

  ذٝاا  ظتُااغ ايااتعًِ املاآعِ  ٚاير٦ٝٝاا١ مبااا ٜتٓاضااب َااغ َ ايااب املٛقااا ايتعًُٝااٞ
 .(Zimmerman, 1998تذاتٝا  با نٌ َٔ ايعٛاٌَ املعسف١ٝ ٚايدافع١ٝ 
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ايااتعًِ  ٜٚااس٣ شميسَااإ قااسٚز٠ َطاااعد٠ اي ااألو عًاا٢ اضااتخداّ إضاارتاتٝحٝات  
املاآعِ ذاتٝااا 7 يٕ ايتٓعااِٝ ايااراتٞ يًااتعًِ ٜطاااعدِٖ عًاا٢ تُٓٝاا١ َٗااازات ايااتعًِ    

  ٖٚرا َا ظتعً٘ َٓاضرا  ي األو ايتعًاِٝ    (Zimmerman, 2002, 66)َد٣ اذتٝا٠ 
  ذٝ  عتتاد ٖؤا٤ اي ألو إىل انتطاو َٗازات اياتعًِ َاد٣    اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ

 ٌ َا ٖٛ جدٜد يف ضٛم ايعٌُ.اذتٝا٠ مبا ظتعًِٗ َؤًٖا ملٛاج١ٗ ن

يف قاا٤ٛ َااا ضاارل ْٚعااسا  يعاادّ ٚجااٛد دزاضااات تٓاٚياام ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يف        
فكاد جاا٤ت ايدزاضا١     ااااا  عًا٢ ذاد عًاِ ايراذا      اااا زتاٍ ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿآاعٞ  

اذتايٝا١ يتحسٜاب بسْاااَخ  قاا٥ِ عًاا٢ إضارتاتٝحٝات اياتعًِ املاآعِ ذاتٝاا  ٚايتعااسف       
تُٓٝا١ َٗاازات ايسضاِ اي اف ٚفاعًٝا١ ايارات ياد٣  األو ايتعًاِٝ           ع٢ً فاعًٝتا٘ يف 

 اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

 مشكلة الدزاسة : 
ايعًُاااٞ ٚايتهٓٛياااٛجٞ املتطاااازػ إىل ذتُٝااا١ إٔ ٜتطاااًح عاَاااٌ       ٜاااؤدٟ ايت اااٛز 

املطتكرٌ باملعازف ٚاملٗاازات ٚايطاًٛنٝات ايايت تتاٛا٤ّ َاغ املاتؽريات ايتهٓٛيٛجٝا١        
ٚاإلقًُٝٝاا١ ٚايعاملٝاا١  َٚاأ لااِ فهْاا٘ َاأ ايكااسٚزٟ إعااداد  ايااب ايتعًااِٝ اي اااْٟٛ     

إٔ ايكا٣ٛ ايعاًَا١   ايؿٓاعٞ ٚتعًُٝ٘ ٚتدزٜرا٘ بأفكاٌ اي اسم ٚايضاايٝب  باعترااز      
ٖٞ ايكادز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َغ عٓاؾس اإلْتاد ايبس٣ يتٛفري َٓتخ أٚ بد١َ جباٛد٠  

 .ٚاملٓافط١ يف ايضٛام  ايعامل١ٝ عاي١ٝ ٚتهً ١ َٓخ ك١

ٚايسضاِ اي ااف ٖااٛ أذاد املكااسزات ايدزاضاا١ٝ املُٗاا١ ايايت ٜدزضااٗا  ايااب ايتعًااِٝ    
 اِٖٝ ٚاملٗازات ايضاض١ٝ اييت اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ  ذٝ  إْ٘ ٜهطر٘ زتُٛع١ َٔ امل

تتٝح يا٘ ايتعاَاٌ َاغ املٗٓدضاا يف َٛاقاغ ايعُاٌ  ٚقاسا٠٤ ايسَاٛش املختً ا١ املدْٚا١           
عًااا٢ املانٝٓاااات ٚفاااو غااا ستٗا  ٚفٗاااِ ستتااا٣ٛ ايهتٝراااات اإلزغااااد١ٜ ارتاؾااا١         
بتػؽٌٝ ٚؾٝا١ْ املعدات ٚاآلات. َٚغ ذيو فكد اذغ ايراذ  َٔ بألٍ شٜازاتا٘  

اي ا١ْٜٛ ايؿٓاع١ٝ اطت اض َطت٣ٛ ايترؿٌٝ  ٚقعا َٗاازات  يعدد َٔ املدازع 
ايسضِ اي ف يد٣  ألو ٖرٙ املدازع7 ٜسجغ إلتراػ اي سٜك١ ايتكًٝد١ٜ يف تدزٜظ 
ٖاارا املكااسز  ٚعاادّ إدزاى اي ااألو يًٗاادف اذتكٝكااٞ َاأ دزاضااتِٗ يًسضااِ اي ااف           

ًُااا٘ َٚاااد٣ اضااات ادتِٗ َٓااا٘ يف املطاااتكرٌ   اااا اْعهاااظ ضاااًرا  عًااا٢ زؼراااتِٗ يف تع 
 ٚانتطاو َٗازات٘. 

 ااا ضاارل تتُ ااٌ َػااه١ً ايدزاضاا١ اذتايٝاا١ يف تاادْٞ َطاات٣ٛ َٗااازات ايسضااِ           
اي ف  ٚقاعا فاعًٝا١ ايارات ياد٣  األو ايتعًاِٝ اي ااْٟٛ ايؿآاعٞ . يارا جاا٤ت           
ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف ستاٚي١ يعألد ٖرٙ املػه١ً َٔ بألٍ تكدِٜ بسْاَخ قا٥ِ ع٢ً 

تٝا  يت١ُٝٓ َٗازات ايسضِ اي ف ٚفاع١ًٝ ايرات يد٣ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذا
  ألو ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

 أهمية الدزاسة : 
 تتُ ٌ أ١ُٖٝ ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف َا 6ًٜٞ
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   ىل ااٖتُااّ باايتعًِٝ اي اف    َطاٜس٠ ااجتاٖات ايرتب١ٜٛ اذتدٜ ١ ايايت تادعٛ إ
ٚتاادزٜرِٗ يتًرٝاا١    ٚايتعًااِٝ ايؿاآاعٞ بؿاا ١ باؾاا١  ٚإعااداد  ألباا٘     عاََٛااا

 اذتٝاجات ضٛم ايعٌُ َٔ بألٍ َدابٌ ٚإضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ املٓاضر١.
     إيكاااا٤ ايكااا٤ٛ عًااا٢ اياااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا  ٚأُٖٝتااا٘ يف تُٓٝااا١ َٗاااازات ٚقااادزات

 املتعًُا  ٚحتكٝل أٖداف ايتعًِ املختً ١.
      أُٖٝا١ تاادزٜب  األو ايتعًااِٝ اي ااْٟٛ ايؿاآاعٞ عًا٢ اضااتخداّ إضاارتاتٝحٝات

تعًِ املٓعِ ذاتٝا  َٔ أجٌ إعدادِٖ يتعًِ َطتُس َد٣ اذتٝا7٠  اا ميهآِٗ   اي
 َٔ َٛاج١ٗ نٌ َا ٖٛ ذدٜ  يف زتاٍ ايتخؿـ.

     ِٝتكاادِٜ بسْاااَخ قااا٥ِ عًاا٢ ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا   ٜطاات ٝد َٓاا٘ َعًُااٞ ايتعًاا
اي ااااْٟٛ ايؿااآاعٞ يف إعاااداد باااساَخ  الًااا١   اااا ٜطااااعد يف حتكٝااال أٖاااداف   

 ٚايتعًِ. عًُٝيت ايتعًِٝ
       تااربش ايدزاضاا١ أُٖٝاا١ اضااتخداّ ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يف حتكٝاال فاعًٝاا١ اياارات

 يدٟ  ألو ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ  ٚعألق١ ذيو بترؿًِٝٗ اينادميٞ.

 الدزاسة : أهداف 
 ضعم ايدزاض١ اذتاي١ٝ يتركٝل ايٖداف ايتاي6١ٝ

     ًِاملاآعِ ذاتٝااا  يف ايسضااِ  بٓااا٤ بسْاااَخ تعًُٝااٞ قااا٥ِ عًاا٢ إضاارتاتٝحٝات ايااتع
 اي ف ي ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

    تعسف فاع١ًٝ ايربْاَخ املعد يف ت١ُٝٓ َٗازات ايسضِ اي ف يد٣  األو ايؿاا
 ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

        ٍٚتعسف فاع١ًٝ ايربْاَخ املعد يف تُٓٝا١ فاعًٝا١ ايارات ياد٣  األو ايؿاا اي
 اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

  َٗااازات ايسضااِ اي ااف ٚفاعًٝاا١ اياارات يااد٣  ااألو ايؿااا     تعااسف ايعألقاا١ بااا 
 ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

 اسة :أسئلة الدز 
 أجابم ايدزاض١ اذتاي١ٝ عٔ ايض١ً٦ ايتاي6١ٝ

        َا ؾٛز٠ بسْاَخ قا٥ِ ع٢ً إضارتاتٝحٝات اياتعًِ املآعِ ذاتٝاا  يف ايسضاِ اي اف
 ي ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ؟

 تُٓٝاا١ َٗااازات ايسضااِ اي ااف يااد٣  ااألو ايؿااا ايٍٚ  َااا فاعًٝاا١ ايربْاااَخ يف 
 اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ؟

         َْٟٛا فاع١ًٝ ايربْاَخ يف تُٓٝا١ فاعًٝا١ ايارات ياد٣  األو ايؿاا ايٍٚ اي اا
 ايؿٓاعٞ؟

     ٖاااٌ تٛجاااد عألقااا١ ازترا ٝااا١ ذات دايااا١ إذؿاااا١ٝ٥ باااا َٗاااازات ايسضاااِ اي اااف
 ٚفاع١ًٝ ايرات يد٣  ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ؟
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 : مصطلحات الدزاسة 
 الربنامج: 

ٜعسف ايربْاَخ بأْ٘ " املخ   ايعاّ ايرٟ ٜٛقاغ يف ٚقام ضاابل عًا٢ عًُاٝيت      
ايتعًاااااِٝ ٚايتااااادزٜظ يف َسذًااااا١ َااااأ َساذاااااٌ ايتعًاااااِٝ  ًٜٚخاااااـ اإلجاااااسا٤ات       
ٚاملٛقٛعات اييت تٓعُٗا املدزض١  نُا ٜتكُٔ ارتربات ايتع١ًُٝٝ اييت ظتب إٔ 

َأ أْاٛاػ ايتادزٜب ٜٗادف إىل إعاداد ايفاساد ٚتادزٜرِٗ        ٜهتطرٗا املتعًِ  أٚ ٖٛ ْاٛػ  
يف زتااٍ َعاا ٚت ااٜٛس َعاازفِٗ َٚٗااازاتِٗ ٚاجتاٖااتِٗ مباا ٜت اال َاغ ارتااربات       

 ٚ تغاارات٘ ٚايٓحاااز    منااِٖٛ ٚذاجاااتِٗ يتُٓٝاا١ َٗاااز٠ َااا"      ايتعًُٝٝاا١ يًُتاادزبا 
6..2  33.)   ٌ َأ   ٚيؽسض ٖرٙ ايدزاض١ ٜعسف ايربْاَخ إجسا٥ٝا  بأ6ْ٘ ْعااّ َتهاَا

ارتربات املٓع١ُ ٚاملخ  ١  ٚاييت بٓٝم ٚفكا  إلضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝاا 7  
يتُٓٝاا١ َٗااازات ايسضااِ اي ااف ٚفاعًٝاا١ اياارات يااد٣  ااألو ايؿااا ايٍٚ اي اااْٟٛ        

 ايؿٓاعٞ.

 التعلم املهظم ذاتيًا: 

ٜعاسف بأْاا٘ " بٓٝاا١ َهْٛاا١ َاأ ايعدٜاد َاأ ايعٛاَااٌ املعسفٝاا١  َٚااا ٚزا٤ املعسفٝاا١    
يدافعٝاا١  ٚااجتُاعٝاا١ اياايت تااؤلس يف تعًااِ اي ااسد ٚقدزتاا٘ عًاا٢ حتكٝاال ايٖااداف  ٚا

نُا ٜعسف بأْا٘ " زتُٛعا١ َأ ايعًُٝاات      . (Pintrich, 2000, 452)اينادمي١ٝ 
املعسفٝاا١ َٚااا ٚزا٤ املعسفٝاا١ ٚايدافعٝاا١ ٚايطااًٛى اياايت ٜطااتخدَٗا اي ايااب بؽااسض    

٠ عًٝا٘ مباا ٜاؤدٟ يف ايٓٗاٜا١ إىل     قر  ٚتٓعِٝ عًُٝات تعًِ املٛاد ايدزاض١ٝ املكاسز 
ٜٚعاسف إجسا٥ٝاا     (.040  3..6إصتاش َٗاّ تعًُٝٝا١ به اا٠٤ ٚدقا١" تاي ٝاب َٚاسشٚم       

بأْاا٘ زتُٛعاا١ ارت ااٛات ٚاإلجااسا٤ات ا اادد٠ اياايت ميازضااٗا  ااألو ايؿااا ايٍٚ     
اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ ٚتطاعدِٖ ع٢ً ٚقغ ايٖداف ايتع١ًُٝٝ  لِ خت ٝ  ٚتٛجٝ٘ 

افعٝتِٗ ٚضًٛنٝاتِٗ ٚايطٝام ايرٟ ٜتِ فٝ٘ ايتعًِ َٔ أجاٌ  ٚقر  َعازفِٗ ٚد
 حتكٝل تًو ايٖداف.

 مهازات السسم الفين: 

ٜعاااسف ايسضاااِ اي اااف بأْااا٘ " يؽااا١ عاملٝااا١ يًت ااااِٖ ٚايتٛاؾاااٌ باااا املٗٓدضاااا       
ضاَٛات  ٚاي ٓٝا تطاعد يف ْكٌ ايفهاز ٚايهألّ املٓ ٛم أٚ املهتاٛو ٚحتًٜٛاٗا إىل ز  

َٚعسفااا١ دااتٗاااا  زَٛشٖاااا   ٜٚعاااد حتًٝاااٌ َهْٛاتٗاااا ١ٚميهااأ اضاااتخداَٗا بطاااٗٛي
تعاسف َٗاازات ايسضاِ     ٚيؽاسض ايدزاضا١   (.2  4..6تدزٜٚؼ ٚآبسٕٚ  مب اب١ قسا٤تٗا

اي ااااف بأْٗااااا "قاااادز٠ اي ااااألو عًاااا٢ اضااااتخداّ أدٚات ايسضااااِ يف مت ٝااااٌ ايجطاااااّ   
غاهٌ   ١ َٔ ارت ٛط ٚايض ح اييت تؿاا ٚايغهاٍ بدق١ َٔ بألٍ زضِ زتُٛع

 ٚأبعادٙ ب سٜك١ ؾرٝر١ ".ادتطِ 

 فاعلية الرات: 

تعسف بأْٗا " ايتٛقعات اييت ٜؿدزٖا اي سد بهدزانا٘ اياراتٞ عأ نٝ ٝا١ أدا٥ا٘      
مل١ُٗ َع١ٓٝ ٚايٓػاط املتكُٔ فٝٗا ٚقدزتا٘ عًا٢ ايتٓراؤ مبحٗاٛدٙ اياألشّ يدا٥ٗاا"       

(. ٜٚااااس٣ ٚٚنااااس إٔ فاعًٝاااا١ اياااارات تػااااري إىل "   044  2..6تضااااعٛدٟ ٚايرطااااْٝٛٞ  
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ت ايفساد عأ قادزاتِٗ يتٓ ٝار َٗااّ َ ًٛبا١ يتركٝال َطات٣ٛ َعاا َأ          َعتكدا
ٚيؽسض ٖرٙ ايدزاض١ تعسف فاع١ًٝ ايرات بأْٗا  . (Walker, 2003, 174)اإلصتاش" 

" اعتكاااد املااتعًِ يف قدزتاا٘ عًاا٢ ايكٝاااّ بايطااًٛى اينااادميٞ ايٓاااجح  ٚايسؼراا١ يف  
َٛاجٗا١ َٛاقاا اياتعًِ ايؿاعر١      ايكٝاّ ب٘  ٚايطعٞ املطاتُس إلمتاَا٘  ٚامل اابس٠ يف    

 ٜٚكاع بايدزج١ اييت عتؿٌ عًٝٗا اي ايب يف اابتراز املعد فرا ايؽسض.

 أدوات الدزاسة : 
 مت إعداد ٚاضتخدّ ايدٚات ايتاي6١ٝ

 املٓعِ ذاتٝا  يف ايسضِ اي فبسْاَخ قا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتع ًِ. 

 .ابتراز قٝاع َٗازات اي ألو يف ايسضِ اي ف 

 .ابتراز قٝاع فاع١ًٝ ايرات 

 مههج الدزاسة : 
اضااتخدَم ايدزاضاا١ املاآٗخ ايٛؾاا ٞ ايترًًٝااٞ يف حتًٝااٌ ستتاا٣ٛ َٛقااٛعات   
ايربْاااَخ  ٚإعااداد أدٚات ايدزاضاا١. نُااا اضااتخدَم املاآٗخ ايتحااسٜ  يف ايتعااسف     

 ع٢ً فاع١ًٝ ايربْاَخ املعد َٔ بألٍ ت رٝل أدٚات ايدزاض١ قرًٝا  ٚبعدٜا .

 حدود الدزاسة : 
 6ايتصَم ايدزاض١ باذتدٚد ايتاي١ٝ

     زتُٛع١ َٔ  ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ  مبدزضا١ أضاٝٛط اي اْٜٛا١
(  ايراا   مت تكطاُِٝٗ   24املٝهاْٝه١ٝ ختؿـ ايؿٓاعات ايهٗسب١ٝ بًؾ عددٖا ت

 .  ٚاي ا١ْٝ قاب ١إىل زتُٛعتا َتطاٜٚتا   ايٚىل جتسٜر١ٝ
 اايجطااّ املك ٛعا١ مبطات٣ٛ َا٥اٌ       ا تايجطااّ افٓدضا١ٝ ايٓاقؿا١      َٛقٛعات 

ِ  اا ادل١ بايسضِ ٚقاسا٠٤ ايسضاّٛ افٓدضا١ٝ      ايًٛذا١ ٚتٓ ٝارٖا ٚنتابا١     تكطاٝ
( َاأ َكااسز ايؿااا ايٍٚ اي اااْٟٛ ايؿاآاع7ٞ ٚذيااو ملااا تتكاآُ٘ ٖاارٙ      ايبعاااد

 .تعد أضاض١ٝ يف زتاٍ ايسضِ اي ف املٛقٛعات َٔ َٗازات

 ظسياإلطاز اله : 
 مفهوم التعلم املهظم ذاتيًا : 

ٜعااااسف ايااااتعًِ املاااآعِ ذاتٝااااا  بأْاااا٘ " عًُٝاااا١ بٓا٥ٝاااا١ ْػاااا ١  َتعاااادد٠ ايٚجاااا٘  
تاملهْٛات(  ٜهٕٛ املاتعًِ فٝٗاا َػاازنا  ْػا ا  يف عًُٝا١ تعًُا٘  َعسفٝاا   َٚاا ٚزا٤         
َعسفٝا   ٚضًٛنٝا   ٜٚترٌُ َطاؤٚي١ٝ أضاضا١ٝ َأ باألٍ تارف َعتكادات دافعٝا١         

ت باؾاا١ بااايترهِ ٚاي عايٝاا١ ايراتٝاا١ ٚاضااتخداّ اضاارتاتٝحٝات َعسفٝاا١   َٚعتكاادا
َٚا ٚزا٤ َعسف7١ٝ ٚذيو بٗدف ايتخ ٝ  ٚايتٓعِٝ ٚاياترهِ يف تعًُا٘ تجًحاٌ     

 (.652  1..76 ناٌَ  622  3..6

ُٜطاااتخدّ َؿااا ًح "املاااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا " يٝػاااري إىل ذياااو املاااتعًِ ايااارٟ        ٚ
 (2.46  0555ٖٞ تجابس  ٜطت ٝغ ايكٝاّ بأزبع١ أغٝا٤ ١َُٗ 
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 . إٔ ٜػخـ َٛق ا  تعًُٝٝا  تػخٝؿا  ؾرٝرا  ٚدقٝكا 
 .إٔ غتتاز إضرتاتٝح١ٝ تعًِ ملعادت١ َػه١ً ايتعًِ امل سٚذ١ 
 .إٔ ٜساقب فاع١ًٝ ٖرٙ اإلضرتاتٝح١ٝ 
 .ِإٔ ميتًو ايدافع١ٝ ايألش١َ يٝٓدَخ يف َٛقا ايتعًِ ذت٢ ٜت 

ايااراتٞ يًااتعًِ بأْاا6٘ ذيااو اي ايااب ٜٚؿااا َااازتٝٓص بااْٛص اي ايااب ذا ايتٓعااِٝ 
ٗاااااّ  ايااارٟ ميتًااااو دافعٝاااا١ إلصتاااااش املٗاااااّ  ٚٚقاااغ أٖااااداف َٓ كٝاااا١ تتؿااااٌ بامل  

يتركٝال ٖارٙ ايٖاداف  ٚقٝاَا٘ مبساقرا١ ذاتٝا١ يات رـ         ٚاضتخداّ إضرتاتٝحٝات
 . (Martinez-Pons, 2001, 50)فعاي١ٝ اإلضرتاتٝح١ٝ ٚتهٝٝا ْ ط٘ يتٓ ٝرٖا 

 تيًاخصائص املتعلم املهظم ذا : 
ٖٓاااى زتُٛعاا١ َاأ ارتؿااا٥ـ اياايت متٝااص اي ااألو اياارٜٔ ٜٓعُاإٛ تعًُٗااِ     
بؿااٛز٠ ذاتٝاا١ عاأ أقااساِْٗ اياارٜٔ ا ٜكَٛاإٛ بااريو  ميهاأ تًخٝؿااٗا فُٝااا ًٜااٞ      

 ,Zimmerman, 2002; Corno, 2001; Weinstein)(  623  3..6تجًحااٌ  

Husman &Diekering, 2000)6 
 عسف١ٝ تايتهساز  ٚايتٛضٝغ أٚ اإلتكإ  ٜطتخدَٕٛ ضًط١ً َٔ اإلضرتاتٝحٝات امل

 ٚايتٓعِٝ( حبٝ  تطاعدِٖ ع٢ً انتػاف ٚتٓعِٝ املعًَٛات.
         ٜطتخدَٕٛ زتُٛع١ َٔ اإلضارتاتٝحٝات املااٚزا٤ َعسفٝا١ تخت اٝ   ٚقار

 ٚتٛجٝ٘( عًُٝاتِٗ ايعك١ًٝ جتاٙ ايٖداف ايػخؿ١ٝ.
     تايػاااعٛز ٜعٗاااسٕٚ زتُٛعااا١ َااأ املعتكااادات ايدافعٝااا١ ٚايٛجداْٝااا١ ايتهٝ ٝااا١

ااااا  يادِٜٗ أٖاداف يًاتعًِ    اااا  ايراتٝا١ اينادميٝا١   اااا   ٚاإلذطاع املست اغ بايه اا٠٤  
يدِٜٗ ٚجداْات إظتاب١ٝ ضتٛ املٗاّ  ناي سل ٚايسقا ٚاذتُاع( باإلقاف١ إىل 
ايكدز٠ ع٢ً قر ٗا ٚتعدًٜٗا ٚتهٝٝ ٗا ملت ًرات امل١ُٗ  ٚبعض َٛاقا ايتعًِ 

 ايٓٛع١ٝ.
   ٤ ٗاد اضاتخداَِٗ يف املٗااّ  ذٝا  ٜعاسف ٖاؤا      ايتخ ٝ  ٚقار  ايٛقام ٚادت

اااا  ب٦ٝات تعًُِٗ امل ك١ً تإظتااد َهاإ َأل٥اِ يًدزاضا١      اي ألو نٝا غتًكٕٛ
 ؾعٛبات(.ايرر  عٔ َطاعد٠ املعًُا ٚايسفام باي ؿٌ عٓد َٛاج١ٗ 

    ٜ٘عٗسٕٚ زتٗٛدات يألغرتاى يف قر  ٚتٓعِٝ ايتعًِ بايكدز ايرٟ ٜطاُح با
تؿاُِٝ َت ًراات   ااا  َت ًرات امل١ُٗااا  ِ تكِٝٝ اي سدا ٝ  اير٦ٝٞ تنٝا ٜت

 تٓعِٝ زتُٛعات ايعٌُ(.ااا  اي ؿٌ
          قادزٕٚ عًا٢ ٚقاغ زتُٛعا١ َأ اإلضارتاتٝحٝات ااضاتكألي١ٝ ايايت تٗادف إىل

جتٓب املػتتات ايداب١ًٝ ٚارتازج١ٝ يهٞ ٜتِ تسنٝص جٗدِٖ ٚدافعٝتِٗ عٓاد  
 أدا٤ املٗاّ اينادمي١ٝ.

 (006  .6.0ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  فُٝا ًٜٞ تع ٝ ٞ   ٚميهٔ تًخٝـ بؿا٥ـ
 .ًِحتهِ املتعًِ ذاتٝا  يف ع١ًُٝ ايتع 
 .اضتخداّ ايعدٜد َٔ اإلضرتاتٝحٝات يتركٝل أٖداف املٗاّ اينادمي١ٝ 
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         ايت اعااٌ ألٓااا٤ ايااتعًِ بااا ادتٛاْااب ايػخؿاا١ٝ يًُااتعًِ ٚاياايت تعتُااد عًاا٢
اياااتعًِ  ٚباااا ايتاااألريات ايطاااًٛن١ٝ ايااايت إدزاى املاااتعًِ ي اعًٝتااا٘ ايراتٝااا١ يف 

تعتُاااد عًااا٢ َألذعااا١ اضاااتحابات املاااتعًُا َااأ باااألٍ َساقرااا١ ذاتٗاااِ  ٚباااا   
 ايتألريات اير١ٝ٦ٝ املتك١ُٓ  ٝ  اي ؿٌ ايدزاضٞ.

 .ٚعٞ املتعًُا بع١ًُٝ تعًُِٗ ٜطِٗ يف حتكٝل املٗاّ اينادمي١ٝ 

 مكونات التعلم املهظم ذاتيًا : 
ٚٚقااع٘ جملُٛعاا١ َاأ  تعًِايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٜتهاإٛ َاأ املاا ٞ إٔ مبرٓااٛتٜااس٣ 

 فٝاااا٘ ٜااااترهِنٝااااا ٚ   ُاااا٘ٝٓعأضااااايٝب تٚ تعًُاااا٘  ٜساقاااابنٝااااا ٚايٖااااداف  
(Bembenutty, 2006). 

  ذاتٝاااا  ملااآعِِ ايًاااتعًت َهْٛاااا١ لأللااا (Zimmerman,1998)ٜٚكااادّ شميسَاااإ 
 يًعألقاااااتا  عٝااااٚ أن ااااس فٝهْٛاااإٛتعًُٗااااِ   ألٓااااا٤ اي اااااعًٕٛو اي ااااألا ميازضااااٗ

 6ٖٞٚ   ااجتُاع١ٝ اير١ٝ٦ٝ ٚاملخسجات   ٚأفعافِ أفهازِٖ  أمناط با ايٛظٝ ١ٝ
  ٕٛايتخ ااٝ   بعًُٝااات ذاتٝااا  املاآعِ املااتعًِ ٜكااّٛ ٚفٝاا٘ َعااسيف  ٚزا٤ َاااَهاا 

 يعًُٝا١  املختً ١ املساذٌ بألٍ   ايراتٞ ٚايتكِٝٝ ايرات١ٝ  ٚايدزاض١ ٚايتٓعِٝ 
 .املعسف١ انتطاو

  َٕٛٚاادفٛعا    َٚطااتكأل    ا٤ًناا باعترااازٙ ذاتاا٘ املااتعًِ ٜاادزى ٚفٝاا٘   دافعااَٞهاا 
 .دابًٝا 

  ٕٛب٦ٝاا١ ٜؿااُِ أٚ ٜٚراادػ   ٜٚاارف   ذاتٝااا املاآعِ املااتعًِ غتتاااز   ضااًٛنَٞهاا 
 . ه١ٓ دزج١ بأقؿ٢ املعسف١ انتطاو َٚاد١ٜ اجتُاع١ٝ

فاااٝكرتل منٛذجاااا  لأللٝاااا  ميهااأ إٔ ٜاااستر      (Pintrich, 2002)أَاااا بٓرتٜاااو  
 6اي ألل١ يًتعًِ املٓعِ ذاتٝا  ٖٞبايعٓاؾس 

           َهاإٛ تااٛقعٞ  ٜٚػااٌُ َعتكاادات اي ااألو ذااٍٛ قاادزتِٗ عًاا٢ أدا٤ َُٗاا١ َااا
ٚأْٗااِ َطاا٦ٛيٕٛ عاأ أدا٥ٗااِ  نُااا ٜتكاأُ إجاباا١ اي ااألو عاأ ايطااؤاٍ" ٖااٌ       

إٔ اي ااألو اياارٜٔ   أضاات ٝغ ايكٝاااّ بٗاارٙ املُٗاا١؟ "  ٚقااد أغااازت ايدزاضااات إىل    
ٜؤَٓاإٛ بكاادزتِٗ عًاا٢ اياادبٍٛ ٚاملػااازن١ يف إضاارتاتٝحٝات َااا ٚزا٤ َعسفٝاا١      
ٜطتخدَٕٛ اإلضرتاتٝحٝات املعسف١ٝ بؿٛز٠ أنرب  ٚأِْٗ أن س َٝأل  يًُ اابس٠  

 ع٢ً أدا٤ امل١ُٗ َٔ أقساِْٗ ايرٜٔ ا ٜؤَٕٓٛ بكدزتِٗ ع٢ً أدا٤ امل١ُٗ.

 تكااااداتِٗ ذااااٍٛ أُٖٝاااا١ املُٗاااا١ َهاااإٛ ايكُٝاااا١  ٜٚػااااٌُ أٖااااداف اي ااااألو َٚع
ٚاٖتُاااَِٗ بٗااا  ٚتػااري ايدزاضااات إىل إٔ اي ااألو ذٟٚ ايتٛجاا٘ اياادافعٞ اياارٟ    
ٜػتٌُ ع٢ً أٖداف اإلتكإ ٚايتردٟ  إقاف١ إىل اعتكادِٖ بإٔ امل١ُٗ  تعا١   

 .دٟ  ٚأن س فاع١ًٝ يف إداز٠ ادتٗدِٖ أن س اضتخداَا  اضرتاتٝحٝات ايتر

    أفعااٍ اي األو ااْ عايٝا١ جتااٙ املُٗا١. ٚتتكأُ       َهٕٛ اْ عاايٞ  ٜٚػاٌُ زدٚد
 اإلجاب١ عٔ ايطؤاٍ " َا غعٛزٟ جتاٙ ٖرٙ امل١ُٗ؟ "  َٚٔ أبسشٖا قًل اابتراز.
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 إسرتاتيجيات التعلم املهظم ذاتيًا : 
يف قاا٤ٛ َهْٛااات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ايطااابل عسقااٗا  َٚااا تٓاٚيتاا٘ ايدزاضااات    
ايطابك١ يف ٖرا اجملاٍ  مت ايتٛؾٌ جملُٛع١ َٔ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  
اييت ميهٔ اضتخداَٗا يف ايتعًِ بؿ ١ عاَا١  ٚايتعًاِٝ ايؿآاعٞ بؿا ١ باؾا١       

7 3..6أمحاد    2..76 زغٛإ  6..6ٟ  ٚفُٝا ًٜٞ تٛقٝح فرٙ اإلضرتاتٝحٝات تزداد
 ;Acar, 2010; Bail, 2008; Mousoulides, 2005)(  76.06 شازػ  .6.0ادتاسال   

Anderton, 2006; Kwon, 2006; Missildine, 2004; Christopher, 2004; 

Newman, 2002) 6 
  6ٜٚػااري إىل حتدٜااد ايٓتااا٥خ املُٗاا١ يًااتع7ًِ ٖٚاارا َاأ غااأْ٘ إٔ         ٚقااغ افاادف

اي ااألو َاادفٛعا باضااتُساز يف باارٍ ادتٗااد  أٚ يتهٝٝااا ضااًٛنٝاتِٗ      ظتعااٌ 
 إلصتاش ْتا٥خ َست ع١ يِْٗ ٜسؼرٕٛ يف ايٛؾٍٛ إىل أٖدافِٗ.

  6ٜٞٚػااري إىل ابتٝاااز إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ أٚ اي ااسم     ايتخ ااٝ  اإلضاارتاتٝح
اييت ٜتِ تؿُُٝٗا يتركٝل ايٖداف املسؼٛبا١   َ اٌ تإعاداد أضا١ً٦ قراٌ قاسا٠٤       

حتًٌٝ امل١ُٗ ارتاؾ١ باملػه١ً(  ٖٚرٙ ايْػ ١ تطااعد املاتعًُا عًا٢    ايٓـ  
ايتخ اااٝ  اضاااتخداّ إضااارتاتٝحٝاتِٗ املعسفٝااا١  نُاااا أْٗاااا تٓػااا  املعسفااا١      

 ايطابك١ ايكسٚز١ٜ  ٚجتعٌ َٔ ايطٌٗ يًُتعًُا تٓعِٝ ٚفِٗ املاد٠.
 6َااااد٣ ااقاااارتاو ايٓطاااا  َاااأ ايٖااااداف  ٝااااٚتػااااري إىل تك املساقراااا١ ايراتٝاااا١ ِٝ

ايايت  ٚتٛيٝد ايتؽر١ٜ املستاد٠ ايايت تسغاد ايطاًٛنٝات ايتايٝا١        ٛقٛع١ يدأدا٤امل
إىل ااْترااااٙ املتعُاااد إىل أغاااهاٍ   أٜكاااا تػاااري نُاااا   ٜكاااّٛ املاااتعًِ بهؾااادازٖا 

ايطًٛى املختً ا١ ايايت تؿادز َأ املاتعًِ بؽاسض َساقرا١ ايتكادّ اذتاادث ضتاٛ           
 اييت ٚقعٗا املتعًِ . ايٖداف

 6ٞباملعاااٜري  ملعًَٛااات ايتؽرٜاا١ املستااد٠ إىل َكازْاا١ املااتعًِ ػااريٜٚ ايتكٝااِٝ اياارات
ٚ أاملٛقٛع١ يدأدا٤  يف أُٖٝا١ ايتكاِٜٛ اياراتٞ    تاأتٞ  ٚ بايٖداف املساد حتكٝكٗاا. 

إٔ ايتكُٝٝااات ايراتٝاا١ املٛجراا١ جتعااٌ اي ااألو ٜػااعسٕٚ بايه ااا٠٤ ضتااٛ ايااتعًِ    
ادزٜٔ عًاا٢ ٚتاادفعِٗ يألضااتُساز يف ايعُااٌ باجتٗاااد7 يْٗااِ ٜعتكاادٕٚ بااأِْٗ قاا    

 7اذتهااِ عًاا٢ ْااٛاتخ ايدا٤ ضااًرٝاإذااساش تكاادّ أن ااس. أَااا يف ذاياا١ َااا إذا نااإ  
ٕ املااتعًِ ٜعاادٍ َاأ اإلضاارتاتٝح١ٝ اياايت ٜطااتخدَٗا يف ايتحٗٝااص ٚاملعادتاا١     هفاا

ٔ    ٜٚطتخدّ إضرتاتٝح١ٝ أن س ن ا٠٤   ٚقد ًٜحأ إىل  ًب ايعٕٛ َأ اآلباسٜ
 ٜطااِٗ  ٚ حتكٝاال ايٖااداف  أٚ قااد ٜعٝااد تستٝااب ب٦ٝاا١ ايااتعًِ مبااا ٜطاااعد عًاا٢      

ايتكاااااِٜٛ اياااااراتٞ يف تٛجٝااااا٘ ااْترااااااٙ إىل َٛاقاااااغ ايكاااااعا َٚاااااد٣ فاعًٝااااا١  
 .اإلضرتاتٝح١ٝ املطتخد١َ َٚد٣ حتكل ايٖداف املسؼٛب١ 

 6عاأ املعًَٛااات ادتدٜااد٠ ٚتاارنسٖا ػااري إىل جٗااد املااتعًِ ذت ااغ  ٜٚ ايتطااُٝغ
عٓااد قااسا٠٤    ْٚ اال ايهًُااات بؿااٛت َست ااغ  ايطااسد ايػاا ٗٞأٚ    سٜاال ايتهااساز

ِ  أٚ ايكٝاّ بعٌُ قٛا٥ِ تتكُٔ ايفهااز ايس٥ٝطا١ يف    ْـ َا     َٛقاٛعات اياتعً
  ٚحتدٜااااد ٚخت ااااٝ  ايٓؿااااٛف  ٜٚطاااااعد  أٚ ْطااااا املاااااد٠  ٚأباااار املألذعااااات

 ايتطُٝغ ع٢ً اذت اظ املتعًُا باملعًَٛات ْػ ١ يف ايرانس٠ ايعا١ًَ.
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 6ِٝاْتكاااا٤ اي هاااس٠   ستااااٚات املاااتعًِ ايعااااٖس٠ ٚايكااا١ُٝٓ   ٜٚتكااأُ  ايتٓعااا
  ٚتؿآٝ ٗا ٚفكاا  رتؿاا٥ـ    إعاد٠ تٓعِٝ ٚتستٝب املعًَٛات املكدَا١ ٚ ايس٥ٝط١ 

ِ   ذتاا٢  َعٝٓاا7١ ٜٚػااٌُ ايتٓعااِٝ   ٜطااٌٗ فُٗٗااا بؽااسض حتطااا عًُٝاا١ ايااتعً
ايرٝا١ْٝ يعسض ايككاٜا ٚاملػهألت عٌُ بعض املخ  ات ٚادتداٍٚ ٚايغهاٍ 

ٜ   اييت تطٌٗ تٓعِٝ املاد٠ ايدزاض١ٝٚ ٔ أفهااز شتتؿاس٠ َعسٚفا١ بايٓطار١     أٚ تهاٛ
 .ٚتستر  مبعازف٘ ايطابك١ يًُتعًِ 

  ٕ ستاٚياا١ املااتعًِ تٛقااٝح ٚت ؿااٌٝ املعًَٛااات     ٜٚػااري إىل 6 ايتٛضااٝغ أٚ اإلتكااا
ٚذيااو عااأ  سٜااال عُاااٌ املًخؿااات ايتٛقاااٝر١ٝ ٚنتابااا١ املألذعاااات ٚٚقاااغ   

تتكاااأُ ٖاااارٙ     نُااااا ارت ااااٛط ٚعُااااٌ ايغااااهاٍ ٚاملخ  ااااات ايت ؿاااا١ًٝٝ  
     إظتاااد املتػااابٗات   ايتًخااٝـ أْػاا ١ َ ااٌ ت إعاااد٠ ايؿااٝاؼ١١ اإلضاارتاتٝحٝ

باملعسف١ ايطابك١  ايضا١ً٦  ستاٚيا١ تادزٜظ املعًَٛاات      زب  املعًَٛات ادتدٜد٠
 يػخـ آبس(.

 6إداز٠ ايٛقاااام   ِ    ايدزاضاااا١جدٚياااا١ ٚقاااام ٚ ٚتػااااري إىل ستاٚياااا١ املااااتعًِ تٓعااااٝ
٘  ًُااتعًِٚتكطااُٝ٘ يف ؾااٛز٠ تتااٝح ي  ٕ أذتاا٢ ا ٜػااعس باا  7ااضااتخداّ ايَ ااٌ ياا

  ٖٚرا ٜت ًب ااذت اظ بأجصا٤ ايٛقم املتال ي٘ ا ٜه ٞ يهٌ ايعُاٍ امل ًٛب١
حتدٜاد    ٚ   ٚاضاتخداّ ٚقام ايدزاضا١ بؿاٛز٠ أن اس فاعًٝا١       َٔ ايٛقم يًدزاض١

    ٝ . ٚقاد ٜكاغ املااتعًِ   ايٓطار١ٝ تٗاا  ايٛقام اياألشّ يتركٝال ايٖاداف يف قاا٤ٛ أُٖ
   أٚ غٗس١ٜ. أٚ أضرٛع١ٝ   جداٍٚ يعُاٍ ّٜٛ دزاضٞ ٚاذد

   6ضااعٞ املااتعًِ يًرؿااٍٛ عًاا٢ َطاااعد٠ َاأ       ٚتػااري إىل  ايرراا  عاأ املطاااعد٠
   يًتعاَااٌ َااغ ايؿااعٛب١ اينادميٝاا١   اآلبااسٜٔ نااايقسإ ٚاملعًُااا ٚايضااس٠    

 اإلضرتاتٝح١ٝٚتعد ٖرٙ    ٚذيو يف إ از َٔ ايت اعٌ ااجتُاعٞ َغ اآلبسٜٔ
ٜؿارح عًا٢   ًٜحاأ إيٝٗاا املاتعًِ عٓادَا      ضرتاتٝحٝات ايتعًِ اي عاي١ ٚاييتإَٔ 

ّ ٚعٞ بايؿعٛب١ اييت ا ٜطت ٝغ ايتؽًب عًٝٗا بٓ ط٘   .ألٓا٤ ايتعاٌَ َغ املٗاا
فاي ايااب اياارٟ ٜسؼااب يف اإلتكااإ ٚايااتعًِ ٚاياارٟ يدٜاا٘ ايكاادز٠ عًاا٢ امل ااابس٠         
ٚااضااااتُساز يف ايعُااااٌ قااااد ًٜحااااأ ي ًااااب املطاااااعد٠ َاااأ اآلبااااسٜٔ باااادا َاااأ    

 .ْٗا١ٜ ايعٌُ ااْطراو ذت٢ ٜؿٌ إىل
 6تٓعِٝ ب٦ٝا١ اياتعًِ   ٚ تػري إىل ضًٛنٝات اي ايب إلعدادٚ  إداز٠ ب١٦ٝ ايدزاض١

 .١ٝ َٔ املػتتات ايرؿس١ٜ ٚايطُع١ٝٚجعًٗا ٖاد١٥ ٚباياملها١ْٝ 
 6ٚتػاااري إىل قااادز٠ اي اياااب عًااا٢ قااار  جٗااادٙ ٚاْتراٖااا٘ زؼاااِ    تٓعاااِٝ ادتٗاااد

عًِ عًاا٢ إمتاااّ أٖااداف    ٖٚاارا ٜعهااظ إؾااساز املاات  املػااتتات ٚاملٗاااّ ؼااري ايػااٝك١ 
  نُااا تػااري أٜكااا  إىل   ايدزاضاا١ ذتاا٢ ٚإٕ ناْاام ٖٓاااى ؾااعٛبات أٚ َػااتتات  

 تٓعِٝ اي ايب يف ااضتخداّ املطتُس إلضرتاتٝحٝات ايتعًِ.
 6ٕٚاضاتخداّ اذتاٛاز يف   ااضت اد٠ َأ اياتعًِ ادتُااعٞ    ٜٚػري إىل  تعًِ ايقسا

ٜهاأ عتؿااٌ عًٝٗااا    تٛقااٝح فٗااِ بعااض املٛقااٛعات  أٚ إصتاااش اضترؿااازات      
ٚختتًاااا ٖااارٙ اإلضااارتاتٝح١ٝ عااأ إضااارتاتٝح١ٝ  ًاااب ايعااإٛ  املاااتعًِ مب اااسدٙ. 
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ٕ املتعًِ ا ٜٗدف َٔ َػازنت٘ يدأقسإ ذٌ َػه١ً َع١ٓٝ أاينادميٞ ذٝ  
تٛاجٗ٘ ٚإمنا املكؿٛد ٖٓا َػازن١ املاتعًِ يف ايْػا ١ ٚاملٓاقػاات ادتُاعٝا١     

 بؽسض حتكٝل َطت٣ٛ أفكٌ َٔ ايتعًِ.
 ػااااري إىل ستاٚياااا١ املااااتعًِ عُااااٌ بعااااض ايتكااااازٜس    ٜٚ  اااااظ بايطااااحألت6 ااذت

أٚ أذااداث َعٝٓاا٘ دابااٌ     ٘ يعُااٌ َااا ٥ااٚايطااحألت اياايت ٜطااحٌ فٝٗااا ْتااا٥خ أدا   
٘      ؿاا١ اذت  ٚأٜكااا    أٚ ْتااا٥خ اضااتخداَ٘ يضااًٛو َعااا يف ذااٌ َػااه١ً ٚاجٗتاا

   اذتؿا١ اذت اظ املاتعًِ بايٓكااط املُٗا١ ايايت تاسد يف املٓاقػاات ايايت تادٚز يف         
ٔ  إلٚتطااحًٝٗا بؽااسض ا  ٚتطااحٌٝ ايب ااا٤ يف ستاٚياا١    فاااد٠ َٓٗااا نًُااا أَهاا

ٚتطااحٌٝ َألذعااات عاأ اي ااسم اياايت ت ٝااد يف املاارانس٠        جتٓرٗااا فُٝااا بعااد  
أٚ تطااحٌٝ    ذتاا٢ ٜطاات ٝغ اي ااسد ت رٝكٗااا َااس٠ أبااس٣  7 ٚتطاااعد عًاا٢ اي ٗااِ

 عٔ  سٜك١ اإلجاب١ يف ااَترإ. عًَِألذعات امل

 ظم ذاتيًامساحل التعلم امله :
زؼِ ابتألف َساذٌ ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  ترعا  يًُدبٌ أٚ ايُٓٛذد ايارٟ تترٓااٙ   
ايدزاض١  إا أْٗا تت ل مجٝعا  يف امل ّٗٛ ٚافدف َأ املسذًا١   ٚميهأ اضاتخألف     

  5..6  تزشم  (Zimmerman, 2002,70)َساذٌ ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا َٔ بألٍ آزا٤ 
 ( نُا 6366ًٜٞ  6.00(  تعرد اذتُٝد  06
          َسذًاا١ ايتخ ااٝ  ايٓػاا  يًااتع6ًِ ٚفٝٗااا ٜكااّٛ اي ايااب بتردٜااد ايٖاااداف

ايتعًُٝٝاااا١ املااااساد حتكٝكٗااااا  ٚتٓػااااٝ  املعسفاااا١ ايطااااابك١ املستر اااا١ باملٛقااااٛػ   
 ٘   ٚايتخ اٝ    ٚتٓػٝ  إَهاْات َا ٚزا٤ املعسف١ يدٜ٘  ٚاإلَهاْات ايػخؿ١ٝ يا

  ْٚعااِ    ٚتٓعااِٝ ب٦ٝاا١ ايااتعًِ عًِادتٝااد يًٛقاام ٚادتٗااد امل ًااٛو يعًُٝاا١ اياات 
  ٚيف ٖرٙ املسذ١ً ٜطأٍ املتعًِ ْ طا٘   ايت اعٌ َغ اآلبسٜٔ إلْٗا٤ َٗاّ ايتعًِ

   ٚ سٜك١ عًُ٘.   ٚأٖداف٘   ٚاضت طازات٘ عٔ اذتٝاجات٘
      ايااتعًِ ايٓػاا  اياايت مت   َسذًاا١ ايتٓ ٝاار 6 ٚفٝٗااا ٜٓ اار املااتعًِ إضاارتاتٝحٝات

ٜٚألذاااغ اي اياااب َاااد٣ تكدَااا٘ يف ايدا٤       ٖا يف َسذًااا١ ايتخ اااٝ  حتدٜاااد
 طاعد٠ إٕ اذتاجٗا؟  ٚأٜٔ ظتدٖا؟ٚحتكٝك٘ يدأٖداف  ٚنٝا ٜ ًب امل

      ًَِسذًاا١ ايكاار  ٚايتٓعاا6ِٝ ٚفٝٗااا غتتاااز اي ايااب ايضااًٛو ايَ ااٌ يف ايااتع
  ٜٚتؽًاااب عًااا٢     مباااا ظتعاااٌ تعًُااا٘ ٜاااتِ بؿاااٛز٠ أٜطاااس      ٚتستٝرااا٘ يًُعًَٛاااات 

  ٚتٓعااِٝ ضااًٛن٘ يف  ٔ دافعٝتاا٘ ايراتٝاا١  ٜٚتأنااد َاا ايؿااعٛبات اياايت تٛاجٗاا٘
   ٚإتراػ إضرتاتٝحٝت٘ إلداز٠ ٚقت٘.   ٚ ًب ايعٕٛ اينادميٞ ق٤ٛ أدا٥٘

       ٘   ٚاذتهاِ   َسذ١ً ايت هري ايتأ6ًَٞ ٜٚكؿاد بٗاا املساقرا١ ايراتٝا١ يعًُٝا١ تعًُا
َاأ َعاااٜري  ٚايرراا  عاأ أضااراو    راتٞ عًاا٢ َااد٣ تكدَاا٘ يف قاا٤ٛ َااا ٚقااغ  اياا

َعسفااا١ أٟ اإلضااارتاتٝحٝات أن اااس ن اااا٠٤ يف عًُٝااا١       ٚ ايب اااا٤ إٕ ٚجااادت 
 تعًُ٘.

 أدبيات الدزاسة : 
ْٚعسا  ي١ُٖٝ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا   ٚدٚزٖا يف ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١   

( ٚاييت ٖدفم 6.01فكد تٓاٚيتٗا ايعدٜد َٔ ايدزاضات   َ ٌ دزاض١ عرد ايراض  ت
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ٝات اياتعًِ املآعِ ذاتٝاا  يف تادزٜظ     إىل تعسف فاع١ًٝ بسْاَخ قاا٥ِ عًا٢ إضارتاتٝح   
عًِ ايٓ ظ يت١ُٝٓ بعض املٗازات اذتٝات١ٝ يد٣ اي ألو املعااقا بؿاسٜا  باملسذًا١    

( بااااا 0...اي اْٜٛاااا١  ٚتٛؾااااًم إىل ٚجااااٛد فااااسٚم داياااا١ إذؿااااا٥ٝا  عٓااااد َطاااات٣ٛ ت 
َتٛضاا ٞ دزجااات اي ااألو املعاااقا بؿااسٜا  زتُٛعاا١ ايرراا  يف ايت رٝاال ايكرًااٞ   

ات ااجتُاع١ٝ َٚٗاازات ايتٛاؾاٌ َٚٗاازات إداز٠ ايارات ناٌ عًا٢       ٚايرعدٟ يًُٗاز
 ذد٠  ٚيًُٗازات نهٌ يؿاحل ايت رٝل ايرعدٟ   ا ٜػري إىل فاع١ًٝ ايربْاَخ.

( اييت تٛؾاًم إىل فاعًٝا١ بسْااَخ َكارتل يف تادزٜظ بعاض       5..6ٚدزاض١ عُس ت
ترؿااااٌٝ ايككاااااٜا ايرٝٛأبألقٝاااا١ قااااا٥ِ عًاااا٢ ايااااتعًِ املاااآعِ ذاتٝااااا  يف تُٓٝاااا١ اي   

اينااادميٞ َٚٗااازات اياات هري ايٓاقااد ٚأبألقٝااات ايعًااِ يااد٣  ااألو غااعر١ ايعًااّٛ   
( 4..6ٚدزاض١ جًاّٗٛ ٚاملًٝحاٞ ت   ايرٝٛيٛج١ٝ ٚادتٝٛيٛج١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ بطٖٛاد.

اييت ٖدفم إىل ايتعسف ع٢ً ألس إضرتاتٝح١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ايتعًِ املآعِ ذاتٝاا  عًا٢    
تُٓٝاا١ َٗااازات ايتعاارري ايػاا ٗٞ اإلبااداعٞ يااد٣  ااألو غااعر١ ايًؽاا١ ايعسبٝاا١ بهًٝاا١  

( 1..ايرتب١ٝ بػرا ايهّٛ  ٚتٛؾاًم إىل ٚجاٛد فاسٚم دايا١ إذؿاا٥ٝا  عٓاد َطات٣ٛ ت       
ات دزجات نٌ َأ  األو اجملُاٛعتا ايتحسٜرٝا١ ٚايكااب ١ يؿااحل       با َتٛض 

 اااألو اجملُٛعااا١ ايتحسٜرٝااا١ يف َٗاااازات ايتعااارري ايػااا ٗٞ تايعاَااا١   ٚايكؿؿاااٞ   
 ٚاذتٛازٟ( . 

( اياااايت ٖاااادفم إىل ايهػااااا عاااأ ألااااس ايتاااادزٜب عًاااا٢      3..6ٚدزاضاااا١ جًحااااٌ ت 
عًِ ٚايدا٤ إضااارتاتٝحٝات اياااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا  يف تكااادٜس ايااارات ٚايدافعٝااا١ يًااات       

(  ايراا  ٚ ايرا١ َأ    64اينادميٞ يف اذتاضب اآليٞ  ٚتهْٛم عٝٓا١ ايدزاضا١ َأ ت   
 ألو اي سقا١ اي اي ا١ غاعر١ َعًاِ اذتاضاب اآلياٞ بهًٝا١ ايرتبٝا١ ايٓٛعٝا١  قطاُٛا           
إىل زتُٛعتا َتطاٜٚتا  ٚتٛؾاًم ايٓتاا٥خ إىل ٚجاٛد فاسٚم دايا١ إذؿاا٥ٝا  باا        

د اجملُٛعا١ ايتحسٜرٝا١  يف ناٌ َأ أبعااد اياتعًِ       ايكٝاضا ايكرًٞ ٚايرعدٟ يفاسا 
  ِ   ٚايدا٤ اينااادميٞ يف اذتاضااب   املاآعِ ذاتٝااا   ٚتكاادٜس اياارات  ٚايدافعٝاا١ يًااتعً

اآليٞ يؿاحل ايكٝاع ايرعدٟ.  نُا تٛؾًم ايدزاضا١ أٜكاا  إىل ٚجاٛد فاسٚم دايا١      
 ١ إذؿا٥ٝا  باا َتٛضا ات دزجاات أفاساد زتُاٛعيت ايدزاضا١ ايتحسٜرٝا١ ٚايكااب        

يف ايكٝاااع ايرعاادٟ يهااٌ َاأ إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا   ٚتكاادٜس اياارات        
ٚايدافعٝاااا١ يًااااتعًِ  ٚايدا٤ اينااااادميٞ يف اذتاضااااب اآليااااٞ يؿاااااحل اجملُٛعاااا١       

 ايتحسٜر١ٝ.

( إىل إٔ ايحباث يف َٝدإ ايتدزٜب ع٢ً اياتعًِ  004  ...6نُا أغازت غً  ت
  ا تستهااص يف  ًاام يف بٓااا٤ بااساَخ َتهاًَاا١ املاآعِ ذاتٝااا  ب اام ب ااٛات ٚاضااع١ مت   

تُٓٝتٗاااا يًتٓعاااِٝ اياااراتٞ عًااا٢ إضااارتاتٝح١ٝ بعٝٓٗاااا أٚ تطاااع٢ إىل تُٓٝااا١ إذاااد٣  
  ٞ   ٚإمناا اتطاُم بهْٛٗاا باساَخ تعتُاد عًا٢ عادد َتهاَاٌ          عًُٝات ايتٓعاِٝ ايارات

  ٚقاااد ناااإ يتًاااو ايااارباَخ أفكاااٌ ايلاااس يف حتطاااا أدا٤ اي اااألو   َااأ املهْٛاااات
  نُا اَتد ألاس تًاو    اش يف ايعدٜد َٔ ايتخؿؿات اينادمي١َٝٓخ كٞ اإلصت

اياارباَخ إىل َااا بعااد اْتٗااا٤ فاارتات ايتاادزٜب عًٝٗااا تااذت اااظ باملاااد٠ املتعًُاا١(         
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نُا اْتكٌ ألسٖا إىل ستتٜٛات أنادمي١ٝ أبس٣ تايتعُاِٝ(. باإلقااف١ إىل تاألري    
ٖااارا  أدا٥ٗاااِ.تًاااو ايااارباَخ عًااا٢ إدزاى اي اااألو ي ااااعًٝتِٗ ايراتٝااا١ َٚطااات٣ٛ     

( إىل إٔ إضاارتاتٝحٝات اياتعًِ املاآعِ ذاتٝاا  تااؤدٟ دٚزا    0551ٚتٛؾاًم دزاضاا١ فسٜاس ت  
َُٗااا  ٚأضاضااٝا  يف تعًااِ اي ااألو  ذٝاا  تااؤدٟ إىل ازت اااػ إصتاااش اي ااسد  ٚإٔ اْاادَاد  

  ِ   ٚلكااتِٗ  اي ااألو يف ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٜااؤدٟ إىل تُٓٝاا١ اعتكااادِٖ يف قاادزاتٗ
  نُا تٛؾًم ايدزاض١ إىل ٚجاٛد ازترااط َٛجاب داٍ     نادمي١ٝذٍٛ فِٗ املٛاد اي

إذؿاااا٥ٝا  باااا اضاااتخداّ اي اااألو إلضااارتاتٝحٝات ايتٓعاااِٝ اياااراتٞ ٚحتؿاااًِٝٗ      
 ايدزاضٞ.

 فسوض الدزاسة : 
عًاا٢ قاا٤ٛ اإل ااااز ايٓعااسٟ يًدزاضااا١  ٚايدزاضااات ايطاااابك١   افاارتض ايراذااا       

 اي سٚض ايتاي6١ٝ
      َتٛضااا ٞ دزجاااات  اااألو اجملُااااٛعتا    ٜٛجاااد فاااسم ذٚ دايااا١ إذؿاااا١ٝ٥ بااااا

 ايتحسٜر١ٝ ٚايكاب ١ يف ايت رٝل ايرعدٟ ابتراز َٗازات ايسضِ اي ف.
         ٜٛجاااد فاااسم ذٚ دايااا١ إذؿاااا١ٝ٥ بااااا َتٛضااا ٞ دزجاااات  اااألو اجملُااااٛعتا

 ايتحسٜر١ٝ ٚايكاب ١ يف ايت رٝل ايرعدٟ ابتراز فاع١ًٝ ايرات.
  َٗازات ايسضاِ اي اف ٚفاعًٝا١    تٛجد عألق١ ازترا ١ٝ َٛجر١ داي١ إذؿا٥ٝا  با

 ايرات يد٣  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ يًدزاض١.

 إجساءات الدزاسة : 
 حتليل حمتوى موضوعات الربنامج أواًل :: 

ايجطاااااّ اااااا قااااٛعات تايجطاااااّ افٓدضاااا١ٝ ايٓاقؿاااا١   َٛمت حتًٝااااٌ ستتاااا٣ٛ  
 تكطااِٝااااا ا ادلاا١ بايسضااِ ٚقااسا٠٤ ايسضااّٛ افٓدضاا١ٝ   ااااا املك ٛعاا١ مبطاات٣ٛ َا٥ااٌ  

( َأ َكاسز ايسضاِ اي اف يًؿاا ايٍٚ اي ااْٟٛ       ايًٛذ١ ٚتٓ ٝرٖا ٚنتابا١ ايبعااد  
ٗ َٗازات ايسضاِ اي اف ايايت     دٜايؿٓاع7ٞ يترد ا ٖارٙ املٛقاٛعات7 ٚذياو    تتكآُ

 يألضت اد٠ َٓٗا يف إعداد أدٚات ايدزاض١ .

ٚحتكل ايراذ  َأ ؾادم ايترًٝاٌ عأ  سٜال عسقا٘ ْتا٥حا٘ عًا٢ زتُٛعا١          
يف املٓاااٖخ ٚ ااسم تاادزٜظ ايتعًااِٝ ايؿاآاعٞ َٚااٛجٗٞ َٚعًُااٞ    َاأ املتخؿؿااا

ايتعًااِٝ اي اااْٟٛ ايؿاآاعٞ ايكااا٥ُا بتاادزٜظ َكااسز ايسضااِ اي ااف  ٚقااد جااا٤ت          
نُااا مت ايتركاال َاأ لرااات ايترًٝااٌ عاأ    ايٓتااا٥خ يتؤنااد ؾاادم ٖاارا ايترًٝااٌ.  

  ٚباضااتخداّ َعادياا١ نااٛبس     سٜاال حتًٝااٌ ا تاا٣ٛ ْ طاا٘ َاأ قخرااٌ باذاا  آبااس      
(Cooper)      ٖٚااٛ 52..ذتطاااو ْطاار١ اات ااام بااا ايترًااًٝا ٚجااد أْٗااا تطاااٟٚ ت )

 لرات َست غ يٓتا٥خ ايترًٌٝ.

  : الربنامج إعدادثانيًا: 
 مت إعداد ايربْاَخ ٚفكا  يًخ ٛات ايتاي١ٝ 6 

        حتدٜااد أٖااداف ايربْااااَخ ٚاملتُ ًاا١ يف تُٓٝاا١ َٗاااازات ايسضااِ اي ااف ٚفاعًٝااا١
 ايؿٓاعٞ. ايرات يد٣  ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ
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       بٓاااا٤ بااساَخ قا٥ُاا١ عًااا٢   َساجعاا١ ايدزاضااات ٚايررااٛث ايرتبٜٛااا١ اياايت تٓاٚياام
 إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا . 

         ؾٝاؼ١ فًط ١ ايربْااَخ يف قا٤ٛ إضارتاتٝحٝات اياتعًِ املآعِ ذاتٝاا   َٚٗاازات
 ايسضِ اي ف املساد تُٓٝتٗا يد٣ املتعًُا.

    يتركٝاال أٖدافاا٘ ايتعًُٝٝاا١ ا اادد٠ ضااابكا        ١حتدٜااد ب اا١ ايربْاااَخ ايألشَاا
 ٚاييت تهْٛم َٔ تطع١ دزٚع.

  . ٚقغ  ا ت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًربْاَخ 
  .حتدٜد إضرتاتٝحٝات ٚأضايٝب ايتدزٜظ املٓاضر١ 
  .حتدٜد اإلجسا٤ات ٚايْػ ١ ايتع١ًُٝٝ املؿاذر١ يًربْاَخ 
 ْاَخ.  حتدٜد ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلَهاْات ايألش١َ يتٓ ٝر ايرب 
 .٘حتدٜد أضايٝب ايتكِٜٛ املٓاضر١ يًتأند َٔ حتكٝل ايربْاَخ يٖداف 
       ا ملساجعتا٘  عسض ايربْاَخ مبهْٛاتا٘ عًا٢ زتُٛعا١ َأ ا هُاا املتخؿؿا

  أؾارح ايربْااَخ يف ؾاٛزت٘ ايٓٗا٥ٝا١     ٚقر ٘  ٚبعد إجاسا٤ تعادٜألت ا هُاا   
 دزاض١.ٍٚ َٔ يًإلجاب١ عٔ ايطؤاٍ ايؾاذتا  يًت رٝل. ٚبٗرا ٜهٕٛ قد مت ا

 ثالجًا: إعداد اختباز مهازات السسم الفين: 
 6اابتراز ٚفكا  يًخ ٛات ايتاي١ٝ مت إعداد

  ٖااادف اابترااااز إىل قٝاااع َطااات٣ٛ أدا٤  اااألو ايؿاااا ايٍٚ  6 ٖاادف اابترااااز
 .ايسضِ اي ف املتك١ُٓ بايربْاَخ ايؿٓاعٞ يف َٗازات اي اْٟٛ

  6اابتراز يف ؾٛزت٘ ايٚي١ٝ حبٝ  تهإٛ َأ   مت إعداد ايؿٛز٠ ايٚي١ٝ يألبتراز
( َ ااسد٠   لااِ عااسض عًاا٢ زتُٛعاا١ َاأ ا هُااا    44ضاارع١ أضاا١ً٦   تتكاأُ ت 

  ٚناارا ايؿااٝاؼ١   يًتأنااد َاأ ضااأل١َ أضاا١ً٦ اابتراااز َاأ ايٓاذٝاا١ ايعًُٝاا١    
ايًؽ١ٜٛ مل سدات اابتراز  َٚد٣ إملاَٗاا باملٗاازات املتكا١ُٓ بايربْااَخ  ٚقاد مت      

 .ت اييت اقرتذٗا ا هُٕٛايتعدٜألإجسا٤ 
     6راال اابتراااز عًاا٢ زتُٛعاا١ َاأ  ااألو       ايت رٝاال ااضاات ألعٞ يألبتراااز 

  َاأ ؼااري زتُٛعاا١  (  ايرااا .2ايؿااا اي اااْٞ اي اااْٟٛ ايؿاآاعٞ بًااؾ عااددٖا ت 
  ٚلراتا٘   ٚذطااو    ايدزاض١ ايؾ7١ًٝ ٚذيو بٗدف ايتركل َٔ ؾدم اابتراز

إلجاباا١ عًٝاا٘    ٚحتدٜااد شَاأ ا اابترااازَعاااَألت ايطااٗٛي١ ٚايؿااعٛب١ مل ااسدات 
 6ٚقد مت ذيو نُا ًٜٞ

   6باإلقااااف١ إىل ؾااادم ا هُاااا  مت ذطااااو ؾااادم ااتطاااام     ؾااادم اابترااااز
ايدابًٞ يألبتراز  ٚذياو َأ باألٍ ذطااو َعاَاٌ اازترااط باا دزجا١ ناٌ          
َ ااسد٠ َاأ َ ااسدات اابتراااز ٚدزجاا١ اابتراااز نهااٌ دتُٝااغ أفااساد اجملُٛعاا١       

  ٚقد جا٤ت مجٝغ َعاَألت اازتراط داي١ إذؿا٥ٝا  عٓد َطت٣ٛ ااضت ألع١ٝ
 (  ا ٜدٍ ع٢ً إٔ اابتراز ٜتطِ بايؿدم. 1...ت
 مت ذطاو لرات اابتراز باضتخداّ َعادي١ نٛدز ٚزٜتػازدضٔ 6 لرات اابتراز

Kuder & Richardson    33..  ٚقااد ٚجاد إٔ َعاَاٌ لرااات اابترااز ٜطاااٟٚ ت )
 . إٔ اابتراز ي٘ دزج١ لرات جٝد٠   ا ٜػري إىل ٖٚٛ َعاٌَ لرات َست غ
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  مت ذطاو شَٔ اابتراز َٔ بألٍ ذطاو َتٛض  ايصَٔ ايارٟ  6 شَٔ اابتراز
دقٝكاا١.  .06اضااتؽسق٘  ااألو اجملُٛعاا١ ااضاات ألع١ٝ   ٚنااإ شَاأ اابتراااز       

 ٚبريو ٜهٕٛ اابتراز يف ؾٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥.

 زابعًا: إعداد اختباز فاعلية الرات: 
  ١ًٝ6 ايرات ٚفكا  يًخ ٛات ايتاي١ٝإعداد ابتراز فاعمت 
 ٖااادف اابترااااز إىل قٝااااع فاعًٝااا١ ايااارات ياااد٣  اااألو  6 افااادف َااأ اابترااااز

 ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.
    بعاد اا األػ عًا٢ عادد َأ ايدزاضاات ايطاابك١ اياايت        6 ؾاٝاؼ١ عراازات اابترااز

(  ٚدزاضا١  4..6ٚدزاض١ بًٝ ١ ت(  3..6تٓاٚيم فاع١ًٝ ايرات َ ٌ دزاض١ بدٟٚ ت
(  مت ؾااااٝاؼ١ عرااااازات اابتراااااز يف ؾااااٛزتٗا ايٚيٝاااا١  ذٝاااا  تهاااإٛ    5..6زشم ت

ٚامل اابس٠    ( عراز٠ َٛشع١ ع٢ً أزبع١ أبعاد ٖاٞ 6 اي كا١ باايٓ ظ    26اابتراز َٔ ت
ٚضاسع١ اإلصتااش  ٚتهإٛ ناٌ       يف َٛاج١ٗ ايعكرات  ايتخ ٝ  ٚتٓعاِٝ ايعُاٌ   

   ؾٝؽم ٖرٙ ايعرازات يف ااجتاٖا املٛجب ٚايطاايب  ( عرازات. ٚقد4بعد َٔ ت
( 0ٚأَاّ نٌ عراز٠ لألث اضتحابات ٖاٞ َٛافال  أذٝاْاا   ؼاري َٛافال. ٚجادٍٚ ت      

 ٜٛقح تٛشٜغ عرازات ابتراز فاع١ًٝ ايرات ع٢ً أبعاد اابتراز.

 أبعاد ابتراز فاع١ًٝ ايرات ٚأزقاّ ايعرازات املعرب٠ عٔ نٌ بعد6 (0جدٍٚ ت
 أزقاّ ايعرازات ابتراز فاع١ًٝ ايراتأبعاد  ّ
 4 ااا 0 اي ك١ بايٓ ظ 0
 02اااا  5 امل ابس٠ يف َٛاج١ٗ ايعكرات 6
 64ااا  03 ايتخ ٝ  ٚتٓعِٝ ايعٌُ 2
 26اااا  61 ضسع١ اإلصتاش 4

  سقاا٘ عًاا٢ زتُٛعاا١ َاأ   يًتركاال َاأ ؾاادم اابتراااز مت ع  6  ؾاادم اابتراااز
بٗدف ايتأند َٔ دق١ ايؿاٝاؼ١ ايًؽٜٛا١ ٚايعًُٝا١ مل اسدات اابترااز       ا هُا

ايعرازات يف  ٚقد مت إعاد٠ ؾٝاؼ١ بعض  َٚد٣ َٓاضرتٗا يكٝاع فاع١ًٝ ايرات 
نُاا مت ذطااو ؾادم اابترااز بعاد ت رٝكا٘ عًا٢         ا هُا.ق٤ٛ َا أغاز ب٘ 

م زتُٛعاا١ اضاات ألع١ٝ ؼااري زتُٛعاا١ ايدزاضاا١ ايؾاا١ًٝ  عاأ  سٜاال ااتطااا       
اياادابًٞ َاأ بااألٍ إظتاااد َعاااَألت ازتراااط نااٌ عراااز٠ ٚايدزجاا١ ايهًٝاا١ يهااٌ    

(  اا ٜادٍ عًا٢ ؾادم     0...بعد  ٚجا٤ت مجٝعٗا داي١ إذؿاا٥ٝا  عٓاد َطات٣ٛ ت   
 اابتراز.

  ذطااب لرااات اابتراااز ب سٜكاا١ أي ااا نسْٚرااال  ٚجااا٤ َعاَااٌ      6 لرااات اابتراااز
 .١ اابتراز( ٖٚٛ َعاٌَ لرات َست غ  ٜدٍ ع٢ً ؾألذٝ.3..اي رات ت

  6 مت ذطاو شَٔ اابتراز َٔ بألٍ ذطاو َتٛض  ايصَٔ ايارٟ  شَٔ اابتراز
( دقٝكاا١ . .2اضااتؽسق٘  ااألو اجملُٛعاا١ ااضاات ألع١ٝ   ٚنااإ شَاأ اابتراااز ت  

 ٚبريو ٜهٕٛ اابتراز يف ؾٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥.

 خامسًا: اإلجساءات التجسيبية للدزاسة: 
 اإلجسا٤ات ايتحسٜر١ٝ ايتاي6١ٝبعد إعداد أدٚات ايدزاض١ مت إتراػ  
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   مت ابتٝااااز زتُاااٛعتا َااأ  6  ابتٝااااز زتُاااٛعيت ايدزاضااا١ ٚقااار  املاااتؽريات
 ااألو ايؿااا ايٍٚ اي اااْٟٛ ايؿاآاعٞ ختؿااـ ايؿاآاعات ايهٗسبٝاا١  ايٚيااٞ   

(  ايرااا  دزضاام َٛقااٛعات ايدزاضاا١ َاأ بااألٍ ايربْاااَخ  24جتسٜرٝاا١ ٚعااددٖا ت
ذاتٝااا   ٚاجملُٛعاا١ اي اْٝاا١ قاااب ١     ايكااا٥ِ عًاا٢ إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ     

(  ايرااا   دزضاام ْ ااظ املٛقااٛعات باي سٜكاا١ ايتكًٝدٜاا١  نُااا مت    24ٚعااددٖا ت
ٚاملطااات٣ٛ  اااااقااار  بعاااض املاااتؽريات َ اااٌ ايعُاااس اياااصَف جملُاااٛعيت ايدزاضااا١   

 ْٛع١ٝ املعًِ. اااااقتؿادٟ ٚااجتُاعٞ 
  املتُ ًاا١ يف تابتراااز   ركاام أداتااٞ ايكٝاااع   6 ايت رٝاال ايكرًااٞ يدٚات ايكٝاااع

ابترااااز فاعًٝاااا١ اياااارات( قرًٝاااا  عًاااا٢  ااااألو    اااااا قٝااااع َٗااااازات ايسضاااِ اي ااااف  
اجملُٛعتا ايتحسٜر١ٝ ٚايكاب 7١ بٗدف ايٛقٛف ع٢ً املطت٣ٛ املرد٥ٞ ي ألو 

 اجملُٛعتا يف َٗازات ايسضِ اي ف  ٚفاع١ًٝ ايرات.
  ربْاَخ املعد  بعد قاّ َعًِ اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ بتدزٜظ اي6 تدزٜظ ايربْاَخ

إٔ مت تدزٜر٘ ع٢ً نٝ ٝا١ تٓ ٝار ايادزٚع ٚفكاا  إلضارتاتٝحٝات اياتعًِ املآعِ        
ذاتٝا   بُٝٓاا دزضام اجملُٛعا١ ايكااب ١ ْ اظ املٛقاٛعات املتكا١ُٓ بايربْااَخ         
باي سٜكاا١ ايتكًٝدٜاا١  ٚاضااتؽسم تٓ ٝاار ايربْاااَخ تطااع١ أضااابٝغ بٛاقااغ لااألث          

 ذؿـ أضرٛعٝا .
  مت ت رٝااال ابترااااز َٗاااازات ايسضاااِ اي اااف  6 ت ايكٝااااعايت رٝاال ايرعااادٟ يدٚا

ٚابتراااز فاعًٝاا١ اياارات بعاادٜا  عًاا٢  ااألو اجملُااٛعتا7 ٚذيااو بٗاادف ايٛقااٛف  
ع٢ً فاع١ًٝ ايربْاَخ املعد يف ت١ُٝٓ َٗازات ايسضِ اي ف ٚفاعًٝا١ ايارات ياد٣    

  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ.

 سادسًا: نتائج الدزاسة وتفسريها : 
" َاا فاعًٝا١   ؤاٍ اي ااْٞ َأ أضا١ً٦ ايدزاضا١ ٚايارٟ ْاـ عًا٢        يإلجاب١ عأ ايطا  

ايربْااااَخ يف تُٓٝااا١ َٗاااازات ايسضاااِ اي اااف ياااد٣  اااألو ايؿاااا ايٍٚ اي ااااْٟٛ    
   مت إتراػ َا 6ًٜٞ ايؿٓاعٞ؟"

      زؾد ْتا٥خ ايت رٝل ايكرًٞ ابتراز َٗازات ايسضِ اي اف جملُاٛعيت ايدزاضا١
  ٚإظتاااد  ألو اجملُااٛعتاٚذطاااو قُٝاا١ تت( يً ااسم بااا َتٛضاا ٞ دزجااات  اا   

( ٜٛقح ذيو.6ايداي١ اإلذؿا١ٝ٥ ي٘  ٚجدٍٚ ت

 ايرٝاْات املتعًك١ بايت رٝل ايكرًٞ ابتراز َٗازات ايسضِ اي ف6  (6جدٍٚ ت

 عدد اي ألو اجملُٛع١
املتٛض  
 اذتطابٞ

ااضتساف 
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ 
 تت(

َطت٣ٛ 
 ايداي١

ؼري داي١  23.. 2.34 61..0 24 ايتحسٜر١ٝ
 2.41 2..0 24 ايكاب ١ إذؿا٥ٝا 

  ااااألوقُٝاااا١ تت( يً ااااسم بااااا َتٛضاااا ٞ دزجااااات إٔ  (6ٜتكااااح َاااأ جاااادٍٚ ت
تطااااٟٚ ايت رٝاال ايكرًااٞ ابتراااز َٗااازات ايسضااِ اي ااف       يف  ايدزاضاا١  زتُااٛعيت 

ٖٚارا    ق١ُٝ ؼري داي١ إذؿا٥ٝا عٓد أٟ َطتٟٛ َٔ َطاتٜٛات ايدايا١   ٢( 23ٖٚ..ت
ِٗ يف َٗاازات ايسضاِ اي اف قراٌ دزاضات     زتُاٛعيت ايدزاضا١     ألوٜدٍ ع٢ً تهافؤ 

 .يًُٛقٛعات املتك١ُٓ بايربْاَخ
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 جملُٛعيت ايدزاض١ بتراز َٗازات ايسضِ اي فٟ اعدزؾد ْتا٥خ ايت رٝل اير  
 ٚإظتاااد دزجااات  ااألو اجملُااٛعتا   ذطاااو قُٝاا١ تت( يً ااسم بااا َتٛضاا ٞ    ٚ

 ( ٜٛقح ذيو26ٚجدٍٚت. ي٘ اإلذؿا١ٝ٥ايداي١ 

 ايرٝاْات املتعًك١ بايت رٝل ايرعدٟ ابتراز َٗازات ايسضِ اي ف6  (2جدٍٚ ت

 عدد اي ألو اجملُٛع١
املتٛض  
 اذتطابٞ

ااضتساف 
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ 
 تت(

 َطت٣ٛ ايداي١

 1.24 12.01 24 ايتحسٜر١ٝ
02.33 

داي١ إذؿا٥ٝا  
 1.6 31..2 24 ايكاب ١ 0...عٓد َطت٣ٛ

فااسم ذٚ داياا١ إذؿااا١ٝ٥ بااا َتٛضاا ٞ دزجااات      ٚجااٛد  ( 2ٜتكااح َاأ جاادٍٚ ت  
 ااألو اجملُااٛعتا ايتحسٜرٝاا١ ٚايكاااب ١ يف ايت رٝاال ايرعاادٟ ابتراااز َٗااازات       

( ٖٚاااٞ قُٝااا١ دايااا١ إذؿاااا٥ٝا  عٓاااد  02.33ايسضاااِ اي اااف   ذٝااا  بًؽااام قُٝااا١ "ت" ت 
(  ٖٚاارا اي ااسم يؿاااحل  ااألو اجملُٛعاا١ ايتحسٜرٝاا١  اياارٜٔ دزضااٛا      0...َطاات٣ٛ ت

خ ايكا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا . ٚبريو ٜهإٛ  َٛقٛعات ايربْاَ
 قد مت ايتركل َٔ اي سض ايٍٚ َٔ فسٚض ايدزاض١.

 يف ايربْاَخ ايكا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املآعِ ذاتٝاا   ع١ًٝ اتأند َٔ فاي 
ذطااو ْطار١     مت اجملُٛعا١ ايتحسٜرٝا١  ت١ُٝٓ َٗازات ايسضِ اي ف ياد٣  األو   

  6 ( ٜٛقح ذيو4  ٚجدٍٚ ت  Blake باضتخداّ َعادي١ بألى ايهطب املعدٍ

 ايرٝاْات املتعًك١ حبطاو ْطر١ ايهطب املعدٍ يف َٗازات ايسضِ اي ف6  (4جدٍٚ ت

 اجملُٛع١
ايدزج١ ايه١ًٝ 

 يألبتراز
املتٛض  

 ايكرًٞ
املتٛض  
 ايرعدٟ

ْطر١ ايهطب 
 املعدٍ

َطت٣ٛ 
 ايداي١

 َست غ 0.22 12.01 61..0 .3 ايتحسٜر١ٝ

 ٖاااٞ( إٔ ْطااار١ ايهطاااب املعااادٍ يًُحُٛعااا١ ايتحسٜرٝااا١   4ٜتكاااح َااأ جااادٍٚ ت 
ايربْاااَخ ايكااا٥ِ عًاا٢   اعًٝاا١ٖٚاا٢ ْطاار١ َكرٛياا١ تسبٜٛااا  ٖٚاارا ٜاادٍ عًاا٢ ف   (0.22ت

إضااارتاتٝحٝات اياااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا  يف تُٓٝااا١ َٗاااازات ايسضاااِ اي اااف املتكااا١ُٓ         
  بايربْاَخ يد٣  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ.

 ايراذ  ايٓتا٥خ ايطابك١ إىل َا 6ًٜٞ ٚقد أزجغ
         إٔ ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  جعاٌ اي اياب ستاٛز ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١  ٚبايتاايٞ فكاد

أؾاارح أن ااس ْػااا ا   ذٝاا  ٜكااّٛ بترًٝااٌ املٗاااّ املهًااا بٗااا  نُااا أْاا٘ عتاادد      
بٓ طاااا٘ أٖااااداف تعًُاااا٘  ٚغت اااا  يتٓ ٝاااارٖا   ااااا ظتعًاااا٘ أن ااااس َ ااااابس٠         

 ٚاضتكألا   ٚلك١ بايٓ ظ.
       ايااتعًِ املااآعِ ذاتٝااا  ضااااعد اي ااألو عًااا٢ إذطاااع ناااٌ َاآِٗ بأْااا٘ َػاااازى

ٚفعاٍ  َٚترٌُ َطا٦ٛي١ٝ تعًُا٘  نُاا ضااعد اي اياب عًا٢ ايات هري ٚايتأَاٌ         
ٚايرراا  عاأ املعًَٛااات ٚاذتؿااٍٛ عًٝٗااا َاأ املعًُااا ٚايقااسإ يف إ اااز َاأ         

 ايت اعٌ ااجتُاعٞ  ا ضاعدِٖ ع٢ً إتكإ ٖرٙ املعًَٛات.
   ّايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ضاااعد عًا٢ تٓػااٝ  املعًَٛااات ايطااابك١ ٚزب ٗااا  اضاتخدا

باملعًَٛاااات اذتايٝااا١  ٚتسترٗاااا ٚتٓعُٝٗاااا يف ايرٓٝااا١ املعسفٝااا١ ٚبايتاااايٞ تؿااارح    
 أن س فُٗا  ٚاضتٝعابا .
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           َٓاضاار١ ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يتاادزٜظ  ااألو ايتعًااِٝ اي اااْٟٛ بؿاا ١ عاَاا١
 ًااب تعًااِ َٗازاتاا٘ ايعدٜااد َاأ    َٚكااسز ايسضااِ اي ااف بؿاا ١ باؾاا١  ذٝاا  ٜت   

ايْػاا ١ اياايت ميهاأ إٔ ٜؤدٜٗااا اي ااألو ٚفكااا  إلضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ         
 ذاتٝا .

       ٘ابتألف دٚز املعًِ يف ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  َأ ًَكأ ْٚاقاٌ يًُعسفا١ إىل َٛجا
َٚسغاااد  َٚعاااصش دتٗاااٛد  ألبااا٘  َٚطااااعدا  فاااِ يف زبااا  املعًَٛاااات ادتدٜاااد٠       

 ك١  ٚتريٌٝ عكرات ايتعًِ  ٚؾٛا  يتركٝل أٖداف ايتعًِ. مبعًَٛاتِٗ ايطاب
   تكاأُ ايربْاااَخ ايتعًُٝااٞ ايعدٜااد َاأ ايتاادزٜرات ٚايْػاا ١ ايتعًُٝٝاا7١  ااا

 أدٟ يت١ُٝٓ َٗازات اي ألو ٚت ٛز أدا٥ِٗ.

ٚتت اال ٖاارٙ ايٓتااا٥خ َااغ ْتااا٥خ بعااض ايدزاضااات ايطااابك١ َ ااٌ دزاضاا١ َتااٛيٞ         
   (Man-Chih, 2006)  ٚدزاضا١   (Bergin el al., 2005)(  ٚدازضا١  4..6ٚذطأ ت 

(   ٚدزاضااا١ ادتاااسال  .6.0ٚدزاضااا١ بًٝ ااا١ ت  (   3..6ٚدزاضااا١ عٝطااا٢ ٚايااادَسداؽ ت  
 (..6.0ت

" َاا فاعًٝا١   يإلجاب١ عٔ ايطاؤاٍ اي ايا  َأ أضا١ً٦ ايدزاضا١ ٚايارٟ ْاـ عًا٢         
   ايربْاَخ يف ت١ُٝٓ فاع١ًٝ ايرات يد٣  ألو ايؿا ايٍٚ اي ااْٟٛ ايؿآاعٞ؟"  

 تراػ َا 6ًٜٞمت إ
          زؾاااد ْتاااا٥خ ايت رٝااال ايكرًاااٞ ابترااااز فاعًٝااا١ ايااارات جملُاااٛعيت ايدزاضااا١

ٚذطاااو قُٝاا١ تت( يً ااسم بااا َتٛضاا ٞ دزجااات  ااألو اجملُااٛعتا  ٚإظتاااد       
( ٜٛقح ذيو.1ايداي١ اإلذؿا١ٝ٥ ي٘  ٚجدٍٚ ت

 ايرٝاْات املتعًك١ بايت رٝل ايكرًٞ ابتراز فاع١ًٝ ايرات6 (1جدٍٚ ت

 عدد اي ألو اجملُٛع١
املتٛض  
 اذتطابٞ

ااضتساف 
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ تت(
َطت٣ٛ 
 ايداي١

 6.16 46.4 24 ايتحسٜر١ٝ
..54 

ؼري داي١ 
 6.44 40.4 24 ايكاب ١ إذؿا٥ٝا 

  ااااألوقُٝاااا١ تت( يً ااااسم بااااا َتٛضاااا ٞ دزجااااات إٔ  (1ٜتكااااح َاااأ جاااادٍٚ ت
 ٢( ٖٚا 54..تطاٟٚ تايت رٝل ايكرًٞ ابتراز فاع١ًٝ ايرات يف  ايدزاض١ زتُٛعيت

ٖٚارا ٜادٍ عًاا٢     قُٝا١ ؼاري دايا١ إذؿاا٥ٝا عٓاد أٟ َطاتٟٛ َأ َطاتٜٛات ايدايا١         
يف فاعًٝااا١ ايااارات قراااٌ دزاضاااتِٗ ملٛقاااٛعات     زتُاااٛعيت ايدزاضااا١    اااألو تهاااافؤ 

 ايربْاَخ ايكا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا .
  ايدزاضااا١جملُاااٛعيت بترااااز فاعًٝااا١ ايااارات ٟ اعااادزؾاااد ْتاااا٥خ ايت رٝااال اير   

 ٚإظتاااد دزجااات  ااألو اجملُااٛعتا   ذطاااو قُٝاا١ تت( يً ااسم بااا َتٛضاا ٞ    ٚ
.( ٜٛقح ذيو2ٚجدٍٚتي٘.  اإلذؿا١ٝ٥ايداي١ 

 ايرٝاْات املتعًك١ بايت رٝل ايرعدٟ ابتراز فاع١ًٝ ايرات6 (2جدٍٚ ت

 عدد اي ألو اجملُٛع١
املتٛض  
 اذتطابٞ

ااضتساف 
 املعٝازٟ

ق١ُٝ 
 تت(

 َطت٣ٛ ايداي١

 2.14 2..4 24 ايتحسٜر١ٝ
21.4 

داي١ إذؿا٥ٝا  
 2.6 10.2 24 ايكاب ١ 0...عٓد َطت٣ٛ
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ٚجااٛد فااسم ذٚ داياا١ إذؿااا١ٝ٥ بااا َتٛضاا ٞ دزجااات       ( 2ٜتكااح َاأ جاادٍٚ ت  
 ااألو اجملُااٛعتا ايتحسٜرٝاا١ ٚايكاااب ١ يف ايت رٝاال ايرعاادٟ ابتراااز فاعًٝاا١        

(  0...إذؿا٥ٝا  عٓد َطت٣ٛ ت( ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ 21.4ايرات  ذٝ  بًؽم ق١ُٝ "ت" ت
ٖٚرا اي سم يؿاحل  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ  ايرٜٔ دزضٛا َٛقٛعات ايربْاَخ 
ايكا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  . ٚباريو ٜهإٛ قاد مت ايتركال َأ      

ؾر١ اي سض اي اْٞ َٔ فسٚض ايدزاض١.
  ايربْاااَخ ايكااا٥ِ عًاا٢  عًٝاا١ ايًتأنااد َاأ ف 6 ايربْاااَخ عًٝاا١ اايتعااسف عًاا٢ ف

اجملُٛعا١  ت١ُٝٓ فاع١ًٝ ايرات يد٣  األو   يف إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا 
ٍ   مت ايتحسٜرٝاا١ باضااتخداّ َعادياا١ بااألى  ٚجاادٍٚ   ذطاااو ْطاار١ ايهطااب املعااد

 6 ( ٜٛقح ذيو3ت

 ايرٝاْات املتعًك١ حبطاو ْطر١ ايهطب املعدٍ يف فاع١ًٝ ايرات6 (3جدٍٚ ت

 اجملُٛع١
ايدزج١ ايه١ًٝ 

 يألبتراز
 املتٛض  ايكرًٞ

املتٛض  
 ايرعدٟ

ْطر١ ايهطب 
 املعدٍ

َطت٣ٛ 
 ايداي١

 َست غ 0.00 2..4 46.4 52 ايتحسٜر١ٝ

 ٖاااٞ( إٔ ْطااار١ ايهطاااب املعااادٍ يًُحُٛعااا١ ايتحسٜرٝااا١   3ٜتكاااح َااأ جااادٍٚ ت 
ايربْاااَخ ايكااا٥ِ عًاا٢   اعًٝاا١ٖٚاا٢ ْطاار١ َكرٛياا١ تسبٜٛااا  ٖٚاارا ٜاادٍ عًاا٢ ف   (0.00ت

إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يف تُٓٝاا١ فاعًٝاا١ اياارات يااد٣  ااألو اجملُٛعاا١   
 ايتحسٜر١ٝ.

ٚقاد أزجااغ ايراذا  ايٓتااا٥خ ايطااابك١ إىل إٔ ااضاتخداّ اي عاااٍ إلضاارتاتٝحٝات    
ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ضاااعد املااتعًُا عًاا٢ حتدٜااد أٖاادافِٗ  ٚايااٛعٞ بعًُٝاااتِٗ      

اضاات اعٛا َاأ بااألٍ ايتؽرٜاا١ ايساجعاا١ ابتٝاااز  املعسفٝاا١ ألٓااا٤ ايااتعًِ  نُااا أْٗااِ
ٚتعااادٌٜ اإلضااارتاتٝحٝات املعسفٝااا١ املطاااتخد١َ يف ايدا٤ عًااا٢ املُٗااا١  ٚاملألذعااا١      
ايراتٝااا١ يطاااًٛنِٗ  ٚزبااا  ايٓتاااا٥خ باااايدا٤   اااا اْعهاااظ عًااا٢ َعتكاااداتِٗ عااأ    

اّ قدزتِٗ ع٢ً ايتعًِ ٚأدا٤ املٗااّ ايتعًُٝٝا١  نُاا إٔ ايٓحاال املتتاايٞ يف أدا٤ املٗا      
ا ااادد٠ قاااد أد٣ إىل تٛقاااغ ْتاااا٥خ إظتابٝااا١ عااأ ايدا٤  اااا أد٣ بااادٚزٙ إىل حتطااأ   

ٚتت ااال ٖااارٙ ايٓتٝحااا١ َاااغ ْتاااا٥خ بعاااض   َعتكااادات اي اااسد عااأ فاعًٝتااا٘ ايراتٝااا١.  
  بًٝ اا١  (Kauffman, 2004)   (Buttler, 2003)ايدزاضاات ايطاابك١ َ اٌ دزاضا١     

 .(Tracy, el. al., 2009)(  5..6زشم ت (Wang& Wu, 2008)(  4..6ت

" ٖااٌ تٛجااد يإلجاباا١ عاأ ايطااؤاٍ ايسابااغ َاأ أضاا١ً٦ ايدزاضاا١ ٚاياارٟ ْااـ عًاا٢  
عألق١ ازترا ١ٝ ذات داي١ إذؿا١ٝ٥ با َٗازات ايسضِ اي ف ٚفاع١ًٝ ايرات يد٣ 

مت ذطاو َعاٌَ اازتراط "بريضٕٛ" با  ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ؟" 
دزجااات  ااألو اجملُٛعاا١ ايتحسٜرٝاا١ يف ايت رٝاال ايرعااد٣ يهااٌ َاأ ابتراااز َٗااازات  

( ٖٚاٞ  35..ايسضِ اي ف ٚابتراز فاع١ًٝ ايرات  ٚقد بًؽم ق١ُٝ َعاٌَ اازتراط ت
(  ٖٚرا ٜادٍ عًا٢ إٔ ازت ااػ َٗاازات ايسضاِ      0...ق١ُٝ داي١ إذؿا٥ٝا  عٓد َطت٣ٛ ت
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 يد٣  ألو اجملُٛع١ ايتحسٜر١ٝ قد ؾاذر٘ ازت اػ يف فاع١ًٝ ايرات يادِٜٗ.  اي ف
 ٚبريو ٜهٕٛ قد مت ايتركل َٔ ؾر١ اي سض اي اي  َٔ فسٚض ايدزاض١.

ٜٚسجغ ذيو إىل إٔ ازت اػ َٗازات ايسضِ اي ف يد٣ املتعًِ قد شاد َٔ تكدٜسٙ 
يايت قاد تعٝكا٘ عأ     يرات٘ ٚلكتا٘ فٝٗاا  َٚٛاجٗا١ أضاراو ايكًال َٚػااعس اإلذرااط ا       

حتكٝل ٖدف٘   ا أد٣ إىل ازت اػ فاع١ًٝ ايرات يدٜا٘  نُاا إٔ َ اابس٠ اي اياب يف     
أدا٤ املٗااااّ اينادميٝااا١ املختً ااا١  ٚبااارٍ ادتٗاااد ٜتٛقاااا عًااا٢ إدزانااا٘ ي اعًٝتااا٘   

ٚتت ل ٖرٙ ايٓتٝح١ َغ ْتا٥خ بعض ايدزاضات ايطابك١  ايرات١ٝ  ٚتؿٛزات٘ يًتعًِ.
(. ٚايايت  3..6ٚدزاضا١ بادٟٚ ت    (Cruz, 2002)  ٚدزاضا١  (Khan, 2001)َ اٌ دزاضا١   

تٛؾًم ْتا٥حٗاا إىل ٚجاٛد ازترااط َٛجاب داٍ إذؿاا٥ٝا  باا ايترؿاٌٝ ايدزاضاٞ         
ٚفاعًٝاا١ اياارات. بُٝٓااا ختتًااا ٖاارٙ ايٓتٝحاا١ َااغ ْتااا٥خ بعااض ايدزاضااات ايطااابك١  

( ايااايت تٛؾاااًم  2..6  ٚدزاضااا١ ايعًاااٞ ٚضااارًٍٛ ت  (Rapoo, 2001)َ اااٌ دزاضااا١  
ا إىل عاادّ ٚجااٛد فااسٚم داياا١ إذؿااا٥ٝا  يف ايترؿااٌٝ اينااادميٞ يً ااألو     ْتا٥حٗاا

 تعص٣ إىل َطتٜٛات فاع١ًٝ ايرات.

 توصيات الدزاسة : 
 يف ق٤ٛ َا تٛؾًم إيٝ٘ ايدزاض١ َٔ ْتا٥خ ميهٔ ايتٛؾ١ٝ مبا 6ًٜٞ

  إٔ ٜتكُٔ بسْاَخ إعداد َعًُٞ ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ تدزٜرا  نافٝا  ع٢ً
حٝات اياتعًِ املآعِ ذاتٝاا   ٚؼريٖاا َأ اإلضارتاتٝحٝات ايايت        اضتخداّ إضرتاتٝ

تعصش َٔ دٚز املتعًِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ٚتعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازات٘  ٚقدزات٘  
 ٚتصٜد َٔ تكدٜسٙ يرات٘ ٚتُٓٞ يدٜ٘ ايدافغ يألصتاش.

      تٓعااااِٝ دٚزات تدزٜرٝاااا١ ملعًُااااٞ ايتعًااااِٝ اي اااااْٟٛ ايؿاااآاعٞ ألٓااااا٤ ارتدَاااا١
٢ اضتخداّ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا   ٚااضت اد٠ َٓٗا يف يتدزٜرِٗ عً

 حتكٝل أٖداف ايتعًِ املختً ١.
         عٌُ أدي١ اضرتغاد١ٜ تطااعد َعًُاٞ ايتعًاِٝ اي ااْٟٛ ايؿآاعٞ عًا٢ تٛظٝاا

 إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  يف شتتًا املٛاد ايدزاض١ٝ.
   ٛظٝااا إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ  تاادزٜب  ااألو ايتعًااِٝ اي اااْٟٛ ايؿاآاعٞ عًاا٢ ت

 املٓعِ ذاتٝا  يف تعًُِٗ ملختًا املٛاد ايدزاض١ٝ.
         ااٖتُاّ بادتٛاْب ايٓ طا١ٝ ي األو ايتعًاِٝ اي ااْٟٛ ايؿآاعٞ  ٚايعُاٌ عًا٢

 تعصٜصٖا7 ْعسا  يعألقتٗا ٚتألريٖا يف حتؿٌٝ اي ألو ٚانتطابِٗ يًُٗازات.
 اياااتعًِ ياااد٣ اي اااألو   ت٦ٝٗااا١ املٓاااال املدزضاااٞ املٓاضاااب ايااارٟ ٜطاااِٗ يف حت ٝاااص

ٚاضااااتخداَِٗ ياااادأدٚات ٚايٛضااااا٥ٌ اياااايت جتعًااااِٗ عتؿاااإًٛ عًاااا٢ املعًَٛااااات  
 بأْ طِٗ بدا  َٔ إٔ ٜهْٛٛا َطتكرًا ؼري فاعًا.

 .اإلفاد٠ َٔ أدٚات ايدزاض١  ٚاضتخداَٗا َغ زتُٛعات أبس٣  َٔ املتعًُا 

 الدزاسات املكرتحة :
 َ 6ٌ  ميهٔ ايكٝاّ بعدد َٔ ايدزاضات اضتهُاا  يًدزاض١ 
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     فاعًٝاااا١ بسْاااااَخ قااااا٥ِ عًاااا٢ إضاااارتاتٝحٝات ايتعًااااِٝ املاااآعِ ذاتٝااااا  يف تُٓٝاااا١
 ايترؿٌٝ ٚايت هري اابتهازٟ يد٣  ألو ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

      ٞفاعًٝااا١ اياااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا  يف إنطااااو  اااألو ايتعًاااِٝ اي ااااْٟٛ ايؿااآاع
 ل يدأجٗص٠ ايهٗسب١ٝ.يرعض َٗازات ايؿٝا١ْ ٚاإلؾأل

 . ت ٜٛس َكسز ايسضِ اي ف يف ق٤ٛ إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا 
   ٞإعااااااداد بسْاااااااَخ تاااااادزٜ  إلنطاااااااو َعًُااااااٞ ايتعًااااااِٝ اي اااااااْٟٛ ايؿاااااآاع

 إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا   ٚألس ذيو يف حتؿٌٝ  ألبِٗ.
 املاتؽريات ايٓ طا١ٝ    دزاض١ ايعألق١ با إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝا  ٚبعض

يد٣  ألو ايتعًِٝ اي اْٟٛ ايؿٓاعٞ.

 املساجع :
ٝ  إبساِٖٝ أمحد   ِ (. 3..6ِت إباساٖ ٞ  ايتٓعاٝ ِ  ايارات  عألقتُٗاا  يف ايدابًٝا١  ٚايدافعٝا١  يًاتعً

 ٌ ٞ  بايترؿاٝ   . زتًا١ نًٝا١ ايرتبٝا١   تٓرؤٜا١  دزاضا١ 6  ايرتبٝا١  نًٝا١   األو  ياد٣  ايناادمي
 .021 اااا 25(  20ت مشظ  عا  جاَع١

(. ألس بسْاَخ تدزٜ  يف ايه ا٠٤ اينادميٝا١ يً األو عًا٢ فاعًٝا١     0..6بدٟٚ  ٢َٓ ذطٔ ت 
 ...6 اااا 010(  .6ايرات. اجمل١ً املؿس١ٜ يًدزاضات ايٓ ط١ٝ  ت

(. إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٚعألقتٗااا بهااٌ َاأ فعايٝاا١        3..6باادٟٚ  َٓاا٢ ذطاأ ت   
كٞ ايترؿاٌٝ ايناادميٞ َأ  األو املسذًا١      ايرات ٚتؿٛزات ايتعًِ يد٣ َست عٞ َٚٓخ 

جاَعا١ عاا مشاظ      اااا  ادتاَع١ٝ يف ب٦ٝات تع١ًُٝٝ ٚلكافٝا١ شتتً ا١. زتًا١ نًٝا١ ايرتبٝا١     
 .240 ااا 631(  20ت

(. إضااارتاتٝحٝات ايتااادزٜظ ٚاياااتعًِ. ضًطااا١ً املساجاااغ يف    0555جاااابس  جاااابس عراااد اذتُٝاااد ت   
 .ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓ ظ. ايكاٖس6٠ داز اي هس ايعسبٞ

(. ايعألق١ با ايتعًِ املآعِ ذاتٝاا  ٚايترؿاٌٝ ايناادميٞ يادٟ      .6.0ادتسال  عرد ايٓاؾس ت 
 .244  222(  4ت2ع١ٓٝ َٔ  ًر١ جاَع١ ايريَٛى. اجمل١ً ايزد١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  

(. ألس ايتدزٜب ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املٓعِ ذاتٝاا  يف تكادٜس   3..6جًحٌ  ْؿس٠ ستُد ت 
دافعٝااا١ يًاااتعًِ ٚايدا٤ ايناااادميٞ يف اذتاضاااب اآلياااٞ ياااد٣  اااألو غاااعر١ َعًاااِ   ايااارات ٚاي

 .266 اااا 613(  0اذتاضب اآليٞ. زت١ً ايررٛث ايٓ ط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ  ت

(. ألااس إضاارتاتٝح١ٝ قا٥ُاا١ عًاا٢ ايااتعًِ   4..6جًااّٗٛ  عااديٞ عااصاشٟ ٚاملًٝحااٞ  عااأل٤ أمحااد ت    
اإلباداعٞ ياد٣  األو غاعر١ ايًؽا١ ايعسبٝا١       املٓعِ ذاتٝا  ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازات ايتعرري ايػا ٗٞ  

 . 42 اااا 02(  4بهًٝات ايرتب١ٝ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ برٛز ضعٝد  ت

(. ألس بسْاَخ تعًُٝٞ يف ق٤ٛ بعض إضرتاتٝحٝات ايتعًِ املآعِ  .6.0بًٝ ١  ٚيٝد ايطٝد ت 
  ٛ با ذاتٝاااا  عًااا٢ ذاااٌ املػاااهألت ايسٜاقااا١ٝ ٚدافاااغ اإلصتااااش ايناااادميٞ ياااد٣ ايتألَٝااار املٖٛااا

 641(  23ت6َٓخ كٞ ايترؿٌٝ يف َاد٠ ايسٜاقٝات. زتًا١ نًٝا١ ايرتبٝا١  جاَعا١  ٓ اا       
 .  656 اااا

(. فاعًٝاا١ بسْاااَخ َكاارتل إلنطاااو   4..6دزٜٚااؼ  ع ااا ٚأبااٛ مشاياا١  فااسد ٚؾاااذت١  ْرٝااٌ ت     
َٗازات ايسضِ ايؿآاعٞ ي األو دبًاّٛ تربٜاد ٚتهٝٝاا افاٛا٤ يف نًٝا١ تادزٜب ؼاص٠. َاؤمتس           

 .44 اااا 0أنتٛبس   02 اااا 06ف ٚاملٗف يف فًط ا يف اي رت٠ َٔ ايتعًِٝ ايتك
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ٞ  ايتٓعِٝ ضرتاتٝحٝاتإٚ ايدافع١ٝ املعتكدات(. 6..6ٔ تذط بٔ شٜٔ زدادٟ   ِ  ايارات  يف يًاتعً
ٌ  عألقتٗااا  ٞ  بايترؿااٝ . زتًاا١ نًٝااا١  املٓااٛز٠  املدٜٓاا١  َٓااازات  َااادازع تألَٝاار  يااد٣  ايدزاضاا

 .624 اااا 030(  40ايرتب١ٝ بايصقاشٜل  ت

(. إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٚفاعًٝاا١ اياارات يااد٣    5..6زشم  ستُااد عرااد ايطااُٝغ ت  
جاَعاا١ املٓؿااٛز٠   ااااا املت ااٛقا دزاضااٝا  ٚايعااادٜا َاأ  ااألو ادتاَعاا١. زتًاا١ نًٝاا١ ايرتبٝاا١  

 .44 اااا 6(  30ت

ش  منااااذد (. اياااتعًِ املااآعِ ذاتٝاااا ٚتٛجٗااات أٖاااداف اإلصتاااا 2..6زغااٛإ  زبٝاااغ عرااادٙ أمحااد ت   
 ٚدزاضات َعاؾس٠  ايكاٖس6٠ عا  ايهتب.

(. بسْاااَخ تاادزٜ  َكاارتل يف إنطاااو َعًُااٞ ايدزاضااات ااجتُاعٝاا١  6.06شازػ  أمحااد شازػ ت 
َٗااازات اضااتخداّ إضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٚألااسٙ عًاا٢ ايترؿااٌٝ ٚتُٓٝاا١ َٗااازات   

 .11 اااا 0(  6ت04جاَع١ أضٝٛط  ايت هري املتػعب يد٣ تألَٝرِٖ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ  

(. ألاس ت اعاٌ ناٌ َأ اي عايٝا١      2..6ضعٛدٟ  ستُاد ستُاٛد ٚايرطاْٝٛٞ  ستُاد ستُاد ت      
ايرات١ٝ ٚايتؽر١ٜ ايساجع١ يف ايترؿٌٝ ايدزاضٞ يد٣ ع١ٓٝ َٔ  ألو ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ 

 .630 اااا 040(  004ايشٖس. زت١ً ايررٛث ايرتب١ٜٛ ٚايٓ ط١ٝ ٚااجتُاع١ٝ  جاَع١ ايشٖس  ت

(. َعحااِ املؿاا ًرات ايرتبٜٛاا١ ٚايٓ طاا١ٝ. ايكاااٖس6٠     2..6غاارات٘  ذطاأ ٚايٓحاااز  شٜٓااب ت    
 ايداز املؿس١ٜ ايًرٓا١ْٝ.

(. ألاااس بسْااااَخ يتُٓٝااا١ ايتٓعاااِٝ اياااراتٞ يًاااتعًِ عًااا٢ ايدا٤  ...6غاااً   ضٛضااأ إباااساِٖٝ ت 
ٛز٠. َعٗاااد ٚاي اعًٝااا١ ايراتٝااا١ ملٓخ كاااٞ ايترؿاااٌٝ ايدزاضاااٞ. زضااااي١ دنتاااٛزاٙ ؼاااري َٓػااا  

 ايدزاضات ايرتب١ٜٛ  جاَع١ ايكاٖس٠.

(. ايُٓرجااا١ ايرٓا٥ٝااا١ يضاااايٝب املعاًَااا١   3..6اي ٝاااب  عؿااااّ عًاااٞ ٚزاغاااد  زاغاااد َاااسشٚم ت    
ايٛايدٜاا١ ٚاملعتكاادات ايدافعٝاا١ ٚإضاارتاتٝحٝات ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يااد٣ اي ااألو باملسذًاا١        

 اااا 063(  0ت60بٝا١  جاَعا١ املٓٝاا     اي ا١ْٜٛ. زت١ً ايرر  يف ايرتب١ٝ ٚعًاِ ايآ ظ  نًٝا١ ايرت   
64.. 

(. فاع١ًٝ بسْاَخ قاا٥ِ عًا٢ إضارتاتٝحٝات اياتعًِ املآعِ      6.01عرد ايراض   أَاْٞ محدٟ ت 
ذاتٝاا  يف تادزٜظ عًاِ ايآ ظ يتُٓٝا١ بعااض املٗاازات اذتٝاتٝا١ ياد٣ اي األو املعااقا بؿااسٜا            

 ٝٛط.باملسذ١ً اي ا١ْٜٛ. زضاي١ َاجطتري  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  جاَع١ أض

(. ألس تؿاُِٝ إضارتاتٝح١ٝ يًاتعًِ اإليهرتْٚاٞ قا٥ُا١      6.00عرد اذتُٝد  عرد ايعصٜص  ًر١ ت 
ع٢ً ايتٛيٝا با أضايٝب ايتعًِ ايٓػ  عرب ايٜٛب َٚٗازات ايتٓعاِٝ اياراتٞ يًاتعًِ عًا٢     

(  31جاَعا١ املٓؿاٛز٠  ت   ااااا  نٌ َٔ ايترؿٌٝ ٚت١ُٝٓ ايت هري ايتأًَٞ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ
 .202 اااا 644

(. فاعًٝا١ اضاتخداّ بعاض إضارتاتٝحٝات َاا ٚزا٤ املعسفا١       1..6عرد ايٖٛاو  فا ُا١ ستُاد ت   
يف حتؿٌٝ اي ٝصٜا٤ ٚت١ُٝٓ ايت هري ايتأًَٞ ٚااجتاٙ ضتاٛ اضاتخداَٗا ياد٣  األو ايؿاا      

 .602 ااا 015(  4ت4اي اْٞ اي اْٟٛ. زت١ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ  

(. فاع١ًٝ إضرتاتٝح١ٝ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ذٌ املػهألت املآعِ  .6.0 ٞ  أ١َُٝ ستُد تع ٝ 
ذاتٝاا  يف تُٓٝا١ ايترؿاٌٝ ٚفٗااِ  رٝعا١ ايعًاِ ٚايتٓعاِٝ ايااراتٞ ياتعًِ ايعًاّٛ ياد٣ تألَٝاار          

 . .02 ااا  40(  2ت02ايؿا ايٍٚ اإلعدادٟ. زت١ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  
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(. ايعألقاا١ بااا فاعًٝاا١ اياارات ٚدافعٝاا١ 2..6هلل تايعًاٞ  ْؿااس ستُااد ٚضاارًٍٛ  ستُااد عراادا  
اإلصتاااش ٚألسُٖااا يف ايترؿااٌٝ اينااادميٞ يااد٣  ًراا١ اي اْٜٛاا١ يف َدٜٓاا١ ؾاآعا٤. زتًاا١        

 ..02 اااا 56(  0ت04جاَع١ أّ ايكس٣ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚااجتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ  

ايرٝٛأبألقٝا١ قاا٥ِ   (. بسْاَخ َكارتل يف تادزٜظ بعاض ايككااٜا     5..6عُس  ستُد إبساِٖٝ ت 
عًاا٢ ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  ٚألااسٙ يف تُٓٝاا١ ايترؿااٌٝ اينااادميٞ َٚٗااازات اياات هري ايٓاقااد        
ٚأبألقٝات ايعًِ يد٣  ألو غعر١ ايعًّٛ ايرٝٛيٛج١ٝ ادتٝٛيٛج١ٝ بهًٝا١ ايرتبٝا١ بطاٖٛاد.    

 زضاي١ دنتٛزاٙ. ن١ًٝ ايرتب١ٝ  جاَع١ ضٖٛاد.

(. ألس بسْاَخ تدزٜ  يًتعًِ املآعِ ذاتٝاا    3..6د تعٝط٢  َساد عًٞ ٚايدَسداؽ  فكًٕٛ ضع 
يف ايدا٤ ايهتابٞ يف َاد٠ ايًؽ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚفعاي١ٝ ايرات ايهتاب١ٝ ٚايعصٚ ايطار  ياد٣ ذٟٚ   
ؾعٛبات ايهتاب١ َٔ  ألو ايؿا ايٍٚ اي اْٟٛ ايعاّ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ  جاَع١  ٓ ا  

 .446 اااا 442(  23ت2

   َ (. ايااتعًِ املاآعِ ذاتٝااا  يااد٣ َست عااٞ َٚٓخ كااٞ ايطااع١      2..6ٓاااٍتفسؼااٌ  مجاااٍ ٚعًااٞ  
 -002(  16ايعك١ًٝ َٔ  ألو ادتاَع١ َٔ ادتٓطا. اجمل١ً املؿس١ٜ يًدزاضاات ايٓ طا١ٝ  ت  

02.. 

(. إضاارتاتٝحٝات ايتٓعااِٝ ايااراتٞ يًااتعًِ ٚعألقتٗااا بايترؿااٌٝ  0551فسٜااس  فا ُاا١ ذًُااٞ ت 
ي ااااْٞ اإلعااادادٟ. زتًااا١ نًٝااا١ ايرتبٝااا١ ايدزاضاااٞ َٚطااات٣ٛ ايااارنا٤ ياااد٣  اااألو ايؿاااا ا

 (  66جاَع١ ايصقاشٜل  ت

(. َكاااسز َكااارتل يًتااادزٜب عًااا٢ اضاااتخداّ إضااارتاتٝحٝات    1..6ناَاااٌ  َؿااا  ٢ ستُاااد ت  
ايتٓعِٝ ايراتٞ يًاتعًِ يف قا٤ٛ ٚلٝكا١ املطاتٜٛات املعٝازٜا١ يًاتعًِ. املاؤمتس ايعًُاٞ ايطاابغ          

ٜٛيٝااٛ جباَعاا١  63 اااااا 62املٓعكااد يف اي اارت٠ َاأ عػااس "َٓاااٖخ ايتعًااِٝ ٚاملطااتٜٛات املعٝازٜاا١"   
 .2.2 ااا 645عا مشظ  

  ٌ ِ (. 2..6تستُاد  َؿا  ٢   ناَا ِ ٞ ايارات  ايتٓعاٝ ٞ ايعًُا  املاؤمتس  ْعسٜا١   منااذد   يًاتعً
َااٜٛ    06ااااا   00 املطاتكرٌ   ٚحتادٜات ٞ ايرات ايتعًِ  ٓ ا  جاَع١ ايرتب١ٝ يه١ًٝ عػس اي أَ

 ..42ااااا  222

(. فاعًٝا١ بسْااَخ تادزٜ  َكارتل قاا٥ِ      4..6ايدٜٔ ضعد ٚذطأ  عُااد أمحاد ت   َتٛيٞ  عأل٤  
ع٢ً إضرتاتٝحٝات ايتعًِ ذاتٞ ايتٓعِٝ يف ايترؿٌٝ اينادميٞ ٚايدا٤ ايتدزٜ  ٚااجتاٙ 
ضتاااٛ اإلضااارتاتٝحٝات املطاااتخد١َ ياااد٣  اااألو نًٝااا١ ايرتبٝااا١ غاااعر١ ايسٜاقاااٝات. زتًااا١        

 .52 اااا 31(  ١ٝ6  جاَع١ املٓٛف١ٝ  تايررٛث ايٓ ط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ  ن١ًٝ ايرتب
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