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تصنيه بزىامر تدريبى قائه على تطبيكات حبوخ الفعل 
لتينية كل مً مَارات التفكري التأملى والكفاءة املَيية 

الطالب / املعلنني  شعبة التعليه الصياعى بكلية الرتبية  لدى 
 دامعة حلواٌ

 املستدلص : 
ًددّللبه ددلًوٟلولًٗٔددفكب لندمددفالفدد٘ لبه  ددىللٓدد البهثخدد لنملةٌِٚددٞلًٔددفكب لبهدد  ل للل

ٟلخد٩يلرنُدفً للل سدد لمبددفلٙدِ للللودٟلاٙدف ٝل لللللةطثٚقدف لفد٘ لبه  دىلللقدف٢ٍللوددٟلللةد كٙث

بهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهدد ٠لبهطدد٩ لبن وٌدد لرفه نقددٞلبهنبر ددٞللدد ثٞلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلللللًسدد ٠٘ل

(طفهد لٗطفهثدٕللل30جفً ٞلحو٘بْولحٚ لةلُ٘تللِٚٞلبه كبسدٞلًدّل لللدددبن ٌفك٠لرلوٚٞلبهرترٚٞل

جفً ددٞلحودد٘بْللللدددددًددّلطدد٩ لبه نقددٞلبهنبر ددٞللدد ثٞلبه ددِفلف لبن ٌفكٙددٞلرلوٚددٞلبهرترٚددٞلللللللل

ٗه خقٚددددلٓددد البه كبسدددٞلقدددفَلبهثفحددد لرفسددد ط٩ لك ٠لب ددد ب١لللددددددلنٙثٚدددٞلبجملٌ٘لدددٞلبه  

ٗبحمللٌ لفٟلجمفيلبنِفٓ لٗطنقلبه  كسلبه  وٍٚلبه دِفلٟله ٌدىلثد٩ لقد٘ب٢ٍللبهقف٢ٌدٞلللللل

ٞلللللل للب٪ٗملًٔفكب لبه  ل للبه لًوٟلولٗبهقف٢ٌٞلبهثفُٚدٞلًٔدفكب لبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلوبهقف٢ٌدٞلبهثفهثد

ولكٌفلمتل كبسٞلحمفٗكلبهثخ لبهث٩ثٞلٗبه ٟلة ٌثدىلفدٟلحمد٘كللللًٔفكب لندمفالف لبه  ىلل

فد٘ لبه  ددىلولٗحمد٘كلبه لدد لبه دلًوٟلولٗحمدد٘كلبهل دف١ٝلبنِٔٚددٞللٗىلهدملهو ٘ ددىلنمل سددللللللل

ة ٌٍٚلبه ُفً لبه  كٙثٟلبهقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لفد٘ له  دىل;لرٔد الةٌِٚدٞلكدىلًٔدفكب للللللل

فالفد٘ لبه  دىلولٗمتلنلد ب ل  ٗب لبهثخد لللللبهد  ل لبه دلًوٟلوٗبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلولًٗٔدفكب لندمدلللللل

ٗبه دددٟلتثودددتلفدددٟلبخ ثدددفكلًٔدددفكب لبهددد  ل لبه دددلًوٟلولًٗقٚدددفسلبن دددف١ٝلبنِٔٚدددٞلولٗرطفقدددٞلللللل

٩ًحظددٞلهقٚددفسلًٔددفكب لندمددفالفدد لبه  ددىلوولٗقددفَلبهثفحدد لر طثٚدددل  ٗب لبهثخدد لقثوٚددف لللللل

 ٘ٙدٕلًددّل ُ ددطٞللبجملٌ٘لدٞلبه  نٙثددٞللِٚددٞلبهثخد لثددٍلةطثٚدددلبه ُدفً لبه دد كٙثٟلمبددفل للل

ٗ ٗكبقللٌددىلة كٙثٚددٞللوددٟلطدد٩ لبجملٌ٘لددٞلبه  نٙثٚددٞلولثددٍلةطثٚدددل  ٗب لبهثخدد لر دد ٙف لللل

بجملٌ٘لددٞلبه  نٙثٚددٞلولٗمتلنجدددنب١لبن فاددٞلبٮح ددف٢ٚٞل٪ ٗب لبهثخددد لولٗ  ٔددن لُ دددف٢ لللللل

بهثخدد لففلوٚددٞلبه ُددفً لبه دد كٙثٟلفددٟلةٌِٚددٞلكددىلًددّللًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلولبهل ددف١ٝلل

ٞلولًٗٔدددفكب لندمدددفالفددد٘ لبه  دددىلهددد ٠لطددد٩ لبه نقدددٞلبهنبر دددٞللددد ثٞلبه دددِفلف للللللبنِٔٚددد

 بن ٌفكٙٞلرلوٚٞلبهرترٚٞلجفً ٞلحو٘بْ
لفد٘ لبه  دىللللوبهل ف١ٝلبنِٔٚٞللولًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟللوبهلوٌف لبن  فحٚٞل:لبه ُفً لبه  كٙثٟل

لًٔفكب لف لبه  ى

Designing a training program based on Action Research 
Applications to develop professional Efficacy, reflective 

thinking skills for Industrial Education Section 
Students/Teachers in Faculty of Education, Helwan University 

Dr  Ebrahim Saber Abd el rahman kassm 

Abstract: 
The aim of the research is to develop the skills of thinking 

thinking, and the skills of accomplishing the research of the act 
through a training program based on the applications of the 
research of the act, which is reflected in the further improvement of 
the level of professional competence of the students teachers of the 
fourth division Industrial Industrial Education Department, Faculty 
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of Education The study sample consisted of (30) students and 
students from the fourth year students of the Architectural 
Industries Division at the Faculty of Education - Helwan University. 
The experimental group - To achieve the objective of the study the 
researcher surveyed the opinion of experts and arbitrators in the 
field of curricula and methods of teaching industrial education for 
the work of three lists, And the second list the skills of professional 
competence, the third list, the skills of the completion of the 
research of the act, and the study of the three research axes, namely 
the focus of the research of the verb, and the focus of reflection and 
the focus of professional competence to reach the foundations of the 
design of the training program The research tools were designed to 
test the skills of reflection thinking, the measure of professional 
competence, and a note card to measure the skills of doing the 
research. The researcher applied tools The study of the sample of 
the research sample and then the application of the training 
program with its activities and training work papers for the 
experimental group students, then applying the research tools to 
the experimental group, and the statistical processing of the 
research tools. Dribi in the development of both the skills of thinking 
thinking, professional competence, and skills to accomplish the 
research of the work of the fourth year students of the Department 
of Architecture Industries Faculty of Education University of Helwan 
The aim of the research to develop the skills of reflection and the 
skills of the completion of research action through a training 
program based on the applications of research action, Improving 
the level of professional competence of the students of the fourth 
department of the Industrial Industrial Education Department, 
Faculty of Education, Helwan University

keywords: Training program, Reflective thinking skills, 
Professional Efficacy, Action Researches,Action Research skills. 

 مكدمة: 

ة دد لقةددٚٞلنلدد ب لبن وٌدد لفددٟلبهدد٘طّلبه نرددٟلُقطددٞلبهث بٙددٞل٪٠لن دد٩ للللل

ة وٌٟٚلولٗر ْٗلب٨ٓ ٌفَلرٔذٖلبهقةٚٞلة ثحلخططلن ٩ لبه  وٍٚلر٩لةدلث لل

به  وٍٚلباٚ لٓ٘ل سفسلةق َلبجمل ٌعلولفإْلٓذبل٨لٙ ٍلٗر٩لف فهٚٞلولفإىلبلكفْل

ر ْٗلً وٍل٧ًًّلمبِٔ ٕلولُ حسّلنل ب ٖلب٪كف ميٟلٗةلِٕ٘ٙلبنِٟٔلٗه ٕٙلًدّلل

بهقٍٚلٗب٨جتفٓف لٗبنٚ٘يلٗبن  ق ب لباٚ ٝلًفلجي وٕل٧ٙ ٠ل ٗكٖللودٟل كٌدىللل

ل(263-215ول2007:ول ففطٌدددٞللثددد لبه٘ٓدددف للل(157-132ول2005:ٗجٕ. سدددلنلٗب اُددد بكل

 Almohamaady:(2008لللللل



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
15 

ٗنفلكفُتللٌوٚٞلنل ب لبن وٍلبل ب ب لجٚ ب لٗة كٙثٕلة كٙثف لً ٘ب د٩ لٗةٌِٚدٞللل

نددِٔ لفددٟل قٚددل ٓ بفددٕلول٨ُددٕللًِٔٚدف لرإسدد ٌنبكلٙ  د للددنطفليل سفسددٚف لهِ دف لبللل

جدد ٠ٗلًددّلًددِٔ لجٚدد لٙ  ٌدد للوددٟلً وٌدد ل دد لبك ددف١لُظددنب ل٨ْلطثٚ ددٞلللللل٨

ُ ٚ ٕلًٗ طوثفةٕلبنس قثوٚٞلةس ٘ج لةلّ٘ٙلً وٍل٧ًٓدىلةدل٩ٚٓلللبه  نلبهذ٠ل

حوٌددٟلجٚدد ب لٙلددْ٘لقددف كب للوددٟل  ب١لب٪ ٗبكلبنطو٘رددٞلًِددٕلفددٟلب٨ه ٚددٞلبهثفهثددٞل. للللل

ل(25ول2005:به٘كٚىلٗحس لر  

ٗ ِٟللّلبهثٚدفْل ْلبهطد٩ لبن وٌد للد  لبه  ودٍٚلبه دِفلٟلٙ  وٌدْ٘لًدّللللللللل

ٞلكٚد لٙقً٘دْ٘لرفه د كٙللًدّلخد٩يللللللخ٩يلفرتٝلنل ب ٍٓلفدٟلكوٚدٞلبهرترٚدللل

ة كٙثٍٔل ثِدف١لبه د كٙ لبنٚد بُٟل بخدىلبن كسدٞلبه دِفلٚٞلبنةدٚ ٞلثدٍل;لحٚد لللللللللل

ِٙ جمْ٘ل ثِف١لة كٙثٍٔلفٌٚفلٙ نالرفن نفٞلبن٘ق ٚٞلولفٟلٓذبلبهسدٚفقل لدفك للل

(لنمل ٌٓٚددٞل ًدد لب دد ب لفددٟللGurvitch&Metzler:443-437,2009 كبسددٞل 

نلددد ب لبن ودددٍل;لحٚددد لتدددِحلٓدددذٖلب ددد ب لبه دددن لٗقدددتلًثلدددنلخددد٩يلردددنبً ل

لهوطدد٩ لبن وٌدد ل٪ْلٙل سددث٘بلخدد ب للددّلطنٙدددلبحملفكددفٝلًِٗفق ددٞلب٪قددنبْلل

للٗبهدد  وٍلفددٟلجمٌ٘لددف ل ددد ٝلثددفلقدد لٙدد٧ثنلفددٟلًسدد ٘ٙف لبنٔددفكب لهدد ٍٙٔلللللللل

ٍلللل–كٌدددفلبقرتحدددتلمدددنٗكٝلًنبلدددفٝلللل به خددد٘يللدددّللل–فدددٟلردددنبً لنلددد ب لً وددد

به قوٚ ٙددٞلبن  ٌدد ٝللوددٟلبحملفمددنب لٗبهقددنب١ب لبهِظنٙددٞلنملبهطددنقلبن  ٌدد ٝللل

للوٟلبه  فلوٚٞلٗبه ٌىلفٟلجمٌ٘لف ل.

ٗندددفلكدددفْلةددد كٙللبنددد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدددٞلرفن كسدددٞلبه دددِفلٚٞلُ سدددٕلٙ سدددٍلللل

رفه  قٚ لولٗ  فجلنملة وٍلًس ٌنلٗةلًدىل ب٢دٍلولحٚد لةدفةٟلبن دفكالٗبنٔدفكب للللللل

بةٚ ٚف لبا ٙدد ٝلهو دد كٙللًددّللدد ٝلً ددف كلًثددىلب٪فددف لولٗبندد٘ب لللللللٗبٮسددرت

ٗب٪ ٗب لبا ٙدد ٝلولٗٗ دد لبنٌفكسددٞلباٚدد ٝلولٗبهددا١٩ًلولٗبن ددنف لولبه لًددىللل

بهذبةٟلهو  كٙلل بخىلف ٘يلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلٗبه٘كلٞلوللٗةلًىللٌوٚٞلة وٍل

ٞلنملةٌِٚددٞلبه لًددىللبهطدد٩ لٗةدد كٙثٍٔلولهددذبل  ددفجلً وٌدد٘بلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددلللل

 ثِف١لةِ ٚدذلبن٘بقد لبه  كٙسدٚٞلرف٨مدففٟلنملةٌِٚدٞللًٔدفكٝلنجدنب١ل فدف لفدٟلللللللللل

ف ٘ثٍلح٘يلة كٙللٗة وٍلبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلولٗجيد ل ْلٙ ٌود٘بللودٟلةثدف يللللللل

لُ ف٢ ٍٔلًعلر ةٍٔلبهث ضل.

ْللثددددددد لب ل ٗٙ دددددد لكدددددددىلًددددددّللل  كدددددددنبَلول ل(58ول2013:بهثق ددددددٛلٗ خدددددددنٗ

ٞللنْ(ل149ول2013: ر٘لبهدابهٞلحمٌ لٗلبهق٘بمسٞ مح ل ول(178و2012:خ٘به ٝ  ثفكسد

 بهد ل ٗبهسدٌف ل ب  ف٢ص ًّ جمٌ٘لٞ مي وم به ن  جت ى به لًوٛ به  ل 

ٕل يف ةظٔدنل ٖل ٨حقدف ولٗة ٌثدىلل سدو٘ك ّل رفه قوٚدىل ب  دف٢صل ٓدذ  ب٨ُد فف ل ًد

ٍللًددعلله٭خدددنّٙل ٗبه ٔدد٘كولٗب٨سدد ٌف لل ٝللثدددٍلفٌٔٔدد ولٗب٨سدد ٌ ف لفدددىلللولج ٙدد 

ٞلل للبن دددل٩ ولولٗبه  دددٌٍٚلٗبن٘ب ثدددٞللِددد ًفلةلدددْ٘لحوددد٘يلبن دددلوٞل ددد لٗبمدددخ

  ُٙ  بل ثفك لوٟ ٗىلهم به  كٙل  ٓ با  رنا ًّ به لًوٛ به  ل  ةٌِٚٞ ٗكٌفل

ٕل ٗٙقٍٚ ٗٙنبق   ب٢ٌف  خيطط بن وٍللبهطفه  جي ى به لًوٛ به  ل   ْ   سدو٘ر
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َللبهقدنبكولل ٨ختدفىلل ٙ ث ٔدفل بهد ل ٗب طد٘ب ل به ٌوٚدف ل يف ٟل كٌدفلٙقد٘  ةلًدىل لود

ٕل ٙ دن ل ًف كى يف بن وٍلبهطفه  ّل لوٚد ٖل ٗٓدذبل ً وً٘دف ل ًد ٛل رد ٗك   ثدنب ل ٙثقد

ٍل ٍل ٧ٙكد ل ٗٓدذبلٕللقودل يف هود  و ٟل ىلب بهد  و ٘ل بن ِد ٕل ةنكدال ًدفل جد٘ٓنل ٗٓد  لوٚد

لبحل ٙثٞ به  وٍٚ نسرتبةٚ ٚف 

-Shawer: 29دددللٗهذهمل ٗ تلل  لًّلبه كسدف لًثدىل كبسدٞلٗ كبسٞ لفٙنللل

(لرةنٗكٝل ْل1518-1478ول2012: حمٌ لخبٚتلولبرنبٍٓٚلبهقفل٘ لول كبسٞل(1,2010

 ددد  لردددنبً لنلددد ب لبن ودددٍلب٨ح ٚفجدددف لبه  وٌٚٚدددٞلهوطددد٩ لبن وٌددد لفٚددد للل

ٙسد طٚ ْ٘لةدد٘مل ًدنل ددٍ٘ٓلبنِٔدٟلطٚوددٞللٌودٍٔلبنِٔددٟلفٌٚدفلر دد لًدّلخدد٩يللللللل

ةددد كٙثٍٔللودددٟلبه لًدددىلبه  دددفيلخددد٩يلبنٌفكسدددٞلٗكدددذهملبه لًدددىلحددد٘يلةودددمللللل

ُٙ  لبه ٌىلبهثخثٟلًّل ٍٓل  ٗبكلبن وٍلبحل ٙثٞلولفدفن وٍلباٚد لٓد٘للللبنٌفكس ٞلولٗ

ً وددٍلرفحدد لفددٟلبهقةددفٙفلٗبن ددل٩ لبه ددٟلة٘بجٔددٕلولٗٙدد٧ًّلرقدد كٝلط٩رددٕللوددٟلل

به ق َلٗنحدنبالبهِ دف لول٨ٗلٙقثدىلبه  دىلولفٔد٘لحدنٙصللودٟلً نفدٞلبهطنب٢ددلللللللللل

ِدف١ب للودٟلىلهدملفقد لللللٗبه٘سف٢ىلبه٩اًٞلهو  د ٠له ودملبن دل٩ لًٗ فا ٔدفلولٗرلللل

 Action ٔنلفٟلبجملفيلبهرتر٠٘ل٧ًخنب لًفلٙ نالرثخ٘ لب٪ ب١ل ٗلف٘ لبه  ىل

Researchesل.لل

هذهمل ٔن ل ٌٓٚتلف٘ لبه  ىلولٗكٚ ٚٞلبهقٚفَلردٕلولهٚد ٌلّلبنٌفكسدْ٘لللل

هو ٌىلبهرتر٠٘لًّلً٘بجٔٞلبه خد ٙف لٗحدىلبن دل٩ لولٗنُ دفجلبن دفكالٗرِف٢ٔدفللللللل

جتفٓددف لبهرتر٘ٙدٞلبحل ٙثددٞلولٗهٚدد٘فنل  بٖلًِٔ ٚددٞلهودد  ل للمبدفلٙ ِفسدد لًددعلب٨ل

ةسددفل ٍٓللوددٟلبهٌِدد٘لبنِٔددٟلولٗ سدد لثفكسدد ٍٔلبنِٔٚددٞلًددّلخدد٩يلةطثٚدددللللل

. رٚدددًٟ٘لمدددخف٠ٗولسددد٩ًٞللللٌوٚدددف لبهددد  ل لٗبه لًدددىلفدددٟلٓدددذٖلبنٌفكسدددف لللللل

ل.لل(2009:حسّ

حٚددد لٙدددلةٟلة٘جدددٕلفددد٘ لبه  دددىلً٘بكثدددف له ودددملبهددد د ب لفدددٟل  ٗبكلً ودددٍلل

ودددٍٚلبه دددِفلٟلٗحمققدددف لن طوثفةٔدددفلولمبدددفلٙ ةدددٌّلًدددّل ُ دددطٞلٗنجدددنب١ب للبه  

ميلِٔفلًسفل ٝلبن وٍللوٟلختطٟل ٗكٝلًّلً وقٟلُٗفقىلهوٌ نفدٞلنملًفهلٔدفللل

ًِٗ  ٔفلولل لبه  نردٞلبه  وٚدٞلفدٟلًٚد بْللٌودٕلرفن كسدٞلبه دِفلٚٞلولحٚد للللللللل

ِٔٚددٞلة ف ددٕلً طوثددف لفدد لبه  ددىلذمدد٘لفخددصلخ بةددٕلٗبه لًددىلفددٟلحٚفةددٕلبنلل

ٗفدددٟلثفكسدددٞلبهًٚ٘ٚدددٞلولٗ  ٙددد ل ٗجدددٕلبهق ددد٘كلٗبن دددل٩ لبه دددٟلة٘بجٔدددٕللللللل

ٗبا٘بُ لبنطو٘ لة  ٙؤفلولك ثٞلفٟلٗمعل سللً ِٚٞلٙس ِ لنهٚٔفلفٟلبختدفىللل

بهقددنبكلبنِفسدد لفٌٚددفلميفكسددٕلًددّل  ٗبكلولًٗددفلٙةدد ٕلًددّلحودد٘يلهوٌ ددل٩ لًٗددفللل

ظدددفكلبهثفحددد للٙن ٙدددٕلًدددّلةطددد٘ٙنلُ سدددٕلٗةطددد٘ٙنلثفكسددد ٕلٗلٌودددٕلول ْٗلبُ للللل

ب٪كف ميٟلهٚخىلهٕلًفلٙ٘بجٕٔلًّلً ل٩ لول ٗلٙ ن للوٕٚل ٠ل كب١ل ٗةطد٘ٙنلل

لٙ  ودلرفه ٌىل.ل

ُٙ د ل حد لًد بخىلبه ٌِٚدٞلبنِٔٚدٞللللللل ٗٙل س لف لبه  ىل ٌٓٚٞلخف ٞلحٚد ل

به ددٟلةٔٚدد٤لب٨س ق ددف١لبه  ددفككٟلٗبه لًددىلولحٚدد ل ٗ ددتل كبسددٞلكددىلًددّللللللللل
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دددددددددلل سدددددد٘ٙ ٘(لولٗ كبسددددددٞل40-51وorly,s.&harel,m.:2012دددددددد ٗكملٗٓفكٙددددددىل

souto:2012ٟلل(54-56و (لرةدددددددنٗكٝلgedzun:72,2013ل-ولٗ كبسدددددددٞل جٚددددددد اِٙ

لة كٙ لبهطفه لبن وٍل ثِدف١لنلد ب ٖللرفهلوٚدٞللودٟلكدىلًدفلٙ  وددلرثخد٘ لبه  دىلللللللللل

ًّلخ٩يلبه كبسٞلبهِظنٙدٞلٗبه د كٙ لبنٚد بُٟللودٟلكٚ ٚدٞلنجدنب١لٓدذبلبهِد٘ للللللللل

قددد كب لبهطددد٩ لبن وٌددد للودددٟلباٌدددعلرددد لللًدددّلب٪فدددف لولًدددّل جدددىلةطددد٘ٙنلل

بهِظنٙددٞلٗبنٌفكسددٞلٗ ددقىلخدد بةٍٔلول٨سدد ف بَلفدد لبه  ددىلفددٟلً٘بجٔددٞلللللللل

لبن ل٩ لبه ٟلس قفرؤٍللِ لبه ٌىلرفه  كٙللفٟلبهسِ٘ب لب٪ٗمل.

ٗح ٟلة خقدل ٓد بالفد٘ لبه  دىلكدفْلًدّلبٌٓٚدٞلمبلدفْل ْلٌِٙدٟلهد ٠لللللللللل

١ٝلبنِٔٚدٞل ثِدف١لنلد ب ٍٓلهود خ٘يلنملللللبهط٩ لبن وٌ لًسد ٠٘للفهٚدف لًدّلبهل دفلللل

لدددددلجمددفيلبهدد ٌٔ ل;لحٚدد ل ٗ ددتللدد  لًددّلبه كبسددف لًِٗٔددفل كبسددٞل كِِٚٚدد ٠

Kennedy:2006ْل  & Hirschkomددددددل(لٗ كبسددددٞل ٓ س ددددَ٘لٗبُ كٗسدددد٘

Andersonللوددٟلمدنٗكٝلنلدد ب لر٣ٚددٞلة ودٍلة دد عللوددٟلةٌِٚددٞللل1-10و2008 ل:ل)

بهطدد٩ لبن وٌدد لخدد٩يلبه دد كٙ للللًسدد ٘ٙف للفهٚددٞلًددّلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهدد ٠لللللل

بنٚدد بُٟلمددٌّلرددنبً لنلدد ب لبن وددٍل;لفٔددذبلٙ دد للِ ددنب لحٚ٘ٙددف لفددٟلةلددّ٘ٙلً وددٍلل

لوددٟلًسدد ٠٘لًددّلبادد٘ ٝللوددٟلبنسدد ٘ٙ لبحملوددٟلٗبه ددفنٟلولكٌددفل لددفكلنملقوددٞلل

به كبسددف لبه ددٟلةٔدد ٍلر كبسددٞلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهوطدد٩ للبن وٌدد لخدد٩يلرددنبً لللل

لفًددٞلٗنلدد ب لً وددٍلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلر دد ٞلخف ددٞلثددفلللنلدد ب لبن وددٍلر دد ٞ

لٙ٘ج لةسوٚطلبهة١٘للوٚٔف.

ٗقدد ل كدد  ل ٗثٚقددٞلبس  ددنبقلًسدد قثىلبه ٌددىلبهرتردد٠٘لمبل دد لبهرترٚددٞللللللللل

ٟل ْل لدفُ ل ((2000:به نرد ٛل ًد٘كب ل2001ل:Tschannen-Moran & Holy -ٗٓد٘ه

ٝلًدعلل(لمنٗكٝلة كٙ لبن وٍلٗةثقٚ ٕلُظنٙف لٗلٌوٚف لولر ٘كٝلًسد ٌنل 805-783

ً فر ٞل ٖ٘لبنِٟٔل بخىلن كسٞلولٗ  ٙ لبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلبنطو٘ردٞلولٗة دٌٍٚللللل

بهدد بً لبه  كٙثٚددٞلبنِفسددثٞلهدد لٍلٓددذٖلبهل ددف١ٝلٗةط٘ٙنٓددفلٗة٘ ٚ ٔددفل  ًددٞللل

به ٌوٚدددٞلبهرتر٘ٙدددٞلمبخ وددد لج٘بُثٔدددفل.لُٗة ددد لٓدددذٖلبه٘ثٚقدددٞلنمل ْل ٓددد باللللللل

 لً طوثدددف لبك دددف١ٝلبنِٔٚدددٞلبه ٌِٚددٞلبنِٔٚدددٞلهوٌ وٌددد ل٨لة خقددددلن٨لر خ ٙدددل

به٩اًٞلثٍلولٗبح ٚفجفةٍٔلبهرتر٘ٙٞلولٗٗمدعل هٚدف لبه ٌدىلبه  دفيلبه دٟلُةسدفل للللللل

لوٟلة فٚصلًس ٘ٙف ل  ب١بةٍٔلٗةلٓٚؤٍلر ٘كٝلًس ٌنٝلولٗىلهدمل٨سد ٚ ف للل

لبنس   ب لبه وٌٚٞلبهرتر٘ٙٞل.

 : اإلحساس باملصكلة 

ل  كنلبهثفح لً لوٞلبهثخ لًّلل ٝلً ف كل ٌٓٔفل:

 األدبيات الرتبوية و الدراسات السابكة: :اواًل 

 ةُ  لبه كبسدف لبه دٟلةِفٗهدتلفد٘ لبه  دىلرفن كسدٞللللللل:ف٘ لبه  ىفٟلجمفيل

به ِفلٚٞلقوٚوٞلُٗف كٝلًقفكُٞلرفه كبسف لبه ٟلةِفٗهتلف٘ لبه  ىللر دلىلل
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لددددفَلٗ كجددددٞلةددددلث ٖلفددددٟلةٌِٚددددٞلبنٌفكسددددف لبنِٔٚددددٞلهدددد ٠لً وٌددددٟلبندددد٘ب للل

 ,Capobianco, Berenda M, Joyal كبسدٞلكدىلًدّل للللبه لِ٘ه٘جٚدٞلًِٗٔدفلل

Holli:ل (لو22-26و2008لByrnes-2009)لل(55-22و2010:ول خفهددددددددددددد لبه ثٚددددددددددددد ٠ل

 Goodnough:2010 لو)Cullen and others:2010ل (لو971-992وGills and 

othersٍلل2010:ول ًنفددتلحمٌدد لل91,2010-108) -ل ل(2012:(لول  ميددفْللثدد لبهلددنٙ

ٟل ولحٚد ل ٗ دتلٓدذٖلبه كبسدف لرةدنٗكٝلةةدٌ لللللللل(197و2013: جٚٔفْلبه دفف 

ف٘ لبه  ىلًٗنبحدىلةِ ٚدذٓفلكلحد لككدف٢الرِدف١لٗة دٌٍٚلردنبً لنلد ب للللللللل

ً وٌٟلبه  وٍٚلبه ِفلٟل;لرٔ الةاٗٙ لً وٌدٟلبنسد قثىلردفه ن لبهلففٚدٞللللل

خف دٞلبننةثطدٞلمب دل٩ للللللهو لًىلفٟلبن٘بق لبه  وٌٚٚٞلجبٌٚعللِف نٓف

ِ٘ه٘جٚٞلة٘بجٍٔٔل ثِف١لثفكسد ٍٔلبه د كٙللخد٩يلفدرتٝلللللة كسٚٞلبن٘ب لبه ل

لبه  كٙ لبنٚ بُٟل.للللل

 ٟةُ دد لبه كبسددف لبه ددٟلةِفٗهددتلقدد كب لبهدد  ل للللل:بهدد  ل لبه ددلًوٟلللجمددفيلفدد

به لًوٟلفٟلجمفيلبه  ودٍٚلبه دِفلٟلقوٚودٞلُٗدف كٝلًقفكُدٞلرفه كبسدف لبه دٟلللللللل

ةددٌِِٚٔفلفددٟللةِفٗهددتل كبسددٞلقدد كب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلر ددلىللددفَلٗ كجددٞلةلللل

ًنحوٞلنل ب لً وٌٟلبه  وٍٚلبه ِفلٟلرلوٚٞلبهرترٚٞلل;لًّٗلٓدذٖلبه كبسدف للل

–(لٗ كبسٞل ًفٓدفك بٜلل52-14و2006:ولٗ بكسٞل برنبٍٓٚلبهث وٟلل كبسٞلكىلًّ
Mahardale et al.,:2007لولٗ كبسدددٞل هٚدددملل)–Luk, J:2008لل(ل624-641و

ُف ٙددٞلمس ددفْلولٗل ددفالل(لٗ كبسددٞ ل297-313ولPhan-2009ل–ٗ كبسددٞل لفددفْل

ٛل630-607و2010:(لو كدد٘ثنلرو دد2009ْ٘:لطٚددٞ لل(2011:(لولٗ كبسددٞل ح ددٞلبحلددفكث

حٚدد ل كدد  لٓددذٖلبه كبسددف للوددٟلل ٌٓٚددٞلةٌِٚددٞلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلللل

ًٗسددد ٘ٙفةٕلهددد ٠لبهطددد٩ لبن وٌددد لولٗبه ٩قدددٞلبٮجيفرٚدددٞلرددد لبنٌفكسدددف للللل

به لًوٚدددٞلٗ سددد لًسددد ٠٘لبهل دددف١ٝلبه  كٙسدددٚٞلولحٚددد لٙسدددفل ٍٓللودددٟللللللل

به  فًدىلر  فهٚدٞلًدعلبن ددل٩ لبن قد ٝلٗبهدفًةدٞلٗ دد لبحملد  ٝلولكٌدفلنُددٕلللللللل

ٌىلة لٍٚلبه  وٍلىل٠لبن ِٟلحٚ لٙ لنلبهطفه لبن وٍلر ِفٙٞلفدٟلكٚ ٚدٞلللٙ 

قٚفًٕلر ٌوٚٞلبه  كٙللٗٙس ف َلًفلٙل   ٕللّل  ب٢ٕلهو خس لٗبه طد٘ٙنلل

لًّلجٕٔلولٗ قٚدل ٓ باللٌوٚ ٟلبه  وٍٚلٗبه  وٍلًّلجٕٔل خن٠ل.

 لة د   لبه كبسدف لبهد لةِفٗهدتللللل كبسف لسفرقٞللًنةثطدٞلرفهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلل:للل

بهل ف١ٝلبهذبةٚٞلًفلر للنرٚٞلٗ جِثٚٞلٗةِ٘لتلطنب٢دلةِدفٗيلٓدذبلبن٘مد٘ ل.لللل

ن٨ل ْلبه كبسف لبه لةِفٗهتلً٘م٘ لبه لف١ٝلبهذبةٚٞله ٠لبهطد٩ /لبن وٌد لللل

قوٚوددٞلجدد ب لٗةلددف لةلددْ٘لُددف كٝلولحٚدد لمتلبسدد  نب لبه كبسددف لبهسددفرقٞلًددّللل

بن ف  دٞلٗبننبجدعللللخ٩يلًنبج ٞلبهثفح ليفلبجملف٨ لبه وٌٚٞلٗبه ٗكٙف 

ٗبن دددددف كلبهرتر٘ٙدددددٞلبنف و دددددٞلًٗدددددّلٓدددددذٖلبه كبسدددددف ل كبسدددددٞل نردددددنبٍٓٚللل

ٟل للللللللللللل(ل273-189و2006: حمٌد٘ لنردنبٍٓٚلللل(2005: دف ل حمٌد ل (ل  دف ل2005:به دفف 

 2002- ة فُِفْلCastelli & Valley:374,2007-358)ل- كفس ٚوٟلٗلفف٨ٟٙل

:Tchannan)ٗٗهدٚرتسلل ل–Wolters :2007ل707-679و2011:(ل   د٩ْلبنسدفلٚ لل)
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ولحٚدد ل لددفك لل(Handley:2006ل- ٓفُدد هٟٚل(423-413و2010:خفهدد ل حمٌدد لرددي

ٞل بنسد ٘ٙف ل ىلٜٗلبن وٌد لل ْ ٓدذٖلبه كبسدف لنملل ّل به فهٚد ٝل ًد ٞل بهل دف١  بنِٔٚد

ّل ٍل حجبندنل ًد ْل  ُٔد ٝل ةودمل ٙسد ف ً٘ ٝل مبسد ٘ٙف للب٨كةقدف١ل يفلبهل دف١  بهل دف١

ٞل ْل ط٩رٔدٍول هد ٠ل بنِٔٚد ٞل بند ككف ل رثِدف١ل ٗٙقً٘د٘ ٍل بهذبةٚد  حد٘يل لِد ٓ

ٞل ةٍٔبًٔدفكللًسد ٘ٙف ل ٞل ب٪كف ميٚد   ْ نم به كبسدف ل .لٗقد ل لدفك لللٗبه ٌوٚد

ٞل ِٓدفنل ٝل رد ل ل٩قد ٞل ب د  ٝل ٗرد ل  بهسدفرق ٞل بهل دف١ هد ٠لل ًٗسد ٘بٓفل بنِٔٚد

ْل قد ل بنِٔٚٞ ٗبهل ف١ٝ ب  ٝ ر  به ٩قٞ بن وٍللٗٓذٖ ٞل ةلد٘ ٞل ل٩قد  ةثف هٚد

ٝل ًس ٠٘ كفْ كوٌف  ُٕ مب ِٟ ٍل ك دف١ ْل ًنة  دف ول بن ود ٍل كدف   كثدنل بن ود

ٟل هوخ د٘يل ٩ًٚ  ٗ كثن  بحرتبفٚٞ رطنٙقٞ به ابًف لرفه  كٙل  ةد كٙ ل لود

ل.لب  ٝ نملاٙف ٝ ٧ٙ ٜ ٗٓذب به  كٙلو جمفي يف نمفيف

 مالحظة الطالب أثياء التدريب امليداىى: : ثاىيًا 

ٞللبهرترٚٞلفٟلبهط٩ للوٟلبهرتر٠٘لرفٮلنبالبهثفح للٌىلخ٩يلًّ لبه ٌوٚد

لبنددددد٘ب لةددددد كٙللف ددددد٘يلٗ بخدددددىلبن ٌفكٙدددددٞلبه دددددِفلٚٞلبهثفُ٘ٙدددددٞلرفنددددد بكس

 ْلِٓدفنل د ٘رف لة٘بجدٕلبهطد٩ لبن وٌد ل ثِدف١لةد كٙلللللللللللهد٘ح للبه لِ٘ه٘جٚٞ

 لٕختطٚطدل مت مبدفل به ِ ٚذٙٞلرف٪ ب١ب  ٙ  ى فٌٚف ٗخف ٞبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل

ل  ب١لًسد ٠٘لللوٟلهو٘ق٘ال(1 ًوخدل٩ًحظٞلرطفقٞلنل ب لنملبهثفح ل فعلثف

لهوٌٌفكسددف لبه ددِفلٚٞلبهثفُ٘ٙددٞلرفن كسددٞلبه لِ٘ه٘جٚددٞلبندد٘ب لبهطدد٩ لبن وٌدد 

ثٍلفق لةث لٗج٘ لر ضلبه  ٘رف لبه دٟلة٘بجدٕلبهطد٩ لللللبه٩اًٞلٚسٚٞبه  كٙ

بن وٌدد ل ثِددف١لة كٙسددٍٔلهوٌدد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞللٗخف ددٞلفٌٚددفلٙ  ددىلرددف٪ ب١ب لللل

به  كٙسٚٞلبننةثطٞلرإ بكٝلبه  دىلٗبه قدٍ٘ٙلول د ٘رف لفدٟللٌوٚدٞلبه فطدٚطللللللل

ًعل ٔ٘كلً ل٩ ل ثِف١لةِ ٚذلبه د كٙللٗةق٘ميدٕلٗٙ٘بجٔٔدفلبهطد٩ للبن وٌد لللللل

 لىلل ٘ب٢ٟل ْٗلب٨ٓ ٌفَلرإك  فالب٪خطف١لبه  كٙسٚٞلًٗدّلثدٍلحمفٗهدٞللللر

ة خٚخٔفلر لىللوٌٟلٙ ً لفٕٚلر لًدفل كسدٕلًدّلثفكسدف لًٗٔدفكب ل بخدىللللللل

لبهلوٚٞلًٗفلٙ٘بجٕٔلًّلً ل٩ لفٟلبه٘بقعلبه  وٟل بخىلبن كسٞلبه ِفلٚٞل.

 اٍتناو وسارة الرتبية والتعليه ببحوخ الفعل : : ثالجًا 

بكٝلبهرترٚدددٞلٗبه  ودددٍٚلر ٌِٚدددٞلبن وٌددد لًِٔٚدددف لًدددّلخددد٩يل ُ دددطٞللةٔددد ٍلٗا

ٗ سدفهٚ لً ِ٘لددٞلٗف فهدٞلولًددّلرِٚٔددفلنجدنب١لفدد٘ لبه  ددىلبه دٟلة  ودددلمب ددفيللللل

لٌوددٍٔلٗثفكسدد ٍٔلفددٟلمدد١٘لةطدد٘ٙنلبسددرتبةٚ ٚف لة وٌٚٚددٞللة وٌٚددٞل كثددنللللل

٢٩ًٌٞلٗىلهملفٟلم١٘لبه ط٘كب لبه ٟلطن  للودٟلجمدفيللٌدىلبن وٌد لر٘جدٕلللللل

ًٗ وٌٟلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلرفن بكسلبهثفُ٘ٙٞلبه ِفلٚٞلر  لةطثٚددلكدف كللللفَل

٢٨ٗخ دٕللل2007(لهسدِٞلل155بن وٌ لولٗكذبلقدفُْ٘لبه  ودٍٚلبن د يلرفهقدفُْ٘لكقدٍل للللل

(لبه دف كللدّلاِدٞللد٧ْٗلبه دفًو لرد٘ابكٝللللللل1به ِ ٚذٙٞل.لرف٨مففٞلهوقنبكلكقٍ 

ُٙللل1997بهرترٚٞلٗبه  ودٍٚلهسدِٞللل  د لبن ودٍلفد لف دىلنجنب٢دٟللللللٗبهدذ٠لٙ درتأل ْل

لٗٙ ٍلًِفق  ٕلفٕٚلكٟلٙرتقٟله كجٞلٗ ٚ ٚٞل لوٟل.
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  مصكلة البحح:  

لودٟلبهدن ٍلًدّلللللً لوٞلبهثخ للوٟلبهِخد٘لبه دفمل:لللة ثو٘ك سثد ثف يفلم١٘

ب٪ٌٓٚددٞلبه ددٟلة ٌ ددعلرٔددفلفدد٘ لبه  ددىلفددٟلةطدد٘ٙنللٌوٚ ددٟلبه  وددٍٚلٗبهدد  وٍلللللل

ولًٗسددفل ٝلً وٌددٟلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلرفن كسددٞلبهثفُ٘ٙددٞلبه ددِفلٚٞلبن ٌفكٙددٞل

لوٟلقٚفسلً ٠لف فهٚٞل سفهثٍٚٔلبه  كٙسٚٞلن٨ل ْلةطثٚقٞلفدٟلبنٚد بْلًدفلابيلللل

 ْٗلبنسدد ٠٘لبنطودد٘ لةنر٘ٙددف لولرف٨مددففٞلنملمدد  لًسدد ٠٘لبهطدد٩ للبن وٌدد ل

ر  ثٞلبه  ودٍٚلبه دِفلٟلبن ٌدفك٠لفدٟلً٘بجٔدٞلبن دل٩ لبه  وٌٚٚدٞلبه  وٌٚدٞللللللللل

ّلبنٌفكسف لبه  كٙسٚٞلولُٗظنب ل٪ْلبٮل ب لبحلفملهوطفهد لبن ودٍلللفٟلبه  ٙ لً

ُٙ  لقف نب للدّلبه٘فدف١لمبطوثدف لبهٌِد٘لبنِٔدٟلللللل ر  ثٞلبه  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠ل

هوٌ وٍل;لهذبلٙ ةىلبه لكٚد للودٟلكٚ ٚدٞلبهٌِد٘لبنِٔدٟلفٚد لمي ودملبهطفهد للللللللل

ٌِٚٞلبنِٔٚدٞلهد ٍٙٔلللبن وٍلخط٘ب لنجنب٢ٚٞلهثخ٘ لبه  ىلة ٌىللوٟلة لٍٚلبه 

ٗنفلهٕل ثدنلفدٟلةٌِٚدٞلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٕلهد ٍٙٔلولٗبه لكٚد للودٟل ٌٓٚدٞلثفكسد ٕللللللللللل

به لًددىلٗبهدد  ل لبه ددفًوٟلفددٟلثفكسدد ٕلبه  كٙسددٚٞلٗ ُ ددط ٕلبه  وٌٚٚددٞل ثِددف١للل

ةد كٙللبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلولحٚد لبس  د نلبهثفحدد لبحلفجدٞلهو كبسدٞلبحلفهٚددٞللللللل

قددف٢ٍللوددٟلةطثٚقددف للفدد٘ لبه  ددىلٙ ٌددىلللبه ددٟلةسدد ٔ النملة ددٌٍٚلرنُددفً ل

لوٟلةٌِٚٞلكىلًّلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلٗبهل ف١ٝلبهذبةٚدٞلبنِٔٚدٞلًٗٔدفكب لللل

ندمددفالفدد لبه  ددىلهدد ٠لبهط٩رددفن وٌ لرلوٚددٞلبهرترٚددٞلجفً ددٞلحودد٘بْلخدد٩يللللل

لبه  كٙ لبنٚ بُٟل.

  تساؤالت البحح:   

  فٗيلبهثخ لبٮجفرٞللّلب٪س٣وٞلب٬ةٚٞل:

 ب٪سللبه ٌوٚٞلبه ٟلميلّلب٨ل ٌف للوٚٔدفللِد لة دٌٍٚلرنُدفً لةد كٙثٟللللللًفل

قف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  ىلٙ ٌىللوٟلةٌِٚٞلكىلًّلًٔفكب لبهد  ل لل

به لًوٟلٗبهل ف١ٝلبنِٔٚٞلًٗٔفكب لندمدفالفد لبه  دىلهد ٠لبهطد٩ لبن وٌد للللللل

 رلوٚٞلبهرترٚٞلجفً ٞلحو٘بْل؟
 ٟقف٢ٍللودٟلةطثٚقدف لفد٘ لبه  دىلٙ ٌدىلللللللًفلبه  ٘كلبنقرت له ُفً لة كٙث

لوددٟلةٌِٚددٞلكددىلًددّلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلٗبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلًٗٔددفكب للللللل

 ندمفالف لبه  ىله ٠لبهط٩ لبن وٌ لرلوٚٞلبهرترٚٞلجفً ٞلحو٘بْل؟
 ًفلف فهٚٞلبه ُفً لبه  كٙثٟلبهقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  دىلٙ ٌدىللودٟلللل

به ددلًوٟلٗبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلًٗٔددفكب لندمددفاللةٌِٚددٞلكددىلًددّلًٔددفكب لبهدد  ل لل

 ف لبه  ىله ٠لبهط٩ لبن وٌ لرلوٚٞلبهرترٚٞلجفً ٞلحو٘بْل؟

 فزوض البحح : 

يفلمدد١٘ل كبسددٞلبهِقددفألبه وٌٚددٞلٗبحملددفٗكلبهِظنٙددٞلبننةثطددٞلرطثٚ ددٞلٓددذبلللل

 :بهثخ لولٗفٟلم١٘ل س٣وٞلبهثخ لٗمعلبه نٗ لب٬ةٚٞل
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 كجدف لبجملٌ٘لدٞلبه  نٙثٚدٞلٗبه دٟلللللٙ٘ج لفنقل بيلنح ف٢ٚف لر لً ٘سطٟل 

بس ف ًتلبه ُفً لبنقرت لبهقف٢ٍللوٟلةطثٚقدف لفد٘ لبه  دىلفدٟلبهقٚدفسلللللل

بهقثودٟلٗبهث دد ٠ل٨خ ثدفكلًٔددفكب لبهد  ل لبه ددلًوٟله دف لبه طثٚدددلبهث دد ٠للللل

 (.0.01لِ لًس ٠٘ل 
 ٙ٘ج لفنقل بيلنح ف٢ٚف لر لً ٘سطٟل كجدف لبجملٌ٘لدٞلبه  نٙثٚدٞلٗبه دٟللللل

ُفً لبنقرت لبهقف٢ٍللوٟلةطثٚقدف لفد٘ لبه  دىلفدٟلبهقٚدفسللللللبس ف ًتلبه 

بهقثوٟلٗبهث  ٠لنقٚفسلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞله ف لبه طثٚدلبهث  ٠للِ لًسد ٠٘لل

 0.01.) 
 به ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت لىلٗلف فهٚٞلفٟلةٌِٚٞلًس ٘ٙف لن ب١لًٔدفكب لندمدفاللل

ن٩حظدٞلفدٟلللف لبه  ىله ٠لبهط٩ لبن وٌد لطثقدف ل كجدفةٍٔلفدٟلرطفقدٞلبللللل

 به طثٚدلبهث  ٠ل.ل

  أٍنية البحح: 

ل:لةِثعل ٌٓٚٞلبهثخ لبحلفملًّلًلُٕ٘لق لٙسفٍٓلفٟ

 دد لٓددذبلبهثخدد لب٪ٗملفددٟلجمددفيلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلبهددذ٠لةِددفٗيلرنُددفً لللللل ُٙ

ة كٙثٟلقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  ىلٗبهدذ٠للٙ ٌدىللودٟلةٌِٚدٞلًٔدفكب لللللل

بهددد  ل لبه دددفًوٟلًٗٔدددفكب للنجدددنب١لفددد٘ لبه  دددىلولٗبهل دددف١ٝلبنِٔٚدددٞل.لهددد ٠للل

 جفً ٞلحو٘بْل.للل–بهط٩ لبن وٌ لرلوٚٞلبهرترٚٞل
 ًٗط٘ك٠لرنبً لنلد ب لبن ودٍلرلوٚدف لبهرترٚدٞلفدٟلنقدرتب لللللللق لٙ ٚ لخمططٟل

 هٚددٞله ةددٌ لفدد٘ لبه  ددىلفددٟلرنُددفً لنلدد ب لبن وددٍلر دد ٞللفًددٞلًٗ وددٍللل

به  وٍٚلبه ِفلٟلر  ٞلخف ٞ;لندفلثدفلًدّل ٌٓٚدٞللٌوٚدٞلٗلوٌٚدٞلفدٟل د٘للللللللل

 بهل ف١ٝلبنِٔٚٞلهوٌ وٍلحفهٚف لًٗس قث٩ ل.
 ةِددف ٠لردد د ل ٗكلبن وددٍلًددّلً وددٍللٙددلةٟلبسدد  فرٞله٩جتفٓددف لبه فنٚددٞلبه ددٟلل

ُفقدددىلهوٌ نفدددٞلنملً ودددٍلرفحددد لٙسددد طٚعلحدددىلًٗ٘بجٔدددٞلبن دددل٩ لبه دددٟللل

 ٙ  ن لثفل ثِف١لة كٙللبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل.
 ٙق َلٓذبلبهثخ ل  ٗب لفثٚٞله قٍٚٚلًس ٠٘لبهط٩ لبن وٌ لٗبه ٟلتثدىلل

ٟللفٟل رطفقٞل٩ًحظٞلندمدفالفد٘ لبه  دىلولبخ ثدفكلًٔدفكب لللللل للبهد  ل لبه دلًو

 ًقٚفسلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞ(.

 حدود البحح : 

 :متلنجنب١لٓذبلبهثخ ليفلنطفكلجمٌ٘لٞلًّلبحل ٗ للوٟلبهِخ٘لبه فهٛل

 :بهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلٗبه ددٟلة ٌثددىلفددٟل بهل ددف١ٝلبه ف ددٚٞللبحلدد ٗ لبن٘مدد٘لٚٞل

ٗبه  فًىلًعلط٩ لبه  وٍٚلبه ِفلٟلوللبهل ف١ٝلبن نفٚٞلب٪كف ميٚٞلهوٌد٘ب لل

به لِ٘ه٘جٚدٞلوللبهل دف١ٝلبنٔفكٙدٞله د كٙللبند٘ب لبه لِ٘ٗجٚدٞلولك دف١ٝلبٮ بكٝلللللللل
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ًٔدددفكب لبهددد  ل لبه دددلًوٟللوللً٘مددد٘لف لٗلِف دددنلفددد٘ لبه  دددىلبه ددد ٚٞ(و

 ددٟلة ٌثددىلفددٟل به لًددىلٗبن٩حظددٞولبهل دد للددّلبندفهطددف ولبه٘ دد٘يلنمللللٗبه

 بس ِ فجف ولنلطف١لة س ب لًقِ ٞولٗمعلحو٘يلًقرتحٞ(
 :لطفهد ل/لل30بق  نلةطثٚدلبهثخ للوٟللِٚٞلًلُ٘ٞلًدّل للبحل ٗ لبهث نٙٞل)

جفً ٞلدددلٗطفهثٕلر  ثٞلبه ِفلف لبن ٌفكٙٞلرفه نقٞلبهنبر ٞلرلوٚٞلبهرترٚٞل

ٗقدد لمتلبخ ٚددفكٍٓل٨ُٔددٍلميثوددْ٘لُٔفٙددٞلفددرتٝلبٮلدد ب ل بخددىلكوٚددٞللحودد٘بْل.ل

بهرترٚدددٞلولٗبه دددٟلًدددّلبهةدددنٗك٠ل ْلٙل سددد لفٚٔدددفلبهطددد٩ /لبن وٌدددْ٘ل فدددٟللل

خت دددصل دددِفلف لً ٌفكٙدددٞ(لب٪سدددفهٚ لٗبنٔدددفكب لبه٩اًدددٞلٮ بكٝلبهث٣ٚدددٞللل

لبه  ٚٞل ثِف١لبه  كٙ لبنٚ بُٟ.

 :ل٘بْل.جفً ٞلحودددلكوٚٞلبهرترٚٞللبحل ٗ لبنلفُٚٞل

 2016دددلل2015بحل ٗ لبهاًِٚٞل:لبه فَلبافً ٟل. 

 : مصطلحات البحح 

 : الربىامر التدريبى املكرتحsuggested training program    : 

ًُ دددٌٍلللميلددّلة نٙدد لبه ُدددفً لبه دد كٙثٟلبنقدددرتللل ًُفطددطل  لنجنب٢ٚددف لرلُدددٕل

 ًِظً٘ددٞلة كٙثٚددٞلة وٌٚٚددٞ(لقددف٢ٍللوددٟلةطثٚقددف لفدد٘ لبه  ددىلٙ ةددٌّللللللللل ٗ

جمٌ٘لدددٞلً ِ٘لدددٞلًدددّلبن٘مددد٘لف لٗبه دددٟلمتلةِظٌٚٔدددفلفدددٟل ددد٘كٝلً٘بقددد للللللل

ة كٙثٚددٞلميلددّلًددّلخ٩ثددفلةٌِٚددٞلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلٗبهل ددف١ٝلبهذبةٚددٞللللل

ٞلبنِٔٚٞلًٗٔفكب لندمفالف لبه  ىله ٠لبهط٩ لبن وٌ لرلوٚٞلبهرترٚٞلجفً دل

لحو٘بْل.لل

 حبوخ الفعل  :Action Researches : 

ٌُٙلددّلهوطفهدد لبن وددٍللدد ثٞلبه  وددٍٚلللللللل ٙ نفددٕلبهثفحدد لرلُددٕلرلًِظدد٘كلفلددن٠ل

به ددِفلٟلبن ٌفكٙددٞلل بخددىلبن كسددٞلبه ددِفلٚٞلٗ ثِددف١ل  بٖلبهرترٚددٞلبه ٌوٚددٞلًددّلل

بهقٚفَلرفن٩حظٞلبه لًوٚٞلبنق ٘ ٝلهوٌٌفكسف لبهرتر٘ٙٞلبهًٚ٘ٚدٞل بخدىل نفدٞلللل

ٞلللللللل للةدد كٙللبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلولًددّل جددىل  ٙدد لبن ددل٩ لبه دد ٚٞلٗبن كسددٚ

للٗبه ٌددىللوددٟللددعلبهثٚفُددف لولٗ وٚوددٔفلردددن لبه٘ دد٘يلن وً٘ددف لٗفددنٗ للللللل

ةلْ٘لمبثفرٞل  هٞلف وٚٞلولٗبه ٟلٙ ٍلًّلخ٩ثفلبه  خىلحلىلبن دلوٞل;لرددن للل

 لبه لِ٘ٗجٚددٞل سدد لبنٌفكسددف لبه  كٙسددٚٞلهوطفهدد لبن وددٍل بخددىلف دد٘يلبندد٘بللل

لرفن كسٞلبه ِفلٚٞلولٗاٙف ٝلففلوٚ ٕلٗ س ل  ب٢ٕرل.لل

  : التفكري التأملىreflective thinking : 

ميلدّلة نٙدد لبهدد  ل لبه ددلًوٟلرلُددٕلٓدد٘لقدد كٝلبهطفهدد لبن وددٍللدد ثٞلبه  ددفٍٙلل

به دِفلٟلبن ٌددفك٠للودٟلبهقٚددفَلرِ ددفأللقودٟلٓددف الميددفكسلًدّلخدد٩يلر ددضللللل

بن٘بقدد لبه  كٙسدددٚٞلفددٟلف ددد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدددٞلللللبنٔددفكب لبه قوٚددٞله٘ ددد لل

ٖل ر  به خٚخٞ    به ٩قف  نجيف  ;ثٍلب٪سفسٚٞ لِف نٖ نم ٗ وٚوٕ  ٓدذ

ٞل حود٘يل ٗمع به ٩قف ولثٍ ثذٖ ة س ب   ٗ ً ِٟ به ِف نولٗنلطف١  ًقرتحد
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ٞل بن لوٞ حلى ّل بهقف٢ٌد  نجنب٢ٚدفل به  كٙسدٟلولٗٙ دنالللبن٘قد ل لِف دنل خد٩يل ًد

ل.لبه لًوٛ به  ل  بخ ثفك لوٟ بهطفه  لوٚٔف   ى به  بهلوٚٞ به كجٞ رلُٕ

  : الكفاءة املَيية 

وطفهدد /لبن وددٍللدد ثٞلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلله بنِٔٚددٞ بهل ددف١ٝ ميلددّلة نٙدد 

ٜل ٘نوبهسدلل  ب١لٟودلل قدف كل ٕرلُدل ٕة٘ق دل ٟودللقد كٝلبهطفهد لبن ودٍلللل بن ٌدفك٠ل  بهدذ

ٟل ً٘قد ل لِد ل فٔفٚ ًٗن ٘  ًق ٘ ٝ ُ ف٢   قد ٍللفٔدلٗ ُولحمد  ل ة كٙسد لحلد

ّل ً د ل ًسد ٠٘ل  قٚددل يف ٕق كةدل ٟودلل ٍودلبن  بهطفهد ل ٝللولبٮدمدفال ًد  ففهل دف١

ٞل جمدن ل هٚست بنِٔٚٞ ٟل مبدفل ٍودلبن بهطفهد لل ً نفد ٕللٌ ِٙثدد  ٛودلل ٕق كةدل ردىل ود

  ثِف١ ٞوً لفً  لٌفي فٟ ةِظٍ ٘كٚٞوٗس بج ٌفلٚٞٔفكب لًلجمٌ٘لٞ ةلّ٘ٙ

ّل ل ٝل بآ  ه خقٚد به  كٙل ٞلللةد كٙلل  بآدل لًد  حٚد ل و بند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚد

ٍلٔدفللهلُ٘ ;ل٘نوسدلوه ق٘ٙٞ ف ًِٔث بنِٔٚٞ بهل ف١ٝ ة   ٛل بحللد  هقد كب ل به ف د

ّل   دفأل ٟودلللي٘خ وه به  فهٞ ٕ سفهٚث ةِظٍٚ ٟول ٍوبن بهطفه ل  ب٪ ب١ب لًد

. به  كٙسٚٞ

 ٍدف البحح :   

به ددلًوٟلولًٗٔددفكب لندمددفالفدد٘ للٓدد البهثخدد لنملةٌِٚددٞلًٔددفكب لبهدد  ل لل

مبدفلٙدِ لللللللةطثٚقف لف٘ لبه  دىلقف٢ٍللوٟللة كٙثًّٟلخ٩يلرنُفً للبه  ى

بهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهدد ٠لبهطدد٩ لبن وٌدد لرفه نقددٞللللللوددٟلاٙددف ٝل سدد لًسدد ٠٘لللل

لجفً ٞلحو٘بْل.لللدددبهنبر ٞلل ثٞلبه  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠لرلوٚٞلبهرترٚٞل

  أدوات البحح:  

ل:للبه فهٚٞٙ ٌىلة ٌٍٚل  ٗب لبهثخ ل

 ل ًّلنل ب لبهثفح (خ ثفكلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟل.لب

 ِٞٚٔلًّلنل ب لبهثفح (ل ل.لًقٚفسلبهل ف١ٝلبن

 ل ًّلنل ب لبهثفح (لل.لرطفقٞل٩ًحظٞلًٔفكب لندمفالف٘ لبه  ى

 ميَر البحح :  

ل:متلبس ف بَلًِٔ  لٌٓفل

 ٟٗمتلًّلخ٩هٕل  ٙ لبحمل٘كلب٪ٗيلٗبهذ٠لٙ ٌثىلل:بنِٔ لبه٘  ٛلبه خوٚو

بهدد  ل للحمدد٘كلولٗبحملدد٘كلبهثددفُٟلٗبهددذ٠لٙ ٌثددىلفددٟلحمدد٘كلفدد٘ لبه  ددىفددٟل

 لبهل ف١ٝلبنِٔٚٞل.لحم٘كلولٗبحمل٘كلبهثفه لٗبهذ٠لٙ ٌثىلفٟلبه لًوٟ
 لبه د كٙثٟلبنقدرت للٗمتلًدّلخ٩هدٕلجتنٙد لبه ُدفً للللل : بنِٔ للدثٕلبه  دنٙ لل

ٕلل ٟلليفلةٌِٚدٞلبنٔدفكب لل لللهو لك لًدّلف فهٚ د ًسد ٠٘لبهل دف١ٝلللوللبهد  ل لبه دلًو

رفه نقدٞلبهنبر دٞللد ثٞلللللبن وٌد لل(لهد ٠لبهطد٩ للندمفالف٘ لبه  ىولبنِٔٚٞل

 .لجفً ٞلحو٘بْللدددبه  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠لرلوٚٞلبهرترٚٞل
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 : ُخطوات البحح و إدزاءات 

لبه فهٚٞل:هٯجفرٞللّل س٣وٞلبهثخ لسفكلبهثخ لٗفقف لهوفط٘ب ل

 ٞلل رلددىلًدددّل ًٔددفكب لبهددد  ل لبه ددلًوٟلول ر دددف للللل: ٨ٗ ل:نلدد ب لبهقدد٘ب٢ٍلبننةثطددد

خد٩يلبهنجد٘ للللبهل ف١ٝلبنِٔٚٞلولًٔفكب لندمفالف٘ لبه  ى(لٗىلهملًّلخد٩يل

بهسددفرقٞللٗبننبجددعلٗبهل دد للنمللدد ٝلً ددف كلتثوددتليفلبه كبسددف لٗبهثخدد٘ للل

ٗل كب١لب دد ب١لولبن وٌدد للطدد٩ لبهٗخ ددف٢صلللرددفه  ل لبه ددلًوٟللبننةثطددٞل

ٗبن ف  ددد لٗبهل فٙدددف لبه  كٙسدددٚٞلبهددد٩اَلبه ددد كٙ للوٚٔدددفلًدددّلخددد٩يللللللل

جمٌ٘لدٞلًدّلبهسدف ٝلب د ب١لفدٟللللللرنُفً لبهرترٚدٞلبه ٌوٚدٞلولٗلنمدٔفللودٟللللل

ولهو لكد لًدّلسد٩ًٞلللللٗجمدفيللودٍلبهدِ لللللجمفيلبنِفٓ لٗطنقلبه د كٙللول

لبه ٌوٚٞل.

 ٟل ميلددّلب٨ل ٌددف للوٚٔددفللِدد لة ددٌٍٚلللثفُٚددف ل:ل  ٙدد لب٪سددللبه ٌوٚددٞلبه دد

 كبسدٞللٗىلهدملًدّلخد٩يللللل:رنُفً لة كٙثٟلقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  دىل

ٗبه ددٟلتثوددتلفددٟلللبهثخدد٘ لٗبه كبسددف لبهسددفرقٞلبننةثطددٞلمب٘مدد٘ لبهثخدد للل

 بحملدد٘كلب٪ٗيلفدد٘ لبه  ددىلولبحملدد٘كلبهثددفُٟلبهدد ل  لبه ددلًوٟلولبحملدد٘كلبهثفهدد لل

ل سددلهددملرٔدد الب٨سدد  ف ٝلًِٔددفلفددٟلٗمددعلللللٗ وٚوددٔفلٗىللبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞ(ل

لبحلفمل.لبهثخ 

  ًفلبه  ٘كلبنقرت له ُفً لة كٙثٟلقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  ىل:للثفهثف

ول  ٙددد لب٪ٓددد بالل  ٙددد لب٪ٓددد بالبه فًدددٞللل لٗفقدددف لهوفطددد٘ب لبه فهٚدددٞل:لل

لل سدددفهٚ لٗطدددنقلبه ددد كٙ ل  ٙددد لبحمل ددد٠٘لبه وٌدددٟلولل  ٙددد لبه  وٌٚٚدددٞلول

ولٗمدددعلب طدددٞل  ٙددد ل سدددفهٚ لبه قددٍ٘ٙلللٗ ٗبكقلبه ٌددىل  ٙدد لب٪ُ دددطٞلل

لللددن لبٮطددفكلبه ددفَلهو ُددفً للوددٟلبحمللٌدد لللللبهاًِٚددٞله ِ ٚددذلبه ُددفً (للل

للٗةِ ٚذلبه   ٩ٙ ل.

 :قٚفسلف فهٚٞلبه ُدفً لبه د كٙثٟلبهقدف٢ٍللودٟلةطثٚقدف لفد٘ لًدّلللللللللكبر ف ل

ٗلمتللخ٩يلب ط٘ب لبه فهٚٞل: بخ ثدفكللبه دٟلة ٌثدىلفٟ للة ٌٍٚل  ٗب لبهثخد ل

ٞللًقٚدفسلللددددللبه  ل لبه لًوٟ ٞلللددددللبهل دف١ٝلبنِٔٚد ندمدفالفد٘ للللرطفقدٞل٩ًحظد

 :(به  ى
 .لن ل  ٗب لبهثخ للوٟلبهسف ٝلبحمللٌ لولٗةِ ٚذلبه   ٩ٙ ل 
 لبه نقددٞلبهنبر ددٞللدد ثٞلللبخ ٚددفكللِٚددٞلبهثخدد لٗبه ددٟلة ٌثددىلفددٟلطدد٩للللل 

 .به  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠لرلوٚٞلبهرترٚٞ
 ٟلللةطثٚدددل  ٗب لبهثخدد لقثوٚف  ل ًقٚددفسللددددلبخ ثددفكلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًو

 .(بهل ف١ٝلبنِٔٚٞ
 بهقدف٢ٍللبنقدرت للبه  كٙثٟلفه ُفً لٗ ٗبكقلبه ٌىلبننةثطٞلرةِ ٚذل ُ طٞل

 لوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  ىل.
 ٟلةطثٚدددل  ٗب لبهثخدد لر دد ٙف  ل بهل ددف١ٝلًقٚددفسللدددددلبخ ثفكلبهدد  ل لبه ددلًو

ل(ندمفالف٘ لبه  ىلقٞل٩ًحظٞرطفدددللبنِٔٚٞ
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  للددعلبهثٚفُددف لٗ وٚوددٔفلنح ددف٢ٚف لٗبسدد ف٩ لبهِ ددف٢ لة سدد ٓفلللللخفًسددف:

لًِٗفق  ٔف.

  ل:لبه ٘ ٚف لٗبنقرتحف ل.لسف سف

    فعاليــة تطبيكــات حبــوخ الفعــل فــى تينيـــة      : اإلطــار اليظــز

مَارات التفكري التأملى والكفاءة الذاتية ، وإجنـاس حبـح لفعـل    

 :لدى الطالب املعله 

ُٙ دد لًدد خىلفدد٘ لبه  ددىلًددّلبندد بخىلب٪كثددنلفددٟلجمددفيلبه ٌِٚددٞلبنِٔٚددٞللللل

هوٌ وٌددد لولٗبهدددذ٠لًدددّللدددلُٕلة ددد ٙىلٗةطددد٘ٙنلثفكسدددف لبن وٌددد لن٘بجٔدددٞللللللل

ّلبه  ٘ب٢ٚٞلٗب٨كجتفهٚٞلفٟل  ب٢ٍٔلبه  كٙسٟلرق كلبٮًلفْلبن ل٩ لٗبهث  لل

ٗىلهملًدّلخد٩يلةلًدىلبن وٌد لنٌفكسد ٍٔلبهًٚ٘ٚدٞلنِٔدٞلبه د كٙلل.ٗلوٚدٕلمتلللللللللل

به  ن لفٟلب٨طفكلبهِظن٠لهوثخد لهدث٩ لحمدفٗكل سفسدٚٞلة ٌثدىلفدٟلحمد٘كلللللللل

ٍلفد٘ لبه  دىلولٗحمد٘كلبهد  ل لبه ددلًوٟلولٗحمد٘كلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلولٗسد٘الٙدد لللللللل

للن لٓذٖلبحملفٗكللوٟلبهِخ٘لبه فمل.

  :حبوخ الفعلاحملور األول : 

 تعزيف حبوخ الفعل : 

 ْلفددد٘ لبه  دددىلةٔددد ٍلر كبسدددٞلبهظددد٘بٓنلٗبن دددل٩ لبننةثطدددٞلر ٌوٚ دددٟلللللل

به  وددٍٚلٗبهدد  وٍلٗبهثخدد ل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلٗبهثخدد للددّلحودد٘يلل

 ٔ٘كٓدفلٗبه ٌدىللودٟلةطثٚددلللللثذٖلبن ل٩ لرٔ الفٍٔللب٪سثف لبه ٟل   لنمل

نجنب١بةٔفلٗثفكسفةٔفلبنِفسثٞلرٔ النح ب لبه دٚ بةٞلبنِ ٘ لًّل جىلةطد٘ٙنلل

ب٪ ب١لبه  كٙسدددٟلٗ سددد لجددد٘ ٝلبه ٌوٚدددف لبه  كٙسدددٚٞل بخدددىلف ددد٘يلبنددد٘ب للللللل

به لِ٘ه٘جٚٞلولٗه خ ٙد لًفٓٚدٞلفد٘ لبه  دىلبقدرت لبهل دف لٗبهثدفحث لبه  ٙد للللللللل

رددإخ ٩البندد بكسلٗب٨جتفٓددف لبه وسدد ٚٞلهلددىللًددّلبه  نٙ ددف لٗبه ددٟلبخ و ددتلل

 حمٌد لللٗة نٙد لل(5و2005::لٗة نٙ  لوٟلكلدٚ لٗٓفلدىلردّلسد  لللللة نٙ لًِٗٔف

 نميددفْللٗة نٙدد ل(ل267و2007:(لولٗة نٙدد ل حمٌدد للثدد لبهددنباقل106-91ول2006:بهدد كج

(لٗة نٙ  حمٌددد ل197و2013:(لولٗة نٙ  جٚٔدددفْلبه دددفف 216ٟو2012:لثددد لبهلدددنٍٙ

ل(ل16و2014:ولٗة نٙ  ً دددددددط ٟللثددددددد لبهسدددددددٌٚعلٗ خدددددددنْٗل(276ول2013:لطٚدددددددٞ

ل (للللل-2( ًوخد32و2016:ً٘كة لبٙ  ل-ٗة نٙ   ٙ ٚ لجنِٙ٘ٗ 

فدددٟلمددد١٘لًدددفلسدددثدللنمدددٕلًدددّلة نٙ دددف لً  ددد  لهثخددد٘ لبه  دددىل ًلدددّللللللللل

بسد ف٩ لجمٌ٘لدٞلًدّلبهسدٌف لب ف ددٞلرثخد٘ لبه  دىلسدفل  لفدٟلٗمددعللللللللل

لٟلبهِخ٘لبه فمل:ة نٙ لنجنب٢ٟلهوثخ لبحلفملٗٓذٖلبهسٌف لجف١ب للو

 ُدٕللٌوٚدٞلة ٌدىللوددٟل سد للٌوٚ دٟلبه  ودٍٚلٗبهدد  وٍلًدّلخد٩يلنحدد ب للللللللل 

ر ضلبه د ب لللوٟلبٮجنب١ب لبه  كٙسٞل بخىلبه  ٘يلبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلللل

 ٗىلهملهوٌ ل٩ لبه٘بق ٚٞل.
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 ُٕللٌوٚٞلة فُٗٚٞلة فككٚٞلةثخ لفٟلنجنب١ب لًِٔٚٞلة ٌىللوٟل س ل 

  ٠لبهط٩ لبن وٌ ل.ب٪ ب١ب لبه  كٙسٚٞله
 ة ةددددٌّلفدددد٘ لبه  ددددىللٌوٚددددف لً ِ٘لددددٞلًِٔددددفلٗبهثخدددد لولٗبه فطددددٚطلللللل

ٗبٮجددنب١ب لهٚدد  وٍلبهطفهدد لبن وددٍللددّلثفكسدد ٕلبنِٔٚددٞلًٗددّل جددىلجتنٙدد ل

 ثفكسف لر ٙوٞله خس لبهِ ف٢ ل.
 ميلددّل ْلٙ ددرتنلفددٟلنجددنب١ٖل كثددنلًددّلف٣ددٕل ً وٌدد ل.لٗن بكٙدد .لخدد ب١للللللللل

 اٙ لب٪فلفكلٗبٮجنب١ب لخب ب لً ِ٘لٞ. كف مي ل.......(لثفلٙ
 ُٙخسّلٗٙط٘كلف لبه  ىلبهقد كٝللودٟلبه لًدىلهد ٠لبهطد٩ لبن وٌد لحد٘يلللللللل

 بنٌفكسف لبه  كٙسٚٞل.
فددٟلمدد١٘لًددفلسددثدللنمددٕلميلددّلة ددنالفدد لبه  ددىلرلُددٕلرلًِظدد٘كلفلددن٠لللللل

ٌُٙلددددّلهوطفهدددد لبن وددددٍللدددد ثٞلبه  وددددٍٚلبه ددددِفلٟلبن ٌفكٙددددٞلل بخددددىلبن كسددددٞلل

 ثِف١ل  بٖلبهرترٚٞلبه ٌوٚٞلًدّلبهقٚدفَلرفن٩حظدٞلبه لًوٚدٞلبنق د٘ ٝللللللبه ِفلٚٞلٗ

هوٌفكسف لبهرتر٘ٙٞلبهًٚ٘ٚٞل بخىل نفدٞلةد كٙللبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلولًدّل جدىللللللل

  ٙدد لبن ددل٩ لبه دد ٚٞلٗبن كسددٚٞلولٗبه ٌددىللوددٟللددعلبهثٚفُددف لولٗ وٚوددٔفلل

ولٗبه دٟلٙد ٍلًدّللللردن لبه٘ ٘يلن وً٘ف لٗفنٗ ل;لةلْ٘لمبثفرٞل  هدٞلف وٚدٞللل

خ٩ثدفلبه دد خىلحلددىلبن دلوٞل;لردددن ل سدد لبنٌفكسدف لبه  كٙسددٚٞلهوطفهدد لللل

بن وددٍل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ٗجٚددٞلرفن كسددٞلبه ددِفلٚٞلولٗاٙددف ٝلففلوٚ ددٕلللللللل

لٗ س ل  ب٢ٕرل.لللل

  : مسلنات حبوخ الفعل 

ٙسدد ِ لفدد لبه  ددىلرفل ثددفكٖلفثددف لً٘جٔددف لذمدد٘لةطدد٘ٙنلبه ٌددىل بنٌفكسددف لللللل

ٍل (ل445و2007:به  كٙسددٚٞ(لٗ سددِٕٚلنملبفرتبمددٚيل سفسددٚ لٌٓددفل:ل سددفًٟلًوخدد

ل(267و2007: حمٌ للث لبهنباق

 نْلكىلفن لٙ٘بجٕلفٟلجمفيللٌوٕلل  ب لًّلبن ل٩ لبه ٟل  لًّلففلوٚدٞلل

  ب٢دٕلٗةقوددىلًددّلنُ فجددٕل.لٗقدد لةددنةثطلةوددملبن ددل٩ لرطثٚ ددٞلبه ٌددىل ٗلفددٟلل

 ب ٖل ٗلفٟلًِفخٕلٗر٣ٚ ٕل ٗلفٟلُ فجفةٕل.طنب٢قٕلٗ سفهٚثٕل ٗل  ٗبةٕلًٗ٘
 نْلخدد لًددّلٙ  دد ٠لن ددل٩ للٌددىلًددفل ٗلًِٔددٞلً ِٚددٞلٓدد٘لبه ددفصلبهددذ٠للل

ٙ ٚشلةوملبن لوٞلٗٙ٘بجٔٔدفلٗٙ دلثنلرلُ لفسدٔفلبهسدوثٚٞللودٟل  ب٢دٕلولٗىلهدملللللللل

فلدددٍل دددو ٕلبنثفلدددنٝللر ودددملبن دددل٩ ل.لٗٓددد٘لهدددذهمل قددد كلبهِدددفسللودددٟلللللللللل

 ل لرٔدددفلٗ وٚودددٔفلٗبهسددد ٟلٮجيدددف لللبٮحسدددفسلرفن دددلوٞلٗن كبكٔدددفلٗبهددد لل

لبحلو٘يلبنِفسثٞلثفل.

 اٍداف حبوخ الفعل للطالب املعلنني بصعبة التعليه الصياعى: 

ٍلللل  ً دددددط ٟللثددددد لبهسدددددٌٚعلللل(135و2014:ٙدددددن٠لكدددددىلًدددددّل لدددددفًنلبردددددنبٓٚ

ٞلل(25و2014:ٗ خددددددنْٗ  لددددددفًنلقِدددددد ٙو ٟلٗبميددددددفْلللل(277و2013: حمٌدددددد للطٚدددددد
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(ل ْلفد٘ لبه  دىلةٔد النملللل267و2007: حمٌد للثد لبهدنباقلللل(241و2009:بهسفًنب٢ٟ

لًفلٙوٟل:

 تلد لبهطدد٩ لبن وٌد للًددّل سد لٗةطدد٘ٙنلثفكسد ٍٔلبه  وٌٚٚددٞل بخددىللللل

به  ٘يل ٗلبه٘كلٞلًّلخ٩يلفٍٔله٫ ب١لبه  كٙسٚٞلٗجتنٙ ل فلفكبلج ٙد ٝلل

 ًٗث لنٝل.
 اٙدددف ٝل بف ٚدددٞلبهطددد٩ لبن وٌددد للٗةددد لٍٚلثقددد ٍٔلفدددٟلبهقدددنبكب لبننةثطدددٞلللل

 بن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلٗنلطف٢ٍٔلبه ن ٞلهوثخ لٗبه ق ٟلٗبه لًىل.ر  كٙلل
 ةطددد٘ٙنل  ب١لبهطددد٩ لبن وٌددد للًِٔٚدددف لفٚددد لة لفًدددىلً نف دددٕلرفه ف دددصلل

 ٗكٚ ٚٞلة كٙسٚٞلولٗةاٙ لًّلق كبةٕلًّلبه  ل لبهِفق لٗبه لًوٟل.
 ة ددد ٚعلبهطددد٩ لبن وٌددد لللودددٟلةددد ّٗٙل ف دددفثٍلفدددٟل ددد٘كٝل٩ًحظدددف لللللللل

 ٨٦ ل.ٗةنل ٔفلنملةسف
 سددد لبه ٘ب دددىلرددد لبهطددد٩ لبن وٌددد لٗبهثدددفحث لبهرترددد٘ٙ لفدددٟلجمدددفيل 

به  وددٍٚلبه ددِفلٟلولٗردد لبن وٌدد لٗا٢٩ًٔددٍلٗردد لبن وٌدد لٗن بكٝلبن كسددٞللل

 به ِفلٚٞلٗبجمل ٌعلب فكجٟلبن ٌثىلفٟلس٘قلبه ٌى
 س لبن فكالٗبٮجنب١ب لٗبنٌفكسدف لبه٩اًدٞلولرددن لةطد٘ٙنلً طوثدف لللللل 

 بن٘ب لبه ِلِ٘ه٘ ٙٞلرفن كسٞلبه ِفلٚٞل.لة كٙل
 ٙسفل لبهط٩ لبن وٌ لللودٟلبك  دفالبن دل٩ لفدٟلً٘بقد لةد كٙللبند٘ب لللللللل

به لِ٘ه٘جٚددٞلولٗبه ٌددىلنملبه ٘ ددىلنملحودد٘يلثددذٖلبن ددل٩ لمبددفلة ِفسدد لللل

 ٗطثٚ ٞلبن٘ق لًّلخ٩يلج٘ل ميقنبطٟلة فُٟٗ.
 نٙدٞلولٗلدن لبن دل٩ لبه دٟللللل ل٘ٝلبهط٩ لبن وٌ للهو  ث للدّل كب٢ٔدٍلفلل

لة٘بجٍٔٔلفٟل ٘كٝل س٣وٞلةسٔىلٗمعلخططلهو ٘ ىلنملحو٘يلً ِ٘لٞل.للل

 خصائص حبوخ الفعل: 

نْلًددفلميٚددالفدد٘ لبه  ددىللددّل دد ٖلًددّلبهثخدد٘ لبه قوٚ ٙددٞل ُددٕلٙسدد ف َللللللل

للٌوٚٞللدعلبهثٚفُدف لٗ وٚودٔفلىلب لبه ٩قدٞلرفنٌفكسدف لبنِٔٚدٞلرسدٔ٘هٞلةفًدٞللللللللل

رٌِٚددفلبهثخدد لبه قوٚدد ٠لةلددْ٘للٌوٚددف للددعلبهثٚفُددف لٗفخ ددٔفلً قدد ٝلولكٌددفلل

لة ٌٚالفد٘ لبه  دىلر د  لًدّلب  دف٢صلٙوف دٔفلكدىلًدّلول حمٌد لخبٚدتللللللللللل

(ل ً ددددط ٟللثدددد ل137و2014:(ل لددددفًنلبرددددنب1518ٍٚٓ-1478و2012:برددددنبٍٓٚلبهقددددفل٘ 

ل(445و2007:(ل سدددفًٟلًوخددد279ٍو2013:(ل حمٌددد للطٚددد23ٞو2014:بهسدددٌٚعلٗ خدددنْٗ

ًدددددد٘كة لل-(ل  ٙ ٚدددددد لجنِٙدددددد٘ٗ 3و20126: فنٙددددددفيلبردددددد٘للدددددد٘ب لٗلحمٌدددددد لرلددددددن

ل(لل32و2016:بٙ  

 .بن لوٞلبننب لً فا ٔفل بخىلبن كسٞلبه ِفلٚٞلً لوٞلحقٚقٞلٗٗبق ٚٞل 
 ةو دد لخدد ب لبن ددفككْ٘لفددٟلنجددنب١لفدد لبه  ددىل ٗكلكددث ب لردددن لن ِددف١لل

 نجنب١ب لبهثخ لُٗ ف٢ ٕل.
 هٚددٞلبنٌفكسددف لبه  كٙسددٞل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه ٌددىللوددٟلةطدد٘ٙنلٗاٙددف ٝلف ف

 به لِ٘ه٘جٚٞل.
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 ف٘ لبه  ىلهدٚلل ٓد بالنمدففٞلج ٙد لنملبه ودٍللفدفهدن لب٪سفسدٟلٓد٘للللللللل

 حىلً لوٞلً ِٚٞلفٟلًلفْلحم  ل بخىلف ىلٗبح ل ٗل كثن.
 ةٌّلف لبه  ىللٌوٚٞلةسوسدوٚٞل;لحٚد لٙقد َلبهِ دف٢ لب٪ٗهٚدٞلهوثخد للللللل ٙ

 ر  لىلهمله  ثحلًق ًٞلهثخ ل خنل.بح ٌف٨ لةدٚ لٙ ٍلةِ ٚذٓفل
 ةلددْ٘لبهِ ددف٢ لقفروددٞلهو طثٚدددلبه دد٘ك٠لًددّلقثددىلبن وددٍلبهثفحدد لرِ سددٕلفددٟلللللللل

 بن٘بق لبه  كٙسٚٞ.
 ةق٘ لف٘ لبه  ىلوًّلخ٩يلب٨جنب١ب لبه  فُٗٚٞلٗبنٌفكسف لبه لًوٚدٞلولنملل

 رِف١لحو٘يلج ٙ ٝلهوٌ ل٩ 
 ٙددددف لهددددذهملفدددد٘ لبه  ددددىلفدددد٘ لقف٢ٌددددٞللوددددٟلبنٌفكسددددف لٗهددددٚللبهِظنلل

ة  ٌ لوٟلبحلو٘يلفدٟلمد١٘لًدفلٙسد نللِدٕلفٔدٍلبه٘بقدعلبه ٌودٟلهوٌٌفكسدف لللللللللل

 به  وٌٚٚٞل.
 لفدد٘ لبه  ددىلةنكدداللوددٟلبن٘بقدد لبه ن ٙددٞلبحملدد  ٝلولٗخ ف٢ ددٞلبه نٙدد ٝلللل

 ٗهٚللبه ًٌ٘ٚٞلٗبه  ٌٍٚل.
 حم ٗ ٙدٞلبهِ دف٢ لٗخ ٘ دٚٞلبن دلوٞلبنطنٗحدٞلًدّلحٚد للد َلبهقفروٚددٞللللللللل

 بن بكسلبه ِفلٚٞلرسث لحم ٗ ٙٞل.هو  ٌٍٚلبه٘بسعل بخىل
 مزاحل وخطوات حبوخ الفعل:  

ِٓفنلبه  ٙ لًّلبهٌِفىلجلبه ٟلة٘محلًنبحىلف لبه  ىلحٚ لخت و لٓذٖل

بهٌِفىلجللٗفقف لٗجٔف لبهِظنلبه ٌوٚٞل;لحٚ ل ْلف لبه  ىلٓد٘للٌوٚدٞل ِٙفًٚدٞللللل

ٗٓذبلًدفلللًنُٞل٨ٗلٙ٘ج ل ٘ىلجلٗبح لًثفملٙ ٍلبةثفلٕلفٟلنجنب١لف٘ لبه  ىلو

  ٠لنملة   ل فىلجٕلولحٚ لٙقَ٘للف لبه  ىللوٟلنجدنب١ب لةد ٍللودٟلًنبحدىللللل

ًنةثٞلر لىلحم  ل;لفٚد لٙقدَ٘لبن وٌدْ٘لردإجنب١لٓدذبلبهِد٘ لًدّلب٪فدف لفدٟلللللللللل

لحمددٚطللٌوددٍٔلولًٗددّلثددٍلميلددّلبهقٚددفَلر ٌوددٕلفددٟلح ددنٝلبه  ددىل ٗلخفكجٔددفلللل

كٚ ٚدٞلنجدنب١لفد٘ لللللٗهق لبقرت لبه  ٙد لًدّلبهل دف لٗبهثدفحث ل دفىلجلة٘مدحلللللل

-245و2009:به  ددىلفددٟلًنبحددىلًِٔددفل دد٘ىلجلول لددفًنلقِدد ٙو ٟلٗبميددفْلبهسددفًنب٢ٟ

لللللللللللل(لStringer:2007ددددددددددددد(ل سرتِٙ ن267و2007:و حمٌددددددددددد للثددددددددددد لبهدددددددددددنباقلل(246

(ل10وKemmis,S.,:2007-ٗ كٌٌٚدددددددددددٚللل(Creswell:2005ل- كنٙسددددددددددد٘ٙى

(للول حمٌدد ل2012: اكٙددفْ(لول كددف٠لجٚدد٘فن٠للHendricks,:2009- ِٓٚ كٙسددِل

ل.(3(ل حمودلكق485ٍ-501وkurt lewin:2006ل-(لول ك  له 2013:لطٚٞ

للًّٗلخ٩يلب٨طد٩ لبهثفحد للودٟلًنبحدىلفد لبه  دىلفدٟلبهٌِدفىلجلبهسدفرقٞلللللللللل

٨حدد لبهثفحدد ل ْلٓددذٖلبهٌِددفىلجلة  دددللٚ ددف لفددٟل ُٔددفللٌوٚددٞل ب٢نٙددٞله كبسددٞللل

ً ددلوٞلًددفلولًددعلنةثددف لخطدد٘ب لحمدد  ٝللٗ دد٨٘ لحلددىللٓددذٖلبن ددلوٞلولٗهلِٔددفلللللللللل

خت و لفٌٚفلرِٚٔفلفٟلبه ِف دنلبه   دٚوٚٞلهد ٗكب لفد لبه  دىلًٗدفلة ةدٌِٕلللللللل

خن٠لولٗهدذهمللًّلًنبحىلولٗبه ٟلٙ ٍلبه لكٚ للوٚٔفلفٟلر ضلبهٌِفىلجل ْٗلب٪

 ًلددّلهوثفحدد لٗمددعلة دد٘كلهٌِدد٘ىلجلٙ ةددٌّلبننبحددىلب٪سفسددٚٞلهثخدد لبه  ددىللللل

ر ددد٘كٝللدددفًوٞلة ِفسددد لٗخ دددف٢صلطددد٩ لبه نقدددٞلبهنر دددٞللددد ثٞلبه  ودددٍٚللللل

ل:للل(1 به ِفلٟلبن ٌفك٠لكٌفلٙ٘مخٔفلبه لىل
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لخط٘ب لًٗنبحىلف لبه  ىلهوثخ لبحلفمل نل ب لبهثفح (:ل(ل1للىل 

 ٗفدٟلٓدذٖلب طد٘ٝلٙد ٍلًنبج دٞلٗةلًدىلب٪ ب١للللللللٗب٪حسفسلرفن لوٞل:به لًىل

ٗبنٌفكسددف لبهًٚ٘ٚددٞل ثِددف١لةدد كٙللبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلولٗٙدد ٍلبخ ٚددفكلردد٧كٝللللللل

بهثخ لر  لبه لًىلبهطفه لبن وٍلفٟلثفكس ٕلبه  كٙسدٚٞلٗ  ٙد لًدفلبهدذ٠للللل

لٙنٙ ل سِٕٚل.ل

 :ٞلٗ ٚف  ٔفل ٗٙ ٍلفٟلٓذٖلب ط٘ٝلبخ ٚفكلبنٌفكسٞل ٗلبن لوٞللبخ ٚفكلبن لو

ٞلبنطو٘رددددٞل كبسدددد ٔفلٗفقددددف لهوٌ ددددفٙ لبحملدددد  ٝلولٗة٘مددددحلًظددددفٓنٝلبن ددددلوللل

به ٗبفعلٗب٪سثف للوٟلٗج٘ ٓدفلولرف٪مدففٞلنمل دٚف ٞلبن دلوٞلٗ سد٣و ٔفلللللل ٗ

ٗةِثثددلبحلود٘يلللبه نلٚٞل ٚف ٞلنجنب٢ٚٞلولٗبه لًىلفٌٚفلٙد ٍلًدّلخطد٘ب لولللل

بن دلوٞولًِٗفق دٞلىل٠ٗلب د ٝلللل ٘ لنملبن دف كلبهد لةثخد ليفللللف ٝلًّلبهنج

ثفثوددٞولكٌددفل ْل يفلبن٘مدد٘ لٗاٙددفكٝلب٪ًددفكّلبهدد لل٘اددتلرٔددفلً ددل٩ ل

 .لبهثفح لٙس ف َلخ ةٕلبهذبةٚٞليفلبن٘م٘ 
 :ٍلفٟلٓذٖلب ط٘ٝلجتٌٚعلبهثٚفُف لٗبن وً٘ف لللعلبهثٚفُف لٗة ِٚ ٔفل ٙٗ

ٗةِظددٍٚلبهثٚفُددف لٗ وٚوددٔفلولٗىلهددملًددّلخدد٩يلللللب٪ٗهٚددٞلبن  ددوٞلرفن ددلوٞلولل

جمٌ٘لددٞلً ِ٘لدددٞلًدددّلبن دددف كلًِٔدددفلبن٩حظدددف لولب٨سددد ثٚفُف لولبنقدددفر٩ لل

به ف ٚٞلول وٚىلًو ف لبهط٩ لول وٚىلُ ف٢ لبهطد٩ لولثدٍلبه ٘ دىلنملللل

 جمٌ٘لٞلًّلبهِقفألبه وٌٚٞلبننةثطٞلرفن لوٞلً٘م٘ لبه كبسٞل.
 :ٍللٗمعلبحلو٘يلهوٌ لوٞل فدٟلٓدذٖلب طد٘ٝلنقدرتب لجمٌ٘لدٞلً ِ٘لدٞللللللللٗٙد 

ًددّلبحلودد٘يلبنٌلِددٞلهوٌ ددلوٞلٗبن فمددوٞلرِٚٔددفلولٗةلددّ٘ٙلً نفددٞلُظنٙددٞلللللللل

 كففٚٞلح٘يلبن٘م٘ ل نىلبلبس واَلبهثخ لىلهم(.
 ٗفٚٔددفلٙقددَ٘لبهطفهدد ل/لبن وددٍلر٘مددعلخطددٞللٌددىللللة ددٌٍٚلخطددٞلنجنب٢ٚددٞل:ل

 ل دد  لبه   ددٚىلًددّل؟لً ددٟل؟لًٗددفىلبل؟لٗ ٙددّل؟لٗكٚدد لسٌٚةددٟلفددٟلفددللللللل

به  ىلب دف لردٕل؟لٗلوٚدٕل ْلٙنبجدعلب٪ رٚدف لٗ  ٙد لبن دف كلٗبند٘ب لبه دٟلللللللللل

سدددددٚخ فجٔفلٗ  ٗب للدددددعلبهثٚفُدددددف لولٗبه ددددد ٘رف لٗبه خددددد ٙف لبن ٘ق دددددٞللل

ٗكٚ ٚددٞلبه دودد للوٚٔددفلولٗٙدد ٍلفددٟلٓددذٖلب طدد٘ٝلة ددٌٍٚلخطددٞلنجنب٢ٚددٞلللللل

 ٨خ ثفكلبحلو٘يلبه ٟلمتلبخ ٚفكٓفلولًعلبه لًىلفٌٚفلٙ ٍلًّلخط٘ب .
  ِذلبهطفه ل/لبن وٍللخطدٞللٌدىلفد لبه  دىلولًدعلجتٌٚدعللللللللٚذلب طٞل:ة ِٙ

قثىلٗر  لبه ِ ٚذلٗة٘ثٚدلبه د ب لبه ٟل   للددددبهثٚفُف لٗب٪ هٞلٗبه ٘بٓ ل
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لٗٙ ٍلفٟلٓذٖلب ط٘ٝلةِ ٚذلبٮجدنب١ب ل ٗلب٪ُ دطٞلبنقرتحدٞلحلدىلبن دلوٞلللللل

للحظددٞلبنف و ددٞلًددعل٩ًحظددٞلًددفلٙدد ٍلةِ ٚددذٖلرإسدد ف بَل  ٗب لوبسددفهٚ لبن٩

 ٗبه لًىلفٌٚفلٙ ٍلًّلخط٘ب ل.
 :ٍلفٟلٓذٖلب ط٘ٝلجتٌٚدعلبهثٚفُدف لبهِفجتدٞللللل وٚىلبهثٚفُف لٗة س ٓف ٙٗ

ًّلبننحوٞلبهسفرقٞلٗةِظٌٚٔدفلٗة دِٚ ٔفلولٗ وٚودٔفلكٚ ٚدف لٗبه ٘ دىلنملللللل

ُ ف٢ لولًعلة س ٓفلولٗ ٚف ٞلة٘ ٚف لنجنب٢ٚٞلفٟلم١٘لبهِ دف٢ لولٗبه لًدىللل

 خط٘ب ل.لفٌٚفلٙ ٍلًّ
 دددددلٗٙدد ٍلفددٟلٓدذٖلب طدد٘ٝلك فرددٞللِف ددنلبه قنٙددنلللك فردٞلةقنٙددنلبهثخدد ل:ل

 ٗبه لًىلفٌٚفلٙ ٍلًّلخط٘ب ل.
 :ق لةظٔنل س٣وٞلج ٙ ٝل ٗمخ ٔفلُ ف٢ لبهثخ لولهذبلٙقَ٘للبه لًىلٗبننج ٞل

بهطفهددد ل/لبن ودددٍلردددفه فطٚطلٗبه خ ٙددد لبهددد قٚدلن دددلوٞلج ٙددد ٝلٗنلدددف ٝللللللل

لب ط٘ب لًنٝل خن٠ل.ٗٙ ٍلفٟلٓذٖلب ط٘ٝ

 : احملور الجاىى  :التفكري التأملى 

ٞل كٌدفلُة د لل ة لد ل كى بسفس به لًوٛ به  ل  ٛل بهد  ل ل ةٌِٚد ّل به دلًو  ًد

ٟل ٗىلهدمل به د كٙلل  ٓد بال  ردنال ٛل بهد  ل ل  ْ بل ثدفكل لود  بهطفهد ل جي دىل به دلًو

ٍل ٗٙنبقد ل  ب٢ٌدف ل خيطدطل ٕل ٗٙقدٚ  ٙ ث ٔدفل بهد ل ٗب طد٘ب ل به ٌوٚدف ل يف  سدو٘ر

ٟل به لًوٛ به  ل  بهقنبكولٗٙقَ٘ ٨ختفىل  ٙ دن ل ًدفل كدىل يف بهطفهد ل ةلًدىل لود

 ٧ٙكد ل ٗٓدذبل بن  وٍ لقى يف هو  وٍ  ثنب  ٙثقٛ ر ٗكٖ ٗٓذب ً وً٘ف  ًّ لوٕٚ

ل.لبحل ٙثٞ به  وٍٚ نسرتبةٚ ٚف  لوٕٚ ةنكا ًف ج٘ٓن ٗٓ٘ بن ِٟ ىلب به  وٍ

       : تعزيف التفكري التأملى 

 ً ًٕٔ٘ نم به  نا ًّ ٨ر   كفْ به  ل لبه لًوٟلو  ٌٓٚٞ ًّ ٗبُط٩ق ف

 ة نٙ دف ل ة د   ل فقد ل به د  ل ًدّلخد٩يلبهثخد٘ لٗبه كبسدف لبننةثطدٞلرٔدذبلللللل

 ة د  لٗجٔدف لل رسدث ل هدٕول ًدفُعل جدفًعل ة نٙد ل ٙ٘ج  ٨ حٚ  وبه لًوٛل به  ل 

 لٚ يف رِٚٔف ً رتن قفسٍ ِٓفن ٗهلّ ة ِفٗهٕو به  به لنٙٞ ٗبن بكس بهِظن

ْل ٛل ٗبهد  ل ل به لًدىل ٓد٘ل  ٞل   دثحل به دلًو ٞل مسد ٍل  سفسدٚ بنٔديل;لحٚد للل هوٌ ود

ٜل بهد  ل ل ًّ  ُ٘ب  ُٙ    ٟل ًثفلدنل ر دلىل ٙ  ٌد ل بهدذ ٞل لود ّل  كثدنل ً فاد  ًد

ل ٌٓٚ ٔفل. حس  ٗبمخف بٓ ٌفًف ٗٙ طٚٔف ً٘م٘ لفٟلبه ًفغ

ٗقدد لقددفَلبهثفحدد لرددف٨ط٩ للوددٟلبه  ٙدد لًددّلبه  نٙ ددف لهودد  ل لبه ددلًوٟللللللللل

ّلل ولٗة نٙ  لثد لبه اٙداللل(2010:لLyons-هٚدُ٘ال(لٗ وٚؤفلًِٗٔفل كبسٞلكدىلًد

ٗة نٙدددد ل كٙدددد للل(Schneider:2006- س ددددِٚٚ لل(لولٗة نٙدددد 2010ل:بهقطددددنب٠ٗ

ٝللوٗلة نٙددددددد ل(Reed&Canning:2010-سدددددددفُِِٚ ٗ لل(ل43و2011: جددددددد٘ ٝلسددددددد ف 

ٍلل121و2012:كٙددددفْ حمٌدددد للٗة نٙدددد  لل(216و2012:(لولٗة نٙدددد ل  ميددددفْللثدددد لبهلددددنٙ

 (.ًٗدّلخد٩يل كبسدٞلٗ وٚدىللللل-2 ًوخددل(118-85و2013:ٗة نٙ ل ً حتل ف 
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به  ددفكٙ لبهسددفرقٞلهودد  ل لبه ددلًوٟل ًلددّلبه ٘ ددىلنملجمٌ٘لددٞلًددّلبهِقددفألل

لٟلٗمعلة نالنجنب٢ٟلهوثخ لبحلفملةسٍٔلفبه ٟلق ل

 قددد كٝلً نفٚدددٞل ددد  لٗفددددللٌوٚدددف لة لددد لًِظٌدددٞلةقددد٘ لنملبه خوٚدددىلللللل

 ٗبه قٍ٘ٙل.
 به  ل لبه لًوٛلبس ق ف١لىلٓيلُ دطلٗبلدٛلًٗ دلْلهو ددن لحدد٘يلً  ق بةددٕللللللل

 ٗخ بةدٕلًٗ  ق بةٕلبن فٌٕٓٚلٗب٨جنب٢ٕٚل.
 ن لوٞل ٗلً٘ق لٙ   للوٕٚلٙ ٍل  ٚالبه ن للوٟلثفكس ٕللِ لة نٙةٕل

 به  فًىلً ٕل.
 ٙقَ٘لٓذبلبه  ل للودٟلٗجد٘ لً٘قد ل ً دلوٞ(للميثدىل د ٘رٞللقوٚدٞلةد ل٘للللللللل

 به ن لنملبه لًىلٗبه  ل لٗبهثخ لٗب٨س  سفك.
 بهدد  ل لبه ددلًوٟلٙ ةددٌّلةلًددىلبه ددن لهوٌ٘قدد لبهددذ٠ل ًفًددٕلٗ وٚوددٕلنمللللللللل

 بهِ ف٢ ل.للِف نٖلٗكسٍلب ططلهو٘ ٘يلنملُ ف٢ لًّٗلثٍلةقٍٚٚ
 ٙةددٌّلفخددصلب٪فلددفكلٗبنٌفكسددف لفددٟلمدد١٘لب٪ هددٞلٗبهدد بٓ لثددفلٙ طددٟلللل

 ه فطٚطلبه٘بلٟلن٘بجٔٞلبن ل٩ لً فْلج ٙ ٝلهوٌ٘ق لةٚسنلب
 ٙلس لٓذبلبهِ٘ لًّلبه  ل لبه دن للودٟلنُ دفجلبن نفدٞلًدّلخد٩يلب٨سد  ف ٝلللللللل

 فمل.ًّلبن وً٘ف لبهسفرقٞلٗكرطٔفلرفن وً٘ف لبن ٘فنٝلفٟلبن٘ق لبحل
فددٟلمدد١٘لًددفلسددثدللنمددٕلميلددّلة نٙدد لبهدد  ل لبه ددلًوٟلنجنب٢ٚددف لفددٟلٓددذبلللل

بهثخدد لرلُددٕلٓدد٘لقدد كٝلبهطفهدد لبن وددٍللدد ثٞلبه ددِفلف لبن ٌفكٙددٞللوددٟلبهقٚددفَلللللللل

ٌُٙفكسلًّلخد٩يلر دضلبنٔدفكب لبه قوٚدٞله٘ د لبن٘بقد للللللل رِ فأللقوٟلٓف ال

ٖل نم ٗ وٚوٕبه  كٙسٚٞلفٟلف ٘يلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل ٞل لِف دن ٍللب٪سفسدٚ  ;ثد

 ة سد ب ل  ٗ ً ِٟ به ِف نولٗنلطف١ ٓذٖ ر  به خٚخٞ    به ٩قف  نجيف 

ٖل ٍلل ثدذ ٞل حود٘يل ٗمدعل به ٩قدف ولثد ٞل حلدىل ًقرتحد ٞل بن دلو ّل بهقف٢ٌد  خد٩يل ًد

ٕل نجنب٢ٚدفل ولٗٙ دناللبن٘قد ل لِف دنل ٞل رلُد ٞل به كجد  لوٚٔدفل   دىل بهد ل بهلوٚد

ل.لبه لًوٛ به  ل  بخ ثفك لوٟ بهطفه 

       : أٍنية التفكري التأملى 

 ْلبهدد  ل لبه ددلًوٛلمددنٗكٜلهوطدد٩ ل/لبن وٌدد ل;لنىللبُددٕلٙسددٌحلثددٍلرإلددف ٝلل

به لددنٝللٗتخٚ دددٔفولٗبهِظدددنلنهٚٔدددفلًددّلج٘بُددد لً  ددد  ٝولٗلدددن للِف دددنٓفللل

للٗك ددد لبه ٩قدددف لبهقف٢ٌدددٞلرددد لٓدددذٖلبه ِف دددنولٗك ددد لبه  ددد٘ب لرِٚٔدددفلللللللل

ّل خد٩يلبه ٩قدف لبهد لةدنرطللِف دنلللللللًٗ نفٞلب٪سثف لبه ل   لنملبهِ ف٢ لًد

به لنٝولثٍلٗمعلحو٘يلهوٌ ل٩ لبنطنٗحٞولٗٓدذبلٙسدفل للودٟلخوددللدفصلللللل

ُٙ ددد لبه لًدددىل حددد للل قدددف كللودددٟلبهددد  وٍلرِ سدددٕلٗٓددد٘لٓددد البهرترٚدددٞلبحل ٙثدددٞلولٗ

به ٌوٚددف لبهةددنٗكٙٞلفددٟللٌوٚ ددٟلبه  وددٍٚلٗبه  وددٍٚلولفقدد لنلددفكب لبه  ٙدد لًددّلل

ل–(لول ك٘ففهٚددمل2005:  محدد للثدد لبهلددنٍٙللبه كبسددف لٗبه ددٟلتثوددتلفددٟل كبسددٞللل
2010:Kovalikٝل -695(لو نكٗاهددددددددٛلٗلبكسدددددددد٩ْلل179و2012:(ل  كددددددددنبَلخ٘بهدددددددد 
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683,2009: ErÖzlu & Arslan)للنمل ٌٓٚددٞل242-191و2014: كمددفلح ددفا٠لل)

لبه  ل لبه لًوٟللوٟلبهِخ٘لبه فمل:

 لهددٕل ٗكلفددٟلة دد ٚعلبهطدد٩ ل/لبن وٌدد للوددٟل قٚدددلفٔددٍل لٌدددلولٗ ٘ٙددىللل

 خ بةٍٔلبهسوثٚٞلبننةثطٞلمب فلنٍٓلٗ ٗبف ٍٔلنملخ ب لنجيفرٚٞل.
 ٍلل جي دىل ٕل ندفل ٗبلٚدفل بهطفهد لبن ود  لبهد لميفكسدٔفلل بهد  ل ل ٗه ٌوٚدف ل ٙ  وٌد

ٞل ٙلْ٘لًّ ٗرفه فهٛ ه ٍٙٔلو ٗبهة   بهق٘ٝ ج٘بُ  ٗٙ لل  نجيدف ل بهسدٔ٘ه

 .بهة  ل ج٘بُ  ه ق٘ٙٞ بنِفسثٞ به٘سف٢ى
 ًٍنبج ددٞل ٓ بفددٕلرفسدد ٌنبكلٗٙدد  خصلبهِ ددف٢ للللوددٟ ٙسددفل لبهطفهدد لبن ودد

ٗه ٙدددٕلبنسددد٣٘هٚٞلهوٌددد  وٍلٗٙ دددٟلبهِظنٙدددف لٗب٨سدددرتبةٚ ٚف لبه دددٟلة سدددنلل

  لٌفهٕل.
  بندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞل ً٘مدد٘لف   وٚددى لوددٟ بهطدد٩ /لبن وٌدد  ٙسددفل

 . ٗةقٌٚٔف خم و ٞبن ِ٘لٞل
 جي ددىلبن وددٍلمي وددملجمٌ٘لددٞلًددّلب  ددف٢صلٗبهسددٌف لبه ددٟلةظٔددنلفددٟللللللل

٘كٕل٨حقفلولحٚ لة ٌثىلٓذٖلب  ف٢صلرفه قوٚىلًّلب٨ُ فف ل ٗبه ٔ٘كلسو

 ٗب٨س ٌف له٭خنّٙل.
 ٞل با ٙ ٝ بن نفٞ كرطٙ ٌىللوٟل ٞل رفن نفد ٗة٘ ٚ ٔدفلفدٟلً٘بقد للللل بهسدفرق

 .لة كٙسٚٞلفٟلف ٘يلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞ
 ٌِٟٙلبه  ٘كلرفهثقٞله ٠لبهط٩ ل/لبن وٌد لفدٟلً٘بجٔدٞلبنٌٔدف لرفن كسدٞلللللل

 به ِفلٚٞلٗس٘قلبه ٌىل.
 للميلدددددّلبهطددددد٩ /لبن وٌددددد لًدددددّلبه ِ٘ٙدددددعلفدددددٟلبسدددددرتبةٚ ٚف لبه ددددد كٙللللل

 ًٗسفل ةٍٔللوٟلبس خ ب لر٣ٚف لة وٌٚٚٞللف هٞلاٌٚعلبهط٩ ل.
 ددداالقددد كب لبهطددد٩ /لبن وٌددد لفدددٟلحدددىلبن دددل٩ لبه دددٟلةددد٘بجٍٔٔل ثِدددف١للللل ٙ

 به  كٙللولٗرفه فملجت٘ٙ لثفكس ٍٔلبه  وٌٚٚٞل.ل
 ري التأملى :      خصائص التفك 

 ب  ف٢ص ًّ جمٌ٘لٞ مي وم به ن  جي ى به لًوٛ به  ل  ثفكسٞ  ْ

حٚ ل لفك لر دضلبه كبسدف لبهسدفرقٞلللل ٨حقف ةظٔنلفٟلسو٘كٕ به  ٗبهسٌف 

ٛل بهد  ل ل مسدف ل نمللة  د  ل ٗخ ف٢ دٕلًٗدّلٓدذٖلبه كسدف ل لثد لب لللللل به دلًو

ْل ل(ل55-27و2010:ر ددددفكٝ ً٘فدددددلل(2007:حمٌدددد٘ للدددد ٙ ف ل (ل2013:بهثق ددددٟلٗ خددددنٗ

ٝللل لثدددددد لبه اٙددددددالطوثددددددٞللثدددددد لللل (ل2012ل: سددددددٔٚوٞلبه سفسددددددوٞلولً٘فدددددددلر ددددددفك

ٓدددذٖل (لًٗددد14ّ-ل2و2006ل:لنردددنبٍٓٚللثددد لبه اٙدددالبهث ودددٟ(ل 316-248و2011:بحلٌٚددد 

لب  ف٢صلًفلٙوٟ:

 ٜل به لًدىل  ب٨سد ٌنبكٙٞلرلُٔدفللٌدىللل حٚد لُة دن الل لودٟلب٨سد ٌنبكٙٞلولل ِٙطد٘

لدلىلكودٛلكٌدفلة ٌثدىلفدٟلرِدف١للللللل يف ُٗسدفٔفل ب د ب لول رد ل ب٨كةثفطدف ل

ْل  ْلبند  وٌ ل ٙ ي ٗٓذب سوسوٞلًّلب٪فلفكلبنرتبرطٞل; ّل ٙ قد ً٘ ٝل ًد  فلدن
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ٍل به٘قدتلٙ دثحلل ًٗدعل  خن٠و نم ٞل هد ٙٔ ٝل رلدىل  ه د  نم ب٨ُ قدفيل قثدىل ٗبحد 

 ل.بننحوٞلبه فهٚٞ
  ٗبه ِظددٍٚولٗٓددذٖ ٗبنِٔ ٚددٞو به قددٞو لوددٟ ِٙطددٜ٘ به ددلًوٛ بهدد  ل 

ٞل لدلؤفل ةلخدذل ب  دف٢صل ٍل كٌ دفكك  ةودمل ٗ د ل ٗ يفلب د ٝول بند  و

  ُٕ لّ فةو ف ًِظٌٞو ًّلب٨جنب١ب لرطنٙقٞ ًاٙ  بختفىل ٗٙقنك به  نرٞو

  ٌ٘ ل.  ْٗ به  ث   ٜ ٙ سٍلرفه٘م٘ ;
 دددفأللقودددٟلثٚدددالر دددلىل ددد لًثفلدددنلولٗٙ  ٌددد للودددٟلبهقددد٘بُ لبه فًدددٞلللللل ُ

بحلسددٚٞلٗٙ لددلللهوظدد٘بٓنلِٙطودددلًددّلبهِظددنلٗب٨ل ثددفكلٗبه دد رنلٗب دد ٝلللل

 به ٩قف لر لبهظ٘بٓنل.
 ٍبهنرطلر لخد ب لبهطفهد لبن ودٍللحٚد للللل لوٟ رق كةٕ به لًوٛ به  ل  ٙ س

 ٗبحلفمن. بنفمٛ  ح ب  ر  ة لٚىلكٗبرط ميلّلًسفل ةٕليف
 سددٍلبهدد  ل لبه ددلًوٟلرلُددٕلة لدد لٙ٘ دد لبهقدد كب لبه قوٚددٞلحٚدد للٙ  فلددىلل ٙ

 فٚ٘ٙٞلٗٙ ٘ ىلنملحىلبن ل٩ ل.
  ٍٙل ٞللبه ددددلًوٛلبهددد  ل للسددد ٞللرفه  فلوٚددد  ٗٙ ةددددٌّلبه  فلدددىللولب٨ج ٌفلٚددد

لل.بهطفه -ٗبن وٍ ولبهطفه - لبهطفه  :ًس ٘ٙ 

     : مستويات )مَارات( التفكري التأملى 

هق لة   لًس ٘ٙف لبه  ل لبه لًوٟلُ ٚ ٞل٨خ ٩البن بكسلبه لنٙٞلبه دٟلل

خف ددٞلولٗهلددّلبة دددللةِفٗهددتلبهدد  ل لبه ددلًوٟلر دد ٞللفًددٞلًٗسدد ٘ٙفةٕلر دد ٞ

ٞل (ل كمددفلبهسددٚ لحمٌدد٘ للل2011: طوثددٞللثدد لبه اٙدداللل(2010:به  ددْ٘ كددىلًّ ُف ٙدد

ٛل بهد  ل ل (ل 2012ْ:(ل  مسف١لبرد٘لر د لل242-191و2014:ح فا٠ ٟل ٙ د ٌىل به دلًو  لود

ٞل مخدللًٔدفكب لل ٛل ول سفسدٚ ٞل به لًدىل :ٓد ددددللللدّلبندفهطدف لل ٗبهل د لددددلل ٗبن٩حظد

ًقرتحٞ(ل حو٘ي ٗٗمعلددددلًقِ ٞ ة س ب  ٗنلطف١لدددلنملبس ِ فجف  ٗبه٘ ٘ي

لفٟلم١٘لًفلسثدلميلّل  ٙ لًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟللوٟلبهِخ٘لبه فمل:

 :ٟٗٓلق كٝلبهطفه لبن وٍللوٟلبه لًىلٗبن٩حظٞلاٌٚدعلللبه لًىلٗبن٩حظٞل

ج٘بُ لبن٘ق لبه  كٙسٟلٗبه  دناللودٟل ٓدٍلبن دل٩ لٗبه ٘ب٢ددلبه دٟلة د٘قلللللللل

٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞللٗىلهملًّلخ٩يلجمٌ٘لدٞلً ِ٘لدٞلًدّلللل قٚدلب٪ٓ بالبن

بن ددف كلٗب٪ ٗب لٗبه ددٟلة ٌثددىلفددٟل٩ًحظددٞلولٗفخددصلبهسدد ٩ لولٗلٌددىللللل

 بنقفر٩ ل.......لولفٚ لميلّلبه خ ٙ لبه قٚدل٪ٍٓلبن ل٩ لبه  وٌٚٚٞل.
 لبهل دد للددّلبندفهطددف ل:لٗٓددٟلبهقدد كٝللوددٟل  ٙدد لبه  دد٘ب لفددٟلبن٘مدد٘ لللللللللل

 ٙ لبه ٩قف ل  لبه خٚخٞل ٗل  لبنِطقٚٞل ٗل  ٙد للٗىلهملًّلخ٩يل 

 ر ضلبه  ٘كب لب فط٣ٞل ٗلبهث ٙوٞلفٟلندمفالبنٔفَلبهرتر٘ٙٞل.
 به٘ ٘يلنملبس ِفجف :لٗٓدٟلقد كٝلبهطفهد لبن ودٍلللودٟلبسد ف٩ لُ ٚ دٞلللللللل

ً ِٚٞلًّلخ٩يلً وً٘ف لٗرٚفُف لةةٌِٔفلبن٘ق لبه  كٙسٟلولفٚ لميلدّلل

فجف لبه خٚخٞلبنرتةثٞللوٟلبن٘ق لٗر لب٨س ِ فجف ل ْلميٚالر لب٨س ِ 
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ب طللٗلوٕٚلبه ٘ ىلنملل٩قٞلًِطقٚٞلً ِٚٞلًدّلخد٩يلك٦ٙدٞلًةدٌْ٘للللل

 بن٘م٘ لٗبه ٘ ىلنملُ ف٢ لًِفسثٞل.
 نلطددف١لة سدد ب لًقِ ددٞل:لٗٓددٟلقدد كٝلبهطفهدد لبن وددٍللوددٟلً نفددٞلبه ٩قددف لل

 دلوٞ(لٗبه ٌدىللودٟللللٗبهنٗبرطلر لجمٌ٘لٞل ح ب لً ةٌِٞلفٟلبن٘ق ل بن

نلطف١لً ِٟلًِطقٟلهوِ ف٢ لولٗق لٙلدْ٘لٓدذبلبن ِدٟلً  ٌد ب للودٟلً وً٘دف للللللل

 سفرقٞل ٗللوٟلطثٚ ٞلبن٘م٘ لٗخ ف٢ ٕل.
 ٗمددعلحودد٘يلًقرتحددٞل:لٗٓددٟلقدد كٝلبهطفهدد لبن وددٍللوددٟلبه ٘ ددىلنملُ ددف٢ لللل

ٗحودد٘يلًِطقٚددٞلهوٌ ددلوٞلبنطنٗحددٞلولًددّلخدد٩يلً وً٘ددف لًسددثقٞللددّلللللللل

ٗخ ف٢ دددٔفللٗ ر ف ٓدددفلٗلٗمدددعلخطددد٘ب لًِطقٚدددٞلحلدددىلللللطثٚ دددٞلبن دددلوٞلل

بن٘مددد٘ لبنطدددنٗ لولٗةقدددَ٘لةودددملب طددد٘ب للودددٟلة ددد٘كب لىلِٓٚدددٞلً ٘ق دددٞللل

لهوٌ٘م٘ لبنطنٗ ل.

ٓدددذبل٨ٗلميلدددّلف دددىلبهددد  ل لبه دددلًوٟلٗل٩ق دددٕلفدددىلبن دددل٩ لبه ددد ٚٞللل

ٗنجنب١لف٘ لبه  ىلفٟٔلل٩قٞلً ٩اًٞلٗق٘ٙٞلًٗ لفًودٞل٨لةِ  دىلولردىل ْلللل

  ٙ لبن ل٩ لٗمدعلحود٘يلثدفلًدّلخد٩يلفد٘ لبه  دىل٨لميلدّل ْلللللللللخط٘ب ل

ةس ٌنلر ْٗلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلفٔ٘لمبثفردٞلب٪سدفسلثدذبلبه ٌوٚدٞلٗ دىلللللل

ل  ٙ لبن ل٩ لٗبجيف لحو٘يلثفلٓ٘لبه لًىل.

 ببحوخ الفعل  عالقة التفكري التأملي: 

 لبه  ٚٞلٗبه ٌدىللة٘ج لل٩قٞلٗثٚقٞلر لبه  ل لبه لًوٟله خ ٙ لبن ل٩

لوٟلنجيف لبحلو٘يلٗةِ ٚذٓفلًّلخ٩يلنجنب١لف٘ لبه  دىلولحٚد لنْلكدىلًدّللللل

خط٘ب ل  ٙ لبن ل٩ لٗبه ٌىللوٟلنجيف لحو٘يلثدفلًدّلخد٩يلنجدنب١لفد٘ لللللل

به  ددىل  دد٠٘للوددٟلر ددضلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلولرف٨مددففٞلنملةةددٌِٕللللللللل

ب لًددّلخدد٩يلبهددنرطلرِٚٔددفللر ددضلب٪ُ ددطٞلٗبه دد كٙثف لبه ددٟلةٌِددٟلٓددذٖلبنٔددفكل

ٗر لخط٘ب لف٘ لبه  ىلولكٌفل ُٕلًّلبنٌلّلبسد ف بَلبهد  ل لبه دلًوٟلفدٟللللل

لحىلبه  ٙ لًّلبن ل٩ لبه  ٚٞلفٟلً٘بق لبه  وٍلٮثفكٝلًٗسفُ ٝلبهط٩ ل.

ٗرفهِظنلنمل  ٙ لبن ل٩ لبه  ٚٞل بخىلف ٘يلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلدمد للل

ٞلللل بهثِف٢ٚددٞلحٚدد لٙدد ٍلفٚددٕلرِددف١لبهطفهدد لبن وددٍلللللللل ُٔددفلةقددَ٘ل سفسددف للوددٟلبهِظنٙدد

هوٌ فكالرلُ سٍٔلًّلخ٩يلكرطلبن وً٘ف لبهسفرقٞلرفن فكالبا ٙد ٝلولكٌدفللل

ٙقددَ٘لبهطفهدد لبن وددٍللمبٌفكسددٞلبه  ٙدد لًددّلبه ٌوٚددف لبه قوٚددٞلٗنةثددف لبهطددنقللللللل

به وٌٚددٞلفددٟل  ٙدد لبن ددل٩ لبه دد ٚٞلٗبه ٌددىللوددٟلحوددٔفلرطنٙقددٞلة فُٗٚددٞللللل

نلبن  دد٘ لولثددفلٙسددفل ٍٓللوددٟلنك سددف لًٔددفكب لبهدد  ل لللةسددٌحلرفهثخدد لبحلدد

لبه لًوٟل.

ٗ   لبه  ل لبه لًوٟللِ ًفلٙ لًىلبهط٩ لبن وٌْ٘لفٟلة فل٩ةٍٔل بخدىلل

ف ٘يلبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلولٗلِد ًفلة د٘فنلثدٍلفن دٞلًِفسدثٞلٗبه٘قدتلبهد٩اَلللللللللل
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ٍلللل ردددنرطللهودد  ل لٗبه  فلدددىلٗب٨س ث ددفكلٗبه لًدددىلفدددٟلبن٘قدد لثدددفلٙسددٌحلثددد

لب٪فلفكلبهق ميٞلرف  ب لبا ٙ ٝل.

ٗ  ٙد لبن دل٩ لبه د ٚٞللللٗٙن٠لبهثفحد ل ْلبه ٩قدٞلرد لبهد  ل لبه دلًوٛلللللل

ل٩قدددٞلةثف هٚدددٞولفولدددٛلٙ ددد لبه دددفصليفلً٘قددد لً ددد للللٗبه ٌدددىللودددٟلحودددٔفل

 ٗحف ثٞلًفول ٗلٙل  ليفلً٘م٘ ولفلُدٕلٙقدَ٘لر ٔدٍلٓدذبلبن٘قد لبن دلىلٗ وٚودٕلللللللل

ٗللل ّللددهو ِف ددنلبنلُ٘ددٞلهددٕولٗبسدد  لف١لبن نفددٞلبهسددفرقٞللددّلبن٘قدد لٗةِظٌٚٔددفول

طنٙددلىلهددملٙ ددىلنملبسد ِ فجف لٗحودد٘يولثددٍلةطثٚددلبحلودد٘ي;لٗٓددذٖلرطثٚ ددٞلللل

لةٌّلجمٌ٘لٞلًّلبٮجنب١ب لبه ٟلة ٌثىلفٟلخط٘ب لف لبه  ىل.ٙ لبحلفي

 :  احملور الجالح :الكفاءة املَيية 

ةدد٧ ٠لبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞل ٗكب لرددفكاب لفددٟلبه ددلث لفددٟلب٪ ب١لب٪كددف ميٟلهوطفهدد لللل

بن وددٍلٗة وثدد٘كلٓددذٖلبهل ددف١ٝلفددٟللددلىل فلددفكلٗل قدد ب لحدد٘يلبهددذب لر ددلْلًدد ٠لل

ر لًفله ٠لبهطفه لبن ودٍلًدّلً نفدٞلًٗٔدفكب لللللك ف١ةٔفلفٔذٖلب٪فلفكلة ٘سطل

ٗر ل  ب٢ٕلبه قوٟلفٟلبن٘بق لبه ٌوٚٞلولٗرفه فملفٟٔلة٧ثنلفٟلكدىلًدّلبأد لللل

لٗبنثفرنٝلٗبه ٩رٞلًّل جىلة ٚذلبٮجنب١ب لبه٩اًٞله خقٚدلُ ف٢ لً ِٚٞل.لللل

       : تعزيف الكفاءة الذاتية املَيية 

 ً ًٕٔ٘ نم به  نا ًّ ر  ٨ كفْ ًوٟلوبه  ل لبه ل  ٌٓٚٞ ًّ ٗبُط٩ق ف

ل(ل380-337و2004:ول ًسدددد  لبردددد٘له دددد٩لحٚدددد للددددنالكددددىلًددددّلبهرترددددٜ٘ليفلب٪  

ل(ل611-625و2007لSkaalvik:-سددددددلفه ٚم((لو3-13وGoddard:2004-جدددددد٘ بك  

(ل2011:ول لِفٙددددف لدموددددٞلولٗمحدددد بْلبمسفلٚددددىل(193-131و2005: نرددددنٍٓٚلبه ددددفف ٟ

ٞللول سدفًٟللل(2012:نميدفْلبهدنٙللل  ٛل به  دف ل و لثد ل (149-122و2009:لٚسدٟلحسدُ٘   رد

(ل2013:ْبحلٌددنب ٗحمٌدد دددددللط٩فخددٞ فددنبسول ل)2012:(لو ُففددذلُددفٙ 2014:ً٘هدد٘ 

ج(لثددفلسددثدلٙ ةددحلًددّلبه ددن لبهسددفردله  نٙ ددف لبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞللل-3 ًوخدددل

لجمٌ٘لٞلًّلبهِقفألق لةسٍٔلفٟلٗمعلة نالنجنب٢ٟلهوثخ لبحلفمل:

  نملسددو٘نللٓددٛلبهقدد كٝللوددٟل ٘ٙددىلنجددنب١ب لبه دد كٙللللْلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلل

لط٩ ل.ٙظٔنللِ لبه

 لر فلوٚددٞلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلٓددٟلً  قدد ب لبن وددٍلحدد٘يلق كةددٕللوددٟلبه دد كٙلللللل

ل. ط٩رٕ ة وٍ يف ب٨جيفرٛ ٗبه لث 

 ٞلللل ٍلل بهل دف١ٝلبنِٔٚدٞللٓدٟلثقد ٞل بهطفهد لبن ود ٕل يف بهلفًِد  بن٘بقد ل خد٩يل ق كبةد

لبنله٘فٞل. ٗ   بهلث ٝ بنطفه ىلب ل بن٘بق   ٗ با ٙ ٝ

 ِٞٚٔٞل  ر دف ل ة٘ق ف لٓفًٕلٗبه ٟلتثىل ح  ة  لبهل ف١ٝلبن ٗة ٌثدىلل به ف دٚ

فددٟلقِفلددف لىلبةٚددٞلفددٟلقدد كٝلبهسددٚطنٝللوددٟلبن طوثددف لولٗبهدد  وٍللوددٟلحددىللللللل

لبن ل٩ لٗبن٘بق لبه ٟلة٘بجٕلبهط٩ لبن وٌ ل.
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 ٗب٨جتفٓددف لبنِٔٚددٞلولبه ددٟللبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلٓددٟلجمٌ٘لددٞلبن ددفكالٗبنٔددفكب للل

فٟل ثِف١لفرتٝلنل ب ٝلًّلب  ب لبهِظنٙدٞلل ِٙثدٟل ْلٙل سثٔفلبهطفه لبن وٍ

ل.لٗبه ٌوٚٞ

 ْلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلٓددٟلجمٌ٘لددٞلًددّلب٪حلددفَلبه ددف كٝلوللددّلبهطفهدد لبن وددٍلللل 

لٗبه ٟلة  للّلً  ق بةٕلح٘يلق كبةٕللوٟلبهقٚفَلرسو٘نلً  ل.

 ِٔٚدددٞلرفُدددٕلك ٔدددَ٘لسدددٚفقٟل;ل ٠لٙ دددلثنلرفهسدددٚفقلللٙ ٌٚدددالً ٔدددَ٘لبهل دددف١ٝلبنل

بحملٚطلهوطفه لبن وٍلولحٚ لة   ل ُد٘ب لبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلهوطفهد لبن ودٍلٗفقدف للللللل

 هوسٚفقف لب٨ج ٌفلٚٞلرفن كسٞلبه ِفلٚٞلبه ٟلٙ ٘بج لفٚٔفل.
 ةدد٧ثنلة٘ق ددف لبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞللوددٟلث٩ثددٞلًسدد ٘ٙف لًددّلبهسددو٘نلولٗٓددٟل:للللللللل

ٔدد لبهددذ٠لٙثذهددٕلبهطفهدد لبن وددٍلولٗبنثددفرنٝلفددٟلبهسدد ٟللللللبخ ٚددفكلبن٘قدد لولٗبال

 هو دو للوٟلبن٘ق .
ٝل  ْ نم به ٘ دىللمتفدٟلمد١٘لًدفلسدثدللللل ٞل بهل دف١ وطفهد لبن ودٍللد ثٞلللله بنِٔٚد

 بهذٜ ٘نوبهسل  ب١لٟول قف ك ٕرلُ ٕة٘ق  ٟول ة  ٌ  به  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠

ٟل ً٘قد ل لِد ل فٔفٚ ًٗن ٘  ًق ٘ ٝ ُ ف٢   قد ٍللفٔدلٗ ُولحمد  ل ة كٙسد لحلد

ّل ً د ل ًسد ٠٘ل  قٚددل يف ٕق كةدل ٟودلل ٝللولبٮدمدفال ًد  هٚسدتلبنِٔٚدٞلل ففهل دف١

ّل ٛودلل ٕق كة رى وٕلٌ ِٙثدٟ مبف ٍوبن بهطفه ل ً نفٞ جمن  ٞل ةلد٘ٙ لجمٌ٘لد

ٞلٔدفكب للً ٍل ٘كٚٞوٗسدل بج ٌفلٚد ٟل ةدِظ  به د كٙلل  ثِدف١ل ٞودلً لفً  لٌدفيل فد

 بهل ف١ٝ ة   حٚ  و بن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلة كٙل  بآ لًّ ل ٝل بآ  ه خقٚد

 ٍوبن بهطفه ل هق كب  به ف ٛ بحللٍٔفلهلُ٘ ;ل٘نوسوه ق٘ٙٞ ف ًِٔث بنِٔٚٞ

ل. به  وٌٚٚٞ ب٪ ب١ب لًّ   فأ ٟوللي٘خ وه   فهٞبه ٕ سفهٚث ةِظٍٚ ٟول

       :  أٍنية الكفاءة املَيية لطالب/ املعله بالتعليه الصياعى 

تثىلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞل ٌٓٚٞلكث ٝله ٠لبندنر للودٟلبل ثدفكل ْلبه ٌدىلج دىلللللل

بهط٩ لبن وٌ لٙنْٗل ُ سٍٔلر ٘كٝلنجيفرٚدٞلٗرل دف١ٝلًِٔٚدٞللفهٚدٞل.لٙسدٍٔلللللل

فددددٟلنسدددد ِٔف لقدددد كبةٍٔلٗبسدددد   بةٍٔلفددددٟلكففددددٞلًٚددددف ّٙلةدددد كٙللبندددد٘ب للللل

ٞلةقد٘ لنملًاٙد لللبه لِ٘ه٘جٚٞلٗهق ل مخٟل ًنب لجوٚف ل ْلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞلبننة  

لًّلبهل ف١ٝلٗبه فلوٚٞلفٟلبه  فًىلًعلبهلث لًّلًٔفَلس٘قلبه ٌىل.للل

ّل ة د ل ٗبه  بنٌٔٞ به  وٍ حم  ب   ح  بنِٔٚٞ بهل ف١ٝ ٗة ّ  جمٌ٘لدٞلل لد

 ًف لوٟ رفحللٍ  ٙةف  ٗهلّ به ن و ِٙ اٖ فقطلمبف ةنةثط ٨ به  ًّلب٪حلفَ

 ًن ٝ به ف ٚٞولٗتثى هوق كٝ ُ فج ٓٛ بنِٔٚٞ بهل ف١ٝ  ْ ندمفاٖولٗ ٙس طٚع

لل.بهث٣ٚٞل يف به خلٍ لوٟ رق كةٕ ة  نٖ هو ن  ً نفٚٞ

(للنمل ْلبهل دف١ٝلل2010:ٗٙ  لكىل حمٌ٘ لً فٗٙٞل ر٘ل ابيولٗل ٚدلل٩ُٗٞ

ٕل يف ةد٧ثنل ٪ُٔدفل به دن ول ٗ ف٢  يف  سفسٚف ك  ٗب ة و ل بنِٔٚٞ ٞللسدو٘ك لرطنٙقد

ٞلل ٗة ٌى ًثفلنٝو ٞل كٌ ِٚدف ل بهل دف١ٝلبنِٔٚد ّل ٗىلهدمل ولىلبةٚد ٞل خد٩يل ًد  بن٘بجٔد
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ٍل رد للٗبهدنرطللٗحودٔفول هو قثدف ل ْل ٗ  ب١ بهدذب ل ةِظدٚ ٕل بٮُسدف ٞل ه٘ ف٢ د  بن نفٚد

ٜل فدفه ن ل بٮُسدفُٛول ٗبه لٚد ل ٕل بهدذ ٜل نحسدفسل ه ٙد ٝللقد٘ ٞل رل دف١  ٙنكدال بنِٔٚد

ّل ح ٟ ًفو ن لوٞ ً٘بجٔ ٕ لِ  به خوٚى لوٟ بٓ ٌفًٕ ّل ٙد ٌل لنم به٘ د٘يللًد

ّل ٗٙثدفرنل ًِفسدثٞول حود٘يل لجمٔد٘ بل ٗٙثدذيل لبنطود٘ ل ب٪ ب١ نم به٘ د٘يل  جدىل ًد

ٕل ٗٙقثدىللٓ فدٕوللٮدمدفال كث ب  ٜل ٓدذبل فٌدفسول لوٚد ٞل كفدعل نم ةثفلدفل ٙد٧   بهثقد

ٕل كٌف ه ٕٙو بن ِ٘ٙٞ ٗبهنٗ  ٗللنُد ٕل ٙ دا ٕل نملدمفحد ٕل بهذبةٚدٞول ق كبةد  نم ٗف دو

ل.لبهلفيف بأ  رذي ل َ

 ةسفل  بهل ف١ٝلبنِٔٚٞ نملبْل(627-583و2014:ٗة   بًىللث لبحملسّلبها ثٟ

ٍل   ٙد ل يف ٗةسفٍٓ بنِٔٚٞو بهةد٘أ ًقفًٗٞ لوٟ به ن  ٜللبجملٔد٘ ل ح د  بهدذ

ٞل بٮًلفُف  كى ٗبس د٩ي به قثف و ً٘بجٔٞ يف سٚثذي َل بن فحد ٞل ٗبهقٚدف  رلففد

ٟللٙرتة  ًٗف بنٔفَو ّل ىلهدمل لود ٞل بهنمدفل ًد ٍل ٗبهقِفلد ٕل حمدٚطل يف رد ٗكٓ  لًِٔ د

ٛل بنِٔدٞوللبخ ٚدفكل جمدفيل يف ًٌٔدفل  ٗكب ةو   كٌف ْل ب٪فدنب ل جت دىل فٔد  خي دفكٗ

ل.ل ك ف١  ٍُٔ فٚٔف ٙ  نْٗ به  بنّٔ

 : مداخل وآليات تينية الكفاءة املَيية لدى معلنى املواد التكيولودية 

ة  دد  لًدد بخىلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلن وٌددٟلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلٗٓددٟلُةنكدداللوددٟلل

ٍللل ٓددذٖلبندد بخىلًددفلٙوددٟل:ل رٚددًٟ٘للللفلددنٝل ْلٙ ددثحلبن وددٍل ب٢ددٍلبهدد  وٍلولًٗددّل ٓدد

ل(2009:بهةخف٠ٗلولس٩ًٞلحس 

 ٌدد للوددٟل٩ًحظددٞلبن وددٍل٪ ب٢ددٕللللللًدد خىلبنٌفكسددٞلبه٘بلٚددٞلبن لًوددٞل:للل  ٙٗ

ٗةلًوددٞلٗق كةددٕللوددٟلبٮجفرددٞللددّل سدد٣وٞل:لًددفىلبلكددفْلٙٔدد الًددّلبن٘بقدد لللللللل

به  وٌٟٚلولًفىلبلحقدلًّل ٓ بفٕلولًٗفىلبلملل قددلًدّل ٓ بفدٕلولًٗدفلً ٘قدف لللللل

  لٓذٖلب٪ٓ بال.  ٚ
 ٗٓددٟلفدد٘ لًٚ بُٚددٞلولة  ودددلر٘بقددعلبنٌفكسددف لللللًدد خىلبهثخدد لبٮجنب٢ددٟل:لل

بنِٔٚٞلٗة  ٌ للودٟلبنِٔ ٚدٞلبه وٌٚدٞلولهلِٔدفل٨ل  دفجلنملخو ٚدٞلُظنٙدٞلللللللل

للٗبسددد ٞلُٗ ف٢ ٔدددفلىلب لًددد ٠لمدددٚدلهو  ٌدددٍٚلولفدددٟلمددد١٘لثفكسدددف لر ِٚٔدددفل

ُٙ دد لٗةِ ٔدٟلمبقرتحددف لقفروددٞلهو  نٙدد لحلددىلبن ددلوٞلً٘مدد٘ لبل ه كبسددٞلولٗ

 ٓذبلبن خىلٓ٘لحم٘كلبه كبسٞلبحلفهٚٞل.
 املَيية الكفاءة أبعاد: 

ٗتثددىلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلن وٌددٟلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟللددف٩ً لًددّلبه ٘بًددىلبنٌٔددٞلل

بندد٧ثنٝلفددٟلبه ٌوٚددٞلبه  وٌٚٚددٞللوددٟلبنسدد ٠٘لبهِظددن٠لٗبنسدد ٠٘لبه ٌوددٟلًددّلللللللل

رقد كٝلبن ودٍللودٟلبه  فًدىلًدعللللللخ٩يلةلث ٓفلفٟلسو٘نلبهط٩ لولفٔدٟلةدنةثطللل

به ثفّٙلفٟلبن٘قد لبه  وٌٚدٟلولٗرق كةدٕللودٟلةثِدٟلب٨سدرتبةٚ ٚف لبه دٟلةنبلدٟللللللللل

به نكٗقلبه ن ٙٞلهط٩رٕلولٗر ٌ٘ ٖلفٟلٗجٕلبه خ ٙف لبه دٟلقد لة ٘هد لرسدث للللل

لطثٚ ٞلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلبنس ف ًٞل ٗلُ٘لٚٞلبهط٩ ل.
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ّل بهثفحد ل ٧ٙٗكد ل ّل لد  ل بسد  نب ل خد٩يل ًد ٗبه كبسدف لًِٔدفللل ب٪ رٚدف ل ًد

ٟل حمٌد لل(ول(417-373و1999:ول ف خدٟلبهاٙدف لللل(2004: كبسٞلكىلًّ ٙ٘س لقطدفً

ٞل(لو 35-2و2005:برد٘لكٙدف ولحمٌد٘ للثد لبحلٌٚد للللل ٜل سدٔٚو لِدفنلٓ  ْ (2004:به د ٩ٗ

 كر دٞل ر دف لهول دف١ٝلبنِٔٚدٞلٗبه دٟلميلددّلةٌِٚ ٔدفلهد ٠لبهطد٩ لبن وٌد للِٚددٞلللللللللل

لبهثخ لٟٗٓل:

 ٗة ِددٟلًددفلٙ ٌ ددعلرددٕلللبن نفٚددٞلب٪كف ميٚددٞلهوٌدد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞل:لبهل ددف١ٝل

بن وٍلًّلخ ف٢صلة ٌثىلفٟلس ٞلب٪فدلٗسنلٞلبهث ٙٔٞلًٗنُٗٞلبه  ل ل

فٟلبنف ٝلب٪كف ميٚٞلبننةثطٞلمب فيلبه ف صلولٗبهق كللوٟلرِف١لب٪حلفَل

للٗبهق كٝللودٟلبه خوٚدىلٗبهِقد لولٗبهقد كٝللودٟلبه فطدٚطلٗ  ٙد لب٪ٓد بالللللللل

 ٗبهق كٝللوٟلبٮدمفالفٟلجمفيلبه  ٚٚ لٗبهثِف١ل.
 ٗٓدٟلًدفلٙ ٌ دعلردٕلبن ودٍلًدّللللللللبهل ف١ٝلبنٔفكٙٞله  كٙللبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞل:لل

ق كٝللوٟلبهثخ لٗخودلًِفخلة وٌٟٚل٢٩ًٍلهوط٩ لولٗبه خلٍلفدٟلًٔدفكب للل

به  كٙللًٗف ٝلبه ف دصلولٗب٨طد٩ لبنسد ٌنللودٟلكدىلًدفلٓد٘لج ٙد لفدٟلللللللللل

 ٙلل.لللًٔفكب لبه  ك
 ّل ٗة دله للبهل ف١ٝللبه ف دٚٞلٗبه  فًدىلًدعلطد٩ لبه  ودٍٚلبه دِفلٟل:لللللل  ًد

ٞل بهل فٙف  ٍلبهطفهد لل مسدف ل رٔدفل ٙق د ل ٟبه دل هوطفهد لبن ودٍللللبه ف دٚ  بنّ ود

ٝل ًثدىل ب٨ُ  فهٚدٞلٗ خ٩قٚفةدٕولل ٍل ٗبثٚثدٞول ٗبه٘قدفكل بحلسدِٞول بهقد ٗ  ٗبحلود

.لٗكٌدفلة دٌىللللبه ٌدىل مب٘بلٚد ل ٗبه قٚد ل رلخ٩قٚف لبنِٔدٞول ٗتسلٕ ٗب٪ُفٝو

با٘بُ لبهثقففٚٞلبه فًدٞلٗمدثطلبهدِ للٗ ٌدىلبنسد٣٘هٚٞلولٗبهقد كٝللودٟلللللللل

ندمددفالبهقددنبكلولٗقدد٘ٝلبه ف ددٚٞلولًٗددفلٙ ٌ ددعلرددٕلبن وددٍلًددّلخ ددف٢صلًثددىللللل

بهق كٝللوٟلنقفًٞلل٩قف لبج ٌفلٚٞلًعلبهط٩ لولٗبهق كٝللوٟلبه  فًىلًعل

 بهط٩ للوٟلكففٞلبنس ٘ٙف ل.
 ٚ ٘جٚددٕلٗةِظددٍٚلة ددله لبهل ددف١ٝلهدد٩ بكٝلبه دد ٚٞلرلٞل:ك ددف١ٝلبٮ بكٝلبه دد 

بأ٘ لرٔ الةٌِٚٞلًٔفكب لبهط٩ لبن وٌد ليفلة٣ٚٔدٞلر٣ٚدٞلبهد  وٍلبنف ٙدٞلللللل

ٗبن ِ٘ٙدددٞلًدددّلخددد٩يلةطثٚددددلبٮجدددنب١ب لبهِظفًٚدددٞولٗب٪ُ دددطٞولٗبهنقفردددٞللل

ٗبه ٘جٚددٕولٗبه قددٍ٘ٙلهةددثطلبه  فلددىلبه دد ٛولمبددفلخيدد َل قٚدددل ٓدد باللللللللل

ل. ٕلر لىلخمططلهٕلًّلقثىبه  وٍلٗبس ٌنبكٙ

 إدزاءات البحح : 

لمتلةقسٍٚلنجنب١ب لبهثخ لنملل ٝلًنبحىلكٌفلٙوٟ:

 :ومؤشزاتُ  إعداد قائنة مَارات التفكري التأملىأواًل: 

قفَلبهثفح لر خ ٙ لًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟل٧ًٗلنبةٕلبهد٩اَلةٌِٚ ٔدفلهد ٠لللل

بلدد قفقلٓددذٖللجفً ددٞلحودد٘بْلٗىلهددملًددّلخدد٩يللدددددبهطفهدد لبن وددٍلرلوٚددٞلبهرترٚددٞلل
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بهقف٢ٌددٞلفددٟل دد٘كةٔفلب٪ٗهٚددٞلًددّلخدد٩يلبهنجدد٘ لنمللدد ٝلً ددف كلتثوددتليفلللللللل

ٟلبهسدددفرقٞلبننةثطدددٞلللٗبننبجدددعلٗبهل ددد للبه كبسدددف لٗبهثخددد٘ ل لردددفه  ل لبه دددلًو

ٗقدد لمتللنمددٔفللٗل كب١لب دد ب١لٗبن ف  دد لوللولبن وٌدد للطدد٩ لبهٗخ ددف٢صل

ٗجمدفيلللب  ب١لفٟلجمفيلبنِدفٓ لٗطدنقلبه د كٙللوللللوٟلجمٌ٘لٞلًّلبهسف ٝل

ٞلللل ٗفدٟلمد١٘ل كب٢ٔدٍلللللوللوٍلبهِ لل;لٮر ب١لبهن ٠لفٟلًد ٠ل د٩حٚٞلةودملبهقف٢ٌد

(ل5ًٗقرتحفةٍٔلمتلنجنب١لبه   ٩ٙ لبه٩اًٞل;لحٚ ل  ثختلبهقف٢ٌدٞل  د٠٘ل لل

ل.ل(4 ًوخدلفٟل ٘كةٔفلبهِٔف٢ٚٞ(ل٧ًلنللفنلٟل48ك٢ٚسٞللولٗل  ل لًٔفكٝل

  : ومؤشزاتُ  إعداد قائنة الكفاءة اهلييةثاىيًا: 

قفَلبهثفحد لر خ ٙد ل ر دف لقف٢ٌدٞلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞل٧ًٗلدنبةٕلبهد٩اَلةٌِٚ ٔدفلللللللللل

بل قفقلٓذٖللجفً ٞلحو٘بْلٗىلهملًّلخ٩يلدددده ٠لبهطفه لبن وٍلرلوٚٞلبهرترٚٞل

بهقف٢ٌددٞلفددٟل دد٘كةٔفلب٪ٗهٚددٞلًددّلخدد٩يلبهنجدد٘ لنمللدد ٝلً ددف كلتثوددتليفلللللللل

للرفهل ددددف١ٝلبنِٔٚددددٞلبهسددددفرقٞلبننةثطددددٞللٗبننبجددددعلٗبهل دددد لهثخدددد٘ به كبسددددف لٗب

ٗل كب١لب دددددد ب١لٗبن ف  دددددد لٗبهل فٙددددددف لوبن وٌدددددد للطدددددد٩ لبهٗخ ددددددف٢صل

ٗقد لمتلللوبه  كٙسٚٞلبه٩اَلبه  كٙ للوٚٔفلًدّلخد٩يلرنُدفً لبهرترٚدٞلبه ٌوٚدٞلللللل

لللنمٔفللوٟلجمٌ٘لٞلًّلبهسف ٝلب د ب١لفدٟلجمدفيلبنِدفٓ لٗطدنقلبه د كٙللللللل

ٞلل ٗفدٟلمد١٘للللولٗجمفيللوٍلبهِ لل;لٮر ب١لبهن ٠لفٟلً ٠ل ٩حٚٞلةودملبهقف٢ٌد

 كب٢ٔددٍلًٗقرتحددفةٍٔلمتلنجددنب١لبه  دد ٩ٙ لبه٩اًددٞل;لحٚدد ل  ددثختلبهقف٢ٌددٞلللللللل

ولٗردذهمل  دثختلبهقف٢ٌدٞلللل(ل٧ًلدنللفنلدٟللل54 ر ف لك٢ٚسدٞللولٗلد  ل لل(ل4  ٠٘ل 

ل.ل(5 ًوخدفٟل ٘كةٔفلبهِٔف٢ٚٞ

 اس حبح الفعل ثالجًا إعداد قائنة مَارات اجن: 

قددفَلبهثفحدد لر خ ٙدد لًٔددفكب لندمددفالفدد لبه  ددىل٧ًٗلددنبةٕلبهدد٩اَلةٌِٚ ٔددفلل

بلدد قفقللجفً ددٞلحودد٘بْلٗىلهددملًددّلخدد٩يل–هدد ٠لبهطفهدد لبن وددٍلرلوٚددٞلبهرترٚددٞل

ٓذٖلبهقف٢ٌٞلفٟل ٘كةٔفلب٪ٗهٚٞلًّلخ٩يلبهنجد٘ لنمللد ٝلً دف كلتثودتليفللللل

ٗل كب١لولرثخدد٘ لبه  ددىلبننةثطددٞلبهسددفرقٞللٗبننبجددعلٗبهل دد لبه كبسددف لٗبهثخدد٘ 

ب ددد ب١لٗبن ف  ددد لٗبنٔدددفكب لبهددد٩اَلبه ددد كٙ للوٚٔدددفلًدددّلخددد٩يلرنُدددفً لللل

ٗق لمتللنمٔفللوٟلجمٌ٘لٞلًّلبهسدف ٝلب د ب١لفدٟلجمدفيلللللبهرترٚٞلبه ٌوٚٞل.ل

ٗفدٟلللبنِفٓ لٗطنقلبه  كٙلل;لٮر ب١لبهدن ٠لفدٟلًد ٠ل د٩حٚٞلةودملبهقف٢ٌدٞلولللللل

نجنب١لبه   ٩ٙ لبه٩اًٞل;لحٚ ل  ثختلبهقف٢ٌٞلم١٘ل كب٢ٍٔلًٗقرتحفةٍٔلمتل

ولٗرذهمل  ثختلبهقف٢ٌٞل(ل٧ًلنللفنلٟل60ًٔفكب لك٢ٚسٞللولٗل  ل (ل9  ٠٘ل 

ل.ل(6 ًوخدفٟل ٘كةٔفلبهِٔف٢ٚٞ

 الربىامر التدريبى الكائه على تطبيكات حبوخ الفعل  :إعداد رابعًا :  

ٮل ب لبه ُفً لبه  كٙثٟلبنقدرت لمتلًنبج دٞلب٪ رٚدف لٗبه كبسدف لبهسدفرقٞلللللل

به ٟلبٓ ٌتلمبثف ٥لٗنجنب١لف٘ لبه  ىلٗ هٚٞلبسد ف بًٔفلولنملجفُد لبهل دف١ٝلللل
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بنِٔٚددٞلهوطفهدد لبن وددٍلر دد  لبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلرلوٚددٞلبهرترٚددٞلجفً ددٞلحودد٘بْلللل

ب٨طددد٩ للودددٟلبه  ٙددد لًدددّلٗ كبسدددٞلًٔدددفكب لبهددد  ل لبه دددلًوٟلولرف٪مدددففٞلنمل

به بً لبه  كٙثٚٞلن وٌٟلبه  ودٍٚلبه دِفلٟلقثدىلٗ ثِدف١لب  ًدٞل.لفدٟلمد١٘لًدفللللللللل

لسثدلمتل  ٙ لًفلٙوٟل:

 هق لمتلنل ب لبه ُدفً لبه د كٙثٟلبنقدرت لهوطد٩ للللل  ٙ لفوس ٞلبه ُفً ل:ل

بن وٌ لر  ثٞلبه  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠لٗفقف لنثف ٥لٗنجدنب١ب لٗةطثٚقدف للل

٪ ب٢ددٕللدددددلكٌِٔددٟلددددفدد٘ لبه  ددىلبه ددٟلة  ٌدد للوددٟلفخددصلبهطفهدد لبن وددٍلللل

ٗثفكسدد ٕلبه  كٙسددٚٞل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلًددّلخدد٩يلبه  ددنالل

به ٟلة٘بجٔٔفلرِ سٕلولٗبه ٟلةِثدعلًدّلٗبقدعلثفكسد ٕلٗ  ب١بةدٕللللللللوٟلبن ل٩ 

به دد ٚٞلولهٚقددَ٘لفوددٔفلرفسدد ف بَلًِٔ ٚددٞللوٌٚددٞل٢٩ًٌددٞلولٗٙلددْ٘لفٚٔددفلللل

ً ل٩ً لهوٌ٘بق لبه  كٙسدٚٞلًٗقٌٚدف له  نر دٕلًٗطد٘كب ل٪ ب١بةدٕلبه  كٙسدٚٞللللللل

ٖلرِف١للوٟلثفكسفةٕلبه  ٚٞلولٗىلهملٗفقف لهوفط٘ب له وٌٚٞلبحمل  ٝلفٟلٓدذل

لبه كبسٞل.

 :هق لمتلنل ب لبه ُفً لبه  كٙثٟلهوط٩ ل/لبن وٌ لل  ٙ ل سللبه ُفً ل

ر   لبه  وٍٚلبه ِفلٟلٗفقدف لنثدف ٥لٗةطثٚقدف لفد٘ لبه  دىلحٚد لل ل ٌد لللللللل

لبه ُفً لبه  كٙثٟلنملب٪سللبه فهٚٞل:

 ل ٓ بالبه ُفً لر لىلٗبق ٟلٗ ٚف  ٔفلرطنٙقٞلنجنب٢ٚٞلميلّل ٙ  

حظ ٔفلٗةق٘مئدفلٗبكةثفطٔدفلرلدىلًدّللِف دنلفد٘ لبه  دىللللللللقٚفسٔفل٩ًٗ

 ٗبه  ل لبه لًوٟلٗبهل ف١ٝلبنِٔٚٞل.
 ةِظدددٍٚلحم ددد٠٘لبه ُدددفً لر دددلىلً ددد كجلًٗرتبردددطلٗلدددفًىلاٌٚدددعلللللللل

با٘بُ لبننب لةٌِٚ ٔفلًّلخ٩يلةطثٚقف لف٘ لبه  ىلًٗٔفك لبهد  ل لل

 به لًوٟل.
 لبه  ددىلبن ةددٌِٞلفددٟللب٨ٓ ٌددفَلرددفه ٘ابْلردد لبن ددفٍٓٚلبننةثطددٞلرثخددللل ٘

بحمل ددد٠٘لبه وٌدددٟلهو ُدددفً لبنقدددرت لًٗٔدددفكب لبهددد  ل لبه دددلًوٟلولٗ ر دددف لل

 بهل ف١ٝلبنِٔٚٞل.
 ةِظٍٚلب٪ُ طٞل ٗكبقلبه ٌدىلٗب د ب لبه  وٌٚٚدٞلبن ةدٌِٞلرفه ُدفً لللللل

به ددد كٙثٟلبنقدددرت لفدددٟل ددد٘كٝلة دددٚحلهوطفهددد ل/لبن ودددٍلفن دددٞلبه طثٚددددللل

 .لبه  وٟلفٟلً٘بق لة وٌٚٚٞلج ٙ ٝ
 به ِدد٘ لفددٟللٚددعلًلُ٘ددف لبه ُددفً لبه دد كٙثٟلنقفروددٞلبح ٚفجددف لكففددٞلل

بهطددد٩ لبن وٌددد لولٗىلهدددمله ٌلٚدددٍِٔلًدددّلةِظدددٍٚلبن وً٘دددف لرطنٙقدددٞللللللل

 ً ًٔ٘ٞله ٍٙٔلٗنمففٞلة  ٩ٚ لٗل٩قف ل٩ًٗحظف ل.
 بسددد ف بَلطدددنقلٗسدددرتبةٚ ٚف لة كٙثٚدددٞلقف٢ٌدددٞللودددٟلطدددن لب٪سددد٣وٞلللللل

 وٌدد لٗبهقددنب١ب لبننةثطددٞلًددّل ٓددٍلللٗبحلدد٘بكلٗبنِفق ددف لًددعلبهطدد٩ لبنلل

 بهطنقلبه ٟلةٌِٟلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟل.ل
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 نةفحددٞلبه ن ددٞلهوطدد٩ لبن وٌدد لهو ٌددىلفددٟلجمٌ٘لددف للٌددىلة ددفُٟٗللللل

ة  ٌ للوٟلبه  فلىلب٨ج ٌفلٟلرٍِٚٔ.لثدفلٙسدفل لبهطد٩ لبن وٌد لفدٟلللللل

ب٨ل ٌددف للوددٟل ُ سددٍٔلولٗ ْلٙ ٌ ِدد٘بلفددٟلة ل ٓددٍلٗبسدد ٌنبكلبه طدد٘كلللللللل

 بن نفٟلٗ ٨٘ لبهل ف١ٝلبنِٔٚٞللِ لبنٌفكسف لبه  كٙسٚٞل.
 ةدد٘ف لر٣ٚددٞلة كٙثٚددٞلً ٌنكدداٝلحدد٘يلبن٘قدد لبن ددلىلًٗ دد  ٞللوددٟلللللللل

ًٔددفكب لبهدد  ل لًددّلخدد٩يل  ٚددالبهطدد٩ لبن وٌدد لٗنثددفكٝل بف ٚدد ٍٔللللللل

 ه لًىلٗة ٌٚدلة ل ٍٓل.
 ٞلًنبلفٝلحفجف لٗبٓ ٌفًف لبهط٩ ل/لبن وٌ لٗة د ٚ ٍٔللودٟلثفكسدللل

 به  ل لبه لًوٟلًّلخ٩يلً ل٩ لًنةثطٞلرفن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل.
 بهقٚددفَلرلفددف لف ددىلة ددفككٚٞلردد لبهثفحدد لب٪كددف ميٟلٗردد لر ددضللللللللل

بهطددد٩ لبن وٌددد للِٚدددٞلبهثخددد لولٗىلهدددملُظدددنب له ددد َلب ددد ٝلبهلففٚدددٞلللللل

 هوط٩ لبن وٌ لرطثٚ ٞلف لبه  ىلٗكٚ ٚٞلبهقٚفَلرٕل.
  ٙٞلٗلفلٚٞلً ِ٘لٞلفدٟللٚدعلًنبحدىللللبس ف بَل ُ طٞلٗةلوٚ ف لفن

 به ُفً لةنبلٟلبه نٗقلبه ن ٙٞل.
 سدددد ف بَل سددددفهٚ لةقددددٍ٘ٙلً ِ٘لددددٞلٗلددددفًوٞلٗة ٌثددددىلفددددٟلبنِفق ددددف للل 

لٗبحل٘بكب لٗبن٩حظف ل.ل

 :ٙٔد الٓدذبلبه ُدفً لنملةٌِٚدٞلًٔدفكب للللللل  ٙ لب٪ٓ بالبه فًٞلهو ُفً ل

ندمدفالفد٘ لبه  دىلهد ٠للللللبه  ل لبه دلًوٟلٗبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلٗةٌِٚدٞلًٔدفكب للللل

بهط٩ ل/لبن وٌ لر   لبه ِفلف لبن ٌفكٙٞلرلوٚدٞلبهرترٚدٞلجفً دٞلحود٘بْللللل

ًددّلخدد٩يلةطثٚقددف لفدد٘ لبه  ددىلٗة ٌثددىلب٪ٓدد بالبه فًددٞلهو ُددفً للوددٟلل

لبهِخ٘لبه فم:

 .ةلّ٘ٙل سفسلً نفٟلٙ  ودلرفن فكالٗبن وً٘ف للّلف لبه  ىل 
 ٘ب لةِ ٚدددذلفددد لبه  دددىلللةلدددّ٘ٙل سدددفسلةطثٚقدددٟللٌودددٟلٙ  وددددلخبطدددلللل

 ٗكٚ ٚٞلبس ف بًٕلٗبهقٚفَلرٕلفٟلجمفيلخت  ٕل.
 به ددد كٙ للودددٟلبهقٚدددفَلمب طوثدددف لب٪ ٗبكلبنِ ددد٘ ٝلًدددّلخددد٩يلنجدددنب١ب للل

 ًٗٔفكب لٗ ُ طٞلف٘ لبه  ىل.
 ةٌِٚٞلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلًّلخ٩يلبٗبكقللٌىلً ِ٘لدٞلفدٟللٚدعلللل

 ًنبحىلبه ُفً ل.
 حم دد٠٘لبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهوطفهدد لبن وددٍلللللةٌِٚددٞلبه خ ددٚىلبن نفددٟلفددٟلللل

 ل ثٞلبه  وٍٚلبه ِفلٟلبن ٌفك٠ل.
 :متل ٚف ٞلل  ٙ لب٪ٓ بالبه  وٌٚٚٞلهو ُفً  ُ٘بة لبه  وٍلبنس ٔ فٞ(ل

ب٪ٓ بالبه  وٌٚٚٞلهو ُفً لفٟلم١٘لب٪ٓ بالبه فًٞلفٟلبجملدف٨ لبهث٩ثدٞللل

للٞلميلددّلقٚفسددٔفلبن نفٚددٞلٗب٪ ب٢ٚددٞلٗبه٘ج بُٚددٞلولر دد٘كٝلسددو٘كٚٞلنجنب٢ٚددل

حٚ لتثىلبهِ فجف لبه  وٌٚٚٞلبن ٘قعلًّلبهط٩ لبن وٌ لر  لبه د كٙ ل ْلل

ٙل سث٘ٓفلر  لب٨ُ ٔف١لًّل كبسٞلبه ُدفً لولحٚد لجدف١ب لًنةثطدٞلرفحملدفٗكلللللل
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بهث٩ثددٞلهو ُددفً لبنقددرت لٗبه ددٟلة ٌثددىلفددٟل حمدد٘كلفدد٘ لبه  ددىلولحمدد٘كلللللل

للبه لًوٟ(ل.بهل ف١ٝلبنِٔٚٞلرلر ف ٓفلولحم٘كلبه  ل 

 :متل  ٙ لحم ٠٘لبه ُدفً لبه د كٙثٟلللل  ٙ لحم ٠٘لبه ُفً لبه  كٙثٟل

فٚ ل قدلب٪ٓ بالبهسفرقٞلولٗق لقسٍلبهثفح لبه ُفً لنملث٩ ل قسدفَلل

ل سفسٚٞللوٟلبهِخ٘لبه فمل:

 :ةِفٗيلرفه   ٚىلف لبه  دىلٗ هٚدٞلبسد ف بًٕلولٗةةدٌّللللللبهقسٍلب٪ٗيل

ً ٔددَ٘لفدد لبه  ددىلٗخ ف٢ ددٕلولٗ ٓ بفددٕلٗ ٌٓٚ ددٕلولٗجمددف٨ لفدد للللللل

به  دددىلٗبن دددل٩ لبه  وٌٚٚدددٞل بخدددىلف ددد٘يلبنددد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدددٞلبه دددٟلللللللل

 ٙ   ٠لثفلولًِٗٔ ٚٞلفٚ لبه  ىلٗلن لة  ٚوٟلننبحوٕل.
 لبه دد كٙللهوطفهدد ل/للةِددفٗيلرفه   ددٚىلر ددضلجمددف٨للللبهقسددٍلبهثددفُٟل:ل 

بن ودددٍللددد  لبه  ودددٍٚلبه دددِفلٟلٗبه دددٟلة ٌثدددىلفدددٟلبهل فٙف  بن نفٚدددٞلللللل

ددددللبنٔفكٙٞله  كٙللبند٘ب لبه لِ٘ٗجٚدٞللللددددب٪كف ميٚٞلهوٌ٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل

 بٮ بكٝلبه  ٚٞ(ل.لددددبه ف ٚٞلٗبه  فًىلًعلط٩ لبه  وٍٚلبه ِفلٟل
 قٚددفَلرلفددف لنجنب٢ٚدددٞلللةطثٚقددٟلًٚدد بُٟلًددّلخدد٩يلبهلللللبهقسددٍلبهثفهدد ل:لل

ة فككٚٞلر لبهثخ لٗكىلجمٌ٘لٞلًدّلبهطد٩ لبن وٌد لولحٚد لٙد ٍلللللل

  ٙددد لً ددددل٩ لٗبق ٚددددٞلٗف وٚددددٞلهوطددد٩ لبن وٌدددد للدددد  لبه  وددددٍٚللل

به ددِفلٟلبن ٌددفك٠لولميلددّل كبسدد ٕلًددّلخدد٩يلفدد٘ لبه  ددىلولٗبه دد كٙ لل

لوٟللٚدعلخطد٘ب لًٗنبحدىلبهثخد لٗ د٨٘لنملك فردٞلةقنٙدنلبهثخد للللللللل

  ف٢ ٕل.لللُٗ نلُ
 ٌددد لبه ُدددفً لبه ددد كٙثٟللودددٟللللل سدددفهٚ لٗطدددنقلبه ددد كٙ لرفه ُدددفً ل:للل  ٙ

بس ف بَلنجدنب١ب لٗخطد٘ب لفد٘ لبه  دىل;لهدذبلمتلب٨ل ٌدف للودٟلجمٌ٘لدٞللللللللل

ً ِ٘لٞلًّلب٪سفهٚ لٗبهطدنقلبه  كٙثٚدٞلبه دٟلةِسد ٍلًدعلةودملبٮجدنب١ب لللللللل

 ٗب ط٘ب لًّٗل ٌٓٔفل:
 ل.منٝلبه  فهٞ(بجملٌ٘لف لبه د ٝلٗبه   لبهذِٟٓل بحملف 
 ٞٚتثٚىلب٪ ٗبك(.لبه  كٙ لبه ٌوٟللوٟلبهقٚفَلرث ضلب٪فف لبه  و  
 لل به لوٚ ف (.جوسف لبه  كٙ لبن دن 
 بهقدنب١ب لللبنِفق ٞلٗبحلد٘بكلفن ٙدٞلٗلفلٚدٞلً٘جٔدٕل ثِدف١لٗك لبه ٌدىلللللل 

 .لبنِٔٚٞ(
  ٙل(.بن خىلبه لًوٟ ٗك لبه ٌىلبه  كٙثٚٞلهو  ك

 ًٞ متلنلد ب لجمٌ٘لدٞلً ِ٘لدٞلًدّللللللفٟلبه ُدفً ل:للنل ب لب٪ُ طٞلبنس ف

ب٪ُ طٞلبه  كٙثٚٞلً٘الٞللوٟللٚعلنجاب١لبه ُفً لفٚد لةدطدٟللٚدعلللل

لً٘م٘ل ٕلٗة ٌثىلفٌٚفلٙوٟل:

 لبهقنب١ٝلبهذبةٚٞلبه ٟلٙقدَ٘لرٔدفلبهطد٩ ل/لبن وٌد للدّلحم د٠٘لبه ُدفً لللللللل

 .ُٔفٙٞلكىلقسٍلًّل قسفَلبه ُفً ل ٗلهوٌنبجعلب٪خن٠لبن فكلنهٚٔفلفٟ
 ب٪ُ ددطٞلبه طثٚقددٞلبه ن ٙددٞلٗباٌفلٚددٞلهو دد كٙ للوددٟلًٔددفكب لفدد٘ ل

به  ددىلبن ةددٌِٞلفددٟلكددىلًنحوددٞلًددّلًنبحوددٞلًثددىل ة ددٌٍٚلر ددضللللللللل

ة دددٌٍٚل لدددلفيلللدددددنلددد ب لةقدددفكٙنلللدددددك فردددٞلةقنٙدددنلبهثخددد لللددددددلب٪ ٗب ل

 ختطٚطٚٞ(
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 .بن فككٞلفٟلبنِفق ف لباٌفلٚٞل 
 ل ٗكبقلبه ٌىله طثٚدلب٪ُ طٞلبنقرتحٞلفٟلبه ُفً ل.بس ف بَل

 :لنٗ لةق ميٚٞلٗجٔدفالللبن٘ب لٗب٪ ٗب لٗبن ف كلبنس ف ًٞلفٟلبه ُفً ل

(لولٗسث٘كٝلٗكقٚدٞلٗ قد٩َلهول فردٞللوٚٔدفلولٗ هٚدىللللللData Showلن للو٠٘ل 

بهطفه /لبن وٍلًٗدفل  دٖ٘لًدّل ٗكبقللٌدىلٗٗثدف٢دل بلٌدٕلولك د لًٗقدف٨ للللللللل

ودٟلب٨ُرتُدتلًنةثطدٞلمب٘مد٘ لبه ُدفً لٗ هٚدىلبسرتلدف له ِ ٚددذللللللللًٗ٘بقدعللل

به  كٙ لول فىلجلفٚ ٙ٘ل٪ ب١لة كٙسٟلً ٌٚدالولبننبجدعلٗبهد ٗكٙف لٗبهنسدف٢ىللللل

لبه وٌٚٞلىلب لبه وٞلمب٘م٘ لبه ُفً ل.

 :لمتلةقٍ٘ٙلة وٍلبهط٩ ل/لبن وٌ لًّلخ٩يلًفلٙوٟ:ل سفهٚ ل  ٗب لبه قٍ٘ٙل

 :ةدددٌّلبه طثٚددددلبهقثودددٟل٪ ٗب لبه كبسدددٞل بخ ثدددفكللبه قدددٍ٘ٙلبهقثودددٟل ٙٗ

 ًقٚفسلبهل ف١ٝلبهذبةٚٞلبنِٔٚٞ(.لدددبه  ل لبه لًوٟل
 :لٗٙ ةددٌّلبسدد ٌفكٝلةقددٍ٘ٙلىلبةددٟلهلددىلً٘مدد٘ لةدد كٙثٟلللبه قددٍ٘ٙلبهثِددف٢ٟل

ًٗ فر دددٞل  ب١لًٗ دددفككف لٗة فلدددىلبهطددد٩ /لبن وٌددد ل ثِدددف١لجوسدددف للللللل

 طفه /لً وٍل.لبه  كٙ لبنف و ٞلولٗفخصلًو لةلوٚ ف لكى
 ًدّلخد٩يلً فر دٞلحدىلللللل:لةقٍ٘ٙلبهثفح لهوط٩ لبن وٌ ل ثِف١لبه ُدفً ل

ب٪ُ طٞلٗبه لوٚ ف لبه ن ٙٞلبن٘ج٘ ٝلرلجاب١لبه ُفً لفدٟل ٗكبقلبه ٌدىللل

٩ًحظددٞلً دددفكك ٍٔلٗة فلوددٍٔلًدددعلر ةدددٍٔلبهددث ضل ٗلًدددعل ُ دددطٞلللل

 به ُفً لباٌفلٚٞلولٗجتفٗرٍٔلًعلب٪س٣وٞلبه  ٘ٙٞلفٟلكىلهقف١ل.
 :لٗةةٌّلبه طثٚدلبهث  ٠ل٪ ٗب لبه كبسٞل.لبه قٍ٘ٙلبهِٔف٢ٟل

 ل116ةطودد لةِ ٚددذلبه ُددفً لبه دد كٙثٟل لل طددٞلبهاًِٚددٞله ِ ٚددذلبه ُددفً ل:لب)

(لسدفلف لفدٟللل4(لسفلف له كبسٞلبحمل٘كلب٪ٗيلر٘بقعل 16سفلٞلة كٙثٚٞلر٘بقعل 

كىلَٙ٘لة كٙثٟلولً٘الٞللوٟلجوس  لةد كٙثٚ  لفدٟلبهٚدَ٘لٙ فوودٔفلفدرتٝلللللل

(لسدددفلٞل60(لسدددفلٞلهوٌخددد٘كلبهثدددفُٟلولٗ 40كبحدددٞلًقددد كبٓفلُ ددد لسدددفلٞلولٗل 

هوٌخ٘كلبهثفه لهو  كٙ لفدٟلفدرتٝلبهرترٚدٞلبه ٌوٚدٞلٗىلهدملخبد٩البه طثٚددلللللللل

بهقثودددٟلٗبهث دددد ٠ل٪ ٗب لبه كبسدددٞلٗباسددددوٞلبه ٌٔٚ ٙدددٞلقثددددىلبهثددد ١لفددددٟللللل

لبه  نٙ للوٟلبهِخ٘لبه فمل:

لخطٞلةِ ٚذلبه ُفً لبه  كٙثٟل٨س ف بَلف٘ لبه  ى:ل(ل1ج ٗيل 

به رتٝل

لبهاًِٚٞ

لحم ٠٘لبه ُفً لبة كٙثٟ

لسفلف 

لبه  كٙ 

لًلفْلبه  كٙ 

بكرعل

 ٙفَل

ً  فهٚٞل

لرلًٙ٘ٚف 

لبهقسٍلب٪ٗيل:لةطثٚقف لف٘ لبه  ى

ً َٔ٘لف لبه  ىلٗخ ف٢ ٞ

جمف٨ لف لبه  ىلبن ل٩ لبهرتر٘ٙٞل ٌٓٚتلف ل

به  ىلًٗس ٘ٙفةٕلٗ ٓ بفٕ

لخط٘ب لبجنب١لف لبه  ى

ً ٝلبهوقف١ل

لسفلف ل4

 نفٞلبه  كٙ لرلوٚٞل

لبهرترٚٞ

هقف١ل

بسث٘لٟل

ل10ٗن ٝل

لبسفرٚع

لبهقسٍلبهثفُٟل:لبهل فٙف لبنِٔٚٞ

لبهل ف١ٝلبن نفٚٞلب٪كف ميٚٞلهوٌ٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞ

لبهل ف١ٝلبنٔفكٙٞله  كٙللبن٘ب لبه لِ٘ٗجٚٞ

بهل ف١ٝلبه ف ٚٞلٗلبه  فًىلًعلط٩ لبه  وٍٚل

لبه ِفلٟ

لك ف١ٝلبٮ بكٝلبه  ٚٞ

ً ٝلبهوقف١ل

لسفلف ل4

 نفٞلبه  كٙ لرلوٚٞل

لرٚٞبهرت

هقف١ل

بسث٘لٟل

ل10ٗن ٝل

لبسفرٚع

بهقسٍلبهثفه ل:لةطثٚقف لةلًوٚٞلًّلخ٩ لرنُفً لبه  كٙ ل

:لٗىلهملًّلخ٩يلق٘ب٢ٍلبه  كٙ لبننةثطٞلر ِف نلبنٚ بُٟل

لةِ ٚذلف٘ لبه  ى

ً ٝلبهوقف١ل

لسفلف ل6

ً كسٞلبهقفٓنٝلبه ِٚٞل

بن ٌفكٙٞلر بكلبهس٩َل

ً كسٞلة كٙ لبهط٩ ل

لبه ٌوٚٞفٟلبهرترٚٞل
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 ر ددد لنلددد ب لبحمل ددد٠٘لبه وٌدددٟلللمدددثطلبه ُدددفً لٗبه لكددد لًدددّل ددد٩حٚ ٕل:ل

هو ُدددفً لبهقدددف٢ٍللودددٟلةطثٚقدددف لفددد٘ لبه  دددىلهوطددد٩ لبن وٌددد لر ددد  لللل

به  وٍٚلبه ِفلٟلمتللنمٕللوٟلجمٌ٘لٞلًدّلبهسدف ٝلبحمللٌد لفدٟلجمدفيلللللل

بنِفٓ لٗطنقلبه  كٙللبه  وٍٚلبه ِفلٟلولٗردنبً لةد كٙ لبن ودٍل;لهو خقددللللل

لُ٘فةددٕلًددعلر ةددٔفلبهددث ضلًددّل دد قٕلٗ دد٩حٚ ٕلولٗفٌٚددفلٙ  ودددلرإةسددفقلًل

ٗبه خقدددلًددّلًِفسددثٞلب٪ٓدد بالٗبحمل دد٠٘لٗلب٪ُ ددطٞلٗ سددفهٚ لبه دد كٙ لللللللل

ٗٗسف٢ىلبه قٍ٘ٙلولٗق ل قنلبهسف ٝلبحمللٌْ٘لرإةسفقلٓذٖلبنلُ٘ف لًدعلر ةدٔفللل

ٗق لقفَلبهثفح لرإجنب١لبه  د ٩ٙ لبه٩اًدٞلفدٟلمد١٘ل كب١ل٩ًٗحظدف لبهسدفٝللللللل

ل.(7بهِٔف٢ٚٞل ًوخدلبحمللٌ لٗرذهمل  ثحلبه ُفً لفٟل ٘كٝ

 التفكري التأملى   إختبار مَارات إعداد  :خامسًا :  

 ًٔفكب لبه  ل لبه دلًوٟلللًس ٠٘ ٘لبه  ناللوٟلل:لب٨خ ثفكبث الًّلرِف١ل

له ٠لبهط٩ /لبن وٌ للِٚٞلبهثخ ل.

 ردددفهنج٘ لنملب٪  لبهرترددد٠٘لبن  وددددلللللُٗ٘لدددٕل:لب٨خ ثدددفكلً دددن ب   ٙددد ل

متلول/لبن وٌدد هدد ٠لبهطدد٩ ًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟلللبخ ثددفكرِددف١لٗر كبسددٞل

(ل9(لً دن ٝلًِٔدفل لل45  ٙ لل  لً دن ب لب٨خ ثدفكلفدٟل د٘كةٕلب٪ٗهٚدٞلنمل للللل

لل(ً دددن ب لهولسددد للدددّلبندفهطدددف ل10ً دددن ب لهو٩ٌحظدددٞلٗبه لًدددىلولٗلددد   ل

(لً ددددن ب ل٪لطددددف١ل8(لً ددددن ب لهو٘ دددد٘يلنملبسدددد ِفجف لولٗلدددد   8ٗلدددد   

ل(لً ن ب له٘معلحو٘يلًقرتحٞل.لللل10 ة س ب لًقِ ٞلولٗل  ل

 حٚدد لقددفَلبهثفحدد لر ددن لبه دد٘كٝللل: دد قلبحمللٌدد (لل(به دد قلبهظددفٓنٜلل

للب٪ٗهٚدددٞللودددٛلل دددنٝلًدددّلب٪سدددفةذٝلبن ف  ددد ليفلًٚددد بْللودددٍلبهدددِ لللللللل

ًِٗفٓ لٗطنقلة كٙللبه  وٍٚلبه ِددفلٛلولٗيفلم١٘لًفل رد بٖلبحمللٌدْ٘لًدّللللل

ولًدعلبسد ث ف لبه ثدفكب للللمتلنجنب١لبه   ٩ٙ لرِف١للوٟلًقرتحدفةٍٔلل٩ًحظف ل

 %ل.100لبه لملل  ىللوٛلُسثٞلبة فق
 :ٞلللللللبه  نرٞلب٨س ط٩لٚٞله٩خ ثفكل للر د لنلد ب لب٨خ ثدفكلفدٟل د٘كةٕلب٪ٗهٚد

/لطددد٩ بهطفهثدددف لًدددّل(لل30طثددددلب٨خ ثدددفكللودددٟللِٚدددٞلبسددد ط٩لٚٞللددد  ٓفل ل

جفً ٞلحو٘بْلخفكجللِٚٞلبه كبسٞللددددبه نقٞلبهنبر ٞلرلوٚٞلبهرترٚٞللبن وٌ 

ل(ل10 ًوخددددلل(ل قٚقددد60ٞ ٗكدددفْلً ٘سدددطلاًدددّلبٮجفردددٞلهوطددد٩ لبن وٌددد لللل

ل(ل0.80ل-0.60ٗكددددذهملمتلحسددددف لً فًددددىلبهسددددٔ٘هٞلهو قددددنب لٗةددددنبٗ لردددد  لللل

(لولرف٨مدددففٞلنمل0.40-0.20ٗكدددذهملحسدددف لً فًدددىلبه ددد ٘رٞلٗةدددنبٗ لرددد  للل

(لولٗةلددْ٘لبه قددنٝللل8( ًوخدددل0.60ل-0.38ىلبه ٌٚٚددالٗةددنبٗ لردد  لللخسددف لً فًددل

(لفٌددفل كثددنلولٗرٔددذبلُة دد لفقددنب لل0.2ًقث٘هددٞلبىلبلكفُددتلً فًددىلبه ٌٚٚددالثددفل ل

لددّلطنٙدددلطنٙقددٞلنلددف ٝللب٨خ ثدفكلمتلحسددف لثثددف لب٨خ ثدفكلًقث٘هددٞلولٗقدد لل

رفس ف بَلنلف ٝلب٨خ ثفكللوٛللِٚٞللب٨خ ثفكبه طثٚدلٗمتلبه خقدلًّلثثف ل

به نقددٞللبن وٌدد لطدد٩ بهطفهثددف لًددّلل(30ل د٘ب٢ٚٞل ْٗللِٚددٞلبهثخدد لق٘بًٔددف ل

ل(ًٙ٘دددف ل21ولٗىلهدددملر دددفكقلاًددديل للجفً دددٞلحوددد٘بْلددددددبهنبر دددٞلرلوٚدددٞلبهرترٚدددٞلل



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
45 

ٕللب٨خ ثدددفكً دددف٩ً لثثدددف لل(2 ٗٙ٘مدددحلباددد ٗيل لرفسددد ف بَلنلدددف ٝلةطثٚقددد

ل(9 ًوخد

ٗةسوسؤف ر ف لبخ ثفكلبه   لبه لًوٟلل  لً ن ةٕلل:(2ج ٗيل 

لًس ٠٘لبه ٨هٞلً فًىلب٨كةثفأل ر ف لب٨خ ثفكلَ

ل0.01 بهٞللِ لل0.79لبه لًىلٗبن٩حظٞل1

ل0.01 بهٞللِ لل0.87لبهل  للّلبندفهطف ل2

ل0.01 بهٞللِ لل0.85لبه٘ ٘يلنملبس ِ فجف ل3

ل0.01 بهٞللِ لل0.86لنلطف١لة س ب لًقِ ٞل4

ل0.01 بهٞللِ لل0.91لٗمعلحو٘يلًقرتحٞل5

 متلبه٘ دىلنمللبه د٘كللللبه ٘كٝلبهِٔف٢ٚدٞل٨خ ثدفكلًٔدفكب لبهد  ل لبه دلًوٟ:للللل

(لً دددن ٝلولٗ ْلبهِٔفٙدددٞلل40بهِٔف٢ٚدددٞله٩خ ثدددفكلولحٚددد لةلدددْ٘لب٨خ ثدددفكلًدددّل للللل

ل(11(ل كجٞللٗ  ثحلفٟل ٘كةٕلبهِٔف٢ٚٞل ًوخد80به ظٌٟله٩خ ثفكل 

 مكياس الكفاءة املَيية  :سادسًا : 

 دد٘لبثدد الًددّلرِددف١لبنقٚددفسلٓدد٘لبه  ددناللوددٟلللللبثدد الًددّلرِددف١لبنقٚددفسل:لل 

;لٗبه خقدددلًددّل ددخٞللبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلهدد ٠لبهطدد٩ للِٚددٞلبهثخدد للللًسدد ٠٘

لبهثفُٟل.للبه ن 

 قدددفَلردددفهنج٘ لنملب٪  لبهرترددد٠٘لبن  وددددلللل  ٙددد ل ر دددف لبنقٚدددفسلُٗ٘لدددٕل:ل

ٞللبن٘م٘لف لبننةثطٞلرثِف١لمبقٚدفسلللٗ وٚىللبهثفح لر كبسٞ لبهل دف١ٝلبنِٔٚد

ٗمتلنلد ب لًقٚدفسلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞلهوطد٩ لبن وٌد لللللللولبن وٌد للل٠لبهط٩ ه 

(ل٧ًلدنلفدٟل د٘كةٔفلللل64لوٟل نبكلطنٙقٞلهٚلن لب ٌفسٚٞللحٚد ل دٚدتل لل

بنث ٢ٚٞللقسٌتلنمل كر دٞلًدّلبجملدف٨ لهول دف١ٝللبنِٔٚدٞلطفهد لبن ودٍللٗٓدٟللللللللللل

ف١ٝلبن نفٚدٞلل بهل ف١ٝلبه ف ٚٞلٗبه  فًىلًعلط٩ لبه  وٍٚلبه دِفلٟولبهل دلل

ب٪كف ميٚدددددٞلهوٌددددد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدددددٞلولبهل دددددف١ٝلبنٔفكٙدددددٞله ددددد كٙللبنددددد٘ب لللللل

ل.به لِ٘ه٘جٚٞلولك ف١ٝلبٮ بكٝلبه  ٚٞ(ل

 حٚدد لقددفَلبهثفحدد لر ددن لبه دد٘كٝللل: دد قلبحمللٌدد (لل(به دد قلبهظددفٓنٜلل

لب٪ٗهٚدددٞللودددٛلل دددنٝلًدددّلب٪سدددفةذٝلبن ف  ددد ليفلًٚددد بْللودددٍلبهدددِ لللللللل

ًِٗفٓ لٗطنقلة كٙللبه  وٍٚلبه ِددفلٛلولٗيفلم١٘لًفل رد بٖلبحمللٌدْ٘لًدّللللل

لودددٟلًقٚدددفسلبهل دددف١ٝلبنِٔٚدددٞلمتلنجدددنب١لبه  ددد ٩ٙ لرِدددف١للودددٟلللل٩ًحظدددف ل

 %ل.100لولًعلبس ث ف لبه ثفكب لبه لملل  ىللوٛلُسثٞلبة فقًقرتحفةٍٔل
 ثٚددللمتلحسدف لثثدف لبنقٚدفسللدّلطنٙددلطنٙقدٞلنلدف ٝلبه طللللللللثثف لبنقٚدفس:ل

ٗمتلبه خقدلًّلثثف لبنقٚفسلرفس ف بَلنلف ٝلب٨خ ثفكللوٛللِٚٞلل ٘ب٢ٚٞل

بهطدد٩ ل/لبن وٌدد لرلوٚددٞلبهرترٚددٞللطفهثددف لًددّلل(30 ْٗللِٚددٞلبهثخدد لق٘بًٔددف ل

ًٙ٘ف لولٗمتلحسف لثثف لرِد٘ لبنقٚدفسللل (21ولٗىلهملر فكقلاًيل لجفً ٞلحو٘بْ

كةثدفألهوث د لب٪ٗيلللحٚد لرودملً فًدىلب٨للللوفسف لً فًىلر سْ٘له٩كةثدفألل

(لولٗبهث دد ل0.85 بهل دف١ٝلبه ف ددٚٞلٗلبه  فًددىلًددعلطدد٩ لبه  وددٍٚلبه ددِفلٟ( ل

(لولٗبهث دد ل0.95 بهل ددف١ٝلبن نفٚددٞلب٪كف ميٚددٞلهوٌدد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞ( لللبهثددفُٟل
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(ولٗبهث دد لبهنبرددعلل0.98 بهل ددف١ٝلبنٔفكٙددٞله دد كٙللبندد٘ب لبه لِ٘ٗجٚددٞ( للللبهثفهدد 

ً دددف٩ً لثثدددف لبنقٚدددفسلرفسددد ف بَلنلدددف ٝلل(ل0.90 ك دددف١ٝلبٮ بكٝلبه ددد ٚٞ( 

ل(12 ًوخدلةطثٚقٕ

 ٞلللةلدددْ٘لًقٚدددفسلللطنٙقدددٞلة دددخٚحلبنقٚدددفسل:لل للل٧ًلدددنل(ل55 لبهل دددف١ٝلبنِٔٚددد

لً٘بفدددلر دد ٝللبر ددف لٗ ًددفَلكددىلفقددنٝلمخسددٞلردد ب٢ىل لللبكر ددٞلًٗ٘الددٕللوددٟلل

ٝللللل (لٗٙد ٍلةقد ٙنلبهد كجف للللً٘بفدلول  لً لك ول د لً٘بفددول د لً٘بفددلر د 

(لٗرددذهملةلددْ٘لل5و4و3و2و1لوددٟلًقٚددفسلًلددْ٘لًددّلُقددفأل ًددفَلكددىللثددفكٝول للللل

 (ل كجٞ.275 لهوٌقٚفسلةلْ٘للبهلوٚٞبه كجٞل
 ٝلبهِٔف٢ٚٞلنقٚفسلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞل ًوخد ر  لب٨ُ ٔف١لًّلحسف لل:ل(13به ٘ك

به ددد قلٗبهثثدددف لهوٌقٚدددفسل  دددثحلفدددٟل ددد٘كةٕلبهِٔف٢ٚدددٞلكٌدددفلٙ٘مدددخٔفللللل

ل:ل(3 لبا ٗي

لً٘ب  ف لًقٚفسلبهل ف١ٝلبهذبةٚٞلبنِٔٚٞلٗكٚ ٚٞلة خٚخٞ:ل(ل3 ج ٗيل

لة خٚحلبنقٚفسلل  لبن٧لنب لبر ف لبنقٚفسَ

ل كجٞل70ل14لبهل ف١ٝلبه ف ٚٞلٗلبه  فًىلًعلط٩ لبه  وٍٚلبه ِفلٟ 1

ل كجٞل60ل12لبهل ف١ٝلبن نفٚٞلب٪كف ميٚٞلهوٌ٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞ 2

ل كجٞل95ل19لبنٔفكٙٞله  كٙللبن٘ب لبه لِ٘ٗجٚٞبهل ف١ٝل 3

ل كجٞل50ل10لك ف١ٝلبٮ بكٝلبه  ٚٞ 4

ل كجٞل275ل55لبجملٌ٘ 

 بطافة مالحظة مَارات إدزاء حبح الفعلإعداد  :سابعًا :    

ل بةثعلبهثفح لب ط٘ب لبه فهٚٞلهثِف١لرطفقٞلبن٩حظٞل:

 نملقٚفسلًس ٠٘لتلّلةٔ البهثطفقٞلل:لبهثطفقٞلبن٩حظٞبث الًّلرِف١ل

بهط٩ لبن وٌ لًدّل  ب١لبنٔدفكب لب٪ ب٢ٚدٞلبن  وقدٞلرإدمدفالفد لبه  دىلر د للللللللل

لبه  كٙ لبه ٌوٟلهو ُفً لولٗبه خقدلًّل خٞلبه ن لبهثفه ل.

 :متل  ٙددد لًلُ٘دددف لبهثطفقدددٞلٗفقدددف لهؤٌدددفكب للًلُ٘دددف لرطفقدددٞلبن٩حظدددٞل

بن فٌٟٓٚلهوثخد لٗبهنجد٘ لللب٪ ب٢ٚٞلبن  وقٞلرثخ٘ لبه  ىلًّلخ٩يلبٮطفكل

نملب٪ رٚددف لبن  وقددٞلرثخدد٘ لبه  ددىلولًٗددّلثددٍلمتل  ٙدد لةسدد ٞلًٔددفكب لللللللل

(ل٧ًلددنل70ك٢ٚسددٚٞلة دد ٌىلكددىلًِٔددفللوددٟللدد  لًددّلبن٧لددنب لبه نلٚددٞل للللللل

لفنلٟلتثىلبنٔفكب لب٪ ب٢ٚٞلفٟل ٘كةٔفلبنث ٢ٚٞل

 ٞل هقددد لبسددد ف َلبهثفحددد لًقٚدددفسلبه قددد ٙنلب ٌفسدددٟللللللل:لةقددد ٙنب لبهثطفقددد

فدددٟل ددد٘كةٔفلل(ل كجددد350ٞ(ولحٚددد لٗ دددوتل كجدددف لبهثطفقدددٞلنهدددٛل ل5و4و3و2و1 

بنث ٢ٚدددٞلولكٌدددفلمتل  ٙددد لجمٌ٘لدددٞلًدددّلبه ٘جٔدددف لة٘مدددحلبثددد الًدددّللللل

 .لبهثطفقٞلًٗلُ٘فةٔفلٗكٚ ٚٞلبس ف بًٔفلرطنٙقٞل خٚخٞ
 ٞل بةثددف ل دد قلبحمللٌدد لر ددن لرطفقددٞلبن٩حظددٞليفلللللللٗمتل:ل دد قلبهثطفقدد

 دد٘كةٔفلبنث ٢ٚددٞل;للوددٛلجمٌ٘لددٞلًددّلبحمللٌدد لبه ف  دد ليفلبهرترٚددٞللللللللل

ًِفٓ لٗطنقلة كٙللة وٍٚل ِفلٟلٗر ضلبند٘جٔ لٗبن وٌد ليفلبه  ودٍٚلللل
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لل(لةسد ٞلًٔدفكب لك٢ٚسدٚٞلللل9حٚ لٗ ىللد  لبنٔدفكب لنمل للبه ِفلٛلبن ٌفكٜلو

 .ل(ل٧ًلنلفنل60ٟٗل  ل 
 ٞس ف َلبهثخ لطنٙقٞلبة فقلبن٩حظ لولرفه  فْٗلًعل ح ل: لثثف لبهثطفق 

بها١٩ًلفدٟل٩ًحظدف لبهطد٩ لبن وٌد لبه ِٚدٞلب٨سد ط٩لٚٞلولٗمتلة نٙدملللللللل

رطفق ٟلبن٩حظٞلهلىلطفه ل/لً وٍلٗحسف لل  لًنب لب٨ة فقلٗب٨خ ٩ال

ل(لcooperل-ٗحسف لُسثٞلب٨ة فقلرد لبن٩حظد لرإسد ف بَلً ف هدٞل كد٘رنللللل

%(لٗٓددٟلُسدد لًنة  ددٞلكٌددفلروددملللل100%(لٗ 75ٗةنبٗحددتلُسددثٞلب٨ة ددفقلردد  للل

%(لولثدددفلٙدد يللوددٟل ْلبهثطفقدددٞلة ٌددعلمب فًددىلثثدددف لللللل87ً ٘سددطلبهِسددثٞل لل

ل(.14ًنة علٗ فحلٞله٫س ف بَ ًوخد

 ر دد لبه خقدددلًددّل دد قلللل(ل:15به دد٘كٝلبهِٔف٢ٚددٞلهثطفقددٞلبن٩حظددٞ ًوخدللل

ٗثثددف لبهثطفقددٞلول  ددثختلفددٟل دد٘كةٔفلبهِٔف٢ٚددٞلًلُ٘ددٞلًددّلةسدد ٞلًٔددفكب لل

ل(ل٧ًلنلفنلٟلً٘الٕللوٟلبهِخ٘لبه فم:60ك٢ٚسٚٞلولة  ٌىللوٟل 

لبنٔفكب لبهن٢ٚسٚٞلٗبه نلٚٞلهثطفقٞلبن٩حظٞل:(4 ج ٗيل

ل كجف لبه قٍٚٚلل  لبن٧لنب لبنٔفكب لبهن٢ٚسَٚٞ

ل25ل5لٗب٪حسفسلرفن لوٞبه لًىل 1

ل35ل7لبخ ٚفكلبن لوٞلٗ  ٙ ٓفلٗ ٚف  ٔف 2

ل30ل6للعلبهثٚفُف للّلبن لوٞلٗةِظٌٚٔف 3

ل30ل6لٗمعلبحلو٘يلهوٌ لوٞل4

ل40ل8لة ٌٍٚلخطٞلنجنب٢ٚٞلن٘بجٔٞلبن لوٞل5

ل20ل4لةِ ٚذلب طٞلبن٘م٘لٞل٩ًٗحظٞلًفلمتلةِ ٚذٖل6

ل25ل5ل وٚىلبهثٚفُف لٗة س لبهِ ف٢ ل7

ل70ل14لك فرٞلةقنٙنلف لبه  ىل8

ل25ل5لبه لًىلٗبننبج ٞل9

ل300ل60لب٨لفم

 إدزاءات التذزبة امليداىية ثاميًا ::   

لجتنرٞلبهثخ لٗفقف لهوفط٘ب لبه فهٚٞل:لُ ذ 

 ثدعلبهثخد لبندِٔ للدثٞلبه  نٙثدٟلول ًدفلللللللل  ٙ لًدِٔ لبهثخد لًٗ د بةدٕل:للل ٙ

لً د ب لبهثخ لف   ٌىللوٟلًفلٙوٟل:

 :به ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت لبهقدف٢ٍللودٟلةطثٚقدف لفد٘ للللللبن د لبنس قىل

 به  ىلل.
 :ًٔدفكب لللدددددلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞللللدددددل ًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟللبن د ب لبه فر ٞل

 ل.ندمفالف لبه  ى(
 بةثعلبهثفحد لبه  دٌٍٚلبه  نٙثدٟلبهقدف٢ٍللودٟلللللللبه  ٌٍٚلبه  نٙثٟل:  ٙ ل

ٟلل بهث دد ٠لولحٚدد لٙدد ٍلللدددددلبجملٌ٘لددٞلبه  نٙثٚددٞلبه٘بحدد ٝلىلب لبه طثٚدددلبهقثودد

ف لف فهٚٞلبند د لبنسد قىللودٟلبند د ب لبه فر دٞلولٗةطثٚددل  ٗب لبهثخد لللللللل

 لوٟلبجملٌ٘لٞلقوثف لٗر  ٙف ل.
 :فَلبهثفح لر طثٚدلبخ ثفكلًٔفكب لبه  ل لقلبه طثٚدلبهقثوٟل٪ ٗب لبهثخ ل

به ددلًوٟلولًٗقٚدددفسلبهل دددف١ٝلبنِٔٚددٞللودددٟلبه ِٚدددٞلٗة نٙددملبهثٚفُدددف لٗك ددد لللل
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بهدد كجف لتٔٚدد ب لن فا ٔددفلرفسددف بَلب٪سددفهٚ لبٮح ددف٢ٚٞلبنِفسددثٞلولٗمتلللللل

نكجددف١لةطثٚدددلرطفقددٞلبن٩حظددٞلر دد لبه دد كٙ لبه ٌوددٟلولُظددنب له دد َلٗجدد٘ للللللل

ٔفلول٪ْلحم ٠٘لبهثطفقٞلٙ  ودلرفنٔفكب لب٪ ب٢ٚٞلف٘ لف ىلميلّل٩ًحظ 

 به  وٚٞلهثخ لبه  ىلًِذلر بٙ ٕلٗح ٟلب٨ُ ٔف١لًِٕل.
 :ل30متلةِ ٚذلجتنرٞلبهثخ للوٟللِٚدٞلبهثخد ل لللةطثٚدلبه ُفً لبه  كٙثٟل)

طفهدد لً وددٍلٗبه ددٟلمتلبخ ٚفكٓددفلل دد٘ب٢ٚف لًددّلردد لطدد٩ لبه نقددٞلبهنبر ددٞللللللل

جفً ددٞلحودد٘بْلولخدد٩يلللدددددك٠لرلوٚددٞلبهرترٚددٞللددث ٞلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلبن ٌددفل

ٗنددد ٝللدددفَلل2016-2015به  دددىلبه كبسدددٟلب٪ٗيلٗبهثدددفُٟللًدددّلبه دددفَلبادددفً ٟللل

(ل سدث٘ لفدٟللل11 كبسٟلكفًىل ف و ل كبسٚ ل(لمتلةطثٚددلبادا١لبهِظدن٠ل للل

(لبسدددفرٚعلفدددٟلبه  دددىلل10به  دددىلبه كبسدددٟلب٪ٗيلولٗةِ ٚدددذلبادددا١لبه ٌودددٟل للل

 ِ ٚذلجتنرٞلبهثخ لرف ط٘ب لبه فهٚٞل:به كبسٟلبهثفُٟلٗق لًنلة
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لخط٘ب لةِ ٚذلبه ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت :ل(ل2للىل 

 لق لهقف١لتٔٚ ٠له ٣ٚٔٞلبهط٩ ل/لبن وٌ له ِ ٚذلبه  كٙ لبنقرت لًدعلل

ر بٙدٞلبهددرتَلب٪ٗيلٗنلطددف١لفلدنٝللفًددٞللددّلبه ُدفً لبه دد كٙثٟلٗ ٓ بفددٕلللل

ٗحم دد٘بٖلٗب٪ُ ددطٞلبنسدد ف ًٞلفٚددٕلٗكٚ ٚددٕل كبسدد ٕلًٗ ةددٕلبهاًِٚددٞلل

ًٗ طوثف ل  ٗبكٍٓلفٟلبهثخد لنملجفُد لب٨ة دفقللودٟلً٘بلٚد لبه د كٙ للللللل

 فسثٞلثٍل.لبنِ
 ةِ ٚذلجتنرٞلبهثخ لر ٘اٙعل هٚىلبهطفه /لبن وٍلبنلْ٘لًّل ٗكبقلبه ٌىل

ٗبه٘ثف٢دلبه بلٌٞللوٟلجمٌ٘لٞلبهثخ لٗة كٙثٍٔللوٟلبس ف بَلفد٘ لل

به  ىلًّلخ٩يل قسدفَلبه ُدفً لبه د كٙثٟل;لففهقسدٍلب٪ٗيلمتلة كٙسدٚٞلللللل

جتنردددٞلرطنٙقدددٞلبجملٌ٘لدددف لبن لفًودددٞلفدددٟلب٪سدددث٘ لب٪ٗيلًدددّلةِ ٚدددذللل

بهثخد لفدٟل كر دٞل ٙدفَلً  فهٚدٞلٗثفكسدٞلكففدٞلب٪ُ دطٞلٗبنٔدفَلبه دٟللللللللللل

ةِفٗثفلحم ٠٘لٓذبلبهقسدٍل.لثدٍلةدفرعلبهثفحد لةد كٙ لبهطد٩ ل/لبن وٌد لللللللل

لوٟلبهقسٍلبهثفُٟلٗبهذ٠ل  ٠٘للوٟلجمٌ٘لٞلًّلبحملفٗكلٗبه دٟلتثدىللل

١ٝلفٟل بهل ف١ٝلبه ف ٚٞلٗلبه  فًىلًدعلطد٩ لبه  ودٍٚلبه دِفلٟلولبهل دفللللل

بن نفٚددٞلب٪كف ميٚددٞلهوٌدد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلولبهل ددف١ٝلبنٔفكٙددٞله دد كٙللللللل

بن٘ب لبه لِ٘ٗجٚدٞلولك دف١ٝلبٮ بكٝلبه د ٚٞ(لولحٚد لقدفَلبهثفحد لر د كٙ لللللللل
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بهطددد٩ /لبن وٌددد ل بخدددىلبن كسدددٞلبه دددِفلٚٞلٗ ثِدددف١لرنُدددفً لبهرترٚدددٞللللل

به ٌوٚٞللوٟلنجنب١لف لبه  ىلولهو خقددلًدّلفٔدٍلبن دفكك له ِف دنلللللل

هثخد لبه  دىلٗج ودٕل كثدنلٗمد٘حف لهد ٍٙٔلر د للدن لبادا١لبهِظدن٠للللللللللل

فددٟلبهددرتَلب٪ٗيلولثددٍلةددفرعلبهثفحدد لفددٟلبهقسددٍلبهثفهدد لبهطدد٩ ل/لبن وٌدد لل

هو ِ ٚذلبه ٌوٟلًّلخد٩يلرنُدفً لبهرترٚدٞلبه ٌوٚدٞلولحٚد لحد لبهثفحد لللللللل

بهط٩ ل/لبن وٌ لبن فكك لفٟلبهثخد للودٟلةلًدىلبن٘بقد لبه  كٙسدٚٞلللللل

ٗلل بلرٔدددفلفددٟلة كٙسددٍٔلبنددد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلرفن كسددٞلبه دددِفلٚٞلللللبه ددٟلًددن

بن ٌفكٙٞلٗفٟلبهرتَلب٪ٗيلٗبس ٌلف٨ لفدٟلبهدرتَلبهثدفُٟلح دٟلٙ ٌلِد٘بلًدّللللللل

  ٙ لبن ل٩ لبه ٟلة٘بجٍٔٔلفٟلة كٙللبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞل ثِف١لفدرتٝلل

للبهرترٚدددٞلبه ٌوٚدددٞلٗةددد ّٗٙلةدددل٩ًةٍٔلفدددٟل هٚدددىلبسددد ف بَلفددد لبه  دددىلل

 ّٗٙل٩ًحظدددفةٍٔلحددد٘يلة كٙسددٍٔلر ددد٘كٝلً ظٌدددٞلولٗقددد للٗكددذهملةدددل

بسددد دنقتلةدددل٩ًةٍٔل سدددث٘ل ل ب٪سدددث٘ لبهثدددفُٟلٗبهثفهددد لًدددّلبه ددد كٙ لل

 بنٚ بُٟلهو  ىلبه كبسٟلبهثفُٟ(.
 ر  لب٨ُ ٔدف١لًدّلةِ ٚدذلبه ُدفً لبه د كٙثٟل ُلٚد لةطثٚددلبخ ثدفكلبهد  ل لللللللللل

طفقدٞلبن٩حظددٞللبه دلًوٟلولًٗقٚدفسلبهل ددف١ٝلبهذبةٚدٞلبنِٔٚدٞلولٗةطثٚقددٞلرلللل

لللوددٟلبجملٌ٘لددٞللِٚددٞلبهثخدد لولثددٍل ددخختلنجفرددف لبهطدد٩ ل/لبن وٌدد لل

ٗك ددد  ل كجدددفةٍٔلفدددٟلك ددد٘التٔٚددد ب له دددن لبهِ دددف٢ لٗة سددد ٓفلللللل

 ًِٗفق  ٔفل.ل

 عزض ىتائر الدراسة وتفسريٍا :   

فٌٚددفلٙوددٟللددن ل٪ٓددٍلبهِ ددف٢ لبه ددٟلمتلبه ٘ ددىلنهٚٔددفلهٯجفرددٞللددّل سدد٣وٞلل

لبه نٗ ل:بهثخ لٗبه خقدلًّل خٞل

 : ىتائر الفزض األول  

ٙ٘ج لفنقل بيلنح ف٢ٚف لر لً ٘سطٟل كجدف لبجملٌ٘لدٞللللٗبهذ٠لِٙصللوٟل

به  نٙثٚددٞلٗبه ددٟلبسدد ف ًتلبه ُددفً لبنقددرت لبهقددف٢ٍللوددٟلةطثٚقددف لفدد٘ للللللل

به  ددىلفددٟلبهقٚددفسلبهقثوددٟلٗبهث دد ٠ل٨خ ثددفكلًٔددفكب لبهدد  ل لبه ددلًوٟله ددف لللل

(لفدٟللspssبسد ف َلبهثفحد لرنُدفً ل للل(لولٗقد لل0.01به طثٚدلبهث د ٠للِد لًسد ٠٘ل للل

نقٚدفسلًٔدفكب للل ٘سطل كجف لبهطد٩ لفدٟلبه طثٚددلبهقثودٟلٗبهث د ٠للللللحسف لً

ولٗحسددف لقٌٚددٞل  (لٗحسددف لً ٘سددطلبهدد كجف لٗبٮذمددنبالللبهدد  ل لبه ددلًوٟل

ل:(5 ولكٌفلٙ٘مخٔفلبا ٗيل(16 ًوخدلبن ٚفك٠

لبه  نٙثٚٞلبخ ثفكلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلهوٌ ٌ٘لُٞ ف٢ لةطثٚدل:ل(ل5ج ٗيل 

ل ٨هٞ

لح ٍ

 به لث 

قٌٚٞل

ح ٍل

لبه لث 

ًس ٠٘ل

 به ٨هٞ
قٌٚٞل

  

 كجف ل

لبحلنٙٞ

 .  

لبه   

)ْ  
ب٨ذمنبال

 بن ٚفك٠

ً ٘سطل

لبه كجف 

)َ  
 به طثٚد

ل0.98 كث  0.01 36.19 29 30 
 بهقثوٟ 25.23 4.11
 بهث  ٠ 62.87 4.89
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نقٚددفسل(للةددث لبكة ددف لً ٘سددطل كجددف للِٚددٞلبهثخدد لفددٟلللللل5ًددّلبادد ٗيل ل

(لللّلً ٘سطل كجدف لل62.87ٗبهذ٠لٗ ىلنمل ًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلبهث  ٠لل

(لٗرودددتلقٌٚددٞل  (لبحملسدد٘رٞل25.23ُ ددللبجملٌ٘لددٞلبهقثوددٟلٗبهددذ٠لٗ ددىلنمل 

ولكٌددفلٙ ةددحل ْلل0.01(لللِدد لًسدد ٠٘لثقددٞل2.457(لٗقٌٚددٞل  (لبا ٗهٚددٞل 36.19 

 ل لبه ددلًوٟلفددٟلًٔددفكب للح ددٍلةددلث لبندد د لبنسدد قىلفددٟلةٌِٚددٞلًٔددفكب لبهدد لللل

(لولثددفل0.8(لولٗٓددذٖلبهقٌٚددٞل كدد لًددّل 0.98ةِ ٚددذلبه دد كٙللحٚدد لٗ ددوتلنمل 

ٙدد يللوددٟل ْلبه ُددفً لبه دد كٙثٟلبنقددرت لهددٕلةددلث لكددث لفددٟلةٌِٚددٞلًٔددفكب لللللللل

بهددد  ل لبه دددلًوٟلهددد ٠ل فدددنب لبجملٌ٘لدددٞلبه  نٙثٚدددٞلولٗردددذهمل قددددل دددخٞللللل

ٍللل متلقثدد٘يلٓدذبلبه ددن ولٗٙنجددعلللبه دن لب٪ٗيلًددّلفدنٗ لبه كبسددٞلولًٗددّلثد

لىلهملجملٌ٘لٞلًّلب٪سثف لًِٔفلًفلٙوٟل:

 ْلبه ُفً لبه  كٙثٟلبهقف٢ٍللوٟلةطثٚقف لف٘ لبه  ىلة ةٌّلةلًىلىلبةدٟلل

ٗبس ق دددف١لٙقدددَ٘لردددٕلبهطددد٩ ل/لبن وٌددد لر بٙدددٞلًدددّلب طددد٘ٝلب٪ٗملُٗ ٔدددف١ب للللل

نملبُ ًفجللِٚدٞللرف ط٘ٝلب٪خ ٝلهو ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت لولب٪ًنلبهذ٠ل  ٠ل

بهثخ لفٟلب٪ُ طٞلٗ ٗبكقلبه ٌىلر د لكدىلجوسدٞلًدّلجوسدف لبه ُدفً لٓدذبلللللللل

ج ىلبهط٩ لبن وٌ لفٟل ٗكٖلًس ٌنٝلًّلبننبقثٞلٗبه  د ٙىلٗبه قٚدٍٚلبهدذب لللل

كْ٘لهد ٍٙٔلبهن ثدٞلفدٟللد َلب٨ق  دفكللودٟلٗ د ل ف دفثٍلفدٟلمد١٘لبه٘بقدعلللللللللللل

لٗفٟلح ٗ لب٨ًلفُف لبن فحٞل.ٗبختفىللنجنب١ب لةط٘ٙنٓفلمبفلٙ  دلًعلبه٘بقعل

ٗميلددّلنكجددف لىلهددملنمللًددفل ردد بٖلبهطدد٩ لبن وٌدد لجمٌ٘لددٞلبهثخدد لذمدد٘لللللل

به ُددفً لبه دد كٙثٟللًددّلنجيفرٚددٞل ثِددف١لبه دد كٙ لولٗة فلددىلً  ٌدددلًددعلبنددف ٝلللللللللل

به  كٙثٚددٞلولٗٓددذبلسددفل لبهطدد٩ لبن وٌدد للوددٟلاٙددف ٝلبن نفددٞلبه وٌٚددٞلٗ دد٘للللللللل

ٗٓذبلًّلخ٩يلر٣ٚٞلبه  وٍلبه  فُٗٚٞلبه ٟلمتلنةفح ٔدفللًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلل

 بخىلبه ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت لٗبه ٟلة  ٌ للوٟلبنِفق ف لٗبه  فلىلب٨جيفرٟل

ٗبه خوٚىلٗبحرتبَل كب١لب٬خدنّٙلة دٚحلبه ن دٞلهوطد٩ لهدنرطلبفلدفكلبهق ميدٞلللللللل

 لرف٪فلدددفكلبا ٙددد ٝلٗةلًدددىلبن٘بقددد لٗ وٚودددٔفلثدددفلٙسدددفل لثفكسدددٞلبهطددد٩للللل

لبن وٌ لهو  ٙ لًّلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟ.

كٌددفلٙ ددا٠لىلهددملنملبسدد ف بَلبه ُددفً لبه دد كٙثٟلبنقددرت لبسددرتبةٚ ٚف للللللللل

ة كٙثٚددٞلٗبه ددٟلة ٌثددىلفددٟلبه  دد لبهددذِٟٓلٗبه ٌددىلفددٟلجمٌ٘لددف لولٗبحلدد٘بكللل

ٗبنِفق ددٞللسددفل  لبهطفهددد ل/بن وددٍللودددٟلبهدد  ل لٗنلٌددفيللقوددٕليفلكددىلًددفلللللللللل

٘لل ًدددف لولٗٙنرطٔدددفلمبدددفله ٙدددٕلًدددّلً وً٘دددف لبننةثطدددٞللللللٙ دددن للوٚدددٕلًدددّلً و

رفهل ددف١ب لبنِٔٚددٞلٗبه ددٟلة ٌثددىلًٔددفكب لبه دد كٙللولبٮ بكٝلبه دد ٚٞلولكٚ ٚددٞلللل

به  فًىلًعلبهط٩ لٗبه ٟللقفَلر كبس ٔفلفدٟلبه٩لد٘بَلبهسدفرقٞلولٗبل ٌدف ٖللودٟلللللل

ُ سددٕلفددٟلبه فطددٚطلهوٌ٘بقدد لولٗبن٩حظددٞلٗبه لًددىلٗ  ٙدد لبه ٩قدددف ل ٚدددنلللل

خٚخٞلٗنلطددف١لة سد ب لًقِ دٞلٗبه٘ د٘يلنملبسد ِ فجف لٗبه٘ د٘يلنملللللللبه د

بقرتبحف للٗٓدذبلسدفٍٓلفدٟلة دٚ علبهطد٩ لبن وٌد للودٟلبهِ دفألٗبن دفككٞلللللللللل
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فٟلبك  فالبن دفٍٓٚلبا ٙد ٝلولٗاب لًدّلٗلدٍٚٔلثدفلٙقً٘دْ٘لردٕلًدّلًٌٔدف لللللللللل

لة وٌٚٚٞلولثفلسفٍٓلفٟلةٌِٚٞلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟل.

 الجاىىض ىتائر الفز :  

ٗبهذ٠لِٙصللوٟلٙ٘ج لفنقل بيلنح ف٢ٚف لر لً ٘سدطٟل كجدف لبجملٌ٘لدٞلللل

به  نٙثٚددٞلٗبه ددٟلبسدد ف ًتلبه ُددفً لبنقددرت لبهقددف٢ٍللوددٟلةطثٚقددف لفدد٘ للللللل

به  ددىلفددٟلبهقٚددفسلبهقثوددٟلٗبهث دد ٠لنقٚددفسلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞله ددف لبه طثٚدددلللللل

(لفددٟلحسددف للspss لبسدد ف َلبهثفحدد لرنُددفً لل(.لٗقدد ل0.01بهث دد ٠للِدد لًسدد ٠٘ل لل

نقٚدفسلبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞللللً ٘سطل كجف لبهطد٩ لفدٟلبه طثٚددلبهقثودٟلٗبهث د ٠لللللل

ولكٌدددفلل٠ٗحسدددف لقٌٚدددٞل  (لٗحسدددف لً ٘سدددطلبهددد كجف لٗبٮذمدددنبالبن ٚدددفكل

ل:(6 ٙ٘مخٔفلبا ٗيل

 هوٌ ٌ٘ل  لبه  نٙثٚٞلٗبهةفرطٞنقٚفسلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞلُ ف٢ لةطثٚدلل:(6ج ٗيل 
ًق بكل

ح ٍل

لبه لث 

قٌٚٞل

ًنرعل

ل ٙ فل

ًس ٠٘ل

 به ٨هٞ

للللقٌٚٞ

  
 بحملس٘رٞ

 كجف ل

لبحلنٙٞ

 .  

لبه   

)ْ  
ب٨ذمنبال

 بن ٚفك٠

ً ٘سطل

لبه كجف 

)َ  
 به طثٚد

ل

لب٨ر ف 

 

ل0.93 كث  0.01 20.38 29 30 

بهل ف١ٝل بهقثوٟ 24.47 4.26

به ف ٚٞل

ٗبه  فًىل

 ًعلبهط٩ 
 بهث  ٠ 52.87 6.11

ل0.97 كث  0.01 35.78 29 30 
بهل ف١ٝل بهقثوٟ 21.07 2.43

بن نفٚٞل

 بهث  ٠ 47.60 3.54 ب٪كف ميٚٞ

ل0.98 كث  0.01 34.09 29 30 
بهل ف١ٝل بهقثوٟ 31.17 4.49

بنٔفكٙٞل

 بهث  ٠ 72.50 4.21 ب٪ ب٢ٚٞ

ل0.94 كث  0.01 26.04 29 30 
ك ف١ٝل بهقثوٟ 19.53 1.99

بٮ بكٝل

 بهث  ٠ 37.40 2.67 به  ٚٞ

ل0.98 كث  0.01 35.91 29 30 
 به  نٙثٚٞ 96.20 7.16

 بهلوٟ
 بهةفرطٞ 209.10 13.98

ًقٚددفسل(للةددث لبكة ددف لً ٘سددطل كجددف للِٚددٞلبهثخدد لفددٟللللل6ًددّلبادد ٗيل ل

لددّلً ٘سددطللفددٟلبه طثٚدددلبهث دد ٠للل(لل209.10ٗبهددذ٠لٗ ددىلنمل لبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلل

ٗرودتلقٌٚٞل  (للبهلوٟل(96.20ٗبهذ٠لٗ ىلنمل  كجف لُ للبجملٌ٘لٞلبهقثوٟل

ولكٌددفلل0.01(للِدد لًسدد ٠٘لثقددٞل2.457(لٗقٌٚددٞل  (لبا ٗهٚددٞل 37.008 بحملسدد٘رٞل

(ل0.93ٙ ةحل ْلح ٍلةلث لبن د لبنس قىلفٟلةٌِٚٞلبهل ف١ٝلبنِٔٚٞلةنبٗ لرد ل ل

ٙللل0.8(لولٗٓددذٖلبهقٌٚددٞل كدد لًددّل للل0.98  ثٟل(لولثددفلٙدد يللوددٟل ْلبه ُددفً لبه دد ك

بنقدددرت لهدددٕلةدددلث لكدددث لفدددٟلةٌِٚدددٞلبهل دددف١ٝلبنِٔٚدددٞلهددد ٠ل فدددنب لبجملٌ٘لدددٞلللللللل

به  نٙثٚٞلولٗرذهمل قدل دخٞلبه دن لبهثدفُٟلًدّلفدنٗ لبه كبسدٞلولًٗدّلللللللل

 ثٍلمتلقث٘يلٓذبلبه ن لولٗٙنجعلىلهملجملٌ٘لٞلًّلب٪سثف لًِٔفلًفلٙوٟل:

رِف١لبه ُفً لبه  كٙثٟلبنقرت للوٟلبسفسلةطثٚقف لف٘ لبه  ىلسدفٍٓلفدٟللل

لددن لجمٌ٘لددٞلً ِ٘لددٞلًددّلبن ددل٩ لبه  وٚددٞلبننةثطددٞلمب ددف٨ ل سفسددٚٞللل

ة ٚدلب٪ ب١لبه  كٙسٟلهوط٩ لبن وٌ لٟٗٓلبٮ بكٝلبه  ٚٞلولكٚ ٚدٞلبه  فًدىللل
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 ب٢ٚدٞلبننةثطدٞلر ِ ٚدذللللًعلبهط٩ لولبنٔفكب لبن نفٚٞلب٪كف ميٚدٞلولبنٔدفكب لب٪لل

بندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلولرف٨مددففٞلنملبن ددل٩ لبه ددٟلةدد٘بجٍٔٔلًٗنةثطددٞلر ٌوٚددٞل

ةقٍ٘ٙل  ب١لبهط٩ لٗبه لفًىلر لبه قٍ٘ٙلٗبه  كٙلله خقٚدل ٓ بالة وٍلبند٘ب لل

به لِ٘ه٘جٚٞلولثفل سٍٔلفدٟلاٙدف ٝلٗلدٍٚٔلٗبًد ٩كٍٔلبهقد كٝللودٟلبه د كٙللللللللل

كسددٞلبه ددِفلٚٞلبن ٌفكٙددٞلولٗكددذهملفددٟل سدد لللللفددٟلبافُدد له طثٚقددٟلرفن لل

لً  ق بةٍٔللّلبه  كٙللٗبه  وٍلٗبه طثٚدلبه ٌوٟل.لل

كددفْلهو ُددفً لبه دد كٙثٟل ثددنلنجيددفرٛليفلةٌِٚددٞلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞليفلجمددفيلللللل

ن بكٝلبهث٣ٚددٞلبه دد ٚٞلرف٪مددففٞلنملن بكٝلٗقددتلبحل ددصلولٗقدد لٙلددْ٘لةِظددٍٚللللل

ٚدددٞلبسددد د٩يلبه٘قدددتلرفه دددلىلٌٓب٪ُ دددطٞلٗبحل دددٞلبه ددد ٚٞلحدددننلهددد ٍٙٔل 

ٗل ذبلًدفلكددفْل٧ٙكد للوٚددٕلبهطفهد لبن وددٍل ثِدف١لنلطددف١لح دصلبندد٘ للللللٓددبه دخٚحل

به لِ٘ه٘جٚٞولكٌفل ْلختطٚطلبه ُفً للر لىلًنْلمسحلهوطد٩ لردفه خننللل

خ٩هددٕلرسددٔ٘هٞولٗمددٌّلبحل ددصلبه ف ٙددٞلهوطدد٩ لٗىلهددملكفطدد٘ب ل ٗهٚددٞللللل

 كٙسدددٚٞلة ٌثدددىلفدددٟللللرسدددٚطٞولٗبسددد ف بَلبهطددد٩ لبن وٌددد لبسدددرتبةٚ ٚف لةلللل

بجملٌ٘لدددددف لبه دددددد ٝلٗبه  ددددد لبهدددددذِٟٓلولٗتثٚدددددىلب٪ ٗبكلولٗك لبه ٌدددددىلللللل

به  كٙثٚٞلهو  كٙ للوٟلبه طثٚقف لٗبه لفهٚ لٗب٪ُ طٞلباٌفلٚٞلٗبه ن ٙدٞللل

ذبلبه ُدفً لةدنةثطلللٓدلٗبه ٟلٗة ٌدىللودٟل قٚددل ٓد بالبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞليفللللللل

٨سددرتبةٚ ٚف لةاٙدد لًددّلة دد٘كبةٍٔلر ددلىلً ثددف يلًددعلبهل ددف١ٝلبنِٔٚددٞلولفٔددذٖلب

لٗن كبكٍٔلهق كبةٍٔولٗق كةٍٔللوٟلبه فطٚطلٗبننبقثٞل.

ُٙ ددد لًدددّل ُددد٘ب لبه قدددٍ٘ٙلللللل بْلبه قدددٍ٘ٙلفدددٟلٓدددذبلبه ُدددفً لبه ددد كٙثٟلبنقدددرت ل

ُٙ دد لف وٚددف للددّل  ب١لبهطفهدد ل/لبن وددٍلًددّلخدد٩يلب٨ل ٌددف للوددٟلللل بحلقٚقددٟلبهددذ٠ل

ج٘بُد لً طوثدف لبهل دف١ٝلبنِٔٚدٞللللل٧ًلنب ل  ب١لٗبمخٞلولٗكدفْللدف٩ً لاٌٚدعلللل

هوطفهددد لبن ودددٍللددد ثٞلبه  ودددٍٚلبه دددِفلٟلبن ٌدددفك٠لٗكدددفْلًسددد ٌنب لً ٩اًدددف لللل

ه ٌوٚدددٞلبه ددد كٙ لٗبهددد  وٍلولٗٗفدددنلفن دددٞل٢٩ًٌدددٞله ٌِٚدددٞلبهل دددف١ٝلبنِٔٚدددٞلللللل

هوطفه لبن وٍلولٗٗفنلبه قٍ٘ٙلبهدذبةٟللٗبة د لرفه د ففٚٞلًدّلحٚد لبٮجدنب١ب للللللل

ٞللٗبهِ ددف٢ لولٗة دد   لٗسددف٢وٞلل للًٗسدد ٘ٙفةٕلًددّلخدد٩يلً٘بقدد لج ٙدد ٝلٗخم و دد

ٗبسدد ف بَلبه لوٚ ددف لولٗك فرددٞلفدد٘ لبه  ددىل٩ًٗحظددٞلب٪ ب١لبنِٔددٟل بخددىللللللل

جوسف لبه  كٙ لبن دنلولٗ بخىلف ٘يلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞللوٟلطد٘يلبه ُدفً للل

لبه  كٙثٟل.

  الجالحىتائر الفزض : 

هٚدددٞلفدددٟلةٌِٚدددٞللٗبهدددذ٠لٙدددِصللودددٟل ْلبه ُدددفً لبه ددد كٙثٟلبنقدددرت لىلٗلف فلل

ًس ٘ٙف لن ب١لًٔفكب لندمفالف لبه  ىلهد ٠لبهطد٩ لبن وٌد لطثقدف ل كجدفةٍٔلللللل

 فٟلرطفقٞلبن٩حظٞلفٟلبه طثٚدلبهث  ٠ل.ل

 كجدف لبهطد٩ للللف (لفدٟلحسدف لً ٘سدطلللspssبس ف َلبهثفح لرنُفً ل ٗق ل

هثطفقدٞل٩ًحظدٞل  ب١لبهطد٩ لبن وٌد لفدٟلندمدفالفد٘ للللللللفٟلبه طثٚدلبهث د ٠لل
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ٗحٚ ل ْلكىل٧ًلنلًّل٧ًلنب لبنٔفكب لبن٩حظٞلٙ  كجلقٚفسٔفلرد لللوبه  ىل

(ل ٠ل ْلِٓددفنلمخسددٞلًسدد ٘ٙف لن٩حظددٞلكددل ب١لهؤٌددفكٝلفقدد لبل دد لل5و4و3و2و1 

%لتثىلبحل لب٪ ُٟلبهذ٠لٙ  للّلًسد ٠٘لبهل دف١ٝل ٗلب٨ةقدفْلللل75بهِسثٞلبن٣٘ٙٞل

ل:(7 ولكٌفلٙ٘مخٔفلبا ٗيللله٫ ب١ل

 به  نٙثٚٞللهثطفقٞل٩ًحظٞلًٔفكب لف٘ لبه  ىلهوٌ ٌ٘لٞثٚدلُ ف٢ لةطل:(7ج ٗيل 

ل كجٞلة٘بفنلب٪ ب١

بهِسثٞل

لبن٣٘ٙٞ

 بن ٘سط
به كجٞل

لبهِٔف٢ٚٞ

ل  ل

 بن٧لنب 
 لِف نلبهثطفقٞ

ل25 21 %80 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل5  به لًىلٗب٪حسفسلرفن لوٞ

ل30 25.4 %84.67 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل6  ٗ ٚف  ٔفبخ ٚفلبن لوٞل
ل30 25.97 %86.57 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل6  لٚعلبهثٚفُف 
ل35 31.43 %89.80 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل7  ٗمحلبحلو٘ي

ل40 32.33 %80.83 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل8  ة ٌٍٚلب طٞ

ل20 16.57 %84.85 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل4  ةِ ٚذلب طٞلب٨جنب٢ٚٞ

ل25 19.57 %79.08 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل5   وٚىلبهثٚفُف 

ل70 62.17 %88.81 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل14  ك فرٞلبه قنٙن

ل25 19.40 %77.60 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل5  به لًىلٗبننبج ٞ

ل%84.03 ً ٘بفنلر كجٞلًنة  ٞ ل300 254.03 ل60  بهلوٟ

(ل ْللٚعلرِ٘ لب٪ ب١لًٗٔفكبةٔفلبه نلٚدٞلبه دٟلةقٚسدٔفلللل7ٙ ةحلًّلبا ٗي 

رطفقددٞلبن٩حظددٞلً دد٘بفنٝلر كجددٞل لًنة  ددٞ(لهدد ٠لبهطدد٩ لبن وٌدد لولحٚدد للللللل

%لولٗٓد٘لًدفللل75ة   لقٍٚلبهِسثٞلبن٣٘ٙٞلبن  ٝللّل كجٞلبه ٘بفنلهؤٌدفكٝلقٌٚدٞللل

ٙ لددللةدد٘بفنلبنٔددفكب لرددللوٟلًسدد ٠٘لهدد ٠لبهطدد٩ لبن وٌدد لٗٗ دد٘ثٍلحلدد للللللل

 كٙ لبنقدرت لفدٟلةٌِٚدٞلللل%لولثفلٙ  لنملف فهٚٞلبه ُفً لبه دل100بهل ف١ٝلرِسثٞل

ًٔفكب لب٪ ب٢ٚٞلبن  وقٞلرإدمفالفد لبه  دىلهد ٠لبهطد٩ لبند  وٌ لخت دصللللللل

به  وددٍٚلبه ددِفلٟلبن ٌددفك٠لًٗددّلثددٍلمتلقثدد٘يلبه ددن لبهثفهدد لولٗٙنجددعلىلهددمللللللل

 جملٌ٘لٞلًّلب٪سثف لًِٔفلًفلٙوٟل:

ٞللللللل ل ْلبه ٘ابْلرد لبا٘بُد لبهِظنٙدٞلٗبا٘بُد لبه طثٚقٚدٞلبه ٌوٚدٞلٗبه لًوٚد

فددٟلبه ُددفً لبه دد كٙثٟلٗنرددنبالبهقٌٚٚددٞلبه٘ ٚ ٚددٞل٨سدد ف بَلفدد٘ لبه  ددىللللللللل

ٗقفروٚ ددٕلهو طثٚدددلبه  وددٟلفددٟلحددىلبن ددل٩ ل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞللل

رفن كسددددٞلبه ددددِفلٚٞلبن ٌفكٙددددٞلولرف٨مددددففٞلنملًِفسددددثٞلحم دددد٠٘لبه ُددددفً لل

اٖللوددٟللبه دد كٙثٟلهؤدد الًِددٕلًِٗفسددث ٔفلنسدد ٠٘لبهطدد٩ لبن وٌدد لٗةنكٚددللللللل

طثٚ ٞلف لبه  ىلٗ ٌٓٚ ٕلٗ ٓ بفٕلٗبن ل٩ لبه ٟلميلّلبه  فًىلً ٔدفل ثِدف١للل

ة كٙللبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞلٗخط٘ب لٗنجدنب١ب لبسد ف بًٔفل;لٙسدنللودٟلبهطد٩ لللللل

لبن وٌ للِٚٞلبهثخ لبً ٩نلًٔفكٝلنل ب لف٘ لبه  ىل.

ٚحل ْلطثٚ دددٞلبه ُدددفً لبنقدددرت لبهقدددف٢ٍللودددٟلةطثٚقدددف لفددد٘ لبه  دددىلٙ دددلللللل

هوطدددد٩ لبن وٌدددد ل ْلخي ددددفكْٗلبن ددددل٩ لًددددّلبه٘بقددددعلبه  وددددٟلهوٌٌفكسددددف لللل
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به  كٙسددٚٞل بخددىلف دد٘يلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞللٗرفه ددفملفٔددٍلٙ دد نْٗلر ددلىللللللللل

كث لرلث لًدّلبن دل٩ لولٗح د٘يلبهطد٩ لبن وٌد للودٟلبن وً٘دف لبهلففٚدٞللللللللل

ّل بهثخد٘ لولبه دٟللللح٘يلًٔفكب لندمفالف٘ لبه  ىلٗبنفًٍٔلرطثٚ ٞلٓذبلبهِ٘ لًد

ميلّل ْلٙطثقٔدفلبهطد٩ لن وٌد للودٟل ٠لً دلوٞلةد٘بجٍٔٔلفدٟلًٚد بْلةِ ٚدذلللللللللل

بندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلرفن كسددٞلبه ددِفلٚٞلبن ٌفكٙددٞلوللكٌددفلطثدددلبهثخدد للوددٟللللللللل

بهط٩ لبن وٌ لقثىلب  ًٞلحٚ لٙ  قنلبهط٩ لبن وٌ لفدٟلب٪ دىلًٔدفكب لللل

ُفً لبه  كٙثٟلُقودٕلُ٘لٚدٞلثدٍلفدٟلللللندمفالبهثخ لبٮجنب٢ٟلٗرفه فمل ح  لبه 

لةٌِٚٞلًٔفكب لندمفالف لبه  ىل.

ة  ٚعلٗة اٙالبهط٩ لبن وٌ لرإس ف بَلة ث ب لبن  لٗبهثِدف١لولٗة٘مدٚحللل

 ْلبه قدد َلفددٟل قٚدددلبٓدد بالبه ُددفً لولكددفْلهددٕلًددن ٗ ٖلبٮجيددفرٟلبنِٔددٟلللللللللل

ٗب٨حددرتبَلٗبه ف ددٟللوددٟلبهطدد٩ لبن وٌدد لولكٌددفل ْلةدد٘ف لًِددفخلًددّلبهثقددٞلل

ٗبنددد٘ب ٝللٗب٪ه دددٞللرددد لبهثفحددد لٗبهطددد٩ لبن وٌددد لولٗبه لكٚددد للودددٟلبه قددد ٙنللل

بن ثف يله ٗكلكىلًٍِٔلولٗبه ٩قٞلرٍِٚٔلةٔ النملةثف يلب د ب لمبدفل قددلللل

ةطدد٘ٙنلبه ٌوٚددٞلبه  وٌٚٚددٞلرفن كسددٞلبه ددِفلٚٞلبن ٌفكٙددٞلولسددفٍٓلفددٟللدد ٘كللللللل

لبهط٩ لبن وٌ لرلٌٓٚٞل ٗكٍٓل.ل

 اتالتوصي :  

ليفلم١٘لُ ف٢ لبهثخ لٙ٘ ٛلبهثفح لمبفلٙوٛ:

 ب٨ٓ ٌددفَلردد ً لفدد٘ لبه  ددىلخدد٩يلرددنبً لنلدد ب لً وددٍلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلللل

 ل.لٗة كٙ لبهط٩ لبن وٌ للوٟلنجنب٢ٔفلًّلخ٩يلبه  كٙ لبنٚ بُٟ
 نلدد ب ل هٚددىلن وٌددٟلبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞلمبنبحددىلبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلبن ٌددفك٠لل

ٗنلدد ب لفدد٘ لبه  ددىلفددٟلبن٘بقدد لبن ِ٘لددٞلرفن كسددٞللللللحدد٘يلكٚ ٚددٞلنجددنب١ل

 به ِفلٚٞل.
 ب٨ٓ ٌدفَلر ٌدىلردنً لة كٙثٚددٞله د كٙ لبن وٌد ل ثِددف١لب  ًدٞللودٟلنجددنب١لللللللل

فددد٘ لبه  دددىلسددد٘ب١لبه ن ٙدددٞل ٗلباٌ ٚدددٞلولخددد٩يلردددنبً لبه ٌِٚدددٞلبنِٔٚدددٞلل

 هوٌ وٍل.
 ٙلللل سدٔفلهد ٠لللمنٗكٝلبٓ ٌفَلكوٚف لبهرترٚٞلفدٟلنلد ب لبنِدفٓ لبه كبسدٚٞلٗة ك

بهطددف لبن وددّللدد  لبه  وددٍٚلبه ددِفلٟلرطنٙقددٞلة  ٌدد للوددٟلتٚددٞلبهدد  ل لللل

لبه لًوٟل.

 ٞل ةِ ٚدذل ٞل ٗنجدنب١ب ل  ُ دط ٍل ة كٙثٚد ٞل يف ةسدٔ  بهد  ل ل ٗ سد ل ةٌِٚد

ٕل ندفل ه ٠لبهطد٩ ل/لبن وٌد لرلوٚدٞلبهرترٚدٞلولللل به لًوٛ ّل هد  ن كبن يف ةدلث ل ًد

ة كٙللبند٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدٞلللفٟلجمفيل بهط٩ /لبن وٌ لحلٚفةٍٔلبنس قثوٚٞ

 رفن كسٞلبه ِفلٚٞل.
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 لقددد ل ٗكب لة كٙثٚدددٞلهوٌددد فكك لفدددٛلنلددد ب لب طددطلبه كبسددٚٞلرلوٚددف لللل

للبهرترٚددددٞلهو  دددددناللودددددٟلطنب٢ددددددلبه  لٚدددددنلبه دددددلًوٛلولٗطنب٢دددددلةق٘ميددددٕللللللل

 ٗكٚ ٚٞللن لبهل  لر ٘كٝلةسٍٔليفلةٌِٚٞلبه  ل لبه لًوٛل.
 ةٚددٞلبنِٔٚددٞلفددٟلةدد كٙللبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددٞللللمددنٗكٝلب٨ٓ ٌددفَلرفهل ددف١ٝلبهذبل

هوطد٩ لبن وٌد لقثدىلب  ًددٞلٗىلهدملهولسد للددّلقد كب لبهطد٩ لبن وٌدد لللللللل

ٗبه ِث٧لرفه  ٘رف لبه ٟلة٘بجٍٔٔللِ لٙثد ١ْٗلبه د كٙلل بخدىلف د٘يلبند٘ب لللللل

 به لِ٘ه٘جٚٞل.
 ب٨ٓ ٌدددفَلرقٚدددفسلبهل دددف١ٝلبهذبةٚدددٞلبنِٔٚدددٞلهوٌ وٌددد لولٗة ث ٔدددفلًدددّلر بٙدددٞلل

 ٍٓلٗح ٟل ثِف١لب  ًٞل;لنفلثفلًّلةلث للوٟل  ب١لبن وٌ لبه  كٙسٟل.نل ب 
 ٞلةدد كٙ لبهطدد٩ لبن وٌدد لًٗ وٌددٛلل لوددٟلب٨سددرتبةٚ ٚف لللبندد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚدد

ٚيدفلللددددلبه لًّلللُٔفلكفعلك ف١ٝلط٩رٍٔلبهذبةٚٞل بج ٌفلٚف لللٗب٪سفهٚ  ددددللًِٔ

ل كف ميٚيف(.

 : البحوخ املكرتحة 

 كبسدددددٞل ثدددددنلردددددنبً لولٗبسدددددرتبةٚ ٚف لة كٙدددددسٚٞلولفدددددٛلةٌِٚدددددٞلًٔدددددفكب لللل 

 جفً ٞلحو٘بْل.ل–به  لٚددنلبه ددلًوٛلهدد ٠لبهط٩ لبن وٌ لرلوٚٞلبهرترٚٞل
 ة دٌٍٚلرنُدفً لةد كٙثٟلقدف٢ٍللودٟلبه ٌِٚدٞلبنِٔٚدٞلبنسد  بًٞلن وٌدٟلبًد٘ب للللللللللل

ٌللل ٚددٞلًٔددفكب لندمددفالفدد٘ للللبه لِ٘ه٘جٚددٞلرفن كسددٞلبهثفُ٘ٙددٞلبه ددِفلٚٞله ِ

 به  ىل.
 نل ب لرنُفً له  كٙ لً وٌٛلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞللوٟلةٌِٚٞلًٔفكب لبه  ل ل

 به لًوٛل.
 كفدددعلًسددد ٠٘لبهل دددف١ٝلبهذبةٚدددٞلللةسدد ٔ اة ددٌٍٚلرددنبً لة كٙثٚددٞلً ِ٘لددٞلل

 . بنف و ٞلبه  وٍٚيفل ثِف١لب  ًٞلمبنبحىللً وٌٟلبن٘ب لبه لِ٘ه٘جٚٞهد ٠ل
 ٞلرنُدددفً لهطددد٩ لكوٚدددف لبهرترٚدددٞليفلللة دددٌٍٚل ه ٌِٚدددٞللبنددد٘ب لبه لِ٘ه٘جٚددد

 بهل ف١ٝلبهذبةٚٞلب٪كف ميٚٞ.

  العزبية : املزادع:أوال 
لبهث وٛ  - لٗح 2006ٝبرنبٍٓٚ لب٨س ق ف١ قف٢ٌٞ به ٚاٙف١ يف ًقرتحٞ (:ر  ر ض ه ٌِٚٞ لوٟ

 يف  كبسف  .بهثفُٜ٘ ب٪ٗي به   ط٩  ه ٠ ذم٘لبنف ٝ ٗب٨جتفٖ به لًوٛ به  ل  ًٔفكب 
ل.(111ً نول  -به  كٙل بنِفٓ ل.لٗطنق

ل - ل  لبه فف ٟ لبهرتر٘ٙٞل2005نرنبٍٓٚ لٗبن  ق ب  لبنِٔٚٞ لرفهل ف١ٝ لٗل٩ق ٔف لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ ل:ر )

ٗبهةد٘ألبهِ سٚٞله ٠لبن وٌ لٗط٩ لكوٚٞلبن وٌ لرفنٌولٞلبهس ٘ ٙٞلرولبجملوٞلبهرتر٘ٙٞلل

لولبهل٘ٙتل.75ولبه   ل19بجملو ل

 ٗبن  ق ب  بنِٔٚٞ رفهل ف١ٝ ٗل٩ق ٔف بهذبةٚٞ بهل ف١ٝل(:ر2005نرنبٍٓٚ لبه فف ٛ نبٍٓٚنر -
 به نرٚٞ رفنٌولٞ بن وٌ  كوٚٞ ٗط٩  بن وٌ  ه ٠ بهِ سٚٞلٗبهةد٘أ بهرتر٘ٙٞ

ل.(75(ولبه    19و ل بجمل وبهرتر٘ٙٞ بجملوٞٝ .بهس ٘ ٙٞ
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(:رلٗح ٝلًقرتحٞلفٟلبه ٚاٙف١لقف٢ٌٞللوٟلب٨س ق ف١له ٌِٚٞل2006نرنبٍٓٚللث لبه اٙالبهث وٟ  -

لجموٞل له ٠لط٩ لبه  لب٪ٗيلبهثف٠ُ٘رو لبنف ٝ ر ضلًٔفكب لبه  ل لبه لًوٟلٗب٨جتفٖلذم٘

ل(.111ولبه    لْجفً ٞلحو٘بل–به كبسف لفٟلبنِفٓ لٗطنقلبه  كٙلولكوٚٞلبهرترٚٞل

رلةٌِٚٞلًٔفكب لبه  وٍلٗبه  ل لٗبهثخ ل(ل:ر2013 مسٞولحمٌ ل مح ل ر٘ ابهٞبهق٘ب مح لحسّل -

ل.. بكلبه  فلهوِ نلٗبه ٘اٙعوللٌفْ

للٌفٙنٖ  - لبهلنٍٙ للث  لبه لًوٟل2005بمح  لبه  ل  لفٟ لبن فٍٓٚ لٗخنب٢ط لبه  وٍ ل ٗكٝ ل ثن (:ر

لبه  لجفً ٞ لًِ ٘كٝرو لر   ل ك ٘كبٖ لكسفهٞ لرو لبه فلن لبه   لطوثٕ له ٠ لً٘نلٗبه خ ٚى

لب٪ك ْ

لر    - للفط لبر٘ لبن نفٞلفٟلةٌِٚٞلًٔفكب ل2012 مسف١ لٗكب١ لبسرتبةٚ ٚف لًف ل ثنلبس ف بَ (:ر

لمبخففظٞل لب٪سفسٟ لبه فسع لبه   لطوثٞ له ٠ لبه لِ٘ه٘جٚف لًِٔفج لفٟ لبه لًوٟ به  ل 

لبه٘سطٟرولكسفهٞلًفجس  لولكوٚٞلبهرترٚٞلولجفً ٞلب٪آنل.

ل  - لبنسفلٚ  لبهذبةٚٞٗل٩ق ٕبافً ٞطوثٞلِ به وٌٛ(:ربه  ل 2011  ٩ْ يفلبه فًٞرفهل ف١ٝ

لل.(ل1 19بافً ٞلب٪س٩ًٚٞل لسوسٞلبه كبسف لب٨ُسفُٚٞل(ولجموٞبن د ب و

ول بكلبحلفً لرولبه قٍ٘ٙلبهودٜ٘ليفلبهل فرٞلٗبه  ل لبه لًوٛل(:ر2012  كنَل ف لحمٌ٘ لخ٘به ٝ -

 ل.هوِ نلٗبه ٘اٙعوللٌفْ
ول بكلبحلفً لرولبه قٍ٘ٙلبهودٜ٘ليفلبهل فرٞلٗبه  ل لبه لًوٛل(:ر2012 ٘ لخ٘به ٝ كنَل ف لحمٌ -

 .هوِ نلٗبه ٘اٙعوللٌفْ
ل  - لبها ثٟ لبحملسّ للث  لبن نيف به  وٍ ُظنٙٞ لوٟ قف٢ٍ ة كٙ  رنُفً  ف فهٚٞل(:ر2014بًى

لل ب ف ٞ بهرترٚٞ ً وٌف  بهطفهثف  ه ٠ بنِٔٚٞ بهذبةٚٞ بهل ف١ٝ ةٌِٚٞ يف ب٨ج ٌفلٛ
ل.(ل2 15ٗبهِ سٚٞول به وَ٘لبهرتر٘ٙٞ جموٞ

(:رلففلوٚٞلبس ف بَلف٘ لبه  ى فن ٙٞ/ة فككٚٞ(لفٟلةٌِٚٞل2012نميفْللث لبهلنٍٙلُ٘جيٟ  -

ب٪ ب١لبه  كٙسٟلًٗس ٠٘لبه  ل لبه لًوٟله ٠لبهط٩ لبن وٌ لر   لبه وَ٘لفٟلم١٘لبن فٙ ل

لبه لفٟ للنرٚٞ ل كبسف  لجموٞ لهوٌ وٍرو لبه    بن ِٚٞ لبهِ لو لٗلوٍ لبهثفه ل24رترٚٞ لباا١ لل(و

لل.برنبٙىل

ففلوٚٞلٗح ب ل كبسٚٞلقف٢ٌٞللوٟلبسرتبةٚ ٚف لبهل٘ك لل(:ر2012 نميفْلحمٌ لنرنبٍٓٚلبهنٙل -

لبهنٙفمٚف  لل ثٞ لهط٩  لبنِٔٚٞ لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ لةٌِٚٞ لبهرترٚٞليف لرلوٚف  لرو ةنر٘ٙف لجموٞ

ل ك ٘رنل-ا١لبهثفه لبهنٙفمٚف لولبجملو لب فًللل نللولبا

(:رلبةٌِٚٞلبنِٔٚٞلهوٌ وٌ لرلً خىل2009رًٟٚ٘لحمٌ لبهةخف٠ٗلولس٩ًٞللث لبه ظٍٚلحس   -

لج ٙ لذم٘لب ٩ لبه  وٍٚرولبهقفٓنٝلولًل ثٞل بكلبه لنلبه نرٟل.

ول بكلبه نٗقلرلة كٙللًٔفكب لبه  ل لًعل٣ًف لب٪ًثوٞلبه طثٚقٚٞ(ل:رل2011 لس ف ٝج٘ ٝل مح ل -

له ٘اٙعوللٌفْ.لهوِ نلٗب

لبه فف ٟ  - لحمٌ٘  لبمح  لرلوٚٞل2013جٚٔفْ لبهثٚ٘ه٘جٟ لر ث ٞ لبن وٌ  لبهط٩  لة كٙ  (:ر

ل لبه  كٙل لًِٔٞ لذم٘ لٗبجتفٓفةٍٔ لبه  كٙسٚٞ لٗثفكسفةٍٔ لحو٘بْ لجفً ٞ  كبسٞلل–بهرترٚٞ

ل(.27بجملو ل ل-(لباا١لبهثف106ُٟجفً ٞلبهل٘ٙتلولبه    ل–حفهٞرولبجملوٞلبهرتر٘ٙٞل

 به كبسٛ ٗبه خ ٚى به  ل لبه لًوٛ ةٌِٚٞ يف بهسفرنٝ ب٪س٣وٞ  ثن .(:ر2011ثٛل ح ٞلبحلفك -
لب٪ٗي طفهثف  ه ٠ به وَ٘ ًقنك يف  كسفهٞ .بنلنًٞ ًلٞ ً ِٙٞ يف بن ٘سط به  

ل.بهس ٘ ٙٞ به نرٚٞ بنٌولٞ بهقن٠و  َ جفً ٞ   لًِ ٘كٝو ًفجس  

(:رلب٨جتفٓف لبحل ٙثٞلفٟلختطٚطلٗةط٘ٙنل2005حوٌٟلبمح لبه٘كٚىلولحس لحمٌ٘ لر    -

لًِفٓ لبننحوٞلب٪ٗملولبهقفٓنٝلول بكلبه لنلبه نرٟل.للللل

لبه ثٚ ٠  - لفٟل2010خفه  لب٨جنب٢ٟ لبهثخ  لنٌفكسف  لبه نرٚٞ لبهودٞ لً وٌٟ لبس ف بَ لٗبقع (:ر

ل(ولً نل.108ٗبن نفٞلولبه   ل ل١ٝةط٘ٙنل  ب١لة٩ًٚذٍٓلبهود٠٘رولجموٞلبهقنب

لجنِٙ٘ٗ  - لبٙ   ل- ٙ ٚ  له خقٚدل2016ً٘كة  لب٨ج ٌفلٟ لبهثخ  لبه  ى لف٘  لنم (:ربن خى

ل.به د لب٨ج ٌفلٟروةنلٞلٓ فَلسٚ للث لبجملٚ ولبهقفٓنٝلولبننكالبهقًٟ٘لهورتلٞل

لجنِٙ٘ٗ  - لبٙ   ل- ٙ ٚ  لب2016٨ً٘كة  لبهثخ  لبه  ى لف٘  لنم له خقٚدل(:ربن خى ج ٌفلٟ

ل.به د لب٨ج ٌفلٟروةنلٞلٓ فَلسٚ للث لبجملٚ ولبهقفٓنٝلولبننكالبهقًٟ٘لهورتلٞل
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لحمٌ٘ لح فا٠ل  - لبهسٚ  (:ألففلوٚٞلبس ف بَلحقف٢ لبه ٌىلبهقف٢ٌٞللوٟلبه قٍ٘ٙل2014كمف

بهةٌِٟلفٟلةٌِٚٞلكىلًّلبه  ل لبه لًوٟلٗبه خ ٛلٗب٨جتفٖلذم٘لًف ٝلبه وَ٘له ٠لة٩ًٚذل

 (لُ٘فٌ .17(ولبجملو ل 6ولبه    لنحوٞلبٮل ب ٙٞلرلجموٞلبهرترٚٞلبه وٌٚٞبن
بكلبنس ٝلهوِ نل(:رلًِفٓ لبهثخ لفٟلبهرترٚٞلٗلوٍلبهِ للروللٌفْول 2007سفًٟلحمٌ لًوخٍ  -

ل.5ٗبه ٘اٙعلولأ

 بننحوٞ ً وٌٛ ه ٠ به وَ٘ ة كٙل يف بهذبةٚٞ بهل ف١ٝل(:ر2009  حسُٕ٘ لٚسٟ سفًٛ -
ل  ٟب٪ق جفً ٞ جموٞلرولب  ًٞ قثى به ُٚف ب٪سفسٚٞ لبٮُسفُٚٞ به وَ٘ سوسوٞو  بجملو و

للللل.ُٙ٘ٚ٘للبهثفُٛو به    ل نو بهثفه 

ل - لً٘فدلر فكٝ  ل ثنلرنُفً لة كٙثٟللوٟلًٔفكب لبه  ل لبهِفق لفٟل2012سٔٚوٞلبه سفسوٞلو (:ر

رولجموٞلجفً ٞلبهِ ف لةٌِٚٞلبه  ل لبه لًوٟله ٠لطفهثف لبه  لبه فلنلب٪سفسٟلفٟلب٪ك ْ

ل(.26ه٫فف ل به وَ٘لب٨ُسفُٚٞ(ولبجملو ل 

  بك :لٌفْ بن وٍولٗةلٓٚى نل ب  يف به  وٍٚ ة نٙ ل(:ر2004 كف ٍلبه  ٩ٜٗ حمسّ سٔٚوٞ -
ل.به نٗق

ل  حمٌ   ف  - لبهل ف2005ٝ١ ف   ٗ ثِف١ قثى ٗببه وَ٘ ً وٍ ٙ ككٔف كٌف بهذبةٚٞ (:ر
لةق٘ميٚٞ" ب  ًٞ  به نرٛ به٘طّ يف بهرتٙٞ ً ٘قف  به فسع به وٌٛ بن٧تن ." كبسٞ

لبهثفُٛو ٗبحلو٘يو به  فٚص  يف ب٨مسفلوٚٞو به وٌٚٞو هورترٚٞ بن نٙٞ باٌ ٚٞ بجملو 
ل  سطل 3 ٙ٘هٚ٘ 31 ًّ به رتٝ

لقِ ٙو ٟ  - لنرنبٍٓٚ لبهقوٚ ٙٞل2014لفًن لبن وً٘ف  لً ف ك لٗبس ف بَ لبه وٌٟ لبهثخ  (:ر

ل.5 بكلبنس ٝلولألُٗٚٞروللٌفْلوٗب٨هلرت

لقِ ٙو ٟ  - لنرنبٍٓٚ لبهقوٚ ٙٞل2014لفًن لبن وً٘ف  لً ف ك لٗبس ف بَ لبه وٌٟ لبهثخ  (:ر

ل.5ٗب٨هلرتُٗٚٞروللٌفْلول بكلبنس ٝلولأ

(:رلبهثخ لبه وٌٟلبهلٌٟلٗبهِ٘لٟروللٌفْلولب٨ك ْول بكل2009لفًنلقِ ٙو ٟلٗبميفْلبهسفًنب٢ٟل  -

ل.2009بهٚفاٗك٠لبه وٌٚٞلهوِ نلٗبه ٘اٙعول

(:رلبهثخ لبه وٌٟلبهلٌٟلٗبهِ٘لٟروللٌفْلولب٨ك ْول بكل2009لفًنلقِ ٙو ٟلٗبميفْلبهسفًنب٢ٟل  -

ل.2009بهٚفاٗك٠لبه وٌٚٞلهوِ نلٗبه ٘اٙعول

(:ر ثنلة ٌٍٚلبسرتبةٚ ٚٞلهو  وٍٚلب٨هلرتُٟٗلقف٢ٌٞللثوٟل2011لث لبه اٙالطوثٞللث لبحلٌٚ   -

 لًٗٔفكب لبه ِظٍٚلبهذبةٟلهو  وٍللوٟلكىلًّلبه ٘هٚ لر ل سفهٚ لبه  وٍلبهِ طلل لبه٘ٙ

لبه لًوٟل لبه  ل  لًٔفكب  لٗةٌِٚٞ لىلبةٚف  لبنِظٍ لب٨هلرتُٟٗ لبه  وٍ لٗبسرتبةٚ ٚف  للبه خ ٚى

ل(لولِٙفٙن.2 (لولباا١ل70جفً ٞلبنِ ٘كٝلولبه    ل–جموٞلكوٚٞلبهرترٚٞل

لبهل ف2014ٝ١لث لبه  ف ل رٟلً٘ه٘   -  ًّ لِٚٞ ه ٠ به كبسٛ فدرفه ٘ب ل٩ق ٔف ٗ بهذبةٚٞ (:ر
 ً ِٙٞ مب ٘سطف  به ٩ًٚذ ًّ لِٚٞ لوٟ ًٚ بُٚٞ بن ٘سطل كبسٞ به  وٍٚ ًنحوٞ ة٩ًٚذ

ل(لسثٚ ٌ .17ٗكقوٞرولجموٞلبه وَ٘لبٮُسفُٚٞلٗب٨ج ٌفلٚٞلولبه   ل 

لٗ خنْٗ  - لرفه  ل لبه لًوٟله ٠لطفهثف ل2013لث لب لبهثق ٟلو لبهقٍٚلب٨ج ٌفلٚٞلٗل٩ق ٔف (:ر

لبه نرٚٞللقسٍ لبجملوٞ لرو لبهطف٢  لجفً ٞ لفٟ لٗبه ف ٙف  ل كف ميٚف  لبن  ٘قف  لب ف ٞ بهرترٚٞ

ل(.6ه ط٘ٙنلبه  ٘قلولبه    

لرفه  ل لبه لًوٛله ٠لطفهثف ل(:ر2013 لبهثق ٛلٗ خنْٗلث لب ل - لبهقٍٚلب٨ج ٌفلٚٞلٗل٩ق ٔف .

لبهطف٢  لجفً ٞ ليف لٗبه ف ٙف  لبن  ٘قف  لب ف ٞ لبهرترٚٞ لبجملوروقسٍ له ط٘ٙنلو لبه نرٚٞ ٞ

ل.6به  ٘قولبه   

 به وٍ لٌوٚف  ةٌِٚٞ يف نسرتبةٚ ٚٞلبن  فرٔف  بس ف بَ (ل:رل ثن2010لث به اٙالبهقطنبٜٗل  -
 ًفجس   كسفهٞ .ب٪سفسٛ بهثفًّ به   ط٩  ه ٠ يفلبه وَ٘ به لًوٛ به  ل  ًٗٔفكب 

ل. اٖ بٮس٩ًٚٞو بافً ٞ   لًِ ٘كٝو

لبهدففن٠  - لس   لرّ لٓفلى لٗ لبحلسِف٠ٗ لكلٚ  لٗرفح ل2005لوٟ لً لًى لثفكس (:ربن وٍ

ل.نجنب٢ٟر اٝلولفوسط لو بكلبهل ف لبافً ٟل

لحمٌ للوٟل  - لمح بْ لحمٌ٘ لدموٞلو لففلوٚٞلرنُفً لة كٙثٟلًقرت لفٟلم١٘ل2011لِفٙف  (:ر

لب لن وٟ لبنِٔٚٞ لبهل ف١ٝ له ٌِٚٞ لبه  وٍٚ لا٘ ٝ لبن ٚفكٙٞ لربنس ٘ٙف  لب٪سفسٟ لرفه  وٍٚ لله وَ٘

ل2011جموٞلبهرترٚٞلبه وٌٚٞلولبه   لبهثفه لولبجملو لبهنبرعلل نلولٙ٘هٚ٘ل
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لبه٘ٓف   - للث  لحمٌ  لٗب٪ ب٥ل2007ففطٌٞ لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ لةٌِٚٞ لفٟ لًقرت  لف فهٚٞرنُفً  (:ر

لبن نٙٞل لباٌ ٚٞ لرو للٌفْ لرسوطِٞ لب  ًٞ لقثى لبه وَ٘ لً وٌف  لهو  ل  لبنٌِٟ به  كٙسٟ

ل.(ولسث ٌ ل3 10هورترٚٞلبه ٌوٚٞلولجموٞلبهرترٚٞلبه ٌوٚٞلول

ل ف١ٝلبهذبةٚٞلب٪كف ميٚٞلٗحم  بةٔفلرولبن٧تنلبه ٗمل(:ربهثِٚٞلبه فًوٞلهو1999ف خٟلبهاٙف ل  -

بهسف سلوًنكالبٮكلف لبهِ سٟلج٘ ٝلبحلٚفٝل:لة٘جٕلقًٟ٘لهوقنْلبحلف ٠لٗبه  نّٙلولكوٚٞل

ل.بهرترٚٞلجفً ٞلل لمشلل

 هٌِ٘ىلج ٗفقف ة وٌٚٚٞ ٗح ٝ ة كٙل  ثن(:ر2013 (ْبحلٌنب ٗحمٌ  -ط٩فخٞ فنبس -
لبهذبةٚٞ بهل ف١ٝ ةٌِٚٞ ٟلو ب٨ُ  فهٛ بن نيف به  فلى  ه٫فف  بهِ ف  جفً ٞ جموٞرو

ل(ل.2 27لبجملو  ولب٨ُسفُٚٞ به وَ٘

لرلن  - لحمٌ  لٗ لل٘ب  لبر٘ لهوِ نل2012فنٙفي لبنٚسنٝ ل بك لب٨ك ْو لو للٌفْ لبٮجنب٢ٟرو لبهثخ  ل:ر )

للللل.ٗبه ٘اٙعل

ل كاٙفْ  - لجٚ٘فن٠ لبهرتر2012ٟٙ٘كف٠ لبهثخ  لرول-(:ر لٗبه طثٚقف  لهو خوٚى ةنلٞللك فٙف 

ل ٩ لبه ّٙلحمٌ٘ لل٩َوللٌفْلول بكلبه لنل.

لرو ْ٘  - لسفمل للٚى لبه لًوٟل2010ك٘ثن لبه  كٙل لبنٌفكسف  لبه وَ٘ لً وٌٟ لنةقفْ لً ٠ (:ر

لبهوقف١لبهس٠ِ٘لب فًللل نل:لةط٘ٙنلبه  وٍٚل ٗل٩ق ٕلمبس ٠٘لبهل ف١ٝلبه  كٙسٚٞله ٍٙٔلرو

ل.ك٦ٜلٗ فىلجلً طوثف لولبهس ٘ ٙٞل

جموٞللوَ٘لل(:ربهثخ لبه  خوٟل س لهوٌٌفكسف لبهرتر٘ٙٞلهوٌ وٌ رو2006حمٌ لبه كٙ ل  -

ل(.32بهرترٚٞلولبه    

لبهقفل٘   - لبرنبٍٓٚ لو لخبٚت لبهثخ ل2012حمٌ  لًٔفكب  له ٌِٚٞ لًقرت  لة كٙثٟ لرنُفً  ل ثن (:ر

بٮجنب٢ٟله ٠لً وٌٟلبه كبسف لب٨ج ٌفلٚٞلفٟلبٮك ْرولجموٞلبنوملس ٘ ل به وَ٘لبهرتر٘ٙٞل

لللللل.24(ول٩4ًَٚٞ(لولبه    ٗب٨س

لبهقفل٘   - لبرنبٍٓٚ لو لخبٚت لبهثخ ل2012حمٌ  لًٔفكب  له ٌِٚٞ لًقرت  لة كٙثٟ لرنُفً  ل ثن (:ر

بٮجنب٢ٟله ٠لً وٌٟلبه كبسف لب٨ج ٌفلٚٞلفٟلبٮك ْرولجموٞلبنوملس ٘ ل به وَ٘لبهرتر٘ٙٞل

لللل.24(ول4َٗب٨س٩ًٚٞ(لولبه    

لب - للث  لحمٌ٘  لكٙف و لبر٘ لحس  لبه فٚىل2005حلٌٚ  حمٌ  للوٟ لقف٢ٍ لة كٙ  لرنُفً  (:ر ثن

لبٮك ْر لفٟ لب٪سفسٟ لبهنبرع لبه   لطوثٞ له ٠ لبن ككٞ لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ لةٌِٚٞ لفٟ للبن٘جٞ

ل(.2 20رتر٘ٙٞلولجفً ٞلبنِ٘فٚٞولجموٞلبه وَ٘لبهِ سٚٞلٗبه

للل.لبه لنلبه نرٟ(:رلًٔفكب لبهثخ لبهرتر٠٘لرولبهقفٓنٝلول بكل2007حمٌ للث لبهنباقلنرنبٍٓٚ  -

كل(:رلبهِظنٙٞلٗبهثخ لبهرتر٠٘لفٟلةلِ٘ه٘جٚفلبه  وٍٚرولبهقفٓنٝلول ب2013حمٌ للطٚٞلمخٚل  -

ل.لبهسخف لهوطثفلٞلٗبهِ نلٗبه ٘اٜ

لًٔفكب لبه  ل لٗسنلٞلبهث ٙٔٞلٗحقف٢ لة كٙسٚٞل(:ر2012 كٙفْلحمٌ لٓفلٍ - لأر لًل ث2و ٞلو

ل.لبه ٩ لهوِ نلٗبه ٘اٙعولبهل٘ٙت

به وَ٘كوٚٞطوثٞه ٠به فًٞبهذبةٚٞرفهل ف١ٝٗل٩ق ٕب٪كف ميٛبه لٚ (:ر2010 خفه حمٌ ري -

ل(.2 24بٮُسفُٚٞ(لبه وَ٘ه٫فف بهِ ف جفً ٞجموٞجفً ٞبهثٚتويفبهرتر٘ٙٞ

ل  - لنرنبٍٓٚ لط٩ ل2006حمٌ٘  له ٠ لبه  كٙل لرقود لٗبٮحسفس لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ لً  ق ب  (:ر

 لكوٚف لبهرترٚٞلفٟلً نلٗسوطِٞللٌفْلرولجموٞلبهثخ لبهرتر٠٘لولبن وٌ ل كبسٞلًقفكُٞلر

 (ل.ل2(لولل   5ً ٔ لبه كبسف لبهرتر٘ٙٞلولجفً ٞلبهقفٓنٝلولبجملو  
ل ثنلرنُفً لة كٙثٟلًس ِ لنملبهق صلبهقن ُٟلفٟلةٌِٚٞلبه  ل ل2007حمٌ٘ لل ٙ ف   - (:ر

ل ٘كٝرولجفً ٞلبه ً٘نلب٪ كْ.به لًوٟله ٠لطوثٞلبه  لبهثفًّلرولكسفهٞل ك ٘كبٝلر  لًِ

لل٩ُٗٞ  - لٗل ٚد ل ابيو ل ر٘ لً فٗٙٞ  رفه فلوٚٞ ٗل٩ق ٔف بن كسٚٞ به  بهٞل(:ر2010حمٌ٘ 
 جفً ٞ روجموٞ كر  حمففظٞ يف ب٪سفسٚٞ بن بكس ة٩ًٚذ ًّ لِٚٞ ه ٠ بن ككٞلبهذبةٚٞ
ل(4 ل36و ً د

ل2013ً حتلحمٌ لحسّل ف   - لففلوٚٞل ٘ىلجلن ٙوسْ٘لهو  وٍٚ ًّل جىلب٨س ف بَلفٟل(:ر

لبهثفُٟل لبه   لط٩  له ٠ لبه وَ٘ لًف ٝ لفٟ لٗبه خ ٚى لبه لًوٟ لبه  ل  لًٔفكب  لر ض ةٌِٚٞ

ل(.16(ولبجملو ل1بن ٘سطلرفنولٞلبهس ٘ ٙٞلرولجموٞلبهرترٚٞلبه وٌٚٞلولبه    
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(:ر ثنلة كٙ لًقرت لفٟلف٘ لبه  ىللوٟلةٌِٚٞلً فكفٔفلًٗٔفكبةٔفل2010ًنفتلحمٌ لكٌفي  -

لب٨ر  ب٢ٚٞرب٪ ب لرفننحوٞ لبهنٙفمٚف  لًٗ وٌٟ لبن وٌف  لبهطفهثف  له ٠ لذم٘ٓف لٗب٨جتفٖ ل٢ٚٞ

ل(لولباا١لبهثفُٟلولُٕٙ٘ٚل.159 كبسف لفٟلبنِفٓ لٗطنقلبه  كٙللولبه    

ليف به خلٍ ًٗنكا بهذب  مب َٔ٘ ٗل٩ق ٔف هوٌ وٍ بهذبةٚٞ بهل ف١ٝل(:ر2004 لبه ٩  ر٘ لًس  -

ل.ب٪آن جفً ٞ بهرترٚٞ كوٚٞ -بهرترٚٞ جموٞ بهسفرقٞو ٝٗب   باِل ً د ٜ م١٘
ل.1(ل124 

ل  - لٗ خنْٗ لبهسٌٚع للث  لٗبهطثعل2014ً ط ٟ لهوِ ن لبه لن ل بك لو للٌفْ لبٮجنب٢ٟرو لبهثخ  للل(:ر

ل.ل2أ

(:رلٗثٚقٞلبس  نبقلًس قثىلبه ٌىلبهنر٠٘لفٟلبه ٗيل2000ًل  لبه نرٚٞلبه نرٟله ٗيلب وٚ ل  -

ب٪لةف١لمبل  لبهرترٚٞلبه نرٟله ٗيلب وٚ لولبهنٙف لولًطث ٞلًل  لبهرترٚٞلبه نرٟله ٗيل

 WWW.ABEGS.ORGب وٚ لل ل
كٙ للوٟلبهل فرٞلبه لًوٚٞلفٟلةٌِٚٞلبه  ل لبه لًوٟله ٠للِٚٞل(:ر ثنلبه  2010ً٘فدلر فكٝل  -

ًّلطفهثف لكٙف لب٪ط فيلفٟلجفً ٞلبحلس لرّلط٩يلرولجموٞلبنوملس ٘ لوبه وَ٘لبهرتر٘ٙٞل

لٗبه كبسف لبٮس٩ًٚٞل.

(:رلةقٍ٘ٙل  ب١لبهطوثٞلبن وٌ لفٟلكوٚٞلبهرترٚٞل2005ُفجٟلكج لسلنوُف٢وٞلدمٚ لب ابُ بك  -

لباٌ ٚٞلبن نٙٞلهورترٚٞلجبفً ٞل ب٪ق ٟلفٟلم١٘لك فٙف ل  ب١لًقرتحٞلن وٍلبنس قثىرو

ل(.8 4ولجموٞلبهرترٚٞلبه ٌوٚٞلوللبه وٌٚٞ

لبه  ْ٘  - ل  ف١ل2012ُف ٙٞ ل بك للٌفْو لبه  ل رو لٗةٌِٚٞ لبه  كٙل لفٟ لبحل ٙثٞ (:رب٨جتفٓف 

لهوِ نلٗبه ٘اٙعل.

رنُفً لة كٙثٟلًقرت له ٌِٚٞلبه  ل لبه لًوٟل(:رل2009ُف ٙٞلمس فْلهط لب لولل فاللطٚٞل  -

لهورترٚٞل لبن نٙٞ لباٌ ٚٞ لو لبه وٌٚٞ لبهرترٚٞ لجموٞ لبه وَ٘رو لبن وٍ لبهطفه  له ٠ ًٗس ٘ٙفةٕ

ل(لول ٙسٌ ل.4(لولبه    12به ٌوٚٞلولبجملو ل 

لٙ ق٘   - لُفٙ  لٗبه خ ٚىل2012ُففذ لبٮدمفا لر بف ٚٞ لٗل٩ق ٔف لبن ككٞ لبهذبةٚٞ لبهل ف١ٝ (:ر

كف ميٟله ٠لط٩ لكوٚف لجفً ٞلبنوملخفه لفٟلرٚ ٞل بنٌلوٞلبه نرٚٞلبهس ٘ ٙٞ(لجمو٘لب٪

ل(ل ٙسٌ 3 13به وَ٘لبهرتر٘ٙٞلٗبهِ سٚٞلولبجملو ل

ل بكلبه لنلهوِ نلٗبه ٘اٙع2004ٙ٘س لقطفًٟل  - لبهِظنٙٞلبن نفٚٞلب٨ج ٌفلٚٞلٗةطثٚقفةٔفرو لل(:ر

للٌفْلولب٪ك ْل.
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