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 قائنة مكرتسة باملستويات املعيازية الالشمة لتطويس 
 ميَر تهيولوديا البياء لطالب املدزسة 

 املعنازيةالجاىوية الصياعية 

 املستخلص: 
هدد ا بحث دد  لت بح ٌىلددا لت مقٖحددْ ملستوددْ اقعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بحٝ ملددْ ح  ددٌٍ      

ٕع  هَددى مدددق    ملددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ ح ددٝ  بع توددْ بحنقعٌٍددْ بحرددجق َْ بعةحقتٍددْ          ، ًاجددق

بحثقو  ا تبودْ ًذبهَدا بٞياَدقل ًبحث دٌرت بحتاٌٍدْ بع نث دْ ملسدقي بعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ          

ًن ٌٍ  بعجقهت ، ًع َسْ حذحك مت بو دٝص مقٖحْ اقعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحٝ ملْ ح  دٌٍ   

ذحددك ملددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ ح ددٝ  بع توددْ بحنقعٌٍددْ بحرددجق َْ بعةحقتٍددْ ، ً ددٓ  ددٌٕ         

ٌٍىلددٓ بحثقوددد  ا دد ًتّ بٜ دددقيّ اج ددقٖت بحث ددد   ددٓ بحةحدددا  هددٓ ن دددٌٍ  بعددجوت    دددٌٕ       

ملدددق ٍ جقودددت ملددد  مل  هثدددقل ودددٌ  بحةحدددا    -بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ ح دددٝ  ربرددد  بحثجدددقٕ   

 بعةحقتِ.

 .نوجٌحٌاَق بحثجقٕ – ن ٌٍ  بعجوت –بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحوهحقل بعف قوَْ : 

Proposed list of standard levels required for the development 
of a building technology curriculum for industrial  

high school architectural students 
Youssef  Ahmed Abdel-Moneim Ahmed 

Prof. Magda Mustafa 
Prof. Ebrahim Saber 

Abstract  

The aim of the research was to find a proposed list of the 
standard standards required for the development of the building 
technology curriculum for the students of the industrial industrial 
secondary school. Accordingly, the researcher studied and analyzed 
the literature and educational research related to the standard level 
and curriculum development. As a result, In light of this, the 
researcher recommends the need to benefit from the results of the 
research in the work on the development of the curriculum in light 
of the standards of the students of the construction specialization - 
commensurate with the requirements of the market For the 
architect. 

key words: Standard levels - Curriculum development - 
Building technology 
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 ةمكدم  :                      

ن بح  دٌت بعدذها بحددذِ وسسدى بح ةهددَر   بحسد ن بحٌبود  ًبحةثدد ٍ  مد    دد        ل

افق هَددْ  هددٓ  وددهٌ  ًندد   ًملجددقهت بح دد تٍح   أَدد  بع بوددا ً يِ لت        

  ْ ًمد  ودقهحه هدذي بح  دٌٜل        ،ظوٌت ذبٌٜل نسجَْ ًبا حق َدْ ًبم ردقيٍ

ْ بسبرددٌي  هدٓ بعةهٌملددقل ًبودد   قٖوق  صبدقي بح سجَددقل اثددوا ملثقسد    ودد    

عٌباودددْ مل  هثدددقل بحةرددد  بسبدددقحُ ًملددد  هجدددق اددد  ل  هحَدددْ ن دددٌٍ  بحةحهَدددْ   

  بحتاٌٍْ ً  ملس مل وق بعجقهت بح تبوَْ.

ًععدد بمل عددق ٍ رددل اددى بحةردد  بسبددقحُ ملدد  ن ددٌت ودد ٍ     ق ددْ صبددقٜل       

 دقن حببملدقمل    بعة  ْ ًملدق ٍ حَدب ادى ملد   دٌتّ    دقا بٜنردقٜل ًبح وجٌحٌاَدق،        

 هُ  ا  ملْ ن ٍ   ن ذب فغ حجفيوق ملوقعْ مل ملٌمدْ ادا بٞملدر  ن نٌب دت     

بح ةهدَر بحفد    هت قذحك بح غدَ  ا  دٌٍ  ملجقهسودق بح تبودَْ اردفْ  قملدْ ًملجد       

ٕ   ارددفْ بعيدد    قل بح وجٌحٌاَددْ ً مل  هثددقل وددٌ       ملدد   خقىلددْ ملددق ٍدد ٝ

 (2007، بحةحا. )سةثْ حبٌرت بح ةهَر بحف ،بحسقه ّ

بع سددا ملردد هس بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ لت صبددقٜل بحةهددٌ  بٜم رددقيٍْ      ًمدد 

ًبإلا حق َْ ًاة هق لت بحةهدٌ  بحجفيدَْ ًبحتاٌٍدْ، وَد  ٍيد ةحا بعرد هس       

ارٌتّ صبق ٍْ  ٓ بخ ثقتبل بحذ قٕ ًنسٌٍر بح  رَا ًبخ ثدقتبل بٜدبقهدقل   

م دق  بح ةهدَر،    ًبعٌَي، ًممق وق    هدُ بع سدقي ملفودٌ  بعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ لت     

هددددٌ  عددددى ً ددددٓ  ددددٌٕ بح  دددد ٍقل بحةهحَددددْ ًبح وجٌحٌاَددددْ،  ىلددددث ه بحةحهَددددْ  

بح ةهَحَددْ ن  حددا مليددٌٗحَْ ل دد بي  ندد  بعيدد سثا،  ددٓ  ددقا ٍ  هددت بزبددٌيّ       

بحثقملهْ  ٓ  ا ملجقوٓ بسبَقّ، ً  ظا ظوٌت اةض بح  د ٍقل بحسٌملَدْ ملندا    

 ْ لحدددُ بح  دددٌتبل  لمقملددْ بعثددد ً قل بحةحٝمدددْ ًبح  دددٌي بٜم ردددقيِ اقإل دددق 

 ( 2005، مح  بعو ِ بحةهحَْ بحيت نيٌي بجمل ح . )

ًنثدددو  ملرددد  و  ددددْ مل جقملَدددْ ملدددد   ادددا ن ددددٌٍ  بحةحهَدددْ بح ةهَحَددددْ      

بحةقعَددْ  Standardsًملوٌعقنوددق ًذحددك  ددٓ  ددٌٕ و  ددْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ      

 ٓ بح ةهَر اقنده   Total Qualityًبحسٌملَْ  قسبقاْ ح  سَق بزبٌيّ بحثقملهْ 

ْ ًحَيه  قعٌٍْ متثَقمل مل  مل  هثقل بٞحفَْ بحنقحنْ ًتغثْ  ٓ بٜتنسدقٕ   وقوَ

مليدد ٌٍقل بح حَددب ًبزبددٌيّ  ددٓ بع توددْ بعردد ٍْ، نثجدده بح ًحددْ  هددٓ  ق ددْ      

بٞىلة ّ  هيفْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ًبٜ  حقي ًبزبدٌيّ. ًمد  وعده بعيد ٌٍقل     

بحسدد بت ًبعودد حا بعةَقتٍدْ اوددن  ملدد  بح مٍَدد  ملدد  امعدت بحوددن ٍ  ملدد  ىلددمعةٓ   

بحددذٍ  ٍثدد ًن مهسوددر ً دد   ت ددقهر  دد  بعددجوت ارددٌتنى بسبقحَددْ نرددحَحَقمل          

   (2006، ًضب ٌٔ ًمَقوَقمل. )ىلٝح    ْ

هجقك مليهحْ  وقوَْ    هر بعجقهت نسد  ادمن بعدجوت بزبَد  هدٌ ملدجوت ملد ن        

مقاا إل قيّ بحجع   َى،  ًل دقيّ ن دٌٍ ي  هدُ بحد ًب  ملدق ٍ جقودت ً مليد س بل        
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 ، ًبعي س بل بحةهحَْ، ًبو َقاقل بجمل ح ، ًنٌاوقل بٞملْ، ًغ هق مل  بحةر

   (2006، بحةجقىل  بحيت ذبور و  ْ و  بعجوت   بجمل ح . )ضبحٌي بح ث 

ًٍ نثط ملفودٌ  ن دٌٍ  بعدجوت ملفودٌ  بعدجوت ذبندى  دقح  ٌٍ  ٍثدحا أَد           

ْ سددقملهْ  جقىلدد  بعددجوت ملدد  بٞهدد با لت بح سددٌٍر ًحددذحك  ددين بح  ددٌٍ   حهَدد   

ذحددك ٞعددى  جدد  ن دددٌٍ  بعجددقهت بح تبوددَْ ٜادد  ملددد  ن ددٌٍ  بعسدد تبل ًبحو دددت         

بح تبوَْ ًند   بح د تٍح ًبحٌودقٖا بح ةهَحَدْ ًبٞعثد ْ ً ودقحَت ًًودقٖا        

   (2005، بح سٌٍر. )وهحُ بحٌ َا

بحةحدا   ِ  نمهَا مٌ بح ةهَر بحرجق ُ بعةحقتِ مل بتسٞهحَْ يًت  ًعع بمل

ً  بحٝ ملددْ  قل بح جحَددْ بٜم رددقيٍْ ًبٜا حق َددْ ًبعيددقهحْ     ح جفَددذ ملثدد 

 ىلددثس ً ٍددقيّ بإلع ددقي ً ٍددقيّ بحدد خا بحسددٌملُ،      ْبحجوددٌب اقم رددقيٍقل بح ًحدد  

ذب ٍدد  بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ عجددقهت بح ةهددَر بحنددقعٌِ بحرددجق ُ   دد ًتّ مله ددْ    

ًذحك ً ق  وح  هحَْ، ًا بملت نةهَحَْ ملجقوثْ نهيب بو َقاقل ودٌ  بحةحدا   

 بح ثََ  ً بحثجقٕ.   صبقي

ىلدددٌتّ  ملٛسددد بل تملبٍدددْ نردددق    هدددُ  ملدددجوت  نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ ملةدددقٍ ً

 نودٌن  هَدى  جثغدُ  ن  ٍ، ذب ي بحرٌتّ بعنهٓ بحديت  / ملٛس بلملٌبىلفقل / س ًط 

ضبودددددقل  ً ملسدددددقٍَح حه ودددددر  هدددددُ ادددددٌيّ    ، ًهدددددُ   جقىلددددد  ذحدددددك بعدددددجوت  

حهٌىلدٌي   ق ً قعَدق ٍ ر بٜنفدق   هَودق ضبهَد    (1998بعجوت".)ملر فُ  ث  بحيٝ ،

لت تٍْٚ ًب  ْ ع خٝل بحجعق  بح ةهَحُ ًطب اقنى، حغقٍْ ذبسَق  ه ب دى  

ْ  بعجثٌيّ ًبحٌىلٌي ًنهثَدْ مل  هثدقل ودٌ  بحةحدا بعةحدقتِ        اى حهسٌيّ بحثدقمله

 اس ق  بح ثََ  ًبحثجقٕ.

 : مشهلة البشح- 

     َ ْ  هددُ بحدد غر ملددد   هحَددْ بعدددٌبي بح وجٌحٌاَددْ اقع تودددْ بحنقعٌٍددْ بحردددجق 

بعةحقتٍْ   ل  بي بحةقملا بحف  بعقه    صبقي بح ثََ  ًبحثجقٕ ، لٜ هذي بعجقهت 

نف سددد   جددد  نردددحَحوق ًن ٌٍ هدددق لحدددُ ملةقٍ /مليددد ٌٍقل ملةَقتٍدددْ ح   ٍددد    

طب اقل بحةحهَْ بح ةهَحَْ اقح ةهَر بحرجق ُ ، ممق ن نت  هَدى ًادٌي مردٌت    

ملددق  -ربردد  بحثجددقٕ  -قتِ   ل دد بي خ  ددُ بح ةهددَر بحنددقعٌِ بحرددجق ُ بعةحدد 

 ٍ جقوت مل  مل  هثقل وٌ  بحةحا بعةحقتِ.

  : سؤال البشح 

   ملددق بح رددٌت بحةهحدددُ ح ْ اقعيددد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بحٝ ملدددْ ح  ددٌٍ  ملدددجوت    سقٖحدد

 ؟نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ح ٝ  بع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقتٍْ 

  :ٍدف البشح 

   ْبح ٌىلا لت مقٖحد  ٝ  ملدْ ح  دٌٍ  ملدجوت نوجٌحٌاَدق     اقعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ بح

 اقع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقتٍْ. -ح ٝ  ربر  بحثجقٕ -بحثجقٕ 
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 أٍنية البشح  : 

        ٌٍقعد بتس  ا ملجدقهت بعدٌبي بح وجٌحٌاَدْ    م  نيدور ع دقٖت هدذب بحث د    ن د

بعةحقتٍْ عٌب ثْ بح  ٌتبل بسب ٍنْ ملسقي نوجٌحٌاَدق  بحنقعٌٍْ بحرجق َْ 

 بحثجقٕ.  

   ميود   وَ   بعوقتٔ بعةحقتِ يبٕميو  ذبيا بٞي ٌٍقل بعةَقتٍْ ع ٌٕ ب

ُ  ملدق بو د بملوق حه ور  هدُ ادٌيّ بعجدقهت بح تبودَْ ملد  وَد         نةهحدى   ٍجثغد

 ٞ ُ عودق ذبد ي ملددق    يبٕ بع ٌمد   حددق  ًعدٌ  ب ن   هدٓ بعةهددر ً هدٓ بع توددْ    ٍجثغد

 .ٍيةَق بت ذبسَسى

 شح:ميَذية الب 

ُ ًٍيددد د     بح تبودددْ بحجع ٍدددْ    دددا  ملددد   بعدددجوت بحٌىلدددفُ بح  هَهددد 

   :  ن حنا بحيتضبقًت بحث   

 ن ٌٍ  بعجوت 

   ٝبع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ  خرقٖ  ن 

 بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ حهحجوت 

   ٝ بع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقتٍْنوجٌحٌاَق بحثجقٕ ح 

 : إدساءات البشح 

عةَقتٍدددْ بحٝ ملدددْ ح  دددٌٍ ملجوت نردددحَر مقٖحدددْ اقعيددد ٌٍقل بحه ٌىلدددا لت 

ٜادد  ملدد  بح  دد   لت صبحٌ ددْ ملدد  ب ددقًت ً سددقمل حهد ددٌبل  بحثجددقٕ نوجٌحٌاَددق

 :   بح قحَْ

   :مل    -:بح تبوْ بحجع ٍْ ح  ٌٍ  بعجقهت ً

   ٌن ٌٍ  بعجوتملفو. 
 يًب ُ ًملربتبل ن ٌٍ  بعجوت 
 وح ن ٌٍ  بعجوت  
 منقذي ن ٌٍ  بعجوت 
 ا  ددٌٍ  تاٌٍددْ ًبٞحبددقرت بحةهحَددْ بع ةهسددْ  يتبوددْ ًذبهَددا بٞياَددقل بح

 بعجوت.
   ٕوقحَت ن ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجق  

  :ربردد   -يتبوددْ خرددقٖ  نددٝ  بع توددْ بحنقعٌٍددْ بحرددجق َْ       - قعَددقمل

 بحثجقٕ

 ٓبحجحٌ بزبيح 
 بحجحٌ بحةسا 
   ٓ بحجحٌ بٜا حق 

   ُبحجحٌ بٜعفةقح 



 م2019.. يناير              الثالث عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
259 

 بح تبوْ بحجع ٍْ حهحي ٌٍقل بعةَقتٍْ   :حنقمل ق:-  

  ْبعي ٌٍقل بعةَقتٍْ حهحجوتملفوٌ  يتبو. 
  َْبعي ٌٍقل بعةَقتٍْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕيتبوْ  هح . 
 َْس ًط ىلَقغْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ حهحجقهت بح تبو 
 ٍْملرقيت بس سق  بعي ٌٍقل بعةَقت 

  :نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ح ٝ  بح ةهَر بحنقعٌِ بحرجق ُ بعةحقتِ .تباةقمل 

 ٌحٌاَق بحثجقٕملفوٌ  نوج 
 ٍْه با نوجٌحٌاَق بحثجقٕ اقع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقت    

 ٍْهحَْ نوجٌحٌاَق بحثجقٕ اقع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقت    
 ٕب  ٌِ بحةهحُ  ح وجٌحٌاَق بحثجق 

  بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بحٝ ملددْ ح  دددٌٍ ملجوت    حسقٖحددْ  ً دد  نرددٌت    : خقمليددقمل

 بو  ٝ  تبِ بشبرببٕ ًبعةقزبْ بإلورقَْٖ -: قملنوجٌحٌاَق بحثجقٕ وقيو

 بح ٌىلا لحُ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحجوقَْٖ.وقاةقمل : 

 ملجقمثْ بحج قٖت.:  قملجقمل 

  بح ٌىلَقلنقوةق: نس ٍر. 

  : مصطلشات البشح 

  : تطويس امليَر 

( لحدُ  ن ملفودٌ   ن دٌٍ  بعدجوت ٍةد  "      2011نث  )ملقاد ّ ملرد فُ ً خد ًن،   

    قل   صبدددقي بعجدددقهت اسرددد  ذبيدددا بحةحهَدددْ    ليخدددقي دب ٍددد بل ًمليددد  

بحتاٌٍددْ ًت دد  مليدد ٌبهق حبَدد  نددٛيِ   بحجوقٍددْ لحددُ نةدد ٍا وددهٌك بح ددٝ      

 ًنٌاَوور   بٜدبقهقل بع هٌاْ ً ق بٞه با بعجثٌيّ".

ًٍةددد ا بحثقوددد  ن دددٌٍ  ملدددجوت نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ  امعدددى : " حهَدددْ ليخدددقي        

بحثجقٕ  نٛ     أَد   جقىلد ي ًل دقيّ     عجوت نوجٌحٌاَق دب ٍ بل ًملي    قل

ًلاد بٕبل ملجعحدْ ًسدقملهْ اسرد   ٍدقيّ  ةقحَ دى        ىلَقغ وق ًذحك ً ق خ ٌبل

  ْ ًذبد ٍقل ودٌ  بحةحدا بعةحدقتِ      حبَ  ٌٍب ت بح  ٌتبل بجمل حةَدْ ًبحةقعَد

 ب هَْ ًبحةقعَْ".

 :طالب ختصص البياء 

حرددجق َْ بعةحقتٍددْ " هددر بح ددٝ  بحددذِ ٍدد ر ل دد بيهر   بعدد بتس بحنقعٌٍددْ ب

ععددددق  بحددددنٝرت وددددجٌبل ، ًن ح دددد  هددددذي بحفٗددددْ اقعوددددقتّ بحَ ًٍددددْ   صبددددقٜل    

 ( 2003ربررور".) بجملقحح بحسٌملَْ بع دررْ 

 املستويات املعيازية : 

( بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ امعوددق " ثددقتبل نرددل ملددق    2003Deckerٍةدد ا ) يٍودد ، 

ٞعث ْ بح ٓ  دت  ن ٍٛيٍودق    ت  ن ٍ ةهحى بح هحَذ ً َل ٍ ةهحى ًذب ي ب

ًنٌ    وقحَت نسٌميى".
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ًويددت نة ٍددل بزبحةَددْ بحسٌملَددْ عةهحددُ بح ٍق ددَقل اقحٌٍٜددقل بع  دد ّ       

(NCTM)     ين بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ هُ " أا خربٍْ ميود  بود د بملوق حه ودر 

  هُ اٌيّ بعجقهت بح تبوَْ 

" خ دٌط لتسدقيٍْ    ًٍة ا بحثقو  بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ  ٓ هذب بحث   امعودق: 

 ًّ ضبوددقل نرددق    ىلددٌتّ ملٌبىلددفقل ، ذبدد ي بحرددٌتّ بعنهددُ بحدديت ٍجثغددُ  ن      

 ن ٌب      جقىل  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ح  سَق بٞه با بعجثٌيّ" .

 : تهيولوديا البياء 

ملفوددٌ  نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ ٍةدد  "يتبوددْ بٞوددح ًبحسٌب دد  بحفجَددْ بحٝ ملددْ        

" . ًبح ة ٍل بإلا بُٖ عفوٌ  نوجٌحٌاَق بحثجقٕ هدٌ"  ًن ثَسوق   بزبقعت بحةحهُ

بٜودد د ب  بٞملنددا حهحة  ددْ بحةهحَددْ ًن ثَسقنوددق     حددقي بحثجددقٕ ملدد  وَدد        

 ". مل  مل ب قّ   هٓ ملةقٍ  بزبٌيّ ًبح مْ ًبعوقتّبح د َط ًبح جفَذ 

نرددددحَر مقٖحددددْ اقعيدددد ٌٍقل  حه ٌىلددددا لت مت نجددددقًي بإلادددد بٕبل بحٝ ملددددْ  

   -: قح قحُ ملْ ح  ٌٍ ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ًهُ  بعةَقتٍْ بحٝ

   :الدزاسة اليظسية لتطويس املياٍرأواًل : 

   تطويس امليَر:مفَوو 

ٍدد نثط ملفوددٌ  ن ددٌٍ  بعددجوت ملفوددٌ  بعددجوت ذبنددى  ددقح  ٌٍ  ٍثددحا أَدد     

 جقىلدد  بعددجوت ملدد  بٞهدد با لت بح سددٌٍر ًحددذحك  ددين بح  ددٌٍ   حهَددْ سددقملهْ    

   ٌ ٍ  بعجددقهت بح تبوددَْ ٜادد  ملددد  ن ددٌٍ  بعسدد تبل ًبحو دددت      ذحددك ٞعددى  جدد  ن ددد

بح تبوَْ ًند   بح د تٍح ًبحٌودقٖا بح ةهَحَدْ ًبٞعثد ْ ً ودقحَت ًًودقٖا        

بح سٌٍر.

 

(  ن ن ٌٍ  بعجوت هٌ بحةحهَْ بحيت ٍد ر ملد  خٝ دق    2009ًٍ ِ )صب ِ  بٍب،

ٕ  ملد   ل قيّ نثوَا ملجقهت بح ةهَر   ىلل يتبوُ  ً مل وهْ يتبوَْ، ملدق ٍ دٌب  

بحس قٍق بحةهحَْ ً بحثََْٗ ًبح وجٌحٌاَْ بحةقعَْ ًب هَْ مل  وَ   ه با هذب 

بعجوت ًن   ن تٍيى ًبحٌودقٖا بح ةهَحَدْ بحديت نيدق    هدُ بظبدق ي ً َفَدْ        

نسٌميى.

مل ملدد  )ملقادد ّ ملردد فُ ً خدد ًن،    ( لحددُ  ن ملفوددٌ   ن ددٌٍ   2011ًٍثدد   دد

صبددقي بعجددقهت اسردد  ذبيددا بعددجوت ٍةدد  " ليخددقي دب ٍدد بل ًمليدد    قل   

بحةحهَددْ بحتاٌٍددْ ًت دد  مليدد ٌبهق حبَدد  نددٛيِ   بحجوقٍددْ لحددُ نةدد ٍا وددهٌك     

بح ٝ  ًنٌاَوور   بٜدبقهقل بع هٌاْ ً ق بٞه با بعجثٌيّ".

(  لحدُ  ن ن دٌٍ  بعدجوت ٍةجدٓ ادى ذبيدا       2000اَجحق ٍث  )ضبح  بحيَ   هٓ،

 ملد   جقىلد  بعدجوت  ً بعدٛ  بل  هَدى،      ملق   ثه نسٌٍر بعجوت وقا ى لت بح  يا

ًت    فقٍْ بعجوت  هٓ ًاى بحةحٌ   ٓ ذبسَق بٞه با بعجثٌيّ.
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ًا  هَددا بح ة ٍفددقل بحيددقاسْ عفوددٌ  ن ددٌٍ  بعددجوت ، ميودد  بودد دٝص ملددق   

 ٍهُ:

      بح  ددٌٍ :  حهَددْ ليخددقي دب ٍدد بل ًمليدد    قل   بعددجوت اسردد  ذبيددا

 بحةحهَْ بحتاٌٍْ.
 حهَْ نيحس ا  سَق بٞه با بح ةهَحَْ. ن ٌٍ  بعجوت  
  َْن ٍ ر ن ٌٍ  بعجوت ً ق خ ْ مل تًوْ اسر  ذبيا بحةحهَْ بح ةهَح 

 ًت   ملي ٌبهق.
 ( ْجَْ   ن  حهَْ ن ٌٍ  بعجوت ن وٌن مل   حهَقل طب هف – ) ٍْ اث 
      نثددد    حهَدددْ بح  دددٌٍ  مل وهدددْ نسدددٌٍر بحٌبمددد  ًذب ٍددد  ملجدددقنق بح دددغل

 بح رحَر ًبح س ٍت.ًمل بهق،  ر بح د َط ً
          (ن  حهَددْ ن ددٌٍ  بعددجوت  نةجددٓ ل ددقيّ رب ددَط ًنرددحَر  جقىلدد  بعددجوت 

 هيدددددفْ ً هددددد با ًضب دددددٌِ ًنددددد   نةهدددددَر ًنةهدددددر ًملردددددقيت بعة  دددددْ    

 ًبح وجٌحٌاَق ً وقحَت بح سٌٍر (
    ن  حهَدددْ ن دددٌٍ  بعدددجوت نةجدددٓ ل دددقيّ ىلدددَقغْ بعدددجوت  دددٓ  دددٌٕ بعددد غ بل 

 بجمل حةَْ
   ْ ٍدد ر  َوددق ندد  َر عسددقط بحسددٌّ ، ًملةقزبددْ عسددقط        ن ن ددٌٍ  بعددجوت  حهَدد

 بح ةل    ا  جر  مل   جقىل  بعجوت ، نرحَحق ع ًنسٌميق ع ًنجفَذبمل

ًٍةددد ا بحثقوددد  ن دددٌٍ  ملدددجوت نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ  امعدددى : " حهَدددْ ليخدددقي        

دب ٍ بل ًملي    قل عجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ  نٛ     أَد   جقىلد ي ًل دقيّ    

بل ًلاد بٕبل ملجعحدْ ًسدقملهْ اسرد   ٍدقيّ  ةقحَ دى       ىلَقغ وق ًذحك ً ق خ ٌ

حبَ  ٌٍب ت بح  دٌتبل بجمل حةَدْ ًبحةقعَدْ ًذبد ٍقل ودٌ  بحةحدا بعةحدقتِ        

 ب هَْ ًبحةقعَْ".

 : دواعي ومربزات تطويس امليَر 

لن يًب ٓ ن ٌٍ  بعجوت  ً ذب ٍنى مل ة يّ ًمل جٌ ْ، ًهٓ ن نثط   ن  ملدق  

بح بهجددْ، ًتٍٚددْ بعيدد سثا، ًعٌ َددْ بعدد ةهر  ندد نثط ملعددقه  بٞ ملددْ بح ةهَحَددْ

بعدد بي ل دد بيي حَرددق س بحسدد ن بسبددقئ ًبحةثدد ٍ ، ًٍ فق ددا اجسددقح ًبم دد بت ملدد   

بعددد غ بل بحيددد ٍةْ، ًبٜدبقهدددقل بحتاٌٍدددْ بحةقعَدددْ بعةجَدددْ ا  دددٌٍ   مندددقط       

بحدد فو ، ًبحيددهٌك بحةهحددٓ ًبشبهسددٓ ًبح ددبًي اوددا ا ٍدد  ًعددق   ًملفَدد  ملدد           

قعَْ، ًهدددٓ  ملدددٌت مل  بخهدددْ ًمل ثدددقاوْ نةحدددا ملةدددقمل  حجعحدددْ    بعةدددقتا بإلعيددد 

 ح  ٌٍ  بإلعيقن. 

ًاقح اٌ  لحُ صبحٌ ْ مل  بعرقيت بحيت نجقًحه يًب ُ ن دٌٍ  بعدجوت ًبحديت    

مل ملدد  )سددٌمُ ويددقعُ،     ( ، 2007، ) ثدد  بحه َددل ادد  ويددا،   (2013متنهدده    دد

 ( ،بو ده  بحثقو  صبحٌ ْ مل  بحجسقط ، هُ:  2010)ت ق بحيةَ ،
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   بحددد غ بل بعة  َدددْ بحودددث ّ بحددديت ن ددد    هدددُ بجمل حددد  ًبحةدددقا   م ق دددقل

 بح ثََ  ًبحثجقٕ. 
  ّ دددد   ملٌب ثددددْ ملجددددقهت بح ةهددددَر بحرددددجق ُ بسبقحَددددْ حه  ددددٌتبل بعةقىلدددد 

 ًسبقاْ بجمل ح  حهسٌٔ بحةقملهْ بعقه ّ.
         بح  ددٌت بحوحددُ حهحةددقتا بإلعيددقعَْ   بجملددقٜل بعد هفددْ ًخقىلددْ صبددقي

 ثجقٕ.بح ثََ  ً بح

           ْبعةقٍ  بحةقعَدْ  دٓ بح جدق ح بحةهحدٓ ًبعة  دٓ  ً ٍدقيّ بح هدت  هدُ بحةحقحد

 بعنسفْ بع تاْ ًبعٛههْ.   

       ْو  ددقل لىلددٝح بح ةهددَر  قعَددقمل ً هددُ ت وددوق و  ددْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍدد

 بحةقعَْ.
   ددةل ملٌب ثددْ ملددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ حٝدبقهددقل بحةقعَددْ ًبحدديت    دده 

  ْ بحةقعَْ.عفيوق   بحرجق
       ذبسَق بزبٌيّ بحثقملهْ  ٓ ععق  بح ةهدَر بحردجق ٓ بعةحدقتِ اودا مل غ بندى

ًذب ٍقندددى بعد هفدددْ ًبحةحدددا  هدددٓ ن دددٌٍ ي، ًت ددد  مليددد ٌبي ً سدددقمل ٞوددد برت   

 بعي سثا.

 .ل قيّ ن ٌٍ  بح ةهَر بحرجق ٓ بعةحقتٔ عٌباوْ مل  هثقل بعي سثا 
    تٔ اقحجعدددق  بٜم ردددقئ  بتنثدددقط  حهَدددْ ن دددٌٍ  بح ةهدددَر بحردددجق ٓ بعةحدددق

بزب ٍ  ًبح ٌمةقل بح جق يَْ بحةقعَْ، ًبح ةهَر مل ٔ بسبَدقّ، بحد ةهر بحدذبنٓ،    

 ًبح جق يَْ، ل  يق  بعوقتبل.
     ًْادددٌي اددد بملت نةهَحَدددْ مل عدددْ ً سدددقمل ح ةددد ي بعوددد  ايدددٌ  بحةحدددا بعةحقتٍددد

 بسبقحَْ ًبعي سثهَْ.

 : أسس  تطويس امليَر 

، ً ذحك (Jacobs & et.al, 2005) بنفق  ا مل  هقٍ ٔ اق ٌ  ًآخ ًن

هقٍددد ٔ ادددق ٌ ، ًتبسدددَا اَهحدددقٍ 

 

(Jacobs & Billmeyer, 2005)  ٓهددد 

 صبحٌ ْ مل  بٞوح  ت مل ب قنوق  ج  ن ٌٍ  بعجوت مل  اَجوق:

        ٌٍمٝل  ً مندٌذي حه  د منٌذي بح  ٌٍ  : مل  بح  ًتٔ  ن ٍ ثجدٓ بحث د  ملد خ

 حَحوق.ميو  مل  خٝحى اجقٕ ً َسْ حهحجوت ًدب ٍثوق ًنة

       ،بح سٌٍر: نسٌٍر بعجوت بسبقت هٌ بشب دٌّ بًٞت ملد  خ دٌبل ن دٌٍ  بعدجوت

 ًهذي بشب ٌّ ذب ي مل ٔ بسبقاْ لت بح  ٌٍ .
 .بح وقملا:  ت  ج  ن ٌٍ  بعجوت ملٌمةى اا اقمٓ بعجقهت ًبح وقملا اَجوق 
 .بحثحٌي: مل  بح ٌتتٔ  ن نثحا  حهَْ بح  ٌٍ   ا  جقىل  بعجوت 
  بحجددقنت بحجوددقٖٓ حةحهَددْ بح  ددٌٍ  اجددقٕ ً َسددْ ملو حهددْ بحةجقىلدد   بحٌ َسددْ: لن

ذب ي بح ٍْٚ ًبح ودقحْ ًبٞهد با، ًب  دٌٔ، ًبٞعثد ْ ًملردقيت بح ةهدَر،       

 ًبوتبنَسَقل بح  تٍح ً وقحَت بح سٌٍر.
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(  ن بٞوددح بح ددٓ ٍجثغددٓ  ن ٍسددٌ   هَوددق  2000ًٍدد ِ )صبدد ٔ  بٍددب لادد بهَر،  

ن ٌٍ  بعجوت بحتأٌ:

 ح  ٌٍ  لت  هيفْ ن اٌٍْ وهَحْ.بو جقي ب 

 .بو جقي بح  ٌٍ  لت يبتوْ  هحَْ زبحَ  اٌبعت منقٕ بحف ي 
 . بو جقي بح  ٌٍ  لت يتبوْ  هحَْ زبحَ  ظ ًا ًلملوقعقل بجمل ح 
 . ٌٍ  بو جقي بح  ٌٍ  لت نثَةْ بحنسق ْ ًتًح بحةر  بحذٔ ٍ ر  َى بح 
 حثَٗددددْ ًملرددددقيتهق بودددد جقي بح  ددددٌٍ  لت يبتوددددْ  هحَددددْ زبحَدددد  اٌبعددددت ب

 بح ثَةَْ.

         بح  ددٌٍ  بحثددقملا بع وقملددا عبددٌ أَدد  صبددقٜل ًملَددقيٍ  بعددجوت ًبحةٌبملددا

 بعٛ  ّ  َى.
    مَق  بح  ٌٍ   هٓ  وقس بح ةقًن بعثتك اا بٞن با بعثت ْ  دٓ هدذي

بحةحهَْ مل  اوْ، ًاَجور ًاا بزبٌبعت بشبقتاَْ بٞخد ٔ ذبل بحردهْ ملد     

 اوْ  خ ٔ.
   حهَْ بح  ٌٍ  ٜتنثقنوق اقح  ٌتبل بعي ح ّ بحثقملهْ  دٓ   ت  ن ني ح 

 أَ  صبقٜل بسبَقّ، ًمل  اَجوق صبقٜل بعقيّ ًبحثَْٗ ًبجمل ح  ًبع توْ.

 مناذز تطويس امليَر 

به ر بع دررٌن   صبقي بعجقهت ًرب َ وق ا تبوْ بحجحدقذي ًنردحَحوق   

 يًن ملد  خٝحدى   اق  ثقتهق ًوَهْ  ةقحدْ حه د دَط وَد  ٍ دةٌن نردٌتب  د      

ًاوددْ ععدد هر وددٌي نثَةددْ بعددجوت ً ويددى ً ه ب ددى ًخ ددٌبل اجددقٚي ًنجفَددذي   

ًنسٌميى، ًاذحك ٍ ر ذب ٍ  مليقت اجدقٕ بعدجوت ًن جفَدذي ً دق خ دٌبل ضبد يّ       

 ملٌاوْ عبٌ رب َط ب  ا بع هٌ .

ًمددد  بخ هدددل ملردددححٌب بحجحدددقذي   اجدددقٕ بعجدددقهت   بعج هسدددقل بحددديت ٍردددحر   

ق،  حجور مل  به ر اٌ د  مندٌذي  دق  حثجدقٕ بعدجوت ميود   ن       بحجحٌذي  هُ  وقوو

ٍي فقي ملجى    ِ ملجوت ٍ بي اجقٚي ًنجفَذي ملنا منٌذي  ٝ مل  نقٍهٌت ًهَهد ب  

نقاق، ًبحثةض بٞخ  به ر اقحجحقذي   صبقي ربررى  رحر منٌذادى شب ملدْ   

 ربر  ملةا  ً ملس ت يتبوُ ملةا ملنا منٌذي  ٝ مل  بحسٝ ًبحو ش. 

( مندددٌذي ن دددٌٍ  بعدددجوت امعدددى  ثدددقتّ  ددد  2012)ضبحددد  بحيدددَ   هدددُ، ًٍةددد ا

طب ددط نٌ ددَ ُ ملددٌاب ٍ جددقًي ًىلددل  حهَددقل بح  ددٌٍ  بعجوسددُ ًنفيدد      

 بحةٝمقل اَجوق ، ًٍيتس  اى   ن ٌٍ  بعجوت  بع توُ.

ًٍةدد ا بحثقودد  بحجحددٌذي امعددى " رب ددَط ملثيددط ٍرددل ًٌٍ ددس ًٍهددد    

يت ندد اط اددا نهددك بحةجقىلدد  ً حهَددقل   نثَةددْ بعددجوت ً جقىلدد ي ًبحةٝمددقل بحدد  

ن ٌٍ  ًاجقٕ بعجوت ًنجفَذي ً سقمل شب ٌبل ملجعحدْ مل  قاةدْ ح  سَدق بٞهد با     

 بع وٌملْ ًملٌ  قمل اقٞحفقظ "
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 :منوذز نوثس نودو 

ًٍة  منٌذي  دٌ    ٌادك سدقملا حةجقىلد  ًملوٌعدقل بعدجوت وَد  نتبادط         

(1997) ٌ    ٌاك، :ًبو  ًٍ وٌن بحجحٌذي ممق ٍهُ  جقىل ي ًملوٌعقنى   ععق 

  : ميطلكات امليَر 

ًهُ ملر ت بس سق  بٜه با بحةقملْ حهح وهْ بح ةهَحَْ ًنجث  ملد  نثَةدْ   

 بعقيّ بح تبوَْ ً هيف وق ًن ق   ا ثَةْ بع ةهر ًخرقٖ  منٌي.

 : فلسفة امليَر 

ًنجثددد  ملددد   هيدددفْ بحتاَدددْ وَددد  نتادددر بحفهيدددفْ لحدددُ  هددد با ًخ دددط   

 حه جفَذ.

  أٍداف امليَر: 

 ني ح   ه با بعجوت مل  بٜه با بحةقملْ حهتاَْ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منٌذي " ٌ    ٌاك" ح  ٌٍ  بعجوت1سوا تمر )
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  :ذلتوي امليَر 

هٌ أَ  بعةدقتا ًبعودقتبل ًبحسدَر ًبٜدبقهدقل بعد بي ب يدقاوق حهح ةهحدُ ،        

 ِ  عى  ا ملق ٍ ةى طب ط بعجوت مل  خرببل وٌبٕ  قعه خرببل ملة  َْ  ً 

ا بعَدددْ  ً عفيددد   َْ اوددد ا ذبسَدددق بحجحدددٌ بحثدددقملا بع وقملدددا حهحددد ةهر      ً

 .ًهجقك ملةقٍ ح جعَر ضب ٌِ بعجوت ن هد   :

 .ن ذبسق ن ب حَْ بح ةهر ًبو ح بتي  

 .ْن ذبسق ملث   بح وقملا ًٍ  سق بح اط اا بحف ً  بعد هف  

 .ُبح ٌب ن اا بحتنَت بعج سُ ًبحتنَت بحيَوٌحٌا 

 ن  مل  ن ٍسْ حه ةهر.  ن ٍ َس بو د مت   

 .أٍداف التدزيس 

 .األىشطة التعلينية 

 .التكييه 

  .التػرية السادعة 

 تعليل علي الينوذز 

ٍ ب ددُ بحجحددٌذي نثَةددْ بعددقيّ بح تبوددَْ ً هيددف وق ًنثَةددْ بعدد ةهر ًمنددٌي     

 حددق ٍجعدد  حهحددجوت  جعددق  مل وقملددا ًملتباددط ًمل فق ددا ، ٍجثدد  ملدد   هيددفْ     

جقىلدد  بعددجوت ًملوٌعقنددى  حددق ٍ حَددب بحجحددٌذي      بجمل حدد  ، ًنددث   هددُ  وقوددى     

 اقح غذٍْ بح باةْ بحيت نبٍ  مل   ق هَ ى.

        منوذز عادل أبوشيد لتطـويس املـيَر ض ءـوء متطلبـات سـوم

 العنل: 

ٍةدد  منددٌذي  ددقيي  اٌ ٍدد  ملدد   ًي منددقذي بعددجوت بحدديت نودد ا لحددُ رب ددَط      

     ٌ بل ن ددٌٍ  بعددجوت    ددٌٕ مل  هثددقل وددٌ  بحةحددا،  ًٍددثا بحثددوا بح ددقحُ خ دد

 قيي  اٌ ٍ  بعجوت ً سقمل حجحٌذي

 ( : 0211، ماددة مصطفي السيد واخسوٌعياصس الينوذز)  

 ٍسٌ  بحجحٌذي  هُ  تاةْ ضبقًت تَٖيَْ هُ:

      ذب ٍدد  ًًىلددل ملددق ٍدد بي ذبسَسددى : ذب ٍدد  ًًىلددل بٞهدد با ًىلددفقمل يمَسددقمل

 ٞسوقي بٞيبٕ بعد هفْ بع ٌمةْ مل  بح قحت.
 ظبق  بحج َسْ بع غٌاْ : ب  بي ب  ٌِ بحذِ  سق بحسَق  ملق هٌ   ًتِ إل

 بٞه با  ر ن تٍيى.
      بخ ثقت مل ِ ذبسق بٞه با : بوتبنَسَقل نسَدَر حدٝيبٕ ًبعةدقتا ًبعودقتبل

 بعوجَْ.
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   بح  سق مل  ظبقح ملق مت   ب قًت بحيقاسْ:  ر بع باةْ ًبح  ٌٍ  ح  يدا

 بحج قٖت.

ف   قملْ ًبحرجق ُ بعةحدقتِ خقىلدْ  ن   ًمل  بٞه با بٞوقوَْ حه ةهَر بح

 ٍوٌن بح قحت مقيتبمل  هُ:

 .ممقتوْ بحةحا اجسقح ًارٌتّ مل  َْ نوفا حى بم  ق  وٌ  بحةحا 
 .َْذبيا ملوقتبنى مل  خٝي بعحقتوْ بحةحه 
 َْةقملا مل  بح  ٌتبل بح وجٌحٌا ٍ 

 

 

 

 

  ٌٕ مل  هثقل وٌ  بحةحا( منٌذي " قيي  اٌ ٍ " ح د َط ًن ٌٍ  بعجوت   2سوا تمر )



 م2019.. يناير              الثالث عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
267 

ًح  سَق ب د ا بًٞي  يعدى ملد  بح د ًتِ ملة  دْ ملدق ٍ  دحجى بحةحدا ملد           

بحٌباثقل ًبعوق ، ًملق   قاى بح قحت مل  ملوقتبل ٞيبٕ  ا ًبات ًملوحقنى مل  

ًباثددقل بحةحا،ًهددذب ٍةدد   ن نوَدد٘ حه قحددت بحف ىلددْ حه دد تٍت  هددُ  يبٕ هددذي    

 بشبقتاُ م ت بعي  ق .بحٌباثقل ًذبه ظ ًا نثقاى ظ ًا بحةحا 

ًح  سَق ب د ا بحندقعُ  يعدى ملد  بح د ًتِ ند تٍت بح دٝ  اقحسد ت بحودق           

غهُ  ا ًبات مل  ًباثقل بحةحا    ٌٕ ملي ٌٍقل ًملةدقٍ  بزبدٌيّ بحثدقملهْ     

 ملق ميوجى مل  نسََر عفيى ًٍجحُ ح ٍى بحس تّ  هُ ن ٌٍ  ًذبيا بٞيبٕ.

    َ ر بحرددجق ُ بعةحددقتِ ندد  ٌب لحددُ   ملدد  هددذب بعج هددق  ددين بوددتبنَسَْ بح ةهدد

نوََل بٞيبٕ   ن  مل  بح وَل حهحقيّ بح ةهَحَْ ، ًحذب  ين هذي بإلوتبنَسَْ 

ملثجَْ  هُ بٞيبٕ  هدُ بود د ب  بحةحدا  مودقس ح   ٍد  ملدق  دت  ن ٍ ةهحدى         

 بح قحت ًامِ  حق ً ِ ن نَت.

-ًٍ ر بح د َط مل  خٝي مل بوا مل وقملهْ، ًهذي بع بوا هُ:

  اإلعـداد ودديـد اكيهـل العـاو للنَـً وأٍـداف املـيَر         األولياملسسلة :

 وفكًا للخطوات االتية:

  يتبوْ ًذب ٍ  بٜو َقاقل 
 ًىلل بحةحا 

 ذبهَا بحةحا 

 ه با بعجوت  

 :املسسلة الجاىية : التهويً وإعداد التفاصيل والتيفير والتكييه للنيَر 

 ٌِ ملٛويددقل نةدد  هددذي بع وهددْ ملدد   هددر مل بوددا ىلددَقغْ بعجددقهت  هددُ مليدد  

بح ةهددَر بحفدد ، لذ  عوددق نة حدد   هددُ  هدد با بحيَقوددْ بحتاٌٍددْ ًع ددقٖت ذبهَددا      

مل  هثدددقل بحةحدددا اقإل دددق ْ لحدددُ  هددد با هدددذب بحجدددٌ  ملددد  بح ةهدددَر ًنددد ر ً سدددقمل   

 حهد ٌبل بٜنَْ:

 مسسلة تفاصيل املياٍر الدزاسية: -1

 با ًب  ٌٍددددددقل لحددددددُ ملددددددٌبي    ًندددددد ر   هددددددذي بع وهددددددْ ن أددددددْ بٜهدددددد    

،ًًو بل يتبوَْ ًًو بل  ملجَْ ،  حق ٍ ر ذب ٍ  بح    ًبحٌودقٖا  نةهَحَْ

بحديت ود ة ح    نٌاَدى  حهَددْ بحد ةهر عبدٌ ذبسَددق بٞهد با بع ودٌملْ، وَدد         

ٍ ر ً   نفقىلَا بعٌبي بح تبوَْ ًملف يبنوق )بحجع ٍْ ًبحةحهَدْ( ً دق اد ًي    

َددى  ملدد  ضبدد ي ملدد  نجعددَر خ ددى بح ةهددَر بحوقملهددى ،ًنٌ ددَس بحٌوددقٖا بح ةهَح    

بحٝ ملددْ ًبوددقحَت بحسَددقس بً بٜمل  قعددقل ًذب ٍدد  بع  هثددقل بعقيٍددْ ًبحٌمدده        

 بحٝ   حه ةهَر ًملٌبىلفقل بعةهر بعجفذ  ذب بعجوت 
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 مسسلة التطبيل التذسييب للنياٍر : -0

مثا بم بت بعجوت بح تبوُ ارَغجى بحجوقَٖى ، مل  بٜ  ا ن ثَسى  هدُ ع دق    

حددددددُ مل توددددددا ملدددددد  ذًِ بشبددددددربّ ب دبددددد ٍيب   ملدددددد بتس طب ددددددقت ،ًٍةودددددد  

،ًنو ا هذي بحةحهَى بحُ ور  عسقط بحسٌّ ًعسدقط بح دةل ًبحنغد بل    ح جفَذي

  بع وت ، ًبحٌمٌا  هُ مل ِ نفق ا بح دٝ  ملةدى ًمليد ٌِ ذبردَهى ًبيبٖودر      

ملدد  خٝحدددى ،ًع َسددى حدددذحك دبدد ِ بح ةددد ٍٝل بح دد ًتٍْ  هَدددى ملددق ٍ دددح       

 بحجوقَٖى  هُ ع ق  بجمل ح  .ذبسَق بٜه با بع اٌّ ًب  بيي ارَغجى 

 مسسلُ التيفير: -3

متندددا هدددذي بع وهدددى  حهَدددى نجفَدددذ ًن ثَدددق بعجدددقهت بح تبودددَْ ًبحدددرببملت        

بح  تٍثَددْ ً سددق حهح  ٌٍددقل ًبٜوددح ًبٜوددقحَت بحدديت مت ب  حقيهددق   بع بوددا  

 بحيقاسْ .

 : اختباز مدي دكل االٍداف 

بحديت دبد ِ   ملَد بن بحةحدا      مل  بح    بعوحى    حهَْ نسََر بعجقهت نهك

   ن ٍق مل قاةْ بشب  ا   ملٌبم   حهور حه رٌي  هُ ملٛس بل ًبمةَدْ  

عد هددل بزبٌبعددت بٜ قاَددْ ًبحيددهثَْ   بعجددقهت بح تبوددَْ ًبوددقحَت نجفَددذهق    

 ًمل ِ ملٖٝح وق حٌبم  بحةحا ًمل  هثقنى .

 : املسسلُ الجالجُ مسسلُ التطويس 

قتعدى ادا بٜيبٕ ًبهد با بعدجوت، ر بعسقتعدْ ادا       هذي بخ  بع بوا ًن دح  بعس 

بٜه با ًبحةحا ًمل باةدى بعدجوت   وقحدْ ظودٌت بِ خهدا ادا بٜيبٕ ًبٜهد با        

 ًبحةحا ، ً ن بع باةْ ًبح  ٌٍ  ح  يا بحج قٖت 

  تعليل علي الينوذز 

هذب بحجحٌذي ٍ  ٌ بحُ نوََدل بٞيبٕ   ند  ملد  بح وََدل حهحدقيّ بح ةهَحَدْ ،       

 ددين هددذب بحجحددٌذي ملددث   هددُ بح دد تٍت  هددُ بودد د ب  بحةحددا  موددقس عددق  ًحددذب 

  ت  ن ٍ ةهحى بح قحت امِ  حق ً ِ ن نَت.

   ددٌٕ ملددق وددثق    ددى ملدد  منددقذي ن ددٌٍ  بعددجوت  ملودد  حهثقودد  بإلودد فقيّ  

مل  صبحٌ دْ ملد  بحةجقىلد   ً بحجسدقط ميود   ن ٍيتسد  اودق بحثقود    ً د           

 بحثجقٕ، ًهذي بحةجقىل  هُ: منٌذي ح  ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق

بوددد فقي بحثقوددد  ملددد  مندددٌذي " دددٌ    ٌادددك"   مل ب قندددى نثَةدددْ بعدددقيّ      

بح تبوَْ ً هيف وق ًنثَةْ بع ةهر ًمنٌي ، ًبحجع ّ حهحدجوت  جعدق  مل وقملدا    

ًملتباط ًمل فق ا ، ٍجث  مل   هيفْ ن اٌٍْ ، ًنث   هُ  وقوى  جقىل  بعدجوت  

 بٍ  مل   ق هَْ بحجحٌذي.ًملوٌعقنى ًبح غذٍْ بح باةْ بحيت ن

بو فقي بحثقود  ملد  مندٌذي " دقيي  اٌ ٍد "   ذب ٍد  مل  هثدقل ودٌ  بحةحدا          

ًً دد   هدد با بحربعددقملت    ددٌٕ نهددك بع  هثددقل ملدد  خددٝي ذبهَددا ًنٌىلددَل    

بحةحا ا   ٍ  ًباثقنى ًملوقملى، ًً   بحربنقملت ح  سَق هدذي بٞهد با ، حدق    
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قملت ًنجعَحودددق اقوددد د ب   متددده بٜوددد فقيّ    َفَدددْ نٌ ٍددد  ًوددد بل بحربعددد   

 ملرفٌ ْ بع ِ ًبح  قا .

ً   دددٌٕ ملدددق ودددثق    دددى ميوددد  ً ددد  تودددر رب َ دددُ حجحدددٌذي ميوددد      

  بٜ  حقي  هَى  ج  ن ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ:

 

 

 

 ( تور رب َ ُ حجحٌذي ن ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ 3سوا تمر ) 



 م2019.. يناير              الثالث عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
270 

 ّ مل بوددا ٍددذ  هق بحثقودد  ًمدد  مت بح د ددَط  ددذب بحجحددٌذي ملدد  خددٝي  دد 

  َحق ٍهُ:

 :املسسلة األولــي 

 ل  بي بع  هثقل بٞوقوَْ حهحجوت بع ٌت    ٌٕ  ٝرت مل خٝل هُ:

بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحةقعَدْ:  دت  ن ٍ دٌت ملدجوت نوجٌحٌاَدق بحثجدقٕ    دٌٕ        

َدْ  بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحةقعَْ ا  دٌٍ  بعجدقهت ًبٜود فقيّ ملد  بح سدقت  بٞاجث     

ًبحة اَْ   ً   بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ح  دٌٍ  بعجدقهت بح تبودَْ حه ةهدَر بحةدق       

ًبح ةهدددَر بحردددجق ُ بعةحدددقتِ اردددفْ خقىلدددْ، ً دددذحك بح تبودددقل ًبٞحبدددقرت   

 بحةهحَْ بحيت مته    ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ًملةقٍ  بزبٌيّ بحثقملهْ.   

  حَْ ً َفَْ: نجسير  مل  هثقل وٌ  بحةحا لحُ :مل  هثقل وٌ  بحةحا 

         بع  هثقل بحوحَْ : هُ بٞ د بي بع تادْ ملد  بحةحقحدْ بحفجَدْ بعدقه ّ   صبدقي

   حقي بحثجقٕ، ًبحيت ذب يهق ملٛويقل بحةحا   م ق  بح ثََ  ًبحثجقٕ.

         بع  هثقل بحوَفَْ : هدُ بعٌبىلدفقل بع هٌادْ   بحةقملدا بحةقملدا بعدقه   خد ٍت

َْ بعةحقتٍدددْ، ًبحددديت ذبددد ي  هدددر ربرددد    حدددقي بحثجدددقٕ اقع تودددْ بحردددجق 

بحٌباثقل ًبعوق  بعجٌط اى لاقينودق ًبنسقعودق   ملٌبمد  بحةحدا اس دق  بح ثدََ        

 ًبحثجقٕ.

لن ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ حدى نثَةدْ خقىلدْ متَدبي  د  ادقمُ        نثَةْ بعقيّ :

ملجقهت بح ةهَر بحرجق ُ بعةحقتِ ، وَد  ٍة حد  اقح تادْ بًٞحدُ  هدُ بعودقتبل       

ْ اقإل ق ْ لحُ بشبرببل بعة  َْ ًبحيت ٍ ر ن تٍيوق   بزبدبٕ بحجعد ِ   بحةحهَ

 مل  بعجوت .

 ًحذحك  ت مل ب قّ ب٠نُ  ج  ن ٌٍ  بعجوت : 
   ْبعةددقتا ًبعفددقهَر بح وجٌحٌاَددْ :  ًهددُ أَدد  بعةهٌملددقل ًبعةددقتا بع نث دد

 ا وجٌحٌاَق بحثجقٕ بع بي ل يقاوق حه ٝ .
 : ََْد  بعودقتبل ًبشبدرببل بعوجَدْ بع نث دْ ا وجٌحٌاَدق       هدُ أ  بعوقتبل بعوج

بحثجدقٕ بحدديت  دت  ن ٍو يددثوق ندٝ  ربردد  بحثجدقٕ   بعةحددا  ً بحٌتسددْ  ً     

 ملٌبم  بحةحا، ملوقتّ ً لنسقن.
 : مل  بعور بود َةق  يٍجقملَوَدْ   ًً يبنوق،  تاَْبٜعيقن هٌ غقٍْ بح مَر بحةحا

هُ  ثقتّ    بح ٌباط مَر بحةحا ً ،مَحى، ٞعوق نٛ     بحيهٌك بح جعَحُ

َّدددْ، ًبح ةدددقحَر، ًبعثدددقيٙ بحددديت نويدددقهر   ذب ٍددد  ودددهٌك      َّدددْ، ًبٞخٝم بعوج

، ًملدد   هددر بحةحددا ملٌبمدد بح حَددب   وددهٌ دور يبخددا    هرنويددق  ً، ٞ دد بيب

  هددددددددددذي بحسددددددددددَر بحٌباددددددددددت نٌب  هددددددددددق   بحةقملددددددددددا بحةقملددددددددددا بعددددددددددقه  :      
ْ  -بنسقن بحةحا  -بعثقيتّ   – بٜح بب  اقعٌب َ  –بٜملقعْ  –)بحر     -بعيدٌٗحَ

 بح ةقًن مل  بحبملٕٝ( 
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 املسسلة الجاىيـة 

  : دديد األٍداف العامة 

ًٍ ر ذب ٍ  بٞهد با  دٓ  دٌٕ نثَةدْ بجمل حد  ًنثَةدْ ندٝ  ربرد          

   حقي بحثجقٕ ًنثَةْ ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ بع ٌت.

 :املسسلة الجالجــة 

 ذي بشب ٌّرب َط اٌبعت بعجوت:  ًٍ ر  ٓ ه
   َْذب ٍ  بح جعَحقل بعجوسَْ بح ٓ نجقوت بع وهْ بح ةهَح 

 .ذب ٍ   هيفْ ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ بع ٌت 

 .بخ َقت ن   بح  تٍح بح ٓ ن حقسٓ مل  بح جعَر بعجوسٓ بعد قت 
 .بخ َقت بحٌوقٖا بح ةهَحَْ بح ٓ   قاوق  ا ملٌ ٌ  مل  ملٌ ٌ قل بعجوت 
 ةهَحٓ بعرقوت حهحجوت.بح د َط ًٞاى بحجثقط بح  
 .ذب ٍ  ملرقيت بح ةهر بح ٓ   قاوق  ا ملٌ ٌ  مل  ملٌ ٌ قل بعجوت 
 .ذب ٍ   وقحَت بح سٌٍر ًٍةجٓ ذحك ً   ا عقملت مل وقملا حه سٌٍر 

  دزاســـة ودليـــل األدبيـــات الرتبويـــة واألاـــاخ العلنيـــة املتعلكـــة

 بتطويس امليَر.

ن ددٌٍ  ملددجوت   ه لحددُ (: هدد  2010يتبوددْ ) ددٕٝ بحدد ٍ  ٍيدد ِ بحثدد مقًِ :    

نوجٌحٌاَق ظبقتّ بحةحقتّ ح ٝ  بع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقتٍْ    دٌٕ  

 ددٌٕ  ًمدد   ًىلدده ا  ددٌٍ  ملجددقهت بح ةهددَر بحرددجق ُ        نٌاوددقل بعيدد سثا" 

 .نٌاوقل بعي سثابعي    قل بح وجٌحٌاَْ ً

هت ن دٌٍ  ملجدق   (: هد  ه لحدُ   2009:ضبح  وَ   مح   ث ي  ث  بحةقييتبوْ )

بح ٍق ددَقل  ددٓ بع توددْ بحنقعٌٍددْ بحرددجق َْ  ددٓ  ددٌٕ بو َقاددقل وددٌ  بحةحددا   

 دٌٕ بو َقادقل ودٌ      ، ً  ًىله ا  دٌٍ  ملجدقهت بح ةهدَر بحردجق ُ      بعةقىل ّ

 .بحةحا بعةقىل ّ

ْ  ٌ د  ا ( : بح ٓ وقهحه 2013يتبوْ )هقمن ضبح  هقسر :   اقعيد ٌٍقل  مقٖحد

ٌٕ ملةدقٍ  بزبدٌيّ بحثدقملهْ ح جحَدْ        د  عدجوت بح ودر بحفد     بحٝ ملْ بعةَقتٍْ

 وَدد  ، بعوددقتبل بحةحهَددْ ً بح ددذً  بحفدد  ح ددٝ  بح ةهددَر بحنددقعٌِ بحرددجق ُ

ْ  نٌىلدهه  ْ  لت بح تبود ْ  اقعيد ٌٍقل  مقٖحد ْ  بعةَقتٍد    دٌٕ ملةدقٍ     بحٝ ملد

 ." عجوت بح ور بحف  بزبٌيّ بحثقملهْ

ُ يتبوددْ ) بح تبوددقل ت ن ددٌٍ  ملددجو ًبحدديت هدد  ه لحددُ   ( 2009، لٍجددقس بحثددق ة

بٜا حق َْ حهح وهْ بٜا  بَْٖ     ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحسٌملَْ ًبحةقعَْ 

ً  ًىلددده ا  دددٌٍ  ملجدددقهت بح تبودددَْ    دددٌٕ بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ بحسٌملَدددْ        

 ًبحةقعَْ.
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 ٌٍ  ملجوت بحةهدٌ    بسبهسدْ   ًبحيت ه  ه لحُ ن (2007يتبوْ  )وَ   َفُ ،

ً  ًىلده      ٌٕ بعةدقٍ  بحةقعَدْ ح د تٍح بحةهدٌ     بحنقعَْ مل  بح ةهَر بٞوقوُ 

    ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحسٌملَْ ًبحةقعَْ.  بحةهٌ بح تبوْ  ا  ٌٍ  ملجقهت 

 :ًم   وف ل ع قٖت هذي بحث ٌرت ًبح تبوقل   

 .ًْتّ ن ٌٍ  ملجقهت بح ةهَر بحةق  مل بوهى بعد هف   
     ق ملددد  بعيددد    قل   ددد ًتّ ن دددٌٍ  ملجدددقهت بح ةهدددَر بحردددجق ُ ملدددق ٍ ٌب ددد

 بح وجٌحٌاَْ.
  نٌاوقل بعي سثا ْ وجٌحٌاَبعٌبي بحهت قن ٌٍ  ملج ٌٕ    
 َْملجقهت ً ا بملت ل  بي بح قحدت/بعةهر اوهَدقل بحتاَدْ    دٌٕ     ن ٌٍ    هح

 بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحسٌملَْ ًبحةقعَْ.
 تٍدْ    ًتّ ن ٌٍ  ملجقهت بح ةهَر بحنقعٌِ بحرجق ُ    ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَق

 بحسٌملَْ ًبحةقعَْ.
          ًتّ ن ٌٍ  ملجدقهت بح ةهدَر بحندقعٌِ بحردجق ُ ملدق ٍ ٌب دق ملد  مل  هثدقل  

 وٌ  بحةحا.

 : أساليب  تطويس امليَر 

رب هدل ملقهَدْ  حهَدْ ن دٌٍ  بعجدقهت ً ويدوق ًخ ٌبنودق ادقخ ٝا ملفودٌ           

مل  هذب بعفوٌ  نج هق طب هل  حهَقل بح  ٌٍ  ، ًاجقٕ  هَدى  ًبعجوت بح تبوُ ، 

  : َحو  نسيَر  وقحَت ن ٌٍ  بعجقهت لت

 :(0210،  )ذلند السيد علي أساليب التطويس الكدمية 

  ْ ٍ فق بحة ٍ  مل  خدرببٕ بحتاَد

 

 ن ن دٌٍ  بعدجوت ٍمخدذ  سدوقي  د ّ، لٜ  عودق       

 ن ح ٌت وٌي ًبو بمل  ً   ن  مل  بٞسوقي بح قحَْ، ًهُ: 

  بسبذاDeletion ْ ًبإل ق  Addition ، 
 بح س ٍر Offering  ًبح مخDelaying      
  بح جسَسModification َقغًْل قيّ بحرReform     
  بٜو ث بي Substitution ًبح ة ٍاModification   
  ن ٌٍ  ًبو   ً   ن  مل   جقىل  بعجوت 

 : (0222، سسني بشري  -سلنى امحد الونيل) أساليب التطويس احلديجة  

 سحٌ ْ مل  بعحَببل  هحوق: ن ح    وقحَت بح  ٌٍ  بسب ٍنْ حهحجوت مل

    بوددد ج ل هدددذي بٞودددقحَت بسب ٍندددْ حه  دددٌٍ  لت بعفودددٌ  بسبددد ٍ  حهحدددجوت

بع توٓ: ًبحدذٔ ٍود ر مليدق  ّ بح دٝ   هدٓ بحجحدٌ بحثدقملا  سهَدقمل ًملوقتٍدقمل          

ًًا بعَقمل ًبا حق َقمل، ًحدذحك نجقًحده هدذي بٞودقحَت ن دٌٍ   ق دْ ملوٌعدقل        

 -لودتبنَسَقل بح د تٍح    –ب  دٌٔ   –بعجوت ملفوٌملى بعجعدٌملٓ )بٞهد با   

 ودقحَت بح سدٌٍر(، حبَد  نودٌن هدذي       -ملرقيت بحد ةهر   –بٞعث ْ بح ةهَحَْ 

 بعوٌعقل مل فق هْ ًٍٛ    ا ملجوق  ٓ ب٠خ .
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     ن رل بٞوقحَت بسب ٍنْ اقحثحٌي،  ٔ ٍجرت بح  ٌٍ   هدٓ أَد  اٌبعدت

 بعجوت ًبحةٌبملا بعٛ  ّ  َى.

   بعجوت اقح ٍجقملَوَْ وَ  ٍ    ا اقعدت  ن ير بٞوقحَت بسب ٍنْ ح  ٌٍ

 دددٓ  دددٌٕ  ٝم دددى اقعجعٌملَدددْ اقزبٌبعدددت بٞخددد ٔ،  َثددد   بح  دددٌٍ  بحثدددقي   

حهحددجوت ا  ددٌٍ  بٞهدد با ً ددٓ  ددٌٖوق ٍةددقي بحجعدد   ددٓ ب  ددٌٔ ً وددقحَت      

نجعَحى،  ر ٍ ر بخ َقت ن   بح د تٍح بعجقودثْ ح  سَدق بٞهد با ًبخ َدقت      

ح ددد تس ب  دددٌٔ، ٍهدددٓ ذحدددك ن دددٌٍ   ودددقحَت  بح سجَدددقل بسب ٍندددْ بعجقودددثْ 

بح سٌٍر حبَ  نرثس مقيتّ  هٓ نسدٌٍر بحجحدٌ بحدذٔ  ظبدبي  دا ملد ةهر  دٓ        

بجملدددقٜل بعة  دددْ ًبعوقتٍدددْ ًبٞعفةقحَدددْ،  حدددق ٍجثغدددٓ  ن ٍثدددحا بح سدددٌٍر   

بح ٌاَددى بحفجددٓ ًندد تٍت بعةهحددا  هددٓ بعددجوت بع ددٌت ًغ هددق ملدد  بحةٌبملددا        

 بعٛ  ّ  ٓ بعجوت بع ٌت.

   ن  دددب بٞودددقحَت بسب ٍندددْ ح  دددٌٍ  بعدددجوت  هدددٓ بإلندددقت بحةدددق    نددد  ملددد

 بحت َب  هٓ بزببَٖقل، وَ  ٍٛئ ن ٌٍ  بنقت بحةق  لت ن ٌٍ  ابَٖقنى.

    ر بح  ٌٍ   ٓ بٞوقحَت بسب ٍنْ ً ق خ ْ  هحَْ مل تًوْ، ملوٌعْ ملد ٍ

  ٝرت مل بوا هٓ : بح د َط ًبح جفَذ ًبح  ٌٍ .

  دددٓ بح  دددٌٍ : وَددد  ٍددد ر بح  دددٌٍ   دددٓ  دددٌٕ    ٍٛخدددذ ادددقحجع ّ بعيددد سثه  َْ

مل  هثقل بحٌمه بسبق   مل   خدذ مليد سثا بعد ةهحا ًوقادقنور بعيد سثهَْ      

 ًنحٌوقل بجمل ح  ًبو َقاقنى  ٓ بٜ  ثقت.

  نمخذ بٞوقحَت بسب ٍنْ ح  ٌٍ  بعجوت ملث   بح س ٍت: وَ  دب   بعجقهت

 بع ٌتّ مثا ن ثَسوق.

بسب ٍندددْ ح  دددٌٍ  بعدددجوت ن ب دددٓ بٞودددح    ممدددق ودددثق ٍ  دددس  ن بٞودددقحَت  

بشبقىلددْ ا  ددٌٍ  بعددجوت، ًٍ ثدد  بحثقودد    بحث دد  بسبددقحُ بٞوددهٌ  بحثددقملا         

بع وقملا ح  ٌٍ  أَ   جقىل  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ  هُ و  ودٌبٕ )بحفهيدفْ   

 –بٞعثدددد ْ بح ةهَحَددددْ   –بوددددتبنَسَقل  بح دددد تٍح  –ب  ددددٌِ -بٞهدددد با  -
  بح سََر (  وقحَت –ملرقيت بح ةهر 

ًٜ ميو  ن ٌٍ  بعجوت لٜ اة  بحٌمٌا  هُ خرقٖ  نٝ  بعجوت بع هدٌ   

ندم  بمل ملثقسد بمل    حهَدْ بح  دٌٍ  ًحدذب       ن دٌٍ ي وَد  ندٛ   خردقٖ  بح دٝ      

 دددقن ملددد  بح ددد ًتِ ذ ددد  خردددقٖ  ندددٝ  بع تودددْ بحنقعٌٍدددْ بحردددجق َْ     

 ربر  بحثجقٕ ، ًهُ: -بعةحقتٍْ

 

 ــا ثا ــالب املد  :ىي ــائص ط ــياعية   خص ــة الص ــة الجاىوي ختصــص  -زس

 ( 0212البياء )عادل االشول

 هددٌ ضبددٌتبعدد ةهر  بحث ددٌرت ًبح تبوددقل بحتاٌٍددْ ًبحجفيددَْ  هددُ  ن     دد ل

ْ  ًبحةحهَددْ بح ةهَحَددْ    ، ًملدد  هجددق  ددت مل ب دددقّ     ملوقع ددى   بعجعٌملددْ بحتاٌٍددد
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خرقٖ  منٌي ً َفَْ نةهحى ًب  يقاى بشبرببل ًحذحك  ين  حهَْ بحتاَْ 

ن نوٌن سقملهْ حبَ  ٜ نس ر   هدٓ اقعدت ًبود  ملد  اٌبعدت سدردَْ        ت  

بح قحت اا ن جقًحى  وا ٜ ٍ سدبٕ حدى ملٌَحدى ًتغثقندى ًبود ة بينى ًحدى اٌبعثدى        

بحةسهَدْ ًبزبيددحَْ ًبإلا حق َددْ  حدق   دد ل  ٍ ددقمل  د   هحَددْ بحجثددقط  ددٓ    

ط بح ةهر لذ  ن بح قحت حَح صب ي اوق  بو سثقي  حق  عدى ٜ ٍد ةهر اةسهدى  سد    

ًٜ جبيحى  سط ًلمندق ٍد ةهر  ودقٖ  ودُ ٍجثدط جبيدحى ً سهدى  دٓ بحٌمده          

عفيى، ًن ير  ا مل وهْ  ح ٍْ خبرقٖ  منٌ ملةَجْ ٍتنت  هَوق مل قحدت  

ًبو َقاقل خقىلْ اقع ةهحا   هدذي بع وهدْ ، ًبحديت  دت نهثَ ودق  ًلسدثق وق،       

بحةح ٍددْ ودديت ٍ  سددق بحجحددٌ بع وقملددا   أَدد  بزبٌبعددت ، ًن ددببمل  بع وهددْ        

(  قملدقمل  ملد  مل وهدْ مندٌ     18-15ح ٝ  بح ةهدَر بحندقعٌِ بحردجق ُ بعةحدقتِ ادا )     

ميدد  اودددق بح دددٝ  ًهدددُ مل وهدددْ بع بهسدددْ ًبح دددٓ نةجدددٓ بٜع سدددقي ملددد  مل وهدددْ  

 بح فٌحْ بت مل وهْ بح س  ًبحج ت ًهُ نجسير بت  ٝرت  تبل 

   يٍْ(وجْ )بع وهْ بإل  ب 14-11 تّ بع بهسْ بعثو ّ : مت   مل 

   وجْ )بع وهْ بحنقعٌٍْ( 18-15 تّ بع بهسْ بع ٌو ْ : مت   مل 
   وجْ )مل وهْ بح ةهَر بزبقملةُ( 20-18 تّ بع بهسْ بع قخ ّ : مت   مل 

ًهدددُ مل وهدددْ  دددق  هحَدددْ  دددث ّ   وَدددقّ هدددٜٕٛ بح دددٝ  ً دددٓ نودددٌٍ         

. سدرَقنور عق ٍرقوثوق مل  نغ بل  ث ّ  دق    هدق  دٓ طب هدل مليد ٌٍقنوق     

 دددت بٜه حدددق  خبردددقٖ  بح دددٝ    نهدددك بع وهدددْ ملددد   ٍددد ِ بحثقوددد   عدددىً

بحجقوَدددددْ بزبيدددددحَْ ًبحةسهَدددددْ ًبٜا حق َدددددْ ًبحجفيدددددَْ، ٜوددددد نحقت هدددددذي    

 (2002) ٛبي  اٌ و ت ، آملقي ىلقي  ،  بشبرقٖ  عبٌ بحةحا ًبإلع قي.

 -ًمل  ملعقه  بحجحٌ  ٓ مل وهْ بع بهسْ ملق ٍهٓ    

 املظَس األول: الينو اجلسنى 

بحجحٌ بزبيحٓ هٌ  ا ملق ٍ ةهق اثوا ً ًظقٖل    قٕ بزبير بح بخهَدْ ً  

بشبقتاَدددْ وَددد  ذبددد رت نغددد بل ايدددحَْ هقملدددْ نثدددحا مندددٌ وسدددر بزبيدددر     

ً ذحك عيدت    دقٕ بزبيدر،  ً  هدذي بع وهدْ ٍثد   ظودٌت بحفد ً  بحف يٍدْ          

اا بع بهسا ًٍٝوغ هجق سد ّ به حدق  بع بهدق جبيد ي ًبسبيقودَْ بحثد ٍ ّ       

س   َحق ٍ ةهق اقح غ بل بزبيحَْ بعه ٌظْ وَد  ٍدبيبي ملفودٌ  بزبيدر  ً     حهج

 :هذي بع وهْ   بحذبل بزبيحَْ، ًمل  ملعقه  بحجحٌ

  ّبع بوا بحيقاسْ.عيثَق بحجحٌ بزبيحُ   ي  ْ بح ٍقي    

 ٍقيّ بحٌ ن.ً  ٍقيّ بح ٌي  

 إلو فقيّ مل  هذي بععقه  ن اٌٍقمل مل  خٝي:ًميو  ب

   ُبح  تٍثَدْ يبخدا   بعد بهسا   بٞعثد ْ    بح دٝ  حقت نقمدْ  بود ن بحةحا  هد

 ًتسْ بحثجقٕ اقع توْ بعةحقتٍْ   

   ُبح  تٍثَدْ خدقتي   بعد بهسا   بٞعثد ْ   بح دٝ   بو نحقت نقمدْ  بحةحا  ه

بحبٍقتبل بعَ بعَدْ عٌبمد  بحةحدا بعةحدقتِ اس دق  بح ثدََ         مل  خٝي بع توْ

 ًبحثجقٕ.
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     ّ ًأدد  بعةهٌملددقل حةحددا بٞحبددقرت     نثددسَ  بح ددٝ  بعدد بهسا  هددٓ بحسدد بٕ

بعيدددد    قل بح وجٌحٌاَددددْ بشبقىلددددْ اقحةحددددقتّ ًبٜنددددٝ   هددددٓ  بحسردددد ّ

 .ًربر  بحثجقٕ
   صبحٌ ْ مل  بعودقتبل بٞوقودَْ بحٝ ملدْ حهةحدا      بح ٝ  بع بهسال يق

   صبقي بحثجقٕ.

    املظَس الجاىي: الينو العكلى 

  هدددذي بع وهدددْ عبدددٌ بحت َدددب    بع بهدددق تقحدددط بحةسهدددُ حه ثدددقجٍ سدددى بح

ًبح سح  وٌي ملعو  ملةا مل  ملعقه  بٞعث ْ بعد هفدْ، بٞملد  بحدذِ  ةدا     

، ً  هدذي بع وهدْ ن  دس     ْ نٌاَدى ن ادٌِ ً ملود     مل  بع وهْ بحنقعٌٍدْ مل وهد  

رب هدل  ودقحَت  يبٖودر بحةسهدُ      وَد  بحف ً  بحف يٍدْ ادا بح دٝ  بعد بهسا      

 َحددق اَددجور  ويددت   بحسدد تبل بٜا وقتٍددْ ًبإلا ب َددْ ًبٜودد  ٜحَْ   ملدد  وَدد   

ملٌَ ر ًبو ة بيبنور. ًمل  هجق ٍ  س  هحَْ بح جٌ    بوتبنَسَقل بح د تٍح  

ًملرددقيت بحدد ةهر ًبٞعثدد ْ ، عسقاهددْ هددذي بٜخ ٝ ددقل  ً بحفدد ً  اددا بح ددٝ    

 (2012بع بهسا.)مس ّ  اٌ غببحْ ، 

ملسحٌ دْ ملد  بشبردقٖ ،    م تبنى بحةسهَدْ    حَبع وهْ نهذي ب   قحت بحً

   :هُ

 .ٍقيّ بعَا حهفور ًبحس تّ  هٓ بح ةهَر ًبح  رَا  

 .ٍّقيّ بحس تّ  هٓ  ور بٞ وقت بجمل ي  
 ًبٜو س بٕ  ٍقيّ بحس تّ  هٓ بٜو ج قي. 
 ًبح  رَا بعث   هُ بٞحفقظ  ٍقيّ بحس تّ  هٓ بحت َب ًبٜع ثقي ،. 
 ّهُ   ب بحف ًب سبا بعثوٝل  ٍقيّ بحس ت  

 ًميو  بحإلو فقيّ مل  هذي بععقه  ن اٌٍقمل مل  خٝي:

        ُندد تٍت بح ددٝ   هددُ بودد د ب  بإلوددهٌ  بحةهحددُ   بحدد فو  حبَدد  ٍجحدد

 ح ٍور بحس تّ  هُ بإلا ب  ًبح س ٍ    صبقي بح ثََ  ًبحثجقٕ. 
 نرحَر بٞعث ْ ب   ُ بح دٝ    نهثَدْ تغثدقل   نةحدا  هدُ    ح ةهَحَدْ بحديت ن ب د

   ةقتا ًبحث      بعةهٌملقل ًن ثَسوق  حهَدقمل عنٝ   هٓ بنجحَْ وت بًٜ

  ا ملق خي  ن   بحثجقٕ ً ىلٌحى .
     بح دٝ   هدٓ بحد فو  بحيدهَر ًبعدجعر      بو د ب  ن   بح  تٍح بحيت نيدق

   ا  ًبح  ثَق و ٓ نجحٌ ح ٍور بحس تّ  هٓ بح دَا ًبح  هَا ًبح سٌٍر

 .ثجقٕ ملق خي  نوجٌحٌاَق بح
      ٌبو د ب  بوتبنَسَقل بح  تٍح بحيت نةحا  هُ ل دقتّ مد تبل بح دٝ  عبد

بح فو  ًوا بعثوٝل بحيت نسقاهور   جقٕ تاط بحسٌبحت   بسبٌبٖط بع سقاهْ 

 ًبع سقنةْ ً ذحك نغ َقل بحف  قل اقحةسٌي بعةحقتٍْ بعد هفْ.

  املظَس الجالح : الينو االدتناعى 

ح  ٌتبل بح ددٓ ذبد رت   ضبددَط بحةٝمدقل بٜا حق َددْ   ٍ ةهدق هدذب بحجحددٌ ادق   

حه قحددت بع بهددق اَجددى ًاددا   دد بي بودد نى ً م بعددى وَدد  نةدد  مل وهددْ بع بهسددْ      
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بع ٌو ْ  ذبل  هحَْ اقحغْ   نثوَا بحةٝمقل بٜا حق َْ حهح بهدق، ًٍ حَدب   

بحجحددٌ بٜا حددق ٓ  ددٓ مل وهددْ بع بهسددْ  بعددى خيهدد  بع بهددق ملدد  اةددض  عددٌب         

قل غدد  بحيددٌٍْ بح ددٓ ن ثدد   هَوددق يبخددا يبٖدد ّ بٞودد ّ ملنددا بٞعقعَددْ  ً    بحةٝمدد

بح غثْ  ٓ متهك  ا ملق نسد   هَدى  َجدْ ًمل  هثقندى ود ٍةق. )خهَدا ملةدٌب ،        

2004) 

ًٍيدددةٓ بع بهدددق   هدددذي بع وهدددْ ح  سَدددق بعيددد ٌٔ بع هدددٌ  ملددد  بحجحدددٌ         

    ً ملجقمثدْ  بٜا حق ٓ ًٍعو  بحثةٌت اقعيدٌٗحَْ بٜا حق َدْ بٔ ضبقًحدْ  ودر 

بعثددوٝل بٜا حق َددْ ًبح ةددقًن ملدد  بحددبملٕٝ ًبح ثددقًت ملةوددر ًبوددتب  آتبٖوددر     

 ًبوتب  بحٌباثقل بٜا حق َْ.

 إلو فقيّ مل  هذي بععقه  ن اٌٍقمل مل  خٝي:ًميو  ب

           بودد د ب  ندد   بح دد تٍح بحدديت نةحددا  هددُ نثددسَ  بح ددٝ   هددُ بحةحددا

بحةردل بحدذه  ًبحد ةهر    بزبحق ُ   جدقٕ يتبودْ ملدقيّ نوجٌحٌاَدق بحثجدقٕ ملندا       

 بح ةقًعُ. 
   ْ نةهَحَددْ نيددحس اعوٌتبح قحددت بحددذِ نثدد ً  هَددى ملعددقه      نرددحَر  عثدد

 بحسَقيّ ًبحب قملْ حبَ  نيٌي مَر بحر بمْ ًبوتب  بتبٕ بحغ . 
   بٜه حق  اقحجٌبوٓ بٜا حق َْ ًذحك مل  خٝي بعثقت ْ   بظبق  بٞ حدقي

 بحفس بٕ ًبحةحقتّ بحثََْٗ. بع هٌاْ ً حا بٜحبقرت بحسر ّ     حقتّ
   لسدددد بك بح ددددٝ    بٜعثدددد ْ بح وجٌحٌاَددددْ بزبحق َددددْ ًبحف يٍددددْ يبخددددا

بع توددْ ًخقتاوددق ٜتوددقٕ مددَر بنسددقن بحةحددا ًذبحددا بعيددٌٗحَْ ًبٜملقعددْ    

 بو د ب  بعٌبي. 
          ٝلمقملْ  ٝمقل ملنح ّ ًمليد ح ّ ادا ملةهدر بعدٌبي بحفجَدْ بعةحقتٍدْ ًبح د

 بحثةض،  وقووق بحفور بع ثقيي ًبحةحا بعثتك. ًاا بح ٝ  ًاة ور

 قحةحدددا بزبحدددق ٓ بح ةدددقًعٓ ٍيدددق   بح دددٝ   هدددٓ  ودددر  بعفيدددور ً ودددر        

ٍوةدد  نوَٗددْ حهةحددا   جددقٕ نجفَددذ بٞ حددقي   وددٌ  بحةحددا       صبدد حةور ً ددذحك 

بعةحقتِ اة  رب اور ،  حق بن بحجٌبوٓ بٜا حق َْ نةحا  هٓ نم َ  بحسدَر  

 ٝ  ملنا ووي  بو د ب  بحٌمه بع قح  ج  نجفَذ بٞ حدقي  بع غٌ   َوق ح ٔ بح

بع هٌاددْ ًبح ةددٌي  هددٓ بح مددْ ًبحجعددق  ًبحتنَددت ًبح ةددث   دد  بحدد بٔ حب ٍددْ       

 ًذبحا بعيٛحَْ ًبوتب  بحغ .

  املظَس السابع : الينو االىفعالي 

لن بحيددد  ْ بع ببٍددد ّ حهجحدددٌ   هدددذي بع وهدددْ ٍردددقوثوق بويدددقس اقح هثدددْ   

ٜعفةددقٜل بحةجَفددْ ًبعدددقًا   اةددض بعٌبمددل ، ًملثددق   بحغ ددت   ًبشبسددا ًب

ًبحتيي ًبح ح ي، ًس ّ بسبيقوَْ حهجس  ملد  مثدا بٜخد ٍ  .ًملد   اد   ملعدقه        

هددذي بع وهددْ  ن بع بهددق مدد  ٍعودد  وثددقمل ملف نددقمل عبددٌ  م بعددى،  حددق ٍعودد  وددت    

 (2002بعغقمل ّ ًب  ثقا بجملوٌي. ) ٛبي  اٌ و ت ، آملقي ىلقي  ، 



 م2019.. يناير              الثالث عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
277 

 إلو فقيّ مل  هذي بععقه  ن اٌٍقمل مل  خٝي:  بًميو

 .بنقوْ بحف ىلْ ح ثسَ  بع بهق  هُ بح   رت  حق ٍثة  اى مل  ملثوٝل 
    بس بك بح ٝ    بٞعث ْ بع جٌ ْ  قح وٝل بحةهحَْ لحُ ملٌبمد  بحةحدا

 بعةحقتِ.
 .ْمليق  ّ بح ٝ   هُ بمقملْ  ٝمقل با حق َْ وهَح 
 ً  مقل بحف ب    بٞعث ْ بإل ق َْ بعفَ ّ.نٌاَى بح ٝ  عبٌ بو غٝي 
      ُمليددق  ّ بح ددٝ   هددُ ممقتوددْ  ددثط بحددجفح ً   ددا بح دد   حددذحك هدد

 بحس ًّ بسبيجْ حهحةهر.
 .نجحَْ بحنسْ اقحجفح ًبح غهت  هُ بعدقًا ح ٍور 

بعيددد ٌٍقل ً   دددٌٕ ملدددق مت    دددى   دددقن ملددد  بزبددد ٍ  اقحدددذ   ذب ٍددد      

  حق ٍهُ: جوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ًهُن ٌٍ  مل   ٌٖوق بحيت ٍ ر   بعةَقتٍْ

  :  ثالجًاً  : املستويات املعيازية 

نةدد  بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بشبرددقٖ  بعٌاوددْ حهحددجوت  حبَدد  نددجةوح نهددك   

بشبرقٖ   هُ ملي ٌِ بشب  ا ًملق ٍ  هثى ذحك مل  ًاٌي رب َط مل س  

 ٍيدد ج  بحددُ بعةدددقٍ  ًٍيدد  ث  ذحدددك نجفَددذ بح د ددَط ا ثدددوَا يمَددق   ظدددا      

 (  2008مل قاةْ يبٖحْ ًملي ح ّ" . )ملر فُ  ث  بحيحَ  ، 

 مفَوو املستويات املعيازية  : 

ْ نةددد يل نةدددقتٍل    حدددق نجقًح ودددق بح تودددقل ًبٜياَدددقل    بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍددد

 -ًاقٕل  قٜنُ :
نةدد  "بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ ملنقاددْ بعَنددق  ًبشب ددٌط بإلتسددقيٍْ بح ددٓ نٌاددى    

جبحَدد   جقىلدد هق، ً هددٓ ت س هددذي بحةجقىلدد    مليددقت ملجعٌملددْ ملجددقهت بح ةهددَر  

 هددد با هدددذي بعدددجوت، بح دددٓ  دددت  ن ن  دددب  هَودددق أَددد  ملوٌعدددقل بحةحهَدددْ        

بح ةهَحَدددددْ )  هيدددددفْ ًضب دددددٌِ ًنددددد   نةهدددددَر ًنةهدددددر ًملردددددقيت بعة  دددددْ   

ًبح وجٌحٌاَدددق ً ودددقحَت بح سدددٌٍر ًندددٝ  ًملةهحدددا ًليبتّ ًملثدددقعٓ ًملردددقيت     

ةَقتٍددْ  ددٓ أَدد   جقىلدد  بحةحهَددْ نةهَحَددْ( ً ددذب  ددت بٞخددذ اقعيدد ٌٍقل بع

 ((H. Lynn Erickson,2002بح ةهَحَْ". 

( بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ امعوددق بعٛسدد بل بح بحددْ    2008ًٍةدد ا )تسدد ٔ نةَحددى ،   

 هددُ اددٌيّ بعددجوت بح تبوددَْ ، ملةجددٓ  ن نهددك بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ هددٓ بٞهدد با  

تبمل مل اةَدقمل نسدقتن   ًبح حٌوقل بحديت عيدةٓ حهٌىلدٌي لحَودق، ًهدٓ  ٍ دقمل نةد  لندق        

ًنسَر  هٓ  وقوى بعجقهت بسبقحَْ، ًهٓ  ذحك ملٌاوقل حةحهَدقل بح  دٌٍ      

 بعي سثا 

ًويددت نة ٍددل بزبحةَددْ بحسٌملَددْ عةهحددُ بح ٍق ددَقل اقحٌٍٜددقل بع  دد ّ       

(NCTM)     ين بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ هُ " أا خربٍْ ميود  بود د بملوق حه ودر 

  هُ اٌيّ بعجقهت بح تبوَْ "
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ق وددثق ميودد  بودد دٝص صبحٌ ددْ ملدد  بحةجقىلدد  بحدديت ميودد   ن نوددٌن   ًممدد

 عٌبّ حٌ   نة ٍل حهحي ٌٍقل بعةَقتٍْ  ٓ هذب بحث   ملجوق: 
      هددذي بحةثدقتبل بحٌىلددفَْ    ًنةد   ثدقتبل نردل ملددق  دت  ن ٍودٌن  هَددى بعدجوت

 .حهٌىلٌي لحَوق عيةُبعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحيت  ملنقاْ
   أددا خربٍددْ نيدد د   حه وددر  هددُ بع ْ ملدد  وَدد  بزبددٌيّ    جددقهت بح تبوددَ

 ًبإلنسقن.
 . ملٌاوقل ن  ح  ملٛس بل نرل ملق ٍجثغُ  ن ٍوٌن  هَى ذحك بعجوت 
 ٍٍْوددٌن  هَوددق جثغددُ  ن ٍذبدد ي بحرددٌتّ بعنهددٓ بحدديت  ملَنددق  ًخ ددٌط لتسددقي

 بعجوت.
 ٍسددقس    ددٌٖوق مليدد ٌٔ بح سدد   بحددذِ ً  ندد  مل اةَددْ حه وددر ملدد  خٝ ددق

  ذبسسى  جقت بعجوت.

ٕ ملددق وددثق بودد ده  بحثقودد  نة ٍفددقمل لا بَٖددقمل ي عيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ  ً   ددٌ

بحةقعَدددْ امعودددق  ثدددقتّ  ددد  " خ دددٌط لتسدددقيٍْ  ًّ ضبودددقل نردددق    ىلدددٌتّ         

ملٌبىلدددفقل ، ذبددد ي بحردددٌتّ بعنهدددُ بحددديت ٍجثغدددُ  ن ن دددٌب      جقىلددد  ملدددجوت        

نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ ح  سَددق بٞهدد با بعجثددٌيّ ، ًهددذي بحةجقىلدد  هددُ ) بحفهيددفْ      

ًبٞه با ، ب  ٌِ ، ن   بح ةهَر ًبح ةهر ، ملرقيت بعة  ْ ،  وقحَت بح سدٌٍر(  

 ًبحيت وٌا ٍسٌ  بحثقو  اثجقٖوق   ىلٌتّ مقٖحْ.

 أٍنية املستويات املعيازية  

ْ نةدد    ى وددقس اجددقٕ ععددق  نةهددَر مددٌِ، ًنيددق     نٌاَدد    بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍدد

 ق هدْ،   نودٌٍ  ملودقتبل    ، عبدٌ ل دقي ملجدقهت    ىاوٌي ملردححُ بعدجوت ًمل ٌتٍد   

ًبدبقهقل ًً ُ بح هثْ، ًل  بيهر حه َقّ، ًذبيا طب اقل بح ةهدَر اثدوا   

  (2005)وهحُ بحٌ َا، : َحق ٍهُن حنا  هحَْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ  ً   ق 

 .ٕنثجٓ  هيفْ ملةَجْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجق 
 .ٕىلَقغْ ًذب ٍ   ه با ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجق 

 جوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ. بخ َقت ضب ٌٔ مل 
 .ٕنس ٍ   عيت بح    ًبحٌوقٖا بح ةهَحَْ عقيّ نوجٌحٌاَق بحثجق 

 .بمتبح    ا ن   بح ةهَر ًبح ةهر 
 .ذب ٍ  ن   بح سََر 

 .ْو برت بح وقملا ًبحتباط اا بعجقهت بعد هف  
 .نيور  ٓ ملة  ْ بح ٝ  عق  ت  ن ٍ ةهحٌي 

 .نيق    ٓ ذب ٍ  عٌبنت بح ةهَر 
  حقن اٌيّ بعجوت بح تبوٓ ملوٌعقنى بعد هفْ.نيور  ٓ  
    نيددور  ددٓ نددٌ    عثدد ْ نةهَحَددْ ن ددَس حه ددٝ  بحف ىلددْ عحقتوددْ بحةحددا

  بزبحق ٓ ًبح فو  ًبربقذ بحس بت.
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ًممق وثق ٍ ثا حجق  هحَْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ، ًملق ميو   ن نس ملى ًنيدور  

 عٌبنت بح ةهر بع هٌاْ.اى   ن ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ًمل  ذبيا 

 :دلـدي  ) شسوط صياغة املستويات املعيازية للنياٍر الدزاسية

 (0211،عبد الوٍاب قاسه 

نةدد  بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ ملج هسدددقمل  وقوددَقمل ح  دددٌٍ  بعدددجوت ، ًٍةددد  بح  دددٌٍ    

مل ح  سق بزبٌيّ ًبٜ  حقي حه ةهَر بحرجق ُ بعةحقتِ،  بحسقٖر  هٓ بعةقٍ  وثَ

 ين س ًط ىلَقغْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجدقٕ  دت    ًاجقٕ  هَى

 ن ن ح ددد  ملسحٌ دددْ ملددد  بشبردددقٖ  وددديت ميوددد   ن ذبسدددق بحغددد ب بحدددذِ   

 ً ةه مل   اهى، ًهُ:

          ن نوددٌن بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ صب حةَددْ ،  ِ ملجثنسددْ ملدد  مددٌبعا بجمل حدد 

ن ن ب دددُ مَحدددى بحدددذِ ٌٍاددد   َدددى بعددد ةهر ، ً ن نددد  ر هٌٍ دددى بحنسق َدددْ ، ً   

 ً غ ب ى ًبحيهٌ َقل بحيت ٍجث هق    اجقٖى 

       ٍْ ن نودددٌن مٌٍدددْ ًنجق يدددَْ ًمل  دددٌتّ ،  ِ نثددد ق ملددد  بٞوددد برت بحةرددد 

ًبع س يّ   بجمل حد  ب هدُ ًبحةدقعُ ، ًن  دٌت ملد  آن ٠خد  ، نثسدق ح  دٌت         

 هذي بٞو برت.

   ، ّل بٜو سٝيِ نويت بع ةهر ملوقتب ن نن  بٜو ة بي حه ةهر مل ِ بسبَق ،

 ًذبحا بعيٌٗحَْ ًبعثقيتّ ًبحث   ًبحوفقّٕ بحذبنَْ .

     ِ ن نودددٌن مل وقملهدددْ ًمل فق هدددْ ملددد  بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ حهةجقىلددد  بٜخددد 

حهحجعٌملدددْ بح ةهَحَدددْ ،  حةدددقٍ  بإليبتّ بع حَدددبّ ،  ًملةدددقٍ  بعثدددقت ْ      

    ٝ ح بٜا حق َددْ ، ًملةددقٍ  بٜ  حددقي بعٛويددُ اثددوا  ددق  ; ًذحددك اغَددْ لىلدد

 بح ةهَر  هُ عبٌ ٍجث ي بجمل ح   

  ، ْن نوددٌن سددقملهْ ،  ِ ن  ددح  بزبٌبعددت : بعة  َددْ ، ًبعوقتٍددْ ًبٜا حق َدد 

ًبحٌا بعَددْ حهحدد ةهر ،  ددٝ نودد ر اقزبٌبعددت بحجع ٍددْ  هددُ ويددق  بزبٌبعددت    

بٞيبَْٖ ًبحةوح ، ًنهك هُ مسدقل بحثدردَْ بع وقملهدْ ; ح دٝ  ربرد       

 هددُ  فددقّٕ بٞوددقحَت بحدديت ٍيدد د ملوق بعةهددر   بحثجددقٕ ، بٞملدد  بحددذِ ٍددجةوح  

 ًبعٛويْ بح ةهَحَْ ; ح سٌٍ  بعج ت بح ةهَحُ. 

         ن ن دَس حهدد ٍت   ىلددقمل   ٍد ّ حٝا ودقت ًبإلادد ب  ًودا بعثدوٝل   ملٌبمدد 

بحةحدا، ملدد  بٜا ةدقي  دد  بح جحدَط ، ًبعيددقٍ ّ بح قملدْ   بودد د ب  بعحقتوددقل     

 بحيت نيور   ذحك.

 ايٌ  بحةحا ، حبَ  نٌ   ح دٝ  ربرد  بحثجدقٕ بح وَٗدْ       ن ن اط بعجقهت

بح قملددْ ٜم  ددق  وددٌ  بحةحددا  هددُ عبددٌ سددقملا وددٌبٕ اقحجيددثْ عةددقت ور  ً         

 مَحور  ً ملوقتبنور حه خٌي بحُ  قا بحةحا و ٍ  بح غ ًبح  ٌت.

  :مصادز اشتكام املستويات املعيازية 

  ٌ  دْ ًملد   اد   بعردقيت      ن ملرقيت بس سق  بعي ٌٍقل بعةَقتٍدْ مل ةد يّ ًمل ج

هَٗددددْ  ددددحقن بزبددددٌيّ   )بحدددديت نثدددد ق ملجوددددق  بعيدددد ٌٍقل بعةَقتٍددددْ ملددددق ٍهددددُ:      

(2010،ًبٜ  حقي
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 ددمن ن ددم   بحتاَددْ ادد ًتهق اوددذي بحفهيددفْ ًاقح ددقحُ    حدد  وَدد  هيددفْ بجمل 

  ْ  ن نوددٌن ملجيددسحْ ملددد  بحغقٍددقل ًملدد  بحفهيدددفْ       دددت بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍدد

  بح ًحددْ ًملدد     مسوددق بحيدده قل بحةهَددق  بحتاٌٍددْ بحةقملددْ بحدديت ن ددةوق ً ن    

بحٌب س  ن بح ًحْ نيدةُ   هدذي بع وهدْ لحدُ بحثجدقٕ ًبح حجَدْ بحثدقملهْ  د          

 .ن ٍق  عثقٕ بعث ً قل بحسٌملَْ بحةحٝمْ

        يتبودددْ وقادددقل بعددد ةهحا وَددد  ٍةددد  بعددد ةهر ملرددد ت ح   ٍددد  بعيددد ٌٍقل

ى ًملٌَحدى ًمل ب دقّ   بعةَقتٍْ ، حذب  دمن مندٌ بعد ةهر ًلسدثق  وقاقندى ًبه حقملقند      

م تبنى ًبو ة بيبنى متنا ملرقيت هقملْ ٜس سق  بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ًن حنا 

بو َقاددقل نددٝ  بع توددْ بعةحقتٍددْ   بعةددقتا ًبعوددقتبل بحدديت متوجددى ملدد         

بم  ددددق  وددددٌ  بحةحددددا ًبح ةقملددددا ا  ٍسددددْ وددددهَحْ   وَقنددددى بحثدرددددَْ  

  ًبجمل حةَْ ًبعي سثهَْ
 وددددقل بحتاٌٍددددْ بع نث ددددْ اقعيدددد ٌٍقل بعةَقتٍددددْ  بحددددرببملت ًبحث ددددٌرت ًبح تب

ًبزبٌيّ بحثقملهْ   بح ةهَر ًخقىلْ بح ةهَر بحردجق ُ بعةحدقتِ، وَد  نةد      

ملدد  بعرددقيت ب قملددْ ًبع حَددبّ ٜسدد سق  بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ ح  ددٌٍ  ملجددقهت   

بح ةهدددَر بحردددجق ُ بعةحدددقتِ ععددد بمل ٞن ع قٖسودددق نودددٌن ملٌ سدددْ  هحَدددقمل ًمت     

 عَ  ن بحتاٌِ .دب ا وق   ب

      ٕ ملد   ودقنذّ  هَدقل بحتاَدْ      بشبدرببٕ ًبعد ردٌن : ٍةد  بعد ردٌن ًبشبدربب

ملدد  ًب ج وددْ ً ددذحك بحةددقملها   م ددق  بح ثددََ  ًبحثجددقٕ )وددٌ  بحةحددا(     

 ٞن بح در  بحةهحُ بحذِ مي ق ًن ادى  بعي ٌٍقل بعةَقتٍْملرقيت بس سق  

 مل ددٌتِ بعددجوتيددق   نٌٍهددْ بعة  ددْ بحغبٍدد ّ بحدديت مي هوٌعوددق ًبشبددربّ بح ً

ويدد  اثدد   ) يمَسددْ ًب دد ْ ًسددقملهْ .  مليدد ٌٍقل ملةَقتٍددْ   هددٓ ذب ٍدد   

 (2005،ضبحٌي 
   ْيتبودددْ بٜدبقهدددقل بحةقعَدددْ بسب ٍندددْ   صبدددقي ل ددد بي بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍددد

ً ذحك بزبٌيّ بحثقملهْ   بح ةهَر بحرجق ُ بعةحقتِ ً ٍ ق عبٜو فقيّ مل  

 ٍددد  بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ ح دددٝ  بح ةهدددَر    دبدددقت  بحددد ًي بع س ملدددْ   ذب 

 بحرجق ُ بعةحقتِ. 

  ُ بٜدبقهددددقل بحةقعَددددْ بسب ٍنددددْ ً  ًظوددددٌت  بح  ددددٌت بحةهحددددُ ً بح وجٌحددددٌا

 ْ   أَددد  بجملدددقٜل ب ج ودددَْ بعةحقتٍدددْ ًبحددد غ بل     بع  هثدددقل بعيددد سثهَ

   ٕ ملدق  ً ،بعي ح ّ    وٌب  بحةحا ب هَْ ًبحةقعَْ   صبدقٜل بح ثدََ  ًبحثجدق

بح ةهدددَر بحردددجق ُ   ٍفددد ب  هدددٓ بحتاَدددْ ً ملجدددقهت   ،ذبددد ٍقلفددد  ي ملددد   ن

ح ٝاوددق ، ، ل ددقيّ بحجعدد     ددا ملددق نس ملددى ملدد  ملةهٌملددقل ًخددرببل  بعةحددقتِ

بعودقتبل بعةحقتٍدْ بحديت نٛههدور حد خٌي      ً  ةدقتا بعبشب  ا  ٍو يتحبَ  

 وٌ  بحةحا. 

      ــاىوي ــيه الج ــالب التعل ــاء لط ــا  البي ــًاً  : تهيولودي ــياعي زابع الص

 املعنازي

 :مفَوو تهيولوديا البياء 

نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ملجوت ٍو يت بح ٝ  مل  خٝحى بعةقتا ًبعودقتبل بع ةهسدْ   

ارددجق ْ بحثجددقٕ ملدد  خددٝي  ٝ ددْ ضبددقًت  وقوددَْ: ٍودد ر بًٞي ملجوددق اقشبقملددقل  
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بح بخهددْ   بحرددجق ْ، اَجحددق ٍودد ر ب ددٌت بحنددقعُ اقحةدد ي ًبٞيًبل بحدديت نيددق       

جفَذ بحرجق ْ،  ملق ب ٌت بٞخ   َو ر ا    نجفَذ بحةحهَقل بحرجق َْ  هٓ ن

عد هل بٞ حقي ملق   ذحك ن   بٞمل  بحرجق ُ   جدقٕ نجفَدذ بٞ حدقي، ً َحدق     

ٍهددُ  دد ب نفرددَهُ عددقيّ نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ حوٌعوددق ب ددٌت بحدد َٖح حه تبوددْ       

 بسبقحَْ. 

امعودددق "بٜوددد د ب  بٞملندددا   ( بح وجٌحٌاَدددق 2007ًٍةددد ا )بحهسدددقعُ ًبزبحدددا ،  

 ". حهحة  ْ بحةهحَْ ًن ثَسقنوق، ًن ٌٍةوق شب ملْ بإلعيقن 

،  ً  اجَددْ  جدد  ، مل ددقت، ملرددج ، ملجددبيًبحثجددقٕ هددٌ ملددق ٍثددحا ملٌمةعددق حهثجددقٕ، ملنددا    

ِّ سدو     ا ملد   سدوقي بحجثدقط بإلعيدقعُ. ًحجسدقح      ممق هْ ىلدجةه خرَردق  حدمًٔ ٞ

ْ  بح مَق، وَ  ٍمخذ   بٜ  ثقت  بح د َطنجفَذ بعث ً  ٜا  مل   ، بح دم  بل بحثََٗد

ٕ  ، ًبٞملد  بحردجق ُ ملٌمد  بحةحدا، ًندٌب        ًبعَببعَقلًبزب بًي بحبملجَْ،  ، ملدٌبي بحثجدق

 ، ًبحة قٕبل.ًبشب ملقل 

ٕع  هُ نهك بح ة ٍفقل  ين ملفوٌ  نوجٌحٌاَق بحثجقٕ ٍة  "يتبوْ بٞودح   ًاجق

 ًبحسٌب   بحفجَْ بحٝ ملْ ًن ثَسوق   بزبقعت بحةحهُ" .

ا بُٖ عفوٌ  نوجٌحٌاَدق بحثجدقٕ هدٌ" بٜود د ب  بٞملندا      ًٍرثس  بح ة ٍل بإل

حهحة  ددْ بحةهحَددْ ًن ثَسقنوددق     حددقي بحثجددقٕ ملدد  وَدد  بح د ددَط ًبح جفَددذ  

 ". مل  مل ب قّ   هٓ ملةقٍ  بزبٌيّ ًبح مْ ًبعوقتّ

 :أٍنية تهيولوديا البياء باملدزسة الجاىوية الصياعية املعنازية 

بعددٌبي بح تبوددَْ بحدديت ٍدد ر يتبودد وق ح ددٝ   ٍةدد  ملددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ  ودد 

ربردد  بحثجددقٕ ًهددُ  ودد  بعددٌبي بحفجَددْ بحدديت ندد نثط اقح دد تٍثقل بحةحهَددْ           

 :بحٌتش ًبعةقملا 

 حددق ٍسددٌ  بح ددٝ  ا تبودد ى   ملددقيّ نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ   بحفرددا بح تبوددُ      

 ٍسٌملٌن ا جفَذي  حهَقمل يبخا ًتش بحثجقٕ.

ن وقملددا ملدد  ملددقيّ بح وددر بحفدد  بحدديت ٍسددٌ        حددق نةدد   ٍ ددق ملدد  بعددٌبي بحدديت   

بح ٝ  ا تبو وق     بحيجٌبل بحنٝرت وَ  ٍ تس  َودق بح دٝ  ند   بٜعثدقٕ     

ًبح جفَذ حٟعدٌب  بعد هفدْ ملد  بعثدقعُ ًاةد   ن ٍ ةهحدٌب  وقودَقل بحثجدقٕ ًند            

بح جفَددذ ٍسٌملددٌب ا  ٌٍددا ملددق مت يتبودد ى لحددُ توددٌملقل ملةحقتٍددْ  هددُ حٌوددقل        

ح تور طب هفْ ويت عٌ  بحثجدقٕ بعيد د   ًذحدك يبخدا ملوقندت      بح ور ملسقٍَ

بح ور بحيت نوَ٘  ذب بحغ ب مل  وَ  دبوَبهدق اقعوقندت ًبحهٌودقل بشبثدثَْ     

ًبحٌتمَْ ،  حدذحك  دقن ملدجوت نوجٌحٌاَدق بحثجدقٕ   بع تودْ بحردجق َْ بعةحقتٍدْ         

بحفجَددْ  ًربردد  بحثجددقٕ ملدد  بعجددقهت ب ٌتٍددْ بحدديت نتباددط ًن وقملددا ملدد  بعددٌبي 

   ( 2002 )ضبح   مح   ث  بهلل 0بٞخ ِ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%28%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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ًنبًي نوجٌحٌاَق بحثجقٕ بح ٝ  اقحنسق ْ بسب ٍنْ   صبقي ىلجق ى بحثجدقٕ، ً  

نةحددا  هددُ خهددق ً ددُ ا ٍدد  حدد ٍور ٍيددق     مليددقٍ ّ بح سدد   بح وجددٌزبُ          

بعيدد ح  ًٍةحددا  هددُ بح  ددٌٍ  اودد ا بٜتنسددقٕ ارددجق ى بحثجددقٕ ًنسدد ملوق ًذحددك     

  (  2002 قتً  وَ ت، )بع س ملى.  حه ق  اقٞملر

ًحدددذحك نةددد  ملدددقيّ نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ  وددد   هدددر بعدددٌبي بح تبودددَْ بحددديت ٍسدددٌ   

ا تبو وق نٝ  بع توْ بعةحقتٍدْ ربرد  بحثجدقٕ، عدق  دق ملد   هحَدْ   ل د بي         

بح قحت ل  بيبمل ربررَقمل  جَدقمل، ًنيد ح  هدذي بٜهحَدْ  ٍ دقمل ملد  خدٝي  هد ب وق         

 ْ ًبحيت وج جقً ق  َحق ٍهُ:  بح َٖيَْ ًبحف  َ

   أٍـــــداف تهيولوديـــــا البيـــــاء باملدزســـــة الجاىويـــــة الصـــــياعية

 (1111وشازة الرتبية التعليهاملعنازية:)

لن ب د ا بٜوقوددُ عدقيّ نوجٌحٌاَددق بحثجدقٕ هددٌ ل د بي اَددا ملنسدل مددقيت  هددُ      

خ ملددى بحثَٗددى ًبجمل حدد    صبددقي بحةحددقتي ًح ٍددى بحسدد تي  هددُ بٜودد ج قي ًوددا   

وٝل ًل ددد بي بح سدددقتٍ  ودددٌي بشبقملدددقل ًبعدددٌبي بعيددد د ملى   بحثجدددقٕ ودددٌبٕ   بعثددد

  قعه هذّ بعٌبي ىلجق َى بً نثَةَى ًذحك حهٌىلٌي اقحثجدقٕ بحدُ يتادى مل حَدبي     

نثةقمل حه  ٌت ًنس   بحرجق قل ًملدق ٍ د ٙ  هَودق ملد  نغد     بحدجعر ًبٞحبدقرت        

َددْ، ً نددج  بٞهدد با  بحفجَددْ ًبعددٌبي بزب ٍدد ّ ويددت ظوٌتهددق   بٞوددٌب  بحةقع  

بحةقملددْ عددقيّ ح وجٌحٌاَددق بحثجددقٕ  حددق ودد ينوق بإليبتّ بحةقملددْ حه ةهددَر بحرددجق ُ  

  هُ ملق ٍهُ.

      بح ة ا  هُ أَ  بعٌب  بعٌبي ًبشبقملقل بٜ ملدى حٟ حدقي بعد هفدى   صبدقي

ىلددجق ى بحثجددقٕ ، ملدد  وَدد  ملرددقيتهق   بح ثَةددى ًخٌبىلددوق ًندد   رببٍجوددق   

 ًدبوَبهق حهةحا .
 ًيتبوددددْ ملٌبىلددددفقنوق ًبًاددددى  ْبعيدددد ةحه ْيًبل بحَ ًٍددددعددددق  اقحةدددد ي ًبٞإلب

  .بو ةحق ق ًىلَقع وق
 َبحيت   قي بحَوق مل  هذي بع وهدى اود ا    ْنبًٍ  بح قحت اقعةهٌملقل بٜوقو

 ب  بيي حَوٌن  جَقمل ملنسفقمل مل حوجقمل مل  ربررى  هحَآ ً حهَقمل.
  ق.  ْحٝ ملن   بحثجقٕ بعد هفى ًبشبقملقل ً بعٌن ب ْيتبو  
 ٞعثقٕ بحةسٌي امعٌب وق ً ن   نجفَذهق. ْبٞعق  اقح    بعد هف 
   ّيتبوى خ ٌبل نجفَذ بحةحهَقل بحرجق َى بحيت ٍ  حجوق ب حقي بحثجقٕ   هذ

 .ْىلٌي بحرجق  بع وهى ًذحك ويت 
 بح ة ا  هُ بحسٌبعا ًبح ث ٍةقل بشبقىلْ ا وجٌحٌاَق بحثجق.ٕ 
 ْبعثقعُ. بح ة ا  هُ  وقحَت ىلَقع 

 ٞعٌب وق.موقوقل ابح ة ا  هُ بح    بشبقىلْ ا جفَذ ب 
 .بح ة ا  هُ نرحَر بحيٝا ً ن   ويقاوق 
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  :احملتوي العلني ملادة تهيولوديا البياء 

      ٕ ا وقملدا بزبقعدت بحجعد ِ ملدد       ٍ حَدب ب  دٌِ بحةهحدُ عدقيّ نوجٌحٌاَدق بحثجدق

ةدددقتا بع ةهسدددْ  ٍو يدددت بح دددٝ  بع بزبقعدددت بحةحهدددُ بح  ثَسدددُ  حددد  خٝحدددى    

اقح دردد  ملدد  خدددٝي  ٝ ددْ ضبددقًت  وقودددَْ: ٍودد ر بًٞي ملجوددق اقشبقملدددقل       

بح بخهددْ   بحرددجق ْ، اَجحددق ٍودد ر ب ددٌت بحنددقعُ اقحةدد ي ًبٞيًبل بحدديت نيددق       

 هٓ نجفَذ بحرجق ْ،  ملق ب ٌت بٞخ   َو ر ا    نجفَذ بحةحهَقل بحرجق َْ 

بحردجق ُ   جدقٕ نجفَدذ بٞ حدقي، ً د ي      عد هل بٞ حقي ملق   ذحك ن   بٞمل  

 (  وثٌ َقمل. اوق قل بح تبوْ )ور

ًميودد  ذب ٍدد  ب  ددٌِ بحةهحددُ عددقيّ نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ اقع توددْ بحنقعٌٍددْ       

 (2014/2015،ً بتّ بحتاَْ ًبح ةهَر ) بحرجق َْ بعةحقتٍْ،  َحق ٍهُ.

   ٌ ًبسبسقتّيتبوْ بعٌبىلفقل ًبشبٌبص بحفجَْ حثةض ب حقي بحثجقٕ اقح 

 .  ٌ ن   تاط  جقىل  بعث  بعد هفْ اقح 

 .بحةسٌي 

  ْيبٖ ٍْ ( –ملي  َهْ  –بٜ ح ّ  ) مل اة 

 بحجٌبىلُ ًبٜ  قا 

 ) بسبٌبٖط )طب هفْ بٜسوقي 

 بحيٝا 

 ملسقًملْ بعثقعٓ حهبٜ ي 

 ّبٞوقوقل اقح ٌ  ًبسبسقت 

 ٓبعٌبىلفقل ًبٞ حقي بحفجَْ ح    ىلهت بعثقع 

  َْملةقزب وق ٌَ  بعثقعٓ ً َف 

 املستويات املعيازية الالشمة ملـيَر   لكائنة وءع تصوز  -: خامسًا

 تهيولوديا البياء.

مت  ذب ٍ  مقٖحْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ مل  خٝي ل د بي  

مقٖحددْ ملث َٖددْ اقعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بعٖٝحددْ عددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ اقع توددْ  

 ربر  بحثجقٕ. ًذحك ً سقمل عق ٍهُ: –ةحقتٍْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بع

        ــايري ــة ومع ــتويات املعيازي ــوو املس ــا مفَ ــل تياول ــات ال ــة األدبي مسادع

 اجلودة الشاملة:

مينا بإلنقت بحجع ِ حهث   ملدق نجقًحدى ملد   ياَدقل  ود  بعردقيت بح َٖيدَْ        

      ٕ ، ًمدد     اجددقٕ بحسقٖحددْ بعث َٖددْ حهحيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ  عددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددق

بو فقي بحثقو  مل  يتبوْ ًذبهَدا بإلندقت بحجعد ِ  دذب بحث د    بود دٝص       

بٞودددح بحددديت    دددٌٖوق ٍددد ر ذب ٍددد  ملقهَدددْ بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ   بح ةهدددَر    

 ً َل ميو  ذبسَسوق.
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      دزاسة ودليل الدزاسات السابكة وقـوائه املعـايري أو املسـتويات املعيازيـة

 الل وزدت بَا :

مل  مٌبٖر بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ًملةقٍ  بزبٌيّ بحثدقملهْ بحديت مت   بربذ بحثقو  

ل دد بيهق ملدد  مثددا بحةهحددقٕ ًبحثددقونا ملدد  مثددا ملج هسددقمل حددى ، حَدد ر اجددقٕ بحسقٖحددْ      

بسبقحَدددْ    دددٌٕ ب٠تبٕ بحيدددقاسْ ملددد  بٜو فدددقظ خبرٌىلدددَْ هدددذي بحسقٖحدددْ ،    

مٝل مل  يتبوْ )عَقٕ ضبحد  ُ ًح  سَق ذحك مق  بحثقو  ا تبوْ ًذبهَا       هد

(2013( ً يتبوددددددْ )هددددددقمن ضبحدددددد  هقسددددددر ، 2007محددددددبّ ، 

 

ً )يتبوددددددْ  ددددددقنل 

( ً ددددذحك ً َسددددْ ملةددددقٍ  ب َٗددددْ بحسٌملَددددْ ح ددددحقن بزبددددٌيّ   2014بحثددددجقًِ،

( 2015ًبٜ  حدقي ًذحددك عٛويددقل بح ةهددَر مثددا بزبددقملةُ ) ً َسددْ بح ةهددَر بحفدد ، 

ل دد بي  حددق مت يتبوددْ دبددقت  اةددض بحدد ًي بحة اَددْ ً بٞاجثَددْ بحدديت نجقًحدده   

 بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ   ً ملةقٍ  بزبٌيّ بحثقملهْ.

          دزاســة ودليــل الهتــب واملسادــع واملصــادز الــل تياولــا املســتويات

 املعيازية ومعايري اجلودة الشاملة:

مت بح اٌ  لحُ بحة ٍ  ملد  بحو دت ًبع باد  ًبعردقيت بحديت نجقًحده بعيد ٌٍقل        

  هق   بٜنقت بحجع ِ حهث   . بعةَقتٍْ ًملةقٍ  بزبٌيّ بحثقملهْ ًمت ذ 

   سادســــا : تصــــنيه وإعــــداد قائنــــة املســــتويات املعيازيــــة ض

 صوزتَا املبدئية :

ً   ٌٕ بعرقيت بحيقاسْ مت بس سق  صبحٌ دْ ملد  بعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ ملد       

 ا ملرد ت اردٌتّ مليد سهْ ً مت دبحَد  بحسدٌبٖر بحديت مت بح ٌىلدا لحَودق اةد           

 ٌتّ مقٖحْ ملث َْٖ. وذا بح و بت  ًبح ثقاى   ىل

ًم  ىلجفه بحسقٖحْ حبَ  ن وٌن مل   جقىل  تَٖيدَْ )صبدقٜل( ، ٍ  دح     

 ا  جر  ملجوق   يبمل مل  بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحيت ٍجثغُ مل ب قنودق  جد  ن دٌٍ     

ملدددجوت نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ ح دددٝ  ربرددد    حدددقي بحثجدددقٕ اقع تودددْ بحنقعٌٍدددْ      

 بح قحُ: بحرجق َْ بعةحقتٍْ ، ًبحيت ٌٍ  وق بزب ًي

 ( ٌٍ س  جقىل  بعجوت ً  ي بعي ٌٍقل بعةَقت1ٍْا ًي تمر )

   ي بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ  جقىل  بعجوت

 8  هيفْ بعجوت

 20 بٞه با

 17 ب  ٌِ

 10 بوتبنَسَقل بح  تٍح

 10 بٞعث ْ بح ةهَحَْ

 15 ملرقيت بح ةهر

 15  وقحَت بح سٌٍر
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 ًًًًًًًًرباء واملعاجلة اإلسصائيةاستطالع زاي اخل -:سابعا 

اةدد  ل دد بي بحسقٖحددْ   ىلددٌتنوق بعث َٖددْ مت ً ددةوق   سددوا بودد  ٝ  ت ِ    

حهٌمددٌا  هددُ ملدد ِ ىلدد ْ ضب ٌٍقنوددق ً   ددوق  هددُ صبحٌ ددْ ملدد  بحيددقيّ         

ب وحا بع دررا   بعجقهت ًن   بح  تٍح ، ًبح ةهَر بحرجق ُ بعةحقتِ 

   وَ  :، ًذحك إلا بٕ بح  ٔ  َوق مل(1)مله ق تمر 

 ٕمل ِ  هحَْ  هذي بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجق 
 مل ِ بتنثقط بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ اةجقىل  بعجوت 
  ٍْمل ٔ ىل ْ بحرَقغْ بحهغٌٍْ حوا بعي ٌٍقل بعةَقت 
   ( ْبشبقعْ بحيت ن فق مل  ت ٔ وَقينور  مل  ل دق ْ  √ًذحك اٌ    ٝمل   )

 ْ ٍ بهق بحيقيّ ب وحا. ً وذا  ٍْ   وقت  ً عسقط  هحَ

ٕع  هدٓ ملدق مت ملد  لاد بٕ حٌاودقل بحجعد  بعٌ دٌ َْ ، مدق  بحثقود  اديا بٕ            ًاجق

 بح ة ٍٝل بحٝ ملْ ، ًاقٕل بحج َسْ  حق ٍهٓ : 

ًسبيق  بحجيدثْ بعٌٍٗدْ ح ود بت ملٌب سدْ ب وحدا  هدٓ بعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ         

)مله ددق زبدد ًي . مددق  بحثقودد  حبيددقاوق حوددا  جردد  ًاددقٕل بحج َسددْ  حددق اق     

 (3تمر

 

ًمدد   ددقن هجددقك اةددض بٜمتبوددقل ًبح ةدد ٍٝل بح ددٓ مت بٞخددذ اوددق ًهددٓ      

  قح قحُ :

 اة  مثا

نهيب  هيفْ بعجوت وقاقل بجمل ح  ًبه حقملقنى 

بحتاٌٍْ ًبح ةهَحَْ لحُ  جَا   فقٕ   صبقي 

 بح ثََ 

نهيب  هيفْ بعجوت وقاْ بجمل ح  لحُ  جَا   فقٕ 

 َ  ًبحثجقٕ  صبقي بح ثَ

نو ر  هيفْ بعجوت اقزبقعت بحجع ِ بح  ثَسُ   

 صبقي بح ثََ  ًبحثجقٕ

نو ر  هيفْ بعجوت ا وقملا بزبقعت بحجع ِ 

 اقزبقعت بحةحهُ بح  ثَسُ   صبقي بحثجقٕ

اسَقس عٌبنت بح ةهر ح ِ نٝ     ه با بعجوتنسٌ  

 ربر  بحثجقٕ

 عٌبنت بح ةهر ح ِ نٝ    ه با بعجوتنسَح 

 ربر  بحثجقٕ

ٍ نثط ضب ٌٔ ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ امه با 

 ًٍيقهر   ذبسَسوقبعجوت 

) ٍ نثط ضب ٌٔ ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ امه با 

 ًٍيور   ذبسَسوقبعجوت 

 ( ٌٍ س بحيت مته   ىلَقغْ بعي ٌٍقل بعةَقت1ٍْا ًي تمر )

    ٌربرد   اسَدقس عدٌبنت بحد ةهر حد ِ ند        هد با بعدجوت  مت وذا ) نسد  ٝ

 بحثجقٕ(
      مت وذا ) نةوح وقاقل نٝ  ربر  بحثجدقٕ بحفةهَدْ، ًنجقودت مد تبنور

 ًملٌَ ر (

ًم  مت بٞخذ ملق  أ   هَى بحيقيّ ب وحدا  دٓ سدمن بعيد ٌٍقل بعةَقتٍدْ      

بعجقوددثْ عددجوت نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ ًنةدد ٍا ىلددَقغْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بح ددٓ ت ٔ 

 قغ وق .بحيقيّ ب وحٌن نة ٍا ىلَ
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ًم  مت لا بٕ بح ة ٍٝل بحٝ ملْ  هٓ بحسقٖحْ ودٌبٕ اقحد ملت  ً اقح ةد ٍا  ً    

بسبذا  ً بإل ق ْ، ًذحك اة   تبٕ بشبرببٕ ًبع دررا، و ٓ مت بح ٌىلا لت 

 بحسقٖحْ بحجوقَْٖ حهحي ٌٍقل بعةَقتٍْ بعجقوثْ عجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ  

  ــا ــتويات امل   :ثامي ــة باملس ــي قائن ــل إل ــة ض  التوص ــة الالشم عيازي

 صوزتَا اليَائية.

 ٓ  دٌٕ بعٝوعدقل بح دٓ  اد بهق بحيدقيّ ب وحدٌن ، ًاةد  لاد بٕ بح ةد ٍٝل          

" 93"  جقىلد  ، ً " 7بحٝ ملْ  ىلثسه بحسقٖحْ  دٓ ىلدٌتنوق بحجوقَٖدْ ن دمحل ملد  "     

 (1)مله ق تمر  ملي ٌِ ملةَقتِ .

  مياقشة اليتائر.: تاسعا 

يت مت بح ٌىلدا لحَودق بإلاقادْ  د  بحيدٛبي      ٍه ب  بحث        ى حهج دقٖت بحد  

 بحذِ مت ن وى   بحث   ًبحذِ ٍ حنا   ب٠نُ:  

بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بعستوددْ بحٝ ملددْ ح  ددٌٍ    سقٖحددْملددق بح رددٌت بحةهحددُ ح 

 ؟ملجوت نوجٌحٌاَق بحثجقٕ 

بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بحٝ ملددْ  ًمدد  ن هددت بإلاقاددْ  دد  هددذب بحيددٛبي ذب ٍدد    

 دد: ًذحك مل  خٝي بإلا بٕبل بح قحَْ ٌاَق بحثجقٕح  ٌٍ  ملجوت نوجٌح

   ْبح ةهددَر  ا  ددٌٍ  ملجددقهتبإلنددٝ   هددٓ بع بادد  بحةهحَددْ ًبٞياَددقل بع نث دد

 بعةحقتِ. بحرجق ُ

   يًب دُ ًملدربتبل    –بح ٌىلا بحُ ملقهَْ ن ٌٍ  بعجقهت  )ملفوٌ  ن ٌٍ  بعدجوت

سْ ًبحٌمددٌا ن ددٌٍ  بعددجوت( ًيتبودد وق ملدد  خددٝي بٜياَددقل ًبح تبوددقل بحيددقا

 هدددٓ  هيدددف وق   جدددقٕ نردددحَر مقٖحدددْ بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ ًنٌ دددَس  ددد ي       

بحةجقىلدد  بح َٖيددَْ  بحدديت ٍجثنددق ملجوددق  دد ي ملدد  بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ ًهددُ          

 ن نثط بتنثقنق ً َسق اثة وق بحثةض .

    بحةحهَددْ بح ةهَحَددْ  هددٌ ضبٌتبعدد ةهر  يتبوددْ خرددقٖ  بح ددٝ  وَدد   ن ،

   منٌي ً َفَْ نةهحى ًب  يقاى بشبرببلًمل  هجق  ت مل ب قّ خرقٖ

  بح ٌىلددا بحددُ ملقهَددْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ ً هحَ وددق  ًهددُ )ملفوددٌ  بعيدد ٌٍقل

ْ    - هحَْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ –بعةَقتٍْ  ( س ًط ىلدَقغْ بعيد ٌٍقل بعةَقتٍد

ًيتبودد وق ملدد  خددٝي بٜياَددقل ًبح تبوددقل بحيددقاسْ ًبحٌمددٌا  هددٓ  هيددف وق   

ْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ ًنٌ ددَس  دد ي بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ   جددقٕ نرددحَر مقٖحدد

بح َٖيدَْ بحديت ٍجثندق ملجودق  د ي ملدد  بعةدقٍ  بحف  َدْ ًهدُ ند نثط بتنثقنددق          

 ً َسق اثة وق بحثةض .

   ٌيتبودددْ نوجٌحٌاَدددق بحثجدددقٕ    دددٌٕ بعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ ملددد  خدددٝي )ملفوددد

  هحَْ نوجٌحٌاَق بحثجقٕ( –نوجٌحٌاَق بحثجقٕ 

 ملث َْٖ اقعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ًبح ٓ مل  خٝ ق ودَ ر اجدقٕ   مقٖحْ  لو دٝص

ح  دددٌٍ  ملدددجوت    بحٝ ملدددًْنردددحَر مقٖحدددْ ملث َٖدددْ اقعيددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ     

 نوجٌحٌاَق بحثجقٕ.  
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  ْ ًذحدددك ملددد  خدددٝي    دددوق  هدددٓ صبحٌ دددْ ملددد        دددثط بحسقٖحدددْ بعث َٖددد

 قٖحْ.ب وحا ٜو  ٝ  آتبٖور اغ ب بح ٌىلا لت بحرٌتّ بحجوقَْٖ حهس

  ْ ح  ددٌٍ  ملددجوت    بحٝ ملددْعوقَٖددْ " اقعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ    بح ٌىلددا لت مقٖحدد

اسقٖحددْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ     ًاددقحجع  لت ع ددقٖت بحث دد    نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ.  

  ْ بعيدددد ٌٍقل بعةَقتٍدددْ بع نث ددددْ ملددددجوت   ٍ  دددس  عوددددق   دددد ل  هدددٓ  هحَدددد

ٌ ددٌ ْ، ًخقىلددْ  ن نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ، نثسددق حسقٖحددْ بعيدد ٌٍقل بعةَقتٍددْ بع 

 هذّ بعةقٍ  مت نرحَحوق    ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحةقعَْ ح  ٌٍ  بعجوت  

نوجٌحٌاَددق بحثجددقٕ اقع توددْ بحنقعٌٍددْ بحرددجق َْ     لت  هدد با   ٍ ددق ًاددقحجع 

ٛ دد   هددٓ  دد ًتّ بإلوددوق    ت دد  مليدد ٌٔ بعوددقتبل     ن قٍ  ددس  عودد  بعةحقتٍددْ 

ق  ايدددددددٌ  بحةحدددددددا ًنهثَدددددددْ    دددددددحه دددددددٝ  ممدددددددق ٍٛههدددددددور حٝح  بحثثددددددد ٍْ

 -،ًبعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بح َٖيَْ بحيت مت ليتباوق اقحسقٖحْ هُ :مل  هثقنى

 هيفْ بعجوت  

 بٞه با 

 ٌِ  ب 

 بوتبنَسَقل بح  تٍح 

 َْبٞعث ْ بح ةهَح 

 ملرقيت بح ةهر 

 وقحَت بح سََر  

ًهددددذي  بعيدددد ٌٍقل بعةَقتٍددددْ بح َٖيددددَْ بٞوقوددددَْ  ًملثدددد سقنوق  دددد ًتٍْ  

 جوت  نوجٌحٌاَق بحثجقٕ نثسق حسقٖحْ بعةقٍ  بعرححْ . ح  ٌٍ  مل

  التوصياتتاسعًا : تكديه. 

 ٓ  ٌٕ ع قٖت هذب بحث  ، ٍ   بحثقو  صبحٌ دْ ملد  بح ٌىلدَقل ميود   ن     

نيق    ٓ بحٌىلٌي اج قٖت بحث   لت بح  ثَق بحةهحٓ ، ً َحق ٍهٓ   ب  ذي 

 بح ٌىلَقل:

  ُ بعةحدقتِ ، ًبح م َد   هدُ  ن ٍودٌن     ن ٌٍ  ملجقهت بح ةهَر بحنقعٌِ بحرجق

 بح  ٌٍ     ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحةقعَْ ح رحَر بعجقهت.
    ِمثدا بشب ملددْ ً  جقٖوددق   –ل د بي ملةهددر بح ةهددَر بحندقعٌِ بحرددجق ُ بعةحددقت– 

 ل  بيبمل نٌب ق مل  مل  هثقل وٌ  بحةحا    ٌٕ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ بحةقعَْ.
      ٍدت بعَد بعٓ ًبح ةد ا  هدٓ ع قٖسدى ًلادد بٕ      ً د  هدذب بحث د  ملٌ د  بح س

 بح ة ٍٝل بحٝ ملْ و ٓ ن  ق ىلٝوَ ى حه جفَذ ًبح ةحَر.

 املـــــــسادع: 

 بعةقٍ    بح ةهَر ، منقذي ًدبقت  ح حقن اٌيّ بح ةهَر. : (2005 مح  بعو ِ  ث  بسبهَر ) -

https://www.facebook.com/educbejaia/posts/352209298489269 

https://www.facebook.com/educbejaia/posts/352209298489269
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            بحربعقملت بحة آ ح  ر بح ثغَا ًبسب  مل  بحث قحْ (2003 مح  بحهسقعٓ،ً هُ بزبحا) -

، ملجعحْ بحةحا  (بعٌبٕملْ اا طب اقل بح ةهَر ًبح  تٍت ًبو َقاقل وددٌ  بحدةدحددا 4بعدثد ً  ) 

 .،ملو ت بحةحا بحة اُبحة اَْ

( ً َسْ بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ ح حقن اٌيّ ًب  حقي ملٛويقل 2011بٜ قيميَْ بعوجَْ حهحةهحا ) -

 .بح ةهَر مثا بزبقملةُ

   " ن ٌٍ  بح ةهَر بحفجٓ ًبح  تٍت عٌباوْ  حاًتمْ   (2003بجملقحح بحسٌملَْ بع دررْ ) -

    ملسٌملقل ل  بي ًن تٍت بحسٌٔ  ذب ٍقل بحس ن بسبقئ ًبحةث ًن" ملس ملْ  ح  نس ٍ 

 بحةقملهْ  

(ملةسر بعر ه قل بحتاٌٍْ ًبحجفيَْ ، بح بت بعر ٍْ 2011وي  س قنْ ،  ٍجت بحجسقت ) -

 . 2بحهثجقعَْ ، ط 

يبت بحفو   ،بٜدبقهقل بسب ٍنْ  ٓ رب َط ًن ٌٍ  ملجقهت بع وهْ بًٞت (2005وهحُ بحٌ َا ) -

 .بحة آ، بحسقه ّ

.4وَوهٌاَْ بحجحٌ ًبح فٌحْ ًبع بهسْ ، يبت بحفو  بزبقملةُ ، ط (2004 ب)خهَا ملَدقَٖا ملةٌ -

 1( بعجوت بح تبوٓ بعةقىل ، يبت بعي ّ ،  حقن ، ط2008تس ٔ  مح  نةَحى ) -

(نٌ َ  بزبٌيّ  ٓ ملجقهت بح ةهَر،بٜووج تٍْ، يبت بح ةهَر بزبقملةُ 2010ت ق ملية  بحيةَ  ) -

 -حجفح بحجحٌ )بح فٌحْ بع بهسْ( ، ملةو  بح تبوقل بحتاٌٍْ(    هر ب2012مس ّ  اٌ غببحْ ) -

 اقملةْ بحسقه ّ

( " ن ٌٍ  ملجوت بٜم رقي   بح ةهَر بحنقعٌِ بح سقتِ 2007سةثْ حبٌرت بح ةهَر بحف ،بحسقه ّ ) -

    ٌٕ مل  هثقل وٌ  بحةحا "، بع  ب بحسٌملُ حهث ٌرت بحتاٌٍْ ًبح جحَْ ، بحسقه ّ 

.1( ن ٌٍ  بعجقهت تٍْٚ ملةقىل ّ" ، بجملحٌ ْ بحة اَْ، ط2013سٌمُ ويقعُ ضبحٌي ) -

( : ملفوٌملقل بعجوت بح تبوٓ ًبح جحَْ بع وقملهْ  ٓ صب ح  2006ىلٝح بح ٍ     ْ ) -

 1بعة  ْ،بحسقه ّ، قا بحو ت، ط

 هر عفح بحجحٌ مل  بزبجا لت بحثَدٌخْ ، بحسقه ّ ، ملو ثْ (2010 قيي  ب بح ٍ  بٞسٌي ) -

.1ر ٍْ، طبٞظبهٌ بع

 1بح ةهَر ًبح ةهر    هر بح قتٍخ، بحسقه ّ، يبت بحو ق  بسب ٍ ، ط  (2012 قنل ضبح  ا ًِ ) -

 ىلجق ْ بعجقهت ًن ٌٍ هق    ٌٕ بحجحقذي"، يبت بحنسق ْ، حقن.  (2007 ث  بحه َل  د ي ) -

قملةْ ن ٌٍ  بح ةهَر ًمتٌٍهى يتبوْ ملسقتعْ ،بٜووج تٍْ، يبت بزب (2008 سَا ضبحٌي ت ق ُ ) -

 .104بزب ٍ ّ، ص

( ن ٌٍ  ملجوت نوجٌحٌاَق ظبقتّ بحةحقتّ ح ٝ  بع توْ 2010)  ٕٝ بح ٍ  ٍي ِ بحث مقًِ  -

توقحْ ي  ٌتبي " غ  ملجثٌتّ "، ،  بحنقعٌٍْ بحرجق َْ بعةحقتٍْ    ٌٕ نٌاوقل بعي سثا"

  هَْ بحتاَْ ، اقملةْ وهٌبن

ن مل  مل بوا بزبجا لحُ مل وهْ بعيجا ، بحسقه ّ ( منٌ بإلعيق2002 ٛبي  اٌ و ت ، آملقي ىلقي  ) -

 .7، ملو ثْ بٞظبهٌ بعر ٍْ، ط
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بعجقهت ًن ٌٍ هق ، بح بت بحة اَْ حهجث   (2011ملقا ّ ملر فُ بحيَ  ًبخ ًن ) -

.1ًبح ٌ ٍ ،بحسقه ّ ، ط

ت  هر بعجقهت بٞوح ًبح جعَحقل  ٓ  ٌٕ بعٌيٌٍٜل، بحسقه ّ،يب ( :2000ضبح  بحيَ   هدددددٓ ) -

 بحفو  بحة اُ.

( يًت ملجقهت بحةهٌ   ٓ نجحَْ اةض بعوقتبل بسبَقنَْ ح ٔ 1999ضبح  خهَا ًخقح  بحثق ) -

نٝملَذ بع وهْ بٜا  بَْٖ" بعٛمت  بحةهحٓ بحنقح ، ملجقهت بحةهٌ  حهس ن بحٌبو  ًبحةث ٍ ، 

 .بزبحةَْ بعر ٍْ حهتاَْ بحةهحَْ، بجمله  بحنقعٓ

( ن ٌٍ  ملجقهت بح ٍق َقل  ٓ بع توْ بحنقعٌٍْ 2009قي)ضبح  وَ   مح   ث ي  ث  بحة -

بحرجق َْ  ٓ  ٌٕ بو َقاقل وٌ  بحةحا بعةقىل ّ، توقحْ ي  ٌتبي " غ  ملجثٌتّ "، ،  هَْ 

 بحتاَْ ، اقملةْ  ا مشح.

 1( بعجقهت بح تبوَْ ، بحجع ٍْ ًبح  ثَق"، بحسقه ّ،  قا بحو ت، ط2013ضبح  ملر فٓ   ٌَ) -

( بعجقهت بح ةهَحَْ ىلجق  وق ًنسٌميوق "، ملو ثْ بٞظبهٌ بعر ٍْ ، بحسقه ّ ، 2006)ضبحٌي بح ثددد  -

 .1ط

( ن ٌٍ  ا عقملت بإل  بي بح دررُ ح ٝ  بع توْ بحنقعٌٍْ بحرجق َْ 2013ملوق بمح  ىلربِ ) -

   ٌٕ مل  هثقل وٌ  بحةحا ، توقحْ ي  ٌتبي " غ  ملجثٌتّ " ،  هَْ بحتاَْ ، اقملةْ  ا 

 مشح.

( ملٌاب بح س ٍ  بحة آ بًٞي وٌي "بح ثغَا ًبحث قحْ عبٌ وَقوْ 2008حْ بحةحا بحة اَْ )ملجع -

 . ق هْ" ، بحسقه ّ 

( بعي ٌٍقل بعةَقتٍْ شب ٍت بح ةهَر مثا بزبقملةُ ، بحسقه ّ ، يبت 2011صب ِ  ث  بحٌهق  مقور ) -

 1بحفو  بحة اُ ، ط

ح ةهَر ًبح ةهر" ،بحسقه ّ ،  قا ملةسر ملر ه قل ًملفقهَر ب (2009صب ِ  بٍب لا بهَر ) -

 بحو ت.

( ن ٌٍ  ملجوت بح ور بحف     ٌٕملةقٍ  بزبٌيّ بحثقملهْ ح جحَْ 2013هقمن ضبح  هقسر ) -

توقحْ ي  ٌتبي " غ   بعوقتبل بحةحهَْ ًبح ذً  بحف  ح ٝ  بح ةهَر بحنقعٌِ بحرجق ُ"

 ملجثٌتّ " ، ملةو  بح تبوقل بحتاٌٍْ ، اقملةْ بحسقه ّ .

( ً َسْ ملةقٍ   حقن بزبٌيّ ًبٜ  حقي عٛويقل بح ةهَر 2011ْ  حقن بزبٌيّ ًبٜ  حقي)هَٗ -
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