
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعـــــــداد:
                      ري              ـــــــأ.د / ماهر إسماعيل صب

                        أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم   
 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس                                   

 جامعة بنها                                         بللية الرتبية 

 د / عطيات محمد يس إبراهيم     
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد

جامعة بنها  بللية الرتبية   

 أميرة محمد ذكي فتح الله أ/
 املعيد بقسم املناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة بنها كلية الرتبية 

   
 

 

 البحث
 الرابع

 

 
 

 
فاعلية برنامج مكرتح لتهمية مهارات التفهري الهاقد 

لدى طالب الصعب العلمية خمتلفي التدصص 

بهلية الرتبية جامعة بهها



 



 م2016..  يوليو                           الثالث       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
123 

فاعلية برنامج مكرتح لتهمية مهارات التفهري الهاقد لدى طالب 
 ههاة بتلفي التدصص بهلية الرتبية جامعالصعب العلمية خم

  :املستدلص 

استتدػت الاختساستتملاة خفتتملاخدىتتاعليدتتنل  يدفتتمليفاضتت زخلزاتتت ل ل طسفتتملزػتت سا لللللللللل

ل–اخريفزـتت ولل–اختتدريثالاخط  تتتلختتتهلشتتِالاخظتتىخملاخىدسفتتملخمددريتتقلاخد  تت ل اخثفسفتت ولللللل
بفؿخؿجفتتمبليفثدفتتملاختيففتتمليفبطػتت  ؾاخدىاعليدتتنلاخريتتاؾةل لزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتللاخىدتتؿصلاخ

بلش خبت لؾش خبتملزتظلشتِالاخظتىخملللللل05يفنيلاخد     لاخثِث لؾمشدالجمسؿيملاختساستمل ل

اخىدتتؿصلاخبفؿخؿجفتتملبل سستتالزؿاتتؿي  لاخقضتت زخلا اتتت ل للللل–اخريفزـتت ولل-اخىدسفتتمل اخثفسفتت و

دبت سلت خفريؿسضفت ل ػت سا لاختدريثالاخط  تتلاخ تؿسللاأال لاُ دبت سللللللللؾمتثدالأ ؾا لاختساستمل لا ل

ا ىتتا ل ػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتل لؾال وبفتتبلاّ ؾا ل بدفتت لؾيفىتتتـ ليدتتنلجمسؿيتتملاختساستتملللل

لزدؿستتوقليفتتني ) α≤5050زشتتدؿهل ليطتتتلإذ تت ىف ل ارل تتاةلـؿجتتتلل9أضتتؼلؾأؾاتترالاخطدتت ىخل

لا دبتت سلـدضتتسطػ لاختتيلاخاىفشتتملا ػتت سا ل لتكؾاخبىتتلاخابدتتقلاخدوبتتفانيل لاخوتتِال سجتت  

لخ تت حلخِ دبتت سلاخثدفتتملاختسجتتملؾتتتكخجالأالاخ تتؿسللاخط  تتتلاختتدريثال ػتت سا لت خفريؿسضفتت 

ُلـؿجتتتل تتاةل ارلإذ تت ىف ليفتتنيلزدؿستتوقل سجتت  لاخوتتِال  تت للللللزللاخبىتتتكلاخدوبفتتب

لا دبتتت سلـدضتتتسطػ لختتتيالاخىدتتتؿصلاخبفؿخؿجفتتتمبل لا ػتتت سا لاخاىفشتتتملل–اخريفزـتتت ولل– اخثفسفتتت ول

أالؾتتتتكخجلاختسجتتتملاخثدفتتتملخِ دبتتت سل للللالاخ تتتؿسللاخط  تتتتلاختتتدريثال ػتتت سا لت خفريؿسضفتتت 

جتت  ل سلزدؿستتوقليفتتنيبلα≤5050 تتاةل ارلإذ تت ىف ليطتتتلزشتتدؿهل لللـؿجتتتلاخدوبفتتبلاخبىتتتك0ل

اخاىفشتملاختيلـدضتسطػ لاُ دبت سلا ىتا لللللللاّيفىت  لاخوِال لاخدوبتفانيلاخابدتقلؾاخبىتتكل لللل

ُـؿجتتل تاةل ارلإذ ت ىف ليفتنيلللللل0خجلاختسجملاخثدفملخِ دب سلخ  حلاخدوبفبلاخبىتتكلؾتك

اخىدتؿصلاخبفؿخؿجفتمبل لاّيفىت  للللل–اخريفزـت وللل–زدؿسوقل سجت  لاخوتِال  ت ل اخثفسفت وللللل

 اخاىفشملاخيلـدضسطػ لاُ دب سلؾتكخجلاختسجملاخثدفملخِ دب سل لاخدوبفبلاخبىتك0
 شِالاخظىخملاخىدسفمل-زػ سا لاخدريثالاخط  تلل-يفاض زخلزات لل-ليفاض زخاخثدس  لا ريد ذفم9ل

The Effectiveness of a Suggested Program for Developing the 
Critical Thinking Skills Among the Scientific Sections  
Students (Different Specializations) at the Faculty of 

Education, Benha University 
Dr. Maher Ismail Sabry   

Dr. Atiat Mohamed Yasin Ibrahim 

Amira Mohamed Zaki Fathallah                    

Abstract 
The present study aimed at investigating the effectiveness of a 

suggested program for developing the critical thinking skills among 
the scientific sections students (chemistry, physics, and biology) at 
the faculty of education, Benha university. The study subjects 
consisted of 50 male and female students from the three sections. 
Two tools (California critical thinking test, form A and the cognitive 
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test of critical thinking skills) were used before and after the 
experiment. The suggested program was taught to the study 
subjects. The findings were as follows:There were statistically 
significant differences, at 0.01 significance level, between the 
subjects' scores mean, in the pre-application and the post-
application in the basic skills included in California critical thinking 
test, form A and the total score in favour of the post-
application.There were no statistically significant differences 
between the three sections (chemistry, physics and biology) 
subjects' scores mean, in the basic skills  included in California 
critical thinking test, form A and the total score in the post-
application.There were statistically significant differences, at 0.01 
significance level, between the subjects' scores mean in the pre-
application and the post-application, in the basic skills included in 
the cognitive test of critical thinking skills and the total score in 
favour of the post-application.There were no statistically significant 
differences between the three sections (chemistry, physics and 
biology) subjects' scores mean, in the basic skills included in the 
cognitive test of critical thinking skills and the total score in the 
post-application. 

Key words: Program - program proposal - critical thinking 
skills - scientific Students department 

  واالحساس باملصهلةاملكدمة: 

متثذل طسفمل تسللاخوتِاليدتقلاختدريثالأغتشلأغتتاعلاختيففتمليسؿزت  ليفتذلأعللللللللل

اخبىضلـاكلأعل طسفمل تسللاخوِاليدقلاخدريثاليفواـامل ىفطػشليدقلاخدغدخمل

يدقلزظ تذلاةف للاخيل ؿاجػػشلمتثذلاخغ ـملاخطػ ىفملخدتيففمل اخاِ مجتذلؾلل

إىللأعلاخدتتتسـصلزتتظلأجتتذل طسفتتمللب9650ل0880 تففتت  للبل لؾـظتتا9256ل6552ض صتتا 

ستؿعلللاختيلإذلأعلا ىت سعلا دوتؿسللللل اخدريثالميثذلاجت غ لزػس ل لاخؿ تالاختااغظلل

ُلل ل شتتدوفالاخاتتؿرليف ضػتت ل  يفدتتملخددوبفتتبلخريتتتا ليفىفتتتللللللللضلـتتزؾ ليفػتت لاّ تتاا ل

زتت  لـوتتاأليدتنلاخريتتاؾرلا ىا فتتملـؿللاختتككا شتدابذلذختتجلخوبفىتتملاخدوتؿسلؾاخطستتؿللل

ل0يفىتلآ ا

ؾـىتلاخدريثالاخط  تلزظلاّغتاعلاختيفؿـملاهل زمل لغكالاخى الاختككلـدشتشللل

يفتتت خدغاا لاخشتتتاـىملؾاخزـتتت  للاهل ىدتتتمل لتتتتشلا ىتتت سعلؾا ىدؿزتتت  لؾ ػتتتتؿسلللللللل

زظتتثِ ليتـتتتلل ؿاجتتؼلاخريتتا لؾ دودتتخملزطتتؼلإ تت  لذدتتؿرلهلتت  ل لغتتكالاخشتتف ةللللل

دس طنل ػتشلا ىدتشلزتالغتكالاختدغا للللللؾضدفحملخددغالا شدسالزظلذؿخط ل خملأعلـ

تتتتذلغتتتكالـدودتتتخملزىدتتتشلختـتتتؼلاخاتتتتسلليدتتتنلزؿاتبتتتملتتتتذلغتتتكؽلاخ تتتىؿيف  للل

لؾاخدرتـ  0
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 ب9666لل6550ب لإيفتتتااغفش للل962ل0880ب لستتتثاادل ل9086ل0880ؾـَتتتتتلستتتتضقد لل

Black,2005:43-44) ب ليدقلاغسفملاخدريثالاخط  تلختتهلل976ل6556ب ليبتلاخامحظ

ِ تمليفتنيل تتسللا ىدستنيليدتقل  سستملاخدتتسـصلاخريىت رلللللللللزىدشلاخىدؿصل ػط حلي

ؾازدِتػشل ػ سا لاخدريثالاخد زدقلؾاخط  تلؾذخجلإليوت وليسدفتملاخدىدتفشل تؿؽللللل

ؾجتتتؿ لل ضتتتسظل ىدتتتفشلاخوتتتِاليف تتتؿسللزِىستتتم لأكلخضتتتس عل شتتتنيلضتتتؿا خلللل

 اخىسدفملاخدىدفسفملاخيلـاؿزؿعليفػ 0

تيففملؾاخدىدتفشلأعلخدسىدتشل ؾساللل سظلا دى سعليدفؼليفنيلاخب ذثنيل لجم رلاخ

زػستت لؾزدسفتتزال ل ىدتتفشلاختتدريثالاخط  تتتل لؾ ريفتتزلاخوتتِاليدتتنلاختتدريثالا بتتترلل

يفتُلزظلاجلسؿ لؾاخاتؿ ل لؾذخجلزظل ِرلؾاتالاخو ختخمل لزؿا ت ل ىدفسفتمللللل

 ىدسفملحمالل ثالاخدريثالؾ َ كلإىللزـ  لل تس تؼليدتنلاخد فتذلؾاخدريشتالللللل–

ا دطىطت ليفؿجػتملاخط تالاخا ىدتمللللللإذا لؾ تز ا لأغسفتملذختجللللاتااسلؾاخدردفذلؾا  ذلاخ

أعلاخدىدشل ريثا لؾ دى  شلأغسفمل ىدفشلؾ ىدشلاخدريثالاخط  تتلخدسىدستنيلاختكـظلللل

 للب 9642ل6556 أيفتتؿلجتت  ؾلؾضؿ تتذل لللـَزتتذل تتفػشلأعلـىدستتؿالأيفط وضتت لتفتت لـريثتتاؾعللل

للب96850ل6556لزاينلؾلضؿ ذ 

فتتملزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختتتهلللللؾأتتتت لاخىتـتتتلزتتظلاختساستت  ليدتتنلأغسلللل

ب ل 0877زىدسقلاخىدؿصل بذلاخلتزملؾأثط ىؼلزظلغكؽلاختساست  9ل ساستمل زـدتؿعل لللل

بل ل6555ب ل ساستتمل لساتتؿاعل(Kincanon ,1991 لؾ ساستتمل(Crow,1989)ؾ ساستتمل

ب ل(Osman,2006ب لؾ ساستتمل6554ب لؾ ساستتمل أيفتتؿلجِختتمل لل6556ؾ ساستتمل اّمحتتتلل

بل(Esswein,2010ب لؾ ساستتتتتتتتتتتتتتتتمل ؾ ساستتتتتتتتتتتتتتتتم6556ؾ ساستتتتتتتتتتتتتتتتم يبتاخامحظ 

بل6505بل ؾ ساستتتم اخىطزك 6505بل ؾ ساستتتمل ا تتتزسؾر ل(Qing,Ni&H,2010 ؾ ساستتتم

بل لؾ ساستتمل6506ب لؾ ساستتم اةايفق Vieira,Vieira&Martins,2011 ؾ ساستتم 

ب لEveren,Bati&Yilmaz,2012ب لؾ ساستتتتتتتتتتتتتتتمل 6506 يف يففتتتتتتتتتتتتتتتملؾيف يففتتتتتتتتتتتتتتتمل ل

ب ل(Kezer&Turker,2012استتتتتتملب ل س(Qing,Jing &Yan,2010ؾ ساستتتتتم ل

ب لل(Kim,et al,2013ب لؾ ساستتمل6506ب لؾ ساستتمل حمستتتل (Yang,2012ؾ ساستتمل

لب(Demirhan&Koklukaya,2013ؾ ساسمل

 تتت لستتتببل دضتتتنلأغسفتتتمل طسفتتتتملزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتلختتتتهلزىدستتتتقللللللللل

اخىدؿص  ؾذفتتالاعلا اذدتتملاجل زىفتتملزتتظلأغتتشلا ااذتتذلاخدىدفسفتتمل ػتتقلا اذدتتملل

ـدشل فػ لإيتا لا ىدش تس لأضػ للزاذدملزدفيمليف خدف سا لاخريثاـملا  ددريمللاخي

ؾا دط  ضملؾيدقلاخو خخملاجلت زىقلأعلـدشتدنلاػت سا لاختدريثالاخط  تتل ؿاجػتمللللللل

اخدرتـ  لؾاخ ىؿيف  لاخيل ؿاجػؼل لغكؽلا اذدمل لؾـىتتلمتثتظلشتِالتدفتمللللل

زتظلأغتشلا ؿاصتري  لاخؿاجتخملللللاختيففمل   لاخىدؿصلزظلزػ سا لاخدريثالاخط  تتلل

 ؿا اغتت ل لغتتكالاخاوتت رلتستت لض تتاليدفػتت لا ىتت ـالاخاؿزفتتملخلتتاـخلتدفتت  لللللللل

ل0ل6506اختيففملخى صل
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ؾسغشلأغسفتملزػت سا لاختدريثالاخط  تتلختتهلزىدستقلاخىدتؿصلإُلأعلاخىتـتتلزتظلللللللللل

اختساس  لأطت س لإىلل تتضقلزػت سا لاختدريثالاخط  تتلختتـػشلزتظلغتكؽلاختساست  ل9لللللللللل

 ؾ ساستتتمللZhou,et al ,2012 )ب ل ؾ ساستتتمل Selvaratnam,2011 ساستتتمل 

 Demirhan &Koklukaya,2013لبل

للللللللل طسفتملللإىلـػتعلليفاض زخلإيتا ااؾسلليفط وليدنلز لسببل  ػالاة جملاخقل

تهلشتتِالاخظتتىخملاخىدسفتتمليفثدفتتملاختيففتتمل   تت لزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختت

لاخىدؿصلاخبفؿخؿجفمب-اخريفزـ و-اخثفسف و

زظثدملاختساسم9ل دسثتذلزظتثدملاختساستمل تنل تتضقلزشتدؿكلشتِالاخظتىخمللللللللل

اخىدتؿصليففؿخؿجفتمبليفثدفتملاختيففتمليفبطػت لللللل-اخريفزـت ول-اخىدسفمل   ت لاخثفسفت ولل

 تتنلزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتل لختتكالذ ؾختتالغتتكؽلاختساستتملاإلج يفتتمليتتظلاخدشتت ٍرللللللل

لاخد خقل9

لاخط  تتلختتهلشتِاللللز ل  يدفتملاخقضت زخلا اتت ل ل طسفتملزػت سا لاختدريثالللللل

اخىدتتتتتؿصلل–اخريفزـتتتتت ولل–اخظتتتتتىخملاخىدسفتتتتتملخمددريتتتتتقلاخد  تتتتت ل اخثفسفتتتتت ول

 اخبفؿخؿجفمبليفثدفملاختيففملج زىمليفطػ ؟

لؾـدريارلزظلغكالاخدش ٍرلاخدش ٍُ لاخريايفملاخد خفم9

 ز لاخقض زخلا ات لخدطسفملزػت سا لاختدريثالاخط  تتلختتهلشتِالاخظتىخمللللللل

لىدؿصليففؿخؿجفمبليفثدفملاختيففمل؟اخل-اخريفزـ و-اخىدسفم اخثفسف و

 زػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختتتهلللل طسفتتمل تتنلاتتت لا لقضتت زخاخ  يدفتتملزتت ل

اخىدتتؿصليففؿخؿجفتتمبليفثدفتتمللل-اخريفزـتت ول-شتتِالاخظتتىخملاخىدسفتتم اخثفسف و

 اختيففمل؟
 غذلـؿجتل تاةل ارلإذ ت ىف ليفتنيلزدؿستوقل سجت  لاخوتِال  ت لللللللل

لاختتيلا ػتت سا لاخاىفشتتمفتتملبل لاخىدتتؿصلاخبفؿخؿجل–اخريفزـتت ولل– اخثفسفتت ول

لاأالاخ تتتتؿسللاخط  تتتتتلاختتتتدريثال ػتتتت سا لت خفريؿسضفتتتت لا دبتتتت سلـدضتتتتسطػ 

ل؟ؾتكخجلاختسجملاخثدفملخِ دب سل لاخدوبفبلاخبىتك

 ل  تتتتفذلشتتتتِالاخظتتتتىخملاخىدسفتتتتمللاتتتتت لا قضتتتت زخلاخ  يدفتتتتملزتتتت ل 

ا تنللخدح ضتخملا ىلاخىدؿصلاخبفؿخؿجفمبليفثدفملاختيففمل-اخريفزـ و- اخثفسف و

  ػ سا لاخدريثالاخط  ت؟
 ـؿجتل تاةل ارلإذ ت ىف ليفتنيلزدؿستوقل سجت  لاخوتِال  ت للللللللغذل

اخىدتتؿصلاخبفؿخؿجفتتمبل لاّيفىتت  لاخاىفشتتملاختتيللللل–اخريفزـتت ولل– اخثفسفتت ول

ـدضتتتتسطػ لاُ دبتتتت سلا ىتتتتا لؾتتتتتكخجلاختسجتتتتملاخثدفتتتتملخِ دبتتتت سل للل

 اخدوبفبلاخبىتك؟

  ل:البحثحدود

نلاةتؾ لاخد خفم9 اد الاختساسملاة خفمليد
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 شتتِالاخظتتىخملليدتتقلـتتدشل وبفتتبلاخقضتت زخللستتؿعلاختساستتم9للجمسؿيتتم

اخىدؿصلاخبفؿخؿجفمبل اخريا ملاخث خثمليفثدفتملل-اخريفزـ و-اخىدسفمل اخثفسف و

 اختيففملج زىمليفطػ 0
 اخدردفذل لاُسدتُرلاُستداااىقللم9ل طسفملزػ سا لاخدريثالاخط  تلاخد خف

 0د د لاخداففشاُسدتُرلاُسدطب شقل اُسدط

  البحثأهداف : 
 ػتعلغكؽلاختساستؼلاىللإيتتا ليفاضت زخلخدطسفتملزػت سا لاختدريثالاخط  تتلختتهللللللللل

اخىدتتتتؿصلل-اخريفزـتتتت ول-شتتتتِالاخظتتتتىخملاخىدسفتتتتملخمددريتتتتقلاخد  تتتت  اخثفسف ولل

دتتؼل ل طسفتتملزػتت سا لاختتدريثالللليدف اخثظتت ليتتظل ليففؿخؿجفتتمبليفثدفتتملاختيففتتملؾلل

دتنلاخريتاؾةل لزػت سا لاختدريثالاخط  تتللللللاخط  تلختـػش لتس لـػتعلإىللاخدىتاعليل

 ختكلجمسؿيملاختساسملذشخمل     ػشلاختساسفم0ل

  البحثأهمية: 
 تتتسـصللجمتت رل أذتتتلا تتدغاا لاهل زتمللـدطت ؾرللزتظلاخط ذفتتملاخط اـتتملل 

لاخدريثالاخط  ت0لنل طسفمؾغلاخىدؿص

 طسفتتملاخاتت ىسنيليف خدتتتسـصليف جل زىتت  ل تتنللا اتتت لقضتت زخاخل تتتلـريفتتت 

اخىدتؿصللل-اخريفزـت ولل-تهلشِالاخظىخملاخىدسفمل اخثفسفت ولخط  تلخاخدريثالا

لاخبفؿخؿجفمبليفثدفملاختيففم0

 اتتتتصلاختساستتتملاة خفتتتملا دبتتت سالخافتتت ضلا ثتتتؿعلا ىا تتتنل تتتنلزػتتت سا لل 

اخدريثالاخط  تل تلـريفتلغكالاُ دب سلاخبت ذثنيلؾايضت ولغفيتملاخدتتسـصللللل

لاخط  تلختهلشتِالليف جل زى  ل نل ف ضلاجل ضخملا ىا ل ػ سا لاخدريثا

اخىدؿصلاخبفؿخؿجفمبليفثدفملاختيففملل-اخريفزـ ول-اخظىخملاخىدسفمل اخثفسف و

ليف  اللزؿاؿيفم0

  البحثمصطلحات: 

  التفهري الهاقد: 

بللاختتتدريثالاخط  تتتتليف ضتتؼلزػتتت سللاخدسففتتتزليفتتتنيللل665-9628ل6550ـىتتاعلإيفتتتااغفشل ل

 ىدؿزتت  لا طارتتملاخريااتتف  لؾاخدىسفستت  ل لؾيفتتنيلاةاتت ىبلؾاإل يتت وا ل لؾيفتتنيلال

ؾغالا طارمل لؾغؿليفكخجلـىينل ثؿـظلي  للاُزدط رليتظلإصتتاسلاّذثت صلإُللإذالللل

إتدسدتتالاّ ختتمل ؾيتتتصلإصتتتاسلاّذثتت صليدتتنلأستت ضلزتتظلا فتتذلاخظ  تتقلأؾللللللللل

لاخدرفزلخؿجػملض اليفىفطػ ل0

ؾاختككلـىتاعلللل,Facione& Facioneل1990ؾ دبطنلاختساسملاة خفمل ىاـت ل

يف ضتتؼلاةثتتشلاهلتت  علأؾلذالا ىطتتنلا تتط شلذا فتت لؾاختتككلـطتتدخلزتتظللللللللاختتدريثالاخط  تتتل

 ريشالؾ دفذلؾ اففشلؾاسدطد دل ؾ دفذلؾجػ  لاخط ال لؾ اتـشلاّ خملؾاخيل

لبلل905ل6555يدنلأس سػ لـدشلغكالاةثش0لل يحؿلل لاخبط ل 
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 :األدبيات والدراسات السابكة 
 مفهوم التفهري الهاقد: 

طريصلؾاختيففتمل ىتاعلاختدريثالاخط  تتل لإُلأعلغتكؽللللللذ ؾرلاخثثالزتظليدست ولاختللل

اخدىاـري  ل تلا ددريال لأس خفخمليااػ لؾ لاسد تاز  لزضسؿضػ ل ؾزظليفتنيلل

بل98ل6504ب لخمدت سل ل9056ل6557 ىاـري  لاخدريثالاخط  تتلزت لذتتاؽلتتذلزتظلستى  لل لللللل

ضسظليف علاخدريثالاخط  تلغؿلذخجلاخطؿرلزظلاخدريثالاخا يفذلخدداففشليفوبفىدؼلؾا د

خددردفِ لاهل   ملؾاخت فاملؾا دؿاصدملّكلا ي ولأؾلزىداتتلؾزتظلأكلز تتسل لللل

لؾذخجلزظلأجذلاةثشليدنل  دؼلؾصِذفدؼلؾ فسدؼلاةافافم0

بلزىطتنلخدتدريثالاخط  تتلللل(Qing, Et al,2010:1430ؾ تلذت لتفطخلؾآ اؾعل

ؿختؼلليدنلأضؼل ريثالياِضقلؾزطواقلؾ  زدقلؾ اؿميقل فس لـدىدبلات ل تخمل بلل

لأؾلس ضؼلأؾلز ل خملاُيدا  ليفؼل لؾا  ذلاخاااسا لا ط سبمليفظ ضؼ0

بلإىللأعلاختدريثالاخط  تتلغتؿلشاـاتملللللMcComas,2014: 27ؾـظالتتؿزصل ل

اخريتتا لاختتيل ىتتقليتتظلزظتت ستدؼل لاةفتت للزتتظل تتِرلاخدافتتفشلا تتط شل ؾإجتتااولللل

لاجمل  ُ لؾا ط  ظ  لؾإيو ولاّ خملاخيل َـتل ثا ؼ

ولاخدىاـري  لاخش يفاملـدضنلأعلاخدريثالاخط  تلـدسثذل ل ف صلاخريا لؾيف سدااا

يفدردفذلا ىدؿزت  لؾ ر تػ لل لاتؿولجمسؿيتملزتظلاّ ختملؾاخظتؿاغتل لؾا ساحلللللللل

اخىِ تت  لا طوافتتمليفتتنيلاخاضتت ـ ل لؾاستتد ِولاخطدتت ىخلؾ اؿميػتت  لؾغتتؿليفتتكخجلللل

لـدضسظلاخىتـتلزظلزػ سا لاخدريثالاخىدف 0

 قد مهارات التفهري الها: 

  تتتطف لؾاششتتتؿعلزطػ 9ؾيتـتتتتلل ػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتلل  تتتطفري   ؿجتتتتل

ؾاخككلصط لزػ سا لاختدريثالاخط  تتلإىلل تصلللل لWatson & Glaserؾجدفشال

زػتتتتتتتتتت سا لغق9زىا تتتتتتتتتتملاُ تااتتتتتتتتتت   لاخدريشتتتتتتتتتتا ل اتتتتتتتتتتؿـشلاةحتتتتتتتتتتخل لللللل

ب لؾ بطتتنلغتتكاللل662-9660ل6550اُسدطب ط اُستتدطد دل اخطحتتتكلؾستتىؿ كلؾساطتتتل للل

 Fasion)فؿعستلفؿعلؾ  ستل ت صل  لؾ0لب6505بل لاةايفقل ل6557يؿا ل  ل ساسملاخد طف

& Fasion)غق9لزػ سللاخدردفتذل لزػت سللللليفدرتـتل صلزػ سا لخددريثالاخط  تل

اخدافتتفشل لزػتت سللاُستتدطد دل زػتت سللاُستتدتُرلاُستتدطد جقل زػتت سللاُستتدتُرللللل

غتكالاخد تطف لاخىتـتتلزتظللللللب لؾ تل بطن04-906ل6555اُسداااىقل ل نليحؿللؾلاخبط  

ب لؾ تتتل بطتتالاختساستتملل6505ب ل ساستتملا تتزسؾرل 6556اختساستت  لزثتتذل ساستتمليبتتتؽل ل

 اة خفملغكالاخد طف 0

  األهمية الرتبوية ملهارات التفهري الهاقد : 

خددريثالاخط  تلأغسفملتبالل تطرظلضىتفعل لي تالضؿاجتؼل فتؼلتتشلغ ىتذلللللللل

لاتتلللؾاخدوتؿسلاخدثطؿختؿجقلاهل ىتذل لؾـتاهلللللزظلا ى سعلؾا ىدؿز  لؾا ظثِ لا ى
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 ( Crow,1989: 115 ب 066-9066ل6500ؾغت  ل لل لVieira, Vieira& Martins, 

أعلأغسفتمل تتسـصلزػت سا لاختدريثالاخط  تتل لا تتاسضلؾاجل زىت  لللللللللبل(44 :2011

 دسثذل لزـ  لل تسللاخوِاليدنلاخت  رليظلؾجػملض اغشلؾ يتشلط  تفدػشللل

ستتت  ليدتتتنلاختتتطريصل لاتدشتتت الا ىتتت سعلؾضاتتتتلآساولاخشتتت ىتلللل لؾ ىتتتؿ غشلاُيد

جبتتاأللؾثاتتمل لتستت لـشتت يتلاختتدريثالاخط  تتتلاّ تتاا ل لزؿا تت لأ ِ فتتملزػستتملل

 ؿاجػػشل لذف  ػشلاخظ  فملؾاخىسدفملؾ  صمل لا ؿا  لاخيلُلـؿجتل فػ ل

ضػقل  ضؿضقلحمتت ل إيتِول فستملاخىاتذلؾيدتنل افتبل فستملاخدشت زنلاخريثتاكلللللللللل

اخابؿرليف ٓ ا لؾاخريػشلاخىسفتبلخدسردتؿكلاخدىدفستقلات لـدضتسطؼلزتظلذات ىبللللللللؾ

ؾزري غفشلؾزب  ٌلؾ ؿاضنيلؾض اـ  ل ل  لـش يتغشل لاخاتسلليدتنلاُستدتُرللل

لا طواقليطتلذذلا ظثِ لاخيلـدىااؿعلهل ل

  ,Nelson  لOsman,2006)   لGelder,2005)ؾ َتتتتل ساستتملتتتذلزتتظل 

 &Kezerب ل Zhou,etal,2012  (Bukhalter&Shegebaye,2012)بل 2008

Turker, 2012ب ل6506لب  اةايفتتتق9لDemirhan &Koklukaya ,2013)بل ل

 Weissbery,2013بلأعلاخدتتتسـصل لا اذدتتملاجل زىفتتمل تتخملأعلـاتتتزليدتتنللل

زػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختتتهلاخوتتِالتتتقلـدسثطتتؿالزتتظلا دفتت سلأ ضتتذلاةدتتؿرلل

كؽلا اذدتتملؾخدىسفتتبلا ىا تتملختتتـػشل ل تـتتتلللخدسظتتثِ لاختتيل تتؿاجػػشل لغتتلل

ا ىدؿزتتتت  لذا لاخ تتتتدمليف  ؿاتتتتؿرلؾإيوتتتت ول د ف تتتت لخْ ثتتتت سل لؾاخدؿصتتتتذلإىلللل

 اُسدطد ج  ل لؾ ريشالاخطد ىخ ل اؿـشلاُ تاا  ل

  لسببلـدضنلأعلزػ سا لاخدريثالاخط  تلمتثذلأغسفمليف خغتملخدو ختخملزىدتشلللل

ذلاخاتااسل لذتذلا ظتثِ لاختيل ؿاجػتؼلل للللللاخىدؿصل ػقل ش يتؽليدتنلاخدافتفشلؾا ت للل

ؾ زـتتتتلزتتتظلدم ذتتتؼلؾ  تتتفدؼلاّتتتت  ميقل لؾ شتتتنيلأ اىتتتؼلاختتتؿ فريقليفىتتتتلللللل

لاخد اد0

  تهمية مهارات التفهري الهاقد: 

 :أوال :اجتاهات تهمية مهارات التفهري الهاقد 

لللللللللللللللللـؿجتتتتتلثتتتتِثل ؿجػتتتت  لأؾزتتتتتا ذلخدطسفتتتتملزػتتتت سا لاختتتتدريثالاخط  تتتتتلغتتتتق9لللل

لبلل9050ل6556لزـدؿع  ل

 اخدؿجؼلاّؾرل9للـطت  هلزط صتاؾؽليفدىدتفشلزػت سا لاختدريثالاخط  تتليفظتثذلللللللل

زشداذليظلحمدؿكلا تؿا لاختساستفملاختيلـتسستػ لاخوتِالؾشبات لهلتكالللللللل

اخدؿجؼل  علاخو خخملـدىدشلزػ سللاخد طف لزثِليفظثذلزب طتالؾصتاـنللل

ؾعلأعلزتتظل تتِرلأضظتتوملؾ تتتسـب  لزىفطتتؼل طستتنلختـتتؼلغتتكؽلا ػتت سلل للللللل

ـدضتسظل ىدفستتؼلغتكؽلا ػتت سللأكلحمدتتؿهلختؼلصتتدملزب طتاللاتت لـتسستتؼللللل

زتتتظلزؿاتتتؿي  ل ساستتتفمليتتتظلاخد تتتطف  لؾـودتتتبليدتتتنلغتتتكالاُجتتتت ؽلللللل

ااخدىدفشلا ب طالخددريثالؾزظلاختساس  لاخيلا بىالغكالاخدؿجتؼلخدطسفتمللل
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بل ل اخ تتؿاعل(Gelder  ,2005زػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتل9ل ساستتملجفدتتتسلل

 لؾ تتتتلالا بتتت رلغتتتكالللل (Bensley&Spero,2014)ب 6505زسؾر9بل ل ا تتت96557

لاخدؿجؼليف ختساسملاة خفمل

 اخدؿجؼلاخث ضق9لـط  هلأض  سؽليفدىدفشلزػ سللؾاذتللزتظلزػت سا لاختدريثالللل

اخط  تتتلخدوتتِاليفظتتثذلزب طتتالؾصتتاـنل لإشتت سلحمدتتؿهل سؾضلا تتؿا لللللل

اختساستتتفملاختتتيلـتسستتتؿضػ ل لزتتتطػحػشلاختساستتتق لؾـودتتتبليدتتتنلغتتتكاللللل

اخدؿجتؼلااختتتزخل ل ىدتفشلاختتدريثاالؾزتظلأض تت سلغتكالاُجتتت ؽلؾزَسشتتفؼللللل

 لؾزتظلاختساست  لاختيلا بىتالغتكالاخدؿجتؼللللللللRobert Ennisسؾيفتا لاـتطصللل

 (Yang,2012)خدطسفملزػ سا لاخدريثالاخط  تل ساسملـ ضخل
 اخدؿجؼلاخث خال9لـط  هلأصر يفؼليفدىدفشلزػ سا لاخدريثالاخط  تلاسطف ل ل

ؿا لاختساستتتفملؾذختتتجلزتتتظل تتتِرلاخافتتت صلاس سستتت  لللللأثطتتت ول تتتتسـصلا تتتل

 تسـشتتتفملزىفطتتتملزثتتتذل ػفيتتتملاخبفيتتتملاخ تتتريفملؾاستتتد تاصلأستتت خفخمللللللل

ؾشااىبلؾاستا فحف  ل تسـشفملؾ اؿميفملزىفطمل طسنلغتكؽلا ػت سا للل

ختهلاخوِا لؾشبا لهلكالا ط تؿسل نضتؼلميثتظل ىدتفشلأؾل طسفتمليتت لزتظلللللللل

ؾـشسنلغتالاخدؿجؼلااخدىدتفشلزتظلللزػ سا لاخدريثالزى ل لاختسضلاخؿاذتل

 أجذلاخدريثاا

 :ثانيا: اسرتاتيجيات تهمية مهارات التفهري الهاقد 

أتتتت لضدتت ىخليفىتتضلاخبرتتؿثلاخدحاـبفتتمل  يدفتتملاختتدىدشلاخطظتت ل ل طسفتتمللل

زػتتتت سا لاختتتتدريثالاخط  تتتتتلختتتتتهلا تتتتدىدسنيل لذفتتتتال ؿصتتتتذلجتتتتؿسدلؾستتتتد س ؿعللللل

(George&Starton,1999)ب لؾتتفشل ل6506 ل ساستمليف يففتملؾيف يففتمل لللKim,Et al 

بلإىلل  يدفتتتتملاستتتتتا فحف  لاختتتتدىدشلاخطظتتتت ل ل طسفتتتتمل6506بلؾحمستتتتتل 2013,

لزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلشِالا اذدملاجل زىفمل

ؾ فستت لـدتتقليفىتتضلاستتتا فحف  لاختتدىدشلاخطظتت لؾ ؾسغتت ل ل طسفتتملزػتت سا لللللل

9لل6550 ب  إيفتتتتتتااغفشل9675ل6550اختتتتتتدريثالاخط  تتتتتتت9ل اخطحتتتتتتتهلؾستتتتتتىؿ كلؾساطتتتتتتت لللل

لبلل9052ل6557ب  سى  ل ل675

 استا فحفمل ااى لا ري غفش9ؾغقليب سلليظلسستؿصل وفوفتملثط ىفتملللل

اّيفى  ل َتتليدتنلاخىِ ت  ليفتنيلا ريت غفشل لا ؿا ت لاختساستفملاتس ض لللللللل

ُسدسااسلؾيفا ولا ري غفشل لاخبطفملا ىا فملخدسدىدش لؾؾ ا لخدىتـتلزتظلل

إستتتا فحقل تتااى لا ريتت غفشللللاختساستت  لؾاخبرتتؿثلاختتيلاجاـتتالذتتؿرللل

ل(Gunn&Gregg,2008)ؾاخلااى للاخكغطفملزثذلل ساستملجت علؾجتاـخلللل

بل6504 ل اذت  للبل ؾ ساسم6506ب لؾ ساسملاخ  ؾكل 6558ؾ ساسمل دنلاهللل 

لا ضنل  يدفدػس ل ل طسفملزػ سا لاخدريثالاخط  ت

 خاتتتلاستتتا فحفملأؾساـدتتقلخدتتتسـصلزػتت سلل تـتتتلاختتتخفذلؾ اؿميتتؼ9للللللل

بلاختككللOrielly,1985ا لغكؽلاُستتا فحفملا ايفتقلتتفريظلأؾساـدتقل للللش
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سأهليف علاخلوتؿللاّؾىللاختيلجتىتذلاخو ختخملزريثتاالض  تتالغتقلأعلـثتؿعللللللللل

خثتتظلـؿجتتتلزتت لغتتؿلأتثتتالزتتظلاخدظتتثجلخثتتقلـ تتبنلاخوتتِاللللللل زدظتتثث ل

ز غاـظل لاخدريثالاخط  تتل لإذل تخمل ىدتفسػشل وتؿا لا ػت سا ل:ل فتاللللللل

يفتاـتملاستد تازػشلهلت لّؾرلزتالل لؾ ثتااسل تتسـبػشلللللللـدشلإسط  غشليطتتلل

ليدفػ ليفػتعلا ا ضػ 0

 استتتتتتا فحفمليفتتتتت ـالخدتتتتتتسـصلاختتتتتدريثالاخط  تتتتتتل9زتتتتتظلزبتتتتت  ٌلغتتتتتكؽللللللل

ـشلاّزثدتمللتااؾسلل اتللـدودخمل ىدفشلا ػ سللؾ ىدسػ لاُستا فحفملأع

اخث  فتتملخدوتتِالذتتؿرلزػتت سللزىفطتتمل بتتذلزوتت خبدػشليفدوبفاػتت  لختتكالللللللل

اخداتتتتـشل ثؿضتتت  لا ػتتت سلليفواـاتتتملزطد ستتتمل تتتتسللللـريضتتتذلاخدسػفتتتتلأؾ

لاُزث عل فالـدشل اتـشلاخل  ى لا سفزللهل لؾاجااوا ػ ليفؿاؿ ل  صل

يدتتنلأعلـطتت  علاخوتتِالغتتكؽلاُجتتااوا لؾشاـاتتملاستتد تازػ ل لؾيدتتنلل

اخوتتتتِالأعلـاؿزتتتتؿاليفدردفتتتتذلاخطدتتتت ىخلاختتتتيل ؿصتتتتدؿالإخفػتتتت  لؾ تـتتتتتلل

ل0اخطد ىخلاخواـاملاخيلالاخدؿصذليفػ لخددج

بليدتنلأعلاستتا فحفملاُسدا ت ول ىتتلللللCrow, 1989:116ؾ تلأتتتلتتاؾل لل

زظلأغشلاُستا فحف  ل ل طسفملاخدريثالُسفس لاخدريثالاخط  تل لؾؾ ا لخدىتـتل

زظلاختساس  لؾاخبرؿثلاخيلاجاـالذؿرلإستا فحفملاُسدا  ولزثذل9ل ساستملل

 ؾ ساستتملتفتتطخلللب6556 ليبتتتؽلب لؾ ساستتم0877بل لؾ ساستتملزـدتتؿعل ل0876 طتتتـذل 

بل ل6506 ؾ ساستتتتمليف يففتتتتملؾيف يففتتتتمل لل(Qing,Jing&Yan,2010) ؾجفتتتتطخلؾـتتتت عل

ا ضتتنل  يدفتتملغتتكؽلاإلستتتا فحفمل ل طسفتتملزػتت سا لللللب6506 ؾ ساستتملاخ تت ؾكلل

لاخدريثالاخط  ت

بل6557ب لؾل ساستمليتؿا ل للل(Quitadamo,2002تس لأط س ل ساسملتؿـد  ازؿل

بلإىلل  يدفتملاستتا فحفملاختدىدشلاخدىت ؾضقل للللل6506 لحمستل لب6506يف يففملؾيف ـبمل 

ب لؾ تتتفاال9006ل6505 طسفتتتملزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتل لؾـتتتاكلتتتتذلزتتتظلإيفتتتااغفشل 

أعلأ ضتتذلشاـاتتملل(Vieira, Vieira& Martins,2011:51)ؾ تتفاالؾزتت س فطزل

 لا ط  ظت  لاخري تدفملاختيللللخِس ا ولليف خدريثالاخط  تل دسثذل لإ   رلاخدِزفتكلل

متتطرػشلاخرياصتتملإلثتت سللا ؿاتتؿي  لاجلؿغاـتتملؾاةفؿـتتمل لؾاختتيل ىستتذليدتتنلل

ل طسفملأ ث سغشل0

إىلل  يدفتتتمللEveren , Bati)ل&ل(Yilmaz,2012ؾأطتتت س لضدتتت ىخل ساستتتمل

ال ل طسفتتملزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختتتهلا ىدستتنيلVاخدتتتسـصلاتتااى لاخظتتثذلا

 ؾ ساسملل)لKincanon ,1991لأط س ل ساسملتفطث ضؿعل  بذلاخلتزم0ل ل لذني

بلإىللل  يدفتتملاستتتا فحفملذتتذلا ظتتثِ ل ل طسفتتملللللPushkin,2004يفؿطتتثنيل 

لزػ سا لاخدريثالاخط  ت0
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 برامج تهمية التفهري الهاقد: 

  :برامج األسلوب املباشر للتفهري الهاقد 

9ل6556ب ل ذبفتتخمل 066-9066لل6556ب لؾزـدتتؿعل 9026ل6505شتتا لتتتذلزتتظلإيفتتااغفشلل لل

بليفىتتضلاختتقازخلاختتيلاستتد تزالاّستتدؿالا ب طتتال ل طسفتتملاختتدريثالللللل066-066

لاخط  تلؾزطػ 9

 يفاضتتتت زخلتتتتتؿس لCORTؾـغوتتتتقلغتتتتكالاخقضتتتت زخلز تتتت غالاختتتتدريثال9ل

ا  ددريتتملزثتتذلاختتدريثالاُيفدثتت سكلؾاخط  تتتل ؾ تتتلأطتت س لضدتت ىخلاختساستتمل

خقضتت زخل ل طسفتتملزػتت سا للإىلل  يدفتتملغتتكالاللب6504اخبتت زل اختتيل تت صليفػتت لل

ل–اُستتتتدطد دلل–ا ا سضتتتتملل–اخدردفتتتتذل–اختتتتدريثال زى جلتتتتملا ىدؿزتتتت  لل
اخدط  ضتت  لل– تتؿللاختتتخفذلأؾلاخقغتت علللل–اخدسففتتزليفتتنيلآساولؾاةاتت ىبللل

 ؾاُسدطد ج  لغالاخشدفسمب0
 يفاض زخلـتؾسلذؿرلاستتا فحف  لخدتتسـصلاختدريثالاخط  تتليتقلا تطػخللللللل

 تسـصلزػ سا لاخدريثال لا طت غخلاختساستفمل للللذفالـدشل زخاختساسقل9

أـض ل تسـخملا تسسنيليدنليفاازخلا اذدملاخث ضؿـملاخيل ش يتغشليدتنلل

 تتتتسـصلزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتل ا تتتذليفتتتااجمػشلاخدىدفسفتتتمل لخفاتتتؿصلل

 غَُولاخدِزفكليفىتلذخجليفدتسـخملاخدِزفكليدنلاخظًلضريشؼلل

يليطفتاليفدطسفتملزػت سا لاختدريثالللللؾغط حلاخىتـتلزتظلاختساست  لؾاخبرتؿثلاختلللل

اخط  تلزظل ِرلاخقازخلسؿاولاخا ىسمليدنلاخدىدتفشلا ب طتالأؾلأستدؿالاختتزخلأؾللللل

اّسدؿالاخضسينلؾأتتت ل  يدفدػت ل ل طسفتملزػت سا لاختدريثالاخط  تتلزتظلغتكؽللللللللل

لاختساس  ل9

 ب 6557ب لاخ تتؿاعل 6556ب ليبتتتلاختتامحظل 6556ب لاّمحتتتل 6555 ساستتملساتتؿاعل 

Esswein,2010) ب 6505ب لا تتتتزسؾرل 6505ب لاخىطتتتتزكل 6558ب ليدتتتتفشل Yang,2012ل 

لب6504ب ل اذ  ل 6504ب لذح زكل 6506حمستل 

ؾزظلاخىاضلاخش يفبلختبىضلات ذدلؾيفتاازخل طسفتملزػت سا لاختدريثالاخط  تتل لللللللل

ـدضتتتنلأضػتتت ل دريتتتبلمجفىػتتت ل لسٍـتتتملؾاذتتتتللؾغتتتقلإيوتتت ولاخرياصتتتملخددِزفتتتكل

 ظتم لؾإجتااولاّضظتوملإزت ليفواـاتمل ا ـتملأؾلزتظل تِرلللللللللخإليفتاوليفترساىػشلؾا ط ل

جمسؿيتت  ل لؾاخافتت صليفتتتؾسلإ تت يفقل ليسدفتتملاخدىدتتفشلؾاختتدىدشل لؾغتتكالزتت لأتتتتلل

يدفتتتؼلاخقضتتت زخلا اتتتت لخدطسفتتتملزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتلختتتتهلشتتتِالاخظتتتىخمللل

لاخىدسفمليفثدفملاختيففم0

  :معوقات تهمية مهارات التفهري الهاقد 
ظلاخ تتىؿيف  لاختتيلميثتتظلأعل ؿاجتتؼلا ىدتتشليطتتتل وبفتتبلللللللغطتت حلجمسؿيتتملزتتلل

9للللللللللللللللأؾ ىدتتتتتتتفشلزػتتتتتتت سا لاختتتتتتتدريثالاخط  تتتتتتتتل لاخىسدفتتتتتتتملاخدىدفسفتتتتتتتملل دسثتتتتتتتذل 

لب9604ل6556 أيفؿج  ؾلؾضؿ ذ ل
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 دتتتمل تتتؿا اليفتتتاازخلزىتتتتلل  ف تتت لخدىدتتتفشلاختتتدريثالاخط  تتتتلاػ سا تتتؼلللل 

متت سـظللاخل صمليدنلطثذل سؾضلزظاؾذمليفت ملؾزؿارمليف زثدملؾ

 خدثشخمل  سسػ لا ػ سللاخيلـدتساليدفػ 0
 دتتمل تتؿا الا دبتت سا لؾزاتت ـفصل دسدتتاليفتتتُُ لستتفثؿزتـملزؿثؿ تتملللل 

خافتتت ضلزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتلخدسحدسىتتت  لا دب ـطتتتمل لإذلأعلزى تتتشللل

ا دبتت سا لؾزاتت ـفصلزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلزشتتدؿس للؾغتتالزط ستتبمللللللل

 خثثالزظلاخبفي  ل0
 اخىدسقلؾاختيفؿكل ىدشلزػ سا لاختدريثالاخط  تتل لؾـ خدت خقلللللغف الاخد غفذ

 تتنعل تس تتؼليدتتنل ىدتتفشلؾ ىدتتشلزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلستتدثؿعلزؿاتتاللل

 طجل0
 غفتت الاختا ىفتتملختتتهلا ىدتتشلؾا تتدىدشلاختتيل تتت ىػس لخِخدتتزاصليف ّيستت رللل

 اخيلـطبغقليدفػس ل طريفكغ لخدىدفشلاخدريثا

 قياس مهارات التفهري الهاقد: 

 (20: 0222)عجوة و البها، تبار ناليفورنيا ملهارات التفهري الهاقد: اخ 

صتتتسشلا دبتتت سلت خفريؿسضفتتت ل  ف تتت لخافتتت ضلزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتل للللللل

زشدؿهلز ليفىتلاخثت ضؿكللؾاستد تزالغتكالاُ دبت سلاخىتـتتلزتظلاختساست  لزثتذ9للللللللل

ل(Qing et al,2010)ب ل ساستتملتفتتطخل6505ب ل ساستتمل ا تتزسؾر65569 ساستتم يبتؽ9

 (Kezer&Turker,2012) بل  ساستتملتفتتزسلؾ تت ستالل6506  ساستتمل اةايفتتق9ل

 ل ساستتتتتتتتتتتتمل مياغتتتتتتتتتتتت علؾتؿتدث ـتتتتتتتتتتتت لل(Yang,2012) ساستتتتتتتتتتتتملـتتتتتتتتتتتت ضخل

(Demirhan&Koklukaya,2013)لب65060  ساسمل حمستل9ل

بليفىتتتضلا دبتتت سا ل فتتت ضل9677ل6550ؾـىتتتاضلاخطحتتتتهللؾاخشتتتىؿ كلؾساطتتتتل ل

ريثالاخط  تلخىزـزللاخشفتل ا دبت سلاختدريثالللزػ سا لاخدريثالاخط  تلزثذلا دب سلاخد

اخط  تتتلدستتتل تتاكل لا دبتت سلاختتدريثالاخط  تتتلإليفتتااغفشلؾجفتتؼلؾ تتتلاستتد تزدؼلللل

بل ا دبتت سلاختتدريثالاخط  تتتلخؿاششتتؿعلؾجدفشتتالؾاستتد تزدؼللل0877 ساستتملزـدتتؿعل 

 بلخاف ضلزػ سا لاخدريثالاخط  ت6557بل يؿا ل 6556 ساسملتذلزظليبتلاخامحظل 

ذتتنلأعلأتثتتالاختساستت  لاستتد تزالا دبتت سلت خفريؿسضفتت لخافتت ضللللؾزتتظلا ِ

زػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتل لؾ تتتلالاستتد تاصلغتتكالاُ دبتت سل لاختساستتملاة خفتتملللللل

خافتت ضلزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتل ط ستتبدؼلخافتت ضلا ػتت سا لاختتيلال تـتتتغ ل للللل

لاخقض زخلا ات لؾجملسؿيملاختساسمل0

  البحثفروض : 

 لاخدوبفانيل لاخوِال سج  لزدؿسوقلإذ  ىف ليفنيلار ل اةلُـؿجت

لت خفريؿسضفت للا دبت سللـدضسطػ لاخيلاخاىفشملا ػ سا ل لؾاخبىتكلاخابدق
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لخِ دبتت سلاخثدفتتملاختسجتتملؾتتتكخجالأالاخ تتؿسللاخط  تتتلاختتدريثال ػتت سا 

 اخبىتكلاخدوبفبلخ  ح
 ُلـؿجتتتل تتاةل ارلإذ تت ىف ليفتتنيلزدؿستتوقل سجتت  لاخوتتِال  تت لللل

لاختتيلاخىدتتؿصلاخبفؿخؿجفتتمبل لا ػتت سا لاخاىفشتتملل–اخريفزـتت ولل–سفتت ول اخثف

أالالاخ تتتتؿسللاخط  تتتتتلاختتتتدريثال ػتتتت سا لت خفريؿسضفتتتت لا دبتتتت سلـدضتتتتسطػ 

 ؾتكخجلاختسجملاخثدفملخِ دب سل لاخدوبفبلاخبىتك0
 ج  لاخوِال لاخدوبفانيل سلزدؿسوقليفني اةل ارلإذ  ىف للُـؿجت

اخاىفشتتملاختتيلـدضتتسطػ لاُ دبتت سلا ىتتا للللللاّيفىتت  اخابدتتقلؾاخبىتتتكل لل

 0ؾتكخجلاختسجملاخثدفملخِ دب سلخ  حلاخدوبفبلاخبىتك
 ُـؿجتتتل تتاةل ارلإذ تت ىف ليفتتنيلزدؿستتوقل سجتت  لاخوتتِال  تت للللل

اخىدتتؿصلاخبفؿخؿجفتتمبل لاّيفىتت  لاخاىفشتتملاختتيللللل–اخريفزـتت ولل– اخثفسفتت ول

دبتتتت سل لـدضتتتتسطػ لاُ دبتتتت سلا ىتتتتا لؾتتتتتكخجلاختسجتتتتملاخثدفتتتتملخِ ل

 اخدوبفبلاخبىتك0

  البحثإجراءات: 

  البحث:أوال : مههج 

اخد تتسفشلاخدحتتاـقلاخاتت ىشليدتتنلاجملسؿيتتملل ىدستتتللاختساستتملاة خفتتمليدتتنلل

اخدحاـبفملاخؿاذتلل ل لؾميثتظل ؿاتفنلاخد تسفشلاخدحتاـقلخدتساستمل لاخظتثذللللللل

ل9اخد خق

ل

 :التطبيل الكبلي ألدوات الدراسة

اختبار  -اختبار اجلانب املعريف ملهارات التفهري الهاقد )

 (أ"ناليفورنيا ملهارات التفهري الهاقد الصورة 

 :املعاجلة التجريبية

(  52)مت تدريس موضوعات الربنامج جملموعة قوامها 

 طالب وطالبة مو طالب الصعب العلمية بهلية الرتبية  

 :التطبيل البعدي ألدوات الدراسة

اختبار  -اختبار اجلانب املعريف ملهارات التفهري الهاقد )

 " (أ"ناليفورنيا ملهارات التفهري الهاقد الصورة 
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  البحثعيهة: 

بل6502ل-6500دىت صلاختساستقل للالإجااولاختساسمل ِرلاخري تذلاختساستقلاّؾرلخلل

بلش خخملؾش خبملزظلشِالاخظتىخملاخىدسفتمليفثدفتملاختيففتمللللل05يدنليفطمل ؿازػ ل 

بلش ختتتتخملؾش خبتتتتمل  تتتت ل65يفبطػتتتت ل:زؿزيتتتتملت خدتتتت خقلذشتتتتخملاخد  تتتت 9 ل

بلش ختتخملؾش خبتتمل  تت لاخىدتتؿصللل65بلشتتِال  تت لاخريفزـتت و  لل05اخثفسفتت و ل 

لاخبفؿخؿجفم

  البحثأدوات: 

 هارات التفهري الهاقد الصورة )أ( :اختبار ناليفورنيا مل 

 :وصف االختبار 

  زتت ليفدىاـبتتؼللFacione & Facioneأيتتتلغتتكالاُ دبتت سل  ستتفؿعلؾ  ستتفؿعلل

بل لؾ تتتلصتتسشلا دبتت سلت خفريؿسضفتت ل  ف تت لخافتت ضلزػتت سا لللل6555يحتتؿللؾاخبطتت ل 

اخدريثالاخط  تل لزشدؿهلز يفىتلاخث ضؿكل ؾ تلسؾيتقل لؾاتالغتكؽلاخرياتاا لأُللللل

بل  فاتملل40اتاسا ل ساستفملزىفطتمل لؾاُ دبت سلـشتدغاةلززتظلتدتقل للللللل تا ب لال

لُمت صلاُج يفمليدنل ااا ؼلمجفى ل0

 :صدم االختبار 

بلزتظلصتتةلاُ دبت سليف ستد تاصلشاـاتملللللل0888 ابلتذلزظليحتؿللؾاخبطت ل لل

بل607اُ شتت ةلاختتتا دقلخرياتتاا لاُ دبتت سليفىتتتل وبفاتتؼليدتتنليفطتتملزثؿضتتملزتتظل للل

خث خثتتمليفثدفتتملاختيففتتمليفتتتزطػؿس للؾ تتتل ااؾذتتال تتفشلللللش خبتت لؾش خبتتمليف خريا تتملال

زى زِ لاُس ب طليفنيل سج  لتذلزريتا للؾ سجتملاخبىتتلاختككل طدستقلإخفتؼل للللللل

 لتست ل ااؾذتال تفشلللل5050ؾغقلمجفى ل اخمليطتلزشتدؿهللل5076إىللل5006ا تهلز يفنيل

زى زِ لاُس ب طليفنيل سج  لتذلزريا للؾاختسجملاخثدفتملخِ دبت سل لا تتهلللل

 لؾأطتت سالاخب ذثتت علإىللأعلل5050ؾغتتقلمجفىتت ل اختتمليطتتتلزشتتدؿهللل5076إىلل5008يفنيلزتت 

ا دبتت سلت خفريؿسضفتت لـدسدتتاليفتسجتتملزابؿختتملزتتظلاُ شتت ةلاختتتا دقل تت لميثتتظللللل

اخؿثؿةلؾاإلشسيط علإىللضد ىحؼل ل ف ضلزػ سا لاختدريثالاخط  تتليفتسجتملي خفتمللللل

لزظلاخ تة0

اُ دبتت سليف ستتد تاصلشاـاتتمل9الاخدراتتبلزتتظلصتتتةللؾ لاختساستتملاة خفتتم

اُ ش ةلاختتا دقلخريااا تؼل:ؾذختجل شت الزى زتذلاُس بت طليفتنيل سجتملاخرياتاللللللللللل

ؾتذلزظل سجملاخبىتلاخككل طدسقلإخفؼلؾاختسجملاخثدفملخِ دب سليفىتل وبفاتؼلل

بلش خبت  لؾش خبتملزتظلشتِالاخريا تؼلاخاايفىتمل  ت للللللللل44يدنليفطملزثؿضملزتظ ل

خبفؿخؿجفتملبليفثدفتملاختيففتملج زىتمليفطػت ل:لتست لللللللاخىدتؿصلالل–اخريفزـ ولل– اخثفسف ول

لـ ػال لاجلتؾرلاخد خق9
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 نلا دب سللزى زِ لاُس ب طليفنيل سجملتذليفىتلؾاختسجملاخثدفمليفىتلذكعل سجملاخبىتل فشلب09لجتؾر ل

لت خفريؿسضف ل ػ سا لخدريثالاخط  ت

لإذ  ىف  لزى زِ لاُس ب طلمجفىػ ل اخملـدضنلزظلاجلتؾرلاخش يفبلأعل فش

ظالإىللأعلغكالاُ دب سليدتنل سجتملزابؿختملزتظلللللبل  لـ5050  ُخمليطتلزشدؿهل

ختدريثالاخط  تتللل  لميثظلاخؿثؿةل لضد ىحتؼل ل فت ضلزػت سا لالللاُ ش ةلاختا دنل

ليفتسجملي خفملزظلاخ تة0

 : ثبات االختبار 

بلزتظلثبت  لا دبت سلت خفريؿسضفت ل ػت سا لللللل0888 ابلتتذلزتظلاخىحتؿللؾاخبطت ل لللل

اخدريثالاخط  تل لاخبفيملا  اـمليدتنلشتِالاجل زىتملذفتالذشتبالزىت زِ للللللل

اخثب  ليفواـايل9لأخري لتاؾضب حلؾإي  للاخدوبفبل لؾذخجلخىفطمل وبفتبلزثؿضتمللل

بلش خب لؾش خبمليف خريا ملاخث خثملاخاششلاخىدسقليفثدفملاختيففمليفتتزطػؿسلل607ظل ز

 لؾ تتتل ااؾذتتال تتفشلزىتت زِ لاخثبتت  ليف خطشتتبملخوتتاـايلإيتت  للاخدوبفتتبلؾأخريتت للل

تاؾضب حل بى لختسج  لأيفى  لاُ دب سلؾتكاليف خطشبملخدتسجملاخثدفتمل لا تتهللل

زابتتتؿُلخثبتتت  لضدتتت ىخلللؾغتتتقلمجفىتتت ل تتتفشل ىوتتتقلزَطتتتااللل5564إىللل5006زتتت ليفتتتنيلل

اُ دب س ل  لـىوقلاخثامل لاُيدس  ليدفؼل ل ف ضلزػ سا لاختدريثالاخط  تتل للل

لاخبفيملا  اـمل0

يدتتنليفطتتملاختساستتمللاُ دبتت سذشتت الثبتت  لؾخدد تتتتلزتتظلثبتت  لاُ دبتت سلال

بلش خبت  لؾش خبتملزتظلشتِالاخريا تؼلاخاايفىتملللللللل44اخدتنليفدتعليتت غ ل لللاُسدوِيفمل

لاخواةلاخد خفمل9لليف سد تاصليففملج زىمليفطػ لليفثدفملاخت

 تثتذلللخِ دبت سلأخري لتاؾضبت  لللزى  خمل اتـالزى زذلاخثب  ليف سد تاص

بلؾغتنل فستملزا ريىتملؾ تترليدتنلللللل50748 لذفاليفدغتال فستملزى زتذلأخريت لللل

لاُ دب س0ثب  ل

 لذفتالليفواـاتملاخدحزىتملاخط تريفملللاُ دب سلزى زذلثب  للال فسمـتا ل 

بلؾغتنل فستمللل50286 يفتنيلض ترينلاُ دبت سلللللل بت طليفدغال فستملزى زتذلاُسلل

 لل ترليدنلثب  لي ىللخِ دب سزا ريىمل
 ؾيف ستتد تاصلزى  ختتملاخد تترفنلخشتتباز عليفدغتتال فستتملزى زتتذلثبتت  لللللللل

 بلؾغنل فسملزا ريىمل ترليدنلثب  لاُ دب س507070اُ دب سل 
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 ؾغتنلللبل50705تس ليفدغال فسملزى زذلاخثب  ليف سد تاصلزى  خملجدس عل ل

  ترليدنلثب  لي ىللخِ دب س0 فسملزا ريىمل
 تستتت لالذشتتت ال تتتفشلزىتتت زِ لّيفىتتت  لا دبتتت سلت خفريؿسضفتتت لخدتتتدريثالل

 ب6اخط  تل لتس لـدضنلزظلاجلتؾر 

لاخدريثالاخط  تلا دب سلت خفريؿسضف ل ػ سا لثب  لأخري لّيفى  ل زى زِلب9لل فش6جتؾرل 

 اخبىت αزى زذلثب  ل
ل50006  اخدردفذ
 ُسدطد دا 50606
 اخداففش 50666
 اُسدتُرلاُسداااىن 50285

 اُسدتُرلاُسدطب شن 50666

لإذ ت ىف  للمجفىػت ل اختملللاخثبت  لزىت زِ للل9ل تفشلأعلـدضنلزظلاجلتؾرلاخش يفب

 لؾيفتتكخجلالاخد تتتتلزتتظلثبتت  لاُ دبتت سلؾصتتِذفدؼللللبل5050  ُختتمليطتتتلزشتتدؿهلل

لخددوبفبل

  الهاقداالختبار املعريف ملهارات التفهري

 :وصف االختبار 

الايتتا لاُ دبتت سل لصتؿسللا دبتت سلزؿاتتؿيقلزتظلضتتؿرلاُ دفت سلزتتظلزدىتتت للللل

بلزريتتا لل لؾ دثتتؿعلتتتذلزريتتا للزتتظل9لزاتزتتملاخشتتَار لؾغتتقلللل46ؾـظتتدسذليدتتنل 

يبتت سلليتتظلزظتتثدملأؾليبتت سللض   تتمل لؾأسيفتتاليفتتتاىذلؾيدتتنلاخو ختتخملا دفتت سليفتتتـذل

 ؾاذتلزظلغكؽلاخبتاىذ

 :صدم االختبار  

الذشتت ال تتفشلزىتت زِ لاُس بتت طليفتتنيل سجتتملللاُ شتت ةلاختتتا دنل9صتتتةل

زتظل سجتمللل سجملا ريا لللاخكهل طدسنلإخفؼليفىتلذكعلاخبىتلتذلزريا للؾ سجم

ليفىتلؾاختسجملاخثدفتملتس لال اتـالزى زِ لاُس ب طليفنيل سجملتذلل اخبىتل

لزظلاختسجملاخثدفمليفىتلذكعل سجملاخبىتللخدساف ض

لاُ دب ساخبىتلؾاختسجملاخثدفمليفىتلذكعل سجملاخبىتل نل سجملس ب طليفنيلاُِ لزى زل فشلبل69لجتؾرل 

لا ىا 

 اخبىت اُس ب طزى زذل

 اخدريثالاخط  تلؾ تسـصلاخىدؿص 50606

 اخدردفذ 50278

ل50660 لاخداففش

 اُسدطد د 50662

 اُسدتُرلاُسدطب شن 50602

ل50220  اُسدتُرلاُسداااىن
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رلاخشت يفبلأعل تفشلزىت زِ لاُس بت طل اختملإذ ت ىفمل ت للللللللاجلتتؾللـدضنلزتظل

لـترليدنلصتةلاُ دب سل

يفتنيلتتذلزريتا للؾاخبىتتلاختككل طدستقلللللللزى زِ لاُس بت طلللؾ تل ااؾذال فش

بل ت لـَتتتللل5050  ُختملليطتتلزشتدؿهلللل اختمللبلؾمجفىػت ل5066إىللل5026إخفؼلز ليفتنيل ل

ل0اخط  تلخِ دب سلا ىا ل ػ سا لاخدريثااُ ش ةلاختا دنل

 :ثبات االختبار 

اخدتنليفدتعليتت غ لللليدنليفطملاختساسملاُستدوِيفملللاُ دب سذش الثب  لال

لاخواةلاخد خفمل9لليف سد تاصلبلش خب  لؾش خبملل44 

 تثتذلللخِ دبت سلأخري لتاؾضبت  لللزى  خمل اتـالزى زذلاخثب  ليف سد تاص

بلؾغتنل فستملزا ريىتملؾ تترليدتنلللللل50656 لذفاليفدغتال فستملزى زتذلأخريت لللل

لاُ دب س0ب  لث

 لذفتالليفواـاتملاخدحزىتملاخط تريفملللاُ دب سلزى زذلثب  للال فسمـتا ل 

بلؾغتنل فستمللل50070 يفتنيلض ترينلاُ دبت سلللللليفدغال فسملزى زتذلاُس بت طلل

 لل ترليدنلثب  لي ىللخِ دب سزا ريىمل
 ؾيف ستتد تاصلزى  ختتملاخد تترفنلخشتتباز عليفدغتتال فستتملزى زتتذلثبتت  لللللللل

 مل ترليدنلثب  لاُ دب س0بلؾغنل فسملزا ريى50087اُ دب سل 
 لبل50080تستت ليفدغتتال فستتملزى زتتذلاخثبتت  ليف ستتد تاصلزى  ختتملجدستت عل للللللل

  ترليدنلثب  لي ىللخِ دب س0ؾغنل فسملزا ريىمل
 تس لالذش ال فشلزى زِ لّيفى  لاإل دبت سلا ىا تنلخدتدريثالاخط  تتل للللل

 ب4تس لـدضنلزظلاجلتؾر ل

لاخدريثالاخط  تلاإل دب سلا ىا لل  ثب  لأخري لّيفىل زى زِلب9لل فش4جتؾرل ل

α

 تت لستتببلـدضتتنلأعل تتفشلزىتت زِ لاخثبتت  لي خفتتملميثتتظلاُيدستت  ليدفػتت ل للللل

ل ف ضلاجل ضخملا ىا ل ػ سا لاخدريثالاخط  تل0
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  وتفسريها: البحثنتائج 

يفتتتتنيلبل5050ل≥α لـؿجتتتتتل تتتتاةل ارلإذ تتتت ىف ليطتتتتتلزشتتتتدؿهللُاللاّؾرل9اخريتتتتاضل

زدؿسوقل سج  لاخوِال ا دتسيفنيبل لاخدوبفانيلاخابدقلؾاخبىتكل لا ػت سا لل

اخاىفشتملاختتيلـدضتسطػ لا دبتت سلت خفريؿسضفت ل ػتت سا لاختدريثالاخط  تتتلاخ تتؿسللاأاللللل

 اؾتكخجلاختسجملاخثدفملخِ دب سلخ  حلاخدوبفبلاخبىتك

خدسحسؿيتت  لدراتتبلزتتظلصتترملغتتكالاخريتتاضلالاستتد تاصلا دبتت سل  بللللؾخد

ب0ا ا بوم لتس ليف جلتؾر 

ب ُخملاخرياةليفنيلزدؿس ل سج  لاخدوبفانيلاخابدقلؾاخبىتكل لا دب سلت خفريؿسضف ل ػ سا لل0جتؾر 

لاخدريثالاخط  تلاخ ؿسللاأا

لا ػ سا لاخاىفشم

ضؿرل

لاخدوبفب

لا دؿس 

اُذمااعل

لا ىف سك

ل فسمل  بلاخىت 

زشدؿهل

لاختُخم

ذحشل

لاّثا

لذاخدردف

ل0024ل4004لاخابدق

ل05

ل5026ل5050ل8050

ل0007ل2002لاخبىتك

لاإلسدطد د

ل0048ل6064لاخابدق

ل5077ل5050ل00067

ل0008ل7064لاخبىتك

لاخداففش

ل0020ل606لاخابدق

ل

ل5078ل5050ل08020

ل0006ل05007لاخبىتك

اُسدتُرل

لاُسدطب شق

ل0027ل200لاخابدق

ل5070ل5050ل02062

ل0005ل00086لكاخبىت

اُسدتُرل

لاُسداااىق

ل600ل0066لاخابدق

ل5074ل5050ل04

ل0022ل05064لاخبىتك

اختسجملاخثدفمل

ُ دب سل

لت خفريؿسضف 

ل606ل0006لاخابدق

ل5070ل5050ل04068

ل602ل6402لاخبىتك

لز ـدق9لب0 ـدضنلزظلاجلتؾرل

 ـؿجتتتل تتاةلذؾل ُختتملإذ تت ىفمليطتتتلزشتتدؿهلل α≤5050يفتتنيلزدؿستتوقللب

ل–اُستدطد دللل– سج  لاخدوبفانيلاخابدتقلؾاخبىتتكل لزػت سلل اخدردفتذللللل
اُستتتتتتدتُرلاُستتتتتتداااىقلبلل–اُستتتتتتدتُرلاُستتتتتتدطب شقلل–اخدافتتتتتتفشل

تسػ سا لسىفشملخدتدريثالاخط  تتل لؾتتكخجلاختسجتملاخثدفتملخِ دبت سللللللل
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خ تت حلاخدوبفتتبلاخبىتتتكل لؾ تتَ كلغتتكؽلاخطدفحتتملإىللس تتضلاخريتتاضلللللللل

 اخ رياكلؾ بؿرلاخرياضلاخبتـذ0
 ؿجتلضشبمل  ثالزا ريىمليف خطشبمل ػ سا لاخدريثالاخط  تتلا دضتسطمل للل 

 لاختتتدريثالاخط  تتتتلؾاُ دبتتت سلتثتتتذل لذفتتتالا دبتتت سلت خفريؿسضفتتت ل ػتتت سا

بلزظلاخدب ـظلاخثدقل  لـظالإىللؾجؿ ل  ثال5078ل-5026 ااؾذالز ليفنيل 

خدسى جلتتملاخدحاـبفتتمل ل طسفتتملزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتت لؾ دريتتبلغتتكؽللللل

بل ل6556بل يبتتتؽلQuitadamo,2002)  9اخطدفحتتملزتتال ساستتملتتتذلزتتظل9لل

 ب65060بل ل حمستل65069بل ل اةايفقلQing et al :2012)9بل ل6505 ا زسؾرل9

ؾميثظل ريشالغكؽلاخطدفحملأعل طسفملزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلجمسؿيتملل

ي ىتتتالإىللإ  ذتتمليففيتتمل ىدتتشل مياااشفتتمل ظتتحالاخوتتِاليدتتنلإيفتتتاوللللللاختساستتم

آساىػشل ؾعل ؿع لؾ اتـشلاّضظوملاخيلمي سسؿعلزظل ِهلت لزػت سا لاختدريثالللل

اخط  تلا  ددريمل لؾاستد تاصليفىتضلاستتا فحف  لاختدىدشلاخطظت لاختيل زـتتلزتظللللللللل

  ا ىفملاخوِال0

دؿستتوقل سجتت  لاخوتتِالللُلـؿجتتتل تتاةل ارلإذ تت ىف ليفتتنيلزللللاخريتتاضلاخثتت ضق9ل

لاختيللاخىدتؿصلاخبفؿخؿجفتمبل لا ػت سا لاخاىفشتمللللل–اخريفزـ ولل–   ل اخثفسف ول

أالؾتتتتكخجلالاخ تتتؿسللاخط  تتتتلاختتتدريثال ػتتت سا لت خفريؿسضفتتت لا دبتتت سلـدضتتتسطػ 

 اختسجملاخثدفملخِ دب سل لاخدوبفبلاخبىتك0

ؾةليفتنيللؾخددرابلزظلغكالاخرياضلالاستد تاصل دفتذلاخدبت ـظل ىا تملاخريتاللللل

اخىدتتتؿصلاخبفؿخؿجفتتتمبلتستتت لغتتتؿلللل–اخريفزـتتت ولل–اخد   تتت  لاختتتثِثل اخثفسفتتت ولل

ل9ب2 زؿانليف جلتؾرل

أضتتتؼلُلل ؿجتتتتل تتتاؾةلذا ل ُختتتملإذ تتت ىفمليفتتتنيللللب2 تؾرلاجلتتتدضتتتنلزتتتظلـؾ

اخىدتتتتتؿصلل–اخريفزـتتتتت ولل– اخثفسفتتتتت وللزدؿستتتتتونل سجتتتتت  لاجملسؿيتتتتت  لاخثِثتتتتتمللل

 لؾغتكالل لاخاف ضلاخبىتكل ػ سا لاختدريثالاخط  تتلؾاختسجتملاخثدفتمللللللاخبفؿخؿجفمب

ـظتتتالإىلل  يدفتتتملاخقضتتت زخلا اتتتت ل ل طسفتتتملزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتلختتتتهلللللل

اخد     لاخثِثل   لـَتتلصرملاخرياضلاخث ضقلؾ دريبلغكؽلاخطدفحملزتالل

لبKezer&Turker,2012ضد ىخل ساسملتفزسلؾ اتال 

ل–اخريفزـت وللل–ؾميثظل ريشتالغتكؽلاخطدفحتمليفت علغتكؽلاخد   ت  ل اخثفسفت ولللللللل
فؿخؿجفملبل ىتلزظلاخىدؿصلاّس ستفملؾذا لزطػحفت  لزدظت يفػم لتست لللللاخىدؿصلاخب

أعلاّضظتتتوملا دضتتتسطمليف خقضتتت زخلخدطسفتتتملزػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتل طؿيتتتال ل

حمدؿاغ لاخىدستقليفتنيلاخد   ت  لاختثِثل ؾـىتتلاستد تاصلاّستدؿالا ب طتال للللللللل

فملاختيلل تسـصلزػ سا لاخدريثالاخط  تليفظثذلزشداذليتظلحمدتؿهلا تؿا لاختساستلللل

ـتسستتػ لا دتتتسيفؿعلتتت عليتت زِل ل طسفتتملزػتت سا لاخدريثتتالاخط  تتتلختتتهلشتتِاللللللل

 اخظىخملاخىدسفمليف  دِعل     ػشل0
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ب9لـؿانلضد ىخل دفذلاخدب ـظل لاجت ؽلؾاذتلختسج  لاخد     لاخىدسفمل لاخاف ضلاخبىتكلللل2جتؾرل لل

ل اف ضلت خفريؿسضف 

ا ػ سا لاخريايفمل

 خددريثالاخط  ت
 ز تسلاخدب ـظ

ل  جمسؿي

 ا ايفى  

ل سج  

 اةاـم

لاخدب ـظ

زدؿس ل

 ا ايفى  

اخطشبمل

 اخري ىفم

زشدؿهل

 اختُخم

 زػ سللاخدردفذ

 6060 6 50465 يفنيلاجملسؿي  

50026 
 غاللل55705

 ب اخم
 46 260705  ا ذلاجملسؿي  

0044 
 48 270665 اجملسؿر

 اخداؿـش

 00400 6 60765 يفنيلاجملسؿي  

50080 
 غال50007

 ملب اخ
 46 0060005  ا ذلاجملسؿي  

60680 
 48 0000675 اجملسؿر

 اُسدطد د

 6002 6 000065 يفنيلاجملسؿي  

20065 
 غال50556

  اخملب
 46 040055  ا ذلاجملسؿي  

00025 
 48 28026 اجملسؿر

اُسدتُرل

 اُسدطب شن

 00000 6 00056 يفنيلاجملسؿي  

60060 
 غال50576

  اخملب
 46 0550205  ا ذلاجملسؿي  

60040 
 48 0000275 اجملسؿر

اُسدتُرل

 اُسداااىن

 40725 6 80665 يفنيلاجملسؿي  

00704 
 غال50640

  اخملب
 46 0600855  ا ذلاجملسؿي  

60268 
 48 0600265 اجملسؿر

 اختسجملاخثدفم

 00205 6 60665 يفنيلاجملسؿي  

50002 
 غال50780

 بل اخم
 46 2000055  ا ذلاجملسؿي  

060726 
 48 2040665 اجملسؿر

لزدؿسوقليفنيبلα≤050 اةل ارلإذ  ىف ليطتلزشدؿهل لُـؿجتلاخرياضلاخث خال9

اخاىفشتتتتملاختتتتيللاّيفىتتتت  جتتتت  لاخوتتتتِال لاخدوبتتتتفانيلاخابدتتتتقلؾاخبىتتتتتكل ل س

ا ىتا لؾتتكخجلاختسجتملاخثدفتملخِ دبت سلخ ت حلاخدوبفتبللللللللـدضسطػ لاُ دبت سلل

 0اخبىتك

خدسحسؿيتتتت  لؾخددراتتتتبلزتتتتظلصتتتترملاخريتتتتاضلالاستتتتد تاصلا دبتتتت سل  بلل

بلل6ا ا بوم لتس ليف جلتؾرل 

لز ـدق9لب6 ـدضنلزظلاجلتؾرل

 ـؿجتتتل تتاةلذؾل ُختتملإذ تت ىفمليطتتتلزشتتدؿهل للα≤5050يفتتنيلزدؿستتوقللب

ّيفىتت  لاُ دبتت سلا ىتتا للل سجتت  لاخدوبتتفانيلاخابدتتقلؾاخبىتتتكل لا ثتتؿعلل

ل–زػ سللاُسدطد دلل–زػ سللاخدردفذلل– اخدريثالاخط  تلؾ تسـصلاخىدؿصل
زػتت سللاُستتدتُرللل–زػتت سللاُستتدتُرلاُستتدطب شقلللل–زػتت سللاخدافتتفشلل

اُستتتداااىقبلؾتتتتكخجلاختسجتتتملاخثدفتتتملخِ دبتتت سلخ تتت حلاخدوبفتتتبللللللل

بتتتؿرلاخبىتتتك لؾ تتتَ كلغتتكؽلاخطدفحتتتملإىللس تتضلاخريتتتاضلاخ تترياكلؾ لللل

 0اخرياضلاخبتـذل
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 ؿجتتتل فستتمل تت ثالزا ريىتتمليف خطشتتبملخدسؿاتتؿي  لاختتيلاطتتدسذليدفػتت لللل 

اخقضتتتت زخلؾا دضتتتتسطمل لاُ دبتتتت سلا ىتتتتا لؾاُ دبتتتت سلتثتتتتذل لذفتتتتاللل

بلزظلاخدب ـظلاخثدقل  لـظالإىللؾجؿ ل  ثال5087ل-5022 ااؾذالز ليفنيل 

 دريثالاخط  ت0خدسى جلملاخدحاـبفمل ل طسفملاجل ضخملا ىا ل ػ سا لاخ

بل ُخملاخرياةليفنيلزدؿس ل سج  لاخدوبفانيلاخابدقلؾاخبىتكل لاُ دب سلا ىا ل ػ سا لاخدريثالل6جتؾرل 

لاخط  ت

لب سأيفى  لاُ د

ضؿرل

لاخدوبفب

لا دؿس 

اُذمااعل

لا ىف سك

ل فسمل  بلاخىت 

زشدؿهل

لاختُخم

ذحشل

لاّثا

اخدريثالاخط  تل

لؾ تسـصلاخىدؿص

ل5067ل6004لاخابدق

ل05

ل5084ل5050ل62078

ل5068ل0084لاخبىتك

لاخدردفذ

ل5084ل6007لاخابدق

ل5066ل5050ل06082

ل0058ل0007لاخبىتك

لاإلسدطد د

ل0007ل6004لاخابدق

ل5022ل5050ل8076

ل0056ل0076لاخبىتك

لاخداففش

ل0060ل606لاخابدق

ل5067ل5050ل06060

ل5066ل0066لاخبىتك

اُسدتُرل

لاُسدطب شق

ل0066ل0062لاخابدق

ل5066ل5050ل06060

ل0004ل000لاخبىتك

اُسدتُرل

لاُسداااىق

ل5028ل6076لاخابدق

ل5086ل5050ل06082

ل5060ل0052لاخبىتك

اختسجملاخثدفمل

 ػ سا لاخدريثال

اخط  تل لاُ دب سل

لا ىا 

ل6088ل06024لاخابدق

ل5087ل5050ل65076

ل6064ل66064لاخبىتك

يفتتت علاّستتتدؿالاختتتككلالاستتتد تازؼليف خقضتتت زخلؾغتتتؿللللؾميثتتتظل ريشتتتالذختتتجلل

اّسدؿالا ب طالس غشل لاتش الاخوِالا ىت سعلاخط اـتملا ا بوتملاػت سا للللل

اختتدريثالاخط  تتتلتستت لستتتز لأستتيدملاخداتتؿـشليف خقضتت زخليدتتنل فتت ضلاجل ضتتخملللللللل

ا فحف  لاخدتتتسـصللا ىتتا ل ػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلؾ تتتلستت غسالشتتاةلؾاستتتللللللل

ا شتتد تزمل ل تتتتسـصلزؿاتتؿي  لاخقضتتت زخل لاتشتت الا دتتتتسيفنيلخدسىتتت سعلللل

ؾا ري غفشلا دضسطملاؿاؿي  لاخقض زخلزظل ِرل ف زػشليفتبىضلاّ ؾاسلاختيللل

 دفرػ لهلشلغكؽلاخواةلؾاُستا فحف  لزثذل تـتلا ى سعلاخشت يفاملهلتشليتظلللل

ل ّضظوملاخدى ؾضفمباخاف صليفل–تذلزؿاؿرلؾز لـاـتؾعلزىا دؼل

9لُـؿجتتتل تتاةل ارلإذ تت ىف ليفتتنيلزدؿستتوقل سجتت  لاخوتتِالللللللاخريتتاضلاخاايفتتال

اخىدتؿصلاخبفؿخؿجفتمبل لاّيفىتت  لاخاىفشتملاختتيللللل–اخريفزـتت ولل–  ت ل اخثفسفت وللل

ـدضتتتسطػ لاُ دبتتت سا ىا للؾتتتتكخجلاختسجتتتملاخثدفتتتملخِ دبتتت سل لاخدوبفتتتبللللللل

لاخبىتك0
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 دفذلاخدبت ـظل ىا تملزت لإذالت ضتالللللؾخددرابلزظلغكالاخرياضلالاسد تاصل

اخىدتتتتتؿصلل–اخريفزـتتتتت ولل–غطتتتتت حل تتتتتاؾةليفتتتتتنيلاخد   تتتتت  لاختتتتتثِثل اخثفسفتتتتت ولل

بل لاُ دبتتت سلا ىتتتا ل ػتتت سا لاختتتدريثالاخط  تتتتل لتستتت لغتتتؿلزؿاتتتنللللاخبفؿخؿجفتتتم

لب70 يف جلتؾرل

ـؿانلضد ىخل دفذلاخدب ـظل لاجت ؽلؾاذتلختسج  لاخد     لاخىدسفمل لاخاف ضلاخبىتكلل9ب7جتؾرل 

 خِ دب سلا ىا ل ػ سا لاخدريثالاخط  ت

ا ػ سا ل

اخريايفمل

 خددريثالاخط  ت
 ز تسلاخدب ـظ

لجمسؿي  ل

 ا ايفى  ل
ل سج  ل

 اةاـم

للاخدب ـظ

زدؿس ل

 ا ايفى  

اخطشبمل

 اخري ىفملل
 زشدؿهلاختُخمل

اخدريثالاخط  تل

 ؾ تسـصلاخىدؿص

يفنيلل

 اجملسؿي  لللللل
60255 6 00755 

 غالل50506للل 60040

 ا ذل  اخملب

 46 620855 اجملسؿي  
50066 

 48 650055 اجملسؿر

 اخدردفذلل

يفنيلل

 اجملسؿي  لللللل
60065 6 00625 

50260 
ل50002ل

 ا ذل  غال اخملب

 اجملسؿي  
770655 46 

00766 
 48 850665 اجملسؿر

 اخداؿـشل

يفنيلل

 اجملسؿي  لللللل
60005 6 00560 

 غال اخملل50688 50867

 ب
 ا ذل

 اجملسؿي  
060705 46 

00042 
 48 02055 اجملسؿر

 اُسدطد د

يفنيلل

 00660 6 60265 اجملسؿي  لللللل

00008 
ل50660ل

  غال اخملب
 ا ذل

 46 020505 اجملسؿي  
00086 

 48 070665 اجملسؿر

اُسدتُرل

 اُسدطب شن

يفنيلل

 اجملسؿي  لللللل
50465 6 50605 

 غال اخملل50862 50566

 ب
 ا ذل

 اجملسؿي  
0660055 46 

60606 
 48 0660865 اجملسؿر

اُسدتُرل

 اُسداااىن

يفنيلل

 60660 6 40265 اجملسؿي  لللللل

00464 
 غال اخملل50648

لب

 ل
 ا ذل

 46 620005 اجملسؿي  
00268 

 48 700665 اجملسؿر

لاختسجملاخثدفم

يفنيلل

 اجملسؿي  لللللل
660565 6 070000 

00540 
ل50620

ل غال اخملب

 
 ا ذل

 اجملسؿي  
7600705 46 

060674 
 48 7660775 اجملسؿر



 م2016..  يوليو                           الثالث       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
144 

يتتصلؾجتؿ ل تاةل ارلإذ ت ىف ليفتنيلزدؿست ل سجت  لللللللللب7 ـدضنلزظلاجلتؾرل

اخىدتتتؿصلاخبفؿخؿجفتتتمبل لل–اخريفزـتتت ولل–ِث اخثفسفتتت ولاخوتتتِاليف خد   تتت  لاخث

ل–أيفى  لاُ دب سلا ىا ل ػ سا لاخدريثالاخط  تتل اختدريثالاخط  تتلؾ تتسـصلاخىدتؿصلللللل
زػتتت سلل–زػتت سللاُستتتدتُرلاُستتتدطب شقلل–زػتتت سللاُستتتدطد دل–زػتت سللاخدردفتتتذل

اُستتتتدتُرلاُستتتتداااىقلب ؾتتتتتكخجلاختسجتتتتملاخثدفتتتتملخِ دبتتتت سل لاخدوبفتتتتبلل

ل0بىتك لؾغكؽلاخطدفحمل َتتلصرملاخرياضلاخاايفااخ

فحتتمليفتت علاخقضتت زخلا اتتتصلخوتتِالاخظتتىخملاخىدسفتتملللؾميثتتظل ريشتتالغتتكؽلاخطد

اخىدتتؿصلاخبفؿخؿجفتتمبلاستتدطتلإىللللل–اخريفزـتت ولل–يف خد   تت  لاختتثِثل اخثفسفتت وللل

اّسدؿالا ب طتا:ذفالال اتتـشلاجل ضتخملاخط تاكل ػت سا لاختدريثالاخط  تتليفىفتتاللللللللل

يظلحمدؿهلا طػخلاختساسقلاختككلـتسستؼلاخوتِال لتست لجت و لاّضظتوملاختيلللللللل

يفػتت لاخوتتِال س سستتملزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلزتتظلحمدتتؿكلذتتال لاخىدتتؿصلللـاتتؿصل

  فال دط سخملزالاخد     لاخىدسفملاخثِثلللللل

  البحثتوصيات: 

ل لاؿولز لأسريا ليطؼلاخطد ىخل ؿصقلغكؽلاختساسملا لـدق9

 ياتتتل ؾسا ل تسـبفتتمل ىدستتتقلاخىدتتؿصل بتتذلؾأثطتتت ولاخلتزتتملخدتتتسـبػشليدتتتنللللللل

  تلزػ سا لاخدريثالاخط 
 اتتتتتاؾسللاختتتتتد د لزتتتتتظلاخوتتتتتاةلاخدادفتـتتتتتمل لاخدتتتتتتسـصلؾاستتتتتد تاصللللللل

 استا فحف  ل ىدشلضظومل الاخو خخمليدنلاخدريثالؾإيس رلاخىاذل0
 ذالؾ ظحفالاخوِاليدنلاخطاتلاخبطت ولؾاخدردفتذلؾاخدؿصتذلإىللاستدطد ج  للللل

 زطوافملزظل ِرلزظل ِرل اتـشلأضظومل ى خمل شدثال ريثاغش0
 ؿيتتملزتتظلاّضظتتوملاختتيل طستتقلزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتللل زؾـتتتلا طتت غخلاحس

 ختهلا دىدسني0
 اخد تفتتتليدتتنل طسفتتملزػتت سا لاختتدريثالاخط  تتتلختتتهلزىدتتشلاخىدتتؿصلزتتظل تتِرللل

اّستتدؿالا ب طتتالختتدىدشلغتتكؽلا ػتت سا لؾإيوتت ولأزثدتتمليدتتنلتتتذلزػتت سللذدتتنلل

ـثتتؿعلختتتهلا ىدتتشلزىا تتملض اـتتمليتتظلغتتكؽلا ػتت سا لؾتفريفتتمل وبفاػتت ل للللل

  ُ لاةف  فملا  ددريمللاجمل
 اُغدستتت صليف ستتتد تاصلأستتت خفخملاخداتتتؿـشلاختتتيل دودتتتخملزتتتظلاخو ختتتخمل  سستتتمل

 زػ سا لاخدريثالاخط  ت0
 اُغدست صليف  ىدؿزت  لاخشت يفاملختتهلا تتدىدشلؾإيوت ىػشلاخرياصتملخددىتباليتتظلللللللل

 آساىػشل ل ذليففيملصريفملزاضمليفىفتلليظلاخدشد ل0
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 املراجع العربية: 

ل0لاخا غالل9ي مللاخثد ا0اخدريثالزظلزط ؿسل ايفؿكبل0ل6550 لـزإيفااغفشل لجمتكليز -

0اخا غالل9للاخدريثالاخط  تلآخفملُززمل ؿاجػمل ض ـ لاخدىدفشلؾاخدىدشب65050إيفااغفشل جمتكليزـزل  -

 ي مللاخثدخم0

يس ع9ل اسل ىدفشلاخدريثالاخط اـملؾاخدوبفبلبل0ل6556 يفثاللأيفؿلج  ؾ لص حلحمستل ؾلضؿ ذل حمست -

 ل0ا شا

ل  - لمحتاع لصبرق ل  لجِخم لؾسـ اف  ل6554أيفؿ ليدؿص ل    لاخو خخم لإدم ز لزد  ل ى خفم ب0أثا

يفثدفملاختيففمل لطبثمليحس علخدىدؿصلؾاخدثطؿخؿجف ل لإجت غ  ؼلذمؿل تسـصلاخىدؿصلؾ ل طسفمل

-78بل لاجلزولاّؾرل ل060زػ سا لاخدريثالاخط  تل0لجمدملتدفملاختيففمل لج زىملاّزغال لاخىت ل 

0640 

بل0ازػ سا لاخدريثالاخىدف لختهلزىدسملاخىدؿصلؾيِ دػ لاشدؿـ  ل6556اّمحتل ضض رليفطالطىب عل  -

اخدريثالاخىدف لختهلاخو خب  ا0لسس خمل تدؿساؽلغالزطظؿسل0لتدفملاختيففم9لج زىملا دجلسىؿ  ل

 ا سدثملاخىايففملاخشىؿ ـم0

لؾيف يففمل حمستلااإيفاا - ل اؿـشلاّ اولاخدتسـشقلّيض ول6506غفشل يف يففمل يفاغ علاالإيفااغفشل  ب0

لاخو خخمل لذؿر لا دساتزل لاخدتسـص لاستا فحف   لاؿو ل  لاخو ى  لجب زىم لاخدتسـص غفيم

ب لاجلزولاّؾرل ل60 لاخىت ل ل0ل ساس  ليايففمل لاختيففملؾيدشلاخطريصؾزدودب  ػ لؾ بلزاىف  ػشل

06-450 

تسـصلز  للاخىدؿصل لاؿوليفاض زخلاخثؿس لؾأثاؽلب0 6504اخب زل لإمي عليِولاختـظليبتلاخامحظل  -

 لاخدر فذلؾ طسفملزػ سا لاخدريثالؾاختا الخإلدم زلختهل ِزفكلا اذدملاإليتا ـم0 تدؿسالل

 غالزطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملا ط ؿسل0

ل  - لاخثاـش ليبت لجمته لاخدريثا65560ذبفخم  ل ىدفش ل ن لذتـثم لاجت غ   لاخطريصب0 ليدش  لجمدم

 0ل046-065ب ل24 اخىت 

ب0  يدفمليفاض زخل  ىشليدنلاؿذدلسـطزؾخقلاإلثااىقل ل طسفمل6504ذح زكل لسا لاخشفتلحمسؿ ل  -

اخدريثالاخط  تلؾاخاتسا لاُيفدث سـملاخؿجتاضفملؾلاخدر فذل لز  للاخىدؿصلختهلاخوِالاخري ىانيل

لاجلسىفملا  اـملخدت لجمدملاختيففملاخىدسفمل  ل يف  اذدملاإليتا ـمل0 لاخىت  ل  ب ل0يففملاخىدسفم

ل0680ل-68بل ل06اجملدتل 

ل  - ليفطالحمستلسىت لضؿسا لزػ سا لاخدريثال لاتدش الزػ سا ل6506اةايفقل  لأثال تسـصلز  ل ب0

لاخااه0ل لأص لجب زىم لاجل زىفم لا اذدم لش خب   لزظ ليفطم لخته لاخكا  لؾ اتـا لاخط  ت اخدريثا

 750ل-46بل لاجلزولاّؾر ل60 لاخىت ل ل ساس  ليايففمل لاختيففملؾيدشلاخطريص

لاخامحظلاخاذفدقل  - ليف خدريثال6505اةايفقل  ػتليبت لؾيِ دػ  لاخد ؿسا لاخبتـدمل لاخريفزـ و ل0 ب

 لل ساس  ليايففمل لاختيففملؾيدشلاخطريصاخط  تلختهلشِالاخ  لاخث ضقلاخث ضؿكليف  تـطملا طؿسل0

 0لل646لل-656ب ل0ب لاخىت ل 4اجملدتل 

لاـزـص  - لشِال6555ساؿاع  لخته لاخط  ت لاخدريثا ل طسفم ل ن ليفاض زخ لخري يدفم لجتاـبفم ل ساسم ب0

-4ب ل22تدفملاختيففملج زىملينيلمشصل0اجلسىفملا  اـملخدسط غخلؾشاةلاخدتسـص اخىت ل 

680 
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ل  - لاةسفت ليبت لتس ر ل  لاخبرال0877زـدؿع لزػ سا  ل طسفم ل  ليف إلسدا  و لاخدتسـص ل ى خفم ب0

لؾاُجت لاخط  ت لؾاخدريثا ل0لاخىدسق لاختيففم ليفثدفم لاخبفؿخؿجفم لاخىدؿص لشِا لخته لاخىدسفم  غ  

  تدؿساللغالزطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملاإلسثطتسـم0

لذشني  - لذشظ لا ريثالب65560زـدؿع  لاخىاؿر ل طسفم ل  ل وبفافم لسٍـم لاخدريثا ل9ل ىدفش لاخا غال 0

 ي مللاخثدخم0

لسؾيفا ل  - لاخدتسـصل   نل9جفسصلتفلذداملاخدريثاب08800سداضقد  ف لؾآ اؾعلااداسؾعاب 

لزثدخمل لاخاـ ض9 لاخب يفونيب0 لاخؿغ ا ليبت ليفظ لاخىزـز ل9يبت ل امجم ل0  لاخدريثا ل طسفم لأجذ زظ

 اختيففملاخىايفنلختؾرلاخلدفخ0

ل ااضشص  - لؾآ اؾعل0880سثااد  لتفف  ل9جفسص ل   ن لاخد زدن لاخدريثا ليسدفم لاثااو ب0

امجمل9ليبتلاخىزـزليفظليبتلاخؿغ الاخب يفونيب0لااداسؾعابلاخدتسـصلزظلأجذل طسفملاخدريثال ل  

لاخاـ ض9لزثدخملاختيففملاخىايفنلختؾرلاخلدفخ0

0يس عل لل تسـصلزػ سا لاخدريثالزالزي  لزظلاّزثدملاخدوبفافمبل65570سى  لل لجؿ  لأمحتل  -

لاّس عل9ل اسلاخظاؾة0

ل  - لذ زت لحمسؿ  لاخىاد6506اخ  ؾك  لؾاخلااى  لاإلسدا  ىق لاخطسؿذد ل0  يدفم لإتش الب ل  فم

ا ري غفشلاخريفزـ ىفملؾزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلشدبملا اذدملاخث ضؿـمل0سس خمل تدؿساللغال

 زطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملا طؿ فم0

ب0لأثاليفاض زخل تسـقل  ىشليدنلزػ سا لز لؾساولا ىا مل6557اخ ؿاعل لزطنلحمستل درقلذ زتل  -

دريثالاخط  تلختهلش خب  لاخ  لاّؾرلاخث ضؿك0لسس خملز جشدال ل طسفملاخدريثالاإليفدث سكلؾاخ

 غالزطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملا ط ؿسل0

ل  - ليبتلاةسفتلحمست لز جتل لاخامحظل  ل ى خفمليفاض زخل تسـقلزظليفىتل لزري غفشل6556يبت ب0

 لختهلزىدسقلا شدرتث  لاخبفؿخؿجفمليدنلاخدر فذلا ىا لؾاخدريثالاخط  تلؾاُجت غ  لذمؿغ

 اخىدؿصل0لسس خمل تدؿساللغالزطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىمليفينلسؿـ 0

بل0ليفاض زخلزات ل  ىشليدنلاُسدا  ول لاخىدؿصلخدطسفمل6556يبتؽل لـ ساليففؿزقلأمحتلحمسؿ ل  -

ضزي  لاخدريثالاخط  تلؾزػ سا ؼلختهل ِزفكلا اذدملاإليتا ـمل0 تدؿساللغالزطظؿسلل لتدفمل

 يففمل لج زىمليفطػ اخت

بل0  يدفمليفاض زخل  ىشليدنلزى جلملا ىدؿز  لخدتسـصلاخريفزـ ول6558يدفشل لأطاعلضبؿكليبتؽل  -

ؾ طسفملاخدر فذلاختساسقلؾزػ سا لاخدريثالختهلشِالاخث ضؿـملاخى زمل0لسس خمل تدؿساللغال

 زطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملا طؿ فم0

لي   - لؾاخبط   ل  لاخى ر ليبت ل يحؿل  لاخشىفت لاخط  تب65550ر لاخدريثا ل ػ سا  لت خفريؿسضف  0لا دب س

 اُسثطتسـم9ا ثدبملا  اـم0

ب0ل  يدفمليفاض زخل تسـقلزشدطتلإىللض اـمل6505اخىطزكل ليبتلاهللليبتلاهل  كلسدفشلاُطحىقل  -

تدؿساللاةذلاُيفدث سكلخدسظثِ لا اـزال ل طسفملاخدريثالاُيفدث سكلؾاخدريثالاخط  تل0لسس خمل 

 غالزطظؿسلل لتدفملاختيففمل لج زىملينيلمشص0
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لاخريد    - ليبت ل ؾاىذ لا ري غفشل6557يؿا  لاتش ا ل  لاخدى ؾضق لاخدىدش لأسدؿا لاسد تاص ل0  يدفم ب

ل ل اخىدسفملؾ طسفملزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلشِالا اذدملاُيتا ـم0ز جشدالغالزطظؿسل

 تدفملاختيففمل لج زىملاخز  زـب0

 0اخا غال9لإـتاح0زاتزمل لسفثؿخؿجفملاخدريثاب65000حمستلذشظل لغ  ل  -

ل  - لاخشِص ليبت لزطتؾس ل  لاهلل ل ل6558 دن لاختزخ ليدن لاخا ىسم لاخدريثا ل ااى  لاستا فحفم ب0أثا

ل ِزفكل لخته لاخدى ؾضق لاخىسذ لذمؿ لؾاُجت ؽ لاخط  ت لؾاخدريثا لاخىدؿص لز  ل ل  لاخدر فذ  طسفم

 0ل050ل-06 ل0لسس خملاخلدفخلاخىايفقملاخىايففملاخشىؿ ـما اذدملا دؿسومل لا سدث

ل  - لس زق لغبؼ ل  لاخدىدشل6504 اذ   لاستا فحف   ليفىض ليدن ل  ىش لاخثفسف و ل  لزات  ل0يفاض زخ ب

ل ل لاختيففملاخطظ لخدطسفملزػ سا لاخدريثالختهلشِالاخ  لاّؾرلاخث ضؿكل0  ساس  ليايففم

 0600-046بل ل06 لاخىت ل لؾيدشلاخطريص

شااىبلاخدتسـصلاخى زمل لي البل65520  الاختـظل لؾض صا ـؿضص لؾمجذل حمستلجػ  ل لاخاِ  -

  لاإلز سا لاخىايففملا درتلل9ل اسلاخثد الاجل زىق0ا ىدؿز  ل

بل0لزتهل  يدفملاخواـاملاُسدا  ىفملخدتسـصلاخىدؿصل0876 طتـذل لـصليبتلاخامحظلحمستل  -

لتدفملل ل طسفملاخدريثالاخط  تلختهل ِزفكلاخ   ل  لز جشدالغالزطظؿسل اخث ضقلاُيتا ك0

 اختيففمل9لج زىملاإلسثطتسـم0

ب0اخد زذل نلذاتملاخدريثا   نل9لجفسصلتفف لؾآ اؾعلااداسؾعاب ل6550تفف  لجفسصل  -

لاخاـ ض9ل لاخؿغ الاخب يفونيب0 ليفظليبت لاخىزـز ليبت ل  امجمل9 اخدتسـصلزظلأجذل طسفملاخدريثا 

 اخلدفخ0للزثدخملاختيففملاخىايفنلختؾر

ل  - ل لز ورين ل زطن لاخطظ ل6506حمست لاخدىدش لاستا فحف   ليفىض ليدن ل  ىش ل تسـق ب0يفاض زخ

لذتـثقل لاخىدؿص ل ىدسق لاخط  ت لؾاخدريثا لاُستا فحف   لخددج لؾاّ او لاخدر فذ ليدن ؾ  يدفدؼ

ل0640ل-060ب 4بل لاخىت ل 002لاجملدتل اجلسىفملا  اـملخدتيففملاخىدسفماخد اد0ل

ب0 ساسمل دفدفملختؾسلزااسا لاخىدؿصل ل طسفملزػ سا لتذل6504الأمحتلحمستل خمد س لإـػ  -

زظلاخدريثالاخىدسقلؾاخدريثالاخط  تلؾ ري يذلذخجليفنيلزدغالاجلطصلؾا ؿ الاجلغاا لختهلشدبمل

ب لاخىت ل06اجملدتل لجمدملاختيففملاخىدسفم لاجلسىفملا  اـملخدتيففملاخىدسفم ا اذدملاخث ضؿـم0

 420-0ب ل6 

بل0لزشدؿهلزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلشدبملتدفملاخىدؿصلل6556زاين ل ؿ فبل لؾلضؿ ذل حمستل  -

 0ل640–ل678ب ل6ب لاخىت  04 لاجملدتل ا ط سلاختيفؿـملاجل زىفمل اّؾضاؾالب0

ل  - لغف  ل  يدفمليفاض زخلزات لخدطسفملزػ سا لاخدريثالاخط  تلختهلش خب  لتدفمل6505ا زسؾر  ل0 ب

ل0700-046ب ل020ب لاخىت  0 اجملدت لاجلسىفملا  اـملخدسط غخلؾشاةلاخدتسـصم0لاختيفف

لأمحتل ؾليبتلاهل  كل زطنل ؾلساطتل يدنل  - ل6550اخطحتك  ل0  ىدفشلاخىدؿصل للاجت غ  لذتـثمل ب

ل0اخا غالل9ل اسلاخريثالاخىايفق0لاؿولا ى ـالاخى  فملؾ طسفملاخدريثالؾاخط اـملاخبط ىفم

لاخاؿز - لؾاُيدس   اهلفيم لاخدىدفش لجؿ ل لخضس ع لاخىدؿصلب65060فم لخدىدفش لاخاؿزفم ا ى ـا

 0اخا غال9زو يفالؾزاسللاختيففملؾاخدىدفشاّت  ميفملا اجىفمل و رلتدف  لاختيففم
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