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  " من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا 

العبر وثبات وأمدني بالقوة والعزم والصبر على مواصلة 

مشواري الدراسي وتوفيقه لي على إنجاز هذا العمل فأحمدك اللهم وأشكرك على نعمك 

وسالم على حبيبه وخليله األمين عليه 

الذي لم يبخل " ونان سعيدي

  .علي بنصائحه القيمة التي مهدت لي الطريق إلتمام هذا العمل 

النشاطات البدنية والرياضية كما أتوجه بالشكر إلى كافة األساتذة في معهد علوم وتقنيات 

  .وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع 

 

  

  

من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا " 

العبر وثبات وأمدني بالقوة والعزم والصبر على مواصلة أحمد اهللا عز وجل الذي ألهمني 

مشواري الدراسي وتوفيقه لي على إنجاز هذا العمل فأحمدك اللهم وأشكرك على نعمك 

وسالم على حبيبه وخليله األمين عليه  وفضلك وأسألك البر والتقوى ومن العمل ماترضى

  .أزكى الصالة والسالم 

ونان سعيدي" كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف 

علي بنصائحه القيمة التي مهدت لي الطريق إلتمام هذا العمل 

كما أتوجه بالشكر إلى كافة األساتذة في معهد علوم وتقنيات 
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وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع 
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أحمد اهللا عز وجل الذي ألهمني 

مشواري الدراسي وتوفيقه لي على إنجاز هذا العمل فأحمدك اللهم وأشكرك على نعمك 

وفضلك وأسألك البر والتقوى ومن العمل ماترضى
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وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع 

  

  



  )وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

  .أمي الغالية أطال اهللا عمرها 

  .أبي الغالي أطال اهللا عمره ................

  .وأخواتي وإلى جميع األصدقاء أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الصادقة 

  .إلى كل الطلبة في معهد علوم وتقنتات النشاطات البدنية والرياضية 

  .إلى كل زمالء الدفعة الذين ساعدوني في توزيع استمارات اإلستبيان 

  .إلى كل األساتذة والتالميذ في بعض متوسطات والية قسنطينة 

  " .بن الشيخ رمزي

  .إلى كل هؤالء وآخرون ممن خانتني الذاكرة في تذكرهم 

  

  

  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم 

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ( قال تعالى 

أمي الغالية أطال اهللا عمرها .................إلى من خلقت روحي جزءا من روحها 
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إلى كل هؤالء وآخرون ممن خانتني الذاكرة في تذكرهم 

  "وشكرا للجميع " 
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إلى من خلقت روحي جزءا من روحها 
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إلى ا

إلى كل هؤالء وآخرون ممن خانتني الذاكرة في تذكرهم 
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$  19ا�
دول ر�م
  116  �و�� أھم �#�ظ�ت ا����ذ �ول ا���"�م �"د ا��0دا�$ ل؟أ��وب ا��7(�ف ا��و
$  20ا�
دول ر�م
  117  �و�� �دى ��69ر ا��وب �ل ا��(7#ت ��� �"�م ا���8رات ا��ر�7�  21ا�
دول ر�م
  118  .�و�� ���ھ�� ا��#��ذ !  ����  ا��داع  22ا�
دول ر�م
  119  ا��#��ذ !  ا�د�ء �Cرا8م ور8���Bم ا�
�ه �"ض ا��(ط� ا��ر�7����ن �دى �ر��   23ا�
دول ر�م
  120  .���ن اDداة اD�6ل ا��  ���"���8 ا����ذة ����2م أداء ا��#��ذ ��د �"�م ا���8را����ر�7�  24ا�
دول ر�م
  121  ���ن ا���وب ا�!�ل ��"�م ا���8رات ا��ر�7� �دى �#��ذ ا�طور ا���و�ط  25ا�
دول ر�م
  123  �و�� ا��(�ط ا�ر���  ا�ذي �رBب ا��#��ذ ���ر��$  26ا�
دول ر�م
  124  �و�� �ب ا��#��ذ ا���2م ��������0ت !  �دا�� ا���E�  27ا�
دول ر�م
  125  .�و�� �دى !8م ا��#��ذ �ول ��8رة �"�� اDداء دون أن �2دم ا����ذ �دال ���8  28ا�
دول ر�م

ر��  29ا�
دول ر�م� �  126  ا��#��ذ ����8رة ��ل ا�(روع !  ا��(�ط �و�
  127  ء��و�F رأي ا��#��ذ اذا �7ن ا����ذ �2وم ������ ا�0ط  30ا�
دول ر�م
  128  ���ن ("ور ا��#��ذ 0#ل ���ر�� ��� ا��ر��� ا��د��� وا�ر�����  31ا�
دول ر�م
  129  ا����ذ �دال �ن ا���8رة�و�� رأي ا���"�م ��د ا���2م ����(�ط ��ل أن �2دم   32ا�
دول ر�م
  130  �ول أدا$ ��د�� �2دم ا����ذ �دال ��"ددة �ن ا���8رة ا���"�م���ن رأي   33ا�
دول ر�م
  131  .�و�� رأي ا���"�م ��د أداء ا���8رة �679ر �ن طر�2� وا�دة  34ا�
دول ر�م
  132  ا���� �و�� رأي ا��#��ذ �ول ���2م أدا8م �8���9م !  ���8�  35ا�
دول ر�م
  133  ���ن ��ب و
ود �"و��ت !  ����ذ �"ض ا���8رات ��ب ر؟أي ا���"�م  36ا�
دول ر�م
  134  .���ن رأي ا���"�م ��د�� �2دم ا��"�م �دال �ن ا���8رة  37ا�
دول ر�م
���ن طر�2� ا���"�م ��د أداء ��8رة ا�و6ب ا�طو�ل و �2د ا��"�م �دال ��"ددة �ن ھذه   38ا�
دول ر�م

  ��8رةا�
135  

�و�� رأي ا���"�م ��د �2د�م ا��"�م ا��دال ���8ل ���$ ��د�د ا�طر�2� اD!�ل �ن ��ن   39ا�
دول ر�م
  ھذه ا��دال

136  

  137  أھم �� ��ز أداء ا���"�م ��د �#�ظ� �دال ��"ددة ���8رة ��  40ا�
دول ر�م
  138  .�طر�2� وا�دة،و�
د �"و�� !  اDداء ���ن رد !"ل ا���"�م ��د�� �2دم ا��"�م ا���8رة  41ا�
دول ر�م
  139  ���ن  رأي  ا���"�م !  ����� ا��2و�م   42ا�
دول ر�م
 140  �و�� رد !"ل ا���"�م ��ن ��9ل ا��"�م ��د أداء ا�و�ب ا�طو�ل �0�س طرق  43ا�
دول ر�م 

  141  �و�� �� ����$ �#��ذ ا��"��م ا���و�ط   44ا�
دول ر�م 



  ا�����  ���� ا�ر�وم ا�������   ا�ر�م
  97  ��6ل �دى �رص ا���ذ ا��ر��� ا��د��� و ا�ر����� ��� ��ور ا���� ا��ر�و��  01ا�ر�م ا�����  ر�م
  98  ��6ل �"ر!� ا����وى ا��در��  ا����ل �دى ا����ذ 02ا�ر�م ا�����  ر�م
  99  ��6ل إ�راز �وع ا��(�ط ا�ذي ���ل أن ���ر�$ ا��#��ذ  !  
��. ا����و��ت 03ا�ر�م ا�����  ر�م
��6ل ���� ا���ذة ا��ر��� ا��د��� وا�ر����� ا�ذ�ن �ط�2ون ا�����ب ا��در����� ���  04ا�ر�م ا�����  ر�م

  .ا���"�م 0#ل ا���ص
100  

  101  �ب ا��در��� أ��6ء ا����ص ا��ر�و�� ��6ل �دى اھ���م ا����ذ ���و�. ا���� 05ا�ر�م ا�����  ر�م
  102  ��6ل �دى ��69ر ھذا ا���و�. ��� �"��م ا���8رات ا��ر�7�  06ا�ر�م ا�����  ر�م
  103  ��6ل ا�ط�ء ا����ذة ا��ر�� ���#��ذ ��2و�م ا���8م 07ا�ر�م ا�����  ر�م
  104  ��6ل ا�و�ت ا�����ب ������ ا�0ط�ء 08ا�ر�م ا�����  ر�م
  105  ��6ل ا��#��ذ !  أداء ��8رة 
د�دة و �2د�م �دال ���8 09ا�ر�م ا�����  ر�م
  106  ��6ل أھ��� ا��ط��ق ا�ذا�  ���#��ذ !  �
�ح ا�"���� ا��"����� 10ا�ر�م ا�����  ر�م
  107  ��6ل ا�8دف �ن أداء ا����6ل ا��ر7  ����8رة  11ا�ر�م ا�����  ر�م
  108  .�7ف ���رف ا����ذ ��د�� �"
ز ا��#��ذ �ن ا���2م ��"ض ا���8م ��6ل 12ا�ر�م ا�����  ر�م
  109  ��6ل �دى �2د�م ا����ذ �دال ��"ددة ������ذ �(رح ��8رة 
د�دة 13ا�ر�م ا�����  ر�م
  110  .��6ل �� ���ز ا��#��ذ ��د ا��0دام ا����ذ أ����ب ا��در�س 14ا�ر�م ا�����  ر�م
  111  ��6ل أھم ا��"و��ت ا��  �وا
$ ا���"�م ��د�� � �#�ظ �دال �ن ا���8رة 15ا�ر�م ا�����  ر�م
  112  ��6ل �دى ��69ر أ��وب ا��7(�ف ا��و
$ ��� �"��م ا���8رات ا��ر�7� 16ا�ر�م ا�����  ر�م
  113  ��6ل ا�"���ر ا��  �"ط  ��8 ا����ذ أھ��� ��و�ول ا�� ھدف ا���� 17ا�ر�م ا�����  ر�م

  114  ��6ل رأي ا����ذ !  أ��وب �ل ا��(7#ت 18ا�����  ر�ما�ر�م 
  115  ��6ل �وع ا��(�ط ا�67ر ت؟أ�6ر ��� ا��وب ا��در�س ����7(�ف ا��و
$ 19ا�ر�م ا�����  ر�م
  116  ��6ل أھم �#�ظ�ت ا����ذ �ول ا���"�م �"د ا��0دا�$ ل؟أ��وب ا��7(�ف ا��و
$ 20ا�ر�م ا�����  ر�م
  117  ��6ل �دى ��69ر ا��وب �ل ا��(7#ت ��� �"�م ا���8رات ا��ر�7� 21ا�ر�م ا�����  ر�م
  118  .��6ل ���ھ�� ا��#��ذ !  ����  ا��داع 22ا�ر�م ا�����  ر�م
  119  ��6ل �دى �ر�� ا��#��ذ !  ا�د�ء �Cرا8م ور8���Bم ا�
�ه �"ض ا��(ط� ا��ر�7� 23ا�ر�م ا�����  ر�م
  120  .��6ل اDداة اD�6ل ا��  ���"���8 ا����ذة ����2م أداء ا��#��ذ ��د �"�م ا���8رات ا��ر�7� 24ا�ر�م ا�����  ر�م
  121  ��6ل ا���وب ا�!�ل ��"�م ا���8رات ا��ر�7� �دى �#��ذ ا�طور ا���و�ط 25ا�ر�م ا�����  ر�م
  123  ب ا��#��ذ ���ر��$��6ل ا��(�ط ا�ر���  ا�ذي �رB 26ا�ر�م ا�����  ر�م
  124  ��6ل �ب ا��#��ذ ا���2م ��������0ت !  �دا�� ا���E� 27ا�ر�م ا�����  ر�م
  125  .��6ل �دى !8م ا��#��ذ �ول ��8رة �"�� اDداء دون أن �2دم ا����ذ �دال ���8 28ا�ر�م ا�����  ر�م
  126  ا�(روع !  ا��(�ط��6ل �
ر�� ا��#��ذ ����8رة ��ل  29ا�ر�م ا�����  ر�م
  127  ��6ل رأي ا��#��ذ اذا �7ن ا����ذ �2وم ������ ا�0ط�ء 30ا�ر�م ا�����  ر�م
  128  ��6ل ("ور ا��#��ذ 0#ل ���ر�� ��� ا��ر��� ا��د��� وا�ر����� 31ا�ر�م ا�����  ر�م
  129  ا����ذ �دال �ن ا���8رة��6ل رأي ا���"�م ��د ا���2م ����(�ط ��ل أن �2دم  32ا�ر�م ا�����  ر�م
  130  ��6ل رأي ا���"�م �ول أدا$ ��د�� �2دم ا����ذ �دال ��"ددة �ن ا���8رة 33ا�ر�م ا�����  ر�م
  131  .��6ل رأي ا���"�م ��د أداء ا���8رة �679ر �ن طر�2� وا�دة 34ا�ر�م ا�����  ر�م
  132  ا��#��ذ �ول ���2م أدا8م �8���9م !  ���8� ا���� ��6ل رأي 35ا�ر�م ا�����  ر�م
  133  ��6ل ��ب و
ود �"و��ت !  ����ذ �"ض ا���8رات ��ب ر؟أي ا���"�م 36ا�ر�م ا�����  ر�م
  134  .��6ل رأي ا���"�م ��د�� �2دم ا��"�م �دال �ن ا���8رة 37ا�ر�م ا�����  ر�م
  135  ا��"�م �دال ��"ددة �ن ھذه ا���8رة م��د أداء ��8رة ا�و6ب و �2د ��6ل طر�2� ا���"�م 38ا�ر�م ا�����  ر�م
  136   أ!�ل �د�ل ��6ل رأي ا���"�م ��د �2د�م ا��"�م ا��دال ���8ل ���$ ��د�د ا�طر�2� 39ا�ر�م ا�����  ر�م
  137  ��6ل أھم �� ��ز أداء ا���"�م ��د �#�ظ� �دال ��"ددة ���8رة �� 40ا�ر�م ا�����  ر�م
  138  .��6ل رد !"ل ا���"�م ��د�� �2دم ا��"�م ا���8رة �طر�2� وا�دة،و�
د �"و�� !  اDداء 41ا�ر�م ا�����  ر�م
  139  ��6ل رأي  ا���"�م !  ����� ا��2و�م  42ا�ر�م ا�����  ر�م
 140  ا�طو�ل �0�س طرق رد !"ل ا���"�م ��ن ��9ل ا��"�م ��د أداء ا�و�ب ��6ل 43ا�ر�م ا�����  ر�م

  141  �� ����$ �#��ذ ا��"��م ا���و�ط  ��6ل  44ا�ر�م ا�����  ر�م
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  :��ّد�ـــــــ�
��ل ا���و
ن وذ�ك ن �
ث ا��م وا���،      �� �
� ��د� ھ���

� ا��د�
� وا�ر��ر�ت ا��ر

( ا��ط
�ت ا��و�رة �&" ا�!���  أ$ر إ�"�
ث �!�و�ب ��ل ا��ر�� ن �
ل  "*��� "��

ر �� �طو
ر ا��ل �
� وا���&
م ا�ذي ��ن �, ا+ر ��
دان ا��ر ,.&�ن ا���دم وا��طور ا�ذي 

,�/
�رد �&�
ن  ,ا��ر�وي، ون +م �طو
ر ا��&م ووظ "&�
ث 5 ��د ھذه ا�وظ
/� 2�3رة ��
&� و�3درة �&" ا��ل و ا��/�
ر إ�!��
� ھدف ���
ق *2$
� إ�"ا��6ت  إ��ا��&و�ت و ���. 

ن $;ل ��6 ا��در
س  �
ذ أنان ا��&م 
��ول دا>
ر ��ول ا��;�
���ر و 
و 
6ذب  ,
�دد و 
�6م��
ن ا���� و ا����ر و  ,ط�و ان 
و�< ا�.�ض و 
�*ف ا�!��ر �ن ا�$/� و 
ر�ط 

( ���< ا���>م �&" �6م ا��
�ة  ا?لا���*>�  ا?�
�ل
$&ق �� �/وس ��
ن و 
ؤھ&6م ����ء �
و ا�
�6���  .و �ط&

�&ون �&" درا!� �

ذ 
� ا���&م ��$ذ ا���ھ�ت ���ل ا��;&��دھم �&"  إ3��5ا��*�ط  أو�,ان �!

ن ��6 �� ,ا��ر�و
� ا?ھداف�&وغ  �
ا��� ��/ق (  ا?!�!
���&م ا��6رات � �
و
� � أھ

C�� وى�!
ذ !�وى 3درا�, و ا!��دادا�, و �ذا را��ة ا�/روق ا�/رد
�  ,ا��; ) �������و 

ذ;�&�.  


� ا���&
م و ا��دل ا���>م ن ا�&�6 ��ددت  أو �ظرا �&�طور ا�ذي طر&� "&�
�  ا?!��
ب!
ا��در
و��6 و *�&�6����6 ا�درس ن ا�ل  إ5و �ھ�  ,��$�&/ت �� �
ن ا�$طوات  ��و�


�� أھداف�!
ن ��2�$
ن �� ھذا ا���ل و �  أ���ر إ�"��ددة را���  أ!��
بو ھ��ك  ,ا�
�ء ا��/س �ن �ھ
� ا��در
س&� ,
ا��� ��/ق (  ا?!��
ب�&" ا��&م ا$�
�ر  أ2�< ,�و2ل ا�


ذو�وع در!, و �!ب ا����� ا��� 
�ون �
�6 ا��;.  
6� و  أ!��
ب�&�ب 
� ا��د�
� و  أ!�!
�ا��در
س دورا ���ل ا��ر �� �
!

� ا��در&�� ا��

درس ان 
�ون ا�+ر رو�� و *و5 و ���� �6ذه &� >!� �6� �
��
و ا�طرق  ا?!��
با�ر

�تا��� ��ط&ب ا��د
د ن ا�*روط �&" Fرار �و�ر $�&ف ���Gن  او ا�و!�>ل و 
�م ذ�ك 

�
��ر!� ا�وار و ا���د وأ
�� $;ل ��&�� ا�/�ل ا���&
� و ا��!  .ا��/�
ر ا�
 �
ن �6ذا ا�و�وع �&"  إ�" أدىوھذا +���د " Fرار درا!� ���ول ا��د
د ن ا��ر�ت 

�&"  �، ا�� 1" 2002!��م �
��

� ا��د�
� و ا�ر��د أ!��ذة ا��ر��أ�دت �&" �رورة ا
��ل �در
س $�&ف ا�/���
� ا?!��
ب �� �
!

� تا��در��
  .ا�ر

 "&�
� �رورة ا!�$دام   أ!��ذة�Lرى ا�, 
�ب ��

� ا��د�
� وا�ر�
� ��  ا?!��
با��ر!
ا��در

ن و ا�و2ول ا�" ا�!�وى ا��
د،و &��
ول ا� )
� ، ا��� ��/ق ��

� ا��د�
� وا�ر��دة ا��ر


� و ���
ق ����در��  �
  .ا�ر�وة $;ل ا��2ص ا��ر�و
� ا?ھدافا���ن ا��6رات ا��ر�
دت �� ��+� ھذا �&" و�( ا�درا!� �� �� اGط�را��ظري و  اGط�رھ�  إط�ر
نو��د ا

�
ن $;ل ا�$ط� ا���� ��
�  :ا��ط
  :�2ول وھ� أر��� إ�"و�م ��!
, :  ا���ب ا�ظري

  

                                                           
1
  
�د ا��ورا��ر�� ��ل درس ا�ر��� ار����� :د
ر ���ل ا���ر!� و ا� �ري و ا�#م ا�درا%� أ*ر ��ض أ%��ب ا�در�س '#& ا�%�وى ا


ر �*ورة، راهو��اطرو�� دوا�د���، F  ،ا��زا>ر ���دا�� ا�راھ
م، �� �
��

� ا��د
�� و ا�ر��6د ا��ر ،�
��

� ا��د�
� وا�ر��6
� ا��ر�ا�و!م �� 
��  .83ص ، 2010- 2009:ا���




�� ا����     ّ�� 

 

 

 
11 

�ل ا,ول •-
�  إ�"�
,  ت�طر3 :ا��

� ا��د�
� وا�ر�ا�" ا�/6وم و  إ������ر
ف ا��ر
 �� ���

�  أ!��ذ إ�" ت،�� �طر3اG!;مظ�ھر ا�ر&
� وا����

� ا��د�
� وا�ر�ا��ر

 �
!

� ا��د�
� ا��در�
� أداء درس ا��ر/

ن و �&��واھم $�2>2, ووا����, ا���ه ا�
ر�&� ا���&
م ا��و!ط �� �
��
 .وا�ر

• ���*�ل ا- :إ�" تأ!��
ب ا��در
س �
ث �طر3 ت���و� :ا
6�، +م ذ�رت �
�/6وم ا��در
س و/6وم طر
�� ا��در
س و�ذ�ك أ!&وب ا��در
س وا�/رق 


زات �ل 
وب و�
( أ!��
ب ا��در
س ن �
ث و $22ت �� ��ل درا!��  أ!&وب�

ق ا�ذا�� أ!&وب�ل ا�*�;ت ، أ!&وبأ!&وب ا��5*�ف ا�و�,،( وھ�  أ!��
ب+;+� �  )ا��ط


�  كذ��و
ا��د ا?!��
بأھ!

� �ر��

� ا��د�
� وا�ر�  .�� ا��ر
ث •�*�ل ا-��د>,  إ�" ت�طر3 :اا���&م ا��ر�� ن �
ث /6و, و$�2>2, ورا�&, و 

���6�  ,و ا��ط&��� ,وا��وال ا�ؤ+رة �
, و ا�2�وا���&م  ?داءو �دا ��ض ا����ط ا�
 .ا��ر��

�ل ارا�/ •-
��6، إ�
�6،و �ظرة ا��&�ء وأ��ط��6
, ا�راھ��  ت���و� :او را�&�6 و  وأھ
 �� �
��

� ا��ر�� ا��د�
� وا�رراھق، و*��&�6 و أھ&� �
ظ�ھرھ� و�دا ا�2�� ا��/!

 .ھذه ا�/�رة
 

  :+;ث �2ول وھ� إ�"�م ��!
,  :ا���ب ا�ط����
  
�ل ا,ول •-ا���ث  وأداةا���ث ن �
ث ا��C6 ا�!�$دم  إ�راءات�
, ا�"  ت�طر3 :ا


�� ا�درا!� �� �طر3ت ا�" ��5ت، ا���ث و �دا �
� ا?!��
بو<�2�Gا�درا!� ا ��. 
• ���*�ل ا-
���ت ن ا5!��رات :ا���د �( ا��&و�ت وا� C<ل ا����
�رض و��& ,
�م �

��
����/ر�
�ت  ا?$
رة� ا�و�T� �6!��ذة وا�$روج ��5!������ت،و��ر�� ھذه 
ا5!�
و�وع ا���ث���6 و ا�ر��ط� �* .وا�درا!�ت ا�

ث •�*�ل ا-
ذ، :ا
�ن ا�و�, �&�;��رض و��&
ل ���>C ا5!� ,
��3*�   إ�" إ�����م �
� ا���ث +م��ض ا�35را��ت  إ�ط�ءا�/ر�
�ت ا��ز>
� +م ا5!����ج ا���م و ��$.  
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  :إ��
�	� ا���ث-1

����� ���� و���  �طر��� ا�����ا��ر�و�� اھ����� ��زا�دا ������ أو�ت ا���ظو�� ��
�*دف �*�(�) ���واط�� ا�'����، ��ث ��رت  ا$�راف�ن ا���م و ا������د و  إط�رورو�� دا�ل 

 إ�0���رة -, ���ل ا�و'ول ����ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� -, ����ف ا��ؤ���ت ا��ر�و��  إ������ت
ا����وى ا�ذي ���ق ھدف ا���و ا������ل ����3 ا�����ذ، و ھذا �ن ��ل �*ودھ� ا������1 -, 

  .ا��ر�و�� و�طو�ر ا����ھ: ا�درا��� و ا���9�� ����در�س و ا���(��ن ���) ا7'���ت

�9��ر ا����ط ا��د�, ا�ر��., �ن أ�رز ا�و��(ل ا��, �9��د ���*� ا���ظو�� ا��ر�و��  و"
وا������9ت �ن ����ف ا��وا�, ا��9ر-�� و ا��<��� و ا=�������، و  ا$-راد-, ��و�ن و�ر��� 

ذ�ك �*دف �طو�ر ا�����3 و ازدھ�ره، و ذ�ك �� ��ده -, ���ل ا����ط ا��د�, ا�ر��., ا��ر�وي 
'����ث  ،ا���9������ور ا���9��  �9��ر إذ= وھو ا�����ذ، ���<رد ا����9م أ ا$�ر�� ��9ق  إذا� 

1. "ا$-.ل إ�0��.�-ر ا��*ود ������ ������) ا���9���� ����ر �) 
 

�د��� و ا�ر��.�� ا���ه أن ���9) �درس ا��ر��� ا� إذ = أ�د ���ر ا�دور ا����ر ا�ذي ���ن  
�ر���*م ��ل �� ����)  ����  ���د إ�0 إ���= ��ف ��د �د ����� �.��*م و  ���ط) أن ����ذه و

  .وا��9 أھدافا��ر��� �ن ���9, و 

ا��را�: ا��ر�و�� و �9ض  , إ�دادى ا�) = ���B, �ر��ز ا=ھ���م -�ط -ر� إ���" ��ث   
ا��<��ر �ول ا���<�� أو ا�طر��� أو �F'G  =�د أن ��'ب إ���و ،ا���داDو��� ا$�رى  ا$�ور

  H'د �<9�ل ا���9�� ا��ر�و��،��ذ ا��� إ�0ا��در���� ا��, ��ب أن ��دم �*� ھذه ا��را�:  ا$����ب
=  وإ=ا���9م أ'�F �) �رط = �د �ن �و-�رھ� Hدر ا����ط�ع  أن�'<� ��دة ��'� و ��ن ��9م 

  2". ا��ر�و�� ا������ ��'� ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� ا$ھداف����ق  ���ن 

��ن ا����9م �ن ا��'ول ��0 ا=������ت ا�������  ا���9���������9��  ا���'ود إنو"��
 و���  وا$����با���9���� وا�طرق  ا$���طوا��واHف ا���(��، وان ا���9م ا��ر�, -�) ا�9د�د �ن 

ا���دة  إ�'�لا���(م ������9�ن �ن ا�ل  ا$��وبا���ط و  ا��درب ا����ء أوا��درس  ���ط�3
  3 ".ا����9م ا�ذي �9د ا�*دف -, ����� ا���9م  إ�0ا���9���� 

ا�����9 ا��, �����0 �3 -��9��  ا��در���� ا$����ب�ط��ق ���و�� �ن ا����ن  ��ث �ن
و طرا(ق ا��در�س �1�رة و���و�� اH�'رت -, ��1, ھذا أن أ�دد  أ����با���9م ا��ر�, و��ون 

                                                           
1
�	� ا��	ول ���
ر��  ا��د�	� و ا�ر	
�	� ا��ر�	� أ�
�ذة��
ءة :���ش أ�وب   � -�دى �!�	ذ ا���)	م ا�&
�وي ا��د�	�  و ا�ر	
�	� ا$��ط�و"! ��
 �دا

��*
�ا��ر�وي،�9*د ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� -, ا����ط ا��د�, ا�ر��., ،D�ر ���ورة  راه و��د أطرو��، درا�� �	دا�	� ���ض &
�و	
ت ا�-زا+ر ا�
��� N 1،ص2014/2015: ا��و�م ا����9, ،3، ����9 ا��زا(ر -زرا�دة–دي ��د.  
2
       ، ر���� و ا�&
�وي درا�� �4
ر�� �	ن ا�طور	ن ا���و�ط–���
ر�� ا��!�	ذ �)�ر�	� ا��د�	� وا�ر	
�	�  أ�
�	ب ا��در	س "! �:ا�د�ر ��د ا��ور     

       -, �ظر�� و ��*��� ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.��،�9*د ا��ر���  ا��د��� وا�ر��.�� دا�,  ا�راھ�م،����9 ا��زا(ر،ا��و�م ،D�ر ���ورة �����ر     

  . 4، ص 2005/2006:ا����9,
3
  . 4ص ،���1998ورات ����9 ا�<�F،طرا��س،،1،طا$�
�	��رة ا�	د و "�
*رھ
  :ا��د �ر��, �ودة    
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��ل �'�  ا$-.ل��9ر-� �دى �1G�رھ�  وأ�09 ا$����ب�9ض ھ��)  ,���0 ا���9م ا��ر
����ق ا��<�ءات  إ�0ا��ر��� ا��د��� وا�ر��.�� �واء -, ا����ط ا�<ردي أو ا�����, �9��  

  . ا���و�ط ا�طورا������� -, ��دان 

��1�� �طرح �<�*� -, ���ل ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.��،  إ������و�دت �<�, أ�وض ��Dر ��ث �ول  �ذا
�<�ءات و ا��, ���ن '��D�*�  ��0 ا���و ا����, ا����ر��ا��در�س �ن طر�ق  إط�ر��'� و ��ن -, ��� :  

ا;���
ب ا��و-:،ا����	ر  أ�)وب (ا��در	�	� ا��د	&�  ا$�
�	ب&ر ��ض �دى �ؤ إ�6 أي     
�")6  )ا�����ب،ا��ط�	ق ا�ذا�>�	�
�ا���و�ط �و;	�  �دى �!�	ذ ا�طورا���)م ا��ر�>  

                                                ؟  ��ط	��

����� ا��وض -, �<�'�ل ا�درا�� ���ن طرح �9ض ا����ؤ=ت ا�<ر��� ��درج  ���*�لو  
  :ا�ر(���� ����ث وھ, ��� ��, ا�7����� إط�ر��ت  

ا=����ف ا��و�) ��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ ا���9�م  أ��وب�دى �ؤ1ر  أي إ�0 -1

 ؟ ا���و�ط ��9ض ��و�ط�ت و=�� ��Hط���

��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, ) �ل ا�����ت(��وب ا��<��ر ا����9ب أي �دى �ؤ1ر أ إ�0 -2

 �دى ����ذ ا���9�م ا���و�ط ��9ض ��و�ط�ت و=�� ��Hط���؟

أي �دى �ؤ1ر أ��وب ا��ط��ق ا�ذا�, ��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ ا���9�م  إ�0 -3

 ا���و�ط ��9ض ��و�ط�ت و=�� ��Hط���؟

�ر�	
ت ا���ث - 2:  


�� ا��ر�	� ا� -2-1�:  

ا��در�س ا��د��1 �'ورة ��<�و�� ��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ ا���9�م  أ����بؤ1ر �9ض �
   . و=�� ��Hط�����9ض ��و�ط�ت  ا���و�ط 

  :ا��ر�	� ا�-ز+	� -2-2

  :ا$و�6ا��ر�	� ا�-ز+	� -2-2-1

��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ  ا���9�م  �در�� ������ؤ1ر أ��وب ا=����ف ا��و�) 
  .و=�� ��Hط�����9ض ��و�ط�ت ا���و�ط 
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2-2-2- �	�
  :ا��ر�	� ا�-ز+	� ا�&

��وا.3 ��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ ا���9�م  ���ل �ؤ1ر أ��وب ا��<��ر ا����9ب
  . و=�� ��Hط�����9ض ��و�ط�ت ا���و�ط 

  :� ا�&
�&�ا��ر�	� ا�-ز+	-2-2-3

��0 -��9�� ا���9م ا��ر�, �دى ����ذ ا���9�م ا���و�ط  أ-.ل�ؤ1ر أ��وب ا��ط��ق ا�ذا�, ���ل 
  .و=�� ��Hط�����9ض ��و�ط�ت 

  :أھداف ا���ث -3

�1ل ا��<��ر ا����9ب ا��در�س ا��د��1  أ����با��9, ��9ر-� ا��H�9 ا�������  ��ن �9ض  •
ا�ذا�, و ��ن ����ذ ا���9�م ا���و�ط ��0 -��9�� ا���9م و ا=����ف ا��و�*� و ا���9م 

��ل �'ص ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� ,� .ا��ر

�را��*� ا��ر�و�� -, ����ف  ا��د��1 -, ا$����ب����دة ا���ظو�� ا���9���� -, �وظ�ف  •
�<�ءات و��ن -, �ط�ق ا��در�س �ن طر�ق ا����ر��ا���9�م ��'�  أطوار���. 

  :ا���ث أھ�	� -4

  :ا��ظر	�  ا$ھ�	� -4-1

���, �و.وع ا���ث ��و3H �*م -, ���ل ا����ط ا��د�, ا�ر��., ا��ر�وي �و�� 09�� (
�دام �9ض 7���د ��ول �ول .رورة ا������� -, ���ل ا���9م ا��ر�, ا���ظم أ����ب ا�د�دا�

  .ا��د��� و ا�ر��.�� ا$��ط������ذ ا���9�م ا���و�ط -, ���ل �در�س 

  :ا$ھ�	� ا��	دا�	� -4-2

ا��ر�وي ����*�ج و ا��را�: ا���9���� -,  ا7'�ح�و.وع ��1, ھذا �9��ر ا��داد ���9��ت 
��د ��0 ����� �9ض  ا$�را��ط�ع، G�ص ا�� ا$����با�ذي ���9) ����, أھ��� �9��رة -��� �

  .ا��در���� ا��د��1 �*دف إدرا�*� �3 �را�: ا���9�م ا��د��1

�> ا���ث ا$�
�	�و�رح ا��*ط)�
ت و ا���
ھ	م  د��د	 - 5: 

5-1-�	�
  :ا��ر�	� ا��د�	� وا�ر	

  :ا���ر	ف ا��ظري-5-1-1
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ا��, ��دم ��<رد �Bرض ا�داده و ���() ���(� ��ز�� �ن  ��G*� ���و�� �ن ا=�راءات وا=��ط�
���3 ا��وا�, ا��د��� وا��<��� و ا���9�� وا=������� و ا�داد ا��واطن ا�'��F ا�ذي ��دم �د�) و 

(� ,Hل أ���ء ��د�) وا�ر����1.  

�ر	ف اC-را+>-5-2-2��:  

���و�ط ��و��� ������ �ن ا������ ھ, ��ك ا���9�� ا��ر�و�� ا��, �ر�, ا�0 ��و�ن ����ذ ا���9�م ا
  .ا��د��� و ا=������� وا��9ط<�� وا��9ر-��

  :ا$�)وب -5-2

  :ا���ر	ف ا��ظري  -5-2-1

ا�����ذ ���Gط  إ�0ا�درس �ن ا�ل �و'�ل ا���9و��ت  إ�راجھو ��وك ا��درس -, ����� 
أ�� ا��وم و�9د�طور �ظر��ت  �وھ��،'ورة و أHل �*د ���ن، -<, ا����ق �9��د أن ا$��وب  

ا��در�س، -�د أ'�F ا$��وب �وھ�� و ��م -, آن وا�د، ��ث ����زم درا�� و�9ر-� أ�وا�) 
�>���  2. �*دف ����ن ا��درس �ن ا����ف �3 ا��واHف ا���9���� ا��

  :اC-را+>ا���ر	ف  -5-2-2

 إ�'�لا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� �*دف  أ���ذا�ذي ��وم �) ھو ذ�ك ا���وك ا��ر�وي   
ا���9رف ا��ظر�� و ا��ط����� ������ذ ا����رس ���ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� -, �9ض ��و�ط�ت 

و=�� ��Hط���، ��ث ����) ذ�ك �ن ��*�ل �*��) ا��در���� -��� ��ص ا����م -, ا��واHف 
  .ن ��ل ا��'ص ا��ر�و��و ا����ر�ن � ا$��ط������ف  ��<�ذهأ��1ء  ا���9����

  :ا��در	س -5-3

  :ا���ر	ف ا��ظري  -5-3-1

 إ�0ا��, ��وم  �*� ا���9م -, �وHف ��9��, �����دة ا�����9�ن -, ا�و'ول  ھو ���وع ا����ط�ت
، و وا�7����ت�ر�و�� ��ددة، و ��ن ��درج ����� ا��در�س = �د �ن �و-�ر ا�و��(ل  أھداف

  3. أھدا-) إ��0���9 ��و'ول  أ����با���دا�*� �طرا(ق و 

  :اC-را+>ا���ر	ف  -5-3-2

                                                           
1

*�: أ��د أ�و ا��ل ط) �9د ��,، Dت ا�
-
  .23ص  2005، ��روت،، ����� ا�<�ح ����ر وا��وز�3   1، طا��ر�	� ا��د�	� و ا�ر	
�	� �ذوي ا;��	
، دار ا�<�ر 1،طا��در	س �> ا��ر�	� ا��د�	� و ا�ر	
�	� �	ن ا��ظر	� و ا��ط�	ق :أ��د ��ھر، أ�ور ��ن، ��, ���د ��د ا����د 2

  .113،ص2007،ا�9ر�,،ا���ھرة،�'ر
15ص ،2011ا=ردن���ن ،،دار ا����رة 1، ط�*�	م ا��در	س �	ن ا��ظر	� وا��ط�	4	�: �ن ا�9دوان ، ���د -ؤاد ا��وا�دة ��ز�د ��3   
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و ا����ر�ن ��وم �ن  ا$��ط����ك ا���9�� ا��ر�و�� ذات ا��9د ا=�����, ���ون ا����و�� �ن 
و ذ�ك ��ر�*� و  ��ل أ���ذة ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� ��9ض ��و�ط�ت و=�� ��Hط���،

��<�ذھ� ������ذ ا����ر��ن ��'� ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��.�� ���ث �ظ*ر آ�1ر ا����9�� �ن ��ل 
  .ا��*�رات و ا������ت ا�<���9 -, ا���9�م ا��ر�,ا����ب ����ذ ا���9�م ا���و�ط ����ف 

  :ا���)م -5-4

   :ا���ر	ف ا��ظري -5-4-1

��  1. ا���7نل ��رة ������ ��9د�ل ��وك ھو ����� �ن ا���B�رات ��دث 

  :اC-را+>ا���ر	ف  -5-4-2

��ل أ-.ل �طر���ھو ا����ب ����ذ ا�طور ا���و�ط ���ر�ن و�*�رات �د�دة و���و�� أدا(*� ،
  .�'� ا��ر��� ا��د��� وا�ر��.��

        :ا��ر�� -5- 5

  :ا���ر	ف ا��ظري -5-5-1

أو دوران ا���م وا�د أ�زا() ��0 ا$رض أو -, ا�*واء أو ا���ء �����دام أدوات أو  ا����ل
  2.أ�*زة ر��.�� أو �دو�*�

  : اC-را+>ا���ر	ف  -5-5-2

 إ�0��رك و ا����ل ��م ����ذ ا���9�م ا���و�ط ��ل �'� ا��ر��� ا��د��� وا�ر��.�� �ن و.3 
  .آ�ر

  :ا��راھ�4 -5-6

  :ا��ظري ا���ر	ف -5-6-1

  3."ا��.: إ��0ن ا�ط<و��  ا=����ل�ر��� "�9رف -, ��م ا��<س ا��راھ�� ��0 أ�*� 

  :اC-را+>ا���ر	ف  -5-6-2

                                                           
1
  .18،ص2008،ا$ردن،� ، ���ن ،دار د��1، ط�> �رة ا�4دم ا$�
�	�ا���)م و ا���
رات  :�و-ق أ�9د ���ود  

2
  . 21،ص2013'ر،،ا�7��در��،دار ا�و-�ء، 1،طا���
رات ا��ر�	� �Eط�
ل :�<�ف ���1ن �'ط<0  

3
  .25،ص2001،دار ا���وث ا���9��، ا��و�ت،1،ط�4ا��راھ -�	�و�و-	�: ���د �*�در 9د���  
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�ن  إ�0-, ��ك ا��ر��� ا��9ر�� �����ذ ا�طور ا���و�ط و ا��, ���د �ن �ن ا���د�� ��ر 
  ...ا������ ��ر، ����ز ����� �ن ا��'�(ص ا��<��� و ا���و�و��� و ا=�������

    :تحديـد الد�راســات المشابهــة والمرتبطــة بموضــوع البحــث. 6

  :ا�و���� اا�ّ�ر *.1.6

دور ��� أ����� ا���ر�� ا����� : "، تحت عنوان�
 د��� ر���: دراسة الطالب الباحث

 ���� أط�و�� د���راه، "ا�+��*� %� ا��(!�� )
 ا�'!$ك ا���وا�� %� ا�$�# ا�"�ر���! ��ط ا�
الّنشاط البدني الرياضي الّتربوي، معهد : في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص

: ، السنة الجامعّية3، جامعة الجزائر)زرالدة(التربية البدنية والرياضّية بسيدي عبد اهللا 
2011/2012.  

  :'&ّ%$ ا�ّ�را�� *

تهدف هذه الّدراسة لإلجابة على تساؤل البحث المطروح حول مدى إسهام بعض أساليب 
التدريس الحديثة في التقليل من السلوك العدواني في الوسط المدرسي، وكذا معرفة الفروقات بين 

    .الجماعي والفردي في تطبيق هاته األساليب في األوساط المدرسّية المختلفة طالنشا
اعتمد الباحث في دراسته التطبيقية المنهج التجريبي بأسلوب المقارنة لمالئمة أسلوب 

ثانويات بمدينة  06تلميذ وتلميذة من  2013الدراسة لذلك، حيث اختار عينة بحثية تمثلت في 
بوسعادة لوالية المسيلة، حيث طّبق عليها األسلوب التدريبي واألسلوب األمري في الّنشاط الفردي 

  .وكذا في الّنشاط الجماعي
وفي المقابل قام الباحث بتطبيق مقياس السلوك العدواني لمحّمد حسن عّالوي بأبعاده 
األربعة، مستعينا في عرض ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي، ليتمّكن في األخير للوصول 

  : إلى نتائج تمّثلت فيما يلي
 .��ب ا$��وب ا�ّ�در��, ا���B��3�ّّ�ر در�� ا���وك ا�9دوا�, ������ذ  �
 .�]����ب ا��در���� �1G�ر �<�, ��9�س ��0 در�� ا���وك ا�9دوا�, ������ذ �
 ..رورة ا=ھ���م �������ت ا��<��� ������ذ ��د ا����ر ا$��وب ا��در��, �
���� ازداد ھ��ش ا��ر�� ���� ازدادت در�� إ��1ت ا�ذات و������, ا�����ل �ن ا���وك  �

 .ا�,ا�9دو
���ف در�� ا���وك ا�9دوا�, ������ذ ��ب �د�ل ا$���ذ -, ����ر ا��ّ'�  ��

 .ا��ر�وّ��
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���ل ا�����ذ إ�0 ا$��وب ا��در��, أ�1ر �ن ا$�ري $�) ��ّ��*م �ن ا����ر�� أ�1ر  �
 .-, ا��'�

  
   :ا�ّ�را�� ا�+ّ*(�� *.2.7

أ����� ا���ر�� �""�ر�� ا��.)�/ -.�� : "، بعنوان+ -�� ا� $ر�إد: حثادراسة الطالب الب 

��� وا�+��*����
 ا�3$ر�
 ا�"�$ّ�# وا��وي – �!�+��� ا��� ��في  ر�*�� '*-,��� -درا�� )(�ر

التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم، جامعة نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضّية، معهد 

  .2003/2004: الجزائر، السنة الجامعية

  :'&ّ%$ ا�ّ�را�� *

تهدف الّدراسة إلى معرفة العالقة االرتباطية بين أساليب التدريس المستخدمة في كّل من     

ميدان التعليم المتوّسط وميدان التعليم الثانوي وأثر ذلك على ممارسة التالميذ لألنشطة البدنية 

  .والرياضّية

راسة، وكذا عينة بحث مكّونة كمنهج مناسب للدّ " المنهج الوصفي"حيث استخدم الباحث    

أستاذًا في الطور الثانوي، أما األدوات  13أستاذًا في الّطور المتوّسط و 13أستاذًا،  26من 

المطبقة فمثلت أساسًا في استمارة استبيان وّزعت على عينة الّدراسة من األساتذة في كال 

  .يذ كذلكالّطورين، وكذا شبكة المالحظة التي ُطّبقت على عينة من التالم
�9%�8 ا� ��67 5"� �!�: 

 واألقل والرياضية، البدنية التربية أساتذة طرف من استعماالً  ثركاأل هو ،رباألم التدريس سلوبأ* 
 .والثانوي المتوسط الطورين تالميذ طرف من تفضيالً 

 ثركواأل والرياضية، البدنية التربية أساتذة طرف من استعماالً  أقل هو بالمهام، التدريس سلوبأ *
 .والثانوي المتوسط الطورين تالميذ طرف من تفضيالً 

 البدنية التربية أساتذة طرف من استعماالً  القليل هو، المتبادل بالتقييم التدريس أسلوب* 
 .الثانويو  المتوسط الطورين تالميذ طرف من تفضيالً  واألقل والرياضية،
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 والرياضية، البدنية التربية أساتذة طرف من استعماالً  النادر هو ،فردي بمخطط التدريس أسلوب 
 .والثانوي المتوسط الطورين تالميذ طرف من تفضيالً  واألقل

  

   :ا�+ّ*�+�ا�ّ�را��  *.3.7

 -!= ا���ر�� أ����� ��� أ>+ درا��": ، بعنوان+ -�� ا� $ر�إد: حثادراسة الطالب الب      
��� ا��+��� درس C.ل ا�"�+%� وا�����A وا�"@�ري ا��+�5 ا���!? )'�$ى��، "�+��*��وا ا�

التربية البدنية والرياضية في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضّية، معهد  أط�و�� د���راه

  .2009/2010: ، السنة الجامعية3، جامعة الجزائر)زرالدة(بسيدي عبد اهللا 

  :'&ّ%$ ا�ّ�را�� *

 مستوى في التحسن نسب تختلفتهدف الّدراسة إلى تحقيق الفرضّية العاّمة التي تجزم أّنه  

 أسلوب مجموعة( األربعة البحث مجموعات بين المعرفي والتحصيل والمهاري الحركي التعلم

 ومجموعة المتبادل بالتقييم التدريس مجموعة بالمهام، التدريس أسلوب مجموعة باألمر، التدريس

  .أسلوب كل طبيعة حسب ،)الموجه باإلكتشاف التدريس

 ألربعة تجريبي وبتصميم الدراسة، لطبيعة لمناسبته نظًرا التجريبي المنهج الباحث إستعمل 

 دامـإستخ خالل من وذلك تجريبية، مجموعات وثالث ضابطة، واحدة مجموعة بحيث؛ مجموعات،

، حيث اختار عينة من قصدية من الذكور المجموعات لكل البعدية والقياسات القبلية القياسات

  .متعلماً  68الممارسين للتربية البدنية والرياضية وعددهم 
    �!� �"5 F�����67 ا� 8�  : و�5

 البعدية القياسات ولصالح والبعدية القبلية القياسات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود .1

  .األربعة للمجموعات

 اإلكتشاف ومجموعة المتبادل التقييم ومجموعة بالمهام التدريس أسلوب مجموعة من كل تفوق  .2

 .ألمربا التدريس أسلوب مجموعة على الموجه
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 قيد المعرفي والتحصيل والمهاري الحركي التعلم مستوى في التحسن نسب في اختالف هناك .3

 بالتقييم التدريس مجموعة بالمهام، التدريس أسلوب مجموعة: (الثالث المجموعات بين الدراسة

  ).الموجه باإلكتشاف التدريس ومجموعة المتبادل

  
   :ا�ّ�ا�01ا�ّ�را��  *.4.7

درا�� )�ى LM>�+ ��� : "بعنوان ،��(+ -�� ا�+زاق ،�$��رب H'�م: الّطالبيندراسة   

 ،"ا�"�$ّ�#ا�����O ا���ر�'�ّ� -!= ا���!ّ? ا�"@�ري ا��+�5 %� ا�(�N ا�3$�� ��ى M.)�/ ا�3ّ$ر 
� حركة اإلنسان وحركية،: تخصص البدنية والرياضّية، علوم وتقنيات النشاطاتفي  '�3�ة '*��

، السنة أم البواقي، بجامعة العربي بن مهيدي علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضّيةمعهد 

  .2013/2014: الجامعية

  :'&ّ%$ ا�ّ�را�� *

تهدف الّدراسة إلى معرفة تأثير كّل من أسلوب اإلكتشاف الموّجه واألسلوب األمري على     

  .مستوى التعّلم الحركي والمهاري لدى تالميذ متوسطة عين ببوش بوالية أّم البواقي

حيث ُأجري تصميم تجريبي على تالميذ أقسام الّسنة الرابعة متوّسط بخمس متوّسطات من بلدية   

 30تلميذ وتلميذة عينة تجريبية و 30(تلميذ وتلميذة  60ت عينة البحث المختارة عين ببوش، بلغ

  ).تلميذ وتلميذة عينة ضابطة

 إ�= ا� ��67 ا��������  : و�Pّ$M ا���3

الحركي في القفز الطويل لدى تالميذ  أسلوب االستكشاف الموّجه على التعلم المهاري ؤّثريُ  �

 .السنة الرابعة متوسط ببعض متوسطات بلدية عين ببوش

األسلوب األمري على التعلم المهاري الحركي في القفز الطويل لدى تالميذ السنة  ؤّثريُ   �

 .الرابعة متوسط ببعض متوسطات بلدية عين ببوش
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الستكشاف الموّجة واألسلوب األمري هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب ا �

 .لصالح األسلوب األول على مستوى التعلم المهاري والحركي لتالميذ التعليم المتوّسط

 

    

     :ا�ّ�را�ــــ*ت ا�,*1<ــــ� وا��=*�1ـــــ� ���>ــــ�ع ا�:9ـــــ7 ا��0&�6 5&� *
  

فقد ُوّفق الباحث إلى حّد كبير في استخدام المنهج التجريبي  ا�ّ�را�� اOو�=فيما يخّص   

المقارن كمنهج مناسب لبحثه رغم ِكبر عّينة البحث، وكذا تطبيق مقياس السلوك العدواني على 

عّينة التالميذ المختارة، لكن األساليب لمستخدمة في هاته الّدراسة كّلها تندرج وفقًا لمنهاج الّتدريس 

   .وليس عن طريق المقاربة بالكفاءات عن طريق األهداف

فّكر في خوض غمار بحث جديد وبأساليب حديثة وفقا للبرامج أ األمر الذي جعلني    

اإلصالحّية الجديدة للمنظومة الّتربوّية الجديدة، ومحاولة معرفة مدى تطبيق ونجاعة بعض 

ياضية في ظّل المقاربة األساليب التدريسّية الحديثة في المجال تدريس التربية البدنية والر 

  .بالكفاءات
  

��� أّما    �ّ���  ا�ّ�را�� ا�اقتصرت على المنهج والّتي  )وھ� � �� ا����3 ا���FH(وا�

الوصفي بدراسة مقارنة بين الّطورين المتوّسط والثانوي، فهي األخرى تطّرقت إلى تبيين أساليب 

نتائج متباينة ومختلفة في تطبيق تدخل ضمن الّتدريس عن طريق األهداف، رغم وصولها إلى 

  .بعض األساليب مثل األسلوب األمري والتقييم المتبادل
  

 على سبيل اليب تدريسّية أكثر حداثًة فوجدتللبحث في المراجع الحديثة عن أس مّما دفعني    

  .لتطبيق الذاتي واالكتشاف الموجه وأسلوب حل المشكالتا المثال ال على سبيل الحصر أسلوب
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لمتغّیر تابع للّدراسة، ومدى  الحركي اّلتي رّكزت على التعّلم المهاري الّدراسة الرابعةتبقى 

التعلم إلى محالة التطّرق إلى متغّیر  الیب التدریس، الّشيء الذي نّبهنيتأثیره بتطبیق بعض أس

  . لتالمیذ التعلیم المتوّسط الحركي بصفة خاصة سواء في النشاط الفردي او الجماعي

  

 

 

  : البحـــــث بموضـــوع المشابھـــة والمرتبطــــة أوجــھ االستفـــادة مـــن الدراســـات *
  

ت المشابھة والمرتبطة منھ من سرد بعض الّدراسا تیُمكن تلخیص ُمجمل ما استفد          

  :في النقاط األساسیّة التّالیة بموضوع بحثي

محاولة تحدید بعض المتغیّرات البحثیّة التي لھا صلة مباشرة بالعالقة االرتباطیّة بین أسلوب  .1

جاءتنا فكرة اختیار كّل أستاذ التربیة البدنیّة والریاضیة البیداغوجي وبین فعالیّة الحّصة التربویّة ف

كأسالیب حدیثة في ظّل التدریس  واالكتشاف الموجھ وحل المشكالت الذاتي التطبیق  من أسلوب

 .عن طریق المقاربة بالكفاءات

التّركیز على اعتماد منھج علمي مناسب للّدراسة وكذا مجتمع وعیّنة البحث حسب ظروف  .2

والتنبّؤ بظروف إجراء الّدراسة المیدانیّة من حیث اإلمكانات  الماسترإنجاز بحثنا في مستوى 

 .نا على إتمام مجریات الّدراسة بشيء من الدقّة والموضوعیّةالمادیّة والزمنیّة التّي تساعد

متغیرات  ى متغیّر بحثي مناسب، فقد ساعدتنيمحاولة معرفة تأثیر المتغیّر المستقّل للّدراسة عل .3

والّسعي إلیجاد مدى مدى فعالیة التعلم الحركي البحث للدراسات السابقة الّذكر في فكرة اختیار 

 .ضیات البحثیة المقترحة في دراستيلى بعضھا، على أمل أن تتحقّق الفرتأثیر المتغیّرات ع

كّل ھذا بعد تطبیق مختلف النّصائح واإلرشادات القیّمة لألستاذ المشرف على البحث،  .4

والمناقشات المتكّررة والمستمّرة معھ إلى أن وصلنا إلى تحدید معالم موضوع البحث بمتغیّراتھ 

  .الّدقیقة والمضبوطة
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 �)�
 �M!�� و( Z*+- \�ا�X$ض %�  �"�X![ ا��را��ت ا�"���@� إر8�LMو)
 C.ل )� �
� �5��ف ا�"$�Za`ا���ر�� � أ�!$بوا�/ا�M  ا���ر�� ����3��\أ�!$ب  H+�<LM$ل )�ى  _"�ر ��

��ى M.)�/ ا���!�? ا�"�$ّ�# ���� أ�!$ب ا���ر�� ������9+ ا�"���� -!= %����� ا���!? ا��+�5 و
   .�' �3 �)�$��3ت و`�� 


ر �و�وع ا���ث -8	�Dب ا
  :أ��

ا��, ��9��, أ�د �9�ن ا=����ر درا�� ھذا ا��و.وع، ھذه ا����ط  ا$���ب أھمر��� �ن ��ن 
  :ا������

ا��د��� و ا�ر��.��  ا��ر���ا���داDو��� ا����*�� �ن طرف أ���ذ  ا$����بHدم ا�طرق و  •
-, ا�طور ا���و�ط و�دم �����*� -, ���ل ا��در�س، ھو �� �<�ره ا����(: ا�ر��.�� 

ا�دا���� او ا���ر��� -, ا�وHت  �واءا������ ������ذ -, ����ف ا����-��ت ا�ر��.�� 
 .ا�ذي �رى -�) ���(: ا�ر��.� ا��در��� ��دول ا����د�� �د ��طورة

�<�ءات�9م �ن ��ل ا����ر�� ���0 ���� -, ظل �� •��� )Approche par compétence( 
ا�) = ���ن ����ق ���(: ��دة -, ا���9�� ا��ر�و�� ��ل �'� ا��ر��� ا��د���  �ترأ

 أ��وب�9��دون ��0 أ��وب وا�د، وھو ��0 ا$ر�F  ا$���ذة�� ��,  إذاوا�ر��.�� 
 .ا��در�س ��$�ر

����� -, ظل ا�وا3H ا����, ��در�س ��دة ا��ر��� ا��د��� ��� ا�) = ���ن ��وغ ���(: ا� •
�د��1 ����د ا�����ذ ��0 ا����ب ����ف  �در���� أ����بوا�ر��.��، دون ا=����د ��0 

     .ا��*�رات ا�ر��.�� ��ر��
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لمتغّیر تابع للّدراسة، ومدى  الحركي اّلتي رّكزت على التعّلم المهاري الّدراسة الرابعةتبقى 

التعلم إلى محالة التطّرق إلى متغّیر  الیب التدریس، الّشيء الذي نّبهنيتأثیره بتطبیق بعض أس

  . لتالمیذ التعلیم المتوّسط الحركي بصفة خاصة سواء في النشاط الفردي او الجماعي

  

 

 

  : البحـــــث بموضـــوع المشابھـــة والمرتبطــــة أوجــھ االستفـــادة مـــن الدراســـات *
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محاولة تحدید بعض المتغیّرات البحثیّة التي لھا صلة مباشرة بالعالقة االرتباطیّة بین أسلوب  .1

جاءتنا فكرة اختیار كّل أستاذ التربیة البدنیّة والریاضیة البیداغوجي وبین فعالیّة الحّصة التربویّة ف

كأسالیب حدیثة في ظّل التدریس  واالكتشاف الموجھ وحل المشكالت الذاتي التطبیق  من أسلوب

 .عن طریق المقاربة بالكفاءات

التّركیز على اعتماد منھج علمي مناسب للّدراسة وكذا مجتمع وعیّنة البحث حسب ظروف  .2

والتنبّؤ بظروف إجراء الّدراسة المیدانیّة من حیث اإلمكانات  الماسترإنجاز بحثنا في مستوى 

 .نا على إتمام مجریات الّدراسة بشيء من الدقّة والموضوعیّةالمادیّة والزمنیّة التّي تساعد

متغیرات  ى متغیّر بحثي مناسب، فقد ساعدتنيمحاولة معرفة تأثیر المتغیّر المستقّل للّدراسة عل .3

والّسعي إلیجاد مدى مدى فعالیة التعلم الحركي البحث للدراسات السابقة الّذكر في فكرة اختیار 

 .ضیات البحثیة المقترحة في دراستيلى بعضھا، على أمل أن تتحقّق الفرتأثیر المتغیّرات ع

كّل ھذا بعد تطبیق مختلف النّصائح واإلرشادات القیّمة لألستاذ المشرف على البحث،  .4

والمناقشات المتكّررة والمستمّرة معھ إلى أن وصلنا إلى تحدید معالم موضوع البحث بمتغیّراتھ 

  .الّدقیقة والمضبوطة
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 :����د

ب ��ذ ا ا����ن��� ��� ���%د$م إ�� ا!� �ف و���ل وطرق ���ھ� ���ده �� ا����ب 
ا!� �ف ��*� أو طر$ق ��!$$ف ا�+دن و�طو$ره ��  إ��و� �%��*� و�ن ھ�� !��ت ا�)رورة ا�'$�ة 

ا�.*د ��%$�م ا�%وة و  إ��$'��ج ا1��ل ا�$و�$- و ا��� !��ت �� ��0+$�*� ذات ط�+/ +د�� �وا.*- 
������ +$ن ا� +�ب،  إط�ر�!�ن ا!� �ف �ن ا�ر$�)�ت و ا����ر$ن ا�+د�$- وو)�*� �� +*�،

ا�ر$�)$- +$ن  $- ا�+د�$- وا����ر$ن إ�� أن ظ*ر �4*وم ا��ر+و�وا�� �طو$ر ھذه ا�ر$�)�ت و
�4*وم ا��ر+$- ا�+د�$- و  إ���ن ا�+'ث  ا1ولا� �وب، �ذا �وف ��طرق �� ھذا ا��4ل ���6ف 
و ) ا�دادي( ا����-، و !ذا ��$- �در$س ��دة ا��ر+$- ا�+د�$- �� ا�طور ا���و�ط  أھدا�*�

و ا��ر+$- ا�+د�$-  أ���ذ إ��ا��ر+و$- ا����- �*�، ���طرق +�دھ�  ا�1س���6ف  روط �در$�*� و 
�م ��  ���وى ا����$م �!�س ذ�ك ��  �6$- ا����$ذ ا����درس ا��ر+$- ا�+د�$- و ا� ��4$ذ!$4$- 

   .ا���و�ط
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�و -1���� :م ا��ر��� ا��د��� و ا�ر�

وھ� ���ل ��  �ظ�م �ر+وي، وأ'د �.�?ت ا��ر+$- ا����- ،ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- 
�ن A+ل ا����6$ن  وإ راف+�و.$@ ن طر$ق ا�� �ط ا�+د�� ا�ذي $��ر�@  وإداده�ر+$- ا�4رد 

$����ب �/ �را'ل ا���و ا��4��6- ،وذ�ك ?!���ب ا��*�رات ا�'ر!$- ا��4��6-  أنوا�ذي $.ب 
  1.و���$- ا��$�A- ا�+د�$- و�'�$ن ا��'- 

وا��*�رات و $م �.�و- �ن ا�% " :و ا�ر$�)$- �� أ�*� ا�+�ض ���ر+$- ا�+د�$- !�� $�ظر 
$ذ ��وظ$ف �� �م ����@ ا��ر+$- ا�+د�$- ���F� +ر����ا����و��ت و ا?�.�ھ�ت ا��� $�!ن أن $!�+*� 

��@ و �.���@ ا����ن�!$ف و$- ا�'$�ة و�'و ا��ز$د �ن �� �'�$ن �$+ /�."2 

+���دد ى ا��� �ؤدا�+د�$-  ا���ر$��ت+�رة ن " :و ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- أ$)� ھ� 
��$A3".ا��و  

�ن �� ���$-  �6$- ا�4رد  ا61رى!�� ���ل ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- !+��A ا��واد 
$�$زھ� ا�ذي  ا�ذي�� ا�� �ط ا�'ر!� .�$/ ا��وا'� ا�'ر!$- ا���4$- و ا?.���$- ����دة 

  4 .ا.���$-$- و ا�ر$�)$- !د��- L%��$- و �ا�+د ا�1 ط-�داه �ن  $6Kذه

 :وا�ر���� ��ر�ف ا��ر��� ا��د���  -2

 �و)N �4*و�*�ا��� �%د و)/ ا�+�'Lون �� ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- ددا �ن ا���ر$�4ت 
  .?+د �ن ا��طرق �� أ!Lر �ن ��ر$ف ورد +*ذا ا��6وص وا����م +���� وا)N ودA$ق 

أ�*� ��ك ا����$- ا��ر+و$- ا��� ��م �د ���ر�- ا�� �ط ا�+د��  "$�ر�*� ا�+�ض �ن ا�����ء   
   5".وا�ر$�)�

 �*�K+ �*$��6رة ��'%$ق  ا�1 ط-��ك  :"و$ $ر ا�+�ض إ��ن ا�.وا�ب  ا�+د�$- ا��ت ا�4رد �.�' 
  6".ا�+د�$- وا��%�$- وا��4س 'ر!$- +*دف �'%$ق ا���و ا���!��ل ��4رد

ا��ر+$- ا�+د�$-  " :�� أ�*� " Nash"، ور�*� ا�� �ط ا�+د��وھ� ا��� $!��ب ا�4رد �ن F6ل 
ا��و.ود ��  6ص .زء �ن ا��ر+$- ا����- ا����6رة و� �ل +دوا�/ ا�� �ط ا�ط+$�� وا�ر$�)$- 

                                                           
1
 -�F� :+*�ء ا�د$ن ا+راھ$م  �ا���� �وا��ر�� �ا����� �ر،،ا�%�ھرةا، دار ا�4!ر ا��ر+�،1، طا�����134،ص2011 .  

2
�� ا��ر��� ا��ر��� :�4ف L��ن L��ن  ��  .43،ص2010��ر،،ا��!�در$-، دار ا�و��ء، 2، طا!� ھت ا��د�

3
 Wall J Rand Murrag.Ny (1994),a children and mament  phisical education in the elementary.  

  . 7،ص2005دار ا��6دو�$- ��� ر و ا��وز$/، ا�.زا�ر،،1ط، ��ھ" ا��ر��� ا��د��� و ا�ر���� :�!رة أ+وأ'�د 4
-(�(. 123ص +دون ��-،، ، +$روت،�ؤ��- ا� رق ا1و�ط،2ط ،�'����&�� �� ا��دارس ا��را$�� وا����ا��ر��� ا��ط :أ'�د ���6ر  5

  

� ا�'�ب :��'�'�د ا�'��)'�. 45ص،1996،��ر،ا�%�ھرةا،�ر!ز ا�!��ب ��� ر،1ط ، 6
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��'%ق +$��� $��رس وھذه ا01راض  وا?����4$-ا����$- �ن ا���'$- ا��)و$-، ا��وا�%$-،ا��%�$- 
  1" .أو.@ ا�� �ط ا��4��6- 

$�A- ا�+د�$- ا��راد +*� �'�$ن �� ا��و�$�ت ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- �0$- �� 'د ذا�*�   
�� ا��%و$- ا��)�$- �ن .*- وا��*�رات ا��4$- و6طط +وا�ط- ا��در$ب ا�ر$�)� ا�ذي $���د 

ا��� �!��ب، +ل ھ� و�$�- �ر+و$- �0$�*� إداد ا�4رد ��وا.*- �� $'ول +@ �ن أ�ظ�- ا���1ب 
  .���$رات و�%�+�ت �� ا�'$�ة 

 �*�K+ ��6رة ��'%$ق '�.�ت�*� ��رف�ا�4رد ا�.وا�ب ا�+د�$- وا��%�$-  ��ك ا?� ط- ا�+د�$- ا�
  2.وا��4س 'ر!$- +*دف �'%$ق ا���و ا���!��ل ��4رد

و$%�د +*� أ$)� ذ�ك ا�.زء �ن ا����$- ا��ر+و$- ا�ذي $��ھم �� ���$- ا��ر+$- ا�+د�$-،   
  3.وا��%�$- �!ل �رد �ن F6ل و�ط ا�1 ط- ا�+د�$-  ا?.���$-،ا?�$���4-

�� ا+(*م  -3 �� : �ظھر ا�ر�

�AFو�@ ����� ا�طA ن�ن ر+�ط ا�6$ل  ( : �وة وA ن�ا��ط��م  ��دوا �*م   4...).وأ

�$@ و��م  S ��� @و�A$- ور!وب ا�6$ل : (و��وا أو?د!م ا��+�'- وا�ر��.(  

ز و.ل L!ا�� رت ر$�)�ت �@ ��T@ $�+$ن ��� أ   S ن�وة $رة �� ا��Fم وذ�ك +د
�$@ و��م إ�� )رورة ���ر�- ا�1 ط- ا�ر$�)$-، و���Lل ھذه  S ��� ور�و�@ ا�!ر$م

  :ا�ر$�)�ت �$�� $�� 

$���د �$*م �� إن ا�4رو�$- !�ن �*� ا�4)ل ا�!+$ر �� و.ود أ+ط�ل ����$ن  :ا�
رو(��  •
 :'$ث أن ا�4رو�$- �� �در ا��Fم !�ن �*� أر+/ أ�واع  أو�Aت ا�'رب ��6-،

 .ر!وب ا�6$ل  -

 .ر!وب ا�6$ل +��%وس  -

 .ر!وب ا�6$ل ا�ط��- +��ر��ح  -

 .ر!وب ا�6$ل وا��+�رزة +���$ف  -

��6د +ن ا�و�$د، أ+و+!ر ا��د$ق، '�زة +ن : و�ن أ+رز ا�����$ن ا��رب ا�ذ$ن ا �*روا +��4رو�$- 
  .ا�ذ$ن ا��4وا +AF6K*م و�%در�*م �� �وا.*- ا����ب  ،+د ا��ط�ب

                                                           
1
+ده، أ(س ا��ر��� ا��د��� :� �رك +$و!ر   N��� ل��وض، !��- '�ن �ر$-، ،1ط، �ر.��!�+- ا�1.�و ا��40، ص2007 .   

2

� ا�'�ب :�'�د ا�'��'��  )'�  ص                                                                          45ص1996،�ر!ز ا�!��ب ��� ر،ا�%�ھرة،��ر،،ط

3
ب ت  ھرة،، ا�%�دار ا�4!ر ا��ر+�،1ط، ��رف ر���� و0'وم ا��ر��� ا��د���دا/رة  :أ�$ن أ�ور ا�6و��، أ���- را�ب، .��ل ا� ����، إ+راھ$م 4$�6- 

   . 574ص
4
   . 60ورة ا�4�1ل، اX$- � :ا�%ران ا�!ر$م   
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•  ���$@ و��م إن ا��Fم د� إ�� ا�ر��$- وھذا ا����دا إ�� Aو�@ ��� S :ا�ر� : 
���- ظ4ر *� �ن ���م ا�ر�� Lم ��$@ �:" و�Aل أ$)� ".و�ر0$ب  ��*م ا�ر�� +0Tراء"

  1".�ن ���م ا�ر�� Lم �ر!@ ��$س ���  :"و�Aل أ$)� "+*� 

  :و�$@ �Tن ا�ر��$- !��ت �%��- إ�� أ��Aم و�ن أھ�*� �� $�� 

-  - .ا��ر

 . دة ا�ر�� وا���+- وا�'راز  -

  .���ر��$- !��ت ����د �� ا�%وس، ا��*م، ا�ر�� 

•  ���$ :ا�(� S ��� @و�A ن� �AFر�- ا��+�'- وذ�ك ا�ط��� ��@ �%د 'ث ا��Fم 
 ".'ق ا�و�د أن $���@ ا�!��+- وا��+�'- وا�ر�� وأن $ورL@ ط$+� :" و��م 

  .وھذا 1ن ا��Fم !�ن �در!� �4وا�د ا��+�'- �� '$�ة ا�4رد 

ا��Fم إ�� ���ر�- ا����ر- +�� �$*� �ن '!�- ���م ا��+ر  د��%د  :ا���ر0�  •
�د ا��%درة وا��'!م �� ا��4س و)+ط*� وھذا ط+% N�و��م وا���� @$� S ��� @و�%� �: 

 " .�$س ا� د$د +���ر- وإ��� ا� د$د �ن $��ك ��4@ �د ا��)ب " 

�$@ و��م أ�@ ��رع  S ��� ن ا�ر�ولول �'�د +ن �� ر!��@ ��ر@ ا�ر�'$ث $روى 
$��ك �ن ��4@  $�� '�� 0)ب Lم �Aل د $� �'�د ���د ا�ر�ول ا�!ر$م  ا�!ر$م وأ).�@ وھو ?

 -  .و�ر@ �رة أ6رى و'$�*� أ��م +�د ھذه ا����ر

ھذه �.�ل ا�ر$�)�ت ا��� !��ت �� ا��Fم وا��� �طورت إ�� $و��� ھذا ���+N )�ن 
   2.و+��)��- إ�� +��A ا�ر$�)�ت �)�ت ا�����$- وا1و��+$- $ا�ر

4-  ��� :أ(�ذ ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

  :�� ا��در�(�� '��ا��ر��� ا��د��� وا�ر���� وا� أ(�ذ -4-1

، و�ن Lم (...)ا���1ذ +F  ك ھو ا����ل ا�ر�$�� وا��ؤLر + !ل !+$ر �� ا����$- ا��در$�$-       
6+راء �� �.�ل $ �ل أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- '$زا !+$را �ن اھ���م ا���ؤو�$ن وا�

ا��در$س ا�ر$�)�، و��زال ھذا ا��.�ل �6+� ��درا��ت وا�+'وث ���ر�- ا��وا�ل ا��� $+�� 
 �*$�$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- ا���.N و!ذ�ك ���$$ر أ���ذ ا��ر+. أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- ا�6$�ر
ھ��ك ا�!L$ر �ن  -، و��زالدرا��ت ��ت �� �.�ل أ�س إداد أ���ذ ا��ر+$- ا�ر$�) وھ��ك

                                                           

1'د$ث �+وي  ر$ف . رواه ���م .
  

2
�� ا��ر��� ا+(*���  :'�ن أ'�د ا� ����  ���، 1، طا��وا��ق ا�دو��� وا+$'���� وا���'��: �&وق ا+�(ن و$�ون ا�ط
ل �� ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

   . 285 -283 ص ��ر،�د�$� ا�ط+�-، ا��!�در$-، دار ا�و��ء
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و��*� درا�- �'�$ل �� إداد ا���1ذ، ��*� درا�- أ !�ل ا���4ل ا��4ظ� و0$ر ا��4ظ�  ا��واAص
ا���1ذ !!ل وإ��  أداء��وك أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- أ��Lء ا��در$س ز��*� �� $���ول �%و$م 

    0.1$ر ذ�ك �ن ا��.�?ت

4 -2- �  ) :ا��راھ&�(�� وا��ر�'� ا���ر�� أ(�ذ ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

��� +�ب $ر$دون �ر$�� أن ) ! �ب ��)� ( �� ھذه ا��ر'�- $.ب أن $��رف +@ إن ا����$ذ    
ا�ظواھر ��  ���4/ +*ذه$�+'وا !+�را، �F'ظ ذ�ك �� طر$%- �����*م �� �F+�*م ، و���ط$/ أن 

F$ذ �� ھذه '�- ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- 1ن ا���!ن�ر'�- $�د�*م و�و.$**م �1*م $%�دون  ا��$A
���� أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- أن $�ط� �*م ��ؤو�$�ت �� إدارة  ،(...)ا1+ط�ل ا�ر$�)$$ن 

�*م أ��Lء ا�� �ط F�دة ز�� ھذه ا��ر'�- و�F'ظ ،(...) ا��4ل وا� راف �� ا��'ط�ت و���
��وى ا1دا�� ��'ر!�ت و$��د ا��F�$ذ �� ھذه أن ا�'�- �6Kذ  !ل ا��در$ب ?ر��4ع ا��

  .و�'د$د ا���ل وا�را'- ا��ر'�- �� A$�س ا����و$�ت 

���� ا���1ذ أن $L+ت �� ھذه  ،إن ا��*�رات ا���1$- �*ذه ا��ر'�- �ؤدي +طر$%- !���- و.$دة
�*م F�%�ر��*م +ز�ر'�- �ذ �� ھذه ا�$�F*�رات، و!ذ�ك $4)ل ا���أن $%دم ���� ا���1ذ ا�

ا�����N ا��� �4$دھم �� �'�$ن ���واھم ا�'ر!� و�زداد ر0+- ا��F�$ذ �� ا������$- وا��+�ر$�ت، 
  2.وا��+�ر$�تر �ن ھذه ا���1ب $!����L ا���1ذ أن $را� ذ�ك 

/ص و(�ت  -3- 4�� ��� :أ(�ذ ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

أو ��+$� �*و ا�ذي $و.@ !ل ��$�ت  �6$- ا���1ذ �� ا��F�$ذ �LK$را إ$.�+$� �ؤLر 
�� �F�$ذه أAوى �ن ا�!�ب ا��در�$-،  ا��ر+$- �� ا��ؤ��-، و$�!ن ا�%ول أن �LK$ر  �$�6@

��  و�$ل ا��F�$ذ �@ �ر�+ط +در.- !+$رة +'+*م �@ ����دة �� 'د ذا�*� ور�)*م ����دة $دل 
  .3(...)��در�*� ر�)*م 

أن ��و�ر �$@ ��4ت �+$�- �� �*��@  <<و�*ذا $.ب �� �درس ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$-  
 @��*� ��وأن $���ك ددا !+$را �ن ا���4ت ا�.��$- وا���4$- وا��%�$- '�� $��ط$/ ا��'��ظ- 

  4 : �ن ھذه ا���4ت(...) 

�� �.�ل ���6@ � ر $.ب �� ا���1ذ أن $!ون �ط��� �� أ'دث �� $: ا���'�م  -          
 .وا��ط+و�ت ا��� ����ق +���*�- وأن $��ل �� ا��!��ل درا��@ ا���$� و$ �رك �� ا��.�?ت 

                                                           

. 134، ص2004 ��ر،دار ا�و��ء، ا��!�در$-،، 2، ط���و�و � إ0داد و�:ھ�ل ��'م ا��ر��� ا�ر���� :�'�د ��د ز�0ول، ��ط�4 ا���$N أ'�د 1
  

�� ��(�ن ا�&درات ا+ دور ا��ر��� ا��د���"�ذ!رة  :+��6وي �'�د، +وز$د أ'�د2 ����� �ن ا���'�م -درا��� ا��(��ا�ر��ا��ر��� ��*��ذ ا�طور ا�
�)   . 19 -18، ص2001-2000: ا���- ا�درا�$- ا�.زا�ر، دا�� إ+راھ$م،0$ر�� ورة، ،  ر���- ��.��ر، "ا>(

. 87، ص1965 ��ر،��م ا�!�ب ا�%�ھرة،،1ط، 0'م ا��
س ا�ر��� وا>(س ا��
(�� �'�ر��� :�'�د �'�د ا��1دي 3
  

. 134�'�د ��د ز�0ول، ��ط�4 ا���$N، �ر./ ��+ق، ص 4
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�� أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- أن $!ون �@ �'- .$دة '�� $��ط$/  :��� ا� (م  -     
ا�%$�م +��1 ط- ا�ر$�)$-، �����1ذ ذو ا��'- 0$ر ا���$�- ? $��ط$/ ا�%$�م +��ؤو�$��@ 

 @�� .و�'�ل �.*ودات  د$دة ا��� $�ط�+*� 

     -  �����$- +�F+�@ ا�ر$�)$-، �$ذه، وذ�ك �ن '$ث ا�ا���1ذ ھو ا�%دوة +����+- ��F:ا��ظ
 .أن $!ون 0$ر �+��Z �� أ���A@ '�� أن ا��F�$ذ $�LKرون إ�� 'د !+$ر  و$.ب 

 إ�]... $��ف ا���1ذ +���+ر وا1���- وا��طف وا��'�ل  $.ب أن :ا���/ص ا��'&��  -    
�� ����@ �/ ا�.�$/، و�!ون �د$@ ا�%درة وأن $!ون ����6 �� ��@ و��د�A �� أAوا�@ وأ

 .�'�ل ا���ؤو�$- 

$!ون ذ!$� و�د$@ ا�%درة ��  أن�$- ا�ر$�)$- �� أ���ذ ا��ر+$- ا�+د :ا��&'��  ا���/ص -    
ا�%رار، و $���/ +�'- %�$-  ا��6ذ�� ���6ف ا��واAف و ? $��رع ��  ا���رف'�ن 

   .أ�!�ره����زة ووا�/ �� 

$!ون ���� ا����� !+$را و .$دا +�� $���ق +�*�- ا��ر+$-  أن.$ب  :ا��دة ا���'����  -    
 ا�1 ط-ا��*�رت ا�ر$�)$-، ا���1$ب ا�'د$L- �� ا����م، ��ظ$م ( ا�ر$�)$- ا��در�$- 

 . )...ا�دا$�6-

  :ا�وا �ت ا��� ���@� أن �'�زم �� ا���'م ا� ه ا����'م -4-4

  1: و�ن أھ�*� �� $��

 .�4س ا�وAت طو�� �� �����@ �/ ا��F�$ذأن $!ون ا��درس '�ز��، و��  -

 .�و�$ر .و ا�ط��K$�- و ا1��ن -

 .$��ل �� إ��'- �رص ا��در$ب و ا�%$�دة ���F�$ذ أن -

 .ا����ھ�- �/ ا����6$ن �� 'ل � !�- ا��F�$ذ -

 .ا?+���د �� ا���وك ا��دوا�� ا�.�ه ا��F�$ذ -

 .ا��%و$م ا�����ر ����و$�ت ا��F�$ذ -

�Tن ا��AF- +$ن ا��درس و ا����$ذ $.ب أن ��طور و�ر�A �1)ل ا����و$�ت،  و �*ذا
و$!ون ��4ل ����را �� ا����$- ا����$�$-، و ھذه ا����$- ا���4�$- �وردھ� �� Aول 

��ر$ن" �.دي إ+راھ$م ز$ز" ��:  

 .ا���4ل �ن F6ل ا�� �ر!- و�+�دل ا1دوار •

 .ا��LK$را���4ل �ن F6ل �AFت ا��LKر و  •

                                                           

67- 66، ص  2006د$وان ا��ط+و�ت ا�.���$-،  ،1ط،�د��� و ا�ر�����أ(��ب وطرق ا��در�س �� ا��ر��� ا :ط�ء S ا'�د 
1
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 . و+*ذا ��)N ��� ا��AF- +$ن ا��درس و ا����$ذ

5- ��� :درس ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

5- 1 - ���
�وم درس ا��ر��� ا��د��� وا�ر�� :  

+Kن دروس ا��ر+$- ا�ر$�)$- � !ل '.ر ا�زاو$- �� +ر����  )�'�د ا� '�ت( $��+ر   
 @��ا��ر+$- ا�ر$�)$- +���در�- وھ� و'دة ا���*�ج ا��� �'�ل .�$/ ���4@ و �ظ*ر �$*� ��6

  1.و���4@ و��$زا�@

درس ا��ر+$- ا�+د�$- ا�ر$�)$- ھو ا�و'دة ا���$رة �� ): �'�د ��دي 0ر��( و$�ر�@  
$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$-، ا�ذي $�Lل أ��ر .زء �ن ا���دة و$'�ل !ل ا�+ر���� ا�درا�� �� ا��ر+

�*����6.2  

5-2- ���  : أھداف درس ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

5-2-1- ��  : أھداف �� ا�� ل ا���ر

 ا�'ر!� ا��� �!ون �� ا1داءو ذ�ك +�!���ب ا����رف و ا����و��ت ا���6- +��وع   
$�+�� أ? $!ون  <<�'�وى ا�درس، '$ث $��ل ا��درس �� ا!���+*� ا��F�$ذ، ��4 ھذا ا��.�ل 

��*� +ل �'�و�- إ!��+*م ا����رف و ا����و��ت ا�*دف ھو ' و ذھن ا�4رد +!�$�ت و�$رة 

.ا��ر�+ط- +��.وا�ب ا��ط+$%$- ���ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$-
3

  

  : ا! ���0أھداف �� ا�� ل  -  2-2- 5

: ���$- و�طو$ر !L$ر �ن ا�����ر ا?.���$-  إ���*دف ا��ر+$- ا�ر$�)$- �� ھذه ا���'$-   
ا?6ر$ن ،و���ل �� �طو$ر ا���دات، و ا���4ت ا��'$-  أAدم، !��%$�دة، وا�ط�- ،وا����ون

���� ا?�.�ھ�ت  -$���ر�- ا��ر+$- ا�ر$�) أن-، !�� �!�� .�-،وا��+ر،وا��ظ�: ا���$�-
4.ا?$.�+$- �'و ���ر��*�

   

 

  

                                                           

�� ا��ر��� ا�ر����، :�'�د �'�د ا� '�ت  � . 185، ص  1999 ��ر،و ا���م، ا1��ن�!�+-  ، 1ط ��ف ��ون ��'م � 1
  

�� �ر�'� ا���'�م  أ(��ب �طو�ر:��دي 0ر���'�د  2 ��� ��ر،، دار ا�و��ء،1، ط��ن ا��ظر�� و ا��ط��ق ا>((�و��
�ذ درس ا��ر��� ا�ر�
  . 151ص ،2004

3
  .14ص  1998،��ر،،دار ا�4!ر ا��ر+�، ا�%�ھرة1،ط ��ھ" وطرق �در�س ا��ر��� ا��د���:أ'�د �رج��$�ت �'�د   

4
��ن ،وا��وز$// ا��ر+� ��� ر ��!�+- ا��.�، 1،ط)�' ��E �ا�ر��( ا��د�ل ا�D ا��ر��� ا�ر���� :�+'� F+Aن،�)�ل ا'�د ا��4ري  

  .13،ص 2007،ا1ردن
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  : أھداف ا�� ل ا��ر�� - 2-3- 5

 ا�+د�$- و���$- ا��*�رات ا�'ر!$-  ا�ر$�)$-، '$ث ��$- ا���4ت �'%$ق � إ��و ا�ذي $���   
ا�����+-  ا���را�$.$-��ظ$م ا�درس وطرق ا��در$س ا��4��6- و  أ��وب$'%%*� ا��درس �ن F6ل 

  1.ا��� ���د �� �'%$ق ھذه ا1ھداف

  : ا��د��أھداف ا�� ل  - 2-4- 5  

���$- ا�����ر ا�+د�$- ا��4��6- !���ر ا�%وة،  إ���*دف ا��ر+$- ا�ر$�)$- �ن ھذه ا���'$- 
 ،-A� ل، وا�ر�ن ا���4ت ا�+د�$-  وا��'�رو�-، و0$رھ� �وا� ،-و!ذ�ك ���ل �� ،وا��ر

 أ$)�و�*�م  +��.*�ز ا�دوري وا�����4،  ا����نا�دا�6$- �.�م  �\.*زةا�وظ$�4  ا1داء�'�$ن 
  2. +���'��ظ- �� ا��'- ا����- ��4رد !� $��و ��وا ��$��

5 -3 - ���  : أھ��� درس ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

!��- Aدرات ا��F�$ذ �%د د�$- و ا�ر$�)$- ��د ا�ر!ن ا����1 ��طو$ر ��� !��ت ا��ر+$- ا�+  
و��د$- و أ.*زة و أدوات و ��*�ج  + ر$-  +��د�*� و�'��ج إ�$@ �ن إ�!��$�تو.ب ا?ھ���م 

-L$3.'د  

��$- �و.$@ ا���و و ا�%وام " �ت +�K*� و Aد رو ��� !��ت ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- 
در$+�ت ا���+- و +�ض ا���1$ب ا61رى، و ا��� ا�+د�$- و ا��ا����ن +���6دام ا���ر$��ت 

و ا�T� -$4�6ن ذ�ك $��� أن و ا?.���$-  ا���4$-� �رك �� ا1و�ط ا��ر+و$- +���$- ا��وا'� 
ھذه ا1ھداف، و �!ن  أ$)�درس ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- !K'د أو.@ ا����ر��ت ��� $'%ق 

��'%$ق ا'�$�.��*م ا�+د�$- ط+%�  ا�� رف ���F�$ذ �� ���وى ا��در�- �*و $)�ن ا���و ا� ��ل و
     4.�� أو.@ ا�� �ط دا6ل و�6رج ا��در�- +�� راكا�4ر�- ��*م ��را'�*م ا���$-، ���ط� 

ا��ر+و$- ا���  ا1ھداف'د ��$ن  إ��و+*ذا $!ون درس ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- Aد '%ق 
�ا�] �����$ذ ....ر���*� ا����ھ� ا��ر+و$- �� �.�?ت ا���و ا�+د�� و ا��'� و ا����4 و ا?.���

 .و�� !ل ا����و$�ت

 

  

  
                                                           

1
   -.�46 ��  .35ص ،2012دار ا�و��ء،ا?�!�در$-،��ر،،1ط�د�ل طرا/ق �در�س ا��ر��� ا�ر����، :��ط�4 ا���$N �'�د، �$ر�ت 

��م ا�'���ت : ���44ص،2009،ا1ردن،��ن، ��� ر وا��وز$/ أ���-دار ،1،ط 0'م ا���� ا�ر�
2
  

98،ص1990.���- ا��و�ل، ا��راق،،1ط، �'�ر��� ا��د��� و ا�ر����ا���دا���  د��ل ا�ط'ب �� ا��ط��&ت :��Aم ا���د?وي و آ6رون  
3
  

4
  .92،ص 1992 ،ا�.زا�ر �ط+و�ت ا�.���$-،د$وان ا� ،1ط، طرق ا��ر��� ا��د��� �ظر�ت و :�'�ود وض +�$و��، �$�ل $��$ن ا� �ط�  
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5-4- ���  : أGراض درس ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

و ا�ر$�)$- ��.د ��6- +درس ا��ر+$- ا�+د�$-  أ0راض�%د و)/ ا�!L$ر �ن ا�+�'L$ن .��-   
دة أ0راض �درس  دAد 'د" �� أ'�د +�$طو$��+�س أ'�د ا����را�� و +�طو$" !ل �ن 

  1: ا��ر+$- ا�+د�$- !�� $��

 .���$- ا���4ت ا�+د�$- •

 .ا���و ا�'ر!� •

               .ا���4ت ا��6%$- ا�'�$دة •

 .��د��ع ن ا�وطن ا�داد •

�� ا���دات ا��'$'- و ا�ا��'- و ا���ود  • -�$�� 

• � .ا���و ا��%�� و ا��!$ف ا?.���

5-5- ���  : �&و�م درس ا��ر��� ا��د��� و ا�ر�

$.ب �� �درس ا��ر+$- ا�+د�$- و ا�ر$�)$- أن $��ل �� �%و$م ا�درس +�4- ����رة   
2:�ن F6ل �� $��

 

 )ا��%و$م ا� ��ل( و ا���ر�� ��درس  ا��*�ريو ا��%و$م ا�+د��  •

 .و'دة �ن و'دات ا�درسA$�س ا������ �!ل  •

 .ا��6دام و�$�- ا��%و$م !�K*� .زء �ن ا�درس •

 .و أ���$ب �4��6- ��%$�س ����ب �/ ھدف ا�'�-ا��6دام  •

 .� .$/ ا������$ن �� ا��%و$م ا�ذا�� و ا�� �رك •

 

6-  ��� :ا>ھداف ا���� �'�ر��� ا��د��� ا�ر�

  :ا������ ا���و��  -6-1

وز$�دة !�4ءة ا1.*زة ا��)و$- �� .�م ا����ن !��.*�ز ا�*)�� وا�.*�ز ا�دوري و���� ���$- 
وا1.*زة ا61رى �ن F6ل ا�1 ط- ا�+د�$- ا�د�وي وا�.*�ز ا�����4 وأ.*زة ا��راز ا61رى 

3.وا�'ر!$- ا���ظ�- وا��و.*- وا��'��ظ- �� ���وى ھذه ا1.*زة �� أداءھ� 
 

 

  
                                                           

1
  .73ص  1994 ،ا��راق�داد،.���- +،1ط،  طرق ا��در�س �� ا��ر��� ا�ر���� :أ'�د +�طو$��،+�طو$��  +�س أ'�د ا���را��  

2
  .97-96ص ،1999��ر، �ر!ز ا�!��ب و ا�� ر،،1،ط ��ھ" ا��ر��� ا�ر���� :�!�رم '��� أ+و ھو.-،�'�د ��د ز�0ول 

3
  . 49 -48، ص�2011زوري ا����$-، ا1ردن، ��ن، دار ا�$، 1، طأ(س و�را�" ا��ر��� ا�ر���� :أ!رم 6ط�+$- 
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  : ��� ����� ا���رات ا��ر -6-2

'$ث أ�*� �+دأ +را�� ���$- ھذه ا��*�رات ��ذ ��رة ا�ط4و�- ��� $ط ا�'ر!- ا���1$- و���$- 
وھ� ���6ف �ن ... ، ا�د�/، ا�ر!ل وا����ق ا�� �، ا�.ري، ا�وLب، ا�ر��: أ���ط*� ا� ���- �Lل 

  ، ا��*�راتر$�)- إ�� أ6رى، �*� ���د ا�ط4ل �� ��وه أ��A ��و و�طور �د$@ ا�!L$ر �ن 
    1. إذ أ�*� ���ط$/ ا�� �ر!- +طر$%- ����- �� ا���و ا�!��

6-3-  ���  :ا������ ا���ر

�� � روط ا����+%�ت ا�ر$�)$- و!ذ�ك  '$ث ���د ا�ط4ل �� ا�'�ول �� ��ر�- @Fط
�ن ا�ط4ل  $�وA/ ا���4ھ$م وا���ط�'�ت ا�ر$�)$- +��� �ط ا�ر$�)� وا���1ب وا�'ر!�ت، !�� 

�� �'�@ + !ل $����ب �/ Aدرا�ا�'�ول �� ��ر�- وأھ�$- �LK$ر ا�� �ط ا�ر$� �( @
    2.ا��%�$-

  :ا������ ا����� وا��ر�و��  -6-4  

�+د�$- ��دق �� �'�$ن �'- ا�4رد، �%د �$ر!ز ا1ط+�ء �� ا1ھ�$- ا��'$- !L$را ����ر+$- ا
ن  ��1879 �م "  (DUDLY SARGENT )دود�� ��ر.�ت "  +ر �� -�L��� -$'� 3: أھداف  

 .���ن ��� .�م ا�%د$ر ا�����ق ا�ط+$��  -

-  �*4� .ا���رف �� � ر$N أ)�ء ا�.�م ووظ�

 ...  ا?��'��ما���ر$ن، ا���ذ$-، ا��وم، : درا�- ا��ؤLرات ا��'$- ا���د$- �Lل  -

     : أ� ا����� ا��ر�و��

��ك ا��� $�!��� ا��6دا�*� �� ا�و�ول رض ا�%درات ا��%�$- وا�.��$-، و��6-  -
 .إ�] ... ، ا�%و�ف ا?�ز?قإ�� �*�رات �*�$- أو +د�$- !���+�'-، 

 

7-  �����ر��� ا��د��� وا�ر�� �� :0*$� ا��ر��� ا��

��د ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- .زءا ? $�.زأ �ن ا��ر+$- ا����-، '$ث أن ھذه ا61$رة 
+�رة ن ��$- �ر+و$- ��م �د ���ر��*� أو.@ ا�� �ط�ت ا�+د�$- ا��� ���� و��ون .�م 

+!�ب ا����ن، ��ن طر$ق +ر���� ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- ا��و.@ �و.$*� �'$'� و��$�� 
، و��'�ول �� (...)��راھ%$ن ا��*�رات ا�Fز�- �%)�ء أو�Aت �را0*م +طرق �4$دةا1ط�4ل وا

                                                           
1
  . 12��ط�4 ا���$N �'�د، �$ر�ت �� �46.-، �ر./ ��+ق، ص 

2
 @�ب ت ، �!�+- ا��.��/ ا��ر+�، ��ن، ا1ردن، 1،طوط'�� �'�ت ا��ر���ا��ر��� ا�ر���� ا�
0'� :�'�د ��$��ن ا�6زا�@، و��4 �'�د ا�6زا

  . 363ص
  . 105، ص2002دار ا�4!ر ا��ر+�، ،1ط، ا��ظم ا>�د��� -ا����� وا+0داد ا�����–أ�ول ا��ر��� ا��د��� وا�ر����  :أ�$ن أ�ور ا�6و��3
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�دة �ر+و$- �ن ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- وا��ر+$- ا����- �� ��Aار�+�ط� أ ��ر�+ط�$ن ++�)*�
وا)'� و��4%�� ا��رض وا����� ا�ذي $'د ���$- و�طو$ر و�!$ف ا�4رد �ن !ل ا��وا'�، �واء 

أو ذ�ك ن طر$ق ا�� �ط�ت ا�ر$�)$- ا����6رة +�رض أو ا��$���4-  ?.���$-اا�.��$- أو 
  1.ا�%$م ا�����$- وذ�ك �'ت إ راف �ؤھFت �ر+و$-  ��'%$ق أ��

و�%د !�ن اھ���م ا��ر+$- ا��%�$د$- ���+� �� �+�$Z ا����و��ت وا�'%��ق إ�� %ول ا��F�$ذ 
ا�'د$L- �دار!ت ا61ط�ء وا��%دت  � ا��ر+$-*� +$��ا��در�� ا�ذي ھو أ��س ا���و�*�$ش ا�� �ط 

ا�����م ھو .وھرة ا����$- ا��ر+و$- أي أن ا�����م �ن '$ث ا��%�$- ا��4!$ر ا��%�$دي وا�+رت 
-$أ�+N ا�� �ط ا��در�� وا�+$و�و.$- أ�+N ھو �ر!ز �� �6طط �@ ���ھ� درا�$-  وا?.���

أ��س ا����ھ� ا�درا�$- و�$س ھو �� ھ�� @، وأ�+'ت +ذ�ك ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- .زء 
�ن ا��ر+$- ا����- �1*� ����  �6$- ا��F�$ذ �ن !ل ا�.وا�ب ا���4$- وا��%�$- وا�.��$- 

-$  2.وھذا ھو ھدف ا��ر+$- ا����-  وا?.���

8- � ��� :� �ر�'� ا���'�م ا���و(ط ا��ر��� ا��د��� وا�ر�

 ��$ �� ��  3: $.ب أن $���د ا���1ذ �� ھذه ا��ر'�- 

 .��وع �.�و- �ن ا���1ب أ��Lء ا�'�ص  •

 .�\داءا�وAت ا����� ا�!���  •

 .ا�.��$- +$ن ا��F�$ذ  ا?��F�6تا�1 ط- ا�+د�$- '$ث �زداد  •

 .ا���Fل 'ب ا��F�$ذ ا1+ط�ل �� �'�$ن ا1داء  •

 .ا�دا�6$- وا��6ر.$- ا����و- ا�1 ط-  •

��ك ا��ر'�- 1ي أ�*� ? ��ل إ�� ا���ب ا� د$د إط��- ا1داء '$ث �زداد Aوة ا�%�ب ��  •
  .وا�.*�د ا���+� ا�زا�د 

 أو+!ل �0ل  أدا�*�، و? $�*�ون ن +Kھ�$�*�وا����م ��'ب ا�ر���- $�� �ر ظ��*�، و$ؤ�ن  
ر6$ص، و? $����ر !ل %+- �.ول دون +�وغ �0$�@ ، '$ث !�ن ا���ل ا����$�� 6$)/ 

��ن $)ط�/  أ!Lر$!ون �د$@ ا���ر�-  أن�F.�*�د، و!�ن ا� 6ص ا�ذي $�و�� ا����$م $�ز�@ �%ط 
4 . وأAF6*�، و�*� ��ط�+��*� �*�- �*� �%و���*� اXنا����$م  أ�+N+$��� ����$�*م، 

 

 

 
                                                           

1
  .  112، ص1990د$وان ا��ط+و�ت ا�.���$-، ا�.زا�ر، ،2ط ،وا���'�مأ�ول ا��ر���  :+N �ر!�را 

2
�� �ر�'� ا���'�م ا>((� :�'�د ��$د  ���  . 19ص،2005،��ر�� K ا����رف، ، ا�%�ھرة، ،1ط، أ(��ب �طو�ر درس ا��ر��� ا�ر�

3
  . 60، ص2002��ر،، �ر!ز ا�!��ب ��� ر، ا�%�ھرة، 1، ط�د�ل ا��ر��� ا�ر���� :�'�د ��د ز�0ول 

4
+د ا��.$د،  ��، 2007، ا�%�ھرة، ��ر،دار ا�4!ر ا��ر+� ، 1، ط��ن ا��ظر�� وا��ط��ق ا�ر����ا��در�س �� ا��ر���  :ا'�د ��ھر �ور '�ن،

  . 177ص
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 :ت ا��ر��� ا��د��� وا�ر�������زا -9   

1 :�ن ��$زا�*� ��$��
 

 . �و�$�*� ��.�?ت د$دة ��ط� ا'�$�.�ت ا�4رد •

 .و.ود ��ر ا�� و$ق وا ����*� �� ا��Lرة وا��رح •

•  �� .ا�1رادروح ا�����س +$ن  إ�Lرة���ل 

 .� �ط�ت و+را�� ���و-�ر+$- ا�4رد �ر+$- �'$'- �ن F6ل  •

 .+�.���@ وأ�ر�@ا���ل �� ر+ط ا�4رد  •

• -$ .�د$م روا+ط ا��داA- +$ن ا�1راد �ن F6ل ا���1ب ا�.��

 .���$- روح ا�+'ث وا?!� �ف �دى ا�1راد •

 .0رس ا?����ء وا�و?ء ا�وط�� �دى ا�4رد •

• - .ا���ل +روح ا�.��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  . 36ص، 2011، ا�%�ھرة، ��ر، ا�!��ب ا�'د$ث، دار 1، طوا���رات �Iط
ل ��د���اا��ر���  :��ط�- ���� ��.�،�'�د  �Fن 
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  :�*�� ا�
�ل   

ھذه ���ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- وا�+'ث ا�����ن �$*�، �ن F6ل ا��طرق إ��  �+�د درا��
وأھدا�*�، و!ذ�ك �ظ�ھرھ� �� ا��Fم، و!ذا �AF*� +���ر+$- ا����-، +�ض ا���4ھ$م وأھ�$�*� 

��@ �/ ا����$ذ T+��� -��6)��- أ���ذ ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- و����@ وطر$%�@ �� ا��در$س و
  ) .ا�طور ا���و�ط ( ھ%- �را�� �ن ا�

�Tن �� $�!ن أن أ����6@ �ن ھذا ا��4ل ھو أن ا��ر+$- ا�+د�$- وا�ر$�)$- )رور$- �'$�ة 
ا�4رد، وذ�ك ��دور ا�!+$ر ا�ذي ���+@ �� �!و$ن ا��واطن ا����N، �*� �ورة '%$%$- ��!س 

، وھذا �� وا?.���$- �ورة ا��.��/، و�رآة �ن ا���'$- ا��%�$- وا��6%$- وا�+د�$- وا��$��$-
$.�ل +دول ا����م �و�� اھ����� !+$را +*�، وذ�ك +.��*� ��دة إ.+�ر$- �� ا��دارس وھذا �ن أ.ل 

  .�'و ا�ر�A و�طو$ر ا�����م  ���$- 
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  :����د 


��ا���	ور  إ�دى ا�
	��ب����ر   	
������ ا��در�س �� ��	ل ا��ر��� ا��د��� و  ا�
ا�ر�	 ��، ��و ��س ��رد $�ل أو وظ�&�، �ل ھو $���� �#��م ��"روع  �م، و ��ذا ��ب 
 	���$�* ا��درس ��م .ل ا��وا�ل ا��ؤ,رة �� ا��در�س ��* ��
�* ���	���ن ��	 ���ر���	 و �&

	�  .���وغ ھد�3 �ن أ�ل ��	ء أ
	��ب �در�س وا �� و ا��درج �� �ط��/

ا��د�,� �: ا��و
: �	��&#�ل �� ,9,�  ا�
	��ب.ل  إ�*�&� ھذا ا�&#ل �8ت �	��طرق 
 �
أ
�وب ا��ط��ق ا�ذا��، ا;.�"	ف ا��و�3،و�ل : وھ�  أ;أ
	��ب �	#� ��و وع ا�درا

م  و ���د �� ا��در�س ھو �ث ا����9ذ $�* ا������ا���  ا�
	��با��".9ت، �	�@رض �ن ھذه 
�م ����ر���	دة إ�دا$�م  و ����� ��	ز�	
  .و�طو�ر 8درة ا��&.�ر �د��م را��م و��را��م وا.�
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I. /  ل�د�� :أ���ب ا�در�س إ

 

 :���وم ا�در�س -1

8رأه و أ�8ل $��3 ���&ظ3 و  أيدرس �درس �در�
	 ا�.�	ب أو ا�درس ": �ن ��ل  :��  - أ
3��&�."1

 

����ف ا���	رف  إ�#	لھو �/ل و ": �Fن ا��در�س"  Hachette" .�	 �	ءت �� 8	�وس 

  2".ا��ظر�� و ا��ط��/��

��  - ب�ا��ط� و  ���&�ذھو ���وع ا�����	ت ا��ر�و�� ا��� �� �ن $���� ا�����م و ا����م " :ا�ط
��د�د ا��دف ��دا و  إ�*$���� ا��در�س ������ ا�#�د �	$��	رھ	 ���	ج " "�ت" 8د "�3 

3".�3 �ن و
	Hل ,م ��&�ذ ا������ و �/و���	 �� ا���	��ا��ط� و�	 ��ط� إ$ط	ء
 

�ن أ�ل  ا�&ر#� �����9ذ �K	��ھو �"	ط �	ص �	��درس �/وم �3 �طر�/� ��ظ�� :"ھو أ� 	

4."�طو�ر 8درا��م �� ����ف �وا�ب ا���	ة ا��و���
 

 :���وم طر�!� ا�در�س -2

	�ا�طر�ق ا��� �
��د��	 ا����م �� �و#�ل ���وى ا����M أ,�	 �8	�3 �	������ " :�/#د �
، وطر�/� ا��در�س ��ذا ا����* �.ون ��	 �وا#&	ت ��ددة و ��.ن �ي ���م أن ا��������

�/وم �	��در�س �	�طر�/� أو ا�طراHق ا��� �رNب �� إ��	$�	 ���ث ���	
ب �: ���وى 
�
  5".ا��/رر ا�درا

 :ب���وم ا#�"و -3


�وب"أ
�وبا���ل و.ل طر�ق ���د ��و  ا�
طر �ن�	ء �� �
	ن ا��رب أن " :��  - أ�	� ، 
 ا�
�وب
وء، و ���3 أ
	��ب، و  أ
�وبا�طر�ق و ا�و�3 و ا��ذھب، �/	ل ا��م ��  

6".��/	ل أ�ذ �9ن أ
	��ب �ن ا�/ول أ�	��ن ��3:"�	�&ن
 

 

                                                           
1
  .279ھـ، ص 2004/1425ا�"روق ا�دو���،���ور�� �#ر ا��ر���،،�.��� 4،ط�'��& ا"�� ا%ر$��: ا����م ا�و
�ط   

2
 dictionnaire hachette ,Encyclopédiques ,2001,p638. 

3

.�در��، �#ر،1،ط����م ا�)�ھ+ *( ا�ر$�� ا$د)��: $&	ف $�د ا�.ر�م  Kرف، ا	ة ا���F"�� ،2005 16، ص.  

4
 florence Jacques, et autre enseigner, l’éducations physique au secondaire, 1

er
 éducation de Boeck université, 

France, mai 1998,p48. 
5
  S م ا�د�ن ��و�� $�د	ط$�ق: $#�
.�در��، �#ر،1،ططرق �در�س ا�ر$�� ا$د)�� $�ن ا)ظر�� واKء، ا	23،ص2006، دار ا�و�.  

6
  .17ص، �1994#ر ، ،ا�/	ھرةدار ا���	رف ،ر�� �و;ق، ، ا�ط��� ا�����ن ا%رب، ا'زء ا#ول: ا�ن ��ظور  
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��  - ب�ا��� �"��ل $�* ��رة  ا�Kراءاتا�
�وب ھو ���و$� �ن ا���	م و ا�/وا��ن و " :ا�ط
��/�ق ���و$� �ن  إ�*$���� ��ظ�� و ��دف  ا�
�وب�ط/�	 و �	��	�� �������� ��را�ط� 

	/�
1".ا�ھداف ���ن �
 

ھو  ا�
�وب"  :��ر�&	 #و��	 �/و�schopenhauer "3 "��ر�3 ا�&��
وف ا���	�� "و����	ور 
  ".ا�����ر $ن ا�روح


	نھو ا�����ر $�	 �� دا�ل   ا�
�وبأن " :" Nو��3"و�رى �K2".ا   


�	ذ أ
�	ذ�	ص �.ل ���م و �	��	�� ��@�ر �ن  ا�
�وب�ن �9ل ا���	ر�ف ا�
	�/� ����ن أن �.  

 :���وم أ�"وب ا�در�س -4

ھو  ������ ا��در�س أوا�.�&�� ا��� ���	ول ��	 ا����م طر�/� ا��در�س أ,�	ء �8	�3 "ھو 
ه $ن �Nره ا�ذ�ن �
��د�ون زا�ذي ����3 ا����م �� ��&�ذ طر�/� ا��در�س �#ورة ��� ا�
�وب


�� �	��#	Hص ا�"�#�� �����م	
  3".�&س ا�طر�/�، و�ن ,م �ر��ط �#ورة أ

أن أ
�وب ا��در�س ھو ا���ط ا��در�
� ا�ذي �& �3 ���م ": $�د S ا����دان إ�راھ�مو�رى 
ا�ذي ����3 ا����م �� �وظ�ف طرق ا��در�س �&	$��� ���زه $ن �Nره �ن  ا�
�وب�	،أو ھو 

� ا�
	��بو  و ���و$�  �ن ا�����	ت، ا�Kراءاتا������ن ا�ذ�ن �
��د�ون �&س ا�طر�/�، �
.ل �� ���و$�	 ��ط	 ���زا �
�وك ا����م �� ا��� �/وم ��	 ا����م أ,�	ء ا��در�س وھ� �"

  4".ا��در�س

 :ا#�"وبا�رق $�ن اطر�!� و  -5

 	�ا�طر�/� ا��� �
��د��	 ا����م �� �و#�ل ���وى ا����M أ,�	ء �8	�3 �	������ "�/#د �
ا��������، وطر�/� ا��در�س ��ذا ا����* �.ون ��	 �وا#&	ت ��ددة و��.ن �ي ���م ان �/وم 

���ث ���	
ب �: ���وى ا��/رر  إ��	$�	�	�طر�/� أو ا�طراHق ا��� �رNب �� �	��در�س 
�
  5".ا�درا

���و$� �ن ا�/وا$د و ا� وا�ط و ا�.�&�	ت ا��� �ؤدي ��	 طر�/� "ا�
�وب ��و  أ�	
ا��درس، أو ھو .ل �	 ����3 ا��درس �ن ا�ل �وظ�ف طر�/� ا��در�س �&�	��� ���زه $ن 

                                                           
1
  .105، ص 2008،دار ا��
�رة،$�	ن،1،طا�%"م *( �'�و�4ت: $زو إ
�	$�ل $&	�� و��	ل $�د ر�3 ا�ز$	��ن  

2
  .12،ص2007أم ا��وا�8،،دار ا��دى ، $�ن �����،1،طإ��را��'�� ادرس ا#�"و$(:���M  ر���  

3
  .154، ص 2011،دار أ
	�� ���"ر و ا��وز�:، ا�ردن،1، ط*( �در�س ا6'�����4ت أ���ب �%��رة:$د�	ن ا��د أ�ود��  

4
  .65،ص2005،�ر.ز ا�.�	ب ���"ر، ا�/	ھرة، �#ر ،1،طا�در�س و ا���7ر: إ�راھ�م $�د S ا����دان  

5
  S م ا�د�ن ��و�� $�د	ظر�� و :$#(  .23ا��ر�: ا�
	�ق،ص، ا�ط$�قطرق �در�س ا�ر$�� ا$د)�� $�ن  ا
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  1".ذا ا�
	س �Wن ا�
�وب �ر��ط �	��درس  و 
�	�3 ا�"�#��ا��در
�ن اV�ر�ن و$�* ھ

  2:��ث أن " .إذا و�ود �"	�3 .��ر ��ن ا�طر�/� و ا�
�وب " 

 .�ر��ط ��	 ��3ا�
�وب دا�H	 ���: ا�طر�/�  •

 .ا�طر�/� ���و$� أ
	��ب و ا�
�وب ���و$� 8وا$د و وا�ط •

 .ا�طر�/� أ"�ل �ن ا�
�وب •

  :أ���ب ا�در�س *( ا�ر$�� ا$د)�� و ار����9 أ)واع��"�ل  /- ∏

 :ا�$�:رة ب��ا#� -1

ا�را��� ا���	��H ا���	"رة،و  ا��@ذ��أ8رب �ن ا��ط��ق �: ا
���	ل  ا�
	��ب دهھ����ر 
�� ا��در�س، �ل �
��د�ون أ.,ر �ن أ
�وب  أ
�وبا���رة �
��د�ون أ.,ر �ن ا�����ون 

م ��&	وت �� �
�� ����� .ل أو ا�د �وا�ب ا���� ا�
	��ب�� ا�درس ا�وا�د، وھذه 
�ذا ��� �.�ل �� �	  ��  وء ��ط��	ت )�ا���ر��، ا�و�دا��، و ا��#ف �ر.(� ،

  3.ا������ ا�"	��� و ا���واز�� ��&رد

%رض ا�و�9�( وبأ�"( ا#�"وب ا#�ري  -1-1�$:( 

 :$�#�را�در�س  أ�"وبو�ف   -1-1-1

��/* �ن ��ن ا�
	��ب ا��در���� ا��� ا
����ت ��دة  ا�
�وبأن ھذا ": " ��رون �ور�س" �رى 
�م�	
4".$/ود �ن طرف ��ض ا������ن ا�ذ�ن �ر�دون أن �
�طروا 
�طرة �ط�/� $�* أ8

 

ا���89 ا���V ا���	"رة ��ن : " أن �وھرة أ
�وب ا��در�س �	��ر ھو " $دس ���د" ث �رى ��
  5.�ن �8ل ا�����م ا�����,�����م، و��ن ا;
��	�	ت ا��ر�� أو ا��وا�ز ا�����,� �ن �8ل ا اK"	رات

  5.ا�����م
  

  

  

                                                           
1
�د��A وطرا@ق ا�در�س:��
ن $�� $ط��     .343،ص2009،دار ا���	ھM ���"ر،$�	ن،1،ط ا�)�ھ+ ا

2
�د $�وم و�/��	ت ا��"	ط	ت ا��د��� و ا�ر�	 ��، �	��� ا��ر�� �ن ���دي، أم ا��وا�8، ���9رة *( �!��س طرا@ق و أ���ب ا�در�س:�را�ط �
�ود  �� ،

��: 21/03/2017.  
3
  .247، ص 2006،�ر.ز ا�.�	ب ���"ر، ا�/	ھر،�#ر،1، طد�)�����7 �در�س ا�ر$�� ا$د)�� وار����9: ���ود $�د ا����د $�د ا�.ر�م  

4  Piéron Maurice :pédagogie des activités physiques et du sport, édition revues EPS, pars, France,1992,P61. 
5

.�در��، �#ر،1، ط�و�و�4 ا#%�ب ا���رة: $دس ���د  Kء، ا	80،ص2007،دار ا�و�.  
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  1:���,ل �� :$)�� ا#�"وب ا#�ري.1-1-2

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا����م  8رارات ا���&�ذ
  ا����م  8رارات ا��/و�م

  :ا#�ري ا#�"وب���زات  - 1-1-3

  2:����ز ا�
�وب ا��ري ��	 ���

 .ا�#@ر ��	
ب�: ا����9ذ ��ذ  ا�
�وبا
��دام ھذا  •

 .��.ن ا
��دا�3 �: ا����د�Hن �� ��	ر
� ا���	رة •

 .��.ن ا
��دا�3 �� ا���	رات ا�#��� ��ل ا�
�طرة $�* �
	ر ا���ل •

 .��.ن ا
��دا�Z��#� �� 3 ا��ط	ء  ا�"	��H �� ا�&�	��� و ا��ط	ء ا�&رد��  •

  :�4وب ا#�"وب ا#�ري -1-1-4

  3:ا;�ري �	 ��� ا�
�وب�ن $�وب 

 .; �F�ذ ��ظر ا;$��	ر ا�&روق ا�&رد�� ��ن ا����9ذ •

 .; ��ط� ا�&ر#� ا�.	��� �� �"	ر.� ا�����ذ �� أ�ذ ا�/رارات •

�م ا�����ذ �� $����  •
 .ا�Kداع; �

 ):ا���ر��(ا#�"وب ا�در�$(  -1-2

 :ا�در�س $��در�ب أ�"وبو�ف  -1-2-1

8رارات  ��ض ا��	ذ�دا�� ��Z ا�ط9ب دورا ��"	ر.� ا����م ��  ا�
�وب����ر ھذا 
ا�ط	�ب  إ�*.	�� ا�/رارات ا�����/� ��ر��� �ط��ق ا�درس  إ$ط	ء��م �� ھذه ا�طر�/� ا�درس   إذ 

  (....) .و�/و��3 �ن دور ا����م �&
3 )  ا���ط�ط( �� ��ن ��/* 8رارات �� �ر ا�درس 

  :داء و��&�ذ 8رار �ن ا�/رارات ا�,�	��� و ھ�و ��ذا �#�Z ا�ط	�ب �
ؤو; $ن أ

ا��.	ن ا���#ص ��ط��ق ا���	رة، �ر��ب �ط��ق ا���	رة، ا�و 	ع ا���	
�� ��ط��ق 
 ،Z� رى، ا��و�رة أ	�ا��ر.� ا���	
ب �.ل  ا�K/	عا���	رات،ا�و8ت ا�&	#ل ��ن أداء ��	رة و�

  .ت��	رة، �دء �ط��ق ا���	رات، ا;���	ء �ن �ط��ق ا���	را
                                                           

1
  .، �ر�: 
	�ق�!��س طرا@ق و أ���ب ا�در�س ���9رة *(:�را�ط �
�ود  

2
  .86ص  2006، د�وان ا��ط�و$	ت �ن $�.�ون ، �زاHر،1،طأ���ب وطرا@ق ا�در�س *( ا�ر$�� ا$د)�� وار����9:$ط	 S أ��د  
"):�ط ا$د)( *( ا�!"�ل �ن ا�"وك ا%دوا)( *( او�ط ا�در�(: د8&ل ر"�د�ن  3  �Aد��            ، أطرو�� ���ل "�	دة دور $%ض أ���ب ا�در�س ا

  .72،ص 2012- 2011:،ا��و
م ا��	���- 3- ���د ا��ر��� ا��د��� و ا�ر�	 ��، �	��� ا��زاHر  �Nر ��"ورة، ا�د.�وراه
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و ا����م $��3 �/ط أن �/وم ���9ظ� ا����9ذ �� �ر��� ا��ط��ق دون إ#دار أ�� أوا�ر ��م  $ن 
  1.، ا��� 8د �/�ون ���	 �� �ر��� ا��/و�ما��ط	ء.ل �"	ط �/و�ون �3، و�#و�ب 

  :���,ل ��  :$)�� ا#�"وب ا�در�$( -1-2-2

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا�ط	�ب  ا���&�ذ 8رارات
  ا����م  8رارات ا��/و�م

  :���زات ا#�"وب ا�در�$( -1-2-3

  2:��دة ��	
ن ���	 ا�
�وب����ز ھذا 

 ��.ن ا
��دا�3 �: ���و$� .��رة �ن ا����9ذ •

• �
 .��ط� ا�و8ت ا�.	�� ���.رار و ا���	ر

 .ا�داءرا��� ��#��Z  �@ذ���و��ر  •

  :�4وب ا#�"وب ا�در�$( -1-2-4

  3:أھم $�وب ا�
�وب �	 ����ن 

 .أ��زة .,�رة إ�*���	ج  •

 .ا�&�	��� ا�د�8/�ذات ; ��.ن ا�
�طرة $�* �ر.	ت  •

 .��&�� ��دة �ول ��ك ا���	رة إ�*�F�ذ و�8	 طو�9 �د; �ن ا�درس .�	 ���	ج  •

 

1-3- ) ):$�و'�D ا#Cران( ا#�"وب ا�$�د

 

�$�دل ا�در�س ا#�"وبو�ف  -1-3-1�$: 

�طوة أ.,ر ��دا ��و إ$ط	ء ا�������ن �ز�دا �ن ا�/رارات ا����ذة �� $����  ھ�
8رارات ا��� ا��ذھ	  إ�* �	K 	��ا��در�س، ��ث �"	رك ا�����م �� ا�/رارات ا��ر��ط� �	��/و�م 

�� �ر��� ا���&�ذ، ����	 �	زال ا��درس ���&ظ	 �	�/رارات )ا��در���( �� ا�
�وب ا�
	�ق 
  .�ط�ط ���در�سا��ر��ط� �	��

                                                           
1
  .196-195، ص 2008، دار ا��
�رة، $�	ن، ا�ردن،1،طأ���ب �در�س ا�ر$�� ا�)�� وا��)�� و ار����9 :أ��د ���ل $	�ش  

2
�د��A 4"� دا*%�� ا6)'�ز دى ����ذ اطور ا��و�ط: �راح ��زة، �8/	ع �و��ق  �Nر  ، �ذ.رة ���ل "�	دة ا��	
�رأAر ا���دام $%ض أ���ب ا�در�س ا

  .26،ص 2015-2014:ا��و
م ا��	���-أم ا��وا�8 -/��	ت ا��"	ط	ت ا��د��� وا�ر�	 ��، �	��� ا��ر�� �ن ���دي���د $�وم و� ��"ورة،
3
  .100$ط	 S أ��د، �ر�: 
	�ق،ص   
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ا���	رة ا��ط�و��، ����د ھذا ا�
�وب $�* �/
�م ا����9ذ،.ل إ,��ن ��	،أ�دھم �/وم �Fداء 
ا�ر���� ��د  ا��@ذ���3 و �/د�م  اKر"	داتز���3 و �و��3  �داء�9ظ ����	 �/وم اV�ر �دور ا��

ا��ؤدي و (ان ا�دوار���	دل ا�����ذ.ل ��	و�� ���ؤدي ط�/	 ����	��ر ا��� �ددھ	 ا����م ,م 
  1 ).ا���9ظ

  :�&�د �� ����� ا��&	ھ�م ا��د��� و ا;���	$�� و ا��	ط&�� �� ��	ة ا����9ذ ا�
�وبھذا (....) 

  :�.و�ن $�89 ,9,�� $�* ا�".ل ا��	�� إ�*وھذا �ؤدي 

  

  2.ا��ؤدي               ا��را8ب               ا����م 

  

1-3-2-   ��($�G"وب ا#�����ا )  3:ا�$�د

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  -ا��ؤدي–ا�ط	�ب   8رارات ا���&�ذ
  -ا��را8ب–ا�ط	�ب   8رارات ا��/و�م

  

1-3-3- )  :���زات ا#�"وب ا�$�د

  4:إن ھذا ا�
�وب ����ز ��/	ط وھ�


Z ا���	ل أ�	م .ل ����ذ أن ��و�* ��	م ا��ط��ق •&�. 

 .ا�را��� �� ا�و8ت ا���	
ب ا��@ذ���&
Z ا���	ل �����م $�د .�&�� إ$ط	ء  •

 .و8ت .��ر �� ا����م إ�*; ���	ج  •


Z ا���	ل ���	ر
� ا�/�	دة �.ل ����ذ •&�. 

•  :
 .�� ��&�ذ ا�وا�ب �^�داع�����9ذ ��	ل وا

 

                                                           
1
�ر��7*( ر��ض ا#ط��ل �ن ��ل ا�ر$�� " �%"�م ا���رات ا#����� وار����9 : ��دي ���ود ���م ���د، أ��رة ���ود ط3 $�د ا�ر��م  ،  "ا


.�در��، �#ر،1طK$�، ا	ا�ط� 	ء �د��	217- 216،ص 2015،دار ا�و�.  
2
  .251، �ر�: 
	�ق ص د�)�����7 �در�س ا�ر$�� ا$د)�� ار����9:���ود $�د ا����د $�د ا�.ر�م  

3
  .�ر�: 
	�ق ،���9رة *( �!��س طرا@ق و أ���ب ا�در�س:�را�ط �
�ود  

4
  .114ص  $ط	 S أ��د، �ر�: 
	�ق،  
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 :ا�$�د( ا#�"وب�4وب  -1-3-4

1:�	 ���	دات �Wن �	 ��	ب 3��$، ���#�	 ��و ا;��/ �و�د أ
�وب �	ل �ن ا��/	Hص �	$��	ر أ�3 ;
 

 .#�و�� ا�
�طرة $�* ��&�ذ د�8 ا���	رات ا�ر�	 �� ا�����&� •

 .أ��زة و أدوات .��رة إ�*���	ج ا�
�وب  •

 .�.,ر ��3 ا���	8"	ت ��ن ا�������ن �ول ��&�ذ ا���	رات ا�ر�	 �� ا�����&� •

 .و ��&�ذ ا���	رات لا�".	�.,ر ��3 ا;
��	�� �	����م �ول �ل  •

 ..,رة  @وط ا���ل $�* ا����م  •

�م  ا���9ظ�ن ا���&ذ�نھ�	ك �ن ا�������ن  •H9ن طرف ز�� Z��#ون ا����/�� ; . 

 

  ):ا����م ا�ردي(  أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( -1-4

  :أ�"وب ا�در�س $��ط$�ق اذا�(و�ف  -1-4-1

�	 �".ل  ا�
�وب��9ظ �ن ا;
م ا�دال $�* ھذا 
أن ا�����م �ط�ق ا���	رة و ��	ر
 ا����,��8رارات ا��/و�م  ���ذ�ردي، و���/ق ��	 ھو ��دد �� �ط	�8 ا���.	ت ا��/و����،و 

  .ا��.	م إ#دار�� ا��/	ر�� و ا�� 	ھ	ة و ا;
���	ج و �	��	�� 

ا��	ذ ���: 8رارات ا���ط�ط �	#� �	��
�� ���و وع  ا�
�وب�.ون دور ا����م �� ھذا 
ا�درا
�، �� ��ن ���ذ ا�����م 8رارات ا���&�ذ ا�����/� �Fداء ا���ل، إ 	�� ا�* 8رارات 

  2.ا��/و�م

  :اذا�($)�� أ�"وب ا�ط$�ق  -1-4-2

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا�ط	�ب   8رارات ا���&�ذ
  ا�ط	�ب   ا��/و�م 8رارات

  :���زات أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( -1-4-3

  3: �ن ���زا�3

                                                           
1
���ل ا�%ر*( ��ل درس ا�ر$�� ا$د)�� و: إد�ر $�د ا��ور  ��ر7( و ا���ري و ا درا�� أAر $%ض ا���ب ا�در�س 4"� ���وى ا�%"م ا

  .61،ص 2010-2009:ا��زاHر،ا��و
م ا��	��� -زرا�دة - 
�دي $�د S اطرو�� ا�د.�وراه �Nر ��"ورة،،ار����9
2
  .200،�ر�: 
	�ق، ص��ب �در�س ا�ر$�� ا�)�� و ا��)�� و ار����9أ�: أ��د ���ل $	�ش  

3
  .�را�ط �
�ود، �ر�: 
	�ق  
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 .�و�ر ھذا ا�
�وب �ر#	 .	��� �����م •

 .ا;
�/���9 �� ا���ل و ا;$��	د $�* ا��&س •


�وب �رديطول ��رة ا����م ;ن أ�ذ ا�/ •F� ء �.ون	ط��ا Z��#� رارات و. 

  :�4وب أ�"وب ا�ط$�ق اذا�(-1-4-4

  :ا��ط��ق ا�ذا�� �	 ����ن $�وب 

�م •
 .$دم 8درة ��ض ا����9ذ $�* �/و�م أ�&

 ..,�رة أ��زة إ�*���	ج  •

�م * �#��Z ا��ط	ء�$دم 8درة ا����9ذ $ •
&�F�. 

  

  ):��9ن و ا6��واء�ا( أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( ا��%دد ا���و��ت -1-5

  :ا���و��تو�ف أ�"وب ا�در�س $��ط$�ق اذا�( ا��%دد  -1-5-1


�وب ا��.�ف، ��ث �	 ��� و��رفF� 	 ب �ؤذي أ��	ا�ذ.ر أن ا�ط �/�	
ز ھذا ا�
	��ب ا�
،��ث �ر.ز إ�.	�	�3ا���	رة ��
�و�	ت ����&�،و ان .ل ط	�ب �"	رك �� ا���ل �
ب 8درا�3 و 

  1.ھذا ا�
�وب $�* �را$	ة �وا�ب ا�&روق ا�&رد�� �دى ا����9ذ

  :ا�ط$�ق اذا�( ا��%دد ا���و��ت$)�� أ�"وب  -1-5-2

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا�ط	�ب   8رارات ا���&�ذ

  ا�ط	�ب   8رارات ا��/و�م

  :���زات أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( ا��%دد ا���و��ت -1-5-3

2:����ز أ
�وب ا��ط��ق ا�ذا�� ا����دد ا��
�و�	ت ��	 ���
 

ا�&ر#� �.ل ����ذ ����رف $�* �
�واه و8درا�3، .�	 أن ا���	�
� ھ�	 �.ون ��ن  إ�	�� •
 .ا�����ذ و�
�واه و ط�و�	�3 و ��
ت ���3 و ��ن اV�ر�ن

•  �

�و�	ت ����&� .ل و�/	 �/درا�3 و ا
��دادا���3ط� ا�&ر#� �.ل ����ذ ����	ر��. 

                                                           
1
�د $�وم و�/��	ت ا��"	ط	ت ا��د��� وا�ر�	 ��،�	��� ا��ر�� �ن ���دي،ام ا��وا�8، ���9رة *( �!��س �%"���� ا#):ط� ار����9:ر 	 �	�ك  ��،

��:31/10/2017.  
2
  .�ر�: 
	�ق ، ر 	 �	�ك  
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• �
 .�"	ر.� ���: ا����9ذ �� ا���	ر

 .ا�&روق ا�&رد�����م ��را$	ة  •

  :أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( ا��%دد ا���و��ت ب�4و-1-5-4

  1:�	 ��� ا�
�وب�ن $�وب ھذا 

�م ا����م أ�	م; �&
Z ا���	ل  •Hرا��8 ���: ا����9ذ $�د أدا��. 

 ..,�رة و�
	�	ت وا
�� أدواتأ��زة و  إ�*���	ج  •

 .�/�ل روح ا���	�
� ��ن ا����9ذ •

 .��ل�"�: روح ا���	طؤ �� ا� •

�ص ا)�س( أ�"وب ا�را'%� اذا���  -1-6*:(  

�را'%� اذا���$�و�ف أ�"وب ا�در�س  -1-6-1:  

 ���ذا��در��� و ��د ذ�ك  ا�
�وب�/وم .ل ����ذ �Fداء ا���ل ��&
3 .�	 ��  ا�
�وب�� ھذا 
  .�	 ��د ا��در�س ��&
3 أ� 	 8رارات

��	ك �/	ر�� ;��	ز ا�داء �: ور�8 ا���	�	ت و ا;
���	ج، أو ر
م �9#� $�د ا�داء ا�ذي �
  2.ا���	دل �.ون �/و��3 ��&
3 $�د ��ص $��3 أ
�وب����وا و�در�وا 3��$ .�	 �� 

  3:���,ل �� : $)�� أ�"وب ا�را'%� اذا���  -1-6-2

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا�ط	�ب   8رارات ا���&�ذ
  ا�ط	�ب   8رارات ا��/و�م

  

  :ب ا�را'%� اذا������زات و �4وب أ�"و -1-6-3

  4:�ن ���زات و $�وب أ
�وب ا��را��� ا�ذا��� �	 ���

  

                                                           
1
  .126$ط	 S أ��د،�ر�: 
	�ق، ص   

2

.�در��،�#ر ،،دار ا�1، طا�د�ل إ� طرق �در�س ا�ر$�� ار����9: �#ط&� ا�
	�Z ���د��ر�ت $�* �&	��،  K،ا	ء �د��	268،ص 2012و�.  

3
  .268ص :��ر�ت $�� �&	��،�#ط&* ا�
	�Z ���د، �ر�: 
	�ق  
 ،�ذ.رة ���ل "�	دة �	
�ر أAر ا���دام أ�"وب ا�در�س ا�$�د(، ا#�ري *( �%"م ���رة ا��و�ب *( 7رة ا�"�: ونا�د�ن، �و��"ب ھ	ر ر�د ب"و� 4 

    .35، ص2016-2015:،ا��و
م ا��	���-أم ا��وا�8 -،���د $�وم و�/��	ت ا��"	ط	ت ا��د��� و ا�ر�	 ��، �	��� ا��ر�� �ن ���دي�Nر ��"ورة
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  :���زات ا#�"وب -1-6-3-1

.ل ����ذ �� ا�#ف و �	��	�� �F�ذ ��و �را$� ا�&روق  إ�.	����
ب  �.ون ا�داء •
 .ا�&رد�� ��ن ا����9ذ

�م ا����9ذ�"��:  •Hو�م أدا/� *�$. 

 .�و��ر ا�&رص ����: ا����9ذ �Fد�* �د ��.ن �ن ا�وا�ب ا��ر.� •

 .إ 	�� ��د��ق روح ا���	�س �: ا�ز��ل و ا��"��: ����ل أ.,ر و�ذل  •

1-6-3-2- D$�4و :  

 .أداء ا�����ذ ا�وا�ب أ,�	ء ا��طFع �� ا���	ل ا�و8و •

 .$دم د�8 �/و�م ا�����ذ �ذا�3 •

 .��ذ �
ب ا�.�&�� ا��� ��	
����3ل ا��� •

 

  :�Iر ا�$�:رة ا#���ب-2


�&�دا;.�"	ف ��Fوا$3 ا��
�و�	ت ا�/	$دة �� ا��رم ا�������، وھذا ���� أن ا����م  ل��,� 
ا��در�س �Nر ا���	"رة و ا��� �
�: $�* ا�."ف و ا;.�"	ف و�ل ا��".9ت، ��ث  أ
	��ب�ن 

�م و8درا��م $�* ا���رك �� ا�&راغ، و ا;
���	ع �	
�F� م�أ��	 �و
: �دارك ا����9ذ و ��ر�

�� �ن �
و ا��".9ت ا��ر.��،أو ��	;ت �&رض �ن ا����م و��م  ا�
������Hم ا��ر.�،و ��م �


��، و أي �ل $/��9 ���".�� ����ر ا�& إ$ط	ءھم	�� 	�ر#� ��ل ھذه ا��".9ت .�&�	 �رو�
Z��#.1  


�نو ��.ن ��د�د أھم أ
	��ب ا��در�س �Nر ا���	"رة �� ا���#ر�ن �Hن ا�ر���	ا��:  

2-1- D'و�  :أ�"وب ا�76:�ف ا

  :ا�در�س $��76:�ف ا�و'D أ�"وبو�ف  -2-1-1

أ
�وب �Nر ��	"ر �� ا������ ا�������� ��م ��W@	ء �,�رات �ر.�� �ن ا����م �����	 ا
��	�	ت  "ھو
  2".�ر.�� �ن ا����م �
��د�	 ��ض ا�����	ت ا��/��� و ا���رات ا�
	�/� ��و#ول �_داء ا�
��م

  

                                                           
1
  .261،�ر�: 
	�ق،ص د�)����7 �در�س ا�ر$�� ار����9: ���ود $�د ا�.ر�م  

2
�ر7(ا�76:: �
��� ���ود وا��  �ر7( و ا6$��7ر ا���ل ا���ري و اJدراك ا�،دار 1، ط�ف ا�و'D و �در�س ���رات ا7رة اط�@رة و أAرھ� 4"� ا


.�در��، �#ر،K$�، ا	ا�ط� 	ء �د��	14،ص 2006ا�و�.  
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2-1-2- D'و�  :$)�� أ�"وب ا�76:�ف ا

  1:���,ل ��

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  ا���ط�ط 8رارات

  ا�ط	�ب -ا����م   8رارات ا���&�ذ
  ا�ط	�ب -ا����م   8رارات ا��/و�م

 

  :أ�"وب ا�76:�ف ا�و'Dزات و�4وب ��� 2-1-3

  2:�ن ���زا�3 �	 ���

• ����� ���	".�
 ."@ل ا�ط	�ب �� $���� ا

 .����� ا���89 ا;��	��� ��ن ا�ط	�ب و ا����م �ن �9ل $���� ا;.�"	ف •

 .$���� ا��&.�ر و ا;
�/#	ء و ا;.�"	ف ����� •

• �
 .����� ا�#�ر �.ل �ن ا�ط	�ب و ا����م $ن طر�ق ا���	ر

   :ا�
�وب�ن $�وب ھذا 

 .��ط` أو �
�@رق و�8	 طو�9 �����م •

 .�#�ب أ��	�	 ��ل ا����9ذ �.�"&ون ��ض ا��/	Hق و ا����و�	ت •

 .ا��درس ذو .&	ءة $	��� إ�*���	ج  •

7�ت( ا���7ر ا��:%ب أ�"وب  -2-2:��ل ا:(  

7�ت أ�"وبو�ف  -2-2-1:�  :ا�در�س $�ل ا

 �ن أ
	��ب ا��در�س ا��د�,� ا��و�3 و ��ط�ب ا���ث و ا��و�3 و  ا�
�وب�د�ل ھذا 
ا��
	ؤل ا���	ء، و � : ا�����م أ�	م 8 	�	 "	��� و ��/دة ���	"* ووا3�8، و�"��3 $�* ا���ث و 

ن �وا8ف $/��� �.ر��، وذ�ك ��د ��ظ�م ا���ل ا���	$� و �و��ر ا�"روط �د��3 ���&.�ر و �.و�
  3.ا�9ز�� ;��	ز ا���ل و�ل ا��".��

  

                                                           
1
  .، �ر�: 
	�ق���9رة *( �!��س طرا@ق و أ���ب ا�در�س: �را�ط �
�ود  

2
  .�را�ط �
�ود ، �ر�: 
	�ق  

3
  .22،ص2006، دار ا���دو���، ا��زاHر،1، ط$�داIو'�� ا�در�س $���7ءات:�	�� �ر�د  
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3�F� وب �ل ا��".9ت�
�".�� �,�ر اھ��	م ا�ط��� و  إ,	رةطر�/� �/وم $�* : " .�	 ��رف أ
�وي ا���	ھ�م و��,ل ��	�	��م و�د���م إ�* ا��&.�ر و ا�درا
� و ا���ث �� �
1.�ل ھذه ا��".���

 

7�ت -2-2-2:� :$)�� أ�"وب �ل ا

  ا�/رار ���ذ  ا�/رارات
  ا����م  8رارات ا���ط�ط

  ا�ط	�ب   8رارات ا���&�ذ
  ا����م -ا�ط	�ب  8رارات ا��/و�م

 

7�ت -2-2-3:�  :���زات أ�"وب �ل ا

  2:�ن ���زا�3 �	 ��� 

 .�"��: ا�ط9ب $�* ا���ر�ب و ا;
�/9ل •

 .$�د ا�ط9ب ا�Kداعو ا�/درة $�*  ا��&.�ر�����  •

 �"��: ا�ط9ب $�* ��ر�� �&	#�ل ا��ر.� •

 .��ط9ب أ�"ط�ا��
	ھ�� �� �/د�م ��رات و  •

7�ت -2-2-4:�  :�4وب أ�"وب �ل ا

3:�ن $�و�3
 

 .ا����م ا���زة وا���رة ا�وا
�� و ا�"�#�� ا�/و��  إ�*���	ج  •

 .�و * إ�*ان �م �ط�ق ��رص ���ول ا�&#ل  •

�	، ���ل ا�����م 
���	 �� ا���	8"	ت�.ن ا����م �/��	 �م  •� 	��. 

 .ا�����م ا� ��ف �"�ر �	��رج و ���ش دوره •

  
  
  
  
 

                                                           
1
  .54، ص 1992،ا��.��� ا�وط���، �@داد، ا��راق، 1،طأ�ول �در�س ا�واد ا6'�����4: "	.ر ���ود ا���ن و آ�رون    

2
  .�را�ط �
�ود، ا��ر�: ا�
	�ق  

3
7�ت 4"� �)��� ا!درة 4"� ا :$زة �	�ر $�د ا��ز�ز $ط��  :� �7ري �"��ذات���7ر ا6$�*�4"�� ا�در�س $�L"وب ا:رح و ا%رض و أ�"وب �ل ا

  .84، ص��2003 ��وان، ا�/	ھرة، �#ر، ، .��� ا��ر��� ا�ر�	 �� ����	ت، �	��Nر ��"ورة ، أطرو�� د.�وراها�ر�"� ا6$�دا@��
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	� ا�����  
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III./  ب�  :*( ادرا�� ا����د��ا#��

 : )م ا�رديا���� (أ�"وب ا�ط$�ق اذا�(  -1

 

1-1-  :در�س $��ط$�ق اذا�(�و�ف أ�"وب ا

ا��ط��ق  أ
�وب����م ا�����ذ أن �ؤذي 8رارات ا���&�ذ .�	 ھو ��دد ��  ا�
�وب�� ھذا 
، ,م ���ذ 8رارات ا��/و�م ��&
3، وھذا ا�
�وب �ن ا��وا�ل )ا��در���(��و��3 ا��درس 

��
	
ا��� �
	$د $�* �را.م ا���رات و ا;
�&	دة ���	، ��ث ��ط� ا�&ر#� ������م  ا�
��ل �ن �9ل ا
��دام ور�8 ا����	ر .��ك ���
ن �ن أداء ا;$��	د $�* �&
3 $�د أداء ا�

�ل ���&.�ر أو ا;��/	ل ���ل �د�د .�	 أن ��د ا�� �	�داء ا���ل ��#��Z ا��ط	ء أو ا;��&	ظ
  1.��دث أ,�	ء ا�داء ��.ن ��9ظ�3 ��3 ��ط� #ورة وا �� ��	 �� ا�داء و ھذا ا�
�وب

  :�ط$�ق أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( -1-2

  :Cرارات ا��ط�ط -1-2-1

 ��
����ر ا��درس ھو ا��
ؤول $ن ا��	ذ ���: 8رارات ا���ط�ط �ن �9ل ا�$�	ل ا���	
  .و�#��م ور�8 ا����	ر ا��� �
��د��	 ا�����م

  :Cرارات ا�)��ذ -1-2-2

وNرض  ���: ا����9ذ �ن �و�3 ,م �/وم ��/د�م ا���ل �ن �9ل "رح ا�@رض �ن ا�
�وب
  :���وى ا��	دة وا�طر�/� ا��
��د��،��ث �/وم ا����م �ـ

ا
��دام  إ�* �	K 	��ا�&ر#� �.ل ����ذ ����ل ��&رده  إ$ط	ء"رح دور ا�����م �ن ��ث  -
 .أدا3Hور�8 ا����	ر ا��و��3 ا�ذا�� و ��
�ن 

ر�8 و.�&�� ا
��دا�3 و أدا��3Hد �و �Z .�&�� ا���&�ذ ������م �/وم ا��درس ���9ظ�  -
 .ا����	ر ���و��3 ا�ذا��

ا
��دام  إ�* �	K 	��،�&�ذ ��	ءا $�* ا������	ت ا�
	�/���دأ ا����9ذ �� ا��	ذ 8رارات ا�� -
  2.ا��ط��ق �	��و��3 ا�ذا�� و ھ�	 �� Z ا;
�/���9 �� ا��	ذ ا�/رار أ
�وب

  :Cرارات ا�!و�م -1-2-3

  .ا���	
ب �	�K/	عو��م $���� ا��/و�م �ن �9ل ا
��دام ور�8 ا����	ر ���ث �ؤدي .ل ����ذ 3��$ 

                                                           
1
�د��A طرق �در�س:�	�د ���د ا��"�وش    .38،ص 2012،�.��� ا�����: ا��ر��،$�	ن،ا�ردن،1،طا�ر$�� ا

2
�د��A *( ا�در�س ( ا#���ب$�ث *:ھ	"م و آ�رون أ��د ����    .18/10/2010 :، .��� ا��ر��� ا�ر�	 ��، 8
م ا���	ھM ا��در�س، ا��زاHر ��ا
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��b� 	/و��.ن ��د�د دروس ا��درس �� 8رارات ا��/و�م و�:  

 .���و��3 ا�ذا�� ر��9ظ� أداء ا�����م و.�&�� ا
��دا�3 �ور�8 ا����	 -

را��� �� ��	�� ا�درس ��و �Z ا��/	ط  �@ذ���
	$دة ا�����م $�د ا��زوم و إ$ط	ء  -
1.ا�������� ا��	#� �	�داء

 

 :ا#�"وبا�ر�$ط� $دور ا��%"م *( ھذا  ا#ھداف -1-3

 .ا�را��� ا��@ذ��ا;$��	د $�* ا��&س ��  •

 .ا
��دام ا��ط	�8 ا��ر���� ��.	 �_داء ���
ن ا�����م �ن أدا3H ����� ا���	ر
� وا��.رار •

  2.ا��و و$�� و ا�#�را����� �	��	�� و  •

  :أھ��� أ�"وب ا�ط$�ق اذا�( -1-4

 .$�* ا��&س �� ا��	ز �	 �ط�ب ���م �9$��	د���Z ا�������ن �ر#	 .	���  •


��W� Z	�� ا�و8ت �K/	ن ا���	رات �ن �9ل �.رارھ	 $�د $دم �ط	�/� ��&�ذھ	 ��"روط  •�
 .ا�واردة �� �ط	�8 ا���.	ت ا��/و����

 .$�* ذا�3 ا;$��	د�"��: ا�����م $�*  •

�م�زداد ,/� ا�������ن  •
&�F� م�3.�ن ��ط�ق �����م �
 

 

2- D'و�  :أ�"وب ا�76:�ف ا

) ا��ر( ا;.�"	ف ا��و�3 و ا;.�"	ف ا����دد : �و$�ن وھ�	 إ�*��/
م أ
�وب ا;.�"	ف 
: �رك ا�ط	�ب �دون و�ود  وا�ط ��ذه ا��ر.� �,9) ا��ر(و��	 �ؤ�ذ $�* ا;.�"	ف ا����دد 

�	 ��	 8د ��
�ب �� $دم ا�و#ول ���دف ا��ط�وب ����	رة،ذ�ك �Nي طر�/�  �رF� ب�	رك ا�ط��

وف أر.ز $�* ا;.�"	ف ا��و�3 )� ���
����ددة ،وا�ذي �/دم ��3 ا����م ا��داHل ا)و وع ا�درا

  4.�ر#� ��ر���	 ����	 ��* ���.ن �ن ��د�د ا�� ل �ن ا��ر.	ت و��ط� ا�ط	�ب

2-1-D'و�  :و�ف أ�"وب ا�در�س $��76:�ف ا

����د أ
�وب ا;.�"	ف ا��و�3 $�* �وع �ن ا��&	$ل ا�&.ري ��ن ا�����ذ و ا����م،��ث 
أي 
ؤال ا����م -طرح أ
��H  ���	��� $�* ا�����ذ �/	���	 ا
��	�� �ر.�� �ن ا�����ذ�/وم ا����م �

���	��8 �ن ا����م �
�د$� ���و$�  أ
��Hو ���و$�  -�
�د$� ا
��	�� وا�� �ن ا�����ذ
                                                           

1
�د��A:�	�د ���د ا��"�وش    .39، �ر�: 
	�ق، ص طرق  �در�س ا�ر$�� ا

2
  .200،�ر�: 
	�ق،ص أ���ب �در�س ا�ر$�� ا�)�� وا��)�� و ار����9: أ��د ���ل $	�ش  

3
  .�200ر�: 
	�ق، ص : أ��د ���ل $	�ش  


	�ق، �ر���9رة *( �!��س طرا@ق و أ���ب ا�در�س: �را�ط �
�ود  :�. 4
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 ��	�ا
��	�� ���ر $ن ا.�"	ف ا��دف ا��ر.� ا���	�H،و  إ�*ا
��	�	ت �ن ا�����ذ �ؤذي �� ا��

ل  ا�
�����Hو$� �ن  ن �/وم ا����م �W$دادھذا �
��زم أ�
�8ل �دا�� ا�درس ���ث �.ون ھ�	ك �

  1.��/�ق ا��دف ا���	�H إ�*�ؤذي  ا�
����H ھذه 


ك أنإن أ� ل 
��ل ����م أي "�ء ھو : " "ploya" ��ث �/ول �و��	 &�� 2."�.�"&3  

  :ا�76:�ف ا�و'D أ�"وب�ط$�ق  -2-2

  :Cرارات ا��ط�ط -2-2-1

��م ��د�د ا��و وع ا�درا
�  ��	ءا $��3 ��دد  ���و$� أ
��H �و�3 ������م �	��درج �.�   

	$د  $�* ا.�"	ف ا��ل،.�	 أن .ل 
ؤال ���* $�* ا;
��	�� ا��� ��م ��/�/�	 �� ا��طوة �

�/�	
�/وم ا�#����  ا�K	�� إ�*ا��	ط�H و ا�و#ول  ا�K	��W� ،ذا و�د أن ا�����ذ 8ر�ب �ن ا�
ا�#����، ��ث  ا�K	�� إ�*ا��	ط�H وا�و#ول  ا�K	��أ
��H أ�رى �� ��ق ا��درس ��#��م 

�ؤذي ا;
��	�� وا�دة �/ط و$�و�	 �ظ�ر ھذه ا;
��	�	ت ا��"�/� م �رد آ�ر، وھ�	 ��ب $�* 
  .إ 	��ا�#���� �ن �9ل 
ؤال  �^�	��ا��درس أن �وا�3 

  :Cرارات ا�)��ذ -2-2-2

أ
��H �.����� �� �	��  وإ$ط	ء ا�
���Hن �8ل ا����9ذ و��م �را���  ا�
��Hط��ق و���	 ��م �
������م،���ث �.ون ا��دف �د�ل  ا�K	�� إ$ط	ءا��/#ودة و ��ب �را$	ة $دم  ا�K	��ا;���	د 

  3.ا;.�"	ف

  :Cرارات ا�!و�م -2-2-3

��دث 8رارات ا��/و�م $�د�	 ���/ق ا�@رض ا��ط�وب،  و��م ا��و8ف ا�������، و��3 ��ط� 
 ا��@ذ�� إ$ط	ءا�را���  �� .ل �طوة �� $���� ا;.�"	ف و ��/�ق و �	��	�� 
ر$�  ا��@ذ��

  4.ا�را��� �
	$د $�* ا�&�م و ��ز�ز ا;
��	�� ا�#����

  

  

  

                                                           
1
،دار ا�و�	ء �د��	 1،طأ���ب �در�س ا�ر$�� ار����9 و اذ�7ءات ا��%ددة: ��
ن درو�ش ��ص،$�د ا��ط�ف 
�د 
	�م ���وص  


.�در��،�#رK$�،ا	21،ص2013ا�ط�.  
2

.�در��، �#ر،1،ط�و�و�4 ا#%�ب ا���رة: �#ط&* ا�
	�Z ���د  K$� ا	ا�ط� 	ء �د��	80،ص2007،دار ا�و�.  

3
  .42-41�	�د ���د ا��"�وش،�ر�: 
	�ق،ص  

4
  .148،ص 2008،دار ا�&.ر ا��ر��، ا�/	ھرة،�#ر،2،ططرق ا�در�س ا�ر$�� ار����9:ز��ب $�� $�ر،N	دة �9ل $�د ا�.ر�م  
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2-3- �  :و'D)�وذج ا�در�س $�L"وب ا�76:�ف ا


��( ا�و,ب �ن ا�,�	ت –ا���	رة *	
 ):�ر.	ت أ

�وم ا�و,ب •&�: 


��ا�و,ب �ن ا���	رات ا��ر.��  	
  .ا;��/	��� ا�
  

 :طر�/� ا�داء •

 .ا���ف إ�*,م  ا��	م إ�*�ر��� ا�ذرا$�ن �ن ا���ف  -1

 .ا;ر�/	ء �	�/د��ن ��	 و ا���وط $�* ا�/د��ن -2

 .�ن �	طن ا�/دم �: ,�� ا�ر.���ن ا��	���.ون ا���وط ��&� $�* ا��زء  -3

 :و : �داHل و ا�و ��	ت ا��	ط�H �� ��� ا�طر�/� ا�#���� ��و,ب :ا��داHل •

 .و8وف ا�و,ب �� ا��.	ن �	�/د��ن ��	 -1

 .أ�	�	و8وف ,�	ت ا�و
ط ا�و,ب  -2

 .و8وف ا�ذرا$�ن أ�	�	 �: ا�و,ب �_�	م -3

 -ا�و,ب �_�	م -و8وف ا�ذرا$�ن �	��	 -4

 .��	 ا�و,ب �_�	مو8وف ,�� ا�ر.���ن �	 -5

 .ا��	م إ�*,م ا�و,ب  ا��	م إ�*و8وف ,�� ا�ر.���ن ,م �ر��� ا�ذرا$�ن �ن ا���ف  -6

 .�/وم ا�ط	�ب ���ر�ب ���: ا��داHل ا��/د�� �ن ا����م -7

8-  	�ط��	 (	�� أ��د �
 إ�*�
Fل ا����م ا�ط	�ب أي �ن ھذه ا��داHل �
�ط�: ا�و,ب �
 ).6(م ا�وا�ب ا�#��Z ھو ا�ر8

�ذ�ك ��ب $�* ا����م أن �و Z )  03(دون �,	ل ا��ر.� ر8م �ب أو أ.,ر �ؤر��	 ط	 -9


�وب ��ط/� و $�ل �/�: �ن �9ل ��ل ) 06(أن ا�طر�/� ر8م F� ����#ھ� ا�

و�رة أطول ) 03(�/وم ا�ط	�ب �رة �طر�/� ر8م :ا�ط	�ب �� $���� ��ر�ب �,	ل

  1.����* ��ط� ا�ط	�ب �ر#� ����ر�ب

��%"م *( ا6دور ا�%"م و ا -2-4D'و�  :�7:�ف  ا

 أ
���Hو�3 و���ر �����9ذ، �"���م $�* ا���ث و ا��/#� و ا;.�"	ف �ن �9ل �وا8ف أو 
  .�.ر�� ���دى �&.�رھم و��,�م $�* ا���ث و ا���9ظ�

                                                           
1
�د ا�وط��� أ,�	ء ا��"ر، ،��ر
� �.��� ا���ك 1، طأ���ب ا�%"�م *( ا�ر$�� ا$د)��: ر"�د �ن $�د ا��ز�ز أ�و ر"�د، �	�د �	#ر ا�
�ر  �

  .78،ص 2012ا�ر�	ض،



أ����� ا���ر�                                                                              :ا�
	� ا�����  

 

 

 
58 

  1 :��ث ��.ن ��د�د دور ا����م و ا�����م �� ا;.�"	ف ا��و�3 $ن طر�ق ا��/	ط ا��	���  

  :ا�%"مدور  -2-4-1

��د�د ا��&	ھ�م ا������ و ا���	دئ ا��� 
��م �����	  و طر��	 �� #ورة �
	ؤل او  •
��."�. 

 .ا�درس ���&�ذا��واد ا�������� ا�9ز��  إ$داد •

#�	�N ا��".�� $�* ھ��H أ
��H �ر$�� ���ث ���� ��	رة �رض ا�&روض �دى  •
 .ا�������ن

 .ا������ون &�دھ	 �
�و ا���	رب ا;.�"	��� ا���  ا��"ط���د�د  •

 .�/و�م ا�������ن و�
	$د��م $�* �ط��ق �	 ����وه  �ن �وا8ف ��دة •

  :دور ا�"��ذ -2-4-2

�"ط �� ا������ ا��������،و ����ل �	��	 �ن �
ؤو��� ����3، ��ث �و�ر ا����م �3 ا��واد 
ا�&ر#� �3 ;.�"	ف  �K	���.� �."ف ا��ل، و ��ظم ا��	دة ا�������� ��&
3 �����  وا�دوات

  .ا��89	ت ا�.	��� ��ن أ�زاء ��ك ا��	دة

2-5- D'و�  :أھداف أ�"وب ا�76:�ف ا

أر��� أھداف ا�� �����م �	;.�"	ف ا��و�3 وھ� " bell "�ل " �/9 $ن " ��دي $ز�ز" ��دد 
  2:$�* ا���و ا��	��

 ا��"ط� ����م ا������ون �ن �9ل ا�د�	��م �� دروس ا;.�"	ف ���ض ا�طرق و •
�م
&�F� ء �د�دة	ا� رور�� ��."ف $ن أ"�. 

���� $�د ا�������ن ا��	ھ	ت و ا
�را���	ت �در����،��.��م ا
��دا��	 �� �ل ا��".9ت  •
 .و ا;
�/#	ء و ا���ث


	$د دروس ا;.�"	ف ا�������ن $�* ز�	دة 8درا��م $�* ����ل و �ر.�ب و �/و�م  •�
 .ا����و�	ت �طر�/� $/���9

ا���	م ا�������� و ا�"�ور �	����� و��/�ق ا�ذات  إ�*ا���ل :��&�زات دا���� �,لھ�	ك  •
ا.�"	ف �	، وھذه ��&ز ا�������ن $�* ا����م �#ورة أ.,ر ��	���  إ�*$�د ا�و#ول 

 .و.&	ءة أ,�	ء 
�ر ا�درس

 

                                                           
1
��د��	  	ءدار ا�و�،1، طا���رات ا�در���� وا�در�ب ا��دا)( *( 9وء اواC& ا�%��ر "�ر$�� ار����9: $�د S $�د ا����م ���د، ر�	ب $	دل ��ل  


.�در��،�#ر،K$�، ا	172،ص 2011ا�ط�.  
2
  .299ص ،2004ا�/	ھرة،�#ر، ،،�.��� ا;���و ا��#ر��1،طا�%"�م و أ���ب ا�%"ما��را�'��ت : ��دي $ز�ز إ�راھ�م 
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	� ا�����  
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7�ت( أ�"وب ا���7ر ا��:%ب  -3:��ل ا:(  

7�ت -3-1:�  :و�ف أ�"وب �ل ا


	$دة ا�������ن $�*  �أ
�وب �ل ا��".9ت �ن ا�
	��ب ا�� ��د� �� 	�أ,�ت ��	���
  . ا.�
	ب ��	رات ا��&.�ر ا����� و����� 8درا��م $�* �وا��� �وا8ف ا���	ة ا�����&�

�م ���".�� و �.ون  ا�
�وبو �/وم ھذا �
$�* �رور ا�������ن �� �طوات ����� $�د درا
ھو دور ا��و�3 ا��ر"د ��������ن و �ط�ق $�* ھذا ا�
�وب  وبا�
�دور ا����م �� ھذا 

  1.أ� 	 ا�طر�/� ا������ �� ا��&.�ر

�ل   �	
��دامإن دور ا�����م �� ا.�"	ف ا���ر�� ": �رو�و" و ھذا �	 ��&ق أ� 	 �: رأي 
  2".ا��".9ت �ز�د �ن ��3��#

أ�ن �.ون  �در�
��ھو طر�/� : "أ�	 �.ري  �
ن ر�	ن ��رى أن أ
�وب �ل ا��".9ت

�وى ا�ط���،و ا��ر��ط� �	��	دة �� ��
�	 ���درس ا�دور ا��	م �� ا���	ر ا��".�� ا���	��

	��م �� ����Nم ور�
  3." ا�درا
�� و $ر �	 �� ; #ورة �,�ر ��	

7�ت( �ط$�ق أ�"وب ا���7ر ا��:%ب -3-2:��ل ا:(  

  :Cرارات ا��ط�ط -3-2-1

  :ا��درس �
ؤول $ن و : ا�/رارات ا��	��� �� أ
�وب ا��&.�ر ا���"�ب

 .)���	ز - أ��	ب -أ��	ب ا�/وى( �و وع ا�درا
� ا��	م  -

 ).ا�د�ر�� ا��	���(ا��و وع ا��	ص ا�ذي 
�.ون ��ور ا�&/رة ا��&ظ��  -

$د�دة و ��"���  ا
��	�	ت�#��م ا�
ؤال أو ا��".�� �� #ورة �&ظ�� ��ط�ق ا���ث $ن  -
 .ول ��&ر$�$دة �� إ�*دي و �	��	�� �ؤ

  :Cرارات ا�)��ذ -3-2-2

ا��داHل،و$�د  إ��	جو���	 ��	طب ا��درس ا����9ذ �".ل ھذا ا�
�وب، و رورة ا���ث و 

�� �� ��	ل ا��و وع ا�درا
� �ن ا�درس ������ذ ، ���ذ ا������H8رار  ذ$رض ا��".9ت ا�ر

ا���ول ا���"��� ا����H9، و ا��� ��,ل ا��و وع ا��	ص ا��.�"ف ���دأ �� ا���ث $ن ا���ول 
و ����رھ	 �ن �9ل ا;
��	�	ت ا�وا��8 �� ا���	�� ���ذ ا�����ذ ا�/رار $ن ا����M ���".9ت 

                                                           
1
  . 172،ص 2013، دار ا��
�رة،$�	ن، ا�ردن، 3، طا�در�س ا�%�ل: $&ت �#ط&* ا�ط�	وي  

7�ت: $�د ا��.�م ا�
�وم  2:�  .10،ص53،2001، ���� ا���F، ا��دد ا���7ر و�ل ا
3
  .249،ص 1984،$	�م ا�.�ب ���"ر،  ا�/	ھرة،�#ر 3، طو أھدا*Dا�در�س :�.ري �
ن ر�	ن   
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	� ا�����  
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��ر �	 ا���	�H، و �/در ا��درس  $���� ا;
�."	ف و ��.ن أن  ��/�ل ا���ول ا���"��� ا��� 
  1.ا�����ذ

  :Cرارات ا�!و�م -3-2-3

،و �	��	�� #���� $ن ا��,�ر إ�	����.ن ������ذ أن �درك ا
��	��3 ا��ر.�� ا��� �".ل 
أدا3H، وھذا ��و8ف $�* ط���� ا�داء، ھل  ������ل ا��".��، و�ن �/وم �&
3 �ن �9ل ��ر�� 

�ل ا�/�	س، أم �#�ب $�* ا�����ذ ا��.م $��3، و�� ھذه ا��	�� 
وف ����د $�* ��9ظ� 
ھو 
  2.أن ����د ا�����ذ $�* �&
3 �� ھذا ا��/و�م ا�� لا��درس، و �.ن �ن 

7�ت -3-3:�  :)�وذج ا�در�س $�L"وب �ل ا

  3:ا�"�3 ر�	 �� ا���	ب�� أ� ل �,	ل �ط��/� 

�� � : ا�����ذ �� �وا8ف و �".9ت �ر.�� ��ط�ب ��3 ا��&.�ر و ا��/د و ا���	ر ا��ل �
�ن ��ن $دة �داHل، وھ�	 �ظ�ر ا�&روق ا�&رد�� ��ن ا����9ذ �� ا.�"	ف ا��ل،�.ل ����ذ �/دم �9 

  :"�3 ا�ر�	 �� ھ� ا���	ب$دة ��ول ��".�� �ر.�� وا�دة وا��,	ل $�*  أو

 .�� ا���ر�رات ا��"رة�� •

 .��س ا�ز��ل �� ا��ر�: •

 ز��ل"د ا� •

 .ا�e...�ط	ردة ا�داHرة •

7�ت أ�"وبا�در�س $��76:�ف ا�و'D و  أ�"وبا�رق $�ن  -3-4:��ل ا: 

ا;.�"	ف ا��و�3 ا����م ھو �ن �/دم �داHل ا���	رة، و�.ون ا�ط	�ب  أ
�وبأ�3 ��  •
�ل ا��".9ت ��ن دور  أ
�وبا;.�"	ف �	 ھو أ� ل �ن ��ن ھذه ا��داHل، أ�	 �� 

 �� .أو طر�/�3 �� ��&�ذ ھذه ا���	رة �دا3Hا�ط	�ب �/د�م ا��داHل ا��"	�

���دى 8درا��م ا��/��� و ��3  $�* ".ل 
ؤال ���ر)ا���	رة(أ�	 ا����م ��طرح ا��".��  •
4.��	ول .ل ط	�ب أن ��د ا��ل ��ذه ا��".��

 

 

 

                                                           
1
  .45�	�د ���د ا��"�وش ، �ر�: 
	�ق، ص  

2
  .24،�ر�: 
	�ق، ص �� ار����9 و اذ�7ءات ا��%ددة$أ���ب �در�س ا�ر:��
ن ���د درو�ش ��ص،$�د  ا��ط�ف 
�د 
	�م ���وص  

3
  .�36راح ��زة ، �8/	ع �و��ق، �ر�: 
	�ق، ص   

4
  .، �ر�: 
	�ق���9رة *( �!��س �%"���� ا#):ط� ار����9:ر 	 �	�ك  
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7�ت أ�"وبا%�"�� ا�7ر�� *(  -3-5:��ل ا:  

  1:��.ون �ن 

و�.ون $�* ".ل 
ؤال أو �".�� أو �و8ف �و#ل ا�ط	�ب �� �	�� ا;�
�	م : ا��,�ر  •
 .��"��� $دةا�&.ري، و �ظ�ر �	��3 ا�* ا���ث $ن �ل ا��".�� �	
��	�	ت 

 .ا;�"@	ل �� $���� �.ر�� ����ث $ن ��ول ا��".�� :ا�و
�ط •


�ط�: " �ر��� ا�و
�ط" ����� ا�����	ت ا�&.ر�� ا��� ��ت ��  :ا;
��	�	ت ا��ر.�� •�
 .و ا;
��	�	ت ا��� ��.ن ا�����ر $��	 �	��ر.� ا��.	را�����ذ ا.�"	ف ���و$� �ن 

7�ت -3-6:� :أھ��� أ�"وب �ل ا

• ������F8د و ا��	رات ا���ث ا����� و�ل  �� ا��&.�ر ا��	��م ��
�����9ذ، .�	 �.
 .ا��".9ت،���� روح ا���	ون و ا���ل ا���	$� �د��م

�را$� ا�&روق ا�&رد�� $�د ا����9ذ،.�	 �را$� ��و��م  و ا��	ھ	��م، وھ� إ�دى  •
 .ا;��	ھ	ت ا��ر�و�� ا��د�,�

ط �� ا������ ا�������� �و�ود ھدف �ن ا�درا
�، و ھو �/درا �ن ا;��	��� و ا��"	����ز  •
 .�	�� ا��و�ر �دى ا����9ذ وإزا���ل ا��".�� 


	ھم �� ����� ا�/د •�	
ھم �� �وا��� .,�ر �ن ا��".9ت رات ا��/��� �دى ا����9ذ، ��	 �
	�2.ا��� 8د �/	���م �� ا��
�/�ل 
واء �� ���ط ا�درا
� أو �� �	ر�

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
7�ت $�)��� ا���7ر ا6$دا4( ��ل ��� ا�ر$�� ا$د)�� وار����9:�
��� ���و��   :��Nر  ،أطرو�� ���ل "�	دة �	��
�ر4��C ا��ر��'�� �ل ا

  .94،ص2013-2012:��� ا��	ج �� ر،�	���، ا��و
م ا��	���، ���د $�وم و�/��	ت ا��"	ط	ت ا��د��� و ا�ر�	 ��،�	��"ورة
2
�ر��7: $&	ف $,�	ن $,�	ن  �د��A *( ا�ر$�� ا
.�در��،�#ر، 1،طا�6'�ھ�ت اK$� و���"ر،ا	و ا�ط� 	ء ��د��	127، ص 2010، دار ا�و�.  
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IV-ب أھ����  :ا�در�س *( ا�ر$�� ا$د)�� و ار����9 أ��

إن ا��در�س ا��وم أ#�Z �ن  رور�	ت ا���ل ا��ر�وي،��و ����د $�* ���� �ن 
ا��������، أ
	��ب ا��در�س  و$����  ا��"ط�ا�ھداف، ا����وى، و
	Hل ا����م،(ا���ط�	ت 

�F�ذ  ا�
	��با��ر�وة،و ھذه  ا�ھدافو����ف ھذه ا��@�رات ��ب �&����	 ���/�ق  ) ا��/و�م
أھ����	 �ن �#ورھ	 ����89 ا��د�دة �� ا��در�س ��ن ا����م و ا�����م و ا��دف،و أ#�Z أ
�وب 


�.3 ا����م �: ���9ذه، وھذا �ؤ,ر $�*  أنا��در�س ھو ا�ذي ��دد �وع ا�
�وك ا�ذي ��.ن �
� إ�
	�	� ا��
�/�ل  ��#�Z "�#�� ا�����م و�
	ھم �� �ذا��	 �".ل .��ر ��* �
��د ��وا�

�	 �".ل �ردي ا�ھداف�
�/9 �� ��د�د Nدر $�* ��و	1.و 8  

ا��و�ودة ��ن ا����م و ا�����م  �ن ا���89  أھ����	 أ�ذتا��در�س ا��د�,�  أ
	��بو��ذا �	ن    
��/�ق ا���و �� � ود�ك ا��در�
�� ا�
	��با��دف ا��ر�وي ، ��ث أن ا��دف �ن �ط��ق ����ف 

ا��ط�/� �� ���	ج ا��ر��� ا��د���  ����ف ا���	رات��طو�ر ا����م ا��ر.� ������ذ و���: ا��وا�ب 

�� ���م ا���	رات إ�*وا�ر�	 �� ����دا 	
 .ا��رى�را�ل ا�����م و ����ف ا��/��	ت ��  ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

1
  .230-229،ص 1998،دار ا�&.ر ا��ر��، ا�ر�	ض،2،طر�سا�ر$�� ا��دا)�� و أ�����ت ا�د: ��دي ���ود 
	�م، $�د ا��ط�ف �ن ��د ا�����  
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��� ا��ل�:  

 أھما��ط��ق ا�ذا�� و ا;.�"	ف ا��و�3 و�ل ا��".9ت �ن  أ
�وب�
���ص ��	 
�ق أن 

	$د  ا��ر�و��نا��د�,� �� �در�س �	دة ا��ر��� ا��د��� و ا�ر�	 �� �� ا���	ل  ا�
	��ب� 	�.و�

 ا�Kرا��H$�* ا���.م �� ا�
�ر ا��
ن ���#ص ا��ر�و�� و �	��	�� ��وغ ا�ھداف  ا�
�	ذ
�#���.  

در���، ا��ط��ق ��و��3 ا�
�وب ا;�ري، ا��ط��ق ا��( 	"رة ا��� ا�
	��ب��ث ����ر 
، ��م  ���	 ا��ر.�ز )ا��ط��ق ا�ذا�� ا����دد ا��
�و�	ت،أ
�وب ا��ط��ق ا�ذا��، و أ
�وب انا�8ر

ھو  س�در��ذ،�	�$�* ��V	ت ا���&�ذ و ا��ذ.ر ا��ر.� و $دم ا��ر.�ز $�* ا��#	Hص ا�&رد�� ����
; �ر$� ا�&روق ا�&رد��،  ا�
	��بق ��NFب �وا�ب $���� ا�����م و ھذه #	�: ا�/رار ���	 ����

  .$�* ا$��	رھ	 أن ا��درس ھو ا��
ؤول $ن ��د�د �
�وى ا���ل ا�ذي �/وم �3 ا�����ذ


	��ب ا�@�ر ��	"رة _� ��
، ��ث �.�
ب )ا;.�"	ف ا��و�3،�ل ا��".9ت( أ�	 �	��

�و�	ت  إ�*�طور �د�3 $���	ت ا��&ظ و ا;
�ر�	ع ا�����ذ ��رة �ر.��، $/��� و��ر���،���

ا��/	ر�� و ا�����ل و ا;��.	ر،و ��دث ذ�ك $�د�	 �#�Z ا�����م �"	ر.	 �� ا��	ذ 8رار ا����م 
.����� ��	"رة �ھداف ا��درس و ا��و8ف ا��ر�وي ا�ذي �ر.ز $�* ا;
�"	رة ا�&.ر�� ������م 

�
  .."	ف و .ذا ا�����ر $�* 8درا�3 ا�ذا��� �� ا����مود��3 ���&.�ر وا���ث $ن ا��ل و ا;
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�����:  

�ف ا����� �� ا����� ا������� �� ا����� ا������ ، ھ
 ا����ب  إن  �ا����رات ا�
�ة !��" !�, ا����ب ھ+ه ا����رات ا�%��� (��'� "& ا�
ا)'�ت  ا�������&ا�%��� ، وأن !���

 ا����- ���! .�/%) ,�! �  . ا����� �������& و ا���ر��& "1 ا����0


م ا����- ا�%��� و345�46   �8" ��?�< (=�ق �� ھ+ا ا�48; إ�, !�ة !9�� &" �:�9
�
��� (�9و�F أھ- ا��'�دئ و ا��
ا"; ا���BCة ��3 ، و��A ا�9/�ط  ، (�3و"�ا?�3 و أھ�ا�3 و�+ا :�

 �داء ا�����- ا�%�����  .ا��
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وم ا����م  -1�� :  

ا����م ����� ���دة و �ر��� و� ��
د ���و أي �وع �ن أ�واع ا���
ط أو أي ��ط �ن "  

�� أ��� �����م ���

ت
ط ا�#�وك ا���ري �ن �وع ا����م ،  �% &  &#
ا��رد و & �طو�ر  أ#

 ���
  1".ا������ ا'�#

   
ا����م ھو ���� ���2ر ��1 دا0م  & #�وك ا��رد � �/%ظ ���ل ��
�ر ": و��رف أ�*
  2".و��ن �#�دل ���1 �ن #�وك و���ون ����4 ا���
ر#� 

�د��1 وھذا ���7 �ن �/ل ا��رد  & ا����م ھو ���2ر  & ا�#�وك أو � ":و��رف أ�*
 �6ن   
3 ."��
ر#� ����� أو�4ر��   

�ؤدي : �Schmidt " 1�6"��ر 1 ���د &�
ر#� وا���رة وا����
��4و�� �ن ا�����
ت ا��ر��ط� �


  & ا��درة إ�;��#� ���
��2رات =". 4  


ب ا�و#
0ل :"�راه و1�4 �%�وب ا�1#�
رة، أي ا�=��7 �ن ا�#

رة �ن ��2ر  & ا�#�وك ا����

با��#
�دة ��; ����%��ق ا�Aدف ا#� C ت وا�دوا
4
    5."ا�%

  


وم ا��ر��  -2�� :  


ة"  :ا�%ر�� ھ&  �%�� &#
#Eل ا��ط  وھ& ا�

#��  & ا�����ر �ن  ا���#Eوھ& ا�طر��� ا
 &A  ، م

ھ�م و�ن ا�ذات ���ل ��
ر و ا���
�ر و ا��� Eا��
4�
 #واء  ��=�ر�د��� ��%وظ�  ا#�


ن �
  6 ".أو �
ر�4
  دا���

 
A�6� 

ل ا�4#م  أو أ4زا10 ��#
 � ����� و & ز�ن ���ن #واء �
�ت �2رض ": و��رف أ�*��ا�
7".أو �دون Jرض 

 

 

 

                                                           
1

س ز�د  �� 
ا�و 
ء�د��
 دار ،،�ؤ##� �
�م ا�ر�
*� 1،طا����م ا����و�� �����ب ا��
�رات ا��ر��� ��رة ا����: دا��
 ز�ر�

،��
  . 21،ص2014،��ر،ا'#��در��ا�ط�
2

وي Nر�ت :أ�ور�%�د ا�������4 ،��
ن،1،طا����م �ظر��ت و �طA���ردن،دار اE30،ص2016،ا.  

3
  . 11،ص2012ا��
ھرة،��ر،-،����� أ��4و ا���ر��1،طأ�����ت �� ا����م ا��ر�� :�
ھدة ��د ز�د ا�د���&  

4

ت،ا��وا�ق ا��ر���� ���!رة  : ھ��ر ا�#��د ����16/10/2017 &  ،4
��� ا��ر�& �ن ��Aدي، أم ا��واN&ا���
ط
ت ا��د��� و ا�ر�
*��، ��Aد ��وم و .  

5
#�4�ر، ���11ا�) ���6م ا������ �� ا��ر��� ا��د��� وا�ر��!�� �� ا��ر��� ا���دا'�� �ن  إدراج: �
�Jول �4
ل  
� ��
،��Aد ا��ر��� �Jر ���ورة ر#

،��*
4
��� ا�4زا0ر،ا�4زا0ر ا��د��� و ا�ر�،&��
  .73،ص 2009-2008:ا��و#م ا�4
6
،دار ا�و 
ء 1،ط�ن .-ل ا��ر��� ا��ر��� ا*ط��لا�ر��!�� �� ر��ض  ا*���������م ا��
�رات : أ��رة �%�ود  ط1 ��د ا�ر%�م�4دي �%�ود  �Aم �%�د، 

 ،��
  .10،ص 2015،،��را'#��در���د��
 ا�ط�
7
��4،��
ن، 1،طا������ �� ا�����م ا��ر�� ا*�س: ا�د���& �
ھدة ��د ز�د A���ردن،ا�دار اE24ص،2016 ،ا.  
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 ��ل %ر�
ت " A� ص

  & ا���ر�ف ا��A�� دد%�� 
A���و 
A*راJوأ 
A�

�ن  & أ�����
�%ر��  

ل أو دورا�1 ��#
 � �����  & ز���
 ا�Aرج �ن �و���#4
م ا�Eرى � E1".ن ���ن ا

 


وم ا����م ا��ر��  -3��:  

1 ��
 �ؤدي إ�; �وا ق  إ�;�Aدف ا����م ا�%ر�&   ������ Nدرة ا��رد ��; ا#��دام �*/
4
��  ا��ط��*�&  �ن �وع 4�#/� 

�� د�د �و��1 ��وذ4�و�� ��وNف �ن ا��واNف ، �=ل ا��


دة ا�#�
رات �N أو ر�وب ا�درا�4 أو ���
  2.��; اS�� ا��

 
���م ا�%ر�&  ���
�Aدف �ن �/ل ا���ر��
ت أو ا���رات و " ���د � &���4و�� ا�����
ت ا�

رات اEداء A� درة أوN &  ت�
�ؤدي إ�; ���2ر = &�  3 ".ا�


ب و �%#�ن ا�%ر���  ، و"#����ل  & ��4ل ا��طور �������ا����م ا�%ر�& ���& ا� 
Aإ� 

ب ا����و�
ت و  ��طو�ر ا��وا ق و ا���
�N ا��د��� #��
� 
Aل �ر�ط�
���
با'�#
��� و #� وا�


ت ا���رف��." 4  

�& إ�راھ�م ��; أ�1 ��%دث �ن �/ل ا���ر��
ت أو " ��رف � &���4و�� �ن ا�����
ت ا�

رات اEداءAدرات و�N &  ت�
  5 ."ا���رات وا��& �ؤذي إ�; ���2ر =


  أو �طور�
  & اEداء و & #�وك ا������2را أو ��د�/ ��د �ن*��" ا����م ا�%ر�&  &*
  6" .ر�

  :.�1'ص ا����م ا��ر�� -4


0ص �� Cم ا�%ر�& أر��������#
  7:ووا*%� ھ& أ#

  :�ن ا������ت إن ا����م ا��ر�� �3�و�2 - 1- 4

�ؤدي  اE%داثو ���د ����� ����� ھو أن ا����م ا�%ر�& ��4و�� �ن  &�ا���را�ط� و ا�

70 أو ��2رات �����،  �=/ ��د ا��راءة �/%ظ و4ود ����
ت دا���� ���ل ��; �%و�ل �ا�; �

 ������م ا�%ر�& ھو ��
رة �ن ��4و��  إ�;)ا����
ت–ا�%روف ( ا����و�
ت ا��ر�
��دة، � &�
��
�ؤدي ،ا���ر ��، ا'درا����ن ا�����
ت  &�4
��  إ�;ا�%ر��� ا��ر��� ا��
ب ا��درة ��; ا�##�ا�

  .��ورة ��
#�� و�%�%�

                                                           
1

ب ����ر ،1،طا��ر�� �-���ن �� ا����ة ا�ر��!�ا*�س : ��
ل ��د ا�%��د �  .34ص،2009 ،،��ر ا��
ھرة،�ر�ز ا��

2
��� و ا������ :داود ا������"%�
د  ����� ا�  .48،ص���2012وت، �'�9ن، ، دار ا���Iب ا�����،1ط ،ا����� و ا������ �� ا��


د 3�%" �   .18،ص2008،ا�ردن،دار د)� ،!��ن،1،ط�� �ة ا�%�م ا#"�"��ا����� وا����رات : "
ا�. أ��
�ري ?��& "�زن !'� ا���دي 4� �
ب،أ?�R%" 3�(ت ا����� و :و��'����اد، ا���اق،2،طا��()ر ا��S� �T9�� ;55- 4ص،2000،دار وا.  
�اد إ��اھ�-"��8  5?:�����
ان،"1�4،طا����رات ا��? �"�( �T9�� ب��Iا� W��"،2002130،ص.  
� ?�& !Yوي 6�%":�����  .87،ص2002ا�/�ھ�ة،"�4، ،دار ا��I8 ا�����،1،ط-�� �	, ا���ر�, و ا��+��*� ا�
7

ب  1ط ،ا����م و ا����م ا��ر�� ا�3زء ا*ول:�%�د ا�#�د %��& :ا�د�ن،�%�د  وزي ��د ا���ورط�%� %#
م  �،ا��

  .151-150،ص2014،��ر،ا'#��در��ا�%د�ث،
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  :وا�.�رة �����ر��ا����م ا��ر�� ��دث �����3 ���6رة  -4-2


���� - أ�رى�6ي ����
ت - ���7 �ن ����
ت ا����مN &  دة

70 ھ& ا�ز��
70 ����� ھذه ا����

رة  & �واNف ���2رة، وا�Aدف �ن ا���
ر#� و ا���رار ھو ز�
دة Nوة �=��ت ھذه A�� ��
4�ا�#


رة ��ورة A��أداء ا ����
N ز�د �ن� 

��� أ *لا�����
ت ا�دا���� ���  . & ا��%
و�ت ا�

  :ا����م ا��ر�� � �-�ظ �1ورة ���6رة -4-3

ا��رد،و ھذه  أداءا����م ا�%ر�& ��
رة �ن ا�����
ت ا�دا���� ا��#��� ����2رات  &  إن
ا�����
ت ھ& ظ
ھرة ���دة �در�4 ���رة و�%دث  & ا��ظ
م ا����& ا��ر�زي،و�ن ا���و�� 


ھد���
�رة �� 
A

 �ن �را��N ا���2رات  & ا�#�وك  وإ��A=دل ��; %دو���; ا��رد أن �#
�دل ��; ا�1 #��د) #�وك ظ
ھرة(د ��
ھد�ك ���ص ���#م ا�%ر�&، �=/ ��#�
�ك  .  

4-4- ���  :ا����م ا��ر�� �8�ت ��


ن ھذا ���& أن ھ�
ك ��2ر  & �
 %دث دا��1،  ا'�#
ن��د ���م   ��*

رة ر�A� أو 
�%ر�� �

ظ إ�2
ؤهھذا ا���2ر � ���ن ���م �#Aو��،و ���
 زادت ���� ا���
ر#� ���
 زادت �دة ا�% 
�� 

 ،1����
 �4دا،  إ�A����
رة �م A�� ل ��دة #�وات���رة طو��� �ا�1 ��د ا���ط
ع �ن ا���
ر#� �

ض �#�وى  
�1 ��د ��
ودة ا���
ر#� ��د  �رة ا�� & ا��%
و�ت  اEداء��ط
ع �/%ظ ا��


ع  ��6ذا�1 #ر�
ن �
  إ� اEو�;��  .��دد ��Nل �ن ا��%
و�ت & ا�ر

  :ا����م ا��ر�� أھداف -5


 �=�رة ووا*%�  أھداف�����م ا�%ر�& A�
A�
رة أو %ر�� �����  أھ��A� دئ أي� ��د ���م ا���
 
A�
��Y� إ�;��; ا����م �%�ق  ھد �ن  ��وم 
  1:ا�����م وھ�


رة  :ا�
دف ا�������-5-1A��وى ا�ذھن ا�����م أي �زو�ده �
����و�
ت  إ�;���*& ���ل �%

���ن � ا�Eط
ءا���ل ��; ��%�Z  ا��و4ودة �د�1 و� ;� اEداءن ا���دم  & �#�وى ��ذ ا��دا�� %
  .اE *ل�%و  &ا�%ر�


 أي *رورة :ا�
دف ا��ر�وي-5-2��
���وظ�ف ا���رة ا��
�� ��و%دة ا�������� ا4� &*� ا' 
دة��


 ا �ن ��Aوم ا�و%دة ا��������  & ا�%�
ة ا������،�ذا  Yن أھدافA� &م ا�%ر����أ=ر ���ر  & ��ر � �
C��4
ت ا��4
%.  

  

                                                           
1
�ب ��4ب،  
رس #�ف ا�د�ن 
�ر  2-<� طرق ا����م ا��ر�� ��طو�ر ا����ءة ا��
�ر�� �دى �-��ذ ا�طور ا���و�ط:�#

دة ا��A� ر ، �ذ�رة ��ل�J

4
��� ا��ر�& �ن �Aدي،أم ا��واA�� ،،&Nد ���ورة، ��*

ت ا���
ط
ت ا��د��� وا�ر�����  .33،ص2017- 2016 ��وم 
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  :�را�ل ا����م ا��ر�� -6

�ق ا��د�د �ن ا����
ء و ا������ن  & ا����م ا�%ر�& ��; و4ود =/ث ��را%ل ����م ا
 ��*

رات ا�ر�A��1:و ھ&  ا  

  :���ر�� ا*و���ر��� ا��وا�ق  6-1

 
A��#� 

ب " �
��ل" ��#�أو ا���ل ا��
م ��%ر��، أو ا��وا ق ا��دا0&  اEو�&��ر%�� ا��
�و1�4 ا��#
�دة ��%
و�� ا���ل ��; �4
ح  C� رة ا�%ر���
A��� ر��ا��رد %�ث اEداء ا��#

&*

رة ا�%ر��� ا�4د�د ا�ر�A��أداء ا &   ��
A�و ا ��#
ا��& Nد Eول �رة ،��د �ن ا��%ظ
ت ا�%
�%دث  64ة أو ��; ا��ظ
م &  1�4
ح ا�ط�ل  & ا�#�ر و%ده ، و���ن �/%ظ�� ��
أو ا�%�
ة ا��


رة 4د�دةا�دراE &4ول  �رةA� داءE ز
  .، أو ����ن ا��رد �ن ا�#�
%� أو ��ب ا���4

  :�ر��� ا��وا�ق ا��3د ���ر�� 6-2


ب ا��4د  ��%ر��" و�#�; ��ر%�� #�و ��م  & ھذه ا��ر%�� ا����ص �ن ��ظم ا�Eط
ء " ا��

��� �ن ا�زوا�
  ا�%
دة و ا�%ر�
ت � ����دو ا�%ر�� �ظ� ;�% ���
ا����� ا��=�رة ���ر%�� ا�#


�ل"ا�2ر���  & �#
ر ا�%ر��، و �*�ف �أن  & ھذه ا��ر%�� ��م ا����ص �ن ا�%ر�
ت " #

دا ��A4د وا�ط
�N و ��ون ا�ر�
*& �#�طرا و�و14 ا�زا0د��Nوة ا�%ر��� ا�ب ا���#� &�ة و ا�


ء 4#�1 �د�N و *�E���
  .و ��ل ا�%ر�� ��4/ و �وزو�
 إ��
ع، و �ظAر ا�#�

  :�ر��� 8��ت ا��ر�� 6-3

: Eداء ا�%ر�� �����ف ا�ظروف �=ل) ا�����م( ذه  ا��ر%�� ��رض ا��درب ��ر�
ض  & ھ

ن إ�;ا�\، و��ون  �%ت ا��را��N و ا���و�م N�د ا�و�ول .......�ر �ن ا�=�
ت �ن ا�%ر��ا���ر�� إ
�1 أي ا�و�ول  �
Eداء  اEداء��=�أN�; و أدق �وا ق %ر�& ���ن و �ظAر ا�%ر��  إ�;و  

��2
 ��; ا��ؤ=رات ا��
ر��4 و ا�دا���� �C ا���ور �
�را%� و �
 اS�& �ذ�ك ��ون ا�/�ب �A����

د  & ا�A4د وا�ط
�N و ا�وNت��Nا�.  

��دئ ا����م ا��ر�� -7�:  

 
Aم ا�%ر�& �ن أھ������ ��#
�و4د ��
دئ أ#:2  


ب -��� )ا�و*وح، ا�#Aو�� ، ا��درج(ا�#


ن -��4
رب ا�#
��� ا'� .وا�=�
ت و ا�

                                                           
1
4
��� ا��ر�& �ن ��Aدي، أم ا��واN&، & ���!رة ا����ب ا��
�رات ا��ر���: و�
ن #��دي  ،��*

ت ا���
ط
ت ا��د��� و ا�ر�����،��Aد ��وم و 

20/11/2017  ،12:30  -14:00 
#.  
2
  .66-63،ص2014،دار ا�ر*وان،��
ن،1،طا����م ا��ر�� و ا���و ا��د�� �� ا��ر��� ا�ر��!��:إ�راھ�م�روان ��د ا���4د  
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 .ا���
ر#�  -

 .دا C ا�%ر��  -

�6=�ر ا��4��C و ا����0 -. 

 .ا��*7 -

 .ا���ط ا�4#�& و ا��وام -

 .ا��زاج و  أ��
ط1 -

 .ا'=
رةا���و�ق و  -

  :ل ا��ؤ8رة �� 2���� ا����م ا��ر��ا�وا�� - 8

�و4ب ھذه ا��وا�ل �ن #��و4د ا��د�د �ن ا��وا�ل ا��ؤ=رة  & ا��واNف ا��������، و 

، و ��#م ھذه ا��وا�ل  ا'دراكا��درس A����ن �ن *�ط ھذه ا��وا�ل و ا��%�م ��6=�را� ;�%
&�S1:إ�; ا  

ا���ر و ا��4س،ا���رات ا�#
���، ا�ذ�
ء،  :ا��وا�ل ا���1.6 ا�.��1 ����� ا�����م -8-1


،ا��#�وى ا��*7 ا�A�N

�&،، ا��درات ا�%ر��� ا��
��، #/�� اA4Eزة ا�دا���� و �����
&�
��  .ا�4

��  أ#
���1ا���7A ا������& و : ا��وا�ل ا�.�ر��3 وا�.��1 ����� ا�����م -8-2��، ا���


���  اEدوات��
،ا��درس ا����0 ا�4A�Nم ا�%ر�& و و���
ن ����� ا��� ،�������  .ا�


ء:ا��وا�ل و ا����Aرات ا���و�ط� -8-3��  .ا�����م و ا����ز-ا���ز�ز -ا��

  :�1و��ت ا����م ا��ر�� -9

   

 ا��/ل �ؤ=ر  & Nدرة ا�����م ��; �%��ل �A�6� &داء ا�%ر�Eم و ا�����رف ��و�
ت ا�
��،و ھذا ���راه  و �#��1 أو Nدر�1 ��; ر�ط ا����و�
ت ا��
درة �ن ��
طق ا��\ ا���

ا�%ر�& أو ا��%�م �
�ذات أو ا��درة  ا��[زرا���ور �ظAر ��دة أو14 �=ل ��و�
ت ��و�
ت 

ه، و���د ��; ا����
 و  إ�;ھذه ا���و�
ت A0ق ا��درة ��; أدا���
رات ا�%ر��� وA��أداء ا


  2:�و4د �و�
ن �ن ��و�
ت ا����م ا�%ر�& و ھ�

  . ���4و�
ت ا��*/ت ا����ر ��4#م ا��[زر��و��  %ر��� 4#��� �#�ب #وء  -1

���4و�
ت ا��*/ت ا���2رة و �ؤدي ا���و�
ت  ا��[زر��و�� %ر��� د���N #وء  -2

�ل،أ�1 �#�ط  و � �#�ط�C أو ا�����م ��دو �Jا�ط�ل  أن ��4ل إ�;ا�%ر��� ا����#4 ��ر �


د��د�ر ��Eا  ��
و �4د ��و��  & ا�ر�ض و ا��#�ق ور�وب ا�درا�4 إذ أن ا�����م  & %
                                                           

1
  .13-12،ص2012،دار ا���ب ا������ ����ر ��روت، ���
ن،1، طأ����ب �� ا����م ا��ر�� :�
ھدة ��د ز�د ا�د���& - 

2
��4،��
ن، اEردن،1،ط�.��رات �� ا����م ا��ر�� :�
ھدة ��د ز�د ا�د���& - A���133،ص 2016،دار ا  
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�& �ن ا���و��  & �� ���Nو�� ا�%ر��� ا�د��زرا�]� & ��4و�� ا��*/ت ا��&  ا�

رات ا�د���N،و ا�ط�ل أو ا����م ا�ذي ��
�& �ن ��ك ا������ �ؤذي �طر��� A��� 
A4
�%�

 .�ط��0 و ��ون ا�%ر�� �Jر وا*%� ��
 أ�1 �ر��ب أ�ط
ء �=�رة  & اEداء ا�%ر�&

  :�����م ا��ر�� ا*�����ا���ط���ت  - 10

&  ��
A�ا ��#
#Eدئ ا
ا����م �/%ظ �6ن  �����  إذ%�
ة ا��رد ا�ر�
*&، ��د ا����م �ن ا���
�%وذ ��; ��4ل أدا10#�.  

�م �#ر�� أ *ل،   ����� ا����م ��%ر�
ت�
رات ا�ر�
*�� ا�4د�دة A��م  إذاو ا���
ن ا���

راتA��ء ا

�& ���ل ��; ����

، و �A����
رة ا��راد A��ت �ظر�� �ن ا�%ر�� أو ا
  .���ك ���و�


#��ا���ط��
ت  و ���#م#Eم ا�%ر�&  ا���  1 :ھ�
 أ#
#�ن�و��ن  إ�;��

  :ا���ط���ت ا�دا.��� - 1- 10

��د  ��; �=�ر �ن ا��وا�ل ھ&���� و �����، و��  :و ھ& %
�� �دا�� ��

  :و���ل :ا��ر��  ا����وى�دا��  - 1- 1- 10


���� ا���
�N ا��د��� •N. 


���� ا��وا ق ا�%ر�& •N. 


 ا� •A���� &�
رات ا�A��ما����. 

 .ا��
���� ا������ و ا����و�
ت •

• ��

ت ا���#�� ا��� .ا��

  :و ���ل :������ ا����م  - 2- 1- 10

 .دوا C ا�����م •

 .�ؤ=رة ا�Eرى��
ط *روري ���ل ��; �4ل ا���ط��
ت  •

  :و���ل :ا�وا3ب ا��ر�� ا�����ب - 3- 1- 10

 .ا��#�وى ا���دا0& ��%ر�� •


��� ا����م أو دوا C ا����م •� . 

 

                                                           
1

#م �زا -  Nر أ�و��ط م��� Z�

ن، 1ط ،أ�س ا����م و �����م �� �رة ا��دم: ��ر،�و#ف �زم ��
ش،��� ،Cوز��،دار زھران ����ر و ا�

  .44- 42ص ،2010اEردن،
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 :ا���ط���ت ا�.�ر��3 - 2- 10


#��و ھ& ا���ط��
ت #Eم  ا�����د ��; �=�ر �ن ا��وا�ل ��
ا'�#
ن��� :، و

 :و���ل: ا����ط ا��3���2- 1- 2- 10

• C��
 ��ر14 ا��4�. 

 .ا��=�رات ا��#
�دة •

• &�
 .ا����م ا��4

10 -2 -2 �Aل :ا�����  :و 

• ���
��
رھ
 و#��� ا4���
 .ا���2 �

 .ا����و�
تا�%�ول ��;  •

 .�#ب ا����و�
ت •

10 -2 -3 ���  :و���ل :ا����و��ت ا�3وا

 )�/��� –��ور�� (ا����و�
ت ا�4وا���  •


70 ��4ل اEداء  •� .ا�%ر�&�


70 ����� ا����م •��. 

  :ا�و��'ل ا�������� وا����م ا��ر��  - 11


  & ����� ا����م ا�%ر�& �م ��د �و*و�
 �Jر � إنAدا���ا������  Aم  & ا�و#
0ل ا�������� وا#

���را  أ��%تا�������� و�ذ�ك ا��در����،�ل ��; ا���س  �د �#
و���ن ذ�ك  & .� �J; أ#


لز�
دة �N'ا  ;��C�4م ا�

 �ن طرف ا��در#�ن وا��در��ن ��; %د ا�#واء  & ا��Aدا���، ا#
    .اEداء�ن %�ث  �رد ود�� أ�=ر�ن ����� ا����م ا�%ر�&  ا��Eرة%�ث ��4ل ھذه 

��  & ا������  أھ���ا��د�د �ن ا����
ء وا���راء ��;  أ�دوNد "��ا#��دام ا�و#
0ل ا�������� ا���

ا���
ر�� ��
  أ=�
ء ا�4
��� أ�=را��������، %�ث ��4ل ا�����م Aأ�  ;�� ��������#Aل �ن ا������ ا�

 
A��4�ا�/�ب  أو�د ا�����م  �
���، وھذا �#
 أ�=ر�ل �ن ا��در#�ن وا��در��ن ��; %د ا�#واء و

 ���ن �/%ظ�  اEداء�در�4 �
��� �ن  أھدا ��1; �%��ق �� ،&���
ا���& وا�Aد � أ��
#� ;�

A#�
ء و��Eق ا��=�ر �ن ا��%�  1 ."ا�Eور  & �4
�ت ا�����م وا��در�ب ل 

  
                                                           

 
1

ت ا���ط
ت ا��د��� وا�ر�
*��ا��ر������!ر �� ����س ا����ب ا��
�رات : �%��دات ر��د ����4
��� ا��ر�& �ن ��Aدي،ام ا��واA�� ،،،&Nد ��وم ا� 

 & 11/2016.  
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��ض ا����ط ا��
�� *داء ا����م ا��ر�� - 12:  


ر أ=�
ء ����م  ���ذھ
ھ�
ك ��ض ا���
ط ا��Aم ا��& �4ب ��; ا��درس أو ا��درب أن �����ن ا��

رات ا�%ر��� و ھ&A��1:ا  


م   - أ��
%��ا�ھ��

رات ا�%ر��� �A��داء اE ا��ظر��. 


رة ���ل ��&   -  بA��م أداء ا����م اEداء ا�%ر�& ���ل أ4زاء . 


ء ��#�وى ا�#��دادات ا��د���    -  ت�� .و ا�وظ���� و ا�%ر��� وا�ذھ���ا�ر


رة و �
���ل ا�ذي �#
�د ��; ��%�Z    -  ثA��م ا
#NE Z�%��ط��ق ا� ا�Eط
ءا���ل ��; ا�
 .ا��ط6 و ا��واب ��
ر���ن �/ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

�ق، �و#ف �زم ��
ش، �
�Z ���ر أ�و��ط، # C498-97ص�ر.  
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  :ا��1ل .-�1

4
ل ا��ر��� ا��د�� ����ر ا����م ا�%ر�& �ن أھم� &  C�*1 أ=ر ���ر ا��وا� 
�� ��*
� وا�ر�
  .��; ا�������ن


�� و �%ن  & �4
ل ا��ر��� ا��د��� و      � &#

�� ھذا ا���ل ���ن ا��ول أن ا����م أ#A� &� 


رات %ر��� و�طو�رھA� ن و أداء�#%�  .ا�ر�
*��،%�ث ���Z ا�����م ����ن �ن 
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  :����د 


�د ��ن ا�ط�و�� و ا����ب  ا���) طور ا�����م ا�
�و�ط 
ر��� (ر �رة ا�
راھ�� ����  �
���*�رات ا��(�)�� و ،إط&%� ، �ل ھ� أھم �رات ا����ة �رة ھ�
�  دا 
ن ���ة ا����ن 

  .�ؤرق ا1ھل و ا����
�ن � ا�
 �ل ا��ر�ويا�
�/&ت ا�
.���� ا��- ���رض �(� ا�
راھق 

�ط��  �دة ����� در��د �ك ذا/  

�دان ا��ر��� ا�� ا�
راھق  �اھ�م ا�/�7ر 
ن ا���
�ء 

ر�� ا��رد  ���(� 
ن أھ
�� وأ7ر ���; :�- ���ة�
� �/و :�م ا���س �(ذه ا�
ر���  �) ،


ر ���ر �(� ا��.ص ��

و �
ظ�ھره ا��@? ا�<��= ��و  دا)
������ و  ��/ �
 �����    .ا��د��� ا����� و ا�
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1-  	
  :��ر�ف ا��راھ

راھ��"�ر C ا1<ل ا��*وي �/�
�  :��	   - أ " �
�(� " رھق"إ�- /�
 راھق ا�*&م أي و


� ا�
راھ�� إ�- �/ C وغ ، و�ر���ل %�رب ا���ن  "رھق"ا
ا�ذي ���� اF%�راب 
ورھ�ت ا���ء رھ��� أي م ، &راھق ا�*&م (و 
راھق أي  ���; ا��Fا���ء ، 

�- ھ�� ���ر إ�- اF%�راب �
�G ، وا�

ن ا��@? و ا�ر�د %ر�� .1  
��دء �@? ا�وظ�)ف ا� ���� و���(� ��ن " 
ر��� �
/ن ��د�دھ� :ا�ط���   -  ب

  2."ا�ر�د


ن " و��رف أ�@�  �)�K� ن �ن

ر��� ا�ط�و�� إ�- 
ر��� ا�ر�د و ا��@? و �
�د )13-

19 ��
�د 
ن ) �� �)�K� ر ��@(م��� �
�ھذه ا�
ر���  و��دأ) ��� 21-11( ��ر��� ، ��


و ا�
ا��@?  إ�- ا� ��� و ���(� �و<ول ا�ط�ل �����وغ �
ظ�ھر ا� �.���� "  .3  


�ت ا���وغ ا1و�-، و�ؤ/د ���F أن :"أ�@�&: C
ا��
ر ا�ذي ��� ا�ط�و�� وا�ذي ��دأ 
   4." ا�
راھ�� �
�د 
���ن 
ر��� ا�ط�و�� و
ر��� ا�ر�د


ن �دوث ا���وغ ا�- �دا��ت 
ر��� ا�ر�د":ا�@� �����  5."ھ� ا�.�رات ا�


و�
و �ر��� و �*�رات � /ل  وا�ب ا��
راھ�� ��
7ل 
ر��� ��ا� �د�� ، ��ر��� ،  
 �������Fة ا����و ا ������ا �
/ ،�)�ة و د�رة 
ن ا�.�رات ا� د�دة و ا�
�ؤو���ت ا� د� أ

Qن ھذه ا�
ر��� �
�د 
ن �دا�� د�� 
C ا�را�د�ن و ا�ر�ق و:�- ��و :�م ، �&%� ا� ا�
   6 .ا�/��ر��ط� �رد ا���F&��� :ن ا��@? ا� ��� و��- ا��ن ا�ذي ����ق �G ا�

2-  	
�ب ��ر�ف ��ض ا�����ءا��راھ�:  

- ��� 	
�و��رج  �راھ�ا��راھ "KOHLBERG ":  


= �G أن ��<رفا
�&ك ا�
راھق ���رات 
�ر أنو����د /و��رج  �� ����: ��وق  
 Gد��/م ا1.&%� ��ن �طور ا
���رUم 
ن أن  و) ������ون
ر��� اF��زام (
��و��ت :���� 

F راھ��ن
<�ون إ�- ھذه ا�
ر��� ، ھ��ك :&%� إ� ���� ��ن 
��وى ا�� م � ا�/�7ر 
ن ا�

�:�ا1.&%� و ا���وك � Fا .   

  

                                                           
1

د ا����وي �

د :�د ا�ر�
�ن، �
: 	
  . 15، ص2005����ن، ، دار ا��(@� ا��ر���، ��روت، 2، طا��راھق وا��راھ

2
 .�
  . 15، ص 2000،
<ر،ا��/�در��،ا��/�در��، �
�� 1، ط$درات و���ت ا��وھو��ن:ل 
�وض�).��ل 

3

�ن، ا1ردن، 2، ط��ط,ل ا*(���)�	ا��'&%	  ::
ر أ�
د ھ
�ري : ،Cوز���ر وا��   . 119، ص2013، دار ا�<��ء ��

4
��، دار 1، طا�&�1و1	 إ�/)�م ا�',س ا�'�و �ن ا�ط,و�	 : ا
��7ل ز�ن ا�د�ن ا�ط���� ���(? ا���
  . 125، ص2004، ����ن، ��روت، ا�

5
 Gدر ط���رج :�د ا:2�  .                              408،ص2000،دار ا��(@� ا��ر���،��روت،����ن، ��(م ��ط���ت )�م ا�',س وا�����ل ا�',

 
6
�و�و(�	 ا��راھ
	:رUدة �ر�م ��  . 112ص، 2001 
<ر،، دار ا��/ر ا��ر��، ا���ھرة،1، ط
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�ون-���� �راھ� إر� 	
  : ا��راھ

� ا� ��� :ن ا�1)�� ھو ا����? أو ا���ل أن �/و�ن ا�(و�� ا��.<�� " /�ون �إر" ����ر
  1.ا����? ا����� �(ذه ا�
ر��� ���(و�� ھو ��<ل 

����ورغ -��ب � 	
  : KASTEMBERG" ا��راھ


د�(� ا� ���� ا�ط���� :�- ا�
دى ا�طو�ل  �رى ����و
.���� أ�(� إ:�دة ��ظ�م 

ر��� ا��/و�ن /
� �رى أن 
ر���  �ا���7
�رات ا�
��دة ا��� �دث � ا�ط�و�� و/ذ�ك 

 ��>��
 Fت :�و�� و���راھ�� 

و ا������ ��%�ا��
را�ل ا� 2.  


و ��
�ز ا �
/ن أن  ���.�ص 
ن ا���ر���ت ا������ أن ا�
راھ�� 
ر��� 
ن 
را�ل ا�
 �����  .��دة .<�)ص أ�رزھ� ا��*�رات ا� �
�� ا�

3-  	
 :�را�ل ا��راھ

  : �ر��	 ا��راھ
	 ا����رة  -3-1


و ��� ��ث ��زا
ن  15إ�-  �12
�د ھذه ا�
ر��� 
���ن   �ا��ر�C ا�ذي 
C ا�


ن ا�.<�)ص 
ن أھ
(� ا������� ا�
�رط�  ��
�<��ب ا���وغ ��ث ��
�ز ھذه ا�
ر��� � 
F ���دى :�
�ن ��ث ��دأ � ھذه  �رة��ب ا��*�رات ا���ز�و�و �� وھ� ��
راھق وھذا �


راھ�� ���ظ(و�� ��:�
ر ا�
ر��� ا�
ظ�ھر ا� �
��، ا������، ا���ز�و�و ��، ا�������� وا� �
    3.ھذا 
� �ز�د 
ن ������ ا�
راھق وو�.��� ا���و/�ت ا�ط�و��� 

�'	  17- �15ر��	 ا��راھ
	 ا�و�ط/  -3-2:  


و   �و�ط�ق :��(� /ذ�ك ا�م ا�
ر��� ا��7�و��، و� ھذه ا�
ر��� ��@�ءل �ر:� ا�
 ���و�زداد ا��*�رات ا� �
�� وا���ز�و�و �� و/ذا اھ�
�م ا�
راھق �
ظ(ره ا� �
� ا� 

�زداد �(ذا ��وره �ذا�G و G
   4.%وة  �

�'	  21- �18ر��	 ا��راھ
	 ا���15رة  -3-3:   

��د ھذه ا�
ر��� ا����ل 
ن ا�
راھ�� ا�
�و�ط� إ�- 
ر��� ا��@?، أي ا��درة :�-   
G� ز��
� �

ط��ب ���ة ا�ر�د و��ل 
ن أ�رز � �����
ھذه ا�
ر��� ��
7ل �  ا�
وا (� ا�


��و�� ا��رد ا��*�ب :�- ا�
<�:ب وا���د��ت وا ���زھ� �� �ح، ��- ����- �G ا��/�ف 

                                                           
1

د :ودة ا�ر�
�وي �
: 	
  . 34-33، ص2003، اFردن،  ا�
��رة ����ر وا��وز�C، دار 1، ط)�م ا�',س ا�'�و وا�ط,و�	 وا��راھ
  .236-235،ص  2000ا�را�ب ا� �
��،��روت ����ن ، ،دار1،ط ا����ف ا��در�2  ��ط,ل وا��راھق :��د�� �رادي2
�روز 3�@��� زرار ،�
� زرار�

�ن، ا1ردن، 1، طا���وك ا��دوا'2 �دى ا��راھق :: ،Cوز���ر وا��   . 179ص ،2013، دار ا��1م ��


<ط�- 
�روف رز�ق: 	
. 10ص ،��2002روت،����ن،ا��ر���،، دار ا��(@� 1، ط1,��� ا��راھ 4  
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�ز ����ور ا� �ھ�ت ا��رد إزاء ا��ؤون ا���� �)�
�ط���ت ا�
ر��� ا������ /
� أ C
� ����
 G�
و.وا� �
�:�� وا��
ل ا�ذي �رUب ��(��� ھذه ا�
ر��� �(دأ �ر:� ا� �
�  و
 ،�
�
�

?@�  1.� �ل ���ة ا��رد ��ود إ�- ا����رار وا�(دوء، ��دأ 
ر��� ا�ر�د و�/�
ل ا�

4-  	
 : أ&��ل �ر��	 ا��راھ

  :�و د أر�C أ�واع 
ن ا�
راھ�� 

4-1-  	
  2: و
ن �
��(�: ا��راھ
	 ا���وا9

 .ا�:�دال وا�(دوء ا����� وا�
�ل إ�- ا����رار  •

 .ا�� �ھ�ت وا��زان ا���ط�� ا����ع ا�
�زن و�/�
ل  •

 .ا�.�و 
ن ا���ف وا��7Kرات ا�������� ا���دة  •

ا��واق 
C ا�وا�د�ن وا�1رة، ���&%�ت ا�1ر�� ا���)
� :�- أ��س ا����ھم وا�و�دة  •
 � �)�
� ا�ذات و���ظ :�- �واز��(� أھ
�� /��رة � ���ة ا1ط��ل، ��1رة �

�و:� � ا����ة �
 .ا�
وا%ف ا�

4-1-1- 	
  : ا��وا�ل ا��ؤ:رة 29 ا��راھ
	 ا���وا9


�� ا�1رة ا��
�� ا��� ���م ����ر�� وا��(م وا��رام ر��Uت ا�
راھق و:دم �د.ل  -��

(� ���:ا�1رة � �ؤو�G ا�.�<�، و:دم  ،Gن �ر��
د � ���م ����ده �����ود ا��� ��د 

�

�G وا���وك ا�<��= وا� �� 
  G�� �� C���.3 ا�����1 :� ا����م و�*� 

 .�و�ر  و ا�<را�� ��ن ا�وا�د�ن وا�
راھق  -

-  ،�
�رد :�- ذ�ك �*ل و%ت ا��راغ 
ن ا����ط ا� �
�:� وا�ر��@� و�&
� ا�<�� ا���
 .ا�را�� ا������ وا�ر@� :ن ا���س 


� ��� : ا��راھ
	 ا��'طو�	  -4-2 �)��
   4:و
ن �

وھو ����ر :ن ا���ص � ا��/�ف ��
و%ف أو إ���س 
ن  ��ب ا��.ص  ا��طواء •
أ��U Gر  د�ر �
وا (� ا�وا%C، �/ن ا�. ل وا��طواء ��د�7ن ���ب :دم ا1��� 
 �)����
 �

و%ف  د�د أو ���ب أ�.�ص Uر��ء، أو ���ب .�رات ����� 
ؤ��


و%ف ا����� ا�ذي ��دث ���.ص . & وا�طواء ��.  

                                                           

�ن، ا1ردن، 1، ط)�م ا�',س ا�'�و و'ظر���> :ا��ز�ز ��در ا�
و�وي:�د 1: ،Cوز���ر وا��  . 181، ص2013، دار ا�ر@وان ��


د ��ن 2�
: �����  . 24، ص1981، دار ا��(@� ا��ر���، ����ن، 1، طا<�رة و�&
  . 173، ص1990، د�وان ا�
ط�و:�ت ا� �
���، ا� زا)ر، 2، طأ�ول ا��ر��	 وا�����م :را�= �ر/� 3
  . 160، ص��� دون��د، �، دار Uر�ب ��ط��:� وا���ر، �دون 1، طر)��	 ا��راھ
�ن :�و�ف 
�.�)�ل أ��د 4
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•  �أ�&م ا���ظ� ا��� �دور �ول 
و@و:�ت ا��ر
�ن وا��� �ت ا�*�ر ا���*راق 

���� وا�:�راف ��� ���� ا�ذا��� .  

  :  ا��وا�ل ا��ؤ:رة 29 ا��راھ
	 ا��'طو�	 -4-2-1

ا1.ط�ء ا�1ر�� ا��� �(� ���ط و��طرة ا�وا�د�ن، ا��
��� : إ@طراب ا� و ا�1ري  -
  .�[ إ... ا�زا)دة، ا��د��ل، ا����ب ا����� 


� ��7ر %�ق ا�1رة وا�
راھق  -
  .�ر/�ز ا�1رة �ول ا�� �ح 

  .:دم ا����ع ا��� � إ�- ا���د�ر و��
ل ا�
�ؤو��� وا� ذب ا���ط��  -


ن �
��(�  ) :ا��:�رة ( ا��راھ
	 ا��دوا'�	  -4-3:  

•  C
� 
 .ا��
رد وا�7ورة @د ا�
در��، ا�1رة وا�


�ر��(� ��:���رھ� ���ق �G ا�را�� : ���� ا��داوة ا�
�وا<�� وا���را�ت ا�  •

1.إ�[ ... ، ا���دة ا��ر�� ا��ذوذ، ا�
��� ا� ���� ا��واط: وا��ذة ا�ذا��� 
7ل 

 

وا����د  ا� �ه �Uر 
<وغ، ووا��
�ك ��/رة أھو ا�<رار :�- 
وا%ف : ا����د  •

@�دة �^.ر�ن ا�ذ�ن �ر�Uون � ا���ء، وا�
راھق  �������
<�و�� ����� ا ����

����م��وم ������د �*�� Fل  ا/� �
ن ا�وا�د�ن و�Uرھ� 
ن ا1راد، و�ظ(ر ذ�ك 
  2.إ<رار :�- �/رار �<رف ���ذات 


� ��� : ا��وا�ل ا��ؤ:رة ���9  -4-3-1:3  

���� :�ط��� و%<ور � ا�ر%��� ا�1ر��  ا�
رور �.�رات ��دة و<د
�ت -:.  

-  �����
�� و� �ھل ا�1رة ��� �ت ھذا ا�
راھق ا� �
�� وا���
ا���وة ا��د�دة � ا�
 ��:�
  .إ�[ ... وا� �

��ر� أو ر�ق ا��وء وھذا 
ن أھم ا��وا
ل ا�
ؤ7رة  -
  .ا�<��� ا�

  .ا�%�<�د�� �_�رة ا���ل ا�درا�� ا�دا)م وا�
�را/م و�وء ا�����  -

ھذا أن أ�/�ل ا�
راھ�� ��*�ر ��*�ر ظرو(� وا��وا
ل ا�
ؤ7رة �(�، وإن ھذه �/�د �/ون ھ� 

= ���د��G ا���:دة، و/ذ�ك �� ��
رن 
رو �����  .�K/د ھذه ا�درا�� أن ا���وك ا�

  
                                                           

  . 153، ص1995، ، دار ا��/ر ��
&��ن، �دون ��د1، ط���هظواھر ا��راھق و1, ::�د ا�*�� ا��د�� 1

ر C ���ق، صر)��	 ا��راھ
�ن:أ��د �و�ف 
.�)�ل 2 ،157 .  

د :�د ا��&م زھران 3��:	
  . 436-435، ص 2008، دار :��م ا�/�ب، 
<ر، 2، ط)�م ا�',س ا�ط,و�	 وا��راھ
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5- 	
  :��1%ص �ر��	 ا��راھ


ن ����
  1 :.<�)ص ھده ا��)� ا��
ر�� 


ن ا�<�ب ��د�د �(���(�/�ن 
ن ا�� اإذ • .(ل ��د�د �دا�� ا�
راھ�� 

��وغ ا� ��� ھو �دا�� 
ر��� ا�
راھ��، �ن ھ��ك روق رد�� /��رة � /�ن ا� إذا •
G7و%�ت �دو�. 

�د
�  إ�-ا�
د.ل  أوا�
راھ�� ھ� ا�
��ر  •���(� ا��رد 
ر��� ا�
راھ�� ا�ر�د، �
 .�د.ل ا����ة ا�را�دة


د �رة ا •��� ،C
� 
/�ن 
ن :&
�ت ا��(�ء ا�
راھ��  1�G إذا�
راھ�� :�- ظروف ا�

ن :&
��(�  إ�-و و<ول ا��رد  ?@��- �� أ�@�در � ا��
��ق ا���F&ل ���

  .اF%�<�دي

-6	
 :�ظ�ھر ا�'�و 29 �ر��	 ا��راھ

6 -1 2��  :ا�'�و ا�(

 إرازات�
��ز ا�
راھ�� ��*�رات  �
�� �ر��� � ا���وات ا1و�- ���ب ز��دة   

�زھ� ا������� ا������ و ظ(ور �ب ا����ب� �

و /��د ا���ض ���ب  ھر
و��ت ا�:


� ان ا���/�ر  1�Gا��راج ��
راھق / G) ظ(ر و

و ا� �
� و ��وه �أو ا��K.�ر � ا�
 �����
�/&ت  G� ����@? ا�
�/ر �دى ا �
�:�ا� �����ب �(ن ا�@�ق  ا���ث� 

�G ا���7 وا��رج: ?����د ا�ذ/ور : �
��س و��د�ر 
ر��C ��ذات وان  أ���� ?@�K.�ر ا�
�د ا�ذ/ور � ��(م أ/7ر ���ط:.  

 �
و :@&�(م ��/ل أ�رع �
� ���وق ا���ون :�- ا����ت � ا��وة ا� �
�� ��ث �/
  .و ا��.د�ن و ا��طن �ول ا��وض و� ا��@د�ن��را/م ا�دھون ا����ت  أن��ن 


و :�
&ن �
��� ا�: �أ�دھ
� دا.�� وھو ا�ورا�7، و ا��7�� .�ر � وھو ا���)� : �ؤ7ر 
 �

� :ن ��@()�>
/ن � Fراھق و
�� ���

و ا� ��و ا�وا%C أن أ���ب أو �ذوذ � ا�

��ض ا���وب ا� �
�� /�ب ا����ب G�� ����% ر ��ق � ر������  �و اF:و �ج 
 C

�ء ا��@&ت ���ق ا�
راھق و���ره ���ص /��ر :�د
� ���رن �ا� �م أو :دم 

G(&
  2.ز

  

                                                           
1
  ��  .217 -215، ص2009،ا���ھرة،
<ر،ا�
�ر� ا� �
��� ، دار 1ط، ا*ر�
�ء ا�',�2 ���راھق ::&ء ا�د�ن /��
2
  =��  .296 -295، ص2002ا���ھرة،
<ر،، دار ا�/��ب ا� �
��،1ط، )�م ا�',س ا�ط,و�	 و ا��راھ
	 :ا�(�داوي:�� 
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  :ا�'�و ا��
�2 و ا���ر29 2- 6


و ا�ذ/�ء ا���م ��
راھق و�زداد %در�G :�- ا����م ���/�7ر 
ن ا��
���ت   �ا����� ا����� �
���ج و��F(م و ا��)م :�- ا���ذ/ر ا��/�ر وا���.�ل /���م و ا����ا.  


و ��ض ا�
��ھ�م ا�
 ردة   �/���ق و ا��دا�� و ا��@��� ��ث �� G ا��.�ل 
ن �

و �د�G ا�
�وFت و ا�F �ھ�ت ا���)
� :�- ا��FدFل  ،ا�
 رد إ�-ا�
��وس �� �
ا����� /

����ه و ا��ر/�ز، و�
�ل Fدرا�� و �زداد %درة ا�و ا ��)
و �ظ(ر اھ�
�م ا�
راھق �
�����G ا�
ا���ظ� �ول /
� �/7ر أ�&م  ،دون دF)ل ��1
ورا���/�ر ا���دي ��ث F ���م  إ�-ا�
راھق 

  .�� ���G ����عا��� �ت ��ث �� K �(� ا�
راھق F ��ور�� أو ا�
�/&ت 


�ز ھذه   ����ظم و ا�
ر��� �
رو
� ا���/�ر وا��درة :�- �ص ا���ول ا��د��� ��/ل 
�� ���و<ل /

1.%��ون :�م إ� �د إ�-ا� 
C ��ن ا���ول ا�  

6 -4 2�  :ا�'�و ا��ر

ا��ر/� و  أ زاء��
�ز ھذه ا�
ر��� :دم ا��وازن أو ا��/�ؤ � �وز�C ا��وى :�-   

� �ؤ7ر :�- 
��وى ا1داء، �@طرب  أ:@�)Gا���
� :�- :دم ا���طرة 
و��ل  إ���ع

����ب ا��ر/� Fا G�ظ(ور ا��ر/� ��/ل ��ء و 
ن ��ن ا��وا
ل ا��� �ز�د ��� م :
  2.و:دم اF%�<�د � ا��وة ا�
�ذو��اF@طراب /7رة ا��ر/� دون ھدف 

�12
ا�'�و ا� 5- 6:  


و و ا�.�رة ��/ون 
��ھ�م 
�ددة :ن ا�<واب و   �
C ز��دة ا�K.ط�.�ر و  ا�و:ن ا،
%درة :�- ا����
ل 
C  أ/7ر،و �ذ�ك  �<�= ا�رذ���ا��ر،وا��ق و ا���طل وا��@��� و 

  . ا�
وا%ف ا� د�دة

���ر 
ن %<ص  أ.&ق:ن ا�(��ر  
�ؤو���و ����ر و��)ل ا�:&م � �
ا����ب ���ب 

� ، ا1
ورا��د�ن � ھذه ا�
ر��� 
ن  إ�-�ن �� � ا����ب  ا����د ، و�ذا)
 أن��ث  ا�


و ا�.���  أ:�-ھو 
<در ا���م ا�
ط��� ا��� �
7ل ا�د�ن �
��و��ت ا�.3
 

  

  

  
                                                           

1  �
د ا��ذا�
  .57 -56ص،  2000 ،����ن،دار ا�را�ب ا��ر��، ��روت،1ط، ا����ف ا��در�2 ��ط,ل و ا��راھق :ر
@�ن 
  .181-179، ص 1996ا���ھرة،،دار ا��/ر ا��ر��، 1،طأ�س 'ظر��ت ا��ر��	 :��طو��� أ�
د  2
3  ��  .40 ص ،2009،��روت،����ن، ا����ن،دار 1ط 9ن ا�����ل �D ا��راھ
�ن،  :��<ر ا���
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  :ا*(���)2ا�'�و  -3- 6

   �
�:� �����/�ر ا�وا@= ا�ذي ��
7ل � Fو ا
� إ:�دة��
�ز ھذه ا�
ر�� 
ن ��ث ا�
��:�
� F<&ت ا�ظ�م ا��.  


�:�و��
�ز  � Fوك ا���راھق  ا
��  G�� اFر���ط ��د�دا و أ/7ر� /و ��Uر�وا،���
:
����ة 
ن ا1<د%�ء 

و:�  
�.  

� �/و�ن ا�<د%�ت ��د /�ن �� �ھ�(� و���ول ا���F&ل   �
/ذ�ك ا�
راھق ا�1رة :�
& ھ�
�)�  .وا���د :


�:��  أ/7را��/و�ن ا�<د%�ت ا�وط�دة �  ��دأ� F<�رة ا��ؤ%�� ،�زداد ا

ن ا�<د%�ت ا�

ن ��ث ����م ��وك ا��رد و��وك �Uره 
ن ا1راد ا@�� وز��دة .1  

 :ا��راھ
	 أھ��	 ا��ر��	 ا��د'�	 وا�ر���E	 29 �9رة7-

 �������ط� و
/��� ��.<�� و 
����ر ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��@�� 
�دة 
��:دة و 
و���:& <� ا/���ب ا�.�رات و ا�
(�رات ا��ر/�� ا��� �ز�ده ر��U �/� ���ق را�
راھق 

�زل :�- �و�رھ� �G، �(ذا � ب :�- 
� ا����ة � ��G ���<ل :�- ا���م ا��� �� ز ا�
 �����ھ? ا��ر��� ا��د

�ء���= ا�
 �ل 
ن ا ل  أن�و�طو�ر ا�ط�%�ت ا��د��� و ا������ �G،  إ


ن ا ل ا����دة ���طG ا��/ري و ا��د��  ا�:داد��ا�ر��@� دا.ل وھذا ��/�7ف ��:�ت 
  2.و أ�����(م ا��� ��<ف ��F@طراب و ا���ف� �ل ا�
راھ��ن ���رون :ن 
��:رھم 

  :ا���	 ا�',��	 ���راھق 8-


راھق � ب :�- �� ������� �ت ا�
راھق  إ���عو ا�
ر��ن  ا1و���ء�����ق ا�<�� ا�

� ��� ��ض  أنا������ وذ�ك �(دف �
� ،و��� ����� ا��1��ب��
�C ا�
راھق �<�� 

    3 : �����ق ذ�ك إ���:(�ا��� �
/ن 


�� ا�
راھق -��
   .ا`.ر�ن
� �@���G /ذ/ر ا1.ط�ء أ
�م  :ن /��ط�ل وا����Fد � �ب 

�� وا1���ظا��<���  ا����Fد :ن -��
  . ا� �ر�� و �وء ا�


��و�� 
��:د�G :�- �ل ا�
�/&ت ا���رب 
ن ا�
راھق و  -.    


را%�� ��وك ا�
راھق  - �*�� ��/لا�ذ�ن �
/ن ان �ؤ7روا  ا�1.�ص:ن  وإ���ده�
G���� -�: ����.  

                                                           
  .184ص ،2001، 
<ر، ، ا���ھرة،ا��/ر ا��ر�� ،دار 1ط ،ا��رو�F وا��ر��	 ا��رو���	  :�(��� :�د ا��&م  1
�و�و(�	 ا���ب 29:���ل :�د ا�(�دي 2��  . 154ص،2015، دار وا)ل ����ر، ا1ردن،1،طلط,����م ا� 
  .38-36،ص2007،،ا���ھرة،
<ر 
/��� ا� �و ا�
<ر��،1ط،29 �را�ل ا���ر ا����1,	  ا���	 ا�',��	:/��ر (�م 3
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 ا�.�ذا�
��%�� و ا��وم 
C ا��روي �  إ�-ا����Fد :ن ا��دة وا����ب،و�� � ا�
ر��  -
� �ق ا�
راھق وا�
�.ذة ا� راءاتا��رارات و    .  

ا����
ل 
C ا�
راھق 
C @رورة ا�����ط � ا��د�ث و  أ7��ءا��وار  
�دأا��(�ج  -
  . ا�
*زى 
ن ا�/&م إ:ط�ء

  .Uرس ا�
��ھ�م ا�<���� و ا���م ا�د���� وا�رو��� ا����دة :ن ا���<ب  -

�ب ا��د.ل � ���ة ا�
راھق  - �Gر<�  وإ:ط�)��ظ(�را�س  �&
�.<��G /�.���ر ا�
   .و ا�ر��ء <د%�ءا1و/ذ�ك ا.���ر 


ن .&ل ا��<ر�ت و ا�
��درات ا����� و/ذ�ك  إ: �با/���ب  - G
ا�
راھق وا��را
� � �� .����G/ون ا�
ر�� %دوة ��

9-  	
�ل ا��راھ�&�:  


�زات ھذه ����� ا�
راھق ا�/�7ر 
ن ا�
��/ل

� ��� �رد 1ھم ���? :ن .<�)ص و�، و
  1:ا�
راھق ا�
�/&ت ا��� ��7Kر ���/�ر 

أ�رزھ� ا���ور �
ر/ب ا���ص و:دم ا��درة :�- ��
ل :  �&��ت ��1	 ���&��1	 -1- 9

ا�
�ؤو��� و/ذا ��ص ا���7 �����س وا���ور �/راھ�� �^.ر�ن �G، وأ�&م ا���ظ� و/7رة 
  .ا�
��و�� 

 أ�رزھ� ا1رق، ا���ور �����ب و:دم ا����رار:  �&��ت ���ل �����	 وا�'�و -2- 9

  .ا����� و:دم ����ق أ:@�ء ا� �م و%�= ا�
ظ�ھر 

9 -3- 	'��
ن ا����� �ت :  *(���)�	ا �&��ت ���ل ���� K��إن 
��/ل ا�
راھ�� �

رد 
رUوب  G�K� س����وا C
� 
� ا� G���/
ا���/و�و �� 
7ل ا��<ول :�- 
ر/زه و
 G�.  

9 -4- 	��ا����ط ا� ��� ا�ذا�� ا�
�رط، و
ن أھم �<ر�ت ا�
راھق :  ا��&��ت ا�('

� ا�طر%�ت وا����ظ ������رات ا���%ط� وا����&م ��(و�� �Uaراءات  C/���ا.  

��ت ا��راھق دا1ل أ�ر�> -5- 9&�  :  

�زل  -
� ا� G� ن .�ص�/
 .:دم �ور 

����� ا�ذا��� و ود �وا ز ���G و��ن وا�د�G�� � G ����ظ �
�/&�G ا��.<�� وا� -. 

                                                           

ر C ���ق، ص وا��راھ
	 )�م ا�',س ا�'�و ا�ط,و�	 :��
د :�د ا��&م زھران 1 ،263 .  
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�ددة إ - �:�� � .�زا
G ����وا د � ا���ت 

� ا.���ر ا1<د%�ء  - �

� و/ذا �د.�()��� �
��ت ا�وا�د�ن &.. 

-  G� �>�. أ���ء -�: G�>ن أ���ء /�7رة و:دم و
 .ا���ور ����ر
�ن 

��ت ��ود و�ر -6- 9&�	�  :  (D إ�/ ا��در

 .:�- �.ط�ط و��ظ�م ا�و%ت @�ف ا��ر/�ز :�د ا���/�ر و:دم ا��درة  -


? ا��ر��� ا��د��� وا�ر��@�� ��� � ا�. ل  -��� �ر ��Uر�ص ا��.  

- Gراھق ��درا�
وھذا را C ��دم �و�ر ا��<�)= وا��و �(�ت ��1ن ا��1��ب ، �ك ا�
1 . ا��در����

 

 : دواD9 ���ر�	 ا<'&ط	 ا�ر���E	 �دى ا��راھق -10

ا�ر��@�� و
 ��F(� و ا��� ���ز  ا1��ط���
�ز ا�دواC ���ط��C ا�
ر/ب �ظرا ���دد أ�واع 

�ر�� 

C ا�ذي ���ش �G، ذ�ك ������� ���رد ا�ر��@� أو ��� وأھ
��ا�
راھق ���� 
�� ����

�
�/ل رد داG7�� C �����م ��
ل  .   

 إ�-أھم ا�دواC ا�
ر��ط� ��1��ط� ا�ر��@�� و %�
(� " رو�دك"و��د �دد ا����ث  -

�ن�%:

2   

��د �(��� ا����ط ا��@�� ��� �  ا����ع���ر@� و  ا����س :دواD9 ���&رة -1- 10

�
رد ��راك � ا�ذا��� ��� �� ا� 
�:�� ���ب ر��%� و  
�ل 
(�رة ا��ر/�تا��ر/� ا�
��ت ا�ر��@����
  .ا�� 
��ت وا�


�ر��  :دوا�G D9ر ���&رة -2- 10

��و�� ا/���ب ا�<�� و ا����%� ا��د��� :ن طر�ق 

   .ا�ر��@�

  :	��راھ
درا�	 �ر��	 اأھ��	  -11


ن  إ@را��ا�
را�ل  أ/7را�
راھ�� 
ن  ����ر 
ر��� - �)� �
� ��
، ا����ن� ���ة أھ
 C�

��� أ7راا�
�/&ت و ا�<�و��ت ا��� �
ر �(� ا�
راھق ��رك وان  :  �

ا�
�/&ت �(ذه ا�<ورة  إ�-��ب ��رض ا�
راھق  أو أ���ب أنا�
را�ل ا�&��� ،

و أنھ� �:�-  �م ا�
راھق و%در�G ا������ و ا������ و :&%��G  �طرأا��ر�C  ا�

 �
/،��:�
� Fا�)�  3.ا�ر و�� إ�-
ر��� ا����ل 
ن ا�ط�و��  أ

                                                           
  . 92، ص2006، دار <��ء ����ر، :
�ن، ا1ردن، 1، ط)�م ا�',س ا*ر�
�%2 و'ظر���>:<��= ���ن ا�داھري 1

Caga et Leill ,R thomas ;Manuel de lendenciation sport ,Ed :Vigot ,10éme edition paris , 1993                           
2 


C ا��ر�� 1،طا�,��,�	 و ا��'�(�	 ���وم ا��ر��	 ا�ر���E	 ا<�س:ا��راج إ�راھ�م ادؤ3� 

�ن،  ،
/��� ا�:،Cوز���ر و ا��   .284ص ،2011��
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-  �
ا��.<��  أ���د�/ل ا�د � إذ� ���ة ا�
راھق، أ�@� /��رة أھ
��ا�د�ن ���ل  أن/

�:�� واF%�<�د�� وا���7�� �����ة، /
� ����ر %وة � F.<�� وا��وا�� ا�و����ول ا�

 G� وك،و���� ��
راھق،  أ7رهدا�� ����
و ا���د
� ا�وا@= :�- ا�: ��������دة ا�د�
K�� س�����<ل � ا����ا��رد ���ش � ����  ��وك ا� ��� و � �ل إ�-�د�(�  ا�


�نا���Fرار و ا1
ن،
ن ���:�ر  ا����ن�ؤ7ر :�- ���ة  إذ، ا1
�ن إ�-�ؤدي  
  1.ا�
راھ�� ��ر�د 7م ا���.و.� إ�- 
را�ل �طورھ� 
ن ا�ط�و��

 : ���دئ ھ��	 29 ر��E	 ا��راھق -  12

�*��
�ر�� ا�ر��@�� وھ� /������ �و د :دة 
��دئ  �

را:��(� :�د
� ��وم ا�
راھق �:2  


�ر�� ا�
راھق  :او*
أن �/ون ھ��ك 
�رف 
�.<ص أ7��ء 

ن أ.ط�ء G� C�� �
.��ر��@� وذ�ك ��<��=   

 .�Kد�� ا��
�ر�ن ��ب ا��درج،��ث ��م ا��دء ���1(ل 7م ا1<�ب ::�'��

�و�C ا��ر/�ت ��- �����د /ل  زء::��:�� ����.

ن أ زاء ا� �م ا�. 


�ر�� ����� ا��� �
ل �(� :را���
رض ا� C
،G�
را:�ة %درة ا�
راھق و�. 

���ظ�م أو%�ت ا��در�ب و
��:دة ا�
راھق :�- 
�ر� أ�س ا��� ا.��رھ� :��1�. 

��
راھق ا�
واظب :��د�� �

راھق ا��د�ث، و�
�ر�ن 
��د�� ���� .ا.���ر �
�ر�ن �(�� ���

�����  .ا:�ة أن �/ون و@C ا� �م ���م أ7��ء �Kد�� ا��ر/�ت
ر :

إ:ط�ء إر��دات و����
�ت ��
راھق �ول ا����س ا�ر��@� ا�ر��@� و/ذ�ك ا��K/�د  ::��'�
���� �� �م وا���ل و��ذ ا��<ر�ت ا������ /���د.�ن ��� ���
�ر�� ا1��ط� ا��د
 ��
:�- أھ

 .وا��(ر ���رات طو���

�����: �
�ر�� ا�ر��@� .�رج أو%�ت ا�درا���و �G ا�
راھق 
  .�و 

  

  

  

                                                           

 
1��Uز�د ا
�
�و�و(�	 ا��راھ
	:ا�
د ��
�ن، زھران ����ر وا��وز�C، دار 1ط،)ا��&��ت و��ل )�(��-(وا'ب ا�'�و- ا�'ظر��ت(: ،

  .25،ص2013،ا1ردن
 

�ن،،1،طا�ر��E	 ��	 ور&�$	 وا��رو'	:،<��� ا�
د %�&ن���ف 
�@� ا� �ور2:،Cوز���ر وا��
C ا��ر�� ��� 
 .51،ص2012
/��� ا�
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  :��1	 ا�,�ل

��? أن ھذه �رة   ��� ���Qا:�
�دا :�- 
� ��ق ذ/ره �ول 
و@وع ا�
راھ�� 
��� � ���ض ا��*�رات و ا��طورات  Fھ� إ �
ا�
راھ�� ا��� �
ر �(� ��
�ذ ا�����م ا�
�و�ط  

 ����
�/ن ھذه ا�
ر��� /�7را 
� �/�ت أز
� ا�ط����� ا��� �ظ(ر :�- ا���
�ذ .&ل �رة 
  ./��رة ������ :�د /�7ر 
ن ا����ب و ا�
راھق


وا%ف    �� ا����ة و:دم %در�G :�- ا�
وا (� و ا���/م  Gو ��ر� G���� ظرا�و
�� ا�/�7ر 
ن ا�@*وط�ت و اF@طرا��ت ��� G�� � �

 د�دة ا��� �م ���ود :��(� �����، 


��، و�(ذا Qن ا��� �ؤ7ر :�- ��و/G و�<ر��

� �ؤدي إ�- ا�.�ذ 
وا%ف ����� � ا�
 ،G

را:�ة ا��� ��ت وا�
�ط���ت ا�@رور��  C
ا�
راھق ��� � 
��� إ�- ر:��� و�و �G ���م 


و ا�
�وازن�  .و ا��� �وا�ط�(� ���ط�C ����ق ا�


�ذ ا�
راھق،   ���� ��
/ن إذن �
�ر� ھ��G ا�.<�)ص ا������ و ا�و دا��� و ا�
�ر�
� �<� ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��@�� ��/ل ا� ��� وق �را
? �ر�و�� و  G�
ا����
ل 
أ����ب �در���� �د��7 ���ذھ� أ���ذ ا��ر��� ا��د��� و ا�ر��@�� �(دف ����ق ا1ھداف و 
ا�*���ت ا�
و ودة و ا���ر �����
�ذ إ�- أ��ن ا�
��و��ت 
ن ا������ ا�
�ر�� و/ذا 
ن 


�:��ا������ ا��� Fر�و�� وا.  
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  :����د 


 ا����ب ا��ظري ��ذا ا���ث و��� ��ون درا��
 	���� و ����� � ���!د �� �م �ر
�*و	ول  ا-�راءات�*� %طوات �*��� ������، )�ت �&%��ع ��#
 ھذا ����و�� �ن 

ا������ ا�����د��،��ث ا%�رت ا����4 ا��23م �*درا�� و ا1داة ا����%د�� ���/  ا��
ا���دا���،��ث  ا-�راءاتا������ت، و�ذا ���7ت ا���ث ا�����
 وا�ز���
 #م ا��طرق ا�� 

  .)�ت �درا�� ا��ط3��� و أ%�را ����8 �رز ا7����رات ا��وز�� �!د ��!��
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1 - 
  :ا��ث ���

ان ���4 ا���ث �!�
 ���و�� �ن ا�>وا�د ا�!��� ا��
 ����ن �*� ��ر ا�!>ل "
ا�� ����� �!*و�� و ھو ��ذا �>وم �*� ا��<�ل و ا�=!ور و و��دد ��*���� �ن أ�ل ا�و	ول 


 ا����ھ4 ا��<�*�� �����
 ا�طرق ا����%د��  méthodologieا�!*م �أي ا�!*م ا����ث 
  1".�*و	ل ا�� ا��>�>�

  :ا����
 ا�و���-1- 1

إن ا���ث ا�و	8
 7 �>ف ��د �دود و	ف ا�ظ�ھرة و ا��� �ذھب ا�� أ�!د �ن "
�3 �ن ا���1ث  و ���*ل و�8�رذ�ك،��>�رن و�>�م �>	د ا�و	ول ا�� �>����ت ذات �!��،


 �زداد  ا�و	��8 7 �>�	ر �*� ا����ؤ ������>�ل أ��� ��8ذ �ن ا����ر ا���� 
�ا���
  2".��	را ������ر

� ا�� ��
 ھ��� ا�درا�� ھو ا����4 ا�و	8
 ا���*�*
 ا�ذي أ�!� ���ث ا����4 ا�����ب 
ا��در�س ا��>�ر�� �*� ا��!*م ا��ر�
 %3ل  ا1����بأ�*وب �ن  ����ن �دى �<#�ر �ل


 �!ض ��و�ط�ت و��7 )�  .��ط����	� ا��ر��� ا��د��� وا�ر����� �دى ا����3ذ 

 �
 ���ل ا��ر��� ا��د��� و ا�ر����� و ��ذا  �ن ا����ھ4" ��ث ا��ا��
 ��#ر ا��!����� 

 �!رض �د�#� �ن  ا�درا��ت ا�و	��8 �>و�� ) scates����ش ( ا����ل �ذ�ر��راد <<

���درا��ت ا�و	��8 �� �=�ل ���/ ا�درا��ت ا��
 ���م ���/ و�*%�ص ا��>�2ق ا����رة 
أو �	�*� �ن  ا��ر��ط� �ط��!� و�و�/ ����� �ن ا���س أو ���و�� �ن ا�ظروف

  3".ا�1داث أو �ظ�م ��ري

  :ا��ثأداة ا����� ا�������� �� -2- 1

� ان ا7داة ا������� �*درا�� ا���ھ
 أد]ت ا7�����ن ا�ذي �!��ر �ن  ��دا������ 7 =ك 

 ا����4 ا�و	8
 ، وھو ���رة �ن ا����رة ا7دوات ا������� و ا�%�	� ���/ �ا������ت 

، ���و�� �*��� ���و�� �ن ا1�2*� �ر��ط� �طر�>� ������ ود)�>� ��ب �و�وع ا���ث 
  4 .)ا����و���ن( و�>د��� �*���و#�ن ���رھ� ا����ث ���>� 

   

                                                           
1
 - ���8% �*!��  .25،ص2002،�	ر،ا-���در��ا����8، ا-=!�ع،����� و �ط�!� 1ط،أ�س و���دئ ا��ث ا�����:��ط���وض 	��ر،��ر

2
  .97،ص 2007،دار د�*�،���ن،ا1ردن،1، ط�!د�� �� ���
 ا��ث ا�����: ر��م �و�س،�روا�!زاوي - 

3
  .125،ص2000،�ؤ��� ا�وراق،���ن، ا1ردن،1،طأ�س ا��ث ا����� '&داد ا�ر��$ل ا�"�����:�روان ��د ا����د ا�راھ�م- 

4
ا��و�ت   12:، ا�!دد 17: ، ا��ط�!� ا�!ر��� ، ا���*د  �"�� ا���وم ا-�ر�,��) �!��� ���"��( ا'������ا(�����ء �� ا��وث : ا�8رج  ت	8و  

  33،ص 2001، �و�*�و  
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�ر���ت ا���ت ا��>�ر�� �ن طرف ا����ث ��دف ��*�ل ا��!*و��ت )د  
  ....�#�ت أو ��8

وا�/ ��=�ل ا��1  إط�رو��*� �ن و��2ل ��/ ا������ت ، و)د ���%دم �*� " �!د ا7�����ن 
 
�
 طو�� ودر�� �!>�ده  ط�رإأو ���ق �*� �ط�ق ا��در�� ، و�ط��!� ا���ل ��و �%�*ف 


 ا7�����ن ���	ب �*� ���ء �>رات �د�دة�وا��	ول �*� ا������ت  ، إن ا���د ا��1ر 
 
� �����*� و�ن ��ث ا1ھ��� ����ن أن ��ون أ�2*� ا�درا�� و�ر������ وا��� و�!ر

     1" .��د ��-���ن ���ء ا�8>رات �=�ل ��ون 

   :ا����رة ا(�����ن  -3- 1

   ���)���2 �ن ا1�2*� �!د �=�ل ��د ��!ر�� أراء " �<��� " good �1954ود " �!ر
  2 ."و�!�>دات و ا���ھ�ت اc%ر�ن ��و �و�وع �!�ن

 ���d*� ا�1واع ا��رة ���*ت ھذه ا7���وا=:  

1 -3-1 -  �  :ا-�$�� ا����و

ا�����e �*��� �طر�>� وا1�*وب ا�ذي �راه دون ھ
 ا��
 ��رك ا����وث �ر��   
  3 . ��ددة ���>� ا-�����*� ا%���ر  إ���ره

  :ا-�$�� ا���1!�  - 3-2- 1

��ددة �%��رات �!��� ، و�� �*� ا������ب إ7  إ������ا��
 ��ون  ا1�2*�وھ
 �*ك   
و)د ��و ��!ددة ) 7/�!م(ا��
 �%��رھ� و)د ��ون ا�%��رات #����2  أن �ؤ=ر �*� ا����7

  4. )وا�ق �دا 7 ا/ 7 اوا�ق / اوا�ق �دا (

  :ا����و� / ا���1!�  ا-�$�� - 3-3- 1

  5 : أ=��ل�دة  ا1�2*�ھذا ا��وع �ن  �<%ذ

�#3  ���� �� ��دأ ��ؤال �g*ق �� ����� �8�و�� ،�ط*ب �ن ا����و�ب ا%���ر ا���� •

 ا������ � � .#م ��دي  رأ�

و���� �� ���وي �*� ا�2*� �!>��� ا����ت ��!ددة ، �%��ر ا�����وب وا�دة ���� ،  •
�را�hت ��رك %	�	� ��ذا ا�gرض 
�  . #م ���ب ��ر�� أ���ب ا%���ره ھذا 

  : ����/ و���ت ا���ث - 2
                                                           

1
  91، ص  2007ن ، وا��وز�/ و ا�ط���� ، ���ن ا1رد ، دار ا����ر �*�=ر1، ط أ����ب ا��ث ا�����: ��در ا����ن   

2
   
  281،  ص 2012ن ، دن ، ا1ر، دار أ���� ، ��� 1، ط  تث ا�"���� ��ن ا��ر�ر و ا�����م و ا��!���ا��: ا�!ر�
 �*>��م �ر���

3
  . 465، ص2005، دار �*م ا���ب، ا�>�ھرة، �	ر، 1، طا��ث ا����� �� �,�و�و"�� ا�����م: ���د ��د ا����د  

4
  . 96، ص 2007، زھران �*�=ر، ���ن، 1، طأ����ب ا��ث ا����� �� ��دان ا���وم ا'دار��: ��8وظ �ودة   

5
  . 306، ص 2010، دار ا��8ر، ا1ردن، 2، ط���رات ا��ث ا��ر�وي: ���د ��د ا�رزاق إ�راھ�م، ��د ا���)
 ��د ا���!م أ�وز�د  
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  : ا��ث�"��6  -1- 2

 �ا�درا� ����/��ب �زء �ن  إن ،درا����ا�!��	ر ا��راد  ا��>	ود �����/ ا�درا�� �ل"
�ا ا�=�ل �ط*ق �*��� ا��!���� ذوا�!�*�� ا��
 �م ��sample ا�!���  �ط*ق �*�

sampleing."1  


 و��7  �ذةا1���!��ر ����/ ا���ث ھو �ل � ���ا��در��ن ���دة ا��ر��� ا��د��� وا�ر��
ا����	ل  ��ب ا��!*و��ت��و�ط� �128ن  اذ���أ 256  �ن ��*k �ددھمذ)��ط���  وا�

  .و��7 )��ط��� ��� ا��ر��� در�*��� �ن �

  : ا��ث&���  -2- 2

�  ��#*����ث ��ون ��!�
 �� ا1	*
�� �ن و�دث ا�����/ ��� وأ ��وذ��#ل ا�!��� ���
   2. ث ���ل 	�8ت �=�ر���	�د)� �� ��3�#

����ون  أن�ط� �=رط ��طر�>� �=وا��2 ��� ���� ������ ����/ ا�درا�� �%��ر � ن����
   ا1	*
ا���gب �ن ا�����/ ) %10(�ك ����� ذ3 	�دق و#��� ا1	*
� ا�����/ #*��

 ��30ث �م �وز�/ ھده ا�درا��  ا��7وا$�� ا����� �� ا�درا�� �ن طر�ق و)د �م ا%���ر ��
 100�م �وز�/  ��ذ�*���3��� ل ���ا�� ھو،و�ذا ��و�ط� �12ن  أ���ذ 30�ل  ���نا��
  .���و��7 ط����و�12ن  �*��ذ 100 ��*��ن ��ا�

 : �"�(ت ا��ث  - 3

   :ا��"�ل ا��,���  -1- 3

�م �وز�/ ا-�����ن ا�%�ص �<���ذة ا��ر��� ا��د��� وا�ر����� �*� ���وى �!ض ��و�ط�ت 
  . ��و�ط� 12و��7 )��ط��� ��ث )در �ددھم �ـ 

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .199، ص 2006، دار ا�1د�س �*�=ر وا��وز�/، ا��!ود��، 3، طا��ث ا��ر�وي �������ن وا������ت: ��دي =��ر ���ود   

2
   
  . 145، ص 2008، دار ا����رة، ���ن، 1، ط ا��ث ا�����: ���ر )�د�*�
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 ا���و�ط�ت ا������ �  : و)د أ�ر�ت ا�درا�� 

 ).��!ود �و�ر�و(��و�ط� �ور	�ص ا�=ر�ف  )1
 ).ا�ن ز��د(��و�ط� ا���!ودي  )2
3( 

 =ر��ت( ��و�ط� طو��رات �*�.( 
 ).���� �وز��ن(��و�ط� �و%ش ���ر  )4
5(  
 ).د�دوش �راد(��و�ط� ���ك �ن ��
 ).د�دوش �راد -��ف 	��q(��و�ط� �و=�م ��!ود  )6

 �و��ل �%�ر -ا�48(�و��ل �%�ر ��و�ط�  )7�.( 
 ).1955أوت  20(��و�ط� ���د ��ده  )8
 ).وادي ا����رة(��و�ط� �%*وف ���د  )9


 �و��ر(��و�ط� ��د ا��ؤ�ن ) 10��( 
�.(  
 ).�و�*�� 05(��و�ط� ا�ن %*دون ) 11

    12 ( 

 د)�
 ��د ا��3م(��و�ط� ا�ن ز�دو��.(  

  :ا��"�ل ا�ز����  -2- 3


 =�ر د����ر إ�� ���h =�ر  =ر�ت�
 ��#�� ھذا ���ث %		ت ، 2018 �����ر
��8ري(ا1=�ر ا1و��  ،
�*���ب ا��ظري، أي �م ��/ ا��را�/ و�و��ر ) د����ر، ���8

  .ا���دة ا�!*��� 

���ن �/ �دا�� =�ر 
�ن %3ل 	���h ا-�����ن و)د ا��gر)ت " ��ي"أ�� ا����ب ا��ط��>

 ا��ؤ���ت  �دة �وز�/ ا-�����ن�وا��ر���� �دة أ��وع وذ�ك �*� ا1���ذة وا����3ذ 

  .ا��ر�و��، وأ%�را ��*�ل ا����42 و�و	*��� 

 :إ"راءات ا��ث  - 4


 �وز�!�� �*� ���� ا���ث، ��ث ��!د ا�	���h ا������2 -����رة ا-�����ن، �م ا�=روع 
 
�c�� ت��ن ا�%طوات � ��ت ھذه ا�درا�� ���و*�=:  

 .أ�2*� ا-�����ن و������� �ن طرف ا1���ذ ا��=رف  دإ�دا -
 .ا���ط ا����2
 �8>رات ا-�����ن  -
 .��*�ف �!ض ز�3ء ا�د�!� ��وز�!�� �*� �!ض ا���و�ط�ت �و��7 )��ط���  -
 .إ�3م ا-دارة ��� ��ون ا-�راء )��و�
 دا%ل ا��ؤ���  -
 .وز�/ ا-����رة إ�3م ا1���ذ ا��=رف �*� ا��	� �ن أ�ل ا�و)ت ا�3زم �� -

 



������ ا���اءات ا	���ا��� 	��را��:                                                  ا	��� ا�ول    
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  ع×100/ن    =س 

 

 : ا��ثا'��$�� ا�������� ��  �طر�!�ا - 5

�!د ��/ ا-����رات ا��و��� إ�� ا-���ذة و���3ذ ا�طور ا���و�ط، )�ت �8رزھ� ��ث 

 ��*�ل ا����42 ا����	ل �*���، و)د ��ت ھذه ا�!�*�� �ا��%د�ت �>��� ا����� ا��2و�� 

 
�#م ا��ل �*� �دد أ�راد  ��100��ب �دد ا���رارات ��sو�� ��ل �ؤال ��رو�� 

 ا��!�د�� ا������ �  : ا�!��� ��� 

  

  

  

  

�ث  :  

  .ا����� ا��2و��  : س

  .�دد ا���رارات  :  ع

  .�دد أ�راد ا�!���  :  ن

   

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  ھل ا�ت �ر�ص ��� ��ور ���� ا���ص ���دة ا��ر�� ا�د��� وا�ر�����؟

  ��� ��ور ��	� ا���ص ا�ر�و	� ����دة 

 

��راد �	�� ا�درا�� 	���ون ا�و�	�� ا��را���  �����أن ا ���	� ا�

�� ا�ر�و	� ���ھ( ا�ر�	� و ا��د�	� و ا�ر	��	� ��)�ف ا�طوار ا�%�	�	� ا�$ 	در�و�#� ����ؤ��

 ��� �	�	�%��ت ا����� ا�%��	� %ود ا�� �رص ا��ؤ��.( ا��دول ا����ق أن ا���	ر /	��ن 
�#	ل �ذة ��دة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� �#دف �و�	�ر ا�و��.ل ا�%�	�	� وا����ھ( ا�ر�و	�  

�� ا�درا�	� ����ول ��� ا��/�ءة ا�)���	� ��ل �#�� ��	ر ا���ص ا�%�	�	� ��� �دار ا�

 �	���ھ( ا�ر�	� ا��د� ��� �	����دون ��/� أ%	 �	�ذة ا�ر�	� ا��د��( أن ا��
���دھم ذ�ك �در�� 	 $����ت ا�%�	�	�، و ����وا�ر	��	� وا�و��.ق ا��را��� �5 �$ �)�ف ا��ؤ

	���		ر ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و ��� �	��ق ا��/�ءة ا�)

ا��د�	� ا�%�ود ا�/�ري ��%��	� ا�ر�و	� ��� 	�6ر �5 �ن ا���ك 
�#� �/�ءات و)�رات �روري،���/ل �����6ر �� ا��9	ذ و �ذ�ك �#و 	;رس �	#م 8	م أ)89	� أ

  .ا���د��:،ص2005، ا��زا.ر،

�%م 100%

0%�

��#ل �رص ا� ��ذة ��� ��ور :1ا�ر م ا����� ر�م

 ا���ص ا��رو�� 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��ن ا��و�% �$ ��ذة� �  :�رض و����ل ���)' ا

ھل ا�ت �ر�ص ��� ��ور ���� ا���ص ���دة ا��ر�� ا�د��� وا�ر�����؟

ذة�%ر�� �دى �رص ����� ��ور ��	� ا���ص ا�ر�و	� ����دة  ا 

 

 :�رض و����ل ا����)'

�.( ا��دول ر8م ���راد �	�� ا�درا�� 	���ون ا�و�	�� ا��را��� ):1(��	ن  �����أن ا ���	� ا�

�� ا�ر�و	� ���ھ( ا�ر�	� و ا��د�	� و ا�ر	��	� ��)�ف ا�طوار ا�%�	�	� ا�$ 	در�و�#� ����ؤ��
 .  

 ��� �	�	�%��ت ا����� ا�%��	� %ود ا�� �رص ا��ؤ��.( ا��دول ا����ق أن ا���	ر /	��ن 
�#	ل �ذة ��دة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� �#دف �و�	�ر ا�و��.ل ا�%�	�	� وا����ھ( ا�ر�و	�  

�� ا�درا�	� ����ول ��� ا��/�ءة ا�)���	ر ا���ص ا�%�	�	� ��� �دار ا� ��#�

 �	���ھ( ا�ر�	� ا��د� ��� �	����دون ��/� أ%	 �	�ذة ا�ر�	� ا��د��( أن ا��
���دھم ذ�ك �در�� 	 $����ت ا�%�	�	�، و ����وا�ر	��	� وا�و��.ق ا��را��� �5 �$ �)�ف ا��ؤ

	���		ر ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و ���
�	��� ا�درا�  .ا����د	� )9ل ا���ص ا�ر�و	� ��� �دار ا�

�ذ �ا��د�	� ا�%�ود ا�/�ري ��%��	� ا�ر�و	� ��� 	�6ر �5 �ن ا���ك  ا�ر�	�	%�ر ا
�#� �/�ءات و)�رات �روري،���/ل �����6ر �� ا��9	ذ و �ذ�ك �#و 	;رس �	#م 8	م أ)89	� أ

1"��� ا���	ط ا�)�ر�$
 

                                         

، ا��زا.ر،ا�و#�*� ا��را+*� ����ھ' ا��ر�� ا�د��� وا�ر�����:وزارة ا�ر�	� ا�وط�	�،ا����� ا�وط�	� ا����ھ(

 را���ا ا��
	� ا������ 

100% 

 % 0 

 %100 

�و�- �دى �رص ا ��ذة ا��ر�� ا�د��� 

��ور ا���ص ا��رو��

ا�ر م ا����� ر�م

 

����                                           :ا� �� ا�

��ن ا��و�% �$ ��ذة – 1� ��رض و����ل ���)' ا

ھل ا�ت �ر�ص ��� ��ور ���� ا���ص ���دة ا��ر�� ا�د��� وا�ر�����؟ :ا� ؤال ا�ول-1

�%ر�� �دى �رص :��% ا�1رض •

�رض و����ل ا����)' •

�.( ا��دول ر8م     ���	ن 

�� ا�ر�و	� ���ھ( ا�ر�	� و ا��د�	� و ا�ر	��	� ��)�ف ا�طوار ا�%�	�	� ا�$ 	در�و�#� ����ؤ��
 ���� % 100و ذ�ك �

     ��� �	�	�%��ت ا����� ا�%��	� %ود ا�� �رص ا��ؤ��.( ا��دول ا����ق أن ا���	ر /	��ن 
�#	ل �ذة ��دة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� �#دف �و�	�ر ا�و��.ل ا�%�	�	� وا����ھ( ا�ر�و	�  

�� ا�درا�	� ����ول ��� ا��/�ءة ا�)���	ر ا���ص ا�%�	�	� ��� �دار ا� ��#�
$�  .��ل درا

��ھ( ا�ر�	� ا��د�	� ا� ��� �	����دون ��/� أ%	 �	�ذة ا�ر�	� ا��د��( أن ا��
���دھم ذ�ك �در�� 	 $����ت ا�%�	�	�، و ����وا�ر	��	� وا�و��.ق ا��را��� �5 �$ �)�ف ا��ؤ

�		ر ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و��	��	رة  ���
�	��� ا�درا�ا����د	� )9ل ا���ص ا�ر�و	� ��� �دار ا�

�ذ "�	ث   ��ر ا%	
�#� �/�ءات و)�رات �روري،���/ل �����6ر �� ا��9	ذ و �ذ�ك �#و 	;رس �	#م 8	م أ)89	� أ

��� ا���	ط ا�)�ر�$ ���E	را�ذا$ �م 

  

                                                          
1
وزارة ا�ر�	� ا�وط�	�،ا����� ا�وط�	� ا����ھ(  

ا���ا  ا�����

30  ��� 

30  � 

 ا�����ع ا���م 30

�و�- �دى �رص ا ��ذة ا��ر�� ا�د��� ):01(�دول ر�م 

��ور ا���ص ا��رو��وا�ر����� ���   



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  

وى ا�در	�$ ا��/�ل �دى ��ذ�%ر�� ا���� .ا

  

 �	��� ا�و�� و ا����ذة 	/��ون در	س ا����/� �ن ا��� ����
�� ا������ و �/�ل در	س ا� $ا�

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	/��ون ���#ذا ا��دول أن �%ظم أ
ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ��واھم ، وھذا د�	ل ��� أن ��	� أ�ا��9	ذ �#�� ��ن �

 ����  .�طور ا��و�ط،)��� ���

   

ا� ��  
ا�#��#� 

  �4وا�را
50%

�4ر+� ا�� �وى ا��در� � ا���5ل �$ ��ذ

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�� ھو ا�� �وى ا�ذي ��5ل أن �درس +�% ؟

وى ا�در	�$ ا��/�ل �دى : �ن ا� ؤال ��%ر�� ا��

 :�رض و����ل ا����)' 

��9ظ أن ھ��ك  �	��� ا�و�� و ا����ذة 	/��ون در	س ا����/� �ن ا��� ����
 �����50و�ط وذ�ك ��� % 	%� �����/س ا����� ا������ و  ��  ا�دار�/�ل در	س ا� $ا�

  .�ذ�ك

( �ن )9ل�� ).��ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	/��ون  ���#ذا ا��دول أن �%ظم أ
ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ��واھم ، وھذا د�	ل ��� أن ��	� أ�ا��9	ذ �#�� ��ن �

و	�ت��ط	�� 	و�ون �ل ا ھ��م ���	� ا���و�ط�ت و 	� 8��  ������� ���(،

ا� �� 
ا�و�� 
وا�#���� 
��و ط 

50%

 �	
ا��
 ا������

 را���ا

50% 15

 %50 15

 %100 30

�4ر+� ا�� �وى ا��در� � ا���5ل �: ��ذ

�����4ر+� ا�� �وى ا��در� � ا���5ل �$ ��ذ):02(ا�ر م ا�  

����                                           :ا� �� ا�

�� ھو ا�� �وى ا�ذي ��5ل أن �درس +�% ؟: ا� ؤال ا�#���  -2

�ن ا� ؤال  ا�1رض •
  

  
  

�رض و����ل ا����)'  •

��9ظ أن ھ��ك 
 ����و�ط وذ�ك ����

�ذ�ك %50ا�را�%� 

 5�( �ن )9لاو���
ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� در	س ��واھم ، وھذا د�	ل ��� أن ��	� أ�ا��9	ذ �#�� ��ن �

و	�ت��ط	�� 	و�ون �ل ا ھ��م ���	� ا���و�ط�ت و 	� 8��

  

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

�ا�
�� ا�و� 15  ��وا����
  !��" 

ا�
�� ا������ وا��ا���  15
 !��" 

 ا�����ع ا���م 30

�4ر+� ا�� �وى ا��در� � ا���5ل �: ��ذ):02(�دول ر�م   



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�� ھو �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ���رس �$��ذك +ل �=��ف  ھذه 

و	�ت �  . 	/�ل أن 	��رس ا��9	ذ �$ �)�ف ا��

 

 

 

�ن ا��9	ذ 	/��ون ���ر�� ا���6ط 

�ن ا��9	ذ 	/��ون أن 	��ر�وه،؟ أ��  

�� أن أ���	� ا��9	ذ 	/��ون ا���6ط ���( �ن )9ل ��	ل �#ذا ا��دول ��
5��$ �م 	�	5 ا�رو	�$، أ�� ا���6ط ر�وي �#��ك �.� �8	�� /�ل أن ��ر��� .ا�

و���
20

��+ �ت
66.66%

��#ل �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ):03(

ا��$��ذ +� ���� ا�� �و��ت

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�� ھو �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ���رس �$��ذك +ل �=��ف  ھذه 

و	�ت إ�راز �وع ا���6ط ا�ذي  �	/�ل أن 	��رس ا��9	ذ �$ �)�ف ا��

 

  :�رض و ����ل ا����)'

 ����� 5��ن ا��9	ذ 	/��ون ���ر�� ا���6ط  % �20ن )9ل ا��دول ��9ظ ا

 ���� 5�� $�����ن ا��9	ذ 	/��ون أن 	��ر�وه،؟ أ��   %66.66ا�رو	�$،��� ��س ا���6ط ا�

  .�ن ا��9	ذ 	/��ون ���ر�� ا���6ط ا�ر�وي

�� أن أ���	� ا��9	ذ 	/��ون ا���6ط ���( �ن )9ل ��	ل �#ذا ا��دول ��
5��$ �م 	�	5 ا�رو	�$، أ�� ا���6ط ر�وي �#��ك �.� �8	�� /�ل أن ��ر���ا�

و���رت
20%

ويرت
13.33%

 ا��
	� ا������ 

20% 

 %13.33 

 %66.66 

 % 100 

اراز �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ���ر % 

ا��$��ذ +� ���� ا�� �و��ت

����(ر�م  ا�ر م ا�

ا��$��ذ +� ���� ا�� �و��ت���ر %   

����                                           :ا� �� ا�

�� ھو �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ���رس �$��ذك +ل �=��ف  ھذه : ا� ؤال ا�#��ث  -3

    �و��ت ؟ا��

 :��%  ا�1رض •

 

�رض و ����ل ا����)' •

 ����� 5��ن )9ل ا��دول ��9ظ ا

 ���� 5�� $����ا�رو	�$،��� ��س ا���6ط ا�

 �����ن ا��9	ذ 	/��ون ���ر�� ا���6ط ا�ر�وي 13.33%

 5��� أن أ���	� ا��9	ذ 	/��ون ا���6ط او����( �ن )9ل ��	ل �#ذا ا��دول ��
5��$ �م 	�	5 ا�رو	�$، أ�� ا���6ط ر�وي �#��ك �.� �8	�� /�ل أن ��ر���ا�

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

 %�و�$# 6

 %���ي 4

20 #
'��% 

 ا�����ع 30

اراز �وع ا��?�ط ا�ذي ��5ل أن ���ر % ):03(�دول ر�م 

 ا��$��ذ +� ���� ا�� �و��ت



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�*د ظEرت �ؤ=را 4ض اD ���ب ا��د�#� +� �در�س ا��ر�� ا�د��� و 

���	ب ا�در�	� ��� ا��%�م �ذة ا�ر�	� ا��د�	� 	ط��ون ا���%ر�� اذا ��ن أ

  

ط�	ق��راد �	�� ا�درا�� 	�و�ون � 

  ����،�	ث ان .%100و ذ�ك �

  .ا�%�م ا��و�ط 	/��ون ط�	ق �)�ف ھذه ا ���	ب

ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	ط��ون ا ���	ب ا�در	�	� ا��د	�� �$ 
��ت ا�%�	�	� و ذ�ك )9ل ا���ص ا�ر�و	� �ن أ�ل ا�و�ول ا�� ��/� ا��ؤ(�

%100�4م

0%�

��#ل � � أ ��ذة ا��ر�� ا�د��� ):04

ا��در �� ��� ا����4م وا�ر����� ا�ذ�ن �ط*ون ا� ���ب 
 ا�=�ص

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�*د ظEرت �ؤ=را 4ض اD ���ب ا��د�#� +� �در�س ا��ر�� ا�د��� و 

  ا�ر����� �ن �*وم �ط�*�E ��� ا����4م =$ل ا���ص؟

���	ب ا�در�	� ��� ا��%�م �ذة ا�ر�	� ا��د�	� 	ط��ون ا���%ر�� اذا ��ن أ
  .)9ل ا���ص

 :�رض و����ل ا����)'

�.( ا��دول ر8م ��	ن )04 ( �������راد �	�� ا�درا�� 	�و�ون أن ا ���	� ا�

 �ا ���	ب ا�در�	� ��� ا��%��	ن )9ل ا���ص ا�ر�و	

ا�%�م ا��و�ط 	/��ون ط�	ق �)�ف ھذه ا ���	ب

( أن ��ذة��ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	ط��ون ا ���	ب ا�در	�	� ا��د	�� �$  أ
��ت ا�%�	�	� و ذ�ك )9ل ا���ص ا�ر�و	� �ن أ�ل ا�و�ول ا�� ��/� ا��ؤ(�

  .�$ ���ل ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	�

�4م

  ر ا��
	� ا������ 

100% 

 %0 

 %100 

�و�- � � أ ��ذة ا��ر�� ا�د��� وا�ر����� 

ا�ذ�ن �ط*ون ا� ���ب ا��در �� ��� ا����4م ا�=�ص

04( ا�ر م ا����� ر�م

وا�ر����� ا�ذ�ن �ط*ون ا� ���ب 

����                                           :ا� �� ا�

�*د ظEرت �ؤ=را 4ض اD ���ب ا��د�#� +� �در�س ا��ر�� ا�د��� و : ؤال ا�را�ا� -4

ا�ر����� �ن �*وم �ط�*�E ��� ا����4م =$ل ا���ص؟

���	ب ا�در�	� ��� ا��%�م :��% ا�1رض •�ذة ا�ر�	� ا��د�	� 	ط��ون ا���%ر�� اذا ��ن أ
)9ل ا���ص

  

  

�رض و����ل ا����)' •

�.( ا��دول ر8م ��	ن 

ا ���	ب ا�در�	� ��� ا��%��	ن )9ل ا���ص ا�ر�و	

دة��ا�%�م ا��و�ط 	/��ون ط�	ق �)�ف ھذه ا ���	ب ��	� ا

( أن ا��
��ت ا�%�	�	� و ذ�ك )9ل ا���ص ا�ر�و	� �ن أ�ل ا�و�ول ا�� ��/� ا��ؤ(�

�$ ���ل ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ا�ھداف

  

  

  

  

  

  

را���ا  ا�����

30  ��� 

0  � 

 ا�����ع ا���م 30

�و�- � � أ ��ذة ا��ر�� ا�د��� وا�ر����� ):04(�دول ر�م 

 ا�ذ�ن �ط*ون ا� ���ب ا��در �� ��� ا����4م ا�=�ص



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  ؟ا��در� ��ھل �*وم ��و�� ا� ���ب 

�و	� ا ���	ب � ���ذ ا�ر�	� ا��د	�)9ل ���5  ا�در	�	��%ر�� اھ��م أ

  

�و	� 	ؤ�دون ��� ا�#م 	�و�ون دا.�� �

�د %�	م  ا��9	ذ ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ا���ص ا�ر�و	�� �	�  .ا ���	ب ا�در	

 ���ط	�ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ��و�ط�ت و 	� 8���ج أن ��	� أ��	��ن ا
� �	�	�%�و	� ا �6ط� و أ���	ب  ا�در	س )9ل ���#م ا�وظ	ف 8درا#م ا�� 

و�/�ءا#م ا�6)�	� و �)�ف ا�و��.ل ا����� ا�$ ��وز#م،و ذ�ك �#دف ا��دم �$ ا��م 
��ن ��	ق در	س  $�را�( و ��ررات ���ھ( ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ���طرق ا�

%100�4م 

0% �

��#ل �دى اھ���م ا� ��ذ �وز�� ):05

ا� ���ب ا��در �� أ#��ء ا���ص ا��رو��

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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ھل �*وم ��و�� ا� ���ب ��د � ��ر اD�?ط� 

�و	� ا ���	ب � ���ذ ا�ر�	� ا��د	��%ر�� اھ��م أ

  :�رض و����ل ا����)'

 ����� $ذة وا����و	�   %100	و�N ا��دول أن ���� ا 	ؤ�دون ��� ا�#م 	�و�ون دا.�� �

�د %�	م  ا��9	ذ ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ا���ص ا�ر�و	�� �	�ا ���	ب ا�در	

 ���ط	�ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ��و�ط�ت و 	� 8���ج أن ��	� أ��	��ن ا
� �	�	�%�و	� ا �6ط� و أ���	ب  ا�در	س )9ل ���#م ا�ا�� 

و�/�ءا#م ا�6)�	� و �)�ف ا�و��.ل ا����� ا�$ ��وز#م،و ذ�ك �#دف ا��دم �$ ا��م 
��ن ��	ق در	س  $�را�( و ��ررات ���ھ( ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ���طرق ا�

�4م 

 را���ا ا��
	� ا������ 

100% 

 %0 

 %100 

�ن �دى اھ���م ا� ��ذ �وز�� ا� ���ب �

ا��در �� أ#��ء ا���ص ا��رو��

 ����05( ر�ما�ر م ا�

 ا� ���ب ا��در �� أ#��ء ا���ص ا��رو��

����                                           :ا� �� ا�

��د � ��ر اD�?ط� :ؤال ا�=��سا� - 05

�و	� ا ���	ب :��% ا�1رض •� ���ذ ا�ر�	� ا��د	��%ر�� اھ��م أ
  .ا�در	�	�

  

  

�رض و����ل ا����)' •

 ����� $ذة وا���	و�N ا��دول أن ���� ا 

�د %�	م  ا��9	ذ ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ا���ص ا�ر�و	�� �	�ا ���	ب ا�در	

 ���ط	�ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ��و�ط�ت و 	� 8���ج أن ��	� أ��	��ن ا
�%ون	 � �	�	�%�و	� ا �6ط� و أ���	ب  ا�در	س )9ل ���#م ا�ا�� 

و�/�ءا#م ا�6)�	� و �)�ف ا�و��.ل ا����� ا�$ ��وز#م،و ذ�ك �#دف ا��دم �$ ا��م 
��ن ��	ق در	س  $�را�( و ��ررات ���ھ( ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� ���طرق ا�

N��� .�%�ل و

  

  

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

30  ��� 

0  � 

 ا�����ع ا���م 30

�ن �دى اھ���م ا� ��ذ �وز�� ا� ���ب ):05(�دول ر�م �

 ا��در �� أ#��ء ا���ص ا��رو��



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  �Hف �ؤ#ر ھذا ا���و�� ��� ���4م ا���Eرات ا��ر��H ؟

�و	� ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	�.  

  

 ����ذة و �����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن أ���	� ا� %�93.33ن )9ل ا�

 ���%�	م ا��#�رات ا��ر�	� �	 ���
�و	�  .أ�5 ھ��ك �E	ر ���$ ��� ھذا ا�

���	ب O� ذة���و	� ا ��ق أن ھ��ك �E	ر ��	ر و ��ورة ا	��	�� �$  ��� )��
�و�����$ 	��ن   	� وا�ر	��	���� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ��� ا�ر�	� ا��د

�و	� �$ ھذه ا ���	ب )��� �$ ��دة ا�ر�	� دة ا�طور ا��و�ط 	رون ا�5 	�ب ا���ا��ول ان ا

ا%93.33
 ������

 ��%6.66ا� �

 �و�- �دى �L#�ر ا� ���ب ا��در ��):

��Hرات ا��ر�E��4م ا��� ���

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�Hف �ؤ#ر ھذا ا���و�� ��� ���4م ا���Eرات ا��ر��H ؟

�و	� ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	��%ر�� �دى �E	ر ھذا ا�:�ن ا� ؤال

    

  :�رض و ����ل ا���)'

 ����ذة و �����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن أ���	� ا��ن )9ل ا�

�و	� ���	بأن ھ��ك �E	ر ا	���$ ��� �دى �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� �	���  ا�در	�	� ا ���
���ت �ـ  $��� �.	�� �دا و ا���و	�  % 6.66�أ�5 ھ��ك �E	ر ���$ ��� ھذا ا�

���	ب O� ذة���و	� ا ��ق أن ھ��ك �E	ر ��	ر و ��ورة ا	��	�� �$  ��� )��
�%�	م ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ��� ا�ر�	� ا��د ���

�و	� �$ ھذه ا ���	ب )��� �$ ��دة ا�ر�	� دة ا�طور ا��و�ط 	رون ا�5 	�ب ا���ا��ول ان ا
  . ا��د�	� و ا�ر	��	� �و�ول ا�� ا ھداف ا���طرة �$ ا����

%

 ا��
	� ا������ 

93.33% 

 %  6.66 

  %  100    

�و�- �دى �L#�ر ھذا ا���و�� ��� ���4م 

��Hرات ا��ر�Eا��
):06( ا�ر م ا����� ر�م

��Hرات ا��ر�E��4م ا��� ��� 

����                                           :ا� �� ا�

�Hف �ؤ#ر ھذا ا���و�� ��� ���4م ا���Eرات ا��ر��H ؟:ا� ؤال ا� �دس -6

�ن ا� ؤالا�1رض  •

  

  

�رض و ����ل ا���)' •

 ����ذة و �����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن أ���	� ا��ن )9ل ا�

�و	� أن ھ��ك �E	ر ا	���$ ��� �دى 
���ت �ـ  $��� �.	�� �دا و ا���

���	ب اO� ذة���و	� ا ��ق أن ھ��ك �E	ر ��	ر و ��ورة ا	��	�� �$  ��� )��
�	�%�	م ا��#�رات ا��ر�	� )9ل ��� ا�ر�	� ا��د� ا�در	 ���

�و	� �$ ھذه ا ���	ب )��� �$ ��دة ا�ر�	� دة ا�طور ا��و�ط 	رون ا�5 	�ب ا���ا��ول ان ا
ا��د�	� و ا�ر	��	� �و�ول ا�� ا ھداف ا���طرة �$ ا����

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

28 �� ا�����

2 ��	(
 ا�

 ا�����ع ا���م 30

�و�- �دى �L#�ر ھذا ا���و�� ��� ���4م ):06(�دول ر�م 

��Hرات ا��ر�Eا�� 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  ؟أ�E 5م��د ����E ا���� ھل �4ط� ا��ر�� ���$��ذ ��*و�م 

�#م/��ذ ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ�  .�%ر�� �� إذا 	%ط$ ا 

  

    

��9ظ ان  �	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا��و��� ���دوا.ر ا���ن )9ل ا�
 �	�#��#م �$ /�	�و�ون ��Qط�ء ا��ر	� ���9	ذ �$ �و	م أ

�#م،و /�ذھ�وا ا�� ا8راح أ�	��� ��ط 	%طون ا��ر	� ��و	م ا��9	ذ  

�#م/�  .  	%طون ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ

 �	�	�%��ت ا��ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� �$ �)�ف ا��ؤ��( أن �%ظم أ���و 	� 
�#م )9ل �#�	� ا���� ا�ر�و	� و ذ�ك �#دف /��ء ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ
�ذ �ن أ�ل ���#م دون ����دة ا/�E� م أدا.#م	و��%ر�� �ل ��	ذ �9)ط�ء ا�$ 	ر��#� و

ا)��             

أ�����          
% 26.66

%6.66أدا

��#ل إ�ط�ء اD ��ذة ا��ر�� ���$��ذ ا�*و�م ا�E 5م

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��د ����E ا���� ھل �4ط� ا��ر�� ���$��ذ ��*و�م 

�#م/��ذ ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ��%ر�� �� إذا 	%ط$ ا 

    

  :�رض  و����ل ا����)'

��9ظ ان  �	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا��و��� ���دوا.ر ا���ن )9ل ا�
 ����ذة و ����#م �$ �#�	�  %�66.66%ظم ا /�	�و�ون ��Qط�ء ا��ر	� ���9	ذ �$ �و	م أ

�#م،و  26.66%/�ذھ�وا ا�� ا8راح أ�	��� ��ط 	%طون ا��ر	� ��و	م ا��9	ذ  

 ����ذة و ����#م %�6.66.� �.	�� �دا �ن ا /�  	%طون ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ

 �	�	�%��ت ا��ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� �$ �)�ف ا��ؤ��( أن �%ظم أ��
�ط	�� 	�و�ون ��Qط��#م )9ل �#�	� ا���� ا�ر�و	� و ذ�ك �#دف 8/��ء ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ

�ذ �ن أ�ل ���#م دون ����دة ا/�E� م أدا.#م	و��%ر�� �ل ��	ذ �9)ط�ء ا�$ 	ر��#� و
 .ا ���د ��� ا��/س )9ل %�م ا��#�رات ا��ر�	�

ا)��             د
% 66.66

  ا��
	� ا������ 

66.66 % 

26.66 % 

6.66 % 

 %100 

��#ل إ�ط�ء اD ��ذة ا��ر�� ���$��ذ ا�*و�م ا�E 5م):07(ا�ر م ا������و�- إ�ط�ء اD ��ذة ا��ر�� ���$��ذ ا�*و�م ا�E 5م  

����                                           :ا� �� ا�

7-���د ����E ا���� ھل �4ط� ا��ر�� ���$��ذ ��*و�م :ا� ؤال ا� �

�#م :��% ا�1رض •/��ذ ا��ر	� ���9	ذ ��و	م أ��%ر�� �� إذا 	%ط$ ا 

  

  

  

�رض  و����ل ا����)' •

��9ظ ان  �	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا��و��� ���دوا.ر ا���ن )9ل ا�
 ����ذة و ����%ظم ا 

 ����26.66ا����،أ�� �

 ����ذة و ����.� �.	�� �دا �ن ا 

��ت ا�%�	�	� ا�ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� �$ �)�ف ا��ؤ��( أن �%ظم أ��
�ط	�� 	�و�ون ��Qط�8

�ذ �ن أ�ل ���#م دون ����دة ا/�E� م أدا.#م	و��%ر�� �ل ��	ذ �9)ط�ء ا�$ 	ر��#� و
ا ���د ��� ا��/س )9ل %�م ا��#�رات ا��ر�	�

 

  

  

 

 

 ا����� را���ا

 دا(�� 20

8 ���� ا+

 أ�,ا 2

 ا�����ع ا���م 30

�و�- إ�ط�ء اD ��ذة ا��ر�� ���$��ذ ا�*و�م ا�E 5م):07(�دول ر�م   



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�ذ ���	N ا�)ط�ء أ���ء %�	م ا��#�رات ��%ر�� ا�و8ت ا�ذي 	�وم �	5 ا 

  

ذة 	�و�ون ���	N  �ن ���ا

�#م 	�و�ون  % 6.66ا�)ط�ء ��د �دو�#� أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	�، �$ �	ن أن �

#�ء ا��ر	ن إذ أن ھذه ا�طر	�� �%ل ا��#�رة ����� �ذھن ا���	ذ و 	�#ل �#�#� ��د ا� �#�	���

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	�و�ون ���	N ا )ط�ء ��د �دو�#� 
�ر	ن إذ أن ھذه ا�طر	�� �%ل ا��#�رة ����� �ذھن ا���	ذ 

 % 93.33

 % 6.66

��#ل ا�و�ت ا���� ب �����- ا�=ط�ء

4د ا���Eء 
 ا���ر�ن

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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  ا�و�ت ا���� ب �����- اD=ط�ء؟ ��ھو

�ذ ���	N ا�)ط�ء أ���ء %�	م ا��#�رات : ��%ر�� ا�و8ت ا�ذي 	�وم �	5 ا 

   

  :�رض و ����ل ا����)'

 �����.( ا��دول ��9ظ أن � % �93.33ن )9ل 

ا�)ط�ء ��د �دو�#� أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	�، �$ �	ن أن 

#�ء ا��ر	ن إذ أن ھذه ا�طر	�� �%ل ا��#�رة ����� �ذھن ا���	ذ و 	�#ل �#�#� ��د ا� �#�	���
�%�س ا	���� ��� ا�%�	م ا��#�ري ا��ر�$	 ���.  

��( أن �%ظم أ��ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	�و�ون ���	N ا )ط�ء ��د �دو�#� أ
#�ء ا���ر	ن إذ أن ھذه ا�طر	�� �%ل ا��#�رة ����� �ذھن ا���	ذ أ��ل �ن ��	�#� �%د ا

  .و	�#ل �#�#� ��� 	�%�س ا	���� ��� ا�%�	م ا��#�ري ا��ر�$

 

 �	
ا��
 ا������

 را���ا

93,33 % 28 

%6,66 2 

%100 28 

�و�- ا�و�ت ا���� ب �����- ا�=ط�ء

��#ل ا�و�ت ا���� ب �����- ا�=ط�ء):08( ا�ر م ا����� ر�م  

�E#د �دو�� 

����                                           :ا� �� ا�

��ھو:ا� ؤال ا�#��ن -8

: ا�1رض ��%  •
 ا��ر�	�؟

  

�رض و ����ل ا����)' •

  �����.( ا��دول ��9ظ أن ��ن )9ل 

ا�)ط�ء ��د �دو�#� أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	�، �$ �	ن أن 

#�ء ا��ر	ن إذ أن ھذه ا�طر	�� �%ل ا��#�رة ����� �ذھن ا���	ذ و 	�#ل �#�#� ��د ا� �#�	���
�%�س ا	���� ��� ا�%�	م ا��#�ري ا��ر�$	 ���

��( أن �%ظم أ��أ
#�ء ا��أ��ل �ن ��	�#� �%د ا

و	�#ل �#�#� ��� 	�%�س ا	���� ��� ا�%�	م ا��#�ري ا��ر�$

  

  

  

  

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

 0�, +,و/.� 

 ��, ا��.�ء ا�����1 

 ا�����ع ا���م 

�و�- ا�و�ت ا���� ب �����- ا�=ط�ء):08(�دول ر�م   



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  ھل ��رك ���$��ذ ا��ر�� +� أداء ��Eرة �د�دة دون �*د�م دا)ل ���E؟

�#�  .�%ر�� رك ا��ر	� ���9	ذ �$ أداء �#�رة �د	دة دون �د	م �دا.ل �

 

ذة  ا�ر�����9ظ ان �%ظم أ �	���	� ا��د�	� وا�ر	��	� �$ �ن )9ل ا��دول وا�دا.رة ا�
�#�رة �د	دة دون �د	م �دا.ل ��#� وذ�ك 
ذة ا��ر	� ���9	ذ �$ أداء �#�رة ��رك ا 	

ذة �$ ا��و�ط�ت و أ���ء �	ر ��� ���أن أ���	� ا
ا��#�رات ا��د	دة دون أن 	�دم  

/�دي  ، وذ�ك �ن أ�ل )ا��راھ��

%16.66

83.33

��#ل �رك ا��ر�� ���$��ذ +� أداء ):09(ر�م 

�E�� دا)ل��Eرة �د�دة دون �*د�م 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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ھل ��رك ���$��ذ ا��ر�� +� أداء ��Eرة �د�دة دون �*د�م دا)ل ���E؟

�#��%ر�� رك ا��ر	� ���9	ذ �$ أداء �#�رة �د	دة دون �د	م �دا.ل �

  :�رض و ����ل ا����)'

ذة  ا�ر�����9ظ ان �%ظم أ �	����ن )9ل ا��دول وا�دا.رة ا�
ر�ون ا��ر	� ���9	ذ �$ اداء	   �	�	�%��ت ا���#�رة �د	دة دون �د	م �دا.ل ��#� وذ�ك  ا��ؤ

 ����� 5�ذة ا��ر	� ���9	ذ �$ أداء �#�رة  % 16.66، �$ �	ن و أ��رك ا 	

�#�  .�د	دة دون �د	م �دا.ل �

�ج��ذة �$ ا��و�ط�ت و أ���ء �	ر ���  �ن )9ل ����ق 	��ن ا���أن أ���	� ا
�/	ذون ا��ر	� ���9	ذ �$ �ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ،   	ر 

�ذ �دا.ل �ن ھذه ا��#�رة )��� وھ$ �.� �%�� ��ا��راھ��( ا
  .��رة ا�)ط�ء أ���ء أداء ا��#�رة

 16.66

%   83.33

  ا��
	� ا������ 

16,66 % 

% 83,33 

%   100   

�ن �رك ا��ر�� ���$��ذ +� أداء ��Eرة �

�E�� دا)ل�د�دة دون �*د�م 

����ر�م  ا�ر م ا�

�E�� دا)ل ��Eرة �د�دة دون �*د�م 

 �4م

� 

����                                           :ا� �� ا�

ھل ��رك ���$��ذ ا��ر�� +� أداء ��Eرة �د�دة دون �*د�م دا)ل ���E؟ :ا� ؤال ا��� �-9

�%ر�� رك ا��ر	� ���9	ذ �$ أداء �#�رة �د	دة دون �د	م �دا.ل ��#� :��%ا�1رض  •

 

�رض و ����ل ا����)' •

ذة  ا�ر�  ����9ظ ان �%ظم أ �	����ن )9ل ا��دول وا�دا.رة ا�
ر�ون ا��ر	� ���9	ذ �$ اداء	   �	�	�%��ت ا��ا��ؤ

 �����83.33 % ����� 5�، �$ �	ن و أ

�#��د	دة دون �د	م �دا.ل �

�ج  ���ن )9ل ����ق 	��ن ا
ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ،   	ر

�ذ �دا.ل �ن ھذه ا��#�رة )��� وھ$ �.� �%�� ��ا
��رة ا�)ط�ء أ���ء أداء ا��#�رة ا��T��ت

  

  

  

  

  

  

  

 ا����� ا���ار

5 ��� 

25 � 

ا�����ع  30
 ا���م

�ن �رك ا��ر�� ���$��ذ +� أداء ��Eرة ):09(�دول ر�م �

�E�� دا)ل �د�دة دون �*د�م 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  +� رأ�ك ھل �ؤ#ر ا �=دا�ك D �وب ا��ط�ق ا�ذا�� ���؟

�	�	�%  .�%ر�� اھ�	� ا�ط�	ق ا�ذا$ �$ ا���ح ا�%��	� ا�

  

�	�ت طور ���9	ذ �ن أ�� $8د �ر�ت �Eن ا�ط�	ق ا�ذا

وى ا��د�$ و ��ور �$ ا�� �#��#م أ�

ذة 	�%ون ��د	ن �$ ط�	ق أ��وب ا�ط�	ق ا�ذا$ )9ل ا���ص ��( أن �%ظم ا ��أ
�/	ده، و ھذا 	ر�� �� 	��ب ��� %�م ا��9	ذ ��)�ف ا��#�رات ا�ر�و	� ر�م �%و�� 

�ذ��#م )9ل �#�	� ا���� دون ا���وء ا�� ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م ا�  .ا��ر�	�، �	ث 	

3� ا��
��ى ا����'# وا�درا#4 �)�)�

ا��
��ى  40 %

 ا�	,�# وا��.�ري
3��(�(� 

0 %  �
��ى أي� �0 �/6)" 

��#ل أھ�� ا��ط�ق ا�ذا�� ���$��ذ):10(ا�ر م ا�����ر�م

.+� ���ح ا�����4 ا��رو��  

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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+� رأ�ك ھل �ؤ#ر ا �=دا�ك D �وب ا��ط�ق ا�ذا�� ���؟

�	�	�%�%ر�� اھ�	� ا�ط�	ق ا�ذا$ �$ ا���ح ا�%��	� ا�

  :�رض و ����ل ا����)'

 �����.( ا��دول أن ��	�ت طور  % 60�	ن ���9	ذ �ن أ�� $8د �ر�ت �Eن ا�ط�	ق ا�ذا

 ���� ���وى ا��%ر�$ و ا درا�$  ����	ذ،�	�وى ا��د�$ و  %40ا����ور �$ ا�� �#��#م أ�

  .ا��#�ري ����	ذ ذ�ك 	ز	د �ن �	ول ا��9	ذ ��و ا����

ذة 	�%ون ��د	ن �$ ط�	ق أ��وب ا�ط�	ق ا�ذا$ )9ل ا���ص ��( أن �%ظم ا ��أ
�/	ده، و ھذا 	ر�� �� 	��ب ��� %�م ا��9	ذ ��)�ف ا��#�رات ا�ر�و	� ر�م �%و�� 

�ذ��#م )9ل �#�	� ا���� دون ا���وء ا�� ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م ا�ا��ر�	�، �	ث 	

 �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

60% 18 3� ا��
��ى ا����'# وا�درا#4 �)�)�

40% 12 3�� ا��
��ى ا�	,�# و ا��.�ري �)�)

00% 00 

100% 28 

% 60  3�ا��
��ى ا����'# وا�درا#4 �)�)� �و�- أھ�� ا��ط�ق ا�ذا�� ���$��ذ

.+� ���ح ا�����4 ا�������4
 ا�ر م ا�����ر�م

����                                           :ا� �� ا�

+� رأ�ك ھل �ؤ#ر ا �=دا�ك D �وب ا��ط�ق ا�ذا�� ���؟:ا� ؤال ا��4?ر- 10

�%ر�� اھ�	� ا�ط�	ق ا�ذا$ �$ ا���ح ا�%��	� ا�%�	�	�:ا�1رض ��% •

  

  

�رض و ����ل ا����)' •

 �����.( ا��دول أن ��	ن 

 ���� ���وى ا��%ر�$ و ا درا�$  ����	ذ،�	�ا��

ا��#�ري ����	ذ ذ�ك 	ز	د �ن �	ول ا��9	ذ ��و ا����

ذة 	�%ون ��د	ن �$ ط�	ق أ��وب ا�ط�	ق ا�ذا$ )9ل ا���ص ��( أن �%ظم ا ��أ
�/	ده، و ھذا 	ر�� �� 	��ب ��� %�م ا��9	ذ ��)�ف ا��#�رات ا�ر�و	� ر�م �%و�� 

�ذ��#م )9ل �#�	� ا���� دون ا���وء ا�� ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م ا�ا��ر�	�، �	ث 	

  

  

  

  

  

  

 ا�����

3�ا��
��ى ا����'# وا�درا#4 �)�)�

3��ا��
��ى ا�	,�# و ا��.�ري �)�)

� أي "
��ى (6/� 0� � 

 ا�����ع ا���م

�و�- أھ�� ا��ط�ق ا�ذا�� ���$��ذ):10(�دول ر�م   

 +� ���ح ا�����4 ا�������4



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�5 ك أو  �Hك أداء ا���#�ل ا��ر�ط�ب ��� ��Hرات ا��ر�E��4م ا���

 .�%ر�� ا�#دف �ن اداء ا���	ل ا��ر�$

  

ذة ا/�وا ��� أن ا�#دف �ن أداء ���.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ ا���	� ا ��ن )9ل ا�
 �����$  %60ھو �#م ا��#�رة ����� �ن طرف ا��%��	ن �	ث ��;ت ا�

 �����	ن أن ا�#دف �ن اداء ا���	ل ا��ر�$ ھو ��   	�	� ا���	ر �ن و8ت ا���� وذ�ك �
 ����وى ا��9	ذ وذ�ك ���ب ا��ر�� �� ���ذة �ن ذ�ك ھو  ���، ا�� ��8$ ا 

�ذة أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	� 	�و�ون ��داء ا�����ق ان �%ظم ا  ��� )���	ل ا��ر�$ أو أ
ط	%و أداءھ�، �	 �ط�ب �ن ا�د ا��9	ذ و ذ�ك �#دف �#م ا��ر�� ����� �ن طرف ا��%��	ن �

60%

33,33%

6,66%

�����ن أداء ا���#�ل ا��رH�  ��#ل ا�Eد+�):11(ا�ر� م ا�

.����Eرة  

 

1�'.� ا��.�رة �4")� "1 ط�ف ا����)�

 

 ����: ا�;� �  ��+
 "1 و<= ا�$>�

 

3� �����!@ ا�$��4 ": "
��ى  ا��?"

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          

 

107 

�5 ك أو :ا���دي �?ر �Hك أداء ا���#�ل ا��ر�ط�ب ��� ��Hرات ا��ر�E��4م ا���

�%ر�� ا�#دف �ن اداء ا���	ل ا��ر�$:ا� ؤال

  :�رض و����ل ا����)'

ذة ا/�وا ��� أن ا�#دف �ن أداء ���.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ ا���	� ا ��ن )9ل ا�
���  ةا���	ل ا��ر�$ ���#�ر�ھو �#م ا��#�رة ����� �ن طرف ا��%��	ن �	ث ��;ت ا�

 �����	ن أن ا�#دف �ن اداء ا���	ل ا��ر�$ ھو ��   	�	� ا���	ر �ن و8ت ا���� وذ�ك �
 ����وى ا��9	ذ وذ�ك ���ب ا��ر�� �� ���ذة �ن ذ�ك ھو  ���، ا�� ��8$ ا 

�ذة أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	� 	�و�ون ��داء ا�����ق ان �%ظم ا  ��� )��أ
ط	%و أداءھ�، �	 �ط�ب �ن ا�د ا��9	ذ و ذ�ك �#دف �#م ا��ر�� ����� �ن طرف ا��%��	ن �

  .و أ	��   	�	� ا���	ر �ن و8ت ا����

 �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

60% 18 1� '.� ا��.�رة �4")� "1 ط�ف ا����)�

�� "1 و<= ا�$>� 10 33,33%��: ا�;� 

6,66% 2 3� �����!@ ا�$��4 ": "
��ى ا��?"

100% 30 

  �Hد+� �ن أداء ا���#�ل ا��رEو�- ا��

����Eرة.

����ا�ر� م ا�

1� '.� ا��.�رة �4")� "1 ط�ف ا����)�

����                                           :ا� �� ا�

ا���دي �?ر ا� ؤال- 11

  :ا�د ا��$��ذ Eدف

ا� ؤالا�1رض �ن  •

  

  

  

�رض و����ل ا����)' •

ذة ا/�وا ��� أن ا�#دف �ن أداء ���.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ ا���	� ا ��ن )9ل ا�
ا���	ل ا��ر�$ ���#�ر

 �����	ن أن ا�#دف �ن اداء ا���	ل ا��ر�$ ھو ��   	�	� ا���	ر �ن و8ت ا���� وذ�ك �
33.33 %  ����وى ا��9	ذ وذ�ك ���ب ا��ر�� �� ���ذة �ن ذ�ك ھو  ���، ا�� ��8$ ا 

6.66 % .  

�ذة أ���ء %�	م ا��#�رات ا��ر�	� 	�و�ون ��داء ا�����ق ان �%ظم ا  ��� )��أ
ط	%و أداءھ�، �	 �ط�ب �ن ا�د ا��9	ذ و ذ�ك �#دف �#م ا��ر�� ����� �ن طرف ا��%��	ن �

و أ	��   	�	� ا���	ر �ن و8ت ا����

  

  

  

 ا�����

1�'.� ا��.�رة �4")� "1 ط�ف ا����)�

�  ��� "1 و<= ا�$>� +���: ا�;�

3������!@ ا�$��4 ": "
��ى ا��?"

 ا�����ع ا���م

 

):�و�- ا�Eد+� �ن أداء ا���#�ل ا��رH� �11دول ر�م (

 ����Eرة



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

 �+� ���� �دم �درة 4ض ا��$��ذ ��� ا�*��م ����Eم ا��ط�و

�رف ا��%�م ��د�� 	%�ز �%ض ا��9	ذ ��� ا��	�م ����#�م 	

  

 

	رون ��د�� 	%ط$ ا��%�م ا��دا.ل 

�#ل ��	5 و	��N ا��%�م �	ر ���ز �ن ا��	�م ����و�#و ا�	5 ���� ا��%ددة ����� و�	�،       

5 ��د�� 	�رر ا��%�م ا��#�رة 	��N �8در ��� ا��	�م ����#�م،�ذة 	رون أ����� �ن ا �و �

��وبE� ذ أداء ا��#�رة	��  .�ن أ�راد ا�%	�� ا�ذ	ن 	/��ون رك ا�

ذة 	�ر�ون ��د�� 	%�ز �%ض ا��9	ذ ��� ا��	�م ����#�م ا��ط�و�� ��#م ��( أن �%ظم ا ��أ
�#ل ��� ا��%�م أداء ا��#�رة وھو ا��رف ا��9.م،�	ث 	�%ل  �ھو إ�ط�ء �دا.ل �%ددة �

.  

 30%

60%

10%

������#ل �Hف ���رف ا� ��ذ ):12(ا�ر� م ا�

4ض ا���Eم��د�� ��4ز ا��$��ذ �ن ا�*��م 

 ...��4ل ا����4م 

 ...ا�ط�ء دا)ل ��4ددة

%Hر��..... 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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+� ���� �دم �درة 4ض ا��$��ذ ��� ا�*��م ����Eم ا��ط�و� :ا� ؤال ا�#��� �?ر

  

�رف ا��%�م ��د�� 	%�ز �%ض ا��9	ذ ��� ا��	�م ����#�م �%ر�� �	ف 	
. 

 

  :�رض و����ل ا����)'

 ����ذة و���	رون ��د�� 	%ط$ ا��%�م ا��دا.ل  % �60ن )9ل ا��دول ��9ظ أن أ���	� ا 

�#ل ��	5 و	��N ا��%�م �	ر ���ز �ن ا��	�م ����و�#و ا�	5 �ا��%ددة �
5 ��د�� 	�رر ا��%�م ا��#�رة 	��N �8در ��� ا��	�م ����#�م،�ذة 	رون أ���ن ا 

��وبE� ذ أداء ا��#�رة	���ن أ�راد ا�%	�� ا�ذ	ن 	/��ون رك ا�

ذة 	�ر�ون ��د�� 	%�ز �%ض ا��9	ذ ��� ا��	�م ����#�م ا��ط�و�� ��#م ��( أن �%ظم ا ��أ
�#ل ��� ا��%�م أداء ا��#�رة وھو ا��رف ا��9.م،�	ث 	�%ل  �ھو إ�ط�ء �دا.ل �%ددة �

�#ل ��	5 $.�رر ا���	ر �ن ا��دا.ل �م ا)	�ر ا�طر	�� ا�

 ا���ار ا��
	� ا������ 

 %��A  ا����)� ��ر ا��.�رة 9 30%

60% 18 B�(0 A.
% � إ�C0ء �,ا(A "��,دة +�

10% 3 B��(!E� 6دي ا��.�رة� B4��% 

100% 30 

�و�- �Hف ���رف ا� ��ذ 

4ض ا���Eم ا�ر� م ا�������د�� ��4ز ا��$��ذ �ن ا�*��م 

4ض ا���Eم ��د�� ��4ز ا��$��ذ �ن ا�*��م 

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�#��� �?ر- 12

  ��Eم،�Hف ���رف؟

�%ر�� �	ف :ا�1رض ��% •
.ا��ط�و�� ��#م

 

 

�رض و����ل ا����)' •

 ����ذة و����ن )9ل ا��دول ��9ظ أن أ���	� ا 

�#ل ��	5 و	��N ا��%�م �	ر ���ز �ن ا��	�م ����و�#و ا�	5 �ا��%ددة �
5 ��د�� 	�رر ا��%�م ا��#�رة 	��N �8در ��� ا��	�م ����#�م، %  30�ذة 	رون أ���ن ا 

��وب 10%E� ذ أداء ا��#�رة	���ن أ�راد ا�%	�� ا�ذ	ن 	/��ون رك ا�

ذة 	�ر�ون ��د�� 	%�ز �%ض ا��9	ذ ��� ا��	�م ����#�م ا��ط�و�� ��#م ��( أن �%ظم ا ��أ
�#ل ��� ا��%�م أداء ا��#�رة وھو ا��رف ا��9.م،�	ث 	�%ل  �ھو إ�ط�ء �دا.ل �%ددة �

�#ل ��	5ا��%�م 	 $�رر ا���	ر �ن ا��دا.ل �م ا)	�ر ا�طر	�� ا�

  

  

  

  

  

 ا�����

%��A  ا����)� ��ر ا��.�رة

B�(0 A.
% �إ�C0ء �,ا(A "��,دة +�

B��(!E� 6دي ا��.�رة� B4��%

 ا�����ع ا���م

�����و�- �Hف ���رف ا� ��ذ ):12(ا�ر� م ا�  

4ض ا���Eم ��د�� ��4ز ا��$��ذ �ن ا�*��م 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

E5� ��� دا)ل ��4ددة �����4م Hل? م��د ?رح ��Eرة �د�دة ھل �*دم 

�ذ 	�دم �دا.ل �%ددة ���%�م ��د�� 	6رح �#�رة ��%ر�� �� إذا ��ن ا 

  

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	�د�ون �دا.ل �%ددة ��د ����9ظ �ن )9ل ا��دول ا��	��$ أن �ل أ
���� % 6100رح �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م ا��%�م ��6ل أ��ل وذ�ك �

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� )��� ا�ذ	ن 	در�ون �$ ا�طور ا��و�ط ��( أن ��	� أ��أ
و�ب ا���	ذ �$ طور ا�%�	م �	�و�ون ��د	م �دا.ل �%ددة �ن �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م و	
ط	� أداءھ� �طر	�� ��	��، و�ذ�ك 	��N �8درا ��� �%ر�� أي �د	ل أ��ل �ن �ا��و�ط و 	

100%

�0%

�4ر+� �دى �*د�م ا� ��ذ دا)ل ��4ددة 

������ذ ��د�� �?رح ��Eرة �د�دة

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��د ?رح ��Eرة �د�دة ھل �*دم دا)ل ��4ددة �����4م ��� �E5:ا� ؤال ا�#��ث �?ر

�ذ 	�دم �دا.ل �%ددة ���%�م ��د�� 	6رح �#�رة ��%ر�� �� إذا ��ن ا 

       

  :و����ل ا����)'

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	�د�ون �دا.ل �%ددة ��د ����9ظ �ن )9ل ا��دول ا��	��$ أن �ل أ
����6رح �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م ا��%�م ��6ل أ��ل وذ�ك �

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� )��� ا�ذ	ن 	در�ون �$ ا�طور ا��و�ط ��( أن ��	� أ��أ
و�ب ا���	ذ �$ طور ا�%�	م �	�و�ون ��د	م �دا.ل �%ددة �ن �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م و	
ط	� أداءھ� �طر	�� ��	��، و�ذ�ك 	��N �8درا ��� �%ر�� أي �د	ل أ��ل �ن �ا��و�ط و 	

%�4م

�
 ا��
	� ا������ 

100% 

0% 

100% 

�4ر+� �دى �*د�م ا� ��ذ دا)ل ��4ددة 

�4ر+� �دى �*د�م ا� ��ذ دا)ل ��4ددة ):13(ا�ر م ا�����������ذ ��د�� �?رح ��Eرة �د�دة

 ������ذ ��د�� �?رح ��Eرة �د�دة

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�#��ث �?ر - 13

  أ+�ل؟

�ذ 	�دم �دا.ل �%ددة ���%�م ��د�� 	6رح �#�رة : ا�1رض ��% •��%ر�� �� إذا ��ن ا 
  .�د	دة

  

  

  

و����ل ا����)'�رض  •

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	�د�ون �دا.ل �%ددة ��د ����9ظ �ن )9ل ا��دول ا��	��$ أن �ل أ
����6رح �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م ا��%�م ��6ل أ��ل وذ�ك �

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� )��� ا�ذ	ن 	در�ون �$ ا�طور ا��و�ط ��( أن ��	� أ��أ
و�ب ا���	ذ �$ طور ا�%�	م �	�و�ون ��د	م �دا.ل �%ددة �ن �#�رة �د	دة وذ�ك �� 	/#م و	
ط	� أداءھ� �طر	�� ��	��، و�ذ�ك 	��N �8درا ��� �%ر�� أي �د	ل أ��ل �ن �ا��و�ط و 	

  .�	ن ھذه ا��دا.ل

  

  

  

  

  

ا��
	� ا������   ا����� ا���ار

30 ��� 

0 � 

ا�����ع  30
 ا���م

�4ر+� �دى �*د�م ا� ��ذ دا)ل ��4ددة ):13(ا��دول ر�م 

 ������ذ ��د�� �?رح ��Eرة �د�دة



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  .�4د أ ���ب ا��در�س ����4 ��د�� ����ز ا��$��ذ

�%����ون أ���	ب ا�در	س  �  .�%ر�� �� 	�	ز �5 ا��9	ذ �

  

 ����ذة و �����9ظ ان ا���	� ا  �	���	رون ان ��  %�50ن )9ل ا��دول و ا�دا.رة ا�

��ب ا��#�رات ا��ر�	� ، �$ �	ن �د�� 	�	ز ا��9	ذ ��ر�� ا�� �%���	�%ل ا���	ب ا�در	س 
�د�� 	�	ز ا��9	ذ ���ر�	ز و � �%���أن �� 	�%ل أ���	ب ا�در	س 

	رون أن أ���	ب ا�در	س    %

��ب ا��#�رات ا��9	ذ ����ر�� ا�
�و�� ��ه �ذ�ك ��د Vداء ا��#�رة،�	ث أن أ���	ب ا�در	س �د	دة و��ا��ر�	� و ا�ر�	ز و ا 

�ذ �#� �%ل ا��%�م 	6%ر ����%� وا�6و	ق أ���ء ا�داء��د�� 	%�ل ا %�.  

 

 

 

 

 

 

33,33%

50%

16,66%

0�, ا����ر!� ه
 ا���Hر ������� و ا��G��H أ/��ء ا�داء

 

�� !��0 ا�4
�ب ا��.�رة ا�$�4
 

��#ل  �� ���ز ا��$��ذ ��د ا �=دام ):14( ا�ر م ا����� ر�م

 ا� ��ذة ا ���ب ا��در�س

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�4د أ ���ب ا��در�س ����4 ��د�� ����ز ا��$��ذ:ا� ؤال ا�را� �?ر

�%����ون أ���	ب ا�در	س  ��%ر�� �� 	�	ز �5 ا��9	ذ �

  :�رض و ����ل ا����)'

 ����ذة و �����9ظ ان ا���	� ا  �	����ن )9ل ا��دول و ا�دا.رة ا�

��ب ا��#�رات ا��ر�	� ، �$ �	ن �د�� 	�	ز ا��9	ذ ��ر�� ا�� �%���	�%ل ا���	ب ا�در	س 
�د�� 	�	ز ا��9	ذ ���ر�	ز و  	رون� �%���أن �� 	�%ل أ���	ب ا�در	س 

 ������ه ��د ا����ر��، أ�� ��8$ أ�راد ا�%	�� و �� % 16.66ا 

�د�� 	�	ز ا��9	ذ ����%� و ا�6و	ق أ���ء ا�داء� �%���.  

�د�� 	�	ز� �%���( أن %د أ���	ب ا�در	س ����ب ا��#�رات  أا��9	ذ ����ر�� ا�
�و�� ��ه �ذ�ك ��د Vداء ا��#�رة،�	ث أن أ���	ب ا�در	س �د	دة و��ا��ر�	� و ا�ر�	ز و ا 

�ذ �#� �%ل ا��%�م 	6%ر ����%� وا�6و	ق أ���ء ا�داء��د�� 	%�ل ا %�

 

%

 ا���ار ا��
	� ا������ 

33,33% 10  

50% 15  

ا���Hر ������� و ا��G��H أ/��ء  5 16,66%

100% 30 

ها���4�J وا���	�  

�و�- �� ���ز ا��$��ذ ��د ا �=دام 

ا� ��ذة ا ���ب ا��در�س

ا�ر م ا����� ر�م

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�را� �?ر- 14

�ون أ���	ب ا�در	س ���%�:ا�1رض ��% • ��%ر�� �� 	�	ز �5 ا��9	ذ �

    

�رض و ����ل ا����)' •

 ����ذة و �����9ظ ان ا���	� ا  �	����ن )9ل ا��دول و ا�دا.رة ا�

��ب ا��#�رات ا��ر�	� ، �$ �	ن �د�� 	�	ز ا��9	ذ ��ر�� ا�� �%���	�%ل ا���	ب ا�در	س 
 ����	رون % 33.33و�

 ������ه ��د ا����ر��، أ�� ��8$ أ�راد ا�%	�� و ��ا 

�د�� 	�	ز ا��9	ذ ����%� و ا�6و	ق أ���ء ا�داء� �%���

�د�� 	�	ز� �%���( أن %د أ���	ب ا�در	س ��أ
�و�� ��ه �ذ�ك ��د Vداء ا��#�رة،�	ث أن أ���	ب ا�در	س �د	دة و��ا��ر�	� و ا�ر�	ز و ا 

�ذ �#� �%ل ا��%�م 	6%ر ����%� وا�6و	ق أ���ء ا�داء��د�� 	%�ل ا %�

 

 ا�����

 0�, ا����ر!� ها���4�J وا���	�

�� !��0 ا�4
�ب ا��.�رة ا�$�4

ا���Hر ������� و ا��G��H أ/��ء 
 ا�داء

 ا�����ع ا���م

�و�- �� ���ز ا��$��ذ ��د ا �=دام ):14(ا��دول ر�م 

 ا� ��ذة ا ���ب ا��در�س



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

 �$�ظ ا����4م دا)ل �ن ا���Eرة و �*وم Lدا)�H �Eف � �ر

وا�5 ا��%�م ��د��   	�9ظ �دا.ل �ن  $�%ر�� أھم ا��%و��ت ا�

  

 

 

 ����ذة و ����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن ا���	� ا �  %  �40ن )9ل ا�

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �	�ون ��رة ا�)ط�ء و  $	رون أن ا��%و��ت ا�
 ����أن ھذه ا��%و��ت  % 30ا ����ت أ���ء �	ر ا����،�$ �	ن 	/ق ��8$ أ�راد ا�%	�� و �

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �ون �و�� و�دم ا�داء و �ذ�ك 	�	�  $ا�

( أن ��د��   	�9ظ ا��%�م �دا.ل �ن ا��#�رة و 	�وم �Eدا.#� �Qن �	ر ا���� 	��ر �	#� ��أ
�ذ 	�	� ا�و8ت ��5 و�دم ���ح ا���� �� �و�� �$ ا�داء�  .ا )ط�ء و ا ����ت و ا 

30,00%

40,00%

30,00%

� و0,م ا�داءK�' 

 

 4��ة ا��CNء و ا�M	�ت
�: ا��<= و0,م ���ح �;%

 ا�$>�
 

�و�- �4ر+�% أھم ا��4و�ت):15( ا�ر م ا����� ر�م

ا��� �وا�% ا����4م ��د�� � �$�ظ دا)ل �ن ا���Eرة

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          

 

111 

�$�ظ ا����4م دا)ل �ن ا���Eرة و �*وم Lدا)�H �Eف � �ر� ��د��  :ا� ؤال ا�=��س �?ر

وا�5 ا��%�م ��د��   	�9ظ �دا.ل �ن  $�%ر�� أھم ا��%و��ت ا�

 

  

  :�رض و����ل ا����)'

 ����ذة و ����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن ا���	� ا ��ن )9ل ا�

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �	�ون ��رة ا�)ط�ء و  $	رون أن ا��%و��ت ا�
 ����ا ����ت أ���ء �	ر ا����،�$ �	ن 	/ق ��8$ أ�راد ا�%	�� و �

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �ون �و�� و�دم ا�داء و �ذ�ك 	�	�  $ا�
����� $  .أ	�� %830ت و�دم ���ح ا���� و ا�

( أن ��د��   	�9ظ ا��%�م �دا.ل �ن ا��#�رة و 	�وم �Eدا.#� �Qن �	ر ا���� 	��ر �	#� ��أ
�ذ 	�	� ا�و8ت ��5 و�دم ���ح ا���� �� �و�� �$ ا�داء�ا )ط�ء و ا ����ت و ا 

 ا���ار ا��
	� ا������ 

30,00% 9 

40,00% 12 

 ا��<= و0,م ���ح ا�$>� 9 30,00%

100% 30 

4��ة ا��CNء و ا�M	�ت
 

�4ر+�% أھم ا��4و�ت

ا��� �وا�% ا����4م ��د�� � �$�ظ دا)ل �ن ا���Eرة

 ا�ر م ا����� ر�م

 ا��� �وا�% ا����4م ��د�� � �$�ظ دا)ل �ن ا���Eرة

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�=��س �?ر- 15

  ا����؟

وا�5 ا��%�م ��د��   	�9ظ �دا.ل �ن  :ا�1رض ��% • $�%ر�� أھم ا��%و��ت ا�
 .ا��#�رة

�رض و����ل ا����)' •

 ����ذة و ����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول ��9ظ أن ا���	� ا ��ن )9ل ا�

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �	�ون ��رة ا�)ط�ء و  $	رون أن ا��%و��ت ا�
 ����ا ����ت أ���ء �	ر ا����،�$ �	ن 	/ق ��8$ أ�راد ا�%	�� و �

وا�5 ا��%�م ��د�� 	�9ظ �دا.ل �ن ا��#�رة �ون �و�� و�دم ا�داء و �ذ�ك 	�	�  $ا�
���ا�و�� $8ت و�دم ���ح ا���� و ا�

( أن ��د��   	�9ظ ا��%�م �دا.ل �ن ا��#�رة و 	�وم �Eدا.#� �Qن �	ر ا���� 	��ر �	#� ��أ
�ذ 	�	� ا�و8ت ��5 و�دم ���ح ا���� �� �و�� �$ ا�داء�ا )ط�ء و ا ����ت و ا 

  

  

  

  

 ا�����

� و0,م ا�داءK�' 

 4��ة ا��CNء و ا�M	�ت

 :��ا��<= و0,م ���ح ا�$>�%;

 ا�����ع ا���م

�4ر+�% أھم ا��4و�ت �و�-):15(ا��دول ر�م   

 ا��� �وا�% ا����4م ��د�� � �$�ظ دا)ل �ن ا���Eرة



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�ر أ �وب ا��H?�ف ا��و�% ��� ���4م 

 .�%ر�� �دى �E	ر ا��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	�

  

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� و ����9ظ ان أ���	� ا �	���وا�دا.رة ا�
 $8�� ���	�ون �E	ر أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� �/%��	�، �	

	رون أن أ��وب ا ��6ف ا��و�5 أ8ل �%��	� ��� %�	م ا��#�رات 

ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	رون ان ����ق أن �%ظم ا  ��� )�
ا��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 �%�ل ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� وھو ا ��وب ا��9.م 
��	� ا�/�	ر �دى ���6	� و �ذ�ك ��9	ذ �$ ا�طور ا��و�ط �	ث 	�%ل ا��%�م �$ ���	� ا��

 

 

 

 

 

���4+80,00%

أ�ل  
����4+20,00%

�Uر  
���4+0,00%

��#ل �دى �L#�ر أ �وب ا��H?�ف ):16( ا����� ر�م

 ا��و�%

��Hرات ا��ر�E��4م ا��� ��� 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�ر أ �وب ا��H?�ف ا��و�% ��� ���4م � ب را�ك �Hف �Hون �L#:ا� ؤال ا� �دس ��?ر

�%ر�� �دى �E	ر ا��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	�

  :�رض و����ل ا����)'

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� و  �ن )9ل ا��دول����9ظ ان أ���	� ا �	���وا�دا.رة ا�
 $8�� ���	�ون �E	ر أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� �/%��	�، �	

	رون أن أ��وب ا ��6ف ا��و�5 أ8ل �%��	� ��� %�	م ا��#�رات  % 20

ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	رون ان ����ق أن �%ظم ا  ��� )�
ا��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 �%�ل ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� وھو ا ��وب ا��9.م 
��	� ا�/�	ر �دى ���6	� و �ذ�ك ��9	ذ �$ ا�طور ا��و�ط �	ث 	�%ل ا��%�م �$ ���	� ا��

�ذ�  .�ن )9ل أداء ا��دا.ل ا��)�/� ا�$ 8د�#� ا 

���4+

 ا���ار ا��
	� ا������ 

80,00% 24

20,00% 6

0,00% 0

100% 30

�ن �دى �L#�ر أ �وب ا��H?�ف ا��و�%�

��Hرات ا��ر�E��4م ا��� ���

ا����� ر�ما�ر م  

 

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا� �دس ��?ر- 16

  ا���Eرات ا��ر��H؟

�%ر�� �دى �E	ر ا��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	�:ا�1رض ��% •

  

  

�رض و����ل ا����)' •

�ن )9ل ا��دول
 �����80% $8�� ���	�ون �E	ر أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� �/%��	�، �	

 ����20ا�راد ا�%	�� و �

  .ا��ر�	�

�ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� 	رون ان ا����ق أن �%ظم ا  ��� )�
ا��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 �%�ل ��� %�	م ا��#�رات ا��ر�	� وھو ا ��وب ا��9.م 
��	� ا�/�	ر �دى ���6	� و �ذ�ك ��9	ذ �$ ا�طور ا��و�ط �	ث 	�%ل ا��%�م �$ ���	� ا��

�ذا��%�م ��ن )9ل أداء ا��دا.ل ا��)�/� ا�$ 8د�#� ا 

 

 

ا���ار  ا�����

24 ����' 

6 �����' A>أ 

0 ����' ��P 

 ا�����ع ا���م 30

�ن �دى �L#�ر أ �وب ا��H?�ف ا��و�%):16(ا��دول ر�م �  

��Hرات ا��ر�E��4م ا��� ��� 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

  ل �Eدف ا����؟و��ھ� ا�4���ر ا��� �4ط� ��E أھ��� أH#ر  ��و�

�ذ ا�و�ول ا�� ھدف ا�����ط	� ا �  .�%ر�� ا�%���ر ا�$ �ن )�#�9 	

  

 

��9ظ ،�	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا��ذة  �ن )9ل ا���أن أ���	� ا 
�و	� �$ ا ���	ب و ا�;		ر أ���ء ا���� ��ب �ل و�%	� و ھو أن 

ا�%��ر ا ��ل ��و�ول ا�� ھدف ا���� ��ب �ل و�%	� وھو ا�%��ر ا ��ل ��و�ول 
��	� روح ا�%�ون أ��ل �ن ا�%	�� ا )رى رى أن 

رى أن ط�	ق �ل �� ��ره  %

 ا���� ھدف 	رون أن ا�%��ر ا����N و ا ��ر أھ�	� ��و�ول ا�� 
ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ���	ث أن �%ظم أ

  .	/��ون ط�	ق �)�ف ا���	ب ا�در	س )9ل ا���ص ا�ر�و	�، وذ�ك �ن أ�ل ���ح ا����

3,33%

83,33%

13,33%

��#ل ����ر ا�و�ول ا�� �Eدف):17(ا�ر م ا����� ر�م 

�A4 G "� %$;�ه	C%
��'�+

 

ا�����: '# 
 @�ا�!��
�� أ/��ء �Qوا��
 @
ا�$>� +
 ���Kو A4 
 

�� روح ا����ون��% 
 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��ھ� ا�4���ر ا��� �4ط� ��E أھ��� أH#ر  ��و�:ا� ؤال ا� �� �?ر

�ذ ا�و�ول ا�� ھدف ا�����ط	� ا ��%ر�� ا�%���ر ا�$ �ن )�#�9 	

 

  :�رض و����ل ا����)'

��9ظ ،�	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
�و	� �$ ا ���	ب و ا�;		ر أ���ء ا���� ��ب �ل و�%	� و ھو  أن 

ا�%��ر ا ��ل ��و�ول ا�� ھدف ا���� ��ب �ل و�%	� وھو ا�%��ر ا ��ل ��و�ول 
 ������	� روح ا�%�ون أ��ل  % 13.33ا�� ھدف ا����، �	��� و ��ن ا�%	�� ا )رى رى أن 

��� ��و�ول ا�� ا�#دف، �$ �	ن ��8$ أ�راد �%  3.33ا�%	�� و �

  .�ر�	� ھو ا�%��ر ا����N ��و�ول ا�� ھدف ا����

ذة��(  أن ا���	� ا ��	رون أن ا�%��ر ا����N و ا ��ر أھ�	� ��و�ول ا��  أ
ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	�  أ���ء ا�������	ب و ا�;		ر ���	ث أن �%ظم أ

	/��ون ط�	ق �)�ف ا���	ب ا�در	س )9ل ا���ص ا�ر�و	�، وذ�ك �ن أ�ل ���ح ا����

 ا���ار ا��
	� ا������ 

3,33% 1 

83,33% 25 

13,33% 4 

100% 30 

�ن ا�4���ر ا��� �4ط� ��E ا� ��ذ أھ��� �

.��و�ول ا�� ھدف ا���� 

 ا�ر م ا����� ر�م 

�A4 G "� %$;�ه	C% 
��'�+ 

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا� �� �?ر- 17

�ذ ا�و�ول ا�� ھدف ا����: ا�1رض ��% •�ط	� ا ��%ر�� ا�%���ر ا�$ �ن )�#�9 	

�رض و����ل ا����)' •

��9ظ ،�	����.( ا����ل ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
 ���� % 83.33و �

ا�%��ر ا ��ل ��و�ول ا�� ھدف ا���� ��ب �ل و�%	� وھو ا�%��ر ا ��ل ��و�ول 
 ����ا�� ھدف ا����، �	��� و �

��و�ول ا�� ا�#دف، �$ �	ن ��8$ أ�راد 

�ر�	� ھو ا�%��ر ا����N ��و�ول ا�� ھدف ا����

ذة��(  أن ا���	� ا ��أ
�و	� �$ ���	ب و ا�;		ر ا�ھو ا�

	/��ون ط�	ق �)�ف ا���	ب ا�در	س )9ل ا���ص ا�ر�و	�، وذ�ك �ن أ�ل ���ح ا����

  

  

  

  

  

 ا�����

 ���A4 G "� %$;�ه +�'	C% 

  @�ا�����: '# ا�!��
 @
�� أ/��ء ا�$>� +�Qوا��

 ���Kو A4 

�� روح ا����ون ��% 

 ا�����ع ا���م 

�ن ا�4���ر ا��� �4ط� ��E ا� ��ذ أھ��� ):17(ا��دول ر�م �

 ��و�ول ا�� ھدف ا���� 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

�ل ا��?H$ت ا�ل +����4 ����4م 

  

 

 ����ذة و�����	� أن ا���	� ا ��.(  ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا�� �50ن )9ل ا�

	رون أن ا��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء �دا.ل 

�ب رأ	#م أن ا��وب � ��%�	م أ8ل �%��	� راد ا�%	�

 �����/	ذ �%�رة �د	دة،أ�� ��8$ أ�راد ا�%	�� و�    ا��#�رات ا��ر�	� �ن �دم 8درة ا��%�م ��� 

%راض ���#�رة �	/#م ا��%�م �#ذا أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �أ�5   	�ون ھ��ك ا

� �ول أ��وب ا��9�6ت ا�5 أ8ل �%��	� 
%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء ا��دا.ل �ول ا��#�رة �	ث ان �$ ا��وب �ل �
�ذ �$ ھذا ا ��وب 	�ون دوره طرح �ا��9�6ت ا���	ذ ھو ا�ذي 	�دم �دا.ل �ول ا��#�رة،أ�� ا 
�/	ذ �#�رة ط	� ا��%�م ��� �	  

50,00%

10,00%

40,00%

 0,م ا�C0ء ا�	,ا(A +�ل ا��.�رة 

�ن��  �.T�ھ��ك  ا!���اض �)�.�رة �
 ا����)�

�ن ھ��ك  ��
ا!���اض �)�.�رة 

�T.� ا����)�� 

��#ل رأي ا� ��ذة � �وب �ل ):18(ا�ر م ا����� ر�م

.ا��?H$ت  

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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�ل ا��?H$ت ا�ل +����4 ����4م  أ �وبان  أرى�ن و��E �ظري :ا� ؤال ا�#��ن �?ر

  ���ذا؟ رأ�كا���Eرات ا��ر��H � ب 

��وب �ل ا��9�6ت�%ر�� ��ذ �  .رأي ا 

 

  :ا����)'�رض و����ل 

 ����ذة و�����	� أن ا���	� ا ��.(  ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�

	رون أن ا��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء �دا.ل 

�ب رأ	#م أن ا��وب ��ن ا % �40ول ا��#�رة،�$ �	ن أن � ��راد ا�%	

 �����/	ذ �%�رة �د	دة،أ�� ��8$ أ�راد ا�%	�� و�ا��#�رات ا��ر�	� �ن �دم 8درة ا��%�م ��� 
%راض ���#�رة �	/#م ا��%�م �#ذا أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �أ�5   	�ون ھ��ك ا

%�	م ا��#�رات ا��ر�	��.  

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	��( أن رأي أ��� �ول أ��وب ا��9�6ت ا�5 أ8ل �%��	� أ
%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء ا��دا.ل �ول ا��#�رة �	ث ان �$ ا��وب �ل �
�ذ �$ ھذا ا ��وب 	�ون دوره طرح �ا��9�6ت ا���	ذ ھو ا�ذي 	�دم �دا.ل �ول ا��#�رة،أ�� ا 

�/	ذ �#�رة  ��� �6ل �ؤال أو �و8ف ��	ر،و �#ذاط	� ا��%�م ��� �	  
  .�د	دة )��� أ�#م �9	ذ ا�%�	م ا��و�ط

 ا���ار ا��
	� ا������ 

 0,م ا�C0ء ا�	,ا(A +�ل ا��.�رة  15 50,00%

�ن ھ��ك  ا!���اض �)�.�رة  3 10,00%��

�3 ".�رة  12 40,00%T�% �0,م <,رة ا����)� 0)

100% 30 

0,م ا�C0ء ا�	,ا(A +�ل ا��.�رة 

�ن رأي اD ��ذة D �وب �ل ا��?H$ت�

ا�ر م ا����� ر�م

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�#��ن �?ر- 18

ا���Eرات ا��ر��H � ب 

�%ر�� :ا�1رض ��% •

�رض و����ل  •

 ����ذة و�����	� أن ا���	� ا ��.(  ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�

	رون أن ا��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء �دا.ل  %

�ول ا��#�رة،�$ �	ن أن 

 �����/	ذ �%�رة �د	دة،أ�� ��8$ أ�راد ا�%	�� و�ا��#�رات ا��ر�	� �ن �دم 8درة ا��%�م ��� 
%راض ���#�رة �	/#م ا��%�م �#ذا أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	�  % 10�أ�5   	�ون ھ��ك ا

%�	م ا��#�رات ا��ر�	��

ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	��( أن رأي أ��أ
%�	م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �%دم ا�ط�ء ا��دا.ل �ول ا��#�رة �	ث ان �$ ا��وب �ل �
�ذ �$ ھذا ا ��وب 	�ون دوره طرح �ا��9�6ت ا���	ذ ھو ا�ذي 	�دم �دا.ل �ول ا��#�رة،أ�� ا 

��� �6ل �ؤال أو �و8ف ��	ر،و �#ذا) ا�����6(ا��#�رة 
�د	دة )��� أ�#م �9	ذ ا�%�	م ا��و�ط

  

 ا�����

0,م ا�C0ء ا�	,ا(A +�ل ا��.�رة 

�ن ھ��ك  ا!���اض �)�.�رة ��
�T.� ا����)�� 

�3 ".�رة T�% �0,م <,رة ا����)� 0)
 �,�,ة

 ا�����ع ا���م

�ن رأي اD ��ذة D �وب �ل ا��?H$ت):18(ا��دول ر�م �  



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

+� رأ�ك ��� أي �وع �ن اD�?ط� �Hون �L#�ر  أ �وب  ا��در�س 

�E	ر ��� أ��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5.  

 

 

 

أن ا���6ط	ن �%� ھ��  % 46.66

 �����ن ��راد ا�%	�� أن  % 30ا���ر �E	ر ��� أ��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 أ�� و�

��راد  $8��  ���أ��ل ��6ط ا�ذي 	ؤ�ر ��� أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ھو ا���6ط ا�/ردي، �	
�6ف ا��و�5	روى ا���6ط ا�����$ ھو ا�ذي 	ؤ�ر ��� أ��وب ا �.  

��وب ا ��6ف �)دا�#م �ذة 	/��ون ا���6ط	ن �%� ��د ا��أن أ���	� ا 

30

23,33

46,66%

ا���Hط ا�T�دي
 

��" 
 

ا����0#ا���Hط 
 

��#ل  �وع ا��?�ط ا�H#ر �L#�ر ):19(ا�ر م ا����� ر�م 

��H?�ف ا��و�%���� ا �وب ا��در�س 

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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+� رأ�ك ��� أي �وع �ن اD�?ط� �Hون �L#�ر  أ �وب  ا��در�س :ا� ؤال ا��� � �?ر

��H?�ف ا��و�% أH#ر؟�  

�E	ر ��� أ��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 ا���ر�%ر�� �وع ا���6ط 

 

 

:  

 ����ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� و ���46.66��9ظ أ���	� أ

 ����ا���ر �E	ر ��� أ��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 أ�� و�

��راد  $8��  ���أ��ل ��6ط ا�ذي 	ؤ�ر ��� أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ھو ا���6ط ا�/ردي، �	
	روى ا���6ط ا�����$ ھو ا�ذي 	ؤ�ر ��� أ��وب ا  % 23.33

��وب ا ��6ف �)دا�#م �ذة 	/��ون ا���6ط	ن �%� ��د ا��أن أ���	� ا 
%�م ا��#�رات ا��ر�	� ���.  

30,00%

33%

 �	
ا��
 ا������ 

 ا���ار

30,00% 

23,33% 

46,66% 

100% 

 ا���Hط ا�T�دي

 ا���Hط 
�و�� �وع ا��?�ط ا�H#ر �L#�ر 

��H?�ف ا��و�%���� �V �وب ا��در�س 

 ا�ر م ا����� ر�م 

��H?�ف ا��و�%� ��� ا �وب ا��در�س 

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا��� � �?ر- 19

��H?�ف ا��و�% أH#ر؟�

�%ر�� �وع ا���6ط  :ا�1رض ��% •

:�رض ا����)' •

 ����ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� و �����9ظ أ���	� أ

 ����ا���ر �E	ر ��� أ��وب ا�در	س �� ��6ف ا��و�5 أ�� و�

��راد  $8��  ���أ��ل ��6ط ا�ذي 	ؤ�ر ��� أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ھو ا���6ط ا�/ردي، �	
 ����23.33ا�%	�� و �

(	��ن أن ����وب ا ��6ف  ا�)دا�#م �ذة 	/��ون ا���6ط	ن �%� ��د ا��أن أ���	� ا 
%�م ا��#�رات ا��ر�	�ا��و�5،�$  ���

  

  

  

  

ا���ار  ا�����

 ا���Hط ا�T�دي 9

 ا���Hط ا����#0  7

14 ��" 

 ا�����ع ا���م 30

�و�� �وع ا��?�ط ا�H#ر �L#�ر ):19(ا��دول ر�م   

��H?�ف ا��و�%� ��� �V �وب ا��در�س 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

��ت ���4م ��Eرة ��4�� � �=دام أ �وب ا��H?�ف ا��و�% +�H�ت أھم 

  .أ��وب ا ��6ف ا��و�5

  

��� ا���	رة �ن ���9ظ أن ا� �	����.( ا����ل  ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
�ذ أ��وب �)دام ا �و�ب ا��#�رة و ھذا را��  �	رون ان ا��%�م 	

�� و �ذ�ك ��8 ا�)ط�ء �$ ا ��6ف ا��و�5 و 	�%ل ا��%�م 	%رف �	/	� اداءھ� �طر	�� ��	

��وب ا ��6ف ا��و�5 	�9ظون أن ا���	ذ 	/#م ا��#�رة �دا �ذة ��)دام ا �( أن ��د ا��أ

30,00%

30,00%

 ا�!���ب وا�T.� ا���, �)�.�رة

�$�$M �X��C�  أداء ا��.�رة 

 <)� ا��CNء '# ا��.�رة 

��#ل  اھم �$�ظ�ت ا� ��ذ �ول  :)20(ا�ر م ا����� ر�م

ا����4م 4د ا �=دا�% أ �وب ا��H?�ف

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��ت ���4م ��Eرة ��4�� � �=دام أ �وب ا��H?�ف ا��و�% +�H�ت أھم :ا� ؤال ا�4?رون

)دا��5%ر�� أھم ��9ظ�ت ا��%�م �%د �أ��وب ا ��6ف ا��و�5 ا

  :�رض و ����ل ا����)'

��� ا���	رة �ن ���9ظ أن ا� �	����.( ا����ل  ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
�ذ أ��وب   �)دام ا �و�ب ا��#�رة و ھذا را��  �	رون ان ا��%�م 	

ا ��6ف ا��و�5 و 	�%ل ا��%�م 	%رف �	/	� اداءھ� �طر	�� ��	
30 %   . 

��وب ا ��6ف ا��و�5 	�9ظون أن ا���	ذ 	/#م ا��#�رة �دا �ذة ��)دام ا �( أن ��د ا��أ
  .و �ذ�ك اداءھ� �طر	�� ��	�� �� ��8 ا�)ط�ء ا���ء ا�داء

40,00%

 ا���ار ا��
	� ا������ 

40,00% 12

30,00% 9

30,00% 9

100% 30

ا�!���ب وا�T.� ا���, �)�.�رة

�و�- اھم �$�ظ�ت ا� ��ذ �ول ا����4م 

4د ا �=دا�% أ �وب ا��H?�ف

ا�ر م ا����� ر�م

 ا����4م 4د ا �=دا�% أ �وب ا��H?�ف

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�4?رون - 20

  �$�ظ�ك؟

�%ر�� أھم ��9ظ�ت ا��%�م �%د :%ا�1رض �� •

  

  

�رض و ����ل ا����)' •

��� ا���	رة �ن       ���9ظ أن ا� �	����.( ا����ل  ��	#� �$ ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
ذة و ھ$ ��  %40ا 

ا ��6ف ا��و�5 و 	�%ل ا��%�م 	%رف �	/	� اداءھ� �طر	�� ��	
 ����30أداء ا��#�رة �

��وب ا ��6ف ا��و�5 	�9ظون أن ا���	ذ 	/#م ا��#�رة �دا �ذة ��)دام ا �( أن ��د ا��أ
و �ذ�ك اداءھ� �طر	�� ��	�� �� ��8 ا�)ط�ء ا���ء ا�داء

  

  

 

 

ا���ار  ا�����

12  ,�ا�!���ب وا�T.� ا��
 �)�.�رة

9  �X��C�  أداء ا��.�رة
�$�$M 

<)� ا��CNء '# أداء  9
 ا��.�رة

 ا�����ع ا���م 30

�و�- اھم �$�ظ�ت ا� ��ذ �ول ا����4م  :)20(ا��دول ر�م 

4د ا �=دا�% أ �وب ا��H?�ف 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

� ب =ر�ك �Hف �Hون �L#�ر أ �وب �ل ا��?H$ت ��� ��4م 

  .�%ر�� �دى �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	�

  

�E	ر أ��وب �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	رون أ���.( ا��دول ��9ظ أن أ���	� أ��ن )9ل 
 ������� ��8$ أ�راد   % 60�	� ،

 ���� % 40ا�%	�� 	�ون �E	ر �ل ا��9�6ت �%�ل ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �

ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� �	�%ض �و�ط�ت و 	� ���ج أن �%ظم ا ���ن ا 
�ط	�� 	رون أن �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�م ا��#�رات ا��ر�	�، �	ث أ؟ن �8

 ����9	ذ ا�� ����ط%ون �د	م �دا.ل �ن ا��#�رة )��� ����و�ط وذ�ك ا��9	ذ   	� �	�و ا���

�Uر  
���4+60,00%

0,00

��#ل �دى �L#�ر أ �وب �ل ا��?H$ت  ):21(

��Hرات ا��ر�E�4م ا��� ���

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          

 

117 

� ب =ر�ك �Hف �Hون �L#�ر أ �وب �ل ا��?H$ت ��� ��4م :ا�وا�د وا�4?رون

  

�%ر�� �دى �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	�

  :�رض و����ل ا����)'

�E	ر أ��وب �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	رون أ���.( ا��دول ��9ظ أن أ���	� أ��ن )9ل 
���  �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك��

 ����ا�%	�� 	�ون �E	ر �ل ا��9�6ت �%�ل ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �

ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� �	�%ض �و�ط�ت و 	� ���ج أن �%ظم ا ���ن ا 
�ط	�� 	رون أن �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�م ا��#�رات ا��ر�	�، �	ث أ؟ن �8

 ����9	ذ ا�� ����ط%ون �د	م �دا.ل �ن ا��#�رة )��� ����ا��9	ذ   	
  .أ��ء �	ر ا���� ا�ر�و	�

���4+40,00%

�لأ   
����4+00%

 ا���ار ا��
	� ا������ 

40,00% 

60,00% 

0,00% 

100% 

�و�- �دى �L#�ر أ �وب �ل ا��?H$ت 

��Hرات ا��ر�E�4م ا��� ���

(ا�ر م ا����� ر�م

��Hرات ا��ر�E�4م ا��� ��� 

����                                           :ا� �� ا�

ا�وا�د وا�4?رون ا� ؤال - 21

  ا���Eرات ا��ر��H ؟

�%ر�� �دى �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� :ا�1رض ��% •

  

�رض و����ل ا����)' •

�E	ر أ��وب �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	رون أ���.( ا��دول ��9ظ أن أ���	� أ��ن )9ل 
�ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك

 ����ا�%	�� 	�ون �E	ر �ل ا��9�6ت �%�ل ��� %�م ا��#�رات ا��ر�	� و ذ�ك �

ذة �$ ���ل در	س ا�ر�	� ا��د�	� �	�%ض �و�ط�ت و 	� 	����ج أن �%ظم ا ���ن ا 
�ط	�� 	رون أن �E	ر أ��وب �ل ا��9�6ت أ8ل �%��	� �%�م ا��#�رات ا��ر�	�، �	ث أ؟ن �8

 ����9	ذ ا�� ����ط%ون �د	م �دا.ل �ن ا��#�رة )��� ����ا��9	ذ   	
أ��ء �	ر ا���� ا�ر�و	�

  

  

  

  

  

  

ا���ار  ا�����

12  ����' 

18  �����' A>أ 

0 ����' ��P 

 ا�����ع ا���م 30

�و�- �دى �L#�ر أ �وب �ل ا��?H$ت  ):21(ا��دول ر�م

��Hرات ا��ر�E�4م ا��� ��� 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

داع؟�  ھل ��رك ا��$��ذ � �ھ�ون +� ����� ا

  .�%ر�� �دى ���ھ�� ا��9	ذ �$ ���	� ا �داع

  

  

ذة، ���#م �ن 	رى أن 6رح ا��#�رة و ���ا
��� ا ��ر أي ا�#م 	�	دون ���	� �و ھ$ ا�

�/	د ا��#�رة، �ذ 	ط�ب �ن �%ض ا��9	ذ �أن ا 

 ����  . %�6.66	�� 	ذھب آ)رون ا�� رك ا��9	ذ �و�دھم ���	�م ����#�رة وھم 	���ون 

�#م و ا��%ض اX)ر 	ط�ب �ن /�E�
  .وھ$ ا ��ل �	ث 	��ھ�ون �$ ���	� ا �داع

43,33%

50,00%

6,66%


Yة ا��.�رT�� �.K�03 ا��.�رةو�T�% 3� ط)@ ��Z ا��?"

��م ����.�رةX(� 3 ��+,ھ�� %��ك  ا��?"

����داع: )22(ا�ر م ا����#ل � �ھ�� ا��$��ذ +� ����� ا

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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داع؟:ا� ؤال ا�#��� وا�4?رون�ھل ��رك ا��$��ذ � �ھ�ون +� ����� ا

�%ر�� �دى ���ھ�� ا��9	ذ �$ ���	� ا �داع

  

:  

ذة، ���#م �ن 	رى أن 6رح ا��#�رة و  ا8راح�ن )9ل ا��دول ��9ظ أن ھ��ك ��	ن �$ ���ا
 �����ك و ھم 	���ون /���� ا ��ر أي ا�#م 	�	دون ���	�  % �43.33ر�#� ��و ھ$ ا�

 �����/	د ا��#�رة،  %50ا �داع،�	��� 	رى آ)رون وھم ��ذ 	ط�ب �ن �%ض ا��9	ذ �أن ا 

 �����	�� 	ذھب آ)رون ا�� رك ا��9	ذ �و�دھم ���	�م ����#�رة وھم 	���ون 

ذة 	/��ون 6رح ا��#�رة و�ر�#� ��( أن  �%ض ا ���#م و ا��%ض اX)ر 	ط�ب �ن أ/�E�
�/	ذ ا��#�رة وھ$ ا ��ل �	ث 	��ھ�ون �$ ���	� ا �داع  

%

 ا���ار ا��
	� ا������ 

43,33% 13  

�3 ا��.�رة 15 50,00%T�% 

6,66% 2 

100% 30 

ا��.�ر]�ح  داع ��و�- � �ھ�� ا��$��ذ +� ����� ا

���� ا�ر م ا�

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�#��� وا�4?رون - 22

�%ر�� �دى ���ھ�� ا��9	ذ �$ ���	� ا �داع :ا�1رض ��% •

  

  

:�رض ا����)' •

�ن )9ل ا��دول ��9ظ أن ھ��ك ��	ن �$ 
 �����ك و ھم 	���ون /��ر�#� �

 ����ا �داع،�	��� 	رى آ)رون وھم �

 �����	�� 	ذھب آ)رون ا�� رك ا��9	ذ �و�دھم ���	�م ����#�رة وھم 	���ون 

ذة 	/��ون 6رح ا��#�رة و�ر�#� ��( أن  �%ض ا ��أ
�/	ذ ا��#�رة  �%ض ا��9	ذ

  

  

  

  

  

 ا�����


Yة ]�ح ا��.�رT�� �.K�0و 

 3��3 ا��.�رةط)@ ��Z ا��?"T�%

��م X(� 3 ��+,ھ��%��ك  ا��?"
 ����.�رة

 ا�����ع ا���م

داع: )22(ا��دول ر�م ��و�- � �ھ�� ا��$��ذ +� ����� ا  



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

��Eم Uم ورE(راWھل �4ط� ��$��ذك ا�5رص ا���X� �(+�Hد�ء 

�9	ذ �$ ا د ء �Yرا.#م و ر���#م ا��ه �%ض 

  

 ����ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و ����.( ا��دول أ�� ����	� أ��#م  70%�	ن E� ر�وا�

 ���� % 30ا��ر�	�،�$ �	ن أن 

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	�%ون ���	� ر���ت و����ت �9	ذھم �	ث ��( أن أ��أ
�ف ا �6ط� و ا �%�ب، ��ن �$ اط�ر ��ظم (� ��ر�ون �#م �ر	� ا د ء �Yرا.#م �ول ���ر	
�/	ذ ا�دروس �6وا.$ و 	�ون و��� ���)طط ا�دوري ����ص ا�%�	�	�، و �����$ 	�ون 

ا�ر�و	� و��� ����#�ج ا�ر�وي �ن �#�، وو��� �����ت ور���ت و �	و ت ا��9	ذ �ن �#� 

 
أ�����

30,00%

%0,00أدا 

��#ل �دى �ر�� ا��$��ذ +� ا�د�ء Wرا)Eم

��Hط� ا��ر?����Eم ا���ه 4ض اUور

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��Eم : ا� ؤال ا�#��ث وا�4?رونUم ورE(راWھل �4ط� ��$��ذك ا�5رص ا���X� �(+�Hد�ء 

  .ا���ه 4ض ا��?ط� ا��ر��H =$ل ا����

�9	ذ �$ ا د ء �Yرا.#م و ر���#م ا��ه �%ض �%ر�� �دى �ر�	� ا�
  .ا �6ط� ا��ر�	�

  :�رض و����ل ا����)'

 ����ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و ����.( ا��دول أ�� ����	� أ��	ن 

�6ط�ا��ه �%ض  �Yرا.#م اTد ء	ر�ون ا��ر	� ���9	ذ �$ ����  ا�ا��ر�	�،�$ �	ن أن 

رك ا��ر	� ���9	ذ.  

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	�%ون ���	� ر���ت و����ت �9	ذھم �	ث ��( أن أ��أ
�ف ا �6ط� و ا �%�ب، ��ن �$ اط�ر ��ظم (� ��ر�ون �#م �ر	� ا د ء �Yرا.#م �ول ���ر	
�/	ذ ا�دروس �6وا.$ و 	�ون و��� ���)طط ا�دوري ����ص ا�%�	�	�، و �����$ 	�ون 

ا�ر�و	� و��� ����#�ج ا�ر�وي �ن �#�، وو��� �����ت ور���ت و �	و ت ا��9	ذ �ن �#� 

 
%70,00دا)��

 �	
ا��
 ا������ 

 ا���ار

70,00% 

30,00% 

0,00% 

100% 

�ن �دى �ر�� ا��$��ذ +� ا�د�ء Wرا)Eم�

��Eم ا���ه 4ض ا��?ط�Uور

��#ل �دى �ر�� ا��$��ذ +� ا�د�ء Wرا)Eم:)23(ا��دول ر�م   

��Hط� ا��ر?����Eم ا���ه 4ض اUور 

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�#��ث وا�4?رون- 23

ا���ه 4ض ا��?ط� ا��ر��H =$ل ا����

�%ر�� �دى �ر�	� ا�:ا�1رض ��% •
ا �6ط� ا��ر�	�

  

  

�رض و����ل ا����)' •

 ����ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� و ����.( ا��دول أ�� ����	� أ��	ن 

ر�ون ا��ر	� ���9	ذ �$ 	

رك ا��ر	� ���9	ذ م��ط ا���و �%د

ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	�%ون ���	� ر���ت و����ت �9	ذھم �	ث ��( أن أ��أ
�ف ا �6ط� و ا �%�ب، ��ن �$ اط�ر ��ظم (� ��ر�ون �#م �ر	� ا د ء �Yرا.#م �ول ���ر	

�/	ذ ا�دروس  و �	ر�6وا.$ و 	�ون و��� ���)طط ا�دوري ����ص ا�%�	�	�، و �����$ 	�ون 
ا�ر�و	� و��� ����#�ج ا�ر�وي �ن �#�، وو��� �����ت ور���ت و �	و ت ا��9	ذ �ن �#� 

  .أ)رى

  

  

  

ا���ار  ا�����

 دا(�� 12

9 ���� أ+

 أ�,ا 0

 ا�����ع ا���م 30

�ن �دى �ر�� ا��$��ذ +� ا�د�ء Wرا)Eم :)23(ا��دول ر�م �  

��Eم ا���ه 4ض ا��?ط�Uور 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

ء ��ھ� ا�داة ا��#ل ا��� � ��E��4 اH#ر =$ل ����� �*��م أدا

ذة ��		م أداء ا��9	ذ ��د %�م ��%��#� ا �	 $�%ر�� ا�داة ا���ل ا�

  

)دام أداة ا���9ظ� وھذا ��� ھو ��	ن �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	/��ون ا����9ظ أن أ
�5 و ذ�ك /�ذة 	/��ون أن 	�وم ا���	ذ ��		م أدا.5 ����$ �	ن 	و�د أ

 ������ أ���ء �		م أداء ا��9	ذ ����ذة �	/��ون ا����، أ�� ا��%ض اX)ر �ن ا 

�ذ �ن اX)ر �$ أداة ���	� �		م أداء ا��9	ذ �ن )9ل %�م ا��#�رات ��ف �ل ا(	 5�( أ��ا
�9	ذ ا� ����  .�طور ا��و�ط)9ل ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ���

%26,66ا����+ � 

ا��*��م  
%33,33ا�ذا��

)24(:  �E��4� � �ل ا��#����#ل ا�داة ا

�Hرات ا��ر�Eد ��4م ا���ذة ��*��م أداء ا��$��ذ ��� �.ا

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          
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��ھ� ا�داة ا��#ل ا��� � ��E��4 اH#ر =$ل ����� �*��م أدا:ا� ؤال ا�را� وا�4?رون

  ا��$��ذ ��د ��4م 4ض ا��?ط� ا�ر�����؟

ذة ��		م أداء ا��9	ذ ��د %�م ��%��#� ا �	 $�%ر�� ا�داة ا���ل ا�
  .ا��#�رات ا��ر�	�

  :�رض و����ل ا����)'

)دام أداة ا���9ظ� وھذا ��� ھو ��	ن �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	/��ون ا����9ظ أن أ
�5 و ذ�ك   % /�ذة 	/��ون أن 	�وم ا���	ذ ��		م أدا.5 ����$ �	ن 	و�د أ

 ������ أ���ء �		م أداء ا��9	ذ ����ذة �	/��ون ا����، أ�� ا��%ض اX)ر �ن ا 

�ذ �ن اX)ر �$ أداة ���	� �		م أداء ا��9	ذ �ن )9ل %�م ا��#�رات ��ف �ل ا(	 5�( أ��ا
�9	ذ ا� ����)9ل ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ���

%40,00ا��$�ظ� 

 ا��
	� ا������ 

40,00% 

26,66% 

33,33% 

100% 

�ن ا�داة ا��#ل ا��� � ��E��4 ا� ��ذة �

�Hرات ا��ر�Eد ��4م ا���م أداء ا��$��ذ ���*��.

(ا�ر م ا����� ر�م

�Hرات ا��ر�Eد ��4م ا���ذة ��*��م أداء ا��$��ذ ��� � ا

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�را� وا�4?رون - 24

ا��$��ذ ��د ��4م 4ض ا��?ط� ا�ر�����؟

ذة ��		م أداء ا��9	ذ ��د %�م :ا�1رض ��% •��%��#� ا �	 $�%ر�� ا�داة ا���ل ا�
ا��#�رات ا��ر�	�

  

  

�رض و����ل ا����)' •

)دام أداة ا���9ظ� وھذا ��� ھو ��	ن �ذة ا�ر�	� ا��د�	� و ا�ر	��	� 	/��ون ا����9ظ أن أ
 ���� %�40$ ا��دول �

 �����33.33 % ������ أ���ء �		م أداء ا��9	ذ ����ذة �	/��ون ا����، أ�� ا��%ض اX)ر �ن ا 

26.66 %    

�ذ �ن اX)ر �$ أداة ���	� �		م أداء ا��9	ذ �ن )9ل %�م ا��#�رات ��ف �ل ا(	 5�( أ��ا
�9	ذ ا ا��ر�	�� ����)9ل ا���ص ا�ر�و	� ���دة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ���

  

  

  

  

 ا����� ا���ار

 ا��?+\� 12

8 �
 ا����'

�� ا�3ا%# 10�Xا�� 

 ا���م ا�����ع 30

�ن ا�داة ا��#ل ا��� � ��E��4 ا� ��ذة : )24(ا��دول ر�م �

�Hرات ا��ر�Eد ��4م ا���م أداء ا��$��ذ ���*�� 



��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة

 

 

 

+� رأ�ك ��ھو ا� �وب اD+�ل +� ھذه ا� ���ب ���4م 

��وب ا ��ل �ن �	ن �%ض ا ���	ب �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� ��%ر�� ا

  

 ����ذة و �����9ظ أن أ���	� ا  �	����.( ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
	/��ون ا��وب ا ��6ف ا��و�5 �%�م ا��#�رات ا��ر�	� �دى �9	ذ ا�طور ا��و�ط، 

�ن أ�راد ا�%	�� 	ون ان ا ��وب ا�ط�	�$ ا�ذا$ ھو أ��ل ا��وب  �%�م 

�#�رات ت ا���ل �%�م ا�	رون ان أ��وب �ل ا��9�6

�ط	�� 	/��ون �ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ��%ض �و�ط�ت و 	� 8��( أن ا���	� ا��أ
�ذ ���وب ا ��6ف ا��و�5 �%�	م ا��#�رات ا��ر�	�،�	ث �$ ھذا ا ��وب 	�وم ا E� س	درا�

ا.ل و �د	د ا���ل ��د	م �دا.ل �%ددة ��� 	�%ل ��	ذ ھذا ا�طور 	�رب ��	� ھذه ا��د
��	� ا�/�	ر وا���ر ���6	� و �ذ�ك ��� ���� أن ا��%�م 	�ون �$ ھذا ا ��وب �$ ���	� ا
 �	�#��ذ �$ ��#م دون أن 	�	�#م ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م أ�	 $��أ���ء Eد	� ھذه ا��دا.ل، و ���

20,00%

70,00%

10,00%
�G ا�3ا%#	Cا!)�ب ا��

Bف ا�����H�4أ!)�ب ا� 

 A+ أ!)�ب
?تHا�� 

��#ل ا� �وب ا�+�ل ���4م ا���Eرات  )25(ا�ر م ا����� ر�م

.ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط

��ض و����� ����� ا������ن ا���
	 ������ة                                          

 

121 

+� رأ�ك ��ھو ا� �وب اD+�ل +� ھذه ا� ���ب ���4م :ا� ؤال ا�=��س وا�4?رون

  ا���Eرات ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط؟

��وب ا ��ل �ن �	ن �%ض ا ���	ب �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� ��%ر�� ا
  .ا�طور ا��و�ط

  :�رض و����ل ا����)'

 ����ذة و �����9ظ أن أ���	� ا  �	����.( ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
	/��ون ا��وب ا ��6ف ا��و�5 �%�م ا��#�رات ا��ر�	� �دى �9	ذ ا�طور ا��و�ط، 

�ن أ�راد ا�%	�� 	ون ان ا ��وب ا�ط�	�$ ا�ذا$ ھو أ��ل ا��وب  �%�م 

 ����	رون ان أ��وب �ل ا��9�6 %�10$ �	ن ��8$ أ�راد ا�%	�� و�

�ط	�� 	/��ون �ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ��%ض �و�ط�ت و 	� 8��( أن ا���	� ا��أ
�ذ ���وب ا ��6ف ا��و�5 �%�	م ا��#�رات ا��ر�	�،�	ث �$ ھذا ا ��وب 	�وم ا E� س	درا�

�د	م �دا.ل �%ددة ��� 	�%ل ��	ذ ھذا ا�طور 	�رب ��	� ھذه ا��د�
��	� ا�/�	ر وا���ر ���6	� و �ذ�ك ��� ���� أن ا��%�م 	�ون �$ ھذا ا ��وب �$ ���	� ا
 �	�#��ذ �$ ��#م دون أن 	�	�#م ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م أ�	 $��أ���ء Eد	� ھذه ا��دا.ل، و ���

%
 ا���ار ا��
	� ا������ 

20,00% 6 

70,00% 21 Bف ا�����H�4أ!)�ب ا� 

10,00% 3 

100% 30 

�G ا�3ا%#	Cا!)�ب ا�� 

ا� �وب ا�+�ل ���4م ا���Eرات 

.ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط

ا�ر م ا����� ر�م

 ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط

����                                           :ا� �� ا�

ا� ؤال ا�=��س وا�4?رون- 25

ا���Eرات ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط؟

��وب ا ��ل �ن �	ن �%ض ا ���	ب �%�	م ا��#�رات ا��ر�	� :ا�1رض ��% •��%ر�� ا
	�9ا�طور ا��و�ط ذ�دى 

  

�رض و����ل ا����)' •

 ����ذة و �����9ظ أن أ���	� ا  �	����.( ا����ل ��	#� �ن ا��دول و ا�دا.رة ا���ن )9ل ا�
	/��ون ا��وب ا ��6ف ا��و�5 �%�م ا��#�رات ا��ر�	� �دى �9	ذ ا�طور ا��و�ط،  % 70

�ن أ�راد ا�%	�� 	ون ان ا ��وب ا�ط�	�$ ا�ذا$ ھو أ��ل ا��وب  �%�م  %�20$ �	ن أن 

  .ا��#�رات ا��ر�	�

 �����$ �	ن ��8$ أ�راد ا�%	�� و�

  .ا��ر�	�

�ط	�� 	/��ون       �ذة ا�ر�	� ا��د�	� وا�ر	��	� ��%ض �و�ط�ت و 	� 8��( أن ا���	� ا��أ
�ذ ���وب ا ��6ف ا��و�5 �%�	م ا��#�رات ا��ر�	�،�	ث �$ ھذا ا ��وب 	�وم ا E� س	درا�

�د	م �دا.ل �%ددة ��� 	�%ل ��	ذ ھذا ا�طور 	�رب ��	� ھذه ا��د�
��	� ا�/�	ر وا���ر ���6	� و �ذ�ك ��� ���� أن ا��%�م 	�ون �$ ھذا ا ��وب �$ ���	� ا
 �	�#��ذ �$ ��#م دون أن 	�	�#م ا /�ط	� ا��9	ذ �و	م أ�	 $��أ���ء Eد	� ھذه ا��دا.ل، و ���

  .ا���� ا�ر�و	�

  

 ا�����

�G ا�3ا%#	Cا!)�ب ا�� 

Bف ا�����H�4أ!)�ب ا�

?تHا�� A+ أ!)�ب 

 ا�����ع ا���م

ا� �وب ا�+�ل ���4م ا���Eرات �و�-  :)25(ا��دول ر�م 

 ا��ر��H �دى �$��ذ ا�طور ا���و ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  ؟�� �وع ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�ب 	� ���ر���

  .��ر	� ا���ط ار���� اذي �ر�ب ا����ذ 	� ���ر���

  

���%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ �(��ون ���ر�� �ن )�ل ا���'& ا
�ر��ون 	� ���ر�� ا"ري ا�ر�, و+رة ا��� و 

، ا�� %10ا�د ود	, ا"�� و ذك ����� 

  

�)��ف أ�واع و��� أ����& أن ا����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون ���ر�� 

ا��ري 
%20ا��ر��

10

�رة  
%5ا�ط��رة

ا���ز 
%35ا�طو�ل

�رة 
%20ا��"!

ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�&ون ا��$��ذ 	�  ��#ل

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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  :�"�$��ذ+رض و�("�ل ����) ا'��&��ن ا��و�� 

�� �وع ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�ب 	� ���ر���

��ر	� ا���ط ار���� اذي �ر�ب ا����ذ 	� ���ر���:ا�.رض �ن ا��ؤال

(�  :+رض و�("�ل ا����

���%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا���ن )�ل ا���'& ا
�ر��ون 	� ���ر�� ا"ري ا�ر�, و+رة ا��� و  %20، و����� %35ذك ����� 

ا�د ود	, ا"�� و ذك �����  ا���� �ر��ون 	� ���ر�� +رةراد 

  .�ر��ون 	� ���ر�� +رة اط�'رة %�1��5 أ	راد ا���� و ����� 

و��� أ����& أن ا����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون ���ر�� 
��$��"   .ا(رد�� او ا

ا��ر��

%�10رة ا��د 

%10د	� ا��"!

ا�ط��رة

 را���ا ا��
	� ا������ 

20% 

10% 

10% 

5% 

35% 

20% 

100% 100

��#ل :)26( ا�ر�م ا�&�����و�0 ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�&ون ا��$��ذ 	� 

  ���ر���

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

+رض و�("�ل ����) ا'��&��ن ا��و��  –2

�� �وع ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�ب 	� ���ر��� :ا6ولا��ؤال -1

ا�.رض �ن ا��ؤال •

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

���%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا���ن )�ل ا���'& ا
ذك �����  ا3(ز اطو�ل

راد ا��ض ا4)ر �ن أ	

���1 أ	راد ا���� و ����� 

و��� أ����& أن ا����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون ���ر��   
ا(رد�� او ا"��$�� ار����ت �واء  

  

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

20 ���
 ا���ي ا�

 ��ة ا��� 10

10 �� د�� ا��

 ��ة ا� ���ة 5

 ا�$#" ا� ��! 35

20  ��
 ��ة ا�

 ا�����ع ا�&�م 100

�و�0 ا����ط ا�ر���� ا�ذي �ر�&ون ا��$��ذ 	�  :)26(ا��دول ر7م 

  ���ر���



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  

�%�  .��ر	� �ب ا����ذ ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا

  

دا'��  ر��ون�ن ا����ذ � 48%

أ����� ا3��م ����)���ت، أ�� ���1 

  

�%�  أ����& ��� ��ق أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط ���ون ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا
�%� ا�ر��� ا�د��� وار����� �	 �������  .ا

 ���%40دا

%48أ(��� 

%12أ&دا

  ا��$��ذ6داء &����;���ت 	� &دا�! ا�(9!��#ل (ب 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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  ھل �(ب ا����م &����;���ت 	� &دا�! ا�(9!؟

�%���ر	� �ب ا����ذ ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا

    

(�  :+رض و�("�ل ا����

�48ن )�ل ا���'& ا����� 	� ا"دول ���ظ أن و ����� 

أ����� ا3��م ����)���ت، أ�� ���1  �(��ون �ن ا����ذ %40ا3��م ����)���ت، ����� و����� 

��ون أ�دا ا3��م ����)���ت و ذك ����� � : ����  . %12أ	راد ا

�%�أ����& ��� ��ق أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط ���ون ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا
 ������%� ا�ر��� ا�د��� وار�����ا����ذ ���ر+ون 	� ا �	 �������ا

 

 را���ا ا��
	� ا������ 

40% 40 

48% 48 

12% 12 

100% 100 

  �&�ن (ب ا��$��ذ ا����م &����;���ت 	� &دا�! ا�(9!

��#ل (ب :) 27( ا�ر�م ا�&����

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ھل �(ب ا����م &����;���ت 	� &دا�! ا�(9!؟:ا��ؤال ا�#��� -2

�%� :ا�.رض ��� •��ر	� �ب ا����ذ ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ن )�ل ا���'& ا����� 	� ا"دول ���ظ أن و �����   

ا3��م ����)���ت، ����� و����� 

��ون أ�دا ا3��م ����)���ت و ذك ����� � : ����أ	راد ا

�%�أ����& ��� ��ق أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط ���ون ا3��م ����)���ت 	� �دا�� ا
ا����ذ ���ر+ون 	� ا����� وھذا ���دل $�; ان 

  

  

  

  

  

  

  

 ا�����

 دا���

 أ(��)� 

 أ��ا

 ا�����ع ا�&�م

�&�ن (ب ا��$��ذ ا����م &����;���ت 	� &دا�! ا�(9!:) 27(ا��دول ر7م 



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

دون أن ��دم &دا�ل +�<�،ھل ��<م 

  .��ر	� �دى 	#م ا����ذ �ول �#�رة ا=داء دون �3د�م ا:���د �دا'ل $�#�

�رون ا�#م : �(#�ون  %��96�ن ���'& ا"دول أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط و����� 

أ����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط،: ���ط��ون أداء �#�رة %��� دون ان �3دم 

%�4@م 

 '96%

��#ل �دى 	<م ا��$��ذ (ول �<�رة 9@&! ا6داء دون 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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دون أن ��دم &دا�ل +�<�،ھل ��<م  ا6داء+�د�� ��رح ا'���ذ �<�رة 9@&! 

��ر	� �دى 	#م ا����ذ �ول �#�رة ا=داء دون �3د�م ا:���د �دا'ل $�#�

  

  

  

  

(�  :+رض و�("�ل ا����

���ن ���'& ا"دول أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط و����� 

  .�دا'ل $�#�ا:���د  �#�رة %��� ا=داء دون أن �3دم 

أ����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط،: ���ط��ون أداء �#�رة %��� دون ان �3دم 
  .ذه ا�#�رةا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ھ

 ا��
	� ا������ 

4% 

96% 

100% 

�و�0 �دى 	<م ا��$��ذ (ول �<�رة 9@&! ا6داء دون 

��#ل �دى 	<م ا��$��ذ (ول �<�رة 9@&! ا6داء دون :) 28( ا�ر�م ا�&����    

  ��د�م ا'���ذ &دا�ل +�<�

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

+�د�� ��رح ا'���ذ �<�رة 9@&! :ا��ؤال ا�#��ث-3

��! اداء ا���ر�ن��.  

��ر	� �دى 	#م ا����ذ �ول �#�رة ا=داء دون �3د�م ا:���د �دا'ل $�#�: ا�.رض ��� •

  

  
  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

���ن ���'& ا"دول أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط و����� 

�#�رة %��� ا=داء دون أن �3دم 

أ����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط،: ���ط��ون أداء �#�رة %��� دون ان �3دم 
ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ھ

  

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

4 +&( 

96 � 

 ا�����ع 100

�و�0 �دى 	<م ا��$��ذ (ول �<�رة 9@&! ا6داء دون  :)28(ا��دول ر7م 

  ��د�م ا'���ذ &دا�ل +�<�



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  ھل �ر�ب 	� ��ر&! ا��<�رة 7&ل ا��روع 	� ا����ط؟

  .��ر	� �"ر�� ا����ذ ��#�رة �1ل ا�روع 	� ا���ط

    

��43%�ظ أن أ����� ا����ذ : �ر��ون �"ر�� ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط و ذك �����  

أ�� ���1  ،ا����ذ أ����� �ر��ون 	� �"ر�� ا�#�رة �1ل ا�روع 	� ا���ط

���ط.  

أ����& أن ��ظم ا����ذ )�%� ا��Aث : �ر��ون 	� أداء ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط،����� 
�"ر��#� و ا��ض ا4)ر أ����� 	3ط �ر�ب 	� �"ر�� ا�#�رة 

%43أ&دا 

��#ل ��ر&! ا��$��ذ �"�<�رة 7&ل &دا�! 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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ھل �ر�ب 	� ��ر&! ا��<�رة 7&ل ا��روع 	� ا����ط؟

��ر	� �"ر�� ا����ذ ��#�رة �1ل ا�روع 	� ا���ط

 

(�  :+رض و �("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ : �ر��ون �"ر�� ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط و ذك ����� ��

ا����ذ أ����� �ر��ون 	� �"ر�� ا�#�رة �1ل ا�روع 	� ا���ط�ن 

���ط���ون دا'�� �"ر�� ا�#�رة �1ل �دا�� ا 19%

أ����& أن ��ظم ا����ذ )�%� ا��Aث : �ر��ون 	� أداء ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط،����� 
�"ر��#� و ا��ض ا4)ر أ����� 	3ط �ر�ب 	� �"ر�� ا�#�رة  ���1 أ	راد ا���� ، ��#م �ن ��ب

���%19دا

%38أ(���� 

 ا��
	� ا������ 

19% 

38% 

43% 

100% 

�و�0 ��ر&! ا��$��ذ �"�<�رة 7&ل &دا�! 

��#ل ��ر&! ا��$��ذ �"�<�رة 7&ل &دا�! :) 29( ا�&����ا�ر�م 

  ا����ط

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ھل �ر�ب 	� ��ر&! ا��<�رة 7&ل ا��روع 	� ا����ط؟:ا��ؤال ا�را&� -4

��ر	� �"ر�� ا����ذ ��#�رة �1ل ا�روع 	� ا���ط :ا�.رض ��� •

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ : �ر��ون �"ر�� ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط و ذك ����� ��

�ن %38 و������� ���

19أ	راد ا���� و ����� 

أ����& أن ��ظم ا����ذ )�%� ا��Aث : �ر��ون 	� أداء ا�#�رة �1ل �دا�� ا���ط،����� 
���1 أ	راد ا���� ، ��#م �ن ��ب

  .�1ل �دا�� ا��ر�ن

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

 دا��� 19

 أ(��)�  38

 أ��ا 43

 ا�����ع ا�&�م 100

�و�0 ��ر&! ا��$��ذ �"�<�رة 7&ل &دا�!  :)29(ا��دول ر7م 

  ا����ط



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  +�د�� �;طF ھل ��وم ا'���ذ &�9(�0 ا�;طE ا�ذي و7@ت 	��؟

  .��ر	� رأي ا����ذ اذا +�ن ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء

  

 �������3  ا=�����، أن ة ا��ا
:  %3�رون ان ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء و���1 ا	راد ا���� و����� 

�رون أن أ���ذة  ا����& أن ��ظم ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط���
�3و�ون ��%��B ا=)ط�ء ا�� ��3ون 	�#� )�ل �ط��3#م �)��ف 

97%

'3%

��#ل رأي ا��$��ذ إذا ��ن ا'���ذ ��وم 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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+�د�� �;طF ھل ��وم ا'���ذ &�9(�0 ا�;طE ا�ذي و7@ت 	��؟

��ر	� رأي ا����ذ اذا +�ن ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء

(�  :+رض و �("�ل ا����

&'����%ل $��� 	� ا"دول و  �ن )�ل ا��ة ا����� رادا'ا
�رون ان ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء و���1 ا	راد ا���� و�����  

  .�رون أن ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء ا�� ��3ون 	�#�

ا����& أن ��ظم ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط���
�3و�ون ��%��B ا=)ط�ء ا�� ��3ون 	�#� )�ل �ط��3#م �)��ف  ا�ر��� ا�د��� وار�����

%�@م

 �	
ا��
 ا������ 

97% 

3% 

100% 

�و�0 رأي ا��$��ذ إذا ��ن ا'���ذ ��وم 

��#ل رأي ا��$��ذ إذا ��ن ا'���ذ ��وم :) 30( ا�ر�م ا�&����

  &�9(�0 ا';ط�ء

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

+�د�� �;طF ھل ��وم ا'���ذ &�9(�0 ا�;طE ا�ذي و7@ت 	��؟:ا��ؤال ا�;��س -5

��ر	� رأي ا����ذ اذا +�ن ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء :ا�.رض ��� •

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

&'����ن )�ل ا
97%����ذ و�����  

�رون أن ا:���ذ �3وم ��%��B ا=)ط�ء ا�� ��3ون 	�#�

ا����& أن ��ظم ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط���
ا�ر��� ا�د��� وار�����

�ر+��  .ا�#�رات ا

  

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

97 +&( 

3 � 

 ا�����ع 100

�و�0 رأي ا��$��ذ إذا ��ن ا'���ذ ��وم :) 30(ا��دول ر7م 

  &�9(�0 ا';ط�ء



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  

  .��ر	� ��ور ا����ذ )�ل ���ر�� �%� ا�ر��� ا�د��� و ار�����

  

�ظ �ن )�ل ا"دول ا���ق أن ��ظم ا����ذ ���رون ��را�� $�د ���ر��� �%� �
	#��ك ��ض ��ض ا����ذ  %

���رون  %3و ����� 1���� ���رون ��3�ق )�ل ���ر�� ار����، و طرف ا4)ر �ن ا����ذ 

أ����& ��� ��ق أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط ���رون ��را�� )�ل �%� ا�ر��� 
�%� و ا��ض ا4)ر ���ر ا�د��� ار����� $�; $+س ��ض ا����ذ ���رون ��3�ق )�ل ا

  .)�ل ���ر�� ا�ر��� ا�د��� وار�����

 
%87ا�را(!

%10ا��"ق  %3ا�;وف

��#ل  �@ور ا��$��ذ  ;$ل ���ر�! (9! 

  ا��ر&�! ا�&د��! وا�ر����!

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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  &��ذا ��@ر ;$ل ا��ر&�! ا�&د��! وا�ر����!؟

��ر	� ��ور ا����ذ )�ل ���ر�� �%� ا�ر��� ا�د��� و ار�����

(�  :+رض و�("�ل ا����

�ظ �ن )�ل ا"دول ا���ق أن ��ظم ا����ذ ���رون ��را�� $�د ���ر���
%10أ�� �����  %87ا�ر��� ا�د��� وار�����، وذك ����� 

���رون ��3�ق )�ل ���ر�� ار����، و طرف ا4)ر �ن ا����ذ 

)وف )�ل �%� ا�ر��� ا�د��� و ار�������.  

أ����& ��� ��ق أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط ���رون ��را�� )�ل �%� ا�ر��� 
�%� و ا��ض ا4)ر ���ر ا�د��� ار����� $�; $+س ��ض ا����ذ ���رون ��3�ق )�ل ا

)�ل ���ر�� ا�ر��� ا�د��� وار�������)وف و ھ� ا('� ا=1��� 

ا�را(!

ا�;وف  ر ا��
	� ا������ 

87% 

10% 

3% 

100% 

�&�ن  �@ور ا��$��ذ  ;$ل ���ر�! (9! 

��#ل  �@ور ا��$��ذ  ;$ل ���ر�! (9!  :)31( ا�ر�م ا�&����

ا��ر&�! ا�&د��! وا�ر����!

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

&��ذا ��@ر ;$ل ا��ر&�! ا�&د��! وا�ر����!؟:ا��ؤال ا���دس-6

��ر	� ��ور ا����ذ )�ل ���ر�� �%� ا�ر��� ا�د��� و ار�����:ا�.رض ��� •

  

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ظ �ن )�ل ا"دول ا���ق أن ��ظم ا����ذ ���رون ��را�� $�د ���ر���
ا�ر��� ا�د��� وار�����، وذك ����� 

���رون ��3�ق )�ل ���ر�� ار����، و طرف ا4)ر �ن ا����ذ 

)وف )�ل �%� ا�ر��� ا�د��� و ار�������

أ����& ��� ��ق أن أ����� ����ذ ا����م ا��و�ط ���رون ��را�� )�ل �%� ا�ر��� 
�%� و ا��ض ا4)ر ���ر ا�د��� ار����� $�; $+س ��ض ا����ذ ���رون ��3�ق )�ل ا

)وف و ھ� ا('� ا=1��� ��

  

  

  

  

  

را���ا  ا�����

 ا��ا(� 87

10 ,� ا�$

 ا�.�ف 3

 ا�����ع ا�&�م 100

�&�ن  �@ور ا��$��ذ  ;$ل ���ر�! (9!  :)31(ا��دول ر7م 

  ا�&د��! وا�ر����!ا��ر&�! 



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  +�د &دا�! ا����ط ھل ���ل ا����م &� 7&ل أن ��دم ا'���ذ &دا�ل +ن ا��<�رة؟

$ن  ���ط �1ل أن �3دم ا=���ذ �دا'ل

  

�ظ أن أ����� ا����ذ : �(��ون أداء ا���ط دون أن �3وم أ���ذ ا�ر��� ا�د��� و ��
�ن ا����ذ  30%، 	� ��ن أ�� و����� 

.  

أ����& أن ا=����� �ن ����ذ اطور ا��و�ط : �(��ون أداء ا���ط دون �3د�م أ���ذة 
�%� ا�ر�و��  .ا�ر��� ا�د��� و ار����� �دا'� $ن +�(�� أداء ا�#�رة )�ل ا

 :70%

��#ل رأي ا���@"م +�د ا����م &�����ط 7&ل 

  أن ��دم ا���6ذ &دا�ل +ن ا��<�رة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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+�د &دا�! ا����ط ھل ���ل ا����م &� 7&ل أن ��دم ا'���ذ &دا�ل +ن ا��<�رة؟

���ط �1ل أن �3دم ا=���ذ �دا'ل��ر	� رأي ا����ذ $�د ا3��م �� 

     

                                           

(�  :+رض و�("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ : �(��ون أداء ا���ط دون أن �3وم أ���ذ ا�ر��� ا�د��� و ��
��ن أ�� و����� D�70%$ط�ء �دا'ل $ن ا�#�رة وذك ����� �	 ،

.�(��ون أداء ا���ط دون أن �3دم ا:���ذ �دا'� #م �ول ا�#�رة

أ����& أن ا=����� �ن ����ذ اطور ا��و�ط : �(��ون أداء ا���ط دون �3د�م أ���ذة 
�%� ا�ر�و��ا�ر��� ا�د��� و ار����� �دا'� $ن +�(�� أداء ا�#�رة )�ل ا

%��30م 

 ا��
	� ا������ 

30% 

70% 

100% 

�و�0 رأي ا���@"م +�د ا����م &�����ط 7&ل 

��#ل رأي ا���@"م +�د ا����م &�����ط 7&ل :) 32( ا�ر�م ا�&����

أن ��دم ا���6ذ &دا�ل +ن ا��<�رة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

+�د &دا�! ا����ط ھل ���ل ا����م &� 7&ل أن ��دم ا'���ذ &دا�ل +ن ا��<�رة؟: ا��ؤال ا���&�-7

 :ا�.رض ��� •
  .ا�#�رة

                                         

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ : �(��ون أداء ا���ط دون أن �3وم أ���ذ ا�ر��� ا�د��� و            ��
�D$ط�ء �دا'ل $ن ا�#�رة وذك �����ار����� 

�(��ون أداء ا���ط دون أن �3دم ا:���ذ �دا'� #م �ول ا�#�رة

أ����& أن ا=����� �ن ����ذ اطور ا��و�ط : �(��ون أداء ا���ط دون �3د�م أ���ذة             
�%� ا�ر�و��ا�ر��� ا�د��� و ار����� �دا'� $ن +�(�� أداء ا�#�رة )�ل ا

  

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

30 +&( 

70 � 

 ا�����ع 100

�و�0 رأي ا���@"م +�د ا����م &�����ط 7&ل :) 32(ا��دول ر7م 

  أن ��دم ا���6ذ &دا�ل +ن ا��<�رة



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  +�د�� ��دم ا���ذك &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة 	��ون أداءك؟

  .��ر	� رأي ا����م �ول أدا'� $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة

             

  

�رون أ�� $�د�� �3دم  %�80ن )�ل ���'& ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و ����� 

�ن ا����ذ  %18ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة ��#ل $��#م طر��3 ا=داء،	� ��ن ���� 

أ	راد  ����1����  ا+E�ر �ن ا:)ط�ء،
  .$ن ا�#�رة

�#ل �3دم أ���ذة ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة �
طر��3 ا=داء و +ذا $دم ار�+�ب ا:)ط�ء �+Eرة )�ل ���م 

ا'(��س 
%2&���"ل

+دم ار���ب 
ا6;ط�ء 

%18&�#رة

��#ل رأي ا���@"م (ول أدا�� +�د�� ��دم 

  ا'���ذ &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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+�د�� ��دم ا���ذك &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة 	��ون أداءك؟

��ر	� رأي ا����م �ول أدا'� $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة

(�  :+رض و �("�ل ا����

�ن )�ل ���'& ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و ����� 

ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة ��#ل $��#م طر��3 ا=داء،	� ��ن ���� 

ا+E�ر �ن ا:)ط�ء،�رون $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل $ن ا�#�رة : �ر�+�ون 
$ن ا�#�رة ن ����ل $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل���و

�3دم أ���ذة ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة � ��أ����& أ�� $�د
طر��3 ا=داء و +ذا $دم ار�+�ب ا:)ط�ء �+Eرة )�ل ���م ا����م ا��و�ط 

  

��<ل +"�ك 
طر��! 

%80ا'داء

 �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

80% 80

2% 2

18% 18

100% 100

�&�ن رأي ا���@"م (ول أدا�� +�د�� ��دم 

��#ل رأي ا���@"م (ول أدا�� +�د�� ��دم :)33( ا�ر�م ا�&����

ا'���ذ &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

+�د�� ��دم ا���ذك &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة 	��ون أداءك؟:ا��ؤال ا�#��ن -8

��ر	� رأي ا����م �ول أدا'� $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة :ا�.رض ��� •

                

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

�ن )�ل ���'& ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و �����              

ا:���ذ �دا'ل ���ددة $ن ا�#�رة ��#ل $��#م طر��3 ا=داء،	� ��ن ���� 

�رون $�د�� �3دم ا:���ذ �دا'ل $ن ا�#�رة : �ر�+�ون 
��و %2ا���� و ������

أ����& أ�� $�د        
ا����م ا��و�ط $�; ا����ذ 

�ر+��   . ا�#�رات ا

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

3! 2��1 ط��$� ا�داء 80
4 

2 !� ا�(
�س ����

�2م ار4�ب ا67 �ء  18
9�ة� 

 ا�����ع ا�&�م 100

�&�ن رأي ا���@"م (ول أدا�� +�د�� ��دم :) 33(ا��دول ر7م 

  ا'���ذ &دا�ل ��@ددة +ن ا��<�رة



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  اداء ا��<�رة &�E#ر �ن طر��! وا(دة؟

  .��ر	� رأي ا����م $�د أداء ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة

  

��3 =	راد $��� ادرا�� �(��ون أداء �����'& ا"دول وادا'رة ا����� أن ا=����� ا

أ����& أن "��, ����ذ ا����م اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� �(��ون 
�ر+��  ����م �)��ف ا�#�رات ا

ا���م ��ر$� ��� �ؤدي ا; إ���3#� )�ل �%� ا�ر��� 

100%

0%

�و�0 رأي ا���@"م +�د أداء ا��<�رة 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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اداء ا��<�رة &�E#ر �ن طر��! وا(دة؟ ���لھل 

��ر	� رأي ا����م $�د أداء ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة

  

(�  :+رض و�("�ل ا����

��3 =	راد $��� ادرا�� �(��ون أداء �����'& ا"دول وادا'رة ا����� أن ا=����� ا
   .%100ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة و ذك ����� 

أ����& أن "��, ����ذ ا����م اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� �(��ون 
 ����ما�� $�د�� �3وم ا، وذك أداء ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة

ا���م ��ر$� ��� �ؤدي ا; إ���3#� )�ل �%� ا�ر���  ��#ل $�����+Eر �ن طر��3 وا�دة 	��� 

     

%�@م

'%  �	
ا��
 ا������ 

100% 

0% 

100% 

�و�0 رأي ا���@"م +�د أداء 

�و�0 رأي ا���@"م +�د أداء ا��<�رة ):34(ا�ر�م ا�&���� 

  &�E#ر�ن طر��!

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ھل : ا��ؤال ا�����  -9

��ر	� رأي ا����م $�د أداء ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة :ا�.رض ��� •

  

• (�+رض و�("�ل ا����

��3 =	راد $��� ادرا�� �(��ون أداء  ���ن      �����'& ا"دول وادا'رة ا����� أن ا=����� ا
ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة و ذك ����� 

أ����& أن "��, ����ذ ا����م اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� �(��ون       
أداء ا�#�رة �E+Fر �ن طر��3 وا�دة

��+Eر �ن طر��3 وا�دة 	��� 
  . ا�د��� وار�����

  

  

  

  

  

  

  

 ا����� را���ا

100 +&( 

0 � 

 ا�����ع 100

�و�0 رأي ا���@"م +�د أداء ):34(ا��دول ر7م 

  ا��<�رة &�E#ر�ن طر��!



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  ھل �(ب ����م أداءك &���ك 	� �<��! ا�(9!؟

�%�  .��ر	� رأي ا����ذ �ول �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

  

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و ����� �� %�60ن )�ل ا���'& ا

��ن و �����  �	 ،�%� ��رون أ��ن ����ذ  30%���ون دا'�� �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

�ن ا����ذ 	� �(��ون �3��م  %

دا'#م ��(�#م �دل ��+ن أن أ����& أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون �3��م أ
،وھذا ���"�ل ا����ذ �1درا $�; ا:$���د $�; 

�������ذ ھو ��ور ا�	 ��������� ا
�س 	3ط ���م ا�#�رات �ل ا%�B ���دى ذك و�(�ل �3و�م �(�� �د: ا���م.  

أ(����     
30%

أ&دا       
10%

��<م 	� �E& م>���#ل رأي 	� ����م أدا

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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ھل �(ب ����م أداءك &���ك 	� �<��! ا�(9!؟

�%� :ا�.رض �ن ا��ؤال��ر	� رأي ا����ذ �ول �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

 (�  :+رض ا����

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و ����� ���ن )�ل ا���'& ا

��ن و �����  �	 ،�%���ون دا'�� �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا�

�%� أ�� %10أ����� 	3ط �(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

�%�  .أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

��+ن أن أ����& أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون �3��م أ
،وھذا ���"�ل ا����ذ �1درا $�; ا:$���د $�;  ��� �%� ا�ر��� ا�د��� و ار����

�%� ا�ر�و�� ����ذ ھو ��ور ا���،�(��  و��ر	� ا:)ط�ء ا�� ار�+�#� ا��Eء ا�	
�س 	3ط ���م ا�#�رات �ل ا%�B ���دى ذك و�(�ل �3و�م �(�� �د: ا���م

    ���دا
60%

 را���ا ا��
	� ا������ 

60% 

30% 

10% 

100% 

��<م 	� �E& م>�رأي 	� ����م أدا

��<م 	� ):35( ا�ر�م ا�&�����E& م>���#ل رأي 	� ����م أدا

  �<��! ا�(9!

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ھل �(ب ����م أداءك &���ك 	� �<��! ا�(9!؟:ا��ؤال ا�@��ر- 10

ا�.رض �ن ا��ؤال •

  

  

  

•  (�+رض ا����

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ و �����         ���ن )�ل ا���'& ا

��ن و �����  �	 ،�%���ون دا'�� �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا�

�%� أ�� أ����� 	3ط �(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

�%�أدا'#م ��F(�#م 	� �#��� ا

��+ن أن أ����& أن أ����� ا����ذ 	� اطور ا��و�ط �(��ون �3��م أ     
�%� ا�ر��� ا�د��� و ار����ا=���ذ 	� �#� ��

�%� ا�ر�و�� �(��  و��ر	� ا:)ط�ء ا�� ار�+�#� ا��Eء ا
�س 	3ط ���م ا�#�رات �ل ا%�B ���دى ذك و�(�ل �3و�م �(�� �د: ا���م

  

  

  

    

ا���ا  ا�����

 دا��� 60

 أ(��)�  30

 أ��ا 10

 ا�����ع ا�&�م 100

��<م 	� �و�0 ):35(ا��دول ر7م �E& م>�رأي 	� ����م أدا

  �<��! ا�(9!



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

��ذ ا��<�رات ا��� �ط"ب ��ك ا'���ذ�� � 

  .��ض ا�#�رات ��ب و"ود %�و��ت 	� ��(�ذ

  

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ �رون أن ا��ب وراء ���ن )�ل ا���'& ا
و"ود %�و��ت 	� ��(�ذ ��ض ا�#�رات �ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة ����� ��Iت 

�#�رة "د�دة ھو ��ب و"ود  أداء

�ن ا����ذ 	�رى ا:+�ظ�ظ و ا(و�; ھو ا��ب 	� و"ود 

  .ا���3�� 	�رى $دم 1در�#� $�; ا=داء

ا�#�رات  و"ود ا%�و��ت 	� ��(�ذ
�ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة و+ذا %�و��#م 	� أداء �#�رة "د�دة $�; ا������ن و 

�����ر+�� �طر��3 %  .أ��� ا:+�ظ�ظ وا(و�; ��ث : ���ط�ون أداء ا�#�رات ا

+دم +رض   
ا'���ذ 

%�40"�<�رة

ا'��ظ�ظ و  
 Mو��ا�

20%

ا�9@و&! 	� 
أداء �<�رة 

%�25د�دة

+دم 7در�ك 
 M"+

%15ا6داء

��#ل رأي ا���@"م 	� �&ب و�ود ):36 

  9@و&�ت 	� ����ذ &@ض ا��<�رات 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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��ذ ا��<�رات ا��� �ط"ب ��ك ا'���ذأ(���� �وا�<ك 9@و&�ت 	:ا��ؤال ا�(�دي +�ر�� �

  أدا�<� (�ب رأ�ك ��ھو ا��&ب؟

��ب و"ود %�و��ت 	� ��(�ذ ا����م 	� رأي ��ر	�

(�  :+رض و �("�ل ا����

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ �رون أن ا��ب وراء ���ن )�ل ا���'& ا
و"ود %�و��ت 	� ��(�ذ ��ض ا�#�رات �ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة ����� ��Iت 

أداء�ن أ	راد ا���� أن ا%�و�� 	�  %�رى

�ن ا����ذ 	�رى ا:+�ظ�ظ و ا(و�; ھو ا��ب 	� و"ود  %20%�و��ت ��(�ذ ا�#�رات، أ�� 

ا���3�� 	�رى $دم 1در�#� $�; ا=داء %15%�و��ت ��(�ذ ا�#�رات ����� 

و"ود ا%�و��ت 	� ��(�ذأ����& أن أ����� ا����ذ �رون أن ا��ب وراء 
�ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة و+ذا %�و��#م 	� أداء �#�رة "د�دة $�; ا������ن و 

�����ر+�� �طر��3 %أ��� ا:+�ظ�ظ وا(و�; ��ث : ���ط�ون أداء ا�#�رات ا

  

�"�<�رة

 را���ا ا��
	� ا������ 

40% 40 

20% 20 

25% 25 

15% 15 

100% 100 

�&�ن رأي ا���@"م 	� �&ب و�ود 9@و&�ت 
 (ا�ر�م ا�&���� 

9@و&�ت 	� ����ذ &@ض ا��<�رات 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا�(�دي +�ر - 11

أدا�<� (�ب رأ�ك ��ھو ا��&ب؟

��ر	�:ا�.رض ��� •

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

�%ل $��#� 	� ا"دول ���ظ أن أ����� ا����ذ �رون أن ا��ب وراء      ���ن )�ل ا���'& ا
و"ود %�و��ت 	� ��(�ذ ��ض ا�#�رات �ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة ����� ��Iت 

�رى25	� ��ن  40%

%�و��ت ��(�ذ ا�#�رات، أ�� 

%�و��ت ��(�ذ ا�#�رات ����� 

أ����& أن أ����� ا����ذ �رون أن ا��ب وراء           
�ر", ا; $دم $رض ا:���ذ ��#�رة و+ذا %�و��#م 	� أداء �#�رة "د�دة $�; ا������ن و 

�����ر+�� �طر��3 %أ��� ا:+�ظ�ظ وا(و�; ��ث : ���ط�ون أداء ا�#�رات ا

  

  

  

  

  

 ا�����

 �2م 2�ض ا�;��ذة ����3رة 

 ا����Aظ و ا�#�<= 

�B أداء   ���&C�3رة ا�D
 ����ة

 �2م �Eر14 2�= ا7داء 

 ا�����ع ا�&�م 

�&�ن رأي ا���@"م 	� �&ب و�ود 9@و&�ت ):36 (ا��دول ر7م

��ذ &@ض ا��<�رات �� �	  



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  :أ�� ��"��ذ ا��@"�م ا���و�ط أرى أن أداء ا��<�رة &دون ان ��دم &دا�ل

  .��ر	� رأي ا����م $�د�� �3دم ا���م �دا'ل $ن ا�#�رة

�ظ ان ا:����� �� �����$��#� 	� ا"دول و	� ادا'رة ا
�����ذ �رون أن أداء ا�#�رة دون �3د�م ا���م �دا'ل %��� ا��(�ذ و ذ �3���97%ك ����� ا ،

  .	�رون أن أداء ا�#�رة دون �3د�م ا���م �دا'ل �#�� ا��(�ذ

��+ن أن �����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط �رون أن اداء ا�#�رة دون أن �3دم أ���ذة 

 !&@9
%97ا�����ذ

 !">�
%3ا�����ذ

��#ل رأي ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م &دا�ل +ن ):37
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أ�� ��"��ذ ا��@"�م ا���و�ط أرى أن أداء ا��<�رة &دون ان ��دم &دا�ل:ا��ؤال ا�#��� +�ر

��ر	� رأي ا����م $�د�� �3دم ا���م �دا'ل $ن ا�#�رة

(�  :+رض و�("�ل ا����

%����ظ ان ا:�����  ل�ن )�ل ا���'& ا�� �����$��#� 	� ا"دول و	� ادا'رة ا
�����ذ �رون أن أداء ا�#�رة دون �3د�م ا���م �دا'ل %��� ا��(�ذ و ذ �3���ا

	�رون أن أداء ا�#�رة دون �3د�م ا���م �دا'ل �#�� ا��(�ذ %3أ�� ���1 أ	راد ا���� و ����� 

��+ن أن �����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط �رون أن اداء ا�#�رة دون أن �3دم أ���ذة 
  .ا��(�ذا�ر��� ار����� وا�د��� �دا'ل $ن ا�#�رة أ�#� %��� 

 �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

97% 97 

3% 3 

0% 0 

100% 100 

�&�ن رأي ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م &دا�ل 
37 (ا��دول ر7م

  ا��<�رة 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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��ر	� رأي ا����م $�د�� �3دم ا���م �دا'ل $ن ا�#�رة:ا�.رض ��� •

  
  

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

       %����ن )�ل ا���'& ا
�����ذ �رون أن أداء ا�#�رة دون �3د�م ا���م �دا'ل %��� ا��(�ذ و ذ �3���ا

أ�� ���1 أ	راد ا���� و ����� 

��+ن أن �����& أن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط �رون أن اداء ا�#�رة دون أن �3دم أ���ذة       
ا�ر��� ار����� وا�د��� �دا'ل $ن ا�#�رة أ�#� %��� 

  

  

  

  

  

  

 ا�����

 F�#�ا�� �	&G 

 F�#�ا�� ��3; 

 ��HD I ا��3+ 

 ا�����ع ا�&�م 

�&�ن رأي ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م &دا�ل ):37 (ا��دول ر7م

  +ن ا��<�رة



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

ا�طو�ل ��دم ا��@"م &دا�ل ��@ددة +ن ھذه 

اطو�ل و �3دم ا���م �دا'ل  اوEب

  

�ن )�ل ا"دول ا���ن ���ظ أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط $�د ادا'#م �#�رة 
�����  وذك �دا'ل ���ددة $ن ھذه ا�#�رة �+ون طر��3#م ا�"����

�� $�د�� �3دم ��أ����& ان "��, ����ذ اطور ا��و�ط �+ون طر��3#م �D�"���� و %
   .ا���ذ ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل �)��(� $ن أداء �#�رة اوEب اطو�ل

 
ا���&�!
100%

!�&"�0%

��#ل طر��! ا���@"م +�د أداء �<�رة 

ا���@"م +�د أداء �<�رة ا�و�ب ا�طو�ل و ��وم ا��@"م &دا�ل 

������� 	
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ا�طو�ل ��دم ا��@"م &دا�ل ��@ددة +ن ھذه  ا�و#ب�#$ أداءك ��<�رة :ا��ؤال ا�#��ث +�ر

  :��<�رة 	��ون طر���ك

اوEب�#�رة  أداء��ر	� طر��3 ا����م $�د 
  .���ددة $ن ھذه ا�#�رة

(�  :+رض و �("�ل ا����

�ن )�ل ا"دول ا���ن ���ظ أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط $�د ادا'#م �#�رة 
�دا'ل ���ددة $ن ھذه ا�#�رة �+ون طر��3#م ا�"����اوEب اطو�ل و �3دم ا���م 

�� $�د�� �3دم ��أ����& ان "��, ����ذ اطور ا��و�ط �+ون طر��3#م �D�"���� و %
ا���ذ ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل �)��(� $ن أداء �#�رة اوEب اطو�ل

 !�&"�  �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

100% 100

0% 

100% 100

�&�ن طر��! ا���@"م +�د أداء �<�رة ا���@"م 

+�د أداء �<�رة ا�و�ب ا�طو�ل و ��وم ا��@"م &دا�ل ��@ددة +ن 

��#ل طر��! ا���@"م +�د أداء �<�رة ):38 (ا�ر�م ا�&���� 

ا���@"م +�د أداء �<�رة ا�و�ب ا�طو�ل و ��وم ا��@"م &دا�ل 
  ��@ددة +ن ھذه ا��<�رة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا�#��ث +�ر- 13

��<�رة 	��ون طر���كا

��ر	� طر��3 ا����م $�د :ا�.رض ��� •
���ددة $ن ھذه ا�#�رة

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

�ن )�ل ا"دول ا���ن ���ظ أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط $�د ادا'#م �#�رة            
اوEب اطو�ل و �3دم ا���م 

100%.   

�� $�د�� �3دم             ��أ����& ان "��, ����ذ اطور ا��و�ط �+ون طر��3#م �D�"���� و %
ا���ذ ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل �)��(� $ن أداء �#�رة اوEب اطو�ل

  

  

  

  

  

ا���ا  ا�����

 ا������ 100

0 ��	�; 

 ا�����ع ا�&�م 100

�&�ن طر��! ا���@"م +�د أداء �<�رة ا���@"م ):38 (ا��دول ر7م

+�د أداء �<�رة ا�و�ب ا�طو�ل و ��وم ا��@"م &دا�ل ��@ددة +ن 
  ھذه ا��<�رة



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

�ل ھذه ا�&دا�ل ھل ��<ل +"�ك �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن 

 ���ر	� رأي ا����م $�د �3د�م ا���م �دا'ل ��#ل $��� ��د�د اطر�3

  

+ل  �"ر��#م$�د ���ظ أن +ل ����ذ ا����م ا��و�ط ��#ل $��#م ��د�د اطر��3 ا=	�ل 

�دا'ل ا�� 1د�#� أ���ذة ا�ر��� ا�د��� 
 ����%ا=	�ل �ن ��ن ھذه ا�دا'ل و��ر	� اطر��3 ا

�%ص ا�ر�و��  .)�ل ا

 
%�100@م

 '0%

��#ل رأي ا���@"م +�د ��د�م ا��@"م ا�&دا�ل 

  .��<ل  +"�� �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن &�ن ھذه ا�&دا�ل

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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�ل ھذه ا�&دا�ل ھل ��<ل +"�ك �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن  ��ر�&ك+�د :ا�را&� +�ر

��ر	� رأي ا����م $�د �3د�م ا���م �دا'ل ��#ل $��� ��د�د اطر�3 
  .ا:	�ل �ن ��ن ھذه ا�دا'ل

            

(�  :+رض  و �("�ل ا����

�ظ أن +ل ����ذ ا����م ا��و�ط ��#ل $��#م ��د�د اطر��3 ا=	�ل ��

�دا'ل ا�� 1د�#� أ���ذة ا�ر��� ا�د��� ا �"ر�ون "��,أ����& أن "��, ا����ذ $�د�� 
�د�د اطر��3#ل $��#م ��  ����%ا=	�ل �ن ��ن ھذه ا�دا'ل و��ر	� اطر��3 ا

�ر+���%ص ا�ر�و�� �ن ا)�ط'� أ��Eء ���م �)��ف ا�#�رات ا)�ل ا

    

 �	
ا��
 ا������ 

100% 

0% 

100% 

�و�0 رأي ا���@"م +�د ��د�م ا��@"م ا�&دا�ل 

  .��<ل  +"�� �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن &�ن ھذه ا�&دا�ل

��#ل رأي ا���@"م +�د ��د�م ا��@"م ا�&دا�ل ):39 (ا�ر�م ا�&����

��<ل  +"�� �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن &�ن ھذه ا�&دا�ل

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا�را&� +�ر ا��ؤال- 14

  &�ن ھذه ا�&دا�ل؟

 :ا�.رض ��� •
ا:	�ل �ن ��ن ھذه ا�دا'ل

  

  

  

  

• (�+رض  و �("�ل ا����

�ظ أن +ل ����ذ ا����م ا��و�ط ��#ل $��#م ��د�د اطر��3 ا=	�ل       ��
  .ھذه ا�دا'ل

أ����& أن "��, ا����ذ $�د��      
�#ل $��#م �وار�����  

�ر+���ن ا)�ط'� أ��Eء ���م �)��ف ا�#�رات ا

  

  

  

  

 ا����� را���ا

100 +&( 

0 � 

ا�����ع  100
 ا�&�م

�و�0 رأي ا���@"م +�د ��د�م ا��@"م ا�&دا�ل ):39 (ا��دول ر7م

��<ل  +"�� �(د�د ا�طر��! ا6	�ل �ن &�ن ھذه ا�&دا�ل



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

&@د ان '(ظت &دا�ل ��@ددة ��<�رة ��،و ��ء دورك �����ذھ� �� أھم 

  .��ز أداء ا����م $�د ���ظ�� �دا'ل ���ددة �#�رة ��

  
  

����ذ ا����م ا��و�ط �����  �3�����98%�ظ �ن )�ل ا"دول ا���ن أن ا=����� ا 

�رون أ�#م $�د�� ���F دورھم 	� ��(�ذ �#�رة ��، و ��د أن ���ظ �دا'ل ���ددة �+ون أداؤھم 
��،أ�� ���1 $��� ا:	راد 	�رون أ�#م ����"ون و1ت طو�ل ��(�ذ ا�#�رة و ذك ���طر��3 %

���ذ و ���F دورھم أ����& أن ��ظم ا����ذ $�د ���ظ�#م �دا'ل ���ددة ا�� 1د�#� ا:
� ��#ل $�; ا������ن ��د�د ا�د�ل ����، و �����طر��3 %

أداء 
ا��<�رة 
&طر��! 
 !)�)9…

�(��ج 
�و7ت 
طو�ل 
��ذ ���P 

��#ل أھم �� ��ز أداء ا���@"م +�د �$(ظ�� ):40 

  .��<�رة ��

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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&@د ان '(ظت &دا�ل ��@ددة ��<�رة ��،و ��ء دورك �����ذھ� �� أھم :ا��ؤال ا�;��س +�ر

��ز أداء ا����م $�د ���ظ�� �دا'ل ���ددة �#�رة ����ر	� أھم �� 

    

(�  :+رض و�("�ل ا����

����ذ ا����م ا��و�ط �����  �3����ظ �ن )�ل ا"دول ا���ن أن ا=����� ا��

�رون أ�#م $�د�� ���F دورھم 	� ��(�ذ �#�رة ��، و ��د أن ���ظ �دا'ل ���ددة �+ون أداؤھم 
��،أ�� ���1 $��� ا:	راد 	�رون أ�#م ����"ون و1ت طو�ل ��(�ذ ا�#�رة و ذك ���طر��3 %

أ����& أن ��ظم ا����ذ $�د ���ظ�#م �دا'ل ���ددة ا�� 1د�#� ا:
� ��#ل $�; ا������ن ��د�د ا�د�ل  أداؤھم	� ��(�ذ �#�رة 	�+ون ����، و �����طر��3 %

��B �ن ��ن ھذه ا�دا'ل ا�3د��%  .ا

 �	
ا��
 ا������ 

 را���ا

98% 98 �J�JG �$�� � أداء ا���3رة 

2% 2 

100% 100 

 (ا�ر�م ا�&�����و�0 أھم �� ��ز أداء ا���@"م +�د �$(ظ�� 

��<�رة �� &دا�ل ��@ددة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا�;��س +�ر- 15

  ؟�� ��ز أداءك

��ر	� أھم �� :ا�.رض ��� •

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

����ذ ا����م ا��و�ط �����         �3����ظ �ن )�ل ا"دول ا���ن أن ا=����� ا��

�رون أ�#م $�د�� ���F دورھم 	� ��(�ذ �#�رة ��، و ��د أن ���ظ �دا'ل ���ددة �+ون أداؤھم 
��،أ�� ���1 $��� ا:	راد 	�رون أ�#م ����"ون و1ت طو�ل ��(�ذ ا�#�رة و ذك ���طر��3 %

 �����2% .  

أ����& أن ��ظم ا����ذ $�د ���ظ�#م �دا'ل ���ددة ا�� 1د�#� ا:        
	� ��(�ذ �#�رة 	�+ون 

��B �ن ��ن ھذه ا�دا'ل ا�3د��%ا

  

  

  

  

  

  

 ا�����

�J�JG �$�� � أداء ا���3رة

 KE�� ج��J4ط F�#��� !��
 ا���3رة

 ا�����ع ا�&�م

�و�0 أھم �� ��ز أداء ا���@"م +�د �$(ظ�� ):40 (ا��دول ر7م

  .&دا�ل ��@ددة ��<�رة ��



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

+�د�� ��دم ا��@"م ا��<�رة &طر��! وا(دة و ��د 9@و&! 	� ا6داء 

 ��ر	� رد 	�ل ا����م $�د�� �3دم ا���م ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"د
  .أدا'#�  %�و�� 	� 

  

�رون ان $�د�� �3دم ا���م ا�#�رة �طر��3 وا�دة 

�ن  %30ا:��ظ�ر ��; ��ط� ا���م �دا'ل أ)رى،	� ��ن ���� 

أ	راد $��� ادرا�� : ���ط��ون أداء ا�#�رة، أ�� ���1 ا����ذ �3و�ون �Fداء ا�#�رة �, +Eرة 

ن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� $�د�� �3دم ا���م 
ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"دون %�و�� 	� أدا'#� 	����ظرو�� ��; ��ط� #م �دا'ل أ)رى 
�%ص ا�ر�و�� ��دة ا�ر��� ا�د��� و �ر+�� )�ل ا��#ل $��#م طر��3 أداء ��ض ا�#�رات ا

5%

30%

65%

  ��#ل رد 	@ل ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م ):41 (

  .ا��<�رة &طر��! وا(دة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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+�د�� ��دم ا��@"م ا��<�رة &طر��! وا(دة و ��د 9@و&! 	� ا6داء : ا��ؤال ا���دس +�ر

��ر	� رد 	�ل ا����م $�د�� �3دم ا���م ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"د
%�و�� 	� 

(�  :+رض و�("�ل ا����

�رون ان $�د�� �3دم ا���م ا�#�رة �طر��3 وا�دة  ��65%�ظ ان ا����� ا����ذ و����� 

ا:��ظ�ر ��; ��ط� ا���م �دا'ل أ)رى،	� ��ن ����  و �"دون %�و�� 	� ادا'#�

أ	راد $��� ادرا�� : ���ط��ون أداء ا�#�رة، أ�� ���1 ا����ذ �3و�ون �Fداء ا�#�رة �, +Eرة 
5%.  

ن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� $�د�� �3دم ا���م 
ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"دون %�و�� 	� أدا'#� 	����ظرو�� ��; ��ط� #م �دا'ل أ)رى 
�%ص ا�ر�و�� ��دة ا�ر��� ا�د��� و �ر+�� )�ل ا��#ل $��#م طر��3 أداء ��ض ا�#�رات ا

 �	
ا��
 ��� �ا��

 ا���ار

5% 5 

30% 30 

 أ6�ى �!ا�)��Aر (�= �& B ا��&�+ ��ا 65 65%

100% 100 

  �&�ن رد 	@ل ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م 

(ا�ر7م ا�&����

ا��<�رة &طر��! وا(دة

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا���دس +�ر- 16

  	�� رد 	@"ك؟

��ر	� رد 	�ل ا����م $�د�� �3دم ا���م ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"د:ا�.رض ��� •

  

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ظ ان ا����� ا����ذ و�����          ��

و �"دون %�و�� 	� ادا'#�

أ	راد $��� ادرا�� : ���ط��ون أداء ا�#�رة، أ�� ���1 ا����ذ �3و�ون �Fداء ا�#�رة �, +Eرة 
5ا:)ط�ء وذك ����� 

ن ��ظم ����ذ اطور ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� ��1ط��� $�د�� �3دم ا���م أ����& أ      
ا�#�رة �طر��3 وا�دة و �"دون %�و�� 	� أدا'#� 	����ظرو�� ��; ��ط� #م �دا'ل أ)رى 
�%ص ا�ر�و�� ��دة ا�ر��� ا�د��� و �ر+�� )�ل ا��#ل $��#م طر��3 أداء ��ض ا�#�رات ا

  .ار�����

  

  

  

 ا�����

 ا�داء �D �9� ا�6 �ء

4
� �� أداء ا���3رة � 

ا�)��Aر (�= �& B ا��&�+ ��ا

 ا�����ع ا�&�م

�&�ن رد 	@ل ا���@"م +�د�� ��دم ا��@"م ):41 (ا��دول ر7م

  .ا��<�رة &طر��! وا(دة



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

  

  

�ظ أن ھ��ك ���� ��+�	'� �ن أراء ا����ذ 	� $���� ا�3و�م،	��ض ��#م �(��ون �3���#م �ن ��
و ا��ض ا4)ر �ن أ	راد ا���� �(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م 

�%��#م أ���ذة ا�ر��� ا�د��� و ار����� 	� �#��� و  أ
�%� ا�ر�و  .���(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م ��د �#��� ا

50%

 "!��& ا����ذ ��$ ط�"!  ا�داء

&'��!��, أدا*& ()
 

  ��#ل  رأي ا���@"م 	� +�"�! ا���و�م):42

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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��ل أن  	� +�"�! ا���و�م:ا��ؤال ا���&� +�ر�:  

  .��ر	� رأي ا����م 	� $���� ا�3و�م:ا�.رض �ن ا��ؤال

(�  :+رض و�("�ل ا����

�ظ أن ھ��ك ���� ��+�	'� �ن أراء ا����ذ 	� $���� ا�3و�م،	��ض ��#م �(��ون �3���#م �ن ��
و ا��ض ا4)ر �ن أ	راد ا���� �(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م  %50ا:���ذة و ذك ����� 

  .+ذك

�#م أ���ذة ا�ر��� ا�د��� و ار����� 	� �#��� �& أن ھ��ك ����ذ �(��ون أن �3�
�%� ا�ر�و�(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م ��د �#��� ا

50%

 ا���ار ا��
	� ا������ 

50% 50 

50% 50 

100% 100 

&'� �!��, أدا*& ()
  �&�ن رأي ا���@"م 	� +�"�! ا���و�م

42 (ا�&����ا�ر�م 

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا���&� +�ر- 17

ا�.رض �ن ا��ؤال •

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ظ أن ھ��ك ���� ��+�	'� �ن أراء ا����ذ 	� $���� ا�3و�م،	��ض ��#م �(��ون �3���#م �ن ��
ا:���ذة و ذك ����� طرف 

+ذك %�����50و ذك 

�& أن ھ��ك ����ذ �(��ون أن �3�أ���
�%� ا�ر�و ا4)را��ض �(��ون �3��م أدا'#م ��F(�#م ��د �#��� ا

  

  

  

  

  

  

  

 ا�����

�$��1 ا�;��ذ 2�= ط��$� 
 ا�داء

1
 4$��+ أدا�1 ��#

 ا�����ع ا�&�م

�&�ن رأي ا���@"م 	� +�"�! ا���و�م) :42 (ا��دول ر7م



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

 ��	 !�+�د�� ���Eك ا'���ذ ھل ���ط�� أداء ا�و#ب &;�س طرق �;�"

أداء اوEب اطو�ل �)�س  	�ل ا����م، ��ن ��Fل ا���م $ن

  

�ظ أن أ����� ا����ذ و ����� �� ������%ل $��#� 	� ا"دول و ادا'رة ا���ن )�ل ا���'& ا
 ;��داء اوEب اطو�ل �)�س طرق ا:��ظ�ر 

�+ون  %16��رح و �3دم ا:���ذ �دا'ل ا�#�رة، 	� ��ن ���1 أ	راد $��� ادرا�� و ����� 1���� 

��+ن أن ا����& أن أ����� ����ذ اطور ا��و�ط : ���ط��ون أداء اوEب اطو�ل �)�س طرق، 
�ر+�� ��+ل أ	�ل ذك ���ظر ����م 	� ھذه ا�ر��� : ��رف +ل ا�#�رات ا

ا�&دء 	�  
ا�@�ل 
�&��رة
16%

ا'��ظ�ر   
 M�)

,,,,84%

' ���ط��  
0%,,,,����د

��#ل رد 	@ل ا���@"م (�ن ��Eل ا��@"م ):43 (ا�ر�م ا�&���� ر7م

 !�  +ن أداء ا�و#ب ا�طو�ل &;�س طرق �;�"

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

140 

+�د�� ���Eك ا'���ذ ھل ���ط�� أداء ا�و#ب &;�س طرق �;�"�! 	�� :ا��ؤال ا�#��ن +�ر

	�ل ا����م، ��ن ��Fل ا���م $ن��ر	� رد 
  

(�  :+رض و�("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ و ����� �� ������%ل $��#� 	� ا"دول و ادا'رة ا���ن )�ل ا���'& ا
ك ا=���ذ $�; اF�� #م $�د����	ون رد +� ;��داء اوEب اطو�ل �)�س طرق ا:��ظ�ر 

��رح و �3دم ا:���ذ �دا'ل ا�#�رة، 	� ��ن ���1 أ	راد $��� ادرا�� و ����� 1���� 

  .رد 	��#م ا�دء 	� ا��ل ����رة

��+ن أن ا����& أن أ����� ����ذ اطور ا��و�ط : ���ط��ون أداء اوEب اطو�ل �)�س طرق، 
�ر+�� ��+ل أ	�ل ذك ���ظر ����م 	� ھذه ا�ر��� : ��رف +ل ا�#�رات ا

�ر+����; ��رح و�3دم �دا'ل $ن ھذه ا�#�رات ا.  

 ا���ار ا��
	� ا������ 

16% 16 

ا�)��Aر (�= �O�ح و�$�م ا�;��ذ ��ا�!  84 84%

4
� �� 4�#�� ا���3رة 7)1 �+ �3�3#4 0 0% � 

100% 100 

ا�ر�م ا�&���� ر7م

 !�+ن أداء ا�و#ب ا�طو�ل &;�س طرق �;�"

�و�0 رد 	@ل ا���@"م (�ن ��Eل ا��@"م +ن 

 !�  أداء ا�و#ب ا�طو�ل &;�س طرق �;�"

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا�#��ن +�ر- 18

  ��ون رد 	@"ك؟

��ر	� رد :ا�.رض ��� •
  .طرق �)��(�

  

  

• (�+رض و�("�ل ا����

�ظ أن أ����� ا����ذ و ����� �� ������%ل $��#� 	� ا"دول و ادا'رة ا���ن )�ل ا���'& ا
ك ا=���ذ $�; ا 84%F�� #م $�د����	ون رد +�

��رح و �3دم ا:���ذ �دا'ل ا�#�رة، 	� ��ن ���1 أ	راد $��� ادرا�� و ����� 1���� 

رد 	��#م ا�دء 	� ا��ل ����رة

��+ن أن ا����& أن أ����� ����ذ اطور ا��و�ط : ���ط��ون أداء اوEب اطو�ل �)�س طرق، 
�ر+�� ��+ل أ	�ل ذك ���ظر ��ث �+ون ا����م 	� ھذه ا�ر��� : ��رف +ل ا�#�رات ا

�ر+����; ��رح و�3دم �دا'ل $ن ھذه ا�#�رات ا

  

  

  

  

  

 ا�����

 ا�	�ء �B ا�&�! D	�P�ة

ا�)��Aر (�= �O�ح و�$�م ا�;��ذ ��ا�! 
 ا���3رة

4
� �� 4�#�� ا���3رة 7)1 �+ �3�3#4 �

 ا�����ع ا�&�م

�و�0 رد 	@ل ا���@"م (�ن ��Eل ا��@"م +ن ):43 (ا��دول ر7م

 !�أداء ا�و#ب ا�طو�ل &;�س طرق �;�"



������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا���� ا�

 

 

 

:  

  

����ذ ا����م ا��و�ط و �����  �3����ظ أن ا:����� ا�� ������ن )�ل ا"دول و ادا'رة ا
  .�(��ون أن �3وم ا:���ذ ��رح و �3د�م �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة

��1ط��� �(��ون أن ��+ن ا:�����ج أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� 
�3دم أ���ذة ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة،و ھذا ���Iل ا������ن 	� 
�ر+�� و د�د أ	�ل �د�ل،	�%�B �1درا $�; ا+���ب و ����ن ا�#�رات ا

� ����� ا�(+�ر و ا%�ر $�د أداء �)��ف ا=��ط� ار�������)�ل �%� ا�ر��� ا�د��� و  ��

�رح و�3د�م 
100%

أداء 
....ا�#�رة
0%

  ��#ل �� ���"� �$��ذ ا��@"�م ا���و�ط ):44 (ا�ر�م ا�&���� ر7م

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�
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:أ	�ل أن ��وم ا'���ذ &ـ.....أ�� ��"��ذ:ا��ؤال ا����� +�ر

  .����ذ ا����م ا��و�ط��ر	� �� �(��� 

(�  :+رض و �("�ل ا����

����ذ ا����م ا��و�ط و �����  �3����ظ أن ا:����� ا�� ������ن )�ل ا"دول و ادا'رة ا
�(��ون أن �3وم ا:���ذ ��رح و �3د�م �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة

��+ن ا:�����ج أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� 
�3دم أ���ذة ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة،و ھذا ���Iل ا������ن 	� 
�ر+�� و د�د أ	�ل �د�ل،	�%�B �1درا $�; ا+���ب و ����ن ا�#�رات ا

� ����� ا�(+�ر و ا%�ر $�د أداء �)��ف ا=��ط� ار���������

 �	
ا��
 ا������ 

 ا���ار

100% 100  +3�4$��+ ا��&�+ ��ا�! �D&�دة 7

 ,أداء ا���3رة دون أن �$�م أي ��ا�! 0 0%

100% 100 

  �و�0 �� ���"� �$��ذ ا��@"�م ا���و�ط 

ا�ر�م ا�&���� ر7م

������� 	
�� ا�����                                                     ��ض و����� ا������ن ا����ا�

ا��ؤال ا����� +�ر- 19

��ر	� �� �(��� :ا�.رض ��� •

  

  

• (�+رض و �("�ل ا����

����ذ ا����م ا��و�ط و �����  �3����ظ أن ا:����� ا�� ������ن )�ل ا"دول و ادا'رة ا
�(��ون أن �3وم ا:���ذ ��رح و �3د�م �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة 100%

��+ن ا:�����ج أن "��, ����ذ ا����م ا��و�ط ���ض ��و�ط�ت و:�� 
�3دم أ���ذة ا�ر��� ا�د��� وار����� �دا'ل ���ددة �(#م "�دا ا�#�رة،و ھذا ���Iل ا������ن 	� 

��ر+�� و �$���� ا��+��ف د�د أ	�ل �د�ل،	�%�B �1درا $�; ا+���ب و ����ن ا�#�رات ا
� ����� ا�(+�ر و ا%�ر $�د أداء �)��ف ا=��ط� ار���������

  .ار�����

 ا�����

4$��+ ا��&�+ ��ا�! �D&�دة 7�3+  و P�ح
 ���ا ا���3رة

أداء ا���3رة دون أن �$�م أي ��ا�!

 ا�����ع ا�&�م

�و�0 �� ���"� �$��ذ ا��@"�م ا���و�ط ):44 (ا��دول ر7م



����� ��	�
� ��ن ا����� ������ة و ا�������� ا
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  :������ ا������ � �وء ا��ر���ت-3

  :������ ا������  � �وء ا��ر��� ا��ز��� ا�و�� ���دھ� أ��-3-1

��ف ا��و�� �در�� ����� ��� ������ ا����م ا��ر�� �دى ����ذ ا�����م "����ؤ!ر ا �وب ا
  "ا���و ط ���ض ��و ط�ت و��� % #ط�#�

�ن .�ل ا�#��23 ا����1ل ���/� �ن ا� ����ن ا�.�ص ��, ��ذة، و�دت أن أ �وب 
��ف �ؤ!ر ��� ���م ا��/�رات ا��ر��� �# �� ��4ت ���ظم ا� ��ذة �#د ���م و أن �� %70ا

، %83.33ا�����ذ ��/�رة �د�دة � ��ر�و#/م أدا3/� ��� �7د�وا �دا3ل ���ددة �#/� و ذ�ك �# �� 

�ن أ�راد ا���#� �رون ا#م ھذا ا� �وب � ��د ا�������ن ��� ا�8/م و ا� ����ب  %�60�� ان 

  .ا���د ,داء ا��/�رة

�������ذ ا�ذ�ن ا�دوا ��1 ھذه ا�8ر=�� ��ث  و�ذ�ك ھو ا���ل ���# �� �� ����ن ا�.�ص
�ن أ�راد ا���#� أ#� �#د�� �7دم ا� ��ذة �دا3ل ���ددة � /ل ���/م طر��7 ا�داء،��� أن  80%

�رون أ#� �#د �#�8ذ ���? ھذه ا��دا3ل ��ون اداء ا��/�رة �طر��7 ����1 و ا#� و �# ��  98%

ور ا���و ط �8=�ون أن �7وم ا� ��ذة ��رح �ن ����ذ ا�ط %�����100 �دا و ا��� ��4ت 

  .و�7د�م �دا3ل ���ددة ��8/�وا ��دا ا��/�رة

  :و�#� ���ن ا�7ول أن ا�8ر=�� ا��ز��3 ا,و�� ��77ت أي أن

��ف ا��و�� �در�� ����� ��� ������ ا����م ا��ر�� �دى ����ذ ا�����م ����ؤ!ر ا �وب ا
  .ا���و ط ���ض ��و ط�ت و��� % #ط�#�

    :و�د ا#د ذ�ك �� � 

��د ھذا ا� �وب ���ل �دا �����م ا��/�رات ا��ر��� ا����1 و .��1 ���# �� �����ذ ا�طور 
  1"����د ��� #وع �ن ا����8ل ا��8ري ��ن ا�����ذ وا�����م:"ا���و ط �/و

  2:أ#� �ن �زا�� ا �وب ا�����ف ا��و��:و�رى .��د ���د ا����وش

 .�����ذز��دة ا���8ءة ا�ذھ#�� � -

��ف ا��و�� ��� �.ز�ن ا����و��ت �طر��7 � /ل ا �ر���/� �ن  -���� ��د ا����م ��
 .ا�ذا�رة

 .ا�� �ب ا���وق و � ن ا�#���ه -

                                                           
1
،دار ا�و��ء �د#�� ا�ط����، 1،طا(���ب �در�س ا��ر&�� ا�ر����� و ا�ذ#�ءات ا���%ددة:  �� ن درو�ش ��ص،��د ا��ط�ف  �د  ��م ���وص 

  21،ص 2013ا� �#در��،�1ر
2
  .43،ص2012،����� ا�����? ا��ر��،���ن،ا,ردن،1،طا��ر&�� ا�-د�,� طرق �در�س:.��د���د ا����وش 
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 .�#��� ا��.��1 و �#��� ا��واھب و ا�7درات ا�����ر�� -

��� �� ھذا ا� �وب �7دم ا����م ا��دا3ل ا����ددة �ن ا��ر��ت و ��ط� ا�ط��ب �ر�1 " -
1.��ر��/� ����� ��� ����ن �ت ��د�د ا,�=ل

 

�ؤ!ر �در�� ����� ��� ������ ���م ا��/�رات ا��ر��� ��رى ��دي  و ������� ا� �وب        
  2:�ز�ز ا#�

��ف  ا�������ن ��� ز��دة %درا�/م ،��� ����ل و�ر��ب و�7و�م  -���� ��د دروس ا
 .ا����و��ت �طر��7 �7�#��

ا���ل ا�� ا��/�م ا�������� و ا���ور ������� و���7ق ا�ذات �#د :��� �!لھ#�ك ���8زات ادا. -
ا�و1ول ا�� ا����ف ��،وھذه ��8ز ا�������ن ��� ا����م �1ورة ا�!ر ������ و��8ءة ا!#�ء 

 . �ر ا�درس

��ف �ن .�ل  �وا%ف وا ��3  -����و�� و�#�ر ������ذ ����/م ��� ا���ث و ا���7 وا
  3.رھم و��!/م ��� ا���ث وا����ظ���ر�� ���دى ���8

    

  

  .و��� ��-1ق ا��ر��� ا0و�� �ن �ر���ت ا�&-ث

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .،�ر�?  ��ق�-��رة � ���1س طرا�ق و ا(���ب ا��در�س :�را�ط � �ود  

2
  .299،ص ،2004�����L  ا�#��و ا��1ر��،ا��7ھرة،�1ر،1،طا��% م ا(�را�����ت ا��% �م وا(���ب:��دي �ز�ز ا�راھ�م 

3
 �وء ا�وا�5 ا��%�4ر ا��ر&�� ا�ر�����:��د M ��د ا����م ���د،ر��ب ��دل ��ل � ،دار ا�و��ء ��د#� 1،طا���6رات ا��در�(�� و ا��در�س ا���دا�

  .172،ص 2011ا�ط����،ا� �#در��،�1ر،
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3-2-  � �� �  :������ ����� ا�(�&��ن � �وء ��ر��� ا��ز��� ا�,���� و ��ص 7 

��ل ��وا=? ��� ������ ا����م  )ا����8ر ا�����ب(�ؤ!ر ا �وب �ل ا�����ت " �
ا��ر�� �دى ����ذ ا�����م ا���و ط ���ض ��و ط�ت و��� % #ط�#� �ن .�ل  ا�#��23 ا����1ل 

��ف ا��و�� و�# �� ����ن أ�راد  %���10/� ا� ����ن ا�.�ص ��� ��ذة و�د#� أن ا �وب ا

ا��ر���، ��ث �رى ا�راد ا���#�  ا���#� أن ھذا ا� �وب �ؤ!ر ���ل ��وا=? ��� ���م ا��/�رات
ان ا �وب �ل ا�����ت أ%ل ������ �����م ا��/�رات ا��ر��� ��دم ا�ط�ء ا��دا3ل �ول ا��/�رة 

�رون أ�راد ا���#� أن ا����م �#د��  � ���ظ �دا3ل   %40و أ#� �# ��  %�50# �� %درت �ـ 

�.ط�ء و ا����1ت و�و=� و�دم ا�داء ���ددة �ن ا��/�رة و�7وم ��دا3/� �� �ر ا���1 ��!رة ا
Q��1 ل���.  

�� ����ن ا�.�ص �������ذ ا�ذ�ن أ�دو ��1 ھذه ا�8ر=�� ��ث  ���# ��و�ذ�ك ھو ا���ل  
�ن ا�����ذ �رون ان أداء �/�رة ���1 دون أن �7دم ا� ��ذ �دا3ل � �8/�ون ����8 أداء  %96أن 

/�رة �دون ان �7دم ا� ��ذ �دا3ل ��ون ���1 ا��#�8ذ ا��/�رة ��� �رى أ�راد ا���#� أن اداء ا��
و �#د ���و�� ��ر�� راي ����ذ ا�����م ا���و ط �ول ھذا ا� �وب و��#ت  %97وذ�ك �# �� 

أ�راد ا���#� �#د�� ��دون �1و�� �� أداء �/�رة �� �#�ظرون ��� ��ط� ا����م �دا3ل  65%

7#��ت ا� � �� ���/�رة ا��ر��� و ������� � ��ون أ.رى �����ذ ھذه ا��ر��� � ��رف �.��ف ا��
�ط�#�ا�8رد�� او ا������� .�ل ���ر ��   واءا�ر��=��  ھ#�ك ا�� �ب و �� ن �� �.��ف ا

  .���1 ا��ر��� ا��د#�� وا�ر��=�� 

  :و�#� ���ن ا�7ول أن ا�8ر=�� ا��ز��3 ا�!�#�� ��77ت اي أن 

  ��� ������ ا����م ا��ر�� �دى ����ذ ا�����م ا���و ط �ؤ!ر أ �وب �ل ا�����ت ���ل ��وا=?

  :ذ�ك �� �  و �د ا#د

   1." �� ھذا ا� �وب ا�����ذ ھو ا�� ؤول �ن �7د�م ا��دا3ل ا����ددة" 

  2:��ث ان ����ذ  ا�����م ا���و ط � ��ر�و#� �.��ف ا��7#��ت ا��ر��� و ������� �Rن 

 .ا�����م ا�=��ف ���ر ����رج و �/�ش دوره -

 .إن �م �ط�ق ��رص ���ول ا�18ل ا�� �و=� -

                                                           
1
  .،�ر�?  ��ق�س �% ���� ا���ط� ا�ر������-��رة � ��1 :ر=� ���ك 

2
�%���� ا��در�س &<( وب ا��رح ة ا�%رض و أ( وب -ل ا���#:ت 7 � ����� ا�1درة 7 � ا���#�ر ا�&�#�ري �� ��ذات :�زة ���ر ��د ا��ز�ز �ط�� 

  .84،ص 2003ن،ا��7ھرة، �1ر اه �Uر �#�ورة،���� ا��ر��� ا�ر��=�� ���#�ت،����� ��واور،اطرو�� ا�د��ا�&�دا��� ا��ر- �
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 .���م ��ن ا����م ��7#�� �/� ���ل ا�����م  ���� �� ا��#�%��ت -

 ����ج ا�� ا����م ذو ا���زة وا�.�رة ا�وا �� وا��.��1 ا�7و��  -

ا�����ت ��ط�ب �ن ا�����ذ %���� �#��ط و���و�� �ن ا��راءات �/و �ر�ط ��ن  �V �وب �ل" 
 ?���� ����� ����.�ر�� ا���  �ق ����/� �� �وا%ف ��#و�� و ���7 و ��ن �� �وا�� �ن �

  1ا����و��ت و�8/م ا��3�7ق وا�7وا�د و1و� ا�� ا�������ت ا��.���8

��ت .��1 ا� #� ا�و�� وا�!�#�� ��و ط �������م ��ث �� ھذا ا� �وب � �Q�1 ����? ا�� �و
�و#� �� ھذه ا��ر��� � �و�د �د�� .�رات  ���7 �ن �/�رة �� و ������� � � �ط�? �7د�م �دا3ل 
�#/� ��� �ؤدي ا�� �!رة ا�.ط�ء وا����1ت أ!#�ء  �ر ا���1 �ن �/� و�ن �/� ا.رى �دم 

  .� ا�/دف ا�� طر �� ا���1 ا��ر�و�� و1ول أ ��ذة ا��ر��� ا��د#�� وا�ر��=�� ا�

  

  

  .و��� ��-1ق ا��ر��� ا�,���� �ن �ر���ت ا�&-ث

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                                           
1
  .125،ص2010،دار ا�و��ء �د#�� ا�ط����،ا� �#در�� �1ر،2،طا�-د�,� � ا��ر&�� ا�-ر#�� ����ھ�ت:��8ف �!��ن �!��ن 
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  :و&����� �1ول &<��:������ ����� ا�(�&��ن � �وء ا��ر��� ا��ز��� ا�,��,�-3-3

�ؤ!ر ا �وب ا��ط��ق ا�ذات ���ل ا�=ل ��� ������ ا����م ا��ر�� �دى ����ذ ا�����م ا���و ط  "
  " ���ض ��و ط�ت و��� % #ط�#�

�ن .�ل ا�#��23 ا����1ل ���/� �� ا� ����ن ا�.�ص ��� ��ذة و�دت ان ا �وب ا��ط��ق ا�ذا�� 
��ذ � ����ون ھذا ا� �وب �م ان و�# �� �ن ا�راد ا���#� �#د ���7م اداء ا��� %33. 33و�# �� 

 �وب �ؤ!ر ��� ا�� �وى ا���ر�� و ا�درا�� ������ذ �ذ�ك �Rن �رى ا�راد ا���#� ان ھذا ا, 60%

��طون ا��ر�� ������ذ ��7و�م ا#8 /م ��� ا#/م   %66.66ا� ��ذة �#د #/��� ا���1 و �# �� 

�ط� ا��ر��� .�ل �Xرا3/م  �Wد�ء��طون ا�����ذ �رص ������3 #�ور��U/م �� ا���ه ��ض ا
و �ذ�ك ھو ا���ل ���# �� �� ����ن ا�.�ص �������ذ ا�ذ�ن أ�دو ��1  %70ا���1 وذ�ك �# �� 

�ن أ�راد ا���ن ان ا�����ذ  �8=�ون ���7م أدا3/م �V#8 /م �� #/���  %60ھذه ا�8ر=�� ��ث �رى 

 %�50ون ان ��7م أداؤه �#8 � �دل ا����م و ذ�ك �# �� ا�����م ا���و ط �8= ����ذا���1 ��� ان 

و ������� ��ن ھذا ا� �وب �ؤ!ر ���ل أ�=ل ��� ������ ���م ا��/�رات ا��ر��� �دى ����ذ 
�ط� ا�ر��=�� #�ا�طور ا���و ط ��� ����/م %�در�ن ��� ا�����د ��� ا�#8س .�ل ���ر � ا

  .و��د #/��� ا���1 �ذ�ك

و �د ا#د ذ�ك  � ��:  

�� ھذا ا� �وب ����م ا�����ذ ان �ؤدي %رارات ا��#�8ذ و�ذ�ك ��.د %رارات ا��7و�م �#8 � و ھذا " 
ا� �وب �ن ا��وا�ل ا� � �� ا��� � ��د �را�م ا�.�رات و ا� ��8دة �#/� ��ث ��ط� ا�8ر�1 

ا����8ظ ���داء  ������م ������د ��� #8 � و �ذ�ك ��� ن �ن أداء ا���ل ��Q��1 ا�.ط�ء أو
 �#�او ا�#��7ل ���ل �د�د ��� أن ��د ا���ل وا����8ر �� ا�داء و ھذا ا� �وب ���ن ���ظ�� 

  1."��ط� 1ورة وا=�� ��� ��دث ا!#�ء ا�داء

  2:��ث ان ا �وب ا��ط��ق ا�ذا�� �� اھ��� ���رة �دى ا�����م ��رى ا��د ���ل ���ش ا#�

 .������د ��� ا�#8س �� ا#��ز �� �ط�ب �#/م ��#Q ا�������ن �ر�1 �����  -

� �Q ������ ا�و%ت ���7ن ا��/�رات �ن .�ل ��رارھ� �#د �دم �ط���7 �#�8ذھ� ���روط  -
 .ا�واردة �� �ط�%� ا������ت ا��7و����

���? ا�����م ��� ا�����د ��� ذا�� -�. 

 .�زداد !�7 ا�������ن �V#8 /م �ن �#ط�ق ����/م �/م  -

 

                                                           
1
  .38.��د ���د ا����وش،�ر�?  ��ق،ص- 

2
   .200،ص2008ا�� �رة،���ن،ا�ردن، ،دار1،طا(���ب �در�س ا��ر&�� ا����� وا�����6 وا�ر�����:ا��د ���ل ���ش 
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  1:ا� �وب ��ون دور ا� ��ذ �� %رارات ا��7و�م��8 ھذا 

 .���ظ� اداء ا�����م و����8 ا �.دا�� �ور%� ا�����ر ���و��� ا�ذا�� -

���م �#د ا��زوم و ا�ط�ء �4ذ�� را��� �� #/��� ا�در � ��و=�Q ا�#�7ط � ��دة ا�� -
 .�Yداءا�������� ا�.��1 

? %رارات ا��.ط�ط .��1 ���# �� ��� ��ون دور ا����م �� ھذا ا� �وب ا�.�ذ ��� -
���و=وع ا�درا �،�� ��ن ��.ذ ا�����م %رارات ا��#�8ذ ا�����V� �7داء ا���ل،ا=��� ا�� 

2).ا�����م( %رارات ا��7و�م �7وم �/� �ذ�ك
 

ھذا ا� �وب �را�� ا�8روق ا�8رد�� �� ا�7درات ا��ر��� ��� ��7ل �ن ا�و%ت ا�=�3? �� ا�����م، 
  3:ا� �وب و�ن ���زات ھذا

 .�و�ر ھذا ا� �وب �ر�1 ����� �����م -

 .ا� �7���� �� ا���ل و ا��#��د ��� ا�#8س -

طو�ف ��رة ا����م �ن ا.د ا�7راارت و �Q��1 ا�.ط�ء ��ون �V �وب �ردي و��د  -
ا�د ا ���ب ا����م ا��� �7وم ��/� ا�����م ���دور ا���ر �� :"ا �وب ا��ط��ق ا�ذا��

�ر�� و �Q�1 ھو ��ورھ� وا�� �طر ��� ���4را�/�، وھو ��8د ا�����م ا��1ول ��� ا��
و�Q�1 �زءا �ن �.���1 وھو �7وم ��� #��ط ا�����م ��ث ��ر �ن .��� ���ض 
ا��وا%ف ا��������،و��� ب ا����رف وا��/�رات ��� ��وا�ق �?  ر��� و%درا�� 

��� و ا�ن ��دا و ا�� ا�و �3ل ا�.�ص،������م �V �وب ا��ط��ق ا�ذا�� �7رر ��� ا�����م 
�.��ر، و ھو ا�� ؤول �ن ����� و�ن ا�#��23 ا��� ��77/� وا�7رارات ا��� ��.ذھ� و���ن 

4ان � �.دم و �3ل ������� ���ددة، وذ�ك �/دف ���7ق ا�ھداف ا��ر�و�� 
 

ھو �وھرة ا������ ا��������،��س �7ط ��#�8ذ ا��/�رات ا��ر��� وا�� ��/� �ل أQ�1  ���#���م
���دي ذ�ك،��ث �7وم ا�=� ��7و�م ادا�3 �#8 � ��د #/��� ا���1 �دل ا����م، وذ�ك �ن ا�ل 

  .ا�و1ول ا�� ھدف ا���1 �� ��دة ا��ر��� ا��د#�� ا�ر��=�� 

  

  .��-1ق ا��ر��� ا�,��,�  �ن �ر���ت ا�&-ث.....اذن                                                

                                                           
1
  .39.��د ���د ا����وش،�ر�?  ��ق،ص   

2
  .200�ر�?  ��ق،ص ،ا��د ���ل ���ش - 
  �را�ط � �ود،�ر�?  ��ق3
 �وء ا�وا�5 ا��%�4ر � �ر&�� ا�ر�����:��د M ��د ا����م ���د،ر��ب ��دل ��ل -4�   .174،ص ،�ر�?  ��قا���6رات ا��در�(�� وا��در�ب ا���دا�
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  :ا�
�	��ج ا���م-4

��ذة ا��ر�� ا�د��� وا�ر����� �ن ��ل �رض و����ل ����� ا�����ن ا��و�� ��  
"ض ��و�ط�ت و%�� $��ط���ا����ن �و�� �����ذ ا��"��م ا���وو دا ���(ق )دق  �ط 

  :ا�-ر���ت ا��ز��� ���ث  �� ��* 

�ؤ7ر أ��وب ا� �4�ف ا��و�� 4 ل أ1�ل ��2 1"���� ا��"�م ا��ر * �دى ����ذ  -1
"ض ��و�ط�ت و%�� $��ط���  .ا��"��م ا���و�ط 

�ؤ7ر أ��وب ا��- �ر ا���4"ب 4 ل ��وا�: ��2 1"���� ا��"�م ا��ر * �دى ����ذ  -2
" ا��"��م .ض ��و�ط�ت و%�� $��ط��� ا���و�ط 

�ؤ7ر أ��وب ا��ط�ق ا�ذا�* 4 ل وا�; ��2 1"���� ا��"�م ا��ر * �دى ����ذ  -3
"ض ��و�ط�ت و%�� $��ط���  .ا��"��م ا���و�ط 

  : و��� ���(ق ا�-ر��� ا�"��� ��درا�� ا��* �-�دھ� أ�� 

��م ا��ر%$ �دى �ؤ�ر ��ض أ
���ب ا��در�س ا��د��� ��ورة ����و�� ��� ������ ا��
  .�*��ذ ا�����م ا���و
ط ���ض ��و
ط�ت و��� '
	ط�	� 

و��� �� ن ا���� ��2 إ4 ���� ا��ث �ول �دى �=7�ر ا���دام أ���ذة ا��ر�� ا�د��� 
"ض ا�����ب ا��در���� ا��د��7 ��2 1"���� ا��"�م ا��ر * �دي ����ذ ا��"��م � ���وا�ر��

�رو�� وھ* أ��  ���  �ن ا���دام أ����ب ا��در�س )ورة ا���و�ط أ�7�ء ا��)ص ا�
وا�; 1* أداء و��وك ا�����ذ، ��ث  ��ن����رة  ���  �ن ھ��ك �C��ر و�"د�ل و�(دم و�

ا��رو�� و ذا ا ���Gم  ا��4ط���Gل ���G ا��� م 1* ا�و�"��ت ا��داFو��� ������ذ ��ل 
و����ن 1* ا��G�رات ا��ر ��، و�����* ا���-�ز ��ر1: �ن ���وى أداء ا�����ذ و$در�Gم 

 ���،و�ر�: ذ�ك ا�دور ا�ذي �(وم � ا��درس 1* �و1�ر ��2 �"�م ����ف ا��G�رات ا�ر��
�����ب ا�ذي ا ا���وبا��و ا����م و��ق ��$�ت ��دة ��� و�ن ا���"�م وذ�ك �����ره 

ا�ھداف ا�"���� ا��"����� و��(�ق  إ���حا�ظروف ا����ط� وا�-�� ا�"�ر��،�ن ا�ل �وا1ق 
  .ا��رو��
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 ��	
�:  

�� ����� ا����م �ي �ر�� أو ���رة ��� أ	�س ����� 	���� وا�� ���م أ	�	� ���د�ل ��
 ���	�وك ا)�	�ن &�%�ز ��ل أو ����ق "��� و �!ص ���ذ�ر ا������� ����ر��� ا��د

وا�ر����1 ،و��� ���ق ا������ ا�������� أھدا.�� ا���/ودة . ھذا ا�%��ب �%ب إ���ع 
 ا������ ا�������� وا�� ��ورھ� ا�����م وا����م ا�	���ب ا��در�س ا. ��	���	���� وا��

���� . وا�	�وب ا�ذي �ر�ط ��

ا�	���ب ا��در�	�� ��� .�����   و��ذا :�ت ��ذه ا�درا	� ����رف ��� �دى ��56ر �!��ف
 ا����م ا��ر� �دى �;��ذ ا�طور ا���و	ط، و�!��ف ا���56رات ا�� ��دھ� أ	��ذ ا��ر���

ا��د��� وا�ر����1، ،. ����م ھ��> ا����رة و�ر	�!�� . ذھن ا�����م وذ�ك �ن !;ل �	ن 
ا!���ره وا	�!دا�> �<	���ب ا��در�	�� و�دى �وا.��� �= ا��ر��� ا���ر�� و:درا��م 

ا�/!?�� و�را��ة ا�@روق ا�@رد�� . �?� ا��ر��� ا��د��� وا�ر����1 وا&ھ���م !�?� 
  .� ا�� �د�وھ� ا�����م و�دى �%��� ھذا ا�	�وب ا��!��ر����Aذ�� ا�را%�

و�	ب رأي ا�����5 أن �<	���ب ا��در�	�� دور .��ل . ���م أي ���رة و����ر ا�را�ط 
  .ا��5ل ��ن ا����م وا�����م

��� �و?�ت ا�����5 . درا	��� ا��ط����� إ�� أن أ	�وب ا&��/�ف ا��و%> �ؤ5ر �در%�   
�� ا����م ا��ر� �دى �;��ذ ا�����م ا���و	ط، ��� ��س أ	�وب �ل ����� ��� .���

ا��/�;ت .�و �ؤ5ر �/�ل ��وا1= ��� !;ل ���ر	� ا��;��ذ ���ض ا����رات  ا��ر��� 
،أ�� أ	�وب ا��ط��ق ا�ذا� .�و �ؤ5ر �/�ل ا.1ل ��� .����� ا����م ا��ر� �دى �;��ذ 

  .ا�طور ا���و	ط

�ق ا�@ر�1�� �ص ��� أ�>و�������   :� ا����� ا��

�دى ��56ر ��ض أ	���ب ا��در�س ��� .����� ا����م ا��ر� �دى �;��ذ ا�����م ا���و	ط "
��  ."���ض ��و	ط�ت و&�� :	�ط�

  

حمد هللا العالي القدير على ان وفقني التمام مختلف مجريات هذا البحث و املي 
ٔ
وفي االخير ا

ن يكون خدمة للبحث العلم
ٔ
ي و سراج للطالب لمواصلة البحوث في المجال التربوي كبير في ا

جل السعي بتقدم وازدهار وطني                                           الهادف،
ٔ
كل هذا من ا

  .وارضاء هللا عز وجل...الحبيب
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  : إ��را��ت 


و��ت إ���� وا�
� د��ت ������و��ت ا��ظر� إر
	�ت أن أ�دم  �
� ا���
��  �وء ا��
 ��� ���! ����"�
  :��ض ا(�
را)�ت وا�
و���ت ��)'� ھذا ا��
وا�$ وا�
� ��#ن 

�    .�0ب ا�
وز�$ وا.
"دام أ.���ب ا�
در�س �
���م ا����رات ا�)ر#�

ا.
"دام ا�و.��ل ا�
#�و�و�0 !� 3رض ا����رات ا�)ر#� ��.��دة ا��
��م ��   �
 .ا#
.�ب و
).�ن !� ا6داء �5#ل أ!�ل 

�   .ا�
��ر ا�
��9ذ �ر#ز اھ
��م و�ؤرة ا���5ط و��ب ا����� ا�
��و�

� ! ���

�ف �.
و��ت ا�
���م ا��
و.ط ��
ر�� ا��د�� �ر�0 ا�
)�ن #"� �
 .وا�ر����

#�� ��ت ���
راح ��ض ا(5#����ت ا�����5 ا�
� ��د!
�� أ'��ء إ��0ز ھذا ا��)ث، �
#ون 
 ��ط�� ا�0دد وھ� ���>
  : ��5ر�$ �)ث �.

�   ا�<�����ت ا�)ر#� "9ل )� ا�
ر�����
�دى 
	'�ر ��ض أ.���ب ا�
در�س ��  
 .��د�� وا�ر���� ا

�   ا�)د�' �	.���ب 
در�س ا�
ر�� ا��د�� وا�ر���������
�9 ا�و.��ل ا��. 

 ��ذه ا�درا. �ن "9ل إ0راء �<�ر� ��ن ا�ذ#ور وا(��ث أو  ��'��� إ0راء درا.
 . ��ن �ر)� ا�
���م ا��
و.ط و �ر)� ا�
���م ا�'��وي

�  ���5� ى #	.�وب ا�Bذ� ا�را�0،أ.�وب �	.���ب 
در�س أ"را0راء درا.
 .ا�D...ا�
ط��ق ا�ذا
� ا��
�دد ا��.
و��ت
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  وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا�����


ن ���دي �
  ����� ا��ر

  ���د ��وم و �����ت ا����ط�ت ا�
د��� وا�ر�����

 -أم ا�
وا!� -

  

 

 ا�طور ا���و�ط �����ذة ا����رة إ��
	�ن �و���

&� ا��ر
�� ا�
د���  أ��رف -�, 
�ن أ�د�+م ھذا ا(#�
��ن ا�ذي ��درج &� إط�ر 
	ث ���� ���ل ���دة ا���#�ر

  :وا�ر����� �01ص �ر
�� و ��م ا�	ر+� �	ت ��وان

 "�دى �;�7ر 
�ض أ#���ب ا��در�س ا�	د��7 ��6 &����� ا����م ا�	ر+� �دى ���4ذ ا�طور ا���و#ط 
و(�� !#�ط��� " 


�ض ��و#ط�ت و(�� !#�ط���-  
  -درا#� ��دا��� 


�ا��ط�وب ��+م ا��+رم ��<�
&� ا�x  ( ���1(ا��و�ودة &� ھذه ا(#���رة ، وذ�ك 
و�,   ا-#=����6 ���1ف  

��01�
�وع �ن ا(0�1�ر، وذ�ك 	#ب آرا=+م ا� ����� �
  .ا����#
�، أ�� ا-#=�� ا���Eو	� &	
ذا �و �+ون ا(��

  .و�+م �ز�ل ا��+ر وا���د�ر و ا��ر&�ن، و د��م أو&��ء �1د�� ا�
	ث ا�����

  

  :إ�راف ا�د��ور                                 :�
�إ�داد ا�ط�           

�وب 	��ن                                                              �
  #�دي و��ن   �           !

�و��ت ������:  

 ..................................:ا���س •

 .................................. :ا� 
رة •

 ............................... :ا��ؤ��� •

  .................................. :ا��د	�� •

 

 

�	� ا���� ا����

2017/2018  



  ھل ات �ر�ص ��� ��ور ���� ا
��ص 
��دة ا
�ر��� ا
�د�� وا
ر�����؟: 1س

�م        

 �� ھو ا
�"�وى ا
ذي �#�ل �در�"!؟:2س

� را��� "                �'
�' �"                        ���' �"                           �
� أو" 

  �� ھو وع ا
�2ط ا
ذي �#�ل أن ���ر"! �/��ذك -, �+��ف ھذه ا
�"�و��ت؟:3س

 ,"-� �رو��,                                           �ر�وي                                   �

��ط���84  ��� ا
����م  
4د ظ8رت �ؤ+را ��ض ا "�
�ب ا
�د�'� -, �در�س ا
�ر��� ا
�د�� و ا
ر����� ھل �4وم:  4س

     +/ل ا
��ص؟  �م 

2ط� ھل �4وم ��وز�� ا "�
�ب ا
�در"��؟: 5س;
د �"��رك �  

�م                                                              

  >�ف �ؤ'ر ھذا ا
�وز�� ��� ����م ا
��8رات ا
�ر>��؟: 6س

   ا
"����   ا ������      

د ���8 ا
��� ھل ��ط, ا
�ر�� 
��/��ذ 
�4و�م ا#"8م؟�:7س  

 أ�دا   أ����   دا=��  

�"ب 
����? ا +ط�ء؟:8س�
  ��ھو ا
و@ت ا

د �دو'�8              ��د ا��8ء ا
��ر�ن �  

  ھل ��رك 
��/��ذ ا
�ر�� -, اداء ا
��8رة دون �4د�م �وذج 
8م ؟: 9س

�م                                            

  ؟:-, رأ�ك ھل �ؤ'ر ا"�+دا�ك C"�وب ا
�ط��ق ا
ذا�, ���:10س

 ا
�"�وى ا
��ر-, وا درا>, 
�����ذ -

 ا
�"�وى ا
�د, و ا
��8ري 
�����ذ -

   �ؤ'ر ��� اي �"�وى -

      ...........................................................:........................................�"�و��ت ا+رى أذ>رھ�*

...............................................................................................................................  

  :ة �#"ك أو أ�د ا
�/��ذ �8دف����م ا
��8رات ا
�ر>�� ��ط�ب �ك أداء ا
��'�ل ا
�ر>, 
���8ر:11س

 -8م ا
��8رة >���� �ن طرف ا
����م   -

-  ���
 ���  ���� ا
>'�ر �ن و@ت ا

�"ب ا
�ر>� �� �"�وى ا
�/��ذ -��
 




� �دم @درة ��ض ا
�/��ذ ��� ا
��4م ��
��8م ا
�ط�و�� �8م، >�ف ���رف؟:12س�� ,-  

 ���ل ا
����م �>رر ا
��8رة -

 ا
��8رة ��� �"8ل ���!ا�ط�ء �دا=ل  -

 ��ر>! �ؤدي ا
��8رة �H"�و�! -

  :.......................................................................................................................2,ء آ+ر

...................................................................................................................................  

د 2رح ��8رة �د�دة ھل ��ط, �دا=ل ���ددة 
�����م ��� �#8م �2>ل أ-�ل؟: 13س�  

�م                                          

د�� ����ز ا
����ذ �ـ14س� ����  :��د أ"�
�ب ا
�در�س 

- ��
 �ر"�ا
�ر>�ز و ا ���ه �د ا

 "ر�� ا>�"�ب ا
��8رة ا
�ر>�� -

 ا
2�ور ��
���� وا
�2و�ق أ'�ء اLداء -

د�� �/�ظ ا
����م �وذج 
���8رة و�4وم �Hدا=�8 >�ف �"�ر ا
���؟: 15س �  

 -و�� و�دم اCداء -

 >'رة ا +ط�ء و ا ����ت -

-  ���
 ����� ا
و@ت و �د�� ��ع ا

  ا"�وب ا >��2ف ا
�و�! ��� ����م ا
��8رات ا
�ر>��؟ �"ب را�ك >�ف �>ون ��'�ر:16س

 �

�                                          أ@ل -��
��                                          �Mر -����- 

��ر ا
�, ��ط, 
�8 اھ��� أ>'ر 
�و�ول 
8دف ا
���؟:  17س�
  ��ھ, ا

 �ط��ق >ل �� ���ره �ر-�� -

- �
 و�� -, ا "�
�ب و ا
���Nر أ'�ء ا
��� �"ب >ل و����؟ا

��� روح ا
���ون -� 


����م ا
��8رات ا
�ر>�� �"ب رأ�ك 
��ذا؟: 18س ��
  �ن ��8 ظري ارى ان ا"�وب �ل ا
�2>/ت أ@ل -��

 �دم ا�ط�ء ا
�دا=ل �ول ا
��8رة -

   �>ون ھ�ك ا"��راض 
���8رة 
�#8م ا
����م -

 �دم @درة ا
����م ��� �#�د ��8رة �د�دة -

  -, رأ�ك ��� أي وع �ن ا 2ط� �>ون �H'�ر أ"�وب ا
�در�س �� >��2ف ا
�و�! أ>'ر؟: 19س 

               ���                 ,����
  ا
�2ط ا
#ردي                 ا
�2ط ا

  

  



  >��2ف ا
�و�! ->�ت أھم �/�ظ��ك؟@�ت �����م ��8رة ���� ��"�+دام ا"�وب ا  20س

 ا "���ب وا
#8م ا
��د 
���8رة -

 أداء ا
��8رة�طر��4 ����� -

 @�� اC+ط�ء -, أداء ا
��8رة -

  �"ب +�ر�ك >�ف �>ون �H'�ر ا"�وب �ل ا
�2>/ت ��� ���م ا
��8رات ا
�ر>��؟: 21س

              �

�                    أ@ل -��
��              �Mر -����-  

  ھل ��رك ا
�/��ذ �"�ھ�ون -, ����� ا �داع؟ 22س

 2رح ا
��8رة و�ر��8 �#"ك -

 ط�ب �ن ����ذ ا
��4م ��
��8رة -

 ��رك ا
�/��ذ 
و�دھم 
���4م ��
��8رة  -

  ء �Pرا=8م و ر8���Mم ا���ه ��ض ا 2ط� ا
�ر>�� +/ل ا
���؟ھل ��ط, 
�/��ذك -رص ��>�-=� 
Oد  23س

  دا=��                                              أ����                                   أ�دا

2ط� ا
 24سCض ا�م ���د �  ر�����؟��ھ, ا
طرق ا
�در�"�� ا
�, �"�����8 أ>'ر +/ل ����� ���4م أداء �/��ذك �

 ا
�/�ظ� -

- �2@��
 ا

  ا
���4م ا
ذا�, -

 ��ل ا����ك؟*
......................................................................................................................:........  

......................................................................................................................................  


�ب 
���م ا
��8رات ا
�ر>�� 
دى �/��ذ ا
طور ا
��و"ط؟: 25س�"Cل �ن ��ن ھذه ا�-Cوب ا�"Cرأ�ك ��ھو ا ,-  

 ا�,أ"�وب ا
�ط��ق ا
ذ -

 أ"�وب ا >��2ف ا
�و�! -

  أ"�وب �ل ا
�2>/ت  -

؟و���ذا  

...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  



  وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا�����


ن ���دي �
  ����� ا��ر

  ���د ��وم و�����ت ا����ط�ت ا�
د��� و ا�ر�����

  -أم ا�
وا!�-                                                   
  

  ا#���رة ا#�
��ن �و��� ��%��ذ ا�طور ا���و#ط                                

  ��ن ��ط�
�ت ��ل ���دة ا���#�ر &� ا��ر
�� ا�
د��� وا�ر����� 'رةذ�ا���ز  &� اط�ر

  :�+*ص �ر
�� و ��م ا�	ر'� 
��وان

  ا�	د�-� ��2 &����� ا����م ا�	ر'� �دى �%��ذ ا�طور ا���و#ط ا��در�#�� ا1#���ب�دى �.-�ر 


�ض درا#� ��دا���  -
  -��و#ط�ت و��4 !#�ط��� 


�ھذه ا4#���رة  �ر�و �ن #��د�'م �5  ��8�
  .*	�	� و أ+رى +�ط�9 أ#��9، و����'م �و�د  ا1#��9�ن ھذه  

  .ھذه ا�درا#�  ��8�ح#�ز�د ا�
	ث !��� و �*دا!��  ا�8�
��دى &�ن *را	�'م و *د!'م &� 

  .�ز�ل ا��'ر وأ2�# �
�رات ا���4�ن �و�'م ��

  &� ا�+��� ا��� �وا&ق رأ�'م) x(�< �%�� :�%	ظ�

  :إ�راف ا�د��ور                                          :إ	داد ا�ط����           

�وب 	��ن                                                              �
  #�دي و��ن   �           !

    :���و��ت 	���

 ..................................:ا���س •

 .................................. :���وىا� •

 ............................... :ا��ؤ��� •

• ���  .................................. :ا��د

 

 

  

 

 

��:ا���� ا�����  

2017/2018  

  
  



  
  �وع ا����ط ا�ر���� ا�ذي �رEب &� ���ر#�D؟ ��: 1س

  د&< ا����                     ا��ري ا�#ر�<                     'رة ا��د          

  ا�'رة ا�ط�9رة                      ا��Gز ا�طو�ل                          'رة ا�#��

  ھل �	ب ا����م 
���#+���ت &� 
دا�� ا�	*� ؟ :2س

  دا�9�                               أ	����                                      أ
دا
  
  �، ھل ��Gم '���G أداء ا���ر�ن؟
دا9ل ��� ��دمدون ان *�
� ا1داء، رة �ا��� ا1#��ذ��د�� ��رح :3س

  ��م                                        4 

ل ا��روع &� ا����ط؟ ���رة��ر
� ا� �رEب &�ھل :4س!  

  أ
دا  أ	����                                    دا�9� 

�*	�J ا�+ط. ا�ذي و!�ت &�D؟ ا1#��ذ��د�� �+طI ھل ��وم :5س  

  ��م                                       4
  +%ل 	*� ا��ر
�� ا�
د��� و ا�ر����� ؟ ���ر 
��ذا:6س

  ا�+وف                                      ا���ق                               ا�را	� 

ل أن ��دم  ��د:7س! D
  ؟
دا9ل �ن ا����رة ا1#��ذ
دا�� ا����ط ھل ��Gل ا����م 

  ��م                                       4
  :�ن ا����رة &�'ون أداءك 
دا9ل ���ددة أ#��ذك م�د��د�� �:8س

 �#�ل ���ك طر��� ا1داء •


����ل ا8	#�س • 


'-رة ا1+ط�ء�دم ار�'�ب  • 

  ا����رة 
.'-ر �ن طر��� وا	دة؟ھل �	ب أداء :9س

  ��م                                       4

  ھل �	ب ����م أداءك 
�G#ك &� ����� ا�	*�؟:10س

  دا�9�                               أ	����                                      أ
دا

  ھو ا�#
ب؟ 	#ب رأ�ك �� ،أدا�9� ا1#��ذا��� �ط�ب ��ك  
�ض ا����رات ���Gذأ	���� �وا��ك *�و
�ت &� :11س

 ����رة�ن ا ا1#��ذ ���ذج إ�ط�ء�دم  •

 ا4'�ظ�ظ و ا�Gو�2 •

 �د�دة ة���را�*�و
� &� أداء  •

 �دم !در�ك ��2 أداء •

  




دا9ل ا����م ��دم أنأ�� '����ذ &� ا�����م ا���و#ط أرى أن أداء ا����رة 
دون :12س:  


� ا����Gذ  •�* 

 #��� ا����Gذ •

 ��س �ن ا���م •


ـ �+���G �ن ھذه ا����رة &�'ون طر���ك 
دا9ل ا����م ��دمو�-% ��د أداءك ����رة ا�و-ب ا�طو�ل :  13س:  

��
�#                             ��
  ا���


دا9ل'ل ھذه ا��د أداءك :14س�  ��  ؟
دا9ل�ن 
�ن ھذه ا� ا1&�لھل �#�ل ���ك �	د�د ا�طر�

  ��م                                       4  

  �� ��ز أداءك؟ م�� أھ  ����Gذھ�دورك  ءو�� ����رة �� ، ���ددة 
دا9ل
�د أن 4	ظت :15س   

• �	�	* ��       أداء ا����رة 
طر�

 �	��ج �و!ت طو�ل ����Gذ ا����رة  •

  *�و
� &� ا1داء، &�� رد &��ك؟ ��د�� ��دم ا����م ا����رة 
طر��� وا	دة  و��د:16س

 ا1+ط�ءا1داء �< '-رة  •

 4 �#�ط�< أداء ا����رة •

 أ+رى 
دا9ل ا��4ظ�ر 	�2 ��ط� ا����م •

  :&� ����� ا���و�م ��Gل أن :17س

 ��2 طر��� ا1داء ا1#��ذ����ك  •

��م أداءك 
�G#ك •� 


+�س طرق �+���G &�� �'ون رد &��ك؟ ا�و-ب ا�طو�ل أداء ھل �#�ط�< ا1#��ذ �#.�ك��د�� : 18س  

• 
�رةدء &� ا���ل ا��
� 

 ا1داء�ن  
دا9ل ا1#��ذا��4ظ�ر 	�2 ��رح و��دم  •

 �م ��Gم ا1داء �1ك4 �#�ط�<  •


ـا1#��ذ  مأ&�ل أن ��و........أ�� '����ذ:19س:  


د�ل ا����رة دون أن ��دم أ��أداء * 1&�م ��دا ا����رة                  ���ددة
دا9ل  ��د�م�رح و*   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ص ا�درا�� �:  

  :ا���د��  -1

�ر�� �ل طرق وأ����ب ا��در�س ا��د��� إ�� �ل ا����م �
	را ���� ��   
����ب ا��در�س ا��د��� و�"��ف #$ ��ا����� ا�������، �ذ�ك �&ن �ر�� ا���م ا�وا

���ده $� 0ك ��  ا/��را�����ت ا������� و-در�, ��� ا��"دا�+� �� أ��ن ا�ظروف،�
 ��+����6ق �"��ف ا5ھداف ا���طرة �ن -$ل، ذ�ك أن ����� ا����م وا���م �	2$ ���� و

�$� �6درات و��ول و"	�;ص وا������ت )ا���م وا����م(��7 ا�طر��ن�
، و$������ �
 ���$6��  .ا������ن، وا����ة ا��و��� �+ؤ=ء و$�ط���+م ا��

 :ا�������  -2

	$2 ا/ر��6ء $���وى ��دة ا��ر$�� ا�$د
�� وا�ر��@�� �� 7ل ا5طوار ا������� �6د أ    
����� = $د أن �#"ذ $�ن ا/��$�ر �ن طرف 7ل ا���C��ن �� ا���دان ا��ر$وي، 
ظرا 
�Dھ��� ا�6	وى ا��� ��$, �� ���ة ا�Cرد ا����م $	�C "�	�، و��� ���6ق ھذا ا��ط�ب 

����� ا�������، �ذ�ك �رى ا���7رون �ن أھل �
$�E ا/��
�ء $������ �����م و��, ا�
واة ا5
����ب ا��د��� ا�دور ا�7$�ر �� ����دة ا���م ��� ���6ق D� 7ون�� ,
ا/"�	�ص أ
أھداف ا����� ا��ر$و��، و�ن ھ
� ����� �70�� ا�درا�� �ول �دى �#��ر $ض أ����ب 

درس ا��ر$�� ا�$د
�� وا�ر��@�� �دى ����ذ ا�طور  ا��در�س ��� ����� ا���م ا��ر�7 ��
  .ا���و�ط 

 : ا��ر���ت  -3

 : ا�Cر@�� ا5و�� 

���� ا���م ا��ر�7 �دى ����ذ ا����م  $در�� ������ؤ�ر أ��وب ا/�0�7ف ا��و�, � ���
 �

ط��  .ا���و�ط $$ض ��و�ط�ت و=�� -

 ��
 : ا�Cر@�� ا���

���� ا���م ا��ر�7 �دى ����ذ ا����م �ؤ�ر أ��وب ا���7Cر ا���0ب 0$� ��� H@7ل ��وا
 �

ط��  .ا���و�ط $$ض ��و�ط�ت و=�� -

 : ا�Cر@�� ا������ 

���� ا���م ا��ر�7 �دى ����ذ ا����م  أ�@ل�ؤ�ر أ��وب ا��ط$�ق ا�ذا�� $70ل � ���
 �

ط��  .ا���و�ط $$ض ��و�ط�ت و=�� -



��� و7ذ�ك أھ��� وأھداف ا�$�ث وأ -��  .ھم ا��	ط���ت وا���Cھ�م ا5

  .وا�درا��ت ا���$�6 وا����0$+� وا��ر�$ط� $�و@وع ا�$�ث  -

-  ��  . وأ�$�ب ا"���ري ��و@وع ا�درا

  : ا����ب ا��ظري �
درا��  -4

ر@تأر$ �ا�$��� تو-د �
�و�  ���C+وم ا��ر$��  � �	ول، ��C ا�C	ل ا5ول ا

�Cذ ا5���ذ �درس ا��ر$�� ا�$د
�� وا�ر��@�� وا
�7س ذ�ك  ا�$د
�� وا�ر��@��،� ��C�7 و7ذا

��� 7ل  ت��� 0"	�� ا����م �� ���وى ا����م ا���و�ط، و�� ا�C	ل ا���
� ��د�
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Study Summary: 

1- Introduction: 

Most modern teaching methods and methods aim at making the 

learner an active part of the educational process. Therefore, the 

teacher's knowledge of the modern teaching methods and the 

various educational strategies and his ability to use them in the best 

conditions undoubtedly help him achieve the various objectives that 

are already in place. Fun and easy for both parties (teacher and 

learner), and therefore suitable for the abilities and tendencies, 

characteristics and needs of learners, daily life for those and their 

future aspirations. 

2- Problematic: 

    Increasing the level of physical education and sports in all 

educational stages is imperative that must be taken into account by 

all actors in the field of education, because of the utmost 

importance that it plays in the life of the individual learner in 

particular, and until this demand is achieved, the learner should be 

taken care of as the core of the process. Therefore, many of the 

specialists see that modern methods will have a great role in 

helping the teacher to achieve the objectives of the educational 

process. Hence, the study problem is reflected in the effect of some 

teaching methods on the effectiveness of motor learning in the 

physical and In the middle stage. 

3. Hypotheses: 

 The first hypothesis: 

The method of targeted discovery affects the effectiveness of 

locomotor learning among middle school students in some of 

Constantine's average states. 

 The second hypothesis: 



The simple way of thinking affects the effectiveness of motor 

learning among middle school students in some of Constantine's 

average states. 

 The third hypothesis: 

The method of self-application clearly affects the effectiveness of 

motor learning among middle school students in some of 

Constantine's average states. 

- The importance of research objectives and the most important 

terms and concepts. 

- Previous and similar studies related to the subject of research. 

- Optional reasons for the subject matter of the study. 

4. Theoretical side of the study: 

In the first chapter we reviewed the concept of physical education 

and sports, as well as how to implement the professor to study 

physical education and sports and the reflection on the personality 

of the learner in the level of middle education, and in the second 

chapter talked about all methods of modern teaching, and we know 

in particular the methods used under study, In the third chapter, he 

discusses the importance of motor learning, and some important 

points for his performance, especially for the preparatory students. 

The fourth chapter deals with the stage of adolescence because it 

has a significant impact on the life of the educated individual. 

5 - Application of the study: 

The research sample consisted of (30) professors and (100) students 

in the intermediate stage. 

Data collection tools: 

 A questionnaire directed to teachers of physical education and 

sports. 



 A questionnaire for middle-stage students. 

Areas of field study: 

First: Sphere: Medians: 

1) Medium Bursaat Sharif. 

2) Medium Masoudi. 

3) Medium alum. 

4) the average owner of bin Nabi. 

5) Medium of Ammar Boukhash. 

6) Medium Boshm Massoud. 

7) Medium Mohammed Abdo. 

8) Medium as the seeds of vegetables. 

9) Medium Makhlouf Mohammed. 

10) Medium Ibn Zaidouni. 

11) Medium Ibn Khaldun. 

    12) Medium Abdul Momen. 

    Second: Time domain: 

- Distribution of forms: 06 May 2018. 

- Retrieving the forms: 15 May 2018. 

6. Main results: 

The method of targeted discovery affects the effectiveness of motor 

learning among middle school students. 

The method of solving problems modestly affects the effectiveness 

of motor learning among middle school students. 



The method of self-application clearly affects the effectiveness of 

motor learning among middle school students. 

The order of these methods is as follows: 

First: the method of teaching directed discovery. 

Second: the method of teaching self-application. 

Third: the method of teaching problem solving (which is less 

effective on learning motor skills among students of the 

intermediate stage). 
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