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ؿن خالل  واؾرتبوي يؿفام ادلدارس اؾعؾقا يف اؾمؽوقن األداد
ػاعؾقة ادرتاتقهقة ؿدعوؿة بلعض األـشطة  درادة

ادلػافقم اؾؽقؿقائقة يف ادلخمربقة عؾى أداؾقب تعؾم بعض 
 -منوذجا-اؾسـة األوىل باؾمعؾقم اجلاؿعي باجلزائر

*عؾي رقان)تقس(دقد 
  

 

 ؿؼدؿة

سدممضدرةماٌدارسمسؾكمهؼقؼمأػداصفاماظؿعؾقؿقةمضدمالمؼعقدمدائؿامإشمماظقدائؾممإن
أوماظرباعجمبؼدرمعامؼعقدمإشممسفزميفمتفقؽةمأداظقبماظؿعؾؿماٌـادؾة.مإنماظؿدرؼسماىقدم
ؼؿضؿـمتعقؼدماظطالبمسؾكمطقػقةماالدؿػادةمعـماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمبأغػلفؿ،موؼؿعؾؿقنم

مدوا مؼلؿـريون مطقػ مأغػلفؿمأؼضا مؼـظؿقن معؿعؾؿني مؼصؾققن موطقػ مأغػلفؿ، صع
رؾقعةماظؿدرؼسموزروصفميفمعراحؾمعامضؾؾماىاععةموألدؾابمسدؼدةمم،مظذامصإنبأغػلفؿ

موعؾماظطالبمؼؽؿلؾقنمأداظقبمتعؾؿمععقـة.م
مضعػميفم معـ ماظؿالعقذ مسؾك مؼالحظ مٌا ماألدؾابماظرئقلة ماألداظقبمعـ مػذه تعد

مععا معـ مهلؿ مؼؼدم ماطؿلابماٌفاراتماٌادؿقعابمعا ميف مصؿقر موعـ مطؿامرف، مكؿؾػة،
م،ماٌلؿقىماىاععل،مومػقمعامداسدؼؤثرمعامدؾؼمسؾكمعردودماظؿالعقذمسـدماغؿؼاهلؿمإشم

حلبمغظرتـامإشممزؼادةميفمزاػرتلماظردقبموماظؿلربماظدرادلميفماظلـقاتماألوشممعـم
مومخاصةميفماظػروعماظعؾؿقةم.ماظؿعؾقؿماىاععل
ـمػذهماظدرادةمػقماظؿعرفمسؾكمأغقاعمأداظقبماظؿعؾؿماظيتمتقزػفامصؽةمإنماظغاؼةمع

ماظؽشػمسـمعمخاصةمعـمرؾؾةماٌرحؾةماألوشممعـماظؿعؾقؿماىاععلم، دىمتأثريمومطذا
عصؿؿةمعـمررفمػقؽةمتدرؼسمعادةماظؽقؿقاءمباٌدردةماظعؾقامتطؾقؼمادرتاتقفقةمتعؾقؿم

ماظؾقثم.مسؾكمتغقريمأداظقبمتعؾؿمصؽةباظؼؾةممةظألداتذ
مم معـفا ماألحباث مبعض ممممممممممممممممممممممممممممممممم(Pintrich, P.R & Al,1993)تؤطد
،مزؼدان(،موم)م8811،مسقارػ،موأخرون(وممThijs, G.D & Berg, E.V 1995))و

سؾكموجقدمسالضةمم(Snowman, J 1986)وم،)م1118،معاػر،موأخرون(،مو)م8881
ماظعقاعؾم مأػؿ موادرتاتقفقاتماظؿعؾقؿ،محقثممتـؾمأداظقبماظؿعؾؿ بنيمأداظقبماظؿعؾؿ
                                                                                                                                          

*
  اٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباظؼؾة،ماىزائر.  
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اظؾقثماياظلممزماولظذاممئؿةمسؾكماٌعاىاتماظؾـائقة،تأثرياميفماإلدرتاتقفقاتماظؼا
واظيتمتؿؿـؾميفمدرادةمعدىمممدرادةمادؿؼصاءماظعالضةماظعؽلقةإضاصةمتؿؿـؾميفانمؼؼدمم
متعؾؿممتأثري مأداظقب مسؾك مخمؿربؼة مبـشارات معدسقعة معؼرتحة متعؾقؿ ادرتاتقفقة

ماظطالبميفمخمؿربمتعؾقؿماظؽقؿقاءماظؾـققؼة.م
ماظؾقثميفمعقضقسفماٌؿؿـؾميفمتعؾقؿمومتعؾؿماظعؾقم،موميفمضقاسم تؽؿـمأػؿقةمػذا
اظعؿؾقاتماٌعرصقةماٌرتؾطةمبأداظقبماظؿعؾؿ،موذظؽمبغرضماخؿقارمادرتاتقفقةمغاجعةم

طؿاممتؿؿاذكمععمرؾقعةماٌادةماٌدردة،مؽـمأصرادمسقـةماظؾقثمعـمتؾ يمأداظقبمتعؾؿمت
مأطـرميفمجمؿؿعماظؾقثماٌؿؿـؾميفمرالبماظلـةماألوشممعـماظؿعؾقؿم ماألػؿقة مػذه تربز
مباىزائر،ماٌقجفنيمظؿدرؼسم اىاععلميفمختصصاتماظعؾقممباٌدردةماظعؾقامظألداتذة

مواظـاغقؼة.ماظعؾقممباٌرحؾؿنيماٌؿقدطة
مبشؽؾم ماظؾققثمواظدراداتماظلابؼة مإظقف متؿطرق ممل مجماال، ماظدرادة مػذه تؿـاول

تعؾقؿمومموايفمسؾكمحدمسؾؿمصرؼؼماظؾقث،مػقمادؿؼصاءماظؿأثريماٌؿؾادلمبنيمادرتاتقفقة
م معػاػقؿميفماظعؾقم،مو تعؿؿدماظدرادةمسؾكمبعضمعؾادئماظـظرؼةماظؾـائقةمعدسقعةمتعؾؿ

ماظذيمؼلؿعانمصقفم .11كؿرببأسؿالموغشاراتماٌ مواظؿعؾؿ ماظؿعؾقؿ مػق معـفا تؽقنماظغاؼة
جبؿقعمأسؿالماظػؽرموايسمظدرادةمزقاػرمأومسؿؾقاتمرؾقعقةمأوماصطـاسقةمميؽـمأنم
ماٌعؾؿمواٌؿعؾؿ،مأومتعرضمسؾكمذؽؾمخمططاتمأومصقرمأومأصالممأومتعرضم ؼؼقممبفا

ماظؽقؿقائقةماٌؿضؿـةميفمسـقا ماٌػاػقؿ مأعا مؼؿؽقنمبايادقب. معا نماظدرادةمصقؼصدمبفا
اظصؾةممتظدىماظطالبمعـمأبـقةمذػـقةمغؿقفةمإدراطفؿمظؾؿعاغلمواظصقرموايؼائؼمذا

باظظقاػرمواألحداثماظطؾقعقةماظيتمختضعميفمتػلريػامظؾـظرؼاتماظػقزؼائقةمواظؽقؿقائقةم
مم(.1112اٌكؿؾػةم)تقس،موأخرون،م

مظقة:مهاولمػذهماظدرادةمأنموقبمسؾكماألدؽؾةماظؿا
 مسقـةماظدرادة؟مدعامأداظقبماظؿعؾؿماظيتمؼػضؾفامأصرا
 مػؾمتقجدمصروقميفمأداظقبماظؿعؾؿمبنيماظطالبماظذطقرمواإلغاث؟
 مألداظقبم مسؾكمتغقريماظطؾؾة ماٌؼرتحة ماظؿعؾقؿ معدىمتأثريمادرتاتقفقة عا

متعؾؿفؿ؟
 مألداظقبم مسؾكمتغقريماظطؾؾة ماٌؼرتحة ماظؿعؾقؿ معدىمتأثريمادرتاتقفقة عا

 تعؾؿفؿمحلبماىـس؟
 عامتأثريماالغدعاجمسؾكمتغقريماظطالبمألداظقبمتعؾؿفؿ؟ 
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 عرادمرخروخمومم،مسؾدماظرزاقمبقراظباظطقبمبؾعرب األخضرمععؿقق،مبقبؽرمغاصمل،  
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مومتـطؾؼمعـماالصرتاضاتماظؿاظقة:م
 مسقـةم مرالب معـ مواإلغاث ماظذطقر مسـد ماظؿعؾؿ مأداظقب ميف ماظؿشابف غقاحل

ماظؾقثمضؾؾقاموبعدؼامأطربمعـمغقاحلماالخؿالف.
 م معلؿقى مسـد مإحصائقة مدالظة مذات مصروق مػـاك معؿقدطمم1012ظقلت بني

مدرجاتمرؾؾةماظعقـةمضؾؾقاموبعدؼاميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ.
 مدـةم معرور مبعد مغػسماظعقـة مبنيمرالب ماظؿعؾؿ مأداظقب ميف ماظؿشابف غقاحل

مطاعؾةمأضؾمعـمغقاحلماالخؿالف.

 عقـة اؾدرادة

اخؿريتمسقـةماظدرادةماياظقةمبطرؼؼةمسشقائقةمعـماظطؾؾةمواظطاظؾاتماظقاصدؼـمإشمم
راظبموراظؾة،مم812اظعؾقامظألداتذةمباىزائرمصرعماظعؾقم،محقثمطانمضقاعفاماٌدردةم

م:وضدمضلؿتماظعقـةمإشممجمؿقسؿني
راظؾة(مدردتمبطرؼؼةمم18راظب،موم81)م832اجملؿقسةماألوشم:مضابطة،مضقاعفام

مسادؼةمأيمدونمتطؾقؼماالدرتاتقفقةماٌصؿؿة.
م مضقاعفا ماظـاغقة:مورؼؾقة، موم81)م21اجملؿقسة مدردتموصؼم38راظب، راظؾة(،

ماالدرتاتقفقةماٌصؿؿةماٌدسقعةمبـشاراتماٌكؿرب.

 ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم ؾشؿقك

متماخؿقارمػذاماٌؼقاسميفماظؾقثمظعدةماسؿؾاراتمعـمأػؿفامأغفمؼؼقسمأربعةمحماورم
ماٌعاىةم معؼابؾ ماظعؿقؼة ماٌعاىة ماٌؾ يمسؾك ماظؿعؾؿ مأدؾقب مػل ماظؿعؾؿ مأداظقب عـ

ؾقبماظؿعؾؿماٌؾ يمسؾكماظدرادةماٌـففقةماٌـظؿةمعؼابؾمسدمماظؿـظقؿ،ماظلطققة،مومأد
ماٌعاىةم موأدؾقب مادؿؾؼائفا، مسدم معؼابؾ ميف مواٌعؾقعات مايؼائؼ مادؿؾؼاء وأدؾقب
اٌلفؾةمعؼابؾماٌعاىةماٌقجزة،مومضدممتمتطؾقؼمػذاماٌؼقاسميفمبقؽاتمسربقةمسدؼدةم

م)ع موأضؾؿؿف مبؿعرؼؾف موأخرونضاعت ماػر، ماثـنيم1118، معـ ماٌؼقاس مػذا مؼؿؽقن م(.
مظدىم ماٌػضؾ مأدؾقبماظؿعؾؿ ماخؿقارؼانمزمددان مبدؼالن معـفا مطؾ مأعام ودؿنيمسؾارة

 (.ؼ)ؼـطؾؼ،مالمؼـطؾ اظػرد

 ذدؾقل األدما

حلبمرؾقعةماٌقضقعمماٌعؿؿدة،مةأدرجـاميفمػذاماظدظقؾمخطقاتمتـػقذماالدرتاتقفق
ميفم متػقده معؼرتحاتمضد معـفا مؼلؿؿد مأدظة ماألدؿاذميفمإسداد مبفا اٌدرسمطلمؼلرتذد
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مسؾكم ماظـفائقة مصقرتف ميف ماظدظقؾ مػذا مؼشؿؾ محقث ماالدرتاتقفقة، مخطقات تـػقذ
 :عاؼؾل
 ماالدرتاتقفقةم موخطقات مأػؿقة متقضقح معع مغشاط مطؾ مأػداف متشؿؾ عؼدعة

مواظيتمتؼقم مظؽؾمغشاط، ماظؿعؾؿ،مماٌالئؿة مػلمعفام مرئقلقة سؾكمثالثةمحماور
مواىؿاسةماٌؿعاوغة،مواٌشارطة.

 .ضقابطمادؿكدامماالدرتاتقفقةمعقجفةمظألدؿاذ 
 اظقدائؾماظؿعؾقؿقةمعؿؿـؾةميفمذطرماٌقادماظؽقؿقائقةماظالزعة،مواآلغقةماظزجاجقة،م

 ويفمأصالممذاتمسالضةمباٌقضقع،مسرضمصقر،مومجداولموشريػا.
 اظؿػصقؾقةمظؾؿدرؼسمبادؿكدامماالدرتاتقفقةماٌعؿؿدة،مععمتركمجمالماًطقاتم

 ؼؿقحمظألدؿاذماخؿقارمعامؼـادؾفمعـمأغشطةماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿموعامؼـادبمرالبف.
 أداظقبمتؼقؼؿمصعاظقةمطؾمادرتاتقفقة،مععمهدؼدمأدواتماظؼقاس،موبقانمعدىم

 أداظقبماظؿعؾؿمظدىمأصرادمسقـةماظؾقث.مكتأثريػامسؾ
موسلميفمصقاشةموسرضمأجزاءماظدظقؾماظؾلارةمواظقضقح.ومضدمر

 دؾقل اؾطاؾب

متمإسدادمدظقؾماظطاظبمومػقموثقؼةمسؿؾمؼلؿؾؿفاماظطاظبمأدؾقعمأومأدؾقسنيمضؾؾم
عقسدمحصةماظـشاطمومػقمؼشؿؿؾمسؾكمضلؿنيمسمؿصمطؾمضلؿمبؿقضقحماٌفامماٌطؾقبةم

اصةماظقاجبمهؼقؼفا،معـفمإلنازمأيمغشاطم.ؼشؿؿؾماظؼلؿماألولمسؾكماألػدافماً
وؼقضحماظطرائؼماظعؿؾقةمععمهدؼدماٌقادماظؽقؿقائقةماظالزعةمإلنازماظعؿؾ،مطؿامتشؿؿؾم
بعضماظؿلاؤالتمواالدؿػلاراتماظيتمؼؿعنيمسؾكماظطاظبماإلجابةمسـفامإعامذػقؼامأوم
ماًاصةم ماألػداف معع ماٌؿـاشؿة ماظعاعة ماألػداف مصقشؿؿؾ ماظـاغل ماظؼلؿ مأعا طؿابقا.

مطلمتؿقؼؼمطؿعارفماٌذ ماالدرتاتقفقة مخطة ماألول،مواظيتمػلمحمقر ميفماظؼلؿ طقرة
 وعفاراتمسـدماٌؿعؾؿ.

 وصف االدرتاتقهقة ادلعمؿدة

ماظلـةم مظطؾؾة ماظؽقؿقاء متعؾقؿ مأداظقب معـ موػل موغشاراتماٌكؿرب، مأسؿال وصرت
قفقةممتؽـماألوشممباٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباىزائر،ماظظروفماٌالئؿةمالخؿقارمادرتات

اٌؿعؾؿمعـمهؼقؼمشاؼؿنيماألوشممهؼقؼماظؿعؾؿمعـمخاللمإثراءمبـقؿفماٌعرصقةممبػاػقؿم
مررؼؼم مسـ ماظؿعؾؿ مصعقبات مواوز مضصد مبأداظقب متزوؼده مواظـاغقة مدؾقؿة، طقؿقائقة

متعؾؿفمطقػمؼؿعؾؿ،مواخؿقارمعامرمبمتعؾؿف.م
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م مثالثة مسؾك متعؿؿد مسؿؾـا ميف مغطؾؼفا ماظيت ماالدرتاتقفقة ماٌفاممإن مػل، سـاصر
واىؿاساتماٌؿعاوغةموماٌشارطة،مصاٌفاممتؿضؿـمعشؽؾةموعؾماظطؾؾةمؼلؿشعرونمبفا،م
ثؿمؼؾلمذظؽمحبثماظطؾؾةمسـمحؾقلمهلذهماٌشؽؾةمعـمخاللمجمؿقساتمسؿؾمصغرية،م
ممتماظؿقصؾمإظقف. ماظؾعضميفمعـاضشةمعا ماظؿعؾؿممبشارطةماجملؿقساتمبعضفا  وسمؿؿؿ

مػموهؾقؾمعؽقغاتماالدرتاتقفقةماٌؼرتحة:دـقاولمصقؿامؼؾلموص
 ماظؿعؾؿ مسـاصرمم:عفام متقصر ماظؿعؾؿ معفام مإلناح ماألدادقة ماظشروط معـ أن

معشؽؾ مأو معلأظة موجقد موػل مطؿاممةأدادقة ماظطاظبمظؾؾقثمواظؿؼصل، متدصع ععقـة
موررحم ماٌـاضشة مسؾك موتشفقعفؿ مظؾقؾ مررق موإرماد ماظؼرارات ماختاذ مسؾك هـفؿ
موععؾقعاتفؿم معفاراتفؿ معـ ماغطالضا ماًاصة ماظؾقـقة مأداظقؾفؿ معلؿكدعني األدؽؾة،

ماظؼؾؾقة.
 ؼؼلؿماظطؾؾةمظعدةمجمؿقساتمتضؿمطؾمجمؿقسةمراظؾنيمأوم: اىؿاسةماٌؿعاوغة

مورؾؼام مايؾ، موتـػقذ مسؾكماظؿكطقطميؾماٌشؽؾة مطؾمجمؿقسة مأصراد مؼعؿؾ ثالثة،
ميفمطؾم مظقسمعـعزالمسـماٌشارطةماىؿاسقةمبؾمأغفمسضق مصاٌعؾؿ ماالدرتاتقفقة هلذه
جمؿقسةمعـمخاللمعرورهمسؾكمطؾمعـفاميثماظطؾؾةمسؾكماالدؿؽشافماٌقجف،مشريم

رمايؽؿماظذيمؼؼقلمػذهمصؽرةمخطأموتؾؽمػـامدورمعقزعماٌعرصةموالمدومسأغفمالمميار
ماظؿػؽريموهؾقؾمعام مإشممإسادة مؼقجفمبعضماجملؿقساتمأحقاغا اظػؽرةمصقققةموإمنا

متقصؾقامإظقف.
 مبفذهم ماظؿدرؼس معراحؾ معـ ماألخرية ماٌرحؾة ماٌؽقن مػذا مميـؾ اٌشارطة:

موأداظقؾفؿم ماٌؼرتحة محؾقهلؿ مجمؿقسة مطؾ مرؾؾة مؼعرض محقث االدرتاتقفقة،
مواالدؿػادةمعـفا.مغظرامالحؿؿاظقةمحدوثماٌلؿك دعةمسؾكمبؼقةماجملؿقساتمظؿؾادهلا

اخؿالفمبنيماجملؿقساتمحقلمتؾؽمايؾقلمواألداظقب،مؼـشطماٌشرفمػذهماٌرحؾةم
حبثماظطؾؾةمسؾكماٌشارطةميفماٌـاضشاتمبإبداءماآلراءموررحماألدؽؾةمظؾقصقلمإشممغقعم

 ؼا.مسدؼدمعـماٌلائؾمواظؼضاملعـماالتػاقمحق
تؿشابفماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمععمطـريمعـماالدرتاتقفقاتماظيتمتلؿؼلمأصؽارػام

يفمجمالماظؿعؾؿمواظؿدرؼس،مم(J.Piaget)عـمأصؽارماظـظرؼةماظؾـائقةمسـدمجانمبقاجقفم
مألوزوب ماٌعـك مذي ماظؿعؾؿ مغظرؼة مأصؽار مبنيم(Ausubel)مؾوعـ معـ مغذطر .

مدورةمةاالدرتاتقفقاتماظلابؼ مواظـؿقذمادرتاتقفقة ماظؾـائل ماظؿقؾقؾ مومنقذج مجاظؿعؾؿ
اإلغلاغلمظـقصاك.مإنمادرتاتقفقةمدورةماظؿعؾؿمتلريمموصؼمثالثةمعراحؾمأدادقةمػلم

معرحؾةماالدؿؽشافموعرحؾةماإلبداعماٌػاػقؿلموعرحؾةماالتلاعماٌػاػقؿل.م
ماظؾـائلمسـدمأبؾؿقنمصفلمتعؿؿدمسؾكمصرزماألصؽارمؾأعامادرتاتقفقةممنقذجماظؿقؾق

اظلقاقماجملؿؿعلممؾاظيتمحبقزةماٌؿعؾؿموععاىةماٌعؾقعاتمواظؾقث،مسـفامطؿامالمتفؿ
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مأرداػام ماظيت موإلدفاعات ماٌرتؽزات ميف ماٌؿؿقص ماىؿاسقة. ماٌـاضشات ميف اٌؿؿـؾ
ماإلغلاغل] ممنقذجف ميف متؿعارضمععم1غقصاك مال مأغفا مغرى مغؼاط مثالثة ممتـؾتميف ،]

موػل:عرتؽزاتماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةم
ماظـظرمإشمماألصرادمسؾكمأغفؿمصـاعمظؾؿعـك.-
ماظغرضمعـماظؿعؾقؿمػقمبـاءماٌعـكممبشارطةماٌؿعؾؿني.-
مسؿؾقةماالذرتاكميفمبـاءماٌعـكمميؽـمتقلريػاميفمزؾماظؿػاسؾمععمععؾؿنيمعؤػؾني.-
ؼؿؿماظؿكطقطماظلـقيمألسؿالموغشاراتماٌكؿربمباخؿقارماٌقضقساتموإسدادمخطةمم

مإلن مبعؼدذاعؾة موذظؽ ماظعؿؾ ماظدرادقةماز ماظلـة مبداؼة مظؼاءاتمدومظؼاءاتميف رؼةمو
ماظدرادقة ماظلـة مخالل ماألداتذةمتـلقؼقة مأدؿاذممزمضرػا مإذراف مهت اٌؤررون

مؼؿؿمخاللمػذهماظؾؼاءاتماخؿقار،موتؼقؼؿماالدرتاتقفقة.عـلؼ،مطؿام
ؾقعةماٌقضقع،متعؿؿدمػذهماالدرتاتقفقةمسؾكمررائؼمعؿعددةمؼؿقاصؼماخؿقارػامععمرم

ماٌدرد مواألسؿال ماٌادة،مةواظـشارات، مبـقة مبػرع معؾاذرة مسالضة مهلا وعـمماظيت
،موماحملاظقؾمةاٌقضقساتماظرئقلةمغذطر:ماظؿصـقػماظؽقؿقائلمظؾؿقاد،مواظؽؿؾةماٌؽاصؽ

زمددمظؽؾمعقضقعمحصؿنيمإشممثالثةممهضريػا،موعقضقعماظربطماظؽقؿقائل،مووررائؼم
يماظذمحصصممبعدلمداسؿنيمأدؾقسقا،مؼؤررمعـمررفمأدؿاذؼـمحبضقرمسقنمخمربي

مراظب.مم12ضلؿماظطؾؾةمإشممأصقاجمالمؼؿفاوزمطؾمعـفام
ظؿمرؾؾةماظػقجماظقاحدميفمجمؿقساتمصغريةمعـمراظؾنيمإشممثالثةمرؾؾةمحلبمؿؼـ

سؾقفممبخاصةمبـشاراتماٌكؿربمعؽؿقمغقعماظـشاط،مطؾمراظبمعؾزممباصطقابمطرادة
سؾكممبصمقعماٌعؾقعاتماًاصةمبفم)االدؿمواظؾؼبمورضؿماظػقجمواجملؿقسة...(،مؼؽؿ

صػقؿفماألوشممسؼدماتػاقمزمددمصقفمضقابطماظعؿؾمباٌكؿربمممضلمعـمررفماظطاظب.م
ممبعؾقعاتمخاصةم مؼؿعؾؼ موجزء مصقرتف مبفا مراظب مظؽؾ متؼقؼؿ مبطاضة مباٌكؿرب ؼقجد

مبـشاراتمباظطاظ ماٌدسقعة ماالدرتاتقفقة مسـاصر متـػذ ماظذيمؼؤرره. ماألدؿاذ موادؿ ب،
مصؼمعاؼؾل:واٌكؿربم
 ،مؼلؿؾؿماظطاظبموثقؼةماظعؿؾمسؾكماألضؾمضؾؾمحصةماظعؿؾمبأدؾقع
 ميفمطراسم مباٌراجعماٌكؿؾػة،موؼدونمهضريه ماظعؿؾمباالدؿعاغة ماٌؿعؾؿ زمضر

مخاصمبأسؿالماٌكؿرب،
 ايصةمبؿؼقؼؿماظؿقضريمإعامعؾاذرةمعـماظؽراسمأومررحمأدؽؾةمععدةمعلؾؼاممتؾدأ

مميؽـمأنمتـريمسدةمضضاؼامأومتلاؤالتمأخرى،
 معالحظاتفم ماظطاظب مؼدون مو مدؾػا ماٌعد ماٌكطط موصؼ ماٌطؾقب ماظعؿؾ ؼـفز

موضقاداتفموتؼقميفميفمطراسماٌكؿربمععمطؿابةمتؼرؼرمخمؿصرمسـماظعؿؾ،



واؾرتبوي يؿفام ادلدارس اؾعؾقا يف اؾمؽوقن األداد  ػاعؾقة ادرتاتقهقة ؿن خالل درادة 

81 

 ماٌشرفميف ماألدؿاذ مأسؿالماجملؿقساتمطؿرذدموعقجفمٌـاضشاتمأسضاءمؼلفؿ
 اجملؿقساتماظصغرية،مععمغؼؾمأػؿماالغشغاالتمإشممأسضاءماجملؿقساتماألخرى،

 رمؿؿعمصمقعماظطؾؾةميفمغفاؼةماظعؿؾمأومأثـاءماظعؿؾمسـدماظضرورةمظؿؾادلماآلراءمم
 وعـاضشةماظـؿائجمأوماإلذؽاالتماٌطروحة.م

 عرض وؿـاؼشة اؾـمائج

 ؿؼقاس مشقكثلات 

معـمثؾاتماٌؼقاسمحبلابمععاعؾماظـؾاتمسـمررؼؼمععاعؾماظػام متماظؿأطدمعلؾؼا
ظؽروغؾاخمظؽؾمحمقرمعـماحملاورماألربعةماظيتمؼؼقلفاماالدؿؾقانمسؾكمسقـةمسشقائقةم

م ماظؿاظل:محمقرمم21ضقاعفا مععاعالتماظـؾاتمسؾكماظـقق مصؽاغتمغؿائج راظبموراظؾة
م 1011وحمقرمادؿؾؼاءمايؼائؼمم1088اظدرادةماٌـففقةمموحمقر 1088اٌعاىةماظعؿقؼةم

ومػذهم 1018أعامععاعؾماظـؾاتمظؾؿؼقاسمطؽؾمصؽانم،مم1011وحمقرماٌعاىةماٌلفؾةم
اظؼقؿةممتـؾمايدماألدغكمٌعاعؾمثؾاتماٌؼقاسماألعرماظذيمميؽـمععفماظـؼةميفمثؾاتف،م

ػقؽةماظؿدرؼسماثـانمعـفؿمبؼلؿمأعامباظـلؾةمظصدقماٌؼقاسمصؼدممتمسرضفمسؾكمدؿةمعـم
مظألداتذ ماظعؾقا مباٌدردة ماظرتبقة مبؼلؿ مواثـان ماظػقزؼاء مبؼلؿ موواحد مممممممممباظؼؾةمةاظؽقؿقاء
ماىزائر،م مجباععة ماالررقصقغقا مو ماظرتبقة ماظـػسموسؾقم مسؾؿ مبؼلؿ مواحد مو أخذغاموضد

ؾاراتماثـؿانمصمقعمعالحظاتمىـةماحملؽؿني،مومضؿـامبؿعدؼؾمدؿةمسمفاالسؿؾارمسقـب
،موسؾارةمواحدةميفمحمقرماظدرادةماٌلفؾةموثالثمسؾاراتميفمةيفمحمقرماٌعاىةماظعؿقؼ

 حمقرمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾة.

 حتدقد أداؾقب اؾمعؾم ادلػضؾة ؾدى أػراد اجملؿوعة اؾضابطة

م) مرضؿ ماىدوالن مو)8ؼؼدم مسؾكم1( معؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ متطؾقؼ مغؿائج مععاىة )
م ماظضابطةأصراد م)مو ،اجملؿقسة ماىدوظني معـ مو)8ؼؿضح م1( ماٌعاىةم( مأدؾقب أن

ماظؾقث،م مسقـة مواظطاظؾاتمأصراد ماظطؾؾة مظدى معا مغقسا ماٌػضؾة ماألداظقب معـ اظعؿقؼة
م) ماحملقر ميفمػذا مدرجاتمػؤالء معؿقدط مؼؿعد متؼؾمسـم2088حقثممل موػلمضقؿة ،)

م3013دمرافمععقاريمضدرهم(ماظيتمتعؿربمغصػماظدرجةماظـفائقةمظف،موذظؽمبا8011)
اظذيمؼشريمإشممتشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدمأضصكمالمؼؿفاوزم

(،محقثمملم1(.مؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم)8طؿامؼظفرهماىدولم)م3013اظؼقؿةم
سـدمثالثةمعـمسقـةماظدرادةم ؼؿقؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمدقى

عـمإصماظلماظعقـة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطمم%1011بـلؾةم
مواٌـكػضميفمػذاماألدؾقب.
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معؿقدطمم- مضدر محقث ماٌػضؾة، ماألداظقب معـ ماٌـففقة ماظدرادة مأدؾقب ؼعؿرب
م مبـ ماحملقرمم83021اظدرجات مهلذا ماظـفائقة ماظدرجة مغصػ مواوزت مضقؿة وػل

ؼدلمسـمتشؿتماظدرجاتمسـماٌؿقدط،ممم3011ضدرمبـمبادمرافمععقاريمطؾريمغلؾقام
راظبموراظؾةمم38(مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼم1وتأتلماظـؿائجماٌقضقةمباىدولم)

مأنم مغالحظ مطؿا معـمإصماظلماظعقـة ماٌـففقة م21اٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماظدرادة
أعامباضلمأصرادمم%88081راظبموراظؾةمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمبـم

ماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض.

: ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾضابطة يف  1جدول رؼم 
 حماور ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم ؾشؿقك

 حماور ادلؼقاس
اؾدرجة اؾـفائقة ؾؽل 

 حمور

ؿمودط 

 اؾدرجات
 االحنراف ادلعقاري

 39.3 49.5 11 اؾعؿقؼةأدؾوب ادلعاجلة  احملور األول:

 3911 13943 33 أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة احملور اؾناـي:

 39.7 4953 7 أدؾوب ادملؼاء احلؼائق احملور اؾناؾث:

 5914 3973 15 أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة احملور اؾرابع:

: اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم ألػراد اؾعقـة اؾضابطة  3جدول رؼم 
 أػراد اؾعقـة اؾضابطة(عدد  )ك:

 اؾـسلة ادلكوقة ادلسموى
 احملور اؾرابع احملور اؾناؾث احملور اؾناـي احملور األول

 % ك % ك% ك% ك

 2.96 4 52.59 71 22.96 31 2.22 3 %74 > ؿرتػع

 18.51 25 40.00 54 41.48 56 17.03 23 %74-43 ؿمودط

 78.51 106 7.40 10 35.55 48 80.74 109 %43 < ؿـخػض

ماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبمم- مايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقر مأدؾقبمادؿؾؼاء ند
معؿقدطم مبؾغ محقث ماظؾقث، مسقـة مأصراد مظدى متػضقال ماألطـر ماألداظقب معـ اظؿعؾؿ

وػلمضقؿةمتػققمغصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مبادمرافمم2083درجاتمػؤالءم
موردميفماىدولمرضؿم)م 3018ععقاريمضدرمبـم ماٌؤذرمعا (،م1سـماٌؿقدط،موؼؤطدمػذا
راظبموراظؾةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼميفمحنيمملمم88حقثمحؼؼم

معـمأصرادماظعقـة.م81زمؼؼماٌلؿقىماٌـكػضمدقىم
مأصرادمم- مظدى مظقسمعػضال ماظرابع ماحملقر مؼؼقلف ماظذي ماٌلفؾة أدؾقبماٌعاىة

ماظؾقث، ممسقـة ماظدرجات معؿقدط مؼؿعد ممل مغصػمم3081حقث مسـ متؼؾ مضقؿة وػل
م مبـ مضدر مطؾري مععقاري مبادمراف موذظؽ ماحملقر، مهلذا ماظـفائقة سـمم8082اظدرجة
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ماىدولم) راظبموراظؾةماٌلؿقىماٌـكػضمم811(محقثمحؼؼم1اٌؿقدط،موؼؤطدمػذا
م.%81028بـلؾةمضدرتمبـم

دمسقـةماظدرادةمػقمأدؾقبمادؿؾؼاءمؼؿؾنيمأنمأطـرمأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىمأصرا
مثؿمم،ايؼائؼ موعـ ماألخرى، مبأداظقبماظؿعؾؿ معؼارغة ماٌـففقة مأدؾقبماظدرادة ؼؾقف

مبؿـظقؿم ماالػؿؿام ماظدرادة( م)عقضقع ماٌادة مظؾـقة ماألدادقة ماٌػاػقؿ متعؾقؿ مسـد ؼـؾغل
طاقماٌػاػقؿمتدررمقاموتؾلقطفامضصدمادؿؾؼائفامعـمررفماٌؿعؾؿمععمتػاديمتقدقعمغ

ماٌادةماظدرادقة،موحدودػا.

 حتدقد أداؾقب اؾمعؾم ادلػضؾة ؾدى أػراد اجملؿوعة اؾمهرقلقة.

م) مرضؿ ماىدوالن مو)3ؼؼدم مسؾكم8( معؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ متطؾقؼ مغؿائج مععاىة )
أنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةم(م8(مو)3ؼؿضحمعـماىدوظنيم)م.أصرادماجملؿقسةماظؿفرؼؾقة
ظدىمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمملمؼؿعدىمعؿقدطمدرجاتمعـماألداظقبماٌػضؾةم
م) ماحملقر ميفمػذا مظؾؿققرم2021ػؤالء ماظـفائقة مغصػماظدرجة متؼؾمسـ موػلمضقؿة ،)

األولمعـمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ،موذظؽمبادمرافمععقاريمؼشريمإشممتشؿتماظدرجاتم
طؿامؼظفرهماىدولمم1018ارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدمأضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿةم

(،محقثمملمؼؿقؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبم8(.مؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم)3)
اٌعاىةماظعؿقؼة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطمواٌـكػضميفمػذام

ماألدؾقب.
ماظعقـةمم- مأصراد مظدى ماٌػضؾة ماألداظقب معـ ماٌـففقة ماظدرادة مأدؾقب بؼل

وػلمضقؿةمواوزتمغصػماظدرجةمم81021اظؿفرؼؾقة،محقثمضدرمعؿقدطماظدرجاتمبـم
م مبـ مضدر مغلؾقا مطؾري مبادمرافمععقاري ماحملقر مهلذا متشؿتمم3018اظـفائقة مسـ ؼدل

(مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثم8)اظدرجاتمسـماٌؿقدط،موتأتلماظـؿائجماٌقضقةمباىدولم
عـمأصرادماظعقـةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلمم%81حؼؼم

م مأن مغالحظ مطؿا مأعامم%81اظعقـة ماٌلؿقىماٌؿقدط محؼؼقا ماظؿفرؼؾقة ماظعقـة مأصراد عـ
مباضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض.

ضقؾمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفم(مسدممتػ3اىدولم)خاللمغالحظمعـمم-
احملقرماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿمعـمضؾؾمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمبؾغم

م ماظـفائقةمهلذامم8088عؿقدطمدرجاتمػؤالء مسـمغصػماظدرجة متؼؾمطـريا وػلمضقؿة
موردميف  8038احملقر،مبادمرافمععقاريمضدرمبـم ماٌؤذرمعا مسـماٌؿقدط،موؼؤطدمػذا

م) مرضؿ مادؿؾؼاءم8اىدول مأدؾقب ميف ماٌرتػع ماٌلؿقى مواحد مراظب محؼؼ محقث ،)
معـمأصرادماظعقـة.م%88ايؼائؼميفمحنيمحؼؼماٌلؿقىماٌـكػضم
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(مأنمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾةماظذيمؼؼقلفماحملقرماظرابعم3تشريمغؿائجماىدولم)م-
عـماٌؼقاسمأطـرماألداظقبمتػضقالمظدىمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمدفؾمعؿقدطم

وػلمضقؿةمتػققمغصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمم81018اظدرجاتماظؼقؿةم
محق مواذمػاضا متشؿتماظدرجاتمارتػاسا مإشم مؼشري محبدمبادمرافمععقاري ماٌؿقدط ل

م ماظؼقؿة مؼؿفاوز مال م) 8081أضصك ماىدول مؼظفره مواحدم3طؿا مصرد محنيمحؼؼ ميف .)
م0%1011اٌلؿقىماٌـكػضمبـلؾةمضؽقؾةمضدرتمبـم

: ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾمهرقلقة  3جدول رؼم 
 يف حماور ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم

 اؾدرجة اؾـفائقة ؾؽل حمور حماور ادلؼقاس
ؿمودط 

 اؾدرجات
 االحنراف ادلعقاري

 3911 4941 11 أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة احملور األول:

 ..39 13941 33 أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة احملور اؾناـي:

 1935 1955 7 أدؾوب ادملؼاء احلؼائق احملور اؾناؾث:

 ..19 13915 15 أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة احملور اؾرابع:

: قوضح اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم ألػراد اؾعقـة  5 جدول رؼم
 اؾمهرقلقة

 اؾـسلة ادلكوقة ادلسموى
 احملور اؾرابع احملور اؾناؾث احملور اؾناـي احملور األول

 % ك % ك%ك%ك

 3. 33 3 1 13 . 3 3 %74 > ؿرتػع

 31 .1 5 3 53 31 33 13 %74-43 ؿمودط

 3 1 5. 57 .5 33 13 53 %43 < ؿـخػض

مأدؾقبم مػق ماظؿفرؼؾقة ماظعقـة مأصراد مظدى متػضقال ماظؿعؾؿ مأداظقب مأطـر مأن ؼؿؾني
اٌعاىةماٌلفؾةمؼؾقفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعؼارغةمبأداظقبماظؿعؾؿماألخرى،موعـم
ثؿمؼـؾغلمسـدمتعؾقؿماٌػاػقؿماألدادقةمظؾـقةماٌادةم)عقضقعماظدرادة(ماالػؿؿاممبؿـظقؿم

اٌػاػقؿمتدررمقامععمتقدقعمغطاقماٌادةماظدرادقةموحدودػامععمتدرؼؾفؿمسؾكممةعـففق
مإرمادمتطؾقؼاتمظؾؿػاػقؿماٌدردةمبأدؾقبمخاص.

ػذهماٌؤذراتمالمتع يمحلبمتصقرغامأنمبعضمأداظقبماظؿعؾؿماٌػضؾةمظدىمأصرادم
متع يمأنماظؿغريميف مألداظقبمأخرىمظؽـفا ميفمتؾ يماظطؾؾة ماظؾقثمتؽقنمدؾؾا مسقـة
علؿقىمبعضماألداظقبمضدمأضرتنمبؿغريميفمعلؿقىمأداظقبمأخرىمضؾؾموبعدمتطؾقؼم
االدرتاتقفقاتماٌؼرتحة،ممبعـكمأنماٌؿعؾؿمحقـؿامؼػضؾمإتؾاعمأدؾقبمتعؾؿمعا،مصإغفم
مضدمؼؿأثرمبفذاماألدؾقبمسـدمإتؾاسفمألداظقبمتعؾؿمأخرىمضرؼؾةمعـمأدؾقبفماٌػضؾ.
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 ؿمغري اجلـس ؾؾؿهؿوعة اؾضابطةاؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء 

(مأنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمالمؼعؿربمعـماألداظقبماٌػضؾةم2ؼؿؾنيمعـماىدولم)
ظدىماظطؾؾةماظذطقرموماإلغاثمسؾكمحدمدقاء،محقثمملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتمػؤالءميفم

م ماحملقر مم 1088ػذا مو مغصػماظدرجةممظإلغاث 2011ظؾذطقر مسـ متؼالن مضقؿؿان وػؿا
اظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبؿشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدم

(.مؼؤطدم2ظإلغاثمطؿامؼظفرهماىدولم)م3088ظؾذطقرموم 8081أضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿةم
م(،محقثمملمزمؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقب8(مواىدولم)1ذظؽمعاموردميفماىدولم)

م مبـلؾة ماظدرادة مسقـة مدقىمراظؾنيمعـ ماظعؿقؼة ماظعقـةم %8081اٌعاىة مإصماظل عـ
،مأعامباضلمأصرادم%8088)ذطقر(موراظؾةمواحدةمبـلؾةمضدرتمبـممراظبم81ماٌؼدرةمبـ

ماظعقـةمذطقرموإغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطمواٌـكػضميفمػذاماألدؾقب.
داظقبماٌػضؾةمغلؾقا،محقثمضدرمعؿقدطمؼعؿربمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـماألم-

ماظدرجاتمب م 88088ـ مو ماظذطقر مغصػمم81088سـد مضقؿؿنيمتؿفاوز ماإلغاثموػؿا سـد
شريمأغفممتمتلفقؾمتػققمرػقػمم88011اظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مواظيتمتؼدرمبـم

مظصاحلماظذطقرميفمػذهماظػؽةمعـمأداظقبماظؿعؾؿموتأتلماظـؿائجماٌقضقة
راظبمعـمإصماظلماظذطقرمم81(مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼم8(مو)1)مباىدوظني
راظؾةماٌلؿقىمغػلفمبـلؾةم 88راظبماٌلؿقىماٌرتػعميفمحنيمحؼؼتمم81واٌؼدرمبـم
يفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلماظعقـة،مطؿامغالحظمأنم  %81018ضدرتمبـم

م38يفمحنيمندمم%32088بـمراظبمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمم88
مباضلمأصرادماظعقـةمم%88011غػسماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمضدرتمبـممـراظؾةمحؼؼ أعا

معـماظذطقرمواإلغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض.

: ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾضابطة  4جدول رؼم 
 حسب اجلـس يف ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم

 ادلؼقاس حماور
اؾدرجة اؾـفائقة 

 ؾؽل حمور

 االحنراف ادلعقاري ؿمودط اؾدرجات

 )ذؽور( 

 51ن=

 )إـاث( 

 17ن=

 )ذؽور( 

 

 )إـاث( 

 3915 5953 4913 .91. 11 أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة

 .395 .593 13975 159.1 33 أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة

 39.3 3977 4937 4945 7 أدؾوب ادملؼاء احلؼائق

 593 3913 ..39 3933 15 أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

ندمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقرماظـاظثميفمم(1جدولمرضؿم)ضؿـم
مواإلغاثمحقثمبؾغم متػضقالمظدىماظذطقر معـماألداظقبماألطـر عؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ
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م مدرجاتمػؤالء مم2028عؿقدط مغصػماظدرجةممسؾكم2038و متػقق مضقؿ اظرتتقبموػل
م مبـ مضدر مبادمرافمععقاري ماحملقر، مهلذا موم3088اظـفائقة مظؾذطقر ماٌؿقدط م3011سـ
راظبمم11(،محقثمحؼؼم8(مو)1ظإلغاث،موؼؤطدمػذاماٌؤذرمعاموردميفماىدوظنيمرضؿم)

م مايؼائؼميفمحنيمملمزمؼؼماٌلؿقىمم88و ماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاء راظؾة
ماٌـكػضمدقىمثالثةمعـماظطؾؾةمومدؿةمعـماظطاظؾات.

: ؿسموى أداؾقب اؾمعؾم ؾؾذؽور ؿن أػراد اؾعقـة اؾضابطة .جدول رؼم 

اؾـسلة  ادلسموى

 ادلكوقة

 اؾرابع احملور احملور اؾناؾث احملور اؾناـي احملور األول

 % ك)ذ( % ك)ذ( % ك)ذ( % ك)ذ(

 0 0 58.33 28 37.50 18 4.16 3 %74 > ؿرتػع

 16.66 8 35.41 17 35.41 17 20.83 13 %74-43 ؿمودط

 83.33 40 6.25 3 27.08 13 75 .3 %43 < ؿـخػض

أنمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾةماظذيمؼؼقلفماحملقرماظرابعمعـماٌؼقاسمظقسممغالحظم-
وػلمضقؿةمتؼؾمسـمم3011مؿملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتفمثعػضالمظدىماظطؾؾةماظذطقرمحق

سـمم3011غصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبادمرافمععقاريمطؾريمضدرمبـم
م) ماىدول مػذا موؼؤطد م1اٌؿقدط، محقثمحؼؼ ماٌـكػضمبـلؾةممراظبم81( اٌلؿقى

 ،موغػسماظـؿقفةمتؼرؼؾامهصؾـامسؾقفامباظـلؾةمظإلغاث.%13033ضدرتمبـم

: اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم ؾإلـاث ؿن أػراد اؾعقـة 7 جدول رؼم
 اؾضابطة

 احملور اؾرابع احملور اؾناؾث احملور اؾناـي احملور األول اؾـسلة ادلكوقة ادلسموى

 ك)إ(

 

 ك)إ( %

 

 ك)إ( %

 

 ك)إ( %

 

% 

 4.59 4 50.57 44 16.09 14 1.14 1 %74 > ؿرتػع

 19.54 17 42.52 37 44.82 39 14.97 13 %74-43 ؿمودط

 75.86 66 6.89 6 39.08 34 83.90 73 %43 < ؿـخػض

ؼؿؾنيمعـماظـؿائجماظلابؼةمأغفمالمؼقجدمصرقمحملقسمبنيمتػضقؾماظذطقرمواإلغاثم
م مأداظقبماظؿعؾؿمألدؾقبمععنيمعـ مأطـر مأن محقثموجدغا األداظقبمعؼقاسممشقؽ،

ماظدرادةم مأدؾقب مؼؾقف مايؼائؼ مادؿؾؼاء مأدؾقب مػق مواإلغاث ماظذطقر مظدى تػضقال
مؼدظـا ممما ماألخرى، ماظؿعؾؿ مبأداظقب معؼارغة ميفم اٌـففقة ماظؿشابف مغقاحل مأن سؾك

مع مأطـر ماظؾقث مسقـة ماظطالب معـ مواإلغاث ماظذطقر مسـد ماظؿعؾؿ مغقاحلمأداظقب ـ
 ماالخؿالف.
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 اؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء ؿمغري اجلـس ؾؾؿهؿوعة اؾمهرقلقة

عـماألداظقبماٌػضؾةمم(مأنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمالمؼعؿرب1ؼؿؾنيمعـماىدولم)
ملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتممثظدىماظطؾؾةماظذطقرموماإلغاث،مأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةمحق

ظإلغاثموػؿامضقؿؿانمتؼالنمسـمغصػماظدرجةمم2023ظؾذطقرموم2013ػؤالءميفمػذاماحملقر
اظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبؿشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدم

م(.1ظإلغاثمطؿامؼظفرهماىدول)م1013ظؾذطقرمو 3081أضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿة

ؾمهرقلقة : ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة ا 1جدول رؼم 
 حسب اجلـس يف ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم

اؾدرجة  حماور ادلؼقاس

اؾـفائقة ؾؽل 

 حمور

 االحنراف ادلعقاري ؿمودط اؾدرجات

 )ذؽور(

 .1ن=

 )إـاث(

 35ن=
 )إـاث( )ذؽور(

 2.83 3.18 5.53 5.63 11 أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة

 3.88 4.20 12.42 11.00 33 أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة

 1.34 1.26 1.44 2.00 7 ادملؼاء احلؼائق أدؾوب

 2.32 2.03 10.67 11.00 15 أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

(،محقثمملمزمؼؼماٌلؿقىماٌرتػعم81(مواىدولم)8ؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم)
يفمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمأيمراظبمأومراظؾة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةمذطقرم

محؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػضمبـلؾةمعؾققزةميفمػذاماألدؾقب.وإغاثمصؼدم

:  اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم ؾؾذؽور ؿن أػراد اؾعقـة  .جدول رؼم 
 اؾمهرقلقة

اؾـسلة  ادلسموى

 ادلكوقة

 احملور اؾرابع احملور اؾناؾث احملور اؾناـي احملور األول

 % ك)ذ( % ك)ذ( % ك)ذ( % ك)ذ(

 1974. 11 3 3 12.50 2 3 3 %74 > ؿرتػع

 31934 4 934. 1 31.25 5 34 5 %74-43 ؿمودط

 3 3 3974. 14 56.25 9 74 13 %43 < ؿـخػض

ؼعؿربمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـماألداظقبماٌػضؾةمغلؾقا،محقثمضدرمعؿقدطمم-
م م 88011اظدرجاتمبـ مو ماظذطقر مغصػ 81081سـد مضقؿؿنيمتؿفاوز ماإلغاثموػؿا مسـد

شريمأغفممتمتلفقؾمتػققمرػقػمم88011اظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مواظيتمتؼدرمبـم
مأداظقبم معـ ماحملقر ميفمػذا ماظضابطة مدفؾميفماظعقـة ظصاحلماإلغاثمسؾكمسؽسمعا
معؼارغةم ماظدرجات معؿقدط ميف مظؾذطقر مباظـلب ماذمػاضمحملقس مظقحظ مطؿا اظؿعؾؿ،

ؼؾامسؾكمغػسمعؿقدطماظدرجاتمهلذامباظعقـةماظضابطةميفمحنيمحاصظتماظطاظؾاتمتؼر
مباىدوظنيم) ماٌقضقة موتأتلماظـؿائج ماالدرتاتقفقاتماٌؼرتحة متطؾقؼ مبعد (م8احملقر
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راظبمم81(مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼمراظؾنيمعـمإصماظلماظذطقرمواٌؼدرمبـ81و)
مراظؾا مأربعة محؼؼت محني ميف ماٌرتػع مبـممتاٌلؿقى مضدرت مبـلؾة مغػلف اٌلؿقى

مغالحظمأنممخلةممم88081% معـمإصماظلماظعقـة،مطؿا ماٌـففقة يفمأدؾقبماظدرادة
راظؾةمم81يفمحنيمندمم%38012رؾؾةمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمبـم
م مبـ مضدرت مبـلؾة ماٌؿقدط مغػسماٌلؿقى معـمم%88011حؼؼـ ماظعقـة مأصراد مباضل أعا
 اظذطقرمواإلغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض.

: اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم  ؾإلـاث ؿن أػراد اؾعقـة  13ؼم جدول ر
 اؾمهرقلقة 

اظـلؾةمماٌلؿقى

ماٌؽقؼة

ماحملقرماظرابعماحملقرماظـاظثماحملقرماظـاغلماحملقرماألول

 %مك)إ( %مك)إ(م%مك)إ(م%مك)إ(

 50.00 17 0 0 11.76 4 3 1 %82 >معرتػع

 50.00 17 5.88 2 47.06 16 179.5 1 %82-21معؿقدط

 3 11 5913. 31 41.18 14 .1393 11 %21 <معـكػض

ماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبمم- مايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقر مأدؾقبمادؿؾؼاء ند
ماظؿفرؼؾقةم ماظعقـة مواإلغاثمأصراد مظدىماظذطقر مأصؾحمعـماألداظقبمشريماٌػضؾة اظؿعؾؿ

اظرتتقبموػلمضقؿمتؼؾمسـمغصػممسؾكم8088وم 1011حقثمبؾغمعؿقدطمدرجاتمػؤالءم
م مبـ مبادمرافمععقاريمضدر ماحملقر، مهلذا ماظـفائقة مظؾذطقرمم8011اظدرجة ماٌؿقدط سـ

م)م8088و ميفماىدوظنيمرضؿ مورد معا ماٌؤذر مػذا موؼؤطد مو)8ظإلغاث، (،محقثمملم81(
زمؼؼمأيمراظبمأومراظؾةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼميفمحنيمحؼؼم

معـمضؾؾماإلغاث. %88081ذطقرمو %83082اٌـكػضمعـمضؾؾماٌلؿقىم
ماٌؼقاسمم- معـ ماظرابع ماحملقر مؼؼقلف ماظذي ماٌلفؾة ماٌعاىة مأدؾقب مأن غالحظ

غصػماظدرجةماظـفائقةممؿتعدىمعؿقدطمدرجاتفمثأصؾحمعػضالمظدىماظطؾؾةماظذطقرمحق
م ماظؼقؿة ماحملقر،محقثمبؾغ مم88011هلذا مبـ سـمم1013وذظؽمبادمرافمععقاريمضدر
عـماظطؾؾةماٌلؿقىماٌرتػع،مم %11082(محقثمحؼؼم8اٌؿقدط،موؼؤطدمػذاماىدولم)

موظؽـم ماألدؾقبمعـمأداظقبماظؿعؾؿ يفمحنيممتمتلفقؾمتػضقؾمباظـلؾةمظإلغاثمهلذا
 1031بؿشؿتمسـماٌؿقدطمضدرمبـمم81018بـلؾةمأضؾمضؾقالمحقثمبؾغمعؿقدطمدراجؿفـم

م) ماىدول مذظؽ م81ؼؤطد مدفؾـ محقث مضدرتم(، مبـلؾة مواٌؿقدط ماٌرتػع اٌلؿقؼني
م0%21بـ

حملقدامبنيمتػضقؾماظذطقرمواإلغاثمماؼؿؾنيمعـماظـؿائجماظلابؼةمأغفمالمؼقجدمصرض
مأنم مألدؾقبمععنيمعـماألداظقبمعؼقاسممشقؽ،محقثموجدغا ماظضابطة ماظعقـة أصراد

مايؼا مأدؾقبمادؿؾؼاء مأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىماظذطقرمواإلغاثمػق ؼؾقفمم،ئؼأطـر
أدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعؼارغةمبأداظقبماظؿعؾؿماألخرى،ميفمحنيمظقحظتماظـؿقفةم

ماٌؿؿـؾة سدممحققدمتػضقؾماظذطقرمعـماظعقـةماظؿفرؼؾقةمسـماخؿقارماإلغاثميفممغػلفا
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حقثممتمتػضقؾمطالماىـلنيمألدؾقبنيمعـمأداظقبماظؿعؾؿ،مشريمأغفممتماظؿقصؾمإشمم
متػضقؾ مبني مبؿػضقؾمماخؿالفمجقػري معؼارغة ماظضابطة ماظعقـة معـ مواإلغاث اظذطقر

م ماظؿفرؼؾقة، ماظعقـة مواإلغاثمعـ مأدؾقبماٌعاىةممواظذطقر متػضقؾ مسـد ماألعر أدؿؼر
مأضؾمتػضقالمس مبدرجة ماٌـففقة مأدؾقبماظدرادة مؼؾقف مبشؽؾمعؾػتمظؾـظر ؿاماٌلفؾة

مأل معـطؼقا مؼؾدو مذلء مػذا ماظضابطة. ماظعقـة مأصراد ؼماظؼؾؾلمأسطكمنماظؿطؾقدفؾمسـد
تػضقالمألدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼمواظذيمؼؿطؾبميفمغظرغامادؿدساءمأدؾقبمعؾ يمسؾكم

ماظؿـظقؿمواٌـففقةموػقمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼمعـمأداظقبممشقؽ.م

 اؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء ؿمغري االـدؿاج

(موجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةمبنيماظطالبماىددم88ؼؿضحمعـماىدولمرضؿم)
م ماظطالب مو مجاغػلفؿ ماألوشم ماٌرحؾة مغفاؼة ماٌـففقةيف ماظدرادة مأدؾقبل ميف مععل،

واٌعاىةماٌلفؾة،مطؿامؼؿضحمأؼضامعـماىدولمسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم
ماىاععقة ماظدرادة معـ مدـة معرور موغػسماظطالبمبعد يفمأدؾقبممبنيماظطالبماىدد

ماٌعاىةماظعؿقؼة،موأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼ.

: اؾػروق بني اؾطالب يف بداقة اؾسـة اجلاؿعقة وـػس اؾطالب يف  11جدول رؼم 
 ـفاقة اؾسـة اجلاؿعقة يف أداؾقب اؾمعؾم

 بداقة اؾسـة اجلاؿعقة حماور ادلؼقاس

 134ن=

 ـفاقة اؾسـة اجلاؿعقة

 134ن=

  

 ؿسموى اؾدالؾة ؼقم ت

 ع ؿت ع ؿت

 1913 1913 933. 39.3 49.5 أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة
غري داؾة عـد ؿسموى 

3934 

   3934داؾة عـد ؿسموى  .393 3943 13974 3911 13943 أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة

 19.4 ..39 4933 39.7 4953 أدؾوب ادملؼاء احلؼائق
غري داؾة عـد ؿسموى 

3934 

  3934داؾة عـد ؿسموى  3941 39.4 4931 5914 3973 أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

 ؿـاؼشة اؾـمائج

م) ماىداول ميف مطؿا ماياظل ماظؾقث مغؿائج م2بقـت م1، مصرقمم(8، مؼقجد مال أغف
معـم مععني مألدؾقب ماظضابطة ماجملؿقسة معـ مواإلغاث ماظذطقر متػضقؾ مبني حملقس

اظعقـةمأداظقبمعؼقاسممشقؽ،محقثموجدغامأنمأطـرمأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىمأصرادم
معؼارغةم ماٌـففقة ماظدرادة مأدؾقب مؼؾقف مايؼائؼ مادؿؾؼاء مأدؾقب مػق مساعة اظضابطة

ماظـؿائجمغػل ماألخرى،مو مبأداظقبماظؿعؾؿ ماظؿفرؼؾقةمفا ماظعقـة مأصراد مسـد متمتلفقؾفا
مم.(81،م8،م1طؿامتؾقـفماىداولم)

مؿمضؾؾمبعـكمأنمعؿغريماىـسمالمؼؤثرمسؾكماخؿقارماظذطقرمواالغاثمألداظقبماظؿعؾ
ماظؿعؾقؿ، مادرتاتقفقة متطؾقؼ مؼؾنيموبعد معا مسـمموػذا معلؿؼؾ ماالدرتاتقفقة مأثر أن
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ماىـس مبنيماظعقـةم، مأدؾقبماظؿعؾؿ ماخؿقار ميف متغقري موجقد ماظؽشػمسـ ممت مأغف إال
اظضابطةمواظعقـةماظؿفرؼؾقة،مبغضماظـظرمسـمعؿغريماىـسمطؿامتؼدم،ماخؿارتماظعقـةم

فؾةمبشؽؾمعؾػتمظؾـظرمؼؾقفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةماظؿفرؼؾقةمأدؾقبماٌعاىةماٌل
مبدرجةمأضؾمتػضقالمسؿامدفؾمسـدمأصرادماظعقـةماظضابطة.م

،ميفمحنيمتؿعارضم(Harvy,1981)تؿؿاذكمػذهماظـؿقفةمععمغؿائجمدرادةمػاريفم
(ماظؾؿنيموجدتامصروضام8818(،موطذامععمدرادةمصطقؿم)8812ععمدرادةمجابرموأخرونم)

ماحلماإلغاث.مبنيماىـلنيمظص
ماالخؿالفميفم واٌدسقعةمقنمتطؾقؼماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمطرمبامميؽـمتػلريمػذا

مس ماٌادة مبـقة متدرؼسمعػاػقؿ ميف ماإلغاثبـشاراتماٌكؿرب معـ مؾكمجمؿقساتمصغرية
متػضقؾمطالماىـلنيميفماظعقـةم مأعا مواظؿـاصس. ماإلضؾال ماىـلنيمسؾك متدصع واظذطقر

مألدؾق مذظؽمباظضابطة مؼرجع مصؼد مايؼائؼ مادؿؾؼاء موأدؾقب ماٌـففقة إشممماظدرادة
ايػظممكترطقزماٌـفجماظدرادلموررقماظؿدرؼسمواظؿؼقؼؿمميفماٌرحؾةمعامضؾؾماىاععةمسؾ

ماأل مجعؾ ممما مأدادقةمواالدؿذطار، مرطقزة مواظذطقر ماإلغاث معـ مطؾ مظدى دؾقبني
مظؾؿقصقؾ.م

متػضقؾمطالماىـلنيميفماظعقـةماظؿفرؼؾق ةمألدؾقبماظدرادةماٌلفؾةموأدؾقبمأعا
اظدرادةماٌـففقةمضدمؼؽقنمعردهمظؿأثريماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمواظيتمتعؿؿدمسؾكمبعضم
اظـؿاذجماظؾـائقةماظؼائؿةمسؾكماظؿعؾؿمذيماٌعـكمواظيتمضؿـامبؿطؾقؼفامعـؾمخرائطماٌػاػقؿم

شاراتماٌكؿرب.مواٌشابفاتمواالدؿؽشافماٌقجفموشريهميفمأسؿالموغم Vومخرائطماظـ
ماظذطقرم مسـد ماٌػضؾة،مواٌكؿارة ميفمأداظقبماظؿعؾؿ مسؾكمأنمغقاحلماظؿشابف مؼدظـا مما
مؼع يم مأطربمعـمغقاحلماالخؿالفممما موبعدؼا ماظؾقثمضؾؾقا واإلغاثمعـمرالبمسقـة

مهؼؼماظػرضقةماألوشممعـمصرضقاتماظؾقث.
طقعمإصمالمغؿائففام(مواظيتمغلؿ8،م3،م1،م8بقـتماظـؿائجماٌدوغةميفماىداولم)

م(ماظؿاظل:81يفماىدولم)

: ؼقم ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة وؼقم )ت( ؼلؾقا وبعدقا يف  13جدول 
 أداؾقب اؾمعؾم

 حماور ادلؼقاس

اؾدرجة 

اؾـفائقة 

 ؾؽل حمور

 االحنراف ادلعقاري ؿمودط اؾدرجات

 ت

ؿسموى 

 اؾدالؾة

3934 

 ؼلؾقا

 134ن=

 بعدقا 

 43ن=

 بعدقا ؼلؾقا

 غري داؾة 1933 3911 3933 4941 49.5 11 احملور األول

 داؾة 3933 ..39 3911 13941 13943 33 احملور اؾناـي

 داؾة 15934 1935 39.7 1955 4953 7 اؾناؾث احملور

 داؾة  .119 ..19 5914 13915 3973 15 احملور اؾرابع

م
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بنيمعؿقدطاتمدرجاتماظطؾؾةمضؾؾقامم1012 ػـاكمصروقمداظةمإحصائقامسـدمعلؿقى
محماور مثالثة ميف ماٌـففقةم وبعدؼا ماظدرادة مأدؾقب موػل ماظؿعؾؿ مأداظقب معؼقاس عـ

ماٌلفؾةموأدؾقبمادؿؾؼاء موأدؾقبماٌعاىة ماظؾعدي،محقثممايؼائؼ ظصاحلماظؿطؾقؼ
ماظذيمؼع يمأنم ماألعر ماىدوظقة، ماظؼقؿة معـ مأطرب ماحمللقبة م)ت( مضقؿ طاغتمصمقع

قفقةماٌؼرتحةموماٌصؿؿةموصؼمأسؿالموغشاراتماٌكؿربمهلامتأثريميفمتغقريمأوماالدرتات
تصقؼبمماظطؾؾةمألداظقبماظؿعؾؿماٌػضؾةمظدؼفؿمأثـاءمصفؿموتطؾقؼمعػاػقؿمتؿعؾؼمبؾـقةم
اٌادة،موطانمأسؾكمتأثريمظالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمسؾكمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼ،متالهم

أدؾقبماظدرادةماٌـففقة،ميفمحنيمملمؼظفرمأيمتأثريمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾة،مثؿم
متـاضضماظػرضماظـاغلمعـمصروضم ماظعاعة ماظعؿقؼة،مواظـؿقفة دالميفمأدؾقبماٌعاىة

ماظؼقاسماظؾعدي.اظؾقث،موضؾقلماظػرضماٌقجفمظصاحلم
مػـاكمصروضم مماأيمأغف مسـد مإحصائقة بنيمعؿقدطمدرجاتمرؾؾةمم1012ذاتمدالظة

م موبعدؼا مضؾؾقا مبأنماظعقـة ماظـؿقفة متؾؽ متػلري موميؽـ ماظؿعؾؿ، مأداظقب معؼقاس يف
يفمتصقؼبمأداظقبماظؿعؾؿمؼعزىمذظؽمإشمممقةماٌصؿؿةمطانمهلامتأثريمإرمابلاالدرتاتقف

اسؿؿادػاميفمجزءمعـمأجزائفامسؾكمعـحمصرصمطؾريةمظؾطؾؾةمظالدؿؽشافماٌقجفمدونم
فمسؾكماظـشاطماخؿقارمتدخؾماٌشرفميفمصرضمررائؼمحمددة،ماألعرماظذيمؼؿقحمظؾؿشر

أغشطةمتعؾقؿموتعؾؿمخاللماظؿدرؼسمؼؽقنمعـمذأغفامتدرؼبمػؤالءماظطؾؾةمسؾكممماردةم
(مأنمعؿغريماالغدعاجمالمؼؤثرمسؾكماخؿقارم88بقـتمغؿائجماىدولم)ظؼدمأداظقبمجدؼدة.م

أداظقبماظؿعؾؿممحبقثمبؼقتماألداظقبماٌػضؾة،موشريماٌػضؾةمػلمغػلفامسـدمأصرادم
مقثميفمبداؼةموغفاؼةماظلـةماىاععقة،مأيمأنماظػرضماألخريمملمؼؿقؼؼ.سقـةماظؾ

مععمدراداتمبقيتم) معا مإشممحد ماظـؿقفة مدرادةمBeaty, 1978ختؿؾػمػذه (،مو
صقفامإشممما(،ماظيتمأذاروWatkins et Alم1986 , )مموأخرونممز(،مواتؽـ8818جابرم)

االمأغفمودرماإلذارةمماظؿعؾقؿل،عؾؿمععماظؿؼدمميفماظلؾؿموجقدماخؿالفميفمأداظقبماظؿ
ماظيتمطاغتمشريمعػضؾة.مم معؿقدطمدرجاتماحملاور ميفمضقؿ إشممحدوثمتغقريمرػقػم
ماٌرحؾةم مسـ ماظـاغقؼة ماٌرحؾة ميف ماظدرادة معؿطؾؾات مالخؿالف معؤذرا ماسؿؾاره ميؽـ
اىاععقة،موظعؾمهلذهماظـؿقفةمعامؼربرػا،مصفؤالءماظطالبماىددمؼؾؿقؼقنمألولمعرةم

مععف،ممبـظام ماظؿعاعؾ موطقػقة معؽقغاتف مادؿقعاب معـفؿ مؼؿطؾب مجدؼد مسال تعؾقؿل
مطؾريا مجفدا مؼؾذظقن مصإغفؿ مععف،موباظؿاظل مواظؿعاعؾ ماظـظام مػذا مإشمممٌعرصة باإلضاصة

ايؿاسماظذيمؼؽقنمظدؼفؿميفمبداؼةماظدرادةماىاععقةمواظرشؾةميفمهؼقؼماظؽـريمعـم
ماألػدافمغؿقفةمظدخقهلؿماىاععة.

مبـؿائجمإنمعؼار ماظدرادة مغؿائجمػذه ماظيتمدؾؼمذطرػاغة واظيتمماظدراداتماظلابؼة
موػؾؿزعانم مظرباون مدمقػا مواالواه ماظدرادة مسادات مسؾك مععظؿفا رطز
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(Brown & Holtsman,1956)ماظدرادةم متؿؾـاه ماظذي ماٌؼقاس مالخؿالف موذظؽ ،
ربعة،مأيماياظقةموػقمعؼقاسممشقؽ،مواظذيمؼعؿؿدمسؾكمأداظقبماظؿعؾؿممبقاورهماأل

اخؿالفماألداةماٌلؿكدعةميفمػذهماظدرادةمسـماألدواتماظيتمادؿكدعتميفماظدراداتم
م مسؾكمبقؽاتمخمؿؾػةميفمعـاػففا مغؿائففا أغفممإالماظرتبقؼة.اظلابؼة،مالمؼع يمتعؿقؿ

ميؽـماالدؿشفادمبـؿائجماظدراداتماظلابؼةمسؾكمدؾقؾماظؿأطدمعـمعدىمعلاؼرةمغؿائجم
مظـؿائجمتؾؽماظدرادات،مودـقاولمتػلريماظـؿائجمعـم اظؾقثماياظلمععماًطماظعام
مباىزائرم مظألداتذة ماظعؾقا مباٌدردة مجاععل ماألوشم ماٌرحؾة مظطؾؾة ماظعام ماظقاضع عـطؾؼ

ػاميفمعرحؾةماظؿعؾقؿماظـاغقيمواٌرحؾةماألوشمماظيتمساؼشقؾؿقةمواظظروفماظؿعؾقؿقةمواظؿع
 عـماظؿعؾقؿماىاععل.

 اخلامتة

تؿػؼمغؿائجماظدرادةماياظقةمععماظدراداتماظلابؼةميفمأنماظطؾؾةمسـدعامؼـؿؼؾقنمعـم
ميفم مطـريا متـػعفؿ مال مضد مأداظقبمتعؾؿ مؼـؼؾقن ماىاععقة ماظدرادة مإشم ماظـاغقؼة اظدرادة

مصإغفمميؽـمتصققحموهقؼرمادرتاتقفقاتماظطؾؾةماظؿعؾؿقةممبامعلارػؿم اىاععل،مظذا
مؼػقدػؿميفمجمابفةماظؽؿماهلائؾمعـماألحداثمواٌعؾقعاتماٌعرصقةميفماٌلؿقىماىاععل.
إنمهقؼرموتغقريمادرتاتقفقاتماظؿعؾؿماٌؽؿلؾةمظدىماظطاظبمتعؿربممبـابةماظـرباسم

ميف مؼؾدع ماظدربمورمعؾف مظف مؼـري مواٌعارفماظيتمؼؿؾؼاػاماظذي مايؼائؼ معع ماظؿعاعؾ
مبادؿؿرار،مأعامإذامتركمظـػلفمصإنمعردودهموإنازهمؼـكػضمالمحماظة.

ماظطؾؾةمميؽـمأنمتؿغريمبأداظقبم أزفرتماظـؿائجمأنمأداظقبماظؿعؾؿماظيتمؼػضؾفا
مالم موتعؾؿ متعؾقؿ مادرتاتقفقات ماخؿقار مسـد ماٌدردة ماٌادة مرؾقعة معع متـلفؿ تعؾؿ

ماظػائدةمتؿعار مصؿقؼقؼ مععني، متعؾقؿل معـفج ميف ماحملددة مواظغاؼات ماألػداف ضمعع
مأنماظعؿؾمسؾكمتعقؼدمقؿقةمؼؿأثرمبأداظقبمتعؾؿماظطؾؾة،ماٌرجقةمعـماٌقاضػماظؿعؾ طؿا

اظطؾؾةميفماخؿقارمأدؾقبمععنيمعـمأداظقبماظؿعؾؿماظعدؼدةممبامؼؿؿاذكمععمرؾقعةماٌادةم
متؼارعميفمحدودػ امجمؿقسةمععارفمخمؿؾػةمعـؾمعقضقعماظؽقؿقاءماٌدردةمخاصةمإذا

ماٌقاضػماظؿعؾقؿقةم موتفقؽة متـظقؿ ماظطاظبمسؾك مصفلمتلاسد ماظدرادة، محمقر اظؾـققؼة
ماظؾقؽةم ميف ماظطؾؾة مإدعاج معـ ماالدؿػادة مأن مطؿا مممؽـة. مادؿػادة ماضصك مهؼؼ بطرؼؼة

ؿعؾقؿقةماظيتمتؽػؾماىاععقة،موعراساةمعققهلؿماواهماٌادةمضدمتلاسدميفمتفقؽةماظؾقؽةماظ
مهلؿماظـؿاء،موضدمتلاسدمسؾكمتؼؾقؾماظػاضدميفماظؿعؾؿ،موخاصةميفمجمالماظعؾقم.
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