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*

ؿؼدؿة

إنم سدممضدرةماٌدارسمسؾكمهؼقؼمأػداصفاماظؿعؾقؿقةمضدمالمؼعقدمدائؿامإشمماظقدائؾم
أوماظرباعجمبؼدرمعامؼعقدمإشممسفزميفمتفقؽةمأداظقبماظؿعؾؿماٌـادؾة.مإنماظؿدرؼسماىقدم
ؼؿضؿـمتعقؼدماظطالبمسؾكمطقػقةماالدؿػادةمعـماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمبأغػلفؿ،موؼؿعؾؿقنم
أؼضا مطقػ مؼلؿـريون مدواصع مأغػلفؿ ،موطقػ مؼصؾققن معؿعؾؿني مؼـظؿقن مأغػلفؿم
بأغػلفؿ،مظذامصإنمرؾقعةماظؿدرؼسموزروصفميفمعراحؾمعامضؾؾماىاععةموألدؾابمسدؼدةم
وعؾماظطالبمؼؽؿلؾقنمأداظقبمتعؾؿمععقـة.م م
تعد مػذه ماألداظقب معـ ماألدؾاب ماظرئقلة مٌا مؼالحظ مسؾك ماظؿالعقذ معـ مضعػ ميفم
ادؿقعاب معا مؼؼدم مهلؿ معـ مععارف ،موعـ مصؿقر ميف ماطؿلاب ماٌفارات ماٌكؿؾػة ،مطؿامم
ؼؤثرمعامدؾؼمسؾكمعردودماظؿالعقذمسـدماغؿؼاهلؿمإشمماٌلؿقىماىاععل،مومػقمعامداسد،م
حلبمغظرتـامإشممزؼادةميفمزاػرتلماظردقبموماظؿلربماظدرادلميفماظلـقاتماألوشممعـم
اظؿعؾقؿماىاععلمومخاصةميفماظػروعماظعؾؿقةم .م
إنماظغاؼةمع ـمػذهماظدرادةمػقماظؿعرفمسؾكمأغقاعمأداظقبماظؿعؾؿماظيتمتقزػفامصؽةم
خاصةمعـمرؾؾةماٌرحؾةماألوشممعـماظؿعؾقؿماىاععلم ،مومطذاماظؽشػمسـمعدىمتأثريم
تطؾقؼمادرتاتقفقةمتعؾقؿمعصؿؿةمعـمررفمػقؽةمتدرؼسمعادةماظؽقؿقاءمباٌدردةماظعؾقام
ظألداتذةمباظؼؾةمسؾكمتغقريمأداظقبمتعؾؿمصؽةماظؾقثم .م
متؤطد مبعض ماألحباث معـفا م)(Pintrich, P.R & Al,1993ممممممممممم
و( (Thijs, G.D & Berg, E.V 1995موم)سقارػ،موأخرون،م8811م(،موم)زؼدان،م
8881م(،مو)عاػر،موأخرون،م1118م( ،مو) (Snowman, J 1986مسؾكموجقدمسالضةم
بنيمأداظقبماظؿعؾؿموادرتاتقفقاتماظؿعؾقؿ،محقثممتـؾمأداظقبماظؿعؾؿمأػؿماظعقاعؾم
* اٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباظؼؾة،ماىزائر.
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تأثرياميفماإلدرتاتقفقاتماظؼائؿةمسؾكماٌعاىاتماظؾـائقة ،مظذامزماول ماظؾقثماياظلم
انمؼؼدممإضاصةمتؿؿـؾميفمدرادةمادؿؼصاءماظعالضةماظعؽلقةمواظيتمتؿؿـؾميفمدرادةمعدىم
تأثري م ادرتاتقفقة متعؾقؿ معؼرتحة معدسقعة مبـشارات مخمؿربؼة مسؾك مأداظقب متعؾؿم
اظطالبميفمخمؿربمتعؾقؿماظؽقؿقاءماظؾـققؼة.م م
تؽؿـمأػؿقةمػذاماظؾقثميفمعقضقسفماٌؿؿـؾميفمتعؾقؿمومتعؾؿماظعؾقم،موميفمضقاسم
اظعؿؾقاتماٌعرصقةماٌرتؾطةمبأداظقبماظؿعؾؿ،موذظؽمبغرضماخؿقارمادرتاتقفقةمغاجعةم
متؽـمأصرادمسقـةماظؾقثمعـمتؾ يمأداظقبمتعؾؿمتؿؿاذكمععمرؾقعةماٌادةماٌدردة،مطؿام
تربزمػذهماألػؿقةمأطـرميفمجمؿؿعماظؾقثماٌؿؿـؾميفمرالبماظلـةماألوشممعـماظؿعؾقؿم
اىاععلميفمختصصاتماظعؾقممباٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباىزائر،ماٌقجفنيمظؿدرؼسم
اظعؾقممباٌرحؾؿنيماٌؿقدطةمواظـاغقؼة .م
تؿـاول مػذه ماظدرادة مجماال ،ممل متؿطرق مإظقف ماظؾققث مواظدرادات ماظلابؼة مبشؽؾم
وايفمسؾكمحدمسؾؿمصرؼؼماظؾقث،مػقمادؿؼصاءماظؿأثريماٌؿؾادلمبنيمادرتاتقفقةمتعؾقؿموم
تعؾؿمعػاػقؿميفماظعؾقم،مومتعؿؿدماظدرادةمسؾكمبعضمعؾادئماظـظرؼةماظؾـائقةمعدسقعةم
بأسؿالموغشاراتماٌكؿرب .11تؽقنماظغاؼةمعـفامػقماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿماظذيمؼلؿعانمصقفم
جبؿقعمأسؿالماظػؽرموايسمظدرادةمزقاػرمأومسؿؾقاتمرؾقعقةمأوماصطـاسقةمميؽـمأنم
ؼؼقممبفاماٌعؾؿمواٌؿعؾؿ،مأومتعرضمسؾكمذؽؾمخمططاتمأومصقرمأومأصالممأومتعرضم
بايادقب.مأعاماٌػاػقؿماظؽقؿقائقةماٌؿضؿـةميفمسـقانماظدرادةمصقؼصدمبفامعامؼؿؽقنم
ظدىماظطالبمعـمأبـقةمذػـقةمغؿقفةمإدراطفؿمظؾؿعاغلمواظصقرموايؼائؼمذات ماظصؾةم
باظظقاػرمواألحداثماظطؾقعقةماظيتمختضعميفمتػلريػامظؾـظرؼاتماظػقزؼائقةمواظؽقؿقائقةم
اٌكؿؾػةم(تقس،موأخرون،م1112م) .م
هاولمػذهماظدرادةمأنموقبمسؾكماألدؽؾةماظؿاظقة:م م
 عامأداظقبماظؿعؾؿماظيتمؼػضؾفامأصرادمسقـةماظدرادة؟ م
 ػؾمتقجدمصروقميفمأداظقبماظؿعؾؿمبنيماظطالبماظذطقرمواإلغاث؟ م
 عامعدى متأثريمادرتاتقفقةماظؿعؾقؿماٌؼرتحةمسؾك متغقري ماظطؾؾةمألداظقبم
تعؾؿفؿ؟ م
 عامعدى متأثريمادرتاتقفقةماظؿعؾقؿماٌؼرتحةمسؾك متغقري ماظطؾؾةمألداظقبم
تعؾؿفؿمحلبماىـس؟
 عامتأثريماالغدعاجمسؾكمتغقريماظطالبمألداظقبمتعؾؿفؿ؟
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ومتـطؾؼمعـماالصرتاضاتماظؿاظقة:م م




غقاحل ماظؿشابف ميف مأداظقب ماظؿعؾؿ مسـد ماظذطقر مواإلغاث معـ مرالب مسقـةم
اظؾقثمضؾؾقاموبعدؼامأطربمعـمغقاحلماالخؿالف .م
ظقلت مػـاك مصروق مذات مدالظة مإحصائقة مسـد معلؿقى م 1012مبني معؿقدطم
درجاتمرؾؾةماظعقـةمضؾؾقاموبعدؼاميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ .م
غقاحل ماظؿشابف ميف مأداظقب ماظؿعؾؿ مبني مرالب مغػس ماظعقـة مبعد معرور مدـةم
طاعؾةمأضؾمعـمغقاحلماالخؿالف .م

عقـة اؾدرادة
اخؿريتمسقـةماظدرادةماياظقةمبطرؼؼةمسشقائقةمعـماظطؾؾةمواظطاظؾاتماظقاصدؼـمإشمم
اٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباىزائرمصرعماظعؾقم،محقثمطانمضقاعفام 812مراظبموراظؾة،م
وضدمضلؿتماظعقـةمإشممجمؿقسؿني :م
اجملؿقسةماألوشم:مضابطة،مضقاعفام 832م( 81مراظب،مو 18مراظؾة)مدردتمبطرؼؼةم
سادؼةمأيمدونمتطؾقؼماالدرتاتقفقةماٌصؿؿة .م
اجملؿقسة ماظـاغقة :مورؼؾقة ،مضقاعفا م 21م( 81مراظب ،مو38راظؾة) ،مدردتموصؼم
االدرتاتقفقةماٌصؿؿةماٌدسقعةمبـشاراتماٌكؿرب .م

ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم ؾشؿقك
متماخؿقارمػذاماٌؼقاسميفماظؾقثمظعدةماسؿؾاراتمعـمأػؿفامأغفمؼؼقسمأربعةمحماورم
عـ مأداظقب ماظؿعؾؿ مػل مأدؾقب ماظؿعؾؿ ماٌؾ ي مسؾك ماٌعاىة ماظعؿقؼة معؼابؾ ماٌعاىةم
اظلطققة،مومأد ؾقبماظؿعؾؿماٌؾ يمسؾكماظدرادةماٌـففقةماٌـظؿةمعؼابؾمسدمماظؿـظقؿ،م
وأدؾقب مادؿؾؼاء مايؼائؼ مواٌعؾقعات ميف معؼابؾ مسدم مادؿؾؼائفا ،موأدؾقب ماٌعاىةم
اٌلفؾةمعؼابؾماٌعاىةماٌقجزة،مومضدممتمتطؾقؼمػذاماٌؼقاسميفمبقؽاتمسربقةمسدؼدةم
ضاعت مبؿعرؼؾف موأضؾؿؿف م(عاػر ،موأخرون ،م1118م) .مؼؿؽقن مػذا ماٌؼقاس معـ ماثـنيم
ودؿني مسؾارة مأعام مطؾ معـفا مبدؼالن ماخؿقارؼان مزمددان مأدؾقب ماظؿعؾؿ ماٌػضؾ مظدىم
اظػرد (ؼـطؾؼ،مالمؼـطؾؼ).

دؾقل األدماذ
أدرجـاميفمػذاماظدظقؾمخطقاتمتـػقذماالدرتاتقفقةماٌعؿؿدة،محلبمرؾقعةماٌقضقعم
اٌدرسمطلمؼلرتذدمبفاماألدؿاذميفمإسدادمأدظةمؼلؿؿدمعـفامعؼرتحاتمضدمتػقدهميفم
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تـػقذ مخطقات ماالدرتاتقفقة ،محقث مؼشؿؾ مػذا ماظدظقؾ ميف مصقرتف ماظـفائقة مسؾكم
عاؼؾل:
 عؼدعة متشؿؾ مأػداف مطؾ مغشاط معع متقضقح مأػؿقة موخطقات ماالدرتاتقفقةم
اٌالئؿةمظؽؾ مغشاط ،مواظيت متؼقم مسؾك مثالثةمحماورمرئقلقةمػل معفام ماظؿعؾؿ،م
واىؿاسةماٌؿعاوغة،مواٌشارطة .م
 ضقابطمادؿكدامماالدرتاتقفقةمعقجفةمظألدؿاذ.
 اظقدائؾماظؿعؾقؿقةمعؿؿـؾةميفمذطرماٌقادماظؽقؿقائقةماظالزعة،مواآلغقةماظزجاجقة،م
ويفمأصالممذاتمسالضةمباٌقضقع،مسرضمصقر،مومجداولموشريػا.
 اًطقاتماظؿػصقؾقةمظؾؿدرؼسمبادؿكدامماالدرتاتقفقةماٌعؿؿدة،مععمتركمجمالم
ؼؿقحمظألدؿاذماخؿقارمعامؼـادؾفمعـمأغشطةماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿموعامؼـادبمرالبف.
 أداظقبمتؼقؼؿمصعاظقةمطؾمادرتاتقفقة،مععمهدؼدمأدواتماظؼقاس،موبقانمعدىم
تأثريػامسؾكمأداظقبماظؿعؾؿمظدىمأصرادمسقـةماظؾقث.
ومضدمروسلميفمصقاشةموسرضمأجزاءماظدظقؾماظؾلارةمواظقضقح .م

دؾقل اؾطاؾب
متمإسدادمدظقؾماظطاظبمومػقموثقؼةمسؿؾمؼلؿؾؿفاماظطاظبمأدؾقعمأومأدؾقسنيمضؾؾم
عقسدمحصةماظـشاطمومػقمؼشؿؿؾمسؾكمضلؿنيمسمؿصمطؾمضلؿمبؿقضقحماٌفامماٌطؾقبةم
عـفمإلنازمأيمغشاطم.ؼشؿؿؾماظؼلؿماألولمسؾكماألػدافماًاصةماظقاجبمهؼقؼفا،م
وؼقضحماظطرائؼماظعؿؾقةمععمهدؼدماٌقادماظؽقؿقائقةماظالزعةمإلنازماظعؿؾ،مطؿامتشؿؿؾم
بعضماظؿلاؤالتمواالدؿػلاراتماظيتمؼؿعنيمسؾكماظطاظبماإلجابةمسـفامإعامذػقؼامأوم
طؿابقا .مأعا ماظؼلؿ ماظـاغل مصقشؿؿؾ ماألػداف ماظعاعة ماٌؿـاشؿة معع ماألػداف ماًاصةم
اٌذطقرةميفماظؼلؿ ماألول،مواظيتمػل محمقرمخطةماالدرتاتقفقةمطل متؿقؼؼمطؿعارفم
وعفاراتمسـدماٌؿعؾؿ.

وصف االدرتاتقهقة ادلعمؿدة
وصرت مأسؿال موغشارات ماٌكؿرب ،موػل معـ مأداظقب متعؾقؿ ماظؽقؿقاء مظطؾؾة ماظلـةم
األوشممباٌدردةماظعؾقامظألداتذةمباىزائر،ماظظروفماٌالئؿةمالخؿقارمادرتاتقفقةممتؽـم
اٌؿعؾؿمعـمهؼقؼمشاؼؿنيماألوشممهؼقؼماظؿعؾؿمعـمخاللمإثراءمبـقؿفماٌعرصقةممبػاػقؿم
طقؿقائقة مدؾقؿة ،مواظـاغقة متزوؼده مبأداظقب مضصد مواوز مصعقبات ماظؿعؾؿ مسـ مررؼؼم
تعؾؿفمطقػمؼؿعؾؿ،مواخؿقارمعامرمبمتعؾؿف.م م
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إن ماالدرتاتقفقة ماظيت مغطؾؼفا ميف مسؿؾـا متعؿؿد مسؾك مثالثة مسـاصر مػل ،ماٌفامم
واىؿاساتماٌؿعاوغةموماٌشارطة،مصاٌفاممتؿضؿـمعشؽؾةموعؾماظطؾؾةمؼلؿشعرونمبفا،م
ثؿمؼؾلمذظؽمحبثماظطؾؾةمسـمحؾقلمهلذهماٌشؽؾةمعـمخاللمجمؿقساتمسؿؾمصغرية،م
وسمؿؿؿماظؿعؾؿممبشارطةماجملؿقساتمبعضفاماظؾعضميفمعـاضشةمعاممتماظؿقصؾمإظقف.
دـقاولمصقؿامؼؾلموصػموهؾقؾمعؽقغاتماالدرتاتقفقةماٌؼرتحة :م
 عفام ماظؿعؾؿ :مأن معـ ماظشروط ماألدادقة مإلناح معفام ماظؿعؾؿ متقصر مسـاصرم
أدادقة موػل موجقد معلأظة مأو معشؽؾة مععقـة متدصع ماظطاظب مظؾؾقث مواظؿؼصل ،مطؿام
هـفؿ مسؾك ماختاذ ماظؼرارات موإرماد مررق مظؾقؾ موتشفقعفؿ مسؾك ماٌـاضشة موررحم
األدؽؾة ،معلؿكدعني مأداظقؾفؿ ماظؾقـقة ماًاصة ماغطالضا معـ معفاراتفؿ موععؾقعاتفؿم
اظؼؾؾقة .م
 اىؿاسةماٌؿعاوغة :ؼؼلؿماظطؾؾةمظعدةمجمؿقساتمتضؿمطؾمجمؿقسةمراظؾنيمأوم
ثالثة ،مؼعؿؾ مأصراد مطؾ مجمؿقسة مسؾك ماظؿكطقط ميؾ ماٌشؽؾة موتـػقذ مايؾ ،مورؾؼام
هلذهماالدرتاتقفقةمصاٌعؾؿمظقسمعـعزالمسـماٌشارطةماىؿاسقةمبؾمأغفمسضقميفمطؾم
جمؿقسةمعـمخاللمعرورهمسؾكمطؾمعـفاميثماظطؾؾةمسؾكماالدؿؽشافماٌقجف،مشريم
أغفمالمميارس مػـامدورمعقزعماٌعرصةموالمدورمايؽؿماظذيمؼؼقلمػذهمصؽرةمخطأموتؾؽم
اظػؽرةمصقققةموإمنامؼقجفمبعضماجملؿقساتمأحقاغامإشممإسادةماظؿػؽريموهؾقؾمعام
تقصؾقامإظقف .م
 اٌشارطة :مميـؾ مػذا ماٌؽقن ماٌرحؾة ماألخرية معـ معراحؾ ماظؿدرؼس مبفذهم
االدرتاتقفقة ،محقث مؼعرض مرؾؾة مطؾ مجمؿقسة محؾقهلؿ ماٌؼرتحة موأداظقؾفؿم
اٌلؿك دعةمسؾكمبؼقةماجملؿقساتمظؿؾادهلامواالدؿػادةمعـفا.مغظرامالحؿؿاظقةمحدوثم
اخؿالفمبنيماجملؿقساتمحقلمتؾؽمايؾقلمواألداظقب،مؼـشطماٌشرفمػذهماٌرحؾةم
حبثماظطؾؾةمسؾكماٌشارطةميفماٌـاضشاتمبإبداءماآلراءموررحماألدؽؾةمظؾقصقلمإشممغقعم
عـماالتػاقمحقلمسدؼدمعـماٌلائؾمواظؼضاؼا.م
تؿشابفماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمععمطـريمعـماالدرتاتقفقاتماظيتمتلؿؼلمأصؽارػام
عـمأصؽارماظـظرؼةماظؾـائقةمسـدمجانمبقاجقفم) (J.Piagetميفمجمالماظؿعؾؿمواظؿدرؼس،م
وعـ مأصؽار مغظرؼة ماظؿعؾؿ مذي ماٌعـك مألوزوبؾ م) .(Ausubelمغذطر معـ مبنيم
االدرتاتقفقات ماظلابؼة مادرتاتقفقة مدورة ماظؿعؾؿ مومنقذج ماظؿقؾقؾ ماظؾـائل مواظـؿقذجم
اإلغلاغلمظـقصاك.مإنمادرتاتقفقةمدورةماظؿعؾؿمتلريمموصؼمثالثةمعراحؾمأدادقةمػلم
عرحؾةماالدؿؽشافموعرحؾةماإلبداعماٌػاػقؿلموعرحؾةماالتلاعماٌػاػقؿل.م م
أعامادرتاتقفقةممنقذجماظؿقؾقؾ ماظؾـائلمسـدمأبؾؿقنمصفلمتعؿؿدمسؾكمصرزماألصؽارم
اظيتمحبقزةماٌؿعؾؿموععاىةماٌعؾقعاتمواظؾقث،مسـفامطؿامالمتفؿؾماظلقاقماجملؿؿعلم
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اٌؿؿـؾ ميف ماٌـاضشات ماىؿاسقة .ماٌؿؿقص ميف ماٌرتؽزات موإلدفاعات ماظيت مأرداػام
غقصاك ميف ممنقذجف ماإلغلاغل[ ،]1ممتـؾت ميف مثالثة مغؼاط مغرى مأغفا مال متؿعارض مععم
عرتؽزاتماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةموػل :م
اظـظرمإشمماألصرادمسؾكمأغفؿمصـاعمظؾؿعـك .ماظغرضمعـماظؿعؾقؿمػقمبـاءماٌعـكممبشارطةماٌؿعؾؿني .مسؿؾقةماالذرتاكميفمبـاءماٌعـكمميؽـمتقلريػاميفمزؾماظؿػاسؾمععمععؾؿنيمعؤػؾني .مم ؼؿؿماظؿكطقطماظلـقيمألسؿالموغشاراتماٌكؿربمباخؿقارماٌقضقساتموإسدادمخطةم
ذاعؾة مإلناز ماظعؿؾ موذظؽ مبعؼد مظؼاءات ميف مبداؼة ماظلـة ماظدرادقة مو مظؼاءات مدورؼةم
تـلقؼقة مخالل ماظلـة ماظدرادقة مزمضرػا ماألداتذة ماٌؤررون مهت مإذراف مأدؿاذم
عـلؼ،مطؿامؼؿؿمخاللمػذهماظؾؼاءاتماخؿقار،موتؼقؼؿماالدرتاتقفقة .م
متعؿؿدمػذهماالدرتاتقفقةمسؾكمررائؼمعؿعددةمؼؿقاصؼماخؿقارػامععمرؾقعةماٌقضقع،م
واظـشارات ،مواألسؿال ماٌدردة ماظيت مهلا مسالضة معؾاذرة مبػرع مبـقة ماٌادة ،موعـم
اٌقضقساتماظرئقلةمغذطر:ماظؿصـقػماظؽقؿقائلمظؾؿقاد،مواظؽؿؾةماٌؽاصؽة،موماحملاظقؾم
وررائؼمهضريػا،موعقضقعماظربطماظؽقؿقائل،مومزمددمظؽؾمعقضقعمحصؿنيمإشممثالثةم
حصصممبعدلمداسؿنيمأدؾقسقا،مؼؤررمعـمررفمأدؿاذؼـمحبضقرمسقنمخمربيماظذيم
ضلؿماظطؾؾةمإشممأصقاجمالمؼؿفاوزمطؾمعـفام12مراظب.م م
ؼـؿ ظؿمرؾؾةماظػقجماظقاحدميفمجمؿقساتمصغريةمعـمراظؾنيمإشممثالثةمرؾؾةمحلبم
غقعماظـشاط،مطؾمراظبمعؾزممباصطقابمطرادةمخاصةمبـشاراتماٌكؿربمعؽؿقبمسؾقفم
صمقعماٌعؾقعاتماًاصةمبفم(االدؿمواظؾؼبمورضؿماظػقجمواجملؿقسة،)...مؼؽؿب مسؾكم
صػقؿفماألوشممسؼدماتػاقمزمددمصقفمضقابطماظعؿؾمباٌكؿربمممضلمعـمررفماظطاظب.م
ؼقجد مباٌكؿرب مبطاضة متؼقؼؿ مظؽؾ مراظب مبفا مصقرتف موجزء مؼؿعؾؼ ممبعؾقعات مخاصةم
باظطاظ ب ،موادؿ ماألدؿاذ ماظذي مؼؤرره .متـػذ مسـاصر ماالدرتاتقفقة ماٌدسقعة مبـشاراتم
اٌكؿربموصؼمعاؼؾل :م
 ؼلؿؾؿماظطاظبموثقؼةماظعؿؾمسؾكماألضؾمضؾؾمحصةماظعؿؾمبأدؾقع ،م
 زمضرماٌؿعؾؿماظعؿؾمباالدؿعاغةمباٌراجعماٌكؿؾػة،موؼدونمهضريهميفمطراسم
خاصمبأسؿالماٌكؿرب ،م
 تؾدأمايصةمبؿؼقؼؿماظؿقضريمإعامعؾاذرةمعـماظؽراسمأومررحمأدؽؾةمععدةمعلؾؼام
ميؽـمأنمتـريمسدةمضضاؼامأومتلاؤالتمأخرى ،م
 ؼـفز ماظعؿؾ ماٌطؾقب موصؼ ماٌكطط ماٌعد مدؾػا مو مؼدون ماظطاظب معالحظاتفم
وضقاداتفموتؼقميفميفمطراسماٌكؿربمععمطؿابةمتؼرؼرمخمؿصرمسـماظعؿؾ ،م
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 ؼلفؿماألدؿاذماٌشرفميف مأسؿالماجملؿقساتمطؿرذدموعقجفمٌـاضشاتمأسضاءم
اجملؿقساتماظصغرية،مععمغؼؾمأػؿماالغشغاالتمإشممأسضاءماجملؿقساتماألخرى،
 مرمؿؿعمصمقعماظطؾؾةميفمغفاؼةماظعؿؾمأومأثـاءماظعؿؾمسـدماظضرورةمظؿؾادلماآلراءم
وعـاضشةماظـؿائجمأوماإلذؽاالتماٌطروحة.م

عرض وؿـاؼشة اؾـمائج

ثلات ؿؼقاس مشقك

متماظؿأطدمعلؾؼامعـمثؾاتماٌؼقاسمحبلابمععاعؾماظـؾاتمسـمررؼؼمععاعؾماظػام
ظؽروغؾاخمظؽؾمحمقرمعـماحملاورماألربعةماظيتمؼؼقلفاماالدؿؾقانمسؾكمسقـةمسشقائقةم
ضقاعفا م 21م راظب موراظؾة مصؽاغت مغؿائج مععاعالت ماظـؾات مسؾك ماظـقق ماظؿاظل :محمقرم
اٌعاىةماظعؿقؼةم 1088وحمقر ماظدرادةماٌـففقةم 1088موحمقرمادؿؾؼاءمايؼائؼم 1011م
وحمقرماٌعاىةماٌلفؾةم 1011م،مأعامععاعؾماظـؾاتمظؾؿؼقاسمطؽؾمصؽانم 1018ومػذهم
اظؼقؿةممتـؾمايدماألدغكمٌعاعؾمثؾاتماٌؼقاسماألعرماظذيمميؽـمععفماظـؼةميفمثؾاتف،م
أعامباظـلؾةمظصدقماٌؼقاسمصؼدممتمسرضفمسؾكمدؿةمعـمػقؽةماظؿدرؼسماثـانمعـفؿمبؼلؿم
اظؽقؿقاء موواحد مبؼلؿ ماظػقزؼاء مواثـان مبؼلؿ ماظرتبقة مباٌدردة ماظعؾقا مظألداتذة مباظؼؾةممممممممم
ومواحد مبؼلؿمسؾؿماظـػسموسؾقمماظرتبقةمو ماالررقصقغقامجباععةماىزائر،موضدمأخذغام
باالسؿؾارمسقـفمصمقعمعالحظاتمىـةماحملؽؿني،مومضؿـامبؿعدؼؾمدؿةمسؾاراتماثـؿانم
يفمحمقرماٌعاىةماظعؿقؼة،موسؾارةمواحدةميفمحمقرماظدرادةماٌلفؾةموثالثمسؾاراتميفم
حمقرمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾة.

حتدقد أداؾقب اؾمعؾم ادلػضؾة ؾدى أػراد اجملؿوعة اؾضابطة

ؼؼدم ماىدوالن مرضؿ م( )8مو( )1مععاىة مغؿائج متطؾقؼ معؼقاس مأداظقب ماظؿعؾؿ مسؾكم
أصراد ماجملؿقسة ماظضابطة ،و مؼؿضح معـ ماىدوظني م( )8مو( )1مأن مأدؾقب ماٌعاىةم
اظعؿقؼة معـ ماألداظقب ماٌػضؾة مغقسا معا مظدى ماظطؾؾة مواظطاظؾات مأصراد مسقـة ماظؾقث،م
حقث ممل مؼؿعد معؿقدط مدرجات مػؤالء ميف مػذا ماحملقر م( ،)2088موػل مضقؿة متؼؾ مسـم
()8011ماظيتمتعؿربمغصػماظدرجةماظـفائقةمظف،موذظؽمبادمرافمععقاريمضدرهم3013م
اظذيمؼشريمإشممتشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدمأضصكمالمؼؿفاوزم
اظؼقؿةم 3013مطؿامؼظفرهماىدولم(.)8مؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم(،)1محقثمملم
ؼؿقؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمدقى سـدمثالثةمعـمسقـةماظدرادةم
بـلؾةم%1011معـمإصماظلماظعقـة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطم
واٌـكػضميفمػذاماألدؾقب .م
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 مؼعؿرب مأدؾقب ماظدرادة ماٌـففقة معـ ماألداظقب ماٌػضؾة ،محقث مضدر معؿقدطماظدرجات مبـ م 83021موػل مضقؿة مواوزت مغصػ ماظدرجة ماظـفائقة مهلذا ماحملقرم
بادمرافمععقاريمطؾريمغلؾقامضدرمبـم 3011ممؼدلمسـمتشؿتماظدرجاتمسـماٌؿقدط،م
وتأتلماظـؿائجماٌقضقةمباىدولم()1مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼم38مراظبموراظؾةم
اٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلماظعقـةمطؿا مغالحظمأنم21م
راظبموراظؾةمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمبـم %88081مأعامباضلمأصرادم
اظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض .م

جدول رؼم  : 1ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾضابطة يف
حماور ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم ؾشؿقك
اؾدرجة اؾـفائقة ؾؽل
حمور
11
33
7
15

حماور ادلؼقاس
احملور األول :أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة
احملور اؾناـي :أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة
احملور اؾناؾث :أدؾوب ادملؼاء احلؼائق
احملور اؾرابع :أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

ؿمودط
اؾدرجات
49.5
13943
4953
3973

االحنراف ادلعقاري
39.3
3911
39.7
5914

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

اؾـسلة ادلكوقة
< %74
%74-43
> %43

احملور األول

احملور اؾناـي

احملور اؾناؾث

احملور اؾرابع

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

3
23
109

2.22
17.03
80.74

31
56
48

22.96
41.48
35.55

71
54
10

52.59
40.00
7.40

4
25
106

2.96
18.51
78.51

 مندمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقرماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ معـ ماألداظقب ماألطـر متػضقال مظدى مأصراد مسقـة ماظؾقث ،محقث مبؾغ معؿقدطم
درجاتمػؤالءم 2083موػلمضقؿةمتػققمغصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مبادمرافم
ععقاريمضدرمبـم 3018مسـماٌؿقدط،موؼؤطدمػذاماٌؤذرمعاموردميفماىدولمرضؿم(،)1م
حقثمحؼؼم 88مراظبموراظؾةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼميفمحنيمملم
زمؼؼماٌلؿقىماٌـكػضمدقىم81معـمأصرادماظعقـة .م
 مأدؾقب ماٌعاىة ماٌلفؾة ماظذي مؼؼقلف ماحملقر ماظرابع مظقس معػضال مظدى مأصرادمسقـة ماظؾقث ،محقث ممل مؼؿعد معؿقدط ماظدرجات م 3081موػل مضقؿة متؼؾ مسـ مغصػم
اظدرجة ماظـفائقة مهلذا ماحملقر ،موذظؽ مبادمراف مععقاري مطؾري مضدر مبـ م 8082مسـم
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اٌؿقدط،موؼؤطدمػذاماىدولم()1محقثمحؼؼم 811مراظبموراظؾةماٌلؿقىماٌـكػضم
بـلؾةمضدرتمبـم .%81028م
ؼؿؾنيمأنمأطـرمأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىمأصرادمسقـةماظدرادةمػقمأدؾقبمادؿؾؼاءم
ايؼائؼ ،مؼؾقف مأدؾقب ماظدرادة ماٌـففقة معؼارغة مبأداظقب ماظؿعؾؿ ماألخرى ،موعـ مثؿم
ؼـؾغل مسـد متعؾقؿ ماٌػاػقؿ ماألدادقة مظؾـقة ماٌادة م(عقضقع ماظدرادة) ماالػؿؿام مبؿـظقؿم
اٌػاػقؿمتدررمقاموتؾلقطفامضصدمادؿؾؼائفامعـمررفماٌؿعؾؿمععمتػاديمتقدقعمغطاقم
اٌادةماظدرادقة،موحدودػا .م

حتدقد أداؾقب اؾمعؾم ادلػضؾة ؾدى أػراد اجملؿوعة اؾمهرقلقة.

ؼؼدم ماىدوالن مرضؿ م( )3مو( )8مععاىة مغؿائج متطؾقؼ معؼقاس مأداظقب ماظؿعؾؿ مسؾكم
أصرادماجملؿقسةماظؿفرؼؾقة.مؼؿضحمعـماىدوظنيم()3مو()8مأنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةم
عـماألداظقبماٌػضؾةمظدىمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمملمؼؿعدىمعؿقدطمدرجاتم
ػؤالء ميف مػذا ماحملقر م( ،)2021موػل مضقؿة متؼؾ مسـ مغصػ ماظدرجة ماظـفائقة مظؾؿققرم
األولمعـمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿ،موذظؽمبادمرافمععقاريمؼشريمإشممتشؿتماظدرجاتم
ارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدمأضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿةم1018مطؿامؼظفرهماىدولم
(.)3مؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم(،)8محقثمملمؼؿقؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبم
اٌعاىةماظعؿقؼة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطمواٌـكػضميفمػذام
األدؾقب .م
 مبؼل مأدؾقب ماظدرادة ماٌـففقة معـ ماألداظقب ماٌػضؾة مظدى مأصراد ماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمضدرمعؿقدطماظدرجاتمبـم81021موػلمضقؿةمواوزتمغصػماظدرجةم
اظـفائقة مهلذا ماحملقر مبادمراف مععقاري مطؾري مغلؾقا مضدر مبـ م 3018مؼدل مسـ متشؿتم
اظدرجاتمسـماٌؿقدط،موتأتلماظـؿائجماٌقضقةمباىدولم()8مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثم
حؼؼم %81معـمأصرادماظعقـةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلم
اظعقـة مطؿا مغالحظ مأن م %81معـ مأصراد ماظعقـة ماظؿفرؼؾقة محؼؼقا ماٌلؿقى ماٌؿقدط مأعام
باضلمأصرادماظعقـةمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض .م
مغالحظمعـمخاللماىدولم()3مسدممتػضقؾمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقرماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿمعـمضؾؾمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمبؾغم
عؿقدطمدرجاتمػؤالءم 8088موػلمضقؿةمتؼؾمطـريامسـمغصػماظدرجةماظـفائقةمهلذام
احملقر،مبادمرافمععقاريمضدرمبـم 8038سـماٌؿقدط،موؼؤطدمػذاماٌؤذرمعاموردميفم
اىدول مرضؿ م( ،)8محقث محؼؼ مراظب مواحد ماٌلؿقى ماٌرتػع ميف مأدؾقب مادؿؾؼاءم
ايؼائؼميفمحنيمحؼؼماٌلؿقىماٌـكػضم%88معـمأصرادماظعقـة .م
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متشريمغؿائجماىدولم()3مأنمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾةماظذيمؼؼقلفماحملقرماظرابعمعـماٌؼقاسمأطـرماألداظقبمتػضقالمظدىمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقة،محقثمدفؾمعؿقدطم
اظدرجاتماظؼقؿةم 81018موػلمضقؿةمتػققمغصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽم
بادمراف مععقاري مؼشري مإشم متشؿت ماظدرجات مارتػاسا مواذمػاضا محقل ماٌؿقدط محبدم
أضصك مال مؼؿفاوز ماظؼقؿة م 8081طؿا مؼظفره ماىدول م( .)3ميف محني محؼؼ مصرد مواحدم
اٌلؿقىماٌـكػضمبـلؾةمضؽقؾةمضدرتمبـم 0%1011م

جدول رؼم  : 3ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾمهرقلقة
يف حماور ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم
اؾدرجة اؾـفائقة ؾؽل حمور

حماور ادلؼقاس
احملور األول :أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة
احملور اؾناـي :أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة
احملور اؾناؾث :أدؾوب ادملؼاء احلؼائق
احملور اؾرابع :أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

11
33
7
15

ؿمودط
اؾدرجات
4941
13941
1955
13915

االحنراف ادلعقاري
3911
39..
1935
19..

جدول رؼم  : 5قوضح اؾصورة اؾعاؿة دلسموى أداؾقب اؾمعؾم ألػراد اؾعقـة
اؾمهرقلقة
ادلسموى
ؿرتػع
ؿمودط
ؿـخػض

اؾـسلة ادلكوقة
< %74
%74-43
> %43

احملور األول
%
ك
3
3
33
13
13
53

احملور اؾناـي
%
ك
13
.
53
31
5.
33

احملور اؾناؾث
%
ك
3
1
5
3
.5
57

احملور اؾرابع
%
ك
.3
33
31
1.
3
1

ؼؿؾني مأن مأطـر مأداظقب ماظؿعؾؿ متػضقال مظدى مأصراد ماظعقـة ماظؿفرؼؾقة مػق مأدؾقبم
اٌعاىةماٌلفؾةمؼؾقفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعؼارغةمبأداظقبماظؿعؾؿماألخرى،موعـم
ثؿمؼـؾغلمسـدمتعؾقؿماٌػاػقؿماألدادقةمظؾـقةماٌادةم(عقضقعماظدرادة)ماالػؿؿاممبؿـظقؿم
عـففقةماٌػاػقؿمتدررمقامععمتقدقعمغطاقماٌادةماظدرادقةموحدودػامععمتدرؼؾفؿمسؾكم
إرمادمتطؾقؼاتمظؾؿػاػقؿماٌدردةمبأدؾقبمخاص .م
ػذهماٌؤذراتمالمتع يمحلبمتصقرغامأنمبعضمأداظقبماظؿعؾؿماٌػضؾةمظدىمأصرادم
سقـةماظؾقثمتؽقنمدؾؾاميف متؾ يماظطؾؾة مألداظقبمأخرىمظؽـفا متع يمأنماظؿغريميفم
علؿقىمبعضماألداظقبمضدمأضرتنمبؿغريميفمعلؿقىمأداظقبمأخرىمضؾؾموبعدمتطؾقؼم
االدرتاتقفقاتماٌؼرتحة،ممبعـكمأنماٌؿعؾؿمحقـؿامؼػضؾمإتؾاعمأدؾقبمتعؾؿمعا،مصإغفم
ضدمؼؿأثرمبفذاماألدؾقبمسـدمإتؾاسفمألداظقبمتعؾؿمأخرىمضرؼؾةمعـمأدؾقبفماٌػضؾ .م
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ػاعؾقة ادرتاتقهقة ؿن خالل درادة ؿفام ادلدارس اؾعؾقا يف اؾمؽوقن األدادي واؾرتبوي

اؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء ؿمغري اجلـس ؾؾؿهؿوعة اؾضابطة

ؼؿؾنيمعـماىدولم()2مأنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمالمؼعؿربمعـماألداظقبماٌػضؾةم
ظدىماظطؾؾةماظذطقرموماإلغاثمسؾكمحدمدقاء،محقثمملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتمػؤالءميفم
ػذا ماحملقر م 1088مظؾذطقر مو م 2011ظإلغاث موػؿا مضقؿؿان متؼالن مسـ مغصػ ماظدرجةم
اظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبؿشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدم
أضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿةم 8081ظؾذطقرموم 3088مظإلغاثمطؿامؼظفرهماىدولم(.)2مؼؤطدم
ذظؽمعاموردميفماىدولم()1مواىدولم(،)8محقثمملمزمؼؼماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبم
اٌعاىة ماظعؿقؼة مدقى مراظؾني معـ مسقـة ماظدرادة مبـلؾة م %8081عـ مإصماظل ماظعقـةم
اٌؼدرةمبـ م 81مراظب م(ذطقر)موراظؾةمواحدةمبـلؾةمضدرتمبـم،%8088مأعامباضلمأصرادم
اظعقـةمذطقرموإغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقؼنيماٌؿقدطمواٌـكػضميفمػذاماألدؾقب .م
مؼعؿربمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـماألداظقبماٌػضؾةمغلؾقا،محقثمضدرمعؿقدطماظدرجات مبـ م 88088سـد ماظذطقر مو م 81088مسـد ماإلغاث موػؿا مضقؿؿني متؿفاوز مغصػم
اظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مواظيتمتؼدرمبـم88011مشريمأغفممتمتلفقؾمتػققمرػقػم
ظصاحلماظذطقرميفمػذهماظػؽةمعـمأداظقبماظؿعؾؿموتأتلماظـؿائجماٌقضقة م
باىدوظنيم()1مو()8مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼم81مراظبمعـمإصماظلماظذطقرم
واٌؼدرمبـم 81مراظبماٌلؿقىماٌرتػعميفمحنيمحؼؼتم 88راظؾةماٌلؿقىمغػلفمبـلؾةم
ضدرتمبـم %81018يفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلماظعقـة،مطؿامغالحظمأنم
 88مراظبمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمبـم %32088ميفمحنيمندم38م
راظؾةمحؼؼـ مغػسماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمضدرتمبـم %88011مأعامباضلمأصرادماظعقـةم
عـماظذطقرمواإلغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض .م

جدول رؼم  : 4ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾضابطة
حسب اجلـس يف ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم
حماور ادلؼقاس
أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة
أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة
أدؾوب ادملؼاء احلؼائق
أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

اؾدرجة اؾـفائقة
ؾؽل حمور
11
33
7
15

ؿمودط اؾدرجات
(إـاث)
(ذؽور)
ن=17
ن=51
4913
.91.
13975
159.1
4937
4945
39..
3933

االحنراف ادلعقاري
(إـاث)
(ذؽور)
5953
593.
3977
3913

3915
395.
39.3
593

ضؿـمجدولمرضؿم()1مندمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقرماظـاظثميفم
عؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿمعـماألداظقبماألطـر متػضقالمظدىماظذطقرمواإلغاثمحقثمبؾغم
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عؿقدط مدرجات مػؤالء م 2028مو م 2038مسؾك ماظرتتقب موػل مضقؿ متػقق مغصػ ماظدرجةم
اظـفائقة مهلذا ماحملقر ،مبادمراف مععقاري مضدر مبـ م 3088مسـ ماٌؿقدط مظؾذطقر مو3011م
ظإلغاث،موؼؤطدمػذاماٌؤذرمعاموردميفماىدوظنيمرضؿم()1مو(،)8محقثمحؼؼم11مراظبم
وم 88مراظؾةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼميفمحنيمملمزمؼؼماٌلؿقىم
اٌـكػضمدقىمثالثةمعـماظطؾؾةمومدؿةمعـماظطاظؾات .م

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

ادلسموى

اؾـسلة
ادلكوقة

احملور األول
%
ك(ذ)

ؿرتػع
ؿمودط
ؿـخػض

< %74
%74-43
> %43

3
13
3.

4.16
20.83
75

احملور اؾناـي
%
ك(ذ)
18
17
13

37.50
35.41
27.08

احملور اؾناؾث
%
ك(ذ)
28
17
3

58.33
35.41
6.25

احملور اؾرابع
%
ك(ذ)
0
8
40

0
16.66
83.33

مغالحظمأنمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾةماظذيمؼؼقلفماحملقرماظرابعمعـماٌؼقاسمظقسمعػضالمظدىماظطؾؾةماظذطقرمحقث مملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتفؿ م 3011موػلمضقؿةمتؼؾمسـم
غصػماظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبادمرافمععقاريمطؾريمضدرمبـم 3011مسـم
اٌؿقدط ،موؼؤطد مػذا ماىدول م( )1محقث محؼؼ م 81مراظب ماٌلؿقى ماٌـكػض مبـلؾةم
ضدرتمبـم،%13033موغػسماظـؿقفةمتؼرؼؾامهصؾـامسؾقفامباظـلؾةمظإلغاث.

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

ادلسموى

اؾـسلة ادلكوقة

ؿرتػع
ؿمودط
ؿـخػض

< %74
%74-43
> %43

احملور األول
%
ك(إ)
1
13
73

1.14
14.97
83.90

احملور اؾناـي
%
ك(إ)
14
39
34

16.09
44.82
39.08

احملور اؾناؾث
%
ك(إ)
44
37
6

50.57
42.52
6.89

احملور اؾرابع
%
ك(إ)
4
17
66

4.59
19.54
75.86

ؼؿؾنيمعـماظـؿائجماظلابؼةمأغفمالمؼقجدمصرقمحملقسمبنيمتػضقؾماظذطقرمواإلغاثم
ألدؾقب مععني معـ ماألداظقب معؼقاس ممشقؽ ،محقث موجدغا مأن مأطـر مأداظقب ماظؿعؾؿم
تػضقال مظدى ماظذطقر مواإلغاث مػق مأدؾقب مادؿؾؼاء مايؼائؼ مؼؾقف مأدؾقب ماظدرادةم
اٌـففقة معؼارغة مبأداظقب ماظؿعؾؿ ماألخرى ،ممما مؼدظـا سؾك مأن مغقاحل ماظؿشابف ميفم
أداظقب ماظؿعؾؿ مسـد ماظذطقر مواإلغاث معـ ماظطالب مسقـة ماظؾقث مأطـر معـ مغقاحلم
االخؿالف.م
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ػاعؾقة ادرتاتقهقة ؿن خالل درادة ؿفام ادلدارس اؾعؾقا يف اؾمؽوقن األدادي واؾرتبوي

اؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء ؿمغري اجلـس ؾؾؿهؿوعة اؾمهرقلقة

ؼؿؾنيمعـماىدولم()1مأنمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمالمؼعؿرب معـماألداظقبماٌػضؾةم
ظدىماظطؾؾةماظذطقرموماإلغاث،مأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةمحقث مملمؼؿعدمعؿقدطمدرجاتم
ػؤالءميفمػذاماحملقر2013مظؾذطقرمو2023مظإلغاثموػؿامضقؿؿانمتؼالنمسـمغصػماظدرجةم
اظـفائقةمهلذاماحملقر،موذظؽمبؿشؿتماظدرجاتمارتػاسامواذمػاضامحقلماٌؿقدطمحبدم
أضصكمالمؼؿفاوزماظؼقؿة 3081ظؾذطقرمو1013مظإلغاثمطؿامؼظفرهماىدول( .)1م

جدول رؼم  : 1ادلمودطات واالحنراػات ادلعقارقة ؾدرجات اجملؿوعة اؾمهرقلقة
حسب اجلـس يف ؿؼقاس أداؾقب اؾمعؾم
حماور ادلؼقاس

اؾدرجة
اؾـفائقة ؾؽل
حمور

ؿمودط اؾدرجات
(ذؽور)
ن=1.
5.63
11.00

االحنراف ادلعقاري

أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة
أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة
أدؾوب ادملؼاء احلؼائق

(إـاث)
ن=35
5.53
12.42

(ذؽور)

(إـاث)

3.18
4.20

2.83
3.88

7

2.00

1.44

1.26

1.34

أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

15

11.00

10.67

2.03

2.32

11
33

ؼؤطدمذظؽمعاموردميفماىدولم()8مواىدولم(،)81محقثمملمزمؼؼماٌلؿقىماٌرتػعم
يفمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼةمأيمراظبمأومراظؾة،مأعامباضلمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةمذطقرم
وإغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػضمبـلؾةمعؾققزةميفمػذاماألدؾقب .م

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

ادلسموى

اؾـسلة
ادلكوقة

ؿرتػع
ؿمودط
ؿـخػض

< %74
%74-43
> %43

احملور األول
%
ك(ذ)
3
3
34
5
74
13

احملور اؾناـي
%
ك(ذ)
12.50
2
31.25
5
56.25
9

احملور اؾناؾث
%
ك(ذ)
3
3
.934
1
.3974
14

احملور اؾرابع
%
ك(ذ)
.1974
11
31934
4
3
3

مؼعؿربمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـماألداظقبماٌػضؾةمغلؾقا،محقثمضدرمعؿقدطماظدرجات مبـ م 88011سـد ماظذطقر مو م 81081سـد ماإلغاث موػؿا مضقؿؿني متؿفاوز مغصػم
اظدرجةماظـفائقةمهلذاماحملقر،مواظيتمتؼدرمبـم88011مشريمأغفممتمتلفقؾمتػققمرػقػم
ظصاحل ماإلغاث مسؾك مسؽس معا مدفؾ ميف ماظعقـة ماظضابطة ميف مػذا ماحملقر معـ مأداظقبم
اظؿعؾؿ ،مطؿا مظقحظ ماذمػاض محملقس مباظـلب مظؾذطقر ميف معؿقدط ماظدرجات معؼارغةم
باظعقـةماظضابطةميفمحنيمحاصظتماظطاظؾاتمتؼرؼؾامسؾكمغػسمعؿقدطماظدرجاتمهلذام
احملقر مبعد متطؾقؼ ماالدرتاتقفقات ماٌؼرتحة موتأتل ماظـؿائج ماٌقضقة مباىدوظني م()8م
87
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و()81مظؿؤطدمػذاماٌؤذر،محقثمحؼؼمراظؾنيمعـمإصماظلماظذطقرمواٌؼدرمبـ 81مراظبم
اٌلؿقى ماٌرتػع ميف محني محؼؼت مأربعة مراظؾات ماٌلؿقى مغػلف مبـلؾة مضدرت مبـم
 %88081م ميفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعـمإصماظلماظعقـة،مطؿامغالحظمأنممخلةم
رؾؾةمحؼؼقاماٌلؿقىماٌؿقدطمبـلؾةمعؽقؼةمضدرتمبـم%38012ميفمحنيمندم81مراظؾةم
حؼؼـ مغػس ماٌلؿقى ماٌؿقدط مبـلؾة مضدرت مبـ م %88011مأعا مباضل مأصراد ماظعقـة معـم
اظذطقرمواإلغاثمصؼدمحؼؼقاماٌلؿقىماٌـكػض.

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

اٌلؿقى م

اظـلؾةم
اٌؽقؼة م

عرتػع م
عؿقدط م
عـكػض م

< %82
%82-21
> %21

احملقرماألول م
ك(إ) م  %م
3
1
179.5
1
1393.
11

احملقرماظـاغل م
ك(إ) م  %م
11.76
4
47.06
16
41.18
14

احملقرماظـاظث م
ك(إ) م %
0
0
5.88
2
.5913
31

احملقرماظرابع م
ك(إ) م %
50.00
17
50.00
17
3
11

 مندمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼماظذيمؼؼقلفماحملقرماظـاظثميفمعؼقاسمأداظقبماظؿعؾؿمأصؾحمعـماألداظقبمشريماٌػضؾةمظدىماظذطقرمواإلغاثمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةم
حقثمبؾغمعؿقدطمدرجاتمػؤالءم 1011وم8088مسؾكماظرتتقبموػلمضقؿمتؼؾمسـمغصػم
اظدرجة ماظـفائقة مهلذا ماحملقر ،مبادمراف مععقاري مضدر مبـ م 8011مسـ ماٌؿقدط مظؾذطقرم
و 8088مظإلغاث ،موؼؤطد مػذا ماٌؤذر معا مورد ميف ماىدوظني مرضؿ م( )8مو( ،)81محقث مملم
زمؼؼمأيمراظبمأومراظؾةماٌلؿقىماٌرتػعميفمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼميفمحنيمحؼؼم
اٌلؿقىماٌـكػضمعـمضؾؾم %83082ذطقرمو %88081عـمضؾؾماإلغاث .م
 مغالحظ مأن مأدؾقب ماٌعاىة ماٌلفؾة ماظذي مؼؼقلف ماحملقر ماظرابع معـ ماٌؼقاسمأصؾحمعػضالمظدىماظطؾؾةماظذطقرمحقثمتعدىمعؿقدطمدرجاتفؿمغصػماظدرجةماظـفائقةم
هلذا ماحملقر ،محقث مبؾغ ماظؼقؿة م 88011موذظؽ مبادمراف مععقاري مضدر مبـ م 1013مسـم
اٌؿقدط،موؼؤطدمػذاماىدولم()8محقثمحؼؼم %11082عـماظطؾؾةماٌلؿقىماٌرتػع،مم
يفمحنيممتمتلفقؾمتػضقؾمباظـلؾةمظإلغاثمهلذاماألدؾقبمعـمأداظقبماظؿعؾؿموظؽـم
بـلؾةمأضؾمضؾقالمحقثمبؾغمعؿقدطمدراجؿفـم81018مبؿشؿتمسـماٌؿقدطمضدرمبـم1031
ؼؤطد مذظؽ ماىدول م( ،)81محقث مدفؾـ ماٌلؿقؼني ماٌرتػع مواٌؿقدط مبـلؾة مضدرتم
بـ 0%21م
ؼؿؾنيمعـماظـؿائجماظلابؼةمأغفمالمؼقجدمصرضا محملقدامبنيمتػضقؾماظذطقرمواإلغاثم
أصرادماظعقـةماظضابطةمألدؾقبمععنيمعـماألداظقبمعؼقاسممشقؽ،محقثموجدغامأنم
أطـرمأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىماظذطقرمواإلغاثمػقمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼ ،مؼؾقفم
أدؾقبماظدرادةماٌـففقةمعؼارغةمبأداظقبماظؿعؾؿماألخرى،ميفمحنيمظقحظتماظـؿقفةم
غػلفاماٌؿؿـؾة ميفمسدممحققدمتػضقؾماظذطقرمعـماظعقـةماظؿفرؼؾقةمسـماخؿقارماإلغاثم
88
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حقثممتمتػضقؾمطالماىـلنيمألدؾقبنيمعـمأداظقبماظؿعؾؿ،مشريمأغفممتماظؿقصؾمإشمم
اخؿالف مجقػري مبني متػضقؾ ماظذطقر مواإلغاث معـ ماظعقـة ماظضابطة معؼارغة مبؿػضقؾم
اظذطقر مواإلغاث معـ ماظعقـة ماظؿفرؼؾقة ،مو مأدؿؼر ماألعر مسـد متػضقؾ مأدؾقب ماٌعاىةم
اٌلفؾةمبشؽؾمعؾػتمظؾـظرمؼؾقفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةمبدرجةمأضؾ متػضقالمسؿام
دفؾمسـدمأصرادماظعقـةماظضابطة.مػذامذلءمؼؾدومعـطؼقامألنماظؿطؾقؼماظؼؾؾلمأسطكم
تػضقالمألدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼمواظذيمؼؿطؾبميفمغظرغامادؿدساءمأدؾقبمعؾ يمسؾكم
اظؿـظقؿمواٌـففقةموػقمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼمعـمأداظقبممشقؽ.م م

اؾػروق يف أداؾقب اؾمعؾم يف ضوء ؿمغري االـدؿاج

ؼؿضحمعـماىدولمرضؿم()88موجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةمبنيماظطالبماىددم
و ماظطالب مغػلفؿ ميف مغفاؼة ماٌرحؾة ماألوشم مجاععل ،ميف مأدؾقبل ماظدرادة ماٌـففقةم
واٌعاىةماٌلفؾة،مطؿامؼؿضحمأؼضامعـماىدولمسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم
بنيماظطالب ماىددموغػسماظطالب مبعدمعرورمدـةمعـماظدرادةماىاععقة ميفمأدؾقبم
اٌعاىةماظعؿقؼة،موأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼ .م

جدول رؼم  : 11اؾػروق بني اؾطالب يف بداقة اؾسـة اجلاؿعقة وـػس اؾطالب يف
ـفاقة اؾسـة اجلاؿعقة يف أداؾقب اؾمعؾم
بداقة اؾسـة اجلاؿعقة
ن=134
ع
ؿت

ـفاقة اؾسـة اجلاؿعقة
ن=134
ع
ؿت

حماور ادلؼقاس

أدؾوب ادلعاجلة اؾعؿقؼة

49.5

39.3

.933

1913

1913

أدؾوب اؾدرادة ادلـفهقة

13943

3911

13974

3943

393.

أدؾوب ادملؼاء احلؼائق

4953

39.7

4933

39..

19.4

أدؾوب ادلعاجلة ادلسفلة

3973

5914

4931

39.4

3941

ؼقم ت

ؿسموى اؾدالؾة
غري داؾة عـد ؿسموى
3934
داؾة عـد ؿسموى 3934
غري داؾة عـد ؿسموى
3934
داؾة عـد ؿسموى 3934

ؿـاؼشة اؾـمائج
بقـت مغؿائج ماظؾقث ماياظل مطؿا ميف ماىداول م( ،2م ،1م )8مأغف مال مؼقجد مصرقم
حملقس مبني متػضقؾ ماظذطقر مواإلغاث معـ ماجملؿقسة ماظضابطة مألدؾقب مععني معـم
أداظقبمعؼقاسممشقؽ،محقثموجدغامأنمأطـرمأداظقبماظؿعؾؿمتػضقالمظدىمأصرادماظعقـةم
اظضابطة مساعة مػق مأدؾقب مادؿؾؼاء مايؼائؼ مؼؾقف مأدؾقب ماظدرادة ماٌـففقة معؼارغةم
بأداظقبماظؿعؾؿماألخرى،موماظـؿائجمغػلفاممتمتلفقؾفامسـدمأصرادماظعقـةماظؿفرؼؾقةم
طؿامتؾقـفماىداولم(،1م،8م.)81م م
مبعـكمأنمعؿغريماىـسمالمؼؤثرمسؾكماخؿقارماظذطقرمواالغاثمألداظقبماظؿعؾؿمضؾؾم
وبعد متطؾقؼ مادرتاتقفقة ماظؿعؾقؿ ،موػذا معا مؼؾني مأن مأثر ماالدرتاتقفقة معلؿؼؾ مسـم
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اىـس ،مإال مأغف ممت ماظؽشػ مسـ موجقد متغقري ميف ماخؿقار مأدؾقب ماظؿعؾؿ مبني ماظعقـةم
اظضابطةمواظعقـةماظؿفرؼؾقة،مبغضماظـظرمسـمعؿغريماىـسمطؿامتؼدم،ماخؿارتماظعقـةم
اظؿفرؼؾقةمأدؾقبماٌعاىةماٌلفؾةمبشؽؾمعؾػتمظؾـظرمؼؾقفمأدؾقبماظدرادةماٌـففقةم
بدرجةمأضؾمتػضقالمسؿامدفؾمسـدمأصرادماظعقـةماظضابطة.م م
تؿؿاذكمػذهماظـؿقفةمععمغؿائجمدرادةمػاريفم)،(Harvy,1981ميفمحنيمتؿعارضم
ععمدرادةمجابرموأخرونم(،)8812موطذامععمدرادةمصطقؿم()8818ماظؾؿنيموجدتامصروضام
بنيماىـلنيمظصاحلماإلغاث.م م
رمبامميؽـمتػلريمػذاماالخؿالفميفمطقنمتطؾقؼماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمواٌدسقعةم
بـشارات ماٌكؿرب ميف متدرؼس معػاػقؿ مبـقة ماٌادة مسؾك مجمؿقسات مصغرية معـ ماإلغاثم
واظذطقر متدصع ماىـلني مسؾك ماإلضؾال مواظؿـاصس .مأعا متػضقؾ مطال ماىـلني ميف ماظعقـةم
اظضابطة مألدؾقب ماظدرادة ماٌـففقة موأدؾقب مادؿؾؼاء مايؼائؼ مصؼد مؼرجع مذظؽ مإشمم
ترطقزماٌـفجماظدرادلموررقماظؿدرؼسمواظؿؼقؼؿمميفماٌرحؾةمعامضؾؾماىاععةمسؾكمايػظم
واالدؿذطار ،ممما مجعؾ ماألدؾقبني مظدى مطؾ معـ ماإلغاث مواظذطقر مرطقزة مأدادقةم
ظؾؿقصقؾ.م م
أعامتػضقؾمطالماىـلنيميفماظعقـةماظؿفرؼؾقةمألدؾقبماظدرادةماٌلفؾةموأدؾقبم
اظدرادةماٌـففقةمضدمؼؽقنمعردهمظؿأثريماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمواظيتمتعؿؿدمسؾكمبعضم
اظـؿاذجماظؾـائقةماظؼائؿةمسؾكماظؿعؾؿمذيماٌعـكمواظيتمضؿـامبؿطؾقؼفامعـؾمخرائطماٌػاػقؿم
ومخرائطماظـ  Vمواٌشابفاتمواالدؿؽشافماٌقجفموشريهميفمأسؿالموغشاراتماٌكؿرب.م
ممامؼدظـامسؾكمأنمغقاحلماظؿشابفميفمأداظقبماظؿعؾؿ ماٌػضؾة،مواٌكؿارةمسـدماظذطقرم
واإلغاثمعـمرالبمسقـةماظؾقثمضؾؾقاموبعدؼامأطربمعـمغقاحلماالخؿالفمممامؼع يم
هؼؼماظػرضقةماألوشممعـمصرضقاتماظؾقث .م
بقـتماظـؿائجماٌدوغةميفماىداولم(،8م،1م،3م)8مواظيتمغلؿطقعمإصمالمغؿائففام
يفماىدولم()81ماظؿاظل :م

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

حماور ادلؼقاس
احملور األول
احملور اؾناـي
احملور اؾناؾث
احملور اؾرابع

م

90

اؾدرجة
اؾـفائقة
ؾؽل حمور
11
33
7
15

ؿمودط اؾدرجات
بعدقا
ؼلؾقا
ن=43
ن=134
4941
49.5
13941
13943
1955
4953
13915
3973

االحنراف ادلعقاري
بعدقا
ؼلؾقا
3933
3911
39.7
5914

3911
39..
1935
19..

ت
1933
3933
15934
119.

ؿسموى
اؾدالؾة
3934
غري داؾة
داؾة
داؾة
داؾة
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ػـاكمصروقمداظةمإحصائقامسـدمعلؿقى  1012مبنيمعؿقدطاتمدرجاتماظطؾؾةمضؾؾقام
وبعدؼا ميف مثالثة محماور عـ معؼقاس مأداظقب ماظؿعؾؿ موػل مأدؾقب ماظدرادة ماٌـففقةم
وأدؾقب مادؿؾؼاء مايؼائؼ موأدؾقب ماٌعاىة ماٌلفؾة مظصاحل ماظؿطؾقؼ ماظؾعدي ،محقثم
طاغت مصمقع مضقؿ م(ت) ماحمللقبة مأطرب معـ ماظؼقؿة ماىدوظقة ،ماألعر ماظذي مؼع ي مأنم
االدرتات قفقةماٌؼرتحةموماٌصؿؿةموصؼمأسؿالموغشاراتماٌكؿربمهلامتأثريميفمتغقريمأوم
تصقؼبمماظطؾؾةمألداظقبماظؿعؾؿماٌػضؾةمظدؼفؿمأثـاءمصفؿموتطؾقؼمعػاػقؿمتؿعؾؼمبؾـقةم
اٌادة،موطانمأسؾكمتأثريمظالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمسؾكمأدؾقبمادؿؾؼاءمايؼائؼ،متالهم
أدؾقبماٌعاىةماٌلفؾة،مثؿمأدؾقبماظدرادةماٌـففقة،ميفمحنيمملمؼظفرمأيمتأثريم
دالميفمأدؾقبماٌعاىةماظعؿقؼة،مواظـؿقفةماظعاعةمتـاضضماظػرضماظـاغلمعـمصروضم
اظؾقث،موضؾقلماظػرضماٌقجفمظصاحلماظؼقاسماظؾعدي .م
مأيمأغفمػـاكمصروضا مذاتمدالظةمإحصائقةمسـدم 1012مبنيمعؿقدطمدرجاتمرؾؾةم
اظعقـة مضؾؾقا موبعدؼا ميف معؼقاس مأداظقب ماظؿعؾؿ ،موميؽـ متػلري متؾؽ ماظـؿقفة مبأنم
االدرتاتقفقةماٌصؿؿةمطانمهلامتأثريمإرمابلميفمتصقؼبمأداظقبماظؿعؾؿمؼعزىمذظؽمإشمم
اسؿؿادػاميفمجزءمعـمأجزائفامسؾكمعـحمصرصمطؾريةمظؾطؾؾةمظالدؿؽشافماٌقجفمدونم
تدخؾماٌشرفميفمصرضمررائؼمحمددة،ماألعرماظذيمؼؿقحمظؾؿشرفمسؾكماظـشاطماخؿقارم
أغشطةمتعؾقؿموتعؾؿمخاللماظؿدرؼسمؼؽقنمعـمذأغفامتدرؼبمػؤالءماظطؾؾةمسؾكممماردةم
أداظقبمجدؼدة.مظؼدمبقـتمغؿائجماىدولم()88مأنمعؿغريماالغدعاجمالمؼؤثرمسؾكماخؿقارم
أداظقبماظؿعؾؿممحبقثمبؼقتماألداظقبماٌػضؾة،موشريماٌػضؾةمػلمغػلفامسـدمأصرادم
سقـةماظؾقثميفمبداؼةموغفاؼةماظلـةماىاععقة،مأيمأنماظػرضماألخريمملمؼؿقؼؼ .م
ختؿؾػمػذهماظـؿقفةمإشممحدمعامععمدراداتمبقيتم(،)Beaty, 1978مومدرادةم
جابرم(،)8818مواتؽـز موأخرونم مم( , 1986م،)Watkins et Alماظيتمأذاروا مصقفامإشمم
وجقدماخؿالفميفمأداظقبماظؿعؾؿمععماظؿؼدمميفماظلؾؿماظؿعؾقؿل ،ماالمأغفمودرماإلذارةم
إشممحدوث متغقريمرػقػ مميفمضقؿ معؿقدطمدرجاتماحملاورماظيتمطاغتمشريمعػضؾة.مم
ميؽـ ماسؿؾاره معؤذرا مالخؿالف معؿطؾؾات ماظدرادة ميف ماٌرحؾة ماظـاغقؼة مسـ ماٌرحؾةم
اىاععقة،موظعؾمهلذهماظـؿقفةمعامؼربرػا،مصفؤالءماظطالبماىددمؼؾؿقؼقنمألولمعرةم
بـظام متعؾقؿل مسال مجدؼد مؼؿطؾب معـفؿ مادؿقعاب معؽقغاتف موطقػقة ماظؿعاعؾ مععف،م
وباظؿاظل مصإغفؿ مؼؾذظقن مجفدا مطؾريا مٌعرصة مػذا ماظـظام مواظؿعاعؾ مععف ،مباإلضاصة مإشمم
ايؿاسماظذيمؼؽقنمظدؼفؿميفمبداؼةماظدرادةماىاععقةمواظرشؾةميفمهؼقؼماظؽـريمعـم
األػدافمغؿقفةمظدخقهلؿماىاععة .م
إنمعؼارغةمغؿائجمػذهماظدرادةمبـؿائجماظدراداتماظلابؼة ماظيتمدؾؼمذطرػا مواظيتم
رطز مععظؿفا مسؾك مسادات ماظدرادة مواالواه مدمقػا مظرباون موػؾؿزعانم
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) ،(Brown & Holtsman,1956موذظؽ مالخؿالف ماٌؼقاس ماظذي متؿؾـاه ماظدرادةم
اياظقةموػقمعؼقاسممشقؽ،مواظذيمؼعؿؿدمسؾكمأداظقبماظؿعؾؿممبقاورهماألربعة،مأيم
اخؿالفماألداةماٌلؿكدعةميفمػذهماظدرادةمسـماألدواتماظيتمادؿكدعتميفماظدراداتم
اظلابؼة،مالمؼع يمتعؿقؿمغؿائففامسؾكمبقؽاتمخمؿؾػةميفمعـاػففاماظرتبقؼة .مإال مأغفم
ميؽـماالدؿشفادمبـؿائجماظدراداتماظلابؼةمسؾكمدؾقؾماظؿأطدمعـمعدىمعلاؼرةمغؿائجم
اظؾقثماياظلمععماًطماظعاممظـؿائجمتؾؽماظدرادات،مودـقاولمتػلريماظـؿائجمعـم
عـطؾؼ ماظقاضع ماظعام مظطؾؾة ماٌرحؾة ماألوشم مجاععل مباٌدردة ماظعؾقا مظألداتذة مباىزائرم
واظظروفماظؿعؾقؿقةمواظؿعؾؿقةماظيتمساؼشقػاميفمعرحؾةماظؿعؾقؿماظـاغقيمواٌرحؾةماألوشمم
عـماظؿعؾقؿماىاععل.

اخلامتة
تؿػؼمغؿائجماظدرادةماياظقةمععماظدراداتماظلابؼةميفمأنماظطؾؾةمسـدعامؼـؿؼؾقنمعـم
اظدرادة ماظـاغقؼة مإشم ماظدرادة ماىاععقة مؼـؼؾقن مأداظقب متعؾؿ مضد مال متـػعفؿ مطـريا ميفم
علارػؿماىاععل،مظذامصإغفمميؽـمتصققحموهقؼرمادرتاتقفقاتماظطؾؾةماظؿعؾؿقةممبام
ؼػقدػؿميفمجمابفةماظؽؿماهلائؾمعـماألحداثمواٌعؾقعاتماٌعرصقةميفماٌلؿقىماىاععل .م
إنمهقؼرموتغقريمادرتاتقفقاتماظؿعؾؿماٌؽؿلؾةمظدىماظطاظبمتعؿربممبـابةماظـرباسم
اظذي مؼـري مظف ماظدرب مورمعؾف مؼؾدع ميف ماظؿعاعؾ معع مايؼائؼ مواٌعارف ماظيت مؼؿؾؼاػام
بادؿؿرار،مأعامإذامتركمظـػلفمصإنمعردودهموإنازهمؼـكػضمالمحماظة .م
أزفرتماظـؿائجمأنمأداظقبماظؿعؾؿماظيتمؼػضؾفاماظطؾؾةمميؽـمأنمتؿغريمبأداظقبم
تعؾؿ متـلفؿ معع مرؾقعة ماٌادة ماٌدردة مسـد ماخؿقار مادرتاتقفقات متعؾقؿ موتعؾؿ مالم
تؿعار ض معع ماألػداف مواظغاؼات ماحملددة ميف معـفج متعؾقؿل مععني ،مصؿقؼقؼ ماظػائدةم
اٌرجقةمعـماٌقاضػماظؿعؾقؿقةمؼؿأثرمبأداظقبمتعؾؿماظطؾؾة،مطؿامأنماظعؿؾمسؾكمتعقؼدم
اظطؾؾةميفماخؿقارمأدؾقبمععنيمعـمأداظقبماظؿعؾؿماظعدؼدةممبامؼؿؿاذكمععمرؾقعةماٌادةم
اٌدردةمخاصةمإذامتؼارعميفمحدودػامجمؿقسةمععارفمخمؿؾػةمعـؾمعقضقعماظؽقؿقاءم
اظؾـققؼة محمقر ماظدرادة ،مصفل متلاسد ماظطاظب مسؾك متـظقؿ موتفقؽة ماٌقاضػ ماظؿعؾقؿقةم
بطرؼؼة مهؼؼ ماضصك مادؿػادة مممؽـة .مطؿا مأن ماالدؿػادة معـ مإدعاج ماظطؾؾة ميف ماظؾقؽةم
اىاععقة،موعراساةمعققهلؿماواهماٌادةمضدمتلاسدميفمتفقؽةماظؾقؽةماظؿعؾقؿقةماظيتمتؽػؾم
هلؿماظـؿاء،موضدمتلاسدمسؾكمتؼؾقؾماظػاضدميفماظؿعؾؿ،موخاصةميفمجمالماظعؾقم .م
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