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  اإلهداء

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 اَتاءحي هي أهي العثاد ّ  ألطفالحوذ هلل القادر الوقرذر هي ُْ 

 رأٌدالرً حولرًٌ فً ظلواخ الزحن حرى  إلىهالكً فً الحٍاج...  إلىاُذي ثوزج عولً 

 إلى، تسوح الحٍاج ّ سز الْجْد إلىهعٌى الحٌاى  إلىهعٌى الحة ّ  إلىالٌْر، حرى كثزخ، 

هي حزهد ًفسِا هي اجلً ّ سِزخ  إلىي كاى دعائِا سز ًجاحً ّ حٌاًِا تلسن جزاحً ه

 الغالٍح. أهً  إلى على ذزتٍرً ّ رعاٌرً

ّ  األخالق هثذأهي رسقًٌ تذعائَ هٌذ فرحد عٌٍٍا على الذًٍا، ّهي علوًٌ السٍز على  إلى

 هللا. أكزهَّالذي  إلىً ًعورً العشٌش ّ الغالً هي لن ٌثخل علً تعطفَ ّ حٌاًَ ّل إلىالعلن، 

فً ُذٍ الحٍاج  إسٌاديح العٍش، ّ كاًْا اسوًًْ الحٌاى ّ الحة، ّ العطف ّ لقواللذٌي ق إلى

 حفظِن هللا " فاطوح، خضزج، لٌْشج، ًْرٌح،هحوذ، تْهذٌي، عثذ العشٌش، ُشام. إخْذً

ٌٌاتٍع الصذق  إلىا تالْفاء ّ العطاء هي ذوٍشّ إلى... أهًاللْاذً لن ذلذُي  األخْاخ إلى

هي علوًًْ  إلىهي هعِن سعذخ تزفقرِن فً درّب الحٍاج الحلْج ّ الحشٌٌح،  إلىالصافً، 

صذٌقاذً: ًادٌح، ًْرٌح، سٍُح، سارج، فطٍوح، سُزج،  أضٍعِنال  أىّ علوًًْ  أجذُنكٍف 

 هي لن ٌذكزُن القلن، ّ لن ٌٌساُن القلة. إلى

 .األحثح ّ األصذقاءكل  إلى

 



 

 

 التشكر

 

 نجاش ىرا العولالري ًفقنا ً سدد خطانا إل نشكس هللا عصًجل

" الري فتح لنا تاب فكسه الٌاسع " هجاىد عثد القادزأتقدم تثالغ صٍغ الشكس لألستاذ الوؤطس 

 ً غوسنا تتٌاضعو فجصاه هللا لنا كل الشكس.

 لٍو الٌٍم.إلى هن علونا حسفا الري تفضلو نحظ العثازاخ، ً ًصلنا إلى ها نحن ع

 إلى جوٍع هن نكن لو فائق االحتسام ً التقدٌس ً إلى كل أساترج األدب العستً.

تعشعلشح  لٌالٌح هستغانن ً  " كوا أقدم شكسي الكثٍس لثانٌٌح "الشيٍدٌن األخٌٌن تلقاسوً

 على زأسين األستاذ " خدٌن هحود" ً الري أكسهنً تالعطاء ً تقدٌن النصح ً اإلزشاد.

 إلى كل هن ساىن هن تعٍد أً قسٌة فً ىرا الثحث.

 



 هقدهت عاهت
 

 أ
 

 

 س٘دًا هحودالرٕ لْالٍ ها جسٓ قلن، ّال تكلن لساى ّالصالة ّ السالم علٔ  الحود هلل

 ب٘اًا. أّضحِنالٌاس لساًا ّ  أفصح" الرٕ كاى ّسلن صلٔ هللا علَ٘ "

 أها بعد

 أ٠ُ٘ؼزجش ِٛضٛع اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚ ِٛضٛع اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ِٓ             

ِٚغبال ٚاعؼب ٠شغً ؽ١ضا وج١شا ِٓ  اٌزشث٠ٛخ،فٟ اٌذساعبد  اٌّٛاض١غ اٌزٟ رؾزً ِىبٔب ثبسصا

 ٚ اٌذساعبد. األثؾبسا٘زّبِبد اٌىض١ش ِٓ 

إٌٛارظ اٌّؼشف١خ  أُ٘وّب ٠ؼذ ِٓ  اٌزشث٠ٛخ،اٌؼ١ٍّخ  أعبطفبٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٠ّضً             

ظ اٌزؼٍُ ِإششاد ِٚمب١٠ أُ٘ٚ  اٌّخزٍفخ،ٚ ِشاؽٍٙب  أٔٛاػٙبٌٍّٕظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ شزٝ 

فبٌزؾظ١ً اٌذساعٟ  ٚ ثبٌزبٌٟ اٌزؼ١ٍّٟ.وفبءح إٌظبَ  أٚاٌزٞ ٠ؾىُ ِٓ خالٌٗ ػٍٝ ِذٜ ٔغبػ 

أٞ رّى١ٕٗ ِٓ  اٌّزؼٍُ،٠ٙذف ػٍٝ رغ١ًٙ ٚ ِؼشفخ اٌّذسط ٌظب٘شح اٌفشً ٚ إٌغبػ ٌذٜ 

فٙٛ ٠شىً ظب٘شح رغٛد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ  ع١ذا. أٚوبْ ضؼ١فب  ئراِؼشفخ ِغزٜٛ اٌز١ٍّز 

، اٌزشث١خ ،اٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ، ٚ  األدة، اٌغ١بعخ ، اإلداسحغبالد اٌّخزٍفخ ، فٟ االلزظبد ،اٌّ

 غ١ش٘ب.

ػٍّٟ ، عبءد وخٍف١خ ػ١ٍّخ ٌٍٕضػخ اٌجٕبئ١خ  أعٍٛةاٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ، فٟٙ  أِب          

اٌّمبسثخ  ، فٙزٖ  ثبأل٘ذافاٌزٟ ٠ّىٓ اػزجبس٘ب سد فؼً ٌٍؾشوخ اٌغٍٛو١خ اٌزٟ رؼزّذ اٌّمبسثخ 

ال رشفض اٌّؾز٠ٛبد ٚ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ، ٚ ٌىٕٙب رإوذ ػٍٝ ضشٚسح اعزؼّبٌٙب ٚ رفؼ١ٍٙب ٚ 

ِٛاعٙخ ِشىً ٚ ؽٍٗ. أٞ رىْٛ اٌّؼبسف اٌّىزغجخ ٌذٜ  أِٚٓ اعً ارخبر لشاس  رؼجئزٙب،

ٚ ٘زا ِٓ اعً رى٠ٛٓ ِٛاطٓ لبدس  اٌّذسعٟ،اٌز١ٍّز لبثٍخ ٌزٛظ١فٙب فٟ ع١بلبد غ١ش اٌغ١بق 

وّب رؼذ ٘زٖ اٌّمبسثخ ِشعؼ١خ  ثٕفغٗ.ٚ ؽً ِشىالرٗ  اٌّغزّغ،ٍٝ اٌزى١ف ٚ االٔذِبط فٟ ػ

ٌغ١ّغ اٌّٛاد اٌّمشسح ، ٚ رؼزجش ٘زٖ اٌّشعؼ١خ  اإلدِبطعذ٠ذح فٟ ثٕبء إٌّب٘ظ ، ٚ ث١ذاغٛع١خ 

 . األلغبَطشق اٌزذس٠ظ فٟ  أِٚب ٘ٛ ِؼّٛي ثٗ فٟ ثٕبء إٌّب٘ظ  ئٌٝعذ٠ذح ثبٌٕغجخ 



 هقدهت عاهت
 

 ب
 

٘ٛ رٛؽ١ذ سؤ٠خ اٌزؼ١ٍُ ٚ  اٌؾذ٠ش،ٌٙزا إٌّٙظ اٌزشثٛٞ  األعبعٟاٌٙذف  أْٟ ٘زا ٠ؼٕٚ  

. ِٚٓ ٕ٘ب ِظبغخ ػٍٝ شىً وفبءاد لٛاِٙب اٌّؾز٠ٛبد. أ٘ذافاٌزؼٍُ ِٓ ؽ١ش رؾم١ك 

 :ٔزغبءي

 ُْ التحص٘ل الدزاسٖ؟ها 

 ؟ُٖ العْاهل الوٌتجت لَ ها

 ؟ . أُدافَُٖ  العْاهل الوؤثسة فَ٘؟ ّ ها

 زبت بالكفاءاث؟ قاهاذا ًعٌٖ بالو

 تدزٗس بِرٍ الب٘داغْج٘ت الجدٗدة؟ها الِدف هي ال

  : ئٌٝ٘زٖ اٌذساعخ ٚرٙذف 

اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ فٟ ظً اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد، ٚرفؼ١ً ٘زٖ اٌّمبسثخ فٟ ِخزٍف  أ١ّ٘خرج١بْ 

رفؼ١ً ِخزٍف  ئٌٝرغؼٝ  ألٔٙبِٕبؽٟ اٌؾ١بح ، خبطخ فٟ ا١ٌّذاْ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزؼٍّٟ، 

د ٚ اٌّٛاد فٟ اٌّذسعخ ٚ اٌؾ١بح ، ٚر١ّٕخ ِٙبساد ٚ لذساد وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ اٌّؾز٠ٛب

١خ ٚ وزٌه اٌىشف ػٓ لذسح األعزبر فٟ رخط١ظ ٚ رٕف١ز ٚ رم٠ُٛ اٌذسط ٚفك اعزشار١غِؼب. 

 اٌزذس٠ظ ثبٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد.

 :اخز١بس ٘زا اٌّٛضٛع ٟ٘ٚ اٌذٚاػٟ اٌزٟ أدد ئٌٝ  عجبةاألِٚٓ ث١ٓ           

 ِؼبٌغخ ِٛضٛع ِٓ اٌّٛاض١غ اٌٙبِخ ٚ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغضائش.

 أ١ّ٘خ ِّبسعخ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٚ دٚس٘ب اٌفؼبي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ.

 اٌىشف ػٓ ِذٜ ِّبسعخ األعزبر اٌضبٔٛٞ ٌٍّمبسثخ ثبٌىفبءاد.

 ألعزبر اٌضبٔٛٞ ِغ إٌّب٘ظ اٌّذسع١خ اٌغذ٠ذح. اٌجؾش ػٓ ِذٜ رى١ف ا

 ػبِخ ٚ صالصخ فظٛي ٚ خبرّخ ػبِخ.ٚلذ الزضذ خطخ اٌجؾش ػٍٝ ِمذِخ 



 هقدهت عاهت
 

 ج
 

 ٚ لذ اشزًّ ػٍٝ عجؼخػٕٛٔزٗ ثّب١٘خ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚ أ٘ذافٗ،  األٚياٌفظً          

ٌٗ ٚ اٌؼٛاًِ  ،ششٚطٗ ، اٌؼٛاًِ إٌّزغخ أٔٛاػِٗفَٙٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ، : أّ٘ٙبِجبؽش 

 .أ٘ذافٗ رمذ٠ش ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚ اٌّإصشح ف١ٗ، ػٛاًِ االٔغبص ٚ اٌزؾظ١ً ، صُ

ِجبؽش ٚ  ّمبسثخ ثبٌىفبءاد، ٚ رٕبٚي عجؼخثّب١٘خ اٌاٌفظً اٌضبٟٔ، فمذ أٚعّزٗ  أِب         

بئظٙب، بءاد، اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٟ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد، خظِفَٙٛ اٌّمبسثخ ثبٌىف: أّ٘ٙب

اٌزذس٠ظ فٟ ظً اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد، صُ اٌٙذف ِٓ اٌزذس٠ظ ثٙزٖ  أعب١ٌتِجبدئٙب، صا٠ب٘ب، 

 اٌّمبسثخ .

صبٔٛٞ عزع ِشزشن  أٌٌٍٚٝذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍغٕخ  فٟ ؽ١ٓ اٌفظً اٌضبٌش خظظزٗ        

صُ رطشلٕب ( ٚ األداح  اٌذساعخ االعزطالػ١خ )اٌضِبْ، اٌّىبْ، اٌؼ١ٕخٚ لذ اشزًّ ػٍٝ ، آداة

ِٕبلشخ ٚ رؾ١ًٍ إٌض األدثٟ، أُ٘ إٌزبئظ اٌّزٛطً ئ١ٌٙب ٚ ، األدثٌٟٕض ئٌٝ أّٔٛرط ا

. ٚ لذ اػزّذٔب ئ١ٌٙبإٌزبئظ اٌّزٛطً  أُ٘ٚ خبرّخ رضّٕذ اٌزٛط١بد اٌّمزشؽخ، ٚ خالطخ، 

فبٌّٕٙظ اٌٛطفٟ ٌّؼبٌغخ ِشىٍخ ٠ٕبعت اٌّٛضٛع،  ألٔٗػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، 

ٚ اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ رؾ١ًٍ اعٟ فٟ ضٛء اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد، اٌّزّضٍخ فٟ اٌزؾظ١ً اٌذس  اٌذساعخ

 األدثٟ.إٌض  أّٔٛرط

اٌزؾظ١ً  ص٠بد ِؾّذ ؽّذاْ، :أّ٘ٙبػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّظبدس ٚ اٌّشاعغ ٚلذ اػزّذد  

 اٌزأخشِٕٙٛسٞ سشبد طبٌؼ، اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٚ اٌذساعٟ، ِفب١ُ٘، ِشبوً ٚ ؽٍٛي، 

ٟ فٟ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ اٌزشثٛٞ، ؽبعٟ فش٠ذ، ث١ذاغٛع١ب اٌزذس٠ظ ثبٌىفبءاد اٌذساع

 ٚ اٌّزطٍجبد، ٚػٍٟ ِؾّذ اٌطب٘ش، ث١ذاغٛع١ب اٌىفبءاد. األثؼبد

ٚ أخ١شا ال ٠غؼٕٟ ئال آْ أرمذَ ثبٌشىش اٌغض٠ً ئٌٝ أعزبرٞ اٌّششف أطبي هللا فٟ             

٘زا اٌجؾش، ٚ اخز ث١ذٞ ئٌٝ ثش األِبْ ٌُٚ  " اٌزٞ اششف ػٍٝهجاُد عبد القادزػّشٖ" 

٠جخً ػٍٟ ثزٛع١ٙبرٗ ٚ ئسشبدارٗ، فمذ وبْ ِضبي طذق ٚ ئخالص ٚ لذٚح فٟ اٌغذ ٚ اٌغٛد، ٚ 

ئٌٝ وً أعبرزح لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ آداثٙب، وّب آًِ أْ أوْٛ لذ أفذرىُ ٌٚٛ ثبٌمذس اٌم١ًٍ، فمذ 

فأسعٛ اٌظٛاة ِٕىُ. ٚ اؽّذ هللا إٟٔٔ  أخطأدػٍّذ عب٘ذح أللذِٗ فٟ أؽغٓ طٛسح، فبْ 

 اعزطؼذ أغبصٖ سغُ ٔمظٗ، فزٌه ِٓ طج١ؼخ اإلٔغبْ، الْ اٌىّبي هلل عجؾبٔٗ ٚ رؼبٌٝ.  



 هقدهت عاهت
 

 د
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 تمهيد

و من  ٌعد التحصٌل الدراسً من أكثر األمور التً تهم المتعلم طوال حٌاته الدراسٌة،

ذي ٌمكن كل من أكثر الموضوعات التً تشغل باله، كونه أساس العملٌة التربوٌة، و ال

الدراسً، كما أنه فً الصف رتبهم و استٌعاب مستواهم الدراسً، المتعلمٌن معرفة و 

الكثٌر من المعارف و المهارات، و هذا ما أدى بهم إلى االجتهاد و مواصلة الدراسة ٌكسبهم 

فهو ٌعطٌنا بطاقة  و الرغبة فٌها، و عدم التراجع ألي سبب ٌؤدي بهم إلى التأخر الدراسً.

ه و إمكانٌاته فً متخلف المواد. و هو أٌضا ٌعد المحفز فنٌة عن التلمٌذ وقدراته و معارف

سوف وراء تحقٌق األهداف المنشودة. و  السعًساسً لكسب المعارف و المهارات، و األ

 نتعرض فً هذا الفصل إلى:

  ًمفاهٌمه، أنواعه، شروطه(.مفهوم التحصٌل الدراس( 

 و التحصٌل.، و عوامل االنجاز العوامل المنتجة له و العوامل المؤثرة فٌه 

  أهدافه.تقدٌر مستوى التحصٌل الدراسً و 

رغم من أن التحصٌل الدراسً ٌمثل المعٌار الذي ٌمكن على ضوئه تحدٌد المستوى فبال

هناك ٌة التً تستهدف بناء شخصٌته، إال أن التعلٌمً للتلمٌذ من خالل العملٌات التربو

  ن إما موضوعٌة أو ذاتٌة.عوامل تؤثر فٌه، و هذه العوامل تكو
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 مفهوم التحصيل الدراسي:. 1

" من الفعل حصل: حصل الكالم، رده إلى محصوله، و أخد خالصته، الشًء  لغة: 1.1

 -ج–أدركه العلم، أحرزه و جمعه، الحصٌلة، اسم من التحصٌل لما ٌجمع و ٌحصل 

حصائل".
1

 

الدراسً لتعدد الباحثٌن الدراسٌٌن حوله، إذ لتحصٌل لقد تعددت تعارٌف ا اصطالحا: 1.1

الوقوف علٌها من زواٌا عدة، كونه ذا أبعاد مهمة تعطٌنا  اهو بحد ذاته قضٌة تحتاج من

 :مؤشرات واضحة على مستقبل الدارسٌن. و من أبسط تعارٌفه

ٌعرفه عمر عبد الرحٌم نصر هللا: " هو عبارة عن النتٌجة العامة التً ٌحصل علٌها 

الطالب فً كل ٌوم، فً كل فصل و نهاٌة السنة، فً كل موضوع، حٌث ٌحدد التحصٌل 

 الدراسً مستوى الطالب فً هذا الموضوع نقاط الضعف و القوة لدٌه، و التحصٌل

المعلم الشفهً، و الكتابً و اإلجمالً الذي ٌصل إلٌه الفرد فً جمٌع المواد عن طرٌق تقٌٌم 

." الخاصة االختبارات و االمتحانات الذي ٌعتمد على إجراء الٌومً
2

 

و ٌعرفه عبد الخالق رؤوف بأنه: " الدرجة التً ٌحصل علٌها التلمٌذ فً اختبار 

معٌن من طرف المعلمٌن، إما فً االختبار الشفوي أو التحرٌري".
3

 

التحصٌل " فمن خالل ما سبق نستخلص أن عمر عبد الرحٌم نصر هللا ٌرى أن 

لعامة التً ٌحققها الطالب من معرفة فً نهاٌة السنة. و أن التحصٌل الدراسً هو النتٌجة ا

الدراسً هو الذي ٌبٌن لنا مستوى الطالب من حٌث القوة و الضعف لدٌه، و ذلك من خالل 

 ". تقٌٌم المعلم الشفهً و الكتابً أي إجراء االختبارات و االمتحانات الخاصة

                                  
 .115عربً، دار صادر، بٌروت، ص-المعتمد، قاموس عربً - 1

 

عمر عبد الرحٌم نصر هللا، " تدنً مستوى التحصٌل و االنجاز المدرسً، أسبابه و عالجه"،دار وائل -2

 .401، ص1،2004للنشر، األردن. ط

 .90، ص1982بٌداغوجٌات التعلم"، د.ط،إبراهٌم عبد الخالق رؤوف، "  - 3
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هو المرتبة )الدرجة( التً " فٌرى أن التحصٌل الدراسً  أما عبد الخالق رؤوف

كما  ." ٌحققها التلمٌذ أو الطالب فً اختبار معٌن، سواء كان االختبار شفوٌا أو تحرٌرٌا

بأنه: " اكتساب و استٌعاب خبرات عدٌدة و الحصول على معارف و مهارات أٌضا ٌعرف 

ارٌر و العالمات التً ٌحصل علٌها تقٌم من طرف المعلمٌن بواسطة االمتحانات، و التق

." التلمٌذ فً مادة من المواد المقررة
1

 

فمن خالل هذا التعرٌف نستخلص أن التحصٌل الدراسً هو اكتساب المعارف و 

الخبرات و المهارات، ٌحصل علٌها المتعلم من طرٌق خبرات و معارف المعلم، و ذلك من 

 .مقررةات فً مادة معٌنة خالل تقدٌم االمتحانات و التقارٌر و العالم

و ٌعرف أٌضا بأنه " مجمل ما ٌحصل علٌه المتعلم من معارف و مهارات، نتٌجة 

مروره بخبرات تعلٌمٌة تعلمٌة منتظمة".
2

 

 . مفاهيم التحصيل الدراسي:2

التحصٌل هو ببساطة شدٌدة سلوك أو استجابة على شكل معلومة صغٌرة مثل حرف 

ود مصطلح التحصٌل الدراسً إلى الموضوع أو الخبرة أو كلمة أو رقم محدود، كما ٌع

اللذٌن ٌدرسهما التالمٌذ للتعلم، و على العموم، فإن أي معرفة أو خبرة أو مهارة نظرٌة أو 

عملٌة تتم دراستها من المتعلمٌن بطرٌقة منظمة بمعلمٌن وقاعات و مناهج و جداول و 

 خدمات مساعدة ٌكمن تسمٌتها باألكادٌمٌة.

 فمن هنا ٌمكن عرض مفهومٌن رئٌسٌٌن للتحصٌل هما:

 

 

                                  
 .257، ص4،1987فؤاد البهً، " األسس النفسٌة للنمو"، دار الفكر العربً، ط - 1

حسن موسى عٌسى، 'الممارسات التربوٌة األسرٌة و أثرها فً زٌادة التحصٌل الدراسً فً المرحلة  - 2

 .26م، ص 2008 -ه1429 ،1األساسٌة"، دار الخلٌج، عمان، ط
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 التحصيل نفسيا كنتيجة للتعلم: 1.1

التعلم هما وجهان لعملة واحدة، و التحصٌل هو نتٌجة مباشرة للتعلم. و التحصٌل و 

التعلم و  هامة فً الشخصٌة الفردٌة هً الذكاء. إنسانٌةالتعلم كعملٌة نفسٌة مرهون بقدرة 

هو كمفهوم نفسً، زٌادة كٌموحٌوٌة أو كٌموكهربٌة فً السٌاالت العصبٌة ج للتحصٌل المنت

المرمزة العابرة لخالٌا الدماغ حسب اختصاصاتها المختلفة باعتبار الرسائل الحسٌة القادمة 

 اإلحساسٌة اللمسٌة.ٌة، السمعٌة، الشمٌة، الذوقٌة، و للدماغ من بوابات اإلدراك البصر

 كنتيجة مدرسية: التحصيل بيئيا 1.1

هو مجموع المعارف و المهارات و المٌول المالحظة لدى الدارسٌن التحصٌل هنا " 

نتٌجة عملٌة التعلٌم. إن التحصٌل بهذا كما نتعارف علٌه فً البحث العلمً عامل تابع أو 

و المعلم و  بعوامل أخرى مستقلة أهمها و أكثرها مباشرة و حدوثا ثالثة هً: المتعلم متأثر

هذه العوامل الثالث إجرائٌا للتحصٌل عوامل مثل: اإلدارة . ٌلً لمنهج أو الكتاب المنهجًا

و رشاد الطالبً و الغرفة الدراسٌة المدرسٌة و األسرة و األقران و التقنٌات التربوٌة و اإل

." اللوائح التنظٌمٌة و غٌرها
1

       

 قسمٌن أساسٌٌن هما: ٌنقسم التحصٌل الدراسً إلى أنواع التحصيل الدراسي: .3

ٌعبر عن تجاوز األداء التحصٌلً  عبارة عن سلوكهو " لتحصيل الدراسي الجيد: ا 1.1

للفرد للمستوى المتوقع منه، فً ضوء قدراته أو استعداداته الخاصة، أي أن الفرد الممتاز، 

مدرسٌة تتجاوز  متوسطات أفراده فً العمر العقلً و  ٌستطٌع أن ٌحقق مستوٌات تحصٌلٌة

و ٌتجاوز عمره التحصٌلً ٌفوق عمره الزمنً، الزمانً، و بعبارة أخرى ٌمكن القول أن 

 ذلك فً ضوء متغٌرات أخرى، مثل القدرة على المثابرة  سرفما ٌبشكل غٌر متوقع و عادة 

                                  
 سورٌا،حمدان، "التحصٌل الدراسً، مفاهٌم، مشاكل و حلول"، دار التربٌة الحدٌثة، زٌاد محمد  - 1

 .10-9-8ص ص ص، ،1996-1917، 1ط ،األردن
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، و وضوح االنفعالًو استقراره  ، و ارتفاع مواضٌع اإلنجاز لدٌهمن طرف التلمٌذ نفسه

."أهداف و درجة المناقشة التً تحٌط به
1
  

بالنسبة للتالمٌذ، ألنه ٌمثل عدم  األسوأالتحصٌل  "هوالتحصيل الدراسي الضعيف:  1.1

أي هو التأخر أو  فً جمٌع المواد، إخفاقهاستٌعابه و عجزه عن مساٌرة المقرر الدراسً، و 

الفشل المدرسً العام الذي ٌمس جمٌع المواد الدراسٌة و النتائج عن ضعف القدرات العقلٌة 

و االستعدادات الخاصة لدى المتعلم و الذي ٌترتب عنه الفشل و اإلخفاق فً الدراسة، و منه 

ت ٌبذلها نستطٌع القول بأن التحصٌل الدراسً بنوعٌه الضعٌف و الجٌد، ما هو إال مجهودا

فً السنة الدراسٌة، كما ال ننسى بأن التحصٌل هو  خٌر ثمرة ما حصلهالتلمٌذ، لٌتلقى فً األ

."أكثر المفاهٌم النفسٌة و التربوٌة تركٌبا أو تعقٌدا
2

        

هناك عدة شروط توصل إلٌها العلماء تجعل التحصٌل  شروط التحصيل الدراسي:. 4

 الدراسً جٌدا و هً كاآلتً:

التعلم هو التغٌٌر الجذري الذي ٌطرأ سلوك الكائن الحً و ال ٌحدث ارتجاال، و لكن 

و   ٌخضع لشروط معٌنة، و كلما توفر المتعلم على هذه الشروط كلما كان أقدر على التعلم 

أداء على  هتساعدتلك الشروط على اكتساب الخبرات الجدٌدة، كما  التحصٌل، و تساعده

ة أكثر فعالٌة و دٌنامٌكٌبة، و من بٌن الشروط التً تساعد على رسالته التربوٌة بصور

  عملٌة التعلٌم نذكر:

 ٌن الجٌد.إٌجاد الدافع لتعلٌمه مع التمر 

 إطالع المتعلم على نتائج عمله بصورة مستمرة و دائمة. 

 النشاط الذاتً و إتاحة الفرصة للمشاركة فً عملٌة التعلم. 

                                  
عباس محمود عوض، "الموجز فً الصحة النفسٌة"، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، د.ط،  -1

  .85 ، ص1988

  .85ص السابق، المرجع  -2
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 ت الفرد، حفاظا على عدم تبدٌدها و التقلٌل من اإلرشاد و التوجٌه لطاقات و قدرا

قٌمتها مهما كانت.
1

 

 . عوامل مباشرة منتجة للتحصيل و العوامل المؤثرة فيه:5

تقسم العوامل المؤثرة فً التحصٌل أو المنتجة له حسب تكرارٌة حدوثها و طبٌعة دورها 

 فً إحداثه لدى المتعلمٌن إلى ثالث فئات:

 المعلم و المتعلم و المنهج أو الكتاب المنهجً  مباشرة أساسية و أهمها: عوامل    

المدرسً أو الجامعً أو المقرر كما ٌشار إلٌه عادة(. تتفاعل هذه العوامل الثالث )

 معا فً موقف أو مجال ٌطلق علٌه بالغرفة أو القاعة الدراسٌة أو الصفٌة.

 طالبً و مركز الوسائل أو التقنٌات اإلرشاد ال ل مباشرة ثانوية و أهمها:عوام

الحدائق المحٌطة و الخدمات البشرٌة و التربوٌة  و المساحات و المكتبةالتربوٌة، و 

 ٌة و التنظٌمٌة المساعدة األخرى.و المادٌة و النفس

 :تقع خارج البٌئة المدرسٌة فً المجتمع حٌث وسائل اإلعالم و  عوامل غير مباشرة

المؤسسات االجتماعٌة المتنوعة بدءا من الطرٌق الذي ٌفصل المدرسة عن األسرة 

مرورا باألسرة نفسها ثم األسواق و المحالت التجارٌة و انتهاء بالنوادي و المراكز 

تمع.الثقافٌة الشعبٌة و الرسمٌة فً البٌئة الواسعة للمج
2

 

 

 

 

 

 تبدو العالقة التً تربط هذه العوامل معا حسب مجاالتها فً الرسم التوضٌحً التالً:

                                  
مجلة علوم التربٌة، جامعة محمد الخامس، ،" المراهق و العالقات المدرسٌة"، منشورات أحمد  أوزي -1

    .43)د/س(، ص، 2ط

 .15 صل و حلول"، حمدان، "التحصٌل الدراسً، مفاهٌم، مشاك زٌاد محمد المرجع السابق:   -2
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: عوامل التحصيل حسب مجاالتها: المباشرة الرئيسية و الثانوية المدرسية 1الشكل -

 ثم غير المباشرة في المجتمع الواسع.

العوامل المدرسٌة الثانوٌة و أن ال ٌفهم بتقسٌمنا لعوامل التحصٌل، بأن و ٌجب 

االجتماعٌة غٌر المباشرة هً أقل أهمٌة للتعلم و التحصٌل دائما من سابقاتها األساسٌة 

عن األسرة بطول عشرٌن مترا  الطرٌق التً تفصل المدرسة الصفٌة المباشرة، بل قد تكون

غٌرهما، هذا على سبٌل المثال سببا رئٌسٌا فً رسوب التحصٌل دون المعلم و المجتمع أو 

من العوامل المدرسٌة الثانوٌة، خاصة مع تالمٌذ المرحلتٌن اإلعدادٌة و الثانوٌة، حٌث 

أو قد ٌكون واحدا أو أكثر  الشباب الٌافع أو ما ٌشار إلٌه تقلٌدٌا بالمراهقة و المراهقٌن.

بكثٌر من العوامل الصفٌة و غٌر الصفٌة األخرى.
1
  

 

 

 

 التحصيل:المعلم كعامل مؤثر على  -أ

                                  
 .16المرجع السابق، ص  - 1

 البٌئة االجتماعٌة المفتوحة

 

 

 

 

 

 

 عوامل المجال االجتماعً المفتوح غٌر المباشر للتحصٌل

 البٌئة المدرسٌة

 

 

 عوامل المجال المدرسً الثانوي المباشر للتحصٌل

 

 

 

 

الصفً األساسً المباشر للتحصٌل  المجال

حٌث المعلم و المتعلم و المنهج أو الكتاب 

  أو المقرر المنهجً
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إن المعلم، حتى ٌرقى لمفهوم المعلم و ٌعمل بنظام فٌؤدي إلى نتائج نظامٌة مقصودة 

 ماٌلً:مٌذ، ٌتوجب امتالكه بإٌجاز مبسط للدى التال

التمكن من المادة العلمٌة أو الدراسٌة الخاصة بموضوع المنهج أو الكتاب الدراسً  -1

من الحقول األكادٌمٌة األخرى.ة العامة المرتبطة به ثم المعرف
1

 

أي من المهارات األكادٌمٌة و المهنٌة الوظٌفٌة  .نظرٌا و تطبٌقاالتمكن من التدرٌس  -2

األدائٌة و اإلدارٌة النظامٌة، و الخلقٌة و الفنٌة باختالف اهتماماتها: النفسٌة، و 

     دخل فً الكفاٌات التعلٌمٌة للمعلم فً التربٌة المدرسٌة، و غٌرها مما ٌالمساعدة 

إن هذه المهارات و  ) بما فٌها الجامعٌة بطبٌعة الحال كتربٌة مدرسٌة عالٌة(.

علما رسمٌا أو نظامٌا منتجا فً لتً تجعل من أي فرد ملوظٌفٌة هً االكفاٌات ا

 التربٌة.

إلٌجابٌة نحو التربٌة و المتربٌن، أي أن ٌحب مهنة التربٌة و التمكن فً المٌول ا -4

 أن ٌمتلك إنسانٌة حانٌة نحو المتعلمٌن.العمل بها و 

 الطالب الدارسون كعامل منتج للتحصيل: -ب

بٌة الحقٌقٌة أو العلم و التعلم...هم محور التر للمعرفة الطالب هم الطالبون الفعلٌون

و ٌدرسون و ٌتحصلون بنظام، ٌتوجب آن، و حتى ٌكون الطالب طالبا  و هدفها فً

 امتالكهم بالمواصفات التالٌة:

بلٌون خلٌة مفكرة  23اإلدراكٌة/ الدماغٌة. إن الطالب بدماغ أبنٌتهم  عادٌون فأكثر فً.1

بلٌون خلٌة. و الطالب بدماغ ٌزن  22صٌل فً آخر بدماغ لتحهو أقدر على ا عقلٌة

 و الذي ٌتحول غ مثال،  2311فً آخر بوزن  التحصٌلغ هو أقدر كذلك على 2431

 

 

                                  
  .16المرجع السابق، ص -1
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و الطالب بإدراك أو بطًء التحصٌل فً أفضل تقدٌر،  معتوه أو غبً بالنتٌجة إلى فرد

  .221-01ٌكون على األرجح عادي بمعدل ذكاء عادي 

ٌكون كذلك متفوقا أو متقدما بحسب درجة الطالب المتفوق أو المتقدم فً إدراكه و 

ارتفاعه عن المعدل اآلنف الذكر.
1
، 221-01ٌضعف إدراكه عن المعدل  أما الطالب الذي 

األحوال،  لفإنه ٌتحول إلى معاق بحسب درجة انخفاضه عن هذا المعدل المعروف. و فً ك

نوع و درجة ذكائه، األمر الذي ٌؤثر مباشرة أٌضا على  تتبع قدرة الطالب على التعلم

عملٌتٌن  -التحصٌل الذي ٌقوم به نظرا لكون التعلم و التحصٌل كما أوضحنا سابقا

 متالزمتٌن دائما.

ٌكفً أن ٌتوفر  عادٌون فأكثر فً المثابرة و التركٌز على مادة أو خبرة التحصٌل. فال.2

للطالب دماغ ذكً على سبٌل المثال، بل ٌجب أن ٌكون مثابرا فً استعمال هذا الدماغ و 

و التركٌز هو تصوٌب الدماغ  .تعلماقادر به على التركٌز على المواضٌع التً ٌطلب منه 

على إدراك مادة التعلم، ال ٌتسرب الطالب جانبا أو ٌسرح فً أشٌاء و حوادث هامشٌة 

ا. أما المثابرة فهو قدرة الطالب جانبا أو ٌسرح فً موضوع التعلم و انتقاله خارجه

بهذا بٌنما ٌكون التركٌز عملٌة إدراكٌة، من محطة إلى أخرى خالل التحصٌل. و المتواصل 

التركٌز عبر مدى زمنً و  فإن المثابرة هً عملٌة إدراكٌة إجرائٌة أو سلوكٌة تحرك

المهن و الوظائف المختلفة ذات الطبٌعة التطبٌقٌة أو حركً متخصص كحال معرفً ) 

و هكذا حتى نهاٌة المهمة أو  4و  3إلى  2عموما(، من نقطة أو موضوع أو خطوة رقم 

 على التركٌز و المثابرة عوامل عدة مثل:فً القدرة و ٌتحكم  التحصٌل الذي بصدده الفرد.

 

 

 

 :شخصٌة و عاطفة اجتماعٌة و جسمٌة و تقنٌة مرتبطة  عوامل تخص الطالب منها 

                                  
 .16السابق، ص،  المرجع -1



 ماهية التحصيل الدراسي و أهدافه                                الفصل األول

 

 

15 

 أو التعلم أو المدرسة بالحوافز و الرغبة فً الموضوع.
1 

 :االقتصادي و مشاغل األسرة المستوى االستقرار و  عوامل تخص األسرة منها

 بطبٌعة الحال اغٌرهرٌة و األسو البٌئة الشكلٌة مٌولها نحو التحصٌل الٌومٌة و 

. 
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 :مجرٌات أو أفضلٌات الحٌاة الٌومٌة و مشوشاتها أو  عوامل تخص المجتمع منها

 رخاؤها ثم ضمن استقرارها العام.

فال سبٌل  عادٌون فأكثر فً مٌولهم نحو التربٌة و فً التزامهم بقوانٌنها ونظامها العام.. 3

لموضوع التعلم أو المعلم أو المدرسة، كما ال ب، إذا كان الطالب كارها والمطل ٌلحصللت

ٌل المطلوب، إذا كان الطالب غٌر ملتزم بالقوانٌن و األحكام المدرسٌة، ال حصسبٌل للت

على آداب  أوٌحضر أو ٌتصرف بنظام، وال ٌحافظ على مواعٌد الحصص أو المحاضرات، 

 .اآلخرٌنالمعاملة المقبولة مع نفسه و 

 يقة للتعلم و التحصيل:أو وث المنهج كرسالة -ج

المنهج أو البرنامج أو الكتاب المنهجً أو المدرسً أو المقرر ٌتفاعل مع إدراك 

عملٌات التعلم و التعلٌم التً تؤول فً النهاٌة إلى تحصٌل المتعلمٌن  إلنتاجالمعلم و الطالب 

ٌخدم المنهج الدور البناء  و حتى للمعارف و الخبرات و المهارات و المٌول المطلوبة.

 المقرر له فً التحصٌل ٌجب أن ٌتوفر فٌه عدة شروط أهمها:

  أن ٌكون متوفرا للمعلم و الطالب، فالمنهج الغائب أو غٌر الموجود ال ٌؤدي إلى

 تحصٌل كاف فً أفضل ظروف التعلم.

 ون صالحا فنٌا و نفسٌا و تربوٌا.أن ٌك 

 و التوضٌحات  لصف و اإلخراج و الرسوممقبوال فً صناعته و إخراجه من حٌث ا

و الطباعة و التغلٌف، األمر الذي ٌجعله صالحا للتداول من المعلمٌن و المتعلمٌن.
1 

 فقا من حٌث نوع و مستوى الذكاء و اللغةامتو. 

 أو منحرف غٌر أخالقً حتواه األكادٌمً غٌر مزٌف أو عتٌقصالحا فً م. 

 لمتوفر إدارٌا للتعلم و التحصٌل.مناسبا فً طوله الدراسً للوقت العام ا 

 -متكامال فً بنٌته التربوٌة.
2

 

                                  
 .19-18المرجع السابق، ص ص،  -1

 .20المرجع السابق، ص،  -2



 ماهية التحصيل الدراسي و أهدافه                                الفصل األول

 

 

17 

هناك العدٌد من العوامل التً تتمثل فً  لعوامل المؤثرة في عملية التحصيل:و من ا

هً ترتبط وع المواد تحصٌله، و أخرى ذاتٌة و الموضوعٌة، و التً تتعلق بالموض

 بالشخص الذي ٌرغب على التحصٌل.

 الموضوعية:العوامل  1.5

العلماء فً تفضٌل إحدى الطرٌقتٌن على  اختلف الطريقة الكلية و الجزئية: 1.1.5

و لكن تفضل الطرٌقة ولكن من المعروف أن لكل طرٌقة محاسنها و مساوئها، األخرى، 

الكلٌة إذا كانت غٌر مجزئة، أما الطرٌقة الجزئٌة فٌفضل استخدامها فً حالة تعدد أجزاء 

 صعوبتها.المادة أو 

و مترابطة األجزاء  كلما كانت المادة مرتبة منطقٌانوع المادة و مدى تنظيمها:  2.1.5

 واضحة المعنى، سهل حفظها و مراجعتها.

هو محاولة استرجاع المعلومات أثناء الحفظ، مما ٌساعد على التسميع الذاتي:  3.1.5

 تثبٌت المعلومات و القدرة على استدعائها.

وجٌه أفضل من تثبت أن التحصٌل الذي ٌقترن باإلرشاد و ال و اإلرشاد: التوجيه 4.1.5

التحصٌل بدونهما، حٌث أن المحصل ٌستطٌع أن ٌعً أهمٌة المراد تحصٌله.
1

 

  ية:ذاتالعوامل ال 2.5 

م التلمٌذ باللغة اإلنجلٌزٌة من الممكن أن ٌعٌنه فً تعلم اللغة فإلماالخبرة السابقة:  1.2.5

 الفرنسٌة.

وإدراك ادة من خبراته فً عملٌة التحصٌل االستفأقدر  الذكًفالشخص  الذكاء: 2.2.5

 و المعانً بٌن األشٌاء. العالقات

                                  
منهوري رشاد صالح، "التنشئة االجتماعٌة و التأخر الدراسً فً علم النفس االجتماعً التربوي"،  -1
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و ذلك أن الحالة التً ٌكون علٌها الشخص مثل: الجوع و العطش،  الحالة الجسمية: 3.2.5

 تحصٌله. مدى و تأثر الحواس و األمراض تؤثر على

كذلك الحالة النفسٌة التً ٌكون علٌها الشخص مثل االكتئاب و القلق  الحالة النفسية: 4.2.5

 أو الخوف تؤثر على مدى تحصٌله.

االستمرار  و أدعى علىح الشخص فً تحصٌله ٌعد ثوابا له نجاالثواب و العقاب:  5.2.5

  فً عملٌة التحصٌل و العكس. 

كان هداف التحصٌل الشخص على دراٌة بأكلما كان  وضوح الهدف من التحصيل: 6.2.5

أدعى على استمرار التركٌز فٌه.
1

 

 :وهً كماٌلً عوامل اإلنجاز و التحصيل:. 6

 مستوى نضج المتعلم. 

 نوعٌة العمل المطلوب إنجازه. 

 ًمقدار  قدرة المتعلم على اإلدراك الحس. 

 .قوة ذاكرة المتعلم 

 .إدراك المتعلم لفشله و نجاحه 

 .قدرة المتعلم على استخدام الرموز 

 شخصٌة المعلم و قدرته فً التأثٌر فً التالمٌذ. 

 نوعٌة عالقة التالمٌذ ببعضهم البعض. 

 كفاءة المعلم. 

 الطرٌقة التً ٌستخدمها المعلم فً التدرٌس. 

 إطار الجو المدرسً و عالقة كل من ٌعمل بالمدرسة مع بعضهم البعض. 

 مناسبة المواد الدراسٌة لقدرات المتعلم. 

 النفسٌة و الجسمٌة صحة المتعلم. 
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 .التهوٌة فً الفصل الدراسً و جلوس المتعلم فً الفصل بطرٌقة سلٌمة 

 العوامل األسرٌة للمتعلم.و  توفر الحوافز المادٌة للمعلم
1

 

 أهدافه:  تقدير مستوى التحصيل الدراسي و. 7

المعلم إلى استخدام مجموعة من التقنٌات، و ذلك لتقوٌم تحصٌل التلمٌذ فً مادة  جأٌل

هً كتابٌة  منها ما ،أو مجموعة من المواد الدراسٌة مستخدما بذلك االختبارات التحصٌلٌة

و التسمٌع الذاتً وغٌرها، كل هذه  اإللقاءهً شفوٌة مثل  مثل اختبارات المقال ومنها ما

ارات تلعب دورا بارزا فً إٌجاد نقاط القوة و الضعف عند التلمٌذ.األنواع من االختب
2

 

قٌاس التحصٌل وتحدٌد  أو وتعتبر االختبارات التحصٌلٌة التً ٌراد بها تقدٌر

،وهً للتالمٌذ من مقرر معٌن أوفً مجموعة من المقررات الدراسٌة التحصٌلًالمستوى 

دوما بالتعلٌم ومعرفة النتائج ومعلوم أن  قدٌمة بقدم المعارف والعلوم المختلفة،حٌث ارتبطت

ستاذ بنفسه،وذلك نظرا درسة باختبارات تحصٌلٌة ٌعدها األالتحصٌل الدراسً ٌقاس فً الم

ألنه ،إلى أستاذ أو من أستاذالختالف األهداف الخاصة المباشرة للتعلٌم من قسم إلى قسم 

 خبرات والمهارات التً قدمت لهموال لمفاهٌما أتقنواقد  تالمذتهذا كان مطالب بمعرفة ما إ

 

و تقدٌر  تستخدم فً قٌاس بأنواعهافاالختبارات التحصٌلٌة ال، أمفً حجرة الدراسة  

مستوى التحصٌل الدراسً.
3

 

 :  االختبارات التحصيلية وفوائدها أنواع 1.7

                                  
، ص ص، 2006ط(، -كمال طارق، " أساسٌات فً علم النفس التربوي"، مؤسسة شباب الجامعة، )د -1

189-190. 

، 2منٌسً محمود عبد الحلٌم حامد، "التقوٌم التربوي"، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، ط -2

 .136، ص 2007

ته و اجراءاته"، دار التربٌة الحدٌثة للنشر و " تقٌٌم التحصٌل الدراسً اختباراحمدان محمد زٌاد،  -3

 .102، ص2001، 2التوزٌع، دمشق، ط
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استخداما فً الدول العربٌة هً اختبارات المقال و  االختبارات التحصٌلٌة أنواع أكثر إن

 واختبارات المسائل الرٌاضٌة، المقال القصٌر،تبارات الموضوعٌة بما فٌها أسئلة االخ

اقل  األخٌرتانتان الطرٌقتان اه و ،واالمتحانات الشفوٌة األداءاختبارات  إلى باإلضافة

 ان فً قٌاس نتائج التعلٌم المهاري،مفٌد أنهما إال استخداما فً مدارس التعلٌم العام،

االختبارات  أنواععرض لبعض  فٌما ٌلً و االختبارات، أنواع وٌعتبران من أفضل

  ٌ  :ةالتحصٌل

 المحك: إلىاالختبارات التحصيلية المرجعة  1.1.7

االختبارات شٌوعا فً مدارس التعلٌم  أنواع أكثرهذا النوع من االختبارات هو 

رات التحصٌلٌة من هذا النوع أن االختباالعام،وٌوجد اتجاه عام لدى بعض المربٌن فً 

المقال  أسئلةتستخدم وان هناك بعض االختبارات التً  التالمٌذ، ألداءفً تقدٌراتها  متباٌنة

ست صحٌحة بالنسبة لكل مثل هذه االدعاءات لٌ أنواالختبارات الموضوعٌة،وفً الحقٌقة 

مختلفة من المفردات  أنواعالٌة وان التباٌن بٌن االختبارات التً تستخدم ٌاالختبارات التحص

 أخرىوال تصلح لقٌاس ظاهرة تصلح لقٌاس ظاهرة معٌنة، أسئلةلٌس كبٌرا،كما انه ال توجد 

 المستوى،و من حٌث النوع تقاس نفس القدرةبحٌث المفردات، أنواعو ٌمكن صٌاغة جمٌع 

 األنواعمن  األسئلةتمت  على انه إذا )Dressel )2091"درسٌل " وفً هذا المجال ٌؤكد 

فمثال  مقبولة من الصدق و الثبات، نتائج على درجة إلىتؤدي  فإنها المختلفة صٌاغة دقٌقة،

عن االختبارات  إعدادهاوقت اقل فً  إلىوحل المشكالت  تحتاج اختبارات المقال،

 .الموضوعٌة

 

 أنكما  المقال، أسئلةفً تصحٌحٌها من  أسهلولكن االختبارات الموضوعٌة 

عداد كبٌرة من كما تصلح أل استخدامها ٌظهر كفاءة عالٌة فً درجة ثبات وصدق االختبار،

. المتعلمٌن 
1
  

                                  
زٌاد محمد حمدان،" تقٌٌم التحصٌل الدراسً اختباراته و اجراءاته"، دار التربٌة الحدٌثة للنشر و  -1
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 أنن استخدام اختبارات المقال وحل المشكالت ٌمكن فإ التالمٌذ صغٌرة، أعدادكانت  إذا أما

 "ٌكون مناسبا.

 :ذات مفردات المسائل العددٌة فً وتتمٌز االختبارات

الحلول على اختٌار  من قدرتهم أكثر تقٌس قدرات التالمٌذ على حل المشكالت

حلول  إنتاجوتقٌس هذه القدرات من خالل  األفرادالمناسبة،فهذه االختبارات تحدد قدرات 

كتابة تفصٌلٌة  إلىالمقال تحتاج  أسئلةذات االختبارات  أسئلةللمشكالت التً تتضمنها 

ٌمثل محتوى المقرر الدراسً  أناالختبارات ال ٌمكن  أنواعن هذا النوع من م فإبالٌد،ومن ث

 أطولوقت  إلىتمثٌال تاما،كما ٌحدث فً االختبارات الموضوعٌة،الن الكتابة عملٌة تحتاج 

 الموضوعٌة. األسئلةعن  لإلجابةتستخدم من القراءة التً 

 : األداء إلىالتحصيلية المرجعة  االختبارات

بعض المهام التً  ألداء األفراداالختبارات هام فً انتقاء  أنواعو هذا النوع من 

محدد،كأن ٌكون  المفحوص بمستوى أداء،وفٌها ٌقارن اإلتقانمستوى محدد من  إلىتحتاج 

من االختبارات  لى هذا النوعمستوى معرفٌا معٌنا،أو مستوى مهارٌا محددا،وٌطلق ع

 LE VEL Objectiveمستوى  إلىمسمٌات مختلفة مثل االختبارات المرجعة 

Rreferences،هدف إلىاالختبارات المرجعة  أو referenced ،االختبارات المرجعة  أو

. Domaine Referencedمجال  إلى
1

 

 و من فوائد هذه االختبارات ماٌلً:

القوة و جوانب الضعف فً المناهج الدراسٌة،وهذا ٌساعد تساعد على تحدٌد جوانب  -

 على تعدٌل هذه المناهج وتطوٌرها .

المهارات واالتجاهات والقٌم فً تدرٌس المقررات توضٌح االختبارات للمعلمٌن؛  -

 جانب المعرفة. إلىالدراسٌة المختلفة 
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ى تحقٌق أنها تساعد على أسس تقدٌر الدرجات التحصٌلٌة للتالمٌذ مما ٌساعد عل -

 التالمٌذ وبعضهم. أداءالعدالة عند المقارنة بٌن 

 ة متجانسة من حٌث المستوى التحصٌلً .سٌمدر فً فصول ٌد فً تقسٌم التالمٌذتف -

 تساعد على الكشف على عٌوب طرائق التدرٌس التً ٌتبعها بعض المعلمٌن. -

ههم توجٌتساعد على تشخٌص صعوبات التعلم عند التالمٌذ،مما ٌساعد على حسن  -

.وإرشادهم
1 

تتعدد األهداف التً ٌسعى كل من المعلم و التلمٌذ تحقٌقها من خالل قٌاس و 

ٌلٌه،  التحصٌل الدراسً، و التً ٌكون هذا األخٌر مفتاحا و منعرجا حاسما فً تقرٌر ما

 ماٌلً:و أبرز هذه األهداف 

 تمكن منها المتعلمر األمور التً و تقدٌصٌل الدراسً بمتابعة سٌر التعلٌم ٌسمح التح 

واألشٌاء التً استعصت و صعب علٌه إدراكها، و هذا ٌساعد كثٌرا كل من المعلم و 

 اإلدارة التربوٌة.

 و معرفة رتبته، و هذا بمقارنتها مع رتب لمتعلم من معرفة مستواه الدراسً تمكٌن ا

  زمالئه فً القسم.

 

  الهدف من معرفة تحصٌل معرفة المعلمٌن و األساتذة مستوى كل متعلم، أي أن

فً  هو ترتٌبهم و قدرتهم على استٌعاب المعارف و المهارات المختلفةالمتعلمٌن 

 خالل فترة زمنٌة محددة.مادة معٌنة 

  ،كما ٌهدف إلى جعل المتعلم أكثر تكٌفا مع الوسط الذي ٌنتمً إلٌه بصفة عامة

 باإلضافة إلى إعداده للتكٌف مع الوسط المدرسً.

 ٌو قدراته و معارفه و إمكانٌته فً مختلف ٌنا بطاقة فنٌة عن المتعلم ل ٌعطالتحص

" ٌهدف التحصٌل إلى التوصل إلى :  (Anzojih) المواد، و على هذا ٌقول أنزوجٌه

 ." للمجموعات كزةمرالتالمٌذ فً التحصٌل لفترة معٌنة و المعلومات عن ترتٌب 

                                  
 .137محمود عبد الحلٌم حامد،" التقوٌم التربوي"، ص  المرجع السابق، " منٌسً -1
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  ٌسمح التحصٌل الدراسً للتلمٌذ بإعادة صٌاغة األهداف التعلٌمٌة و التً ترتبط

بخصائص نمو التالمٌذ آخذٌن بعٌن االعتبار قدراتهم و معارفهم و مٌولهم، و كل 

 هذه األمور ٌكمن الحصول علٌها من خالل تقوٌم آداءات المتعلمٌن.

  و دلٌل كفاءة  ،مؤشر قدرات التلمٌذ كما أنه ٌمثل عملٌة التعلٌمٌة للتلمٌذ،الكونه ٌسهل

المنظومة التربوٌة.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

و مما سبق ذكره فً هذا الفصل نستنتج أن التحصٌل الدراسً كل أداء ٌقوم به 

التلمٌذ فً المواضٌع الدراسٌة المختلفة، و الذي ٌمكن إخضاعه للقٌاس عن طرٌق درجات 

علٌها  و تقدٌرات المدرسٌن أو كلٌهما. كما أنه ٌعتبر النتٌجة العامة التً ٌحصل االختبار

لمجموعة من المعارف و  الطالب فً نهاٌة العام الدراسً و ٌتمثل فً عملٌة التعلم المكتسب

و أن للتحصٌل الدراسً مفاهٌم منها: نفسٌا كنتٌجة للتعلم، ثم بٌئٌا كنتٌجة المهارات، 

سم إلى نوعٌن و هما: التحصٌل الدراسً الجٌد و التحصٌل الدراسً و أنه ٌنق مدرسٌة

ٌجابٌة، أما الثانً فهو الضعٌف، فاألول ٌعتبر المحفز لنفسٌة التلمٌذ، ٌرفع من معنوٌاته اإل

                                  
  .88-87المرجع السابق، منهوري رشاد صالح، "التنشئة االجتماعٌة و التاخر الدراسً"، ص ص  -1
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ٌمثل عدم استٌعاب التلمٌذ و عجزه عن مساٌرة المقرر الدراسً، وإخفاقه فً جمٌع المواد، 

منتجة له و عوامل مؤثرة فٌه و هً العوامل الموضوعٌة و  كما نجد أنه له شروط و عوامل

العوامل الذاتٌة، و أن هناك عوامل اإلنجاز و التحصٌل، و أخٌرا أهداف التحصٌل الدراسً 

، و تقدٌر األمور التً تمكن منها المتعلم، مكثٌرة و متعددة، فهو ٌسمح بمتابعة سٌر التعل

   . مستواه الدراسً من معرفةتمكٌن المتعلم 
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 تًيٍذ:

ؾؼً جٌّؼحسف جٌٕظش٠س عٍٛوحش  ئٌٝجٌطذس٠ظ ٚفك جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ٠ٙذف  ئْ 

ٚ جٌّٙحسجش ٌّٛجؾٙس ِخطٍف جٌٛػؼ١حش ، ٍِّٛعس جٔطاللح ِٓ ضغخ١ش ِؿّٛػس ِٓ جٌّؼحسف

 .جإلشىح١ٌس

ٚ ِغ ، ِٚغ جٌطر١ؼس، جألخشفٟ ػاللطٗ ضطٛلف ِغ  جإلٔغحِٟٔغ١شز جٌفشد  ئْفٍزٌه ٔؿذ  

ِغ ٚ ٘زج ٠طٛلف ػٍٝ وفحءضٗ فٟ جٌطؼحًِ ضٍه،  أٚطٛلف لذسضٗ فٟ سذؾ جٌؼاللس ذٙزج ٚ ضجٌّحدز، 

ؿذ٠ذ ٚ ِٓ ٕ٘ح فمذ ظٙش ض١حس جٌطؼٛجًِ جٌطٟ ضّظ جٌّٛػٛع جٌّمظٛد، ؾ١ّغ جٌّطغ١شجش ٚجٌ

ىشز ذ١ذجغٛؾ١س جأل٘ذجف جٌطٟ ؾحءش ذففٟ ِؿحي جٌطشذ١س ٚ جٌطؼ١ٍُ، ٠ٕمذ جٌّذسعس جٌغٍٛو١س، 

ٌطؼ١ٍُ فىشز جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش، فأٚي ِح ظٙشش ٘زٖ جٌّمحسذس، ِؿحي جفٟ فظٙشش جٌطشذ٠ٛس، 

 ٚ ِٓ غُ ضطٛس ش ٌطظً ئٌٝ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحَ ذظفس ػحِس.  ؿحي جٌطى٠ٛٓ جٌّٕٟٙ، ظٙشش فٟ ِ
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 :ياىٍح انًمارتح تانكفاءاخ. 1

 :يفيٌو انًمارتح 1.1

ِح جالٔطالق فٟ ِششٚع ِح أٚ  ؼحِس إلدسجن ٚ دسجعس ِغأٌسجٌّمحسذس ٟ٘ " جٌى١ف١س جٌ  

"ِششٚع ِح أٚ قً ِشىٍس أٚ ذٍٛؽ غح٠س ِؼ١ٕس.
1

"جٌطش٠مس جٌطٟ ٠طٕحٚي  أٔٗ وّح ضؼشف ػٍٝ 

جٌطش٠مس جٌطٟ ٠طمذَ ذٙح فٟ جٌشٟء، جٌّمحسذس  أٚجٌرحقع ِٛػٛع  أٚجٌذجسط  أٚذٙح جٌشخض 

ػ١ٍٙح ذشٔحِؽ دسجعٟ." ٠طأعظٔظشٞ ٠طىْٛ ِٓ ِؿّٛػس ِٓ جٌّرحدب  أعحط
2

 

  La compétenceيفيٌو انكفاءج:  2.1

 ِىحفأزجٌىفحءز ٟ٘ " وفء: وفحءز: ػٍٝ جٌشٟء  أْٚسد فٟ ٌغحْ جٌؼشخ الذٓ ِٕظٛس   نغح: -أ

، لٛي ٌكغحْ ذٓ أوحفثٗ أِْحٌٟ ذٗ ؽحلس ػٍٝ  أٞٚ وفحء: ؾضجٖ ٔمٛي: ِحٌٟ ذٗ لرً ٚال ػفحء 

ٗ ٔظ١ش ٚ ال ِػ١ً فٟ ؾرش٠ً ػ١ٍٗ جٌغالَ، ١ٌظ ٌ أٞغحذص ٚ سٚـ جٌمذط ١ٌظ ٌٗ وفحء 

ِٓ ال وفحء ٌٗ، ٠ؼٕٟ  ألحَٚفٟ قذ٠ع جالخٕك: ال  ٠ىحفةفمحي: ِٓ  ئ١ٌُٙجٌكذ٠ع: فٕظش 

ٚ وزٌه جٌىفء ٚ جٌىفٛء ػٍٝ فؼً فؼٛي ٚ ٚ جٌىفٟء: جٌٕظ١ش  ألحٚيجٌش١طحْ ٚ ٠شٚٞ ال 

ال ٔظ١ش ٌٗ." أِٞظذس  جألطًجٌّظذس جٌىفحءز ذحٌفطف ٚ جٌّذ، وفحء ٌٗ ذحٌىغش، ٚ فٟ 
3

 

 

 

 

                                                           
، ص 2003ط(، -دعبد المالك عبد القادر، "أصول تدرٌس مادة الرٌاضٌات"، دار مدنً، الجزائر، ) -1

20.  

 .27، ص 2006، 1الحسن اللحٌة، " الكفاٌات فً علوم التربٌة بناء كفاٌة"، الدار البٌضاء، ط -2

 ،3ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور، " لسان العرب"، دار صادر، بٌروت، مج - 3

 .80، ص 2000، 1ط
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ِٕظّس  جإلؾشجت١س" ٔظحَ ِٓ جٌّؼحسف جٌطظ٠ٛش٠س ٚ ذأٔٙح"  ٠Jilyؼشفٙح "ؾ١ٍٟاصطالحا:  -ب

ػٍٝ شىً ضظح١ُِ ػ١ٍّحش، ٚ جٌطٟ ضغّف دجخً ِؿّٛػس ٚػؼ١حش ِطؿحٔغس ذطكذ٠ذ جٌّشىً 

ذفؼً ٔشحؽ ٔحؾف."
1

 

جٌىفحءز ٟ٘ ٔظحَ ٠شًّ جٌكمحتك جٌّؼشف١س ِٕظّس ٚ  أِْٓ خالي ٘زج جٌطؼش٠ف ٔغطٕؽ  

ضىْٛ ػٍٝ شىً ضظح١ُِ ػ١ٍّحش، ضغّف ذطكذ٠ذ جٌّشىً قطٝ ٠ىْٛ جٌٕشحؽ ٔحؾكح ٠غًٙ 

وّح ٠شٜ جألعطحر ٚ ػٍٟ فٟ ضؼش٠ف جٌىفحءز ػٍٝ أٔٙح" ٔطحؼ ػ١ٍّحش ضؼٍُ  ع١شٚسز جٌطؼ١ٍُ.

ضطشىً ِٓ ٔظحَ ِٓ جٌّؼحسف ٚ جٌّٙحسجش ٚ جالضؿح٘حش ٚ جٌّٛجلف، ف١ّػٍٙح جٌفشد، ٚ ضٛؾٗ 

ٚ جٌّذسع١س.ج١ٌّٕٙس أ ٔكٛ طٕف ِٓ جٌٛػؼ١حش
2

 

خالي ٘زج جٌطؼش٠ف ٠طؼف أْ جٌىفحءز ضىْٛ ِشضرطس ذحٌّؼشفس جٌّٕظّس ٚ ِٚٓ 

جٌّٙحسجش جٌطٟ ٠ىطغرٙح جٌّطؼٍُ ٚ جٌّٛجلف، ف١ّػٍٙح جٌّطؼٍُ ٌطظرف ؾضءج ٘حِح ِٓ ضظشفحضٗ فٟ 

 س جٌطٟ ٠طؼشع ٌٙح فٟ ِخطٍف جٌّؿحالش.قً ِشحوٍٙح ج١ِٛ١ٌ

فٟٙ" ِذٜ ِمذسز جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ ػٍٟ ضكم١ك جأل٘ذجف أِح فٟ جٌّؿحي جٌطؼ١ٍّٟ،  

 جٌّطٛخحز ِٕٗ."

ٚ فٟ ِؿحي جٌطذس٠ظ ٟ٘" ِؼشفس جٌّؼٍُ ٌىً ػرحسز ِفشدز ٠مٌٛٙح ٚ ِحٌٙح ِٓ أ١ّ٘س." 
3

 

جٌىفحءز ٟ٘ ِذٜ لذسز جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ ٚ عؼ١ٗ ٌطكم١ك وً  أْفّٓ ٘ز٠ٓ جٌطؼش٠ف١ٓ ٔغطٕطؽ 

٠مٌٛٙح  أٚػرحسز ِفشدز ٠ٕطمٙح  أل٠ٞىْٛ جٌّؼٍُ ػحسفح  أْ، ٚ جٌّطؼٍُ ئ١ٌٙحجٌطٟ ٠ظرٛ  جأل٘ذجف

 . أ١ّ٘طٙحٚ ِؼشفس 
                                                           

-، ) د1ات، دار األمل للطباعة و النشر و التوزٌع، طعسعوس محمد، "مقاربة التعلٌم و التعلم بالكفاٌ- 1

 .109ت(، ص 

 .110المرجع السابق، ص  - 2

و حل  محمد بن ٌحً و عباد مسعود، "ا المقاربة باألهداف و المقاربة بالكفاءات"، المشارٌع- 3

 .69، ص2المشكالت"، الحراش، الجزائر، ط
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" لذسز جٌشخض ػٍٝ جٌطظشف ذفحػ١ٍس فٟ ّٔؾ ِكذد ِٓ أٔٙحػٍٝ  أ٠ؼحوّح ٔؼشف  

(  Bruno9191، لذسز ضغطٕذ ػٍٝ جٌّؼحسف، ٚ ٌىٓ ال ضمطظش ػ١ٍٙح.") ذشٚٔٛ جألٚػحع
1

 

حءز ٟ٘ ِذٜ جٌمذسز جٌطٟ ٠ىطغرٙح جٌشخض ٚ رٌه جٌىف أْ٘زج جٌطؼش٠ف ٠طؼف ِٓ خالي 

، ٚ جٌمذسز جٌطٟ ضشوض ػٍٝ جألٚػحعِٓ جؾً جٌطظشف ذفؼح١ٌس ٚ ٔشحؽ فٟ ّٔؾ ِكذد ِٓ 

 جٌّؼحسف، ٚ ٌىٕٙح ال ضمطظش فٟ رٌه.

 فيٌو انكفاءج:يفاىٍى يزتثطح تً  3.1

ِٓ ؾٙس، ٚ  " ٔشحؽ ق١ٛٞ ٠ٛظفٗ جٌفشد جٌؼحلً ٌط١ّٕس ِٓ رجضٗ Aptitude: االستعذاد -أ

ٌّٛجؾٙس ِططٍرحش ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌطؼٍُ ٚ جٌطى٠ٛٓ ِٓ ؾٙس أخشٜ، ٌٚٗ طٍس أعحع١س دجتّس 

ذحٌمذسجش ٚ جٌّٙحسجش، ٚ رٚ جسضرحؽ أوػش ذّٙح، ٚفٟ جٌٕٙح٠س ضظ١ش ِؿّٛػس جالعطؼذجدجش 

لذسجش ٚ ِٙحسجش، ٚ ٘زٖ جألخ١شز ضىْٛ جٌىفحءجش، فٛجػغ جٌّٕح٘ؽ ٚ ِٕفزٖ دسجعس وً ٘إالء 

٠ٍّىْٛ جعطؼذجدجش ٚجعؼس جٌطٕش١ؾ، ٚ جٌّّحسعس جٌكشز، ِّح ٠ذي ػٍٝ أْ جالعطؼذجد ٠طؼّٓ 

دسجعس وحِٕس، ٌٙح دٚس فٟ ضؼض٠ض جٌمذسجش جٌّىطغرس ذشٟء ِٓ جالعطمال١ٌس." 
2

 

ذحػطرحس٘ح ٔشحؽح "  ( جٌمذسز٠ph. Merieuؼشفٙح ف١ٍ١د ١ِش٠ٛ )  Capacitéانمذرج: -ب

، ٚ ٠غطؼًّ ٘زج جٌّظطٍف وّشجدف فٟ ِؿحالش ِؼشف١س ِطؼذدز ر١ٕ٘ح ِػرطح ٚ لحذال ٌٍطٕحعً

ضؼش٠فٗ ػٍٝ أْ جٌمذسز ال ضٛؾذ أذذج فٟ ٚػغ  ( ٚ ٠إوذ ١ِشٚ فٟ(savoir faireٌّؼشفس جٌؼًّ

خحص، ٚ ٠ىْٛ ِظٙش٘ح دِٚح ِشضرطح ذحٌّكط٠ٛحش."
3

 

                                                           
التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً ضوء األهداف اإلجرائٌة عطا هللا أحمد، زٌتونً عبد القادر، " تدرٌس  - 1

، 1و المقاربة بالكفاءات"، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة، بن عكنون، الجزائر، ط

 .56، ص 2009

خالد لبصٌص، مفتش التربٌة و التكوٌن، " التدرٌس العلمً و الفنً الشفاف بمقاربة الكفاءات و  - 2

 .93-92ت(، ص ص  -للنشر و التوزٌع، الجزائر، ) د ر التنوٌراألهداف"، دا

 .51، ص2000المركز الوطنً للوثائق التربوٌة،  - 3
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ف عرك ٔغطخٍض أْ جٌمذسز ضؼذ ٔشحؽ رٕٟ٘ غحذص، ٌىٕٗ لحذً ٌٍطغ١١ش فٟ ِخطٍ ٚ ِّح 

 جٌّؼحسف. ٚ ٠ىْٛ ٚؾٛد جٌمذسز دجتّح ِشضرؾ ذحٌّكط٠ٛحش. ٚضط١ّض جٌمذسجش ذح١ٌّّضجش ج٢ض١س:

، ذّؼٕٝ ٌٙح لحذ١ٍس ٌٍطٛظ١ف ٚ جالعطػّحس فٟ ِخطٍف جٌّٛجد جٌذسجع١س " االستعزاضٍح: -1

 فحٌمذسز ػٍٝ جٌطٕظ١ُ ال ٠ّىٓ أْ ضىْٛ وحٍِس ئرج ٌُ ضرشص فٟ ضٕظ١ُ جٌّؼٍِٛحش ٚ جٌٛلص

١س وٍّح أِىٓ جالعطفحدز ِٕٙح فٟ جٌّٛجد جٌذسجع١س. ئرْ فحٌمذسز جعطؼشجػفٟ ِخطٍف  

 جٌك١حز ج١ِٛ١ٌس."

ِخطٍفس، ٚ ػرش أصِٕس  ذى١ف١طٙحئْ جٌمذسز ِططٛسز ذحعطّشجس، ٚ ٟ٘ ضططٛس  انتطٌرٌح: -2

٠غطف١ذ ِٓ ضؿحسذٗ جٌشخظ١س فٟ ضط٠ٛش لذسجضٗ، ٚ ض١ّٕطٙح  جإلٔغحْ ِخطٍفس، ق١ع أْ

 ؼشف١س. ِٓ خالي ِىطغرحضٗ جٌّ

 ضطأغش أٔٙح، ق١ع أخشٜ ئٌٝجٌمذسز ِطكٌٛس، ٚ ضط١ّض ذطغ١ش٘ح ِٓ قحٌس  ئْ انتحٌٌهٍح: -3

ذحٌٛػؼ١حش جٌّخطٍفس جٌخحطس ذحٌطؼٍُ ٚ جٌطذس٠د، فحٌّطؼٍُ ٠غطط١غ ضك٠ًٛ لذسجضٗ ِٓ 

ٚ جٌكشٚف، ضطكٛي ِٓ  جألطٛجش، فّػال لذسز جٌّطؼٍُ ػٍٝ لشجءز آخش ئٌِٝغطٜٛ 

 ػٍٝ لشجءز وٍّحش ِىٛٔس ِٓ ٘زٖ جٌكشٚف. جٌمذسز ئٌٝؽش٠ك جٌطؼٍُ 

ضشٜ، ٚ ذحٌطحٌٟ ٠ظؼد  أْجٌمذسز طفس ػم١ٍس وحِٕس ال ٠ّىٓ  ئْ غٍز لاتهح نهتمٌٌى: -4

، ٚ ٌىٓ جٌغٍٛن جٌؼٍّٟ جٌٕحضؽ ػٓ جٌمذسز ٘ٛ جٌزٞ ٠خؼغ ئ٠ؿحذح أٚضم٠ّٛٙح عٍرح 

جس ضٛظ١فٙح ، فمذ ضم١ُ جٌمذسز ذّمذئرٌٍْم١حط ٚ لحذً ٌٍطم٠ُٛ، فحٌمذسز ػٍٝ جٌمشجءز 

جٔٗ ٠طؼزس ِؼٙح ػرؾ جٌطكىُ ف١ٙح ذذلس، ٚ سذؾ رٌه  ئالجٌّكط٠ٛحش ِؼشف١س ِؼ١ٕس، 

ذٛػؼ١س ِؼ١ٕس.
1

 

، ٚ ضىْٛ ضشضرؾ وحٌمذسز ػٍٝ جٌطؼٍُ جٌّٙحسز ١ٌغص غح٠س، ذً ٟ٘ ٚع١ٍس ئْ"  انًيارج:-ج

 رس ِٓ ، ٚ ٟ٘ لذسز ؾضت١س ِىطغجٌّؼشفٟ ٚ جٌكشوٟ، ٚ جٌٛؾذجٟٔ ذحالعطؼّحي جٌفؼحي ٌٍّؿحي

                                                           
جاسم محمد سالمً،" تقوٌم الداء فً ضوء الكفاٌات التعلٌمٌة"، دار المنهاج للنشر و التوزٌع،  -1

 .79-78 ، ص ص2003، 1األردن، ط



 اءاخياىٍح انًمارتح تانكف                                                                 انفصم انثانً
 

 

30 

 

ق١ع جٌم١حَ ذٕشحؽ ٍِإٖ جٌكزق ٚ جٌطكىُ ٚ جٌزوحء ٚ جٌغٌٙٛس، فحٌّٙحسز ِشضرطس ؾذج 

ٚ جٌطكىُ  جإلضمحْدسؾس  ئٌٝ أق١حٔحجٌؼ١ٍّس جٌطٟ ضظً  جإلؾشجءجشذحٌططر١ك، ٚ جٌطذس٠د ٚ 

 ٠ؿٛص جٌطؼر١ش ػٕٙح ذمٌٕٛح ئٔٙح لذسز ِىطغرس رجش خظٛط١س.ِّٙس  أٞجٌخحص فٟ جٔؿحص 

ش٠ٕس جٌفؼح١ٌس ٚ جٌذلس ٚ جاللطظحد فٟ جٌّؿٙٛد ٚ جٌٛلص، ٠ٚخؼغ ِذٌٌٛٙح فٟ فحٌّٙحسز ل  

"جٌغ١حق جٌفىشٞ، جٌّؼشفٟ ٚ جٌؼٍّٟ. جٌٕٙح٠س ئٌٝ
1

 

ٌىً وفحءز ع١حق ضىطغد ٚ ضّٕٛ ٚ ضططٛس ف١ٗ، ٚ٘ٛ ع١حق ِطٕٛع ٠ؼُ  خصائص انكفاءج: 4.1

 :ػذدج ِٓ جٌٛػؼ١حش

  خحسؾ١س.جٌىفحءز ضغطذػٟ جِطالن ِٛجسد ِطٕٛػس دجخ١ٍس ٚ 

 . جٌىفحءز ضططٍد ضؼرثس ٚ ئدِحؼ ِؿّٛػس ِٛجسد ِخطٍفس ٚ ِطٕٛػس 

  ِطؼٍمس ذكً ٚػؼ١حش ِشىٍس.جٌىفحءز رجش دالٌس ػ١ٍّس 

 .جٌىفحءز ضطؿٍٝ فٟ جٌفؼً ٚ جالٔؿحص 

 .جٌىفحءز أوػش ضؼم١ذج ِٓ جٌٙذف 

 .جٌىفحءز ضمَٛ ٚفك ِؼح١٠ش ِكذدز
2

 

 عحذمس، ٚ لذسجش، ٚ ِٙحسجش ِٓ  ضٛظ١ف ؾٍّس جٌّٛجسد جٌّخطٍفس ) ِؼحسف، خرشجش

أٔٛجع ِخطٍفس (، ٚ ٘زج جٌطؼذد فٟ جٌّٛجسد جٌّغطؼٍّس ٚ جٌّذِؿس، ٠ؿؼً ِٓ جٌظؼد 

.جٌّٛجسد ِٓ خالي ِّحسعس جٌىفحءز ضك١ًٍ ٘زٖ جٌّؿّٛػس ِٓ
1
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     جٌانة انكفاءج:          5.1

٘ذجف جٌّٕشٛدز ِٕٗ، ٚ ٠مظذ ذحٌىفحءز فٟ جٌطؼ١ٍُ ِذٜ لذسز جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ ػٍٝ ضكم١ك جأل

ٌٚٙزٖ جٌىفحءز خّغس ؾٛجٔد:
2

 

  انكفاءج انذاخهٍح: 1.5.1

ٟٚ٘ ِذٜ لذسز جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ جٌذجخٍٟ ػٍٝ جٌم١حَ ذحألدٚجس جٌّٛلؼس ِٕٗ، ذك١ع ضشًّ 

جٌىفحءز جٌذجخ١ٍس وً جٌؼٕحطش جٌرشش٠س جٌذجخ١ٍس فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ضطٌٛٝ ضٕف١ز جٌرشجِؽ جٌطؼ١ّ١ٍس، ٚ 

جٌؼح١ٍِٓ، ، ٚ جألٔشطس جإلدجس٠س، ٚ غ١ش٘ح. ٚ ضططٍد ٚؾٛد ضفحُ٘ ذ١ٓ ؾ١ّغ ذسجع١سجٌّٕح٘ؽ جٌ

 ٚ جالضفحق ػٍٝ جألدٚجس ٚ جأل٘ذجف جٌطٟ ضغؼٝ ٌطكم١مٙح ٘زٖ جألدٚجس. 

 انكفاءج انخارجٍح:  2.5.1

٠مظذ ذٙح ِذٜ لذسز جٌٕظحَ ِٓ جؾً خذِطٙح، ِٚٓ جٌّإششجش جٌطٟ ٠ّىٓ جٌؼًّ ػٍٝ 

ؼ١ٍّٟ فٟ خذِس جٌّؿطّغ ٘ٛ ِح ٠مظذٖ ِٓ خشؾ١ٓ، ِٚح ٠غحُ٘ ذٗ ِذٜ ٔؿحـ أٞ ٔظحَ ض

٘إالء فٟ ِؿحالش جٌٕشحؽحش جٌّخطٍفس، ٚ ِذٜ سػٟ أطكحخ جٌؼًّ ػٍٝ ٔٛػ١س ٘إالء، ٚ 

 لذسضُٙ جالؾطّحػ١س فٟ جٌم١حَ ذذٚس جٌّٛجؽٕس جٌظحٌكس.

 انكفاءج انكًٍح:  3.5.1

جٌؿحٔد ِٓ جٌىفحءز  ؾ ٘زج ، ٠ٚشضرجٌز٠ٓ ٠خشؾُٙ جٌٕظحَ ذٕؿحـػذد جٌطال١ِز ٟ٘ ٚ

  أوػش.  أٚفٟ ٔفظ جٌغٕس ِشز ٚجإلػحدز، أٚ سعرٛج دسجعس قحٌس جٌطغشخ ،

 .٠ٚمظذ ذٙح ٔٛػ١س جٌط١ٍّز جٌّطخشؼ  :انكفاءج اننٌعٍح 4.5.1

                                                                                                                                                                                     
بن ثرٌدي نور الدٌن، " البناٌة و التعلٌم بواسطة الكفاءات و بٌداغوجٌة المشروع"، الورشة التكوٌنٌة  - 1

 .21، ص 2005ت(، -) د (،ط-المناهج الجدٌدة، الجزائر، ) د حول
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  ) األفمٍح (: انكفاءج انًستعزضح 5.5.1

جٌطٟ  جٌّٛجلف ٚجٌخطٛجش جٌفىش٠س ٚ جٌّٕٙؿ١س جٌّشطشوس ذ١ٓ ِخطٍف جٌّٛجدِؿّٛػس 

ٚجٌّٛجد  جألٔشطسفٟ  جألدجءٟ٘  فحٌمشجءز ِػال ،جٌّؼحسف ئػذجد أغٕحء ٚضٛظ١فٙح٠ؿد  جوطغحذٙح 

جٌّطؼ١ٍّٓ ضرمٝ  ٘زٖ جٌّؼحسف جٌطٟ ضرٕٝ ػٕذ ،ٚجالؾطّحػ١س ٚغ١ش٘ح ،جٌؼ١ٍّس ،جٌٍغ٠ٛس ِٕٙح

ٟ ؼؼٙح، ٚ ػٍٝ جٌّذسعس أْ ضٕطؽ ٌُٙ جٌفشطس ػٍٝ جٌطكىُ فٟ ٘زٖ جٌىفحءجش جٌطِٕؼضٌس ػٓ ذ

ذد غحٌرح ِٓ جأل٘ذجف.ضطشىً ِٓ غالغس ألغحَ ضك
1

 

ٔظشج أل١ّ٘س جٌىفحءجش، فمذ ضؼذدش أٔٛجػٙح ٚ أشىحٌٙح ػٍٝ قغد  أنٌاع انكفاءج: 6.1

( ذأٔٙح غالغس أٔٛجع ٚ ٟ٘:9191ضٛؾ١ٙٙح، فمذ طٕفٙح "ؾشجدجش" ٚ آخشْٚ )
2

 

 : Compétence de la Connaissance)انكفاءج انًعزفٍح: ) - أ

فحءجش جٌّؼشف١س ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش ٚ جٌكمحتك، ذً ضؼطّذ ػٍٝ جِطالن وفحءجش جٌى شال ضمطظ

جٌطؼٍُ جٌّغطّش، ٚ جعطخذجَ أدٚجش جٌّؼشفس، ٚ ِؼشفس ؽشجتك جعطخذجَ ٘زٖ جٌّؼشفس فٟ 

ج١ٌّحد٠ٓ جٌؼ١ٍّس، ِػال ِؼشفس جٌٕشحؽحش جٌرذ١ٔس ٚ جٌش٠حػ١س، ضٛظ١ف جٌّؼحسف جٌؼ١ٍّس 

ؽش٠ك ضٕظ١ُ جٌؼًّ ٚ جألٌؼحخ، ٚ جعطشجض١ؿ١حش ضؼٍُ جٌّشضرطس ذٙزٖ جٌٕشحؽحش، ِؼشفس  

 جٌّٙحسجش.

  Compétence de Performance) ) :األداءكفاءج   - ب

ضشًّ فٟ لذسز جٌّطؼٍُ ػٍٝ ئظٙحس عٍٛن ٌّٛجؾٙس ٚػؼ١حش ِشىٍس، ئْ جٌىفحءجش ً 

ٍٛن ٚ ِؼ١حس ضكم١ك جٌىفحءز ٕ٘ح، ٟ٘ جٌمذسز ػٍٝ جٌم١حَ ذحٌغ ضطؼٍك ذأدجء جٌفشد ال ذّؼشفطٗ،

ٟ٘ وفحءز جألدجء جٌطٟ ٠ظٙش٘ح جٌفشد،ٚ جٌّطٍٛخ، ِػً: ئٔطحؼ قشوٟ ِٕغك ٚ فؼحي. 

 ضطؼّٓ جٌّٙحسجش جٌٕفظ قشو١س ٚ جٌّٛجد جٌّطظٍس ذحٌطى٠ٛٓ جٌرذٟٔ ٚ جٌكشوٟ.
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جٌفشد ٚ جعطؼذجدجضٗ، ٟٚ٘ ِطظٍس ذحضؿح٘حضٗ،  أدجءٟ٘ ػرحسز ػٓ  انكفاءاخ انٌجذانٍح:  - خ

ٚ ضؼٍرٗ ٌٕفغٗ ٚ ٛجٔد وػ١شز ِػً: قغحع١س جٌفشد ، ٟٚ٘ ضغطٟ ؾجألخالل١سٚ ل١ّٗ 

جضؿح٘ٗ ٔكٛ جٌّٕٙس. 
1

 

 يفيٌو انًمارتح تانكفاءاخ: 7.1

جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش "ٟ٘ ذ١ذجغٛؾ١س ٚظ١ف١س ضؼًّ ػٍٝ جٌطكىُ فٟ ِؿش٠حش جٌك١حز ذىً 

ِح ضكٍّٗ ِٓ ضشحذه فٟ جٌؼاللحش، ٚ ضؼم١ذ فٟ جٌظٛج٘ش جالؾطّحػ١س، ِٚٓ غُ، فٟٙ جخط١حس 

ٙؿٟ ٠ّىٓ جٌّطؼٍُ ِٓ جٌٕؿحـ فٟ ٘زٖ جٌك١حز ػٍٝ طٛسضٙح، ٚ رٌه ذحٌغؼٟ ئٌٝ ضػ١ّٓ ِٕ

عطؼّحي فٟ ِخطٍف ِٛجلف جٌك١حز." جٌّؼحسف جٌّذسع١س، ٚ ؾؼٍٙح طحٌكس ال
2

 

" ف١مظذ ذٙح جٌطش٠مس أٚ جٌّٕٙؽ فٟ ئػذجد  أِح ِٓ ق١ع جٌّّحسعس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطؼ١ٍّس

َٛ جٌّؼٍُ ذحٌطك١ًٍ جٌذل١ك ٌٍٛػؼ١حش جٌطٟ ٠طٛجؾذ ف١ٙح جٌذسٚط ٚ جٌرشجِؽ جٌطؼ١ّ١ٍس، ذك١ع ٠م

، ألدجء جٌّطؼٍّْٛ، أٚ ضٍه جٌطٟ عٛف ٠طٛجؾذْٚ ف١ٙح، ذحإلػحفس ئٌٝ ضك١ًٍ جٌىفحءجش جٌّطٍٛذس

جٌّٙحَ، ٚ ضكًّ جٌّغإ١ٌٚحش جٌٕحضؿس ػٕٙح، ٚ ػٍٝ ٘زج جألعحط لحَ ٚجطفٟ جٌّٕح٘ؽ ذطشؾّس 

ف ٚ أٔشطس ضؼ١ٍّس  ٠مَٛ ذٙح ِطؼٍُ ِح، لذ ٠غًٙ ػًّ جٌىفحءجش جٌّخطحسز جٌّغطٙذفس ئٌٝ أ٘ذج

جٌّطؼٍُ" 
3
  

ٚظ١فس ضطكىُ فٟ ِؿش٠حش ٚ ِّح عرك ٠طؼف أْ جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ذ١ذجغٛؾ١س ضإدٞ  

 ِٕٙؽ  أ٠ؼحجٌك١حز ذّح ضكٍّٗ ِٓ ػاللحش ِطشحذىس، ٚ ضؼم١ذ فٟ جٌظٛج٘ش جالؾطّحػ١س، ٚ ٟ٘ 
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ٟ ق١حضٗ، ٚ رٌه ذطػ١ّٓ جٌّؼحسف جٌّىطغرس فٟ جٌٕؿحـ ف ئ٠ٌٝغًٙ جٌّطؼٍُ ِٓ جٌٛطٛي 

 جٌّذسعس، ٚ جعطؼّحٌٙح فٟ ِخطٍف جٌّٛجلف ٚ ٔٛجقٟ جٌك١حز.

أِح فٟ جٌّّحسعس جٌطؼ١ّ١ٍس فٟٙ ؽش٠مس أٚ ِٕٙؽ ٠ؼذ ذٙح جٌذسٚط، ٚ جٌرشجِؽ جٌطؼ١ّ١ٍس، 

ٛجؾذْٚ جٌطٟ ٠ىْٛ ف١ٙح جٌّطؼٍّْٛ، أٚ عٛف ٠طٚ رٌه ذم١حَ جٌّؼٍُ ذحٌطك١ًٍ جٌذل١ك ٌٍٛػؼ١حش 

ف١ٙح، فؼٍٝ أعحعٙح لحَ ٚجطفٟ جٌّٕح٘ؽ ذطشؾّس جٌىفحءجش جٌّخطحسز جٌطٟ ضٙذف ئٌٝ أ٘ذجف 

، ضغًٙ ٌٍّطؼٍُ ذحٌم١حَ ذؼٍّٗ. ِٚٓ ٕ٘ح ٠طر١ٓ ٌٕح أْ جعطؼّحي جٌّمحسذس ضؼ١ّ١ٍسِكذدز ٚ أٔشطس 

فٟ ذحٌىفحءجش فٟ جٌّٛجلف جٌك١حض١س ِخطٍف ضّحِح ػٓ جعطؼّحٌٙح فٟ جٌّٛجلف جٌطؼ١ّ١ٍس أٞ 

 جٌظف جٌذسجعٟ.

  . انًفاىٍى األساسٍح فً انًمارتح تانكفاءاخ:2

٠طشؾُ جٌطؼٍّحش جٌّطٍٛخ جٌطكىُ ف١ٙح ِٓ لرً  : ٘ٛ ػرحسز ػٓ ٔض ِٛؾضانكفاءج نص 1.2

جٌّطؼ١ٍّٓ فٟ ٔٙح٠س ِغحس ضؼٍُ ِح )ؽٛس، عٕس، شٙش، ٚقذز ضؼ١ّ١ٍس(، ٚ ٌظ١حٔس ٔض جٌىفحءز 

  ٕ٘حن ششؽحْ ّ٘ح:

 ذظٛسز  ضط٠ٛش٘ح ش ِٓ جٌّطؼٍُ، ٚرٌه ذطكذ٠ذ جٌىفحءز جٌّشجدضكذ٠ذ ِح ٘ٛ ِٕطظ

 ِغ سذطٙح ذحٌٛػؼ١س رجش جٌّؿحي جٌٛجقذ. ،ٚجػكس

 .ٍُششٚؽ ضٕف١ز جٌّّٙس ِٓ جٌّطؼ
1

 

ٕ٘ح ذطٛػ١ف غشع جٌطى٠ٛٓ جٌٕٛػٟ جٌّمظٛد ذحٌىفحءز  جألِش٠طؼٍك  دالنح انكفاءج: 2.2

ءز ِح ق١ٓ ٔطٛلغ ض١ّٕطٙح ٌذٜ جٌّطؼ١ٍّٓ؟ ٟ٘ دالٌس وفح جٌّطؼٍك جوطغحذٙح فٟ ِغطٜٛ ِؼ١ٓ، فّح

ش١ٌّٛس ٚ دسؾس جٌش١ٌّٛس  أوػش أٚضىْٛ جلً  أْجٌىفحءز ٠ّىٓ  أْ ئٌٝٚ فٟ ٘زج جٌغ١حق ٔش١ش 

جٔؿحص٘ح ٚ ذحٌفطشز جٌض١ِٕس جٌؼشٚس٠س  فٟ جٌىفحءز ِطٛلفس ِرحششز ػٍٝ ضشؼد جٌؼ١ٍّس جٌّطٍٛخ

 حٌىفحءز جٌطٟ ٠طٛؾد جوطغحذٙح ػٍٝ فطشز ف، ّحش جٌّطٍٛذس ٌٍطكىُ فٟ جالٔؿحصالعطىّحي جٌطؼ١ٍ

                                                           
 .179 -178ق، ص ص بالمرجع السا -1
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جٌذسجعس وٍٙح ضىْٛ ش١ٌّٛطٙح جورش ِٓ جٌىفحءز جٌطٟ ٠طٛلغ جوطغحذٙح فٟ ِغطٜٛ ِٓ 

جٌّغط٠ٛحش.
1

 

٠ىطغرٙح  ئْجٌطؼ١ّ١ٍس ٟ٘ جٌطٟ ضر١ٓ جٌّؼحسف جٌطٟ ٠ؿد  جأل٘ذجف ئْ انتعهًٍٍح: األىذاف 3.2

 ئٌٝوحٔص ٟ٘ جٌمذسز جٌفؼ١ٍس جٌطٟ ضغطٕذ  ئرججٌىفحءز  أْ أٌٍٞرشٕ٘س ػٍٝ وفحءضٗ،  جٌّطؼٍُ

جٌطؼٍُ ضٛػف  أ٘ذجفِؼحسف) ِغط٠ٛحش جٌّٛجد ٚ ِؼحسف عٍٛو١س) جؾطّحػ١س، ٚؾذج١ٔس((، فحْ 

٠رش٘ٓ ػٍٝ وفحءضٗ. ْأ ٔٗ ٠غطط١غاضكىُ ف١ٙح جٌّطؼٍُ، ف ئرجٟ٘ ٘زٖ جٌّؼحسف جٌطٟ  ِح
2

 

 انًحتٌٌاخ انتعهًٍٍح: 4.2

ى٠ٛٓ ٚ ٠ٕذسؼ ػّٓ جٌّٕطك جٌزٞ ٠ؼٛع ػشع جٌّٕظُ ٌٍط جٌّرذأضّػً جٌىفحءز  

ضفشػٙح جٌىفحءز، فٟٙ ضغطط١غ ِّحسعس جٌفشص ٚ جالٔطمحء  جألخ١شز٘زٖ  ئْجٌّكط٠ٛحش، ق١ع 

ٌٙزٖ جٌّغط٠ٛحش، ٚ ٌمذ لحَ ػذد ِٓ جٌّإٌف١ٓ ذحلطشجـ ضظ١ٕف ِرغؾ ؾذج ٌّكط٠ٛحش جٌطؼٍُ فٟ 

 ٟ٘: أّٔحؽغالغس 

 .ِكط٠ٛحش جٌّٛجدانًعارف انصزفٍح:  1.4.2

 ٔفظ قشو١س. أٚفىش٠س انًعارف انفعهٍح:  2.4.2

جؾطّحػ١س، ٚؾذج١ٔس. انًعارف انسهٌكٍح: 3.2.4
3

 

 

                                                           
مد، "نحو إستراتٌجٌة التعلٌم بمقاربة الكفاءات"، دار األمل، الجزائر، أوزٌل رمضان، حسونات مح - 1

 .226، ص2002ط(، -)د

وزارة التربٌة الوطنٌة، " النظام التربوي الجزائري"، الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة،  - 2

 .05، ص 2002

 .228المرجع السابق، ص  - 3
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 انٌضعٍح انتعهًٍٍح:  5.2

"ِٛلف ٠ىطغد ِٕٗ جٌّطؼٍُ ِؼٍِٛحش جٔطاللح ِٓ  ذأٔٙحضؼشف جٌٛػؼ١س جٌطؼ١ّ١ٍس 

جٌطٟ ضغّف ٌٗ جٌّششٚع جٌزٞ ٠ؼذٖ ٚ ذحالػطّحد ػٍٝ جٌىفحءجش جٌطٟ عرك ٚجْ ضكىُ ف١ٙح، ٚ 

" ِؿّٛػس ِٓ جٌششٚؽ ٚ جٌظشٚف جٌطٟ ٠كطًّ أٔٙح"، ٚ ضؼشف وزٌه ػٍٝ أخشٜذحوطغحذحش 

وفحءجضٗ." ئّٔحء ئٌٝضمٛد جٌّطؼٍُ  أْ
1

 

 : اإلدياجٍحانٌضعٍح  6.2

ؾؼً جٌّطؼٍُ ٠ؼٟ ِىطغرحضٗ ٚ ٠ٕظّٙح ِٓ جؾً جعطخذجِٙح فٟ  ئٌٝضٙذف ٘زٖ جٌٛػؼ١س 

ذؼذ جوطغحخ  ئال جإلدِحؼ٠كذظ  ، ذك١ع الاإلدياج ًضعٍاخضغّٝ ِؼحٌؿس ٚػؼ١حش ِشورس 

ِٓ خالي ٚػؼ١س ِشورس  ئال٠كذظ ال  وّح، )ِؼحسف، ِٙحسجش ٚ عٛجذك( ِخطٍفس ضؼ١ٍّحش

س، فال جقذ ٠ّىٓ ػ١ٍّس دجخ١ٍس ٚ شخظ١ جإلدِحؼقً ٌٙح. ٚ  ئ٠ؿحدؾذ٠ذز ضغطذػٟ ِٓ جٌّطؼٍُ 

.ج٢خش٠مَٛ ذٗ ِمحَ  ظأٔ
2

 

 انٌضعٍح انًشكهح:  7.2

جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ػٕظشج ِشوض٠ح ٚ ضّػً جٌّؿحي  ئؽحسش جٌٛػؼ١س جٌّشىٍس فٟ ضؼطر

ضطىْٛ  ئرضم٠ُٛ جٌىفحءز ٔفغٙح،  أٔشطس أٚضؼ١ٍّس ِطؼٍمس ذحٌىفحءز  أٔشطسجٌّالتُ جٌزٞ ضٕؿض ف١ٗ 

 )جٌزجش ئٌٝ، ض١ًّ  Situation )) جٌٛػؼ١س ِٓ جٌّشىٍس قغد سٚغ١شط+ ِٓ ٚػؼ١س

Sujet)   حق ِؼ١ٓفٟ ػاللطٙح ذغ١Contexte) )ٚظذكذ أ évenement) ،)ِٚشىٍس أ 

Problème) ضخطٟ قحؾض ٌطٍر١س قحؾس  أٚجٔؿحص ِّٙس  أٚ(. ٚضطّػً فٟ جعطػّحس ِؼٍِٛحش 

 

                                                           
 .42، ص 2006ط(، -، الجزائر، )د، دار الكتب العلمٌةوعلً محمد الطاهر، "بٌداغوجٌا الكفاءات" - 1

وزارة التربٌة و تكوٌن األطر بالمغرب، " دلٌل بٌداغوجٌا اإلدماج"، المركز الوطنً للتحدٌد  - 2

 .20، ص 2010التربوي و التجرٌب، الرباط، 
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رجض١س ػرش ِغحس غ١ش ذذ٠ٟٙ ِػً جٌّشحوً جٌّمطشقس فٟ جٌؼٍَٛ، ٚ ضكذظ جٌٛػؼ١س 

ذٕحء جٌطؼٍُ ٌذ٠ٗ ئػحدزضغحُ٘ فٟ  جٌذسجعٟ خٍطس ٌٍر١ٕس جٌّؼشف١س ٌٍّطؼٍُ ٚ جإلؽحسجٌّشىٍس فٟ 
1

 

  خصائص انًمارتح تانكفاءاخ:. 3. 

 ِٚٓ خظحتض جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ٔزوش ِح ٠ٍٟ:

 ِٚشىٍس ضٛؾٗ جٌطؼٍُ ضٛفش عإجي أ. 

  ٓجٌؼًّ جٌطفحػٍٟ، ئر ٠ّحسط جٌطؼٍُ ذحٌّشىالش فٟ ؾٛ ضفحػٍٟ ٘حدف ٠خطٍف ػ

جألؾٛجء جٌطم١ٍذ٠س جٌطٟ ضغطٍٙه ف١ٙح ِؼظُ جألٚلحش فٟ جإلطغحء ٚ جٌظّص، ٚ جٌّٛجلف 

 جٌغٍر١س جٌطٟ ضكٛي دْٚ جٌطؼٍُ جٌفحػً جٌّؿذٞ.

 رطٗ ٚ ضٛظ١ف جٌظشٚف جٌىف١ٍس ذؼّحْ جعطّشجس٠س جٌؼًّ جٌّٕظُ، ٚ جٌغّحـ ذّشجل

 جٌطأوذ ِٓ ِذٜ ضمذِٗ.

  ّٓجػطّحد أعٍٛخ جٌؼًّ ذأفٛجؼ طغ١شز، ذك١ع ٠ؿذ جٌّطؼٍُ فٟ ػًّ جٌفٛؼ دجفؼ١س ضؼ

جٔذِحؾٗ فٟ جٌّٙحَ جٌّشورس، ٚ ٠كغٓ فشص ِشحسوطٗ فٟ جٌركع ٚ جالعطمظحء، ٚ 

 جٌكٛجس ٌط١ّٕس ضفى١شٖ ٚ ِٙحسضٗ جالؾطّحػ١س. 

 ٗذظٕحػس أش١حء ٚ ػشػٙح، وػشز جٌكٍٛي  ئٔطحؼ جٌّٕطؿحش، الْ جٌّطؼ١ٍّٓ ِطحٌرْٛ ف١

 جٌّطٛطً ئ١ٌٙح ٚ ضظ٠ٛش٘ح، أٚ ضمذ٠ُ ػشع ضحس٠خٟ.
2

 

 

 

                                                           
 .20، ص 2006ط(، -كمراوي فاطمة، " المقاربة بالكفاٌات ) بٌداغوجٌا اإلدماج(، ) د- 1

، ص 2004، 38بن حبٌلس مصطفى، " المقاربة بالمشكالت فً ضوء العالقة بالمعرفة"، العدد  - 2

08. 
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 انًمارتح تانكفاءاخ:. يثادئ 4

، ضمَٛ ػٍٝ ؾٍّس ِٓ جٌّرحدب، ٚ جٌطٟ جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ذاعطشجض١ؿ١سجٌطذس٠ظ  ئْ 

١ّ١ٍس جٌطؼ١ٍّس ِٓ ضؿؼً ِٓ جٌّطؼٍُ أوػش ضكىّح فٟ ع١شٚسز جٌذسٚط، ٚ ضٕظ١ُ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ

خالي ٔظشز ؾذ٠ذز ٌّكط٠ٛحش جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌىطحخ جٌّذسعٟ ٚ ؽشجتك جٌطذس٠ظ، ٚ جألٔشطس 

جٌطؼ١ّ١ٍس، ٚ جٌٛعحتً ٚ جٌطم٠ُٛ ٚ جٌضِٓ جٌر١ذجغٛؾٟ ئٌٝ غ١ش رٌه. ٚ ِٓ ٘زٖ جٌّرحدب ضطّػً 

 فٟ ِح ٠ٍٟ: 

وطغحذٗ س ٌٍط١ٍّز ٌّذٜ ججٌّؼشفس جٌمر١ٍ ٠مظذ ذٙزج جٌّرذأ،" Compréhension  نفيى:ج أ. يثذ1

ً٘ ٠ّطٍه جٌّطؼٍُ جٌمذسز  ػٍٝ فُٙ جٌؼرحسجش  أٞجٌّؼٍُ ٌٍذسط،     ٌغشػس جٌفُٙ أغٕحء ِضجٌٚس

 جٌطٟ ٠ٕطك ذٙح جٌّذسط دْٚ ضىشجس٘ح."

جعطشؾحع جٌط١ٍّز ٌّؼٍِٛحضٗ جٌغحذمس، لظذ سذطٙح  أٞ"  Construction انثناء: يثذأ. 2

 ".شضٗ جٌط٠ٍٛسذّىطغرحضٗ جٌؿذ٠ذز ٚ قفظٙح فٟ رجو

٠ؼٕٟ ِّحسعس جٌىفحءز ذغشع جٌطكىُ ف١ٙح، ذّح أْ " Application نتطثٍك:ج أ. يثذ3

جٌىفحءجش ضؼشف ػٕذ جٌرؼغ ػٍٝ أٔٙح جٌمذسز ػٍٝ جٌطظشف فٟ ٚػؼ١س ِح، ق١ع ٠ىْٛ 

  "جٌط١ٍّز ٔش١طح فٟ ضؼٍّٗ.

ذز ِشجش، لظذ أٞ ضى١ٍف جٌّطؼٍُ ذٕفظ جٌّٙحَ جإلدِحؾ١س ػ" Itération . يثذأ انتكزار:4

 "جٌٛطٛي ذٗ ئٌٝ جالوطغحخ جٌّؼّك ٌٍىفحءجش ٚ جٌّكط٠ٛحش.

٠غّف جإلدِحؼ ذّّحسعس جٌىفحءز ػٕذِح ضمطشْ ذأخشٜ، وّح " Intégration. يثذأ اإلدياج: 5

"٠ط١ف ٌٍّطؼٍُ جٌط١١ّض ذ١ٓ ِىٛٔحش جٌىفحءز أٚ جٌّكط٠ٛحش، ١ٌذسن جٌغشع ِٓ ضؼٍّٗ.
1

 

 

                                                           
بودٌنار فاطمة الزهراء، بوبكر فاطمة الزهراء، مذكرة تخرج لنٌل شهادة اللٌسانس بعنوان "  - 1

ادٌس، مستغانم، كلٌة الممارسة التقوٌمٌة  السائدة فً ظل المقاربة بالكفاءات"، جامعة عبد الحمٌد ابن ب

 .32، ص 2012، 2011العلوم اإلجتماعٌة، قسم علم النفس، تخصص علم النفس المدرسً، 
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غّف ٘زج جٌّرذأ ٌىً ِٓ جٌّؼٍُ ٚ جٌّطؼٍُ ذحٌشذؾ ذ١ٓ أٔشطس ٠" Cohérence . يثذأ انتزاتط:6

"جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌطؼٍُ، ٚ أٔشطس جٌطم٠ُٛ جٌطٟ ضشِٟ وٍٙح ئٌٝ ض١ّٕس جٌىفحءز.
1

 

 . يزاٌا انًمارتح تانكفاءاخ:5

ضغؼٝ  أٔٙحوػ١شز، وّح  أغشجعضغحػذ ػٍٝ ضكم١ك  أٔٙحِٚٓ ِضج٠ح جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش  

ضكم١ك وً  ئٌٝ ذحإلػحفس حش ٚ جٌّٛجد فٟ جٌّذسعس ٚ جٌك١حز،ضفؼ١ً ِخطٍف جٌّكط٠ٛ ئٌٝ

 جألغشجعفٕزوش ِٓ ٘زٖ ضطر١مٙح فٟ جٌّؿحالش جٌطى١ٕ٠ٛس.  جٌطّٛقحش جٌطٟ وحٔص ِؼمٛدز ػٍٝ

 ِح ٠ٍٟ:

ؽشجتك جٌر١ذجغٛؾ١ح  أقغٓ أِْٓ جٌّؼشٚف  تثنً انطزق انثٍذاغٌجٍح اننشطح ً االتتكار: -ج

كٛس جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطؼ١ٍّس، ٚ جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ١ٌغص ٟ٘ ضٍه جٌطٟ ضؿؼً ِٓ جٌّطؼٍُ ِ

،  ئ١ٌٗرجش ِؼٕٝ ذحٌٕغرس  جألٔشطسجٌط١ٍّز ػٍٝ  ئلكحَضؼًّ ػٍٝ  أٔٙح ئرِؼضٌٚس ػٓ رٌه، 

ؾّحػٟ. أٚفٛؾٟ  أِح ذشىً فشد٠ح أٚوحٔؿحص جٌّشحس٠غ ٚ قً جٌّشىالش، ٚ ٠طُ رٌه 
2
  

٠طشضد ػٓ جٌطشق جٌر١ذجغٛؾ١س جٌٕشطس ضٌٛذ  م:تحفٍز انًتعهًٍن ) انًتكٌنٍن( عهى انعً -ب

 جٌذجفغ ٌذٜ جٌطال١ِز دجخً جٌمغُ.

ضؼًّ جٌّمحسذس  انجذٌذج: انسهٌكٍاختنًٍح انًياراخ ً اكتساب االتجاىاخ ً انًٌٍل ً  -ج

ذحٌىفحءجش ػٍٝ ض١ّٕس لذسجش جٌّطؼٍُ جٌؼم١ٍس جٌّؼشف١س ٚ جٌؼحؽف١س جالٔفؼح١ٌس ٚ جٌٕفغ١س جٌكشو١س، 

 ِؿطّؼس. أِٚفشدز  ٚلذ ضطكمك

جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ال ضؼٕٟ جعطرؼحد جٌّؼح١ِٓ  ئْ انًحتٌٌاخ ) انًضايٍن(: إىًالعذو  -د

 ِح ٠ٕؿضٖ جٌّطؼٍُ ٌط١ّٕس وفحءجضٗ، وّح ٘ٛ جٌكحي فٟ جٔؿحص  ئؽحسفٟ  ئدسجؾٙحع١ىْٛ  ٚئّٔح

 

 

                                                           
 .32المرجع نفسه، ص  - 1

 .13المرجع السابق، وعلً محمد الطاهر، "بٌداغوجٌا الكفاءات"، ص  - 2
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جش أقغٓ ىفحءضؼطرش جٌّمحسذس ذحٌ ئرجٌّششٚع ِػال جػطرحس٘ح ِؼ١حس ٌٍٕؿحـ جٌّذسعٟ، 

ٚ رٌه ألخز٘ح جٌفشٚق جٌفشد٠س ذؼ١ٓ د١ًٌ ػٍٝ جٌؿٙٛد جٌّرزٌٚس ِٓ جؾً جٌطى٠ٛٓ ضإضٟ غّحس٘ح 

جالػطرحس.
1

 

 . أسانٍة انتذرٌس فً ظم انًمارتح تانكفاءاخ:6

 ٕ٘حن ٔٛػ١ٓ ِٓ جألعح١ٌد ٔزوش٘ح فٟ ِح ٠ٍٟ: 

حطس ) جٌزجض١س(، فٙٛ جٌّؼٍُ جٌخ أفىحسٚ  أسجءٟٚ٘ ضٍه جٌّطىٛٔس ِٓ  انًثاشزج: األسانٍة 1.6

٠مَٛ ذطض٠ٚذ جٌطال١ِز ذحٌّؼحسف جٌطٟ ٠شج٘ح ِٕحعرس، غُ ٠مَٛ ذطم١١ُ ِغطٜٛ ضكظ١ٍُٙ فٟ ٔٙح٠س 

 جٌفظً ٚفمح الخطرحسجش ِكذدز. 

 نذكز: األسانٍةىذه  أنٌاع أىىً ين 

 أٚيجٌطؼ١ٍُ ذحٌؼشع جٌطٛػ١كٟ، ٚ٘ٛ  ذأعٍٛخ أ٠ؼح٠ٚغّٝ  :يزياأل األسهٌب 1.1.6

جٌطذس٠ظ، ٠ٚط١ّض ذىْٛ جٌّذسط ٘ٛ جٌزٞ ٠مَٛ ذحضخحر وً جٌمشجسجش )ِٓ  ١دأعحٌفٟ  أعٍٛخ

، جٌّطحذؼس، ٚ جٌطحػس(. جألدجء)  جألخشٜضخط١ؾ، ضٕف١ز ٚ ضم٠ُٛ( ٚ دٚس جٌّطؼٍُ ِٓ جٌٕحق١س 

 جٔٗ: جألعٍٛخِٚٓ ١ِّضجش ٘زج 

  ٍٝفؼحي ٚ ِٕحعد ِغ جٌطال١ِز طغحس جٌغٓ ٚ جٌّرطذت١ٓ، ٚ ٠ّىٓ ِٓ جٌغ١طشز ػ

 ٚ جٔؼرحؽح ٚ ػّال. ئدجس٠ح١ز جٌطالِ

 ِٚٓ ػ١ٛذٗ جٔٗ:

  ال ٠شجػٟ جٌفشٚق جٌفشد٠س ٚ ال ٠ؼطٟ ٌٍط١ٍّز جٌفشطس جٌىحف١س ٌٍّشحسوس فٟ جضخحر

جٌمشجسجش.
2

 

 
                                                           

 .13، ص ٌنظر، المرجع السابق - 1

-التربٌة البدنٌة و الرٌاضة"، منشأة المعارف اإلسكندرٌة، )دعفاف عبد الكرٌم، " التدرٌس للتعلم فً  - 2

 .91-90،ص ص 1994ط(، 
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 ئ٠ٌٝغّف ذحٔطمحي ؾٍّس ِٓ جٌمشجسجش  جألعح١ٌدفٟ ٘زج جٌٕٛع ِٓ انتذرٌثً:  ألسهٌبج  2.1.6

فٙٛ ٠ؼطٟ ٌٍطال١ِز ٔٛع ِٓ جالعطمال١ٌس فٟ جٌّطؼ١ٍّٓ، ٚ رٌه فٟ ِشجقً ِكذدز ِٓ جٌذسط، 

ػٍُّٙ فٟ ذؼغ جٌّّحسعحش دجخً جٌذسط ٚذزٌه ضطحـ فشطس جالػطّحد ػٍٝ جٌٕفظ ٚ ِكحٌٚس 

٠مَٛ جٌّؼٍُ ذششـ ٚ ػشع  جألعٍٛخ. ٚ فٟ ٘زج ئضمحٔٙحجٌفٕٟ ٌٍّٙحسز ٚ  جألدجءجوطغحخ 

ٚ  جألدجءمَٛ جٌّؼٍُ ذّشجلرس ، ذؼذ رٌه ٠ٌفطشز ِٓ جٌٛلص ذأدجتٙحجٌّٙحسجش، غُ ٠مَٛ جٌّطؼٍُ 

 ِح ٠ٍٟ: جألعٍٛخجٌطغز٠س جٌؼىغ١س. ِٚٓ ١ِّضجش ٘زج  ئػطحء

  ٠ّىٓ جعطخذجَ  .ِشٍٞٛخ جألذحألعجٌّطؼٍُ ِمحسذس  ذٙحجالعطمال١ٌس جٌّكذدز جٌطٟ ٠طّطغ ٚ

ِغ ِؿّٛػس ور١شز ِٓ جٌّطؼ١ٍّٓ، فٙٛ ٠ؼطٟ ٌٍط١ٍّز جٌٛلص جٌىحفٟ  جألعٍٛخ٘زج 

ؼٍّٗ و١ف١س جضخحر جٌمشجسجش جٌظك١كس ٚ ٠ّىٕٗ ِٓ جٌؼًّ ذظٛسز ٌٍّّحسعس جٌفؼحٌس ٚ ٠

 ٗ:جعطمال١ٌس.ٚ ِٓ ػ١ٛذٗ جٔ

  ٚعحتً وػ١شز ٚ ٠أخز ٚلطح ؽ٠ٛال ِٓ جٌذسط. ئ٠ٌٝكطحؼ 

 .وّح ال ٠ّىٓ جٌغ١طشز ػٍٝ قشوحش جٌفؼح١ٌس جٌذل١مس
1

 

جٌطم٠ُٛ فٟ  أعحعحٚجٌطٟ ضطّػً  أوػشف١ٗ ضؼطٝ ٌٍّطؼٍُ لشجسجش : األسهٌب انتثادنً 3.1.6

 دٚس خحص، ذأدجءٚ ٠ىٍف وً ِّٕٙح  أصٚجؼٌطؼطٟ ضغز٠س سجؾؼس، ٚ ف١ٗ ٠طُ جٌؼًّ ػٍٝ شىً 

ٚ  ٌألٚيضغز٠س سجؾؼس  ذاػطحء٠مَٛ ذحٌّالقظس، ٚجٌطٟ ضغّف  ج٢خشٚ  ذحألدجء٠مَٛ  فحألٚي

 أوػش٠ؼطٟ قش٠س  جألعٍٛخػٍٝ ِالقظس جالغ١ٕٓ . ٚ ٘زج  جألعٍٛخ٠مطظش دٚس جٌّؼٍُ فٟ ٘زج 

جٔٗ ِٓ جٌكمحتك جٌٍّّٛعس  ئرجٌطغز٠س جٌشجؾؼس ٌٍض١ًِ،  ئػطحء١ِز فٟ جضخحر جٌمشجسجش ٚ فٟ ٌٍطال

 جٌطٟ ضإغش فٟ جٌطؼٍُ ٚ ضكغ١ٓ جالٔؿحص، ٟ٘ ِؼشفس ٔطحتؽ جٌؼًّ، ٚ فٟ ػٛء رٌه ٠ىْٛ ِٓ

ِٓ  أٚجٌطٟ ٠ّىٓ ضظك١كٙح ِٓ خالي ِشجلرس جٌض١ًِ  ٌألِٛسجٌطغز٠س جٌشجؾؼس  ئػطحءجٌّّىٓ 

 ٍُ.لرً جٌّطؼ

 

                                                           
-حمص محمد محسن، " المرشد فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة "، منشأة المعارف اإلسكندرٌة، ) د - 1

 .93، ص 1989ط(، 
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 :جألعحع١سذرؼغ جٌٕمحؽ  جألعٍٛخٚ ٠ط١ّض ٘زج 

  ٠طٌٛٝ ِٙحَ جٌططر١ك. ئ٠ْفغف جٌّؿحي ٌىً ض١ٍّز 

  جٌطغز٠س جٌشجؾؼس فٟ جٌٛلص جٌّٕحعد. ئػطحء٠فغف جٌّؿحي ٌطؼٍُ و١ف١س 

  ٚلص ور١ش فٟ جٌطؼٍُ. ئٌٝال ٠كطحؼ 

  ِّحسعس جٌم١حدز. ٌإلذذجع٠فغف ٌٍطال١ِز ِؿحال ٚجعؼح ٚ 

 ٚ ِٓ ػ١ٛذٗ:

 ٛضٕف١ز جٌٛجؾد. أغٕحءذس جٌغ١طشز ػٍٝ جٌذلس طؼ 

  ٚعحتً وػ١شز. أؾٙضز ئٌٝجٌكحؾس ٚ 

  ًضٕف١ز جٌٛجؾد. جألشىحيوػشز جالعطؼحٔس ذحٌّؼٍُ قٛي ق ٚ
1

 

 غٍز انًثاشزج: األسانٍة 2.6

ػٍٝ ٔٛع ِٓ جٌطفحػً جٌزٞ ٠ؿشٞ ذ١ٓ  جألعٍٛخ٠ؼطّذ ٘زج  االكتشاف انًٌجو: أسهٌب 1.2.6

جٌّططح١ٌس ػٍٝ جٌّطؼٍُ ، ٚ جٌطٟ  جألعثٍس٠مَٛ جٌّؼٍُ ذطشـ ِؿّٛػس ِٓ  جٌّؼٍُ ٚ جٌّطؼٍُ، ف١ٗ

جوطشحف جٌكشوس جٌّشجد  ئٌٝ، ٚ جٌطٟ ضإدٞ جألخ١شضمحذٍٙح جعطؿحذحش قشو١س ِٓ ؽشف ٘زج 

.ئ١ٌٙحجٌٛطٛي 
2

 

 

 

                                                           
بٌق"، دار الوفاء لدنٌا متولً عصام الدٌن عبد هللا، " طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة بٌن النظرٌة و التط- 1

 .33، ص 2007، 1الطباعة و النشر، اإلسكندرٌة، ط

و التطبٌق"، دار الوفاء لدنٌا  متولً عصام الدٌن عبد هللا،" طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة بٌن النظرٌة - 2

 .33، ص 2007، 1الطباعة و النشر، اإلسكندرٌة، ط
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جالوطشحف جٌّٛؾٗ ، فٙٛ  ألعٍٛخجِطذجدج  جألعٍٛخ٠ؼطرش ٘زج  حم انًشكالخ: أسهٌب 2.2.6

وحْ ٠طؼّٓ  جألٚي فحألعٍٛخجش جٌطال١ِز ػٍٝ جٌطٕٛع فٟ جعطؿحذحضُٙ جٌكشو١س، ٠ؼطّذ ػٍٝ لذس

 قً جٌّشىالش ٠طؼّٓ  أعٍٛخ أِحعإجال ِٓ جٌّؼٍُ ضمحذٍٗ جعطؿحذس قشو١س ِٓ ؽشف جٌّطؼٍُ ، 

عإجال ٚجقذج ِٓ جٌّؼٍُ ٠غطذػٟ ِؿّٛػس ِٓ جالعطؿحذحش جٌكشو١س ِٓ ؽشف جٌّطؼٍُ. ٚضطؿٍٝ 

جٌطؼٍُ ٚ جوطغحخ جٌّؼشفس. أعحطوٛٔٙح قً جٌّشىالش فٟ  أ١ّ٘س
1

 

  انتعهى انتعاًنً: أسهٌب 3.2.6

جٌطؼٍُ جٌزٞ ٠طُ فٟ ِؿّٛػحش طغ١شز ِٓ جٌّطؼ١ٍّٓ، ٚ ٠شطشؽ فٟ ٘زج  ٚ٘ٛ رٌه

ِٓ جؾً سفغ  جألفشجدضىْٛ جٌّؿّٛػحش غ١ش ِطؿحٔغس ق١ع ٠ؼًّ وً  ئْ جألعح١ٌدجٌٕٛع ِٓ 

جٌطؼٍُ جٌّشطشن وّح ٠طُ ضم٠ُٛ ٘إالء جٌّطؼ١ٍّٓ ِغطٜٛ وً فشد ِىْٛ ٌٍّؿّٛػس ٚ ذٙزج ضكم١ك 

: " رٌه جٌطؼٍُ جٌزٞ ضمَٛ ذأٔٗٚ ٠ؼشفٗ ِكّذ ػظحَ ؽش٠رس ِٛػٛػس ِغرمح.  ٌّكىّحشٚفمح 

ذٗ ِؿّٛػس ِطؼحٚٔس، ٚ ٠ؼطرش وً فشد دجخً ٘زٖ جٌّؿّٛػس ػؼٛ فؼحي ٠شطشن فٟ ؾّغ 

شضرؾ ػم١ٍح ٚ جٔفؼح١ٌح فٟ جٌؿّحػس ِ وأػؼحء جألفشجدجٌطذس٠ظ. ٚ ٘ٛ ػًّ  أعٍٛخػٕحطش 

".أٔظّطٙحجٌؿّحػس ٚ  ذأ٘ذجف
2

 

 .انيذف ين انتذرٌس تانًمارتح تانكفاءاخ: 7

 أوػشجٌطؼ١ّ١ٍس ٘ٛ ضكذ٠ع ِمحطذ ٚ غح٠حش جٌطؼٍُ ٌؿؼٍٙح  جألٔظّس ئطالقحشجٌٙذف ِٓ  ئْ

. ٚ جٌٙذف أٔؿغٚ ضػم١فُٙ ذشىً  جٌّطّذسعس جألؾ١حيٚ  ٚ جٌّؿطّغ جألفشجدغ قحؾحش جٔغؿحِح ِ

جٌّٛجسد جٌرشش٠س سغرس فٟ  ػمٍٕٗٓ جٌطذس٠ظ ذحٌىفحءجش ٘ٛ جٌركع ػٓ جٌؿٛدز ٚ جٌفؼح١ٌس ٚ ِ

 جعطػّحس٘ح ٚ ضكم١ك جٌطى١ف جٌغ١ٍُ ٌٍفشد ِغ ِك١طٗ،٘زج جٌفشد جٌزٞ ع١ىْٛ لحدسج ػٍٝ قً

 

                                                           
بٌداغوجٌا منفتحة على اإلكتشافات العلمٌة الحدٌثة حول أوزي أحمد، " التعلٌم و التعلم الفعال نحو  -1

  .75، ص2015، 1"، منشورات مجلة علوم التربٌة، الدار البٌضاء، طالدماغ

ضرٌبة محمد عصام، " أسالٌب و طرق التدرٌس الحدٌثة"،دار حمو رابً للنشر و التوزٌع، األردن،  -2

  .20، ص 2008ط&، 
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ِشحوٍٗ ج١ِٛ١ٌس ٚ ػٍٝ جالٔذِحؼ ٚ جٌّشحسوس فٟ ذٕحء ٚ ضط٠ٛش جٌّؿطّغ ذظفس فؼحٌس  

طمٍس ٚ ِطٛجصٔس ٚ ِطفطكس ، ضمَٛ ػٍٝ ِؼشفس د٠ٕٙح ٚ ضحس٠خ ٚؽٕٙح ٚ ٚضى٠ٛٓ شخظ١س ِغ

ِإ١ٍ٘ٓ ٌٍرٕحء جٌّطٛجطً ٌٍٛؽٓ ػٍٝ ؾ١ّغ ضطٛسجش ِؿطّؼٙح لظذ ضض٠ٚذ جٌّؿطّغ ذّٛجؽ١ٕٓ 

جٌّطؼ١ٍّٓ جٌىفحءجش جٌّالتّس. ئوغحخجٌّغط٠ٛحش  ، ٚ رٌه ِٓ خالي 
1

 

 :ٍٝوّح ضغحػذ جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش جٌّطؼ١ٍّٓ ػ 

  ِشىٍس.ضفى١شُ٘ ٚ ِٙحسجضُٙ جٌفىش٠س ٚ لذسجضُٙ ػٍٝ قً ض١ّٕس 

 . ضؼ١ٍُّٙ جدٚجس جٌىرحس ِٓ خالي ِٛجؾٙس جٌّٛجلف جٌكم١م١س ٚ جٌّكحوحز 

  ٍُِٙطؼ١ٍّٓ ِغطم١ٍٓ جعطمالال رجض١ح. ئٌٝضك٠ٛ 

 .جوطغحخ ٔطحتؽ جٌّطؼ١ٍّٓ ٚ ضط٠ٛش خرشجضُٙ ٚ ِٙحسجضُٙ ذفؼً جٌّّحسعس 

 ِٛلف  ئٌٝذؼذ ضك٠ًٛ ِٛلفُٙ جٌغٍرٟ ِٕٙح  ضغ١١ش ػاللس جٌّطؼ١ٍّٓ ذحٌّؼشفس

 ج٠ؿحذٟ ٠كفض ؽٍد جٌّؼشفس ٚ جوطغحذٙح.

  ٟجٌطؼٍُ. ط١شٚسزجعط١ؼحخ جٌّٛجد جٌذسجع١س ٚ جٌطكىُ ف 

  فٟ  ئدِحؾٌٍٗك١حز ج١ٌّٕٙس ٚ  ئػذجدِٖٓ غُ  جٌؿّحػس،ضشؿ١غ ػًّ جٌفشد ِغ

جٌّؿطّغ.
2

 

 

 

 

 

                                                           
 .22" بٌداغوجٌا التدرٌس بالكفاءات األبعاد و المتطلبات"، ص المرجع السابق، حاجً فرٌد،  - 1

  .08المقاربة بالمشكالت فً ضوء العالقة بالمعرفة" ، ص  3المرجع السابق، مصطفى بن حبٌلس  -2
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 خالصح:

ضٛق١ذ  ئ١ٌٝذجغٛؾ١س ٚظ١ف١س ضغؼٝ جٌّمحسذس ذحٌىفحءجش ٟ٘ ذ أِّْح عرك ٔغطخٍض 

ِظحغس ػٍٝ شىً وفحءجش، وّح ضؼذ ػٕظش ِؿذد فٟ  أ٘ذجفسؤ٠س جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌطؼٍُ ِٓ ق١ع 

ج١ٌّذجْ جٌر١ذجغٛؾٟ وٛٔٙح ؾؼٍص جٌّؼٍُ ٘ٛ ِكٛس جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ، ف١ٙح ٠غطط١غ جٌّطؼٍُ 

ع١ش  أغٕحءٗ جعط١ؼحخ جٌذسٚط ذ١غش سغُ ٚؾٛد ذؼغ جٌظؼٛذحش ٚ جٌّشحوً جٌطٟ ضؼطشػ

ِغص وً ؾٛجٔد جٌفؼً جٌطشذٛٞ ٚ جٌؼٕحطش جٌّحد٠س ٚ جٌرشش٠س ٚ  أٔٙح ئرجٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ، 

ضططٍد ِٓ جٌّؼٍُ ضغ١١ش  ئعطشجض١ؿ١س أ٠ؼحضؼذ ١٘حوٍٙح ٚ ذ١ٕحضٙح جٌر١ذجغٛؾ١س . فٙزٖ جٌّمحسذس 

ؿذ٠ذ فٟ ؽش٠مس ضذس٠غٗ ٚ جعطخذجَ ٚ ضٛظ١ف جٌطشجتك ٚجٌٛعحتً جٌطٟ ضٕغؿُ ِغ ػٕحطش جٌط

جٌر١ذجغٛؾ١س جٌمذ٠ّس جٌطٟ  ئضرحعجٌّٕح٘ؽ. فٙزٖ جٌّمحسذس ؾحءش ٌطخٍض وً ِٓ جٌّؼٍُ ٚ جٌّطؼٍُ 

 وحٔص ضؼطّذ ػٍٝ ِكط٠ٛحش ِفحد٘ح جٌكفع ٚ جٌطٍم١ٓ.
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 انذساسح االستطالعٍح:  -1

ع جشاءاخ إٌّٙج١ح إٌّاعثح ٌطث١ؼح اٌّٛػِٛجّٛع اإلعٕرٕاٚي فٟ ٘زا اٌفظً 

 ٘ذافٗ ٚ ذرّصً ف١ّا ٠ٍٟ:ٚاٌرٟ ذذذد ِغاس اٌثذس ٌرذم١ك أ

جشاء اٌذساعح االعرطالػ١ح فٟ شا٠ٛٔح "اٌش١ٙذ٠ٓ ٌمذ ذُ إجشاء انذساسح: يكاٌ إ -أ

 ُٔ ٚ تاٌرذذ٠ذ تذائشج ػشؼاشح.تٍماعّٟ"، تٛال٠ح ِغرغا األخ٠ٛٓ

ٙش أفش٠ً، ٚ ٠اَ شرشج اٌض١ِٕح ٌٍثذس فٟ أٚاخش أاِرذخ اٌفجشاء انذساسح: صياٌ إ -ب

 ٠اَ.اعرغشلد اٌّذج خّغح أ

ِرىٛٔح ٌٚٝ شأٛٞ، ذؼُ اٌغٕح أذُ اخر١اس اٌؼ١ٕح تطش٠مح ٔظا١ِح  عٍُح انذساسح: -ج

ِا لغُ جزع شالش١ٓ ِرؼٍُ، أ ٚستؼح أ 34ِٓ لغ١ّٓ: لغُ جزع ِشرشن آداب ٠ذرٛٞ ػٍٝ 

ػّاسُ٘، ِا ت١ٓ عرح ٚ ػشش٠ٓ ِرؼٍُ، ذشاٚدد أ 26ٝ ِشرشن ػٍَٛ ٚ ذىٌٕٛٛج١ا ٠ذرٛٞ ػٍ

 عٕح. 17 -14

اٌثذس  أدٚاخِٓ  أداجٚ ٘ٛ  األدتٟاعرخذِٕا ذم١ٕح ذذ١ًٍ إٌض داج انذساسح: أ -د

، ٚاٌٙذف ِٓ أدت١اخاطح ٌٍغح اٌرٟ ذرُ ٚفك لٛا١ٔٓ  إٔراج١ح أٞ إتذاػ١حاٌؼٍّٟ ٠ؼطٟ ِّاسعح 

 أٚ األدذازداٌح ِا، ٚ وزا ػشع  أٚٚاػذح ػٓ ٚػغ  أٚطٛسج د١ح  إػطاءٚساءٖ 

تاػرثاسٖ ِٕاعة  األدتٟتطش٠مح ذذ١ٍ١ٍح ذفغ١ش٠ح. ٌٚمذ اػرّذٔا ؽش٠مح ذذ١ًٍ إٌض  األش١اء

  .ٌطث١ؼح اٌّٛػٛع
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 أًَىرج انُص األدتً: -2

 اٌؼظش األِٛٞانًحىس: 

 األدتٟإٌض انُشاط: 

 .151فٟ ِذح اٌٙاش١١ّٓ ٌٍى١ّد تٓ ص٠ذ ص انًىضىع: 

 :انُص  

 

 ٚالَ ٌَِؼثَاً أُرٚ اٌش١َِّة ٠ٍََؼةُ                 ؽَِشتُد ِٚا َشٛلاً إٌٝ اٌث١ِِغ أَؽَشبُ 

ِٕضي َِ  ُُ ِِٕٟٙ داٌس ٚال َسع تِٕٟ تَٕ                       ٌُٚ ٠ٍُ ةُ ٌُٚ ٠َرَطَشَّ َُِخؼَّ  ٌْ  ا

ٌِىٓ إٌِٝ  ََٚٝ ًِ ٚإٌُّٙ ًِ اٌفََؼائِ اَء ٚاٌَخ١ُش ٠ُطٍَةُ                       أ٘ َّٛ َخ١ِش تَِٕٟ َد َٚ 

ُ َٓ تُِذثِّٙ ا َٔا                         إٌٝ إٌَّفَِش اٌث١ِغ اٌِز٠ َّ بُ ٌَ إٌٝ هللا ف١ِ  ِٕٟ أذَمَشَّ

ِٟ ِّٟ فئَّٕٔ ٍُ َسِ٘ؾ إٌَّثِ ِٙ                           تَِٕٟ َ٘اِش َشاساً ٚأغَؼةُ تِ ِِ  ُ ٌَُُٚٙ أَسَػٝ 

جٍ  دَّ َٛ َِ ّٕٟ َجَٕاَدٟ  ِِ شَدةُ                       َخفَؼُد ٌَُُٙ  َِ َٚ  ًٌ  إٌٝ َوٍَٕف ِػطفَاُٖ أ٘

ِّٞ ِورَاٍب أََ تِأ٠َِّح ُعَّٕحٍ  َّٟ ٚذَذَغةُ                                 تِأ ُُ َػاساً َػٍَ  ذََشٜ ُدثَّٙ

 ِٙ َػال٠ٌَُُِٙؼ١ثَُِٕٟٛٔ ِٓ ُخثصِ َٚ  ػٍٝ ُدثُِّىُ تًَ ٠َغُخشْٚ ٚأػَجةُ                       ُ 

اِجثاً  َٚ َْ ٌَُُٙ فَؼالً َػٍَٝ إٌَّاِط  َٓ أَٚجةُ                  ٠ََشٚ ١١ ِّ َدكُّ اٌَٙاِش َٚ  َعفَا٘اً 

ٌَٛال ذَُشاشُٗ َٚ َْ ٌَُ ٠َُٛسز  ِٗ تَِى١ً                       ٠َمٌُُٛٛ  ٚأسَدةُ  ٌَمَذ َشِشَود ف١ِ

 ُُ اُ٘ َٛ َٟ ٌَُ ذَظٍُخ ٌَِذٟ ِع ِ٘ ِٚٞ اٌمُشتَٝ أَدكُّ ٚألَشبُ                      فَئْ   فَئِْ َر

خ لَُش٠ٌش فأطثَُذٛا ُِٙ َػضَّ َطَّٕةُ                  أُٔاط تِ ُّ اِخ اٌ َِ ىُش َّ ُِٙ ِخثَاُء اٌ  ٚف١
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 :تقذٌى انُص 

 ؟ ٚ تّارا عّٟ شؼشٖ اٌغ١اعٟ؟٠ذػٛ اٌشاػش فٟ ٘زا إٌض ِارا إٌٝسؤال نهتاليٍز:  -

إٌٝ أدم١ح اٌخالفح ٌٍٙاش١١ّٓ، ٚ رٌه تّٛاجٙح  اٌشاػش فٟ ٘زا إٌض ٠ذػٛانجىاب:  -

اٌخظَٛ ٚ ِذاججرُٙ ٚ ِغأذذٗ ٌُٙ ٚ دػّٗ فٟ دمُٙ فٟ اٌخالفح، د١س ِصً اٌشاػش 

 آي اٌث١د ٚ ٔاطشُ٘ تىً طذق ٚ شجاػح ٚ شثاخ. ػشفد لظائذٖ "تاٌٙاش١ّاخ."

  تحهٍم انُص األدتً:   يُاقشح و -3

انًىجىد  انسؤال

 فً انكتاب
 قتشاحًإ انجىاب انًُتظش يٍ انتاليٍز

 

 

انتعشف عهى  -

 :صاحة انُص

 

 

 

أثشي سصٍذي  -أ

 انهغىي:

أؽشاف  تُاٌ: -

 األطاتغ، ٚ

 ادذذٗ تٕأح.ٚ

 

 

 

٘ٛ اٌى١ّد ْ ص٠ذ األعذٞ، -

ٌٚذ ٚ ٔشأ فٟ اٌىٛفح، واْ 

ِؤ٠ذا ألدم١ح اٌخالفح 

 ٌٍٙاش١ّٓ.

 

 

 

 ِمذِح األطاتغ. -

 

 

 

تٓ   اٌى١ّد -

شاػشٚفاسط، ٌٚذ 126ـ60ص٠ذ)

تاٌىٛفح اٌّؼشٚفح تاٌشؼش ٚاألدب 

 اٌث١د، ٚ آي ؼٍُ. ٠ؼذ ِٓ أٔظاسٚاٌ

 أٚي ِٓ عٓ اٌغجاي اٌغ١اعٟ أ٠ؼا

ٚخٍف ٌٕا د٠ٛأا ػشف 

أٚي ِٓ ذثٕٝ  ٘ٛ ٚ تاٌٙاش١ّاخ،

 اٌذجاض اٌشؼشٞ.

ؽشف األطثغ اٌزٞ ٠ٛػعغ  -

فعععععٟ اٌطؼعععععاَ ٌٍرعععععزٚق، أٞ 

ػٕععععععذِا ٔش٠ععععععذ أْ ٔرععععععزٚق 

اٌؼغعععً ِعععصال ٔؼعععغ ِمذِعععح 

اٌغععثاتح، شععُ ٍٔؼمٙععا تٍغععإٔا، 

 فرىْٛ اٌٍزج.
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 اٌؼمً. انُهى: -

 

ض،  انثٍض: -

أت١غ، ِٓ 

اٌث١اع ٚ ػذٖ 

اٌغٛاد، وٕٝ تٙا 

اٌشاػش ػٓ 

 غاْ اٌج١ّالخ.اٌذ

 انُفش انثٍض: -

إٌفش اٌجّاػح ِٓ 

اٌشجاي ِٓ شالشح 

إٌٝ ػششج، ٚ ٔفش 

اٌشجً: س٘طٗ،ٚ 

إٌفش اٌث١غ إشاسج 

إٌٝ تٕٟ ٘اشُ 

س٘ؾ إٌثٟ طٍٝ 

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.

اٌمَٛ أٚ  انشهط: -

 اٌمث١ٍح.

اٌظً ٚ  كُف: -

 اٌجأة.

 

 

 

 اٌؼمً

 

 إٌغاء اٌج١ّالخ.

 

 

 

 

 

جّاػح ِٓ أذثاع اٌشعٛي  -

 طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.

 

 

 

 

 

 لَٛ. -

 

 طأٗ ٚ دفظٗ. -

 

 

 

 اٌشاجذح. اٌؼمٛي -

 

 اٌذغٕٛاخ.

 

 

 

 

 

 آي اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ. -

 

 

 

آي ٚأذثاع اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -

 ٚعٍُ.

 وٕف اٌشٟء، دفظٗ ٚ سػاٖ. -

 

 

 

 ِٓ اٌمثائً. -
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 تكٍم و أسحة: -

 د١اْ ِٓ ّ٘زاْ.

 انخثاء انًطُة: -

اٌّشذٚد  اٌث١د

تاألؽٕاب أٞ 

 .اٌذثاي

أكتشف  -ب

 يعطٍاخ انُص:

 ٌّٓ ؽشب  -

اٌشاػش؟، ٚػّٓ 

أػشع ػٓ 

 ؽشتٗ؟.

تُ ٚطف  -

اٌشاػش تٕٟ 

ٟ٘  ٘اشُ؟، ٚ ِا

اٌؼٛاؽف اٌرٟ 

 ذجّؼٗ تُٙ؟

 

ِارا ٠ف١ذ  -

فٟ  االعرفٙاَ

 اٌث١د اٌغاتغ؟

ػ١ٍٗ ِارا ػاب  -

 اٌخظَٛ؟.

 أً٘ اٌمثائً. -

 

 شذ اٌث١د تاألؽٕاب. -

 

 

 

 

ؽشب اٌشاػش ؽشتٗ ٚ  -

ذطشتٗ إٌٝ اٌث١غ ٚ أتؼذ ػٓ 

 ٔفغٗ اٌٍؼة ٚ إٌغاء.

 

ٚطف اٌشاػش تٕٟ ٘اشُ  -

تخ١ش تٕٟ ادَ ٚ دٛاء. 

ٗ تُٙ ٚاٌؼٛاؽف اٌرٟ ذجّؼ

ٟ٘ أٔٗ ٠غؼة ٚ ٠شػٝ ِٓ 

 أجٍُٙ.

 

٠ف١ذ االعرفٙاَ فٟ اٌث١د  -

 اٌغاتغ اٌرٛت١خ ٚ اٌرأ١ٔة.

ػاب ػ١ٍٗ اٌخظَٛ تاٌشفغ  -

 ألدم١ح اٌخالفح ٌٍٙاش١١ّٓ.

 

 

تاٌذثاي،  اٌث١د اٌّشذٚد -

 ِصً اٌخ١ّح.

 

 

ؽشب اٌشاػش إٌٝ آي اٌث١د، ٚ  -

أػشع ػٓ ؽشتٗ إٌغاء ٚ اٌٍؼة 

 ي.ٚ اٌثىاء ػٍٝ األؽال

 

ٚطف اٌشاػش تٕٟ ٘اشُ تأً٘  -

اٌفؼائً ٚ اٌّىاسَ ٚ خ١ش تٕٟ 

 دٛاء، وّا عّاُ٘ س٘ؾ إٌثٟ. ٚ

اٌؼٛاؽف اٌرٟ ذجّؼٗ تُٙ ٟ٘ 

وٛٔٗ ٠غؼة ٚ ٠شػٝ ِٓ أجٍُٙ، 

٠رمشب إٌٝ هللا تغثثُٙ، ٠ىٓ ٌُٙ 

 ٚ اٌرٛاػغ. االدرشاَاٌّٛدج ٚ 

، فٟ اٌث١د اٌغاتغ االعرفٙا٠َف١ذ  -

 اٌٙاش١١ّٓ.دثٗ اٌشذ٠ذ ٚ ذؼٍمٗ ت

ػاب ػٍٝ األ١٠ِٛٓ سفؼُٙ دثٗ  -

ٌٍٙاش١١ّٓ. ٚ لذ أشثد دك 

اٌٙاش١١ّٓ تاٌخالفح ِٓ خالي 

ذزو١شُ٘ تأُٔٙ رٚٞ اٌمشتٝ، أً٘ 
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أَاقش يعطٍاخ -ج

 انُص:

 

 

 

 

ِا ِٛػٛع  -

 إٌض؟

 

ِا ٟ٘ اٌظشٚف  -

 .اٌرٟ أفشصذٗ؟

 

و١ف لذَ اٌشاػش  -

 لظ١ذذٗ؟.

 

 

ِا ِز٘ة  -

 اٌشاػش اٌغ١اعٟ؟.

اعرخشض ِا ٠ؤوذ 

 رٌه؟.

دذد ِظا٘ش  -

اٌّؼاسػح ٚ 

اٌجذي فٟ 

 

 

 

 

 

 

ِٛػٛع إٌض ٘ٛ ِذح  -

 اٌٙاش١١ّٓ.

 

 ٟ٘ أفشصذٗاٌظشٚف اٌرٟ  -

 اٌظشاع دٛي اٌخالفح.

 

لذَ اٌشاػش لظ١ذذٗ ػٍٝ  -

 مذاِٝ.ؽش٠مح اٌ

 

 

ٚ  ِز٘ة اٌشاػش ٘اشّٟ . -

ِا ٠ؤوذ رٌه فٟ األت١اخ: 

 اٌشاتغ ٚ اٌغادط.

 

 ٔجذ ِظا٘ش اٌّؼاسػح ٚ -

 

 

اٌّىاسَ، ٚ ٘ٛ إشثاخ فٟ ِذٍٗ، 

رٌه ألْ تٕٟ ٘اشُ ألشب إٌٝ 

اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ تٙذ٠ٗ 

 ٚ دػٛاٖ.

دٛي  ِٛػٛع إٌض ٠رّذٛس -

ٚ اػرثاسُ٘ أٌٚٝ ِذح اٌٙاش١١ّٓ 

 تاٌخالفح.

اٌظشٚف اٌرٟ أفشصذٗ ٟ٘  -

اٌظشاع اٌغ١اعٟ دٛي اٌخالفح 

 ت١ٓ تٕٟ ٘اشُ ٚ األ١٠ِٛٓ.

 

لذَ اٌشاػش لظ١ذذٗ ػٍٝ ؽش٠مح  -

شؼشاء اٌجا١ٍ٘ح ِغ اخرالف ت١ٓ 

ظٙش ف ػذَ اٌرغضي، ورغضي 

 اٌجا١١ٍ٘ٓ ٚ اٌٛلٛف ػٍٝ األؽالي.

ِز٘ة اٌشاػش ٘اشّٟ االذجاٖ  -

ُ٘. ِٚا ٠ؤوذ رٌه ِا ِؼاسع ٌغ١ش

 روش فٟ األت١اخ: اٌصأٟ، اٌشاتغ، 

 اٌغادط ٚ اٌصآِ.

ذرجٍٝ ِظا٘ش اٌّؼاسػح ٚ  -

اٌجذي فٟ األت١اخ: اٌغاتغ، اٌراعغ، 

 اٌذادٞ ػششج ٚ اٌصأٟ ػششج.
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 اٌمظ١ذج؟

أحذد تُاء  -د

 انُص:

أعٍٛب اٌشاػش  -

ِثاشش، تُ ذفغش 

 .رٌه؟

ِا إٌّؾ اٌغاٌة  -

 ػٍٝ إٌض؟.

 

 ػالَ ألاَ  -

اٌٗ اٌشاػش جذ

 اٌغ١اعٟ؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌجذي فٟ األت١اخ: اٌغاتغ ٚ 

 اٌراعغ.

 أعٍٛب اٌشاػش ِثاشش، ألٔٗ -

 فٟ داٌح سد ػ١ٕف.

 

إٌّؾ اٌغاٌة ػٍٝ إٌض ٘ٛ  -

 ّٔؾ دجاجٟ.

 

 

ألاَ اٌشاػش جذاٌٗ اٌغ١اعٟ  -

 ؼ١اس اٌذ٠ٕٟ.ػٍٝ اٌّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعٍٛب اٌشاػش فٟ ِجٍّٗ،  -

ِثاشش، د١س أْ اٌشاػش فٟ داٌح 

 سد ػٍٝ اٌخظَٛ.

 

 إٌّؾ اٌغاٌة ػٍٝ إٌض ّٔؾ -

دجاجٟ، ألْ اٌشاػش ظً ٠ذافغ 

ػٓ دك اٌٙاش١١ّٓ فٟ اٌخالفح، ٚ 

 ٠شد ػٍٝ خظُِٛٙ.

ألاَ اٌشاػش جذاٌٗ ػٍٝ ِؼ١اس٠ٓ  -

ّ٘ا: د٠ٕٟ ) اٌٛالء ٢ي اٌث١د(، 

أخاللٟ ) ِذح اٌٙاش١١ّٓ، ٚ سِٟ 

خظُِٛٙ تاٌغفٍح ٚ اٌؼ١اع، ٚ 

اٌظالي ػٓ اٌذك، ٚ عفا٘ح 

 اٌشأٞ(.
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أتفحص يظاهش  -ِ

و  االتساق

فً  االَسجاو

تشكٍة فقشاخ 

 انُص؟.

ذىشس إٌفٟ فٟ  -

  ،األ١ٌٚٓاٌث١ر١ٓ 

ِا أشش رٌه ػٍٝ 

 اٌّؼٕٝ؟.

 

ذىشس دشف "  -

إٌٝ" فٟ اٌث١ر١ٓ 

اٌصاٌس ٚ اٌشاتغ، 

ِا دالٌح ٘زا 

 اٌرىشاس؟

ػٍٝ ِٓ ٠ؼٛد  -

ػ١ّش 

اٌغائة"ُ٘" ِٓ 

اٌث١د اٌشاتغ إٌٝ 

اٌث١د األخ١ش؟، ٚ 

          ِا ِفادٖ؟.

ِا دالٌح أعّاء  -

اٌرفؼ١ً فٟ 

األت١اخ األخ١شج 

 ػٍٝ ِؼأٟ ٌٕض؟

 

 

أشش ذىشاس إٌفٟ فٟ  -

٘ٛ  األ١ٌٚٓاٌث١ر١ٓ 

 اٌّخاٌفح.

 

 

ذىشس دشف" إٌٝ" فٟ  -

اٌث١ر١ٓ اٌصاٌس ٚ اٌشاتغ ٌٍذالٌح 

ػٍٝ دة آي اٌشعٛي طٍٝ 

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.

 

٠ؼٛد ػ١ّش اٌغائة" ُ٘"  -

ِٓ اٌث١د اٌشاتغ إٌٝ اٌث١د 

 األخ١ش ػٍٝ اٌٙاش١١ّٓ.

 

 

 

رفؼ١ً فٟ دالٌح أعّاء اٌ -

األت١اخ األخ١شج ػٍٝ إٌض 

 ٘ٛ اإلشثاخ.

 

 

 

 

 

 

اٌث١ر١ٓ األٚي أشش ذىشاس إٌفٟ فٟ  -

ٚ اٌصأٟ ػٍٝ اٌّؼٕٝ ٘ٛ: اٌّخاٌفح 

ٚ اٌّؼا١٠ش، ِٓ د١س أساء ػشب 

اٌخظُ فٟ أػؼف ٔماؽٗ ٚ ٘ٛ 

 اٌرغضي تاٌّشأج ٚ اٌٍٙٛ.

ذىشس دشف " إٌٝ" فٟ اٌث١ر١ٓ  -

اٌصاٌس ٚ اٌشاتغ إلتشاص أرٙاء 

 اٌغا٠ح اٌغا١ِح ٚ ٟ٘ دة آي اٌث١د.

 

٠ؼٛد ػ١ّش اٌغائة"ُ٘" ِٓ  -

إٌٝ اٌث١د األخ١ش ػٍٝ اٌث١د اٌشاتغ 

ٚ ِفادٖ أْ اٌؼ١ّش  اٌٙاش١١ّٓ

٠ؼىظ شٙشج تٕٟ ٘اشُ ٚ ال داػٟ 

 ٌرىشاس رٌه ٌٍخظَٛ.

 

 

دالٌح أعّاء اٌرفؼ١ً فٟ األت١اخ  -

األخ١شج ػٍٝ ِؼأٟ إٌض ٟ٘ 

اٌظ١غح األلذس ػٍٝ إٔٙاء اٌّؼأٟ 

 ٚ إشثاػٙا ٚ إشثاذٙا.
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فٟ األت١اخ  -

اٌخّغح األخ١شج 

اسذثاؽ اٌغاتك ِٓ 

األشطش األٌٚٝ تّا 

٠ماتٍٙا ِٓ 

 األعطش، تُ ذفغش

٘زا االسذثاؽ؟ ٚ ِا 

 .أدٚاذٗ؟

 

 

 

 

أجًم انقىل فً  -و

 تقذٌش انُص:

 

ّٛلف اٌزٞ ِا اٌ -

ذثٕاٖ فٟ ٘زا 

  .إٌض؟

ِٓ خالي ٘زا  -

إٌض جغذ 

اٌشاػش فٟ ذؼث١شٖ 

ِثذأ اٌذم١مح أتٍغ 

ِٓ اٌّجاص، تُ 

٠فغش ٘زا االسذثاؽ  -

 .تاٌرذ٠ٚش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذثٕٝ اٌشاػش اٌذفاع ػٓ دك  -

 اٌخالفح ٌٍٙاش١١ّٓ.

 

أفغش ٘زٖ اٌظا٘شج تّٛلف  -

 اٌشاػش اٌغ١اعٟ.

 

 

 

األخ١شج  فٟ األت١اخ اٌخّغح -

ٓ األشطش األٌٚٝ اسذثاؽ اٌغاتك ِ

تّا ٠ماتٍٙا ِٓ األشطش، أفغش ٘زا 

تاٌرذ٠ٚش ٚ ٘ٛ ِٓ اٌؼ١ٛب  االسذثاؽ

اٌّمثٌٛح فٟ اٌشؼش، ألٔٗ ال ٠ٕرٟٙ 

تمظذ دالٌٟ ٚ إْ أرٙٝ تمظذ 

 أػاسعإ٠ماػٟ ٚ ػشٚػٟ فٟ 

طذٚس ٘زٖ األت١اخ. ٚ ِٓ أدٚاذٗ 

 ٘ٛ دشف: "ػٍٝ" ٚ تاٌرشذ١ة

جش، ٚ" عفا٘ا" ٚ ٘ٛ ذ١١ّض ٔغثح/ 

ٚ "ٌمذ" ٚ ّ٘ا ِؤوذاْ  جٍّح،

خثش٠اْ ٌٍخثش اإلٔىاسٞ، ٚ" فئْ"، 

فاألٌٚٝ دشف ذؼ١ٍٍٟ صائذ ٚ اٌصأٟ 

 ِؤوذ خثشٞ ٠ف١ذاْ إٔىاس٠ح اٌخثش.

 

 

اٌّٛلف اٌزٞ ذثٕاٖ اٌشاػش فٟ  -

أدم١ح  ٘زا إٌض ٘ٛ اٌذفاع ػٓ

اٌخالفح ٌثٕٟ ٘اشُ ِٓ د١س 

 اِرذادٗ ٌُٙ. 

جغذ اٌشاػش ِثذأ اٌذم١مح أتٍغ  -

جاص، رٌه أْ اٌشاػش فٟ ِٓ اٌّ

دفاػٟ ال  أفؼاٌِٟٛلف ع١اعٟ 

٠ذراض إٌٝ اٌىص١ش ِٓ اٌخ١اي اٌزٞ 
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ذفغش ٘زٖ 

 اٌظا٘شج؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠رالءَ ِغ اٌؼٛاؽف اٌٙادئح ٚ 

 اٌّغرمشج.
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ِٓ خالي اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌّزّثٍخ فٟ رس١ًٍ إٌص األدثٟ  أهم النتائج المتىصل إليها: -3

 ٚ زعٛسٞ اٌشخصٟ ِغ ثؼط األعبرزح األلغبَ األٌٚٝ ثبٔٛٞ خزع ِشزشن أدة ٚ ػٍَٛ ِغ

 رٛصٍٕب إٌٝ أُ٘ إٌمبغ اٌزب١ٌخ:

 التعليق على األساتذة: -أوال

 جٕب٘ب اٌّؼٍّْٛ، فّّبسعزُٙ ٌٍغٍٛوبد داخً ٌخطخ اٌذسط اٌزٟ ر خالي ِالزظزٟ  من

اٌمغُ وبٔذ عٍج١خ، ثّؼٕٝ ال رغزد١ت العزشار١د١خ اٌزذس٠ظ ٚفك اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد. 

فبألعزبر ِبصاي ال ٠فشق ث١ٓ اٌىفبءح ٚ اٌٙذف، ٚ ٠شخغ ٘زا إٌٝ أْ األعزبر ٌُ ٠زٍمٝ 

ّب ثطش٠مخ ٚاظسخ ٚ رى٠ٕٛب زم١م١ب ف١ّب ٠خص ِفَٙٛ اٌىفبءح ٚ اٌٙذف ٚ و١ف١خ ص١بغزٙ

 إخشائ١خ.

   خالي اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ ػشظزٙب اعزخٍصذ أْ رخط١ػ ٚ رسع١ش األعزبر ِٓ

ٔدذ  ثبٌىفبءاد، فّثالاٌزذس٠ظ ثبٌّمبسثخ  إلعزشار١د١خاٌثبٔٛٞ ٌٍذسط ٠غزد١ت ٔٛػب ِب 

١خ أْ األعزبر ٌّب ٠مَٛ ثخطخ اٌذسط ٚ ٟ٘ ر١ٙئخ اٌزال١ِز إٌٝ ِشاخؼخ اٌّىزغجبد اٌمجٍ

إٌٝ اٌذخٛي فٟ اوزغبة اٌخجشاد اٌدذ٠ذح إٌٝ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ ٌٍذسط، ٟ٘ وٍٙب 

ع١شٚساد رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ ِٓ شأٔٙب رسم١ك اٌٙذف اٌؼبَ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ، ٚ ِٓ ٕ٘ب 

٠ّىٓ اٌمٛي أْ خطخ اٌذسط رؼزجش ِؼٍّب ٠ٍدأ إ١ٌٗ األعزبر، ٚ ٟ٘ ِٓ أُ٘ ػٛاًِ 

 اف.ٔدبذ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ٚ رسم١ك األ٘ذ

  اٌزذس٠ظ  إعزشار١د١خٚ رسع١ش اٌذسط ٌٗ دٚس فؼبي فٟ  ٚ ٠ظٙش ِّب عجك أْ رخط١ػ

ثبٌىفبءاد، ٚ ِٓ خٙخ أخشٜ الزظٕب أْ األعئٍخ اٌزٟ ٠طشزٙب األعبرزح ٚفك اٌّمبسثخ 

إّٔب وبٔذ أعئٍخ ِجبششح فٟ  االعزٕزبجػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ال رم١ظ اٌزس١ًٍ ٚ ال اٌزشو١ت ٚ 

اٌزذس٠ظ ثبٌّمبسثخ   إعزشار١د١خفمػ، ٚ ٘زا ِب ٠زٕبفٝ ِغ ِدّٛػخ رغزذػٟ اٌززوش 

 ثبٌىفبءاد اٌزٟ رغزذػٟ اٌز٠ٕٛغ فٟ األعئٍخ اٌّطشٚزخ اٌزٟ ِخزٍف اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ.

   ٚالزظٕب أ٠عب أْ األعبرزح ال ٠شدؼْٛ اٌّزؼٍّْٛ ػٍٝ اٌزسبٚس ٚ غشذ األعئٍخ ف١ّب

 خ ثبٌىفبءاد اٌزٟ رؤوذ ػٍٝ ظشٚسحث١ُٕٙ، ٚ ٘زا ٠زٕبفٝ ِغ ِٕٙد١خ اٌزذس٠ظ ثبٌّمبسث
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  .ٞ٠دت فزر لٕٛاد اٌزٛاصً ث١ٓ األعزبر ٚ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ  أٞ اٌزٛاصً األفمٟ ٚ اٌؼّٛد

ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚ ٘زا ثغشض ص٠بدح اٌّٛعٛػخ اٌٍغ٠ٛخ ٚ رجبدي األفىبس، 

 فٙزٖ إٌّٙد١خ رض٠ذ ٚ رثشٞ سص١ذُ٘ اٌٍغٛٞ ٚ إّٔبء ِغزٛاُ٘ اٌفىشٞ.

  ّب خبء فٟ اٌدبٔت إٌظشٞ ِٓ ٘زا اٌجسث أْ ِٓ ث١ٓ ِمِٛبد اٌزذس٠ظ ٚفك و

اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٟ٘ اٌزشد١غ، اٌزسف١ض ٚ ر١ّٕخ سٚذ االعزمال١ٌخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚ 

فٕٙب ٠ّىٓ اٌمٛي أْ  ٘زا ِب وبْ غبئجب ٌذٜ األعزبر أثٕبء ِّبسعزٗ ٌٍفؼً اٌزذس٠غٟ.

، ِٓ ثخ ثبٌىفبءاد ٠دت أْ رسزشَ ػذد ِٓ ِؤششادػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ ٚفك اٌّمبس

ِذٜ رٕف١ز ث١ٕٙب اززشاَ اٌٛلذ اٌّخصص ٌىً ِشزٍخ ِٓ ِشازً اٌذسط ٚ ِشالجخ 

ٚ أ٠عب اخز١بس ٚظؼ١خ خذ٠ذح فٟ وً زصخ ِٓ ٔشبغ اإلدِبج، اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ إ١ٌُٙ، 

 ٚ وً ٘زا ٚخذٔبٖ غبئجب ٌذٜ األعبرزح.

 

 عب الزظذ أْ أغٍت عٍٛوبد األعبرزح ) ٚ ِٓ خالي زعٛسٞ داخً اٌمغُ  أ٠

اٌزذس٠ظ  إعزشار١د١خاٌغٍٛن اٌزذس٠غٟ(، ٌألعبرزح أثٕبء رم٠ُٛ اٌذسط ال ٠زٛافك ِغ 

اٌزم٠ُٛ ٚفك اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٌُ رىٓ  إعزشار١د١خٚفك اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد. ثّؼٕٝ أْ 

األعزبر ال  ِّبسعخ، ٚ فٟ ثؼط األز١بْ وبٔذ ِّبسعخ ثصٛسح ٔبلصخ، فّثال ٔدذ أْ

ػٍٝ اٌزصس١ر اٌدّبػٟ  أخطبءُ٘ فشد٠ب، ثً وبْ ٠ؼزّذ٠طٍت ِٓ اٌز١ٍّز رصس١ر 

ٌفشدٞ ١ٌمف فمػ، وّب ٔؼٍُ أْ اٌزم٠ُٛ ٚفك اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌزصس١ر ا

اٌّزؼٍُ ػٕذ أخطبءٖ ف١ىزجٙب ثُ ٠صسسٙب ززٝ ال ٠ؼٛد إ١ٌٙب ِشح أخشٜ. فبٌّمبسثخ 

رارٗ ثزارٗ ززٝ  ثبٌىفبءاد رسث ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغٍٛن اٌزٞ ٠غّر ٌٍّزؼٍُ ثزم١١ُ

 ٌذ٠ٗ. ٚ ٔمبغ اٌعؼف  اٌمٛح ٠زؼشف ػٍٝ ٔمبغ 
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 التعليق على المتعلمين: -ثانيا

 

 اٌّٛخٛد ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ ز١ث لذسارُٙ ِٚٓ ز١ث لبث١ٍزُٙ ٚ اٌزجب٠ الزظٕب ٓ

ٌغ١شٚسح اٌزؼٍُ ِٓ خٙخ ثب١ٔخ ومبػذح فٟ إعزشار١د١خ اٌزسع١ش ٚ اٌجٕبء ٚ  اعزؼذادُ٘

اٌذػُ، ٚ افزشاض ِغبٌه ِزؼذدح رغّر ٌٍّزؼٍُ ثبٔزٙبج اٌّغٍه اٌّالئُ ٌزسم١ك اٌٙذف 

اٌجم١خ ٚ وً  ر١ٍّز ٠ؼزجش فشدا لبئّب  ثّؼٕٝ أْ وً ٚازذ ُِٕٙ ٌٗ خصبئص ٠ز١ّض ٘ب ػٓ

ثزارٗ، ٌٗ شخص١زٗ اٌخبصخ ٚ ٌٗ أ٘ذاف ٠غؼٝ إٌٝ رسم١مٙب وّب ٌٗ ِٛا٘ت ٚ ١ِٛالد 

 ٚ زبخبد خبصخ ثٗ.  

   ٚ ْٚالزظٕب أْ اٌىث١ش ُِٕٙ ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ االٔذِبج االخزّبػٟ، ثّؼٕٝ أُٔٙ ٠سجْٛ اٌزؼب

اٌّدزّغ ثّظٙش اٌعؼفبء ال اٌؼًّ اٌدّبػٟ، ث١ّٕب اٌجؼط ا٢خش ٠ظٙشْٚ أِبَ 

٠ؼبسظْٛ آساء غ١شُ٘،ثبٌشغُ ِٓ أْ ٌُٙ ِٛا٘ت وث١شح ٚ ال ٠ٕمصُٙ ِٓ وفبءارُٙ 

ٚ أٞ لٍخ اٌزٛاصً ٚ االززىبن ثبٌغ١ش، اٌزشث٠ٛخ،  فُٙ ٠ز١ّضْٚ ثبٔؼضاي ٚ رأًِ رارٟ، 

ػٍٝ ٔزبئدُٙ ٚ ٠ؤثش عٍج١ب ِغ غ١شُ٘،  ٠دؼٍُٙ ٠ٕفشدْٚ ثٕفغُٙ ف١فمذْٚ األٌفخ ِب ٘زا

 اٌذساع١خ.

  ،الزظٕب أْ ٕ٘بن صٕف١ٓ ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ، األٚي ٠ز١ّض ثبٌزوبء ٚ االخزٙبد ٚ اٌّثبثشح

أٞ أْ ٌٗ رسص١ً دساعٟ خ١ذ، ث١ّٕب ا٢خش ٠ز١ّض ثبٔؼذاَ ٚ ٔمص فٟ اٌّثبثشح، 

ػذَ اٌمذسح ػٍٝ االٔزجبٖ ٚ اٌزشو١ض، ٚوً ٘زا  ٠ؤثش ػٍٝ سغجبد ٚ دافؼ١خ اٌّزؼٍُ 

 ذساعٟ.رفى١شٖ ٚ رسص١ٍٗ اٌعٍج١ب ػٍٝ  ِّب ٠ٕؼىظ 

 داخً  ٕ٘بن ػذد وج١ش ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌُٙ ٔمص وج١ش فٟ اٌزؼج١ش ٚ األداء ٚ اٌسٛاس

اٌمغُ،  وزٌه اٌخٛف اٌّدٙٛي ٚ غ١ش اٌّجشس فٟ وشف اٌشؼٛس ٚ اٌمذساد وٍٙب 

 ساخؼخ فٟ األعبط إٌٝ ٔمص اٌثمخ ٚ اٌزمذ٠ش اٌزارٟ.

  ػٍٝ ِٕطك اٌزؼٍُ ال  ع١ى١ب ٠ؼزّذوالأظٙشد اٌّالزظخ أ٠عب أْ اٌّزؼٍُ ِبصاي

ٚ اٌّجبدسح ٚ اوزغبة اٌزؼ١ٍُ، فٕدذ أْ أغٍجُٙ ال ٠ؼزّذ ػٍٝ غش٠مخ اٌجسث 

 اٌّؼبسف  ثً ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ رٍمٟ اٌّؼٍِٛبد ِٓ األعزبر.
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 لألساتذة: أهم االقتزاحات و التىصيات -4

 .ظشٚسح إغالع األعبرزح ػٍٝ إٌّب٘ح 

 ٠ٛٓ اٌزارٟ.غشط فٟ ٔفٛط األعبرزح فىشح اٌزى 

 .ٓرٛص١خ األعبرزح ثبعزخذاَ ٚعبئً اٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفخ ٚ رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ٌٍّزؼ١ٍّ 

 .ُظشٚسح اٌزجٕٟ األعزبر ِٕطك اٌزؼٍُ ال اٌزؼ١ٍ 

  رٛص١خ األعبرزح ثزسغ١ٓ اٌّّبسعبد اٌزشث٠ٛخ، ٚ ٘زا ٠زطٍت رط٠ٛش اٌطشائك

 رّسٛس أعبعب زٛي فؼً اٌزؼٍُ. اٌج١ذاغٛخ١خ اٌزم١ٍذ٠خ ٔسٛ ِمبسثبد أوثش أفزبزب ٚ 

 

 خالصة:

ٚ ِّب عجك روشٖ ٔغزط١غ اٌمٛي أْ ِٕٙد١خ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌُ رشلٝ  

خٙخ، ٚ ِٓ  ٚ أْ األعزبر ٌُ ٠غزط١غ ِغب٠شح إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ ِٓإٌٝ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة، 

ٌّٕٙد١خ، فٙٛ ِب صاي ٠ؼزّذ خٙخ أخشٜ  أ٠عب أْ اٌّزؼٍُ ٌُ ٠غزد١ت ثطش٠مخ إ٠دبث١خ ٌٙزٖ ا

    ػٍٝ االعزمالي اٌزارٟ ٚ ٠شرىض فمػ ػٍٝ إٌّزٛج إٌٙبئٟ إِب ثطش٠مخ إ٠دبث١خ أٚ عٍج١خ.   
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 :خاتمة عامة

 :إىيٖباىْزبئح اىَز٘طو  إٌٔظذ خيش اسزخيٗ في األ 

 ُأٗاىزسظيو اىذساسي يزَثو في اىَؼشفخ اىزي يسظو ػييٖب اىفشد ٍِ خاله ثشّبٍح  أ 

 ٍْٖح ٍذسسي قظذ رنيفٔ ٍغ اى٘سظ ٗ اىؼَو اىَذسسي.

 ٍُزبثؼزٔ اىطبىت في ّٖبيخ  أٗاىزسظيو اىذساسي ٕ٘ اىثَشح اىزي يسظو ػييٖب اىزيَيز  أ

 ىجشّبٍح دساسي ٍؼيِ، ٗ أّ ٌٍٖ ىيسيبح ٗ رقذً اىفشد.

 ُىيزسظيو اىذساسي ٍفبٕيٌ ٕي: اىزسظيو ّفسيب مْزيدخ ىيزؼيٌ ٗ اىزسظيو ثيئيب  أ

 مْزيدخ ٍذسسيخ. 

 ُاىزسظيو اىذساسي ّ٘ػيِ: َٕب اىزسظيو اىذساسي اىضؼيف ٗ اىزسظيو اىذساسي  أ

 ىٔ ششٗط ٍزؼذدح. أُاىديذ، ٗ 

 ُػ٘اٍو ٍؤثشح فئ، فجبىْسجخ ىيؼ٘اٍو  ٍْزدخ ىيزسظيوػ٘اٍو ٍجبششح ْٕبك  أ ٗ

 اىَْزدخ ىٔ ّزمش:

 .اىَؼيٌ مؼبٍو ٍؤثش ػيٚ اىزسظيو 

 .اىطالة اىذاسسُ٘ مؼبٍو ٍْزح ىيزسظيو 

  ٗثيقخ ىيزؼيٌ ٗ اىزسظيو. أٗاىَْٖح مشسبىخ 

 ُفخ ٍْٖب: رَنئْ ٍِ ٍؼشفخ ٍسز٘آ اىذساسي، ٗ ٍؼش إٔذافىيزسظيو اىذساسي  أ

 غيش رىل. إىٚ..ٍزؼيٌ.ىَسز٘ٙ مو  األسبرزحاىَؼيَيِ ٗ 

 ُاىجبزث ػِ  أٗاىذاسس  أٗاىَقبسثخ ٕي اىطشيقخ اىزي يزْبٗه ثٖب اىشخض  أ

 اىَ٘ض٘ع.

 ٍُفبٕيَٖب ٕي : االسزؼذاد،  أُاىنفبءح ٕي ٍذٙ اىقذسح اىزي ينزسجٖب اىشخض، ٗ  أ

 اىقذساد ٗ اىَٖبسح.

 ُرؼَو ػيٚ اىزسنٌ في ٍدشيبد اىسيبح  ٗظيفيخاىَقبسثخ ثبىنفبءاد ٕي ثيذاغ٘خيخ ٗ  أ

 ثنو ٍب رسَئ ٍِ رشبثل في اىؼالقبد، ٗ رؼقيذ في اىظ٘إش االخزَبػيخ.
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 ُاىزفنيش ٗ  أدٗاداىَقبسثخ ثبىنفبءاد ردؼو ٍِ اىَؼبسف اىَذسسيخ ىذٙ اىزالٍيز  أ

زظخ ٗ اىزظ٘س ٗ اىز٘اطو ٗ اىزسظيو اىزظشف، ٗ ردؼئ يزؼيٌ اىزفنيش ٗ اىَال

ّظ٘ص، فٖي رقزشذ رؼيَب اّذٍبخيب غيش  إّزبجثبسزغاله ٍؼبسفٔ في زو ٍشبمو ٗ 

اىَخزيفخ في ٗضؼيبد ٍزْ٘ػخ في خَيغ  األّشطخٍدزء، ٗ ثبىزبىي رسَر ىٔ ثََبسسخ 

 ٍْبزي زيبرٔ.

  ٚز٘ع اىسجبزخ "، اىقبئو " ال يَنِ رؼيٌ اىسجبزخ خبسج  اىَجذأرؼزَذ ٕزٓ اىَقبسثخ ػي

 ٍْظ٘سا خذيذا ىؼَييخ اىزؼييٌ ٗ اىزؼيٌ. اإلطالزبدفيزىل ثؼثذ ٕزٓ 

  مبُ ٕذف ٕزٓ اىَقبسثخ اىزنفو ثَشنو اّخفبع اىَسز٘ٙ ٗ ضؼف اىقذساد، ٗ رذّي

اىزفنيش اىؼيَي ٗ ٍشنو اىفؼبىيخ ٗاىْدبػخ اىجيذاغ٘خيخ ٗ االسزدبثخ ىيزغيشاد اىنجشٙ 

 إىٚاالخزَبػي ٗ اىثقبفي...اىخ، ٗ ر٘خي اى٘ط٘ه  اىسبطيخ في اىدبّت اىسيبسي ٗ

ٍ٘اطِ يزَنِ ٍِ اىزنيف ٍغ ٍشنالرٔ اىسيبريخ ٗ اىخشٗج ثْزبئح ايدبثيخ رسقق 

 ىيَذسسخ فؼبىيزٖب ٗ ٍنبّزٖب في اىزَْيخ.
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 المصادر: -أوال

أثٙ انفضم خًبل انذٍٚ يحًذ ثٍ يكزو اثٍ يُظٕر، " نظبٌ انؼزة "،  دار صبدر  -1

 .2000، 1، ط3ثٛزٔد، يح

 انًؼتًذ لبيٕص ػزثٙ ػزثٙ، دار صبدر، ثٛزٔد. -2

 المزاجع: -ثانيا

 .1982ط(، -ئثزاْٛى ػجذ انخبنك رؤٔف، " ثٛذاغٕخٛبد انتؼهى "، دٌٔ دار انُشز، ) د -3

أٔسٚم ريضبٌ، حظَٕبد يحًذ، " َحٕ اطتزاتٛدٛخ انتؼهٛى ثًمبرثخ انكفبءاد"، دار  -4

 .2002ط(، -األيم، اندشائز، ) د

 . 2004، 38ثٍ حجٛهض يصطفٗ، " انًمبرثخ ثبنًشكالد فٙ ضٕء انؼاللخ ثبنًؼزفخ، انؼذد -5

انًشزٔع"، ثٍ ثزٚذ٘ َٕر انذٍٚ، " انجُبٚخ ٔ انتؼهى ثٕاططخ انكفبءاد ٔ ثٛذاغٕخٛبح  -6

 د(.-ط(، ) د-حٕل انًُبْح اندذٚذح، اندشائز، ) د انٕرشخ انتكُٕٚٛخ

ثٍ ٚحٙ سكزٚب يحًذ ٔ ػجبد يظؼٕد، " انًمبرثخ ثبألْذاف ٔ انًمبرثخ ثبنكفبءاد"،  -7

 .2006، 2انًشبرٚغ ٔ حم انًشكالد، اندشائز، ط

دار انًُٓبج نهُشز ٔ  خبطى يحًذ طاليٙ، " تمٕٚى انذاء فٙ  ضٕء انكفبٚبد انتؼهًٛٛخ"، -8

 .2003، 1انتٕسٚغ، األردٌ، ط

 .1999، 2خًم ػهٙ أحًذ، " انًصطهحبد انتزثٕٚخ"، ػبنى انكتت، انمبْزح، ط -9

 .2006، 1"، انذار انجٛضبء، ط انحظٍ انهحٛخ، " انكفبٚبد فٙ ػهٕو انتزثٛخ ثُبء كفبٚخ -10

ٔ انًتطهجبد"، دار انخهذَٔٛخ، حبخٙ فزٚذ، " ثٛذاغٕخٛب انتذرٚض ثبنكفبءاد األثؼبد  -11

 د(.-ط(، ) د-انمجخ، اندشائز، ) د
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ط -انًمبرثخ ثبنكفبءاد "، انًزكش انٕطُٙ نهٕثبئك انتزثٕٚخ، اندشائز، ) دحبخٙ فزٚذ، "  -12

 ،)2005 

حظٍ يٕطٗ ػٛظٗ، " انًًبرطبد انتزثٕٚخ األطزٚخ ٔ أثزْب فٙ سٚبدح انتحصٛم  -13

 و.2008ِ/ 1429، 1"، دار انخهٛح، ػًبٌ، ط انذراطٙ فٙ انًزحهخ األطبطٛخ

 

تذرٚض انتزثٛخ انزٚبضٛخ "، يُشأح انًؼبرف  حًص يحًذ يحظٍ، " انًزشذ فٙ -14

 .1998ط (، -اإلطكُذرٚخ، ) د

سٚبد يحًذ حًذاٌ، " انتحصٛم انذراطٙ، يفبْٛى، يشبكم ٔ حهٕل "، دار انتزثٛخ  -15

 .1996 -1917، 1انحذٚثخ، طٕرٚب، األردٌ، ط

"، دار انتزثٛخ  ئخزاءاتّسٚبد يحًذ حًذاٌ، " تمٛٛى انتحصٛم انذراطٙ، اختجبراتّ ٔ  -16

 .2001، 2انحذٚثخ نهُشز ٔ انتٕسٚغ، ديشك، ط

حذٚثخ فٙ تذرٚض انتزثٛخ انجذَٛخ ٔ انزٚبضٛخ "، يكتجخ  اتدبْبدانظبٚح يصطفٗ، "  -17

 .2001، 1اإلشؼبع انفُٛخ، اإلطكُذرٚخ، ط

و، " أطبنٛت ٔ طزق انتذرٚض انحذٚثخ "، دار حًٕ راثٙ نهُشز ٔ ضزٚجخ يحًذ ػصب -18

 .2008، 1انتٕسٚغ، األردٌ، ط

ط (، -طبرق كًبل، " أطبطٛبد فٙ ػهى انُفض انتزثٕ٘ "، يإطظخ شجبة اندبيؼخ، ) د -19

2006. 

ط -ػجذ انًبنك ػجذ انمبدر، " أصٕل تذرٚض يبدح انزٚبضٛبد "، دار يذَٙ، اندشائز، ) د -21

 ،)2003. 

ػظؼٕص يحًذ، " يمبرثخ انتؼهٛى ٔ انتؼهى ثبنكفبءاد "، دار األيم نهطجبػخ ٔ انُشز ٔ  -22

 د (.-، ) د1انتٕسٚغ، ط
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ػطب هللا أحًذ، سٚتَٕٙ ػجذ انمبدر، ثٍ لُبة انحبج، " تذرٚض انتزثٛخ انجذَٛخ ٔ  -23

طجٕػبد اندبيؼٛخ، انزٚبضٛخ فٙ ضٕء األْذاف اإلخزائٛخ ٔ انًمبرثخ ثبنكفبءاد "، دٕٚاٌ انً

 .2009، 1انظبحخ انًزكشٚخ، ثٍ ػكٌُٕ، اندشائز، ط

"، يُشأح انًؼبرف  ػفبف ػجذ انكزٚى، " انتذرٚض نهتؼهى فٙ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔ انزٚبضٛخ -24

 .1994ط (، -اإلطكُذرٚخ، ) د

ػٕض ػجبص يحًٕد، " انًٕخش فٙ انصحخ انُفظٛخ "، دار انًؼزفخ اندبيؼٛخ،  -25

 .1998ط (، -اإلطكُذرٚخ، ) د

 .1987، 4"، دار انفكز انؼزثٙ، ط فإاد انجٓٙ، " األطض انُفظٛخ نهًُٕ -26

 

 .2006ط (، -كًزأ٘ فبطًخ، " انًمبرثخ ثبنكفبٚبد ) ثٛذاغٕخٛب اإلديبج (، ) د -27

يفتش انتزثٛخ ٔ انتكٍٕٚ، " انتذرٚض انؼهًٙ ٔ انفُٙ انشفبف ثًمبرثخ  نجصٛص خبنذ، -28

 د (.-ط (، ) د-انكفبءاد ٔ األْذاف "، دار انتُٕٚز نهُشز ٔ انتٕسٚغ، اندشائز، ) د

يتٕنٙ ػصبو انذٍٚ ػجذ هللا، " طزق تذرٚض انتزثٛخ انجذَٛخ ثٍٛ انُظزٚخ ٔ انتطجٛك "،  -29

 .2007، 1نُشز، اإلطكُذرٚخ، طدار انٕفبء نذَٛب انطجبػخ  ٔ ا

ٔ انتأخز انذراطٙ فٙ ػهى انُفض  االختًبػٛخصبنح، " انتُشئخ  يُٕٓر٘ رشبد -30

 .2006، 1اإلختًبػٙ انتزثٕ٘ "، دار انًؼزفخ اندبيؼٛخ، األسراطٛخ، ط

يُٛظٙ يحًٕد ػجذ انحهٛى حبيذ، " انتمٕٚى انتزثٕ٘ " دار انًؼزفخ اندبيؼٛخ اإلطكُذرٚخ،  -31

 .2007، 2ط

َصز هللا ػًز ػجذ انزحٛى، " تذَٙ يظتٕٖ انتحصٛم انذراطٙ ٔ اإلَدبس انًذرطٙ،  -32

 .2004، 1أطجبثّ ٔ ػالخّ "، دار ٔائم نهُشز، األردٌ، ط

 ط (،-ٔػهٙ يحًذ انطبْز، " ثٛذاغٕخٛب انكفبءاد "، دار انكتت انؼهًٛخ، اندشائز، ) د -33

2006. 
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 المذكزات: -ثالثا

خ انشْزاء، ثٕثكز فبطًخ انشْزاء، يذكزح تخزج نُٛم شٓبدح انهٛظبَض ثٕدُٚبر فبطً -33

ثؼُٕاٌ " انًًبرطخ انتمًٕٚٛخ انظبئذح فٙ ظم انًمبرثخ ثبنكفبءاد "، خبيؼخ ػجذ انحًٛذ اثٍ 

ثبدٚض، يظتغبَى، كهٛخ انؼهٕو االختًبػٛخ، لظى ػهى انُفض، تخصص ػهى انُفض انًذرطٙ، 

2011 ،2012. 

 و المجالت:الملتقيات  -رابعا

أٔس٘ أحًذ، " انتؼهٛى ٔ انتؼهى انفؼبل َحٕ ثٛذاغٕخٛب يُفتحخ ػهٗ االكتشبفبد انؼهًٛخ  -34

 .2015، 1انحذٚثخ حٕل انذيبؽ، يُشٕراد يدهخ ػهٕو انتزثٛخ، انذار انجٛضبء، ط

أٔس٘ أحًذ، " انًزاْك ٔ انؼاللبد انًذرطٛخ "، يُشٕراد يدهخ ػهٕو انتزثٛخ، خبيؼخ،  -35

 د (. -، ) د2نخبيض، طيحًذ ا

 .1999انًهتمٗ انٕطُٙ، تكٍٕٚ يؼهًٙ انتؼهٛى االثتذائٙ فٙ ئطبر اندٓبس انذائى،   -36

يدهخ انحٕار انثمبفٙ، دفبتز يخجزٚخ، يدهخ فصٛهخ أكبدًٚٛخ يحكًخ، ػذد خزٚف ٔ شتبء،  -37

 . AQPثئز اندٛز، ْٔزاٌ، اندشائز، طجغ ثذار 

 المنشورات الوسارية: -خامسا

 .2000انًزكش انٕطُٙ نهٕثبئك انتزثٕٚخ،  -38

ٔسارح انتزثٛخ انٕطُٛخ ، " انُظبو انتزثٕ٘ اندشائز٘ "، انذٕٚاٌ انٕطُٙ نهًطجٕػبد  -39

 .2002انًذرطٛخ، 

ٔسارح انتزثٛخ ٔ تكٍٕٚ األطز ثبنًغزة، "دنٛم ثٛذاغٕخٛب اإلديبج "، انًزكش انٕطُٙ  -40

 .2010نهتحذٚذ انتزثٕ٘ ٔ انتدزٚت، انزثبط، 
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