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ؿ اظػعاؿ صل جاععة ؼقرؾ ظؿقظل تقد دائرة اظؿعؾقؿ صل األكغركا أف تشؽر اظؾركصقلقر صراغؽ ػاردعاف كععفد اظؿعؾق

زعاـ اظؼقادة صل تصؿقؿ ػذق اظدرادة، كحتؾقؾ عفؿقسة اظؾقاغات ادلرطؾة، كطؿابة ػذا اظؿؼرؼر. طؿا إغـا غدؼـ 

باظعرصاف ظػرؼؼ األكغركا اظؿعؾقؿل صل اظرئادة اظعاعة كاألضاظقؿ اخلؿلة سؾك عشارطؿف اظػاسؾة رقاؿ عراحؾ 

، كتقظٌل علؤكظقة جؿع اظؾقاغات، كعا ضدعف عـ أصؽار كعالحظات حقؿ طؿابة اظدرادة كعلاػؿؿف صل تصؿقؿفا

 ػذا اظؿؼرؼر.
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عدردة ابؿدائقة صل  56حصة أسطقت صل  361ؼؿضؿـ ػذا اظؿؼرؼر غؿائج عشاػدة مماردات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل 

رادة كتـػقذػا كحتؾقؾفا بصقرة دضقؼة كذاعؾة كصؼا ظؾؿعاؼقر عكؿؾػ أضاظقؿ األكغركا اخلؿلة. كضد مت تصؿقؿ اظد

اظدكظقة، كبذظؽ صإف اظؿؼرؼر ؼؼدـ إدفاعا ضٌقؿا صل تعؿقؼ صفؿـا دلا ؼفرم صل اظغرؼ اظصػقة صل عدارس األكغركا 

 كطقػقة تأثقر ادلؿاردات اظصػقة سؾك تعؾؿ رؾؾؿـا.

خلاص باظؿقؾقؾ تعؽس ادلؾادئ ادلؿعارؼ سؾقفا سادلقا إف ررؼؼة تصؿقؿ أدكات ادلشاػدة اظصػقة كإرار اظعؿؾ ا

حقؿ اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ اظػعاؿ. كضد أتاح ذظؽ كضع ادلؿاردات اظؿل تؿؿ صل اظغرؼ اظصػقة صل دقاؽ أكدع بققث 

ؼؿؽقف ظدؼـا صفؿ أصضؾ دلا تـطقم سؾقف ػذق ادلؿاردات عـ دالالت. طؿا أٌف غؿائج اظدرادة تػقد صل حتدؼد ادللؿقل 

كصؾـا إظقف صل ػذا اجملاؿ، صضالن سـ أغفا تعد سـصرا أدادقا إلرار سؿؾ ادلراضؾة كاظؿؼققؿ ظعؿؾقة إصالح  اظذم

 اظؿعؾقؿ. 

رقاؿ عراحؾ ػذق اظعؿؾقة ضاـ سدد عـ اظؿربقؼني عـ األضاظقؿ اخلؿلة بأداء دكر غشط كصعاؿ،  ابؿداء عـ تصؿقؿ 

ظؿػاسؾ عع ادلادة اظقاردة صل علقدة اظؿؼرؼر. ظؼد طاف ذظؽ ضركرؼا اظدرادة، عركرا بعؿؾقة جؿع اظؾقاغات، كاغؿفاء با

ظضؿاف صقة اظؿؼرؼر كغؿائفف، صضال سـ ادللاػؿة صل بـاء ضدرات صرؼؼ اظؿعؾقؿ باألكغركا صقؿا ؼؿعؾؼ بؾقث 

ػ ادلؿاردات اظصػقة كحتؾقؾفا. كعع تطؾقؼ اظفقؽؾقات اجلدؼدة، كعـ خالؿ دقادة ادلعؾؿ، كاظؿقجفات اظؿل تؽش

سـفا ػذق اظدرادة، كادلصادر اظـرؼة اظؿل كصرتفا )ذرائط اظػقدؼق كاخملطقرات األصؾقة ظؾدركس(، صإغف عـ ادلؤطد أف 

طؾ ذظؽ دقدسؿ علاسل األكغركا ظالدؿفابة بشؽؾ أصضؾ سؾك ادللؿقل االدؿراتقفل الحؿقاجات اظؿطقر ادلفـل 

 دلعؾؿقفا.  

 عا ؼـقر صضقظؽؿ كاػؿؿاعؽؿ. غـا غأعؾ أف جتدكا صل ػذا اظؿؼرؼرظذظؽ صإ

 

 

                                                                                                                                                                        

 اظدطؿقرة طاركظني بقغؿػراطت                                                                                                                              

 اظؿعؾقؿاظؿربقة ك دائرةعدؼرة                                                                                                                                  

 2014حزؼراف،                                                                                                              
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ؼشؽؾ عفاال جقػرؼا عـ اجملاالت اظؿل ؼـؾغل أف تطقؼر ادلعؾؿني دؿراتقفقة األكغركا إلصالح اظؿعؾقؿ أف اظؼد سدٌت 

سؿؾقة حتلني جقدة اظؿعؾقؿ. كتؼر ػذق اإلدؿراتقفقة بأف اظؽقادر اظؿعؾقؿقة صل الػؿؿاـ، كسـصرا رئقلا حتظك با

، كأف ػذا األعر ال ميؽـ جقدة ساظقةظداصعقة تعؿؾر عؿطؾؾا أدادقا ظؿعؾقؿ ذم دلؿؿؿعة باكاادلدربة بصقرة جقدة 

 ؿدرؼؾفؿ. كاالرتؼاء باظلقادات ادلؿعؾؼة بفؿ ؼر كتطق ،ع ادلعؾؿني كجقدتفؿ كإدارتفؿاكضأحتؼقؼف إال سؾر حتلني 

1.1

مماردات اظؿعؾقؿ  ظؽشػ سـقة مت تصؿقؿفا عـ أجؾ اإضؾقؿؼؼدـ ػذا اظؿؼرؼر ععؾقعات حقؿ غؿائج درادة 

كغركا سؿؾقات األ عـطؼة عـ عـارؼظلادس( صل طؾ ا كحؿك كاظؿعؾؿ صل عدارس األكغركا االبؿدائقة )عـ اظصػ األكؿ

تقصقر بقاغات غقسقة حقؿ  ػقظؾدرادة  اظرئقس اظضػة اظغربقة(. كطاف اظفدؼاخلؿلة )شزة كاألردف كظؾـاف كدقرؼا ك

صل اظصػقؼ االبؿدائقة اظؿابعة ظألكغركا، كذظؽ عـ أجؾ االدؿرذاد بفا اظـؼاش صل اظغرصة اظصػقة  -كاحلقار اظؿػاسؾ

 اظدسؿ اظؿربقؼةكطقادر ط بذظؽ عـ أسؿاؿ، أم تطقؼر كدسؿ ادلعؾؿني كعا ؼرتؾ ،صل تصؿقؿ دقادات ععؾؿل األكغركا

بفدؼ تعظقؿ االدؿـؿار صل ادلعؾؿني كحتلني جقدة اظؿعؾقؿ. كدقفرم ادؿكداـ  كذظؽ ،خدعؿفؿ ةرقاؿ صؿر

ك اظدرادة طأداة عـ أدكات ضقاس أثر إصالح اظؿعؾقؿ سؾك ادلؿاردات اظؿربقؼة كتعؾؿ اظطؾؾة صل عدارس األكغركا سؾ

 عدل اظلـقات اظؼادعة. 

جلؿع بقاغات طؿقة كطقػقة، ادؿكدعت اظدرادة  عؿعددة ادلـاحلعـ خالؿ اسؿؿاد تصؿقؿ ؼلؿـد إظك عـففقة ك

صؼد ادؿيكدعت أداة  اظعؿؾقات اظصػقة. رصدظؽل ؼؿؿ تـؾقث عالحظة كثالثة براعج ممـففة ظؾؿشاػدة اظصػقة 

، صل حني ادؿكدعت األداة  ظػعاظة ادللؿؼاة عـ األدبقات اظعادلقةادلشاػدة األكظك ظرصد اظلؾقطات اظؿعؾقؿقة ا

اظـاغقة إرار حتؾقؾ عؾـل سؾك جدكؿ زعـل ظؿلفقؾ عؼدار اظقضت اظذم ؼلؿغرضف ادؿكداـ عفؿقسة عـ 

اظؿل  اظـؼالت اظؾػظقةاظلؾقطات اظؿعؾقؿقة كاظؿعؾؿقة، أعا األداة اظـاظـة صؼد ادؿكدعت ظؿلفقؾ أمناط 

عع  ؼــةعؾؿ كاظطؾؾة صل سقـة صرسقة ظدركس علفؾة رضؿقا. طؿا مت أؼضا إجراء عؼابالت ذؾف عؼلؿكدعفا ادل

 ،عدؼرم عدارس كععؾؿني كرؾؾة الدؿطالع آرائفؿ حقؿ أغشطة برغاعج األكغركا احلاظل ظؾؿطقؼر ادلفـل ظؾؿعؾؿني

ؿؿت اظدرادة أؼضا ظؿؽقف جتربة  سؿؾقة ظؾـاء ضدرات ادلدؼرؼـ كعدل تأثقرػا سؾك مماردات اظغرصة اظصػقة. ك صي

ؿدرؼب اظاخلؿلة ب ضاظقؿألاعـ ادلقزػني عـ  قة. كضد مت تزكؼد سددو ضؾقؿاإلصل ادلؽاتب  اظعاعؾني صل برغاعج اظؿعؾقؿ

  صل عفاؿ ررائؼ اظؾقث، طؿا مت إذراطفؿ صل تصؿقؿ اظدرادة كتـػقذػا.

2.1

عدردة ابؿدائقة صل طؾ عـ ادلقاد: اظؾغة  56حصة صل  361تؾني ادلشاػدات اظصػقة اظؿل متت دلا عفؿقسف 

كاظعؾقـ أف اظـؿقذج اظؿدرؼلل اظشائع ػق ضقاـ ادلعؾؿ صل أشؾب األحقاف  ،اظعربقة، كاظؾغة االجنؾقزؼة، كاظرؼاضقات

ل ص ابلقط اكظؿ ؼؽـ ػـاؾ إال صارض دؿذطار.االبادؿكداـ اظلؾقرة ك/أك اظؽؿاب ادلدردل ظـؼؾ ادلعؾقعات بؼصد 

. صؼد طاف اظطؾؾة جؿقعفا ضاظقؿاأل صلطاصة ادلقاضقع اظدرادقة كاظصػقؼ األداظقب اظؿدرؼلقة ادللؿكدعة صل 

ؼؼضقف كضؿا رقؼال صل االدؿؿاع إظك ادلعؾؿ كػق ؼشرح ادلادة كؼطرح أدؽؾة كؼؽؿب سؾك اظلؾقرة. إف اظطؾقعة 

أف اظطؾؾة غادرا عا طاغت تؿاح ظفؿ صرصة ادلغؾؼة ظألدؽؾة ادلطركحة كتقجقففا عـ ررؼ ادلعؾؿ كحدق ؼعـل 
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ادلشارطة صل حدؼث اظغرصة اظصػقة. كغادرا عا طاف ؼؿؿ تقزقػ سؿؾ األضراف أك اجملؿقسات ظؾؿشفقع سؾك حؾ 

شػقؼة كعفارات عفاراتفؿ اظ ظقطقركاادللائؾ كادؿؽشاؼ األصؽار. كضد أدل ذظؽ إظك احلد عـ ادلدل ادلؿاح ظؾطؾؾة 

 ٌؿؾ علؤكظقة تعؾؿفؿ.حتاظؿػؽقر اظـاضد، ك

ظؿزاـ كاظداصعقة، كأف حاجاتفؿ صل عفاؿ كغركا ؼؿؿؿعقف سملؿقل ساؿ عـ االطشػت ادلؼابالت بأف ععؾؿل األ

اظؿدرؼب كاظؿعؾؿ أثـاء اخلدعة عؾؾاة بشؽؾ جقد بادلؼارغة عع غظرائفؿ صل اظـظؿ اظؿعؾقؿقة األخرل صل ادلـطؼة. 

ة ظؾؿدرؼب كاظؿعؾؿ أثـاء اخلدعة ادلؿقصرة ظؾؿعؾؿني تؿؿ بصقرة ارجتاظقة، ظؽـف تؾني أؼضا أف ععظؿ اظؾراعج احلاظق

كأغفا ضصقرة ادلدل، كتؼقـ سؾك عؾدأ كرذات اظعؿؾ ادلؽـػة، عع عؿابعة ضؾقؾة جدا صل اظغرصة اظصػقة. طؿا دظت 

تلؿح ظؾؿعؾؿني اظؿل ؿقاصؾ اظعفارات ؿػاسؾ كاظادلؼابالت أغف غادرا عا طاف ؼؿؿ اظؿرطقز سؾك تطقؼر مماردات 

 باالغكراط كاظػفؿ كادلشارطة كاظؿعؾؿ.

غاضش عدؼرك ادلدارس كادلعؾؿقف عدل احلاجة ظؿقؼقؼ تـاشؿ أصضؾ بني برغاعج األكغركا احلاظل ظؾؿدرؼب  أثـاء اخلدعة 

 ؼركاظؿطق بأغف ؼـؾغل تقاصر برغاعج ممـفج ظؾؿدرؼب رأؼفؿكحاجات اظؿطقر ادلفـل ظؾؿعؾؿني. كضد سؾر طـقركف سـ 

أثـاء اخلدعة عـ أجؾ ضؿاف حصقؿ جؿقع ادلعؾؿني سؾك صرص تدرؼب عؿؽاصؽة ظؿقلني مماردات اظؿدرؼس 

 األداظقبأف ؼرطز اظؿدرؼب بشؽؾ أطـرسؾك  صل برشؾؿفؿأصاد ععظؿ ادلدؼرؼـ كادلعؾؿني ضد ك .ؼققؿاظؿعفارات ك

. كأصادكا أؼضا أغفؿ كاظؿؼققؿؿدرؼس اظ عفاراتفؿ صل ادلادة اظدرادقة ظؽل ؼؿلـك ظفؿ تطقؼرعقؿقل اظؿدرؼلقة ك

ؼرؼدكف أف ؼؿقاصر ظفؿ تدرؼب صل عفاؿ ادؿكداـ تؽـقظقجقا االتصاؿ كادلعؾقعات كشقرػا عـ عصادر اظؿعؾؿ األخرل. 

كطاف ػـاؾ إجؿاع ساـ سؾك أف تطقؼر ادلعؾؿ كدسؿف ؼـؾغل أف ؼؿؿ تقصقرق سؾك علؿقل ادلدردة كاظغرصة اظصػقة 

دسؿ عـ طقادر عفـقة خارجقة  ظغاؼات ادلراضؾة اظتقاصر  ضركرة بني اظـظرؼة كاظؿطؾقؼ، عع عـ أجؾ ادلزاكجة عا

 كادلشاػدة كاظؿغذؼة اظراجعة صل اظغرصة اظصػقة.

3.1

بصقرة ساعة، تشقر غؿائج اظدرادة إظك أف ععؾؿل عدارس األكغركا االبؿدائقة بقاجة إظك تقدقع غطاؽ عفاراتفؿ 

سؾك احلػظ  اظؿؼؾقدؼة كاظشرح اظؼائؿ كخؾراتفؿ اظؿدرؼلقة ظؿكرج سـ غطاؽ ادؿكداـ عـففقة اظؿدرؼس

طؿا ػل احلاؿ  داظقب اظؿدرؼس احملدكدة اظؿل طشػت سـفا ػذق اظدرادة.أدلعاجلة كاظؿؾؼني عـ ررؼ ادلعؾؿ، كذظؽ 

ل األكغركا بقاجة إظك  تضؿني دركدفؿ باظـلؾة  ظـظؿ اظؿعؾقؿ األخرل  ذات اظؿقصقؾ ساظل ادللؿقل، صإف ععؾؿ

، كطذظؽ أغشطة صردؼة كجؿاسقة ؼيؿقضع عـ اظطؾؾة أف أطؿؾفحقارات كعـاضشات ساظقة اجلقدة تشؿؾ اظصػ ب

ؼؼقعقا صقفا بدكر غشط عـ خالؿ ررح األدؽؾة، كاإلدفاـ باألصؽار، كاظشرح، كسرض عـطؼ تػؽقرػؿ ظؾؿعؾؿ 

ف تغققر سؾؿان بأاظدرادة.  ػذق اردات اظصػقة اظؿؼؾقدؼة اظؿل مت حتدؼدػا صلاظصػ، كذظؽ إظك جاغب ادلؿب ؿئفكزعال

ضؿـ عفؿؿعات تعؾؿ عفـقة داخؾ  عضؾمماردات ادلعؾؿني اظؿدرؼلقة احلاظقة ؼؿطؾب ربط ادلعؾؿني بعضفؿ ب

طقادر كخارجقة عـ طقادر اظدسؿ ادلفـل ظؾؿعؾؿني ات ادلدردة كخارجفا، سؾك أف ؼؿؿ دسؿ تؾؽ اجملؿؿعات بكؾر

 اظصػقة.  ـؿظؿة صل اظغرؼادلؿابعة ادل، إظك جاغب اظدسؿ اظؿربقؼة

ػـاؾ حاجة التؾاع عـقك ممـفج بصقرة أطؾر صقؿا ؼؿعؾؼ بؿطقؼر ادلعؾؿني  إظك أف غؿائج اظدرادةكضد أذارت 

ؿقل تطقؼر عفـل تقظقػل عؿـقع سؾك عل كدسؿفؿ. إف كجقد برغاعج ظؾؿدرؼب كاظؿعؾؿ أثـاء اخلدعة ؼشؿؿؾ سؾك

ادلدردة كاظزعر ادلدردقة عـ ذأغف أف ؼؤدم إظك تردقخ عـقك أطـر عـففقة كأرقؿ عدل كادؿداعة بكصقص 

عـؾ ػذا اظؾرغاعج دقؿقح ظؾؿعؾؿني صرصا ظقعؿؾقا ععا بكصقص اظؼضاؼا كاظؿدرؼب كاظؿعؾؿ أثـاء اخلدعة. 

ظؼقاـ اار أك اظؿقجقف عـ األضراف، كعـ خالؿ تؾادؿ األصؽ ابعض ظؿعؾؿ عـ بعضفؿاادلؿعؾؼة بؿكطقط اظؿدرؼس، ك
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بؿقجقف ادلـفاج كسؿؾقة اظؿؼققؿ كضرارات اظؿعؾؿ  جؿقعاقؼقعقا ظبؾقث إجرائل حقؿ غؿائج ادلؿاردات اظصػقة، 

 ادلفـل صل االجتاق اظصققح. 
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دؿراتقفقة األكغركا ا اغطالضا عـؿفا، كذظؽ كتصؿق علقشاتفاؼلؿعرض ػذا اجلزء خؾػقة اظدرادة عـ حقث 

باإلضاصة ، 2تـؿقؿفؿ عفـقاسؿؾ دقادة تطقؼر ادلعؾؿني كر إرا اإلصادة عـك 1(2015-2011إلصالح اظؿعؾقؿ )

عـ أجؾ دسؿ طؾف األدظة احلدؼـة ادللؿؼاة عـ األدبقات اظعادلقة حقؿ عقضقع تطقؼر ادلعؾؿني كذظؽ  الدؿـؿار

حلؽقعقة، ػق عؿؾع صل كطاالت اظؿـؿقة اظعادلقة كاحلؽقعات اظقرـقة كاظقطاالت اظدكظقة شقر اطؿا كتطقؼر اظدرادة. 

دؿراتقفقؿفا إلصالح اظؿعؾقؿ، رطزت سؾك حتلني جقدة غظاعفا اظؿعؾقؿل عـ خالؿ طفزء عـ إ صإف األكغركا

ؿراتقفقة إصالح اظؿعؾقؿ داظؼقادة اظؿعؾقؿقة. كضد ادؿرذدت إكتدرؼب  تطقؼرػؿ عفـقااالدؿـؿار صل ادلعؾؿني ك

طشػت بأف اظؿدرؼس صل حقث كتـؿقؿفؿ عفـقا ععؾؿل األكغركا تطقؼر بادلراجعة اظؿل ضاعت بفا ؼقغقػرداظقا حقؿ 

بدال عـ اطؿلاب ادلفارات كتطقؼر اظػفؿ  اظؿؾؼقـلاظغرصة اظصػقة طاف ؼؼقـ سؾك حتػقظ ادلعؾقعات كاظؿعؾؿ 

  3كإظك اظردقب كتلرب اظطؾؾة عـ ادلدارس. ،ل إظك عكرجات تعؾؿقة ضعقػةكاظؼدرات اإلدراطقة اظعؾقا، كػق عا أد

دؿراتقفقة األكغركا إلصالح اظؿعؾقؿ، صإف جقدة أم غظاـ تعؾقؿل تعؿؿد إظك حد بعقد سؾك جقدة كطؿا تؼر إ

قؿ ترطٌز ععؾؿقف سؾك اسؿؾار أف ادلعؾؿني ػؿ ادلصدر اظرئقس ظؾؿعارؼ كادلفارات.  كظذظؽ صإف سؿؾقة إصالح اظؿعؾ

ادلـقك داظقب أ عقؾ ظؿقؾؿقح اجملاؿ ألداظقب اظؿعؾؿ اظـشط ؼحتقؿ صل أداظقب اظؿدرؼس  إحداثسؾك تقلقر 

 اظؿؼؾقدم اظؼائؿ سؾك اظؿؾؼني كادللؿـد إظك اظؿذطر.  

إف ععظؿ األدظة ادلؿقاصرة حقؿ ادلؿاردات اظػعاظة ظؾؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ تأتل عـ بؾداف ذات دخؾ عرتػع. سؾك دؾقؾ 

درادة تؿعؾؼ بؿقصقؾ األرػاؿ  500000درادة حتؾقؾقة تغطل أطـر عـ  800ضاـ ػاتل سمراجعة عا عفؿقسف  ،ادلـاؿ

عـؾ اظؿعؾقؿ  -دؿراتقفقات اظؿػاسؾقة عـ حقث عدل تأثر اظؿقصقؾ باإلصل دـ االظؿقاؽ بادلدردة، كذظؽ 

كادلعؾؿني  ،اظؾػظل اظطؾؾة سؾك اظؿعؾقراظؿل تشفع  -اظؿشارطل كاظعؿؾ اجلؿاسل اظؿعاكغل كاظؿعؾؿ عـ األضراف

اظغرصة اظصػقة ساظل اجلقدة ؼعزز اظػفؿ كؼلرٌع  راجعة. كطشػت عراجعة ػاتل أف حدؼثاظؿغذؼة اظسؾك تؼدمي 

ادلعؾؿ كاظطاظب سما  صل سني عرئقا اظؿعؾؿ أثر . عـؾ ػذق األداظقب اظؿػاسؾقة جتعؾ4فاظؿعؾؿ كؼرصع علؿقل غؿاجات

ر اظؿؼققؿ اظؿؽقؼـل. طؿا إف ػذق األداظقب تؾني أػؿقة اظؿدضقؼ صل اظعـاصر اظؿل ققلتؿ كؼلؿح سمراضؾة اظؿعؾ

ميؽـ عشاػدتفا صل سؿؾقة اظؿدرؼس )أم ادلفؿة كاظـشاط كتػاسؾ اظغرصة اظصػقة كاظؿؼققؿ( باسؿؾارػا عؤذرات 

 . 5رئقلة سؾك علؿقل اجلقدة

ؿ اظػعاؿ تأتل عـ بؾداف ذات دخؾ عرتػع، إال أف عؼدارا ال بأس كرشؿ أف طـقرا عـ األدظة سؾك إجراءات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾ

أداظقب ؼؿؾـقف كضد تؾنٌي أف ادلعؾؿني اظذؼـ  6كعؿقدط.  بف عـ أدظة مماثؾة ضد بدأ باظظفقر عـ بؾداف ذات دخؾ عؿدف

كإزاء رؾؾؿفؿ،  ؼضا عقضػا إؼفابقا إزاء تدرؼؾفؿأؼيظفركف  ،اظؿل تعقد بأثر طؾقر سؾك اظؿعؾؿكاظؿدرؼس اظؿػاسؾقة 

 اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ سؿؾقة تػاسؾقة تقاصؾقة. كؼعدٌكف 

اظؿػاسؾ بني ادلعؾؿ كاظطاظب تعؿؾر كاحدة عـ  جقدةاظغرؼ اظصػقة بأف إدارة  بإجراءات ادلؿعؾؼةاظؾققث  تؾؽ ؼرت

در تعؾقؿ اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ، كال دقؿا صل اظلقاضات اظؿل تؽقف صقفا عصا جقدةأػؿ اظعقاعؾ ادلؤثرة صل حتلني 
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ي  7كتدرؼب ادلعؾؿني عقدكدة. لؾؿات صل سؿؾقات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ، كتشقر اظؾققث أؼضان إظك أغف عـ ادلؿؽـ حتدؼد ادل

كتػاسؾ اظطاظب عع اظطاظب اآلخر سؾك علؿقل اظصػ طؽؾ، أك عـ خالؿ اجملؿقسات،  ،طؿػاسؾ ادلعؾؿ عع اظطاظب

 اظؿعؾقؿ. كباظؿاظل، جقدةظؿقلني  االػؿؿاـ بفال ؼفب أف ؼؿؿ اظؿ عقراأل أك اظؿػاسؾ عع طؾ راظب سؾك حدة، كػل

أداظقب تدرؼس حتقؼؾ احلدؼث داخؾ اظغرؼ اظصػقة إظك حقار ػادؼ كعـؿر، عـ خالؿ  سؾكعلاسدة ادلعؾؿني  صإف

أدادقة ظؿقلني غقسقة اظؿعؾقؿ  ضركرةتيعد اجملؿؿعات اظؿل ؼأتل عـفا اظطؾؾة، كثؼاصة عـاػج ترتؾط بققاة ك

ي    .االبؿدائقة األكغركا عدارسؼدـ صل ادل

صل طؾ دكظة عـ اظدكؿ ادلضقػة اظؿل تعؿؾ صقفا األكغركا  كتدرؼؾفؿ ادلعؾؿني تطقؼرتؿأثر اظؿطقرات صل عفاؿ طؿا 

ـظؿة اظؿعاكف ع اضاعت بفؿل ادلعؾؿني اظ تطقؼر ة حقؿاألخقر ادلراجعة. صػل ذظؽ باألدبقات اظدكظقة ادلؿعؾؼة ب

أغف ضؿـ غظؿ اظؿعؾقؿ بدكظةن عـ عكؿؾػ أغقاء اظعاظؿ، أصادت ادلـظؿة  65 ، كاظؿل شطتقةاالضؿصادم كاظؿـؿ

 فقدصل اجل ؼاحتلني عكرجات اظؿعؾقؿ، طؿا أغفؿ ؼقؿؾقف عقضعان عرطز  صل جقػرمساظقة األداء، ؼؼقـ ادلعؾؿقف بدكر 

 سؿؾقة اإلصالح ؼلؿقسؾقفذؼـ اظ ػؿ ادلعؾؿقف ظؿؾؽ اظـظؿ ف اظؼقة اظداصعةكأ 8اظؿقلني. اظؿل تؾذؿ عـ أجؾ

دؿراتقفقات اظؿربقؼة عان ظذظؽ بؿطقؼر غطاؽ كادع عـ اإلؼؼقعقف تؾ، كطؿقؿرصنيؼؿقؿؾقف ادللؤكظقة ك، كؼؼقدكغفا

براعج أؼضا أف أطـر  ظقؿؿ ادؿكداعفا صل اظغرؼ اظصػقة. كضد كجدت درادة عـظؿة اظؿعاكف االضؿصادم كاظؿـؿقة 

تعؿؾ سؾك تطقؼر ادلعارؼ كادلفارات اظؿربقؼة سؾك عدل صؿرة رقؼؾة عـ اظزعـ،  ؽ اظؿلاظؿطقؼر ادلفـل صعاظقة ػل تؾ

، ادلعؾؿني ظؿدرؼباألكظقة  . كجتؿع ػذق اظؾراعج بني اظعؿؾقةعؿػرضة جترم بني حني كآخركظقس عـ خالؿ دكرات 

ؼغطل  ظؾؿعؾؿني سؿؾر إرا ظؿؽقؼـ كذظؽ  ،اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿرسؿؾقة ، كأداظقب اظعؿؾسؿؾقة تعرؼػفؿ ك

 . صؿرة اخلدعة بأدرػا

ضضاؼا اظؿكطقط اظؿعؾقؿل،  بشأفبفذق اظطرؼؼة، تقصر غظؿ اظؿعؾقؿ ساظقة األداء صرصان ظؾؿعؾؿني ظقعؿؾقا ععان 

أك سـ ررؼؼ إجراء اظؾققث سؾك غؿائج  ،أك اظؿقجقف عـ األضراف ،عـ خالؿ تؾادؿ األصؽار بعضاكظقؿعؾؿقا عـ بعضفؿ 

، كضرارات اظؿعؾؿ ادلفـل. ققؿ أسؿاؿ اظؿؼ، كتقجقف ادلـاػج اظدرادقةظقؿشارطقا جؿقعا صل  صػقةادلؿاردات اظ

اظقاضقة كادلقجزة اظؿل تؿعؾؼ سما ؼيؿقضع أف ؼعرصف  اظؿقصقػاتتلؿػقد غظؿ اظؿعؾقؿ ساظقة األداء أؼضان عـ ك

قاتفؿ ادلفـقة، كذظؽ ظؿقجقف سؿؾقة حلة ؿؾػاخملراحؾ ادلادلعؾؿقف كعا ؼـؾغل أف ؼؽقغقا ضادرؼـ سؾك اظؼقاـ بف صل 

سؾؿان   9.ظؾؿعؾؿ عدل احلقاةإرار  تؽقؼـ، كاظؿطقؼر ادلفـل، كاظؿعرؼػ بأداظقب اظعؿؾظؾؿعؾؿني، ك ةاظؿعؾقؿ األكظق

ؼعـل سؾك صعقد اظؿعؾؿ ادلفـل عع عركر اظقضت اظذم ؼؿؿ إحرازق كضع عـؾ ػذق ادلعاؼقر ظؿؼققؿ اظؿؼدـ بأف 

 . كعؽاصأتف األداء اجلقد ؿؼدؼرظكاظؿغذؼة اظراجعة بطرؼؼة داسؿة ادؿكداـ اظؿؼققؿ 

اخلؿلة اظؿل تعؿؾ صقفا األكغركا  ضاظقؿاألادلدارس االبؿدائقة كاإلسدادؼة كاظـاغقؼة صل  حقؿتشقر اظدرادات اظؿربقؼة 

ؾػة ظؾؿعؾقؿ احلػظ كاظؿؾؼني عـ جاغب ادلعؾؿ، تفقؿـ سؾك ادلراحؾ اخملؿاظؼائؿة سؾك إظك أف سؿؾقة اظشرح 

ؿأظػ عـ ذرح ادلعؾؿ كأدؽؾؿف، كإجابات عقجزة ؼؿؿ ؼعطقؿ  درد كشاظؾان عا ؼأخذ ػذا اظؿػاسؾ ذؽؾ 10ادلدردل.
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ػذق تؼدميفا شاظؾان عـ ضؾؾ اظصػ طؽؾ أك عـ ضؾؾ رؾؾة عـػردؼـ. كتشقر اظؾققث اظدكظقة إظك أف تغققر عـؾ 

ظؿػاسؾ اظصػل ميؽـ أف ؼؽقف كدقؾة صعاظة عـ حقث اظؿؽؾػة عـ خالؿ إدارة غقسقة ا األداظقب اظؿدرؼلقة احملدكدة

كطؿا تؼر ادؿراتقفقة إصالح اظؿعؾقؿ، صإف علاسدة ادلربني كادلعؾؿني سؾك  11ؼ اظؿدرؼس اظصػقة.ائظؿقلني رر

حتقؼؾ أحادؼث اظغرؼ اظصػقة عـ سؿؾقة اظؿؾؼني كاظؿقػقظ كاظعرض ادلعفقدة ظؿشؿؾ عدلن أكدع عـ احلقارات 

ؿقسات، أك اظؿػاسؾ عع طؾ راظب سؾك اجمل ت سـ ررؼؼ اظؿػاسؾ سؾك علؿقل اظصػ طؽؾ، أك عـ خالؿكادلـاضشا

دؿراتقفقات بدؼؾة ظؾؿػاسؾ اظصػل كإسؿؾقات  تقزقػكعؾقؿ كاظؿدرؼب أثـاء اخلدعة ؿطؾب تقصقر اظؿؼ ،حدة

 اظؿقدث اظؿل ترتؽز بشؽؾو أطؾر سؾك اظطؾؾة كاظؿل تؿكذ رابعان حقارؼان. 

ن إظ ك أف اظؿعؾقؿ ػق غشاط ععؼد ؼؿؿ عـ خالظف اتكاذ ضرارات حلظة بؾقظة تؾعان دلعؿؼدات ادلعؾؿ كغظرؼاتف غظرا

عاؿ،   اظؿطقؼر ادلفـل اظػعاؿصبعـاؼة طؾقرة.  ؿطؾقؼكاظ ادلزاكجة بني اظـظرؼةؼفب صإغف ادلؿعؾؼة سماػقة اظؿدرؼس اظػي

تطؾقؼفا صل  جـؾا إظك جـب عع سؿؾقةكذظؽ  ،اظؿؼققؿأسؿاؿ عاؿ، ك، كاظؿدرؼس اظػي تطقؼر غظرؼات ادلـفاج ؼؿطؾب

التكاذ دؿكداـ عػاػقؿفؿ اظـظرؼة طأداس اجملاؿ الظؾؿعؾؿني  تؿقح ػذق ادلزاكجةسؿؾقة إذ أٌف اظغرؼ اظصػقة. 

ؼقصر ظؾؿعؾؿني اظػفؿ اظعؿقؼ اظذم ال  كحدػاسؾك ادلفارات اظؿرطقز. إف ممارداتفؿ اظصػقةبشأف ضرارات عؾدئقة 

طؿا أغف إظك تغققر ععؿؼداتفؿ كممارداتفؿ كتؾؾقة ادلؿطؾؾات ادلعؼدة ظؾؿدرؼس اظققعل.  ؼضطركف سـدعا ؼؾزعفؿ 

إظك كاضع سؿؾل صل  ادكف علاسدتفؿ سؾك ترجؿؿف تؾؼني ادلعؾؿني عؾادئ غظرؼة أؼضا أغف عـ شقر اجملدم تؾنٌي 

 . اظغرؼ اظصػقة

ؽـ ادلعؾؿني  ؼؿطؾب كتغققرػا إف حتدم ادلعؿؼدات كادلؿاردات اظصػقة أؼضان تـؿقة عفارات اظؿـظقؿ اظذاتل اظؿل متي

تفؿ داخؾ اظغرؼ اظصػقة. إف عـؾ ػذا ااظؿغققرات اظؿل ؼؼقعقف بإجرائفا سؾك ممارد عدل تأثقرعـ عراضؾة كعؿابعة 

حلاظقة خالظفا ادلعؾؿقف اصؿراضاتفؿ اؼضع  ، كػل سؿؾقةظؾؿعؾؿ ادلفـل ادلرحؾقةاظؿغققر عـ ذأغف أف ؼعزز اظعؿؾقة 

ععارؼ كعفارات جدؼدة،  ؼؽؿلؾقفصعاظة، كعقضع ادللاءظة كاظؿقدم صل ضقء عا ؼؿؽشػ ظفؿ عـ مماردات 

اظؿقلـ اظذم ؼؿؿ  كفرصدؼظؾؿؿاردات اظصػقة سملاسدة ادلشاػدات، ك بلقطةإجراء تغققرات كؼعؿؾقف سؾك 

عـ خالؿ  ادلشارطني صل اظؾرغاعج ؾؿنيادلعبني ربط اظؼؿطؾب ذظؽ أؼضان ك. اخملرجات اظؿعؾؿقة ظؾطؾؾة صلإحرازق 

ظعاـ  ظدرادة عـظؿة اظؿعاكف كاظؿـؿقة عفـقة تلؿرذد باخلؾرات اخلارجقة. ككصؼان عفؿؿعات تعؾؿ  إذراطفؿ صل

تشؿؾ جؿقع ػذق ادلصادر ظؿعؾقؿ كتدرؼب ادلعؾؿني ضؿـ  أداءن ػل تؾؽ اظؿل، صإف أصضؾ اظـظؿ اظؿعؾقؿقة 2011

 اظغرصة اظصػقةاظؿل تؽقف صقفا ادلدردة ككاظؿعؾقؿ كاظؿدرؼب أثـاء اخلدعة  ؾ اخلدعةاحؾ اظؿدرؼب كاظؿعؾقؿ ضؾعر

 12بني اظـظرؼة كاظؿطؾقؼ. ةجاكدلزعـ أجؾ ا صل ضؾب سؿؾقة اظؿعؾؿ ادلشؿرؾ

ن  اػاع ؼعد أعراإف اظؿدخؾ سؾك علؿقل ادلدردة كاظصػ عـ خالؿ اظؿعؾقؿ كاظؿدرؼب أثـاء اخلدعة  صكسؾقف،  جدا

عـ  ؼؼتؿق اظؿعؾقؿ صل غفاؼة ادلطاؼ إذ إف جقدة األكغركا االبؿدائقة.عدارس اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل  ظؿقلني جقدة

اظؿؼقد ك ،االجتاػاتعـ خالؿ ادلعارؼ كادلفارات ك اظغرؼ اظصػقة، أم خالؿ اظعؿؾقات اظؿربقؼة اظؿل جترم داخؾ

 . كظفذا اظلؾب، خضع برغاعجؿة رساؼؿفؿأغقطت بفؿ عفاظذؼـ  ادلؿرتؾة سؾك ادلعؾؿني إزاء اظطؾؾةاالظؿزاعات ب

سؾك عدل اظلـقات اظػعشرؼـ  ادلاضقة إلصالحات كاظؿعؾقؿ كاظؿدرؼب أثـاء اخلدعة  ،اظؿعؾقؿ كاظؿدرؼب ضؾؾ اخلدعة
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كضد ذفدت  13كادلؿؾؽة ادلؿقدة. أدؿراظقا كاظقالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقةة صل طـقر عـ اظدكؿ اظصـاسقة عـؾ رئقل

سؾقفا  مت االتػاؽ ، علؿرذدة سمعاؼقر كطػاؼاتادلدردة إظك حد طؾقر سؾك ضائؿغظاـ  باجتاققالت حتتؾؽ اظدكؿ  جؿقع

 اظؿعؾقؿ اظعاظل عع ادلدارس.  ذراطات، عع تـلقؼ سؾك ادللؿقل اظقرـل أك سؾك علؿقل اظدكظة

سؾك ة عات رئقلافإدسؾك تؼدمي صقفا،  اظعاعؾنيعـؾ ػذق اظشراطات بؼدرة ادلدارس، كخصقصان ضدرة ادلعؾؿني  تؼر

صل آدقا  كػذا عاحدث صعال صل بعض دكؿ 14ػذق ادلفـة. ظؾؿعؾؿني ادللؿفدؼـ صلادلفـل  اظؿطقؼر صعقد تقصقر

صل  اظؼائؿة سؾك ادلدردةإظك اظـؿاذج  اظؿل حتقظت كطقرؼا اجلـقبقةعـؾ اظقاباف كدـغاصقرة  احملقط اظفادمعـطؼة 

بني اظؿعؾقؿ  أضقلذراطات كذظؽ عـ خالؿ بـاء  ،قؿ كاظؿدرؼب أثـاء اخلدعةكاظؿعؾ ،صل اظؿعؾقؿ كاظؿدرؼب ضؾؾ اخلدعة

حتلني  تؤدم إظك أداظقب تعؾقؿتطقؼر أكظقؼة اظصػقة ك ةاظغرصكضعت األكغركا كعـ ػـا صإف  15اظعاظل كادلدارس.

 دؿراتقفقؿفا إلصالح سؿؾقة اظؿعؾقؿ. ؾب إصغقسقة اظؿػاسؾ كاظؿكارب بني ادلعؾؿ كاظطاظب صل 

م ظؾؿعؾقؿ كاظؿدرؼب اظؿرطقز سؾك ادلدردة طؿقضع ظؾؿدرؼب ميـؾ حتقالن جقػرؼان بعقدا سـ منقذج اظؿدرؼب اظؿؼؾقدإف 

ن عا  ادلدردةاظذم شاظؾان عا طاف ؼؿؿ "تؼدميف" خارج  أثـاء اخلدعة عـ ضؾؾ "خؾراء" عـ ععفد اظؿعؾقؿ اظعاظل. كطـقرا

ة اظؿعؾقؿ كصل حاظ 16اظغرؼ اظصػقة اظؿل ؼعؿؾ صقفا ادلعؾؿقف.مت اغؿؼاد ػذا اظـؿقذج الصؿؼارق ظالتصاؿ بلقاؽ 

غؼؾ ـشر أك ، ؼؿضؿـ اظؿدرؼب شاظؾان حضقر ادلعؾؿني "ظألغشطة اظؿدرؼؾقة" عؿؾقسان بكاظؿدرؼب أثـاء اخلدعة

 ادلعؾقعات ظؾزعالء صل ادلدردة. كسادةن عا ؼؿؿ ادؿكداـ منقذج اظلؾلؾة صل اظؿدرؼب صل احلاالت اظؿل تؽقف صقفا

اظلائد صل اظدكؿ اظـاعقة كاظدكؿ ادلؿقدطة اظدخؾ. عع ػق اظـؿقذج ادلقارد عقدكدة، كباظؿاظل صؼد طاف ػذا اظـؿقذج 

ؼدؿ سؾك ، كذظؽ، تشقر اظؾققث إظك أف ػذا اظـؿقذج شاظؾان عا ؼػؿؼر إظك سؿؾقة اظـؼؾ كاظؿطؾقؼ صل اظغرؼ اظصػقة

 ف جقدة اظؿعؾقؿإكف ظؾؼدرة سؾك اظؿأعؾ كاالدؿؼصاء اظـاضد. باالصؿراض أغفؿ ؼػؿؼرادلعؾؿني سؼؾقة سدـ احؿراـ 

تؿطؾب عـففقة عدركدة تعزز غظؿ اظدسؿ اظؿل تعاظج اظؼدرات كاحلاجات اظؿدرؼؾقة ألكظؽؽ ادلؽؾػني بؿـظقؿ 

 كتؼدمي اظؿدرؼب كاظؿقجقف كاإلرذاد.

أداظقب تدرؼس عؾؿني سؾك تطقؼر دؿراتقفقة اإلصالح بأف اظؿدرؼب اظؼائؿ سؾك ادلدردة ميؽـ أف ؼلاسد ادلتؼر إ

اظؿل االبؿدائقة  األكغركا صػقؼة حاظقان صل ؿعؾقؿ ادللؿكدععـففقات اظعـ أجؾ تقدقع غطاؽ  ،ذات رؾقعة حقارؼة

احلقار كادلـاضشة إظك جاغب  ظؿقزقػػذا اظـقع عـ اظؿدرؼب ؼؿقح اجملاؿ  إذ أفٌ . تعؿؿد سؾك تعؾقؿ اظصػ بأطؿؾف

ادلشارطة كاظػفؿ علؿقل ا ؼؤدم باظؿاظل إظك رصع سم، ؿؿـؾة باظؿؾؼني كررح أدؽؾة عغؾؼةادل اظؿؼؾقدؼة األداظقب

ػذا اظـفج سؾك اظـؿقذج اظؿؼؾقدم ظؿعؾقؿ اظصػ طاعالن اظذم ؼؿؿ ادؿكداعف صل اظعدؼد عـ  ادلعرصل. كؼؾـك

كاظؿققؿ  ،ادلعؾؿ حقؿادلؿؿققر  كظؽـ عع جتـب حصر أداظقب اظؿدرؼس باألدؾقباظصػقؼ االبؿدائقة صل ادلـطؼة، 

 17.(اظؿعؾقؿقة صل عفؿؿع ادلاغقني اظدكظقني اظؿقجفاتميقز ععظؿ ػذا عا ك)  اظطاظب حقؿ ةادلؿؿققر إظك األداظقب
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 كأصضؾ عا بني ادلؿاردات اظـؼاصقة احملؾقة تقاظػ دقؼ تلاسد ػذق ادلـففقة أؼضان سؾك ضؿاف كجقد تقازف ك

  18.كتدرؼؾف ادلعؾؿ تطقؼر ادللؿـقرة سؾك صعقداإلصالحات اظدكظقة 

عـ خالؿ اظؿرطقز سؾك ادلؾادرات جقدة اظؿعؾقؿ عـ شقر ادلرجح حتؼقؼ  ظك أغفإسؿؾقات إصالح اظؿعؾقؿ أؼضان  شقرت

كطقادر حتػز كتدسؿ ادلعؾؿني  ظؾؿرضقة ؼؿطؾب ذظؽ أؼضا علارات كاضقةحقث تدرؼب ادلعؾؿ صؼط، اظػردؼة عـؾ 

 جاغب تـػقذ إصالحات سؾك صعقد ادلـاػج اظدرادقة كاظؿؼققؿـقة، إظك رقاؿ حقاتفؿ ادلف اظدسؿ اظؿربقؼة

سؿؾقة تؼققؿ األداء كأسؿاؿ ادلراضؾة كادؿؿرار ، طلب اظؿأؼقدتصاؿ كدؿراتقفقة صعاظة ظالتقاصر إ، ككاحلقطؿة

  كاظؿؼقمي.
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1.3

ؼعرض كصػا طؿا بعد تؼدمي حملة ساعة سـ تصؿقؿ اظؾقث،  تـػقذػاك تصؿقؿ اظدرادة سـ اجلزءػذا  ؼؿقدث

 كأدكات اظؾقث ادللؿكدعة كتدرؼب جاععل اظؾقاغات.  ظؾعقـة

2.3 

كمماردات  19عـ اظدرادة ػق تقصقر بقاغات غقسقة صقؿا ؼؿعؾؼ باظؿػاسؾ اظصػل احلاظل ظؼد طاف اظغرض اظرئقس

حتلني ادلصؿؿة عـ أجؾ ظؿدخالت اإلصالحقة ا ظؽل ؼؿؿ الحؼا تؼققؿألكغركا اظؿقدث صل اظصػقؼ االبؿدائقة ظ

صل  ألكغركاا عدؼرمظؾـاء ضدرات  سمـابة مترؼـ سؿؾلػذق اظدرادة أؼضان تهعد عدارس األكغركا. اظؿعؾقؿ صل  جقدة

بشؽؾ طاعؾ  راطفؿكمت إذ ،اخلؿلة ظألكغركا سؾك ررؽ اظؾقث ضاظقؿاألعقزػني عـ  صؼد مت تدرؼب كظذظؽ. ضاظقؿاأل

 . ق كتعؿقؿفكتـػقذ ادلشركع صل عراحؾ تصؿقؿ

 آلتل:ا ظرئقسا اظلؤاؿ ؾكاظدرادة س كجتقب ػذق

عفاـ ؿؼدمي ظ اظطؾؾةعا ػل أغقاع اظؿػاسالت اظصػقة اظؿل ؼلؿكدعفا ععؾؿق اظصػقؼ االبؿدائقة صل األكغركا عع 

 كاظؾغة اإلجنؾقزؼة، كاظرؼاضقات، كاظعؾقـ؟  اظؾغة اظعربقة،حصص صل  كتـظقؿفا كادؿداعؿفا كأغشطة اظؿعؾؿ

جلؿع ؼ ائعؿعدد اظطر اظؾقث، مت ادؿكداـ تصؿقؿ ظلؤاؿاظؿصدم بشؽؾ طاعؾ ظؾطؾقعة ادلعؼدة كصل دؾقؾ 

عـ  أطؾر ضدر ممؽـضؿاف حتؼقؼ ظ اظؿـؾقث تاح ذظؽ اتؾاع عـففقةأ كضد. صل آف كاحدغقسقة طؿقة ك بقاغات

  دة.صل اظدرا ادلصداضقة كادلقثقضقة

3.3  

 بقث عؿؽاعؾ ؼرطز بصقرة رئقلة سؾكبشؽؾو كثقؼ ظضؿاف تصؿقؿ  ادلشاػدة عع بعضفا بعضاأدكات  مت ربط

 إدارتفا بلفقظة، ، كميؽـذاعؾة ات بققث تؽقفكاألد مت تصؿقؿ طؿااظؿل جترم داخؾ اظغرؼ اظصػقة.  اإلجراءات

كتلؿرذد دلؿاردات اظؿربقؼة صل ادلدارس االبؿدائقة اظؿابعة ظألكغركا. عـ أجؾ عؼارغة اكذظؽ ضدر اإلعؽاف،  كحقادؼة

 كاظـشاط دتف صل سؿؾقة اظؿعؾقؿ )أم ادلفؿةاظؾققث اظؿربقؼة اظدكظقة اظؿل ترطز سؾك عا ميؽـ عشاػباألدكات 

اظغرؼ كاظؿؼققؿ( كذظؽ ظضؿاف أف تؽقف ادلشاػدات اظؿل ؼؿؿ تلفقؾفا حقؿ اظعؿؾقات اظؿل جترم صل  كاظؿػاسؾ

 20صػقة صقققة كعقثقضة ضدر اإلعؽاف.اظ

ظر إظك إدارة  اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ، طاغت  جقدةصل حتلني  عـػردساعؾ أػؿ اظؿػاسؾ اظصػل سؾك أغفا  جقدةكسما أغف ؼـي

ظؾدرادة. كضد  اظرئقس اظصػل صل ادلدارس االبؿدائقة ظألكغركا ػل احملقراظؿػاسؾ  جقدةسؿؾقة اظؿقؼؼ عـ 

، اغعؼاد اظدرسمت تعؾؽؿفا صل عؽاف  ادلشاػدة ادلؿـففةظؿػاسؾ اظصػل اثـني عـ جداكؿ ادؿكدعت درادة ا

صل اظدركس ادللفؾة  ؾػظقةظؾـؼالت اظ عـ أجؾ إجراء حتؾقؾ ممـفج الدؿكداـ غظاـ اظؿػاسؾ احملقدب اضاصة 
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 احلاظلاألكغركا  برغاعجؿ بشأف آرائف الدؿطالعكادلعؾؿني  ؼرؼـأؼضان عع ادلد ؼــةرضؿقان. كضد مت إجراء عؼابالت ذؾف ع

 عـ ترطقزعع عفؿقسات عؼابالت إجراء مت  طؿاسؾك ادلؿاردات اظصػقة.  كعدل تأثقرق ،ظؾؿطقؼر ادلفـل ظؾؿعؾؿني

آرائفؿ بشأف مماردات اظؿػاسؾ اظصػل احلاظقة اظؿل ؼؼقـ بفا ععؾؿق األكغركا. كصل  الدؿطالعرؾؾة اظصػ اخلاعس 

طفزء عـ  سؾك أدس جترؼؾقة ادلؼابؾةدكات أ تطؾقؼعدارس األكغركا، مت  اظعؿؾ صل ظلقاؽدؾقؾ اظؿأطد عـ عالءعؿفا 

 برغاعج تدرؼب جاععل اظؾقاغات. 

عاؿ إظك أف اظؿػاسؾ اظصػل ػق  حقؿتشقر اظؾققث اظدكظقة  ادؿكداـ  إف 21اظعؿؾقة اظؿربقؼة. عػؿاحاظؿدرؼس اظػي

سـ أدؽؾة عـادؾة كعؿـقسة، كاظؾقث درؼس، كررح صل اظؿ اظطؾؾةتقزقػ أصؽار ، كةعؿـقس أداظقب تدرؼس

ن أدادقة ظؿقلني  تيعؿؾر راجعةتغذؼة  ادؿؿرار ادلعؾؿني بؿؼدمي، كادلعارؼ اخملرجات  رصع علؿقلاظؿعؾؿ ك جقدةأعقرا

  راظب كآخر ضؿـ اظعؿؾ صل أزكاجأداظقب اظؿػاسؾ بنيباظـلؾة الدؿكداـ  أؼضا ، طؿا ػق احلاؿاظؿعؾؿقة ظؾطؾؾة

ادؿكداـ ػذق  عدل ؼؿؿ حاظقان  دلعرصة إظك أم ثاألدكات اظـالظذظؽ، مت تصؿقؿ   22.عفؿقسات تعاكغقة أك صل 

قة اظؿؾادؿ فقؽؾضد ادؿرذدت أؼضا ب  األدكات اظـالث سؾؿا بأفات صل اظصػقؼ االبؿدائقة ظألكغركا، اظلؾقط

كصل  23ؾ عا بني ادلعؾؿ كاظطاظب.ظؾؿػاس اأدادق عؿطؾؾا اظؾققث تعؿؾرػا اظؿعؾقؿل ذات األجزاء اظـالثة اظؿل

اظؾدء، كسادةن عا ؼؽقف سؾك ذؽؾ دؤاؿ  االدؿفالؿ/ ؼؿؽقف اظؿؾادؿ اظؿعؾقؿل عـ ثالث خطقات: ،ذؽؾف اظـؿطل

كاظؿل  ادلؿابعةك  ،فؿقسة اظطؾؾة اإلجابة سؾك اظلؤاؿكػل عقاكظة اظطاظب أك ع جابة/اإلفابةدؿكاإل ،ادلعؾؿعـ 

عـ أذؽاؿ اظؿغذؼة اظراجعة )كؼؽقف صل طـقر عـ األحقاف سؾك ذؽؾ تؼققؿ( إلجابة  ؼؼدـ ادلعؾؿ عـ خالظفا ذؽالن 

ن   . ادلؿابعة" -اإلجابة -بػ "اظؾدء اظطاظب كدقشار إظقفا عـ اآلف صصاسدا

ن تادلؿابعة" ميؽـ أف  -اإلجابة -اظؿػاسؾ اظصػل إظك أف ػقؽؾقة "اظؾدءب كتشقر األبقاث ادلؿعؾؼة ؿكذ أذؽاال

، ال دقؿا عـ خالؿ ادؿكداـ ؾؾة كاغكرارفؿتؤدم إظك علؿقؼات عكؿؾػة عـ عشارطة اظطككزائػ عؿـقسة 

 تشفقععـ خالؿ  -خطقة ادلؿابعة. كتشقر ػذق اظدرادات إظك أف عؿابعة ادلعؾؿ اظؿل تؿفاكز تؼققؿ إجابات اظطاظب

إظك  تؤدم -اظشكصقةربفؿ ؿفابإجاباتفؿ ربط ، أك فاأك تقضقق آرائفؿ اظطؾؾة سؾك اظؿقدع صل تػؽقرػؿ، أك تؾرؼر

 كسؾقف صإغفادللاكاة صل ادلشارطة.  طؾر عـأدرجة  كذظؽ ظؿقؼقؼ ،اإلجابة عـ أجؾ ادؿكالص أػؿقؿفا اظؿقدع صل

حقؿ تؽقف أطـر متققرا  ل أداظقب تدرؼسسما ؼؤدم إظك تؾـادلؿابعة"  -اإلجابة -"اظؾدء ةقػقؽؾ تقدقع غطاؽ ميؽـ

ـلج أدؽؾة ادلعؾؿ كإجابات اظطؾؾة ، حقث تبني راظب كآخرت، أك اجملؿقسا بنيك عع اظصػ بأطؿؾف، أ ظؾققار اظطاظب

باظؿاظل ظؾطؾؾة كتؤدم  اظؿل ؼؼدعفا كاإلجاباتاجلدؼدة  سؾك األصؽار ضؿـ دؾلؾة تؾادالت عػؿقحة تشفعععان 

ادلؿابعة" ؼؿكذ كزقػة  -اإلجابة -أف منط "اظؾدء اظؼقؿتعزؼز عفارات اظؿػؽقر اظعؾقا. صل عـؾ ػذق احلاالت، ميؽـ إظك 

 حقارؼة. 

تلفقؾ األغشطة اظؿعؾقؿقة  ادلشاػدؼؿطؾب ػذا اجلدكؿ عـ  اظزعـل: اظؿلؾلؾ ؾؾقحت -1جدكؿ ادلشاػدة 

ؾب عـ  خاغةصل كاظدرس. زعـ ؽؾ خؿس دضائؼ عـ ظ بـدا 14تؿؽقف عـ ة عـ ضائؿة اظرئقل  اظراصدادلالحظات، ؼطي

يشار إظقفا صل تلفقؾ األغشطة شقر ادلشؿقظة صل اظؼائ ؿة كتؼدمي ادلزؼد عـ ادلعؾقعات اظلقاضقة حقؿ األغشطة ادل

ف ػذا اجلدكؿ ؼؿؾع اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس، عـ ادلطؾقب تعؾؽؿف أثـاء عشاػدة حقث إ(. ك1اظؼائؿة )ادلؾقؼ 
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عؾؽة ظدل ت ف بطرؼؼة تقصر ظؾؿشاػد ععؾقعات كعالحظات ظؾعقدة إظقفا كاالدؿرذاد بفامت تصؿقؿكضد  اظدرس،

 غفاؼة اظدرس. صل  2اجلدكؿ 

تؽرار األغشطة اظؿل ؼؼقـ بفا  رصد عدلمت تصؿقؿ ػذا اجلدكؿ ظ تؽرار أغشطة ادلعؾؿ/ اظطاظب: -2جدكؿ ادلشاػدة 

اظزعـل  اظؿلؾلؾ حتؾقؾ باظؾـاء سؾك كذظؽ ادلعؾؿ كاظطؾؾة كاظؿل حتدث أثـاء اظدرس كؼؿؿ ادؿؽؿاظفا صل غفاؼؿف،

اظصػ بأطؿؾف،  مت االدؿرذاد باألبقاث اظؿربقؼة ادلؿعؾؼة بأداظقب تدرؼسجدكؿ ادلشاػدة  دكظدل إسدا(. 2)ادلؾقؼ 

)أم  سؿؾقة اظؿدرؼسؼرطز سؾك عا ميؽـ عشاػدتف خالؿ  كتدرؼس طؾ راظب سؾك حدة. طؿا أغفؿقسات، اجمل كتدرؼس

خؾ اظغرؼ اظصػقة بققث تؽقف كذظؽ جلؿع بقاغات سـ اظعؿؾقات اظؿل تؿؿ دا ،كاظؿؼققؿ( كاظـشاط كاظؿػاسؾ ادلفؿة

تؽرار عدل أف ؼؼقـ بؿلفقؾ  ادلشاػداجلدكؿ عـ  كؼطؾب. عـ اظـاحقة اظعؿؾقةصقققة كعقثقضة بأطؾر ضدر ممؽـ 

ن  1 غؼاط: 4بادؿكداـ عؼقاس عؽقف عـ غشارا عـ أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ  26  ،= ظؿ تؿؿ عشاػدة اظلؾقؾ أبدا

ن )أ = متت عشاػدة ػذا اظلؾقؾ 2 ض األحقاف )أم = متت عشاػدة ػذا اظلؾقؾ صل بع 3 ،م عرة كاحدة أك عرتني(غادرا

 = متت عشاػدة ػذا اظلؾقؾ بادؿؿرار.  4 ،أربع أك خؿس عرات(

ظؾؿرة األكظك صل ادلـففل كاحملقدب: مت تطقؼر غظاـ حتؾقؾ اظؿػاسؾ احملقدب  ادلشاػدةجدكؿ  -3جدكؿ ادلشاػدة 

 24(.3صل دؿة دكؿ أخرل )ادلؾقؼ  ظعدة دـقاتادؿكدـ  بعد ذظؽؽة ادلؿقدة، كظقؿؿ ادؿكداعف صل ادلؿؾ 2003ساـ 

صالحقة  حتلنيعشاػدتفا )كباظؿاظل  متتاظؿل ؼـلفؿ متاعا عع دؾلؾة احلقار كؼلؿكدـ اظـظاـ برغاعج ترعقز 

اخملؿؾػة  ضقاس برغاعج اظؿرعقز(. كؼقؾؾ برغاعج اظؿرعقز اظؿػاسؾ بني ادلعؾؿ كاظطاظب عـ خالؿ تلفقؾ األغقاع

عدل تؽرارػا كرقظفا. كباإلضاصة إظك اظؿرعقز احملقدب، رصد ؼؼقـ بفا ادلعؾؿقف كاظطؾؾة، ك اظؾػظقة اظؿل ظؾـؼالت

 ظـؼالتظؾلؿاح بإجراء ادلزؼد عـ اظؿقؾقؾ اظـقسل  ظؿققؼؾفا إظك غص عؽؿقبعـ اظدركس  أجزاء عـؿؼاةمت اخؿقار 

 صل اظدركس اظرضؿقة. اظؿقدث ادللؿكدعة عـ ضؾؾ ادلعؾؿني كاظطؾؾة 

4.3

عدؼرم عع  ؼــةباإلضاصة إظك ادلشاػدات اظصػقة اظؿل تؿؿ خالؿ اظزؼارات ادلدردقة، مت إجراء عؼابالت ذؾف ع

( 6رالب عـ اظصػ اخلاعس )ادلؾقؼ  6ادلؽقغة عـ  ؿرطقزاظ(، كعفؿقسات 5(، كادلعؾؿني )ادلؾقؼ 4)ادلؾقؼ  ادلدارس

كتصقراتفؿ  الجتاػاتفؿصفؿ أصضؾ  عـ أجؾ تؽقؼـك ،ادلؿاردات اظصػقة احلاظقةبشأف آرائفؿ  طالعالدؿ

 أثـاء اخلدعة  اظؼائؿ سؾك ادلدردة. كاظؿطقؼر اظؿدرؼب بؾرغاعجكععؿؼداتفؿ صقؿا ؼؿعؾؼ 

5.3

كاالضؿصادم، كحفؿ عدردة متـؾ عدارس األكغركا عـ حقث اظقضع االجؿؿاسل  12حتدؼد  إضؾقؿؾب عـ طؾ ري 

اظؾغة  :طؾ عـ ؾب عـ جاععل اظؾقاغات عشاػدة حصة صلكادلقضع احلضرم/ اظرؼػل. كري  ،كاظـقع االجؿؿاسل ،ادلدردة

ل طؾ عشاػدات ص 8ا عفؿقسف سم ، أمكاظعؾقـ صل اظصػني اظـاغل كاخلاعس ،كاظرؼاضقات ،اظعربقة، كاظؾغة اإلجنؾقزؼة

عققدب ظؾؿػاسؾ  حتؾقؾ سـ ررؼؼ اظػقدؼق إلجراء  ان درد 20قغة عـ سقـة صرسقة عؽعدردة. كضد مت تلفقؾ 

 . اظصٌػل
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اخلؿلة، كمت تدرؼؾفؿ سؾك عدار ثالثة أؼاـ. كخالؿ  ضاظقؿاألعـ   إضؾقؿطؾ مت اخؿقار سشرة عـ جاععل اظؾقاغات عـ 

 2ك 1ادلشاػدة رضؿ  سـ ررؼؼ جدكظلدلشاػدؼـ قثقضقة بني اادل عـ عدل اظؿقؼؼكرذة اظعؿؾ اظؿدرؼؾقة، مت 

عقثقضقة بني علؿقل كذظؽ ظؿقؼقؼ  قد،بادؿكداـ دركس علفؾة باظػقدؼق تؿؽقف عـ اظؿقؾقؾ اظقصػل ظؾؾـ

األكغركا، زار جاععق اظؾقاغات ادلدردة سؾك عدار أربعة  عـصرؼؼ  رئقس%. كبؼقادة 80 ال ؼؼؾ سـ جاععل اظؾقاغات

ؾؿني كاظصػقؼ اظؿل جترم عشاػدتفا، ادلدارس كادلع حقؿ ساعة سـ: تلفقؾ ععؾقعات أدابقع، كطاغقا علؤكظني

ادلؽقغة عـ رؾؾة اظصػ اخلاعس،   اظطالبقةاظؿرطقز  كادلعؾؿني كعفؿقسات عدؼرم ادلدارسكإجراء عؼابالت عع 

اظرئادة إظك  اظؾقاغات داؿكإر ذراؼ سؾك اظؿلفقؾ اظرضؿل ظؾدركس،كاإل كادؿؽؿاؿ عشاػدات عـففقة ظؾدركس،

 25ألكغركا.ظ اظعاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كصل األردف صل ذفر 2012مت جؿع اظؾقاغات صل شزة كظؾـاف كدقرؼا كاظضػة اظغربقة صل ذفرم تشرؼـ األكؿ/ تشرؼـ اظـاغل عـ ساـ   25

 .2013تشرؼـ األكؿ عـ ساـ 
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4    

4.1 

ن ، حقث ؼؼدـ ة ظؾدرادةاظرئقلؼعرض ػذا اظػصؾ اظـؿائج  عـ اظغرؼ اظصػقة  عشاػداتظؾقاغات  عػصال حتؾقال أكال

صل ادلدارس االبؿدائقة اظؿابعة  ماخلطاب اظؾغقمماردات ك ،كاظطاظببني ادلعؾؿ عا احلاظقة أمناط اظؿػاسؾ  زفارإأجؾ 

كجفات غظرػؿ اظؿل تؿضؿـ  كادلعؾؿني ؼرم ادلدارسعع عد ؼــةادلؾؿؼابالت ذؾف ظ الحتؾق اظػصؾ ؼؼدـثؿ ظألكغركا. 

ن  اعجغاظؾرذظؽ كأثر ظؾؿعؾؿني  ظؾؿطقؼر ادلفـل احلاظلاألكغركا  برغاعجبشأف  ؼؼدـ ، سؾك ادلؿاردات اظصػقة. أخقرا

مماردات حقؿ تصقراتفؿ  بشأفاخلاعس اظصػ  اظؿل مت إجراؤػا عع رؾؾة ؿرطقزاظ عفؿقساتابالت دلؼ حتؾقال اظػصؾ

عـ  ادلشاػداتبقاغات  دلعرصة عدل تقاصؼفا ععقؿؿ األكغركا ظ ععؾؿلاظؿػاسؾ اظصػل احلاظقة ادللؿكدعة عـ ضؾؾ 

 . عـظقر ثالثل اجلقاغب

2.4 

ن ؼؿقدث  ، حقثاخلؿلة ضاظقؿاألعـ   إضؾقؿطؾ  صلاظصػقة  ادلشاػداتغؿائج سـ ؿاظل اظ جزءؿا ؼؿقدث  سـ أكال

 أم) دلقضقع اظدرس كصؼان  اخلؿلة ضاظقؿاأل صلكاظؿعؾؿ ات اظؿعؾقؿ دؾقطعـ دؾقطا  26 ادؿكداـ عدل تؽرار

ؼؿؿ عؼارغة طؾ  ،(. ثاغقان عسااخلاظـاغل ك )أم صل طال اظصػنياإلجنؾقزؼة كاظرؼاضقات كاظعؾقـ( اظؾغة اظعربقة ك اظؾغة

 ؼلؿـد إظكحتؾقؾ إرار بادؿكداـ سمفؿقسة عـ دؾقطات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ، كذظؽ  اخلؿلة ضاظقؿاألعـ  إضؾقؿ

 زعـل.  تلؾلؾ

 1

 26تؽرار  ظرصدصقصان مت تصؿقؿف خزعـل  تلؾلؾجدكؿ  عدردة بادؿكداـ  56 صلجرت  حصة 361مت حتؾقؾ 

ؼؾني اظصػ، صل حني ك ادلقضقع حلب شاػداتادلتقزؼع  1ؼؾني اجلدكؿ ادلعؾؿ كاظطاظب. كت دؾقطاعـ  دؾقطا

 . ضاظقؿاألعقزسا حلب اظصػ حفؿ   2اجلدكؿ 

تلفقؾ  بصل اجلزء ، كادلدردة حقؿتلفقؾ ععؾقعات ساعة  ادلشاػدؼـ صل اجلزء أ عـ اجلدكؿ اظزعـلؾب عـ ري 

صل ك 26ؾدرس.ظ عشاػدتفؿ ادؿرذادم خالؿادؿكداعفا طدظقؾ ب ، كأف ؼؼقعقاؾدرسظذا طاغت ػـاؾ خطة ؿا إصق

كضد أثـاء اظدرس. األغشطة اظؿعؾقؿقة كاظؿعؾؿقة اظؿل متت عشاػدتفا  تؽرارتلفقؾ  ادلشاػدؼـؾب عـ ، ري جاجلزء 

 11 سؾك1 اظؼلؿ احؿقل. دلشاػداتاأضلاـ سؾك جدكؿ  4إظك  عشاػدتفاميؽـ اظؿل  26ادلؿاردات اظػ  مت تصـقػ

 األداظقب تـقعككضقح اظدرس، كحتدؼد أػداؼ اظؿعؾؿ، عدل كاظؿعؾؿ تغطل  ت اظؿعؾقؿدؾقطاعـ دؾقطا 

اظػردم(،  اظؿعؾقؿأك أضراف، تؼلقؿف إظك عفؿقسات أك كأ، بأطؿؾف أدؾقب تعؾقؿ اظصػ)أم ادؿكداـ  قةاظؿدرؼل

سؿؾقة صل ادلعؾؿ  ادلـففقات اظؿل ؼؿؾعفا تغطل بلؿة دؾقطات 2ؿ اظؼلكؼؿعؾؼ قة. ظؾغرؼ اظصػكادلـاخ اظعاـ 

ؼؼقـ بفا ادلعؾؿ اظؿل كادلؿابعة اظؿغذؼة اظراجعة  تغطلأؼضا ات دؾقط بلؿة 3اظؼلؿ  كؼؿعؾؼ ،ررح األدؽؾة

ظؾغرصة عؾؿ ادلإدارة  ررؼؼة ادؿؽشاؼفدؼ ؿتلات دؾقطثالثة عـ ، صؼد تؽقف 4 اظؼلؿ أعا. بشأف األدؽؾة

 .اظصػقة

                                                           
26

اخلاص باظؿكطقط ظؾدرس مما ؼدؿ سؾك أف شاظؾقة ادلعؾؿني اظذؼـ مت عشاػدة دردفؿ صل طؾ عـ  بء ادؿؽؿؾ ععظؿ ادلشاػدؼـ اجلز 
اخلؿلة طاغقا ؼؼقعقف بإسداد خطة دردقة. ظؽـف غظران ألغف ظؿ ؼؽـ باإلعؽاف اظؼقاـ بعؿؾقات اظؿقؼؼ عـ ادلقثقضقة بني  األضاظقؿ

 إحصائل آخر سؾك درجات 'اجلقدة'. ادلشاػدؼـ صل األضاظقؿ اخلؿلة، ظؿ ؼؿؿ إجراء أم حتؾقؾ
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 كادلادة اظدرادقة اظصػك ضؾقؿاإلحلب  ادلشاػدة: تقزؼع اظدركس 1اجلدكؿ 

 سدد ادلشاػدات ادلادة اظدرادقة سدد ادلدارس ضؾقؿاإل
 اظصػ اظـاغل

 سدد ادلشاػدات
 اجملؿقع اظصػ اخلاعس

 11 شزة

 21 11 10 اظؾغة اظعربقة
 20 10 10 اظؾغة اإلجنؾقزؼة

 21 11 10 اظرؼاضقات
 21 11 10 اظعؾقـ
 83 43 40 اجملؿقع

 12 األردف

 24 12 12 اظؾغة اظعربقة
 24 12 12 اظؾغة اإلجنؾقزؼة

 24 12 12 اظرؼاضقات
 24 12 12 اظعؾقـ
 96 48 48 اجملؿقع

 11 ظؾـاف

 23 13 10 اظؾغة اظعربقة
 22 11 11 اظؾغة اإلجنؾقزؼة

 16 9 7 اظرؼاضقات
 10 7 3 اظعؾقـ

 71 40 31 جملؿقعا

 10 دقرؼا

 10 5 5 اظؾغة اظعربقة
 9 5 4 اظؾغة اإلجنؾقزؼة

 9 5 4 اظرؼاضقات
 7 4 3 اظعؾقـ
 35 19 16 اجملؿقع

 12 اظضػة اظغربقة

 23 12 11 اظؾغة اظعربقة
 18 12 6 اظؾغة اإلجنؾقزؼة

 21 11 10 اظرؼاضقات
 14 9 5 اظعؾقـ
 76 44 32 اجملؿقع

 361 194 167  56 اجملؿقع
 

 ضاظقؿاألظؽؾ  اظعاـ ؿقدطادلسؾؿا بأف ، اخلؿلة ضاظقؿاألعـ   إضؾقؿطؾ  صل ظصػحفؿ اعؿقدط  2اجلدكؿ  ؼؾني
  .راظؾا 27 ظؾـافصل ك راظؾا، 40 شزة كاألردفطؾ عـ كصل  ،راظؾا 35بؾغ 

 ضؾقؿاإل: سدد رؾؾة اظصػ حلب  2اجلدكؿ 

 االغقراؼ ادلعقارم ادلؿقدط األسؾكاحلد  احلد األدغك ضؾقؿاإل
 4.80 39.93 51 31 شزة

 6.25 38.14 51 24 األردف
 6.86 27.10 38 10 ظؾـاف

 6.99 30.27 43 13 دقرؼا
 5.58 33.11 42 21 اظضػة اظغربقة

i 

رشؿ أف ك 27كاظؿعؾؿ. ظؾؿعؾقؿ اظةات اظػعٌ ـ اظلؾقطعدؾقطا  26بادؿكداـ  إحصائقان  ضاظقؿاألجؿقع عؼارغة متت 

بقـفا  إال أغف ظؿ تظفر، ضاظقؿاأل بنياظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ات دؾقطصل ذات دالظة إحصائقة  ضاتكجقد صرك ؼؾنياجلدكؿ 

سؿؾقة  أم أف :عؿؿاثؾةاألدادقة صؼد طاغت ادلؿاردات اظؿدرؼلقة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ. أمناط صركضات بارزة صل 

طاف ؼشرح اظدرس ثؿ ؼفعؾ اظطؾؾة ؼرددكف عا حقث  ،ادلعؾؿ طالـ سؾكإظك حد طؾقر ترتؽز  طاغت اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ

ن  ظؿ ؼؿؿ ادؿكداـ إال طؾفا، اخلؿلة ضاظقؿاألصل  ،غفأ أؼضان  كتؾني. ذرحفدؾؼ  ات دؾقطعـ  سدد ضؾقؾ جدا

                                                           
 كاظقس، اظؿقؾقؾ صل اجتاق كاحد ظؾؿؾاؼـ تؾعان ظؾؿراتب -طركدؽاؿ 27
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ادؿكداـ  ع ضؾٌة، ع(ادلؿابعة أدؽؾةكؿعؾقؼات، كاظ، سؿؾقات االدؿؼصاءقارؼة )أم األدؽؾة ادلػؿقحة، احل اظؿعؾقؿ

 كتؼدمي إدفاعاتفؿ.ؿشارطة صل حدؼث اظصػ ؾظ ؾطؾؾةظ إلصلاح اجملاؿ عفؿقساتصل اظعؿؾ أدؾقب 

 دؾقطا عـ دؾقطات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ 26 حقؿ ضاظقؿاأل: عؼارغة بني 3اجلدكؿ 

 اظؾـد
 شزة
 عع

 ظؾـاف

 شزة
 عع

اظضػة 
 اظغربقة

 شزة
 دقرؼا عع

 شزة
 عع

 األردف

 ظؾـاف
اظضػة  عع

 ةاظغربق

 ظؾـاف
 دقرؼا عع

ظؾـاف 
عع 
 األردف

اظضػة 
اظغربقة 

 عع
 دقرؼا

اظضػة 
اظغربقة 

 األردف عع

 دقرؼا
 األردف عع

 0.005 0.672 0.002 0.776 0.008 0.503 0.061 0.098 0.026 0.131 األػداؼ حتدؼد _ 1ج
 0.478 0.268 0.130 0.008 0.007 0.096 0.314 0.145 0.826 0.044 اظؼؾؾقة_ ادلعرصة 2ج
 0.944 0.139 0.295 0.009 0.047 0.330 0.396 0.573 0.432 0.049 ؼشرح ادلادة_ 3ج
 0.808 0.641 0.930 0.014 0.096 0.026 0.055 0.232 0.108 0.505 ةاظـؼاط اظرئقل -4ج
 0.106 0.157 0.592 0.835 0.082 0.160 0.181 0.006 0.005 0.061 ادة_ غطاؽ ادل5ج
 0.196 0.001 0.192 0.000 0.021 0.389 0.084 0.925 0.135 0.011 _ اظلؾقرة6ج
 0.298 0.230 0.894 0.009 0.427 0.216 0.377 0.069 0.032 0.000 _ إؼفابل7ج
 0.748 0.447 0.800 0.002 0.010 0.000 0.000 0.014 0.005 0.000 _أدؿاء اظطؾؾة8ج
 0.231 0.298 0.044 0.249 0.028 0.961 0.000 0.000 0.000 0.000 _ سؿؾ اجملؿقسات9ج
 0.009 0.033 0.554 0.002 0.702 0.654 0.000 0.811 0.242 0.372 اظغرصة اظصػقة ترتقب_ 10ج
 0.630 0.000 0.008 0.000 0.009 0.349 0.000 0.003 0.666 0.489 جؾلة اظشرح كادلـاضشة_ 11ج
 0.059 0.003 0.764 0.991 0.017 0.000 0.010 0.976 0.641 0.002 اظؿؾؼني _12ج
 0.541 0.037 0.544 0.000 0.059 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 _ األدؽؾة ادلغؾؼة13ج
 0.043 0.016 0.000 0.247 0.094 0.000 0.000 0.000 0.040 0.000 _ األدؽؾة ادلػؿقحة14ج
 0.824 0.620 0.605 0.000 0.006 0.001 0.560 0.568 0.964 0.000 _ اظػرد15ج
 0.743 0.116 0.164 0.242 0.272 0.671 0.000 0.000 0.001 0.000 _ اظعرض16ج
 0.013 0.342 0.074 0.691 0.013 0.251 0.000 0.000 0.000 0.000 _ حاجات اظؿعؾؿ اإلضاصقة17ج
 0.038 0.218 0.003 0.001 0.000 0.022 0.371 0.141 0.038 0.000 اظعرصاف_ 18ج
 0.000 0.000 0.125 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  اظلؾر_ 19ج
 0.001 0.589 0.000 0.489 0.000 0.930 0.000 0.000 0.000 0.000 _ اظؿعؾقؼات20ج
 0.022 0.886 0.024 0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اء سؾك عا تؼدـ_ اظؾـ21ج
 0.262 0.060 0.012 0.380 0.598 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 اظؿقػقز _ 22ج
 0.332 0.465 0.694 0.058 0.950 0.348 0.490 0.412 0.843 0.121 اظؿغذؼة اظراجعة غؼالت_ 23ج
 0.770 0.303 0.672 0.001 0.035 0.024 0.000 0.006 0.000 0.000 اظربط _ 24ج
 0.611 0.539 0.373 0.357 0.926 0.155 0.001 0.005 0.017 0.000 اظغرصة اظصػقة_ إدارة 25ج
 0.373 0.851 0.484 0.469 0.139 0.367 0.032 0.020 0.029 0.168 احلصة _ إدارة كضت 26ج

 3 4 4 9 3 6 14 11 11 16 ػركؽ ذات دالظة إحصائقةاظ سدد
  داؿاألحؿر = اظػرؽ 

تطؾب اظؿل "غعؿ/ ال" أك  بػاظؿل تلؿدسل اإلجابة أف األدؽؾة ادلغؾؼة )أم أدؽؾة االخؿؾار  تؾنيسؾك دؾقؾ ادلـاؿ، 

عـؾ ػذق  ؼلأظقف عـ ادلعؾؿني %42.9 طافحقث ادلعؾؿ، باظـلؾة ألدؽؾة  األطـر ذققسان طاغت ػل ( حؼائؼ تؼدمي

كتؿطؾب  اظؿػؽقر حتػز سؾكػؿقحة )أم األدؽؾة اظؿل ادلدؽؾة صإف األ، عـ ذظؽ سؾك اظعؽسك. بادؿؿرار األدؽؾة

بدرجة طؾقرة: صؼد  أضؾ ذققسان طاغت ادلعؾقعات(،  ادؿقضارعفرد أطـر عـ أك  "غعؿ" أك "ال"اإلجابة بػ أطـر عـ 

 (. 1'بادؿؿرار' أدؽؾة عػؿقحة )اغظر اظشؽؾ  ؼلأظقف ةاخلؿل ضاظقؿاأل طاصةصؼط عـ ادلعؾؿني صل % 6.6تؾني أف 

 
 

 : ادؿكداـ األدؽؾة ادلػؿقحة صل األضاظقؿ اخلؿس1اظشؽؾ 
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 اإلجابةبادؿؿرار سؾك ؼعؾؼقف ٪ صؼط عـ ادلعؾؿني 13.4أف تؾني لؤاؿ، اظسؾك  طاظبؿابعة إجابة اظباظـلؾة دل

 (. 2اظشؽؾ (

 : ادؿكداـ تعؾقؼات ادلعؾؿ صل جؿقع األضاظقؿ2اظشؽؾ 

 

تؾني  ،اتأك اظؿػلقر اظؿػاصقؾزؼد عـ ادل كدؾرػا بفدؼ احلصقؿ سؾك اظطاظبإجابة  ظؾؿقؼؼ عـباظـلؾة كبادلـؾ، 

عؿابعة  عـ سؿؾقة اظؿقؼؼبادؿؿرار ؼلؿكدعقف  اخلؿلة ضاظقؿاألصل جؿقع  ؾؿنيصؼط عـ ادلع %12.8أف 

طاغقا  اخلؿلة ضاظقؿاألصؼط عـ ادلعؾؿني صل جؿقع  %5.4صإف ، كسؾك غقق عشابف(. 3)اظشؽؾ  اإلجابات

ؿ )أم عؿابعة اظلؤا عؿابعةأدؽؾة  ، كػل غػس غلؾة ادلعؾؿني اظذؼـ طاغقا ؼطرحقفادلؿابعةأدؽؾة  ؼلؿكدعقف

 (. 4اظدرس )اظشؽؾ  تقضقح صل اعلاػؿؿف عدلك عـ أجؾ تؼدؼر اإلجابة اظطاظبسؾك إجابة  كؼؾـ اظذم
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  اخلؿلة : عقاكظة ادلعؾؿ ظلؾر إجابات اظطؾؾة صل األضاظقؿ3اظشؽؾ 

 

طاغقا اخلؿلة  ضاظقؿاألصؼط عـ ادلعؾؿني صل جؿقع  %4.9حقث تؾني أف غادرة،  أؼضان  اظطؾؾةطاغت أدؽؾة ظؼد 

 . اظصػ رؾؾةشقرق عـ إظك 'بادؿؿرار' سؾك ررح أدؽؾة عقجفة إظك ادلعؾؿ ك عقف اظطؾؾةؼشف

  : ادؿكداـ أدؽؾة ادلؿابعة صل األضاظقؿ اخلؿلة4اظشؽؾ 

 

اخلؿلة  ضاظقؿاألسؾر  عفؿقسات ضؿـعؿؾ ظدؾقب اادؿكداـ ادلعؾؿ ألأف إظك  اظؿؽرارأداة حتؾقؾ  ؼشقركبادلـؾ، 

كأف  ،صل عفؿقسات"أبدا" اظعؿؾ  ادلعؾؿني ظؿ ؼلؿكدعقا % عـ46.3 تؾني أفؼد ص(. 5 )اظشؽؾ طاف أؼضان عـكػضان 

 %79.3ظؿ ؼلؿكدـ  أسؾك صل ضطاع شزة حقثت اظـلؾة طاغضد . كقغفعؼلؿكد طاغقا عا "غادران "عـ ادلعؾؿني % 23.4

ن  ن "غا %13.4صل حني تؾني أف  ،اجملؿقسات ادلؽقغة عـ اثـني أك أطـر" عـ ادلعؾؿني "أبدا . ػذا األدؾقب عا ؼلؿكدعقف" درا
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% عـ 45.6تؾني أف  حقث، أعاـ اظصػ" اظعرضاظب سؾك اظط تشفقعإظك "عقالن أضؾ  ف صل شزة أؼضان قادلعؾؿطاف ك

ن  كدعقاادلعؾؿني ظؿ ؼلؿ ن  %32.5أف ك ،ـشاطػذا اظ" "أبدا  عفؿقع بؾغ، صل ظؾـافكف. قغعؼلؿكدطاغقا عا " "غادرا

ن غلؾة  ن  ك' 'أبدا صؼد بؾغ  صل اظضػة اظغربقة، أعا اظعرض أعاـ اظصػصقؿا ؼؿعؾؼ بادؿكداـ أدؾقب  %46.3' 'غادرا

ن ا)'أبدن  عفؿقع اظـلؾؿني  . %50.7 '(ا' ك 'غادر

 اخلؿلة األضاظقؿ : ادؿكداـ أدؾقب اظعؿؾ ضؿـ عفؿقسات صل5اظشؽؾ 

 

ii 

بعض سـ  كاظطاظبادلعؾؿ أغشطة  عشاػداتجدكؿ طشػ ، كاظطاظبعؾؿ باإلضاصة إظك أمناط اظؿػاسؾ بني ادل

 تاظؿل متاظؿعؾؿقة اإلضاصقة صل اظدركس  احلاجاتذكم  اظطؾؾة بدعجاظـؿائج ادلـقرة ظالػؿؿاـ صقؿا ؼؿعؾؼ 

صل  ؼقجد طاف صقؿا إذاادلعؾؿني  ادلشاػدات عـ عـػذكطاف ؼؿقؼؼ اظدرس،  سمشاػدةاظؾدء ضؾؾ  28.عشاػدتفا

حتدؼد اظطاظب  ادلعؾؿني طؾب عـطاف ؼي  كإذا طاف األعر طذظؽقة اإلضاصقة. اظؿعؾؿ احلاجاتذكم  عـ أرػاؿ ؿصػقصف

ادلشاػدة سؾك صؼط عـ اظدركس % 2مت تلفقؾ  ،عع ادلعؾؿ. صل شزة تػاسؾفتلفقؾ  ظألخقربققث ميؽـ  ظؾؿشاػد

سؾك  %5ك %4ظؾـاف كدقرؼا  لؾة صلصل حني طاغت اظـقة اإلضاصقة، اظؿعؾؿ احلاجاتذكم  أغفا تضؿ رؾؾة عـ

سؾك  اكاحد اتضؿ راظؾ سؾك اظؿقاظل عـ اظدركس %35ك %24أف  صؼد تؾني كاظضػة اظغربقة،أعا صل األردف اظؿقاظل. 

ف صل ععظؿ اظدركس أغبػذق اظـؿقفة  تقحل .اظصػقؼبني  اتصركض كظؿ ؼؽـ ػـاؾاإلضاصقة.  احلاجاتاألضؾ عـ ذكم 

، خاصة صل ضطاع حاجاتفؿ ةعاجلؿؿ عظؿ تأغف ، أك حتدؼدػؿؼؿؿ ظؿ  أغف كأ، اظصػ ائؾني سـش ػؤالء اظطؾؾةرسما طاف 

أطؾر اػؿؿاـ  إؼالء أغف طاف ؼؿؿ تشقر إظك األردف كاظضػة اظغربقةب اخلاصةاظـؿائج  كرشؿ أفشزة كظؾـاف كدقرؼا. 

إضاصل أك تؽققػ  برغاعجأم  ؼرصدكا ظؿ إال أف ادلشاػدؼـؿقة اإلضاصقة، اظؿعؾ احلاجاتذكم  اظطؾؾةحتدؼد لأظة دل

 . ؼلؿفدؼ ػذق اظػؽة عـ اظطؾؾةؾؿـاػج اظدرادقة ظ

                                                           
صل اظقضت اظذم ظؿ ؼؽـ صقف اظطؾؾة عـ ذكم احلاجات اظؿعؾؿقة اإلضاصقة عقضع ترطقز خاص ظؾدرادة، طاف ؼعؿؼد أف دعففؿ صل  28

أػؿقة خاصة. كظعؾف عـ ادلػقد أف ؼؿؿ علؿؼؾال إجراء اظؾققث بادؿكداـ  اظدركس صقؿا ؼؿعؾؼ بؿػاسؾ ادلعؾؿ كاظطاظب ؼـطقم سؾك
 اظعقـات ادلرطزؼة ظؾؿرطقز سؾك تػاسؾ ادلعؾؿ عع اظطؾؾة ذكم احلاجات اظؿعؾؿقة اإلضاصقة.
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iii 

ذات دالظة إحصائقة صل تدرؼس عقاضقع  اتؼ صقؿا إذا طاغت ػـاؾ أم صركضؾؿقؼؽرار ظاظؿ أداة ؼد مت حتؾقؾ بقاغاتظ

ن  تؾني أف ػـاؾ سددضد ك 29.اخلؿلة ضاظقؿاألعقددة سؾر   ضقعقاحصائقة بني ادلاإلدالظة اظذات  اتػركضاظعـ  ضؾقؾ جدا

صل  اظرؼاضقات، كاظعؾقـ،كتعؾقؿ اظؾغة اظعربقة، ذات دالظة إحصائقة بني  اتصركض سـ اظؽشػؿؿ ظؿ ؼإذ  ؛اظدرادقة

ظؿ تؿؿ  ع ذظؽ،ع كاظرؼاضقات.اإلجنؾقزؼة بني اظؾغة ك ،ؾقزؼة كاظعربقةجناإل اظؾغة نيب اتصركضأربعة مت اظؽشػ سـ  حني

كجقد تؾاؼـ بلقط . كتشقر ػذق اظـؿقفة إظك ت اظؿدرؼسصركضات عؿلؼة صل دؾقطا تدؿ سؾكممقزة أمناط  عالحظة

غػس أمناط اظؿػاسؾ،  بادؿكداـ ادلعؾؿنيادؿؿرار ، عع اتدرؼلفؼفرم  ؿل اظ ادةدلحلب ا قةاظؿدرؼل ادلؿاردات صل

 اظؿدرؼس. سؿؾقة صل ادللؿكدعة ؾغة كاظ ادةبغض اظـظر سـ عقؿقل ادل

iv 

كاظؿعؾؿقة اظؿعؾقؿقة  ادلـففقاتؼ صقؿا إذا طاغت ػـاؾ أم اخؿالصات صل اظؿقؼاظؾقاغات عـ أجؾ مت أؼضان عؼارغة 

ذات دالظة  اتؼقجد بقـفا صركض اظؿل متت عشاػدتفا 26ادلؿاردات اظػ عـ ثؿاف أف  تؾنيكضد دللؿقل اظصػ.  كصؼان 

تؼدمي حملة ساعة سـ اظدرس، ك ،األػداؼ سرضصؼد طاف ععؾؿق اظصػ اخلاعس أطـر عقالن إظك . ظصػنيابني  إحصائقة

ن اظـاغل أطـر اظصػ ععؾؿق طاف  بقـؿا. ضؿـ عفؿقسات عؽقغة عـ راظؾني أك أطـر كادؿكداـ اظعؿؾ اجلؿاسل  عقال

كاظؼقاـ  اظطؾؾةأدؿاء  كععرصةرة، عـ ادلقاد اظؿعؾقؿقة، كاالدؿػادة اظػعاظة عـ اظلؾق حزعة عؿـقسةالدؿكداـ 

 ،اظصػ أعاـ اظعرضسؾك  اظطؾؾة تشفقعكاظؿعؾؿ، سؿؾقة ظؿلفقؾ  اظغرؼ اظصػقةإسادة ترتقب ك، ـاداتفؿ بفاسم

، طاغت ػـاؾ بعض بشؽؾو ساـاظؿػاسؾقة  اردات اظصػقةؿباظـلؾة ظؾؿعع ذظؽ، ك. كتعزؼز اإلجابات اظصقققة

طاف اظـؿط اظلائد صؼد : صقؿا ؼؿعؾؼ بادؿكداـ أمناط اظؿػاسؾ اظصػل ؿؾػةاظصػقؼ اخملبني  ةؾققزادل اظػركضات

  ثؿ االغؿؼاؿ إظك عرحؾة األدؽؾة كاألجقبة.بشرح اظدرس ادلعؾؿ  ضقاـ صل اجملؿقسؿني اظصػقؿني ػق

 

ادؿؽؿاؿ  ػداتادلشا عـػذماثـني عـ  مت تؽؾقػ، غرؼ اظصػقةظاعلؿؼؾ صل غػس  بشؽؾو  عـ خالؿ اظعؿؾ

ة عـ ضائؿة تلفقؾ األغشطة اظؿعؾقؿقة اظرئقل ادلشاػدؼـعـ ذظؽ كضد تطؾب اظزعـل. اظؿلؾلؾ جدكؿ حتؾقؾ 

أطـر عـ غشاط كاحد صل ؿح ظؾؿشاػدؼـ بؿلفقؾ كدي اظدرس.  كضت عـخؿس دضائؼ  طؾأثـاء  ابـد 14 عؽقغة عـ

ي  –ادلشاػدعقثقضقة ؾؿأطد عـ عدل ظ حصة 230 إجراء عطابؼة بنيكضد مت اظدرس. كضت طؾ خؿس دضائؼ عـ  ؼقؿ، ادل

 كحتؾقؾفا.  . كسؾقف صؼد مت اسؿؿاد اظؾقاغاتصل ادلؽة 90 حقث تؾني أغفا تزؼد سـ

بعد ذظؽ  كمتدضائؼ،  5 عدتف لاب سدد عرات حدكث اظـشاط ضؿـ صاصؾ زعـلؿحامت عـ أجؾ حتؾقؾ اظؾقاغات، ك

ؼؿؿ ضضاؤق صل ؾقضت اظذم ظإظك غلؾة عؽقؼة  ؿقصؾغشطة ظؾاأل اجملؿقع اظؽؾل ظعددسؾك  اظعددتؼلقؿ ػذا 

اظؿابعة ظألكغركا صل ادلدارس االبؿدائقة صل اظصػني اظـاغل كاخلاعس  احلصة اظدرادقة تؾؾغ عدةاظـشاط.  تـػقذ

اغؿفك اظدرس ضؾؾ اظقضت  كصل حاؿ. ادلدةضؿـ ػذق  ةزعـقاظداكؿ ادؿؽؿاؿ اجل كظذظؽ صؼد مت ،دضقؼة 40 ردؿقان 

 ". اظدرس غطاؽ "خارج سؾك أغفاظلؾقؾ  ذظؽ ؼلفؾقف ادلشاػدكف طافؿل احملدد، اظرد

 ،اظذم متت عشاػدتفطـلؾة عؽقؼة عـ كضت اظدرس  أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ األطـر ذققسان  تقزؼع (4)كؿ اجلدؼؾني 

 .ضاظقؿاأل جؿقعصل اخلؿس ك دضائؼصؿرة عـ صؿرات اظ ظؽؾ

                                                           
29
 وٌتنً لعٌنتٌن مستقلتٌن.  -اختبار مان 
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 اخلؿلة ضاظقؿاألأغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل  : غلؾة اظقضت اظذم تلؿغرضف4اجلدكؿ 
 اظـشاط

 )ف(
  اظدضقؼة

1-5 
  اظدضقؼة

6-10 
اظدضقؼة 

11-15 
اظدضقؼة 

16-20 
اظدضقؼة 

21-25 
اظدضقؼة 

26-30 
اظدضقؼة 

31-35 
اظدضقؼة 

36-40 
 اإلجؿاظل

 19.9 15.2 18.1 17.6 19.3 20.3 22.1 22.3 24.2 1ف
 8.1 5.1 6.3 7.4 7.4 8.4 9.6 10.9 9.9 2ف
 15.1 11.9 13.4 13.7 15.1 15.3 16.6 16.5 18.5 3ف
 5.1 4.1 3.6 5.2 5.0 5.1 5.8 6.9 4.8 4ف
 6.3 4.7 5.9 7.5 7.2 6.5 7.3 6.9 4.6 5ف
 12.2 16.9 16.1 13.7 12.2 12.3 9.2 8.3 8.8 6ف
 3.8 3.7 3.8 4.6 5.1 4.4 4.6 3.0 1.4 7ف
 4.1 4.1 4.8 3.7 3.9 4.4 3.9 5.0 3.0 8ف
 4.3 7.8 3.5 3.7 2.5 3.4 2.7 3.6 7.3 9ف
 7.2 11.8 11.1 8.8 7.4 7.4 4.8 2.9 3.8 10ف
 7.7 7.1 7.6 7.9 8.0 7.1 7.7 7.9 8.0 11ف
 3.6 2.5 2.0 4.0 3.9 3.7 3.7 4.6 4.4 12ف
 0.9 0.4 0.7 1.0 1.5 0.9 1.1 0.9 1.0 13ف
 1.7 4.9 3.2 1.2 1.5 0.8 0.8 0.5 0.3 14ف

         100.0 

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13= إدارة شرصة اظصػ**  12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 .= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

لؤاؿ كاظادلعؾؿ )أم ذرح ادلعؾؿ،  اظؼائؿة سؾك( أف األغشطة اظؿعؾقؿقة 6( كاظشؽؾ )4عـ اجلدكؿ ) ادلالحظة ـاميؽـ

 عراجعةكادلعؾؿ ظؾصػ، كضراءة ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، كطؿابة ، ادلعؾقعات ظؾطؾؾة ظقؼقعقا بؿردؼدػا ؾؼنيكتقاب، جلاك

األطـر متققرا األغشطة  أعا .احلصةعـ كضت  %63.8 تلؿققذ سؾك( كإدارتف اظصػ ضؾطكاظدرس، دلقضقع ادلعؾؿ 

 (أعاـ اظصػ اظطاظب ضراءةك، كاظعرض أعاـ اظصػ، عؽقغة عـ راظؾني أك أطـرصل عفؿقسات  عؿؾ اظ) اظطاظب حقؿ

ؼؼقـ بفا  صردؼةأسؿاؿ صل حني تؽقف اجلزء اظؾاضل عـ اظقضت عـ ، كضت احلصةعـ  %14.2 صؼد ادؿققذت سؾك

غطاؽ  ة سـخارج دؾقطاتك(، %7.2) ضقاـ ادلعؾؿ بؿصققح أسؿاؿ اظطؾؾةك، %(12.2) 30اظطؾؾة سؾك عؼاسدػؿ

ت ادؾقط تؽرارعدل عع تؿػؼ إظك درجة طؾقرة  اظـؿائج صإف (. كباظؿاظل%0.9) ظدرسا كعؼارعة دقر(، %1.7اظدرس )

 اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ اظؿل متت عـاضشؿفا صل اظؼلؿ اظلابؼ. 

 

                                                           
30

ؼؽقف عقجفان عـ ضؾؾ اظطاظب عـ خالؿ اظعؿؾ صل  سؾك اظرشؿ عـ أف اظعؿؾ اظػردم اظذم ؼؼقـ بف اظطاظب سؾك عؼعدق ميؽـ أف 
 ادلشركع، إال أغف تؾني بأغف ؼؽقف صل طـقر عـ األحقاف عقجفان عـ ضؾؾ ادلعؾؿ كأغف ؼؿؽقف عـ اظؿؿارؼـ اظػردؼة كاظعؿؾ عـ اظلؾقرة

 اغؿؾاق ادلعؾؿ ؼؿرطز سؾك ضؾط دؾقؾ اظؿالعقذ  *ضؾط شرصة اظصػ:
 فاـ إدارؼة عـؾ تلفقؾ احلضقر كاظغقاب كتقزؼع عقاد تعؾقؿقة أك ترطقب أجفزةإدارة شرصة اظصػ: ضقاـ ادلعؾؿ سم**
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= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 

= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6طاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ اظ
= عؼارعة اظدرس 13= إدارة شرصة اظصػ**  12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9

 .ؼؤدكغف = اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب14

 

i 

اظصػ  دركس مت ادؿكداـ اخؿؾار إحصائل ظؿقؾقؾ االخؿالصات صل اظؿقزؼع اظزعـل ألغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ بني

ذات دالظة  اتصركض ؽظأف ػـاب كضد كجد عـ خالؿ ػذا االخؿؾار  31.اخلؿلة ضاظقؿاألصل جؿقع  اظـاغل كاخلاعس

عؽقغة عـ اثـني أك أطـر  صل عفؿقسات باظعؿؾ اظطؾؾة ضاـصؼط عـ أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ:  ثالثة صلإحصائقة 

سؾك ضقاـ مت ضضاء كضت أطؾر  ،اظـاغلاظصػ كباظـلؾة ظدركس . اخلاعس اظصػدركس أطؾر عـ اظقضت صل  بـلؾة

حتؾقؾ  تؽراراظـؿقفة  ػذقتدسؿ . عرة أخرل، اظغرصة اظصػقةسؿؾقة ضؾط  سؾكأعاـ اظصػ ك باظعرضاظطؾؾة 

 ضاظقؿاألاظصػقؼ سؾر بني  ادلؿاردات اظؿدرؼلقةاخؿالؼ بلقط صل  طشػت سـكاظؿعؾؿ اظؿل  ات اظؿعؾقؿدؾقط

 .اخلؿلة

ii    

 

ب اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس حتؾقال عػصال ألطـر أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ذققسا حل 7كاظشؽؾ  5ؼظفر اجلدكؿ 

 صل شزة. 

 

 

                                                           
31
  المستقلة عٌناتلل "تً" اختبار 



 األكغركا االبؿدائقة  مماردات اظغرصة اظصػقة صل عدارس 

44 

 

 غلؾة اظزعـ ادلؾذكؿ سؾك أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل شزة: 5اجلدكؿ 

 شزة

 اظدضقؼة االجؿاظل
36-40 

اظدضقؼة 
31-35 

اظدضقؼة 
26-30 

اظدضقؼة 
21-25 

اظدضقؼة 
16-20 

اظدضقؼة 
11-15 

 اظدضقؼة
6-10 

 اظدضقؼة
1-5 

 اظـشاط
 )ف(

 1ف 26.1 34.6 34.4 23.8 28.9 21.9 20.7 17.8 26.0
 2ف 4.3 10.9 10.5 7.0 4.4 3.1 2.3 3.6 5.8

 3ف 23.2 17.1 17.2 17.6 18.2 19.6 17.4 20.8 18.9
 4ف 4.3 6.6 6.7 3.1 5.8 4.0 3.3 4.1 4.7
 5ف 2.8 9.5 8.6 4.4 6.7 5.8 5.6 3.6 5.9

 6ف 20.4 8.5 9.6 21.6 16.0 19.6 22.1 17.3 16.9
 7ف 0.5 0.9 2.9 2.2 1.8 2.7 0.9 1.5 1.8
 8ف 0.9 3.3 2.4 2.6 4.4 3.1 6.1 2.5 3.2
 9ف 2.4 2.4 0.5 1.3 0.9 2.7 2.3 8.6 2.6

 10ف 14.2 5.2 4.8 14.5 10.2 12.9 14.1 15.7 11.4
 11ف 0.5 0.9 1.9 0.0 2.2 2.2 2.3 1.0 1.4
 12ف 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 1.8 0.5 0.5 0.5
 13ف 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1
 14ف 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 2.3 3.0 0.8

100.0          

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8طؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات = اظ7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13دارة شرصة اظصػ**  إ= 12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 .= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

 –األغشطة اظؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا )عـؾ ذرح ادلعؾؿ أف ( 7)( كاظشؽؾ 5غلؿطقع أف غرل عـ اجلدكؿ ) 

ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، ضراءة ادلعؾؿ ظؽؾ اظصػ، عراجعة ادلعؾؿ طؿابة ، األجقبة اظػردؼة كاجلؿاسقةدؤاؿ كجقاب، 

 % عـ كضت اظدرس صل شزة. 59.9دلقضقع اظدرس، ضؾط شرصة اظصػ كإدارة شرصة اظصػ( ضد ادؿققذت سؾك غلؾة 

، بأطؿؾفظصػ أعاـ ا اظطاظب سرضأك عفؿقسات،  أزكاجأعا األغشطة ادلؿؿققرة حقؿ اظطاظب عـؾ ) اظعؿؾ صل 

% عـ اظقضت. كتقزع بؼقة اظقضت سؾك أغشطة اظعؿؾ 10.9ضراءة اظطاظب ظؽؾ اظصػ( صؼد ادؿققذت سؾك غلؾة 

%( عـ اظقضت  0.8، صل حني اغؼضك ) %( 11.4%( كتصققح ادلعؾؿ ألسؿاؿ اظطؾؾة )  16.9اظػردم ظؾطؾؾة بـلؾة ) 

 %( عـ اظقضت عؼارعة ظؾدرس. 0.1بدكف غشاط عقدد ظؾطؾؾة ك) 

اظؿلؾلؾ اظزعـل أف ادلعؾؿني صل شزة ميضقف كضؿا أرقؿ حتؾقؾ األربعة األخرل، تظفر غؿائج  ضاظقؿاألبادلؼارغة عع 

أغشطة طؿا ميضقف كضؿا أضؾ سؾك ة كاألجقبة، صل اظعؿؾ عع اظصػ بأطؿؾف عـ خالؿ أغشطة اظشرح كاألدؽؾ

%(  16.9اظطؾؾة صل شزة كضؿا أرقؿ صل اظعؿؾ اظػردم ) طذظؽ ميضل شرصة اظصػ.  ةاظغرصة اظصػقة كإدار ضؾط

ؼؿؿ  ، طؿا أغف عـ اظـادر أؼضا أفطاف اظطؾؾة دكف كاجب ؼؤدكغف كغادرا %(.  11.4كؼصقح ادلعؾؿقف أسؿاظفؿ بـلؾة ) 

. كظقحظ أؼضا أف ادلعؾؿني صل شزة ضاظقؿاألاألدغك بني  حدكث ذظؽ صل شزة ػل ةغلؾعؼارعة اظدرس حقث طاغت 

 .ضاظقؿاأل ؼلؿكدعقف اظعؿؾ صل عفؿقسات بـلؾة أضؾ عـ ادلعؾؿني صل باضل
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= 5طؿؾف = ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأ4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13= إدارة شرصة اظصػ**  12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 .ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف= اظطؾؾة ظقس 14

 

حتؾقال عػصال ألطـر أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ذققسا حلب اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس  8كاظشؽؾ  6ؼظفر اجلدكؿ 

أف األغشطة اظؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا )عـؾ ذرح  8اظشؽؾ ك( 6صل األردف. غلؿطقع أف غرل عـ اجلدكؿ )

ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، ضراءة ادلعؾؿ ظؽؾ اظصػ، عراجعة طؿابة ، اظػردؼة كاجلؿاسقةاألجقبة دؤاؿ كجقاب،  –ادلعؾؿ 

% عـ كضت اظدرس  63.4شرصة اظصػ كإدارة شرصة اظصػ( ضد ادؿققذت سؾك غلؾة  ضؾطادلعؾؿ دلقضقع اظدرس، 

عاـ أباظعرض ب اظعفؿقسات، ضقاـ اظط صل أك أزكاج غشطة ادلؿؿققرة حقؿ اظطاظب عـؾ ) اظعؿؾ صلصل األردف. أعا األ

% عـ اظقضت. كتقزع بؼقة اظقضت سؾك اظعؿؾ  15.1، ضراءة اظطاظب ظؽؾ اظصػ( صؼد ادؿققذت سؾك غلؾة اظصػ

قضت بدكف %( عـ اظ 2.6%(، صل حني اغؼضك ) 5.6%( كتصققح ادلعؾؿ ألسؿاؿ اظطؾؾة ) 11.7اظػردم ظؾطؾؾة بـلؾة )

 درس.%( عـ اظقضت عؼارعة ظؾ1.6)  ك غشاط عقدد ظؾطؾؾة
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 أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل األردف ادلؾذكؿ سؾك  اظزعـ : غلؾة6اجلدكؿ 
 األردف

 اظدضقؼة اإلجؿاظل
36-40 

اظدضقؼة 
31-35 

اظدضقؼة 
26-30 

اظدضقؼة 
21-25 

اظدضقؼة 
16-20 

اظدضقؼة 
11-15 

 اظدضقؼة
6-10 

 اظدضقؼة
1-5 

 اظـشاط
 )ف(

 1ف 23.2 21.3 22.5 21.2 19.9 18.7 19.2 14.1 20.0
 2ف 10.9 8.3 8.4 7.2 5.0 5.7 5.7 5.1 7.0

 3ف 19.9 18.3 18.3 17.0 16.4 11.2 12.5 10.3 15.4
 4ف 4.8 6.8 5.7 4.2 4.0 3.1 3.3 4.2 4.5
 5ف 4.8 6.5 6.8 7.5 7.5 6.8 4.6 4.2 6.1

 6ف 9.1 9.5 9.7 10.7 12.4 14.5 13.6 14.4 11.7
 7ف 1.3 2.8 3.7 4.7 5.7 4.9 4.3 3.5 3.9
 8ف 4.3 6.3 5.2 5.0 5.0 3.9 5.4 5.4 5.1
 9ف 7.1 3.8 2.6 4.0 2.5 4.2 5.1 9.0 4.8
 10ف 1.0 2.3 3.9 5.7 6.0 9.1 8.9 7.7 5.6

 11ف 10.1 11.3 10.4 10.2 10.2 12.7 11.4 11.5 11.0
 12ف 1.3 1.3 0.8 0.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.7
 13ف 1.8 1.8 1.3 0.7 2.7 1.8 1.6 1.3 1.6
 14ف 0.5 0.3 0.8 1.2 2.5 2.6 4.1 9.0 2.6

100.0          

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8صل أزكاج/  عفؿقسات = اظطؾؾة ؼعؿؾقف 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13دارة شرصة اظصػ**  إ= 12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 .= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

 

 

أغشطة ضؾط اظغرصة اظصػقة  سؾك ؾذكؿؾقضت ادلظ ظـلؾةبادقرؼا  ؼأتل بعداألردف  إضؾقؿعـ ادلـقر ظإلػؿؿاـ أف 

% عـ اظقضت. طؿا طاغت غلؾة اظقضت ادلـؼضل بدكف غشاط 11كإدارة شرصة اظصػ اظؿل ادؿققذت سؾك عا ؼؼارب 

 % عـ زعـ ادلشاػدة.  2.6ادؿققذت سؾك  حقث ضاظقؿاألعقدد ظؾطؾؾة  ؼؤدكغف ػل األسؾك بني 
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حتؾقال عػصال ألطـر أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ذققسا حلب اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس  9ك اظشؽؾ  7ؼظفر اجلدكؿ 

 .صل ظؾـاف

 : غلؾة اظزعـ ادلؾذكؿ سؾك أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل ظؾـاف7اجلدكؿ 
 ظؾـاف

 اظدضقؼة االجؿاظل
36-40 

اظدضقؼة 
31-35 

اظدضقؼة 
26-30 

اظدضقؼة 
21-25 

اظدضقؼة 
16-20 

اظدضقؼة 
11-15 

 اظدضقؼة
6-10 

 اظدضقؼة
1-5 

 اظـشاط
 )ف(

 1ف 23.3 19.7 17.1 18.9 15.0 15.1 14.3 14.7 17.3
 2ف 9.5 11.4 9.4 8.9 9.5 11.1 9.5 5.9 9.4

 3ف 19.4 14.5 15.0 10.7 12.9 12.4 10.2 8.4 12.9
 4ف 4.7 6.9 6.3 6.0 4.1 6.7 5.1 5.9 5.7
 5ف 4.7 5.5 7.7 6.8 5.8 7.4 7.5 6.6 6.5

 6ف 7.9 11.7 12.6 14.2 14.3 12.8 15.6 16.8 13.2
 7ف 2.0 3.8 5.2 6.0 6.5 6.0 4.8 4.4 4.8
 8ف 2.4 4.1 3.1 3.9 2.7 3.4 4.4 3.7 3.5
 9ف 5.1 2.8 2.8 2.8 1.7 3.0 4.1 5.1 3.4
 10ف 3.2 2.8 4.2 8.2 8.5 9.7 10.5 11.0 7.3
 11ف 9.5 6.9 6.6 6.4 9.2 5.0 5.8 7.7 7.1
 12ف 6.3 6.9 5.6 4.3 5.1 5.4 4.1 6.6 5.5
 13ف 1.6 1.7 2.1 1.4 1.7 0.7 0.3 0.0 1.2
 14ف 0.4 1.4 2.1 1.4 3.1 1.3 3.7 3.3 2.1

100.0          

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6ب ؼؼرأ أعاـ اظصػ اظطاظ

= عؼارعة اظدرس 13شرصة اظصػ**  إدارة = 12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 دكغف= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤ14

 –أف األغشطة اظؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا )عـؾ ذرح ادلعؾؿ  9كاظشؽؾ  7غلؿطقع أف غرل عـ اجلدكؿ 

ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، ضراءة ادلعؾؿ ظؽؾ اظصػ، عراجعة ادلعؾؿ طؿابة ، األجقبة اجلؿاسقة كاظػردؼةدؤاؿ كجقاب، 

% عـ كضت اظدرس صل ظؾـاف.  61.3دؿققذت سؾك غلؾة دلقضقع اظدرس، ضؾط شرصة اظصػ كإدارة شرصة اظصػ( ضد ا

ظصػ ا باظعرض أعاـأكعفؿقسات، ضقاـ اظطؾؾة  أزكاجل غشطة ادلؿؿققرة حقؿ اظطاظب عـؾ ) اظعؿؾ صأعا األ

 ،غشطةأل% عـ اظقضت. كعـ ضؿـ تؾؽ ا 14.8، ضراءة اظطاظب ظؽؾ اظصػ( صؼد ادؿققذت سؾك غلؾة بأطؿؾف

.  كتقزع ضاظقؿاأل% عـ اظقضت كػل اظـلؾة األسؾك بني 4.8قسات سؾك غلؾة ادؿققذت أغشطة اظعؿؾ صل عفؿ

%(، صل حني  7.3%( كتصققح ادلعؾؿ ألسؿاؿ اظطؾؾة )  13.2)  ظعؿؾ اظػردم بـلؾةبؼقة اظقضت سؾك أغشطة ا

 .%( عـ اظقضت عؼارعة ظؾدرس1.2)  ك اظقضت بدكف غشاط عقدد ظؾطؾؾة%( عـ  2.1اغؼضك ) 
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= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 

= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 
= عؼارعة اظدرس 13= إدارة شرصة اظصػ**  12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9

 = اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

 
 

 
حتؾقال عػصال ألطـر أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ذققسا حلب اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس صل  8 ؼظفر اجلدكؿ

أف األغشطة اظؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا )عـؾ ذرح  10ظشؽؾ كا 8غلؿطقع أف غرل عـ اجلدكؿ ك 32.دقرؼا

ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، ضراءة ادلعؾؿ ظؽؾ اظصػ، عراجعة طؿابة ، األجقبة اجلؿاسقة كاظػردؼةدؤاؿ كجقاب،  ،ادلعؾؿ

رس % عـ كضت اظد 73.3ادلعؾؿ دلقضقع اظدرس، ضؾط شرصة اظصػ كإدارة شرصة اظصػ( ضد ادؿققذت سؾك غلؾة 

باظعرض أعاـ  اظبعفؿقسات، ضقاـ اظط/أزكاجغشطة ادلؿؿققرة حقؿ اظطاظب عـؾ ) اظعؿؾ صل ألصل دقرؼا. أعا ا

اظقضت سؾك باضل كتقزع  % عـ اظقضت. 15.3اظصػ( صؼد ادؿققذت سؾك غلؾة ، ضراءة اظطاظب ظؽؾ بأطؿؾفظصػ ا

. % 11.3كإدارة شرصة اظصػ  % 4.5ة اظطؾؾقح ادلعؾؿ ألسؿاؿ كتصق، % 5.7أغشطة اظعؿؾ اظػردم ظؾطؾؾة بـلؾة  

 %( عـ اظقضت عؼارعة ظؾدرس.1.1)  %( عـ اظقضت بدكف غشاط عقدد ظؾطؾؾة ك 0.1صل حني اغؼضك ) 

كضت ادلؼدار األطؾر عـ  سؾك إف اظـؿائج اظؿل تدؿ سؾك ادؿققاذ األغشطة اظؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا

األربعة األخرل بقاجة إظك تػلقر. كطذظؽ األعر باظـلؾة ظؾقضت  ضاظقؿاألباحلصة اظصػقة  صل دقرؼا عؼارغة 

كاظقضت اظؽـقر إلدارة شرصة اظصػ . ميؽــا اظعقدة إظك كرذة اظعؿؾ  -دؤاؿ ك جقاب –اظؼؾقؾ ألغشطة ذرح ادلعؾؿ 

 اظؿقدؼات إظكاإلذارة  مت صل تؾؽ اظقرذةأغف حقث  بغرض اظؿقؼؼ عـ اظـؿائج، 2013كؿ اظؿل سؼدت صل طاغقف األ

 كاظؿل ،ضؾقؿاإل اظلائدة صلاظطارئة  ظألكضاع غؿقفةف صل دقرؼا صقؿا ؼؿعؾؼ بؿـظقؿ اظطؾؾة اظؿل ؼقاجففا ادلعؾؿق

كرسما ؼؽقف ذظؽ ػق اظلؾب صل أف  كتؼلقؿ اظػؿرات اظدرادقة صل ادلدارس. إظك تؼصقر صؿرة اظدكاـبدكرػا  أدت

مما ؼؿرؾ كضؿا اضؾ ألغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ األخرل.  ،إدارة شرصة اظصػاحلصة صل  ؼؼضقف كضؿا أرقؿ أثـاءادلعؾؿني 

%( خاصة سـد  5.7األخرل )  ضاظقؿإف رؾؾة األكغركا صل دقرؼا ؼؼضقف كضؿا أضؾ صل األغشطة اظػردؼة عؼارغة باأل

غكؾص إظك اظؼقؿ ميؽـ أف  ،%(. كعع اضؿراف تؾؽ ادلالحظات عع زعـ احلصة اظؼصقر صل دقرؼا 16.9عؼارغؿفا بغزة ) 

 األخرل.  ضاظقؿأف اظطؾؾة صل دقرؼا ؼؼضقف كضؿا ضؾقال صل أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ عؼارغة باأل

                                                           
دضقؼة  30صل دقرؼا، مت جدكظة اظدركس دلدة   32  
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 غلؾة اظزعـ ادلؾذكؿ سؾك أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل دقرؼا: 8اجلدكؿ 

 دقرؼا
 اظدضقؼة االجؿاظل

26-30 
 اظدضقؼة

21-25 
 اظدضقؼة

16-20 
 اظدضقؼة

11-15 
 اظدضقؼة

6-10 
 ؼةاظدضق

1-5 
 اظـشاط

 )ف(
 1ف 13.0 13.0 11.8 12.0 10.7 11.2 11.9
 2ف 12.1 11.9 12.2 11.6 10.0 8.6 11.1
 3ف 11.7 12.3 12.2 10.8 11.9 11.2 11.7
 4ف 6.7 7.7 6.3 7.6 7.4 9.4 7.5
 5ف 5.4 6.9 8.3 8.0 8.9 9.4 7.8
 6ف 3.8 5.4 4.3 5.2 6.3 9.0 5.7
 7ف 1.7 2.3 5.1 4.4 4.8 3.9 3.7
 8ف 3.3 4.6 3.9 4.4 3.0 3.9 3.8
 9ف 13.4 7.3 4.7 6.8 5.6 6.0 7.3
 10ف 2.5 3.4 5.9 4.4 7.4 3.4 4.5

 11ف 13.8 13.0 13.0 11.6 11.5 12.4 12.5
 12ف 12.1 12.3 11.0 11.2 10.7 10.7 11.3
 13ف 0.4 0.0 1.2 2.0 1.9 0.9 1.1
 14ف 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1

100.0        

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13دارة شرصة اظصػ**  إ= 12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10عؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس = ادل9
 .= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14
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ة حتؾقال عػصال ألطـر أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ذققسا حلب اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس صل اظضػ 9ؼظفر اجلدكؿ 

 اظغربقة.

 : غلؾة اظزعـ ادلؾذكؿ سؾك أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ صل اظضػة اظغربقة9اجلدكؿ 
 اظضػة اظغربقة

 اظدضقؼة االجؿاظل
36-40 

اظدضقؼة 
31-35 

اظدضقؼة 
26-30 

اظدضقؼة 
21-25 

اظدضقؼة 
16-20 

اظدضقؼة 
11-15 

 اظدضقؼة
6-10 

 اظدضقؼة
1-5 

 اظـشاط
 )ف(

 1ف 42.4 27.6 29.8 27.7 25.7 22.3 20.3 15.3 26.4
 2ف 12.0 14.4 7.9 7.3 8.9 8.5 6.4 5.7 8.9

 3ف 17.1 21.0 21.3 22.0 16.8 17.0 16.3 10.2 17.7
 4ف 2.5 6.1 3.4 4.5 3.9 3.2 1.2 1.1 3.2
 5ف 5.1 6.6 5.1 4.5 6.7 9.0 5.8 4.0 5.8

 6ف 1.9 4.4 9.0 11.3 12.3 12.2 16.3 20.5 11.0
 7ف 1.3 5.5 6.7 4.0 6.1 4.8 4.1 5.7 4.7
 8ف 3.2 6.1 3.9 6.2 4.5 4.3 2.9 4.0 4.4
 9ف 8.9 0.6 2.2 1.1 1.1 2.1 1.2 9.1 3.3
 10ف 0.0 1.1 6.2 5.1 5.6 8.5 13.4 15.9 7.0
 11ف 1.9 2.8 2.8 4.0 2.8 3.7 7.0 4.5 3.7
 12ف 3.2 2.8 1.1 2.3 4.5 2.7 3.5 1.7 2.7
 13ف 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1
 14ف 0.6 1.1 0.6 0.0 1.1 1.1 1.7 2.3 1.1

100.0          

= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة 2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8قف صل أزكاج/  عفؿقسات = اظطؾؾة ؼعؿؾ7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13دارة شرصة اظصػ**  إ= 12= ضؾط شرصة اظصػ* 11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 .= اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

 –ؿل ؼؽقف ظؾؿعؾؿ اظدكر األطؾر صقفا عـؾ ذرح ادلعؾؿ أف األغشطة اظ 11 كاظشؽؾ( 9غلؿطقع أف غرل عـ اجلدكؿ ) 

ادلعؾؿ سؾك اظلؾقرة، ضراءة ادلعؾؿ ظؽؾ اظصػ، عراجعة ادلعؾؿ طؿابة ، األجقبة اجلؿاسقة كاظػردؼةدؤاؿ كجقاب، 

% عـ كضت اظدرس صل اظضػة اظغربقة.  65.9ضؾط كإدارة شرصة اظصػ( ضد ادؿققذت سؾك غلؾة  دلقضقع اظدرس،

ظصػ باظعرض أعاـ ا اظبأك عفؿقسات، ضقاـ اظط أزكاجة ادلؿؿققرة حقؿ اظطاظب عـؾ ) اظعؿؾ صل أعا األغشط

% عـ اظقضت. كتقزع بؼقة اظقضت سؾك أغشطة 14.9، ضراءة اظطاظب ظؽؾ اظصػ( صؼد ادؿققذت سؾك غلؾة بأطؿؾف

%( عـ  1.1حني اغؼضك ) %(. صل  7.0%( كتصققح ادلعؾؿ ألسؿاؿ اظطؾؾة ) 11.0اظعؿؾ اظػردم ظؾطؾؾة بـلؾة ) 

%( عـ اظقضت عؼارعة  ظؾدرس. عـ ادلـقر ظإلػؿؿاـ أف ادلعؾؿني صل 0.1اظقضت بدكف غشاط عقدد ظؾطؾؾة ؼؤدكغف ك) 

 –ععؾؿل شزة صل ادؿكداعفؿ ظقضت احلصة اظصػقة صل األغشطة اظؿل ؼؼقدػا ادلعؾؿ عـؾا كجاؤاظضػة اظغربقة 

%. طؿا جاء  17.7بـلؾة  ادلعؾؿ سؾك  اظلؾقرةطؿابة بقـؿا جاءت  ،% 26.4دؤاؿ كجقاب بـلؾة اظدرس، ذرح 

%  4.7اظضػة اظغربقة صل ادلرتؾة اظـاغقة بعد ععؾؿل ظؾـاف صل ادؿكداعفؿ ظؾعؿؾ صل عفؿقسات بـلؾة  قععؾؿ

 عؼارغة عع ععؾؿل شزة ك األردف ك دقرؼا.
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= 5= ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4= ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 3ظػردؼة = األجقبة اجلؿاسقة/ ا2= ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب 1اظـشاط )ف(: 
= اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ بأطؿؾف 8= اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/  عفؿقسات 7= اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق 6اظطاظب ؼؼرأ أعاـ اظصػ 

= عؼارعة اظدرس 13= إدارة شرصة اظصػ**  12 = ضؾط شرصة اظصػ*11= ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة 10= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس 9
 = اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف14

iii 

ؿقزؼع أغشطة اظؿعؾقؿ ب صقؿا ؼؿعؾؼ اخلؿلة ضاظقؿاألعدل اظؿؾاؼـ بني  ظؾـظر صلمت حتؾقؾ بقاغات اظؿلؾلؾ اظزعـل 

كإدارة شرصة اظصػ ضؾط بادؿــاء عا ؼؿعؾؼ بأغشطة  إحصائقة دالظةركضات ذات كاظؿعؾؿ. كظؿ تظفر اظـؿائج ص

 دؤاؿ كجقاب صل دقرؼا.  -باإلضاصة ألغشطة ذرح ادلعؾؿ ،شرصة اظصػ

إظك األغشطة  تصـقػمت  كضداخلؿلة.  ضاظقؿاأل صلاظؿلؾلؾ اظزعـل ظؿقؾقؾ  اظـؿائج اظعاعة 10كؼؾكص اجلدكؿ 

اظعؿؾ اظػردم" )أم "كأغشطة  "،عقجفة عـ اظطاظب" ك أغشطة "عـ ادلعؾؿعقجفة " أغشطة: صؽات طؿا ؼؾل

عـؾ تلفقؾ  "أغشطة أخرل"ك  ،(اظلؾقرة عـ اظؽؿاب أك عـسؾك حؾ مترؼـ ععني  سـدعا ؼعؿؾ اظطؾؾة سمػردػؿ

 .كػل أغشطة ال سالضة ظفا بادلـفاج كباظؿاظل صفل شقر عرتؾطة بأغشطة تربقؼة  ،ادلاؿاحلضقر كاظغقاب كجؿع 

. كػذق اظـؿقفة تؿقاصؼ عع اخلؿلة ضاظقؿزفر تقزؼع األغشطة ادلقجفة عـ ادلعؾؿ بشؽؾ عؿلاكو تؼرؼؾا بني األ

عـ  طؾو  غؿائج حتؾقؾإال أف  ، طؿا ػق احلاؿ أؼضا باظـلؾة ظؿقزؼع األغشطة ادلقجفة عـ اظطاظب.اظؿؽراربقاغات حتؾقؾ 

طؾر صل أغشطة احملاضرة أل شزة كاظضػة اظغربقة ؼؼضقف كضؿا اظؿلؾلؾ اظزعـل أزفرت أف ععؾؿبقاغات اظؿؽرار    ك

اظـالثة األخرل  ضاظقؿاألأدؽؾة كأجقبة. طؿا أزفرت ادؿكداعفؿ ظقضت أضؾ عـ  -ظؾصػ بأطؿؾف عـ خالؿ اظشرح 

كضؿا أرقؿ عـ عـ زعـ احلصة  شزة ؼؼضقف ك ظقحظ أؼضا أف ععؾؿلصقؿا ؼؿعؾؼ بأغشطة ضؾط شرصة اظصػ. 

 طؾ سمػردق، كاألغشطة اظؿل ؼؼقـ بفا  اظطؾؾةشطة اظؿل ؼعؿؾ بفا شقرػؿ صل األغ

ظؽـفؿ ؼؼضقف كضؿا أضؾ عـ شقرػؿ صل أغشطة اظعؿؾ صل عفؿقسات. أعا  –ادلعؾؿ بؿصققح أسؿاؿ اظطؾؾة 

 دقرؼا صقؼضقف كضؿا طؾقرا صل أغشطة إدارة شرضة اظصػ طؿا غاضشـا دابؼا. قععؾؿ
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 دلقجفة عـ ادلعؾؿ كاألغشطة ادلقجفة عـ اظطاظبألغشطة اا( : عؾكص 10اجلدكؿ رضؿ )
اظضػة 
 اظغربقة

 دقرؼا
 

 األردف ظؾـاف
 

 أغشطة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ شزة

 األغشطة ادلقجفة عـ ادلعؾؿ       
 =  ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب1اظـشاط   26.0 20.0 17.3 11.9 26.4

 ؼة= األجقبة اجلؿاسقة/ اظػرد 2اظـشاط  5.8 7.0 9.4 11.1 8.9

 لؾقرة اظ= ادلعؾؿ ؼعؿؾ سؾك  3اظـشاط  19.8 15.4 12.9 11.7 17.7

 = ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 4اظـشاط  4.7 4.5 5.7 7.5 3.2

= ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع  9اظـشاط  2.6 4.8 3.4 7.3 3.3
 اظدرس

 = ضؾط شرصة اظصػ 11اظـشاط  1.4 11.0 7.1 12.5 3.7
 ظب  األغشطة ادلقجفة عـ اظطا     
 ؼؼرأ ظؾصػ اظطاظب=  5اظـشاط  5.9 6.1 6.5 7.8 5.8

  بأطؿؾف
  /أزكاجؼعؿؾقف صل  اظطؾؾة=  7اظـشاط  1.8 3.9 4.8 3.7 4.7

 عفؿقسات
باظعرض أعاـ ؼؼقـ  اظطاظب =8اظـشاط  3.2 5.1 3.5 3.8 4.4

 ظصػ بأطؿؾفا
 اظدرادةسؿؾ صردم صل عؼعد      

 ؼعؿؾقف طؾ سمػردق اظطؾؾة=  6 اظـشاط 16.9 11.7 13.2 5.7 11.0
ؾ ؼصقح سؿ= ادلعؾؿ  10اظـشاط  11.4 5.6 7.3 4.5 7.0

 اظطؾؾة
 أغشطة أخرل      
 شرصة اظصػ   = إدارة 12اظـشاط  0.5 0.7 5.5 11.3 2.7
 = عؼارعة اظدرس 13اظـشاط  0.1 1.6 1.2 1.1 0.1
ظقس ظدؼفؿ  اظطؾؾة=  14اظـشاط  0.8 2.6 2.1 0.1 1.1

 ؼؤدكغف كاجب

  

i 

اخلؿلة ظؾؼقاـ  ضاظقؿاألدردا عـ اظؾغة اظعربقة كاظعؾقـ كاظرؼاضقات كاظؾغة اإلجنؾقزؼة عـ  سشرؼـمت اخؿقار  

ظؾغقم اظؿل ضاـ بفا ادلعؾؿقف اخلطاب ا غؼالت ضد غظرت سؿؾقة اظؿقؾقؾ اظرضؿل صلبؿقؾقؾ اظؿػاسؾ اظؾػظل. ك

طؿا مت اخؿقار عؼؿطػات عـ اظدركس ظؿققؼؾفا إظك غصقص  عدل تؽرارػا كرقظفا.ا ككاظطؾؾة عـ حقث أمنارف

عؽؿقبة ظؽل تؽقف سؿؾقة اظؿقؾقؾ غقسقة ضدر اإلعؽاف كظؿقضقح أمناط غؼالت اخلطاب اظؾغقم اظؿل ضاـ بفا 

 ادلعؾؿقف كاظطؾؾة صل تؾؽ اظدركس.

رم جت إف اظدركس سادة عادضقؼة.   34اخلؿلة  ضاظقؿألااحلصة صل ادلدارس اظعشرؼـ اخملؿارة عـ  عدة عؿقدط ظؼد بؾغ

دؤاؿ  –غشطة ذرح ادلعؾؿ سؾك أعـفا  األكظكترطز ادلرحؾة  عراحؾ، ثالث أجزاء أك كصؼ ػقؽؾقة تؼؾقدؼة تؿؽقف عـ

متارؼـ  سؾك عؼاسدػؿ حلؾ اظطؾؾة ؼعؿؾحقث  ،أغشطة اظعؿؾ اظػردم ظؾطؾؾة تؾقفا ادلرحؾة اظـاغقة كػل كجقاب،



 األكغركا االبؿدائقة  مماردات اظغرصة اظصػقة صل عدارس 

30 

 

أغشطة ادلراجعة  فل صؿرة ضصقرة عـؼؼقـ ادلعؾؿ بؿصققح أسؿاظفؿ. أعا ادلرحؾة اظـاظـة ص بقـؿا ؾقرةاظلعـ 

بصقرة جؿاسقة عع كؼلؿعرضفا جابات اظطؾؾة حقؿ اظـشاط اظذم أمتقق صل ادلرحؾة اظـاغقة إحقث مير ادلعؾؿ سؾك 

صؼد . راحؾ اظـالث إال دؿة دركس صؼطظؿ تؿؾع غظاـ ادل ،ظؽـف عـ بني اظدركس اظؿل مت تلفقؾفاطؿؾف. أاظصػ ب

كبادؿعراض  33باظرشؿ عـ  أػؿقؿفا صل تـؾقت اظؿعؾؿ . اظـؼاش اجلؿاسلعرحؾة  اصؿؼدتظقحظ أف أشؾب اظدركس 

ظؿقاصؾ عع اظؿل تيشغؾ صل ااظقضت  صؿرة عؿقدطاظؾػظل أف  أزفر حتؾقؾ اظؿػاسؾ اظدركس اظعشرؼـ اخملؿارة،

كؼلؿكدـ اظلؾقرة  ،دؤاؿ كجقاب –أغشطة اظشرح  ادلعؾؿ خالظفاكدـ ؼلؿ ،دضقؼة19 ؼؾؾغاظصػ بأطؿؾف 

أطـر عـ غصػ سؾك طاغت تلؿققذأغشطة ذرح ادلعؾؿ ؼعـل أف  صل اظعؿؾ. ػذا سؾك االغكراطاظطؾؾة  ؿشفقعظ

دضقؼة  19كعـ أصؾ اظػ كضت احلصة، مما ؼدسؿ اظـؿائج اظؿل تقصؾ إظقفا حتؾقؾ بقاغات اظؿؽرار كاظؿلؾلؾ اظزعـل. 

األدؽؾة  كادؿققذت% عـ اظقضت، 47اظؿل مت ضضاؤػا صل اظؿػاسؾ عع اظصػ بأطؿؾف، ادؿققذ ذرح ادلعؾؿ سؾك 

اظؽؿاب ادلدردل،  -ألغشطة اظؼراءة عـ اظلؾقرة  عكصصا طافصؼد بؼقة اظقضت  . أعا% عـ اظقضت27كاألجقبة سؾك 

 ػؿرات اظصؿت كادلؼارعة.كظ ،ظصػ بأطؿؾفعـؾ اظعرض أعاـ  األغشطة اظؿل ؼؼقـ بفا اظطاظب ظك

ii 

أداس أدؽؾة اظطؾؾة سؾك  اظؿقؾقؾ اظرضؿل احؿلاب جؿقع األدؽؾة اظؿل ؼطؾب صقفا ادلعؾؿ ععؾقعات عـ مت صل

 أبرز عا ظقحظ عـعـ طاف  ،ألدؽؾة اظؿل ؼلؿكدعفا ادلعؾؿ الدؿـؾاط  إجابة عـ اظطؾؾةإظك ا. كباإلضاصة عؿؿابعة

ادلرتػعة صل كدط اجلؿؾة كاظؿل عـؾت عا ظـؾرة اظصقت ل تؿعؾؼ باألدؽؾة ادؿكداـ ادلعؾؿ اظـؼالت اظؾػظقة اظؿ

جابة إبعد  أك بعدق أك اظشرحثـاء أقؿ سؾك ععؾقعات عـ اظطؾؾة عـ أجؾ احلص ، كذظؽدؿقـاق  "ادؿـؾاط ادلعؾؿ"أ

أك طؾؿة عا. كطاغت تؾؽ  ؾارةدةو ظؿعؾقرو ععني أك تؿؿة ظعساإذؽؾ  ؼؿكذ. كطاف االدؿـؾاط سادة أحد اظطؾؾةعـ 

ـ صردؼة. أجابة جؿاسقة إ ؼرؼد صقؿا إذا طاف ادلعؾؿ غؾرة اظصقتاإلسادة عقجفة. كشاظؾا عا طاف ؼدرؾ اظطؾؾة عـ خالؿ 

اظلؤاؿ اظؼصقر  صقغةحقاغا أ". طؿا ادؿكدـ ادلعؾؿ  عقٌجفمت تصـقػ تؾؽ األمناط اظؾغقؼة سؾك أغفا "ادؿـؾاط 

 أشؾب األحقاف ظؽـ ػذا اظلؤاؿ ظؿ ؼؽـ عـؾ دؤاؿ "ػؾ صفؿؿؿ؟"  طد عـ صفؿ اظطؾؾةصل غفاؼة جؿؾة عا ظؾؿأ

. بأغفؿ ضد صفؿقاذؽؾقة عـ اظطؾؾة  ميـؾ تأطدا حؼقؼقا عـ جاغب ادلعؾؿ، بؾ ؼيطرح طلؤاؿ تؼؾقدم كتؿؾعف إجابة

 تؾؽ  األمناط اظؾغقؼة دؿقت "تأطد ادلعؾؿ". 

ادلشارطة  اتدؿراتقفقإ ؼكدـ كؼؤدم كزقػةطاف  "تأطد ادلعؾؿ"ك "ادلقٌجفدؿـؾاط اال" :كػؽذا صإف طال عـ

. سؾك دؤاؿ ؼيطرح سؾقفؿ إجابة عـ اظطؾؾة ادؿدراجبدال عـ  ، كذظؽسؾك اغكراط اظطؾؾة صل اظدرس ؾؿقاصظةظ

ـ عفرد ادلشارطة ػل كحدػا اظؿل مت تلؿقؿفا عا ػق أطـر عتلؿفدؼ االدؿـؾاط اظؿل طاغت  ظذظؽ صإف أصعاؿ

) كسرٌصت  أك عغؾؼة ؿا إذا طاغت تؾؽ األدؽؾة عػؿقحةصق اظؾػظل عؾؿ". كضد دفؾ غظاـ حتؾقؾ اظؿػاسؾادل "أدؽؾة

صعؾ ادلعؾؿ ظإلجابة، صؿؿ تصـقػ اظلؤاؿ عػؿقحا إذا ضؾؾ ادلعؾؿ أطـر عـ إجابة  األدؽؾة ادلػؿقحة بـاء سؾك ردٌ 

ددة(. طؿا دفؾ اظـظاـ أؼضا ععؾقعات عق أك جابة كاحدةإفل األدؽؾة اظؿل تؿطؾب صاألدؽؾة ادلغؾؼة أعا  .كاحدة

ال  ععنياظطؾؾة ظعؿؾو  بؿقجقف عـ خالؿ طالعفادلعؾؿ  صل احلاالت اظؿل طاف ؼؼقـ صقفاادلعؾؿ"  اتتقجقفمنط "

دؽؾة اظطؾؾة كردكد ادلعؾؿني سؾقفا. صل عفؿؾ اظدرادة مت ترعقز  أؼؿطؾب عـ ضؾؾفؿ ردا ظػظقا. كػـا مت تلفقؾ 

بادؿكداـ األمناط ادلذطقرة  كذظؽ ،ضؿـ اظدركس اظعشرؼـدؤاال  1357تؿؽقف عـ  دؽؾةاأل ـعؿؿابعة ع دؾلؾة

  حتؾقال عػصال ظـؼالت االدؿفالؿ كعؿقدطاتفا. 12كاظشؽؾ  11أسالق. كؼقضح اجلدكؿ 

                                                           
33   Borich, G.D. (2014). Effective Teaching Methods: Research-based Practice, eighth ed. Pearson, London. 

 



 األكغركا االبؿدائقة  مماردات اظغرصة اظصػقة صل عدارس 

34 

 

  فاكعؿقدطات فاكغلؾ غؼالت االدؿفالؿ : عفؿقع11اجلدكؿ 

 اظـقع اجملؿقع اظـلؾة (n=20)ادلؿقدط 
 سطاء ادلعؾقعاتإ 328 24.17 16.4
 أدؽؾة ادلعؾؿ 530 39.06 26.5
 عقٌجفادؿـؾاط  308 22.69 15.4
 تأطد ادلعؾؿ 148 10.90 7.4

 ادلعؾؿ تقجقف  33 2.43 1.65
 أدؽؾة اظطؾؾة 10 0.73 0.50
 اجملؿقع  1357 1357 

 

مناط ذرح أ ، تؾقفاتؽرارا الدؿفالؿغؼالت اأف أدؽؾة ادلعؾؿ طاغت أطـر  12كاظشؽؾ  11تقضح اظؾقاغات صل  اجلدكؿ 

دؽؾة أ% عـ 94، ادؿققذت غلؾة األدؽؾة ادلغؾؼة سؾك . كبؿقؾقؾ أسؿؼ ألدؽؾة ادلعؾؿادلقٌجفادلعؾؿ كاالدؿـؾاط 

ادلعؾقعات. أعا األدؽؾة احملػزة ظؾؿػؽقر كاظؿل تؿطؾب أطـر عـ إجابة صؼد  ادؿذطارادلعؾؿ كاظؿل طاغت ترطز سؾك 

صؼد طاف ضؾقال عؼارغة باألمناط األخرل. كػذا ؼدؿ سؾك أف منط األسؿاؿ  "ادلعؾؿ اتتقجقف"ط طاغت غادرة. أعا من

عا أدؽؾة اظطؾؾة صؼد طاغت أمما ضؾؾ احلاجة ظؿؽرار اظؿذطقر بفا.  ،ادلطؾقبة عـ اظطؾؾة طاف كاضقا صل أذػاغفؿ

فؾت إال أدؽؾةظؿ ؼؿؿ رصد أم ضؾقؾة جدا حقث  % عـ 1بـلؾة  أم ،رالب صؼط 10عـ ضؾؾ  صل اظدركس اظؿل دي

 .غؼالت االدؿفالؿعفؿقع 

 

iii 

 ،عـ ضؾؾ اظطاظب سرضجابة جؿاسقة، إ، جابة صردؼةإ :طؿا ؼؾلغؼالت ادؿفابة اظطؾؾة ألدؽؾة ادلعؾؿ  ترعقزمت 

أعاـ اظصػ  اإلظؼاءعـ اظطؾؾة صقفا طؾب ؼي صل احلاالت اظؿل طاف اظطاظب  سرضؼؿؿ ترعقز كجقاب عـ ادلعؾؿ. كطاف 

 983 عا عفؿقسف تلفقؾ سؾك ػذا األداس . كمتظؿقضقح إجابة ظلؤاؿ اظؼقاـ بقؾ علأظة عا سؾك اظلؾقرةأك 

 حتؾقال عػصال ظفا. 13كاظشؽؾ  12 اجلدكؿ كؼؼدـ االدؿفابة.غؼالت غؼؾة عـ 

 
 
 
 
 

 فاكعؿقدطات فاكغلؾ غؼالت االدؿفابة : عفؿقع12اجلدكؿ 
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 اظـقع ؿقعاجمل اظـلؾة (n=20)ادلؿقدط 
 صردؼة 380 38.66 19.00
 جؿاسقة 530 53.92 26.50
 عـ ضؾؾ اظطاظب سرض 38 3.86 1.90
 جقاب عـ ادلعؾؿ 35 3.56 1.75
 اجملؿقع 983  

 

% عـ عفؿقع 54ادلعؾؿ كذؽؾت غلؾة ادؿفابة اظطؾؾة ظلؤاؿ عـ اإلجابات اجلؿاسقة األطـر ذققسا صل طاغت 

 %. 39ت اإلجابات اظػردؼة غلؾة ، بقـؿا ذؽؾاالدؿفابة غؼالت 

 

 

iv 

بعد ادؿفابة اظطاظب/اظطؾؾة ظلؤاؿ عـ ادلعؾؿ، ؼؾدم ادلعؾؿ سادة ردكد صعؾ طالعقة إزاء تؾؽ االدؿفابة تلؿك 

مت ا كصقؿا إذ، أـ ال جابةإػـاؾ  تإذا طاغصقؿا عـ أجؾ بقاف:  "غؼالت ادلؿابعة". كضد مت ترعقز تؾؽ اظـؼالت ظقؿؿ رصدػا

، أـ الاإلجابة  مت اظــاء سؾكإذا كصقؿا ؼرصضفا(،  أكؼؼؾؾ اإلجابة  أم كجقد عا ؼدؿ سؾك أف ادلعؾؿ) أـ الاإلجابة  تأطقد

راظب  بؿققؼؾ اظلؤاؿ إظكادلعؾؿ  ضاـإذا كصقؿا ، أـ ال ؿعؾقؼ سؾك اإلجابةاظ متإذا كصقؿا ، أـ ال إلجابةا دؾر متإذا كصقؿا 

سؾك . كادلؿابعةبلؤاؿ  جدؼدا، أم عا ؼيعرؼ دؤاال ظقلؿكرج عـفااإلجابة باظؾـاء سؾك ادلعؾؿ  ضاـإذا صقؿا ، كأـ الآخر 

ؼؾني ك ،حتؾقال عػصال ظفا 13ادلؿابعة. ؼقضح اجلدكؿ غؼؾة عـ غؼالت  1170تلفقؾ صل اجملؿؾ مت ػذا األداس 

 طؾ غقع عـفا.   عؿقدط 14اظشؽؾ 
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 اظـقع اجملؿقع اظـلؾة ادلؿقدط

 تقجد ال  573 48.97 28.65
 تقطقد  288 24.62 14.40
 ثـاء 168 14.36 8.40
 دؾر 30 2.56 1.50
 تعؾقؼ 23 1.97 1.15
 تقجقف اظلؤاؿ ظطاظب آخر 70 5.98 3.5

 ةؿابععدؤاؿ   18 1.54 1.14

 اجملؿقع 1170  

صؼد  ،عؿابعة اإلجابة ادلؼدعة عـ اظطاظبدة أسالق أف اظظاػرة اظشائعة ػل أغف ظؿ ؼؽـ ؼؿؿ ؼؿضح عـ اظـؿائج اظقار

عقاكالت اظؿل مت حتؾقؾفا. كزفر ذظؽ بقجف خاص سـدعا طاغت  ادلؿؿابعة األدؽؾة ظقحظ ذظؽ صل أطـر عـ غصػ

طاف ادلعؾؿ ؼؤطد  ،احلاالتتؾؽ جابة جؿاسقة عـ اظطؾؾة.  صل إسؾك  تلعك ظؾقصقؿ االدؿـؾاط ادلقٌجف عـ ادلعؾؿ

باظؿصػقؼ(. أعا تعؾقؼات ادلعؾؿ سؾك اإلجابات  اظؼقاـ اإلجابة أك ؼــل سؾقفا ) شاظؾا عـ خالؿ اظطؾب عـ اجلؿقع

. كطاف عـ اظـادر أؼضا أف ؼؼقـ ادلعؾؿ بلؾر إجابات اظؾـاء سؾقفا صؽاغت غادرة أككاظؿل تؿطؾب إسادة صقاشؿفا 

 (. إجابؿف كؼطؾب عـف اظؿقدع صل ذرح ؾؿ حقارق عع اظطاظب اجملقبادلع ؼقاصؾأم أف )  اظطؾؾة

 

 

كؼعؿؾر ػذا اظـص شزة.  إضؾقؿصل عؾقـ ظؾصػ اظـاغل صل اظعـ درس جلزء  سؾك اظـص ادلؽؿقب 14اجلدكؿ  ؼقؿقم

ظؿل مت حتؾقؾفا. طاف سدد اظطؾؾة صل صل أشؾب اظدركس اظعشرؼـ ا ظقحظت اظؿلاظؾػظل  ألمناط اظؿػاسؾ سقـة ممـؾة

ل راظؾا. ك 37اظصػ  تؾرؼدق. كظؿقضقح أك حاالت ادلاء اظـالث سـد تلكقـف ؼـاضشاظدرس حقؿ ضراءة غص ضصقر ضد بـي

برؼؼ. ضدـ ادلعؾؿ إك ،كطقس عاء عفؿد ،زجاجة عاء تؿؽقف عـكدائؾ بصرؼة أحضر ادلعؾؿ  ،حاالت ادلاء اخملؿؾػة

تضؿـت ك ،تكؾؾف أدؽؾة كأجقبة ؿعؾؿعـ ذرح علؿػقض ظؾ األكظكادلرحؾة  تؽقغت. اظدرس سؾك ثالث عراحؾ

 اظـاغقة ضراءة غص عـ طؿاب اظعؾقـ. أعا صل ادلرحؾة األخقرة صؼدـ ادلعؾؿ غصائح حقؿ احملاصظة سؾك ادلاء.   

غؼالت االدؿفابة ك غؼالت االدؿفالؿ ذؽٌؾتميـؾ اظـص ادلؼؿطػ اظؿاظل اجلزء األكؿ عـ اظدرس ادلذطقر أسالق: 

بدكرػا سؾك ذؽؾ أصعاؿ ؼؼقـ  ذات األجزاء اظـالثة، اظؿل تؾؾقرتاظؿقاصؾ اظؿعؾقؿل جقػر سؿؾقة ادلؿابعة كغؼالت 
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اظب ظإلجابة، اظؿشفقع، : اظؼؾقؿ، اظؿأطد ،اظؿعؾقؼ، اظؿقجقف، اظؿؼققؿ، اظلؤاؿ، اخؿقار اظطبػ ادلعؾؿ عـ خالظفا 

ؼطؾب صقف ادلعؾؿ تؽرار دؤاال  تؾلإسادة االدؿفالؿ اظؿل غؼالت ػظقة. إف سطاء بداؼة ظؾـؼؾة اظؾإكجابة، اإل

إسادة  غؼالتادلعؾؿ لؿكدـ ؼ. كشاظؾا عا اظؿقاصؾ اظؿعؾقؿل سؿؾقة اظؿل تدخؾ صل صؾبعـ األعقر ػل ععؾقعات 

 . ععقـةسؾارة  ؼؽؿؾقفأك  ؼؽرركف اظطؾؾة ؼفعؾ ظؽل االدؿـؾاط ادلقجفك االدؿفالؿ

 طػ عـ درس سؾقـ ظؾصػ اظـاغل: عؼؿ 14اجلدكؿ 

اظػعؾ 
 اظؾػظل

غقع اظـؼؾة 
 اظؾػظقة

 تلؾلؾ  

بداؼة 
اظـؼؾة 

 اظؾػظقة

ؼأخذ ادلاء سدة أذؽاؿ. ) ؼقضح ادلعؾؿ ذظؽ عـ  ادؿفالؿ
 خالؿ زجاجة عاء( غقـ غشرب ادلاء اظلائؾ. 

 1 ادلعؾؿ

ادؿـؾاط 
 عقٌجف

إسادة 
 االدؿفالؿ

 2 ادلعؾؿ غقـ غشرب أم غقع عـ  ادلاء؟ 

 3 إجابة جؿاسقة اظلائؾ ادؿفابة إجابة

 بداؼة
 

 ادؿـؾاط 

 ػذا عاء دائؾ. ػذق اذف ػل احلاظة األكظك ظؾؿاء ادؿفالؿ
 طقػ غلؿكدـ ػذا ادلاء؟

 طقػ غلؿكدـ ػذا ادلاء اظلائؾ؟  
 صل أم األذقاء غلؿكدـ ادلاء اظلائؾ؟

 4 ادلعؾؿ

 5 إجابة جؿاسقة إاجابة شقر كاضقة ادؿفابة إجابة

 ؼةبدا
 ادؿـؾاط 

اخؿقار 
 راظب

 دلاذا غلؿكدـ ادلاء اظلائؾ؟  ادؿفالؿ
 صقؿا غلؿكدعف؟ 

 أغت تؽؾؿ. 

 6 ادلعؾؿ

 7 اظطاظب ظؾشرب ادؿفابة إجابة 

 8 ادلعؾؿ ظؾشرب عؿابعة  ضؾقؿ

 9 اظطاظب ظؾغلقؾ ادؿفابة إجابة 

 10 ادلعؾؿ اظغلقؾ عؿابعة ضؾقؿ

 11 اظطاظب ظؾقضقء ادؿفابة إجابة

 12 ادلعؾؿ اظقضقء ؿابعةع ضؾقؿ

 13 اظطاظب ظألذفار ادؿفابة إجابة

 الفعل

 اللفظي

 النقلة نوع

 اللفظية

 تسلسل  

 14 ادلعؾؿ ظرم األذفار عؿابعة ضؾقؿ
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أسالق( عٌؿؾعا خالظفا أدؾقب اظلؤاؿ  1) رضؿ  اظلابؼ طقػ ؼؼقـ ادلعؾؿ بادؿكداـ عرحؾة اظشرحؼظفر اظـص 

 ادلعؾؿ اسالق(. طؿا ادؿكدـ 17أدؽؾؿف ) رضؿ سـ ؼفقب طاف أحقاغا أف ادلعؾؿ ظالػؿؿاـ . كعـ ادلـقر كاجلقاب

صل عـؿصػ اجلؿؾة عـ أجؾ  ارتػاع صل غؾرة اظصقتصل ععظؿ األحقاف ب طاف عصققبااظذم  قجفـؾاط ادلاالدؿ

) رضؿ اظطؾؾة  ادؿفابة عـ أحدبعد  ، أكثـاء اظشرح أك صل غفاؼؿفأفابة جؿاسقة عـ اظطؾؾة إعا ادؿحلصقؿ سؾك ا

 كتردؼداظعؾارات  إظك إطؿاؿ ةاظطؾؾب ؼؤدماظذم  ،إف ػذا اظـؿط عـ ادؿراتقفقة "ادلشارطة"أسالق(.  27كرضؿ  2

 15 اظطاظب ظالدؿقؿاـ ادؿفابة إجابة

 اظؿؼققؿ
 تعؾقؼ

 غعؿ. االدؿقؿاـ  عؿابعة
 ؼلؿكدـ ادلاء اظلائؾ ظؾشرب عـ ضؾؾ اظؾشر

 طققر ك اظـؾاتات.طؿا تشربف اظ
 ك طذظؽ غغلؾ بف األرؾاؽ ك أذقاء أخرل. 

 16 ادلعؾؿ

 بداؼة
 ادؿـؾاط

 تؾؾقغ

احلاظة اظـاغقة ظؾؿاء ػل احلاظة اظصؾؾة طؿا صل  ادؿفالؿ
 اجلؾقد ك اظـؾج

 صل أم حاظة طاف ػذا ادلاء دابؼا؟

 17 ادلعؾؿ

 بداؼة
 ادؿـؾاط

 اآلف دلاذا غلؿكدـ اجلؾقد؟ ادؿفالؿ
 ر غلؿكدـ اجلؾقد؟صل أم األعق

 18 ادلعؾؿ

 19 اظطاظب غضعف صل اظعصقر ادؿفابة إجابة

 20 ادلعؾؿ غعؿ. غضعف صل اظعصقر عؿابعة ضؾقؿ

 /ادؿـؾاط
اخؿقار 
 راظب

 21 ادلعؾؿ دسقغل أخؿر راظؾا آخر ادؿفالؿ

 22 اظطاظب غضع ...اظـؾج ادؿفابة إجابة

 23 ادلعؾؿ اممؿ.... عؿابعة ضؾقؿ

 /ادؿـؾاط
ر اخؿقا
 راظب

 24 ادلعؾؿ غعؿ ادؿفالؿ

 25 اظطاظب سـدعا تؽقف احلرارة عرتػعة ادؿفابة إجابة

 26 ادلعؾؿ غعؿ جقد.  عؿابعة اظؿؼققؿ

ادؿـؾاط 
عـ أجؾ 
عؿابعة 

 اظؽالـ

إسادة 
 ادؿفالؿ

غلؿكدعف سـدعا ؼؽقف ػـاؾ عرؼض ؼشؽق 
 عـ ارتػاع  .....

 27 ادلعؾؿ

 28 إجابة جؿاسقة احلرارة ادؿفابة إجابة

 ؿاظؿؼقق
 
 

 29 ادلعؾؿ ارتػاع احلرارة عؿابعة
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أؼضا عالحظة ظالػؿؿاـ . كعـ ادلـقر ، طاف ػق اظـؿط ادلؿؾع رقاؿ اظدرسطقد اجلؿاسل سؾك اظػفؿأاظؽؾؿات كاظؿ

أسالق( كإتاحة  18كرضؿ  4ادؿكداـ ادلعؾؿ ظلؤاظني عـ غقع األدؽؾة ادلػؿقحة صل تؾؽ ادلرحؾة عـ اظدرس ) رضؿ 

حقث  ،أدؽؾةأربعة  ظؿ ؼؿفاكزسدد األدؽؾة ادلػؿقحة صل اظدرس بشؽؾ ساـ  ظؽـٌ ة. اظػرصة ألطـر عـ راظب ظإلجاب

تؿطؾب إجابة كاحدة صؼط. كػذا عا  عغؾؼةاظؿل ادؿكدعفا ادلعؾؿ صل بؼقة اظدرس طاغت أدؽؾة دؽؾة أف األ

كداـ ادؿعـ اظطؾؾة  ادلعؾؿ ؼطؾبحقث اظـص اظؿاظل ادلؼؿطػ عـ ادلرحؾة اظـاغقة عـ اظدرس  ؼعؽلف أؼضا

 .   (15) جدكؿ  اظؽؿاب ادلدردل

 ادلرحؾة اظـاغقة عـ اظدرس   –: عؼؿطػ عـ درس سؾقـ ظؾصػ اظـاغل  15اجلدكؿ    

اظػعؾ 
 اظؾػظل

غقع اظـؼؾة 
 اظؾػظقة

 تلؾلؾ  

 سالعة اظؾداؼة
 تقجقف

 104اآلف اصؿققا طؿؾؽؿ صػقة  ادؿفالؿ
 104غعؿ صػقة 

 1 ادلعؾؿ

 بداؼة
 ادؿـؾاط

 ركف صل اظصقرة؟عاذا ت ادؿفالؿ
 عاذا تركف؟

 2 ادلعؾؿ

 3 اظطاظب ػـاؾ رػؾ عع أعف دؿفابةا إجابة

 بداؼة
  ادؿـؾاط

 

 ؼؼقؿ اظطػؾ ألعف" أغا ال أحب ادلطر" ادؿفالؿ
 أخؾر اظطػؾ أعف أغف ال ؼقب ادلطر

 دلاذا؟ 

 4 ادلعؾؿ

ؼؼقؿ اظطػؾ أف اظلؾب ألف ادلطر ميـعف عـ  ادؿفالؿ تؾؾقغ
 اظؾعب خارجان 

 5 ؿادلعؾ

 6 ادلعؾؿ اآلف ػؾ حتب  ادلطر؟ ادؿفالؿ  ادؿـؾاط

 7 إجابة جؿاسقة غعؿ دؿفابةا  إجابة

 8 ادلعؾؿ غعؿ عؿابعة ضؾقؿ

 9 ادلعؾؿ دلاذا؟ ادؿفالؿ  ادؿـؾاط

 10 اظطاظب ألف ادلاء غعؿة عـ اهلل دؿفابةا إجابة

 ادؿـؾاط
 دلؿابعة 

    ؽالـاظ

إسادة 
 ادؿفالؿ

 11 ادلعؾؿ ...؟ غعؿ ادلاء غعؿة عـ ..

اظػعؾ 
 اظؾػظل

غقع اظـؼؾة 
 اظؾػظقة

 تلؾلؾ  

 12 إجابة جؿاسقة اهلل دؿفابةا إجابة

 13 ادلعؾؿ غعؿ غعؿة عـ اهلل. عؿابعة تؼققؿ
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 بداؼة
 ادؿـؾاط

أحقاغا ؼلؼط ادلطر صل اظشؿاء كتؽقف  ادؿفالؿ
 ػـاؾ حؾقؾات بقضاء

 عاذا غلؿل تؾؽ احلؾقؾات؟ 

 14 ادلعؾؿ

 15 إجابة جؿاسقة ثؾج ابةدؿفا إجابة

 تؼققؿ
 تعؾقؼ

 ثؾج عؿابعة
  غلؿقفا ثؾج

 16 ادلعؾؿ

كظؽـ عاذا ؼقصؾ إذا ترطت حتت أذعة  ادؿفالؿ  ادؿـؾاط
 اظشؿس ظػؿرة؟

 17 ادلعؾؿ

 18 اظطاظب تكؿػل ك تذكب دؿفابةا إجابة

 19 اظطاظب تصؾح دائالن  دؿفابةا إجابة

 20 ادلعؾؿ غعؿ عؿابعة  ادؿـؾاط

اط ادؿـؾ
  دلؿابعة اظؽالـ

  

إسادة 
 ادؿفالؿ

 21 ادلعؾؿ عاذا تصؾح؟ 

 22 إجابة جؿاسقة دائالن  دؿفابةا إجابة

تصؾح دائالن ألف اظشؿس تشع. أم أف اظـؾج  ادؿفالؿ تؾؾقغ
  ؼصؾح دائالن باحلرارة. 

إذف ضؾـا أف ادلاء ظف ثالث حاالت: ادلاء اظذم 
غشربف، اظصؾب طؿا اظـؾج، ك اظغاز اظذم 

 قف سؾك ذؽؾ بكار كغراق ػـا. ؼؽ

 23 ادلعؾؿ

 

دؤاؿ أسالق(. كضد ؼؾدك  17، 14 ،9 ،6 ،4 ،2ؼظفر اظـص أسالق أف جؿقع األدؽؾة ادللؿكدعة ػل أدؽؾة عغؾؼة ) رضؿ 

تدؿ سؾك أغف دؤاؿ عغؾؼ سؾك اسؿؾار أف ادلعؾؿ طاف ؼطؾب إجابة فابة اظطؾؾة ادؿدؤاال عػؿقحا، إال أف  6رضؿ 

ادؿكداـ االدؿـؾاط أغف طـقرا عا مت  غالحظ أؼضاك ػس اإلجابة اظؿل رددػا اظطؾؾة بصقرة جؿاسقة.كاحدة، كػل غ

 (.21ك  11) رضؿ  خالؿ اظدرس ادلقجف

ؼلؿـد إظك ػقؽؾقة تؿؽقف عـ ثالثة اظدرس ذظؽ  اظلائد صلاظؾػظل  أف منط اظؿػاسؾاظلابؼني  ؼؿؾني عـ اظـصني

 ادلعؾؿ ػق اظذم طاف ؼؿقؽؿ سمفرؼات. كػذا ؼدؿ سؾك أف جؿقعفارؼـ صل اظدركس اظعشأجزاء، كػذا عا ظقحظ 

 غؼؾ اظؿعؾؿ خطقاتبؿلؾلؾ  كحتؽؿفاظؿعؾؿ عادة إوف ععرصة ادلعؾؿ سمقؿقل إذ اظؿػاسؾ اظؾػظل صل اظدرس. 

ؿ عـ أمناط غؼالت االدؿفالذظؽ  كؼؿضحظؾكركج سـ ذظؽ اإلرار. إال ػاعشا عقدكدا ؿرؾ ظؾطؾؾة ظؿ ؼكضؿفا عؼدار ك

كاالدؿفابة كاظؿغذؼة اظراجعة اظؿل صيرضت سؾك اظطؾؾة صل احلقار ادلؿؾادؿ، حقث ظؿ ؼيلؿح ظفؿ صل ععظؿ 

اف بأخذ زعاـ ادلؾادرة سؾك صعقد غؼالت االدؿفالؿ كاظؿؼققؿ، مما أدل إظك اغكػاض ذدؼد صل سدد األدؽؾة األحق
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سؾك عا ؼطؾؾف  سؿؿادػؿ اظدائؿغظرا ال علؤكظقة تعؾؿفؿأضعػ إعؽاغقة حتؿؾفؿ طؿا  ،عـ اظطؾؾةادلطركحة 

 ادلعؾؿ عـفؿ.     

سؾك ادلقضػ اظصػل عـ حقث اظؿقؽؿ  باظلقطرة اظؿل مت حتؾقؾفا أف ادلعؾؿني ادؿأثركا اظدركس اظعشرؼـ عـظقحظ 

ـؾاط اإلظؼاء كاالدؿ بطرؼؼة طؾفاذت اظدركس ػٌ غي ضد . كادلعرصقة اظقاجب اتؾاسفا لاراتبادلك كإؼؼاسفاظدرس سمفرؼات 

حقؿ ادلعرصة كاظػفؿ  اظطؾؾة "دؿـطاؽحقث طاف اظـؿط اظلائد صل تػاسؾ اظغرصة اظصػقة ػق "ا، ادلقجف

اظـصني اظلابؼني أغف طاف ؼؿؿ ادؿدراج اظطؾؾة إظك سرض ععارصفؿ عـ زفر جؾقا عـ صؼد . ادلؿقصؾ ظدؼفؿ.

إؼفابقا أك دؾؾقا  جابات اظطؾؾةإؼققؿ ت ؼؿؿ بعد ذظؽ  . كطافخالؿ االدؿفابة ألدؽؾة كذركحات عقجفة عـ ادلعؾؿ

طذظؽ  كؼعؽس اظـٌصاف .صل ذػـ ادلعؾؿكاحلؽؿ سؾك عدل صقؿفا كدضؿفا كتـادؾفا كصؼ إجابة عقددة علؾؼا 

اإلظؼاء  كػق عا ميقز أؼضا سؾارات درؼعة كضصقرة،ؿؾادؿ ؼؾقدم اظلائد صل اظؿػاسؾ اظؾػظل اظذم ؼؿصػ بؿاظـؿط اظ

إف ػذا اإلؼؼاع اظلرؼع صل اخلطاب . عؼؿضؾة ألدؽؾة ادلعؾؿإجابات ؾة سادة  بؿؼدمي اظصػل اظذم ؼؼقـ صقف اظطؾ

 اخملصص ظؾؿأعؾ صل عقضقع اظدرس. ضؾة اظقضتاظؾغقم كاصؿؼارق ظػقاصؾ زعـقة ؼدؿ سؾك  

اظؾغقم دؾقب اخلطاب أ اخلؿلة ؼؽرركف ادؿكداـ ضاظقؿاألصل ادلعؾؿني  أفأزفر اظؿقؾقؾ اظعاـ ظؾدركس اظعشرؼـ 

ٌ اتف ذ صإف سرض ادلعؾؿ، كعا طاف ؼؿكؾؾف عـ أدؽؾة ظذظؽ س. كبغض اظـظرسـ ادلرحؾة اظعؿرؼة كادلقضقع اظذم ؼدر

. باخلطاب اظؾغقم ادلؿؾادؿ صل اظغرصة اظصػقة كأجقبة عقٌجة عـ ادلعؾؿ، ػق اظعاعؾ اظرئقس اظذم طاف ؼؿقؽؿ

بأف اظغرصة  اظؿؽرار بقاغات كحتؾقؾ لؾلؾ اظزعـلاظؿ حتؾقؾؿدسؿ غؿائج ظغؿائج حتؾقؾ اظؿػاسؾ اظؾػظل  كظذظؽ جاءت

ؾؼني عقٌجف تك كاظذم ؼؿؽقف صل ععظؿف عـ إظؼاء ادلعؾؿاظصػقة طاف ؼلقطر سؾقفا اظؿػاسؾ اظؾػظل اظذم ؼؼقدق 

غؼاذات  كشقاب ،اظؿل ترطز سؾك ادلفارات اظعؾقاألدؽؾة ادلػؿقحة اشقاب بشؽؾ كاضح . طؿا ظقحظ عـ ادلعؾؿ

 ظؾطؾؾة ظؿطقؼر أصؽارػؿ كآرائفؿ. كتؿقح اظػرصة متقز اظؿعؾقؿ اظؿقاكرم اظؿل ؾة، كػل اظلؿات ادلعؾؿني عع اظطؾ

3.4 

برغاعج اظؾدء بؿطؾقؼ  حقؿ راء اآلكظؾؿعرؼ سؾك غركا كاألظدرادة براعج اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة ادلقجقدة صل عدارس 

 .اععؾؿ  260عدؼر عدردة ك 54عؼابالت عع  إجراءظة اظغقث، مت عدارس كطارؼب ادللؿؿر اظؼائؿ سؾك ادلدردة صل اظؿد

 راظؾان عـ رؾؾة اظصػ اخلاعس صل شزة 42 عـ تتؽقغ اظطالبقة اظؿل اظؿرطقزعفؿقسات إجراء عؼابالت عع طؿا مت  

ئفؿ حقؿ راآكذظؽ عـ أجؾ اظقضقؼ سؾك  ،راظؾان متت عؼابؾؿفؿ صردؼان صل األردف 24ك ،دقرؼا كاظضػة اظغربقةكظؾـاف ك

ادؿكداـ  ادؿراتقفقة اظعؿؾ صل  سما ؼكص اظصػقةادلشاػدات غؿائج درادة  كتـؾقث غقسقة اظؿعؾقؿ ادلؼدـ 

 .عفؿقسات

 

رائفؿ حقؿ كجقد براعج اظؿطقؼر ادلفـل صل ادلدارس كظؾؿعرؼ آمت تـػقذ عؼابالت عع عدؼرم ادلدارس ظؾؿعرؼ سؾك 

(. صل بداؼة ادلؼابالت مت دؤاؿ 4غظر ادلؾقؼ رضؿ اؼرشؾقف بقجقدػا صل اظلـقات اظؼادعة ) ؿلسؾك غقسقة اظؾراعج اظ

مت أخذ أرائفؿ سؾك كضد عدؼرم ادلدارس سـ عدل رضاػؿ سـ براعج اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة ادلقجقدة صل كطاظة اظغقث. 

ن ، بقـؿا أذار )( عدؼر عدردة صل شزة أغفؿ " 11( عـ )6( . كأصاد )4-1ح عـ )اكعؼقاس ؼؿر ( عـفؿ إظك 4راضقف جدا

( عدؼر 12( عـ )6إجابة " راضقف بشؽؾ ساـ " كأصاد كاحد عـفؿ أغف " راض إظك حد عا ". أعا صل األردف صأجاب )

ن " سـ براعج اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر،  بقـؿا طاغت  ( عـفؿ " راضقف بشؽؾ 5جابات )إعدردة اغفؿ "راضقف جدا

ن ( عدؼر11( عـ )5جاب )أظؾـاف  إضؾقؿط بأغف " راضو إظك حد عا ". صل ساـ " كأصاد كاحد صؼ أسؾك علؿقل عـ اظرضك، ب ا
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( 3( عـفؿ "راض إظك حد عا ". صل دقرؼا أجاب )2كطاغت إجابات ) ،( اظدرجة اظـاغقة عـ اظرضك5)عـ( 4بقـؿا أسطك )

ن " بقـؿا أسطك )8عـ ) ف كاحد صؼط "راض إظك حد عا". صل ( درجة "راض بشؽؾ ساـ" كطا4( أغفؿ "راضقف جدا

ن"، بقـؿا أجاب )12( عـ )4اظضػة اظغربقة طاغت إجابة ) ( أغفؿ "راضقف بشؽؾ ساـ " كأجاب 12( عـ )7( "راض جدا

 ". عطؾؼا راضو شقر كاحد صؼط " 

ـ، أجاب ػؿ خالؿ اظعاـ ادلـصرر ادلفـل ادللؿؿر اظؿل ذارؾ صقفا ععؾؿقكسـدعا مت دؤاظفؿ سـ أغقاع براعج اظؿطقؼ

كعـ ضؿـ تؾؽ األغشطة طاف أف ععؾؿقفؿ ذارطقا بأغشطة ظؾؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر.  شزة( عدؼر عدردة صل 11)

ك طاف ػـاؾ  .(2سددػا )جؾلات تدرؼؾقة صل اظعؾقـ كاظؾغة اإلجنؾقزؼة كك ،ؼدعة عـ عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم( ع4ػـاؾ )

دؿفابات صردؼة حقؿ أغقاع عكؿؾػة عـ اكطاغت ػـاؾ  ( أغشطة سؾارة سـ دركس تقضقققة )بدكف تػاصقؾ(.3)

 األردفاظؿكطقط كاألداء. أعا صل باظؿدرؼب اظلـقم حقؿ عقضقسات عكؿؾػة تؿعؾؼ باحملؿقل اظذم ؼدردف ادلعؾؿقف ك

طاغت   بأغشطة اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر، ثالثة عـفا( عدؼرم عدارس أف ععؾؿقفؿ طاغقا عـكررني8صؼد أصاد )

كطاغت ػـاؾ اجابات صردؼة حقؿ اظؿدرؼب ادلؼدـ عـ عرطز  34.تطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردةاعج ؾرغب تؿعؾؼ

 اظؿعؾقؿ.  كباإلضاصة ظقرذات اظعؿؾ اظؿل ؼـػذػا عدؼر ،جرائقة كاظؿعؾؿ اظـشطاظؿطقؼر اظؿربقم عـؾ اظؾققث اإل

صل براعج اظؿدرؼب ادلفـل ادللؿؿر. طؿا ( عدؼر عدردة أف ععؾؿقفؿ اغكررقا 11( عـ )10، صأجاب )ظؾـافأعا صل 

خرؼـ حصؾقا سؾك تدرؼب عـ جاععة احلرؼرم آ( 6تدرؼب عـ خالؿ ادلرطز اظـؼاصل اظؾرؼطاغل ك)سؾك ( عـفؿ 6حصؾ )

ككرظد ظقـؽس ظؾؿـطؼة ك  ،ادلؽؿب اظػرغلل :كذؿؾت عصادر اظؿدرؼب األخرل اظؿل تؾؼت ادؿفابة كاحدةاظؽـدؼة. 

،  فكعقضقسات اظؿدرؼب . كصقؿا ؼؿعؾؼ سمـاحلكعرطز اظؿطقؼر اظؿربقم كظقة ظؼقادة احلادقب،خصة اظدركاظ اظعربقة،

أغفؿ حصؾقا سؾك تدرؼب ضصقر داخؾ ادلدردة. بقـؿا إظك ( عـفؿ أذارا 2( أف اظؿدرؼب متققر حقؿ ادلـفاج ك)3أذار)

كبراعج تدرؼب عرطز  ،اظـػس اظؿربقم رذاد كاظؿقجقف، سؾؿادلقاضقع اظؿاظقة : اإل كاحدة ظؽؾ عـ ابةطاف ػـاؾ ادؿف

 .اظؿربقم اظؿطقؼر

( عدؼرم عدارس أف ععؾقؿفؿ اغكررقا صل براعج اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر خالؿ 8( عـ )7، أجاب ) دقرؼاصل 

غلاغقة عكؿؾػة. أعا إأخرل عؼدعة عـ عؤدلات براعج خاصة براعج اظؿطقؼر اظؿربقم ك ،اظلـقات اظـالث اظلابؼة

، ثالثة ( عدؼر اف ععؾقؿفؿ اغكررقا صل أغشطة اظؿدرؼب ادلفـل ادللؿؿر12( عـ )10غربقة صأذار )صل اظضػة اظ

جابات صردؼة حقؿ إاظـػس اظؿربقم. طؿا زفرت سؾؿ ( سؾك براعج 2( سؾك احلادقب ك)2سؾك ادلقدقؼك ك) رطزت عـفا

 كاظؾغة اظعربقة.  ،كاظعـػ ادلدردل ات،عكؿؾػة عـؾ حؾ اظـزاس عـاحو 

ؿ سؾك ادلدردة اخلاص ا مت دؤاؿ عدؼرم ادلدارس سـ عدل كسقفؿ بؾرغاعج اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر اظؼائكسـدع

بقـؿا حضر أطـر  ،أغفؿ حصؾقا سؾك ععؾقعات سـ اظؾرغاعج (بادؿــاء اثـني عـ دقرؼا)أجاب جؿقعفؿ باألكغركا، 

عدؼرم عـ ( 6دة ادلرجقة عـ اظؾرغاعج، أصاد )خر حقؿ اظػائآحقؿ اظؾرغاعج اجلدؼد. كصل دؤاؿ  ػ سددػؿ تدرؼؾاغص عـ

عـفؿ أغف دقرصع  (3) بقـؿا أذار ،أف ؼقلـ اظؾرغاعج ادلؿاردات اظؿربقؼة اظصػقة اأغفؿ ؼؿقضعق ظؾـاف صلدارس ادل

سداد ظؾدركس كاظؿقاصؾ عع اجملؿؿع ( أغف دقؽقف ظف أثر سؾك اظؿكطقط كاإل2عـ أداء اظطؾؾة كحتصقؾفؿ. كأصاد )

 جابات صردؼة حقؿ عقارـ أخرل عـؾ تقصقر اظقضت كادلاؿ كتقصقر صرصة ظؾؿعؾؿني ظؿؾادؿ اخلؾرات. إاغت ػـاؾ احملؾل. كط

( 4دارس أف اظؾرغاعج ضد ؼقلـ ادلؿاردات اظصػقة، بقـؿا ذطر )ادلعدؼرم  عـ (6أصاد )ؼد ص اظضػة اظغربقةأعا صل 

 ممما دقؤدم اظك تطقر عفـل عـؿظؿ كذ ،فؿعـفؿ أغف دقعطل اظػرصة ظؾؿعؾؿني دلشارطة اخلؾرات عع زعالئ

                                                           
32
تم جمع البٌانات فً األردن بعد سنة من جمعها فً األقالٌم األخرى وذلك بعد بداٌة برنامج التطوٌر المهنً المستمر القائم على  

 المدرسة. 
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ن  خر أغف ضد ال آظؼصر كضت اظؿـػقذ. كأصاد  ضقؿة ظؾؿعؾؿني. كطاف ظقاحد عـ ادلدؼرؼـ تكقؼ حقؿ اظػائدة ادلرجقة غظرا

( عدؼرم 8اظؿربقؼني صل ادلدارس. أعا صل شزة، صذطر ) اخملؿصنيتؾؽ اظػائدة بدكف عؿابعة عـؿظؿة عـ  ظؾؾرغاعجؼؽقف 

بقـؿا طاغت ػـاؾ  ،( عـفؿ أغف دققلـ أداء اظطؾؾة4أف اظؾرغاعج دققلـ ادلؿاردات اظصػقة كضاؿ ) عدارس

( 9إجابات صردؼة حقؿ حتلني عفارات اظؿؼققؿ اظذاتل كاظؿكطقط ظؾدركس . كطذظؽ طاف احلاؿ صل األردف، حقث أجاب )

 بأغف (4ضد صل عفارات ادلعؾؿ. بقـؿا أصاد )عـ عدؼرم ادلدارس أف اظؾرغاعج دققلـ ادلؿاردات اظصػقة كاظؿأعؾ اظـا

ظك إبأغف دقؤدم دققلـ أداء اظطؾؾة. كطاف دلعظؿ عدؼرم ادلدارس صل دقرؼا غظرة ترحقؾقة ظؾؾرغاعج كأذاركا 

ؼفابا سؾك غؿاجات اظؿعؾؿ عع ضؾة كجقد براعج تدرؼب أثـاء إحتلني ادلؿاردات اظؿعؾقؿقة كاظؿعؾؿقة كدقـعؽس 

 اظل.اخلدعة صل اظقضت احل

أف براعج اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة ادلؼدعة حاظقا عـ األكغركا ػل براعج ضصقرة تأتل إظك ادلدارس  كبشؽؾ ساـ أذار عدؼر

ف سـ ضؾة األصؽار اظؿل تؿرجؿ قب غظاعل ممـفج. طؿا حتدث اظؽـقركادؿفابة حلاجات ععقـة كال تكضع ألدؾ

عؾؿني رش اظعؿؾ طقدقط تدرؼؾل كضؾة عؿابعة ادلبشؽؾ سؿؾل داخؾ اظغرصة اظصػقة بلؾب االسؿؿاد سؾك ك

 اظذؼـ ؼقضركف تؾؽ اظقرذات.

 

ذظؽ ظؾؿعرؼ سؾك براعج اظؿطقؼر ، كععؾؿا مت تـػقذ عشاػدات ظفؿ 361 أصؾ عـععؾؿان  260مت تـػقذ عؼابالت عع 

شؾقف اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة اظؿل ؼرادلفـل اظؿل تؾؼقػا صل اظلـقات اظـالث ادلاضقة كظؾؿعرؼ سؾك أغقاع براعج 

 بقجقدػا ظؿطقؼر ممارداتفؿ. 

اخلؿلة سـ داصعقؿفؿ ظؾؿعؾقؿ. كدفؾت اآلراء سؾك عؼقاس عـ  ضاظقؿصل بداؼة ادلؼابالت مت دؤاؿ ادلعؾؿني صل األ

 ؾقال عػصال الدؿفابات ادلعؾؿني.حت 16أربع درجات.  كؼقضح اجلدكؿ 

 اخلؿلة: ضاظقؿاألؾقؿ صل : داصعقة ادلعؾؿني ظؾؿع16اجلدكؿ  

ظدؼف داصعقة بشؽؾ  ظدؼف داصعقة غقسا عا ف داصعقةؼظقس ظد
 ضؾقؿاإل ساظل اظداصعقة ساـ

 شزة 67 13 1 
 األردف 17 5 2 
 ظؾـاف 25 25 6 
 دقرؼا 12 8 4 
 اظضػة اظغربقة  48 25 1 1

 
اظداصعقة ظؾؿعؾقؿ بشؽؾ ساـ. كبـاء سؾك اخلؿلة ظدؼفؿ  ضاظقؿاألبـاء سؾك اجلدكؿ أسالق ؼظفر أف ادلعؾؿني صل 

شزة ( ععؾؿاى صل 68كأصاد ) 35تؾؽ اظـؿائج اإلؼفابقة مت دؤاؿ ادلعؾؿني سـ عشارطؿفؿ صل أغشطة اظؿطقؼر ادلفـل. 

( عـفؿ إظك أغفؿ 9بقـؿا أذار ) ،أغفؿ تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ براعج عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم ) دكف حتدؼد(

( عـفؿ أغفؿ تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل 6أذار ) ك ،ج تطقؼر عفـل عـ خالؿ عؤدلات خدعقة عكؿؾػةتؾؼقا براع

 كتؾؼ ( عـفؿ أغف1ك أذار ) ،( عـفؿ أغف تؾؼك براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ اجلاععة1أذار )جفات خاصة، كعـ 

. جفة اظؿدرؼبظؿ ؼقددكا ظؽـفؿ طر خؿلة عـفؿ أغفؿ حضركا دكرات كبراعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ ادلدردة. كذ

ادؿفابة(   23ادؿفابة(، اإلدارة اظصػقة )  57أعا سـ عقضقسات اظؿدرؼب صؿرطزت حقؿ أداظقب اظؿعؾقؿ ) 

صل عقضقسات  4-1عـ  سددػا عـح اكصؿر االدؿفاباتادؿفابة(. أعا بؼقة  12)  احلادقبادلعؾقعات ك كتؽـقظقجقا

                                                           
ال بد عـ اظؿـقؼف أف بعض ادلعؾؿني حضركا أطـر عـ برغاعج تطقؼر عفـل كاحد.   35   
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 3ات( اظؼقادة كاإلدارة )ادؿفاب 3( اظؿربقة اإلدالعقة )باتادؿفا 4علاسدة اظطؾؾة اظصغار ) عكصصة عـؾ 

 اظؾغة )ادؿفابةادؿفابة كاحدة( كعكؿؾر كاخلط )ادؿفابؿاف( ( كحتػقز اظطؾؾة ضعاؼ اظؿقصقؾ ) ادؿفابات

(. كطاغت أشؾب اخلدعات ادلؼدعة تؿؿ عـ كاحدة ( كإدارة اظقضت )ادؿفابةكاحدة ( كتصؿقؿ اظقدائؾ )ادؿفابةكاحدة

 .  كاحد كرذات سؿؾ تعؼد دلدة ؼقـ خالؿ

 7بقـؿا حضر  ،أغفؿ تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ عؤدلات خدعقة عكؿؾػة ني( ععؾؿ8، أصاد )األردفأعا صل 

( عـفؿ أغفؿ تؾؼقا 6أذار ) صل حنيعرطز اظؿطقؼر اظؿربقم، اظؿل تعؼد عـ خالؿ عـفؿ براعج دكرة اظؿأػقؾ اظؿربقم 

ك  ،براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ اجلاععات قاتؾؼ ؿ( عـفؿ أغف4أذار )ك.  جفات خاصةخالؿ  براعج تطقؼر عفـل عـ

 6عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم. أعا ادلقضقسات اظؿدرؼؾقة صؿرطزت حقؿ أداظقب اظؿعؾقؿ ) أغفؿ تؾؼقا دكرات عـ خالؿ ( 4)

 (. ادؿفابات 3ابات( كاحلادقب )ادؿف 4ادؿفابات( ك اظؾغة اإلجنؾقزؼة )  4ات(، سؾؿ اظـػس اظؿربقم ) ادؿفاب

غفؿ تؾؼقا ( أ16طؿا أصاد ) ،( ععؾؿاى أغفؿ تؾؼقا براعج تدرؼب عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم ) دكف حتدؼد (36، أصاد )ظؾـافصل ك

 قاتؾؼ ؿ(  أغف9أذار )ك.  جفات خاصة(  أغفؿ تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ 11بقـؿا أذار ) تدرؼؾا صل اجلاععة، 

ادؿفابة(،  14) رؼؾقة صؿرطزت حقؿ أداظقب اظؿعؾقؿ درؼؾقة عـ عؤدلات عكؿؾػة. أعا ادلقضقسات اظؿدبراعج ت

 (.ادؿفابات 6ات( كاظؾغة اإلجنؾقزؼة )ادؿفاب 8سؾؿ اظـػس اظؿربقم كاالحؿقاجات اخلاصة )

( أغفؿ تؾؼقا براعج 8بقـؿا أذار ) ،( ععؾؿني أغفؿ حضركا براعج تدرؼب عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم9، أصاد ) دقرؼاصل 

أذار ك ( تدرؼؾا صل اجلاععة، 4كتؾؼك ) ا عـ ضؾؾ اظققغقلقػ(. ثالثة عـفتطقؼر عفـل عـ خالؿ عؤدلات عكؿؾػة )

 11. أعا ادلقضقسات اظؿدرؼؾقة صؿرطزت حقؿ أداظقب اظؿعؾقؿ )جفات خاصةبراعج تدرؼؾقة عـ خالؿ  ؿا تؾؼقا(  أغف2)

( كاظؾغة اإلجنؾقزؼة ادؿفابؿاف(، دكرة اظؿأػقؾ اظؿربقم )ادؿفابات 3طارئة )قؿ صل احلاالت اظادؿفابة(، اظؿعؾ

 .)ادؿفابؿاف(كاحلادقب  )ادؿفابؿاف( 

بقـؿا  ،ععؾؿا أغفؿ  تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ عؤدلات خدعقة عكؿؾػة (18)، أصاد  اظضػة اظغربقةصل 

( عـفؿ أغفؿ تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ 9أذار )، كبراعج عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم ) دكف حتدؼد( (14)حضر 

ظؽـفؿ ظؿ ؼقددكا أغفؿ حضركا دكرات ك  (10)كذطر ( تؾؼقا براعج تطقؼر عفـل عـ خالؿ اجلاععة. 7ك)، جفات خاصة

ادؿفابة(، احلادقب  15ظؿعؾقؿ ) عزكدػؿ باخلدعة. أعا سـ عقضقسات اظؿدرؼب صؿرطزت حقؿ أداظقب ا

حقؿ ادلقاضقع اظؿاظقة:  3-1(. كتركاحت بؼقة االدؿفابات عـ ادؿفابات 6ادؿفابة( كاظدراعا )  14اظؿؽـقظقجقا ) ك

اظؿربقة ادؿفابات( ك 3) االحؿقاجات اخلاصة ادؿفابات( ك 3) ( كاإلدارة اظصػقة اتادؿفاب 3)  عكؿؾر اظؾغة

( كعلاسدة ادؿفابة كاحدةقؾ )كحتػقز اظطؾؾة ضعاؼ اظؿقص كادلقدقؼك )ادؿفابؿاف(،ادؿفابات(  3) اإلدالعقة 

  .)ادؿفابة كاحدة(كاظرؼاضة  )ادؿفابة كاحدة( اظطؾؾة اظصغار 

بعد ععرصة براعج اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل حضرػا ادلعؾؿقف، مت دؤاظفؿ سـ عدل رضاػؿ احلاظل سـ ػذق اظؾراعج 

 إجابة( 37، أسطك اظغاظؾقة )فابة صل شزةادؿ 81كأغقاع اظؾراعج اظؿل ؼرشؾقف بقجقدػا صل ادللؿؼؾؾ. عـ عفؿقع 

أغفؿ "راضقف إظك  10عـفؿ " راضو متاعان" ، كأصاد  29جابات إادللؿقل اظـاغل عـ اظرضك " راضو بشؽؾ ساـ". كطاغت 

" ككاحد عـفؿ ظؿ ؼفب. أعا سـ غقسقة اظؾراعج اظؿل ؼرشؾقف بؿؾؼل تدرؼب  4حدو عا". كطاغت ػـاؾ  إجابات "شقر راضو
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( كتؽـقظقجقا 54 ) 36إظك عقضقسات األعقر اظؿربقؼة اظؿل تؿعؾؼ باظؿكصص كعقؿقل ادلادة  حقظفا صأذار اظغاظؾقة

 (.  22اظؿعؾقؿ )

( إجابة ادللؿقل اظـاغل عـ اظرضك " راضو بشؽؾ ساـ". كطاغت 10إجابة صل األردف، أسطك اظغاظؾقة ) 24عـ عفؿقع 

" سـ  أغفؿ "راضقف إظك حدو  4عـفؿ " راضو متاعان" ، كأصاد  8جابات إ عا". كطاغت ػـاؾ اثـني عـ اإلجابات " شقر راضو

براعج اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تؾؼقػا. أعا سـ غقسقة اظؾراعج اظؿل ؼرشؾقف بؿؾؼل تدرؼب حقظفا صؿشابفت عع عا ذطرق 

( كعقضقسات 14اظؿدرؼب حقؿ األداظقب اظؿعؾقؿقة )ب رشؾؿفؿ شزة حقث أذار اظغاظؾقة إظك إضؾقؿ قععؾؿ

 (.  6كتؽـقظقجقا اظؿعؾقؿ ) (8ص )اظؿكص

( إجابة 22إجابة حقؿ اظرضك سـ براعج اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تؼدـ حاظقان، أسطك اظغاظؾقة ) 56صل ظؾـاف، عـ عفؿقع 

" شقر   بإجابة 4إظك  "راضو بشؽؾ ساـ". كأصاد  20عـفؿ " راضو متاعان" ، كأذار  9جابات إ"راضقف إظك حدو عا" كطاغت 

" سـ براعج  اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تؾؼقػا. أعا سـ غقسقة اظؾراعج اظؿل ؼرشؾقف بؿؾؼل تدرؼب حقظفا صأذار راضو

 (.  19( كتؽـقظقجقا اظؿعؾقؿ )13)األداظقب اظؿعؾقؿقة ك(  6اظغاظؾقة إظك اظرشؾة باظؿدرؼب حقؿ عقضقسات اظؿكصص )

ل عـ اظرضك " راضو بشؽؾ ساـ". كطاغت ( إجابة ادللؿقل اظـاغ16إجابة صل دقرؼا، أسطك اظغاظؾقة ) 24عـ عفؿقع 

"  (2)عـفؿ " راضو متاعان" ، كأصاد  (2)جابات إ أغفؿ "راضقف إظك حدو عا". كطاغت ػـاؾ أربعة عـ اإلجابات " شقر راضو

سـ براعج اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تؾؼقػا. أعا سـ غقسقة اظؾراعج اظؿل ؼرشؾقف بؿؾؼل تدرؼب حقظفا صؿشابفت اآلراء 

( كتؽـقظقجقا اظؿعؾقؿ 11األخرل حقث أذار اظغاظؾقة إظك اظرشؾة باظؿدرؼب حقؿ األداظقب اظؿعؾقؿقة ) قؿضاظعع األ

 (.  3) ( كاظؿعاعؾ عع احلاالت اظطارئة6)

ؾؿلؿقل اظـاغل عـ اظرضك " راضو ظ( إجابة 48عؼابؾة ، أسطك اظغاظؾقة ) (75)صل اظضػة اظغربقة، عـ عفؿقع 

عـ  (7)أغفؿ "راضقف إظك حدو عا". كطاغت ػـاؾ  (16)عـفؿ " راضو متاعان" ، كأصاد  4 جاباتإبشؽؾ ساـ". كطاغت 

" سـ براعج اظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تؾؼقػا. كأبدل ادلعؾؿقف صل اظضػة اظغربقة رشؾة بقجقد براعج  اإلجابات " شقر راضو

حقث أذار اظغاظؾقة إظك اظرشؾة  ؿقل،دلؿعؾؼة باظغرصة اظصػقة كاحملة اقظقجقا اظؿعؾقؿ كاألداظقب اظؿربقؼتؿعؾؼ بؿؽـ

 (19)صؾغة سؿؾقة تقضقققة. كرؾب ذم إظك اظرشؾة صل تدرؼب  (18)( كأذار 43باظؿدرؼب حقؿ تؽـقظقجقا اظؿعؾقؿ )

ؿ ادؿكداـ ادلصادر سـ رشؾؿفؿ صل احلصقؿ سؾك تدرؼب حق (8)كأسرب  ،عـفؿ تدرؼؾان صل األداظقب اظؿعؾقؿقة

 اظؿعؾقؿقة.   

ل اظؼائؿ سؾك ادلدردة دققؼؼفا. دؤاؿ ادلعؾؿني سـ اظػقائد اظؿل ؼعؿؼدكف أف برغاعج اظؿطقؼر ادلفـ بشؽؾ ساـ مت

اردات ؿدلأف ؼؽقف ظؾؾرغاعج أثر صل حتلني ااخلؿلة أغفؿ ؼؿقضعقف  ضاظقؿؿك صل األظػـا أجاب اظغاظؾقة اظعك

 شارطة اظطؾؾة. ؿعؾقؿقة ك زؼادة عداظقب اظكحتصقؾ اظطؾؾة عـ خالؿ تطقؼر األاظؿعؾقؿقة 

عـ عؼابالت ادلعؾؿني ، غلؿكؾص اظصقرة اظعاعة ظؾؿطقؼر ادلفـل ادلقجقد حاظقان صل األكغركا كػل سؾارة سـ براعج 

ن سـ ادلدردة. كتأتل ػذق اظؾراعج  تدرؼؾقة تعاضؾقة سؾك ذؽؾ كرش سؿؾ دلدة ؼقـ كاحد كتؿؿ صل اظغاظب بعقدا

جراءات إؿا ؼؽقف ػـاؾ اخلؿلة صقؿا ؼؿعؾؼ بفا، كضؾٌ  ضاظقؿلقؼ بني األ، كال ؼقجد تـكآغقة ععقـة ادؿفابة حلاجات

 ؼرؼدكغف.  اظؿدرؼب اظذم رشؾة ادلعؾؿني كعدؼرم ادلدارس صل عراساةأك  احلاجاتظؿقدؼد 

                                                           
36
تخصص على أنها التفاعل اللفظً الذي ٌتم حول موضوع التخصصتعرف األمور التربوٌة التً تتعلق بالمحتوى وال   

جل واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة الفعالة التً ٌتم استخدامها لمساعدة الطلبة على تعلم ذلك المحتوى. وهذا ٌتطلب فهماً عمٌقاً للمحتوى من أ
قة لدٌهم.   تدرٌسه بطرق مختلفة والبناء على الخلفٌة الثقافٌة للطلبة وعلى المعرفة الساب   
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ؽؾ اظطؾؾة صل بداؼة طؾ عؼاب ،متت عؼابالت اظطؾؾة صل عفؿقسات عـ دؿة أصراد ؾة سـ أطـر عا ؼقؾقغف حقث دي

اخلؿلة حقؿ سالضة اظطاظب بادلعؾؿ كغقسقة اظؿعؾقؿ  ضاظقؿاألصل ععؾؿقفؿ. كػـا ترطزت إجابات اظطؾؾة عـ 

 كادلـاخ اظعاـ ظؾغرصة اظصػقة. 

أف اظشرح اجلقد عـ ادلعؾؿ اظذم ؼؿضؿـ ركاؼة  (9)شزة كسددػا صل اظؿرطقز سؾك دؾقؾ ادلـاؿ، أجابت عفؿقسات 

اظؿرطقز عـ األعقر ادلفؿة صل اظعالضة بني اظطاظب كادلعؾؿ. أعا صل األردف صؿرطزت ردكد عفؿقسات اظؼصة طاف 

حقؿ األعقر شقر األطادميقة اظؿل ؼؼقـ بفا ادلعؾؿ طعداظؿف كعلاسدتف ظؾطؾؾة كصؾرق كاحؿراعف ظفؿ  (11)كسددػا 

 (9)كسددػا  ؿرطقزضشت عفؿقسات اظسدـ ادؿكداـ اظعؼاب اظؾدغل ععفؿ. أعا صل ظؾـاف صؼد غاككسدـ اظصراخ 

اظعؿؾ اظزعرم كادؿكداـ األظعاب  داـأداظقب اظؿدرؼس كخاصة اظشرح اجلقد عـ ضؾؾ ادلعؾؿ كضدرتف سؾك ادؿك

سـ  (6)كسددػا اظؿرطقز باإلضاصة ظؿقجقف اظطؾؾة كحتػقزػؿ. كطذظؽ طاف احلاؿ صل دقرؼا حقث حتدثت عفؿقسات 

ؿ اظـشط اؿ باإلضاصة ألداظقب اظؿعؾٌ اظشرح اجلقد كعفارات اظؿقاصؾ اظػعٌ  كال دقؿا ،ممقزات تؿعؾؼ باظؿعؾقؿ

سـ تؼدمي ادلعؾؿ  (11)كسددػا  ؿرطقزطاظعؿؾ اظزعرم كاألظعاب. أعا صل اظضػة اظغربقة صؿقدثت عفؿقسات اظ

 رصة ظؾطؾؾة ظؾؿعؾقر سـ آرائفؿ.  ظؾشرح اجلقد كاظعؿؾ ادلؿؿع كإتاحة اظػ

سـ سدد ادلرات اظؿل ضاعقا اظؿرطقز شاػدات اظصػقة، مت دؤاؿ عفؿقسات زفرت عـ ادلكظؾؿقؼؼ عـ اظـؿائج اظؿل 

دؾقسني، كذطرت أؿاسل عـذ ف عـ شزة أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؼا صل اظصػ. كػـا أجابت عفؿقسؿابفا باظعؿؾ زعر

اسل "اظققـ". جلؿكذطرت عفؿقسة أخرل أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ ا ،ف أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل "اظؾارحة"عفؿقسؿا

لؿكدـ ف إظك االدؿكداـ اظـادر ظؾعؿؾ اجلؿاسل. كصل دؤاؿ تابع دلعرصة ادلقاضقع اظؿل ؼي بقـؿا أذارت عفؿقسؿا

اظؾغة اإلجنؾقزؼة  صلادؿكداـ ذظؽ األدؾقب إظك صقفا اظعؿؾ اجلؿاسل شاظؾا، طاغت ادؿفابات اجملؿقسات تشقر 

عـفؿ أغفؿ ضاعقا  (7)، صأجاب (24)متت عؼابؾؿفؿ صل األردف كسددػؿ كاظؾغة اظعربقة كاظعؾقـ. أعا اظطؾؾة اظذؼـ 

عـفؿ أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل صل غػس ؼقـ ادلؼابؾة.  (4)باظعؿؾ اجلؿاسل صل اظققـ اظلابؼ ظؾؿؼابؾة كأجاب 

ؾ اجلؿاسل باظعؿ ككاحد أجاب أغف ضاـ ،عـفؿ أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل صل األدؾقع اظلابؼ ظؾؿؼابؾة (3)كضاؿ 

باظعؿؾ اجلؿاسل. كطاف أشؾب اظعؿؾ اجلؿاسل ؼؿرطز صل  فأغفؿ ال ؼؼقعق اظؾاضقفصل اظعاـ ادلاضل. كأصاد اظـؿاغقة 

 ( حلب عا أصادت اجملؿقسات.  2ة )( كاظؾغة اإلجنؾقزؼ4( كاظؾغة اظعربقة )4( كاظعؾقـ )6اظرؼاضقات )

 8باظعؿؾ اجلؿاسل "اظققـ" )  صأجابت أغفا ضاعت ؾـافصل ظ ز اظؿل متت عؼابؾؿفاقرطؿا شاظؾقة عفؿقسات اظأع

ؾاظعؿؾ تؼقعال أغفا ا باظعؿؾ اجلؿاسل "اظؾارحة" ككاحدة أجابت ؿضاعاعفؿقسات( بقـؿا أجابت عفؿقسؿاف أغف

(  12رطز صل اظؾغة اإلجنؾقزؼة ) حتدؼدا ظؾزعـ حقؿ ذظؽ. كطاف أشؾب اظعؿؾ اجلؿاسل ؼؿكف خراآل كظؿ ؼعًط  ،اجلؿاسل

اظؾقة  ش( حلب عا أصادت 1( كاظرؼاضة )1( كاظؿربقة اظقرـقة ) 2( كاظرؼاضقات) 2( كاظعؾقـ )  4اظؾغة اظعربقة )  ؿؾعفت

أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل  ز اظؿل متت عؼابؾؿفاقرطؿعـ عفؿقسات اظ 6أصؾ عـ  3اجملؿقسات. صل دقرؼا، أصادت 

ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل صل غػس ؼقـ ادلؼابؾة. كطاف أشؾب كأجابت عفؿقسؿاف أغفؿ  ،صل األدؾقع  اظلابؼ ظؾؿؼابؾة

ى 1( كاظعؾقـ )2( كاظؾغة اإلجنؾقزؼة )  3اظعؿؾ اجلؿاسل ؼؿرطز صل اظؾغة اظعربقة ) ( حلب عا أصادت اجملؿقسات. كأخقرا

ققـ" اظذؼـ متت عؼابؾؿفؿ صل اظضػة اظغربقة أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل "اظعفؿقسات اظؿرطقز  عـ  (6)أصادت 

أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ  تكعفؿقسة كاحدة ضاظقا أغفؿ ضاعقا باظعؿؾ اجلؿاسل "اظؾارحة"، كعفؿقسة كاحدة ضاظ

 تباظعؿؾ اجلؿاسل "ضؾؾ ادؾقع"، كعفؿقسة كاحدة ضاظ تضاع اأغف تاجلؿاسل "ضؾؾ ؼقعني "، كعفؿقسة كاحدة ضاظ
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لؿكدـ صقفا اظعؿؾ ط سـ ادلقاضقع اظؿل ؼي بدا". كأجابت ثالث عفؿقسات صؼألؿكدـ اظعؿؾ اجلؿاسل "تال  اأغف

 . عؾقـ االجؿؿاسقةقات كاظعؾقـ كاظضاجلؿاسل كطاغت االدؿفابات عؿؾاؼـة حقؿ اظرؼا

بشؽؾ ساـ تدسؿ غؿائج عؼابالت اظطؾؾة عا مت اظؿقصؾ إظقف عـ غؿائج  ادلشاػدات اظصػقة حقؿ االدؿكداـ اظؼؾقؾ 

  اخلؿلة.  ضاظقؿاألظؾعؿؾ اجلؿاسل صل  غلؾقان 

 

أف منقذج اظؿعؾقؿ  361أزفرت غؿائج ادلشاػدات اظصػقة أف شاظؾقة اظدركس اظؿل متت عشاػدتفا عـ أصؾ 

دؾقب تؾؼني ؼؼقـ ادلعؾؿ صقف بادؿكداـ اظؾقح كاظؽؿاب ادلدردل ظـؼؾ ععرصة كصػقة عقددة عـ أادللؿكدـ ػق 

صات ضؾقؾة صل األداظقب اظؿربقؼة ادللؿكدعة صل أجؾ اظؿذطر كاالدؿدساء صؼط. طؿا أزفرت اظدرادة اخؿال

اخلؿلة. كبقـؿا طاف عـ ادلؿقضع أف ؼؼلؿ اظدرس سؾك ثالث عراحؾ  ضاظقؿاألادلقاضقع اخملؿؾػة كادلراحؾ اخملؿؾػة صل 

عـ اظؽؿاب أك تؼؾقدؼة ) ذرح ادلعؾؿ ؼؾقف أدؽؾة كأجقبة كؼؾقف سؿؾ اظطؾؾة صل ادلؼعد الطؿاؿ غشاط عا عـ اظؾقح 

دردل عع صؿرة عراجعة تؾؽ األغشطة عع اظصػ طؽؾ(، أزفرت اظدرادة أف ثؾث اظدركس اظؿل متت عشاػدتفا ادل

كشاب اجلزء األخقر اظذم ؼرطز سؾك ادلراجعة كاظؿؾكقص عـ تؾؽ ادلشاػدات.  ،صؼط  ادؿكدعت تؾؽ ادلراحؾ اظـالث

عؾؿ كػق ؼشرح كؼلأؿ كؼؽؿب سؾك بادلؽة عـ كضت اظدرس كػؿ ؼلؿؿعقف ظؾؿ (60)كأعضك اظطؾؾة عا ؼؼارب 

اظؾقح. كطاغت رؾقعة األدؽؾة ادلغؾؼة اظؿل تقجف عـ ضؾؾ ادلعؾؿ كتعؾقؿاتف احملددة ظؾطؾؾة تؿقح اظؼؾقؾ عـ 

اظؿقدع صل ذرح  عـفؿ دقاء عـ حقث ررح األدؽؾة أكاظطؾباظػرص ظؾطؾؾة ظؾؿلاػؿة صل اظـؼاش اظصػل 

ـائل كاظزعرم اظذم ؼعزز عفارة حؾ ادلشؽالت كاالدؿؽشاؼ. كػذا . طؿا زفر ادؿكداـ ضؾقؾ ظؾعؿؾ اظـأصؽارػؿ

، عؽاغقة تطقؼر ادلفارات اظشػقؼة كعفارات اظؿػؽقر اظـاضد عـ ضؾؾ اظطؾؾة أغػلفؿإبدكرق صرض حدكدا سؾك عدل 

   باظؿاظل حتؿؾفؿ دللؤكظقة تعؾؿفؿ.ك

. كطاغت صرص اظؿطقر ادلفـل ادلؿاحة سؾارة سـ كداصعقة ساظقة ان أف ظدل ادلعؾؿني اظؿزاع إظك أعا ادلؼابالت صأذارت

ادؿفابات ألشراض عقددة تأتل سؾك ذؽؾ كرش سؿؾ تدرؼؾقة تعاضؾقة ضصقرة عع عؿابعة ضؾقؾة ظؾؿدرؼب داخؾ 

اظغرصة اظصػقة. كضد أذار طؾ عـ عدؼرم ادلدارس كادلعؾؿني إظك ضركرة كجقد برغاعج غظاعل ظؾؿطقؼر ادلفـل ؼؼقـ 

حتلني ادلؿاردات كعـ أجؾ حتلني عفارات اظؿؼققؿ  غػلفا دلعؾؿني اظػرص اظؿدرؼؾقةاجلؿقع  سؾك ادلدردة كؼقصر

اظؿربقؼة ظدؼفؿ. طؿا رشب طؾ عـ عدؼرم ادلدارس كادلعؾؿني بقجقد ترطقز أطؾر سؾك اجلاغب اظؿربقم كاجلاغب األطادميل 

صادر اظؿعؾؿقة اخملؿؾػة. كظفذا اظلؾب صؼد اظؿؽـقظقجقا كادل ، كبقجقد تدرؼب ؼؿعؾؼ بادؿكداـصل ادلقاضقع اخملؿؾػة

سطاء اظػرصة ظؾؿدارس إف ؼؽقف سؾك علؿقل ادلدردة عع أذعر اظغاظؾقة أف تطقؼر ادلعؾؿني كدسؿفؿ البد 

اظة صقؿا بقـفا. كضد أذار طؾ عـ عدؼرم ادلدارس كادلعؾؿني إظك أغف إضاصة ظؾؿقاصؾ كدلشارطة ادلؿاردات اظػعٌ 

سطاء كضت أطؾر ظؾؿدرؼب أثـاء اخلدعة صل ادلدردة بقجقد إاس اظؿطقؼر ادلفـل، صال بد عـ ألػؿقة جعؾ ادلدردة أد

 ؿؿ حتدؼدػا خالؿ اظعاـ اظدرادل. أؼاـ تدرؼب ردؿقة ؼ

اؿ، كظؿقلني ادلؿاردات اظؿربقؼة ؿا ؼؿعؾؼ سمؿاردات اظؿعؾقؿ اظػعٌ ادا إظك غؿائج األبقاث اظعادلقة صقكادؿـ

سؾك سؿؾقة اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ بـظرة  ظؿرطقزاتشقر غؿائج اظدرادة إظك ضركرة س األكغركا، دات اظؿؼققؿ صل عداركممار

آخذؼـ بعني االسؿؾار ادلؽقغات اظؿاظقة: اظؿدرؼب كاظدسؿ سؾك تؼدمي  ،طؾقة ذؿقظقة صل براعج اظؿطقؼر ادلفـل

ؼفاد بقؽة تعؾؿقة آعـة ؼشعر إ ؾاق اظطؾؾة،ؿاظؿغذؼة اظراجعة، ادلـقك اجلاعع صل اظغرؼ اظصػقة كاحملاصظة سؾك اغ

اظلابؼة. كسؾك كجف اخلصقص ؼقؿاج  ارصفؿاظطؾؾة بدسؿ تعؾؿفؿ عـ خالظفا، كاظؾـاء سؾك خؾرات اظطؾؾة كعع

اظؽؿاب اظؿل تكرج سـ غطاؽ ادلعؾؿقف ظؾؿدرؼب سؾك االدؿكداـ ادلؿؽرر كادلـادب ظؾؿصادر اظؿعؾؿقة اخملؿؾػة 



 األكغركا االبؿدائقة  مماردات اظغرصة اظصػقة صل عدارس 

26 

 

كسؾك االدؿكداـ األعـؾ ظؾؿعرصة  ،اظؿقضقحػؿقحة كادلغؾؼة، كسؾك اظؿؿـقؾ كادلدردل، كسؾك ادؿكداـ األدؽؾة ادل

ذا مت دسؿ تؾؽ ادلؿاردات عـ خالؿ إف تطقؼر مماردات تربقؼة تػاسؾقة ظف أثر كاضح سؾك اظؿعؾؿ إاظـظرؼة كاظؿربقؼة. 

ؼؿؿ أف ك ،ات ادلعؾؿنيجحاتطقؼر عفـل عالئؿ ضائؿ سؾك ادلدردة. عـؾ ذظؽ اظؿطقؼر ادلفـل ال بد أف ؼؿقاصؼ عع 

تؿؿ أف ك ،صل ادلدردة غػلفا صل جتؿعات عدردقة بدسؿ عـ عدؼرم ادلدارس كؼقصر صرصة ظؾؿعؾؿني ظؾعؿؾ ععان 

 ػدة كاظؿقجقف كاظؿغذؼة اظراجعة. عؿابعة ادلعؾؿني صل اظغرصة اظصػقة عـ خالؿ ادلشا

طقػقة ررح أدؽؾة ؾقؾ ادلـاؿ اظؿدرؼب سؾك سؾك دؼؿضؿـ ؼـؾغل أف   ؿدرؼؾل ادلقصقؼ أسالقاظؾرغاعج اظ عـؾ ػذا

كذظؽ بؿكصقص بداؼة  ،أك تشفقع اظطؾؾة سؾك ررح األدؽؾة عشارطة األدؽؾة صل بداؼة اظدرس، عػؿقحة، أك سؾك

اظدرس ظؾعؿؾ اظــائل كررح أدؽؾة عـ اظدرس اظلابؼ، كتكصقص دضقؼة دلـاضشة اإلجابة ظلؤاؿ ععني ثـائقا ضؾؾ 

اظعؿؾ اظــائل كاظزعرم بؼقاـ عفؿقسة ععقـة بؽؿابة أدؽؾة جملؿقسة أخرل. طؾ تؾؽ كاإلصادة عـ  ،تؼدميفا

ف غؿائج اظدرادة تػقد أف ادلعؾؿني أدؿراتقفقات أثؾؿت صعاظقؿفا صل حتػقز اظطؾؾة سؾك ررح األدؽؾة. طؿا اإل

 ات، كإظك حتدؼد أغشطة ذظؾعؿؾ اظــائل كاظزعرم اظةاؿ كاإلدارة اظػعٌ اظػعٌ  بقاجة إظك تدرؼب أطـر صل االدؿكداـ

خصقصا صل غفاؼة  -كادؿكداـ اظـؼاذات اجلؿاسقة ظؾقػاظ سؾك اغؿؾاق اظصػ بأطؿؾف ،كتعؾؿ األضراف ،ععـك

 .اظالحؼقجقف اظطؾؾة ظؾؿعؾؿ اجلدؼد ظؾؿؾكقص كتـؾقت ادلعؾقعات كت -اظدرس
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قدقع غطاؽ مماردات اظؿعؾقؿ كاظؿعؾؿ ادلؿؾعة صل عدارس األكغركا أزفرت ػذق اظدرادة أف ػـاؾ حاجة إظك ت

االبؿدائقة. كطؿا جاء صل ادلؼدعة، أزفرت اظدرادة أؼضا أف اظؿدرؼب اظؼائؿ سؾك ادلدردة، بـقسقف عا ضؾؾ اخلدعة 

ف ذات اظدخؾ ذات اظؿقصقؾ اظعاظل، كأف اظؽـقر عـ اظؾؾدا األغظؿة كأثـاء اخلدعة، ضد أصؾح ذائعا إظك حد طؾقر صل

 ادلؿدغل كادلؿقدط ضد بدأت صل اسؿؿادق. كطؿا طشػت غؿائج ػذق اظدرادة ادلرجعقة، ػـاؾ اظؽـقر عـ األدؾاب

اظقجقفة ادلؿعؾؼة باظؿربقة كاظؿطقؼر ادلفـل اظؿل تلؿدسل أف تؽقف اظؾقؽة ادلدردقة ػل ادلؽاف اظذم ؼـؾغل أف ؼؿؿ 



 األكغركا االبؿدائقة  مماردات اظغرصة اظصػقة صل عدارس 

27 

 

ؿدرؼب اظؼائؿ سؾك ادلدردة دقؽقف ساعال جقػرؼا صل بـاء أداس عؿني صقف تطقؼر ادلعؾؿني كتـؿقؿفؿ عفـقا. إف اظ

دلـقك أصضؾ تـظقؿا كأطـر ادؿداعة كأبعد عدل باظـلؾة ظؿطقؼر ادلعؾؿني، كػق عـقك ؼؿقح ظؾؿعؾؿني اجملاؿ 

قب. إف ظؾؼقاـ بدكر أطؾر صل تطقؼر أغػلفؿ عـ اظـاحقة ادلفـقة، كؼؿقح ظؽقادر اظدسؿ اخلارجل تقصقر اظدسؿ ادلطؾ

عـؾ ػذا ادلـقك دقلفؿ إدفاعا طؾقرا صل حتلني ضدرات ععؾؿل ادلدارس االبؿدائقة صل األكغركا سؾك تؼدمي تعؾقؿ 

صؼد تؾني أف ػذا اظـظاـ اظؿطقؼرم ادلؿعدد اجلقاغب، سما ؼشؿؾف عـ عـففقة اظؿعؾؿ سـ بيعد   37ذم غقسقة جقدة.

جملؿقسات ادلدردقة، ػق أصضؾ اظطرؽ عـ حقث اظؽؾػة كتطقؼر ادلعؾؿني سؾك علؿقل ادلدردة كسؾك علؿقل ا

 38كاظؽػاءة عـ أجؾ تطقؼر ادلعؾؿني كتـؿقؿفؿ عفـقا سؾك ادللؿقل اظقرـل.

ظؽـف، كطؿا تؼر ادؿراتقفقة األكغركا إلصالح اظؿعؾقؿ، ؼـؾغل أف غؽقف كاضعقني باظـلؾة دلا غؿقضع عـ ػذا ادلـقك أف 

صل عقاد اظؿطقؼر ادلفـل اخلاصة بؽؾ عـ ادلدربني كادلؿدربني )ادلقاد ادلطؾقسة  ؼقؼؼف. كؼـؾغل االدؿـؿار بصقرة جادة

ؿقصقر اظؿقجقف كاظدسؿ ظاخلارجل اظؿقجقف داخؾ ادلدردة كطقادر اظدسؿ كادلقاد اإلظؽؿركغقة(، عع ضركرة تدرؼب طقادر

ـل اظؿقظقػل ادلؿعدد اجلقاغب، اظذم ؼراسل احلاجات كؼؼقد إظك اظؿؼدـ. كتشقر اظؾققث إظك أف ررائؼ اظؿطقؼر ادلف

كعفؿقسات اظؿعؾؿ احملؾقة، تقصر عـففقة كاضعقة كصعاظة عـ حقث اظؽؾػة كجفا ظقجف كادلعززة بفؾلات اظدسؿ 

 39ظؿدرؼب ادلعؾؿني ألغفا تؿقح اجملاؿ ظؾؿعؾؿني ظؾؿدرب أثـاء عزاكظة اظعؿؾ، مما ؼقصر تؽاظقػ تعقني ععؾؿني بدالء.

ر عفاال كادعا ظؾؿعؾؿني ظؾؿعؾؿ عـ خالؿ اظؿطؾقؼ صل عقضع اظعؿؾ اظطؾقعل، كظؿأعؾ طؿا إف ػذق ادلـففقة تقص

 ممارداتفؿ، كظؿفربة أذقاء جدؼدة صل شرصفؿ اظصػقة، كظؿؾادؿ اظرأم كادلشقرة عع اظؽقادر اظؿربقؼة األخرل.

ؿؼؾؾ بققث ؼؿؿ اظؾـاء ظؼد مت تصؿقؿ برغاعج تطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة كبرغاعج اظؼقادة عـ أجؾ ادلل

سؾك برغاعج اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة اظذم ؼؼدعف اخملؿصقف اظؿربقؼقف كعراطز اظؿطقؼر اظؿربقم. إف بـاء غظاـ عـ طقادر 

دقؿقح اجملاؿ ظؾؿعؾؿني ظؿقؿؾ علؤكظقة أطؾر صل  -طؿا تـص سؾقف دقادة ادلعؾؿني -اظؿقجقف كاظدسؿ ادلفـل

غف أف ؼلاسد ادلعؾؿني سؾك حتلني جقدة تدرؼلفؿ عـ خالؿ اخؿقار أداظقب سؿؾقة تعؾؿفؿ ادلفـل. كػذا عـ ذأ

كررائؼ اظؿدرؼس ادلالئؿة سما ؼؿـادب عع اظظركؼ اخلاصة صل عداردفؿ. إف تقاصر غظاـ ادؿراتقفل ظؾدسؿ ادلفـل 

قب ؼؿضؿـ طقادر تقجقف سؾك علؿقل ادلدردة عـ ذأغف أف ؼدسؿ كؼقجف جفقد ادلعؾؿني عـ حقث تطؾقؼ أداظ

تدرؼس حقارؼة سؾك علؿقل اظغرصة اظصػقة. طؿا إغف دقرذد سؿؾقة اظؿأعؾ كؼضؿـ تؾادؿ اخلؾرات بني أسضاء 

 اظفقؽة اظؿدرؼلقة كعفؿقسات اظؿعؾؿ صل ادلدارس بشأف أصضؾ ادلؿاردات اظؿل ؼؿؿ تطؾقؼفا.

ادة ادلعؾؿني عـ ذأغف أف إف ادلضل صل تقدقع غطاؽ اظؿطقؼر ادلفـل ظؾؿعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة صل إرار دق

ؼلفؾ سؿؾقة بـاء اظؼدرات كتؼادؿ األدكار كادللؤكظقات بصقرة كاضقة بني اظرئادة اظعاعة كادلؽاتب اإلضؾقؿقة، 

كطذظؽ بني عدؼرم ادلدارس كادلدارس كطقادر اظدسؿ ادلفـل. كػذا عـ ذأغف أف ؼفعؾ تطقؼر ادلعؾؿني جزءا عـ 

رات، ادؿراتقفقة تدسؿ جؿقع  سـاصر اظـظاـ اظؿعؾقؿل سمـ صقفؿ اخملؿصقف ادؿراتقفقة أسؿ كأكدع ظؿطقؼر اظؼد

اظؿربقؼقف كعـلؼق اظؿعؾقؿ. طؿا أف ذظؽ ميفد اظلؾقؾ ظؼقاـ ركابط أضقل كأكضح بني برغاعج اظؿدرؼب عا ضؾؾ 

اظقاضع اظذم اخلدعة كبرغاعج اظؿدرؼب أثـاء اخلدعة، كحتؼقؼ اظؿـاشؿ بني اظلقادات كاخلطط كأسؿاؿ اظؿؼققؿ. إف 

طشػت سـف ػذق اظدرادة ادلرجعقة دقشؽؾ األداس دلراضؾة كتؼققؿ عدل صعاظقة اإلصالحات اظؿربقؼة كطػاءتفا 

 كتأثقرػا سؾك عدارس األكغركا سؾك عدل اظلـقات األربع اظؼادعة.
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 سدد اظغائؾات عـ اإلغاث: سدد اظغائؾني عـ اظذطقر: 

  عقضقع اظدرس:

 

 ةاظرئقلعـ أجزاء اظدرس، اظرجاء اظؿلفقؾ سؾك اظؼائؿة ادلرجعقة ظألغشطة اظؿعؾقؿقة كاظؿعؾؿٌقة  دضائؼ 5ظؽؾ  
 .اظؿل تشاػدػا طؿا ػق عقدد صل عؤذرات اظقصػ

صل اظؼائؿة ادلرجعقة كإلبداء أم  شقر ادلغطاةؾ األغشطة اظرجاء ادؿكداـ اظؼلؿ اخملصص ظؾؿالحظات ظؿلفق
 تؽ.عشاػدععؾقعات إضاصقة تؿصؾ بلقاؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صػقعؤذر اظ اظـشاط
 حقؿ أعقر ركتقـقة  ادلعؾؿ ؼقاضر صل اظصػ كؼؿؿ عؼارعؿف بأدؽؾة كأجقبة  ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1

 دؿكالص ادلعؾقعات كاحلؼائؼاظؿؾؼقـل ظؿؽرار ادلعؾقعات كا االدؿـؾاطؼلؿكدـ   سقة/ اظػردؼةاألجقبة اجلؿا .2
 لؾقرة اظادلعؾؿ ؼؽؿب أك ؼردؿ سؾك   سؾك اظلؾقرة  ؼؽؿبادلعؾؿ  .3
اظلؾقرة أك عـ إحدل كدائؾ  عـأك  ادلدردل ؽؿاباظ عـ بأطؿؾف ؾصػظادلعؾؿ ؼؼرأ    بأطؿؾف ؾصػظادلعؾؿ ؼؼرأ  .4

 ؼةادلعقـات اظؾصر
أك عـ اظلؾقرة  ادلدردل ؽؿابعـ اظؼؼرأ ظؽؾ اظصػ  اظطاظببؿقجقف عـ ادلعؾؿ،    ظؾصػ ؼؼرأ  اظطاظب .5

 أك عـ إحدل كدائؾ ادلعقـات اظؾصرؼة
ؾب عـفؿ اظعؿؾ طؾ سمػردق ألداء كاجب عـ  اظطؾؾة  ؼعؿؾقف طؾ سمػردق اظطؾؾة .6 كرضة  عـ أك ادلدردل ؽؿاباظري

 دلعقـات اظؾصرؼةأك عـ إحدل ا سؿؾ أك عـ اظلؾقرة
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ؼعؿؾقف صل  اظطؾؾة .7
 عفؿقسات/أزكاج

 ؾب عـفؿ اظؿعاكف ععان صل أداء كاجب أك غشاط صل أزكاج اظطؾؾة  عفؿقسات./ري

ؾب  اظطاظب   ؼعرض أعاـ اظصػ اظطاظب .8  أعاـ اظصػسرض  تقضقح إجابؿف أك تؼدمي عـفري
 ت اظؿعؾٌؿادلعؾؿ ؼؼقـ سمراجعة عقضقع اظدرس ظؿـؾق  ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس .9

بقـؿا ؼؼقـ باضل اظصػ سمقاصؾة أداء اظقاجب  اظطؾؾةادلعؾؿ ؼؼقـ بؿصققح دصاتر   ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾةادلعؾؿ  .10
ن   صردؼان أك جؿاسقا

 طؾؾةاغؿؾاق ادلعؾؿ ؼؿرطز سؾك ضؾط دؾقؾ اظ  ضؾط شرصة اظصػ .11
 كعقاد تعؾقؿقة أ ضقاـ ادلعؾؿ سمفاـ إدارؼة عـؾ تلفقؾ احلضقر كاظغقاب كتقزؼع  إدارة شرصة اظصػ  .12

 أجفزة
 تقضػ اظدرس بلؾب ادلؼارعة عـؾ دخقؿ زكار إظك شرصة اظصػ  عؼارعة اظدرس .13
شقر عـشغؾني صل غشاط تعؾقؿل كتعؾٌؿل طاغؿفاء اظدرس ضؾؾ عقسدق  اظطؾؾة  ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف اظطؾؾة .14

 سؾك دؾقؾ ادلـاؿ

 

- 15                                   
   اظـشاط/ األغشطة اظرئقلقة

   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1
   األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة .2
   ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة  .3
   ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف  .4
   اظطاظب ؼؼرأ ظؾصػ   .5
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق .6
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/عفؿقسات .7
   طاظب ؼعرض أعاـ اظصػ اظ .8
   ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس .9

   ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة .10
   ضؾط شرصة اظصػ .11
   إدارة شرصة اظصػ  .12
   عؼارعة اظدرس .13
   اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف .14

 - 610           

   اظـشاط/ األغشطة اظرئقلقة
   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1
   األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة .2
   ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة  .3
   ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف  .4
   اظطاظب ؼؼرأ ظؾصػ   .5
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق .6
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/عفؿقسات .7
   اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ  .8
   ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس .9

   ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾةادلعؾؿ  .10
   ضؾط شرصة اظصػ .11
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   إدارة شرصة اظصػ  .12
   عؼارعة اظدرس .13
   اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف .14

 
 

- 1115                   

   اظـشاط/ األغشطة اظرئقلقة
   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب

   دؼةاألجقبة اجلؿاسقة/ اظػر
   ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة 
   ادلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف 

   اظطاظب ؼؼرأ ظؾصػ  
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق

   اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/عفؿقسات
   اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ 
   ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس

   ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة
   ضؾط شرصة اظصػ

   اظصػ إدارة شرصة 
   عؼارعة اظدرس

   اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف
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   اظـشاط/ األغشطة اظرئقلقة
   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1
   األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة -2
   ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة  -3
   دلعؾؿ ؼؼرأ ظؾصػ بأطؿؾف ا -4
   اظطاظب ؼؼرأ ظؾصػ   -5
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف طؾ سمػردق -6
   اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل أزكاج/عفؿقسات -7
   اظطاظب ؼعرض أعاـ اظصػ  -8
   ادلعؾؿ ؼراجع عقضقع اظدرس -9

   ادلعؾؿ ؼصقح أسؿاؿ اظطؾؾة -10
   ضؾط شرصة اظصػ -11
   إدارة شرصة اظصػ  -12
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   عؼارعة اظدرس -13
   اظطؾؾة ظقس ظدؼفؿ كاجب ؼؤدكغف -14
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   اظـشاط/ األغشطة اظرئقلقة
   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1
   األجقبة اجلؿاسقة/ اظػردؼة -2
   ادلعؾؿ ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة  -3
   ؾصػ بأطؿؾف ادلعؾؿ ؼؼرأ ظ -4
   اظطاظب ؼؼرأ ظؾصػ   -5
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   ذرح ادلعؾؿ/ دؤاؿ كجقاب .1
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2 

 .أ

 
 :ادلـطؼة :دؿ ادلدردةا

  :اظؿارؼخ

 

 .ب

 :ادلقضقع :ادؿ ادلعؾؿ
 :كضت غفاؼة اظدرس :كضت بداؼة اظدرس :اظصػ

 
 :سدد احلاضرؼـ عـ اإلغاث :سدد احلاضرؼـ عـ اظذطقر
 :سدد اظغائؾات عـ اإلغاث :سدد اظغائؾني عـ اظذطقر

 :سدد اظطؾؾة ذكم االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة اإلضاصقة
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 :عقضقع اظدرس

 
 تكطقط اظدرس

 :بادؿكداـ ادلؼقاس اظؿاظل، اظرجاء حتدؼد غقسقة خطة اظدرس

ن 4= جقد  3= عرضو  2= شقر عرضو 1  = جقد جدا

 1 2 3 4 
     عدل كضقح  األػداؼ اظؿعؾؿقٌة

     اظؿلؾلؾ اظزعـل ظؾدرس
     غطاؽ األغشطة اظؿعؾقؿقة اظؿعؾؿٌقة

     ادؿكداـ عقاد تعؾقؿقة
     االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة اإلضاصقة

     تؼققؿ اظؿعؾؿ
     تؽؾقػ كاجب بقؿل ) إف طاف ذظؽ عالئؿان(

 
 ج

 :اظرجاء اظرجقع إظك عؤذرات اظقصػ اظقاردة أدغاق سـد تطؾقؼ ععاؼقر احلؽؿ

 = دؾقؾ ظؿ ؼيشاػد عطؾؼان.1

ن )أم ع2 قػد غادرا  رة أك عرتني(= دؾقؾ ذي

قػد أحقاغان )أم 3  عرات(. 5أك  4= دؾقؾ ذي

قػد بشؽؾ عـؿظؿ 4  = دؾقؾ ذي

 

 1 2 3 4 
     ؼذطر األػداؼ كؼؼدـ صؽرة ساعة سـ اظدرس .1
     ؼكؿؾر ادلعرصة اظؼؾؾقة .2
     ؼشرح ادلادة بدضة ككضقح .3
     ظؾدرس ؼرطز سؾك اظـؼاط اظرئقلة .4
     ؼلؿكدـ غطاضا/عفؿقسةن عـ ادلقاد اظؿعؾقؿقة .5
     ؼلؿكدـ اظلؾقرة بشؽؾ صعاؿ .6
     ؼؽقدملف أجقاء إؼفابقة صل شرصة اظصػ .7
     ؼعرؼ أدؿاء اظطؾؾة كؼلؿكدعفا .8
     ؼلؿكدـ اظعؿؾ صل أزكاج/عفؿقسات .9

     ؼرتب شرصة اظصػ ظؿقلقر اظؿعؾٌؿ .10
ص اظؿعؾٌؿ كتـؾقؿف ؼلؿكدـ اجلؾلة اظعاعة ظؿؾكق .11

 كغشرق
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 1 2 3 4 
     ؼلؿكدـ االدؿـؾاط اظؿؾؼقـل ظؾؿؽرار كاالدؿكالص .12
     ؼطرح  أدؽؾة عغؾؼة .13
     ؼطرح أدؽؾة عػؿقحة .14
     ؼطؾب عـ اظطؾؾة  صردؼان اإلجابة سؾك األدؽؾة .15
     اـ اظصػؼطؾب عـ اظطؾؾة سرض اظػؽرة أع .16
ؼعؿؾ سؾك إذراؾ اظطؾؾة ذكم االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة  .17

 اإلضاصقة
    

 

 1 2 3 4 
     ؼظفر اظعرصاف ألجقبة اظطؾؾة .18
     دؾر أجقبة اظطؾؾة  .19
     ؼعؾؼ سؾك أجقبة اظطؾؾة .20
     ؼلؿكؾص عـ أجقبة اظطؾؾة  ادؽؾة الحؼة .21
     اظطؾؾة  سؾك ررح األدؽؾةؼشفع  .22
ؼؿقرؾ حقؿ اظغرصة ظؾؿػاسؾ عع اظطؾؾة ظؾقصقؿ  .23

 سؾك تغذؼة راجعة ذػقؼة أك خطقة
    

 
 

 
 

 
 1 2 3 4 

     ؼؿقاصؾ بصقرة جقدة عع ادلؿعؾؿني .24
     ؼدؼر اظصػ بصقرة صٌعاظة .25
     ؼدؼر كضت اظدرس بصقرة صٌعاظة .26

 

 

 عؤذر اظقصػ اظعؾارة 
ؼذطر األػداؼ كؼؼدـ صؽرة ساعة  .1

 سـ اظدرس
دعج األػداؼ اظؿعؾؿقة صل خطة اظدرس كذطرػا بقضقح 

 صل بداؼة اظدرس كصل عراحؾف اخملؿؾػة.
 

 ؼكؿؾر ادلعرصة اظؼؾؾقة .2
 

صل عراحؾ  ؼؼقـ ادلعؾؿ بؿؾكقص عا تعؾؿف اظطؾؾة
 عكؿؾػة عـ اظدرس.

ادلعؾؿ ؼلأؿ اظطؾؾة  سـ اظعؿؾ اظلابؼ اظذم مت تغطقؿف  
 سـ ادلقضقع كؼطرح أدؽؾة الخؿؾار عدل صفؿفؿ ظف.
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ادلعؾؿ ؼشرح بدضة ككضقح بطرؼؼة تلاسد سؾك تـؾقت  ؼشرح ادلادة بدضة ككضقح .3
 اظؿعؾؿ كربطف بكؾرات اظطؾؾة احلقاتقة. 

جقدة كمناذج مماثؾة كععقـات بصرؼة، ؼلؿكدـ ادلعؾؿ أعـؾة  
 دللاسدة اظطؾؾة سؾك اظػفؿ

 
عا مت تعؾؿف صل عراحؾ عكؿؾػة رقاؿ  ؼؾكصادلعؾؿ  ؼرطز سؾك اظـؼاط اظرئقلة ظؾدرس .4

 اظدرس.
 

ؼلؿكدـ غطاضا عـ ادلقاد  .5
 اظؿعؾقؿقة

ؼلؿكدـ ععقـات دؿعقة بصرؼة بصقرة صعاظة 
 كتؽـقظقجقا االتصاؿ كادلعؾقعات إف تقصرت

ؼلؿكدـ ادلعؾؿ ادلعقـات اظؿعؾقؿقة عـؾ اخلرائط كاجلداكؿ  
كادلؾصؼات كاظصقر كاألذؽاؿ اظؾقاغقة بطرؼؼة عـادؾة 

 تلاسد اظطؾؾة سؾك رؤؼؿفا كادؿكداعفا. 
ادلعؾؿ ؼلؿكدـ دظقؾ ادلعؾؿ أك اظؽؿاب ادلدردل بصقرة  

 صعاظة
 

ؿفا سؾك اظلؾقرة طؿابة ادلعؾؿ كاألذؽاؿ اظؿل ؼرد ؼلؿكدـ اظلؾقرة بشؽؾ صعاؿ .6
 كاضقة كععركضة بشؽؾ عـلؼ

 
ؼؽقدملف أجقاء إؼفابقة صل شرصة  .7

 اظصػ
 ادلعؾؿ ؼشقع احلؿاس عـ خالؿ اظصقت كظغة اجللد

 ادلعؾؿ ؼلؿكدـ اظؿشفقع كاظــاء إلسطاء تغذؼة راجعة 
 إؼفابقة

ادلعؾؿ ال ؼصرخ كال ؼؾدم عالحظات جارحة أك عقرجة أك  
 ظؾدغلعفقـة كال ؼلؿكدـ اظعؼاب ا

 
 
 

 

ؼعرؼ أدؿاء اظؿالعقذ   .8
 كؼلؿكدعفا

 ادلعؾؿ ؼدسق اظطؾؾة  بأدؿائفؿ ظؾؿشارطة صل اظدرس
 

ؼلؿكدـ اظعؿؾ صل  .9
 أزكاج/عفؿقسات

ؼؿؿ دعج األغشطة اظؿل تؿطؾب اظؿػاسؾ بني راظب كآخر 
 صل بـقة اظدرس

اظطؾؾة  ظدؼفؿ صؽرة كاضقة سـ ػدؼ كغؿائج اظعؿؾ صل  
 أزكاج أك صل عفؿقسات

تدرؼب اظطؾؾة سؾك طقػقة اظعؿؾ صل عفؿقسات عـؾ  
)طقػقة ررح األدؽؾة كاالجابة كاظؿعاعؾ عع بعضفؿ 

 اآلخر( 
 

 تصؿقؿ شرصة اظصػ عالئؿ ظألغشطة كاظقاجؾات اظؿعؾؿٌقة  ؼرتب شرصة اظصػ ظؿقلقر اظؿعؾٌؿ .10
تصؿقؿ شرصة اظصػ ؼؾؾل االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة جلؿقع  

 اظطؾؾة
 

ظعاعة ؼلؿكدـ اجلؾلة ا .11
 ظؿؾكقص اظؿعؾؿ كتـؾقؿف كغشرق

ادلعؾؿ ؼلؿكدـ اجلؾلة اظعاعة ظقفؿع طاصة اظطؾؾة ععان 
صل بداؼة اظدرس كغفاؼؿف عـ أجؾ تؾكقص اظؿعؾٌؿ كتـؾقؿف 

 كغشرق كتقجقف أغظار اظطؾؾة إظك عرحؾة اظؿعؾٌؿ اظؼادعة.
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 عؤذر اظقصػ اظعؾارة

االدؿـؾاط  ؼلؿكدـ .12
اظؿؾؼقـل ظؾؿؽرار 

 كاالدؿكالص

ادلعؾؿ ؼرصع غؾرة صقتف صل عـؿصػ اجلؿؾة طل ؼؿفاكب اظطؾؾة 
 ععف خالؿ ذرح صؽرة عا أك بعد جقاب أحد اظطؾؾة

اجلقاب سادة صل ذؽؾ جقاب جؿاسل، ؼأخذ ذؽؾ تؽرار أك تؽؿؾة  
 جؿؾة عـ ادلعؾؿ تـؼصفا سؾارة أك طؾؿة

 ؼطرح أدؽؾة تؿطؾب اإلجابة بـعؿ أك ال أك تؼدمي حؼائؼادلعؾؿ  ؼطرح أدؽؾة عغؾؼة .13

 ادلعؾؿ ؼطرح أدؽؾة ظفا أطـر عـ جقاب كاحد ؼطرح أدؽؾة عػؿقحة .14
ادلعؾؿ ؼطرح أدؽؾة تشفع سؾك اظؿػؽقر كتؿطؾب أطـر عـ  

 عفرد اإلجابة بـعؿ أك ال أك ادؿذطار ععؾقعات

ؼطؾب عـ اظطؾؾة اإلجابة  .15
 سؾك األدؽؾة صردؼان 

شفع اإلجابة اظػردؼة سؾك األدؽؾة بدالن عـ األجابة ادلعؾؿ ؼ
 اجلؿاسقة

ادلعؾؿ ؼقرص أف ؼقظك جؿقع اظطؾؾة بػرصة ظإلجابة سؾك  
 دؤاؿ

 
 

صل اظصػقؼ اخملؿؾطة ؼؿؿ تقزؼع األدؽؾة سؾك اظذطقر كاإلغاث 
 بشؽؾ عؿلاكو تؼرؼؾان 

ؼطؾب عـ اظطؾؾة سرض  .16
 اظػؽرة أعاـ اظصػ

جابة سؾك األدؽؾة كذرح األصؽار ادلعؾؿ ؼطؾب عـ اظطؾؾة اإل
 كاظؿقدث سـ األغشطة أعاـ اظصػ

ؼعؿؾ سؾك إذراؾ اظطؾؾة  .17
ذكم االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة 

 اإلضاصقة 

ادلعؾؿ ؼعؿؾ سؾك إذراؾ اظطؾؾة ذكم االحؿقاجات اظؿعؾؿٌقة 
 اإلضاصقة كؼقرص سؾك أف تؿـادب األدؽؾة عع ضدراتفؿ.

 

 

 عؤذر اظقصػ ارةاظعؾ

ادلعؾؿ ؼيظفر أف إجابؿفؿ سؾك أحد األدؽؾة طاغت عـادؾة  ؼظفر اظعرصاف ألجقبة اظطؾؾة .18
 بادؿكداـ سؾارات عـؾ غعؿ، ال أك صققح.

ادلعؾؿ ؼقاصؾ اظـؼاش عع اظطاظب ذاتف دلزؼد عـ االدؿقضاح  دؾر أجقبة اظطؾؾة  .19
 أك اظشرح حقؿ طقػقة تقصؾف إظك اجلقاب.

ادلعؾؿ ؼعطل أعـؾة، ؼؿقدع صل اظشرح، ؼؾرر أك ؼؼدـ  ة اظطؾؾةؼعؾؼ سؾك أجقب .20
 ععؾقعات إضاصقة حقؿ إجابة اظطاظب.

ؼلؿكؾص عـ أجقبة اظطؾؾة  .21
 أدؽؾة الحؼة

ن ظؾؿؿابعة عؾـقان سؾك إجابة اظطاظب.  ادلعؾؿ ؼطرح دؤاال

ؼشفع اظطؾؾة سؾك ررح  .22
 األدؽؾة

 ادلعؾؿ ؼشفع اظطؾؾة سؾك ررح أدؽؾة عقجفة ظؾؿعؾؿ أك
 ظؾطؾؾة اآلخرؼـ صل اظصػ.

ؼؿقرؾ حقؿ شرصة اظصػ  .23
ظؾقصقؿ سؾك تغذؼة راجعة 

 ذػقؼة ك/أك خطقة

ادلعؾؿ ؼؼدـ تعؾقؼات ذػقؼة حقؿ سؿؾ اظطاظب إعا بشؽؾ 
 صردم أك صل عفؿقسات إلثراء اظؿعؾٌؿ

اظؿغذؼة اظراجعة اخلطقة ال تؿقضػ سؾك تصققح اظعؿؾ  
ذؼة راجعة ذات ككضع سالعة ظف، بؾ تشؿؾ أؼضان تؼدمي تغ
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 عضؿقف عػٌصؾ

 
 

 عؤذر اظقصػ اظعؾارة
ن عع اظطؾؾة .24  ادلعؾؿ سؾك سالضة جقدة باظطؾؾة ؼؿقاصؾ جقدا

 ادلعؾؿ ؼظفر احلؿاس كاالظؿزاـ كادلقدة 
 

ادلعؾؿ ؼلؿكدـ ادؿراتقفقات إدارة اظلؾقؾ اإلؼفابل  ؼضؾط اظصػ بصقرة صعاظة .25
 ظؿعاعؾ عع اظطؾؾة باحؿراـ كطراعةكا

ادلعؾؿ ظدؼف ضقاسد كاضقة كرادكة ظؾلؾقؾ صل شرصة  
 اظصػ

 ادلعؾؿ ميـع عشؽؾة اغضؾارقة عـ اظؿػاضؿ 
 ادلعؾؿ ؼؼقـ بؿعزؼز اظلؾقؾ اجلقد باظــاء 

 
ؼضؾط تقضقت اظدرس بصقرة     .26

 صعاظة
 ادلعؾؿ ؼضع أػداؼ كاضقة كعقددة    

 عـ جزء إظك آخر عـ اظدرس بصقرة صعاظةادلعؾؿ ؼدؼر االغؿؼاؿ 
 علؿقل ساؿو ظؾطؾؾة عـ حقث إجناز اظقاجب صل اظقضت احملدد

 
 

3

:

 :اظلؾقؾ :اظؿعرؼػ

 اظصػ بأطؿؾف ادلعؾؿ ؼكارب اظصػ بأطؿؾف

 اظعؿؾ اجلؿاسل اظطؾؾة ؼعؿؾقف صل عفؿقسات

 اظعؿؾ اظػردم قف سمػردػؿاظطؾؾة ؼعؿؾ

عؼارعة اظدرس )عـؾ دخقؿ أحد ادلقزػني إظك شرصة 
 اظصػ( 

 عؼارعة

 

:

 اظلؾقؾ :اظؿعرؼػ
 اظشرح اؼصاؿ حؼائؼ أك آراء أك اصؽار حقؿ ادلقضقع، ام تؼدمي ععؾقعات جدؼدة 

 اظؿقجقف تقجقف اظطؾؾة ألداء عفؿة سؿؾقة )أعر(
 االدؿػلار حلصقؿ سؾك إجابةتقجقف دؤاؿ بفدؼ ا

 دؤاؿ عػؿقح اظلؤاؿ اظذم ؼقؿؿؾ أطـر عـ إجابة كاحدة
ام أف ؼؼقؿ ادلعؾؿ جؿؾة عا ثؿ ؼؽررػا ظؽل ؼؼقـ اظطؾؾة بإطؿاؿ اظعؾارات 

 اظـاضصة عـفا )عـاؿ: ساصؿة االردف ػل....(
 ادؿـؾاط عقجف

، اك اظقس اظؿقؼؼ عـ ادلعرصة بصقرة درؼع عـؾ ادؿكداـ سؾارة: ػؾ صفؿؿؿ  اظؿقؼؼ 
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 طذظؽ..(
 اظعؿؾ سؾك ادلؼاسد اظطؾؾة سمػردػؿ ألداء كاجب ععني أك حؾ مترؼـ أك علأظة

 اظؿؼققؿ ادلعؾؿ ؼؼقـ بؿؼققؿ اظطاظب/اظطؾؾة
 اظؼراءة أف ؼؼقـ ادلعؾؿ أك اظطاظب باظؼراءة بصقت ساؿو 

 اظؽؿابة ادلعؾؿ أك اظطاظب ؼؽؿب سؾك اظلؾقرة ظؾؿقضقح ظؾاضل اظطؾؾة
 إسادة اظؿرطقز ظػت اغؿؾاق اظطاظب ظؽل ؼرطز سؾك عقؿقل ادلقضقع ) عـؾ: ؼرجك اظفدكء...( 

سؾارة صضػاضة ظؾدالظة سؾك ام حدؼث ؼؼقـ بف ادلعؾؿ سدا سـ اجلقاغب ادلذطقرة 
 أسالق

 حدؼث ساـ

 االجابة إدؿفابة ظلؤاؿ
 عؾادرة عـ جاغب اظطؾؾة ضقاـ اظطاظب بطرح دؤاؿ

 

:

 غقع اظؿؼققؿ اظــاء اء باظؽؾؿات أك باظؿقطقد اظؾػظلاظــ

  اظؼؾقؿ االضرار بأف إجابة اظطاظب صقققة أـ ال

ضقاـ ادلعؾؿ بإسادة صقاشة إجابة اظطاظب أك 
 اظؿقدع صقفا

  اظؿعؾقؼ

ؼطؾب ادلعؾؿ  عـ اظطاظب أك عـ بؼقة اظصػ 
تؼدمي  عزؼد عـ ادلعؾقعات سؾك االجابة ) عـؾ: 

 ؾؿة طقػ كدلاذا...(االدؿػلار ب ط

  اظلؾر

 

4

  :ادؿ عفرم ادلؼابؾة
  :اظؿارؼخ

 :سدد اظطؾؾة ادللفؾني :ادلدردة
 ذطقر:
 إغاث:

 سدد ادلعؾؿني: :ادلـطؼة
 ادلعؾؿقف:
 ادلعؾؿات:

  :سدد دـقات اخلدعة طؿدؼر عدردة
 كضت االغؿفاء :كضت اظؾدء

 

تؼقـ بف كطاظة األمم ادلؿقدة إلشاثة كتشغقؾ اظالجؽني اظػؾلطقـقني صل اظشرؽ األدغك )األكغركا(. غقد  ق درادةػذ
صل  ؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة اظذم  إرؾؼادؿطالع آرائؽ حقؿ تطقؼر ادلعؾؿني كحقؿ اظؾرغاعج اجلدؼد ظؿطقؼر ادلع

 .2012ساـ 

 :ة ظألدؽؾة اظقاردة أدغاقسؾك أجقبة دضقؼ ظؾؼقاـ بذظؽ ؼؾزعـا احلصقؿ

  ،ظؿل تؼدعفا ظغاؼات اظؾقثدقؿؿ ادؿكداـ ادلعؾقعات ا، سؾؿان بأغف تقد األكغركا أف تشؽرؾ عؼدعان سؾك ععؾقعاتؽ
 ظـ ؼؿؿ تلفقؾ ادؿؽ صل ػذق ادلؼابؾة.ك

 إذا طاف ادللؿفقؾقف ظقلقا سؾك ادؿعداد ظإلجابة سؾك األدؽؾة، ؼرجك إسطاء تػاصقؾ سـ أدؾاب ذظؽ.
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

)ضع إذارة عا عدل رضاؾ سـ براعج األكغركا احلاظقة ظؾؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر ظؾؿعؾؿني صل عدردؿؽ؟  .1
 .اظؿؼدؼر ادلـادب(حقؿ 

ن  1  ظلت راضقان سؾك اإلرالؽ 4 راضو متاعان  3 راضو بصػة ساعة 2 راضو جدا

 
 صل ظؾؿعؾؿني األكغركا تقصرػا أف صل ترشب اظؿل ادللؿؿر ادلفـل اظؿطقؼر براعج أغشطة ػل عا .2

 .عدردؿؽ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

ػؾ دؾؼ ظؾؿعؾؿني صل عدردؿؽ أف ذارطقا صل أم أغشطة ظؾراعج اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر صل  .3
 اظلـقات اظـالث ادلاضقة.

 )ؼرجك كضع دائرة(غعؿ/ ال          

 ػ تؾؽ األغشطة كعـ كٌصرػا كطقػ رأؼت عدل صعاظقؿفا؟إذا طاغت اإلجابة غعؿ ؼرجك كص

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

برغاعج األكغركا ظؿطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ػؾ تؾؼقت أم ععؾقعات أك حضرت أم اجؿؿاسات حقؿ  .4
 ادلدردة؟

 )ضع دائرة( غعؿ/ ال            

 إذا طاغت اإلجابة غعؿ، ؼرجك كصػ تؾؽ األغشطة كطقػ رأؼت عدل صعاظقؿفا؟

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

عاذا دؿؽقف صل رأؼؽ صقائد برغاعج تطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة باظـلؾة ظؾؿعؾؿني صل  .5
  عدردؿؽ؟

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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ػؾ ظدؼؽ أم تعؾقؼات أخرل ترشب صل إبدائفا بشأف براعج اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر أك برغاعج األكغركا  .6
 ظؿطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة؟

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

ن   أدؽؾة ادلؼابؾة. سؾك ؿؽجابإلذؽرا

 

 

 

 

5

  :ادؿ عفرم ادلؼابؾة
  :اظؿارؼخ

 :ادلـطؼة :ادلدردة
  :سدد دـقات اظؿعؾقؿ صل ادلدردة

 :اظصػ/ اظصػقؼ اظؿل ؼعؾؿفا :دلقاد اظؿل ؼعؾؿفاادلادة / ا
 :كضت االغؿفاء :كضت اظؾدء

 

ػذق درادة تؼقـ بف كطاظة األمم ادلؿقدة إلشاثة كتشغقؾ اظالجؽني اظػؾلطقـقني صل اظشرؽ األدغك )األكغركا(. غقد 
عؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة اظذم  إرؾؼ صل ادؿطالع آرائؽ حقؿ تطقؼر ادلعؾؿني كحقؿ اظؾرغاعج اجلدؼد ظؿطقؼر ادل

 .2012ساـ 

 . ظؾؼقاـ بذظؽ ؼؾزعـا احلصقؿ سؾك أجقبة دضقؼة ظألدؽؾة اظقاردة أدغاق

تقد األكغركا أف تشؽرؾ عؼدعان سؾك ععؾقعاتؽ، سؾؿان بأغف دقؿؿ ادؿكداـ ادلعؾقعات اظؿل تؼدعفا ظغاؼات اظؾقث 
 ق ادلؼابؾة.ظقس إال طؿا أغف ظـ ؼؿؿ تلفقؾ ادؿؽ صل ػذ

 إذا طاف ادللؿفقؾقف ظقلقا سؾك ادؿعداد ظإلجابة سؾك األدؽؾة، ؼرجك إؼراد تػاصقؾ سـ أدؾاب ذظؽ.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 )ضع إذارة حقؿ اظؿؼدؼر ادلـادب(طقػ تؼدر علؿقل داصعقؿؽ احلاظل صل كزقػؿؽ اظؿعؾقؿقة  .1
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ظدم داصعقة  1
 ضقؼة

ظدم داصعقة  2
 بشؽؾ ساـ

ظدم داصعقة سؾك  3
 غقق تاـ

ظقس ظدم داصعقة سؾك  4
 اإلرالؽ

 

 ػؾ دؾؼ أف حضرت أحد براعج اظؿطقؼر اظؿاظقة صل اظلـقات اخلؿس األخقرة؟ .2

 رقؿ صؿرة اظؿدرؼب ال غعؿ درؼب أثـاء اخلدعةاظؿ
 )باألذفر(

ادلقاد اظؿل أسطقت ظؽ خالؿ 
 اظؿدرؼب

     دكرة األكغركا ظؾؿأػقؾ اظؿربقم
     دكرات عرطز اظؿطقؼر اظؿربقم

     دكرات جاععقة
     دكرات صل عـظؿات شقر حؽقعقة

     دكرات صل عؤدلات خاصة
     شقرػا )ؼرجك حتدؼدػا(

 

)ضع إذارة حقؿ عدل رضاؾ سـ براعج األكغركا احلاظقة ظؾؿطقؼر ادللؿؿر ظؾؿعؾؿني صل عـطؼؿؽ عا  .3
 اظؿؼدؼر ادلـادب(

ن  1  ظلت راضو سؾك اإلرالؽ 4 راضو متاعان  3 راضو بصػة ساعة 2 راضو جدا

 

 عا غقع األغشطة اظؿل ترشب أف تؼقـ األكغركا بؿؼدميفا صل عفاؿ اظؿطقؼر ادلفـل ادللؿؿر؟ .4

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

دلعؾؿني اظؼائؿ تؾؼقت أم ععؾقعات أك حضرت أم اجؿؿاسات حقؿ برغاعج األكغركا ظؿطقؼر ا دؾؼ أف ػؾ .5
 سؾك ادلدردة؟ )ضع إذارة دائرة حقؿ اإلجابة ادلـادؾة(

 )ضع دائرة(غعؿ/ ال     

 إذا طاغت اإلجابة غعؿ، ؼرجك ذطر ػذق ادلعؾقعات أك االجؿؿاسات كعاذا اطؿشػت سـ اظؾرغاعج اجلدؼد؟

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 عا ػل صل رأؼؽ صقائد االغكراط صل برغاعج تطقؼر ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة؟ .6

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ػؾ ظدؼؽ أم تعؾقؼات أخرل تقد إبداءػا حقؿ احؿقاجات تطقرؾ ادلفـل كحقؿ برغاعج األكغركا ظؿطقؼر  .7
 ادلعؾؿني اظؼائؿ سؾك ادلدردة؟

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ن إلج  سؾك أدؽؾة ادلؼابؾة ؿؽابذؽرا

 

6

عـ اظطؾؾة كعؼابؾؿفؿ صل عؽاف ػادئ صل ادلدردة دكف تقاجد أم  6ادلؼابؾة: اظرجاء اخؿقار  عالحظة دلـ ؼفرم
 ععؾؿ أك عقزػ آخر عـ عقزػل ادلدردة.

فرم ادلؼابؾة   :ادؿ عي

  :اظؿارؼخ

 :كضت اظؾدء :ادلدردة

 :كضت االغؿفاء :ادلـطؼة

 
 عؼدعة تقضقققة

غركا كعاذا ؼعفؾؽ صقفا كطقػ ميؽـ حتلقـفا، كدقؼ تؼقـ األتفدؼ ػذق االدؿؾاغة إظك ععرصة رأؼؽ صل دركدؽ ك
 بادؿكداـ ادلعؾقعات ظؾؿلاسدة سؾك حتلني عدردؿؽ.

 كغرجق عـؽ أف تؽقف صادضان صل إجابؿؽ. بأم ذلء مما تؼقظف ظـا، ععؾؿقؽؼؿؿ إبالغ ظـ 
 ظـ ؼؿؿ تلفقؾ ادؿؽ صل ػذق ادلؼابؾة.

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  
 

 ظق جؽت أغا إظك عدردؿؽ عاذا دقعفؾـل صقفا؟ عاذا ظـ ؼعفؾـل صقفا؟ .1
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 عا ػل أحب ادلقاضقع اظدرادقة إظقؽ؟ اظرجاء إبالشل دلاذا حتؾفا؟ .2

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 عا ػل األذقاء اظؿل حتب أف تؼقـ بفا صل دركس اظؾغة اظعربقة؟ .3

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 عا ػل األذقاء اظؿل حتب أف تؼقـ بفا صل دركس اظرؼاضقات؟ .4
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 ا صل دركس اظعؾقـ؟عا ػل األذقاء اظؿل حتب أف تؼقـ بف .5

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 عا ػل األذقاء اظؿل حتب أف تؼقـ بفا صل دركس اظؾغة اإلجنؾقزؼة؟ .6

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 عا ػق أطـر عا ؼعفؾؽ صل ععؾؿؽ؟ .7

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

ؾب عـؽ أف تػعؾ؟ عـ طاف صل 1 . ػؾ ظؽ أف تكؾرغل سـ آخر عرة سؿؾت صقفا ضؿـ عفؿقسة؟ عاذا ري
 اجملؿقسة؟ ػؾ سؿؾؿؿ بشؽؾ جقد ععان.

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 . عا ػق اظشلء اظذم دقلاسدؾ سؾك أف تصؾح عؿعؾؿان أصضؾ؟2 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 . ػؾ ؼقجد طؿب طاصقة دللاسدتؽ سؾك اظؿعؾؿ صل اظصػ؟3

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 . عا غقع اظؽؿب اظؿل حتب عطاظعؿفا صل اظصػ؟4

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

ن اظعؿؾ باظؿعاكف عع رؾؾة آخرؼـ صل أزكاج أك اظر جاء أف تشرح ظؾطاظب عاذا تؼصد باظعؿؾ صل عفؿقسة. عـال
 عفؿقسات صل اظصػ.

 

 

 . سـدعا ؼطرح ادلعؾؿ دؤاالن ػؾ ؼقجفف إظك راظب سمػردق أـ إظك اظصػ بأطؿؾف ظإلجابة سؾقف؟1 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 . ػؾ حتب أف ؼيطؾب عـؽ اإلجابة سؾك دؤاؿ صل اظصػ؟ إف طاغت اإلجابة ال، دلاذا؟2     

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 . عاذا ؼقدث سادة إذا طاغت إجابة اظطاظب صقققة؟3 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 
 . عاذا ؼقدث سادة سـدعا ؼعطل اظطاظب إجابة خارؽة؟4

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 
 . عاذا ؼقدث سادة إذا صدر سـ اظطاظب دؾقؾ دلء صل شرصة اظصػ؟5

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
ن   ادلؼابؾة دؽؾةسؾك أ ةجابإلظذؽرا
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