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 اعدادية ابن المعتم للبنين

 مشكلة البحث

لقددا دااداا دلجة ددى دلددا دالنددةا دلتوجدد  لدلبل  ددي دلبلعددل  تب  ددى لب ق ددا دلج ددة  
لد   لدتدب لبن ب م ةابهة عجعب مة  نهاه دل ةلم دل لم من بغ لدا جدل  ى يد  م ب

دلج دددة  دلوةل دددى لدا بمةال دددى لداابسدددةا ى لدلج ةجددد ى دلبددد  سدددةجعا دلب دددلل دل لمددد  
لدلبقام دلستةال  لدلبةتللدل   يبلجد ا دلمدالدا لداادا الداا دل لعدى لةشدلا مندةةلهم 
دلتوجدد ى لدلبلعل ددى لدلمهت ددى دلبدد  بددعشل جددلعةة اللددا دل مل ددى دلبلعل ددى لب  قهددة مددن بجق دد  

 دهاديهة.
( دلدددا دلبغ دددلدا دلجدددل  ى دلبددد  جددداشا يددد  دل قدددا ن 7991)ةعدددتا  لادددا دندددةل

دا  ل ن لمتهة دلغال دلبةتللل   دلذ  جدبم اللدا  م دل دل دةمل ن يد  دلتلدةم دلبلعدل  
لاللم دلتوا لدالنةا دن  ة ليلد لجةئلهم لببالئم مل هذه دلب للدا لدجب ادمي لبتن   

سى لة  بجق  دهاديهة عسلل  يةاللى لا دل مل ى دلبلعل ى الملمة لدل مل ى دالنةا ى  ة
جدد مة لتجددن ت لددم دن م لددم دلمجبلنددا ن   ددةتلن يدد  ةش ددل مددن داج ددةن مددن دايةددةل 
دلبجدل  ى دلبد  بلدامهم اللددا دلشعدةا يد  دمدةةتهم مددن الن دلبجدل  مدل م ل دةا دلج ددة  
لدلبلديدد  مددل ب ةلدبهددة دلاددة  ى دامددل دلددذ   ب لددب مددن دلملنددا ن دجددب ادم دلبقت ددةا 
دلجا شدددى يددد  مجدددةالا  دلمجبلندددا ن للدددب ل  مدددن بلددد  دايةدددةل دلبجدددل  ى دلبددد  ب  ددد  

 تملهم دلتوج  لدا بمةال  لداتو ةل  ل ةلتلد التسلآ د  ةع آ لي ةل ي  دلم بمل.
(kipnis,7991:p072) 
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ذةدددلا لادل  دلبلع دددى دن دل دددبي دلبال جددد  دلملقدددا اللدددا الدددةب  دلمدددالا لا دددةا  
 مةتي من دالبوةا دلا دلمنةةل دلبلعل دى لدلتوجد ى دلبد   دالادا دل لعى ي  دلسول  ا

  ةت  متهة ع ض دل لعى لمجةالابهم اللا جلهة ةذل   تقسي دلب س  ي  ممةلجى 
دل مل ددى دالنددةا ى. هددذد لدن دادلدا دلمددادلا ببجمددل مجددعلل ةا ةش ددل   يلدد ا للمددا ل 

مددن االبددي اللددا  دللاددا دلةددةي  للبوددلك لجددل ةددل منددةةل دل لعددى لدلمددالا اللددا دلددل م
داجهةم ي  ب ل ل ن س ى دلبلم ذ داالب ةا  دا دتي ا  مل  دل عل  لدلمهةل  لدللادا 
دلةدددةي  لب دددل ل دلبلم دددذ دلمبودددل  دل دلمبم دددا دلدددذ   مبلددد  ملهعدددى لادددال    دددل الةا دددى 
لدلمبدددة ل الدجددد ة دل دلبلم دددذ دلدددذ    دددةت  مدددن مندددةالا دتو ةل دددى دل سدددج ى ان ذلددد  

 (51: 7991لبال ب  ةس  ن          )لادل  دلبلع ى    جبةج دلا بةه ل
 أهمية البحث

 دلبلع دى المل ددى متبلمدى لهةايددى لااد  يةاللدى يدد  سالدادا دهتجددةن دلمعهدل للج ددة  .
لب ددا ل جددللةهم   لذلدد  مددن  ددالل بتم بهددة لن سدد ى دلوددلا مددن  ددالل  م ددل  لدتعهددة 

 بمل لبقامي .ممة  جق   امى دلولا لج ةابي لدهجهةم ي  ب ل ل دلم 
 (57: 7911 )العا دل ا ا 

ي دددي بدددت ةا يلجدددوبي لاهاديدددي لموةه مدددي   ل مةدددن دالبعدددةل دلبلع دددى مدددلآ  دلم بمدددل
لدددذد بجددد ا دةمدددم دلمبقامدددى سلدددا   لهددد  دةاد  لتمدددله لبجا دددا دب ةهةبدددي لبجق ددد   ة ةبدددي

  قةبيب ل ل تلمهة دلبلعل ى لاجةل عهة لة  ببمةنا مل دلب للدا دلةع ل  ي  دل لم لب ع
 (19_ 11: 7995 ) ادع 

ب ةدددا  ع  ددى دلم بمدددل ليلجدددوبي   ةمددة سن دلبلع دددى المل ددى د بمةال دددى مقسددلا  
لجول دلبلدث لتقلي من   ل  لمة لهة من اهم ى ي  سالادا دل قلل دلجل مى  ل ملجةبي 
يهد  بجقد  اهداديهة يد  بةدل ن   لبجق   دلبلدي  دا بمةال  للولا يد  ع ئبدي سلا ا ل 

 (95: 7999 لآ للن   تجةت ى دلمبةةملى .                    )هتا  دلن س ى ده
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ل ب لددا هددذد داهبمددةم  لدذل  اسددعجا دلبلع ددى ملادل دهبمددةم دلم بم ددةا ةةيدى 
لدلبجددلل دا بمددةال  لدلبغ  ددل دلج ةجدد  ليدد  دلعتددةي داابسددةا   يدد  ملدجددل دلب ددلل 

   ي  دلبل  ي دلجل م.له  دلمسال دةجةج  دلذ    بما الل ي دلبغ  ل دا بمةال
 (1:  7911  )الو و  

لب ددا دلبلع ددى ااد  دلتهددلض عددةةيلدا لدل مةالددةا لاجةجددة يدد  جوددل ة ددةن دةمددى 
لهددددد  السدددددب دلعتدددددةي  يةلبلع دددددى ببسدددددل دبسدددددةا لش قدددددة عةلج دددددة   لعتةيهدددددة دلجادددددةل  

لاسعجا م ادتة اجبشمةل دلقلى دلعنل ى لاالاداهة لمة  قباي دلعتةي  دلجاةل  لألمى 
عل عمة  بلديل لهة مدن ادلى  لدن شللدا دةمم ا بقال عمة لا هة من دلجةةن  دلب م ل ل 

 عنل ى معهلى اةال  اللا دهتبةج لدل مل .
 (11: 7991 اتلل جج ن   )ادللا

للمدة ةددةن دلب لدد م ااد  دلبلع دى يقددا تددةل دهبمةمدة ةع ددلد يدد  ا تتدة دلجت دد  ةمددة يدد  
البدددددددلد دل لدددددددم ال دددددددةا ((  تدددددددلد مدددددددتةم لدلدددددددذ ناللدددددددي ب دددددددةلا : ))  ليدددددددل د  دلدددددددذ ن دم

 {77:}دلم ةالى
لاةددداا داب ةهددددةا دلجا شددددى يدددد  عددددلدم  سالدددادا دلم لمدددد ن يدددد  دلددددالل دلمبقامددددى 

لادددا دلهدددل هدددذد داب دددةه متدددذ عاد دددى دلجدددع  تةا علسدددوي  ادددللل  داهبمدددةم عةلةوة دددةا 
دلم ددةل   لهدذه دل ل قدى بقددلم اللدا اجدةا عدلدم  بجداا ي هدة  ل قدى  ا دا  يد  دلب لد م 

 لداب ةهةا لدلجلل  دلم للب اادئي من دلقةئم ع مل ى دلب ل م .
(Arnold "and brown " 7992 : p001) 

 livanلمدددةلبن ل وددد ن )) Sullivan :7911لالهدددلا الدجدددبة جدددللو ةن ))

:7910 maytinمهمةبددي    (( ان دلم لددم دلم ددا عمل ددب دلةوة ددةا  بوددل  يدد  اادي
  ا عمل ب دلعلتةم  داالب ةا  .دلب ل م ى اللا دلم لم دلم

 (79: 7911  ) دل   ب 
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( سلا دلمقةلتى ع ن علتةم  ن من دلعلدم  enos : 7911لهايا الدجى د تلا )
دل ةسى ي  سالادا دلم لم ن يد  دلملجلدى داعبادئ دى دذ ةدةن دلعلتدةم  دةلل اةئمدة اللدا 

الدجددى مددن ل ددلا يددلل  دلةوة ددةا لدة ددل يدد  دلعددلدم  داالب ةا ددى . لبعدد ن مددن تبددةئ  دل
ادلدددى سجسدددةئ ى عددد ن دلعلتدددةم  ن لمسدددلجى دلعلتدددةم  دلقدددةئم اللدددا دلةوة دددةا مدددن ج دددث 
دلو ةل ددددى .ل جددددةالا دلعلتددددةم  دلقددددةئم اللددددا دلةوة ددددةا اللددددا ب ددددل ل م ددددةل  دلمب لمدددد ن 

لدجدب ةع دلم لمدلن دلمعهلدلن ليقدة لعلتدةم  دلةوة دةا بلسد ل دلم للمدةا  لم للمةبهم 
 ايال من دلم لم ن دلمبالع ن ي  دلعلتةم  داالب ةا  .سلا دل لعى ع ل قى 

 (enos "7911 :pp779 _770) 
لب ا دلةوة ةا ن ئة اجةج ة هالادا دلملنا ةتهدة بمشدل دب ةهدة  جدبها  ب دل له 

لادددا عدددذلا  هدددلا الا دددا  متدددذ امدددن لا بدددادل بعدددذل جبدددا د ن للادددل ادددلدئم للةوة دددةا  
 ملنا .دلم للعى لدلب    ب ان  بمةن متهة دل

تمة اتملذج  جدةالا دلملندا اللدا  لدن دلةوة ةا ل جا  لدئقةة ال  ل قى بال ا لد 
 دهعادع

 (19: 0221 )دلمنلي  
لعدااا جلةددى دلةوة ددةا عاد ددى دلجددع  تةا لاددا جل ددا هددذه دلجلةددى متددذ لهللهددة 

 عةهبمةم دلملع ن دذ الاهة ع اهم دل الج دلتهةئ  لمنةالا دلب ل م .
قددةئم يدد  دلبلع ددى اللددا دلةوة ددةا جبددا اسددع  جددمى مبم ددا  لقددا دبجددل داهبمددةم دل

لب ددا جلةددى دلبلع ددى دلقةئمددى اللددا دلةوة ددةا مددن دعددلا  لم لددم دلددالل دلمب ددلل  بلعل ددة 
 مالم  دلبلع ى دلم ةسل  لاةشلهة ن لالة لن ع ى ي  دةلجة  دلبلعل ى .

لاسدددعجا دلممةلجدددى  لقدددا جدددةاا هدددذه دللدددةهل  م لدددم دلدددالل دلمب دددلل  بلعل دددة 
هدايهة سالدادا مدلع ن اةودةي  دلمجبما  من س ةلهة دلتلل  بنةل جلةى مبةةملدى دةع دةا 
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لدل ددددا ل عةلدددذةل ان هددددذه دلجلةددددى لهدددلا ةددددلا ي ددددل   ليقدددة ةجددددادث دلب لددد م لدلددددب لم 
 لألجةل ب دلبقل ا ى دلب  ةةتا جةئا  لدلب  ةةتا بجبتا دلا دلموهلم دلبقل ا  .

 ( 11: 7991  )دلال م  
 (plardy &eiseleلب ل   هذه دلجلةى  ن ل عاللا  ل ا جعل ) لي  مجةللى

دلدددا دتهدددة ب تددد  ان  ةدددلن دلمدددب لم ادددةل اللدددا دةبجدددةب م دددة  ل مجددداا  ببادددمن 
 (plardy " 7911 :071 م ةاا القل ى لدتو ةل ى لمهةل ى لجلة ى .             )

بادئ ددى ل ددذةل دتددي  جددب  ل ب ع قهددة يدد   م ددل ملدجددل دلب لدد م يدد  دلملجلددى داع
لجبدددددددا دل ةم  دددددددى يةلةوة دددددددى هددددددد  دلندددددددل  دلادددددددللل  لهدددددددة ع تمدددددددة   ليهدددددددة هلجدددددددبلن 

(Houston) 
: )دلبلع ى اةئمى اللا موةه م اجةج ى ي  تلل ى دلدب لم لدلب لد م لدلدذ   عةدا اللي

اهم دددى دةهددداد  لالدي دلمب لمددد ن للةوة دددةا لدلم دددة  ل دلبددد   دددبم دلبقدددل م اللدددا اجةجدددهة 
 (Houston"7910"pp:51) م بماد اللا سلهةل دلةوة ى. عج ث  ةلن بقام دلمب لم 

لمددن  ددالل ذلدد   بادد  ان جلةددى دلبلع ددى دلقةئمددى اللددا دلةوة ددةا بددالا دلمددب لم 
اهدداد  مجدداا    ددب الل ددي سبقةتهددة يدد  اددلي م  ددةل مجدداا هددل سلهددةل دلةوة ددى دلقةعلددى 

لةوة دى ل بو  ةل من ) لد جل  مدل هلجدبلن ( اللدا اهم دى سبقدةن دلمب لدى ل للمالجلى 
لعهددددذد يددددةن جلةددددى دلبلع ددددى دلقةئمددددى اللددددا دلةوة ددددةا هدددد  دلجلةددددى دلبدددد  بهددددبم عبجا ددددا  

لدلم دددة  ل دلبددد  جددد بم  دلمهدددةلدا دلم لي دددى لدلجلة دددى دلبددد    دددب اللدددا دلمدددب لم سبقةتهدددة 
ل مةددددن ب ع دددد  هددددذه دلجلةددددى اللددددا  م ددددل دلم لمدددد ن لمددددا ل   دلبقدددل م اللددددا اجةجددددهة 

 دلمادلا .
 (71: 0227 )دلجةملدئ  

عدل تندجا  سن جلةى دلبلع ى دلقةئمدى اللدا دلةوة دةا لدم بتندج تب  دى الةمدل لدجدا 
 تب  ى اللدمل الا ا  اهمهة :
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 _ دالبمةا دلةوة ى لدةادي عاا من دلم ليى دلتلل ى .7
 _ جلةى دلمجعلل ى لبجا ا دلملدسوةا من  الل داديدا م  تى .0
 ل ._ ب ل ل دلبةتللل  ة دلبلعل ى لب ع   دل لم ي  دل م5
 _ جلةى مت  دلنهةادا دلقةئمى اللا دلةوة ةا .1
 _ بجا ا دةهاد  اللا نةل تبة ةا ب ل م ى جللة ى .1
 _ دلب لم من د ل دهبقةن من  الل ب ا ا دلب ل م لداهبمةم عةةادي .1
 _ جلةى دلب ل ب ي  دلبلع ى .1
 _ د بال  موهلم دلب ل م عةلبجة ا اللا دةالدل .9
 دلقةئمى اللا دل مل دلم ادت  ._ جلةى دلبلع ى 9

 _ دلبال ب دلمل ي تجل دل مل .72
 _ بجل ل دلتلم .77
 _ جلةى ب ا ا دلب لم عاا من دلب ل م دل م   .70
 _ ب ل ل اجةل ب بقل م دلم لم ن75

 ( 09: 7995  ) ملال  
عدل ةةتدا تبة دة لب دل ل دلوةدل دلبلعدل    لذد لدم بتندج جلةدى دلةوة دةا مدن يدلدك 

لدت ةةجدة معةندلد للجة دةا دا بمةال دى لداابسدةا ى دلبد  دجدب اا تب  دى   دلم ةسل 
دلب ددددلل دل لمدددد  لدلبةتللددددل   ةددددةن لددددي دةشددددل دلعددددةل  يدددد  ايددددل ةش ددددل مددددن دلمعججددددةا 
دا بمةال ى لداابسةا ى دلا سجادث ب دللدا  لهل دى يد  اهداديهة لالمل ةبهدة لمجبدلى 

 (1: 7995  ) دلقام           علدم هة .                                   
لجددددم ا )عجلةددددى دلبلع ددددى  لاددددا تةلددددا جلةددددى دلةوة ددددةا دهبمةمددددةة تةلددددا دلمددددلع ن 

دلقةئمدددى اللدددا دلةوة دددةا ( لةجدددعا هدددذه دلجلةدددى ادددل  ي ةلدددى يددد  بجددد  ل لبل  دددي جلةدددى 
 دلب ل م لدلبال ب .
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لبلةا هذه دلجلةى ي  موهدلم  السدبي ان دعدلا  ةسد ى للبدال ب دلةد ي هد  
 (07: 7991 اللا سبقةن دلةوة ةا دلملبع ى ع ملي لالله .           )دلال م  االبي 

سن مشددل هددذه دلةوة ددةا لدلمهددةلدا دهادل ددى اددا ا  مةددن دهلمددةم عهددة  ددالل يبددل  
لدن هذد دلبال ب ا  قبسل اللدا  ممة  ب لب بال عة ا ةج ة ي  اشتةي دل امى   دهالادا

عددددل هددددل ا اددددةة جة ددددى دلددددا دلتمددددل   دهادل  م ةل ددددى دلقسددددلل ال دلددددتق  يدددد  دةادي 
 (779:  7999 دلمجبمل ي  م ةل دلقال  دلق ةا ى .                     ) دلبم م  

لهتةل  اةشل من بسدت   ةتدلدع دلةوة دةا متهدة دلةوة دةا دلبد  جداابهة  ةم دى 
 هلجبن لدلب  بامتا تلال ن من دلةوة ةا له  :

(the university of Houston c. b. t. e. mode) 
_ دلةوة ددةا دل ةمددى دلبدد  ب ةددا دلجددللة ةا دلبال جدد ى لدلبدد  ب ددا اجددةا ةددل م لدددم 7

ل ةلن ي ةا عغدض دلتلدل الدن ملادلع دلم دةل دلدذ   الجدي ال مجدبلده ) دعبدادئ  
ال شددددةتل  ( لبنددددب  هددددذه دلةوة ددددةا مددددن يلادددد ةا ب دددد  دلب لدددد م لدلددددب لم لدلتمددددل 

 دهتجةت  .
  بس  دلجللة ةا لب ا اجةج ى لب ل م ي ةل للملالع ال _ دلةوة ةا دل ةسى لدلب0

لبندددب  عال دددى دةعدددل مدددن  لبعتدددا الدددةا  مدددن دلةوة دددةا دل ةمدددى  دلمجدددبلى دلب ل مددد  
يلاددد ةا ال م ليدددى  ةسدددى ع لدددم مب سددد  لبندددبمل دلةوة دددةا دل ةسدددى م ليدددى 

ل سددد  دةهددداد   جة ددةا دلمب لمددد ن دلل ادت دددى لدا بمةال دددى لدل جددم ى لدل قل دددى 
ل سددمم بال جددي عمددة  تةجددب بلدد    جدد ى عمددة  تةجددب بلدد  دةهدداد  لدة ددلدض دلبال 

ل سمم ل تودذ المل دةا دلبقدل م  ل توذ بال جي ةمة م    لي  دةهاد  لدة لدض 
دلب  ب ةا بجس ل دلمب لم ن ليةالل ى دلبال ا عسلل  مجبمل  ي  اشتةي دلبال ا 

سددةل ل جددب ام مسددةال ل ددت   يدد  ة و ددى دجددب ادم اتمددة  دلو ددل يدد  داب لع دداه 
 ل ةةمل ع ن دلبال ا لع ئى دلمب لم دلشقةي ى  مبتلالى لمتةجعى ةهاد  دلبال ا 
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دلجددددددللة ى ل ع  دددددددى  ل  بمددددددا تمددددددةذج لمهددددددةلدا بال جدددددد ى متةجددددددعى لأل ددددددلدض
 (pilot   0227  p .12ل  ال بال جي اللا اجةا دلبغذ ى دللد  ى .   )  دلمب لم ن

  لةوة دةا اادئ دى  ث اتدلدع )ةوة دةا م لي دى لمتهم من اجم دلةوة ةا اللدا شدال
لدمبال  دلم لم للةوة ةا دةادئ ى يةتي   ت  دتي اةال اللا سلهدةل   ( لةوة ةا دت ةا ي

االدبدي اللدا ممةلجددى مهدةلدا دلب لدد م دلمب داا  مددن الن ان   تد  ذلدد  معندلد اللددا ان 
هددا  دةجةجدد  لهددذد هددل دل دلم لددم اددةال اللددا سجددادث تب  ددى مل لعددى يدد  اادي  لعبددي 

للب لدد م لدددذل   قدددةل ان دلم لدددم سدددةجب ةوة ددى سذ دمبلددد  دلقدددال  اللدددا اجدددادث دلبغ  دددلدا 
دلمل ددلا  يدد  جددلل  دلمب لمدد ن ا م ددلا دمددبال  دلم ليددى لاددا  مبلدد  م لددم مددة  م ددل 

لاددا  ةددلن اددةالد اللددا اادي مهددةلدا دلب لدد م دلم للعددى   دلم ددةل  لدةجددةل ب دلاددللل ى 
لمن هذه دلتبةئ  مة   ي  سجادث دلتبةئ  دلمبلا ى ي  بالم ذه من الن ان  ةلن يةالال

 ( 150:  0227    ل  الل هة عةوة ةا دلتبةئ  ال ةوة ةا دات ةا         )دلج لى 
امددة دلعةجددث ي ددل  اددللل  دمددبال  دلملنددا ةوة ددةا الةمددى لا ددلى تلال ددى  ةسددى 

 دلل دلجدا ث عججب ب سسي جبدا ببتةجدب مدل دلدالل دلمتدل  عدي لمدل مب لعدةا دلب
يددد  اهددداد  دلدددب لم لمجبدددلده لاجدددةل عي يادددال الدددن دةبجدددةعي للقدددال  دلم لي دددى لدلقدددالدا 

 دةادئ ى .
سن الل دلملندددا  ةدددلن يدددةالال يددد  دلمجدددةهمى دلبلعل دددى مدددن  دددالل يجددد  اا ددد  
للمهم دهلنةا ى لالل دلملنا دلبلعل  ي  دلبدجش ل يد   العدي لةد  تبجقد  مدن ب ع قهدة 

عبقددددا م اياددددل مجددددةالا  لي ددددل ن لعةلتب  ددددى  ددددعا  دلملنددددا  لمددددن  ددددلا  دةادي لذلدددد 
 ( bossi _ hobelaid _ 7992_p99.)جةلبي عنةل  تج م لدلبقام دل لم دلبلعل  ل 

سن دهلندددةا دلبلعدددل  لدددم  ج دددذ مجدددةله دلدددذ    دددب ان  عا دددي ج دددث ا  دددادل الل 
ع د  دلمهدةم دهلنةا ي  مادلجتة   ل لدا  لدن دلملنا ا  مل  دلقال  دلةةي دى يد  ب 
 دلمل هى سل ي عنةل تةا  .ل  اى ذل  دلا ان دلملنا دلبلعل  ي  االمةل
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سادل ددى  ددةلج ب سسددي  اددة  دلددا ذلدد  ان مهتددى دهلنددةا مددة ادلددا يدد   ددلل 
دلعتددةي يهدد  ب اددل دلددا دلبعددا ل لدلب ددل ل ةلمددة لهددلا القعددةا لسدد لعةا لدن ةش ددل 

عددل ع ددض مددالدي دلمددادلا مددن دلملنددا ن   ددةتلن مددن الددام بقددا ل ليهددم مهتددبهم مددن ا
 لدله ئةا دلبال ج ى ساةيى دلا س لعةا ا لى بلد ي دلملنا ن دلبلعل  ن .

 ( 51    7991 )دلق ج  
دن اهم ددى دلددالل دلددذ   قددلم عددي دلملنددا دلبلعددل   ددايل دلددا دلبوة ددل ع ا ددى دلددا 
اددللل  دا مئتددةن دلبددةم اللددا دلق ددةم ع ملددي عسددلل  ملادد ى ان دل مددل  دداي مددن ج ددة  

يهل ب ع ل الن ن س ى دلولا   لاجةا اعا متي اجبقلدل دلم بمل لبقامي   تجةن ده
دلمبةةملى لدلعتةي دلمب ن لج ةبي داابسدةا ى لدا بمةال دى لدلتوجد ى ةمدة دتدي  مةدن دلودلا 
مةةت ةبي ي جلل دلق م لدلمشل دلا جقةئ  مججلجى ل  عل الدن  من دلب ع ل الن االدبي لد 

 لدلم بمل م ة . الدي ي عسلل  بلا  توجي
يددجن ت ددةح دلملنددا دلبلعددل  يدد  الملددي لججددن اادئددي ي ددي  بلادد  عةةجددةا اللددا 
تللبددي دلددا ذلدد  دل مددل لاعللددي للياددي لددي لمدداى بجق دد  ذدبددي مددن  اللددي . ج ددث سن 
دلمادلا عجة ى دلا دلملندا دلبلعدل  دلتدة   يد  الملدي لدللداد  التدي ةتدي  دعا  دلدا 

ل سعجلد اةشل اال  اللا يهم اتوجهم لالتامة  سدل يهم دل ةلب يهمة هةاية ل جةالاهم 
دل ةلب دلا بل  دلجةلى يجتي  جب  ل داالبمةا اللا توجي لدن لةل  ةلدب مندةلى لةدن 
دلملنددا يدد  دلمالجددى  هددبم عةلجددةاا دةةشددل جددا  لغددلض م ةل بهددة للةددن دلجة ددى دلددا 

بلد دددي  دهلندددةا ملجدددى   دددب ب ل لهدددة ل  لهدددة ب دددةل   م دددل دلمندددةالا دل لم دددى دلبددد 
 (511   7911 دل لعى .                                           )مللبجن 

( دن دلملنددا دلتددة   مهددم ةتددي  جددةالا دلمجبلنددا اللددا دن bekerلبددلى ع ةددل )
  مدل مدن بلقدةي توجدي ل  دلل بوة دله ل تمدد  االدبدي ل مةتدي مدن جدل مندةالبي ل بغلددب 
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بلنا اةشل ممة  لةا اللا ملةهل دلجدلل  الل هة عتوجي ةتي  لةا اللا دب ةهةا دلمج
 لن دلجلل   بغ ل عبغ ل دل مل ى دهلنةا ى تب  ى لبغ ل دب ةهةا دلمجبلنا .

 ( 01   7910)دل مةل  
دن ت دددةح ةدددل المدددل  بلاددد  اللدددا دلقدددةئم ن عدددي لمدددة  بسدددولن عدددي مدددن سدددوةا 
ا لمم ددادا لمددة  مبلةددلن مددن م ددةل  لدجددب ادادا لبجمددل مجددعلل ى لدلل عددى يدد  دت ددة

 دل مل لدللاة التي .
( اللدددا دن ت دددةح دل مل دددى دهلندددةا ى لدهلندددةا يددد   7911 لاةدددا ) مغدددةل لا 

دلمالجى عل ي  ة    بما اللا دلملنا ن دلبلعدل  ن ةتهدم  ندةللن دل تسدل دلق دةا  
 ( 712   7911 )مغةل لا          دلوةالل ي  دل مل ى دهلنةا ى .      

لددددذ   بمبددددل ع سددددةئ  مل ددددلب ي هددددة مددددن دن دلملنددددا دلبلعددددل  دلتددددة   هددددل د
دلمجبلنددا ن ل ةددلن ممددة ا  قعددل دلندد  اةشددل ي ةل ددى يدد  سجددادث بغ  ددلدا مل ددلب عهددة 
تجددل دةياددل يدد  جددلل  دلمجبلنددا ن ياددال الددن ن سدد بي دلتة جددى دلبدد  ببددل  آشددةل 

 (097    7999 د  ةع ى ي  تولا دلمجبلنا ن .                    ) دلادهل  
( م ملالدى مدن داب ةهدةا لدلمهدةلدا دلبد    بعلهدة اجدةا 7912لدالا ) دلتا 

لت ةح دلملنا دلبلعل  لمتهة دلجدلل  دة الاد  عمدة يد  ذلد  دلمجةيلدى اللدا جدل ى مدة 
  ددل  ع تددي لعدد ن دلمجبلنددا لدلقددال  اللددا دلبة دد  للبغ ددلدا دلبدد  ب ددلا اللددا دب ةهددةا 

ذلدددد  دلم ليددددى دلبةمددددى  لبلا ددددةا دلمجبلنددددا لدلل عددددى يدددد  دل مددددل لدلةوددددةي  دلوةل ددددى عمددددة
عةلجدلل  دلعنددل  ةندد   ذل ا مددى لمةةتددى ا جدالا لهمددة لدةمددةن عقالبددي اللددا دلق ددةم 

 (gardener 7912 p770عةا بعةلدا دلتوج ى .                                 )
دلدددا دن دلملندددا دلبلعدددل  دلتدددة    تعغددد  ان 7999لادددا اندددةل اعدددل ال  دددى الدددةم 

ةلن مباتدة للدا  دة لدتدي  جدب لقدةي دلتدةا ل اةعدل للبلديد   بم ا عع ض دلسوةا لدن  
 (11   7999 لال  دهلدا  ذل دب ةه د  ةع  تجل الملي .          )اعل ال  ى 
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لمددن دةمددلل دلمجددلم عهددة دن ت ددةح ا  المددل مهمددة ةددةن تلالددي  ب لددب بجق دد  
  لدلب لد م  عهدذد دل مدل ا جد مة يد  م دةل دلبلع دى  ال ى الةل ى من دالب ةح لداابتدةع 

 (argyris   bhelloل عةا ذل  تبةئ  الاا من دلالدجةا دلب  ا لدهة ةل من )
اتددةع ع ملهددم  م لددلن دلددا بجق دد   سذ بلسددلا دلددا دن دل ددةمل ن دةةشددل لاددة لد 

 مجبل ةا ملبو ى من دهتبة  ى ل بلال متهم دل مل عوةالل ى اةشل
 (1   7995 )دلتة  

ابدي لدللدادل سن دهتجدةن   بدةل الملدي ةمدة   ا دلم ةل دلذ   قا  ي ي م لدم ل 
  بةل ا  ن ي لتوجي مل ئى عةش دل مدن دلدالديل لدل لد د  لدل قدا دلتوجد ى لدلم بقدادا 
دلسةلجى ال   ل دلسةلجى ي  دلب ةمل مل دلتةا يلدم   دا دل مدل يد  دللادا دلجةادل 

                               م لا لج لى لةجب دللا  عل اسع  م علد الن ةش ل من دب ةهةا دةيلدا .    
 ( 11   7919  )م  مل 

لدهلنةا دلبلعل    دن لةل مهتى بقةل ا   ب دن  بع هة دةيلدا دلذ ن  مةلجلتهة 
  دددا مهتدددى دلملندددا دلدددذ   تعغددد  دن   مدددل لليدددل ندددجتهة سذ دن مجعدددى دل مدددل دهلندددةا ى 

دن دب دددةه دلملندددا اجدددةا سبقةتدددي لالمدددةا ت ةجدددي لمجدددلل دب ةهدددي لمدددن دل دددا ل عةلدددذةل 
دلبلعل  هل دلذ  ج جاا مة ج و لي ال  قللي ي  دلملدا  دهلنةا ى ل  بما اهم دى ا  
دب دددةه اللدددا اهم دددى دلنددد ي دلدددذ   نددد ل سل دددي يلادددة دلودددلا الدددن الملدددي ا  بلاددد  الدددن 
دل لدمدل دل ةل  ددى ةددةة ل  ل  دله عددل  بلادد  ا ادة اللددا اللدمددل توجد ى اد ل ددى ببسددل 

 د مهمة ي  ماى لاةه الن دل مل.عة ةن دلولا لبل ب الل 
 (02   7919 ) دلمتسلل  

لةدددن هتدددة  جدددةاا اةشدددل ب ق ددداد لمندددةالا اسددد ب جدددال  لد ههدددة دلملندددالن 
دلبلعل ددلن  لمددة ع ددا  ددلم لاللددا هددذد دةجددةا لدد ا ةددل ستجددةن  سددل  دن  ةددلن ملندداد 

يددال  بلعل ددة سذ اعددا مددن بع ددةا دن  ةددلن دتجددةتة د  ةع ددة مبولاددة ممبددةاد مددن الددا  ل ددله
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ا ادددة م ليدددى دةيدددلدا دلدددذ ن  لامدددي م ليدددى دلمدددةا  دلبددد   لندددا عهدددة يججدددب عدددل  لامدددي 
 . ل ههم

 ( .00   7990 ) لماةن 
لع ا   ا المل دلملنا دلبلعل  من دةالمةل دلس عى يإذد ةةن  بجلا عةلسوةا 
ل دل لق ى لدل قل ى لدل ة و ى دلب  بو اهة الل ي مهتبي اةم علد عي   ل مقةم لاام لل م 

اياددل  امددى لدن ينددل يدد   امبددي لاسددل يدد  بجا ددى لجددةلبي دلجدد  اددللد عددةلم بمل 
ل جةل  ا ب دلض يةلملندا دلتدة   هدل دلدذ   ند ل تجدل  لعبدي عةل ة ودى دلبد   ند ل 
عهة دةب تجل اعتةيه لدل ةلب  ن ل ع    من  جعي لهدل  جبدةج دلدا مدن هدل ا دال 

جب ملناه لال شقبدي ي دي لل دل دل دي ال داللم متي ل ل ج دل ي ي  جل منةالبي  يإذد ا
 ي  د لب املله لبقعل تسةئجي لبقعل سلنةادبي .

 (9    7911 )لادل  دلبلع ى دلل ت ى 
لدلملنددددا دلبلعددددل  دلددددذ   جقدددد  ت ةجددددة يدددد  الملددددي اعددددا دن  ةددددلن مجعددددة ل ملددددي 
مبجلجة عةلم للمةا لدلمهةلدا لدل علدا دلالامى لت ةجي ي  مهتبي لهدذه ا بةود  ةد  

ملندداد تة جددة يدد  الملددي مددة لددم بةددن هتددة  اللدمددل ذدب ددى بجلةددي لبج ددذ عددي دلددا   ةددلن
 بجق   دلت ةح ي ةلن دللاة عمشةعى اديل تجل دل مل دلذ   بمشل ي ي دهعادع لدلب ا ا.

 (701   7991  )هتا  
( دن دلودلا التدامة  ةبجدب دب ةهدة مل لعدة يجتدي عدال   kitchen_7919ل دلى )

لدن داب ددةه دلجددلع   جددلل الن بجق دد  دةهدداد  دلبدد   ندد   جددةالاه يدد  ست ددةح الملددي
 لجددمهة لاللددا ذلدد   مةددن دلتلددل دلددا دللاددة الددن دل مددل اللددا دتددي دلقةالددا  دل ل اددى 

 (kitchen .7919 .p011لم لم دلتنة ةا عمة ي  ذل  دهلنةا دلبلعل  .       )
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 أهداف البحث :
  ها  دلعجث دلجةل  دلةن  الن :

 امى للملنا ن دلبلعل  ن من ل هى تللهم._ مجبلى دلةوة ةا دلال7
 _ دلب ل  اللا مجبلى دلةوة ةا لججب مبغ ل دل تا لما  دل امى .0

 حدود البحث :
 نمل دلعجث دلجةل  دلملنا ن دلبلعل  ن دلذ ن  مةلجلن مهتى دهلندةا دلبلعدل  

 (0277_ 0272ي  دلمادلا دلمبلج ى لدلشةتل ى ي  ما تى بةل ا لل ةم دلالدج  )
 ددد اصمطللحت  :حت

 أوال : الكفاية لغة :
  يهدل ةدة    لةوةه دلن ي ةوة ى: دجبغتا الن   دله  )) داجبغتةي الن دلغ ل 

 (775هد :7021  لدلةوة ى م تةهة دلمجةلد  ((                        )دلاع ا  
 ثانيًا: الكفايات

ةل  لدةجدةل ب ( : عجتهدة  م ملالدى مدن دلمهدةلدا لدلم د Hewitt_ الليهدة هل دا )7
 لاتمة  دلجلل  دلب   مةلجهة دلم لملن عسلل  شةعبى لمجبمل  اشتةي دلبال ا  .

 (7919  p729 Hewitt ) 
( : عجتهددددة  دمددددبال  دلم لددددم ل م ددددل دلم ددددةل  لداب ةهددددةا 7999_ الليهددددة ا ددددادن )0

لدلمهدددةلدا دلالامدددى ةادي مهمدددى مدددة اللدددا تجدددل  مةدددن دت ةاهدددة عجادددل لادددا ل هدددا 
 ممةن 

 ( 10: 7999  دن )ا ا
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( :عجتهة دلم للمددددةا لدلم ددددةل  لدل عددددلدا لدلمهددددةلدا دلبدددد  7991_ الليهددددة ت ددددةح )5
لدلذ  بلهل  الل دلالل دلدذ   مةلجدي دلم لدم التدا   بت ةا اللا جلل  دلم لم 

 ( 75: 7991 بوةاللي مل التةسل دلملا  دلب ل م   م  هة           )ت ةح 
مددددددبال  دلم لددددددم لقددددددال ةددددددة  مددددددن دلم ددددددةل  ( : عجتهددددددة  د0222_ الليهددددددة دةال  )1

لدلمهةلدا لداب ةهةا دلمبسلى عجالدله لمهةمي دلمهت دى دلبد  بلهدل يد  دلملداد  
دلب ل م ى دلمالج ى عمجبلى مجاا من دهبقةن ل مةن مالجلبهدة لا ةجدهة عدجالدا 

 (011: 0222 م ا  لهذد دلغلض                                  )دةال  
:  ه  دلمةا  دلالدج ى دلب    ب دن  مبلةهة دلم لم يد  (0225دل ع ا  ) _ لالليهة1

 (1: 0225 دل مل ى دلبال ج ى ل  ةجهة عنةل جللة  اشتةي دلبال ا )دل ع ا  
 والتعريف النظري الذي وضعو الباحث لمكفايات ىو:

ا   بلديل دل علدا لدلم للمةا لدلمهةلدا ةادي دلمهةم دلب  بتة  عةلملنا ات دة
الملددي اللددا مجددبلى الددةلق مددن دهبقددةن ل ددت ةا هددذد عنددةل معةنددل ل  ددل معةنددل اللددا 

 بوةالل دلملنا اشتةي دل مل ى دهلنةا ى 
 أما التعريف اإلجرائي لمكفايات فيو :

  دلال ى دلةل ى دلب   جسل الل هدة ايدلدا دل  تدى التدا دجدب ةعةبهم اللدا دلمق دةا 
 دلذ  االاه دلعةجث لهذد دلغلض  .

 المرشد التربويثالثًا : 
 :1980_ وزارة التربية 1

عجتي دلةةال دلمدالب دلمجدعلل الدن بقدا م دهلندةا عمجدةالا  دةيدلدا اللدا ب مد ن 
االدبهم لادةعل بهم لدهبمدةمهم لذلد  عبقدا م دلم للمدةا دلادللل ى لدلمتةجدعى دلبد  ب بمدا 

 (71  . 7992 اجةجة اب ةذ دلقلدل .                         )لادل  دلبلع ى 
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 Mardock & Edward (1994_ ادوازور وماردوك )0
عجتدي دلندد   دلمةبجددب لذدبدي الا لعتددةيد اللددا هدذد داةبنددة  جدد ةلن ن سددة 

 يةالال ي  دلب ةمل مل دلمجبلنا ن من د ل بجق   دل مل ى دهلنةا ى .

(Murdock & Edward 7991 .p .591) 
 frisen( 1995_ فيروزن   )3

امةج مدددل دلمندددةالا لدةيدددلدا دلدددذ ن  ب ةمدددل م هدددم ليقدددة عجتدددي دل ع دددل يددد  داتددد
 (frisen : 7991 :p 70ةجاث دلتلل ةا دلم ةل ى لبل  دلمنةالا .             )

 (2000_ الداىري   )4
 دلن   دلذ  دمبهن دهلنةا دلبلعل  لب س  ي ي لدالا لي لبالب الل ي .

 (11:  0222 )دلادهل  
 الفطل الثتني

 .1987فتالوي أواًل: دراسة ال
 الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التاريخ في المرحمة الثانوية ()

ا ل ا هذه دلالدجةا ي  دل لد  لهايا دلا بجا ا دلةوة ةا دلبال ج ى دلالامدى 
لمالج  دلبدةل   يد  دلملجلدى دلشةتل دى لهدل بل دا يدلل  عد ن مالجد  دلبدةل   مدن  هدى 

 لد  عجهم ددى بلد  دلةوة ددةا امدة ال تددى دلالدجدى يقددا لدلبال جد  ن مدن  هددى ا دلىا ي مددة  ب
 عقدددا اللدددا ال تدددى تهةئ دددى مةلتدددى مدددن م مدددلالب ن همدددة مالجدددل دلبدددةل   يددد  دلمدددادلا 

( مالجددة لمالجددى لدلم ملالددى دلشةت ددى 700دلشةتل ددى يدد  مجةيلددى عغددادا لعلدد  الددااهم )
اما سذ لةةتا دةجبعةتى ه  دةاد  دلب  دجدب   ( بال ج ة ي  اجم دلبةل   07علغا )

( ةوة ددى ملاالددى اللددا جددبى م ددةاا هدد  :)دلولجددوى لدةهدداد  11علدد  م مددلع ةوة بهددة )
دل الادددةا  ب  ددد   دلددالا  دلةوة ددى دل لم دددى ل دلتمددل دلمهتدد   بتو ددذ دلدددالا  دلبلعل ددى 
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  جسددةئ ى د ب ددى : دلتجددعى دلمئل ددىدلبقددل م ( لدالبمدداا دلالدجددى دللجددةئل ده دهتجددةت ى 
 بجل ل دلبعة ن . دللج  دلمل    ملعل ةج   م ةمل دلبعة  ع لجلن 

 لبلسلا دلالدجى دلا الا  تبةئ  متهة :
_ ا بل ددا يدددلل  ادلدددى سجسدددةئ ى عددد ن س ةعددةا دلبال جددد  ن دلمب سسددد ن يددد  مدددلدا 7

دا بسدددة  لعددد ن دلبال جددد  ن دلمب سسددد ن يددد  دلمدددلدا دلبلعل دددى لدلتوجددد ى ي مدددة 
  ب ل  عجهم ى دلةوة ةا دلبال ج ى دلم بلوى .

_ ا بل دا يدلل  ذدا االدى سجسدةئ ى عد ن س ةعدةا دلمالجد ن دلمدعهل ن بلعل دة ي مدة 0
  ب ل  عجهم ى دلةوة ةا دلبال ج ى دلم بلوى .

_ ةةن بلب دب دلم دةاا دللئ جد ى للةوة دةا دلبال جد ى بع دة لل هدى تلدل ايدلدا دل  تدى 5
  م  هم ةمة  جب  :

  ب دةلل (.ا_ ةوة ى دلولجوى لدةهاد  دلبلعل ى )دلبلب
 ب_ ةوة ى بتو ذ دلالا )دلبلب ب دلشةت  (.

 ج_ دلةوة ى دل لم ى لدلتمل دلمهت  )دلبلب ب دلشةلث (.
 ا_ ةوة ى دلب     للالا )دلبلب ب دللدعل (.

ادل  دلس  )دلبلب ب دل ةما (.  هد_ ةوة ى دل الاةا دهتجةت ى لد 
 (7991 )دلوبالل          ل_ ةوة ى دلبقل م )دلبلب ب دلجةاا (.               

 .1985ثانيًا :دراسة الريحاني والخطيب 
التددلدن دلالدجددى )جددمةا دلن سدد ى دلمم ددا  للملنددا ن دلو ددةل ن ل  ددل دلو ددةل ن ( 
دجبهايا دلالدجى دجبقسةي دل لدمل دلن س ى دلبد  بدلبع  ي دال عت دةح دلملندا ن يد  

ا دا جةللدا دلالدجدى ده ةعدى اللددا مدادلا دلمدلجلب ن دلشةتل دى لدهلادم دى عدةةلان لعةلبج
 جعدل ن :
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_ مة ه  دلجمةا دلبد  بدلبع  عت دةح دلملندا دلمالجد  يد  دةلان دلبعة دة ذد االدى 7
 سجسةئ ى.

 _ هل ب بل  هذه دلجمةا عة بال  دل تا ا.0
شالشلن مدتهم جسدل اللدا  ( ملنا لملنا  12ةةتا ال تى دلالدجى معلوى من )

ل دى لدلتسد  د  دل اللدا ااتدا دلدال ةا اللدا تودا االلا دلال ةا اللدا مق دةا دلو ة
دلمق ددةا ل ت عدد  دلندد ي توجددي اللددا دلملنددادا دجددب اما هددذه دلالدجددى اللددا اادبدد ن 

 همة :
( جدمى 71( دلم ال للع ئدى دةلات دى دلدذ   قد ا )pf 71_ د بعةل ةةبل للن س ى )7

ا ( مق ةجة يلال ة  ق ا ةدل متهمدة جدمى مدن جدمة71لعذل   ةلن دا بعةل من )
( يقل  71_ 72دلن س ى ل بجل  ةل مق ةا اللا الاا من دلوقلدا  بلدلح ع ن )

 ( يقل  .791عل  م ملالهة)
( يقددل   جددب امهة دلملنددالن 12_ د بعددةل ي ةل ددى دلملنددا  بددجل  هددذد دلمق ددةا مددن )0

لاا دجبتع  هدذد دلمق دةا مدن تمدلذج دلبقدل م  اللا دهلنةا لق ةا ي ةل ى دلملنا 
بقل ددل دلا ددةل  دلم ادت ددى لبدددم ذلدد  ع ددا ان اددةم دلعةجشددةن ع مدددل ل  ةالمددةل دلملنددا 

لاددا دجددب لج  دلملنددا دلبلعددل  يدد  دلمالجددى لدلو ةل ددةا دلبدد    ددب ان  قددلم عهددة 
امدددة دللجددددةئل دهجسدددةئ ى يقدددا دجددددب ام بجل دددل دلبعددددة ن  للمق دددةا سدددا  لشعددددةا 

 دلشتةئ 
(0x0 ) دلو دددةل ن  لادددا بلسدددل دلعةجشدددةن دلدددا مبلجددد ةا دلبددد  بعددد ن دلملندددا ن

 لدلملنا ن   ل دلو ةل ن .
ةمدددة اندددةلا دلتبدددةئ  دلدددا ع دددض اللدمدددل دلن سددد ى ةمدددة  ق جدددهة د بعدددةل ةةبدددل 

 للن س ى لهة دلبعة  عوةالل ى دلملنا دلبلعل  ي  دةلان .
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 ،Wakefield  1978ثالثًا: دراسة واكفيمد
ل لداابتدةع التلدن دلالدجى )دل الاى ع ن الدجى دلملنا دلو ل ى لدلمشةل ى ي  دل مد

دلن سدد  للملنددا ( مددن عدد ن مددة هددايا سل ددي دلالدجددى م ليددى دل الاددى عدد ن دلبلديدد  عدد ن 
ةوة ددى دلملنددا دلو ل ددى لدلمشةل ددى يدد  دل مددل لداابتددةع دلن سدد  للملنددا لةددذل  الالاددى 

ا ل ا دلالدجى اللا ال تدى  دلاالم دهادل  لممةلجى جقةئ  دل مل عةاابتةع دلن س  
( مالجددى  ةسددى لالةمددى 99لا ددى لدنددت ن د ب ددللد مددن عدد ن)( ملندداد مددن 099علغددا)

ةع دددددل  (لادددددا اجدددددما دل  تدددددى دلدددددا  مبلجددددد ى  لشالشدددددى ج دددددلم مدددددن دلمدددددادلا )سدددددغ ل  
دجدددب اما دلالدجدددى دجدددبوبةي  م مدددلالب ن دالبمدددةاد اللدددا اتةالدددةبهم دلن سددد ى عةل مدددل 

لبق دد م الل 7911 ب لدد  عددالل دلملنددا دلددذ  االدداه ةددل مددن )نددلم   (ل) الل دد ( الددةم
لالهددلا  لملنددا ل علبددي يدد  م ددةاا دل مددل دلبقل ا ددى دلبدد  ةددةن  مةلجددهة دلملنددالن د

دلالدجدددةا ان هتدددة  م مدددلالب ن مدددن دلملندددا ن لدجدددا  مقبت دددى عةل مدددل لدة دددلى   دددل 
مقبت ى لةن دلم ملالب ن اا الهلبة د بالية ال ال  ب ل  عةلالل دلو ل  لدلتدة   للملندا 

ان بةددلن مجددعلل ى دلملنددا اةشددل مددن مجددعلل بي لالهددلا ةلبددة دلم مددلالب ن عجتددي   ددب 
دلجةل دددى لع ةتدددب آ دددل الهدددل دلملندددالن   دددل دلمقبت ددد ن د باليدددة يددد  دلةوة دددى دلو ل دددى 
لدلمشةل ددددى للملنددددا لالهددددللد اتوجددددهم عجتددددي   ددددب ان بةددددلن مجددددعلل ى دلملنددددا ااددددل مددددن 

تجد ةمة مجعلل ةبي دلجةل ى ي  ج ن ع تا دلالدجدى ان دلملندا ن دلمقبت د ن ادا الهدللد د
اةشددل عدد ن آمددةل دلددالل لجقددةئ  دل مددل ةمددة الهددلا دلالدجددى ان دلملنددا ن دلم بسدد ن 

 (Wakfield  7919p  192اةشل مجةالا  لل لعى  )
 kazienko& neiedt. 1962رابعًا :دراسة كازينكو ونيدت 

التدددلدن دلالدجدددى )دل سدددةئ  دل ةمدددى للملندددا ن دلتدددة ج ن مدددن   دددلهم (هدددايا 
ل سددةئ  دل ةمددى دلمنددبلةى دلمم ددا  للملنددا ن دلتددة ج ن مددن دلالدجددى للب ددل  اللددا د

لاددا دجددب ام دلعةجددث دجددبعةتي  ( ملندداد توجدد ة 059  ددلهم لبددم س ددلدي دلالدجددى اللددا )
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( ملندداد تة جددة يدد  701االدداا لبقددا ل ت ددةح دلملنددا ل انددةلا دلتبددةئ  دلالدجددى دلددا )
عبةةل لدلةوةي  ي  لان دلملنا دلتة    بس  ال   ب ان  بس  عةلذةةي لدا دلمهتى 

سادل  دل لجةا دهلندةا ى لدل ا دى لدلب دة   لدلشعدةا داتو دةل  لدلسداداى لان  بسد  
عةلل عددى يددد  دلت دددةح لدلمجةيلدددى اللدددا دلملةدددا دا بمدددةال  سادددةيى دلدددا ل دددلب بمب دددي 
عم ملالى من دلق م دة الا ى لدلمهت ى لان  بس  عةلن لل عدة  ل ن )دلمجبلندا ن ( 

( ملندددداد ةددددةتلد   ددددل تددددة ج ن لاتهددددم   ددددل  ددددةا ن 771جددددى عددددجن )ةمددددة الهددددلا دلالد
ل وبقللن للسعل ل و للن   ل مة  قللدلن ل  دل مقبت د ن عإمةةت دى دلودلا لاالدبدي اللدا 
دلب ع ددل لةددذل  مجددالا  دلقددال  اللددا يهددم مددل دل مددالي لبقددعلهم ل  ددل  مددلج ن للبقددام 

 (17   7911 لت ةل تجل مة هل ايال                                     )د
 . gardener  1970خامسًا :)دراسة جاردنر (

لدل دتا  التلدن دلالدجى )دلسوةا دلن س ى لالالابهة عةلت ةح لدلمعهل لدل عل 
للملندددا ن دلبلعدددل  ن (هدددايا هدددذه دلالدجدددى دلدددا بجل دددل دلسدددوةا دلن سددد ى للملندددا ن 

( 19لالالابهدددة عت دددةجهم مدددن ج دددث دلمعهدددل لدل عدددل  لدل دددتا لبةلتدددا دلالدجدددى مدددن )
مجبلندداد د ب ددللد ع ل قددى النددلدئ ى لشمةت ددى ملنددا ن مددن مجددبل ةا م بلوددى يدد  دل عددل  

 :لدلمعهل لاا الهلا دلتبةئ  مة  جب  
_ ان دلملنددا ن مددن ذل  دل عددل  عددلا  دلمجبلنددا ن لددا هم دلقددال  اللددا دةادي 7

 دلتة    من دلملنا ن ال ل  دل عل  .
_ ان دلملنا ن دلذ ن  جملدلن ال دى اللم دى االلدا  تلدللن دلدا دلمجبلندا ن 0

عةوددةي  اةشددل مددن اللئدد  دلددذ ن  جملددلن ال ددى اللم ددى ااددل ) ا  ان دلمعهددل دل لمدد  لددي 
 ح دلملنا (.اشل ي  ت ة

(gardener. 7912 .p:11) 
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 (dell&schminidt  (1976)سادسًا :دراسة )ديل شمنيت 
التلدن دلالدجى )دةتمة  دلجللة ى للملنا دلتة   من ل هى تلل دلمجبلنا ن ( 
هايا هذه دلالدجدى دلدا دلب دل  اللدا دةتمدة  دلجدللة ى لداى دلملندا لدلبد  بم دا عد ن 

بلنا ن اةشل ت ةجدة ل اادل ت ةجدة .لا ل دا دلالدجدى اللدا دلملنا ن دلذ ن   اهم دلمج
( مجبلنددداد تسدددوهم مدددن دلدددذةلل لندددةهالد مقدددةعالا سلندددةا ى 712ال تدددى مةلتدددى مدددن)

مسلل  اللا ي ا ل شم  لب من دلمجبلنا ن بقا ل ي ةلى دلملنا ن مدن ج دث مجدبلى 
ى عندةل دل عل  اللا دجبعةتي االاا لبقدا ل المدل دلملندا لالهدلا دلالدجدى سن دهلندةا 

  ةلدد  سذ ا ددذا دلبلب ددب د بدد  مددن ج ددث دلوةالل ددى )دلب ع ددل الددن داهبمددةم عةلمجبلنددا
دلبجدداث ع الاددى لدجددب ادم داجددم دةلل  دجددب ادم دهنددةل  عةل ددا ن  دلبجادد ل للمقةعلددى 

ةمدددة الهدددلا دلالدجدددى دلبعدددة  عددد ن دلل عدددى يددد   للمجبلندددا اشتدددةي دل لجدددى دهلندددةا ى (.
 (dell& chmnidt .7911. p791 ن  عل  دلملنا.   )دهجةلى دلا دلملنا ن لع

 مناقشة الدراسات السابقة
جددةلل دلعةجددث متةانددى دلالدجددةا دلجددةعقى دلبدد  بددم الددلض  السددبهة ي مددة بقددام 

لدلالدجدةا دلجدةعقى  اجب ال  ع ض دلمعنلدا دللئ ج ى متهة عقال مة  ب لد  ععجشدي 
دلالدجى لبةن  اهم دى مندللع  ه   اي مةمل للعجث دذ بعلا دلقاة ة دلمبامتى ي 

دلعجدددث مدددن  دددالل دلب دددل  اللدددا دلتبدددةئ  لبلددد  دلالدجدددةا لمقدددادل مدددة اجدددهما عدددي يددد  
 دلعجث دل لم  لا ن بل ا دلو لدا ال تقة  دلا   ي  بل  دلالدجةا .

 _ األىداف الخاصة بالكفايات .1
ةوة دى  بعة تا الدجى دةهاد  دلجةعقى مة ع ن م ليى دل الاى عد ن دلبلديد  ل عد ن

دلملنا دلو ل ى لدلمشةل دى يد  دل مدل لداابتدةع دلن سد  للملندا ةدذل  بجا دا دلةوة دةا 
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دلبال جددد ى دلالامدددى لمالجددد  دلبدددةل   يددد  دلملجلدددى دلشةتل دددى لدلب دددل  اللدددا دل سدددةئ  
 دل ةمى دلمنبلةى دلمم ا  للملنا ن دلتة ج ن من   لهم .

عت دددةجهم مدددن ج دددث  لةدددذل  بجل دددل دلسدددوةا دلن سددد ى عةلملندددا ن لالالابهدددة
دلمعهدددل لدل عدددل  لدل دددتا لدلب دددل  اللدددا دةتمدددة  دلجدددللة ى لددداى دلملندددا لدجبقسدددةي 
 دل لدمل دلن س ى دلب  بلبع  ي ال عت ةح دلملنا ن عةلمادلا دلمبلج ى لدلشةتل ى .

امددة دلالدجددةا دلجةل ددى يقددا هددايا دلددا دلب ددل  اللددا مجددبلى دلةوة ددةا دلالامددى 
شةتل ددددى مددددن ج ددددث دل ددددتا لمددددا  عددددل  ن يدددد  دلمددددادلا دلللب ددددل  اللددددا دلملنددددا ن دلبل 

 .دل امى
 _ العينات .2

( علغا 7919بعة تا ال تةا دلالدجى دلجةعقى من الدجى ة لى يالدجى لدةو لا)
( 7910لالدجى ةدةا تةل لت داا ) ( 700( علغا )7991لالدجى دلوبالل  ) ( 099)

ا دددددل ل ندددددمت ا لالدجدددددى  ( 19( علغدددددا )7912لالدجدددددى  دددددةلاتل ) ( 059علغدددددا )
( امددددددة 12( علغددددددا )7991( لالدجددددددى دلل جددددددةت  لدل   ددددددب )712( علغددددددا )7911)

 ( ملناد لملنا  .71دلالدجةا دلجةل ى يقا علغا )
 _ األدوات والمقاييس .3

دجدددب اما دلالدجدددةا دلجدددةعقى االدا م بلودددى لبجق ددد  اهددداديهة يمتهدددة مدددة االبمدددا 
لالدجدددى ةدددةا تةل  (7991الل  )( لالدجدددى دلودددب7919اللدددا دجدددبعةن ةالدجدددى لدةو لدددا )

( امتهم من االبما اللا د بعةل ةةبل 7911( لالدجى ا ل ل نمت ا )7910لت اا )
امة  ( 7991( لد بعةل ي ةل ى دلملنا ةالدجى دلل جةت  لدل   ب )pf 71للن س ى )

 دلالدجى دلجةل ى يقا االا دلعةجث مق ةجة للةوة ةا .
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 _ الوسائل اإلحصائية .4
لم ةمل دلبعة  ع لجلن لملعل ةة   دلالدجةا دلتجعى دلمئل ى  دجب اما ا لب

امددة دلالدجددى دلجةل ددى يقددا دجددب ام دلعةجددث دللجددةئل   لدللجدد  دلمددل   لبجل ددل دلبعددة ن 
 دةجسةئ ى دلبةل ى :

لم ليدى دلودل  عد ن دلمبلجد  دلججدةع  لل  تدى  T.testدا بعةل دلشتةئ  ل  تى لدجاه  .7
 لدلمبلج  دلتلل .

مئل دددى لدجدددب اما ه  دددةا تجدددعى دلمدددلديق ن ل  دددل دلمدددلديق ن اللدددا يقدددلدا دلتجدددعى دل .0
 مق ةا دلةبةعةا.

 دا بعةل دلبةئ  ل  تب ن مجبقلب ن ا بعةل االى دلولل  ع ن دلذةلل لدهتةث. .5
 _ النتائج .5

( دلبددد  7919بلسدددلا دلالدجدددةا دلجدددةعقى دلدددا تبدددةئ  الا دددا  ةالدجدددى لدةو لدددا )
ن دلملندددا ن لدجدددا  مقبت دددى عةل مدددل لدة دددلى   دددل بلسدددلا دلدددا هتدددة  م مدددلالب ن مددد

( بلسددددلا دلددددا جة ددددى دلمالجدددد ن للةوة ددددةا مشددددل 7991مقبت ددددى لالدجددددى دلوددددبالل  )
( دلدا 7910دلمجةيلى اللا دلتلةم ل بول ا دلب ل م لبلسدلا الدجدى ةدةا تةل لت داا )

ان م ملالدددى مدددن دلملندددا ن ةدددةتلد   دددل تدددة ج ن لاتهدددم   دددل  دددةا ن لةدددةتلد  وبقدددالن 
 سعل ل و للن   ل مة  قلللن لةذل  مجالا  دلقال  اللا يهم دل مالي .لل

( دلددددا ان دلملنددددا ن دلددددذ ن  جملددددلن ال ددددى 7912لبلسددددلا الدجددددى  ددددةلاتل )
اللم ددى االلددا  تلددللن دلددا دلمجبلنددا ن عةوددةي  اةشددل مددن اللئدد  دلددذ ن  جملددلن ال ددى 

 اللم ى اال .
ةعقى ي  سد ة ى اهداد  لاا ايةا دلعةجث من  الل د الالي اللا دلالدجةا دلج

لةددددذل  جددددةالاا تبددددةئ  هددددذه  عجشددددي لدتبقددددةي دةالدا لدللجددددةئل دهجسددددةئ ى دلمتةجددددعى 
 دلالدجةا اللا ا ةا  عس ل  دلعةجث ي  بوج ل تبةئ  الدجبي .
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 الفطل الثتلث
 بامن هذد دلوسل اللاة لإل لديدا دلب  دالبماهة دلعةجث عغ دى دلبجقد  مدن 

اددمن لسددوة لم بمددل دلعجددث لدل  تددى دةجةجدد ى دلبدد  لدلددذ   ب اهدداد  دلعجددث دلجددةل  
بمشدددل هدددذد دلم بمدددل مدددل سالدددادا مق دددةا  بجدددم عةلسدددا  لدلشعدددةا يادددال الدددن دجدددب ادم 

 دللجةئل دهجسةئ ى دلمتةجعى لبجل ل دلع ةتةا لم ةل بهة لاللا دلتجل د ب  :
 أوال: مجتمع البحث :

مدادلا دلمبلجد ى  بةدلن م بمدل دلعجدث دلجدةل  مدن دلملندا ن دلبلعدل  ن يد  دل
( 00( لدلعدددةل  الدددااهم )0277_ 0272لدلشةتل دددى يددد  اادددةي بةل دددا لل دددةم دلالدجددد  )

 ملناد لملنا  لعلدال
 ( مالجى.00( ملاال ن ي )7ملنا   الل ) (70ملناد ل  ) (72)

 (7 الل)
االادا ملنا  لملنادا دلمادلا دلمبلج ى لدلشةتل ى ي  ااةي بةل ا لل ةم دلالدج  

(0272_0277) 

 اسم المدرسة ت
 الجنس

 اسم المدرسة ت
 الجنس

 أنثى ذكر أنثى ذكر

إعدادية ابن المعتم  1
 لمبنين

 1  ث/تكريت لممتميزات 12  

 1  ث/االنتصار لمبنات 13  1 ث/الحضارة لمبنين 2
 1  ث/الجامعة المختمطة 14  1 ث/تكريت لممتميزين 3
 1  ث/البيان لمبنات 15  1 ث/العمم لمبنين 4
 1  ث/الخنساء لمبنات 16  1 ث/عقبة بن نافع لمبنين 5
 1  ث/ميسمون لمبنات 17  1 ث/التراث العربي لمبنين 6
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 1  ث/البو ىيازع لمبنات 18  1 متوسطة المغيرة لمبنين 7

متوسطة عمرو بن  8
متوسطة البارودي  19  1 جندب لمبنين

 1  لمبنات

 1  قيدة لمبناتث/الع 20  1 ث/خالد بن الوليد لمبنين 9
 1  ث/ العمم لمبنات 21  1 متوسطة القيروان لمبنين 10
 1  ث/ سمية لمبنات 22 1  ث / فاطمة لمبنات 11

 12     10  المجموع

 ثانيا: عينة البحث
ملندددا ن  (9) ملنددداد لملندددا  مدددلاال ن علدادددل (71بجلودددا ال تدددى دلعجدددث مدددن )

لمادلا دلمبلج ى لدلشةتل ى ملاال ن ( ملنادا بم د ب ةلهم ع ل قى النلدئ ى من د9ل)
% مددن م بمدل دلعجددث 10ليد  مبغ دلدا )دل ددتا لجدتلدا دل امدى( لبنددةل هدذه تجدعى

 (0دلجةل   الل )
 (0 الل)

 ال تى دلعجث دةجةج ى ملاال ن ججب مبغ لدا دلعجث

 المتغيرات
1-10 

 سنوات
 الخدمة

 المجموع 30ــ10

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الجنس
 5 3 3 5 8 8 
      16 
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 ثالثا: أداة البحث
 مقياس الكفايات

مددن ا ددل ا ددةا دلةوة ددةا دلددذ  باددمتي دلعجددث دلجددةل   لع ددا د ددالع دلعةجددث 
اللددددا دل ا ددددا مددددن دلمقددددة  ا دلمبددددلديل  التددددة ان   ددددا ااد  لق ددددةا دلةوة ددددةا للملنددددا ن 

م بم دةا  لدلملنادا ةن دلمقة  ا لم بسمم لق ةا هذد دلمبغ ل ال االداا لوئدةا ال
 ا لى.

 ومن ىذه المقاييس:
  ل ج ى دلالامى لمالج  دل غلدي ةللةوة ةا دلبا (7999) _ مق ةا الع ا7

 (7999  )الع ا
  لبقل م دلبال ج  ن ي   ةم ى سالح دلا ن (7999) _ مق ةا  ةجم لالعةا0

 (7999 ) ةجم لالعةا
                                                 الي دلةوة ةا ا دللغى دل لع ى ي لبقل م اادي م لمة (0221) _ مق ةا دلجلادت 5

 (0221 )دلجلادت  
لع دددا الدجدددى هدددذه دلمقدددة  ا بعددد ن اتهدددة ل جدددا مالئمدددى للملندددا ن يددد  دلمدددادلا 

لاددا ب بلدد  الددن م بم تددة عنددةل الددةم لدجبددلدي  دلشةتل ددى لاددا االدداا لم بم ددةا ا ددلى 
   لهدة   دل ندةملى لبغ  دى مدة  دلدا  ع ض دلمقدة  ا اللدا الداا ال دل مدن دلوقدلدا ممدة

لعذل  لم   ا دلعةجث مق ةجة  دبالئم مدل س دلديدا   بجق قي من اهاد  دلعجث دلجةل  
الدادا يقلدبدي دلبد  بسدل  ل  تدى دلعجدث  عجشي  لذد لاى ان  قلم ععتةي مق ةا للةوة ةا لد 

 دةجةج ى لي مة  ل  اللض ل  لدا عتةي دلمقة  ا :
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 اس :_ تحديد مجاالت المقي1
لغدلض سالددادا م دةاا دلمق ددةا دلبد  بغ دد  يقادتدي لق ددةا دلةوة دةا للملنددا ن 
ياددددال المددددة ل دددداه دلعةجددددث مددددن الدجددددةا لااع ددددةا جددددةعقى بلسددددل دلددددا بجا ددددا الع ددددى 

 م ةاا لهذد دلمق ةا له  :
 م ةل ةوة ى دهلنةا لدلبل  ي دلبلعل . (7)
 م ةل ةوة ى دلق ةا  لدل الاةا دهتجةت ى. (0)
 ل ةوة ى دلبوةالل دلسو .م ة (5)
 م ةل ةوة ى دلبقل م. (1)

لبدم الدلض هددذه دلم دةاا اللدا م ملالددى مدن دل عدلدي يدد  دلبلع دى لاللدم دلددتوا 
لع دددةن آلدئهدددم يددد  مددداى سدددالج ى هدددذه دلم دددةاا للةوة دددةا دلبددد   تعغددد  ان  مبلةهدددة 

( لادددا جسدددلا هدددذه دلم دددةاا اللدددا تجدددعى 7دلملندددالن يددد  دلمدددادلا دلشةتل دددى ملجددد )
 ( لعهذد يقا اعقا دلعةجث هذه دلم ةاا .0% ملج )722دلجةةم دبوة 

 _ صياغة فقرات المقياس :2
ع دددا دا دددالع اللدددا ااع دددةا لالدجدددةا لمقدددة  ا جدددةعقى ذدا دل الادددى عملادددلع 

لادا للالد  يد  سالدادا هدذه  دلعجث اةم دلعةجث عس ة ى يقلدا لةل م دةاا دلمق دةا 
 دلوقلدا مة ل  :

 دلعجث . ان ببالئم مل اهاد  (7)
 ان بغ   دلم ةاا دلب  نملهة دلمقبلح عتةئي. (0)
  بم س ة بهة عججللب معج  لبةلن لغبهة لداجى لاى ال تى دلعجث. (5)
 ان ا بةلن دل عةلدا اةعل ةةشل من بوج ل لا بجمل اةشل من م تا. (1)

لبلاالا هذه دلوقلدا اللا م ةاا  يقل  عس غبهة دةلل ى  (10) للقا بم سالادا
 (.5دلمق ةا دةلع ى  الل)
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 (3جدول )
 الصيغة األولية لعدد مجاالت مقياس الكفايات وعدد فقرات كل مجال

 عدد الفقرات اسم المجال ت
 10 مجال كفاية اإلرشاد والتوجيو التربوي 1
 10 مجال كفاية القيادة والعالقات اإلنسانية 2
 10 مجال كفاية التفاعل الصفي 3
 12 ويممجال كفاية التق 4
 42 المجموع 

 _ إعداد تعميمات المقياس :3
بلاد  ة و دى ده ةعدى  هةمةل دلسد غى دةلل دى للمق دةا االدا دلعةجدث ب ل مدةا 

اللدددا يقدددلدا دلمق دددةا لللاادددى بادددمتا دلب ل مدددةا مشدددةا  لاددد   ل قدددى ده ةعدددى اللدددا 
 علال الالمى دلوقلدا 

دلعا ل دلذ   مشدل س ةعبدي امةم دلوقل  دلب     ب التهة دلملنا لبجا  )       (
ا  بت عد  اللد  لجدا مدة  ( عدادئل هد  :)بت عد  اللد  ادئمدة 5لي  مق ةا مبالج مدن)

بت عدد  اللدد  (ل لددب دلعةجددث مددن ايددلدا دل  تددى ده ةعددى اللددا يقددلدا دلمق ددةا عةددل ااددى 
لباددمن داجددبع ةن م للمددةا  لسددلدجى لالددام بددل  ا ددى يقددل  مددن الن ده ةعددى التهددة 

 ل امى(.الةمى )دل تا لما  د
 _ الصدق الظاىري لممقياس :4

ةتدي  باددمن    دا دلبجل دل دلمت قد  للوقددلدا ادللل ة يد  عاد دى سالددادا دلوقدلدا 
لدلوقددل  دل  ددا  يدد  سدد ة بهة لدلبدد   مدداى بمةدد ن دلوقددل  لةهل ددة للجددمى دلمددلدا ا ةجددهة 

 لبجهم ي  ليل الدبهة دلبم  ا ى لم ةمل سااهة . بلبع  عةلجمى لملالع دلالدجى 
 (717: 0227 )دلةع ج  
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لذد الما دلعةجث دلا دجب ادم دلسا  دللدةهل  للبجقد  مدن سدا  دلمق دةا سذ 
   ةا ماى دتج ةم يقلدا دلمق ةا مل دلملالع لبمش لهة لألهاد  دلمقةجى.  

 (011: 0221 )دلتعهةن 
ل دبم دلبلسدل دلدا هددذد دلتدلع مدن دلسددا  مدن  دالل جةددم م دب  اللدا ال ددى 

لعمة ان دلجةم  بس  عال ى مدن دلذدب دى لدذل     دا  ى دلمقةجى ا ةا دا بعةل للجم
سذ  مةدن بقدل م ال دى دلسدا  دللدةهل  مدن  دالل دلبلديد    دا بعةل ةةشل من مجةم
 ع ن ال ةا دلمجةم ن .

 (512: 7999 )اللا  
( 72(يقددل  مددل م ةابددي دةلع ددى اللدددا)10لبددم الددلض يقددلدا دلمق ددةا دلعةلغددى)

( ل لددب مددتهم 0م ددةل دل لددلم دلبلعل ددى لدلتوجدد ى ملجدد )مجةمدد ن مددن دلم بسدد ن يدد  
سعدددادي جةمهدددم اللدددا مددداى سدددالج ى دلوقدددلدا مدددن ج دددث مددداى سدددالج بهة للملندددا ن 
دلبلعل  ن ي  دلمادلا دلشةتل ى ياال الن سعادي آلدئهم جلل متةجعى الاا دلوقدلدا لهدذه 

 دلم ةاا .
لمئل دى سذ دالبمدا لع ا  مل آلدي دلمجةم ن لمدن شدم بجل لهدة دجدب اما دلتجدعى د

ليدد  اددلي مالجلددةبهم لآلدئهددم بددم جددذ   % يددجةشل لقعددلل دلوقددلدا 92دلعةجددث تجددعى
(مددن دلم ددةل دةلل م ددةل ةوة ددى دلبل  ددي لدهلنددةا دلبلعددل  لجددذ  72دلوقددل  دلملامددى)
 ( من دلم ةل دللدعل م ةل ةوة ى دلبقل م.70دلوقل  دلملامى)

 _ تصحيح المقياس :5
بت عد  اللد  لجدا   ام شدالث عدادئل ه :)بت عد  اللد  عمة ان يقلدا دلمق ةا 

 ابت ع  الل ( مة 
( ال بددددةن 0ال ددددةا للعددددا ل دةلل )بت عدددد  اللدددد  ادئمددددة( ل) (5لددددذد اال  ددددا )

( ال دددى للعدددا ل )ابت عددد  اللددد  ( لعدددذل  7للعدددا ل دلشدددةت  )بت عددد  اللددد  لجدددا مدددة( ل)
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( ال دى 702ججعا دلال ى دلةل ى اللا اجدةا م مدلع دلوقدلدا لبلدلجدا دلال دى عد ن)
 ( ال ى ةجا ااتا .12ةجا االلا ل)

 الثبات :
( ان م ةمددل  Collins& et al  7911  p.701 ددلى ةللتجدد  لآ ددللن)

دلشعدةا هدل م ةمدل دلبعدة    بمدا اللدا ال دى دابودة  عد ن ب ع د  دةاد  لمدلب ن ع تهمدة 
 يةل  امت .

سذد  ( عقللددي  ان داجددبوبةي bast 7997 p. 719لاددا ا ددا هددذد دلددلا  ع جددا)
اال ا الا  ملدا ع تهمة يبلدا امت ى م  تى اللا دلم ملالى توجهة     تة دلتبةئ  توجهة 

.  
عموهلم دابجدة  لان داجدبع ةن  لان هتة  تلال ن من دلشعةا عموهلم داجبقلدل 

سذد اال ددا الددا  مددلدا ع تهددة مددا  امت ددى اجددعلالةن اللددا دلم ملالددى توجددهة    دد  تبددةئ  
  دا بعدددةل دةلل مدددل تبدددةئ  ب ع قدددي يددد  دلمدددل  دلشةت دددى الدددن سذ بقدددةلن تبدددةئ اةشدددل شعةبدددة 

 ( . Cronlund  7997 p;91 ل   دجب ادم م ةالى دلبعة  ع لجلن)
 :TEST-RETEST METHODأسموب إعادة االختبار

االدةا دلعةجدث ب ع د  دلمق دةا اللدا ال تدى مدن  اجب لدج دلشعدةا عهدذه دل ل قدى 
لهم تودا  (من دلذةلل 1(من دهتةث ل)1ال)( مجب  عة لعلد9ايلدا دلعجث عل  الااهة)

ع دا بجا ددا اجدمةئهم مددن  دةيدلدا دلدذ ن بددم ب ع د  دلمق دةا اللدد هم يد  دلملجلددى دةللدا 
سذ  دددلى  لةةتدددا دلوبدددل  دلامت دددى عددد ن دلب ع قددد ن دةلل لدلشدددةت  اجدددعلال ن  اعدددل دلعةجدددث 

ان سالددددددةا  ب ع دددددد  دلمق ددددددةا لم ليددددددى شعةبددددددي   ددددددب ان ا بب ددددددةلا ADAMSآامددددددا
( شدددم ججدددب ع دددا ذلددد  ADMAS 7991; P.19جدددعلال ن الدددن دلب ع ددد  دةلل)دة

( ل  ددا هددذد 90 2م ةمددل دلبعددة  ع لجددلن عدد ن ال ددةا دةيددلدا يدد  دلب ع قدد ن لاددا علدد )
 دلم ةمل الةل ة.
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ل ندددد ل م ةمددددل دلشعددددةا دل ددددةل  ع ل قددددى سالددددةا  دا بعددددةل دلددددا دجددددبقلدل دةيددددلدا 
  ذب دجدب ةعةبهم عد ن ب ع د  لآ دل ل جما عتوا دللاا دةتجدة  دل دةل   لالدام بذعد

 لمن شم  ن ل دلا ااى دلمق ةا .
 (101: 7997 )ي لةجلن 

 الفطل الرابع
 نتتئج البحث وتفسريهت

 بامن هذد دلوسل اللض دلتبةئ  دلب   بم دلبلسل دل هة لبوج لهة عتةيد اللدا 
 دلع ةتةا للي  بجلجل اهاديي لمن شم دلبلس ةا لدلمقبلجةا .

 الهدف األول
 ايات الالزمة للمرشدين التربويينعرف على مستوى الكفالت

لبجق دد  هددذد دلهددا  بددم ججددةب دلمبلجدد  دلججددةع  ةيددلدا ال تددى دلعجددث دذ علدد  
( لةددددةن 01 72( لعددددةتجلد  م  ددددةل  ادددداله)91 721مبلجدددد  ال ددددةا ال تددددى دلعجددددث)

( لع ددا دجددب ادم دا بعددةل دلبددةئ  ل  تددى لدجددا  الهددلا 92دلمبلجدد  دلتلددل  للمق ددةا)
ةئ  دلعجددث ل ددلا يددل  ادل سجسددةئ ة عدد ن دلمبلجدد  دلججددةع  لددال ةا ايددلدا دل  تددى تبدد

( لهد  االلدا مدن 00 1لدلمبلج  دلتلدل  للمق دةا دذ علغدا دلق مدى دلبةئ دى دلمججدلعى)
لبال هذه دلتب  ى دلا ان مجبلى دلةوة دةا للملندا ن  (91 7دلق مى دل الل ى دلعةلغى )

 (   1)    هل د  ةع  لةمة ي  دل الل
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 (1دل الل)
  ع ن مجبلى دلةوة ةا لاى دلملنا ن عنةل الةم

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

16 104،58 10،24 80 4،22 1،96 
دال 

 إحصائيا
 ل  ن  بمب لن عةوة ةا الةل ىلب اى هذه دلتب  ى سا ان دلملنا ن دلبلع

 الهدف الثاني

 أ_ التعرف عمى داللة الفرق في الكفايات تبعا لمتغير الجنس .
انددةلا دلتبددةئ  دهجسددةئ ى دلددا ل ددلا يددل  ادل سجسددةئ ة عدد ن دلددذةلل لدهتددةث 

( لعددددةتجلد  721دذ علدددد  مبلجدددد  ال ددددةا دلددددذةلل) يدددد  دلةوة ددددةا للسددددةل  دلددددذةلل 
( لعدةتجلد  م  دةل  725 ن عل  مبلجد  ال دةا دهتدةث)( ي  ج00 9م  ةل  االه )

( لهدد  اةعددل مددن دلق مددى دل الل ددى 00 0( لةةتددا دلق مددى دلبةئ ددى دلمججددلعى)12 1ادداله)
 (1( ةمة ي  دل الل )91 7دلعةلغى )
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 (1 الل)
  ع ن تبةئ  دا بعةل دلبةئ  للةوة ةا بع ة لمبغ ل دل تا

المتوسط  المجموع
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 دال إحصائيا 1،96 2،22 8،22 106 ذكور
    7،40 103 إناث

لب ددداى هدددذه دلتب  دددى عدددجن دلملندددا ن بودددةاللهم لعمدددة  ةدددلن اةشدددل مدددن دلملندددادا 
شدل ممدة جلدي مل دله ئى دلبال ج ى ال مل دل لعى ال مل الل دةي دةمدلل ا  دجبةدةةهم اة

  سع  دلملنا اةشل اةعل ى ي  ت ةجي دلمهت  .
 الهدف الثاني

 ب_التعرف عمى داللة الفرق في الكفايات تبعا لمتغير مدة الخدمة:
انددةلا تبددةئ  دلعجددث دلددا ل ددلا يددل  ادل سجسددةئ ة عدد ن دلملنددا ن دلددذ ن مددا  

( لعدددةتجلد  721 دددامبهم اةشدددل مدددن الندددل جدددتلدا ج دددث  علددد  دلمبلجددد  دلججدددةع  )
( يد  جد ن  علد  دلمبلجد  دلججدةع  لدال ةا دلملندا ن دلدذ ن بعلد  90 9 ةل  اداله)م 

( لةةتدا دلق مدى 77 9( لعدةتجلد  م  دةل  اداله)727 امبهم اال من النل جدتلدا )
( لةمدددة يددد  91 7( لهددد  اةعدددل مدددن دلق مدددى دل الل دددى دلعةلغدددى)77 0دلبةئ دددى دلمججدددلعى)

 (   1دل الل)  



 
 

 

 

 

   

 

الكفايات الالزمة للمرذدين 
 المدارس الثانويةالتربويين في 

قادم خلف كجوان .م م.  

  2013   حزيران (15)  العدد 

  020 
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 (1 الل)
 ل دلبةئ  للةوة ةا بع ل لجتلدا دل امى ع ن تبةئ  دا بعة

المتوسط  المرشدين
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

أكثر 
 سنوات10من

 دال إحصائيا 1،96 2،11 9،92 106

 10أقل من 
 سنوات

101 9،11    

ةمهددة لدل مددل دلمبلدسددل للملنددا لب دداى هددذه دلتب  ددى دلددا ان لمددا  دل امددى لبلد
  لى هذه دلجتلدا اب   لي يلسى للب ةمل مدل دل لعدى اةشدل مدن دلملندا ن دل داا لهدذد 
مددة دت ةددا د  ةع ددة اللددا دلق ددةم عمهةمددي عنددةل اياددل مددن  ددالل ب ةلعددي دلجددةعقى مددل 

 دل لعى لدله ئى دلبال ج ى لالل ةي دةملل.
 التوصيات:

 دل هة لال دلعةجث الااد من دلبلس ةا:ي  الي دلتبةئ  دلب  بم دلبلسل 
_ دهيددةا  مددن دلمق ددةا دلددذ  اددةم دلعةجددث ععتةئددي يدد  بقددل م دلةوة ددةا لدداى دلملنددا ن 7

دلبلعل  ن عنةل الةم لبجا ا مجبلده لل مل اللا ب ا اه دذد ةدةن يد  مجدبلى ملبودل 
 لدل مل اللا ا ةابي دذد ةةن عنةل مت وض .

ةم للملندددا ن لدلملنددادا مدددن ج ددث دلب  ددد   _ سالددةا  دلتلددل يددد  دلدداللدا دلبددد  بقدد0
 لدلبتو ذ لبجق   دةهاد  دلمل ل  متهة.

_ ان بةلن هتةل  مبةع ى مجبمل  من اعل دلم بس ن عةل مل دى دهلندةا ى للملندا ن 5
 ي  مادلجهم للبجةا من ب ع   مة ب لمله ي  دلاللدا لدلبل  ي دلمجبمل لهم.
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لالل دلملندددا مدددن  دددالل لجدددةئل دهالدددالم  _ ادددللل  بجة دددا اهم دددى دهلندددةا دلبلعدددل 1
 سذ سن هذد ده لدي   اا دلبادم دلملنا دلبلعل  ع ملي. دلم بلوى 

_ بن  ل دلملنا ن دلمبم ا ن لبةل مهم لذلد  عإلجدةلهم دلدا دلدالل دلبد  جدعقبتة يد  1
 دهلنةا لال الع م ادت ة اللا الل دلملنا لالملي ي  مادلا بل  دلالل.

لدي دلعجددلث ل دلالدجددةا دلب سسدد ى دلبدد  ب مددل اللددا ب ددل ل _ داجددبملدل يدد  س دد1
 لبجج ن دل مل ى دهلنةا ى.

 المقترحات:
 _ س لدي الدجى ممةشلى الن دلملنا ن دلبلعل  ن ي  الملم مجةيلى سالح دلا ن.7
_ س دددددلدي الدجدددددى الدددددن داجدددددبقلدل دلتوجددددد  للملندددددا ن دلبلعدددددل  ن لالالابدددددي عةلمهدددددةم 0

 دهلنةا ى.
 اى دلةوة ةا عمبغ لدا ا لى ةبقا ل دلذدا ال دلشقى عةلتوا._ دلب ل  اللا الال5
 _ س لدي الدجى الن دلجمةا دلن س ى للملنا ن دلبلعل  ن.1
 _ س لدي الدجى الن دهلنةا دلبلعل  ع ن دللدال لدل ملح.1
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 اصمطتدر العربية
ادل دل لددددم   7  ( معددددةار دهلنددددةا دلتوجدددد  7999) جددددهةا الل دددد    اعددددل ال  ددددى .7

 دلةل ا . لا ل للتنل لدلب

(دلمسدددددةال دلجةل دددددى للجسدددددلل اللدددددا م لمددددد  7911جددددد ا  ةجدددددم ) اعدددددل م  ددددد   .0
دلمدددعبمل دةلل  دلمدددلجلب ن دلمبلجددد ى لدلشةتل دددى لمددداى ةوة بهدددة يددد  هدددذد دلم دددةل 

 مةى دلمةلمى. ةل ى دلبلع ى   ةم ى دلمل  العا دل ا ا  هالادا دلم لم ن 

و  للقلى دلعنل ى دل ةملى ي  ( دللاة دللل 7999ل الجالن تع ل ) مجما  اج ا  .5
  ا . ةل ى داابسةا لدهادل  دل ا ا   ةم ى دلمل  العا دلمملةى دل لع ى دلج لا ى 

ادل دلوةددل  ( اللددم دلددتوا دلبلعددل  للم لمدد ن 0222العددا دلددلجمن سددةل  ) دةال   .1
 ع للا. دل لع  

 .(7ج) (دهلنةا لدلبل  ي دلتوج  لدلبلعل  لدلمهت  7992مس وا ) دهمةم  .1

( عتددددددةي مق ددددددةا لبقددددددل م اادي دلمنددددددلي ن 7999الددددددلدا  ةجددددددم مجمددددددا ) دلبم مدددددد   .1
 عغادا . لادل  دلب ل م دل ةل   لدا بسةس  ن دلبلعل  ن 

ةل ى دل لدلم دلبلعل دى  (  لدئ  دلبال ا لدجبلدب   ةبي 0227مجما مجملا) دلج لى  .1
 دةلان. (دلةبةب دل ةم   7 ) دل ةم  ى 

( بددال ب دلم لمدد ن دلمعتدد  اللددا 7911ح دل   ددب )ل لاد اجمددا مجمددا  دل   ددب  .9
 (المةن.1دل اا) اجةا دلةوة ةا )دلمهةل  لدةادي( م لى لجةلى دلم لم 

( سددددةئ  ن سدددد ى 7999) لدلددددايةال  مة ددددا جمددددا   سددددةل  ججددددن  دلددددادهل   .9
 م ع ى اج ا . عغادا  م لى دل للم دلتوج ى  دلملنا دلبلعل  

معججدى جمدةا  نةا دلتوج  لدلبلعل  ( معةار دهل 0222سةل  ججن ) دلادهل   .72
 دةلان. العا  لل امةا لدلالدجةا دل ةم  ى 
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( عتدددةي علتددددةم  لبددددال ب مددددا ل  دلمددددادلا 7991اجمددددا مجمددددا م لدددد ) دلدددال م   .77
دعدددددن  اةبدددددللده( ةل دددددى دلبلع دددددى  دلشةتل دددددى يددددد  ادددددلي ةوة دددددةبهم دهادل دددددى )ا للجدددددى

  ةم ى عغادا. لنا

جددددددمةا دلن سدددددد ى دلمم ددددددا   (7999لدل   ددددددب سددددددةل  ) جددددددل مةن  دلل جددددددةت   .70
( 75دلم لدددددا) م لدددددى دل لدددددلم دا بمةال دددددى  للملندددددا ن دلو دددددةل ن ل  دددددل دلو دددددةل ن 

 (.1دل اا)

بجق د   بدةج دل دللا يد   دلدهل دلقدةملا  هدد(7021) مجمدا ملبادا دلاع ا   .75
 العا دلجالم مجما هةللن.

ي  ادلي بقل م سادل  دلمادلا داعبادئ ى  (0227)  ت ى ذ ةب الل ل  دلجةملدئ   .71
دل ةم ددددددى  ةل ددددددى دلبلع ددددددى  لجددددددةلى مة جددددددب ل   ددددددل متنددددددلل   دلةوة دددددةا دلالامددددددى 

 دلمجبتسل ى.

 م دلبوة ددددددل دهعددددددادال  ل وددددددل ( ب لدددددد0221دتنددددددلدح سعددددددلده م مجمددددددا) المنددددددلي   .71
 ادل دلمسل ى دللعتةت ى. دلقةهل   دلللاى

  ( الدجى عتةي مق ةا داب ةه تجدل دهلندةا 7991اجما العا دلم  ا) دلسمةا   .71
 دل اا دلشةلث. دلم لا دلجةا  النل  م لى اعجةث دل لمل  

( دلبقددددل م لدلق ددددةا يدددد  دلبلع ددددى 0225لجتددددةن دل عددددلل )  ددددةتم جدددد  ا  ال ع ددددا   .71
 عغادا. م ع ى نو     7  لدلب ل م 

( منددةالا  لعددى دلملجلددى دهالادا ددى لجة ددةبهم 7910سعددلده م العددا د  ) دل مددةل  .79
 المةن. لب ةلت ى  م  ى المةل دلم ةعل د دهلنةا ى 

لج  دلبةل   ي  (دلةوة ةا دلبال ج ى دلالامى لما7991جه لى مججن )  دلوبالل  .79
ةل ددى دلبلع دى دعددن لنددا_  ةم ددى   لجددةلى مة جدب ل   ددل متنددلل   دلملجلدى دلشةتل ددى

 عغادا.
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( بقل م اادي مالج  دلبدةل   يد  دلملجلدى دلشةتل دى يد  7995الل  لد  ) القام   .02
 دعن لنا _ ةم ى عغادا. ةل ى دلبلع ى  لده   ل متنلل  ا للجى اةبل  دل من 

( دلس لعةا دلبد  بلد دي دلملندا ن دلبلعدل  ن يد  7991لعل  مجملا) دلق ج   .07
  دلما ل دى دل ةمدى للبقدل م لدامبجةتددةا  ما ل دى دلبل  دي لدلبقدل م دلبلعددل   دل دلد  

 لادل  دلبلع ى .

نددددةا دلتوجدددد  لدلبل  ددددي ( اجددددةل ب دهل 7991سددددعج  العددددا دلل  دددد ) دلم ددددلل   .00
 ادل دلقةاج ى للتنل. ( عغادا 1 ) دلبلعل  

( دللادددة الدددن دل مدددل عددد ن م لمددد  لم لمدددةا 7919مججدددن م  دددا) دلمتسدددلل   .05
ةل ى دلبلع ى )لجدةلى مة جدب ل   ةم ى عغادا  دلمادلا داعبادئ ى ي  ما تى عغادا 

   ل متنلل ( .

 ددلج لق ددةا دللاددة الددن ( ب ع دد  تلل ددى ه ددلا ع7995مجمددا العددا د ) دلتددة    .01
  دلل ددةض   م لددى دهادل  دل ةمددى  دل مددل يدد  دلب لدد م دلشددةتل  يدد  مت قددى دلججددةي 

 ( .92دل اا)

( الدجددددى اشددددل دجددددب ادم دةجددددللب دل لمدددد  يدددد  مجددددبلى 7995العددددا د )  ددددادع  .01
( 0( دل اا)5دلم لا) دلم لى دل لع ى للعجلث دلبلعل ى  دلبجس ل دل لم  للبالم ذ 

 بلتا.

  ( الدجدددةا لادددلديدا توجددد ى لبلعل دددى 7991لاتدددلل ججددد ن) الا دددا جتدددة  ادللا  .01
 ( دلقةهل .0 )

ادل  ( اسددددلل دلبلع ددددى لاللددددم دلددددتوا 7991) مجمددددا لي ددددا لآ ددددللن  لماددددةن  .01
 دلقةهل  . دلوةل دل لع  

(ةوة دددةا دلم لدددم يددد  ادددلي ع دددض ةوة دددةا مهتدددى 7999همدددةم عدددالدل  ) ا دددادن  .09
 ى دلل ت ى دلق ل ى للبلع ى لدلشقةيى لدل للم .( دلل ت91دل اا) دلب ل م م لى دلبلع ى 
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 دلقةهل .  0  ( دلبلع ى ل ل  دلبال ا 7911سةل ) العا دل ا ا  .09

  دةسددلل دلشقةي ددى للبلع ددى  ( يدد  اسددلل دلبلع ددى 7911مجمددا هددةا  ) الو ودد   .52
 دلقةهل  . مةبعى د ت لل دلمسل ى 

  مهتى دلبال ا  (دب ةه  لعى ةل ى سالادا دلمالج ن تجل7911 لج  ) التة ةا  .57
 دل م  ى دلمسل ى للالدجةا دلتوج ى . دلةبةب دلجتل  

  (دلمدا ل دلدا اللدم دلدتوا دا بمدةال  7919لالعل  م  ةئ ل ) سالح  م  مل  .50
 مةبعى د ت لل دلمسل ى.  0 

ادل دلولادةن للتندل  ( دلةوة دةا دلب ل م دى يد  ادلي دلدتلم 7995بلي   ) ملال   .55
 المةن دةلان . لدلبلا ل 

مةبعدددى   5  دلسدددجى دلتوجددد ى لدل مدددل دلمالجددد    (7911سدددملئ ل) ل لا مغدددة .51
 دلقةهل  . دلتهاى دلمسل ى 

بل مدددى  دلبل  دددي يددد  دلمالجدددى  (7911ندددمللل ) م  لدلدددا  التةلددداج  مللبجدددن  .51
 دلقةهل  . ادل دلتهاى دل لع ى  سعلده م جةيل لآ للن 

مددددد  دلبلع دددددى ( دلةوة دددددةا دلب ل م دددددى دلالامدددددى لم ل7991 ةجدددددم يةادددددل ) ت دددددةح  .51
دهجددالم ى يدد  دلجملددى ده مةت ددى دلل ت ددى دلةعددلى )لجددةلى مة جددب ل   ددل متنددلل ( 

 دعن لنا _ ةم ى عغادا . ةل ى دلبلع ى 

 ادل دلوةل .  7  ( اجا دلبلع ى 7999ذ ةب لآ للن ) سةل   هتا   .51

( الالاى دب ةهةا دلمالج ن تجل مهتى دلبال ا عع ض 7991العا اللن) هتا   .59
  ( 9لادم) مجب لسةا بلعل ى للجةئل دلمة جدب ل لدلداةبللده  س ى جمةبهم دلن 

 (.022الاا)

لدا دله ئدددددددى دلب ل م دددددددى بل  هدددددددةا بلعل دددددددى ةيددددددد ( 7911لادل  دلبلع دددددددى دلل ت دددددددى ) .59
 لعتةن .  داعبادئ ى
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دلبلعدددددددل  للجدددددددم بسدددددددللدبي الدجدددددددى لب دددددددل ل دهلندددددددةا   (7991لادل  دلبلع دددددددى ) .12
 م لدامبجةتةا .دلما ل ى دل ةمى للبقل   دلمجبقعل ى

اجدددددددم دلبلش ددددددد   دلما ل دددددددى دل ةمدددددددى للب  ددددددد   دلبلعدددددددل    (7992لادل  دلبلع دددددددى ) .17
 (.709دل اا) مس لجةا ي  دلب ل م دلوت  لدلمهت   لدلالدجةا 

الدجددددى دجبةنددددةي ى لددددالل دلملنددددا ن دل الع دددد ن   (7991 م ددددى جدددد ا )  لجدددد   .10
 (.19دل اا ) جةت ى دلم لى دل لع ى لل للم دهت لللاة ى من ب ة   دلم الدا 

( ماى بلديل دلةوة ةا دلبقت ى دلب ل م ى لداى 7911ججن العاد  مجما )  دلت ةل .15
م لم  ملجلى دلب ل م داجةج  ي  دالان لممةلجدةبهم مدن ل هدى تلدل دلم لمد  

 دالان.  دلعا   دتوجهم )لجةلى مة جب ل   ل متنلل (  ةم ى دل لمل  

( عتددددةي مق ددددةا دلبال جدددد  ن يدددد  7999 ةجدددم اللدددد  العددددا لجدددده لى العددددا العددددةا ) .11
 (.71( دلجتى)71دل اا)  م لى دل للم دلبلعل ى لدلتوج ى    ةمم ى سالح دلا ن 

( بقدددا م دادي م لمدددةا دللغدددى دل لع دددى يددد  0221مجمدددا لجددد م ةدددل م )  دلجلادتددد   .11
ةل دددددى دلبلع دددددى   )لجدددددةلى مة جدددددب ل   دددددل متندددددلل (   ادددددلي دلةوة دددددةا دلب ل م دددددى 

 ى دلمجبتسل ى.دل ةم   داجةج ى 

( دلةوة ددةا دلبال جدد ى دلالامددى لمالجدد  دل غلدي ددى 7999يلجددةن الع ددا )  العدد ا  .11
  ةم ى عغادا.  ةل ى دلبلع ى   ي  دلملجلى دلشةتل ى 

( ادل 5( دلق ددةا لدلبقدل م يد  دل مل دى دلبلعل ددى  )7999اجمدا جدل مةن )  الدلاه  .11
 دةلان.  المةن   دلوةل للتنل لدلبلا ل 

( دل الاددددددى عدددددد ن دلبجل ددددددل دلمت قدددددد  لدلبجل ددددددل 0227شددددددةمل ) ةةمددددددل  دلةع جدددددد   .19
( بسدال الدن 01دل داا )  م لدى داجدبةذ   داجسةئ  لوقدلدا دلمقدة  ا دلتوجد ى 

  ةم ى عغادا.  ةل ى دلبلع ى / اعن لنا 

( ادل 7 )  ( دجةجدد ةا دلق ددةا يدد  دل لددلم دلجددللة ى 0221ملجددا )  دلتعهددةن  .19
 الان .د  المةن   دلنلل  للتنل لدلبلا ل 
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