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  صملخلا
ت��ی�   ال�الى   
ال�� الفعال�ة  اس�ه�ف  في  مق��حة  ل����ة   وح�ة  ال���اء  شع�ة    ال/ان2 ال�ع�في وات�اذ الق�ار ت/اه ال�-,الت والق�ا*ا ال��(�ة ل�) 'الب الف�قة ال"ان�ة ���اء  ة  لBح� ودل�ل ال�عل; ل  @�اب ال?ال2   ول��ق�< ه>ا اله�ف ت; اع�اد ،  ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها

لل خ��ار  وا  ال�ع�في  ال/ان2  ال���اء في  الق�ار    ���اء  ات�اذ  ال�راسة  ،  ومق�اس  �E م/�Bعة ��وت
ت�رJK  و6ع� االن�هاء مH  ،  على م/�Bعة ال�راسة   ق�لً�ا   أداتي ال��
 وت; ت?��<  ،  ةً 'ال� و   اً 'ال� )  ٤١(  وق�    Bعة ال�راسة، م/�   على   اً 8ع�* ت�H  ا األد   ت?��< ث;  وح�ة " ال?اقة ال���اء وت �BلBج�ا ت?��قها "   ال�ع�Q  ال���اء ���اء  في ال�?��ق�H الق�لي وال�ع�Q الخ��ار ال/ان2 ال�ع�في لل  الب م/�Bعة ال�راسةدرجات '  ى ب�H م�Bس?  )٠٫٠١( د ف�ق ذو داللة إحSائ�ة ع�� مQB�R داللة B وجعH  ن�ائج ال�راسة    أسف�ت  ال�?��<  في ال�?��ق�H الق�لي وال�ع�Q ل�ق�اس ات�اذ الق�ار   'الب م/�Bعة ال�راسةب�H م�Bس?ى درجات    ) ٠٫٠١(لة  دال  ائ�ة ع�� مS QB�Rد ف�ق ذو داللة إحB وجو ،  لSالح  الBح�ة ال�ق�مة   فاعل�ة�ة لSالح ال�?��< ال�ع�Q، م�ا ی�ل على  ل��( الق�ا*ا اال�-,الت و   ت/اه ال?الب  ل�)  الق�ار  ات�اذ  ومهارات  ال�ع�في  ال/ان2  ت���ة  شع�ة    في   Hوق� ��اءال �ال�عل��  ، ال�راسة    E8أوص  H���ت ال ���ائ�ة  ��ورة  إع�اد ال����Rثات  ب��نامج  ال ���اء  مق�رات  في  ال�ي تRه; في    8األن-?ة وال��رK�ات ZKZ مق�رات ال ���اء  ، مع تع8,ل�ات ال���6ة  معل�ي ال ���اء   ذ الق�ار. مهارات ات�ات���ة 

òîybnÐ½a@pbàÜØÛa: ال ���اء ال�اء��  ات�اذ الق�ار.  –في ل�ع� ال/ان2 ا –
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A suggested unit based on the principles of green chemistry and its 
applications to develop the knowledge side and decision-making skills 

of students of the Chemistry Department at the College of Education 
 

Abstract 
The current research aimed to determine the effectiveness of a 

suggested unit in green chemistry to develop the knowledge and take 

decision making among second year at the Faculty of Education, Benha 

University, Chemistry Division. The study group included (41) male and 

female students.Two research tools were applied previously to the study 

group, and after completing the teaching unit "green energy and its 

application technology" then applying the two tools laterally.The results 

indicated that there is statistically significant difference (0.01) between 

the mean  scores of students of the study group in the pre and post 

applications to test the cognitive aspect of green chemistry in favor of 

post-test, and the presence of a statistically significant difference (0.01) 

Between the mean scores of students in the study group in the pre and 

post scale of decision-making towards environmental problems and 

issues in favor of post-scale, which indicates the effectiveness of the unit 

presented in developing the cognitive aspect and decision-making skills 

of students.the study recommended Include its chemical innovations and 

all that is new in the decisions of the chemistry program at faculties of 

education and include decisions of chemistry activities and exercises that 

contribute to the development decision-making skills. 

Keywords: Green chemistry - cognitive aspect – decision making. 
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  :مة واCحساس بالمشكلةمقدال
وKُع��ـ� غ�ـ� ح�ـّة تـaثِّ� علـى ح�ات�ـا،  ال��(ة هي @ل ما *��_ ب�ا مـH @ائ�ـات ح�ـّة ومـBاد 

األرض مــH م-ــاكل  ال�-ــ� هــ; األك"ــ� تــأث��ًا فــي ال��(ــة، ولألســف فع�ــ� ال�eــ� ل�ــا *عان�ــه @B@ــ2 
ة ال�ــي *عــاني H فه�ــاك الع�یــ� مــ، دائ�ــاً  �ــاً وتلــBّث نــ�رك أّن تــأث�� ال�-ــ� لــ�J إ*/اب ال�-ــاكل ال��(�ــّ م�ها تلBث الهـBاء وال�ـاء وال��6ـة واالح��ـاس ال�ـ�ارQ وتـ�اك; ال�فا*ـات وغ��هـا  م�ها @B@2 األرض 

  مH م-,الت ت��اج م�ا حلBل س�Kعة ل��ا*ة ال��(ة وال��افeة عل�ها.
oـ?لح ل>لSـ�ى بـ�ز مR* ـ�اء ج�یـ��qهـ� وقـ� ، Green Chemistry ال ���ـاء ال�

في الBال*ات ال����ة األم�K,�ة وال>Q ُتع�فه الB@الة األم�K,�ـة  ١٩٩٠ن م�ع ال�لBث عام قانB 8ع�  
ل��ا*ـــة ال��(ـــة 8أنـــه تSـــ��; الع�ل�ـــات وال���/ـــات ال ���ائ�ـــة ال�ـــي تقلـــل أو ت��ـــع اســـ���ام ال�ـــBاد 

        . ) Perez & Escandar, 2016: 2؛ (Cacciatore, 2010: 10ال�?��ة 
أحــ� العلــBم ال��Sــلة 8ال� �BلBج�ــا ال��ــ�اء وال�ــي (ال�Rــ��امة)  �ــ�اءوٌتعــ� ال ���ــاء ال�

تهــ�; بــ�e; ال ���ــاء ال��ــ�اء، و'ــ�ق ت�@��اتهــا، ونeــام ال��ــ�ة ف�هــا، وتق�ــ�; األداء ال��(ــي أث�ــاء 
، )١٥: ٢٠١٥(غـان�، الع�ل�ات ال��@���ة ووحـ�ة ع�ل�ـات م�ـع ال�لـBث وحRـاب ال� ـال�ف ال��(�ـة 

ــا ــ�  ك�ـ ــا ُتعـ ــ� أأنهـ ــBاد أحـ ــ���ام ال�ـ ــع ال�لـــBث عـــK�' Hـــ< اسـ ــاء ال�ـــي تهـــ�ف إلـــى م�ـ ــ,ال ال ���ـ شـ
والع�ل�ــات ال�ــي تقلــل مــH إن�ــاج ال�لBثــات وال�فا*ــات أث�ــاء ال�Sــ��ع ال ���ــائي ��8ــ
 ت ــBن أقــل 

  . (karpudewan, Roth & Ismail , 2015: 250) خ?�ًا على ص�ة اإلنRان وال��(ة
ال$���ـاء ال#"ـ!اء  م�ـاد�ء ت���ـفي اه��ـ�  ال�ـال	راسات وال���ث    الع	ی	 م�وه�اك  
ال�ـي هـ�فE إلـى و (Gross, 2013)  دراسـة: ال	راسـ�ة م�هـا وال�ـ!امج ي ال��ـاهجوت)��قاتهـا فـ

ال����ـــة ال�Rـــ��امة ل�/�Bعـــة مـــH 'ـــالب مBضـــBعات تـــ�رJK مBضـــBعات ال ���ـــاء ال��ـــ�اء و 
ال�راســة إلــى أه��ــة  ن�ــائج أســف�ت جامعــة @��KــBن ذوQ ال��SSــات العل��ــة وغ�ــ� العل��ــة، وقــ� 

دراســة ، @�ــا هــ�فE تعلــ; ال?ــالب (م�عــ�دQ ال��SSــات) هــ>ه ال�فــاه�; واســ��عابها 8-ــ,ل ج�ــ� 
لل ���ـاء ال��ـ�اء *�,ـH أن ت��ـ>ها  دراسـ�ة قـ�رات إلـى إعـ�اد م(Cullipher , 2015)  سـ�لف	

قـــ� ف )٢٠١٥غـــان� (دراســـة أمـــا  ال�aسRـــات ل��ـــ��H ال ���ـــاء ال��ـــ�اء فـــي ال��ـــاهج ال�راســـ�ة،
وحــ�ة مق��حــة فــي ال� �BلBج�ــا ال��ــ�اء فــي ت���ــة @ــل مــH مهــارات تSــ��; تBصــلE إلــى فاعل�ــة 

 QBال"ـــان 
ب���ـــا هـــ�فE  ،ال��ـــاذج ال� �BلBج�ـــة، ومهـــارات ات�ـــاذ القـــ�ار لـــ�) 'ـــالب الSـــف ال"الـــ
إلى اس�قSاء م�) أه��ـة دمـج مفـاه�;  (karpudewan, Roth & Ismail, 2015) دراسة
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في ال��اهج ال�راس�ة، وق� أوصE ال�راسة 8��ورة دمج ال ���اء ال���اء فـي ال ���اء ال���اء 
فقـ� ) ٢٠١٦صالح (دراسة ، أما ال��اهج ال�راس�ة �8ا ی��اس2 مع م�?ل�ات وأه�اف ه>ه ال��اهج

مفــاه�; ال ���ــاء ال��ــ�اء فــي ت���ــة @ــل مـــH  القــائ; علـــى�ق�ــ�ح ال�ــ�هج تBصــلE إلــى فاعل�ــة ال
فقـ� ) ٢٠١٨ال�ـامى (ودراسـة ، الق�ارات ال��(�ة ل�) 'الب ال��حلة ال"انKBةالBعي ال��(ي وات�اذ 
ب�نــامج ت���ــة مه��ــة ل�عل�ــي ال ���ــاء 8ال��حلــة ال"انKBــة قــائ; علــى ال ���ــاء تBصــلE إلــى فاعل�ــة 

  ل�) ال?الب ال�عل��H ت���ة مهارات حل ال�-,الت واس��عاب مفاه�; ال��(ة في ال���اء

�ـــح م�ـــا ســـ�< أه��ـــة�Kلفـــة، فهـــي  و��قاتهـــا فـــي ال�/ـــاالت ال���ـــ�اء وت?�ال ���ـــاء ال�
ت?ـــ�KB ال�هـــارات ال�ع�ف�ـــة العل�ـــا وم-ـــ,الته، و  تع�ـــل علـــى ر6ـــ_ مفـــاه�; ال ���ـــاء ب��(ـــة ال?الـــ2 

Rـاع�ه; ت@�ـا  هارات ال�Bاصل ومهارات حل ال�-,الت والقـ�رة علـى ات�ـاذ القـ�ار،مم"ل  لل?الب  
وت���ــة ال�افع�ــة ال>ات�ــة واإلت/اهــات  ج��اع�ــةل�ة اإل(B ال�Rــعلــى ب�ــاء ال�قــ�ی� والــBعي وال-ــعBر 8

الق�ا*ا األخالق�ـة ال�ـي ت�-ـأ عـH ال�ـأث�� ال����ـل لل ���ـاء علـى ال��(ـة وال�ـي لهـا ت/اه    اإل*/اب�ة
 ,Karpudwan, Ismail & Mohamed نع,اســات علــى ال�/��ــع ال��لــي والعــال�يإ

2011: 4 ;(Karpudwan, Roth & Ismail , 2015: 251) .  
ــا ال ���ــــاء ال��ــــ�اء بــــ�امج إعــــ�اد ال�علــــ; ال��ت ــــZة علــــىعــــ� تو  �ــــ�امج مــــH ال وت?��قاتهــ

یــ�رس الق�ــا*ا وال�-ــ,الت ال�BجــBدة فــي ال��(ــة ال���?ــة 8ــه، @�ــا  ألنــهال��ت�?ــة بBاقــع ال�ــ�عل;، 
ة، والــــ>Q ی�فاعــــل مــــع م�?ل�ــــات ال-�Sـــ�ة ال�� املــــ RQـــعى إلــــى إعــــ�اد اإلنRــــان ال�عاصــــ� ذ ت

 ت،وال�عامــل مــع ال/Bانــ2 ال���لفــة لل�-ــ,ال ،علــى ت?ــ�KB ح�اتــه ب�فRــه ، وK,ــBن قــادراً ال�Rــ�ق�ل
  .ت ت�اذ ق�ارات سل��ة ت/اه ه>ه ال�-,الوyن�قاء ال�ل األن2R ال لها،  ودراسة ال�لBل ال��ع�دة

فال��اة ع�ارة عH سلRلة مH الق�ارات ال��الحقة أو ت�?�?ًا ل��ف�ـ> هـ>ه القـ�ارات، فهـي مل�(ـة 
ی� مH ال�-,الت والق�ا*ا ال�ي ت��اج إلـى حلـBل وات�ـاذ قـ�ارات 8-ـأنها سـBاء 8ال�Rـ�ة للفـ�د 8الع� 

ــة  ــا وت���ـ ــام بهـ ــاذ القـــ�ار مـــH األهـــ�اف ال�ـــي */ـــ2 االه��ـ أو ال�/��ـــع، لـــ>ا أصـــ��E ع�ل�ـــة ات�ـ
.Hمهاراتها ل�) ال��عل��  

ت�,ــH ال?ــالب a@ــ� ال�عــای�� العال��ــة لل���6ــة العل��ــة وتــ�رJK العلــBم علــى ضــ�ورة تك�ــا 
 علــى العل��ــة ال�علBمــات  عــK�' Hــ< تق�ــ�; ال�Bاقــف، وال�أكــ� مــH جــBدة �ــاذ القــ�اراتمــH مهــارات 

�Bاجهـة ال�-ـ,الت ال��(�ــة ل�Bل�ـ� خ�ـارات م�عــ�دة ل ال���لفـة مSـ�رها، واسـ���ام األســال�2  أسـاس
  ). (National Science Teacher Associations , 2000: 4واإلج��اع�ة وحلها
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خ�K/ــــى @ل�ـــة ال���6ــــة فــــي ن-ـــ� الــــBعي ال"فـــاقي فــــي ال�/��ــــع  ��ــــ�د مRـــ(Bل�ات ح�ـــ
 ت
واال*�ان 8ق�; ال��Bر العل�ى، وال�-ار@ة في ال�Bاجهه الفاعلة اإل*/اب�ة ل�-,الت ال�/��ع وات�ـاذ 

  ).١٠: ٢٠١٣(اله�#ة الق�م�ة ل �ان ج�دة ال�عل�� واالع��اد، الق�ارات الRل��ة ت/اهها 
:  H ال�راســـات ب����ـــة مهــارات ات�ـــاذ القـــ�ار فـــي ال��حلـــة ال/امع�ـــة م"ـــل وقــ� اه��ـــE الع�یـــ� مـــ

ال� ـاملي فـي ت���ـة مهـارات   STEM فاعل�ـة مـ�خل   هـا عـH ن�ائ/   ال�ـي أسـف�ت   ) ٢٠١٥رزق ( دراسـة  
 تان(النــ' و&ــا%�  ، فــي حــ�H هــ�فE دراســة  8,ل�ــة ال���6ــة   ى ات�ــاذ القــ�ار لــ�) 'ــالب الف�قــة األولــ

(Tanglang & Kazeem , 2016)    األداء األكـاد*�ي Hـاك عالقـة بـ��إلى مع�فـة إذا مـا @انـE ه
 EصــلBت 
  عالقــة   وجــBد   عــ�م   إلــى   ال��ــائج   ل?ــالب ال�علــ�; عــH 8عــ�، وت���ــة مهــارات ات�ــاذ القــ�ار، ح�ــ

ــة   ذات  ــائ�ة   داللـ ــ�H   إحSـ ــاد*�ي   األداء   بـ ــي   األكـ ــة   فـ ــ�رات ال��KB6ـ ــارات   ذوQ   وال?ـــالب   ال�قـ ــة   ال�هـ   العال�ـ
اســ��ات�/�ة ال�ــ�رJK  فاعل�ــة  إلــى    ) ٢٠١٧داوود ( دراســة  ب���ــا تBصــلE    القــ�ار،   ات�ــاذ   فــي   وال���ف�ــة 

  / �فة الSـجـامع�ي    @ل�ة ال���6ـة للعلـBم   ب الق�رة على ات�اذ الق�ار ل�) 'ال ة  ت��� في  القائ; على ال�عاق�  
ــاك ، فـــي حـــ�H تBصـــلE دراســـة  ابـــH اله�ـــ";  ــا- و&افـ ــاك و&�	&ـ ــان و.امـ  ,Altan, Yamak)  أل�ـ

Kirikkaya &  Kavak , 2018)   ــ��;   علــى   القـائ;   الــ�عل;   فاعل�ــة ب�نـامج   إلــىSال�   )DBL  (
  الق�ار.   ات�اذ  ت���ة مهارات   على  ال��مة  ق�ل  العلBم  ل�عل�ي   STEMل��رJK م�خل 
ال�راســــات ل��ــــ
  8عــــz ال�ــــي ت�اول�هــــا  ال?�ائــــ< واإلســــ��ات�/�ات و  ال�ــــ�امجت�BعــــE ك�ــــا 

ب�نــامج مق�ـ�ح @�ــا : م"ـل�ــة ال���لفـة فـي ال��احـل ال�عل�� مهـارات ات�ـاذ القــ�ارفعال��هـا فـي ت���ــة 
ق�عات ال�ف �� الER و)،  ٢٠٠٨رجاء (دراسة و�6نامج ال Bرت في )،  ٢٠٠٦دراسة ع�	ان ( في

@�ـــا فـــي دراســـة دمـــج مهـــارات ال�ف �ـــ� فـــي م��ـــB) @�ـــ2 العلـــBم ، و )٢٠١٠إبـــ	اه�� (دراســـة فـــي 
اسـ��ات�/�ة و ، )٢٠١١دراسـة ع:ـ5 ال�هـاب (، و�6نـامج مق�ـ�ح فـي  )٢٠١٠ال�67�8 وسـ�.5ان (

 @�ــا فــي دراســة ن�ــBذج ن�ــ�هام ال��ــائيو ، )٢٠١٤ج8(ــ�ح (أبــ� @�ــا فــي دراســة مـا وراء ال�ع�فــة 
@�ـا  اسـ��ات�/�ة سـ,ام��)، و٢٠١٥&�ا فـي دراسـة رزق ( ال��خل ال� املي، و)٢٠١٤ال:علي (

 دراســـة، و�6نـــامج ال�eـــام الـــ>@ي ل�عال/ـــة ال�ع�فـــة رRKـــo @�ـــا فـــي )٢٠١٥صـــالح ( دراســـةفـــي 
دراسـة &�الكـادجل� وسـ�ل�'  @�ا في  الق�ار ات�اذ  ، و ب�نامج ت�رK�ي ل�هارات )7٢٠١٦�?ى (ال8

(Colakkadioglu & Celik , 2016).  

علـــى  ة ال?ـــالب  ل�Rـــاع�   هامـــة   امـــل أساســـي ل�ـــل ال�-ـــ,الت، و'�Kقـــة ر ع ات�ـــاذ القـــ�ا وKُعـــ�  
ة، ح�ــ
 إن ع�ل�ــة  ال� �ــف مــع qــ�وفه; ال���?ــة، @�ــا ی�?�ــ< ال-ــيء نفRــه علــى ال�aسRــة ال�عل���ــ

ات�اذ الق�ار تS�ح أك"� أه��ة وأك"� خ?Bرة وأ8عـ� مـ�) ؛ و�Kجـع ذلـo إلـى حق�قـة أن ات�ـاذ القـ�ار ال  
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ی�عل< 8-ـ�| واحـ�، ول �ـه قـ� یـaث� أو *-ـ�ل عـ�ة أفـ�اد أو م/�Bعـات مـH عـ�ة جBانـ2، @�ـا *,ـBن  
  . (Asha &  Hawi , 2016: 61)له تأث��ه على الBضع االق�SادQ واالج��اعي @,ل  

و6ال�غ; مH ذلo، أشارت 8عz ال��Bث وال�راسات وجBد قSـBر فـي ال��Sـ�ل ال�راسـي 
أبـ� ودراسـة  )،٢٠١٢أب�عقـل ( ومهارات ات�اذ القـ�ار لـ�) 'ـالب ال��حلـة ال/امع�ـة م"ـل دراسـة

لــ>ا قامــE ال�اح"ــة 8إعــ�اد ) ٢٠١٧داوود ( ودراســة)،٢٠١٥رزق (ودراســة )، ٢٠١٤ج8(ــ�ح (
���اء ال���اء ل���ی� فعال��ها في ت���ة ال���Sل وات�اذ الق�ار ل�) 'الب  وح�ة مق��حة في ال

  الف�قة ال"ان�ة 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها شع�ة ال ���اء.
  ث:ـــــة البحـــــمشكل

 (Bــ�Rفــي تــ�نى م 
ال��Sــ�ل ال�راســي ومهــارات ات�ــاذ القــ�ار لــ�)  ت�"لــE م-ــ,لة ال��ــ

 ال�الي اإلجا8ة عH ال�Rاؤالت اآلت�ة: �اول ال، ل>ا *'الب ال��حلة ال/امع�ة��   

مـا ال�SــBر ال�ق�ــ�ح لBحـ�ة ال ���ــاء ال��ــ�اء ل����ـة ال/انــ2 ال�ع�فــي ومهـارات ات�ــاذ القــ�ار  - ١
  ؟ل�) 'الب الف�قة ال"ان�ة شع�ة ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها 

ء لــ�) 'ـالب الف�قــة ي ت���ــة ال/انـ2 ال�ع�فــي لل ���ـاء ال��ـ�افـ ال�ق��حـةBحــ�ة المـا فعال�ـة  - ٢
  ؟ال"ان�ة شع�ة ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها

ي ت���ــة مهــارات ات�ــاذ القــ�ار ت/ــاه ال�-ــ,الت والق�ــا*ا ال��(�ــة فــ ال�ق��حــةBحــ�ة المــا فعال�ــة  - ٣
 ل�) 'الب الف�قة ال"ان�ة شع�ة ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها؟

  :ثــــــبحداف الــــــأه

 
إع�اد وح�ة مق��حة فـي ال ���ـاء ال��ـ�اء وق�ـاس فعال��هـا فـي ت���ـة    �الي ال   اس�ه�ف ال��
 ال/ان2 ال�ع�في لل ���اء ال���اء ومهارات ات�اذ الق�ارل�) ال?الب ال�عل��H شع�ة ال ���اء. 

  :ثـــــبحة الـــــأهمي

ــات>ة تBج�ـــه أنeـــار معل�ـــى � ــة وأسـ ــ�اء وت?��قاتهـــا و@�ف�ـ ــاء إلـــى أه��ـــة ال ���ـــاء ال��ـ  ال ���ـ
 ت�qBفها في حل ال�-,الت ال��(�ة.

تZوKــ� ال�ـــاح"�H 8اخ��ــار ال/انـــ2 ال�ع�فـــي لل ���ــاء ال��ـــ�اء ل?ـــالب الف�قــة ال"ان�ـــة شـــع�ة  �
 ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها، وال>Q ق� *ف��ه; في إع�اد اخ��ارات م�اثلة.

ال��(�ة ل?الب الف�قـة تZو�K ال�اح"�H �8ق�اس مهارات ات�اذ الق�ار ت/اه الق�ا*ا وال�-,الت  �
ال"ان�ة شع�ة ال ���اء 8,ل�ة ال���6ة جامعة ب�ها، وال>Q قـ� *ف�ـ�ه; فـي إعـ�اد مقـای�J م�اثلـة 

 وال�ع�ف على مB�R) أداء ال?الب في ات�اذ الق�ار ت/اه الق�ا*ا ال��(�ة.
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  :ثـــــري للبحـــــار النظـــــاCط
@õaŠš¨a@õbîàîØÛaGreen Chemistry:  
مSــ?لح ال ���ــاء  إال أن� مــH ال�Sــ?ل�ات لهــ>ا العلــ; ال/�یــ� مــH ال ���ــاء،ه�ــاك الع�یــ ، وقــــ� اشــــ��لE األدب�ــــات علــــى الع�یــــ� مــــH ال��ــــ�اء هــــB األك"ــــ� ان�-ــــارًا واســــ���امًا ووضــــBحاً    ال�ع�Kفات لل ���اء ال���اء م�ها:

ــ � ــات ع م�ارســــة العلــــBم ال ���ائ�ــــة وع�ل�ــــات ال�Sــــ��ع K�?8قــــة مRــــ��امة وآم�ــــة وغ�ــــ� ملBثــــة، مــ ــH ال�فا*ـ ــة مـ ــة أو مع�ومـ ــBاد قل�لـ ــاج مـ ــة، وان�ـ ــBاد وال?اقـ ــH ال�ـ ــ(�لة مـ ــات ضـ ــ�هالك @��ـ  اسـ
(Manahan, 2006: 10). 

تRــاع� فــي ع�ل�ــات    اآلم�ــة، واســ���ام الRــBائل فــBق ال��جــة، واســ���ام الل/ــائH (ال��فــZات ال�ــي ف�ع ج�ی� مH ف�وع ال ���ـاء *ع�ـل علـى ت?ـ�KB الع�ل�ـات الSـ�*قة لل��(ـة م"ـل اسـ���ام ال�ـ>ی�ات   �   , Hovath & Anastas) . :2007   (2169ال���eف) في ال�فاعالت ال ���ائ�ة 

ــBاد ال�?ـــــ�ةن��ا� الBاسع ال>Q *-�ل ت��S; الع�ل�ات وال���/ات ال ���ائ�ة ال�ي تق�ي أو ت�� مH اإل � ــه تBل�ـــــ� واســـــ���ام ال�ـــ ــة علـــــى صـــــ�ة االنRـــــان و�6(�ـــ ــأث��ات ال��(�ـــ ــل ال�ـــ ، وتقل�ـــ
(Hjeresen , Schutt & Boese, 2000: 1543) (Anastas & Zimmerma, 

2012: 115) . 

ع�ل�ـــة إجــــ�اء ال�فــــاعالت ال ���ائ�ـــة صــــ�*قة ال��(ــــة، وت/�ـــ2 ال�فــــاعالت ال ���ائ�ــــة ال�ــــارة  �
(Rao, 2016: 696). 

أحــ� 8أنهــا "  �8ــا یــ�الءم مــع هــ�ف ال��ــ
 ال�ــالي ومــB خــالل مــا ســ:C�D EــB تع	.فهــا ب�ًال مـH معال/�ـه ���S; في م�حلة ال  �لBث ح�وث ال  ل�ي ته�ف إلى م�عال����Rثات ال ���ائ�ة ا ــ�ج ــHKB ال��ـ ــة ت ـ ــي م�حلـ ــالل فـ ــH خـ ــة ، مـ ــة وال� لفـ ــH ال?اقـ ــل مـ ــة تقلـ ــات آم�ـ ــBاد وم��/ـ ــ�KB مـ  "ال��R��مة، وت HKB ال�فا*ات أو ال�Bاد ال�?�ة ت?ـ

ZõaŠš¨a@õbîàîØÛa@ù…bjß@ @
ل�-ــ,الت ال��(�ــة ال�BجــBدة فــي الBقــE ا �عال/ــةم��ئًال ١٢علــى  ال ���ــاء ال��ــ�اءتقــBم   ,Anastas & warner, 1998: 30 , Cacciatore, 2010: 11 , Roberts)ال�ـالي

2005: 88 , Miller, 2012: 93-94 , ;  Cullipher, 2015: 1-3 ,  ، ،ار�: ٢٠١٥نـ
  -:ت��"ل ف��ا یليوه>ه ال��اد�   )٣٠-٢٩: ٢٠١٦صالح ، ; ٣٥١-٣٤٨

�ها *ف�ل م�ع ت HKB ال��لف - ١KB ها 8ع� ت� .(س�اسة ال��ع)ات عH معال/�ها أو ال��ل| م

ــا - ٢ ــ�ج ال�هـ ــ; ال��فـــاعالت ل� ـــBن ال��ـ ــ�مج معeـ ــ�; 'ـــ�ق ال���ـــ�� ��8ـــ
 ت�ـ ئي */ـــ2 أن تSـ
 .(اق�0اد ال/رة)
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٣ -  Hات/ـة لهـا أقـل قـ�ر مـ���ع ��8
 ت Bن ال�Bاد ال�ادئـة لل�فاعـل والSق ال��' ;�Sن غ�� خ?��ة على ص*/2 أن تB ة أو ت��Rان الRتفاعل ���6ائي أقل خ)�رة)�ة اإلن 	(ت��9 . 

( نـ�اتج آم�ـة لـ�: لهـا */2 أن ی���Z ال���ج ال ���ائي 8أعلى درجـة مـH ال فـاءة ال�qBف�ـة  - ٤
 . تأث�!ات س��ة)

 . (اس�#	ام م/ی�ات آم�ة)�� خ?��ة األم� */2 أن ت Bن ه>ه ال�Bاد غ*ف�ل إج�اء ال�فاعالت ب�ون اس���ام مBاد إضاف�ة م"ـل ال�ـ>ی�ات أو مـBاد الفSـل، وyذا لـZم  - ٥

 . (ت��0@ 6فاءة ال)اقة)تفاعالت ت/�Q في درجات ال��ارة العاد*ة */ــ2 أن یaخــ> فــي االع��ــار اح��ــاج ال?اقــة نeــ�ا ل� لف�هــا وتأث��هــا ال��(ــي، ف�ف�ــل تSــ��;  - ٦

*/ــ2 أن ت ــBن ال�امــات ال�ــي ت��ــQB علــي ال�ــBاد ال�ادئــة مــBاد م�/ــ�دة، بــ�ال مــH اســ��Zاف  - ٧
 . ( اس�#	ام م0ادر م�A	دة)�امات غ�� ال��/�دة ال

 . (ال�	 م� ال��9قات)إج�اء تع�یالت مaق�ة في ال/KZ(ات */2 ت/�2 الع�ل�ات الف�KZائ�ة وال ���ائ�ة غ�� ال��ورKة م"ل اش�قاق م/�Bعـات 8ع��هـا أو  - ٨

عـل *ف�ل اس���ام عBامل حفZ م��SSة عH االك�فاء 8اس���ام ال�2R ال�� اف(ـة مـH ال�فا - ٩
 . ( اس�#	ام ال��فBات)

 . (إن�اج م�اد قابلة لالض��الل)قابلة لل��لل في ال��(ة إلي مBاد �R8?ة غ�� ضارة بها*/2 أن ت�S; ال���/ات ��8
 ال ت�Rق� في ال��(ة 8ع� أداء و�qف�ها، بل */2 أن ت Bن  - ١٠

ــ - ١١ ى */ــ2 ت?ــ�KB 'ــ�ق ال��ل�ــل ال ���ــائي ل�Bاكــ2 ســ�� ال�فاعــل ل��eــًا، ��8ــ
 تRــ�?� عل  . (مع!فة ال�ق� ال�ق�قي ل��ع ال�ل�ث)ال�فاعل ق�ل ت Bن مBاد ضارة 

ــا8قة ن  ( ���6اء م�ع ال�ل�ث).ال�Bادث ال ���ائ�ة مH ان?الق الغازات أو االنف/ارات أو ال��ائ< */2 اخ��ار ال�Bاد ال ���ائ�ة اآلم�ة مH ح�
 ال�ـBع وال��@�ـ2 ��8ـ
 تقلـل اح��ـال حـ�وث  - ١٢ ــاد� الRـ ــ�ق�اء ال��ـ ــات و6اسـ ــع ت-ـــ,�ل ال�لBثـ ــ� أن هـــ�فها األساســـي هـــB م�ـ ــا  /ـ وت Bنهـ Rــــعى إلعــــادة رســــ; مالمــــح ال ���ــــاء ال�Rــــ�ق�ل�ة ت، وهــــ>ا *ع�ــــي أن ال ���ــــاء ال��ــــ�اء وآثارهــــا  Hها مSل��ارةوت�  ، مH خالل ت�ق�< إن/ازات ص�*قة لإلنRان وال��(ة.ت?��قاتها ال
püb©@œÈi@Õîjİm@õaŠš¨a@õbîàîØÛa:-  
  :ل ���اء ال���اء في م/االت ع�ی�ة م�هاا ت?��قات  تeه�
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	א��	א�
א�����������
�����
���
:��	�:
 

 , Beletskaya, 2001: 1205)( : واللــ�ائH وال��eفــات، ومــH هــ>ه ال�?��قــات مــا یلــيتBج� الع�ی� مH ت?��قات ال ���اء ال���اء في م/ال ص�اعة الBرق وال�Bاد ال�الس��,�ة 

Ahluwalia & Kidwai, 2004: 241-245 ,  ،	٧٤-٧٣: ٢٠٠٩، شاك(  
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  ٢٧٥  

ــ�رق  � مــH ال�عــ�وف أن الــBرق مSــ�Bع مــH ال�-ــ2 (الــ>Q *��ــQB علــى حــBالي : صــ?اعة ال
 یـــ�; ٪ مـــH الل/�ـــ�H)، ولل�SـــBل علـــى ورقـــة ذات نBع�ـــة ج�ـــ�ة،٣٠٪ مـــH الRـــ,�Kات و ٧٠

قـــات ع?�Kـــة مـــR* Hـــ�2 م-ـــاكل ب�(�ـــة خ?�ـــ�ة، ح�ـــ
 ی�فاعـــل مـــع حل الـــ>Q اســـ���ام ال لـــBر
ر6ـاعي @لـBرو  ٢،٣،٧،٨ الل/�ـ�H (عـK�' Hـ< االسـ���ال الع?ـ�Q) إلن�ـاج ال�یR@Bـ��ات م"ـل

، ول ـH دیH�R@B وال لBران، وهـ>ه ال��@�ـات هـي مـBاد مRـ�'�ة تRـ�2 م-ـاكل صـ��ة خ?�ـ�ة
ــ�; إســـ���ام ال��فـــZات ال��ـــ�اء وyضـــاف�ها إلـــى ع/��ـــة الـــBرق  حـــ�ی"ًا ل�/�ـــ2 حـــ�وث ذلـــo یـ

�اء B�8اصفات عال�ة ال/Bدة دون ت Bن غازات أو م�@�ات ضارةإلن�اج ورقة ب�. 

دب�ـo ل�Sـ��ع ال�ـایلBن وال�ـBاد ال�السـ��,�ة ن��اج إلي ح�z األ:  ص?اعة ال��اد ال:الس��C�ة �
ال��فـــZات ال��KBـــة م"ـــل ال/لB@ـــBز بـــ�ًال مـــH ومـــBاد ال�-ـــ��; وKـــ�; ذلـــo مـــH خـــالل اســـ���ام 

  HKZ��ة،  ال>Q ً*ع���ال�'�Rاد   @�ا  ماده مBال� z8ع Hز مB@Bل على مادة ال/لBSال� H,�*
و���Kع ال�الس��o ال?��عى Z��8ة مه�ة هى إم,ان�ة ت�ل�له ،  هال��ات�ة م"ل ال>رة وأوراقه وس�قان

�ع م�هـا، م�ـا *ع�ـى إم,ان�ـة  R�8اع�ة ال�,���Kا إلى خBاصه وم,Bناته ال��ات�ـة األولـى ال�ـي صـُ
��عه م/�دًا فى ش,ل ال�الس��Sثات ب�(�ةإعادة تBأ) مل Hالى م�عى ال��ال? o. 

ــ: صـــ?اعة ال�?Jفـــات �  AUROمـــ�ی� عـــام شـــ�@ة Scott Egide  ســـ,Bت إ*/ایـــ� � اب� ـ
مــH الKZــBت ال��ات�ــة  ال-ــ�@ة Sــ�اعة م��/ــات '�Kقــة ح�ی"ــة ل ،األم��@�ــة لSــ�اعة األصــ�اغ

�eفـات ص�اعة الSـابBن وال�في  م ه>ه الBKZت ال?��ع�ة وال�هBن ال��Bان�ة، ح�
 ب�أ اس���ا 
B�ـــ�ل وال-ـــامRـــ�ة @الغS�-ا*ـــة ال�ق�ـــ�اب أك"ـــ� مـــH ال?��عـــة فـــي م�اولـــة لإل وم��/ـــات الع

 Bام ال���اس� Hف?�ة وم-�قاتهااوم�اكاتها ب�ًال م�  .د ال

:������
� ����
א�#�"�
	א�����!
א������
���:
 

��ع ال ���ـائي،Sاء في م/ال ال?اقة وال���ومـH  تBج� الع�ی� مH ت?��قات ال ���اء ال�

 , Li , Fabiano & Chemat, 2014: 13-14 , Jaiswal)  هـ>ه ال�?��قـات مـا یلـي:

Kapoor , Kumar & Sharma , 2017: 130).  
ال��ـ�ول)  ت�R��م ال���و@��اوKات (مSـ�Bعة مـH ال ���ائ�ة معe; ال�فاعالت :  ال�Kلة ال8��.ة �

ال���/ات الZراع�ة م"ـل الـ>رة  م"ل مBاد ب�یلةمH اس���ام  ل>لo الب� وهي غ�� قابلة لل�/�ی�، 
إلى م��/ات م"ل ال��BRجات وال�ایلBن، وغ��ها مH ال�Bاد وت�KBلها  وال�?ا'J وفBل الKBSا 

ب�BتــادیH، ب��ـــان، : ال�ــي لهــا أصـــل ب�BلــBجي (تـــ; ال�SــBل عل�هـــا مــH ال �لـــة ال��KBــة) م"ـــل
�ــ ــ�ات، ال�BRKرسـ ــBل، األل�ه�ـ ــKZل�H، الف��ـ ــHKB، الـ ــHKZ، ال�Bلـ ــ�H، ال��ـ ــامz ال�ل�ـــo، ب��ـ Bل، حـ

  .ح�z األك�Kل�o، الBRرB��6ل، ال�ان��Bل، ال/لB@Bز، الفBرفBرال، الفBران
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  ٢٧٦  

ــ5یل � ــ�د ال:ـ ــ?اعة ال�قـ ــة : صـ ــBد ال��ـــQB وهـــي إحـــ�) ال-ـــ�@ات ال�ا8عـ ــاه للBقـ قامـــE شـــ�@ة لBتـ
ال-ـــ�@ات ال�ائـــ�ة فـــي ت�ـــBل ال�فا*ـــات إلـــى 'اقـــة و صـــ�اعة مـــH ل�/�Bعـــة لBتـــاه فـــي دبـــي، و 

اإلمـارات، ح�ـ
 تقــBم ب�Sـ��ع الـ�یZل ال��ـQB ال�قـي مـH خـالل إعــادة ولـة د الBقـBد ال�ـ�یل فـي 
 ت.بBف�ة في ال�?اع; والف�ادق وال�aسRات الغ>ائ�ة في اإلمارا لت�و�K زEK ال?هي ال��Rع�

وفي ال��
 ال�الي س��; االه��ام 8إع�اد وح�ة مق��حة في ال ���اء ال��ـ�اء ل����ـة ال/انـ2 
  �ار ل�) ال?الب ال�عل��H شع�ة ال ���اء.ال�ع�في ومهارات ات�اذ الق

a¥�������‡b@@ÔÛa�������‰aŠ@Decision Making@ @
ع�ل�ة ات�اذ الق�ار مH ال�BضBعات ال�ه�ة ال�ي */2 االه��ام بها خاصة في qـل تع�  

ال�-,الت والق�ا*ا ال��(�ة ال���?ة ب�ا، @�ا أن ت�ر2K ال?الب على @�ف�ـة ات�ـاذ قـ�ارات سـل��ة 
  ر @��� في رس; ح�اة االنRان وتBجهاته ال��Rق�ل�ة.ُ*Rه; ب�و 

  -:��)	מ
א�&�%
א�$�א�
  ه>ه ال�ع�Kفات إلى ع�ة ات/اهات @�ا یلي:وK��لف تع��K ات�اذ القـ�ار 8ـاخ�الف ال�ـاح"�H وم�ارسـه; الف �Kـة، إال أنـه *�,ـH تقRـ�; 

ــاه  ا االت/اه أن ات�اذ الق�ار هـB ع�ل�ـة اخ��ـار بـ�H عـ�ة بـ�ائل أو اخ��ـارات وفقـًا  ی�) أنSار ه>   االت(اه األول: اتRاذ الق	ار P�OاOة اخ��ار ب�B ع5ة ب5ائل   Polat , 2018: 107)؛  ٤٧:  ٢٠١٥؛ علي،    ١٢:  ٢٠٠٦(Vع�ة،  :  تع�Kفات @ل مH ل�عـــای�� مع��ـــة ت�Bافـــ< مـــع رغ�ـــات األفـــ�اد وأهـــ�افه; ومـــع م�?ل�ـــات م/��عـــاته;، و�K"ـــل هـــ>ا االت/ـ
 ال�علBمات وال�eوف ال��احة.�ــة إخ��ــار ال�ــ�یل األف�ــل حRــ2 األولKBــات واألهــ�اف، ووفــ< ُ*عــ�ف إت�ــاذ القــ�ار 8أنــه ع�ل �

�  Bاالخ��ــار   ع�ل�ــة   هــ   Hبــ�   Hامــل   وفقــاً   األقــل   علــى   بــ�یل�Bالع zع�ــ�ة   لــS�-أو   ال    Bاالج��اع�ــة ـــ  oمعــای�� م�ــ�دة، وذلــ   Hانــات   ت�ل�ــل   خــالل   مــ��ج�عهــا   تــ;   ال�ــي   ال   Hاس   خــالل   مــBارات ال�ع�ف�ة، و   الع�ل�ــة   مــع   ال�ــ��ل�ا زادت ه>ه ال@  E��6ة.   تعق�ً�ا  أك"�   ال�ع�ف�ة   الع�ل�ات   @ل�ا أصBوصع 

  االت(اه الPاني: اتRاذ الق	ار P�OاOة حل م�Cلة
یـــ�) أنSـــار هـــ>ا االت/ـــاه أن ات�ـــاذ القـــ�ار هـــB ع�ل�ـــة حـــل م-ـــ,لة *قـــBم خاللـــه الفـــ�د 

�-ـ,الت، و�K"ـل هـ>ا االت/ـاه 8اسـ���ام ال�هـارات واالسـ��ات�/�ات العقل�ـة ل�ق�ـ�; أ8عـاد ال�Bاقـف وال
Hل م@ �Kاه��،  ٧٣: ٢٠٠٧( ال7�5، : تع�	٣٦١: ٢٠١٠؛ إب.(  
ع�ل�ــة ت�?ــ�_ ل�ــل ال�-ــ,الت، *Rــاع�نا فــي الBصــBل إلــى أهــ�اف�ا وال�غ��ــ� فــي ح�ات�ــا إلــى  �

�ات الالزمة.�Rخالل الع�ل ال/اد على إدخال ال�� Hل م� األف
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  ٢٧٧  

� Bال ح�اته وهB' ل،  مهارة ح�ات�ة *��اجها الف�دZ�8اس���ار في ال��رسة وفي ال-ارع وفي ال�
فــال *�ــ� یــBم وال أســ�Bع وال شــه� بــ�ون أن تBاجهــه م-ــ,الت وق�ــا*ا عل�ــه أن *��ــار اف�ــل 

  .ال��ائل أو ال�لBل ال�ق��حة ل�ل ه>ه ال�-,الت أو حR; ه>ه الق�ا*ا
  االت(اه الPالY: اتRاذ الق	ار P�OاOة ع�ل�ة تفK�	.ة مع	ف�ة

االت/ــاه أن ات�ــاذ القــ�ار هــB ع�ل�ــة تف �ــ� مع�ف�ــة دی�ام�,�ــة *�ارســها  یــ�) أنSــار هــ>ا
Hـــــــــــــ� @ـــــــــــــل مـــــــــــــKـــــــــــــل هـــــــــــــ>ا االت/ـــــــــــــاه تع�"�Kدة، وBـــــــــــــ-�  :الفـــــــــــــ�د ل��ق�ـــــــــــــ< األهـــــــــــــ�اف ال�

)Colakkadioglu & Celik , 2016: 261  ٢٦: ٢٠١٧داللي، ؛.(  
�ـ
 تـaث� ال�-ـ�Kة، ح ال��ـاة م/ـاالت  مH م/ال @ل في هامة  مع�ف�ة  ات�اذ الق�ار 8أنه ع�ل�ة �

 .للف�د  اإلج��اع�ة والعالقات  ال��اة، مRار على

ــة � ــة �مل*ــ ــ; مرحلة من تبدأ مت�ددة تفاعالت  المختلفة مراحلها تتضمن حیث  دینام�,�ــ  التصم*ــ
*��QB على اخ��ار حـ>ر ودق�ـ< ألحـ�  المراحل ال�رار، وفي جم*ع �ذه  اتخاذ   ��8حلة  وتنتهي
 .البدائل مجموعة من أكثر أو اثنین بین البدائل

وفــي ضــ�ء ال�ع	.فــات ال7ــاOقة C�DــB تع	.ــZ اتRــاذ القــ	ار ت(ــاه ال��ــCالت والق ــاDا 
8أنــه " إصــ�ار ح,ــ; معــ�H *قــBم 8ــه ال�ــ�عل; فــي مBقــف مــا، مــH أجــل الBصــBل إلــى حــل ال:�#�ــة 

نهـــائي لل�-ـــ,لة أو الق�ـــ�ة ال��(�ـــة مـــH خـــالل االخ��ـــار بـــ�H بـــ�یل�H أو أك"ـــ� فـــي ضـــBء معـــای�� 
ال�ي *�Sل عل�ها ال?ال2 ال�علـ; فـي مق�ـاس مهـارات ات�ـاذ القـ�ار ت/ـاه   م��دة، وKقاس 8ال�رجة

  ال�-,الت والق�ا*ا ال��(�ة ال�ع� له>ه ال�راسة ".

�)��א�
א�&�%
א�$�א�:���)�
 


ُ*عــ� ات�ــاذ القــ�ار ن�ــB الق�ــا*ا وال�-ــ,الت ال��(�ــة مــH أهــ; أهــ�اف ال���6ــة الــ>Q */ــ2 
غـ�س مهـارات ات�ـاذ القـ�ار لـ�) ال�ـ�عل; وجعلـه مRـaوًال  االه��ام بها، ول>ا ن�ـاول 8,افـة الBسـائل

 Hــاذ القـ�ار 8عــ�ا أساســ�ا مــ�ن اتBاردهــا، إلــى جانـ2 @ــBـًا علــى مe(ــة، وم�اف��ــا*ا ال�ومه�Bمـًا 8ق
  .)٨٢: ٢٠٠٧ال7�5، أ8عاد ال��Bر العل�ي (

) Hرتالن5  )،  ٧٢:  ٢٠١٦ال78�?ى، وأشار @ل م�&(Kortland , 2001: 206)  إلى
�8اجة إلى تعل; مهارات ات�اذ القـ�ار، خاصـة ت/ـاه الق�ـا*ا وال�-ـ,الت ال��(�ـة ال�ـي أن ال?الب  
 ال�ـي ال��(�ـة ال�-اكل هي ه>ه إن والهBاء، ح�
  وال��اه ال��6ة وتلBث  ال�Bارد  اس��Zاف  ت�R�2 في

فال�ع�فـــة 8ال��ــا'� وال�-ـــ,الت ال��(�ـــة ت/عـــل األشـــ�اص مف ـــ�HK القـــ�ار،  الت�ـــاذ  ال�اجـــة ت"�ــ�
Hة. ناق�ی�ائج ال���ت��  وصانعي ق�ارات، *?�حBن األس(لة وK��B"ن عH اإلجا8ات، و�KرسBن ال
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  ٢٧٨  

تغ��� مRار ال��اة وال�ضا عـH ال��ـاة    في   إ*/اب�ة   ك�ا أن ات�اذ الق�ار *,2R األف�اد مهارات 
؛ لـ>ا */ـ2 االه��ـام ب�����ـه    واح��ام ال>ات، وت ـHKB عالقـات اج��اع�ـة مـع اآلخـ�HK وحـل ال�-ـ,الت 

  ف�ه�ـا   یـ�;   ال�ـ�حل��H   هـات�H   وال/امع�ـة، ألن   ال"انKBـة   ج��ع ال��احل ال�عل���ة خاصة في ال��حل��H في  
  . (Colakkadioglu & Celik , 2016: 261)الق�ارات ال�K��Sة  ات�اذ 


א�$�א�:א�
�)��א�%�&
 

ال�هــارات العقل�ــة ال�ــي یــ�; م�ارســ�ها فــي  م/�Bعــة مــ�8H"ا8ــة �ــاذ القــ�ار تع��ــ� ع�ل�ــة ات

(أبـ� جـادو  ، وK-ـ�� @ـل مـH إلـى هـ�ف معـ�H تRعى للBصـBل��رجة مخ?Bات م�-ا8,ة   ة  صBر 
ت��یــ� الهــ�ف مــH ع�ل�ــة ات�ــاذ القــ�ار، : أن م�احــل ات�ــاذ القــ�ار هــي )٣٨٧: ٢٠٠٧ون�فــل، 

وت-ــ��| ال��ــارات ال��ــBاف�ة لــ�ی�ا، وت�ل�ــل ال��ــارات مــH ح�ــ
 ال��ــائج ال���ت�ــة علــى ت�ف�ــ>ها، 
ت��e; ال��ارات وال��ائل وف< ن�ائ/ها،مH خالل وضع مق�اس م�ـ�رج (ل�,ـ�ت)، و@لف�ها ال�اد*ة، و 

ث; إعادة ت-ـ��| ال��ـارات الهامـة ال�ـي ت-ـ,ل أولKBـات فـي ع�ل�ـة إت�ـاذ القـ�ار، وyخ��ـار القـ�ار 
  ال��اس2 والع�ل على ت�ف�>ه.

أن ع�ل�ـة  ف�-ـ��ان (Docherty , 2016: 25) ودو&	تـي، )١٨٩: ٢٠٠٩قالدة ( أما
  : اذ الق�ار ت�� 8ال�?Bات اآلت�ةات�

 .ت��ی� ال�-,لة ت��ی�ًا واض�ًا 

 .(م @�عای����اخ��ار م��دات ت) الفاعل�ة Jوضع مقای� 

 .ف ال�-,لةS* ذجBن� �KB?ت 

 .لفة لل�ل��ائل ال���ال Hع 
 ال��

 .(ام األسال�2 ال ��ة��اس� ) ائل��ال��ل�ل ال��ع�< له>ه ال 

 .صل لل�لBل ب�یل ی� اخ��ار أف

ــ ــBث م"ـــل ك�ـ ــH ال�راســـات وال��ـ ــE الع�یـــ� مـ ــة ا اتفقـ ــ5دراسـ نـــ�ار ، )٤٤: ٢٠١٣( م�8ـ
 Altan, Yamak, Kirikkaya &  Kavak))، ٤٩: ٢٠١٦)، صـالح (١١٥: ٢٠١٥(

یــ�; م�ارســ�ها إلخ��ــار  مهـارات خ?ــBات ع�ل�ــة ات�ـاذ القــ�ار �8"ا8ــة أن علـى  (2895 :2018 ,
ت��یـ� ال�-ـ,لة، ج�ـع : هـ>ه ال�هـارات ف��ـا یلـي  ال��یل ال��اس2 أو ات�اذ الق�ار الSـ��ح وت��"ـل

  . (ال��یل األف�ل)وات�اذ الق�ار وتق��; ال��ائل، ال�علBمات، وت��ی� ال��ائل،
وف��ــــا یلــــي تع�Kــــ� دق�ــــ< ل ــــل مهــــارة    وقــــ� قامــــE ال�اح"ــــة ب���ــــي أر6عــــة مهــــارات رئ�Rــــة، 

  مH ه>ه ال�هارات:  
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 ومع�فة الR�2 ال�ئ�J ل��وثها.  أ8عادها ، وتع�ي تع�ف ال�-,لة وت��ی�  ت58ی5 وت8ل�ل ال��Cلة  �

، وت��یـ� ال�Sـادر  وتع�ي ج�ع ال��انات ال�ي على أساسها سBف ی��> القـ�ار   ، ج�ع ال�عل�مات  �
 ال�ئ�Rة لل�BSل على ال��انات ال��ت�?ة 8ال�-,لة. 

ت�ل�ــل ال��ــارات وال�ف �ــ� ال-ــامل وال�eــ� إلــى   ، وتع�ــي ت58یــ5 أف ــل ال:ــ5ائل ل8ــل ال��ــCلة  �  Hر مــــBف�ــــ>ها، و@لف�هــــا ال�اد*ــــة، األمــــ� ومSادر ال�BSل عل�ها.زوا*ــــا م�عــــ�دة، مــــH ح�ــــ
 ال��ــــائج ال���ت�ــــة علــــى ت

أك"ـ�  -اخ��ار الق�ار ال��اس2 واألك"� إسهامًا فـي ال�ـل، والـ>Q *�قـ< ، وتع�ي  اتRاذ الق	ار  �  األه�اف ال�ي ی��> الق�ار مH أجلها. -مH غ��ه 

  ث: ــــــروض البحــــــف
  -ال:Y8 في الف	ض�B ال�ال��B: ت� ص�اغة ف	وض

١ -  ) (Bــ�Rــ� م� في ال�?��ق�H الق�لي وال�ع�Q الخ��ار ال/ان2 ال�ع�في للBح�ة ال���ارة لSالح ال�?��< ال�ع�Q.  ) بــ�H م�Bســ?ى درجــات 'ــالب م/�Bعــة ال�راســة  ٠.٠١یBجــ� فــ�ق دال إحSــائ�ًا ع

٢ - ) (B�Rم �� لSالح ال�?��< ال�ع�Q.في ال�?��ق�H الق�لـي وال�عـ�Q ل�ق�ـاس مهـارات ات�ـاذ القـ�ار ت/ـاه ال�-ـ,الت والق�ـا*ا ال���)ـة م/�Bعة ال�راسة ( ب�H م�Bس?ى درجات 'الب ٠.٠١یBج� ف�ق دال إحSائ�ًا ع

 ث: ــــبحراءات الــــإج

  :Ûëc@Z@…a†ÇgÛa@ñ†yìòî)a‰†Ûa�b  : اإلج	اءات ال�ال�ةت� ات:اع  :Y8ال أس#لة BولإلجاOة ع
 Hال األول مaRال Hات ال�ال�ةلإلجا8ة عB?�ت; إج�اء ال ،
  : أس(لة ال��


א�#��* - ١*��
 :+��א�

ــ�ة  ــ2 فـــي وحـ ــ�اد @�ـــاب ال?الـ ــ; إعـ ــة"التـ ــا ت?��قهـــا" ال��ـــ�  ?اقـ ــي ضـــBء اء وت �BلBج�ـ فـ   : ال�?Bات ال�ال�ة
 ت; اع�اد وص�اغة ال���B) العل�ي للBح�ة في ضBء ما یلي:إع5اد ال��8�b العل�ي:  �

  ءBص�اغ�ها في ض Eارة.األه�اف ال�ي ت���ح�ة ال�Bال 

 .ح�ةBعات الBضBم Eاول� ال �2 وال��اجع العل��ة ومBاقع اإلن��نE ال�ي ت

�م�ض�عات ال�ح5ة ���  :E ثالثة مBضBعات @�ا یلي، ح�
 ت
 ع األول��; س�عة دروس " الcاقة الR 	اء ال��ضKو ". 

 انيPع ال��ل�ج�ا ال8��.ة وتق?�اتها ال��ض?Kأر6عة دروس." ال� ;�Kو " 
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 ع ا��; درسًا واح�اً  " ال�ق�د األخ 	 لPالYال��ضKو ".  
ال��ا8ع ال��?قى ل���B) دروس الBح�ة، ح�ى *,ـBن الـ�عل; ذو    وع�� ص�اغة الBح�ة ت; م�اعاة 

  z2 ال?ـــالب علـــي م�ارســـة 8عـــKمـــات ال/�یـــ�ة، وتـــ�رBـــاب ال�علRـــاع� ال?ـــالب علـــى اك�RKـــي و�مع
 JKالالزم ل��ر HمZام 8الZاذ الق�ار، واالل��ح�ة. مهارات اتBعات الBضBم Hع مBضBل م@ 

 : ال�سائل ال�عل���ة ال�5R�7مة واألن�cة  �

 Q<العل�ـي الـ (Bء األه�اف وال���Bح�ة في ضBسائل ال�عل���ة للBت; اخ��ار األن-?ة وال
 ".اء وت �BلBج�ا ت?��قها ال���  ?اقةالت; ص�اغ�ه�ا لBح�ة " 

ت�قـ< األهـ�اف  م�) ل�أك� مHوا الب : ت; اس���ام أسال�2 م��Bعة ل�قKB; ال?�ق�.�أسال�6 ال � االخ��ــارات ال�قال�ــة وال�BضــBع�ة ال�BجـBدة فــي نها*ــة @ــل أث�ـاء تــ�رJK مBضــBعات الBحـ�ة، و : ال��اق-ــات ال�ــي تــ�ور بــ�H ال?ــالب، واألســ(لة ال-ــفKBة ال�ــي تــ; '�حهــا علــى ال?ــالب م�هــا   الBح�ة ال���ارة.درس مH دروس 

ــ�عل� � ــمeــادر ال ــ�ة ؛ وال�ـــي 2 تــ; ت��یــ� قائ�ــة ت��ــ�H 8عــz ال��اجــع العل��ــة، : فــي نها*ــة @�ــاب ال?ال ــBعات الBحـ ــة B�8ضـ ــة ال��ت�?ـ ــ�یBهات ال�عل���ـ ــع الف�ـ ــة، ومBاقـ ــع اإلل ��ون�ـ �ها في نها*ة ع�ض ال���B).س�Rــــ�ع�H بهــــا ال?الــــ2 فــــي تع��ــــ< فه�ــــه واك�Rــــا8ه ال�علBمــــات وال�هــــارات ال��ت�?ــــة بهــــ>ه وال�BاقـKعات، وت; ت�وBضBال� 

�رة ا �eالـ6ل?هائ�ة لالcـاب ال�K  :رتها األول�ـة، تـBحـ�ة ال�ق��حـة فـي صـBال H8عـ� اإلن�هـاء مـ ;
إجــ�اء قـ� تــ; لل�أكـ� مــH صــالح��ه، و  (*)م/�Bعــة مــH الRـادة ال��,�ــ�H م��Bاهــا علـى عـ�ض 

 .)*(*في صBرته ال�هائ�ة�ي اق��حBها، و6>لo أص�ح @�اب ال?ال2 ال�ع�یالت ال


א�	.�-
 ���, +��א� - ٢/�����

��&#	א�
א������א����מ��$0	
  : א��&���-
 : وق5 اش��ل ال5ل�ل على ما یلياء وت �BلBج�ا ت?��قها"، ال���  ?اقـةال " ق��حـةتـ�رJK مBضـBعات الBحـ�ة ال� فـي 8ـه د اس��شـ�; االل�ـ دل�ـل ال�علـ; إعـ�اد  تـ;

@�ف�ــة تــ�رJK تــ; اعــ�اد مق�مــة ل�Bضــ�ح الهــ�ف مــH الــ�ل�ل، و@ــ>لo تBضــ�ح الــ5ل�ل:  ق5مــةم � ال�ق��حــة " 8اســ���ام االســ��ات�/�ات ال��رRKــ�ة اء وت �BلBج�ــا ت?��قهــا ال��ــ�  ?اقــةال "وحــ�ة  �ــاذ اتمهــارات ال/انــ2 ال�ع�فــي لل�علBمــات وال�عــارف ال��ت�?ــة بهــ>ه الBحــ�ة، و  ت���ــة بهــ�ف  .الق�ار ت/اه ال�-,الت والق�ا*ا ال��(�ة

 
  .) قائ	ة �أس	اء ال�ادة ال	�
	��١مل�� (  (*)
  .�ا ت".�قها") +*اب ال"ال) في وح$ة "ال"اقة ال! �اء وت���ل�ج٢مل�� (  *)*(
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ت واالرشـادات ال�ـي ی��غـي علـى  تـ; اعـ�اد م/�Bعـة مـH ال�Bج�هـا :  لل�علـ�  عامة  هات وfرشادات � ت�ج  �
 �� اء وت �BلBج�ا ت?��قها".ال���  ?اقةال "  وح�ة  ت�رJK   ال�عل;  االل�Zام بها ع

وتBضـح عـ�د ال/لRـات الالزمـة ل�ـ�رJK مBضـBعات الBحـ�ة، والـZمH ال��ـ�د  ت58ی5 الcRة الgم?�ة:   �
ــات ا  ــ�د ال/لRـ ــان 8عـ ــة علـــى ب�ـ ــ��لE ال�?ـ ــ� اشـ ــ�ة، وقـ ــة  ل�ـــ�رJK @ـــل درس مـــH دروس الBحـ ل�ق��حـ

  ) جلRة بBاقع جلH��R أس�Bع�ًا. ١٦ل��رJK ال�BضBعات وال�ي ت��دت بـ ( 
ال�ـي تRـعى الBحـ�ة  �ان�ـةوالBج ة�هارKـف�ـة والال�ع� وت-ـ�ل األهـ�اف : لل�حـ5ة عامـةال األهـ5اف �  . ل��ق�قها مH خالل ت�رJK مBضBعات الBح�ة ال���ارة

م"ـل اســ��ات�/�ة  م�ضــ�عات ال�حــ5ة،    ال�ـي C�DــB اســ�5Rامها ل�ـ5ر.i �ة سـ�	ات�(�ات ال�5ر.7ــاال �   –ســ��ات�/�ة ال�فــاوض،  واســ��ات�/�ة ف ــ�  وا وال�ــBار وال��اق-ــة،  حــل ال�-ــ,الت، والــ�عل; ال�عــاوني،  
 شارك،  وُم�خل ال��ث ال����@Z حBله ال�عل;.   –زاوج  

: ی���H @ل درس مH دروس الBح�ة األهـ�اف ال�ع�ف�ـة وال�هارKـة والBج�ان�ـة دروس ال�ح5ة �  Bــ ــKB; ال��جـ ــال�2 ال�قـ ــ���ام أسـ ــها 8اسـ ــH ق�اسـ ــلB@�ة *�,ـ ــBرة سـ ــي صـ ــ�اغ�ها فـ ــ; صـ ــي تـ  ال���دة، لل�أك� مH ت�ق�< أه�اف @ل درس مH دروس الBح�ة.ة، وال�ـ

ســـ(لة األال�BضـــBعات ت/ـــاه 8عـــz ال�-ـــ,الت والق�ـــا*ا ال��(�ـــة أث�ـــاء شـــ�ح دروس الBحـــ�ة، و �ور ب�H ال?الب حBل 8عـz 8اس���ام أسال�2 تقKB; م�ع�دة وم��Bعة م�ها ال��اق-ات ال�ي ت�ـــ�; ال?ـــالب خـــالل عـــ�ض الـــ�رس وفـــي نها*ـــة الـــ�رس تق : تـــ;�7ـــ�5Rمةل�قـــ�.� الاأســـال�6  �  ال�BجBدة في نها*ة @ل درس. ال�قال�ة وال�BضBع�ة

ال�ي *�,H أن ة و العل��وال��اجع قائ�ة 8ال �2 في نها*ة دل�ل ال�عل; ت; وضع   م	اجع لل�عل�: �  الBح�ة ال���ارة.��
 عH الق�ا*ا ال�BجBدة في ال*�Rف�� م�ها ال�عل; في 

م/�Bعــة مــH  علــى تــ; ع�ضــه 8عــ� االن�هــاء مــH إعــ�اد الــ�ل�ل:  لــ5ل�ل ال�علــ�   eــ�رة ال?هائ�ــة ال  �
ي اق��حBها، و6>لo أصـ�ح ال� ال�ع�یالت  إج�اءق� ت; الRادة ال��,��H لل�أك� مH صالح��ه، و 

 .(*)في صBرته ال�هائ�ة ال�ل�ل

bq�bîã@ZÇg�����…a†@a…cm�����ï@)a‰†Ûa�����òZ 

١ - �110 ��11
א����� وحــ5ة " الcاقــة الR ـــ	اء تــ; إعــ�اد اخ��ــار ال/انـــ2 ال�ع�فــي فــي : א�&�
�ل�ج�ا تc:�قها?Kات ال�ال�ة وتB?�وف< ال " : 

 
  .) دل�ل ال	عل/ في وح$ة "ال"اقة ال! �اء وت���ل�ج�ا ت".�قها"٣مل�� (  (*)
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"ان�ــة شــع�ة  'ــالب الف�قــة ال   ت�Sــ�ل   إلــى ق�ــاس االخ��ــار  هــ�ف   : خ�:ــارت58یــ5 الهــ5ف مــB اال �
لل/انــــ2 ال�ع�فــــي ل�BضــــBعات وحــــ�ة  " ال?اقــــة ال��ــــ�اء    ال ���ــــاء 8,ل�ــــة ال���6ــــة جامعــــة ب�هــــا 

  ال�?��<).   - الفه;    –ذلo ع�� ال�KB�Rات ال�ع�ف�ة (ال�>@�  و وت �BلBج�ا ت?��قها"، 
ألنـه اخ��ـار مـH م�عـ�د،    صـBرة  فـي  خ��ـارتـ; صـ�اغة مفـ�دات اال  :خ�:ارص�اغة مف	دات اال �

وقــ� اشــ��لE @ــل مفــ�دة ال���لفــة، مــH أك"ــ� االخ��ــارات شــ�Bعًا وم�اســ�ةً لق�ــاس نــBاتج الــ�عل; 
ة، *��ار م�ها ال?الـ2 ال�ـ�یل الSـ��ح، وقـ� روعـى ع�ـ� أر6عة ب�ائل م��لف یل�ها  ةعلى مق�م

.oار ال-�و� ال�الئ�ة ل>ل�ص�اغة مف�دات االخ�  
��H ما یلي ت58ی5 ع5د أس#لة االخ�:ار:  ��Kو :  

  ــاءًا علــى األه��ــة ا�ل�Rــ��ة ل�BضــBعات الBحــ�ة  ت��یــ� األوزان ال�Rــ��ة ل�BضــBعات الBحــ�ة ب
 على ح2R ع�د الSف�ات وع�د ال/لRات الالزمة ل��رJK مBضBعات الBح�ة. 

   ــ�; أســ(لةRتــ; تق 
ت��یــ� عــ�د األســ(لة ال�اصــة 8,ــل مBضــBع مــH مBضــBعات الBحــ�ة، ح�ــ
  االخ��ارعلى ال�روس اإلث�ي ع-� ال�اصة 8الBح�ة ب�اًء على الBزن ال�R�ي ل ل درس. 

ل ـي *��Rشـ� بهـا ال?ـالب ع�ـ�   خ��ـارتـ; صـ�اغة تعل��ـات اال  :  خ�:اراال  ص�اغـــة تعل��ـــات �
، ي ال�قــة والBضـBح ع�ــ� صـ�اغة تعل��ــات االخ��ــار، وقـ� روعــخ��ــاراإلجا8ـة عــH مفـ�دات اال

�E ال����ه على ال?الب 8إت�اع ما یلي��  : ك�ا ت
 .ار�ج��ع مف�دات االخ� Hاإلجا8ة ع 

  دBم"ال لل?الب ل  وج H���ُه.8ة ع@�ف�ة اإلجا� 

 .ار�ال���د لالخ� HمZام 8الZاالل� 

ــار � ــة لالخ�:ــ ــ�رة األول�ــ ــ5اد الeــ ــي اشــــ��لE  :إعــ ــار وال�ــ ــة لالخ��ــ ــBرة األول�ــ ــ�اد الSــ ــ; اعــ تــ
  : على ما یلي

  اســة األســ#لةإعــ5اد	ــار: &�علــى صــف�ة تعل��ــات االخ� Eة م"ــاًال وال�ــي اشــ��ل�، م��ــ�
فــ�دة، وقــ� ُروعــي ع�ـــ� ) م٤٦(  �ــ��E وال�ــي ت ل �ف�ــة اإلجا8ــة عــH مفــ�دات االخ��ــار،

.H���أث� ال� H?أ لل�قل�ل م�ة وال���Sائي لإلجا8ات الB-ع العKزBإع�ادهاض�ورة ال� 

 ةOاإلجا ن��ذج  وس�عة  :  إع5اد   ��Rل�� األس(لة  @�اسة   Hع م�فSلة  اإلجا8ة  ورقة  اع�اد  ت; 
أم ال��اس2  ال��یل  واخ��ار  ب�اناته،  8,�ا8ة  ال?ال2  ف�ها  وKقBم  اإلجا8ة،  مف�دة ت��Sح  @ل  ام 
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األر6ع، ال�انات   Hب�  Hم م�اس�ة  ی�اها  ال�ي  ال�انة  في  (صح)  ال�الي  و  بBضع عالمة  ال(5ول 
 ی�ضح ذل': 

 I@Þë†uQòîÛëþa@ém‰ì•@¿@¿ŠÈ½a@kãb¦a@‰bjn4a@pbÐ•aìß@Þë†u@H@ @
ñ†yìÛa@pbÇì™ìß@ @pa…ŠÐ½a@âbÓ‰c@ @@…†Ç

pa…ŠÐ½a@ @
@pbíìn	½@òíì÷½a@òj	äÛa
Êì™ìß@Ý×@¿@Òa†çþa@ @ mŠ×ˆ@ @áèÏ@ @Õîjİm@ @

õaŠš¨a@òÓbİÛa@ @SS@ @TQLTT@ @@ @S@ @V~UR@E@ @
Nòî	à’Ûa@òÓbİÛa@ @WLQXLRRLST@ @QTLTR@ @@ @V@ @QS~PQ@E@ @
NObíŠÛa@òÓb�@ @RU@ @TS@ @S@ @S@ @V~UR@E@ @

Nòî™‰þa@òí‰aŠ§a@òÓbİÛa@ @VLYLQQ@ @Q@ @TV@ @U@ @QP~Y@E@ @
Nòîöb½a@òÓbİÛa@ @QRLQWLRP@ @@ @@ @S@ @V~UR@E@ @

N‰Œ¦aë@†½a@òÓb�@ @TP@ @RW@ @SP@ @S@ @V~UR@E@ @
Ûa@òÓb�NpbİîUaë@‰bzj@ @RX@ @U@ @QP@ @S@ @V~UR@E@ @

Nòíìî§a@òîäÔnÛa@ @QU@ @SY@ @RS@ @S@ @V~UR@E@ @
Nðìî§a@…ìÓìÛa@ @TLXLQV@ @@ @QSLRQ@ @U@ @QP~Y@E@ @

Nïz–Ûa@ÒŠ–Ûa@êbîß@xýÇ@¿@bç‰ë…ë@òíìî§a@ò¦bÈ½a@ @RLSX@ @SW@ @@ @S@ @V~UR@E@ @
NïİÐäÛa@lŠ	nÛa@xýÇ@¿@bç‰ë…ë@òíìî§a@ò¦bÈ½a@ @@ @QYLSV@ @SR@ @S@ @V~UR@E@ @

^þa@…ìÓìÛaNŠš@ @RVLRY@ @RTLSQLSU@ @TU@ @V@ @QS~PQ@E@ @
ïÛbº⁄a@ @RQ@ @QV@ @Y@ @TV@ @QPP@E@ @

2�� فـي صـBرته األول�ـة علـي م/�Bعـة مـH الRـادة ال��,�ـ�H خ��ـارتـ; عـ�ض اال:  ���
א��.
  : إلب�اء آرائه; حBل ما یلي

 ة والعل��ة ل�ف�دات االKBة اللغ�Sار.ال�خ� 

 ة مف�دات اال�اس��ـاء 8,ل�ـة ال���6ـة �ـة شـع�ة ال ��الف�قة ال"ان 'الب  خ��ار ل�B�R) م�Q م
  جامعة ب�ها.

  ا� @ل مف��هة 8ال�د م�) ارتRال�ع�في ال�ي تق� (B�R. 

  Qة. مف�دات إضافة أو تع�یل أ�اس� ی�ونها م

ــا ــ� أشـ ــ�دات  روقـ ــ�یل 8عـــz مفـ ــ�H تعـ ــارال��,�ـ ــ�اغة 8عـــz ، االخ��ـ ــ�یل صـ ــ>لo تعـ و@ـ
یـــBحى تRلRـــلها 8اإلجا8ــــة ســـ(لة ح�ـــى ال ال�ـــ�ائل فـــي 8عـــz ال�فـــ�دات وyعـــادة ت�ت�ـــ2 8عـــz األ

  وق� ت; إج�اء ه> ال�ع�یالت.ال���Sة، 
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 : خ�:ارال�(	lة االس�cالع�ة لال �

مــH 'ــالب ة 'ال�ــ) 'الــ2 و ٣٥ســ�?الع�ة م,Bنــة مــH (ت?��ــ< االخ��ــار علــى ع��ــة ا تــ;
�) 8عــ� 8,ل�ــة ال���6ــة جامعــة ب�هــا ثــ; أع�ــ� ت?��ــ< االخ��ــار مــ�ة أخــ شــع�ة ال ���ــاء "ان�ــةالف�قــة ال
ع-ـــ� یBمـــًا، بهـــ�ف حRـــاب معـــامالت الRـــهBلة والSـــع6Bة ومعـــامالت ال����ـــZ ل�فـــ�دات أر6عـــة 

  @�ا یلي:  وحRاب ص�ق وث�ات االخ��ار وزمH االخ��ار االخ��ار،
  : ح7اب معامالت ال7ه�لة والeع�lة ل�ف	دات االخ�:ار  -أ

 دلــة ال�الئ�ــة تــ; حRــاب معــامالت الRــهBلة والSــع6Bة ل�فــ�دات االخ��ــار 8اســ���ام ال�عا
إلــى  ٠.٢٥بــ�H  الخ��ــارقــ�; معــامالت الRــهBلة ل�فــ�دات ا وت�اوحــE ، )٤٤٩: ٢٠٠٨�5، (ال7ــ

٠.٧٧ H6ة بـ�BــعSقــ�; معـامالت ال Eشــ�ی�ة  ،٠.٧٥إلــى ٠.٢٣، وت�اوحـ EــRأن ال�فـ�دات ل� Qأ
  6ة، وتقع ض�H ال�?اق ال��اس2.�ة الSعB یRهBلة ول�ER ش� ال
 : خ�:ارح7اب معامالت ال����g ل�ف	دات اال  - ب

 Rار  ت; ح�ل�ف�دات االخ� Zمعـامالت  ٤٥٦:  ٢٠٠٨(ال7ـ�5،  اب معامالت ال���� Eوت�اوحـ (
  Hب� Zلفة. ٠.٢٥إلى    ٠.١٨ال������ات ال?الب ال�KB�Rم Hب� Z��* ار�م�ا ی�ل أن االخ� ،  

  ص�ق االخ��ار مH خالل حRاب ما یلي:  حRاب ت;  :خ�:ارص5ق اال  -ج
� :-g��5ق ال��eق   ال�Sاب الRلالخت; ح (Zخالل ال���� Hار م�ة ال��جة��R� حRاب ال

 أن *ع�ــي وهــ>ا)، ٦.٦( تRــاوQ  ال��جــة ال�Rــ�ة أن وجــ�  وقــ� )، ٤٠٨: ٢٠٠٨ال7ــ�5، (
 ال�ع�فة. وال�KB�Rات  القKBة ال�KB�Rات  ب�Z��* H االخ��ار

�.?ي (االت7اق ال5اخلي) �K5ق ال�eي لال :  ال�KBـ�ق ال� ـSاب الRـارت; ح�خـالل  خ� Hمـ
خ��ــار م�ـ>وفًا م�هــا درجــة وال�رجــة ال ل�ـة لال �دةدرجـة ال�فــاالتRـاق بــ�H  حRـاب معامــل

ــة  ال�فـــــ�دة، ــBم االج��اع�ـــ ــائي للعلـــ ــامج ال��ل�ـــــل اإلحSـــ ــ���ام ب�نـــ ، SPSSوذلـــــo 8اســـ
ــا� ــ�; االرت�ـ ــا وت�اوحـــE قـ ــ�H مـ ــ�B) )، ٠.٧٢(و) ٠.٣٤( بـ ــ� مRـ ــة ع�ـ ــا دالـ ــي ج��عهـ وهـ

�ي لال)، م�ا ی�ل علي ال�Sق ال� B ٠.٠٥) أو (٠.٠١(Kار�خ�.  
 امل ث:ات االخ�:ار:مع -د

*/ــاد معامــل ألفــا @�ون�ــاخ ومعامــل ارت�ــا� ب��ســBن،  عــK�' Hــ< إ خ��ــار تــ; حRــاب ث�ــات اال
، م�ـا تفعـةم�  قـ�; على ال��ت�2 وهي ٠٬٧٨و  ٠٬٦٣�ار ت��اوح ب�H معامل ال"�ات لالخ�ووج� أن 

  ال�ة.وyم,ان�ة الBثBق في ن�ائ/ه في ال�راسة ال� خ��اری�ل على ث�ات اال
  : خ�:ارالgمB ال�?اس6 لالب ح7ا -هـ
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8اس���ام معادلـة حRـاب الـZمH  خ��ارت; حRاب الZمH ال��اس2 لإلجا8ة عH مف�دات اال
لــــZمH وا ) دق�قــــة،٣٠هــــB (جا8ــــة ع�ــــه ووجــــ� أن الــــZمH ال��اســــ2 لإل، )٤٦٧: ٢٠٠٨ال7ــــ�5، (

الخ��ــار اءة تعل��ــات ا) دقــائ<، وعل�ــه *Sــ�ح الــZمH ال��اســ2 لقــ� �٥عل��ــات (الال��اســ2 لقــ�اءة 
) Bج��ع مف�داته ه Hدق�قة.٣٥واإلجا8ة ع (  

  : خ�:ار اال V	.قة ت8e�ح   - و
ت; إع�اد مف�اح ت��Sح االخ��ار ل ي ی�; ت��Sح أوراق إجا8ـات ال?ـالب فـي ضـBئه، @�ـا تـ;  
ت��Sح االخ��ار 8إع?اء ال?ال2 (درجة واح�ة) علـى اإلجا8ـة الSـ���ة ودرجـة (صـف�) علـى اإلجا8ـة  

  ) درجة، وال�رجة الSغ�) لالخ��ار (صف�). ٤٦ال�رجة الع�eى لالخ��ار هي (   و6ال�الى ت Bن ال�?أ، 
 *)( فــي صــBرته ال�ها*ــة اخ��ــار ال/انــ2 ال�ع�فــيأصــ�ح  و6عــ� إجــ�اء ال�عــ�یالت الالزمــة،

  .وصال�ًا لل�?��<
٢
−

	א��5$��
א��� ����7
א��6���

�)��א�
א�&�%
א�$�א�/��$�
:
 


�ات ال�ال�ةRاذ الاتارات ت� إع5اد مق�اس مهcRال Eار وف	ق :  
شـع�ة ال ���ـاء  "ان�ـة  'ـالب الف�قـة ال   ق�ـاس مRـ�B) ه�ف ال�ق�ـاس إلـى  :  ت58ی5 اله5ف مB ال�ق�اس  �

 . الق�ا*ا ال��(�ة ال�-,الت و ت�اذ الق�ار ت/اه  جامعة ب�ها في 8عz مهارات ا  8,ل�ة ال���6ة 
مـH م�عـ�د، وقـ�  ي صـBرة اخ��ـارتـ; صـ�اغة مفـ�دات ال�ق�ـاس فـ:  ص�اغة مفـ	دات ال�ق�ـاس �

 Hــارة عــ�ــل مفــ�دة علــى مق�مــة ع@ Eاقــف و اشــ��لBــاذ  ت م-ــ,الم�ح�ات�ــة وعل��ــة ت�?لــ2 ات
، *ع,ـJ @ـل م�هـا تSـ�فًا مع��ـًا م��لفـة(اسـ�/ا8ات)  أر6عة بـ�ائل  ول ل مBقف    ق�ارات حBلها،

  : وق� ُروعي ع�� ص�اغة مف�دات ال�ق�اس االع��ارات ال�ال�ة، ت/اهها
  نB اقفال� أن تB ة ومالئ�ة لل?الب. واض� 

 أ.��Rى أو تف� ال ت���ل الع�ارات أك"� مH مع

 .قة اإلجا8ة على ال�ق�اسK�' ال?الب �Kتع� 

 ض�حوضع م"ال لل?الب لB� .ف�ة اإلجا8ة على مف�دات ال�ق�اس�@ 

  ج� إجا8ة ص���ة أنهBقف ما. إن�اخ?أ،  وأخ�) ال تBآراء ال?ال2 ت/اه م Hع ��تع 

تـ; صـ�اغة تعل��ــات ال�ق�ـاس ل ـي *��Rشــ� بهـا ال?ـالب ع�ــ� : �ــاس�قل��ــــات الص�اغــــة تع �
ــ�اغ �ها ال�قـــة والBضـــBح، @�ـــا ت�ـــ��E اإلجا8ـــة عـــH مفـــ�دات ال�ق�ـــاس، وقـــ� روعـــي ع�ـــ� صـ

  ال����ه على ال?الب 8ات�اع ما یلي:
 

 ) اخ*�ار ال)ان& ال%ع�في في وح ة " ال�اقة ال���اء وت���ل�ج�ا ت���قها".٤(*) مل�� (
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 .اردة بها ج��ًاBانات ال��ارة وف�| ال��(�ة ال���ا*ا ال� ق�اءة @ل ق��ة مH الق

 ائلاخ��ا��ب�انات. ر أح� ال Hاشي مع ما ذ@� م��Kق�اره و Hع ��ع* Q<ال��احة وال 

  جــ� بــ�ائل صــ���ةBقــة اإلجا8ــة علــى مفــ�دات ال�ق�ــاس، وأنــه ال تK�?8 ــ� ال?ــالبKتع�
 وأخ�) خ?أ.

  وضع عالمة )( .لإلجا8ة |S�ه في ال�,ان ال��eوجهة ن H2 مRیل األن��أما ال 

 .قف واح�Bل� Hع�م اخ��ار ب�یل� 

  ه على��� ال?الب 8اإلجا8ة عH ج��ع مف�دات ال�ق�اس.ال�

 .ال���د لل�ق�اس HمZام 8الZاالل�  
�رة األول�ة لل�ق�اس  �eعلى ما یلي   : إع5اد ال Eرة األول�ة لل�ق�اس وال�ي اش��لBSت; إع�اد ال :  
 ــ#لة ــة األسـ ــات ال: ك	اسـ ــف�ة تعل��ـ ــى صـ ــ��لE علـ ــي اشـ ــاسوال�ـ ــ�دات ال �ق�ـ ــاسومفـ ــي �ق�ـ  ال�ـ

�E ت�� @ل مف�دة أر6عة ب�ائل.ة یلي ) مف�د ٣٦(  

 ـــةOم ف�هـــا ال?الــ2 8,�ا8ـــة ب�اناتـــه : ورقــة اإلجاBاســة األســـ(لة، *قــ�@ Hـــلة عـــSف�وهـــي ورقــة م
) في ال�انة ال�ي ی�اها م�اس�ة م Hواخ��ار ال��یل ال��اس2 أمام @ل مف�دة، بBضع عالمة (

  :رق�ا�اذ الاتارات وال/�ول ال�الي یBضح مBاصفات مق�اس مهب�H ال�انات األر6عة، 
I@Þë†uR@H@Þë†u@pa‰bèß@�bîÔß@pbÐ•aìß¥a‰aŠÔÛa@‡b@òîÛëþa@ém‰ì•@¿ 

ñ‰b''''''''''''''''''''è'à'Ûa âb''''''''''''''''Ó‰c pa…Š''''''''''''Ð½a pa…ŠÐ½a@…†Ç@ @òj	äÛa@ @
NòÜØ’½a@ÝîÜ¤ë@†í†¤@ñ‰bèß Q@LR@LS@LT@LU@LV@LW@LX@LY@LQP@ @QP@ @RX@E@ @

@ñ‰bèßa@ÉºpbßìÜÈ½N QQL@QR@LQS@LQT@LQU@LQV@LQW@LQX X@ @RR@E@ @
†í†¤@ñ‰bèß@NòÜØ’½a@Ý§@Ýöa†jÛa QY@LRP@LRQ@LRR@LRS@LRT@LRU@LRV@LRW Y@ @RU@E@ @
a@ñ‰bèßNk%bä½a@‰aŠÔÛa@‹b¥@ @RX@LRY@LSP@LSQ@LSR@LSS@LST@LSU@LSV@ @Y@ @RU@E@ @

Êìàfa@ @@ @٣٦ ñ…ŠÐß@ @QPP@E@ @
2�� /�Bعـة مـH الRـادة ال��,�ـ�Hاألول�ـة علـي متـ; عـ�ض ال�ق�ـاس فـي صـBرته  :  ���
א��.

  إلب�اء آرائه; حBل ما یلي: 
 .ة والعل��ة ل�ف�دات ال�ق�اسKBة اللغ�Sال 

  ة مف�دات ال�ق�اس لل?ال )م��اس� . ب م

  ا� @ل مف��اصة بهد م�) ارت�اة 8ال�هارة ال. 

  ارات�ع Qوف< ما إضافة أو تع�یل أ�اس� .ا ل��KZ مH ض�_ ال�ق�اسی�ونه م

  : Oعn ال�ع5یالت ال�ي ت� إج	اؤها، مPلإلى  Oعn ال�B��C8 وق5 أشار
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 ال� zال�-,الت تع�یل 8ع zعادة ص�اغة 8عyاقف وB هاRاس2 مع ال�هارة ال�ي تق�� .ل��

  ال�ف�دات zائل في 8ع��ال zة.   تع�یل ص�اغة 8عRة ال�ئ��� أو اس��عادها لع�م ارت�ا'ها 8الق

 ائل م�قار6ة، ح�ى ال��ال الB'أن أ Hاك إال�أك� م� *�اء 8اإلجا8ة. *,Bن ه

 .ق�اءتها �� اخ�Sار 8عz الفق�ات ال?KBلة @ي ال *-ع� ال?الب 8ال�لل ع

 .حهاBة لع�م وضKBاح�ة اللغ� إعادة ص�اغة 8عz الفق�ات خاصة مH ال

  ــ�یل واحــ� لعــ�م�ــ�ائل) واالك�فــاء ب�فــي @ــل إجا8ــة فــي مهــارة (ت��یــ� ال HKد اخ��ــارBعــ�م وجــ
  ت-��E ال?الب.

ال�?��ــ< علــى نفــJ ع��ــة اخ��ــار ل/انــ2 ال�ع�فــي، ثــ;  تــ;: لل�ق�ــاساالســ�cالع�ة  ال�(	lــة �
 Hــات وزمــ�مــًا، بهــ�ف ت��یــ� صــ�ق وثBــ< ال�ق�ــاس مــ�ة أخــ�) 8عــ� أر6عــة ع-ــ� ی��أع�ــ� ت?

  @�ا یلي:  ال�ق�اس
  : مH خالل حRاب ما یلي �ق�اسص�ق ال حRاب ت;  :ص5ق ال�ق�اس  -أ
� :-gــ5ق ال����ــeال  Zــ�ق ال����ــSــاب الRق�ــاس) للتــ; ح�  Hة ال��جــةخــالل مــ�ــR� حRــاب ال

 الق��ـة مـH أك�ـ� وهـي) ٥.٤( تRـاوQ   ال��جـة  ال�Rـ�ة  أن  وجـ�   وقـ� )،  ٤٠٨:  ٢٠٠٨ال7�5،  (
 ال�ـع�فة، وال�Rـ�KBات  القKBة ال�KB�Rات   ب�Z��*  H  ال�ق�اس  أن  *ع�ي  وه>ا)  ٢.٥٨(ال/�ول�ة  

 لق�اسه. وضع ما ق�اس في ال�ق�اس ص�ق *ع�ى م�ا

�ي لل�ق�ـــاس مـــH خـــالل : لي)االت7ـــاق الـــ5اخالeـــ5ق ال�Kـــ�.?ي ( �KBـــ�ق ال� ـــSـــاب الRتـــ; ح
8اسـ���ام  معامل االتRاق ب�H درجة ال�ف�دة في @ل مهارة ودرجة ال�هارة ال�ي *ق�Rها  حRاب 

قــ�; معامــل االرت�ــا� بــ�H  أنووجــ� ، SPSSب�نــامج ال��ل�ــل اإلحSــائي للعلــBم االج��اع�ــة 
)، ٠.٧٠) و(٠.٣٤( ة ت�ــ�اوح مــا بــ�Hإل�هــا ال�فــ�د  درجــة ال�فــ�دة ودرجــة ال�هــارة ال�ــي ت���ــي

) (B�Rم ��)، @�ا أن ق�; معامل االرت�ـا� بـ�H درجـة ٠.٠٥) أو (٠.٠١وهي ج��عها دالة ع
)، وهـي ج��عهـا دالـة ع�ـ�  ٠.٧٣) و(٠.٣٤ت�ـ�اوح مـا بـ�H ( سال�ف�دة وال�رجـة ال ل�ـة لل�ق�ـا

) (B�R٠.٠١م) ي٠.٠٥) أو�KB ق ال��Sلل�ق�اس. )، م�ا ی�ل علي ال  
*/ـــاد معامـــل ألفـــا @�ون�ـــاخ  عـــK�' Hـــ< إ خ��ـــار تـــ; حRـــاب ث�ـــات اال :ث:ـــات ال�ق�ـــاسمـــل معا  - ب

مـــا بـــ�H �ـــ�اوح ت �ق�ـــاسل�هـــارات اأن ق��ـــة معامـــل ال"�ـــات لح�ـــ
 ومعامـــل ارت�ـــا� ب��ســـBن،  
وهــي قــ�; م�تفعــة ل"�ــات ، ٠.٧٤)، ولل�رجــة ال ل�ــة لل�ق�ــاس @,ــل تRــاو) ٠.٧٦) و (٠.٦٤(

  �اس وyم,ان�ة الBثBق في ن�ائ/ه في ال�راسة ال�ال�ة. على ث�ات ال�قال�ق�اس، م�ا ی�ل 
ووجـ� أن  ،تـ; حRـاب الـZمH ال��اسـ2 لإلجا8ـة عـH مفـ�دات ال�ق�ـاس:  ل�ق�ـاسازمـB  ح7اب    -ج 

الـــZمH ال��اســـ2 لقـــ�اءة تعل��ـــات و ) دق�قـــة، ٣٥ل�ق�ـــاس هـــB (إلجا8ـــة عـــH االـــZمH ال��اســـ2 ل
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�اســ2 لقــ�اءة ت) دقــائ<، وعل�ــه *Sــ�ح الــZمH ال�٥ال�ق�ــاس ( Hــار واإلجا8ــة عــ�عل��ــات االخ�
) Bدق�قة.٤٠ج��ع مف�داته ه (  

*�ــ�د ل ــل بــ�یل درجــة، ح�ــ
 *أخــ> القــ�ار الSــائ2 (أر6ــع درجــات)،  :  ال�ق�ــاس   V	.قــة تeــ8�ح   - د 
ــ�ة)؛   ــ�ار ال�ـــع�ف (درجـــة واحـ ــات)، والقـــ�ار ال��ضـــي (درج�ـــ�H)، والقـ والقـــ�ار ال/�ـــ� (ثـــالث درجـ

ــة الع�eـــي  ــالي ت ـــBن ال�رجـ ــي (   و6ال�ـ ــاس هـ ــي  ١٤٤لل�ق�ـ ــاس هـ ــة الSـــغ�) لل�ق�ـ ــة، وال�رجـ ) درجـ
  ) درجة. ٣٦( 

�ى وث�ــات ال�ق�ــاس،   KBوال� ــ (Zــ�ق ال����ــSــاب الRوح ،Hو6عــ� إجــ�اء تعــ�یالت ال��,�ــ� 
  . وصال�ًا لل�?��< *)( أص�ح مق�اس ات�اذ الق�ار في صBرته ال�ها*ة

Jإجراءات تنفيذ تجربة البحث: سادس :  

8� ال�اليل�(	lة على الت�q إج	اءات ت?ف�p ا? :  
یهـــ�ف ت/�Kـــ2 الBحـــ�ة إلـــى ق�ـــاس فعال��هـــا فـــي ت���ـــة ال/انـــ2  :ت58یـــ5 ال�eـــ��� ال�(	.:ـــي -١

ــ>ا تـــ; اخ��ـــار ن�ـــBذج  ــاه ال�-ـــ,الت والق�ـــا*ا ال��(�ـــة، لـ ــاذ القـــ�ار ت/ـ ال�ع�فـــي، ومهـــارات ات�ـ
ــائ; علـــى ال�/�Bعـــة الBاحـــ�ة (ت?��ـــ< ق�لـــي و6عـــ�Q)، وذلـــo ل� ــ��ه ال�Sـــ��; ال�/�K�ـــي القـ �اسـ

 ال�راسة. ل?��عة

�راســـة مــH 'ـــالب الف�قــة ال"ان�ـــة شـــع�ة تـــ; اخ��ــار م/�Bعـــة ال ::8ـــYاخ��ــــــار م(��عـــــــة ال -٢
) 'ال�ــا و'ال�ــة، مــH غ�ــ� 'ــالب ٤١ال ���ــاء 8,ل�ــة ال���6ــة جامعــة ب�هــا، وقــ� بلــغ عــ�ده; (

 م/�Bعة ال�/�6ة االس�?الع�ة.

ــي: -٣ ــE الق:ل �:cــ< ال���ــار ال/انــ2 ال�ع تــ; ت?�حــ�ة " ااخ�Bج�ــا �فــي لBلB�ل?اقــة ال��ــ�اء وت 
ومق�اس مهارات ات�اذ الق�ار ت/اه ال�-ـ,الت والق�ـا*ا ال��(�ـة ق�ل�ـًا علـى م/�Bعـة   ت?��قها "

  ال�راسة، ورص� ال��ائج.
  ) ١٦(   �8ـا *عـادل   ٢٠١٩  -   ١٠  - ١٣  تـ; ت�ف�ـ> ال�/�6ـة ب�ا*ـة مـH :  ة ال5راسة ال�5ر.i ل�(��ع  - ٤

"ـة 8ـإج�اء ال�?��ـ< الق�لـي ألداتـي ال�راسـة علـى  �ـ
 قامـE ال�اح جلRة بBاقع جلH��R أسـ�Bع�ًا، ح 
م/�Bعـــة ال�راســـة، وتـــ�رJK وحـــ�ة " ال?اقـــة ال��ـــ�اء وت �BلBج�ـــا ت?��قهـــا " ل�/�Bعـــة ال�راســـة  

 
 ) مق�اس ات�اذ الق�ار ت)اه ال%01الت والق�ا-ا ال��,�ة.٥(*) مل�� (
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شـارك، وال�ـBار وال��اق-ـة، ومـ�خل    –زاوج    - 8اس���ام اس��ات�/�ة الـ�عل; معـًا، واسـ��ات�/�ة ف ـ� 
  ، واس��ات�/�ة ال�فاوض. KWLاس��ات�/�ة  ال��ث ال����@Z حBله ال�عل;، و 

وتــ; تBضــ�ح أه��ــة الBحــ�ة لل?ــالب، وت-ــ/�عه; علــى ال�-ــار@ة فــي األن-ــ?ة ال���لفــة، 
وyبـــ�اء آرائهـــ; عـــH مBضـــBعات الBحـــ�ة، @�ـــا ح�صـــE علـــى ق�ـــامه; ب���ـــ�� ال�BضـــBع ال/�یـــ� 

روس الBح�ة، وال��
 في مBاقع اإلن��نE لل�ع�ف على ال��KZ مH ال�علBمات عH @ل درس مH د 
ق�ــام @ــل م/�Bعــة 8,�ا8ــة تق�Kــ� م�Rــ_ عــH @ــل مBضــBع مــH مBضــBعات الBحــ�ة، ح�ــ
 لــBح� و 

اه��ام وزKادة ح�ـاس ال?ـالب ل�ع�فـة ال/�یـ� عـH ال ���ـاء ال��ـ�اء وال?اقـة ال��ـ�اء وأنBاعهـا، 
قــة وقــ� تRــاءل @"�ــ� مــH ال?ــالب عــH إم,ان�ــة ال��لــي عــH ال?اقــة ال�قل��*ــة نهائ�ــًا واســ���ام ال?ا

نBاعها فـي ال�Rـ�ق�ل الق�Kـ2، وyم,ان�ـات ت?��ـ< ذلـo خاصـة فـي الـ�ول الع��6ـة، نeـ�ًا ال���اء 8أ
  أله���ها وفعال��ها في الق�اء على معe; م-,الت ال��(ة.

٥- Y8:ال:ع5- ألداتي ال E�:cح�ة، : ال�Bال JKت�ر H<8ع� االن�هاء م��ار ال�ع�في ت; ت?�االخ� 
الق�ـا*ا ال��(�ـة 8عـ�*ًا علـى م/�Bعـة ال��ـ
، اه ال�-ـ,الت و ومق�اس مهـارات ات�ـاذ القـ�ار ت/ـ

وتــ; رصــ� ال��ــائج وذلــo ل�عال/�هــا إحSــائ�ًا للBصــBل إلــى أهــ; ن�ــائج ال��ــ
، وال�ــ�وج م�هــا 
 ب�Bص�ات ومق��حات *�,H ت?��قها.

  :  ثــــــج البحــــــنتائ

١- @òİjmŠ½a@wöbnäÛa@�ŠÇë@LszjÛa@òÜ÷�c@åß@ïãbrÛa@Þaû&Ûbiþa@�ŠÐÛaÞë@ë@bèmb’Óbäßëb,ç.&Ðm  :  
والـ>Q یـ�|  ولخ��ـار صـ�ة الفـ�ض األجا8ة عH الaRال ال"اني مH أس(لة ال��ـ
 والإلل
ــ��- (علـــي أنـــه  ــ5 م7ـ ــائ�ا ع?ـ ــ5 فـــ	ق دال إحeـ ــات Vـــالب ٠.٠١" ی�جـ ) بـــ�B م��ســـcي درجـ

الق:لــي وال:عــ5-  الخ�:ــار ال(انــ6 ال�ع	فــي لل�حــ5ة ال��Rــارة  �Bة فــي ال�c:�قــ5راســ(��عــة الم
تــ; حRــاب ق��ــة " ت " ل�ع�فــة داللــة الفــ�وق بــ�H م�Bســ?ي درجــات :عــ5- "، لح ال�c:�ــE اللeــا

الق�لي وال�عـ�Q الخ��ـار ال/انـ2 ال�ع�فـي، وال/ـ�ول ال�ـالي  �Hة في ال�?��ق�راس/�Bعة الم'الب  
 :oضح ذلBی  
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I@Þë†uSH@a@‰bjn4†Û@póİ%ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü@ãb¦a@‰bjn4ü@ð†ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@´ÔîjİnÛa@¿@¿ŠÈ½a@k@ñ†yë
ÛaBòÓbİ@ë@õaŠš¨abèÔîjİm@bîuìÛìäØmB 

æbîjÛa@ @ÕîjİnÛa Ûaòu‰† Á%ìn½a 
@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@òàîÓ
HpI 

@pbu‰…
òíŠ§a 

@ôìn	ß
òÛü†Ûa 

áîÓ@ @
2� 

@áîÓd 
@ávy
Šqþa@ @ ½apbíìn	 

Š×ˆm@ @ïÜjÔÛa RR@ @W~YS@ @T~RW@ @QQ~SR@ @

TP@ @
@ @

P~PQ@ @P~WV@ @S~UX@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa QU~RR@ @S~ST@ @
èÏá@ @ïÜjÔÛa QU@ @V~UV@ @R~TT@ @QQ~RQ@ @P~PQ@ @P~WV@ @S~UU@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa QP~XU@ @R~QR@ @

Õîjİm@ @ïÜjÔÛa Y@ @S~UQ@ @Q~YS@ @X~UQ P~PQ@ @P~VT@ @R~W@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa V~PQ@ @Q~V@ @
@‰bjn^ü@òîÜØÛa@òu‰†Ûa

¿ŠÈ½a@kãb¦a 

ïÜjÔÛa TV 
QX W~TR QU~UV P~PQ P~XV T~YR@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa SR~PW T~RS 

:Eال(5ول ال7اب Bی� ح م  
� ) (B�Rم ��ة �راس) ب�H م�Bس?ي درجات 'الب م/�Bعة ال٠.٠١یBج� ف�ق دال إحSائ�ا ع

 –@,ل وفي مRـ�KBاته الف�ع�ـة (تـ>@�   الق�لي وال�ع�Q الخ��ار ال/ان2 ال�ع�في  �Hفي ال�?��ق
 .لSالح ال�?��< ال�ع�Q ت?��<) –فه; 

ال�Rـ�KBات الف�ع�ـة واخ��ـار ال��Sـ�ل ال�راسـي @,ـل ح�ـ
 فـي  )�2ی�ـا (ق��ـة م�6ـع اارتفاع    �
 Hــــي ٠.٨٦إلــــى  ٠.٧٦ت�ـــ�اوح بــــ���رجات % مـــH ال��ــــایH ال لــــي لــــ ٨٦ أن نRــــ�ة، وهـــ>ا *ع

ال?ــالب فــي ال��Sــ�ل ی�جــع إلــى دراســة الBحــ�ة، وهــ>ا یــ�ل علــى أن دراســة وحــ�ة " ال?اقــة 
�KBات ال��Sـ�ل ال�راسـى H مل�ـ�B فـي مRـال���اء وت �BلBج�ا ت?��قهـا " قـ� أد) إلـى ت�Rـ

 واالخ��ار @,ل ل�) 'الب م/�Bعة ال�راسة.

�راسـة وجBد تأث�� @��� ل ، وه>ا *-�� إلى٤.٩٢إلى  ٢.٧ح�
 ت��اوح ب�d(  H(ق��ة   ارتفاع �
وح�ة" ال?اقة ال���اء وت �BلBج�ا ت?��قها " على رفع مRـ�B) ت�Sـ�ل 'ـالب الف�قـة ال"ان�ـة 

عـــة ب�هـــا لل�عـــارف وال�علBمـــات وال�فـــاه�; ال���ـــ��ة فـــي ة ال���6ـــة جامشـــع�ة ال ���ـــاء 8,ل�ـــ
  ول.ص8ة الف	ض األ  تq:Pوplل' الBح�ة.  

ــة ــات @ـــــل مـــــH دراســـ ــائج دراســـ ــع ن�ـــ ــائج مـــ ــال� ( وت�فـــــ< تلـــــo ال��ـــ ــة، )٢٠١٣ســـ  ودراســـ
(Karpudewan , Roth, Ismail , 2015)  ، فــا (ودراســة�، ودراســة )٢٠١٨أبــ� ال

  ).٢٠١٨ال�امي (
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 ئج &ال�الي: 7�	 تل' ال?�او.�BC تف

أثـارت ان��ـاه ال?ـالب نeـ�ًا أله���هـا وارت�ا'هـا 8ال��(ـة  قـ� ب�(ة الـ�عل; ومBضـBعات الBحـ�ة أن   �
ال?الـK�' 2قة ت��e; ال�علBمـات وال�عـارف داخـل @�ـاب أن ، @�ا هاBنBاجهیوال�-,الت ال�ي 
ــادة  ت ســـاع�  قـــ�  وت�ت��هـــا 8-ـــ,ل م�?قـــي وع�ضـــها 8-ـــ,ل م�ـــ�ا8_، وت�ـــBع مSـــادرها علـــى زKـ

Rح�ة.مB?ة 8ال�مات وال�عارف ال��تBل ال?الب لل�عل�Sت� (B� 

ال�KZــ�  إضــفاء8-ــ,ل @��ــ� فــى  م�ــا أســه; ،اســ���ام الSــBر واألشــ,ال والف�ــ�یBهات ال�عل���ــة �
وتعـــ�ف مBضـــBعات  �ه; للـــ�عل;�ـــمـــH ع�Sـــ�Q اإلثـــارة وال�-ـــKB< لـــ�) ال?ـــالب وزKـــادة دافع

 �Bعة ال�راسة.ال?الب م/ ءداارتفاع مB�R) أ ىالBح�ة، م�ا أد) إل

أداء األن-?ة ال���لفة وم�ارسة ال��رK�ات ال���لفة وyع�اد تقار�K عH 8عـz مBضـBعات أن   �
وت-ــ/�عه; علـــى اك�Rــاب ال�علBمــات وال�عـــارف  � ال?ــالب إثــارة تف �ـــ أســـه; فــي ، قــ� الBحــ�ة

 ال��ت�?ة 8الBح�ة.

ة @ـل مBضـBع، سـاع�  فـي نها*ـ�هـائي  ال�قـKB; ال ال�قKB; ال����R خالل ت�رJK مBضـBعات الBحـ�ة و  �
ال?ـالب فــي تعــ�ف مــBا'H القـBة وال�ــعف لــ�یه;، وذلــo مــH خـالل تعKZــZ مــBا'H القــBة ومعال/ــة  

 م�ا أد) إلى رفع مB�R) ت��Sله; لل�علBمات وال�عارف ال/�ی�ة.  ، مBا'H ال�عف 

٢- bi@òİjmŠ½a@wöbnäÛa@�ŠÇaë@LszjÛa@òÜ÷�c@åß@sÛbrÛa@Þaû&ÛbrÛa@�ŠÐÛïã@èmb’Óbäßëb,ç.&Ðmë@b  :   
والـــ>Q  نيالخ��ـــار صـــ�ة الفـــ�ض ال"ـــالإلجا8ـــة عـــH الRـــaال ال"الـــ
 مـــH أســـ(لة ال��ـــ
، و 

Vـالب ) بـ�B م��سـcي درجـات ٠.٠١( b " ی�ج5 ف	ق دال إحeـائ�ا ع?ـ5 م7ـ�� أنـه   ىی�| عل
تRـاذ القـ	ار ت(ـاه الق ـاDا االق:لـي وال:عـ5-  ل�ق�ـاس مهـارات    �Bفـي ال�c:�قـ  5راسةم(��عة ال
eاال:�#�ة ل E�:cسـ?ي درجـات ل:ع5- " الح ال�Bم� Hاب ق��ة"ت" ل�ع�فة داللة الف�وق بـ�Rت; ح

وال(ــ5ول ة فــي ال�?��قــ�H الق�لــي وال�عــ�Q ل�ق�ــاس مهــارات ات�ــاذ القــ�ار، �راســ/�Bعــة الم'ــالب 
  : ال�الي ی�ضح ذل'
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I@Þë†uTH@a@óİ%ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü†Û@p@‰bjn4@ð†ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@´ÔîjİnÛa@ @
‰bèß@�bîÔ½@paaŠÔÛa@‡b¥òî÷îjÛa@bíbšÔÛa@êb£@‰a 

æbîjÛa@ @ÕîjİnÛa@ @Ûaòu‰† Á%ìn½a 
@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@òàîÓ
HpI 

@pbu‰…
òíŠ§a 

@ôìn	ß
òÛü†Ûa 

áîÓ@ @
2� 

@áîÓd 
@ávy
Šqþa@ @ pa‰bè½a 

òÜØ’½a@†í†¤ 
ïÜjÔÛa TPOQP 

RT~PU V~QS T~UT 

@ @
@ @
TP@ @

@ @
@ @
@ @

P~PQ P~ST@ @Q~TT@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa RY~WQ S~QS 

@ÉºpbßìÜÈ½a 
ïÜjÔÛa @ @

SROX 

RP~WS U~YR S~PV P~PU P~QY P~YW@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa RT~PS S~XX 

Ýöa†jÛa@†í†¤ 
ïÜjÔÛa @ @

SVOY 

RQ~TQ T~VW V~UR P~PQ P~UR R~PV@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa RX~SR S~WT 

‰aŠÔÛa@‡b¥a 
ïÜjÔÛa @ @

SVOY 

RS~UT@ @U~Q@ @S~WS P~PQ P~RV Q~QX@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa RW~XS@ @S~VW@ @
@�bîÔ½@òîÜØÛa@òu‰†Ûa

@pa‰bèß@‰aŠÔÛa@‡b¥a 

ïÜjÔÛa @ @
QTTOSV 

XY~WS QS~QR V~VS P~PQ P~UR R~QQ@ @pj×@ @ ð†ÈjÛa QPY~XX Y~RV 

 ی� ح مB ال(5ول ال7ابE ما یلي: 

�  (Bــ� ــ� مRـ ــائ�ا ع�ـ ــ� فـــ�ق دال إحSـ ــات 'ـــالب ) ٠.٠٥) و (٠.٠١( یBجـ ــ�H م�Bســـ?ي درجـ بـ
ت�ـاذ القـ�ار (ت��یـ� ال�-ـ,لة االق�لي وال�ع�Q ل�ق�ـاس مهـارات  �Hال�?��قة في  �راسة الم/�Bع

 ات�اذ الق�ار) لSالح ال�?��< ال�ع�Q.  –ت��ی� ال��ائل  –ج�ع ال�علBمات  –

 ٪ ٥٢إلى   ٪١٩إلى أن نR�ة    ٠.٥٢إلى   ٠.١٩وال�ي ت��اوح ب�H    )�2ی�ا (إت-�� ق��ة م�6ع  �
مهـارة مـH مهـارات ات�ـاذ القـ�ار ت�جـع إلـى دراسـة ال?ـالب فـي @ـل �رجات مH ال��ایH ال لي ل

الBح�ة، وه>ا ی�ل على أن دراسة وح�ة " ال?اقـة ال��ـ�اء وت �BلBج�ـا ت?��قهـا " قـ� أد) إلـى 
ت��یـ� ال�ـ�ائل  –ج�ـع ال�علBمـات  –(ت��ی� ال�-ـ,لة ت�HR مل��B في مهارات ات�اذ الق�ار 

 ).ات�اذ الق�ار –

�راســة وحــ�ة " إلــي وجــBد تــأث�� @��ــ� ل ٢.٠٦إلــى  ٠.٩٧ �ــي ت�ــ�اوح بــ�Hوال )d(ت-ــ�� ق��ــة  �
ال?اقــة ال��ــ�اء وت �BلBج�ــا ت?��قهــا " علــى رفــع مRــ�B) 'ــالب الف�قــة ال"ان�ــة 8,ل�ــة ال���6ــة 

  جامعة ب�ها شع�ة ال ���اء في ت���ة @ل مهارة مH مهارات ات�اذ الق�ار.
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� ) (B�Rم �� �راسةالب م/�Bعة ال�Bس?ي درجات ') ب�H م٠.٠١یBج� ف�ق دال إحSائ�ا ع
@,ل لSالح  ال�ق�اسالق�لي وال�ع�Q ل�ق�اس مهارات ات�اذ الق�ار على مH�   (B�Rفي ال�?��ق

 .Qع��< ال��ال�? 

�رجات مــH ال��ــایH ال لــي لــ ٪٥٢أن نRــ�ة  ٠.٥٢وال�ــي تRــاوQ  )�2ت-ــ�� ق��ــة م�6ــع ای�ــا ( �
>ا یــ�ل علــى أن دراســة ســة الBحــ�ة، وهــال?ــالب فــي مق�ــاس ات�ــاذ القــ�ار @,ــل ت�جــع إلــى درا

وح�ة " ال?اقة ال��ـ�اء وت �BلBج�ـا ت?��قهـا " قـ� أد) إلـى ت�RـH مل�ـ�B فـي ال�رجـة ال ل�ـة 
 ل�ق�اس مهارات ات�اذ الق�ار.

�راسـة وحـ�ة " ال?اقـة ال��ـ�اء إلـي وجـBد تـأث�� @��ـ� ل ٢.١١وال�ـي تRـاوd(    Q(ت-�� ق��ـة   �
 Bـــ�Rقهـــا " علـــى رفـــع م��ج�ــا ت?BلB�ال"ان�ـــة شـــع�ة ال ���ـــاء 8,ل�ـــة ال���6ـــة  ) 'ـــالب الف�قـــةوت 

 ني.ص8ة الف	ض الPا تq:Pوplل' جامعة ب�ها في مق�اس ات�اذ الق�ار @,ل. 

ــائج مـــع ن�ـــائج دراســـات @ـــل مـــH دراســـة ــان� ( وت�فـــ< تلـــo ال��ـ ــ�ار  ، ودراســـة)٢٠١٥غـ نـ
  ).٢٠١٦صالح ( ، ودراسة(Tanglang & Kazeem , 2016) ودراسة)، ٢٠١٥(

BC�.تل' ال و 	ائج &ال�الي: تف7��? 

ع�ض مBضBعات الBح�ة ل�عz الق�ـا*ا وال�-ـ,الت ال��(�ـة ال�ـي ی�عـ�ض لهـا ال?ـالب فـي  �
ل�ـــام 8?��عـــة هـــ>ه ال�-ـــ,الت ومع�فـــة أســـ�ابها ســـاع� ال?ـــالب علـــى اإلم�ـــا  ،واقعهـــ; الفعلـــي

 والRعى إلى ات�اذ الق�ار ال��اس2 ح�الها.

���ة واألس(لة وال��رK�ات ال���لفة عK�' Hـ< تقـ�*;  األن-?ة ال�عل   ا تBاف� ب�(ة غ��ة لل�عل; ت��Bع ف�ه  �
ال?ــالب علــى ت��یــ� ال�-ــ,لة أو    م�ــا شــ/ع مBاقــف م��لفــة ت��ــB) علــى ق�ــ�ة أو م-ــ,لة مــا،  

،  مــH مSــادر م��Bعــة   ج�ــع ال�علBمــات ال��ت�?ــة بهــ>ه ال�-ــ,لة ت��یــ� @�ف�ــة  الق�ــ�ه ال�ئ�Rــة، و 
 �ار األن2R ل�ل ال�-,لة. إلى ات�اذ الق وتBل�� ال��ائل ال�ق��حة للBصBل م�ها  

سـاع� ال?ـالب علـى فهـ; أع�ـ< لـ�عz الق�ـا*ا   ، م�ـااس���ام الBSر والف��یBهات ال�عل���ـة �
 على ات�اذ الق�ار ال��اس2. ته;ال��(�ة، م�ا أسه; في زKادة ق�ر 

زاد ا م�ـ ،تعاون ال?الب ف��ا ب��ه; في م�ارسة الع�یـ� مـH األن-ـ?ة وتـBاف� ب�(ـة م"�ـ�ة للـ�عل; �
ال?الب في أنفRه; وق�رته; علـى ات�ـاذ قـ�ارات ت�علـ< ب��(ـ�ه; و6عـz ال�Bاقـف ال�ـي مH ثقة  

 ی�ع�ضBن لها في ح�اته; الع�ل�ة.



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٩٤  

ت-ــ/�ع ال?ــالب علــى @�ا8ــة تقــار�K عــH @ــل مBضــBع مــH مBضــBعات الBحــ�ة، م�ــا ســاع�ه;  �
 في تع�ف ال��KZ مH ال�علBمات عH م-,الت وق�ا*ا ح�ات�ة م�ل�ة وعال��ة.

 : ةــــــالدراس اتــــــتوصي

  : في ض�ء ن�ائج ال5راسة ال8ال�ة، ت�صي ال5راسة �Oا یلي
ضــ�ورة ت?ـــ�KB مقــ�رات ال ���ـــاء ب��نــامج إعـــ�اد معل�ـــي ال ���ــاء �8ـــا ی��اســ2 مـــع م�ـــادQء  �

 ال ���اء ال���اء وت?��قاتها.

�ــي ال ���ــاء ضــ�ورة ب�ــاء وحــ�ات أخــ�) وت�ــ���ها فــي مقــ�رات ال ���ــاء ب��نــامج اعــ�اد معل �
 تع�یلها في ضBء ن�ائج ال�/�2K ث; تع���ها.و 

ض�ورة ت���H ال����Rثات ال ���ائ�ة و@ل ما هB ج�ی� في مق�رات ال ���اء ب��نامج إع�اد  �
 معل�ي ال ���اء 8,ل�ات ال���6ة، واق��اح أه�اف معاص�ة تBاك2 ال�Bجهات ال��Rق�ل�ة.

ال�Rـ��� وال�هـائي، مـع ال��ـBع فـي  ��ـام 8ـال�قKB;ت�H�R وت?ـ�KB أسـال�2 ال�قـKB; ال�ال�ـة وااله �
 أسال�2 ال�قKB; ال�ي ت�@Z على ال/Bان2 ال"الثة ال�ع�ف�ة وال�هارKة والBج�ان�ة.

تعKZــZ مقــ�رات ال ���ــاء ب�ــ�امج اعــ�اد معل�ــي ال ���ــاء  8,ل�ــات ال���6ــة 8األن-ــ?ة وال�ــ�رK�ات  �
�H مـH ت��یـ� ال�-ـ,لة، ر لـ�) ال��عل�ـال�ي تRه; في ت���ة @ل مهارة مH مهارات ات�ـاذ القـ�ا

 وات�اذ الق�ار ال��اس2. ،وضع ال��ائل ال��,�ةوج�ع معلBمات حBل ال�-,لة، و 

ــه  � ــه علــــى ال��(ــ ــة ال��افeــ ــ�; ال?ــــالب @�ف�ــ ــة، وتعلــ ــة ال��(�ــ ــ�; 8ال���6ــ ــة تهــ ــ� دورات ت�رK��ــ عقــ
ب�(�ـه وال�ـي  وص�ان�ها، و@>لo تBع��ه; 8األض�ار ال�ات/ة عH الRلBك ال�ا'ئ لالنRـان ت/ـاه

  تaث� على ص��ه وسالم�ه.
  : ةــــات الدراســــمقترح

  تق�	ح ال5راسة ال8ال�ة الق�ام Oال5راسات وال:8�ث ال�ال�ة:
 تقKB; مB�R) وعي معل�ي ال ���اء لل��حلة ال"انKBة �8�اد)ء ال ���اء ال���اء وت?��قاتها. �

 �اء وت?��قاتها.ال ���اء ال��ت?�KB م�اهج ال ���اء 8ال��حلة ال"انKBة في ضBء م�اد)ء  �

ت/اه   � الق�ار  ات�اذ  ت���ة مهارات  في  وال��Bس?ة  االب��ائ�ة   H8ال��حل�� العلBم  م�اهج   �KB?ت
 ال�-,الت ال��(�ة. 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٩٥  

Ûa�à��uaŠ����������É@ @
c@Z�üëòîiŠÈÛa@ÉuaŠ½a@ZM@ @

فــي  عــات ال�ف �ــ� الRــE فــي تــ�رJK العلــBم�). فاعل�ــة اســ���ام ق٢٠١٠إبــ�اه�;، عSــام م��ــ� (
�ـــاذ القـــ�ار لـــ�) تالم�ـــ> الSـــف ات�Sـــ�ل ال�ع�فـــي والـــBعي الSـــ�ي ومهـــارات ت���ـــة ال�

  .٣٨٥-٣١١، ٢٨، @ل�ة ال���6ة، جامعة سBهاج، ال��لة ال�����ة . ال�امJ اإلب��ائي
). فاعل�ـة مقـ�ر مق�ـ�ح لل ���ـاء ال��ـ�اء قـائ; علـى م�ـاد� ٢٠١٨أبB الBفا، ر6اب أح�� م��ـ� (
��ــل ال� ــH أجـ ــة مـ ــ��امة ال���6ـ ــة ال�Rـ ــالب  �ESDـ ــ�) ال?ـ ــة لـ ــة ال ���ائ�ـ ــة ال"قافـ ــي ت���ـ فـ
  .٥١-١)، ٢(٢١. م�لة ال����ة العل��ة.ال�عل��H شع�ة ال ���اء

 . ال����ــــة وال����ــــ�: . تعلــــ�� ال�ف��ـــ�)٢٠٠٧أبـــB جــــادو، صـــالح م��ــــ� و نBفــــل، م��ـــ� 8,ــــ� (
  دار ال���Rة لل�-� وال�BزKع. : ع�ان

ت�/�ة ما وراء ال�ع�فة في في ت���ة االسـ��الل فاعل�ة اس��ا  .  )٢٠١٤أبB ج�/Bح، *�ي م��� (
Hــة ال�عل�ـــ��م لـــ�) ال?لBالعلــ JKـــاذ القــ�ار فــي تـــ�ر�العل�ــي وال فــاءة ال>ات�ـــة ومهــارة إت . 

  .٢١٣-١٩٢)، ١(٨، م�لة ال!راسات ال�����ة وال�ف��ة
علــى ال��Sــ�ل أثــ� اســ���ام الــ�عل; االل ��ونــي فــي تــ�رJK العلــBم  . )٢٠١٢أبــB عقــل، وفــاء (

ــة القــــ�س ال�ف�Bحــــة.ا ــ�� ال�ف�ــــ�ح ل�راســــي لــــ�) دارســــي جامعــ ــة الفل�ــــ����ة لل�علــ  . ال��لــ
١٣٨ – ١١٥)، ٦(٣.  

 ) ZKZالع ��علي، اب�اه�; ع�ـاذ    .  ) ٢٠١٤ال�ـة مهـارات ات���فاعل�ة اس���ام ن�Bذج ن��هام ال��ائي فـي ت
ي 8ال��ل ــة  Rــادس اإلب�ــ�ائ القــ�ار وال��Sــ�ل ال�راســي فــي مــادة العلــBم لــ�) تالم�ــ> الSــف ال 

  . ٣٦- ١٣)،  ٤٧( ٣، م�لة دراسات ع���ة في ال����ة وعل� ال�ف# الع��6ة الRعBد*ة.  
�ى، أح�� تBف�< م��� (�R٢٠١٦ال� oRKأث� ب�نامج ر .(Risk  ـاذ القـ�ار�ة مهـارات إت���في ت

)، ١٩(٢ م�لــة (ل�ــة ال����ــة ب��رســع�!.لــ�) تالم�ــ> ال��حلــة االب��ائ�ــة فــي مــادة العلــBم. 
٣٩٣-٣١٤.  

أث� ت�qBف إس��ات�/�ة ال��رJK القائ; علـى ال�عاقـ� ل����ـة 8عـz   .  )٢٠١٧داود، ض��اء سال; (
 . مهارات ما وراء ال�ع�فة والق�رة على ات�اذ الق�ار ل�) 'ل�ة @ل�ة ال���6ـة للعلـBم الSـ�فة

� وت����ـه فـي "م��ق�ل إعـ!اد ال�علـأك��6B  ٦ال�aت�� ال�ولي ال"ال
 ل ل�ة ال���6ة، جامعة 
  .٣٤٥-٣٢١، ٢، ال/�Zة، ال�0/ الع��ي"
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  ات رالمت;ی بـــــــــــــ�ع9  عال7ته و المهني اررال4 اتخاذ  صـــــــــــــع��ات  . )٢٠١٧داللـــــــــــــي، دل�لـــــــــــــة (
رسالة ماجRـ��� غ�ـ� م�-ـBرة، @ل�ـة العلـBم ،  جامعي  أولى  السنة  ال���غ�اف�ة ل!> 0ال�ات 

   اإلنRان�ة واإلج��اع�ة، جامعة م��� خ���ه R8,�ة، ال/Zائ�.
فاعل�ــة ب�نــامج تــ!ر��ي م�جــه ل�علــ�� ال�ف��ــ� فــي ال�@?ــ�ل فــي . )٢٠٠٨روKــ� (رجــاء، روحــي د 

رســالة د@�ــBراه غ�ــ� م�-ــBرة، تEــاذ القــ�ار. إالعلــ�م وت���ــة ال�هــارات العل��ــة والقــ!رة علــى 
  . كل�ة ال�راسات ال��KB6ة العل�ا، جامعة ع�ان الع��6ة

 ــاملي لـ�عل; العلــBم فــي ال� STEM �خل اســ���ام مــ . )٢٠١٥رزق، فا'�ـة مSــ?في م��ـ� (
ت���ـة مهــارات القـ�ن ال�ــادQ والع-ـ�HK ومهــارات ات�ــاذ القـ�ار لــ�) 'ـالب الف�قــة األولــى 

  .١٢٨-٧٩)، ٦٢(م�لة دراسات ع���ة في ال����ة وعل� ال�ف#، 8,ل�ة ال���6ة. 
ت���ـــة فاعل�ـــة وحـــ!ة مق��حـــة فـــي ال����ـــاء الHEـــ�اء فـــي  . )٢٠١٣آمـــال علـــي خل�فـــة (، ســـال;

رسـالة  . � واالت�اهات اإلN�اب�ة ل�الب ال�ـ�ة الKان�ـة LالKان��ـة ال�E??ـ�ة بل���ـاال�فاه�
.Jش� H(�ة، جامعة ع���ث الB��رة، معه� ال�راسات والB-�  ماج���R غ�� م

) HـRزان م��ـ� حBسـ ،��R٢٠٠٧ال( . م 8األن-ـ?ةBـة مـ�ع�)��فاعل�ـة ب�نـامج مق�ـ�ح فـي ال���6ـة ال
ال�علــ�; االب�ــ�ائي 8عــz ال�فــاه�; ال��(�ــة، والقــ�رة علــى اب 'ل�ــة شــع�ة اإلث�ائ�ــة فــي إكRــ

دار : ، القــاه�ة�٣علــ� الــ�ف# اإلح?ــائي وق�ــاس العقــل ال�Rــ�Q.  ).٢٠٠٨، فــaاد ال�هــي (الRــ��   .١٠٩-٥٥)، ١(١٠، م�لة ال����ة العل��ة . إت�اذ الق�ار ح�ال 8عz ق�ا*ا ال��(ة ب�نامج ت���ة مه��ة ل�عل�ـي ال����ـاء Lال��حلـة الKان��ـة  . )٢٠١٨س�� إب�اه�; م�HR (،  ال-امي  ال�ار الع��6ة لل�-� وال�BزKع.: القاه�ة . ال�HEاء ال����اء . )٢٠٠٩شاك�، ع�اد ص��Q (  الف � الع�6ي. 
قائ� على ال����ـاء الHEـ�اء وأثـ�ه علـى ت���ـة مهـارات حـل ال�RـVالت واسـ��عاب مفـاه�� 

، م�لـة (ل�ـة ال����ـةالعقل العل��ـة ومهـارات ات�ـاذ القـ�ار لـ�) تالم�ـ> ال��حلـة اإلع�اد*ـة. ). فاعل�ة اس��ات�/�ة س,ام�� ل�عل�; العلBم في ت���ة 8عz عـادات ٢٠١٥(  م���   صالح، صالح  ���6ة، جامعة ع�H ش�B-.Jرة، @ل�ة الرسالة د@�Bراه غ�� م� . ال��Zة مـ�هج مق�ـ�ح فـي ال����ـاء لل��حلـة الKان��ـة فـي ضـ�ء مفهـ�م  . )٢٠١٦ح�� (مي م��� أ،  صالح  .٢٤٢-١٧٣، ١)، یBل�B ج١٠٣(٢٦جامعة ب�ها، 
رســالة د@�ــBراه غ�ــ�  . ال����ــاء ال@Hــ�اء وأثــ�ه علــى ت���ــة الــ�عي واتEــاذ القــ�ارات ال���Zــة KقازZرة، @ل�ة ال���6ة، جامعة الB-�Z م�@ــ: القــاه�ة . ب�نــامج تــ!ر��ي: إتEــاذ القــ�ار وال�ــل�ك الق�ــادQ . )٢٠٠٦'ع�ــة، أمــل أح�ــ� (  <.م  BنB�لل�ف ��.دی  
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ال/�ع�ـة م�اهج ال�عل�� و��ـاء االن�ـان الع��ـى،  -وال�ه��ة، ال�aت�� العل�ى ال"امH ع-� القــ�ار األخالقــي فــي مBاقــف ال��ــاة ال�Bم�ــة وق�ــاس أثــ�ه لــ�) تل��ــ>ات اإلع�اد*ــة العامــة رات إت�ـاذ ألخالق�ة ومهاب�نامج مق��ح ل����ة 8عz ال�فاه�; ا  .  )�K٢٠٠٦ ع�� هللا (، تغ� ع��ان  خ��� R8,�ة، ال/Zائ�.ماج���R غ�� م�-ـBرة، @ل�ـة العلـBم االق�Sـاد*ة وال�/ارKـة وعلـBم ال�Rـ���. جامعـة م��ـ� رســـالة  . أه��ـــة الـــ>@اء االســـ��ات�/ي فـــي ع�ل�ـــة إت�ـــاذ القـــ�ار . )٢٠١٥لعال*��ـــة م��ـــ� (علـــي،   .١١٠-٦٣)، ٢(١٤م�لة ال����ة العل��ة،  . 'الب الSف األول ال"انQB الفائقـــة ال�فاعل�ـــة ل����ـــة ال�ع�فـــة بهـــا وات�ـــاذ القـــ�ار ح�الهـــا وال�افع�ـــة ال>ات�ـــة للـــ�عل; لـــ�) ب�نـــامج مق�ـــ�ح لل�فا*ـــات االل ��ون�ـــة 8اســـ���ام الBســـائ_  . )٢٠١١ع�ـــ� الBهـــاب، فا'�ـــة م��ـــ� ( Kاهج و'�ق ال��ر�ــان;  .٦٨٥-٦٤٨، ٢،  J، القاه�ةال�K�Sة لل� ــ، غـ ــ�� أح�ـ ــ . )�٢٠١٥ (تف�ـــ�ة سـ ــة وحـ ــائ; علـــى ع�ل�ـ ــا ال��ـــ�اء قـ ، م�لــة ال����ــة العل��ــة . القــ�ار فــي مقــ�ر العلــBم ال��(�ــة ل?ــالب الSــف ال"الــ
 ال"ــانQB ال�Sــ��; ال� �BلـــBجي وفاعل��هـــا فـــي ت���ـــة مهـــارات تSـــ��; ال��ـــاذج ال� �BلBج�ـــة وات�ـــاذ �ة مق��حـــة فـــي ال� �BلBج�ـ
م�لــة جامعــة ال��ــاح للعلــ�م ال�ــات الSــف الRــا8ع األساســي فــي فلRــ?�H. القــ�ار لــ�) ' ال�ف �� في م��B) @�2 العلBم في ال���Sل وت���ة ال�هارات العل��ة والق�رة على ات�ـاذ ل�علـ�; أث� دمج ثالثة أجـZاء مـH ب�نـامج ال ـBرت  .  )٢٠١٠ال���2R، س��ة و س�KBان، رجاء. (  م,��ة �R8ان ال�ع�فة.:  كف� ال�وار ر�# العلــ�م وحفــ_ ال�ــخ ال�Rــ�Q علــى إن�ــاء ال�ف��ــ�.�0ائــ� تــ!  . )٢٠٠٩قــالدة، فــaاد ســل��ان (  . ٤٤-١)، ١(١٨

/���فاعل�ـة ب�نـامج إث�ائـي قـائ� علـى مفهـ�م الـ`ات فـي  . )٢٠١٣( ع�ـ� الBهـاب   ق>افي خلـفم���، ال  .٢٣٣٤-٢٣١١)، ٨(٢٤، اإلن�ان�ة فل
ــ�ــةمــ�هج علــ� الــ�ف# ل����ــة مهــارات اتEــاذ القــ�ار ل�ــالب ال��حلــة الKان�  Bراه ، رســالة د@� ب�نـامج مق�ـ�ح قـائ� علـى الـ�عل� الـ`اتي ل����ـة مفـاه��  . )٢٠١٥ا*�ـان ع�ـ� ال���ـ� م��ـ� (ر،  نBا  .معه� ال��Bث وال�راسات ال��KB6ة، جامعة القاه�ة، غ�� م�-Bرة

  ق?اع @ل�ة ال���6ة. اإلص�ار األول، إب�Kل، ج�هBرKة م�S الع��6ة.ال�عـای�� القBم�ـة األكاد*��ـة ال��جع�ـة  . )٢٠١٣اله�(ة القBم�ة ل�ـ�ان جـBدة ال�علـ�; واالع��ـاد (  -Bرة، معه� ال�راسات ال��KB6ة، جامعة القاه�ة@�Bراه غ�� م�رسالة د  . ال���@!ثات ال����ائ�ة ومهارات اتEاذ الق�ار ل!> 0الب ن�ادQ العل�م Lال��حلة الKان��ة
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