
ا:سلوكي اوا تعلمردسة اا امل
يؤكدددنظرو ددددلمظعلددددميم ظلمددددتظالريددددفظعلرددددؤرلعةظعلوي يددددفظإددددىظمؤددددكي ظ لي ددددفظم ددددملظعلؤدددد   ظ  ظيددددل ظلددددؤ  ظ
علرو لمنظوأنظعلم ملظلن ظعل ف ظيمحننظوك ظرنظ ولعةظعلميم ظعلرميرنةظمعليفميفظإىظعلوية،ظمرد ظمرعلدفظعرادلعن،ظ

 ظيمؤك ظرنظرحعم ةظعرومين،ظمعلريمرين،ظمغيلل ظلموؤد فظعر فدع ظمإىظعلرنلسف،ظمعلرممر  ظملميه،ظإإنظورمظعل ف
عممرعليدددعاظودددعل لغظعلرلغمودددف ظممإ دددعاظلرو دددللظعلدددميم ،ظإدددإنظعلرودددعنمظعلمدددىظمفسدددلظكيفيدددفظعسدددم نع ظعلودددع ظلمنلعمدددفظامظ
،ظعلحعسدددميظلدددىظوفسدددفعظعلمدددىظمفسدددلظكيفيدددفظعكمسدددعيظعر فدددع ظلمرفدددعلعةظع ممرعليدددف،ظمعل دددو ظعلددد عمىظل وفيدددع ة

ظمسملعميميعةظعلمفكيلظعلرو  ى،ظمعلرفعلعةظعلمسنيفظعل عصفظوعلرؤىظمعللكض 

ميحنثظاحنظاومععظعلميم ظلونرعظمكدمنظاإيدع ظعل فد ظرموملدفظوعلركعإدأةظامظعلي مودف ظإعلركعإدأةظأممسدرتظاي دعاظ
زتظمزيددنظعحمرعليددفظانظيمكددللظعلسددممي ظإيمددتظسددوي ظعلررددع ،ظانظعل فمددفظعلصدد يلةظاددنظممعصدد ظ سددحيظعلصددملظ  عظعلُريددز(

مم ةظعلروع ظرنظمعلنيفعظلن ظايعرفعظوسحيظصملٍةظرع ظكرعظانظعلي موفظم م ظرنظعحمرعليفظمكلعلظعلسممي ظمرنظعرررمفظ
لمددتظ لددي،ظانظعل فدد ظعلدد لظيمردد ظرماددنعاظسددع وعاظإيحددلغظاوعرمددهظيوددنلظايعرددهظومردد ظعلرماددنظرعويددفا ظل ددنظ صدد ظلددعل ظ

سيلظكيفيفظمدأرلظسدمميظعسوسدعنظوعلومدع نظعلوعمردفظلدنظلد عظعلسدمميظأملدىظعلوف ظعرريلكىظي ظف ظسكولظاوحعرهظلمف
تظكرددعظعلددم ظومصددفظعل لع ددغظع يمعويددفظمعلوويددع ةظعلمددىظيركددنظرددنظاالشتتاطااالاالاطا تت عليرميددفظعلمددىظا مددغظلميفددعظعسدد ظ

ظ  لفعظعسم نع ظعلميزيزظمعلي موفظلممميهظعلسممي 

 

إيهظعوم ع ظعسممعوفظعلحيمعنظعل ويييدفظممدعأظاحدنظعرؤديع ظامظعلرريدلعةظعلحسدييفظ لدتظع ؤملع ظعلك سيكىظلمظور ظرنظعلميم ظيم ظ
رريلظآ ل ظميوينظل عظعلؤك ظكيفظيركنظلكميظانظيميم ظسي نظعلميعيظلن ظسدرععظصدمةظؤدمكفظلويعودف،ظملدىظمملودفظامليدةظ

ف ظملكىظيحنثظع ؤملع ،ظيممميظمكلعلظرم ظرلةظإىظونعيعةظعل لنظعليؤلينظلمتظرنظاو ظلعل ظعلفسممفظعللمسىظ يفعنظوعإممظ
علمر ظوينظعل يدع ظمصدمةظعلؤدمكفظعللوعودفظلدنةظردلعةظأعل  دمةظعلرعلردفظإدىظعلؤدك ت،ظلكدىظيدميم ظعلكمديظإدىظعلوفعيدفظعلدلو ظودينظ

ظلعمينظعلف لمين 



،ظميحدنثظلودنرعظيمكدمنظلدن ظعلؤدد  ظاالشتاطااالاتاليدت )اللاتسيكتتدس  ملوعلديظودمعظآ دلظردنظعلدميم ،ظملددمظ
لموع ظل مىظوينظحعنرينظامظرريلين ظملونظحنمثظع ؤدملع ،ظإدإنظرمدلنظعلميدلضظلمرريدلظعرم ظيدوم ظلودهظعسدممعوفظع

د ظيوددنامنظودعلر ظلودنرعظيدم ظحرمفد ظوم دد ظ كعودةظمدلمو ظرد ظعلرريدلظعلردعوى ظإيمددتظسدوي ظعلرردع ،ظانظعر فدع ظعلل ي
ووعحفددعظاددنظاإددزلف ظإيرددعظر ددت،ظكرددعظيفمدد ظظيؤددعوهظم دد ظعلل ددعلف،ظكرددعظانظعر فددع ظي ؤددمنظعلكدد يظإيردد ظلددمظكددعن

علم ريدد ظرددنظصددمةظمددل ظعلرنلسددفظ  ظاوددهظيدد كلل ظوعلمددأ لظلددنظعلمصددم ظلمرنلسددف ظل ددنظُنل ظع ؤددملع ظعسملع ددىظ
رم ظرلةظرنظاو ظلعل ظعلفسممفظعللمسىظ يفعنظوعإممفظإدىظودنعيعنظعل دلنظعليؤدلينظمردنظويدنأظلدعل ظعلدوف ظعرريلكدىظ

ظممنظي ظم سمن 

   

  يفعنظوعإممف ممنظي ظمع سمن ي ظف ظسكول

ارعظعلومعظعلرعلثظرنظعلميم ظإي م ظلمتظرحعكعةظسمميظعً لين ظإ نظيكمسديظعلملدنظعسدمميظاويدهظإدىظعلحدنيث،ظ
ماسمميظارهظإىظمحلييظعلييوين،ظمحلكعةظومرهظعلليع ىظعلرف ي ظإىظعلرميي ظملمظرنظ   ظ لديظيكمسديظاي دعاظ

لسممكيعة ظل نظمرةظنلعسفظلد عظعلودمعظردنظعلدميم ظلمدتظوحدٍمظرسدمفيضظردنظاود ظلدعل ظممايعٍةظو صم ظومع نظل أظع
علمدىظم ديفعظلمدتظالريدفظمدأريلظعلدميم ظردنظ د  ظظنظطدت الاتتامياالاالااعت   علوف ظعرريلكىظالودلةظوعودنملع ظممؤكدنظ

ظعلر ح فظمعلرحعكعةظإىظعلسمميظمعلمفكيل 

 

الاتامياالب تعيحظ :

ييمرموهظرنظ   ظر ح فظعً لين ظعل ف ظلوعظيدميم ظعسدميرع ظآلدفظمدزظعليؤديظردنظ د  ظر ح دفظيميم ظعلوع ظعلكريلظررعظ
 .سمميظاويهظمرحعكعمهظرسم نرعاظليوفظآلفظمزظعليؤي



ممإلظو ليعةظعلميم ظ لع غظرفينةظمنعاظإىظإف ظكيفيفظحنمثظعلم يلعةظعلم مليفظإىظعلسمميظمعلمفكيل،ظملرع عظ
علويض ظميركنظنلعسفظل أظعلو ليعةظلمريدعاظمم وي فدعظلرميدعا ظغيدلظانظعلو دعنظيوميلدمنظظم فلظعلرؤعك ظعلسممكيفظلن 

وأوهظو لعاظلمأكينظرو للظعلميم ظلمتظالريفظممميدهظعلوي دفظع ممرعليدف،ظإدإوف ظود ليظيفرمدمنظعلدنملظعلفييدع ظلدن ظعل فد ظ
ظإىظعلفف ظمعلم ملظلنيه 

 


