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أثز إصرتاتيجية مكرتحة قائنة على التَّعليه املتنايش يف تدريط 
احلديح على التَّحصيل وتينية املهارات احلياتية لدى طالب الصف 

 الجالح املتوصط
 د. حي٢ٝ بٔ سطٔ عًٞ ادتعفسٟ 

  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ باملًُه١ٚشاز٠ ايتعًِٝ       

 ساَد ستُد ايبشريٟأ.د/ ستُد بٔ 

 به١ًٝ ايرتب١ٝ أضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ املًو خايد

 :املضتخلص 
ٕٞٓدددالبحه إدددصبيمب ؽدددٌٍٚبب ٕٞب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسب ب دددا ٙضبببًقيحدددبيشددديح ٚ ٚ ٕٞبقا٢ٌددد

بحهثاهددصبحت ٘شدد  هددا٠ببددلصبحهؽدد ببحذتٚا ٚددٞٔددا ح بحت ٌِٚددٞبحهٖ إؽددٚىبٗ وددٟبباأثرٓددٗبحذتدداٙص 
ٞ ببححه٘ؼدددوٛبٗظددد ٕبحه  دددرٙ  بٗأ ددداٖبب:حتدددِٔ نحه احثددداْبٗه إقٚدددذبٓدددفحبحتدددالبحشددد داَبب قا٢ٌددد
ّٚا بٗ بباتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهوطلص ّٙاهؤٌا ح بحذتٚا ٚٞبباًقٚاّشٗحخ  اّ حبحتؽٚو ّٚابٗبملا  بق و

 ِٚدٞببوٞبها٠بحهطدلصب بحهد ملوٍ بٗحخد   ببببًقٚاٍطبهولع ب ّبأمناطبحه ملوٍبحتوف وٟبٗح  ٌاحب
حهثاهددصبحت ٘شدد  ب بًل دد بب(بباهّ ددابًددّببددلصبحهؽدد ببب60ًلُ٘ددٞبًددّب بحه إددصببطرٙقددٞبقؽدداٙٞ بب

صدددددٌجمبيمبزتٌددددد٘  نبً لددددداب٣ نب بُقحهٖ ملودددددٍٚب بستابيدددددٞبؼددددد ٚا ب بًا شددددد نبشت ووددددد ن
ٖٚٞيحاحٌٓاببًٗ صاٗٙ ن: ٗأخلقبٗشدو٘نب بد ببٚٔدابببببد شجمبٗحا ٛ:ب"حتصؤٗهٚٞب بحإلشلَ بجترٙ 

حإلشددلَ" بباشدد داحَبحإلشدديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞبحهقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بٗح خددر٠بـددابطٞببببببب
ٝبب بٓددد 1439/1440خددليبحهوؽددىبح ٗيبهوملدداَبحها  حشددٛبببب د شددجمبحه٘حددا نبُوصددٔابباهطرٙقددٞبحتمل دداد

ّٚاب ِدابًصد ٠٘ب بب ّبٗأشور بُ ا٢جبحه إصب (ببدنبً ٘شدطا بد جدا بببب0‚05ٗج٘دببرٗقبدحهٞبيحؽا٢
ٞببب ٖٚددٞبٗحهٖفددابط حهٖ إؽددٚوٛبًٗقٚدداطببلخ  ددا به بحه ط ٚددذبحه ملدداٜببب بددلصبحوٌدد٘  نبحه  رٙ 

ٞبببحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞ ب ٖٚددد ه دددا ٙضبممدددابٙئدددربح ثدددربحإل دددابٛبببب;هؽددداالببدددلصبحوٌ٘ دددٞبحه  رٙ 
س بٗأثرٓاب وٟبحهٖ إؽٚىبحذتاٙصبباش داحَبحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞ بحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙ

اًجمببملد بب بـ١٘بٓدفٖبحهِ دا٢جبُقدبببحهثاهصبحت ٘ش  ٗها٠ببلصبحهؽ ببحذتٚا ٚٞ ٔا ح بحت ٌِٚٞبٗ
بحه ٘ؼٚا بٗحتقيحا .

ب.حتٔا ح بحذتٚا ٚٞ بحهٖ إؽٚى بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسبحهلوٌا بحتو احٚٞ:
The Effect of a Proposed Strategy based on Differentiated Education 
in Teaching Hadith on Achievement and Development of Life Skills 

among Third-Grade Intermediate Students 
Dr. Yahya bin Hassan Ali Al-Jaafari 

Prof. Dr. Muhammad Bin Hamid Muhammad Al-Buhairi 

Abstract: 
The research aimed to design a proposed strategy based on differentiated 

Education in teaching Hadith and to investigate its effects on the achievement 
and the improvement of life skills of the third grade intermediate students. To 
achieve this goal, both descriptive and experimental approaches were used. 
The researchers prepared a list of life skills based on the needs of the third 
grade intermediate students. Also, they prepared an achievement test, and a 
life skills scale to be applied with pre and post application. The researchers, 
also, depended on a scale to discover the favorite styles of learning for 
students. The sample consisted of (60 students) of the third grade intermediate 
students in Sabia educational directorate, in two different schools, as a 
deliberated sample. The sample was divided into equivalent two groups, one 
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of them was experimental group consisted studied the unit " Responsibility in 
Islam, Manners and Behaviors that Islam urges to be done " by using the 
proposed strategy based on differentiated education, and the other one was 
control group studied the same unit in the usual way, during the first semester 
of the academic year 1439/1440 AH. The results of the research revealed that 
there was a statistically significant differences at the level of (0.05) between 
the average grades of the third grade intermediate students in the pre-post 
application of both, the achievement test, and life skills scale for the post-
application. These results revealed that there was a positive effect of teaching 
Hadeeth by using the proposed strategy based on differentiated education and 
its effects on the achievement and the improvement of life skills of the third 
grade intermediate students. In the light of these results, the researchers made 
some recommendations and suggestions. 
Keywords: differentiated instruction, the achievement, life skills. 

 :املكدمة 
ُٙملدددددابحهٖ ملودددددٍٚبحه٘شدددددٚوٞبح ٗمبه ٌِٚدددددٞبحو ٌملدددددا بٗ قدددددأًا بٗحتدددددالبح ٗيبب
هوصٚاشا بحه ٌِ٘ٙٞ;بتابٙ فٌِٕبًدّببدرطبحت٘حقد  بٗ بدتبًصد ٠٘بحتملربدٞبٗحه إدص بببببببب

ابذهمب بـد١٘بحه دابذبحتملدر بٗحه قداَبببببًٗرح اٝبقا ح بٗحاجا بحت ملوٌن بٗٙ أك
حهملوٌددٛبحت صددا ذبحهددفٜب ملددىبحتصددؤٗهٚٞبكدد  ٝبأًدداَبحهقددا٢ٌنب وددٟبحهيبٚددٞ;بهربددتبب

بكوا١ٝبحهملٌوٚٞبحهيب٘ٙٞبٗحهٖ ملوٌٚٚٞ بمبابِٙاش بً طو ا بحهملؽر.

ْٖبب ٗهلددٛب ملٌددىبحهيبٚددٞببعددلىبحقٚقددٛب وددٟبًصدداٙرٝبحه قدداَبحهملوٌددٛبٗحهدد ق  ببدد 
٘بيكصاصبحتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحهلزًدٞبهوٌد ملوٌن بحهدُّب ملدٗابيحدا٠بببببببب وٚٔابحه ٘جٕبضت

حهِدد٘ح جبحتاًددٞبهوٌددِٔجبحذتدداٙصبٗحتملاؼددرب بأٜبًرحوددٞبد حشددٚٞ بًٗرجددتبذهددمبأْبببب
ًملِٚدٞبباكصداصبحتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحهدُّب ؤٓدىبحتد ملوٌنببببببببب- بج٘ٓرٓداب-حهيبٚٞب

ب(.2010ملابحهاّٙ بتملاٙعٞبحهِاط بٗحتعا كٞب بحهملٌوٚٞبحه ٌِ٘ٙٞب  ٚادبٗش

ٗحيٚددجمبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞببآ ٌدداَبدٗهددٛبٗيقوٌٚددٛ ببقددابُ قددابحتددؤ ربحهدداٗهٛبببببببب
هويبٚٞب بدٗ  ٕبحهصابملٞبٗح  بملن ببر اٙٞبح ًٍبحت إاٝبهويبٚٞبٗحهملوَ٘بٗحهثقابٞ ب
ٚٓابهلىبحهع اصبحه إداٙا بٗحجتجتآدا بٗح ٗه٘ٙدا (بببب حتجمبظملا :ب  أًنبحهٖ ملوٍٚبحدت

َ بًؤكدددداح ب وددددٟب ملسٙددددسبحتٔددددا ح بببب2000-11-8ص٘ٙصددددرحب بحهودددديٝبب بجِٚدددد بب
ح شاشٚٞ بًٗ٘حؼوٞبح  اذبأشاهٚ بحهٖ ملوٍٚبحهقا٢ٌٞب ودٟبحتعدا كٞبحهوملاهدٞ.بٗأٗؼدٟببببب
حه قرٙربحرت اًٛبهوقا١بحهثاُٛبهو اْبحهصلاْبٗحه ٌِٚدٞبهوداٗيبحهملربٚدٞبح  فدا١ب ببببب

ٌٚددٞبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبهددا٠بَب بح  دْ ب وددٟب 2001ِ-22-20حتِ ددا٠بحتِملقدداب ب
ب(.2014حهع اص;بإل احدبحت٘حبّبهوإٚاٝب حتملع٘ق ب

ٗملب ملابحتِآجبمبؤً٘ٔابحذتاٙصبًق ؽدرٝب ودٟب ٌِٚدٞبحتملوً٘دا ببإصد  ببدىببببببب
أؼددد إجمب ٔددد ٍبباتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞ بٗ ركبدددسب ودددٟبأشددداهٚ بحهددد ملوٍبٗيشددديح ٚ ٚا بببب

تبحه ٣ٚدٞببطرٙقدٞبشدوٌٚٞ ببببحه ا ٙض بٗ ملٌدىب ودٟبًصدا اٝبحهطدلصب ودٟبحه وا دىبًدببببببب
ٗقابحٓ ٌدجمبًِدآجبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞببيبٚدٞبحهدِغ١ب بشت ود بحدت٘حُد ;به إقٚدذبببببببببب
حهغاٙا بحهيب٘ٙٞبحتِع٘دٝب وٟبحتصد ٠٘بحتملدر بٗحتٔدا ٜ بًدتبًرح داٝبب ٚملدٞبحترحودٞبببببببب
حها  حشدددٚٞبًٗصددد ٘ٙا بحهٌِددد٘بحهدددُّبٙ ٌٚدددسببٔدددابحهطدددلصب جاًملدددٞبحهقددداطبحتو ٘حدددٞ بب

ب(.2009
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قدددا ٝبحتد ؽدددْ٘ب بزتدددايبحهيبٚددٞبباهٖ إؽدددٚىبحها  حشدددٛ;بكُ٘ددٕب ثدددىبببٗٙٔدد ٍبب
ا بددددددفكدددددد ودددٟبحجتش بٖسدددددودح بٗٙصدددٍٔب بحهطاهدد ب ودددٟبحشددد ٚملاصبحتملدددا لبٗحتٔددا ح بب

ٞب ٌوٚٞبحه إؽٚىبهوٌملودٍببٗ صٔىبب اددددٚدحدت ا٠بحشد  ابٞبحهطدلصبهملٌوٚدٞببببدددددبًبًملربد
ٛبدددبحه  ّببدٗباه ددب ملوٍبحتا شد حهؽددا  ببددرقبحه دا ٙضبحهددُّبٙ  ملٔدا ب ببباهٛبًدا٠بيباد ددٕبًد

ب(.2009

ـددرٗ ٝبحتصددنبحهٖ إؽددٚىبحها  حشددٛببب وددٟبحهصددابقٞبحها حشددا بًددّب ددادبٗأكَّددا 
ٞببحترحوٞبٗبلصبحترححىبحهٖ ملوٌٚٚٞب اًٞ ببلصبٗ بتبًص ٘حٖبها٠ ٞببحت ٘شدط  بخاؼد

 بحتددؤثرٝب وددٟبًصدد ٠٘بحهٖ إؽددٚىبحها  حشددٛبحه ددا ٙضبيشدديح ٚ ٚا بٗأٗؼددجمبب قدداٍٙ
ب(. Arsal, 2007, Jahanshir & Ebrahimi, 2011د حشٞ:ب بًّٗبأبرزبٓفٖبحها حشا 

ٖٚدددٞبحهٖ إؽدددٚىبحهملوٌدددٛبجتبدددابأْبٙلدددْ٘بِٓدددانب ٘حبق ددداببدددنبيشددديح ٚ ٚا ببببببب ٌٓ ٗ
حه ددددا ٙضبحهددددُّب ددددؤدٜبيمب بددددتبحهٖ إؽددددٚىبحهملوٌددددٛ بٗقددددا ح بٗ ب ددددا بحهطددددلص;ببببببب

 بحهطلصبحهوملوٚٞبجتب لّبباه ا ٙضبحهفٜبخيط ببملّٚاحب ّبقا ح بًٗٚ٘يبٗحاجا
ب(.2009أْبحيقذبأٓاحبٕبًٌٔاببوغبًّبج٘دٝبٗي قاْب حهعابملٛ ب

ًٗددددّبأكددددابحه إدددداٙا بحهددددُّب ٘حجددددٕبحتملوٌددددنبحه ِدددد٘ذبحهلدددد  ببددددنبًصدددد ٘ٙا بب
حتدد ملوٌن بجتشددٌٚابيذحبأد كِددابأْبِٓددانبأٗجٔددا بشت ووددٞبتددفحبحه ِدد٘ذ بكدداخ للبببببببب

 ,Heacox)شددد  ابٞبت طو دددا بحها حشدددٞببحه ٣ٚدددٞبحتِسهٚدددٞ بٗحهثقابدددٞ بٗحرتددداٝ بٗحجتب

ب.(2001

ٗٙر٠بحه احثاْبأْبدٗ بًملوٍبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞبجتبٙقد ب ِدابحداٗدب سٗٙدابحهطدلصبببببببب
باتملددا لبٗحتملوً٘ددا  ببددىبٙ ملدداحٖبيمبحتقٚددذبحه لاًددىببددنبحتا شددٞبًٗ٘حقدد بحذتٚدداٝببببب

ح ٚ ٚا بحتد ووٞ بب تاَبحتملوٍبباهملوَ٘بحهعر ٚٞبٗحدآابدْٗبحهملِاٙدٞببطرح٢دذبٗيشديبببب
ًٞبكدد  ٝ بأًدداَبحهطٌ٘حددا بحهددُّب صددملٟبحهيبٚددٞبحإلشددلًٚٞبيمببب  ا ٙصددٔابٙعددلىب ق دد

بحتقٚقٔاب بظدؽٚا بحهطلص.ببببببب

ٗب بٓ ٍبحهيب٘ٙدْ٘ب بحهصدِ٘ح بح خد ٝبباه إدصبببببحقابٗ حإلشديح ٚ ٚا ببحهطرح٢دذب
بحب اٗ بح٘هٕبكابدٞبج٘حُد بحت٘قد بحه ملوٌٚدٛ ببببحهُّبجتملىبحهطاه بستّ٘ ب حه ا ٙصٚٞ

  ٘حبذبًٗٚ٘هٕبٗحٓ ٌاًا ٕبحهُّبأ وٟبحهِعابا ببحهطاه ٗ قَ٘ب وٟبأشاطبمما شٞب
حتملوً٘دددا بٗحتٔدددا ح  بٗ  قدددٟب بذحكر دددٕبببحك صددداصح دددٟبٙددد ٌلّبًدددّبب;ٗخؽا٢ؽدددٕ

ب(.ببببببب2015 حهو ٚدٞ ببهويح بأب٘ي

ُٙملددابحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبًددّبحه ٘جٔددا بحهددُّب صددا ابحهطددلصب وددٟبحهدد ملوبٍببعددلىبببب ٗ
ٖٚددٞببببببببببببا ددى ب بغدد بحهِيددرب ددّبحجتخ لبددا ببٚددٍِٔ بٗأكبددا ب ددادبًددّبحها حشددا بأٌٓ

ٗبا وٚددٞبيشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب بحهملٌوٚددٞبحهٖ ملوٌٚٚددٞ بٗح خددفببٔددابًددّبق ددىبب
;ب2017;بحهقرُددٛ ب2016حدتٔددا بحتصددؤٗهٞب ددّبحه ملوددٍٚ بكا حشددٞبكددٍىبًددّ:ب حصددّ بببببب

ب(.Abigail, & Ebele, 2013, Muthomi, & Mbugua, 2014ب;2016حتغربٛ ب

ْْببصدددْٚ ببب ٗ بـددد١٘بًدددابشددد ذ ب لدددّبحهقددد٘يببدددأْب دددا ٙضبحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞبًٚددداح
جتشددد ٚملاصبكابدددٞبحجتجتآدددا بٗحإلشددديح ٚ ٚا بحذتاٙثدددٞ;بكدددْ٘بحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞببب
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ٝ ب ودٟبً٘حك دٞبحتد غ ح .بٗحه إدصبحذتداهٛبستاٗهدٞببببببب ٍْبًٗلاْ بٗقاد  ٞ بهلى بزًا ؼاذت
ٚٞبًقيحٞ بقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌداٙسب ب دا ٙضبببهو٘ؼ٘يبيمبيشيح ٚ ٚٞب ا ٙص

حذتدداٙص بٗحه ملددرلب وددٟبأثرٓدداب بحهٖ إؽددٚىبٗ ٌِٚددٞبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبهددا٠ببددلصبب
بحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .

 :مشكلة البحح 
جتبٙددسحيبحهلددث بًددّبًملوٌددٛبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞبٙمل ٌدداْٗبحهطرح٢ددذبحه قوٚاٙددٞب ببببببببب

٘ق بحه ملوٌٚٛبددددؽرلب بحتدد د٘بحتددددٍبٓددوددملدْ٘بحتددٙل ا ٙضبًقر ح بحهملوَ٘بحهعر ٚٞ ب
ذبح٢ردٍببددددددٚدٚدقدٌجمبب دا ددٕب ددادبًددّبحها حشددا بحهددُّبحٓ ددبًددابأكبب٘ٗٓددب  ددددىبحهؽددحخدد

ٞ:ب بًثددددىبد حشددددحهملوددددَ٘بحهعددددر ٚٞر ح بددددددددضبًقددددددا ٙدٞب ب دددددداًدددددٌص دضبحهدا ٙدددبدحه 
ب(.2013;بحهِاجٍ ب2014;ببل ٕ ب2014 حهصودٛ ب

(بقؽدد٘ بًصدد ٠٘بح دح١بحه ا ٙصددٛب ختطددٚ  بب2015إجمبد حشددٞب يبً ددا نب ٗأٗـدد
 ِوٚف ب قٍ٘ٙ(بتملوٌٛبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞب بـد١٘بً طو دا بحتعدرٗذبحهعداًىبه طد٘ٙربببببببب

(ب ددداُٛبُصددد ٞبأدح١بًملوٌدددٛبحهملودددَ٘ب2013حتِدددآج بٗأتٔدددر بُ دددا٢جبد حشدددٞبحهغاًددداٜب 
بٙس.بحهعر ٚٞب بحترحوٞبحجتب اح٢ٚٞبتٔا ح بحه ا ٙضبحت ٌا

ُٙملددابـددمل بحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبًددّبأٓددٍبحتعددلل بحهددُّب ٘حجددٕبحهطاهدد بخددليبببببببببب ٗ
ًرححددىبد حشدد ٕ بٗأٗؼددجمب ددادبًددّبحها حشددا بٗحه إدد٘ربحهيب٘ٙددٞببفددرٗ ٝبحشدد داحَببببب
بدددرقبٗيشددديح ٚ ٚا ب ا ٙصددددٚٞب دددا ٍبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚددددٞ بٗ ٘تٚؤددداب بحتقددددر ح بببببب

;بؼددا ٞبٗأبدد٘بؼدد٘حّٗٙبب2015ٜ بب;بحهعددِا2016حها  حشددٚٞ بًثددىبد حشددٞ:ب حهصددٌا ٚى بب
ب(.2010;ب ٚادبٗشملابحهاّٙ ب2010ٗمحاد 

ٗأٗؼددددجمبحها حشددددا بٗحه إدددد٘ربحهصددددابقٞببفددددرٗ ٝبحشدددد داحَبحتٔددددا ح بحذتٚا ٚددددٞبببب
باترححددىبحهٖ ملوٌٚٚددٞبحتد ووددٞ بكأحددابأشدداهٚ بحهددٖ ملوٍبحهوملدداي بٗحهددُّب ملٌددىب وددٟببببببببب

;ب2016 حرتاهداٜ بببحتقٚذب دادبًدّبأٓداحلبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞ بًثدىبد حشدٞبكدٍىبًدّب:ببببببببب
ب(.2012;بًوٚ ا ٜ ب2011حهغاًاٜب 

ٗأٗؼددجمب ددادبًددّبحه إدد٘ربٗحها حشددا بحهصددابقٞببفددرٗ ٝبحشدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبببببب
حهٖ ملوددددٍٚبحت ٌدددداٙسب بحه ددددا ٙض بٗ قددددابحهدددداٗ ح بحه ا ٙ ٚددددٞبهوٌملوٌددددنبٗحتعددددربنببب

ًثدىببحهيبد٘ٙن;به دا ٙ ٍٔب ودٟب ٘تٚد بٓدفٖبحإلشديح ٚ ٚٞب بحهملٌوٚدٞبحهٖ ملوٌٚٚدٞ ببببببببب
;بحهِ ٔدددداْب2014;بحتدددداهلٛ ب2017;ببددددر  ب2014;بحهملؽددددٌٚٛ ب2018د حشددددٞ:ب أبددددابمنددددٛ بب

ب(.ب2016ٗحهلِملاُٛ ب

ُٗيّرحبتابأظا  بيهٕٚبُ ا٢جبحه إ٘ربٗحها حشا بحهصدابقٞبًدّببملاهٚدٞبيشديح ٚ ٚٞببببب
حهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس بٗحشددد داحًٕب ب ٌوٚدددٞبحه دددا ٙض ببددد ْبحه إدددصبحذتددداهٛبٙصدددملٟببببببب

ٞبقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب ب ا ٙضبحذتاٙص بٗ قؽدٛبأثرٓدابببجتقيححبيشيح ٚ ٚ
بحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .بلصببٗ ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبها٠ب بحهٖ إؽٚى

 :أصئلـة البحح 
بٞ: ٚحإلجابٞب ّبح ش٣وٞبحآليمبحه إصبحذتاهٛببشملٟ
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 حذتدداٙصبًددابحإلشدديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞبحهقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب ب ددا ٙضبببببب
بهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ؟

 .ًابحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ؟ 
 ًابأثرب ا ٙضبحذتاٙصبباش داحَبيشيح ٚ ٚٞبقا٢ٌٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ودٟببببب

 حهٖ إؽٚىبها٠ببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ؟
 ملودٍٚبحت ٌداٙسب ودٟببببًابأثرب ا ٙضبحذتاٙصبباش داحَبيشيح ٚ ٚٞبقا٢ٌٞب ودٟبحهب ٖ

  ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبها٠ببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ؟

 :فزضيات البحح 
بحاٗيبحه إصبحذتاهٛبحخ  ا بؼإٞبحهورـٚ نبحه اهٚ ن:

 ببددنبً ٘شدد بد جددا ببددلصبب0005ٙ٘جدداببددرقبذٗبدجتهددٞبيحؽددا٢ٚٞب ِددابًصدد ٠٘ب ب)
ٖٚدددٞبٗحهٖفددابطٞب بحه ط ٚدددذبحه ملدداٜبهببب لخ  دددا بحهٖ إؽدددٚوٛبحوٌدد٘  نبحه  رٙ 

.ٖٞٚ  هؽاالبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 
 2-ببددنبً ٘شدد بد جددا ببب0005ٙ٘جدداببددرقبذٗبدجتهددٞبيحؽددا٢ٚٞب ِددابًصدد ٠٘ب بببببب)

ٖٚددٞبٗحهٖفددابطٞب بحه ط ٚددذبحه ملدداٜبتقٚدداطبحتٔددا ح بببب بددلصبحوٌدد٘  نبحه  رٙ 
.ٖٞٚ  حذتٚا ٚٞبهؽاالبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 

 :أهداف البحح 
بٓالبحه إصبحذتاهٛبيم:

 احدبيشدديح ٚ ٚٞبًقيحددٞ بقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب ب ددا ٙضبحذتدداٙصبببببببي دد
بهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .

 . حه ملٓرلب وٟبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش 
 حه ملٓرلب وٟبأثدرب دا ٙضبحذتداٙصبباشد داحَبيشديح ٚ ٚٞبًقيحدٞ بقا٢ٌدٞب ودٟببببببببب

 ها٠ببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .بحه ملوٍبحت ٌاٙسب وٟبحهٖ إؽٚى
 حه ملٓرلب وٟبأثدرب دا ٙضبحذتداٙصبباشد داحَبيشديح ٚ ٚٞبًقيحدٞ بقا٢ٌدٞب ودٟببببببببب

 حه ملوٍبحت ٌاٙسب وٟب ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبها٠ببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .

 :أهنيَّة البحح 
ٖٚٞبحه إصبحذتاهٛب : ب لٌّبأٌٓ

 بقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبب قدداٍٙبيشدديح ٚ ٚٞبًقيحددٞب ب ددا ٙضبحذتدداٙصبب 
بهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .

 ـ دُ بكٚوٚدٞب دا ٙضبحذتداٙصببببب  قاٍٙبدهٚىبتملوٌٛبحهملوَ٘بحهعر ٚٞبًٗعربٚٔا بٙ٘
باشدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبًقيحددٞ بقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبهطددلصبحهؽدد ببببببب

 حهثاهصبحت ٘ش  بٗحجتشيظادببٕب ب ؽٌٍٚبٗي احدبأدهٞبأخر٠.
 ٗٙددابًملوٌددٛبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞب بحترحوددٞبحت ٘شددطٞببقا٢ٌددٞبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞببببببب س

 حهلزًٞبهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .
 قاٍٙبأدحٝب قٍ٘ٙب  ٌثىب بحخ  دا بحتؽدٚوٛب بٗحدا ٛ:ب حتصدؤٗهٚٞب بحإلشدلَ بببببب 

ٗأخلقبٗشو٘نب ب ببٚٔدابحإلشدلَ( ب لدّبهوٌملوٌدنبحجتشد وادٝبًِٔداب ب قدٍ٘ٙبببببببب
 حهثاهصبحت ٘ش .ببلصبحهؽ 
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 قدداٍٙبأدحٝب قددٍ٘ٙب  ٌثددىب بًقٚدداطبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞ ب لددّبحجتشدد وادٝبًِددٕب ب 
  قٍ٘ٙببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش .ب

 ح:حدود البح 
ب:حآل ٚٞبهوإاٗدبحه إصبحذتاهٛبٗبق ابيجرح١بمت

 :ٟبحاٗدبً٘ـ٘ ٚٞ:بحق ؽربحه إصب و
 حتٔددددا ح بحجتج ٌا ٚددددٞ بببحتٔددددا ح بحذتٚا ٚددددٞبحهٖ اهٚددددٞ:ب حتٔددددا ح بحهعدؽددددٚٞ بب

بحتٔا ح بحهملوٌٚٞ(.
 حهص ٞبه وَ٘.ببحتملٖر بحهٖ إؽٚىًص ٘ٙا ب 
 ًددّببٗحددا ٛ:ب حتصددؤٗهٚٞب بحإلشددلَ بٗبأخددلقبٗشددو٘نب بدد ببٚٔددابحإلشددلَ(بب

ح ٗي بهوملددداَببحهوؽدددىبحها  حشدددٛببببحهثاهدددصبحت ٘شددد بهوؽددد بببحذتددداٙصبًقدددر ب
حبًّبحت٘ـد٘ ا بحهدُّببب فٌِجمبٓا اْبحه٘حا اْب اّدبٓد 1439/1440حها  حشٛ

   ِاش بٗب ٚملٞبحه إص.
 حدددداٗدببعددددرٙٞبًٗلاُٚددددٞ:ب ِٚددددٞبقؽدددداٙٞبًددددّببددددلصبحهؽدددد بحهثاهددددصبحت ٘شدددد ببب

مب ٘شدددددطٞبحهملددددداحٙا بًٗ ٘شدددددطٞبؼددددد ٚابح ٗم بحه دددددابمل نبتل ددددد بحهٖ ملودددددٍٚب بببببببب
بستابيٞبؼ ٚا بًثوجمبح ٗمبحوٌ٘ ٞبحهفابطٞ بٗحهثاُٚٞبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ ٚٞ.

 ب ِوٚفبٓفحبحه إصب بحهوؽىبحها  حشٛبح ٗيبًّبحهملاَبحها  حشدٛببحاٗدبزًاُٚٞ:بمت
بٓد.1439/1440

 :مصطلحـات البحح 
  التَّحصيل الدِّراصيAchievement: 

(بحهٖ إؽٚىبحها  حشدٛبببأُدٕ:ب"ًدا٠بًدابٙ إقدذبهدا٠بحتد ملوٍبببببببب2007 ٖرلبحرتوٚوٞب 
ٞ بها حشددد ٕبً٘ـدددّ٘ ابًدددّبحت٘ـددد٘ ابببببب  بحها  حشدددٚٞ"بًدددّبح ٓددداحلبحهٖ ملوٌٚٚدددٞ;بُ ٚ ددد

ب(.74 ؿ.

ّٚدداببأُددٕ:بزتٌدد٘ذبًدداببحهٖ إؽددٚىبحها  حشددٛبملددٖرلبحه احثدداُْٙٗ بددلصبل صدد ٕبٙيجرح٢
حهؽددد بحهثاهدددصبحت ٘شددد بًدددّبًملدددا لبًٗٔدددا ح بٗخددداح  ببملددداب ا ٙصدددٍٔبحه٘حددداح بب
ححملادٝب بًقر بحذتاٙص بًص داًا بحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحدٞبحهقا٢ٌدٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚببببب

ٍب حخ  ددددا بب بحهطاهدددد ب وٚٔددددابحهدددُّبحيؽددددىببحها جددددٞبمبقدددداح بشددددٕقٚابحت ٌددداٙس بٗٙدددد 
به وَ٘.بٞوٌص ٘ٙا بحتملربٚٞبحهص هبٗبقا بحه احثاْ بأ اٖبحهٖ إؽٚىبحهفٜ

  املهارات احلياتيةLife Skills: 
(بحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞببأُٔدددا:بب2009 دددٖرلبًل ددد بحهيبٚدددٞبحهملربدددٛبهددداٗيبحرتودددٚجب ببب

ٌٗىبحتصؤٗهٚٞ بٗحه ملاًدىبًدتبببب"حتٔا ح بحهُّب ملِٟبب ِا١بظدؽٚٞبحهورد حهقاد ب وٟبحت
ٖٚددددٞب وددددٟبشت ودددد بح ؼددددملاٝبحهٖعدؽددددٚٞبٗحجتج ٌا ٚددددٞبببببب ٝٔبحهًٚ٘ ًُق فددددٚا بحذتٚددددا
ٗحه٘تٚوٚددٞ ب وددٟبقدداٍ بمملددّبًددّبحه وا ددىبحرتددلَّقبًددتبزت ٌملددٕبًٗعددلل ٕببددرٗحبببببببب

ب(.10شتوؽٞ"ب ؿ.

ّٚددابب ُٙملددٖرلبحه احثدداْبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبيجرح٢ تٔددا ح  بحهددُّبا:بزتٌ٘ ددٞبًددّبحبأُٔددٗ
ِٙ غٛب وٟببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش بيد حكٔا بٗحك صابٔا بًّبخليبد حش ٍٔب
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تقدددر بحذتددداٙصبباإلشددديح ٚ ٚٞبحتقيحدددٞ بحهقا٢ٌدددٞب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس بح دددٟببببببببب
ٙ ٌلِدد٘حبًددّب بطٔدداببعددؤْٗبحٚددا ٍٔبحتد ووددٞ بٗحه ملاًددىبًددّبخلتددابًددتبً٘حقدد بببببببببب

ٞب حهددُّبحيؽددىب وٚٔددابحهطاهدد ب بًقٚدداطبحتٔددا ح بببببحذتٚدداٝبحتد ووددٞ.ُٗ قاطبباها جدد
بحذتٚا ٚٞبحهفٜبأ اٖبحه احثاْ.

  اإلصــرتاتيجية املكرتحــة الكائنــة علــى التَّعلــيه املتنــايشA Proposed Program Based on 

Differentiated Instruction: 
ملدا ببحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسببأُدٕ:بحهٖ ملودٍٚبحهدفٜبٙ ِد٘ذب  بببببب(بBantis, 2008  ٖرلبباُ ٚضب

هلح ٚاجا بحهٖ ملوٌٚٚٞبهوطلص ب بحهوؽ٘يبحها حشٚٞبحت ملادٝبحتص ٘ٙا  بٗحت ملادٝب
بب.حهقا ح 

ّٚدابببببب ُٙملٖرلبحه احثاْبحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞبحهقا٢ٌدٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسبيجرح٢ ٗ
بأُٔدا:بزتٌ٘ ددٞبحرتطد٘ح بٗحإلجددرح١ح بحهدُّبٙصدد دأًابًملودٍبحذتدداٙصب ب ددا ٙضببببب

ٙرح ددٛببٚٔدداببهٚٞب بحإلشددلَ بٗأخددلقبٗشددو٘نب بدد ببٚٔددابحإلشددلَ( بٗحددا ٛ:ب حتصددؤٗ
حه ٌاٙسبٗحجتخ للببنببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ;بهربتبًصد ٘حٍٓبحهٖ إؽدٚوٛ ببب
ٗ ٌِٚدددٞبًٔدددا ح ٍٔبحذتٚا ٚدددٞ ببأظدددلاٍيبٗأشددداهٚ ب ملوٌٚٚدددٞبشت وودددٞ ب  ِاشددد بًدددتببببببببب

بًٚ٘تٍ بٗحاجا ٍٔ بٗأمناطب ملؤٌٍبحتد ووٞ.

 أدبيَّات البحح   : 
 الدِّراصي: : التَّحصيلاألولحملور ا 
 الدِّراصي يف العلوو الشزعية أهنيَّة التَّحصيل: 

 ٖثىبحهٖ إؽٚىبست٘ بحجتٓ ٌاَب بحهملٌوٚدٞبحهٖ ملوٌٚٚدٞ بٗأحدابحتملداٙ بح شاشدٚٞبببببب
 ب قٍ٘ٙبحهملٌىبحه ملوٌٚٛب بحو ٌدت بٙصد دإًبحهيب٘ٙدْ٘بكدأدحٝببا ودٞب لبدٍِٔببببببب

حهدد غ بحهدددفٜبٙطدددرأب وددٟبشدددو٘نبحهطدددلص بٗ ل ددٍِٔبًدددّب ملددداٙىببببًددّبًملربدددٞبًدددا٠بب
( ب2004ح ٓددداحلبحهٖ ملوٌٚٚدددٞبحهرحِٓدددٞ بٗٗـدددتبأٓددداحلب رب٘ٙدددٞبجاٙددداٝب حهصددداحاْ بببببب

ٗٙصددا اب بحذتؽدد٘يب وددٟبحتملوً٘ددا بحهددُّب دد نبًددا٠بًددابحؽددوٕبحهطددلصببطرٙقددٞببببب
ُٔابي طدا١ببً اظرٝبًّبست ٠٘بحتادٝبحها  حشٛ بٗحه٘ؼد٘يبيمبحتملوً٘دا بحهدُّبًدّبظدأببببب

حتؤظددرب ددّب ر ٚدد بحهطددلصبباهِصدد ٞبهوٌ ٌ٘ ددٞ بًٗقٚدداطبًددا٠بكوددا١ٝبحهملٌوٚددٞببببببببب
حهٖ ملوٌٚٚددٞب بيظدد اذبحاجددٞبحهوددرد بٗحتقٚددذبحه ٘حبددذبحهِوصددٛ بٗ ق وددٕبهفح ددٕ بٗ دداَبببب
حه٘ق٘ذب بًعلل بشو٘كٚٞبقاب ؤدٜبيمبحـطرحصبحهِياَبدحخىبحتا شدٞبٗخا جٔداببب

ب(.2010 أمحا ب

ٟبأ ودٟبحهدا جا بحهدُّب ؤٓدىبحهطاهد به  داٗزبحترححدىببببببببٗٓ٘بحهص ٚىبهوإؽد٘يب ودبب
حها  حشددٚٞبحت  اهٚددٞببِ دداح بٗحخ ٚددا بُدد٘ذبحها حشددٞبٗحتِٔددٞبحهددُّب  ِاشدد بًددتبقا ح ددٕببببببب

ب(.ب2010ًٗٚ٘هٕبٗحش ملاحدح ٕ بًّبخليب قٍ٘ٙبًابمٖتبحتؽٚوٕب حذتٌٜ٘ ب

ٙببببب ٖٚدٞبحهٖ إؽدٚىب بحهملودَ٘بحهعدر ٚٞ;بكُ٘دٕب ٞبببٗ ازبأٌٓ ًدا٠بببصدٔىبهوٌملودٍبًملربد
حه ا ٙضببحش  ابٞبحهطلصبهملٌوٚٞبحه ملوٍبحتا شٛ بٗباه اهٛبًا٠بيباد ٍٔبًّببرق

 بكٌابٙصا اب وٟبحتوٚسبحهطدلصب ودٟبحجتشد فكا بحدتٚدا بٗٙصدٍٔب ببببببحهُّبٙ  ملٔا
   تبمن٘بحهطلصب بحرتاٝبحت ملوٌٞ بًٗملربدٞبًدابيذحبكداُ٘حبقدابٗؼدو٘حبيمبحتصد ٠٘ببببببب
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ٞببًوًددابحٖؽددبصددٍٔب بًملربددٞبًقدداح بب بٗٙحتطودد٘ص أٗبب ٕبحهطددلصبًددّبًددادٝبد حشددٚٞبًملِٚدد
ب.(2009حهؽا  بزتٌ٘ ٞبً٘حدب 

ٗ ٌٓٚددٞبحه إؽددٚىب بحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞبحاٗهددجمب ددادبًددّبحها حشددا بٗحه إدد٘رببببببببب
حه ٘ؼدىبيمببدرقبٗيشدديح ٚ ٚا ب ٌِدٛبحهٖ إؽدٚىبهددا٠بحهطدلصب بلٚدتبحترححددىببببببب

قؽٛبأثربحشد داحَبًملوٌدٛببب(بحهُّبٓابجمبيمب 2013حها حشٚٞبًِٔا:بد حشٞبحتط ٜب 
حهيبٚٞبحإلشلًٚٞبهو ملوٍبحإلهليُٗٛ بهطلصبحهؽ بحهملاظرب بحهٖ إؽٚىبٗحه ول ب
حإلباح ٛبباٗهدٞبحهل٘ٙدجم بٗأتٔدر بُ دا٢جببحها حشدٞبٗجد٘دببدرٗقبذح بدجتهدٞبيحؽدا٢ٚٞبببببببببب

ٞببببببن ٖٚدٞبٗحهٖفدابط  بحه ط ٚدذبحه ملداٜبجتخ  دا ببببببً ٘شد بد جدا بحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 
ٞببببحهٖ إؽدٚى ب ٖٚد (بيمبحهلعدد ب2014.بٗٓدابجمبد حشدٞببل دٕب بببهؽداالبحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 

 ددّببملاهٚددٞبيشدديح ٚ ٚٞبحه صدداييبحهددفح ٛبٗحه ددا ٙضبحه  ددادهٛ ب ب ٌِٚددٞبحهٖ إؽددٚىبب
حها  حشددٛبٗحهدد ول بحه ددأًوٛ بهددا٠بباه ددا بًقددر ببددرقب ددا ٙضبحهيبٚددٞبحإلشددلًٚٞببببببب

ٞبب ّٚاببدنبً ٘شد بد جدا ببببببجباًملٞبأَبحهقر٠ بٗأتٔر بحهِ ا٢جبٗج٘دببدرٗقبدحهد يحؽدا٢
ٖٚددٞبح ٗم بحهددُّبد شددجمبباشدد داحَبيشدديحجتٚٚٞبحه صدداييببب باه ددا بحوٌ٘ ددٞبحه  رٙ 
ٖٚٞبحهثاُٚٞبحهدُّبد شدجمبباشد داحَبيشديحجتٚٚٞبحه دا ٙضبببببب حهفح ٛ بٗحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 
حه  ددادهٛ بًٗ ٘شدد بد جددا بحوٌ٘ ددٞبحهٖفددابطٞبحهددُّبد شددجمبباهطرٙقددٞبحتمل ددادٝب ببببب

ٖٚدٞبحهثاُٚدٞ بحهدُّبببببببببحه ط ٚذ حه ملاٜبهلخ  دا بحهٖ إؽدٚوٛ بهؽداالبحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 
(بد حشٞبٓابجمبيمبحه ملٓرلب2015د شجمبباش داحَبحه ا ٙضبحه  ادهٛ.بٗأجر بقٌرٖب 

 ودددٟببا وٚدددٞب قددد٘دبحهددد ملوٍب ب ٌِٚدددٞبحهددد ول بحهِاقدددابٗحهٖ إؽدددٚى بهدددا٠بباه دددا ببببب
حهقددر٠ بٗبملددابحتوٚددىبحهِ ددا٢جب دد نبببحها حشددا بحإلشددلًٚٞببلوٚددٞبحهيبٚددٞبجباًملددٞبأَببب

ٗجددد٘دببدددرٗقبذح بدجتهدددٞبيحؽدددا٢ٚٞببدددنبً ٘شددد بد جدددا بحوٌددد٘  نب بحجتخ  دددا ببببب
ٖٚٞ.ب بحه ملاٜبهلخ  ا بحهٖ إؽٚوٛ بهؽاالبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 

ٖٚٞبحهٖ إؽٚىب بحهملوَ٘بحهعر ٚٞبجتبخت و ب ّبب ٓابًدّبب ْٓبأٌٓ ٗٙر٠بحه احثاْبأ
ٖٚدددٞب دددسدحدب بًقدددر ح بحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞ;بُيدددّرحببحتقدددر ح بحها  حشدددٚٞ بيجتبأ ْبٓدددفٖبح ٌٓ

ٖٚٞبحهملوٍبحهعر ٛبحهفٜبٙ ٌلّبحهمل ابًّبخلهٕبًّبحتقٚذبحهمل ٘دٙٞبهلل. ب ٌٓ

 :دور معله العلوو الشزعية يف التَّحصيل الدِّراصي 
ٙقَ٘بحتملوٍببملإدبًّبح دٗح بحتٌٔٞ بحهُّبٙ ٘ق ب وٚٔدابصتداحبحهملٌوٚدٞبحهٖ ملوٌٚٚدٞببببب

يمبُ ا٢جبجٚداٝبًٗقؽد٘دٝبهدا٠بببببب٘ٙٞ بًِٗٔاب بتبًص ٠٘بحهٖ إؽٚى بٗحه٘ؼ٘يٗحهي
(بزتٌ٘ دٞبًدّبحإلجدرح١ح بحهدُّبٙقدَ٘ببٔدابحتملودٍبببببببب2016ٕ بٗقابحداد بحدتلهدٛب بببلب

ببعلىب اَ;بهربتبًص ٠٘بحهٖ إؽٚىبها٠بحهطلص بًِٔا:
 ٖٚٞب ِيٍٚبح بلا  بٗحه ِدا١ب ودٟبحتملربدٞبحهصدابقٞبهوطدببببب لصب ِداببحه أكٚاب وٟبأٌٓ

  قاٍٙبًملوً٘ا بجاٙاٝ.
 .ٞ ِ٘ ًٗأْب لْ٘ب ٌوٚٞبحه قٍ٘ٙبأٗبقٚاطبحتؽٚىبحهطلصب ٌوٚٞبًص ٌرٝب 
 ٌ٘اببارتووٚا بحتملربٚٞبحتد ووٞبهطلبٕ بٗحهُّبحيٌوُ٘ٔابًملٍٔب ًُٔو أْبٙلْ٘بحتملوٍب

 يمبً٘ق بحه ملوٍ.
 عدال;ببيحاحرب لاًىببنبحهد ملوٍبحهقدا٢ٍب ودٟبحتملِدٟ بٗحهد ملوٍبحهقدا٢ٍب ودٟبحجتكببببببب 

 دتملىب ٌوٚٞبحه ملوٍببا وٞبٗذح بًملِٟ.
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(بيمبـرٗ ٝب ركٚسبًملوٌٛبحهملوَ٘ب2008ٗ بٓفحبحهؽادبأٗؼجمبد حشٞبح كو ب 
حهعر ٚٞب وٟبحش داحَببدرقبحه دا ٙضبحهدُّب صدا اب ودٟبكعد بًدابهدا٠بحهطدلصبببببببببب
ًّبباقا بًٗ٘حٓ  بٗيًلاُا ب قوٚٞبًٗٔا ٙٞ بًّٗبثٍبؼقؤابٗ ٘جٚٔٔابهلش وادٝب

ْٖبحشدد داحَبًملوددٍبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞبب2008٘ؼددوجمبد حشددٞب  ددابحهقدداد ب بًِٔددا.بٗ  (بيمبأ
هاحًجبحه٘شا٢  بٙ ٚ بهوطاه بحه ملاًىبحدتٚابًتبأمناطبحجت ؽايبحهوملاي بٗٙدؤدٜبب
يمبزٙدددادٝبحهٖ إؽدددٚىبٗحك صددداصبج٘حُددد بحتملربدددٞبحت ملدددادٝ.بٗأٗ د بد حشدددٞبحتِدددف ٜبببببب

ٚدداَببٔددا بًثددىبٗـددتبحرتطدد ببببب(ببملدد بحإلجددرح١ح بحهددُّب دد ب وددٟبحتملوددٍبحهقبببب2011 
حهمللجٚٞبحرتاؼٞببلدىبباهد  بٗ ِوٚدفٓابٗبق دابهووديٝبحهسًِٚدٞبحتدطد بتدا بٗ داَبببببببببب

(بيمب2013ح   ا بحجتخ  ا ح بٓٛبححملمبح شاشٛبهوِ اح.بٗ ٘ؼوجمبد حشٞبستٌاب 
ْٖبأٍٓبؼوا بحتملوٍبحهُّبتاب دأث ب ودٟبحهِد٘ححٛبحهٖ إؽدٚوٚٞبهوطدلصبٓد٘بحهد ٌل ّبببببببب أ

ه دؽددددؾ بٗ قدددداٍٙبحتملوً٘دددا ببطرٙقددددٞبشددددٔوٞ بٗحه ِدددد٘ذب بحشدددد داحَببًدددّبًددددادٝبحب
بحه٘شا٢ىبحهٖ ملوٌٚٚٞ.

ٗبِا١ّب وٟبًابش ذ بٙر٠بحه احثاْبأْبًملوٍبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞبٓد٘بحهملِؽدربححملدرنبببببب
هدداٗحبتبحهطددلصبضتدد٘بحهٖ إؽددٚى ببٔدد٘بحتصددؤٗيب ددّب عددلٚىبحجتآددا ٍٔبٗ ب ددا ٍٔ ببببببببب

ب ي ابٚددًٞملاًوددٞبًملاًوددٞبحتملوددٍبهوطددلصبببٗدبملٔددٍبيمبحتثددابرٝبٗحإلصتدداز بًددّبخددليبب
 بٗحهملٌىب وٟب ب بًدابٙ ملوٌدٕبحهطاهد بب٘حقملدٕبحتملداػ;بكدْ٘بببببببدحخىبحهوؽىبٗخا جٕ

بذهمبٙؤثرببؽ٘ ٝبب بً اظرٝب ب بتبًص ٠٘بحهٖ إؽٚىبحها  حشٛبها٠بحهطلص.

   :احملور الجاىي: املهارات احلياتية 
 :أهنيَّة تينية املهارات احلياتية 

ٞببببببا جمب ٌّابًدّبستداٗ ب طد٘ٙربحتِدآجبحها  حشدٚ  ٔدالببب حتٔا ح بحذتٚا ٚٞبستّ٘ حبًٔ
ٍبب ٗ ٌِدٛبظدؽدٚا ٍٔبببب برحزتٔابيمبيكصاصبحهطلصبًٔا ح بحٚا ٚٞب دل١َبحاجدا ٔ

ًٗ دددد٘حزْ;بهٚلُ٘دددد٘حبقدددداد ّٙب وددددٟبحه ددددأقوٍبًددددتبً طو ددددا بحذتٚدددداٝبببً لاًددددٍىببعددددلٍى
ٞببحهملؽرٙٞ بًسٗدّٙبمبملا لب ملٍِٚٔب وٟبً٘حجٔٞبحت٘حق  ٕٞببب ؽدربا ٕبب حذتٚا ٚد بٗح ٚد
ب(.2010 صا اب وٟبً٘حجٔٞبحتاٙا بحذتٚاٝبحهًٚ٘ٚٞب قطِاُٛ ب

ٞبب2015أٗ دبٙ٘شدددد ب ٗ ٖٚددددٞبحتٔددددا ح بحذتٚا ٚدددد ٌٓددددبب(بأٌٓ ٛبحهقددددا ٝب وددددٟبب بأُٔددددا:ب ِ
 بحختداذبحهقدرح ببٗحه دطٚ بحدتٚابهوٌص ق ى بٗحهقا ٝب وٟبً٘حجٔٞبًعلل بحذتٚاٝب

ٗٓ بٗىبحجتج ٌددا ٛببددنبح بددرحدبحه وا دد بٗ دد٘بربحهٌِدد٘بحهؽددإٛبحدتٚدداببٗ دبحتدد ملوٌنب ددس
ٞب  ,Butter بددا رببٗأـددالٌٔددا ح بحه إددصب بًؽدداد بحتملٖربددٞ.بببب بكباتٔددا ح بحهملقوٚدد

صدددو٘نبٗبق دددابت٘حقددد بحذتٚددداٝبحهًٚ٘ٚدددٞ بببحه ملددداٙىبٗحهقدددا ٝب ودددٟبحه دطدددٚ  ببب(2006
بحه ملاًىبًتبح شرٝبٗحو ٌت.ٗ ط٘ٙرببٍٔبحهفح  بٗ

ٖٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهُّب2014أكا بد حشٞبحذتو٘ٝب ببحهصٚاقٗ بٓفحب (ب وٟبأٌٓ
أٗؼدجمببٗحي اجٔابحهطلصب بحٚا ٍٔبحهملوٌٚدٞبٗحهملٌوٚدٞ بٗح   ا ٓدابـدرٗ ٝبح ٌٚدٞ بببببب

ٖٚدددٞبحك صددداصبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞ بببببب2015د حشدددٞبحهعدددِاٜب ب (ببفدددرٗ ٝبحه ٘ ٚدددٞببأٌٓ
ٞببشيح ٚ ٚا بحتصد داًٞب ب ٌِٚدٞبحببحه ط٘ٙربحتص ٌربهإلٗ  بـد١٘بببب تٔدا ح بحذتٚا ٚد

حه ط٘ ح بحت لحقٞب بحهملوَ٘بحتد ووٞ بًتبـرٗ ٝبأْبٙلْ٘بِٓدانبد حشدا بًصد ٌرٝبببب
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هويكٚددسب وددٟبأكثددربحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبحهددُّبحي اجٔددابحهطو ددٞب بـدد١٘بحتدد غ ح بببببب
 حو ٌملٚٞ.

ٖٚدددٞب  بحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبٗح  ٌدددادب ا ٙصدددٔاب بحتِدددآجببٌِٚدددٞٗٙدددر٠بحه احثددداْبأٌٓ
دتٌٚتبًرححىبحهٖ ملوٍٚبب ًِٗآجبحهملوَ٘بحهعر ٚٞبب٘جٕبخاؿب حهٖ ملوٌٚٚٞببعلىب اَ

 صددٌ ب بٗكددْ٘بًقددر ح بحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞب ددر   ببدداه٘حقتبحذتٚددا ٛبهوطددلصببببب;بحهملدداَ
ب.ب ٚمل ٔابب٘ج٘دبح ؽايبٗثٚذبب٘حقتبحذتٚاٝبًٗاببٚٔابًّبت٘حٓربحج ٌا ٚٞبشت ووٞ

 :عوامل تينية املهارات احلياتية 

حهمل٘حًددىبحهددُّب صددا اب وددٟبحك صدداصبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبٗ ٌِٚ ٔددابهددا٠بببببببببملدداد  
 (ب ٘حًىبحك صاصبحتٔا ح بٗ ملؤٌاب :2004قابحاد بأب٘بٓاظٍب ٗحهطلص ب

 ًٗدابٙؽدىبيهٚدٕببببب فجبًدابٙصد طٚتبأْبٙقدَ٘ببدٕبحهودردبًدّبُعداطبببببببحهِحهِفج:بحيادب
بًّبًٔا ٝ.

 ٞبحتٌا شدددٞ:بقٚددداَبحهودددردبب لدددرح بحتٔدددا ٝ بًدددتب سٗٙددداٖبباه ببب ب;غفٙدددٞبحهرحجملدددٞبحتِاشددد 
بٕ.٢ه إصنبًص ٠٘بأدح

 اهورد بٗمبددددث ح بحه ٣ٚددددٞببددددحهاحبملٚددددٞ:بٗجدددد٘دبشدددد  بٗ ح١بكددددىبشددددو٘ن بٙددددر   ببب
بحرتا جٚٞ.

 ؽدد بباقددٞبحهوددرٗقببددنبح بددرحدب ببب  ٗبددا دح١بحهوملوددٛ ب  ملوددذبخؽددا٢ؾبحتٔددا ٝ:ب
بح دح١.

 ٙعدد ٌىب وددٟبثلثددٞببب هوددرد:بحهصددو٘نبحإلُصدداُٛبُعدداطبكوددٛبًركدد ببحخؽددا٢ؾب
ٗ ملٌىبٓفٖبب ٓٛ:بجاُ بًملر  بٗجاُ بحركٛ بٗجاُ بٗجاحُٛب حُ بأشاشٚٞج٘

بحدت٘حُ بحهثلثٞبًمّلاب بٗحاٝبٗ لاًى.ب

ٗ ٝ هطلبدٕ بببًّبحهمل٘حًىبحهُّب ؤثرب ب ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞ:بأْبٙلْ٘بحتملوٍبقاٗ
حهدُّب سٙدابًدّببببب  ا طبحتٔا ح بحذتٚا ٚدٞببطرٙقدٞبشدوٌٚٞ بٗٙ صدٍببداهقٍٚبٗح خدلقبببببب

ٕببح ٕبب    ددداطبحهطدددلصببددد حشددد داحَبيشددديح ٚ ٚا بب بٗكدددفهمبٗ قوٚدددآٍبهعدؽدددٚ 
حاٙثددٞب بحه ددا ٙض:بًثددىبحددىبحتعددلل  بهملدد بح دٗح  بح هملدداصبحهٖ ملوٌٚٚددٞ ب ٚددصببببببب

ٕب  بٗحهملٌددىب وددٟبٗٙمل ٌدداب وددٟبذح ددٕب بكابددٞبحت٘حقدد بب  ددا طبحهطاهدد بحهملٌددىببِوصدد
 بممدابٙصدا اب ودٟبحهثقدٞبببببحهطاهد ب بلٚتبحت٘حق بحهُّبٙ ملدر بتداببب ٌِٚٞبحه ول ب

ٗحجتب ملادب ّبحرتطأبب  ٌِٚٞبًٔا ح بحٚا ٚٞبًِاش ٞٗب باهفح  بٗباهقا ح بحهعدؽٚٞ
 (.2009 ٗح  ب

 ددىبدحخددىببا ٣ٚٔددٞبحتِددافبحهوب:ب  ٌثددىب بب (ببملدد بحهمل٘حًددىب2012ٗأـددالب يبدحٗدب 
ًددّبخددليب دد٘ب بحإلًلاُددا بٗحه٘شددا٢ىبحذتاٙثددٞبحهددُّب ددث بدحبملٚددٞبحتدد ملوٍبببببب حتا شددٞ

يكصددابٕبحرتدداح بحهيب٘ٙددٞبحهددُّبٗي دداحدبحتملوددٍبٗ ا ٙ ددٕ ب بٗ ملوٍبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞهدد
ّٚابببب بٗ ب ٌِٚدددٞبًٔدددا ح بحتددد ملوٌنبببٖ صدددا ا ّٚدددابُٗوصددد حشددد ملاحدبحتددد ملوٍبٗ ٣ٚٔ دددٕبذِٓ

ّٚا. (ببفرٗ ٝب ٣ٚٔدٞبحه ٣ٚدٞبحتا شدٚٞبٗحهؽدوٚٞببببب2011د حشٞبأب٘بح رب ٗأٗؼجمبببٗجصٌ
حتٔددا ح  ب ودمبب فدٌنبحتِددآجبحها  حشدٚٞبأُعدطٞب ٌِددٛببببٗتٌا شدٞبحتٔدا ح بحذتٚا ٚددٞ ببب

بب.ٗختؽٚؾبحه٘قجمبحتِاش به ٌِٚ ٔا
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ُٙفٚ بحه احثاْب ٘حًىب صا اب وٟبحك صاصبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبٗ ٌِٚ ٔدابهدا٠ببب ٗ
اه دطٚ بحهصددوٍٚبه ٌِٚ ٔدداببؽدد٘ ٝبًِٔ ٚددٞبًقؽدد٘دٝبًِٗيٌددٞ بًددتببببكددب حهطاهدد 

حتادبدٞ بجتملدىبحتد ملوٌنبقداد ّٙب ودٟبببببب ٘ب بب٣ٚٞب ملوٌٚٚٞبستوسٝبٗبِٚٞببا ُعطٞب
 بب.ٔاٗخا جبً٘حجٔٞبحت٘حق بحذتٚا ٚٞبحهُّبٙ ملرـْ٘بتابدحخىبحتا شٞ

 :مكزر احلديح يف املزحلة املتوصطة وتينية املهارات احلياتية 

ًقر ح بحهملوَ٘بحهعر ٚٞببعلىب اَ بًٗقر بحذتاٙصب ودٟبٗجدٕبحرتؽد٘ؿبببب صملٟب
سبً٘ـدد٘ ا بًقددر بب رك دد٢ٗددٕبٗقٌٚددٕبٗ ملاًل ددٕ بببي ددادبحو ٌددتبحتثدداهٛب بً ادببيمب

حذتاٙصب بحترحودٞبحت ٘شدطٞب ودٟبحآلدحصبحإلشدلًٚٞبحهصداًٚٞب بشت ود بزتداجت بببببببب
٘زح ٝب بٗثٚقدددٞبًدددِٔجبًددد٘حدبحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞب بًرححدددىبحهٖ ملودددٍٚبحهملددداَببدددبب بٗحذتٚددداٝ

2007ْٖحتٌولدددٞبحهملربٚدددٞبحهصدددمل٘دٙٞب ببحهيبٚدددٞبٗحهٖ ملودددٍٚب بب لبحهملاًدددٞبح ٓددداحًدددّبب(بأ
ٗحجتب ملدادببب ه ا ٙضبًقر بحذتاٙصبأْبٙمل ادبحهطاه ب وٟبحه إوٛببا خلقبحهواـوٞ

 دددّبح خدددلقبحهرذٙودددٞ بٗأْبٙيبدددٟب ودددٟبحه دددأدصببددداآلدحصبحهعدددر ٚٞب ب ملاًودددٕبًدددتببببببب
حهدُّبٓدابجمبيمبببب (2017ا ٕبد حشٞبًرشٛبٗحهقؽ ٜبٗستٌاب ًابأكَّٗٓ٘بحآلخرّٙ.ب

ٖٚٞبحتِٔجبحهِ ٜ٘ب  بٗ ٘ؼدوجمبيمبب ب ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚدٞبهطبودايببحهلع ب ّبأٌٓ
أٌٓٔدددا:ب ربٚدددٞب شددد٘يبحهللبؼدددوٟبحهللب وٚدددٕبٗشدددوٍبأؼدددإابٕب ودددٟببب ب دددادبًدددّبحهِ دددا٢ج
ٍب ٌٗدددببب  فكٚدددٞبأ ٗححٔددد هٚا ٍٔبحهاِٙٚدددٞبٗحهاُٚ٘ٙدددٞ ببؤٗىبًصدددٗبِدددا١بظدؽدددٚا ٍٔبٗحت

ٞببببب بجتداببٚٔدابحه لاًدىببدنببببب ٗحهرب ببنبحهيبٚٞبٗحهٖ ملودٍٚب ودٛبأشدضب رب٘ٙدٞبؼدإٚإ
بحدت٘حُ بحهِيرٙٞبٗحه ط ٚقٚٞ.

 بًقدددر ح بحهملودددَ٘باتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞببحٓ ٌدددجمب دددادبًدددّببحها حشدددا بٗحه إددد٘ربٗ
ٚٓٞبب٘جٕب داَ بًٗقدر بحذتداٙصببعدلىبخداؿ بببببب يمبحتاٙدآا بٗحه٘ؼد٘يبببٗشدملجمببحهعر 

(بحهددُّب2011ًِٔددا:بد حشددٞبحهغاًدداٜب ب شدديح ٚ ٚا ب ا ٙصددٚٞب صددٍٔب ب ٌِٚ ٔددابيمبي
ٌٞبباتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحهلزًدٞبهطدلصبحترحودٞبحت ٘شدطٞ بٗبِدا١بببببببب ٘ؼوجمبيمببِا١بقا٢

أث  دجمببٗحهُّب لّبًّبخلتاب ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚدٞ ببب قا٢ٌٞببا ُعطٞبحهٖ ملوٌٚٚٞ
حها حشٞببا وٚٞبح ُعطٞبحهٖ ملوٌٚٚٞب ب ٌِٚدٞبحتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبهدا٠ببدلصبحهؽد ببببببب

ذتٚا ٚدددٞبيمبقا٢ٌدددٞبباتٔدددا ح بح(ب2012د حشدددٞب يبدحٗٗدب ٗ ٘ؼدددوجمببحهثاهدددصبحت ٘شددد .
ٜبببحهلزَب فدٌِٚٔاب بًِدآجبحهيبٚدٞبببب ٗحتاٙداب دادبببب حإلشدلًٚٞبهوؽد بح ٗيبحهثداُ٘

هوؽدد ب بًِددآ بحهيبٚدٞبحإلشدلًٚٞبببحآلهٚدا بحتقيحدٞبه فددٌنب ودمبحتٔدا ح بببببًدّبب
حب بابكدد ّ ّ دد(بيمبأْبِٓددانب وا2016ٗد حشددٞبحهصددٌا ٚىب ب ٘ؼددوجمبٗ.بح ٗيبحهثدداُٜ٘

 بك ددداصبحذتددداٙصبهوؽددد بحهثاهدددصبحت ٘شددد ب ك ددداصببببحذتٚا ٚدددٞب فدددٌنبحتٔدددا ح بب
ب وٟبحهدربٍبًدّبأٌٓٚ ٔداب بٓدفٖبحترحودٞبحهملٌرٙدٞ.بببببب بحهطاه ببوؽوٕٚبح ٗيبٗحهثاُٛ(

ي داحدبقا٢ٌدٞبباتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحت ملوقدٞببد دح ٝبببببببيمب(ب2018 بقإٚدسبد حشٞبحهٗ ٘ؼوجمب
حهؽ بحهثاهصبحت ٘ش  بٗأشور بحها حشٞب ّبٗج٘دبقؽ٘ بٗحهلزًٞبهطاه ا بب حه٘قجم

 ب فددٌنبحتٔددا ح بحذتٚا ٚدددٞبحتر  طددٞببددد دح ٝبٗحشدد ثٌا بحه٘قدددجمب بست دد٠٘بك ددد بببببب
ب.حهملوَ٘بحهعر ٚٞبباهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ببعلىب اَ

حترحوددٞبحت ٘شددطٞب ددر   بح   اب دداببب بٗٙددر٠بحه احثدداْبأْبأٓدداحلبًقددر بحذتدداٙصببب
هٚ إودٟببٔدابحهطدلصببببب;حتاٗيب رلٞبًابٗ دببٕٚبًدّب دحصبٗٚا ٚٞ بٗثٚق ابباتٔا ح بحذت
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 بلٚددتبً٘حقدد بحٚددا ٍٔ بًٗددّبِٓددابِٙ غددٛبأْب لددْ٘بٓددفٖبحآلدحصبأؼددل بجتك صدداصبببببب
ب.حتٔا ح بحذتٚا ٚٞ

   :احملور الجالح: التَّعليه املتنايش 
 :مفهوو التَّعليه املتنايش 

تٔربًؤَ٘بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسبكاجتاٖبٙدا ٘بحتدرب نبيمب ط٘ٙدتبحتدِٔجبحها  حشدٛ;بببببب
ه و ٚددٞبحح ٚاجددا بحتدد ملوٌنبحتد ووددٞ بٗحتقٚددذبح ٓدداحلبحها  حشددٚٞ بٗ لددّبيٙفدداحبب

بًؤَ٘بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسبًّبخليب ر بحه ملرٙوا بحآل ٚٞ:ب

أُددٕ:بزتٌ٘ ددٞبًددّبأبفدددىببببحهٖ ملودددٍٚبحت ٌدداٙسبببب(Koeze, 2007) ددٖرلبكدد٘ٙسٜببب
حتٌا شدا ب بزتددايبحه ددا ٙضبُٗيرٙدا بحهٖ ملوددٍٚبٗحتٌا شددا بحهدُّب ددا ٍبحهٖ إؽددٚىبببب

بحهملوٌٛبهوطلص.

بأُددددٕ:بحهٖ ملوددددٍٚبحهددددفٜبٙ ِدددد٘ذب  مّلددددابب (Bantis, 2008)كٌدددداب ٖربددددٕببدددداُ ٚض
ٝبب بهلح ٚاجا بحهٖ ملوٌٚٚٞببهوطلصب بحهوؽ٘يبحها  حشٚٞبحت ملادٝبحتصد ٘ٙا بٗحت ملداد

بحهقا ح .

ّٚٓبحهقدددا ح بببب(Gangi, 2011)ٗ ٖربدددٕبجددداصتٛب بأُدددٕ:بيشددديح ٚ ٚٞب ا ٙصدددٚٞب  ددد
بحهٖ ملوٌٚٚٞببحتد ووٞبهوطلص.

ٗخيوددؾبحه احثدداْبًددّبخددليبًددابشدد ذبيمبأْبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبأقددرصبيمبكُ٘ددٕببب
ُيرٙددٞب ملوددٍٚ ب قددَ٘ب وددٟبحه ملددٗرلب وددٟبحجتح ٚاجددا بحهٖ ملوٌٚٚددٞبحت ِ٘ ددٞبدتٌٚدددتبببببببببب

 بٗ و ٚٞبٓدفٖبحجتح ٚاجدا بدحخدىبحهؽد بحها  حشدٛ بباشد داحَبيشديح ٚ ٚا ببببببببحهطلص
ٗبرقب ا ٙضبٗأُعطٞبٗأشاهٚ ب قٍ٘ٙبً ِ٘ ٞ;به إقٚدذب لدابؤبحهودرؿبحهٖ ملوٌٚٚدٞببببب

بدتٌٚتبحهطلص بٗحه٘ؼ٘يببٍٔبيمبًص ٘ٙا ب اهٚٞ.

 :أهنيَّة التَّعليه املتنايش 
ٕب ُٙصدددٍٔب ب ٘جٚدددٕبحهملٌوٚدددٞببحيدددٛبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسببآ ٌددداَبحهيبددد٘ٙن;بكُ٘ددد

حهٖ ملوٌٚٚٞ;به ل٢ٍبًص ٘ٙا بٗبرقب ملوٍبحهطلص بٗٙ٘بربتٍبً طو دا بحهد ملوٍبحهدُّبببب
 رح ٛبقا ح ٍٔبٗ ب ا ٍٔ بمبابحيقذبحهرـابٗحهق د٘يبهداٍٙٔ بِٗٓدانبج٘حُد ب اٙداٝبببببب

ٖٚددٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بأٗ دببب (بTomilson, 2005 ب ً٘وِٚصددْ٘ٙ فدد بًددّبخلتددابأٌٓ
ب:ًِٔا

 ٙقددَ٘بحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب وددٟبً دداأبحهدد ملوٍبهو ٌٚددت بٗٙأخددفببملددنبحجت   ددا بلٚددتبب
 أؼِالبحت ملوٌنبحتد ووٞ.

 هوطدددلصبأْبٙ ودددا و٘حبحيقدددذبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسبظدددرٗطبحهددد ملوٍبحهوملددداي بٗٙصدددٌ ب
 بطرٙقٞبً ٌاٙسٝ.

 ٍب ًددّبخددليبحشدد داحَبب ٙقدَ٘ب وددٟبحه لاًددىببددنبحإلشدديح ٚ ٚا بحتد ووددٞبهو ملوددٚ
ب.ربًّبيشيح ٚ ٚٞأكث

 ٞببببببب أمنداطبب بًٗرح داٝببٙملٌىبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ودٟبيظد اذبحتٚد٘يبٗحجتجتآدا بحتد وود
 . ملوٍبحت ملوٌنبحتد ووٞ
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ٖٚددٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بببببب2014ٗ عدد بحهربدداطب ب (بيمببملدد بحدت٘حُدد بحهددُّب ددازبأٌٓ
ٌُِٙٛبحجتب لا بٗٙلع ب ّبحهقا ح بحإلباح ٚٞبها٠بحت ملوٌن  بٗٙ لاًىبًدتببًِٔا:بإُٔب

ُٙعد تب ودٟببببببببب حه ملوٍبحهقا٢ٍب وٟبأُعدطٞبحتعدرٗذبٗحه  رٙد بٗحجتش قؽدا١ بكٌدابأُدٕب
حه ملاْٗببنبحهطلص بٗ ب بًاب ملوٌٖ٘بخباح ٍٔبحهصابقٞبٗ ط ٚقٕب ودٟبًعدلل ٍٔببب

 حذتٚا ٚٞ بٗ قاٍٙب غفٙٞب حجملٞبب٘ ٙٞب  نبتٍبًا٠ب قأًٍب بحه ملوبٍ.

ٖٚٞبحهدُّبحييدبب ْٖب داّدحبًدّبحه إد٘رببببببببٗحُطلق ابًّبح ٌٓ ٟببٔدابحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙس ببد 
ٗحها حشا بحهصابقٞبد شجمبٗحش قؽجمب أث ٖبٗبا وٚ ٕ بٗخوؽجمبيمبأْبِٓانبُ دا٢جبب

;بحهِ ٔداْبب2017ي ابٚٞبجتش داحَبٓفحبحهِ٘ذبًّبحهٖ ملوٍٚ.بٗأكَّدا بد حشدٞ:ب حهقرُدٛ بببب
 بحتؽددٚىبحهطددلص بب(ب وددٟببا وٚددٞبيشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبب2016ٗحهلِملدداُٛ ب

ٗأٗؼجمبباش داحَبيشيح ٚ ٚٞبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب ب ا ٙضبلٚتبحترححىبحها  حشدٚٞ بب
(ب2018ًدددتب دددا ٙ بحتملوٌدددنب ودددٟبحشددد داحًٔا.بٗأٗؼدددجمبد حشدددٞببٚدددً٘ٛبٗحدتِددداٜب ببب

بفدرٗ ٝب فدٌنبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌداٙسبمباحخودٕبٗيشدديح ٚ ٚا ٕبٗأشداهٚ ٕبحت ِ٘ دٞبدهٚددىببببببب
(بيمبًملربدٞبأثدرببب2018اجت بحها  حشدٚٞ.بٗٓدابجمبد حشدٞبحهغاًداٜب ببببحتملوٍبمبد و بحو

يشدددديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددددٍٚبحت ٌدددداٙسب وددددٟبحهٖ إؽددددٚىبهددددا٠ب وٌٚددددفح بحهؽدددد بحهصددددادطبب
حجتب اح٢ٛ بٗأٗؼجمبب فٌنبدهٚدىبحتملودٍبٗك داصبحهطاهد ببملد بحهٌِداذ بٗح ُعدطٞبببببببب

 ٌوٚدددٞبحشددد ق ايبببحهدددُّب مل ٌددداب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس;بتدددابتدددابًدددّبدٗ ب ب عدددلٚىببببب
بحتملوً٘ا .

ٖٚٞبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙس ب بكُ٘دٕبٙ٘جداببدرؿب ملودٍبدتٌٚدتبببببببب ٗٙودؾبحه احثاْبأٌٓ
حهطلص بًّبخليبحك عالبمن بحه ملوٍبحتوفىبها٠بكىبباه ;بًّٗبثٍب دا طبب
ْٖبببببببببب كىبباه بحتٔداَبٗح ُعدطٞبحهدُّب ِاشد بمند بحهد ملوٍبحتوفدىبهاٙدٕ بيـدابٞبيمبأ

ّ٘حبًّبحت ملٞبٗحإلثا ٝب وٟبحه ٣ٚٞبحهٖ ملوٌٚٚدٞ بممدابٙصدٍٔب بببببحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس ُٙفوٛبج
بحتقٚذبح ٓاحلبحترج٘ٝ.

 :دور معله العلوو الشزعية يف التَّعليه املتنايش 
ممددابجتبظددمببٚددٕ بأْبهوٌملوددٍبدّٗ حببددا ّزحب بحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس;بكُ٘ددٕبًصددؤٗه اب ددّبب

 بٗحخ ٚددددا بحهطددددرقبٗح ُعددددطٞب ٌوٚددددٞبحه دطددددٚ بهوٌ٘حقدددد بٗحرتدددداح بحهٖ ملوٌٚٚددددٞ
حهٖ ملوٌٚٚدددددٞبحتِاشددددد ٞ بٗأشددددداهٚ بحه قدددددٍ٘ٙبحتل٢ٌدددددٞبهقدددددا ح بحهطدددددلص بًٗٚددددد٘تٍ بببب

بٗحش ملاحدح ٍٔ.

(بدٗ بحتملوددٍب بحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب بحهقٚداَبمب ٌ٘ ددٞبببب2014ٗقدابرتؽدجمبحهربداطب ببب
عطٞبًّبحتٔا ح  بًِٔا:بحه دطٚ بحدتٚا بٗيدح ٝبٗقجمبحه ملوٍببوا وٚٞ بٗ ؽٌٍٚبح ُ

ٗحت٘حقدددد بحهٖ ملوٌٚٚددددٞبحتددددث ٝبهودددد ول بحهددددُّب رح ددددٛب دددداٙسبحهطددددلص بٗحشدددد داحَبببببببببب
يشيح ٚ ٚا بحه ا ٙضبحهُّب ل٢ٍبحت٘قد بحهٖ ملوٌٚدٛ بٗ قدٍ٘ٙب قداَبحهد ملوٍبٗ قداٍٙببببببب

أْبدٗ بحتملودٍب ببب(Heacox, 2001)ٗذكر بٓٚداك٘كضبببحه غفٙٞبحهرحجملٞبحتِاش ٞ.
حتصددٔىبٗحتٚصددربهو ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بًددّبخددليبثددلربببببحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبٙ ٌثددىب :بدٗ بب

ًصؤٗهٚا ب ٢ٚصدٚٞبٙ ٘جد ب وٚدٕبحهقٚداَببٔدا بٗٓدٛ:ب د٘ب ببدرؿبحهد ملوٍب بحهٖ ملودٍٚببببببببببب
بحت ٌاٙس بٗ ِيٍٚبحهطلصبهملٌوٚٞبحه ملوٍ بٗحش داحَبحه٘قجمببعلٍىبًرْ.
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 وٟبب(بدٗ بحتملوٍب بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس ب بحه ملٓرل2008ٗحٖاد بك٘جمبٗ خرْٗب 
قددا ح  بًٗٚدد٘ي بٗأمندداطب ملوددٍبحهطددلص بٗي دداحدبح دٗح بحتِاشدد ٞبهددفهم بًددتبٗـددتببببب
خطددددٞب اًددددٞبهصدددد بحها حشددددٞبخددددليبحهملدددداَبحها  حشددددٛبأٗبحهوؽددددىبحها  حشددددٛ بٗظددددرحببب
يشددديح ٚ ٚٞبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسبهوطدددلص بٗيظدددملا ٍٓببدددأٍُٔبًعدددا كْ٘ب بحهملٌوٚدددٞبببب

ٖٞٚ حهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسبيمبًصدا اٝبحتملودٍب ودٟبببببحهٖ ملوٌٚٚٞ بح ٟب ابملٍٔبقِا  ٍٔببأٌٓ
 حتقٚذبح ٓاحلبحتِع٘دٝ.

ٗٙددر٠بحه احثدداْبأْب وددٟبًملوددٍبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞب ٣ٚٔددٞبأبفددىبحهيددرٗلبحتل٢ٌددٞبببببب
هو ملودددٍٚبحت ٌددداٙس بٗيظدددرحنبحهطدددلصب ب ِيدددٍٚبح دددرٝبحها حشدددٞ بمبدددابٙ ِاشددد بًدددتببب

زٙددددتبح بددددرحدب وددددٟبحإلشدددديح ٚ ٚٞبحهددددُّبشدددد٘لبٙط  قٔددددا بٗ عددددلٚىبحوٌ٘ ددددا  بٗ ٘
حوٌ٘ ا  بًتبًلحيٞب وا ىبأ فا١بحوٌ٘ دا  بٗ قداٍٙبحتصدا اٝبتدّبحي اجٔدابببببب
 بحه٘قجمبحتِاشد  بٗ ِ٘ٙدتبأُعدطٞبحهدا ط;به صد ٘  بلٚدتبحتصد ٘ٙا  بٗحشد داحَببببببببب

بحه إوٚسبٗ ٘تٚوٕببؽ٘ ٝبجٚاٝ.بب

حثن بٗ وٟبًابحييٟببدٕبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسبًدّبحٓ ٌداَبًدّبق دىبحهيبد٘ٙنبٗحه داببببببببب
ًّٗبخليب   تبح  ارب-كأحابحه ٘جٔا ب بحه ا ٙض بيجتبأْبحه احثنبجتحياب

أْبحهٖ ملوٍٚبحت ٌداٙسبملبِٙدىبحهقدا بحهلدا بًدّبد حشدٞبًقدر ح ببببببببب-ٗحها حشا بحهصابقٞ
حهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞ بًقا ُدددٞبب قٚدددٞبحتقدددر ح بحها  حشدددٚٞ بًٗدددّبحها حشدددا بحهدددُّب ِاٗهدددجمبب

(بحهدُّبٓدابجمبيمببب2011 بحهملوَ٘بحهعر ٚٞ:بد حشدٞبحتغربدٛب ببحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب بًقر ح
 قؽٛببا وٚٞببرُداًجبيهليُٗدٛ بقدا٢ٍب ودٟبيشديح ٚ ٚٞبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ب ٌِٚدٞببببببببب
حجتشدد ٚملاصبحتوددآٌٚٛب بًددادٝبحذتدداٙص بهددا٠بباه ددا بحهؽدد بحهصددادطبحجتب دداح٢ٛ ببببب

آٌٚٛبب٘ؼددؤٌابٗؼددٌٌجمبحه احثددٞبحهاُدداًجبحإلهليُٗددٛبٗحخ  ددا بحجتشدد ٚملاصبحتوددبببب
(بباه دٞ بب62أدح نبهوا حشٞ بٗب قدجمبحتدِٔجبظد ٕبحه  درٙ  ب ودٟب ِٚدٞب لُ٘دجمبًدّب بببببببب

ٖٚدٞبببب ٙا شّب بحهؽ بحهصادطبحجتب اح٢ٛ بً٘ز  نب وٟبزتٌد٘  نبيحداحٌٓابجترٙ 
(بباه ٞ بٗ ٘ؼوجمبحها حشٞبيمبُ دا٢ج بب31ٗح خر٠بـابطٞ ب فٌِجمبكىبزتٌ٘ ٞب 

ٞبببب يحؽدددا٢ٚٞببدددنبً ٘شدددطٛبد جدددا بحوٌ٘ دددٞببببببًدددّبأٌٓٔدددا:بٗجددد٘دببدددرٗقبذح بدجتهددد
ٖٚٞبٗحوٌ٘ ٞبحهٖفابطٞ ب بحه ط ٚذبحه ملاٜبجتخ  ا بحجتش ٚملاصبحتودآٌٚٛبب حه  رٙ 
ٖٚٞ.بٗأٗؼدجمبحها حشدٞببا خدفبب شديح ٚ ٚٞببببب تقر بحذتاٙص بهؽاالبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 

بحه ملوٍٚ.بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب بحهملٌوٚٞبحهٖ ملوٌٚٚٞبًّبق ىبحدتٔا بحتصؤٗهٞب 

٘ٓ ملددددٓرلبيمب(بد حشددددٞبٓددددابجمب2012ٗأجددددر بحهصددددوٍٚبب  قددددا بحهددددُّبحتدددد٘يبدْٗبحتمل
ٞبب حشددد داحَبيشددديح ٚ ٚٞبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس  بب  ب دددا ٙضبًقدددر ح بحهملودددَ٘بحهعدددر ٚ

حتددِٔجبًصدد داًٞبب ًددّبٗجٔددٞبُيددربحتملوٌددا ب بًاِٙددٞبحهرٙددا بب حترحوددٞبحجتب اح٢ٚددٞ
ٛب ٘ٓحشدد  اُٞبحؽددب بًددّبخددليببحه٘ؼددوٛبحتصددإ حهددُّبحتدد٘يبدْٗبحشدد داحَبببب قددا ربحتمل

ب(108 ٗبوغجمب ِٚٞبحها حشدٞبب بًملوٌا بحهملوَ٘بحهعر ٚٞبإلشيح ٚ ٚٞبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس
ٗج٘دبًمل٘قا بحت٘يبدْٗبحش داحَبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ببب ّبحهِ ا٢جبٞ بٗأشور بًملوٌ

ٞب ًدّبٗجٔدٞبُيدربًملوٌدا بحهملودَ٘ببببببب  ا ٙضبً٘حدبحهملوَ٘بحهعر ٚٞب بحترحوٞبحجتب اح٢ٚد
بد:بدددددب- ودددددٟبحهي ٚددددد -ٗٓدددددٛبحتمل٘قدددددا بحت ؽدددددوٞبب با جدددددٞب كددددد  ٝ(بحهعدددددر ٚٞ

بثٍبحه ِيٍٚ بثٍبحهطاه ٞ(.بب ثٍبحه ٣ٚٞب  يشيح ٚ ٚٞبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس
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(بد حشدددٞ بٓدددابجمبيمبي ددداحدبقا٢ٌدددٞبمبٔدددا ح بحه دددا ٙضببب2013ٗأجدددر٠ببحهغاًددداٜب 
ًملوٌددٛبحهيبٚددٞبحإلشددلًٚٞ بٗحه ملددٓرلب وددٟبًددا٠بببببحت ٌدداٙس بحه٘حجدد ب ٘حبرٓدداب بأدح١ب

 دددد٘حبربًٔددددا ح بحه ددددا ٙضبحت ٌدددداٙسب بأدح١بًملوٌددددٛبحهيبٚددددٞبحإلشددددلًٚٞب بحترحوددددٞبب
حجتب اح٢ٚٞ بٗأتٔر بُ ا٢جبحها حشٞبأْبُص ٞبأدح١بًملوٌٛبحهيبٚٞبحإلشلًٚٞبباترحودٞبب

دوفددٞبجددّاح بب( بٗٓددٛبُصدد ٞبًِ٪15008حجتب اح٢ٚددٞبتٔددا ح بحه ددا ٙضبحت ٌدداٙسبكلددىب ب
ٗبوغددددجمبًٔددددا ٝب" ؽددددٌٍٚبأُعددددطٞب ملوٌٚٚددددٞبً ٌدددداٙسٝ"بأ وددددٟبً ٘شدددد بأدح١ ببِصدددد ٞبب

( بثددددٍبًٔددددا ٝبب٪1806( بٙوٚٔددددابًٔددددا ٝب"حشدددد داحَبحه قددددٍ٘ٙبحت ٌدددداٙسببِصدددد ٞب ببب2303٪ 
( بثٍبًٔدا ٝب"حه دطدٚ ببب٪1607"حش داحَبٗشا٢ىبًٗؽاد بحه ا ٙضبحت ٌاٙس"ببِص ٞب 

( ب٪1303ٔددددا ٝب"ممدددداٙسٝبححمل دددد٠٘"ببِصدددد ٞب ( بًٗ٪1508هو ددددا ٙضبحت ٌدددداٙس"ببِصدددد ٞب 
( بٗلٚددتب٪1107ٗأخددّ حب"ًٔددا ٝبحشدد داحَبيشدديح ٚ ٚا بحه ددا ٙضبحت ٌدداٙس"ببِصدد ٞب 

ّٚابهددطدح١ بٗجتبٙؽددىبيمبًصدد ٠٘بح دح١ببببب ٓددفٖبحهِصدد بًِدوفددٞ بٗٙملددابًصدد ٠٘بً دداُ
ببأكثر.بب٪80حتطو٘ص بٗٓ٘ب

ٕٞبٓدددابجمبيمبًملربدددٞبأثددربحشددد بب2014ٗقدداَبحهملؽدددٌٚٛب ب داحَبيشددديح ٚ ٚٞب(ببا حشدد
حهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب بحهٖ إؽٚىبحها  حشٛبتقدر بحه ٘حٚدا بهدا٠ببدلصبحهؽد بحهصدادطببببببب

(بباهّ دا بمتبحخ ٚدا ٍٓببب50حجتب اح٢ٛبمبإابيٞبحهطا٢  بٗ لُ٘جمب ِٚدٞبحها حشدٞبًدّب ببب
ٖٚدددٞبٗزتٌ٘ دددٞبـدددابطٞ بٗمتب دددا ٙضبببب ّٚاب ودددٟبزتٌددد٘  ن بزتٌ٘ دددٞبجترٙ   عددد٘ح٢

ٖٚددٞبباب شدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبٗبددذبمندد بحهدد ملوٍبببببببحوٌ٘ ددٞبحه  رٙ 
حه ملاُٗٛبٗحهفكا١ح بحت ملدادٝ بٗ دا ٙضبحوٌ٘ دٞبحهٖفدابطٞبباهطرٙقدٞبحجت  ٚادٙدٞ ببببببب
ًٗددّبأٓددٍبحهِ ددا٢جبٗجدد٘دببددرٗقبذح بدجتهددٞبيحؽددا٢ٚٞببددنبً ٘شدد بد جددا بحوٌ٘ ددٞببب

ٖٚدٞ ب بحه ط ٚدذبحه ملداٜبجتخ  دا بببببب حهٖ إؽدٚىبحها  حشدٛبببحهٖفابطٞبٗحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 
تقددر بحه ٘حٚددا بهددا٠ببددلصبحهؽدد بحهصددادطبحجتب دداح٢ٛ.بٗأٗؼددجمبحها حشددٞببفددرٗ ٝببببببب

بحش داحَبحتملوٌنبإلشيح ٚ ٚٞبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب ب ا ٙضبًقر ح بحه ٘حٚا.ب

ًٓدددابد حشدددٞبحتددداهلٛب بب (ببقدددابٓدددابجمبيمبحه ملدددٓرلب ودددٟبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞببببب2014ٗأ
ٛبحهيبٚدددٞبحإلشدددلًٚٞبباترحودددٞبحجتب اح٢ٚدددٞبًدددّب ط ٚدددذببحهلزًدددٞ بحهدددُّب لبدددّبًملوٌددد

يشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بٗ ودددٟبًددا٠ب لبددّبًملوٌدددٛبحهيبٚددٞبحإلشددلًٚٞبًدددّبببببببب
 ط ٚددذبًٔددا ح بيشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بٗه إقٚددذبذهددمبحشدد داَبحه احددصبببببببب

ْٖبًملدايبح دح١بحهملدداَبها جددٞب بب لددّبًملوٌددٛبحتدِٔجبحه٘ؼددوٛبحه إوٚوددٛ بٗ ٘ؼددىبيمبأ
حهيبٚدددٞبحإلشدددلًٚٞب بحترحودددٞبحجتب اح٢ٚدددٞب ِٚدددٞبحها حشدددٞبأ دددٟببا جدددٞبً ٘شدددطٞ بببببببب
ٗحؽدددوجمبًٔدددا ٝبقٚددداَبحتملودددٍبأثِدددا١بحه دددا ٙضببدددأكثربًدددّبًصدددؤٗهٚٞ ب ودددٟبأ ودددٟببببببببب
حها جا  بثٍبًٔا ٝب ركٚسبحتملوٍبأثِا١بحها طب وٟبح بلا بح شاشٚٞ بكٌابحؽوجمب

ملٌوٚا بٗحهِ٘ح جب وٟبأقىبحهدا جا  بثدٍبًٔدا ٝببببًٔا ٝبقٚاَبحتملوٍبب ملاٙىبححمل ٠٘بٗحه
ستاٗهددٞبحتملوددٍبحه ملددٓرلب وددٟبقددا ح بًٗٚدد٘يبٗأمندداطب ملوددٍببلبددٕ.بٗخدد ٍبحه احددصببببببببب
د حشددد ٕبباه ٘ؼدددٚٞببفدددرٗ ٝب دددا ٙ بًملوٌدددٛبحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞبأثِدددا١بحرتاًدددٞب ودددٟبببب

بًٔا ح بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.ب
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ا٠بمما شدددددٞب(بد حشدددددٞ بٓدددددابجمبيمبحه ملدددددٓرلب ودددددٟبًدددددب2015ٗأجدددددر بحهملرٙودددددٛب 
يشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب ب ددا ٙضبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞ بهوٌرحوددٞبحت ٘شددطٞب بببببببب
ًاِٙددٞبحهق٘ٙملٚددٞ بٗحشدد داًجمبحتددِٔجبحه٘ؼددوٛبحتصددإٛ بٗ ط ٚددذببطاقددٞبًلحيددٞبببببب
 ودددٟبزت ٌدددتبحها حشدددٞ بحت ٌثدددىب بلٚدددتبًملوٌدددا بحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞب بحترحودددٞببببببببب

(بًملوٌددٞ بٗ ٘ؼددوجمبحه احثددٞبيمب20 ددادّٓب حت ٘شددطٞب بًاِٙددٞبحهق٘ٙملٚددٞ بٗحه دداهغب
زتٌ٘ ٞبًّبحهِ ا٢ج بأٌٓٔا:بأْبحش داحَبًملوٌدا بحهملودَ٘بحهعدر ٚٞبإلشديح ٚ ٚا ببببب
حهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب ب ددا ٙضبًدد٘حدبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞب بحترحوددٞبحت ٘شددطٞب بزتددايبببببببب
حه دطددٚ بمباِٙددٞبحهق٘ٙقٚددٞبكدداْببا جددٞب قوٚددىبجددّاح( بًٗددا٠بحشدد داحَبًملوٌددا بب

َ٘بحهعر ٚٞبإلشيح ٚ ٚا بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب ب ا ٙضبًد٘حدبحهملودَ٘بحهعدر ٚٞب ببببحهملو
بحترحوٞبحت ٘شطٞب بزتاهٛبحه ِوٚفبٗحه قٍ٘ٙبأ ٟببا جٞب ً ٘ش (.ب

(بد حشددٞبٓددابجمبيمبحش قؽددا١بأثددربحشدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبب2018ٗأجددر٠بأبددابمنددٛب 
ٗحتصنبحجتجتآا  بضتد٘بًقدر ببببحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب ب ٌِٚٞبًٔا ح بحه ول بحإلباح ٛ

حه وص بها٠ببو ٞبحهؽ بحهثاُٛبحهثاُٜ٘ بٗحش داَبحه احصبحتِٔجبظ ٕبحه  رٙ  ب
(ب2(بباهّ ددابٗباه ددٞ بًدد٘ز نب وددٟبأ بددتبزتٌ٘ ددا ب ب80ٗ لُ٘ددجمب ِٚددٞبحها حشددٞبًددّب ب

ٖٚددددٞب ذكدددد٘ بٗيُددددار( بٗ ب (بـددددابطٞب ذكدددد٘ بٗيُددددار( بٗمٖتب ددددا ٙضبحوٌ٘ ددددٞبب2جترٙ 
ٖٚددٞبب اشدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بٗحوٌ٘ ددٞبحهٖفددابطٞببدداهطرقببحه  رٙ 

حتمل ادٝ بٗمٖتب ط ٚذبحخ  ا ب د٘ حُضبحهوويدٛبهود ول بحإلبداح ٛبحهدفٜبٙقدٚضبثلثدٞبببببببب
ًٔددددا ح  بٓددددٛ:بحهطلقددددٞبٗحترُٗددددٞبٗح ؼدددداهٞ بٗ ط ٚددددذبًقٚدددداطبحجتجتآددددا ب وددددٟبببببب

ٖٚدددٞبٗحهٖفدددابطٞ بٗأتٔدددر بُ دددا٢جببببب حها حشدددٞبٗجددد٘دببدددرٗقبدحهدددٞبببببحوٌددد٘  نبحه  رٙ 
ٖٚددددٞبٗحهٖفددددابطٞ ب بب ّٚاببددددنبً ٘شددددطا بد جددددا ببو ددددٞبحوٌدددد٘  نبحه  رٙ  يحؽدددا٢
حه ط ٚددذبحه ملدداٜبجتخ  ددا ب دد٘ حُضبهودد ول بحإلبدداح ٛ ب بكددىبًٔددا ٝبًددّبًٔددا ح ببببببب
حه ول بحإلباح ٛبحهثلر بٗ وٟبحجتخ  ا بكلى بٗكفهمبًقٚداطبحجتجتآدا بضتد٘بببب

ٖٚددٞ بحهددفّٙبد شدد٘حبباشدد داحَبيشدديح ٚ ٚٞبحه وصد بهؽدداالببو ددٞبحوب ٌ٘ ددٞبحه  رٙ 
ّٚاببدددنبببب حهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس بٗأتٔدددر بُ دددا٢جبحها حشدددٞب ددداَبٗجددد٘دببدددرٗقبدحهدددٞبيحؽدددا٢
ٖٚددددٞبٗحهٖفددددابطٞب ملددددسٜبيمبًدددد غ ببب ً ٘شددددطا بد جددددا ببو ددددٞبحوٌدددد٘  نبحه  رٙ 

بحدتِض.

ًٓدابد حشددٞبقٌدرٝب بب ٚ ٚٞبحهٖ ملوددٍٚب(ببقددابٓددابجمبيمبحه ملدٓرلب وددٟبأثدربيشدديح بب2018أ
حت ٌاٙسب ب ٌِٚٞبحه ول بحه أًوٛبٗحهٖ إؽٚىبحها  حشٛبتقر بحه ٘حٚا بها٠بباه ا ب
حهؽ بح ٗيبثاُٜ٘ بٗحش داًجمبحه احثٞبحتِٔجبظ ٕبحه  رٙ  بٗمتب ط ٚذبًقٚاطب

(بباه دددٞبًدددّب61حهددد ول بحه دددأًوٛبٗحجتخ  دددا بحهٖ إؽدددٚوٛب ودددٟب ِٚدددٞ ب لُ٘دددجمبًدددّب ب
هثلثددْ٘بمباِٙددٞبًلددٞبحتلرًددٞ بقصددٌجمبيمبزتٌدد٘  نبـددابطٞبببببببحتا شددٞبحهثاُٚددٞبٗحب

ٖٚددٞ بٗأتٔددر بُ ددا٢جبحها  حشددٞبٗجدد٘دببددرٗقبذح بدجتهددٞبيحؽددا٢ٚٞب وددٟبًقٚدداطبببب ٗجترٙ 
ٖٚددٞ بحهددُّبببب حهدد ول بحه ددأًوٛبٗحخ ٚددا بحهٖ إؽددٚىبحها  حشددٛ بهؽدداالبحوٌ٘ ددٞبحه  رٙ 

ٚ ٚٞبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ببب ا طبباهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.بٗأٗؼجمبحها حشٞبب ٘تٚ بيشديح ب
ب ا ٙضبًقر ح بحهملوَ٘بحهعر ٚٞ.
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 :إجزاءات البحح 
 :أوًلا: ميهج البحح 

أحداب ؽدٌٌٚا بحتدِٔجبظد ٕبحه  درٙ  بٗٓد٘بحه ؽدٌٍٚبحتملدرٗلببببببببببحش داَبحه إص
ٖٚدددٞبٗح خدددر٠بببب-ب ؽدددٌٍٚبحهقٚددداطبحهق ودددٛبب حه ملددداٜبوٌددد٘  ن:بيحددداحٌٓابجترٙ 

يشدديح ٚ ٚٞبًقيحددٞبقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚببىب تلحيددٞبأثددربحتدد غ بحتصدد قبـددابطٞ;ب
ٞب بنحه ابملبّٙ وٟبحت غ ب (حت ٌاٙس ( بًدتبـد  بببحهٖ إؽٚى بٗ ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚد

ب.حت غ ح بح خر٠بذح بحهمللقٞ

 :ثاىًيا: جمتنع وعيية البحح 
لٚتببلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘شد بباتداح طبحذتلً٘ٚدٞببببزت ٌتبحه إصبمشىبب

ٞبمبل  ب ًٖدٞبهو ملودٍٚبمبِطقدٞبجدازحْ بببببببحهٖ ملوٍٚبب دح ٝب ملوٍٚبؼ ٚا بحهٖ ابملد هدإلدح ٝبحهملا
-1439 ًددّبحهملدداَببببح ٗيهوؽددىبحها  حشددٛبب(بباهّ ددابخددليبحبب1627ٗحه دداهغب ددادٍٓب ب

(بباهّ دابًدّببدلصبحهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد ببببببب60ٓد(.بٗ لُ٘دجمب ِٚدٞبحه إدصبًدّب بببب1440
ًبببب ا شددد ن بًٖثودددجمبح ٗمبحوٌ٘ دددٞبببمبل ددد ب ملودددٍٚبؼددد ٚا بٗمتب ط ٚدددذبحه إدددصب ب

ٖٚٞبٗ ادٓاب 30حهٖفابطٞ بٗ ادٓاب  ب(بباهّ ا.30(بباهّ ا بٗحهثاُٚٞبحوٌ٘ ٞبحه  رٙ 

   :ثالًجا: مواد البحح 
 اإلصرتاتيجية املكرتحة الكائنة على التَّعليه املتنايش:   -1

ت ٌداٙسبٗبدذبببقاَبحه احثاْبب  احدبحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞبحهقا٢ٌدٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚبحببب
ببحآل ٛ:

 .بحتاٙابًؽاد ببِا١بحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس
 .بحتاٙابأٓاحلبحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس
 حتاٙددداببدددرقبحه دددا ٙضبحتصددد داًٞب بحإلشددديح ٚ ٚٞبحتقيحدددٞبحهقا٢ٌدددٞب ودددٟبببب

بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.
 ٗحه قِٚدددا بحهٖ ملوٌٚٚدددٞبحتصددد داًٞب بحإلشددديح ٚ ٚٞبحتقيحدددٞبحتاٙدددابحه٘شدددا٢ىب

بحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.
 حتاٙدابًرححددىبٗخطدد٘ح ب ط ٚددذبحإلشديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞبحهقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚببب

بحت ٌاٙس.

ٗبملددابحُ ٔددا١بحه دداحثنبًددّبي دداحدبحإلشدديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞ بقاًدداببملرـددٔاب وددٟببببببب
 بزتددايبحتِددآجبٗبرح٢ددذبحه ددا ٙض بٗ ددادبًددّبًعددر ببببببببزتٌ٘ ددٞبًددّبحتد ؽددنببب

ًٗملوٌدددٛبحهملوددددَ٘بحهعدددر ٚٞ بٗأجرٙددددابحه ملدددداٙل ب بـددد١٘ب  ح١بححمللبٌددددن بٗبددددفهمبببب
أؼد إجمبحإلشدديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞبحهقا٢ٌدٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌداٙسبجددآسٝب بؼدد٘  ٔابببب

بحهِٔا٢ٚٞ.ب

 توصط:  قائنة املهارات احلياتية الالسمة لطالب الصف الجالح امل -2
قاَبحه احثاْبب  احدبقا٢ٌٞب  فدٌّب داّدحبًدّبحتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحهلزًدٞبهطدلصبببببببب
حهؽ بحهثاهصبحت ٘ش  بٓابجمبيمبحتاٙابحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهطدلصبحهؽد ببب
حهثاهددصبحت ٘شدد  ب ٔٚددّاحبجتشدد داحًٔاب بي دداحدبًقٚدداطبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبحهلزًددٞب
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ٗ ٌِٚ ٔددددابب٘حشددددطٞبحإلشدددديح ٚ ٚٞبحه ا ٙصددددٚٞببهطددددلصبحهؽدددد بحهثاهددددصبحت ٘شدددد  
حتقيحددٞبحهقا٢ٌدددٞب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙس.بٗمتب ؽدددِٚ بحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبحهلزًدددٞبب
هطلصبحهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد ب بؼد٘  ٔابح ٗهٚدٞبيمبثدلربزتداجت ب ٢ٚصدٞ بٓدٛ:بببببببببب
 ب ًٔددا ح بحٚا ٚددٞبظدؽددٚٞ بًٗٔددا ح بحٚا ٚددٞبحج ٌا ٚددٞ بًٗٔددا ح بحٚا ٚددٞب وٌٚددٞ(ببب

( بٗبملداب رـدٔاب ودٟبببب53ِٗٙا  بحتجمبكىبزتايب دادبًدّبحتٔدا ح ببودغبزتٌ٘ ٔداب ببببب
زتٌ٘ دٞبًددّبحت دؽؽددنب بحتِددآجبٗبرح٢ددذبحه ددا ٙض بًٗعددر بحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞبب

متب ملاٙؤاب وٟبـ١٘بًابأباٖٗبًّبًلحيا بٗ  ح١بٗ ٘جٚٔا  بٗأؼ إجمببًٗملوٌٚٔا 
ًددّبيحددا٠ب عددربًٔددا ٝب ٢ٚصددٚٞ ببحهقا٢ٌددٞبجددآسٝب بؼدد٘  ٔابحهِٔا٢ٚددٞ بٗحهددُّب لُ٘ددجم

ً٘ز ددٞب وددٟبثددلربزتدداجت  بٗٓددٛ:ب زتددايبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبحهعدؽددٚٞ بٗزتددايببببببببب
حتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبحجتج ٌا ٚدددٞ بٗزتدددايبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبحهملوٌٚدددٞ( بٗحددد٠٘بكدددىبب

(بًٔددا ٝ بهلددىبًٔددا ٝب ددادبًددّبب11زتددايب ددادبًددّبحتٔددا ح بحهر٢ٚصددٞببوددغبزتٌ٘ ٔدداب بب
باحهٞب وٚٔا.حتؤظرح بحهصو٘كٚٞبحه

 :رابًعا: أدوات البحح 
 :االختبار التَّحصيلي 

 حتؽدٚىبحهطدلصب بٗحدا ٛ:بببببقٚداطبحجتخ  دا بببٓالحتاٙابحتالبًّبحجتخ  ا :ب
بحذتدداٙصًددّبًقددر بب حتصددؤٗهٚٞب بحإلشددلَ بٗأخددلقبٗشددو٘نب بدد ببٚٔددابحإلشددلَ( 

ٞبببح ٓداحلببحتاٙدابحهثاهدصبحت ٘شد  بكٌدابمتببببهوؽ ب بّاححتاٙدببحهٖ ملوٌٚٚدٞبحرتاؼد
ّٚ  بٗحتاٙددابحهدد٘زْبببوددَ٘ب ؽددِٚ بٗبددذبح ٓدداحلبٓددفٖب ؽددِٚ ٗبا ٗحـددّإباشددو٘ك

بهلخ  ا .بحهعٌ٘يبؼوٞبه ٘ب حهِص بهلىبٓالبًّبح ٓاحلبحهٖ ملوٌٚٚٞ;ب
 ؼددٚابٞبأشدد٣وٞبحجتخ  ددا :بؼددٚغجمبًوددردح بحجتخ  ددا بًددّبُدد٘ذبح شدد٣وٞبحت٘ـدد٘ ٚٞببببب

ٗب ٌٔددددابا خببا حجتخ  ددددبؼددددٚابٞب بحه احثدددداْبحشدددد ملاْ حجتخ ٚددددا بًددددّبً ملدددداد( ب
بٗحه إددد٘ربشدددا  ححهابٟوددد بحجتبدددلذبخدددليبًدددّٗبحتقدددر  ب دددا ٙضب بحهعدؽدددٚٞ

 بًدددتبًرح ددداٝبؼدددٚابٞبح شددد٣وٞ بٗٗـدددتبحه ملوٌٚدددا بح شاشدددٚٞببحودددايب بحهصدددابقٞ
بهلخ  ا .

 اشددد داحَبأشدددو٘صببؼددداقبحجتخ  دددا ببَدا ُحدددحه إقددذبًدددّبؼددداقبٗث دددا بحجتخ  دددا :بب
ِدآجبب بحتٌدنبحت دؽؽدنببببملرـدٕب ودٟبزتٌ٘ دٞبًدّبححملل ببببب;حهؽاقبحهيآرٜ

حهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞ بُأجرٙدددجمبحه ملددداٙل بٗبق دددابب دددا ٙض بًعدددر بًٗملوٌدددٛبحهٗبدددرقب
ًدددّبخدددليبببلخ  دددا حجت صددداقبحهددداحخوٛبهببؼددداقبًدددّبه أكددداتلحيدددا ٍٔ بٗمٖتبح

ٗمتبحصددداصبث دددا بحجتخ  دددا ببببحجتشددد طل ٚٞ.ب ودددٟبزتٌ٘ دددٞبحه  ربدددٞبببب ط ٚقدددٕ
 س٢ٞبحهِؽوٚٞببملابجترٙ ٕب ودٟبحهملِٚدٞبحجتشد طل ٚٞ بٗبوغدجمبقٌٚدٞبببببببطرٙقٞبحه 

( بٗٓفحب0094 بمبملادهٞبأهوابكرُٗ افبوغبًملاًىبحهث ا بححملص٘صب( ب0092ٗحهث ا ب 
بحجتخ  ا بٙ ٌ تببا جٞب اهٚٞبًّبحهث ا .بأْٙايب وٟب

  املهارات احلياتية.مكياظ 
 هلعدد ب ددّبًددا٠ب دد٘حبرببحتقٚدداطبيمبحبحتقٚدداط:بٙٔددالبًددّبحهملدداَبحتددالبحتاٙددا

بب.حتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهطلصبحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش 
 وددٟبب بؼدد٘  ٕبح ٗهٚددٞبحتقٚدداطبحتاٙددابحتٔددا ح بحهددُّبٙقٚصددٔابحتقٚدداط:بحظدد ٌىب 

حتٔدددا ح ببحهعدؽدددٚٞ  حتٔدددا ح بب:ٓدددٛب زتددداجت بٞ ودددٟبثلثدددببًٞ٘ز دددب  دددا ٝ (ب58 
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 بٗٙعدددٌىبكدددىبزتدددايبزتٌ٘ دددٞبًدددّبحتٔدددا ح ببببببحتٔدددا ح بحهملوٌٚدددٞ(ب بحجتج ٌا ٚدددٞ
٘ٗذ بٗأْبٙلدْ٘بهلدٓىبببببحتقٚاطب  ا ح  ٗ ٛب بحخ ٚا بحذتٚا ٚٞبحرتاؼٞببٕ بٗقاب حه ِد

بب.حتقٚاط بكىبزتايبًّبزتاجت ببًٔا ٝبستادٝٓالبسُتٖادبٙقٚضبب  ا ٝ
 بؼددد٘  ٕبح ٗهٚدددٞب ودددٟبببحتقٚددداطبر ُ دددبحتقٚددداط:بٗث دددا بؼددداقحه إقدددذبًدددّبب 

ٗحه دؽدؾب بحتِدآجبٗبدرقبحه دا ٙض بببببٌنبًّبأٓىبحرتاٝبل زتٌ٘ ٞبًّبححمل
ٗب ملددداٙىبًقيحدددا بٗ ودددٍبحهدددِوض بٗبملددد بًعدددر بًٗملوٌدددٛبحهملودددَ٘بحهعدددر ٚٞ بب

 ٌ ددتبحتقٚدداطبٙبٗبٔددفحبأؼدد  ب ححمللٌددنبمتبحه أكددابًددّب دد٘حبربؼدداقبححمللٌددنبب
ٞبببب متبحه إقددذبًدّبؼداقبحجت صداقبحهدداحخوٛببببٗب.بؽداقبححمللٌدنب بؼد٘  ٕبحهِٔا٢ٚد

ًملدداًل بح   دداطبد جددٞبكددىب  ددا ٝبباها جددٞبحهلوٚددٞببببب صدداصببحتقٚدداط  بهمل ددا ح
زتداجت ببأْبقٍٚبًملداًل بحجت   داطببدنببببكٌاببهوٌ ايبحهفٜب ِ ٌٛبيهٕٚبحهمل ا ٝ 

ٗلٚملٔدابدحهدٞبببب (00933ب–ب00890 رحٗحدجمببدنب بببهوٌقٚاطٗحها جٞبحهلوٚٞببحتقٚاط
ّٚ جدٞب اهٚدٞبًدّبؼداقبببببممدابٙدايب ودٟب د٘حبربد بببب(ب0001 اب ِابًص ٠٘بدجتهدٞببيحؽا٢

ب (00895 بهوٌقٚددداطًملاًدددىبحهث دددا بحهلودددٛبببهوٌقٚددداط بٗبودددغببحه لدددّ٘ٙبحهورـدددٛبب
بطرٙقددٞبحه  دداُضبحهدداحخوٛبأهودددابببببودداجت بحتقٚددداطبٗ رحٗحددجمبًؤظددرح بحهث ددا بببب

ٗلٚملٔدددابأ ودددٟبًدددّبحذتدددابح دُدددٟبحتق ددد٘يببب (00868 يمب(ب00813كرُٗ دددافبًدددّب 
ب. ٌ تببا جٞب اهٚٞبًّبحهث ا ٙبحتقٚاط لّبحجتش ِ ا ببأْب( 006ٗ هوث ا ب

 لبححخامًضا: إجزاءات تيفيذ ا: 
بهو ٘ؼىبيمبحهِ ا٢جبحت ٘قملٞبًّبٓفحبحه إص بقاَبحه احثاْببارتط٘ح بحآل ٚٞ:

 .حتاٙاب ِٚٞبحه إص بٗحذتؽ٘يب وٟبحت٘حبقا بحهٖرمسٚٞبه ط ٚذبأدٗح بحه إص 
 حهدددد ملوٍ ب ط ٚدددذبًقٚددداطبأمنددداطبحهددد ملوٍب ودددٟب ِٚدددٞبحه إدددص;به إاٙدددابمنددد بببببببببب

ٗحه ط ٚددددذبحهق ودددددٛب دٗح بحه إدددددصببٔدددددالبحه أكددددابًدددددّب لدددددابؤبحوٌددددد٘  نببب
ٖٚٞبٗحهٖفابطٞ.  حه  رٙ 

 ٖٚدٞببببببب بملابأْبحتقذبحه احثاْبًدّب لدابؤبحوٌد٘  ن بمتب دا ٙضبحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 
ٗبددذبحإلشدديح ٚ ٚٞبحتقيحددٞ بحهقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙس بٗد شددجمبحوٌ٘ ددٞبببب

ٞبحتمل ادٝبٗحا ٛ:ب حتصؤٗهٚٞب بحإلشلَ بٗأخلقبٗشو٘نب ب بحهٖفابطٞبباهطرٙق
 حهثاهصبحت ٘ش .هوؽ ببحذتاٙصًّبًقر بببٚٔابحإلشلَ(

 حه ط ٚدذبحه ملدداٜبهلخ  ددا بحهٖ إؽددٚوٛ بًٗقٚداطبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞب وددٟببددلصببب
ٖٚددددٞ بٗؼددددإإجِمبأدٗح بحه إددددص بٗ ؼددددا بد جددددا ببددددلصببببببب حوٌدددد٘  ن:بحه  رٙ 

بّاحبإلجرح١بحتملادتا بحإلحؽا٢ٚٞبحتِاش ٞ.ببحوٌ٘  ن;ب ٔٚ

 :صادًصا: أصاليب البحح اإلحصائية 
ٞببمتبحش داحَببرُداًجب ٞببحذتسًد َببحإلحؽدا٢ٚ ٞببهوملود٘ ب( بٗ ثودجمبSPSS بحجتج ٌا ٚد

ب: بحإلحؽا٢ٚٞبح شاهٚ 
 ٗحت ٘شطا بحذتصابٚٞبٗحجتضترحبا بحتملٚا ٙٞ.حهِص بحت٣٘ٙٞب 
 ًملاًىبح   اطبب شْ٘ب person)هو إقذبًّبحجت صاقبحهاحخوٛب دٗح بحه إص.;ب 
 هو أكابًّبث ا بأدٗح بحه إص.;بٗحه  س٢ٞبحهِؽوٚٞبًملاًىبأهوابكرُٗ اف 
  ًص قو نبزتٌ٘  نببنبهوٌقا ُٞ(ب  بحخ  ا. 
 ² با يٙبًربتη)حه ابتبحت غ ب وٟبحتص قىبحت غ ب أث بق٘ٝبه إاٙا;ب. 
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 :ىتائج البحح ومياقشتها 
 لكة باإلجابة عً الضؤال األول:( اليتائج املتع1

 جمبحإلجابٞب ّبحهصؤحيبح ٗيبٗحهفٜبُؽٕ:ب"ًابحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحدٞبحهقا٢ٌدٞببب
 وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسب ب ددا ٙضبحذتدداٙصبهطددلصبحهؽدد بحهثاهددصبحت ٘شدد ؟"ببملدداببببببب
ٖٚا بٗحه إ٘ربٗحها حشا بذح بحهمللقٞبباإلشيح ٚ ٚا بحه ا ٙصٚٞب حإلبلذب وٟبح دب

ملوٍبحت ٌداٙس بمتببِدا١بحإلشديح ٚ ٚٞبحتقيحدٞبحهقا٢ٌدٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب بببببببببٗحه 
 دددا ٙضبحذتددداٙصب بؼددد٘  ٔابح ٗهٚدددٞ بٗبملددداب رـدددٔاب ودددٟبححمللٌدددنبٗحإلبدددادٝبًدددّببب

 بهو ط ٚدددذبٞحهِٔا٢ٚدددٞبقابودددبباؼددد٘  ٔب  ح١ٓدددٍ بأؼددد إجمبحإلشددديح ٚ ٚٞبحتقيحدددٞب ببب
ببحتقيحٞب بحآل ٛ:ٗ لّب ٘ـٚ بًرححىبٗخط٘ح بحإلشيح ٚ ٚٞب

  بحتوٚىبحش لعا برتؽا٢ؾبحهطدلصببٙ ٍب بٓفٖبحترحوٞبا:بًرحوٞبحه إوٚى:أٗه 
 ط ٚدددذبًقٚددداطبأمنددداطببًدددّبخدددليبحتاٙدددابح منددداطبحهٖ ملوٌٚٚدددٞبحتِاشددد ٞبتدددٍٗ

 حه ملوٍبٗحتاٙابمن بحه ملوٍبحتوفىبهلىبباه ب مسملٛ ببؽرٜ بحركٛ(.
 ّٚ  عدٌى:ببب شد ٞبًٗ لاًودٞبهلدىبد طبببخطدٞبًِابٙد ٍبٗـدتببببا:بًرحوٞبحه دطدٚ :بثاُ

ي دداحدبحهِعددابا بحهٖ ملوٌٚٚددٞببٗب حتقٚقٔددابحتددرحدٗـددتبأٓدداحلبحهددا ٗطبحإلجرح٢ٚددٞبب
حهطددرقبحه ا ٙصددٚٞبحتِاشدد ٞبب بٗحخ ٚددا بحت ِ٘ ددٞبحهددلزَب ِوٚددفٓابًددّبق ددىبحهطددلصبب

هلدددىببحه٘شدددا٢ىبٗحه قِٚدددا بحهٖ ملوٌٚٚدددٞبحتِاشددد ٞ بًدددتبحتاٙدددابٗحت ِ٘ دددٞبهلدددىبد ط
ب.حتاٙابح دٗح بٗح شاهٚ بحتِاش ٞبهو قٍ٘ٙبهلىبد طٗ بأمناطبحه ملوٍ

 مما شٞبحهِعابا بحهٖ ملوٌٚٚٞبها ٗطبحتقدر بب  ٍببا:بًرحوٞبحه ِوٚفبٗحهملر :ثاهّث
حهقا٢ٌدددٞب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسبب حتقيحدددٞبحإلشددديح ٚ ٚٞ ط ٚقٔدددابًدددّبخدددليبٗ

ب:ًّبخليب هطلصبحهؽ بحهثاهصبً ٘ش 
 •٣ٚٔٞبحهطاهد بهودداح بحهٖ ملوٌٚٚدٞببببٙقَ٘بحتملوٍبب بٓفٖبحرتط٘ٝبحه ٣ٚٔٞ:بب 

ٞبٕباشد ا ا١بخاح دبب بب بحت٘حق بحهٖ ملوٌٚٚٞبحك صابٔاحترحدب ٗ بطٔداببب حهصدابق
 ٘تٚ بً٘حق ب ملوٌٚٚدٞبٗبدذبأشداهٚ بً ِ٘ دٞ:ببببب بٗمب٘حق ب ملوٌٚٚٞبًعابٕٔ

 خي ددا بب.ح شد٣وٞبحتدث ٝ ب در بؼد٘ بًملداٝ بًعدآاٝبمنداذ  بقؽدٞبقؽد ٝببببببببب
 (. ملوٌٚٛمن بابهلىبًِاشّ ٙرحٖبو٘صبٗبذبًابح شبحتملوٍ

 •ٛبببٙقَ٘بحتملودٍبببب:  ر بحها ط(بحهملر ب ٗأٓداحلببب ملدر بححمل د٠٘بحه ملوٌٚد
مما شدددددٞب بٗحهدددددا ٗطبحتقدددددر ٝب بحه٘حدددددا نبحها  حشدددددٚ نببكدددددىبد طبًدددددّبب

حهطددرقببب ظددرحبلبٗ ٘جٚددٕبحتملوددٍ بٗحشدد داحَببببحهِعددابا بًددّبق ددىبحهطددلصبببب
ب بًددددتب ٘تٚدددد ٗهلددددىبمندددد ب ملوٌٚددددٛٗحإلشدددديح ٚ ٚا بحتِاشدددد ٞبهلددددىبد طب

 ب.طلصحهوسبأمناطبحه ملوٍبها٠بحتببؽ٘ ٝه٘شا٢ىبٗحه قِٚا بحهٖ ملوٌٚٚٞبح
 •ِوٚفبُعابا بحه ملوٍ:بٙقدَ٘بحهطدلصبب ِوٚدفبُعدابا ب ملوٌٚٚدٞبب ظدرحلبببببببب 

ٗ ٘جٚدٕبحتملوددٍبه إقٚدذبح ٓدداحلبحإلجرح٢ٚدٞ بٗحتٔددا ح بحذتٚا ٚدٞبحتصدد ٔابٞببببب
حتِاشدد ٞ بٗ ٘ـددٚ ببه قِٚددا بحهٖ ملوٌٚٚددٞببه٘شددا٢ىبٗححبباه ٌِٚددٞ بًددتبب ٘تٚدد بب

برٙقٞب ِوٚفبحهِعاطب بدردٜ بثِدا٢ٛ بلدا ٛ( بٗبدذبمند بحهدٖ ملوٍبحتوفدىبببببببب
 هلىبباه .

 حبمّلا:بًرحوٞبحه قدٍ٘ٙ:ب دأ ٛب ٌوٚدٞبحه قدٍ٘ٙبهؤٌدا ح بحتل صد ٞبٗح ٓداحلبحتدرحدببببببببب 
حتقٚٔدابًدّبخدليبحهدا ط بًدتبـدرٗ ٝبحشد داحَبأشداهٚ بٗأدٗح ب قدٍ٘ٙبً ِ٘ ددٞبببببببببب
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ح ٛبأمنداطبحهدٖ ملوٍبحتد وودٞبهدا٠بحهطدلص بٗحهيكٚدسب ودٟبحه قدٍ٘ٙبحهد٘حقملٛ بببببببببب ر
بطرحبً٘حق بًعابٔٞبه ومبحت٘حق بحهدُّبٙ٘حجٔٔدابحهطاهد ب بٗحقدتبحٚا دٕ بًدتبببببببب
ي طدددا١بحذترٙدددٞبهوطدددلصب بحتعدددا كٞب ب ٌوٚدددٞبحه قدددٍ٘ٙبًدددّبخدددليبحه قدددٍ٘ٙببببب

بحهفح ٛ بٗ قٍ٘ٙبح قرحْ.

 ة عً الضؤال الجاىي:( اليتائج املتعلكة باإلجاب2

ّب ٛبحهصدؤحيبببهإلجابٞب د ٕبٗحهدفٜبببحهثداُ ًدابحتٔدا ح بحذتٚا ٚدٞبحهلزًدٞبهطدلصبببببب":بُؽد
حت ٘شدد ؟"ب ٘ؼددىبحه احثدداْببملددابحإلبددلذب وددٟبحه إدد٘ربٗحها حشددا بببحهؽدد بحهثاهددصب

حهصدددابقٞ بٗح دبٚدددا بحهدددُّب ِاٗهدددجمبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبيمبقا٢ٌدددٞبُٔا٢ٚدددٞبباتٔدددا ح بببببببب
لصبحهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد  بً٘ز دٞب ودٟبثدلربزتداجت  بٓدٛ:بببببببببحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهط

 حتٔدا ح بحهعدؽدٚٞ بٗحتٔدا ح بحجتج ٌا ٚدٞ بٗحتٔدا ح بحهملوٌٚدٞ( بٗحد٠٘بكدىبزتددايببببببببب
(بًٔا ٝ بهلىبًٔدا ٝب دادبًدّبحتؤظدرح ببببب11 اّدحبًّبحتٔا ح بحهر٢ٚصٞ ببوغبزتٌ٘ ٔاب 

بٙ٘ـ بذهم:ب(1 حهصو٘كٚٞبحهاحهٞب وٚٔا بٗحدتاٗيب
 (: قا١ُ٥ املٗازات اذتٝات١ٝ ايالش١َ يطالب ايصف ايجايح املتٛضط:1)ددٍٚ 

 ايػدص١ٝ اذتٝات١ٝ اجملاٍ األٍٚ:املٗازات املٗاز٠

 
٠
ز
دا

إ
ٚ
 
ط
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ط
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ت
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ا

ت
ق
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ي
ا

 

 املؤغسات ايطًٛن١ٝ ّ

 ألٚقات املرانس٠ ٚايٛادبات.ددٍٚ شَين  ٜطع 1

 تأدٌٝ ايٛادبات ٚاألْػط١ امل١ُٗ. ٜتذٓب 2

 ايٛقت ايهجري يًعب ٚايتط١ًٝ. خيصص 3

 .ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ طٛاٍ ايٛقت ٜػاٖد 4

 اظ  ع٢ً أدا٤ ايصال٠  ي ٚقتٗا.حي 5

ت
را

ي
 ا
٠
ز
دا

إ
 

   

 .٘طتطٝع يًتفٛم  ي دزاضتٜبرٍ َا ٜ 1

 ًتصّ باألْظ١ُ ٚايكٛاْني داخٌ املدزض١ ٚخازدٗا.ٜ 2

 .٘سد اإلضا٠٤ ملٔ أضا٤ إيٜٝ 3

 باآلخسٜٔ. ْ٘فطذٓب َكاز١ْ ٜت 4

 ذٓب قصات ايػعس املٓاظ١ٝ يًكِٝ اإلضال١َٝ.ٜت 5

س
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ط
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 ْرتْت يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات.طتددّ اإلٜ 1

 يهرتْٚٞ  ي ايتٛاصٌ َع ايصَال٤.طتددّ ايربٜد اإلٜ 2

 طًع ع٢ً َصادز َٚسادع خازز ايهتاب املكسز.ٜ 3

4 ّٜٚ  تعًِ غئ ددٜد.ٕ املالسظات امل١ُٗ َٔ قسا٠٤ أٚ د

 تعًُ٘  ي سٝاتٞ.ٜطبل َا ٜ 5

 .٘ ي ًَف اإلصتاش ارتاص ب ٘ف  أعُايحي 6

١
ْ
ٚ
س
مل
ا

 

ّٝس ايطسٜك١ اييت ٜ 1  صعٛب١. ت٘دزع بٗا إذا ٚادٜٗػ

 َُٗا ناْت ْتا٥ذٗا. ٙتُطو بأظهازال ٜ 2

 ٌ املطا٥ٌ بأنجس َٔ طسٜك١.حي 3

 ضًٛى خاطئ. ٘عترز  إذا بدز َٜٓ 4

 أسد  ي ايسأٟ. ٘عٓدَا خيايفػطب ٜ 5

 اجملاٍ ايجاْٞ: املٗازات اذتٝات١ٝ االدتُاع١ٝ

ٍ
ا
ص

ت
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ا
 

 املؤغسات ايطًٛن١ٝ ّ

 .٘صػٞ باٖتُاّ ملٔ ٜتشدخ إيٜٝ 1

 بأضًٛب ٖادئ. ٘تشاٚز َع شَال٥ٜ 2

 تعبريات ايٛد٘ أثٓا٤ ايتٛاصٌ بػهٌ َٓاضب. ٜطتددّ 3

 كابٌ ايٓاع باالبتطا١َ.ٜ 4

 َكاطع١ اآلخسٜٔ  أثٓا٤ سدٜجِٗ. تذٓبٜ 5

 طتددّ عبازات َٓاضب١ أثٓا٤ ايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ.ٜ 6
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 جتاٙ اآلخسٜٔ بٛضٛح. ٙعرب عٔ َػاعسٜ 1

 تكبًٗا.ٜرتّ ٚدٗات ْظس اآلخسٜٔ ٚحي 2

 َطاعد٠. ٘ػهس نٌ َٔ ٜكدّ يٜ 3

 تٓفرٖا املدزض١.ػازى  ي األْػط١ ٚايرباَر اييت ٜ 4
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 ٓتكد ضًٛى اآلخسٜٔ دٕٚ األضا٠ إيِٜٝٗ 5

 داخٌ ايصف. ٘طتطٝع بٓا٤ عالقات دٝد٠ َع شَال٥ٜ 6

ٕ
ٚ
ا
ع
ت
ي
ا

 

 نفسٜل ٚاسد. ٘عٌُ َع شَال٥ٜ 1

  ي أدا٤ ايٛادبات املدزض١ٝ. ٤ٙطاعد أصدقاٜ 2

 صعٛب١.ت٘ إذا ٚادٗ ٘طًب املطاعد٠ َٔ شَال٥ٜ 3

 أثٓا٤ ايدزاض١. ٥٘املعًَٛات عٔ شَالذٓب سذب ٜت 4

 يًفكسا٤ ٚاحملتادني. ي٘جبص٤ َٔ َا ٜتربع 5

 يع١ًُٝ: املٗازات اذتٝات١ٝ ايحاجملاٍ ايجا

ت
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ه
ػ
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 املؤغسات ايطًٛن١ٝ ّ

 بػهٌ ٚاضح. ٘دد املػه١ً اييت تٛادٗحي 1

 بشح عٔ أضباب املػه١ً قبٌ سًٗا. ٜ 2

 .يًُػه١ًطع عددًا َٔ اذتًٍٛ ٜ 3

 طتػري  ي سٌ املػهالت ايصعب١.ٜ 4

 طتددّ اذتًٍٛ ايطابك١  ي سٌ َػه١ً ددٜد٠.ٜ 5
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ز
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 تدر قساز.  ٜفهس  ي ارتٝازات املتاس١ عٓدَا ٜ 1

 فهس  ي ايٓتا٥ر قبٌ اختاذ ايكساز.ٜ 2

 ُع املعًَٛات اييت تطاعد  ي اختاذ ايكساز.جي 3

 إذا ناْت غري صشٝش١. ايكسازاتعٔ رتادع ٜ 4

5 ًُٜ  ا ع٢ً ايكساز ايرٟ مت اختاذٙ. صدز سه

د
ق
ا
ٓ
ي
 ا
ري

ه
ف
ت
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ا

 

ًُٜطايب بايديٌٝ  1 ًٝإذا مسع سه  ا.ا ددًٜدا غسع

 يتشدٜد ايصشٝح َٓٗا. ٘زا٤ شَال٥آٓاقؼ ٜ 2

 صٌ عًٝٗا.حيتشكل َٔ صش١ املعًَٛات اييت ٜ 3

 ايدزع.طتدًص األظهاز ايس٥ٝط١ٝ َٔ َٛضٛع ٜ 4

 طتٓبط األسهاّ ايػسع١ٝ َٔ خالٍ األدي١.ٜ 5
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دا
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 تددّ تطبٝكات األدٗص٠ ايرن١ٝ  ي ايتعًِ.ٜط 1

 طتعني باذتاضٛب يتعًِ قسا٠٤ ايكسإٓ ايهسِٜ.ٜ 2

 عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.ٜطتطٝع ايتٛاصٌ  3

 ايٝٛتٝٛب.تابع بعض املٛاقع ايتَّع١ًُٝٝ  ع٢ً ٜ 4

 يهرت١ْٝٚ  ي ظِٗ ايدزٚع.طتفٝد َٔ األْػط١ اإلٜ 5

 األول للبحح: الفزض صحة مً ( اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الضؤال الجالح، والتحكل3
هإلجابددٞب ددّبحهصددؤحيبحهثاهددصبٗحهددفٜبُؽددٕ:ب"ًددابأثددرب ددا ٙضبحذتدداٙصبباشدد داحَبببب

حهٖ إؽدٚىبهدا٠ببدلصبحهؽد بحهثاهدصببببببيشيح ٚ ٚٞبقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب وٟب
حه إقددذبًددّبؼددإٞبحهوددر بحجتٗيبًددّببددرٗ بحه إددصبٗحهددفٜبٙددِؾبببببحت ٘شدد ؟"بمت

(ببدنبً ٘شد بد جدا بببب0005أُدٕ:ب"ٙ٘جداببدرقبذٗبدجتهدٞبيحؽدا٢ٚٞب ِدابًصد ٠٘ب ببببببب ودٟبب
ٖٚٞبٗحهٖفابطٞب بحه ط ٚذبحه ملاٜبهلخ  دا بحهٖ إؽدٚوٛببب بلصبحوٌ٘  نبحه  رٙ 

ٖٚددٞب" بًددّبخددليببهؽدداالبحوٌ٘ ددٞبحب حصدداصبحت ٘شدد بحذتصددابٛ بٗحجتضتددرحلبببه  رٙ 
قدددٍٚب" "بٗدجته ٔدددابحإلحؽدددا٢ٚٞبهووددرٗقببدددنبً ٘شددد بد جدددا بحوٌ٘ دددٞببٗحتملٚددا ٜ بب

ٖٚٞبٗحهٖفابطٞب بحه ط ٚذبحهَ ملاٜب ب(2 كٌاببادتاٗيببهلخ  ا بحهٖ إؽٚوٛحه  رٙ 
ِّ  دالي١ ايفسٚم :(2ددٍٚ) بني َتٛضطات دزدات اجملُٛعتني ايتذسٜب١َّ ٚايطَّابط١  ي ايتطبٝل ايَبعد

 يالختباز ايتَّشصًٝٞ.

 ق١ُٝ ايدالي١ دزد١ اذتس١ٜ ق١ُٝ "ت" االضتساف املعٝازٟ املتٛضط اذتطابٞ ايعدد اجملُٛع١
 6.77 22.36 30 ايتذسٜب١َّ

4.675 58 0001* 
 5.83 15.00 30 ايطَّابط١

 (.0001* ٜٛدد ظسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ )        

ٗبب(بأْبقٍٚبحإلحؽا١ب  (بً٘ج ٞب2ٙ ف بًّبحدتاٗيب  أقدىببهلخ  دا بحهٖ إؽدٚوٛب
( ب=α 0001ٗٓ٘بِٓداب بن بابًّبحه احثًّبقٌٚٞبًص ٠٘بحهاجتهٞبحهِيرٜبححملادبًص ق 

قبذٗبدجتهدٞبيحؽدا٢ٚٞبببٙ٘جاببدربُق ىبحهور بح ٗيبحهفٜبِٙؾب وٟ:ب"ٗباه اهٛبب ُِاب
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ٖٚدٞبٗحهٖفدابطٞبببببببب0005 ِابًص ٠٘ب  (ببدنبً ٘شد بد جدا ببدلصبحوٌد٘  نبحه  رٙ 
ٞببب  بحه ط ٚذبحه ملاٜبهلخ  ا بحهٖ إؽٚوٛ ٖٚد  بمبملِدٟبأْبب"هؽاالبحوٌ٘ دٞبحه  رٙ 

 وددٟبحتصددنبب ددأثْ بكدداْبهددٕحإلشدديح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌددٞب وددٟبحهٖ ملوددٍٚبحت ٌدداٙسبب ط ٚددذب
ٖٚددددٞ.بٗه إاٙددددابح ددددٍب ددددأث ببؽددددٚىبحتٗ طدددد٘ٙربًصدددد ٠٘ب أبددددرحدبحوٌ٘ ددددٞبحه  رٙ 

حإلشيح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسبه ا ٙضبحذتداٙصب ودٟبحتؽدٚىببدلصببببب
حشد داَبحه احثداْببببحإلحؽدا٢ٚٞ بٗٓ٘بحه٘جدٕبحتلٌدىبهواجتهدٞبببببحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش  

ب:ب(3بادتاٗيب  بٗجا١ بحهِ ا٢جبكٌابEtea Squared(ب   بًملاًىبيٙ ا
اإلضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتَّعًِٝ املتُاٜص يتدزٜظ اذتدٜح ع٢ً حتصٌٝ تأثري  (: سذ3ِددٍٚ)

 طالب ايصف ايجايح املتٛضط.

 سذِ ايتأثري َسبع إٜتا (2ق١ُٝ )ت ق١ُٝ "ت" اجملُٛع١ االختباز

 ايتذسٜب١َّ االختباز ايتَّشصًٝٞ
 نبري 0027 21.86 4.675

 ايطَّابط١

 بحجتخ  دا بحهٖ إؽدٚوٛبببب(بب   (بأْبقٌٚدٞبًربدتبيٙ دابببب3كٌابٙ ف بًّبحدتاٗيب 
(;بٗحهدُّب ملداب دّبح دٍب دأث بكد  ببببببب0‚15(بٗٓفٖبحهقٌٚدٞبأكدابًدّب ببب0027كاُجمب 

هوٌد غ بحتصدد قى بممدابٙددايب ودٟبأْبحهوددرقبحهدفٜبمتبحه ٘ؼددىبيهٚدٕببددنبحوٌدد٘  نبببببب
ٖٚدددٞبٗحهٖفدددابطٞبٓددد٘ببدددرقبجددد٘ٓرٜ بُدددا جب دددبب ّبحإلشددديح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌدددٞب ودددٟببحه  رٙ 

بحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.

 الجاىي للبحح: الفزض صحة مً ( اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الضؤال الزابع والتحكل4
هإلجابددٞب ددّبحهصددؤحيبحهرحبددتبٗحهددفٜبُؽددٕ:ب"ًددابأثددرب ددا ٙضبحذتدداٙصبباشدد داحَبببببب

حذتٚا ٚدٞبهدا٠ببدلصببببيشيح ٚ ٚٞبقا٢ٌٞب ودٟبحهٖ ملودٍٚبحت ٌداٙسب ودٟب ٌِٚدٞبحتٔدا ح ببببببب
ًدّببدرٗ بحه إدصبببببحهثاُٛحه إقذبًّبؼإٞبحهور ببحهؽ بحهثاهصبحت ٘ش ؟" بمت

(ببدددنب0005أُدددٕ:ب"ٙ٘جددداببدددرقبذٗبدجتهدددٞبيحؽدددا٢ٚٞب ِدددابًصددد ٠٘ب بٗحهدددفٜبُدددؾب ودددٟب
ٖٚدددٞبٗحهٖفدددابطٞب بحه ط ٚدددذبحه ملددداٜبببب ً ٘شددد بد جدددا ببدددلصبحوٌددد٘  نبحه  رٙ 

ٖٚدٞ" بًدّبخدليبببببتقٚاطبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبهؽاالبحوٌ حصداصبحت ٘شد ببب٘ دٞبحه  رٙ 
ب(4بادتاٗي كٌاب بقٍٚب" "بٗدجته ٔابحإلحؽا٢ٚٞٗحذتصابٛ بٗحجتضترحلبحتملٚا ٜ ب

ِّ  ايفسٚم :(4ددٍٚ) َكٝاع بني َتٛضطات دزدات اجملُٛعتني ايتذسٜب١َّ ٚايطَّابط١  ي ايتطبٝل ايَبعد

 املٗازات اذتٝات١ٝ

َكٝاع املٗازات 

 اذتٝات١ٝ

 ١اجملُٛع

سذِ 

 ايع١ٓٝ

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االضتساف 

 املعٝازٟ

ق١ُٝ إسصا٤ 

 )ت(

َطت٣ٛ 

ايدالي١ 

 احملطٛب١

 املٗازات ايػدص١ٝ

 0,63 3,90 30 ايتذسٜب١َّ
4.084 0001* 

 0,62 3,24 30 ايطَّابط١
املٗازات 

 االدتُاع١ٝ
 0,48 4.09 30 ايتذسٜب١َّ

30801 0001* 
 0,61 3,55 30 ايطَّابط١

 0,57 4.23 30 ايتذسٜب١َّ املٗازات ايع١ًُٝ
30293 0001* 

 0,69 3,69 30 ايطَّابط١
 املٗازات اذتٝات١ٝ

 بٛد٘ عاّ
 0,37 4.07 30 ايتذسٜب١َّ

4.878 0001* 
 0,53 3,50 30 ايطَّابط١

 (.0001* ٜٛدد ظسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

ٞبب(بأْبقدٍٚبحإلحؽدا١ب  (بً٘ج دٞبدتٌٚدتببببب4ٙ ف بًّبحدتاٗيب   بحتٔدا ح بحذتٚا ٚد
كاُدجمبقددٍٚبًصدد ٘ٙا بحهاجتهدٞبححملصدد٘بٞبدتٌٚددتبحتٔدا ح بأقددىبًددّبببببٕٗ بحه٘قدجمبُوصددب
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 ٗٓد٘بببنابًدّبحه داحثببقٌٚٞبًص ٠٘بحهاجتهٞبحهِيرٜب ًص ٠٘بحتملِ٘ٙٞ(بححملادبًصد ق ب
أُدٕ:ب"ٙ٘جداببدرقببببُق ىبحهور بحهثاُٛبحهفٜبُؾب ودٟبب( بٗباه اهٛبب ُِاب=α 0001ِٓاب

(ببددنبً ٘شددطٛبد جددا ببددلصبحوٌدد٘  نبببب0005ذٗبدجتهددٞبيحؽددا٢ٚٞب ِددابًصدد ٠٘ب بب
ٖٚددددٞبٗحهٖفددددابطٞب بحه ط ٚددددذبحه ملدددداٜبتقٚدددداطبحتٔددددا ح بحذتٚا ٚددددٞ بهؽدددداالب حه  رٙ 

ٖٚدددٞ" بب حإلشددديح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌدددٞب ودددٟبحهٖ ملوددددٍٚببببمبملِدددٟبأْب ط ٚدددذببببحوٌ٘ دددٞبحه  رٙ 
ٞبببصدنببكاْبهٕب دأث ب ودٟبحتبببحت ٌاٙس أبدرحدبحوٌ٘ دٞببببهدا٠ببٗ ٌِٚدٞبحتٔدا ح بحذتٚا ٚد

ٖٞٚ  ودٟبببحإلشيح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌداٙسبٗه إاٙابح ٍب أث بب.حه  رٙ 
ٗٓدد٘بحه٘جددٕبحتلٌددىبببب ٌِٚددٞبحتٔددا ح بحذتٚا ٚددٞبهددا٠ببددلصبحهؽدد بحهثاهددصبحت ٘شدد  ببببب

يبحآل ددٛبٙ٘ـدد ب بٗحدتدداٗ(  هواجتهددٞبحإلحؽددا٢ٚٞ بحشدد داَبحه احثدداْبًملاًددىبيٙ دداب بب
بحتٔا ح بحذتٚا ٚٞ. ب ٌِٚٞببحإلشيح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس أث ببح ٍ

 املٗازات اذتٝات١ٝ ي ت١ُٝٓ  اإلضرتاتٝذ١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتَّعًِٝ املتُاٜصتأثري  (: سذ5ِ)ددٍٚ

 سذِ ايتأثري َسبع إٜتا (2ق١ُٝ )ت ق١ُٝ )ت( املتػري ايتابع املتػري املطتكٌ

اإلضرتاتٝذ١ٝ 

ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ايتَّعًِٝ 

 املتُاٜص

 نبري 0022 16067906 40084 املٗازات ايػدص١ٝ
 نبري 0020 1404476 30801 املٗازات االدتُاع١ٝ

 نبري 0016 10084385 30293 املٗازات ايع١ًُٝ

 نبري 0029 23079488 40878 املٗازات اذتٝات١ٝ بٛد٘ عاّ

( بأْببرٙقددٞبب  خددليبحهِيددربيمبقدٍٚبًربددتبيٙ دداب بًدّببٗ(ب5ٙ فد بًددّبحدتدداٗيب ب
حإلشديح ٚ ٚٞبحهقا٢ٌدٞبببباشد داحَبببحهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد ببب ا ٙضبحذتاٙصبهطلصب

ٞببقدابأثدرببا جدٞبكد  ٝب ب ٌِٚدٞببببببب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس ب٘جدٕب داَ ببببحتٔدا ح بحذتٚا ٚد
تٔددددا ح بحتٔددددا ح بحهعدؽددددٚٞ بح حهِإدددد٘بحآل ددددٛ:بيجتبأْبحه دددأث بح كددددابكدددداْب وددددٟبب

 (.حجتج ٌا ٚٞ بحتٔا ح بحهملوٌٚٞ

 توصيات البحح: 
بب:باآل ٛبحه احثاْبٙ٘ؼٟ;بُ ا٢جبًّبخليبًاب ٘ؼىبيهٕٚبحه إصبًّ

 حإلبادٝبًّبقا٢ٌٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبحهلزًٞبهطدلصبحهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد بحهدُّبببببب
 ٘ؼدددىبتدددابحه إدددصبحذتددداهٛ بٗحهملٌدددىب ودددٟبًرح ا ٔدددابًدددّبق دددىبحهقدددا٢ٌنب ودددٟببببببب

 .حتِآجبحها  حشٚٞبأٗب ط٘ٙرٓاختطٚ ب
 ددد  بيشددديح ٚ ٚٞبحه دددا ٙضبحتقيحدددٞبحهقا٢ٌدددٞب ودددٟبحهٖ ملودددٍٚبحت ٌددداٙسبكأحددداببب 

حإلشيح ٚ ٚا بحذتاٙثدٞبٗحشد داحًٔابهربدتبًصد ٠٘بحهٖ إؽدٚىبٗ ٌِٚدٞبحتٔدا ح بببببببب
 حتصؤٗهٚٞب بحإلشلَ بٗأخلقبٗشدو٘نب بد ببٚٔدابحإلشدلَ(بببببب:حذتٚا ٚٞب بٗحا ٛ

ب.صبهوؽ بحهثاهصبحت ٘ش ًّبًقر بحذتاٙ
 حجتٓ ٌددداَببأمنددداطبحهددد ملوٍبحتوفدددوٞبهدددا٠بحهطدددلص بٗحهملٌدددىب ودددٟبحهلعددد ب ِٔدددا ب

 ًٗرح ا ٔاب ِابحك صاصبحتملوً٘ا  بٗ ٌِٚٞبحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبها٠بحهطلص.
 قدددابدٗ ح بتعددددر بًٗملوٌددددٛبحهملوددددَ٘بحهعدددر ٚٞ;به ملددددرٙؤٍببدددداهٖ ملوٍٚبحت ٌدددداٙس ببب 

هٖ إؽدددٚى بٗ ٌِٚدددٞبحتٔدددا ح بحذتٚا ٚدددٞبهدددا٠بٗكٚوٚدددٞب ٘تٚودددٕب ب بدددتبًصددد ٠٘بح
 حهطلص.

 مكرتحات البحح: 
 بـدد١٘بًددابأشددور ب ِددٕبُ ددا٢جبحه إددصبحذتدداهٛ ب لددّبحقدديححبحهقٚدداَببدداه إ٘ربببببب

بٗحها حشا بحآل ٚٞ:
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 ًملربٞبأثربحإلشيح ٚ ٚٞبحتقيحٞبحهقا٢ٌٞب وٟبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙسب وٟبُ٘ح جب ملوٍب
 ملٚٞبهإلصتاز.بأخر٠بكاجتجتاٖ بٗحه ول  بٗحهاحب

 ملددددٓرلبأثددددربيشدددديح ٚ ٚا ب ا ٙصددددٚٞبأخددددر٠ب وددددٟبحهٖ إؽددددٚى بٗ ٌِٚددددٞبحتٔددددا ح بب 
 حذتٚا ٚٞبها٠ببلصبحترحوٞبحت ٘شطٞ.بب

 قددٍ٘ٙبأدح١بًملوٌددٛبحهملوددَ٘بحهعددر ٚٞب بحترحوددٞبحت ٘شددطٞب بـدد١٘بحشدد داحًٍٔببببب 
 إلشيح ٚ ٚٞبحهٖ ملوٍٚبحت ٌاٙس.

 هعدر ٚٞبباهؽد بحهثاهدصبحت ٘شد بببببيجرح١ب صبه إوٚىبًفٌْ٘بًقدر ح بحهملودَ٘بحبب
  بـ١٘بحتٔا ح بحذتٚا ٚٞبححملادٝب بٓفحبحه إص;ببٔالب ط٘ٙرٓا.ببب

 قائنة املزاجع: 
 :أوًلا:املزاجع العزبية 

(. أثااس اضااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ ايتَّعًااِٝ املتُاااٜص  ي تُٓٝاا١ َٗااازات       2018أبااا ,ااٞد ظٗااد عبااد ايعصٜااص )     -

زتًا١  ٛ َكسز ايتفطري يد٣ طًب١ ايصف ايجاْٞ ايجااْٟٛد  ايتفهري اإلبداعٞ ٚحتطني االجتاٖات ضت

(د 13د َؤضطاا١ نٓااٛش اذتهُاا١ يًٓػااس ٚايتٛشٜااعد ادتصا٥ااسد )  اذتهُاا١ يًدزاضااات ايرتبٜٛاا١ ٚايٓفطاا١ٝ 

93-123. 

املااؤ س ايطاآٟٛ دٚز األْػااط١ ايرتبٜٛاا١  ي تُٓٝاا١ املٗااازات اذتٝاتٝاا١د  (.2011د ظاااٜص ستُااد )أبااٛ سذااس -

 .452-405د 3ايجايح يًُدازع ارتاص١: آظام ايػسان١ بني قطاعٞ ايتَّعًِٝ ايعاّ ٚارتاصد 

 ايكاٖس٠: َهتب١ شٖسا٤ ايػسم. ضٝهٛيٛد١ٝ املٗازات. (. 2004أبٛ ٖاغِد ايطٝد ستُد ) -

. بااريٚت: ١ايتَّشصاٌٝ ايدِّزاضاٞ ٚعالقتا٘ بااايكِٝ اإلضاال١َٝ ايرتبٜٛا     (. 2010أمحادد عًاٞ عباد اذتُٝااد )    -

 َهتب١ سطٔ ايعصس١ٜ.

ظعايٝااا١ إضااارتاتٝذ١ٝ اياااتعًِ ايتعااااْٚٞ  ي تااادزٜظ َااااد٠ اذتااادٜح    (. 2008األنًااامد َفًاااح دخٝاااٌ )  -

ٚايجكاظااا١ اإلضاااال١َٝ  ي ايتَّشصاااٌٝ ايدِّزاضاااٞ َٚٗاااازات اياااتفهري ايٓاقاااد ياااد٣ طاااالب ايصاااف األٍٚ  

كااس٣د َهاا١ املهسَاا١د املًُهاا١  د زضاااي١ دنتااٛزاٙ غااري َٓػااٛز٠د نًٝاا١ ايرتبٝاا١د داَعاا١ أّ اي  ايجاااْٟٛ

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

(. اثااس اضااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ ايتَّعًااِٝ    2018بٝااَٛٞد ٜاضااس عبااد ايااسسِٝ; ٚادتٓاادٟد سطاأ عااٛ  )       -

املتُااااٜص ايكا٥ُااا١ عًااا٢ ايااارنا٤ات املتعااادد٠ عًااا٢ تُٓٝااا١ ايتَّشصاااٌٝ ايدِّزاضاااٞ ٚاالستفاااا  باااايتعًِ   

د ادتُعٝا١ املصاس١ٜ   زت١ً تسبٜٛاات ايسٜاضاٝات  ا١ٝ٥د ٚايداظع١ٝ يإلصتاش يد٣ تالَٝر املسس١ً اإلبتد

 .212-135(د 11) 21يرتبٜٛات ايسٜاضٝاتد 

. عُاااإ: داَعااا١ ايكااادع   أضاااايٝب تااادزٜظ ايرتبٝااا١ اإلضاااال١َٝ  (. 2009داَعااا١ ايكااادع املفتٛسااا١ )   -

 املفتٛس١.

-  ٟ  ي حتصاٌٝ طايباات ايصاف ارتااَظ      ايارٖين  ايعصاف  طسٜكا١  أثاس  (.2005د سٓاإ َصٖاس )  ادتباٛز

 .386-359(د 45)زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ األضاض١ٝد اإلعدادٟ  ي َاد٠ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝد 

تُٓٝااا١ املٗاااازات اذتٝاتٝااا١ ياااد٣ طاااالب املسسًااا١ ايجاْٜٛااا١  ي ضااا٤ٛ   (. 2010) زأظااات ستُااادد دتااادٜما -

د نًٝاا١ ري َٓػااٛز٠غاادنتااٛزاٙ زضاااي١  .ايتشاادٜات ٚاالجتاٖااات املعاصااس٠ زبٜاا١ تسبٜٛاا١ إضااال١َٝ   

 أّ ايكس٣د َه١ املهس١َد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.داَع١ ايرتب١ٝد 

. عُااااإ: داز املطااااري٠ يًٓػااااس ٚايتٛشٜااااع   2ايتَّشصااااٌٝ ايدِّزاضااااٞد   (.2016ادتاليااااٞد ملعااااإ َصااااطف٢ )  -

 ٚايطباع١.

 َااد٠ تاازٜ    (. أثس ايتَّعًِٝ املتُاٜص  ي حتصٌٝ طًب١ قطِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  ي2016سطٔد عُاز ظاضٌ ) -

 .438-409(د 71د )زت١ً دٜاىلايفٔ. 
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تٛصٝف َاد٠ املٗازات اذتٝات١ٝ ٚايرتبٝا١ األضاس١ٜ  ي ارتطا١ ايدِّزاضا١ٝ     (. 2006سطنيد أضا١َ َاٖس ) -

 . إداز٠ ايتَّعًِٝ ايجاْٟٛد ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتَّعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.يًتعًِٝ ايجاْٟٛ

املٗاااازات اذتٝاتٝااا١ ياااد٣ طايبااات داَعااا١ األَاااري٠ ْاااٛز٠ بٓااات عباااد  (. 2014اذتًاا٠ٛد طسظااا١ إباااساِٖٝ )  -

 .218 – 179(د 3) 2د زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ايسمحٔ  ي ض٤ٛ ايتشدٜات املعاصس٠.

ايتَّشصاااٌٝ ايدِّزاضاااٞ ٚعالقتااا٘ افٗاااّٛ ايااارات (. 2010د )اذتُااٟٛد َٓااا٢ سطااأ; ٚاألمحااادد أَاااٌ أمحااا  -

َأ ايتَّعًاِٝ األضاضاٞ  ي     -اذتًكا١ ايجاْٝا١  -)دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ تالَٝر ايصف ارتاَظ 

 .208 – 173(د 26د داَع١ دَػلد ضٛزٜاد )زت١ً داَع١ دَػلَدازع ستاظظ١ دَػل ايسمس١ٝ(. 

أثس بسْااَر تعًُٝاٞ قاا٥ِ اياتعًِ ايٓػاط  ي تُٓٝا١ املفااِٖٝ ايفكٗٝا١         (. 2017آٍ سٝدإد زدا عٛض١ ) -

زضااي١ دنتاٛزاٙ َٓػاٛز٠د     .ٚاملٗازات اذتٝات١ٝ  ي َكاسز ايفكا٘ ياد٣ طاالب ايصاف ايجاياح املتٛضاط       

 ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ املًو خايدد أبٗاد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

غااازى  ي تاادزٜظ  -شاٚز-انتااب-أثااس تٛ ٝااف إضاارتاتٝذ١ٝ ظهااس  (. 2016ارتاياادٟد َادااد٠ َٛضاا٢ )   -

َبشاااح ايرتبٝااا١ اإلضاااال١َٝ عًااا٢ تُٓٝااا١ بعاااض املٗاااازات اذتٝاتٝااا١ ياااد٣ طاااالب ايصاااف ارتااااَظ   

 ادطتري غري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتب١ٝد ادتاَع١ اإلضال١َٝد غص٠د ظًططني.زضاي١ َ .األضاضٞ

 . ايسٜا : َهتب١ ايسغد.َدخٌ إىل املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ(. 2007ارتًٝف١د سطٔ دعفس ) -

دزاضا١ يتشدٜاد آيٝاات َكرتسا١ يتطاُني بعاض املٗاازات اذتٝاتٝا١         (. 2012آٍ داٚٚدد إبساِٖٝ ستُاد )  -

ٚتكادِٜ آيٝاات َكرتسا١ يتطاُني بعاض املٗاازات اذتٝاتٝا١  ي َٓااٖر          ي َٓااٖر ايرتبٝا١ اإلضاال١َٝ    

. زضااي١ دنتاٛزاٙ   ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يًصاف األٍٚ ايجااْٟٛ َأ ٚدٗا١ ْظاس املدتصاني ٚاملُازضاني       

 غري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ أّ ايكس٣. املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 

 . ايكاٖس٠: داز ايعامل ايعسبٞ. ي ايتدزٜظإضرتاتٝذٝات سدٜج١ (. 2014ايسباطد بٗري٠ غفٝل ) -

ايسٜااا : َهتااب ايرتبٝاا١ ايعسبااٞ     ايرتٜٚااح ٚايتَّشصااٌٝ ايدِّزاضااٞ.  (. 2004ايطاادسإد عبااد اص ْاصااس )   -

 يدٍٚ ارتًٝر.

(. صعٛبات تدزٜظ َاد٠ ايرتبٝا١ اإلضاال١َٝ َأ ٚدٗا١ ْظاس َعًُاات       2014ايطًدٞد ستُٛد مجاٍ ) -

 .100-47(د 113د داَع١ ايهٜٛتد )اجمل١ً ايرتب١ٜٛعُإ.  املسس١ً األضاض١ٝ ايدْٝا  ي َد١ٜٓ

(. َعٛقااات اضااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ ايتَّعًااِٝ املتُاااٜص  ي تاادزٜظ َكااسزات     2012ايطااًِٝد غايٝاا١ محااد )  -

زتًا١ ايرتبٝا١د   ايعًّٛ ايػسع١ٝ  ي املسس١ً االبتدا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْظس املعًُاات  ي َدٜٓا١ ايسٜاا .    

 .419-379(د 151) 3داَع١ األشٖسد 

طسم ٚإضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ ايتطبٝكاات  ي زتااٍ االقتصااد    (. 2009ايػاظعٞد صبش١ٝ عبد اجملٝد ) -

 . ايسٜا : َهتب١ ايسغد.املٓصيٞ

دٚز بسْااااَر املٗاااازات اذتٝاتٝااا١  ي حتكٝااال األَااأ األضاااسٟ دزاضااا١    (. 2015ايػااآربٟد إ اااإ ضاااعد )  -

تري غري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايعًاّٛ االدتُاعٝا١   . زضاي١ َادطَٝدا١ْٝ ع٢ً طايبات داَع١ املًو ضعٛد

 ٚاإلداز١ٜد داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓد ايسٜا د املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.  

 د دد٠: ايداز ايعصس3.١ٜد طايتكِٜٛ ايرتبٟٛ(. 2009ايصا يد عبد اص ط٘ ) -

يًػا١ ايعسبٝا١ يًصاف ايجاياح     املٗازات اذتٝاتٝا١ املتطا١ُٓ  ي َٓٗااز ا    (.2010صا ١د مسس عبد املٓعِ ) -

. زضااي١ َادطاتري َٓػاٛز٠د    األضاضٞ َٚد٣ ممازضتٗا يد٣ تالَٝر َدازع ٚناي١ ايػٛخ ايدٚيٝا١ 

 داَع١ األشٖسد غص٠د ظًططني.

ظاعًٝا١ بسْااَر تعًُٝاٞ قاا٥ِ عًا٢ دٚز٠ اياتعً ِ        (.2008صبشاد إبساِٖٝ خًٌٝ; ْٚصاٍد غهسٟ ساَاد )  -

ٚايعصف ايرٖين  ي حتصٌٝ طًب١ املسسًا١ األضاضا١ٝ يًُفااِٖٝ األخالقٝا١  ي ايرتبٝا١ اإلضاال١َٝ       

 . 461-421(د 32)1ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا  ي األزدٕ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ عني مشظد 

ٗااازات اذتٝاتٝاا١ ايالشَاا١ يطااالب نًٝااات     (. تصااٛز َكاارتح ياابعض امل  2010ايصااػريد أمحااد عبااد اص )   -

 .53-1(د 2) 26د اجمل١ً ايع١ًُٝايرتب١ٝ  ي ض٤ٛ بعض املتػريات اجملتُع١ٝد دزاض١ حت١ًًٝٝ. 

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79732
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ظعايٝاا١ بسْاااَر إيهرتْٚااٞ َكاارتح باضااتدداّ ْظاااّ َااٛدٍ      (.2008) عبااد ايااسشام شتتاااز د عبااد ايكااادز  -

(MOODLE)     تصااٍ ايتفااعًٞ ٚحتصاٌٝ ايطاالب  ي      ي تُٓٝا١ ايجكا١  ي ايتَّعًاِٝ اإليهرتْٚاٞ ٚاال

 .112-180(د 85د َصسد )زت١ً ايكسا٠٤ ٚ املعسظ١َكسز طسم تدزٜظ ايعًّٛ ايػسع١ٝ. 

َااد٣ اضاااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ ايتَّعًاااِٝ املتُاااٜص ياااد٣ َعًُااات ايعًاااّٛ      (.2015ايعسٜفااٞد عاابري ضاااعد )   -

ٓػااٛز٠د نًٝاا١ ايعًااّٛ . زضاااي١ َادطااتري غااري َايػااسع١ٝ يًُسسًاا١ املتٛضااط١  ي َدٜٓاا١ ايكٜٛعٝاا١ 

 االدتُاع١ٝد داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝد ايسٜا د املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

ايتَّعًاِٝ املتُاااٜص  ي ايتَّشصاٌٝ ايدِّزاضااٞ     إضاارتاتٝذ١ٝاضاتدداّ   أثااس(. 2014ايعصاُٝٞد ضاااَٞ َطافس )   -

ري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتبٝا١د  . زضاي١ َادطتري غاالبتدا٥ٞملكسز ايتٛسٝد يد٣ طالب ايصف ايطادع 

 داَع١ أّ ايكس٣د املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

(. ظاعًٝا١ تصاٛز َكارتح يتطاُني بعاض املٗاازات       2010عٝادد ظؤاد إمساعٌٝ; ٚضعد ايدٜٔد ٖد٣ بطااّ )  -

زت١ً داَعا١ األقصا٢ )ضًطا١ً    اذتٝات١ٝ  ي َكسز ايتهٓٛيٛدٝا يًصف ايعاغس األضاضٞ بفًططني. 

 .218-174(د 1)14د ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ(

(. َاااد٣ اضاااتذاب١ َعًُاااٞ ايرتبٝااا١ اإلضاااال١َٝ  ي املسسًااا١ االبتدا٥ٝااا١   2013ايػاَااادٟد ظسٜاااد عًاااٞ ) -

 2د زتًاا١ ايرتبٝاا١الستٝادااات مجٝااع تالَٝاار ايصااف ايدِّزاضااٞ  ي ضاا٤ٛ َٗااازات ايتاادزٜظ املتُاااٜص.     

 .416-385(د 152)

 تُٓٝااا١ املٗاااازات اذتٝاتٝااا١  ي َكاااسز ظعايٝااا١ األْػاااط١ ايتَّعًُٝٝااا١  ي (.2011ايػاَااادٟد َاداااد ضاااامل ) -

. زضاي١ َادطتري غري َٓػاٛز٠د نًٝا١ ايعًاّٛ االدتُاعٝا١د     اذتدٜح يطالب ايصف ايجايح املتٛضط

 داَع١ اإلَاّ ستاُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝد ايسٜا د املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

دزٜظ ايسٜاضٝات عًا٢ تُٓٝا١   (. أثس إضرتاتٝذ١ٝ ايتَّعًِٝ املتُاٜص  ي ت2018ايػاَدٟد َػاعٌ َٗدٟ ) -

 21د َصاسد        زت١ً تسبٜٛات ايسٜاضٝاتايتَّشصٌٝ املعسَّ ي يد٣ تًُٝرات ايصف ايطادع االبتدا٥ٞ. 

 .134 -96د  (2)

ٞ  ظاعًٝاا١ اضااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ (. 2015ايفتٝداا١د عبااد ايهااسِٜ عًااٞ )   -  ي تاادزٜظ  ايتاادزٜظ ايتبااادي

. زضااي١  املسس١ً ايجا١ْٜٛيد٣ طالب  اعٞ ٚبكا٤ أثس ايتعًِاإلبدفهري ٚايتايتَّشصٌٝ  يت١ُٝٓ ايتفطري

 دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ أّ ايكس٣د َه١ املهس١َد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

ظاع١ًٝ اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ ٚايتَّعًِٝ املتُاٜص ع٢ً ايتَّشصٌٝ ايدِّزاضاٞ  ي  (. 2017ظسزد ٚال٤ زتٝد ) -

زضااااي١ ٝصٜااا١ ياااد٣ تالَٝااار املسسًااا١ االبتدا٥ٝااا١ اشاظظااا١ األْبااااز باااايعسام.     َكاااسز ايًػااا١ اإلصتً 

 َادطتري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ ايًٓٝنيد ايطٛدإ.

ظاعًٝااا١ اضااارتاتٝذيت ايتطاااابٍ اياااراتٞ ٚايتااادزٜظ ايتبااااديٞ  ي تُٓٝااا١  (. 2014) زقٝااا١ سطااانيد ظالتااا٘ -

ز طسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ جباَعا١  ايتَّشصٌٝ ايدِّزاضٞ ٚايتفهري ايتأًَٞ يد٣ طايبات َكس

. زضااي١ دنتاٛزاٙ غاري َٓػاٛز٠د نًٝا١ ايرتبٝا١د داَعا١ أّ ايكاس٣د َها١ املهسَا١د املًُها١            أّ ايكس٣

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

(. ٚسااد٠ َكرتساا١  ي ايعًاااّٛ ايػااسع١ٝ قا٥ُاا١ عًاا٢ املدااٌ ايتهااااًَٞ       2018ايكشٝااصد أمسااا٤ ستُااد )    -

زتًا١  يت١ُٝٓ بعض املٗازات اذتٝات١ٝ املستبط١ بإداز٠ ايٛقت ياد٣ طايباات ايصاف ايجاياح املتٛضاط.      

 .130-87(د 196د )ايكسا٠٤ ٚاملعسظ١

١ ايتَّعًاااِٝ املتُااااٜص عًااا٢ ايتَّشصاااٌٝ  (. أثاااس اضاااتدداّ إضااارتاتٝذ2017ٝايكسْاااٞد َٛضااا٢ عباااد املعاااني ) -

د زتًا١ ايبشاح ايعًُاٞ  ي ايرتبٝا١    ايدِّزاضٞ  ي َكسز يػيت يد٣ تالَٝار ايصاف ارتااَظ االبتادا٥ٞ.     

 .280-243(د 18) 2داَع١ عني مشظد 

 . األزدٕ: داز دسٜس.تطٜٛس املٗازات اذتٝات١ٝ: دٚزات تدزٜب١ٝ(. 2010قطٓاْٞد ستُد سطني ) -
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(. ظعاي١ٝ عكاٛد اياتعًِ  ي تُٓٝا١ اياتفهري ايٓاقاد ٚايتَّشصاٌٝ ياد٣ طايباات         2015قُسٙد يطٝف١ ضساز ) -

د زت١ً داَعا١ املًاو خاياد يًعًاّٛ  ايرتبٜٛا١     ايدزاضات اإلضال١َٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ أّ ايكس٣. 

 .368-342(د 24)

(. أثااس إضاارتاتٝذ١ٝ ايتَّعًااِٝ املتُاااٜص  ي تُٓٝاا١ ايااتفهري ايتااأًَٞ   2018ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ) -

زتًااا١ دزاضاااات ايعًاااّٛ ٚايتَّشصاااٌٝ ايدِّزاضاااٞ ملكاااسز ايتٛسٝاااد ياااد٣ طايباااات ايصاااف األٍٚ ثااااْٟٛ.   

 .156-139(د 1) 45زد١ْٝد د ادتاَع١ األايرتب١ٜٛ

ٟ  ; ايطٝدد َادد٠ َصاطف٢; خطاسد صاالح ايادٜٔ; ظسَااٟٚد ستُاد      سطني نٛدود نٛثس - ; ظسَااٚ

 تٜٓٛااع ايتاادزٜظ  ي ايفصااٌ(. 2008عٝااادد أمحااد عبااد ايعصٜااص; أمحاادد عًٝاا١ ساَااد; ظاٜاادد بػااس٣ أْااٛز ) 

  ٞ ت: َهتااب ايْٝٛطااهٛ . بااريٚديٝااٌ املعًااِ يتشطااني طااسم ايتَّعًااِٝ ٚايااتعًِ  ي  َاادازع ايااٛطٔ ايعسباا

 اإلقًُٝٞ.

(. تكِٜٛ األدا٤ ايتدزٜطٞ ملعًُاٞ ايرتبٝا١ اإلضاال١َٝ باملسسًا١ االبتدا٥ٝا١      2014املايهٞد َطفس عط١ٝ ) -

 .655-621(د 159) 1د داَع١ ايصٖسد زت١ً ايرتب١ٝ ي ض٤ٛ ايتَّعًِٝ املتُاٜص. 

اإلضاااال١َٝ باملسسًااا١    تكاااِٜٛ األدا٤ ايتدزٜطاااٞ ملعًُاااٞ ايرتبٝااا١    (. 2015آٍ َباااازىد ستُاااد سطااأ )    -

زضاي١ َادطاتري غاري َٓػاٛز٠د نًٝا١     املتٛضط١  ي ض٤ٛ َتطًبات املػسٚع ايػاٌَ يتطٜٛس املٓاٖر. 

 ايرتب١ٝد داَع١ املًو خايدد أبٗاد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

دٚز املعًااِ ايكااد٠ٚ  ي حتطااني ايٓااٛاسٞ ايتَّشصاا١ًٝٝ ٚايطااًٛن١ٝ (. 2013ستُادد باادز اياادٜٔ ستُااد )  -

. زضااي١  الب املسس١ً ايجا١ْٜٛ اش١ًٝ ايكطازٜف نُا ٜدزن٘ ارتربا٤ ايرتبٜٕٛٛ ٚايطاالب يد٣ ط

 دنتٛزا٠ غري َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايرتب١ٝد داَع١ ايًٓٝنيد ايطٛدإ.

أَُّٖا١ املآٗر ايٓباٟٛ    (. 2017َسضٞد عُس ستُد; ٚايكصريٟد عبدٙ ستُاد; ٚستُادد أباٛ ايعاص أْاٛز )      -

 .191-151(د 117)18د َصسد ايجكاظ١ ٚايت١ُٝٓ زت١ً. طفاٍ ي ت١ُٝٓ املٗازات اذتٝات١ٝ يأل

اضتدداّ َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يًتعًِ اإليهرتْٚاٞ يطاالب   أثس (. 2013) سطني مجعإد طريٟامل -

 نًٝا١  د زضااي١ َادطاتري َٓػاٛز٠    .ايصف ايعاغاس  ي ايتَّشصاٌٝ ٚاياتفهري اإلباداعٞ بدٚيا١ ايهٜٛات      

 األٚضطد األزدٕ.ايػسم داَع١  د١ٜٛايرتب ايعًّٛ

ظاع١ًٝ إضرتاتٝذ١ٝ يعاب األدٚاز  ي تُٓٝا١ املٗاازات اذتٝاتٝا١ ياد٣      (. 2014املعػٛمد ْد٣ عبد ايعصٜص ) -

. زضاااي١ َادطااتري غااري  طايبااات ايصااف األٍٚ املتٛضااط  ي َاااد٠ ايرتبٝاا١ األضااس١ٜ ادٜٓاا١ ايسٜااا    

١َٝد ايسٜاا د املًُها١   َٓػٛز٠د ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاعٝا١د داَعا١ اإلَااّ ستُاد بأ ضاعٛد اإلضاال       

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

زتًاااا١ عذُااااإ يًدزاضااااات (. تفعٝااااٌ دٚز ايتهٓٛيٛدٝااااا  ي ايتعًااااِٝ. 2016) املػسبااااٞد ضااااا١َٝ ٖاغااااِ -

 .33-2(د 2) 15د  ٚايبشٛخ

. بسْااَر املٗاازات اذتٝاتٝا١د سكٝبا١ املٗاازات ايػدصا١ٝ      (. 2009َهتب ايرتب١ٝ ايعسباٞ يادٍٚ ارتًاٝر )    -

 ١ٝ ايطعٛد١ٜ.ايسٜا د املًُه١ ايعسب

ظاعًٝاا١ إضاارتاتٝذ١ٝ ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ  ي تُٓٝاا١ املٗااازات ذتٝاتٝاا١       (. 2012ًَٝبااازٟد أظااساح عبااد اص )   -

ٚايتَّشصاٌٝ ايدِّزاضااٞ  ي َاااد٠ ايرتبٝاا١ األضااس١ٜ ياد٣ تًُٝاارات ايصااف األٍٚ َتٛضااط ادٜٓاا١ َهاا١   

١ املهسَاا١د املًُهاا١ . زضاااي١ َادطااتري غااري َٓػااٛز٠د نًٝاا١ ايرتبٝاا١د داَعاا١ أّ ايكااس٣. َهاا  املهسَاا١

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

ٟ (. دٚز املعًِ  ي زظع املطت٣ٛ ايتَّشصًٝٞ يًطالب. 2011املٓرزٟد ْاصس ضامل ) - د زت١ً ايتطٜٛس ايرتباٛ

 .49(د 65)

أثااس اضااتدداّ إضاارتاتٝذ١ٝ ايتاادزٜظ ايتباااديٞ يتُٓٝاا١ َٗااازات  (. 2013) ستاااُد عبااد ايعصٜااصد ايٓااادِ -

د داَعاا١ عااني زتًاا١ ايكااسا٠٤ ٚاملعسظا١ تٛضااط١  ي ايعًااّٛ ايػاسع١ٝ.  اياتفهري يااد٣ طااالب املسسًا١ امل  

 .68-21(د 135مشظد )
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(. ظاعًٝااا١ إضااارتاتٝذٝيت ايااادعا٥ِ  2016ايٓبٗاااإد َطاااًِ ستُاااد; ٚايهٓعااااْٞد عباااد ايٛاساااد ستُاااٛد )    -

زتًا١ ايكادضا١ٝ  ي اآلداب   ايتَّع١ًُٝٝ ٚايتَّعًاِٝ املتُااٜص  ي حتصاٌٝ طاالب ايصاف ايجااْٞ املتٛضاط.        

 .230-191(د 4) 16د ّٛ ايرتب١ٜٛٚايعً

 املٗازات اذتٝات١ٝ ٚعالقتٗا بايرنا٤ات املتعدد٠ يد٣ طًب١ املسس١ً(. 2009مجع١ ) ٚا يد عبد ايسمحٔ -

 د ظًططني.ادتاَع١ اإلضال١َٝد غص٠ دَٓػٛز٠غري زضاي١ َادطتري . ايجا١ْٜٛ  ي قطاع غص٠

االبتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضاط١  ٚثٝك١ َٓٗر َٛاد ايعًّٛ ايػسع١ٝ يًُسسًتني (. 2007ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتَّعًِٝ ) -

 . املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. ي ايتَّعًِٝ ايعاّ

 . األزدٕ: داز املطري٠.املٗازات اذتٝات١ٝ(. 2015ٜٛضفد ضًُٝإ عبد ايٛاسد ) -
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