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 ص:املشتخل 
ٙٔددذالبهث دد لعرلً شددددٞلًددذ٠لاددداإلللبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚدددٞل لاٌِٚددٞلبه دددٍٚلهددذ٠لا ًٚدددزللللللل
بهـدددتلبسدددبًعلبي، دددذب٢ٛخلٗتدددذلبطددد نذً لبهثبي دددٞلبلدددِٔثلبه٘ؿددد ٛلبه  وٚودددٛخليٚددد لا دددَ٘للللل
بهثبي ٞل،إعذبدلبخ ثبسلً٘بتت5له  ُشالبهظو٘نلبيجشب٢دٛلهو ٌٚدٞخلٗٓد٘لًلدْ٘لًدّلعؼدشٝلً٘بتدتخلللللللل

ه ظجٚىلبط جب،بتلبه  ًٚدزل لكدىلً٘تدتخلٗتدذلأجشٙد لاش،دٞلبهث د ل لللللللللكٌبلأعذتلً ٚبًطب
(لاوًٌٚزبلًدّلل01َلعوٟلجمٌ٘عٞلًلُ٘ٞلًّ)9191َ/9103به ـىلبهذسبطٛلبألٗيلًّلبه بَلبهذسبطٛل

ا ًٚددزلبهـددتلبسددبًعلبي، ددذب٢ٛخلٗتددذلا٘ؿددىلبهث دد لعرلعددذٝلُ ددب٢ثلًِٔددب4لاٌِٚددٞلبه ددٍٚلهددذ٠لللل
خليٚ لكبْلِٓبنلكد تل لبه دٍٚلٗرهدملعودٟلً ٚدبغلبه دٍٚلللللللا ًٚزلبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ٛ

(لهـدب لبمٌ٘عدٞللل1010بل ذلهلزبلبهغشضخلًعلٗج٘دلدشقلرٜلديهٞلعيـب٢ٚٞلعِذلًظد ٠٘لديهدٞ)لل
به جشٙثٚٞخلٗٙظ ذيلًّلُ ب٢ثلبهث  لاٌِٚٞلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞل، ذلاذسٙظدٔبلل

٘للل ١لٓدزٖلبهِ ٚجدٞلأٗؿد لبهثبي دٞل، دذسٙاللبه  ًٚدزلعودٟللللللللعّلطشٙقلبهنشب٢دتلبيهلاُٗٚدٞخلٗ لكد
به دددٍٚلًدددّلخددد يلًدددذخىلبهنشب٢دددتلبيهلاُٗٚدددٞخلٓدددزبلٗٙ٘ؿدددٛلبهث ددد ل، دددذسٙاللبل وٌددد لعودددٟللللللل

ًذخىلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞل لبه ذسٙعخليٚ لميلّلأْلٙظٍٔل لاٌِٚدٞلبه دٍٚلٗ، د لللل بط نذبَ
لبلٔبسبتلبألخش٠لهذ٠لبه  ًٚز0

لًذخىلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞخلبه ٍٚ(بهلوٌبتلبل  بي4ٞٚل)ل

The Effectiveness of Using Digital Comics Approach on Developing 
Values involved in the fifth primary stage students' Arabic Course 
Ahlam Yassien hessien Yassien , prof/ Amany Abdelmakssoud Kensswa& 

Prof/ Mona Mahmoud Mohammed gad 
Abstract; 

Research Aims to Know the Effect of entrance Electronic Comics in 
Developing the Values of The Fifth Grade Students the Researcher Used The 
Descriptive and Analytical Method. Researcher did an "Attitudes Test" to 
Know Procedural Behavior of The Value Which is Composed of Ten Situation. 
Also She Prepared a Scale to Record The Student's Response in Each 
Situation. Researcher Did an Experiment, in The First Semester of 2019-2020 
on a Group of 30 Students From Fifth Grade so She Knew Several 
Conclusions:The Development of Values for Fifth Grade Students; Because of 
the Weakness in Values That's on The Scale of Value That Was Prepared for 
This. with Statistically Significant difference at the Level of Significance in 
favor of Experimental Group. It is inferred from The Research Results to 
Develop the Values Included in The Arabic Language after Teach It in View of 
This Result, The Researcher Recommended Training Students on This Values 
through an Entrance of Electronic Comics, Also It Recommend Training 
Teachers to Use This Entrance. That It Can Contribute to Development of 
Values and Some Other Skills of Students.      
Key Words: (Digital Comics - Values) 
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 :ُاملكدم 
ٗجددذتلبه ددٍٚلًِددزل،ددذ١لبسوٚ ددٞلعرلبمْخلدٔددٛلالددٍليٚددبٝلبهِددبغل لبم ٌددعللللل

عوددٟلادد٘جٍٚٔٔلعرلبهنشٙددقلبهظددوٍٚليؿدد فليٚددبأٍخلدٔددٛلًشجددعلأطبطددٛلللللٗا ٌددىل
حيلٍلطو٘نلبألدشبدلٗٙ٘جٕلاـشدبأٍلعوٟلًدشلبه ـد٘سخليٚد لعُٔدبلطدشلادبُعلأٜللللللل
جم ٌعخللبلٙ  دشضلهدٕلبم ٌدعلًدّلاغدلل لبه  بددبتلٗادزٗٙاللهو دٍٚخلبألًدشلبهدزٜللللللللللل

ٞل خلدبه  تدددٞل،ٌِٚٔدددبلحي دددبىللعرلبل٘بجٔدددٞخلهدددزهملسددداللأْلُاشطدددةلبه دددٍٚل لبها،ٚددد
ع تددٞلاثبدهٚدددٞخليٚدد لٙـددد اللاٌِٚدددٞلبه ددٍٚلٗتشطدددٔبل لُ دد٘غلبه  ًٚدددزلًدددّلدْٗللللل
بها،ٚٞخلٗيلاـوحلبها،ٚٞلًّلدْٗلبه ٍٚخليٚ لاذدلبه ٍٚلبألٓذبالبها،٘ٙٞلبلشبدل
،و٘تٔبخلكٌبلأُٔدبلاظدبعذلعودٟلبه ِؼد٣ٞلبيج ٌبعٚدٞلبهظدوٌٚٞخل لبل ب،دىلُظد نٚعللللللللل

لسبطٚٞلتشغلبه ٍٚلبيسب،ٚٞخلٗاٌِٚ ٔبلهذ٠لبه  ًٚز0ًّلخ يلبلِبٓثلبهذ

ٗٙ دد٘سلبهِ ددبؾليدد٘يلأُظدداللبألطددبهٚاللبهددةلميلددّلهوٌذسطددٞلأْلا ث ٔددبله ٌِٚددٞللللللللل
به ددٍٚل،ؼددلىلد ددبيخلدٔددىلا ددقلبلذسطددٞلرهددملًددّلخدد يلادد٘دللً ددشسبتلدسبطددٚٞللللللللللل
تلًظ  وٞخلأذالعرلبه ٌِٚٞلبألخ تٚٞلهو  ًٚدزخلأٗلأْلُ دَ٘ل،دٕلًدّلخد يلبل دشسبلللللل

بهذسبطدددٚٞلبلن و دددٞلكبهوغددددٞلبه ش،ٚدددٞخلٗبها،ٚدددٞلبهذِٙٚددددٞخلٗبهشٙبكدددٚبتخلٗبه وددددَ٘خلللللل
ٗبهذسبطددبتلبيج ٌبعٚددٞخلأٗلأْلاوجددالبلذسطددٞلعرلال ٚددتلأُؼددن ٔبلبهددةلا ددَ٘ل،ٔددبخلللللللل
ًٚدب0ل)ًبٙظدٞلأ،د٘للللللللللل ٗبػشبنلبه  ًٚدزلدٚٔدبل،ؼدلىلكدثلخلؤدبلٙد دٜلعرلاٌِٚد ٍٔلأخ ت

ل(00خل01خ9100به لىخل

هلددىلأطددو٘ لًددّلبألطددبهٚاللًضبٙددبٖلٗعٚ٘،ددٕخلد نـددٚفلً ددشسبتلل"ٗيلػددمل لأْ
دسبطٚٞلًظ  وٞلًّلػإُلبه اكٚدذلعودٟلبه ٌِٚدٞلبألخ تٚدٞخلٗبصدٙدبدلبيٓ ٌدبَل،ٔدبخلللللللل
ًٗددّلإلددٍلٙددااٛلذ دد٠٘لٓددزٖلبل ددشسبتلبهذسبطددٚٞلبسبؿددٞله لددْ٘لربتلادداإلللأكدد للللللللللل

تٔد5ٍل،ٔدذالللٗأعٌقل،بهِظثٞلهو  ًٚزخلألُٔبلالْ٘لً٘جٔدٞلًثبػدشٝل د٘لاٌِٚدٞلأخ لللل
بكظب،ٍٔلبه ٍٚلٗبيابٓبتلبيسب،ٚٞل،ـ٘سٝلًثبػشٝخلٗاٌِٚٞلًٔدبسبتلٗطدو٘كٚبتللل
يظِٞلهذٍٙٔخلعيلإُٔلًّلبهِبيٚٞلبألخدش٠لعربلًدبل د لبه ٌِٚدٞلبألخ تٚدٞلهو  ًٚدزللللللل
ًّلخ يلبل٘بدلبهذسبطٚٞلبلن و ٞخلدإْلرهملًدّلػدإُلبه اكٚدذلعودٟلٗ ٚ دٞلٓدزٖللللللل

ٌل وٚددٞلبه ٌِٚددٞلبألخ تٚدٞلجمددشدلً ددشسبتلدسبطددٞلُ شٙددٞخللبل دشسبتخليٚدد ليلاـددثحلع
ٙذسطٔبلبه  ًٚزلؤ ضيلعّلبجل٘بُداللبه نثٚ ٚدٞلبه ٌوٚدٞلتٚدبأٍخلٗطدو٘كٚبأٍلللللل
ٗتٌٍٚٔخل،ٔذالا ذٍٙلبيخ ثبسبتلٗبهِجبفلدٚٔبخل،ٌِٚبله٘لمتلا٘ ٚ ٔبلًّلخ يلًبل

إُلعابيدٞللٙذسطُٕ٘لًّلً٘ك٘عبتل لبل٘بدلبهذسبطٚٞلبألخدش٠خلددإْلٓدزبلٙلدْ٘لًدّلػدلللللل
به شؿٞل،ؼلىلأعٌقله ٌِٚٞلأخ قلبه  ًٚدزلٗتدٌٍٚٔخلًدّلخد يلًدبلٙذسطدُٕ٘خلًدّلللللللل

 (ل92خل9109ً شسبتلدسبطٚٞلٗس،نٔبليٚبأٍ"0للل)لدباّلعنٚٞلبه ش،ٛخ

طداباٚجٚبتلً دى)لبلدذخىللللجلالبل وٌْ٘لعرلًذبخىلبه ذسٙعلبتذٙ دٞلٗبيله ذل
  دددبُٗٛخلخدددشب٢ولبهظدددو٘نخل00000(لللبهلؼددد ٛخله ددداللبألدٗبسخليدددىلبلؼدددل تخلبهددد  وٍلبهللل

ٗتلٓبل لا ذٍٙلبل شسلبه  وٌٚٛلهو  ًٚزل،ذًهبلًّلبهنشقلبه  وٚذٙٞلبلٌوٞلٗرهمل
هو٘ؿ٘يل،به  ًٚزلعرلأدلىلُ ب٢ثلا وٍخلٗتذلأكذتلبه ذٙذلًّلبهذسبطبتلدبعوٚٞل
ٓزٖلبلدذبخىلٗبيطداباٚجٚبتخلٗهلِٔدبليلاـدوحلاٚ ٔدبلهلدىلً دشسلا وٌٚدٛخلكٌدبلللللللللل

ليلاـوحلهلىلدسغلًّلبل شس0لأُٔبل
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ٙ ددذلًددذخىلبهنشب٢ددتلًددّلبلددذبخىلبه ذسٙظددٚٞلبلظدد  ذإلٞل لبه ددذسٙعخلٗبهددةللللللل
ا  ٌددذلعوددٟلا ددذٍٙلبل ددبسالهوٌدد  وٌ ل،ـدد٘سٝلًِ ٌددٞخلد دد للبُ ثددبٍٓٔل ٘ٓددبخللللللللل
ٗاضٙذلًّلُؼبطٍٔلٗدبد ٚ ٍٔله  ؤٌب0لٗٙ ٍلرهملًّلخ يلعإلشب١لبحمل د٠٘لبل دش للل

ٞللهوٌ٘ك٘عبتلبل ذًٞله )لكبه ـدٞللل-وٌ  وٌ خل،اُؼنٞلعإلشب٢ٚٞخلعوٌٚدٞلٗا وٌٚٚد
ل-به وٌٚددٞخلٗبأليددذبتلبل ِبتلددٞلٗبلدد لٝخلٗبألهغددبصلبهـدد٘سٙٞخلٗبهلوٌددبتلبل  بط ددٞ(ل

اِبطاللً٘بت ٔبلبه  وٌٚٚٞلبلن و دٞخلٗاظدٍٔل لا ٚدقلأٓدذبدٔبلبلِؼد٘دٝ)ٗجٕٚلأ،د٘للللللل
ل(ل91100هديخل

ذسٙعلبلظد  ذإلٞل لبه دذسٙعخلللعْلًذخىلبهنشب٢دتلبيهلاُٗٚدٞلًدّلًدذبخىلبه دللللل
ٙ  ٌدددذل لا ذميدددٕلبل وً٘دددبتلعودددٟلبه٘طدددب٢ولبل  دددذدٝلٗبإلشب٢ٔدددبل،نشٙدددتلبه ددد٘يلأٗللل
ًٞلٗرهمليإلدبسٝلبٓ ٌدبَلبلد  وٍلللل ًٞلأٗلُل  به ـٞخلأٗلً٘تً بلتشًٙثبلًذًٓؼبلأٗلهغًضبلأٗله ث

لٗجز لبُ ثبٕٓخلا ًٚ بلألدلىلُ ب٢ثلهو  وٍل0ل

ًـن ٟل)دسبطٞلٚٞلًذخىلبهنشب٢تخلًِٗٔب4لٗتذلأكذلعذٙذلًّلبهذسبطبتلدبعو
لخا ودددٍٚلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلأػدددبستلعرلأٌٓٚدددٞلًدددذخىلبهنشب٢دددتل لبهدددةل(9112خلسطددد ْ

ٞلللبلمي دددىلبيادددبٖلبيج ٌدددبعٛلبهددد٘ ٚ ٛل للللع ثدددبسٖلًدددذخوًللب، 0لٗدسبطدددٞللا ودددٍٚلبهوغددد
MUGUN,2006)لبهددةلأػددبستلعرلأْلًددذخىلبهنشب٢ددتلٙددذعٍلبابٓددبتلبهندد  للللللل)
ا وٍلبهوغٞخلٗٙظدبعذلعودٟلاٌِٚدٞلبهدزكب١لبه٘جدذبُٛلهدذ0ٍٔٙلٗدسبطدٞللللللللبيسب،ٚٞل ٘ل

(لبهدددةلأػدددبستلعرلأْلًدددذخىلبهنشب٢دددتلهدددٕلأٌٓٚدددٞل للل9112)أمحدددذلع،دددشبٍٓٚلأمحدددذخل
اذسٙعلبيج ٌبعخله ٌِٚٞل،  لبل دبٍٓٚلٗبه دٍٚلبيج ٌبعٚد0ٞلٗدسبطدٞل)أطدبًٞلعثدذللللللل

د،ٚددٞلهددٕلدبعوٚددٞل للل(لبهددةلأػددبستلعرلأْلًددذخىلبهنشب٢ددتلبأللل9102بهددشمحّلبلدد٘ب خلل
لاٌِٚٞلًٔبسبتلبه  ثللبهل ب،0ٛ

ٗااطًٚظددبلعوددٟلًددبلبُ ٔدد لعهٚددٕلبهذسبطددبتلبهظددب، ٞلًددّلدبعوٚددٞلًددذخىلبهنشب٢ددتللللل
بيهلاُٗٚددٞل لبه ددذسٙعخلٙدد صلبتبجددٞلعرلدسبطددٞلأإلددشلًددذخىلبهنشب٢ددتل لاٌِٚددٞللللللل

لبه 0ٍٚ

 بحح:ُ المشهل 
لبًعلبي، ذب0ٛ٢لهذ٠لا ًٚزلبهـتلبسلبه ٍٚلا  ذدلًؼلوٞلبهث  ل لك ت

 :أسٔلُ البحح 
 بل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞله  ًٚزلبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ٛ؟ًبلبه ٍٚل 
 ًبلدبعوٚٞلًذخىلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞل لاٌِٚٞلبه دٍٚلبل لدٌِٞل لً دشسلبهوغدٞللللل

 به ش،ٚٞلهذ٠لا ًٚزلبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ٛ؟ل

   البححأهداف : 
ٍٚل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚدٞله  ًٚدزلبهـدتلبسدبًعلللللٌِٚٞلبه ٙظ ٟلبهث  لعرلا

 بي، ذب0ٛ٢

  البحححدود :  
لا  ـشليذٗدلبهث  لعوٟلبجل٘بُاللبه به4ٞٚل
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 ٘ك٘ع4ٞٚبلذٗدلبت 
 0ُٞٚٗبهنشب٢تلبيهلا 
 0ٞٚ،به ٍٚل لًِٔثلبهوغٞلبه ش 

 ا ًٚدددزلبهـدددتلبسدددبًعلًدددّلبلشيودددٞللللعِٚدددٞلعؼددد٘ب٢ٚٞلًدددّلللثؼدددش4ٞٙلبهذٗدلبتددد
ل، ذب0ٞٚ٢بي
 0لًذسطٞلبهِـشلبي، ذب٢ٚٞل،إدبسٝلبه ج٘صٝلبه  وٌٚٚٞلب4ُٞٚلبلذٗدلبت 
 ل9191َ0-9103َلبألٗيلض4ًِٞٚلٗٙ ٍلانثٚقلبهث  ل لبه بَلبهذسبطٛبهذٗدلبت

 ًُالبحح أهن: 
ٔل ٗللللٍلٓددٙ ٘تددعلأْلٙظدد  لزبلبهث دد ل لًٚددذبْلا وددٍٚلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل،ـدد ٞلعبًددٞخل

ٞلبل لدٌِٞل لً دشسلبهوغدٞلبهللل، د لبه دٍٚلللاٌِٚٞل هدذ٠لا ًٚدزلبهـدتلبسدبًعلللللل ش،ٚد
لخلكٌبلإُٔلًّلبلِ  شلأْلٙ ٚذلٓزبلبهث  لدٌٚبلٙو4ٛل،ـ ٞلخبؿٞل، ذب٢ٛبي

 دد لل لاٌِٚددٞلِٙ  ددشلأْلٙ ٚددذلٓددزبلبهث دد لً وٌددٛلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلًٗ٘جٔٚٔددبلللل ،
ٍل ادددبٖل ٘ٓدددبخلٗرهدددملًدددّلخددد يلٓ ٌدددبَل،بيخلٗبي لً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلبه ددٚ
به ددذسٙعلبتذٙ ددٞخلٗبهددةلإلثدد لدبعوٚ ٔددبلًددّلخدد يلللللجددشب١بتلًٗددذبخىللعانثٚددقل

ٛلل ، د لبه دٍٚلهدذ٠لا ًٚدزلبهـدتلللللللبهذسبطبتلبه ش،ٚٞلٗبألجِثٚٞخلٗٙ ٘تدعلأْلاٌِد
 ، ذب0ٛ٢بسبًعلبي

 ا دد حلُ ددب٢ثلٓدددزبلبهث دد ليدبًتددبلجذٙدددذٝلأًددبَلبهثددبي  ل لجمدددبيلا وددٍٚلبهوغدددٞلللللللل
ٞخلٗ لبه ِدددْ٘لبه ش،ٚددٞخله ـددٌٍٚلاددبس ليفبإلودددٞل لبلشبيددىلبه  وٌٚٚددٞلبلن و ددلللللل

 بهوغ٘ٙٞلبألخش0٠لل
 طدد  بُٞل،ددبهنشب٢تلبيهلاُٗٚددٞل لاندد٘ٙشلًددِٔثلا وددٍٚلًٔددبسبتلبهوغددٞخلللللميلددّلبي
عذبدلطشقليفبإلوٞله ٌِٚٞلًٔبسبتلبهوغٞلبه ش،ٚٞل،بلشبيىلبلن و 0ٞعٗ

 البحح: مصطلحات 
 :مدخل الطسآف 

  ٌددذلعوددٟلٓدد٘لًددذخىلًددّلبلددذبخىلبه ذسٙظددٚٞلبلاظدد  ذإلٞل لبه ددذسٙعخلٗبهددةلال
ا دددذٍٙلبل دددبسالهوٌددد  وٌ خل،ـددد٘سٝلًِ ٌدددٞخلُاددد للبُ ثدددبٍٓٔل ٘ٓدددبخلٗاضٙدددذلًدددّللللللل
ُؼددددبطٍٔلٗدبد ٚدددد ٍٔله  ؤٌددددب0لٗٙدددد ٍلرهددددملًددددّلخدددد يلعإلددددشب١لبحمل دددد٠٘لبل ددددش للللل

)كبه ـددٞلل–هوٌ٘كد٘عبتلبلا ذًددٞلهوٌد  وٌ خل،اُؼددنٞلعإلشب٢ٚددٞخلعوٌٚدٞلٗا وٌٚٚددٞلللل
ل–هغددبصلبهـدد٘سٙٞخلٗبهلوٌددبتلبل  بط ددٞ(لللبه وٌٚددٞخلٗبأليددذبتلبل ِبتلددٞلٗبلدد لٝخلٗبأللل

ُاِبطاللً٘بت ٔبلبه  وٌٚٚٞلبلن و ٞخلُٗاظٍٔل لا ٚقلأٓدذبدٔبلبلِؼد٘دٝل)ٗجٚدٕلأ،د٘للللل
ل(090خل9110هديخ

  لهرتوىًُ:  اإلالطسآف 
ٗٓددٛلػددلىلًددّلأػددلبيلبه  ددثلخلبهددةلميلددّلأْلا ددٜ٘لعوددٟلأُدد٘بعل  و ددٞلًددّلللللل

ل٢ولً  ذدٝخلأٜل لت٘بعذلبل٘بدلبل  دذدٝخلٗلععبدٝلعُ بىللاوملبألُ٘بعل لٗطبلخبسنب 
ٞلللللل  DAMIANلأٗلًددّلخدد يلا ِٚددبتلبياـددبيتلبل وً٘باٚدددٞلبه ِب شٙددٞلأٗلبهشتٌٚدد

DUFFY, 2016)0)ل
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   الكًه 
لد ٛلبهوغٞلبه ٍٚلاعلًٗ شدٓبلبه 4ٌٞٚلٗٓٛلمثّلبهؼ١ٛل،به  0ٍٙ٘

لْلبه ددٍٚلً٘جٔددبتلبهظددو٘نخلدٔددٛلبهددةلاددشنلبه ددشدلٗاذد ددٕلعرلاددث لأ ددب للللع"
طو٘كٚٞلً ِٚٞخيٚ لميلّلا شالًبلمي ولٕلبه شدلًّلبه ٍٚلًدّلخد يلًدبلٙـدذسللللل

ل(220خل9112)سػذٜلط ٌٚٞخللعِٕلًّلأت٘بيلٗأد بيل لكىلً٘تت"

ٗا شدٔبلسػبلُ٘سلبهذّٙل،أُبل"لعطبسلًشج دٛلًٔدٍخلًٗ٘جٔدبتلطدو٘كٚٞلهنُظدبْلللللل
بجلٌبعدٞلبهدةلللا  ذدلًّلخ هلبلبابٓبإلًٗٚ٘هٕخلٗأُؼن ٕلبلن و دٞخلدبخدىلعطدبسلللل

ٙ ددددٚؽلدٚٔددددبخلد ؼددددلىلػنـددددٚ ٕلبه ددددبدسٝلعوددددٟلبه  بعددددىلٗبه  بًددددىخلًددددعلبه وددددٍخلللل
خل9113)سػددبلاددبيلُدد٘سلبهددذّٙخللللًٗظدد  ذإلبإخل،ؼددلىلٙ  ددقلٗبه ـددشلبهددزٜلٙ ٚؼددٕ"لللل

ل(0110

 ميهر البحح 
لبلِٔج لبه بهٚ ل4لٙ ثعلبهث  

 ٛل عددّلطشٙددقلعددشضلبهذسبطددبتلٗبهث دد٘تلبهظددب، ٞخلبهددةلللللللل4لٗرهددمبلددِٔثلبه٘ؿدد 
 به 0ٍٚلٗلخِبٗه لبهنشب٢تلا
 ٞلٗرهددملهذسبطدددٞللل لاـدددٌٌٕٚلػددثٕلبه جدددشٙ 4للبلددِٔثلبه جددشٙ لل لًدددذخىلدبعوٚدد

 لددٌِٞل لً دددشسللبه دددٍٚلبلاٌِٚددٞلللبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚدددٞل)كٌدد غللًظددد  ى(ل لل
ٞلل ، دذب٢ٛل)عِٚدٞلللهدذ٠لا ًٚدزلبهـدتلبسدبًعلبيلللللخ)كٌد غللادب،عل(لللبهوغدٞلبه ش،ٚد

لبهث  (0ل

  :متغريات البحح 
 زبلبهث  لعوٟلً غلّٙلأطبطٚ لٌٓب4ٙؼٌىلٓ

 بهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚدد4ٞلٗٓدد٘لبلدد غللبلظدد  ىلبهددزٜلٙدد ٍلًددّلخ هددٕلا ددذٍٙلبلددِٔثلل
له ٌِٚٞلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،0ٞٚ

 به 4ٍٚلٗٓٛلبل غللبه ب،علٗٙ بغلعّلطشٙقلبخ ثبسلبل٘بتتلبهزٜلٙ ٚعلبهظو٘نل
 بيجشب٢ٛلهو 0ٌٞٚ

 :جمنىعُ البحح 
(لاوًٌٚزبلًّلا ًٚزلبهـتلبسدبًعلبي، دذب٢ٛلًدّلللل01الُ٘ لعِٚٞلبهذسبطٞلًّ)

ًذسطددٞلبهِـددشلبي، ذب٢ٚددٞل لعدبسٝلبه جدد٘صٝلبه  وٌٚٚددٞلؤ بد ددٞلبجلٚددضٝخلٗبخ ددبستلل
بهثبي ددٞلجمٌ٘عدددٞلبهث ددد لًدددّلبيدبسٝلُ ظددٔبلأٜلًدددّل،٣ٚدددٞلبت ـدددبدٙٞلٗبج ٌبعٚدددٞللل

لي ٞلانثٚقلبهث  0ً  بس،ٞلًّٗلذبد ٞلبجلٚضٝخلي ٟلٙ ٚظشلعوٟلبهثب

 :عًيُ ضبط األدوات 
بت لددد لعجدددشب١بتلبهذسبطدددٞلعجدددشب١لدسبطدددٞلبط لؼدددبدٚٞليخ ثدددبسلًدددذ٠لؿددد يٚٞللل
بألدٗبتلبهةلط٘الاظ نذَل لبهذسبطٞخلٗكدزهملبه اكدذلًدّلؿد يٚٞلا وٌٚدبتلللللل
بيخ ثددبسلٗيظددب لصًددّلبيخ ثددبسخلٗبه اكددذلًددّلؿددذقلٗإلثددبتلبيخ ثددبسخلددد ٍلبخ ٚددبسلل

طو ددد ليدددش لبي، ذب٢ٚدددٞل لعدبسٝلبه جددد٘صٝلبه  وٌٚٚدددٞللًذسطدددٞلأخدددش٠لٗٓدددٛلًذسطدددٞ
لبه ب، ٞلحملبد ٞلبجلٚض0ٝ
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  :إعداد اإلطاز اليظسٍ للبحح 
لدسبطٞلًظ ٚٞلهألد،ٚبتلٗبهذسبطبتلبهظب، ٞلبهةلا ـىل،بحملبٗسلبه به4ٞٚ

 به ٍٚلً ًٔ٘ٔبخلٗكٚ ٚٞلالدّ٘ٙلبه دٍٚخلًـدبدسٓبخلأٌٓٚ ٔدبخلدٗسلبلذسطدٞلٗبل ودٍللللللل
 لاٌِٚ ٔب0ٗبهوغٞلبه ش،ٚٞل 

 بهنشب٢دددتلبيهلاُٗٚدددٞلً ًٔ٘ٔدددبخلٗأُ٘بعٔدددبلٗبه٘ دددب٢تلبلن و دددٞخلٗبيطدددٔبًبتللللللل
 بها،٘ٙٞلهلب0

   :إعداد أدوات البحح، وتشنل 
 ععددذبدلبخ ثددبسلبل٘بتددتلبه ثوددٛلل شدددٞلبهظددو٘نلبيجشب٢ددٛلهو ٌٚددٞلعِددذلبه  ًٚددز0للل

 (0لًّلععذبدلبهثبي 20ًٞو قلستٍ)
 ٞلبهظدو٘نلبيجشب٢ددٛلهو ٌٚدٞلعِدذلبه  ًٚددز0للللععدذبدلبخ ثدبسلبل٘بتدتلبهث ددذٜلل شددلللل

(0ل، ددذلدسبطددٞلذ دد٠٘لبلددِٔثلبل ددذَلًددّلخدد يلًددذخىلبهنشب٢ددتللللللل2ًو ددقلستددٍ)ل
 بيهلا0ُٞٚٗ

 :ًُالتذسيب املًداىٌ ويشنل اخلطىات التال 
 0ٛبخ ٚبسلجمٌ٘عٞلًّلا ًٚزلبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ 
 ددذٙشلبهظددو٘نلانثٚددقلبخ ثددبسلبل٘بتددتلبه ثوددٛلعوددٟلجمٌ٘عددٞلبهث دد 5له ٚددبغلاللل 

 بيجشب٢ٛلهو 0ٌٞٚ
 ا ذٍٙلذ ٠٘لبلِٔثلهو  ًٚزلًٗبلٙؼٌوٕلًدّلتدٍٚلًدّلخد يلًدذخىلبهنشب٢دتللللللل

 بيهلا0ُٞٚٗ
 انثٚقلبيخ ثبسلبهث ذٜلعوٟلجمٌ٘عٞلبهث  له ٚبغلا ذٙشلبهظدو٘نلبيجشب٢دٛللل

 هو 0ٌٞٚ
 0ًٚب  اعلبهثٚبُبتخلٗاوٚؤبخلًٗ بجل ٔبلعيـب٢
 ًِٗبتؼ ٔبخلٗا ظلٓب0به ٘ؿىلعرلُ ب٢ثلبهث  خل 
 0ٗكعلبه ٘ؿٚبتلٗبل ايبت 

لٗدٌٚبلٙوٛلاِبٗيلا ـٚوٛلل غلبتلبهث  لٗعجشب١با4ٕل

 :اإلطاز اليظسٍ للبحح 
         أوًلا: الكًه: مفهىمهاا، ونًفًاُ تهىييهاا، مصاادزها، أهنًتهاا، ودوز املدزساُ واملعلاه

 واللغُ العسبًُ يف تينًتها:
 :مفهىو الكًه 

 ددٍٚخلًٗددّل،دد لٓددزٖلبه  شٙ ددبت4لعددشاليظددّلػدد بإللللا٘جددذلا شٙ ددبتلعذٙددذٝلهول
ًٚبللللل-به ٌٚٞل،أُب4ل"لً َٔ٘لاشٙدذٜخلأٗلاـد٘سلرٓد للل ل-ٙغوداللعوٚدٕلأْلٙلدْ٘لكدٌِ

حيددذدلهألدددشبدلتبٙددبتلًشت٘،ددٞخلأٗلٗطددب٢ىله   ٚددقلتبٙددبتلٙ ًِددْ٘ل،ٔددبخلٗبه ددٍٚل للللللللل
الِ٘ٙٔددددبلٗ لا٘ ٚ ٔددددبلهٚظدددد لُ ددددبىللا ٚددددٍٚلخددددبقلهو ددددشدخلٗع ددددبلٓددددٛلًِ جددددبتلللللل

ا ددشضلهألدددشبدل لبه ِؼدد٣ٞلبيج ٌبعٚددٞلٗ لبسدد ٝلبهزباٚددٞلٗبه  وددٍٚخللللبج ٌبعٚددٞخل
دٚظ ذخوُ٘ٔبل لُ ٘طٍٔخلٗٙد ٍل،ِبهٓدبل لبهاكٚداللبهدزٓ للدّلبطد ذخوُ٘ٔبخلإلدٍلللللللل
ٙ  ثودددٔبلبيددددشبدلعودددٟلعُٔدددبلً دددبٙلٍٓلبسبؿدددٞل لبه  ٚددد0ٍٚ"ل)أمحدددذلبلٔدددذٜلعثدددذلل

 (ل999خل9110بتوٍٚخ
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(لبه دددٍٚل،أُدددبل"لجمٌ٘عدددٞلبيٓ ٌبًدددبتل011خل9111ٗٙ دددشال)سباددداللتبطدددٍلعبػددد٘سخ
ٗبألدلبسلبهةلٙلُ٘ٔبلبه شدلًّلخ يلبه وظ ٞلبهدةلٙد ًّل،ٔدبخلًدّلابس،دٕلبل ِ٘عدٞللللللل
ٗبه وٌٚدددٞل لبم ٌدددعخليٚددد لبك ظدددث لبهـددد ٞلبل ٚبسٙدددٞلعودددٟلاـدددشدبتلبيُظدددبْخلللل

لٗبختزتلمسٞلبيسب،ٚٞلبهؼشعٚٞلهو لٍلعوٟلاـشدبإخلٗطو٘كٕل لبم ٌع"0ل

ا ددذدتلا شٙ ددبتلبه ددٍٚلٗبخ و دد ليظداللكددىلختـددفخلٗهلددّل،ددبهشتٍلًددّلله دذلل
بخ  دٔددبلعيلأُٔددبلا  ددقلاًٚ ددبلعوددٟلأْلدٗسلبه ددٍٚلٓدد٘لا٘جٚددٕلٗكددثولطددو٘كٚبتلللللللل
بألدددشبدل لبم ٌددعخلًٗددّلإلددٍلا ددشالبهثبي ددٞلبه ددٍٚل،أُددبل"جمٌ٘عددٞلًددّلبل ددبٙلللللللللللل

جٚدٞخلٙٔ دذٜل،ٔدبللللبيج ٌبعٚٞلبهةليذدٓبلبم ٌعخلٙل ظثٔبلبه دشدلًدّل،٣ٚ دٕلبسبسللل
ل لكثولأت٘بهٕلٗأد بهٕخلٗا٘جٕٚلطو٘كٚبإل لجم ٌ ٕل،ؼلىلطو0ٍٚل

 :نًفًُ تهىيً الكًه ومصادزها 

به ٍٚلهٚظ لدنشٙٞلٙ٘هذل،ٔبلبه شدخلع بلٓٛلًل ظثٞلًّلخ يلع٘بًدىلبه ِؼد٣ٞللل
بيج ٌبعٚددددٞلبلن و ددددٞخلٗبهددددةلا ٌ ددددىل 4لبألطددددشٝخلٗبهددددذّٙخلٗبه  بدددددٞخلٗبه  وددددٍٚخلللل
ٗبم ٌدددعخلٗبهث٣ٚدددٞخلد دددٍٚلبه دددشدلاظددد ٌذلًدددّلبألػدددنبقلبلٌٔددد ل ليٚبادددٕلً دددىلللللل
به٘بهذّٙخلٗبل وٌ خلٗبه بدٝل لبه ٌىخلٗبألؿذتب١خلٗبألػنبقلبل ش، خلٙد ٍلرهدمللل
 لعطددبسلبم ٌددعلبهددزٜلُؼددالدٚددٕلًِددزلٗيداددٕخلدبألطددشٝلٓددٛلبلـددذسلبألٗيل لالددّ٘ٙلللللل

لبابٓبتلبه شدلٗت0ٌٕٚ

 ددِحلبهن ددىلأٗكددبعٕلبيج ٌبعٚددٞخلٗاددذدلهددٕلًِددزلبهثذبٙددٞللللللدبألطددشٝلٓددٛلبهددةل
بابٓبتلطو٘كٕلٗخٚبسبإخلدٔٛلبهدةلادذدلهدٕلُد٘علبهن دبَلبهدزٜلٙاكودٕخلٗكٚدتللللللللل
ًٗ ٟلٙاكوٕخلٗبلوثعلبهزٜلٙوثظٕل لكىلًِبطثٞخلٗاذدلهٕلبلٚ٘يلبهظٚبطٚٞلبهةل

ٍللل 4ل"لكدىلً٘هد٘دلللٙ ث ٔبخل،ىلٗاذدلهٕلبهذّٙلبهزٜلٙ  ِ ٕخلكٌبلتدبيلبهشطد٘يلبهلدشٙ
ـٍشبُٕخلأٗلميجظبُٕ"0ل)أ،٘لبتظ لًظوٍل،دّلل ٍ٘دبُٕخلأٗلِٙ ٙ٘هذلعوٟلبه نشٝلدا،٘بٖلٙٔ

ل(9112خل9110بتجبىلخل

  :ُمصادز الكًه الرتبىي 
ل(لًـبدسلبه ٍٚلكبما4ٛل990خل9110ٙ ذدلبلٔذٜل)أمحذلبلٔذٜخ

 ٙللل ٞلٗبهظدِّللبلـذسلبألٗي4لبهذّٙخلٗ لٓزبلبهـذدلساللبهوجد١٘لعرلبهل داللبهظدٌبٗ
لبهِث0ٞٙ٘

 بلـذسلبه ب4ُٛلبه  ىلبجلٌ ٛخلبيع ٌبدلعوٟلبه ذهٚىلبه  وٛلدٌٚبلخيفلبه ٍٚل
لعوٟلع ىلبجلٌبعٞخلٗهٚعلع ىلبه شد0

 بلـذسلبه بهد 4لبسد ٝلبه بسخيٚدٞخلبهدةلًدشتلٙٔدبلبألًدٍلبهظدب، ٞلٗبل بؿدشٝخلٗ لللللللللل
بٌدلكدثللميلدّلللبهل اللبهظدٌبٗٙٞلٗبهظدِّلبهِث٘ٙدٞلتدذسلكدثللًِٔدبخلٗ لبه دبسٙةلصللللللل

لبيط  بدٝل0ًِٕ
 بلـذسلبهشب،ع4لبهابتلبه ش،ٛلبيط ًٛلٗبيُظبُٛخلد ن دبسلبه دٍٚلبهشدٚ دٞخلبهدةللللل

اودد ل لجمشٙددبتليٚددبٝلبألًددٞل لعـدد٘سلبيصدٓددبسلبه ش،ددٛلٗاددشد لكددىلتٌٚددٞلللللللل
لٗكىلطو٘نلٙ ِبدٟلًعلج٘ٓشلبيط 0َل
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 عهٚددٕله ؼددنٚفللبلـددذسلبسددبًع4لبم ٌددعلبه ش،ددٛلبل بؿددشخلٗٓدد٘لًـددذسلحي ددبىلل
لبه٘بتعلبهشبّٓخلٗاذٙذلبهِ٘بتفلٗبيي ٚبجبتل لُ بًٕلبه 0ٌٛٚ

  :أهنًُ الكًه 
ا  دد لبه ددٍٚلتلددٚٞلبها،ٚدد5ٞللددبلهلددبلًددّلدٗسلأطبطددٛل ليٚددبٝلبه ددشدلٗبجلٌبعددٞلللللللل
ٗبم ٌددعخلدبها،ٚددٞل ليددذلربأددبلعٌوٚددٞلتٌٚٚددٞخلدددبه ٍٚلالددٍلً طظددبتلبها،ٚددٞلللللللل

تلبه  وٌٚٚٞخلدثذُٗٔبلا  ٘يلبها،ٚٞلعرلد٘كٟخلًِٗبٓجٔبخلٗاذدلأٓذبالبه ٌوٚب
دد لاغددبدسلبه ددٍٚليٚباِددبلٗطددو٘كٚ ِبلبهًٚ٘ٚددٞخلدٔددٛلجددىلبٓ ٌددبَلبألدٙددبْلبهظددٌبٗٙٞخلل
ٗا ـذسلاٚعلبمبيتلبل ِ٘عٞخلٗ،ٔدزبلاـدثحلدسبطدٞلبه دٍٚلبها،٘ٙدٞل لكد١٘لٓدزٖلللللللل

"ل لتدشغلبه دٍٚلللبألٌٓٚٞخلٗبيذٝلًّلبهلشٗسبتلبه صًٞلهوا،ٚٞخلٗٙ آاٟلدٗسلبها،ٚٞل
ل لُ ٘غلبألدشبدلًِزل،ذبٙٞليٚبأٍ"0

(خل19خل11خ9110ٗميلددّلاذٙددذلأٌٓٚددٞلبه ددٍٚلدٌٚددبلٙوددٛل)لذٌدد٘دلعنددبليظدد خلللللللل
ل(4ل01خل9111(خل)لُبدٙٞلًـن ٟخل92خل9111)، ِٚٞلعثذلبهشهٗالسًلبْخل

 اظبعذل ل،ِب١ليٚبٝلبه شدلٗاؼلٚىلػنـٚ ٕخلٗاذٙذلتبٙبإخلٗأٓذبدٕخلٗٗطدب٢ىلل
ًٚدبلحيلدٍلاـدشدبتلبيُظدبْل لللللللا ٚقلٓ زٖلبهغبٙبتخلكٌبلأُٔبل  دىلعطدبًسبلًشج 

 يٚبإلبه بًٞلٗبسبؿ0ٞ
 ا ٌىلبه دٍٚلكٌ٘جٔدبتلهظدو٘نلبألددشبدلٗبجلٌبعدبتل لجمدبيتلبتٚدبٝلكبددٞخللللللللل

ٗاذٙددذلأٓذبدددٕل لعطددبسلً ٚددبسٜلؿدد ٚحخليٚدد لأٚدد٤لبه ددٍٚلهألدددشبدلبخ ٚددبسبتللل
 ً ِٚٞلاذدلبهظو٘نلبهـبدسلع0ٍِٔ

 ًٌددبلعوددٟلًظدد ٠٘لبيُظددبُٚٞخلدددبه ٍٚلبيج ٌبعٚددٞلاددذع٘لعرلللللادد دٜلب ه ددٍٚلدًٗسبلًٔ
 ا بْٗلبم ٌ بت0

 ا ٌددددىلبه ددددٍٚلبهذِٙٚددددٞلعوددددٟلمحبٙددددٞلبه ددددشدلًددددّلبه٘تدددد٘عل لبسنددددالٗبهؼددددٔ٘بتللل
 ٗبي شباخلدٔٛلا ٌىلك بًىلٗتب0ٛ٢

 ا ذلبه ٍٚلأدبٝلأطبطٚٞلهو لدٍلعودٟلبم ٌدعخلًٗدذ٠لا ذًدٕلٗبه ِثد لؤدبلطدٚلْ٘للللللللل
ًٚدبلسبطدًنبلددذٖلتدذلبً ودملً ً٘دبتللللللللللعوٕٚخلددبل ًًدبلتٌٚ م ٌعلبهدزٜلمي ودملُ ب

به ند٘سخليٚدد لٙظدد نٚعلً٘بجٔدٞلاددذٙبتلبه ـددشخلًٗددبلٙندشألعوددٟلبم ٌددعلًددّلللل
 اغلبت0

 ًه:دوز املدزسُ يف تينًُ الك  
بلذسطدٞلٓدٛلأدبٝلبه  وددٍٚلبهدةلأٗجددذٓبلبم ٌدعله  ودٍٚلأ،ِددب١ٖلبهظدو٘نلبسو ددٛللللللل

ٞخلًٗل ظثٞخلٗعوٟلبهشتٍلًّلبه ٘بًىلبمخش٠لربتلبألإلدشل للؤبلٗسب١ٖلًّلتٍٚلً  وٌ
ا٘جٕٚلطو٘نلبه وٌٚزلعيلأْلبلذسطدٞلاظد نٚعلبه ٚدبَل،به دال١لبألكد ل لبك ظدب للللللل

ل(202خل9111به  ًٚزلاوملبه ٍٚلٗٓزبلبهظو٘ن0ل)ذٌذلؿ فلبهذّٙلجمبٗسخ

ًًدبل للللل اٌِٚدٞلبه دٍٚللللا   لبلذسطٞلًّلأٍٓلبل طظدبتلبها،٘ٙدٞلبهدةلاو داللدًٗسبلٓب
بيسب،ٚٞلٗتشطٔبل لُ ٘غلبه  ًٚزخلددبم ٌعلٙو دٛلعوٚٔدبلعث٣ًدبلإل ًٚودبل لالدّ٘ٙللللللل
أخ تٚددبتلبلدد  وٍلعوددٟلأطددبغلأْلبلدد  وٍلٙ لددٛل،ٔددبلً  ددٍلًٙ٘ددٕخلدبلذسطددٞلأدد١ٛللللل
بللْ٘لبل ش لهو ٍٚخلٗبيابٓبتخلًٗدّلإلدٍلان٘ٙشٓدبلٗاشطدٚنٔبلٗا ضٙضٓدبل لأرٓدبْللللللل
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أسضلبه٘بتددعلًددّلخدد يلبه ددذٗٝخلدددبه ٍٚلأكدد لاددٍذلُ٘بجٔددٕلللبهِبػدد٣ٞلٗانثٚ ٔددبل 
لدددذ٠لتدددذساِبلعودددٟلاش،ٚدددٞلبه  ًٚدددزخلهٚلُ٘ددد٘بلأددددشبًدبلؿدددبت ل لرٗبأدددٍلٗأدلدددبسٍٓلل

 ًٗؼبعش0ٍٓ

ٙ   قلبهدذٗسلبه  ودٛلهوٌذسطدٞل لاٌِٚدٞلبه دٍٚلهدذ٠لبه  ًٚدزلهدٚعلد دولًدّللللللللللل
ِؼددٚولبلؼددبسكٞلبه  وٚددٞل،دد للخدد يلا ددذٍٙلبحمل دد٠٘لبل ددش لهو ددٍٚخل،ددىلي،ددذلًددّلالل

بلذسطدددٞلٗبم ٌدددعخلٗرهدددملًدددّلخددد يلتٚدددبَلبلذسطدددٞل، ل ٚدددتلبألُؼدددنٞل لجمدددبيللللل
بلؼددبسكٞلبم ٌ ٚددٞلٗخذًددٞلبم ٌددعخليٚدد لٙظددٍٔلعػددشبنلبه وٌٚددزل لبيُؼددنٞلللللل
بهةلا ذًٔبلبلذسطٞلسذًٞلبم ٌعل لاٌِٚٞلأخ تٍٔل،ـ٘سٝلعٌوٚٞلٗد بهدٞخلٗ،د للل

ٗل به  دددبْٗل،ددد لبألتدددشبْل لبلذسطدددٞخليفدددبلٙددد دٜلعرلاظددد للللللسٗفلبه ٌدددىلبجلٌدددبعٛل
لبهظو٘نلبه ٌٚٛلهذٍٙٔلٗان٘ٙش0ٖ

  :اللغُ العسبًُ ودوزها يف تينًُ الكًه 
ًٙبلًّلخ يلبهوغٞلبألَلبهوغٞلبه ش،ٚدٞخلٗيد لِٙلدثلبلد  وٍللللل ٙ ٍلععذبدلبألدشبدلهغ٘

ًٙددبخلًٗددّلبلظددوٍل،ددٕلأْلبه لددشل،٘ا ددٞلاٌِدد٘لخ هلددبلللللللل ًٙددبلِٙلددثلدلش به ددٍٚخلٗبهوغددٞلللهغ٘
به ش،ٚددٞلؤددبلا٘ٙددٕلًددّلًددبدٝلأد،ٚددٞلادد إلشل،ؼددلىلأكدد لعوددٟلطددو٘نلبألدددشبدخليٚدد لللللللل
ادددٜ٘لبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلبه ذٙدددذلًدددّلبه دددٍٚخلٗبهدددةلادددااٛل لتـدددٞلًدددبلأٗلًظدددشيٚٞلأٗلل
تـددٚذٝلػدد شٙٞلأٗلػنـددٚٞلًؼددٔ٘سٝخلدلدد ًلبلًددبلٙ دداإلشلبألدددشبدل،ٔددزٖلبه ددٍٚلبهدد٘بسدٝلللللل

طدو٘كٚبأٍلٗبابٓدبأٍخلدبهوغدٞلبه ش،ٚدٞلأطدبغللللللدٚغلٗبلًّلأُ ظدٍٔلٗٙ دذه٘بلًدّلللل
لبه لّ٘ٙلبه ٌٚٛلهو شدلًّٗلإلٍلتشغلٓزٖلبه ٍٚلٗاٌِٚ ٔب0

ٗعوددددٟلرهددددملسدددداللبْلأدددد ٍلبه ٌوٚددددٞلبها،٘ٙددددٞل،بتٚددددبٝلبه٘جذبُٚددددٞلٗبه ددددٍٚلللللل
ٗبه لب٢ىلبألخ تٚٞخلٗٗطٚوٞلبها،ٚٞلعرلرهملبلِبٓثخلٗأدبٝلبلِبٓثل لبلذسطٞلٓدٛلل

ّلل إلددٍلاـددثحلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلطشًٙ ددبلعرلتددشغلبه ددٍٚلٗاٌِٚ ٔددب0للللللللبهوغددٞلبه ش،ٚددٞخلًٗدد
ٗل وٍلبهوغٞلبه ش،ٚٞلدٗسلكثلل لرهمخلدبل وٍل ٘رىللٗتذٗٝخلٙث  ل،شطب٢ىلخو ٚٞل
ًدد إلشٝل لكددىلًبٙ ٘هددٕلٗٙ  وددٕخلدبخددىلبلذسطددٞخلٗخبسجٔددبخلًٗظدد٣٘هٚ ٕلبلِٔٚددٞلعددّلللل

ٍ٘ٓلبه وٌدددٛلبهٌِددد٘لبسو دددٛله  ًٚدددزٖلسؤدددبلالدددْ٘لأخندددشلًدددّلًظددد٣٘هٚ ٕلعدددّل دددللللل
ٗبل ش خل،ىلعْلأتـشلطشٙقله  ٘قلا ًٚزٖلٓ٘ل ٍ٘ٓلبسو دٛخلددبل وٍلعرْلًظد٣٘يلللل

ًٚبلعّلبهٌِ٘لبسو ٛلبهظٜ٘له  ًٚدز0ٖل)ب،دشبٍٓٚلذٌدذلبلغدبصٜخللللل ًٚبلٗخو  خل9100ًِٔ
لل(92

  :دوز معله اللغُ العسبًُ يف تعلًه الكًه 
هددٕلًددّلأإلددشلد ددبيل لبدددبفللللدددذل لاشبإلِددبلبيطدد ًٛلبٓ ٌددبَلكددثلل،ددبل وٍللددبللللل

به ٌوٚدددٞلبه  وٌٚدددٞخلهدددزهملحي دددٟلبل ودددٍلؤِضهدددٞلعبهٚدددٞلٗبيدددابَخلٗدٗسلبل ودددٍل للللل
ٍٍٚلعوددٟلُ ددىللللللل بلذسطددٞلدٗسلٙ جددبٗصليددذٗدلعددشضلبهددذسغلٗبتـددٞلبلذسطددٚٞلدٔدد٘لبه دد
بهددابتلبه  ددب لعرلب،ِب٢ددٕلًددّلبألجٚددبيلبهـددبعذٝخلٗٓدد٘لبيُظددبْلبهددزٜلٙث دد لدٚددٕلللللللل

بل بُٛلبهةلاظبعذٍٓلعوٟلدٔدٍلبه دبالبسدبسجٛلٗبه ٘بددقللللللبه  ًٚزلعّلك للًّ
ً ٕخلد ٛلبل وٍلسدذلبه  ًٚدزلتدذٗأٍلبهدزٜلِٙ دىلعهدٍٚٔلبهدابتلبه  دب لؤدبلدٚدٕللللللللللل

لًّلبل ىلٗبه ٍٚلٗبألخ قلٗبيابٓبت0
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كٌددبلادد إلشلبه ددٍٚل لع تددٞلبل وددٍل،  ًٚددزٖخلًددّليٚدد لا ثددىلبل وددٍله  ًٚددزٖخلللللل
ذلعودٟلبتثدبيلٗبٓ ٌدبَلبه  ًٚدزلؤدبلٙذسطدٖ٘خلكٌدبلٙضٙدذلًدّللللللللللٗا ثؤٍلهٕليفبلٙظدبعل

تذسبأٍلبي، لبسٙٞخلٗٙشدعلًّلك ب١بأٍلبه  ـٚوٚٞخلٗعوٟلً وٍلبهوغٞلبه ش،ٚٞلأْل
ٙٔدددد ٍل لا وٌٚددددٕلهو  ًٚددددزل،ثدددد لبه ددددٍٚخلًظدددد ًِذبل لرهددددملعوددددٟلاددددبس لبهلثددددبسلل

ٞللللللللل ً دى4لبه ددذيلللٗخد بأٍلبهدةلميلدّلبيطد ذييلًدّلخ هلدبل،  ذٙدذلبه دٍٚلبلِبطدث
خل9112ٗبهـذقلٗبتشٙٞلٗبألًبْلٗبلظدبٗبٝلٗبتداللٗبه ظدبًح0ل)لؿد فلبهدذّٙلعشددٞخللللللل

ل(32

لٗٙظ نٚعلبل وٍلأْلٙ َ٘ل،ذٗسٖل لاٌِٚٞلبه ٍٚلًّلخ ي4ل

 ا٘جٕٚلبل  وٌ ل ٘لععٌبيلبه  ىلٗبهظد ٛلعرلبلـدبدسلبهدةلاظدبعذلبه دشدلعودٟللللللل
 به ٍٔلبهـ ٚحلهو 0ٍٚ

 ٖل لا ضٙدددضلبه دددٍٚلٙ  ددد لًدددّلبألٓدددذبالبألطبطدددٚٞلهوِ دددبَللأْلٙ دددٛلبل ودددٍلأْلدٗس
 بها،ٜ٘لهثِب١لبهؼنـٚٞلبهظ٘ٙٞلبل لبًوٞلًّلكىلبجل٘بُال0

 أْلٙلْ٘لبل ودٍلٓد٘لبألطد٘ٝلبتظدِٞلهنوث دٕلألْلرهدملٙد دٜلعرل،ِدب١لبهؼنـدٚٞلللللللللل
بهظددد٘ٙٞلهو٘ؿددد٘يلعرلالدددّ٘ٙلبم ٌدددعلبهظدددوٍٚلبلِؼددد٘دخلٗهو ٌدددىلعودددٟلبكظدددب لللل

 بلشت٘ لد0ٕٚبه  ًٚزلبهظو٘نل
 كٌدددبلِٙثغدددٛلعودددٟلبل ودددٍلأْلحيدددذدلهو  ًٚدددزلبه ٌٚدددٞل،ذتدددٞلٗ،نشٙ دددٞلًثظدددنٞلل

ٗٙؼشئبلهلٍل،ِ علبهنشٙ دٞلبهدةلٙؼدشفلدٚٔدبلبل ٔدَ٘خلٗأْلحيدشقلعودٟلاد٘دلللللللللل
ًٙب0ل)ًشعٛلبتٚوٞخل ًٚبلًٗبد ًٚبلٗبج ٌبع  (ل900خل9112بلِبخلبه٘دٜلُ ظ

 ذ٠لبه  ًٚزلًِٔبلًبلٙو4ٛٙ ثعلبل وٍلبه ذٙذلًّلبألطبهٚالله ٌِٚٞلبه ٍٚله 

                                                         :أسلىب تينًُ الكًه عً طسيل أدب األطفال، وذلو مً خالل 
 ِٓددبنلبٓ ٌددبَلً جددذدل، ٌِٚددٞلبه ددٍٚلبهظددو٘كٚٞلللللتـددفلبأل،نددبيلٗبلؼددٔ٘س4ْٗللل

ٗا وٌٚٔبلعدّلطشٙدقلتـدفلبأل،ندبيلٗبلؼدبٓل0لٗٙ كدذلبها،٘ٙدْ٘لعودٟلأٌٓٚدٞلللللللللل
 نذبَلبهٌِددبرىللبيسب،ٚددٞلًددّلبه  ٌددب١لٗبأل،نددبيله ؼددجٚعلبه  ًٚددزلكددٛلللللللبطدد

ل0لللللللللحيزٗبليزٗٓبلٗٙ وذُٗٔبله  وٍلبه ٍٚليسب،ٚٞ
 بهِظددثٞلعرلبألط ددبيلبهـددغبسلًددّلبلٌلددّللللل  ددبرىللسًضٙددٞلعددّلتـددفلبتٚدد٘ب4ْلللل،

بطدد نذبَلأد لبألط ددبيلعددّلطشٙددقلبتٚ٘بُدددبتلبهنشٙ ددٞخليْلبهن ددىلتثددىلطدددّلللللللل
ظدددٍلا لدددلٖل،بيحيب٢ٚدددٞخلٗالدددْ٘لبتٚ٘بُدددبتلًددد لٝلطشٙ دددٞلًو٣ٚدددٞلللللللبهظدددب، ٞخلٙ 

،بتشكددٞلٗبسٚددبيلٗتشٙثددٞلعرلُ ظددٕخلٗميلددّلأْلٙ ٚددذلٓددزبلبألطددو٘ ل لا وددٍٚلللللل
بهن ددىلبه ددٍٚلبألخ تٚددٞلً ددىلبهـددذقلٗبألًبُددٞلٗبه ظددبًحخلٗبه ددٍٚلبيج ٌبعٚددٞللل

لً ىلبه  بْٗلٗطواللبلظبعذٝلٗبلؼبسك0ٞ

ٔبلبل وٍل لاٌِٚٞلبه ٍٚخلٗه ىلًدذخىلبهنشب٢دتلللا ذدتلبألطبهٚاللبهةلٙظ نذً
بيهلاُٗٚددددٞلٙؼددددٌىلٓددددزٖلبألطددددبهٚالل لؿدددد٘سٓبلبلن و ددددٞخلٗبهددددزٜلٙ ددددذَلبهنشدددددٞلل
ًٚددبل لػددلؤبلبلدد للهو  ًٚددزخلٗبهددةلا ددَ٘ل،ددذٗسٓبل،ؼددذلبُ ثددبٖلبه  ًٚددزلؤددبلللل عهلاُٗ

ٗل اد إلشللاٌوٕلًّلػنـٚبتلٗؿ٘سلٗسطً٘بتلا ضلبه وٌٚزلعرلبه ٌوٚٞلبه  وٌٚٚدٞخل
دٕٚل،ؼلىلًثبػشلٗتٜ٘خلي ٟلأُدٕلِٙدذًثلً ٔدبلًٗدعلبهؼنـدٚبتلبهثن٘هٚدٞلخلٗبهدةلللللللل

لٙ  ذٜل،ٔبل ليٚبا0ٕل
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 :ًًا: الطسآف اإللهرتوىًُ: مفهىمها، أىىاعها، اإلسهامات الرتبىيُ هلا  ثاى
  :مفهىو الطسآف اإللهرتوىًُأوًلا: 

ًٙب4لعشدٔبلبل جٍلبه٘جٚضل،أُبلبلو ٞلأٗلبه    ٞلأٗلبهؼ٤ٚلبلظ  ذتلبهنشدٞلهغ٘
به جٚددداللدندددشالطشددددٞلأٜلؿدددبسلطشًٙ دددبخلٗأطدددشا4لأٜل،نشددددٞلٗبجلٌدددعلأطدددبسٙتلأٗلل

ل(9111طشب٢تل)بل جٍلبه٘جٚضخل

ا شالبهنشب٢تل،ؼلىلعبَل،أُبلبه ذسٝلعوٟلبيدسبنلٗبه  ذٙشلٗبه  دثللعٌدبلٓد٘لللل
ل0(Deekely,2004)يف علٗطشٙتل

خل9110بهو ددبُٛخلعوددٛلبجلٌددى4لللؿددن فلبها،دد4ٜ٘لٙ شدٔددب)لأمحددذلبهنشب٢ددتل لبي
(ل،أُبلعثبسٝلعّلبطد نذبَلبل ودٍلبه لبٓدٞلٗبهلد مخلل بجلدٞل، د لأُد٘بعلللللللل012قل

بهظو٘نلتللبلشت٘ لدٕٚلهذٍٙٔلٗٓ٘لًّلبألطبهٚاللبلؼ٘تٞلٗبجلزب،ٞلهدذ٠لبه  ًٚدزللل
لطو٘ لبه و  0لأاٗٙظبعذلعوٟلا ثىلبل وً٘ٞلٗا ثٚ ٔبله اٝلأط٘يلًّل

بيهلا4ُٞٚٗلٗٓٛلػلىلًّلأػلبيلبه  ثلخلبهةلميلدّلأْلا دٜ٘لعودٟللللبهنشب٢تل
أُدد٘بعل  و ددٞلًددّلبسنددب لٗععددبدٝلبُ ددبىللاوددملبألُدد٘بعل لٗطددب٢ولً  ددذدٝخلأٜل للللل
ت٘بعدددذلبلددد٘بدلبل  دددذدٝخلأٗلًدددّلخددد يلا ِٚدددبتلبياـدددبيتلبل وً٘باٚدددٞلبه ِب شٙدددٞلأٗللل

ل0لل(Damian Duffy, 2016)بهشتٌٚٞ

  :ًًا  طسآف اإللهرتوىًُ:أىىاع الثاى
ا ددذدتلبه ـددِٚ بتلبهددةلاِبٗهدد لبهنشب٢ددتل لأد،ٚددبتلبلِددبٓثلٗطددشقلبه ددذسٙعللللللل

لًّٗلأٌٓٔب4ل

(لهونشب٢تلبه وٌٚدٞلعرلطشب٢دتلعوٌٚدٞلٗأخدش٠للللل0339اـِٚتلؿ ٜلبهذًشدبؾ)
ل(2120خلق0339عٌوٚٞ)ؿ ٜلبهذًشدبؾخل

ٗللل9111أًبلسػذٜلكبًدىلٗصِٙداللأًد ل)للل طشب٢دتلل(لدٚ ظدٌبُٔبلعرلطشب٢دتلُ شٙدٞل
عٌوٚدددٞلٗأهغدددبصلُٗؼدددب ل  ٚودددٛلٗأخدددًلبلدسبطدددٞليبهٞ)سػدددذٜلد  دددٛلكبًدددىلٗصِٙددداللل

ل(9220-929خلقل9111ذٌذلأً خل

(ل لا ظددٍٚلبهنشب٢ددتلعرلطشب٢ددتلابسخيٚدددٞلللل9111ٗخت وددتلسهٙددٞلطددُ٘ٚبلتضبًددى)لللل
ل(9110خ033خلق9111ُ شٙٞلٗيإلبسلطشٙ ٞلٗعشٗضلً لٝ)طُ٘ٚبلٓبمنلتضبًىخل

بهنشب٢دددتلاِ ظدددٍلعرلأس، دددٞلأُددد٘بعلٗٓدددٛلطشب٢دددتل(أْل9112ٗاـدد٘سلؿددد فلعشددددٞ)ل
ل(220خق9112عوٌٚٞلٗأهغبصلٗأهغبصلًـ٘سٝلٗدسبطٞليبهٞ)ؿ فلبهذّٙلعشدٞلذٌ٘دخل

ٗ لكددد١٘لبه ـدددِٚ بتلبهظدددب، ٞلددددذلبهلددد للًدددّلبهنشب٢دددتل لاشبإلِدددبلبه ش،دددٛلللللل
ٗبيطددددد ًٛلاؼدددددٌىلبتلبٙدددددبتلٗبهِددددد٘بدسلٗبألهغدددددبصلٗبأليدددددبجٛلٗبهؼددددد شلبه لدددددبٓٛللل

ش،ٚٞلٗبل بًبتلبألد،ٚٞلٗط٘الٙ ِبٗيلبهث  لبهنشب٢تلبل ِ٘عدٞلٗهلِدٕلللٗبألطبطللبه 
اوملبألُ٘بعل لٗطب٢ولً  دذدٝلأٗلًدّلخد يلا ِٚدبتلبياـدبيتلللللللاـٌٍٚٙ ٍلععبدٝل

بل وً٘باٚدددٞلبه ِب شٙدددٞلأٗلبهشتٌٚدددٞلدٔدددٛل،دددزهملبهؼدددلىلبجلذٙدددذلاظدددٌٛلطشب٢دددتللللللل
غدددٞلبه ش،ٚدددٞله  ًٚدددزلبه دددٍٚلبل لدددٌِٞل لً دددشسلبهولعهلاُٗٚدددٞلٗبهدددةلاٌِدددٛل،دددذٗسٓب

لبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ٛل0
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 :سهامات الرتبىيُ للطسآف اإللهرتوىًُ: اإلثالًجا 
 لنعله أوًلا: باليشبُ ل 

ميلدددددّلهونشب٢دددددتلبيهلاُٗٚدددددٞلأْلاظدددددبعذلبل وٍ)ذٌدددددذلللٙ دددددشسلبهدددددث  لأُدددددٕلل
ل ل4ل(ل92خل92خلق9110خجمذٜليثٚالخ002خق9112صٙذبْخ

 0ا ٚقلعسب،ٚٞلبه  بعى 
 ًدّلخد يلًدبلا ذًدٕلًدّلبخد  الٗاِد٘عللللللللل5به دشٗقلبه شدٙدٞل،د لبلد  وٌ للللًشبعبٝل

 أإلِب١لبهذسغ0ل
 ٝلٗاٌِٚٞلبهد  للخلٗبيللخٗبدسبنلبل وً٘بتلبل ذًٞل5ا ٚقلأٓذبالبه ذسٙع لطد  بد

ٗللل ًددددّلًٚدددد٘يلٗبٓ ٌبًددددبتللللعإلددددبسٝلبيُ  ددددبيتلًددددّلبلٔددددبسبتل،اُ٘بعٔددددبلبلن و ددددٞخل
 ٗبابٓبت0ل

 ذبخىلبه دددذسٙعلبألخدددش٠خلكٌدددبلميلدددّلبطدد نذبًٔبلكٌدددذخىلًلٌدددىلهدددث  لًدددل
 بط نذبًٔبلكٌذخىلًظ  ى0

 ٞلل ًدددّلبل وً٘دددبتلٗبلٔدددبسبتلٗبألُؼدددنٞل،اُ٘بعٔدددبللللل5ا دددقلأٓدددذبالبهدددذسغلبل شدٚددد
ٗبه٘جذبُٚددٞلًددّلًٚدد٘يلٗبابٓددبتل دد٘لبلددبدٝلبل  وٌٞ)ذٌددذلطدد ٚذللللللللل5بلن و ددٞ
 (ل0020خق9112صٙذبْخ

  :ًًا  لنتعله باليشبُ لثاى
ل(4ل12خقل9111اظبعذلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞلبل  وٍلدٌٚبلٙوٛ)، ِٚٞلعثذلبهثبتٛخل

 0عإلبسٝلدبد ٚٞلبل  وٍل ٘لً٘ك٘علبهذسغل 
 0عإلبسٝلسٗفلبهذعب،ٞلهذ٠لبه وٌٚزل 
 0اٌِٚٞلأطو٘ لبه  ًٚزل لبه  للل 
 ٞٚ،هذ٠لبل  و0ٍلالْ٘لبيابٓبتلٗبلٚ٘يلبيسب 
 0اٌِٚٞلبه٘عٛلهذ٠لبه  ًٚزل 
   وٚددددىلًددددّلً ددددذيلبهِظددددٚبْليٚدددد لاظددددبعذلبلدددد  وٍلعوددددٟلأْلا ددددىلبسدددد بتلللبه

 به  وٌٚٚٞل لرِٕٓلئُبلاشاثول،إُ  بيإل0
 0عكظب لبل  وٍلأ بًطبلطو٘كٚٞلًشت٘ لدٚٔبل 
 0بسب،ٚٞلبل  وٍلربإلٗاٌِٚٞلإل  ٕل،ِ ظٕل 
 ٗبه ؼجٚعلعوٟلبه شب١ٝلٗبه  بدٞل0لخط ن عًظبعذٝلبل  وٍلعوٟلياللبي 

  :املىقف التعلًنٌثالًجا 
ل4ل بهنشب٢تلبل٘تتلبه  وٌٚٛللذَميلّلأْلخت

 ًددّلخدد يلبلؼددبسكٞلللل5،دد لبه  ًٚددزل، لددٍٔلبهددث  لللجٚددذلخوددقلًِددبخلا ددبُٗٛللل
 ٗبه  بْٗل لا ظللبهنشدٞل، لبه  ًٚزلٗبل وٍلأًٙلب0

 دعٍلبهذسغل،بهنشب٢تلًٗبلدٚٔدبلًدّلا جداللٗدٓؼدٞلٗػدملٗاظدبهيلٙلد ٛلعودٟللللللللل
 0لبُٗؼبًطلًٞبل٘تتلبه  وٌٚٛليٚ٘ٙ

 ٍيفبلٙضٙذلًّلدبعوٚٞلبه ٌوٚٞلبه  و0ٌٞٚٚلل5ا٘دللج٘لًِبطاللٙظبعذلعوٟلبه  و 
 يفددبلٙدد دٜلعرلللخُ ٚجددٞلهوادٚددٕلبه  وددٛلبهددزٜلاذإلددٕلبهنشب٢ددتللللل5ا وٚددىلبه دد٘اشل

لا ٘ٙٞلبه  تٞل، لبل وٍلٗبل  و0ٍل
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ٞلل يفددددبلطددددثقلعشكدددٕلًددددّل، ددد لبيطددددٔبًبتلبها،٘ٙددددٞللللددددددددللٗاظددد نوفلبهثبي دددد
لبما4ٛللدددددلهونشب٢تلبيهلاُٗٚٞل لاذسٙعلبهوغٞلبه ش،ٚٞ

 ٍٍللخا٘دللبجل٘لبلِبطاللهو  و  د٘لبهد  وٍلٗٙضٙدذلًدّللللللخيفبلٙضٙذلًّلدبد ٚٞلبلد  و
 دبعوٚٞلبه ٌوٚٞلبه  و0ٌٞٚٚ

 لرٓددّلبلدد  وٍلعُ  دد يتلاددانلبهنشدددٞلعْلبه  وٚددىلًددّلً ددذيلبهِظددٚبْخليٚدد ل 
 طبسٝليفبلس ىلبل وً٘ٞل،بتٚٞلبألإلشل لر0ِٕٓل

 ٞ ٚز لبُ ثددبٖلبلدد  وٍخلد ظددبعذٖلعوددٟلبهدد  لللبه وٌددٛللسددليفددبلا ددذٍٙلبلددبدٝلبهؼدد
 ٗاذد ٕلهو  و0ٍ

 لسب،ٚددٞلًشت٘،ددٞلً ددى4لبيؿددغب١لعرلبمخددشّٙخعطددو٘كٚٞللبٙل ظدداللبلدد  وٍلأ بًطدد
 ؼبسكٞخلٗبه  ب0ْٗلٗبيُ ثبٖخلٗيشٙٞلبه  ثلخلٗبل

 ددشسللبل لددٌِٞل به ددٍٚلل لاٌِٚددٞلخهددزهملا ثِددٟلبهثبي ددٞلاشٙدداللٓددزبلبلددذخى ً
هددذ٠لا ًٚددزلبهـددتلبسددبًعلبي، ددذب٢ٛلٗٓددزبلًددبلطدد٘الا كددذٖلللخبهوغددٞلبه ش،ٚددٞ

لُ ب٢ثلٓزبلبهث  0ل

 :إدساْات البحح 
      لبحاح لجداباُ عاً    أوًلا: إعداد أدوات البحح: مت استخداو أداتا  ماً إعاداد الباحجاُ يف هارا ا

تشاؤالت البحح، وفًنا يلٌ عسض لهًفًاُ إعادادها وإداساْات ضابطهات للتمناد ماً ااالحًتها        
 لالستخداو.

 لكًهقآنُ ا  : 
 ٗتذلطبسلععذبدلٓزٖلبه ب٢ٌٞلٗدقلبسن٘بتلبما4ٞٚ

 دٍٚلبل لدٌِٞل لللاذٙذلبهلذالًّلععذبدلبه ب4ٌٞ٢لٓذد لبه ب٢ٌٞلعرلاذٙذلبه 
ه نثٚدقللبي، دذب5ٛ٢لي دٟلٙ ظدِٟلبللللبسدبًعله  ًٚزلبهـتلللً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞ

 ًذخىلبهنشب٢تلبيهلا0ُٞٚٗٗدً بليجشب١بتلو ٍٚلبه ٌوٛله
 ذ دد٠٘لً ددشسلبهوغددٞللاوٚددى4لمتل،ِددب١لبه ب٢ٌددٞلعددّلطشٙددقل ددًٍٚـددبدسلبػدد  بقلبه

به ددٍٚلبخ ٚددبسلمتلخلٗ(9به ش،ٚددٞله  ًٚددزلبهـددتلبسددبًعلبي، ددذب٢ٛ)ًو قلستددٍلللل
 ِٔب0ًبألك شلالشبًسبل

 ًٚبلهددألدبٝلبهث  ٚددٞخلٗٙؼددللعرلل اذٙددذلؿددذقلبه ب٢ٌدد4ٞلٙ ددذلبهـددذقلًنوًثددبلأطبطدد
ًدددذ٠لؿددد يٚٞلبطددد نذبَلدسجدددبتلبألدبٝخلٗه  ذٙدددذلؿددد يٚٞلبهثنبتدددٞلباث ددد للللللل

 بهثبي ٞلًبلٙو4ٛ
 اـٌٍٚلبهـد٘سٝلبلثذ٢ٚدٞلهو ب٢ٌد4ٞلتبًد لبهثبي دٞل، ـدٌٍٚلتب٢ٌدٞلا لدٌّللللللللل

 دٍٚلبألك دشلالدشبًسبل لً دشسللللل5لي ٟلٙ ظِٟلبخ ٚدبسلبهل ٍٚلبل لٌِٞاٚعلبه
 بي، ذب0ٛ٢لبًعه  ًٚزلبهـتلبسبهوغٞلبه ش،ٚٞل

 دددٍٚلبألك دددشلععدددذبدلبه ب٢ٌددد4ٞلمتلاـدددٌٍٚلبه ب٢ٌدددٞليٚددد لا دددٜ٘لعودددٟلبهل 
ًٚبلًلُ٘ددٞلًددّلُٔددشّٙخلٗتددذلُخـددفلبهِٔددشلبألٗيلهوللللللالددشبًسب خلٗبهِٔددشل ددٍٚسأطدد

(خلإلِددب٢ٛلٙ ٌ ددىل ل)ًِبطددالخلٗتددللًِبطدداللللبه ددبُٛلُخـددفلل ٚددبغلا ددذٙشللل
يٚ لخي بسلبحمللٌْ٘لعربلكدبْلا شٙدتلكدىلتٌٚدٞلًِبطداللهو ٌٚدٞلأَلتدللللللللل

 (00ًِٗبطاللهلب)ًو قلستٍ
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 عددشضلبه ب٢ٌددٞلعوددٟلبهظددبدٝلبحمللٌدد 4لهو اكددذلًددّلؿددذقلبه ب٢ٌدد5ٞلإلددٍلللللللللل
عشكٔبل لؿ٘سأبلبألٗهٚٞلعوٟلجمٌ٘عٞلًّلرٜٗلبسد ٝلٗبيخ ـدبقل للل

بٓثلٗطدشقلادذسٙعلللعشكٔبلعوٟلجمٌ٘عٞلًدّلأطدبازٝلًِدللللمتخلبهوغٞلبه ش،ٚٞ
يددداللخلٗبه ودددٍخل ٌدددىا ٌ دددىل 4لبهمخدددعلتدددٍٚللبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞخلٗمتلبخ ٚدددبسلل
 0بلِبطثٞله  ًٚزلبهـتلبسبًعلبي، ذب٢ٛخلٗبه٘طّخلبيدخبسخلبيج ٔبد

 4ل، ذلعشضلبه ب٢ٌدٞلعودٟلبحمللٌد خلٗعجدشب١للللل ٍٚبهـ٘سٝلبهِٔب٢ٚٞله ب٢ٌٞلبه
بلِبطثٞله  ًٚدزلبهـدتلللٗل ٍٚلبألك شلالشبًسبخبه  ذٙ تخلأؿث  لتب٢ٌٞلبه

 بي، ذب٢ٛل لؿ٘سأبلبهِٔب0ٞٚ٢للبًعبس

 املىاقف اختباز  : 

ٞلتبًدد لبهثبي دددٞل،إعدددذبدلبخ ثدددبسله ٚدددبغلل ًدددّللا ددذٙشلبهظدددو٘نلبيجشب٢دددٛلهو ٌٚددد
ؿ٘سا لً لبد٣  لٗرهمليط نذبًٌٔبل ليظدب لإلثدبتلبيخ ثدبسخلٗتدذلًدٍشلععدذبدللللللل

ل، ذٝلخن٘بتلا ٌ ىل لبما4ٛللبل٘بتتبخ ثبسل
 ا ذٙشلبهظدو٘نلبيجشب٢دٛلللتٚبغلعرلاذٙذلبهلذالًّلبيخ ثبس4لٙٔذالبيخ ثبسل

بهنشب٢دتللبي، ذب5ٛ٢له  شالًذ٠لدبعوٚدٞل"لللبًعهذ٠لا ًٚزلبهـتلبسلهو ٌٚٞ
ٞلبحملددذدٝلًددّلخدد يللبه ددٍٚل"ل لاٌِٚددٞلبيهلاُٗٚددٞ لاوٚددىلذ دد٠٘لبهوغددٞلبه ش،ٚدد

لعلبي، ذب0ٛ٢بًسهذ٠لا ًٚزلبهـتلب
 ٗؿدتلبيخ ثددبسل لؿدد٘سإلبلثذ٢ٚد4ٞلمتلععددذبدلبيخ ثددبسلًدّلؿدد٘سا لً لددبد٣  خلللل

بهـدد٘سٝل)أ(خلٗبهـدد٘سٝل) (5لٗطشٙ ددٞل)بهـدد٘سلبل لبد٣ددٞ(لادد ٍلاـددٌٍٚلؿدد٘سا للللللل
ً لددبد٣  لًددّلبيخ ثددبسلبه٘بيددذخلٗٙدد ٍلععددذبدلكددىلًٌِٔددبلعوددٛليددذٖخلٗ،نشٙ ددٞللل

علأددددددشبدلجمٌ٘عدددددٞلبهث ددددد للًظددددد  و5ٞليٚددددد لٙنثدددددقلبيخ ثدددددبسبْلعودددددٛلُ دددددللل
بيطدد ن عٚٞل، بؿددىلصًدد لٙددابٗفل،دد لأطددث٘ع خلٗأس، ددٞلأطددب،ٚعخلإلددٍلحيظدداللللللللل
ً بًىلبيساثب ل، لدسجبتلبألدشبدل لبيخ ثدبسّٙلهو ـد٘يلعودٟلدسجدٞلبه ثدبتخلللللل
ٗٙؼدا له لددبد لبهـدد٘سا 4لأْلالددْ٘لبل٘كد٘عبتلبهددةلٙ ددذًٔبلبيخ ثددبسلٗبيددذٝخللل

ىلٗك٘فخلٗأْلا ظدب٠ٗلبهثِد٘دل لبهـد ٘،ٞلٗبهظدٔ٘هٞلللللٗأْلا ظب٠ٗلبهثِ٘دلبلشاثٞل،ل
(5لٗهددزهملمتلبخ ٚددبسلل22خ0332ٗكددزهمل لأطددو٘ لبهـددٚبتٞل)ددد بدلأ،دد٘لينددالخلللل

ًٌب5له  ذٙشلبهذتٞل لبخ ثبسل  0بل٘بتتٓزٖلبهنشٙ 5ٞلألُٔبلا ذَلأطبًطبلطوٚ
 كددثولبخ ثددبسلبل٘بتددتل لؿدد٘سإلبألٗهٚدد4ٞلمتلععددذبدلتب٢ٌددٞلأٗهٚددٞلبػدد   ل،ِ٘دٓددبلل

أطددعلبه ددٍٚخلا ددٜ٘لً ػددشبتلا ددذٙشلبهظددو٘نلبيجشب٢ددٛلهو ٌٚددٞل)ًو ددقللللللللللًددّ
(خا لْ٘لًّلبه ٍٚلبألك شلالشبًسبخلخـدفلهلدىلتٌٚدٞلجمٌ٘عدٞلبطد جب،بتخلللللل2ستٍ

ٗهلىلً٘تتلطوٍلبطد جب،ٞلإل إلدٛ)لأد٠خلأد٠لعرليدذلًدبخليلٙد دٜ(خلٗتدذلأعنٚد لللللللل
ًٚبلبهذسجبت) ل(لعوٟلبهااٚال00خل9خل0ستٌ

لبيخ ثبسلًبلٙو4ٛسٗعٛل لؿٚبتٞلد شبتل
 0ٍٚ لبُ ٌب١لد شبتلبيخ ثبسلهوظو٘نلبيجشب٢ٛلهو
 0ٞٚلط ًٞل،ِب١لأه ب لبيخ ثبسلًّلبهِبيٚٞلبهوغ٘ٙٞلٗبهاكٚث

 : عسض االختباز علِ احملهن 
، ذلبيُ ٔب١لًّلععذبدلبيخ ثبسل لؿ٘سإلبألٗهٚٞلمتلعشكدٕلعودٟلجمٌ٘عدٞلًدّللللل

(5ل0بلِددبٓثلٗطددشقلبه ددذسٙع)ًو قلستددٍللللبحمللٌدد خل)ٗعددذدٍٓلعؼددشٝ(لًددّلأطددبازٝللللل
له  ذٙذلؿذقلبيخ ثبسلًّليٚ 4
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 0ٍٚ لًذ٠لبُ ٌب١لً٘بتتلبيخ ثبسلهوظو٘نلبيجشب٢ٛلهو
 0لا ذٙىلً٘بتتلبيخ ثبسل،بتزالأٗل،بيكبدٞلأٗلععبدٝلؿٚبت ٔب

 :ٌوقد تسنزت مالحظات الشادَ احملهن  فًنا يل 
 0ا ذٙىلؿٚبتٞل،  لبل٘بتت 
 بلظددددد ٘ٙبتلبل شدٚدددددٞلهو  ًٚدددددزخلٗتدددددذسبأٍخلًٗددددد٘بٓثٍٔخلٗبابٓدددددبأٍخلل)لأيدددددذدل

ًٗٚدد٘هلٍخلٗخـب٢ـددٍٔلبهؼنـددٚٞخلٗأطددو٘ لبهدد  وٍلبل لددىلهددذٍٙٔ(لداؿددث  )لل
أيذدلبلظ ٠٘لبه  ـٚوٛلهوٌ  وٌ لٗدً بلسـب٢ـدٍٔلبهؼنـدٚٞ)لبه دذسبتلددددددللللل

لبل٘بٓاللدددددلبيابٓبتلدددددلبلٚ٘يلددددددلٗأطو٘ لبه  وٍ(0
 ،ٗددذل  ددٚفلبه  ددذٙ تلبهددةلأػددبسلعهٚٔددبلبحمللٌددْ٘خلٗعإلثددبتلبلِبطدداللًِٔددبخلمتللل 

 به ٘ؿىلعرلبهـ٘سٝلبهِٔب٢ٚٞله خ ثبس0

 :ادم االختباز 
متلعشضلبيخ ثبسلعوٟلجمٌ٘عٞلًّلبحمللٌ ل)ٗعذدٍٓلعؼشٝ(لألخزليسب٢ٍٔل ل
ؿدد يٚٞلد شباددٕلًددّليٚدد لً ِبٓددبلًٗلددٌُ٘ٔبلٗهغ ٔددبخلًٗددذ٠لًِبطددث ٔبله ٚددبغللللللللل

ٙشلبهظدو٘نلبيجشب٢دٛلهو دٍٚلهدذ٠لا ًٚدزلبهـدتلبسدبًعلبي، دذب٢ٛخلٗأجشٙد للللللللللا دذل
، ددد لبه  دددذٙ تلبهدددةلبتائدددبلبهظدددبدٝلبحمللٌدددْ٘خلٗٙ دددذلرهدددملً ػدددًشبلهـدددذقللللللل

لبيخ ثبس0

  املىاقف ثبات اختباز : 
بهِظدددثٞل،ددد لبه ثدددبّٙلبت ٚ دددٛلعرللل(جلٚو ددد٘سد)لٙ ـدددذل، ثدددبتلبيخ ثدددبسلٗد دددبًل

لوددٟ(لهددذسجبتلبيخ ثددبسلخلٗٓدد٘لًددّلأٓددٍلبهؼددشٗ لبهظددٚلً٘اٙٞلللبه ثددبّٙلبلؼددبٓذل)به
ألُدٕلٙ  ودقلؤدذ٠لدتدٞلبيخ ثدبسل لتٚدبغلًدبلٙدذعٟلتٚبطد0ٕللللللللللل5ه خ ثبسل، ذلبهـدذقل

 (0200خل9112)عوٟلخنب خل

(ل01ٓددزبلٗتددذلتبًدد لبهثبي ددٞل، نثٚددقلبهـدد٘سٝل)أ(لعوددٟلعِٚددٞل"كددثولبألدٗبت"خل)للل
نثٚدددقلهوـددد٘سا ل)أخ (ل، دددذلأطدددث٘ع لًدددّلاوٌٚدددًزبلٗاوٌٚدددزٝخلإلدددٍلتبًددد ل،إعدددبدٝلبه 
لبه نثٚقلبألٗيخل، بسقلأطث٘عل،ٌِٚٔب0

 :إدساْات تطبًل جتسبُ البحح 
 :اإلدساْات اليت متت قبل التطبًل 

 تبًدد لبهثبي ددٞل،  وٚددىلذ دد٠٘لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞله  ًٚددزلبهـددتلبسددبًعلللل
َلعودٟلاٌِٚ ٔدبلللبي، ذب5ٛ٢لٗرهمله  ذٙذلبه ٍٚلبألك دشلالدشبًسبل لبلدِٔث5لهو ٚدبلللل

لهذ٠لبه  ًٚز0
 كٌدددبلتبًددد لبهثبي دددٞل،إعدددبدٝلؿدددٚبتٞلبل دددشسلؤدددبلحي٘ٙدددٕلًدددّلبه دددٍٚل لؿددد٘سٝللللللللل

لجمٌ٘عٞلًّلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞخله ذسٙعلبلِٔثلًّلخ يلٓزبلبلذخى0
 (  لاوًٌٚزبلًّلًذسطٞلبهِـدشلل01كزهملتبً لبهثبي ٞل،بخ ثبسلجمٌ٘عٞلبهث)

هو اكدذلًدّلكد تلبه دٍٚلهدذ٠لا ًٚدزلبهـدتللللللللبي، ذب٢ٚٞلتثىلبه نثٚق5لٗرهمل
(لاوٌٚددًزبل01بسددبًعلبي، ددذب٢ٛخلكٌددبلتبًدد لبهثبي ددٞل،بخ ثددبسلجمٌ٘عددٞلأخددش٠)ل

لًّلًذسطٞلطو  ليش لبي، ذب٢ٚٞلك جش،ٞلبط ن ع0ٞٚ
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 أًٙلبلبه   لبهثبي ٞلؤؼشالًبدٝلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞخلًٗ وٌدٞلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞلهوـدتللللللل
جدذبٗيلبهضٙدبسبتلبهـد ٚٞلمٌ٘عدٞلبهث د 5للللللبسبًعلبي، ذب5ٛ٢لٗرهمله ِ دٍٚلل

ه ِ ٚزلبط نذبَلًذخىلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞل لا دذٍٙلبلدِٔثل،دذيلًدّلبهندشقلللللل
لبه  وٚذ5ٞٙلٗرهمله ٌِٚٞلبه ٍٚلبل لٌِٞل لبل شس0

 :جمنىعُ البحح 
(لاوٌٚدًزبلٗاوٌٚدزٝلًدّلا ًٚدزلبهـدتلبسددبًعلللللل01الُ٘د لجمٌ٘عدٞلبهث د لًدّ)لللل

بي، ذب٢ٚٞخل،إدبسٝلبه ج٘صٝلبه  وٌٚٚدٞخلؤ    دٞلبجلٚدض5ٝلللللبي، ذب٢ٛلؤذسطٞلبهِـش
ي ددٟلٙ ٚظددشلعوددٟلبهثبي ددٞلتٚددبغلأدب١لبلدد  وٌ لدبخددىلبه ـددىخلٗبخ ددبستلبهثبي ددٞلللللل

لجمٌ٘عٞلبهث  لًّلبيدبسٝلُ ظٔبلأٜلًّل،٣ٚٞلبت ـبدٙٞلٗبج ٌبعٚٞلً  بس،0ٞ

 :إدساْات تطبًل أدوات البحح 

 غلا ددذٙشلبهظددو٘نلبيجشب٢ددٛلهو ٌٚددٞلعوددٟللأًٗهددب4لمتلانثٚددقلبخ ثددبسلبل٘بتددتله ٚددبل
اوًٌٚزب(لؤظدبعذٝلًؼدشالًدبدٝلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞللللللل01جمٌ٘عٞلبهث  )لعذدلأدشبدٓبل

ًٗ وٌدددٞلبهوغدددٞلبه ش،ٚددد5ٞلٗرهدددملهو ٘ؿدددىلعرلتٚدددبغلا دددذٙشلبهظدددو٘نلبيجشب٢دددٛلل
لهو ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،0ٞٚ

 ًٚددب4لتبًدد لبهثبي ددٞلؤظددبعذٝلًؼددشالبهوغددٞلبه ش،ٚددٞخللل ًٗ وٌددٞلبهوغددٞلبه ش،ٚدد5ٞلللإلبُ
ه ددذسٙعلبلددِٔثلًددّلخدد يلًددذخىلبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚدد5ٞلٗرهددمله ٌِٚددٞلبه ددٍٚلللل

لبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞلهذ٠لبه  ًٚز0
 إلبهً ددب4ل، ددذلبيُ ٔددب١لًددّلانثٚددقلبهث دد لتبًدد لبهثبي ددٞل،ددإجشب١لبخ ثددبسلً٘بتددتلللللل

، دذلاو دٛلبلدِٔثللللل، ذ5ٜله ٚبغلا ذٙشلبهظو٘نلبيجشب٢ٛلهو ٌٚٞلهدذ٠لبه  ًٚدزلل
ل،٘بطنٞلًذخىلبهنشب٢تلبيهلا0ُٞٚٗ

 سب،ً ددب4لمتلسؿددذلبطدد جب،بتلجمٌ٘عددٞلبهث دد لعوددٟلأدبٝلبهث دد له  وٚددىلبهِ ددب٢ثلللللل
ٗبيجب،ددٞلعددّلاظددبهيتلبهث دد خلٗدٌٚددبلٙوددٛلعددشضلللل(SPSS)ل ،بطدد نذبَل،شُددبًث

 ُ ب٢ثلبهث  ل،ؼ١ٛلًّلبه  ـٚى0

 :ىتآر الدزاسُ ومياقشتها وتفشريها 
عددشضلهوِ ددب٢ثلبهددةلأطدد شتلعِٔددبلاش،ددٞلبهث دد لبلٚذبُٚددٞلللللل–ٙوددٛلدٌٚددبلل–ٙدد ٍل

ٗرهملًّلخ يلبيجب،ٞلعّلأطد٣وٞلبهث د لٗبخ ثدبسلؿد ٞلكدىلددشضلًدّلددشٗضللللللللل
بهث دددد لخلإلددددٍلا ظددددللًِٗبتؼددددٞلٓددددزٖلبهِ ددددب٢ثل لكدددد١٘لبيطددددبسلبهِ ددددشٜلهوث دددد لللل

 ٗبهذسبطبتلبهظب، 0ٞ

 لبححاختباز احُ فسض ا: 
دبيلعيـددب٢ٚبل،دد لً ٘طددنٛلدسجددبتلل٘جددذلدددشقٙهث دد لعوددٟلأُددٕل"لبٙددِفلدددشضل

ا ًٚددددزلبمٌ٘عددددٞلبه جشٙثٚددددٞل لبه نثددددٚ  لبه ثوددددٛلٗبهث ددددذٜليخ ثددددبسلبه ددددٍٚللللل
لبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞلهـب لبه نثٚقلبهث ذٜ"0

لٗيخ ثبسلؿ ٞلٓزبلبه دشضلمتلانثٚدقلبخ ثدبسل"لتل"لل ٘طدن لًدشاثن لخلٗتدذلللللل
ل(04جب١تلبهِ ب٢ثلكٌبلٙ٘ك ٔبلجذٗيل)
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 ٓبني املتْضطات اذتطابٔ٘ ّمتْضط الفسم بني دزدات التالمٔر قبل التذسٓب ّبعدِ 7 ( 1ددّل )

 ّقٔن٘ " ت " ّمطتْٖ داللتَا بني التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ الختباز الكٔه املتغني٘ يف مكسز اللػ٘ العسبٔ٘

 العدد التطبٔل الكٔه

ٌ 
املتْضط 

 اذتطابٕ

 و

متْضط 

 الفسم

بني 

 التطبٔكني

 ¯ف

 االضتساف

 املعٔازٖ

 ع

 االضتساف

املعٔازٖ 

 للفسّم

 عف

دزدات 

 اذتسٓ٘

 دح

ت 

 احملطْب٘
 قٔن٘ الدالل٘

2η 
 قٔن٘

d 
سذه 

 التأثري
قٔن٘ 

(1) 

 11.13 03 الكبلٕ
13.33 

2.204 
4.334 96 4.513 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  1.194 3.345
 1.630 91.13 03 البعدٖ

قٔن٘ 

(9) 

 5.33 03 الكبلٕ
5.10 

0.290 
1.191 96 13.341 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  1.506 3.445
 0.111 13.10 03 البعدٖ

قٔن٘ 

(0) 

 3.60 03 الكبلٕ
5.60 

9.231 
0.511 96 19.596 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  9.019 3.523
 0.115 12.54 03 البعدٖ

قٔن٘ 

(1) 

 6.13 03 الكبلٕ
6.54 

0.930 
0.231 96 12.103 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  9.515 3.561
 0.909 15.64 03 البعدٖ

قٔن٘ 

(2) 

 6.40 03 الكبلٕ
13.40 

1.194 
2.414 96 13.950 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  1.544 3.452
 2.099 93.14 03 البعدٖ

الكٔه 

 نهل

 12.14 03 الكبلٕ
14.34 

6.041 
13.100 96 92.391 

 دال٘

عيد 

مطتْٖ 

3.31 

 نبري  1.236 3.623
 11.394 69.50 03 البعدٖ

لٙ لحلًّلبجلذٗيلبهظب،قلًبلٙوٛل4ل

 بسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثودٛللللللللللل
ه  ًٚددزلبمٌ٘عددٞلبه جشٙثٚددٞل)عِٚددٞلبهث دد (ل لبه ٌٚددٞلبألٗرلبهددةلاؼددللعرللللل

،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚدٞخليٚد ليـدىلبه  ًٚدزل للللللبه ٌى
(خلٗ ل20201ذسٖل)(ل،دددب شبالً ٚدددبسٜلتددد00021به نثٚدددقلبه ثودددٛلعودددٟلً ٘طدددول)
(خلكٌدبلل20310(ل،دب شبالً ٚدبسٜلتدذسٖل)للل90021به نثٚقلبهث دذٜلعودٟلً ٘طدول)للل

،وددملً ٘طددولبه ددشقل،دد لبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞلبألٗرل،بخ ثددبسللللللللل
(لدسجدددٞخلٗتٌٚدددٞل)ت(لبحملظددد٘،ٞلل01011به دددٍٚلبل لدددٌِٞل لً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞل)ل
بمٌ٘عدٞلبه جشٙثٚدٞل لبه نثدٚ  لللللهذيهٞلبه شقل، لً ٘طدنٛلدسجدبتلا ًٚدزللل

،بخ ثبسلبه دٍٚلبل لدٌِٞل للللبه ٌىبه ثوٛلٗبهث ذٜلهو ٌٚٞلبألٗرلبهةلاؼللعرل
(لدبهدددٞلعيـدددب٢ٚبلعِدددذلًظددد ٠٘لديهدددٞللل10202ً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلٗبهدددةل،وغددد ل)ل

(خلٗٓزبلٙ  لٗج٘دلدشقلرٗلديهٞلعيـب٢ٚٞل، لً ٘طنٛلدسجبتلبهنبهثدبتلل1010)
لبه ثوٛلٗبهث ذٜلهو ٌٚدٞلبألٗرل،بخ ثدبسلبه دٍٚلبل لدٌِٞل لً دشسلللللل لبه نثٚ  

(ل"هو ٌٚددٞلبألٗرل2ηبهوغدٞلبه ش،ٚدٞلهـددب لبه نثٚدقلبهث دذٜخلٗتٌٚددٞلًش،دعليٙ دبل)لللللل
(لٗٓددزبلٙ دد لأْللل10212،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل"لٓددٛل)للللللل

ٗلل2102ُظدددثٞل) رلبهدددةلاؼدددللعرلل%(لًدددّلبه ثدددبّٙلبتدددبدتل لًظددد ٠٘لبه ٌٚدددٞلبأل
،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞل)بلد غللبه دب،ع(لٙشجدعلعرلللللبه ٌى

،وغددد لل(d)بطددد نذبَلبهنشب٢دددتلبيهلاُٗٚدددٞل)بلددد غللبلظددد  ى(خلكٌدددبلأْلتٌٚدددٞلللللل
ل(لٗٓٛلا  لعّليجٍلااإلللكثللهوٌ غللبلظ  ى0ل00291)
 ولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثودٛللللبسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدللللللل

ه  ًٚددزلبمٌ٘عددٞلبه جشٙثٚددٞل)عِٚددٞلبهث دد (ل لبه ٌٚددٞلبه بُٚددٞلبهددةلاؼددللعرلل
،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لدٌِٞل لً دشسلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞخليٚد ليـدىلبه  ًٚدزل لللللللللبه وٍ

(خلٗ ل00290(ل،دددب شبالً ٚدددبسٜلتدددذسٖل)لل2011به نثٚدددقلبه ثودددٛلعودددٟلً ٘طدددول)للل
(خلكٌدبلل00220(ل،دب شبالً ٚدبسٜلتدذسٖل)للل02000)لبه نثٚقلبهث دذٜلعودٟلً ٘طدوللل

،وددملً ٘طددولبه ددشقل،دد لبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞلبه بُٚددٞل،بخ ثددبسلللللل
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(لدسجٞخلٗتٌٚٞل)ت(لبحملظ٘،ٞلهذيهٞل2000به ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞل)
به شقل، لً ٘طنٛلدسجبتلا ًٚدزلبمٌ٘عدٞلبه جشٙثٚدٞل لبه نثدٚ  لبه ثودٛلللللل

ٍلبهث ذٜلهو ٌٚٞلبه بُٚدٞلبهدةلاؼدللعرللللٗ ،بخ ثدبسلبه دٍٚلبل لدٌِٞل لً دشسللللللبه ود
(خل1010(لدبهددٞلعيـددب٢ٚبلعِددذلًظدد ٠٘لديهددٞل)ل010110بهوغددٞلبه ش،ٚددٞلٗبهددةل،وغدد ل)ل

ٗٓددزبلٙ دد لٗجدد٘دلدددشقلرٗلديهددٞلعيـددب٢ٚٞل،دد لً ٘طددنٛلدسجددبتلبهنبهثددبتل للللللللل
به ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلللبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞلبه بُٚددٞل،بخ ثددبسلل

(ل"هو ٌٚدٞلبه بُٚدٞللل2ηبهوغٞلبه ش،ٚٞلهـب لبه نثٚدقلبهث دذٜخلٗتٌٚدٞلًش،دعليٙ دبل)للللل
(لٗٓددزبلٙ دد لأْللل10112،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل"لٓددٛل)للللللل

%(لًددّلبه ثددبّٙلبتددبدتل لًظدد ٠٘لبه ٌٚددٞلبه بُٚددٞلبهددةلاؼددللعرلللللللل1102ُظددثٞل)
بل لٌِٞل لً شسلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞل)بلد غللبه دب،ع(لٙشجدعلعرللللللل،بخ ثبسلبه ٍٚلبه وٍ

،وغددد لل(d)بطددد نذبَلبهنشب٢دددتلبيهلاُٗٚدددٞل)بلددد غللبلظددد  ى(خلكٌدددبلأْلتٌٚدددٞلللللل
 (لٗٓٛلا  لعّليجٍلااإلللكثللهوٌ غللبلظ  ى0ل00203)
 بسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثودٛللللللللللل

٘عددٞلبه جشٙثٚددٞل)عِٚددٞلبهث دد (ل لبه ٌٚددٞلبه به ددٞلبهددةلاؼددللعرلله  ًٚددزلبمٌ
ّل ،بخ ثدددبسلبه دددٍٚلبل لدددٌِٞل لً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞخليٚددد ليـدددىلللللللليددداللبهددد٘ط

(ل،دددب شبالً ٚدددبسٜلتدددذسٖللل2030به  ًٚدددزل لبه نثٚدددقلبه ثودددٛلعودددٟلً ٘طدددول)لللل
(ل،ددب شبالً ٚددبسٜلتددذسٖللل02021(خلٗ لبه نثٚددقلبهث ددذٜلعوددٟلً ٘طددول)للل90212)
(خلكٌددبل،وددملً ٘طددولبه ددشقل،دد لبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞللللللللل00022)

(لدسجدٞخلٗتٌٚدٞل)ت(للل2030به به ٞل،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚدٞل)ل
بحملظدد٘،ٞلهذيهددٞلبه ددشقل،دد لً ٘طددنٛلدسجددبتلا ًٚددزلبمٌ٘عددٞلبه جشٙثٚددٞل لللل

ّللرلبه نثٚ  لبه ثوٛلٗبهث ذٜلهو ٌٚٞلبه به دٞلبهدةلاؼدللعللل ،بخ ثدبسللليداللبهد٘ط
(لدبهدٞلعيـدب٢ٚبلعِدذلللل090293به ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞلٗبهةل،وغد ل)ل

(خلٗٓددزبلٙ دد لٗجدد٘دلدددشقلرٗلديهددٞلعيـددب٢ٚٞل،دد لً ٘طددنٛلل1010ًظدد ٠٘لديهددٞل)
دسجبتلبهنبهثبتل لبه نثٚ  لبه ثودٛلٗبهث دذٜلهو ٌٚدٞلبه به دٞل،بخ ثدبسلبه دٍٚللللللل

(ل2ηبه ش،ٚٞلهـب لبه نثٚقلبهث ذٜخلٗتٌٚٞلًش،عليٙ بل)بل لٌِٞل لً شسلبهوغٞل
(ل10221"هو ٌٚددٞلبه به ددٞل،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل"لٓددٛل)ل

%(لًّلبه ثبّٙلبتبدتل لًظ ٠٘لبه ٌٚدٞلبه به دٞلبهدةلللل2201ٗٓزبلٙ  لأْلُظثٞل)
،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل)بلدد غللللليدداللبهدد٘طّاؼددللعرل

به ددب،ع(لٙشجددعلعرلبطدد نذبَلبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚددٞل)بلدد غللبلظدد  ى(خلكٌددبلأْللللللل
 (لٗٓٛلا  لعّليجٍلااإلللكثللهوٌ غللبلظ  ى0ل90029،وغ ل)ل(d)تٌٚٞل

 ٛلللللللللل لبسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثود
ه  ًٚددزلبمٌ٘عددٞلبه جشٙثٚددٞل)عِٚددٞلبهث دد (ل لبه ٌٚددٞلبهشب، ددٞلبهددةلاؼددللعرلل

،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞخليٚد ليـدىلبه  ًٚدزلللللللبيج ٔبد
(خلٗ ل00920(ل،ددب شبالً ٚددبسٜلتددذسٖل)ل3001 لبه نثٚددقلبه ثوددٛلعوددٟلً ٘طددول)ل
(خلكٌدبلل00909ٚدبسٜلتدذسٖل)لل(ل،دب شبالً ل02031به نثٚقلبهث دذٜلعودٟلً ٘طدول)للل

،وددملً ٘طددولبه ددشقل،دد لبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞلبهشب، ددٞل،بخ ثددبسلللللل
(لدسجٞخلٗتٌٚٞل)ت(لبحملظ٘،ٞلهذيهٞل3021به ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞل)
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به شقل، لً ٘طنٛلدسجبتلا ًٚدزلبمٌ٘عدٞلبه جشٙثٚدٞل لبه نثدٚ  لبه ثودٛلللللل
،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لللبيج ٔددبد ددٞلبهددةلاؼددللعرللٗبهث ددذٜلهو ٌٚددٞلبهشب،ل

(لدبهددٞلعيـددب٢ٚبلعِددذلًظدد ٠٘لديهددٞللللل020202ً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلٗبهددةل،وغدد ل)لللل
(خلٗٓزبلٙ  لٗج٘دلدشقلرٗلديهٞلعيـب٢ٚٞل، لً ٘طنٛلدسجبتلبهنبهثدبتلل1010)

 لً دشسلل لبه نثٚ  لبه ثوٛلٗبهث ذٜلهو ٌٚٞلبهشب، ٞل،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لدٌِٞلل
(ل"هو ٌٚدٞلبهشب، دٞللل2ηبهوغٞلبه ش،ٚٞلهـب لبه نثٚقلبهث دذٜخلٗتٌٚدٞلًش،دعليٙ دبل)لللل
(لٗٓددزبلٙ دد لأْللل10230،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل"لٓددٛل)للللللل

%(لًددّلبه ثددبّٙلبتددبدتل لًظدد ٠٘لبه ٌٚددٞلبهشب، ددٞلبهددةلاؼددللعرلللللللل2300ُظددثٞل)
ً دشسلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞل)بلد غللبه دب،ع(لٙشجدعللللللل،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لدٌِٞل لللبيج ٔبد

،وغدد لل(d)عرلبطدد نذبَلبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚددٞل)بلدد غللبلظدد  ى(خلكٌددبلأْلتٌٚددٞلل
 (لٗٓٛلا  لعّليجٍلااإلللكثللهوٌ غللبلظ  ى0ل90202)
 بسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثودٛللللللللللل

)عِٚٞلبهث  (ل لبه ٌٚٞلبسبًظدٞلبهدةلاؼدللعرللللله  ًٚزلبمٌ٘عٞلبه جشٙثٚٞ
،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞخليٚ ليـىلبه  ًٚزل للبيدخبس

(خلٗ ل20091(ل،دددب شبالً ٚدددبسٜلتدددذسٖل)لل3010به نثٚدددقلبه ثودددٛلعودددٟلً ٘طدددول)للل
(خلكٌدبلل20099(ل،دب شبالً ٚدبسٜلتدذسٖل)للل91021به نثٚقلبهث دذٜلعودٟلً ٘طدول)للل

 ٘طولبه دشقل،د لبه نثدٚ  لبه ثودٛلٗبهث دذٜلهو ٌٚدٞلبسبًظدٞل،بخ ثدبسللللللللل،وملً
(لدسجدددٞخلٗتٌٚدددٞل)ت(لبحملظددد٘،ٞلل01010به دددٍٚلبل لدددٌِٞل لً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞل)ل

هذيهٞلبه شقل، لً ٘طدنٛلدسجدبتلا ًٚدزلبمٌ٘عدٞلبه جشٙثٚدٞل لبه نثدٚ  للللللل
خ ثددددبسلبه ددددٍٚل،بلبيدخددددبسبه ثوددددٛلٗبهث ددددذٜلهو ٌٚددددٞلبسبًظددددٞلبهددددةلاؼددددللعرلل

(لدبهدددٞلعيـدددب٢ٚبلعِدددذللل010920بل لدددٌِٞل لً دددشسلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلٗبهدددةل،وغددد ل)لللل
(خلٗٓددزبلٙ دد لٗجدد٘دلدددشقلرٗلديهددٞلعيـددب٢ٚٞل،دد لً ٘طددنٛلل1010ًظدد ٠٘لديهددٞل)

دسجبتلبهنبهثبتل لبه نثٚ  لبه ثوٛلٗبهث ذٜلهو ٌٚٞلبسبًظٞل،بخ ثبسلبه ٍٚل
(ل2ηبه نثٚقلبهث ذٜخلٗتٌٚٞلًش،عليٙ بل)بل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞلهـب ل

(ل10122"هو ٌٚٞلبسبًظٞل،بخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغدٞلبه ش،ٚدٞل"لٓدٛل)للل
%(لًددّلبه ثددبّٙلبتددبدتل لًظدد ٠٘لبه ٌٚددٞلبسبًظددٞللل1202ٗٓددزبلٙ دد لأْلُظددثٞل)ل

،بخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌِٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞل)بلدد غلللبيدخددبسبهددةلاؼددللعرل
ه ددب،ع(لٙشجددعلعرلبطدد نذبَلبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚددٞل)بلدد غللبلظدد  ى(خلكٌددبلأْلللللللب

 (لٗٓٛلا  لعّليجٍلااإلللكثللهوٌ غللبلظ  ى0ل00211،وغ ل)ل(d)تٌٚٞل
 بسا دبعلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبهث دذٜلعدّلً ٘طدولدسجدبتلبه نثٚدقلبه ثودٛللللللللللل

ٍل بل لدٌِٞل لً دشسلللله  ًٚزلبمٌ٘عٞلبه جشٙثٚٞل)عِٚٞلبهث  (ل لبخ ثبسلبه دٚ
بهوغددٞلبه ش،ٚددٞلكلددىخليٚدد ليـددىلبه  ًٚددزل لبه نثٚددقلبه ثوددٛلعوددٟلً ٘طددولللل

(خلٗ لبه نثٚددقلبهث ددذٜلعوددٟلً ٘طددولللل30012(ل،ددب شبالً ٚددبسٜلتددذسٖل)لل22001)
(خلكٌددددبل،وددددملً ٘طددددولبه ددددشقل،دددد للل020191(ل،ددددب شبالً ٚددددبسٜلتددددذسٖل)ل39020)

ِللللل ٞل لً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلللبه نثددٚ  لبه ثوددٛلٗبهث ددذٜليخ ثددبسلبه ددٍٚلبل لددٌ
(لدسجدٞخلٗتٌٚدٞل)ت(لبحملظد٘،ٞلهذيهدٞلبه دشقل،د لً ٘طدنٛلدسجدبتللللللللل21021كلىل)

ا ًٚدددزلبمٌ٘عدددٞلبه جشٙثٚدددٞل لبه نثدددٚ  لبه ثودددٛلٗبهث دددذٜليخ ثدددبسلبه دددٍٚلللل
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(لدبهدٞلعيـدب٢ٚبلعِدذلللل920192بل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚٞلكلىلٗبهةل،وغد ل)ل
ٙ دد لٗجدد٘دلدددشقلرٗلديهددٞلعيـددب٢ٚٞل،دد لً ٘طددنٛلل(خلٗٓددزبل1010ًظدد ٠٘لديهددٞل)

 لبه نثدددٚ  لبه ثودددٛلٗبهث دددذٜليخ ثدددبسلبه دددٍٚلبل لدددٌِٞل لل  ًٚدددزدسجددبتلبهل
(ل2ηً ددشسلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلكلدددىلهـددب لبه نثٚددقلبهث دددذٜخلٗتٌٚددٞلًش،ددعليٙ دددبل)للللللل

(لٗٓدزبلٙ د للل10322"يخ ثبسلبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلبه ش،ٚدٞلكلدى"لٓدٛل)للل
%(لًّلبه ثبّٙلبتبدتل لًظد ٠٘لبه دٍٚلبل لدٌِٞل لً دشسلبهوغدٞلللللل3202)لأْلُظثٞ

به ش،ٚٞلكلىل)بل غللبه ب،ع(لٙشجعلعرلبط نذبَلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚدٞل)بلد غلللل
(لٗٓددٛلا دد لعددّليجددٍلادداإلللكددثللللل20223،وغدد ل)ل(d)بلظدد  ى(خلكٌددبلأْلتٌٚددٞلل

 هوٌ غللبلظ  ى0ل
 ٗبكحلٗدبيل لبه ٍٚلبل لٌِٞل لً شسلبهوغٞلٗٓزبلًبلٙؼللعهٛلإُٔلتذليذتل ٘ل

لبه ش،ٚٞلكىلعوٟليذٝلٗكلىل5لٗرهملُ ٚجٞليط نذبَلبهنشب٢تلبيهلا0ُٞٚٗ

 هره اليتًذُ لألسباب التالًُ: وميهً تفشري 
 ِ٘عددددٞلًٗ  ددددذدٝلٙ٘بجددددٕلبه ثددددبّٙل،دددد للنشب٢ددددتلعهلاُٗٚددددٞلبطدددد نذبَلبل وددددٍله ً

بأٍلبي،ذبعٚدٞلٗ،به دبهٛلٙلدٌّللللبه  ًٚزخلٌِٗٙٛلًظد ٘ٙبأٍلبه  ـدٚوٚٞخلٗتدذسللل
ل0لبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞبلثِٚٞلعوٟلبلٔبَلبػابكٍٔلبلل تل لاومل

 و ٞلاشاثوليٚبٝلبه  ًٚزخلًٗؼدل تلبم ٌدعللللطشب٢تلعهلاُٗٚٞبط نذبَل  
لبل بؿشليفبلِٙ لعلأإلشٖلعوٟلععنب١لبه  وٍلطب،ً بلربلً 0ِٟل

 ٜلٙ ٚؼدددٕلبه  ًٚدددزخلٗ،به دددبهٛلميلدددّلل،دددبه٘بتعلبهدددزلنشددددٞلبيهلاُٗٚدددٞبساثدددب لبه
لبيط  بدٝلًّلبس بتلبهظب، ٞل لً٘تتليخشلجذٙذ0

 ل،ددددددبه ٍٚلبيسب،ٚددددددٞلبه٘جذبُٚددددددٞلنشب٢ددددددتلبيهلاُٗٚددددددٞبساثددددددب لً٘كدددددد٘عبتلبه
ٞل سوددقلجٚددىلتددبدسلعوددٟلً٘بجٔددٞلًؼددل تلبم ٌددعخلٗاددذٜلبه ٘ب٢ددقللٗبهظدو٘كٚ

لبهةلتذلا٘بج0ٕٔ
 ٝللللُٗٚددٞنشب٢ددتلبيهلاػددغتلبه  ًٚددزلؤجددبيلبهلل لخًٗ  ددٞلخؤددبلا لددٌِٕلًددّلعإلددبس

ل0خلٗػنـٚبتل،ن٘هٚٞٗاؼ٘ٙق

  :التىاًات 
لبُن ًتبلًّلُ ب٢ثلبهث  لا٘ؿٛلبهثبي ٞلؤبلٙوٛل4

 ٞللا٘عٚددٞلً وٌددٛلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلؤبٓٚددٞللللل خلٗأٌٓٚ ددٕخللًددذخىلبهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚدد
 0ٗكٚ ٚٞلبط نذبًٕ

 ٗأطبهٚاللاذسٙعل لٌِٕلًّلأُؼنٞلًٙٗبللًذخىلبهنشب٢تلبيهلاُٗٚٞبط نذبَل
 ٗبه ب0ُٞٙ٘لخٗبيعذبدٙٞلخًِبٓثلبهوغٞلبه ش،ٚٞل لبلشبيىلبي، ذب٢ٚٞ

 ًدددذخىلبهنشب٢دددتلععدددذبدلدٗسبتلاذسٙثٚدددٞلل وٌدددٛلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞله طددد  بدٝلًدددّلللل
لٗبه  و0ٍٚلخ لبه ذسٙعلبيهلاُٗٚٞ

 :ُدزاسات وحبىخ مكرتح 
 ٚدٞل لاٌِٚدٞلبي،دذبعللللبيهلاُٗلتبهنشب٢دلللدذخىليفبسطٞلً وٌٛلبهوغٞلبه ش،ٚٞللأإلش

 بألد،0ٛ
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 بهنشب٢ددتلبيهلاُٗٚددٞل لاددذسٙعلبهوغددٞلبه ش،ٚددٞلللللًددذخىٗبتددعلبطدد نذبَلللا ٚددٍٚل
 0بيعذبدٙٞ،بلشيوٞل

 ٞاٌِٚددددٞلبي،ددددذبعلل بيهلاُٗٚددددٞللبهنشب٢ددددت،شُددددبًثلعإلشب٢ددددٛلتددددب٢ٍلعوددددٟلللدبعوٚدددد
 به ــٛلهذ٠لا ًٚزلبلشيوٞلبي، ذب0ٞٚ٢

 بهنشب٢دددتلبيهلاُٗٚدددٞل لبلشيودددٞللللؤدددذخىٗعدددٛلً وٌدددٛلبهوغدددٞلبه ش،ٚدددٞلللللًدددذ٠
ل0، ذب٢ٚٞبي

 قآنُ املسادع: 
 ًُأوًلا: املسادع العسب 

(، فاعلٔدد٘ الطساٜددف يف تدددزٓظ االدتندداع لتينٔدد٘ بعدد    9335، )أبددْ اذتطددً أمحددد ربددسأٍه أمحددد  -

 املفأٍه ّالكٔه االدتناعٔ٘ باملسسل٘ الجاىْٓ٘، زضال٘ مادطتري، غري ميشْزٗ، دامع٘ سلْاٌ.
و(7" أخالقٔدات الشددبا  يف الكددسٌ اذتدادٖ ّالعشددسًٓ"، زتلدد٘ الرتبٔدد٘   9311ستنددد املػدداشٖ) ربدسأٍه  -

 األخالقٔ٘، العدد الجاىٕ عشس.
، سدددٓح زقدده 1و(7 " صددشٔم مطددله" ز9330أبددْ اذتطددني مطددله بددً اذتذدداز الكشددريٖ الئطددابْزٖ)   -

 لبياٌ. –، داز الفهس، بريّت 9325
، داز الفهس العسبدٕ،  1ت زتتنعات يف الرتبٔ٘ ّالتينٔ٘"، طو(7 " أشتا9330أمحد املَدٖ عبد اذتلٔه) -

 الكاٍسٗ.

، معذدده املضددطلشات الرتبْٓدد٘، املعسفدد٘ يف امليدداٍر   9330أمحددد سطددً اللكدداىٕ، علددٕ أمحددد ادتنددل،   -

 ّطسم التدزٓظ.
(7" فاعلٔدد٘ رضددرتادٔ٘ مكرتسدد٘ قاٜندد٘ علددٙ مدددخل الطساٜددف      9312أضددام٘ عبددد الددسمحً املددْايف،)    -

مَددازات التعددبري الهتددابٕ ا بددداعٕ لدددٚ طددال  الضددف األّل الجدداىْٖ"، زضددال٘      األدبٔدد٘ يف تينٔدد٘

 مادطتري، غري ميشْزٗ، نلٔ٘ الدزاضات العلٔا، الكاٍسٗ. 

و(7" فعالٔددد٘ اضدددتدداو مددددخل الطساٜدددف يف تددددزٓظ  9334بجٔيددد٘ عبدددد البددداقٕ ستندددد عبددددالباقٕ)  -

ّاالجتاِ ضتْ التفهري الفلطدفٕ، زضدال٘   الفلطف٘ باملسسل٘ الجاىْٓ٘ لتينٔ٘ مَازات التفهري العلٔا 

 مادطتري، نلٔ٘ الرتبٔ٘، دامع٘ سلْاٌ .
و(7 " شتددداطس التعلدددٔه األدددديت علدددٙ ٍْٓتيدددا الجكافٔددد٘ ّقدددٔه   9334بجٔيددد٘ عبدددد الدددس)ّف زمغددداٌ)  -

 .90املْاطي٘ ّا ىتناٛ"، الكاٍسٗ، داز الفهس العسبٕ، الطبع٘ األّىل،ظ

مددد٘ الكدددٔه يف نتدددب اللػددد٘ العسبٔددد٘) الكدددساٛٗ ّلػتيدددا و(7 " تْشٓدددن مي 9334ْزاتدددب قاضددده عاشدددْز) -

و" 9333و، 1663العسبٔ٘( بدني عياصدس احملتدْٚ لطلبد٘ الضدفْف األزبعد٘ األّىل يف األزدٌ بدني عدامٕ         

 . 50دزاض٘ مكازى٘"، اجملل٘ الرتبْٓ٘، دامع٘ الهْٓت، العدد 
املدأمْل"، الكداٍسٗ، داز الفهدس    و(7 الطفْل٘ ّالكٔه العلنٔ٘ "الْاقدن  9336زشا مجال ىْز الدًٓ اللٔجٕ) -

 العسبٕ، الطبع٘ األّىل.
 (، حتلٔل احملتْٚ يف العلْو ا ىطاىٔ٘، دامع٘ الكاٍسٗ، داز الفهس العسبٕ.9331زشدٖ طعٔن٘،)  -
7مكدمدد٘ يف ختطددٔط الددلامر التعلٔنٔدد٘)املئا7  و(9333)زشدددٖ فتشددٕ نامددل ّشٓيددب ستنددد أمددني  -

 نلٔ٘ الرتبٔ٘ (.

، فاعلٔددد٘ اضدددتدداو مدددخل الطساٜدددف التازتٔدد٘ يف حتضدددٔل تالمٔدددر   و(9333)ضددْىٔا ٍدددام قصامددل   -

اذتلك٘ الجاىٔ٘ مً التعلٔه األضاضٕ ّتينٔ٘ تفهريٍه الياقد، املؤمتس العلنٕ الجاىٕ عشدس، ميداٍر   

 .9333ْٓلْٔ 93-92التعلٔه ّتينٔ٘ التفهري

الجالجد٘، الكداٍسٗ، داز   ، الطساٜف العلنٔ٘ مدخل لتدزٓظ العلدْو، الطبعد٘   1669صلٖ الدمسداش،  -

 املعازف.

و(7 آفددام التعلددٔه ادتٔددد يف زتتنددن املعسفدد٘ .. ز)ٓدد٘ لتينٔدد٘       9332صددالح الدددًٓ عسفدد٘ ستنددْد)     -

 اجملتنن العسبٕ ّتكدمُ، الكاٍس7ٗ عامل الهتب، الطبع٘ األّىل.
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(7" تعلدددٔه ادتػسافٔدددا ّتعلنَدددا يف عضدددس املعلْمدددات أٍدافدددُ، ستتدددْاِ،   و9333صدددالح الددددًٓ عسفددد٘)  -

 الٔبُ، تكْميُ، الكاٍسٗ، عامل الهتب.أض
(7" فاعلٔ٘ رضرتاتٔذٔيت خدساٜط الطدلْو ّلعدب األدّاز يف تينٔد٘     9319فاتً عطٔ٘ ستند العسبٕ) -

مَدددازات التشددددخ ّبعددد  الكدددٔه املتغدددني٘ يف مدددادٗ اللػددد٘ العسبٔددد٘ لتالمٔدددر الضدددف ارتدددامظ       

 االبتداٜٕ"، زضال٘ مادطتري، دامع٘ سلْاٌ، نلٔ٘ الرتبٔ٘.  
 ، الكاٍسٗ، مهتب٘ األصتلْ.2(7 الكدزٗ العكلٔ٘، ط1663أبْ سطب)فؤاد  -
و(7 " تفعٔل دّز املؤضط٘ التعلٔنٔ٘ يف التينٔ٘ األخالقٔد٘ للشدبا "، زتلد٘    9311مآط٘ أبْ الفغل) -

 الرتبٔ٘ األخالقٔ٘، العدد الجاىٕ عشس.
ًٔا ّفدل    و(7 "دّز تهيْلْدٔدا التعلدٔه يف تينٔد٘ التالمٔدر أخال    9336زتدٖ عصٓص ربدسأٍه)  - ًٔدا ّرىطداى ق

مبادئ سكْم ا ىطداٌ"، املدؤمتس الجداىٕ " سكدْم ا ىطداٌ ّميداٍر الدزاضدات ا دتناعٔد٘"، دامعد٘          

 عني مشظ.

و(7 "الكدٔه الفلطدفٔ٘ يف األمجدال الشددعبٔ٘. الكداٍسٗ، ضدفري لليشددس      9333ستندد ضدعٔد أمحدد شٓددداٌ)    -

 ّالتْشٓن.
٘ 9333ستنددد صددالح الدددًٓ علددٕ زتدداّز)    - العسبٔدد٘ يف املسسلدد٘ الجاىْٓدد٘" أضطددُ     و(7 " تدددزٓظ اللػدد

 ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘"، الكاٍسٗ داز الفهس العسبٕ، الطبع٘ األّىل.
(7" الكدٔه الطدلْنٔ٘ لددٚ طلبد٘ املدسسلتني املتْضدط٘ ّالجاىْٓد٘ يف        9331ستنْد عطا سطدني عكدل)   -

لسٓدا،،  دّل ارتلٔر العسبٔ٘، دزاض٘ أعددٍا بتهلٔدف مدً مهتدب الرتبٔد٘ العسبدٕ لددّل ارتلدٔر، ا        

 املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.
 و(7 " طساٜل التدزٓظ العام٘"، داز املطريٗ لليشس ّالتْشٓن، عناٌ.  9332مسعٕ ّاذتٔل٘) -

 (، تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘، الكاٍسٗ، داز الجكاف٘ لليشس ّالتْشٓن.9332مضطفٙ زضالٌ،)  -
 .9334املعذه الْدٔص  -
أضدلْ  متجٔدل الددّز يف تينٔد٘ بعد  الكدٔه       و(7" فاعلٔد٘  9334ىادٓ٘ ستند مضطفٙ عبدالساعدٕ)  -

ّالتشضدددٔل املعدددسيف مدددً خدددالل الدزاضدددات االدتناعٔددد٘" تدددازٓم" لددددٚ تالمٔدددر الضدددف ارتدددامظ    

 االبتداٜٕ.
  و(7 " مدخل التدزٓظ مً خالل الطساٜف.9331ّدُٔ املسضٕ أبْ لنب) -
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