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فاعليت استخدام ملف اإلجناز ملقرر لغتي اخلالدة 
يف تنميت مهاراث التفكري فوق املعريف لدى 
طالباث الصف الثالث املتوسط يف مدينت 

 الرياض
 **فهد بً علي العليان                                                          *هبيلة بيت مىير العحيبي

 

 

ت  َدًذ امللخص_ ا لؼالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ، وملًس َس الدزاطت الخالُت ئلى جددًد مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي الىاظب جًى

ل ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش في جىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي )الخسؼُؽ، اإلاساُبت والخىـُم، الخُُِم(، والخٌٕحر ًَى اإلالسفي ٖٓ

بي، وجٖىهذ كُىت البدض مً )في الٌهم الِساتي لدي ػالب ( ػالبت مً 54اث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ. وجم اطخسدام اإلاىهج شبه الخجٍس

بُت وكددَا ) ا ئلى مجمىكخحن: ججٍس م، جم جِظُمهً كشىاةًُ ( ػالبت 27ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ بمدازض جدٌُف الِسآن الٍٕس

ِت الخِلُدًت. وػبِذ أدواث البدض )مُِاض مهازاث الخٌٕحر ( ػالب27دزطً باطخسدام ملٍ ؤلاهجاش، وطابؼت كددَا ) ت دزطً بالؼٍس

ا، وجىلذ الباخشت جدَزع اإلاجمىكخحن، زم ػبِذ مُِاض مهازاث الخٌٕحر  السةِظت ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي( كلى اإلاجمىكخحن ُبلًُ

ا كلى اإلاجمىكخحن، وبؼاُت جِدًس ال ؼالبت الخاص بملٍ ؤلاهجاش في جىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي بلدًً

ا. واهتهذ الدزاطت ئلى مجمىكت مً الىخاةج أَمها: جم ئكداد ُاةمت بمهازاث الخٌٕحر ًى  بُت بلدًً َ في الٌهم الِساتي كلى اإلاجمىكت الخجٍس

( 0,05)≥ شازث الىخاةج ئلى وظىد ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت اإلالسفي في الٌهم الِساتي اإلاىاطبت لؼالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ. ٓما أ

ِت الخِلُدًت  بُت الدازطت بملٍ ؤلاهجاش ودزظاث اإلاجمىكت الظابؼت التي دزطذ بالؼٍس بحن مخىطؼي دزظاث ػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

ُُِم( كلى خدة، وفي اإلاُِاض ٖٓل في في مُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في ٔل مهازاث مً )الخسؼُؽ، اإلاساُبت والخىـُم، والخ

م  .الٌهم الِساتي ٌلصي الطخسدام ملٍ ؤلاهجاش في الخدَزع والخٍِى
 .: ملٍ ؤلاهجاش، مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي، الٌهم الِساتياليلمات املفحاحية
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 مهارات ثىمية في الخالدة لغتي مللرر  إلاهجاز ملف اصحخدام فاعلية

 مديىة في املحوصط الثالث الصف طالبات لدى املعرفي فوق  الحفىير

 الرياض
 امللدمة. 1

حلخبر ُظُت ئصالح الخللُم والسقي بمظخىي اإلاخللم مً أَم       

ٔاًت اإلاجخملاث،  لجى بها 
ُ
د أدث الخؼىزاث الِظاًا الٕبري التي ح ُو

الخدًشت في التربُت ئلى حوحراث شاملت في مٖىهاث اإلاىـىمت الخللُمُت، 

ووآبذ وشازة التربُت والخللُم في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت َرا الخؼىز 

الشامل، وحلد مِسزاث )لوتي الخالدة( للمسخلت اإلاخىطؼت لبىت ظدًدة 

مها، وجيسجم مم ألاَداي جسوم الخجدًد في مُدان اللوت اللسبُت وحللُ

س اإلاىاهج ئلى جدُِِها بما ًخٌّ مم  التي ٌظعى اإلاشسوق الشامل لخؼٍى

ت الخدًشت اث التربٍى  .أًظل الىـٍس

واهٌسدث الظُاطت الخللُمُت في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت بلدة        

 وهـام خُاة. ومً 
ً
زصاةص مخمحزة مىبشِت مً ؤلاطالم مىهًجا وكُِدة

لخصاةص اَخمامها باللوت اللسبُت اَخماًما زاًصا ؛ لٖىنها أَم جلٗ ا

م، ووكاء خٌف اإلاىزوزاث ؤلاطالمُت واللسبُت، ٓما  لوت الِسآن الٍٕس

لد ئخدي الىطاةل اإلاهمت في جدُِّ اإلادزطت ووؿاةٌها اإلاخلددة؛ ألنها 
ُ
ح

أَم وطاةل الاجصا٘ والخٌاَم بحن اإلاخللم والبِئت، وألاطاض الري 

ظدىد ئلُ ه في التربُت مً الىىاحي ظمُلها، ٓما ئنها مسجٕص ٔل وشاغ ٌُ

 ،
ً
خابت ا، أم ُساءة ٓو

ً
ٔان ذلٗ اطخماًكا وجددز ًإدي في اإلادزطت طىاء أ

ت التي جمٕىه  وامخالْ شمام اللوت ٌلجي جمًٕ اإلاخللم مً أدواث اإلالًس

مً امخالْ طاةس اإلاهازاث واإلالازي ؛ ًاللوت اللسبُت لِظذ مادة دزاطُت 

ب، لٕنها وطُلت لدزاطت اإلاىاد ألازسي، وأداة حظخسدم في الظُؼسة ًدظ

كليها، وهي أداة ٓرلٗ حظاكد كلى كملُت الخٌٕحر واليشاغ اللِلي 

ووطُلت ًخدِّ بىاطؼتها الاجصا٘ باألًساد واإلاجخمم وجلبُت اإلاىاًم 

 ].1والخاظاث ]

ا مً مبادب بىاء مىاهج اللوت اللسبُت في اإلا        
ً
سخلت اإلاخىطؼت واهؼالُ

التي بىِذ كلى مبدأ الىخداث، الخٖامل، الخللم الراحي، الخللم البىاتي، 

م خدًشت ٔان البد مً اطخسدام أطالُب حللم وجٍِى  .واإلابدأ الاجصالي 

سي هصس ]        مُت التي ٌظخسدمها 2ٍو [ " أن ألاطالُب وألادواث الخٍِى

ت في  م ػالبهم هي في اإلاللمىن في اإلاسخلخحن اإلاخىطؼت والشاهٍى جٍِى

ص كلى ُُاض اإلاٌاَُم والِىاكد والِظاًا  ملـمها أطالُب جِلُدًت جٓس

لما جسقى لخىا٘و الخدِّ مً  ت ُو ت الىـٍس ت اللوٍى ت في ئػاز اإلالًس اللوٍى

مدي آدظاب الؼالب اإلاهازاث السةِظت والٌسكُت للوت، أو ُُاض مدي 

اث ألاداء اإلاسهىبت والخشبذ مً م دي اطخسدامهم لهرٍ بلىههم إلاظخٍى

بهم كليها في مسخلت  ت للتي جم جدٍز اث مىاٍش اإلاهازاث في مىاٍُ ومدخٍى

ً  ". ؤلاكداد والخٍٖى

ت في           ت واللملُاث الازخباٍز اث التربٍى ودكذ اللجىت الِىمُت للمظخٍى

ٖا لاث 2000كام )  (NCEST)أمٍس ت وجُى اث التربٍى ( ئلى أن جٖىن اإلاظخٍى

خددي مدخىاَا ُدزاث الؼالب، وأن ٌظدىد ئلى ألاداء مسجٌلت، ً

حز في اإلااض ي كلى  اث الخمحز اللالمي ؛لرلٗ زأث اللجىت أن التٓر مظخٍى

الٌٕاًاث أو اإلاهازاث ألاطاطُت أدي ئلى اًخِاز الؼالب ئلى اإلاهازاث 

اللِلُت الللُا، وأن ازخبازاث الخد ألادوى للٌٕاًاث والتي جِخصس كلى 

ٔاهذ  صث كلى جىظه اإلاللمحن الىزُت والِلم  لها أزاز طلبُت، خُض ئنها ٓز

والؼالب هدى الخدزب كلى َرٍ الازخبازاث، وشجلذ الخللم الظؼخي، 

م  ًٖان َىاْ زد ًلل ُىي مً ظاهب اإلاسبحن بظسوزة الخد٘ى مً الخٍِى

اإلالخاد الري ًِدم صىزة أخادًت البلد كً أداء الؼالب باطخسدام 

م واخد ئلى الخِى  ٍم البدًل الري ًِدم صىًزا مخلددة أطلىب جٍِى

ألابلاد كً أداء الؼالب باطخسدام أطالُب مخىىكت، مً بُنها ملٍ 

 ].3ؤلاهجاش. في كالم ]

[: أن مٌاَُم 4( الىازد في الظلدوي ]1994وأوزد هىبل وطمُض )         

م ألاداتي ومنها ملٌاث ؤلاهجاش جخىاًّ مم اإلاٌاَُم  وأطالُب الخٍِى

ُت اإلاخللِت بٌُُٕت حللم الخدًشت لىـس  ٍاث الخللم البىاةُت واإلالًس

لىد َرا الخىاًّ الٕبحر  ظهم بها. َو ِت التي ًيبغي جدَز الؼالب، والؼٍس

م  الري ًصل ئلى دزظت الخؼابّ ئلى أن ٔل مبادب وجؼبُِاث الخٍِى

اث البىاةُت ولم جًٕ ًِؽ زدة ًلل  الخدًض اهبشِذ مً مٌاَُم الىـٍس

م الخِلُدي، ٓما أنها مً ظهت  لالهخِاداث اإلاىظهت ئلى أطالُب الخٍِى

أزسي جسجبؽ بأَداي التربُت الخدًشت اإلابيُت كلى ملاًحر كالُت حظتهدي 

دزاتهم بما ًسدم ػبُلت اللصس  اطدشماز أُص ى ئمٖاهاث الؼالب ُو

 .واخخُاظاجه

د وزُِت حللُم اللوت اللسبُت ]         [ في اإلاادة السابلت مً الةدت 1ٓما جٓإ

ص كلى زالر  م وحلددَا هحر أنها جٓس م أَمُت جىىق أدواث الخٍِى الخٍِى

ت،  ت واإلاٌهىماث اللوٍى م اإلاهازاث اللوٍى أدواث لشهستها، ومىاطبتها لخٍِى

 .وألادواث هي: اإلاالخـت، والازخبازاث، وملٍ ؤلاهجاش

م ظدًدة جالةم          ع، وجٍِى ٔان ال بد مً ؿهىز ػساةّ جدَز مً َىا 

، َرٍ ألاه
ً
م ملا ع والخٍِى ماغ والخىظهاث الخللُمُت لُخٖامل الخدَز

م البدًل ٓخىظه خدًض  را بدوزٍ أدي ئلى ؿهىز ما ٌظمى بالخٍِى َو

 في 
ً
م اإلاظخسدمت خالُا س أدواث وآلُاث الخٍِى أمًٕ مً زالله جؼٍى

م ألاداء واإلاِابالث  اإلادازض، والري مً أَم أدواجه ملٌاث ؤلاهجاش وجٍِى

م والىِاشاث الص ٌُت والٕخاباث ؤلابداكُت، واليشاػاث الٌىُت، والخٍِى

الراحي للؼالب هٌظه، ٓما حلخبر ملٌاث ؤلاهجاش مً أًظل آلُاث 

م الجدًدة التي جالةم َرٍ الخوحراث والخىظهاث  ع والخٍِى الخدَز

الخدًشت التي حشهدَا مُادًً التربُت اإلاسخلٌت إلاا لها مً دوز في جىمُت 

ُ ٍ٘ ُدزاث اإلاخللمحن ُو اض مهازاتهم اإلاسخلٌت وئمٖاهُاتهم بمظخىي كا

 ].5مً اللدالت والدُت والشم٘ى ]

 مشيلة الدراصة. 2

ٌشهد اللصس الخالي حوحراث ٓشحرة وجىظهاث خدًشت في مُادًً        

مخلددة في التربُت، وزاصت في أهماغ الخللُم، والخّللم وػساةّ الخدَزع 

ب وجصمُم اإلاىاهج، وما جدمله َرٍ الخىظهاث مً مظامحن  والخدٍز
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حز كلى الٌسوَ الٌسدًت بحن اإلاخللمحن،  ت وهٌظُت حظدىد ئلى التٓر جسبٍى

م ظصًء مً وجىمُت مها زاث الخٌٕحر لديهم، وحلخبر َرٍ الخىظهاث الخٍِى

 كنها، ٓما تهدي مً زالله ئكؼاء 
ً
اللملُت الخللُمُت ولِع زازظا

الُِمت الخُُِِت لِدزاث اإلاخللم اإلاسخلٌت، وحلد ملٌاث ؤلاهجاش مً 

ت اإلالاصسة في  ت الهاةلت التي أًسشتها الخىظهاث التربٍى الخؼىزاث التربٍى

ً، خُض حلخبر مسآة حلٕع أَداي، ومٌسداث اإلاىهج الِسن الل شٍس

الدزاس ي، وما جم الخأُٓد كلُه في اللملُت الخللمُت، خُض ٌلصش الخللم 

م  ت الصٌُت، والري ًإدي بدوزٍ ئلى جٍِى الصٌي الخُِِي في الوًس

خُِِي ألداء الؼالب مً الصلب الخص٘ى كلُه مً أي وطُلت 

مُت أزسي، ًهى ٌظهم في جىمُت مهازاث الخٌٕحر الللُا والِدزة كلى  جٍِى

خؼلب الدمج بحن اإلالازي والِدزة كلى جؼبُِها،  خل اإلاشٕالث، ٍو

ظُت  ولرلٗ ًخمحز بالخٖاملُت، خُض ئهه ًٖامل بحن اإلامازطاث الخدَز

مُت، ًمً زال٘ بىاةه وجدُِّ أهساطه ًصبذ اإلاخللم مِىما  والخٍِى

ت ذاجُا ألكماله، ٓما ٌصجم اإلاخللم كلى مماز  طت مهازاث ما ًَى اإلالًس

لٖي ٌعي بأداةه، َرا باإلطاًت ئلى جىمُت مهازاث الخللم مدي الخُاة 

م كلى ما 6كشمان] [ وال جِخصس أَمُت ملٌاث ؤلاهجاش في الخدَزع والخٍِى

ذٓس، بل جخلدي ذلٗ لتزود اإلاللماث وأولُاء ألامىز بصىزة ئظمالُت 

دزاتها كلى خل اإلاشٕالث، وئهخاط  وشاملت إلاظخىي حللم الؼالبت ُو

ُت مً زال٘  َى اإلالًس ُت ًو ا في مهازاث الخٌٕحر اإلالًس ت وهمَى اإلالًس

مصادز مخىىكت جخللّ بيشاػاث صٌُت وال صٌُت جِىم بها في بِئت 

 في ئهخاط ملٌها
ً
 .خُُِِت وأصُلت جخٖامل ملا

لرا أصبذ حللُم مهازاث الخٌٕحر بصىزة كامت وزاصت الخٌٕحر ًَى        

دًا اإلالس ت لد٘و اللالم َو في هاًت أطاطُت إلالـم الظُاطاث التربٍى

زةِظا حظعى مىاهجها لخدُِِه، وذلٗ إلاا خِِه مً هخاةج ئًجابُت زبذ 

ا طىاء كلى خُاة الٌسد أو اإلاجخمم  .أزَس

 أصئلة الدراصةأ. 

  :حظعى الدزاطت في ؤلاظابت كً الظإا٘ السةِع الخالي       

ؤلاهجاش إلاِسز لوتي الخالدة كلى جىمُت ما ًاكلُت اطخسدام ملٍ  -

مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي لدي ػالباث الصٍ 

 الشالض اإلاخىطؽ؟

 :ولإلظابت كً الظإا٘ السةِع جٌسكذ مىه ألاطئلت آلاجُت

ما ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش إلاِسز لوتي الخالدة في جىمُت مهازة  -1

 لدي ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ؟ الخسؼُؽ في الٌهم الِساتي

ما ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش إلاِسز لوتي الخالدة في جىمُت مهازة  -2

اإلاساُبت والخىـُم في الٌهم الِساتي لدي ػالباث الصٍ الشالض 

 اإلاخىطؽ؟

ما ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش إلاِسز لوتي الخالدة في جىمُت مهازة  -3

 الِساتي لدي ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ؟الخُُِم في الٌهم 

ما ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش إلاِسز لوتي الخالدة في جىمُت  -4

مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي الٖلُت في الٌهم الِساتي لدي ػالباث 

 الصٍ الشالض اإلاخىطؽ؟

بُت  -5 ما هىق اللالُت الازجباػُت بحن دزظاث ػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

اض البلدي لخىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي في الُِ

 ي جىمُت مهازاث ــت ًــاص بالؼالبــاش الخــٍ ؤلاهجــس ملــت جِدًـــاث بؼاُـــودزظ

 الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي؟

 فروض الدراصةب. 

 :طلذ الدزاطت ئلى الخدِّ مً الٌسطحن آلاجُحن       

( بحن مخىطؼي دزظاث 0,05)≥ ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت ال جىظد - 

بُت الدازطت بملٍ ؤلاهجاش ودزظاث اإلاجمىكت  ػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

ِت الخِلُدًت في مُِاض مهازاث الخٌٕحر  الظابؼت التي دزطذ بالؼٍس

ًَى اإلالسفي الٖلُت في الٌهم الِساتي ٌلصي الطخسدام ملٍ ؤلاهجاش في 

م ع والخٍِى  .الخدَز

ال جىظد كالُت ازجباػُت مىظبت دالت اخصاةُا بحن دزظاث ػالباث  -

بُت في بؼاُت جِدًس ملٍ ؤلاهجاش الخاص بُِاض  اإلاجمىكت الخجٍس

مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي ودزظاث الؼالباث في 

 .مُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي البلدي

 أهمية الدراصةج. 

جلذ أَم       
ّ
  :ُت البدض في الىِاغ الخالُتج

د اللملُت الخللُمُت في مادة لوتي . 1 س وججٍى اطخجابت لظسوزة جؼٍى

الخالدة بما ًخٌّ مم الاججاَاث اللاإلاُت اإلالاصسة، وجدُِّ الواًاث 

ت اإلاسظىة وزاصت كلى مظخىي اطخسدام ملٌاث ؤلاهجاش وجىمُت  التربٍى

 .مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي

الدزاطاث جىاولذ ًاكلُت ملٍ ؤلاهجاش في الخدصُل والاججاٍ ملـم . 2

هدى الخللم أما َرٍ الدزاطت ًِد جىاولذ اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش إلاِسز 

 .لوتي الخالدة باإلاسخلت اإلاخىطؼت في جىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي

لد مً أواةل الدزاطاث التي جٌُد الباخشحن والباخشاث وػلبت . 3
ُ
ح

ُت في  الدزاطاث الللُا في ئمدادَم بىمىذط لِاةمت اإلاهازاث ًَى اإلالًس

 .الٌهم الِساتي لؼالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ

حر بؼاُت جِدًس إلالٍ ؤلاهجاش لخىمُت مهازاث . 4 لد الدزاطت ألاولى في جًى
ُ
ح

 .الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي

ِدم دلُال للمللمت في جىمُت مهازاث الخٌٕحر . 5
ُ
ًَى اإلالسفي في الٌهم  ج

ظه باطخسدام ملٍ ئهجاش الؼالبت  .الِساتي وجدَز

 حدود الدراصةد. 

  :اُخصسث خدود الدزاطت كلى ما ًلي      

ت: ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ لخدٌُف الِسآن . 1 الخدود البشٍس

اض  .في مدًىت الٍس

م . 2 للبىاث في الخدود اإلاٖاهُت: اإلادازض اإلاخىطؼت لخدٌُف الِسآن الٍٕس

اض  .مدًىت الٍس

/  1434الخدود الصماهُت: الٌصل الدزاس ي الشاوي لللام الدزاس ي . 3

1435 ٌ 

ع الىصىص الِساةُت في الىخدة السابلت . 4 الخدود اإلاىطىكُت: جدَز

إلاِسز لوتي الخالدة باطخسدام ملٍ ؤلاهجاش، والخلسي كلى ًاكلُخه في 

 .الؼالباثجىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي لدي 

 الحعريفات إلاحرائيةٌ. 

ت التي جظم   في َرٍ الدزاطت بأهه الخاٍو
ً
ملٍ ؤلاهجاش: ٌلسي ئظساةُا

أًظل وأبسش ئهجاشاث ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ في مِسز لوتي 

ٌ.والتي جبرش 1435ٌ/1434الخالدة زال٘ الٌصل الدزاس ي الشاوي للام 

ظم وجىضح جِدم همى الخٌٕحر ًَى اإلالسفي لدي هً في الٌهم الِساتي، ٍو
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اث، مِدمت، أَداي اإلالٍ،  آلاحي: طحرة الؼالبت الراجُت، ُاةمت باإلادخٍى

كسوض، زساةؽ الخٌٕحر، زؼؽ لألوشؼت وهماذط ألوشؼت مخلددة، 

م الؼالبت إلالٌها  ت، بؼاُت جٍِى ازخبازاث، كسوض طملُت وبصٍس

 .الخاص

 في 
ً
َرٍ الدزاطت باهه وعي مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي: ٌلسي ئظساةُا

دزتها كلى  ُت في مجا٘ الٌهم الِساتي ُو الؼالبت باإلاهازاث ًَى اإلالًس

مها  -واإلاساُبت والخىـُم  -)الخسؼُؽ  م( ومساظلت ذاتها وجٍِى والخٍِى

 .باطخسدام ملٍ ؤلاهجاش

 إلاطار الىظري . 3

:
ً
 :ملٍ ؤلاهجاش أوال

ه آزجس وطبىد٘        ادي ألكما٘ الؼالب 7] كًس ص َو [: بأهه" ججمُم مٓس

ًبحن ظهىدٍ، وجِدمه، وجدصُله في مجا٘ أو مجاالث دزاطُت ملُىت. 

ت الؼالب في اهخِاء مدخىي  جب أن حشخمل َرٍ ألاكما٘ كلى مشآز ٍو

اإلالٍ، ومساشد َرا الاهخِاء، ومدٖاث الخٕم كلى هىكُت ألاكما٘ وأدلت 

جه الراجُت كلى َرٍ ألاكما٘." في كالم كلى اولٖاطاث الؼالب أو جأمال

[3.[ 

ه اإلاىـمت الدولُت للتربُت )          ( كلى أهه " سجل للخللُم 1993وحلًس

خم ججمُم  ت كً أكمالهم ٍو ص كلى أكما٘ الؼالب وجأمالتهم الٌٍٕس ًٓس

 ئلى الخِدم هدى الىخاةج 
ً
، مشحرا

ً
مدخىاٍ مً ُبل الؼالب واإلاللمحن ملا

ت وألاطاط ٍس  ].3] ُت للخللم"الجَى

ه ظابس ]         لًس [ بأهه: ظمم وظِي أو هـامي ألكما٘ الؼالب زال٘ 8َو

اجه كلى الىىاجج التي ًمًٕ كسطها  ًترة مً الصمً، وال جِخصس مدخٍى

كلى الىزَ، بل جظم هىاجج أزسي جدزل في ملٍ ألاكما٘ لخبحن ٍُٓ 

 .جدظً الؼالب زال٘ ًترة مً الصمً

خطح مً الخل        ا كلى أن ملٍ ٍو
ً
ٌاث الظابِت أن َىاْ اجٌاُ ٍس

ؤلاهجاش ًدٌف ألاكما٘ التي جىضح مدي جِدم اإلاخللم في ظمُم ظىاهب 

 .الىمى اإلاسخلٌت

 أهىاق )صُى( ملٍ ئهجاش الؼالبت: 

لخمد ازخُاز أي        ًىظد اللدًد مً ألاهىاق إلالٌاث ئهجاش الؼالبت، َو

 Stiggins [9] ُد صىٍمنها خظب الوسض والهدي مً اطخسدامها. و 

 :ملٌاث ئهجاش الؼالبت ئلى زمع صُى كلى الىدى الخالي

وحشمل أكما٘ الؼالب اإلاخىىكت  :(Ideal Folio) الصُوت اإلاشالُت. 1

وجدلُلها وجُُِمها، وتهدي ئلى مظاكدة الؼالب في الِدزة كلى جُُِم 

 .جِدمه

لللملُاث وحشمل أمشلت  :(Process Folio) صُوت جخللّ باللملُاث. 2

الىماةُت اإلاسجبؼت بخللم الؼالب وألادلت اإلاخللِت بخللم الؼالب إلاادة 

 .ملُىت

وحشمل كُىاث مً ألاكما٘  :(Showcase Folio) صُوت اللسض. 3

الٖاملت للؼالب زال٘ مدة شمىُت، بدُض ًسخاز الؼالب جلٗ ألاكما٘ 

لسطها بىٌظه  .ٓأًظل ئهجاشاث له َو

وحشمل (Progress Documentation Folio)  صُوت جىزُّ الخِدم. 4

كُىاث مً أكما٘ الؼالب التي جىضح جِدمه وهمٍى زال٘ مدة دزاطُت 

م اإلاىـم  م البىاتي مً زال٘ الخٍِى رٍ الصُوت جٌُد في الخٍِى ملُىت، َو

ا ًٌ ُ  .واإلاظخمس ًٓما ٓو

م. 5 وحشمل كُىاث مً أكما٘  :(Evaluation Folio) صُوت الخٍِى

ا اإلا م الؼلبت ًسخاَز ا بهدي الخٍِى ًِ ّ مدٖاث مدددة مظب للم ًو

اجه مِىىت ]  ].10الخخامي، وجٖىن مدخٍى

ان ]         :[ ملٍ ئهجاش الؼالب ئلى ُظمحن ٓما ًلي11ٓما صىٍ كًس

ى الري ًِىم الخلمُر في ظمُم  : ملٍ ؤلاهجاش اللام أو الشامل: َو
ً
أوال

ظخماعي( ظىاهب الظلْى ؤلاوظاوي )اإلالسفي، اإلاهازي ،الىظداوي، الا 

ىِظم َرا الىىق ئلى ُظمحن  :ٍو

م شخصُت الخلمُر مً ظمُم  أ( ملٍ ئهجاش كسض ي: ًدىا٘و جٍِى

الجىاهب في ًترة شمىُت مدددة )ًصل دزاس ي كام دزاس ي مسخلت 

حللُمُت مدددة( بدُض جٖىن ٔل مسخلت مظخِلت كما ُبلها، وما بلدَا 

م  .في كملُت الخٍِى

م، ب( ملٍ ئهجاش ػىلي: ًخٌّ مم   الىىق ألا٘و مً خُض شمىلُت الخٍِى

ولًٕ ًسخلٍ كىه في ٔىهه ًدىا٘و الخلمُر في ظمُم الصٌىي واإلاساخل 

 .الخللُمُت

ى الر ي ٌلجى بجاهب واخد أو أٓثر مً  : ملٍ ؤلاهجاش الخاص: َو
ً
زاهُا

ىدزط جدذ َرا الىىق ألاهىاق الخالُت ، ٍو  :ظىاهب الظلْى

لىىق ال ٌلجى بُِاض أداء الخلمُر بِدز ملٌاث الخأمالث الراجُت: َرا ا. 1

ت الخلمُر بىٌظه، ًهي جـهس جؼىز الخلمُر وجأمالجه  اَخمامه بمدي ملًس

 .الصخصُت خ٘ى أكماله

م لللسض: وجخظمً كُىاث مً أظىد ألاكما٘ التي  . 2 ملٌاث جٍِى

ا الخالمُر لسض كلى  ازخاَز
ُ
مً أكمالهم مم ئشساي اإلاللم، زم ح

 .واإلاظئىلحناإلاللمحن، وآلاباء، 

اإلالٌاث الخازظُت: ملٌاث ًأزرَا الخلمُر مله كىد اهخِاله مً صٍ  .3

صٍ أكلى، أو مً مسخلت ئلى مسخلت للخلسي كلى مظخىاٍ  دزاس ي ئلى

 .الللمي بصىزة واُلُت

ملٌاث دز٘ى الٖلُت: ملٌاث حظخسدم لخددًد مدي ظدازة صاخبها . 4

اث اإلالٍ اإلاسخلٌت التي في دز٘ى ٔلُت ما، مً زال٘ الاػالق كلى  مدخٍى

 .جىضح ُدزاث الخلمُر، ومهازاجه

ىا حلبر اللُىاث التي  .5 م ا لخلمُر ٓممازض للمهىت: َو ملٌاث جٍِى

ٔاللمل في مهىت ما ًخظمنها اإلالٍ  .كً الواًت البلُدة للخللم 

اإلالٌاث ؤلالٕتروهُت: ٌسجل مدخىي اإلالٍ في أشٖا٘ مسخلٌت . 6

"صىزة، صىث، ًُدًى" وجٖىن اإلاللىماث مسصهت، ومجملت، ومدازة 

 ئل
ً
 .ٕتروهُا

وحظخسدم الدزاطت الخالُت ملٍ ؤلاهجاش الخاص بخىزُّ الخِدم        

لىمى الؼالبت في مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي )الخسؼُؽ، اإلاساُبت، 

م م البىاتي اإلاظخمس، ٓما الخٍِى ( في الٌهم الِساتي اإلالخمد كلى الخٍِى

م همى الؼالباث باكخماد مدٖاث في بؼاُت جِدًس  اطخسدمخه في جٍِى

ا في مهازاث الخٌٕحر ًَى  زاصت بملٍ ئهجاش الؼالبت لُِاض همَى

 .اإلالسفي في الٌهم الِساتي إلاِسز لوتي الخالدة

ت إلالٍ ئهجاش الؼال  :بتألاَمُت التربٍى

م الجدًدة  "       ع والخٍِى حلخبر ملٌاث ؤلاهجاش مً أًظل آلُاث الخدَز

التي جالةم َرٍ الخوحراث والخىظهاث الخدًشت التي حشهدَا مُادًً 

            التربُت اإلاسخلٌت إلاا لها مً دوز في جىمُت ُدزاث اإلاخللمحن

ُاض مهازاتهم اإلاسخلٌ ٍ٘ ـــت وئمٖاهُـــــُو  مً اللدالت والدُت اتهم بمظخىي كا
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[.  5]والشم٘ى

واطخسدم ملٍ ؤلاهجاش مم مىاد ملُىت، واطخسدم مم ٔل اإلاىاد          

 ًاةدة ٓبحرة، زاصت كىد اُتراهه باألطالُب الخدًشت 
ً
ًٖان مٌُدا

ت البىاةُت، واطخمد أَمُت زاصت مً  للخدَزع التي جدبجى مٌاَُم الىـٍس

ذ ئلى آزس، والخٌٕحر مُل الؼالب ئلى خٌف أكماله واللىدة ئ ليها مً ُو

س كمله في اإلاظخِبل ]  ].12في ٌُُٓت جؼٍى

م            للخٍِى
ً
 واطلا

ً
 ملٍ الاهجاش اطخسداما

ً
ٓما اطخسدم أًظا

ُم مً صٍ ئلى  م النهاتي بوسض التًر الصٌي، ٓما اطخسدم للخٍِى

م في اللدًد مً   في بسامج الخٍِى
ً
 أطاطُا

ً
صٍ آزس، وشٖل مٖىها

ُٕت ٔىالًت ًحرمىذ ت في بلع الىالًاث ألامٍس  اإلاإطظاث التربٍى

Vermontىخأي   New jersy ُىظسس ي، وهKentucky ، ٓو
ً
وػبّ جؼبُِا

م ألاداتي في ملـم الد٘و   مم اطتراجُجُاث أزسي للخٍِى
ً
جٖاملُا

ت للمىاهج 4اإلاخِدمت." الظلدوي ] ٍس م الخؼٍى [، ٓما جم جؼبُِه باإلاشاَز

 .اإلاؼىزة باإلاملٕت اللسبُت والظلىدًت

د أوضح آزجس وطبىد٘ ]        [ أَمُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش في 7ُو

ع بِىلهما: " ًىاًّ ٓشحر مً اإلاللمحن كلى أن أكـم محزة إلالٍ الخد َز

ِىم َرا  ئهجاش الؼالب هي أنها حلؼى ًسصت للؼالب لُخأمل كمله، ٍو

را ًإدي ئلى  اللمل مً أظل جدظِىه ختى ًدِّ ألاَداي اإلاسظىة، َو

[ 13أن ًخللم الٌسد مظإولُت جسبِخه وحللُمه". ٓما جظٍُ خُاة آلاها ]

ا جس 
ً
ت إلالٍ ئهجاش الؼالبت منهاأَداً  :بٍى

ٔادًمي والداًلُت لإلهجاش الىاجج كً شلىز  • ازجٌاق مظخىي الؼمىح ألا

 .الؼالب بالخِدم أو جدُِّ الىجاح

ا  • ًُ ًصا مخلدد اإلاصادز )ذاج ا –جلِي الؼالب حلٍص ًُ  (.زازظ

س • م والبدض والخؼٍى ع والخٍِى  .اللمل كلى الخٖامل بحن الخدَز

 :لٍ ؤلاهجاشأهساض اطخسدام م

ا زىالدة ]         [ ًمًٕ 14حظخسدم ملٌاث ؤلاهجاش ألهساض كدة ذَٓس

 :جلخُصها كلى الىدى آلاحي

 .ؤلادماط الخُِِي للؼلبت في حللُم اإلادخىي . 1

م الراحي. 2  .مظاكدة الؼلبت كلى حللم مهازاث الخأمل ألكمالهم والخٍِى

م . 3  .وجِدمهمحصجُم الؼلبت كلى الاخخٌاؾ بسجل لىمَى

ئًجاد ًسصت للخلاون والخىاصل بحن الؼلبت ومللميهم إلاىاُشت ألامىز . 4

 .الخللُمُت

 .حصجُم الخىاصل بحن اإلاللمحن وأولُاء ألامىز إلاخابلت همى الؼالب. 5

جدُذ للؼلبت ًسصت الخدزب كلى مهازاث الخٌٕحر، والاطخدال٘، . 6

 .وجدلُل اإلاهام وألاكما٘ التي ًِىمىن بها

م ملٍ ئهجاش الخلمُر بدزظت كالُت مً الشباث و         مً الصلب جٍِى

بدون وظىد ملاًحر، ومدٖاث واضخت، ومدددة ًمًٕ كلى أطاطها 

م، ٓرلٗ كدم اجٌاَ اإلاظئىلحن خ٘ى ما ًجب جظمُىه في  ئظساء الخٍِى

مه ]  ].17اإلالٍ ظلل مً الصلىبت جٍِى

م ملٍ ؤلاهجاش كلى ا         ِت جٍِى ٔان وحلخمد ػٍس لهدي مىه، ًاذا 

م الخلمُر لراجه، ًان اإلاللم ًؼلب مً الخلمُر أن  الهدي: حصجُم جٍِى

ٔان الهدي: ُُاض همى  مه، وأن جصان بلوخه. وئذا  ًددد مدٖاث جٍِى

اث جِىم كلى  الخلمُر، وجدبله، ًان ذلٗ ًخؼلب وظىد ملاًحر، أو مظخٍى

م البرا ٔان الهدي: جٍِى مج الخللُمُت، ًان أطاطها ملٌاث ؤلاهجاش. وئذا 

 ازخُاز مجمىكت ًسكُت 
ً
اث، وأًظا ذلٗ ًخؼلب وظىد ملاًحر أو مظخٍى

 ].18مً ملٌاث ؤلاهجاش جمشل مجخمم الخالمُر ٔله ]

م ملٌاث ؤلاهجاش •  :ألادواث اإلاظخسدمت في جٍِى

ٔاملت خ٘ى أداء           ٔان َدي ملٌاث ؤلاهجاش ئكؼاء الصىزة  إلاا 

ت والاججاَاث اإلاخللم في ظمُم ظىاهب  ألاَداي اإلاخمشلت في اإلالًس

ًلا في اطخسدام  واإلاهازاث ًان جدُِّ ظمُم َرٍ الجىاهب ًخؼلب جىَى

م وذلٗ للخص٘ى كلى اإلاللىماث التي جشبذ خص٘ى كملُت  أدواث الخٍِى

الخللم أو جدُِّ ألاَداي اإلاسظىة، ومً أَم َرٍ ألادواث التي ًمًٕ 

 [15] .اطخسدامها

: جدخىي كلى ألاخدار الشِاًُت، وهي جسآمُت، سجالث مدظلظلت •

ا ًٍ  .وجبحن زؤٍت واضخت خ٘ى جِدم الؼالب كىد ًدصها ومساظلتها دوز

ُاةمت أو مجمىكت بىىد: هي ئخدي ألادواث لدسجُل جِدم الؼالب،  •

ظُت والخؼىز اإلاسجبؽ بآدظاب اإلاهازاث  وجبجى كلى أطاض أَداي جدَز

 .ِظذ أوشؼت مصممت أو هحر ػبُلُتالتي ًدزطها، وأوشؼت جلِاةُت ول

ت: حظخسدم كىدما ًٖىن الظلْى اإلاٌسوض  • مِاًِع ذاث زجب ًئٍى

مالخـخه مٖىهاث كدًدة مشل: اجباق الؼالب الخىظهاث في مىاٍُ 

 .مخىىكت

ألاطئلت واإلاخؼلباث: مً وطاةل ظمم اإلاللىماث أًًظا ألاطئلت اإلاباشسة  •

إدي َرا ئلى ًهم مٌخىخت النهاًت، وجىظه للخلمُر بشٖل  ًسدي ٍو

 .الؼالب لظبب الخصسي الري طلٕه

ازخبازاث جـهس الصىزة الخُِِت: حظخسدم للمظاكدة في جددًد  •

 ].19اإلاهازاث وهِاغ الِىة لدي الؼالب ]

مٖىهاث ملٍ ؤلاهجاش: ًٖاد ًىظد ئظماق بحن الللماء أن ملٌاث ؤلاهجاش 

[ أنها جخٖىن 20آلاها ]جخٖىن مً اللىاصس الخالُت، ًأشاز كبد اإلالؼي 

 :مً

 لبلع ألاكما٘ التي ًِىم بها  -1
ً
طحرة أكما٘ الٌسد: وهي جدىا٘و جىزُِا

اإلاخللم مشل ئهخاط مشسوق أو ٓخابت ُصُدة، أو هِدَا، او خل مظألت 

اطُت، أو هِد ٓخاب او ئبداء السأي خ٘ى مىطىق ملحن، وجـهس طحرة  ٍز

خظمً أًٖاز الؼالب السةِظت أكما٘ الٌسد والجهىد التي ُام بها، وهي ج

 .وحلبر كً ظهىدٍ التي برلها في مجا٘ او مىطىق دزاس ي ملحن

أكما٘ مخىىكت للؼالب: وهي جخظمً مجمىكت مً ألاوشؼت او  -2

ا في مىطىق دزاس ي ملحن وجىضح  ألاكما٘ التي ُام بها اإلاخللم أو أهجَص

لتي ُام بها مدي كمّ ئهخاظه، والجهىد التي برلها وأصالت َرٍ ألاكما٘ ا

ًِد حشمل ُدزاث الؼالب اإلاخىىكت في اإلاجا٘ اللوىي او اإلاجا٘ 

اض ي او الللمي وذلٗ مشل ٓخابت ُصُدة او هِدَا او خل مظألت  الٍس

اطُت  .ٍز

اولٖاطاث الؼالب: وهي جخظمً ُدزة الؼالب كلى ئبداء زأًه  -3

ووصٍ الجىاهب اإلامحزة لللمل الري ُام به وجىطُذ هىاحي الخِدم 

ري أخسشٍ ظساء الُِام بهرا اللمل. ومدي ازجباغ َرا اللمل الري ال

د ًؼلب اإلاللم مً  ُام به الؼالب باألَداي اإلاسظى جدُِِها، ُو

الؼالب الُِام بدوز الىاُد اإلاخسصص أو اإلاإزر إلبداء زأًه خ٘ى 

ل ذلٗ ًٌُد في ئزساء كملُت الخللم  .ؿاَسة ملُىت ٔو

  :جددًاث اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش

 جىظد بلع اإلاشٕالث التي حلَى اطخسدام ملٌاث ألاكما٘ لخُُِم        
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ا كالم ]  :ٔاآلحي [21كمل الؼالب ذَٓس

كدم اجٌاَ اإلاظئىلحن خ٘ى ما ًجب جُُِمه في ملٍ أكما٘ الؼالب،  •

وأَداي َرا الىـام لرلٗ اكخمد جُُِم بلع َرٍ البرامج كلى 

اث الِىمُت، وجىظيهاث زبراء اإلاادة  .الدزاطُت اإلاظخٍى

كدم وظىد حلٍسٍ مددد إلالٍ أكما٘ الؼالب أدي ئلى وظىد كدة  •

ِا لـسوي ٔل مدزطت  .ػَس لخُُِمها ًو

ب اإلاللم كلى اطخسدام ملٍ أكما٘ الؼالب وما ًجب أن  • كدم جدٍز

ًظمه الؼالب في ملٌه وئزشادٍ، وجىـُم الجد٘و الصمجي لهرٍ اإلالٌاث 

ت في بىاء مدٖاث للخُُِم، ومساظلت  في ئػاز الُىم اإلادزس ي، واإلاشآز

 .هخاةج الخُُِم َرا ًخؼلب جىمُت للمللم للُِام بهرٍ ألادواز الجدًدة

صلىبت الخدِّ مً صدَ وزباث جُُِم ملٍ أكما٘ الؼالب وذلٗ  •

هـسا الحظاق مجاالث مدخىي اإلاىاد الدزاطُت وكدم وطىح اإلاصؼلخاث 

ً اإلاهام في الصٌىي في هـام جِدًس َرا الىـام أو حلِدٍ أو جباً

 .الدزاطُت

 ُهاز
 
 :مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي :ا

ت البىاةُت مً أبلاد ظدًدة خ٘ى         كلى السهم مما أطاًخه الىـٍس

ىن ئلى ألاًٖاز  الخللم في اإلاُدان التربىي ئال أن الباخشحن بدأوا ًخدٔس

الخؼىزاث  الجدًدة التي حلخمد كلى كلم الىٌع اإلالسفي وهدُجت لهرٍ

ؿهس مٌهىم الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في بداًت الظبلُيُاث ملخمًدا كلى 

س بلع  John Flavell  أكما٘ بلع الباخشحن مشل الري ُام بخؼٍى

ألاًٖاز خ٘ى ٌُُٓت ُُام اإلاخللمحن بٌهم أهٌظهم، والٕشٍ كً 

د جؼىز َرا  ت، ُو ت الٖامىت زلٍ آدظاب اإلالًس كملُاث ًَى اإلالًس

را اإلاٌهىم في كِد الشماهُيُاث، وال ًصا٘ ًلِى الٕشحر مً الاَخمام به

حن الىـسي والخؼبُِي، خُض أزبذ ًلالُخه في  الاَخمام كلى اإلاظخٍى

ت ] ٔادًمُت والتربٍى  ].22مسخلٍ اإلاجاالث ألا

ٍ مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي وجصيٌُاتها،        بل الخىض في حلٍس ُو

خٌٕحر اإلالسفي، خُض ئن اإلاهازاث البد أن هٌَس بُنها وبحن مهازاث ال

ُت حظاكد اإلاخللم كلى أداء اإلاهام التي ًمًٕ أن جؼلب مىه، أما  اإلالًس

ت ًخلُىه كلى ًهم وجىـُم وجىٌُر ألاكما٘ التي ًِىم  مهازاث ًَى اإلالًس

ى ما ًٕظبه مللىماث وزبراث ظدًدة وكدًدة، ومً زم جصداد  بها، َو

 ].23كملُت الخللم هماء وجؼىزا ]

 :مٌهىم الخٌٕحر ًَى اإلالسفي 

ت، 24ًسي طالم ]        ٌاث مٌهىم ًَى اإلالًس [ أهه بسهم حلدد حلٍس

دزجه كلى  ، ُو ًانها حشتْر ظمًُلا في ئبساش أَمُت وعي الٌسد بخٌٕحٍر

ها  ُت وجىـُمها وجدظُنها. ومً زم ٌلًس ابت، وحلدًل كملُاجه اإلالًس الُس

مظاكدة اإلاخللم في الىعي  بأنها: " ئظساءاث أو ػَس مدددة وؿٌُتها

، والخدٕم ًُه لخدُِّ أَداًه في كملُت الخللم  ".بخٌٕحٍر

ها اللخىم والجساح ]         لًس ت 25َو [ بأنها " الخٌٕحر في الخٌٕحر أو ملًس

ت، أو هي الِدزة كلى ًهم ألاًٖاز  ت خ٘ى ؿىاَس اإلالًس ت، أو اإلالًس اإلالًس

واإلاظامحن التي جخظمنها الخاصت بالٌسد ومساُبتها، والٌسطُاث 

 ".وشاػاتها

 :مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي

صىٍ طخحرهبحرط مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي ئلى زالر ًئاث زةِظت       

 اث ــٌئـرٍ الــً َـــت مــئــل ًــم ٓــظـم، وجـــٍىـِـخـت والــساُبــؽ واإلاــوهي: الخسؼُ

 :شسخهاكدًدا مً اإلاهازاث الٌسكُت ًُما ًلي 

خمشل مً زال٘ وطم الٌسد لخؼت كمل  :(Planning) أوال: الخسؼُؽ ٍو

ُبل الظلْى الٌللي بدُض جدخىي كلى أَداي مىظهت ذاجُا أو ًخم 

جددًدَا له. وحظخٕمل كملُت اإلاخابلت للخؼت مً زال٘ ػسح الٌسد 

دا٘و ؤلاظابت كليها ]  ].26اللدًد مً الدظاؤالث كلى هٌظه ٍو

د أوزد         [ كددا مً اللبازاث الدالت كلى مهازة 28ظسوان ]ُو

 :الخسؼُؽ وهي

 .جددًد الهدي أو ؤلاخظاض بىظىد مشٖلت، وجددًد ػبُلتها •

 .ازخُاز اطتراجُجُت الخىٌُر ومهازاجه •

 .جددًد اللِباث وألازؼاء اإلادخملت •

 .جسجِب حظلظل اللملُاث أو الخؼىاث •

 .لتالخيبإ بالىخاةج اإلاسهىبت أو اإلاخُى •

  (Monitoring) زاهُا: اإلاساُبت والخىـُم

جز: أنها حلجي كملُت طبؽ الخٌٕحر     "  ها زوبسث شىازجص وبحٓر كًس

ِىم  ومساُبخه ذاجُا في أزىاء الخللم، أي ًٖىن اإلاخللم واكُا بما ًٌٕس ٍو

ّ ما زؼؼه  ٖىن لدًه الِدزة كلى جىظُه جٌٕحٍر ًو به مً زؼىاث، ٍو

. أي أن َرٍ 
ً
ً أزىحن ًإدًان ملا في آن واخد طابِا اإلاهازة جخظمً أمٍس

ما: الىـس ًُما مط ى مً زؼىاث مسجبؼت باليشاغ وطبؼها خُض  َو

له في طلظلت الخؼىاث  مً زاللها ًمًٕ للمخللم أن ًددد مُى

اإلاخخابلت لليشاغ والىـس ألَداي اإلاسخلت الجصةُت التي جم جدُِِها 

 ].22] "دَا واطخٕشاي ألازؼاء وحلدًلها.وجددً

د أوزد ظسوان ]        [ كددا مً اللبازاث الدالت كلى مهازة 28ُو

 :اإلاساُبت وهي

 .ؤلابِاء كلى الهدي في بإزة الاَخمام •

 .الخٌاؾ كلى حظلظل اللملُاث أو الخؼىاث •

ت متى ًخدِّ الهدي الٌسعي •  .ملًس

ت متى ًجب الاهخِا٘ ئلى اللملُت الخالُت •  .ملًس

 .اإلاالةمت التي جدبم في الظُاَازخُاز اللملُت  •

 .آدشاي اللِباث وألازؼاء •

ت ٌُُٓت الخولب كلى اللِباث والخسلص مً ألازؼاء •  .ملًس

م  ت الساَىت والخٕم  (Evaluation) زالشا: الخٍِى ًخمشل في جُُِم اإلالًس

كلى ألاًٖاز أو ألاوشؼت وجشمُنها مً ظهت الِدز والُِمت أو الىىكُت. ومً 

اإلاهازة ًخللم الٌسد ٍُٓ ًؼلّ ألاخٖام كلى هىكُت الٌٕسة زال٘ َرٍ 

ظها. ٓما  اكخمادا كلى ملاًحر مدددة مما ًإدي ئلى دكم الٌٕسة أو ًز

دزاجه في طىء ما  جخظمً اللملُت ُدزة الٌسد كلى جُُِم ئمٖاهاجه ُو

 ].30جىصل ئلُه مً هخاةج بلد أداء اإلاهمت" ]

د أوزد ظسوان ]        اللبازاث الدالت كلى مهازة [ كددا مً 28ُو

م وهي  :الخٍِى

 .جُُِم مدي جدُِّ الهدي •

ٌاًتها •  .الخٕم كلى دُت الىخاةج ٓو

 .جُُِم مدي مالءمت ألاطالُب التي اطخسدمذ •

 .جُُِم ٌُُٓت جىا٘و اللِباث وألازؼاء •

ِت جىٌُرَا •  .جُُِم ًلالُت الخؼت وػٍس

 :بالخدَزع أَمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي وكالُتها
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ا   مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي لها أَمُت في مجاالث مخلددة ذَٓس

[ مجمىكت مً الىِاغ اإلاهمت والتي 32[ و بهل٘ى ]31الشسبُجي والؼىاوي ]

ا ًُما ًلي مًٕ ئًجاَش حن، ٍو  :هي في الخُِِت ئظما٘ آلزاء التربٍى

 .اإلاسخلٌتملالجت اإلاللىماث لالطخٌادة منها في مىاٍُ الخُاة . 1

 .جىمُت الِدزة لدي اإلاخللم كلى الاهخِاء والخجدًد والابخٖاز. 2

 .ممازطت مهازاث الخٌٕحر وكملُاجه في مجاالث الخُاة اإلاسخلٌت. 3

4 . 
ً
 .مىاظهت الٕم اإلالسفي اإلادظازق واإلادكم جٕىىلىظُا

ٍ ملحن "وعي باإلاهمت. 5 ادة وعي اإلاخللمحن بما ًدزطىهه في مُى  ".ٍش

الخبراث الجدًدة اإلإدظبت بما َى مخىاًس لدًت مً زبراث ئدماط . 6

 .طابِت

مظاكدة اإلاخللمحن كلى جصخُذ الخصىزاث الخاػئت اإلاىظىدة في . 7

ُت  .بيُتهم اإلالًس

لا٘ في ظمم اإلاللىماث . 8 مظاكدة اإلاخللمحن كلى الُِام بدوز اًجابي ًو

مها أزىاء ُُامهم بلملُت الخللم  .وجسجُبها ومخابلتها وجٍِى

 .جىمُت الاججاٍ هدى دزاطت اإلاادة اإلاخللمت. 9

ت والخؼبُّ. 10  .مظاكدة اإلاخللمحن كلى جسؼي الٌجىة بحن الىـٍس

ع مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي: 22] ٓما أٓدث السوٍثي         [ أن جدَز

الخسؼُؽ واإلاساُبت والخُُِم دازل مدخىي اإلاىهج ما َى ئال ئٓظاب 

ِت مىـمت للخللم، حظاكدَم كلى جىـُم اإلادخىي واإلاهام  الؼالب ػٍس

الخللُمُت التي ًِىمىن بها. لرلٗ مً الصلب جدَزع َرٍ اإلاهازاث 

خٌِد أَم مصاًاٍ وئًجابُتها باليظبت بمل٘ص كً اإلاىهج الدزاس ي ألنها ط

 .للمخللم

  :اللالُت بحن مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي وملٍ ؤلاهجاش •

[ أهه مً زال٘ بىاء ملٍ ؤلاهجاش وجدُِّ أهساطه 6أٓد كشمان ]        

ًصبذ اإلاخللم مِىما ذاجُا ألكماله، ٓما ٌصجم اإلاخللم كلى ممازطت 

ت لٖي ٌعي بأداةه َرا باإلطاًت ئلى جىمُت مهازاث  مهازاث ما ًَى اإلالًس

 .الخللم مدي الخُاة

بُت 33ٓما أٓدث دزاطت أمحن ]         [ أن اطخسدام اإلاجمىكت الخجٍس

إلاهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في أزىاء بىاء ملٍ ؤلاهجاش وبساصت كىدما 

ًىاظهً صلىباث في الٌهم أو الخمُحز ًجللهً واكُاث بجىاهب الظلٍ 

ي ممازطتهً وأدائهً، ًُٖىن ذلٗ داًلا ئلى ئكادة الىـس في والِىة ف

ألاطالُب واليشاػاث الرَىُت وألاداةُت التي ٌظخسدمها، ومً زم ئظساء 

الخلدًالث الالشمت كليها مً خري أو ئطاًت بوسض الىص٘ى ئلى 

 .ألاًظل

 :اللالُت بحن مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي والٌهم الِساتي •

[ بأن "مٌهىم الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في 34سماوي وزطىان ]ذٓس الٌ        

ُت التي ٌظخسدمها أزىاء  الٌهم الِساتي هي: " وعي الٌسد باللملُاث اإلالًس

الِساءة، وئدازجه لهرٍ اللملُاث كلى الىدى الري ًجلله ٌعي الوسض مً 

الِساءة، والخسؼُؽ ألوشؼت الِساءة، والىعي بمخؼلباث اإلاهام اإلاخىىكت 

وشؼتها باخشا مً زال٘ الاطخٌظاز الراحي كً الاطتراجُجُت اإلاالةمت في أ

للِساءة، ومساًُبا باطخمساز إلادي ًهمه، وملالًجا بصٌت دوزٍت لصلىبت 

 ".الٌهم إلاا ًِسأٍ

سي كصس ]         ت في مجا٘ الِساءة كملُت 36ٍو [ "أن مهازاث ًَى اإلالًس

ُب اإلالسفي للِل الِازب،  ت للِساءة الخسة، وهي مدددة في التٓر طسوٍز

دزجه كلى  ت، ُو خه الظابِت، وزبرجه اللوٍى وزسوجه اإلاٌاَُمُت وملًس

را ًجل ل الِازب الخصيٍُ بأوظه الشبه، والخمحز بأوظه الازخالي، َو

للى الىص اإلاِسوء مً بىِخه اللمُِت ًظال كً ئكؼاء اإلالىى ُادزا كلى

 ".بىِخه الـاَسة

 الدراصات الضابلة. 4

: دزاطاث جىاولذ ملٍ ئهجاش الؼالب
ً
 .أوال

ت أزس اطخسدام ملٍ أكما٘ 19َدًذ دزاطت زلُل ]        [ ئلى ملًس

ع الللىم لخالمُر  م كلى جدُِّ أَداي جدَز الؼالب ٓأداة للخٍِى

الشاوي الاكدادي في ظمهىزٍت مصس، واجبم الباخض اإلاىهج الصٍ 

بي، وجم اطخسدام أدواث الدزاطت كلى الىدى الخالي: الازخباز  الخجٍس

م بلع اإلاهازاث اللملُت، ملٍ أكما٘  الخدصُلي، بؼاُت مالخـت لخٍِى

الؼالب، ازخباز للخٌٕحر الابخٖازي، ومُِاض لالججاَاث هدى الللىم، 

زاطت ئلى أن ممازطت الخالمُر ألطالُب الخُُِم وجىصلذ هخاةج الد

ادة ُدزة الخالمُر كلى الخدصُل، وأوص ى البدض  الخُِِي ًإدي ئلى ٍش

ا صخُدت في ُُاض ُدزاث الخلمُر مشل 
ً
بأن حظخسدم اإلادزطت ػُس

 .ملٌاث ؤلاهجاش

ت أزس اطخسدام ملٌاث 13ٓما َدًذ دزاطت ألاها ]         [ ئلى ملًس

الخلاووي في جىمُت مهازاث الخلبحر الٕخابي ؤلابداعي لدي ؤلاهجاش والخللم 

بي،  ٔان مىهج الدزاطت شبه ججٍس ػالباث الصٍ اللاشس بٌلظؼحن، و

د أؿهسث الىخاةج جٌَى  ُظمذ الؼالباث ئلى زالر مجمىكاث، ُو

بُت ألاولى( ومجمىكت الخللم  ػالباث مجمىكت ملٍ ؤلاهجاش )الخجٍس

بُت الشاهُت(  ِت الاكخُادًت، الخلاووي )الخجٍس كلى ػالباث مجمىكت الؼٍس

 بحن ػالباث مجمىكت 
ً
ٓما أؿهسث الىخاةج وظىد ًسوَ دالت ئخصاةُا

ملٍ ؤلاهجاش وبحن ػالباث مجمىكت الخللم الخلاووي وذلٗ لصالح 

 .مجمىكت الؼالباث الالحي ُىمً باطخسدام ملٍ ؤلاهجاش

[ ًِد َدًذ ئلى الخلسي كلى هىق 37أما دزاطت حشابل وبىزْ ]       

ت لؼالب  ع اللوت ؤلاهجلحًز ملٍ الؼالب الري ًمًٕ اطخسدامه في جدَز

( ػالب مً الؼالب 140الصٍ اللاشس، وجٖىهذ كُىت الدزاطت مً )

ذ  الرًً ًتراوخىن بحن الصٍ الظابم والشاوي كشس، خُض أظٍس

ت الدزاطت في الىالًاث اإلاخددة  وجم ازخُاز للُىت بحن الؼالب ألاًاُز

ذ كليها الدزاطت. وجىصلذ الدزاطت ئلى  ُٕحن في اإلادزطت التي أظٍس وألامٍس

ٔاهذ ُادزة وبىجاح كلى ئوشاء ملٍ اهجاش  أن ملـم كُىت الدزاطت 

ٔاهىا مخدمظحن لٌٕسة ئوشاء اإلالٍ،  زاص بها، وأن أهلبُت الؼلبت 

 مً الخُُِماث وأنهم أخبىا ًٕسة أن ًٖىن ملٍ ؤلا 
ً
هجاش بدال

والازخبازاث. وأوصذ الدزاطت بظسوزة اطخسدام ًٕسة ملٍ ؤلاهجاش، 

وذلٗ لٖىنها أداة ذاث ًلالُت وجأزحر ٓبحر كً ألاطالُب الخِلُدًت 

 .اإلاخبلت

دًذ دزاطت ُدىي ]        ت 38َو [ ئلى الخلسي كلى أزس ألاوشؼت اللوٍى

مهازاث الٌهم الِساتي، وبلع اإلاسجبؼت بملٌاث ؤلاهجاش في جىمُت بلع 

مهازاث الٕخابت لدي جالمُر الصٍ الظادض الابخداتي في ًلظؼحن، 

 ً دم ًيها الباخض ازخباٍز بي، ُو واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج شبه الخجٍس

لُِاض مهازاث الٌهم الِساتي ومهازاث الٕخابت لخالمُر الصٍ الظادض 

الدزاطت أن اطخسدام  الابخداتي، ومً أَم الىخاةج التي جىصلذ ئليها

ت اإلاسجبؼت بملٌاث ؤلاهجاش أدي ئلى جىمُت مهازاث الٌهم  ألاوشؼت اللوٍى
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بُت، ٓما أكؼى  الِساتي، ومهازاث الٕخابت لدي جالمُر اإلاجمىكت الخجٍس

ب كلى الِساءة الجُدة والٕخابت الجُدة؛ خُض  الخالمُر ًسصت الخدٍز

 ب
ً
حن جالمُر اإلاجمىكخحن حشحر الىخاةج ئلى وظىد ًسوَ دالت ئخصاةُا

بُت لصالح الخؼبُّ البلدي لخالمُر اإلاجمىكت  الظابؼت والخجٍس

بُت  .الخجٍس

[ ًِد َدًذ ئلى الخلسي كلى أَمُت ملٍ 39] أما دزاطت ًلمبان       

ؤلاهجاش، ودزظت اطخسدامه، وأبسش الصلىباث التي جد٘ى دون 

ن آزاء اطخسدامه، والٕشٍ كً وظىد ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت بح

م ألاداء اللوىي  كُىت الدزاطت خ٘ى واُم اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش في جٍِى

لدي جلمُراث الصٍ الظادض الابخداتي بمٕت اإلإسمت. وجٖىهذ كُىت 

( مللمت مً مللماث اللوت اللسبُت في اإلادازض 153الدزاطت مً )

ت، ٓما واطخسدمذ الدزاطت 21الابخداةُت في مٕت و) ت جسبٍى ( مشًس

هت ٓأداة لجمم اإلاللىماث للخىصل ئلى هخاةج الدزاطت خُض الاطدبا

جىصلذ الدزاطت ئلى أن دزظت اطخسدام مللماث اللوت اللسبُت إلالٍ 

م ألاداء اللوىي لدي جلمُراث الصٍ الظادض الابخداتي  ؤلاهجاش في جٍِى

ظاءث مخىطؼت، وأن الصلىباث التي جد٘ى دون اطخسدام مللماث 

م ألاداء اللوىي لدي جلمُراث الصٍ اللوت اللسبُت ملٍ ؤلاهج اش في جٍِى

ٔاهذ بدزظت كالُت خُض جمشلذ في ُصىز وعي  الظادض الابخداتي 

ت كلى  ثرة ألاكباء ؤلاداٍز الخلمُراث وأولُاء ألامىز بأَمُت ملٍ ؤلاهجاش ٓو

اإلاللم، وأوصذ الدزاطت بظسوزة جظمحن مهازاث اطخسدام ملٍ 

ت اللسبُت أزىاء دزاطتهً في الٖلُاث ؤلاهجاش ببرامج ئكداد مللماث اللو

ت الجاملُت، ووطم ملاًحر مدددة ومِىىت مً ُبل زبراء في َرا  التربٍى

م ملٍ ؤلاهجاش  .اإلاجا٘، ٌظدىد ئليها في جٍِى

ٔابلً ]         دًذ دزاطت زان و [ ئلى جُُِم أطالُب الخدَزع 40َو

ت، والخلس  ي كلى أَم باطخسدام ملٌاث ؤلاهجاش إلاللمي اللوت ؤلاهجلحًز

الخددًاث والٌٕاءاث اإلإدظبت التي جىاظههم. اطخسدمذ الدزاطت 

( مللم للوت 55اإلاىهج الخدلُلي، خُض جٖىهذ كُىت الدزاطت مً)

ت في ظاملت طاهذ مالِس ي ا، مً أظل الخىصل  (USM) الاهجلحًز في مالحًز

 .ئلى هخاةج الدزاطت

: دزاطاث جخللّ بمهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي
ً
 :في ظمُم اإلاىاد زاهُا

[ ئلى اطخِصاء الٌسوَ في مظخىي 41َدًذ دزاطت الظباجحن ]        

ىبحن وأُسانهم اللادًحن  مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي بحن الؼالب اإلاَى

د جٖىهذ كُىت الدزاطت  باإلاسخلت اإلاخىطؼت في مدازض مٕت اإلإسمت، ُو

ىبا 68( مً ػلبت اإلاسخلت اإلاخىطؼت، مِظمحن ئلى )140مً ) ( ػالبا مَى

ىبحن منهم ) ص زكاًت اإلاَى ( أهثى، أما 32( ذٓسا و)36ممً ألخِىا بمٓس

 مً مدازض اإلاسخلت 72كُىت اللادًحن ًِد اشخملذ كلى )
ً
( ػالبا

ِت كشىاةُت، منهم ) ( 36( ذٓسا و)36اإلاخىطؼت اللامت ازخحروا بؼٍس

 َ  أهثى، وػبِذ أداة للدزاطت كلى شٖل مُِاض إلاهازاث الخٌٕحر ًى

اإلالسفي الشالزت، بلد الخدِّ مً دالالث الصدَ والشباث كلى كُىت 

لٌدص  (MANOVA) الدزاطت، وجم اطخسدام جدلُل الخباًً اإلاخلدد

ىبحن  ًسطُاث الدزاطت. وزلصذ الدزاطت ئلى أن الؼلبت اإلاَى

ُت في أشٖالها الشالزت  ٌظخسدمىن مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالًس

م اطُت )الخسؼُؽ، اإلاساُبت، الخٍِى (، كىد ُُامهم بدل اإلاظألت الٍس

بدزظت أٓبر مً الؼلبت اللادًحن، ٓما أشازث الىخاةج ئلى وظىد ًسوَ 

كلى مظخىي الصٍ الدزاس ي في اطخسدام مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي 

ادة مظخىي الصٍ الدزاس ي للؼلبت، في  جصداد وبصىزة ئًجابُت مم ٍش

ظخىي الجيع في اطخسدام خحن أشازث الىخاةج ئلى وظىد ًسوَ كلى م

ً في اطخسدامهً إلاهازة  م لصالح الرٔىز، وأن البىاث ًخٌُى مهازة الخٍِى

 .الخسؼُؽ بدزظت أٓبر مً الرٔىز 

[ ًِد َدًذ ئلى الٕشٍ كً أزس 42أما دزاطت الخصاوهت ]       

اطُت اللٌـُت لدي  ت كلى خل اإلاظاةل الٍس اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس

م ألاطاس ي، واطخِصاء داللت الٌسوَ بحن الجيظحن جالمُر الصٍ الظاب

ِت  اطُت اللٌـُت والخٌاكل بحن الجيع وػٍس في خل اإلاظاةل الٍس

ع، بلى كدد أًساد كُىت الدزاطت) ، مجمىكخان 148الخدَز
ً
( جلمُرا

بُت) ، وألازسي جمشل 36للرٔىز جمشل ئخداَما اإلاجمىكت الخجٍس
ً
( جلمُرا

،38اإلاجمىكت الظابؼت )
ً
ومشل َرًً اإلاجمىكخحن باليظبت  ( جلمُرا

لإلهار. جم جؼبُّ ازخباز خل اإلاظاةل اللٌـُت كلى كُىت الدزاطت ُبل 

ع باطتراجُجُاث ما وزاء  بِخحن للخدَز حلسض اإلاجمىكخحن الخجٍس

ُت، اإلاساُبت،  ت)الِساءة اإلاخأهُت، اطخدكاء الاطتراجُجُاث اإلالًس اإلالًس

م( زم دزض أًساد اإلاجمىكخحن الخج بِخحن َرٍ الاطتراجُجُاث الخٍِى ٍس

بُت مدة ٔل منها )18بىاُم ) ( أطابُم، 7) دُُِت وإلادة (45( ظلظت جدٍز

ع باطتراجُجُاث ما  ولم ًخلسض أًساد اإلاجمىكخحن الظابؼخحن للخدَز

ت. وبلد جدلُل البُاهاث ئخصاةُا زلصذ الدزاطت ئلى وظىد  وزاء اإلالًس

ت ف ع اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس اطُت أزس لخدَز ي خل اإلاظاةل الٍس

بُت والظابؼت لصالح اإلاجمىكت  اللٌـُت بحن اإلاجىكخحن الخجٍس

رلٗ كدم وظىد ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت في خل  بُت، ٓو الخجٍس

اطُت اللٌـُت حلصي إلاخوحر الجيع  .اإلاظاةل الٍس

[ ًِد َدًذ ئلى جددًد ػبُلت اللالُت بحن 56] أما دزاطت أوشوي         

الخٌٕحر ما وزاء اإلالسفي والخدصُل الدزاس ي لدي جالمُر الخامظت 

 مً )242ابخداتي، جٖىهذ كُىت الدزاطت مً )
ً
( مدازض 6( جلمُرا

ُت  ُت، لجمم البُاهاث اطخسدم الباخض اليسخت التٓر ابخداةُت جٓس

مً ئكداد دٌظىث وشمالٍؤ  (MSA-TR)إلاُِاض الخٌٕحر ما وزاء اإلالسفي

اطُاث مً ئكداد الباخض وأطٌسث الدزاطت   في الٍس
ً
 جدصُلُا

ً
وازخبازا

 0.01كلى هخاةج أَمها وظىد كالُت مىظبت ذاث داللت ئخصاةُت كىد 

اطُاث لدي  بحن الخٌٕحر ما وزاء اإلالسفي والخدصُل الدزاس ي في الٍس

 .جالمُر الخامظت ابخداتي

[ كلى اطتراجُجُاث حللُم اللوت 57مبظىن ]وزٓصث دزاطت زى        

ت لدي  س مهازاث ما وزاء اإلالًس ؤلاطباهُت، خُض أٓدث كلى أَمُت جؼٍى

دًذ ئلى جدظحن اطخسدام  الؼالب الجامعي في اإلاظخىي اإلاخىطؽ، َو

س الراحي لدي الؼالب. وجىصلذ َرٍ الدزاطت ئلى هخاةج  ممازطاث الخؼٍى

لري طعى ئلى جدٌحز اإلاساُبت الراجُت مً زال٘ اإلاشسوق البدثي الٌصلي ا

ت بحن ػالب الٖلُت في اإلاظخىي اإلاخىطؽ مً  في ممازطاث ما وزاء اإلالًس

مِسز اللوت ؤلاطباهُت. وبشٖل مبدتي، جم اطخسدام ازخباز شامل مً 

س الراحي  زالله َدًذ الدزاطت ئلى جدظحن اطخسدام ممازطاث الخؼٍى

رلٗ جىصلذ الدزاطت ئلى أن ممازطاث اإلاساُبت الراجُت  لدي الؼالب، ٓو

ً ما  للؼالب حوحرث بشٖل دزامي وزاصت بلد أن أٓمل الؼالب جماٍز

ُبل الازخبازاث والخددر بىطىح خ٘ى اطتراجُجُاث الدزاطت في 

 ذ ئلى أن مساُبت مظخىي ألاداء ًمًٕ أن ٌظاكد ــىصلــرلٗ جــل، ٓوــالٌص
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ت ت مهازاث ما وزاء اإلالًس  .ػالب اللوت كلى جٍِى

: دزاطاث جخللّ بمهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي
ً
 :زالشا

ت ًلالُت اطخسدام 51َدًذ دزاطت الخازسي ]        [ ئلى ملًس

ت في الِساءة  ع الخبادلي في جىمُت مهازاث ما وزاء اإلالًس اطتراجُجُت الخدَز

م الِساءة" مىٌصلت  "الخسؼُؽ في الِساءة، اإلاساُبت والخدٕم، جٍِى

ت في اإلاملٕت  ومجخملت، في مادة الِساءة لدي ػالب اإلاسخلت الشاهٍى

بي، واطخسدم الباخض  اللسبُت الظلىدًت، اجبم الباخض اإلاىهج الخجٍس

ازخباز جدصُلي مً ئكدادٍ ٓأداة، وجىصل ئلى وظىد ًسوَ دالت 

بُت في مهازة   بحن اإلاجمىكت الظابؼت واإلاجمىكت الخجٍس
ً
اخصاةُا

ومهازة اإلاساُبت والخدٕم في الِساءة لصالح اإلاجمىكت الخسؼُؽ للِساءة 

 بحن اإلاجمىكت الظابؼت 
ً
بُت وكدم وظىد ًسوَ دالت اخصاةُا الخجٍس

م الِساءة ووظىد ًسوَ دالت  بُت في مهازة جٍِى واإلاجمىكت الخجٍس

بُت في مهازاث   بحن اإلاجمىكت الظابؼت واإلاجمىكت الخجٍس
ً
اخصاةُا

م الِساءة( )الخسؼُؽ للِساءة والخدٕم وا إلاساُبت في الِساءة وجٍِى

بُت  لصالح اإلاجمىكت الخجٍس
ً
 .مجخملت ملا

[ ًِد َدًذ ئلى الخدِّ مً ًلالُت 44] أما دزاطت الوامدي       

ت في جىمُت مهازاث الٌهم الِساتي  اطخسدام اطتراجُجُت ما وزاء اإلالًس

دًذ الدزاطت  ئلى لدي ػالباث الصٍ ألا٘و الشاهىي بمٕت اإلإسمت، َو

جددًد مهازاث الٌهم الِساتي التي ًيبغي جىمُتها لدي ػالباث الصٍ 

ألا٘و الشاهىي، وجددًد مدي جمًٕ الؼالباث مً مهازاث الٌهم الِساتي 

تالظابِت، ووطم جصىز مِترح الطتراجُجُتي  )الدظا٘ؤ  ما وزاء اإلالًس

ٔاهذ َىاْ ًسوَ ( الراحي اإلاظخسدمخحن في البدض، والٕشٍ كما ئذا 

بِخحن  ذاث داللت بحن مخىطؼاث دزظاث ػالباث اإلاجمىكخحن الخجٍس

اث الٌسكُت والدزظت الٖلُت الزخباز  واإلاجمىكت الظابؼت في اإلاظخٍى

بي، وجٖىن  الٌهم الِساتي البلدي، واجبم البدض اإلاىهج شبه الخجٍس

مجخمم الدزاطت مً ظمُم ػالباث الصٍ ألا٘و الشاهىي بمٕت اإلإسمت، 

( ػالبت، وجىصلذ الدزاطت ئلى كدة هخاةج 88) اطت مًوجٖىهذ كُىت الدز 

منها الخىصل ئلى ُاةمت مهازاث الٌهم الِساتي التي ًيبغي جىمُتها لدي 

ػالباث الصٍ ألا٘و الشاهىي، والخلسي كلى مظخىي الخمًٕ مً 

مهازاث الٌهم الِساتي الظابِت لدي ػالباث الصٍ الا٘و الشاهىي، 

تالخىصل ئلى جصىز مِترح الطتر   )الدظا٘ؤ الراحي، اجُجُتي ما وزاء اإلالًس

(pq4r اإلاظخسدمخحن في البدض. 

دًذ دزاطت خمدان ]          ت ًلالُت اطخسدام 45َو [ ئلى ملًس

ع الِساءة كلى جىمُت بلع مهازاث  ت في جدَز اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس

ت  ت لدي ػالب اإلاسخلت الشاهٍى في الٌهم الِساتي ومهازاث ما وزاء اإلالًس

ظمهىزٍت مصس، ٓما َدًذ الدزاطت ئلى الخىصل ئلى مهازاث الٌهم 

الِساتي اإلاىاطبت لؼالب الصٍ ألا٘و الشاهىي، ومظخىي أداء ػالب 

الصٍ ألا٘و الشاهىي إلاهازاث الٌهم الِساتي، وجىصلذ الدزاطت ئلى 

جمًٕ ػالب الصٍ ألا٘و الشاهىي مً مهازاث اطخيخاط كالُت الظبب 

خاط زصاةص أطلىب الٖاجب، واُتراح كىىان ظدًد بالىدُجت، واطخي

للىص اإلاِسوء، وجدوي مظخىي ػالب الصٍ ألا٘و الشاهىي في مهازاث 

اطخيخاط َدي الٖاجب، والٕشٍ كً أوظه الدشابه والازخالي، 

واطخيخاط الٌٕسة السةِظت للٌِسة، والخمُحز بحن الخُِِت والسأي وجددًد 

ىطىق مً أًٖاز، والخمُحز بحن ما ًخصل باإلاىطىق وما ال ًخصل باإلا

ت والدجج الظلٌُت في الىص، والخمُحز بحن اإلاىؼِي وهحر  الدجج الٍِى

ّ بحن ألاطئلت التي لها  اإلاىؼِي مً ألاًٖاز، والخٕم كلى اإلاِسوء، والخٌٍس

ئظاباث والتي لِع لها ئظاباث في الىص، والخىصل للمشٕالث الىازدة 

لاث ألاخدار بىاء في الىص واُتراح خل٘ى ظدًدة لها،  والخىصل ئلى جُى

 .كلى ًسطُاث ملُىت، وصُاهت أًٖاز ظدًدة جخللّ بالىص اإلاِسوء

بي 46أما دزاطت الصهازهت ]         [ ًِد َدًذ ئلى ُُاض أزس بسهامج جدٍز

إلاللمي اللوت اللسبُت ُاةم كلى الخدلُل ألادبي للىصىص الِساةُت في 

ي ومهازاث الاطدُلاب الِساتي لدي جىمُت مهازاث الخٌٕحر ما ًَى اإلالسف

ػلبت الصٍ الخاطم ألاطاس ي في ألازدن، وجم اطخسدام اإلاىهج شبه 

بي، وبلى كدد أًساد الدزاطت ) ( ػالبا وػالبت مىشكحن كلى 120الخجٍس

ا  بِخحن وشلبخحن طابؼخحن جم ازخُاَز أزبم شلب: شلبخحن ججٍس

د بلى كدد ٔل شلبت منها ) ِت اللشىاةُت، ُو /ػالبت، 30بالؼٍس
ً
( ػالبا

د أكد الباخض دلُال للمللم وآزس للؼلبت باإلطاًت ئلى أوزاَ اللمل  ُو

بُت وهماذط مً مرٓساث الخدظحر ٓما هٌر الباخض دزوطا  الخدٍز

بُت وجؼبُِها.  جىطُدُت، وشٍازاث صٌُت زال٘ جىٌُر اإلالالجت الخجٍس

د أكد الباخض ازخبازا لُِاض مهازاث الخٌٕحر ما ًَى اإلالس في مً هىق ُو

ا، وازخبازا آزس لُِاض 50ازخُاز مً مخلدد، مٖىن مً ) ( بىدا ازخباٍز

( 50مهازاث الاطدُلاب الِساتي مً هىق ازخُاز مً مخلدد مٖىن مً )

ا  .بىدا ازخباٍز

وأؿهسث هخاةج الدزاطت ًسوُا دالت ئخصاةُا لصالح اإلاجمىكت      

بُت ذٔىزا وئهازا، باإلطاًت ئلى الخٌاكل ب ِت والىىق الخجٍس حن الؼٍس

 .الاظخماعي

دًذ دزاطت ألاخمدي ]         ت ًاكلُت اطخسدام بلع 47َو [ ئلى ملًس

ت في جىمُت مهازاث الِساءة ؤلابداكُت وأزس  اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس

بي كلى  ذلٗ كلى الخٌٕحر ًَى اإلالسفي، اطخسدمذ الباخشت اإلاىهج الخجٍس

جبْى في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت، ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ في 

ولخدُِّ َرا الهدي ُامذ الباخشت باكداد ُاةمت بمهازاث الِساءة 

ؤلابداكُت اإلاىاطبت لؼالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت، وجصمُم دلُل اإلاللمت 

ع بلع دزوض الِساءة مً الٕخاب اإلاِسز كلى الؼالباث  لخدَز

ت، وئكدا د ازخباز لُِاض جمًٕ باطخسدام اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس

د جم  الؼالباث مً مهازاث الِساءة ؤلابداكُت والخٌٕحر ًَى اإلالسفي ُو

اطخسدامه في الخؼبُّ الِبلي والبلدي. وجىصلذ الدزاطت للىخاةج ئلى 

أهه جىظد ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت في دزظاث الؼالباث في الخؼبُّ 

ًَى اإلالسفي لدي  البلدي إلاهازاث الِساءة ؤلابداكُت ومظخىي الخٌٕحر 

بُت، ٓما جىظد ًسوَ ذاث داللت ئخصاةُت بحن  ػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

بُت في مهازاث  ػالباث اإلاجمىكت الظابؼت وػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

الِساءة ؤلابداكُت ومظخىي الخٌٕحر ًَى اإلالسفي لصالح اإلاجمىكت 

بُت  .الخجٍس

 :ابِتأوظه اطخٌادة الدزاطت الخالُت مً الدزاطاث الظ

 .جصمُم ملٍ ؤلاهجاش وئكدادٍ -

ً جصىز شامل لدي الباخش - كً ملٍ ؤلاهجاش  خحناإلاظاكدة في جٍٖى

 .ومهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي

ئكداد ُاةمت بمهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي اإلاىاطبت  -

 .لؼالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت
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 .مِسوةحن ٓأداة للدزاطت وطم مُِاض الخٌٕحر ًَى اإلالسفي مً هصحن -

ب الؼالباث كلى ملٍ  - اطخسدام الىصىص الِساةُت ٓمدخىي لخدٍز

 .ؤلاهجاش

 .اطخسدام مُِاض الخٌٕحر ًَى اإلالسفي وجصخُده -

ع بلع الدزوض مً الٕخاب اإلاِسز كلى  - جصمُم دلُل اإلاللمت لخدَز

ُت  .الؼالباث باطخسدام اطتراجُجُاث ًَى ملًس

 .ٓخابت ؤلاػاز الىـسي للبدض الخالي الاطخٌادة منها في -

ت ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاىاطب اطخسدامها في  - اإلاظاكدة في ملًس

 .البدض

مىاُشت ودكم هخاةج البدض الخالي بمِازهتها بيخاةج الدزاطاث  -

 .الظابِت

 الطريلة وإلاحراءات. 5

 مىهج الدراصةأ. 

 :اجبلذ الدزاطت الخالُت منهجي البدض آلاجُحن     

اإلاىهج الىصٌي لجمم البُاهاث واإلاللىماث، وجدلُلها، وجصيٌُها ًُما . 1

  :ًخصل باإلػاز الىـسي والدزاطاث الظابِت لخدُِّ آلاحي

بىاء ُاةمت بمهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي الالشمت لؼالباث الصٍ  -

 .الشالض اإلاخىطؼت

ي الٌهم بىاء مُِاض إلاهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي الِبلي والبلدي ف -

بُت والظابؼت  .الِساتي للمجمىكخحن الخجٍس

بىاء بؼاُت جِدًس مسجبؽ بملٍ ؤلاهجاش ًِِع مهازاث الخٌٕحر ًَى  -

 .اإلالسفي في الٌهم الِساتي والتي جدىاطب مم اإلاسخلت الدزاطُت

بي: اطخسدمذ الباخش. 2 بي  خاناإلاىهج شبه الخجٍس اإلاىهج شُه الخجٍس

بُت والظابؼت، وذلٗ لبُان  الِاةم كلى جصمُم اإلاجمىكاث الخجٍس

ًاكلُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش )اإلاخوحر اإلاظخِل( كلى )اإلاخوحر الخابم( 

اإلاخمشل في جىمُت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي لدي 

اض  .ػالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ بمدازض الٍس

 يىة الدراصةعب. 

( ػالبت مً ػالباث الصٍ الشالض 54اشخملذ كُىت الدزاطت كلى )      

اإلاخىطؽ، ولِد جم جِظُم كُىت الدزاطت بصىزة كشىاةُت ئلى 

( ػالبت، 27مجمىكخحن َما: اإلاجمىكت الظابؼت، وبلى كدد أًسادَا )

بُت، وبلى كدد أًسادَا )  .( ػالبت27واإلاجمىكت الخجٍس

 أدوات الدراصةج. 

 :لخدُِّ أَداي الدزاطت ًِد جم بىاء ألادواث الخالُت      

ئكداد ُاةمت بمهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي، والتي ًيبغي جىمُتها لؼالباث 

 :اإلاسخلت اإلاخىطؼت، مً زال٘ اجباق الخؼىاث آلاجُت

الخؼىة ألاولى: جددًد مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي: وهي اإلاهازاث 

الِساتي لؼالباث الصٍ الشالض اإلاخىطؽ وذلٗ كلى الخاصت بالٌهم 

 :الىدى آلاحي

مساظلت ألادب التربىي اإلاخللّ بالخٌٕحر ًَى اإلالسفي وؤلاًادة مىه في  -

[، اللخىم وظساح وبشازة 3[، صالح ]48بىاء الِاةمت مشل: ًالًُل ]

[، ماشن 50[، كؼُت ]28[، ظسوان ]14[ ،زىالدة ]22[، السوٍثي ]25]

[23.[ 

 ي جىاولذ مهازاث الخٌٕحر ـت الخــابِـىر الظــبدـاث والــدزاطــال٘ الــً زــوم -

[، 47] [، ألاخمدي52[، ًىطٍ ]51ًَى اإلالسفي في مشل: الخازسي ]

 ].46] الصهازهت

اث في اإلاسخلت الخللُمُت -  .اطخؼالق آزاء مللماث ومشًس

 .جددًد الهدي مً ُاةمت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي -

جددد الهدي مً ُاةمت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في مِسز لوتي و  

الخالدة للصٍ الشالض اإلاخىطؽ في مٖىن الٌهم الِساتي وجىمُت َرٍ 

 .اإلاهازاث لدي الؼالباث

 .وطم الصىزة ألاولُت لِاةمت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي -

 مً        
ً
اإلاهازاث، جم شملذ الصىزة ألاولُت للِاةمت ألاولى كددا

ٔان كدد  جصيٌُها ئلى مهازاث زةِظت جظمىذ مهازاث ًسكُت، خُض 

م(  3اإلاهازاث السةِظت  مهازاث )الخسؼُؽ، اإلاساُبت والخىـُم، الخٍِى

 .مهازة ًسكُت 17جظمىذ 

 :الخؼىة الشاهُت: طبؽ ُاةمت مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي

         َ اإلالسفي، ُامذ  للخدِّ مً صدَ ُاةمت مهازاث الخٌٕحر ًى

 مً صدَ اإلادخىي بمساظلت ألادبُاث  دىانالباخش
ً
بالخدِّ أوال

والدزاطاث اإلاخللِت بالخٌٕحر ًَى اإلالسفي والٌهم الِساتي، وبلد أن 

أكدث الِاةمت كسطتها كلى اإلاشسي كلى السطالت زم اإلادٕمحن مً ذوي 

لؼالباث الخبرة والازخصاص إلبداء السأي خ٘ى مىاطبت اإلاهازاث الىازدة 

د أطٌسث َرٍ الخؼىة كً خري بلع  الصّ الشالض اإلاخىطؽ، ُو

 .اإلاهازاث، وحلدًل صُاهت بلع اإلاهازاث ألازسي 

 :الخؼىة الشالشت: الصىزة النهاةُت للِاةمت

بلد اظساء الخلدًالث التي أشاز ئليها اإلادٕمىن، أصبدذ ُاةمت         

في صىزتها النهاةُت جخٖىن مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي 

( مهازة ًسكُت. وللخأٓد مً زباث ُاةمت اإلاهازاث اطخسدمذ 25مً )

 .لخظاب وظبت الاجٌاَ بحن اإلادٕمحن (coper) ملادلت ٔىبس خانالباخش

: مُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي
ً
 :زاهُا

جم ئكداد َرا اإلاُِاض مً هىق ألاطئلت اإلاِالُت، واإلاىطىكُت          

)الازخُاز مً مخلدد وؤلآما٘( والتي جخمحز بازجٌاق ملد٘ صدُها وزباتها، 

د بلى كدد  ىن اإلاُِاض مً هصحن مِسوةحن )ُؼلت وكليها أطئلت( ُو
ّ
وجٖ

 وكدد أطئلت الىص الشاوي )19أطئلت الىص ألا٘و )
ً
 21( طإالا

ً
( طإالا

، ووشق اإلاُِاض بدُض ًِِع ٔل50بدُض ًصبذ اللدد الٕلي )
ً
 ( طإالا

طإا٘ مهازة مً مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي التي 

اكخمدث في الِاةمت النهاةُت إلاهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم 

 :الِساتي، وكىد بىاء َرا اإلاُِاض، جم الاطدىاد ئلى اإلاصادز الخالُت

 مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي التي طبّ جددًدَا. 1

 .وجدُٕمها

 .ألادبُاث اإلاسجبؼت بٌُُٕت ُُاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي. 2

الدزاطاث الظابِت التي جىاولذ ٌُُٓت ُُاض مهازاث الخٌٕحر ًَى . 3

 .اإلالسفي

 :طبؽ مُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي •

بخؼبُِه كلى  خانبلد ئكداد اإلاُِاض بصىزة نهاةُت ُامذ الباخش        

( ػالبت مً ػالباث اإلاخىطؼت 30كُىت اطخؼالكُت كشىاةُت كددَا )

ألاولى لخدٌُف الِسآن بالدزكُت خُض أن َرٍ اللُىت لها هٌع 

 :زصاةص اإلاجخمم ألاصلي، وتهدي َرٍ الخجسبت الاطخؼالكُت ئلى
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 .خظاب ملامل زباث اإلاُِاض -

 .كُىت البدض ألاطاطُتجددًد الصمً الالشم لإلظابت كلى اإلاُِاض في  -

 .خظاب الظهىلت والصلىبت في اإلاُِاض -

 :شمً اإلاُِاض •

ّ خظاب مخىطؽ الصمً الري          جم جددًد شمً اإلاُِاض كً ػٍس

ٔالخالي خه الؼالبت ألاولى والؼالبت ألازحرة   :اطخوُس

خه الؼالبت ألازحرة خه الؼالبت ألاولى + الصمً الري اطخوُس  الصمً الري اطخوُس

2 

خه الؼالبت ألاولى          ٔان الصمً الري اطخوُس د  دُُِت، والصمً  40ُو

خه الؼالبت ألازحرة  دُُِت وبدظاب اإلاخىطؽ الصمجي  70الري اطخوُس

ى الصمً اإلاىاطب ألداء  55وظد أن مخىطؽ شمً اإلاُِاض َى  دُُِت، َو

 .مُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم الِساتي

 :إلاُِاضجدلُل بىىد ا •

جم الُِام بخدلُل اطخجاباث الؼالباث كلى بىىد اإلاُِاض بوسض        

 :اطخسساط

: ملامل الصلىبت: جم خظاب ملامل الصلىبت لٖل ًِسة مً ًِساث 
ً

أوال

  :الازخباز بخؼبُّ اإلالادلت الخالُت

  ملامل الظهىلت -1ملامل الصلىبت = 

 ظإا٘ملامل الظهىلت = مجمىق الدزظاث اإلادصلت كلى ال

  دزظت الظإا٘× كدد الؼالب  

: ملامالث الخمُحز
ً
 :زاهُا

جم خظاب ملامل الخمُحز لٖل ًِسة مً ًِساث الازخباز مً زال٘      

 :جؼبُّ اإلالادلت الخالُت

 مجمىق ص –مجمىق ض ملامل الخمُحز = 

 ن× مجمىق م                                        

 .التي خصلذ كليها الٌئت الللُاخُض أن مج ض: مجمىق الدزظاث 

 .مج ص: مجمىق الدزظاث التي خصلذ كليها الٌئت الدهُا

 .مج م: الدزظاث اإلاسصصت للظإا٘

 .ن: كدد أًساد ئخدي اإلاجمىكخحن

 :صدَ اإلاُِاض •

 :الصدَ الـاَسي   -

جم كسض اإلاُِاض كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن اإلاخسصصحن في        

ع،  م التربىي، ومخسصصاث في اإلاىاهج وػَس الخدَز والُِاض والخٍِى

اث ومللماث. خُض ػلب منهم الخٕم كلى  اللوت اللسبُت مً مشًس

اإلاُِاض مً خُض شم٘ى اإلاُِاض إلاهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في الٌهم 

الِساتي. ومىاطبت ألاطئلت مم مظخىي الؼالباث مً خُض الظهىلت 

لباث مً خُض الصُاهت. والصلىبت. ومىاطبت ألاطئلت مم مظخىي الؼا

د أبدي اإلادٕمىن آزاءَم خ٘ى اإلاُِاض  ووطىح حللُماث اإلاُِاض. ُو

وجم حلدًل ظمُم اإلاالخـاث، وجم الخىصل ئلى اإلاُِاض في صىزجه 

 .النهاةُت

لخظاب وظبت  (coper) ملادلت ٔىبس خانواطخسدمذ الباخش       

 :الاجٌاَ بحن اإلادٕمحن، والجد٘و الخالي ًبحن ذلٗ

 1حدول 

 وضبة اثفاق املحىمين للملياش

 وضبة الحوافم % املهارة م

 %97.72 الخسؼُؽ 1

 %98.33 اإلاساُبت والخىـُم 2

م 3  %97.61 الخٍِى

ٔامل 4  %97.82 اإلاُِاض 

٘  مً ًخطح        كالُت جأًُد بيظبت خـي اإلاُِاض أن الظابّ الجدو

 َرٍ أن ٌلجي مما ،% 98 ئلى% 97 بحن جساوخذ اإلادٕمحن، ُبل مً

 .اإلاخىطؽ الشالض الصٍ لؼالباث مىاطب ٌلد اإلاُِاض

  الدازلي الاحظاَ  -

 جؼبُِه جم للمُِاض( الدازلي الاحظاَ) الدازلي الصدَ مً للخدِّ 

 مً ػالبت( 30) حجمها بلى الدزاطت مجخمم مً اطخؼالكُت كُىت كلى

 ٔل ازجباغ ملامل خظاب وجم بالدزكُت، الِسآن لخدٌُف اإلاخىطؼت

٘  خظب اإلاُِاض، لدزظت الٕلي باإلاجمىق اإلاُِاض في ًِسة  :الخالي الجدو

 2 حدول 

 املعرفي فوق  الحفىير مهارات مللياش (الداخلي الاجضاق) الارثباط معامالت يوضح

 مهارة املراكبة والحىظيم الحخطيطمهارة 

 معامل الارثباط العبارة معامل الارثباط العبارة

1 0.773* 1 0.733* 

2 0.768* 2 0.840* 

3 0.760* 3 0.761* 

4 0.766* 4 0.858** 

5 0.679* 5 0.652* 

م *0.665 6  مهازة الخٍِى

 ملامل الازجباغ اللبازة **0.882 7

8 0.719* 1 0.914** 

9 0.656* 2 0.740* 
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10 0.892* 3 0.880** 

11 0.670* 4 0.770* 

  5 0.990** 

  6 0.896* 

  7 0.912* 

ًخطح مً الجد٘و الظابّ أن أهلب ًِساث اإلاُِاض دالت كىد        

د أن الازخباز ًخمخم بدزظت مسجٌلت مً 0.01مظخىي داللت ) را ًٓإ (، َو

 .ؼمئن ئلى جؼبُِه كلى كُىت الدزاطتًجللىا هالاحظاَ الدازلي، مما 

 .زباث اإلاُِاض •

ٌهم جم خظاب ملامل الشباث إلاُِاض مهازاث الخٌٕحر ًَى اإلالسفي في ال

ِخحن وهي30ت اإلاٖىهت مً )ــالكُــت الاطخؼــى اللُىــي كلــالِساة  ( ػالبت بؼٍس

 :ٔالخالي

الخجصةت الىصٌُت: خُض جم اطخسدام دزظاث اللُىت الاطخؼالكُت  -

ِت الخجصةت الىصٌُت، خُض اخدظبذ ٔل  لخظاب زباث الازخباز بؼٍس

ام الٌسدًت، ودزظاث  ام مً دزظاث ألاطئلت ذاث ألاُز ألاطئلت ذاث ألاُز

الصوظُت، وجم بلد ذلٗ خظاب ملامل الازجباغ بحن الىصٌحن بملادلت 

 :بساون، وأصبذ ملامل الشباث بلد الخلدًل ٓما ًىضخه الجد٘و الخالي

 3حدول 

 حضاب معامل الحجسئة الىصفية للياش ثبات امللياش

 الحجسئة الىصفية املهارة م

 0.631 الخسؼُؽ 1

 0.871 اإلاساُبت والخىـُم 2

م 3  0.711 الخٍِى

ٔامل 4  0.798 اإلاُِاض 

 -0.631) بحن للمُِاض ُىي  زباث ملامل وظىد طبّ مما ًخطح      

  ظُدة وظبت وهي( 0.871
ً
 اإلاُِاض ًان لرا الخالي، البدض ألهساض ظدا

 .كالُت زباث بدزظت جمخم

 :ٓسهبار الٌا ملامل -

 ٓسوهبار ألٌا ملادلت باطخسدام اإلاُِاض زباث ملامل خظاب جم       

(Alpha Coronbach) ًىضح ٓما  ٘  :الخالي الجدو

 4 حدول 

 طالبات مً الاصحطالعية الدراصة لعيىة( – Alpha هروهباخ آلفا) بطريلة واملحضوبة اللرائي الفهم في املعرفي فوق  الحفىير مهارات ملياش بىود ثبات كيم

 املحوصط الثالث الصف

 معامل الفا املهارة م

 0.731 الخسؼُؽ 1

 0.921 اإلاساُبت والخىـُم 2

م 3  0.776 الخٍِى

ٔامل 4  0.883 اإلاُِاض 

٘  مً         أظصاء مً ظصء ٔل زباث ُُم مً ًخطح الظابّ الجدو

ٍ٘  بصباث ًدـى أهه الٕلي، والشباث اإلاُِاض  كلُه الاكخماد ًمًٕ كا

 .الدزاطت كُىت كلى لخؼبُِه

 الخٌٕحر مهازاث لُِاض ؤلاهجاش بملٍ الخاصت الؼالبت جِدًس بؼاُت. 3

 َ  :الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

ت البؼاُت َرٍ ئكداد اطدىد           َ  الخٌٕحر مهازاث لُِاض الخِدًٍس  ًى

م وذلٗ الؼالبت، ئهجاش بملٍ والخاصت الِساتي الٌهم في اإلالسفي  لخٍِى

 :كلى الؼالبت ئهجاش

َ  الخٌٕحر مهازاث ُاةمت -  .الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

 .جِدًس ُىاةم أكدث التي الظابِت الدزاطاث -

ٌُُت الخِدًس ُىاةم ػبُلت -  .جصمُمها ٓو

د          السطالت، كلى اإلاشسي ألاطخاذ كلى الخِدًس بؼاُت كسض جم ُو

ت أظل مً اإلادٕمحن كلى كسطها جم زم ومً د خُالها، آزائهم ملًس  ُو

٘  آزاءَم اإلادٕمىن  أبدي  :ًلي ٓما الخِدًس بؼاُت خى

ــٕــشــب تـــاُـــبؼـــال ّــُــيظــج ادةــــئك ًـــمُـٕــدــاإلا دـــأخ بــػل -   لخٖىن  كسض ي لـ

 .لرلٗ خانالباخش وامخشلذ وأطهل، أوضح

 في ظصةُت مهازاث زالر ئلى الىص أًٖاز جِظُم اإلادٕماث ئخدي زأث -

 أًٖاز زةِظُت، أًٖاز)ُُاطها ًمًٕ ختى والخىـُم اإلاساُبت مسخلت

 .برلٗ وجم الُِام ،(طمىُت أًٖاز ًسكُت،

 جددًد) ئلى( اإلاشٖلت جددًد: )كبازة صُاهت حوُحر اإلادٕمحن أخد ػلب -

 خانالباخش وامخشلذ اإلاهازاث، ُاةمت مم لخىاطبها وذلٗ( الصلىباث

 .لرلٗ

 ال) ئلى( زاػئت بصىزة بيخاةج جخيبأ) كبازة حوُحر اإلادٕماث ئخدي زأث -

 لرلٗ، خانالباخش حظخجب ولم( اإلاخىُلت أو اإلاسهىبت بالىخاةج جيبأ جِدم

 .دُت أٓثر ججدَا ألنها

 الؼالبت ئهجاش بملٍ الخاصت الخِدًس بؼاُت زباث مً وللخأٓد        

َ  الخٌٕحر مهازاث لُِاض  اطخسدمذ الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

 اإلادٕمحن، بحن الاجٌاَ وظبت لخظاب (coper) ٔىبس ملادلت خانالباخش

 ٘  :ذلٗ ًبحن الخالي والجدو
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 5 حدول 

 اللرائي الفهم في املعرفي فوق  الحفىير مهارات للياش الطالبة إهجاز بملف الخاص ثلدير لبطاكة املحىمين بين الاثفاق وضبة حضاب

 وضبة الحوافم % املهارة م

 %98 الخسؼُؽ 1

 %93.8 اإلاساُبت والخىـُم 2

م 3  %96.2 الخٍِى

ٔاملت 4  %96.4 الِاةمت 

٘  ومً         مهازاث البؼاُت صدَ ملامل أن خحنللباخش ًخطح الجدو

 اإلاساُبت مهازاث البؼاُت صدَ ملامل وبلى ،%(98) بلى الخسؼُؽ

م مهازاث صدَ ملامل وبلى ،%(93.8) والخىـُم  وبلى ،%(96.2) الخٍِى

  البؼاُت صدَ ملامل
ً

 مىاطبت مً جم الخأٓد وبهرا ،%(96.4) ٔامال

َ  الخٌٕحر مهازاث همى جِِع ٔي ؛ وظىدتها الخِدًس بؼاُت  في اإلالسفي ًى

 أصبذ زم ومً اإلاخىطؽ، الشالض الصٍ ػالباث لدي الِساتي الٌهم

  الدزاطت كُىت كلى للخؼبُّ ظاًَصا
ً
 .الىخاةج ئلى وصىال

 :اإلاللمت دلُل. 4

 دلُل ئكداد جم الظابِت والدزاطاث ألادبُاث كل الاػالق بلد        

 ملٍ باطخسدام الىخدة دزوض كسض ٌُُٓت ًُه جىضح للمللمت

َ  الخٌٕحر مهازاث لخىمُت ؤلاهجاش  :كلى الدلُل واخخىي  اإلالسفي، ًى

ت ؤلاظساةُت وأَداًها الدزاطُت الىصىص -1  .واإلاهاٍز

 .اللمل أوزاَ -2

َ  والخٌٕحر ؤلاهجاش ملٍ كً جِدًمُت كسوض -3  ودزوض اإلالسفي ًى

 .الىخدة

 مً مجمىكت كلى كسطه جم اإلاللمت دلُل ئكداد مً الاهتهاء وبلد        

َ  اإلاىاهج) مجا٘ في اإلاخسصصحن اإلادٕمحن ع وػس  اللسبُت واللوت الخدَز

م والُِاض  آزائهم إلبداء وذلٗ مدًٕما( 12) وكددَم( التربىي  والخٍِى

 ٘ . خرًه أو حلدًله أو ئطاًخه طسوزة ًسون وما الدلُل، مىاطبت خى

د  حلدًل أي َىاْ ًًٕ ولم الدلُل، مىاطبت كلى اإلادٕمىن  أظمم ُو

 .النهاةُت بصىزجه الدلُل ئزساط جم وبرلٗ كلُه،

 :اإلاخوحراث طبؽ

 ُامذ ًِد الدزاطت كُىت كلى جإزس التي اإلاخوحراث طبؽ جم       

ع بىٌظها السةِظت الباخشت بُت) اإلاجمىكخحن بخدَز  ،(والظابؼت الخجٍس

 مىاطبت أًام في والبلدي الِبلي اإلاُِاطحن جؼبُّ مىاكُد وخددث

رلٗ الؼالباث، لخظىز   .الدزاطُت الخصص مىاكُد ٓو

 اإلاجمىكت مً ًِؽ ػالباث زالر اطدبلاد جم: الؼالباث كدد -

 كُىت كدد لُصبذ البلدي، اإلاُِاض في لخوُبهً واخدة وػالبت الظابؼت

 .بالدظاوي  اإلاجمىكخحن كلى مىشكت ػالبت( 54) البدض

 اإلاجمىكخحن في الؼالباث أكماز مخىطؽ: للؼالباث الصمجي اللمس -

ًبا، طىت( 15.5 – 15) مخِازب ٘  جم جٍِس  زال٘ مً كليها الخصى

 .للمدزطت السطمُت السجالث

 زال٘ مً اإلاجمىكخحن جٖاًإ كلى الخلسي جم: اإلاجمىكخحن جٖاًإ -

 في اإلاجمىكخحن جٖاًإ مً وللخدِّ لألدواث، الِبلي للخؼبُّ ث ازخباز

 اإلاجمىكت أداء بحن باإلاِازهت خانالباخش ُامذ لألدواث الِبلي الخؼبُّ

بُت  :كلى الظابؼت اإلاجمىكت وأداء الخجٍس

 
ً

َ  الخٌٕحر مهازاث مُِاض في اإلاجمىكخحن جٖاًإ: أوال  في اإلالسفي ًى

٘  الِبلي، الُِاض  :ذلٗ ًىضح الخالي والجدو

 6 حدول 

 اللبلي امللياش في والضابطة الحجريبية املجموعحين درحات محوصطي بين للفرق  ت اخحبار

 مضحوى الداللة كيمة ت الاهحراف املعياري  محوصط الدرحات العدد املجموعة اخحبار مهارات الحفىير فوق املعرفي

بُت   هحر دالت 0.625 5.76 26.31 28 الخجٍس

 5.57 27.25 28 الظابؼت 

٘  مً ًدبحن        ا دالت ًسوَ وظىد كدم الظابّ الجدو ًُ  بحن ئخصاة

بُت اإلاجمىكخحن دزظاث مخىطؼي  مهازاث ازخباز في والظابؼت الخجٍس

َ  الخٌٕحر  .ألاداة لهرٍ اإلاجمىكخحن جٖاًإ مً ًؼمئن مما اإلالسفي ًى

 الدزاطت مخوحراث

 وخدة في الخالدة لوتي إلاِسز  الؼالبت ئهجاش ملٍ: اإلاظخِل اإلاخوحر -

 .اإلاخىطؽ الشالض للصٍ( اللمل ُظاًا)

َ  الخٌٕحر مهازاث: الخابم اإلاخوحر -  .الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

بُت اإلاجمىكخحن بحن ألازسي  اإلاخوحراث طبؽ وجم           والظابؼت الخجٍس

ادة  باإلطاًت الُِام جم خُض اإلاجمىكخحن، ػالباث جٖاًإ مً الخأٓد لٍص

َ  ئخدي وهي- الازخُاز في اللشىاةُت ئلى  اإلاخوحراث في الخدٕم ػس

 :مشل الخازظُت اإلاخوحراث ألَم بظبؽ -الخازظُت

 اإلاجمىكخحن ػالباث أكماز ججاوع مً الخأٓد جم: الصمجي اللمس -1

بُت  سجالث كلى باالػالق خانالباخش ُامذ خُض، والظابؼت الخجٍس

د مدزطت، ٔل لدي الؼالباث ( 15) اإلاجمىكخحن ػالباث أكماز بلوذ ُو

  طىت
ً
با  .جٍِس

 مىؼِت مً اللُىت أًساد ظمُم: والاظخماعي الاُخصادي اإلاظخىي  -2

اض شما٘ مىؼِت هي واخدة  أًساد بحن الخجاوع جىاًس ًظمً بما. الٍس

 .والشِافي والاُخصادي الاظخماعي اإلاظخىي  في اللُىت

 ومىاكشتها . الىحائج6

 
ً
٘  الظإا٘ هخاةج كسض: أوال  :ألاو

٘  الظإا٘ ًىص         ملٍ اطخسدام ًاكلُت ما"  كلى للدزاطت ألاو

 الِساتي الٌهم في الخسؼُؽ مهازة جىمُت في الخالدة لوتي إلاِسز  ؤلاهجاش

 " اإلاخىطؽ؟ الشالض الصٍ ػالباث لدي

 للدزاطت ألاولى الٌسطُت مً الخدِّ جم الظإا٘ َرا كلى ولإلظابت       

 بحن( 0,05)≥  ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ جىظد ال"  كلى جىص والتي

بُت اإلاجمىكت ػالباث دزظاث مخىطؼي  ؤلاهجاش بملٍ الدازطت الخجٍس
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ِت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت ودزظاث  مُِاض في الخِلُدًت بالؼٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث ( والخُُِم والخىـُم، اإلاساُبت الخسؼُؽ،) اإلالسفي ًى

 َزعالخد في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ٌلصي  الِساتي الٌهم في ٖٓل

م  ".والخٍِى

د          كلى الخلسي زال٘ مً الٌسض َرا صخت مً الخدِّ جم ُو

بُت اإلاجمىكخحن دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ داللت  في والظابؼت الخجٍس

ما ،T-test) ث) ازخباز باطخسدام الخسؼُؽ، إلاهازة البلدي الُِاض  ٓو

٘  ًىضخه  :الخالي ظدو

 7 حدول 

 الحخطيط ملهارة البعدي الاخحبار في الضابطة واملجموعة الحجريبية املجموعة طالبات درحات محوصط بين بين الفروق للياش" ت" اخحبار هحائج

 مربع إيحا داللة الفروق الداللة كيمة )ت( درحة الحرية الاهحراف املعياري  املحوصط العدد اللياش

بُت *8.983 52 2.18 20.15 27 ججٍس  0.000**  0.783 دالت 

 2.09 14.93 27 طابؼت ٓبحر

٘  زال٘ مً ًخطح         ػالباث دزظاث مخىطؽ أن الظابّ الجدو

بُت اإلاجمىكت ى( 20.15) ٌظاوي  الخجٍس  دزظاث مخىطؽ مً أٓبر َو

َ ( 14.93) ٌظاوي  الري الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث  ٌظاوي  بٌس

َ  َرا داللت كً الٕشٍ وكىد ،(5.22) " ث" ُُمت أن وظد الٌس

 التي الجدولُت" ث" ُُمت مً أٓبر وهي( 8.983) حظاوي  اإلادظىبت

را ،(0.05) داللت مظخىي  كىد( 2.021) حظاوي   ًسوَ جىظد أهه ٌلجي َو

 دزظاث مخىطؼي بحن( 0.05) داللت مظخىي  كىد ئخصاةُت داللت ذاث

بُت، اإلاجمىكخحن ػالباث  إلاهازة البلدي الُِاض في والظابؼت الخجٍس

بُت اإلاجمىكت لصالح الخسؼُؽ ع ًخم ذلٗ وكلى. الخجٍس  الٌسض ًز

ذ خُض الخالي الصٌسي  بُت اإلاجمىكت ػالباث جٌُى  الرًً) الخجٍس

م الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدمىا  اإلاجمىكت ػالباث كلى( والخٍِى

ِت دزطىا الرًً) الظابؼت  بلد الخسؼُؽ مهازة في( الخِلُدًت بالؼٍس

 .ذلٗ ًىضح الخالي البُاوي والسطم الِبلي، الازخباز طبؽ

 الخأزحر حجم خظاب جم الٌسوَ، َرٍ مصداُُت مً وللخأٓد         

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ئًخا مسبم باطخسدام م الخدَز  مً والخٍِى

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ كً الىاججت" ث" ُُمت زال٘

بُت اإلاجمىكخحن ما والظابؼت، الخجٍس ٘  هخاةج مً ًخطح ٓو  الجدو

 الُِمت مً أٓبر وهي( 0.783) حظاوي  ئًخا مسبم ُُمت أن الظابّ،

ت را ،(0.15) حظاوي  التي اإلالُاٍز  ٓبحر جأزحر حجم وظىد كلى ًد٘ َو

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام م الخدَز  الخسؼُؽ مهازة جىمُت في والخٍِى

 .الخالدة لوتي مِسز  في اإلاخىطؽ الشالض الصٍ ػالباث لدي

 
ً
 :الشاوي الظإا٘ هخاةج كسض: زاهُا

 ملٍ اطخسدام ًاكلُت ما"  كلى للدزاطت الشالض الظإا٘ ًىص       

 الٌهم في والخىـُم اإلاساُبت مهازة جىمُت في الخالدة لوتي إلاِسز  ؤلاهجاش

 َرا كلى ولإلظابت" اإلاخىطؽ؟ الشالض الصٍ ػالباث لدي الِساتي

 جىظد ال"  كلى جىص والتي للدزاطت ألاولى الٌسطُت صُاهت جم الظإا٘

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن( α  ≤0,05) ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ

بُت اإلاجمىكت  اإلاجمىكت ودزظاث ؤلاهجاش بملٍ الدازطت الخجٍس

ِت دزطذ التي الظابؼت  الخٌٕحر مهازاث مُِاض في الخِلُدًت بالؼٍس

 َ  الٌهم في ٖٓل( والخُُِم والخىـُم، اإلاساُبت الخسؼُؽ،) اإلالسفي ًى

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ٌلصي  الِساتي م الخدَز  ".والخٍِى

د          كلى الخلسي زال٘ مً الٌسطُت َرٍ صخت مً الخدِّ جم ُو

بُت اإلاجمىكخحن دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ داللت  في والظابؼت الخجٍس

-T) ث) ازخباز باطخسدام والخىـُم، اإلاساُبت إلاهازة البلدي الُِاض

test، ما ٘  ًىضخه ٓو  :الخالي الجدو

 8 حدول 

 والحىظيم املراكبة ملهارة البعدي الاخحبار في الضابطة واملجموعة الحجريبية املجموعة طالبات درحات محوصط بين الفروق للياش" ت" اخحبار هحائج

 مربع إيحا داللة الفروق الداللة كيمة )ت( درحة الحرية املعياري  الاهحراف املحوصط العدد اللياش

بُت  0.791 دالت **0.000 *9.316 52 1.74 9.41 27 ججٍس

 1.25 5.57 27 طابؼت ٓبحر

٘  زال٘ مً ًخطح         ػالباث دزظاث مخىطؽ أن الظابّ الجدو

بُت اإلاجمىكت ى( 9.41) ٌظاوي  الخجٍس  دزظاث مخىطؽ مً أٓبر َو

َ ( 5.57) ٌظاوي  الري الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث  ،(3.84) ٌظاوي  بٌس

َ  َرا داللت كً الٕشٍ وكىد  اإلادظىبت" ث" ُُمت أن وظد الٌس

( 2.021) حظاوي  التي الجدولُت" ث" ُُمت مً أٓبر وهي( 9.316) حظاوي 

را ،(0.05) داللت مظخىي  كىد  داللت ذاث ًسوَ جىظد أهه ٌلجي َو

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن( 0.05) داللت مظخىي  كىد ئخصاةُت

بُت، اإلاجمىكخحن  اإلاساُبت إلاهازة البلدي الُِاض في والظابؼت الخجٍس

بُت اإلاجمىكت لصالح والخىـُم ع ًخم ذلٗ وكلى. الخجٍس  الٌسض ًز

ذ خُض الخالي الصٌسي  بُت اإلاجمىكت ػالباث جٌُى  الرًً) الخجٍس

م الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدمىا  اإلاجمىكت ػالباث كلى(والخٍِى

ِت دزطىا الرًً) الظابؼت   مـــوالخىـُ اإلاساُبت مهازة في( الخِلُدًت بالؼٍس

 .ذلٗ ًىضح الخالي البُاوي والسطم. الِبلي اإلاُِاض طبؽ بلد

 الخأزحر حجم خظاب جم الٌسوَ، َرٍ مصداُُت مً وللخأٓد       

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ئًخا مسبم باطخسدام م الخدَز  مً والخٍِى

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ كً الىاججت" ث" ُُمت زال٘

بُت اإلاجمىكخحن ما والظابؼت، الخجٍس ٘  هخاةج مً ًخطح ٓو  الجدو

 الُِمت مً أٓبر وهي( 0.791) حظاوي  ئًخا مسبم ُُمت أن الظابّ،

ت را ،(0.15) حظاوي  التي اإلالُاٍز  ٓبحر جأزحر حجم وظىد كلى ًد٘ َو

م الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام  اإلاساُبت مهازة جىمُت في والخٍِى

 .الخالدة لوتي مِسز  في اإلاخىطؽ الشالض الصٍ ػالباث لدي والخىـُم

 
ً
 :الشالض الظإا٘ هخاةج كسض: زالشا

 ملٍ اطخسدام ًاكلُت ما"  كلى للدزاطت الشالض الظإا٘ ًىص         

 لدي الِساتي الٌهم في الخُُِم مهازة جىمُت في الخالدة لوتي إلاِسز  ؤلاهجاش
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 جم الظإا٘ َرا كلى ولإلظابت"  اإلاخىطؽ؟ الشالض الصٍ ػالباث

 ذاث ًسوَ جىظد ال"  كلى جىص والتي للدزاطت ألاولى الٌسطُت صُاهت

 اإلاجمىكت ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن( 0,05)≥  ئخصاةُت داللت

بُت  التي الظابؼت اإلاجمىكت ودزظاث ؤلاهجاش بملٍ الدازطت الخجٍس

ِت دزطذ َ  الخٌٕحر مهازاث مُِاض في الخِلُدًت بالؼٍس  اإلالسفي ًى

 ٌلصي  الِساتي الٌهم في ٖٓل( والخُُِم والخىـُم، اإلاساُبت الخسؼُؽ،)

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام م الخدَز  ".والخٍِى

د         كلى الخلسي زال٘ مً الٌسطُت َرٍ صخت مً الخدِّ جم ُو

بُت اإلاجمىكخحن دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ داللت  في والظابؼت الخجٍس

ما ،T-test) ث) ازخباز باطخسدام الخُُِم، إلاهازة البلدي الُِاض  ٓو

٘  ًىضخه  :الخالي الجدو

 الحلييم ملهارة البعدي الاخحبار في الضابطة واملجموعة الحجريبية املجموعة طالبات درحات محوصط بين الفروق للياش" ت" اخحبار هحائج. 9 حدول 

 مربع إيحا داللة الفروق الداللة كيمة )ت( درحة الحرية الاهحراف املعياري  املحوصط العدد اللياش

بُت  0.784 دالت **0.000 *9.093 52 2.30 10.74 27 ججٍس

 2.18 5.20 27 طابؼت ٓبحر
      

٘  زال٘ مً ًخطح         ػالباث دزظاث مخىطؽ أن الظابّ الجدو

بُت اإلاجمىكت ى( 10.74) ٌظاوي  الخجٍس  دزظاث مخىطؽ مً أٓبر َو

َ ( 5.20) ٌظاوي  الري الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث  ،(5.54) ٌظاوي  بٌس

َ  َرا داللت كً الٕشٍ وكىد  اإلادظىبت" ث" ُُمت أن وظد الٌس

( 2.021) حظاوي  التي الجدولُت" ث" ُُمت مً أٓبر وهي( 9.093) حظاوي 

را ،(0.05) داللت مظخىي  كىد  داللت ذاث ًسوَ جىظد أهه ٌلجي َو

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن( 0.05) داللت مظخىي  كىد ئخصاةُت

بُت، اإلاجمىكخحن  الخُُِم إلاهازة البلدي الُِاض في والظابؼت الخجٍس

بُت اإلاجمىكت لصالح ع ًخم ذلٗ وكلى. الخجٍس  الصٌسي  الٌسض ًز

ذ خُض الخالي بُت اإلاجمىكت ػالباث جٌُى  اطخسدمىا الرًً) الخجٍس

ع في ؤلاهجاش ملٍ م الخدَز  الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث كلى(والخٍِى

ِت دزطىا الرًً)  الازخباز طبؽ بلد الخُُِم مهازة في( الخِلُدًت بالؼٍس

 .ذلٗ ًىضح الخالي البُاوي والسطم. الِبلي

 الخأزحر حجم خظاب جم الٌسوَ، َرٍ مصداُُت مً وللخأٓد       

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ئًخا مسبم باطخسدام م الخدَز  مً والخٍِى

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ كً الىاججت" ث" ُُمت زال٘

بُت اإلاجمىكخحن ما والظابؼت، الخجٍس ٘  هخاةج مً ًخطح ٓو  الجدو

 الُِمت مً أٓبر وهي( 0.784) حظاوي  ئًخا مسبم ُُمت أن الظابّ،

ت را ،(0.15) حظاوي  التي اإلالُاٍز  ٓبحر جأزحر حجم وظىد كلى ًد٘ َو

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام م الخدَز  الخُُِم مهازة جىمُت في والخٍِى

 .الخالدة لوتي مِسز  في اإلاخىطؽ الشالض الصٍ ػالباث لدي

 
ً
 :السابم الظإا٘ هخاةج كسض: زابلا

 ملٍ اطخسدام ًاكلُت ما"  كلى للدزاطت السابم الظإا٘ ًىص        

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في الخالدة لوتي إلاِسز  ؤلاهجاش  ٖٓل اإلالسفي ًى

 " اإلاخىطؽ؟ الشالض الصٍ ػالباث لدي الِساتي الٌهم في

 للدزاطت ألاولى الٌسطُت صُاهت جم الظإا٘ َرا كلى ولإلظابت       

 بحن( 0,05)≥  ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ جىظد ال"  كلى جىص والتي

بُت اإلاجمىكت ػالباث دزظاث مخىطؼي  ؤلاهجاش بملٍ الدازطت الخجٍس

ِت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت ودزظاث  مُِاض في الخِلُدًت بالؼٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث ( والخُُِم والخىـُم، اإلاساُبت الخسؼُؽ،) اإلالسفي ًى

 الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ٌلصي  الِساتي الٌهم في ٖٓل

م  ".والخٍِى

د          كلى الخلسي زال٘ مً الٌسطُت َرٍ صخت مً الخدِّ جم ُو

بُت اإلاجمىكخحن دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ داللت  في والظابؼت الخجٍس

، الشالر الِساتي الٌهم إلاهازاث البلدي الُِاض
ً
 ازخباز باطخسدام ملا

ما ،T-test) ث) ٘  ًىضخه ٓو  :الخالي الجدو

 11 حدول 

 اليلية املعرفي فوق  الحفىير ملهارات البعدي الاخحبار في الضابطة واملجموعة الحجريبية املجموعة طالبات درحات محوصط بين الفروق للياش" ت" اخحبار هحائج

 مربع إيحا داللة الفروق الداللة كيمة )ت( درحة الحرية الاهحراف املعياري  املحوصط العدد اللياش

بُت  0.858 دالت **0.000 *12.019 52 5.03 40.30 27 ججٍس

 3.81 25.70 27 طابؼت ٓبحر

٘  زال٘ مً ًخطح         ػالباث دزظاث مخىطؽ أن الظابّ الجدو

بُت اإلاجمىكت ى( 40.30) ٌظاوي  الخجٍس  دزظاث مخىطؽ مً أٓبر َو

َ ( 25.70) ٌظاوي  الري الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث  ٌظاوي  بٌس

َ  َرا داللت كً الٕشٍ وكىد ،(14.6) " ث" ُُمت أن وظد الٌس

 التي الجدولُت" ث" ُُمت مً أٓبر وهي( 12.019) حظاوي  اإلادظىبت

را ،(0.05) داللت مظخىي  كىد( 2.021) وي حظا  ًسوَ جىظد أهه ٌلجي َو

 دزظاث مخىطؼي بحن( 0.05) داللت مظخىي  كىد ئخصاةُت داللت ذاث

بُت، اإلاجمىكخحن ػالباث  إلاهازاث البلدي الُِاض في والظابؼت الخجٍس

بُت اإلاجمىكت لصالح الشالر الِساتي الٌهم ع ًخم ذلٗ وكلى. الخجٍس  ًز

ذ خُض الخالي الصٌسي  الٌسض بُت اإلاجمىكت ػالباث جٌُى  الخجٍس

م الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدمىا الرًً)  ػالباث كلى( والخٍِى

ِت دزطىا الرًً) الظابؼت اإلاجمىكت  الٌهم إلاهازاث في( الخِلُدًت بالؼٍس

 ًىضح الخالي البُاوي والسطم. الِبلي الازخباز طبؽ بلد الشالر الِساتي

 .ذلٗ

 الخأزحر حجم خظاب جم الٌسوَ، َرٍ مصداُُت مً وللخأٓد         

ع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام ئًخا مسبم باطخسدام م الخدَز  مً والخٍِى

 ػالباث دزظاث مخىطؼي بحن الٌسوَ كً الىاججت" ث" ُُمت زال٘

بُت اإلاجمىكخحن ما والظابؼت، الخجٍس ٘  هخاةج مً ًخطح ٓو  الجدو

 الُِمت مً أٓبر وهي( 0.858) حظاوي  ئًخا مسبم ُُمت أن الظاب،

ت  ٓبحر جأزحر حجم وظىد كلى ًد٘ مما ،(0.15) حظاوي  التي اإلالُاٍز

م الخدَزع في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام  الٌهم مهازاث جىمُت في والخٍِى

 .لخالدةا لوتي مِسز  في اإلاخىطؽ الشالض الصٍ ػالباث لدي الِساتي
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ً
 :الخامع الظإا٘ هخاةج كسض: زامظا

 الازجباػُت اللالُت هىق ما"  كلى للدزاطت الخامع الظإا٘ ًىص       

بُت اإلاجمىكت ػالباث دزظاث بحن  لخىمُت البلدي الُِاض في الخجٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث  جِدًس بؼاُت ودزظاث الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في بالؼالبت الخاص ؤلاهجاش ملٍ  في اإلالسفي ًى

 " الِساتي؟ الٌهم

 للدزاطت الشاهُت الٌسطُت صُاهت جم الظإا٘ َرا كلى ولإلظابت       

  دالت مىظبت ازجباػُت كالُت جىظد ال"  كلى جىص والتي
ً
 بحن ئخصاةُا

بُت اإلاجمىكت ػالباث دزظاث  ؤلاهجاش ملٍ جِدًس بؼاُت في الخجٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث بُِاض الخاص  ودزظاث الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

َ  الخٌٕحر مهازاث مُِاض في الؼالباث  ".البلدي اإلالسفي ًى

 ملامل بدظاب خانالباخش ُامذ الٌسض َرا صخت والزخباز       

بُت اإلاجمىكت ػالب دزظاث بحن بحرطىن  ازجباغ  الخؼبُّ في الخجٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث إلاُِاض البلدي  جِدًس بؼاُت في ودزظاتهم اإلالسفي ًى

َ  الخٌٕحر مهازاث بُِاض الخاص ؤلاهجاش ملٍ  الٌهم في اإلالسفي ًى

 لخىطُذ Person " بحرطىن "  ازجباغ ملامل اطخسدام جم ًِد الِساتي،

ىضح. اللالُت َرٍ هىق وما ال، أم كالُت َىاْ ٔاهذ ئذا ما  ذلٗ ٍو

 ٘  .الخالي الجدو

 ملف ثلدير بطاكة في ودرحاتهم املعرفي فوق  الحفىير مهارات ملياش في الحجريبية املجموعة طالبات درحات بين الارثباط معامل كيمة حضاب. 11 حدول 

 اللرائي الفهم في املعرفي فوق  الحفىير مهارات بلياش الخاص إلاهجاز

 الداللة إلاحصائية معامل الارثباط عدد الطالب املجموعة

بُت  05,0دا٘ كىد  873,0 27 الخجٍس

٘  مً ًخطح         ػالباث دزظاث بحن الازجباغ ملامل أن الظابّ الجدو

بُت اإلاجمىكت َ  الخٌٕحر مهازاث مُِاض في الخجٍس  ودزظاتهم اإلالسفي ًى

َ  الخٌٕحر مهازاث بُِاض الخاص ؤلاهجاش ملٍ جِدًس بؼاُت في  ًى

ى( 0.873) بلى ُد الِساتي الٌهم في اإلالسفي  مىظب ازجباغ ملامل َو

ىي  ع ًخم وبهرا ودا٘ ُو  .البدض ًسوض مً الشاهُت الٌسطُت ًز

 الىحائج . مىاكشة7

 
ً
 :ألاولى الٌسطُت هخاةج مىاُشت: أوال

د الدزاطت، أطئلت مً أطئلت أزبلت ألاولى الٌسطُت هؼذ         ُو

َ  البلدي للخؼبُّ البُاهاث جدلُل هخاةج أؿهسث  اإلاجمىكت ػالباث جٌى

بُت ع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدمىا الرًً) الخجٍس م الخدَز  كلى( والخٍِى

ِت دزطىا الرًً) الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث  ٔل في( الخِلُدًت بالؼٍس

 – والخىـُم اإلاساُبت – الخسؼُؽ) مىٌسدة الشالر اإلاهازاث مً مهازة

َ  الخٌٕحر مهازاث مُِاض وفي( الخُُِم  الِساتي الٌهم في ٖٓل اإلالسفي ًى

 ملٍ اطخسدام ًاكلُت ٌلجي مما اإلاخىطؽ؛ الشالض الصٍ ػالباث لدي

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في الخالدة لوتي إلاِسز  ؤلاهجاش  في اإلالسفي ًى

د. اإلاخىطؽ الشالض الصٍ ػالباث لدي الِساتي الٌهم  َرٍ حلصي  ُو

 :ًلي ما ئلى الىدُجت

تها، لخىؿٍُ للؼالبت الٌسصت الاهجاش ملٍ ٌلؼي. 1  في ومهازاتها ملًس

ى والجماكُت الٌسدًت واإلاشسوكاث باإلاهماث الُِام  جىمُت في ٌظهم ما َو

 .الخسؼُؽ مهازة

 بىٌظها أدائها ومخابلت الؼالبت مساُبت كلى ًِىم الاهجاش ملٍ أن. 2

ى  .والخىـُم اإلاساُبت مهازة جىمُت في ٌظهم ما َو

م كلى اطاس ي بشٖل ٌلخمد الاهجاش ملٍ أن. 3  التي بالٌٕاًاث الخٍِى

 اللوت في الِساتي الٌهم وزاصت اإلاهازاث مً الؼالباث جمًٕ ٌظتهدي

 .اللسبُت

4 . ٘ م كملُت شمى ذ هٌع وفي الاهجاش ملٍ في الخٍِى  ذاجُت الُى

ى أدائها جُُِم في أطاس ي بشٖل الؼالبت حشاْز خُض ؛ الخُُِم  ما َو

 .الؼالباث كىد الخُُِم مهازاث جىمُت في ٌظهم

 للمخللمت ًدُذ خُض الِساتي، الٌهم للملُاث الاهجاش ملٍ دكم. 5

 وئًجاد وملىاٍ، السمص بحن الصخُذ السبؽ في الظابِت زبراتها اطخسدام

 الىص، في اإلاخظمىت اإلالاوي وجىـُم الظُاَ، مً اإلاىاطب اإلالجى

 بُنها، والخمُحز وجىـُمها، ألاًٖاز وجددًد وآلازاء، الخِاةّ وجددًد

 بلد، ًُما اطخسدامها لها ًمًٕ ظدًدة بسبراث ٔله ذلٗ مً والاهتهاء

لها َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في مباشس بشٖل حظهم كملُاث ٔو  اإلالسفي ًى

 .الِساتي الٌهم في

 بلظها مم ومخدازلت مترابؼت مهازاث هي الِساتي الٌهم مهازاث أن. 6

 ذلٗ وكلى آلازس، ُبل جىمُخه ًمًٕ أيها جددًد ًصلب بدُض البلع،

َ  الىخاةج أؿهسث بُت اإلاجمىكت جٌى  .ٖٓل اإلاهازاث في الخجٍس

م كلى ؤلاهجاش ملٍ اكخماد. 7 حٍز خُض مً البدًل الخٍِى  كلى جٓس

 همى ومخابلت وزازظها، اإلادزطت دازل جىمُتها ًمًٕ حللم كملُاث

 مً ٓبحر إلادي وجدصُلها حللمها اخخُاظاث وجددًد الصمً، كبر الؼالبت

 الللُا الخٌٕحر مهازاث جىمُت في أطاس ي بشٖل ٌظهم واإلاهازاث اإلالازي

َ  الخٌٕحر ومهازاث كام، بشٖل  .زاص بشٖل اإلالسفي ًى

ص ججمُم َى ؤلاهجاش ملٍ. 8 ادي مٓس  ظهىدَا، ًبحن الؼالبت ألكما٘ َو

 خُض الخالدة؛ لوتي إلاِسز  الِساتي الٌهم مجا٘ في وجدصُلها وجِدمها،

ت كلى ألاكما٘ َرٍ حشخمل  اإلالٍ، مدخىي  اهخِاء في الؼالبت مشآز

 كلى وأدلت ألاكما٘ هىكُت كلى الخٕم ومدٖاث الاهخِاء، َرا ومساشد

ى ألاكما٘ َرٍ كلى الراجُت جأمالتها أو الؼالبت اولٖاطاث  ٌظهم ما َو

ادة في   والخُُِم والخىـُم واإلاساُبت الخسؼُؽ مهازاث ٍش
ً
 .ملا

 ٌشخمل التي ألاكما٘ مً كمل ٔل كلى الخٕم في ؤلاهجاش ملٍ اكخماد. 9

 الخسؼُؽ في اإلاخىامُت ُدزاجه أخدَا مدٖاث ئلى اطدىاًدا اإلالٍ كليها

 .اإلاشٕالث وخل الىاُد والخٌٕحر الاطتراجُجُاث وجصمُم

 ألاها خُاة مً ٔل دزاطت هخاةج مم الخالُت الدزاطت هخاةج وجخٌّ       

ت ئلى الدزاطت َدًذ خُض[ 13]  في ؤلاهجاش ملٌاث اطخسدام أزس ملًس

 الىخاةج أطٌسث خُض[ 53] دًاب ودزاطت الٕخابي؛ الخلبحر مهازاث جىمُت

 اإلاجمىكت ػالباث لصالح ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ وظىد ئلى

بُت  ُدىي ودزاطت الللم؛ وكملُاث الخٌٕحر مهازاث ازخباز في الخجٍس

ت شؼتألاو اطخسدام أن الدزاطت ئليها جىصلذ[ 38]  اإلاسجبؼت اللوٍى

 وبلع الِساتي الٌهم مهازاث بلع جىمُت ئلى أدي ؤلاهجاش بملٌاث

 اطخسدام أن[ 33] ألمحن دزاطت مم جخٌّ ٓما ؛ الٕخابي الخلبحر مهازاث

بُت اإلاجمىكت ػالباث َ  الخٌٕحر إلاهازاث الخجٍس م في طاَم اإلالسفي ًى  ًز

ً في الخدٕم ٌظخؼلً الري الخد ئلى لديهً الىعي مظخىي   جٌٕحَر
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 الاججاٍ في مظاٍز وحلدًل الراجُت مبادزتهً وجىظُه والخأمل بالسؤٍت

ٌت ودزاطت. الهدي بلىن ئلى ًإدي الري  جىصلذ التي[ 54] الظلمي شٍس

بُت اإلاجمىكت جلمُراث بحن ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ وظىد ئلى  الخجٍس

ُت) الىمى أهىاق ظمُم في الخِدم في الظابؼت واإلاجمىكت ت اإلالًس  واإلاهاٍز

 ملٍ باطخسدام الدزاطت وأوصذ( وؤلابداكُت والاظخماكُت والىظداهُت

م في ًلا٘ أزس مً له إلاا ؤلاهجاش  زان دزاطت مم اًظا وجخٌّ. الخٍِى

ٔابلً  اإلاللم دوز  حلصش  أن شأنها مً ؤلاهجاش ملٌاث اطخسدام أن[ 40]و

ص الؼالب، لدي الٌهم ئًصا٘ ع وشاػاث وحلٍص  واللمل لديهم، الخدَز

ص كلى ت اإلاهازاث حلٍص  دزاطت مم أًظا وجخٌّ. الؼلبت لدي اللوٍى

 داللت ذاث ًسوَ وظىد في اإلاظخِل اإلاخوحر ازخالي مم[ 55] كبدالِادز

َ  الخٌٕحر في ئخصاةُت بُت اإلاجمىكت لصالح اإلالسفي ًى  ودزاطت. الخجٍس

 في الؼالباث دزظاث في ئخصاةُت داللت ذاث ًسوَ جىظد[ 47] ألاخمدي

َ  الخٌٕحر ومظخىي  ؤلابداكُت الِساءة إلاهازاث البلدي الخؼبُّ  ًى

بُت، اإلاجمىكت ػالباث لدي اإلالسفي  داللت ذاث ًسوَ جىظد ٓما الخجٍس

بُت اإلاجمىكت وػالباث الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث بحن ئخصاةُت  الخجٍس

َ  الخٌٕحر ومظخىي  ؤلابداكُت الِساءة مهازاث في  لصالح اإلالسفي ًى

بُت اإلاجمىكت  .الخجٍس

 ًسوَ وظىد في[ 51] الخازسي دزاطت مم الخالُت الدزاطت وجخٌّ        

  دالت
ً
بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاجمىكت بحن اخصاةُا  مهازة في الخجٍس

 اإلاجمىكت لصالح الِساءة في والخدٕم اإلاساُبت ومهازة للِساءة الخسؼُؽ

بُت   دالت ًسوَ وظىد كدم في ملها وجسخلٍ الخجٍس
ً
 بحن اخصاةُا

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاجمىكت م مهازة في الخجٍس  ولٕنها الِساءة جٍِى

  دالت ًسوَ وظىد في ازسي  مسة جخٌّ
ً
 الظابؼت اإلاجمىكت بحن اخصاةُا

بُت واإلاجمىكت  واإلاساُبت والخدٕم للِساءة الخسؼُؽ) مهازاث في الخجٍس

م الِساءة في   مجخملت( الِساءة وجٍِى
ً
بُت اإلاجمىكت لصالح ملا . الخجٍس

 اطخسدام دزظت أن ئلى جىصلذ التي[ 39] ًلمبان دزاطت مم وجسخلٍ

م في ؤلاهجاش إلالٍ اللسبُت اللوت مللماث  لدي اللوىي  ألاداء جٍِى

 .مخىطؼت ظاءث الابخداتي الظادض الصٍ جلمُراث

 
ً
 :الشاهُت الٌسطُت هخاةج مىاُشت: زاهُا

 اإلاجمىكت ػالب دزظاث بحن بحرطىن  ازجباغ ملامل خظاب بحن       

بُت َ  الخٌٕحر مهازاث إلاُِاض البلدي الخؼبُّ في الخجٍس  اإلالسفي ًى

 الخٌٕحر مهازاث بُِاض الخاص ؤلاهجاش ملٍ جِدًس بؼاُت في ودزظاتهم

 َ ىي  مىظب ازجباغ وظىد الى الِساتي، الٌهم في اإلالسفي ًى  لرا ودا٘ ُو

ع جم د. البدض ًسوض مً الشاهُت الٌسطُت ًز  الىدُجت َرٍ حلصي  ُو

 :ًلي ما ئلى

ِىم كملها، لخخأمل للؼالبت ًسصت ٌلؼى ؤلاهجاش ملٍ أن. 1
ُ
 َرا وج

را اإلاسظىة، ألاَداي ًدِّ ختى جدظِىه أظل مً اللمل  ئلى ًإدي َو

ىمى وحللُمه، جسبِخه مظإولُت الٌسد ًخللم أن  الخٌٕحر في كلُا مهازاث ٍو

 مىه الهدي لخدُِّ الاهجاش ملٍ بخسؼُؽ ًخصل ًُما وزاصت

 أظل مً كملها وجُُِم جِدمها، ومساُبت ألاكما٘ جىـُم ئلى باإلطاًت

ٍس ى وجدظِىه؛ جؼٍى  هخاةج في اإلاىظبت الازجباػُت اللالُت ًٌظس ُد ما َو

 .الؼالباث

 بخىزُّ بالؼالباث الخاص ؤلاهجاش ملٍ في الخالُت الدزاطت اكخماد. 2

َ  الخٌٕحر مهازاث في الؼالبت لىمى الخِدم  الخسؼُؽ،) اإلالسفي ًى

م اإلاساُبت، م كلى اإلالخمد الِساتي الٌهم في( الخٍِى  البىاتي الخٍِى

م في اطخسدمخه ٓما اإلاظخمس، ا جٍِى  بؼاُت في مدٖاث باكخماد همَى

ا لُِاض الؼالبت ئهجاش بملٍ زاصت جِدًس  الخٌٕحر مهازاث في همَى

 َ  .الخالدة لوتي إلاِسز  الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

 ئليها واللىدة أكمالها خٌف ئلى الؼالبت مُل مً ؤلاهجاش ملٍ ًىمي. 3

ذ مً س ٌُُٓت في والخٌٕحر آزس، ئلى ُو  .اإلاظخِبل في كملها جؼٍى

م مهازاث كلى الخالُت الدزاطت في الاهجاش ملٍ اكخماد. 4  الؼالباث جٍِى

هً  اإلالخمد الخسؼُؽ مهازاث اإلاهام، ئهجاش وبلد وأزىاء ُبل إلالاًز

 إلٓما٘ الالشمت الخىـُم مهازاث اإلاهام، ئهجاش واطتراجُجُاث لخؼىاث

 .اإلاهام وئهجاش الخللم ومساُبت وطبؽ اإلاهام

 ملٍ بىاء أطع جىظُه في الخالُت الدزاطت في خحنالباخش اكخماد. 5

َ  الخٌٕحر مهازاث مجاالث في الؼالباث أداء جدظحن كلى الاهجاش  ًى

 في واًجابُت بيشاغ الؼالباث حشاْز خُض الِساتي الٌهم في اإلالسفي

ت اإلاهازاث امخالْ  .وجُُِمها لخىمُتها الخسؼُؽ في واإلاشآز

 والتي[ 38] ُدىي دزاطت هخاةج مم الخالي البدض هخاةج وجخٌّ       

 دزظاث مخىطؼي بحن ئخصاةُا دا٘ مىظب ازجباغ وظىد كلى أٓدث

بُت اإلاجمىكت جالمُر  ودزظاتهم ؤلاهجاش بملٍ الِساءة أوشؼت في الخجٍس

 أوشوي  دزاطت مم جخٌّ ٓما. الِساتي الٌهم الزخباز البلدي الخؼبُّ في

 بحن ئخصاةُت داللت ذاث مىظبت كالُت وظىد كلى أٓدث والتي[ 56]

اطُاث في الدزاس ي والخدصُل اإلالسفي وزاء ما الخٌٕحر  جالمُر لدي الٍس

 .ابخداتي الخامع

 الحوصيات. 8

 ًمًٕ الخالُت، الدزاطت ئليها جىصل التي الىخاةج كلى بىاءً         

 :ًلي بما الخىصُت

ع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام حلمُم. 1  اإلاساخل ظمُم في والخُُِم الخدَز

 كام بشٖل الخٌٕحر مهازاث جىمُت في كدًدة ًىاةد مً له إلاا الدزاطُت

َ  الخٌٕحر ومهازاث  .زاص بشٖل اإلالسفي ًى

 كلى زاص بشٖل اللسبُت اللوت ومللماث كام بشٖل اإلاللماث جأَُل. 2

ع في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام  .والخُُِم الخدَز

س. 3 َ  الخٌٕحر مهازاث لدشخمل( لوتي) اللسبُت اللوت ٓخب جؼٍى  ًى

 .الخللم هخاةج لخدظحن مدخىاَا جىـُم في وذلٗ اإلالسفي،

 الخٌٕحر مهازاث جىمُت لخِظحر الالٕترووي الاهجاش ملٍ اطخسدام. 4

 َ  الخللُم مساخل في لوتي مِسزاث في الِساتي الٌهم في اإلالسفي ًى

 .اإلاسخلٌت

حز. 5 ع في التٓر  ُلب باكخباٍز الِساتي الٌهم مٖىن  كلى لوتي مِسز  جدَز

ع  .اللسبُت اللوت جدَز

 :الدزاطت مِترخاث

 :ًلي ما اُتراح ًمًٕ الدزاطت هخاةج طىء في

ت ممازلت بدىر ئظساء. 1  إلاِسز  ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام ًاكلُت إلالًس

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في الخالدة لوتي  .الٕخابي الخلبحر في اإلالسفي ًى

ت ممازلت بدىر ئظساء. 2  إلاِسز  ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام ًاكلُت إلالًس

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في الخالدة لوتي  مساخل في الخالُت اإلالسفي ًى

 .مسخلٌت حللُمُت

  لٌسوق ؤلاهجاش ٍــمل دامـــاطخس تـــاكلُــً تــًســإلال تـــازلـــمم ىرـــبد ساءـــئظ. 3
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َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في لوتي مِسز  هحر اللسبُت اللوت في أزسي   ًى

 .اإلالسفي

 مِسز  في الخدصُل جىمُت في ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام ًاكلُت بدض. 4

 .لوتي

 الخالدة لوتي إلاِسز  الالٕترووي ؤلاهجاش ملٍ اطخسدام ًاكلُت بدض. 5

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت في  .اإلالسفي ًى

بُت الاخخُاظاث بدض. 6  في ؤلاهجاش ملٍ الطخسدام للمللماث الخدٍز

ع  .والخُُِم الخدَز

 املراحع

 العربية املراحع.  أ

(. وزُِت مىهج اللوت اللسبُت للمسخلخحن 1427) وشازة التربُت والخللُم. [1]

س التربىي. الابخداةُت اض: الخؼٍى  واإلاخىطؼت. الٍس

م اطخسدام (. مدي1998) هصس، خمدان. [2]  اللسبُت اللوت مللمي وجىَى

م أطالُب في  .ألازدن في اللام الخللُم بمساخل الؼلبت وأدواث جٍِى

ص مجلت ت، ظاملت ُؼس، اإلاجلد الشالض، اللدد  البدىر مٓس التربٍى

 .141الظابم، ص 

ت 2007كالم، صالح الدًً. ) [3] م التربىي البدًل: أطظه الىـٍس (.الخٍِى

 واإلاىهجُت وجؼبُِاجه اإلاُداهُت، الِاَسة: داز الٌٕس اللسبي.

م اإلالخمد كلى ألاداء 2010الظلدوي، كبدهللا. ) [4] (. دلُل اإلاللم للخٍِى

اض: مٕخب التربُت لد٘و الخلُج. ت ئلى الخؼبُّ. الٍس  مً الىـٍس

(.اللالُت بحن جدُِّ 2007) ن، طلىي، والدهُدي، َبت.كشما [6]

أهساض الخُِبت الىزاةُِت )البىزجٌىلُى( والِدزة كلى الخىاز 

والخٌاوض الٌٕسي لدي ػالب الدزاطاث الللُا بٖلُت التربُت. 

ع، ظاملت كحن شمع،  مجلت دزاطاث في اإلاىاهج وػَس الخدَز

ع. ت للمىاهج وػَس الخدَز  الجملُت اإلاصٍس

م أداء 2002) ظابس، كبدالخمُد. [8] (.اججاَاث وججازب ملاصسة في جٍِى

 الخلمُر واإلادزض. الِاَسة: داز الٌٕس اللسبي.

ظُت. 2009) اللبس ي، مدمد. [10] م الىاُعي في اللملُت الخدَز (. الخٍِى

 كمان: داز اإلاظحرة لليشس والخىشَم.

ان، زالد مدمىد. ) [11] م الترآمي الشام2005كًس ل (.الخٍِى

اث اطخسدامه في مدازطىا، غ  ، الِاَسة: ١البىزجٌىلُى وملُى

 كالم الٕخب.

ا. [13] ٍس (. اطخسدام ملٌاث ؤلاهجاش والخللم 2004) آلاها، خُاة ٓش

الخلاووي في جىمُت مهازاث الخلبحر الٕخابي ؤلابداعي لدي ػالباث 

الصٍ اللاشس بٌلظؼحن. زطالت دٓخىزاة هحر ميشىزة، ُظم 

ع، ٔلُت التربُت، ظاملت كحن شمع، مصس.اإلاىاهج وػَس   الخدَز

م اللوىي في الٕخابت والخٌٕحر  (.2010زىالدة، أٓسم. ) [14] الخٍِى

 داز الخامد. كمان: الخأملي.

ٔاحي، هٌُحن خمصة. ) [17] ًلالُت اطخسدام ملٍ ؤلاهجاش  ٌ(.١٢٤١البر

اطُاث بمِسز جصمُم اليشاغ في بسهامج  كلى أداء ػالباث الٍس

ت، اللدد  ؤلاكداد التربىي بجاملت أم الِسي. مجلت الِساءة واإلالًس

ت للِساءة  الخامع والشماهىن، الجصء الشاوي، الجملُت اإلاصٍس

ت، ٔلُت التربُت، ظاملت كحن شمع، مصس.  واإلالًس

ً 2003 ظابس ، كبد الخمُد. [18] (. مدزض الِسن الخادي واللشٍس

ت.  از الٌٕس اللسبي.الِاَسة: د ومهازاث الخىمُت اإلاهاٍز

أزس اطخسدام ملٍ أكما٘ الؼالب ٓأداة  (.2002) زلُل، مدمد. [19]

ع الللىم لخالمُر الصٍ الشاوي  م كلى جدُِّ أَداي جدَز للخٍِى

ؤلاكدادي. اإلاإجمس الللمي السابم كشس " مىاهج الخللُم في طىء 

ت  مٌهىم ألاداء، الِاَسة: ظاملت كحن شمع، الجملُت اإلاصٍس

ع، اإلاجلد الشاوي.   للمىاهج وػَس الخدَز

خِاةب اللمل مدزل مً مدازل  (.2005بداإلالؼي. )آلاها، ك [20]

م اإلالاصسة، مجلت الجاملت الاطالمُت بوصة. طلظلت  الخٍِى

، ٔلُت  الدزاطاث ؤلاوظاهُت، اإلاجلد الشالض كشس، اللدد ألا٘و

 التربُت، الجاملت ؤلاطالمُت، هصة.

م التربىي والىٌس ي2002) كالم، صالح الدًً. [21] -(. الُِاض والخٍِى

جه وجؼبُِاجه وجىظهاجه اإلالاصسة. الِاَسة: داز الٌٕس أطاطُا

 اللسبي.

زؤٍت ظدًدة في الخللم الخدَزع مً  (.2009) السوٍثي، ئًمان. [22]

 مىـىز الخٌٕحر ًَى اإلالسفي. كمان، داز الٌٕس.

م(. الخٌٕحر ًَى اإلالسفي. الِاَسة: 2012) ماشن، خظام مدمد. [23]

 الظاداث.

ُت وما  (.2006) طالم، مدمد. [24] ًلالُت اطتراجُجُاث الخللم اإلالًس

ت وألاداء اللوىي  ُت في جىمُت اطدُلاب الِىاكد الىدٍى وزاء اإلالًس

لدي جالمُر اإلاسخلت ؤلاكدادًت. زطالت دٓخىزاة هحر ميشىزة، ُظم 

ع، ٔلُت التربُت، ظاملت كحن شمع، مصس.  اإلاىاهج وػَس الخدَز

ّ بشازة.اللخىم، كدهان، والجساح، كبدالىا [25] (. 2007) صس ومًى

ت وجؼبُِاث كملُت. كمان،  جىمُت مهازاث الخٌٕحر، هماذط هـٍس

 داز اإلاظحرة.

ٔاءاث 2005خظحن، مدمد. )[26]  (. الآدشاي اإلابٕس لِدزاث الر

 اإلاخلددة بمسخلت الؼٌىلت اإلابٕسة. كمان، ألازدن: داز الٌٕس.

وجؼبُِاث. كمان: حللُم الخٌٕحر: مٌاَُم  (.2005) ظسوان، ًخخي. [28]

 داز الٌٕس، الؼبلت الشاهُت.

دة، مدمد. ) [30]  بي وزاء ملسفي كلى 2003الشٍس (. أزس بسهامج جدٍز

الخٌٕحر الىاُد لدي ػلبت الجاملت. زطالت دٓخىزاٍ هحر ميشىزة، 

 ظاملت كمان اللسبُت للدزاطاث الللُا، ألازدن.

اجُجُاث ما وزاء (. اطتر 2006) الشسبُجي، ًىشي، والؼىاوي، كٌذ. [31]

ت. ت والخؼبُّ. اإلاىصىزة: اإلإخبت اللصٍس ت بحن الىـٍس  اإلالًس

، ئبساَُم. [32] وزاء  شت في اطتراجُجُاث ماً(. اججاَاث خد2004) بهل٘ى

ت، اللدد الشالزىن،  ت في حللُم الِساءة مجلت الِساءة واإلالًس اإلالًس

ت، ٔلُت  ت للِساءة واإلالًس التربُت، الجصء الشاوي، الجملُت اإلاصٍس

 ظاملت كحن شمع، مصس

أزس اطخسدام الؼالبت اإلاللمت للخٌٕحر ًَى  (.2009) ألامحن، ظلُلت. [33]

كلى كملُت اجساذ  اإلالسفي كىد بىاءَا إلالٍ ألاكما٘ )البىزجٌىلُى(

ع وظىدة مدخىي اإلالٍ.. مجلت  الِساز والاججاٍ هدى مهىت الخدَز

ع، اللدد) (، الجملُت 143دزاطاث في اإلاىاهج وػَس الخدَز

ع، ظاملت كحن شمع، مصس.  ت للمىاهج وػَس الخدَز  اإلاصٍس



622102 

252 

ُت. مصس: مٕخبت 2004) الٌسماوي، خمدي، وآزسون. [34] (. اإلاُخا ملًس

ت.  ألاهجلى اإلاصٍس

ظه. 1999) كصس، خظجي. [36]  (. الخٌٕحر مهازاجه واطتراجُجُاث جدَز

ت للٕخاب. ص الاطٕىدٍز ت: مٓس  الاطٕىدٍز

ت ألاوشؼت (. أزس2007) ُدىي، أٓسم. [38]  بملٌاث اإلاسجبؼت اللوٍى

 والٕخابت لدي الِساءة مهازاث بلع جىمُت في) )البىزجٌلُى ؤلاهجاش

الابخداتي. زطالت دٓخىزاة هحر ميشىزة،  الظادض الصٍ جالمُر

ع، ٔلُت التربُت، ظاملت كحن شمع،  ُظم اإلاىاهج وػَس الخدَز

 مصس. 

 ملٍ اللسبُت اللوت مللماث اطخسدام واُم (.2010) ًلمبان، آذاز. [39]

م ألاداء في الاهجاش  الظادض الصٍ جلمُراث لدي اللوىي  جٍِى

 زطالت.اإلإسمت مٕت بمدًىت الابخداتي

 الخٌٕحر مهازاث إلاظخىي  مِازهت دزاطت(.  2006)  أخمد الظباجحن، [41]

 َ ىبحن الؼالب بحن اإلالسفي ًى  باإلاسخلت اللادًحن أُسانهم و اإلاَى

 الجاملت ماظظخحر، زطالت. اإلإسمت مٕت مدازض في اإلاخىطؼت

 .ألازدن كمان، ألازدهُت،

م الها الخصاوهت، [42]  وزاء ما اطتراجُجُاث أزس كً(.  2007)  كبدالٍٕس

ت اطُت اإلاظاةل خل كلى اإلالًس  الصٍ جالمُر لدي اللٌـُت الٍس

، ظاملت ميشىزة، هحر ماظظخحر زطالت. ألاطاس ي الظابم  الحرمْى

 .ألازدن

 وزاء ما اطتراجُجُت اطخسدام ًلالُت(. 2010. ) بظِىت. الوامدي [44] 

ت ٘  الصٍ ػالباث لدي الِساتي الٌهم مهازاث جىمُت في اإلالًس  ألاو

 أم ظاملت التربُت، ٔلُت دٓخىزاة، زطالت. اإلإسمت بمٕت الشاهىي 

 .الِسي 

 وزاء ما اطتراجُجُاث اطخسدام ًلالُت(. 2011. ) مدمد خمدان، [45]

ت ع في اإلالًس  الِساتي الٌهم مهازاث بلع جىمُت كلى الِساءة جدَز

ت وزاء ما ومهازاث ت اإلاسخلت ػالب لدي اإلالًس  زطالت. الشاهٍى

 ظمهىزٍت. الىادي ظىىب ظاملت بِىا، التربُت ٔلُت ماظظخحر،

 .اللسبُت مصس

بي إلاللمي اللوت (. بىاء بسهامج 2011) الصهازهت، مدمد ًاطس. [46] جدٍز

ُاض أزٍس  اللسبُت ُاةم كلى الخدلُل ألادبي للىصىص الِساةُت ُو

في جىمُت مهازاث الخٌٕحر ما ًَى اإلالسفي ومهازاث الاطدُلاب 

الِساتي لدي ػلبتهم. زطالت ماظظخحر، ُظم اإلاىاهج وػَس 

ع، ظاملت كمان اللسبُت، كمان.  الخدَز

م. [47] ت اطخسدام اطتراجُجُاث ما وزاء (. ًاكل2012ُ) ألاخمدي، مٍس

ا كلى  ت في جىمُت بلع مهازاث الِساءة ؤلابداكُت وأزَس اإلالًس

الخٌٕحر ًَى اإلالسفي لدي ػالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت. اإلاجلت 

ت، اللدد الشاوي والشالزىن، ظاملت  الدولُت لألبدار التربٍى

 ؤلامازاث اللسبُت اإلاخددة.

ت وزاء ما جُجُاثاطترا(. 2010. )مدظً كؼُت، [50]   ًهم في اإلالًس

 .، ألازدناإلاىاهج داز. اإلاِسوء

ع  (.2008) الخازسي، مظٌس. [51] ًاكلُت اطخسدام اطتراجُجُت الخدَز

ت في الِساءة لدي ػالب  الخبادلي في جىمُت مهازاث ما وزاء اإلالًس

ت. زطالت ماظظخحر، ٔلُت التربُت، ظاملت أم الِسي.  اإلاسخلت الشاهٍى

ت طىء في مدىطب بسهامج أزس(. 2009. ) ظيهان. ًىطٍ [52]  هـٍس

َ  الخٌٕحر مهازاث جىمُت كلى الدمان ظاهبي  لدي اإلالسفي ًى

 اإلاللىماث جٕىىلىظُا بمادة كشس الخادي الصٍ ػالباث

، زطالت ماظظخحر  هحر ميشىزة، الجاملت هصة بمداًـاث

 .ؤلاطالمُت، هصة: ًلظؼحن

خِاةب اللمل في جىمُت الخٌٕحر في أزس  (.2005) دًاب، مُادة. [53]

الللىم والاخخٌاؾ به لدي ػلبت الصٍ الظابم ألاطاس ي. مٕخبت 

 الجاملت ؤلاطالمُت بوصة.

ٌت الظلمي، [54] م أزس(. 1432. )شٍس  في ؤلاهجاش ملٍ باطخسدام الخٍِى

 الٌِه مِسز  في الابخداتي الظادض الصٍ جلمُراث جدصُل

 .الخللُمُت اللُض بمدًىت

ِت(.  2012. ) زالد كبدالِادز، [55]  جىمُت في اإلاىظه الآدشاي ػٍس
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FOR ARABIC SYLLABUS IN IMPROVING 
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STUDENTS IN RIYADH 
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ABSTRACT_ This study aims at specifying the skills of meta knowledge-based education that the 

third intermediate female students should have, and knowing how effective it is to use the 

achievements’ file in improving the skills of meta knowledge-based education (planning, supervision, 

coordination and assessment), and to examine, as a whole, meta_knowledge education on female 3d 

intermediate students in reading understanding skill. A semi-descriptive curriculum has been used, the 

research sample encompassed 54 students, Quran memorization intermediate school,3d year. They 

have been randomly distributed into two groups: experimental (27 students who studied using the 

achievement file), and the second is standardizing (27 students who studied using the traditional 

approach). The research’s tools (meta-knowledge education’s standard in reading understanding) 

have been pre-applied on both groups. The researcher taught both groups, then applied meta-

knowledge education’s standard in reading understanding on both groups, too, along with the credit 

of the achievement’s file assessment in improving the skills of meta-knowledge education later on the 

descriptive group. The study has come to some results, the most important of which are: The 

researcher has set a list of meta-knowledge education’s skills that suit the 3d year students. And there 

are indicative statistical differences(0,05 ≥ a) between the two averages of the group that studied with 

the achievement’s file compared the group that followed the traditional approach, according to the 

standard of meta knowledge-based education (planning, supervision, coordination and assessment), 

this is on one hand, on the other hand, there is a difference in the scale as a whole in reading 

understanding, this difference is attributed to using the file achievement in teaching and assessing. 

KEYWORD: Portfolio, meta knowledge-based education, reading understanding 

 


