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مكرتحة قائنة علي أبعاد الرتبية املدىية دراسية فاعلية وحدة 
الفهري ومَارات يف تينية قيه األمً الرتبية األسرية يَر مب

 الصف الجالح اإلعدادي  اتاختاذ الكرار األخالقي لدي طالب

 تسخلل  :امل 
ذقرت ددكلئعهردددكل حددـل  لدددعدلللدسبطدددؿكلظددذالبجث ددالبسبدددعرل رلعلددشالدع حؿدددكلؼ ددذقللللل

بسليفلعصرؿكلئؿزلبُذضلبجفةدشفلؼذعدعسبالبربدعرلبجقدشللللبجرت ؿكلبُطشؾكلصع لمببجرت ؿكلبملذشؿكل

(لطعجثددددكل23بٍ ددددذبدملولعةؽشددددلل ؿصددددكلبجث ددددالذددددضل للبجـددددثلبج عجددددالعاطعجثددددجبُخَئددددـل

لملددصع لبجريددشؾسل عطددربذبسلبجملرؽ ددكلبجؽب ددذقلل عجملرؽ ددكلبجريشؾثؿددكولؼلبطددربذسلبجث ددالبل

بػددررحلل دؼبالول ؿددالؼبطددربذبسلبجقؿددعغلبجقثحددـلؼبجثلددذفلُدؼبالبجث ددالجددزبالبجملرؽ ددكللل

ـللئؿزلبُذضلذقؿعغل حللبجث ال بجدؽ ـلللبجفةشفلعرلرضل بجرظعذحلبجفةشفل،لبسبدؽبسلبٓػبدع 

بملظدددوؽجؿكللحبقددؽالبٓشظدددعطل،لبجرلدددعؾؽلبجظدددحرـلذدددتلبّخدددشؾضل،لبٍشرردددعنلؼبجدددؽٍنلبجدددؽط ل،ل

ؼجؽدلددشالللذعؾحلل:بجث الشرعه للؼ ؼك للو،لؼلبخرثعسلبربعرلبجقشبسلبُخَئلل(لبٍجررع ؿكل

كلبجث ددالدددللبجرطثؿددللبجقثحددللؼبجثلددذمللللللدبدلب ـددعهؿ عل ددولذرؽطددتلدسجددعالطعجثددعال ؿصددلللللل

ملقؿعغلبُذدضلبجفةدشملددللبدخل لدذلذدضل  لدعدػل حدلل دذػلجـدعالبجرطثؿدللبجثلدذملولبردعلللللللللللللل

 ؼك للبجصرعه لؼجؽدل يزلعأثريلبثريلدللعصرؿكلئؿزلبُذضلبجفةدشملجدذملطعجثدعال ؿصدكللللل

دددللؼجددؽدلدددشالدبدلب ـددعهؿ عل ددولذرؽطددتلدسجددعالطعجثددعالبجملرؽ ددكلبجريشؾثؿددكلللللبجث دداو

بجرطثؿددللبجقثحددللؼبجثلددذملٍخرثددعسلبربددعرلبجقددشبسلبٍخَئددللجـددعالبجرطثؿددللبجثلددذملولبرددعلل

 ؼك للبجصرعه لؼجؽدل يزلعأثريلبثريلددللودؽلبجقدذسقل حدللبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدللددلللللللللل

كلذؽجثدكللطشدؾدللبسعثعطؿدغل َئدكللؼجدؽدلللذؽبئثلبسبؿعقلبجؿؽذؿكلجدذملطعجثدعال ؿصدكلبجث داولللل

ذقؿدعغللضبدعؼسلل(ل ولبخرثعسلبربعرلبجقشبسلبُخَئـلؼ0.و. رؽملدٍجكل صذلذظلؼدبجكل  ـعهؿع

متلؼكدتل دذدلذدضلبجرؽؿدؿعالللللشردعه للذعلعؽؿخل جؿدغلبجث دالذدضللللؼبطرصعدبل رللبُذضلبجفةشفلو

 ظرعددع:ل  ددعدقلبجصىددشلدددلل ظددذبالؼلضبرددؽملذصددعظ لبجرت ؿددكلبُطددشؾكلحبؿددالعرلددرضل  لددعدللللل

سقلبجرصدددؽىلددددللبٍطدددرتبعؿيؿعالبجرذسؾظدددؿكلللبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكلؼلئدددؿزلبُذدددضلبجفةدددشم،لكدددشؼللل

ؼبُشؼددطكلبجـددفؿكلؼلبجَؿددفؿكلؼلبُطددعجؿيلبجرقؽ ؿددكلبجرددللعصرددللئددؿزلبُذددضلبجفةددشملللللللللل

ؼبجقذسقل حللبربعرلبجقشبسلبٍخَئللجذملبجطدَ لمببرحدثلبملشب دخلبجذسبطدؿك،لعأبؿدذلدؼسلللللل

خشؾض،لؼلشثزلبجلصدثللبمللحزلدللعشطؿخلذثعديلبجؽططؿكلؼلبٍ رذبد،لؼبجرلعؾؽلبجظحرللذتلبّ

لوعٌدمل رلمتعطتلبجملررتلؼلعشب طغؼلبجرطشالبجفةشملؼلبجلقعهذمولؼغريظعلذضلبجقؿزلبجرلل

 :لبجرت ؿكلبملذشؿكل،لبُذضلبجفةشمل،لبربعرلبجقشبسلبٍخَئللوبجةحرعالبملفرع ؿكل

"The Effectiveness of a Suggested Study Unit Based on the 
Dimensions of Civic Education at Family Education Curriculum 

in Developing Third Preparatory Female students' to 
Development Intellectual Security and of Making Ethical 

Decisions" 
Dr. Arzak Mohamed Atya Ellozy  

Abstract 
This research aimed at identifying the effectiveness of a 

suggested study unit based on the dimensions of civic education at 
Family Education Curriculum in developing third preparatory 
Female students' values of intellectual security and skills of making 
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ethical decisions. The research sample comprised 32 female 
students at the experimental group. It utilized the experimental 
methodology using the one unit and the pre and post measurement 
of research instruments of the said group.The research tools 
included to the measure of intellectual security values that 
comprised (intellectual tolerance, positive dialogue, human rights' 
awareness, peaceful coexistence, national belonging and loyalty, 
social responsibility) and the test of ethical decision making.The 
research results included the following:There are statistically 
indicative differences among the average marks of the research 
sample female students in the pre and post application of the 
measure of the intellectual security in each of its dimensions solely, 
in favor of the post application. The results also revealed a massive 
impact on developing the intellectual security values of the research 
sample female students. There are statistically indicative differences 
among the average marks of the experimental group female 
students in the pre and post application of the measurement of the 
ethical decision making test, in favor of the post application. The 
results also revealed a massive impact on developing the research 
sample female students' ability in making ethical decisions in daily 
life situations.There is a positive direct proportional and 
statistically indicative correlation at 0.01 function level between 
making the ethical decision and the axes of intellectual security 
measure. Based to the research concluded results, a number of 
recommendations were set forth, as follows: Reconsidering the 
goals and content of Family Education Curricula and introducing 
the dimensions of civic education and values of intellectual security, 
the necessity of making a variation of the educational strategies 
and the curricular and extracurricular activities, assessment 
techniques that develop the values of intellectual security and the 
ability to make ethical decisions for students at different school 
stages. Underscoring the role of teachers in the consolidation of the 
principles of moderation, peaceful coexistence with others, and 
renunciation of violence and ideological extremism and other values 
that lead to the cohesion of society. 

Key terms:Civic Education,Intellectual Security,Ethical Decision 
Making. 

  : املكدمة 

بملـددشفل،لؼ عملصددعلبجلش ددـلبجلذؾددذلذددضلبجر ددذؾعالؼبملؼددةَاللؾؽبجدغلصبررلصددعل

جبعشيلظعؽسلبجلذؾدذللبجظؿعطؿكلؼلبٍئرـعدؾكلؼبٍجررع ؿكلؼبج قعدؿكلبمللقذقل،ل

للبرددعلدددللطددؽسؾعلؼلجؿثؿددعلؼلبجلددشبالؼلبجددؿرضللللدددددذددضلبسبددشؼ لبُظحؿددكلبٓئحؿرؿددكلل

 ددذسلبٍطددرقشبسلبٍئحؿرددـل،لؼبجرددذظؽسلبٍئرـددعدفلجحلذؾددذلذددضللللللل عٓكددعدكل رل
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يفلبد ريلللبٓسظع ؿدكلبجثحذبطلبجلش ؿكلؼلبشرؼعسلبجلذؾذلذضلبملحؿؼؿعالؼبجرصىؿرعال

ذددضلبجددذؼدلؼبجدد لعددٌثشل ؼددةخل ؼل دداخشل حددـل ذددضلبجملررددتلؼبطددرقشبسػل،لؼبددخللللللل

سلثصددعنلذددؽبطضلؿددعالئددعدلبجرت ؿددكلجبجر ددذؾعالبجظددع قكلعرطحدديلكددشؼسقلعفلؿددخلل

ؼ رحتلذضلبجقؿزلذعلػبلحغلئعدسًبل حـلول حـل دبنلدؼسػلؼذظوؽجؿععغلبٍجررع ؿكل

ل(2.2:ل3.02 ضبرذلمحذبط،لذؽبجعكلبملؼةَالؼبجر ذؾعالبملبرحفكلبج لعؽبجعغلو

ظددللبجلعذددخلبجشهؿظددللجثصددعنللللبملربــددؽطل طلبجرت ؿددكلبجظددحؿركللل ؿددالبعفددللل

زلذضل قؽالؼذعل حدؿعزللعظللل جـل  ذبدلذؽبطصولؾذسبؽطلذعلهلبٓشظعطلدعلل

ؼبجدد لولبهلعهددخلبملرظددعسىلجؽطددعهخلبٍعـددعدلللسذددضلؼبجثددعال،لخعؿددكليفلظددخلبجرطددؽل

 سطددللكددشؼسقلعؼددةؿخلعش ؿددكل شظددعشؿكلعلدد ل صرددؽلبُدددشبدل ـددؽسقلذرةعذحددكلللللللللل

ؼشؼدددشللبجـدددعالؼػدددعذحكلزبرؿدددتلبزبؽبشددديلبجؼبـدددؿكل عدددذالعةدددؽؾضلبملدددؽبطضل

 ظدددضلضقلسلبجملرردددتلول محدددبجذ قشبطؿدددكل،لؼعشطدددؿخلبجرصرؿدددكلبملرؽبؿدددحكلجرقدددذل

لو(ل021:ل2..3،لؼآخشؼط

لعدعل ظدزل دؼبسلبجرت ؿدكلبزبؿدذقل شلللذدضلل دأطللل(:17،ل2..3ؼعلؿثلبدؽثشلبؽجدتل لل

عٌؿخلبجقؿزلؼبمللرقذبالبجلش ؿكلؼبجقؽذؿكلجصؿًعل جـلجصديل،لذدتلعقثدخلبج قعددعاللللل

بزبذؾذقليفلعفع دخل ػبدع ـل،لعرثدعددلذلعدعل ؽبذدخلبجردأثريلؼبجردأثشلؼعـدصتلذصعدعلللللللللل

حبةدددزلدؼسظدددعليفلبجلرحؿدددكلللدددددبملذسطدددكلجدددزبلددددعطل عجؿدددكلعٌؿدددخلربعؿرصدددعلوللثقعددددك

علددذلبذرددذبد بلؼظؿفؿ ددعلجِطددشقل ؿددالعقددؽسلذلعددعل ددذؼسلبددثريلدددللللللللدددددبجرلحؿرؿددكل

 رحؿدددكلبجرصؼدددوكلبٍجررع ؿدددكلؼلبجظؿعطدددؿك،لؼعظدددعظزل ؽظعهفعدددعلبملبرحفدددكلددددللل

جحرؼدعسبكللبملعدعسبالؼبٍدبعظدعالبجلدشؼسؾكللللؼسالععمللعش ؿكلبجصؽن،لؼعضؼؾذػل 

ؼجذؾددددغلبمل ألددددخلبُخَئؿددددكلبشبعؿددددكللل، فع حؿددددكليفلبسبؿددددعقلبجظؿعطددددؿكلؼبملذشؿددددكل

بجقددعشؽطللب ددرتبس عملؽبطصدكلذ ددخلذبرددخلبملظددوؽجؿكل،لذلشددكلبسبقددؽالؼبجؽبجثددعال،للل

ؼؾرطحيلرجدتلللور قؿللبُظذبالبجقؽذؿكجؼبجؽٍنلجحؽطضل،لبجرلعؼطلذتلبّخشؾضل

ظ لؼبُشؼدددطكلبملبرحفدددكلععقدددذؾزلددددشقلذرصؽ دددكلجحردددرلحرولذدددضلخدددَدلبملصدددلل

عبددؽللجددذؾعزلػبع ؿددكبٓدبعظددعالبٍجرصرؿددكلؼ ددؿعزل قلددعؾعلبجملررددتل،لؼعصرؿددكلللل

ل(.2:ل1..3بملؽبطصكلؼبجذ قشبطؿكلول شعحكلطؿذل ظضل،ل

لللللللللللللللؼعأطؿظددًعل حددـلذددعلعقددذسلبددعطل حددـل غحدديلبملٌطظددعالبجرت ؽؾددكل  ددعدقلبجصىددشلللل

،لمبدددعلػبلحدددععلئدددعدسقل حدددـل  دددذبدليفلدحظدددفرععلؼ ظدددذبدععلؼذصعظيعدددعلبجرلحؿرؿدددكل

لبجملررتلبملذشللوبُدشبدلبُب شلئذسقل حـلبجرةؿثلؼبجرفع خلذتل

 دددذفلبجشبدددعهضلبُطعطدددؿكليفل  دددذب ل فلعصرؿددددكلللللبؼعلدددذلبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكلللل

ـلبمللدعسالؼبملعدعسبالللرُشععلعصلبجملررتوطؿعطؿكل ؼلبئرـعدؾكل ؼلبجررع ؿكلدبخخل

ل بظدع لؼعرلرضللل،عسبكليفلخذذكلبجملررتؼبٍدبعظعالؼبجقؿزلبملشعثطكل عملؼ

بُدشبدلؼ ؿًعلطؿعطؿًعلؼبجررع ؿًعلؾرر دؽسل دؽدلبملؽبطصدكلبملشعةدضقل حدـلذصىؽذدكللللللل

ؼبملؼدعسبكلددللبربدعرلبجقدشبسولللللبسبقؽالبملذشؿكلؼبجظؿعطؿكلؼ صدعنلبجملرردتلبملدذشـلللل

ل(1:ل3.02ل،ل ضبرذل ثذلبجرؽب 
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لللللللللللللللللللجرـدددثحلبملبرحفدددك،ل دددللبجلـدددؽسلبملذشؿدددكلعضبؾدددذلبٍظرردددعسل عجرت ؿدددكلل ؿدددال

بجقلعؾعلبُطعطؿكل،لؼرجتلٍ رثعسبال ذؾدذقلللب ذفيفلبجقشطلبسبعدفلؼبجلؼشؾضل

ـلل لٓ ددذبدذطحدديل طعطددـللعلددذللطؿعطددؿكلؼبئرـددعدؾكلؼبجررع ؿددكلؼثقعدؿددكل،لدعدد

ـل بملددرلحرول بظددع للبملددؽبطضلبجـددعالُشعددعل رحؿددكلع قؿفؿددكلعؽ ؽؾددكلععددذال جدد

دبعظدددعالبدددللؾـدددث ؽبل  لدددعنلذظدددوؽجولؼلذؼدددعسبوللبجقدددؿزلؼلبمللدددعسالؼلبٍ

ل(Alex ,p.,2004, 199 شؼؿطولدللصبررلعععزول

لؼذددضلظددزبلبملصطحددللدددةطلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلذعرددكلجَسعقددعنل عجؼددلؽ لؼبُذددزلللللللل

للذؾذلذضلبجرقعسؾشلؼبملٌمتشبالبجلش ؿكلؼبجلعملؿكل حـبجدقذل بذالجزجتلؼشىشًبل

لؼذصععل:بملرلحزلػبـؿكليفلعةؽؾضلل ظرؿرعع

 ؼبجدددزفل ػدددعسال ظدددزلل0778بملدددٌمتشلبُؼس دددـلجرطدددؽؾشلبملصدددعظ لبجذسبطدددؿكل دددعسلل

عؽؿددؿععغل جددـلكددشؼسقلعطددؽؾشلؼدذدد لبجرت ؿددكلبملذشؿددكليفلبملصددعظ لبجذسبطددؿكللللللل

ؼرجددددددتلملؽببثددددددكلبجر ددددددؽدلبجددددددذ قشبطـليفلدؼدلؼطددددددتلؼػددددددشال ؼس ددددددعل

 uneso,1998,3لل) 
 ؼبجددزفل ؼؿددـل لددشؼسقللل2..3 ددؽدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكل ددعسللللذددٌمتشلشؿؽجشطددؼ

بجرت ؿكلبملذشؿكل ؼةخلدع خليفلبخلبملشب خلبجذسبطؿكلؼجبرؿدتلبملدؽبدلللعذسؾعل

 (Rebert, F., 2005بجذسبطؿكل 
 يفلذـددشللبملذشؿددكل  رددعدلبملحرقددـلبجلحرددـلبُؼدل ددؽدلذفعددؽسل ددشبذ لبجرت ؿددكللل

عفلؿدخلدؼسلللكدشؼسقلبجزفل بدذللل(0..3 لب شؾخلل33لددد.3لذضدللبجفرتقل قذللمبجز

 (ل0..3  رعدلؿؿعسل،للبجرت ؿكلبملذشؿكلو  لعدلبملٌطظكلبجرلحؿرؿكليفلعصرؿكل
ؾرلحلممعلطثلل طلبجرت ؿكلبملذشؿكل رحؿكلعش ؽؾكلعظدرعذالعةدؽؾضلبملؽبطصدكلللل

ؼربعددغلؼبؿعشددغليفل طددعسللل شؾرددغقلؼبجفلعجددكلؼعصرددـلجددذفلبملددرلحزللئددذبجؽب ؿددكلبجصع

لذؼعصرـلبجقؿزلؼبٍدبعظدعالؼعدذ زلذعدعسبالبجدرفةريلبجصعددللللللوبملؼعسبكلبجملررلؿك

ؼععددذال جددـلد ددزلبٓ ظددعغل عجفلعجؿددكلؼبجةفددعنقلللولؼذعددعسبالبجرددأثريليفلبسبؿددعقلل

لوبجظؿعطؿكلجِدشبدلؼبجملررتلبةخ

بملٌطظددعالبجرلحؿرؿددكلبجدد لعلرددخل حددـلللآجؿددعالب ددذفؼعلددذلبملصددعظ لبجذسبطددؿكل

ذدضلللؿخلبجرت ؿكلبملذشؿكليفلبملذبسغلؾةؽطلدرفلبملرلحرووشؼشلبجرت ؿكلبملذشؿكل ول

يفلبملصددعظ لؼبملقددشسبالبجذسبطددؿكليفلبعدددكلذشب ددخلبجرلحددؿزللللظددعخددَدلدذدد ل  لعد

لللللللللللللةضلبملدرلحرولذدضلبجدؽ ـلحبقدؽئعزلبملذشؿدكلؼبجظؿعطدؿكلؼبٍجررع ؿدكولللللللمتحبؿال

 (22:ل7..3 ػثخل ذسبط،ل

بجرت ؿددكلبملذشؿددكليفللل  لددعددقددذل ؿددثحلذددضلبجددَصسل دخددعدللللرجددتلؼعأطددؿًعل حددـلل

بملصددعظ لبجذسبطددؿكل حددـلطبرحددثلبملظددرؽؾعالؼبملشب ددخلبجرلحؿرؿددكلجلددرعطلعصرؿددكللل

جددذملبملددرلحروولؼلبجلرددخل حددللعقؽؾددكللبجقددؿزلؼبملثددعديلؼبملرعسطددعالبجذ قشبطؿددك

ؽ ؿددكلص لبٍسعقددعن غددش لبجشغثددكلجددذؾعزلدددللبٍشددذذعرلؼلبملؼددعسبكلبجملررلؿددكللل

لوععلؽشبسبؿعقلبج لؾلؿؼ
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لددددلبلحزلؼلذؿدذبطلدسبطدكللللدددلبجرت ؿكلبُطشؾكل بٍئرـعدلبملصضجـ(لعظ ؼعلذلذص

لبُدددشبدلعصرؿددكلػددعذحكل ـددؽسقللللعصرؿددكؾعددذال رلخذذددكلبُطددشقلؼلبجملررددتلؼلللل

عددث ل حددـل طددعغلبٍ رؿعجددعالللبجرت ؿددكلبُطددشؾكللذرةعذحددكلؼذرؽبصشددكلدرصددعظ للل

بملفدددعظؿزلل حدددللبُطعطدددؿكلؼبجفلحؿدددكلجحفدددشدلؼبُطدددشقلؼبجملرردددتلدعدددـلعشبدددضللللل

ؼبملععسبالؼبملثعديلؼبٍدبعظعالبج لعلرخل حـلعحثؿكلظزػلبسبعجعال عذالعقؽؾكل

ل(لل02:لل0771ل،  ؿصكلبجةفشبؼفلؼآخشؼطبجشؼب تلبُطشؾكلؼ صعنلبجملررتو 

ذظددررذلذددضلبجصىشؾددعالبجرت ؽؾددكلللصىعذددًعلعلحؿرؿددًعدلحددزلبجرت ؿددكلبُطددشؾكلبل

قؿللبُظدذبالبجلعذدكلجحرت ؿدكللللظعزليفلذببٍشظعشللؼؾلعغؿريلبجظحؽث رلعذالؾ

لرددخلجبعشدديلغددريػلذددضلبجفددشؼىليفلسدددتلبجةفددعنقلبجؼبـددؿكللؾيفلبجملررددتل،ل ؿددال

ؼ لددؽليفل،لبؿددعطل شظددعشـلذررؿددضلجحرددرلحزل ع رثددعسػؼبٍجررع ؿددكلؼبجملررلؿددكل

بُخددشمول قعدددعالبٓشظددعشؿكلجحؼذددؽبطضليفلصبررددتلضبحددـلذفرددؽ ل عملؿددًعللل، طددشق

ؼبزبعشدديلللطددشؾتلبجصرددؽليفلبزبعشدديلبمللشدددلللؾؽبجددغلذبددذؾعالذظددررشقليفل ددع للؼ

ل(لللل88:ل2..3،بجرةصؽجؽجـلو بؽثشلبؽجتل

 ؽؿفععلذضلبملصدعظ لبُطعطدؿكلبجد لللللبجرت ؿكلبُطشؾكؼذضلظصعلؾلصلدؼسلذعدقل

ًَلؼذرؽبصشدددًعل،لجةدددـلؾقؽذدددؽبلل عظدددعزليفلعش ؿدددكلبُجؿدددعدلؼ  دددذبدظزل  دددذبدًبلذرةدددعذ

خَدلعضؼؾدذظزل دعشبلبالؼبمللدعساللللل ذؼسظزلبجثصعنليفلعقذسلبجملررتل،لؼرجتلذض

ؼعصرؿددددكلبٍدبعظددددعالبٍػبع ؿددددكلجددددذؾعزلعبددددؽلبجقلددددعؾعلؼبملؼددددةَاللل،ؼبملعددددعسبا

 غشغلبجقدؿزلللصألؽطكبجملررلؿكلؼبجرفع خلذتل ؿورعزل ؼةخلبػبع ـلدلعدولدعـلذ

لولبملذشلل ةعدكلذٌطظععغبٍػبع ؿكلجرةؽؾضلبجؼبـؿكلبجفع حكليفلبجملررتل

 رصرؿدكلػبـدؿكللللعؼثؿًقدللع سعثعًطدلبجرت ؿكلبُطشؾكلعشعثتلؼملعلبعشللذصعظ ل

 ددعجملررتلؼرجددتلجرصعؼهلددعلبجفددشدلؼ َئرددغل عُطددشقلؼبجملررددتللعؼ َئرعددلكبجطعجثدل

 ؽجدددغ،لجدددزبلدردددضلبجلدددشؼسفلدذددد ل  لدددعدلبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكليفلذؽكدددؽ عاللللللللذدددض

ملددعلذبؽؾددغلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلذددضلئددؿزلؼذثددعديلللللبجرت ؿددكلبُطددشؾكللؼضبرددؽملذددعدقلل

لعظعالؼذلعسالعظعظزليفلعلضؾضلبجقؿزلبٍػبع ؿكلجذفلبجفشدلوؼبدب

 طعطددـلجرصرؿددكلبجقددؿزلبجدد لللذطحدديلعددشفلبجثع  ددكل طلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلعلددذلللؼ

ـللبٍعبشباذبرـلبجفشدلذضل لبربدعرلؼمتةصدغلذدضلللل،بجفةشفلؼبُخَئـلؼبجظدحؽب

ؼخعؿدكليفلللدؿدغولبجقشبسلبُخَئـلبجـعهيلشبذذكلبجفشدلؼبجملررتلبجزفلؾلدؿؽلل

ؼبشرؼدددعسلبجؽطدددعهخلبملبرحفدددكلجحرؽبؿدددخلؼشقدددخلبمللشددددكللللل،بجرلدددبزلبمللدددشيفللظدددخ

لوؼ شرعجععل

للعؽبدددللبملددرلحزلشفظددؿًعلؼبجررع ؿددعلؼطددحؽبؿعلللللبرددعل شعددعلعظددللل رلذبقؿددللللل

ئؿزلل،لؼ بظع لبملرلحروؼبٍجرضبسل أخَئؿعالؼثقعدكلبجملررتلبجزفلؾلؿؽلدؿغ

دةشلػعهيل ؼذص دشاللللذضلبخظزلمحعؾكل دةعسبُذضلبجفةشملبجرللعظع ذل حلل

جددضنلٍلؾريددض لذددضلذصىؽذددكللول ؿددالعلددذلعحددتلبجقددؿزللؼذددضلبددخلذلرقددذلخددعطىل
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بُذدددضليفلبجملرردددتل،ل دددخلظدددؽلسبؿدددضقل طعطدددؿكلعظدددرصذل جدددـلبعددددكلبجملررلدددعاللل

لوبجثؼشؾكل رصؽ ععل

سؾعال صددعنلبجملررلددعالبٓشظددعشؿكلدعددؽللللؼذددضلكددشلل ؿددالؾلددذلبُذددضلبجفةددشمللل

 ددددذقل ىرددددلليفلعقددددذسلؼعطددددؽسللؼئعل،سبؿددددضقل طعطددددؿكليفلعؼددددؿؿذلبسبلددددعسبا

لؾلددرضلبجر ـددولبجفةددشفلؼبُخَئددـلؼبجلقعهددذفلجحرددرلحروولدعددؽلبجملررلددعا

بٍجررع ـل،لدلَل أشغلكرعشغلجحريرردتلكدذللللجَطرقشبنؾًعلسؼؾلذلذطحثعلكشؼ

جحرؽبطصددكللجرأبؿددذل حددـلبجقددؿزلبٓػبع ؿددكللؼبئددؿزلبجرطددشالبجفةددشفلؼبٓسظددع للل

ل(ل222:ل3.02ؼبؿللبجؿؽطثل،بجفع حكو 

طلعطدددؽؾشلبجدددلبذ لل (ل.3ل-ل07:ل2..3 مبـدددشلؼصبسقلبجرت ؿدددكلؼبجرلحدددؿزللؼعأبدددذ

ذدتللبملبرحفدكللبجذسبطؿكلدبخخلبملذسطدكلػبديل طلؾصطحدللذدضلبجقلدعؾعلبجملررلؿدكللللللل

لدرضلصبرؽ دكلللرذشب دعقلبٍسعثدعبل قلدعؾعلؼذؼدةَالبجملرردتلب حدـل،لُشعدعلعللللللل

كلبجفلعجددكليفلذددضلبملٌػددشبالذصعددعلبسعثددعبلبجطددَ لمبيددررلعزلب حددـلؼبملؼددعسب

بملدؽبطضلبجفلدعدليفللللذلعزبكلبجلذؾذلذضلبجقلعؾعلبج لمت دخليفلصبرحدععلذدرغريباللل

ؼلبجلرخل حللمحعؾكلبجطَ لؼلؿؿعشكلدةدشظزلذدضلعؿدتلبجغدضؼلللللل صعنلصبررلغلو

بج قددعدللبهلددذبسلبجددزملئددذلؾرلشكددؽطلجددغ،ل ددللؼطددعهخلبٓ ددَسلؼذؽبئددتلبجرؽبؿددخلل

لرتلوبٍجررع لل،ل ؼلبجفوعالبملرطشدكل عجملر

ؼشىددشًبلُظرؿدددكلعصرؿددكلئدددؿزلبُذددضلبجفةدددشفلجحرددرلحرولدقدددذلئددعسلبملشبدددضلللللل

بُذدددضللؿزعظفدددبجقدددؽذـلجحث دددؽ لبجرت ؽؾدددكلؼبجرصرؿدددكل ذسبطدددكل لصدددؽبطل دذددد لذلل

ذقؽذعالبملؽبطصك(لؼئذل ؼؿدللبجذسبطدكللللبجفةشفليفلذصعظ لبجرلحؿزلبجلعسلبأ ذ

بملبرحفددكلؼبجرددللعلددذلللعملصددعظ لبجذسبطددؿك للددشؼسقلعلددرولئددؿزلبُذددضلبجفةددشفل 

ذرطحث ددعلكددشؼسؾ علجَطددرقشبسلبٍجررددع لل،لؼ  ددذلذقؽذددعالبملؽبطصددكلدددللبجلـددشللل

ل(3.00بجشئرللو بملشبضلبجقؽذللجحث ؽ لبجرت ؽؾكل،

 شؿددددللؼصبسقلبجرت ؿددددكلؼبجرلحددددؿزلمبـددددشل حددددـلعلددددرولبملقددددشسبالللبرددددعل

بجذسبطددؿكلبملقذذددكلجرَذؿددزلذش حددكلبجرلحددؿزلبُطعطددـلصبرؽ ددكلذددضلبجقلددعؾعللللل

ؽظزلؼئدددذسبععزل حدددـلبٓدسبثلل حؿدددكلؼبجلعملؿدددكلعقدددذسلهلدددزلؼددددللذشب دددخلودددلللللب

 رددددذبدلبٍؼبٍطددددرؿلع ل،لؼعرلددددرضلبجرت ؿددددكلذددددضل جددددخلبملؽبطصددددكل،لبجرظددددعذحل،لللل

ؼبربعرلبجقدشبسبالبجـدعهثكلؼغريظدعللللل،ؼبجؽططؿكل،ل قؽالبٓشظعطل،لؼب رتبسلبجلرخ

لعطدؽؾشلبملصدعظ للللبجقلعؾعلبج لعظدعزليفل صدعنلبجملرردتلبجدؽب ـلبجفلدعدل ذشبدضلللللللذض

للل(لل...3

شفلةددددبجفلبُذددددضلك رصرؿددددبجرت ؽؾددددكللؼلبجث ددددؽ ل لدددددلبجذسبطددددعالؼبظررددددل

(ل7..3للجحررلحروليفلبملشب خلبجذسبطؿكلبملبرحفكلؼذصععلدسبطكل  حقؿعل مسع ؿخ

بج لظذدلل جـلمحعؾكل طفعدلذعلئثخلبملذسطكلكذل ؽبذخلبٍعبشبالؼبجرطدشالل

(ل7..3دسبطددكل ثددذلبجلضؾددضلبجظددؿذل لؼبجفةددشفل أطددعجؿيلعش ؽؾددكلؼ حرؿددكلذثرةددشق،لل

بجذسبطؿكلمببرحدثللصعظ لبجرلل بذالكشؼسقلعلرولئؿزلبُذضلبجفةشملدللبمل
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رددعل ؼؿددللدسبطددكلللبٍشفيددعسلبمللشدددل،لبل ـددشلبملشب ددخلبجذسبطددؿكلخعؿددكلدددلللل

 لبملؽبدلبٍجررع ؿكلذعلظ(لكشؼسقلعلرول ظذبالؼضبرؽملذصع7..3ل،  محذلطلذ

لملؽبجعددكلبجر ددذؾعالبملبرحفددكل ددعجملررتللللجحرددرلحرولؾلددضصلئددؿزلبُذددضلبجفةددشفلللل

 لدشؼسقلعصرؿدكلئدؿزلبملؽبطصدكلمبصدعظ للللللل ؼؿدلل(لبج ل3.02لؼدسبطكل  محذل ذؼف،

ئدؿزلبُذدضلبجفةدشفلجدذفلبملدرلحرولللللللبجذسبطعالبٍجررع ؿكلمبعلؾظدعزليفلعلرؿدللل

دسبطدكللولؼؼؾةظثعزلبجقذسقل حـلبربعرلبجقشبسليفلبملؽبئثلبسبؿععؿكلبجد لعدؽبجععزلل

لللللللللللللللللل(لبجددد ل ؼؿدددلل لدددشؼسقلعلدددرول  لدددعدلبُذدددضلبجفةدددشفل3.02بجؿؽطدددثل،للـؿدددؼب 

لبجرت ؿكلبٓطَذؿكلؼذشب عقلئؿزلبملؽبطصكلؼممعسطرععلدبخخلبملذسطدكللذقشسبايفل

ؼكددشؼسقلعدددذسؾيللل،بجفةددشفلجحطددَ للر ـددوللؼبجملررددتل،لذددتلبجرأبددذل حددـلبجلللل

لوبمللحرول حـلبؿفؿكلذلعزبرععلدبخخلبجفـخ

(لبجردددلل بددددذال حدددللكدددشؼسقلس دددتلبجددددرلحزللللل3.02ؼدسبطدددكل ذصدددعدلؿدددَ ل،لللل

 عُ ذب لبزبعسؾكلؼبجقلعؾعلبمللعؿشقلدللبملشب خلبجرلحؿرؿكلبملبرحفكلؼكدشؼسقلل

لملرلحرولوعلضؾضلبُذضلببجفةشملجذملب

رؿددتلبجرت ؿددكلبُطددشؾكلجبل حددـلذددعلطددثللدَ ددذل طلعرلددرضلذصددعظ لللللعأطؿظ ددع

ئددؿزلبُذددضلدددللعصرؿددكلبملشب ددخلبجذسبطددؿكل  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلبجدد لئددذلعظددعزللل

بجـدددعهيليفلذؽبجعدددكلبملؽبئدددثلللبجفةدددشفلؼبجقدددذسقل حدددـلبربدددعرلبجقدددشبسلبُخَئددد

ؼلطدددَذكلؼبجددد لعلدددذلذدددضل ظدددزلذرطحثدددعالذبقؿدددلل ذدددضللللولبسبؿععؿدددكلبملبرحفدددكلل

ؼئددذلمتلبخرؿددعسلذددصع لبجـددثلبج عجددالبٍ ددذبدملٍطل ظددزلذددعل ؿددضلعحددتللوبجملرردتل

بملش حددكلبجلرشؾددكل أشعددعل ذبؾددكلسطددزلذلددع لبسبؿددعقلؼعةددؽؾضلبجددزباولدفددللظددزػللللللللل

بملش حددكلؾددضدبدلبظررددعسلبملشبظددلل ددعجرلثريل ددضل سبهددغلؼ دةددعسػلبملبرحفددك،لؼلذبرحددغللللل

وؽجؿكل،لؼؼ ؿغلحبقغلدللممعسطكلبجذ قشبطؿكلؼبربدعرلئشبسبعدغ،لؼشقدذلذدعلللللجحرظ

ؾلدددش ل حؿدددكلذدددضل دةدددعسلطبرحفدددك،لؼبخرؿدددعسػلملثعدهدددغلؼبدبعظععدددغلولجدددزبلؼجددديلللل

بٍظررعسل ة ذبدلبملرلحرول رحتلبملش حكلبجلرشؾكلجصيلحعزلئعدسؾضل حللبجرفةريل

بجددخلب عدىددكللؼلبجصقددذلؼعف ددفلبّسبنلؼ ددذسلبٍشقؿددعدلبُ رددللجْخددشؾضولذددضلل

ل حلل ذضلبجملررتلؼلطَذرغلو

 : مشهلة البحح 

لبُخَئددللبجرت ؿددكلبملذشؿددكلؼبُذددضلبجفةددشفلؼبملؼددعسبكليفلؿددصتلبجقددشبسعلددذل

ذددضلبجقلددعؾعلبجشهؿظددؿكلبجدد لعفددش لشفظددععل صددذلذلعزبددكل فل لددذلذددضل  لددعدللللللللل

بجرصرؿددددكل ددددعملفعؽسلبٓشظددددعشـلبجؼددددعذخل ـددددفكلخعؿددددكلؼذؼددددشؼ عالبٓؿددددَ لل

جعؽدلؼصبسقلبجرت ؿكلؼبجرلحؿزلمبـدشلبجد للل عجشغزلذضلفكل عذكل،لؼؼبجرطؽؾشل ـ

د لل جـلكشؼسقلعلرولبملصدعظ لبجذسبطدؿكلمبش حدكلبجرلحدؿزلبٍطعطدـل دثلدللللللل

ععددذال جددـلبجفع ددخل،لؼبجقلددعؾعلب حؿددكلؼبجلعملؿددكلبجدد لعظددعزليفلعةددؽؾضلبملددؽبطضلل

نلبجدددؽط لجدددذفلبملدددرلحرولبجدددؽٍنلؼبٍشرردددعللعصردددللؼبجقدددؿزلبجددد للليعلضؾدددضلبملثدددعدل

بجر ـددولبجفةددشفلؼبجظددحؽبـللولؼلبجفلعجددكلؼبملؼددعسبكلبجملررلؿددكلؼبجظؿعطددؿكل



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
72 

ذددضلبّسبنلبملرطشدددكلؼبجقددذسقل حددـلبربددعرلبجقددشبسبالبُخَئؿددكلبجـددعهثكلبجدد للللللللل

ٍ ىدلل لدددللربدذسلبجفدشدلؼعظدع ذل حدـل صدعنلبجملرردتلبملدذشـلول ٍل طلبجثع  دكللللللللل

بجرت ؿددكلبُطددشؾكلؼلخعؿددكلمبددصع لللليفلذصددعظ لجؽبشدديلبجقـددؽسل عددزػلبجقلددؿكلللل

لؼرجتلذضلخَدل:بجـثلبج عجالبٍ ذبدمل

 للبجقشبنقلبجر حؿحؿكلبملثذهؿكلجةرع لبٍئرـعدلبملصضجدـلجحـدثلبج عجدالبٓ دذبدفلللل

  ؿالغؿع ل ذدلذضل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكليفلضبرؽملؼ ظذبالبملقشسلو
 مبصدددعظ لبملشعثطدددكللؼبجث دددؽ لبجرت ؽؾدددكلبجذسبطدددعالشردددعه لذدددعل ػدددعسبال جؿدددغللل

ل(ل،لؼدسبطدكل عغشؾدذل ردشبطلللل0..3ؼلذصعدعلدسبطدكل صؾدضمل ردش،لللللبٍئرـعدلبملصضجـل

(لؼبجرددلل3.00(ل،لؼدسبطددكل ملؿددعنلصبعظددذل،3.00(ل،لؼدسبطددكل جطفؿددكلبجليؿددخل،ل2..3

ؼبملؼدددعسبكلبجدددؽٍنلؼبٍشرردددعنللبجردددللعلدددضصللقدددؿزلبجعلدددرضل ؼؿدددلل لدددشؼسقلل

لوبملؽكؽ عالبجملررلؿكلؼلبجقذسقل حللبربعرلبجقشبسلبٍخَئللمب رؽمل

 لذدددضلذلحردددعال.0 جشععدددعلبجثع  دددكلمبقع حدددكل لبجردددلللبٍطدددرطَ ؿكذسبطدددكلبج)

بملؼددعؽدلهلددضل عجةفددعنقلؼللللؼذؽجعددعالبٍئرـددعدلبملصضجددـلجحرش حددكلبٓ ذبدؾددكللللل

  لددعدلبجرت ؿددكلللعلددرول سبهعددضلدؿرددعلؾرلحددلل لددشؼسقللبجررؿددضلجحرلددشال حددللل

ولؼ ػعسال سبهعدضل جدـلؼجدؽدلغؿدع لبدثريللللللدللذصعظ لبجرت ؿكلبُطشؾكبملذشؿكل

،لممدعلؾدذدلعضل جدـللللبٍ دذبدملهلزػلبجقلؿكلذضلضبرؽملذقشسلبجـدثلبج عجداللل

ؼ ددذسلبطددربذبسلطددشالعذسؾظددؿكلعظددع ذللل، ددذسلبجرطددشال جؿعددعلذددتلبجطعجثددعال

 و حللعصرؿرعع
 ٍئرـدددعدلبملصضجدددـلؼئؿعذعدددعللل عٓكدددعدكل جدددـل ردددخلبجثع  دددكلذدددذسغل ةحؿدددكلبللل

ؿدكلٍ ىدلل طلظصدعثل ضؼددًعلذدضلئثدخلطعجثدعاللللللللرح حدـلبجرت ؿدكلبجلللل عٓػشبا

بجـددثلبج عجددالبٓ ددذبدفل ددضلبملؼددعسبكليفلبُ رددعدلبجرطؽ ؿددكل،لؼبجصددذؼبالللللل

بجر قؿفؿددكلبجدد لععددذال جددـلخذذددكلبجملررددتلؼبملظددعظركليفلبربددعرلبجقددشبسبالللللل

ؼلبُشؼدطكللؼدعسبكليفلؼسؾلبجلردخلللؼبمللوكؿدلبملرلحقكل عجرصرؿكلب حؿدكلؼبجثؿول

لشؼدشلثقعددكللبملبرحفكلبجرللعصرللجذملبجطعجثعالبجقؿزلبجملررلؿكلبجثصعنقلذ دخلل

،لؼبجرلدعؾؽلبجظدحرللذدتلبّخدشوووولللللقدؽالبٓشظدعطلللحبلبجؽ لؼلبسبؽبسلبٍػبع ل،

 ؼغريظعلذضلبجقؿزلبجرللعلذلذضل ظزل ظذبالدسبطكلذعدقلبجرت ؿكلبُطشؾكلو
ؼددةحكلئعذددللبجثع  ددكل ة ددذبدلؼ ددذقلدسبطددؿكلذقرت ددكلللللللجرحددتلبمللؼجحرـددذفل

ؼئؿعغلدع حؿرعدعل حدـلللمبصع لبجرت ؿكلبُطشؾكلئعهركل حـل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكل

عصرؿكل لدلئؿزلبُذضلبجفةشفلؼبجقذسقل حـلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدـلجطعجثدعاللللل

لوبجـثلبج عجالبٓ ذبدفل

  : أسئلة البحح 

لبجرعجـل:بجشهؿظلليفلبجظٌبدلبجث الذؼةحكلذبذؾذلل ذةضيفلكؽنلذعلطثلل

ـل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكلمبدصع للحدع حؿكلعذسؾعلؼ ذقلذقرت كلئعهركل ذعل

بُذضلبجفةشفلؼلبربعرلبجقشبسلبُخَئدـلجدذفللللليفلعصرؿكلئؿزلبجرت ؿكلبُطشؾكل

لطعجثعالبجـثلبج عجالبٓ ذبدفل؟ل
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لبجرعجؿك:ؼؾرفشىلذضلظزبلبجظٌبدلبُطوحكلبجفش ؿكل

 جحـددثلبجرت ؿددكلبُطددشؾكللبملددشبدلعلددرصععليفلذددصع للبملذشؿددكلذددعل  لددعدلبجرت ؿددكلل

لبج عجالبٓ ذبدفل؟ل

 بجرت ؿدددكلذددعلذددذفلعددؽبدشل  لددعدلبجرت ؿدددكلبملذشؿددكليفل ظددذبالؼضبرددؽملذددصع للللللللل

ل؟ عجـثلبج عجالبٓ ذبدفلبُطشؾكل

 ذعلبجرـؽسلبملقدرت لجؽ دذقلدسبطدؿكلئعهردكل حدـل  لدعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلمبدصع لللللللللل

ل؟ عجـثلبج عجالبٓ ذبدفل ؿكلبُطشؾكلبجرت

 بُذدضلبجفةدشفلجددذفللل لددلئددؿزللذدعلدع حؿدكلبجؽ دذقلبملقرت ددكليفلعصرؿدكلئدؿزلللللل

لطعجثعالبجـثلبج عجالبٓ ذبدفل؟

 بربددعرلبجقددشبسلبُخَئددـلبجقددذسقل حددللذددعلدع حؿددكلبجؽ ددذقلبملقرت ددكليفلعصرؿددكل

ل؟بٓ ذبدفللجذفلطعجثعالبجـثلبج عجال

 ذدددعلبجلَئدددكلبٍسعثعطؿدددكل دددولعصرؿدددكلئدددؿزلبُذدددضلبجفةدددشفلؼلبربدددعرلبجقدددشبسللللل

ل؟بُخَئـل لذلعذسؾعلبجؽ ذقلبملقرت كلجطعجثعالبجـثلبج عجالبٓ ذبدفل

 : فروض البحح 

 بجـدددثلبج عجددداللطعجثدددعالذرؽطدددتلدسجدددعاللل دددول  ـدددعهؿعؽجدددذلددددشالدبدللؾ

ئددؿزلبُذددضلبجفةددشفلجـددعاللملقؿددعغلبٓ ددذبدفليفلبجرطثؿددللبجقثحددـلؼبجثلددذفلل

 بجرطثؿللبجثلذفول
 بجـدددثلبج عجدددالللطعجثدددعاؾؽجدددذلددددشالدبدل  ـدددعهؿعل دددولذرؽطدددتلدسجدددعاللللل

لبُخَئدددـعسلبربدددعرلبجقدددشبسلثدددبٓ دددذبدفليفلبجرطثؿدددللبجقثحدددـلؼبجثلدددذفلٍخرل

 فلذجـعالبجرطثؿللبجثل
 بجـددثلللطعجثددعالعؽجددذل َئددكلربالدٍجددكل  ـددعهؿكل ددولذرؽطددتلدسجددعاللللللل

بجقدشبسلبُخَئدـللللبربدعرللؼبخرثدعسلئؿزلبُذضلبجفةشفلملقؿعغلبج عجالبٓ ذبدفل

لللبجؽ ذقلبملقرت كو لذلعذسؾعل

  : أٍداف البحح 

لظذالظزبلبجث ال جـل:لل

 بجرت ؿددكلبُطددشؾكل  دذبدلئعهرددكل أ لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلبملددشبدلعلددرصععلمبددصع لل

 جحـثلبج عجالبٓ ذبدفلو
 ددذبدلؼ ددذقلدسبطددؿكلذقرت ددكلئعهرددكل حددـل  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلمبددصع لللللللللل  

 بج عجالبٓ ذبدفلولبجـثبجرت ؿكلبُطشؾكلجطعجثعال
 حـل  لعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكليفلعصرؿدكللللبجقعهركلئؿعغلدع حؿكلبجؽ ذقلبملقرت كل 

 لدلئؿزلبُذضلبجفةشفلؼلبربعرلبجقشبسلبُخَئـلجدذفل

 

  : أٍنية البحح 

لؾفؿذلبجث البسبعجـليفل:للئذل
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 جددـل ظرؿدددكللبجرت ؿددكلبُطددشؾكلللعؽجؿددغلشىددشلبجقددعهرول حددـلعطددؽؾشلذصددعظ للللللل 

علرولئؿزلبُذضلبجفةشفلؼ  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿدكليفلضبردؽملبملصدعظ ل ـدفكللللل

ل عذكلو

 عـؽسًبلذقرت دًعلجؽ دذقلللبجرت ؿكلبُطشؾكلؾقذسلجحرظوؽجول ضلعطؽؾشلذصعظ ل

 عدعل صدذلعطددؽؾشللللبٍطدرفعدقلعدلبجرت ؿدكلبملذشؿددكل ةدضللل لدلدسبطدؿكلئعهردكل حدـل للل

لبملصعظ لل

 ذؽكددؽ ؿكلملددعلؾصددعدفل ددغلخددلبنلبددخلذددضلبجرت ؿددكللبطددريع كؾلددذلظددزبلبجث ددال

يفلؼئرصددعلبسبعكدشل لدشؼسقلعلددرولئدؿزلبُذدضلبجفةددشفللللللبجظؿعطدؿولؼبجقدعدقلل

لؼذععسبالبربعرلبجقشبسلبُخَئـل عملصعظ لبجرلحؿرؿكلو

 لؼبسعثدددعطعضؾظدددع ذليفلعصرؿدددكل  ظدددعغلبجرحرؿدددزبال عٍشرردددعنل جدددـلبجدددؽطضللللل

  قلعؾعلؼذؼةَالبجملررتلو
 لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكللؼلئددؿزلبُذددضلبجفةددشفللللمبلشدددكلؽطؼبجرت ؽؾددلؽطبملؽجعدد  

جرةدددؽؾضل قدددؽدلئدددعدسقل حدددـلدعدددزلئلدددعؾعلللجحطعجثدددعالبجددد لؾدددرزلبجرؽجدددغل عدددعلل

عبدؽللبجقدشبسلبُخَئدـلبجظدحؿزللللؼذؼةَالبجملررتلؼعصرؿكلبجقذسقل حـلبربعرل

 وبملؽبئثلبسبؿععؿكل
 عملش حكلبٓ ذبدؾكلجرظعزليفلعلضؾضلبجرت ؿكلبُطشؾكل  عدقلبجصىشليفلذصعظ ل 

ل ظدذبدععلئؿزلبُذضلبجفةشفلؼبجقذسقل حدـلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدـلذدضلخدَدللللللل

 ؼضبرؽبظعلؼ طرتبعؿيؿعالعذسؾظععلؼ شؼطرععلؼ طعجؿيلعقؽ ععو
 بملش حددكلجطعجثددعالغلوددؽل لدددلئددؿزلبُذددضلبجفةددشفلللللجقؿددعذقؿددعغلعقددذؾزل

 بٓ ذبدؾكلو
 لبجطعجثددعالبربددعرلبجقددشبسلبُخَئددـلجددذفللبجقددذسقل حددللعقددذؾزلبخرثددعسلجقؿددعغل

لعملش حكلبٓ ذبدؾكل 

 جرصرؿدكلئدؿزلبُذدضلبجفةدشفلؼ لددلللللللبملَهرك جقعنلبجلؽنل حـل لدلبملذبخخل

 بٓطرتبعؿيؿعالؼبُشؼطكلؼ طعجؿيلبجرقؽؾزلبجفلعجكليفلرجتلو

  : حدود البحح 

لبجث البسبعجـل حـلبسبذؼدلبجرعجؿكل:للئرـشب

  حدود موضوعية: 

ل:لعرر خلدلل

 لدل  لعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلبجد ل ةدضلعلدرؿصععليفلذدصع لبٍئرـدعدلبملصضجدـللللللللل 

للجحـدددددثلبج عجدددددالبٓ دددددذبدفلؼبملرر حدددددكليفل بُ لدددددعدلبمللشدؿدددددكل،لؼبملععسؾدددددكلللللل

 ؼبجؽجذبشؿك(لو
 بجـدددثلبج عجددداللعصرؿرعدددعلجطعجثدددعا لددددلئدددؿزلبُذدددضلبجفةدددشفلبجددد ل ةدددضللل

بٓ ددذبدفلؼعرلددرضل بجرظددعذحلبجفةددشفل،لبسبددؽبسلبٓػبددع ـل،لبجددؽ ـلحبقددؽالللللل

بملظدوؽجؿكلللبٓشظعطل،لبجرلعؾؽلبجظحرـلذتلبّخشؾضل،لبٍشررعنلؼبجؽٍنلبجؽط ل،

ل(لوبٍجررع ؿكل



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
75 

 لبخرثعسلبربعرلبجقشبسلبُخَئللبملشعثتل عملؽبئثلبسبؿععؿكلو

 : حدود مهاىية 

بجـدثلبج عجدالبٓ دذبدفلمبذسطدكللللللطعجثدعالل ؿصكلذدضلمتلعطثؿللبجث ال حـل

ل ػلبلبجشمسؿك(ل دبسقلبجظع خلبجرلحؿرؿكلمب عدىكلبجقعظشقو

  : حدود زماىية 

للللللللللللمتلعدددذسؾعلبجؽ دددذقلبملقرت دددكليفلبجفـدددخلبجذسبطدددـلبج دددعشـلجحلدددعسلبجذسبطدددـللل

ل(و3.01/ل3.02 

  : أدوات البحح 

لذضل  ذبدلبجثع  كل:ب ررذلظزبلبجث ال حـلبُدؼبالبجرعجؿكل:ل

 أوال: مواد معادتة موضوعية: 

 ددذبدلؼ ددذقلدسبطددؿكلذقرت ددكلئعهرددكل حددلل  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلمبددصع لللللللللل  

لبجرت ؿكلبُطشؾكلجحـثلبج عجالبٍ ذبدمل

 ل  لدعدلجحؽ ذقلبجذسبطدؿكلبملقرت دكلبجقعهردكل حدـللللللجرذسؾعلبمللحرك  ذبدلدجؿخل

لولبجرت ؿكلبملذشؿك

 لو عجطعجثكلبشبطكلبجصؼعبلبشبعؿكل  ذبدل

 ثاىيا : مواد الكياس: 

 بملظددددوؽجؿكلذقؿددددعغلئددددؿزلبُذددددضلبجفةددددشفلؼبجددددزفلعلددددرضلبجقددددؿزلبجرعجؿددددكل ل

بجؽ ـلحبقؽالبٓشظعطل،لبجرلعؾؽلبجظحرـلذدتلللبٓػبع ـ،بسبؽبسللبٍجررع ؿك،

للبٍشررعنلؼبجؽٍنلبجؽط (لوئؿزلبّخشؾضل،ل

 وبجقشبسلبُخَئـللبربعرعسلثبخر 

  : ميَر البحح 

ليفلكؽنلطثؿلكلبجث البطربذذللبجثع  كل:

 ـل :ليفل  ددذبدلبٓطددعسلبجصىددشفلؼبجذسبطددعالبجظددع قكللللبملددصع لبجؽؿددفـلبجر حؿحدد

بربددعرلبخرثددعسلؼ،لئددؿزلبُذددضلبجفةددشفلللل،لؼبجرت ؿددكلبملذشؿددكلل  لددعدؼ صددعنلئعهرددكلل

 وبٍخَئللبجقشبس
 ل عطربذبسلبجملرؽ كلبجؽب دذقل،لؼبطدربذبسلبجقؿدعغلبجقثحدـللللللملصع لبجريشؾسب:

جحرلشال حـلبجفدشال دولذظدرؽؾعاللللولؼبجثلذفلُدؼبالبجث الجزبالبجملرؽ ك

 ئثخلؼ لذلعذسؾعلبجؽ ذقلبملقرت كلهلضلوبجطعجثعال دبنل

 : مصطلحات البحح 

  : أبعاد الرتبية املدىية 

 رحؿددكلععددذال جددـلعؽ ؿددكلبجفددشدلل"ل(ل أشعددعل10:ل0..3ؾلشدعددعلسمسددـل ثددذلبملحددتل 

حبقؽئددغلؼؼبجثععددغلبٓشظددعشؿكلؼعصرؿددكلئذسبعددغل حددـلبملؼددعسبكلبجفع حددكليفل صددعنلللل
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لبجملررتلؼذٌطظدععغل،لؼذبردخلبملظدوؽجؿكلؼعةدؽؾضل دبعظدعال ػبع ؿدكلعبدؽلبجدزباللللللللل

لو"للبّخشؾضؼعبؽل

 جشبهؿًعل أشععل"ل رحؿكلعلحؿرؿكلذصعيؿكلذصىركلعؼعسثلدؿععلعؿتلؼعلشال

 عمللدددعسالللذدددصع لبجرت ؿدددكلبُطدددشؾكلجرردددذلبجطعجثدددكللللبجذسبطدددؿكلؼذصعدددعلللبملصدددعظ ل

 حدددـلبملؼدددعسبكللقئددعدسللعؼبملفددعظؿزلؼبملعدددعسبالؼبٍدبعظددعالؼبجقدددؿزلبجدد لدبلحدددعللل

ؼجددذؾععلل،ؼبشررددعنلجؽطصعددعلبٍػبع ؿددكليفلبجملررددتل،لؼعرررددتل ظددحؽبؿعال ػبع ؿددكل

قدددشبسبالؼ دددـلعدددعسلحبقؽئعدددعلؼؼبجثعععدددعلدبخدددخلبجملرردددتل،لئدددعدسقل حدددـلبربدددعرلبجلللل

ؾظرصذل جدـللؼ للدةشملؼجذؾععلولبملشعثطكل عملؽبئثلبسبؿععؿكلبملبرحفكلبُخَئؿك

 شؾدكلبجدش فلؼبجرلدثريلللللؼ بظدع ععللبجرظدعذحلبجفةدشم،للؼلبجؽطدطؿكلئؿزلبجرلدعؼطلؼل

ؼ  ددذبدظعلملؽبطصددكلؿددعسبكلذظددوؽجكل ددضلعصرؿددكلصبررلعددعللل،ل أطددحؽ لشعئددذلؼؼبٍى

لؼعقذذغلولػؼبطر رعسلثشؼبعغلؼبسعقعن

  ًالفهرىاألم: 

صبرؽ ددددكلذددددضلبملعددددعسبالؼبملفددددعظؿزل"لل أشددددغل(21:ل3.03 ؾلشدددددغلشعؿددددشلبجظددددؿذ

خددَدلبجددرفةريل ـددؽسقل حرؿددكللللوبجطددَ لدةشؾددعًللكل ر ـددوعثطددؼبسبقددعهللبملش

لؼبمللحؽذدعالؼعصؽ عدعلؼ دذسلعصعئلدععللللل،عظرصذل جـلبجذئكليفلذـعدسلعتلبجثؿعشعا

عظدرحللبجظدع قكولللبال عٓكعدكل جـلبخرؿعسظعليفلذؽبئثل رحؿدكل ؼليفلكدؽنلبشبدللل

لجفشدوبحبرعؾكل دةعسلؼعؽجععال

"لبددخلذددعلؾرطحثددغلبُدبنلبجفةددشفلبجظددحؿزلذددضلذعددعسبالللؼؾلددشال جشبهؿددعل أشددغلل

عصرؿرعددعلةددضل بجدد لؼ رحؿددكولؼمسددعالؼذفددعظؿزلؼعلرؿرددعالؼ شؼددطكلعطثؿقؿددكل

،لمبدددعلؾلدددرضلهلدددضلللبجطعجثدددعالؼمتعسطدددععبجرت ؿدددكلبُطدددشؾكللذدددصع لذدددضلخدددَدلل

بجر ـولبجفةشفلؼبُخَئـلؼؾؽدشلهلضلدشقلذضلبسبةزلؼبجرقدؽؾزلؼبجلدثتللل

ؼؾقددعغلبجرت ؿددكلبُطددشؾكولللؼبجقلددعؾعلبملرلددرصكليفلذقددشسللبملؽبئددثلدبددعػل لدددلل

ذقؿددعغلئددؿزلبُذددضلبجفةددشملبمللددذلللل حددلبجطعجثددكل عجذسجددكلبجدد لذبـددخل حؿعددعلل

ل"لوجزجتل

 اختاذ الكرار االخالقى: 

 أشدغل"لبجقدشبسلبجدزفلؾرطحديلذؽبصشدكل دولللللللل(Saldler, 2004, 7)علشددغلطدعدجشللل

ٍلصبرؽ ددكلذددضلبٍ رثددعسبالبملددٌثشقليفلبملؽئددث،لذددتلللل  رثددعسلبزبؽبشدديللبُخددزلدددللب

لبُخَئؿكلجحرؽئثل"و

"ل رحؿددكل قحؿددكلعرطحدديلبملفعكددحكل ددولصبرؽ ددكلذددضللللللغ أشددؾلددشال جشبهؿددعلل

ؽبشدديلبُخَئؿددكلبجثددذبهخلسبددخلذؼددةحكل ؼلذؽئددثلذددعلذددتلبُخددزليفلبٍ رثددعسلبزبللل

هلزػلبملؼةحك،لؼ طلظزبلبٍخرؿدعسلؾلةدعل ـدؽسقلبدثريقلبجقدؿزلؼبملثدعديلؼبمللدعؾريلللللللل

قعدددعلبجطعجثدددكلدبدددعػلشفظدددععلؼدبدددعػلبّخدددشؾض،لؼؾقدددعغلللللصبٍجررع ؿدددكلبجددد لعلرل

لبخرثعسلبملؽبئثلٍربعرلبجقشبسلبُخَئـوذضل عجذسجكلبج لذبـخل حؿععل
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 اليظري :  اإلطار 

  :ة دىيالرتبية املاحملور األول: 

ؼجةصعددعليفلبُطددعغلعلشؾفددعاللللجرت ؿددكلبملذشؿددكلبظصددعثلبجلذؾددذلذددضلعلشؾفددعالللل

ؼذفددعظؿزلطبرحطددكلؼذرصؽ ددكل،ل ؿددالربحددتل ددولبجرت ؿددكلبملذشؿددكل،لؼبجرت ؿددكلللللللل

بجظؿعطدؿكلؼبجقؿرؿددكلؼبجرت ؿددكلبجؽطصؿدكل،لؼبجرت ؿددكلبملؽبطصؿددكلؼغريظدعلذددضل شددؽبىلللل

متلعالبج لعَذعل َئكلبجفشدل عجذؼجكلؼبجصىعسلبجظؿعطـل،لؼ حؿغلدقذلؾفشلبجر

لعـصؿثلظزػلبجرلشؾفعالبرعلؾحـلل:ل

  : الرتبية املدىية تربية قينية 

ظددـلعحددتلبجرت ؿددكلبجدد لل"لؼؾلرقددذل ؿدد ع لظددزػلبجشًؾددكل ددأطلبجرت ؿددكلبملذشؿددكللل

بج قددكل ددعجصفعل،لؼئددؿزلللؼبٓػبع ؿددكل،لؼلعددذ زلئددؿزلبجددزبال،لذ ددخلعقددذؾشلبجددزبال،لللل

ب دددرتبسلبّخدددشل،لؼب دددرتبسلبجرصددددؽىللللؼبجلَئدددعالذ دددخلبسبؿعدؾدددكلؼبٍطدددرقَجؿكل،للللل

ل،لؼئددؿزلبجملررددتلذ ددخلبجلددذدل،لؼ قددؽالبٓشظددعطل،لؼطددؿعدقلبجقددعشؽطلللللللؼبٍخددرَال

بجطثؿلؿدكلؼبٓشظدعشؿكل ع رثعسظدعل طدعغلبسبؿدعقولللللللبجثؿودكلؼئؿزلبجثؿوكلذ خلعقذؾشل

ل(1:لل0..3 شعدؾكلععدلبجذؾضلؼآخشؼطل،ل

 أشعدعل"للبجرت ؿدكلبملذشؿدكللل(ل00:لل2..3  هلعسل ثذلبسبرؿدذللعلشاللؼؼدللظزبلبملصىؽس

ؼصبرؽ دددكلبجلدددعدبالل،عحدددكلبملفدددعظؿزلؼبملثدددعديلؼذصىؽذدددكلبجقدددؿزلؼبٍدبعظدددعالل

 ,Nancyؼعلدشالشعشظدـل للولؼبجظحؽبؿعالبجَصذكلجذ زلؼعفلؿخلبجملررتلبملذشـل

بجلرحؿددكلبجرلحؿرؿددكلبجدد لعظددع ذل حددـلللعحددتلل"ل(لبجرت ؿددكلبملذشؿددكل أشعددعل10: 2009

لببرظدددع لؼعلحدددزلبؿفؿدددكلبطدددرلرعدلبٍدبعظدددعالؼبجقدددؿزلؼبملؽبئدددثلبجددد لعٌظدددخل

لؼذظوؽجوليفلبعدكلصبعٍال ؿعععزؿعسبولجؿةؽشؽبلذؽبطصوللبملرلحرو

ؼعٌبددددذلظددددزػلبجرلشؾفددددعالدؼسلبجرت ؿددددكلبملذشؿددددكليفل  ددددذبدل دددددشبدلدددددع حوللللل

سؾضل حدـلبملؼدعسبكليفلبسبؿدعقلبجظؿعطدؿكلللللئدعدلل، ؿصعزلب رردعدلذرثدعددللبجررع ؿول

لوبجلشؼسؾكلؼلبملثعديلؼلبٍدبعظعاللقؿز عجظزلذضلخَدلعضؼؾذ

 ة تربية سياسية ودميكراطية : دىيالرتبية امل 

ؽبحددتلبجددثلدل ددولذفددعظؿزلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلؼبجرت ؿددكلبجظؿعطددؿكلذددضل ؿددالل

بجفدعسالبزبدؽظشفلللؼسمبدعللبجظؿعطدـولل شعرعلؾصؼدغَطل ة دذبدلبملدؽبطصولجحريرردتللللل

مت دخل  دذبدلبجفدشدلجملرردتلطؿعطدلل ؾدعلبعشدلللللللللل ؿصعرعلظؽل طلبجرت ؿدكلبجظؿعطدؿكلل

صـشال جـلبٍظرردعسلدقدتل ذسبطدكللللعبملذشؿكلل ؾذؾؽجؽجؿرغولدلل ؿلل طلبجرت ؿك

بملفدددددعظؿزلؼبملثدددددعديلبجظؿعطدددددؿكلبجددددد لعؼدددددةخلبُطدددددعغلجحريرردددددتلبجظؿعطدددددـلللل

ؿدددصع كلبجقدددشبسل دددؽدلللبجدددذ قشبطـلؼبجصىدددعسلبجذطدددرؽسفل،لؼعرلدددرضلعصرؿدددكللللل

للللللللللللللولئددذذؼددعسبكلبُدددشبدليفلبجملررددتل حددـل طددعغلؼبٍىلؼشعلللؼد ددزبجقلددعؾعلبجلعذددكل،لل

ل(ل37ل:ل7..3 ػثخل ذسبطل،ل

بجرت ؿدكلل"لبجرت ؿكلبملذشؿكل أشعدعللل(00ل:0..3 لشال َنل  ؽلصؾذلؾؼدللظزبلبملصىؽسل

 عملظددددوؽجؿكلللبٓ ظددددعغل حددددـلبملؼددددعسبكلبٍجررع ؿددددكلؼبجظؿعطددددؿكلؼعصرؿددددكللللل
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خحفؿدكلطدؽبنللللؾدعلؼ دذسلبجررؿؿدضل حدـل لللل،ؼبملظعؼبقل،ؼبٍ رتبال عّخشل،بٍجررع ؿك

ٌبددذل حدـل شؾددكلبجدش فلؼبجفةددشلللؾممدعللطؿعطددؿكولبعشدللدؾصؿددكل ؼلبجررع ؿدكل ؼللل

لؼبجرلثريلو

ؼطدددؿحكلجصقدددخلل"ل(لبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكل أشعدددعلل80ل:8..3 ؼؾلدددشالذـدددطفـلئعطدددزلل

ذبقللجذفلبجصؽنلؼبجؼثع لئذسًبل ىؿرًعلذدضلللبج لبجرعسؽبؿك،بمللعسالؼبسبقعهلل

للللللللللللل عجؽبجدديلعبددؽلبملؼددعسبكلؼبٓ ظددعغبجؽ ددذقلبجؽطصؿددكلؼبجريددعشعلبٍجررددع ـلل

للدع خويفلبجملررتل ؼةخل

ؼعددشملبجثع  ددكل طلبجرلشؾفددعالبملشعثطددكلؼدددللظددزبلبملصىددؽسلعؼددريل جددـل ظرؿددكللل

ؼبٍشفردددع ل حدددـللل،ؼذبردددخلذظدددوؽجؿععغلل،ذؼدددعسبكلبملدددؽبطصوليفل صدددعنلبجملرردددتللل

ؼبملؼددعسبكلبٍػبع ؿددكليفلبسبلددعسقلبٓشظددعشؿكلؼرجددتلذددضلللللل،بج قعدددعالبملبرحفددكل

خدددَدلبجرأبؿدددذل حدددـلعصرؿدددكلذفدددعظؿزلبجرلدددعؾؽلذدددتلبّخدددشل،لؼب دددرتبسل قدددؽالل

لبٓشظعطل،لؼبملؼعسبكلبجملررلؿكلبجفع حكو

  تعليني:الرتبية املدىية ننذال دراسي أو ميَر 

دؼسلبملذسطدكلبرٌطظدكلعش ؽؾدكلظدذدععلللللؼؾٌبدذل ؿد ع لظدزبلبملصىدؽسل حدـلللللل

عددذسؾيلبملددرلحزل ؼددةخل رحددـل حددـلبجقؿددعسل ددذؼسػلبرددؽبطضلؿددعاليفلصبررلددغللل

كدشؼسقلذصعيؿدكلبجرت ؿدكلبملذشؿدكللللللصبرعلؾدلللول رحتلطحؽبًعلبجررع ؿًعل ػبع ؿًع

ـلل بملددرلحزلل،لؼ بظددع ؼسطددزلطؿعطددعالؼبكدد كلجصؼددشظعللل،لدبخددخلبجرلحددؿزلبملذسطدد

حددغلجحرؼددعسبكلبجفع حددكليفلبجملررددتلؼبجرفع ددخلذددتلللللبمللددعسالؼبملعددعسبالبجدد لعٌظلل

لذٌطظعالبجملررتلبملذشـلو

رجدتلل"ل(لبجرت ؿدكلبملذشؿدكل أشعدعلللل.3:لل0..3علدشال دضقلدر دـل للللؼؼدللظدزبلبملصىدؽسلل

بجملددعدلبجذسبطددـلبجددزفلؾعددذال جددـلعصرؿددكلبملددؽبطضلبجـددعالذددضلخددَدلبجددؽ ـللللللللللل

ٍل لئرـدعدفلجحذؼجدكلللحبقؽئغلؼؼبجثععغل،لؼدعرغلجحصظؿ لبجظؿعطـلؼبٍجرردع ـلؼب

ؼعصرؿدكلصبرؽ دكلبجقدؿزلؼبٍدبعظدعالبجظؿعطدؿكلؼبٍجررع ؿدكل جدـلجعشديل ددذدللللللللل

لذضلبملععسبالبٍجررع ؿكلؼبجلقحؿكلؼبُدبهؿكلبملصعطثكلجحرؽبطصكلو

عددذسؾعل"ل(ل طلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلظدـللللPatrick ,J., 2006ؼؾدشفل دععشثلجدؽطل للل

لللللللللللللؼبجفع دددخل،لٓ دددذبدلبملدددؽبطضلبملظدددوؽدلللكبجَصذدددلاؼبجظدددحؽبؿعبمللدددعسالؼبملعدددعسبال

ليفلبجلرحؿكلبجرلحؿرؿكلبجذ قشبطؿكلبجذطرؽسؾكلو

بجرلشؾفددعالبجظددع قكلعٌبددذل حددـلكددشؼسقلعلددرولللللظددزػلؼعددشفلبجثع  ددكل طلل

بُشؼدطكلبجرت ؽؾدكلبجد لعرلدرضلللللبملدصع ل ؼللبجرت ؿكلبملذشؿكليفلبجملعدلبجذسبطدـل ؼلل

ـلبملؼدددعسبكلبجفع حدددكليفلذٌطظدددعالبجمللل ؼعصرؿدددكلبجقدددؿزلؼبملعدددعسباللللولرردددتلبملدددذش

ؼبٍدبعظددعالبجدد لمتةددضلبملددرلحزلذددضلذبرددخلبملظددوؽجؿكلبٍجررع ؿددكلؼبملؼددعسبكللل

لولبٓػبع ؿكبجملررلؿكلؼبجظحؽبؿعال
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حتلؼعؼدرثتللر حـلبخلذدعلطدثللذدضلطدش لذفدعظؿزلؼعلشؾفدعالربدللللللللؼعأطؿظًع

 جـل شعدعلعرفدللللعجشغزلذضلبخرَدععليفل لدلبزبؽبشيلدثذتلبجرت ؿكلبملذشؿكلدةشغل

لعؿلععل حـل طلبجرت ؿكلبملذشؿكل رحؿكلذصىركلعظلـل جـل:

 د ددزلبملؽبطصددكلبجذ قشبطؿددكلؼبجفلعجددكلؼبملظددوؽجكل حددـل طددعغلذددضلبسبقددؽاللللل

 ؼبملظوؽجؿعاو
  بُدددشبدلبمللددعسالؼبملعددعسبالؼبٍدبعظددعالبجدد لعٌظحددعزلجحرؼددعسبكلللللللل بظددع

 بجفلعجكليفلبجملررتلو
 ؼبٍغبشببلبجملررلـلولؼبُخَئؿكعصرؿكلبملظوؽجؿكلبٍجررع ؿكل 
 بهلؽؾكلبجؽطصؿكلولبسبفعظل حـد زلبجرلذدؾكلبج قعدؿكلؼبجرلعذخلذلععلذتل 
 بملظعؼبقلؼ ذسلبجررؿضلؼ شؾكلبجفةشلؼبجش فلؼبجرلثريلو 

 جشبهؿددًعل أشعددعل"ل رحؿددكللبملذشؿددكلبجرت ؿددكلك  ددعلددشالبجثعذددعلطددثللؼلدددللكددؽنل

ذددصع لعلحؿرؿدكلذصعيؿددكلذصىردكلعؼددعسثلدؿعددعلعؿدتلبملصددعظ لبجذسبطدؿكلؼذصعددعللللل

 عمللعسالؼبملفعظؿزلؼبملععسبالؼبٍدبعظعالؼبجقدؿزلللبجطعجثكلجررذبجرت ؿكلبُطشؾكل

 حدـلبملؼدعسبكلبٍػبع ؿدكليفلبجملرردتل،لؼعررردتل ظدحؽبؿعالللللللقلئعدسلعبج لدبلحع

لؼجدذؾععلؼ دـلعدعسلحبقؽئعدعلؼؼبجثعععدعلدبخدخلبجملررددتلللللللل،عدعل ػبع ؿدكلؼلبشرردعنلجؽطصلل

للبملشعثطددكل ددعملؽبئثلبسبؿععؿددكلبملبرحفددكلللبُخَئؿددكئددعدسقل حددـلبربددعرلبجقددشبسباللل

لبجرظددعذحلبجفةددشملؼلبجؽطددطؿكؾظددرصذل جددـلئددؿزلبجرلددعؼطلؼلللؼ ددللدةددشمللؼجددذؾععل

ؼببظع ععل شؾكلبجش فلؼبجرلثريل أطحؽ لشعئذلؼؼبٍىلولؼ  ذبدظعلملؽبطصدكلؿدعسبكللل

لؼعقذذغلولػذظوؽجكل ضلعصرؿكلصبررلععلؼبطر رعسلثشؼبعغلؼبسعقعن

  : فلتسفة ومبادئ الرتبية املدىية 

عظدددرصذلدحظدددفكلبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكل جدددـلبج قعددددكلبملذشؿدددكلمبفعؽذعدددعلبجؼدددعذخلللللل

لقشبطؿددددكل،لؼ قددددؽالبٓشظددددعطل،لؼبسبشؾددددكللذ جحجرأبؿددددذلبملفددددعظؿزلبجشهؿظددددؿكلل

لؼبجرظعذحلبجفةشفل،لؼعصرؿكلبدبعظعالبػبع ؿكلعبؽلبجلرخلبزبرع ـلؼبجرلعؼشـلو

 حدـل دذقلذثدعديللللعقدؽسللبجرت ؿدكلبملذشؿدكلللددعطللؼبشطَئعلذضلبجفحظدفكلبجظدع قكللل

ل:لشععذضل ظرععل 

 ضلجؿظللشؼعطًعلعش ؽؾًعلؾصرعـل عشرععنلبجؿؽسلبجذسبطـل،ل دخلظدـلجدضنل طعطدـلذدللللل

طشؾقدددكلبسبؿدددعقلذبدددرتسلبدددخلبجدددذؾعشعالؼبمللرقدددذبا،لؼععدددرزل رقؽؾدددكلبجقدددؿزلل

 ولعظرلول عجذؾضلذـذسًبلُشؼطرععبجلعطفؿكلؼبجؽجذبشؿكلجِدؾعطل،لؼجةصععلٍ
 عشبضل حـلدحظفكلبجملررتلبملذشـل،لؼعظرصذل جـلبجقؿزلبجذ قشبطؿكلو 
 بجردؽب لل ضبردذل ثدذلللل دعجطَ ولعشبضل حـل شؼدطكلذرصؽ دكلؼذرـدحكلععدرزللللل

 (32دددلل33:ل3.02ؼآخشؼطل،
  : أٍداف الرتبية املدىية 

عرلذدل ظذبالبجرت ؿكلبملذشؿكل رلذدلطرؽ دعالؼذرطحثدعالبدخلدؼجدكلؼبدزبلللللل

سًفلؼجعددعالشىددشلخددلبنلبجرت ؿددكلدبددعػلبجرت ؿددكلبملذشؿددكل،ل ؿددال ػددعساللللللل رلددذد
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بجث دددؽ لبملشعثطدددكل عملؼدددعسبكلبجملررلؿدددكل جدددـل قؿقدددكل شدددغلبحردددعلمتل دسبرللللللل

بجرت ؿكلبملذشؿكليفلبجفـؽدلبجذسبطؿكلبعطلذضلبملشجحل طلؾرلحزل ذدل بدللذدضللل

لوبجطددددددددددددددَ لبجظددددددددددددددحؽثلبٍجررددددددددددددددع ـلبملصعطدددددددددددددديل ؼددددددددددددددةخل دلددددددددددددددخللل

 charlane,F.,Starks,2010 ; 22ل(لل

(ل ظدذبالبجرت ؿدكلبملذشؿدكليفلبجملرردتلللللPatrick ,J., 2003 دذدل ععشؾدتل للؼئدذلل

لبجذ قشبطـلبرعلؾحـل:

 بٓػبع ؿدكلللؼ د عزل حدـلبملؼدعسبكللللبجملرردت،لعصرؿكلؼ ـلبجطدَ لمبؼدةَاللل

  حععويفل
 عؼيؿتلبجطَ ل حـلؼكتلطؿعطعالجر قؿللؼ ظبعصبال ظذبال عذكلو 
 عؼيؿتلبجطَ ل حـلعقذؾزلخذذعالعطؽ ؿكليفلبجملررتلبملذشـلول 
 غددشغلبجصض ددكلبٓشظددعشؿكلؼب ددرتبسل قددؽالبٓشظددعطلجددذفلبجطددَ ل،لؼب ددرتبسلللللل

 والبملبرحفكلبج قعدع
(ل جددـل ظددذبالبجرت ؿددكلبملذشؿددكلدؿرددعلللAnderson,1997:37ؼؾؼددريل شذسطددؽطل 

 ؾحـل:ل

 وذلشدكلبسبقؽالؼبجؽبجثعال 
 ب رتبسلبجرلذدؾكلبج قعدؿكلؼبجذؾصؿكلولل 
 ب رتبسلبجقعشؽطلؼبسبفعظل حـلبملررحةعالبجلعذكلو 

(ل طلبهلدددذالبجلدددعسلذدددضلبجرت ؿدددكلWilliam,F, 2002:20ؾدددشملؼجؿدددعسل  ؿصردددعل

ةؿثلشفةش؟لؼدؿرعلشفةش؟لدعُدةعسظـلبُطدعغلبجدزفلؾثصدلللللدبملذشؿكلظؽلبجرفةري:ل

 حؿغل ع لبجملررتلبملر لش،لؼ ذؼطلبُدةعسلٍلوحتلظزبلبجلع ولجزجتلددةطل  دذللل

 ظدددذبالبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكلظدددؽلعلدددشالظدددزػلبُدةدددعسلؼعفةدددشل ةذلدددعطليفلعطثؿقعدددعللل

 ؼشرعهيععول

(ل ظذبالبجرت ؿدكلبملذشؿدكلدؿردعلللل32:لل3.02ضبرذل ثذلبجرؽب لؼآخشؼطل لؾلؿثؼ

لؾحـل:ل

 بجقشبسلولؼؿصتلعصرؿكلذععسبالبسبؽبسلؼبجرفعؼ لؼ دبسقلبٍخرَدعا 
 سدتلشظثكلبجؽ ـلبمللشيفل عجملعدلبجظؿعطـلؼبٍجررع ـلو 
 ؼعشطدددؿخلئدددؿزلبجرظدددعذحللؼبجلصـدددشؾك،خحددللثقعددددكلذر دددشسقلذدددضلبجرلـدديللل

 ؼبجرفعظزلؼعقثخلبّخشلؼب رتبسلبجقعشؽطلؼ قؽالبُدشبدلو
 لجحريررتوعشػؿحلبجقؿزلبشبحقؿكلذضل جخلب عدىكل حـلبُخَالبجلعذكل

ؾرلددحلممددعلطددثلل طلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلععددذال رلعؼددةؿخلطددحؽثلبملددرلحزلذددضلللللل

 ؿددكلؼبجلرددخلبملظددوؽجؿكلبٍجررعؼخددَدلعصرؿددكلئذسعددغل حددللبملؼددعسبكلبجفلعجددكللل

ل حدددللبربدددعرلبجقدددشبسللجذؾدددغلؼ دددـل دددرفةريػ،لئدددعدسلشبذذدددكلبجملرردددت،لؼلبجرطدددؽ ـ

 ؼلبجقلدعؾعلبجملررلؿدكلللذتلطبرحثلبملؼدةَال عػبع ؿكلبجرلعذخلؼ رحتلذععسبال

لؼ شؾـعل حللب رتبسل قؽالبّخشؾضلو
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 :أٍنية الرتبية املدىية 

عةرددضليفلعصؼددوكلبٓشظددعطلبرددؽبطضلدع ددخل ؿدداللللللبملذشؿددكل طلغعؾددكلبجرت ؿددكل

سلممعسطددرغلقددٌؽعةظددثغل ددذدًبلذددضلبملفددعظؿزلؼبجقددؿزلؼبٍدبعظددعالؼبملعددعسبالبجدد لعألللللل

ؼطددحؽبؿععغلبٍػبع ؿددكليفل طددعسل ؿورددغلب ؿطددكل ددغلولؼعظددررذللبجرت ؿددكلبملذشؿددكلللل

ل ظرؿرععلذضل شععلعظللل جـلذعلؾحـ:

 غلبجلذؾددذلذددضلبملعددعسبالللذظددع ذقلبجفددشدل حددـلذبقؿددللربعددغل،لؼرجددتل عبرظددعللللل 

بملؼدةَالل دخللذعدعسبالللددد ذععسبالبجرفةريلبجصعئذلؼبُبعد ؿكلذ خللبسبؿععؿك

بج لعظع ذػل حـل طلؾةدؽطللل(ذععسبالبجلرخلبزبرع ـلدددذععسبالبربعرلبجقشبسلدددل

 ذثذ ًعلؼذصريعلجحرلشدكلو
 ببرظع لبدبعظعالئؿزلبجظدَسلؼشثدزلبجرطدشال د ل ةدضل طلؼبقدللبجظدَسلللللللل

 بٍجررع ـلدبخخلبجملررتلبجزفلؾلؿؽلدؿغلبجفشدلو
 عظعزلبجرت ؿكلبملذشؿكليفلعش ؿدكلبجفدشدلبملصدر لبجدزفل رحدتلبجلذؾدذلذدضلبجقدؿزللللللللل

ذ خل:لب رتبسلبجلرخلؼبٍشررعنلجحؽطضل،لؼبجؼلؽسل عملظوؽجؿكلؼبجرلعؼطلؼب رتبسل

 ؼبملؼعسبكلبجفع حكليفلبجملررتلولبّخش
 دلؼ شؼطكلذرصؽ دكل دعسغلذدضلخَهلدعلذدعللللللعقذسلبجرت ؿكلبملذشؿكلخلبالجحفش

ؾلشال عملؼدعسبكلبجظؿعطدؿكليفلبجملرردتلبجدزفلؾلدؿؽلدؿدغل،لؾؼدعسثل دعجش فللللللللل

 يفل رحؿعالبشربع لؼؾظعظزليفلبخرؿعسلذعل  حغلو
 عظدددعزلبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكليفلبسبفدددعظل حدددـلبهلؽؾدددكلبج قعدؿدددكلؼغدددشغلذفعدددؽسللل

 و(ل31:لل3.02،لبٍشررعنلجحؽطضلؼبجؽٍنلجغل ضبرذل ثذلبجرؽب لؼآخشؼطل
لبجرت ؽؾدكللبجلذؾذلذضلبجث دؽ لؼبجذسبطدعاللؼشىش بلُظرؿكلبجرت ؿكلبملذشؿكلدةطل

طدددؽبنلذدددضلخدددَدلبملصدددعظ لبجذسبطدددؿكل ؼلعلدددرصععليفلضبردددؽمللللرعدددعبظرردددلل رصرؿ

رصرؿددكلطددحؽثلبملددرلحرولذددضلخَهلددعلذ ددخلدسبطددكل  ددعطثلللجبملقددشسبالبجذسبطددؿكل

ششددعذ لؾلررددذل حددـلبُشؼددطكللل(لؼبجدد لظددذدلل جددـلدع حؿددكل لل...3ضبرددذلطددلؿذل،لل

بملشعثطدكل عجذسبطددعالبٍجررع ؿددكلجرصرؿددكلذفعدؽسلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلجددذفلعَذؿددزللل

متل  دذبدلؼ دذقلللذدضلبجث دالللبجـثلبجشب تل عجرلحؿزلبُطعطـل"لؼجر قؿللبهلذال

ذددضلذددصع لبجذسبطددعالبٍجررع ؿددكلعلررددذل حددـلبُشؼددطكلبملشعثطددكل عجذسبطددعالللللل

جدددثلدلبملؽبئدددثلبجددد لعقدددؿعلذدددذملببرظدددع لللبٍجررع ؿدددكل،لؼمتل صدددعنل خرثدددعسلل

ل طدفشالؼجقدذلللددددللبجطَ لجثلدلذةؽشعالبجرت ؿكلبملذشؿدكلبجد لعرلدرصععلبجؽ دذقلللل

شرعه لظزػلبجذسبطكل"ل طلذفعؽسلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلحبعجدكل جدـلعدذ ؿزللذدضلخدَدلللللللل

للللللللللللللبرددعل بددذالبجذسبطددكل طلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلعظددعزللللبجذسبطددؿكلبملبرحفددك،للصددعظ لبمل

لحررلحرولوجيفل  ذبدلؼعؽجؿغلبجظحؽثلبٍػبع ـل

(لؼبجد لظدذدلل جدـللللTorney .p& others , 2001دسبطدكلعدؽسشـلؼآخدشؼطل للل

بجرلددشال حدددـلذدددذفلعدددأثريلبجرت ؿدددكلبملذشؿددكل حدددـلبدبعظدددعالؼذفدددعظؿزلبجطدددَ للل

ؼذؼددعسبرعزليفلبُشؼددطكلبجملررلؿددكلؼشفددزالظددزػلبجذسبطددكل حددـلذددش حرولللللللل
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دؼجدكل،لؼ جشؾددلللل30ؼعصعؼجدلللل0771:لل0772بجضذصؿدكلذدضلللبملش حدكلبُؼجدـليفلبجفدرتقلللل

ؼصبدال س دتلدؼدللل0777طدصكل،لؼبملش حدكلبج عشؿدكليفلطدصكلللللل00 حـلبُطفعدليفل ردشلل

لل خددددشفل،لؼطثقددددللبطددددرثؿعشعالعلددددرصلل طددددوحكل ددددضلبجذ قشبطؿددددكل،لبملؽبطصددددكل

بجملررلدددعالبملرصؽ دددكل،للؼعؽؿدددحللبجصردددعه ل جدددـل طلبملذسطدددكليفل ذةعشعدددعل  دددذب للللل

باليفلبدبعظعالبجؼثع لذضلخَدلبجرت ؿكلبملذشؿكلؼذعلعلرصغلذضلذلحؽذعالعغؿري

ؼذؼةَالعرـخل عملؽبطصكل،لؼعقذؾزلددشقلبملصعئؼدعالدبخدخلبجفـدخل،لؼبدزجتلللللل

للللللللللللللللبمللحددددزلؾظددددرطؿتل  ددددذبدلعَذؿددددزػلجر رددددخلبملظددددوؽجؿكلؼبملؼددددعسبكلبٍػبع ؿددددكلل

ليفلبجملررتلبجذ قشبطـلو

(لؼبج لظذدلل جـلعطؽؾشلذصع لبزبغشبدؿعليفلكؽنل3.03 دسبطكلذعجذقلسبجحل

  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلؼئؿددعغل ثددشػل حددـلئددؿزلبملؽبطصددكلجددذفلطعجثددعالبملش حددكلللللللل

بملرؽطددطكل عملرحةددكلبجلش ؿددكلبجظددلؽدؾكلول ؿددالئعذددللبجثع  ددكل رطددؽؾشلذصددعظ للللل

بزبغشبدؿددعليفلكددؽنل  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلؼئددؿزلبملؽبطصددكل،لثددزلئعذددلل رطثؿددلللللللللل

ولذضلبجرـؽسلبملقرت لجطعجثعالبجـثلبُؼدلذضلبملش حكلبملرؽططكلولؼجقذلؼ ذع

لبجطَ و ثثرللبجصرعه ل طلبجرت ؿكلبملذشؿكلطعظرلليفلعصرؿكلئؿزلبملؽبطصكلجذفل

ؾرلددحلممددعلطددثلل ظرؿددكلعلددرولذفددعظؿزلؼ  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكليفلبملصددعظ لل

شبنلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلللبجذسبطؿكلؼ عٓكعدكل جـلخحللذصعخلذذسطـلؾظع ذل حدـل ثدلل

ؼجةددضللؼجرةددؽط،لؼجرلرددخ،لجرلددشا،دددعجرلحؿزلٍلؾلدد لدقددتلعلحددزلللبجطددَ وجددذفل

ؾرطحددديلرجدددتل طلعقدددذسلبملصدددعظ للللبجملرردددتولؼ ؾلدددًعلبجرلحدددؿزلجح ؿدددعقلذلدددًعلؼ صدددعنلللل

بجذسبطؿكلبُشؼطكلبج لؾظرطؿتلذضلخَهلعلبجطَ لبملؼعسبكليفلبجملررتلؼ طل

جدددررةضلبجطدددَ ل طلؾفعردددؽبل قدددؽئعزللللعةدددؽطلبملذسطدددكلوؽرجدددًعلجحذ قشبطؿدددكلل

ؼؼبجثعععزل حـل طعغلبملؼةَالبجلرحؿدكل،لؼ ؾلدًعلؾلشددؽبل طل دشؾرعزلضبدذؼدقلللللل

مبرعسطددددكلبّخددددشؾضلسبددددشؾرعزلولؼ طلؾددددذسبؽبلذظددددوؽجؿرعزلدبددددعػلبجملررددددتلللللل

لبرؽبطصولدع حوليفلبجملررتلولل

  : نيفية تطبيل الرتبية املدىية يف املؤستسات الخعلينية 

 ةضلعطثؿدللبجرت ؿدكلبملذشؿدكليفلبملٌطظدعالبجرلحؿرؿدكلذدضلخدَدلبجقؿدعسلمبدعلللللللللل

لؾحـل:ل

 س دددتلبُذ حدددكلبملظدددربذذكل عملصدددعظ لبجذسبطدددؿكل عجثؿودددكلب حؿدددكلجحطعجددديلللللللل

بجظؿعطدؿك(لبملؽجدؽدقللللدددلبٍجررع ؿكللددبٍئرـعدؾكللددبج قعدؿكل ؼذىعظشلبسبؿعقل

يفلظدزػلبجثؿودكلجبعشدديلدذد ل  لددعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلكددرضلبملقدشسبالبجذسبطددؿكللللللل

 (لو...3ؼ ؼجغلبجلرخلبملذسطـل ذشبضلعطؽؾشلبملصعظ ل
ؼ ذ حددكلؼذددعلعلددرصغلذددضلذؽكددؽ عالبجرت ؿددكلبُطددشؾكلؼ ددعجصىشل جددـلذصددعظ ل

لعلدذلذدضللدؿدغوللربرفلحبؿعقلبجطعجثدكلؼس طعدعل دعجملررتلبجدزفلعلدؿؽللللللعطثؿقؿكل

بجرت ؿدددكلبملذشؿدددكل،ل ؿدددالعرلدددرضلللل أ لدددعدل ب دددشلبملقدددشسبالبجذسبطدددؿكلبسعثعطدددًعلللل

 حدللللذسقبجقدل بظع لبجطعجثدكللعظلـل جـللؼئؿزلؼطحؽبؿعالذلحؽذعالؼذفعظؿز
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بربعرلبجقشبسل فةشلشعئدذلؼؼبٍى،لؼب عدىدكل حدللممرحةدعالؼلذدؽبسدلبجملرردتلبجدزملللللللل

 ؼصبررلععلولل طشعععؼؼبجثععععلدبخخلعلؿؽلدؿغ،لؼلجذؾععلؼ للحبقؽئععل

 قلدعؾعللعجعظدلـل جدـلس دتلبجرلحدؿزل لللللؿكعذسؾظؼبطرتبعؿيؿعالبطربذبسلطشال

لللللللللللللللللمبؼدددةَالبجملرردددتلؼعرلدددرضلعحدددتلبجطدددشابملدددرلحروللؼعؽ ؿدددك،لكؿدددررلبجمل

ذدددذخخلبجقـدددفل،لجلددديلبُدؼبسل،لبجقؿدددعسل أحبدددع لل،ل طدددحؽ لدسبطدددكلبسبعجدددكل 

عرصعؼدلئلعؾعلصبررلؿكلجؽكتل حؽدلذصعطثكل،لبملصعئؼدكلجؿلدللبجطدَ ل دضللللل

 جدـلبجدش َالؼبجضؾدعسباللللآسبهعزلحبشؾكلؼؼبرتذدؽبلآسبنلبّخدشؾضل،ل عٓكدعدكلللل

 و(لبملؿذبشؿك
 قشبسبالبجذسبطؿكلؼبجد لععدذال جدـلبجرلدثريلللللربطربذبسلبُشؼطكلبملـع ثكلجح

بجلردددخلمبثددددذ لبجؼدددؽسمليفلبجرلعذددددخلللؼؼب دددرتبسلآسبنلبّخددددشؾضل،للل،بجددددش فل دددضل

بجلرخلبزبرع ـولؼؼعشطؿخلبجقؿزلبٍجررع ؿكلبرلعؼطلؼبملصعدظكلبجؼشؾفكل،ل

 (80:لل82:لل1..3 شعحكلطؿذل ظضل،ل
(لبجد لظدذدلل جدـلعقدذؾزلللللAvery , p ., 2003ؼظزبلذعل بذعغلدسبطكل دريفل 

لرت ؿددكلشرددعه لبجذسبطددعالبسبذؾ ددكل حددـلبجللللشىددشقلذرةعذحددكلئعهرددكل حددـلبخرؿددعسلللل

لولبملذشؿكلجحرلشال حـل َئكلرجتل لبذ ل  ذبدلذلحردـلبجذسبطدعالبٍجررع ؿدكللل

ئددؽفلذددٌثشقللل ع رثددعسظزؼ ؼؿددللبجذسبطددكل لددشؼسقلبٍظررددعسل ة ددذبدلبمللحرددولللل

ـللللللؾ حدـلبجطدَ لؼلل للرلدرضلبٓ دذبدلطدشال دبسقلبجفـدخلؼدقدعلجحدصرتلبجددذ قشبط

بدبعظدددعال ػبع ؿدددكلجحلردددخلبجرلدددعؼشـلذدددتلبجرَذؿدددزلجرصرؿدددكلبجقدددؿزللللؼببرظدددع 

لول عزبرع كلؼبجقذسقل حـلبربعرلبجقشبسبالؼبٓ ظعغلبُخَئؿك

عؽظؿدددثلضبردددؽملبملقدددشسبالبجذسبطدددؿكليفلعؽ ؿدددكلبجطدددَ ل دددثلدلبجقلدددعؾعللل

جحددؽطض،لؼب عدىددكل حددـلذةرظددثععغ،لؼب ددرتبسللللبٍشررددعنلبملعرددكليفلبجملررددتلذ ددخل

كلؼبشبعؿك،لؼ  عزل حـلب رتبسلبجقدؽبشولؼبجرؼدشؾلعال،لؼبجررظدتللللبملحةؿكلبجلعذ

ل(لو38:لل3.02 عجؽ ذقلبجؽطصؿكل ضبرذل ثذلبجرؽب لؼآخشؼطل،ل

ؼبملذسطـلبجذ قشبطـلؾدذ زلبملرعسطدعالبملشعةدضقل حدـلبجرت ؿدكلللللللـفلبملصعخلبج

ولبملذشؿكلؼبجزفلؾدذ ؽل جدـلعفلؿدخلبملٌطظدعالبجطَ ؿدكلدبخدخلبملذسطدكلؼخعسجعدعللللللللل

ؼطدددحؽثللكؾدددٌثشلبملصدددعخلبملذسطدددـلعدددأثريًبلؼبكددد ًعلؼذحرؽطدددًعل حدددـلػبـدددؿ ؿدددال

عملصددعخلبجددذ قشبطـلؾؼدديتلبملؼددعسبكليفلبددخلذددضلبسبؿددعقلبملذشؿددكلللللللدلبجطددَ ل،

صرـلبملؽبطصكلذضلخَدلذؼدعسبرعزللؾ،لؼلبُبعد ـلصؾعدقلبٍظبعصؼلؼبجظؿعطؿك

يفللؼبملؼددعسبك،ليفل رحؿددعالعـددؽؾللدبخددخلبملذسطددكل ددؽدلبخرؿددعسلئعهددذلبجفـددخلللل

ؼبددزجتلبملؼدددعسبكليفلبملظددع قعالبملذسطدددؿكلللل،عقددذؾزل حدددؽدلملؼددةَالبجملرردددتلل

 ؼليفلبخرؿددعسللولبملشعثطددكل عسبفددعظل حددـلبجصىعدددكلؼبجصىددعسلؼبُ رددعدلبجرطؽ ؿددكللل

لؼغريظدعلذدضلبجقدؿزللللددددلبجـذال،لبجرؽبكتلبُذعشك،رؽبدشلدؿغلعبجطعجيلبمل عجـلبجزفل

 (07:لل3.03ول ذعجذقلسبجحل،لبٍػبع ؿك

ؼبجد لظدذدلل رلبجرلدشاللللل(Rabet, M.2007)ذدعل بذعدغلدسبطدكلسب دلللللللظزبؼ

 حللػبـؿعالؼطدحؽبؿعالبجرَذؿدزلؼخعؿدكلللللبملذسطـلبجظعهذ حللعأثريلبملصعخل
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دؿرعلؾرلحلل عملؽبطصكلؼبجظحؽثلبملذشـولؼعؽؿحللبجذسبطكل طلبملصدعخلبجدذ قشبطـللل

بٓظبدددعصلؾؼددديتل حدددللبملؼدددعسبكليفلبسبؿدددعقلبملذشؿدددكلؼبجظؿعطدددؿك،لؼؾضؾدددذلذدددضلللللل

بُبعد ـلجحطدَ ،لؼبحردعلمتؿدضلبملصدعخلبملذسطدـل دعُذضلؼبجش عؾدكلؼبٍ درتبسللللللللل

بملرثعددل ول ددشبدلبجملرردتلبملذسطدـل دمل رلصؾدعدقلددشقلبملؼدعسبكلبٓػبع ؿدكلللللللل

لذضلجعشيلبجطَ لؼبجرؽبؿخلذتلبجملررتلبملذشـو

الؾرلدحلممددعلطدثلل طلذددضل ظددزلذرطحثدعالعفلؿددخلبجرت ؿدكلبملذشؿددكليفلبملٌطظددعلللل

بجرت ؽؾدددكلظدددؽلعدددؽدريلذصدددعخلدسبطدددـلؾظدددؽدػلبجذ قشبطؿدددكلؼبٍ دددرتبسلبملرثدددعددللللللل

ؼبجرلددعؼطلؼعؼدديؿتلبجلرددخلبجملررلددـول عٓكددعدكل رلبطددربذبسل شؼددطكلعش ؽؾددكلل

عظع ذل حلل ثعسقلبجذبدلؿكلؼبجرفع خلذتلئلعؾعلبجملررتلبملذشـلؼعقدذؾزلبسبحدؽدللل

ردرلحرولجرطثؿدللذدعللللؼ عع دكلبجفشؿدكلجحللل،جحرؼةَالبملشعثطكل قلعؾعلبجملرردتل

ؼبجلردخل حدللعلدروللللل،علحرؽػلذضلذفعظؿزلؼذععسبالذذشؿكليفل ؿدعععزلبجؿؽذؿدكلل

لؿكعذسؾظدلؼل طدعجؿيللؼبطدربذبسلطدشالللل،  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكليفلبملصدعظ لبجذسبطدكلل

عظع ذل حللعصرؿكلبجؼلؽسل عملظوؽجؿكلجذملبجطدَ لؼبجدؽ ـل عجلدعدبالؼبجرقعجؿدذللللل

بمللحددزلبجددؽب ـلبملددذسثلُظرؿددكلللل عٍكددعدكل رلللؼبُشىرددكلبجظددعهذقليفلبجملررددتولل

ببرظدددع لبملدددرلحرولجحقدددؿزلؼبملثدددعديلؼبٍدبعظدددعالبجردددللعظدددع ذل حدددللعةدددؽؾضلللللللل

لبجؼبـؿكلبٍػبع ؿكلبجفع حكلدللبجملررتلبملذشللمببرحثلذٌطظععغلو

  أبعاد الرتبية املدىية: 

علرلل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكل طعسلػبرتل ولبمللعسالؼبملععسبالؼبجقدؿزل ـدؽسقللل

دؼطل طلؾظرأثشل  ذلبُ لدعدل ظرؿدكل ب دشل ؼل ئدخلذدضل دعئـلللللللولذرةعذحكلذرتب طكل

ل-بُ لعدلبملةؽشكلجحرت ؿكلبملذشؿكلؼعرلرضلبجرت ؿكلبملذشؿكلبُ لعدلبجرعجؿك:

 املعريف: بعدال 

ل ـدددؽسقل عذدددكلذثدددعديلبجصىشؾدددكلبجذ قشبطؿدددكللللعرلدددرضلبمللشددددكلبملذشؿدددكللل

شعددعلذبرددؽفل ـددؽسقلخعؿددكلذفددعظؿزلل ؿددال بملؽبطصددكلبجذ قشبطؿددكللؼعـددشدعا

ؼذلطؿددعال ددؽدلبجذ قشبطؿددكليفل حددذلبملددرلحزلذددتلذقعسشددكلرجددتلحبددعدلبجثحددذبطلللل

بُخددشم،لبرددعلعرصددعؼدلذؼددةَالبجملررددتلؼذددذملعأثريظددعلطددحثعلؼ ػبع ددعل حددلللللللللل

عذخلذلععلؼبؿفؿكلبطرؿلع للبجرغريبالبزبذؾذقلبسبؿعقلبجظؿعطؿكلؼبؿفؿكلبجرل

ل(و083:ل3.00يفلبجملررتول صبـلسذضفل،لضبرؽدلبجششرؿظـل،ل

(ل طلبُطددعغلبمللددشيفلجحرت ؿددكلبملذشؿددكلللل33,30:ل0..3ؼجقددذل ػددعسلؼ ؿددذلجددلبطل للل

للؾؼرخ:

 ذلحؽذددعالذرلحقددكل ؼددوؽطلبجددؽطضلذ ددخلبجرلددشال حددللبجذطددرؽسلبجددزفلؾقددؽسلللللل

 جعضقلبسبةزلؼطحطرغلبج َ ول حؿغلبسبةزل،لبجرلشال حلل 
 ؼذلشددكلذرلحقدكللللولئلدعؾعػلذدتللذلحؽذعالذرلحقكل عجملررتلبجلعملـلؼبجرفع خل

 لَئدددكلظدددزبلبجدددؽطضل عدددزبلبجملرردددت،لؼبجقدددذسقل حدددللبجرلعذدددخلذدددتلبجقلدددعؾعلللللل

 بمللعؿشقلؼبجؽ ـل أظرؿكلبجظَسو
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 ذلشدكلؼبجثعالبملؽبطضلؼذظوؽجؿععغلؼ قؽئغلؼبذرؿعصبعغلو 
  ىاملَارالبعد : 

بجدد لعظددع ذلبملددرلحزل حددـلدعددزلبملثددعديلؼػددش ععلللللللبٓدسببؿددكظددـلبجلرحؿددعالل

ؼذقعسشرعدددعلؼعقؿؿرعدددعل،لؼممعسطدددعالبسبةدددزلؼبملؽبطصدددكل،لؼظصدددعثل ؾلدددعلذعدددعسباللللل

ًٍلؾقددؽسل عددعلبملؽبطصددؽطلجلددثتلعددأثريبالبجظؿعطددعالل بملؼددعسبكلبجدد لعرلددرضل دلددع

بسبحددؽدللجحقلددعؾعلبجلعذددكل،لبددزجتلذعددعسبالبطددربذبسلبملددؽبطضلللللللؼ ػبددعدبجلعذددكل

جحر ددذؾعالبملظددررشقلجح ةددزللللبٍطددريع كعفةددريػل،لؼبجلرددخل أطددحؽ لئددعدسل حددـلللل

لو(ل30:لل3.02بجذ قشبطـل،لؼبملؽبطصكل ضبرذل ثذلبجرؽب لؼآخشؼطل

ل(لبملععسبالبملذشؿكل جـل:003:لل8..3ؼجقذلؿصثل ذـطفـلئعطزل،ل

 ؼبشبعؿكل رؽظؿدثلبمللدعسالؼبملفدعظؿزللللل:ُطعطؿكلجحرؽبطضبملععسبالبجلقحؿكلب

لبجؼددش لؼبجؽؿددث،لبجرلشؾددث،ؼعؼددرخللئددذؼبجدد لعظددرـلذعددعسبالبجددرفةريلبجصعللل

 بجرصثٌلؼبجذدعىل ضلذؽئثلطؿعطـلذلولولبجرقؿؿز،لبجر حؿخ،
 بٓدبسقللبجرفددددعؼ ،لبّخددددشؾض،بجرؽبؿددددخلذددددتلللددددرضؼعر:لذعددددعسبالبجرفع ددددخ

 جحـشبىوبجظحؿركل
 ممعسطدددكلؼظؿفدددكلذدددضلخدددَدلؼعلددد لذشبئثدددكلبسبةؽذدددكللبملشبئثدددكل:ذعدددعسبال

 بٓػشبال ؼلبسبشبطكلذضلجعشيلبملؽبطصولو
 عؼدددريل جدددـلممعسطدددكلبجردددأثريل حدددـلبجلرحؿدددعالبجظؿعطدددؿكل:لؼلذعدددعسبالبجردددأثري

للؼبسبةددزلدبخددخلبجملررددتلطددؽبنلذددضلخددَدلبجرـددؽؾلل،ل ؼلبجرلددثريل ددضلبجددش فلللللللل

  ؼبٍجررعغل ؼلبجرىعظشلو
  الودداىىالبعد: 

 حـلبزبعشيلبجؽجذبشـلذـطححلبجفلدعهخلبملذشؿدكلؼظدـلبجد للللللؽطؾطحللبجثع  

ععدددرزل فعدددزلبجظدددرعالبجلدددشؼسؾكلجحؼبـدددؿكلذدددضل جدددخلبسبفدددعظل حدددـلبسبةدددزلل

للؽسقبجدددذ قشبطـلؼدبؽؾدددذػل،لؼعلضؾدددضلئدددؿزلبملؽبطصدددكل،لؼعرر دددخليفلب دددرتبسلبج دددللللل

ـلبٍشلثعبلبؼؼبجةشبذكلُفلذؽبطضلؼ ؾلًعلبجررذطلؼبٍطرقعذك، لبجرظدعذحلؼلجدزبع

 يلبجؽطض،لؼذبقؿللبجلذبجكلؼبملظعؼبق،لؼ دذسلبجلصدثلؼب درتبسلبجرلدذدلؼبجرصدؽىللللللؼ

لو(ل02،لل00ل:ل3.03ؼعقثخلبجش فلبُخشول ذعجذقلسبجحل،ل

  احملور الجاىي : األمً الفهري: 

بجفةددشفلذددضلبملـددطح عالبجرت ؽؾددكلبسبذؾ ددكلسغددزلئددذسلللللؾلددذلذفعددؽسلبُذددضل

ذلددرؽشغليفلبجددرتب لبٓشظددعشـولؼجقددذلعلددذدالآسبنلبملبرـددولؼبجثددع  ول قلددعؾعلللل

ل:بجفةشلبٓشظعشـل ؽدلذفعؽسلبُذضلبجفةشفلؼذضلظزػلبجرلشؾفعال

خحددؽل دةددعسلل"(ل طلبُذددضلبجفةددشفلؾلدد ل33:لل0..3علشؾددثل ثددذلبجددشمحضل ؿددذسل ل

 ؼلذلقذلخعطىلممعلئذلؾؼدةخلخطدشلللل،تلذضلبخلدةشلػعهيؼ قؽدل دشبدلبجملرر

يفلبسبؿددددعقللبٍطدددرقشبسللعدددذالذبقؿددددللبُذدددضلؼللول  حدددـلشىدددعسلبجذؼجددددكلؼ ذصعدددعلللل

لوبٍجررع ؿكل
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طلذفعؽسلبُذدضلبجفةدشفلؾدشعثتل دةجشبنباللللل (ل00:ل.3.0 لؼعؽبشلبجلؼؾؽكحل صذس

ًٍلذبـولبجفةشلبجذؾ لؼبج قعيفلؼذبقؿللبٍطرقشبسليفلبجملعٍالبملبرحف كلؼؿؽ

للللللللللوجر قؿللبُذضلبجؽط ل أ لعدػلبملبرحفكل

ل"(ل ددددأطلبُذددددضلبجفةددددشفلؾلرددددلللل22:لل7..3 ؼؾٌبددددذل ثددددذلبسبفددددؿ لبملددددعجةـلللل

بجدزفلؾؼدةخلععذؾدذلجِذدضلبجدؽط لللللللبٍعبشبابٍطروصعطل جـلطَذكلبجفةشلذضل

لوؼبجلقعهذؾكلؼبج قعدؿكلؼبُخَئؿكلؼبُذصؿكللك ؼل  ذلذقؽذععغلبجفةشؾ

بُذضلبجفةدشملل(ل202:لل3.02ؾلشالبَلذضل ثذلبجلضؾضل قؿخ،لضبرذلطحؿزل ؼ

طدددَذكلدةدددشلبجفدددشدلؼخحدددؽل قحدددغلؼذلرقذبعدددغلذدددضلبٍعبشبددددعالؼبُدةدددعسلل" أشدددغل

بشبعطوكلبج لعٌدفل جـلبٍعبشبالبجفةدشفلبملرلحدلل دعُذؽسلبجذؾصؿدكلؼبجذشؿؽؾدكلللللل

شبسل حدـلبجفدشدلللؼبٍطدرقللؼبجطرأشؿصدكلجرةؽؾضلسجع كلبجفةشلممعلؾصلةعل دعُذضلل

للللللؼبجملررتلو

بج لعصعؼجللذفعؽسلبُذدضلبجفةدشفل شعدعلعدذؼسلللللبجظع قكلجرلشؾفعالؾرلحلذضلب

ل ؽدلصبرؽ كلذضلبمللعشـلذصععل:ل

 عددأذولبجلقددخلبجثؼددشفلكددذلبُدةددعسلبشبعطوددكلبجدد لعؼددةخلخطددشًبل حددـلئددؿزللللللل

 ولبجملررتلؼ ذصغلؼبُ شبالبٍجررع ؿكلؼبج ؽب للبج لذبةزلبجلقخ
 قلكددع طكلجظددحؽبؿعالبُدددشبدل،لؾربددزػلبجملررددتلجلددرعطلبطددرقشبسللللللؾلددذلئددؽل

ؼبسبفعظل حـلذقؽذععغلؼظؽبؾرغلبج قعدؿكل،لؼذبقؿللعةؿدثللل،بجفةشفلغ شبب

 ولبجفشدلذتلصبررلغ
 ذضلبجملررتلؼبطرقشبسػلو د زلبجقؿزلؼبٍدبعظعالبج لذبقلل 

"لبخلذعلؾرطحثدغلبُدبنلبجفةدشفللل أشغ:لؼعلشالبجثع  كلبُذضلبجفةشفل جشبهؿًعل

بجظددحؿزلذددضلذعددعسبالؼمسددعالؼذفددعظؿزلؼعلرؿرددعالؼ شؼددطكلعطثؿقؿددكلؼ رحؿددكلل

،لمبدعلؾلدرضلهلدضلبجر ـدولبجفةدشفلؼبُخَئدـلللللللعصرؿرعدعلجحطعجثدعالللةدضلل بج ل

ؼؾؽدشلهلضلدشقلذضلبسبةزلؼبجرقدؽؾزلؼبجلدثتلدبدعػل لددلبملؽبئدثلبسبؿععؿدكللللللل

ع لبجرت ؿددكلبُطددشؾكللؼلؾقددعغل عجذسجددكلدددللذدصلبملرلددرصكلبجملررلؿددكلؼبجقلدعؾعلل

ل"لوبجرللذبـخل حؿععلبجطعجثكل حللذقؿعغلئؿزلبُذضلبجفةشمل

  أٍنية األمً الفهري: 

ؼذددضلكددشؼسؾعال،لؾلددذلبُذددضلبجفةددشفلذددضل ظددزلذطعجدديلبجملررلددعالبجثؼددشؾكل

 صددعنلبجملررلددعالبٓشظددعشؿكلدعددؽلسبؿددضقل طعطددؿكليفلعؼددؿؿذلبسبلددعسبالؼئع ددذقلل

ؼد عذدكلبدلفلؾشعةدضل حؿعدعل  دذبىلللللللبجملررلدعا،ل ىرـليفلعقدذسلبُذدزلؼعطدؽسلللل

ل(ل02:لل8..3بسبش ـل،لجلؾضلؼ طعنلبٓشظعشؿكل 

ؼيفلظخلبجىشؼالبسبعجؿكلظبذل طلذلىزلبجذؼدلعلدعشـلذدضلذؼدةَالعرـدخللللل

شلةدعلظدزبل حدـلبعددكلبٓجدشبنبالبجد لعرثلعدعللللللللبؼئدذلللض دعُذليل ؼل لؿذلذضلئشؾ

 ذددضلبجملرردتلمبفعؽذددغللؿدؿعشكللعزل ددذؼسلبدثريليفللظدلبجدذؼدل،لددعُذضلبجفةددشفلؾلل
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لللللللللللللللللللبجؼدددعذخلطددددؽبنل حددددـلبملظدددرؽفلبُذددددضلبجقددددؽذـل ؼل حدددـلذظددددرؽمل ذددددضلبُدددددشبدلللل

 ظرؿددكللتؼعشجددلوللف ؼلبزبرع ددعال،لدعددؽلجدديلبُذددضلبجملررلددـلؼسبؿضعددغلبجةددلللللل

لدسبطكلبُذضلبجفةشفليفل طعسلذصىؽذكلبُذضلجِطثع لبجرعجؿكل:ل

 ؼعةعذحععلذدتلللػبـؿرغ  خلبُذضلبجفةشفلذبـولبجفشدلملعل ةضل طلؾعذدل

 بجثؿوـلبٍجررع ـلبجزفلؾلؿؼغلوللغضبؿط
 بُذضلبجفةشفل حـلذبقؿللبٍطرقشبسلبٍؾذؼجؽجـلبجزفل ةضلبملدرلحزللؾلرخل

عصرؿكلذععسبالبجرلعذخلذدتلبجرصعئلدعالللذتلل،بج قكل ؿصغلؼ ولبجملررتذضل صعنل

 (27:لل1..3،لجطفؿكلطشبرل لؼبجؼعهلعالدبخخلبُدةعسلؼبجثؿعشعالبملرع كلو
 ُطللبُخددشم، طلبُذددضلبجفةددشفلؾظددعزل ددذؼسلبددثريليفلذبقؿددللؿددؽسلبُذددضللل

 ولبٓخَدل أفلؿؽسقلذضلؿؽسلبُذضلؾظثقععلدبهرًعل خَدل عُذضلبجفةشفل
 بُذددضلبجفةددشفلظددؽلبسبـددضلبسبـددولسبفدد لبؿددعطلبجملررددتلؼؼ ذعددغلؼ دبقلل

لجىشالذضلبجىدشؼالللعذعركلٍطررشبسؾرغل رللذتلغؿع لبؿعطلبجذؼجكلربعع

ُشدددغلؾلدددرضلبطدددررشبسلئؽب دددذلبجظدددحؽثلبجفشدؾدددكلؼبزبرع ؿدددكليفلبجقطع دددعالل

ل مسدعنلبملبرحفكلؼددللئدؿزلؼ دعدبالؼعقعجؿدذلبجملرردتلو  ثدذلبسبرؿدذلؿدلفل،للللللللل

 (ل73:لل3.03،للصبـ
 يفلل رحؿكلبجرطؽسلبج قدعللؼمحعؾكبُذضلبجفةشفلؾظعزل ذؼسلبثريليفل شبطكل

ردؽبصطلجحدرتب لبجفةدشفللللبملجفعدزللبذدضلخدَدلللوؼبٍجررع ـلذضل رحؿعالبجرؼؽؾغل

شبدددكلبجرطدددؽسللسبؼبجرؽجؿعدددعالبجطثؿلؿدددكلجحرفدددعظؿزلبُطعطدددؿكلبملؽجعدددكللللل

عدبالؼعقعجؿدذلؼ قعهدذلللبٍجررع ـليفلبجملررتل،لؼبج لعظعزليفلعؼةؿخلئؿزلؼ 

ل(لوMidlely , j , 2003 ;840بجملررتلول 

ممعلطثللؾرلحل طلبُذضلبجفةشفل ذشلؾعزلبجملررتليفلبملقعسلبُؼدلبرعلؾعدزلل

بجذؼجدددكلُشدددغلؾلدددلل دددضل  ظدددعغلبجملرردددتل دددأطلذصىؽذردددغلبجفةشؾدددكلؼشىعذدددغلللللل

بجلَئدعال دول ددشبدػلدبخدخلبجملرردتلغدريلذعدذدلذدضلدةدشللللللللللؾدصىزللبُخَئـلبجزفل

ؼذبقؿدددللظدددزػلبسبرعؾدددكللللولذل،ل ؼل دددة َدل دةدددعسلؼممعسطدددعالغشؾثدددكل صدددغللللددددؼب

ل ول  صعنلبجملررتلؼئطع عالبجذؼجكلبملبرحفكلولعلعذصؿكذظوؽجؿكلعع ؿكل

ؼئدددذل بدددذالبجلذؾدددذلذدددضلبجذسبطدددعالؼبجث دددؽ لبجرت ؽؾدددكل ظرؿدددكلببرظدددع للل

ذددضلبجفةددشفلؼرجددتلذددضلخددَدلعلددرولبُذددضلبجفةددشفليفلبملصددعظ لللللجِبملددرلحرول

 جددـلبجرددللظددذدللل(ل(Tomlinson , 2006ذسبطددؿكلذ ددخلدسبطددكلعؽذحؿصظددؽطلللبج

لللللللللللللللللعلضؾدددضلذثدددعديلبُذدددضلبجفةدددشفلذدددضلخدددَدلدذددد لبجقدددؿزلبُخَئؿدددكلؼبج قعدؿدددكلللل

بجذسبطكل جدـل طلبملذسطدكلؼبمللحدزللللؼل طفشالشرعه ليفلبملصعظ لبجرت ؽؾكليفلل ذشؾةعلو

ةددشفل ددولبجطحثددكلؼرجددتلذددضلخددَدللللللؾٌدؾددعطلدؼسًبلسهؿظددؿًعليفلعلضؾددضلبُذددضلبجفللل

بزبعؽدلبج لؾثزجؽشععليفلشؼشلذفعظؿزلبجقؿزلؼبُخدَالؼبج قعددكلؼبجد لعلدذلذدضلللللل

لبُطعلبجرت ؽؾكلبج لؾث ل حؿععلبملصعظ لو

 ثددشللبجرلددشال حددللل(ل جددـلNakpodia , 2010ؼظددذدللدسبطددكلععبثؽدؾددعل لل

بج قعدكل حـلعلحزلبُطفعدلؼعلضؾضلذفعؽسلبُذضلبجفةشفلؼعؽكؿحلبجلَئكل ول
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خحـددللؼعل قددخلبجطعجدديلؼعلضؾددضلبُذددضلبجفةددشفلجذؾددغل،لللللضهلددبج قعدددكلبجدد لؽبرل

بجذسبطكل جـل طلبٍظررعسل عُطدعلبجرت ؽؾدكلبجد لعرلحدلل عج قعددكلؾلدذلبجطشؾدللللللللل

 ولجذملبجطَ لرلضؾضلبُذضلبجفةشفجبُذ خل

(لؼبجدد لبطددرعذدللؼكددتللل3.03ؿددلفل،ل مسددعنلصبددـل للل ثددذلبسبرؿددذلدسبطددكل

ؼئؿدعغل ثدشل لددلؼ ذبعدغللللللبٓ ذبدؾكعـؽسلذقرت لملصعظ لبجذسبطعاليفلبملش حكل

يفلعصرؿددكلبجر ـددؿخلبمللددشيفلجرَذؿددزلبجـددثلبج ددعشـلبٓ ددذبدفلؼؼ ددؿعزل أ لددعدلللل

ذسبطدعاللؼجقذلئعسلبجثع  ول ر حؿخلذصدعظ لبجللبُذضلبجفةشفلؼبجزبعؿكلبج قعدؿكلو

بٍجررع ؿكليفلكؽنل  لعدلبُذضلبجفةشفل،لثدزلؼكدلعلعـدؽسلذقدرت لهلدعليفلكدؽنللللللل

ذعلبؼدثل صدغلبجر حؿدخل،لؼ ثثردللبجصردعه لؼجدؽدلددشالرؼلدٍجدكل  ـدعهؿكل دوللللللللللل

ذرؽطددطـلدسجددعالطددَ لبجملرؽ ددكلبجريشؾثؿددكليفلبجرطثؿددللبجقثحددـلؼبجثلددذفلللللل

لدؿددكلجـددعالبجرطثؿددلٍخرثددعسلبجر ـددؿحـلؼبُذددضلبجفةددشفلؼ  لددعدلبجزبعؿددكلبج قع

بجفةددشفليفلبملصددعظ لللبجثلددذملولؼ ؼؿددللبجذسبطددكل لددشؼسقلعلددرولئددؿزلبُذددضلللللل

ؽدقلسؼ لبملدددلؼ ػدددع كل،بجلردددخل حدددـلشؼدددشلثقعددددكلبسبدددؽبسلذدددتلبّخدددش،لؼبجذسبطدددؿك

دددللشفددؽغلللععؼبُجفددكلؼبجددشؼ لبجؽطصؿددكلذددضلخددَدلبظررددعسلبمللحرددول رتطددؿبلللللل

لولبملرلحرو

 صددعنل ششددعذ لذقددرت ليفلثقعدددكلبُذددضلل(لبطددرعذدلل3.03 شعؿددشلبجظددؿذلدسبطددكل

جددذفلطددَ لللبملؽبطصددكبجفةددشفلؼبمللحؽذددععـلؼ ؿددعطل ثددشػل حددـلعصرؿددكلذددرغريبالللللل

بجظصكلبجر لريؾكلجبعذلكلعثؽثلولؼئذل طدفشالبجصردعه لؼجدؽدلددشؼالرؼلدٍجدكلللللل

لللللللللللثؿددكلؼبجلددع طكللؾ  ـددعهؿكل ددولذرؽطددطـلدسجددعالطددَ لبجملرددؽ رولبجريشللللل

 ؼؿددللؼلولثؿددكؾقؿددعغلبملؽبطصددكلجـددعالبجملرؽ ددكلبجريشلليفلبجرطثؿددللبجثلددذفلملل

لشؼسقلعلرول شؼطكلعةعذحؿدكلخدَدلذقدشسبالبجظدصكلبجر لدريؾكلللللل بجذسبطكل

ذلحؽذععؿددًعلمبددعل ةددصعزلذددضللؼيفلكددؽنلبُذددضلبجفةددشفلجر ـددولبجطددَ لدةشؾددًعلل

بملؼعسبكلبٓػبع ؿكلؼذبرخلبملظدوؽجؿكلدبدعػلبجملرردتل،ل عٓكدعدكل جدـلعـدرؿزللللللل

لؿرؿكلعشعثتلمبلعزبكلئلعؾعلبُذضلبجفةشفلولذؽبئثلعلح

(لبجد لظدذدلل جدـلعلدشال دؼبسلذلحدزلبجذسبطدعاللللللل3.02دسبطكلظصعنل ظضل حدـل ل

لكبجثع  دددللبٍجررع ؿددكليفلعصرؿددكلبُذدددضلبجفةددشفلجددذفلبملدددرلحرول،لؼجقددذلئعذددلللللل

 أطعجؿيلذلحزلبجذسبطدعالبٍجررع ؿدكلبملصعطدثكلجرصرؿدكلبُذدضللللللبطرثعشكل رـرؿزل

لبُذدددضلبجفةدددشفعصرؿدددكلبجددد لعلدددؽاللبمللؽئدددعالؼ ظدددزولبجفةدددشفلجدددذفلبملدددرلحرولل

خحـللبجذسبطكل رقذؾزلعـؽسلذقدرت لُدؼبسلذلحدزلبجذسبطدعالبٍجررع ؿدكليفلللللؼ

لعصرؿكلبُذضلبجفةشفلجحررلحرول

عقددذؾزل(لؼبجدد لظددذدلل جددـللل3.02دسبطددكل ثددذلبجلضؾددضل قؿددخل،لضبرددذلطددحؿزل لللل

جرطددؽؾشلذفعددؽسلبُذددضلبجفةددشفلجددذفلطحثددكلبملش حددكلللللللذقرت ددكلعش ؽؾددكل طددع

بج عشؽؾددكليفلبملرحةددكلبجلش ؿددكلبجظددلؽدؾكلذددضلؼجعددكلشىددشلبمللحرددولعةؽشددلل ؿصددكلل

 عجطشؾقددددكلبجطثقؿددددكلللبخددددرريؼبل(لذددددضلبمللحرددددولؼبمللحرددددعال2.3بجذسبطددددكلذددددضل ل
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ذفعددؽسلبُذددضلبجفةددشفلبجةحددـلجددذفلللولؼئددذل ظعددشالبجصرددعه ل طلؼبئددتللللبجلؼددؽبهؿك

طحثددكلبملش حددكلبج عشؽؾددكلجددعنل ذسجددكلذرؽطددطكل،لبرددعلجددعنالدسجددكلبُظرؿددكلللللل

جِطددعلبجرت ؽؾددكلبملقرت ددكلجرطددؽؾشلذفعددؽسلبُذددضلبجفةددشفلذشعفلددكلولبرددعلللللللللل

لددشؼسقلعلددرولبملفددعظؿزلبملرـددحكل ددعُذضلبجفةددشفل عملصددعظ للللل  ؼؿددللبجذسبطددكلل

ملرعسطدكلبملدرلحرولجرحدتلللللؼجعر ؿدكل ذصًعلعؽدريل ؿوكلذذسطؿكلل ب شلؼلبجذسبطؿكو

 بجقؿزلو

 : لذلبطرلشب لبجذسبطعالبجظع قكلؾرلحلدؼسلبُذضلبجفةشفليفلذعلؾحـل

 ئؿزلبملؽبطصكلجذفلبملرلحرولوعصرؿكل 
 ل فدد ذبـددولبجددصفعل عملثددعديلبُخَئؿددكلؼبجظددحؽبؿكلبجدد لعلرددخل حددـللللللل

 بهلؽؾكلبج قعدؿكلجحررلحرولو
 بجظحؿزلؼبجقذسقل حـلبربزبلبجقشبسلوعلحؿزلذععسبالبجرفةريل 
 للذ خلبجرظعذحلجذؾعزلذبـول دةعسلبملرلحرولؼعصرؿكل لدلبجقؿزلبٓػبع ؿكل

ب دددرتبسلآسبنلبّخدددشؾضلؼعصرؿدددكلبٍدبدددعػلبٓػبدددع ـلعبدددؽلبجملرردددتلؼئلدددعؾعػللللللل

 بملبرحفكلو
 د للظزػلبجذسبطعال جـلكشؼسقلعلرولئؿزلبُذضلبجفةدشفلؼعلضؾضظدعلجدذفلللل

دلبملصددعظ لبجذسبطددؿكلؼبجثؿوددكلبملذسطددؿكل،لؼكددشؼسقلعددذسؾيلبملددرلحرولذددضلخددَ

ؼبجرقؽ ؿددكلبجدد لللكبجرذسؾظددؿبُشؼددطكلؼبُطددعجؿيللبطددربذبسبمللحرددول حددـل

علردددخل حدددـلعلضؾدددضلبُذدددضلبجفةدددشفلؼبجرتبؿدددضل حدددـلبجلردددخلبزبردددع ـل دددولل

 بجطَ لل
  تينية قيه األمً الفهري :الرتبية األسرية ومياٍر 

ؾلرللبُذضلبجفةشفلذظوؽجؿكلبجررع ؿكلعع ؿكلعلعذصؿكل ولعؿتل  صعنل

ؼئطع عالبجملررتلؼذصععلئطعىلبجرلحؿزل،لدعملٌطظعالبجرلحؿرؿكل ةخل دؼسبظعل  دذلل

جملررتل،لؼعددأعـلبملصددعظ لبجذسبطددؿكل حددـلس غللل ددعؼطددعهخلذبقؿددللبُذددضلبجفةددشفلل

لوجفةددشفلجددذفلبجطددَ لعصرؿددكلبُذددضلببملظددوؽجكل ددضل دؼبالبملٌطظددعالبجرلحؿرؿددكل

بلحدزلؼذؿدذبطلدسبطدكلؾعدذال جدـلخذذدكلبُطدشقلؼبجملرردتللللللللللبجرت ؿكلبُطشؾكؼ

ؼعصرؿكلبُدشبدلعصرؿكلػعذحكل ـؽسقلذرةعذحكلؼذرؽبصشكل،لؼظؽلبريعدلدسبطدـلل

ثتل دأدشبدلبُطدشقلللعؾظررذلضبرؽبػلبجلحرـلذضلبجلحدؽسلبسبؿدعقلبملبرحفدكلبجد لعدشللللل

 , Julieعظددعالبٓػبع ؿددكليفلبُدددشبدل لؼععددذال جددـل ددالبجقددؿزلؼبملعددعسبالؼبٍدبل

M.1992:6رةددؽؾضلبجلَئددعالبٍػبع ؿددكل ددولبُدددشبدلذددضلخددَدللللبرددعلععددرزلول(ل 

طدؽبنلللبٍخرَالؼب رتبسؼ د لبجرلعذخلل،عشطؿخلبجرفعظزلؼبسبؽبسلؼبجذ قشبطؿك

صبررددتلذررعطددتلئددؽفلئددعدسل حددـلللللولممددعلؽبحددللليفلبزبددصعل ؼلبجحددؽطل ؼلبجددذؾضللل

ل(02:لل0771جةفشبؼفل،ل   ؿصكلبلولبجرقذس

لللللللللللللللللللللظدددعزعجدددضنًبلذدددضلشىدددعسلبجرلحدددؿزلبجلدددعسل،لللللذدددعدقلبجرت ؿدددكلبُطدددشؾكللللردددللعؼ

لرددخلجبعشدديلغددريػلذددضلعيفلذبقؿددللبُظددذبالبجلعذددكلجحرت ؿددكليفلبجملررددتل ؿددال
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بملدرلحزل حدـلبجدرفةريلؼ دخلذؼدةَالبسبؿدعقل،لجةدؽطلظدزبللللللللللقبجفشؼىليفلعصرؿكلئدذسل

ذضلبجصىشؾعالبجرت ؽؾدكل،ل عدذاللللذ حـل طعغلذظررؾلررذلبجلحزلشىعذًعلعلحؿرؿًعل

ل(ل22ل:ل7..3 خحؽدلطلذل حـل،لجحررلحزلعغؿريلبجظحؽثلبمللشيفلؼبجرصفؿزفل

علضؾددضلئددؿزليفلبجرت ؿددكلبُطددشؾكلذصددعظ لؼلعأطؿظددعل حددللذددعلطددثللؾرلددحلدؼسل

يفلعؿدتلجؽبشديلللبجطعجثعالضلبجفةشفلذضلخَدلبظررعذععل رصرؿكلػبـؿكلبُذ

 ددعشبلبالؼبمللددعسالؼبملعددعسبالؼبٍدبعظددعاللضؼرجددتلذددضلخددَدلعضؼؾددذظلععض ؿددع

 حددـلبجددرفةريللعجثددعاعؼدديؿتلبجطدددللعظددعزلل شعددعبرددعل،لبٓػبع ؿددكلعبددؽلبسبؿددعقلل

عصرددلل،لبرددعللبٍػبع ؿددكلجحرؼددةَالبجرددللعددؽبجععضللللؼ ػبددعدلبسبحددؽدللؼفلؽبجظدد

بجقدؿزلؼبجلددعدبالبجد لعرفددللذدتلعقعجؿدذلؼ قعهددذلبجملرردتلذددضلخدَدلشقددخلللللللجدذؾعضلل

ئدعدسباللل ضلذؽبطصدعالؾـدثلول ردلللبسبقعهللؼبملفعظؿزلبملشعثطدكل  قعددكلبجملرردتلللل

ؼبملؼددددددعسبكليفلبجلرحؿددددددكللل، حددددددـلعقددددددذؾزلذظددددددعظرعال ػبع ؿددددددكلجحريررددددددتلل

لولبجذ قشبطؿكلؼبج لعلذلذضل ظزلذرطحثعالعشطؿخلبُذضلبجفةشف

  املعوقات اليت توادُ الخعليه يف حتكيل األمً الفهري: 

عٌبددذل لدددلبجذسبطددعالؼبّسبنلبجرت ؽؾددكل طلبملٌطظددعالبجرلحؿرؿددكلئددذلعقددثلللل

ؽسل ذؼسظعلبملطحؽ لبدبدعػللقؼبجفؼخلبٍجررع ـلُشععلٍلعلبٍعبشباخحثل طثع ل

 شصلظزػلبمللؽئعالذعلؾحـل: بجطَ لسبرعؾكل دةعسظزلؼجلخلذضل

 ؼبجرلعؼطل ولبجرلحؿزلؼذٌطظعالبجملررتلبملذشـلؼبملٌطظعاللكلثلبجؼشببك

 بُذصؿكلو
 كلثلبٍظررعسل عمللحزلؼذبفؿضػلؼعذشـلذظرؽملعأظؿحغلو 
 عددذشـلذظددرؽملبملثددعشـلؼبجريعؿددضبالبملذسطددؿكلجلددذسلعددؽبدشلبجثؿوددكلبجرلحؿرؿددكللل

 بملَهركلممعلؾصلةعلطحثًعل حـلبملرلحزلو
 بجذسبطدؿكلؼ دذسلبٍظرردعسل رطؽؾشظدعلذدضللللللكلثلبج قعددكلبُذصؿدكليفلبملصدعظ لللل

 ئثخلبملربــولو
 ػدددوؽطلبجطدددَ لدةشؾدددًعلللبجرقحؿدددخلذدددضلعفلؿدددخلبملؼدددعسؾتلبجددد لععدددرزل ش عؾدددكلللل

 (ل202:لل3.02،لضبرذلطحؿزل،ل قؿخ ثذلبجلضؾضلؼ خَئؿًعو 
ؼعشفلبجثع  كل طلجح ذلذضلظزػلبمللؽئعالٍل ذلذدضلعطدؽؾشلبملصدعظ لبجذسبطدؿكللللل

ؼل ثددشبنلبملصددعظ لللبجطددَ وئددؿزلبُذددضلبجفةددشفلجددذفلللحبؿددالعظددع ذل حددـلعصرؿددكللل

بجرللذبال حللبملؼعسبكلبجملررلؿكلؼلعلضصلئدؿزللل عُشؼطكلبملبرحفكبجذسبطؿكل

بٍظررعسل رذسؾيلبمللحرول حـلعؽظؿثلبُشؼدطكلؼبجلرحؿدعالللؼلبٍشررعنلبجؽطصل،

لبملعدعسبالبملشعثطدكل دعجملررتلؼبجد للللؼبج لعظدع ذل حدـلعصرؿدكلبجقدؿزلؼبٍدبعظدعالللللل

لررلؿدكلؼبجقدؿزلبجظدعهذقلللبجملقلدعؾعللعجعصرـلجذفلبجطَ لبجرفةريلبجظؽفلبجؽب ـل 

ؼذصعددعلبج قددكلللؼبُذددعطبجرتبؿددضل حددـل عجددعالبجطددَ لبملشعثطددكل عٍطددرقشبسلللللؼ

دةشؾكلعرظزل عملشؼشدكلؼعىعدشللللبػبع ؿك عجصفعلؼعقذؾشلبجزبالؼعةؽؾضلبدبعظعال

للللللللللللللللجبعشدديلعددؽدريلبجثؿوددكلبجـددفؿكلولبالبملبرحفددكيفلطددحؽبؿعععزل صددذلبربددعرلبجقددشبس
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للللللللؼلبملذسطددؿكلبجرددللعددذ ؽلبرلممعسطددكلبجذ قشبطؿددكلؼل شؾددكلبجرلددثريل ددضلبجددش مل

 ؼلبجرلعؾؽلبجظحرللذتلبُخشلو

 احملور الجالح: اختاذ الكرار األخالقي: 

لبٍظرردعسلؾلذلصبعدلبربعرلبجقشبسلبُخَئـلذضلبجملعٍالبسبذؾ كلبج لعضبؾذل

بجقدشبسلللبربدعرل ععلذٌخشًبليفلذؿدذبطلبجرت ؿدكلبجلحرؿدكل،لدقدذل ؿدثحلعلحدؿزل رحؿدكلللللللل

لبظررعذدعلبُخَئـلمب ع كلكشؼسقلذضلبجلشؼسؾعالبج لعؽجؿععلبجرت ؿدكلبجلحرؿدكللل

ذرضبؾدددذًبلؼخبعؿدددكلدؿردددعلؾرلحدددللحبدددخلبملؼدددةَالؼبجقلدددعؾعلبجملررلؿدددكلؼبجقدددؿزلل

لبجملررلؿكلول

  الكرار : اختاذمفَوو 

بجقددشبسلدؼسًبلذعرددًعليفل ؿددعقلبجفددشدلؼبجملررددتل،ل ؿددالعلددذللللبربددعرمت ددخل رحؿددكل

بجلرحؿددعالبجظددحؽبؿكلبجدد ل عسطددععلبجفددشدل ـددفكلللب ددذفل رحؿددكلبربددعرلبجقددشبس

ػددثغلدبهرددكليفلبسبؿددعقلبجؿؽذؿددكلولدةدد ريًبلذددعلؾؽبجددغلبجفددشدلذؽئفددعلؾرلددرضل ددذقلللللللل

بهلدذالل دلدخلبجثدذبهخلجحؽؿدؽدل جدـللللللبخرؿدعسلعسبال  ذقل ذبهخ(لؼ حـلبجفدشدللؿبخر

 Ranate ,l.& etal.,2012ول لحبؿالؼبقلل بللدعهذقلممةصكل أئخلجعذلممةض

ل(ل 201 – 202:

ؼب ردلؼبل طلذعدعسبالبربدعرلللللبجقدشبس،لظرزل حرعنلبجرت ؿكل لرحؿكلبربعرلبؼجزجتل

ؼذثذىلذتلبملؼةَاللشعئذبجقشبسلكشؼسؾكلجةـلؾررةضلبملرلحزلذضلبجرلعذخل ؼةخل

ظلـلجر قؿقغل ؼلذؼةحكلعرطحيلؾظذاللبجفشدلذفدلصذذعلؾةؽطلجلؾؽبجعععوبج ل

ظدعزليفلل،لدقدذلعرلدذدلبجثدذبهخلبملردؽدشقلؼبُدلدعدلبملرع دكلبجد لعللللللللبجؽؿؽدل جـل خ

ل(لCherly & Donna , 2010 , 225بجؽؿؽدل جـل خلبملؼةحكلو 

ل(2..3 ؼجقذلعلذدالعلشؾفدعالبربدعرلبجقدشبسلدقدذل شددغل ثدذلبمللطدـلطدؽؾذبطللللللللل

عرثحدؽسليفل رحؿدعالدش ؿدكلثَثدكلظدـل:لبجث دالؼبملفعكدحكلللللللل رحؿكل قحؿكل"للع أشع

ل ولبجثذبهخلؼبٍخرؿعسلو

 رحؿدكلعفةدريلذشبديلذبردعرللللل"لع(ل حدـل شعدلل302:لل2..3 شلؿركل ظضل،للعؼعلشدع

 جـلذلشدكلؼثؿقدكل عجثدذبهخلؼعدشعثتل لرحؿدكل دخلبملؼدةَال،لؼظدـلععدذال جدـلللللللللل

 جددخلبجؽؿددؽدل جددـللل دلددخلبجثددذبهخلبملرع ددكلجحفددشدليفلذؽئددثلذلددولذددضلللللبخرؿددعس

لذبقؿللبهلذالبملشجؽلو

بجقددذسقل حددـللل أشعددعل"ل(ل8:لل2..3خ،لرددلبزب،ل حددـللبجحقددعشللل  محددذللعؾلشدعددلبرددعل

ؼظؽلؼبرعرل جـلبمللحؽذعالبج لولذؽبجعكلذؽئثلذعل  خلذؼةحكل ؼلذبذؾًعلجحفشدل

لعظرحلمبصعئؼكلبسبحؽدلؼبجثذبهخلؼعشعؿثععلؼدللبُدلحؿكلو

رلبجقدددشبسلعقدددؽسل حدددـل دددذدلذدددضلبجلؽبذدددخلللممدددعلطدددثللؾرلدددحل طل رحؿدددكلبربدددعل

لبملؼرتبكلظـل:
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 رحؿكل قحؿكلذبرعرل جـلممعسطكلبجلذؾذلذضل وعبلبجرفةريلو  
 رحؿددكلذبرددعرل جددـلذلشدددكلؼثؿقددكل عجثددذبهخلؼ حددـلذربددزفلبجقددشبسلذبذؾددذلللل 

  طعلؼضبةعالبسبةزل حـلظزػلبجثذبهخلو
 رحؿدددكلعرطحددديلذدددضلذربدددزفلبجقدددشبسلبجث دددال دددضلبمللحؽذدددعالبجددد لعظدددرحللللللل 

مبصعئؼكلبجثذبهخلؼبسبحؽدلؼعشعؿثععل ظيلدسجكلبُدلدحؿكلذدضل ؿدالبملضبؾدعللللل

 ؼبجلؿؽ و
  األخالقي:مفَوو اختاذ الكرار  

ؾلررددذلبجقددشبسلبُخَئددـلبجظددحؿزل حددللبجملعددؽدلبجددزفلؾثزجددغلبجفددشدلذددضل جددخللللل

لبملبرحفددكلجقشبسبعددغلؼ عٍ رثددعسبالبجدد لعددٌثشل حؿددغوللبٓملددعسل عزبؽبشدديلبُخَئؿددكلل

درربددزلبجقددشبسلبُخَئددـلبجظددحؿزلػبدديل طلعةددؽطلجذؾددغلعقددذؾشلجِ لددعدلبمللصؽؾددكللل

لوؼبُخَئؿكلبملـع ثكلجحقلؿكلبملشبدلبربعرلبجقشبسلدبعظععل

لك ظعطدؿلبجقدشبسلبجدزفلؾرطحديلللل"ل أشدغللل(Moeder, 2007: 17)ؼؾلشددغلذدؽدسللل

،لؼبملؽبصشدددكل دددولبجقدددؿزلبملدددشبدل حدددععللذدددضلبُددددشبدلجحيؽبشددديلبُخَئؿدددكلجحقلدددؿك

لبجؼبـؿكلؼبٍجررع ؿكلذل عول

(ل أشدغلبجقدشبسلبجدزفلؾدأعـلذرظدًقعلللللل02ل:8..3ؼعلشدغلظعذدعل ثدذلبجدشمحضلػد ععغل لللل

ؼعةدؽطلجذؾدغلذدلسبالذدضلبجلدرريلللللللولذتلصبرؽ كلذضلبملثدعديلبخرعسظدعلبجؼدبفللل

حلذبجكلبجقعهركل حللبملظعؼبقليفلبسبقدؽالؼبٓشظدعشؿكلللبجؼبــلؼبملثعديلبجلعذكلج

لؼب رتبسلبشبذكلبُدشبدول

بملددرلحزليفلبخرؿددعسلئددذسقل(ل أشددغل"لعلددثريل ددضلل227ل:2..3ؼعلشدددغلعغشؾددذل رددشبطل ل

س فل ؼلطددحؽثل ؼلعـددشالدلددعدلؼبددثنلؼذددٌثشليفلذؽئددثلبجرفع ددخلبجددزفلظددؽللللللللل

لؼبذدػل"لولل

سل ةدزل عخرؿدعسل شظديلؼ دلدخللللل(ل أشدغل"ل ؿدذبلل20ل:3.00علشدغلػدزبل محدذل ذدعسل للل

بجثددذبهخلبملرلحقددكل قلددؿكل حرؿددكلصبررلؿددك،لذددتلبُخددزلبزبؽبشدديلبُخَئؿددكللللللللل

لجحقلؿكليفلبٍ رثعس،لؼ طلبخلدشدلجذؾغلبجرضبسلعبؽلبّخشؾضل"لول

ؾرلدحلذدضلبجرلشؾفدعالبجظدع قكل طلبربددعرلبجقدشبسلبُخَئدـلؾرطحديل طلؾةددؽطلللللللل

طلؾذسثلبزبؽبشيلبُخَئؿدكلبجد لللجذملبجفشدلؼ ـل عمللشدكلبجةعدؿكلجحقلؿك،لؼ 

ع ريظعلبجقلؿكل ؼلبملؽئثلبجدزفل دشل دغ،لؼبجةؿفؿدكلبجد لعدٌثشل عدعلبجقلدؿكل حدللللللللللل

لبجفشدلؼبجملررتول

ؼعلددشالبجثع  ددكلبجقددشبسلبُخَئددـل جشبهؿ ددعل:ل أشعددعل"ل رحؿددكل قحؿددكلعرطحدديللللل

للللللللللللللللللبملفعكددحكل ددولصبرؽ دددكلذددضلبجثددذبهخلسبدددخلذؼددةحكل ؼلذؽئددثلذدددعولذددتلبُخدددزللللللل

يفلبٍ رثعسلبزبؽبشيلبُخَئؿكلهلدزػلبملؼدةحك،لؼ طلظدزبلبٍخرؿدعسلؾلةدعل ـدؽسقللللللل

بثريقلبجقؿزلؼبملثعديلؼبمللعؾريلبٍجررع ؿدكلبجد لعلرصقعدعلبجطعجثدكلدبدعػلشفظدععللللللل

ؼدبددعػلبّخددشؾض،لؼؾقددعغل عجذسجددكلبجدد لذبـددخل حؿعددعل حددللبخرثددعسلبملؽبئددثلللللللللل

لٍربعرلبجقشبسلبُخَئـو
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 كرار األخالقي:أٍداف اختاذ ال 

(ل207:ل2..3بربددعرلبجقدددشبسلبُخَئدددـلجدددغل ددذقل ظدددذبالذصعدددعل:ل عغشؾدددذل ردددشبط،للل

(Sari, E., 2008: 369-381)لو

 عصرؿددكلئددذسقلبملددرلحزل حددللذبحؿددخلبملؽبئددثلبُخَئؿددكلؼبجقددذسقل حددللبجددرفةريللل

 وللبُخَئـلؼبجؽؿؽدل رل ةزلئؿرـ
 دعربددعرلبجقدددشبسلبُخَئددـلؾدددٌدفل رلعقددذؾشلبملدددرلحزللللل:لظددضلعقددذؾشلبجدددزباللؼب

لؼرجددتل دضلطشؾددللب درتبسل دةدعسلبّخددشؾض،لؼؼجعدعالشىددشظزللللولصفظدغلل ؼثقردغلل

 ولؼعؽجؿذلبُدةعسلؼبجثذبهخلبملثذ ك
 ظع ذل حللببرظع لبجظحؽبؿعالبجثصعنقلجحررلحز،لؼبجرـشالحبةركلدؿردعللؾل

 وللؾـعددعزليفلذؽبئثلبسبؿعق
 جرطثؿقعالبجلحدزلؼبجقلدعؾعلبجملررلؿدك،لؼبٍظرردعسللللللذبذؾذلبسبذؼدلبُخَئؿك

 وللل عملرعسطعالبملؽك كللجحصرؽلبُخَئـ
 عصرؿددددكلئددددذسقلبملددددرلحزل حددددللبجرفع ددددخلبٓػبددددع ـلعبددددؽلبملؼددددةَالبجثؿوؿددددكلللللل

 ولؼبجملررلؿكل حللبملظرؽملبجؼبــلؼبٍجررع ـ
 :أٍنية اختاذ الكرار األخالقي 

علذلعصرؿكلذععسبالبربعرلبجقشبسلبُخَئـلذطحيلسهؿظـلػبديل طلؾررردتل دغلللل

بجفشدليفلبجلـدشلبسبدعجـل ردللؾظدرطؿتلبجرـدشال فع حؿدكليفلذؽبجعدكلبملؽبئدثللللللللل

بملبرحفددكل طشؾقددكلؼظؿفؿددكلذثرةددشقلذددضلخددَدلبخرؿددعسل دلددخلبجثددذبهخ،ل لددذلللللللللل

طحدددؽ لؼ ثشظدددعل حدددللبُظدددذبالبمل،لدسبطدددكلبجصردددعه لبملرتعثدددكل حدددللبدددخلبجثدددذبهخلل

 عثع عع،لؼؾدرزلبٍخرؿدعسل صدعن بل حدللذلحؽذدعالؼبـدخل حؿعدعلذربدزفلبجقدشبسلذدضللللللللللل

ل(و232،ل2..3ذـعدسلذرلذدقل صبذفل ثذلبجةشؾزل،ل

ؼعشملبجثع  كل طل رحؿكلبربعرلبجقشبسل ُخَئـلهلعل ظرؿدكليفل دخلبملؼدةَالللل

برددعلعصرددـلئددذسقلبملددرلحزل حددللذبرددخللللللللؼبجظؿعطددؿك،لبجملررلؿددكلؼبٍئرـددعدؾكلل

بُخزليفلبٍ رثعسلبزبعشديلبُخَئدـل صدذلذؽبجعدكلللللؼبٍطرقَجؿكولذتلوؽجؿكلبملظ

 فلذؼةحكل ؼلذؽئثليفلبسبؿعق،لبرعل شعدعلعةظدثغلبجقدذسقل حدللبجرقؿدؿزلؼذبحؿدخللللللل

لولللبملؽئث،لؼبجرفةريلبجصعئذ،لؼعؽجؿذلبُدةعسلؼبجثذبهخلذضلخَدلبملصعئؼكلبجثصعنق

بجلذؾدددذلذدددضلبجث دددؽ لللؼشىدددش بلُظرؿدددكلبربدددعرلبجقدددشبسلبُخَئدددـلئدددذلطدددلللللل

لؼبجذسبطعال رلعصرؿكلئذسقلبملرلحزل حللبربعرلبجقشبسلبُخَئـلؼذصعع:

  ششعذ لذقدرت لجرصرؿدكلللعـرؿزلل(لؼبج لظذدلل ر2..3دسبطكلعغشؾذل رشبطل 

 لدلبملفعظؿزلبُخَئؿك،لؼذععسبالبربعرلبجقشبسلبُخَئـليفل لددلذؽبئدثللل

ؼئدذلللوذدضلبجرلحدؿزلبجلدعسلؼبملعد لللللبسبؿعقلجرحرؿزبالبملش حدكلبٓ ذبدؾدكليفلبدخللل

 ثثرللبجذسبطكلدلعجؿكلبجلشعذ ليفلعصرؿكلبملفعظؿزلبُخَئؿكلجدذملعحرؿدزباللل

بٓ ذبدؾدددكلبجلعذدددك،لؼلعحرؿدددزبالبٓ ذبدؾدددكلبملعصؿدددكولبردددعل ؼؿدددلللللللبملش حدددكل

مببرحدددثللبجذسبطدددكل لدددشؼسقلبٍظرردددعسل رصرؿدددكلبجصردددؽلبُخَئدددـلجحرَذؿدددز

 وبملشب خلبجذسبطؿكل
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 شلدسبطكلطعدج(Sadler, 2004: 6)ؼكد للدلعجؿدكلذصعئؼدكلئلدعؾعلبهلصذطدكللللللل 

زبؽبشدديلبُخَئؿددكلبؼيفلعقددذؾشل،لبجؽسبثؿددكليفلعصرؿددكلبسبظعطددؿكلبُخَئؿددكلل

 طلبٍظررعذعالبُخَئؿكلعظدع ذلل ثثرللبرعل،لهلزػلبجقلعؾعلجطحثكلبزبعذلك

 ولبجقلعؾعلبجلحرؿكل  د حللعؼةؿخلبجقشبسبال ؽ
 لؼبج لظذدلل رل صعنلؼ ذقلذقرت كلجثلدل8..3 دسبطكلظعذعل ثذلبجشمحضل)

بجقلددعؾعلبجثؿؽجؽجؿددكلبُخَئؿددكلؼ ثشظددعليفلعصرؿددكلبجر ـددؿخلؼبربددعرلبجقددشبسلل

بُخَئـلجطَ لبجـثلبُؼدلبج عشؽف،لؼ ػعسالبجصرعه ل رلدع حؿدكلبجؽ دذقللل

بملقرت كليفلعةؽؾضلؼعصرؿكلبجقشبسلبُخَئدـلعبدؽلبجقلدعؾعلبجثؿؽجؽجؿدكلجدذملللللل

 ؿصكلبجث اوبُدشبدل 
ؼؾرلددحلذددضلبجذسبطددعالبجظددع قكلكددشؼسقلعصرؿددكلبجقددذسقل حددللبربددعرلبجقددشبسللللل

بُخَئددـلجددذملبملددرلحرو،ل ؿددالؾظددع ذظزل حددللبطددربذبسلبجلذؾددذلذددضلذعددعسبالل

لبجر حؿخلؼبٍطرصرعرلؼبجرفةريلبجصعئذلؼبسبةزل حللبُدةعسلؼغريظعو

 : إدراءات البحح 

لبٓجدشبنباللبعثلدلللبجفشؼ ،لؿ كلذضلؼبجر قللبجث ال طوحكل ضلجٔجع ك

ل:لبجرعجؿك

 الرتبية األسرية  مبكرر توافرٍا الوادب املدىية الرتبية بأبعاد قائنة إعداد: أواًل

 : اإلعدادي الجالح للصف

ل:بجرعجؿكلبشبطؽبالؼدللبملذشؿكلبجرت ؿكل أ لعدلئعهركل ة ذبدلبجقؿعسلمت

 لذؽكدؽىللعصعؼجدلللبجد للبملربــدكللؼبملشبجدتللبجصىشؾدكللبجةرع دعالل حدلللبٓطَى

 ولبملذشؿكلبجرت ؿك
 ولبملذشؿكلبجرت ؿكلدسبطكلصبعدليفلؼبجث ؽ لبجذسبطعالذظح 
 لذددضلصبرؽ ددكللجلشكددععل حددللبملذشؿددكلبجرت ؿددكل أ لددعدلذثذهؿددكلئعهرددكل  ددذبد

ل طدفشاللؼئدذللدؿعدع،للبجش فلٓ ذبنلبجرذسؾعلشاؼطلبملصعظ ليفلب ةرولبجظعدق

لبجـدثللطعجثدعاللملظرؽملذصعطثرععلجلذسلبُ لعدل لدل زال ضلبشبطؽقلظزػ

ل  دعدقللمتلبرعلجرةشبسظعلبُ لعدل لدل زال رل عٓكعدكلبٓ ذبدف،لبج عجا

 وؼكؽ  عل ب شلعةؽطل رللبجحغؽؾكلبجصع ؿكلذضلُ لعدبل لدلؿؿعغك
 لبجقعهردكلل حدلللؼعلدذؾخللؼذقرت دعاللآسبنلذدضللب ةرؽطلبجظعدقل  ذبػلذعلكؽنليف

لذضلؼعرةؽط(ل بجصععهؿكلبجقعهركل رلبجرؽؿخلمتل عع،لبُخزلمتلؼبج لبملثذهؿك

لبج عجداللجحـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللمبصع لعلرصععل ةضلدش ؿ عل لذ ب(ل22 ل ذد

ل:للبجرعجـلبجص ؽل حللسهؿظكل  لعدلثَثكل رلعـصفععلمتوللبٓ ذبدف

 ولدش ؿ عل لذ ب(ل02 لؼعلرضلبملذشؿكلجحرت ؿكبجثلذلبمللشدلل 
 ولدش ؿ عل لذ ب(ل7 لؼعلرضلبملذشؿكلجحرت ؿكبجثلذلبملععسمل 

                                                           
 0 لذح ل(ل)

ل

ل
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 ولدش ؿ عل لذ ب(ل00 لؼعلرضلبملذشؿكلجحرت ؿكبجثلذلبجؽجذبشلل 
ذدعلل:ل حدلللؾصفلؼبجزفلجحث البُؼدلبجظٌبدل حللبٓجع كلمتلئذلعةؽطلؼ زجت

جحـدثلبج عجدالللبجرت ؿدكلبُطدشؾكلللبملشبدلعلدرصععليفلذدصع لللبملذشؿكل  لعدلبجرت ؿكل

لبٓ ذبدفل؟لل

 ــا ــ : ثاىًيـ ــرية  مـــيَر وستخـــوى أٍـــداف حتليـ  الجالـــح للصـــفالرتبيـــة األسـ

 :املدىية الرتبية األبعاد قائنة ضوء يف اإلعدادي

لبملذشؿدكللبجرت ؿدكلل  لدعدللعدؽبدشللذدذمللذلشددكلل رلؾعذالبسبعجـلبجث البعطلملع

لبٓ دذبدفللبج عجداللجحـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللذدصع لليفلئثدخللذدضللذبذؾذظعلمتلبج 

ل ظددذبال حددللبملذشؿددكلبجرت ؿددكل  لددعدلئعهرددكلعطثؿددللبجلددشؼسفلذددضلبددعطلدقددذ

لبج عجددالحـددثبجرت ؿددكلبُطددشؾكلجللذددصع لبجرقددؽؾزلؼ طددعجؿيلؼ شؼددطكلؼضبرددؽم

لوب رؽملذبحؿخل طحؽ ل عطربذبسلبٓ ذبدف

ل-:بجرعجؿكل عشبطؽبالبجر حؿخل رحؿكلذشالؼئذ

 لللللللللللللؾددرزلدوددكلبملذشؿددكلبجرت ؿددكل  لددعدلذددضل لددذلبددخلب رثددعسل:بجر حؿددخلدوددكلذبذؾددذ

 ولبجر حؿخلكؽهععليف
 لعحكل ععلؼؾقـذلوبجر حؿخلؼ ذقلبجفقشقلبخرؿعسلمت:لبجر حؿخلؼ ذقلذبذؾذ

 و دةعسل ذقل ؼلؼب ذقلدةشقل ضلعللل ب شل ؼلؼب ذق
 لؾصطثللدلصذذعلجحرلذبد،لؼ ذقلبجرةشبسلبجثع  كلبربزال:بجرلذبدلؼ ذقلذبذؾذ

لذدضلل لذل فل حللب رؽملدقشبالذضلدةشقلعصطثلل ؼل،بملصع ل ظذبالذضلظذا

لللللللللللللللللؼرجددتلعةددشبسبلؾلطددـذظددثًقعللبمللددذقل عجقعهرددكلب ددذدقلبملذشؿددكلبجرت ؿددكل  لددعد

 وجزجتل  ذالخعؿكلجذبؼدلؼيفلهلعلبملقع حكلبشبعشكليف
 دددللضبرؽملددلل ظذبا لدقشبالذضلدقشقلبخلئشبنقلمت:لبجر حؿخل لرحؿكلبجقؿعس

لبج عجددالجحـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللذدصع ل(لبجرقدؽؾزلل طدعجؿيللددددلل ثشبهؿدكلل شؼدطكل

 ول ذقل حللبجفقشبالجرةشبسبالبملوؽؾكلبجصظثكلؼ ظع لبٓ ذبدف
 لذددشؼسل لدذللب ردؽمللذبحؿددخلعةدشبسللطشؾدللل دضللؼرجددتل:بجر حؿدخللثثدعالل ظدع ل

لذلعدجددكلؼ رطثؿددللبجر حؿددخ،ل دبقلشفددعل عطددربذبسلبُؼدلبجر حؿددخل حددللشعػدد

ل ددددولبٍعفدددعاللذلعذدددخللسبظددددع (ل332ل-332:ل0..3لطلؿردددك،للسػدددذفل لظؽجظددد ل

(ل82و. لبجر حؿدخللثثعالمللعذخلبجرلذدؾكلبجقؿركلؼ حغللؼبج عشـ،لبُؼدلبجر حؿخ

 وبجر حؿخل رحؿكلثثعال رلؾؼريلممعلذشعفتلثثعالذلعذخلؼظؽ
 لبج عجددالجحـددثلبجرت ؿددكلبُطددشؾكللذددصع لضبرددؽملذبحؿددخلشرددعه ل طددفشالئددذ

لل:بجرعجؿكلبجصرعه ل ضلبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدلئعهركلكؽنليفلبٓ ذبدف

 ل31 ل حدلللٓ دذبدفلبلبج عجداللجحـدثلبجرت ؿكلبُطشؾكللذصع لبػررخ:لبُظذبا)

 لعصطثللطؽمللبملذشؿكلبجرت ؿك،لؼلعؼريلشرعه ل رحؿكلبجر حؿخل طل  لعدللظذدع

ـلل%(2و08 لعلعددل(ل ظذبالدقتل صظثكلذوؽؾك2 حلل  لممدعلولكدلؿفكللشظدثكللؼظد

لجحـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللضبردؽملل ظدذباللذشب دعقلليفلئـدؽسللؼجدؽدلل رلؾؼري

 ولبملذشؿكلبجرت ؿكل لعدُلبٓ ذبدفلبج عجا
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 ل.22 لذدضللبٓ دذبدفللبج عجداللجحـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللضبردؽمللعةؽطل:ب رؽم

 :ؾحـلذعل رلبجر حؿخلشرعه لؼ ػعسا(لدقشق
 لمب ردؽمللعلدرصلللبجد للبملذشؿدكللجحرت ؿدكللبمللشدؿكلبُ لعدلشـؿيل طلعلحب

ـللب رددؽمللدقددشبالل عددعجـلذددضل%(ل0و1 ل صظددثكللبملقددشسلبعشددلل لشظددثكللؼظدد

 ولكلؿفك
 لبملقددشسلمب رددؽملعلددرصللبجدد لبملذشؿددكلجحرت ؿددكلبملععسؾددكلبُ لددعدلشـددؿي

 وكلؿفكلشظثكلؼظـلب رؽملدقشبال ععجـلذض%(ل3و0 ل صظثكلبعشل
 لبملقدشسللمب ردؽمللعلدرصلللبجد للبملذشؿدكللجحرت ؿدكللبجؽجذبشؿكلبُ لعدلشـؿيل

 ولكلؿفكلشظثكلؼظـ%(ل2 ل صظثكلبعشل
 ل عجـدثلبجرت ؿدكلبُطدشؾكللللضبرؽمليفلبةخلبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدلعةشسا

لدقددشبالل عددعجـلذددض%(ل0و01 لؼ صظددثكلذددشق(ل20 لدقددتلبٓ ددذبدفلبج عجددا

لؼجددؽدل رلرجددتلؼؾؼددريلدقددشق،(ل.22 لئؿررعددعل حغددللؼبجدد ل،بملددصع لضبرددؽم

ل عجـددثلبجرت ؿددكلبُطددشؾكلذددصع لمب رددؽملبُ لددعدلظددزػلعددؽبدشليفلئـددؽس

 وبٓ ذبدفلبج عجا
 لبٓ دذبدفللبج عجداللجحـثبجرت ؿكلبُطشؾكللذقشسلبػررخ:لبٓثشبهؿكلبُشؼطك

لبجرت ؿددكل  لددعدلعلددرضلشظددثكل طلبجر حؿددخلشرددعه لؼ ػددعسال ثشبهؿ ددع،لشؼددعًطع(ل7 

لللللللللللللئـددؽسلؼجددؽدل رلؾؼددريلممددع%(ل2و3 ل حغددللبٍثشبهؿددكلبُشؼددطكل عددزػلبملذشؿددك

لبج عجددددالجحـددددثلبجرت ؿددددكلبُطددددشؾكلملقددددشسلبٓثشبهؿددددكلبُشؼددددطكلذشب ددددعقليف

 وبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدلجثلدلبٓ ذبدف
 لبٓ ددذبدفلبج عجددالجحـددثلبجرت ؿددكلبُطددشؾكلذددصع لبػددررخ:لبجرقددؽؾزل طددعجؿي

لبجرت ؿددكلل  لددعدلعلددروللشظددثكل طلبجر حؿددخللشرددعه لؼ ػددعسالل،طددٌبد(ل20 ل حددل

لؾؼدريللممعلكلؿفكلشظثكلؼظـوللبُطوحكل ععجـلذض%(ل2و00 ل حغلل ععلبملذشؿك

لجحـدثللبجرت ؿدكلبُطدشؾكلللملقدشسللبجرقدؽؾزلل طدعجؿيللذشب دعقلليفلئـؽسلؼجؽدل ر

 ولبملذشؿكلبجرت ؿكلُ لعدلبٓ ذبدفلبج عجا
:للل حدلللؾدصفللؼبجدزفللجحث داللبج عشـلبجظٌبدل حللبٓجع كلمتللئذلعةؽطل زجت

لبملصضجـلبٍئرـعدلذصع لؼضبرؽمل ظذباليفلبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدلعؽبدشلذذملذع

 ؟لبٓ ذبدفلبج عجال عجـث

 ــا  زتخنــ  حنــو) بعيــواٌ ملــيَر الرتبيــة األســرية  مكرتحــة وحــدة إعــداد: رابًع

  :اإلعدادي الجالح صفلل( أفط 

لجرطثؿقعدعل(ل دلدخللصبررتلعبؽ ل لصؽبطلدسبطؿكلؼ ذقل ة ذبدلبجثع  كلئعذل

ل صدعنلل رحؿدكللذدشاللؼئدذللبجث دا،للصبرؽ دكللبٓ دذبدفللبج عجالبجـثلطعجثعال حل

ل:بجرعجؿكل عشبطؽبالبجؽ ذق

 وللجحؽ ذقلؼبٓجشبهؿكلبجلعذكلبُظذبالذبذؾذ 
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 لعلدروللذلدعؾريللكدؽنللؼيفلعذسؾظدععلل ظدذباللكدؽنلليفلبجؽ ذقلضبرؽملذبذؾذ

لبجد للبٓ دذبدفللبج عجالجحـثلبجرت ؿكلبُطشؾكلذصع ليفلبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعد

ل طدعغللئؿرت لظـلدسؼغلطثلكلبجؽ ذقلعلرصللؼئذلولئثخلذضلذبذؾذظعلمت

لطشؾددلوولبُطددشفبجرتب ددتللػبـددؿرت،ل شددللؼبجملررددتل  قؽئددتلؼؼبجثععددت(،

بؿدددثلربردددعسؾضللبّخدددشؾض،لذدددتلبجرلعذدددخؼلددددضللعؿةؿدددلبٍل،بّذدددضلبجملرردددت

لبجثؿوددكلمحعؾددكل،غددزبهتطددَذكلؼلجددؽدقللذددضلؿدد رتلذَ ظددتلؼلعلرصددلل عددع،

 (وبملبرـشلبجملررتل صؽبطووللذؽبسدظعل حـلؼب عدىك
 لبملشبجددتل ددثلدلبٍطددرلعشكلخددَدلذددضلؼعصىؿرعددعلبجؽ ددذقلضبرددؽملكعغؿددؿ

 ولبملربــك
 ؼللبجفةددشف،لبُذددضلؼئددؿزل،بملذشؿددكلبجرت ؿددكلؼ  لددعدل،بملفددعظؿز:للذددضلبددخلذبذؾددذ

لؼبُشؼدددطكل،لبجرقدددؽؾزلؼ طدددعجؿيل،لبملـدددع ثكلبجرلحؿرؿدددكلؼبُشؼدددطكلبجؽطدددعهخ

 ولللبملقرت كلبجؽ ذقلضبرؽمليفلصععؿعلربملشبدللؼبجرقؽ ؿكلكبهؿثشبٍ
  لذددضلصبرؽ ددكل حددـ(لبجطعجثددكلبرددع  لبملقرت ددكلبجذسبطددؿكلبجؽ ددذقل ددش

للللللللللللللللللللمللشددددددكلآسبهعدددددزلللعدددددذسؾعلؼطدددددشالبملصدددددعظ لصبدددددعدليفلب ةردددددولبجظدددددعدق

لذصعطدثرغللؼذذفلبجطعجثكل ةرع لبملرلرضلبجلحرـلب رؽمل ؽدؼلذقرت عععزل

 وللبٓ ذبدفلبج عجالبجـثلطعجثعالملظرؽف
 لبجظددعدقلؼذقرت ددعالآسبنلكددؽنليفلبملقرت ددكلجحؽ ددذقلبجصععهؿددكلبجـددؽسقل  ددذبد

 (لو لب ةرو
 لجةددـ(ل دلددخلصبررددتلعبددؽ لبملقرت ددكلبجؽ ددذقلجرددذسؾعلبمللحرددكلدجؿددخل  ددذبد

لطدثلكللذدضللبجدذجؿخللؼعةؽطولبملقرت كلبجؽ ذقلعذسؾعل ثصعنلبمللحركل غلعظرتػذ

للللللللللللللل حددـلدسغلبددخلبػددررخل ؿددالعذسؾظددؿكلوددعررلؿددؽسقليفلذـددعغكلدسؼغ

لبملرلدددرصكلبملذشؿددكللبجرت ؿددكلل  لدددعدل،لجحددذسغللبٓجشبهؿددكللبُظدددذباللددددللبُدةددعسل 

لبجؽطددعهخؼلبملددؽبدل عجددذسغ،لعصرؿرعددعلبملرؽئددتلبجفةددشفلبُذددضلئددؿزلددددلل عجددذسغ

لخطدؽبالل،لبجدذسغللػدش لليفلبملظدربذذكللبجرذسؾعلطشال،لبملقرت كلبجرلحؿرؿك

لبملبحددفل طددعجؿيلبجرقددؽؾزلبملظددربذذك،لثشبهؿددك،بٍلبُشؼددطكل،لبجددذسغلعصفؿددز

 (لو ععلبٍطرلعشكلمتلبج لبملشبجتل لدل،لجحذسغلبجظثؽسف
 ـللبُؼجؿددكل ـدؽسعغللكبمللحردللدجؿدخلل دش ل لب ةرددولبجظدعدقللذدضللصبرؽ دكلل حد

 ولؼذقرت عععزلآسبهعزلمللشدكلبجرذسؾعلؼطشالبملصعظ لصبعدليفلبملربــو
 لبجظدددعدقلؼذقرت دددعالآسبنلكدددؽنليفجدددذجؿخلبمللحردددكلللبجصععهؿدددكلبجـدددؽسقل  دددذبد

 (ل وب ةرو
 لعلضؾدضللذصعدعللبهلدذاللؼؾرثحدؽسللبملقرت كلجحؽ ذقلبجطعجثكلشؼعبلبشبطكل  ذبد

ـللردؽملذبل ؿداللبجذسغ،ل رؽملبجطعجثعالدعز لبجردذسؾثعاللذدضللصبرؽ دكلل حد

لللللللللللللب ةرددولبجظددعدقلذددضلصبرؽ ددكل حددـل شكددععدسغولؼئددذلمتلل ةددخلبشبعؿددك

 ولؼذقرت عععزلآسبهعزلمللشدكلبجرذسؾعلؼطشالبملصعظ لصبعدليف
                                                           

 لو(ل دلخلصبررتلعبؽل لبملقرت كلجحؽ ذقلبجطعجثكليؿبر(ل2 لذح ل(ل 
  ولبملقرت كلبجؽ ذقلجرذسؾعلبمللحركلدجؿخ(ل0 ذح ل(ل 
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 لؼذقرت ددعاللآسبنلكددؽنلليفلبجطعجثددكللشؼددعبللجةشبطددكللبجصععهؿددكللبجـددؽسقلل  ددذبدل

 للول( لب ةرولبجظعدق
لذددع:لل حددـلؾددصفلؼبجددزفلجحث ددالبج عجددالبجظددٌبدل حددـلبٓجع ددكلمتلئددذلؼ ددزجت

ل مبددصع لبملذشؿددكلبجرت ؿددكل  لددعدل حددـلئعهرددكلعذسؾظددؿكلجؽ ددذقلبملقددرت لبجرـددؽس

 لل؟لبٓ ذبدفلبج عجالجحـثبجرت ؿكلبُطشؾكل

 الفهري األمً مكياس إعداد: خامتًسا  : 

 لجذفلبجفةشفلبُذضلئؿزل لدلئؿعغل جـلؾعذالبملقؿعغ:لذضلبهلذالذبذؾذ

لوللبٓ ذبدفلبج عجالبجـثلطعجثعا

 لبجةرع دددعال حدددـلبٓطدددَىل لدددذل:لذفشدبعدددغلؼؿدددؿعغكلبملقؿدددعغل  لدددعدلذبذؾدددذ

ل  لدعدللذبذؾدذللمتلولبجفةدشفللبُذدضللعصعؼجدلللبج لبملربــكلؼبملشبجتلبجصىشؾك

ـللبملقؿدعغللؼبػدررخلل،لذفشدبعدغللؼؿدؿعغكللبملقؿدعغل لللللللللللللظددـئدؿزل ذدضلدةدشملللل(ل2 ل حد

بملظددوؽجؿكلبٍجررع ؿددك،لبسبددؽبسلبٍػبددع ل،لئددؿزلبجددؽٍنلؼبٍشررددعن،لبجرلددعؾؽللللللل 

ل لددعدبُلظددزػلذبددللؼؾصددذسر(لبجظددحرللذددتلبّخددشؾضل،لبجددؽ للحبقددؽالبٓشظددعط

 طدفخلبدخللللبجلثدعسباللذدضللصبرؽ كلؿؿعغكلؼمتل،لدش ؿًعل لذًب(ل28 لبُطعطؿك

ل ذددعسئؿردكلذدضلئددؿزلبُذدضلبجفةدشملبملددشبدلئؿعطدععلولؼلمتلؼكدتلظددزػلبجلثدعسبالللللللل

لمبقذذدكللبملقؿدعغللظزبلصؼدلؼئذ(للشعدسًبلدددل  ؿعشًعلدددلدبهر ع لذرذسرلثَثـلذقؿعغ

 ول حؿغلبٓجع كلؼبؿفؿكلذصغلبهلذالؼ ؿعطل،لبملقؿعغلطثؿلكلجحطعجثعالعؽكح

 املكياس صدم :  

 : الصدم الظاٍرى 

ل حدددـل شكدددغلمتلبجفةددشفللبُذدددضلئددؿزللملقؿدددعغبُؼجؿدددكللبجـددؽسقللؼكدددتل لددذل

لبجلثدددعسبالذصعطدددثكلذدددذفليفلآسبهعدددزلٓ دددذبنل،لب ةردددولبجظدددعدقلذدددضلصبرؽ دددك

لطددَذكلؼذددذف،لبجفةددشفلبُذددضلئددؿزلذددضل طعطددؿكلئؿرددكلبددخلذبددللبملصذسجددك

لبج عجددددالبجـددددثلطعجثددددعالملظددددرؽملؼذصعطددددثرعع،للجحلثددددعسبالبجحغؽؾددددكلبجـددددؿعغك

لؼجقددذلبملقؿددعغل حددـلبجرلددذؾَال لدددلب ةرددولبجظددعدقل  ددذفلؼئددذلوبٓ ددذبدف

 ولبجرلذؾَالظزػل ةجشبنلبجثع  كلئعذل

 اإلحصائي الصدم  : 

لذلعذدخللحبظدع للؼرجدتللبجذبخحـلبٍعظعال ةطربذبسلبملقؿعغلؿذال ظع لمت

بملظدوؽجؿكلل ل ذلعذخلبسعثعبلل ريطؽط(ل دولبجذسجدكلبجةحؿدكلجةدخلضبدؽسللللللبٍسعثعب

بجرلددعؾؽلبجظددحرـلذددتللللبٍجررع ؿددكل،لبسبددؽبسلبٍػبددع ـل،لئددؿزلبجددؽٍنلؼبٍشررددعنل،لللل

لل بُذدضلبجفةدشف(لللجحرقؿدعغل(لؼبجذسجكلبجةحؿدكللبّخشؾضل،لبجؽ ـلحبقؽالبٓشظعط

ل:لرجتل(لؾؽكح0ؼبزبذؼدلسئزل 

                                                           
 لولجحؽ ذقلبملقرت كلبجطعجثكلشؼعبلبشبطك(ل2 لذح ل(ل
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لبملظوؽجؿكلبٍجررع ؿكل،لبسبؽبسلبٍػبع ـ لبٍسعثعبل ولبجذسجكلبجةحؿكلجةخلضبؽس(لئؿزلذلعذَال0جذؼدل 

لجحرقؿعغ(لؼبجذسجكلبجةحؿكلبجرلعؾؽلبجظحرـلذتلبّخشؾضل،لبجؽ ـلحبقؽالبٓشظعطلئؿزلبجؽٍنلؼبٍشررعنل،

ل بُذضلبجفةشف(

لبجذٍجكلبٍسعثعبلئؿزلبُذضلبجفةشم

ل0.و.ل123و.لبملظوؽجؿكلبٍجررع ؿك

0.و.ل802و.لبسبؽبسلبٍػبع ـ

ل0.و.ل1.8و.ئؿزلبجؽٍنلؼبٍشررعن

ل0.و.ل873و.بجرلعؾؽلبجظحرـلذتلبّخشؾض

ل0.و.ل171و.بجؽ ـلحبقؽالبٓشظعط

ل(0.و. ل طلذلدعذَالبٍسعثدعبلبحدععلدبجدكل صدذلذظدرؽمللللللل(0 ؾرلحلذضلبزبدذؼدل

ذقؿدعغللضبدعؼسللٍئرتب ععلذدضلبجؽب دذلبجـد ؿحلممدعلؾدذدل حدللؿدذالؼدبدعشعللللللللل

للللللللللئؿزلبُذضلبجفةشملو

 للنكياس االسخطالعية الخذربة : 

لطعجثددعالذددضل ؿصددكل حددـلجحرقؿددعغلبٍطددرطَ ؿكلبجريش ددكلبجثع  ددكل جددشا

لبجث دالل ؿصكلغري(لػلبل دبسق ذةعسسلبُخَاللمبذسطكلبٓ ذبدفلبج عجالبجـث

ل:لؾحـلذعل عذالؼرجت(لطعجثك.3 لؼئؽبذعع

 املكياس ثبات حتساب: 

ل Alpha Cronbachللبجفددعلبشؼشثددعخلذلعذددخل ظددع لبج ثددعال ددضلطشؾددلمتل

(لؾؽكددحلذلددعذَالل3ؼلبزبددذؼدلسئددزل للSplit-halfلطشؾقددكلبجريضهددكلبجصـددفؿكلل

لولثثعالذقؿعغلئؿزلبُذضلبجفةشم

لبُذضلبجفةشفلذقؿعغ(لئؿزلذلعذخلبج ثعال عؼسل3جذؼدل 

لبجريضهكلبجصـفؿكل جفعذلعذخللب عؼس

ل833و.ل–ل.12و.ل170و.لبٍجررع ؿكبملظوؽجؿكل

ل720و.ل–ل882و.ل732و.لبسبؽبسلبٍػبع ـ

ل822و.ل–ل122و.ل..8و.ئؿزلبجؽٍنلؼبٍشررعن

ل703و.ل–ل810و.ل702و.بجرلعؾؽلبجظحرـلذتلبّخشؾض

ل8.2و.ل–ل122و.ل112و.بجؽ ـلحبقؽالبٓشظعط

ل881و.ل–ل803و.ل821و.لبةخلبُذضلبجفةشفلذقؿعغثثعال

لذلعذددخلبجفددعلل:لعؿددتلئددؿزلذلددعذَالبج ثددعالل طل(3سئددزل ؾرلددحلذددضلبزبددذؼدلل

لبملقؿعغلوممعلؾذدل حللثثعاللل0.و.بجريضهكلبجصـفؿكل،لدبجكل صذلذظرؽمل

  املكياس تطبيل زمًحتديد:  

لذددضلعصرعددـلطعجثددكلؼآخددشل ؼدلبطددرغشئرغلبجددزفلبجددضذضلذرؽطددتلطشؾددلل ددض

 ولدئؿقك(ل02 لبملقؿعغل ضلجٔجع كلبملصعطيلبجضذضل طلؼجذلؼئذلبٓجع ك

 للنكياس: اليَائية الصورة 

لئعذددددللبٍطددددرطَ ؿكلبجريش ددددكلشرددددعه لكددددؽنلؼيفلب ةرددددو،لآسبنلكددددؽنليف

ل ددذدل حدد لئددذ(ل بجفةددشمللبُذددضلئددؿزلملقؿددعغلبجصععهؿددكلبجـددؽسقل ة ددذبدلبجثع  ددك

                                                           
 وللبجفةشفلبُذضلملقؿعغلبجصععهؿكلبجـؽسق(ل2 لذح ل *(ل
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لبجلىردددـلبجذسجدددكلؼعةؽشدددلولل ثدددعسق(ل20 لبجصععهؿدددكلؿدددؽسعغليفلبملقؿدددعغل ثدددعسبا

لؼبزبدذؼدل(لدسجكل20 لبجـغشفلؼبجذسجكل،دسجكل(003ذضل لبجفةشفلبُذضلملقؿعغ

لولبجفةشفلبُذضلئؿزلذقؿعغلذفشدبالؼ سئعسل  ذبدلؾؽكح(ل2 لسئز

ل(لذؽبؿفعالذقؿعغلبُذضلبجفةشم2جذؼدل 

بجلثعسبال ذدبجلثعسبابجفةشفلبُذضلئؿز

.0.0-7-8-1-2-2-0-2-3-0بملظوؽجؿكلبٍجررع ؿك

ل00ل30-.3-07-08-01-02-02-00-02-03-00لبسبؽبسلبٍػبع ل

ل00ل23-20-.2-37-38-31-32-32-30-32-33لئؿزلبجؽٍنلؼلبٍشررعن

ل.0ل03-00-.0-27-28-21-22-22-20-22لبجرلعؾؽلبجظحرللذتلبّخشؾض

ل03ل20-22-23-20-.2-07-08-01-02-02-00-02لبجؽ للحبقؽالبٓشظعط

 اليومية اذتياة مواقف يف األخالقي الكرار اختاذ اخخبار إعداد:  سًاساد  : 

 لبج عجداللبجـدثللطعجثدعاللئدذسقللئؿعغل جـلبٍخرثعسلظذا:للبٍخرثعسلذضلبهلذا

لبجقعهردكللبملقرت كلبجؽ ذقلعذسؾعل لذلبُخَئـلبجقشبسلبربعرل حـلبٓ ذبدف

لوللبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدل حـ

 طعجثددعالبجـددثلبج عجدداللللخـددعهفلجطثؿلددكلشىددشًب:للبٍخرثددعسلذؽبئددثل  ددذبد

 حدللبملؽبئدثلبسبؿععؿدكلبجردللعرصدعؼدلللللللبجرتبؿدضللمت(للبملشبظقدكللدرتق لبٍ ذبدمل

لعلدرضل،ل ؿدالللبجلرشؾدكللبجفدرتقللعحدتلليفبجطعجثدعالللبظررعذدعاللذدضللبدثريللجضن

لؼبٍجررع ؿدددكلكؼبـدددؿبجلبسبؿععؿددكللبملؽبئدددثبملؼدددةَالؼلذددضلل دددذدلبٍخرثددعسل

لسبدخللبملصعطديللبُخَئللبجقشبسلبربعربملشعثطكلحبؿعقلبجطعجثكولؼ حللبجطعجثكل

 ولبملؼةحك
 لذؽبئدثللؿدؽسقلليفلبٍخرثعسلذفشدبالؿؿعغكلمتلل:لبٍخرثعسلذفشدبالؿؿعغك

ل دددذدل حدد للؼئددذلل،لبجؿؽذؿدددكل ؿعععددعللخددَدللبملشبظقدددكلذش حددكلليفلبجفرددعقللعؽبجددغل

لسب ددللؼئددذل،لذؽئددث(ل22 لجَخرثددعسلبُؼجؿددكلبجـددؽسقليفلبُخَئؿددكلبملؽبئددث

 :لللؾحـلذعلعسثبٍخرلؿؿعغكل ثصعنلبجثع  ك
 لذظدددرؽملؼعصعطددديلبجطعجثدددكلحبؿدددعقلؼعدددشعثتل ظدددؿطكلبملؽبئدددثلعةدددؽطل ط

لولبجطعجثعا

 لللللللللللبجصىددشل  ددعدقل جددـلبجطعجثددكلؾددذدتلخَدددًعلبُخَئؿددكلبملؽبئددثلرلددرض طلع

لبُخَئددـلبجقددشبسلبربددعرلذددضلعددررةضل رددللؼعلذؾحددععلعفةريظددعل وددعبليف

 بملصعطيو
 ل دذؾخللربردعسلل طلبجطعجثدكل،لؼل حلل ذبهخل  َ  خَئلللذؽئثلبخلؾصرعـ

 ولبُخَئـلئشبسظعل ضبخرؿعسظعللؾللوحبؿاللدقتلؼب ذ

 االخخبار صدم  : 

بجظدددعدقلب ةردددولللذدددضل دددذدل حدددـلبُؼجؿدددكلؿدددؽسعغليفلبٍخرثدددعسل دددش لمت

لظددرؽممللبملؽبئددثل ذَهرددك ؿالذددضلبجددش فلؼ  ددذبنلبٍخرثددعسلؿددذالذددضلجحرأبددذ

للبجلثدددعسبالؼكدددؽ لؼلؿدددذال،لبجلحرؿدددكلبجصع ؿدددكلذدددضلبملؽبئدددثلطدددَذكل،لبجطعجثدددعا

لبجرلدذؾخللمتلؼئدذل(لبجلرشؾدكللجحرش حدكللؼ ؼجؽؾرعدعلل ظرؿرعدعلل ظديللبجثدذبهخللعشعؿي

لولللذؽئفع(ل.2 لذضلذةؽشعالبجصععهؿكلؿؽسعغليفلجَطربذبسلذلذلبٍخرثعسلؼ ؿثح
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 لالخخبار االسخطالعية الخذربة : 

ـللبجطعجثعالصبرؽ كلشفعل حـلغعطثؿقلمتلبٍخرثعسلعلذؾخل لذ لعطثدلللبجَعد

 :ل ضلبجصرعه لؼ طفشالبجفةشفلبُذضلذقؿعغل حؿعع

 وللدئؿقك(ل02 لبعطلبٍخرثعسلعطثؿللصذض 
 وللبج عجالبجـثلطعجثعالملظرؽملؼذصعطثكلؼبك كلبعشللبملؽبئث 
 عطدربذبسلطشؾقدكلبجريضهدكللللبخرثعسلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدـللللثثعال ظع لمتل 

دبجددكللك،لؼظددـلئؿردد(.80و.لددددل110و. ذلعذددخلبٍسعثددعبللكبجصـددفؿكل،لؼبعشددللئؿردد

ذددضلبجؽب ددذلبجـدد ؿحل،لممددعلؾددذدل حددللثثددعاللللللللعددعلٍئرتب (لل0.و.  صددذلذظددرؽملل

 وبٍخرثعسل
 لالخخبار اليَائية الصورة : 

ل ددذؾخللجةددخل  طددـ(ل لذؽئددث(ل.2 لذددضلجَخرثددعسلبجصععهؿددكلبجـددؽسقلعةؽشددل

لبجزفلؼبجثذؾخل،دسجعا(ل2 لؾأخزلبجـ ؿحلبجثذؾخل طل ؿال ظرؿرععل ظيلدسجك

ـللبجذسجدكلل،لدقدتللؼب دذقللدسجدكللؾأخزل ذؾخلؼآخشل،لدسجك(ل3 لؾأخزلؾحؿغ لبجلىرد

لولللدسجك(ل.2 لؼبجـغشفلدسجكل،ل(.7 لجَخرثعس

 االخخبار تعلينات : 

لذصعطددثكلؼبكدد كلطددعحكلذددؽجضقل ـددؽسقلبٍخرثددعسلعلحؿرددعالبرع ددكلسؼ ددـ

ل جع دكللبخرؿعسل حـلحرأبؿذجل عٓكعدكلبٓ ذبدفولبج عجالبجـثلطعجثعالملظرؽف

لوللذؽئثل ةخلبشبعؿكلبجثذبهخلذضلدقتلؼب ذق

 ةيبيالخذر الدراسة:  سادسًا  : 

ل:للبجرعجؿكل عشبطؽبالكؾثؿبجريشلبجذسبطكلذشا

 لطعجثددعالذددضلطعجثددك(ل23 لذددضلبجث ددال ؿصددكلعةؽشددل:للبجث ددال ؿصددكلذبذؾددذ

لمب عدىددك(لػددلبل دبسق ػددلبلبجشمسؿددكللمبذسطددكلبٓ ددذبدفلبج عجددالبجـددث

 بج عشللبجذسبطـلبجفـخل3.01/ل3.02لبجذسبطـلبجلعسليفلبجقعظشق
 لبجريدددشؾسلبجرـدددرؿزلبجثع  دددكلبطدددربذذل:لجحث دددالبجريدددشؾسلبجرـدددرؿزل

لؼب دذقللكؾثؿدلدبشلصبرؽ كلؾرلرضلؼبجزفلبجؽب ذقلبجملرؽ كلوؽررلجحث ا

لبجؽ ددذقلعددذسؾعل لددذلؼذددشقل،لبجريش ددكلئثددخلذددشقلبجث ددال دؼبالعطثؿددللؾددرز

للبٓ ـدددعهؿكل عُطدددعجؿيلبجريش دددكل دددضلبجصدددعع لبُثدددشلؾقدددعغلثدددزلبملقرت دددك

لؼئددذلوؼدٍجرعددعلبٍخرثددعسباليفلبجطعجثددعالدسجددعالضذددلبجصددعع لبجفددشالجر ذؾددذ

لذدضللعذسغل لبملقرت كلبجذسبطؿكلبجؽ ذقلُطلبجرـرؿزلظزبلبجثع  كلبخرعسا

 لؼدبشؾثؿكولكع طكلصبرؽ رولٍطربذبسلدب ـلظصعثلدحؿعلئثخ
 لجرطثؿددلللبجَصذددكلعؿثددعابجرتل جددشبنلل لددذ:للبجث ددالُدؼبالبجقثحددـلبجرطثؿددل

لبجفةددشفلبُذددضئددؿزللذقؿددعغ لئثحؿددًعلبجث ددال دؼبالعطثؿددللمتلبجث ددالدبش ددك

لللللللللللبجث ددالصبرؽ ددكل حددـل(بجؿؽذؿددكلبملؽبئددثليفلبُخَئددـلبجقددشبسلبربددعرلبخرثددعس

                                                           
 وللبُخَئـلبجرفةريلذععسبالٍخرثعسلبجصععهؿكلبجـؽسق(ل1 لذح ل *(ل
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لبجقثحؿدكللبجذسجكلذبذؾذل عذا(ل3.01/ل3.02 بج عشلللبجذسبطـلبجفـخل ذبؾكليف

لولبجريش كلعطثؿللؼ لذلئثخلبجطعجثعال دبنلذظرؽمل ولؼبملقعسشكل،لطعجثكلجةخ

 لصبرردددتلعبدددؽ متلعدددذسؾعلبجؽ دددذقلبملقرت دددكلل:لبملقرت دددكلبجؽ دددذقلعدددذسؾع

لبجفـدخلليفلبٓ دذبدفللبج عجداللبجـثلجطعجثعامبصع لبجرت ؿكلبُطشؾكل(ل دلخ

ـل لبجؽ ددذقلعددذسؾعلبطددرغشاؼجقددذلل،ل3.01/ل3.02لبجذسبطددـلجحلددعسلبج ددعشلبلبجذسبطد

ل ثصدعنللبجثع  دكللسؼ ؿدلللؼجقدذلل طدثؽ ؿعًلل ـدرولل ؽبئتل طع ؿتلطثلكلبملقرت ك

ل:لللؾحـلذعلبملقرت كلبجؽ ذقلعذسؾع

 لبجردذسؾعلل ثصدعنللعضذدصللبملطحؽ دكللؼبملعدعسللبجث دا،للجريش دكللبجطعجثدعاللععؿوك

لبدخلل عدعللبملةحفدكللبُشؼدطكللؼ دبنلبملؼدعسبكلل حـلعؼيلعضل جـل عٓكعدك

لللولطعجثك

 لبمللدشيفللب ردؽفلل ثشبنل حـلعلرخلؼبج لدسغلجةخلبجَصذكلبجؽطعهخل  ذبد

 ولدسغل ةخلبملرلرضلؼبملععسف
 ل جدددـلعدددذ ؽلعذسؾظدددؿكلبطدددرتبعؿيؿعالبطدددربذبسل حدددـلبجثع  دددكل شؿدددل

 ولبجملررتليفلبجفلعجكلؼبملؼعسبكلبٓػبع ـلبجرفةري
 لبملؼددةَال ددثلدلبجطعجثددكلشؼددعبلبشبطددكل ثددشبنل حددـلبجثع  ددكل شؿددل

لبٓجع دكللؾرطحديللبجد للؼبُطدوحكللبٓثشبهؿدكللؼبُشؼدطكلل،بسبؿععؿكلؼبملؽبئث

لبجدؽطضلل ديللجدذؾععللؼعلدضصللبجملررتليفل ػبع ؿكلطحؽبؿعالممعسطكل حؿعع

لدبددعػلبُخَئددـلبجقددشبسلبربددعرل حددللئددذسعععلصؾددعدقلجبعشدديل جؿددغ،لؼبٍشررددعن

جحؽ ددذقللبجلحرددـل ددع رؽملؼبملشعثطددكلععددعؽبجعلبجدد لؼبملؽبئددثلبملؼددةَا

 وللبملقرت ك

 البحح ألدوات البعدي الخطبيل: 

لبجقعهركل حلل  لعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلللبملقرت كلبجؽ ذقلعذسؾعلذضلبٍشرععنل لذ

ل لذؾ علبجث ال دؼبالعطثؿللمتلبٓ ذبدف،لبج عجالجحـثبجرت ؿكلبُطشؾكللصع مب

لصبرؽ ددكل حدلل(لبُخَئددـلبجقدشبسللبربددعرلعسثدلبخرلددددلبجفةدشمللبُذددضئدؿزلللذقؿدعغل 

لؼ لدددذلئثدددخلبجث دددال دؼبال حدددللبجطعجثدددعال دبنلذظدددرؽململقعسشدددكلؼرجدددتل،بجث دددا

لضبُذدللئدؿزللعصرؿدكلليفلبملقرت دكللبجؽ دذقللدع حؿكل حللجرلشابؼلبجريش ك،لعطثؿل

لولبٓ ذبدفلبج عجالبجـثلجطعجثعالبُخَئـلبجقشبسلؼبربعرلبجفةشف

 عرض خطة اسخلالص ىخائر البحح سابًعا :: 

 رـ ؿحلبُؼسبالبشبعؿكللك:لئعذللبجثع  ؼعفشؾ لبجثؿعشعاعـ ؿحلبُدؼبال 

 أدؼبالبجث الئثخلؼ لذل جشبنلبجرطثؿل،لثزلمتلسؿذلبجذسجعال عذال جدشبنلل

ؼبجر قدللذددضلللبجث ددا،بمللعزبدكلبٓ ـدعهؿكلبجَصذددكلجٔجع دكل ددضلعظدعًٍاللللل

لؿ كلبجفشؼ وللللل

 :لذلبٍشرعدعنلذدضلسؿدذلبجدذسجعالبشبعؿدكل دأدؼبالبجث دالللللللللعظيؿخلبجثؿعشعال 

ئثحؿ ددعلؼ لددذؾ عل،لمتلعظدديؿخلبجثؿعشددعالبشبعؿددكل ددعُدؼباليفلؿددؽسقلجذؼجؿددكلللللللل

 ولؼ طشؾقكلذَهركلٓجشبنلبمللعزبكلبٓ ـعهؿك
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 عُطدددعجؿيلبٓ ـدددعهؿكلبّعؿدددكللللك:لبطدددرلعشللبجثع  دددلبمللعزبدددكلبٓ ـدددعهؿكل 

لبجفشؼ وللللؼبجر قللذضلؿ كلبجث ا،مللعزبكلشرعه ل

 ذبحؿخلبجثؿعشعالبشبعؿكل دأدؼبالبجث دال عطدربذبسلبسبضذدكلبٓ ـدعهؿكلللللل

SPSS)ٍ(لملل)ورؽططولغريلذشعثطول ذظرقحو(ؼلرجتلسبظع لئؿزل ا 
 بخرثددعسل ا(لT-Testجح ـددؽدل حددللذرؽطددطعالبجددذسجعالُدؼبالبجث ددالللل

 وللللئثخلؼل لذلبجرذسؾع
 عدددذسؾعلبجؽ دددذقللبطدددربذبسلذلعدجدددكل" ؾردددع"للجحرلدددشال حدددلل يدددزل ثدددشللللللل

 بملقرت كلو
 ظع لذبحؿخلبجرثعؾضل  دعدملبٍدبدعػلمللشددكلدٍجدكلؼبدبدعػلبجفدشؼال دولللللللل 

لبجث اللكصبرؽ بجطعجثعالذرؽطتلدسجعال

 متل ظع لذلعذخلبٍسعثعبللجثريطؽط،لجحرلشال حدللبجلَئدكلبٍسعثعطؿدكلللل

لوبجقذسقل حللبربعرلبجقشبسلبٍخَئلللؼئؿزلبٍذضلبجفةشمل ولعصرؿكل

 ًا: عرض ىخائر البحح، ومياقشخَا، وتفتسريٍامياث: 

دؿرددعلؾحددلل ددش لُظددزلبجصرددعه لبجرددللمتلبجرؽؿددخل جؿعددعلجٔجع ددكل ددضل طددوحكلل

لجر قللذضلؿ كلدشؼكغلوببجث الؼل

 اخخبار صحة الفـرض األول : 

ذرؽطددتلدسجددعالل ددول  ـددعهؿعؽجددذلدددشالدبدلؾددصفلبجفددش لبُؼدل حددلل"لؾ

ئدؿزلبُذدضلللملقؿعغلبجـثلبج عجالبٓ ذبدفليفلبجرطثؿللبجقثحـلؼبجثلذفلطعجثعال

ؼجحر قللذضلؿد كلظدزبلبجفدش لمتلعطثؿدللللللل"بجفةشفلجـعالبجرطثؿللبجثلذف

لؽكحلرجتل:(لؾ0 بخرثعسل"ا"لؼبزبذؼدل

لبجرطثؿللبجقثحـلؼبجثلذفيفلل عجملرؽ كلبجريشؾثؿكلبجطعجثعا(لدٍجكلبجفشؼال ولذرؽطتلدسجعال0جذؼدل 

لملقؿعغلبٍذضلبجفةشم

ل

بملرؽطتل

لبسبظع ـ"س"

لبٍعبشبا

لبمللؿعسف"ى"

 دذدل دشبدل

لبجلؿصدك"ط"

دسجدعال

لبسبشؾدك"دو "

ئؿركل

لا

ذظرؽملبجذٍجكل

لؼبدبعظعع

لبملظوؽجؿكلبٍجررع ؿك

ل22.و0ل221و00لبجقثحددـ

ل.21و.0ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل081و3ل200و32لبجثلددذف

لبسبؽبسلبٍػبع ل

ل110و3ل002و02لبجقثحددـ

ل327و03ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل208و2ل2.0و.2لبجثلددذف

لئؿزلبجؽٍنلؼلبٍشررعن

ل020و3ل212و02لبجقثحددـ

ل022و00ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل322و2ل187و38لبجثلددذف

لبجرلعؾؽلبجظحرـلذتلبّخشؾض

ل201و0ل3.7و02لبجقثحددـ

ل277و03ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل000و2ل387و31لبجثلددذف

لبجؽ للحبقؽالبٓشظعط

ل083و3ل222و08لبجقثحددـ

ل2.2و.0ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل220و2ل218و23لبجثلددذف

لذقؿعغلبُذضلبجفةشملبةخ

ل228و0ل701و11لبجقثحددـ

ل218و27ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل032و2ل228و002لبجثلددذف
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طعجثدعاللدشالدبدل  ـعهؿًعل دولذرؽطدتلدسجدعاللللؼجؽدلل(0جذؼدل ؾرلحلذضل

ملقؿدعغلئدؿزلبُذدضلبجفةدشمللللللبجرطثؿدللبجقثحدـلؼبجثلدذفللليفلبجملرؽ كلبجريشؾثؿكل

 ؿدالللدللبخل لذلذضل  لعدلبملقؿعغلؼبجذسجكلبجةحؿكلجـعالبجرطثؿللبجثلدذملول

ؼظدـلئؿردكلربالدٍجدكلللل،للبةدخللملقؿعغلبُذضلبجفةدشفل"ل218و27ئؿركل"ا"ل"ل حغل

جـدددعالبجرطثؿدددللبجثلدددذمل،ل ؿدددالبدددعطلذرؽطدددتللل0.و.  ـدددعهؿكل صدددذلذظدددرؽمل

"ل،ل ؿصرددعلبددعطلذرؽطددتلدسجددعالل228و002يفلبجرطثؿددللبجثلددذفل"لبجطعجثددعادسجددعال

،لؼٍلؾصطثددللرجددتلدقددتل حددللذرؽطددتلللل"ل701و11يفلبجرطثؿددللبجقثحددـل"للبجطعجثددعا

علؾصطثددلل ؾلددعل حددللللدسجددعالطعجثددعال ؿصددكلبجث ددال حددللبملقؿددعغلبةددخ،لؼ وددللللل

ذرؽطتلدسجعالبجطعجثعالدللبخلضبؽسلذضلب عؼسلبشبرظدكلجحرقؿدعغل دذؼطلللل

بطددر صعنولؼظددؽلذددعلؾٌبددذلدع حؿددكلبجؽ ددذقلبملقرت ددكلبجقعهرددكل حددلل  لددعدلبجرت ؿددكللل

بملذشؿكلمبصع لبجرت ؿكلبُطشؾكلدللعصرؿكل لدلئؿزلبُذضلبجفةشموؼل صدعنل حدلللل

 رجتلؾر قللبجفش لبُؼدلو

  الوحدة املكرتحة فى تينية قيه األمـً الفهـرى لـدى طالبـات     حذه تأثري

 الصف الجالح االعدادى:

سبظع ل يزلعأثريلبملرغريلبملظرقخل بجؽ ذقلبجذسبطؿكلبملقرت دك( حللبملدرغريللل

ل"لd"ل"للثدزل ػبدعدللللn2"لللبؾردعلذش دتللعطثؿللذلعدجدكللبجرع تل ئؿزلبُذضلبجفةشم(لمتل

لو(2سئزل برعلظؽلذثول عزبذؼدل

لؼ يزلبجرأثريل"لd"ل"لؼئؿركللn2"لل(ل يزلبجرعثريلئؿركل2جذؼدل 

nئؿركل"لللبملرغريلبجرع تلبملرغريلبملظرقخ
2

ل يزلبجرأثريل"لdئؿرك"لل"ل

بجؽ ذقلبجذسبطؿكل

لبملقرت ك

لبثريل20ل78و.لئؿزلبُذضلبجفةشم

 طل يزلعأثريلبملرغريلبملظرقخل حللبملدرغريلبجردع تل حد للللل(2 ؾرلحلذضلبزبذؼدل

(لؼظددزبلؾلصددلل طل يددزلبجرددأثريلبددثريلؼرؼلدٍجددكولممددعلؾددذدل حددللدع حؿددكللللللل78و. 

بجؽ ذقلبملقرت كلبجقعهركل حلل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكلمبصع لبجرت ؿكلبُطشؾكلددللل

دلعصرؿددكل لدددلئددؿزلبُذددضلبجفةددشملؼ ددزجتلعةددؽطلئددذلمتددللبٓجع ددكل ددضلبجظددٌبللل

لبجشب تل

 لجاىى :اخخبار صحة الفـرض ا 

ذرؽطدتلدسجدعالللل دولل  ـدعهؿعلؽجدذلددشالدبدلللؾصفلبجفش لببج عشلل حدلل"لؾل

عسلبربدددعرلبجقدددشبسلثدددبجـدددثلبج عجددداليفلبجرطثؿدددللبجقثحدددـلؼبجثلدددذفلٍخرللطعجثدددعال

ؼجحر قدددللذدددضلؿددد كلظدددزبلبجفدددش لمتلل"لفذجـدددعالبجرطثؿدددللبجثلدددلبُخَئدددـ

لؾؽكحلرجتل:لل(ل2 لسئزعطثؿللبخرثعسل"ا"لؼبزبذؼدل

لبجرطثؿللبجقثحـلؼبجثلذفيفللبٓ ذبدفلبج عجالبجـثلطعجثعا(لدٍجكلبجفشؼال ولذرؽططـلدسجعال2جذؼدل 

لٍخرثعسلبربعرلبجقشبسلبُخَئـ

بخرثعسلبربعرل

لبجقشبسبُخَئـ

بملرؽطتل

لبسبظع ـ"س"

لبٍعبشبا

ل"ى"لبمللؿعسف

 دذدل دشبدل

ل"ط"لبجلؿصدك

دسجدعال

لبسبشؾدك"دو "

ئؿركل

لا

ذظرؽمل

لبجذٍجكؼبدبعظعع

ل88.و3ل223و27لبجقثحددـ

ل027و23ل20ل23

 0.و.
لجـعالبجثلذف ل021و0ل301و83لبجثلددذف
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ددشالدبدل  ـدعهؿًعل دولذرؽطدتلدسجدعاللللللؼجدؽدللل(2سئدزل لؾرلحلذضلبزبدذؼدلل

عسلبربعرلبجقدشبسللثٍخربجرطثؿللبجقثحـلؼبجثلذفليفلطعجثعالبجملرؽ كلبجريشؾثؿكل

ؼظدـلئؿردكلللل،ل"027و23ئؿركل"ا"ل"ول ؿال حغللفلذجـعالبجرطثؿللبجثللبُخَئـ

جـددعالبجرطثؿددللبجثلددذمل،ل ؿددالبددعطللللل0.و.ربالدٍجددكل  ـددعهؿكل صددذلذظددرؽمللل

"ل،ل ؿصردعلبدعطلذرؽطددتللل301و83يفلبجرطثؿددللبجثلدذفل"للبجطعجثدعالذرؽطدتلدسجدعاللل

  عشـلولبجؼ زجتلؾر قللبجفش لل،"ل223و27"لليفلبجرطثؿللبجقثحلبجطعجثعادسجعال

           حذه تـأثري الوحـدة الدراسـية املكرتحـة فـى تينيـة اختـاذ الكـرار األخالقـى

 لدى طالبات الصف الجالح االعدادى:

سبظع ل يزلعأثريلبملرغريلبملظرقخل بجؽ ذقلبجذسبطؿكلبملقرت دك( حللبملدرغريللل

لd"ل"للثزل ػبعدللn2"لللبؾرعذش تلعطثؿللذلعدجكلبجرع ت بربعرلبجقشبسلبُخَئل(لمتل

ل(و1برعلظؽلذثول عزبذؼدللسئزل ل"

لؼ يزلبجرأثريل"لd"ل"لؼئؿركللn2"لل(ل يزلبجرأثريلئؿركل1جذؼدل 

nئؿركل"لللبملرغريلبجرع تلبملرغريلبملظرقخ
2

ل يزلبجرأثريل"لdئؿرك"لل"ل

لبثريل20ل71و.لبربعرلبجقشبسلبٍخَئللبجؽ ذقلبجذسبطؿكلبملقرت ك

 طل يزلعأثريلبملرغريلبملظرقخل حللبملرغريلبجردع تللل(1سئزل لؾرلحلذضلبزبذؼد

(لؼظزبلؾلصلل طل يزلبجرأثريلبثريلؼرؼلدٍجدكولممدعلؾدذدل حدللدع حؿدكلللللل71و. ح ل 

بجؽ ذقلبملقرت كلبجقعهركل حلل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكلمبصع لبجرت ؿكلبُطشؾكلددللل

ٌل بدلعصرؿدددكلبربدددعرلبجقدددشبسلبٍخَئدددللؼ دددزجتلعةدددؽطلئدددذلمتدددللبٓجع دددكل دددضلبجظددد

لبشبعذع

 لجالح :اخخبار صحة الفـرض ا 

عؽجذل َئكلربالدٍجكل  ـدعهؿكل دولذرؽطدتلللل"ل حللبج عجالؾصفلبجفش ل

لؼبخرثددعسئددؿزلبُذددضلبجفةددشفللملقؿددعغلبجـددثلبج عجددالبٓ ددذبدفللطعجثددعالدسجددعال

وؼجحر قللذضلؿ كلظزبل"بجقشبسلبُخَئـل لذلعذسؾعلبجؽ ذقلبملقرت كللبربعر

ضبدعؼسللبخرثعسلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدـلؼلللبجفش لمتل رخلذـفؽدكلبسعثعبل ول

لؾؽكحلئؿزلذلعذَالبٍسعثعبل:ل(ل8 لسئزؼبزبذؼدللذقؿعغلبُذضلبجفةشف

لذقؿعغلبُذضلبجفةشفضبعؼسلبخرثعسلبربعرلبجقشبسلبُخَئـلؼ(لذـفؽدكلبٍسعثعبل ول8جذؼدل 

ل

بملظوؽجؿكل

لبٍجررع ؿك

بسبؽبسل

لبٍػبع ـ

ئؿزلبجؽٍنل

لؼبٍشررعن

بجرلعؾؽل

بجظحرـلذتل

لبّخشؾض

بجؽ ـل

حبقؽال

لبٓشظعط

بُذضل

لبجفةشف

لبةخ

بخرثعسلبربعرل

لبجقشبسلبُخَئـ

 **801و. *2.2و. **130و. *228و.ل**7.2و. **812و.

ل2.و.*للدبدل صذلللللل،لل0.و.**لدبدل صذل

بخرثدعسلبربدعرلللؼجدؽدل َئدكلبسعثدعبلطدشدفل دوللللللل(8سئدز للؾرلحلذضلبزبدذؼدل

للل2.و.،لل0.و. صددذلذظددرؽملدٍجددكللذقؿددعغلبُذددضلبجفةددشفضبددعؼسلبجقددشبسلبُخَئددـلؼ

ـلللللبٓ دذبدفللبجـثلبج عجداللطعجثعاصبدالئذسقلدةحرعل ل حدـلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئد

لبسبددؽبسلبٍػبددع ـلللمب ددعؼسػل"بملظددوؽجؿكلبٍجررع ؿددكل،للصبدلبُذددضلبجفةددشفلبحرددعل
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لبجؽٍنلؼبٍشررعنل،لبجرلعؾؽلبجظدحرـلذدتلبّخدشؾضل،لبجدؽ ـلحبقدؽالبٓشظدعط"للللللللئؿز

لؼ زجتلؾر قللبجفش لبج عجاولؼؾةؽطلئذلمتللبٓجع كل ضلبجظٌبدلبجظعدغ

 : مياقشة فروض الدراسة و تفتسريٍا 

 لددذل ددش لؼذبحؿددخلشرددعه لدسجددعالطعجثددعال ؿصددكلبجث ددالدددللبجرطثددؿقولللللللل

بُذددضلبجفةددشملؼلبخرثددعسلبربددعرلبجقددشبسلللبجقثحددللؼلبجثلددذملجةددخلذددضلذقؿددعغلئددؿزلل

لل ةضلعحبؿفلظزػلبجصرعه لؼلعفظريظعل حللبجص ؽلبجرعر:للبُخَئل

 : أوال: تفتسري اليخائر ارتاصة بخينية بعض قيه األمً الفهرى 

 ؼك للبجصرعه لؼجؽدلدشالدبدلب ـعهؿ عل ولذرؽطتلدسجعالطعجثعال ؿصكل

غلبُذدضلبجفةدشملددللبدخل لدذلذدضلللللللبجث الدللبجرطثؿدللبجقثحدللؼبجثلدذململقؿدعلللل

  لعدػل حلل ذػلجـعالبجرطثؿدللبجثلدذملولبردعل ؼكد للبجصردعه لؼجدؽدل يدزلللللللل

لعأثريلبثريلدللعصرؿكلئؿزلبُذضلبجفةشملولؼ ةضل سجعىلظزػلبجصرؿيكل رل:

 ب رؽالبجؽ دذقلبجذسبطدؿكلبملقرت دكلبجقعهردكل حدلل  لدعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكل دذدلللللللللل

لعشطددؿخلذثددذ لبٓ ظددعغل عملظددوؽجؿكلدبدددعػلللللذددضلبملؽكددؽ عالبجرددللعددذ ؽل رلللل

بملؼدعسبكللبجؽطضلؼلبسبفعظل حدللذقذسبعدغلؼلذدؽبسدػولؼلعصردللجدذملبجطعجثدعاللللللل

بجظددحؽبؿعالبجفع حددكلعبددؽلبجقلددعؾعلؼبملؼددةَالبملبرحفددك،لؼعلددضصللللبجملررلؿددك

بٓػبع ؿكلؼذصععلب رتبسلبجرلذدلؼبٍخدرَالؼبجرلدعؾؽلبجظدحرللذدتلبّخدشؾضلللللل

ؼبجؽ لل أظرؿكلبجرتب تلبُطشملدللمحعؾكل دةعسلبُ صعنلذدضللدبخخلبجملررتل،ل

بٍعبشبالؼلبجرطشال،ل عٓكعدكل رلبملظعظركلددللعصرؿدكلبجدرفةريلبٍػبدع لللللل

عبؽلبملؽبئثلؼلبجقلعؾعلبجملررلؿكلؼلبجثؿوؿدكلبملبرحفدكلوممدعلطدعظزلددللعصرؿدكللللللل

 ئؿزلبُذضلبجفةشملجذملبجطعجثعالو
 رذسؾظدددؿكلبملظددددربذذكلدددددللعددددذسؾعللؼددددشالبٍطددددرتبعؿيؿعالؼبُطددددعجؿيلبجل

بجؽ ددذقلبجذسبطددؿكلبملقرت ددكلجحطعجثددعالدشؿددًعلجحرفع ددخلبٍػبددع ـليفلذؽبئددثلللل

لبجرلحدددؿزلؼبجدددرلحزولبردددعل عع دددللبجفشؿدددكلملرعسطدددكلبجدددرفةري،لؼبٍطرةؼدددعالل

لؼلعثعددلبّسبنلبملبرحفكلبجرلعؼطلؼبسبؽبسلبٍػبع ل،لؼؼبٍطرقـعن،لؼبملصعئؼعال

 لذملبجطعجثعالوممعل ضصلئؿزلبُذضلبجفةشملج
 ل دمل ثشبنلبجثؿوكلبجـفؿكل عجرلحزلبجقدعهزل حدللبملؼدعسبكلبجفلعجدكل دولبمللحدزللللللل

ؼلبملدددرلحرول رلعصرؿدددكلبجرفدددعظزلبجفةدددشفلؼلب دددرتبسلآسبنلبّخدددشؾضلؼلعدددذ ؿزللل

بج قددكل ددعجصفعلؼلبجددؽ ـل أظرؿددكلبملعددعسلبملطحددؽ لبظبعصظددعلؼلذبرددخلبملظددوؽجؿكولل

 ذضلبجفةشملوممعلبعطلجغل ثشلؼبكحلدللوؽلئؿزلبُ
 ُلل للللللللللللللبٍثشبهؿدددك،لؼبجقلدددعؾعللشؼدددطكل دملعدددذ ؿزلبجؽ دددذقلبجذسبطدددؿكلبملقرت دددكل ع

بجذبدلؿدكلؼبجرفع دخلذدتلئلدعؾعلللللل ثدعسقلؼلبملؼدةَالبجملررلؿدكلبجردللععدذال رللللل

 رللؼعقددذؾزلبسبحددؽدلجحرؼددةَالبملشعثطددكل قلددعؾعلبجملررددتللل،بجملررددتلبملددذشـ

 ثعاولوؽلئؿزلبُذضلبجفةشملجذملبجطعج
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 عع دددكلبجفشؿدددكلطدددع ذالبُطدددوحكلبملرلدددرصكل ةشبطدددكلشؼدددعبلبجطعجثدددكل رلل 

لضجرطثؿدددللذدددعلعلحردددؽػلذدددضلذفدددعظؿزلؼذعدددعسبالذذشؿدددكليفل ؿدددعععلللجحطعجثدددعال

ؼممعسطكلطحؽبؿعالبػبع ؿكلجثصدعنلبجملرردتلؼلبجرلعذدخلذدتلبُدةدعسلللللللبجؿؽذؿكو

ةدشمللبملبرحفكل طشؾقكلشعئذقلؼؼب ؿكلولممدعلطدعظزلددللعصرؿدكلئدؿزلبُذدضلبجفلللللل

 جذؾعضلو
ؼعرفددللشرددعه لبجذسبطددكلبسبعجؿددكلذددتلشرددعه ل لدددلبجذسبطددعالبجظددع قكلبجرددللللللل

 بدددذال ظرؿدددكلعلدددرولبجرت ؿدددكلبملذشؿدددكلددددللبملصدددعظ لبجذسبطدددؿكلجرصرؿدددكلئدددؿزللل

عددؽسشـلبملؽبطصددكلبجفع حددكلؼلبملؼددعسبكلبجملررلؿددكلجددذملبملددرلحرولذ ددخلدسبطددكللللللل

(ولبردعلل3.03 ذعجدذقلسبجدحل،لل(ل،لؼلدسبطدكللTorney .p& others , 2001ؼآخشؼطل 

عرفددللذددتلشرددعه ل لدددلبجث ددؽ لؼبجذسبطددعالبجظددع قكلبجرددلل بددذالعصرؿددكلئددؿزلللل

بُذددضلبجفةددشملجددذملبملددرلحرولذددضلخددَدل ددشبذ ل ؼلؼ ددذبالعلحؿرؿددكلذقرت ددكللل

(ل،لؼدسبطدكلل3.00ؼذضلظزػلبجذسبطعالدسبطكل  ثذلبسبرؿذلؿلملؼل مسدعنلصبدلل،لل

(و3.02ؼلدسبطكل  محذل ذؼمل محذل،لل(،3.02  ثذلبجلضؾضل قؿخل،لضبرذلطحؿزل،

 :ثاىًيا: تفتسري اليخائر ارتاصة بخينية اختاذ الكرار االخالقى 

 ؼكدد للبجصرددعه لؼجددؽدلدددشالدبدلب ـددعهؿ عل ددولذرؽطددتلدسجددعالطعجثددعالللللللل

بجملرؽ دددكلبجريشؾثؿدددكلددددللبجرطثؿدددللبجقثحدددللؼبجثلدددذملٍخرثدددعسلبربدددعرلبجقدددشبسلللل

ؼكد للبجصردعه لؼجدؽدل يدزلعدأثريللللللبٍخَئللجـعالبجرطثؿدللبجثلدذملولبردعل للل

بثريلدللوؽلبجقذسقل حدللبربدعرلبجقدشبسلبٍخَئدللددللذؽبئدثلبسبؿدعقلبجؿؽذؿدكللللللللل

لجذملطعجثعال ؿصكلبجث اولؼ ةضل سجعىلظزبل رل:

 طددع ذالبُشؼددطكلبملرلددرصكل عجؽ ددذقلبجذسبطددؿكلبملقرت ددكلؼل ةشبطددكلشؼددعبلل

غثعععددعلؼلبجقددؿزلبجطعجثددكل رلممعسطددكلبجطعجثددكلُشؼددطكلعدد ريلبجـددشبىل ددولسلل

بجظعهذقل عجملررتلبجزملعلدؿؽلدؿدغلولجحةؼدثل دضلعـدشدععععلؼلطدحؽبععلذدضلللللللل

خدَدلبٓجع دكل حدللعحدتلبُشؼدطكولممدعل دمل رلعصرؿدكلئدذسبعععل حدللبربددعرلللللللللل

 بجقشبسلبٍخَئللعبؽلبجقلعؾعلبسبؿععؿكلو
 دملعصددؽىلبٍطددرتبعؿيؿعالؼبُطددعجؿيلبجرذسؾظددؿكلبملظددربذذكلدددللعددذسؾعللللللل 

لبجؽ دذقلبملقرت دكلؼذصعدعل:لبطددرتبعؿيؿكلبملصعئؼدكل،لمت ؿدخلبُدؼبس،لبٍبرؼددعالللللل

بجربؿخلبملؽجغلووؼغريظعلذضلبٍطرتبعؿيؿعالبجرللطع ذال حللصؾدعدقلبػبع ؿدكللل

ثقرعدعل دزبعععللللؼدع حؿكلبجطعجثكلؼذؼعسبرععلددللبجلرحؿدكلبجرلحؿرؿدك،لؼصؾدعدقلللل

ؼئددددذسبعععل حددددللبربددددعرلبجقددددشبسبالبملبرحفددددكلؼلخعؿددددكلبملشعثطددددكل عجقلددددعؾعللل

لبُخَئؿكلو

ؼعرفددللشرددعه لظددزػلبجذسبطددكلذددتلشرددعه لبجذسبطددعالبجظددع قكلبجرددللبطددربذذلللل

بجلبذ لؼبجؽ ذقلبملقرت كلدللعصرؿكلبجقذسقل حللبربعرلبجقشبسلبٍخَئللؼلذصععل

للللللللللللللللللل،لؼدسبطدددكل(8..3،للبجدددشمحضل ثدددذلظعذعطدددك (ل،ؼدسب2..3دسبطدددكل عغشؾدددذل ردددشبطل،لل

لو(8..3 مسع لدعسؼال،ل
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 ثالًجا: تفتسري اليخائر ارتاصة بالفرض الجالح: 

 صدذلللكلذؽجثدكلؼدبجدكل  ـدعهؿعلللطشدؾدللبسعثعطؿدغل َئدكللؼجدؽدللل ثثرللبجصردعه ل

ذقؿدعغلبُذدضلللضبدعؼسلل(ل ولبخرثعسلبربدعرلبجقدشبسلبُخَئدـلؼللل0.و. ذظرؽملدٍجكل

ؼئدذلؾشجدتلرجدتل ر:ل طلعدذسؾعلبجؽ دذقلبملقرت دكلبجقعهردكل حدلل  لدعدلللللللللللبجفةشف

جذملبجطعجثعالعبدؽل ظرؿدكللللبػبع للطحؽثبجرت ؿكلبملذشؿكلئذلطعظرللدللعةؽؾضل

عبدددؽلبجقلدددعؾعلبجملررلؿدددك،لبردددعللبملظدددوؽجؿكلبٍجررع ؿدددكلؼبملؼدددعسبكلبجفلعجدددكل

ؼمترحدتلذعدعسبالللل،شبس حللبربعرلبجققل،لئعدسعلؼ ـل رفةريظلعجذؾعجلحللبجطعجثكل

ؼلبجقلددعؾعلبجملررلؿددكول عٓكددعدكل رللذددتلطبرحددثلبملؼددةَا عػبع ؿددكلبجرلعذددخل

عؽدريل ؿوكلعلحؿرؿدكلب رردذال حدللبملصعئؼدكلؼلبجلـدثلبجدزظ لؼلذشؼشدكلعؽجؿدذللللللللل

بُدةعسل،لؼب رتبسلآسبنلبّخشؾضلولبخلرجتلبدعطلجدغل ىدؿزلبُثدشليفلعصرؿدكلئدؿزللللللل

بُذضلبجفةشمل بملظوؽجؿكلبٍجررع ؿكل،لبسبؽبسلبٍػبدع لل،لئدؿزلبجدؽٍنلؼلبٍشرردعنلللللل

للللللللللللعؾؽلبجظددحرللذدددتلبّخددشؾضل،لبجدددؽ للحبقددؽالبٓشظدددعط(لبجدد لمتلبخرؿعسظدددعلللللبجرلددل

يفلبجذسبطدكلبسبعجؿدكل،لؼبجد ل ثدشال عػبع ؿددكل حدللعفدؽال دبنلطعجثدعالبجملرؽ ددكلللللللل

بجريشؾثؿددددكلؼصؾددددعدقلئددددذسبععضل حددددللبربددددعرلبجقددددشبسلبٍخَئددددلل ؿددددعدلبملؽبئددددثلل

ذلدعسالؼخدلباليفلبملؽبئدثللللؼبملؼةَالبج لعؽبجععضل،لؼعطثؿللذعلمتلعلحرغلذضل

(لؼبجدد ل3.02ذددتلدسبطددكلبمحددذل ددذؼمل للكبُخددشملبملؼددع عكولؼلعرفددللظددزػلبجصرؿيددل

 ثثرللؼجؽدل َئكلبػبع ؿكل ولئؿزلبُذضلبجفةشملؼلعصرؿكلبجقذسقل حدللبربدعرللل

لبجقشبسلبٍخَئلو

 :توصيات البحح 

ليفلكدؽنلذدعلبؼددفلل صدغلبجذسبطددكلبسبعجؿدكلذددضلشردعه لعددلصلدع حؿدكلبجؽ ددذقلللللل

بجذسبطؿكلبملقرت كلبجقعهركل حلل  لعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلمبدصع لبجرت ؿدكلبُطدشؾكلللللل

يفلعصرؿكلئؿزلبُذضلبجفةشملؼلبربعرلبجقشبسلبٍخَئدلولددعطلبجثع  دكلعؽؿدللمبدعلللللل

للؾحـل:

 علددرولذقددشسبالبجرت ؿددكلبُطددشؾكل عُشؼددطكلؼبمللعزبددعالبجرذسؾظددؿكلبجرددلللل

بُذضلبجفةدشملؼلبؿفؿدكلممعسطدرععلللل ةضلذضلخَهلعلعؽ ؿكلبجطعجثعال قؿزل

لدبخخل طعسلبملذسطكلؼلدللبجملررتلب حلو

 قدددذلدؼسبالعذسؾثؿدددك،لؼؼسؾل ردددخل،لؼ  دددذبدل دجدددكلجحرلحدددزلجحرظدددع ذقلددددللل 

بجقؿعسل ذؼسلدلعدلدللعلضؾضلؼ بظدع لبجطعجثدعالئدؿزلبُذدضلبجفةدشملؼل  لدعدللللللل

 بجرت ؿكلبملذشؿكلمببرحثلبملشب خلبجذسبطؿكلو
 طدددشالؼبطدددرتبعؿيؿعالبجردددذسؾعلبملصعطدددثكلبجردددللعردددؿحللبجرصدددؽىلددددللبطدددربذبس

ل،لؼبجرلدثريلحبشؾددكل دضل سبهعددزللكبجفشؿدكلجحردرلحرولمبرعسطددكلبجذ قشبطؿدللل

لللؼب رتبسلبجرلذدلؼلبٍخرَالدبخدخلبجملرردت،لؼلبٍ درتبال دعّخشلؼشثدزلبجلصدثللللللل

ؼلبجرطشاوووؼغريظددعلذددضلبجقددؿزلبجرددللعددذدتلبملددرلحزل رلممعسطددكلطددحؽبؿعالللل

 شؿكلؼلئؿزلبُذضلبجفةشملوبجرت ؿكلبملذ
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 عفلؿددخلدؼسلصبددعجعلبُذصددعنلؼلبّ ددعنلؼلبمللحرددولدددللشؼددشلجرلضؾددضلئددؿزلبُذددضل

 بجفةشملؼعةؽؾضلبدبعػلبػبع ـلعبؽلبملؼعسبكلبجملررلؿكلو
 بجلرددخل حدددللربطدددؿتل دددشبذ لجرؽجؿدددغلؼل سػددعدلبملدددرلحرولذدددضلخدددَدل قدددذللل

 ؿدكلبملدرلحرولللبجصذؼبالؼؼسؾلبجلرخلؼبطرلعدكل لدلبجقؿعدبالبُذصؿدكلجرؽل

 خبطؽسقلبٍشـؿعىلؼسبنلبُدةعسلبملرطشدكلؼلآثعسظعل حللبجملررتلو
 لللللكشؼسقلبجش تل ولبجثؿوكلبملذسطدؿكلؼلبملؼدعسبكلبجملررلؿدكلسبدالبملدرلحروللللل

ؼلعؽ ؿرعزل أظرؿكلدؼسظزلدلل خلبملؼةَالبجثؿوك،لؼبملؼدعسبكلبجفلعجدكلددللللل

بجرت ؿدكلبملذشؿدكلبجردللعظدع ذلللللذٌطظعالبجملررتلبملذشللولؼبجزملؾلدذلذدضل  لدعدلللل

  حللسئللبجملررتلؼلعقذذغو
 ة عدقلبجصىشلدللذصدعظ لبجرت ؿدكلبُطدشؾكلمببرحدثلبملشب دخلللللللبظررعسلبمللصؿو 

بجذسبطؿكلٓدخعدل  لعدلبجرت ؿدكلبملذشؿدكلؼئدؿزلبُذدضلبجفةدشملؼلبربدعرلبجقدشبسلللللللل

 بٍخَئللدللضبرؽملذؽكؽ عالبملقشسبالبجذسبطؿكل
 بٓ دددذبدلبُبدددعد للجحرلحرددعال ةحؿدددكلبٍئرـدددعدللكددشؼسقلذشبجلدددكل ددشبذ للل

بملصددضرلؼعلددرصععل ددشبذ لذربــددكلععددذال رلعؽ ؿددكلبمللحرددعال رؽجؿعددعالل

للللللللللبجرت ؿكلبملذشؿكل،لؼئدؿزلبُذدضلبجفةدشملؼلذدذبخخلعلحؿرعدعلؼل طدعجؿيلعذسؾظدععلللللللل

 ؼلعقؽ ععلو

 حبوخ مكرتحة: 

لؾقرت لبجث البسبعرل جشبنلبجذسبطعالبجرعجؿك:

 ؼ ددذبالدسبطددؿكلذقرت ددكلئعهرددكل حددلل  لددعدلبجرت ؿددكلبملذشؿددكلمبصددعظ لللل  ددذبد

لبجرت ؿكلبُطشؾكلجرصرؿكلذرغريبال خشملو

 جشبنلدسبطكل ضلذذملعلرولذصعظ لبجرت ؿكلبُطشؾكل عملش حدكلبٍ رذبهؿدكللل 

لجقؿزلبُذضلبجفةشملؼذععسبالبربعرلبجقشبسلبٍخَئللو

 كلبٍطدشؾكل عملش حدكلبج عشؽؾدكلللل جشبنلدسبطكلذبحؿحؿدكلعقؽ ؿدكلملصدعظ لبجرت ؿدلللل

 دللكؽنل  لعدلبجرت ؿكلبملذشؿكلو
 دسبطددكلبثددشلبطددربذبسلبٍطددرتبعؿيؿعالبجرذسؾظددؿكلبسبذؾ ددكلدددللعصرؿددكلئددؿزلللل

 بُذضلبجفةشملؼلذععسبالبربعرلبجقشبسلبٍخَئللو
 عـرؿزلذؽئتلبجةرتؼشللعفع حللذقرت لجرلضؾضلئؿزلبُذضلبجفةشملؼلذعدعسبالل

 جؼثع لبزبعذلعالوبربعرلبجقشبسلبٍخَئلل
 عطثؿللذرغريبالبجذسبطكلبسبعجؿكلمبصعظ لدسبطؿكلبخشملو 

 املراد  العربية : :أوال  
ل3.02 ل محذل ذؼفل محذ - لبجذسبطعالمبصع لبملؽبطصكل حللئعهركلذقرت كلؼ ذقلدع حؿك(:

لبجـثلعَذؿزلجذملبجقشبسلبربعرلؼذععسبالبجفةشفلبُذضلئؿزل لدلعصرؿكليفلبٍجررع ؿك

ل.1 لبجلذدلبٍجررع ؿك،لجحذسبطعالبجرت ؽؾكلبزبرلؿكلصبحكلبٓ ذبدف،لبج عشـ لبحؿكل،لذعؾؽ(

  ومشعل ولعع كلبجرت ؿك،
ل2..3 لبزبرخل محذل حلؼلبجحقعشـل ظول محذ - ل" لللللللللللللللللللبمللشدكلبجرت ؽؾكلبملـطح عالذليز(:

 ولبجقعظشقل،لبجةريل ع لبجرذسؾع،لؼطشالبملصعظ ليف
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(ل:لبجرلحؿزلؼبملؽبطصكل"لؼبئتلبجرت ؿكلبملذؾصكليفلبملذسطكلبملـشؾكل"لذةرثكل7..3 لطلذضبرذل محذل -

 بجقعظشقلولدددبُطشقل
ل  - لبجرت ؽؾك لجحث ؽ  لبجقؽذل لجَطرقشبسل3.00بملشبض لبرذخخ لجحطَ  لبجفةشم لبُذض ")

  http:/www.ncerd.org/journalist.htmlبٍجررع لل"،ل:
ل ُؼدلبجـثلعَذؿزلٓبظع لبملذشؿكلبجرت ؿكليفلذقرت لذصع (ل:ل"ل2..3 لدشرلبسبرؿذل ثذل هلعس -

لؼطشالبملصعظ ليفلدسبطعالصبحكل،"بجملررلؿكلبملؼعسبكلعبؽل ػبع ؿكلبدبعظعالبج عشؽف

 (و01 لبجلذدلبجرذسؾع
ل  - لؼآخشؼط لبجةفشبؼف لبٓ ذبدؾكل0771  صك لجحرش حك لبملصضجـ لبٍئرـعد لذعدق لذلحز لدجؿخ ل: )

 ول02ؼصبسقلبجرت ؿكلؼبجرلحؿز:قل ععؽسؾكلذـشلبجلش ؿكل(ل،
ل  - لدبغظرعشل ل مسع ؿخ لؼرجتل7..3 حقؿع لبملذسطؿك لبجثؿوك لدبخخ لبجفةشم لبُذض لمحعؾك ل" )

جحرـذملؼذبـول طفعدلذعلئثخلبملش حكلبٍ رذبهؿكلؼلبجـفؽالبجذشؿعلكذل ؽبذخلبٍعبشبالؼل

لجِ لبُؼد لبجؽطصل لبملٌمتش ل" لذثرةشق ل ذؾ ك لعش ؽؾك ل أطعجؿي لبجفةشم لبجفةشمبجرطشا ل-ذض

 ذعؾؽولل32-30ػل/لل.002ععدملبٍؼدلل32-33بملصعظ لؼلبجر ذؾعال"لجعذلكلبملحتلطلؽدلدللبجفرتقلذضل
ل  - لبجؼعؽبشل ل حل لبُذضل7..3 صذس لذبقؿل لدل لبج عشؽؾك لبملذسطك لدؼس لجرفلؿخ لذقرت  لعـؽس ل" )

 بجفةشمل"لسطعجكلذعجظرريل،لبحؿكلبجرت ؿكل،لجعذلكل سلبجقشملو
ل(ل2..3 ل رشبطلعغشؾذ - لبجقشبسلبربعرلؼذععسبالبُخَئؿكلبملفعظؿزل لدلجرصرؿكلذقرت ل ششعذ "

لؼبملعصؿكلبجلعذكلبٓ ذبدؾكلعحرؿزبالجذمل ثشظعلؼذقؿعغلبجؿؽذؿكلبسبؿعقلذؽبئثليفلبُخَئـ

لؾؽجؿؽل32لددد32لذضلبجفرتقليف"للبجلش ـلبٓشظعطلؼ صعنلبجرلحؿزلذصعظ "ل،ل ؼشلبج عذضلبجلحرـلبملٌمتش

  ومشعل ولجعذلكل،لبجلؿعدكلدبس
ل"ل8..3 لش ـبسبلطحؿرعطلؾضجل - لجطَ لبجفةشفلبُذضلعلضؾضليفلبجؼش ؿكلبجلحؽسلذصعظ لدؼس(

 وبجقشمل سلدبرؽسبػ،لسطعجكل،"للبج عشؽفلبج عجالبجـث
(ل"لبجقؿزلبجرت ؽؾكلدللبملذبسغلبج عشؽؾكل ذؼجكلئطشلدسبطكلعقؽ ؿكل"ل0..3محضقل ظضلؼآخشؼطل  -

 (ل،لذعؾؽلو0بجرت ؽؾكلجحذسبطعالبٍجررع ؿكل،لبجلذدل صبحكلبزبرلؿكل
ل  - لبسبؿذس لبجشمحض ل ثذ لسطعجكل0..3 ؿذس ل" لبجفةشؾك لبملٌثشبا لذؽبجعك لدل لبجفةشم ل"بُذض )

 دبرؽسبػلغريلذصؼؽسقل،لذلعذلبجذسبطعالبجرت ؽؾكل،لبجقعظشقلو
لبملصضجـل عملرحةكل7..3خحؽدلطلذل يَطل  - ل ششعذ لذقرت لجرصرؿكلذععسبالذلحرعالبٍئرـعد ل: )

 لدلذظر ذثعالعةصؽجؽجؿعلبجرلحؿزل،لسطحكلذعجظرريلغريللبطربذبسبجلش ؿكلبجظلؽدؾكل حـل

 جعذلكلبجقعظشقلول–بجرت ؽؾكللبجذسبطعاذصؼؽسقل،لذلعذل
ل  - لبملحت ل ثذ لعفلؿ0..3سمسل لدل لبملذسطك لدؼس ل" لئثخل( لبجرلحؿز لذش حك لدل لبملذشؿك لبجرت ؿك خ

 بزبعذلللدللذـشل،لبملشبضلبجقؽذللجحث ؽ لبجرت ؽؾكل،لبجقعظشقلو
ل  - لطلؿرك ل محذ لذفعؽذغ0..3سػذم ل" لبٓشظعشؿك لبجلحؽس لدل لب رؽم لذبحؿخ ل" لدددل طظغلدددل(

 بطربذبذععغل"،لدبسلبجفةشلبجلش لل،لبجقعظشقلو
لبملذشؿكلبجرت ؿكلذصعظ لضبرؽملعقؿؿز(ل:ل"ل3.00 لبجششرؿظـلضبرذلضبرؽدلذشدبـ،لسذضفلصبـ -

ل بملؽبطصكلئؿزلكؽنليفلبُطعطـلؼبجرعطتلؼبج عذضلبجظع تلجحـفؽا لبزبعذلكلصبحكل،"

 ISSN 1726-6807لؾؽشؿؽل،لبج عشـلبجلذدل ؼش،لبجرعطتلبجملحذلبٓطَذؿك،
http//www.iugaza. edu- p/sar/periodical. 

جذملطعجثعالبملش حكللبملصضجـ:لعصرؿكل لدلبجقؿزلبملشعثطكل عٍئرـعدلل(0..3صؾضمل ظضل رشل ل -

لبٍئرـعدل لبحؿك ل، لذصؼؽسق لغري لذعجظرري لسطعجك ل" لبجلـشؾك لبجرغريبا لكؽن لدل بٓ ذبدؾك

ل،لجعذلكل حؽبطللبملصضجـ

(لSSI(ل"ل ششعذ لذقرت لجرصرؿكلبجفعزل عجقلعؾعلبجلحرؿكلبٍجررع ؿكل 8..3مسع لدعسؼالبملشطل  -

ل ةحؿكلبجثصعال"لؼلطثؿ لبٍخَئللجحطعجثكلذلحركلبجلحؽس لبجقشبس ل حللبربعر لبجقذسق لؼ لكلبجلحز

 سطعجكلدبرؽسبػلغريلذصؼؽسق،لبحؿكلبجثصعال،لجعذلكل ولمشعو
ل ثػ - ل ذسبط ل7..3خ لبجرلحؿز ل: ل" لبملذشؿك لبجرت ؿك ل" للؼبملؽبطصك( لبٓشظعط لبملـشؾكلل"ؼ قؽا بجذبس

 بجقعظشقلولدددبجحثصعشؿكل
(ل"لدع حؿكل ششعذ لذقرت لدللبجقلعؾعلبجلحرؿكلبجملررلؿكلدللعصرؿكل3.00ػزبل محذل ذعسلجعذتل  -

جعذلكللددددبربعرلبجقشبسلبٍخَئللؼلبجقؿزلبجلحرؿكلجذملطَ لبجؼليلبجلحرؿكل ةحؿكلبجرت ؿكل

  حؽبطل"لسطعجكلدبرؽسبػلغريلذصؼؽسقل،لبحؿكلبجرت ؿك،لجعذلكل حؽبطلو
ل...3 طلؿذلضبرذل عطث - ل( ل عجذسبطعالبملشعثطكلبُشؼطكل حللؾلررذل ششعذ لدع حؿك"

ل-"لبُطعطـلبجرلحؿزلذضلبجشب تلبجـثلعَذؿزلجذملبملذشؿكلبجرت ؿكلذفعؽسلعصرؿكليفلبٍجررع ؿك

 ولبُؼدلبجلذدل–ل عٓمسع ؿحؿكلبجرت ؿكلبحؿكلصبحك
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ؼلذرطحثعالذبقؿقغل"ل(ل"لبُذضلبجفةشمل:لذفعؽذغلؼل ظرؿرغل7..3 ثذلبسبفؿ ل ثذلبهلللبملعجةلل ل -

ل(ول غظطعلو02صبحكلبجث ؽ لبُذصؿكل،لبحؿكلبملحتلدعذلبُذصؿكل،لبجلذدل 

عـؽسلذقرت لملصعظ لبجذسبطعالبٍجررع ؿكل"ل(لل3.03 ثذلبسبرؿذلؿلفل،ل مسعنلصبـلضبرذل  -

لؼ لبجفةشف لبُذض ل أ لعد لؼبجؽ ـ لبجر ـؿخ لعصرؿك ليف لؼ ثشػ لبٓ ذبدؾك لبملش حك لبجزبعؿكيف

ل لبج قعدؿك لبجـث لعَذؿز لجذف لجحذسبطعالبج عشل لبجرت ؽؾك لبزبرلؿك لصبحك ل، بٓ ذبدف

 ذـشلل–بٍجررع ؿكل،لبجلذدلبج عذضلؼبج َثؽطل،لؾصعؾشل
ل7..3 ثذلبجلضؾضلبجظؿذل ثذلبجلضؾضل  - ل( دؼسلذصعظ لبجرعسؾخليفلذبقؿللبُذضلبجفةشفليفل ـشل"

لبجمل ل" لبجصفع لؼ حز لبجرت ؿك ليف ل ش ؿك لدسبطعا لصبحك ل" لبمللحؽذعا لبج عجا للددددحذ لبجشب ت دددلبجلذد

 ذـشلوللدددببرؽ شل
(ل"ل طعلعش ؽؾكلذقرت كلجرطؽؾشلذفعؽسلبُذضل3.02 ثذلبجلضؾضل قؿخلبجلصضفل،لضبرذلطحؿزل  -

لصبحكلبجلحؽسلبجرت ؽؾكلول بجفةشفلجذفلطحثكلبملش حكلبج عشؽؾكليفلبملرحةكلبجلش ؿكلبجظلؽدؾكل،

 بجلش ؿكلبجظلؽدؾكلو(لبملرحةكل3(لبجلذد،ل 03بجملحكل 
 ولبزبعذلـلبجةرع لدبسلبجلو،"للبسبؿعقلؼذؽبجعكلبجرفةريلذععسبا"ل(ل2..3 لطؽؾذبطلبمللطـل ثذ -
ل0..3 لبهلللشلركلدر ـل ضق - ل" لبملـشؾكلبزبعذلعالجطَ لبجؽطصؿكلبجرت ؿكل ششعذ لؾزؽعق(:

للبجلعملؿكلبمللعؾريلكؽنليفلحبحؽبطلبجقعدقل  ذبدلمبلعذ لجحذسبطعالبجرت ؽؾكلبزبرلؿكلصبحكل،"

 ودؾظرلل،(ل2 لبجلذدلمشع،ل ولجعذلكلبجرت ؿك،لبحؿكلبٍجررع ؿك،
ل ؽدلبُؼدلبملحرقلل  رعدل،لبملذشؿكلبجرت ؿكل شبذ لذضلبملظرعذدكلبجصرعه (ل:ل"ل0..3 لصؾذل  ؽل َن -

 و  شؾخل33:ل.3لذضلبجفرتقليفلذـش،ليفلبملذشؿكلبجرت ؿكلذفعؽس
ل  - لؿؿعس ل0..3 رعد لبملذشؿك لجحرت ؿك لذـشؾك ل شبذ  لعبؽ ل" لبملحرقلللددد( ل" ل،ب رؽم لبهلذا بملفعؽس،

ب شؾخ،لذشبضلل33-.3بجلحرللجحلعذحولؼلبملعررول لبذ لبجرت ؿكلبملذشؿكلمبـشل،لدللبجفرتقلذضل

 بجث ؽ لؼلبجذسبطعالبجظؿعطؿكل،لبحؿكلبٍئرـعدلؼبجلحؽسلبجظؿعطؿكل،لجعذلكلبجقعظشقلو
ل،ل ع لبجةريلل2(لبدبعظعال ذؾ كلدللبملصعظ لؼطشالبجرذسؾعل،لبل2..3ؽثشل ظولبؽجتل ب -

 بجقعظشق
(ل"لذصع لذقرت لدللبجرت ؿكلبُطشؾكلجرصرؿكلئؿزلبجؽٍنلؼلبٍشررعنلدلل3.00جطفؿكلشعؿشل يؿخل  -

لجعذلكل لبجث ؽ لبجرت ؽؾكل، لبجذسبطعالؼ لذلعذ ل، لغريلذصؼؽسق لدبرؽسبػ لسطعجك دؼجكلبجةؽؾلل،

لجقعظشقب

ل  - لئرش ل حـ لطشبر لبجرؽ ؿذل1..3جطؿفك لذصع  ليف لبملـع ثك لبجرت ؽؾك لبشبلبا لعؽبدش لذذف ل" )

يفلعلضؾضلبُذضلبجفةشفلجذفلطعجثعالبجـثلبج عجالبج عشؽفلذضلؼجعكلشىشلذؼشدعاللؼ طععذعع

لدبرؽبس لسطعجك ل" لبملةشذك لمبصطقكلذةك لبٓطَذؿك لبجرت ؿك لذصؼؽسقلػؼذلحرعا لغري بحؿكلل،

 عذلكل سلبجقشفلبجرت ؿكلج
(:ل"لدلعجؿكل ششعذ لذقرت لدللبٍئرـعدلبملصضرلئعهزل حللبجرلحزلبملذذ ل3.00ملؿعنلشثؿخلصبعظذل  -

لجرصرؿكلبملفعظؿزلؼلبملععسبالؼلبجقؿزلجطعجثعالبملش حكلبٓ ذبدؾكل"لسطعجكلدبرؽسبػلغريلذصؼؽسق

لبحؿكلبٍئرـعدلبملصضرل،لجعذلكل حؽبطلو

ل3.03 لبجثقرـلظذؾثلسبجحلذعجذق - ل" لبملذشؿكلبجرت ؿكل  لعدلكؽنليفلبزبغشبدؿعلذصع لعطؽؾش(

للبجظلؽدؾكلبجلش ؿكل عملرحةكلبملرؽططكلبملش حكلطعجثعالجذملبملؽبطصكلئؿزلعصرؿكل حللؼ ثشػ

 وبجقعظشقلجعذلكل،لبجرت ؽؾكلبجذسبطعالذلعذل،لذصؼؽسقلغريلدبرؽسبػلسطعجك
 ولبجقعظشقلبجلش ـ،لبجفةشلدبسل،لبمللحؽذعال ـشليفلبجرفةريلعلحؿز(ل2..3 ل ثؿيلبجةشؾزل ثذلصبذف -
ل  - لؼآخشؼط لبجصؽس لبجرؽب ل  ؽ لبجرت ؿكلبملذشؿكل3.02ضبرذل ثذ ل" للاؼبطرتبعؿيؿع( ئلعؾعلل:عصرؿرعع

 بجقعظشقلودددلؼعطثؿقعال"لدبسلبجفةشلبجلش ـل
لجرت ؿكبلؼصبسقلبجذسبطؿك،لبملصعظ ليفلبمللعؿشقلؼبملفعظؿزلبجقلعؾعل"ل(...3 لبملصعظ لعطؽؾشلذشبض -

لولبجلش ؿكلذـشلععؽسؾكلؼبجرلحؿز،

ل  - لمحذبط لصؾعد لذلعؿش3.02ضبرذ ل ش ل لصبررت لدل لبملصذصبك لبملذشؿك لبجرت ؿك ل" عصرؿكلل-(

لبجصعػوكلثشؼقلؼطصؿكلبطرتبعؿيؿكل"لدبسلبجرت ؿكلبسبذؾ كلو

لذةرثكل،ل"بملـشؾكلبملذسطكليفلبملذشؿكلبجرت ؿكلؼؼبئتلؼبملؽبطصكلبجرلحؿز(:ل"ل8..3 لئعطزلذـطفل -

 وبجقعظشقلبٓشظعط،لؼ قؽالجحذسبطعالبجقعظشقلذشبضل،لبُطشق
ل  - لسذلعط لبجذؾض لؿَ  لبجذسبطعال3.02ذصعد لدل لذقرت ك لعلحؿرؿك لؼ ذق لعذسؾع لدع حؿك ل" )

بٍجررع ؿكلدللكؽنلبُ ذب لبزبعسؾكل حللعصرؿكلبٍشررعنلبجؽطصللؼلذفعظؿزلبُذضلبجفةشمل
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لسطعج ل، ل" لبٓ ذبدؾك لبملش حك لعَذؿز لجعذلكلجذم ل، لبجرت ؿك لبحؿك ل، لذصؼؽسق لغري لذعجظرري ك

 طؽظعرل
للبملذشؿكلبجرت ؿك(ل:ل"ل33.0 لؼآخشؼطلبجذؾضلععدلشعدؾك - لبجؽبئتلبملفعؽس،: لبملٌمتشل،"لبملظرقثخلآدعا،

 وؾؽجؿؽل2لددد0لذضلبجفرتقليفلبجقعظشق،لجحرظرقثخ،لبجلش ؿكلبجشًؾكلجحيرؿت،لجحرلحؿزلبٓئحؿرـ
ل  - لبجظؿذل ثذلبسبرؿذ لؼ ؿعطل3.03شعؿش ليفلثقعدكلبُذضلبجفةشفلؼبمللحؽذععـ ل ششعذ لذقرت  ل" )

لصبحكل ل، لعثؽث لجبعذلك لبجر لريؾك لبجظصك لطَ  لجذف لبملؽبطصك لبجرغريبا لعصرؿك ل حـ  ثشػ

 جعذلكل  لطؽؾثل،ل ذدلؾصعؾشل،لبزبضنلبُؼدلو،لبحؿكلبجرت ؿكل
ل"ل(7..3 ل محذل ظضلشلؿرك - لؼبجؽ ـلبجفعزلعصرؿكليفلبجرثعدجـلبجرذسؾعلبطربذبسلدلعجؿك:

لبجؼليلبج عشؽؾكلبملش حكلطعجثعالجذمل ؿوؿكلملؼةَالبجقشبسلؼبربعرلكحرؿ لجصـؽقلبجقشبهـ

لبجملحذل،"لبملظرقثخلؼسًملبسبعكشلذبذؾعال-لبجثؿوؿكلبجرت ؿك"للبجلعػش،لبجلحرـلبملٌمتشل،لبُد ؿك

 ول0/8:لل1/.2لذضلبجفرتقليفلبٓمسع ؿحؿكلبجلحرؿك،لجحرت ؿكلبملـشؾكلبزبرلؿكل،لبُؼد
ل1..3 ل ظضلطؿذلشعحك - ل" لللللللللللذصععلبٍطرفعدقلؼ ذةعشؿكلبملذشؿكلبجرت ؿكليفلذررؿضقل عملؿكلدبعس (

لبملـشفلبملؽبطضلؿؿعغكل  عدقليف لبجملحذلؼبجررع ؿك،لعش ؽؾكلدسبطعالصبحكل،" ل ؼشلبج عجال

 و حؽبطلجعذلكل برؽ ش،ل،لبجشب تلبجلذد
ل8..3 لذصـؽسلبجشمحضل ثذلظعذع - ل( لبُخَئؿكلبجثؿؽجؽجؿكلبجقلعؾعلجثلدلذقرت كلؼ ذق"

لسطعجكلبج عشؽف،لبُؼدلبجـثلجطَ لبُخَئـلبجقشبسلؼبربعرلبجر ـؿخلعصرؿكليفلؼ ثشظع

 ولمشعل ولجعذلكلبجثصعا،لبحؿكلذصؼؽسق،لغريلذعجظرري
ل  - ل حـ ل ظ  ل3.02ظصعن لبجفةشف لبُذض لعصرؿك ليف لبٍجررع ؿك لبجذسبطعا لذلحز ل دؼبس ل" جذفلل(

لبجرت لبزبرلؿك لصبحك ل، لذؿذبشؿك لدسبطك ل  بملرلحرو لبجلذد لبٍجررع ؿك لجحذسبطعا ل22ؽؾك لدددد(

 دؾظرللو
ل0..3 لجلبطلؼ ؿذ - ل" لبجفحظطؿ ،لبُطعطـلبجرلحؿزلذش حكليفلبملذشؿكلبجرت ؿكلذصع لعقؽؾز(:

 وذفعظؿرـلل طعسلعبؽلب حـلمتشبملٌ
بجرلحؿزلبملـشملدللصبررتلبمللشدكل(لؼصبسقللددد("لذثعسثلؼلبجرلحؿزل2..3ؼصبسقلبجرت ؿكلؼلبجرلحؿزل  -

لبجرت ؿكلؼلبجرلحؿزل،لئطعىلبجةريل،لبجقعظشقلو

ل ؿؼب - لبجؿؽطث لبشبعجل ل ثذ ل3.02ـ ل( لبجرت ؿكل" لمبقشسبا لبجفةشف لبُذض لجرلرض لذقرت  عـؽس

ل لبج عشؽؾك لبملش حك لطَ  لجذف لبملؽبطصك لئؿز لعصرؿك ل حـ ل ثشػ لؼ ؿعط بسبرحكللددددبٓطَذؿك

 (لبجةؽؾلل002بجرت ؽؾكل،لبجلذدل 
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