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فاعلية وحدة مكرتحة يف تصميم األزياء لتنمية الوعي 
 امللبصي والتحصيل لدي طالبات ظعبة االقتصاد 

 1املنسلي بكليات الرتبية النوعية

 :املصتخلص 
اسجٗدف ايبظر قٝاس فاع١ًٝ ٚطد٠ َكرتط١ يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يج١ُٝٓ ايوٛعٞ الًبيوٞ   

ضوواا الٓييووٞ اهًٝوواخ ايرتاٝوو١ ايٓٛعٝوو١ ن ثهْٛووح عٝٓوو١   ٚايجظضووٌٝ يوودٟ اايبوواخ الوو ب١ ا٫قج 

اايبوو١ َوؤ اايبوواخ ايألوقوو١ ا٭ٚيووٞ الوو ب١ ا٫قجضوواا الٓييووٞ اهًٝوو١ ايرتاٝوو١       50ايبظوور َوؤ  

ايٓٛعٝووو١ اووودَٝاد ٚس ثووودةٜا ايٛطووود٠ ايج ًُٝٝووو١ يًاايبووواخ ٚ ثابٝووول ا جبووواة  ضوووًٝٞ   

ٛصووًح ايدةاسوو١  يووٞ  َٚكٝوواس ٚعووٞ ًَبيووٞ قبًٝووا ٚا وودٜا عًووٞ اياايبوواخ عٝٓوو١ ايبظوور ن ث    

فاع١ًٝ ايٛطد٠ ايج ١ًُٝٝ يف ث١ُٝٓ ايجظضٌٝ مبيجٜٛاث٘ اييج١ ن ٚيف ث١ُٝٓ ايوٛعٞ ابا واا٠   

الخجًألوو١ن ٚصٚصووح ايدةاسوو١ اغوووٚة٠ ثاووٜٛو َٓوواٖص َٚكوووةاخ الوو ب١ ا٫قجضوواا الٓييووٞ يف   

 ع٤ٛ صا اا ايٛعٞ الًبيٞ . 

 ايهًُاخ الألجاط١ٝ :  ٚطد٠ ث ١ًُٝٝ ن ثضُِٝ ا٭زٜا٤ ن ايٛعٞ الًبيٞ  

The effectiveness of a proposed unit in the fashion design for 
the development of clothing awareness and collection of 

students of the Department of Home Economics in  
Faculties of Specific Education 

Abstract : 
The research aimed to measure the effectiveness of a proposed 

unit in fashion design to develop the awareness of clothing and 
collectivity of female students of the Department of Home 
Economics in Faculties of Specific Education, The study sample 
consisted of 50 female students from the first division of the 
Department of Home Economics in the Faculty of Specific Education 
in Damietta.  The teaching unit was taught and the implementation 
of the achievement test and the measurement of the consciousness 
of the clothes were applied tribal and repetitive to the students of 
the research sample, The study reached the effectiveness of the 
educational unit in the development of achievement at its six levels, 
and in the development of awareness of different ages, The study 
recommended that the curricula and decisions of the Home 
Economics Division should be developed in light of the dimensions of 
clothing awareness. 

Keywords: educational unit, fashion design, clothing 
awareness 

                                                           

 وفق )املؤلف ، الشنة: الصفحة(يشري التوثيق يف البحث  1
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 :املكدمة 

ٕ        ٕ ا ن  ٚطٝذُوا هٖوة   ل٬اا ٖوٞ ايئو٧ ايٛطٝود الضواطة ينْيوإ صُٜٓوا نوا

ْٗوا قٓوال يًشيود     فٗٞ ث٬صل سيدٙ  ٚ ُٝ٘ َٔ عٛاٌَ اجلٛ الجكًب١ ن نُوا  

ثيوورت عٝٛاوو٘ ٚثووٓاِ طوناثوو٘ ٚ هووِ ثضوووفاث٘ ن َٚوؤ دووِ ف ْٗووا عوووٚة٠ َوؤ   

 سجغٓا٤ عٓٗا . عوٚةٜاخ احلٝا٠ اييت ٫ ميهٔ ا٫

ثاووٛة اٚة ال٬اووا طٝوور ث وودخ َوطًوو١ سوورت اي ووٛة٠  ٚاجاووٛة طٝووا٠ ا٭ْيووإ

ٚاحلُاٜوو١  يووٞ َوطًوو١ ايجوويٜري ٚايج ووبي عوؤ ايئخضوو١ٝ ن اووٌ صنذووو َوؤ ٖوو ا    

صووبظح  وودا َهاْوو١ ايئووخط يف ااجُووحن نُووا صصووب  يووب   الٗوؤ     صطٝوور 

ةثوودا٤ ٬َاوا ذلوودا٠ إٚ  اَاٗوٖوا اخلواظ ايوو ٟ ضلوجِ عًووٞ َؤ ٜ ُووٌ اٗوا      

 سٛاٖا.

اييؤ   َٓٗا عًٞ سبٌٝ الذاٍ ٠ايِٗ  هُ٘ عٛاٌَ نذيٚ  جٝاة ا٭فواا ل٬

٫ اود َؤ صٕ ٜواعوٞ الوهٌ       جٝواة ٚاجلٓا ٚايٛعح ا٫سجُاعٞن نُا صٕ ٖو ا ا  

اجليووِن زٝياثوو٘ ٚعٝٛاوو١ن يووٕٛ ايبئووو٠ن الهووإ ٚاييَووإ ايوو ٟ سجيووجخدّ فٝوو٘    

  (Susan, 1998, 87  ) ال٬اا .

ٚ ص يووٞ الووهٌ سيووُ٘   فهووذيا َازلوود َوؤ ٜوثوودٟ ٬َاووا ٜيوو٧ َوؤ  ٬ ووا     

ٜغوا َوا زلود َؤ ٜوثودٟ ٬َاوا       صثاٗو َا يف ٖ ا اجليِ َؤ عٝوٛتن ٚنوذيا    

اليووا٤ يف ايضووباال ٬َٚاووا ايضووباال يف َٓاسووباخ ا وود اياٗووون  يووٞ  ووي هيووو َوؤ  

 جٝواةِٖ ٚ ةثودا٥ِٗ ل٬ايوِٗن    اا٭ اا٤ اي دٜد٠ اييت ٜكح فٝٗوا ايهوذيٕٚ عٓود    

 .يدٟ ٖ٪٤٫ ا٭فواا  لًبيٞايٛعٞ اٚاييبة يف هيو ٜوسح  يٞ ْكط  

ٚايووووٛعٞ ٖووووٛ صطوووود َيووووجٜٛاخ الٝوووودإ اي ووووااألٞن فٗووووٛ ٜئووووي    اجلٛاْووووة  

اي ااأل١ٝ ٚالئاعو ا ْيا١ْٝ نب د َكااٌ يًجألهي ٚا٭اا٤ن ٜٚ د ايٛعٞ صنذوو  

احلا٫خ اي ااأل١ٝ ثٓا٫ٚ يف ايدةاساخ ٚايبظٛز ْاوًا ٭ُٖٝج٘ن ٚيكٝاس ايوٛعٞ  

ا٭ساسٞ اي ٟ ٜواا قٝاس٘ ع٢ً ٖو ا اليوج٣ٛ ٖوٛ     ٜ نو " نوادٍٛ " صٕ اييًٛى

 ها َا نإ ايألوا ٚاعٝوًا ائو٤ٞ َوان فوايألوا ٜٛصوه ابْو٘ عًو٢ ٚعوٞ ااياواٖو٠ صٚ          

ايئ٤ٞ  ها اسجذي اْجباٖ٘ سلٖٛان فايٛعٞ اايئ٤ٞ صٚ ايااٖو٠ ٜجاًوة َؤ ايألووا    

  (Karethowhl, 1984, 101 ) 0صٕ ٜ وف٘

جُهٔ ايألووا  ٝسو  اٝاث٘ َهْٛا َ وفٝا َٚٔ دِ ف ٕ ايٛعٞ الًبيٞ ٜجغُٔ يف 

 جٝوواة ٬َايوو٘ مبووا ٜٓاسووة الووهٌ سيووُ٘ ٚسووٓ٘ ٚيووٕٛ ائوووث٘ن  ا عًووٞ اساسوو٘ َوؤ

ٚمبووا ٜ هووا ابٝ وو١ الخضووٝج٘ َٚهاْجوو٘ يف ااجُووح ن ٚمبووا ٜ وو  عٓوو٘ ٖووٛ إٚ    

َوؤ ايٛقووٛل يف ص اووا٤ ايئوووا٤ الًبيووٞن نووبٕ     ايألوووا ظُٞٝسووٛاٙ ن نُووا صْوو٘ سوو  

 ٚ ثاٗو َا يدٜ٘ َٔ عٝٛت .صٜئرتٟ ٬َاا ٫ ثٓاسة ابٝ ١ سيُ٘ 

ٚع٢ً ايو ِ َٔ ث دا َضااة ثئهٌٝ ايٛعٞ  ٫ صٕ ٖٓاى َ٪سياخ ثهوٕٛ  وا   

َيوو٪ٚي١ٝ َباالووو٠ يف ٖوو ا ايجئووهٌٝ نال٪سيوواخ ايج ًُٝٝوو١ ٚٚسووا٥ٌ ا عوو٬ّن    

 ( Linda and Hacller,  2001, 87)  ٚايذكاف١ٝ. ٚالٓاُاخ ال١ٝٓٗ ٚاييٝاس١ٝ
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ٚث وود نًٝوواخ ايرتاٝوو١ ايٓٛعٝوو١ َوؤ ال٪سيوواخ ايج ًُٝٝوو١ الٓووٛد اٗووا ثُٓٝوو١  

ايووٛعٞ الًبيووٞ يوودٟ اايباثٗووا  اصوو١ اايبوواخ  الوو ب١ ا٫قجضوواا الٓييووٞ يووٝا       

فكوووي يٝوووجظًُٔ َيووو٪ي١ٝ ا جٝووواة ٬َايوووٗٔن ٚيهووؤ ٫ٕ سوووي٤ َووؤ  عوووداأٖ      

ٗٔ اجضُِٝ ا   الٛا٬ٜخن ٚاايو ِ َٔ هيو ٚسدخ ا٫نااميٞ ٜجاًة قٝاَ

ايباطذجووووإ  قضووووٛةًا ٚاعووووظًا اووووري اياايبوووواخ يٗووووو يف عوووودّ ٚعووووٝٗٔ اوووواي ٝٛت  

اجليوو١ُٝ ٚنٝألٝوو١   ألا٥ٗووا ٚعوودّ ٚعووٝٗٔ ااي وواااخ ٚايجكايٝوود الًبيوو١ٝ فُٝووا   

ٜوثوودٜٔ َوؤ ٬َاووا ن  نوو يو عوودّ ٚعووٝٗٔ اجابٝوول صسووا َٚبوواا٨ ثضووُِٝ      

ضوُُٝاخن ٚيًجبنود َؤ هيوو قاَوح ايباطذجوإ ا ُوٌ        ا٭زٜا٤ فُٝا ٜكدَٔ َؤ ث 

اةاس١ اسجا٬ع١ٝ س فٝٗوا ثابٝول َكٝواس َبود٥ٞ يًوٛعٞ الًبيوٞ عًوٞ عٝٓو١         

( اايبو١ َؤ اايبواخ ايألوقو١ ايواا و١ اكيوِ ا٫قجضواا         50اسجا٬ع١ٝ قٛاَٗوا  )  

الٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ٚاي ٜٔ اةسٛا َكوةاخ " صسا ثضوُِٝ ال٬اوا "   

١ ا٭ٚ ن " ٚث ٚم ًَبيوٞ " اايألوقو١ ايذايذو١ " ٚقود سوا٤خ ْجوا٥ص ثابٝول        اايألوق

% َوؤ ايوودةساخ ٖٚوو ا ٜوودٍ 50% َوؤ اياايبوواخ عًوو٢ صقووٌ َوؤ 70الكٝوواس وضووٍٛ 

 ع٢ً عدّ ٚعٞ اياايباخ جبٛاْة الكٝاس.

 ٜٛع  ْجا٥ص ايدةاس١ ا٫سجا٬ع١ٝ ع٢ً صا اا َكٝاس ايٛعٞ : (1سدٍٚ )

 صا اا َكٝاس ايٛعٞ ّ

اياايباخ اي ٜٔ مل عدا 

 ٜيجشٝبٛا ائهٌ صظٝ 

 ايٓيب١ ال١ٜٛ٦%

1 

ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٭مناد سيِ الوص٠ 

 الضو١ٜ

36 72% 

 %76 38 ايٛعٞ اا٭زٜا٤ الٓاسب١   ألا٤ عٝٛت اجليِ 2

 %70 35 ايٛعٞ ابسا الوا٤ ا٭زٜا٤ ٚثوثٝبٗا 3

 %80 40 ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ اا٭زٜا٤ َٚه٬ُثٗا 4

 %70 35 ايٛعٞ ا عاا٠ جتدٜد ا٭زٜا٤ 5

 %90 45 ايٛعٞ اايضظ١ الًبي١ٝ 5

 %76 38 ايٛعٞ اايكِٝ ايٛيٝأل١ٝ يجضُِٝ ا٭زٜا٤ 6

 %72 36 ايٛعٞ اايكِٝ اجلُاي١ٝ يجضُِٝ ا٭زٜا٤ 7

َوؤ اجلوودٍٚ اييوواال ٜجغوو  صٕ ْجووا٥ص ايدةاسوو١ ا٫سووجا٬ع١ٝ قوود ٚسوودخ         

 45قضٛةُا ٚاعظُا ٜدٍ ع٢ً ع ه ايٛعٞ الًبيٞ يدٟ اياايبواخن طٝور ٚسود صٕ    

% يوٝا يودٜٗٔ ٚعوٞ اايضوظ١ الًبيو١ٝ ٚصٕ      90اايب١ صٟ آيب١  50اايب١ َٔ اٍ 

ان يف طوري  % يوٝا يودٜٗٔ ايوٛعٞ ااي ٓاٜو١ اا٭زٜوا٤ َٚه٬ُثٗو      80اايب١ آيوب١   40

% يووٝا يوودٜٗٔ ٚعووٞ اا٭زٜووا٤ الٓاسووب١     76آيووب١  50اايبوو١ َوؤ   38ٚسوود عوودا  

 36  ألا٤ عٝوٛت اجليوِ ٫ٚ اوايكِٝ ايٛيٝألٝو١ يجضوُِٝ ا٭زٜوا٤ن اُٝٓوا ناْوح         

% يووٝا يوودٜٗٔ ٚعووٞ اووايكِٝ اجلُايٝوو١ يجضووُِٝ ا٭زٜووا٤ ٫ٚ      72اايبوو١ آيووب١  

    ٚ % يووٝا 70اايبوو١ آيووب١   35اا٭زٜووا٤ ال٥٬ُوو١ ٭منوواد سيووِ الوووص٠ الضووو١ٜن 

يوودٜٗٔ ٚعووٞ ابسووا الوووا٤ ا٭زٜووا٤ ٚثوثٝبٗووا صٚ اووايٛعٞ ا عوواا٠ جتدٜوود ا٭زٜووا٤ ن    

ٖٚوو ٙ ايٓيووة ثوودٍ عًوو٢ ايكضووٛة ايئوودٜد يف ايهووذي َوؤ سٛاْووة ايووٛعٞ الًبيووٞ    
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يووودٟ اياايبووواخ ن ٚث٪نووود ايدةاسووو١ ا٫سوووجا٬ع١ٝ َوووا ٚصوووٌ ايٝووو٘ عدٜووود َووؤ    

    ٞ اياايبواخ يف دلواٍ ال٬اوا َؤ      ايدةاساخ اييااك١ ايويت صدبجوح اشلألواع ٚعو

(  2000ٖوو ٙ ايدةاسوواخ عًووٞ سووبٌٝ الذوواٍ اةاسوو١ ) ةالوودٟ عٝوود ٚذلُوود طيووري ن     

ٚايوويت ادبجووح قضووٛة ال ًَٛوواخ يوودٟ اايبوواخ اجلاَ وواخ فُٝووا طلووط ال٬اووا         

ٚايذكاف١ الًبي١ٝ ٚايٛعٞ الًبيٞ  ا٫َوو ايو ٟ ٜكًوٌ َؤ قودةثٗٔ عًوٞ ايجو ٚم        

 ٟ ( ٚايويت ثٛصوًح ْجا٥شٗوا  يوٞ     2006ٚ عو٬ ٜٛسوه ن    الًبيٞن ٚاةاس١ ) ٖدٟ  واز

اشلألووواع ٚعوووٞ اياايبووواخ اجوووبدي ْوووٛل اخلاَووو١ ٚايجضوووُِٝ ٚايجشٗٝوووياخ عًوووٞ  

صووظ١ ايألوووان ٚاشلألوواع ايووٛعٞ ابُٖٝوو١ ايبااقوو١ ا ةالوواا١ٜ ٚعوودّ ٚعووٝٗٔ         

( صٕ سووو٤ٛ ا جٝووواة  اَووواخ   2011اوووب   آٛاٖوووان نُوووا صنووودخ )َٓووواٍ ايبهووووٟ ن   

ٚاي ٟ ٜهٕٛ ْجٝش١ ي دّ ايٛعٞ الًبيوٞ ٜرتثوة عًٝو٘    ال٬اا ٚس٤ٛ اي ٓا١ٜ اٗا 

 ا٫صاا١ ا دٜد َٔ ا٭َواع .

 :االحصاط باملعكلة 

ْبح ا٫طياس االئه١ً َٔ ال ٛة ايباطذجري االي٪ٚي١ٝ جتواٙ ثئوهٌٝ ايوٛعٞ    

الًبيٞ يدٟ اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝواخ ايرتاٝو١ ايٓٛعٝو١ ٫سوُٝا ٚ     

٬اوووا ْٚيوووٝص  ٚا٭ ووووٟ  وووجط يف اعوووداا  صٕ  طووود٣ ايبووواطذجري  ضوووط َ

الٓووواٖص ٚثدةٜيوووٗان يووو ا ناْوووح فهوووو٠ ايبظووور احلوووايٞ  اٚيووو١ ثُٓٝووو١ ايوووٛعٞ  

الًبيووٞ يًاايبوواخ  طوويت ٜووجُهٔ  َوؤ ا جٝوواة ثضووُُٝاخ ا٫زٜووا٤ ايوويت ثٓاسووبٗٔن    

ٜٚجُهٔ ن يو َٔ َ اجل١ ا٭ اوا٤ يف ايجضوُِٝ قبوٌ ثجٓألٝو ٙ يٝهوٕٛ ٖٓواى       

  ٚ ايو ٟ ٜ ود ٚاطودًا َؤ صٖوداف ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ن َٚؤ          ثيإ اري ايويٟ َٚوثدٜو١ 

 ٬ٍ اا٬ل ايباطذجإ يف دلاٍ ايٛعٞ ٚسدٕ صٕ ايدةاسواخ قود اٖجُوح اوايٛعٞ     

َٔ عد٠ سٛاْة َٓٗا ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ٚاييٝاطٞ ٚاييٝاسٞ ٚا٫سجُاعٞ ٚايضظٞ 

 ٚا٭ااٞ ٚ يِٖ  فُٝا قًح ايدةاساخ يف دلاٍ ايٛعٞ الًبيٞ .

 :  معكلة البحح 

خ َئوووه١ً ايبظووور يف عووو ه ايوووٛعٞ الًبيوووٞ يووودٟ اايبووواخ الووو ب١        ووودا

ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝو١ ايرتاٝو١ ايٓٛعٝو١ن ٚثوثوة عًوٞ هيوو ْجوا٥ص سوًب١ٝ فُٝوا          

ٜضوؤُُ ٜٚٓألوو ٕ َوؤ ٬َاووا ٚفُٝووا ٜوثوودٜٔ َوؤ َووٛا٬ٜخن  ٚضلوواٍٚ ايبظوور   

 احلايٞ ايجغًة ع٢ً ٖ ٙ الئه١ً َٔ  ٬ٍ ا ساا١ ع٢ً ايي٪اٍ ايو٥ٝا ايجايٞ:

ا فاعًٝوو١ ٚطوود٠ َكرتطوو١ يف ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ يجُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ يوودٟ   َوو

 اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ اايٓٛع١ٝ ؟

 ٜٚجألول َٔ ٖ ا ايي٪اٍ ا٭س١ً٦ ايألوع١ٝ ايجاي١ٝ  

     َٞا صا اا ايٛعٞ الًبيٞ ايٛاسة ثٛافوٖا يدٟ اايباخ الو ب١ ا٫قجضواا الٓييو

 ١ٝ؟اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع
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   َٞوا ايجضووٛة الكوورتال يٛطوود٠ يف ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ ثٗوودف يجُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيوو

 يدٟ  اايباخ ال ب١  ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ؟
 فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ الكرتطوو١ يف ثُٓٝوو١ ايجظضووٌٝ يف ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ يوودٟ       َووا

 اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ؟
 ايٛطوود٠ الكرتطوو١ يف ثُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ يوودٟ اايبوواخ الوو ب١        َافاعًٝوو١

 ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ؟

 :أهداف البحح 

 اسجٗدف ايبظر احلايٞ:

           ايج وووف عًووٞ صا وواا  ايووٛعٞ الًبيووٞ ايٛاسووة ثُٓٝجٗووا يوودٟ اايبوواخ الوو ب١

 0ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ
   ُِٝا٭زٜووا٤ يجُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ يوودٟ اايبوواخ الوو ب١     آووا٤ ٚطوود٠ يف ثضوو

 0ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ
     ايج وووف عًووٞ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ الكرتطوو١  يف ثُٓٝوو١ ايجظضووٌٝ يوودٟ اايبوواخ

 0ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ
   ٟاايبواخ  ايج وف عًٞ فاع١ًٝ ايٛطد٠ الكرتط١ يف ث١ُٝٓ ايٛعٞ الًبيٞ يود

 0ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ

 :أهمية البحح 

 ميهٔ صٕ ٜيِٗ ٖ ا ايبظر فُٝا ًٜٞ :

    ٜيجشٝة ٖ ا ايبظر لجاًباخ ثضُِٝ ا٭زٜا٤ ٚالٛع١ ٚاييت ثٗودف يجُٓٝو١

ايوووٛعٞ الًبيوووٞ يووودٟ اايبووواخ اجلاَ ووو١ عَُٛوووا ٚاايبووواخ الووو ب١ ا٫قجضووواا  

 ١0 عًٞ ٚس٘ اخلضٛظ الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛعٝ
       ( ن ٚايجابٝكٝو١) جتُح ايٛطد٠ الكرتط١ َوااري ايٓاطٝو١ ايٓاوٜو١ ) اي ًُٝو١

 0اي ١ًُٝ ( لاا٠ ثضُِٝ ا٭زٜا٤ 
 . ٜٔٗثألٝد اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ يف ث١ُٝٓ ايٛعٞ الًبيٞ يد 
  ثألوووج  صَووواّ ايبووواطذري دلوووا٫ يبظوووٛز ٚاةاسووواخ َيوووجكب١ًٝ ثٗووودف يجُٓٝووو١

 ا٫خ ص وٟ .ايٛعٞ يف دل
        متد ايباطذري يف دلواٍ ال٬اوا ٚالٓواٖص اوب   ا٭اٚاخ ايبظذٝو١ ٚالجُذًو١

 يف ا جباة  ضًٝٞ يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ن َٚكٝاس ٚعٞ ًَبيٞ .

 :حدود البحح 

 اقجضو ايبظر احلايٞ عًٞ :

    طدٚا ائو١ٜ: اايباخ ايألوق١ ا٭ٚيٞ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝو١ ايرتاٝو١

 0ايٓٛع١ٝ
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 ذلافاوو١  –غوافٝوو١: نًٝوو١ ايرتاٝوو١ ايٓٛعٝوو١ اوودَٝاد اجلدٜوود٠      طوودٚا س

 0اَٝاد
  ( ٞ2019 – 2018طدٚا زَا١ْٝ: اي اّ ايدةاس ) 

 :عينة البحح 

( اايبوو١ َوؤ اايبوواخ ايألوقوو١ ا٭ٚيووٞ الوو ب١      50ثهْٛووح عٝٓوو١ ايبظوور َوؤ )    

 ا٫قجضاا الٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ادَٝاد .

 :أدوات ومواد البحح 

 -ايبظر يف:  داخ صاٚاخ 

           قا١ُ٥ ابا واا ايوٛعٞ الًبيوٞ ايٛاسوة ثُٓٝجٗوا يودٟ اايبواخ الو ب١ ا٫قجضواا

 الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ. 
 . ايٛطد٠ الكرتط١ يف دلاٍ ثضُِٝ ا٭زٜا٤ 
 . جباة  ضًٝٞ يف ثضُِٝ ا٫زٜا٤   
 ٞ0َكٝاس ايٛعٞ الًبي 

 :منهج  البحح 

 اسجخدَح ايباطذجري ن٬ َٔ :

   ايٛصوووألٞ :  يف  دٜووود صا ووواا ايووٛعٞ ال٬ايوووٞ ايٛاسوووة ثُٓٝجٗوووا يووودٟ  الووٓٗص

اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝن ٚيف  دٜد الألاِٖٝ 

ٚا٭سا ٚاي ٓاصو الج ًك١ اجضُِٝ ا٭زٜا٤ ٚايويت صلوة ثغوُٝٓٗا اايٛطود٠     

 َٛعٛل ايبظر .
 دةاس١ ع٢ً ع١ٓٝ ايبظر الٓٗص الب٘ ايجشوٜيب: يف جتوٜة ايٛطد٠ َٛعٛل اي

َٔ اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ادَٝاد يًج ووف  

 ع٢ً َد٣ فاعًٝجٗا يف ث١ُٝٓ ايٛعٞ الًبيٞ ٚايجظضٌٝ يدٜٗٔ .

 :مصطلحات البحح 

     : الفاعليةEffectiveness   

)  ث وووف ايأل ايٝوو١  سوا٥ٝووا يف ٖوو ا ايبظوور ابْٗووا " َكووداة ا٭ُٖٝوو١ ايرتاٜٛوو١     

ايد٫يوو١ اي ًُٝوو١ ( يًٓجووا٥ص هاخ ايد٫يوو١ ا طضووا١ٝ٥ ايوويت ٜيووألو عٓٗووا ثوودةٜا    

ٚطد٠ ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يف ث١ُٝٓ  ايجظضٌٝ ٚايٛعٞ الًبيوٞ يودٟ اايبواخ الو ب١     

 ا٫قجضاا الٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ادَٝاد  .

  :وحدة مكرتحةProposed unit  

 ٔ ٔ   ث وٜألٗووا اسوا٥ٝوا عًووٞ صْٗووا  ميهو اخلو اخ ايج ًُٝٝوو١ الجٓٛعوو١   سًيو١ً َوو

الخااوووو١ يجظكٝوووول صٖووووداف ذلوووودا٠ن ثكوووودّ َوووؤ  ٬ ووووا الألوووواِٖٝ ٚا٭فهوووواة  

 ا٭ساس١ٝ الج ًك١ مبٛعٛعاخ ايٛطد٠ ااوٜك١ َٓا١ُ َٚرتااا١.
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   :تصميم األزياءFashion Design  

عوف ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ اسوا٥ٝوا يف ٖو ا ايبظور ابْو٘ " ااجهواة َوٛا٬ٜخ سدٜود٠          

ا٠ ثٓاووِٝ اي ٓاصووو ايجضوو١ُُٝٝ يف ع٬قوواخ ثئووه١ًٝٝ  ايٝوو١   عوؤ اوٜوول  عووا 

سدٜد٠ن ااسجخداّ ن٬ َٔ اخلي ٚايًٕٛ ٚايكُاش ٚايهًأل١ ٚا نييوٛاة مبوا   

   ٜوووج٤٬ّ َوووح منوووي اجليووووِ الوووواا ايجضوووُِٝ يوووو٘ن ٚايٛيٝألووو١ اليوووجخدّ فٝٗووووا        

 ايجضُِٝ . 

  :الوعي امللبصيClothing Awareness  

 ا ايبظوووور ابْوووو٘  ًوووو١ ال ًَٛوووواخ    عوووووف ايووووٛعٞ الًبيووووٞ اسوا٥ٝووووا يف ٖوووو    

ٚاييوووًٛنٝاخ ٚا٫جتاٖووواخ ايضوووظٝظ١ ايووويت سجهجيوووبٗا اياايبووو١ ا ووود اةاسووو١ 

ايٛطد٠ الكرتط١ ٚاْ هاس هيو عًٞ ا جٝاةاثٗا ل٬ايٗا ٚعًٞ ذلافاجٗوا عًوٞ   

 ثًو ال٬اا طيت ثبدٚ يف صفغٌ َاٗو  .

 : خطوات الدراشة 

 ١ :ساةخ ايباطذجري يف ايبظر ٚفكا يًخاٛاخ اٯثٝ

        ِدٜوووود َئووووه١ً ايبظوووور ٚصٖدافووووو٘ ٚصُٖٝجوووو٘ ٚفوٚعوووو٘ ٚطوووودٚاٙ ٚصٖووووو 

 الضاًظاخ ايٛاةا٠ فٝ٘ .
 . َٞي  ايدةاساخ ٚايبظٛز اييااك١ يف دلاٍ ثضُِٝ ا٭زٜا٤ ٚايٛعٞ الًبي 
 . عداا قا١ُ٥ ابا اا ايٛعٞ الًبيٞ ٚعوعٗا عًٞ ايياا٠ ا هُري  
  ٞالًبيٞ . عداا ٚطد٠ يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يج١ُٝٓ ايٛع 
 . اعداا ا جباة  ضًٝٞ يف ايٛطد٠ الكرتط١ ٚعوع٘ عًٞ ايياا٠ ا هُري 
 . عداا َكٝاس يًٛعٞ الًبيٞ ٚعوع٘ عًٞ ايياا٠ ا هُري  
         ٞايجبنوود َوؤ  صوودم ٚدبوواخ ا٫ جبوواة ايجظضووًٝٞ َٚكٝوواس ايووٛعٞ الًبيوو

 ٚ دٜد زَٔ ن٬ َُٓٗا َٔ  ٬ٍ ايجابٝل ا٫سجا٬عٞ  ُا .
   جبوواة ايجظضووًٝٞ َٚكٝوواس ايوووٛعٞ الًبيووٞ ثابٝكووا قبًٝووا عًوووٞ       ثابٝوول ا٫

 اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر .
    ٞثووودةٜا ايٛطووود٠ الكرتطووو١ يف ثضوووُِٝ ا٭زٜوووا٤ يجُٓٝووو١ ايجظضوووٌٝ ٚايوووٛع

الًبيٞ عًوٞ دلُٛعو١ ايبظور َؤ اايبواخ ايألوقو١ ا٭ٚيوٞ الو ب١ ا٫قجضواا          

 َٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ .
    اس ايووٛعٞ الًبيووٞ ثابٝكووا ا وودٜا عًووٞ     ثابٝوول ا٫ جبوواة ايجظضووًٝٞ َٚكٝوو

 اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر .
 . ةصد ايٓجا٥ص َٚ اجلجٗا اطضا٥ٝا ٚثألييٖا 
 . ثكدِٜ ايجٛصٝاخ ٚالكرتطاخ آا٤ا عًٞ ْجا٥ص ايبظر 
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 :اإلطار النظري والدراشات الصابكة 

 : تصميم األزياء 

اوٜكو٘  ٜكضد اايجضُِٝ  ثًو اي ١ًُٝ ايها١ًَ يجخاٝي ال٧ َا ٚ ْئوا٥٘ن ا 

َوعووٝ٘ يٝيووح َوؤ ايٓاطٝوو١ ايٛيٝألٝوو١ صٚ ايٓأل ٝوو١ فظيووةن  ٚيهٓٗووا صٜغووا َوؤ    

ايٓاط١ٝ اجلُاي١ٝ زا صلًة اييوٚة ٚايواط١  يٞ ايٓألا . فايجضُِٝ ٖٛ اي ٟ 

ٜ اووٞ يً ُوووٌ نٝاْووو٘ ن ٖٚووٛ ٜئوووجٌُ عًوووٞ عًُٝوو١  اوووٝي صٚ ٚعوووح ٖووودفن    

ٍ ٜجظكل اٛاسا١ عٓاصو رلجًأل١ نايٓكا١ ٚاخلي ٚايًٕٛ ٚايئهٌ َٔ  ٬

ثٓاُٝٗوووا ٚثٓيوووٝكٗا يف نوووٌ َجُاسوووون ٖٚووو ا ايجٓاسووول ٖوووٛ ايووو ٟ صلُوووح اوووري  

 (  43ن  2001اجلاْبري اجلُايٞ ٚايٓأل ٞ  . )  مساعٌٝ الٛقٞ ن 

فايجضُِٝ  هٕ ع١ًُٝ عك١ًٝ ف١ٝٓ ثجغُٔ ثٓاِٝ عٓاصو آوا٤ا عًوٞ صسوا    

ٚيهٓٗا اايو ِ َٔ نْٛٗا ع١ًُٝ عك١ًٝ فٗٞ ٫  ًٛ َٔ اْأل اٍ الضوُِ ايو ٟ   

 ٞ يًجضُِٝ ةٚعج٘  ٚ اي٘  ٜ ا

صَا ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ فٗوٛ عًوِ قوا٥ِ ا اثو٘ فوول َؤ فووٚل ايألؤ اي وٜكو١ ايويت             

ْئبخ َٓ  يٗٛة ا٭ْيإ عًٞ ٚس٘ ا٭ةع ٚثاٛةخ اجاٛةٙ ن فٗٛ اطود ايألٓوٕٛ   

ايجابٝك١ٝ اي ٟ ي٘ اسي٘ َٚ اٜيٙ ايأل١ٝٓ اخلاص١ ا٘ن ٚاييت ثٓبح َٔ فًيوألج٘  

ُٝووا  ايٝوو١ ْاا وو١ َوؤ ا٫طجٝاسوواخ ايأل ًٝوو١ نألوؤ ٜجغوؤُ صا وواا ثاةطلٝوو١ ٚق

 يٮالخاظ يف ا١٦ٝ َ ١ٓٝ . 

ٚيكوود صنوود ايجوواةٜأ عًووٞ صٕ ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ َوؤ صنذووو ايألٓووٕٛ ثغوويا اووجغي  

ا٭ْيوووإ يف نوووٌ زَوووإ َٚهوووإ ٜٚجوووادو ٖووو ا ايألووؤ اهوووٌ ايألٓوووٕٛ ا ٝاووو١ اووو٘      

٘ ٚال اصوووٙ يوو٘ فجضووُِٝ ا٭زٜووا٤ َووا ٖووٛ  ٫ اْ هوواس حلغوواة٠ ااجُووح ٚقُٝوو         

ٚعاااثووو٘ ٚثكايٝووودٙ ٚدكافجووو٘ ٚيوٚفووو٘ اييٝاسووو١ٝ ٚا٫قجضووواا١ٜ ٚا٫سجُاعٝووو١ن  

نُا صْ٘ َٔ صنذو ايألٕٓٛ قواا ٚايجضواقا  اا ْيوإ ٚاطجٝاساثو٘ن فوال٬اا ٖوٞ      

ايئووو٧ ايٛطٝووود الضووواطة ينْيوووإ صُٜٓوووا نوووإ فٗوووٞ ث٬صووول سيووودٙ ٚثغاٝووو٘  

٘ ٚ هوِ  ٚ ُٝ٘ن نُوا صْٗوا ث جو  قٓوال يًشيود ثيورت عٝٛاو٘ ٚثوٓاِ طوناثو         

ثضوفاث٘ن ٚ َٔ دِ فٗٞ عوٚة٠ َٔ عوٚةٜاخ احلٝوا٠ ايويت ٫ ميهؤ ا٭سوجغٓا٤     

 (  58ن  1995عٓٗا . ) عًٞ اييٝد زيي ن 

فووالًبا ٖووٛ صٍٚ َألجوواال يئخضوو١ٝ ا٭َوو١ ٚطغوواةثٗا  ٚصصوودم ايٝووٌ عًٝٗووا ن 

٭ٕ اي ووري ثووو٣ قبووٌ صٕ ثضووغٞ ا٭هٕ    يغوو١ ٚقبووٌ صٕ ٜووجألِٗ اي كووٌ يذكافوو١ن    

يف دلاٍ ثضُِٝ ا٭زٜوا٤ ٫اود َؤ ايوٛعٞ ااي دٜود َؤ اجلٛاْوة         ٚيجظكٝل هيو

الج ًك١ اا٭زٜا٤ َٚٓٗا ع٢ً سبٌٝ الذواٍ: ايوٛعٞ ابسوا ا جٝواة ا٭زٜوا٤ن ٚايوٛعٞ       

اووواي ٝٛت اجليووو١ُٝ ٚنٝألٝووو١   ألا٥ٗوووا َووؤ  ووو٬ٍ ال٬اوووان ٚنووو يو ايوووٛعٞ  

ايب٦ٝوو١  ااي وواااخ ٚايجكايٝوود ايوويت ٜٓبغووٞ َواعاثٗووا عٓوود ا جٝوواة ايوويٟ الٓاسووة َووح 
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ٚااجُح ٚاييَإ ٚالهإ اي ٟ ٜ ٝش فٝ٘ ا٭فوواا ٚصٕ ٜهوٕٛ عًو٢ ٚعوٞ ٚاةاٜو١      

 ( 55ن  1996) ع١ًٝ عاادٜٔن 0اا افا١ ع٢ً ثًو ال٬اا

يوو ا زلوود صٕ ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ ٖووٛ الٝوودإ ايٛطٝوود ايوو ٟ ثٓاٚيجوو٘ صييوو١ٓ ايٓوواس  

ٚاييووو يف ٖوو ا   االوودٜ  صٚ ا سووجٗشإ إٚ عًووِ اابٝ جوو٘ ن صٚ صسيوو٘ َٚباا٥وو٘ ن    

ٜوسووح يابٝ وو١ ٖوو ا ايألوؤ فٗووٛ نٝووإ َألجووٛال ضلُووٌ اووري اٝاثوو٘ ا٭طاسووٝا         

ٚالئوواعو ٖٚوو ا زووا ٜوو ة صُٖٝجوو٘ن  ٚيجضووُِٝ ا٭زٜووا٤ َألوووااخ صٚ عٓاصووو ٜهجووة 

 اٗان َٚباا٨ ٚصسا ٜ جُد عًٝٗا . 

 : عناصر تصميم األزياء- 

ْ ووب ا ٓاصووو ايجضووُِٝ نووٌ َووا ميهوؤ ة٩ٜجوو٘ يف ايجضووُِٝ َوؤ  اووٛد         

يووٛإ ٬ََٚووا  يووٞ ا وووٙن ٚاي ٓاصووو ٜاًوول عًٝٗووا صجبوودٜاخ ايجضووُِٝن فٗووٞ  ٚص

مبذاا١ احلوٚف اييت ثجهٕٛ َٓٗا ايهًُاخ ٚاجلٌُن فايئواعو ٜيوجخدّ ايهًُواخ    

ٚاحلووٚف ٫ْجواض قضوٝد٠ ايئو ون صَووا الضوُِ فٝيوجخدّ  ثًوو اي ٓاصوو ٫ْجوواض         

 الخجًأل٘ َٚٔ عٓاصو ثضُِٝ ا٭زٜا٤ زلد : ايجضُُٝاخ

                         . ايٓكا١ 
                                    . اخلي 
  . ٌايئه 
                         . ايألواغ 
                                      .ًٕٛاي 

 . ايغ٤ٛ 
                        . اخلا١َ 
 . سووٛا٠ ) عبوود اي يٜووي   ايي وواةف

( 229ن 2004ٚا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووٕٚ ن 

 : أشض تصميم األزياء- 

صٕ اسا ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ ٖوٞ البواا٨ اي كًٝو١ ايويت ٜوجِ عًوٞ صساسوٗا ثٓاوِٝ           

عٓاصوووو ايجضوووُِٝن ٚايألووووم اوووري صسوووا ايجضوووُِٝ ٚعٓاصووووٙ ٖوووٛ صٕ عٓاصوووو      

ايجضووُِٝ ثوووثبي واسوو١ ايبضووو صٟ صْوو٘ ميهوؤ ة٩ٜجٗووا اووايٓاو  يووٞ ايجضووُِٝ     

ُِٝ فجظجوواض  اةاى ٚثضووٛة ٜجاًووة  عُوواٍ اي كووٌ    َباالووو٠ ن صَووا صسووا ايجضوو  

ِ ٚايجألهي ن فٗٞ الوالد اي ٟ عًٞ صساس٘ ٜج . ِ ثٓاِٝ ٖ ٙ اي ٓاصو يف ايجضوُٝ

 ( 199ن  2003) ص ١ٜ  اواِٖٝ ن 

 -ٚثٓكيِ صسا ايجضُِٝ  يٞ د٬د١ صْٛال ة٥ٝي١ٝ ٖٞ :

 : األشض احلركية للتصميم : -أوأل-  

نٗوا يف  جتاٖواخ َ ٝٓو١ عو  ايويٟ َؤ       ٖٚٞ ا٭سا اييت ثكٛا اي وري ٚ و 

سي١ٝ٥  يٞ ص وٟ  يٞ صٕ ثجِ ة١ٜ٩ ايجضُِٝ نً٘ ٚهيو  َا صٕ ٜهٕٛ ااوٜكو١  

َٓجاُوو١ صٚ  ووي َٓجاُوو١ ن ٚعًووٞ هيووو فٗووٞ قووااة٠ عًووٞ صٕ  وووى اي ووري يف       

ا جتاٖوواخ ايوويت  وودّ ايجضووُِٝ ٚاجليووِ فجاٗووو الُٝووياخ ٚ ألووٞ اي ٝووٛتن      

 ٖٚ ٙ ا٭سا ٖٞ:
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                                  . ايرتاٜد صٚ ايجهواة 
  . ٟايجٛاز 
                                                   . ايجدةض 

  . ٍٛايجظ 
  ن  2002ا الووو ال . ) ٝووو١ طيوووري ن

27)

 : األشض التاكيدية للتصميم :-ثانيا-  

الي٦ٛي١ عٔ ثٓاِٝ ٚثبنٝود او٪ة٠ ا٭ٖجُواّ اا وٌ ايويٟ فٗو ٠       ٖٚٞ ا٭سا 

ا٭سا ٖٞ الي٦ٛي١ عٔ ثونٝي ا٭ْجباٙ صٚ ثيًٝي ايٓاو عًوٞ صَوانٔ َ ٝٓو١    

 يف ايجضُِٝن َٚٔ ٖ ٙ ا٭سا زلد:

                                                . اييٝاا٠ 
  . ايجغاا 
                                                . ايجبنٝد 
  (  68ن 2002ايرتنٝي .  ) ْٝألري ٜٛسهن 

 : األشض الرتكيبية للتصميم  : -ثالجا-   

ا٭سا اييت ثكٛا اي ري يف  ٝح صسيا٤ ايجضُِٝ ايبٓا٥ٝو١ ٚايي وفٝو١    ٖٚٞ

 ل وف١ اي ٬قاخ اري ثًو ا٭سيا٤ن ٖٚ ٙ ا٭سا ٖٞ:

                                . ايٓيب١ ٚايجٓاسة 
 . ٕا٭ثيا 
                                          .ّا٭ْيشا 
  ( 56ن  2006ايٛطد٠ .       ) زٜٓة عبد احلألٝظ ن 

ٜٚ د ا٫لاّ ا ٓاصو ايجضُِٝ ٚصسي٘ ٖاّ ٚعوةٟ يٝا فكوي لؤ ٜ ُوٌ يف    

َيووجخدَٗان  دلوواٍ ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ن اووٌ صٜغووا يهووٌ َٗووجِ اا٭زٜووا٤ مبووا يف هيووو  

ف ٓد ا جٝاة صٟ زٟ ٫ اد َؤ صٕ ٜجضوٛة ايألووا َوا اي ٓاصوو ايويت ٜئوجٌُ عًٝٗوا         

ٖ ا ايجضُِٝ َٚا ٖٛ اي ٓضو اييوا٥دن ٚصٜؤ ثكوح ْكاو١ ايرتنٝوي يف ايجضوُِٝن       

َٚووا ٖووٞ ا٭سووا ايوويت ثجظكوول َوؤ  وو٬ٍ عٓاصووو ايجضووُِٝ ٖٚووٌ ثًووو ا٭سووا   

 . ا سٛف ثاٗو عٝٛا٘ يجضُِٝ صّ اْٗسٛف ثٓاسة اجليِ اي ٟ سٝيجخدّ ٖ ا ا

ْٚاوووا ٭ُٖٝوو١ ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ يًُضووُِ ٚالٓووجص ٚاليووجًٗو فكوود ثٓاٚيجوو٘       

عدٜد َٔ ايدةاساخ ٚاٖجُوح ا عوداا ٚطوداخ ٚاوواَص يجضوُِٝ ا٭زٜوا٤ َؤ ثًوو         

( ٚايوويت اسووجٗدفح قٝوواس فاعًٝوو١   2001ايدةاسوواخ زلوود اةاسوو١ ) ةطووات  طيووإ ن   

١ عًوو٢ ثُٓٝوو١ َ وواةف َٚٗوواةاخ    َووٓٗص َكوورتال لوواا٠ ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ ايج بيٜوو     

ٚطووداخ (  8ٚاجتاٖوواخ اايبوواخ الوو ب١ ال٬اووا ٚايٓيووٝصن ٚثهووٕٛ اي ْوواَص َوؤ ) 

ايج وٜوه األؤ    –ثواةٜأ اليووال    –ناْح نُا ًٜٞ ) ايج وٜه االيوال ٚايودةاَا  

ايووودٜهٛة ٚثضوووُِٝ  –ايوووٓط ا٭ااوووٞ ٚثضوووُِٝ ا٭زٜوووا٤  -اييوووُٝٓا ٚايجًٝأليٜوووٕٛ 

ثضُِٝ ا٭زٜا٤ اليوط١ٝ (ن ٚثهْٛوح عٝٓو١    –زٜا٤ ا عا٠٤ ٚثضُِٝ ا٭ –ا٭زٜا٤ 

ايدةاسوو١ َوؤ اوو٬ت الوو ب١ ال٬اووا اجلوواٖي٠ اهًٝوو١ ا٫قجضوواا الٓييووٞ ساَ وو١     
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طًووٛإن ٚابكووح ايدةاسوو١ ا جبوواة  ضووًٝٞ يكٝوواس اجلاْووة ال ووويف ٚاااقوو١         

٬َطا١ يكٝاس اجلاْة الٗاةٟ َٚكٝاس ثكدٜو  جتاٙ قبًٞ/ا ودٟن ٚثٛصوًح   

فووٚم هاخ ا٫يو١  طضوا١ٝ٥ اوري َجٛسواٞ اةسواخ اياو٬ت        ايدةاس١    ٚسٛا 

ٚايويت اسوجٗدفح   (Vane,2004)   يضوا  ايجابٝول ايب ودٟ ن نُوا زلود ةاسو١       

 عووداا اوْوواَص ث ًُٝووٞ يف ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ يجُٓٝوو١ الٗوواةاخ الخجًألوو١ ياوو٬ت         

َوطًوو١ ايبهووايوٜٛس يجخضووط ال٬اووا ٚايٓيووٝصن ٚثٓاٚيووح ايدةاسوو١ ثكوودِٜ       

 ٚ ايألٓٝو١ ٭سوايٝة ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ َوح الووال َألضوٌ يًُٗواةاخ         ا٭سا اي ًُٝو١ 

اايبوا ٚاايبو١ ٚس ثابٝول     96الخجًأل١ ٚابكح ايدةاس١ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َؤ  

 سجبا١ْ ٫سجا٬ل آةا٤ اياو٬ت سلوٛ صسوايٝة ايجضوُِٝ ٚثٛصوًح ايدةاسو١          

فاعًٝوو١ اي ْوواَص الكوورتال يف ثُٓٝوو١ الٗوواةاخ الوثباوو١ اجضووُِٝ ا٭زٜووا٤ن نُووا       

ٚ  90سألوخ عٔ ثبٜٝد ص % ٭سوًٛت  70% َٔ ايا٬ت ٭سًٛت ايجضوُِٝ اوايهُبٝٛثون 

اةاسووو١ % ٭سوووًٛت ايجئوووهٌٝ عًووو٢ الاْٝهوووإ ن ٚنووو يو 55ثضوووُِٝ ا٫سوووهجشن ٚ

ٗدفح ثضُِٝ اوْاَص ف٢ ثضُُِٝ ا٭زٜا٤ يجُٓٝو١  اييت اس ( 2007ن  سٝٗإ ع٢ً)

   ٌ ن ثهْٛوح عٝٓو١    الٗاةاخ ال١ٝٓٗ يًُ اقري مس ٝا ف٢ ع٤ٛ َجاًبواخ سوٛم اي ُو

( اايبوو١ اايضووه ا٫ٍٚ ايذووا٣ْٛ ايألٓوو٢ قيووِ ال٬اووا مبدةسوو١ 24ايدةاسوو١ َوؤ )

ٌَ يبٓإ ٚا وّ ايجاا ١  افا١ اجلٝي٠ ن ٚقد اسجخدَح ايدةاس١ اسوجبٝإ  ا٭

يًج وف ع٢ً َجاًباخ سٛم اي ٌُ يًُ اقري مس ٝا ف٢ دلواٍ ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤    

ٚا جبوواة ااا٤ َٚكٝوواس ثكوودٜو  احلوميوو٢ ٚا جبوواة  ضوو٢ًٝ ٚاااقوو١ ٬َطاوو١   

ٕ اي ْوواَص الكوورتال يوو٘   صَٚكٝوواس اجتاٖوواخن ٚقوود ثٛصووًح ْجووا٥ص ايدةاسوو١        

ثووبدي اصلوواا٢ ٚااٍ اطضووا٥ًٝا عًوو٢ انجيووات ال وواقري مس ٝووًا يًُٗوواةاخ الٗٓٝوو١     

ٚايووويت   (2010ن صووباال ايبًٗهووو٢  ) اةاسووو١ن ٚزلووود نوو يو  اي٬زَوو١ ييوووٛم اي ُووٌ   

١ فو٢ دلواٍ ثضوُِٝ ا٫زٜوا٤ يجُٓٝو١ اجلاْوة       ثضوُِٝ ٚطود٠ ث ًُٝٝو    اسجٗدفح 

ا٫اجهاة٣ ٚالٗاة٣ يد٣ اايباخ ايألوق١ ايذايذ١ قيِ ال٬اوا ٚايٓيوٝص ن ثهْٛوح    

( اايبووو١ َووؤ  اايبووواخ ايألوقووو١ ايذايذووو١ قيوووِ ال٬اوووا 35عٝٓووو١ ايدةاسووو١ َووؤ )

ٚايٓيٝص ن ٚ اسجخدَح ايدةاس١ ا جباة  ض٢ًٝ ٚاااقو١ ثكودٜو ا٭اا٤ الٗواة٣    

اة٣ن ٚثٛصووًح ْجووا٥ص ايدةاسوو١    ف ايٝوو١ ايٛطوود٠ الكرتطوو١ فوو٢       ٚا جبوواة َٗوو 

ٗدفح ايج ووف عًو٢   ٚايويت اسوج   (2013 نٖود٣ ايرتنو٢  ) ةاس١ ن ٚا ثضُِٝ ا٭زٜا٤

اجهاة١ٜ ياايباخ ايألوق١ ايواا ١ اكيِ ال٬اا ٚايٓيٝص ف٢ ثضُِٝ الٗاةاخ ا٭

اجهواة عٓود   ا٭زٜا٤ ابسًٛت ايجضُِٝ ع٢ً الاْٝهوإ ٚقٝواس َٚكاةْو١ َيوج٣ٛ ا٫    

 -الجُاسوووه١ –ثٓألٝووو  ايجضووواَِٝ البهوووو٠ ااسوووجخداّ صْوووٛال ا٭قُئووو١ )الٓيووودي١  

( اايبوو١ 43اخلاَوواخ الخجًألو١(ن ثهْٛووح عٝٓوو١ ايدةاسو١ َوؤ )   –اجلًود ايضووٓاع٢  

َوؤ اايبوواخ ايألوقوو١ ايواا وو١ اكيووِ ال٬اووا ٚايٓيووٝص اهًٝوو١ ا٫قجضوواا الٓووي     

ِٝ ايٓوووٛاط٢ ا٫اجهاةٜووو١  اايوٜووواعن ٚقووود اسوووجخدَح ايدةاسووو١ َكٝووواس يجكٝووو     

ٚالٗاةٜووو١ يًاايبووواخن ٚ ثٛصوووًح ْجوووا٥ص ايدةاسووو١    ٚسوووٛا فووووٚم هاخ ا٫يووو١    

 طضا١ٝ٥ طٍٛ ا٫اجهواة فو٢  ٝوح ايجضواَِٝ ابسوًٛت ايجضوُِٝ عًو٢ الاْٝهوإ         
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ٕ ْيووب١ ا٫اجهوواة ادةسوو١ عايٝوو١ ناْووح يضووا  اخلاَوواخ     صٚثٛصووًح صٜغووًا ا   

ايج ووووف عًووو٢ ٚايووويت اسوووجٗدفح  (2015ن ٜوووامسري ايهظهووو٢)  اةاسووو١ن ٚالخجًألووو١ 

زٜا٤ ٚصدوٖوا فو٢ ايجابٝول الٗواة٣ ٚااجهواة      سايٝة طدٜذ١ ف٢ ع١ًُٝ ثضُِٝ ا٭ص

ٚةسِ ثضوُُٝاخ طدٜذو١ ااسوجخداّ ٚاعواف١  اَواخ رلجًألو١ ٚثُٓٝو١ احلوا         

( اايبوو١ َوؤ ايألوقوو١  25ٚايجوو ٚم ايألٓوو٢ يًاايبوو١ن ثهْٛووح عٝٓوو١ ايدةاسوو١ َوؤ )   

نًٝووو١ ايرتاٝووو١ ايٓٛعٝووو١ ساَ ووو١ اسوووٝٛدن    ايذايذووو١ اكيوووِ ا٫قجضووواا الٓوووي    

       ٚ سوووا صٚاسوووجخدَح ايدةاسووو١ اسوووجُاة٠ ثكوووِٝ ل وفووو١ َووود٣ ثوووٛافو عٓاصوووو 

ايجضووُِٝ فوو٢ ايجضووُُٝاخ الٓألوو ٠ن ٚثٛصووًح ْجووا٥ص ايدةاسوو١    ٚسووٛا فوووٚم   

هاخ ا٫يوو١ اطضووا١ٝ٥ اووري ثكٝووِٝ ايجضووُُٝاخ الخجًألوو١ ااسووجخداّ اياوٜكوو١         

٬د١ ٚايألكواخ ايألوعٝو١ يضوا  اياوٜكو١    ايجكًٝد١ٜ ٚالكرتط١ ع٢ً ا اٚة ايذ

 الكرتط١ ف٢ ايجضُِٝ .

ٚنُا صٕ ص١ُٖٝ ا٭زٜا٤ ثوثة عًٝٗا  سوا٤ عدٜود َؤ ايدةاسواخ  وان فهو يو      

ثوثة عًٝٗا ا٭ٖجُاّ اج١ُٝٓ اجلٛاْة ايٛسدا١ْٝ الوثباو١ اواييٟ َٚٓٗوا ايوٛعٞ     

 الًبيٞ .

     : الوعي امللبصيAwareness  

 ٛ اثص ايوج ًِ ايويت ثونوي عًٝٗوا اي ًُٝو١ ايرتاٜٛو١ن ٖٚوٛ        ٜ د ايٛعٞ َٔ صِٖ ْو

ْجووواض ي ًُٝووو١ ايجٓئووو١٦ ابا ااٖوووا ا٫سجُاعٝووو١ ٚا٫قجضووواا١ٜ ٚاييٝاسووو١ٝ ايووويت   

ثيوواِٖ ٚثئووهٌ اييووًٛى ا ْيوواْٞ ن ٜٚئووي ايووٛعٞ  يووٞ  اةاى ايألوووا ٚاسووج دااٙ  

 اي اّ ي٬سجشاا١ سلٛ َٛعٛل َا .

( ايووٛعٞ ابْوو٘ "اخلاوو٠ٛ    339ن 2003ٜٚ وووف ) طيوؤ الووظاث٘ ن زٜٓووة ايٓشوواة ن     

ا٭ٚيٞ يف ثهٜٛٔ اجلٛاْة ايٛسدا١ْٝ مبا ثجغُٓ٘ َٔ ا٫جتاٖاخ ٚايكِٝ ن ٚعًوٞ  

ايو ِ َٔ ٚقٛل ايٛعٞ يف صاْٞ اةس١ يف ايجضٓٝه ايٛسداْٞ  ٫ صٕ ايٛعٞ  ايبوا  

َووا ٜهووٕٛ َئووب ا ااجلاْووة ال ووويف ٜٚكضوود اوو٘  اةاى ايألوووا ٭الووٝا٤ َ ٝٓوو١ يف         

 الٛقه صٚ ايااٖو٠.

( ايٛعٞ الًبيٞ ابْ٘ "  اةاى ٚالاّ اياايباخ 268ن  2013 وف ) لٝا٤ صاٛ زٜد ن ٚث

اال وواةف ٚالٗووواةاخ ٚا٫جتاٖوواخ اي٬زَووو١ لُاةسوو١ اييوووًٛى الًبيووٞ ايضوووظٝ      

 ٚجتٓة اييًٛى الًبيٞ  ي ايضظٝ  "  

ٚميهوؤ ثُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ عوؤ اوٜوول ايرتاٝوو١ الًبيوو١ٝ طٝوور صْٗووا ْووٛل      

اٝوو١ ثوويٚا ايألوووا اال ًَٛوواخ ٚالٗوواةاخ ٚاخلوو اخ ا٭ساسوو١ٝ     رلضووط َوؤ ايرت 

الج ًكوو١ اووال٬اان ٖٚووٞ يٝيووح دلوووا َ ًَٛوواخ  ألووظ صٚ َألوواِٖٝ ثًكوؤ اووٌ     

ثوو٪اٟ    ثهووٜٛٔ اجتاٖوواخ ثيوواعد ايألوووا عًوو٢ ايجُٝٝووي اووري اجلُٝووٌ ٚ وويٙ يف    

ال٬اان ٜٚيجاٝح اٛاساجٗا صٕ ٜألهو ٚطلجاة ٜٚج ٚمن نُا صْٗا ثياعد ايألووا  
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عًوو٢ ثُٓٝوو١ اي وواااخ ٚالٗوواةاخ ايوويت ثٓاووٟٛ عًوو٢ ايكٛاعوود الًبيوو١ٝ اييووو١ًُٝ          

 0ٚصساسٝاخ َٚكَٛاخ الاٗو ٚا٭ْاق١

 ٜٚرتثة عًٞ ث١ُٝٓ ايٛعٞ الًبيٞ اْجئاة ن٬ َٔ  :

    ايذكافوو١ الًبيوو١ٝ: طٝوور صْٗووا ثوو٪دو ثووبديًا ٚاعووظًا يف صسووًٛت ا جٝوواة ال٬اووا

ايجكايٝوووود    ساْووووة ٤٬ََجٗووووا َٚه٬ُثٗووووا وٝوووور ٜووووج٤٬ّ َووووح الٓاسووووب١ ٚ

يًئوووخط ْأليووو٘ن ٚثيوووجُد ايذكافووو١ الًبيووو١ٝ َووؤ ا ووو  الألووواِٖٝ الج ًكووو١  

االٛع١ ٚا٭زٜا٤    ساْة اٚة ا ع٬ٕ ْٚئو الٛع١ اييت ثو٪دو ثوبديًا اايغوًا    

 ( 26: 2005)  ١ٝ طيري:  0يف ايج ٚم  الًبيٞ يًألوا  ٚطئ ا جٝاةٙ ل٬اي٘ 
  :ٞصطد سٛاْة ايجو ٚم ايألوب  ٫ اْو٘ َٛسٗوا     ٖٛ ٚم الًبيٞ ايج ايج ٚم الًبي

٘  يًًُبا ٚ عًوٞ هيوو ميهؤ     : "  ثُٓٝو١ طياسو١ٝ ايألووا الًبيو١ٝ     ث وٜألو٘ ابْو

اجلُاي١ٝن صٚ ٖٛ اْ هاس  طياس ايئخط االهْٛواخ ايألٓٝو١ ٚ ثابٝول ٖو ا     

ا طياس عًٞ َا طلجاةٙ َٔ ٬َاان ي ا ٜجبدو عٓد ا٭فواا اجودةٜة طاسو١   

ا٭الوووٝا٤ " ) عًٝووو١ عااووودٜٔ ن   ٞ ة٩ٜووو١ عٓاصوووو ايألووؤ ٚ اجلُووواٍ يف ايألووووا عًووو

 ( 159ن1996

 :جوانب الوعي امللبصي 

 ٜئجٌُ ايٛعٞ الًبيٞ عًٞ اجلٛاْة ايجاي١ٝ 

      اجلاْووة ال ووويف: ٜٚجُذووٌ يف ال ًَٛوواخ ٚال وواةف الج ًكوو١ اا٭زٜووا٤ ٚايكغوواٜا

 0الوثبا١ ا٘
   ٜا ايووويت ثج ًووول اجضوووُِٝ  اجلاْوووة ايٛسوووداْٞ: ٜٚجُذوووٌ يف ا٫ٖجُووواّ اايكغوووا

ٚاسووجخداّ ا٭زٜووا٤ ٚا افاوو١ عًٝٗووا طٝوور ٜبوودص يف ا٫ْجبوواٙ يًُووذياخ ٖٚووٞ     

 0الوط١ً ا٭ٚ  يجهٜٛٔ ا٫جتاٖاخ ٚالٍٝٛ
      ٙاجلاْوووووة اييوووووًٛنٞ: ٜٚجُذوووووٌ يف ث ووووودٌٜ سوووووًٛى ايألوووووووووووووووووووا ٚا جٝووووواة

 وووواٍ ايوووويٟ ٭زٜا٥ووووووووووووووو٘ َٚوووؤ دووووِ ايٛعووووووٞ ٚا سوووووا٤اخ الجب وووو١ ٭اووووواز   

 ( 98ن  2011) عيٜي٠ صاٛ س٬ي٘ ن  0ٚا افا١ عًٝ٘

 :تكصيم الوعي امللبصي 

       ٚعووٞ طيووٞ: ٜٚجهووٕٛ َوؤ  اةاى ا٭الووٝا٤ احليوو١ٝ يف ايج وووف عًوو٢ ًَُووا

اخلاَوو١ اووايًُا إٚ  اةاى يًبضووون فايضووٛف َووذ٬ َوؤ اخلاَوواخ اخلئوو١ٓ    

 (63ن  2001)ع١ًٝ عاادٜٔ  0ٚاحلوٜو َٔ اخلاَاخ ايٓاع١ُ
  كًووٞ: ٚعوو  عٓو٘ اييووٝهًٛسٕٝٛ ابْوو٘ َألٗوّٛ " الٝجووا َ وفوو١ " ي٬الوواة٠   ٚعوٞ ع

   ايووووٛعٞ ا ًُٝوووواخ ايووووجألهين ٚيف ٖوووو ا ايووووٛعٞ ايجووووبًَٞ ٬ٜطووووظ ايأل ووووٌ    

) صووألا٤ ا٭عضووون  0ٜٚووجألظط اخلوو ٠ هاثٗووا مبووا يف هيووو اخلوو ٠ ا٫ْأل ايٝوو١    

(ن فووايٛعٞ اي كًووٞ ٜ جُوود عًوو٢ ايووجألهي ٚطووٌ      43ن 2000عوو٤٬ ايوودٜٔ نألووايفن   

ئه٬خ لٛاسٗو١ الئوه٬خ ايجضو١ُُٝٝ يف  اوٛاخ ثجيوِ اايجيًيوٌ الووٕن        ال
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فووب   احلًووٍٛ قوود ثبوودٚ  اَغوو١ يٓوودةثٗا فٗووٞ َبدعوو١ ٫ٚ ثجهوووة ٚيوو يو    

فووووايٛعٞ اي كًووووٞ ٖووووٛ َاضلوووودا ثوثٝووووة ثيًيووووٌ  اووووٛاخ طووووٌ الئووووه٬خ      

) صوا    0ايجض١ُُٝٝ اا٫عاف١ صٚ احل ف يف ايٛقح اي ٟ ٜواٙ َٓاسوبا يو يو  

 ( 136ن 2006ُد ْٛفٌن صاٛ سااٚ ٚ ذل
          ايٛعٞ اجلُايٞ:ا٭زٜا٤ اضوأل١ عاَو١ دلواٍ  ضوة يًشُواٍ فٗوٞ ثودٍ عًو٢

ايٛعٞ الًبيٞ ٚايج ٚم الًبيٞن زا ٜدفح ايألوا ي٬ةثكوا٤ ايوًٛن٘ الًبيوٞن    

فُٝٓووٞ قدةثوو٘ عًوو٢ ا٫ جٝوواة الٓاسووة اووري ايبوودا٥ٌ الج وودا٠ يٝبوودٚ يف ص ووٌ    

ِٝ ٜٗووجِ ويوؤ ا جٝوواة ال٬َووا صووٛة٠ن فٓووو٣ َووذ٬ ايكووا٥ِ ا ًُٝوو١ ايجضووُ

ٚٚعوو ٗا جباْووة ا غووٗا ايووب   اا٫عوواف١    َواعاثوو٘ ياوٜكوو١ اْيوودا ا   

     ٌ ) دلوود٠ َووبَٕٛن ذلُوود    0عًوو٢ اجليووِ ٚٚعوو ٗا اا ووٌ عُووٌ فووب َجهاَوو

 ( 600: 2007اييٝدن  ٜٓاس عبد الكضٛا: 

 :أبعاد الوعي امللبصي 

( ن )   Thomas, Anna,1998,34يًووٛعٞ الًبيووٞ صا وواا ثٓاٚ ووا نوو٬ َوؤ )    

ٜ  7: 1999 مساعٝوووووووٌ صووووووو ٟ عبووووووود ا :    : 1999ٔ عوووووووٜٛا: ( ن ) صووووووو٬ال ايووووووود

( ن ) لٝووا٤ صاووٛ زٜوود ن   485: 2008ن ) ذلُوود َوواٖو اييووٝد:   (Doymus,2007,88)ن(176

 ( ٖٚٞ نُا ًٜٞ :  2013

        ٟ ايب د ا٫سجُاعٞ يًٛعٞ الًبيٞ: ا٭زٜوا٤ ثوجهًِ األضواط١ عؤ ااجُوح ايو

طٝوور ث وود ا٭زٜووا٤ ٚسوو١ًٝ يجهٝووه ايألوووا اا ووٌ ااجُووحن    ٜ ووٝش فٝوو٘ ايألوووان  

فُوووذ٬ً زلووود ا٭زٜوووا٤ ثوووجغي َووؤ َيوووج٣ٛ اسجُووواعٞ ٯ وووو َٚووؤ ايوٜوووه    

احلغون ي يو فايألوا ايٛاعٞ ٖٛ اي ٟ يدٜ٘ ايكدة٠ ع٢ً ا جٝاة صزٜوا٤ ثٓاسوة   

 0ااجُح اي ٟ ْ ٝش فٝ٘
 سلهِ اٗا ع٢ً  ايب د اييٝاسٞ يًٛعٞ الًبيٞ: فا٭زٜا٤ ٚس١ًٝ  ثضاٍ َو١ٝ٥

صمناد صزٜا٤ ايئ ٛتن فًهٌ اٚي٘ َٔ ايدٍٚ زٜٗا ايكَٛٞ اي ٟ ثجُٝي او٘ َذوٌ   

ايهُْٝٛٛ ايٝاااْٞ ٚايياةٟ ا ٓدٟ ٚايذٛت اييوٛااْٞ ٚاي بوا٠٤ اخلًٝشوٞ زوا     

ميٝي نوٌ اٚيو١ عؤ ا٭ ووٟ ٜٚ جو  مسو١ َؤ مساثٗوا ايويت ث جوي اٗوا َذوٌ             

 اي ًِ صٚ ايٓئٝد ايٛاب . 
   ٛعٞ الًبيووٞ: ٖٚووٛ ساْووة فاوووٟ يوودٟ ا٫ْيووإ ٖٚووٛ سوورت       ايب وود ايوودٜب يًوو

اجليوِ َٚوح يٗوٛة ا٭اٜوإ صصوب  يوسوواٍ ايودٜٔ صزٜوا٥ِٗ ايويت متٝويِٖ عوؤ          

 يٖوووِ ن ٚايوووٞ ا٭ٕ يهوووٌ اٜووؤ َاٗووووٙ الًبيوووٞ الُٝوووي يووو٘ فوسووواٍ ايووودٜٔ        

ا٫س٬َٞ  ِ ٬َايِٗ ٚةساٍ ايدٜٔ اليٝظٞ  ِ ٬َايِٗ ٚةسواٍ ايودٜٔ   

 ِ ايوويت متٝوويِٖ ن نوو يو زلوود فبزٜووا٤ الوووص٠ اليوو١ًُ     ايٝٗووٛاٟ  ووِ ٬َايووٗ

ثجيووِ ااحلشووات ٚثواعووٞ احلئوو١ُ  ٫ صْوو٘ ٚيف عضووو ايجهٓٛيٛسٝووا ٚا٫ْألجوواال  

ع٢ً اي امل ا ًح  يوٞ دلجُ ٓوا ايئووقٞ صمنواد ًَبيو١ٝ ٫ ثجٓاسوة ٚآٜٓوا        
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ي يو زلد َضُِ ا٭زٜا٤ ايٛاعٞ ضلٛة ا٭زٜوا٤ يجضوب  َٓاسوب١ َٚكبٛيو١ يف     

 0ٚضلافظ َح هيو ع٢ً َٛانبج٘ يًُٛع١ اي ال١ٝ دلجُ ٓا ايئوقٞ
       ايب وود ايجضووُُٝٞ يًووٛعٞ الًبيووٞ : ٜٚكضوود اوو٘  قوودة٠ الضووُِ ايووٛاعٞ عًوو٢

ثابٝل ا٭سا ٚطئ ا جٝاة اي ٓاصو ٚاسجغ٬ٍ ايكدةاخ ايجخ١ًٝٝ ٚ ثكوإ  

الٗوواةاخ ٚايجخٝووٌ ٚا اوودال ٚا٫اجهوواة ٚايدقوو١ ٚايجٓووٛل ثب ووًا  اةاى الضووُِ       

غوع ٚثألاعًووو٘ ايٓأليوووٞ ٚث وووبيٙ عووؤ الئووواعو ٚثهوووٜٛٔ  جتاٖووواخ ثألوووٞ اووواي  

ايٓأل ووٞ ٚاجلُووايٞ يًوويٟ عوؤ اوٜوول ايو٩ٜوو١ ايألهوٜوو١ ٚايج ٚقٝوو١ فالٛاٜووٌ      

   0عٌُ فب
        ايب د ايب٦ٝٞ يًٛعٞ الًبيٞ: ٜ ج  الًوبا دواْٞ صٖوِ اطجٝاسواخ ا ْيوإ ا ود

البنووٌ ٚالئوووت ٚقبووٌ اليووهٔن ٜٚجغوو  هيووو يف اياوووٚف اخلاصوو١ َذووٌ "        

واة٠ صٚ ايواٛاوو١ صٚ اياوووٚف الٓا ٝوو١ الوودٜد٠ ايوو ٚا٠ صٚ اةثألووال اةسوو١ احلوو   

ا٭سووٛا٤ الُاووو٠ ن صٚ يف يوووٚف اي ُووٌ ايوويت ثهووٕٛ يف صَووانٔ ثجيووِ ائوود٠       

" فوالًبا ٜ جوو   0000000ا٫ةثألوال صٚ ا٫شلألواع َؤ سوا  ايبظوو صٚ يف ال واةى       

َٔ اي ٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ي ا ٫اد َؤ َواعوا٠ يووٚف ايب٦ٝو١ يف      0محا١ٜ  ي٬ْيإ

 ا جٝاة ال٬اا . 
  ٞيًٛعٞ الًبيٞ: ف٬ اد َؤ ايوٛعٞ ااووم احلألواي عًوٞ ايويٟ        ايب د اجلُاي

يٝبكووٞ يف ا ووٌ صووٛة٠ َوؤ  وو٬ٍ ْاافجوو٘ ٚنٝوو٘ ٚ يٜٓوو٘ن نوو يو صلووة  

ايووٛعٞ ابسوواٜة عووبي الًووبا يًُظافاوو١ عًوو٢ اْيوودايٝج٘ طٝوور صٕ الًووبا      

الغبٛد ضلئ الهٌ اجليِن ف ٢ً سبٌٝ الذاٍ عدّ ايوٛعٞ ابَوانٔ ٚعوح    

  0ايكضاخ ٜئٛٙ َاٗو الًباا٭زةاة ٚايبٓا ٚصَانٔ  

 :مراحل تنمية الوعي امللبصي 

ن   2011ميو ث١ُٝٓ ايٛعٞ ال٬ايٞ نُا طداٖا ن٬ َٔ ) عيٜوي٠ صاوٛ س٬يو١ ن    

 ( االواطٌ ايجاي١ٝ :  210ن  2013ن )لٝا٤ صاٛ زٜد ن (Miller,etal,2011,124)( ن 79

  ٜجٛافو يدٟ ايا٬ت الوط١ً ايجُٗٝد١ٜ: ٜجِ يف ٖ ٙ الوط١ً  دٜد اقٝل لا

 0َٔ ال اةف ٚالألاِٖٝ ٚاييًٛنٝاخ الجض١ً مبشاٍ ايٛعٞ )ا٭زٜا٤( 
          َٛوطًوو١ ا٭سووجذاة٠ : ٜٚووجِ يف ٖوو ٙ الوطًوو١  سووجذاة٠ ااف ٝوو١ اياوو٬ت سلووو

َٛعووٛل ايووٛعٞ ٚهيووو ا سووجخداّ َوودا ٌ َج وودا٠  ) ا٭زٜووا٤ ثهووٕٛ ا٫ْابووال     

 يً ٌُ  ( . ا٭زٜا٤ دلاٍ –اطجٝاض ا٫فواا يًكبٍٛ   –ا٭ٍٚ  
         َٜٔٛوطًوو١ ايجهووٜٛٔ : ٜٚووجِ يف ٖوو ٙ الوطًوو١  دٜوود الوودا ٌ الٓاسووب١ يجهوو

ايٛعٞ يدٟ اياايب١  ٚميهٔ  كٝل هيوو عؤ اوٜول دلُٛعو١ َؤ الودا ٌ       

 –الٓاقئوواخ  –احلووٛاة  –ا انووا٠  –ٚا٫سوورتاثٝشٝاخ َٓٗووا: ) متذٝووٌ ا٭اٚاة 
  0ا٭ي ات ايج ١ًُٝٝ  ( –اي ضه اي ٖب 

  جابٝول: ٜٚوجِ يف ٖو ٙ الوطًو١ ثابٝول َاسوبل ث ًُو٘ َؤ َألوواِٖٝ         َوطًو١ اي

َٚا س ثهٜٛٓ٘ َٔ ٚعوٞ طٝور صٕ َوا ٜج ًُو٘ ايألووا يو٘ ثوبدي اواقٞ َٚو٪دو يف          
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عكووٌ ٚٚسوودإ ٚسووًٛنٝاخ ايألوووا ثاٗووو يف ث وودٌٜ اييووًٛى عٓوود ا جٝوواةٙ         

 ل٬اي٘ ٚثٓيٝك٘ يٮيٛإ ٚذلافاج٘ عًٞ ال٬اا ا د  ةثدا٥ٗا .
  :الوط١ً  اص١ ا ١ًُٝ ا دوا٤ لا سبل ث ًُو٘ ٚثهٜٛٓو٘   َوط١ً ايجذبٝح ٙ ٖ

َوؤ الألوواِٖٝ ٚايجبنوود َوؤ ثبديٖووا يف َيووجٜٛاخ ايووٛعٞ يوودٟ اياايبوواخ  ٚيف  

ٖ ٙ الوطًو١ صلوة صٕ  اوي اياايبو١  لٛاقوه عدٜود٠ َٚٓاسوب١ َؤ الوبْٗا          

ث يٜي ٚثدعِٝ َاسبل ث ًُ٘ َٔ َ ًَٛاخ َٚألواِٖٝ ٚا٫ةثبواد اٝٓٗوا ٖٚو ٙ     

ث جُوود عًوو٢ ا٭ْئووا١ ا دوا٥ٝوو١ ايوويت ثيووجٗدف ايج ُوول فُٝووا س    اياوٜكوو١ 

انجياا٘ َٔ َألاِٖٝ ٚث ودٌٜ اييوًٛى ٚهمل َؤ  و٬ٍ  )ثهوٛأ دلُٛعواخ       

٬َاا َجٓاسك١ ن ثهٜٛٔ ا٫ٚت َجٓاسول ن اقرتاطواخ َٓاسوب١ يج ودٌٜ ايويٟ      

 قبٌ اةثدا٥٘( .
  ا و١ الوج ًِ   َوط١ً الجاا ١: الكضٛا اٗا اكا٤ صدو ايج ًِ ٚهيو َٔ  و٬ٍ َجا

 ٚثهًٝأل٘ اجخاٝي ٭ْئا١ سدٜد٠ َبجهو٠ .

ْٚاوا ٭١ُٖٝ َٛعوٛل ايوٛعٞ فكود صسوٜوح يو٘ ا و  ايدةاسواخ ٚايويت َٓٗوا          

ٚايوويت اٖجُووح  اووايٛعٞ الباالووو االٛعوو١ ٚصٕ   (Graduate  , 2002 ) اةاسو١ 

الٛعوو١ يٝيووح صووٓاع١  ووا منووي َ ووري ٚيهٓٗووا ثوووثبي اايئووهٌ ايكووَٛٞ ٚايوو ٟ  

  ٛ عٞ اي وواّ ٚايووٛيٝألٞ ي٬ًُاووان ٚصدبجووح ايدةاسوو١ صٕ ايووٛعٞ      ٜهووٕٛ ْجٝشوو١ ايوو

اوال٬اا يوو٘ اٚةٙ ايذكووايف يف ااجُووح ٚاايجوايٞ ٜ ووٛا    ثاٜٛوٖووا ن نُووا زلوود   

( ٚايوويت اسووجٗدفح ايج وووف عًوو٢ َوود٣   2006اةاسوو١ ) ٖوود٣  ووازٟن عوو٬ ٜٛسووه ن  

ٚعوووٞ اايبووواخ اجلاَ ووو١ اايب ووود ايب٦ٝوووٞ ل٬ايوووٗٔن ٚصسوٜوووح ايدةاسووو١ عًووو٢         

َٔ اياايبواخن ٚصدبجوح  شلألواع ايوٛعٞ يودٜٗٔ فُٝوا طلوجط اجوبدي          دلُٛع١

ْووٛل اخلاَوو١ ٚايجضووُِٝ ٚايجشٗٝووياخ عًوو٢ صووظ١ ايألوووان ٚنوو يو  شلألوواع      

ايٛعٞ يدٜٗٔ اب١ُٖٝ ٚسٛا ايبااق١ ا ةالواا١ٜ يف ال٬اوا َوح عودّ َ ووفجٗٔ      

 ( ٚايويت اسوجٗدفح   2007يهذي َٔ آٛاٖا ن ٚاةاس١ ) صٌَ ايألَٝٛٞ ن عو٬ ٜٛسوه ن   

ةفح ايٛعٞ الًبيٞ يدٟ اايباخ َوط١ً ايج ًِٝ ا٭ساسوٞ لٛاسٗو١ َوا ثج ووع     

يوو٘ ايألجووا٠ َوؤ ثووبدياخ  اةسٝوو١ قوود ثوو٪دو عًوو٢ منٖٛووا اجليووُٞ ٚنوو يو  ةفووح  

ٚعٝٗٔ اا٭سا ايضوظٝظ١ عٓود ا جٝواة ٚ اي ٓاٜو١ مب٬ايوٗٔ مبوا ٜجٓاسوة َوح         

لوطًووو١ الوطًووو١ اي ُوٜووو١ن ٚس ا جٝووواة اي ٝٓووو١ اضوووٛة٠ عُدٜووو١ َووؤ اايبووواخ ا  

ا عداا١ٜ َٔ ايضه ا٭ٍٚ    ايضه ايذاير ا طد٣ َداةس ذلافا١ اَٝاد 

ٚس ثابٝوول   جبوواة  ضووًٝٞ قبًووٞ ٚا وودٟ عًوو٢ عٝٓوو١ ايبظوور ٚاةسووح  وؤ        

ا   الٛعٛعاخ الج ًك١ اال٬اا ٚا جٝاةٖوا ٚاي ٓاٜو١ اٗوا ٚثٛصوًح ايدةاسو١      

  ايجابٝووول ( يضوووا 0.01   ٚسوووٛا فووووٚم هاخ ا٫يووو١  طضوووا١ٝ٥ عٓووود َيوووج٣ٛ )  

ٗدفح ثُٓٝوو١ ايووٛع٢ الًبيوو٢ ٚايوويت اسووج (2013د ن لٝووا٤ صاووٛ زٜوو ةاسوو١ايب وودٟ ن ٚ) ا

يد٣ اياايباخ َ ًُاخ ةٜاع ا٫األاٍ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٖٛاض  ٚثُٓٝو١ ا٫جتواٙ   

( اايب١ َٔ  اايباخ ةٜواع  30سلٛ اي ٌُ اجلُاع٢ن ثهْٛح ع١ٓٝ ايدةاس١ َٔ )

اٝو١ ايوٖٛاض ايألوقو١ ايذايذو١ قيوِ ال٬اوا       ا٫األاٍ اايألوق١ ايجا١ْٝ اه١ًٝ ايرت

ٚايٓيووٝص ن ٚ اسوووجخدَح ايدةاسوو١ َكٝووواس ايوووٛع٢ الًبيوو٢ ٚاااقووو١ ٬َطاووو١    
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َٚكٝاس ا٫جتاٙ سلٛ اي ٌُ اجلُاع٢ ن ٚقد ثٛصًح ْجا٥ص ايدةاس١    ف اي١ٝ 

ا٫األوواٍ ااسووجخداّ اسوورتاثٝش١ٝ سٝشيووٛ فوو٢ ثُٓٝوو١     ٬َاووا ثوودةٜا َكوووة  

ٓاٜوو١ اووالًبا ٚا٫جتوواٙ سلووٛ اي ُووٌ اجلُوواع٢ يوود٣  ايووٛع٢ الًبيوو٢ َٚٗوواةاخ اي 

 اياايباخ ال ًُاخ.

 :فروض البحح 

يف عووو٤ٛ ايبظوووٛز ٚايدةاسووواخ اييوووااك١ صَهووؤ يًبووواطذجري صوووٝا ١ فووووٚع   

 ايدةاس١ عًٞ ايٓظٛ ايجايٞ :

     ٟٛ( اوووري َجٛسووواٞ اةسووواخ  0.05)  ≥ ٜٛسووود فووووم ااٍ اطضوووا٥ٝا عٓووود َيوووج

اايبووووواخ دلُٛعووووو١ ايبظووووور  يف ايجابوووووٝكري ايكبًوووووٞ ٚايب ووووودٟ ي٬ جبووووواة 

ايجظضًٝٞ نهٌ َٚيجٜٛاث٘ ايألوع١ٝ )ايجو نون ايألٗوِن ايجاٝولن ايجظًٝوٌن     

 0ايرتنٝةن ايجكِٜٛ  ( يضا  ايجابٝل ايب دٟ ي٬ جباة
     ٟٛ0.05)  ≥ ٜٛسووود فووووم ااٍ اطضوووا٥ٝا عٓووود َيوووج ٞ اةسووواخ  ( اوووري َجٛسوووا

لكٝوواس ايووٛعٞ  يف ايجابووٝكري ايكبًووٞ ٚايب وودٟ    بظوور اخ دلُٛعوو١ اياايبوو

 0ُكٝاسيضا  ايجابٝل ايب دٟ يًنهٌ ٚيهٌ ا د َٔ صا ااٙ  الًبيٞ
   ضلكل ثدةٜا ايٛطد٠ الكرتط١ ايألاع١ًٝ نُا ثكاس مب ااي١ اًٝو يف ةفوح

َيجٟٛ ايجظضٌٝ نهوٌ َٚيوجٜٛاث٘ ايألوعٝو١ ) ال وفو١ ن ايألٗوِ ن ايجابٝولن       

 ن ايرتنٝة ن ايجكِٜٛ ( ياايباخ دلُٛع١ ايبظر . ايجظًٌٝ
      ضلكوول ثوودةٜا ايٛطوود٠ الكرتطوو١ ايألاعًٝوو١ نُووا ثكوواس مب اايوو١ اًٝووو يف

 ةفح َيجٟٛ ايٛعٞ نهٌ ٚصا ااٙ   ياايباخ دلُٛع١ ايبظر .

 :إجراءات البحح 

ينساا١ ع٢ً ثيا٫٩خ ايبظر ٚايجظكل َٔ صدم  فوٚع٘ قاَح ايباطذجوإ  

 ايجاي١ٝ:اا سوا٤اخ 

 : أوأل: إعداد قائمة بأبعاد الوعي 

ينساا١ عًٞ ايي٪اٍ ا٭ٍٚ َٔ صس١ً٦ ايبظر ٖٚٛ : " َا صا واا ايوٛعٞ الًبيوٞ    

ايٛاسة ثٛافوٖا يدٟ اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتاٝو١ ايٓٛعٝو١؟"   

 قاَح ايباطذجري مبا ًٜٞ :

    ٚ ايدةاسوواخ ايوويت ثٓاٚيووح  ا اوو٬ل عًووٞ ايهجووة ٚالواسووح اي ًُٝوو١ ٚا٫ووواز 

( ن) صَوٌ ايألٝووَٛٞ ن عوو٬   2006ايوٛعٞ الًبيووٞ َذوٌ ) ٖوود٣  ووازٟن عو٬ ٜٛسووه ن    

 . (2013د ن لٝا٤ صاٛ زٜ ةاس١ن )ا (Tran,lewis,2012)(ن  2007ٜٛسه ن 
          ٚعح ثضٛة َبود٥ٞ يكا٥ُو١ ابا واا ايوٛعٞ الًبيوٞ ٚعوعوٗا عًو٢ دلُٛعو١

 ٚ اووم ايجودةٜا ٚعًوِ ايوٓألا      َٔ اخل ا٤ ٚالجخضضري يف دلاٍ ال٬اوا 

يجظدٜد َدٟ َٓاسب١ صا ااٖوا يًوٛعٞ الًبيوٞ ن ٚس ث دًٜوٗا يف عو٤ٛ آةا٥ٗوِ       

 ( 1ٚثٛسٝٗاثِٗن ٚا يو اصبظح ايكا١ُ٥ يف صٛةثٗا ايٓٗا١ٝ٥ ) ًَظل ةقِ 
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 ( ٜٛع  ايضٛة٠ ايٓٗا١ٝ٥ يكا١ُ٥ صا اا ايٛعٞ .2ٚسدٍٚ ةقِ )

 ٚا٭ا اا ايألوع١ٝ اله١ْٛ  ا ٜٛع  قا١ُ٥ صا اا ايٛعٞ ايو٥ٝي١ٝ : (2سدٍٚ )

 الهْٛاخ ايألوع١ٝ ا٭ا اا ايو٥ٝي١ٝ ّ

 12 ايٛعٞ ا ٓاصو ٚصسا ايجضُِٝ 1

 5 ايٛعٞ ااي ٛاٌَ ال٪دو٠ يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ 2

 4 ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٫مناد سيِ الوا٠ الضو١ٜ 3

 8 ايٛعٞ اا٭مناد الٓاسب١ ٭ ألا٤ عٝٛت اجليِ ٚايٛس٘ 4

 2 ايٛعٞ ابسا الوا٤ ا٭زٜا٤ ٚثوثٝبٗا 5

 5 ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ اا٭زٜا٤ َٚه٬ُثٗا 6

 4 ايٛعٞ ا عاا٠ جتدٜد ال٬اا 7

 1 ايٛعٞ اايضظ١ الًبي١ٝ 8

 1 ايٛعٞ اايكِٝ ايٛيٝأل١ٝ يًجضُِٝ 9

 1 ايٛعٞ اايكِٝ اجلُاي١ٝ يًجضُِٝ 10

ايبظور ٚايو ٟ   ٚا يو ثهوٕٛ قود متوح ا سااو١ عؤ اييو٪اٍ ا٭ٍٚ َؤ صسو١ً٦         

ٜوووٓط عًوووٞ " َوووا صا ووواا ايوووٛعٞ الًبيوووٞ ايٛاسوووة ثٛافوٖوووا يووودٟ اايبووواخ الووو ب١   

 ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ" ؟ .

 : ثانيا : إعداد الوحدة املكرتحة 

     ٟس  عووداا ايٛطوود٠ الكرتطوو١ يف ثضووُِٝ ا٭زٜووا٤ يجُٓٝوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ يوود

يكا٥ُوو١ ايووٛعٞ الًبيووٞ ايوويت سووبل    اايبوواخ قيووِ ا٫قجضوواا الٓييووٞ اسووجٓااا    

 عوودااٖا طٝوور متووح صووٝا ١ ا٭ٖووداف اي اَوو١ يًٛطوود٠ ٚ دٜوود ا جووٟٛ يف   

 ع٤ٛ ٖ ٙ ا٭ٖداف ٚس ثكيِٝ ايٛطد٠  يٞ عئو٠ َٛعٛعاخ .

 َٛعٛعاخ ايٛطد٠ الكرتط١ ٚعٓاٜٚٓٗا : (3سدٍٚ )

 اي ٓٛإ الٛعٛل

 0آٜاسبٗا َٔ صزٜا٤صمناد ايئخض١ٝ ٚسيِ الوص٠ الضو١ٜ َٚ الٛعٛل ا٭ٍٚ

 0صمناد ايٛس٘ ٚيألاخ احلشات الٛعٛل ايذاْٞ

 0َ اجل١ ا٭زٜا٤ ي ٝٛت اجليِ الٛعٛل ايذاير

 0صسا الوا٤ ٚا جٝاة ا٭زٜا٤ ٚثٓاُٝٗا الٛعٛل ايوااح

 0اي ٓا١ٜ اا٭زٜا٤ َٚه٬ُثٗا الٛعٛل اخلاَا

 0اوم  زاي١ ايبكح َٔ ا٭زٜا٤ الٛعٛل اييااس

 نٞ ال٬اا اييااحالٛعٛل 

  ئٜ ال٬اا الٛعٛل ايذأَ

  عاا٠ جتدٜد ا٭زٜا٤ الٛعٛل ايجاسح

 0 عداا طكٝب١ ايٝد ٚاييألو ٚثوثٝة ال٬اا اٗا الٛعٛل اي االو

     ِٝس  عداا نجات يًاايب١ ٜجغُٔ صٖداف ايٛطد٠ ٚصٖوداف ايودةٚس ٚثٓاو

 فٝ٘ :ذلجٟٛ ايٛطد٠ وٝر ميذٌ الٛعٛل اةسا َيجك٬ ةٚعٞ 

 ابٖداف ايٛطد٠ . ا٫ةثباد 
 . ايجٓاِٝ الٓاكٞ  جٟٛ ايدةس 
 . ٚعٛال ٚاق١ ال ًَٛاخ ٚثواااٗا 
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    ٔٗٝاوووال ايجيوووا٫٩خ ايووويت ميهووؤ صٕ ثووذي ثألهوووي اياايبووواخ ٚثُٓوووٞ ٚعووو

 ٚجت ٌ  ٔ اٚةا ْئاًا يف ع١ًُٝ ايج ًِ.
          ًِ ثغُري الٛعٛعاخ عودا َؤ ايضوٛة ٚايوسوّٛ ايويت ثيوٌٗ عًُٝو١ ايوج

 َٔ فاعًٝج٘ .ٚثيٜد 
 . ثٓٛل اوم ايجدةٜا اليجخد١َ يف نٌ اةس َٔ اةٚس ايٛطد٠ 
    ثيٜٚد نٌ َٛعٛل َٔ الٛعٛعاخ اجدةٜباخ ٚصس١ً٦ َجٓٛعو١ ثيواعد يف

 ايجاند َٔ  كٝل اٖداف الٛعٛل .
  س عووووع نجوووات اياايبووو١ عًووو٢ دلُٛعووو١ َووؤ الجخضضوووري ٚاخلووو ا٤ يف

ل آةا٥ٗوووِ طوووٍٛ ٖووو ٙ  دلووواٍ الٓووواٖص ٚاووووم ايجووودةٜا ٚال٬اوووا ٭سوووجا٬  

 ايٛطد٠ َٔ طٝر :

 . َٞدٟ َٓاسب١ ا٭ٖداف اي ا١َ يًٛطد٠ ٭ا اا ايٛعٞ الًبي 
 . َدٟ َٓاسب١ الاا٠ اي ١ًُٝ الجغ١ُٓ مبظجٟٛ ايٛطد٠ َح صٖدافٗا 
    َوودٟ َٓاسووب١ ذلجووٟٛ ايٛطوود٠ ٚاوٜكوو١ ثٓاُٝٗووا ٚصووٝا جٗا ياايبوواخ

 ايألوق١ ا٭ٚيٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ .
 اووم ايجودةٜا ٚا٭ْئوا١ ٚايٛسوا٥ٌ ايج ًُٝٝو١ ٚصسوايٝة        َدٟ َٓاسب١

 ايجكِٜٛ ٭ٖداف ايٛطد٠ .
ٚصسوٜح ايج د٬ٜخ اييت صالاة  يٝٗا ايياا٠ ا هُورين ٚايويت متذًوح يف  عواا٠     

صووٝا ١ ا وو  صسوويا٤ ا جووٟٛن ٚ عوواف١ ا وو  ا٭ْئووا١ ٚالضووااة ايج ًُٝٝوو١     

 ( . 2) ًَظل ٚايجدةٜباخ يًدةٚس يٝضب  ايهجات يف صٛةث١ ايٓٗا١ٝ٥ 

ٚا يو ثهٕٛ قد متوح ا سااو١ عؤ اييو٪اٍ ايذواْٞ َؤ صسو١ً٦ ايبظور ٚايو ٟ          

ٜٓط عًٞ " َا ايجضٛة الكرتال يٛطود٠ يف ثضوُِٝ ا٭زٜوا٤ ثٗودف يجُٓٝو١ ايوٛعٞ       

 الًبيٞ يدٟ  اايباخ ال ب١  ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ" ؟

 :  ثالجا : االختبار التحصيلي 

باة  ضوًٝٞ يكٝواس ال واةف الجغو١ُٓ اايٛطود٠ يودٟ اايبواخ        س  عداا ا ج

( س٪اٍ يف صٛة٠ ا جٝاة َٔ َج ودا ن ثبودص   40ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ طٝر صٝغ )

جبًُوو١ يألاٝوو١ ثًٝٗووا عوود٠ ا جٝوواةاخ )اطجُووا٫خ ا سااوو١ ( َوقُوو١ صن ت ن ض ن ا      

ااواخ  عًٞ ايرتثٝة ن وٝر ثهٕٛ ٖٓاى  ساا١ ٚاطد٠ صظٝظ١ يهوٌ سو٪اٍ ٚا٭س  

 ا٭ وٟ  اب ن ٚعًٞ اياايب١ ا جٝاة ايبدٌٜ ايضظٝ  .

ُطداخ  اةس١ ٚاطد٠ يهٌ َألوا٠ ثهٕٛ  ساا١ اياايب١ عٓٗا صظٝظ١ ن ٚصعود  

َألجواال ثضوظٝ  ييووع١ ٚسوٗٛي١ ٚاقوو١ عًُٝو١ ثكودٜو ايودةساخ ٚاو يو ثهووٕٛ         

اةسووو١ . س طيوووات صووودم ا٫ جبووواة َووؤ  ووو٬ٍ  40ايدةسووو١ اي اُوووٞ ي٬ جبووواة 

١ َؤ ا هُوري ٚصسوٜوح ايج ود٬ٜخ ايويت االواةٚا  يٝٗوا يف        عوع٘ عًوٞ دلُٛعو  

 صٝا ١ ا   الألوااخ .
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س طيووووات َ ووووا٬َخ اييووووٗٛي١ ٚايضوووو ٛا١ ٚايجُٝٝووووي لألوووووااخ ا٭ جبوووواة      

( ٚثواٚطوح َ وا٬َخ ايضو ٛا١ اوري     0880:  0.20ٚثواٚطح َ ا٬َخ اييٗٛي١ اري )

( زوووا ٜووودٍ عًوووٞ صٕ    0824:  0.16( ن ٚثواٚطوووح َ وووا٬َخ ايجُٝٝوووي اوووري )    0880:  0.20)

ا٫ جبووواة ٜجُجوووح اكووودة٠ عًوووٞ ايجُٝٝوووي اوووري َيوووجٜٛاخ اياايبووواخ زوووا ٜاُووو٦ٔ  

 ايباطذجري ٫سجخداَ٘ نااا٠ يكٝاس َيجٟٛ  ضٌٝ اياايباخ .

ٚس طيات ق١ُٝ َ اٌَ ايألانوْٚباخ يذبواخ ا٫ جبواة ااسوجخداّ اي ْواَص      

ُووا ٭ ووواع  ٜٚ وود ٖوو ا ٥٬َ  0875ٚناْووح   (SPSS,Version 10)ا٫طضووا٥ٞ 

 ايدةاس١ .

( ٜٛع  ايضوٛة٠  4(  ٚ سدٍٚ )3ٚاصب  ا٫ جباة يف صٛةث٘ ايٓٗا١ٝ٥ ) ًَظل 

 ايٓٗا١ٝ٥ ي٬ جباة ايجظضًٝٞ .

 عدا ا٭س١ً٦ يف نٌ َيجٟٛ َٔ َيجٜٛاخ ا٫ جباة ايجظضًٝٞ ٚايٓيب١ ال١ٜٛ٦ يهٌ َيجٟٛ : (4سدٍٚ )

 ايٓيب١ ال١ٜٛ٦ اي دا صةقاّ ا٭س١ً٦ اليجٟٛ

 %17.5 7 36ن 32ن 29ن 21ن12ن  5ن 1 ث نو

 %17.5 7 40ن 37ن 30ن 24ن 15ن 10ن  2 فِٗ

 %17.5 7 39ن 33ن 27ن 22ن 17ن  8ن  3 ثابٝل

 %20.5 8 38ن ن 35ن 31ن 26ن  20ن 16ن 11ن  4  ًٌٝ

 %15 6 34ن 28ن 23ن 18ن 13ن 7 ثونٝة

 %12.5 5 25ن 19ن 14ن  9ن 6 ثكِٜٛ

 %100 40 ااُٛل

 : مكياط الوعي امللبصي   : رابعا 

س  عداا َكٝاس يًٛعٞ الًبيٞ اسجٓااا  يٞ قا١ُ٥ ايٛعٞ اييت سوبل  عودااٖا   

( ٚاايوسٛل  يٞ ا   ايدةاساخ اييت  اٖجُح ا عوداا َكواٜٝا يًوٛعٞ     1) ًَظل 

(  طٝوور  2013( ن ٚاةاسوو١ ) لٝووا٤ صاووٛ زٜوود ن   2011َذووٌ اةاسوو١ ) عيٜووي٠ صاووٛ س٬يوو١ ن  

  ٔ اي بوواةاخ  يهووٌ ا وود َوؤ ا٭ا وواا يف صووٛة٠ َٛاقووه ٚس      متووح صووٝا ١ عوودا َوو

صٝاع١ صةا ١ َٔ ايبودا٥ٌ صَواّ نوٌ عبواة٠  وٝور  جواة اياايبو١ ص٫ًٚ ايبودٌٜ         

ايوو ٟ ٜ وو  عوؤ َٛقألٗووا ٚٚعوو ح ايج ًُٝوواخ ٚس  عووداا ٚةقوو١ ا سااوو١ َٚألجوواال 

 ايجضظٝ  . 

ٚس طيات صودم الكٝواس َؤ  و٬ٍ عوعو٘ عًوٞ دلُٛعو١ َؤ ا هُوري          

  دٌٜ صٝا ١ ا   اي باةاخ اييت صالاةٚا ايٝٗا .دِ ث

ٚطيووات ايذبوواخ َوؤ  وو٬ٍ طيووات قُٝوو١ َ اَووٌ ايألووا نوْٚبوواخ ااسووجخداّ     

 ( ٖٚٞ ق١ُٝ َكبٛي١ . 0.77ٚناْح  )  (SPSS,Version 10)اوْاَص ا٭طضا٤ 

( ٜجهووووٕٛ َوووؤ صووووألظ١   4ٚصصووووب  الكٝوووواس يف صووووٛةث٘ ايٓٗا٥ٝوووو١ ) ًَظوووول   

(  ٜٛع  صا واا َكٝواس ايوٛعٞ ٚصةقواّ      5ٍٚ ) ايج ًُٝاخ ٚنواس١ اي باةاخ ٚسد

 اي باةاخ اييت ثكٝا نٌ ا د .
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 صا اا َكٝاس ايٛعٞ ٚاةقاّ اي باةاخ اييت ثكٝا نٌ ا د : (5سدٍٚ )

 اةقاّ اي باةاخ اييت ثكٝا ايب د ا٭ا اا ايو٥ٝي١ٝ ّ
عدا 

 اي باةاخ

ايٓيب١ 

 ال١ٜٛ٦

 ايٛعٞ ا ٓاصو ٚصسا ايجضُِٝ 1
ن  49ن  44ن 40ن 36ن 31ن 27ن 23ن 20ن 10ن5

 ن52
11 14.6% 

2 
ايٛعٞ ااي ٛاٌَ ال٪دو٠ يف ثضُِٝ 

 ا٭زٜا٤
 %6.6 5 ن37ن 26ن  17ن 9ن 1

3 
ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٫مناد 

 سيِ الوا٠ الضو١ٜ
 %9.3 7 ن54ن  50ن 42ن 28ن  12ن  6ن  2

4 
ايٛعٞ اا٭مناد الٓاسب١ ٭ ألا٤ 

 عٝٛت اجليِ ٚايٛس٘
 %10.6 8 ن65ن 60ن  56ن 43ن33ن 25ن  14ن  11

5 
ايٛعٞ ابسا الوا٤ ا٭زٜا٤ 

 ٚثوثٝبٗا
 %10.6 8 72ن  64ن    55ن 51ن 45ن   24ن  15ن  8

6 
ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ اا٭زٜا٤ 

 َٚه٬ُثٗا
 %6.6 5 ن46ن  34ن  19ن   6ن   3

 %6.6 5 ن47ن  39ن 30ن  18ن  13 ايٛعٞ ا عاا٠ جتدٜد ال٬اا 7

 %9.3 7 73ن  63  59ن38ن 29ن  22ن  4 ايٛعٞ اايضظ١ الًبي١ٝ 8

 ايٛعٞ اايكِٝ ايٛيٝأل١ٝ يًجضُِٝ 9
ن  71ن  68ن 62ن  57ن 55ن  48ن 32ن 12ن  5

 75ن  74
11 14.6% 

 %10.6 8 70ن  61ن  58   41ن  35ن 21ن   16ن  7 ايٛعٞ اايكِٝ اجلُاي١ٝ يًجضُِٝ 10

 %100 75 ااُٛل

  تطبيل البحح : 

   ٞابكووح ااٚاخ ايبظوور ) ا٫ جبوواة ايجظضووًٝٞ َٚكٝوواس ايووٛعٞ الًبيووٞ ( عًوو

( اايبو١ َؤ اايبواخ ايألوقو١ ا٭ٚيوٞ الو ب١ ا٫قجضواا         50اي ١ٓٝ الهْٛو١ َؤ )  

الٓييٞ اه١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ادَٝاد ثابٝكا قبًٝا يف ادا١ٜ اي اّ ايدةاسوٞ  

يت ثيواعد يف اي ًُٝواخ   ٚهيو يًظضٍٛ عًٞ ال ًَٛواخ ايكبًٝو١ ايو     2019/ 2018

 ا٭طضا١ٝ٥ .
         س ثووودةٜا ايٛطووود٠ مب وفووو١  طووودٟ ايبووواطذري ) ا/ عوووي٠ سووووطإ ( ٚقووود

اسووووجغوم ثوووودةٜا ايٛطوووود٠ ويوووو١ اسووووااٝح اٛاقووووح ذلاعوووووثري صسووووبٛعٝا  

 ٚصسبٛعري آ ؤٜ يجابٝل ا٭اٚاخ قبًٝا ٚا دٜا .
    ٝ ًٞ ا د ا٭ْجٗا٤ َٔ ثدةٜا ايٛطد٠ صعٝد ثابٝول ا٭اٚاخ ) ا٫ جبواة ايجظضو

َٚكٝاس ايٛعٞ الًبيٞ ( ثابٝكوا ا ودٜا عًوٞ عٝٓو١ ايدةاسو١ ٚس ايجضوظٝ        

 ٚةصد ايدةساخ يًج اٌَ َ ٗا اطضا٥ٝا .

 : نتائج البحح 

 :أوال : اختبار صحة فروض البحح 

ا جبووواة صوووظ١ ايألووووع ا٭ٍٚ ٚايووو ٟ ٜوووٓط عًوووٞ صْووو٘  " ٜٛسووود فووووم ااٍ       

باخ دلُٛع١ ايبظر  ( اري َجٛساٞ اةساخ ااي0.05)  ≥ اطضا٥ٝا عٓد َيجٟٛ  

يف ايجابٝكري ايكبًٞ ٚايب دٟ ي٬ جباة ايجظضًٝٞ نهٌ َٚيجٜٛاث٘ ايألوعٝو١  

)ايج نو  ن ايألِٗ ن ايجابٝل ن ايجظًٌٝ ن ايرتنٝوة ن ايجكوِٜٛ  ( يضوا  ايجابٝول     

 Tٚيًجظكل َٔ صظ١ ٖ ا ايألوع س ثابٝول ا جبواة " خ " )   0ايب دٟ ي٬ جباة

–test و ااسووووجخداّ طيَوووو١ ايوووو اَص ا طضووووا١ٝ٥ " ( يً ٝٓوووواخ الوثباوووو١ن ٚهيوووو

SPSS:ن ٚاجلدٍٚ ايجايٞ ٜٛع  هيو" 
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( ٜٛع  ا٫ي١ ايألوٚم اري َجٛساٞ اةساخ اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر يف ايكٝاس ايكبًٞ ايب دٟ  6سدٍٚ ) 

 ي٬ جباة ايجظضًٝٞ

 الجٛسي ااُٛع١

ا٫سلواف 

 ال ٝاةٟ

ايألوم اري 

 الجٛساري

ق١ُٝ " خ " 

 ا يٛا١

 اةساخ

 احلو١ٜ

َيج٣ٛ 

 ايد٫ي١

 23.22 15 قبًٞ

21.41 18.057 49 0.001 

 24.75 36.41 ا دٟ

ٜجغوو  َوؤ اجلوودٍٚ اييوواال صٕ َجٛسووي اةسوواخ اياايبوواخ عٝٓوو١ ايبظوور يف    

( صعًووو٢ َووؤ َجٛسوووي اةسووواخ   36.41ايجابٝووول ايب ووودٟ ي٬ جبووواة ايجظضوووًٝٞ )  

( ٖٚو ا ٜودٍ    15اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر يف ايجابٝل ايكبًٞ ي٬ جباة ايجظضًٝٞ ) 

 عًوو٢ نألووا٠٤ ايٛطوود٠ الكرتطوو١ يف ةفووح َيووج٣ٛ ايجظضووٌٝ يوودٟ اياايبوواخ يف      

(ن ٚايد٫يو١   49( عٓد اةس١ طو١ٜ )  18.057ثضُِٝ ا٭زٜا٤ن ٚق١ُٝ " خ " ناْح ) 

(ن ٚطٝوور صٕ ٖوو ٙ ايد٫يوو١ ا يووٛا١ صقووٌ َوؤ      0.001ا يووٛا١  ووا نُبٝٛثوٜووًا )   

ٖو ا اايٓيوب١ ي٬ جبواة      0.05  ≥ ( ف ٕ ق١ُٝ " خ " ااي١ عٓود َيوج٣ٛ ايد٫يو١    0.05)

اجلدٍٚ ايجايٞ ٜٛع   ا٫ي١ ايألووٚم  نهٌ ٚفُٝا طلط َيجٜٛاث٘ ايألوع١ٝ  ف

 اري َجٛسااخ اياايباخ يف نٌ َيجٟٛ َٔ َيجٜٛاخ ا٫ جباة 

يف ايكٝاس ايكبًٞ ايب دٟ  ايبظر( ٜٛع  ا٫ي١ ايألوٚم اري َجٛساٞ اةساخ اياايباخ ع١ٓٝ  7سدٍٚ ) 

 ايجظضًٝٞ يجٜٛاخ ا٫ جباةل

ّ 

َيجٜٛاخ 

 ا٫ جباة

اةساخ 

 اليج٣ٛ

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ٞايكبً

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايب دٟ

َجٛسي 

ايألوم اري 

 ايجابٝكري

ا٫سلواف 

 ال ٝاةٟ

ق١ُٝ " 

 خ "

َيج٣ٛ 

 ايد٫ي١

 12.179 3.79 5.26 9.34 4.8 11 ايج نو 1

0.001 

 14.299 3.46 3.16 7.60 4.44 10 ايألِٗ 2

 14.415 3.3 3.38 8.72 5.34 10 ايجابٝل 3

 12.606 2.18 2.8 6.9 4.1 8 ايجظًٌٝ 4

 11.889 2.55 2.3 6.7 4.4 8 ايرتنٝة 5

 13.69 3.98 2.42 4.52 2.1 5 ايجكِٜٛ 6

 18.057 13.68 21.41 36.41 15 40 ااُٛل 

ٜجغوووو  َوووؤ اجلوووودٍٚ اييوووواال صٕ قُٝوووو١ " خ "اايٓيووووب١ يًجوووو نو ٚايألٗووووِ    

ن  14.299ن  12.179ٚايجابٝل ٚايجظًٌٝ ٚايرتنٝة ٚايجكِٜٛ ثياٟٚ ع٢ً ايجٛايٞ ) 

(ن ٚايد٫يوووو١ ا يووووٛا١  49( عٓوووود اةسوووو١ طوٜوووو١ )   13.69ن  11.889ن  12.606ن  14.415

(  0.05 يوٛا١ صقوٌ َؤ )    (ن ٚطٝور صٕ ٖو ٙ ايد٫يو١ ا    0.001نُبٝٛثوًٜا يهٌ َٓٗوا )  

ٚعًٝ٘ ٜجِ قبٍٛ ايألوع ايبظذٞ طٝر  0.05  ≥ف ٕ ق١ُٝ " خ " ااي١ عٓد َيج٣ٛ 

ثٛسووود فووووٚم هاخ ا٫يووو١  طضوووا١ٝ٥ اوووري َجٛسووواٞ اةسووواخ اايبووواخ اي ٝٓووو١       

ايبظذ١ٝ يف ايجابٝكري ايكبًٞ ايب دٟ ليجٜٛاخ ا٫ جباة ايجظضًٝٞ يف ايٛطود٠  

 ودٟ ي٬ جبواةن فبةثألوال َجٛسوي اةسواخ      َٛعٛل ايدةاسو١ يضوا  ايجابٝول ايب   

اياايباخ ا دًٜا عٔ َجٛسي اةساثٗٔ قبًًٝا ٜوسح    اةاسو١ ايٛطود٠ الكرتطو١    

. 
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ٚاوو يو ٜوووجِ قبووٍٛ ايألووووع ايبظذوووٞ طٝوور ٜٛسووود فوووم ااٍ اطضوووا٥ٝا عٓووود     

( اوووووري َجٛسووووواٞ اةسووووواخ اايبووووواخ دلُٛعووووو١ ايبظووووور  يف 0.05)  ≥ َيوووووجٟٛ  

ايجظضووًٝٞ نهووٌ َٚيووجٜٛاث٘ ايألوعٝوو١  ايجابووٝكري ايكبًووٞ ٚايب وودٟ ي٬ جبوواة

)ايج نو  ن ايألِٗ ن ايجاٝول ن ايجظًٝوٌ ن ايرتنٝوة ن ايجكوِٜٛ  ( يضوا  ايجابٝول       

 ايب دٟ ي٬ جباة .

ايذووواْٞ ٚايووو ٟ ٜوووٓط عًوووٞ صْووو٘  " ٜٛسووود فووووم ااٍ   ا جبووواة صوووظ١ ايألووووع 

 بظر اةساخ اايباخ دلُٛع١ اي ( اري َجٛسا0.05ٞ)  ≥ اطضا٥ٝا عٓد َيجٟٛ  

ٞ  بووٝكري ايكبًووٞ ٚايب وودٟ   يف ايجا نهووٌ ٚيهووٌ ا وود َوؤ    لكٝوواس ايووٛعٞ الًبيوو

ٚيًجظكل َٔ صظ١ ٖ ا ايألوع س ُكٝاس " يضا  ايجابٝل ايب دٟ يًصا ااٙ 

( يً ٝٓوواخ الوثباوو١ن ٚهيووو ااسووجخداّ طيَوو١     T –testثابٝوول ا جبوواة " خ " )  

 "ن ٚاجلدٍٚ ايجايٞ ٜٛع  هيو: SPSSاي اَص ا طضا١ٝ٥ " 

ٜٛع  ْجا٥ص ا جباة " خ " يً ٝٓاخ الوثبا١ يد٫ي١ ايألوٚم اري َجٛساٞ اةساخ اياايباخ (  8سدٍٚ ) 

 اايب١ 50ع١ٓٝ ايبظر يف ايكٝاس ايكبًٞ ٚاي دٟ لكٝاس ايٛعٞ الًبيٞ طٝر صٕ ٕ = 

 الجٛسي ااُٛع١

ا٫سلواف 

 ال ٝاةٟ

ايألوم اري 

 الجٛساري

ق١ُٝ "خ" 

 ا يٛا١

اةساخ 

 احلو١ٜ

َيج٣ٛ 

 ايد٫ي١

 9.862 121 ايكبًٞ

102.38 46.846 49 0.001 

 9.85 253 ايب دٟ

ٜجغوو  َوؤ اجلوودٍٚ اييوواال صٕ َجٛسووي اةسوواخ اياايبوواخ عٝٓوو١ ايبظوور يف    

( صعًو٢ َؤ َجٛسوي اةسواثِٗ يف      253ايجابٝل ايب دٟ لكٝاس ايوٛعٞ الًبيوٞ )   

(ن ٖٚووو ا ٜووودٍ عًووو٢ نألوووا٠٤ ايٛطووود٠ الكرتطووو١ يف ةفوووح      121ايجابٝووول ايكبًوووٞ )  

( عٓود   46.846َيج٣ٛ ايٛعٞ الًبيٞ يدٟ اياايباخن نُا صٕ ق١ُٝ " خ " سا٤خ ) 

(ن ٚطٝر صٕ َيج٣ٛ ايد٫يو١   0.001( ٚايد٫ي١ ايهُبٝٛثو١ٜ  ا )  49اةس١ طو١ٜ ) 

ن ٖو ا اايٓيوب١    0.05   ≥( ف ٕ قُٝو١ "خ" اايو١ عٓود َيوج٣ٛ     0.05ا يٛا١ صقٌ َٔ )

 يًُكٝاس  نهٌ 

ٜٛعوو   ا٫يوو١ ايألوووٚم اوووري     (9)ٚفُٝووا طلووط صا ووااٙ ايألوعٝوو١  فاجلوودٍٚ      

 نٌ ا د َٔ صا اا الكٝاس . َجٛسااخ اياايباخ يف

صٕ ق١ُٝ " خ " ٫ا اا َكٝاس ايٛعٞ الًبيٞ ٖوٞ عًو٢    (9)ٜجغ  َٔ اجلدٍٚ 

 –"  19.841ايجٛايٞ َٔ ا٭ٍٚ يً االو ) ايٛعٞ اٛيٝأل١ عٓاصو ٚصسا ايجضوُِٝ "  
ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٭مناد  –"  25.172ايٛعٞ ااي ٛاٌَ ال٪دو٠ يف ايجضُِٝ " 

ايوووٛعٞ اا٭منووواد الٓاسوووب١   ألوووا٤ عٝوووٛت     –"  28.392سيوووِ الووووص٠ الضوووو١ٜ "  

 –"  24.281ايووٛعٞ ابسووا الوووا٤ ا٭زٜووا٤ ٚثوثٝبٗووا "      –"  17.123اجليووِ ٚايٛسوو٘ "  
ايوٛعٞ ا عواا٠ جتدٜود ال٬اوا "      –"  18.616ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ اا٭زٜوا٤ َٚه٬ُثٗوا "   

ايووووٛعٞ اووووايكِٝ ايٛيٝألٝوووو١    –" 21.362ايووووٛعٞ اايضووووظ١ الًبيوووو١ٝ "   –"  22.436

" ( 27.771ايٛعٞ اايكِٝ اجلُاي١ٝ يجضُِٝ ا٭زٜا٤ " –"  22.342يجضُِٝ ا٭زٜا٤ " 

(ن ٚطٝر صٕ ٖ ٙ ايد٫ي١ ا يٛا١ صقٌ َؤ   0.001ٖٚ ٙ ايكِٝ ااي١ عٓد َيجٟٛ  ) 
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ن ٚعًٝووو٘ ٜوووجِ قبوووٍٛ ايألووووع   0.05≥( فووو ٕ قُٝووو١ " خ " اايووو١ عٓووود َيوووج٣ٛ   0.05 )

ايبظذووٞ طٝوور صْوو٘ قوود ٚسوود فوووم هٚ ا٫يوو١  طضووا١ٝ٥ اووري َجٛسوواٞ اةسوواخ        

اايباخ ع١ٓٝ ايبظر يف ايجابٝل ايكبًٞ ٚايب دٟ لكٝاس ايٛعٞ الًبيٞ يضوا   

عووؤ  ايجابٝووول ايب ووودٟ يًُكٝووواسن فبةثألوووال َجٛسوووي اةسووواخ اياايبووواخ ا ووودٜاً  

 اةساثِٗ قبًًٝا ٜوسح    اةاسجِٗ يًٛطد٠ َٛعٛل ايدةاس١

( ٜٛع  الجٛسي ٚا٫سلواف ال ٝاةٟ يدةساخ اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر يف صا اا َكٝاس ايٛعٞ  9سدٍٚ ) 

 اايب١ 50الًبيٞ ٚايدةس١ ايه١ًٝ ٚق١ُٝ " خ " يًألوم اري الجٛساري َٚيج٣ٛ ايد٫ي١ طوٝر صٕ ٕ = 

 صا اا الكٝاس ّ

اةس١ 

 ايب د

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايكبًٞ

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايب دٟ

َجٛسي 

ايألوم اري 

 ايجابٝكري

ا٫سلواف 

 ال ٝاةٟ

ق١ُٝ 

 "خ"

َيج٣ٛ 

 ايد٫ي١

1 

ايٛعٞ اٛيٝأل١ 

عٓاصو ٚصسا 

 ايجضُِٝ

44 21.46 36.02 14.56 2.626 28.392 

0.001 

2 

ايٛعٞ ااي ٛاٌَ 

ال٪دو٠ يف 

 ايجضُِٝ

20 9.34 17.54 8.20 2.303 25.172 

3 

ايٛعٞ اا٭زٜا٤ 

ال١ُ٥٬ ٭مناد 

سيِ الوص٠ 

 الضو١ٜ

28 13.74 22.42 8.68 3.093 19.841 

4 

ايٛعٞ اا٭مناد 

الٓاسب١ 

  ألا٤عٝٛت 

 اجليِ ٚايٛس٘

32 20.58 28.64 8.06 3.328 17.123 

5 

ايٛعٞ ابسا 

الوا٤ ا٭زٜا٤ 

 ٚثوثٝبٗا

32 15.52 26.5 10.98 3.197 24.281 

6 

ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ 

اا٭زٜا٤ 

 َٚه٬ُثٗا

20 10.98 17.02 6.04 2.294 18.616 

7 
ايٛعٞ ا عاا٠ 

 جتدٜد ا٭زٜا٤

20 10.16 17.88 7.72 2.433 22.436 

8 
ايٛعٞ اايضظ١ 

 الًبي١ٝ

28 13.24 23.80 10.56 3.49 21.362 

9 

ايٛعٞ اايكِٝ 

ايٛيٝأل١ٝ 

 يجضُِٝ ا٭زٜا٤

44 20.88 36.44 15.56 4.92 22.342 

10 

اايكِٝ ايٛعٞ 

اجلُاي١ٝ 

 يجضُِٝ ا٭زٜا٤

32 15.38 27.4 12.02 3.06 27.771 

 46.846 9.862 102.38 253 121 300 ااُٛل 

ٚعًٝووو٘ ٜوووجِ قبوووٍٛ ايألووووع ايبظذوووٞ طٝووور صْووو٘ ٚسووودخ فووووٚم هاخ ا٫يووو١      

 طضوووا١ٝ٥ اوووري َجٛسووواٞ اةسووواخ اايبووواخ عٝٓووو١ ايبظووور يف ايجابٝووول ايكبًوووٞ  

ٚاي دٟ لكٝاس ايٛعٞ الًبيٞ يضوا  ايجابٝول ايب ودٟ يًُكٝواس نهوٌ ٚيهوٌ       

 ا د َٔ صا ااٙ  

 :ثانيًا : النتائج املتعلكة بتحديد فاعلية الوحدة التدريصية املكرتحة 

قاَووح ايباطذجووإ ويووات فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ الكرتطوو١ ااسووجخداّ     

( حليات ْيب١ ايهية ال دٍ َٚكاةْجٗا اايٓيوب١ ايويت طوداٖا     Blakeَ ااي١ ) 
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 (Blake )    ( ٞٚهيووووو ٭اٚاخ  1.2يًظوووود ا٭اْوووو٢ يًألاعًٝوووو١ ٖٚوووو )  ايبظوووور ايوووويت

 اسجخدَجٗا ايباطذ١ يف ايجابٝكري ايكبًٞ ٚايب دٟ يهٌ َٔ:

 ًٞٝ0ا٫ جباة ايجظض 
 ٞ0َكٝاس ايٛعٞ الًبي 

 :أوأل : بالنصبة لالختبار التحصيلي 

قاَووح ايباطذجووإ ويووات ْيووب١ ايهيووة ال وودٍ يهووٌ َيووج٣ٛ َوؤ َيووجٜٛاخ    

يبظور نُوا يف   ا٫ جباة ايجظضًٝٞ ٚايدةس١ ايه١ًٝ ي٬ جباة اايٓيوب١ ي ٝٓو١ ا  

 اجلدٍٚ ايجايٞ:

( ٜٛع  ْيب١ ايهية ال دٍ يهٌ َيج٣ٛ َٔ َيجٜٛاخ ا٫ جباة ايجظضًٝٞ ٚايدةس١ ايه١ًٝ  10سدٍٚ ) 

 ياايباخ دلُٛع١ ايبظر

 َيجٜٛاخ ا٫ جباة ّ

اةس١ 

 اليج٣ٛ

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايكبًٞ

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايب دٟ

ْيب١ 

 ايهية

 ٬َطااخ

 1.42 9.34 4.8 11 ايج نو 1

ْيب١ ايهية 

ال دٍ اييت 

طداٖا اًٝو 

 (1.2 ) 

 1.84 7.6 4.44 10 ايألِٗ 2

 1.82 8.72 5.34 10 ايجابٝل 3

 1.77 6.9 4.1 8 ايجظًٌٝ 4

 1.75 6.7 4.4 8 ايرتنٝة 5

 1.85 4.52 2.1 5 ايجكِٜٛ 6

 1.74 36.41 15 40 ااُٛل 

ايجدةٜيووو١ٝ الكرتطووو١  َووؤ اجلووودٍٚ اييووواال  ثغووو  يًباطذجوووإ صٕ ايٛطووود٠    

َٛعووٛل ايدةاسوو١ هاخ فاعًٝوو١ يف  نيووات اياايبوواخ عٝٓوو١ ايبظوور ايكوودة٠ عًوو٢ 

 -نٌ َٔ :

       ثوو نو ال ًَٛوواخ ٚال وواةف اخلاصوو١ اايٛطوود٠ االكاةْوو١ اووري ْيووب١ ايهيووة

" اايٓيوب١ يًٓيوة ايويت طوداٖا ) اًٝوو (      1.42ال دٍ ليج٣ٛ ) ايج نو ( ٖٚٞ "

١ ٚاايجايٞ ف ٕ ٖ ٙ ايٓجٝش١ ث ج  َ٪الوًا عًو٢  " طدًا صا٢ْ يًألاعًٝ 1.2ٖٚٞ " 

 0فاع١ًٝ ايٛطد٠ ايجدةٜي١ٝ يف ث١ُٝٓ ايج نو
            ٍفِٗ َوا اايٛطود٠ َؤ َ ًَٛواخ َٚ واةف االكاةْو١ اوري ْيوب١ ايهيوة ال ود

 1.2" اايٓيب١ يًٓية اييت طوداٖا ) اًٝوو ( ٖٚوٞ "    1.84ليج٣ٛ ) ايألِٗ ( ٖٚٞ "

ٖو ٙ ايٓجٝشو١ ث جو  َ٪الووًا عًو٢ فاعًٝو١       " طدًا صا٢ْ يًألاع١ًٝ ٚاايجايٞ فو ٕ  

 0ايٛطد٠ يف ث١ُٝٓ ايألِٗ
    ٍثابٝل َا اايٛطد٠ َٔ َ ًَٛاخ َٚ اةف االكاة١ْ اري ْيب١ ايهيوة ال ود

" اايٓيب١ يًٓية ايويت طوداٖا ) اًٝوو ( ٖٚوٞ "     1.82ليج٣ٛ ) ايجابٝل ( ٖٚٞ "

ًا عًوو٢  " طوودًا صاْوو٢ يًألاعًٝوو١ ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الووو         1.2

 0فاع٢ًٝ ايٛطد٠ يف ث١ُٝٓ ايجابٝل
     ٍَا اايٛطد٠ َٔ َ ًَٛاخ َٚ اةف االكاة١ْ اري ْيوب١ ايهيوة ال ود ًٌٝ 

" اايٓيب١ يًٓية ايويت طوداٖا ) اًٝوو ( ٖٚوٞ "     1.77ليج٣ٛ ) ايجظًٌٝ ( ٖٚٞ "
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" طوودًا صاْوو٢ يًألاعًٝوو١ ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢           1.2

 0ايجدةٜي١ٝ يف ث١ُٝٓ ايجظًٌٝ فاع١ًٝ ايٛطد٠
        ثونٝووة َووا اايٛطوود٠ َوؤ َ ًَٛوواخ َٚ وواةف االكاةْوو١ اووري ْيووب١ ايهيووة

" اايٓيب١ يًٓية اييت طداٖا ) اًٝوو (  1.75ال دٍ ليج٣ٛ ) ايرتنٝة ( ٖٚٞ "

" طدًا صا٢ْ يًألاع١ًٝ ٚاايجايٞ ف ٕ ٖ ٙ ايٓجٝش١ ث ج  َ٪الوًا عًو٢   1.2ٖٚٞ " 

 0ايرتنٝةفاع١ًٝ ايٛطد٠ يف ث١ُٝٓ 
   ٍثكوووِٜٛ َوووا اايٛطووود٠ َووؤ َ ًَٛووواخ َٚ ووواةف االكاةْووو١ اوووري ايهيوووة ال ووود

" اايٓيوب١ يًٓيوة ايويت طوداٖا ) اًٝوو ( ٖٚوٞ "       1.85ليج٣ٛ ) ايجكِٜٛ ( ٖٚٞ "

" طوودًا صاْوو٢ يًألاعًٝوو١ ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١  ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢          1.2

 0فاع١ًٝ ايٛطد٠ يف ث١ُٝٓ ايجكِٜٛ

ٓووا صٕ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ الكرتطوو١ َٛعووٛل ايبظوور هاخ  ٚزووا سووبل ٜجغوو  ي

فاعًٝوو١ يف  نيووات اياايبوواخ عٝٓوو١ ايبظوور ) َيووج٣ٛ َوثألووح يف ايجظضووٌٝ (       

 ثغظح االكاة١ْ اري ْيوب١ ايهيوة ال ودٍ ي٬ جبواة ايجظضوًٝٞ نوا٬ًَ ٖٚوٞ        

" طوودًا صاْوو٢ يًألاعًٝوو١    1.2" اايٓيووب١ يًٓيووة ايوويت طووداٖا ) اًٝووو ( ٖٚووٞ "      1.74"

ايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ يف  ٚاايجوو

ث١ُٝٓ ايجظضٌٝ ٚا يو ثهٕٛ قد  متح ا٭ساا١ عًٞ اييو٪اٍ ايذايور َؤ صسو١ً٦     

ايبظووور ٚايووو ٟ ٜوووٓط عًوووٞ َافاعًٝووو١ ايٛطووود٠ الكرتطووو١ يف ثُٓٝووو١ ايجظضوووٌٝ  

اخ ايرتاٝو١  الٓييوٞ اهًٝو   ال ويف يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يدٟ اايباخ الو ب١ ا٫قجضواا  

 ايٓٛعٞ؟

  :بالنصبة ملكياط وعي الوحدة:ثانيا 

َكٝواس  قاَح ايباطذجإ ويات ايهيوة ال ودٍ يهوٌ َيوج٣ٛ َؤ َيوجٜٛاخ       

يف  ااايٓيوووب١ ي ٝٓووو١ ايبظووور نُووو يًُكٝوواس ٚايدةسووو١ ايهًٝووو١  ايووٛعٞ يًٛطووود٠ 

 :(11)اجلدٍٚ 

صٕ ايٛطووود٠ ايجدةٜيووو١ٝ الكرتطووو١ هاخ   ( 11)اثغووو  يًباطذجوووإ َووؤ اجلووودٍٚ  

 فاع١ًٝ يف  نيات اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر ايكدة٠ ع٢ً نٌ َٔ :

       " َكاةْوو١  " 1.92ايووٛعٞ اٛيٝألوو١ عٓاصووو ٚصسووا ايجضووُٞ آيووب١ نيووة

" نظود صاْو٢ يًألاعًٝو١     1.2آيب١ ايهية ال دٍ اييت طداٖا ) اًٝو ( ٖٚٞ " 

ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ  

 الكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا ايب د .
  َٞكاةْو١ آيوب١    " 1.28"  ااي ٛاٌَ ال٪دو٠ يف ايجضوُِٝ آيوب١ نيوة   ايٛع

" نظووود صاْووو٢ يًألاعًٝووو١   1.2طوووداٖا ) اًٝوووو ( ٖٚوووٞ "   ايهيوووة ال ووودٍ ايووويت 

ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ  

 0ايب دالكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 
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 ٚايدةس١ ايه١ًٝ ياايباخ دلُٛع١ ايبظر َكٝاس ايٛعٞ ( ٜٛع  ايهية ال دٍ ليجٜٛاخ  11سدٍٚ ) 

 صا اا الكٝاس ّ

اةس١ 

 ايب د

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايكبًٞ

َجٛسي 

ايجابٝل 

 ايب دٟ

ْيب١ 

 ايهية

 ٬َطااخ

1 

ايٛعٞ اٛيٝأل١ عٓاصو ٚصسا 

 ايجضُِٝ

28 13.74 22.42 1.92 

ْيب١ 

ايهية 

ال دٍ اييت 

طداٖا اًٝو 

"1.2" 

2 

ايٛعٞ ااي ٛاٌَ ال٪دو٠ يف 

 ايجضُِٝ

20 9.34 17.54 1.28 

3 

ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٭سياّ 

 الوص٠ الضو١ٜ

44 21.46 36.02 1.98 

4 

ايٛعٞ اا٭مناد الٓاسب١   ألا٤ 

 0عٝٛت اجليِ ٚايٛس٘

32 20.58 28.64 1.96 

5 

ايٛعٞ مبواعا٠ صسا الوا٤ 

 ال٬اا ٚثوثٝبٗا

32 15.52 26.5 1.21 

6 

ايٛعٞ ااي ٓا١ٜ اال٬اا 

 َٚه٬ُثٗا

20 10.98 17.02 1.97 

 1.27 17.88 10.16 20 ايٛعٞ ا عاا٠ جتدٜد ال٬اا 7

 1.29 23.80 13.24 28 ايٛعٞ اايضظ١ الًبي١ٝ 8

9 

ايٛعٞ اايكِٝ ايٛيٝأل١ٝ يجضُِٝ 

 ا٭زٜا٤

44 20.88 36.44 1.23 

10 

ايٛعٞ اايكِٝ اجلُاي١ٝ يجضُِٝ 

 ا٭زٜا٤

32 15.38 27.4 1.20 

 1.28 253 121 300 دلُٛل 

  " َكاة١ْ " 1.98ايٛعٞ اا٭زٜا٤ ال١ُ٥٬ ٭سياّ الوص٠ الضو١ٜ آيب١ نية

" نظود صاْو٢ يًألاعًٝو١     1.2 آيب١ ايهية ال دٍ اييت طداٖا ) اًٝو ( ٖٚٞ "

ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ  

 0ايب دالكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 

  " ٚايٛس٘ آيب١ نية ِ  1.96ايٛعٞ اا٭مناد الٓاسب١ ين ألا٤ عٝٛت اجلي

" نظود صاْو٢    1.2َكاة١ْ آيب١ ايهية ال دٍ ايويت طوداٖا ) اًٝوو ( ٖٚوٞ "     "

ًألاعًٝوو١ ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠       ي

 ايب د ايجدةٜي١ٝ الكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا

  " َكاة١ْ " 1.21ايٛعٞ مبواعا٠ صسا ثضُِٝ ا٭زٜا٤ ٚثوثٝبٗا آيب١ نية

" نظود صاْو٢ يًألاعًٝو١     1.2آيب١ ايهية ال دٍ اييت طداٖا ) اًٝو ( ٖٚٞ " 

ٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ اي

 0ايب دالكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 

       " َكاةْو١ آيوب١   " 1.97ايٛعٞ ااي ٓاٜو١ اوال٬اا َٚه٬ُثٗوا آيوب١ نيوة

" نظووود صاْووو٢ يًألاعًٝووو١   1.2ايهيوووة ال ووودٍ ايووويت طوووداٖا ) اًٝوووو ( ٖٚوووٞ "    

ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ  

 0ايب دالكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 

     " َكاةْو١ آيوب١ ايهيوة    " 1.27ايٛعٞ ا عاا٠ جتدٜد ال٬اوا آيوب١ نيوة

" نظود صاْو٢ يًألاعًٝو١ ٚاايجوايٞ فو ٕ       1.2ًٝو ( ٖٚوٞ "  ال دٍ اييت طداٖا ) ا
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ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ الكرتطوو١ يف      

 0ايب دث١ُٝٓ ٖ ا 

  " َكاة١ْ آيب١ ايهية ال دٍ " 1.29ايٛعٞ اايضظ١ الًبي١ٝ آيب١ نية

فوو ٕ ٖوو ٙ " نظوود صاْوو٢ يًألاعًٝوو١ ٚاايجووايٞ  1.2ايوويت طووداٖا ) اًٝووو ( ٖٚووٞ " 

ايٓجٝش١ ث جو  َ٪الووًا عًو٢ فاعًٝو١ ايٛطود٠ ايجدةٜيو١ٝ الكرتطو١ يف ثُٓٝو١         

 ايب د . ٖ ا

    " َكاةْوو١ "  1.23ايووٛعٞ اووايكِٝ ايٛيٝألٝوو١ يجضووُِٝ ا٭زٜووا٤ آيووب١ نيووة

" نظود صاْو٢ يًألاعًٝو١     1.2آيب١ ايهية ال دٍ اييت طداٖا ) اًٝو ( ٖٚٞ " 

عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ  ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا

 ايب د .الكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 

  َِٝكاة١ْ آيب١ "  1.10يجضُِٝ ا٭زٜا٤ آيب١ نية "  اجلُاي١ٝايٛعٞ اايك

" نظووود صاْووو٢ يًألاعًٝووو١   1.2ايهيوووة ال ووودٍ ايووويت طوووداٖا ) اًٝوووو ( ٖٚوووٞ "    

 ٚاايجووايٞ فوو ٕ ٖوو ٙ ايٓجٝشوو١ ث جوو  َ٪الوووًا عًوو٢ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ 

 ايب د .الكرتط١ يف ث١ُٝٓ ٖ ا 

ٚزووا سووبل ٜجغوو  يٓووا صٕ ايٛطوود٠ ايجدةٜيوو١ٝ الكرتطوو١ َٛعووٛل ايبظوور هاخ  

ٞ  ) ايكدة٠ ع٢ً فاع١ًٝ يف  نيات اياايباخ ع١ٓٝ ايبظر   ( ث١ُٝٓ ايوٛعٞ الًبيو

ٞ   ثغظح االكاة١ْ اري ْيب١ ايهية ال دٍ  نوا٬ًَ ٖٚوٞ    لكٝاس ايوٛعٞ الًبيو

" طووودًا صاْووو٢   1.2ايووويت طوووداٖا ) اًٝوووو ( ٖٚوووٞ "    ايهيوووة َكاةْووو١ آيوووب١ "  1.28"

يًألاعًٝووو١ ٚاايجوووايٞ فووو ٕ ٖووو ٙ ايٓجٝشووو١ ث جووو  َ٪الووووًا عًووو٢ فاعًٝووو١ ايٛطووود٠     

ٚا يو ثهٕٛ قد متح ا٭ساا١ عًٞ ايي٪اٍ  0ايٛعٞ الًبيٞايجدةٜي١ٝ يف ث١ُٝٓ 

ٟ ٜٓط عًٞ َافاع١ًٝ ايٛطد٠ الكرتط١ يف ث١ُٝٓ  ايوااح َٔ اس١ً٦ ايبظر ٚاي 

 يٛعٞ الًبيٞ يدٟ اايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ؟ا

  : تفصري النتائج 

ٜجغوو  َوؤ ايٓجووا٥ص اييووااك١ فاعًٝوو١ ايٛطوود٠ الكرتطوو١ يف ثُٓٝوو١ نوو٬ َوؤ     

ايجظضٌٝ مبيجٜٛاث٘ ن ٚايٛعٞ الًبيٞ ابا وااٙ طٝور ناْوح قُٝو١ )خ( َٛسبو١      

اع١ًٝ صن  َٔ ايٓيب١ ايويت طوداٖا   ٚناْح ْيب١ ايأل  0.05≥ٚااي١ عٔ َيجٟٛ 

 اًٝو ٚقد ٜوسح هيو   يٞ :

     ثٓٛل صا اا ايٛعٞ الًبيٞ زا ساعد يف  دٜد ال واةف ٚالٗواةاخ ٚا جتاٖواخ

الوثبا١ اٗ ٙ ا٭ا اا ن ٚآا٤ ايٛطد٠ الكرتط١ يف ع٤ٛ ٖو ٙ ا٭ا واا  َٚؤ دوِ     

جتاٖواخ الوثباو١   ثٛفي   اخ ثوا١ٜٛ ساعدخ يف منٛ ال اةف ٚالٗاةاخ ٚا٫

 ابا اا ايٛعٞ .
     ٚعووٛال صٖووداف ايٛطوود٠ ٚصووٝا جٗا يف عوو٤ٛ صا وواا ايووٛعٞ الًبيووٞ ن ٚاْ هوواس

هيوووو عًوووٞ  دٜووود الٛعوووٛعاخ ايووويت ميهووؤ صٕ  كووول ثًوووو ا٭ٖوووداف يووودٟ   

 اياايباخ .
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   ٞثغووووُري ايٛطوووود٠ َٚٛعووووٛعاثٗا صووووٛة ٚةسووووّٛ ثٛعووووٝظ١ٝ ٭ا وووواا ايووووٛع

ًِ ٚزاا َؤ فاعًٝو١ ايٛطود٠ َٚؤ     الخجًأل١ زا ساعد يف ثيوٌٗٝ عًُٝو١ ايوج    

 اقباٍ اياايباخ عًٞ اةاسجٗا ائغه .
     ثٓووٛل اوووم ايجوودةٜا اليووجخد١َ يف نووٌ َٛعووٛل َوؤ َٛعووٛعاخ ايٛطوود٠

َذووٌ الٓاقئوو١ ٚاي ضووه ايوو ٖب ٚايووج ًِ ايج وواْٚٞ زووا سوواعد عًووٞ زٜوواا٠         

َئاةن١ اياايباخ يف عًُٝاخ ايج ًِٝ ٚايج ًِ َٚواعا٠ َا اٝٓٗٔ َٔ فوٚم 

 .فوا١ٜ 
          اوال ايجيا٫٩خ ايويت ثوذي ثألهوي اياايبواخ س وٌ  ؤ اٚةا ْئواا يف عًُٝو١

ايج ًِٝ ٚايج ًِ ٚس ًٗٔ انذو ثألاع٬ َح َٛعوٛعاخ ايٛطود٠ َٚوا ثجغوُٓ٘     

 َٔ   اخ َوثبا١ ابا اا ايٛعٞ الًبيٞ .
    ٚثجألل ْجا٥ص ٖ ٙ ايدةاس١ َح ْجا٥ص ايدةاساخ اييااك١ اييت اٖجُوح اجُٓٝو١

نوو٬ َوؤ ايجظضووٌٝ ٚايووٛعٞ الًبيووٞ َوؤ  وو٬ٍ اووواَص اٚ ٚطووداخ ث ًُٝٝوو١  

( ن ) ٖوودٟ  ووازٟ ٚعًووٞ ٜٛسووه ن   2001َذووٌ اةاسوو١ نوو٬ َوؤ ) ةطووات طيووإ ن  

( )صووباال  2007(  ن ) سٝٗووإ عًووٞ ن   2007( ن  ) صَووٌ ايألٝووَٛٞ ٚعوو٬ ٜٛسووه ن    2006

 ( 2013( ن )  لٝا٤ صاٛ زٜد ن 2010ايبًٗهٞ ن 

 :توصيات البحح 

 يف ع٤ٛ ايٓجا٥ص اييت ثٛصٌ  يٝٗا ايبظر ثٛصٞ ايباطذجري مبا ًٜٞ:

   اسجخداّ قا١ُ٥ صا اا ايٛعٞ الًبيٞ يف ثاٜٛو اواَص ثضُِٝ ا٭زٜا٤ اهًٝواخ

 ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ .
 ُٓ١ٝ ايٛعٞ الًبيوٞ ٚثغوُٝٓٗا    عداا اواَص ثدةٜب١ٝ صٚ ٚطداخ ثدةٜي١ٝ يج

يف َكوووةاخ َواطووٌ ايج ًووِٝ الخجًألوو١ َوؤ َوطًوو١ ةٜوواع ا٭األوواٍ ٚطجوو٢     

 0الوط١ً اجلاَ ١ٝ ْاوًا ٭١ُٖٝ ايٛعٞ الًبيٞ نبسًٛت طٝا٠
 . ٞاسجخداّ اسرتاثٝشٝاخ ثدةٜي١ٝ ثجٝ  ث١ُٝٓ ايٛعٞ الًبي 
      ُوووٌ ثٓوووٛل صسوووايٝة ٚصاٚاخ ايجكوووِٜٛ يجيووواعد اياايبووواخ عًوووٞ ال٬طاووو١ ٚع

 ايجكاةٜو ٚايجكاد ايضٛة ٚعٌُ زٜاةاخ َٝدا١ْٝ ...

 :دراشات مكرتحة 

عًٞ ع٤ٛ ْجا٥ص ايبظور ايويت س ايجٛصوٌ  يٝٗوا ٚايجٛصوٝاخ اييوااك١ ثٛصوٞ        

 ايباطذجري ا سوا٤ ايبظٛز ٚايدةاساخ ايجاي١ٝ :

 . ٞثاٜٛو َٓٗص ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يف ع٤ٛ صا اا ايٛعٞ الًبي 
 ٟاايباخ ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ . ثكِٜٛ َيجٟٛ ايٛعٞ الًبيٞ يد 
 . ٞثاٜٛو َٓاٖص ال ب١ ا٫قجضاا الٓييٞ يف ع٤ٛ صا اا ايٛعٞ الًبي 
 . ٞاوْاَص َكرتال يج١ُٝٓ ٚعٞ َ ًُاخ ا٫قجضاا الٓييٞ ابا اا ايٛعٞ الًبي 
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  املراجع 

 :أواًل: املراجع العربية 
امب وف١ يف الٓاٖص  –َ شِ الضاًظاخ ايرتا١ٜٛ (: "  2003صمحد طيري ايًكاْٞن عًٞ اجلٌُ )  -

 0ن ايكاٖو٠ن عامل ايهجة2"ن دٚاوم ايجدةٜا

 ن ايكاٖو٠ ن َاب ١ َد١ٜٓ ْضو . ايألٔ ٚايجضُِٝ( : 2001امساعٌٝ الٛقٞ امساعٌٝ ) -

"ن 2020(: " ثٛيٝه ا٭ٚعال اي ال١ٝ ال اصو٠ يف صٚةام َضو١ٜ  1999 )  مساعٌٝ ص ٟ عبد ا  -

 0امل ايذايرن ايكاٖو٠ن َهجب١ ايئوم ا٭ٚسيَٓجد٣ اي 

(: " فاع١ًٝ اوْاَص يج١ُٝٓ ايكدةاخ ا اداع١ٝ يف  2014صيألح الٛقٞ ذلُد ن فاٜي٠ فجظٞ سٝد  )  -

ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يدٟ اايباخ ا٫قجضاا الٓييٞ "ن دل١ً اةاساخ عوا١ٝ يف ايرتا١ٝ ٚعًِ ايٓألان 

 . 246:  218(ن  51اي دا ) 

(: " اةاس١ يوفح ايٛعٞ الًبيٞ يدٟ اايباخ  2007ن ع٬ ٜٛسه عبد اي٬ٙ ) صٌَ ذلُد ايألَٝٛٞ -

يف ع٤ٛ َ اٜي  ال٪متو اي ًُٞ ايذأَ" ثاٜٛو ا٭اا٤ اهًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝالوط١ً ا عداا١ٜ "ن 

( " ن ن١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ 2اجلٛا٠ ٚا عجُاا َٚجاًباخ سٛم اي ٌُ ٚاطجًٝشاخ ااجُح )

 . 599: 579َ ١ الٓضٛةن ادَٝادن سا

"  ا٫قجضاا الٓييٞ ٚايرتا١ٝ الًبي١ٝ(: " 1985) صْضاف طئ ْضون فٛز١ٜ طيري َضاأل٢ -

 0ايكاٖو٠ ن  ااة احلُد يًاباع١ ٚايٓئو

  " ايكاٖو٠ ن  ااة ال اةف . ا٫زٜا٤ يغ١ نٌ عضو"  ( :2002 ١ٝ ناٌَ طيري )  -

ن اجلي٤ ا٭ٍٚ ن ايكاٖو٠ : َهجب١ ا٭زلًٛ " ثاةٜأ ا٭زٜا٤ ٚ ثاٛةٖا " ( : 2002 ١ٝ ناٌَ طيري )  -

 .الضو١ٜ

" ايكاٖو٠ ن  َهجب١ ا٭زلًٛ  ال٪دواخ ايغي َو١ٝ٥ ع٢ً ا٭زٜا٤(: "  2005)   ١ٝ ناٌَ طيري -

 الضو١ٜ.

قِٝ ا٬ت اجلاَ ١ ٚع٬قجٗا اب   الجغياخ ايئخض١ٝ  (: 2007)  اييٝد سٜٛد  سٝٗإ ع٢ً -

 وف١ٝن ةساي١ انجٛةاٙ ن  ي َٓئٛة٠ ن ن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞ ن ساَ ١ الٓٛف١ٝ .ٚال 

ن َضو ن ايداة  َ شِ الضاًظاخ ايرتا١ٜٛ ٚايٓألي١ٝ( : " 2003طئ الظاث٘ ن زٜٓة يٓشاة ) -

 الضو١ٜ ايًبٓا١ْٝ.

 اةف (: " فاع١ًٝ َٓٗص َكرتال لاا٠ ا٭زٜا٤ ايج بي١ٜ ع٢ً ث١ُٝٓ َٚ 1995ةطات ةسة طيإ )  -

َٚٗاةاخ ٚاجتاٖاخ ال ب١ ال٬اا ٚايٓيٝص"ن ةساي١ َاسيجين  ي َٓئٛة٠ن ن١ًٝ ا٫قجضاا 

 0الٓييٞن ساَ ١ طًٛإ

( : اةاس١  اةاى اايباخ اجلاَ ١ ٭سا ا جٝاةاخ 2000ةالدٟ عًٞ عٝد ٚ ذلُد اييٝد طيري ) -

 . 28:  1( ن  3)10ٓٛف١ٝ ن ٬َايٗٔ ن دل١ً ا٫قجضاا الٓييٞ ن ن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞ ن ساَ ١ ال

   "   ايكاٖو٠ ن ااة ايألهو اي واٞ  . ال٬اا اخلاةسٝ٘ يًُوصٙ "( :  2006)   زٜٓة عبد احلألٝظ فو ًٞ -

ن  3" ن د ث ًِٝ ايجألهي "ايٓاو١ٜ ٚايجابٝل( . 2007)ْٛفٌ اهو صاٛ سااٚن ذلُد  ذلُد  صا  -

 ايكاٖو٠ ن ااة اليي٠ يًااا ١ ٚايٓئو .

( . قٝاس ا٭دو ايج ًُٝٞ يٛطد٠ ث ١ًُٝٝ َكرتط١  يف ثضُِٝ 2010ُد ايبًٗهٞ )صباال آح ذل -

َيجكبٌ ا٭زٜا٤ ياايباخ ايألوق١ ايذايذ١ قيِ ال٬اا ٚايٓيٝص ن ال٪متو ايدٚيٞ اخلاَا ن 

ن الوني اي واٞ يًج ًِٝ ٚايج١ُٝٓ  اص٬ال ايج ًِٝ اي واٞ اجُح ال وف١ جتاةت َٚ اٜي ٚة٩ٟ

 .  988:  961ن ايكاٖو٠ ن 
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" ا٫سجألاا٠ َٔ اجتاٖاخ الٛع١ يجضُِٝ ال٬اا اخلاةس١ٝ ( : 2001)  ص ٜ٘ سااو  اواِٖٝ -

  ايضٝأل١ٝ يًيٝداخ " ةساي١ َاسيجي ن  ي َٓئٛة٠ ن ن١ًٝ ايألٕٓٛ ايجابٝك١ٝ ن ساَ ١ طًٛإ .

 يهجة احلدٜذ١ .ن ايكاٖو٠ ن ااة ا اي نا٤ ايٛسداْٞ( . 2000صألا٤ ا٭عيو ٚع٤٬ ايدٜٔ ايهألايف ) -

(: " الٛع١ ٚثضُِٝ ا٭زٜا٤ "ن اجلي٤ ايذايرن الٓضٛة٠ن ااة ايألج   1999 ) ص٬ال ايدٜٔ عٜٛا -

 0يًاباع١ ٚايٓئو

 " ن ايكاٖو٠ ن ااة ايجٛفٝل ايُٓٛهسٝ٘. صساسٝاخ ثضُِٝ ا٫زٜا٤" (:  2004)  ٚا ؤٜ عبد اي يٜي سٛا٠ -

َكرتال يف ثضُِٝ ا٭زٜا٤ يج١ُٝٓ ايٛعٞ الًبيٞ (: " اوْاَص  2011عيٜي٠ َي د صاٛ س٬ي١ )  -

ٚايجظضٌٝ يدٟ اايباخ ال ب١ ال٬اا اجلاٖي٠ اهًٝاخ ايرتا١ٝ "ن ةساي١ َاسيجي ن ن١ًٝ 

 ايرتا١ٝ ادَٝاد ن ساَ ١ الٓضٛة٠ .

( : " الٛع١ الًبي١ٝ ا ١ًٝ ٚ اي ال١ٝ " ن ْئو٠ وٛز ا٫قجضاا  1995عًٞ اييٝد عًٞ زيي )  -

 . 95:  57( ن4)5ن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞ ن ساَ ١ الٓٛف١ٝ ن  الٓييٞ ن

 0ن ايكاٖو٠ن ااة ايألهو اي واٞ اةاساخ يف سٝهًٛس١ٝ ال٬اا  (.  1996ع١ًٝ عاادٜٔ )  -

  "ايكاٖو٠ ن ااة ايألهو اي واٞ .ثاٛة ا٫زٜا٤ ع  اي ضٛة" ( :  2001عًٝ٘ عاادٜٔ )  -

 0ايكاٖو٠ ن ااة ال اةف ن يرتا١ٜٛ ٚايجكِٜٛا٭ٖداف ا ( .  1982ف٪اا سًُٝإ ق٬ا٠ )  -

(: " اةاس١ َكاة١ْ  2007 ) عبد الكضٛامحدٟ ن  ٜٓاس سًِٝ ن ذلُد اييٝد ذلُد  دلد٠ َبَٕٛ -

ال٪متو اي ًُٞ ايذأَ" ثاٜٛو ا٭اا٤ اهًٝاخ ي ٓاصو عبي مناهسبنُاّ ٬َاا ايٓيا٤ "ن 

يف ع٤ٛ َ اٜي اجلٛا٠ ٚا عجُاا َٚجاًباخ سٛم اي ٌُ ٚاطجٝاساخ ااجُح  ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ

 . 628:  600( " ن ن١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ادَٝادن ساَ ١ الٓضٛة٠ ن 2)

يجهٓٛيٛسٞ يف ايضٓاعاخ (: " اٚة َضُِ الٓيٛساخ ٚايجاٛة ا 2008 ) ُد َاٖو اييٝدذل -

اٜٛو نًٝاخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ يف ع٤ٛ َ اٜي ال٪متو اي ًُٞ اييٟٓٛ ايجاسحن ث"ن الجها١ًَ

 . 380: 330ن ن١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ن ساَ ١ الٓضٛة٠ ن ٚا٫عجُاا اجلٛا٠

 ( : ال٬اا ٚايضظ١ يف ايكوٕ احلااٟ ٚاي ئؤٜ ن ايكاٖو٠ ن عامل ايهجة .2011َٓاٍ ايبهوٟ ) -

١ٝ يألٔ اخلدال ايبضوٟ ( : " ايكِٝ اجلُاي١ٝ ٚايجئهًٝ 2002ْٝألري ٜٛسه زلٝة  اواِٖٝ )  -

ٚا٫فاا٠ َٓ٘ يف ثضُِٝ ٬َاا ا٫األاٍ هٟٚ ا٫طجٝاساخ اخلاص١ " ن ةساي١ َاسيجي ن  ي 

 َٓئٛة٠ ٚٚن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞ ن ساَ ١ الٓٛف١ٝ .

صدو ٚسا٥ٌ ا٭ع٬ّ عًٞ اايباخ الوط١ً اجلاَ ١ٝ يف  (:2013ايرتن٢ ) آح سًاإ ٖد٣  -

 . 13وٛز ا٫قجضاا الٓييٞ ن ساَ ١ الٓٛف١ٝ ن ا جٝاةٖٔ ل٬ايٗٔن ْئو٠ 

(: " ثبدي اي ٛل١ ع٢ً ٚاقح َٚيجكبٌ ا٫جتاٖاخ الًبي١ٝ يئباآا  2006ٖد٣  ازٟن ع٬ ٜٛسه )  -

 0اي واٞ "ن ال٪متو اي ًُٞ اي االون  ن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞن ساَ ١ الٓٛف١ٝ

(: " اةاس١ ٚعٞ اايباخ اجلاَ ١ اايب د ايب٦ٝٞ ل٬ايٗٔ "ن ال٪متو  2006ٖد٣  ازٟن ع٬ ٜٛسه )  -

  0اي ًُٞ اي االون ن١ًٝ ا٫قجضاا الٓييٞن ساَ ١ الٓٛف١ٝ

ف اي١ٝ ثدةٜا َكوة ٬َاا ا٭األاٍ ٜاسجخداّ  (: 2013صاٛ زٜد )  ال بإ صمحد لٝا٤  -

١ُٝ ايٛعٞ الًبيٞ َٚٗاةاخ اي ٓا١ٜ االًبا ٚا٭جتاٙ " يف ثٓ  Jigsawاسرتاثٝش١ٝ " سٝشيٛ 

( ن 4)155ن ساَ ١ ا٭زٖو ن  دل١ً ن١ًٝ ايرتا١ٝسلٛ اي ٌُ ايج اْٚٞ يدٟ اياايباخ / ال ًُاخ ن 

203  :254 . 

( : " ث١ُٝٓ اجلٛاْة ا اداع١ٝ يدٟ اايباخ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ يف 2015ٜامسري صمحد ايهظهٞ ) -

ال٪متو اي ًُٞ ايذاْٞ ايدةاساخ ايٓٛع١ٝ  سجخداّ ثكٓٝاخ طدٜذ١ ن َكوة ثضُِٝ ا٭زٜا٤ ا

 . 697:  645ن ن١ًٝ ايرتا١ٝ ايٓٛع١ٝ ن ساَ ١ عري مشا ن  َٚجاًباخ ااجُح ٚسٛم اي ٌُ
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