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فاعمية بسٌاور الهرتوٌي قائي عمى التدزيظ احلاٌى فى 
الرتبية األضسية لتٍىية الوعي البيئي والطموك التهيفي لدي 

  لمتعمي     ذوي االعاقة الرهٍية الكابمني
     الوهاب عبد عرفه مني/ د

  الرتبوى املنزلي االقتصاد بقسم مدرس
   حلوان جامعة  املنزىل االقتصاد كلية

 على مصلحى نورا/ د  
  الرتبوى املنزلي االقتصاد بقسم مدرس   

 حلوان جامعة  املنزىل االقتصاد كلية

 املطتخمص: 
٘يبلبنكرتَٖددٚلئددب١ٌلرهددٞلبنادد  ٘فلبذتددبَٞل ددٞللللْدد البنث دد لعرل فددلال برهٙددٝلدلَددبي ل دد  للل

بنرتدٙددٝلبريددل٘ٝلناًُٙددٝلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلٖبنفددهٗملبناكٙالددٚلندد ٛليٖٛلبقربئددٝلبن ُْٙددٝلبن ددبده لللللللل

نهددافهٌلولٖبيددا  يدلبن  بيددٝلي ٙددبرليددابَالٗ ذلدُٙٙددٝلنهدد لب٠لولبباثددب لبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلب  ددٗ لللللللللل

بنفددهٗملبناكٙالدٚلدبدفددبذٕللٖ٘شددًول  ل  ثددولللرُبصدللبنث٢ٙددٝ لولي ٙددبرلل–بنغدد ب٠لل–ٖ٘شدًول لبنُاب ددٝلل

حتًددولب فدد٢ٗنٙٝ لٖبنفُب٘ددٝلدبندد بال بنفددبذبالبنٙٗيٙددٝ  لولٖبننَددبي لب نكرتَٖددٞلبن ددب١ٌللللل–بآلبددلِ٘ل

رهٞلبنا  ٘فلبذتبَٞلولٖمتلبناأل ليِلص قلٖثثبالبرذٖباولٖب ثعلبنث  لب دُٓ لبنٗصدالٚلٖب دُٓ لللل

البناجل٘ثٙٝلبن ثهٙٝلولٖبنثف ٘ٝليدِلبد ىلزتًدٗرا للللشثٔلبناجل٘ثٞلبن ب١ٌلرهٞل  ًٌٙلب فبدتب

 لطالد ليفبئدبليُْٙدبلئبددولنهدافهٌل درتبٖرلبرًدب ٌْليدبللللللللللل12جتلدٙا لولٖ كَٗددلرُٙدٝلبنث د ليدِل للللل

جمبلعرلزتًددٗرا ولعردد بًْبلجتل٘ثٙددٝلبٖنددٚليكَٗددٝليددِل لللللل12-8ددد ل  ل6يددُٝلولمتل  فددًٌٙٓلرشددٗب١

نا  ٘فلبذتبَٚ.لٖزتًٗرٝلجتل٘ثٙٝلثبَٙٝلليكَٗٝليدِلل  يٙ لذ يدلبننَبي لبقنكرتَٖٚلد ّٖلب

 ل  يٙ لذ يدلبننَبي لبن ب١ٌلرهٚلبنا  ٘فلبذتبَٚلٖأٖض دلَادب١ للبنث د لعرلٖددٗذلرجدٌللللل6 

 أثريللثريلنهنَبي لبناد  ٘يبلبقنكرتَٖدٚلئدب١ٌلرهدٞلبناد  ٘فلبذتدبَٞل دٞلبنرتدٙدٝلبريدل٘ٝلل دٞللللللللللل

ٚلبنث٢ٙٚلن ٛليٖٛلبقربئٝلبن ُْٙٝلبن بده لنهدافهٌلللحتف ليفاٗٛلبنفهٗملبناكٙالٚلٖ ًُٙٝلبنٗر

مبفدد ىلأرهددٞليددِل دد  ٘فلبننَددبي لبقنكرتَٖددٞلمبالددلذٜوللًددبلمتلعثثددبالٖدددٗذلر ئددٝلب  ثبطٙددٝلللللل

يٗدثٝلد لحتفِلبنفدهٗملبناكٙالدٞلٖ دٗلبندٗرٞلبنث٢ٙدٞ.لٖدُدب٠جمبلرهدٞللَادب١ لبنث د لمتلٖضدعلرد ذلللللللللللل

بننَدبي لبناد  ٘يبلبقنكرتَٖٙدٝلبناالدبرهٚلب  درترلللللللليِلبناٗصدٙبالأًْٓدبل:لبقيداالبذٜليدِليٗضدٗرباللللل

بنددمتلمتلبناٗصددولبنٙددٔلالْدد بلبنث دد لنٙكددّٗلذنددٙ ل  ددٍٗلرهٙددٔلدددلبي ل فهًٙٙددٝلٖ  ددًًٙٙٝلببددلٛللللل

لناًُٙٝليٓب بالببلٛلنال٢ٝليٖٛلبقربئٝلبنف هٙٝلبن بده لنهافهٌ.ل

ٝل:ل ٚلل-بنكهًبالب الابرٙ ٚللبنفهٗمل-بنا  ٘فلبذتبَٚل-دلَبي لبنكرتَٖ يٖٛلل-بنٗرٚلبنث٢ٙٚل-بناكٙال

لبقربئٝلبن ُْٙٝلبن بده لنهافهٌ

Effectiveness of an e-learning program based on the Gentle 
Teaching of Family Education to develop Environmental 

Awareness and Adaptive behavior for Educable intellectual 
Disability Children 

Dr/ Mona Arafa Abdel Wahab & Dr/ Nora Moselhy Ali  
Abstract 

The research aims to identify the effectiveness of an e-learning 
training program based on the Gentle Teaching of Family Education 
to develop Environmental Awareness and Adaptive behavior for 
Educable intellectual Disability Children. The study used the 
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Stanford’s Intelligence Scale, The environmental awareness test of 
the photographer includes (Cleanliness - food - elements of the 
environment), Adaptive Behavior Scale includes "accepting others - 
assuming responsibility" and self-care "daily habits") and the e-
learning program based on gentle teaching, and verified the validity 
and stability of tools, The research followed the descriptive method 
and the semi-experimental method based on the design of post and  
pre experimental treatments through two experimental groups , the 
sample of research consists of(12) Educable intellectual Disability 
Children ranging in age from 8-12 years we randomly divided into 
two groups, one of them is  the first experimental  group consisted of 
(6)students who studied e-learning program without the Gentle 
Teaching .And  the second experimental  group consisted of (6) 
students who studied e-learning program based on the Gentle 
Teaching and The results of the research showed that the size of the 
impact of the e-learning training program based on the Gentle 
Teaching of Family Education in developing the level of Adaptive 
behavior and Environmental Awareness for Educable intellectual 
Disability Children. At a higher rate than the teaching of the e- 
learning program individually, A positive correlation was also found 
between improved adaptive behavior and environmental awareness 
growth. Based on the results of the research, a number of 
recommendations were made:To take advantage of the topics of the 
proposed interactive e-learning training program that was reached 
in this research to be a guide on the basis of other educational and 
design programs to develop other skills for Educable intellectual 
Disability Children. 
keywords- E-learning program- Gentle Teaching -Adaptive 
behavior- Environmental awareness - Educable intellectual 
Disability Children

 :املكدوة 

ُ ف لبنرتدٙٝلبريدل٘ٝليدل ٜلر ٙ ٙدٝلنهث٢ٙدٝلٖيُبشدلٓبلبنادٞل دُفكفلرهدٞللللللللللل

ٙلللللللل ًٙدٝلمبدبلللرٙبٜلبنلالدوليُد لرتلدٝليدٙ ذٕلعرلدهٗىدٔل دٞللب دٝليلبرهدٔلبنافه

 طددًٔليددِلرهددٍٗل ا ددوليثبشددلٜلمٙب ددٔلبنٙٗيٙددٝولٖعيبللبَدددلُ فُددٞلدبذتٙددبٜللللللل

بنلثٙفٙٝلنأليدٗ٘ب٠ل  دد لٖأّل٘كدّٗلددبلذٖ للدثريلٖ فدبىل دٞلرٙدبٜليٖ٘دٔليدِللللللللللل

 ٢دددبالبنرتدٙدددٝلبرتبصدددٝلٖيفدددبر  ٌٓلرهدددٞلبناكٙددد لبنفدددهٌٙليدددعلبنث٢ٙدددٝلبنادددٞللل

اهدد لعرلردد لل٘فٙشددّٗل ٙٓددبولٖحتٗ٘ددولْدد ٕلبنلبئددبالعرلئددٟٗلعظتبدٙددٝلقلختلللللل

للثريلرِليٌٖ٘ٓليِلبنفبذ٘ .

ٖمتثددولب ربئددٝلبنف هٙددٝلأردد ل هددللبنال٢ددبالبناددٞلمبدددٔلعرلرُب٘ددٝلٖ رب٘ددٝلللل

ببصٝل اُبيبليعليبلن ٟلبناهًٙ ليدِلعيكبَدبالٖئد  بالستد ٖذٜلبريدللبند ٟللللللل
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يِلشأَٔلأّل٘فكفليث أل كب ؤلبناللصللدولرفدبلئ  ب دٔلٖبيداف بذب ٔلدغد لللللل

ل 13ول2014ٗ ٕ. لْبنٝلد ىولبنُاللرِلَٗبرٞلضفالٔلٖئ 

ٖ هفددبلبنرتدٙددٝلبريددل٘ٝلذٖ بالرٙٗ٘ددبالوكددِلأّل٘ددٗ للبنف ٘دد ليددِلبرتدد يبالللللل

بناددٞلجتًددعلددد لبنرتدٙددٝلٖعشددثبللبذتبدددبالبنُالفددٙٝلد  بيددٝلطثٙفددٝلبنا يٙدد لل

ٖربدددب ٌٓل ددٞلب لبرددولبنفًل٘ددٝلب  اهالددٝلٖبنف ئددبالبقداًبرٙددٝلبناددٞل ددلد لل

ٙ لبقداًبرٞولعضب ٝلعرليدبل دٗ لٕليدِلبد يبالللللب افهٌلدأيل ٔلٖرب١هألٖبحمل

رهًٙددٝلجتًددعلددد لبن دد ٝلٖرددبذبالبنغدد ب٠لٖ ُبٖنددٔلٖب هددثفلٖب فددكِلبن دد ٞللللل

ٖيهٗلٙبالبذتٙبٜلبنٙٗيٙٝلبناٞلظتبلأّل٘افهًٓدبلبناهًٙد لٖ فدبر ٕلرهدٞل ٓدٌلللللل

بنث٢ٙددٝلٖ كٙالددٔليفٓددبولٖوكددِلبيدداثًب ْبل ددٞل فهددٌليٖٟلب راٙبدددبالبرتبصددٝلللل

لٝللال٢ٝليُٓب.ٖب ربئٝلبنف هٙ

رٙددد ل دددؤثللب ربئدددٝلبنف هٙدددٝلرهدددٚلرٙدددبٜلبنالدددلذلٖرهدددٞل كٙالدددٔلبقداًدددبرٚلل

ٖ٘فل ٓددبل ل٘دد لدٗندد لدأَٓددبل ربنددٝلردد ٍلبلاًددبىلبنًُددٗلبنف هددٚلدبن  دددٝلبنددمتللللل

جتفددولبنالددلذلىددريلئددبذ لرهددٞلبناكٙدد ليددعلبنث٢ٙددٝللأئب َددٔلبآلبددلِ٘ولمٙدد للللللللللل

َللل  ٜلبرتب دٙدددٝ لعتدددب للرهدددٞلد ب١دددٔليفدددا  الردددِلب شدددلبالٖب لبئثدددٝلٖب فدددب

 لٖ فل ٓبلبدتًفٙٝلبريل٘كٙٝلنها هد لبنف هدٚلرهدٞلللل66ول2008 ئ لبّلبنابْلول

أَددٔل بطتالددبحليه ددٗقلالبن دد  ٜلبنف هٙددٝلبنفبيددٝل٘لب  ددٔلرجدد لالبنفددهٗملللللللللل

 ل48ول2009بناكٙالدٚلٖ٘آدللاليلرهدٝلبنًُددٗ .ل خلدبىلبرتلٙدبوليُدٞلبذت ٘دد ٛوللللللل

ُللل ددأّل ب ربئدٝلبنف هٙدٝللللل1992ٝلٖئ لأربذالبدتًفٙٝلبريل٘كٙٝلْد بلبنافل٘د ليد

ْٚلبطتالبحليه دٗقلالبن د  ٜلبنف هٙدٝلبنفبيدٝل٘ دبرثٔلرجد لالزتدبن لأٖلللللللل

ألثلليِلزتبقالبنفهٗملبناكٙالدٚلبنابنٙدٝ:لبناٗبصدوولبنفُب٘دٝلدبند باولبذتٙدبٜللللللل

بريددل٘ٝولب ٓددب بالبقداًبرٙددٝولبذتٙددبٜلبااًفٙددٝولبناٗدٙددٔلبندد ب ٚولبن دد ٝلللللللل

 ,Hewardلبذوٙددٝلبنٗقٙالٙددٝولأٖلبنرتٖ٘ددملٖبنفًددول للٖبنفدد يٝولب ٓددب بالبرل

ل 55و2017َ  لرِل للللوٝليٚلدشريلول ٗز٘ٝلد بٖٛول2002

ٖ٘اطددمليددِلينددللب الٓددٍٗلأّلزتددبقالبنفددهٗملبناكٙالددٞلمبجًٗرٓددبل ددل ث لل

دٗرٞلبنلالولدبنث٢ٙٝلٖيهٗلٔلبقظتبدٞلجتبْٓدبل دٞلب  دبٍلبرٖىلرَٓدبلبحملدٙ لللللل

مٗبيدٔلبنُبيٙدٝليُد لذتادٝليدٙ ذٕلدد لأدٗ٘دٔلللللللللٖبنفبمللبن ٟل٘فاكشالٔلبنلالو

لعرلأٖىلبلٗبالغتلْٗبلعرلبنفبمللبب جلب ُ ى.

رٙ لوثولبنفهٗملبنث٢ٙٚلرًهٙٝل لخلٝلب البٌْٙلٖبذت ب١قلبنث٢ٙٙٝلب الٙ ٜل

ٖحتٗ٘هددٓبلعرلأ ددبوليددهٗلٙٝليددهًٙٝلرهددٞليفدداٟٗلبنلالددول٘ٓدد العرل  ددعلللل

ل .197ول2003ُبلبنُجب وليفاٟٗلبنث٢ٙٚلنٔلٖنهًجاًعل رفِلش ب ٔولز٘

 ل ل كدِٗ٘لل61ولص2009 ٞلر لوثدولبندٗرٞلبنث٢ٙدٞللًدبلأشدب لردبذىلبنلدٙدعل للللللل

بقجتبْبالبنث٢ٙٙٝلبنمتل دا كٌلاليدهٗلٙبالبر دلبذلردنلبندنبي لٖبنُشدبطباللللللل

بنمتل ٗدٔلبر لبذولدٓ ال ٗضٙمليالٍٓٗلد٢ٙٚليف ولأٖليشكهٝلد٢ٙٙٝولٖعرد ب لل

شدددلبلٌٓلالعظتدددبذلرهدددٗىليُبيدددثٝل شدددك اللللبْاًدددبٍلٖشدددفٗ لدب فددد٢ٗنٙٝولٖعلل

بنث٢ٙددٝ .للٖ٘  دد لدبنفددهٗملبنث٢ٙددٚلنألطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلال

بنث  لبذتبنٚلأَٔ:لبنُشبولأٖلبنالفولبن ٛل٘ ٍٗلدٔلبنلالولب فدبقليُْٙدبلبن دبده لللل



 م9102..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
202 

نهافهٌلنهً ب اٝلرهٞلبنث٢ٙٝلٖ٘اٌلبلافببلْ بلبنفهٗمليِلبد ىلبرَشدلٝللل

ٝلب  اهالٝلبنمتل فلحلرهٙٔلٖب اطًُٝلبقجتبْبالب ظتبدٙٝلضتٗلبنث٢ٙٝلبنث٢ٙٙ

لٖينلليِلب ىلدلَبي لبنكرتَٖٚليف لن نللبد ا.

ٖئدد لبلدد الَاددب١ لبنف ٘دد ليددِلبن  بيددبالٖبنث ددٗ لبنرتدٗ٘ددٝلل  بيددٝللللللللللل

 Fistman, 2005لول لمسددبرل2006 لول ليل دددلرفددِلدلرددٚلو2006 ول ليددفٙ ٜلددد  لو 

 للرهددٚلأًْٙددٝلل2016 رهٙددب٠لستًدد لولل(Ghosh, K,2014) لول2010ستًدد لردد بذلول

 ًُٙٝلبنفهٗملبنث٢ٙٚلبن ٟل٘ٓ العرلئٙبٍلبنلالولمبٓبٍل افٌلدبحملب اٝلرهٞل

ُ٘فد لحت ٙدقلْد بلبدد الْدٗلللللللل بنث٢ٙٝلالُأَب٠ل البرهٔليعليٗبئ لبذتٙدبٜلبنٙٗيٙدٝولٖ

فددهٗلٚ لبنكالٙددولدبقَا ددبىليددِليلرهددٝلبنددافهٌلعرليلرهددٝلبنددافهٌلبرذب١ددٚل بنل

للًبل٘ٓ العرلز٘بذٜللئ  ٜلبنلالولرهٞلبناالبروليعلد٢ٙأ.

 لألددد الرهدددٞلذٖ لبندددٗرٞلبنث٢ٙدددٞل2014ٖ دددٞلذ بيدددٝلأدل ٓدددبل لْبندددٝلدددد ىول

ٖأًْٙاددٔل ددٞل ًُٙددٝلرددبذبالعظتبدٙددٝلرُدد لبنلالددوليٖٟلب ربئددٝلبنف هٙددٝل افهددقللل

دا فدد لئ   ددٔلرهددٞلتب يددٝل هددللبنفددبذبالبناددٞل ددُفكفلدشددكوليثبشددللرهددٞلللل

ٔلٖرُب٘ادددٔلدُاب ادددٔلبنش  دددٙٝولٖمتثدددولدددد نللأرددد لدٗبَدددبلبنفدددهٗملللليددد يا

لبناكٙالٞ.

ٖ٘فانلبنفهٗملبناكٙالٚل لجمبلأيبيجمبلالرٙبٜللولبرطالبىليدٗب٠لبنفدبذ٘ للل

أٖلىدددريلبنفدددبذ٘ ولرٙددد لأَدددٔلٖن دددلّٖلر ٘ددد ٜللدددبّلُ٘ادددللنهفدددهٗملبناكٙالدددٚللل

لبَفكددبرلنهدد لب٠ولٖلددبّل لددٗ ٕلعتكددٌلرهٙددٔلرهددٞليددبلعيبللبَدددليٓددب باللللللللل

نش صلياُبي ٝليعلأ لبذلبنفب١هٝلأٖلبااًع.ل بر لبذليٖٛلبنفدهٗملب اكٙد لللب

ب اشددبدٔليددعلبآلبددلِ٘للددبّل٘فا دد لدددأّلندد ٌ٘ٓليلددب٠جمليفادد قاولٖأّليددِلندد ٌ٘ٓللل

 & Kaneيهٗمل كٙالدٚلأئدوللدبّل٘فا د لددأّلند ٌ٘ٓلَفدثٝليلدب٠ليدُ ال ل للللللللل

Oakland, 2015. ل

بنفُب٘دٝلدبند بالٖبنفُب٘دٝللللٖبنفهٗملبناكٙالٚلْٗلزتًٗرٝلب ٓدب بالبرتبصدٝلدلل

دبنث٢ٙدددٝلٖلددد نللب ٓدددب بالبقداًبرٙدددٝلٖب الدددبٌْٙلبندددمتل٘افهًٓدددبلبنُدددبرلنكدددٚللل

٘فالٙفٗبلبناالبروليعلرٙب ٌٓلبنٙٗيٙدٝولرٙد لأّلبن  دٗ لالبنفدهٗملبناكٙالدٚلللللل

٘ؤثللرهٞلبذتٙدبٜلبنٙٗيٙدٝلنهلالدوولٖيدِلثدٌل٘دؤثللرهدٞلبناالبردولٖبناجدبٖبليدعللللللللللل

 .لٖن  لب القللد ليدِللل21:ل2008 ٗئٙٝل ضٗبّولبذتبقالٖبنالٖالبنمتل ٗبدٓٔ.ل 

 لأّل34ول2010 ل لبمسبرٙدولدد  وللل2008 ولٖل بَشدلبرلب شدلالولل2009 عدلبٌْٙلبن  ٘ دبالول

بنفهٗملبناكٙالٚلْٗلزتًٗرٝليدِلب ٓدب بالب البًْٙٙدٝلٖبقداًبرٙدٝلٖبنفًهٙدٝلللللل

أّلبنددمتل٘افهًٓددبلبر دددلبذلنٙاًكُددٗبليدددِلبنفددٙقلالبذتٙدددبٜلدبيددا  نٙٝلولٖدددد لللللل

برطالددبىلب فددٗئ ل٘ٗبدٓددّٗلصددفٗدبالالْدد ٕلباددبقالدفددثبلردد ٍلبيددا لٌٓل

ب ٓددب بالبن زيددٝلالب ٗبئدد لبحملدد ذٜلأٖلنفدد ٍليفددل آٌلدب ٓددب بالب لهٗدددٝلاللللللل

ليٗبئ لست ذٜ.

ٖن  لبْاٌلبنف ٘ ليِلبنثبرث لدأًْٙٝلبندنبي لبنا  ٘ثٙدٝلال فهدٌليٓدب باللللل

جٙمبل بلدبليِلأثلل دٞليُ دٔلب َد يبجلٖبناكٙد لللللبنفهٗملبناكٙالٚلرُ لب فبئ لر ه

لل(McDowell & Andrel Popa,2010يعلبنث٢ٙٝلٖبآلبلِ٘لَ للليُٓبلذ بيٝل
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ٖئ ل ُبٖندلذ بيٝلَال٘دٝلبنفدهٗملٖذٖ لبنث٢ٙدٝلٖبناف ٘د ل دٞل شدكٙولبناكٙد لللللللل

 Carnieب َفدددبَٞلبنددد ٟل٘ثددد ألذٖ ٕلئثدددولذتادددٝليدددٙ ذلبنلالدددوولٖذ بيدددٝل للللل

Netizle,2014ل الرهٞلبآلثب لب ثبشلٜلٖىريلب ثبشدلٜلناد  ٘فلب فهدٌللللل لبناٞل 

ٖ فهٙ ب ٔل ٞلبنث  لرِليفبر ٜلبنلبنبلرهٞلبناكٙد لال  دٗىلستدٗلبريٙدٝللللل

 ل2015بقدا ب١ٙددٝلمبدد ب رلبندد ي ول ددٞلردد ل لدد الذ بيددٝل ُْددب٠لرثدد لبنف ٘دد لول

رهدددٞل ًُٙدددٝلبنفدددهٗملبناكٙالدددٞليدددِلبددد ىل ًُٙدددٝلدفددد لب ٓدددب بالبذتٙب ٙدددٝللللللل

يِلبرطالبىليٖٟلب ربئدٝلبنف هٙدٝلبن دبده لنهدافهٌلٖأثثاددلذٖ لْد ٕلللللللاًٗرٝل

ب ٓب بال ٞلحتفِلبنفهٗملبناكٙالٞلن ٌ٘ٓليعلبياغلبقلٖئدللدب ٞلناًُٙآدبوللل

 لعرل  ددًٌٙل ددٗيجلن ٙددبرلSantie du Plessisa,2015ٖئدد لْدد  دلذ بيددٝل 

لنها  ددقليددِلٖبئددعلبناكٙدد للل14-5بنفددهٗملبناكٙالددٞلندد ٟلبقيددرتبنٙ ليددِليددِلللل

ٖ أثريٕلرهٞلبااًعليعلحت ٘ لزتبقالبنفهٗملبناكٙالٞل  اهد لبنال٢دباليدعلللل

ب شب ٜلعرلأّليٖٟلب راٙبدبالبرتبصٝللال٢ٝليِلبااًعلمبدٝلعرلم ل

لذئٙقل ٞل نٙبالٖزتبقال ًُٙٝلبنفهٗملبناكٙالٞل.

ٖ٘اطدددمليدددِل هدددللبن  بيدددبالأّل ددد  ٘بلٖ ًُٙدددٝلبنفدددهٗملبناكٙالدددٚلنددد ٖٛللل

ن دبده لنهدافهٌل٘الهدبليُدبلبن دنلٖبنادأَٚلٖبرادٗب٠لبقطالدبىلللللللللبقربئٝلبنف هٙدٝلبل

دبذتددبلٖبنل ددٝلٖبندد ا٠لولٖيددِلْدد بلب ُلهددقلدددب٠لبنافهددٌٙلبذتددبَٚلبٖلبنافهددٌٙللللل

لًدددد بولبَفددددبَٚلنهافبيددددوليددددعلب شددددك اللل Gentle Teachingب هلدددد ل

لبنفهٗلٙٝلٖبنغريلبناكٙالٙٝلٖببصٝليعليٖٛلبقراٙبدبالبرتبصٝل.

 ٘ثددٝلبنددمتلبْاًدددلدافدد ٘ولبنفددهٗملىددريلبناكٙالددٚلندد ٛل ًددِلبقجتبْددبالبذت

 Gentleبقطالددبىلب فددبئ لر هٙددبالأيددهٗبلبنافهددٌٙلبذتددبَٚلبٖلبنافهددٌٙلب هلدد لللللل

Teaching ولبن ٛل٘ف لبر لبقيبنٙبلبنالفبنٝلبن ٛل٘ٓ البنٚلحت ٙقل غدٙريباللل

بظتبدٙٝلاليهٗملبناللذلولمٙ لظتفولرٙب ٔلٖرٙبٜلبحملٙل لدٔلبلثلل برهٙٝل

ولقَددٔل٘ ددٍٗلالدددْٗلٕلرهددٚليددٙكٗنٗدٙٝلبقراًددبذلبقَفددبَٚلب اثددبذىلٖحت ٙددقللل

بقنالٝلٖبن  ثٝلبن ٛل٘ ٍٗلرهٚلبنافبط لٖبناالٌٓلبنفلٗالن بدلول دبنافهٌٙللل

بذتبَٚل ب هل  ل٘شًولرهٚليفبَٚلبذتدبلىدريلب شدلٖولٖبن د ثٝلٖبنرتبدد لولللللل

بذتدبَٚليدُٔلللبٖىليِلطٗ ليالٓدٍٗلبنافهدٌٙلللل John McGeeٖ٘ف لدّٗليبلجٚل

ٍلوليِلب ىل أيٙفليفٓ لذٖنٚلنهافهٌٙلبذتبَٚلالْٗنُد بلٖندٔلٖلدبقاللللل1985

ل 2009الخلٙعلبضتب٠لبنفبملل ْشبٍلرث لبنل ِلولي للرث لبنالابرلو

ٖ٘فاًدد لبنافهددٌٙلبذتددبَٚلرهددٚلزتًٗرددٝليددِلبقيددبنٙبلبنفبطالٙددٝلب الفًددٝلللللل

ِلللل يشدك اليددهٗلٙٝلللددبقررتبٍلبنددمتلوكدِلبّل فددبر لبق دلبذلبندد ِ٘ل٘فدبَّٗليدد

ر ب١ٙٝلوب٘ ب٠لبند بالولبنفد ٖبّلضتدٗلب ًاهكدبالٖبنث٢ٙدٝلبحملٙلدٝلولٖبقَا دبىليدِللللللللل

بقدافبذلبنفدبطالٚلبندٚلب شدب لٝلبقَفدبَٙٝل. لستًد لبنفدٙ لرثد بنل ِلورهدٚللللللللل

ل.لل 2004رث بهللليفب للو

ٖرٙ لأّلبنرتدٙٝلبرتبصٝل ففٞلعرليُمليٖٟلب راٙبددبالبرتبصدٝلبذتدقلللل

وددٝل اددٙملنددٔل ددلصلطثٙفٙددٝلُ٘بدددبللبنفددبذ٘ ليددعل ددٗ ريليددبلللللل ددٞلرٙددبٜلللل

٘ رًٌٓليِلئٗبَ لٖب يبالٖيفا  ثبال كُٗنٗدٙٝل فبر ٌْل دٞلَٙدول هدللللل
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بذتٙبٜلمببل اطًُٔليِل فهٌلٖتب يٝ. لبدتل٘ ٜلبنلمسٙٝلن بَّٗلر ٗقليٖٟل

ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2018ب راٙبدبالبرتبصٝول

إّلبنفٙبيدددبالبنرتدٗ٘دددٝلبذت ٘ثدددٝل دددٞلرهدددٍٗلب ربئدددٝل اثُدددٞلبناكُٗنٗدٙدددبل ددد

ٖ الفٙهدددٓبلال فهدددٌٙليٖٟلب راٙبددددبالبرتبصدددٝولٖبذيدددبجلٖيدددب١لٓبلب افددد ذٜلال

بنا  ٘فولنا  ٙقلبرْ بالبنافهًٙٙٝلب لدٜٗل ٞلبلافببلبنا يٙد لبرتدنباللل

للل)2000بنرتدٗ٘ٝلب اكبيهٝل رل ٔلرفِلٖرهٞلرث لب ُفٌول

أّلرلٖحلبنكًثٙٗ لل اًٙ لدأَٓبل للٙثدٝلصدٗ ٜلٖ ٙد ٘ٗلٖيٗيدٙ ٞللللللرٙ 

َٖ ددٗصللنفًددولئ ددٝليٗضددٗل.لْٖدد بلظتفددولبريددللدبنُفددثٝلنهلالددولشتاهالاددبلللل

متبيجمددبلرًددبلعيبلئددلإٔلاللاددببلرددبذٛول ًددِلرددلحلصددٗ لٖلهًددبالرهددٞلشبشددٝلل

بنكًثٙدددٗ للردددنلْددد ٕلبنٗيدددب١ول٘فدددا هصلبناهًٙددد لأيدددٗ جمبللدددثريٜلٖيفهٗيدددباللل

جٙمدبلئد لقل٘فدالٙعل ٓدٌلللللللل٘فا ٙول ٗصٙه ٓبلدلل٘ ٝلربذ٘دٝول بناهًٙد لب فدبقلر ه

ب فهٗيددددبالريددددثببلئ ددددٗ لالدفدددد لرٗبيددددٔولٖدددددب٠الدددددلبي لبنكًثٙددددٗ لليٖلل

ل .185:ل2006بنٗيب١ لب اف ذٜلنااٙملنٔلبقياٙفببلدفٓٗنٝ.ل أ  لئُ ٘وول

 لأّلذٖبرددٚلبيددا  بٍلبذتبيددبلبآلنددٚلأَددٔلللل24:ل2010ٖأشددب لرثدد لبهلللبن ْلبَددٚل ل

وابزلد    ٔلرهٞلبن ي لد لبقيرتب ٙجٙبالبنا هٙ ٘ٝلٖبنفًولرهدٞل لٗ٘لْدبللل

ٖز٘بذٜللالب٠ ٓبللأيبنٙبلذتولب شدك الٖطدلقلبقلاشدبالب  اهالدٝوللًدبلللللل

واددبزلبذتبيددٗبلدبنف ٘دد ليددِلبرت ددب١صلٖيُٓددبليددبليلددلٕلقٛلٖلل٘فدداَٗ لللل

 Lai& Kritsonis, 2006بال ليُٓددبلبن دد  ٜلرهددٞلختدد ِ٘لٖبيددرتدبللب فهٗيددللللل

لٖرلضٓبلٖبن   ٜلبنالب١ ٝلرهٞلعدلب٠لبنفًهٙبالبذتفبدٙٝ.

ْدد بلٖ فاددنلبنددنبي لبنا  ٘ثٙددٝلبنددمتل فدد لدٗبيددلٝلبذتبيددبلبآلنددٚلٖيددٙهٝللللللل

جمبلبن دبده لنهدافهٌلرٙد ل دٗ للددٌلبنكدثريللللللل  فبنٝلال فهٌٙلبرطالبىلب فبئ لر ه

يِلبرتنبالبنمتل فدبر ٌْلالبناغهدبلرهدٞلضدف ل للٙد ٌْلٖن د لأٖضد دلللللللل

 ٜلذ بيددبال فبنٙددٝلبيددا  بٍلبذتبيددٗبلالحتفدد ليددهٗملبرطالددبىلب فددبئ لللردد

جٙمبلبن بده لنهدافهٌولعرلدبَدبل  هٙدولٖئددلبقلافدببلأٖلبنافد ٘وول كًدبلأّلللللللل ر ه

بيددا  بيبالبذتبيددٗبلدددبل ثددب ل فهًٙٙددٝل لدٗ٘ددٝول كدد نللدددبل ثددب ليددهٗلٙٝلللللللل

ٖبقداًدبرٚلدد ٕلللعظتبدٚلستال ٜل فٌٓلالبق   ب٠لدب فاٟٗلب فلالٖبنُالفدٚلل

ٝل  ,Mechling, 2002 ول 37ول2007 لل رٓدٗذليدالللوللل(Row, et al, 1994, 55 بنال٢د

  .(Lai, Cheng-Chieh & Kritsonis,2017و لٖ 225

ٖددد نلل٘اطددملأّلبيددا  بٍلبننَددبي لب نكرتَٖٙددٝلمبددبل شددًهٔليددِلٖيددب١ لللل

جٙمدبللياف ذٜل   ٍلرلضبال٘االبرول ٙٔلألثلليِلٖيٙ ليدعلبرطالدبىلب فدبئ ليللل ُْ

بن بده لنهافهٌل٘اٙملدٌلبناللصٝلنهاكلب لٖب ًب يٝوللًدبل٘فدالٙعلبنا يٙد لللل

جٙمبلأّل٘االدبرهٗبليدعلَادلب١ٌٓليدِلبنلد بلٖأّلللللللللل ىريلبن دبذ ِ٘لرهدٞلبق  دبىلشدالٓ

٘ٗضدد ٗبلئدد   ٌٓلبرلبذوٙددٝليددِلبدد ىلبيددا  بٍلٖيددب١ولبق  ددبىلب اُٗرددٝلللل

 دولبنالدلذليدِلبرتد لبدتدبَيبللللللٖب  رًٝولٖبنٗيب١ لب اف ذٜلن ٘ٓبلبن   ٜلرهٞلَ

لًشبْ لعرلئهبلبرر ب ولٖيِلثٌلدفهٔل٘ ٍٗلد ٖ لَش لالخلٙعلزتبقال

ل .Deborrah, 2002, 28بذتٙبٜلٖيُٓبلبنافهٌل 
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ٖرهٙدددٔل بنث ددد لبذتدددبنٚل٘ٓددد العرلعرددد بذلدلَدددبي لبنكرتَٖدددٚلالبنرتدٙدددٝلللللل

ناكٙالدٚللبقيل٘ٝلئب١ٌلرهٚلبنا  ٘فلبذتدبَٚللناًُٙدٝلبندٗرٚلبنث٢ٙدٚلٖبنفدهٗملبللللل

جٙمبلبن بده لنهافهٌ.ل لن ٟلبرطالبىلب فبئ ليُْ

 :االحطاع باملػهمة 

 أ ٚلأًْٙدٝل ًُٙدٝلناًُٙدٝلبندٗرٚلبنث٢ٙدٚلٖبنفدهٗملبناكٙالدٚلند ٟلبرطالدبىلللللللللل

جٙمبلبن بده لنهافهٌل ٞلبنرتدٙٝلبريل٘ٝل   ثبول هللبنثف بّلمٙدبٜلل ب فبئ ليُْ

كُٙدددٔليدددِلبقيدددا  نٙٝللبنلالدددولٖيدددهٗلٔلٖ كٙالدددٔليدددعلأيدددل ٔلٖبااًدددعلٖمتلل

بنُفددثٙٝلٖيددؤبز ٜلذت ددٝل ددٞلرٙددبٜلللوددٝولٖئدد لَثددعلب رفددبرلدب شددكهٝليددِلل

لب ى:

 ز٘ددب ٜلبنثبرثاددبّلنهف ٘دد ليددِليدد ب رلبرطالددبىليٖٛلبقراٙبدددبالبرتبصددٝلللللل

 يال لليبل   ئلبنرتدٙٝلبريل٘ٝليِلب يبال الٗ ليعلبراٙبدبال هلل

دبرطالدددبىل ب فدددبئ ليُْٙدددب للللبنا يٙددد ولبنددد ٛلأ دددبرلددددبل لصدددٝلبقراكدددبملللل

ٖعلاشبالربدآٌلب بيدٝلنهاٗرٙدٝلبنث٢ٙٙدٝلببصدٝلٖأّلددبلذٖ ل دٞل ف ٘د لللللللل

ردددٗبرلبنلالدددولٖ لدددٗ لربذب دددٔولٖأ٘طجمدددبلربددددٝلئ دددٟٗلنافددد ٘وليدددهٗلٌٓللل

بنث٢ٙٚولن بل أالبنثبرثابّلضلٖ ٜلبقْاًبٍلدغلرلدفد ليدهٗلٙبالبندٗرٚلللل

ٙلللل فٗبلبنافددب٘قليددعللبنث٢ٙددٚلندد ٌ٘ٓلدلل٘ ددٝلشددٙ ٝلٖستثثددٝلندد ٌ٘ٓولنٙفددال

زتاًفٌٓلٖبنافلالرهٞليبلْٗليلهٗبليٌُٓلٖنٗلد   لدفدٙ ل٘اُبيدبليدعلللل

عيكبَٙبالعربئآٌلٖينلليدِلأددولأّل٘ دثملند ٌ٘ٓلئد  ليدِلبندٗرٚلدبنث٢ٙدٝللللللللل

بحملٙلددٝلدٓددٌولٖيددبل٘افهددقللدٓددبليددِليشددك الٖلٙالٙددٝلبنافبيددوليددعل هددللللللللللل

لفالبل.للب شك البنث٢ٙٙٝلذّٖلبذتبدٝلعرلطهبلب فبر ٜلرهٞلئ  لب 

 جمدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلل جمدددبلدأيٓدددبالدفددد لبرطالدددبىلب فدددبئ لر ه بق  دددبىلْب ال

 لأٍلٖينددلل فل ددٝل20ب ه  دد لمب  يددٝلبنرتدٙددٝلبنالكل٘ددٝلٖئدد لدهدد لردد ذِْل 

ي ٟلبْاًبٍلي  يدٝلبنرتدٙدٝلبنالكل٘دٝلداًُٙدٝليالدبٌْٙلبندٗرٚلبنث٢ٙدٚلند ٟللللللللل

ب فهًد لدب   يدٝللل%ليِلبريٓدبالأّلُْدبملدفد لللل30أطالبدٌ.لٖئ لب القلضتٗل

٘فًهددّٗلرهددٞل ًُٙددٝل هددللب الددبٌْٙلدشددكولنالاددٚلالصددٗ ٜلرثددب بال ٗرٙددٔللللللل

ٖقل الفددوليبم لدًُٙددبلل–دددؤق٠لبرطالددبىولٖئدد لرددنّلرددِلينددلل دإ فددولْدد بلللل

%ليددِلبريٓددبالأّلُْددبملضددف لال ًُٙددٝل هددللب الددبٌْٙلندد ٟلللللل70ب الددقلضتددٗلل

جمدبلقللل لوكدِل فهًٙدٔلدشدكوللللْؤق٠لبرطالبىلٖدل ٖبلينللدأّلبنلالدولب فدبقلر ه

نالاٚلدفثب بالبنُ ملٖب  شبذولٖع بل٘ه ئلبنف ٘ ليِلبنٗيب١ولٖبرَشدلٝلل

لبنمتل فًولرهٞل ًُٙٝلٖ ثثٙدل هللب البٌْٙلن ٘ٔ

 أقٓددلالَاددب١ لبقباثددب لبقيددال رٞلنثلبئددٝلي راددٝلبنفددهٗملبناكٙالددٚللللل

فدد لندد ٟلرُٙددٝليددِلبنا يٙدد لب فددبئ لر هٙددبالبن ددبده لنهددافهٌلبطتالددبحلدللللل

يٓب بالبنفهٗملبناكٙالٚلن ٟلبنفُٙٝلبقيال رٙٝلولْٖ بليبلبل  دٔلدفد للل

 Kahlid لٖ ل2015بن  بيددددبالبنفددددبد ٝليُٓددددبلذ بيددددٝل ُْددددب٠لرثدددد لبنف ٘دددد لول

Alshamri,2019, 131 ل

 بيددال لل أٟلب فهًددبالمبدد ب رلبنرتدٙددٝلبنالكل٘ددٝلرددِلٖبئددعل لثٙددقلدددلبي لل

ف هٙددٝلل دددٞلبنرتدٙددٝلبريدددل٘ٝلللبنكرتَٖٙددٝلنافهدددٌٙلبنا يٙدد ليٖٟلب ربئدددٝلبنلل
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ببصدددٝلٖأَٓدددبل اطدددًِلأَشدددلٝلرٙب ٙدددٝليدددِلبددد ىلي دددبد الىدددريلي ُُدددٝولل

ٖب طددملضددف ل ددٗب للدددلبي ل فددا  يٓبلب فهًددباوليددعلب شددب ٜلذتددبدآٌلللللللل

لبنش ٘ ٜلناكُٗنٗدٙبلخت ٍل فهٌل  يٙ ٌْ.ل

ٖ االدددقلَادددب١ لْددد بلبقيدددال للليدددعليدددبلأشدددب الرددد ٜلذ بيدددبالردددِلبنددد ٖ للللللل

متُ دٝلبندنبي لبناكُٗنٗدٙدٝلب اُٗردٝل دٞلذب فٙدٝل فهدٌليٖٟللللللللبنافٗ٘طٞلبند ٟلل

 Jenniferبقراٙبددددبالبرتبصدددٝلٖحتفدددِلَدددٗب  ل فهًٓدددٌلَثددد ١ٓبلد  بيدددٝل لل

Beckmann & Sven Bertel & Steffi Zander, 2015لٖبنادٞلبلد الرهدٞلللل 

ذٖ لبناكُٗنٗدٙدددبل دددٞلبناكٙددد ليدددعلعراٙبددددبالبناهًٙددد لبنافهًٙٙدددٝلردددِلقل٘دددقل

أٖل اثدددعلبنا ددد ٍلًْٖدددبلببصدددٙابّليًٓادددبّل دددٞل فهدددٌليٖٟلل  ددددٝلب فدددا  ٍلل

 لرهدٞلأّلب فدبئ لللSeray Gül, S,2016ب ربئدٝلبنف هٙدٝولٖئد لألد الذ بيدٝ للللل

يُْٙدبل٘فدبَّٗليدِليشدك ال دٞلب ٓددب بالبقداًبرٙدٝلبنادٞلمتثدولُدفد بالنهفددهٗملللللللللل

بناكٙالددٞلٖيددعلبيددا  بٍلبن  ددصلب نكرتَٖٙددٝلٖبنالٙدد ْ٘ٗبالحت  دددلَاددب١ لللللللل

 Suzanne Woods-Groves%ولٖئ لأثثادلذ بيٝللدوليدِل للل100فثٝلبظتبدٙٝلدُ

& Jeremy W. Ford, 2017ل برهٙدٝلبيدرتب ٙجٙٝلبنا ل٘دللب نكرتَٖدٞل دٞلللللل 

 لددددٗ٘لليٓددددب بالبنادددد ئٙقلبنهغددددٟٗلٖحتفدددد لبناالبرددددولبقداًددددبرٞولٖذ بيددددٝلل

 Bamible Micheal, 2018لبناددددٞلألدددد الرهددددٞلذٖ لبنث٢ٙددددٝلب  رٗيددددٝلللل 

 .Khalid Hٌلث دٝلب ددافهً ول دٞلرد ل ُبٖنددلذ بيددٝل للللدبناكُٗنٗدٙدبل دٞلذردللل

Alshamri, 2019ل  ٙدٌٙل فهدٌلبرطالدبىلب فدبئ ليُْٙدبل دٞلبااًدعلبنفدفٗذٟللللللللل 

ٖأٖض دلئهٝلبيا  بٍلب فهً لنهاكُٗنٗدٙبلب فبر ٜلٖبراًبذٌْلرهدٞلبندًُ للل

لبنا هٙ ٟلبن ٟلأثب لشدللأٖنٙدب٠لبريدٗ ل دٞلَادٌل فهدٌلأدُدب١ٌٓلن  دٗ لب ٓدب باللللللللل

لبقداًبرٙٝ.

ْددد بلدب ضدددب ٝلعرلع ا دددب لب فهًدددبالبرتدددنٜل دددٞل لثٙدددقل ُٙدددبالبناددد  ٘فلل

بذتبَٞلٖبراًبذٌْلرهٞلدف لبنالُٙباللبناف ٘ لٖبنًُ دٝلٖبنف ببل بلدبليِل

أًْٙددٝلعقلأَٓددبلقل  ١ددٌللب ددٝليٗبئدد لبنددافهٌولْٖدد بل ددٞلردد ليب ددٔل٘شددريلعرلللللللل

لنا يٙ ليٖٟلب ربئٝلبنف هٙٝ.ضلٖ ٜلعضالب٠لبنفًقلب َفبَٞل ٞلبنافبيوليعلب

ٖئ لأشب البنث ٗ لٖبن  بيبالبنفبد ٝلعرل برهٙٝلدلَبي لبنافهدٌٙلبذتدبَٚللل

 ب هل  لالبالد لبنفدهٗملبنفد ٖبَٚلند ٟلب فدبئ ليُْٙدبللًدبلٖ ذلالذ بيدٝللللللللل

 ل رل دددبال2012 ول يدددهًبّلرهدددٚلستًددد لبنلدددبيٚول2012 يدددٗيٝلب ددد لبذتطدددلٛول

ب ٓددب بالبقداًبرٙددٝللًددبلٖ ذلالذ بيددٝلل لولٖال ًُٙددٝل2002صدد رلشددفثبّلو

 وللٖبالدد ليفدداٟٗلع٘دد ب٠لبندد باللًددبلٖ ذلالل2005 يدد للرثدد لبنالاددبرلبددريبهلللولل

 للٖبناالبروليعلب لد لنها هصليِل2003ذ بيٝل لرهٞلرث بهلللرهٞلعدلبٌْٙلو

 لولٖلز٘دبذٜلبناالبردوللللMcGeeول2001يشبرللبنٗر ٜللًبلٖ ذلالذ بيٝليدبلجٚل ل

ل&وللIbrahim , Glick ول1991داًددبرٚللًددبلٖ ذلالذ بيددٝل لب ظتددبدٚلٖبق
Ibrahimلٖالبالددد لبنفدددهٗملبنفددد ٖبَٚلٖع٘ددد ب٠لبنددد باللًدددبلٖ ذلالذ بيدددٝلل 

 Jones&McCaughey,1992و1995 لولٖلدددد نللذ بيددددٝللددددوليددددِل لللKohlلل 

 ٖCullen &Mappin,1996لٖ ول Aylott, 1997ل&لSellول1998 لٖ لCullenل&ل
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Mappinدٞلزتًٗرٓدبلند ٖ لبندافهٌلبذتدبَٞل دٞل ًُٙدٝلبنفدهٗمللللللللل بنادٞلأشدب اللل 

بناكٙالٞلٖعئبيٝلر ئٝلبنرتبد لٖبن  بئٝليعلخلٙعلأ لبذلبن  بيٝلٖئهدٝلرد ٜللل

 لMcgee &Gonzalez ,1990بقضددللبدبالبنفددهٗلٙٝللًددبلٖ ذلالذ بيددٝل 

لٖالبال ليهٗملع٘ ب٠لبن بالب اًثولدطلبلبنلأرل.

د ٝللبَددددلذ بيدددبالأدُثٙدددٝلل٘اطدددملتدددبليدددثقلأّليفادددٌلبن  بيدددبالبنفدددبلل

ٖبجتٓدليُ لٖئدلدفٙ لعرل لثٙقلبنا  ٘فلبذتبَٞليعليٖٟلب ربئٝلبنف هٙدٝولل

َٖالبلن هٝلبن  بيبالبنفلدٙٝلبنمتل ُبٖندل برهٙٝلبنافهٌٙلبذتبَٚل ب هلد  لالل

بالدد لبنفددهٗملبناكٙالددٚلندد ٟلبرطالددبىلب فددبئ ليُْددبلبن ددبده لنهددافهٌللول  دد للللل

 بيددٝليدد ٟل برهٙددٝلبنادد  ٘فلبذتددبَٞلال ًُٙددٝللبَدددلُْددبملربدددٝليبيددٝلن 

لبنٗرٞلبنث٢ٙٞلٖيبل٘اثفٔليِلبنفهٗملبناكٙالٚلنهًفبئ لر هٙبالبن بده لنهافهٌ.ل

ٖعَل ئددبالتددبليددثقل ددإّلطثٙفددٝلبنرتدٙددٝلبريددل٘ٝلٖيددبلحتالهددٔليددِلرُب٘ددٝللللللل

دبنلالول ٞلرٙب ٔلبنٙٗيٙٝلٖيبلدبليدِلي د  ٜلرهدٞل دٗ ريل فهدٌلرٙدب ٞل٘دل ث لللللللل

 دددوول دددإّل ٗقٙددد لدلَدددبي لعنكل دددَٗٞل٘اُدددبٖىليٗضدددٗرب ٓبليدددعللللللددددبذتفلٖبنف

ُ٘فٌٓلدشكوللثريل ٞلب يٝلب فبئ لر هٙبالٖ كٙالٌٓليعل بنا  ٘فلبذتبَٞولئ ل

لبنث٢ٙٝلٖذ عليب ٌٓ.ل

 : وػهمة البحح 

يِلب ىليبليثقل ا  ذليشكهٝلبنث  لبذتبرلالبطتالبحليفاٗٛلبندٗرٚلل

ده لنهافهٌلولٖيٓب بالبنفدهٗملبناكٙالدٚللللبنث٢ٙٚلن ٟلبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن ب

ن ٌ٘ٓلببصٝل ب ٓب بالبقداًبرٙٝلٖبنفُب٘دٝلبند با لتدبل٘دُفكفلدشدكولٖبضدمللللللل

رهدٚلرٙدبٜلب فدبئ ليُْٙدبلبن دبده لنهددافهٌللٖيدِلثدٌل دإّليشدكهٝلبنث د لوكددِللللللللللل

يبل برهٙٝلدلَبي لبنكرتَٖٚلالبنرتدٙٝلبقيل٘ٝلصٙبىآبلالبنفؤبىلبنل١ٙفٚ:ل

بنادد  ٘فلبذتددبَٞلناًُٙددٝلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلٖبنفددهٗملبناكٙالددٚلندد ٟلللئددب١ٌلرهددٞل

لبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌل؟

لٖ٘االللليِلْ بلبنفؤبىلبري٢هٝلبنابنٙٝل:

 يبلبنا دٗ لب  درترلنا دًٌٙلبننَدبي لبقنكرتَٖدٚلالبنرتدٙدٝلبقيدل٘ٝلئدب١ٌللللللللل

كٙالدددٚلنددد ٟللرهدددٞلبناددد  ٘فلبذتدددبَٞلناًُٙدددٝلبندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚلٖبنفدددهٗملبناللللل

لبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌ؟

 يددبل برهٙددٝل لثٙددقلبننَددبي لبنكرتَٖددٚلددد ّٖلبنادد  ٘فلبذتددبَٞل ددٞلبنرتدٙددٝلل

 بريل٘ٝلناًُٙٝلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلن ٟلبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌ؟
 يدددبل برهٙدددٝل لثٙدددقلبننَدددبي لبنكرتَٖدددٚلالبنرتدٙدددٝلبقيدددل٘ٝلئدددب١ٌلرهدددٚلللللللل

 ٘فلبذتددبَٚلال ًُٙددٝلبنفددهٗملبناكٙالددٚلندد ٟلبرطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبللبنادد 

 بن بده لنهافهٌ؟

 : فسوض البحح 

 ٞلض٠ٗلَاب١ للبنث ٗ لٖبن  بيبالبنفبد ٝلٖأْد بالبنث د ولمتددللصدٙبىٝلللللل

لبناللٖحلبنابنٙٝ:
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 ٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل لαلد لياٗيلٞل  دبلذ ددبالللل0005ل≥ل 

بناجل٘ثٙدددٝلبرٖندددٚللب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلاللللأطالدددبىلباًٗردددٝ

بنالثددٙ  لبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٞلي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالٚ لكددو لٖرُدد لللللل

 لوليكّٗليِليكَٗب ٔ.
 ٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفداٟٗل لαلدد لياٗيدلٞل  دبلذ ددباللللل0005ل≥ل 

هدددافهٌلالأطالدددبىلباًٗردددٝلبناجل٘ثٙدددٝلبنثبَٙدددٝلب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنللل

بنالثددٙ  لبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٞلي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالٚ لكددو لٖرُدد لللللل

 لوليكّٗليِليكَٗب ٔ.
 ٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفداٟٗل لαلدد لياٗيدلٞل  دبلذ ددباللللل0005ل≥ل 

أطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فدبئ لل

قلبنثفددددد ٛللرهدددددٞلي ٙدددددبرلبنفدددددهٗملليُْٙدددددبلبن دددددبده لنهدددددافهٌلالبنالثٙدددددل

لبناكٙالٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

 ٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل لαلد لياٗيلٞل  دبلذ ددبالللل0005ل≥ل 

أطالدددبىلباًٗردددٝلبناجل٘ثٙدددٝلبرٖندددٚللب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلاللل

لدولللبنالثٙ  لبن ثهدٚلٖبنثفد ٛلرهدٞلي ٙدبرلبندٗرٚلبنث٢ٙٚ لكدو لٖرُد للللللل

 يكّٗليِليكَٗب ٔ.
 ٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفداٟٗل لαلدد لياٗيدلٞل  دبلذ ددباللللل0005ل≥ل 

أطالدددبىلباًٗردددٝلبناجل٘ثٙدددٝلبنثبَٙدددٝلب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلالللل

بنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٞلي ٙدبرلبندٗرٚلبنث٢ٙدٚل لكدو لٖرُد للدوللللللل

 يكّٗليِليكَٗب ٔ.
 ليفداٟٗل ل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلر ُαلدد لياٗيدلٞل  دبلذ ددباللللل0005ل≥ل 

أطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فدبئ لل

يُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلالبنالثٙدددقلبنثفددد ٛللرهدددٞلي ٙدددبرلبندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚلل

ل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

 ىلب فددبئ ليُْٙددبلل ٗددد لر ئددٝلب  ثبطٙددٝلذبنددٝليٗدثددٝلددد لذ دددبالبرطالددبلللل

بن ددبده لنهددافهٌلرهددٚلي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالددٚل لكددو لٖذ دددب ٌٓلرهددٚلللللللل

 ي ٙبرلبنٗرٚلبنث٣ٙل لكو 

  :أهداف البحح 

ل٘ٓ البنث  لبذتبنٚلعنٚليبل٘هٚ:لل

 عن ب٠لبنط٠ٗلرهٞلٖبئعلب ًب يبالبنالفهٙدٝلنه دب١ً لدلرب٘دٝلٖ بْٙدولٖ فهدٌٙللللللل

جمدددبل بن دددبده لال ًُٙدددٝليالدددبٌْٙلبندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚلنددد ٟلبر طالدددبىلب فدددبئ لر ه

لنهافهٌ .

 جٙمدبلللللل ب فبًْٝلال ًُٙٝلدف ليٓب بالبنفدهٗملبناكٙالدٚلنألطالدبىلب فدبئ لر ه

  بن بده لنهافهٌ لٖينللدإلفبدٌٓليالبٌْٙلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ.
 عر بذلي ٙبرلي ٗ ل البٌْٙلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلنألطالبىلب فبئ لر هٙبال بن بده ل

 نهافهٌ .ل
 ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚلنألطالبىلب فبئ ليُْٙبل بن بده لنهافهٌ .عر بذلي  



 م9102..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
215 

 ددد ٌ٘ل  دددٗ لي دددرترلننَدددبي ل ددد  ٘يبلبنكرتَٖدددٚلناًُٙدددٝلبندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚلللل  

لٖبنفهٗملبناكٙالٚلن ٟلبرطالبىلب فبئ لر هٙبالبن بده لنهافهٌ.

 بنكشدد لرددِل برهٙدددٝلبننَددبي لبنادد  ٘يبلبقنكرتَٖدددٚلئددب١ٌلرهددٚلبناددد  ٘فللللللل

ال ًُٙددٝلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلٖبنفددهٗملبناكٙالددٚلندد ٟلبرطالددبىلب فددبئ للللللبذتددبَٚ

 يُْٙبلبن بده لنهافهٌ.
 بنكش لرِلر ئٝلد ل ًُٙٝلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلٖبنفهٗملبناكٙالٚلن ٟلبرطالبىل

لب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌ.

 : أهىية البحح 

لل-ئ ل٘الٙ لْ بلبنث  لٖلَاب١جٔل ًٙبل٘هٞل:ل

 ذتبنٙٝللبياجبدٝلنهف ٘ ليِلبناٗصٙبالبنمتل ٗصهدلعنٙٓدبلل أ ٚلبن  بيٝلب

بن  بيبالٖبنث ٗ لٖب ؤمتلبالبندمتلبْاًددلدب فدبئ ليُْٙدبلبن دبده لنهدافهٌللللللل

ٖأًْٓددبلضددلٖ ٜلبنفًددولرهددٞل  دد ٌ٘لبنفددّٗلٖب فددبر ٜلددد ٕلبنال٢ددٝلٖبختددبيلللللللل

 عدلب٠بال   ٙ ٙٝلاليثٙولحتف لأٖضبرٌٓ.
 ٝلند ٖٟلب ربئدٝلبنف هٙدٝلبن دبده لنهدافهٌلللللل٘  ٍلبنث  لبذتبرل ؤ٘دٝل ًُٗ٘دللل

 ٞلض٠ٗلبنرتدٙٝلبريل٘ٝللًجبىلرهًدٞلياُدٗللعتاطدِلبنلالدو/لبناهًٙد لللللل

ٖ٘لرددبٕلد ئددٝل ددٞللب ددٝلدٗبَددبلرٙب ددٔلب َفددبَٙٝلٖبنفددهٗلٙٝلٖبنفددبذباللللللل

بنٙٗيٙدٝلبن دد ٙ ٝ ولرٙدد لُْددبملَدد  ٜل دٞلذ بيددب ٔلب ٗدٓددٔلدشددكوليثبشددلللل

 نهرتدٙٝلبرتبصٝ.
 ؤ٘ددٝلرفددٙٝليل١ٙددٝلٖيهًٗيددٝلنهث٢ٙددٝلٖيددبل اطددًُٔليددِللللللل٘ دد ٍلبننَددبي ل ل

 شددكٙ ال ددثريلٖرددٞلبناهًٙدد ليٖٟلب ربئددٝلبنف هٙددٝلبن بدددولنهددافهٌلدلزتٙددبالل

دبيددا  بٍلبنٗيددب١ لب افدد ذٜلٖبنادد  ٘فلبذتددبَٞلٖيددبل٘اطددًُٔليددِل ُٙددباللللللل

 الهبلذي ليكَٗبالبنلثٙفٝليِلببيبالٖأذٖبالٖ  يفليثبشللدد لب فهدٌللل

 ٖبناهًٙ .
 ًُ٘ كِلب فهً لٖبقب ب١ٙ لٖبنرتددٗ٘ لبقيداالبذٜليدِلبننَدبي لب  درترللللللئ ل

رُددد لختلدددٙ لٖ  دددًٌٙلٖبرددد بذلددددلبي لناًُٙدددٝلبندددٗرٞلبنث٢ٙدددٞلٖبنفدددهٗمللل

 بناكٙالٚل.
 ئ ل٘ؤذٛل   ٘بلبنلالولب فدبقلر هٙدبالبن بددولنهدافهٌلرهدٞليدهٗلٙبالبندٗرٚللللللللل

بن  بيددبالبنث٢ٙددٚلعرلحتفدد ليٓددب بالبنفددهٗملبناكٙالددٚلن ٘ددٔلدددبنلىٌليددِللللل

ب ا   ٝل ٞلزتبىلبنرتدٙٝلبرتبصٝلبنادٞل فًدولرهدٞل هدللب ٓدب بالعقلأّلللللل

 ب فبئ لر هٙبالمبدٔلش ٘ ٜلعرل لٗ ل هللبننبي .
 ٘ف ل ٗقٙ لبذتبيبلبآلنٚلالرٙبٜلبرطالبىلب فبئ لر هٙدبالبن دبده لنهدافهٌلللل

وليشدٗقللبلٜٗلدبذٜلضتٗل هثٙٝلبنكثريليِلربدب ٌٓلدأئولدٓ لٖرُب٠ولٖدشك

تبل٘ؤذٛلعرلحتف لئ  ب ٌٓلرهٞلبناٗبصولٖيفبر  ٌٓلرهدٞلبناكٙد ليدعلللل

بااًددعلٖبقَدد يبجل ٙددٔلبنددٗرٞلدبنث٢ٙددٝلبنالٙ ٘ب١ٙددٝلبناددٞلعتاددللدٓددبلبنلالددوللل

ٖ ُفكفليهٗلٙب ٔل ٙٓبليهثبالأٖلبظتبدبالرهٞليب ٔولعضب ٝلعرليفدبر  ٌٓلالل

ناكٙدد لبناغهددبلرهددٞلضددف ل للٙدد ٌْلٖعلفددبدٌٓلدفدد ليٓددب باليددهٗملبلل

 ٖيُٓبليٓب بالبناٗدٙٔلبن ب ٚ.
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 ئدد ل فددٌٓلبنُاددب١ لبنددمتل اٗصددولعنٙٓددبلبن  بيددٝلبذتبنٙددٝليفددا ث الالعصتددبزلللل

طددلقلرهًٙددٝلألثددلل برهٙددٝلال ددد  ٘بلبرطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبلبن دددبده لللللللل

لنهافهٌ.ل

 : وٍهر البحح 

أثلللب ثعلبنث  لب ُٓ لبنشثٝلجتل٘ثٞلب  ب ّلاًٗرا لجتل٘ثٙا لن ٙبر

ب اغريلب فدا ول لبننَدبي لب نكرتَٖدٞلٖبناد  ٘فلبذتدبَٞ لرهدٞلب داغريلبنادبدعل للللللللل

يٓددب بالبنفددهٗملبناكٙالددٞل لمب ب َددٝل لثٙددقلب دداغريلب فددا ولللللل–بنددٗرٞلبنث٢ٙددٞلل

لبننَبي لب نكل َٗٞلدشكوليُال ولٖي ي ليعلبنا  ٘فلبذتبَٞ.

 : عيٍة البحح 

زتًٗردددٝلجتل٘ثٙدددٝليدددِليٖٟل ل  يٙددد لنكدددول6 كَٗددددلرُٙدددٝلبنث ددد ليدددِل 

ب ربئٝلبنف هٙٝلبن بدٙه لنهافهٌلب ها   لمب  يٝلبنرتدٙٝلبنالكل٘دٝلٖ٘درتبٖرللل

 ل70ل-55 ليدُٗباولٖ ُ  دللَفدثٝليلدب١ٌٓليدبلدد ل للللللل10-8بنفًللبنف هٞليبلد ل ل

ذ ددددٝل ُ ُدددٞلبنددد لب٠لمب ٙدددبرلنفدددابَالٗ ذلدُٙٙدددٔولٖئددد لبضت دددلالذ ددددبالللل

ل لذ دٝ.58:لل56يلب١ٌٓليبلد ل 

 : حدود البحح 

متلعددددلب٠لجتلددددٝلبننَدددبي لمجدددلٜلبقئا دددبذلب ُددد رلمب  يدددٝلبنرتدٙدددٝللللل

بنالكل٘ددٝلمب ب اددٝلدُددٞليددٗ٘ لمددٞلبن ْددٗ ولدبنال ددولبن  بيددٞلبرٖىلنهفددبٍلللل

 .2019/ل2018بدتبيفٞل

 : أدوات الكياع ووواد املعاجلة لمبحح 

لبراً لبنث  لبذتبرلرهٚلبرذٖبالبنابنٙٝللللللل

 لٖبالئٙبرلبنث  ل:لأٖقال:لأذ

 ي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلب  ٗ .ل لعر بذلبنثبرثابّل لل 
 دلبئٝلي راٝلبرٍلنفهٗملبنلالولبناكٙالٚ. لعر بذلبنثبرثابّل ل 

 :ثبَٙبال:ليٗبذلب فبدتٝلبناجل٘ثٙٝل 

 بننَددددبي لب نكرتَٖددددٞلالبنرتدٙددددٝلبقيددددل٘ٝلناًُٙددددٝلبنددددٗرٚلبنث٢ٙددددٚلللل

  فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌل.ٖبنفهٗملبناكٙالٚلن ٟلبرطالبىلب
 ذنٙدددول لثٙدددقلبننَدددبي لب نكرتَٖدددٞللبن دددب١ٌلرهدددٞلبناددد  ٘فلبذتدددبَٞلللللل

لنهًفهًبا.

 :وصطمحات البحح 

  الربٌاور اإللهرتوٌىElectronic Program: 

ٞل رهدددٞلأَددددٔل زتًٗرددددٝلبنٗيدددب١ لبناددددٞل٘دددداٌللل ُ٘فدددلالبننَددددبي لب نكرتَٖدددد

أر لدلبي لٖبدٓبالبناالبرولٖ٘اٌللبيا  بيٓبل ٞليُاٗيٝليرتبدلٝلدبيا  بٍ
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حت ٘دد ل فهًٙددبال شددغٙولبننَددبي لٖب َا ددبىلددد لأد ب١ددٔلنا  ٙددقلردد ذليددِللللللللل

ل 2007برْ بالبنافهًٙٙٝ. لرلٙٝلمخٙفول

ٖ فل ٔلبنثبرثابّلعدلب١ٙبالرهٞلأَٔلبلٝل فهًٙٙٝل٘اٌلعدلب١ٓبلدثُب٠ل  ًٌٙل

اددٞلجتًددعلعنكرتَٖددٞل فهًٙددٞل٘اطددًِلزتًٗرددٝليددِلبنٗيددب١ لبناكُٗنٗدٙددٝلبنل

د ل لبنُصلب كاٗبلٖبن ٗالٖبن ٗ ٜلٖبنالٙد ٘ٗلٖب دؤثلبالبناالبرهٙدٝ لبنادٞلئد لللللل

ُ٘  ٍليِلب ددبلل جتاًعل ٞلشلعتٝلرلحلٖبر ٜلٖجتًفٓبل ٖبد ل شفٙثٙٝول

بحملاٟٗلبنفهًٞلبنُالٟلدشكولرٟٙٗلٖألثدلل البرهٙدٝليدعلب دافهٌولٖ٘ د ٍل دٞللللللل

ب١صليٖٟلب ربئددٝلصددٗ ٜلدهفددبال اثُددٞلردد ذليددِلبنالُٙددبالبناددٞل لبرددٞلب ددللللل

بنفه ٙددٝل ددٞل فهًٓددٌللددبناف ٘ لٖبنًُ دددٝلٖبناغ ٘ددٝلبنلبدفددٝلبنالٗ ٘ددٝلبناددٞللل

ل   ٍلعرلبنلالولرفبلطثٙفٝللول كلٜللولَشبول فهًٙٞ.

 (  اإلعاقة العكميةIntellectual Disability :) 

 Diagnosisرلالبند نٙولبناش ٙ دٚلٖب ر دب١ٚلن ضدللبدبالبنف هٙدٝل للللل

and Statistical Manual of Mental Disorders- DSM-5لدأَٔل٘داٌلئٙدبرللل 

بن دد  بالب ذ بلٙددٝلندد ٟلبنالددلذلرددِلطل٘ددقلبباثددب بالبندد لب٠ولٖوكددِلبراثددب للل

جمددبلعيبلر ددولرهددٞل  لIQ – Townsend, 2008 ًددبلأئددولال ل70بنالددلذليفبئاددبليُْ

رٙ ل ا  لبذتبنٝلدأذب٠لر هٚلذّٖلب اٗي لدشدكولٖبضدمل٘ٗدد ليا زيجمدبليدعلللللل

 ليبالصددهٝلالزتددبن لأٖلألثددلليددِلزتددبقالب ٓددب بالبناكٙالٙددٝلللدٗبَددبلئ ددٗ

بنابنٙٝ:لبناٗبصوولبنفُب٘ٝلدبن باولبذتٙبٜلب ُ نٙٝولب ٓب بالبقداًبرٙٝولبناٗدٙدٔلل

بن ب ٚولبن  ٝلٖبنفد ٍولب ٓدب بالبرلبذوٙدٝولٖئددلبنالدلبهولٖيٓدب بالبنفًدول لللللللل

ل .2018ْثٝلأدٗلبنُٙولْٖٙثٌلَبدٞول

 لعكمية الكابمني لمتعمي: ذوى اإلعاقة ا 

ْددٌل ٢ددٝليددِل ٢ددبالب ربئددٝلبنالكل٘ددٝل  ددولئدد  بالأ لبذْددبلبنا  ددٙهٙٝلعرلل

يفاٟٗلبن  لبنثبن لأٖلبنلبدعلبقدا ب١ٚلٖ رتبٖرلَفثٝلبن لب٠لد ٕلبنال٢ٝليِل

ٖوكٌُٓل فهٌلب ٓب بالبقيبيٙٝلالبن لب٠ٜلٖبنكابدٝلٖبذتفدبب.ل ليدبيٙٝلللل55-70

ٖ٘فددل ٌٓلبنث دد لعدلب١ٙددبالدددأٌَٓلبرطالددبىللللللل.لل 100و2011رثدد لبنددلرٌٙلولٖببددلّٖلولل

بندد ِ٘ل٘فددبَّٗليددِلئ ددٗ ل دددٞلئدد   ٌٓلبنف هٙددٝلَاٙجددٝل طتالددبحليفددداٟٗللللللللل

 لٖنكِل ؤْهٌٓل هدللبن  ددٝلعرلبن بدهٙدٝلللل70ل-55يلب١ٌٓلبناٞل ُ  لليبلد ل 

لنهافهٌ.

 : الطموك التهيفي  Adaptive behavior 

 ل فل٘الادددبلAAMR, 2002بنف هٙدددٝل ئددد يدلبدتًفٙدددٝلبريل٘كٙدددٝلن ربئدددٝل

نهفهٗملبناكٙالدٚل٘دُصلرهدٞلأَدٔل لزتًٗردٝلب ٓدب بالب البًْٙٙدٝلٖبقداًبرٙدٝللللللللل

ٖبنفًهٙددٝلبنددمتلئدد ل فهًٓددبلبنلالددوولٖينددلليددِلأدددولبن ٙددبٍلدددبرذب٠لبنددٗقٙالٚلاللللل

  .MC Comb. 2007: 281بذتٙبٜلبنٙٗيٙٝ.ل 

ِلبنالدلذليدِلأّللل لدبَٔ لأٛليدهٗملوكدلل2004لًبلرل ٔل رث لبنل ِليهًٙبّلو

٘اٗب قليدعلبنث٢ٙدٝلدلل٘ دٝلصد ٙ ٝلٖ فبندٝوللًدبلأَدٔلئد  ٜلبنالدلذلرهدٞلأذب٠للللللللللل
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بنٗبدثددبالبقداًبرٙددٝلٖبنش  ددٙٝلمبددبل٘اٗب ددقليددعليددبلْددٗليافددب الرهٙددٔلاللللللللل

لبااًعلبن ٛلُ٘اًٚلعنٙٔلبناللذ.

ٖ فل ٔلبنثبرثابّلبدلب١ٙبلدبَٔل ليد ٟل برهٙدٝلبنلالدوليٖٛلبقربئدٝلبنف هٙدٝلللللل

ٌلٖئ   دددٔلرهدددٞلحت ٙدددقليفددداٟٗليُبيدددبليدددِلبقلاالدددب٠لبنددد ب ٚلبن بدددولنهدددافهل

ٖبنفُب٘ٝلبن ب ٙٝلٖب فد٢ٗنٙٝلبقداًبرٙدٝولد  ددٝلمتبثدولب فداٟٗلب اٗئدعلتدِلللللللل

لٌْلاليثولئُلٖخلبرألبنث ب ٙٝ.

ٖ فدددلالب ٓدددب بالبقداًبرٙدددٝلرهدددٞلأَٓدددب:لئددد  ٜلبنلالدددولرهدددٞلبناكٙددد ليدددعلللل

لنٙٝلجتبٕلبآلبلِ٘.بآلبلِ٘لٖشفٗ ٕلدٗدٗذلذٖ لبداًبرٞلنٔلٖيف٢ٗ

ُٖ فددلاليٓددب بالبنفُب٘ددٝلدبندد بالرهددٞلأَٓددب:ليٓددب بالبذتٙددبٜلبنٙٗوددٝلبناددٞلللللللللل

بنهدثفللل– ثشكولد ٠جمليِلبنفهٗملبناكٙالٞلبقداًبرٞلٖ شًول أَشلٝلبرلدولل

لبنفُب٘ٝلدب آل .ل–بنُاب ٝلل– ُبٖىلبنلفبٍللل–بيا  بٍلبذتًبٍلل–

  الوعي البيئيEnvironmental Awarness : 

 لبنددٗرٞلبنث٢ٙددٞلدأَددٔلعذ بملبنالدددلذلللل823ول2015ال رثدد لبهللليددبمللبندد ىيبوللللرددلل

 الهثدددبالبنث٢ٙدددٝلردددِلطل٘دددقلعرفبيدددٔلٖيفل ادددٔلمبكَٗب ٓدددبولٖيدددبلدًُٙٓدددبليدددِلل

بنف ئباولٖل نللبن طب٘بلبنث٢ٙٙٝلبنمتل ٗبدٌٓٓولٖيبل٘آدلٕلْدؤق٠لب افهًدّٗلللل

ليِلببا الالبجتبْب ٌٓلضتٗلبن طب٘بلبنث٢ٙٙٝلب  اهالٝ.

 فل ٔلبنثبرثادبّلبدلب١ٙدبلدبَدٔل لعذ بملب دافهٌ/لبنلالدولب فدبقلر هٙدبلبن بددولللللللللٖ

نهافهٌللرًْٙٝلبذتالبقلرهدٞلبنث٢ٙدٝلٖتب يدٝلبنفدهٗملب ظتدبدٞل دٞلبناالبردولللللللل

يفٓبلٖ ٌٓلبنف ئٝلب اثبذنٝلد ليكَٗب ٓبلٖ أثريٕلٖ أثلٕلدٓبوليِلب ىلبحملبٖ ل

ل–بنغد ب٠لبن د ٞلبآليدِللللل–نلالدوللَاب دٝلد٢ٙدٝلبللل–بر ٙٝل لبنُاب ٝلبنش  دٙٝلل
لبذتالبقلرهٞلبدٗب٠ليِلبناهٗ ل .ل–بذتالبقلرهٞلب ب٠ليِلبناهٗ لٖب يلبال

  التدزيظ احلاٌيGentle Teaching: 

 لبنافهٌٙلبذتبَٚلرهٚلبَٔلي بولبَفبَٚلMcGee et al ,1987رلاليكجٞ لل

لىريل ُالريٛلرتال لبنفهٗلٙبالىريلبناكٙالٙٝل.

 لدأَدٔل لطل٘ دٝلىدريللللMcGee & Menolascino ,1992ٖأردبذل فل٘الدٔلردبٍل للل

نا هٙولبنفهٗلٙبالبنف ب١ٙٝلٖىريلبناكٙالٙٝلل aversive methodلNonجتُثٙٝل

ندد ٛلبقشدد بصلب فددبئ لر هٙددبلولٖ٘ٓدد النافهددٌٙللٙالٙددٝلبق  ثددبولٖبقراًددبذل

ب اثددبذىلرهددٚلبقبددلِ٘لولٖينددللدبيددهٗبل٘افددٌلدبنآدد ٘بلٖب  راددٝلٖبقرددرتبٍلل

لوليعلبنرتلٙ لرهٚلبًْٙٝلبنا ٌٙٙلٖبنا  ٘للىريلب شلٖولالبنافهٌٙ.ٖبنافبّٖل

ٖ فل ٔلبنثبرثابّلبدلب١ٙبلدبَدٔل لبيدهٗبل٘اطدًِل ُدٗلل دٞلبنالُٙدبالبنرتدٗ٘دٝلللللللل

بذتبَٙٝلبناٞلُ فا  ٍلد ٗ ٜلرفٙٝليهًٗيٝل فدبر ٜلبرطالدبىلليٖٟلبقربئدٝلللل

ٙبالبنددٗرٞلبنف هٙدٝلرهددٞل لدٗ ل كددٙالٌٓل دٞلب ُددبىلبنافهًٙدٞلٖعلافددببليدهٗلللللل

لبنث٢ٙٞلٖدف ليٓب بالبنفهٗملبناكٙالٚللبنفُب٘ٝلدبن با.
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 : االطاز الٍظسي لمبحح 

 الوعي البيئي: -أواًل 

ُ٘فدد لبنددٗرٞلبنث٢ٙددٞلعذ بملب َفددبّلرًْٙددٝلبذتالددبقلرهددٞلبنث٢ٙددٝلٖتب يددٝلللل

بنفهٗملب ظتبدٚلالبنافبيوليفٓبولٖ ٌٓلبنف ئبالب اثبذنٝلد ليكَٗبالبنث٢ٙٝول

ّلبنلثٙفٚلبحملكدٌلدد ل هدللب كَٗدباولٖبنفًدولرهدٞلرد ٍلب بد ىلدد نلللللللللللٖبق  ب

بق ددد بّلرالبقادددبلرهدددٞلد٢ٙدددٝلصدددبذتٝلحتًدددٚلب َفدددبّللًدددبلعتًٙٓدددب.ل  ٘دددبحلل

ل 90ول2007بدتثبّول

ُ٘رتدٌل ٞلصٗ ٜليبل٘كفثٔلبناللذليِليفب الٖيفهٗيبالجتفهدٔلئدبذ جمبلرهدٞلللل ٖ

لبق   ب٠لمبفاٗبْب.لبنافلالرهٞليشك البنث٢ٙٝليِلأدولبنفًولرهٞلرهٓبلٖ

 لأّل2013 للٖ يدددبْللبن ٘دددبذبالول119ول2017ٖن ددد لب الدددقللددد ليِ ر ٘ددد ٜل٘ادددٌٙول

بندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚلْدددٗلزتًٗردددٝليدددِلب فدددب الٖبن ًٙدددٝلٖبقجتبْدددبالٖب ًب يدددباللل

بنث٢ٙٙٝلبنفهًٙٝلبندمتلعتدبٖىلب فهدٌلأّل٘كفدثٓبلنل ددٔولٖندٔلرد ٜليكَٗدبالْدٚ:لللللللللل

فهٗيددبالبنث٢ٙٙددٝلبنددمتلمتكددٌُٓليددِليفل ددٝلللللب فل ددٝلٖ كددّٗلدا ٖ٘دد لبر ددلبذلدب لل

د٢ٙددآٌلٖر ئددآٌليفٓددبولٖبقجتبْددبالمٙدد لظتددلٛل كددِٗ٘لبجتبْددبالعظتبدٙددٝلل

ضتدٗلبنث٢ٙددٝولٖأًْٙددٝلبحملب اددٝلرهٙٓدبلٖبنفددهٗلٙبالدإلفددببلبر ددلبذلب ٓددب باللل

لبنمتلمتكٌُٓليِلب فبًْٝلالرولب شك البنث٢ٙٙٝ .

 كمية:أهداف الوعي البيئي لروى اإلعاقة الع 

 لأّلنهددٗرٚلبنث٢ٙددٚلل2009 لٖ رددبذىلبنلدٙددعلول442ول2002 لدٗ دٙدددلدددٗ جولللدُٙددد

زتًٗرٝلأْد بالٖيُٓدب:لأّل٘فدهللبنلالدوليدهٗلبال شدٙ بالضتدٗلبنث٢ٙدٝلٖ ًُٙدٝلللللللللل

بن ددٌٙلبقداًبرٙددٝولٖذ بيددٝلب شددك البنث٢ٙٙددٝلٖحتهٙهددٓبلرددنليُاددٗ لبن ددٌٙولللللللل

ٖبنشددفٗ لدددبقنا بٍلضتددٗللٖعلفددببلبنالددلذلب فل ددٝلٖب ٓددب ٜلٖبن ددٌٙلٖبقجتبْددباللل

حتف لبنث٢ٙٝلٖبحملب اٝلرهٙٓبلداكِٗ٘لٖرٚلد٢ٙٚلن ٘دٔلٖ ليدٙالبنفدهٗلٙبالللل

لب ظتبدٙٝلن ٟلبر لبذلنهافبيوليعليكَٗبالٖرُبصللبنث٢ٙٝ.

ٖقلختاهددد لأْددد بالبندددٗرٞلبنث٢ٙدددٞلنهفدددبذ٘ لردددِليٖٟلب ربئدددٝليدددٟٗل دددٞللل

ل-بنرتلٙ لرهٞلبنُ بولبنابنٙٝ:

 ناف ٘ لرٗبرلبنلالوليٖٟلب ربئٝلبنف هٙٝلدبنث٢ٙدٝللبنٗرٞلبنث٢ٙٞلْٗلي بول

 ٖيكَٗب ٓب.
 وثددولجتلدددٝلرفددٙٝليثبشددلٜليددٗب٠للبَدددلد ددل٘ٝلأٖلد ددل٘ٝلٖ فددٙٝل ددٞللل

 بنٗئدليب ٔ.
 قد لٖأّل٘شفللبنلالوليٖٟلب ربئٝلبنف هٙٝلدأَٔلد ٠ليِلبنث٢ٙٝلمبدبل٘هًفدٔللل

ليِليُبش ل ؤثلل ٙٔلٖ ٙٓب.

ل-أشكبىلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلْٖٚ: لعرل2004ٖأشب ال عوبّلبذتفِلو

 بنٗرٚلبنكبيولبنٗئدب١ٚ:لْٖدٗلبند ٛل٘كدّٗلٖئدب١ٚلئثدولرد ٖ لب شدكهٝلبنث٢ٙٙدٝلللللللللل

لٖ البئًٓب.
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 بندٗرٚلبنف دددٚ:لٖ٘الهدبلرهددٗىلَبدفددٝلدفد لردد ٖ لب شدكهٝولْٖدد بل٘الهددبللللل

ليِلبر لبذلعظتبذلبذتهٗىلبنالفهٙٝلبنُبخلٝلرِلي٠ٗلبقيا  بٍ.

 ذوى اإلعاقة العكمية : خصائص تٍىية الوعى البيئى لدى 

٘فاً لبنٗرٞلبنث٢ٙدٞل دٞلب  دبٍلبرٖىلرهدٞلعذب ملبنلالدول دبلعتدٙ لددٔليدِللللللللللللل

رُبصلل ٞلبذتٙد لبند ٟل٘فدٙقل ٙدٔلٖ٘ثد أليدعلبنلالدولئثدوليدٙ ذٕولٖ دٞلربندٝلللللللللللل

ُ٘ د  لبهد ال دٞلبنٗقدب١ لللللللل ٖدٗذلئ ٗ ل ٞلدف لبنٗقب١ لبذتٙٗ٘دٝلنهًدالئد ل

شكٙولْ بلبنٗرٞولٖنفولئ ٗ لبنلالولبذتفٙٝلبناٞلمتثولُي ب ال ١ٙفٝل ٞل 

ل-يٖٟلب ربئٝلبنف هٙٝل ٞلبنٗرٞلبنث٣ٙل٘لدعلنأليثببلبنابنٙٝل:

 .د ٠ليف ىلبنُط لبنف هٞلي ب َٝلدبرطالبىلبريٗ٘ب٠ 
 ئ ٗ لب َاثبٕلٖضف لبنرتلٙ .ل 
 .ٟ  ئ ٗ ل ٞلبن بللٜلئ ريٜلب 
 .ٝ٘ٗأبلل ٞل ٗلب ٓب بالبنهغ  
 بذتفٙٝ.ئ ٗ ل ٞلب فا ث ال 

رٙدد ل الهدددبلرًهٙددٝلبندددٗرٞلئدد  ٜلدٙددد ٜلرهددٞلبيدددا ثبىلب ددثريبالبنث٢ٙٙدددٝلللللل

دبذتٗبرلبناٞلواهكٓبلبنلالولٖ ٞلربنٝلٖدٗذلئ ٗ لعت  ل أبلل دٞلب ذ بملل

ل-بذتفٞولٖ اٌلرًهٙٝلبنٗرٞلٖ قلب لبرولبنابنٙٝ:

ل ليلبرول شكٙولبنٗرٞلن ٟلبرطالبى1شكول 

 لقل٘دداٌل1ٖ ددٞلربنددٝلردد ٖ لبهددول ددٞل هددللبنفًهٙددباللًددبل٘ٗضددملشددكول للللللل

 شكٙولبنٗرٞولٖدبنابرل إّليشكهٝلبرطالبىلب فبئ لر هٙبال رتل ل ٞللٙالٙٝل

بيا  بٍلبنللقلٖبريبنٙبلبنافهًٙٙٝلبناٞل ٙفدلل هدللبنفًهٙدبالدشدكوليدُاٌلللللل

فددٝلبذتفددٙٝلبناددٞل ؤْددولْددٗق٠لبرطالددبىل ًٙددبلدفدد لنالددٗ لللللللليددعلبناكددلب لٖب ابدل

ليٓب بالبنفهٗملبناكٙالٞ.

 ثاٌيًا- ( الطموك التهيفيAdaptive Behavior) 

٘فٗذلبقْاًبٍلدبنفهٗملبناكٙالٚلعرلبنلٖبذلبرٖب١دولبند ِ٘ليدبًْٗبلالقٓدٗ للللل

يالٍٓٗلبنفهٗملبناكٙالٚلال فل٘ لبنا ه لٖئٙبئولٖلبّليِلأٌْليدِليدبٌْللل

 ,Doll لثددٌل Heber, 1959 ل Tredgol, 1937ٓددٗ لبنفددهٗملبناكٙالددٚ:ل لالق

 لبند ِ٘لأشدب ٖبلللLeland, 1973 ول Mercer, 1973 ل Grossman, 1973 ل 1965

عرل فددد ٘ول فل٘ددد لبنا هددد لبنف هدددٚلبنا هٙددد ٛلب ثُدددٞلرهدددٚليفٙدددب لبن ٙدددبرللللللل
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بنُالفدٚولٖعذبدبدٌليالٓددٍٗلبنفدهٗملبناكٙالدٚلال فل٘دد لبنا هد لبنف هدٚللًددبللللللل

ل .2010 لٖل عمسبرٙولعدلبٌْٙلد  و2000شب للوليِل  ب ٖقلبنلٖيبّولأ

 لنهفدهٗملبناكٙالدٚل دبنالبرهٙدٝلبندمتل٘ٗبلدبللللللHeber, 1959ٖئ لأشب لْٙدنل ل

لدٓبلبناللذليالهثبالد٢ٙألبنلثٙفٙٝلٖبقداًبرٙٝلٖبحملٗ ِ٘لبريبيٙ  :ل

 ل  نٙٝ.بن  دٝلبنمتل٘كّٗلرهٙٓبلبناللذلئبذ جمبلرهٞلأّل٘ٗق لٖ٘فاًللدبيا

 جمدددبللللل بن  ددددٝلبندددمتل٘فدددالٙعلددددبلأّل٘ بددددولدلضدددبلب الهثدددبالب اللٖضدددٝلث ب 

ل 2008نهًف٢ٗنٙٝلبقداًبرٙٝلٖبنش  ٙٝ.ل  ٗئٙٝلرفِل ضٗبّو

 لدأَددٔليدد ٟل برهٙددٝلبنالددلذللل12ول2010ْدد بلٖئدد لٖصددالٔل رثدد لبنف ٘دد لبنشدد صلوللل

ٖئ   ددددٔلرهددددٞلحت ٙددددقليفدددداٟٗليُبيددددبليددددِلبقلاالددددب٠لبندددد ب ٚلٖب فدددد٢ٗنٙٝلل

ًبرٙددٝولد  دددٝلمتبثددولب فدداٟٗلب اٗئددعلتددِلْددٌلاليثددوليددُٔلٖخلبراددٔللللبقدا

بنث ب ٙدٝولْٖدٗلدد ٠لأيبيدٚلال فل٘د لب ربئدٝلبنف هٙدٝولٖ٘شدًول هدللب ٓدب باللللللللللل

ىريلب فل ٙٝلأٖل هللب ٓدب بالبن زيدٝلرذب٠لب ٓدبٍلبقداًبرٙدٝولٖيٓدب بالبذتٙدبٜللللللل

لبنٙٗيٙٝولٖ  برلربذٜلمب ب٘ٙفلبنفهٗملبناكٙالٚ.

 لأّلأٖدددٔلبن  ددٗ لاللVishnudyutya& Saroj 2012,p 12-13 لٖ٘ددلٟ

بنفهٗملبناكٙالٚلن ٟلبرش بصليٖٛلب ربئٝلبنف هٙٝلالَبرٙدٝلأٖلألثدلليدِلللل

لبنُٗبرٚلبآل ٙٝ:ل بنافهٌلولبنُط ولبناكٙ لبقداًبرٚ .ل

 للأّلبن  دٗ لالبنفدهٗملبناكٙالدٚلْدٗللللل274ولل2008ٖأضب دل بَشدلبرلب شدلاولللللل

ذب٠لالبنفهٗمل٘ ولردِلياٗيد لب  دب٘ٙفلب فٙب ٘دٝلددبضتلب ٙ لللللليفاٟٗليِلبر

ليفٙب ٘ ل ًٙبل٘هٚ:

 بنفدددددهٗمل–أرددددد لبرَدددددٗبللبنث ثدددددٝلبنابنٙدددددٝلنهفدددددهٗملبناكٙالدددددٚ:لب الدددددبٌْٙللل

لبنفهٗملبنفًهٚ.ل-بقداًبرٚ

 ب ٓددب بالل–بقداًبرٙددٝلل–بن  دددٝلبنكهٙددٝلرهددٚ:لب  ٙددبرلب فٙددب ٛلنهًالددبٌْٙل

لبنفًهٙٝ.

 طموك التهيفي عٍد املعاقني عكميًا:خصائص ال 

 .ٜل٘ ذبذلبنفهٗملبناكٙالٞلربدٔلعرلبرتنٜلبذتفٙٝلب ثبشل

 عتابجلبنفهٗملبناكٙالدٞلعرلرًدول دلذٟلٖخلدبرٞليدعلبنلالدوليٖٟلب ربئدٝلللللللل

 بنف هٙٝ.
 .ناكّٗلبنفهٗملبناكٙالٞل   ل٘كّٗلُْبمليٗبدقلناشكٙولبنفهٗملثٌلنٗبرق 
 الٖالٖب ٗبئدد لبرتبصددٝلدُشددأٜلبنلالددوليثددوللللل٘اددأثللبنفددهٗملبناكٙالددٚلدددبنللل

 يلل ٕلالبريلٜلأٖل لدٙألد لأبٗبَٔلأٖلبردٗب٠لبريل٘ٝلبحملٙلٝلدٔ.
 ٘فاً لئٙبرلبنفهٗملرهٞليبل٘ دٍٗلددٔلبرطالدبىلألثدلليدِلبراًدبذٕلرهدٞليدبللللللللل

ل٘   ّٖلرهٞل فهٔ.ل

 :أهىية قياع الطموك التهيفي 

ٙالٚلنكول ٢ٝلرًل٘دٝول  د لأشدب للللر ذلدف لبنثبرث ليٓب بالبنفهٗملبناكللل

عنددٚلأّليٓددب بالبناٗبصددوولٖبنادديي لبذتللددٚولٖيٓددب بالللGrossmanدلٖمسددبّل
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بنفُب٘ٝلبن ب ٙٝولٖب ٓدب بالبقداًبرٙدٝلخلٙفٓدبليٓدب باليدهٗمل كٙالٙدٝل دل ث لللللللل

مبلرهٝلبنلالٗندٝلب ثكدلٜ.لأيدبلب ٓدب بالبرلبذوٙدٝولٖأَشدلٝلبذتٙدبٜلبنٙٗيٙدٝوللللللللل

ٚلنهًٗبئ ولٖب ٓب بالبقداًبرٙٝلبنطلٖ ٘ٝلنهاالبردوللٖيٓب بالبنا كٌٙلب ُل 

يعلبآلبدلِ٘ول ٓدٚليٓدب باليدهٗمل كٙالٙدٝل دل ث لمبلرهدٝلبنلالٗندٝلب ادأبلٜلللللللللل

ٖيلرهٝلب لبْ ٝولالر ل اللحليلرهٝلب لبْ ٝلب اأبلٜولٖبنلش ليالهثدبالل

 لٖلHarrison & Raineri, 2006 افهقلب ٓب بالبقداًبرٙٝلٖب ٓدب بالب ُٓٙدٝل لل

 Duffy, 2007. ل

  :أبعاد قياع الطموك التهيفي 

ٖب الدددقللدددوليدددِلبنددد نٙولبناش ٙ دددٚلٖب ر دددب١ٚلن ضدددللبدبالبنف هٙدددٝل

 DSM-IV-TRلٖبدتًفٙدددددددٝلبريل٘كٙدددددددٝلن ربئدددددددبالبنف هٙدددددددٝلٖبنًُب١ٙدددددددٝلل 

 AAIDD لرهددٞلأّليالٓددٍٗلبنفددهٗملبناكٙالددٚل٘اطددًِلث ثددٝلأدفددبذلل2002 لبنفددبٍل 

ٝلللل يدِلب ٓدب باليبالبنف ئدٝلدد نللبنثفد لللللللُ٘  جلضًِللدولٖبرد ليُٓدبلزتًٗرد

ل لْٖٚ:Brachen & Ngle, 2006٘ٗض ٓبلبنشكولبنابرللًبلأشب ل 

ل لزتبقالبنفهٗملبناكٙال2ٞشكول 

فدددهٗملعرل لد فدددٌٙليادددبْللبن71-68:ل2000 دددٞلرددد لئدددبٍل  دددب ٖقلبنلٖيدددبّلو

ئفددً ل ليددهٗمل كٙالددٚلٖيددهٗملقل كٙالددٚولٖبنفددهٗملبناكٙالددٚلردد ٜلياددبْلللللللللل

ي ثٗنددٝولٖ آددللرهددٞلبرطالددبىليٖٛلب ربئددٝلبنف هٙددٝلددد  دبالياثبُ٘ددٝلٖيددِلللل

لب ابْلللًبل٘ٗضملبنشكولبنابر:لْ ٕ

ل 2008  ُٙ ليٓب بالبنفهٗملبناكٙالٞلرُ ل  ب ٖقلبنلٖيبّول ل3شكول 

 : الطموك التهيفى وذوى اإلعاقة العكمية 

٘فبَٞلبرطالبىليٖٟلب ربئٝلنف هٙٝليِلبهدول دٞليٓدب بالبنفدهٗملبناكٙالدٞلللللل

َاٙجٝلئ ٗ لأٖلبهولبنٗقب١ لبنف هٙٝلٖ اطملدهٙٝل ٞل فل٘ ليٖٟلب ربئٝل
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ٝلٔلرددددد ذليدددددِلبنالُٙدددددبالبنرتدٗ٘دددددلللولنددددد نلل الهدددددبل ًُٙادددددللDSM-5بنف هٙدددددٝل

لٖبنفٙكٗنٗدٙٝليُٓب:

 بذتددلصلرهددٞلصددٙبىٝلبرْدد بالبنرتدٗ٘ددٝلبنافهًٙٙددٝلرهددٞلأّل٘اًبشددٞليددعلللللل

 ئ  ٜلبنلالولبنف هٙٝلٖ اثعلجت ١ٝلٖ فهفولب ًٓٝ.
 ٖضددعللب ددٝلبنالددلصلأيددبٍلبنلالددولب ا هدد لر هٙددبالنا الٙدد ٕلرهددٞلتب يددٝلل

أ ٚليندللاليفدبلللناف ٘د للللدف لب ٓبٍليًٓبللبَددلدفدٙلٝلٖبنُجدبرلدٓدبلٖ٘دللللل

برتدددنٜلدبنُجدددبرلن ٘دددٔولٖدبنادددبنٚلذ فدددٔلعرلتب يدددٝلأشدددكبىليافددد ذٜليدددِلللل

 بنفهٗلٙبالبنُبد ٝل ًٙبلدف .
 ع برددٔلب ُددبىلبنافهًٙددٞلب ًاددعلبندد ٟل٘لبرددٞلب ددب١صلبنلالددولب فددبقلر هٙددبالللللللل

ٖربدب ٔلنهاالبرهٙٝلٖ كلب لبرتنٜلبناٞل  هوليدِلشدفٗ ٕلدب رثدبولَاٙجدٝللللل

 اكل لالعصتبزْبلٖينللنا هٙ ٔليِلبنٜلبنالشولن ٘ٔ. شهٔلب 
 البذٛلأشكبىلبنفهٗملب فاً ٜلرهٞلبدنٜلبنلالدولالبنالشدولراالدٞلقل٘طدلللللللل 

 يالبالن َف ببليِلب ٗبئ لبنافهًٙٙٝلٖعقٓدب لبنفدهٗملبنفد ٖبَٚلنهدا هصللللل

 يِلب ٗئ .

ٖخلٙددعل هددللبنُ ددبول ٗ لْددبلبناكُٗنٗدٙددبلمب اهدد لأشددكبدبليددِلدددلبي لأٖللللل

أذٖباليفددبر ٜولعضددب ٝلعرل ُٙددبالبنادد  ٘فلبذتددبَٞلب هلدد لبندد ٟل٘ هددوليددِللللللل

لشفٗ لبقطالبىلب فبئ لر هٙبالدٗرشٔلبنث٢ٙٝلبنافهًٙٙٝ.

 الربٌاور اإللهرتوٌى : -ثالجًا 
ُ فددلالبنددنبي لبنافهًٙٙددٝلب نكرتَٖٙددٝلدددب ٗبذلبنافهًٙٙددٝلبنددمتل٘دداٌلعردد بذْبللل

اًدد ٜلرهددٞلَال٘ددٝل يددكُل لب ثُٙددٝلللٖدلزتآددبلدٗبيددلٝلبذتبيددٗبلنافهًٓددبوليفل

رهٞليث ألب ثريلٖبقياجبدٝلٖبناف ٘ ولرٙ ل لل لرهدٞلبقيداجبدٝلب ظتبدٙدٝلللل

ل 2008يِلب افهٌلداف ٘ لعظتبدٚليِلب فهٌلأٖلبذتبيٗب.ل بدلبٌْٙلبنالب ول

ٖئ لأثثادلبنف ٘ ليدِلبن  بيدبالبنفهًٙدٝلأّلقيدا  بٍلبذتبيدبلبآلندٚلأثدللللللللل

ب٠لدب فداٟٗلبرلدبذوٚلٖبنُالفدٚلٖبقداًدبرٚلددؤق٠للللللعظتبدٚللدثريلالب    دلل

 لٖذ بيددٝل(Lankatis, T,2004بنا يٙدد لٖيددِلْدد ٕلبن  بيددباولذ بيددٝلقَكددفلل

 لٖذ بيدٝلل, 2002Eiman لولٖذ بيدٝلًْٙدبّل لللRoger, L, Aveyard,2001 ٖددل ل

Hawasawi,2002)يدددعلبناألٙددد لرهدددٞلأًْٙدددٝلبيدددا  بٍلبذتبيدددبلبآلندددٚلاللل)ل

 بصٝ.زتبىلبنرتدٙٝلبرت

 :أمناط الرباور التعميىية اإللهرتوٌية 
بر بولب فا  يٝلنهنبي لبنافهًٙٙٝلب نكرتَٖٙٝلٖ قلبنالٗ بالبنفهًٙٝل

 بناكُٗنٗدٙٝللبنابنٚ:

 :بساور التدزيظ اخلصوصي والرباور التعميىية 
ْٖدددٚلددددلبي ل فهًٙٙدددٝلشدددثٙٓٝلددددب فهٌلبرت ٗصدددٚولمٙددد ل٘ ددد ٍلبنشدددلرللللل

 رٗيدددٝلدبرصدددٗبالٖبن دددٗ لٖبناغ ٘دددٝلبنلبدفدددٝلٖ دددقلللٖبريثهدددٝلٖبرَشدددلٝلب 

برْ بالبنافهًٙٙٝلب لدٗلحت ٙ ٓبولٖ٘اٌلردلحلب دبذٜلبنافهًٙٙدٝلب نكرتَٖٙدٝللللل

لدأيهٗبليشٗقولٖ٘اٌل   ٌ٘لْ ٕلبننبي لرىلبحلبنافهٌٙلبن ب ٚ.
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 :بساور احملاناة أو الواقع املعصش 

ْدد ٕلبنددنبي لرهددٞللْٖددٚلرددلحلنهًٗئدد لبنافهًٙددٚلب شددبدٔلنهٗبئددعولٖ فاًدد ل

بنالهفالٝلبنثُب١ٙٝلبنمتل ث لددأّلبنلبندبليدِلبد ىلبناجلددٝولٖ٘داٌل  د ٌ٘لْد بللللللللل

بنددًُ لنفددلحلب ٗبئدد لبنافهًٙٙددٝلبنددمتل٘ ددفبلبدلب٠ْددبلرتلٗ  ٓددبلأٖلدفدد ْبلللللل

لبن يبَٚلٖب كبَٚلأٖلن ئآبلب اُبْٙٝ.

 :بساور التدزيب واملىازضة 
افهٌلرهددٞلبنالٓددٌلٖبنادد للولل  ددٍٗلْدد ٕلبنددنبي لدا دد ٌ٘لأيددبنٙبل فددبر لب ددللل

دفدددلحلب ٓدددب بالٖب فهٗيدددبالبندددمتلعتابدٓدددبلب دددافهٌلدأيدددهٗبلبناكدددلب لٖبذتدددوللللل

نهاًب ِ٘لٖبنا  جلدبن فٗدٝلدفلضٓبلنأليثهدٝلٖبناد  ٘ثبا.لٖيدٙكّٗلبننَدبي للللل

لبنافهًٙٚلب نكرتَٖٚلنه  بيٝلبذتبنٙٝليِلبنُٗللبرٖى.

 ةخصائص ووصايا الرباور التعميىية اإللهرتوٌي 

٘ ددددٍٗلي ددددًًٗلبنددددنبي لبنافهًٙٙددددٝلب نكرتَٖٙددددٝلدا ددددًٌٙلدددددلبزتٌٓللللللللل

بنافهًٙٙدددٝلٖ دددقلأْددد بالستددد ذٜلختاهددد ليدددِلدلَدددبي لآلبدددللٖ  دددبالنألْددد بالل

بنفهًٙٝلب لدٜٗولٖوكدِل ه دٙصلبرت دب١صلب شدرتلٝلبندمتل٘فداالبذليُٓدبلالللللللل

لبننبي لبنافهًٙٙٝلب نكرتَٖٙٝلدشكولربٍلرهدٞلبنُ دٗلبنادبنٚل لستًد لمخدٙفوللللل

 - ل:61ول2007

 .ًٝٙٙلبناشٗ٘قلالطل٘قلرلحلب بذٜلبنافه

 . ًلبناغهبلرهٞلبناللٖقلبناللذ٘ٝلد لب افه

 .ٜٗل فبر لرهٞلحت ٙقلبرْ بالبنافهًٙٙٝلب لد

 .ٗ٘ ٙ ٖل ُٗللبرذٖبالب فا  يٝليِلصٗالٖصٗ لٖصٗ ليا للٝل

 . ًلحتال لرهٞلذب فٙٝلبنافهٌلن ٟلب افه

 ٝل.بناغ ٘ٝلبنلبدف

 .ٌل فبر لب افهٌلرهٞلبنا لللٖ ُ ولأثللبنافه

 :عٍاصس بٍاء الرباور التعميىية اإللهرتوٌية 
حت ٙددددقلبرْدددد بالبنرتدٗ٘ددددٝلب لدددددٜٗلرُدددد لبيددددا  بٍلبنددددنبي لبنافهًٙٙددددٝلل

 ب نكرتَٖٙٝلقد ليِل ٗ للبنفُبصللبنابنٙٝ:

 الٍصوص املهتوبة Texts Written 
بناٗبصدددولدددد لبحملادددٟٗلبنافهًٙدددٚللللمتثدددولبنُ دددٗصلب كاٗددددٝلأْدددٌلٖيدددب١ولل

ٖبنلبندددبول ٓدددٚل  دددلبال اطدددًِلبنفُدددبِٖ٘لبنل١ٙفدددٝلٖبرْددد باولٖبنافهًٙدددباوللل

ٖب فبر ٜولٖبحملاٟٗولٖقلوكِلبقياغُب٠لرُٓبليًٓبللبّلبقجتدبٕلنها هٙدوليدِلللل

ذٖ ْددبلالبنٗيددب١ لب اشددفثٝولٖ٘شددرتولأّل٘كددّٗلبنددُصلدفددٙ لٖردد ذللهًب ددٔلل

بلبد الب لبذلحت ٙ دٔولٖ٘كدّٗلرجدٌلبرتد لٖنَٗدٔللللللئهٙهٝولٖ٘ؤذٛلب فُٞلُٖ٘بي

ليُبيب.

 السضووات والصوز الجابتة still pictures: 
بن ددٗ لبنثبداددٝلْددٚلأردد لبنفُبصدددللبنث ددل٘ٝلبدبيددٝلال  ددًٌٙلبنٗيدددب١ لللللللل

ب اشددفثٝولْٖددٚلرثددب ٜلرددِلن لددباليددبلُٝلرشددٙب٠ليا للددٝلر ٙ ٙددٝلوكددِلل
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بنثبداٝلالبنٗيب١ لب اشفثٝلرلضٓبلرٛلي ٜلزيُٙٝولٖ٘الطولبيا  بٍلبن ٗ ل

دشددكولٖقٙالددٚليفادد ىولرٙدد ل اطددًِل هًٙ ددبال للدد لبَاثددبٕلبنلبنددبلرهددٞلللللللل

لبنفُبصللب لهٗبل فهًٓب.

 لكطات الفيديو Video Clips: 
 ىددٌلأّلبنف ٘دد ليددِلب فددا  ثبالبناكُٗنٗدٙددٝلنفثدددلذٖ بالْبيددبالال لددٗ٘لللللللل

بنٗيدددب١ لب اشدددفثٝلللبنفًهٙدددٝلبنافهًٙٙدددٝولعقلأّلعضدددب ٝلبنالٙددد ٘ٗلبنلئًدددٚلعرللل

لبَدددلعردد ٟلبنفُبصددللبنث ددل٘ٝلبدبيددٝلالرددلحلب فهٗيددباولرٙدد ل فددبر للللللللل

ن لددبالبنالٙدد ٘ٗلرهددٞلددد بلبَاثددبٕلبنلدد بل ٗضددٗللبنددافهٌوليددِلبدد ىلرددلحللللل

برر ب لدلل٘ ٝلأيلللٖأذقليدِلبندُصلأٖلبنليدٌولتدبلعتالد لذب فٙدٝلبنلد بلللللللل

لنهافهٌ.

 الصوت sound 
فًهٙٝلبنافهًٙٙٝلنٙفبر لب دافهٌلرهدٞل ٓدٌلللل٘فانلرُ للضلٖ ٛلالشلرلبن

بحملادددٟٗلبنافهًٙدددٚلبنث دددلٛليدددِلبددد ىلبن دددٗاولٖز٘دددبذٜلعذ بلدددٔلدبنٗبئفٙدددٝولل

ٖبيدداثب ٕلبَاثبْددٔولُْٖددبملردد ذليددِلبن ددٙ لب  اهالددٝلنألصددٗباليثددولبنكهًددباللللللل

ل 78ول2012ب ُلٗئٝولٖب ؤثلبالبن ٗ ٙٝ. ل ٌ٘لرفِول

  .السضووات املتحسنةAnimation 
ُ للدبيبلن َاثبٕلب افهٌلصغريلبنفِولْٖدٚلألثدللعثدب ٜلٖ شدٗ٘قللللل فانلر

يِلبن ٗ لبنثبداٝوللًبلأَٓبلدد ٘ولردِلن لدبالبنالٙد ٘ٗلبندمتل٘ دفبل  دٗ٘لْبلللللللل

دفثبلرٗبيوللثريٜليثولبنث٢ٙٝلأٖلبنل فولرٙد لوكدِلنهدنبي لبقنكرتَٖٙدٝللللل

يددفبذلبّل  ددٍٗلدإَاددبجلبنليددٍٗلب ا للددٝلٖ ف ٘هددٓبلٖبنددا كٌل ٙٓددبلدفددٓٗنٝ.ل للللل

ٖر ل٘االبرولبنلالولب فدبقلر هٙدبالد دل٘باليدعلْد ٕلبنفُبصدلللللللل.ل 631ول2014ستً ول

ٖيدددبل طدددالٙٔليدددِلصدددٗالٖ شدددجٙعلٖعثدددب ٜلٖ ٗدٙدددٔلنه دددٗببلٖبرتلدددألٖ كدددلب للل

ستبٖنددٝلنها دد ٍل ددإّلينددلل٘فدد زلبيددا  نٙٝلبنلالددولد ب ددٔلٖ٘ هددوليددِلشددفٗ ٕللللل

بربدددلٟلدبنالشدددوولعضدددب ٔلعرليابدفدددٝلأَشدددلٝلبننَدددبي لدبيدددا  بٍلبذتدددٗبرللل

لدالُٙبالبنا  ٘فلبذتبَٞليٗال فبر لبنلالولب فبقلر هٙبالرهٞلز٘بذٜلبقَاثبٕ.

 التدزيظ احلاٌى ) املمطف (  -زابعًاGenteel Teaching  

ُُ٘اللعرلبنافهٌٙلبذتبَٚلرهٚلبَٔلبيرتب ٙجٙٝلىريل ُالري٘ٝلٖنكِل ًٙدبلدفد للل

ثدددبذىل لٖ٘ددداٌلرل دددبليدددبلجٚلٖيُٙٗقيددد لرهدددٚلبَدددٔل لرهدددٌلَالدددفلبقراًدددبذلب ا

حت ٙددقلينددللدبَددٔل٘ دد ٍلبن ددب١ٌلدبنلرب٘ددٝل  دد ٘لبلىددريليشددلٖولنهالددلذلدغدد لللللل

بنُاللرِليهٗلٙب ٔ.ل لب  لصتٌلبن ِ٘لوليٗزبّلستًد لرفدِلولرهدٚلرثد لبهللللللل

ل.لل 2010يفب لو

 فل٘البلنهافهٌٙلبذتدبَٚللل1996ٖئ لبص  اليؤيفٝلبنافهٌٙلبذتبَٚلالْٗنُ بل

ٜلللل يٖٛلبقراٙبددبالبرتبصدٝلٖب٘طدبل فدبر ٜللللللرهٚلبَٔلبيدهٗبلىدريلرُٙد ل فدبر 

بصددد ببلبنفدددهٗلٙبالىدددريلبناكٙالٙدددٝلول ٓدددٗل٘للددد لرهدددٚلبقْددد بالبنل١ٙفدددٙٝلل

لٙد ل٘شدفللللل– لْٖدٞل للٙد ل٘شدفللدبريدبّلللللGentle News,1996نهلرب٘دٝل ل

للٙ ل٘شفللدبنا  ٘للىريلب شلٖو .ل–دب طتلبول ٞليٓبٍل
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 : فمطفة التدزيظ احلاٌي 
٘فبَّٗليِلَ صليفلالر هدٚولٖيدِل آدللند ٌ٘ٓللللل٘فانلبرش بصلبن ِ٘ل

قاليدددهٗلٙٝلولْدددٌلبشددد بصلملل ادددٗب للنددد ٌ٘ٓل ٖبدددد ليشدددرتلٝللللللکيدددق

ٖياثبذنٝليدِلبنفبطالدٝول ًدِلب ًكدِلبراثدب لأّل هثٙدٝلربددبالبذتدبلٖبق  ثدبولللللللللل

Love and belongingب ٗدددٗذٜلالبنافهفددولبدليددٚلنه بدددبالرُدد ليبيددهٗلللل

 دددددد ٘للعظتددددددبدٚلنهٗدددددددٗذلب َفددددددبَٚلل٘آددددددلل أثريْددددددبلالصددددددٗ ٜلئًٙددددددٝلٖ ل

أٖلبق  ثدددبولبٖلشدددفٗ لب دددل٠لدكَٗدددٔلللBondingٖب شب لٝب َفدددبَٙٝ.ل دددبنرتبد ل

ستثٗدددبلٖرطددٗبلددد ٘لبلالبريددلٜلأٖلبدتًبرددٝل٘فاددنلأيددلبلدْٗل٘ددبلال فهددٌٙللللللل

ل-بنفهٗلٙبالب لىٗدٝلبداًبرٙبلولٖ٘االبرولبنافهٌٙلبذتبَٚليعلبناللذليِلب ى:

 بنٗدٗذلب َفبَٚلHuman presenceل

 ب شب لٝلٖبناالبرولب َفبَٚلhuman participation and interactionل

 ب كب بٜلب َفبَٙٝل)human rewardلMcGee et al.,1987.  

 : أهداف التدزيظ احلاٌي 
 اًثولأْ بالبنا  ٘فلبذتبَٞلب هل ل ٞلث ثدٝل نٙدبال ١ٙفدٝل ُثثدقليُٓدبلللللل

ثب ْبل ٞلب  بٍلبرٖىلبذتُٗلٖبريبّل ٞلد٢ٙدٝلل ُٙب ٔلب اُٗرٝلٖبناٞل طعل ٞلعرا

ل- :Powelل&ل(Faslevan,2010, P20-27بنافهٌوللًبلر ذْبل

ل لبآلنٙبالبناٞلحت قلأْ بالبنا  ٘فلبذتب4َٞشكول 

 طف (:اضرتاتيذيات التدزيظ احلاٌي ) املم 

بَل ئبليدِلبنالهفدالٝلبنفبيدٝلنهافهدٌٙلبذتدبَٚلبشداقلأَ دب لبنافهدٌٙلبذتدبَٚلللللللللل

زتًٗرٝليِلبقيرتب ٙجٙبالٖنكِلب يرتب ٙجٙٝلب خلبنٙٝلالْ بلبريدللْدٚ:للل

بن ٙددددبٍلأٖقلدادددد  ٘فلئًٙددددٝلبنٗدددددٗذلب َفددددب١ٚلولْٖددددٗلبندددد ٛل٘ طددددٚلددددد ٖ ٕللل

ٓدٌلدد بلأّل٘كدّٗلبن دب١ٌلللللنهًشب لٝلثٌلب كب أٜل لبنثٗببل ولٖنكٚل٘اٌلينلليِلب 

دبنلرب٘ٝولستٙبلٖسترتيبلبنفًٙولرٙد ل٘كثد لٖ٘كدلرلدٓد ٕلنرتيدٙالرًهٙدٝللللللل

للللللللل فهددٌلبنثددٗببلأٖلب كب ددأٜلولٖئدد ل٘فدداغلقلينددللردد ٜلأيددبدٙعلٖئدد ل٘لددٗىلبنشددٓٗ لللللل

ٖيِلبنالُٙبالبنمتل٘فاً لرهٙٓدبلأٖلل .ل 2002 لْشبٍلبرتٗنٚلٖلي للرث لبنالابرول

 لالبالددد لبنفدددهٗملMC. Gee لللٚللًدددبلأيدددفل٘فدددا  يٓبلبنافهدددٌٙلبذتدددبَ

لبنف ٖبَٚلدشكولشتا لليبل٘هٚ:
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 : Interruptionاملكاطعة  -1
ٖل فا  ٍلب  بطفٝل   ل ُعلبنطل لولٖعزبنٝلبرتلللولٖجتُبلبريٟلبنٗبئعل

رهددٞلبندد بالأٖلرهددٞلبآلبددلِ٘ولٖالْدد ٕلب ٗبئدد ل دداٌلي بطفاددٔلدلل٘ ددٝل افددٌلللل

لدبناجبْولد   لب يكبّ.

 :Ignoringذاهن الت -2
٘فينلجتُبلأٖلبذت ليِلبقْاًبٍلبنفهيبلولأٖلبنف دببلولأٖللدثملبند ٛلعتد  للللل

أثُددب٠لأٖلدفدد لبناالبرددولىددريلبناكٙالددٚلولٖنكُددٔل٘فددينلأّل٘ٗئدد لبن ددب١ًّٗلدبنلرب٘ددٝل

للللللللبقيدداجبدبالب ل كدد ٜلرهددٞلبنف ددببلرُدد يبل٘ٗبدٓددّٗليددهٗلٙبالىددريل كٙالٙددٝل.لللللل

ل .McGeeول2001 ل

 : Redirectionإعادة التوديه  -3
 اكّٗلعربذٜلبناٗدٙدٔليدِلبقيداجبدبالبندمتل فٙد لبنرتلٙد لرهدٞلبناالدبر اللللللللل

بنددمتل افددٌلدب كب ددبٜلددد قليددِلبنرتلٙدد لرهددٞلبنفددهٗلٙبالىددريلب لىٗدددٝ.ل رثدد لللل

ل .ل2004بنل ِليفب لول

 : Rewardاملهافاة  -4
أٖقلظتددبلحت ٘دد للٙدد لحتاددبجلبنف ئددٝلبناالبرهٙددٝلأّل دداغريولنكددٚلَثدد ألالل

فهدٌٙلب كب ددأٜل.لْٖد بل٘شددًولأ فبنُددبلٖ البر  ُدبلٖلدد نللأ فدبىلٖ الددبر اليددِللللل 

٘ ٍٗلدلرب٘آٌ.ٖ٘افهٌليفاٌلبنُبرلب شدب لٝلالبنا د ٘للدفدلرٝ.لل لرل دباللللل

ل .2002ص رلشفثبّول

 : Teaching in Silenceالتعميي يف صىت  -5
ذبٍلبناللذلبنافهٌٙلالصًدل٘فينلبناٗئ لرِلبنا رٌٙلب ظتبدٚلأٖلبنف ببليبل

يًُٓكبلالَشبوليف .لٖ٘فينلبقيدا  بٍلبرٖندٚلنه د لبرذَدٞليدِلبنافهًٙدباللللللل

بنهالاٙٝلنكٚل  ذبذلب كب أٜلبنهالاٙٝلئٜٗلولْٖ بل٘الهبلبيا  بٍلٖيدب١ولب  دبىللل

ىددريلنالاٙددٝليثددولب شددب بالٖب وددب٠بالدُثددبلعرلدُددبليددعلبنافهددٌٙلالصددًدلللللل

لكب أٜلبنهالاٙٝ.نافٓٙولبقياجبدبالبن  ٙ ٝلٖن ٘بذٜلئٜٗلب 

 : Errorless Teachingتعميي حياوه تالغي األخطاء  -6
ٖ ٙٔل٘داٌل  د ٌ٘لدفد لب ٓدبٍلبنالدلذلنٙكًهدٓبلأٖلُ٘ج ْدبلدلل٘ دٝل  ٘د ليدِللللللللللل

براًددبىلبيدداجبدألرهددٞلضتددٗلصدد ٙملولٖيددِلثددٌل٘دداًكِليددِللفددبلب طددلب٠لللللللل

 ليدِللٖبنثُب٠لبقداًبرٚولٖ٘شًولْ بلبريهٗبلرهٞلدُب٠لأٖل شكٙولب ًٓدٝلناألدلل

لبنُاب١ لب لدٜٗ.ل

 : Task Analysisحتمين املهىة  -2
 ُٙدددٝل فدددا  ٍليل ثلدددٝلدالُٙدددٝلبنافهدددٌٙلبنددد ٛلعتدددبٖىل  شدددٚلبربلدددب٠وللل

ٖ شًولْ ٕلبنالُٙٝلجت ١ٝلب ٓبٍلعرلأدد ب٠ل فدٓولبنفدٙللٜلرهٙٓدبولرتهدقل ٙدب للللللل

يهفليِلبرَشلٝلولمببل٘ ٘ ليِل لصلبنُجبرولٖ٘ هوليفاٟٗلب رثدبولند ٟللل

ل (McGee, 2001ولٖ٘ ٘ ليِلبراًبىليشب لٝلبناللذلالبنُشبو.للب افهٌ

 : Giving Choicesتوفري البدائن ) إعطاء الفسصة لالختياز(  -2
 فددا  ٍلْدد ٕلبنالُٙددٝلن ٘ددبذٜليشددبرللبذتل٘ددٝلالبختددبيلبن ددلب لندد ٟلبنالددلذلولل

ُُ٘بيددبليددِل ٖع ددبل دد ذبذليشددب لٝلبنالددلذليددعلبن ددب١ٌلدبنلرب٘ددٝ.لٖوثددولذيدد ليددبل
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الُٙبال ٞل   ٘فلبننَبي لبقنكرتَٖٞلدشكولي بربلذٖ لرٟٙٗلٖيٓدٌلل هللبن

 ٞليلبربٕلب ب١صل فهٌليٖٟلب ربئٝلبنف هٙٝلٖرّلبنرت٘ٝلبريل٘ٝل  دبربلل

بنا يٙ ل ٞلرٙب ٌٓلبنٙٗيٙٝل  رٌل لثٙ ب ٓبلبنفهًٙٝلدبيدا  بٍلبناكُٗنٗدٙدبللل

 دٞللٖبنا  ٘فلبذتدبَٞليدٗال٘دٗ للددٌل دلصل فهًٙٙدٝلأ طدولٖ٘ دولبريدلٜلللللللللل

بنٗئدليب دٔلمب رادٝليدبل٘افًهدٔلبنلالدولذببدولب   يدٝلٖوب يدٔلبب دٓدبل دٞللللللللللل

لد٢ٙأ.

 :إدساءات البحح 
 تصىيي الربٌاور اإللهرتوٌى : :أواًل 

يدددِلبددد ىلب طددد للرهدددٞل دددبيجل يدددا  بٍلدلزتٙدددبالبناكُٗنٗدٙدددبلنددد ٖٟللل

 Jennifer Beckmann, Sven ل2015ب ربئٝلبنف هٙٝلل  بيدٝل لُْدب٠لستًد ولللل

Bertel and Steffi Zander (2015)ل Suzanne Woods-Groves & 

Jeremy W. Ford (2017) :ولمتلبيددا  صللٙالٙددٝلبيددا  بٍلبنالُٙددبالل ل

بناكُٗنٗدٙددٝلبناددٞلوكددِلدُددب٠لبننَددبي ليددِلب دددبوليددعليلبرددبٕلزتًٗرددٝليددِل

ُ٘  قلبننَدبي لب نكرتَٖدٞللل برتلٗبالٖب لبرولب اابنٙٝل ٞل فهفوليُاٌلنكٞل

لَبي لبقلرتَٖٞل ٞلبنث  لبذتبر:بننْ  ٔولٖ٘ٗضملبنشكولبنابرل كلٜلدُب٠ل

ل ل ٗيجل  ًٌٙلبننَبي لبقنكرت5َٖٞشكول 

 

 تحذيذ طبيعت الفئت وخصبئصهب واحتيبجبتهب التعليويت 

 لىك للتالهيز روي اإلعبقت العقليتتحليل الس 

 .تحذيذ الوحتىي العلوً فً ضىء هتغيشاث البحث 

  التغزيت الشاجعت  –تحذيذ األنشطت التعليويت الوذخلً فً ضىء ) النوزجت

 أسبليب التقىين(. –التعزيز  –

 نً.تشجوت عنبصش الوحتىي التجشيبً لبنبء إطبس البشنبهج اإللكتشو 

 

 
 .ًتشجوت األنشطت والتطبيقبث إلً واجه تفبعل إلكتشون 

 .كتببت سينبسيى البشنبهج 

 تىظيف الىسبئط الوتعذدة وسوابط التفبعل علً واجه التفبعل ببستخذام 

(Microsoft Power point ) 
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 :أضظ بٍاء الربٌاور 

٘اكددّٗلبننَددبي ليددِلزتًٗرددٝليددِلبدتهفددبال اطددًِللددولدهفددٝلَشددبوللللل

ل–ب دب٠للل–بنغد ب٠لبن د ٞلللل– ١ٙفٞلٖأَشلٝل لرٙٝلرِلبنٗرٞلبنث٢ٙٞل لبنُاب ٝل
بنفُب٘دٝللل–أدفبذلبنفدهٗملبناكٙالدٞل بنفدهٗملبقداًدبرٞللللللبدٗب٠لٖبنُثبال ل ا ههٓب

لدبن بال .

 لدهفدٝلندافهٌلدفد ليدهٗلٙبالبندٗرٞلللللل30ٖد نلل٘اطًِلبننَبي لرد ذل لللل

دهفبالعيثٗرٙبالل3بنث٢ٙٞلٖيبل٘ برثٓبليِلدف لأدفبذلبنفهٗملبناكٙالٞولدٗبئعل

ل:بنلالولدب هووليعلحت ٘ ليبل٘هٞلذئٙ ٝلراٞلقل٘شفللل30ٖي ٕلبدتهفٝل

 بنرتلٙ لرهٞلب الدبٌْٙلٖبنفدهٗلٙبالبريبيدٙٝلدشدكوليثبشدللٖدفدٙ لىدريلللللللل

 يف  .
 دددٗ٘للٖجتفدددٙ لبنفدددهٗلٙبالبنث٢ٙٙدددٝلمبدددبل٘دددل ث لدشدددكوليثبشدددللمٙدددبٜللل  

 بناهًٙ ل ٞلبنثٙدلٖب   يٝ.
 جلبرَشلٝلٖ ُبيد ٓبل بنُاب دٝللفدهٗملد٢ٙدٞل افهدقلدبنفُب٘دٝلدبند بالللللللل   

 لفهٗمل كٙالٞ.
   رٌٙل فاًد لرهدٞلبذتدفلب ثبشدلل دٞلربندٔل فثدللبناهًٙد لللللللللبيا  بٍلأَشلٝل

  ٞل ٌٓلأر لب البٌْٙل لبدقلشكهٓبل ٞلبننَبي لب نكرتَٖٞ.
 لثٙددقلبنُشددبول٘اثفددٔليددؤبىل الددبرهٞلودد لبناهًٙدد لداغ ٘ددٝل بدفددٝليثبشددلٜلل 

لناف ٘ لبقياجبدٔ.

 :الفٍيات املطتخدوة فى إعداد الربٌاور اإللهرتوٌى 

ادددٞلمتلبيدددا  بيٓبل دددٞلعرددد بذلبحملادددٟٗلبناجل٘ثدددٞلُْددبملدفددد لبنالُٙدددبالبنل

لنا يٙ لبنفهٗلٙبالب لهٗدٝلْٖٞ:نهنَبي لبنكًثٙٗ لٟل   بّلب

 :حتديد وتطمبات تٍفير الربٌاور اإللهرتوٌى 

نثُددب٠لبننَددبي لبقنكرتَٖددٞلٖ لثٙ ددٔلرهددٞلبذتبيددبلبآلرلمتلبيددا  بٍلردد ذللل

 Adobeدلَدبي للل–لFlashدلَددبي لل–لMicrosoft office wordيدِلبندنبي ل لل

Photoshopدلَدبي للل–لPower pointدلَدبي للل–لCool Edit يدعلي رادٝلأّلللل

ننَددبي لٖ ددقليلبرددولدفدد ليددٌُٓلبيددا  بٍل ددٞلب ردد بذل  دد لولٖئدد لمتلدُددب٠لبل

ل: 6 بنشكول

 :قواعد بٍاء التصىيي اإللهرتوٌى لروى اإلعاقة العكمية 

ٝللل بنادٞل لبردٞلطثٙفدٝليٖٟلللللٖ اًثول ٞلطلقلب فبيهدٝلٖبناالدبر البنافهًٙٙد

ل 7 شكولل هٙٝلٖ فهًٌٓولٖ اًثول ًٙبل٘هٞ:ب ربئٝلبنف

 .بباٙب لصٗ ٜلٖبض ٝلٖأنٗبّلد بدٔلنهلالو 
 .بباٙب لخلولدفٙلٝلٖست ذٜل ٞللابدٝلبنُ ٗصلخب لٖبضم 
 شددلعتٝلبنفددلحل اُبيددقل ٙٓددبلبرنددٗبّليددعلبن ددٗ لٖقلحتاددٟٗلعقلرهددٞلأْددٌل

 َ بولبنُشبو.
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ل لبنالُٙبالب فا  يٝل ٞلعر بذلبننَبي 6شكول 

 بيددا  بٍلبدد لٖبردد ل ددٞللب ددٝلبنشددلب١ملٖأنددٗبّلٖبردد ٜلٖستدد ذٜلنددألز ب للللل

 ٖيالب ٙملب َا بى.
 . بيا  بٍلصٗالست ذلنافهًٙبالبننَبي 
 ف ٘دد لبقظتددبدٞلٖبنفددهثٞلرهددٞلٖ ددريٕللللبيددا  بٍلر يددٝلصددملٖبلددأليددعلبناللل

 ٖبر ٜ.

ٖنفول هللبنُ بول فانل دٞلىب٘دٝلبرًْٙدٝل فدبر ٜلبناهًٙد لرهدٞلبنرتلٙد لللللللل

لٖر ٍلبناشادلبنُب  ليِل غريلب ؤثلبال ٞليلبالشتاهالٝ.

لمتلب ثبرٓبل ٞل  ًٌٙلشلب١ملبننَبي لب نكرتَٖٞل لبن ٗبر لبنا7ٞشكول 
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 :وسحمة نتابة الطيٍازيو وتصىيي دمطات التدزيظ احلاٌى 

 حت ٘دد لٖبدددٔلبننَددبي لبقنكرتَٖددٞ لبنشبشددٝلبنل١ٙفددٝ ليددعلحت ٘دد ل  فددٌٙلللل

 بي ولٖ قلبلٗبالياابنٙٝللًبل٘هٞ:نأل٘ َٗبالستاٟٗلبننَ
 فددبالبننَددبي ل ددٞلضدد٠ٗللحت ٘دد لبنفُبصددللبناللرٙددٝلنكددولدهفددٝليددِلدهلل

 أْ بالبننَبي ل.
 .ٝحت ٘ ليكبّلب الب ٙملبرصهٙٝل ٞلأيالولبنشبش 
 :َٖٞل- يٌلعطب لنفُٙب ٘ٗلبننَبي لب نكرت

 وثددددولبنفددددُٙب ٘ٗلستاددددٟٗلبنشددددلعتٝلبندددد ٟل٘طددددٌلبنٗيددددب١ لب افدددد ذٜللللللللل

ل–ب فدددا  يٝل دددٞلحت ٙدددقلْددد البنُشدددبولنكدددولذ رليدددِل لصدددٗ لثبدادددٝلللللل
أصدددٗبا ولٖئددد لمتللل–أىدددبَٞلل– يدددٍٗليا للدددٝللل– ٙددد ْ٘ٗبالل–َ دددٗصل

لعباٙب ْبلدفُب٘ٝل ٞلئٗبر لدُب٠لبنا ًٌٙليبد ٝلبن لل.

 .حت ٘ لبنُ ٗصلٖبن ٗ لب ُبيثٝلنكولَشبو 
 .جت ١ٝلبلٗباللولَشبول ٞل فهفولياابدع 
 .حت ٘ لأَشلٝلبنا ٌٙٙلبناٞل اثعللولَشبول 
 نُشبو.عباٙب لبنالُٙبالب ُبيثٝلنكولد ٠ليِلأد ب٠لب 
 .حت ٘ لأ٘ َٗبالب َا بىلدف يٝلٖبض ٝلنهلالو 
 ليلرهٝلب َابجلٖب َشب٠:ل

 لمتلأيا  بٍلدلَبي لMicrosoft Office Power Point لأيبرلنثُب٠لل

بننَبي لٖعراٗب٠لبنٗيب١ لب اف ذٜللبنالٙ ْ٘ٗباولبنافجٙولبن ٗ ٞول

  ٖبد ل البرولبن ٗببلٖبرتلألٖىريْب.
 ل–شدلب١ملبنشدلرلللل–  ًٌٙلبنشدلب١ملدد ٠جمل لدشدلعتٝليفهٗيدبالبننَدبي لللللل

 بنا ٌٙٙلٖبناغ ٘ٝلبنلبدفٝل .ل–بنُشبول
 :ليلرهٝلبناجل٘بلٖبناف ٘ول

 ل3متلجتل٘ددبلبننَددبي ل ددٞلصددٗ  ٔلب ث ١ٙددٝلدفدد لبدتهفددبالرهددٞلردد ذلللل

  يٙدد ليددِلىددريلبنفُٙددٝولثددٌلرلضددٔلرهددٞلبنفددبذٜلبحملكًدد ل يددال لللللللل

ٞلبنلأٟلردٗىليُبيدثٝلردلحلبننَدبي لنهلالدوليٖٟلب ربئدٝلبنف هٙدٝل دلللللللل

ض٠ٗلب فب٘ريلبنفبد ٝولثٌلمتلعدلب٠لبناف ٘ البن زيٝلنٙ دثملبننَدبي للل

ليف لنهاجل٘ب.

  أدوات البحح : :ثاٌيًا 

 :وكياع الوعى البيئى املصوز 
ئبيدلبنثبرثابّلدإر بذلب  ٙبرلدف لب طد للرهدٞلدفد لب  ٙدب٘ٙفلبنادٞلمتلللللل

يلبربٕلطثٙفٝل هللعر بذْبلنهًفبئ لر هٙبال ٞلدف لبن  بيبالٖينلليِلأدول

بنال٢ٝلٖيبلُ٘بيثٓبولٖئ للدبّلْد الب  ٙدبرلئٙدبرلبندٗرٞلبنث٢ٙدٞلند ٟلبنلالدوللللللللل

َاب ددٝلد٢ٙددٝللل– لرثددب بال7ٖئدد ل طددًِلبردفددبذلبنابنٙددٝل بنُاب ددٝلبنش  ددٙٝل لللل

بذتالدبقلرهدٞلب دب٠ليدِلللللل– لرثدب بالل6بنغ ب٠لبن  ٞلبآليدِل لل– لرثب بال3بنلالول 
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 لرثددب بال ول6رهددٞلبدددٗب٠ليددِلبناهددٗ ل للبذتالددبقل– لرثددب بال5بناهددٗ لٖب يددلبال 

ل لرثب ٜ.27مٙ لأصثملبنف ذلبنكهٞلنفثب بالب  ٙبرل ل

 ل2ٖئ لمتلحت ٘ لبٙب بّلنكولرثب ٜلأر ًْبلص ٙملٖعت ولبناهًٙ لرهٞل 

 لذ ددٝلٖبرد ٜوليدعلللل1ذ دٝل دٞلربندٝلعباٙدب ٕلٖبربدللبدبط٠ٞلٖعت دولرهدٞل للللللل

لرِلبنفهٗم.يلبربٕلأّل كّٗلبن ٗ ٜلٖبض ٝلٖيثبشلٜلنافنل

ٖ٘ دددٍٗلبناهًٙددد لددددبنُ للرهدددٞلبن دددٗ ٜلرهدددٞلشبشدددٝلبنكًثٙدددٗ للدب دددبٖرلأٖللللل

دب شدب ٜلدٙدد ٕلرهددٞلبن ددٗ ٜلبناددٞلئدبٍلخباٙب ْددبولثددٌل  ددٍٗلبنثبرثاددبّلدافددجٙوللل

لبرتٙب ل ٞل ٗيجلب دبدٝلبرتبصلدبناهًٙ .

 : صدم املكياع 

ٞلنها  قليدِلصد قلب  ٙدبرلمتلرلضدٝلرهدٞلرد ذليدِلبنفدبذٜلبحملكًد ل دلللللللللل

قليددِلزتددبىلب ُددبْ لٖطددلقلبنادد  ٘فلٖبنرتدٙددٝلبرتبصددٝلٖرهددٌلبنددُالفلنها  دد

لص ٝلب  ٙبرل ٞلض٠ٗليبل٘هٞ:

 يدد ٟلي ١ًددٝلزتددبقالب  ٙددبرل راٙبدددبالبناهًٙدد ليٖٟلب ربئددٝلبنف هٙددٝلل

لٖ لبدلٓب.

 .ٞلي ٟلي ١ًٝلبري٢هٝل فاٟٗلبناهًٙ لبنف ه

 .لي ٟليُبيثٝلصٙبىٝلبري٢هٝلٖيثبشل ٓب

 لي ١ًٝلبن ٗ لنفثب بالب  ٙبر.ي ٟل

ٖئ لمتل ف ٘ولدف لبنفثب بالٖر الرثب  دبّليدِلدفد  لب دب٠ لٖرثب  دبّليدِللللللل

ل لرثب ٜ.23دف ل لبدٗب٠ لنٙ ثملبنف ذلبنكهٞلنفثب بالب  ٙبرل 

ل فدنللبندمتللبنال دلباللزتًدٗلللمتثدوللب  ٙبرلرهٞلب ال ٗصل إّلذ دٖٝد نل

بذالبن  دددٝلذىلينددللرهددٞلز٘ددبذٜلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚوللللرُٓددبولأٟلأّللهًددبلزللب دبدددٝ

ٖلهًددبلئهدددلبن  دددٝلذىلينددللرهددٞلضددف لبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلن ٘ددٔولٖلأرهددٞلذ دددٝلل

ذ دددٝ .لٖئدد لبيددا  ٍلللل23ذ دددٝ لٖبئددولذ دددٝلنهً ٙددبرلْددٞل للللل46نهً ٙددبرل 

ليٙ بّل   ٘للثُب١ٚلب فاٗ٘با.ل

    الصــدم باضـــتخداً االتطـــام الـــداخمي بــني الدزدـــة الهميـــة لهـــن ذلـــوز
 والدزدة الهمية لمىكياع:

متلرفدددببلبن ددد قلدبيدددا  بٍلبق فدددبقلبنددد ببهٚلٖيندددللمفدددببليفبيدددولللللل

ب  ثددبولدرييددّٗلددد لبن  دددٝلبنكهٙددٝلنكددولستٗ ٖبن  دددٝلبنكهٙددٝلن يدداثٙبّولللل

لٖبدت ٖىلبنابنٚل٘ٗضملينل:

ل لئٌٙليفبي البق  ثبولد لذ دٝللولستٗ لٖذ دٝلب  ٙبر1د ٖىل 

بق  ثبوب كّٗ

لبنش  ٙٝل ٝبنُاب

لبنلالولد٢ٙٝلَاب ٝ

لبريِلبن  ٚلبنغ ب٠

للب ب٠لرهٚلبذتالبق

للبدٗب٠لَاب ٝ

ل0.01ليفاٗٛلرُ لذبنٝ*
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٘اطمليِلبدتد ٖىلبنفدبدقلأّليفدبي البق  ثدبوللهدٓبلذبندٝلرُد ليفداٗٛللللللللل

ٖ لب كَٗددٝلددد بلل ولٖيددِلثددٌلوكددِلبن ددٗىلأّلُْددبملب فددبقلذببهٙددبلددد لبحملددبللللل0.01 

ب  ٙدددبروللًدددبلبَدددٔل٘ دددٙفلدبنالفدددوليدددبلٖضدددعلن ٙبيدددٔولتدددبل٘ددد ىلرهدددٚلصددد قلل

لٖجتبَفلستبٖ لب  ٙبر.

 ثبات وكياع  الوعي البيئي 

 Alpha Cronbackٖمتلرفببلبنثثبالرِلطل٘قليفبيولأنالبلللَٖثبىلل

ل لئٌٙليفبيولبنثثبالحملبٖ لب  ٙبر2د ٖىل 

بق  ثبوب ٓب با

للبنش  ٙٝلبنُاب ٝ

للبنلالولد٢ٙٝلب َٝا

للبريِلبن  ٚلبنغ ب٠

لب ب٠لرهٚلبذتالبق

للبدٗب٠لَاب ٝ

ل0.01ليفاٗٛلرُ لذبنٝ*

٘اطمليِلبدتد ٖىلبنفدبدقلأّلخلٙدعلئدٌٙليفبيدولأنالدبلللَٖثدبىللذبندٝلرُد لللللللللل

ل لتبل٘ ىلرهٚلثثبالب  ٙبرل.0.01يفاٗٛل 

 حطاب شوَ وكياع الوعي البيئي 
نثبرثدددٝلدا ددد ٘للزيدددِلب  ٙدددبرلالضددد٠ٗلب  رادددباولٖيلبئثدددٝلأذب٠لللللئبيددددلب

برطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبلبن دددبده لنهددافهٌلالبناجل٘ددبلبقيددال رٚلمفدددببللللللل

ياٗي لبرزيُٝلبنكهٙٝليِلب ىلزتًٗللبقزيُٝلنكولبرطالبىلب فدبئ ليُْٙدبللل

ل1ٝ. لذئٙ 45بن بده لنهافهٌلرهٚلر ذلبرطالبىولٖئ لده لزيِلب  ٙبرل 

 حطاب وعاوالت الطهولة والصعوبة ملفسدات وكياع الوعي البيئي 

متلرفددببليفددبي البنفددٓٗنٝلٖبن ددفٗدٝلنهً ٙددبرلٖٖددد لأَٓددبل لبٖردددليددبل

ل لٖ الفللدأَٓبلنٙفدلش ٘ ٜلبنفٓٗنٝلأٖلش ٘ ٜلبن فٗدٝ.0.80ٖلل0.19د ل 

 حطاب وعاون التىييص ملفسدات وكياع الوعي البيئي 

 لٖدد نللل0.84ٖلل0.23متلرفببليفبي البناًٙ لنهً ٙدبرلٖ لبٖرددليدبلدد ل لللل

ل فانلياللذبالب  ٙبرليبالئ  ٜليُبيثٝلنهاًٙٙ .

 لصوزة الٍهائية لمتطبيل.وضع وكياع الوعي البيئي يف ا 

دف لرفببلب فبي الب ر ب١ٙٝولأصثملب  ٙبرللالصٗ  ٔلبنُٓب١ٙٝلمٙد لل

ل46يالدددلذٜ وللبَددددلبن  ددددٝلبنفاًدددٚلنهً ٙدددبرل لكدددو ل لللل23بشددداًولرهدددٚل ل

ذ دٝ للٖد نللأصثملب  ٙبرلصبحللٖدبْ لنهالثٙقلالشكهٔلبنُٓدب١ٚل يه دقللل

ل .1

                                                           
الوليٖٟلبقربئٝلبنف هٙٝلرٙ لأّلبياجبدب ٔلقل اٌلدشكوليفداًللٖمتللٞلض٠ٗلطثٙفٝلبنل متلرفببلزيِلب  ٙبرل

 ٗز٘علبري٢هٝلرهٞل رتباليا لفٝ.

1
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 :بطاقة والحظة األً لمطموك التهيفى- 

متلعردد بذلدلبئددٝلب  راددٝلدفدد لب طدد للدفدد لبن  بيددبالبناددٞل ُبٖندددلللللللللللل

 ,McDowell & Andrei Popeذ بيدٝلبنفدهٗملبناكٙالدٞلحتهٙهٙدبالل  بيدٝل لللللل

 لٖ ليدبيٙٝلرثد لبندلرٌٙولللل2010 لٖئٙبرلبنفهٗملبناكٙالٞل يثعلددٗلرثد بهللوللل2010

ل .2016 لٖ لَفًٝلستً ول2013 لٖ ل بذٟل ل٘ ول2011

 قة والحظة الطموك التهيفيوصف بطا 

بنفدهٗملبناكٙالدٚوليٗزردٝلعرلللل   دٙفللالزتًهدٓبلل    لٜ)  37( كَٗدليِلللل

ستٗ ِ٘:لبرٖىليٓب بالبنفُب٘ٝلدبن بالٖ طًِ:ل يٓدب بالبنُاب دٝلبنش  دٙٝولللل

يٓددب بالبنفُب٘ددٝلبرتب دٙددٝلدددب آلوليٓددب بال ُددبٖىلبنلفددبٍ للٖبنثددبَٚ:لب ٓددب بالللل

  ثدولبآلبدلِ٘وليٓدب بالب فد٢ٗنٙٝلب داًبرٙدٝ لللللللبقداًبرٙٝلٖ طًِل يٓدب بال

ِللللل ٖظتٙدبلل   دلبالب  ٙددبرل ذّٖلأٛلل يٖٛلبقربئدٝلبنف هٙدٝلبن دبده لنهدافهٌلرد

يفبر ٜولدُالفٔلنكِلد فٗدٝولداٗدٓدبالٖيفدبر ٜليثبشدلٜول٘فجد لردِلبن ٙدبٍللللللل

ٝل دبنفدهٗم ولأيدبلل ٞل ب ال دٗصل ذ دد  بندمتل بنال دلبال زتًدٗلل  اًثدول ب  ٙدبرل رهد

ٓددبولأٟلأّللهًددبلزبذالبن  دددٝلذىلينددللرهددٞلز٘ددبذٜلبنفددهٗمللرُ ب دبدددٝ  فددن

بناكٙالٚولٖلهًدبلئهددلبن  ددٝلذىليندللرهدٞلضدف لبنفدهٗملبناكٙالدٚلن ٘دٔولٖلللللللللل

ذ ددٝ .لٖئد لللل37ذ دٝ لٖبئولذ ددٝلنهً ٙدبرلْدٞل لللل148أرهٞلذ دٝلنهً ٙبرل 

بيدددا  ٍليٙددد بّل  ددد ٘لل ددددبرٚلب فددداٗ٘با:لمٙددد ل فلدددٚلذّٖلأٛليفدددبر ٜلللللللل

 ول٘فج لردِلبن ٙدبٍللل2 ولداٗدٓبالٖيفبر ٜليثبشلٜل 3فٗدٝل ودُالفٔلنكِلد )4 

ل .1دبنفهٗمل 

 :صدم ذلتوي وكياع الطموك التهيفي: صدم احملهىني 
ٖنها  ددقليددِلصدد قلستاددٗٛلب  ٙددبرلمتلرلضددٔلالصددٗ  ٔلب ث ١ٙددٝلرهددٚللل

 لل2 ل يه قل ئدٌلل5زتًٗرٝليِلبحملكً ليِلأيب  ٜلبنا  صولٖده لر ذٌْل 

 ٛليُبيددثٝللددولرثددب ٜلنهً ددٗ لبرتددبصلدددٔولٖلدد نلللللٖينددللنه كددٌلرهددٚليددل

صدٙبىٝلبنفثدب بالٖحت ٘د لٖأضدب ٝلأٛلرثدب بالي رتردٝولٖئد لمتلبنافد ٘ولدُددب٠للللللللل

لرهٚلأ ب٠لبحملكً للبنابنٚ.

    الصــدم باضـــتخداً االتطـــام الـــداخمي بــني الدزدـــة الهميـــة لهـــن ذلـــوز
 والدزدة الهمية لمىكياع:

بهٚلٖينللمفببليفبيولب  ثبولمتلرفببلبن  قلدبيا  بٍلبق فبقلبن بل

درييّٗلد لبن  دٝلبنكهٙدٝلنكدولستٗ ٖبن  ددٝلبنكهٙدٝلن يداثٙبّولٖبدتد ٖىللللللل

لبنابنٚل٘ٗضملينل:

ل لئٌٙليفبي البق  ثبولد لذ دٝللولستٗ لٖذ دٝلب  ٙبر3د ٖىل 

بق  ثبوب ٓب بالبحملٗ 

لدبن بالبنفُب٘ٝ

لبنش  ٙٝلبنُاب ٝ

لدب آللبرتب دٙٝلبنفُب٘ٝ

لبنلفبٍل ُبٖى

لب داًبرٙٝلب ٓب با

للبآلبلِ٘ل  ثو

للب داًبرٙٝلب ف٢ٗنٙٝ

ل0.01ليفاٗٛلرُ لذبنٝ*
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٘اطمليِلبدتد ٖىلبنفدبدقلأّليفدبي البق  ثدبوللهدٓبلذبندٝلرُد ليفداٗٛللللللللل

ٗللللل0.01  َددٝلددد بلل ولٖيددِلثددٌلوكددِلبن ددٗىلأّلُْددبملب فددبقلذببهٙددبلددد لبحملددبٖ لب ك

ب  ٙدددبروللًدددبلبَدددٔل٘ دددٙفلدبنالفدددوليدددبلٖضدددعلن ٙبيدددٔولتدددبل٘ددد ىلرهدددٚلصددد قلل

لٖجتبَفلستبٖ لب  ٙبر.

 ثبات وكياع  الطموك التهيفي 
 Alpha Cronbachٖمتلرفببلبنثثبالرِلطل٘قليفبيولأنالبلللَٖثبىلل

ل لئٌٙليفبيولبنثثبالحملبٖ لب  ٙبر4د ٖىل 

بق  ثبوب ٓب بالبحملٗ 

ل بادبنلبنفُب٘ٝ

للبنش  ٙٝلبنُاب ٝ

للدب آللبرتب دٙٝلبنفُب٘ٝ

للبنلفبٍل ُبٖى

لب داًبرٙٝلب ٓب با

لبآلبلِ٘ل  ثو

للب داًبرٙٝلب ف٢ٗنٙٝ

ل0.01ليفاٗٛلرُ لذبنٝ*

 Alpha٘اطددمليددِلبدتدد ٖىلبنفددبدقلأّلخلٙددعلئددٌٙليفبيددولأنالددبلللَٖثددبىلل

Cronbachل لتبل٘ ىلرهٚلثثبالب  ٙبرل.0.01ٗٛل ذبنٝلرُ ليفال

 حطاب شوَ بطاقة والحظة الطموك التهيفي 
ئبيدددلبنثبرثاددبّلدا دد ٘للزيددِلب  ٙددبرلالضدد٠ٗلب  راددباولٖيلبئثددٝلأذب٠لللللللل

برطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبلبن دددبده لنهددافهٌلالبناجل٘ددبلبقيددال رٚلمفدددببللللللل

رطالبىلب فدبئ ليُْٙدبلللياٗي لبرزيُٝلبنكهٙٝليِلب ىلزتًٗللبقزيُٝلنكولب

ل لذئٙ 45ٝبن بده لنهافهٌلرهٚلر ذلبرطالبىولٖئ لده لزيِلب  ٙبرل 

 حطاب وعاوالت الطهولة والصعوبة ملفسدات وكياع الطموك التهيفي 
متلرفددببليفددبي البنفددٓٗنٝلٖبن ددفٗدٝلنهً ٙددبرلٖٖددد لأَٓددبل لبٖردددليددبل

لأٖلش ٘ ٜلبن فٗدٝ.ل لٖ الفللدأَٓبلنٙفدلش ٘ ٜلبنفٓٗن0.81ٖٝلل0.20د ل 

 حطاب وعاون التىييص ملفسدات وكياع الطموك التهيفي 

 لٖدد نللل0.83ٖلل0.20متلرفببليفبي البناًٙد لنهً ٙدبرلٖ لبٖرددليدبلدد ل للللل

ل فانلياللذبالب  ٙبرليبالئ  ٜليُبيثٝلنهاًٙٙ .

 .وضع وكياع الطموك التهيفي يف الصوزة الٍهائية لمتطبيل 
 ر ب١ٙٝولأصثملب  ٙبرللالصٗ  ٔلبنُٓب١ٙٝلمٙد للدف لرفببلب فبي الب

ل148يالدددلذٜ وللبَددددلبن  ددددٝلبنفاًدددٚلنهً ٙدددبرل لكدددو ل لل37بشددداًولرهدددٚل 

ذ دٝ للٖد نللأصثملب  ٙبرلصبحللٖدبْ لنهالثٙقلالشكهٔلبنُٓدب١ٚل يه دقللل

ل .3

 جتاٌظ دلىوعيت البحح 
رجدٌلللٖنكٚل ا  دقلبنثبرثدٝليدِلجتدبَفلباًدٗرا لئثهٙدبولَٖادلبلن دغللللللللل

 للْٖٗليِلMann- Whitneyبنفُٙٝل   لبيا  يدلبنثبرثٝللبباثب ل يبّلٖ٘متل

بريددبنٙبلبقر ددب١ٙٝللبن دب بيب ل٘ددٝلبنث ٘هددٝلقباثددب لالالربنددٝلياٗيددل لللل

لىريليل ثل لٖدب٠البنُاب١ للًبلْٚليٗض ٝلالبدت ٖى.ل
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اجل٘ثٙا للالبنالثٙقلبن ثهٚل لذقنٝلبناللٖقللد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرا لبن5د ٖىل 

رهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔولي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ ل

للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

 شريلَاب١ لبدت ٖىلبنفبدقلعنٚلر ٍلٖدٗذل لقلذبىلعر ب١ٙبلد لياٗيلٚل

ناجل٘ثٙا للالبنالثٙقلبن ثهدٚلرهدٚلي ٙدبرلللل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرا لب

باًٗرٝلب كّٗل

لياٗي 

بنل ب

لزتًٗل

بحملفٗدٝبنل ب

بن قنٝ

ٝ
٘
ب
ُ
ف
ن
ب

ل
ا
 ب
ن
ب
د

ل

لبنش  ٙٝلبنُاب ٝ

لرُد لللذبنٝلىريٚبرٖنلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبرتب دٙددٝلبنفُب٘ددٝ

لدب آل

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبنلفبٍل ُبٖى

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

ٝل لدبنددددددد بالبنفُب٘دددددد

ل لكو 

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

ا
 ب
ب
ٓ
 
ب

ل
ٝ
ٙ
ر
ب
ً
ا
د
 
ب

ل

لبآلبلِ٘ل  ثو

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لب فددددددددددددددددددددددددد٢ٗنٙٝ

لب داًبرٙٝ

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لب داًبرٙٝلب ٓب با

ل لكو 

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبناكٙالددددٚلبنفددددهٗم

ل لكو 

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

ٚ
ر
ٗ
ن
ب

ل
ٚ
٢
ٙ
ث
ن
ب

ل

لبنش  ٙٝلبنُاب ٝ

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبنلالولد٢ٙٝلَاب ٝ

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبن ددددددد ٚلبنغددددددد ب٠

لبريِ

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لب ب٠لرهٚلبذتالبق

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبدٗب٠لَاب ٝ

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ

لبنث٢ٙددددددددٚلبنددددددددٗرٚ

ل لكو 

لرُد لللذبنٝلىريبرٖنٚلبناجل٘ثٙٝ

0.05ليفاٗٛ بنثبَٙٝلبناجل٘ثٙٝ
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بنفهٗملبناكٙالٚ لكو لٖرُ للوليكدّٗليدِليكَٗب دٔولي ٙدبرلبندٗرٚلبنث٢ٙدٚللللللل

ل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.لتبل٘ؤل لجتبَفلباًٗرا لئثهٙبا.

 : وٍاقػة فسوض البحح 

 :الفسض األوه 

رهدٚ:ل لللنها  قليِلص ٝلبناللحلبرٖىليدِل دلٖحلبنث د لٖبند ٛل٘دُصلللللل

 لددد لياٗيددلٞل  ددبلذ دددباللل0005ل≥لα٘ٗددد ل ددلقلذبىلعر ددب١ٙبلرُدد ليفدداٟٗل لل

أطالددددبىلباًٗرددددٝلبناجل٘ثٙددددٝلبرٖنددددٚللب فددددبئ ليُْٙددددبلبن ددددبده لنهددددافهٌلالللل

بنالثددددٙ  لبن ثهددددٚلٖبنثفدددد ٛلنهنَددددبي لبقنكرتَٖددددٞلرهددددٞلي ٙددددبرلبنفددددهٗمل

لبناكٙالٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

مفدددببلب اٗيدددلبالٖبقضتلب دددبالب فٙب ٘دددٝلنددد  دبالللللئبيددددلبنثبرثادددبّللللل

برطالددبىلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثددٙ  لبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٚللللل

ي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالٚ لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔللٖبدتدد ٖىللللللللل

لبنابنٚل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .للللللللللللللللللللللللللل

 ٘ٝلن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللب فبئ ليُْٙبل لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب6د ٖىل 

بن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِل

يكَٗب ٔ

 بقضتلبالب فٙب ٛ ب اٗي  َٗللبرذب٠لب كّٗلبحملٗ 

ا
 ب
ن
ب
د
ٝل
٘
ب
ُ
ف
ن
ب

ل

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 1.97 9.33 بن ثهٚ

 2.42 21.33 بنثف ٛ

لبنفُب٘ٝلبرتب دٙٝلدب آل

 2.07 7.33 بن ثهٚ

 1.79 18.00 بنثف ٛ

ل ُبٖىلبنلفبٍ

 2.73 8.67 بن ثهٚ

 2.42 29.33 بنثف ٛ

لبنفُب٘ٝلدبن بال لكو 

 5.65 25.33 بن ثهٚ

 3.72 68.67 بنثف ٛ

ٝ
ٙ
ر
ب
ً
ا
د
 
لب
ا
 ب
ب
ٓ
 
ب

ل

ل  ثولبآلبلِ٘

 1.10 9.00 بن ثهٚ

 2.10 23.00 بنثف ٛ

لب ف٢ٗنٙٝلب داًبرٙٝ

 0.41 5.83 بن ثهٚ

 1.79 18.00 بنثف ٛ

لب ٓب بالب داًبرٙٝل لكو 

 0.98 14.83 بن ثهٚ

 3.03 41.00 بنثف ٛ

ل

لبنفهٗملبناكٙالٚل لكو 

 6.55 40.17 بن ثهٚ

 6.12 109.67 بنثف ٛ

أّلُْددبملحتفددُبلالأذب٠ل٘اطددمليددِلبنُاددب١ لبنددمتل٘ه  ددٓبلبدتدد ٖىلبنفددبدقلللل

أطالدددبىلباًٗردددٝلبناجل٘ثٙدددٝلبرٖندددٚلب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلدفددد ٘بللل

ٖ٘فددا ىلرهددٚلينددلليددِلَاددب١ لي ب َددٝلب اٗيددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝلرذب٠ل

لبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلبن ثهٚلٖبنثف ٛ.ل
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 لب اٗيلبالن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلال8شكول 

بنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔل.

بند ٛلللWilcoxon Signed Rank Test اثدب لٖ٘هكٗلفدّٗلللمتل لثٙدقلببلللل

يِلبقباثدب بالبن دب بيرت٘دٝلبندمتل فدا  ٍللللل ٘فًٚلبباثب لبنل بلب شب ٛلْٖٗ

لثدد ٘ولقباثددب ل ا لنهفُٙددا لب ددل ثلا ليددِلبنثٙبَددبالٖينددللالربنددٝلردد ٍللللل

حت ٙقلشلٖولبيا  بٍلبباثب لالنه ٌٙلب ل ثلٝلٖيندللن دغللرجدٌلبنفُٙدٝ.للللل

لبنابنٚل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .لٖبدت ٖى

 لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللقلد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝللz لئًٙٝل ل7د ٖىل 

برٖنٚلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖلبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ ل

للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

   بلبرشب بالب كّٗ
ياٗيددددددددددد ل

 ببنل 
زتًددددددددددددٗلل

 بنل ب
لعر ب١ٚ

  لz ل
يفددددددددددددددداٗٛل

 بن قنٝ

يفبيولبق  ثبول

بنثُب١ٚلنهل بل

 رجٌل

ل rprbبناأثري=

بنُاب دددددددددددددددددددددددٝل

لبنش  ٙٝ

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.207

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفُب٘دددددددددددددددددددددددددٝل

برتب دٙددددددددددددددددددٝل

لدب آل

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.226

ل1.00

لريلئٗٛلد با أث  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ل ُبٖىلبنلفبٍ

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.207

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفُب٘ددددٝلدبندددد بال

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.207

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با
 21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ل  ثولبآلبلِ٘

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.220

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ب فددددددددددددددددددد٢ٗنٙٝلل

لب داًبرٙٝ

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.214

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ب ٓدددددددددددددددددددددددددب بال

ب داًبرٙدددددددددددددٝل

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ

 0.05ذبنٝلرُ ل 2.201
ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفهٗملبناكٙالدٚلل

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.201

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ
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 لذبنٝلzَاث ليِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدت ٖىلبنفبدقلأّلئًٙٝلعر ب١ٚل للل

لياٗيدلٚلل ;لتبل٘ ىلرهٚلٖدٗذل لقليٛلذقنٝلعر دب١ٙبلدد لل0.05رُ ليفاٗٛل 

  بلذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب فبئ ليُْٙبلبن دبده لنهدافهٌللل

البنالثٙقلبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالدٚل لكدو لٖرُد للدوللللل

ن دددبحللبرذب٠لبنثفددد ٛولٖدبنادددبنٚلوكدددِلنهثبرثدددٝلئثدددٗىلللل-يكدددّٗليدددِليكَٗب دددٔلل

 للα ≤ 0,05رُد ليفداٟٗل لللبناللحلٖبن ٛلُ٘صلرهٚل:ل٘ٗد ل لقلذبىلعر دب١ٙبلل

د لياٗيلٞل  بلذ دبالأطالدبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبرٖندٚلب فدبئ ليُْٙدبللللللل

بن ددددبده لنهددددافهٌلالبنالثددددٙ  لبن ثهددددٚلٖبنثفدددد ٛلرهددددٞلي ٙددددبرلبنفددددهٗملللللللل

ن دددبحللبن ٙدددبرلبنثفددد ٟ.لللل-بناكٙالٚ لكدددو لٖرُددد للدددوليكدددّٗليدددِليكَٗب دددٔ.ل

ٚلل ي ٙدددبرلبنفدددهٗملبناكٙالدددٚلللٖوكدددِلنهثبرثدددٝلأّل فددد ٛلبناثدددبِ٘لالبرذب٠لرهددد

 لكددو لعنددٚل ددأثريلب فبدتددٝلدبيددا  بٍلبننَددبي لبقنكرتَٖددٚلبنددمتلٖقدد ل ٙددٔللللل

بنثبرثددٝل ُٙددباليُبيددثٝلنا  ٙددقلأْدد باليٗبئدد ل   ٘فددٙٝلدفُٙٓددبولُ٘ ددول ٙٓددبلل

بنلالددوليددِلأيددهٗبل   ٘فددٚلعنددٚلأيددهٗبلأبددلوللبنًُ دددٝلٖبناف ٘دد لٖ  دد ٌ٘للل

بند ٛلأل  دٔلذ بيدبالر ٘د ٜليُٓدب:للللللبناغ ٘ٝلبنلبدفٝلدشكوليثبشللأثُدب٠لبريدلللل

 & Jennifer Beckmann & Sven Bertel لٖ 2015ذ بيدٝل لُْددب٠لستًدد ولل

Steffi Zander, 2015ل ل Suzanne Woods-Groves & Jeremy W. Ford, 

ل .2017

يد ل ذب٠لأطالدبىلللدبنلىٌليِلأّلَاٙجٝلبقباثب ل ٗضملأّلبقبا الد لياٗ

باًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب فبئ ليُْٙبلبن دبده لنهدافهٌلالبنالثٙدقلبن ثهدٚللللل

ٖبنثف ٛلببا  بليفُٗ٘بلأٛلقل٘لدعلنه د  ٝول ٓدٗلقلغتنَدبلددبنكثريلردِلئدٜٗللللللل

 ددأثريلبريدددبنٙبلبنا  ٘فددٙٝلٖنددد نللَ ددٍٗلمفدددببليفبيددولبق  ثدددبولبنثُدددب١ٚللللل

ل Matched –Pairs Rank biserial correlationنهل ددبلبقزٖبجلب ل ثلددٝل

 فل ددٝلرجددٌلبناددأثريلب دداغريلب فددا ولرهددٚلب دداغريلبناددبدع.لٖلوكددِلرفددبدٔليددِللللل

لب فبذنٝل:ل

ل

ل

ل

ْٖد بللل1.00دهغدلئٜٗلبنف ئٝلرُ لبيا  بٍليفبيدولبق  ثدبولبنثُدب١ٚلنهل دبل=للللل

ب فبدتددٝل%ليددِلبذتددبقالوكددِلأّل٘فدد ٛلبناثددبِ٘لالبرذب٠لعنددٚل ددأثريلل100٘فددينلأّل

دبيددا  بٍلبننَددبي للبقنكرتَٖددٚلئدد ل٘كددّٗلنددٔلأثددلللددثريلال ًُٙددٝلبنفددهٗمللللللللل

لبناكٙالٚل لكو 
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 ل ذب٠ل  يٙ لباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙقل9شكول 

لناكٙالٚل لكو .بن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملب

 :الفسض الجاٌي 

نها  ددقليددِلصدد ٝلبنالددلحلبنثددبَٚليددِل ددلٖحلبنث دد لٖبندد ٛل٘ددُصلللل

 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚ:ل لل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝللب فبئ ليُْٙبلبن دبده لنهدافهٌللل

نفهٗملبناكٙالٚ لكدو لٖرُد لللالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٞلي ٙبرلب

للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

ئبيدددلبنثبرثاددبّلمفددببلب اٗيدددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝلنددد  دبالللللل

برطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثفد ٛلرهدٚللل

ي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚ لكو لٖرُ للدوليكدّٗليدِليكَٗب دٔللٖبدتد ٖىلللللل

 .بنابنٚل٘ه صلْ ٕلبنُاب١

 لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝللب فبئ ل8د ٖىل 

يُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للول

يكّٗليِليكَٗب ٔ

لبحملٗ 

 ب اٗي  َٗللبرذب٠لب كّٗ
بقضتلبال

لب فٙب ٛ

ا
 ب
ن
ب
د
ٝل
٘
ب
ُ
ف
ن
ب

ل

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 1.64 8.50 بن ثهٚ

 1.63 24.67 بنثف ٛ

لبنفُب٘ٝلبرتب دٙٝلدب آل

 1.63 6.67 بن ثهٚ

 1.63 21.33 بنثف ٛ

ل ُبٖىلبنلفبٍ

 1.03 7.33 بن ثهٚ

 2.17 35.50 بنثف ٛ

لبنفُب٘ٝلدبن بال لكو 

 3.15 22.50 بن ثهٚ

 3.08 81.50 بنثف ٛ

ٝ
ٙ
ر
ب
ً
ا
د
 
لب
ا
 ب
ب
ٓ
 
ب

ل

ل  ثولبآلبلِ٘

 0.82 8.33 بن ثهٚ

 1.51 28.33 بنثف ٛ

لب ف٢ٗنٙٝلب داًبرٙٝ

 0.00 6.00 بن ثهٚ

 1.52 20.50 بنثف ٛ

لب ٓب بالب داًبرٙٝل لكو 

 0.82 14.33 بن ثهٚ

 2.71 48.83 بنثف ٛ

ل

لبنفهٗملبناكٙالٚل لكو 

 3.19 36.83 بن ثهٚ

 3.61 130.33 بنثف ٛ
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٘اطمليِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدت ٖىلبنفبدقلأّلُْبملحتفدُبلالأذب٠لل

أطالبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبنثبَٙدٝلب فدبئ ليُْٙدبلبن دبده لنهدافهٌلدفد ٘بللللللللل

ٖ٘فددا ىلرهددٚلينددلليددِلَاددب١ لي ب َددٝلب اٗيددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝللللل

لهافهٌلبن ثهٚلٖبنثف ٛ.للرذب٠لبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لن

 لب اٗيلبالن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلال10شكول 

ُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔل.بنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖر

بند ٛلللWilcoxon Signed Rank Test متل لثٙقلبباثب لٖ٘هكٗلفّٗل

ٗلللل يددِلبقباثددب بالبن دب بيرت٘ددٝلبنددمتلللل ٘فددًٚلبباثددب لبنل ددبلب شددب ٛلْٖدد

 فا  ٍللث ٘ولقباثدب ل ا لنهفُٙدا لب دل ثلا ليدِلبنثٙبَدبالٖيندللاللللللل

ل ثلٝلٖيندللن دغللللربنٝلر ٍلحت ٙقلشلٖولبيا  بٍلبباثب لالنه ٌٙلب 

لرجٌلبنفُٙٝ.لٖبدت ٖىلبنابنٚل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .

 لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللقلد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرٝللz لئًٙٝل ل9د ٖىل 

بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖلبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل

 كَٗب ٔ لكو لٖرُ للوليكّٗليِلي

لب كّٗ

  ددددددددددددددبل

 برشب با
ياٗيددد ل

 بنل ب
زتًددددددددددددددٗلل

 بنل ب
لعر ب١ٚ

  لz ل
يفددددددددددداٗٛلل

 بن قنٝ

يفبيددددددددولبق  ثددددددددبوللل

بنثُدب١ٚلنهل ددبل رجددٌلل

ل rprbبناأثري=

ٝلبنش  ٙٝ لبنُاب 

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.207  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفُب٘دٝلبرتب دٙددٝلل

لدب آل

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.271  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ل ُبٖىلبنلفبٍ

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.214  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفُب٘ددددددٝلدبندددددد بال

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.214  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ل  ثولبآلبلِ٘

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.220  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ب فدددددددددددددددددددددددد٢ٗنٙٝل

لب داًبرٙٝ

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.214  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

ب ٓدددددددددددددددددددددددددددددب بال

ب داًبرٙددددددددددددددددددٝل

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ

ٝلرُ ل 2.232  0.05ذبن
ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنفدددهٗملبناكٙالدددٚلل

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ
ٝلرُ ل 2.207  0.05ذبن

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ
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 لzَاث ليِلبنُادب١ لبندمتل٘ه  دٓبلبدتد ٖىلبنفدبدقلأّلئًٙدٝلعر دب١ٚل للللللل

٘د ىلرهدٚلٖددٗذل دلقليٛلذقندٝلعر دب١ٙبلدد لللللللل ;لتبل0.05ذبنٝلرُ ليفاٗٛل 

ياٗيلٚل  بلذ دبالأطالدبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبنثبَٙدٝلب فدبئ ليُْٙدبللللللل

بن بده لنهافهٌلالبنالثٙقلبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفدهٗملبناكٙالدٚللل

ن ددبحللبرذب٠لبنثفدد ٛولٖدبناددبنٚللل- لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔلللل

ٖبند ٛل٘دُصلرهدٚل:ل٘ٗدد ل دلقلذبىلعر دب١ٙبلللللللوكِلنهثبرثٝلئثٗىلبناللحل

 لددد لياٗيددلٞل  ددبلذ دددبالأطالددبىلباًٗرددٝلللα ≤ 0,05رُدد ليفدداٟٗل ل

بناجل٘ثٙددٝلبنثبَٙددٝلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثددٙ  لبن ثهددٚللللللل

ٖبنثفددد ٛلرهدددٞلي ٙدددبرلبنفدددهٗملبناكٙالٚ لكدددو لٖرُددد للدددوليكدددّٗليدددِلل

ِللل-يكَٗب ددٔ. نهثبرثددٝلأّل فدد ٛلبناثددبِ٘لالللن ددبحللبن ٙددبرلبنثفدد ٟ.للٖوكدد

برذب٠لرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لعندٚل دأثريلب فبدتدٝلدبيدا  بٍللللل

بننَدددبي لبقنكرتَٖدددٚلٖبناددد  ٘فلبذتدددبَٞليفدددبالبندددمتلٖقددد ل ٙدددٔلبنثبرثدددٝللللل

أيبنٙبل   ٘فٙٝليُبيثٝلنا  ٙقلأْد باليٗبئد ل   ٘فدٙٝلدفُٙٓدبولُ٘ دولللللل

أبدددلولعردددبذٜلبناٗدٙدددٝلللل ٙٓدددبلبناهًٙددد ليدددِلأيدددهٗبل   ٘فدددٚلعندددٚلأيدددهٗبلللللل

ٖبندددالً لٖحتهٙدددولب ًٓدددٝلبنادددٞلق٘ٗ لْدددبلبننَدددبي لبقنكرتَٖدددٞلنافبيدددول

رفٞليثبشللبريللبن ٛلأل  ٔلذ بيبالر ٘ ٜليُٓب:لذ بيٝل يٗيٝلب د لل

 ل رل دبالصد رلشدفثبّلللل2012 ول يدهًبّلرهدٚلستًد لبنلدبيٚولللل2012بذتطلٛو

بددددا الددددد لدددددبنلىٌليددددِلأّلَاٙجددددٝلبقباثددددب ل ٗضددددملأّلبقلٖل .2002و

ياٗيدد ل ذب٠لأطالددبىلباًٗرددٝلبناجل٘ثٙددٝلبنثبَٙددٝلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لل

نهافهٌلالبنالثٙقلبن ثهٚلٖبنثفد ٛلببا  دبليفُٗ٘دبلأٛلقل٘لددعلنه د  ٝولللللل

 ٓددٗلقلغتنَددبلدددبنكثريلرددِلئددٜٗل ددأثريلبريددبنٙبلبنا  ٘فددٙٝلٖندد نللَ ددٍٗللللل

– Matchedل ثلددٝللمفددببليفبيددولبق  ثددبولبنثُددب١ٚلنهل ددبلبقزٖبجلب للللل

Pairs Rank biserial correlation فل ٝلرجدٌلبنادأثريلب داغريلب فدا ولللللل 

رهددٚلب دداغريلبناددبدعولٖدهغدددلئددٜٗلبنف ئددٝلرُدد لبيددا  بٍليفبيددولبق  ثددبوللللللل

%ليدِلبذتدبقالوكدِلأّل٘فد ٛلبناثدبِ٘لللللل100ْٖ بل٘فينلأّلل1.00بنثُب١ٚلنهل بل=ل

ٍللل بننَددبي للبقنكرتَٖددٚلٖبنادد  ٘فللللالبرذب٠لعنددٚل ددأثريلب فبدتددٝلدبيددا  ب

بذتبَٞليفبالئ ل٘كّٗلنٔلأثلللثريلال ًُٙٝلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو .

 :الفسض الجالح 
نها  ددقليددِلصدد ٝلبنالددلحلبنثبندد ليددِل ددلٖحلبنث دد لٖبندد ٛل٘ددُصللل

 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚ:ل لل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

برٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝللذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝ

ب فدبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبنثفدد ٛللرهددٞلي ٙددبرلبنفددهٗملل

لبناكٙالٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

ئبيددددلبنثبرثدددٝلمفدددببلب اٗيدددلبالٖبقضتلب دددبالب فٙب ٘دددٝلنددد  دبالللللل

بن ثهدددٚللأطالدددبىلباًدددٗرا لبناجل٘ثٙدددٝلبرٖندددٚلٖبنثبَٙدددٝلالبنالثدددٙ  للللل

ٖبنثف ٛل  ٙبرلبنفهٗملبناكٙالدٚل لكدو لٖرُد للدوليكدّٗليدِليكَٗب دٔولللللللل

٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .ل 10 ٖبدت ٖىل
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 لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلن  دبالأطالبىللزتًٗرمتلبنث  لالبنالثٙ  لبن ثهٚل10د ٖىل 

ٖبنثف ٛل  ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

لباًٗرٝلب كّٗل بحملٗ

لبرذب٠لبنثف ٛلبرذب٠لبن ثهٚ

 ب اٗي 
بقضتلبال

 ب فٙب ٛ
 ب اٗي 

بقضتلبال

 ب فٙب ٛ

ا
 ب
ن
ب
د
ٝل
٘
ب
ُ
ف
ن
ب

ل

بنُاب ٝل

لبنش  ٙٝ

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
9.33 1.97 21.33 2.42 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
8.50 1.64 24.67 1.63 

بنفُب٘ٝل

برتب دٙٝل

لدب آل

بناجل٘ثٙٝل

 ٚبرٖن
7.33 2.07 18.00 1.79 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
6.67 1.63 21.33 1.63 

ل ُبٖىلبنلفبٍ

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
8.67 2.73 29.33 2.42 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
7.33 1.03 35.50 2.17 

بنفُب٘ٝل

دبن بال

ل لكو 

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
25.33 5.65 68.67 3.72 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
22.50 3.15 81.50 3.08 

ٝ
ٙ
ر
ب
ً
ا
د
 
لب
ا
 ب
ب
ٓ
 
ب

ل

  ثول

لبآلبلِ٘

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
9.00 1.10 23.00 2.10 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
8.33 0.82 28.33 1.51 

ب ف٢ٗنٙٝل

لب داًبرٙٝ

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
5.83 0.41 18.00 1.79 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
6.00 0.00 20.50 1.52 

ب ٓب بال

ب داًبرٙٝل

ل لكو 

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
14.83 0.98 41.00 3.03 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
14.33 0.82 48.83 2.71 

ل

بنفهٗمل

بناكٙالٚل

ل لكو 

بناجل٘ثٙٝل

 برٖنٚ
40.17 6.55 109.67 6.12 

بناجل٘ثٙٝل

 بنثبَٙٝ
36.83 3.19 130.33 3.61 

 طمليِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدتد ٖىلبنفدبدقلأّلُْدبملحتفدُبلالأذب٠للللل

بلباًٗرا ;لْ بلبنا فدِلبند ٛلطدلألرهدٚلأذب٠لباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝللللللللها

بنثبَٙٝلأرهٚلئُلن ٛلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚولٖ٘فا ىلرهٚلينلليدِلل

لَاب١ لي ب َٝلب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلرذب٠لباًٗرا .

 أل البنثبرثابّليِل ٗب للشلولبناجدبَفلنهًجًدٗرا لٖمتل لثٙدقلللل

يبّلٖ٘مت لرهٚلياٗيلٚلبنل بلأٖلزتًدٗللبنل دبلند  دبالأطالدبىللللللبباثب  

باًددددٗرا لبناجل٘ثٙددددٝلبرٖنددددٚلٖبنثبَٙددددٝلالبنالثٙددددقلبنثفدددد ٛل  ٙددددبرلل

ل 11 بنفددهٗملبناكٙالددٚل لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔلٖبدتدد ٖىللللللللل

ل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .



 م9102..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
244 

ن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلٖبنثبَٙٝللب فبئ ليُْٙبلبن بده ل لب اٗيلبال11شكول 

نهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِل

ليكَٗب ٔ.

 لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللٖقللد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلزتًٗرمتللz لئًٙٝل ل11د ٖىل 

لبنالثٙقلبنثف ٛللرهٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔبنث  لال

 باًٗرٝلب كّٗ
ياٗي ل

 بنل ب
زتًٗلل

 بنل ب

Mann-

Whitney 

Uل

لعر ب١ٚ

  لz ل
 يفاٗٛلبن قنٝ

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 25.50 4.25 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
4.500 

2.22

5 
 0.05ذبنٝلرُ ل

 52.50 8.75 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

بنفُب٘ٝلبرتب دٙٝل

لدب آل

 24.00 4.00 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.505 3.000

 54.00 9.00 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

ل ُبٖىلبنلفبٍ

 22.00 3.67 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ

 0.05ذبنٝلرُ ل 2.751 1.000

 56.00 9.33 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

بنفُب٘ٝلدبن بال

ل لكو 

 21.00 3.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.898 000.

 57.00 9.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

ل  ثولبآلبلِ٘

 21.50 3.58 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.842 500.

 56.50 9.42 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لب ف٢ٗنٙٝلب داًبرٙٝ

 26.00 4.33 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.142 5.000

 52.00 8.67 ثٙٝلبنثبَٙٝبناجل٘

ب ٓب بالب داًبرٙٝل

ل لكو 

 22.00 3.67 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.756 1.000

 56.00 9.33 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

بنفهٗملبناكٙالٚل

ل لكو 

 21.00 3.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.887 000.

 57.00 9.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

 لذبندٝللzأّلئًٙدٝلعر دب١ٚل للل 11 يِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدت ٖىللَاث 
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 ;لتدددبل٘ددد ىلرهدددٚلٖددددٗذل دددلقليٛلذقندددٝلعر دددب١ٙبلدددد ل0.05رُددد ليفددداٗٛل 

ياٗيدددلٚل  دددبلذ ددددبالأطالدددبىلباًٗردددٝلبناجل٘ثٙدددٝلبرٖندددٚلٖبنثبَٙدددٝلللللل

ب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبنثفدد ٛلرهددٚلي ٙددبرلبنفددهٗمللل

ن دددبحللباًٗردددٝللل- لٖرُددد للدددوليكدددّٗليدددِليكَٗب دددٔلللللبناكٙالدددٚل لكدددول

بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝولٖدبنادبنٚلوكدِلنهثبرثادبّلئثدٗىلبنالدلحلٖبند ٛل٘دُصلللللللل

 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚل:ل٘ٗد ل لقلذبىلعر دب١ٙبلرُد ليفداٟٗل للل

ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝل

بده لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبنثفدد ٛللرهددٞلي ٙددبرلبنفددهٗملب فدبئ ليُْٙددبلبن ددل

ٔللل ن ددددبحللباًٗرددددٝللل-بناكٙالٚ لكددددو لٖرُدددد للددددوليكددددّٗليددددِليكَٗب دددد

بناجل٘ثٙدددٝلبنثبَٙدددٝ.للٖوكدددِلنهثبرثادددبّلأّل فددد ٛلبناثدددبِ٘لالبرذب٠لرهدددٚلللللل

ي ٙبرلبنفدهٗملبناكٙالدٚل لكدو لعندٚل دأثريلب فبدتدٝلدبيدا  بٍلبننَدبي للللللللل

َٞليفدددبالبندددمتلٖقددد ل ٙدددٔلبنثبرثدددٝلأيدددبنٙبللللللبقنكرتَٖدددٚلٖبناددد  ٘فلبذتدددبلل

   ٘فددٙٝليُبيددثٝلنا  ٙددقلأْدد باليٗبئدد ل   ٘فددٙٝلدفُٙٓددبولُ٘ ددول ٙٓددبلللللل

بنلالددوليددِلأيددهٗبل   ٘فددٚلل ُددٞلعنددٚلأيددهٗبلأبددلل ًددبلئ يددٝلبننَددبي لللللللل

بقنكرتَٖٞليِل ف ٘ لٖ غ ٘ٝل بدفدٝلٖ  ددٝل٘رتخلدٝلبناد  ٘فلبذتدبَٞلللللل

يٖٟلب ربئٝلبنف هٙدٝلندٙفليدعللللعرل لثٙ بالرًهٙٝل٘االبرول ٙٓبلبنا يٙ ل

بن ددٗ ٜلب ل١ٙددٝل ددٞلبننَددبي لبقلرتَٖددٞل  دد لٖنكددِلبنٗبئددعلبحملفددٗرلللللللل

ٖب هًٗرليعلعباٙب ليدبلُ٘فدبليدِل ُٙدبالبناد  ٘فلبذتدبَٞل ٗبئد لبندافهٌللللللللل

ل ااجف لبنٜلرفٙٝليثبشلٜلعضب ٝلعرلبننَبي للٗيٙ لبنكرتَٖٞ.

 ل٘ٗضملذ دبال  يٙ لباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فبئ ل12شكول 

لبناكٙالٚ لكو .يُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙقلبنثف ٛلرهٞلي ٙبرلبنفهٗمل

 :الفسض السابع 

نها  ددقليددِلصدد ٝلبنالددلحلبنلبدددعليددِل ددلٖحلبنث دد لٖبندد ٛل٘ددُصلللل

 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚ:ل لل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللب فبئ ليُْٙدبلبن دبده لنهدافهٌلللل

ٗرٚلبنث٢ٙٚ لكددو لٖرُدد للالبنالثددٙ  لبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٞلي ٙددبرلبنددللل

للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.
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ئبيدددلبنثبرثاددبّلمفددببلب اٗيددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝلندد  دبالللللل

برطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثفد ٛلرهدٚللل

ل 12 ي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليدِليكَٗب دٔللٖبدتد ٖىلللل

٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .

 لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللب فبئ ل12د ٖىل 

يُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ للول

يكّٗليِليكَٗب ٔ

 بقضتلبالب فٙب ٛ ب اٗي  َٗللبرذب٠لب كّٗ

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 0.52 1.33 بن ثهٚ
 1.55 7.00 بنثف ٛ

لَاب ٝلد٢ٙٝلبنلالو

 0.41 1.17 بن ثهٚ
 0.82 3.67 بنثف ٛ

لبنغ ب٠لبن  ٚلبريِ

 0.55 1.50 بن ثهٚ
 0.52 3.33 بنثف ٛ

لبذتالبقلرهٚلب ب٠

 0.41 1.17 بن ثهٚ
 0.82 4.67 بنثف ٛ

لَاب ٝلبدٗب٠

 0.41 1.17 بن ثهٚ
 0.55 2.50 بنثف ٛ

لبنث٢ٙٞل لكو لبنٗرٚ

 1.51 6.33 بن ثهٚ
 3.31 21.17 بنثف ٛ

أّلُْددبملحتفددُبلالأذب٠لل 12 ٘اطددمليددِلبنُاددب١ لبنددمتل٘ه  ددٓبلبدتدد ٖىلل

أطالدبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙددٝلبرٖندٚلب فددبئ ليُْٙدبلبن ددبده لنهدافهٌلدفدد ٘بلللللل

ٖ٘فددا ىلرهددٚلينددلليددِلَاددب١ لي ب َددٝلب اٗيددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝللللل

لالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلبن ثهٚلٖبنثف ٛ.لرذب٠لبرط

 لب اٗيلبالن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلال13شكول 

برلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.بنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙ

بند ٛلللWilcoxon Signed Rank Test متل لثٙقلبباثب لٖ٘هكٗلفّٗل

ٗلللل يددِلبقباثددب بالبن دب بيرت٘ددٝلبنددمتلللل ٘فددًٚلبباثددب لبنل ددبلب شددب ٛلْٖدد

 فا  ٍللث ٘ولقباثدب ل ا لنهفُٙدا لب دل ثلا ليدِلبنثٙبَدبالٖيندللاللللللل

  بٍلبباثب لالنه ٌٙلب ل ثلٝلٖيندللن دغللللربنٝلر ٍلحت ٙقلشلٖولبيا

ل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .ل 13 رجٌلبنفُٙٝ.لٖبدت ٖىل
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 لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللقلد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرٝللz لئًٙٝل ل13د ٖىل 

بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖلبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل

ل لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ لكو

لب كّٗ

ل  ب

برشب با

لياٗي 

بنل ب

لزتًٗل

بنل ب

لعر ب١ٚ

 ل ل

ليفاٗٛ

بن قنٝ

لبق  ثبوليفبيو

لرجٌ لنهل بلبنثُب١ٚ

ل =بناأثري

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

ل1.00

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

للالوبنلد٢ٙٝلَاب ٝ

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

ل1.00

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

لبريِلبن  ٚلبنغ ب٠

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

ل1.00

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

لب ب٠لرهٚلبذتالبق

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

ل1.00

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

لبدٗب٠لَاب ٝ

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

ل1.00

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

ل لكو لبنث٢ٙٞلبنٗرٚ

لرُ لذبنٝبنفبنثٝ

0.05

1.00 

لد بالئٗٛل أثري ب ٗدثٝ

 لذبندٝللzأّلئًٙٝلعر ب١ٚل ل 13 لَاث ليِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدت ٖى

 ;لتدددبل٘ددد ىلرهدددٚلٖددددٗذل دددلقليٛلذقندددٝلعر دددب١ٙبلدددد ل0.05رُددد ليفددداٗٛل 

ياٗيلٚل  بلذ ددبالأطالدبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبرٖندٚلب فدبئ ليُْٙدبلللللللل

بن ددبده لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٚلي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلللل

برذب٠لبنثفدد ٛولٖدبناددبنٚلللن ددبحلل- لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔلللل

وكِلنهثبرثٝلئثٗىلبناللحلٖبند ٛل٘دُصلرهدٚل:ل٘ٗدد ل دلقلذبىلعر دب١ٙبللللللل

 لددد لياٗيددلٞل  ددبلذ دددبالأطالددبىلباًٗرددٝلللα ≤ 0,05رُدد ليفدداٟٗل ل

بناجل٘ثٙددٝلبرٖنددٚلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثددٙ  لبن ثهددٚلللللللل

ل-يكّٗليِليكَٗب ٔ.لٖبنثف ٛلرهٞلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ لكو لٖرُ للو

ن ددبحللبن ٙددبرلبنثفدد ٟ.للٖوكددِلنهثبرثددٝلأّل فدد ٛلبناثددبِ٘لالبرذب٠لرهددٚلللل

ي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚل لكددو لعنددٚل ددأثريلب فبدتددٝلدبيددا  بٍلبننَددبي للللللللل

بقنكرتَٖددٚلبنددمتلٖقدد ل ٙددٔلبنثبرثددٝلأيددبنٙبل   ٘فددٙٝليُبيددثٝلنا  ٙددقللللل

ُٙددٔل   ٘فددٙٔللأْدد باليٗبئدد ل   ٘فددٙٝلدفُٙٓددبولُ٘ ددول ٙٓددبلبنلالددوليددِل لللللل

دبنلىٌليِلأّلَاٙجٝلبقباثب ل ٗضملأّلبقبدا الدد لياٗيد للللٖلربلٟ.

 ذب٠لأطالبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبرٖندٚلب فدبئ ليُْٙدبلبن دبده لنهدافهٌلالللللللل

بنالثٙددقلبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلببا  ددبليفُٗ٘ددبلأٛلقل٘لدددعلنه دد  ٝول ٓددٗلقلللللللل

ٝللللللل ٖند نللَ دٍٗلمفدببلللللغتنَدبلددبنكثريلردِلئدٜٗل دأثريلبريدبنٙبلبنا  ٘فدٙ

 Matched –Pairs Rankيفبيولبق  ثبولبنثُب١ٚلنهل بلبقزٖبجلب ل ثلٝل

biserial correlation فل دٝلرجدٌلبنادأثريلب دداغريلب فدا ولرهدٚلب دداغريللللللل 

بنابدع.لدهغدلئٜٗلبنف ئدٝلرُد لبيدا  بٍليفبيدولبق  ثدبولبنثُدب١ٚلنهل دبل=لللللللل

كددِلأّل٘فدد ٛلبناثددبِ٘لالبرذب٠لعنددٚلللل%ليددِلبذتددبقالول100ْٖدد بل٘فددينلأّللل1.00

 أثريلب فبدتدٝلدبيدا  بٍلبننَدبي للبقنكرتَٖدٚلئد ل٘كدّٗلندٔلأثدلللدثريلالللللللللل

ل ًُٙٝلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو .
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فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙقلبن ثهٚل ل ذب٠لأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلب 14شكول 

ٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو 

 :الفسض اخلاوظ 
نها  قليِلص ٝلبناللحلبرتدبيفليدِل دلٖحلبنث د لٖبند ٛل٘دُصللللللل

 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚ:ل لل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

ب فبئ ليُْٙبلبن دبده لنهدافهٌلللذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلل

البنالثددٙ  لبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٞلي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙٚ لكددو لٖرُدد للللل

للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

ئبيدددلبنثبرثدددٝلمفدددببلب اٗيدددلبالٖبقضتلب دددبالب فٙب ٘دددٝلنددد  دباللللل

برطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثفد ٛلرهدٚللل

ل 14 بنث٢ٙٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليدِليكَٗب دٔللٖبدتد ٖىللللي ٙبرلبنٗرٚل

٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .لللل

 لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝللب فبئ ل14د ٖىل 

 لكو لٖرُ للوليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل

يكّٗليِليكَٗب ٔ

 بقضتلبالب فٙب ٛ ب اٗي  َٗللبرذب٠لب كّٗ

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 0.41 1.17 بن ثهٚ
 1.52 12.50 بنثف ٛ

لَاب ٝلد٢ٙٝلبنلالو

 0.00 1.00لبن ثهٚ
 0.75 4.83 بنثف ٛ

لبنغ ب٠لبن  ٚلبريِ

 0.52 1.33 بن ثهٚ
 1.41 10.00 بنثف ٛ

لبذتالبقلرهٚلب ب٠

 0.00 1.00 بن ثهٚ
 0.82 5.33 بنثف ٛ

لَاب ٝلبدٗب٠

 0.00 1.00 بن ثهٚ
 0.55 6.50 بنثف ٛ

لبنٗرٚلبنث٢ٙٞل لكو 

 0.84 5.50 بن ثهٚ
 2.23 39.17 بنثف ٛ

أّلُْددبملحتفددُبلالأذب٠لل 14 ٘اطددمليددِلبنُاددب١ لبنددمتل٘ه  ددٓبلبدتدد ٖىلل

ن دبده لنهدافهٌلدفد ٘بللللأطالبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبنثبَٙدٝلب فدبئ ليُْٙدبلبللللل

ٖ٘فددا ىلرهددٚلينددلليددِلَاددب١ لي ب َددٝلب اٗيددلبالٖبقضتلب ددبالب فٙب ٘ددٝللللل

لرذب٠لبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلبن ثهٚلٖبنثف ٛ.لل
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ىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلال لب اٗيلبالن  دبالأطالب15شكول 

بنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

بند ٛلللWilcoxon Signed Rank Test متل لثٙقلبباثب لٖ٘هكٗلفّٗل

ٗلللل ٝلل ٘فددًٚلبباثددب لبنل ددبلب شددب ٛلْٖدد بنددمتلليددِلبقباثددب بالبن دب بيرت٘دد

 فا  ٍللث ٘ولقباثدب ل ا لنهفُٙدا لب دل ثلا ليدِلبنثٙبَدبالٖيندللاللللللل

ربنٝلر ٍلحت ٙقلشلٖولبيا  بٍلبباثب لالنه ٌٙلب ل ثلٝلٖيندللن دغلللل

ل٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .ل 15 رجٌلبنفُٙٝ.لٖبدت ٖىل

ٝل لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللقلد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلباًٗرلz لئًٙٝل ل15د ٖىل 

بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝالبنالثٙ  لبن ثهٚلٖلبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل

 لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

لب كّٗ

  بل

 برشب با

ياٗي ل

 بنل ب

زتًٗلل

 بنل ب

لعر ب١ٚ

  لz ل

يفاٗٛل

 بن قنٝ

يفبيولبق  ثبول

بنثُب١ٚلنهل بل رجٌل

ل rprbبناأثري=

بنُاب ٝل

لبنش  ٙٝ

 00. 00. بنفبنثٝ
2.214 

ذبنٝلرُ ل

0.05 
ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

َاب ٝلد٢ٙٝل

لبنلالو

 00. 00. بنفبنثٝ
2.232 

ذبنٝلرُ ل

0.05 
ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنغ ب٠لبن  ٚل

لبريِ

 00. 00. بنفبنثٝ
2.207 

ذبنٝلرُ ل

0.05 

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

لبذتالبقلرهٚلب ب٠

 00. 00. بنفبنثٝ
2.232 

ذبنٝلرُ ل

0.05 

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

لَاب ٝلبدٗب٠

 00. 00. بنفبنثٝ
2.251 

ذبنٝلرُ ل

0.05 

ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

بنٗرٚلبنث٢ٙٞل

ل لكو 

 00. 00. بنفبنثٝ
2.207 

ذبنٝلرُ ل

0.05 
ل1.00

ل أثريلئٗٛلد با  21.00 3.50 ب ٗدثٝ

 لذبندٝللzأّلئًٙٝلعر دب١ٚل لل 15 َاث ليِلبنُاب١ لبنمتل٘ه  ٓبلبدت ٖىل

 ;لتدددبل٘ددد ىلرهدددٚلٖددددٗذل دددلقليٛلذقندددٝلعر دددب١ٙبلدددد ل0.05رُددد ليفددداٗٛل 

ياٗيلٚل  بلذ دبالأطالدبىلباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝلبنثبَٙدٝلب فدبئ ليُْٙدبللللللل

لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبن ثهددٚلٖبنثفدد ٛلرهددٚلي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚلللبن ددبده 

ن ددبحللبرذب٠لبنثفدد ٛولٖدبناددبنٚللل- لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔلللل

وكِلنهثبرثٝلئثٗىلبناللحلٖبند ٛل٘دُصلرهدٚل:ل٘ٗدد ل دلقلذبىلعر دب١ٙبللللللل

 لددد لياٗيددلٞل  ددبلذ دددبالأطالددبىلباًٗرددٝلللα ≤ 0,05رُدد ليفدداٟٗل ل
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ٝلب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلالبنالثددٙ  لبن ثهددٚلللللبناجل٘ثٙددٝلبنثبَٙددل

ل-ٖبنثف ٛلرهٞلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ.

ن بحللبن ٙبرلبنثفد ٟ.للٖوكدِلنهثبرثادبّلأّل فد ٛلبناثدبِ٘لالبرذب٠لرهدٚللللللل

ي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚل لكددو لعنددٚل ددأثريلب فبدتددٝلدبيددا  بٍلبننَددبي للللللللل

ٖبناددد  ٘فلبذتدددبَٞليفدددبالبندددمتلٖقددد ل ٙدددٔلبنثبرثادددبّلأيدددبنٙبلللبقنكرتَٖدددٚل

   ٘فددٙٝليُبيددثٝلنا  ٙددقلأْدد باليٗبئدد ل   ٘فددٙٝلدفُٙٓددبولُ٘ ددول ٙٓددبلللللل

بنلالدددوليدددِلأيدددهٗبل   ٘فدددٚلعندددٚلأيدددهٗبلأبدددللببصدددٝلستبٖندددٝل  شدددٞللل

بربلددب٠لٖحتهٙددولب ًٓددٝول لثٙفددٝل كددِٗ٘لبنفددهٗملبنث٢ٙددٞل الهددبل فهفددولل

فددهٗلٙبالبنفددهثٙٝلبناددٞل  دد  لرددِللبلددٗبالعضددب ٝلعرلضددث لعَلالددب٠لبنل

بناهًٙدد لَاٙجددٝلن  ددٗ لٖرٙددٔلدبنفددهٗملبن دد ٙملأٖلتب يددألتب يددٝلللللللل

ُ٘فدددد لعيادددد بجل ُٙددددبالبنادددد  ٘فلبذتددددبَٞليددددعل ُٙددددبالبننَددددبي لل ببط٢ددددٝولٖ

بقنكرتَٖٞلمبثبدٔلذنٙول لثٙ ٞلناكلب ليٗئ لبنافهٌلد دل٘بالٖرفدٙبال فدٙبالللل

 ددبول لبرددٞلب ددب١صل فهددٌلٖ هددللبنُلٖرللٙددبالٖمسفٙددباليددعلبربدد لدبنٙدد .ل

بناهًٙ لب فبقليُْٙبال ًٙبل ٗ لٕليِل كلب لٖجتُبلنهدافهٌلبنفلضدٞلٖ دٗ ريلللل

برتنٜلبذتفٙٝلب ثبشلٜلٖ ف ٘ لنغلرلبذتٗبرلخلٙفٓبلٖضث لنهًدثريبالل

دددبنلىٌليدددِلأّللٖلد ددل٘بلٖ فدددٙبولعضددب ٝلعرلبنف ئدددٝلب َفددبَٙٝلبذتبَٙدددٝ.للل

ٗيدد ل ذب٠لأطالددبىلباًٗرددٝللَاٙجددٝلبقباثددب ل ٗضددملأّلبقبددا الددد ليالل

بناجل٘ثٙدددٝلبنثبَٙدددٝلب فدددبئ ليُْٙدددبلبن دددبده لنهدددافهٌلالبنالثٙدددقلبن ثهدددٚللللل

ٖبنثف ٛلببا  بليفُٗ٘بلأٛلقل٘لددعلنه د  ٝول ٓدٗلقلغتنَدبلددبنكثريلردِللللللل

ئددٜٗل ددأثريلبريددبنٙبلبنا  ٘فددٙٝلٖندد نللَ ددٍٗلمفددببليفبيددولبق  ثددبوللللللللل

 Matched –Pairs Rank biserialبنثُددب١ٚلنهل ددبلبقزٖبجلب ل ثلددٝللل

correlation فل ٝلرجٌلبناأثريلب اغريلب فا ولرهٚلب اغريلبنابدع.لدهغددللل 

ْٖد بل٘فدينلللل1.00ئٜٗلبنف ئٝلرُ لبيا  بٍليفبيولبق  ثبولبنثُب١ٚلنهل دبل=لل

%ليددِلبذتددبقالوكددِلأّل٘فدد ٛلبناثددبِ٘لالبرذب٠لعنددٚل ددأثريلب فبدتددٝللللللل100أّل

نكرتَٖددٚلٖبنادد  ٘فلبذتددبَٞليفددبالئدد ل٘كددّٗلنددٔلأثددللللدبيددا  بٍلبننَددبي للبق

لثريلال ًُٙٝلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو .

 ل ذب٠لأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلالبنالثٙقلبن ثهٚل16شكول 

نثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو ٖب

 :الفسض الطادع 
نها  قليِلص ٝلبنالدلحلبنفدبذرليدِل دلٖحلبنث د لٖبند ٛل٘دُصلللللللل
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 لدد لياٗيدلٞل  دبلللل0005ل≥لαرهٚ:ل لل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝل

 لنهددافهٌلالبنالثٙددقلبنثفدد ٛللرهددٞلي ٙددبرلبنددٗرٚللللب فددبئ ليُْٙددبلبن ددبدهل

ئبيدددلبنثبرثاددبّلمفددببللللبنث٢ٙٚ لكددو لٖرُدد للددوليكددّٗليددِليكَٗب ددٔ.لللل

ب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘دٝلند  دبالأطالدبىلباًدٗرا لبناجل٘ثٙدٝلللللل

برٖندددٚلٖبنثبَٙدددٝلالبنالثدددٙ  لبن ثهدددٚلٖبنثفددد ٛل  ٙدددبرلبندددٗرٚلبنث٢ٙدددٚللللل

٘ه صلْ ٕلبنُاب١ .ل 16 كَٗب ٔولٖبدت ٖىل لكو لٖرُ للوليكّٗليِلي

 لب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلن  دبالأطالبىللزتًٗرمتلبنث  لالبنالثٙ  لبن ثهٚل16د ٖىل 

ٖبنثف ٛل  ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

لباًٗرٝلب كّٗ

لبرذب٠لبنثف ٛلبرذب٠لبن ثهٚ

ب اٗي

 و
بقضتلبال

 ب فٙب ٛ
بقضتلبال ب اٗي 

 ب فٙب ٛ
بنُاب ٝل

لبنش  ٙٝ

 1.55 7.00 0.52 1.33 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 1.52 12.50 0.41 1.17 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

َاب ٝلد٢ٙٝل

لبنلالو

 0.82 3.67 0.41 1.17 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.75 4.83 0.00 1.00 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبنغ ب٠لبن  ٚ

لبريِ

 0.52 3.33 0.55 1.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 1.41 10.00 0.52 1.33 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبذتالبقلرهٚلب ب٠

 0.82 4.67 0.41 1.17 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.82 5.33 0.00 1.00 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لَاب ٝلبدٗب٠

 0.55 2.50 0.41 1.17 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.55 6.50 0.00 1.00 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

بنٗرٚلبنث٢ٙٞل

ل لكو 

 3.31 21.17 1.51 6.33 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 2.23 39.17 0.84 5.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

أّلُْددبملحتفددُبلالأذب٠لل 16 ٘اطددمليددِلبنُاددب١ لبنددمتل٘ه  ددٓبلبدتدد ٖىلل

لهابلباًٗرا ;لْ بلبنا فدِلبند ٛلطدلألرهدٚلأذب٠لباًٗردٝلبناجل٘ثٙدٝللللللل

ُٔلن ٛلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚولٖ٘فا ىلرهٚلينلليدِللبنثبَٙٝلأرهٚلي

َاب١ لي ب َٝلب اٗيلبالٖبقضتلب بالب فٙب ٘ٝلرذب٠لباًٗرا .

نثبَٙٝللب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلال لب اٗيلبالن  دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚلٖب17شكول 

لبنالثٙ  لبن ثهٚلٖبنثف ٛلرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

 أل البنثبرثابّليِل ٗب للشلولبناجدبَفلنهًجًدٗرا لٖمتل لثٙدقلللل

بباثب  ليبّلٖ٘مت لرهٚلياٗيلٚلبنل بلأٖلزتًدٗللبنل دبلند  دبالأطالدبىللللل



 م9102..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
252 

ل٘ثٙٝلبرٖنٚلٖبنثبَٙٝلالبنالثٙدقلبنثفد ٛل  ٙدبرلبندٗرٚلللللباًٗرا لبناج

٘ه دصلْد ٕلللل 17 بنث٢ٙٚل لكو لٖرُد للدوليكدّٗليدِليكَٗب دٔلٖبدتد ٖىللللللل

لبنُاب١ .

 لٖذقنآبلب ر ب١ٙٝلنهاللٖقللد لياٗيلٚل  بلذ دبالأطالبىلزتًٗرمتللz لئًٙٝل ل17د ٖىل 

ل لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔبنث  لالبنالثٙقلبنثف ٛللرهٚلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو

 باًٗرٝ ب كّٗ
ياٗي ل

 بنل ب

زتًٗلل

 بنل ب

Mann-

Whitne

y Uل

لعر ب١ٚ

  لz ل

يفاٗٛل

 بن قنٝ

لبنُاب ٝلبنش  ٙٝ

 21.50 3.58 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
.500 

2.84

2 
 0.05ذبنٝلرُ ل

 56.50 9.42 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لَاب ٝلد٢ٙٝلبنلالو

 26.50 4.42 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.091 5.500

 51.50 8.58 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبنغ ب٠لبن  ٚلبريِ

 21.00 3.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.945 000.

 57.00 9.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبذتالبقلرهٚلب ب٠

 31.00 5.17 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 1.354 10.000

 47.00 7.83 ٝلبنثبَٙٝبناجل٘ثٙ

لَاب ٝلبدٗب٠

 21.00 3.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.966 000.

 57.00 9.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبنٗرٚلبنث٢ٙٞل لكو 

 21.00 3.50 بناجل٘ثٙٝلبرٖنٚ
 0.05ذبنٝلرُ ل 2.903 000.

 57.00 9.50 بناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝ

لبدت ٖىلَاث ليِلبنُاب١ لبنمتل٘ لذبنٝلzأّلئًٙٝلعر ب١ٚل ل 17 ه  ٓب  

ل  ليفاٗٛ لد ل0.05رُ  لعر ب١ٙب لذقنٝ ليٛ ل لق لٖدٗذ لرهٚ ل٘ ى لتب ; 

لٖبنثبَٙٝل لبرٖنٚ لبناجل٘ثٙٝ لباًٗرٝ لأطالبى لذ دبا ل  ب ياٗيلٚ

لبنٗرٚل لي ٙبر لرهٚ لبنثف ٛ لبنالثٙق لا لنهافهٌ لبن بده  ليُْٙب ب فبئ 

ليك ليِ ليكّٗ للو لٖرُ  ل لكو  لبنث٢ٙٚ لباًٗرٝلل-َٗب ٔ ن بحل

لُ٘صل لبناللحلٖبن ٛ لئثٗى لنهثبرثٝ لوكِ لٖدبنابنٚ لبنثبَٙٝو بناجل٘ثٙٝ

 لد لياٗيلٞل  بل0005ل≥لαرهٚل:ل٘ٗد ل لقلذبىلعر ب١ٙبلرُ ليفاٟٗل 

ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝل

لبنالثٙ لا لنهافهٌ لبن بده  لي ٙبرلبنٗرٚلب فبئ ليُْٙب لرهٞ ل لبنثف ٛ ق

ن بحللباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلل-بنث٢ٙٚ لكو لٖرُ للوليكّٗليِليكَٗب ٔ

لي ٙبرلبنٗرٚل لرهٚ لالبرذب٠ لبناثبِ٘ ل ف ٛ لأّ لنهثبرثٝ لٖوكِ ل بنثبَٙٝ.

لبقنكرتَٖٚل لبننَبي  لدبيا  بٍ لب فبدتٝ ل أثري لعنٚ ل لكو  بنث٢ٙٚ

بّلأيبنٙبل   ٘فٙٝليُبيثٝلٖبنا  ٘فلبذتبَٞليفبالبنمتلٖق ل ٙٔلبنثبرثا

ل ُٙٔل ليِ لبنلالو ل ٙٓب لُ٘ و لدفُٙٓبو ل   ٘فٙٝ ليٗبئ  لأْ با نا  ٙق

ل ف ٘ ل ل ٞ ل ُبىًبا لبذتبَٞ لبنا  ٘ف ل ُٙبا لأدلز لٖ ف  لربلٟ    ٘فٙٝ
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بنٗرٞلبنث٢ٙٞليعل لثٙقلبنًُ دٝلدبننَبي لبقنكرتَٖٞلبنافهٌٙل ٞلصًدل

ل٘غالولدف لب  رابالٖبرت لٗبال ا رٌلْ ٕل أثُب٠ل  دٝلبنلالولئ 

ل ٗ ريل لعرل ُٙٝ لعضب ٝ لبنفًوو ليًُٓلل ٞ لأَٔ لطب ب لبناهًٙ  لأذب٠ بنالُٙٝ

لعرل ل٘شبْ ٕلبنلالولعنكرتَٖٙبا بنث ب١ولبناٞلأ بردلئ  باللثريبالنرتخلٝليب

ٖبئعليهًٗرليعلبن ئٝل ٞلحت ٘ لبنث ب١ولبُ فُٙٝلراٞلقل٘اشادلبناهًٙ ل

ل ل ليبلأل ٕللوليِل ْشبٍلبرتٗنٚلٖلي للرث لبنالابرولب فبقلر هٙباولْ ب

 ولٖ٘ٗض ٔلبنشكولبنابر:(McGee, 2001  لٖل2002

افهٌلال ذ دبالأطالبىلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبرٖنٚللٖلباًٗرٝلبناجل٘ثٙٝلبنثبَٙٝلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنه18شكول 

لبنالثٙقلبنثف ٛللرهٞلي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ لكو 

 :الفسض الطابع
نها  ددقليددِلصدد ٝلبنالددلحلبنفددبدعليددِل ددلٖحلبنث دد لٖبندد ٛل٘ددُصلل

رهددٚ: ل ٗددد لر ئددٝلب  ثبطٙددٝلذبنددٝليٗدثددٝلددد لذ دددبالبرطالددبىلب فددبئ للل

يُْٙددبلبن ددبده لنهددافهٌلرهددٚلي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالددٚل لكددو لٖذ دددب ٌٓللل

لبنٗرٚلبنث٢ٙٚل لكو .لرهٚلي ٙبر

متلرفببليفبيولب  ثبولدرييّٗلدد لذ ددبالبرطالدبىلب فدبئ ليُْٙدبللللللللل

بن ددبده لنهددافهٌلرهددٚلي ٙددبرلبنفددهٗملبناكٙالددٚل لكددو لٖذ دددب ٌٓلرهددٚلللللل

ل :18 ي ٙبرلبنٗرٚلبنث٣ٙل لكو  لللًبلْٗليٗضملدبدت ٖىل

لٙٝلد لياغريبالبنث   ل٘ٗضملئًٙٝل   لٖذقنآبلبقر ب١ٙٝلنهف ئٝلبق  ثبط18د ٖىل 

لي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚلي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚلب اغريبا

 **942.للي ٙبرلبنفهٗملبناكٙالٚ

لللي ٙبرلبنٗرٚلبنث٢ٙٚ

عنٚ:لٖدٗذلر ئٝلع  ثبطٙدٝلذبندٝليٗدثدٝلرُد لللللل 18  شريلَاب١ لبدت ٖىل

لد لذ دبالذ دبالبرطالبىلب فبئ ليُْٙبلبن بده لنهافهٌلرهٚل0.05يفاٗٛل

ي ٙبرلي ٙدبرلبنفدهٗملبناكٙالدٚل لكدو لٖذ ددب ٌٓلرهدٚلي ٙدبرلبندٗرٚللللللللل
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.ل0.01 لْٖددٚلذبنددٝلرُدد ليفدداٗٛلل0.942بنث٢ٙددٚل لكددو .لرٙدد لدهغدددلئًٙددٝل   ل ل

ٖوكِلنهثبرثٝلئثٗىلبناللحلبنفبدعليِل لٖحلبنث  لٖبن ٛلُ٘صلرهٚل

 ل ٗد لر ئدٝلب  ثبطٙدٝلذبندٝليٗدثدٝلدد لذ ددبالبرطالدبىلب فدبئ ليُْٙدبلللللللللل

 لنهددافهٌلرهددٚلي ٙددبرلبنددٗرٚلبنث٢ٙددٚل لكددو للٖذ دددب ٌٓلدثلبئددٝلللللبن ددبده

ل-ي راٝلبنفهٗملبناكٙالٚل لكو .لٖوكِل الفريلينللدأّل:

 بنلالولب فبقلر هٙباللفب١للبرطالبىللب١ِلرٞل٘ؤثلل دٞلبنث٢ٙدٝلٖ دؤثللللل

 ٙددٔلْٖددٗلددد ٠ليُٓددبلندد نلل ددبننىٌليددِلعربئاددٔلعقلأّلُْددبملضددلٖ ٕللللللللل

 دل ث لمبدبل٘ألدولٖ٘شدلبلٖ٘هفدبلٖ٘ل د ٟللللللللناف ٘ لٖرٙٔلدبنث٢ٙٝلرَٓدبل

ُٖ٘بٍلٖ٘اُالفلٖ٘ا لمل ٓٞلبحملٙ لبند ٟل٘طدًٔلٖوكُدٔليدِلبناكٙد لللللل

 عّلُأرفِل ًُٙٝلٖرٙٔ.
 ل ث لرًهٙٝلبنٗرٞل ٞلدُب١ٓبلدشفٗ لبذتٗبرلدب ثريبالٖئ لبه ٓدبلبهلللل 

ْكدد بلرذب٠لْدد ٕلبنٗقٙالددٝولَٖاددلبالنطددف لينددللبقرفددبرلرُدد لبنلالددوللللل

هٙددٝل ُٓددبملضددلٖ ٕلندداهًفلبنالُٙددبالبنرتدٗ٘ددٝلبناددٞللللليٖٟلب ربئددٝلبنف 

 ف زلعرًدبىلْد ٕلبذتدٗبرلٖع  دبدبلدثُٙدٔلبنلالدولب فل ٙدٝللبناد رٌٙللللللللل

ٖبنًُ دددددٝلٖبناكددددلب لٖبناشددددكٙولعرلأّل٘ ددددولبنلالددددولرئددددلبليددددهٗمل

 ص ٙم.
 عثددب ٜلرددٗبرلبنلالددولد ددل٘بالدبيددا  بٍلبنٗيددب١ لب نكرتَٖٙددٝلعت ددقللللللل

ب١للبرطالددبىلبنفددبذ٘ ل لب ٙددولضتددٗلشددغ لندد ٟلبنلالددولب فددبقلر هٙددباللفدد

ُ٘فددد ليفدددبرٔلدٙددد ٜلنالددداملئُدددٗبالبناٗبصدددوليدددعلبنلالدددولللل بناكُٗنٗدٙدددبل ل

ٖيفدددبر  ٔلرهدددٞلب ياكشدددباولعضدددب ٝلعرل لثٙ دددٝلرًهٙدددبالٖرفدددٙبال دددبلللل

٘شددبْ لرهددٞلأ حلبنٗبئددعل٘فدد زل فهددٌلبنلالددولب فددبقلر هٙددبالٖ٘اٗب ددقليددعللل

٘فلبذتدبَٞليدعلللطثٙفٝل فهًدٔولند نلللبَددل ؤ٘دٝلبنث د لدد ي لبناد  للللللل

بننَددبي لبقنكرتَٖددٞلٖئدد لب طددمليددِلعدددلب٠لبناجلدددٝلرهددٞلزتًٗرددٝلللللللل

 ددد  رل  ددد لدبننَدددبي لبقنكرتَٖدددٞلٖأبدددلٟل ددد  رلعنكرتَٖٙدددبلٖيدددعلللل

 لثٙقلبنا  ٘فلبذتدبَٞليندللبرثدللبند ٟل٘ؤلد لرهدٞلبرتدنٜلبذتفدٙٝللللللللل

ب ثبشلٜلٖ كلب ْبلٖ ُاًٙٓبليعل فبالعَفبَٙٝليِلب فهٌل ثشفللبناهًٙ ل

ليبّلٖبذتُٗلٖب ئ بٍلرهٞلبناجلدٝلذّٖلبٗا.دبر

ٖ٘االددقليندددلللبناالفدددريليدددعلَادددب١ لدفددد لبن  بيدددبالبنادددٞلأشدددبالنددد نللل

 ل2015 لٖ لُْددب٠لستًدد ول2013جتل٘ثٙددبالٖبيددال رٙبالل  بيددٝل لْبنددٝلددد ىول

ل .Kahlid Alshamri,2019ٖ ل

 : توصيات البحح 

ثبرثاددبّلمبددبلالضد٠ٗلبنُاددب١ لبنددمتلمتلبيا  صدٓبليددِلبنث دد ل ٗصدٞلبنللل

ل٘هٚ:لل

 ضلٖ ٜل ٗدٙٔلبَاثبٕلبنٗبن ِ٘ل بل٘فبَٙٔلبرطالبىليِليهٗلٙبالىريليلىٗبل

 ٙٓددبلٖلٙالٙددٝلبنافبيدددوليفٓددٌلددددلٖرلبذتُددٗلٖبرنالددٝلبندددمتل شددًول هفدددالٝللللللل
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بنافهٌٙلبذتدبَٚلٖأْ ب دٔليدِلعئبيدٝل بدلدٝلٖد بَٙدٝليدعلبنلالدول  دٍٗلرهدٞللللللللللل

بيدا  بٍلأيدهٗبلبنفُد للللبذتبلٖبقررتبٍلٖبن ا٠لٖىلرلبنث ٝل ٌٙٓلٖر ٍل

 راٞلقل٘اثبذنٔلبنلالوليعلبآلبلِ٘ل.
 ضلٖ ٕل ٗ ريلدلبي لنهًفهً لٖبقب ب١ٙ لرهٞللٙالٙٔلبيا  بٍلبيدهٗبلل

بنا  ٘فلبذتبَٞلٖ ُٙب ٔليعلبرطالبىليِليٖٟلبقربئدبالٖبقربئدبالب افد ذٜلللل

ناشددكٙولبناٗب ددقلبقداًددبرٞلٖبنُالفددٞلٖبالدد لبنفددهٗلٙبالبن  ٗب  ٙددٝللللللل

 ىلبنلالولرِلبنث٢ٙٝ.بناٞل ف 
 برطالددبىليٖٟلبقراٙبددددبالبرتبصدددٝلددددٌللب ددٝلبذت دددٗقلبقَفدددبَٙٝليثدددوللل

يٌٖ٘ٓليِلبنفدبذ٘ لٖقدد لأّل دٗ للددٌلبندنبي لبنادٞل د رٌل كدٙالٌٓلبنث٢ٙدٞلللللللللل

 ٖ ؤْهٌٓلن َ يبجل ٞلبااًعلدكب ٝلذ دبالعربئآٌ.
 لرليدبللظتبل فبيهُدبليدعلبرطالدبىلدبذتدبلٖبندٗذلٖبنرتبردٌلرادٞلَفدالٙعلىدللللللللل

أياللالرُٔلبنب ُبليِلئٌٙل ٌٙٓولٖدبنابنٚلَفدالٙعلىدلرلئًٙدٝلبنكلبيدٝللللل

ٖبريِلٖب َاًب٠لٖبقررتبٍلالأَالفٌٓل ٓ ٕلئٌٙل ًُٙٓبليِلب ىلب  برثٝل

 ٖبنرتبد ل ٓ بل٘الطٚلدُبلعرل لٗ٘للٖحتف لَٗرٙٝلبذتٙبٜلأٖلدٗذٜلبذتٙبٜل
 ٙلللل ٌلبذتددبَٚلٖ ُٙب ددٔلاللضددلٖ ٜلبنادد بولب ثكددللدبيددا  بٍلعيددرتبظتٙٝلبنافهدد

بال لرد ٜلب شدك البنفدهٗلٙٝلٖبنفدهٗلٙبالىدريلب  ثٗندٝلئثدولأّل٘ ٘د للللللللل

 رجٌلب شكهٝلٖ٘ ثملبنا بولبنف دٚلست ٖذلبنالب١ ٜ.
 فدد لبنرتدٙددٝلبريددل٘ٝلَب دد ٜلَبرجددٔل َلدد قلبرطالددبىليٖٟلبقراٙبدددباللللللل 

هددٞلبرتبصددٝليُٓددبلعرلبنفددبمللٖبااًددعولمبددبل   يددٝليددِلبدد يبالياكبيهددٝلرل

ب فدداٟٗلبنرتدددٟٗلٖبقداًددبرٞلٖبنُالفددٞلٖبنفًهددٞلٖبنددٗقٙالٞولندد نلل  ددد للل

لليِل ثُٙٓبلننبي لبنرتدٙٝلبرتبصٝلدب فبًْٝل ٞل لٗ٘للرٙب٘آٌلعظتبدبا.

  :البحوخ املكرتحة 

 ٘ثريلبنث  لبذتبرلزتًٗرٝليِلبن  بيبالبنمتلوكدِلعدلبؤْدبلٖبقيداالبذٜلللل

ليُٓب:لل

 افهددددٌٙلبذتددددب ٚلٖ ُٙب ددددٔلال ًُٙددددٝلبنكالددددب٠ٜللللذ بيددددٝل برهٙددددٝلبيددددا  بٍلبنلل

بقداًبرٙددٝلٖبنث ددٝلدددبنُالفلندد ٟلرُٙددبالشتاهالددٝليددِليٖٛلبقراٙبدددباللللللل

لبرتبصٝ.

 ذ بيٝل برهٙٝلبنافهٌٙلبذتب ٚلٖدف لبريبنٙبلبربلٟل لبنف جلبنف  َدٚوللل

لأيهٗبلبناف ٘  لالبال لر ٜلب شك البنفهٗلٙٝ.ل

 ِيٖٛلبقراٙبددبالبرتبصدٝلال برهٙدٝلللللذ بيٝلي ب َٝلد ل ٢بالشتاهالٝلي

بنافهدددٌٙلبذتدددبَٚلال ًُٙدددٝلبنفدددهٗلٙبالب ظتبدٙدددٝلٖبالددد لبنفدددهٗلٙبالللل

لبنفهثٙٝل.

 ذ بيددددٝل برهٙددددٝلبيددددا  بٍلبنافهددددٌٙلبذتددددبَٚلال ًُٙددددٝلب ٓددددب بالبذتٙب ٙددددٝلل

لٖبقيا  نٙٝلن ٛلبطالبىلبناٗر .ل
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 :املسادع 
لبذتددددبذٟلبن ددددلّليلهددددعلٖحتدددد ٘بالبيددددٗببذتل لدٗ٘ددددبا ل:ل2008 بنالددددب لبنٗلٙددددولرثدددد لبدددددلبٌْٙ -

لبنفلدٞلبنالكللذب لبن بْلٜولٖبنفشلِ٘و
لبنكابلربملوللبن بْلٜوللبذت ٘ثٝلدب كُٗنٗدٙبلبنا  ٘ف :ل2006 لئُ ٘ولعدلبٌْٙلب   -
لبنرتدٙٝلالر ٘ثٝلبجتبْبا :ل2010 يفب للبهلللرث لرهٚلولرفِلستً ليٗزبّلولبن ِ٘لصتٌلب   -

لبنل٘بحلولبن ْلب٠لذب لو ذٖنٙٝلٖبنباليفا ثهٙٝل ؤٛ 
ٞللبنفدهٗملليٓدب بال :ل 2010 دد  للعدلبٌْٙلبمسبرٙو - ٟللبناٟكٙالد ٝللند ٖ ٝللب ربئد لذب :بنل٘دبحل وبنف هٙد

لٖبناٗز٘علنهُشللبن ْلب٠
لبن ْلب٠لذب :لبنل٘بح.لبنف هٙٝلب ربئٝلن ٖٛلبناكٙالٚلبنفهٗمليٓب با :ل2010 لد  لبمسبرٙو -

ل ربئدددددبالب ثكدددددللبقلشدددددباوبرتبصدددددٝلبقراٙبددددددباليٖٟلٝيهفددددده :ل 2008 ب شدددددل ٞلبَشدددددلبر -

لبن ٖنٙٝلرٗ رليؤيفٝولب يكُ  ٘ٝ وبنلالٗنٝ

لبنث٢ٙددٞلبنددٗرٞل ًُٙددٝل ددٞلبحملهددٞلدددبناهال ّ٘ٗلبنث٢ٙٙددٝلبنددنبي لذٖ  :ل2004 لبذتفددِلستًدد لبوددبّ -

ٝلوللب لبْ  لن ٟ ٜللىدريلليبدفداريلل يدبن ٝللبنفهٙدبللبن  بيدبالليفٓد لوليُشدٗ  ٝلولنهلالٗند لرد للدبيفد

لي لومشف
لبنالدد رليكاثددٝ:دددريٖا.للبرتبصددٝلبنرتدٙددٝلعرلب دد بو :ل2005 بذت ٘دد ٟلٖيُددٞلبرتلٙددبلخلددبى -

لٖبناٗز٘علنهُشل
لٖبذته دددٝلبرطالدددبىلنل٘دددبحلبنرتددددٟٗلبنددد ٖ ل الفٙدددوليالهثدددبا ل:ل2002 ددددٗ جلذيٙدددبّلدٗ دٙدددد -

ٞللبنٗرٞل ًُٙٝل ٞلب دا ب١ٙٝ ٞللبنث٢ٙد ٝلل د ٟللب دؤمتلللبنلالٗندٝولليلرهد ٝلل للد للبرٖىلبنفدُٗ ل رب٘د

لبنلالٗنٝلٖ ًُٙٝ

لرثدد :ل لخلددٝ بنفددبذ٘ لىددريلبر ددلبذليددعلٖبردٓدد ٜلبذتبيددٗبلبيددا  بٍ ل:ل2002 لنُٙٗيددٚلدًٙددٚ -

لب ا  ٜلبنفلدٙٝلبريب بالبن هٌلذب لذدٚو لأدٗدٗذٕلٖٖب١ولبشبّولأوِلبنفلطبٖٛولبنف ٘ 
ٝللرفددِ - ٌل :ل2003 لبنُجددب للزُ٘ددبوللشدد ب  ٝللب  ددله باليفجدد ٝللبندد ب للبن ددبْلٜ.لٖبنُالفددٙ لب  ددل٘

لبنهثُبَٙٝ

لبنالكللذب لٖرهٗىوليشك البنث٢ٙٙٝلبنرتدٙٝ ل:ل2007 لبدتثبّل ٘بح -
ِللبنْٗدببللرثد لل ٌ٘ - ٝل ل:ل2012 لرفد ٝللدلَدبي لل فبنٙد ٕللناًُٙد ٞللبقَاثدب ٟللبنفدًف ٟللٖبنث دل ٝللند  لرُٙد

ٝللنهدافهٌوللبن دبده للبن ُْٙٝلبقربئٝليٖٟلبنا يٙ ليِ ٝلليبدفداريولل يدبن ٝللٝوبنرتدٙدلللهٙد لدبيفد

لرهٗبّ
ٞللبنفدهٗملليٓدب باللدف ل ًُٙٝل ٞليهٗلٞلدلَبي ل برهٙٝ ل:ل2011 لبنلرٌٙلرث ليبيٙٝ - لبناكٙالد

ل27لباه لذيشقولدبيفٝلزتهٝلنهافهٌولبن بده لر هٙبالب فٗئ لنألطالبى
لندد ٟلبنفددهٗلٞلب ضتددلبالبالدد ل ددٞلب كٙدد لبذتللددٞلبنُشددبولذٖ  ل:ل2010 لرثدد بهلللدددٗليددثع -

ل3لبنف ذلٖب َفبَٙٝولبقداًبرٙٝلنه  بيبالبرلبذوٙٝلر هٙباولب فبئ 
لب ٓدددب بالدفددد ل ًُٙدددٝلالبذتدددبَٚلبنافهدددٌٙل برهٙدددٝليددد ٛ :2005 لبهلللبدددريلبنالادددبرلرثددد ليددد ل -

للهٙددٝلوليبدفدداريل يددبنٝلولبنافهددٌٙلئددبدهٚل ٢ددٝليددِلر هٙددبلب فددبئ لبقطالددبىلندد ٛلبقداًبرٙددٝ

لقبن ئبز٘لدبيفٝلولدُٓبلو لللبنرتدٙٝ

لبنافهًٙٙدددٝلبرنفدددببلبيدددرتب ٙجٙبالرهدددٞليثُدددٞلدلَدددبي ل برهٙدددٝ ل:ل2014 رفدددِلي دددلالٞليدددفبذ -

لنهدافهٌوللبن بده لبن ُْٙٝلبقربئٝليٖٟلنها يٙ لبذتٙب ٙٝلب ٓب بالدف ل ًُٙٝل ٞلب نكرتَٖٙٝ

لَ٘ٗٙٝلو16لبنف ذلدٗ يفٙ ولدبيفٝلبنرتدٙٝوللهٙٝلزتهٝ

ٝل :ل2016 لدد  للبهللل املرهٞليفٙ ٜ - ٌللدلَدبي لل فبنٙد ٞللئدب١ ٌللبيدرتب ٙجٙباللدفد للرهد لبنُشد للبندافه

ولبقطالددبىل ٘ددبحللهٙددٝ.للبدٙفدداريل يددبنٝلبنلٖضددٝ؟ولطالددولندد ٟلبنث٢ٙددٞلبنددٗرٞل ًُٙددٝل ددٞ

لذيُٓٗ لدبيفٝ
ٚللستًد للرهٚليهًبّ - ٛل ل:ل2012 لبنلدبي ٝلليد  ٌللدلَدبي لل برهٙد ٚللبنافهدٙ لبالد للا لب هلد ل لبذتدبَ

لبنفهٙدبللبن قبيباللهٙٝلوليبدفاريل يبنٝلولدفٙلٝلبربئٝليُْٙبلب فبئ لن ٛلبنف ٖبَٚلبنفهٗم

لبنفلدٚلبرتهٙ لدبيفٝلو
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ٝللدلَدددبي  :ل2010 رددد بذللبهلللرثددد لستًددد للمسدددبر - ٌللدفددد لناًُٙددد ٝللٖلبنث٢ٙٙدددٝلب الدددبْٙ لبنفدددهٗلٙ

ليفٓدد لوليبدفدداريلو يددبنٝلبنًُٙٙددٝلدبدتًٓٗ ٘ددٝلبنلٖضددٝلبطالددبىلندد ٟلدٓددبلب ل ثلددٝلبقظتبدٙددٝ

لمشفلر لدبيفٝلوللالٗنٝنهلبنفهٙبلبن  بيبا
ٌللبيدهٗبللبيا  بٍل برهٙٝ :ل2012 للبذتطلٛلستً لب  ليٗيٝ - ٚللبنافهدٙ ٜللبالد للالبذتدبَ لرد 

لولبن ب١د للبذتللٚلدبنُشبولب   ٗبلبقَاثبٜلبضلببليٖٛلن ٛلبقررتبضٙٝلبنفهٗلٙبالدف 

لبقزْللدبيفٝلولبنرتدٙٝللهٙٝلو1وج148لبنرتدٙٝوللزتهٝ

لٖبناٗز٘علنهُشللٖب١ولذب :رًبّولبنث٢ٙٙٝلبناٗرٙٝ .2009 لبنلدٙعليشبّلربذى -
ّللبن بٙوولبنف ٘ لرث لعدلبٌْٙولبنفاب لرث  - ٌلل ضدٗب ٚللبنفد جل :ل1223 لعددلبْٙ لنهلالدوللبنفدهٗل

لب فل ٝلربملليهفهٝ.للربق ٔليِلٖ بيجلأيبنٙثٔ
لرابددددبابقلنددد ٖٟلٖبناأْٙدددولبرتبصدددٝلبنرتدٙدددٝلئدددبيٗر :ل 2010 بنفددد صلبنفدددٙ لبنف ٘ددد لرثددد  -

لب  ل٘ٝلبرصتهٗليكاثٝ:لبن بْلٜولبنلبدفٝلبنلثفٝ ولرلدٞ-عصتهٙ ٟ  برتبصٝ
لبنافددثريليٓددب بالناًُٙددٝلبنالُٙددٝلبنرتدٙددٝل ددٞلي ددرترلربيددٗدٞلدلَددبي  :ل2010 بن ْلبَددٞلبهلللرثدد  -

لب ًهكددٝلولببندد لب هددللدهًفددٝليبدفدداريلبقدا ب١ٞو يددبنٝلبنفددبذرلبن دد لطدد بلندد ٟلبنالُددٞ

لٗذ٘ٝبنففلبنفلدٙٝ

ٞلليفاٟٗ :ل2015 لبن ىثٞليبمللرث بهلل - ٞللبندٗر ٟللبنث٢د ٝللند  ٝللطهثد ٍلللهٙد ٝللبنفهدٗ ٔللبنرتدٗ٘د لٖر ئاد

ل830-821لصلصل3لبنف ذل42ول42لباه .لبنرتدٗ٘ٝلبنفهٍٗلذ بيبا.لب اغريبالدثف 

لبنفددهٗملبالدد لالٖبناف ٘دد لب هلدد لبنافهددٌٙلبيددا  بٍل برهٙددٝ ل:ل2009 لشددفثبّلصدد رلرل ددبا -

ل187-118لصلو71لب ُ ٗ ٜوللدبيفٝلولبنرتدٙٝللهٙٝلزتهٝلولر هٙبلب ا هال لن ٛلٚبنف ٖبَ

ٜل - لبنُاثددبٕل ًُٙددٝلالبنهالاددٚلبناٗبصددولنددافهٌلدلَددبزت ل برهٙددٝ ل:ل2011 لرب ٙددٝلبنددل ِلرثدد لرد 

ليفٓدد للبن ددبْلٜولنهددافهٌولبن ددبده لر هٙددبلب فددبئ لبرطالددبىلندد ٟلٖبنث ددلٛلبنفددًفٚلٖب ذ بم

ل121-87و25لولل14لبن بْلٜوي لبنرتدٗ٘ٝولث ٗ ٖبنلبن  بيبا

ٝللنألطالبىلبنث٢ٙٞلبنٗرٞلي ٟ ل:ل2017  ٌٙلبطريلر ٘ ٜ - ٝللبنكٗ٘ددوللد ٖند ٍللزتهد لبنرتدٗ٘دٝوللبنفهدٗ

ل2لد ٠

ٝللنالبرهٙٝلي ب َٝلذ بيٝ ل:ل2003 لعدلبٌْٙلرهٞلرث بهلللرهٞ - ٛللبقئا دبذلل ُٙد ٌللبنليد  لٖبنافهدٙ

ل يدددبنٝ.لر هٙدددبلب دددا هال لبرطالدددبىليدددِلرُٙدددٝلنددد ٟلبنددد بالع٘ددد ب٠ليفددداٟٗلبالددد لالب هلددد 

لبن ئبز٘قلدبيفٝليُشٗ ٜولىريلبنرتدٙٝللهٙٝلذلاٗ بٕ

ل ددٞلب افدد ذٜلبنٗيددب١ ل كُٗنٗدٙددبل ٗقٙدد  :ل2000 لرفددِلب دد لٖرل ددٔولب ددُفٌلرثدد لستًدد لرهددٞ -

لٖبنث ب ددٝلنهرتدٙددٝلبنفلدٙددٝلب ُاًددٝولرًددبّوللبريبيددٞلبنافهددٌٙلمبلرهددٝلبنلثٙفددٝلرهددٍٗل فهددٌٙ

ل كُٗنٗدٙبلدبيا  بٍلبريبيٞلبنافهٌٙليلرهٝل ٞلبنفهٍٗل   ٘فلأيبنٙبل لٗ٘للَ ٖٜ فهٍٖٗبن

لألاٗدلل1 لبنافهٌٙ

ٚل - لبقراٙبددددباليٖٛل فدددبر ٜل دددُالريٛلىدددريليدد بوللب هلددد لبنافهدددٌٙ :ل2004 يفدددب للبهلللرثددد لرهدد

لبن بْلٜلولبنف ببلذب لولدلرب٘آٌلٖبن ب١ً لبرتبصٝ

ٝل :ل2016 رفدبللستًد للرثبرلرهٙب٠ - ٞللدلَدبي لل برهٙد ٞللعثدب ١ ٝللبن  يدبالل د ٌللبقداًبرٙد ٞللئدب١ لرهد

ٌلليشلٖربا ٞللبندافه ٞللبرتد ي ٝلل د ٞلل ًُٙد ٞللبندْٗ ٝللٖب ٓدب باللبنث٢ٙد لبقٖىلبن د للنا يٙد للبذتٙب ٙد

لب ُٙبلدبيفٝولبنرتدٙٝللهٙٝ .ذلاٗ بٕل يبنٝ ب ر بذٟ

ّللرٓٗذ - ٝل ل:ل2007 يداللللرد َب ٞللدلَدبي لل برهٙد ٞللربيدٗد لٖبالد للبن ب١د للُشدبولبنليدهٗملل فد ٘ولل د

ل يددبنٝوللبنثفددٙلٝلبنف هٙددٝلب ربئددٝلنال٢ددٝلبنالددلذٟلبنفُٙددٝل  ددًٌٙلدبيددا  بٍلبنافدد ٘ولٖئددد

ليفٗذلب هللدبيفٝوللبنرتدٙٝللهٙٝوليُشٗ ٜلىريليبدفاري

لٖر ئآددبلر هٙددبالب فددٗئ لبرطالددبىلندد ٟلبن  كٙالٙددٝلبنفددهٗلٙٝلب اددبْل ل:ل2013 ل ددل٘ ل ددبذٟ -

ل1لبنف ذلو29لباه لذيشقولبيفٝدلزتهٝلب اغريباولدثف 

لنهُشللبن ْلب٠لذب :لبنل٘بح.لبناكٙالٞلٖبنفهٗملبن لب٠ :ل2000 لبنلٖيبّل ب لل ب ٖق -

لذب :لبن ددبْلٜ وبنف هٙددٝلب ربئددٝلٖبنالددب ئٞلبناكددبيهٞلبناشدد ٙص ل:ل 2008  ضددٗبّلرفددِل ٗئٙددٝ -

لبذت ٘ لبنكابب
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ٝلعصتهٙ لَٖ دٗصللي له با :ل2004 بنابْللأ  لئ لبّ - ٞلل٘د ٝلل د ٝللبنرتدٙد ّل.لبرتبصد لذب :لرًدب

لٖبناٗز٘علنهُشللبنفهًٙٝلبنٙبزٖ ٟ
لمبٓددددب ٜلبرتبصددددٝلبناكٙالددددٚلبنفددددهٗمليشددددك ا :ل2017 لددددد بٖٛل ٗز٘ددددٝلولدشددددريليددددٚلللوددددٝ -

ٝللولذ بيدباللزتهٝلولنهافهٌلبن بده لر هٙبلب ا هال لبقطالبىليِلرُٙٝلن ٛلبقيا  نٙٝ لدبيفد

ل63-55لصلولدبقىٗبولثهٙجٚلرًب 

ٝللبن  بيباليفهًٞلن ٟلبنث٢ٙٞلبنٗرٞليفاٟٗ :ل2013 لبن ٘بذباليبْل - ٝللبقداًبرٙد لنهفدقللٖر ئد

ل1351-1334 ول4 40ولبر ذَٙٝلبدتبيفٝولبنرتدٗ٘ٝلبنفهٍٗلذ بيبالزتهٝ.لب اغريبا

ِللبنفددٙ للستًدد ل - ٚللرثدد بنل  ٌل .ل2004 ليفددب لللرثدد بهللللوٖرهدد ٚلليدد بوللب ٓدد بللبنافهددٙ لر ددد

ٜل ليكاثدددٝ:لبن دددبْلٜولبذتدددبذٜلبنفدددهٗلٙٝلب شددك اللٖيٖٛلٖبناٗرددد ٘ لر هٙدددبلب دددا هال ل فددبر 

لبنشلقلزْلب٠
لذب لبنافهًٙٙددٝولبنٗيددب١ لعَاددبجلٖ كُٗنٗدٙددبلبنافهًٙددٞلبنكًثٙددٗ ل ل:ل2007 مخددٙفلرلٙددٝلستًدد  -

لبن بْلٜلبنف ببو

لداٗقٙددد لبرطالدددبىلنددد ٟلبنث٢ٙدددٞلبندددٗرٞلناًُٙدددٝلي دددرترلدلَدددبي  :ل2006 دلردددٞلرفدددِليل دددد -

لر ددلل ددٞلبنثشددل٘ٝلبناًُٙددٝل ددٞلذٖ ٕلٖلبنُددٗرٞلبنافهددٌٙليددؤمتل.ب ٗيددٙ ٙٝلٖلبنالُٙددٝلشددلٝبرَ

لبدل٘ول13-12لب ُ ٗ ٜلدبيفٝلبنُٗرٙٝولبنرتدٙٝلنكهٙٝلبقٖىلبنفهًٞلب ؤمتل.لبنفٗ ٝ
لندد ٟلبنفددهٗلٙٝلب ضددللبدبالرتالدد لبناكٙالددٞلبنفددهٗملحتفدد  ل:ل2016 ستًدد لأ دد لَفددًٝ -

ل17لبنف ذلبنرتدٙٝول ٞلبنفهًٞلبنث  لزتهٝلنهافهٌولبن بدٙهِلر هٙبالب فبئ لبرطالبى

ٝللبنٗيب١ لياف ذلثلٟللًثٙٗ للدلَبي ل برهٙٝ :ل2014 لبن ِ٘لد ىل ب ٖقلْبنٝ - لنفد للناًُٙد

ٟللبنثٙد٣للبنٗرٞليهٗلٙبا ٝللمسفٙدبللب فدبئ للبرطالدبىللند  ٝللدب لرهد ٝللمب دبللبقدا ب١ٙد ٜلل اد .لرُٙد 

ل316-277لصلوص1لوددل158لبرزْلوللدبيفٝلبنرتدٙٝلبنرتدٙٝولهٙٝللهثٝلزتهٝ
ٗللستًدٗذللبهلللْثٝ - ٌللبنُٙدوللأدد ٞللْٖٙدث ٌللرثد للَدبد ٞللٖبناشد ٙصللبن ٙدبرل ل:ل2018 بذتكدٙ ٝلل د لبنرتدٙد

لبدتبيفٞلبنكاببلبرتبصٝو
ٝل لب هلد ل لبذتبَٚلبنافهٌٙ :2009 لبهلللبريلبنالابرلرث لي للبرتٗنٚولبنل ِلرث لْشبٍ - لبنُال٘د

لبن الب٠لذب لولرًبّلولٖبقيرتب ٙجٙبا

ّللُْب٠ - ٞللدلَدبي للأثدلل :2015 بنف ٘د للرثد لل يطدب ٞللي درترلل د  ٘ث ٝلل د ٔللب ٓدب اللدفد لل ًُٙد لبذتٙب ٙد

ٟل ٝللندد  ِللرُٙدد ٝلليٖبالبنلبنثدددباليدد ٝللبقربئدد ٝللبنف هٙدد ٌللبن دددبده لبنثفددٙل ٞللنهددافه ٝلل دد لئلدددللذٖندد

لمببنٙ ٘بلبنفب ٙٝلبدتبيفٝلولبنرتدٟٗلبنُالفلرهٌل ٞلويبدفاري

ل ًُٙددٝل ددٞلبردفددبذلث ثٙددٝلب رتبضددٙٝل فهددٌلد٢ٙددٝلأثددل :2016 رثدد بنغُٞلًددٗذستلرثدد بنف ٘ لُْددب٠ -

لبدتغلب ٙددبلي ددل ل ددٞلبنثبَٗ٘ددٝلب لرهددٝلطدد بلندد ٟلبنث٢ٙددٞلٖبنددٗرٞلب ددد برٞلبندداالكريليٓددب با

لبن بْلٜلدبيفٝوللنهرتدٙٝلبنفب٘بلبن  بيباللهٙٝ .لذلاٗ ٕل يبنٝ 
ٝللٞبنكرتَٖدللدلَدبي ل ل:ل2015 لبنف ٘د للرثد للستً لُْب٠ - ٝللناًُٙد ٞلل ًُٙد ٞللبندٗر ٟللبنث٢ٙد ٝللند ٖ لب ربئد
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