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 تأهمية الكفايات التعليمية األساسية وممارسة من وجهة نظر مربيا
 الرياض يف مدينة تعز

د. آمبل عجذ انىهبة أحمذ انعزٌمً                                                    

 

 :ملخص
نؼةر هجرتَةاث  ٍدفت ٍذً ازلزاسة إىل اًهشف ؾن ذزخة أمهَة وممازسةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة اسساسةمَة هجةن و ةة

اىر ض يف هجدًوة ثـز، وهجـرفة اىـالقة اإلزثحاظَة تة  ذزخةة أمهَةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة وذزخةة ممازسةمها، لةىل ٍةدفت إىل 

هجـرفة أثر لك هجن اىخخطص، ونوع اىر ض، وسموواث اخلربت، وؿدذ ازلوزاث اىخدًزخِة اىيت اىخحقت هبا املرتَة ؿة  ٍةذً 

 ازلزخة.

( هجرتَةةة، يٌيةةدٍر ث اىةةاالج   اىقةةاٍرت، وضةةا،، واملؼاةةر(، يٌـةةام ازلزا  57هجةةن)   حهونةةت ؾَوةةة ازلزاسةةةو 

%( هجن اجملمتؽ اسضيل، وىخحقِق أٍداف 84(، وقد اخذريث اىـَوة تعًرقة ؾشوائَة ثسمَعة، وتىسمحة  9000 – 9002 

اسةمخخدهجت اىحاحثةة اىخقيَةاث ( فقرت. وىإلخاتةة ؿة  أسةمادل ازلزاسةة 84ازلزاسة اسمخخدهجت اىحاحثة اسددانة هجهونة هجن  

ةة، وهجـاهجةو الازثحةاو  تريسةون(،  اإلحطائَة اىيت حمتاو يف املخوسعاث احلساتَة، والاحنرافةاث املـَاًزةة، واىىسةة املاًو

 واخذحاز ث(، وحتٌَو اىخحاٍن اسحاذي.

 -وقد خٌطت ازلزاسة إىل اىوخاجئ اآلثَة)

 (.8..9اكنت همية خداً، إر تٌف املخوسط احلسايب اىـام   ثرتَاأن ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة هجن و ة نؼر امل

 (.9.88اكنت محريت، إر تٌف املخوسط احلسايب اىـام   ثأن ذزخة ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة هجن و ة نؼرا ملرتَا

 أن ذزخة اىـالقة اإلزثحاظَة ت  اسمهَة واملىلزسة اكنت هجذوسعة وراث ذال، إحطائَة.

( يف أمهَةة وممازسةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة  α  =07, 0ق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،  ؿدم وحوذ فةرو

اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث ثـزدل ملخلرياث اىخخطص، وسموواث اخلربت، وؿدذ ازلوزاث اىخدًزخِة اىةيت اىخحقةت هبةا 

 املرتَة.

( يف ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَةة اسساسةمَة هجةن  α  =07, 0وحوذ فروق راث ذال، إحطائَة ؾود هجسمخودل ازلال،  

 و ة نؼر املرتَاث ثـزدل ىطاحل اىر ض اخلاضة. 

 وقد خرحت ازلزاسة وفقاً ىَذً اىوخاجئ مبجيوؿة هجن اىخوضَاث.         

 ممذمخ انذراسخ وأهمٍتهب:
خٌ وحةزذاذ قاتٌَخةٌ يٌخة زري وىـواهجةو ثـد هجرحدل اىعاو، هجن املراحو املَية يف حِات اإلنسان، فاهيا ثخحدذ هجـامل خشطةَ 

 واىؼروف اخملخٌاة اىيت حتَط تٌ، شلا خاء الاٍامتم مبرحدل اىعاو، موهنا أفضو هجراحو اىخـٌمي وبلدساة اخلرباث. 

ًويك حتقق اجملمتـاث ثـمل أفضو ستواهئا يف هجراحو اىخـٌمي اخملخٌاة التد أن هتة  هبةذً املةرحدل سهنةا أخطةة املراحةو  

ةة وثـٌةَةة روًزةة ًمتََةد املسةاز يٌـيٌَةة اىخـ  ٌةَة، تو يه اسساش اىقوي يف اىسمل اىخـٌةي املـارص، إر ثـد هجرحدل حرتًو

هجرحدل همية وحامسة يف حهةوٍن  اىالحقة، واجلرس اىقوي إلًطال اسظاال هجن حو اسرست إىل حو املدزسة، لىل أهنا اىخـٌةَة
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وٍن املاةةاٍمي، وتوةةاء اىقةةدزاث واملَةةول والاهاٍةةاث، فَةةيفي كخةةرب فـةةال يف بلدشةةافاثٌ اسةةمخـداذاثٌ املَاًزةةة يف اىةةخـمل وحهةة

اذفةوإتداؿاثٌ، فضاًل ؿ  أهنا هجدًوة أىـاة هجسٌَة ملا فهيا هجن أنشعة حرمَة هجذووؿة  وهجواقف احامتؾَة وإنسانَة فـةا،،  ٍو

وز ضةَة ممخـةة جسةيل ًوهجةٌ اىخـٌةةي وممازساث معٌَة يف اىخجًرةة واىححةر والاسمخهشةاف، وأنشةعة فيَةة وهجوسةمَقِة 

  (.9008 هجرذان وأخرون، 

لىل ثـوذ أمهَة ٍذً املرحدل إىل موهنا هجرحدل جشهِو املالهجح اسساسمَة يف خشطَة اىعاو، إر ثؼَر خالىَا اىقةدزاث  

ن والاسةةمخـداذاث وحةةرط اخلعةةوو اًهةةربدل ملةةا سةةمَهون ؿٌَةةٌ اىعاةةو يف املسةةمخقدو، فقةةد ألةةدث ازلزاسةةاث اىواسةةمَة أ

%( هجن املهدسمحاث اشلٍوَةة املخةوافرت زلدل املةراٍق  يف سةن اىسةاتـة ؾمعة هجةن معةرً حتطةو يف اىسةموواث اسزتةؽ 70 

%( املخحقِةة حهمتةو فةني تة  سةن اىااهجيةة 90%( هجهنةا ثؼَةر فةني تة  اىراتـةة واىااهجيةة، وأن  00اسوىل هجن معةرً، وأن  

 (.  0224واىساتـة ؾمع  ؾوض، 

ا اىواحض ؿ  منو اسظاال هجن مجَةؽ اجلوانةة خةاء الاٍةامتم وملرتَةة موهنةا أهجةاً أواًل ، نؼراً سمهَة ٍذً و  املرحدل وث زرٍي

هجـٌية اثنَاً ىَؤالء اسظاال، شلا فإن الاهاً اىسائد ٍةو أن ًخةوىل اىـيةو وىةر ض هجرتَةاث هجةؤٍالث ال هجرتةون، رضل أن 

 ٍذً املرحدل املحهرت هجن اىعاو،، ويه أقرة هجن اىرخو إىل فَيةٌ املرأت أقرة هجن اىرخو إىل اىعاو تعحَـها ، وخباضة يف

لاةرياً ؾةن اجلةو اشلي  ًواىخاامه هجـٌ، لىل أهنا أقدز حبنك ظحَـها ؿ  هجـرفة اسسٌوة اسنسة يٌخـاهجو هجـٌ ثشلك ال ًحـةد

هجقوهجاهتةا ىخخةوىل ٍةذً املَيةة، أىاٌ يف اىحُت، شلا اكن حهبا ىألظاةال، وقةدزهتا ؿةو ثقةدٌَت، وثاَيَةا الحذَاخةاهتت هجةن أول 

وإلضافة إىل روزت هجـرفها ثسمَهوىوحِة اىعاو، ثشةلك كههنةا هجةن اىخـةرف ؿة  اسظاةال وهجـرفةة احذَاخةاهتت وهجِةو ت 

(. فـٌهيا ثقؽ هجسةؤوىَة 0220يٌـيو ؿ  ثٌحُها وإشمحاؾَا، فضاًل ؾن ثوفر اىرقحة اشلاثَة ؾودٍا يٌقِام هبذا اىـيو  هجطٌح، 

واد املواسة ىخـمل اسظاال مما ًخعٌةة اهجذالنَةا ضةااث إنسةانَة ثؤٌٍَةا ًهسةة زقةة اسظاةال ويحةهت وثقةدٍرمه، إجياذ امل 

فاملرتَة لإنسانة خبطائطَا اىشخطَة ثؤثر وثخااؿو هجؽ اسظاال، فضاًل ؿ  أهنا ثـد هجن ألرث اىـواهجو أمهَة يف ثـٌمي وثقةد  

حتقِق أٍداف اىروضة وهجياجهَا، لىل أهنا ثـد جحر اسساش يف اىـيٌَة اىخـٌةَةة اخلربت ىألظاال، فَيفي ثقوم تدوز أسا  يف 

 (.9008اىرتتوًة  هجرذان وأخرون، 

ومما ال شك فٌِ أن املرتَة املمتةةت ًىدلةي أن كلةخطل اًهاةا ث اىخـٌةَةة اسساسةمَة اىةيت هـٌَةا قةاذزت ؿة  هجسةاؿدت  

لٌة ؿ  ضـووث اىحُئة هجن حو ت، وحمنَة قدزاهتت ؿ  اىخـاهجو هجةؽ هجذلةرياث اسظاال ؿ  اىخهِف هجؽ اجملمتؽ، وهتَئهت يٌخ

 (.9008اىـامل اىرسًـة، إىل خانة ذوزٍا يف اإلؿداذ اساكذكي واًهَاة يٌخـٌمي اىوؼايم يف املدزسة  هجرذان وأخرون، 

يف اىةةر ض   9000 وقةةد أحًرةةت ذزاسةةاث ؿدًةةدت حةةول اًهاةةا ث اىخـٌةَةةة ملرتَةةاث ز ض اسظاةةال    سةة ، 

، يف اًةن  اىَويل وحةوٍر واىقةالف، .900يف قزت  اىشُداين،  9007يف هجدًوة هجسقط  املٍزن وقراة،  9007حرة، 

ةةت( وقةةد أشةةازث تـةةظ ازلزاسةةاث اىسةةاتقة إىل ثةةدين هجسةةمخودل أذاء هجرتَةةاث ز ض اسظاةةال، وازحةةؽ  9005 يف اًهًو

اىَة ؾن اىوفةاء مبةا حتخةاح إىَةٌ هجرتَةة ز ض اسظاةال هجةن لاةا ث  شلا اىحاحثون رضل اىخدين إىل قطوز جراهجج اإلؿداذ احل

خاءث ٍذً ازلزاسة ىخحاول اًهشف ؾن أمهَة تـظ اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼراملرتَاث وممازسةمهن ىَةذً 

 اًهاا ث.

  -مشكهخ انذراسخ:
ةو هجةا ذزخةة أمهَةة وممازسةة اًهاةا ث حمتحوز هجشلكة ازلزاسة يف الاخاتة ؿ  اىسؤال اىةرئُ  يف ٍةذً ا زلزاسةة ، ٍو

 اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر هجرتَاث اىر ض؟
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 جسـى ازلزاسة إىل الاخاتة ؿ  الاسمادل اىارؾَة اآلثَة) -أسئهخ انذراسخ:

 هجا ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث؟

 ة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث؟هجا ذزخة ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَ

 ٍو ٍواك ؿالقة ت  ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة وذزخة ممازسمها؟ وهجا هجددل ٍذً اىـالقة؟ 

( يف ذزخةة أمهَةة وممازسةة هجرتَةاث α  =07,0ٍو ثوخد فةروق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،   

َة ثـزدل يٌيخلرياث املسمخقدل اآلثَة)  اىخخطص، ونوع اىر ض، سموواث اخلةربت، ز ض اسظاال يٌهاا ث اىخـٌةَة اسساسم 

 ؿدذ ازلوزاث اىيت اىخحقت هبا املرتَة(؟

 هتدف ٍذً ازلزاسة إىل اىخـرف ؿ ) -أهذاف انذراسخ:

 ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث. -

 َة هجن و ة نؼر املرتَاث.ذزخة ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسم  -

 اىـالقة ت  ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة وذزخة ممازسمها. -

أثر لك هجن هجذلري اىخخطص، ونوع املدزسة ؿ  ذزخة أمهَة وممازسة هجرتَاث ز ض اسظاةال يٌهاةا ث اىخـٌةَةة  -

 اسساسمَة.

 ثربس أمهَة ازلزاسة هجن خالل اآليت) -أهمٍخ انذراسخ:

هجرحدل اىعاو، املحهرت يف جشهِو خشطَة اىعاو هجن خالل حتدًد أمناو ٍذً اىشخطَة وهجساؿدثٌ ؿة  اًمنةو  أمهَة

 اىسٌمي.

أمهَة املرتَة موهنا أهجاً وهجـٌية يف اىوقت ناسٌ، فاىروضة همىل اكنت همَاة وقوَة مبرافقَا ووسةائعَا اىخـٌةَةة ووسةائٌَا 

شُئاً هجؽ قَاة املرتَة اًهاوءت املدزتة واىقاذزت ؿ  اىخـاهجو هجؽ ٍؤالء اسظاةال  يجيد املخووؿة وفـاىَها اخملخٌاة، فإن رضل ال

 يف املواقف اىخـٌةَة اخملخٌاة.

أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة ملرتَاث اىر ض إر سمَهشف ٍذا اىححر هجددل أمهَة ٍذً اًهاا ث زلدل املرتَةاث وهجةددل 

 ممازسمها ىَذً اًهاا ث.

ت ونخاجئ ٍذً ازلزاسة هجن قدو املَمت  يف إؿداذ وث ٍَو هجرتَاث اسظاال، ولذا إؿةداذ اىةرباهجج الاسمخااذت هجن هجن أذا

 اىخدًزخِة اىالسهجة يٌيرتَاث يف أزواء اخلدهجة.        

 تعزٌفبد انجحث:
يه هجؤسساث ًٌخحق هبا اسظاال هجيذ اىراتـة هجن معرمه وحىت اىساذسة، وجسـى ىخعحَةق تـةظ  -ز ض اسظاال)

ة احلدًاةة يف حرتَةة اىعاةو، ثلةرش فِةٌ تـةظ اىطةااث اذلَةدت، وثـمتةد ؿة  اسةمخخدام اىوسةائو اىسةيـَة املحاذ ئ اىرتتًو

ة هجةذمهجدل هجدوَةة ؿة  ايٌـةة واخلةرباث اىسةازت وثدةِح يف اًمنةو يف مجَةؽ حوانحةٌ  ايٌقةاين و  واىحرصًة، وثقدم خدهجاث حرتًو

 (.  .022ادلو، 

ةة اىةيت ًخعٌهبةا يه اىيت ثقوم ترت  -هجرتَة اىروضة) تَة اىعاو يف هجرحدل اىروضةة، وجسةـى إىل حتقِةق اسٍةداف اىرتتًو

املواجه، هجراؾَة اخلطائص اىـيًرة ىخطل املرحدل، وثقوم تإذازت اسنشعة وثوؼةَا يف قرفة اىىشةاو وخاز ةا، وحمتخةؽ مبجيوؿةة 

ةا هجةن هجـٌة ةا ؾةن كرٍي ة اىيت كلٍة ىلث املراحةو ازلزاسةمَة اسخةردل  هجرث ة، هجن اخلطائص اىشخطَة والاحامتؾَة واىرتتًو

9000). 

يه مجموؿة اىقدزاث واملَازاث والاهاٍاث اىيت كلٌهَا املرتَة وكلازسَا هجؽ اسظاال يف أزواء ثـاهجٌَا  اًهاا ث اىخـٌةَة)
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ة املىشوذت، وكلاو وملىلزسةاث اىخـٌةَةة  اخملخٌاةة وأمنةاو اىسةٌوك هجـَت يف املواقف اىخـٌةَة اخملخٌاة، ىخحقِق اسٍداف اىرتتًو

 اىيت ثضيوها فقراث أذات ازلزاسة املسمخخدهجة ىخحقِق أٍداف ٍذً ازلزاسة.

 -حذود انذراسخ:
 (.9002 -9004اقذرصث ٍذً ازلزاسة ؿ  هجرتَاث ز ض اسظاال يف هجدًوة ثـز يٌـام ازلزا    -

  -هجرتَة اىروضة)

تَة اىروضة جهثري هجن اىـواًة، وأًوها أمهَة خاضة موهنا يةوز ثواوىت اًهثري هجن ازلزاساث واًهذاوث اىخخططَة هجر  

رتثة ؿ  جناهحا يف واحداهتا ووػائاَةا جنةاخ اىروضةة  معو اىروضة وأساسٌ، فـٌهيا ثقؽ هجسماوىَة حرمجة زسا، اىروضة، ًو

وحٌِ ممازسةاثٌ مبةا ٌسةمخقمي هجةؽ يف حتقِق كاٍها يف اإلسَام وىخمنَة املخواسنة ىشخطَة اىعاو، وقرش اىقمي يف ؾقهل وقٌحٌ، وث

ٍذً اىلاًة وىخـاون هجؽ أوىَةاء اسهجةوز، وتـيةو حمهجةيل هجةؽ تقِةة أؾضةاء اىََاةاث اىـةاهجدل يف اىروضةة وؿة  زأسةَا اإلذازت 

اىخواِذًة، شلا فقد ألدث ٍةذً اًهذةاوث ؿة  هجسة ، اخذَةاز املرتَةة ووضةـها يف سةمل اسوىةو ث اىةيت ًىدلةي ؿة  إذازت 

ـ  واًة هبا، ًو يت اىخدقِق واىخحري يف اخذَاز املرتَة ىُ  فقط موهنا هجرتَة راث همية هجدارشت هجةؽ اسظاةال، تقةدز اىروضة اى

 (. 9004هجا يت رضل اؿرتافا تدوزٍا يف اإلذازت واإلرشاف تـاهجة واىخخعَط خباضة  اخملاليف، 

 خطائص هجرتَة اىروضة)

هجؽ فئةة معًرةة حساسةة كلاةو أحةرح هجةرحدل هجةن هجراحةو إمنةاء  ( إىل أن هجرتَة اىروضة ثخـاهجو9000ٌشري اخلوازلت  

خشطَة اىعاو، شلا ًىدلي احلةر  ؿة  إؿةداذ هجرتَةة اىروضةة، وث ٌٍََةا، وحةىت ثطةحح املرتَةة هجةؤٍدل يٌـيةو هجةؽ أظاةال 

و  9000اىروضةةة فإهنةةا حتخةةاح إىل مجموؿةةة هجةةن اخلطةةائص واًهاةةا ث اسساسةةمَة، وأمه ٍةةذً اخلطةةائص يه)   اخلةةوازلت، 

 (9007واشف، اى 

وحمتاو يف أن حهون املرتَة  الئقة ظحَاً، نؼَاة، خاىَة هجن اىـاٍاث واىـَةوة اجلسةيَة، سةٌةة  اخلطائص اجلسيَة)

ة واىىشاو، الاٍامتم وملؼَر واىَودام تدون هجداىلة، ٍةدوء اىطةوث  احلواش، أن حمتخؽ ويٌَاقة اىحدنَة، أن ثخوافر فهيا احلًَو

 ووضوحٌ وىعف ايٌسان(.

وحمتاةةو يف أن حهةةون املرتَةةة  رمَةةة، ذقِقةةة املالحؼةةة، زللةةا اىقةةدزت واىقاتٌَةةة إلذزاك املاةةاٍمي  خلطةةائص اىـقٌَةةة)ا 

اسساسمَة اىيت كلههنا هجن إمناء خشطَاث اسظاال يف اجملاالث اخملخٌاة، هجـرفة وإثقان أساىَة اىخااؿو واىخواضو هجؽ اسظاال 

 املسممتر يف اجلو اىخـٌةي واملواد اىرتتوي، قزازت اىـمل وسـة اإلظالع(. وأٌٍهيت، اىقدزت ؿ  الاتخمز واىخجدًد

وحمتاو يف أن حهون املرتَة  ؿ  ذزخة ؿاىَة هجن الاحزان الاناـايل، يحة ىألظاةال  اخلطائص اىواسمَة والاحامتؾَة)

طاة وملرخ وازلؿاتةة واملرونةة، قاذزت ؿ  اىـيو هجـَت جروخ اىـعف واىطرب، وازقة هجن ناسَا، هجذحيسة وكٌطة ىـيٌَا، هجذ

 قاذزت ؿ  اىخواضو هجؽ أٍايل اسظاال وحهوٍن ضداقاث وؿالقاث احامتؾَة هجؽ اىزهجِالث(.

وحمتاو يف أن حهون املرتَة  هجذقددل ىقمي اجملمتؽ وؿاذاثٌ، يرتهجة سخالقِةاث املَوةة وثٌةبم تقواؿةدٍا  اخلطائص اخلٌقِة)

 يف لك ثرصفاهتا(.وثـب والنامتء إًهيا، قدوت حسموة 

 وحمتاو يف) ىنب  تدون اتزخي(. اخلطائص املَوَة)

 اىقدزت ؿ  حتدًد اسٍداف. -

ة هجؽ اسظاال واىرتوحي ؾهنت خالل اىـيو واىىشاو. -  اىـاًو

 

اىخدزح يف ثقد  املـٌوهجاث واملـازف واسنشعة اىخـٌةَة وجشيو)  اىخدزح يف مك املـٌوهجاث، اىخدزح يف اًهِف،  -

 ظًرقة اىخدٌز (.اىخدزح يف 
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 حتقِق ثواسن أنشعة اىربانهجج اىَويم ىخٌيب شمىت حاخاث اىعاو، املحهرت. -

 الاؾامتذ ؿ  هجددأ اىخـمل اشلايت. -

 الاؾامتذ ؿ  هجددأ احلًرة وحتيو املسماوىَة. -

 اىقدزت ؿ  إاثزت ذافـَة اسظاال وخذة اندداٍَت. -

 املَازت يف ظرخ اسسمادل وحسن اسمخخداهما. -

 منَة اىقمي اخلٌقِة يف سٌوك اسظاال.اىقدزت ؿ  ح  -

 اىقدزت ؿ  ثقِمي معو ظاو. -

 -اذواز املرتَة)

 ( وآليت)9004ثقوم املرتَة ت ذواز ؿدًدت هجذووؿة حيدذٍا اخملاليف  

ؿة  ثٌقة  املـٌوهجةاث، تةو ىَةا أذواز هجذـةدذت فَةيفي تةدًدل ىةألم هجةن حِةر  تدًو ىألم) مبـىن أن ذوزٍةا ال ًقذرصة

حرموا أهماهتت وهجياس ت سول هجرت ووخدوا أناسَت يف تُئةة خدًةدت كةري هج ىوفةة  شلا فةإن هميهةا هجسةاؿدهتت  اىخـاهجو هجؽ أظاال

 ؿ  الانسجام واىخوافق.

وا ٍهون ذوزٍا ذوز املرتَة اخلحريت يف فن اىخدٌز  هجؽ أظاال حيخاحون إىل اىطرب واإلملةام تعةرق  اىرتتَة واىخـٌمي) ٍو

 اىخدٌز  اخملخٌاة.

  اجملمتؽ) إر حهون هميها ثىشماة اسظاال ثىشماة احامتؾَة هجرثحعة تقمي وثقاىَد اجملمتؽ.ممادل ىقمي

حٌقة اثطال ت  املزنل واىروضة) حبَر جسمخعَؽ هجن خالل رضل بلدشاف خطائص اسظاال وهجسةاؿدت اىةوازلٍن يف 

 حو املشالكث اىيت ثـرتض أتواهئت يف هجسريهتت اىخـٌةَة.

إر إن إذازت اىطةةف هجةةن أساسةةمَاث اىـيةةو اىرتتةةوي هجةةؽ احلًرةةة يف ز ض اسظاةةال  إذازت اىطةةف وحاةةغ اىوؼةةام)

 تدشجَـَت ؿ  اىخـحري احلر اخلالق يف هجياد ٌسوذً حة اىعاؿة والاىبام.

هجـٌية وهجذـٌية يف اىوقت ناسٌ) ورضل هجن خالل اظالؾَةا ؿة  لك خدًةد يف  ةال اىرتتَةة وؿةمل اىةوا ، وثعةوٍر 

 .قدزاهتا وهدًد زقافها

ة) ورضل هجن خالل حتدًد قدزاث اسظاال واٍامتهجاهتت وهجِةو ت وثوحِةٌ ظاقةاهتت، وهجةن ي حتدًةد  هجو ة ناسمَة حرتًو

اسنشعة واسساىَة املواسمحة شلضل، وحتدًد املشةالكث واىخـةاون هجةؽ املرشةد اىواعة يف ؿةالح ثةطل املشةالكث وا ةار 

 اىخداتري اىوقائَة قدو ػَوزٍا.

 :انكفبٌبد انتعهٍمٍخ 
ًـد اهاً اًهاا ث اىخـٌةَة هجن أجرس الاهاٍاث احلدًاة اىيت ساذث جةراهجج إؿةداذ املـٌية  وثةدٍزهبت خةالل اىـقةوذ 

اىاالج املاضَة، فقد قام اًهثري هجن اىرتتًو  وؾامتذ اًهااًة تداًل هجن املـرفة يف جراهجج حرتَة املـٌي ، وقةد تةدأث يف اجملمتةؽ 

فهيا ثقِمي أذاء املـمل هجن خالل سٌوك املةخـمل وحتطةَهل ازلزا ، ي اٍمتةت تخقةو  أذاء وثعحَةق  اسهجٍريك نحرلة زقافِة ً 

معهل" ألرث ممةا ًـرفةٌ ؾةن اىخخطةص، ي انخقةو الاٍةامتم إىل ثقةو  املـةمل هجةن خةالل جةراهجج  ٌاملـمل ملاذت  ططٌ "هجا كهي

ة واى  واسمَة زلًٌ، وقد اندمع ٍذا الاهاً ؿ  شةلك حرلةة واسةـة إؿداذً وثدًزحٌ، واشلي اؾمتد ؿ  ثـٍزز اسس  اىرتتًو

ؾرفت حبرلة إؿداذ املـٌي  ؿ  أساش اًهاا ث، وثقوم ؿ  أساش فهرت حردل أن املـمل اًهفء ٍو اشلي كةخطل مجموؿةة 

ؤذلةا مبسةمخودل هجـة  هجةن اًةمت هن يف اسذاء  اىَةويل هجن اًهاا ث هـدل قاذزاً ؿ  اىقِام وملَام املرثحعة ت ذوازً اخملخٌاة، ًو

 (. 9005وحوٍر واىقالف، 
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وهجن املحاذئ اىيت قاهجت ؿٌهيا جراهجج إؿداذ املـٌي  املحىِة ؿ  اًهاا ث أن ًلك هجـمل إهجمنَةة اىوضةول إىل حتقِةق   

 اسٍةةداف، وأن هجـَةةاز اىوجةةاخ يف ٍةةذً اىةةرباهجج ٍةةو إػَةةاز اىقةةدزت ؿةة  اىقِةةام وملَيةةة اىخدٌزسةةمَة وإؾعةةاء فرضةةة ألةةرب

يٌيشازل  يف اىخخعَط، واىخوحِةٌ، وقِةاذت اجمليوؿةاث، وثعحَةق معٌَةاث اىخقةو  وسةممتراز ؿة  أسةاش هجـةاًري هجرثحعةة 

وسٍداف، والاسمخااذت املوؼية هجةن اىخلذًةة اىراحـةة، ووضةؽ اسٍةداف اىخـٌةَةة حبَةر ثطةات تـحةازاث سةٌومَة وا ةة 

 (.9007ويدذت يٌيخدزت   اىـيري، 

 ث اىخـٌةَة يف إؿداذ املـٌي  فقد ثعرق اًهثري هجن اىحاحث  اىرتتًو  ىخـًراَا، وهجن ٍذً اىخـًرااث)وسمهَة اًهاا  

( "ت هنا مجموؿة هجن املـازف واملاةاٍمي واملَةازاث والاهاٍةاث اىةيت ٍهدسةمهبا املةخـمل .022ثـًرف  ايٌقاين وادلو،   

يف أذائٌ إىل هجسمخودل كهيٌ هجن ممازسة هموخٌ ثسَو، ٌورسة. وؾرفَةا ندِجة إؿداذً يف جراهجج ثـٌمي هجـ  ثوخٌ سٌولٌ وحرىق 

( "ت هنا ؾحازاث سٌومَة ثطف مجموؿة هجةن املـةازف واملَةازاث والاهاٍةاث، اىةيت جيةة أن كخٌهَةا املـةمل، 0225اىوجاز  

قدز ؿ  ثواِةذ اىـيةو ت قةو وقةت  ( " ت هنةا9000ممازسمها يف املوقف اىخـٌةي، وحتقِق ثـٌمي فـال". وؾرفها اخلعَة   ًو

( " ت هنا قدزت املـمل وكلهيٌ هجن أذاء سةٌوك هجـة  ٍةرثحط مبَاهجةٌ اىخـٌةَةة يف 9009و د وحلكاة هجؽ ازلقة". وؾرفَا احلَدل  

ـرب ؾهنا يف أقوايف وأفـةايف  اىخدٌز ، وثخهون هجن هجـازف وهمازاث واهاٍاث وقمي هجـَوة ثخطو اثطااًل هجدارشاً وىخدٌز ، ًو

( فقةد 9007تدزخة هجياسمحة هجن اإلثقان مبا ًضين حتقِةق اسٍةداف املىشةوذت هجةن ٍةذا اىخةدٌز " . أهجةا اىـيةري  وثؤذدل 

ؾرفَا " ت هنا قدزت املـمل ؿ  اىقِام ت ذاء معو أو سٌوك أو ثرصةف هجـة  يف املوقةف اىخـٌةةي، سةواء اكن ٍةذا اىـيةو أو 

دزخة هجياسمحة هجن اإلثقان ورضل هجةن أخةو اىوضةو إىل اىوخةاجئ املرقةوة اىسٌوك أو اىخرصف هجـرفِاً أو وخدانَاً أو أذائَاً وت

 فهيا وجبَد أقو".

ة ووػائاَا اىخـٌةَة ؿ  أهكةو وخةٌ  وثُـرف اىحاحثة اًهااًة يف ٍذا اىححر "ت هنا قدزت املرتَة ؿ  اىقِام مبَاهما اىرتتًو

 وت قو وقت و د، هجن أخو حتقِق اسٍداف املرحوت يٌيرحدل". 

  ث أزتـة أتـاذ التد أن ثخوافر يف املـمل اىاـال، ويه اكآليت)ويٌهاا

 اشلي ل  ت خالقِاث املَوة اىـاملَة. اىحـد اسخاليق)

ضت اًهاا ث املـرفِة اىالسهجة ًمتهِوٌ هجن ممازسة اىخدٌز  تااؿٌَة واقذداز.اىحـد اساكذكي)   ًو

والاهاٍاث وأنواع اىسٌوك اسذايئ يف اىخدٌز  ثسةَو، ٌورسة ) ًقرتن وملقدزت ؿ  اسمخخدام املااٍمي اىحـد اىرتتوي

 وإثقان ىخحقِق اسٍداف.

خاق هجـؼت املَمت  وجملال اىرتتوي ؿ  أن املـمل اًهفء ٍو اشلي حيدج اىخلرياث املعٌوتة  اىحـد اىسٌويك املَازي) ًو

ة يف سٌوك املخـٌي ، وهجن ي فإنٌ ال ثخحقق اً هاةاءت يٌيـةمل إال تقةدز هجةا حيةدج هجةن ثلةرياث يف يف إظاز اسٍداف اىرتتًو

ذا ال ًخ ىت إال هجن خالل كلخـةٌ مبجيوؿةة هجةن املَةازاث واسذاء اىخدٌزعة اجلَةد اشلي ًـَوةٌ ؿة  اىقِةام  سٌوك ظالتٌ، ٍو

 (.9005ت ذوازً املَوَة  اىَويل وحوٍر واىقالف، 

 

 

 

 

ذمر اخلوازلت املشاز إىٌَ يف مرم   اسحباج اىيت كلت يف إظاز اًهاا ث أخذث أزتـةة هجيةاخ  ( أن اسذتَاث و 9009ًو

 ىلرض حتدًد اًهاا ث اىخـٌةَة اىالسهجة سذاء ثدٌز  فـال يه)

 هجيحى أسٌوة حتٌَو اىوؼت، واسمخخدام ثقيَاثٌ يف حتٌَو نؼام اىـيٌَة اىخـٌةَة السمخخال  اًهاا ث اىالسهجة. -
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  واىواحج  يف معٌَة اىخدٌز  اىاـال الشمخقاق اًهاا ث اىالسهجةة هجيحى هجالحؼة سٌوك مجموؿة هجن املـٌي  اىواهب -

 إلؿداذ املـٌي .

ة اىيت هجةن شة هنا أن حهشةف ؾةن املخلةرياث، أو اىـواهجةو اىةيت ثةؤثر يف معٌَةة اىخـٌةمي تطةوز  هجيحى اىححوج اىرتتًو

 إجياتَة  الشمخقاق اًهاا ث اىخـٌةَة املعٌوتة إلؿداذ املـمل اىواحج.

 ف ؿ  آزاء وو اث نؼر اىرتتًو  املشمخلٌ  تإؿداذ وث ٍَو املـٌي  ىخحدًد اًهاا ث اىخـٌةَة. هجيحى اىخـر 

  -كفبٌبد مزثٍبد رٌبض األطفبل:
حدذث اسذتَاث مجموؿة هجن اًهاا ث اىيت جية أن ثخوافر يف هجـٌية اىروضة يف ضوء ؿدذ هجن اىقةمي اإلسةالهجِة ٍةذً  

 (9007، ياًهاا ث يه)   محمد واذلاذ

ممازسة املـٌية يٌوؼام اىقةةي اىقةاع ؿة  اإلكةان توحدانَةة ظل ؾةز وخةو حبَةر ثةوـه  ٍةذً املىلزسةة ؿة  ثةواسن 

 خشطَها هجن  ة وؿ  حمنَة اىـيٌَة اىخـٌةَة هجن  ة أخردل.

رتتةوي ًةلك هجوقةف بلدساة املَازاث املَوَة اىرئُسة هجثو بلدشاف اسظاال روي املواٍة اإلتداؾَة، وثقِمي اىـائد اى

 ثـٌيي ذاخو اىاطو وخازخٌ.

اسمخخدام ايٌلة اىـرتَة اىسٌةة يف لك املواقف اىخـٌةَة وتطوزت هجالمئة، وحسن ثوخٌ اىعاو وإزشاذً ثشلك ٌساؿد 

 املخوفرت يف اىحُئة هجن حويف إلجناس ثـمل فـال.  ثؿ  إمناء خشطَخٌ وثىسمَق اجلَوذ واإلهجمنَا

ة اىيت كلت يف تُئةاث كخٌاةة وهجوا ةة الاسمخااذت اىواؾَة هجن اس فمز اجلدًدت واملسمخحدزة وهجن نخاجئ اىخجازة اىرتتًو

 اىطـووث اىيت ثـرتض اىعاو وإجياذ حٌول معٌَة ىَا.

املشازلة يف هجمعوؿاث حمنَة اىحُئة هجن خالل اخلدهجة الاحامتؾَة يف لك هجسمخو هتا وأذواهتا، واىقِةام وسنشةعة اىةيت 

 و وهجِويف وزقحاثٌ.جشمحؽ حاخاث اىعا

 هجواضدل اىخـٌمي هجددل احلَات ىخحقِق اًمنو املَين املسممتر.

اىخخعَط ىـيٌَيت اىخـٌمي واىخـمل، والاسمخااذت هجن اإلهجمانث اىخمعًة واملاذًة يف اىحُئة احملَعة، واإلحاظة وسٍداف 

 خـمل.اىخـٌةَة املسمهدفة، وثوؼمي اىوقت يف حتقِق املسمهدف هجن معٌَة اىخـٌمي واى 

هجراؿات اىرتثُة املوعقي واىسمَهوىويج حملخودل اىرباهجج اىخـٌةَةة وإثراهئةا ثشةلك ٍةاذف، والاسةمخااذت هجةن اسحةداج 

 اجلاًزة اىَوهجِة، وهجراؿات اىاروق اىارذًة ت  اسظاال، واسمخخدام أساىَة اىخـمل اشلايت.

اسمخخدام أسٌوة اىاواة واىـقاة اسمخخداهجاً زشمَداً اخذَاز اسنشعة اىخـٌةَة املواسمحة واملخووؿة اىارذًة وادلاؾَة، و 

 ًرثي معٌَة اىخـمل وجيـٌَا فـا، وهجياسمحة.

.اىخااؿو هجؽ اسظاال يف ضوء اىـالقاث اإلنسانَة اىعَحة، وهجن خالل ثوفري اجلةو اىواعة املواسةة، وإذازت اىطةف جةروخ 

 اسهجوهجة واىخـاون ثشلك ًُرس معٌَة اىخـمل.

ىِة واخلخاهجِة ىألظاال واإلفةاذت هجةن اىخلذًةة اىراحـةة يف املواقةف اىخـٌةَةة املخـةدذت، إحراء اىـيٌَاث اىخقوك  َة اىخهًو

 سقراض اىخقِمي واىـالح.

 

 -انذراسبد انسبثمخ:
( ذزاسة تـووان" ذزاسةة ثقوكَةة ىةر ض اسظاةال يف ادلَوزًةة اًةوَةة يف ضةوء احملةدذاث 0222أحرث اىسي    

ملَة" ٍدفت إىل ثقو  ز ض اسظاال يف أهجانة اىـامصة، اسمخخدهجت اىحاحثة زةالج اسةدداانث وتعاقةة احملٌَة واىـرتَة واىـا

( هجرتَةة، وثوضةٌت 72( زوضة، تٌف ؿدذ املرتَاث  8.هجالحؼة، وقد حهونت ؾَوة ازلزاسة هجن لك  متؽ اىححر وؿدذً  
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هجن اًهاا ث يف ح  مل ثخوافر لاا ث أخردل همية، مفةن  ازلزاسة فني ًخـٌق جهاا ث املرتَاث إىل اىوخاجئ اآلثَة) ثوافر ؿدذ

اًهاا ث اىيت ثوافرث يف  ال ظرائق اىخدٌز )  ثقوم تإاثزت انددةاً اسظاةال، جسةمخخدم  ةىلث املةدخ ؿة  سةٌوك اىعاةو 

وافرت يف  ةال اإلجيايب، حتسن اخذَاز اىوسائو املرثحعة وزلزش، هَد اسةمخخدام وسةائو اىخقةو (، أهجةا اًهاةا ث كةري املخة

اىـالقاث اإلنسانَة فَيفي)  جشجَؽ اىعاو ؿ  املحاذزت، اىـواًةة وسظاةال روي ضةـووث اىةخـمل، ثـيةو ؿة  مسةة حةة 

 اىعاو واحرتاهجٌ ىَا(.

( ذزاسة تـووان"هجشالكث ز ض اسظاال يف ادلَوزًة اًةوَة هجن و ة نؼر املرتَاث" 9000وأحردل اىشُداين     

  املشالكث اىيت ثواخٌ ز ض اسظاةال احلهوهجِةة واسٌٍَةة يف ادلَوزًةة اًةوَةة، هجةن و ةة نؼةر ٍدفت إىل اىخـرف ؿ

( فقةرت، هجوسؿةة ؿة  يانَةة  ةاالث، ظحقةت اسذات ؿة  57هجرتَاث اىر ض، وقد اسمخخدم اىحاحر اسددانة هجهونة هجةن  

ة) أن ألةرث املشةالكث أمهَةة يه اىةيت حراوحةت ( هجرتَة، وقد ثوضٌت ازلزاسة يٌوخاجئ اآلث000َؾَوة هجن املرتَاث تٌلت  

%( هجهنا حرلزث حول املشالكث املخـٌقة مبوسساث 70(، إر تٌلت ياين هجشالكث  9.97 – 9.70أوساهنا اىىسخِة ت   

ال ازلو، املـوَة تخ ٍَو املرتَاث، لىل ثحاًىت اجملاالث اىامثنَةة يف اىرتثُةة هجةن حِةر أمهَةة املشةالكث فهيةا لةىل ًة يت)   ة

هجؤسسةةاث ازلو، املـوَةةة تخ ٍَةةو املرتَةةاث،  ةةال اىـواًةةة وىعاةةو،  ةةال اىخجَةةةاث والاىـةةاة،  ةةال املةةهنج واسنشةةعة 

ة،  ال اىواحِة املاىَة،  ال املحىن واملوضالث،  ال اسرشاف اىرتتوي،  ال إذازت اىروضة وثوؼةَةا(، لةىل أػَةرث  اىرتتًو

ائَة يف تـظ املشالكث يف سمخة  االث، أهجا  اال هجوسسةاث ازلو، املـوَةة تخ ٍَةو اىوخاجئ وحوذ فروق راث ذال، إحط

املرتَاث، و ال اىخجَةاث واسىـاة فمل ثؼَر اىوخاجئ وحوذ فروق راث ذال، إحطائَة تة  اىةر ض احلهوهجِةة واسٌٍَةة، 

 ة. وقد أوىص اىحاحر ترضوزت وضؽ جراهجج ثدًزخِة ىخ ٍَو املرتَاث يف أزواء اخلدهج

( ذزاسة تـووان " ثقو  همازاث هجـٌىلث ز ض اسظاال وىـامصة املقدسة" ٍةدفت 9000وأحرث  س   

إىل حتدًةةد اًهاةةا ث اىخـٌةَةةة اسساسةةمَة اىـاهجةةة زلدل هجـٌةةىلث ز ض اسظاةةال وىروضةةاث احلهوهجِةةة يف هجدًوةةة 

ةا يف لك هجـٌيةة هجةن هجـٌةىلث ؾَوةة ازلزاسةة، اسةمخخ دهجت اىحاحثةة تعاقةة هجالحؼةة اىةر ض، وإىل ذزخةة ثوافٍر

( همةةازت، قسةةيت ؿةة   ةةاى  ٍةةىل)  ةةال اًهاةةا ث اىشخطةةَة، و ةةال اًهاةةا ث اىخـٌةَةةة 74احذةةوث ؿةة   

( زوضةاث حهوهجِةة وىـامصةة املقدسةة  اىةر ض(، وقةد 5( هجـٌيةة يف  54اسساسمَة، ظحقت ٍذً اسذات ؿ   

 ثوضٌت اىحاحثة إىل اىوخاجئ اآلثَة)

 ء هجـٌىلث ز ض اسظاال يٌهاا ث اىخدٌزسمَة ضـَف.أن هجسمخودل أذا -

وخةةةذالف اىخخطةةةص                  فأن ذزخةةةة ثةةةوافر اًهاةةةا ث اىشخطةةةَة زلدل هجـٌةةةىلث ز ض اسظاةةةال ال  خٌةةة -

 أو املؤٍو.

وخذالف سموواث اخلربت أو ازلوزاث  فأن ذزخة ثوافر اًهاا ث اىخـٌةَة زلدل هجـٌىلث ز ض اسظاال ال  خٌ -

 ىيت اىخحقن هبا املـٌىلث.ا

 

 

( ذزاسة تـووان "اًهاا ث اسساسمَة ملرتَاث ز ض اسظاال هجن و ة نؼر هجدٍراث 9007أحردل املٍزن وقراة   

اىةةر ض" ٍةةدفت إىل حتدًةةد أمه اًهاةةا ث اسساسةةمَة ملرتَةةاث ز ض اسظاةةال مبحافؼةةة قةةزت هجةةن و ةةة نؼةةر هجةةدٍراث 

( لااًةة هجوسؿةة ؿة  أزتـةة  ةاالث)  ةال 84لة ذات دلةؽ اىحَةاانث حهونةت هجةن  اىر ض، اسةمخخدم اىحاحثةان الاسةددانة 

اًهاا ث املـرفِة اىـقٌَة،  ال اًهاا ث الاناـاىَة اىـاظاِةة،  ةال اًهاةا ث اجلسةيَة،  ةال اًهاةا ث املَوَةة، ظحقةت 

َةة) حطةٌت مجَةؽ اًهاةا ث ؿة  ( هجدٍرت هجن هجدٍراث اىر ض، وقد ثوضٌت ازلزاسة يٌوخاجئ اآلث 090الاسددانة ؿ   
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ة ؿاىَة، وقد حرثخت  االث ازلزاسة ثواسىَا لىل ً يت) اًهاا ث اجلسيَة، اًهاا ث املَوَة، اًهاةا ث الاناـاىَةة،  نسمحة هجئًو

 اًهاا ث املـرفِة اىـقٌَة. 

هجةن و ةة نؼةر ( ذزاسةة تـوةوان "الاحذَاخةاث اىخدًزخِةة ملرتَةاث ز ض اسظاةال 9007  يأحرث محمد واذلةاذ 

 ثاملرتَةةاث واملةةدٍراث" ٍةةدفت إىل اىخـةةرف ؿةة  واقةةؽ الاحذَاخةةاث اىخدًزخِةةة ملرتَةةاث اىةةر ض هجةةن و ةةة نؼةةر املرتَةةا

واملدٍراث يف هجدًوة ثـز ودلَوزًة اًةوَة، لىل ٍدفت إىل اىخـرف ؿ  اىاروق اإلحطائَة ت  ثقدٍراث املرتَاث واملدٍراث 

( احذَاخةاً هجوسؿةة 59ٍو واخلربت واىخدًزة، وقد اسمخخدهجت اىحاحثخةان اسةددانة هجهونةة هجةن  ىَذً الاحذَاخاث ثحاؿاً يٌيؤ 

ؿ  ست  االث، وخٌطت ازلزاسة إىل اىوخاجئ اآلثَة) أن مجَؽ الاحذَاخاث اىيت قعها الاسةددانة هجثٌةت حاخةة ثدًزخِةة 

فةروق راث  دوهجسةمخودل ثةدٍزهبن، ال ثوخة ملرتَاث اىر ض تإحىلع املدٍراث واملرتَاث ؿ  اخذالف هجةؤٍالهتن وخةرباهتن

 ذال، إحطائَة ت  ثقدٍراث املرتَاث واملدٍراث ثحاؿاً ملخلرياث ازلزاسة املؤٍو واخلربت واىخدًزة.

( ذزاسة تـووان"اًهاا ث اىخدٌزسمَة اىالسهجة ملـٌىلث هجا قدو املدزسةة يف ضةوء ثعةوٍر منةارح 9007أحردل حرة   

ٍدفت إىل إؿداذ قامئة وًهاا ث اىخدٌزسمَة لةىل ٍةدفت إىل اإلظةالع ؿة  و ةاث نؼةر  املهنج يٌقرن اىواحد واىـمعٍن"

املدٍراث واملرتَاث يف سٌعوة ؾىلن ىخقدٍر هجددل حاحهن ىَذً اًهاةا ث، وإىل هجـرفةة ٍةو  خٌةف اًهاةا ث اىخدٌزسةمَة 

ملؤٍةو، وقةد اسةمخخدم اىحاحةر اسةددانة اىرئُسة واىارؾَة اىالسهجة ملـٌىلث هجا قدو املدزسة وخةذالف هجذلةرياث اىوػَاةة وا

( هجـٌية وهجدٍرت ًـيٌن يف اىقعاؿ  احلهويم واخلةا  84( لااًة هجوسؿة ؿ  مخسة  االث، ظحقت ؿ   47هجهونة هجن  

مبدًوة هجسقط، وقد أػَرث ازلزاسة حاخة املـٌىلث املاسةة دلَةؽ اًهاةا ث اىخدٌزسةمَة املقرتحةة،  ثطةدزث لاةا ث زتةط 

، ولاةا ث اىخخعةَط وثوؼةمي هجاث واسمخخداهما يف اىخـٌمي، ولاةا ث حةو املشةالكث واىـيةو هجةؽ اآلخةًر اسفمز واملـٌو 

اسنشعة، قامئة اًهاا ث اىخدٌزسمَة، وخاءث لاا ث مجؽ وثوؼةمي اىحَةاانث وحتٌٌََةا، ولاةا ث اسةمخخدام اىخقانةة يف هناًةة 

ثقدٍر اًهاا ث اىالسهجة يٌيـٌىلث، وحوذ أثر ملخلةري املؤٍةو اىـٌيةي قامئة اًهاا ث املقرتحة، ال ًوخد أثر ملخلري اىوػَاة يف 

 يف حتدًد اًهاا ث اىخدٌزسمَة اىالسهجة ملـٌىلث هجا قدو املدزسة. 

اسذائَة ملرتَاث ز ض اسظاال اسٌٍَة يف هجدًوة ثـةز  ث( ذزاسة تـووان " ثقو  اًهااءا.900وأحردل اىشُداين    

ىخـٌمي اإلتداؾي" ٍدفت إىل اىخـرف ؿ  ذزخة ممازسةة املرتَةاث ىَةذً اًهاةا ث يف أزوةاء يف ضوء يدذاث اسرتاثَجَاث ا

( لااًةة هجوسؿةة ؿة  أزتةؽ  ةاالث، وقةد 70قِاهمن ت ذاهئن اىخـٌةةي، وقةد اسةمخخدم اىحاحةر أذات هجالحؼةة هجهونةة هجةن  

اىخـٌةمي اإلتةداؾي  ثاملـمتةدت ؿة  اسةرتاثَجَاثوضٌت ازلزاسةة إىل اىوخةاجئ اآلثَةة) أن اًهاةاءاث املخةوافرت يف أذاء املرتَةاث 

حرثخت ثواسىَاً لىل ً يت) لااءاث  ال اىخقو ، لااءاث  ال اىخخعَط، لااءاث  ال ثواِذ اسسةاىَة اىخدٌزسةمَة، لاةاءاث 

ؿة    ال اىخااؿو الاحامتؾي واىخواضو اإلنساين، وقد أوىص اىحاحر ترضوزت الاٍامتم مبرتَاث ز ض اسظاةال، واىـيةو

ث ٍَو كري املؤٍالث حرتوً  وؿٌيَاً هجن خالل ؾقد ذوزاث ثدًزخِة قطري هجذخططة ىرفؽ اًهااءاث اسذائَة يف  ةال اىخـٌةمي 

 اإلتداؾي.

 

( ذزاسة تـووان "اًهاا ث اىشخطَة واسذائَة ملـٌةىلث ز ض اسظاةال يف 9005أحردل اىَويل وحوٍر واىقالف   

ةت، ضوء اسسٌوة املعوز" ٍدفت إىل  حتدًد اًهاا ث اىشخطَة اسذائَة اسساسمَة اىالسهجة ملـٌية اىر ض تدو، اًهًو

وهجـرفة اىـالقة ت  ؿدذ سموواث خربهتا واملوعقة اىخـٌةَة وهجذلرياث أخردل ؾن اىـيةو جةر ض اسظاةال وثةوافر اًهاةا ث 

( هجـٌيةة، 55 االث، ظحقةت ؿة    اسذائَة اسساسمَة زللا، وقد اسمخخدم اىحاحثون تعاقاث هجالحؼة مشٌت ؿ  سمحؽ

وقد ثوضٌت ازلزاسة إىل اىوخاجئ اآلثَة) حطٌت اًهاا ث اىشخطَة ؿ  ثقدٍراث ؿاىَة، أهجا اًهاا ث اسذائَة اسساسةمَة 

اىالسهجة ملـٌية ز ض اسظاةال فمنةت أمه اًهاةا ث اىةيت ثوضةٌت إًهيةا ازلزاسةة هجةا ًة يت) لاةا ث اىخخعةَط يٌحٌقةة 
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اًة ثواِذ احلٌقة اىخـٌةَة، لاا ث ثقو  اسزاكن اىخـٌةَةة، لااًةة إذازت اىطةف واىخااؿةو هجةؽ اسظاةال، لاةا ث اىخـٌةَة، لا

اىوحدة اىلذائَة  املعـت(، لاا ث اىقطة ي لاا ث اإلؿداذ ىألنشعة اىالضاِة ويه جشةيو احلرمَةة واملهذحَةة واملعةح  ي 

 نسمحة ثوافر ؿاىَة خداً، ثوخد فروق راث ذال، إحطائَة ت  ذزخةاث ؾَوةة املرط، مجَؽ اًهاا ث اىخـٌةَة حطٌت ؿ 

ازلزاسة يف مجَؽ  االث ازلزاسة هجاؿدا اجملال اخلا  وىوحدة اىلذائَة  املعـت( ىطةاحل هجذلةري اخلةربت، وحةوذ فةروق راث 

زًوش، أهجا اًهاا ث اسخةردل فةال ذال، إحطائَة ت  املـٌىلث فني ًخـٌق مبجال اىطااث اىشخطَة ىطاحل هجسمخودل اىحمىو 

 ثوخد فروق راث ذال، إحطائَة ت  املـٌىلث. 

( ذزاسة تـووان"واقؽ اىخـٌمي اىـام وهجشالكثٌ يف يافؼة ثـز" ٍدفت إىل إىقةاء اىضةوء ؿة  9004وأحردل اخملاليف  

ىلةرض اخلةروح جرؤًةة هجسةمخقدٌَة جسةاؿد واقؽ اىخـٌمي اىـام  ز ض اسظاال، اىخـٌمي اىـام، اسنشعة اىخـٌةَة( يف احملافؼةة 

ؿ  زفؽ لااءت اىوؼام اىخـٌةي وحتس  اىـيٌَةة اىخـٌةَةة يف احملافؼةة، وقةد ثوضةٌت ازلزاسةة إىل اىوخةاجئ اآلثَةة فةني  ةص 

 هجرتَاث ز ض اسظاال يف احملافؼة)

دذ وىحمىوزًوش اىرتتوي، أن هجرتَاث ز ض اسظاال يف احملافؼة تـَداث ؾن رشوو املؤٍو احمل -هجا  ص املؤٍو)

ة، الاتخدائَة، وناسَا اىىسمحة ذلدل ايٌُسان  واىحمىوزًوش.70إر إن    %( هجهنن حييٌن هجؤٍو ازلتٌوم، اىاانًو

 ٌأن كاىحَةة اىخخططةاث تـَةدت ؾةن اىخخطةص املعٌةوة يف ز ض اسظاةال، وأن هجةا نسةخذ -هجا  ص اىخخطةص)

 ططاث يف ز ض اسظاال.%( ثقًرحاً هجن محدل اىحمىوزًوش املخخ07 

اخلةربت،  ن%( ثقًرحةاً ال كٌهة7(، ؿةدا  97 – 0أن كاىحَة املرتَةاث زللةن خةربت ثةرتاوخ هجةا تة    -هجا  ص اخلربت)

 واملؤلد أن ٍذً اخلربت قد حهون يف اىخدٌز  يف املدازش اىـاهجة وىُ  اىـيو يف هجؤسساث اىر ض فقط.

%( زللن ذوزاث أقٌَةن ذوزت ثدًزخِةة وأؿالٍةن 57زاسة إىل أن  ثوضٌت ازل -هجا ًخـٌق وزلوزاث اىخدًزخِة)

%( مل 97%( ثقًرحاً اكنت يٌحاضالث ؿة  ذوزت إىل زةالج ذوزاث،  وأن  0.مخ  ذوزاث ثدًزخِة، وأن أؿ  نسمحة  

ًخٌقةة  أًةةة ذوزت ثدًزخِةةة، لةةىل أن ٍةةذً ازلوزاث يف مجمٌَةةا ىُسةةت يف  ةةال ز ض اسظاةةال حسةةة اسةةمخجاوث تـةةظ 

ملرتَاث، فضاًل ؿة  أن تـةظ ازلوزاث اىةيت حطةٌت ؿٌهيةا املرتَةاث كلةت مبحةاذزت هجةن قةدٌَن وىةُ  هجةن قدةو اجلَةاث ا

 املسماو،.

اكنةت حةول ؿةدم وحةوذ وسةائو  -هجا  ص اىطـووث واملشالكث اىيت ثواخٌ املرتَاث يف أزواء معٌَن يف اىروضةة)

ت ظاا ت، ، املشةبلك اىسةٌومَة ىألظاةال اكىـةدوان وكةريً، ؿةدم  خاضة تحـظ ازلزوش، ؿدم هجذاتـة واٍامتم أوىَاء اسهجوز

ثااؿو هجهذة اىرتتَة هجؽ هجؤسساث اىر ض وثقطةريً يف اًهثةري هجةن املسةؤوىَاث املووظةة تةٌ اسهجةر اشلي حـةو اىةر ض 

 جسري ذون هجوخٌ ًوخٌ ذفها يف اسهاً اىطحَح. 

 

 

 -وًخضح هجن ازلزاساث اىساتقة)

(، 9004ض اسظاةال هجةن حِةر) جشةخَص واقـَةن يف احملافؼةة لةىل يف ذزاسةة اخملةاليف  أهنا ثواوىت هجرتَاث ز  

(، ذزاسةة املشةالكث اىةيت ثةوا َن لةىل يف .900ذزاسة الاحذَاخاث اىخدًزخِة يٌيرتَاث لىل يف ذزاسةة محمةد واذلةاذي  

(، واىشةةُداين 9000سةة   (، و  0222(، ثقةةو  لاةةاءهتن لةةىل يف ذزاسةةاث لك هجةةن اىسةةىلن  9000ذزاسةةة اىشةةُداين  

(. ذزاسة اًهاا ث الاساسمَة واىخدٌزسمَة واىشخطَة والاذائَة يٌيرتَاث لىل يف ذزاساث لك هجن املةٍزن وقةراة .900 

 (.9005(، اىَويل وحوٍر واىقالف  9007(، حرة  9007 
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(، 9004خملةاليف أن تـظ ازلزاساث اىساتقة اسمخخدهجت املالحؼة لة ذات دلةؽ اىحَةاانث هجاؿةدا ذزاسةاث لك هجةن ا

( فقةد اسةمخخدهجت الاسةددانة لة ذات 9000(، اىشُداين  9007(، حرة  9007(، املٍزن وقراة  .900محمد واذلاذي  

 دلؽ اىحَاانث.

 -وثدشاتٌ ٍذً ازلزاسة هجؽ ازلزاساث اىساتقة يف اآليت)

 ثواوىَا ملوضوع اًهاا ث اسساسمَة ملرتَاث اىر ض. -

 ض اسظاال.  متؽ ازلزاسة هجرتَاث ز  -

(، .900(، محمد واذلةاذي  9004اسمخخدام الاسددانة ل ذات دلؽ اىحَاانث لىل يف ذزاساث لك هجن اخملاليف   -

 (.9000(، اىشُداين  9007(، حرة  9007املٍزن وقراة  

 -واخذٌات ٍذً ازلزاسة ؾن ازلزاساث اىساتقة يف اآليت)

 -أن ٍذً ازلزاسة هتدف إىل اًهشف ؾن)

 اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر هجرتَاث اىر ض.أمهَة  -

 ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر هجرتَاث اىر ض. -

 -اىعًرقة واإلحراءاث) -  

 -مدتمع انذراسخ:
اىف (، واىحة9002 -9004ًخ ىف  متؽ ازلزاسة هجةن) مجَةؽ هجرتَةاث ز ض اسظاةال يف هجدًوةة ثـةز يٌـةام ازلزا     

 (.0( هجرتَة، هجوسؿاث حسة هجدٍر ث  اىقاٍرت، ضا،، املؼار( لىل ٍو هجد  يف اجلدول زمق  075ؿدذٍن  

 (0خذول رلم )

 تىسٌع مزثٍبد انزٌبض فً مذٌىخ تعش.

ة ؿدذ املرتَاث املدًٍرة اىرمق  اىىسمحة املاًو

 %09 70 اىقاٍرت 0

 %87 50 ضا، 9

 %90 .0 املؼار 0

 %000 075 ____ اجمليوع

 

 

 

 -عٍىخ انذراسخ:
( هجرتَة، مت كلاٌََن وىعًرقة اىـشةوائَة اىعحقِةة، حبَةر حهةون ٍةذً اىـَوةة ممةادل جملمتةؽ 57حهونت ؾَوة ازلزاسة هجن   

(، هجوسؿةاث حسةة 9002 -9004  اةال يف هجدًوةة ثـةز يٌـةام ازلزا  ازلزاسة اىاـيل املهون هجةن هجرتَةاث ز ض اسظ

 (.9ؼار( لىل ٍو هجد  يف خدول زمق  هجدٍر ث  اىقاٍرت، ضا،، امل

 (9خذول رلم )

 تىسٌع عٍىخ مزثٍبد رٌبض األطفبل فً مذٌىخ تعش.
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ة ؿدذ املرتَاث املدًٍرة اىرمق  اىىسمحة املاًو

 %09 98 اىقاٍرت 0

 %87 08 ضا، 9

 %90 05 املؼار 0

 %000 57 ____ اجمليوع

 

( 98% ( هجةهنن  84اسظاال إىل اجملمتؽ اسضيل تٌلةت    ( أن نسمحة ؾَوة هجرتَاث ز ض9ًخضح هجن اجلدول زمق  

 ( هجهنن يف هجدًٍرة املؼار.05( هجهنن يف هجدًٍرة ضا، و 08يف هجدًٍرة اىقاٍرت، و 

 أداح انذراسخ:
اسمخخدهجت اىحاحثة ىخحقِق أٍداف ازلزاسة اسددانة. مت ثطيةَا تـد اإلظالع ؿة  اىـدًةد هجةن ازلزاسةاث واملراحةؽ 

( فقرت، هجقسية ؿ  أزتؽ  االث اجملال اسول ٍو  ال إذازت اىاطو 84املوضوع وحتخوي الاسددانة ؿ    راث اىـالقة هبذا

شيو اىاقراث   شيو اىاقراث  07 - 0واىخااؿو هجؽ اسظاال ٌو و  ال همازاث اىخدٌز  ٌو (، 00 – .0(، اجملال اىااين ٍو

شةيو اىاقةرا شةيو 02 – 00ث  اجملال اىااىر ٍةو  ةال اىـالقةاث اإلنسةانَة ٌو (، اجملةال اىراتةؽ ٍةو  ةال اًمنةو املَةين ٌو

(، وثخهون الاسددانة هجن معوذٍن، اىـيوذ اسكن ًـةرب ؾةن ذزخةة أمهَةة اًهاةا ث، تُةا ًـةرب اىـيةوذ 84 – 80اىاقراث  

زةة نقةاو يه) اسٌرس ؾن ذزخة املىلزسة ىَذً اًهاا ث، ووضؽ أهجام لك فقرت هجقِاش ثقةدٍر زلزخةة اسمهَةة هجهونةة هجةن زال

 همية خداً، همية، كري همية( أو ذزخة املىلزسة هجهون هجن زالزة نقاو أًضاً، يه)  محةريت، هجذوسةعة، قٌةَدل(، وقةد أؾعةت 

 ( ؿ  اىخوايل.0، 9، 0اىحاحثة ىَا هجةااًن ثقدٍرً  هجن  
 

 -صذق األداح:
( فقةرت ؿة  مجموؿةة هجةن احملوكة  هجةن 77يٌخ لد هجن ضدق يخودل الاذات ُؾرضت يف ضوزهتا اسوىَة واملهونةة هجةن  

روي اخلربت والاخذطا  يف خاهجـة ثـز  وتـد ذزاسة هجقرتحاهتت وثـدًالهتت ُأحًرةت اىخـةدًالث اىالسهجةة إىل أن خرحةت 

( فقةرت ،فقةد مت حةذف تـةظ اىاقةراث املهةرزت ولةذضل ثـةدًو 84الاسددانة تطوزهتا اًهنائَة لةىل يه اآلن واملهونةة هجةن  

 يت احذاحت إىل ثـدًو ، ورضل تواًء ؿ  إحىلع ؿدذ محري هجن احملوك . اىحـظ اآلخر اى
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 -ثجبد األداح :
يٌخ لد هجن زحاث الاسددانة، اسمخخدهجت اىحاحثة ظًرقة اىخجزئة اىوطاِة، وقد وسؾت الاسةددانة وظحقهةا ؿة  ؾَوةة 

ثحةاو  تريسةون( حِةر تٌةف هجـاهجةو ( هجرتَةة، ي حسةخت هجـاهجةو الاز 97هًرخِة هجن خازح ؾَوة ازلزاسة واىحةاىف ؿةدذٍا  

(، ويٌخ لد هجن الاجساق ازلاخيل ىاقراث الاسةددانة، 0.20الازثحاو ت  اىوطا  وىىسمحة جلانة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة  

(،أهجةا وىىسةمحة ملىلزسةة اًهاةا ث 0.20مت حساة هجـاهجو اىاحاث وفق هجـاذ،  مرونحاد إىاا(، واكنت قةة هجـاهجو اىاحةاث  

(، ويٌخ لةد هجةن الاجسةاق ازلاخةيل 0.28َة فقد تٌف هجـاهجو ازثحاو تريسون ت  فقراث الاسددانة اىارذًةة واىزوحِةة  اىخـٌة 

( وثـةد ٍةذً 0.29ىاقراث الاسددانة، مت حساة هجـاهجو اىاحاث وفق هجـاذ،  مرونحاد إىاا(، واكنت قةةة هجـاهجةو اىاحةاث  

 زلزاسة.اىقمي هجياسمحة، وكهن الاؾامتذ ؿٌهيا سقراض ٍذً ا

 متغٍزاد انذراسخ:
 انمتغٍزاد انمستمهخ:   

 ااىخخطص) ويف فئخان ٍىل)  حرتوي، كري حرتوي(. 

 نوع اىر ض وىَا فئخان ٍىل)  حهويم، خا (

ؿدذ ازلوزاث اىيت اىخحقت هبا املرتَة) وىَا أزتـة فئةاث يه)  ال ًوخةد، هجةن ذوزت إىل زالزةة ذوزاث، هجةن أزتةؽ إىل 

 مخ  ذوزاث(.مخ  ذوزاث، ألرث هجن 

 (.97 -90، 90 -.0، 07-00، 00-.، 7 -0ؿدذ سموواث اخلربت) وىَا ست فئاث يه)  ال ًوخد ،

 انمتغٍزاد انتبثعخ:
 ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة. -

 ذزخة ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة. -

   -إخزاءاد انذراسخ:
ؿ  جلوة احملوك  هجن أساثذت خاهجـةة ثـةز، يٌخ لةد هجةن ضةدق اسذات، ي تـد أن تىت اىحاحثة أذات ازلزاسة، ؾرضها 

حرصث  متةؽ ازلزاسةة، واخذةازث هجيةٌ ؾَوةة ؾشةوائَة، وظحقةت ؿٌَةة أذات ازلزاسةة، وهجةن ي ُحسةة هجـاهجةو اىاحةاث، 

خخدهجة ىقِةاش وُحدذث اىارتت اىزهجيَة اىالسهجة ىخعحَق الاسددانة ؿ  ؾَوةة ازلزاسةة، يف ضةوء اىـَوةة الاسةمخعالؾَة املسةم 

%(، ي وسؾةت 84هجـاهجو اىاحاث ىألذات. تـد رضل اخذازث اىحاحثة ؾَوةة ازلزاسةة وىعًرقةة اىـشةوائَة اىعحقِةة تىسةمحة  

(، 9002 – 9004اىحاحثة أذات ازلزاسة ؿ  ؾَوة ازلزاسة اخملخازت، ورضل خالل شةَر هجةازش هجةن اىـةام ازلزا          

 ض اسظاةال املسةمخودل اىراتةؽ  ورضل حبةنك هةزوىَن يٌخعحَةق املَةداين و ملـةرفهن وقد اسمخـانة اىحاحثةة تعاىحةاث قسةت ز

مبواظق ثوسًةؽ اىةر ض يف هجدًوةة ثـةز وىطةٌهن املحةارشت وملرتَةاث( ملسةاؿدهتا يف ثوسًةؽ الاسةددانة تـةد أن و ةت ىَةن 

خاؾَةا تـةد ًةوم أو ًةوهج . وجشةهر أٍداف اىححر ومَاِة اىخـاهجو هجؽ اسذات، وقد أؾعت املرتَة حًرة أخذ الاسةددانة وإز 

اىحاحثة لك اىعاىحاث واملرتَاث اىآليت ثـاوهن هجـَا يف اىخعحَةق املَةداين، وتـةد الاههةاء هجةن إحةراءاث اىخعحَةق،  طةت 

اىحاحثة اسوزاق املرهـة، وحذفت اسوزاق اىيت مل حهن ضاحلة يٌخحٌَو ىـدم بلامتل اإلخاوث ؿٌهيةا، أو ىةوقص املـٌوهجةاث 

%( هجن ؾَوةة ازلزاسةة حتسةمحاً ىـيٌَةة اإلٍةداز أو نقةص املـٌوهجةاث 77واكنت اىحاحثة قد وسؾت اسذات ؿ  نسمحة  هبا، 

( اسددانة(، وندِجة ىـدم اسمخـاذت الاسدداانث اكهجةدل والضةافة إىل نقةص 00واإلخاوث،  حِر اكن جحت اسٍداز حوايل  

وة ازلزاسة وهجن ي توتةت اىحاحثةة الاسةدداانث، واسةمخخدهجت %( هجن ؾَ 84املـٌوهجاث يف تـضَا بلخات اىحاحثة تىسمحة  

( يف هجـاجلة اىحَاانث اإلحطائَة، ومل ثدخو يف ربمةرت احلاسةوة سةودل SPSSتـد رضل اىرسم اإلحطائَة يٌـٌوم اإلنسانَة  

 ( اسددانة.57اىـَوة اخملخازت اىحاىف ؿدذٍا  
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 انمعٍبر )انمحك(:
َةة اسساسةمَة يٌيرتَةاث وذزخةة ممازسةمها اؾمتةدث اىحاحثةة زالزةة هجسةمخو ث يٌهشف ؾن ذزخة أمهَة اًهاةا ث اىخـٌة 

ف لرث كلاو همية  9.80يٌخقدٍر اىخحٌَ يت ىاقراث اسذات، وحدذث ٍذً املسمخو ث حسة املخوسعاث احلساتَة اآلثَة) هجن 

ةو ًـةاذل هجةا نسةخذٌ  ، كلاةو هميةة زلزخةة 9.00 – 9.02% فة لرث، و40خداً زلزخةة اسمهَةة، ومحةريت زلزخةة املىلزسةة، ٍو

ةو ًـةاذل هجةا نسةخذٌ  ، أو أقةو هجةن رضل كاةو كةري هميةة 9.02%، و 52 -% 50اسمهَة، وهجذوسعة زلزخة املىلزسةة، ٍو

و ًـاذل هجا نسخذٌ   (. 9007% مفا ذون  اىـيري، 2.زلزخة اسمهَة و قٌَدل زلزخة املىلزسة، ٍو
 

 انمعبندخ اإلحصبئٍخ:
ة.ىإلخاتة ؿ  اىسؤال اسول واى  -  ااين مت حساة املخوسعاث احلساتَة والاحنرافاث املـَاًزة، واىىسة املاًو

 ىإلخاتة ؿ  اىسؤال اىااىر مت اسمخخدام هجـاهجو الازثحاو تريسون. - 

   ، وحتٌَةو اىخحةاٍن اسحةاذي          (T. test)ىإلخاتةة ؿة  اىسةؤال اىراتةؽ مت اسةمخخدام الاخذحةاز ث  -

anova). One way) 

 -زاسة وهجياقشمها)نخاجئ ازل

 ىإلخاتة ؾن أسمادل ازلزاسة سُ  ؾرض شاهجو ىوخاجئ حتٌَو اىحَاانث حسة حرثُة أسماٌها)

 أواًل) اىوخاجئ املخـٌقة وإلخاتة ؾن اىسؤاى  اسول واىااين)

 هجا ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث؟

 سساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث؟هجا ذزخة ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة ا

ىالخاتة ؿ  ٍذٍن اىسؤاى  مت حساة املخوسعاث احلساتَة والاحنرافاث املـَاًزة سذاء أفةراذ ؾَوةة ازلزاسةة 

ؿ  لك فقرت هجن فقراث الاسددانة، هجقسية ؿ   االث الاسددانة اسزتـة، ومت حرثُهبا ثواسىَاً، لىل ٍةو هجدة  يف خةدول زمق 

 0.) 
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 (0لم )خذول ر

انمتىسطبد انحسبثٍخ واألوحزافبد انمعٍبرٌخ وانزتت، نتمذٌز مزثٍبد رٌبض األطفبل 
 نذرخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرستهه نهذ انكفبٌبد.

زمق 

 اىاقرت
 اىاقراث

 ذزخة ممازسة اًهاا ث ذزخة أمهَة اًهاا ث

 اىرثحة
املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي
 اىرثحة

خوسط امل 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

0 
ٍَاةةة اجلةةو اىواعةة اشلي ٌسةةيح يٌعاةةو وىخـحةةري ؾةةن ذوافـةةٌ 

 وحاخاثٌ.
0 .29 5, 7 .84 0، 

 ،74 8..9 4 ,70 9.50 07 هجراؿات اىاروق اىارذًة ت  اسظاال 9

 ،4. .9.0 89 ,77 9.84 88 إجياذ اىار  ًلك ظاو ىخحقِق راثٌ وأقىص إهجمانثٌ. 0

8 
ة اىار  ىألظاال ىخهوٍن ؿالقاث احامتؾَة هجؽ أقراهنت يف  متؽ هتَا

 اىروضة.
9. 9..8 70, 02 9.77 .9، 

 ،7. 9.07 88 ,.. 9.90 85 اىسىلخ ىألظاال وحلرلة ذاخو اىاطو ذون اإلخالل وىوؼام. 7

 ،8. 9.87 .9 ,70 5..9 90 اىـواًة حباخاث اسظاال اسساسمَة وهجراؿات هجعاىة منومه. .

 ،72 02. 2 ,0. 9.82 89 هجساؿدت اسظاال ؿ  الانضحاو اشلايت. 5

 ،72 0..9 00 ,79 9.57 00 احرتام اسظاال وإشـاز لك واحد هجهنت ت مهَخٌ. 4

 ،70 9.50 7 ,04 9.40 7 املساوات يف اىخـاهجو هجؽ اسظاال. 2

00 
اسمخخدام اىعرق اإلجياتَةة ىخوحِةٌ منةو اسظاةال وإاثزت ازلافـَةة 

 يٌخـمل.
99 9..7 70, 05 9.7. .8، 

 ،80 9.40 9 ,80 9.40 . ثـوًد اسظاال ؿ  نؼافة اىاطو. 00

 ،0. 9.98 05 ,77 .9.7 07 هجراؿات روي احلاخاث اىرتتوًة اخلاضة. 09

 ،77 9.70 90 ,.8 2..9 04 إاتحة اىار  أهجام اسظاال يٌخـحري ؾن هجشاؾرمه وزقحاهتت. 00

 ،78 0..9 00 ,78 0..9 94 ثقدو أخعاء اسظاال تطرب. 08

 ،0. 9.00 07 ,70 9.77 02 جشجَؽ اسظاال ؿ  أخذ املحاذزت والاتخمز. 07

 ،0. 0.40 84 ,7. 9.04 84 إرشاك اسظاال يف اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو واىخخعَط ىَا. .0

 ،50 9.09 87 ,75 9.00 .8 اىقدزت ؿ  اىخخعَط يٌرباهجج وثواِذٍا وإذازهتا. 05

 ،72 0..9 09 ,87 9.55 4 ملسمخو ث وأؾىلز اىعٌحة. ةذَاز اسنشعة املواسمحاخ  04

 ،84 9.55 0 ,92 9.20 0 هتَاة حو ٌساؿد ؿ  اىخـمل وًدست وسىاة واحملحة. 02

 ،2. .9.0 00 ,70 8..9 98 ثووًؽ املواقف اىخـٌةَة حبَر جشيو اىحُئة اىطاِة واىالضاِة. 90

 ،8. 9.80 95 ,79 0..9 09 ة تعًرقة ثاري ذافـَة اسظاال يٌخـمل.ثوؼمي اىحُئة اىخـٌةَ 90

 ،.7 7..9 5 85 9.57 09 جشجَؽ اسظاال ؿ  الاؾامتذ ؿ  اىوا . 99

 ،75 0..9 08 ,79 9.75 08 هجشازلة اسظاال يف ثواِذ اسنشعة. 90

 ،50 9.00 08 ,78 9.02 87 اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو هجن واقؽ حِات اسظاال. 98

 ،7. 9.98 04 ,74 9.84 80 وضوخ الاسرتاثَجَاث املسمخخدهجة يف ثدٌز  اسنشعة. 97

 ،50 9.90 02 ,0. 9.70 80 حسن ثوؼمي وإذازت اىحُئة اىخـٌةَة اىرتتوًة. .9

95 
حسن ثوؼةمي اىوقةت وثوسًـةٌ هجةات  ممازسةة اسنشةعة واىراحةة 

اق واملٌو. رواىَدوء، حبَر ال ٌشـ  اسظاال وإلٍز
5 9.52 88, 90 9.70 77، 

 ،.7 8..9 2 ,.8 .9.5 00 ث مَد زوخ ادلاؿة ونمع اىـيو اىخـاوين ت  اسظاال. 94

 ،0. 9.82 98 ,79 0..9 92 ثووًؽ أساىَة اىخقو  حبسة اىاروق اىارذًة اخملخٌاة ت  اسظاال. 92

 ،74 9.70 90 ,72 9.72 00 اىخـٍزز الاجيايب السمخجاوث اسظاال كري اىخقٌَدًة. 00

 ،84 9.59 8 ,70 4..9 90 إقاهجة ؿالقاث اجياتَة هجؽ اىزهجالء. 00
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 ،9. 0..9 07 ,72 0..9 95 اىخااؿو هجؽ أرس اسظاال يف أزواء س زاهتت اىروضة. 09

 ،.. 9.79 99 ,85 9.57 08 اىـيو هجؽ اإلذازت واىزهجالء جروخ اىاًرق. 00

08 
ون هجـَت ىخحاذل املـٌوهجاث اىخواضو املسممتر هجؽ أرس اسظاال واىخـا

 اىشخطَة ؾن اسظاال.
00 9..0 72, 09 9.07 50، 

07 
اىخااؿو هجؽ هجشالكث اسظاال واىـيو ؿ  هجساؿدهتت وهجشازلهت 

 وخدانَاً.
8 9.47 0., 00 9..8 .0، 

 ،77 9.75 .0 ,.8 2..9 05 الاندهجاح واىخااؿو هجؽ اسظاال يف أزواء ثقد  اخلرباث. .0

 ،.0 9.47 0 ,95 9.29 9 ؽ اسظاال جروخ اىـعف واىطرب.اىخـاهجو هج 05

 ،.8 2..9 . ,89 9.55 2 اًمتخؽ تقدز وايف هجن املرونة واملرخ وزوخ ازلؿاتة. 04

 ،.. 9.77 04 ,70 9.50 .0 .الاسمخااذت هجن خرباث اىزهجِالث وثوحهياث املدٍرت واملمعفة 02

 ،50 9.07 00 ,77 4..9 02 سظاال.احلر  ؿ  هجذاتـة لك خدًد يف  ال اىـيو هجؽ ا 80

80 
اإلملام جلك اىدمعًـاث واىخـٌنيث واسنؼية واىقةوان  اىةيت ثةوؼت 

 اىـيو يف ز ض اسظاال.
0. 9.7. .0, 8. 9.05 59، 

 ،.. 9.90 80 ,74 9.77 04 هجوبمحة املـٌوهجاث املسمخجدت املخـٌقة خبطائص منو اسظاال. 89

 ،50 9.07 80 ,74 .9.7 05 او واىقدزت ؿ  ازلفاع ؾهنا.اإلظالع اًمهجو حبقوق اىع 80

 ،50 9.80 94 ,74 8..9 90 اىرقحة يف الاتخمز واىخجدًد املسممتر يف اىرباهجج اىخـٌةَة اىرتتوًة. 88

 ،50 9.02 00 ,82 .9.5 00 الاتخمز واىخووع يف ظرائق اىخـٌمي واىخـمل. 87

 ،2. 9.92 .0 ,77 0..9 00 اضة ترتتَة اىعاو، املحهرت.احلر  ؿ  الاسمخااذت هجن اىرباهجج اخل .8

85 
احلر  ؿ  هدًد املـٌوهجاث حةول هجةهنج اىىشةاو يف اىةر ض 

 اسرتاثَجَاثٌ وثعحَقاثٌ اىرتتوًة.
97 9..8 7., 80 9.02 40، 

84 
اىخـاون هجؽ املؤسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَة اىعاو، املحهرت 

 جراهجج حرتوًة ىخـٌمي اسظاال. وثىسمَق اجلَوذ ىخعوٍر أفضو
80 9.79 .0, 85 0.29 49، 

 ،08 9.88 __ ،98 8..9 __ املخوسط اىـام

 

 ( هجا ً يت)0ًح  اجلدول زمق  

أن ثقدٍراث هجرتَاث اىر ض ملددل أمهَةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة اسساسةمَة  هميةة خةداً(، إر تٌةف املخوسةط اىـةام دلَةؽ 

زخة همية خداً، ورضل اؾامتذاً ؿ  املـَاز اإلحطايئ املسمخخدم يف ٍةذً ازلزاسةة، وثخاةق ( ويه ذ8..9فقراث الاسددانة  

(. وؾود اىوؼر إىل فقراث اسمهَة 9005(، اىَول وحوٍر واىقالف  9007ٍذً اىودِجة هجؽ ذزاسة لك هجن املٍزن وقراة  

، 0 اىاقةراث راث اسزقةام اآلثَةة)   نالحغ أن اىاقراث ارل  اىيت حطٌت ؿ  اىرثة الاوىل يٌيخوسعاث احلساتَة يه

(، 9.40، 9.47، 9.20، 9.29، 9.29(، واىيت حطٌت ؿ  املخوسعاث احلساتَة اآلثَة ؿ  اىخوايل)  2، 07، 02، 05

 وثضيت اىاقراث اآلثَة)

ل وٍةو اجملةال هتَاة اجلو اىواع اشلي ٌسيح يٌعاو وىخـحري ؾن ذوافـٌ وحاخاثٌ، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اسو  -

 املخـٌق تإذازت اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال.

ةةو اجملةةال املخـٌةةق اىـالقةةاث  - اىخـاهجةةو هجةةؽ اسظاةةال جةةروخ اىـعةةف واىطةةرب، وثىمتةةي ٍةةذً اىاقةةرت إىل اجملةةال اىااىةةر ٍو

 اإلنسانَة.

دست وسىاة واحملحةة، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اىاةاين - ةو اجملةال املخـٌةق مبَةازاث  هتَاة حو ٌساؿد ؿ  اىخـمل ًو ٍو

 اىخدٌز .

ةو  - اىخااؿو هجؽ هجشالكث اسظاال واىـيو ؿ  هجساؿدهتت وهجشازلهت وخدانَاً، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملةال اىااىةر ٍو
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 اجملال املخـٌق وىـالقاث اإلنسانَة.

ةو اجملة ال املخـٌةق تةإذازت اىاطةو واىخـاهجةو هجةؽ املساوات يف اىخـاهجو هجؽ اسظاال، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اسول ٍو

 اسظاال. 

ذا ًـين أن املرتَةاث ًـخةربن ٍةذً اًهاةا ث هميةة  حطٌت مجَؽ اىاقراث اىساتقة ؿ  ذزخة أمهَة  همية خداً( ، ٍو

 خداً الجناخ معٌَن يف اىروضة وىخحقِق أٍداف ٍذً املرحدل املَية هجن حِات الانسان.

، 05، 98، 0حطٌت ؿ  أذىن املخوسعاث فَيفي اىاقراث راث اسزقةام             أهجا وىىسمحة يٌاقراث ارل  اىيت

(، وثضةيت 9.02، 9.90، 9.00، 9.04، 9.84(، واىيت حطٌت ؿ  املخوسعاث احلساتَة اآلثَة ؿة  اىخةوايل)  .0، 7

 اىاقراث اآلثَة)

ةو اجملةال املخـٌةق تةإذازت اجياذ اىار  ًلك ظاو ىخحقِق راثٌ وأقىص إهجمانثٌ، وثىمتي ٍذً اىاقةرت إ - ىل اجملةال اسول ٍو

 اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال. 

ةو اجملةال املخـٌةق مبَةازاث  - اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو هجن واقؽ حِات اسظاال، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملةال اىاةاين، ٍو

 اىخدٌز .

ةو اجملةال املخـٌةق مبَةازاث اىقدزت ؿ  اىخخعَط يٌرباهجج وثواِةذٍا وإذازهتةا، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إ - ىل اجملةال اىاةاين، ٍو

 اىخدٌز .

ةو اجملةال املخـٌةق  - اىسىلخ ىألظاال وحلرلة ذاخو اىاطو ذون اإلخالل وىوؼام، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اسول ٍو

 تإذازت اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال. 

ةو اجملةال املخـٌةق يف اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو واىخخعَط ىَا، و  اسظاالإرشاك  - ثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اىااين ٍو

 مبَازاث اىخدٌز .

ةذا ًـةين أن ٍةذً اىاقةراث ،ؿة   حطٌت اىاقراث اىساتقة ؿ  ذزخاث أمهَة ثرتاوخ هجات   همية خداً، وهمية(، ٍو

كٌةة اًهاةا ث اىةيت اىرمغ هجن حطةوىَا ؿة  أذىن املخوسةعاث احلسةاتَة ، ثـةد هميةة هجةن و ةة نؼةر املرتَةاث، لةىل أن أ

اشممتٌت ؿٌهيا الاسددانة قةد حطةٌت ؿة  هجذوسةعاث ؿاىَةة ، ورضل اؾةامتذاً ؿة  املـَةاز اإلحطةايئ املسةمخخدم يف ٍةذً 

ازلزاسة، مما ًدل ؿ  أن املرتَاث ًـخربن ٍذً اًهاا ث همية، وقد حاوىت الاسددانة ثشقَا اىااين أن حهشف ؾةن ذزخةة 

( أًضةاً ًةوحض) أن ممازسةة هجرتَةاث اىةر ض 8ن قدةو املرتَةاث، شلا جنةد أن اجلةدول زمق  ممازسة ٍذً اًهاةا ث املَيةة هجة

( ويه ذزخةة محةريت، ورضل 9.88يٌهاا ث اىخـٌةَة الاساسمَة  محريت(، حِر تٌف املخوسط اىـةام دلَةؽ فقةراث الاسةددانة  

 اؾامتذاً ؿ  املـَاز اإلحطايئ املسمخخدم يف ٍذً ازلزاسة. 

قراث املىلزسة جند  أن اىاقراث ارل  اىةيت حطةٌت ؿة  اىرثةة الاوىل يٌيخوسةعاث احلسةاتَة يه وؾود اىوؼر ىا

(، واىةيت حطةٌت ؿة  املخوسةعاث احلسةاتَة اآلثَةة ؿة  اىخةوايل) 2، 00، 02، 00، 05اىاقراث راث الازقام اآلثَة)   

 (، وثضيت اىاقراث اآلثَة)9.50، 9.59، 9.55، 9.40، 9.47 

ةو اجملةال املخـٌةق اىـالقةاث اىخـاهجو هجةؽ  - اسظاةال جةروخ اىـعةف واىطةرب، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اىااىةر، ٍو

 اإلنسانَة.

و اجملال املخـٌق تإذازت اىاطةو واىخـاهجةو هجةؽ  - د اسظاال ؿ  نؼافة اىاطو، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اسول ،ٍو ثـًو

 اسظاال. 

ةو اجملةال املخـٌةق مبَةازاث هتَاة حو ٌساؿد ؿ  اىخـمل وً  - دست وسىاة واحملحة، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملةال اىاةاين ، ٍو

 اىخدٌز .
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و اجملال املخـٌق وىـالقاث اإلنسانَة.  -  إقاهجة ؿالقاث اجياتَة هجؽ اىزهجالء، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اىااىر ، ٍو

و اجملال املخـٌق تةإذازت اىاطةو واىخـاهجةو هجةؽ املساوات يف اىخـاهجو هجؽ اسظاال، وثىمتي ٍذً اى - اقرت إىل اجملال اسول ، ٍو

 اسظاال.  

ذا ًـين أن املرتَاث كازسن ٍذً اًهاا ث تدزخة محةريت،  حطٌت مجَؽ اىاقراث اىساتقة ؿ  ذزخة ممازسة  محريت( ٍو

مهَةةة وذزخةةة املىلزسةةة هجةةن قدةةو (، حطةةٌت ؿةة  اىرثةةة اىـٌَةةا يف ثقةةدٍر ذزخةةة اس2، 02، 05لةةىل أن تـةةظ اًهاةةا ث  

ـزدل رضل اىخوافق ت  امهَة ٍذً اًهاا ث وممازسمها، إىل أن املرتَاث ضاذقاث يف ثقدٍر أمهَة ٍذً اًهاا ث  املرتَاث، ًو

 شلا خاءث ذزخة ممازسمهن محريت ىَذً اًهاا ث.

، 84، 80، 05، 7أهجا وىىسمحة يٌاقراث ارل  اىةيت حطةٌت ؿة  أذىن املخوسةعاث فَةيفي اىاقةراث راث اسزقةام  

(، وثضةةيت 0.40، 0.29، 9.05، 9.09، 9.07(، واىةيت حطةٌت ؿةة  املخوسةعاث احلسةةاتَة اآلثَةة ؿةة  اىخةوايل)  .0

 اىاقراث اآلثَة)

و اجملال املخـٌةق اىسىلخ ىألظاال وحلرلة ذاخو اىاطو ذون اإلخالل  - وىوؼام، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اسول، ٍو

 تإذازت اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال. 

ةو اجملةال املخـٌةق مبَةازاث  - اىقدزت ؿ  اىخخعَط يٌرباهجج وثواِذٍا وإذازهتةا، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اىاةاين ، ٍو

 اىخدٌز .

واسنؼية واىقوان  اىيت ثوؼت اىـيو يف ز ض اسظاال، وثىمتي ٍذً اىاقرت إىل اجملال اإلملام جلك اىدمعًـاث واىخـٌنيث  -

و اجملال املخـٌق وًمنو املَين.   اىراتؽ ، ٍو

ة ىخـٌةمي  - اىخـاون هجؽ املؤسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَة اىعاو، املحهرت وثىسمَق اجلَوذ ىخعوٍر أفضو جراهجج حرتًو

و اجملال املخـٌق وًمنو املَين.اسظاال، وثىمتي ٍذً ا  ىاقرت إىل اجملال اىراتؽ ، ٍو

ةو اجملةال  - إرشاك الاظاال يف اخذَاز هجوضةوؿاث اىىشةاو واىخخعةَط ىَةا، وثىمتةي ٍةذً اىاقةرت إىل اجملةال اىاةاين ، ٍو

 املخـٌق مبَازاث اىخدٌز .

، .0، 7، لةىل أن تـةظ اًهاةا ث  حطٌت اىاقراث اىساتقة ؿ  ذزخاث ممازسة ثرتاوخ هجات   هجذوسةعة، وقٌةَدل(

(، حطٌت ؿ  اىرثة اسذىن يف ثقدٍر ذزخة اسمهَة وذزخة املىلزسة هجن قدو املرتَاث، وقد ًـزدل رضل ىـةدت أسةمحاة 05

هجهنا) ضَق اىاطول ازلزاسمَة وس ذت ؿدذ اسظاال ذاخو اىاطةو اىواحةد، وممةا ًـَةق املرتَةة واسظاةال هجةن احلرلةة حبًرةة 

 أنٌ ًـَق املرتَة هجن هجذاتـةة اسظاةال ًع ؿة  حةدت، ضةـف اإلرشاف واىخوحِةٌ اىرتتةوي جيـةو املرتَةة ذاخو اىاطو، لىل

ا، أخرياً قدل ازلوزاث اىخدًزخِة حيرم املرتَة هجن بلدساة املَازاث اىالسهجة  جسري يف معٌَا ذون هجـرفة اسهاً اىطحَح ملساٍز

 يف  ال معٌَا. 

ا خدول زمق   لىل ٍو واحض هجن خالل املخوسعاث  (، أن هجـؼت اًهاا ث اىيت اشةممتٌت ؿٌهيةا 0احلساتَة اىيت ًؼٍَر

ةذا  الاسددانة قد حطٌت ؿ  ذزخة ممازسة  محريت(، ورضل اؾامتذاً ؿ  املـَاز اإلحطةايئ املسةمخخدم يف ٍةذً ازلزاسةة، ٍو

اًهاا ث هجن و ةة نؼةر املرتَةاث شلا  ًـين أن املرتَاث كازسن ٍذً اًهاا ث تدزخة محري، وزمبا ًـوذ رضل إىل أمهَة ٍذً

ن زلزخة ممازسة ٍذً اًهاا ث  محريت(.  خاء ثقدٍٍر

  

ة ًلك فقرت هجةن فقةراث اسسةددانة يف لك  وقد مت اسمخخراح املخوسعاث احلساتَة والاحنرفاث املـَاًزة واىىسة املاًو

  ال هجن  االث ازلزاسة لىل ً يت)
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( املخوسعاث احلساتَة والاحنرافاث املـَاًزةة 8ًح  اجلدول زمق   -ظاال) ال إذازت اىاطو واىخااؿو هجؽ اس -0

ة واىرثة ىاقراث ٍذا اجملال.  واىىسة املاًو

 (8خذول رلم )

انمتىسطبد انحسبثٍخ واألوحزافبد انمعٍبرٌخ وانىست انمئىٌخ وانزتت، نتمذٌز مزثٍبد 
هب ثبنىسجخ نهمدبل األول )إدارح رٌبض األطفبل نذرخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرست
 انفصم وانتفبعم مع األطفبل(.

 اىاقراث م

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

0 
ؾن ٍَاة اجلو اىواع اشلي ٌسيح يٌعاو وىخـحري 

 ذوافـٌ وحاخاثٌ.
9.29 95. 25.0 0 9.84 .0. 49.5 2 

 0 44 .74 8..9 7 20 .70 9.50 .هجراؿات اىاروق اىارذًة ت  اسظاال 9

0 
إجياذ اىار  ًلك ظاو ىخحقِق راثٌ وأقىص 

 إهجمانثٌ.
9.84 77. 49.5 08 9.0. .4. 59 08 

8 
ن ؿالقاث احامتؾَة هجؽ  هتَاة اىار  ىألظاال ىخهٍو

 يف  متؽ اىروضة. أقراهنت
9..8 70. 44 2 9.77 .9. 47 5 

7 
اىسىلخ ىألظاال وحلرلة ذاخو اىاطو ذون 

 اإلخالل وىوؼام.
9.90 ... 50.0 07 9.07 .7. 50.5 07 

. 
ة وهجراؿات هجعاىة  اىـواًة حباخاث اسظاال اسساسَم

 منومه.
9..5 70. 42 5 9.87 .8. 40.5 00 

 00 52.5 .72 9.02 00 40 .0. 9.82 اشلايت.هجساؿدت اسظاال ؿ  الانضحاو  5

 8 45.5 .72 0..9 8 20.5 .79 9.57 احرتام اسظاال وإشـاز لك واحد هجهنت ت مهَخٌ. 4

 9 20 .70 9.50 9 28.0 .04 9.40 املساوات يف اىخـاهجو ت  اسظاال. 2

00 
اسمخخدام اىعرق اإلجياتَة ىخوحٌِ منو أظاال وإاثزت 

 ازلافـَة يٌخـمل.
9..7 70. 44.0 4 9.7. .8. 47.0 . 

د اسظاال ؿ  نؼافة اىاطو. 00  0 20.0 .80 9.40 0 20.5 .80 9.40 ثـًو

ة اخلاضة. 09  00 58.0 .0. 9.98 00 47.7 .77 .9.7 هجراؿات روي احلاخاث اىرتتًو

00 
إاتحة اىار  أهجام اسظاال يٌخـحري ؾن هجشاؾرمه 

 وزقحاهتت.
9..2 8.. 42.5 . 9.70 77. 48.0 4 

 7 45 .78 0..9 00 45 .78 0..9 ثقدو أخعاء اسظاال تطرب. 08

 09 55.5 .0. 9.00 09 47 .70 9.77 جشجَؽ اسظاال ؿ  أخذ املحاذزت الاتخمز. 07

 9 49.5 0.00 9.84 9 44 0.97 8..9 املخوسط اىـام يٌيجال

 

ت اىاطو واىخااؿو هجؽ اسظاال همية خداً وىىسةمحة ( أن ثقدٍرهجرتَاث اىر ض سمهَة لاا ث إذاز 8ًوحض اجلدول زمق  

( اىةيت حطةٌت ؿة  ثقةدٍر هميةة، وؾوةد اىوؼةر إىل فقةراث 7دلَؽ اىاقراث، واملخوسط اىـام يٌيجةال، هجاؿةدا اىاقةرت زمق  

ؾةن ( اىةيت ثةوص ؿ "هتَاةة اجلةو اىواعة اشلي ٌسةيح يٌعاةو وىخـحةري 0اسمهَة نالحغ أن أؿالٍا ثقدٍراً اىاقةراث زمق  

( اىةيت 2(، واىاقةرت زمق  0.95(، واحنراف هجـَةازي تٌةف  9.29ذوافـٌ وحاخاثٌ" واىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

( واحنةراف هجـَةازي تٌةف 9.40ثوص ؿ  "املساوات يف اىخـاهجو ت  اسظاال"  واىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف  

د اسظا00(، واىاقرت زمق  0.04  ال ؿ  نؼافة اىاطو" واىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف ( اىيت ثوص ؿ  "ثـًو

ـزدل رضل إىل اذزاك املرتَة سمهَةة هتَاةة اجلةو اىواعة يٌعاةو ذاخةو اىاطةو 0.80(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.40  (، ًو

تَةة، اشلي ٌسيح يف وىخـحري ؾن ذوافـٌ وحاخاثٌ وحي  هجن خالل ٍذا اجلو أنةٌ يف أرسثةٌ وؾوةد أهجةٌ فةال  ةاف هجةن املر 

ووىخايل ًوـه  ٍذا اجلو ؿة  ثقدةو اىعاةو يصلٍةاة ًوهجِةاً إىل اىةر ض فةال  هة هجةن اشلٍةاة إىل اىةر ض، أهجةا 
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وىىسمحة يٌيساوات ت  اسظاال يف أزواء ثـاهجو املرتَة هجـَت ، فَذً اًهااًة ثدل ؿة  إذزاك املرتَةة سمهَةة أن ٌشةـر اىعاةو 

ق نوؿاً هجن احملحة واىخآىف تُهنت ذون كلة سحدمه ؿ  اآلخر، وهجن خةالل ٍةذا اجلةو ذاخو اىر ض وملساوات فني تُهنت ىخخٌ

جسمخعَؽ أن ثلرش فهيت تـظ اىقمي املَية وهجهنا احملافؼة ؿ  نؼافةة املةمن اشلي جييـَةت، أهجةا أذىن اىاقةراث ثقةدٍراً فمنةت 

واىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف ( اىيت ثةوص ؿة  "هجسةاؿدت اسظاةال ؿة  الانضةحاو اشلايت" 5اىاقراث زمق  

(، اىيت ثوص ؿ  "إجياذ اىار  ًلك ظاةو ىخحقِةق راثةٌ وأقىصة 0(، واىاقرت زمق  0..0(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.82 

( اىيت ثةوص ؿة  7(، واىاقرت زمق  0.77(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.84إهجمانثٌ" اىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

(، 9.90حلرلةةة ذاخةةو اىاطةةو ذون اإلخةةالل وىوؼةةام" واىةةيت حطةةٌت ؿةة  هجذوسةةط حسةةايب تٌةةف  "اىسةةىلخ ىألظاةةال و

ـزدل رضل إىل أن ز ض اسظاال املودمعت يف هجدًوة ثـز أكٌهبا ز ض خاضةة ال ثوعحةق ...0واحنراف هجـَازي تٌف   (،  ًو

اسةاث اىسةاتقة وخاضةة ذزاسةة اخملةاليف ؿٌهيا هجـاًري ورشوو ٍةذً املؤسسةة املَيةة ىَةذً اىائةة اىـيًرةة، فقةد ازحدةت ازلز 

(، أن اىاطول ازلزاسمَة يف ٍذً اىر ض ضَقة خداً ثـَق املرتَة واسظاال ؾن احلرلة حبًرةة، سن أكٌةة اىةر ض 9004 

ذا حسة اؾخقاذ اىحاحثةة جيـةو املرتَةة ال  اخلاضة ؾحازت ؾن شقق سهيَة، فضاًل ؾن اسذحام ٍذً اىاطول وسظاال ، ٍو

محريت ىَذً اًهاا ث املَية ىطـوتة ممازسمها يف ٍذً اىر ض واىيت هجهنا الاٍامتم جلك ظاةو ؿة  حةدت، وااتحةة ثـعي أمهَة 

 اىار  ًلك هجهنت ىخحقِق راثٌ وأقىص إهجمانثٌ، اىسىلخ ىألظاال وحلرلة ذاخو اىاطو ذون اإلخالل وىوؼام.

جلةدول ناسةٌ أن ذزخةة ممازسةة املرتَةاث سكٌةة ٍةذً أهجا وىىسمحة زلزخة ممازسة املرتَاث ىَذً اًهاا ث ، فِؼَةر ا

اًهاا ث اكنت محريت، لىل حطو املخوسط اىـام يٌيجال ؿ  ٍذً ازلزخةة، أهجةا اىاقةراث اىةيت حطةٌت ؿة  ذزخةة ممازسةة 

ةد 00(، أهجا أؿ  اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقةراث زمق  07، 7،09، 0هجذوسعة فَيفي اىاقراث زمق   ( اىةيت ثةوص ؿة  "ثـًو

( واىاقةرت 0.80(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف  9.40سظاال ؿ  نؼافة اىاطو"، واىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب قةخةٌ  ا

(، واحنةراف 9.50( اىيت ثوص ؿ  "املساوات يف اىخـاهجو ت  اسظاال"، واىيت حطٌت ؿ  هجذوسةط حسةايب تٌةف  2زمق  

ات اىاةروق اىارذًةة تة  اسظاةال" إر تٌةف هجذوسةط ٍةذً اىاقةرت ( اىيت ثوص ؿ  "هجراؿة9( واىاقرت زمق   0.70هجـَازي تٌف  

الحةةغ أن ٍوةاك ثوافقةاً تةة  اىاقةراث اىةةيت احذٌةت أؿة  هجراثةةة اسمهَةة واىةةيت 0.74(، واحنرافَةا املـَةازي  8..9  (. ًو

ذ اًهاةا ث تدزخةة احذٌت أؿ  هجراثة املىلزسة، مما ًدل ؿ  إذزاك املرتَاث سمهَة ٍذً اًهاا ث، شلا خاءث ممازسمها ىَ

ةة اخلاضةة" واىةيت 09ؿاىَة. أهجا أقو اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقراث زمق   ( اىةيت ثةوص ؿة  "هجراؿةات روي احلاخةاث اىرتتًو

( اىيت ثةوص ؿة  "إجيةاذ اىاةر  0(، واىاقرت زمق  0..0( واحنراف هجـَازي تٌف  9.98حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

(، 4..0(، واحنةراف هجـَةازي  .9.0مانثٌ" حِر حطٌت ؿ  هجذوسط حسةايب تٌةف  ًلك ظاو ىخحقِق راثٌ وأقىص إهج

( اىةيت ثةوص ؿة  "اىسةىلخ ىألظاةال وحلرلةة ذاخةو اىاطةو ذون اإلخةالل وىوؼةام" حِةر تٌةف املخوسةط 7واىاقرت زمق  

اذىن زاثةة اسمهَةة  (، ًوالحغ أن ٍواك ثوافقاً تة  اىاقةراث اىةيت أخةذث7..0(، والاحنراف املـَازي  9.07احلسايب  

ةذا ًـةزس هجارٍحةت اىَةٌ اىحاحثةة هجةن أن ؿةدم اىةبام اىةر ض اخلاضةة مبـةاًري  وثطل اىيت أخةذث أذىن زاثةة املىلزسةة، ٍو

 ورشوو املحىن املؤٍو ىَذً اىائة اىـيًرة ًـَق املرتَة هجن ممازسة تـظ اًهاا ث.

 

ةةة ( املخوسةةعاث 7ًةوحض اجلةدول زمق   - ةال همةازاث اىخةةدٌز ) -9  احلسةاتَة والاحنرافةاث املـَاًزةةة واىىسةة املاًو

 واىرثة ىاقراث ٍذا اجملال.

 (7خذول رلم )

انمتىسطبد انحسبثٍخ واألوحزافبد انمعٍبرٌخ وانىست انمئىٌخ وانزتت، نتمذٌز مزثٍبد رٌبض 
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األطفبل نذرخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرستهب ثبنىسجخ نهمدبل انثبوً )مهبراد 
 رٌس(.انتذ

 اىاقراث م

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

 07 0. .0. 0.40 07 59.5 .7. 9.04 إرشاك اسظاال يف اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو واىخخعَط ىَا. 0

 08 50.5 .50 9.09 08 55 .75 9.00 ؿ  اىخخعَط يٌرباهجج وثواِذٍا وإذازهتا.اىقدزت  9

 8 45 ,72 0..9 0 29.0 .87 9.55 ملسمخو ث وأؾىلز اىعٌحة. ةاخذَاز اسنشعة املواسمح 0

دست وسىاة واحملحة. 8  0 29.0 ,84 9.55 0 25 .92 9.20 هتَاة حو ٌساؿد ؿ  اىخـمل ًو

 00 ..54 ,2. .9.0 . 44 .70 8..9 ةَة حبَر جشيو اىحُئة اىطاِة واىالضاِة.ثووًؽ املواقف اىخـٌ  7

 2 40 ,8. 9.80 4 5..4 .79 0..9 ثوؼمي اىحُئة اىخـٌةَة تعًرقة ثاري ذافـَة اسظاال يٌخـمل. .

 9 44.0 ,.7 7..9 7 20.5 .85 9.57 جشجَؽ اسظاال ؿ  الاؾامتذ ؿ  اىوا . 5

 0 45 ,75 0..9 00 47.5 .79 9.75 ثواِذ اسنشعة.هجشازلة اسظاال يف  4

 00 55.5 ,50 9.00 0 52.5 .78 9.02 اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو هجن واقؽ حِات اسظاال. 2

 09 58.5 ,7. 9.98 09 49.5 .74 9.84 وضوخ الاسرتاثَجَاث املسمخخدهجة يف ثدٌز  اسنشعة. 00

 00 50.5 .50 9.90 00 40.5 .0. 9.70 ة.حسن ثوؼمي وإذازت اىحُئة اىخـٌةَة اىرتتوً 00

09 
ٌ هجات  ممازسة اسنشعة واىراحة واىَدوء، حبَر  حسن ثوؼمي اىوقت وثوسًـ

اق واملٌو. رال ٌشـ  اسظاال وإلٍز
9.52 88. 20 9 9.70 77. 48.0 . 

 0 44 ..7 8..9 8 29 ..8 .9.5 ث مَد زوخ ادلاؿة ونمع اىـيو اىخـاوين ت  اسظاال. 00

 4 40 .0. 9.82 5 45 .79 0..9 ثووًؽ أساىَة اىخقو  حبسة اىاروق اىارذًة اخملخٌاة ت  اسظاال. 08

 5 40.5 .74 9.70 2 0..4 .72 9.72 اىخـٍزز الاجيايب السمخجاوث اسظاال كري اىخقٌَدًة. 07

 0 40.5 .05 9.89 8 0..4 ..9 9.72 املخوسط اىـام يٌيجال

 

أن ثقدٍرهجرتَاث اىر ض سمهَة لاا ث همةازاث اىخةدٌز  هميةة خةداً وىىسةمحة ملـؼةت اىاقةراث، (  7ًح  اجلدول زمق  

( اىةيت حطةٌت ؿة  ثقةدٍر هميةة، وؾوةد اىوؼةر إىل فقةراث 98، 05، .0واملخوسط اىـام يٌيجةال، هجاؿةدا اىاقةراث زمق  

دست وسىاة واحملحة" فقةد ( اىيت ثوص ؿ "هتَاة حو 02اسمهَة نالحغ أن أؿالٍا ثقدٍراً اىاقراث زمق   ٌساؿد ؿ  اىخـمل ًو

( اىةيت ثةوص ؿة  "حسةن 95(، واىاقةرت زمق  0.92(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف  9.20حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌةف  

اق واملٌو" اىيت حطٌت ؿة   ثوؼمي اىوقت وثوسًـٌ هجات  ممازسة اسنشعة واىراحة واىَدوء، حبَر الٌشـر اسظاال وإلٍز

( اىيت ثوص ؿة  "اخذَةاز اسنشةعة املواسةمحة 04(، واىاقرت زمق  0.88( واحنراف هجـَازي تٌف  9.52ايب تٌف  هجذوسط حس

ـةزدل رضل 0.87(، واحنراف هجـَةازي تٌةف  9.55ملسمخو ث وأؾىلز اىعٌحة" واىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف   (، ًو

ثوفري حو ثـٌةي خا  ًدست وسىاة واحملحةة، لةىل حيخةاح إىل إىل وؾي املرتَة خبطائص اسظاال هبذً املرحدل اىيت حتخاح إىل 

حسن ثوسًؽ اىوقت هجات  ممازسة اسنشعة واىراحةة واىَةدوء ًةيك ال ٌشةـر اسظاةال وملٌةو، فضةاًل ؾةن اخذَةاز اسنشةعة 

"اخذَاز هجوضةوؿاث  ( اىيت ثوص ؿ 98املواسمحة ملسمخو ث اسظاال وأؾىلزمه. أهجا أذىن اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقرت زمق  

(، واىاقةرت 0.78(، واحنراف هجـَةازي تٌةف  9.02اىىشاو هجن واقؽ حِات اسظاال" اىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

(، اىيت ثوص ؿ  "اىقةدزت ؿة  اىخخعةَط يٌةرباهجج وثواِةذٍا وإذازهتةا" اىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف 05زمق  

( اىيت ثوص ؿ  "إرشاك اسظاال يف اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو .0ىاقرت زمق  (، وا0.75(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.00 

(.وحرحةؽ اىحاحثةة حطةول 7..0(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف  9.04واىخخعَط ىَا" اىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌةف  

تةةوي اشلي ألدثةةٌ ٍةةذً اًهاةةا ث املَيةةة ؿةة  اىرثةةة اسذىن إىل قةةدل ازلوزاث اىخدًزخِةةة، وقَةةاة اإلرشاف واىخوحِةةٌ اىرت 

(، إر ًةؤذي رضل إىل حرهجةان املرتَةاث هجةن 9004(، وذزاسةة اخملةاليف  .900ازلزاساث اىساتقة هجثو ذزاسةة اىشةُداين  

اإلظالع ؿ  لك خدًد يف  ةال معٌَةن، فضةاًل ؾةن حرهجةاهنن هجةن تـةظ املَةازاث اىالسهجةة ىوجةاخ معٌَةن يف اىةر ض، 
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تةوي اشلي ًةؤٌٍَن يٌـيةو هكرتَةاث، لةىل أن قَةاة اإلرشاف واىخوحِةٌ وخاضة أن تـظ املرتَاث الحييٌةن اىخخطةص اىرت 

ا.   اىرتتوي هجن قدو هجهذة اىرتتَة ًـَق املرتَة هجن هجـرفة اإلهاً اىطحَح ملساٍز

أهجا وىىسمحة زلزخة ممازسة املرتَاث ىَذً اًهاةا ث ، فِؼَةر اجلةدول ناسةٌ أن ذزخةة ممازسةة املرتَةاث ىةحـظ ٍةذً 

، لىل حطو املخوسط اىـام يٌيجال ؿ  ٍذً ازلزخةة، أهجةا اىاقةراث اىةيت حطةٌت ؿة  ذزخةة ممازسةة اًهاا ث اكنت محريت

( ؿة  ذزخةة ممازسةة قٌةَدل، أهجةا أؿة  .0(، تُةا حطةٌت اىاقةرت زمق  .05،90،98،97،9هجذوسعة فَةيفي اىاقةراث زمق  

دسةت وسىاةة واحملحةة"، وحطةٌت  ( اىيت ثوص ؿ  "هتَاة حو ٌساؿد ؿ 02اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقراث زمق   اىةخـمل ًو

( اىيت ثوص ؿ  "جشجَؽ اسظاال ؿ  99( واىاقرت زمق  0.84(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.55ؿ  هجذوسط حسايب قةخٌ  

( اىةيت 94( واىاقةرت زمق   .0.7(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف  7..9الاؾامتذ اىوا "، وحطٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف  

(، واحنرافَا املـَازي 8..9د زوخ ادلاؿة ونمع اىـيو اىخـاوين ت  اسظاال " فقد تٌف هجذوسط ٍذً اىاقرت  ثوص ؿ  "ث مَ

( اىيت أحذٌت أؿة  اىراثةة ىألمهَةة واملىلزسةة ممةا ًةدل ؿة  أمهَةة  02(، ًوالحغ أن ٍواك ثوافقاً ت  اىاقرت زمق  .0.7 

او املواد اخلطة يٌخـمل، لىل أن ٍذا اجلةو ٌشةـر اسظاةال تة هنت تة  أفةراذ هتَاة حو ٌسوذً اسىاة واحملحة مون ٍذا اجلو ك 

أرسمه، مما حيحهبت وىر ض والًوارمه هجهنا، وجسمخعَؽ املرتَة هجن خالل ٍةذا املوةاد أن جشةجؽ اسظاةال ؿة  الاؾةامتذ ؿة  

ا أقو اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقراث زمق اىوا ، لىل جسمخعَؽ أًضاً ث مَد زوخ ادلاؿة ونمع اىـيو اىخـاوين ت  اسظاال. أهج

ةة" واىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف  .9  ( 9.90( اىيت ثوص ؿ  "حسةن ثوؼةمي وإذازت اىحُئةة اىخـٌةَةة اىرتتًو

( اىةيت ثةوص ؿة  "اىقةدزت ؿة  اىخخعةَط يٌةرباهجج وثواِةذٍا وإذازهتةا" إر 05(، واىاقرت زمق  0.50واحنراف هجـَازي تٌف  

( اىيت ثوص ؿ  "إرشاك اسظاال .0(، واىاقرت زمق  0.50(، واحنراف هجـَازي  9.09هجذوسط حسايب تٌف   حطٌت ؿ 

(، وجنةد أن 0..0(، والاحنراف املـَةازي  0.40يف اخذَاز هجوضوؿاث اىىشاو واىخخعَط ىَا" إر تٌف املخوسط احلسايب  

اىةيت أخةذث أذىن زاثةة املىلزسةة، لةىل أن اىاقةراث اىةيت ٍواك ثوافقاً ت  اىاقراث اىةيت أخةذث أذىن زاثةة اسمهَةة وثةطل 

حطٌت ٍوا ؿ  أذىن اىرثة يه فقراث ثدل ؿ  قَاة اىخوحِة واإلرشاف اىرتتةوي اشلي ًطةحح هجسةاز املرتَةة، فضةاًل 

 ؾن قدل اىرباهجج اىخدًزة يٌيرتَاث يف أزواء اخلدهجة. 

ةةة  ( املخوسةةعاث.ًةةوحض اجلةةدول زمق   - ةةال اىـالقةةاث اإلنسةةانَة) احلسةةاتَة والاحنرافةةاث املـَاًزةةة واىىسةةة املاًو

 واىرثة ىاقراث ٍذا اجملال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.خذول رلم )

انمتىسطبد انحسبثٍخ واألوحزافبد انمعٍبرٌخ وانىست انمئىٌخ وانزتت، نتمذٌز مزثٍبد رٌبض األطفبل 
 عاللبد اإلوسبوٍخ(.نذرخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرستهب ثبنىسجخ نهمدبل انثبنث )ان

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة اىاقراث م
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املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

 9 20.5 .84 9.59 5 42.0 .70 4..9 إقاهجة ؿالقاث اجياتَة هجؽ اىزهجالء. 0

 7 5..4 .9. 0..9 4 45.5 .72 0..9 اسظاال يف أزواء س زاهتت اىروضة. اىخااؿو هجؽ أرس 9

 4 48 ... 9.79 8 20.5 .85 9.57 اىـيو هجؽ اإلذازت واىزهجالء جروخ اىاًرق. 0

8 
اىخواضو املسممتر هجؽ أرس اسظاال واىخـاون هجـَت ىخحاذل 

 املـٌوهجاث اىشخطَة ؾن اسظاال.
9..0 72. 4..5 2 9.07 50. 54.0 2 

7 
اىخااؿةو هجةةؽ هجشةةالكث اسظاةال واىـيةةو ؿةة  هجسةةاؿدهتت 

 وهجشازلهت وخدانَاً.
9.47 0.. 27 9 9..8 .0. 44 8 

 . 47.5 .77 9.75 . 42.5 ..8 2..9 ندهجاح واىخااؿو هجؽ اسظاال يف أزواء ثقد  اخلرباث.الا .

 0 27 ..0 9.47 0 25.0 .95 9.29 اىخـاهجو هجؽ اسظاال جروخ اىـعف واىطرب. 5

 0 42.5 ..8 2..9 0 29.0 .89 9.55 اًمتخؽ تقدز وايف هجن املرونة واملرخ وزوخ ازلؿاتة. 4

2 
سمخااذت هجن خرباث اىزهجِالث وثوحهياث املدٍرت الا

 واملمعفة.
9.50 70. 20.0 7 9.77 ... 47 5 

 0 45 .05 0..9 0 20 ..9 9.50 املخوسط اىـام يٌيجال

 

َاث اىةةر ض سمهَةةة لاةةا ث اىـالقةةاث اإلنسةةانَة  هميةةة خةةداً وىىسةةمحة دلَةةؽ (  أن ثقةةدٍرهجرت .ًحةة  اجلةةدول زمق  

( اىةيت ثةوص 05اىاقراث، واملخوسط اىـام يٌيجال، وؾود اىوؼر إىل فقراث اسمهَة نالحغ أن أؿالٍا ثقدٍراً اىاقةراث زمق  

(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف 9.29ؿ "اىخـاهجو هجؽ اسظاال جروخ اىـعف واىطرب" فقد حطٌت ؿ  هجذوسةط حسةايب تٌةف  

( اىيت ثوص ؿ  "اىخااؿو هجؽ هجشالكث اسظاال واىـيةو ؿة  هجسةاؿدهتت وهجشةازلهت وخةدانَاً"  07(، واىاقرت زمق  0.95 

( اىةيت ثةوص ؿة  "اًمتخةؽ 04(، واىاقةرت زمق  .0.0( واحنراف هجـَازي تٌةف  9.47وقد حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

(. واحنةراف هجـَةازي تٌةةف 9.55وزوخ ازلؿاتةة" اىةيت حطةةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف   تقةدز وايف هجةن املرونةة واملةرخ

ـزدل رضل إىل أن جناخ املرتَة يف معٌَا هجؽ اسظاال ًخعٌة هجهنا اىخـاهجو هجـَت جروخ اىـعف واىطرب، واىخااؿو 0.89  (، ًو

اؿة زوخ املةرخ وازلؿاتةة. أهجةا أذىن هجؽ هجشالكهتت واىـيو ؿ  هجساؿدهتت وهجشةازلهت، فضةاًل ؾةن املرونةة يف اىخـاهجةو واشة

( اىةيت ثةوص ؿةة  "اىخااؿةو هجةؽ أرس اسظاةال يف أزوةاء س زاهتةت اىروضةة" اىةةيت 09اىاقةراث ثقةدٍراً فمنةت اىاقةراث زمق  

(، اىةيت ثةوص ؿة  "اىخواضةو 08(. واىاقرت زمق  0.72(، واحنراف هجـَازي تٌف  0..9حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

سظاال واىخـاون هجـَت ىخحاذل املـٌوهجاث اىشخطَة ؾن اسظاال" اىيت حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌةف املسممتر هجؽ أرس ا

(، وزمبةا ًـةزدل رضل إىل قةدل س زت اسرس سظاةا ت وىروضةة، ولةذضل ؿةدم وضةؽ 0.72(، واحنراف هجـَازي تٌةف  0..9 

هنت يف اىر ض، حبَر  ً  اىخواضو هجـَت،  فض اًل ؾن ؿدم وؾي تـظ أوىَاء اسهجوز ت مهَة ٍذً تـظ أوىَاء اسهجوز ىـواٍو

 املرحدل وروزت اىخواضو املسممتر هجؽ املرتَاث ىخاقد أحوال أظاا ت. 

أهجا وىىسةمحة زلزخةة ممازسةة املرتَةاث ىَةذً اًهاةا ث فِؼَةر اجلةدول ناسةٌ أن ذزخةة ممازسةة املرتَةاث ملـؼةت ٍةذً 

( اىيت حطةٌت ؿة  ذزخةة 08ال ؿ  ٍذً ازلزخة، هجاؿدا اىاقرت زمق  اًهاا ث اكنت محريت، لىل حطو املخوسط اىـام يٌيج

( اىيت ثوص ؿ  "اىخـاهجةو هجةؽ اسظاةال جةروخ اىـعةف 05ممازسة هجذوسعة، أهجا أؿ  اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقراث زمق  

اىيت ثوص ؿة  ( 00( واىاقرت زمق  .0.0(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.47واىطرب"، فقد حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

( 0.84(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف  9.59"إقاهجة ؿالقاث إجياتَة هجةؽ اىةزهجالء"، اىةيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف  

( اىةةيت ثةةوص ؿةة  "اًمتخةةؽ تقةةد وايف هجةةن املرونةةة واملةةرخ وزوخ ازلؿاتةةة " حةةإر تٌةةف هجذوسةةط ٍةةذً اىاقةةرت 04واىاقةةرت زمق   

ال.0.8(، واحنرافَا املـَازي  2..9  حغ أن ٍواك ثوافقاً ت  اىاقراث اىيت احذٌت أؿ  اىراثة ىألمهَة واملىلزسة ممةا (، ًو

ًدل ؿ  ضدق املرتَاث يف حتدًد أمهَة اًهاا ث، شلا خاءث ممازسةمهن ىَةذً اًهاةا ث تدزخةة محةريت. أهجةا أقةو اىاقةراث 
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روخ اىاًرةق" ، فقةد حطةٌت ؿة  هجذوسةط ( اىيت ثوص ؿ  "اىـيو هجؽ اإلذازت واىزهجالء جة00ثقدٍراً فمنت اىاقراث زمق  

( اىيت ثوص ؿ  "اىخواضو املسةممتر هجةؽ أرس اسظاةال 08(، واىاقرت زمق  ...0( واحنراف هجـَازي تٌف  9.79حسايب تٌف  

(، واحنراف هجـَةازي 9.07واىخـاون هجـَت ىخحاذل املـٌوهجاث اىشخطَة ؾن اسظاال" إرحطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  

ـزدل رضل0.50   إىل ضـف اىـالقة ت  اىر ض وأرس اسظاال اىيت قد ثـوذ سٍىلل تـظ أرس اسظاال هجذاتـة أهجوز (، ًو

 أظاا ت ذاخو ٍذً املوسسة املَية، فاىحـظ هجهنت قد ال ًرتك ؾووانٌ أو زمق ثٌَاونٌ ىَ  اىخواضو هجـٌ ؾود احلاخة.

ةةة واىرثةةة ( املخوسةةعاث احلسةةاتَة 5ًةةوحض اجلةةدول زمق   - ةةال اًمنةةو املَةةين) والاحنرافةةاث املـَاًزةةة واىىسةةة املاًو

 ىاقراث ٍذا اجملال.

 (5خذول رلم )

انمتىسطبد انحسبثٍخ واألوحزافبد انمعٍبرٌخ وانىست انمئىٌخ وانزتت، نتمذٌز مزثٍبد رٌبض 
األطفبل نذرخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرستهب ثبنىسجخ نهمدبل انزاثع )انىمى 

 انمهىً(.

 قراثاىا م

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

 0 54.0 .50 9.07 9 42.0 .77 4..9 احلر  ؿ  هجذاتـة لك خدًد يف  ال اىـيو هجؽ اسظاال. 0

9 
ث واىخـٌنيث واسنؼية واىقوان  اىيت ثوؼت اىـيو يف اإلملام جلك اىدمعًـا

 ز ض اسظاال.
9.7. .0. 47.0 . 9.05 59. .2 4 

 7 50.0 ... 9.90 4 47 .74 9.77 هجوبمحة املـٌوهجاث املسمخجدت املخـٌقة خبطائص منو اسظاال. 0

 5 50.5 .50 9.07 5 47.0 .74 .9.7 اإلظالع اًمهجو حبقوق اىعاو واىقدزت ؿ  ازلفاع ؾهنا. 8

 0 40.0 ,50 9.80 0 44 .74 8..9 اىرقحة يف الاتخمز واىخجدًد املسممتر يف اىرباهجج اىخـٌةَة اىرتتوًة. 7

 9 52.5 .50 9.02 0 29 .82 .9.5 الاتخمز واىخووع يف ظرائق اىخـٌمي واىخـمل. .

 8 0..5 .2. 9.92   .77 0..9 احلر  ؿ  الاسمخااذت هجن اىرباهجج اخلاضة ترتتَة اىعاو، املحهرت. 5

4 
احلر  ؿ  هدًد املـٌوهجاث حول هجهنج اىىشاو يف اىر ض اسرتاثَجَاثٌ 

 وثعحَقاثٌ اىرتتوًة.
9..8 7.. 44 8 9.02 40. 50 . 

2 
اىخـةةاون هجةةؽ املؤسسةةاث اسخةةردل راث اىـالقةةة ترتتَةةة اىعاةةو، املحهةةرت 

 ظاال.وثىسمَق اجلَوذ ىخعوٍر أفضو جراهجج حرتوًة ىخـٌمي اس
9.79 .0. 48 2 0.29 49. .8 2 

 8 58 .70 9.99 0 45 .04 0..9 املخوسط اىـام يٌيجال

 

(  أن ثقدٍرهجرتَاث اىر ض سمهَة لاا ث اًمنو املَين اكنت همية خداً وىىسمحة دلَؽ اىاقراث، 5ًح  اجلدول زمق  

( اىةةيت ثةةوص 87ؿالٍةةا ثقةةدٍراً اىاقةةرت زمق  واملخوسةةط اىـةةام يٌيجةةال، وؾوةةد اىوؼةةر إىل فقةةراث اسمهَةةة نالحةةغ أن أ

(، واحنةراف هجـَةازي تٌةف .9.5ؿ "الاتخمز واىخووع يف ظرائق اىخـٌمي واىخـمل" ، ف حطٌت ؿ  هجذوسط حسةايب تٌةف  

( اىيت ثوص ؿ  "احلر  ؿ  هجذاتـة لك خدًد يف  ال اىـيو هجؽ اسظاال"  وقد حطٌت ؿ  80(، واىاقرت زمق  0.82 

( اىةةيت ثةةوص ؿةة  "اىرقحةةة يف الاتةةخمز 88(، واىاقةةرت زمق  0.77( واحنةةراف هجـَةةازي تٌةةف  4..9 تٌةةف  هجذوسةةط حسةةايب

ة" حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف   (. 0.74(، واحنراف هجـَةازي تٌةف  8..9واىخجدًد املسممتر يف اىرباهجج اىخـٌةَة اىرتتًو

ـزدل رضل إىل  سـى املرتَة إىل ثعوٍر ناسَا هموَاً هجن خالل  ةة وظرائةق ًو الاتةخمز واىخجدًةد يف اىةرباهجج اىخـٌةَةة واىرتتًو

اىخـٌمي، واحلر  ؿ  هجذاتـة لك خدًد يف  ال معٌَةا. وقةد ٍهةون اىسةخة أن هجـؼةت اىةر ض يف هجدًوةة ثـةز يه ز ض 

فغ ؿة  خاضة شلا جسـى املرتَة إىل حتس  وثعوٍر معٌَا يف اىر ض ىخحطةو ؿة  زضةا اإلذازت يف اىةر ض أواًل، وىخحةا

( اىةيت ثةوص ؿة  "هجوبمحةة املـٌوهجةاث املسةمخجدت 89هجمهنا يف اىر ض اثنَاً. أهجا أذىن اىاقراث ثقدٍراً فمنت اىاقةراث زمق  

(، واىاقةرت زمق 0.74(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.77املخـٌقة خبطائص منو اسظاال" فقد حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف  
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املؤسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَة اىعاو، املحهرت وثىسمَق اجلَوذ ىخعةوٍر أفضةو (، اىيت ثوص ؿ  "اىخـاون هجؽ 84 

ة ىخـٌمي اسظاال" و حطٌت ؿ  هجذوسط حسايب تٌف   (. وؿ  اىرمغ هجن 0..0(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.79جراهجج حرتًو

اىحاحثةة رضل إىل قَةاة اجلانةة  حطول ٍذً اىاقراث ؿ  اىرثة اسخريت ًههنا حطٌت ؿ  ثقدٍراث همية خةداً، وحرحةؽ

ـيةو  اإلرشايف يف هجهذة اىرتتَة اشلي ًىسق  ت  اىر ض واملؤسسةاث اسخةردل راث اىـالقةة ترتتَةة اىعاةو، املحهةرت، ًو

 ؿ  إقاهجة حسوز ثـاون ت  ٍذً املؤسساث ىخعوٍر جراهجج حرتَة وثـٌمي اسظاال.

فِؼَةر اجلةدول ناسةٌ أن ذزخةة ممازسةة املرتَةاث ىةحـظ ٍةذً أهجا وىىسمحة زلزخةة ممازسةة املرتَةاث ىَةذً اًهاةا ث 

( اىيت حطٌت ؿ  88اًهاا ث اكنت هجذوسعة، ولذا املخوسط اىـام يٌيجال حطو ؿ  اىخقدٍر ناسٌ، هجاؿدا اىاقرت زمق  

( 88قةراث زمق  ( فقد حطٌخا ؿ  ثقدٍر قٌَدل، أهجا أؿ  اىاقةراث ثقةدٍراً فمنةت اىا84، 80ثقدٍر محريت. أهجا اىاقراث زمق  

ة"، واىيت حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب  اىيت ثوص ؿ  "اىرقحة يف الاتخمز واىخجدًد املسممتر يف اىرباهجج اىخـٌةَة اىرتتًو

( اىةةيت ثةةوص ؿةة  "الاتةةخمز واىخوةةوع يف ظرائةةق اىخـٌةةمي 87( واىاقةةرت زمق  0.50(، واحنةةراف هجـَةةازي تٌةةف  9.80قةخةةٌ  

( اىيت ثوص ؿ  80( واىاقرت زمق   0.50(، واحنراف هجـَازي تٌف  9.02حسايب تٌف   واىخـمل"، وقد حطٌت ؿ  هجذوسط

(، واحنرافَةا املـَةازي 9.07"احلر  ؿ  هجذاتـة لك خدًد يف  ال اىـيو هجؽ اسظاال " حِر تٌةف هجذوسةط ٍةذً اىاقةرت  

ىلزسةة ممةا ًةدل ؿة  حةر  املرتَةة (، ًوالحغ أن ٍواك ثوافق ت  اىاقراث اىيت أحذٌت أؿ  اىراثة ىألمهَةة وامل0.50 

( اىةيت ثةوص ؿةة  "اىخـةاون هجةةؽ 84ؿة  ممازسةة ٍةةذً اًهاةا ث المهَهةا. أهجةةا أقةو اىاقةةراث ثقةدٍراً فمنةت اىاقةةراث زمق  

ةة" و حطةٌت ؿة   املؤسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَة اىعاةو، املحهةرت وثىسةمَق اجلَةوذ ىخعةوٍر أفضةو جةراهجج حرتًو

( اىةيت ثةوص ؿة  "الاملةام جةلك اىدمعًةـاث 80(، واىاقةرت زمق  0.49( واحنراف هجـَازي تٌف  0.29هجذوسط حسايب تٌف  

(، 9.05واىخـٌنيث واسنؼية واىقوان  اىيت ثوؼت اىـيةو يف ز ض اسظاةال" حِةر حطةٌت ؿة  هجذوسةط حسةايب تٌةف  

 ثقةدٍر املرتَةاث زلزخةة اسمهَةة وذزخةة ( أخذث اىرثحةة اسخةريت يف84(، ونالحغ أن اىاقرت زمق  0.59واحنراف هجـَازي  

املىلزسة، مما ًدل ؿ  قَاة اىخوحٌِ واإلرشاف اىرتتوي اشلي ًىسق ت  املوسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَةة اىعاةو، 

و َا إىل ممازسة ٍذً اًهااًة.   املحهرت، وحير املرتَة ًو

َة وذزخةة ممازسةمها وىىسةمحة ىةألذات اكهجةدل و االهتةا وملـرفة ثقدٍر هجرتَاث اىر ض زلزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌة 

ة واىرثة ًلك  ةال هجةن  ةاالث ازلزاسةة  اسزتـة، مت اسمخخراح املخوسعاث احلساتَة والاحنرافاث املـَاًزة واىىسة املاًو

 (4ومت حرثُهبا ثواسىَاً، لىل ٍو هجد  يف اجلدول زمق  
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 (4جذول رقم )

المعيارية لتقذيزمزبيات رياض األطفال لذرجة أهمية  المتىسطات الحسابية واألنحزافات
 ودرجة ممارستهن لهذه الكفايات مزتبة تناسليًا حسب مجاالت الذراسة. الكفايات التعليمية

 أط اجملال م
ؿدذ 

 اىاقراث

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

املخوسط 

 ايباحلس

الاحنراف 

 املـَازي

اىىسمحة 

ة  املاًو
 اىرثحة

 9 49.5 ,00 9.84 9 44 ,97 8..9 07 إذازت اىاطو واىخااؿو هجؽ اسظاال. 0

 0 40.5 ,05 9.89 8 0..4 ,.9 9.72 07 همازاث اىخدٌز . 9

 0 45 ,05 0..9 0 20 ,.9 9.50 2 اىـالقاث اإلنسانَة. 0

 8 58 ,70 9.99 0 45 ,04 0.,9 2 اًمنو املَين. 8

 ةة 40.0 ,08 9.88 ةة 44 ,98 8..9 84 اجمليوع اًلكي

 

( أن ذزخةة ثقةدٍر هجرتَةاث اىةر ض يٌهاةا ث اىخـٌةَةة اكنةت  هميةة خةداً(، وأن ذزخةة 4ًخضح هجةن اجلةدول زمق  

املـَةاز اإلحطةايئ  ممازسمهن ىَذً اًهاةا ث اكنةت  محةريت(، وىىسةمحة ىةألذات اكهجةدل أو  االهتةا اسزتـةة، ورضل اؾةامتذاً ؿة 

املسةةمخخدم يف ٍةةذً ازلزاسةةة، إر تٌةةف املخوسةةط احلسةةايب سذاء املرتَةةاث ؿةة  اسسةةددانة اكهجةةدل وىىسةةمحة سمهَةةة اًهاةةا ث 

(، واحنرف 9.88،(، تُا تٌف املخوسط احلسايب زلزخة ممازسة املرتَاث ىَذً اًهاا ث  98(، واحنراف هجـَازي تٌف  8..9 

ح  تٌلت املخوسعاث احلساتَة سذاء املرتَةاث ؿة  اجملةاالث اىارؾَةة اسزتـةة وىىسةة ىألمهَةة)  ،(، يف08هجـَازي تٌف  

ةو اجملةال املخـٌةق وىـالقةاث اإلنسةانَة املرثحةة اسوىل، 9.75(،  0..9(،  8..9(،  9.50  (، وقد احذو اجملال اىااىر ٍو

و اجملال املخـٌق تإذازت اىاطو واى  و اجملال املخـٌق وًمنو املَين، ًو ثٌَ اجملال اسول ، ٍو خااؿو هجؽ اسظاال، ي اجملال اىراتؽ ٍو

و اجملال املخـٌق مبَازاث اىخدٌز .  ويف اىرثحة اسخريت اجملال اىااين ٍو

أهجا وىىسةمحة ملىلزسةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة هجةن قدةو املرتَةاث، فقةد تٌلةت املخوسةعاث احلسةاتَة سذاء املرتَةاث ؿة  

(، وقد حةدج ثوافةق يف حرثُةة  ةاالث ازلزاسةة وىىسةمحة 9.99(،  9.89(،  9.84(،  0..9ة اسزتـة)  اجملاالث اىارؾَ

ـةزدل رضل إىل ثعةاتق  زلزخة املىلزسة وذزخة اسمهَة، إر احذو اجملال اىااىر واجملال اسول املراثة الاوىل ؿ  اىرتثُةة، ًو

ا فةإن ذزخةة املىلزسةة خةاءث اخاوث املرتَاث إر ثـد املرتَاث أن اًهاا ث املخـٌقة  هبذٍن اجملاى  ؿ  ذزخة همية خداً ،شلذ

محريت وىىسمحة ىَذً اًهاا ث، تُا اخذٌف حرثُة اجملاى  اىراتؽ واىااين، حِر خاء وملرثحة اىااىاةة اجملةال اىاةاين، تُةا احذةو 

ـزدل رضل إىل أن املرتَاث ح ردل أن اًمنو املَين همت خةداً يٌيرتَةاث، شلا اخةذ ٍةذا اجملال اىراتؽ املرثحة اسخريت يف املىلزسة، ًو

اجملال املرثحة اىااىاة يف خةدول اسمهَةة، ًهةن ذزخةة ممازسةة اًهاةا ث املخـٌقةة هبةذا اجملةال هجذوسةعة، وقةد ٍرحةؽ رضل إىل 

رثحة اسخريت يف ضـووث وهجـوقاث ثـَق املرتَاث ؾن ممازسة ٍذً اًهاا ث املَية ثشلك حِد، شلا فقد احذو ٍذا اجملال اى

 خدول املىلزسة. 
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 اثنَاً) اىوخاجئ املخـٌقة وإلخاتة ؾن اىسؤال اىااىر)

ٍو ٍواك ؿالقةة ازثحاظَةة هجةات  ذزخةة أمهَةة اًهاةا ث اىخـٌةَةة وذزخةة ممازسةة املرتَةاث ىَةا؟ وهجةا هجةددل ٍةذً   

قةوت اىـالقةة اخلعَةة تة  أمهَةة اىـالقة؟ ىإلخاتة ؿ  ٍذا اىسةؤال مت حسةاة هجـاهجةو الازثحةاو تريسةون يٌهشةف ؾةن 

 (.2اًهاا ث وت  ذزخة ممازسمها ؿ  هجسمخودل اسذات اكهجدل و االهتا اسزتـة، لىل ٍو هجد  يف اجلدول زمق  

 (2خذول رلم )

معبمم االرتجبط ثٍزسىن ثٍه أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرسخ مزثٍبد انزٌبض نهب 
 انفزعٍخ. كبمهخ ومدبالتهب  ثبنىسجخ نألداح

 هجسمخودل ازلال، قةة اىـالقة اجملةةةةةةةةةةةةةةةال

 ،020 ,.02 ممازسة لاا ث إذازت اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال× أمهَة لاا ث إذازت اىاطو واىخـاهجو هجؽ اسظاال 

 ،000 ,.85 ممازسة لاا ث همازاث اىخـٌمي× أمهَة لاا ث همازاث اىخـٌمي 

 ،000 ,799 ممازسة لاا ث اىـالقاث اإلنسانَة × اإلنسانَة أمهَة لاا ث اىـالقاث 

 ،000 ,884 ممازسة لاا ث اًمنو املَين  × أمهَة لاا ث اًمنو املَين 

 ،000 ,.85 ممازسة اًهاا ث اًلكَة× أمهَة اًهاا ث اًلكَة 

 ث اىخـٌةَةة وذزخةة ممازسةة ( أن ظحَـةة اىـالقةة الازثحاظَةة تة  هجقِةاش أمهَةة اًهاةا2ًالحغ هجةن اجلةدول زمق  

املرتَاث ىَا اكنت هجذوسعة اىقوت وىىسمحة ىألذات اكهجدل و االهتا  اىااين، واىااىر، واىراتؽ(، وراث ذال، إحطائَة، تإسمخثياء 

و اجملال املخـٌق جهاا ث إذازت اىاطةو واىخااؿةو هجةؽ اسظاةال وممازسةة امل رتَةاث اىـالقة الازثحاظَة اخلاضة وجملال اسول ٍو

ةا هجةن اىـالقةاث اسخةردل، ورضل حسةة  ىَذً اًهاةا ث، فقةد اجسةيت وىضةـف، وؿةدم ازلال، اإلحطةائَة هجقازنةة تلرٍي

 (.00هجقِاش اىخدزجي املعٌق اىوازذ يف خدول زمق  

 (*00خذول رلم )

 انتذرج انمطهك نهعاللخ االرتجبطٍخ
 نعاق اىـالقة قوت اىـالقة

 0.00 – 0.00 ؿالقة ضـَاة

 ...0 – 0.08 هجذوسعةؿالقة 

ة  0.00 – 5..0 ؿالقة قًو

 (.9007* اىـيري،  

ـزدل ازلال، اإلحطائَة وىىسمحة ىألذات اكهجدل وهجـؼت  االهتا ؿ  أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة يٌيرتَاث ، شلا فقد اكنت  ًو

الكلام معٌَا يف اىةر ض ؿة  أهكةو وخةٌ ممازسمها محريت ىَذً اًهاا ث مما ًدل ؿ  وؾي املرتَاث يٌهاا ث اىخـٌةَة اىالسهجة 

فامتزسَا هجن أخو حتقِق اسٍداف املىشوذت، أهجا وىىسمحة يٌيجال اسول فـ  اىةرمغ هجةن احةذالل ٍةذا اجملةال املرثحةة اىاانَةة 

ا (،إر تٌةف املخوسةط احلسةايب سمهَةة ٍةذ4ت   االث ازلزاسة يف خانيب اسمهَة و املىلزسةة لةىل ٍةو واحض يف خةدول زمق  

(، ويه كلاةو ذزخةة  هميةة خةداً( وىىسةمحة 9.84(، تُا تٌف املخوسط احلسةايب ملىلزسةمخة هجةن قدةو املرتَةاث  8..9اجملال  

ىخقدٍر اسمهَة، و محريت( وىىسمحة ىخقدٍر املىلزسة، ورضل اؾامتذاً ؿ  املـَاز اإلحطايئ املسمخخدم يف ٍذً ازلزاسة، فقةد 
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اسمهَة ىَذا اجملال وذزخة املىلزسة يف ضـَاة، هجؽ ؿدم وحوذ ذال، إحطائَة، وثـد ٍةذً  اكنت اىـالقة الازثحاظَة ت  ذزخة

ة ت  ذزخة أمهَةة لاةا ث ٍةذا اجملةال وذزخةة ممازسةمها هجةن قدةو  اىودِجة كري هجذوقـة، إرا ًخوقؽ أن حهون ٍواك ؿالقة قًو

 املرتَاث.  

 اثنَاً) اىوخاجئ املخـٌقة وإلخاتة ؾن اىسؤال اىراتؽ)

( يف ذزخةة أمهَةة وممازسةة هجرتَةاث ز ض α  =07,0و ثوخد فروق راث ذال، إحطائَة ؾود هجسةمخودل ازلال،   ٍ

اسظاال يٌهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة ثـزدل يٌيخلرياث املسمخقدل اآلثَةة)  اىخخطةص، نةوع اىةر ض، سةموواث اخلةربت، ؿةدذ 

 ازلوزاث اىيت اىخحقت هبا املرتَة(؟

 .  (One way – anova)(، وحتٌَو اىخحاٍن اسحاذي T-testل مت اسمخخدام اخذحاز ث  ىالخاتة ؿ  ٍذا اىسؤا

 (.00ملـرفة أثر هجذلري اىخخطص مت اسمخخدام اخذحاز  ث( لىل ٍو هجوحض يف خدول زمق   -اىخخطص)

 (00خذول رلم )

 وتبئح اختجبر )د( نهممبروخ ثٍه انمتىسطبد انحسبثٍخ الستدبثبد مزثٍبد انزٌبض عهى أهمٍخ
انكفبٌبد انتعهٍمٍخ وممبرستهه نهب، نكم مدبل مه مدبالد انذراسخ وانمدمىع انكهٍخ حست 

 متغٍز انتخصص.

 ةةةالةةةةةةةةةةةةةةاجملةة

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة 

هجسمخودل 

 املخلري
 اىـدذ

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

قةة 

  ث(

هجسمخودل 

 ازلال،

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 ـَازيامل 

قةة 

  ث(

هجسمخودل 

 ازلال،

إذاز اىاطو واىخااؿو هجؽ 

 اسظاال

7 0.47 02.58 70 حرتوي

80, 

7

20, 

05..9 8.58 0

.084 

9

كري  ،77

 حرتوي

99 02.90 0.09 0..95 8.0. 

0 4..0 02.07 70 حرتوي همازاث اىخدٌز 

.08 

0

00, 

0..0. 7..5 0

92, 

2

كري  ،55

 حرتوي

99 04.08 8.9. 0..00 7.09 

ة . 9.90 98.50 70 حرتوي اىـالقاث اإلنساَن

40, 

8

24, 

90.75 0.92 9

29, 

5

كري  ،50

 حرتوي

99 98.09 9.70 90.09 0.84 

8 .0.0 9..90 70 حرتوي اًمنو املَين

70, 

.

78, 

90.70 8.72 0

..0 

0

كري  ،00

 حرتوي

99 90.99 8.00 04..8 8.78 

5 .00.0 095.9 70 حرتوي اجمليوع اًلكي

45, 

8

08, 

004.0. 0..92 4

70, 

0

كري  ،25

 حرتوي

99 098.2 09..0 008.77 0..02 

 

 

 

 

 ( هجا ً يت) 00ًوحض اجلدول زمق  

( السةمخجاوث املرتَةاث ىاقةراث الاسةددانة α  =07,0ال ثوخد فةروق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،  

ةذا ًةدل  ثشقهيا  ذزخة اسمهَة وذزخة املىلزسة(، وفقاً  ملخلري اىخخطص وىىسمحة ىألذات  اكهجدل و االهتةا اىارؾَةة اسزتـةة، ٍو



 

 حبث حمكمرابع                                                                 الطفولة الوطني ال مؤمتر
 

 29 

ؿ  أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة وممازسمها ؾود املرتَاث تلةظ اىوؼةر ؾةن هجةا إرا اكنةت املرتَةة حتيةو  ططةاً حرتةوً  أو كةري 

( هجرتَةة، 70تةوي واشلي تٌةف يف ٍةذً ازلزاسةة  حرتوي، وزمبا ثـوذ ٍذً اىودِجة إىل ؿدذ املرتَاث اىآليت حييٌن املؤٍو اىرت 

( هجرتَةة، وتىسةمحة 99%(، هجرتَة وثـد نسمحة محريت هجقاتو اآليت الحييٌن املؤٍو اىرتتوي واىيت تٌف ؿةدذٍن  50أي تىسمحة  

 (.9000%(، وثخاق ٍذً اىودِجة هجؽ ذزاسة  س  90 

 ث( لةةةةىل ٍةةةةو هجةةةةوحض يف                        ملـرفةةةةة أثةةةةر هجذلةةةةري نةةةةوع اىةةةةر ض مت اسةةةةمخخدام اخذحةةةةاز  -نةةةةوع اىةةةةر ض)

 (.09خدول زمق  

 (09خذول رلم )

وتبئح اختجبر )د( نهممبروخ ثٍه انمتىسطبد انحسبثٍخ الستدبثبد مزثٍبد انزٌبض عهى أهمٍخ 
انكفبٌبد انتعهٍمٍخ وممبرستهه نهب، نكم مدبل مه مدبالد انذراسخ وانمدمىع انكهٍخ حست 

 .متغٍز وىع انمذرسخ

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةاجمل

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة  

هجسمخودل 

 املخلري
 اىـدذ

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي
 قةة  ث(

هجسمخودل 

 ازلال،

املخوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املـَازي

قةة 

  ث(

هجسمخودل 

 ازلال،

إذاز اىاطو واىخااؿو 

 هجؽ اسظاال

 8.94 04.42 04 حهويم
-290, 0.0, 

07..5 7.04 
- 0..7 000، 

 8.88 05.59 0.82 02.40 75 خا 

 8.00 05.94 04 حهويم همازاث اىخدٌز 
-9.00 08.*، 

00.94 7.48 
- 9.40 00.،* 

 7.00 05.09 5..0 02.07 75 خا 

ة  9.87 0..90 04 حهويم اىـالقاث اإلنساَن
- 9.08 00.*، 

90.99 9.29 
- 0.74 000،* 

 0.08 98.90 9.04 98.20 75 خا 

 0.88 0..99 04 حهويم اًمنو املَين
- 0.95 904, 

04.05 7.00 
- 0.29 072، 

 8.02 90.70 0.89 90.52 75 خا 

 09.49 099.8 04 حهويم اجمليوع اًلكي
- 0.55 040, 

004.00 05.08 
- 9.59 004،* 

 07.00 002.55 00.27 095.2 75 خا 

 

 ا ً يت) ( هج09ًوحض اجلدول زمق   

( السةمخجاوث املرتَةاث ىاقةراث الاسةددانة α  =07,0ال ثوخد فةروق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،  

ثشقَا ذزخة اسمهَة، وفقاً ملخلري نوع اىر ض وىىسمحة ىألذات  اكهجدل و االهتا اىارؾَة  اسول، واىراتةؽ(، لةىل ال ثوخةد فةروق 

( السةمخجاوث املرتَةاث ىاقةراث الاسةددانة ثشةقَا ذزخةة املىلزسةة، α  =07,0،  راث ذال، إحطائَة ؾود هجسمخودل ازلال

ذا ًدل ؿ  أن املرتَاث اىـاهجالث يف املدازش احلهوهجِةة أو  وفقاً ملخلري نوع اىر ض وىىسمحة يٌيجاى   اسول، واىراتؽ(، ٍو

واجملةال املخـٌةق املدازش اخلاضةة ًةخاقن يف ذزخةة أمهَةة اًهاةا ث وذزخةة ممازسةمهن وخاضةة فةني  ًخـٌةق وجملةال اسول ٍو

و اجملال املخـٌق جهاا ث اًمنو املَين.  جهاا ث إذازت اىاطو واىخااؿو هجؽ اسظاال، أو اجملال اىراتؽ ٍو

 

( السمخجاوث املرتَاث ىاقراث الاسةددانة ثشةقَا α  =07,0ثوخد فروق راث ذال، إحطائَة ؾود هجسمخودل ازلال،  

اً ملخلري نوع اىر ض وىىسمحة يٌيجاى   اىااين، واىااىر(، ىطاحل املدازش اخلاضة، فقد تٌف هجذوسةط أذاء ذزخة اسمهَة، وفق

و اجملال املخـٌق جهاا ث همازاث اىخةدٌز    (، تُةا تٌةف هجذوسةط 02.07هجرتَاث اىر ض اخلاضة وىىسمحة يٌيجال اىااين ٍو

ةو اجملةال املخـٌةق جهاةا ث اىـالقةاث 05.94أذاء هجرتَاث اىةر ض احلهوهجِةة ؿة  ناة  اجملةال   (، أهجةا اجملةال اىااىةر ٍو
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(، تُا تٌف هجذوسط أذاء هجرتَاث اىةر ض احلهوهجِةة ؿة  98.20اإلنسانَة، فقد تٌف هجذوسط أذاء هجرتَاث اىر ض اخلاضة  

 (. 0.،90نا  اجملال  

ملرتَاث ىاقراث الاسددانة ثشةقَا ( السمخجاوث اα  =07,0ثوخد فروق راث ذال، إحطائَة ؾود هجسمخودل ازلال،   

ذزخة املىلزسة، وفقاً ملخلري نوع اىر ض وىىسمحة ىألذات اكهجدل و االثٌ  اىااين، واىااىةر(، ىطةاحل املةدازش اخلاضةة، حِةر 

(، تُةا تٌةف هجذوسةط أذاء هجرتَةاث 002.55تٌف هجذوسط أذاء املرتَاث اىـاهجالث يف اىر ض اخلاضة وىىسمحة ىةألذت اكهجةدل  

و اجملال املخـٌق جهاا ث همةازث اىخةدٌز ، فقةد تٌةف هجذوسةط 004.00 ض احلهوهجِة  اىر (. أهجا وىىسمحة يٌيجال اىااين ٍو

(. أهجةا وىىسةمحة يٌيجةال 00.94(، تُا تٌف هجذوسط أذاء هجرتَاث اىر ض احلهوهجِةة  05.09أذاء هجرتَاث اىر ض اخلاضة  

و اجملال املخـٌق جهاا ث اىـالقاث  (، 98.90اإلنسانَة، فقد تٌف املخوسط احلسةايب ملرتَةاث اىةر ض ااخلاضةة  اىااىر ،ٍو

(، وثدل ٍذً اىودِجة ؿة  ثعةاتق إخةاوث املرتَةاث، لةىل أن 90.99تُا تٌف املخوسط احلسايب ملرتَاث اىر ض احلهوهجِة  

جساؿد ٍةذً اإلهجةمانث املرتَةة ؿة  تـظ املدازش اخلاضة ثخوافر فهيا إهجمانث كري هجذوافرت يف املدازش احلهوهجِة، وهجن ي 

ؽ اسنشعة واسمخخدام اىوسائو اإلًضاحِة، والاتخمز واىخجدًد، فضاًل ؾةن هجذاتـةة اإلذازت يٌيرتَةاث وثقوكَةا املسةممتر،  ثوًو

إر قد جسمخلين املدزاش اخلاضة ؾن املرتَاث اىآليت ال ًوجحن يف حتقِق أٍداف ٍذً املرحدل، وندِجة حلةر  املرتَةة ؿة  

سممتراز وىـيو يف اىروضة ثسخة اىؼروف املـُشة اىطـحة، وقدل اىوػائف، حتر  هجرتَة اىر ض اخلاضةة ؿة  إجنةاخ الا

 معٌَا وىر ض، شلا فقد خاءث اًهاا ث املخـٌقة هبذٍن اجملاى  ىطاحل املدازش اخلاضة.

حةاٍن اسحةاذي لةىل ٍةو هجةوحض يف ملـرفة أثر هجذلةري سةموواث اخلةربت مت اسةمخخدام اخذحةاز حتٌَةو اىخ  -سموواث اخلربت)

 (.00خدول زمق  
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 (00خذول رلم )

تحهٍم انتجبٌه األحبدي ثىبئً االتدبي نتمذٌزاد درخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ ممبرسخ انمزثٍبد 

 .نهب، وفمًب نمتغٍز سىىاد انخجزح، عهى األداح كبمهخ ومدبالتهب األرثعخ

 هجطدز اىخحاٍن اجملةةةةةةةةةةةةال

 ذزخة املىلزسة زخة اسمهَةذ

مجموع 

 املرتـاث

هجذوسط 

 املرتـاث
 قةة ف

هجسمخودل 

 ازلال،

مجموع 

 املرتـاث

هجذوسط 

 املرتـاث
 قةة ف

هجسمخودل 

 ازلال،

اىاطو واىخااؿو هجؽ  تإذاز 

 اسظاال

 7.008 .90.9 ت  اجمليوؿاث
054, 498, 

007.. 94.42 
0.05 977، 

 90.05 ..0840 08.05 248.2 ذاخو اجمليوؿاث

 همازاث اىخدٌز 
 00.02 87.74 ت  اجمليوؿاث

577, 774, 
988.04 .0.09 

9.09 044، 
 94.48 9004.2 07.04 0077 ذاخو اجمليوؿاث

 اىـالقاث اإلنسانَة
 ,502 9.275 ت  اجمليوؿاث

000, 250, 
80..2 00.29 

24., 890، 
 00.05 .557.0 7.774 042.0 ذاخو اجمليوؿاث

 اًمنو املَين
 7.700 99.09 ت  اجمليوؿاث

870, 
550، 

 

008.02 00.72 
0..9 054، 

 2..90 0884.7 09.90 ..478 ذاخو اجمليوؿاث

 اجمليوع اًلكي
 9,20. 970.5 ت  اجمليوؿاث

87., 5.4, 
558, 028, 

0.54 088، 
 ،002 8..5 004.9 2.50 ذاخو اجمليوؿاث

 

  ا ً يت) ( هج00ًوحض اجلدول زمق  

( السةمخجاوث املرتَةاث ىاقةراث الاسةددانة α  =07,0ال ثوخد فةروق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،  

ةذً  ثشقهيا ذزخة اسمهَة وذزخة املىلزسة، وفقاً ملخلري سةموواث اخلةربت وىىسةمحة ىةألذات  اكهجةدل و االهتةا اىارؾَةة اسزتـةة، ٍو

ربت اىارذ ساذ اثقانٌ يٌيَازاث اىيت ثخطو تـيةهل، وثـةزو اىحاحثةة ٍةذً اىودِجةة إىل ؿةدم ندِجة كري هجـقو،، سنٌ  ىل ساذث خ

هدًد هجـٌوهجاث وخرباث وهمازاث املرتَاث هجن خالل اىخدًزة املسممتر ىَن يف أزوةاء اخلدهجةة، وإهجةداذٍن جةلك خدًةد يف 

ةة ىخـٌةمي  ال اىخخطص، لىل الً  اىخـاون هجؽ املوسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَة اى عاةو، املحهةرت ىخعةوٍر جةراهجج حرتًو

د ٍذً اىودِجة حطول اىاقرت زمق   ًؤ ( اىيت ثوص ؿ  " اىخـاون هجؽ املؤسساث اسخردل راث اىـالقة ترتتَةة 84اسظاو، ًو

ة ىخـٌمي اسظاال" ؿ  اىرثحةة اسخةريت تة  زثةة أمهَةة اًه اةا ث اىعاو، املحهرت وثىسمَق اجلَوذ ىخعوٍر أفضو جراهجج حرتًو

اىخـٌةَة وممازسمها، أخرياً ضـف اإلرشاف واىخوحٌِ اىرتتوي ىَذً املرحدل مما ًؤذي إىل  ةحط املرتَةة يف معٌَةا ىـةدم وحةوذ 

 (.9000املوخٌ واملرشد ىَا اشلي ًو َا الاهاً اىطحَح، ثخاق ٍذً اىودِجة هجؽ ذزاسة  س  

وزاث اىخدًزخِة، مت اسمخخدام اخذحاز حتٌَو اىخحاٍن اسحاذي لىل ملـرفة أثر هجذلري ؿدذ ازل -) ؿدذ ازلوزاث اىخدًزخِة 

 (.08ٍو هجوحض يف خدول زمق  
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 (08خذول رلم )

تحهٍم انتجبٌه األحبدي ثىبئً االتدبي نتمذٌزاد درخخ أهمٍخ انكفبٌبد انتعهٍمٍخ ودرخخ 
ومدبالتهب  ممبرسخ انمزثٍبد نهب، وفمًب نمتغٍز عذد انذوراد انتذرٌجٍخ، عهى األداح كبمهخ

 األرثعخ.

 هجطدز اىخحاٍن اجملةةةةةةةةةةةال

 ذزخة املىلزسة ذزخة اسمهَة

مجموع 

 املرتـاث

هجذوسط 

 املرتـاث
 قةة ف

هجسمخودل 

 ازلال،

مجموع 

 املرتـاث

هجذوسط 

 املرتـاث
 قةة ف

هجسمخودل 

 ازلال،

إذاز اىاطو واىخااؿو هجؽ 

 اسظاال

 ،054 4..0 4..0 0..00 ,0.5 0.58 .99.2 4.45. ت  اجمليوؿاث

 90.00 0820 00.90 28.09 ذاخو اجمليوؿاث

 ،00. ,09. 02.00 75.09 ,987 0.89 90.50 9.07. ت  اجمليوؿاث همازاث اىخدٌز 

 00.05 .990 8..08 0002 ذاخو اجمليوؿاث

ة  ،072 0.54 02.02 .75.9 ,099 0.22 9.87 00.84 ت  اجمليوؿاث اىـالقاث اإلنساَن

5.0.8 .00.0 0.0.7 ذاخو اجمليوؿاث

2 

00.59 

 ،02. ,..7 09.09 20..0 ,9.5 0.08 07.59 85.07 ت  اجمليوؿاث اًمنو املَين

.0787 4..00 ..492 ذاخو اجمليوؿاث

2 

90.55 

 ،098 0.04 ,000 ,022 ,0.2 0.50 997.0 57.8. ت  اجمليوؿاث اجمليوع اًلكي

 ،000 4.00 000.9 2299 ذاخو اجمليوؿاث

 

  ( هجا ً يت) 08ًوحض اجلدول زمق  

( السةمخجاوث املرتَةاث ىاقةراث الاسةددانة α  =07,0ال ثوخد فروق راث ذال، إحطةائَة ؾوةد هجسةمخودل ازلال،   

و االهتةا ثشقهيا ذزخة اسمهَة وذزخة املىلزسة وفقاً ملخلةري ؿةدذ ازلوزاث اىةيت اىخحقةت هبةا املرتَةة وىىسةمحة ىةألذات  اكهجةدل 

اىارؾَة اسزتـةة، وثـةزدل ٍةذً اىودِجةة إىل ؿةدم فـاىَةة ازلوزاث اىخدًزخِةة اىةيت اىخحقةت هبةا املرتَةاث، ورضل سن هجـؼةت 

ازلوزاث اىيت ثـقد يٌيرتَاث الث  وفق احذَاخاث املرتَةاث، فضةاًل ؿة  أن ٍةذً ازلوزاث ال ًة  ثقوكَةا ملـرفةة هجسةمخودل 

زلوزاث اىخدًزخِة، أو قد حهون ازلوزاث اىيت حطةٌت ؿٌَةٌ املرتَةاث يف  ةاالث أخةردل ال اًهااءت اخلازحِة اىواهة هجن ا

 (.9000ثخـٌق مبجال  ططَن، وثخاق ٍذً اىودِجة هجؽ ذزاسة  س   

 االستىتبخبد وانتىصٍبد:
  -اواًل) الاسمخىذاخاث)

 -يف ضوء هجا أسارث ؾوٌ ازلزاسة هجن نخاجئ كهن اسمخخال  الاسمخىذاخاث اآلثَة)

أن ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث خةاءث هميةة خةداً وفقةاً إلخةاوث هجرتَةاث  -

 اىر ض ؿ  أذات ازلزاسة.

أن ذزخة ممازسة اًهاةا ث اىخـٌةَةة اسساسةمَة هجةن و ةة نؼةر املرتَةاث خةاءث محةريت وفقةاً إلخةاوث هجرتَةاث  -

 اىر ض ؿ  أذات ازلزاسة.

َـة اىـالقة اإلزثحاظَة ت  ذزخة أمهَة اًهاا ث اىخـٌةَة وذزخة ممازسة املرتَاث ىَا اكنت هجذوسعة اىقةوت أن ظح  -

 وراث ذال، إحطائَة.

ال ثوخةةد ٍوةةاك فةةروق راث ذال، إحطةةائَة يف أمهَةةة وممازسةةة اًهاةةا ث اىخـٌةَةةة اسساسةةمَة هجةةن و ةةة نؼةةر  -

 ربت، وؿدذ ازلوزاث اىخدًزخِة.املرتَاث ثـزدل ملخلرياث اىخخطص، وسموواث اخل
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وحوذ فروق راث ذال، إحطائَة يف ممازسة اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة هجن و ة نؼر املرتَاث ثـزدل ىطةاحل  - 

 اىر ض اخلاضة.

 -اثنَاً) اىخوضَاث)

 هجن خالل ٍذً ازلزاسة ثويص اىحاحثة مبا ً يت)

راهجج إؿةداذ هجرتَةاث ز ض اسظاةال، ويف  عةَط جةراهجج إلفاذت هجن اًهاا ث اىخـٌةَة اسساسمَة يف ثطيمي جة -

 ثدٍزهبن يف أزواء اخلدهجة.

 ثسخة حطول تـظ اًهاا ث ؿ  ذزخة أمهَة وذزخة ممازسة هجذدنَة ثويص ازلزاسة ة) -

اىخبمَد ؿ  املـاًري واىمعوو اىيت جية أن ثخوافر يف هجداين اىر ض، وؿدم هجيح حراخِص ىاذح ز ض خاضةة  

 لد هجن اىباهما تخطل املـاًري واىمعوو. إال تـد اىخ 

 ثاـَو ذوز الارشاف واىخوحٌِ اىرتتوي يف  ال ز ض الاظاال. -

 ؾقد ذوزاث ثدًزخِة ملرتَاث اىر ض وفق الاحذَاخاث، ىَ  اهجداذٍن وملَازاث اىالسهجة يف  ال اىـيو.  -

ئي اسظاةال يسلخةول يف هجةرحدل اىخـٌةمي ثوؾَة أوىَاء اسهجوز ت مهَة هجةرحدل اىةر ض، ووػَاهةا موهنةا هجةرحدل هتة -

 اسسا ، وأن ذوزمه فهيا همت سنٌ ٌساؿد ؿ  حتقِق أٍداف اىر ض.

 إحراء ذزاسة ممازدل يٌيراحو اىخـٌةَة اخملخٌاة.   -

 

 لبئمخ انمزاخع:
 ، ؾىلن) ذاز اهجسريت.9(.ثطيمي وإنخاح اىوسائو اىخـٌةَة، و9009احلَدل، محمد.  -  

 (. اإلذازت واإلرشاف اىرتتوي، إزتد) ذاز اسهجو يٌخوسًؽ واىىمع.9000اخلعَة، زذاخ.  .0

 ؾىلن) ذاز املسريت. 0(. املهناح اإلتداؾي اىشاهجو يف حرتَة اىعاو، املحهرت، و9000اخلوازلت، محمد محموذ.  .9

حملٌَةة  واىـرتَةة (. ذزاسة ثقوكَة ىر ض اسظاال يف ادلَوزًة اًةوَة يف ضوء احملةدذاث ا0222اىسي ، ذزت هجثىن.  .0

 واسحيحَة، أظروحة ذلخوزاً، كري هجىشوزت،  َة اىرتتَة، خاهجـة اجلٍزرت، اىسوذان.

(. هجشالكث ز ض اسظاال يف ادلَوزًة اًةوَة هجن و ة نؼر املرتَةاث، زسةا، هجاخُسةرت 9000اىشُداين، حٌيي.  .8

 كري هجىشوزت،  َة اىرتتَة  أجن زشد(، خاهجـة تلداذ.

(. ثقو  اًهااءاث اسذائَة ملرتَاث ز ض اسظاال اسٌٍَة يف هجدًوة ثـز يف ضةوء يةدذاث .900ي. اىشُداين، حٌي .7

، ادلـَةةة 9هجيةةاجه اىخـٌةةمي وتوةةاء اإلنسةةان اىـةةريب، م –اسةةرتاثَجَاث اىخـٌةةمي إلتةةداؾي، املةةؤكلر اىـٌيةةي اىاةةاهجن ؾمعةة 

 .590 – 42.، .900ًوىَو،  .9 – 97املرصًة، املوـقد يف 

(. اًهاا ث اىخـٌةَة اىالسهجة ملـٌيي هجدحةر احلاسةوة يف املةرحدل اىاةانوي وهجةددل 9007د ؾحد اىقاذز. اىـيري، محم ..

 .000 – 47(، 90،  5ممازسمهت ىَا هجن و ة نؼر املـٌي ،  دل هجؤثٌ يٌححوج وازلزاساث  خاهجـة هجؤثٌ اسزذن(، 

فة يف املواجه وظرق اىخدٌز ، اىقاٍرت) ؿامل ؿامل (. هجـجت املطعٌحاث اىرتتوًة امل.022ايٌقاين، أمحد وادلو، ؿيل.  .5 ـرف

 اًهذة يٌىمع واىخوسًؽ.

(. واقؽ ز ض اسظاال يف يافؼةة ثـةز. يف ؾحةد ظل اشلًاةاين  يةرزاً(، واقةؽ اىخـٌةمي اىـةام 9004اخملاليف، ضاذق.  .4

وذزاسةاث اجلةدودل،  وهجشالكثٌ يف يافؼة ثـةز "ذزاسةة هجِدانَةة يف هجةدٍر ث هجدًوةة ثـةز". ثـةز) هجرلةز اىححةوج

 ادلَوزًة اًةوَة.
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(. اًهاةةا ث اسساسةةمَة ملرتَةاث ز ض اسظاةةال هجةةن وخةة نؼةةر هجةةدٍراث 9007املةٍزن، سةةٌنين وقةةراة، ٍشةام.  .2

اىر ض، املؤكلر اىرتتوي اىااين "اىعاو اىاٌسعَين ت  حتد ث اىواقؽ وظيوحاث املسةمخقدو"، املوـقةد يف اىاةرتت هجةن 

  َة اىرتتَة، اجلاهجـة اإلسالهجِة. ، 9007، نومفرب، 90 -99

 ، اىقاٍرت) ذاز اىاهر اىـريب.8(. ز ض اسظاال، و9007اىواشف، ٍددل.  .00

(. هجةددل ثةوافر اًهاةا ث اىخقيَةة اىخـٌةَةة زلدل هجـٌيةي هجةرحدل اىخـٌةمي اسسةا  يف 0225اىوجاز، حسن ؾحد ظل.  .00

هجاخُسرت كري هجىشةوزت،  َةة اىرتتَةة، خاهجـةة اىريهجةوك، اسزذن وممازسمهت ىَا هجن و ة نؼر املـٌي  أناسَت، زسا، 

 إزتد، اسزذن.

(. اًهاةا ث اىشخطةَة واسذائَةة ملـٌةىلث ز ض اسظاةال يف 9005اىَويل، ؾحري وحوٍر، سٌودل واىقالف نخِةو.  .09

 .090 – 72، 007ضوء الاسٌوة املعوز، زسا، اخلٌَج اىـريب، 

اىالسهجة ملـٌىلث هجةرحدل هجةا قدةو املدزسةة يف ضةوء ثعةوٍر منةارح  (. اًهاا ث اىخدٌزسمَة9007حرة، حيي حس .  .00

املهنج يٌقرن احلاذي واىـمعٍن، هجؤكلر اسظاال واىشمحاة يف هجدن اىمعق اسوسط وشىلل افًرقِا، املوـقد يف ذيب يف 

 .45 – 79، 9007اجًرو،  02 – 05اىارتت هجن 

يف هجرص واىسـوذًة واىححٍرن يف ضوء الاهاٍةاث (. ذزاسة هجقازنة ىوؼت ز ض اسظاال 0224ؾوض، محمد أمحد.  .08

 .97 – 05(، اجلةت، 0،  0اىـاملَة املـارصت،  دل اىرتتَة، 

ةت يٌهاةا ث 9009مرم، إجراٍمي محمد.  .07 (. هجةا هجةددل إثقةان هجـةمل املةواذ اإلحامتؾَةة مبةدازش اىخـٌةمي اىـةام تةدو، اًهًو

ةة واىواسةمَة   َةة اىرتتَةة اىخدٌزسمَة "ذزاسة اسةمخعالؾَة آلزاء املةو   واملدزسة   اسوائةو"،  ةدل اىـٌةوم اىرتتًو

 .0.0 – 090(، 0،  8خاهجـة اىححٍرن(، 

 ىنب، ؿيل أمحد. تدون اتزخي(. هجرشد املـٌية جر ض اسظاال، اىقاٍرت) رشلة اىساري. ..0

ض اسظاةال هجةن (. الاحذَاخةاث اىخدًزخِةة ملرتَةاث ز 9007محمد، جناخ ؾحد اىرحمي واذلاذي، سازت ؾحد اىرحمي.  .05

و ة نؼر املرتَاث واملدٍراث، هجؤكلر اىعاو، اسول هجن أخو خشطَة هجذواسنة يٌعاو وحىلًخةٌ وحمنَةة قدزاثةٌ، املوـقةد 

 .889 – 808، هجرلز اىخ ٍَو واىخعوٍر اىرتتوي، 9007هجاًو  04 -.0يف 

دِةةة ىخقةةدم  ،4َةةة، (. املمنةةة اسحامتؾَةةة ملـٌيةةة اىروضةةة،  ةةدل اىعاةةو، اىـرت 9000هجرث ةة، سةةٌودل.  .04  ادلـَةةة اًهًو

 .70 – 92اىعاو، اىـرتَة(، 

(. املرحةؽ اىرتتةوي اىـةريب ىةرباهجج ز ض اسظاةال، 9008هجرذان، جنت ازلٍن ورشًف، انذًةة وؾحةد اىـةال، مسةريت.  .02

 ثون ) املوؼية اىـرتَة يٌرتتَة واىاقافة واىـٌوم إذازت جراهجج اىرتتَة.

 ، ؾىلن) ذاز اىاهر يٌىمع واىخوسًؽ.0ز ض اسظاال، و (. اىرتتَة يف0220هجطٌح ، ؿدانن.  .90

(. ثقةو  همةازاث هجـٌةىلث ز ض اسظاةال يف اىـامصةة املقدسةة،  ةدل خاهجـةة أم اىقةردل 9000 س ، نوال حاهجةد.  .90

ة والاحامتؾَة،   ..08 – 007(، 07،  0يٌـٌوم اىرتتًو

 


