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انًستخهص:
ىلرذ اؽلهاٍخ اؽؾبؽْخ اؽَ ؽزتود ةؾَ ربةؾْخ اٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتابًمِ راِ
رنقْااخ ثتااط اؽقياابهاد اؽؾبٍااٌثْخ ؽاالٍ ماايلع اؽقةٍَااخ اؽتضبثْااخ ًال ا ؽْخ ثلًؽااخ
الفبهاد اؽتوثْخ اؽقزؾلحً ،رغٌمذ ةْنخ اؽلهاٍخ فل ( )04ميّ ًً .ؽؾزؾضاش فال ىالد
اؽلهاٍااخ ،ارجااب اؽجبؽااش اؽقاانيظ ااجو اؽزغوّجااِ ،ؽْااش رااـ رضَااْـ ةْنااخ اؽلهاٍااخ ؽااَ
فغقاااٌةزْلج فغقٌةاااخ رغوّجْاااخ راااـ رلهَّااايب ثبٍااازقلاؿ اٍااازوارْغْخ اؽااازتؾـ اؽزتااابًمِ
ًةاالكىب ( )04ماايّ ًً ،فغقٌةااخ ظاابثتخ رااـ رلهَّاايب ثبؽتوّضااخ الةزْبكّااخ ًةاالكىب
( )04ميّ ًً .أةل اؽجبؽش افزجبه رؾصْؾِ فغٌك فل ( )02رضوح فال ماٌا افزْابه فال
فزتلكً ،رـ صْبً الصو ثتوظاو ةؾاَ فغقٌةاخ فال اؽقؾغقاْل ،عقاب راـ ؽَابة صجابد
الرَبس اؽلافؾِ ؽاو ثبٍازقلاؿ فتبفاؼ أؽزاب عوًمجابؿ ًثؾاج (ً .)4.7.0أظياود اؽنزاب ظ
ًعٌك روًس ماد كلؽخ ؽصب ْخ ةنال فَازٌٍ كلؽاخ ( )α≤0.05ثاْل فزٌٍاػ كهعابد
اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ رِ الفزجبه اؽضجؾِ ًفزٌٍػ كهعبريـ رِ الفزجبه اؽجتالُ ؽصابؽؼ
الفزجاابه اؽجتاالًًُ ،عااٌك رااوًس ماد كلؽااخ ؽصااب ْخ ةناال فَاازٌٍ كلؽااخ ()α≤0.05
ثْل فزٌٍتِ كهعبد اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ ًاؽقغقٌةاخ اؽعابثتخ راِ اؽزتجْاش اؽجتالُ
لفزجاابهاد اؽقياابهاد اؽؾبٍااٌثْخ ،ؽصاابؽؼ اؽقغقٌةااخ اؽزغوّجْااخً ،ثناابع ةؾااَ مؽااظ را ك
اٍزقلاؿ اٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رةصو ًثلهعخ عجْاوح راِ هراب رؾصاْؼ اؽنايلع راِ
اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخً .رٌ اِ اؽلهاٍاخ ث فغبمْاخ رجناِ اٍازوارْغْخ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ راِ
رلهٌّ اؽنيلع ًمؽظ ؽزبةؾْزيب راِ هراب فَازٌاىـً ،رالهّت اؽقؾبظاوّل اؽقتْناْل راِ
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ٌّاؽقةٍَبد اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ ةؾَ اٍزقلاؿ اٍازوارْغْخ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ راِ راله
.اؽنيلع ثققزؾذ اؽزقصصبد
. اؽنيلع، اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ،ِ اؽزتؾـ اؽزتبًم:انكهًاث انًفتاحٍت
Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of
cooperative learning strategy on the development of some
computer skills of the inmates in the penal institution and reform
in the United Arab Emirates. The sample of the study included
(40) inmates. To achieve the objective of the study, the
researcher applied the quasi-experimental design with two
groups: an experimental group of (20) inmates that studied using
the cooperative learning strategy and a control group of (20)
inmates that studied in the usual way. The researcher prepared an
achievement test consisting of (25) items of multiple-choice
type. Their validity was measured by a group of specialized
educators, and the reliability of the internal consistency was
calculated by using the Cronbach's alpha coefficient (0.716). The
results of the study showed there were statistically significant
differences at (α≤0.05) between the mean scores of the
experimental group in the pretest and their mean scores in the
post-test in favor of the post-test. There were statistically
significant differences at the level of (α≤0.05) between the mean
scores of the experimental group and the control group in the
post-application of computer skills tests for the benefit of the
experimental group, and therefore the use of the cooperative
learning strategy had a significant impact on the increase of
inmates' acquisition of computer skills. The recommendations
highlighted adopting the cooperative learning strategy in
teaching the inmates due to its effectiveness in raising their
achievement level and training the lecturers appointed in the
penal and correctional institutions to use the cooperative learning
strategy in teaching the inmates in various disciplines.
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انًمذّيت :
ّتل اؽزتؾْـ فل أىـ فظبىو رتٌه األفاـ ًمقٌىابًّ ،اةصو ث اغؼ عجْاو راِ ثنابع
عْااؼ علّاال ةؾااَ أٍااٌ ةؾقْااخًّ ،زؾاالك ىاانا اؽنقااٌ ًاؽزتااٌه ثقاالٍ رؾضْااش اؽغااٌكح رااِ
فقوعاابد اؽتقؾْااخ اؽزتؾْقْااخ اؽزااِ راانتغٌ ث ااغؼ ّغاابثِ رااِ رؾضْااش اؽوربىْااخ ًاؽزضاالؿ
ؽؾقغزقاااب ًأثنب اااوًّ ،ضااابً رضااالؿ األفاااـ ثقااالٍ صااالهريب ةؾاااَ افاااز ط اؽزضنْاااخ اؽؾلّضاااخ
ًالٍزضقبه األفضؼ رِ غبصبد اؽغٌاكه اؽج اوّخً ،رنقْاخ اؽقيابهاد ًاؽضالهاد ثبٍازقلاؿ
اؽتوس ًاؽٌٍاب ؼ ًاؽنظوّابد ًأٍابؽْت اؽزتؾاْـ اؽؾلّضاخ ،ؽانا ثابد ؽزقْاب ً الىزقابؿ ثوراب
فَزٌٍ اؽقتورخ ؽلٍ األرواك ًاؽقغزقتبد ث غؼ فورزب.
ًّااؤرِ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ عؤؽاال األٍاابؽْت اؽؾلّضااخ رااِ ةقؾْااخ اؽزتؾااْـ اؽاانُ أصجااذ
رتبؽْزو ًكًهه اإلّغبثِ رِ هرب ةقؾْخ اؽزؾصْؼ اؽلهاٍِ ؽؾقزتؾقْلً ،رتيّي فيابهاد
اؽتقؼ اؽغقبةِ رْقب ثْنيـ ،فقب عبك كارتب ً ؽزجنَ فضؼ ىنا األٍؾٌة رِ ةقؾْخ اؽزتؾْـ راِ
اؽقةٍَبد اؽزتؾْقْخ ثيلد ظقبك رؾَْل اؽقَازٌٍ اؽتابؿ ؽؾقزتؾقاْل الهرضابع ثقَازٌٍ
اؽقةٍَخ عغؼًّ ،تٌك اعز بد ىنا األٍؾٌة ؽَ اؽتبؽـ عٌهد عبرغاب ()Kurt Kafka
(اؽ ؾِ.)04.4 ،
ًرنصاات ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ ةؾااَ فؾااش هًػ اؽزناابرٌ اؽغقاابةِ ثااْل
اؽت ا ة عقغقٌةاابدً ،ؽااٌْ عااؤرواكً ،رتيّااي فزيااٌؿ اؽتقااؼ اؽغقاابةِ ؽزغاابًى مضاابغ
اؽعااااتذ رااااِ ةقؾْااااخ اؽتقااااؼ اؽزااااوكُ أً اؽ قصااااِ (ةجااااٌكً ،)04.0 ،رضااااٌؿ ىاااانه
اإلٍزوارْغْ خ ةؾَ ر غْؼ عقبةخ فزقبٍغخ حْو فزغبمَخ ّقغل ر غْؾيب راِ فغقٌةابد
ةقااؼ ااخْوح ثياالد رؾجْااخ ؽبعاابد اؽتؾجااخ اؽنزَااْخ ًاؽقتنٌّااخ فاال مبؽْااخ (اؽاالفْؼ،
 ً ،) 04.0عَااابة اؽتؾجاااخ اؽقتؾٌفااابد ًاؽقيااابهاد اؽ ىفاااخًّ ،زتؾااات األفاااو ًعاااٌك
اؽوحجخ ًاإلهاكح اؽضٌّخ ؽلٍ غورِ ةقؾْخ اؽزتؾـ (فؾقل.)04.0 ،
ًّغااله اإل اابهح ىنااب ؽااَ أك ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ روعااي ةؾااَ ةقؾْااخ
اؽززبةؼ ثْل اؽقغقٌةخ فل عيخً ،فب آفوّل فل عياخ أفاوٍ اٍازنبكاً ةؾاَ مظوّابد
فزتلكح ًفزنٌةخ ًرورجػ ثقغقٌةاخ فال اؽضاْـ ًاألفا س ًاؽضاٌامْل (ىابهًك،)04.2 ،
ثيلد رتيّي ربةؾْخ ةقؾْخ اؽزتؾْـ.
ًّزقْي اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ًرضاب ً ؽيابهًك ( )04.2ثبؽززبةاؼ فاب ًعيابد مظاو آفاوّل،
ًرجبكػ األرغبه وّتخ رٌرو اؽغاٌاكه اؽج اوّخ اؽقةىؾاخ ؽتقؾْاخ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ ،ظابرخ
ؽَ هرب فَزٌٍ اؽضضخ ثْل اؽقزتؾقْلً ،ىّبكح فَازٌٍ رضاجؾيـ ؽؾقابكح اؽزلهَّاْخ ًرؾَاْل
كارتْزيـ مؾٌ اؽزتؾـً ،اؽزقؾص فل المتٌا ْخ ًاؽتيؽخ (اؽتتْو ًاكهٌّ.)04.0 ،
ًصاال أًؽااذ كًؽااخ اإلفاابهاد اؽتوثْااخ اؽقزؾاالح اىزقبفااب فؾؾٌظااب ً ثزتجْااش ىاانه
اإلٍاازوارْغْخ ،ثياالد روٍااْـ صضبرااخ اإلثاالاا ًاؽزقْااي ث ااغؼ ةاابؿ رااِ عبرااخ فةٍَاابد
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اؽلًؽاخً ،صال غجضااذ ًىاهح اؽلافؾْاخ ىاانه اإلٍازوارْغْخ ث ااغؼ ًاظاؼ ةؾااَ ميل ياب رااِ
اؽقةٍَاابد اؽققزؾزااخ اؽزبثتااخ ؽيااب ثياالد رؾااٌّؾيـ فاال أرااواك حْااو اابؽؾْل ؽااَ أرااواك
فنزغْل بؽؾْل ّنزتٌك أمزَيـ ًفغزقتيـ ،فال فا ػ اٍازضقبه غبصابد ًىقاـ اؽنايلع
رااِ اٍاازخ ػ أًصاابد اؽزااواث رااِ اعزَاابة فياابهاد علّاالح (اؽ ااقبؽًًِ ،04.2 ،ىاهح
اؽلافؾْخ.)04.7،
ك ةقؾْخ الٍازضقبه راِ ىانه اؽزئاخ فال اؽقغزقاب رتزجاو رو اخ ؽزيانّت اؽانزٌ
ً ا ؽيب (ى ا ػً ،0442 ،اؽقااواثػً ،)0442 ،فؾااش أرااش ًأفااؼ ؽيااـ ثتاال اإلرااواط
ةاانيـ ؽؾزغْااذ فااب اؽجْئااخ اؽقبهعْااخ ًاؽقغزقااب ًأرااوكاهً ،أك ّجاالأًا ؽْاابح عوّقااخ ث ّغاابك
رو خ ةقؼ فنبٍجخ عبمٌا صل اعزَجٌا اؽقيبهاد اؽ ىفخ ؽيب أصنبع فغٌصيـ راِ فةٍَابد
ًىاهح اؽلافؾْخ (اؽعؾْبكًٍ ،)044. ،وةخ الملفبط رِ اؽقغزقب ثتال اإلراواط ةانيـ
(اؽقلّوّخ اؽتبفخ ؽؾَغٌك -اؽَتٌكّخ.)0442 ،
ًرتيىد أىقْخ ٍازوارْغْخ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ امت صاب ً فال مزاب ظ أثؾابس ةقؾْاخ
فزنٌةااخ أً ااذ ثعااوًهح رتجْضيااب رااِ اؽقةٍَاابد عقااب رااِ كهاٍااخ ةيّااي (،)04.4
ًاؽزااِ أظياااود رؾَاال راااِ فتاااللد رؾصااْؼ اؽتااا ة ثتااال رٌظْااذ فنيغْاااخ اؽااازتؾـ
اؽزتبًمًِ ،أًظؼ عؼ فل ةؾِ ًفنصٌه ( )04..رجنِ ىنه اؽقنيغْخ راِ اؽقةٍَابد
اإل ؽْخ فل ف ػ رؤىْؼ ًرتٌّو ؽيفخ اؽجوافظ اؽزلهّجْخ اؽقب خ ثابؽزتؾـ اؽزتابًمِ
ًرتجْضيب كافؼ رؾظ اؽقةٍَابدً ،أظياو ةجاٌك ( )04.0أك ثتال رتجْاش اإلٍازوارْغْخ
رجْل أك ىنبط روًس ماد كلؽخ ؽصب ْخ ثْل اؽق بهعْل رِ اؽلهاٍخ ةنل اإلعبثاخ ةؾاَ
رضواد الفزجبه اؽزؾصْؾِ ظاقل اؽقغقٌةاخ اؽزغوّجْاخً ،اؽزاِ فعاتذ ؽؾزالهٌّ فال
ف ػ كهاط اإلٍزوارْغْخ.
ًأعااالد كهاٍاااخ  (1998) Cavalier and Kleinأك ٍااازوارْغْخ اؽااازتؾـ
اؽزتاابًمِ ىااِ ؽاالٍ اإلٍاازوارْغْبد اؽزبةؾااخ اؽزااِ ريّاال فاال ااخذ ًرتااٌّو فياابهاد
اؽتبؽاات اؽؾبٍااٌثْخ ًرضجؾااو ؽتقؾْااخ اؽاازتؾـً .أعاالد كهاٍااخ & (Zamri, Ruslin,
 )04.2( Mohamedأك رتجْش ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ٍابىـ راِ رتيّاي كارتْاخ
اؽت ة مؾٌ اؽزتؾـ ًاعزَبة اؽقيبهاد ؽورب فيبهاريـ ؽززؼ األرش أفابفيـ ؽزاٌرو راو
ةقااؼً ،أ اابهد كهاٍااخ  )04.2( Hamidahأك ىاانه اإلٍاازوارْغْخ ر ااغب اؽز فْاان
ةؾَ ضؼ فيبهاريـ العزقبةْخً ،رضؾؼ األمبمْخ ًرتقش ريـ فؾزٌّبد اؽلهًً ،عابعد
كهاٍخ اؽلفْؼ ( )04.0ؽزجْل أك ىنه اإلٍزوارْغْخ عابك ؽياب األصاو اؽٌاظاؼ راِ رتيّاي
اؽقَزٌٍ اؽزؾصاْؾِ ؽؾقزتؾقاْل ًهراب عزابعريـ رْقاب ّقاص اؽقضاوهاد اؽلهاٍاْخ ،ؽْاش
أً ااذ ث ا كهاط ًرجنااِ فنيغْااخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ  ،عقااب أً ااذ كهاٍااخ أثااٌ ثتْؾاابك
(ً )04.2كهاٍااخ أثااٌ اازْخ ( )04.0ثعااوًهح اؽتقااؼ ةؾااَ رؤىْااؼ اؽناايلع رقيْاالاً
ؽلفغيـ فَزضج ً رِ فغازقتيـ ثتال امضعابع فؾغاٌفْزيـً ،عانؽظ عتؾياـ أراواكاً فنزغاْل
تـ ـــ
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ؽؾقغزقابً ،أعالد كهاٍاخ اؽورابةِ (ً ،)0447كهاٍاخ Mohamed & Abu AL
ً ، (2010) Hassanكهاٍاخ اؽقتوراِ ( )04.2ةؾاَ ظاوًهح رتجْاش ٍازوارْغْخ
اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ اؽزتؾْـ ًهرب فَزٌٍ ًعزبعح اؽزؾصْؼ ؽلٍ اؽلاهٍْل فل ف ؽيب.
ًفل ًعيخ مظو اؽجبؽش ر ك اؽقةٍَبد اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ راِ اؽقغزقتابد
عٌميب رؾتت كًهاً فيقب ً رِ ؽزظ األراواك ًاؽقغزقاب ًأفناو ،رياِ ثؾبعاخ لٍازقلاؿ فضاؼ
ىاانه اإلٍاازوارْغْخ إلعَاابة ميل يااب اؽقياابهاد ًاؽضاالهاد اؽزااِ رٌاعاات اؽزتااٌه اؽتؾقااِ
ًاؽزغنٌؽٌعِ
عااابك ل ثااال فااال رجااابا أٍاااؾٌة اؽتضااابة ظااال اؽااانّل ّزغااابًىًك صاااْـ ًفجااابك
اؽقغزقبً .ىنب مزتود ةؾَ كًه اؽقةٍَبد اإل ا ؽْخ ًاؽتضبثْاخ ًاؽزاِ ثالًهىب رتْال
رؤىْاااؼ اؽقزغااابًىّل فااال فااا ػ رؾزْااايىـ ؽ معاااقبؿ اؽاااَ ؽيفاااخ اؽجاااوافظ اؽزلهّجْاااخ
ًاؽزتؾْقْخ (اؽعؾْبك.)044. ،
يشكهت انذساست
ثاااوىد ف اااغؾخ اؽلهاٍاااخ فااال ًاصاااب فجاااوح اؽجبؽاااش ًةقؾاااو عقؾبظاااو ؽقااابكح
اؽؾبٍااٌة ؽناايلع اؽقةٍَااخ اؽتضبثْااخ ًاإل ا ؽْخ رجااْل ؽااو روًصاب ً ًاظااؾخ رااِ صاالهاد
اؽنيلع اؽتضؾْخً ،امز به ف بةو ٍؾجْخ مزَْخً ،اعزقبةْخ ثْنيـ ثَاجت اؽؾغاي ًاؽتيؽاخ،
ًفتبمبح اؽغضْو فنيـ فل العزئبة ًاؽزواث ًاؽوًرْل ًةلؿ المزبعْخ.
ًاٍاازغبثخ ؽزٌعياابد ًىاهح اؽلافؾْااخ ثلًؽااخ اإلفاابهاد اؽتوثْااخ اؽقزؾاالح مؾااٌ
الٍاازضقبه رااِ غبصاابد اؽناايلع ًعتؾيااـ أرااواكا فنزغااْلّ ،قاالفٌك اؽقغزقااب عااؼ ؽَاات
غبصبرو اؽققزؾزخً ،ثتل اؽجؾش اؽقتقش رجاْل ةؾاَ ؽال ةؾاـ اؽجبؽاش أك ىانه اؽلهاٍاخ ىاِ
األًؽااَ رااِ كًؽااخ اإلفاابهاد اؽتوثْااخ اؽقزؾاالح اؽزااِ رااوثػ ثااْل فزخْااوُ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ
ًرااالهٌّ اؽؾبٍاااٌة راااِ اؽقةٍَااابد اؽتضبثْاااخ ًاإل ااا ؽْخً .ثبؽزااابؽِ رزقضاااؼ ف اااغؾخ
اؽلاهٍخ اؽؾبؽْخ رِ اؽَةاػ اؽو ٌْ اؽزبؽِج يا فاػهٍّت إستتشايٍيٍّت انتتؼهّى انتؼتايًَ فتً
سستت انؼمابٍّتت ياة تدحٍّت بذينتت
يًٍُت بؼض انًهتاساث انااستيبٍّت نتذز َتضلم انًة ّ
اةياساث انؼشبٍّت انًتّاذة؟
ًّززوا ةنو األٍئؾخ اؽزوةْخ اؽزبؽْخج
 ..ىؼ رٌعل روًس كاؽخ ؽصب ْب ً ةنل فَزٌٍ ( )α≤0.05ثْل فزٌٍتِ كهعبد
اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ رِ اؽزتجْش اؽضجؾِ ًاؽزتجْش اؽجتلُ لفزجبه اؽقيبهاد
اؽؾبٌٍثْخ؟
ً
 .0ىؼ رٌعل روًس كاؽخ ؽصب ْب ةنل فَزٌٍ ( )α≤0.05ثْل فزٌٍتِ كهعبد
اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ ًاؽقغقٌةخ اؽعبثتخ رِ اؽزتجْش اؽجتلُ لفزجبه اؽقيبهاد
اؽؾبٌٍثْخ؟
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أهذاف انذساست
رَتَ اؽلهاٍخ ؽَ رؾضْش األىلاد اؽزبؽْخج
 ..ثْبك ربةؾْخ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ؽلٍ ميلع
اؽقةٍَخ اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ.
 .0اؽغ ذ ةل اؽزوًس رِ فَزٌٍ رنقْخ اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ؽلٍ غ ة اؽقغقٌةخ
اؽزغوّجْخ رِ الفزجبه اؽضجؾِ ًالفزجبه اؽجتلُ.
 .2اؽغ ذ ةل اؽزوًس رِ رنقْخ اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ثْل اؽقغقٌةزْل اؽزغوّجْخ
ًاؽعبثتخ رِ اإلفزجبه اؽجتلُ.
أهًٍت انذساست
رزغَل أىقْخ اؽلهاٍخ رِ ثتلّلج
انبؼذ األيل :األهًٍت انؼهًٍت:
رعااْذ مزااب ظ ىاانه اؽلهاٍااخ صااوا ًع فتورْ اب ً ؽااٌػ فٌظااٌا ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ
اؽزتاابًمًِ ،كًهىااب رااِ هرااب عزاابعح اؽزؾصااْؼ ؽاالٍ اؽناايلع كافااؼ اؽقةٍَاابد اؽتضبثْااخ
ًاإل ؽْخ ؽلٍ اؽقيزقْل ًرتزجو ظبرخ ؽؾقغزجخ اؽتوثْخ.
انبؼذ انثاًَ :األهًٍت انتطبٍمٍت:
 ..رٌظْؼ ً ثواى مزب ظ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ ةؾاَ مايلع اؽقةٍَاخ اؽتضبثْاخ ًاإل ا ؽْخ
فقب ّؾلً ثبؽقؾبظوّل رِ اؽقةٍَخ ؽَ رجنِ ًرتجْش ىنه اإلٍزوارْغْخ.
 .0رضلّـ غوّضخ علّلح فجزغوح ؽـ ّزـ رتجْضيب فل صجؼ ميلع اؽقةٍَاخ– راِ ؽالًك ةؾاـ
اؽجبؽشً -اؽزِ ٍزَبةل رِ فٌاعيخ اؽقتٌصبد اؽزِ رتوصؼ رؾصْؼ اؽنيلع.
حذيد انذساست
 ..اناتتذيد انضياٍَتتت :غجضااذ ىاانه اؽلهاٍااخ ثزاابهّـ  04.2/2/.ؽااَ 04.2/0/0
ثقتلػ ؽصزْل رِ األٍجٌا.
 .0اناذيد انًكاٍَت :اؽقةٍَخ اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ ث فبهح اؽزغْوح ثلًؽاخ اإلفابهاد
اؽتوثْخ اؽقزؾلح.
ً
 .2اناذيد انبششٌت 04 :مايّ فال اؽقةٍَاخ اؽتضبثْاخ ًاإل ا ؽْخ ث فابهح اؽزغْاوح
ثلًؽخ اإلفبهاد اؽتوثْخ اؽقزؾلح.
 .0اناذيد انًيضيػٍت :رتجْش ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ًاؽتوّضخ اؽزضؾْلّخ.
 .2اناذيد انؼهًٍت :فتورخ أصو اٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ راِ رنقْاخ ثتاط
(Microsoft
اؽقياابهاد اؽؾبٍااٌثْخ ،اؽقورجتااخ ثجوماابفظ فتبؽغااخ اؽنصااٌ
)ً ، WORDرزقضؼ رِ اؽقيبهاد األٍبٍْخ آرْخج
 اؽزتبفؼ فب اؽجومبفظ. اؽزتبفؼ فب اؽقَزنلاد.تـ ـــ
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 رنَْش اؽقَزنل. اؽزتبفؼ فب اؽغب نبد. اؽزؾعْو ًاإلفواط.يتغٍشاث انذساست
 .1انًتغٍتتش انًستتتممّ :نضَااـ ؽااَ فَاازٌّْلج اؽزاالهٌّ ثبٍاازقلاؿ ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ
اؽزتبًمِ ًغوّضخ اؽزلهٌّ ثبٍزقلاؿ اؽتوّضخ اؽزضؾْلّخ.
 .2انًتغٍش انتابغ :رنقْخ فيبهاد اؽنيلع اؽؾبٌٍثْخ.
يصطهااث انذساست
 .1انتتؼهى انتؼتايًَ :ةورااو عٌمَاٌك ًٍااقْش ()Johnson and Smith, 1991
ثؤميب ٍزوارْغْخ رلهٌّ روعاي ةؾاَ أٍابً اؽز ابهط ثاْل اؽقزتؾقاْل راِ اؽقغقٌةابد،
ثيلد رتٌّو اؽقجوح اؽزتؾْقْخ ؽغؼ ةعٌ رْيب ؽَ أصصَ ؽل فقغل.
يٌؼشفتتا انباحتتر إيشا ٍتتا  :ب َتتا :فنيغْااخ رتزقاال ةؾااَ اؽاازتؾـ اؽقجنااِ ةؾااَ اؽتقااؼ
اؽز بهعِ ثْل اؽقزتؾقْل (اؽنيلع) رِ اؽقةٍَخ اؽتضبثْخ ًاإل ا ؽْخ ث فابهح اؽزغْاوح
راااِ كًؽاااخ اإلفااابهاد اؽتوثْاااخ اؽقزؾااالح ،ثيااالد ّغااابك ؽؾاااٌػ ؽؾق اااغ د ً عَااابثيـ
اؽقياابهاد اؽقتورْااخ اؽقَاازيلرخ رااِ رقصااص ةؾااـ اؽؾبٍااٌة ،ثؾْااش ّؤفاان اؽقؾبظااو
كًه اؽقٌعو ًاؽقو ل رضػ.
 .2انًةسستتت انؼمابٍتتت ياة تتدحٍت :ةوريااب اؽَااوؽبمِ ( )04.4ثؤميااب اؽقغاابك اؽاانُ
ػ األراواك اؽانّل اهرغجاٌا أةقابلً عوافْاخ ،أً
أةله اؽقغزقب ؽوةبّخ ًة ط ً
أةقبػ فقبؽزخ ؽؾضٌامْل ًاؽنظـ ًاؽنّل له رِ ؽضيـ ؽغـ ثزغوّلىـ فل ؽوّبريـ.
يٌؼشفهتتا انباحتتر إيشا ٍتا ::ثؤميااب اؽقةٍَااخ اؽزااِ ّااٌكا رْيااب األ ااقب اؽاانّل
له رِ ؽضيـ أؽغبفب ً اصزعذ ثٌظتيـ رِ اؽقةٍَخ اؽتضبثْخ ًاإل ا ؽْخ ثلًؽاخ
اإلفبهاد اؽتوثْخ اؽقزؾلحً ،فل ف ؽيب ّزـ فعبةيـ ؽجوافظ رلهّجْخ ًرتٌّوّخ.
 .3انُتتضلم :ةااوريـ اؽعااؾْبك ( )044.ثااؤميـ األ ااقب اؽجاابؽخٌك اؽاانّل اهرغجااٌا
فقبؽزبد ظل اؽؾش اؽقب  ،أً اؽتبؿ أً أفؾٌا ثبألمظقاخ ًاؽضاٌامْل اؽقزجتاخ ًاؽقزتابهد
ةؾْيب ًأًكةٌا اؽَغل ؽززواد ىفنْخ فقزؾزخ.
يٌؼشفتتا انباحتتر إيشا ٍتا ::ثااؤميـ فغقٌةااخ األرااواك اؽاانّل االه رااِ ؽضيااـ أؽغبفااب
اصزعاااذ ثٌظاااتيـ راااِ اؽقةٍَاااخ اؽتضبثْاااخ ًاإل ااا ؽْخ ث فااابهح اؽزغْاااوح راااِ كًؽاااخ
اإلفبهاد اؽتوثْخ اؽقزؾلح.
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اةطاس انُظشي
انًايس األيل :انتؼهى انتؼايًَ
ياهٍت انتؼهى انتؼايًَ
ثاابد اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ فاال أعضااو األٍاابؽْت اؽزوثٌّااخ اؽقَاازقلفخ رااِ فنظٌفااخ
اؽزتؾْـ رِ اؽلًػً ،أ جؾذ آصابهه فؾؾٌظاخ ةؾاَ عبراخ األ اتلحً ،ةؾْاو ّزٌعات ةؾاَ
اؽضب قْل ةؾَ اؽقةٍَبد ماد الفزصب اؽتقؼ ةؾَ كفبؽو ًاةزقابكه عؤٍاؾٌة رتؾاْـ
كافؼ اؽقالاهً ًاؽغبفتابدً ،صال رنٌةاذ رتوّزبراو ثاْل اؽجابؽضْل ؽْاش ّتوراو األٍازبم
( )04.2ثغٌمااو رغااوح م ااؤد مزْغااخ اؽاالةٌح ؽ ىزقاابؿ ثبألىاالاد اؽزوثٌّااخ ًثتنب ااو
اؽقنيظ اؽقؾلكح ،أفب ةجٌك (ّ )04.0وٍ أمو رتؾـ ر بهعِ ثاْل اؽقزتؾقاْلّ ،ضاٌؿ اؽقتؾاـ
ثزضَْـ اؽت ة اؽَ فغقٌةبد كافؼ اؽصذ ً ،ةتابع اؽزو اخ ؽياـ ،ؽزؾقاؼ اؽقَائٌؽْخ
ةناالفب ّتؾاات فاانيـ اؽجؾااش رااِ فٌظااٌا فااب ثاالًك راالفؼ اؽقتؾااـ ثؾْااش ّجضااَ فٌعيااب
ًفو لاًًّ ،عْذ اؽؾقٌهُ ( )04.7ثؤمياب ًٍاْؾخ ؽزتاٌه اؽزاوك رتؾْقْابً ،أفاب اؽتتْاو
ًاكهٌّ (ّ )04.0وًك أك ىانه الٍازوارْغْخ ّزٌعات راٌارو ثتاط فيابهاد اؽزتبفاؼ
العزقبةِ ثاْل اؽتا ة ثيالد رنقْاخ اؽقيابهاد ًاؽضالهاد ؽالٍ األراواك ًرتيّاي اؽضضاخ
ثاابؽنزًٌ ،أك ىاانه ّيّاال فاال رضجؾااو ؽؾقاابكح اؽتؾقْااخ ًاؽلارتْااخ ؽزتؾقيااب ،صااـ ّاانتغٌ األفااو
ث ّغبثْخ مؾٌ اؽزقؾص فل اؽتيؽخ ًاؽوًرْل ًاؽزواث.
إستشايٍيٍاث انتؼهى انتؼايًَ
افزؾااذ اؽجاابؽضٌك رااِ آها يااـ ؽااٌػ ٍاازوارْغْبد اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ ًافااز د
أمٌاةيب ،رضل نزيب األٍزبم ( )04.2ؽَج
 ..إستشايٍيٍت ديا ش حهماث انتؼهىً :رتزقل ةؾَ رٌىّاب اؽقيابؿ ثاْل اؽقتؾاـ ًاؽقازتؾـ،
ؽْش ّغزقب اؽقزتؾقْل رِ ؽؾضبد رتؾْقْخ ؽٌػ اؽقتؾـ.
 .0إستتتشايٍيٍت انباتتر انيًؼتتً :رتزقاال ىاانه اإلٍاازوارْغْخ ةؾااَ اؽتقااؼ اؽغقاابةِ رااِ
عقب اؽجْبمبد ًاؽقتؾٌفبد فل فصبكهىب اؽقزتلكحًّ ،ورغي مغبؽيب ةؾاَ اؽزقتاْػ
اؽغْل ؽزنزْنىب.
ًّعْذ اؽقٌٌٍُ ( )04.2فغقٌةخ أفوٍ فل اإلٍزوارْغْبدً ،ىِ عبؽزبؽِج
 .2إستشايٍيٍت انتؼهى يؼا :رز غؼ رْيب اؽقغقٌةخ اؽٌاؽالح فال فغقٌةاخ فال اؽتا ة
ّزواًػ أةلاكىـ فل  0-0غبؽجب ً ،ؽْش ّ زوغ ؽزؾضْش أىلاريب ظقبك فؾش اؽززبةاؼ
اؽؾزظِ ثْل اؽقزتؾقْل.
 .0إستشايٍيٍت فشق انتؼهى ّ :غؼ اؽقزتؾقٌك رْيب فغقٌةبد رتبًمْخ ؽزنزْن اؽقيقابد
اؽقتؾٌثخ فنيـ ،ؽْش ريلد ؽز غْب اؽقزتؾقْل ةؾَ رٌٍْب كا وح اؽزتبًك ًاؽزاواثػ
رْقب ثْنيـ ثيلد اعزَبة اؽقتبهد ًاؽقجواد.
تـ ـــ
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 .2اةستشايٍيٍت انتكايهٍتّ :ضَـ اؽقزتؾقٌك رْيب ؽاَ أعضاو فال فغقٌةاخ ّزؾالك رْياب
ؽغؼ ةعاٌ م ابغ فؾالكً ،ثتال رنزْان اؽن ابغبد ّتزجاو اؽيالد اؽتابؿ ؽؾقغقٌةاخ صال
رؾضش ثزتبؽْخ فضبهمخ ثؤكا يـ.
 .0يؼهٍى األلشاٌّ :زجنَ رْيب اؽتبؽت فَئٌؽْخ مضؼ فجورو ًفتورزاو ؽيفْاؼ ؽاو أصاؼ فناو
رِ اؽقَزٌٍ ثيلد رَيْؼ اؽقبكح اؽتؾقْخ ًرجَْتيب ؽو.
أَياع انًيًيػاث فً انتؼهى انتؼايًَ
صَـ اؽقٌٌٍُ ( )04.2فغقٌةبد اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ؽَ ص صخ أمٌاا ،رزقضؼ رِج
 .1ييًيػاث يؼهًٍٍت سسًٍت :رزؾلك رْيب اؽززوح اؽيفنْخ فل ؽصخ ؽَ أعضو فل
ؽصخ رقزل ألٍبثْب ؽزَ رؾضْش اؽيلد.
 .2ييًيػاث يؼهًٍٍت غٍش سسًٍت :رزؾلك رْيب اؽززوح اؽيفنْخ فل ؽصخ أً ؽززوح
ىفنْخ أصؼ فل ؽصخ ؽزَ ّزؾضش اؽيلد.
 .3ييًيػاث يؼهًٍٍت أساسٍت :رزؾلك رْيب اؽززوح اؽيفنْخ ثصٌهح غٌّؾخ األعؼ،
ًرغٌك حْو فزغبمَخً ،ؽغل ةعٌّزيب صبثزخً ،ىلريب ىٌ رضلّـ اؽلةـ ًاؽقَبملح
ؽؾتؾجخ اؽنّل ّؾزبعٌك ؽَ رتيّي.
انؼُا ش األساسٍت نهتؼهى انتؼايًَ
رورغي ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ةؾَ ةلح ةنب و رزقضؼ رِج
..انًستةينٍت انفشدٌتت :رتزقاال ةؾاَ اةزقاابك اؽزاوك ةؾااَ ماراو ًرنقْااخ فيبهاراو ؽقَاابةلح
آفااوّل رااِ اؽقغقٌةاابدً ،فؾااش اؽززبةااؼ رْقااب ثْاانيـ ؽزتيّااي ةقؾْااخ اؽاازتؾـ ًرؾضْااش
اؽيلد اؽقن ٌك فنيب.
.2انشتتؼيس بانًستتةينٍت :رتزقاال ةؾااَ رؾقااؼ عااؼ رااوك رااِ اؽقغقٌةااخ فَاائٌؽْبرو ارغاابه
آفوّل ثيلد الٍزخ ػ األفضؼ ؽؾغيٌك ًرؾضْش فب فتػ ؽو .
.2يبادل انًؼشفت :رتزقل ةؾَ امزضابػ اؽقتابهد ثاْل أراواك اؽقغقٌةاخ ؽزتيّاي فيابهاد
ًفجواد عؼ روك ًرنقْخ فَزٌاىـ ث غؼ ّؾضش اؽخوض فل ةقؾْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ.
.0انتفاػتم انًؼتضص ييهتا  :نييتا :الرصابػ اؽقجب او ثاْل اؽقتؾاـ ًاؽقازتؾـً ،ثاْل أراواك
اؽقغقٌةخ رْقب ثْنيـ ثيلد اؽززبةؼ اؽقجب و ًاهٍبػ ًاٍزضجبػ اؽقتبهد ث غؼ عْل.
.2انًهتتاساث اليتًاػٍتتت ّ :اازوغ ؽنغاابػ اٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتابًمِ اعزَاابة فياابهح
ارقبم اؽضواهادً ،فيبهح الرصبػ ًاؽزٌا ؼً ،فيبهح اؽضْبكح ًاإلكاهح ؽعاقبك اؽززبةاؼ
اإلّغبثِ ثْل اؽقزتؾقْل.
ديس انًؼهى فً انتؼهى انتؼايًَ
ّتزجو اؽقتؾـ فؾٌه اٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ،ؽْش ّضب ةؾَ ةبرضو رؾضْش
أىلاد اإلٍزوارْغْخ ثزٌرْو اؽزتؾـ اؽغقبةِ ث غؼ رتبػ ،ؽْش ّزؾقؼ فَئٌؽْخ ر غْؼ
اؽقغقٌةبد ًرٌىّب اؽت ة رْيبًّ ،قبهً كًه اؽقواصت ًاؽقٌعو اؽنُ َّتَ ثغؼ
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فغبمبرو ؽزخْْو اؽجْئخ اؽصزْخ ًّن و عٌ اؽززبةؼ ثْل اؽت ة ،ؽْش ّضٌؿ ثبإل واد
اؽلصْش ًف ؽظخ رضلفيـ ،رْغٌك فضؼ اؽعبثػ اؽنُ ّلّو األفٌهًٌّ ،عو ر فْنه،
ًّضلؿ ؽيـ اؽق ؽظبد ؽغتؼ اؽتقؼ أعضو رقْياً (فؾقٌك.)0440 ،
ًّةعل اؽَبفوا ِ (ً ،).220فوةِ ًاؽؾْؾخ (ً ،)0440اؽؾْؾخ ( ).222ثؤك مغبػ
اؽقتؾـ رِ فيبفو ّ زوغ ةؾْو اؽضْبؿ ثقب ّؾِج
 .1اؽزوعْي ةؾَ فصتؾؼ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ًمؽظ ثبٍزيلاد مظبؿ اؽقغقٌةبد ثبةزجبهه
هعْيح أٍبٍْخ ر زقؼ ةؾَ فيبهاد فزنٌةخ ّتْ يب ًّغوثيب اؽتبؽت رِ ؽْبرو.
 .2ةقؼ مقبمط رقص ةقؾْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ فل ف ػ رنظْـ اؽت ة رِ فغقٌةبد
كافؼ اؽضبةخ اؽلهاٍْخ ةؾَ فب ٍجشج
 .3الىزقبؿ ثقَؤؽخ اؽٌصذ اؽقؾلك ؽؾقغقٌةبد.
 .4رؾزْي اؽقزتؾقْل فل ف ػ اؽز غْب ًاؽضنبع.
 .5رؾزْي اؽقغقٌةبد اؽقبفؾخ ًالىزقبؿ ثقَزٌٍ اؽلارتْخ.
ًّقو اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ثقغقٌةخ فل اؽقتٌادً ،اؽزِ ّزٌعت ةؾَ اؽقتؾـ فواةبريب
ةنل رٌظْذ اؽزتبًك ثْل اؽقغقٌةبد عقب معوه عٌمٌَك ًعٌمٌَك ًىبؽٌثْظ
(ً ،)Johnson, Johnson & Halubec, 1995رنلهط ىنه اؽقتٌاد رؾذج
 ..اؽزقتْػ اؽيبكد ًرؾلّل أىلاد اؽلهً.
 .0رٌىّب اؽت ة رِ فغقٌةبد.
 .2ثْبك اؽقيقخ اؽقتؾٌثخ ث غؼ ًاظؼً ،فواصجخ رزبةؾيـ كافؼ اؽقغقٌةخً ،اؽقوًه
ةؾْيـ أصنبع اؽنضبُ ؽزضلّـ اؽقَبةلح اك اٍزلةَ األفو مؽظ.
 .0هرب فَزٌٍ عزبعح اؽت ة ًرؾصْؾيـ اؽتؾقِ ًعتؾيـ عيعاً فل كا وح اؽنضبُ
ؽزصٌّت األفتبع اؽزِ فوعٌا ثيب أصنبع اؽتقؼ.
ديس انطهبت فً انتؼهى انتؼايًَ
ارزش ثبؽضٌك ثؤك اؽتؾجخ ّ بهعٌك رِ مغبػ رتجْش ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ فل
ف ػ فغقٌةخ فل األكًاهج
 .1األدياس األكادًٌٍتً :رزقضؼ رِ كًه اؽجبؽش ًاؽقلصش.
 .2األدياس اليتًاػٍتً :رزقضؼ رِ كًه اؽق غبً ،اؽقؾزيً ،اؽقبكػ.
 .3أدياس يؼانيت انًيًيػتً :رزقضؼ رِ كًه اؽقَْو ًاؽقواصت ًاؽقٌعو.
فيا ذ انتؼهى انتؼايًَ
ك اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ّؾضش رٌا ل عضْوح ؽؾقزتؾقْل ؽْش منعو فنيب ؽَت فب معوه عؼ فل
)ً ،)Maloney, 1992اؽتضْؼ
(ً ،)0442رؾَزِ (ً ،)0442اؽقٌٌٍُ ()2015ج
 ..رتيّي تٌه اؽتبؽت ًامزقب و عغيع فل اؽقغقٌةخ اؽزِ ّنزقِ ؽْيب.
تـ ـــ

45

اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

اجمللد الرابع  -العدد (  ) 35يناير 4242

 .0فنؼ اؽزو اؽققغنخ اؽزِ رَبةلىـ رِ رٌعْو الٍززَبهاد ًاألٍئؾخ.
 .2هرب صلهاد اؽت ة ًرؾزْيىـ إلّغبك ؽؼ ؽؾق غ د اؽزِ رٌاعييـ.
ّ .0يّل فل عزبعح اؽت ة ًرنقْخ فغبمبريـ اإلثلاةْخ.
 .2هرب عزبعح ًفَزٌٍ اؽت ة رْقب ّقص فيبهاد اؽغزبثخً ،اؽزتجْو اإلم ب ِ ؽَ
عبمت اإلثلاا رِ اؽقيبهاد اؽؾخٌّخ.
ّ .0تيى صلهح اؽت ة ةؾَ الٍزقبا ٓهاع آفوّل ًاؽزتبفؼ فتيب ثقٌظٌةْخ.
 .7رٌرْو ثْئخ رتؾْقْخ ّزعؾيب اؽت ة ًرٌَكىب اؽقؾجخ ًاألؽزخ فب ثبصِ اؽيف ع.
يؼيلاث انتؼهى انتؼايًَ
رٌاعو ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ اؽغضْاو فال اؽقتٌصابد اؽزاِ رضاذ ةب ضاب ً أفابؿ
رؾضْضيااب ألىاالاريب ث ااغؼ رتاابػ ،ماانعو فنيااب فااب ّؾااِ عقااب ؽاالكىب ةجاال اؽغااٌاك (،)0442
ًمصبه ()04.4ج
 ..اةزقبك اؽقتؾـ ةؾَ أٍبؽْت ًغوس رلهٌّ حْو فنبٍجخ.
 .0ةلؿ افز ط اؽقتؾـ ؽؾقيبهاد ًاؽغزبّبد اؽزِ رةىؾو ؽؾتقؼ.
 .0ةلؿ ف قخ فَبؽخ اؽصذ ألةلاك اؽت ة.
 .2ةلؿ عزبّخ األكًاد ًاؽٌٍب ؼ ًاؽزغيْياد.
 .0ةلؿ امَغبؿ اؽقنبىظ فب اإلٍزوارْغْخ.
انًايس انثاًَ :انًهاساث انااسيبٍت
ياهٍت انًهاساث
رتود اؽقيبهح ؽخخ ةؾَ أميب اؽضالهاد اؽ ىفاخ لٍازقلاؿ ؽخاخ فؾالكحًّ ،قغال
أك موفي ؽيب ثبإلثلاا ًاؽجواةخ (اؽقْغابمًًِ ،)04.0،رضاب ً لثال فنظاٌه ( ).220رضال
معاو أك اؽقيابهحج اؽؾانس راِ اؽ اِع ،ثْنقاب ا ات ؽب رياِ اؽضالهح ةؾاَ األكاع ًاؽازتؾـ
اؽغْل ًصزقب موّلً ،ىِ م بغ فزتؾـ ّزـ رتٌّوه ف ػ فقبهٍخ م بغ فاب رلةقاو اؽزخنّاخ
اؽواعتخ (ؽغبط .)04.0 ،أفب اؽتغوفِ (ّ )04.2وٍ أميب اؽضالهح ةؾاَ األكاع اؽزتابػ
ؽؾتقؼ ،ثقب ّنبٍت اؽزْبعبد اؽقةٍَخ أً ثْئخ اؽتقؼ ًّؾضش أىلاريب.
انًهاساث انااسيبٍت
ك اؽزضلؿ ًاؽنقٌ اؽزغنٌؽٌعِ اؽقزَبها ةؾَ فَزٌٍ اؽتبؽـ عغاؼ أ اجؼ ّ اغؼ
رؾلّب ً عجْواً لفاز ط األراواك اؽقيابهاد اؽؾبٍاٌثْخ ؽغاِ َّايؼ اؽزتبفاؼ فاب اؽجوفغْابد
ًاؽزضنْبد اؽؾلّضخ ،ؽْش ّقغل ً ذ اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ةؾَ أمياب اؽضالهح ةؾاَ رنزْان
ًارقبؿ اؽغضْو فل اؽقيابؿ اؽقَازيلرخ فال فا ػ اٍازقلاؿ اؽٌظاب ذ األٍبٍاْخ ؽؾؾبٍاٌة،
ًىنا ّزتؾت فتورخ ً ؽقبؿ عْل ثٌظاب ذ اؽؾبٍاٌة ًآؽْاخ اٍازقلافوً ،ريالد ؽزٌظاْؼ
أٍبٍاااْبد رضنْاااخ اؽقتؾٌفااابد ًرقضْؾياااب ،ثبإلظااابرخ ٓؽْاااخ اٍااازقلاؿ اإلمَااابك ؽؾؾبٍاااٌة
ًاؽجوفغْاابد اؽققزؾزااخً ،أّع اب ً اؽزتااود ةؾااَ فغٌماابد اؽؾبٍااٌة ًغوّضااخ اٍاازقلافو
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ًاؽزتبفاااؼ فاااب اؽقؾزااابد اؽققزؾزاااخ (فؾقااالًّ.)04.7 ،ضَاااـ ةنجاااو ( )04.0اؽقيااابهاد
اؽؾبٌٍثْخ اؽزِ رَزؾيؿ اؽلفٌػ ؽٌَس اؽتقؼ ؽَ صَقْل ىقبج
أيل :انًهتتاساث األساستتٍت ّ :اازوغ رٌاروىااب رااِ عقْااب األرااواك عؤٍبٍااْبد ؽبٍااٌثْخ
ًرزقضؼ رِ اٍزقلاؿ ثوافظ األًرٌْ ًاؽجوافظ األٍبٍْخ رِ اؽؾبٌٍة.
ثاٍَتتا :انًهتتاساث انًتخصصتتتّ :قزؾغيااب اؽقزقصصااٌك رااِ فغاابلد فزتااٌهح ؽلّضااخ،
ًرَزيلد اؽقزقصصْل رِ فغبػ رغنٌؽٌعْب اؽقتؾٌفبد.
ًّقغل رزصْؼ رؾظ اؽقيبهاد ًرضب ً ؽقوعي اؽزتوّت ًاؽزوعقخ ()04.4ج
 .1إداسة انًهفتتتاثً :ر اااقؼ اؽضااالهح ةؾاااَ م ااابع فؾزااابد ًفغؾااالاد علّااالح ًرنظْقياااب،
ًاؽاازؾغـ ثقصااب ص اؽقؾزاابد ًاؽقغؾاالاد اؽققزؾزااخ ،ثبإلظاابرخ ؽااَ عْزْااخ رقيّنيااب
ًؽنريبً ،اؽزقْْي ثْل أمٌاا اؽقؾزبد اؽققزؾزخ.
 .2انتؼايتم يتتغ انُصتي ًّ :اازـ فتبؽغاخ اؽنصااٌ ً عاواع اؽتقؾْاابد ةؾْياب ( ظاابرخ
مص  -ؽند مص  -رتلّؼ مص  -رنَْش مص)ً ،أّعب غجبةزيب ًؽزظيب راِ فؾاذ
فااال فااا ػ ؽااالٍ ثاااوافظ ؽيفاااخ األًراااٌْ ًىاااٌ ثومااابفظ فتبؽغاااخ اؽنصاااٌ
فبّغوًٌٍرذ ًًهك.
 .3انتؼايم يغ أَظًت انتشغٍم انًختهفتً :ىِ اؽتوّضخ اؽزِ ّازـ ثياب ر اخْؼ اؽؾبٍاٌة
ً غزب و.
إيشاماث انذساست
يُهيٍت انذساست
رـ اٍازقلاؿ اؽقانيظ اجو اؽزغوّجاِ ؽْاش راـ رضَاْـ اؽتا ة ؽاَ فغقاٌةزْل،
ؽلهاٍااخ أصااو اؽقزخْااو اؽقَاازضؼ ( ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ ًاؽتوّضااخ اؽزضؾْلّااخ) ةؾااَ
اؽقزخْااو اؽزاابثب (اؽقياابهاد اؽؾبٍااٌثْخ)ً .عقااب معااو اؽغْ مااِ ًاؽ ااوّزْل ()04.0ج أمااو
مااٌا فاال اؽجؾااٌس اؽزغوّجْااخ اؽزااِ رزعااقل فتبؽغااخ ًأكاح ؽضْاابً اؽققوعاابد ل أميااب ل
رَزقلؿ اؽزتْْل اؽت ٌا ِ رِ افزْبه أرواك اؽقغقٌةابد ًرَازقلؿ راِ أماٌاا اؽلهاٍابد
اؽزِ مٌاعو رْيب تٌثخ عجْوح رِ رٌرْو ظجػ رغوّجًِ .علًػ (ّ )1تاوض رؾقْصاب ً
ؽؾقنيغْخ اؽزِ رـ ثيب رنزْن ىنا اؽزصقْـ.
يذيل ( )1ي ف يُهيٍت انذساست
انًيًيػاث

انتطبٍك انمبهً
نألداة

انًؼانيت

انتيشٌبٍت

الفزجبه اؽزؾصْؾِ

اؽزلهٌّ ثبٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ
اؽزتبًمِ

انضابطت

الفزجبه اؽزؾصْؾِ

اؽزلهٌّ ثبؽتوّضخ اؽزضؾْلّخ

تـ ـــ
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ييتًغ يػٍُت انذساست
ييتًتتغ انذساستتت :رغااٌك فغزقااب اؽلهاٍااخ فاال ( ).04ميّااؼ فقاال االه ثؾضيااـ ؽغااـ،
ًّزٌاعلًك رِ اؽقةٍَخ اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ رِ كًؽخ اإلفبهاد اؽتوثْخ اؽقزؾلح.
ػٍُت انذساست :رـ أفن ةْنخ لؽزقبؽْخ صصلّخ فل ( )04ميّ  ،رزقضؼ رِج
أ )04( .ميّ ً فنيـ اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ ًّزتؾقٌك ث ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ.
ة )04( .ميّ ً آفوًك ّقضؾٌك اؽقغقٌةخ اؽعبثتخ اؽزِ رلهً ثبؽتوّضخ اؽزضؾْلّخ.
ًرواًؽذ أةقبهىـ ثْل  04ؽَ ٍ 22نخً ،فةى ريـ اؽلهاٍْخ ثْل اؽضبمٌّخ اؽتبفاخ
ًاؽجغبؽٌهًٌّ.
أدياث انذساست يدنٍم انيحذة
صاابؿ اؽجبؽااش ث ةاالاك افزجاابه رؾصااْؾِ ؽضْاابً اؽقياابهاد اؽؾبٍااٌثْخ (اؽغبماات
اؽقتورِ) (فؾؾش أ) اؽقزتؾضخ ثجومبفظ فتبؽغخ اؽنصٌ (فؾؾش ط) ،ث عقبؽِ  02رضاوح
فل مٌا الفزْبه فل فزتلكً ،اؽلهعخ اؽغؾْخ ؽإلفزجبه 24كهعاخً ،رغاٌك فال اؽقؾابًه
آرْخج (انتؼايم يتغ انبشَتاي انتؼايتم يتغ انًستتُذاث يُستٍك انًستتُذ انتؼايتم يتغ
انكا ُتتاث انتاضتتٍش ياةاتتشا )ً .رااـ رتجْااش الفزجاابه فااورْل ،افزجاابه صجؾااِ ًافزجاابه
ثتلُ ؽؾقغقٌةزْل اؽزغوّجْخ ًاؽعبثتخ.
بانُسبت نذنٍم انيحذة ،أةل اؽجبؽش كؽْؼ اؽٌؽالح فؾؾاش (ة) اؽانُ ّضالؿ اؽالةـ
ًاإله بك ؽؾقتؾـ ؽقَبملرو رِ رالهٌّ اؽقيابهاد اؽؾبٍاٌثْخ فال فا ػ ثومابفظ فتبؽغاخ
اؽنصااٌ ً ،رعااقل كؽْااؼ اؽقتؾااـ ثنَااقزو اؽنيب ْااخ ثتاال ةوظااو ةؾااَ اؽقؾغقااْل ،ةؾااَ
اؽتنب ااو آرْااخج (األىاالاد اؽتبفااخ ،.األىاالاد اؽَااؾٌعْخ (اؽقياابهاد اؽقااواك رنقْزيااب)،
اؽغااالًػ اؽيفناااِ ؽزضااالّـ اؽقؾزاااٌٍ ؽؾقزتؾقاااْل ،فتاااخ ًفااانيظ اؽلهاٍاااخ اؽْاااٌفِ ًرضاااب
إلٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ) ،فااب ثْاابك اؽاالًه اؽاانُ ّضااب ةؾااَ ةاابرش اؽقتؾااـ ًاؽقاازتؾـ
اثزلا ًع فل ريْئخ اؽلهً ًؽزَ اؽزضٌّـ ًاؽزخنّخ اؽواعتخ.
ذق أداة انذساست
رـ ةوض أكًاد اؽلهاٍخ ةؾَ فغقٌةخ فل اؽقؾغقْل اؽقجواع ثخوض صْابً
لس اؽقؾزٌٍ إلثالاع آها ياـ ًفضزوؽابريـًٌّ ،ظاؼ عالًػ هصاـ ( )0اؽزتالّ د اؽزاِ
اصزوؽيب اؽقؾغقٌك.
يذيل ( )2انتؼذٌدث انتً التشحها انًاكًيٌ ػهى أداة الاتباس يدنٍم انيحذة
بؼذ انتؼذٌم
لبم انتؼذٌم
يياد يأداة انذساست
و
عقْب فب ٍجش ؾْؼ
عقْب فب ٍجش
( 1اؽَةاػ )02-02- .
اؽصزؾخ اؽو َْْخ –
اؽ وّػ اؽو َِْ-أمقبغ
(اؽَةاػ ).0
2
أمقبغ
رصقْـ-ة فخ فب ْخ
رقتْػ اؽصزؾخ-ة فخ فب ْخ
(اؽَةاػ ).2
3
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(اؽَةاػ ).0
(اؽَةاػ )0.-.2-.0

6

كؽْؼ اؽٌؽلح

Doi: 10.33850/jasep.2020.67800
ؽود B
َّزقلؿ اؽقززبػ
اٍزقلاؿ فْبهاد رجبةل
ًفؾبماح األٍتو
ةلاك ًظجػ اؽقَزنل

اؽوفي B
َّزقلؿ اؽوفي
رنَْش اؽزضواد

كؽْؼ اؽٌؽلح
7
ثباث أداة انذساست
ًّتجو صجبد األكاح ةل اٍزضواه اؽجْبمبد اؽزِ رـ عقتيابً ،أك اؽجبؽاش ّؾصاؼ ةؾاَ
مزااٌ اؽنزْغااخ ما أةاابك رتجْااش مزااٌ األكاح (أثااٌة ؿً .)04.2 ،رااـ ؽَاابة صجاابد األكاح
ةل غوّش ؽَبة فتبفؼ الرَبس اؽلافؾِ أؽزب عوًمجبؿ )ً (Cronbach Alphaمؽاظ
ثزتجْضااو ةؾااَ ةْنااخ اٍاازت ةْخ فاال فغزقااب اؽلهاٍااخ حْااو أرااواك ةْنااخ اؽلهاٍااخ ًثؾااج
ؽغقيااب  .2ماايّ  ،ؽْااش ثؾخااذ صْقااخ فتبفااؼ أؽزااب عوًمجاابؿ (ً )4.7.0ىااِ مَااجخ رتاال
فضجٌؽخ ً بؽؾخ ألحواض اؽلهاٍخ.
يذيل ( )3ثباث اليساق انذااهً نألداة
احصا ٍت انثباث
يؼايم أنفا كشيَباخ
ػذد انؼُا ش
.716
25
يكافة انًيًيػتاٌ
رـ اؽزؤعل فل رغبرة فغقٌةزِ اؽلهاٍخ اؽزغوّجْخ ًاؽعبثتخ فال فا ػ رتجْاش
الفزجبه اؽضجؾِ ؽؾقغقٌةزْل ،صـ ؽَبة اؽقزٌٍتبد اؽؾَابثْخ ًالمؾوارابد اؽقتْبهّاخ،
صـ اٍزقلاؿ افزجبه( )t-testؽتْنزْل فَزضؾزْل ،عقب ىٌ فٌظؼ رِ اؽغلًػ (.)4
يذيل ( )4يكافة انًيًيػتاٌ
يستيز
لًٍت ث
الَاشاف
انًتيسظ
انذسيت
انًيًيػت انؼذد
انذلنت
انًؼٍاسي
اناسابً
انكهٍت
4.20
4.00
2.2
07
24
انتيشٌبٍت 22
4.00
2.0
00.7
24
انضابطت 22
ّزعؼ فل اؽغلًػ ( )0أك اؽقزٌٍػ اؽؾَبثِ ؽؾقغقٌةخ اؽعبثتخ أعجاو ثضؾْاؼ
فنو رِ اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ ل أميب روًس حْاو عٌىوّاخ ًحْاو كاؽاخً ،ىانا ّالػ ةؾاَ
أك اؽقغقااٌةزْل فزغاابرئزْل ،عقااب ّظيااو أمااو ل رٌعاال رااوًس ماد كلؽااخ ؽصااب ْخ ةناال
فَزٌٍ اؽللؽخ  α ≥4.42ثاْل فزٌٍاتبد كهعابد اؽقغقاٌةزْل راِ افزجابه اؽقيابهاد
اؽضجؾِ.

تـ ـــ
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يؼايم انصؼيبت
فتبفؼ اؽصتٌثخ = ةلك اؽنّل أعبثٌا عبثخ فبغئخ /ةلك اؽنّل ؽبًؽٌا
اإلعبثخًّ ،ضصل ثو مَجخ اؽت ة اؽنّل أعبثٌا عبثخ فبغئخ ةؾَ فزوكاد األٍئؾخ
(فتوً ،)04.0 ،اؽغلًػ (ٌّ )5ظؼ مؽظج
يذيل ( )5يذيل يؼايم انصؼيبت نداتباس انتاصٍهً
يؼايم انصؼيبت
سلى انفمشة
سلى انفمشة يؼايم انصؼيبت
0.53
.0
0.33
.
0.60
.2
0.40
0
0.33
.0
0.46
2
0.40
.7
0.33
0
0.40
.2
0.53
2
0.33
.2
0.33
0
0.66
04
0.60
7
0.46
0.
0.33
2
0.53
00
0.33
2
0.73
02
0.40
.4
0.60
00
0.46
..
0.33
02
0.33
.0
0.33
.2
ًرضب ً ؽؾقٌٌٍُ ( )04.2رضل أثضَ اؽجبؽش ةؾَ عقْاب رضاواد الفزجابهً ،اؽزاِ
رجْل أميب ظقل اؽقتالػ اؽغْال فال اؽصاتٌثخ فاب ثاْل ( )4.24 – 4.04ؽْاش رواًؽاذ
فزوكاد األٍئؾخ ثْل ( )4.72 -4.22ثقزٌٍػ ( )4.00ؽَت اؽغلًػ (.)5
َتا انذساست ييُالشتها
انُتا انًتؼهمت بانسةال األيل ييُالشتها
نإليابت ػٍ انسةال األيل يانزي ٌُص ػهتى :ههتم يييتذ فتشيق راث دلنتت
إحصا ٍت ػُذ يستيز ( )α≤0. 05بتٍٍ يتيستطً دسيتاث انًيًيػتت انتيشٌبٍتت فتً
انتطبٍك انمبهً يانتطبٍك انبؼذي لاتباس انًهاساث انااسيبٍت؟ه
رـ اٍزقلاؿ افزجبه ( )t-testؽؾتْنبد اؽقزواثتخ إلّغبك اؽزوس ثْل فغقٌةزْل
فزواثتزْلً ،رـ ؽَبة فوثب اّزب ؽضْبً ؽغـ اؽزؤصْو فل ف ػ اؽقتبكؽخ آرْخ (ةزبمخ،
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)0444ج فوثب ّزب = د( / 0د + 0كهعخ اؽؾوّخ)= 00..( / 00..
ً ، 4.77=).2+عبمذ اؽنزب ظ عبؽزبؽِج
يذيل ( )6انًتيسطاث اناسابٍت نداتباس انمبهً يانبؼذي نهًيًيػت انتيشٌبٍت
الاتبا انؼذ انذسي انًتيس الَاشا لًٍت دسيت يستيز حيى
انذلنت انت ثٍ
اناش
ث
ف
ط
ة
د
س
س
ٌت
انكهٍت اناساب انًؼٍاس
ي
ي
0.77 4.444
19
2.4
2.2
07
24
04
انمبهً
*
.
2.2
22.7
24
انبؼذي 04
ً
فل ف ػ اؽغلًػ (ّ )0زعؼ أمو رٌعل روًس كاؽخ ؽصب ْب ةنل فَزٌٍ
كلؽخ  α ≥4.42ثْل فزٌٍػ كهعبد اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ رِ الفزجبه اؽضجؾِ ًفزٌٍػ
كهعبريـ رِ الفزجبه اؽجتلًُ ،اؽزوس ؽصبؽؼ الفزجبه اؽجتلًُ ،ثؾج ؽغـ األصو
(ً )4.77ىٌ رؤصْو فورزب ثؾَت علًػ (ً ،)7ىنا ّلػ أك فَزٌٍ رؾصْؼ اؽت ة
رِ افزجبه اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ صل اهرزب ث غؼ عجْو ثتل اٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ
اؽزتبًمِ.
يذيل ( )7يؼٍاس اناكى ػهى حيى األثش ()Salkind, 2010
انتصٍُف
حيى األثش
و.
ظتْذ
ؽغـ األصو≥ 4.42
.1
فزٌٍػ
 ≥4.40ؽغـ األصو ≥4..2
.2
عجْو
ؽغـ األصو ≤ 4..0
.3
ًّتيً اؽجبؽش رؾظ اؽنزْغخ ؽاَ أك رؾاظ الٍازوارْغْخ رَايـ راِ رؾجْاخ ؽبعابد
ًهحجاابد اؽناايلع ًأميااب رتاايى فاال كارتْاازيـ مؾااٌ روٍااْـ اؽقتؾٌفاابد رااِ ةضااٌؽيـ،
ًأٍيقذ رِ عَو اؽوًرْل ًاؽوربثخ رِ اؽؾْبح كافؼ اؽقةٍَخً ،صال ارزضاذ ىانه اؽنزْغاخ
فب كهاٍخ عؼ فل (ةيّي(ً ،)04.4 ،ةجل اؽوؽقلً ،)04.0 ،فصبًمخ .)04.2،
َتا انسةال انثاًَ ييُالشتها
نإليابت ػٍ انسةال انثاًَ يانزي ٌُص ػهى :ههم يييتذ فتشيق راث دلنتت إحصتا ٍت
ػُتذ يستتيز ( )α≤0. 05بتٍٍ يتيستطً دسيتاث انًيًيػتت انتيشٌبٍتت يانًيًيػتت
انضابطت فً انتطبٍك انبؼذي لاتباس انًهاساث انااسيبٍت؟ه
راااـ اٍااازقلاؿ افزجااابه ( )t-testؽؾتْنااابد اؽقَااازضؾخ ًمؽاااظ إلّغااابك اؽزاااوس ثاااْل
فغقااٌةزْل فَاازضؾزْلً ،رااـ ؽَاابة فوثااب اّزااب ؽضْاابً ؽغااـ اؽزااؤصْو فاال فا ػ اؽقتبكؽااخ
آرْخ (ةزبمخ)0444 ،ج فوثب ّزب = د( / 0د + 0كهعخ اؽؾوّاخ)= ...2( / ...2
ً ، 0.27=)24+عبمذ اؽنزب ظ عبؽزبؽِج
تـ ـــ
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يذيل ( )8انًتيسطاث اناسابٍت نداتباس انبؼذي نهًيًيػتٍٍ انتيشٌبٍت يانضابطت
الاتباس انؼذ انذسي انًتيس الَاشا لًٍت دسيت يستيز حيى
اناش انذلنت انت ث
ث
ف
ط
ة
د
ٌش
ٌت
انكهٍت اناساب انًؼٍاس
ي
ي
0.27
*
30
2.2
2.2
22.7
انتيتتتتشٌب 24 04
4.440
7
ٌت
0.7
20.2
انضابطت 24 04
ّزعؼ فل علًػ ( )2أمو رٌعل روًس ماد كلؽخ ؽصب ْخ ةنل فَازٌٍ كلؽاخ
( )α≤0. 05ثااْل فزٌٍااتِ كهعاابد اؽقغقٌةااخ اؽزغوّجْااخ ًاؽقغقٌةااخ اؽعاابثتخ رااِ
اؽزتجْش اؽجتلُ لفزجبهاد اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ؽصبؽؼ اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخً ،صال عابك
ؽغااـ األصااو عجْااو (ً ، )4.07ىاانا ّاالػ ةؾااَ أك اٍاازقلاؿ ٍ ازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ
ٍاابىقذ ث ااغؼ عجْااو رااِ هرااب اؽقَاازٌٍ اؽزؾصااْؾِ ؽؾتاا ة رااِ افزجاابه اؽقياابهاد
اؽؾبٍااٌثْخًّ ،وعااب اؽجبؽااش مؽااظ ؽااَ اؽوحجااخ ًاؽلارتْااخ ؽاالٍ اؽناايلع لٍاازقلاؿ ىاانه
الٍزوارْغْخً ،أك اؽزتؾـ فال ف ؽياب عابك ٍاي ًًٍ ،ابةلريـ ةؾاَ رتيّاي اؽضضاخ ثابؽنزٌ
ًثاابٓفوّلً ،فؾضااذ رااو اؽزتاابًك ثااْل أرااواك اؽقغقٌةااخ ث ااغؼ فااوضً .رززااش ىاانه
اؽنزْغااخ فااب كهاٍااخ ةؾااِ ًفنصااٌه (، (Keeler and Anso, 1995) .)04..
ًاؽؾَااْنِ (ً ،)04.0ةيّااي ((Cavalier and ، (Priebe, 1997)ً ،)04.4
).Klein,1998
يهخص انُتا
َّاازنزظ اؽجبؽااش فاال ف ا ػ اإلعااواعاد اؽزااِ صاابؿ ثيااب فغقٌةااخ فاال اؽنزااب ظ ّقغاال
رؾقْصيب رِج
 .1رَاابةل ٍاازوارْغْخ اؽاازتؾـ اؽزتاابًمِ رااِ روٍااْـ األرغاابه ًاؽقتؾٌفاابد رااِ أمىاابك
اؽناايلعً ،رااٌرو ؽيااـ رااو اؽز اابًه ًاؽق اابهعخ اؽزبةؾااخ فااب اؽقغقٌةااخ ؽزؾضْااش
األىلادً ،اؽزِ ثقغقؾيب رَيـ رِ رؾجْخ ؽبعبد ًفٌْػ اؽنيلع اؽؾبؽْخ ًاؽقزٌصتخ.
 .2ريّااال ٍااازوارْغْخ اؽااازتؾـ اؽزتااابًمِ اؽ اااتٌه ثبؽقَاااةًؽْخ ؽااالٍ أراااواك اؽقغقٌةاااخ
ًرلرتيـ إلمغبى األةقبػ ثغٌكح ةبؽْخ ًثبؽلصخ اؽقتؾٌثخ.
 .3أظيااااود اؽنزااااب ظ أك ىناااابط رااااوًس ماد كلؽااااخ ؽصااااب ْخ ةناااال فَاااازٌٍ كلؽااااخ
( )α≤0.05ثاااْل فزٌٍاااػ كهعااابد اؽقغقٌةاااخ اؽزغوّجْاااخ راااِ الفزجااابه اؽضجؾاااِ
ًفزٌٍػ كهعبريـ رِ الفزجبه اؽجتلُ ًأك اؽزوس راِ اؽقيابهاد اؽؾبٍاٌثْخ عبماذ
ؽصبؽؼ الفزجبه اؽجتلُ.
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 .4عقب ًأظيود اؽنزب ظ أّعب ً أمو رٌعل روًس ماد كلؽخ ؽصب ْخ ةنل فَزٌٍ كلؽاخ
( )α≤0.05ثْل فزٌٍتِ كهعبد اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ ًاؽقغقٌةخ اؽعابثتخ راِ
اؽزتجْش اؽجتلُ لفزجبهاد اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ؽصبؽؼ اؽقغقٌةخ اؽزغوّجْخ.
انتي ٍاث
امت صب ً فل اؽلًه اؽغجْو اؽزِ أظيورو رتجْاش ٍازوارْغْخ اؽازتؾـ اؽزتابًمِ راِ
رؾَْل فَزٌٍ األكاع ؽلٍ اؽنيلع ٌّ ِ اؽجبؽش ثقب ّؾِج
 .1ظاااوًهح كةاااـ ًىاهح اؽلافؾْاااخ ًعقْاااب فةٍَااابريب ؽزتجْاااش ىااانه اإلٍااازوارْغْخ،
ًرٌرْو اؽقزتؾجبد اؽقبكّخ ًاؽقبؽْخ اؽ ىفخ ؽنؽظ.
 .2اؽتقؼ ةؾَ رٌرْو رو رلهّت ًرؤىْاؼ ؽكعابكّقْْل اؽضاب قْل ةؾاَ رتؾاْـ اؽنايلع
ثؾْش ّزـ رتٌّو عبرخ اؽقيبهاد اؽ ىفخ ؽزتجْش اإلٍزوارْغْخ ثغٌكح ةبؽْخ.
 .3كهاط اؽقناابىظ اؽتؾقْااخ اؽزااِ راالةـ رتجْااش ىاانه اإلٍاازوارْغْخً ،رااٌرْو األكًاد
اؽقنبٍجخ ؽزتجْضيب ةؾَ أعقؼ ًعو.
 .4ةقااؼ ؽضاابعاد كًهّااخ ؽؾؾصااٌػ ةؾااَ رخنّااخ هاعتااخ ؽااٌػ فاالٍ رتبؽْااخ رتجْااش
اإلٍزوارْغْخ رِ فةٍَبد ًىاهح اؽلافؾْخ.
انذساساث انًمتشحت
 ..ربةؾّْخ ٍزوارْغّْخ اؽزتؾّـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ ثتط اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثّْخ ؽلٍ
َضٌدث اؽقةٍَّخ اؽتضبثّْخ ًاإل ؽّْخ ثلًؽخ اإلفبهاد اؽتوثّْخ اؽقزّؾلح.
ً .0اصب اٍزقلاؿ ٍزوارْغّْخ اؽزتؾّـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ اؽضضبرخ اؽصؾْخ ؽلٍ ميلع
اؽقةٍَّخ اؽتضبثّْخ ًاإل ؽّْخ ثلًؽخ اإلفبهاد اؽتوثّْخ اؽقزّؾلح.
 .2ربةؾّْخ ٍزوارْغّْخ اؽزتؾّْـ اؽقجوفظ رِ رنقْخ ثتط اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثّْخ ؽلٍ ميلع
اؽقةٍَّخ اؽتضبثّْخ ًاإل ؽّْخ ثلًؽخ اإلفبهاد اؽتوثّْخ اؽقزّؾلح .
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المراجع :
أيل ::انًشايغ انؼشبٍت
اثل فنظٌه ،فؾقل .).220( .فتغـ ؽَبك اؽتوة (غ .)2ثْوًد ،كاه بكه ؽؾن و
ًاؽزٌىّب.
أثٌ ثتْؾبك ،رةاكً .)04.2( .اصب اؽزؤىْؼ اؽزوثٌُ ؽنيلع فواعي اإل ػ ًاؽزؤىْؼ
ثقؾبرظبد حيح ًٍجؼ رتٌّوه ).هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌه( اؽغبفتخ
اإلٍ فْخ ،رؾَتْل.
أثٌ زْخ ،عقبػ اؽلّل .)04.0( .كًه كاهح فواعي اؽزؤىْؼ ًاإل ػ رِ رضلّـ
اؽزؤىْؼ اؽنزَِ ًالعزقبةِ ؽلٍ اؽنيلع( .هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌهح).
أعبكّقْخ اإلكاهح ًاؽَْبٍخ ؽؾلهاٍبد اؽتؾْب ،رؾَتْل.
أثٌ ة ؿ ،هعبع .)04.2( .فنبىظ اؽجؾش اؽغقِ ًاؽنٌةِ ًاؽققزؾػ (غ .)0ةقبك ،كاه
اؽقَْوح ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
أؽقل ،ة اؽلّل .)04.0( .فيبهاد اؽؾبٌٍة .اؽغيا و ،عبفتخ اؽَ ؿ.
األٍزبم ،جؾِ .)04.2( .أصو اٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ فيبهاد

اؽززغْو اؽنبصل ؽلٍ غؾجخ اؽصذ اؽتب و رِ فجؾش اؽغخوارْب ثقؾبرظخ قبػ حيح.

(هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌهح) .عبفتخ األىىو ،حيح ،رؾَتْل.
األٍتؼ ،اثواىْـ .)04.0( .فلٍ رٌارو فيبهاد اٍزقلاؿ اؽؾبٌٍة رِ رلهٌّ
اؽوّبظْبد ؽلٍ فتؾقِ فوؽؾخ اؽزتؾْـ األٍبٍْخ اؽلمْب ثقلاهً ًعبؽخ اؽخٌس
ثضتبا حيح فل ًعيخ مظوىـ .فغؾخ اؽضلً اؽقززٌؽخ.200-20. ،)2(0 ،
اؽؾَْنِ ،ةؾِ .) 04.0( .رتبؽْخ ًؽلح فضزوؽخ رِ اؽقغبلد اؽتقؾْخ صب قخ ةؾَ اؽزتؾـ
اؽزتبًمِ رِ رنقْخ اؽقيبهاد اؽتقؾْخ ًالرغبه مؾٌ اؽق وًةبد اؽصخْوح ؽلٍ
غ ة اؽقوؽؾخ اإلةلاكّخ .فغؾخ اؽلهاٍبد اؽتوثْخ رِ اؽزوثْخ ًةؾـ اؽنزٌ.42 ،

..20 -

اؽؾقٌهًُ ،ؽْل .)04.7( .أصو ثومبفظ رتؾْقِ صب ـ ةؾَ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ
فيبهاد اؽززغْو اإلثلاةِ ًاإلمغبى اؽوصقِ ؽزتبؽْخ هفِ اؽوفؼ ؽلٍ غؾجخ اؽغبفتخ
األهكمْخ .عبفتخ اؽتؾٌؿ اؽزوثٌّخ ،الهكك.
اؽؾْؾخ ،فؾقٌك .).222( .اؽزصقْـ اؽزتؾْقِ مظوّخ ًفقبهٍخ (غ.(1ةقبكج كاه
اؽقَْوح ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
اؽقْغبمِ ،ىنل .)04.0( .فزيٌؿ اؽقيبهح .فَزوعب فلج
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lci
d=39393
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اؽلفْؼ ،عيبك ةْبكح .)04.0( .اٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ًأصوىب ةؾَ
رؾصْؼ اؽتؾجخ ًاإلكاهح اؽصزْخ ثبألهكك( .هٍبؽخ كعزٌهاه حْو فن ٌهح) .عبفتخ
أؿ كهفبك ،اؽٌَكاك.

اؽوثْتِ ،فؾقٌكً ،اؽتب ِ ،فبىك .)04.2( .اؽقورغياد األٍبٍْخ ؽؾزتؾـ
اؽزتبًمِ(غ .).ةقبك ،كاه زبع ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
اؽوربةِ ،ةبؽْخ .)0447( .أصو اٍزقلاؿ ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رؾصْؼ اؽتؾجخ
اؽصـ رِ اؽوّبظْبد ًرزبة ريـ العزقبةْخ .اؽغبفتخ األهكمْخ ،األهكك.
اؽيةبثِ ،فؾقل .)04.0( .رتٌّو صبمٌك اؽقن آد اؽتضبثْخ ؽزتيّي ؽضٌس عقْب اؽنيلع.
فَزوعب فل عوّلح الرؾبك ثزبهّـ  .7أحَتٌ فل اؽقصلهج
https://www.alittihad.ae/article/71558/2014/
اؽَبفوا ِ ،ىب ـ .).220( .غوا ش اؽزلهٌّ اؽتبفخ ًرنقْخ اؽززغْو(غ .).اهثلج كاه
األفؼ ؽؾتجبةخ.
ػ كؽبؿً .)04.4( .اصب اؽزلهّت اؽقينِ ًفتٌصبرو رِ اؽقةٍَبد
اؽَوؽبمِ،
اإل ؽْخ .اؽوّبضج عبفتخ مبّذ اؽتوثْخ ؽؾتؾٌؿ األفنْخ.
اؽ ؾٍِ ،قْخ .)04.4( .اٍزوارْغْبد اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ًفتٌاد رنزْنىب .فَزوعب فلج
https://sites.google.com/site/sumaya4rak111/14
اؽ قبؽِ ،ةؾِ .)04.2( .اؽقةٍَبد اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ ثلثِ .اٍزوعب فل عوّلح
اؽٌغل ثزبهّـ  02كَّقجو ،04.2 ،فل اؽقصلهج
http://alwatannewspaper.ae/?p=190393
اؽعؾْبكٍ ،تٌك .)044.( .اؽجوافظ اؽزتؾْقْخ ًاؽزؤىْؾْخ رِ اؽقةٍَبد اإل ؽْخ.
اؽوّبضج أعبكّقْخ مبّذ ؽؾتؾٌؿ األفنْخ.
اؽتبفوُ ،فؾقل .)04..( .اٍزوارْغْبد اؽزلهٌّ .فَزوعب فلج
https://sst5.com/Training_strategieLvl2.aspx?TS=1
اؽتزْجِ ،فنبعب ثل بؽؼ .).222( .أصو اؽزؤىْؼ اؽقينِ كافؼ اؽَغٌك رِ اؽؾل فل
اؽتٌك ؽَ اؽغوّقخ .فَزوعب فلج
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53097?show=fu
ll
اؽتغوفٍِ ،بفؼ .) 04.2( .ربةؾْخ اؽزتؾْـ اؽقلفظ رِ رنقْخ فيبهاد ْبمخ أعييح
اؽؾبٌٍة ؽلٍ غؾجخ صَـ اؽزغنٌؽٌعْب ثغبفتخ األصصَ ًارغبىبريـ مؾٌه .فغؾخ

اؽغبفتخ اإلٍ فْخ ؽؾلهاٍبد ًاؽزوثٌّخ ًاؽنزَْخ.)0(0. ،
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اؽتغوفِ ،ةلمبك .)04.2( .كًه رؾلّل الؽزْبعبد اؽزلهّجْخ اؽضب قخ ةؾَ رغنٌؽٌعْب
اؽقتؾٌفبد رِ رتٌّو اؽقيبهاد اإلكاهّخ ؽلٍ اؽتبفؾْل رِ اؽغبفتبد اؽزؾَتْنْخ
ثقؾبرظبد حيح .عبفتخ األصصَ ،حيح ،رؾَتْل.
اؽتتْوَّ ،وٍ رْصؼ ،اكهٌّ ،ميَ ٌٍّذ .)04.0( .اؽقَزغلاد رِ غوس اؽزلهٌّ
اؽؾلّضخ .اؽغٌّذً ،ىاهح اؽزوثْخ ًاؽزتؾْـ.
اؽتضْؼ ،ثواىْـ .)0442( .اؽ بفؼ رِ رلهّت اؽقتؾقْل (اؽزتؾـ اؽزتبًمِ) (غ.).
ثْوًدج كاه اؽقةؽذ ؽؾتجبةخ ًاؽن و ًاؽزٌىّب.
اؽضعبح ،ثَبؿ .) 0442( .أصو ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ اؽززغْو اإلثلاةِ ةنل
غؾجخ اؽصذ اؽزبٍب األٍبٍِ رِ فجؾش اؽزبهّـ .كهاٍبد رِ اؽتؾٌؿ
اؽزوثٌّخ070-007،
اؽغْ مًِ ،اؽ وّزْل .)04.0( .فلفؼ ؽَ اؽجؾش رِ اؽتؾٌؿ اؽزوثٌّخ
ًاإلعزقبةْخ(غ .)0ةقبك ،كاه اؽقَْوح ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
اؽقلّوّخ اؽتبفخ ؽؾَغٌك رِ اؽَتٌكّخ .)0442( .الؽزْبعبد اؽعوًهّخ اؽزِ ّزتؾجيب
ميلع اؽقةٍَبد اإل ؽْخ .فَزوعب فلج
https://www.pgd.gov.sa/Culture/DocLibrary/Researches/Pages/Re
s004.aspx
اؽقتورِ ،فل هللا .) 04.2( .رتبؽْخ ثومبفظ ٍؾٌعِ رِ فزط اؽَؾٌط اؽتلًامِ ؽلٍ
ميلع كاه اؽق ؽظخ العزقبةْخ ثقلّنخ ةوةو .فغؾخ عؾْخ اؽزوثْخ،)2(22 ،
.00.-0.0
اؽقٌٌٍُ ،مغـ .)04.2( .اؽزتؾـ اؽزتبًمِ اؽقزيٌؿ اؽوً األرغبه(غ .).ةقبك،
اؽوظٌاك ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
اؽٌظب ذ
ؽغبط ،ة متْـ .)04.0( .كًه اؽقيبهاد اؽنبةقخ رِ ةقؾْخ اصزنب

اإلكاهّخ ،كهاٍخ رتجْضْخ ةؾَ اؽٌظب ذ اإلكاهّخ رِ صتبا حيح .حيحج اؽغبفتخ
اإلٍ فْخ .هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌهح .اؽغبفتخ الٍ فْخ ،حيح ،رؾَتْل.

ؽقْلح ،ها لح .)04.7( .أصو ٍزوارْغْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ اعزَبة اؽقزبىْـ اؽنؾٌّخ
ًرنقْخ فيبهاد اؽززغْو اؽنبصل ؽلٍ غبؽجبد اؽصذ اؽقبفٌ اؽتؾقِ رِ فبكح صٌاةل
اؽؾخخ اؽتوثْخ .فغؾخ عؾْخ اؽزوثْخ األٍبٍْخ ًاؽتؾٌؿ اإلمَبمْخ277-202،
فصبًمخ ،فؾقل .)04.2( .رتبؽْخ ثومبفظ رلهّجِ ؽزنقْخ فيبهاد اظتواة اؽزآىه
اؽؾوعِ اؽزتٌهُ ؽلٍ اؽتؾجخ مًُ تٌثبد اؽزتؾـ رِ فنتضخ ؽب ؼ .اؽقغؾخ

اؽلًؽْخ ؽكثؾبس اؽزوثٌّخ..22-.42،)27( ،

ةجل اؽغٌاك ،فؾقل .)0442( .أمٌاا اؽزتؾـ اؽزتبًمِ .فَزوعب فلج
http://social-studies74.ahlamontada.com/t379-topic
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ةجل اؽوؽقل ،ةجل اؽنب و .)04.0( .ربةؾْخ اؽنقنعخ اؽنارْخ اؽضب قخ ةؾَ اؽزتؾـ اؽنضبػ
رَ رنقْخ فيبهاد اؽؾبٌٍة ؽلٍ ر فْن اؽقوؽؾخ اإلةلاكّخ .فغؾخ اؽلهاٍبد
اؽتوثْخ رِ اؽزوثْخ ًةؾـ اؽنزٌ..22-.72،)2(07 ،
ةجٌك ،فصتزَ أؽقل .)04.0( .أصو اٍزقلاؿ غوّضخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ةؾَ اؽزؾصْؼ
ًاؽلارتْخ مؾٌ رتؾـ اؽوّبظْبد رِ األهكك .عبفتخ آػ اؽجْذ ،األهكك.
ةجْلُ ،آفبػً ،ثله اؽلّل ،فصتزَ .)04.2( .فلفبد وغخ كثِ ؽؾنيلع اؽقةٍَبد
اؽتضبثْخ رتغٌ اؽصٌهح اؽق ورخ ةل اؽلًؽخ .اٍزوعب فل ًعبؽخ أمجبع اإلفبهاد
ثزبهّـ  0اثوّؼ ،04.2،فل اؽقصلهج
http://wam.ae/ar/details/1395302698624
ةيّي ،أؽقل يبة .)04.4( .أصو اٍزقلاؿ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ٍزوارْغْخ  Jigsawرِ
رؾصْؼ غ ة اؽصذ األًػ فتبىل اةلاك اؽقتؾقٌك رِ فبكح اؽوّبظْبد .فغؾخ
أثؾبس عؾْخ اؽزوثْخ األٍبٍْخ.07 - 0. ،).( ،
ةزبمخ ،ةيً .)0444( .ؽغـ اؽزؤصْو ًاٍزقلافبرو رِ اؽغَذ ةل فصلاصْخ اؽنزب ظ رِ
اؽجؾٌس اؽزوثٌّخ ًاؽنزَْخ .فغؾخ اؽجؾٌس ًاؽلهاٍبد اؽزوثٌّخ اؽزؾَتْنْخ ،عقتْخ

اؽجؾٌس ًاؽلهاٍبد اؽزوثٌّخ اؽزؾَتْنْخ ،اؽتلك2

ةؾِ ،ؽْنبً ،فنصٌه ،ةؾِ .)04..( .ارغبىبد فلهٍِ اؽزتؾْـ اؽضبمٌُ مؾٌ اؽزتؾـ
اؽزتبًمِ كهاٍخ فْلامْخ رِ فلاهً فلّنخ كف ش اؽوٍقْخ .فغؾخ عبفتخ كف ش،

.24 -.27
ةنجو ،ةصبؿ .)04.0( .فب ىِ أعضو اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ اؽقتؾٌثخ رِ ٌٍس اؽتقؼ
ًؽقبما؟ فَزوعب فلج

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/168542/
حبمـ ،ةجل هللا .)044.( .اؽتٌك ؽَ اؽغوّقخ فنيظ ؽززتْؼ أٍؾٌة اؽزَغْؼ اؽغنب ِ.

فغؾخ اؽزغو اؽ وغِ..2. ،)0(.4 ،
رؾَزِ ،فؾقل .)0442( .اؽتزؼ ثْل اؽٌهاصخ ًاؽزوثْخ(غ .).رؾَتْلج فغزجخ أىؼ اؽجْذ.
صتبفٌٍِّ ،ذً ،اؽضتبفِ ،مبّزخ .).222( .مقبمط اؽزلهٌّ اؽصزِ(غ .)0ةقبكج كاه
اؽ وًس

ؽؾن و ًاؽزٌىّب.

فؾقل ،آفبػ .)0442( .أصو اٍزقلاؿ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رلهٌّ ةؾـ العزقبا ةؾَ
اؽزؾصْؼ ًرنقْخ ثتط اؽقيبهاد العزقبةْخ ؽلٍ غ ة اؽقوؽؾخ اؽضبمٌّخ .عبفتخ
اؽضبىوح ،فصو.
فؾقل ،مظْوح عبٍـ .)04.0( .اؽقتؾـ اؽقزغلك ًاؽزتؾـ اؽزتبًمِ ،اؽغٌّذج ًىاهح اؽزوثْخ
ًاؽزتؾْـ ،اؽزٌعْو اؽزنِ اؽتبؿ.
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فؾقلّ ،بها .)04.7( .فيبهاد اؽغقجٌْرو .عبفتخ األملؽٌ اؽقب خ ؽؾتؾٌؿ اؽتجْخ،
رٌمٌ.
فؾقٌك ،جبػ .)0440( .غوا ش رلهٌّ اؽغخوارْب(غ. ).أهثلج كاه األفؼ ؽؾن و
ًاؽزٌىّب.
فوةِ ،رٌرْشً ،اؽؾْؾخ ،فؾقل  .)0440(.غوا ش اؽزلهٌّ اؽتبفخ(غ .).ةقبكج كاه
اؽقَْوح ؽؾن و ًاؽزٌىّب.
فوعي اؽزتوّت ًاؽزوعقخ .)04.4( .اؽوفصخ اؽلًؽْخ ؽضْبكح اؽؾبٍت آؽِ .ؽجنبكج اؽلاه
اؽتوثْخ ؽؾتؾٌؿ مب وًك.
فتو ،هّبض .)04.0( .أصو اؽززبةؼ ثْل مقتْل ؽؾزتؾـ اإلؽغزوًمِ ًاألٍؾٌة اؽقتورِ
ةؾَ رنقْخ اؽقيبهاد اؽؾبٌٍثْخ ؽلٍ عبفتخ األصصَ( .هٍبؽخ فبعَزْو حْو
فن ٌهح) .اؽغبفتخ الٍ فْخ ،حيح.
مصبه ،فننه .)04.4( .تٌثبد رتجْش اؽزتؾـ اؽزتبًمِ ؽؾقوؽؾخ األٍبٍْخ ( ).-2رِ
األهكك فل ًعيخ مظو اؽقتؾقْل( .هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌهح) .عبفتخ اؽ وس
األًٍػ ،األهكك.
ىبهًك ،ؽَل أؽقل .)04.2( .ربةؾْخ اؽزتؾـ اؽزتبًمِ رِ رنقْخ اؽضْـ اؽزوثٌّخ ؽلٍ
غ ة اؽقوؽؾخ اؽضبمٌّخ ثبؽٌَكاك( .هٍبؽخ فبعَزْو حْو فن ٌهح) .عبفتخ أؿ
كهفبك ،اؽٌَكاك.
ى ػ ،مبعِ فؾقل .)0442( .ثوافظ اؽزؤىْؼ رِ اؽقن آد اإل ؽْخ ًاؽتضبثْخج كهاٍخ
فْلامْخ ةؾَ اؽنيلع ثبؽقن بح اؽتضبثْخ ثبؽ بهصخ .اؽقغؾخ اؽتوثْخ ؽؾلهاٍبد األفنْخ
ًاؽزلهّت ،اؽ بهصخ.002 - .22 ،
ىْئخ رنقْخ اؽقغزقب .)04.2( .ميلع اؽقةٍَبد اؽتضبثْخ ًاإل ؽْخ .فَزوعب فلج
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/VulnerableGroups/Pages/In
mates.aspx
ًىاهح اؽلافؾْخٍ .)04.7( .زوارْغْخ ًىاهح اؽلافؾْخ .040.-04.7فَزوعب فلج
https://www.moi.gov.ae/ar/About.MOI/genericcontent/our.strateg
y.aspx
ثاٍَا :انًشايغ األيُبٍت
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