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  :المستخلص

هدددددددث الحالدددددددحالحلدددددددرحااتحدددددددخاصلثبدددددددثالحمجدددددددربب الحص ا بددددددد الح ر ددددددد ااص دددددددمب الحاددددددد لم ا
لحقرئمدددددد اشيددددددخاص شددددددبثاللبددددددصمنهجا لبددددددص ثم الحارل دددددد الحمدددددد م الح  دددددد االبدددددد الإل شددددددرثب ا

ا:تحخالح صرئ الحصرحب امقصضخالحالحجا قثاص  ي الحارل  

لح ر ددددددد ااص دددددددمب الحاددددددد لم الإل شدددددددرثب الحقرئمددددددد الألبربدددددددب اصلثبدددددددثالحمجدددددددربب الحص ا بددددددد ا
 .شيخاص شبثاللبصمنها

ا.لإل شرثب اجاص شبثاللبصمنهلحا لم الحمجربب الحص ا ب اجا:الكلمات الداللية
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 :مقدمة البحث 

مدددددرالحقددددد راالأل بددددد  لصبدددددم الحجقددددد ثا
لحجشددددددددددددددددد برا م يددددددددددددددددد الحقددددددددددددددددد رالحلدددددددددددددددددرث ا
 لحجشدددددددددددد برجااص ددددددددددددد  ل اص م بدددددددددددد ابددددددددددددد بج ا
 مصجددددددثث اشددددددمي ا  ل دددددد الحلبددددددر الحم صي دددددد اا

شيددددددددخالحلبددددددددر الحب مبدددددددد االأل دددددددد  كددددددددرراحمددددددددرا
ا صدددددددر لإل فددددددد  ا:احألفددددددد لثا لحم صمجدددددددر ام ددددددد 

 بددددددددد ش الحص دبددددددددد اا دبدددددددددرث الحدددددددددث  ا صقدددددددددث ا
 بددددددرئ اللص ددددددر ا للشصمددددددرثاشيددددددخافجرحبدددددد ا

حمدددددددورالحص ددددددد  ل ااأرابدددددددثا.الإلشدددددددنراددددددد لم ا
لحبددددياب الحصدددداامبدددد البددددر ا بددددي هااتف لدلصمددددر

لح ددددددد ثجا كدددددددررامدددددددرالح صدددددددرئ الحبدددددددياب اشدددددددرث ا
م دددددث ا).الألفددددد لثللبدددددصمنهالحمصدلبدددددثاحدددددث ا

ا(1002بيبمررج
 بشددددددددددددددج الحمبددددددددددددددصميك رافددددددددددددددااث  ا
لحجددددددرح الحم صي دددددد ا لح دددددد رشب ام مددددددراصلثبددددددثل ا
اقيددددددددددددددباكابدددددددددددددد اص ددددددددددددددررالحابئدددددددددددددد ا لحمدددددددددددددد ل ثا
للقص ددددددددرثب ا للبدددددددددص ثل الح ددددددددرئ احيمددددددددد ل ثا
لح ابجبددددددددددددد ا لحم ي دددددددددددددر الحلر دددددددددددددي امدددددددددددددرا
شميبدددددددددر الإل صدددددددددر ا لحل ددددددددد الحمصدلبدددددددددثامدددددددددرا
لح  ربددددددر الحم دددددد جب ا لحم دحبدددددد ا مددددددرابقرايمددددددرا

مدددددر اارحجثبدددددثامددددد الألبددددد امدددددراضدددددج اللهص
مدددددددرالحدددددددث  ا  ر ددددددد الحدددددددث  الحج ابددددددد افددددددداا
شدددددددددددرث ا كب بددددددددددد الحصجرمددددددددددد امددددددددددد الح  ربدددددددددددر ا ل 

ا(.1022 رم الحاك  ج)صث ب هرا
اددددددددددددثأ الحم صمجددددددددددددر اص فدددددددددددد ا لبدددددددددددد ا

ص شدددددددددبثااأهمبددددددددد ص شدددددددددبثاللبدددددددددصمنها دلث ا
ابدددددددا االأل بددددددد  للبدددددددصمنهافددددددداالحبددددددد  ل ا

ل ص دددددددددددددرالامجدددددددددددددثل اللبدددددددددددددصمنها  قددددددددددددد ا
 ا ص دددددد الادبددددددرثاتحددددددالحمدددددد ل ثاهددددددولاارإلضددددددرف ا
 ص شددددددبثاالألبدددددد لبلحبددددددي الحصددددددااص دددددد  افدددددداا
بلبدددددددددددددددرااأراتحددددددددددددددداللبدددددددددددددددصمنهابدددددددددددددددثش ا

لحمبدددددددددصميهاشميبددددددددد الحشددددددددد ل احبلقدددددددددبالكاددددددددد ا
ث  ددددددددددددر الحم  جدددددددددددد افدددددددددددداالددددددددددددث ثامدددددددددددد ل ثرا
لحمصرلدددددد افمدددددد ناص شددددددبثالبددددددصمنهالحمنادددددد ا
بج ددددددااصدددددد فب الحميددددددا الحم ربدددددد احكدددددد افدددددد ثا

مدددددرالبدددددحالح ددددد  امدددددراالألبددددد  اأفددددد لثمدددددرا
اأر االبددددددددددحاللبددددددددددص ثل ا لح دددددددددد ث ا لحبددددددددددج

كدددد افدددد ثابل دددد اشيددددااللصبر رصدددد الحميابددددب ا
لحم ربددددددددددددا اح دددددددددددد الالحجمدددددددددددد الحددددددددددددو اب ثبدددددددددددد ا
 لحم ليددددددددددددد الحجم بددددددددددددد الحصددددددددددددداابمددددددددددددد اامدددددددددددددرا

لحصدددددددداابمر بدددددددددمرا  دددددددد الالحم دددددددددر اا لأل شدددددددد  
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لحبددددددددرئثافدددددددداالحم  قدددددددد الحصدددددددداابجددددددددب افبمددددددددرا
ا(.1002جا شاثالحبنتبمررا.)

 لبدددددددددددددددص ثم الحارل ددددددددددددددد الحا  دددددددددددددددرم ا
 شددددرثالل شددددرثىالصددددخاصددددصمكرامددددراص  بدددد ا ل ا

 اددددددر الحم ددددددد اام ضدددددد شر اهرمدددددد اص دددددد ا
ابئددددددددصم الحملب دددددددد ا هددددددددااص شددددددددبثالبددددددددصمنها
فددددددددددددددداالبدددددددددددددددرصم الألبددددددددددددددد ب اجا وحدددددددددددددددهالرا
لحا  دددددددددرم الل شدددددددددرثىاحددددددددد اث  اممددددددددد افددددددددداا
صجدددددددثب ابدددددددي هالألفددددددد لثاتحدددددددخا ر ددددددد اص مبددددددد ا
ممددددددر لصم الل صمرشبدددددد اكرحصجددددددر را لحص ل دددددد ا
لل صمددددددرشاا ص مبدددددد الحص كبدددددد الح رقددددددثا لح قدددددد ا

ا.ارح   ا
ا
 :البحث مشكلة

  دددددددددددددددث الحارل ددددددددددددددد امدددددددددددددددرا دددددددددددددددن ا
لل ددددددددددددددنالاشيددددددددددددددخالألثابددددددددددددددر ا لحالدددددددددددددد حا
لحبددددددددددددراق افدددددددددددداام ددددددددددددر اتشددددددددددددثلثالحادددددددددددد لم ا
لإل شددددددددرثب اجأ دددددددد اب  ددددددددثاص ددددددددر  ا ل ددددددددصن ا
فددددااتشددددثلثالحادددد لم الإل شددددرثب اا صب دددد احجددددث ا
  دددددددددد ثامدددددددددد م ام لددددددددددثاإلشددددددددددثلثالحمجددددددددددربب ا
لحص ا بدددددددددددد الحصددددددددددددااصا ددددددددددددخاشيبمددددددددددددرالحادددددددددددد لم ا

لإل شددددددددددرثب اجمددددددددددراه ددددددددددراصايدددددددددد   امشددددددددددكي ا
حالددددددددددحافددددددددددااملر حدددددددددد اصلثبددددددددددثالحمجددددددددددربب ال

لحص ا بددددددددد الألبربدددددددددب الحصددددددددداالص قددددددددد اشيبمدددددددددرا
مجظدددددددد الحث لبددددددددر احبا ددددددددخاشيبمددددددددراص ددددددددمب ا

:اث لبددددددددد اكدددددددددنامدددددددددرلحا  دددددددددرم الإل شدددددددددرث اك
جا(1022بدددددددي ىا ر ددددددد ا مددددددد   الاددددددد لهب جا)
 ,Wang )جا(1020ألمدددثالحجدددد  جا)

ا(.2006
أهمبددددددد الحلر ددددددد اا ه دددددددراظمدددددد ا مددددددرا

اتحددددددددددخاصلثبددددددددددثااجدددددددددد الحمجددددددددددربب الحص ا بدددددددددد 
لح ر دددددددددددد ااص ددددددددددددمب الحادددددددددددد لم الإل شددددددددددددرثب ا

 .لحقرئم اشيخاص شبثاللبصمنه
 :البحث أسئلة

ممدددددددرابددددددداباصصلدددددددثثامشدددددددكي الحالدددددددحا
ا:لح ئبباالحصرحاالحب ل فاا

مددددددددددرالحمجددددددددددربب الحص ا بدددددددددد الح ر دددددددددد ا"
اص ددددددمب الحادددددد لم الإل شددددددرثب الحقرئمدددددد اشيددددددخا

ا"اص شبثاللبصمنها؟
 :أهداف البحث

ا:بمث الحالحالحلرحااتحخ
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قرئمددددد ااددددداج الحمجدددددربب الحص ا بددددد ا ضددددد ا -2
لح ر دددددددد ااص ددددددددمب الحادددددددد لم الإل شددددددددرثب ا

ا.لحقرئم اشيخاص شبثاللبصمنه
 :أهمية البحث

مددددددددددرالحمص قدددددددددد ا لحمدددددددددد م  اأراص بددددددددددثا
ا:هورالحث لب اكنامر

فدددددددااقبددددددد اأشضدددددددر اهبئددددددد الحصدددددددث ب ا -2
فددددددددددااص ددددددددددمب اللقص ددددددددددرثالحم دحدددددددددداا

لحاددددددددددددددد لم الإل شدددددددددددددددرثب ا لحمقددددددددددددددد  ل ا
يدددددددددخالحث لبدددددددددب الح ر ددددددددد الحقرئمددددددددد اش

 .ص شبثاللبصمنه
 لضدددددددددددددددددجاالحاددددددددددددددددد لم ا لحمقددددددددددددددددد  ل ا -1

لحث لبدددددب افددددداا ضددددد اهدددددورالحمجدددددربب ا
فددددددددددددداا  ددددددددددددد الحص ددددددددددددد ب الحمصاجددددددددددددد ا
حصلدددددددددددددددددثبحالحاددددددددددددددددد لم ا لحمقددددددددددددددددد  ل ا
لحث لبدددددب اا قبدددددر اللقص دددددرثالحم دحددددداا

 .اكيبر الحص اب ا لحص اب الح  شب 
مث بدددددددددددددددددداامقدددددددددددددددددد  ل اللقص ددددددددددددددددددرثا -3

لحم دحددددداجاإلشدددددثلثه امددددد هيبراص ا بدددددرا
 . أكرثبمبر

قبدددددددد اللقص ددددددددرثالحم دحدددددددداجاا ددددددددن  -4
ممدددددددددددرابددددددددددد ث اتحدددددددددددخاص ددددددددددد ب الألثل ا

ا.لحمم ااحم 
 مصطلحات البحث

 اا  مدددددددددرصجددددددددد  اا:البررررررررررامة ا ر رررررررررادية
شادددددددر  اشدددددددرا  ددددددد اصصضدددددددمرام م شددددددد ا
مدددددددرالح اددددددد ل الحص ا بددددددد ا لحم دددددددرهب ابدددددددص ا

ممدددددددددرافددددددددداات دددددددددر امدددددددددرالح لدددددددددثل اص ظب
 (.1002ج شراشي لرا)لحشرمي ا

 صج فمدددددددرالحارل ددددددد ات  لئبدددددددراا  مدددددددرا  ددددددد ا 
قرئمدددددددد اشيددددددددخامجددددددددربب اص ا بدددددددد اصجيبمبدددددددد ا
صصضددددددددددددددمرام م شدددددددددددددد امددددددددددددددراأبربددددددددددددددب ا

لحمجددددددر  الحمجددددددث ا صقددددددث احألممددددددر افدددددداا
الإل شدددددددرثب ت دددددددر اشدددددددثثامدددددددرالح يبدددددددر ا

لحم   دددددددددددددد اإلمددددددددددددددثلثهراارحمجي مددددددددددددددر ا
لحندمددددددددد احص مبددددددددد اقدددددددددث لصمرافدددددددددااص  بدددددددددوا

 .ا    ا بث ص شبثاللبصمنها
    اجدددددددددد  اا  دددددددددد با:تر رررررررررريد االسررررررررررت

احيمدددددددددد ل ثالحمصرلدددددددددد الألم دددددددددد للبددددددددددص ثل ا
 بدددددددددثالحلر دددددددددر ا لحصددددددددد لدرا للشصدددددددددثل ا
فدددددددداالل  ددددددددربا للبددددددددصقرم افددددددددااصلقبددددددددبا
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 اقكرمدددددددددددد ا دددددددددددد)االإل بددددددددددددررام دددددددددددديل 
 (.1002ج

 البدددددددر:اصج فمدددددددرالحارل ددددددد ات  لئبدددددددراا  مدددددددر
 لبددددددددددددددددددددددص ن ااحألشددددددددددددددددددددددبر البددددددددددددددددددددددص ثل 

شدددددرث اصدددددث ب هراالحمبدددددصمنكر الحم دحبددددد   ل 
 اأ افدددددددددددااأشدددددددددددبر ام بدددددددددددث اث رالبددددددددددد ل

 .صقصب 
 م م شددددددددددددددد ا: المعرررررررررررررررايير التربويرررررررررررررررة

ا  لحبددددددمرا لح  بدددددد الحم ل دددددد ر الحص ا بدددددد 
اا لإلمكر بدددددددددددددر الحدددددددددددددند اص لف هدددددددددددددرافددددددددددددد

 لبدددددددددددص ثلم ا  دددددددددددر حضدددددددددددمرراالحشدددددددددددا 
 .( 2993م ر املمثج)

 صج فمدددددرالحارل ددددد ال  لئبدددددراار مدددددرام م شددددد ا
لحم ل دددددددددددد ر ا لحبددددددددددددمر ا لإلمكر بددددددددددددر ا
لحدددددند اص لف هدددددرافدددددداالح  دددددرم الإل شددددددرث ا

 .صلقببالحمث ام  حضمررا
ا

 اإلطار النظري

 :مف وم المعايير التربوية: أوال 
(ا 1003ش مددددددددررجاافر مددددددد )اصجددددددد  

ا مجدددددددددربب شادددددددددر  اشدددددددددراأبربدددددددددبر ااأ مدددددددددر:ا

الحم ددددددص  ا دددددد ثجاصضددددددمرا لإل صددددددر حيص ددددددمب ا
فدددددددددددددددااضددددددددددددددد  الحمبدددددددددددددددصلث ر الحصجيبمددددددددددددددداا

ا.لحصك  ح  ب الحمجر   
 :المعايير التربويةمؤ رات 

(ا 1022 مضددددددددددرراشمدددددددددد جا)شددددددددددثثا
لحمجددددددددددربب الحص ا بدددددددددد ا م شدددددددددد لصمرالحم صي دددددددددد ا

ا: م مر
:الحصجيبمبددددددددد امدددددددددرابصجيدددددددددباارألهدددددددددثل 

 لحصددددددددددددااللصدددددددددددد  اشيددددددددددددخام م شدددددددددددد امددددددددددددرا
اا ددددددددددددددد   م ددددددددددددددر  ا:الحم شدددددددددددددد ل ام مددددددددددددددر
صصضدددددددمراأك ددددددد امدددددددراال- لضدددددددل ا ابدددددددب  

اا ددددددددددددد   ابدددددددددددددي كب م دددددددددددددر  اا-مج دددددددددددددخاا
ا دددددد   اص جيمددددددراقرايدددددد ام ددددددر  اا- ابدددددديبم

حيمنلظدددددددددددد ا لحقبددددددددددددر اصدددددددددددد صا ااددددددددددددرحملص ىا
صصضددددددددمرا صددددددددرئ الحددددددددصجي ا حددددددددب اا- صق مدددددددد ا

 قددددثاأضددددرف الحارل دددد احصيددددهاا.أ شدددد  الحددددصجي 
لحم شددددددد ل اأ ددددددد اب ددددددد اشيدددددددخالألهدددددددثل اأرا
صدددددددددددددددددد صا امدددددددددددددددددد البددددددددددددددددددص لصب بر الحدددددددددددددددددددصجي ا

 أراصدددددددددددد صا امدددددددددددد الحجب دددددددددددد اا–لحمبددددددددددددص ثم ا
ا.لحمبصمثف 
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:امددددددددددرابصجيددددددددددبااددددددددددرحملص ىالحصجيبمددددددددددا
 لحصددددددددددددااللصدددددددددددد  اشيددددددددددددخام م شدددددددددددد امددددددددددددرا

ا:لحم ش ل ام مر
لحملصددددددددددددددددددد ىالألفكدددددددددددددددددددر ابصضدددددددددددددددددددمرا

ا– لحم ددددددددددددرهب الحم صا دددددددددددد ااكدددددددددددد ام ضدددددددددددد الا
ألا-ص لشدددددددددددداا ادددددددددددد ل الحمددددددددددددصجي الحبددددددددددددراق ا

صصجددددددر  امدددددد الحقددددددب الل صمرشبدددددد ا لح قرفبدددددد ا
أرابشدددددصم اشيدددددخاممدددددر اصجيبمبددددد اا– لحثب بددددد ا

أرابصضدددددددددددددددددددددمراا– أم يددددددددددددددددددددد ا ص ابقدددددددددددددددددددددر ا
 قدددددددثا.امجي مدددددددر الثب ددددددد ا  دددددددلبل اشيمبدددددددر

اأرأضددددددددددددرف الحارل دددددددددددد احصيددددددددددددهالحم شدددددددددددد ل ا
ااإمكر بدددددددددددددر احيمدددددددددددددصجي الحملصددددددددددددد ىاببدددددددددددددم 
اأرا–ا مدددددددرشاااشدددددددك ا لحص ددددددد ب الإلضدددددددرف 

ا أ  ددددددددددر اشدددددددددد ااتضددددددددددرفب ا صدددددددددد ف ام ددددددددددرث
ا.لحم م شدددددر اأفددددد لثافبمدددددرابصكرمددددد الحملصددددد ى

ا. أرابص بام افيب  الحم صم ا أهثلف 
فب ددددددددد اأرا:امددددددددرابصجيدددددددددباارأل شدددددددد  

ا:صك را
ا–مصبدددددددق امددددددد الألهدددددددثل الحصجيبمبددددددد ا

ص مدددددددااممدددددددر ل اا–مصم كدددددددد الددددددد  الحمدددددددصجي ا
ص لشدددددددددددااا–لحدددددددددددصجي الح مدددددددددددرشاا لحصجدددددددددددر  اا

 قددددددددددثا.الح دددددددددد  بالح  ثبدددددددددد ااددددددددددبرالحمصجيمددددددددددبر
اأر:اأضدددددددددددرف الحارل ددددددددددد احصيدددددددددددهالحم شددددددددددد ل 

ابصكرمدددددددد اف ثبدددددددد اصجيبمبدددددددد اأ شدددددددد  اصصضددددددددمر
الأل شدددددددددددد  اصصضددددددددددددمراأرا–الألفدددددددددددد لثافبمددددددددددددر

الحمممدددددددددر او  األفددددددددد لثاصشدددددددددر كرالحصجيبمبددددددددد 
ا. للثام ص افاالحم صي  

 لحص وبدددددددددددددد امددددددددددددددرابصجيددددددددددددددبااددددددددددددددرحصق ب ا
أرابدددددددددددددددد صا امدددددددددددددددد الألهددددددددددددددددثل ا:الحم صددددددددددددددددث 

ص دددددددد الاا– ضدددددددد  الحصجيبمددددددددر اا– لحملصدددددددد ىا
لحصدددددددددث  افددددددددداالحبدددددددددم ح اا–أبدددددددددرحب الحصقدددددددددب ا

 قددددددددثاأضددددددددرف الحارل دددددددد احصيددددددددها.ا لح ددددددددج ا 
اصدددددددددددد ف اأر:الحم شدددددددددددد ل الح قددددددددددددر الحصرحبدددددددددددد ا

ا ددددددر اص دددددد  ا ضدددددد اتمكر بدددددد احيمصجيمددددددبر
ا–اأ ددددددددل رااكددددددد احيملصددددددد ىا-حيم م شدددددددر -
الحم م شددددددددددر اأفدددددددددد لثاحيمصجيمددددددددددبراصدددددددددد ف اأر

ا.لحص  بوااجثالحممم ااصقبب الألبربب 
 ضدددددر اشادددددثا)ا قدددددثاأضدددددرف اث لبددددد ا

مدددددددددددرابصجيدددددددددددباا  بقدددددددددددد ا(ا 1023لح  ددددددددددد  جا
مددددددددددرابصجيددددددددددباا  شبدددددددددد اا–ص ظددددددددددب الحملصدددددددددد ىا

ا.لحصجي ا  ب رامرالحم ش ل 
 مف وم البرامة ا ر ادية: ثانيا
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(ا 1024جلحمدددددددددددددر اشدددددددددددددرك )صجددددددددددددد  ا
ص دددددددمب امددددددد ظ ا"اا  ددددددد لحا  دددددددرم الإل شدددددددرث ا

الأل شددددددددددددددد   مق ددددددددددددددد ثاحم م شددددددددددددددد امدددددددددددددددرا
 لح اددددددد ل الحمص لا ددددددد افددددددداا ددددددد   ا لدددددددثل ا

   دددددد ادم بدددددد احيص  بددددددواا أ شدددددد  اأهمبدددددد حمددددددرا
امددددددددث اص مبدددددددد ا شددددددددااجحيصقدددددددد ب اا ل  دددددددد ل ل 
كبددددددددرام الألفدددددددد لث الألث ل ممددددددددر ل احص ثبدددددددد اا ل 
ا".ا رشيب ا
 :االست     مف وم: ثالثا 

هدددددددددددددددد اللبددددددددددددددددص ثل الح مددددددددددددددددرئااحيبددددددددددددددددي ا
ل دددددددددد اتشددددددددددارالا  اددددددددددر اا لحم ص ددددددددددر امددددددددددر

ا(ا 1023ج اب ا  ف ا.)الألب  ا
 :   تر يد االست   

هدددددددددد البددددددددددص ثل ا ادددددددددد الألبدددددددددد  احيمدددددددددد ل ثا
لحمصرلدددددددد اا دددددددد   ا بددددددددث ا شددددددددث الإلبدددددددد ل ا

 ابدددددد ا)ا صقيبدددددد الح رقددددددثام مددددددراقددددددث الإلمكددددددررا
ا(ا 1023جا  ف ا
ا

 الخطوات اإلجرائية للبحث

تحديرررررد ال رررررد  العرررررام : المرحلرررررة ا ولررررر 
 .المعاييرمن بناء قائمة 

 هددددد الحص  ددددد اتحدددددخاقرئمددددد اااددددداج ا
لحمجددددددددددددربب الحص ا بددددددددددددد الح ر ددددددددددددد ااص دددددددددددددمب ا
لحادددددددد لم الإل شددددددددرثب الحقرئمدددددددد اشيددددددددخاص شددددددددبثا

 .للبصمنه
تحديرررد مصرررادر ا رررت ا  : المرحلرررة الثانيرررة
 .قائمة المعايير

قرمددددددد الحارل ددددددد اادددددددرح   الاتحدددددددخالحدددددددخا
م ددددددددرث ام صي دددددددد احا ددددددددر اقرئمدددددددد الحمجددددددددربب ا

ا:م مر
 لددددددددد حالحبدددددددددراق اصليبددددددددد الحث لبدددددددددر ا لحا

 :ا أثابر اللقص رثالحم دحا
o مدددددددددرالحث لبدددددددددر الحصدددددددددااقرمددددددددد ا 

 :لحارل  ااصليبيمر
ث لبدددددددد ا بدددددددد برا  دددددددد الحددددددددثبراا:أ ل

ص ددددددمب ا ا ددددددر الحادددددد لم ا"ا:اج دددددد لرا(1021)
 لحصدددددددددااهدددددددددثف اتحدددددددددخا ضددددددددد ا.ا"لل شدددددددددرثب 

قرئمدددددددددددددد اارحمجددددددددددددددربب الح ر دددددددددددددد ااص ددددددددددددددمب ا
 لصاجددددددددددددد الحمددددددددددددد م ا.الحاددددددددددددد لم الإل شدددددددددددددرثب 

لح  دددددددددددد ااحث لبدددددددددددد الحمشددددددددددددكي ا لبددددددددددددص  ل ا
 ص  ددددددددي اتحددددددددخاقرئمدددددددد اامجددددددددربب ا.الح صددددددددرئ 

 قددددددددثا.اص ددددددددمب ا ا ددددددددر الحادددددددد لم الل شددددددددرثب 
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لص قددددددددد الحارل ددددددددد امددددددددد اهدددددددددولالحالدددددددددحافددددددددداا
 ل صي دددددد افدددددداا.امجددددددربب الحادددددد لم الإل شددددددرثب 

ارل ددددددد اصص دددددددر  الح ر ددددددد الحص اددددددد  امدددددددراأرالح
لحمجدددددددددربب ا حدددددددددب اكددددددددد الح  ل ددددددددد الأل ددددددددد ىا

 .كرح  ل  الح  ب 
 (1022)اث لب اتبمرراملمث:ا ر بر

امقصددددددددد  اا  دددددددددرم اص دددددددددمب :"اج دددددددد لرا
الح ظ بددددددد اشيددددددخاقددددددرئ ا لحص ابدددددد الألبدددددد بافددددددا

اص مبدددددددددد افدددددددددداافرشيبصدددددددددد ا قبددددددددددر الحص بددددددددددجب 
".الحم دددددددددد ب احيمدددددددددد أ اللبددددددددددصمنكاالحدددددددددد شا

ا  ددددددرم امقصدددددد  افددددددااا هددددددثف اتحددددددخاص ددددددمب 
 اص  دددددي اتحدددددخالحا  دددددرم ا.الحص ابدددد الألبددددد ب 

لحمقصدددددددد  جا قددددددددثالص قدددددددد الحارل دددددددد امدددددددد اهددددددددورا
لحث لبدددددددد افددددددددااص مبدددددددد الحدددددددد شااللبددددددددصمنكاا
ح ادددددر الألبددددد جا ل صي ددددد امجمدددددرافددددداا ضددددد ا
ضددددددددددددددد لا ا مجدددددددددددددددربب اص دددددددددددددددمب الحاددددددددددددددد لم ا

 .لإل شرثب 
ا(1022)ث لب اها اشاثالحملبرا:ا رح ر

ا  دددددددددددددرم امقصددددددددددددد  افددددددددددددداا:ا"اج ددددددددددددد لر
إلقص ددددددددددرثالحم دحددددددددددااقددددددددددرئ اشيددددددددددخااجدددددددددد ال

تبددددددددص لصب بر امددددددددر  ل الحمج فدددددددد ا أ دددددددد رافدددددددداا

ص مبددددددد الحددددددد شاالإلبدددددددصمنكااحدددددددثىا رحادددددددر ا
 لبددددددص ثم افبمددددددرا".اكيبدددددد الحص ابدددددد اابدددددد هر 

لحارل ددددددددددددددد الحمددددددددددددددد م اشدددددددددددددددا الحص  بادددددددددددددددااولا
 هددددددددثف اتحددددددددخاث لبدددددددد ا.لحم م شدددددددد الح للددددددددث 

فرشيبدددد الحا  ددددرم الحمقصدددد  افددددااص مبدددد الحدددد شاا
رحادددددددددددددددر اشب ددددددددددددددد اللبدددددددددددددددصمنكااحدددددددددددددددثىالح 

 قدددددثالص قددددد الحارل ددددد امجددددد الحالدددددحا.الحالدددددح
لحلددددددددددددددددددددددددرحاافددددددددددددددددددددددددااص مبدددددددددددددددددددددددد الحدددددددددددددددددددددددد شاا

ل صي دددددددد امجمددددددددرافدددددددداا ضدددددددد ا ا.للبدددددددصمنكا
قرئمدددددددد اارحمجددددددددربب الحص ا بدددددددد ا حددددددددب ا ضدددددددد ا

ا.ص   احا  رم اكرم 
 مددددددددددددددرا ددددددددددددددن اصيددددددددددددددهالحث لبددددددددددددددر اا

لحارل دددددددددددددددد ا ضدددددددددددددددد اقرئمددددددددددددددددد االبددددددددددددددددص رش 
ارحمجددددددددددددربب الحص ا بدددددددددددد ا لح  بددددددددددددب احص ددددددددددددمب ا

رالحمجدددددربب الحص ا بددددد الحاددددد لم الإل شدددددرثب جاشددددد
 لح  بدددددددب اص  دددددددي الحارل ددددددد اتحدددددددخالحملدددددددر  ا

لح ئددددددددددد اا–لألهدددددددددددثل ا:ا)لألبربدددددددددددب الحصرحبددددددددددد 
  بقدددددددددد اصقددددددددددثب اا–لحملصدددددددددد ىا–لحمبددددددددددصمثف ا

جا(لحص وبدددددد الح ل جددددددد –لأل شدددددد  ا––لحملصدددددد ى
 ايدددددددددداالإل مددددددددددرحاالحجددددددددددر احقرئمدددددددددد امجددددددددددربب اا

 .مجبر املك ا13لحم ض ش اتحخا
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 ص  دددددددددددبر ااجددددددددددد الحمددددددددددد صم ل ام ددددددددددد ا
لحدددددددصجي ا:اث حبددددددد الح لاجددددددد اششددددددد لح دددددددث  الح

 ددددددددددد فما اا21ا–ا22لإلحكص   ددددددددددداامدددددددددددرا
جا رمجددددددددددددددددد اليددددددددددددددددد اابددددددددددددددددد  برجا1009

لح مجبددددددددد الحم ددددددددد ب احيم دددددددددره ا  ددددددددد با
لحصددددددددث ب جالحمدددددددد صم الحجيمدددددددداالحبددددددددرث ا

ب حبددددد ا 22صكددددد برالحمجيددددد جا:اششددددد 
 .جا رمج اشبراشم 1004

  :البحث حدود

صلثبدددددثالحمجدددددربب ا:الحلدددددث ثالحم ضددددد شب ا
لحصددددددداابا دددددددخاشيبمدددددددرالحص ا بددددددد الألبربدددددددب ا
 .لحا  رم الإل شرث ا

  :منهج البحث

 لشصمدددددددثالحالدددددددحالحلدددددددرحااشيدددددددخالحمددددددد م ا
بجصمددددددثاشيدددددددخا  ددددددد اا لحدددددددو :لح  دددددد ا

 صليبددددددد امدددددددراهددددددد اكدددددددرئرا ص بدددددددب را صددددددد ا
لبدددددددددص ثل اهدددددددددورالحمددددددددد م افددددددددداالحالدددددددددحا
لحلدددددددددددرحااح  ددددددددددد ا صليبددددددددددد الحالددددددددددد حا

 لحص  ددددددددددد اتحدددددددددددخااحث لبدددددددددددر الحبدددددددددددراق  ل
شاددددددددددددددثالحدددددددددددددد لمرا)ا.قرئمدددددددددددددد الحمجددددددددددددددربب 

ا.(2999شث ج

 :إجراءات البحث

ارالتصادددددددد الحالددددددددحاصدددددددد ا احإل رادددددددد اشددددددددراصبددددددددر
 :لإل  ل ل الحصرحب 

إعرررررررداد الصرررررررورئ المبدئيرررررررة ل ائمرررررررة : أوال
 .المعايير

لبدددددددددددددحاقرمددددددددددددد الحارل ددددددددددددد ااإشدددددددددددددثلثا
ص ددددد  امادددددثأ احقرئمددددد الحمجدددددربب افدددددااضددددد  ا
لحث لبددددددددددر ا لحالدددددددددد حاكا دددددددددد ثا م شدددددددددد ل جا
ا صضددددددمراهددددددولالحص دددددد  الحماددددددثئاام م شدددددد 
مدددددددددرالحملدددددددددر  الألبربدددددددددب افدددددددددااكددددددددد اا دددددددددثا
أبربددددددداجافبمدددددددرابصجيدددددددباارحمجدددددددربب الحص ا بددددددد ا
ص  دددددددد الحارلددددددددحاتحددددددددخالحملددددددددر  الح  شبدددددددد ا

ا–م دددددددددددددددددد ثل ا(ا6)لألهددددددددددددددددددثل ا:ا)لحصرحبدددددددددددددددددد 
ا–م ددددددددددددد ثل ا(ا2)  دددددددددددددرئ الحمصجيمدددددددددددددبرا

لأل شددددددددددددد  اا––م ددددددددددددد ثل ا(ا2)لحملصددددددددددددد ىاا
(ا3)لحص وبدددددددددددد الحم صددددددددددددث اا––م دددددددددددد ثل ا(ا4)

اجا للصدددددد ىاكدددددد اا ددددددثاف شددددددااشيددددددخ(م دددددد ثل 
م م شددددددددددددددد امدددددددددددددددرالحم شددددددددددددددد ل الحم صي ددددددددددددددد ا

ا.لحمصجيق اا 
عررررررم قائمرررررة بعرررررم المعرررررايير : ثانيرررررا 

 .عل  الخبراء والمتخصصين
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قرمدددددددددد الحارل دددددددددد ااجدددددددددد  الحقرئمدددددددددد ا
شيددددددددددددخالح ادددددددددددد ل ا لحمص   ددددددددددددبرا قددددددددددددرم لا
ارحلددددددددو ا لإلضددددددددرف ا لحصجددددددددثب جا لحص  دددددددد ا

ا.حيقرئم افاا   صمرالح مرئب 
حسررررراب صرررررد  اسرررررتبانة تحديرررررد : ثالثرررررا 

ير التربويرررررررررة الخاصرررررررررة بعرررررررررم المعررررررررراي
بتصرررميم البررررامة ا ر رررادية ال ائمرررة علررر  

 (صد  المحكمين)تر يد االست    
لشصمدددددددددث الحارل ددددددددد اشيدددددددددخا دددددددددثبالحبدددددددددرث ا
لحملكمدددددددبرجافاجدددددددثالشدددددددثلثالح ددددددد   الأل حبددددددد ا

لحص ا بددددددددددددددد البدددددددددددددددصار  اصلثبدددددددددددددددثالحمجدددددددددددددددربب ا
لح ر دددددددددددد ااص ددددددددددددمب الحادددددددددددد لم الإل شددددددددددددرثب ا

جاصدددددددددد الحقرئمدددددددددد اشيددددددددددخاص شددددددددددبثاللبددددددددددصمنه
شيدددددددخام م شددددددد امدددددددرالحملكمدددددددبراش ضدددددددمرا

لحمص   دددددددددددددبرافددددددددددددداام دددددددددددددر اللقص دددددددددددددرثا
لحم دحدددددااحنبددددددص رث امددددددراأ ل هددددد افدددددداامددددددثىا
لحثقددددددددددد الحجيمبددددددددددد احيا ددددددددددد ثجا مدددددددددددثىاأهمبددددددددددد ا
لحا دددددد ثجا مددددددثىال صاددددددر الحا دددددد ثاارحم ددددددرل جا
 لقصدددددد ل امددددددراب   دددددد ام ربددددددارامددددددراا دددددد ثافدددددداا
للبدددددصار  جا حقدددددثاايددددداامص بددددد ا بدددددا الص دددددربا

ا92)الحبددددددددددرث الحملكمدددددددددددبرافدددددددددددااللبدددددددددددصار  

جاشادددددد البددددددص ثل امجرثحدددددد اكدددددد ا جالحصدددددداا%(
شددددددثثا=ا) بددددددا اللص ددددددربا:اصدددددد  اشيددددددخاأ دددددد 

شددددددددددثثالحا دددددددددد ثا(ا/ا)لحا دددددددددد ثالحمص ددددددددددباشيبمددددددددددر
شدددددثثالحا ددددد ثالح بددددد امص دددددبا+الحمص دددددباشيبمدددددرا

شادددددددددددددثالحلمبدددددددددددددثاشادددددددددددددثا)ا200(ا*اشيبمدددددددددددددر
 . (1002لحم بثجا
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 . لح ث  الحصرحااب ض الح با الحمئ ب احنص ربالح ر  ااك ام ر امرام رل اللبصار  

الحم ر 
شثثا لل صار اارحم ر  أهمب الحمجبر  لحثق الحجيمب 

م ل ا
 للص رب

شثثام ل ا
 لل صن 

لح با الحمئ ب احنص ربا
 مجرثح اك ا اربص ثل ا

 صص ف 
لا
 صص ف 

 مم 
 ب ا
 مم 

 م صا 
 ب ا
 م صا 

 %ا9442 4 64 2 12 2 12 1 11 لألهثل 

 %ا9242 2 22ا2ا29ا2ا29ا3ا22ا  رئ الحمصجيمبر

 %ا9243 2 22-اا10-اا29ا2ا29الحملص ى

 %ا9143 3 36ا2ا21ا2ا21ا2ا21ا  بق الحج  

 %ا9243 2 29-اا10-اا10ا2ا29الأل ش  

 %ا9242 2 43-اا24-اا22ا2ا24الحص وب الحم صث 

ا%ا92ا22ا322الحم م ال

 

 ةنسبة التفاق على مجاالت وبنود القائم.1جدول 
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 :نتائج البحث

تحديررررد قائمررررة بعررررم المعررررايير التربويررررة الخاصررررة بتصررررميم البرررررامة ا ر ررررادية : أوال
 :ال ائمة عل  تر يد االست   

 المؤ ر البند

 ا هدا 

 .أن تكون ذات صياغة تربوية سليمة

 .مرتبطة بالمحتوى التعليمي الم دم من خ ل ا أن تكون

 .أن تتناسب مع استراتيجيات التعلم التعاوني المست دفة

 .أن تتناسب مع الفئة المست دفة

 .أن تكون ا هدا  محددئ وواضحة

 .أن تكون ا هدا  قابلة لل ياس

خصائص 
 المتعلمين

 .بعم خصائص اأن توفر  للمتعلمين قدر من المرونة في تعديل 

 .أن توفر للمتعلمين عنصر الس ولة في التعامل مع أجزائ ا

 .أن تسمح البيئة للمتعلمين بالت ار  في تنفيذ الم مات المطلوبة

 .أن تحدد للمتعلمين الم مات المطلوبة من م ب كل واضح

 المحتوى

 .أن يتص  بالوضوح والخلو من ا خطاء

 .المست دفةأن تتناسب مع الفئة 

 .أن يتم ت سيم أجزاء المحتوى لم مات تتناسب مع اعداد الفئة المست دفة

 .أن يسمح المحتوى للمتعلمين بإمكانيات ا ضافة والتطوير ب كل جماعي

 .أن توفر مصادر إضافية أثناء عرم المحتوى يتكامل في ا أفراد المجموعات

 .يتكامل في ا ا فرادأن تتضمن أن طة تعليمية فردية  ا ن طة
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 .أن تتضمن ا ن طة التعليمية ت ار  ا فراد ذوي الم مات المختلفة في منتة واحد

 .أن تتنوع ا ن طة بما يتواف  مع المحتوى

التغذية 
 المرتدئ

 .عل  المحتوى –أن توفر للمتعلمين ال درئ عل  التعلي  

 .للمحتوى بكل أجزاؤه -للمجموعات-أن توفر للمتعلمين إمكانية وضع تصور خاص 

 .أن توفر للمتعلمين أفراد المجموعات ا ساسية بت ييم الم مة بعد التنفيذ

 .أن تسمح للمعلم بالتعلي  والرد عل  استجابات الط ب
 قائمة المعايير 2جدول

 

 

 :البحث توصيات 

فدددددددااضددددددد  ا صدددددددرئ الحالدددددددحالحلدددددددرحاا
لحص  ددددد اتحدددددخااجددددد الحص  دددددبر الحصدددددااصددددد ا

ا:بمكرا بر صمراشيخالح ل الحصرحا
ص ظبدددددددددد الحادددددددددد لم الإل شددددددددددرثب الحقرئمدددددددددد ا .2

شيدددددددخاص شدددددددبثاللبدددددددصمنهافددددددداالحجميبددددددد ا
لحصجيبمبددددددد جاحدبدددددددرث الحصل دددددددب الحمج فددددددداا
 مبدددددددددددددددص ىالألثل الحممدددددددددددددددر ىاح دددددددددددددددن ا
للقص ددددددددددددددددرثالحم دحدددددددددددددددداافدددددددددددددددداالحمدددددددددددددددد لثا

 .لحصث ببب الحم صي  
لحص ا بددددد االحجمددددد اشيدددددخاص ابدددددبالحمجدددددربب  .1

لحصدددددددااصددددددد الحص  ددددددد اتحبمدددددددرامدددددددرا دددددددن ا

لحالدددددددددحالحلددددددددددرحاجا لأل ددددددددددواامددددددددددراش ددددددددددثا
 .ص مب ا ل  صر الحا لم الإل شرثب 

لحلدددددددددددددد  اشيددددددددددددددخاشمدددددددددددددد ام ل جددددددددددددددر ا .3
مبددددددددددددددصم  احمددددددددددددددورالحمجددددددددددددددربب احم لكادددددددددددددد ا
لحص ددددد  ل الحصدددددااصيلدددددباام دددددر الحاددددد لم ا
لإل شددددددددددددددرثب الحقرئمدددددددددددددد اشيددددددددددددددخاص شددددددددددددددبثا

 .للبصمنهاجا ص ابقرصم ا لثل صم 
مددددددددددر ااربددددددددددص ثل ااددددددددددرحا لم ادبددددددددددرث اللهص .4

لإل شددددددددددددددرثب الحقرئمدددددددددددددد اشيددددددددددددددخاص شددددددددددددددبثا
للبدددددددددددددصمنهافددددددددددددداالحصجيدددددددددددددب اام لليددددددددددددد ا

 .لحم صي  
ضددددددددددددد    اصلددددددددددددد  ا رحددددددددددددد اللقص دددددددددددددرثا .2

لحم دحدددددددداامددددددددراث  الحمبددددددددصميهاحيمج فدددددددد ا
تحدددددخاث  الحم دددددص احمدددددرا وحدددددهاامبدددددرشثص ا
شيدددددددددددخاصجيددددددددددد اممدددددددددددر ل الحصجرمددددددددددد امددددددددددد ا
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لحادددددد لم الإل شددددددرثب جا مددددددراصشددددددصم اشيبدددددد ا
ح ثمدددددددد الحجميبددددددددد اامددددددددراأث ل ا ص ظب دددددددد 

ا.لحصجيبمب 
 :البحوث المقترحة

فدددددددااضددددددد  ا صدددددددرئ الحالدددددددحالحبدددددددرابا
ا.ش ضمرابمكرالقص ل الحال حالحصرحب 

ث لبدددددددد احيصجدددددددد  اشيددددددددخافرشيبدددددددد اات دددددددد ل  .2
ا  دددددرم امقصددددد  احصدددددث ب الحمجيمدددددبراشيدددددخا
ممددددددددر ل البددددددددص ثل الحادددددددد لم الإل شددددددددرثب ا

 .لحقرئم اشيخاص شبثاللبصمنه
ث لبددددددددد اأ ددددددددد الل دددددددددصن اادددددددددبراات ددددددددد ل  .1

لحاددددد لم الحصث بابددددد اا–لحاددددد لم الإل شدددددرثب ا
 .لحقرئم اشيخاص شبثاللبصمنه
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 :المراجع

 :المراجع العربية: أوال
ا:(1020)ألمدددددددددددثاادددددددددددرابدددددددددددرح الحجدددددددددددد  

ا.تشددددددددددددرث الحص دددددددددددد ب ا لحصددددددددددددث ب 
لحي  دددددددددددددد الح   بدددددددددددددد ا:اص ل دددددددددددددد 

لحجمر بددددددددددددددد احيص ابددددددددددددددد ا لح قرفددددددددددددددد ا
 .ا21 لحجي  جاالا

فرشيبدددددددد ا("1024)احمددددددددر ا  دددددددد اشددددددددرك ت
ل شدددددددددددرثىااربدددددددددددص ثل اا ا  دددددددددددرم

حص مبدددددددد اا صك  ح  بددددددددرالحمجي مددددددددر
لحمقايددددددددبراشيدددددددخالحددددددددد ل ااخ شددددددد

ااص  بددددددددددددددحا ص مبدددددددددددددد الحمبددددددددددددددكر
ا بدددددرح اثكصددددد  لرا بددددد ام شددددد   ج"
 رمجددددد اجاكيبدددد الحص ابددددد الح  شبددددد ج
ا.شم ارشب

لبمدددددددددددرراشادددددددددددثالحبدددددددددددن اشادددددددددددثالحقدددددددددددرث ا
لص دددددددددددددددددررالحبدددددددددددددددددبثل ا(:"1002)

 لدددددددددددددددد اص شددددددددددددددددبثاللبددددددددددددددددصمنها
لحميابددددااشددددرا  بددددباللبددددص رث ا
مددددرالحمنادددد الح بدددد امبددددص ثم ا

لحص ابددددددددددددددددد ام يددددددددددددددددد االددددددددددددددددد حاج"
ا. رمج الحم     جلح  شب ا

ص دددددمب اا:(1022)تبمدددددرراملمدددددثاألمدددددثا
ا  دددددددددرم امقصدددددددددد  افدددددددددداالحص ابدددددددددد ا
لألبدددددددد ب اقددددددددرئ اشيددددددددخالح ظ بدددددددد ا

قبدددددددددددر افرشيبصددددددددددد الحص بدددددددددددجب ا ا
فدددددااص مبددددد الحددددد شااللبدددددصمنكاا

م يدددددد اكيبدددددد اجاحيمدددددد أ الحم دددددد ب 
اج رمجددددددددددددد اأبدددددددددددددب  ااجلحص ابددددددددددددد 

ا. 2الجا32كيب الحص اب جام 
لألاجدددددرثا(:ا1022) دددددرم املمدددددثالحاكددددد  ا
إلشددددددددرث الحصددددددددث ب االإلبددددددددص لصب ب 

فدددددددددااصجدبددددددددددافيبددددددددد  الحصبددددددددد ببا
لبددددددددددددددددددددددددددصج ل اا–حي ضدددددددددددددددددددددددددد ا

حص دددددددر  ام صقدددددددر امدددددددراشددددددد كر ا
ا. ث  ام صي  

لحددددددد شاا(:"1023)ا ملمددددددد ثا  فددددددد ابددددددد ا
ا لح دول ا شنقصداهاص شبثالبدصمن

ادددرحم  باشيدددخالح  ادددر الحبددد بج ا
م يددددددد ا"ا دددددددن الح رمجددددددد اىحدددددددث

 رمجددد اجا الددد حالحص ابددد الح  شبددد
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الا بدددد ا–(ا10)شددددثثجا لحم  دددد  ا
 .ا1023

فرشيبددددددد ا(:1002) شدددددددراشادددددددثل اشيددددددد لرا
ا  دددددرم ات شدددددرثىاحص مبددددد ااجددددد ا
لحممددددر ل الإلثل بدددد احددددثىاأ  ددددر ا

كيبددد اللقص دددرثاجلحق بددد الحم ددد ب 
ا.لحم دحاا رمج الي لر

(.ا1022.ا)لحلمبددددثاشمدددد ا مضددددرراشاددددث
لحمجدددددددددددربب الحص ا بددددددددددد ا الح  بددددددددددد ا
حيملصدددددددددددد ىالإلحكص   ددددددددددددااحي دددددددددددد ا

مدددددددددددد صم ا مجدددددددددددد  ا .لحج ابدددددددددددد 
لإلبددددددددددددددددددددددددددددددددك ث ب الحددددددددددددددددددددددددددددددددث حاا
حيصك  ح  بددددددددددددددددددددددددددرا لحملصدددددددددددددددددددددددددد ىا

لح مجبددددددددددد الحج ابددددددددددد ا:ا لحكصدددددددددددر 
حصك  ح  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

لح مجبدددددد ا:الإلبددددددك ث ب  لحص ابدددددد ج
ا.الحج اب احصك  ح  برالحص اب جا

بددددددي ىابددددددجبثا ر دددددد جاجامدددددد   ا ددددددن ا
أ دددددددددددددددددددددد ا(.ا1022:ا)لادددددددددددددددددددددد لهب 

لحا  دددددددددددددددرم الحصجيبمدددددددددددددددخاحقبددددددددددددددد ا
للقص دددددددددددرثالحم دحدددددددددددخا لحص ابددددددددددد ا

شيدددددددخاص مبددددددد امبدددددددص ىالح مددددددد  ا
 للصددددددددددددلرالل  جدددددددددددرحخا ك دددددددددددر  ا
لحددددول الحمث كدددد احددددثىالح رحاددددر ا
لحمجيمدددددددددددر ااكيبددددددددددد اللقص دددددددددددرثا
.الحم دحددددددددددددخا رمجدددددددددددد الحم  فبدددددددددددد 

 رمجدددددددد ا:ا اكيبدددددددد الحص ابدددددددد م يدددددددد
كيبددددددددددددد الحص ابددددددددددددد جاا-لحم  فبددددددددددددد ا

ا224شدددددددثثا دددددددر اجاجا33مددددددد 
ا.132ا-

شادددددددددثالحلمبدددددددددثاشادددددددددثالحم بدددددددددثالحايدددددددددثل  ا
لحالدددددددددددددددحااأبدددددددددددددددرحب (:ا1002)

:الإلل ددددددرئالحجيمدددددداا لحصليبدددددد ا
لحص  دددددددددددددددب احيالدددددددددددددددحا  مددددددددددددددد ا
 صليبددددددددددددددددد الحابر دددددددددددددددددر ابدددددددددددددددددث برا

ا–اSPSS اربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص ثل ا
ا.ثل الحش  ب:اشمرر

(:ا2999)شددددددث ااملمددددددثالحدددددد لمراشاددددددث
.اأبربدددددددددددبر الحالدددددددددددحالحص اددددددددددد  

ا(.3 )شمررجاثل الح  قررجا
:ا(1003)فر مددددددددددددد الحدهددددددددددددد ل املمددددددددددددد ثا

م ل دددددددد ر الحكصددددددددر الح ددددددددرمجاا
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حيمدددددددددد لثالحجميبددددددددددد افددددددددددااضددددددددددد  ا
ارلحمبددددددددددددددددددددصلث ر الحصك  ح  بدددددددددددددددددددد

جالحقددددددددددددددددددره  جا2لحمجر دددددددددددددددددد  جا 
ا.24مكصا اثل الحكص جا ا

ص شددددددبثا(:ا1002)كرمدددددد ا ددددددق الحقببددددددا
للبدددددصمنهافددددداالإلبدددددن جاتثل  ا

ثلئددددددددددددددد  الحشددددددددددددددد  رالحالددددددددددددددد حجا
لإلبدددددددددددنمب ا لحجمددددددددددد الح بددددددددددد  ا

 .2اثااجالإلمر ل جا 
(:ا1002)م دددددث اشادددددثالح صدددددر ابددددديبمررا

مدددددددددد م الإلبددددددددددن افددددددددددااص شددددددددددبثا
 شااللبددددددددددددصمنهجام يدددددددددددد الحدددددددددددد

لإلبددددددددددددنماجالحك بدددددددددددد جاشددددددددددددثثا
ا.329

(:ا2993)م ددددددددددددددددددر ام صددددددددددددددددددر املمددددددددددددددددددثا
م ل ددددددددددد ر اص دددددددددددمب الحكصدددددددددددر ا
لحمث بدددددددداافدددددددداالحي دددددددد الحج ابدددددددد ا
حصنمبدددددددددوالحليقددددددددد الح ر بددددددددد امدددددددددرا
لحصجيدددددددددددددب الألبربددددددددددددداجا بددددددددددددددرح ا
مر بددددددددددددددصب جاكيبدددددددددددددد الحص ابدددددددددددددد جا

ا.22 رمج الي لرجا ا

(:ا1021) بدددددد برا  دددددد الحددددددثبراملمددددددثا
ص ددددددددددددددددددمب ا ا ددددددددددددددددددر الحادددددددددددددددددد لم ا
لإل شدددددددرثب جا بدددددددرح امر بدددددددصب جا
كيبدددددددددددددد اللقص ددددددددددددددرثالحم دحدددددددددددددداجا

ا. رمج الحم  فب 
(.ا1023).لح  دددددد  اشاددددددثاملمددددددثا ضددددددر 

مقبدددددددر احصقبدددددددب افرشيبددددددد ا مدددددددرو ا
  الحددددددصجي الإلحكص   دددددداافددددددااضدددددد

م يددد الصلددددرثا .لحمجدددربب الحص ا بدددد 
لح رمجدددر الحج ابددد احيالددد حافددداا

لصلددرثالح رمجددر ا:الحصجيددب الحجددرحا
لألمر دددد الحجرمدددد جامدددد اا-لحج ابدددد ا

ا. 1الاجا33
(.ا1022)األمددددددددثالحملبددددددددراهادددددددد اشاددددددددث

اللقص ددددددرثا  ددددددرم امقصدددددد  افدددددداا
لحم دحددددددددددااقددددددددددرئ اشيددددددددددخااجدددددددددد ا

  ل الحمج فدددددد ااتبددددددص لصب بر امددددددر
 أ ددددددددددددد رافدددددددددددددااص مبددددددددددددد الحددددددددددددد شاا

حدددددددددددثىا رحادددددددددددر اابدددددددددددصمنكالل
لح قرفددددد ا .كيبددددد الحص ابددددد اابددددد هر 

 مجبددددددد الح قرفددددددد امدددددددرا:ا لحص مبدددددد 
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جا22أ دددددددددددددددددددددددددد الحص مبدددددددددددددددددددددددددد جا 
 .  .374 - 291جا 213ال

(ا1003)اببددددددددددددددددد  اش ب دددددددددددددددددااش ب دددددددددددددددددا
ا  دددددددددددرم اإلكبدددددددددددر الح نئددددددددددد ا"

لحم ددددددرهب ا للص رهدددددددر الحندمددددددد ا
حيصجرمددددددددددددددددددد امددددددددددددددددددد الألدمدددددددددددددددددددر ا

م يدددددددددددددد اج"ا لحكدددددددددددددد ل حالحابئبدددددددددددددد 
الحم يدددددددددددددددددثالحبدددددددددددددددددرا جالحابئبددددددددددددددددد 

 .اثببما 1لحجثثج
 

 :المراجع األجنبية: ثانيا
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