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 البحث مستخلص 

فو  أنشدد ا لالعدال لبسف فددي مددي تنسيددا سهددا لا ت ددفي  لبدد لا   علددلبتعدد    إبدد ي ابيهدف  لبحثددل لبثدد
لبتدي تفدتهف  وصد  وتثليدع لبعا دا  لبوصدييا لبحثل سن لبحثدول ويعف ه ل،  اب لبس ثلا لبثانويا بفى
سدنه  لبسفد   علد لبف لفا  ب ل لعتسفا ،أنش ا لالعال لبسف في لبستنوعا وتنسيا سها لا ت في  لب لا حين

 لبسعلوسدداا لبسيصددلا عددن لبلدداه د سثددع لبف لفددا  علدد يعددف دهددفلم علسيددام سنلسددام بلثصددوع  لبدد   لالعاسددي
ثاثددون  علدد فددتون  ابددب و ابحددا سددن  دداب لبس ثلددا لبثانويددا ثيددل لشددتسلا وتكونددا عينددا لبف لفددا سددن 

ثددون ثاو  ، ابحدداا سف فددا سيددا كنانددا لبثانويددا بلحندداا حددلفل د  ددوف لبتعليسيددا حسثاملددا لب ليوحيددا ابحددا سددن 
ولفددتمفسا    دداب سف فددا سيددا كنانددا لبثانويددا بلحنددين حددلفل د  ددوف لبتعليسيددا حسثاملددا لب ليوحيددا ابددب سددن 

ت ددفي  مددي تنسيددا سهددا لا  لبس ثلددا لبثانويددا ةنشدد ا لالعددال لبسف فددي دداب  لفددتمفللثددوع  س يددا لبحاثثددا 
 ت في  لبد لاسها لا  عل عينا بلتع   أم لف لب عل وتل ت حي ه  كأفلد سن أفولا دسع لبحياناا  بفيهل لب لا

أنشددد ا لالعدددال لبسف فدددي حصددديا عاسدددا ولبصدددثاما فو   علددد لبتأكيدددف  إبددد وأشدددا ا نتددداح  لبحثدددل  بدددفيهل 
 ت ددفي  لبدد لامددي تثفددين وتنسيددا سهددا لا  أثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فددي حاعتحا هددالبسف فدديا حصدديا ماصددا 

   عينا لبف لفا لب اب بفى
 ت في  لب لا  سها لا– أنش ا لالعال لبسف في الكلمات المفتاحية:

Abstract 
The current research aims at identifying the effectiveness of using school 
media activities in developing self-esteem skills among secondary school 
students. This research is based on quasi experimental research design for 
describing and analyzing the relationship between the activities of various 
school media and the development of self-esteem skills. Therefore, the study 
relied on the methodology of the media survey in both descriptive and field 
aspects, which is a systematic scientific effort to obtain detailed information 
about the phenomenon under study. The sample of the study consisted of thirty 
female students from the Met Kenana secondary school for girls in Toukh 
Educational Administration in Qlaubia Governorate. The researcher used a 
self-esteem scale as a tool for data collection and applied it to participants to 
investigate the development of their self-esteem skills. The results of the 
research revealed the role of the school media activities in general and the 
school press in particular as one of the school media activities in improving and 

developing the self-esteem skills of the sample students. 
Keywords: School Media Activities -Self- Esteem Skills 



  

 459       2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                            

 

 مقدمة
 
 

 لبتدي سن لبتثدفياا لبكثي مي لع لبت و لا لبثفيثا مي سداالا لبثياد لبستنوعا يولده لالنفان 
ولبشمصدديا سسددا  دتساعيددامددي لبعا دداا لال ولالضدد  لبتتفددحب مددي ثددفول  ددف  سددن فددو  لبتولمدد  

ه لبث ددا بفيدد يينسدد لدتساعيدداشددعو  لبيدد ف حأندده  و  يسددا  ثيددل إن ،يددرث  مددي ت يدديل وت ددفي  لبيدد ف ب لتدده
 ،لبنسلددا)بهددا وث تدده ح لتدده وت ددفي  لبدد لا سددن ل مدد ين  ولثت لسددهت ددفي ل ب لتدده  إبدد   حابدد لا سسددا يددرف

2013 ) 
ويدد تح  حابسيدداهيل  ل بلغايددا مددي سددداع علددل لبددني بدد ل يعددف ت ددفي  لبدد لا حسثاحددا سيهددول أكثدد  لنتشددا م 

أن يضددع  يسددا عابيددا لبشددم   علدد  مينحغدديبدد ب   ،لبشمصدديا علدد تشددتسع  لبتددي لةمدد ىلبنيفدديا 
لبكيدا د ولالت دان وعداود  إبد ا سن لندازلته ةن  ب  يفاعفل مي لبوصدوع وس تيعا ةفلحه ويكون ولث م 

لبسوهحدددددا وبكدددددن م دددددفلن لبت دددددفي   أو بددددد  مدددددلن أكحددددد  عددددداح  بلنددددددا  هدددددو بدددددي  عدددددفل لب دددددف د  علددددد 
 ( Bagheri & Faghih,2012) بل لا

لبد لتي لفدت لتيدياا لبتنلديل  ثيدل إنت دفي  لبد لا  علد  بده ثثد  معداع وحداب لب لتي لبتنليل  ويعف
سد يدداا  علد لبفددي  د  علد ولبشددعو  حابث دا مدي  لتدده ولب دف د لالفدت اع  علد بلدتعلل تفداعف لب ابددب 

ت ددفي  م   بدد للالنددداز علدد ولبث ددا ولب ددف د االفددت اع يددزفلف ت ددفي ل ب لتدده ح ددف  إثفافدده ح وحدد ب  أسددو ل
ويتكدون سددن  ،لبتعاسددع سدع لبتثددفياا لةفافديا بلثيدداد علد ون لبيد ف  دداف  لبد لا يعدف حسثاحددا محد د حكدد

يكدددون حسثاحدددا   لبددد لا ولبددد  ولثتددد لل ،تعدددف حسثاحدددا لبشدددعو  حابياعليدددا لبتددديددددانحين هسدددا لبث دددا حابددد لا 
 لبشعو  حاب لا ولبشعو  حابياعليا ويتأث  ت في  لب لا حسشاع  لب اب ثوع  لتهل 

حدع  ،يفدلوكه لبثداب علد  ف عدن  لتده سند   يوبتده وال ي تصد  تأثي هدا مكد د لبيد إب  وت دع أهسيته
لبس احلا ثيدل يسيدع  و ت دفي  لبد لا لبس تيدع  دتساعياويرث  مي تنسيا لال يفلوكه لبسفت حل إب ف تيس

 ،سددع ث ل  ل مدد ين لمتليددالبتعحيدد  عددن ث لحهددل سهسددا  علدد ولب ددف د  ولالحتكددا  لالفددت اعلبث يددا و  إبدد 
 ،ن ددا عددن ددداح  1995،أثسددف سثسددف صدداب ) يلبشمصدد لالضدد  لبلمدد  ولبملددو سددن ويسيلددون بلتو 

 (   2014 ،لبفيف ،لبدنف 
كسدا أندده يعد ق  ت ددفي  لبد لا حأندده لبت يدديل ، بل ابددب لبشديو و ي لةفل  لبكتدداح لبد لا ت ددفي يلهد   و

 أو دددا ويعحددد  عدددن سو ددد  سدددن لبسولم ،لبددد   ي دددول حددده لةمددد لف ويثددداملون عليددده ميسدددا يتعلددد  حأنيفدددهل
، ويتضدسن ت دفي  لبد لا وندادثون ،وسهسدون ،لعت اف لةم لف حدأنهل  داف ون سفى إب ويشي   ،لب مض

لبددد لا وت دددفي   لبسو ييدددالبددد لا  ت دددفي  ،وهدددل سهدددا لا ت دددفي  لبددد لا لبشددداسلا  ثدددال سهدددا لا أفافددديا
 يستده ح ف يشدع لبيد  فداحف يدعدع  أوت يديل عدال  حسثاحدا هديو  ،لبشداسلات دفي  لبد لا ، و لبس تح ا حابسهال
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لبثكدل لبشمصدي بل داب تددال أنيفدهل  علد وي كدز  لبماصا حس و  لبو ا وعح  عفف سدن لبثداالا
ت ييل لب لا مدي ثداالا سعيندا سدن  هي لبسو ييات في  لب لتي  .ولب   يودف فلحسما مي نشا هل لبيوسي

 إبد ويشدي   سثدففد حسهدال سعيندا مدي ثداالاتح    لبسدت دفي  لبد لا  .لبثيداد سثدع لبتياعدع لالدتسداعي
 .لبت ييل لب لتي ةثف دولنب سعينا

دددال يدددرف  لالعدددال لبسف فدددي فو م و  مدددي إعدددفلف لب ددداب ثيدددل يفددداعف مدددي تنسيدددا ثدددب لب ددد ل د  سهسم
داويفداعف   ث دامتهلي ولالبسدال حاةمحدا  ويوفدع سدفل   لب داب ويزيدف سعدد متهل وينسد مدي لبتعحيدد   أيضم

كحي  مدي توضدي  وتفدهيع سدا يولدده لب داب سدن صدعوحاا ه به فو  ثيل إنو  ،عن أمكا هل وث لحهل
 إبد  إضداما ،ولبسف   لبسف في وغيد هلي ولبتلييزيون لبتعليس سن ماع لبصث  ولبسداا ولال لعا

كفدداحهل سهددا لا عفيددفد مددي لبسددداع لبلغددو   لالدتسدداعيو   أندده يفددهل مددي تكددوين شمصددياا لب دداب ولا
 هد( 1431 ،لةثسف )ي ولبنيف

بددده أثددد  معددداع مدددي إعدددفلف لبدددن    سفددد   أوإ لعدددا  أو فدددي فدددول  أكدددان صدددثاما مددداالعال لبسف
ن سددن أهددل أهددفل  لالعددال لبسف فددي هددو إعددفلف لبددن   إعددفلف فددليسا ولا  ،وتكويندده وتوعيتدده وتحصددي ل

سددع لبثيددداد ولبتكيدد  سدددع لبسول دد  ولةثدددولع  لبدددتارل علدد لب ددداف   يوتكددوين لبسددول ن لبصددداب  لبددولع
  لبفددددو  لالدتسدددداعيلبسدتسددددع لالنفددددان  إبدددد ميمدددد    ،بساحفدددداا لبسمتليدددداولبتولمدددد  سددددع لبلدددد و  ول

 لبستآب  لبستعاون ولبحعيف عن لبفلحيا ولبع ف لبنيفيا  
وتستدداز حابيو يددا ولبسحاشدد د  ،لبسف فددي لالعاسدديلال لعددا لبسف فدديا سددن أهددل أنددول  لبنشددا   فوتعدد

 علدد ن تعححددا لب فدداحع لالعاسيددا ثيددل ي ددول لبس فددع حسما حددا لبدسهددو  سحاشدد د كسددا يسكدد ولالنتشددا 
وتعتحد  لال لعدا لبسفدسوعا أكثد  ماعليدا سدن أندول  لبصدث  لبسف فديا  ،أش  ا كافديا  حدع إ لعتهدا

 ثيددل تث دد  تولصددام  ،وفدداحع لالعددال لبسف فددي إثددفىبدد ل تعددف لال لعددا لبسف فدديا حسثاحددا   لةمدد ى
لبسف فددي ومفسددا لبسندداه  لبف لفدديا   ميسددا يتعلدد  حأنلسددا لبسدتسددع لب ابو ا سددا حددين لبسف فدداإيداحيمدد

 ،نغسدداا لبصددوا ولبتنددو  مددي ح لسدهددا علدد تعتسددف  لبتددي لبليلددي تصدداعلالوفدداحع  إثددفىثيددل تعددف 
دا هديو  ،لب داب ولبسعلوسدا سدن أددع تثحيتهدا مدي أ هدان ،وتعفف أفدابيحها مدي ن دع لبمحد  لبنشدا   أيضم

كشد   علد وتعسدع  ،سثدع لب د ل د بثياتده ا لبس لوحداليدزوف لب ابدب حابسهدا    لبحا ز مي لبسف فا لب 
لالب ددا  وسولدهددا لبدسهددو  وعددا   علدد صدد لها عددن   يدد  لبتددف يب  علدد لبسيددوع ولبسولهددب ولبعسددع 

 ولبمددددددع وم دددددفلن لبث دددددا وت دددددفي  لبددددد لا لالن دددددول لب ددددداب سثدددددع  بدددددفىحعدددددض لبسشدددددكاا لبنيفددددديا 
 هد(   1431 ،لةثسف )

  ي لبحيحددا لبسف فدديا وأثددف أبددولن لبنشددا  لبسف فدديلال لعددا لبسف فدديا حسثاحددا عنصدد  سهسددا مددوتعددف 
لب داب  بدفىأو داا لبيد ل   لفدتثسا  علد ثف لةنش ا لب احيا سن ماع  ف تها كأ وتله  أهسيتها

و دف لا لب داب لب لتيدا وتثييزهدا  دتساعيداوتث ي  لةهفل  لبت حويا وتنسيدا لبسهدا لا ولبعا داا لال
    ولدتساعيالبستكاسلا بل ابب ع ليا ودففيا و وثيا حشكع فليل مضا عن تث ي  لبشمصيا 

 -بإل لعا لبسف فيا تث   سدسوعا سن لةهفل  سنها:و 
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  لبف عا مي لبتيكي  ولبتعحي  عل لبليليا وغي  لبليليا وتف حهل  لب اب تنسيا سها لا -
حفلعاته لب اب ص ع سولهب -     زيافد ث وتهل لبلغويا عل ولبعسع  لولا
وسسدا يفداعفهل  ،ثفدن لالب دا  سدن مداع لبسسا فداا ولبتدف يب لبديدف عل  لب اب تشديع -

  لبسنافحا وت وي  أمكا هل لةبياللبتعحي  ولمتيا   عل لب ف د  عل 
( وكدد ب  2002شددثاته )) وسعابدددا حعددض لبسشددكاا لبنيفدديا بددفيهل لب دداب تنسيددا  ددف لا -

  (هدد( 1431( ن ا عن لةثسف  )2006ح كاا )
 لبسهسدا فلمدع لبسف فدا وبهدا فو  سدرث  ومعداع تصداعلالف فديا سدن أهدل وفداحع لال لعدا لبس وتعف

لبنشد  ي م صدا تكدوين لبشمصديا ولبعسدع لبتعداون  دابكسا تتي  بل ،لب احيلبعال  لب أ مي توديه 
اتفهل و  ،وتعاون لنفدالمي  ولبمدو   ولالن دول مي سعابدا حعض لبلوله  لبفلحيا سثع لبعزبا  أيضم

بدد ل تعتحدد  لال لعددا لبسف فدديا سددن أهددل لةنشدد ا   ولبلعثسددا ولبتأتددأد لب دداب حعددض ىبددفسددن لبسولدهددا 
لباسنهديددا بتث يدد  لةهددفل  لبت حويددا بسددا بهددا سددن تددأثي  معدداع وسحاشدد  مددي تنسيددا  ددف لا لب دداب 

  (1998سعوض )) وتشديع سولهحهل وهولياتهل
سدن سدداالا لالعدال لبسف فدي لبدانب ل م  تعتح  لبصثاما لبسف فيا حسثاحا سداع هدال  وعل 
لب اب سن ماع لبكلسا لبسكتوحا ولبصو  لبنا  دا ولبحثدل  بفىمي تنسيا لبسيوع  ها تفاعفثيل إن

كفددداب لب ددداب سهدددا لا  ويدددتعلل سدددن مابهدددا لمتيدددا   حددداةم لف تصددداعلالعدددن لبث ددداح  ولبسعلوسددداا ولا
 هد(   1431 ،ثسف لة)لةبيال ولبتعحي لا لبسنافحا وع ض لةمكا  ح  ي ا ولضثا 

تكتدب حمد  لبيدف  لبتديتل  لبصث   :ولبصثاما لبسف فيا بها أنول  كثي د سنها لبصث  لبسكتوحا
وسددن أسثلتهددا سدلددا لبثدداح  ولبصددث  لبسم و ددا ولبنشدد د لةفددحوعيا لبسم و ددا ولبلوثددا لالمحا يددا 

سف فديا لبس حوعدا شدكلين لبنشد د لبصدثييا لب إبد حينسا لبصث  لبس حوعا تن فدل  ،ولبصث  لب اح د
صديثتين  أوإ لعدا لةنحدا  وأمحدا  لبسف فدا وال تزيدف مدي ثدسهدا عدن صديثا  يلا معابدا مدوفدي هيو 

لبسوضدددوعاا لبسهسدددا وتكتدددب حلغدددا  علددد ويكدددون بهدددا عندددولن ثاحدددا وتصدددف  حصددديا فو يدددا وت تصددد  
ل  م نلدددد لل كحيدددد م ودهددددفم  وسدلددددا لبسف فددددا )د يددددفد لبسف فددددا( تفددددتغ   سددددفد أ ددددوع مددددي إعددددفلفها ،فددددهلا

  ومنوندددهي لبعسدددع لبصدددثي علددد  لب ددداب بصددديثاتها لبعفيدددفد وتعتحددد  أمضدددع وفددديلا وسدددداع بتدددف يب
تصدوي  ب  داا  أو  تدل نشد ها مدي سدداا أمد   لبتديلبصدو   لنت دا ولبصث  لبسصو د وتتسثع مي 

 هد(  1431) لةثسف ن ا عن  2008فس د  أو ،2006،)يوف  ثيا وستتاحعا بسوضو  سعين
ددداسف فدددي ويعدددف لبسفددد   لب إكفددداب  إبددد يهدددف    وفددديلا سدددن وفددداحع لالعدددال لبسف فدددي لبددد  أيضم

لبتعحيدد  لبفددليل ومددن لالب ددا  ولنتددزل  لبمددو  ولبمدددع سددن  علدد لب دداب لبسهددا لا لبلغويددا وتددف يحهل 
عددددن سشدددداع هل  لب دددداب كسددددا يحعددددل مدددديهل  و  لبسدددد   ولبنشددددا  ثيددددل يعحدددد  سددددن مابدددده ،نيوفددددهل

بدددددفيهل ي بسزيدددددف سدددددن لبسعلوسددددداا ولةمكدددددا  ولبسهدددددا لا وينسدددددوييصدددددثون عدددددن أمكدددددا هل ويكتفدددددحون ل
 هد(   1431 ،لةثسف ) لبتميع عل لب ف د و  لاليداحيا لالتداهاا



    

 462   

ت دول  لبتديويتفل لبسف   لبسف في حكونه ولدها ثضدا يا وسصدف  سدن سصداف  لبسع مدا ولبث امدا 
أن يكدددون لبسودددده بسدددا يتستدددع حددده سدددن مصددداح  لفدددت ا  سدددن مابهدددا  با ت دددا عليهدددا لبسدتسعددداا 

 علدد م ددف أصددح  لبسفدد   لبسف فددي ي ددول  ،لبس لثددع لبعس يددا لبسمتليددا بلدسهددو  سفددتوى علدد  لبت حددو 
  يدرف  بتث يد  أهدفل  وغايداا تفداعف مدي تث يد  نتداح  معابدا ولبد  نل ياا علسيا يضسن ت حي ها

 ( 2015لةسي ،  عحف)ت وي  لبعسليا لبت حويا  إب حفو ل 
دد لبسفدد   لبسف فددي ويعددف بلسع مددا وت ددفل تدددا ب لبحشدد يا مددي  ابددب  بألمحددا  ونددا ام  احسثاحددا عا ضم

وسدددنل بإلثفدددا  حدسددداع لبكلسدددا و دددود تأثي هدددا وصدددف  لبتعحيددد  عدددن لبسشدددهف  ،سدددن لال ندددا  ولبفددد و 
أحعف أعسا ها مدي إ دا  سدن لبتياعدع حدين  إب وأن يعيشها  هييت حع لبستعلل لبثياد كسا  ثت  يلبثاك

 ولالفدتستا بد ل ال يكدون لبسفد   بلتفدليا  ،ولبتميع حين لبشدعو  ولبيكد  حين لبيضا  ،لبث كا ولالي ا 
أثدددف أهدددل أيضدددا يسثدددع و  ،حدددع بت دددفيل محددد لا و ددديل وسول ددد  فدددلوكيا تفدددهل مدددي تهددد يب شمصدددياتهل

 لبتديتفهل مي فعل وت وي  لبعسليا لبتعليسيا سن ماع منون أفلحه لبسمتليدا و  لبتيلةنش ا لبت حويا 
 ،سفدد ثا لبسندداه  سددثام  افددتمفللحا مددي توضددي  عناصدد  لبس دد   أثيانمدد لب دداب علددل  حددعتفدداعف لبس

 سددن مدداع منوندده وعناصدد ل لبسمتليددا لب دداب تعحدد  عددن سولهددب لبتدديبكوندده أثددف لةنشدد ا  إضدداما
  (2009حوشا  )

 
  الدراسة:كلة مش

إال أن هندا  ، بثانويدا اب لبس ثلدا ل بفى سها لا ت في  لب لا ولبث ا حابني وحاب غل سن أهسيا 
سن ماع إد ل  لبحاثثا س داحاا سدع عدفف  ويتض   ب  ،حين هرال  لب اب تل  لبسها لامي ي تفن

ولتضد  بلحاثثدا وددوف  ،مي حعض لبسفل   لبثانويا حسثاملدا لب ليوحيدا لبت حو لالعال  يسن أمصاح
 ،إ لعددا سف فدديا ،فدديا صددو  مددي توليدد  لالعددال لبسف فددي وأنشدد ته لبسمتليددا فددول  صددثاما سف  

 ثتدد  ، دداب لبس ثلددا لبثانويددا بددفىولبث ددا حددابني  لبدد لتي مددي تنسيددا سهددا لا لبت ددفي   يسفدد   سف فدد
يددتل إعددفلفهل بلس ثلددا لبداسعيددا وأن سعلددل أنشدد ا لالعددال لبسف فددي تتس كددز ثددوع لبسددولف لبف لفدديا 

ددداوأوضدددثا لبحاثثدددا  ،ولبنيفددديا دتساعيددداوتهسدددع لبسهدددا لا لال اب سيت دددفين بكثيددد  سدددن أن لب ددد أيضم
بدد ل م ددف لتهل لب لتيددا ولبث ددا  ،سددنميض  لتدديلبسهددا لا سثددع لبتعدداون وتثسددع لبسفددحوبيا وبددفيهل ت ددفي  

مسددن هنددا لهدد ا سشددكلا لبف لفددا مددي ساثلددا لبحاثددل ودددوف   سزيددف سددن لبتنسيددا إبدد حددابني  تثتددا  
  اب لبس ثلا لبثانويا  بفىسها لا ت في  لب لا ي تفن

لبصد  لبثابدل   ابحدااعيندا سدن  علد أدد ا لبحاثثدا ف لفدا لفدت اعيا ي ه ل لبتدفنوبلتأكف سن 
( 20 ولسهددا )سثاملددا لب ليوحيددا  ،حسف فددا سيددا كنانددا لبثانويددا بلحندداا حددلفل د  ددوف لبتعليسيددا  لبثددانو 

أنشدد ا لالعددال لبسف فددي  لفددتمفلللفددتحيان ثددوع  وتضددسنا لبف لفددا لالفددت اعيا   ابحددا  عشدد ون
بددفيهل  لب ابحددااوأكددفا نتدداح  لبف لفددا لالفددت اعيا أن غابحيددا   لبدد لتيهددا لا لبت ددفي  مددي تنسيددا س

لالعدال لبسف فدي  لفدتمفللوسدن هندا تلهد  أهسيدا  ،ولبث دا حأنيفدهللبد لتي سهدا لا لبت دفي   مديي تفن
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مددي تنسيددا سهددا لا ت ددفي  ي سفدد   سف فدد أو ،إ لعددا سف فدديا ،حكامددا أنشدد ته فددول  صددثاما سف فدديا
 سن أدع إعفلفهل بلس ثلا لبداسعيا   اب لبس ثلا لبثانويا بفىلب لا 

 

 الدراسة: تساؤالت
 ي ل تي:يسكن صياغا لبتفارع لب حيف ضو  سا فح ي وم

المأحلاااة   ااال  لاااد الااتاتت اإلعاااالل المدأساات مااات تطميااة مداااأات التقاااديأ  مااا دوأ شطةاا ة
 الثاطوية؟

 -:ل تيا لبتفارالا لبي عياي وينحث  سن لبتفارع لب حيف
   لبازسا ب اب لبس ثلا لبثانويا؟ لب لتي سا سها لا لبت في 
 لالعدددال لبسف فدددي مدددي تنسيدددا سهدددا لا ت دددفي  لبددد لا  سدددا فو  لبصدددثاما لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا

  اب لبس ثلا لبثانويا ؟ بفىلبس تح ا حابسهال(  -لبسو ييا -)لبشاسلا
 لبسف فدددي مدددي تنسيدددا سهدددا لا ت دددفي  لبددد لا لالعدددال  سدددا فو  لال لعدددا لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا

  اب لبس ثلا لبثانويا ؟ بفىلبس تح ا حابسهال(  -لبسو ييا -)لبشاسلا
 لالعدددال لبسف فدددي مدددي تنسيدددا سهدددا لا ت دددفي  لبددد لا  سدددا فو  لبسفددد   لبسف فدددي كأثدددف أنشددد ا

  اب لبس ثلا لبثانويا ؟ بفىلبس تح ا حابسهال(  -لبسو ييا -)لبشاسلا
 

 اسة:الدر أهداف
 ل تي: عل لبتع    مي لبحثلتكسن أهفل  

 اب لبس ثلا لبثانويا بفى بت في  لب لا لةفافيا ولبي عيا لبسها لا   
 دداب  بددفى سهددا لا ت ددفي  لبدد لا لبعاسددا ولبي عيددا مددي تنسيددا فو  أنشدد ا لالعددال لبسف فددي 

 لبس ثلا لبثانويا سن لب كو  ولالنال  
 مددددي لبتعحيدددد  عددددن ث لحهددددل  لب دددداب  سفدددداعفد ي مدددديتوضددددي  فو  أنشدددد ا لالعددددال لبسف فدددد

 سولهحهل وتنسيتها  ولكتشا وأمكا هل 
  سفد   مدي  أوإ لعدا  أوةنش ا لالعال لبسف في فول  أكدان صدثاما  لبيعاع توضي  لبفو

سدع لبثيداد  لبدتارل علد لب داف  ي ا وتكدوين لبسدول ن لبصداب  لبدولعإعفلف لبدن   إعدفلف فدليسم 
 إبددد ميمددد    ،ولةثدددولع ولبتولمددد  سدددع لبلددد و  ولبساحفددداا لبسمتليددداولبتكيددد  سدددع لبسول ددد  

 لبستآب  لبستعاون ولبحعيف عن لبفلحيا ولبع ف لبنيفيا   لبفو  لالدتساعيلبسدتسع لالنفان 
  ةنش ا لالعال لبسف في لبستنوعا لبس ثلا لبثانويا  اب لفتمفللول ع    
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 الدراسة:أهمية 
 ل تي:توضي  مي  لبحثل تكسن أهسيا

  أنشد ا لالعدال لبسف فدي وأنشد ته لبسمتليدا مدي تنسيدا سهدا لا ت دفي  لبد لا  لفتمفللأهسيا
 لبس ثلا لبثانويا سن لب كو  ولالنال   اب بفىلبشاسلا 

  أنشد ا لالعدال لبسف فدي وأنشد ته لبسمتليدا مدي تنسيدا سهدا لا ت دفي  لبد لا  لفتمفللأهسيا
 سن لب كو  ولالنال  لبس ثلا لبثانويا  اب بفىلبسو ييا 

  أنشد ا لالعدال لبسف فدي وأنشد ته لبسمتليدا مدي تنسيدا سهدا لا ت دفي  لبد لا  لفتمفللأهسيا
 لبس ثلا لبثانويا سن لب كو  ولالنال   اب بفىلبس تح ا حابسهال 

  لتيأنش ا لالعال لبسف في مي تنسيا سها لا لبت في  لب لفتمفللتعو   لبتيلبتثفياا   
 

 ة:الدراسحدود 
 :لبثابي ميسا يل  لبحثلتثففا ثفوف 

 حسف فدا سيدا كناندا لبثانويدا بلحنداا   عينا سن  اب لبص  لبثابل لبثدانو  :لبثفوف لبحش يا
(  ابدددب سدددن  ددداب 30) ،سيددد فد( 60 ولسهدددا ) سثاملدددا لب ليوحيدددا ،حدددلفل د  دددوف لبتعليسيدددا

بحددا سددن  ابحدداا سف فددا (  ا30) ، ددوف لبتعليسيددا حددلفل دسف فددا سيددا كنانددا لبثانويددا بلحنددين 
   وف لبتعليسيا حلفل دسيا كنانا لبثانويا بلحناا 

  2016/2017لبثفوف لبزسنيا: لبيصع لبف لفي لةوع بلعال لبداسعي    
  :لبازسا بعينا لبف لفا  سها لا ت في  لب لاحعض لبثفوف لبسوضوعيا 

 
 :الدراسةمصطلحات 

 :اإلعالل المدأست
 أوتدددتل فلمدددع لبسف فدددا  لبتددديوأفدددابيحه  تصددداعلاله كامدددا أندددول  هدددد( حأنددد 1431) لةثسدددف يع مددده 

فددداهسا حددده لالفل د  أوتثدددا إشددد ل  أفدددات تهل  أنيفدددهل لب ددداب لبسرففدددا لبتعليسيدددا فدددول   دددال حددده
إتاثددددا لبي صددددا أسددددال لب دددداب اللهددددا   أولبسف فدددديا حهددددف  تيفددددي  لبعسليددددا لبتعليسيددددا سددددن دانددددب 

ن دع سعلوسداا وهدو أيضدا  ،وثسدابهل و سوثداتهل سدن داندب لولتداهداتهولبتعحي  عن ث لحهل  ،سولهحهل
 ولبسف    ،لبصثاما ،علسيا وث اميا وت ميهيا وبغويا سييفد حوفاحع إعاسيا ستعففد سنها لال لعا

وثي دا حهدف  لبحثدل ويضدل كدع  ل تحا مدايد تح  و  تع ي  ةنه يتفل حابشدسوبياه ل لبلبحاثثا وتتحن  
    عا وصثاما وسف  عناص  لالعال لبسف في سن إ ل

  :الصحامة المدأسية
 أولبسنفددددوما  أو( حأنهددددا لبصددددث  ولبسددددداا ولبنشدددد لا لبس حوعددددا 2004إفددددساعيع )يع مهددددا 

سدسوعدا  أوسف فدا  أو دساعدا سف فديا أوي  ابحداا مصدع ف لفد أويصدف ها  داب  لبتيلبسصو د 
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سودده  أوي أمصداح أو ف يصف ها  ابب ولثف و ب  تثا إش ل  وتوديه سدف    كسا ،سن لبسفل  
ونشددا اا لبسدتسددع  ولهتساسددااس حوبددا  حصددف  سددن مدداع أفددلوب سنافددب وأنسددا  تث ي يددا عوتعسدد

لبصدفو  ةكثد  سدن عدف  لنتلدالكدع  بد  حشد     احيعال   سسا يفهل مي تشكيع  أ ،ميه لبصاف د
اولثف وتشسع  لفلوتثا    سا ي ل  عليه لال لعا لبسف فيا هيلبصثاما لبسفسوعا و  أيضم

ةندددده تع يدددد  شدددداسع ويتضددددسن كددددع لةشددددكاع لبسمتليددددا  تع يدددد  إفددددساعيع هدددد ل لبحاثثدددداوتتحندددد  
    حهف  لبحثل ل تحا مابلصثاما وأكث  

  :تعأيف اإلتاعة المدأسية
ووفدديلا إعددال سف فدديا يسا فددها وي ددفسها سدسوعددا ي ( حأنهددا نشددا  سف فدد2012وع متهددا لةغددا )

ت ددفيل حدد لس   علدد تددف يحهل وتددوديههل  علدد شدد   ي ددول سددن  لحددا لبسددفل   لبثانويددا تثددا إشدد ل  س
تددفعيل  دديسهل  وكدد ب  ،زساحهددل حثيددل تفددهل مددي تنسيددا شمصدديا لب لحددا إبدد ستنوعددا وهافمددا توددده 

 و ح هل حسدتسعهل وو نهل وتث ي  لةهفل  لبس دود سنها  
    حهف  لبحثل ل تحا ماوأكث   ةنه تع ي  شاسع تع ي ه ل لبلبحاثثا وتتحن  

   :أح المدأستالمس
 لب داب يسا فدها لبتيأنه سدسوعا سن لةنش ا لبينيا لبف لسيا  عل  (2011لبشاهف ) يوضثهو 

تتضددسن  لبتدديلبسفدد   لبسف فددي فلمددع لبسف فددا ضددسن م ددا لبنشددا  ي تددف يحهل أمصدداح علدد وي ددول 
بتنسيدددا  (سفددد ثا لبيندددون ،سفددد ثا لبسنددداه  ،لبحدددانتوسيل،لبسونوف لساو  لالب دددا )مندددون لبسفددد   لبسف فدددي 

 دنب سع لبعسليا لبتعليسيا   إب ا دنحم ي ولبودفلن  ولبسها   لبت حو وتث ي  لبتكاسع  لب اب سولهب
 حهف  لبحثل   لبوثي   تحا ةنه تع ي  يتفل حابشسوبيا ولال تع ي ه ل لبلبحاثثا وتتحن  

   :مداأات تقديأ التات
م  حشددعو  ديددف تدددال  لتدده إثفددا  لبشدد سددفىندده أ( ح2015ع مدده كددا سددن سثيددول ولبع دداف )

يستلكهدا لبشدم  سدن مداع  ريتده بنيفده  لبتديولثت لسها مهو سدسوعا سن لب يل ولةمكا  ولبسشاع  
 وكي  يشع  تداهها 

    حهف  لبحثل لبوثي   تحا ةنه تع ي  يتفل حابشسوبيا ولال تع ي ه ل لبلبحاثثا وتتحن  
 :الدراسةحماور 

 لبسع مدددددييفدددددتع ض لبسثدددددو  لةوع لال دددددا   :  أفافددددديالبحثدددددل لبثدددددابي ثاثدددددا سثددددداو  يتنددددداوع
أسدددا لبسثدددو  لبثددداني ميفدددتع ض إدددد ل لا لبحثدددل ولبسثدددو  لبثابدددل يفدددتع ض  ،ولبف لفددداا لبس تح دددا

 :ل تيلبنثو  عل و ب   ،نتاح  لبحثل وتيفي ها
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 :والدراسات املرتبطة اإلطار املعريف :األول احملور
 أنش ا لالعال لبسف في 

ي دفل بل داب سدن مداع   لبسف في سكون هال سن سكوناا لبسنه  لبسف في لبد  لالعالأصح  
 ثيددل ي ددفل سددداع يفدداعف ،يوفدداحله لبستعددففد سددن إ لعددا سف فدديا وصددثاما سف فدديا وسفدد   سف فدد

    هد( 1431لةثسف  ) سولهحهل وتنسيتها ولكتشا مي لبتعحي  عن ث لحهل وأمكا هل  لب اب
   :اإلتاعة المدأسية

 هدديثيددل توددده بل دداب و  لبت حددو سددن وفدداحع لالعددال  سهسددا لعددا لبسف فدديا وفدديلا تعتحدد  لال
ثيدل يسكدن سدن مابهدا  دتساعيدات ويا لبعا داا لالنفدانيا لال عل  ويا تعسع  لتصاعحسثاحا وفيلا 

 لبتعحي  عن لبسول   ول  ل  ولب ضايا لبسمتليا  
تدع سكاندا حدا زل فلمدع لبسف فدا وتهدف  ثيل تث ،هالي تعف لال لعا لبسف فيا حسثاحا نشا  سف ف

كفددداحه لبسهدددا لا  لبتكيددد  سدددع لبسدتسدددع لبسف فدددي علددد حلدددو د شمصددديا لب ابدددب وسفددداعفته  إبددد  ولا
وتعسدع لال لعدا لبسف فديا  ،تولده لب اب سثع لبمددع ولبتد فف لبتيلبسمتليا وعا  حعض لبفلحياا 

 1431 ،لةثسددف ن ددا عددن  2000 ، شددك  )حعددض لبهوليدداا  ولكتفدداب لفددتغاع و ددا لبيدد ل  علدد 
 هد(  

دد تعددف لال لعددا لبسف فدديا   ا مددي لبحيحددا لبسف فدديا وأثددف أبددولن لبنشددا  لبسف فدديحسثاحددا عنصدد  سهسم
أو دداا  لفددتثسا  علدد ثددف لةنشدد ا لب احيددا سددن مدداع  ددف تها وتلهدد  أهسيددا لال لعددا لبسف فدديا كأ

و دددف لا  دتساعيددداولبعا ددداا لاللب ددداب وتث يددد  لةهدددفل  لبت حويدددا وتنسيدددا لبسهدددا لا  ىلبيددد ل  بدددف
لب اب لب لتيا وتثييزها حشدكع فدليل مضدا عدن تث يد  لبشمصديا لبستكاسلدا بل ابدب ع ليدا ودفدفيا 

 (   2009 ،لبس ي ى) ولدتساعيماو وثيا 
 شمصدديا  سددن لبسزليدا ثيددل تث د  لبسزيددف سدن لةهددفل  لبت حويدا ولبث اميددا وي دو  لبكثيد بد ل تستلدد  

ت ددان بغددتهل كسددا تعددوفهل  علدد ي أنيفددهل وتددف يحهل وتغدد   لبث ددا مدد لب دداب  علدد ضددح  أفددابيحهل ولا
ف ل  لةمكددا  لةفافدديا ولبي عيددا وتنسدد علدد ثفددن لالب ددا  ولبددد أد ميدده ولب ددف د  ي لبتعحيدد  سددن مابدده ولا

 هد(   1431 ،لةثسف )لبتثليع ولبن ف وف عا لبيهل وف ته  عل لب ف د  لب اب بفى
سدن ثوبده سدن أثدفلل و ضدايا سعاصد ل   ا مي  ح  لب ابب حسا يد  يتسثع فو  لال لعا لبسف في

ماصدا إ ل  لب داب وتما دب لب داب إب حسثاحا وفيلا إعاسيا تعليسيا بها تأثي  كحي  يصع  هيو 
 لال لعددا لبسف فدديا وتشددكع ،وثي ددا حددابسنه  ولبحيحددا ولبسدتسددع ل تحا مدداكانددا لبحدد لس  لبس فسددا س تح ددا 

بد ل  ،تث د  لةهدفل  لبت حويدا حابغدا لةهسيدا لبتديثال  لب فاحع لالعاسيا  وثفد س كزيا يتدسع ميها
 وسددددفىلبسددددافد لالعاسيددددا وأفددددلوب ت ددددفيسها  لمتيددددا ثفددددن  علدددد يتو دددد  ندددددا  لال لعددددا لبسف فدددديا 

 ( 2009 ،لبس ي ى)سنافحتها بلتاسي 
متدد د سددن ( أن دسهددو  لال لعددا لبسف فدديا سددن  دداب لبس ثلددا لبثانويددا تعددف 1998وأكددف سعددوض )

ي بد ل ينحغد ،أم   س لثع ثياد لبشحاب ثيل تتحلو  لبشمصيا وتكتفب مصاحصدها لبثياتيدا لبس حلدا
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مددافد سددن  حيعددتهل لبحيوبوديددا بتشددكيع سيددوبهل وتوديههددا سددن مدداع أن نعددزز مدديهل سيهددول لبث امددا ولال
بدفيهل ث دا حد لتهل  يلةشيا  وحد ب  فدينس إب لبحثل ولبسنا شا ولبوصوع  إب حتيكي  لبشحاب  لالنت اع

س لثددع  إبدد  لالنت دداع أوهدد ل لبس ثلددا يحددفأ إعددفلف لبشددحاب بلثيدداد لبعسليددا ي ومدد  ولثتدد لسهل برمدد ين
 ،وحد ب  ي فدل بنيفده   يد  لبسفدت حع ،بفموع مدي سعتد   لبثيداد لبعاسدا أو ،لبداسعا()علسيا دفيفد 

تتنافدب  لبتديدال لبسفدت حع ولبسهدن مي لال لعا لبسف فيا لهتساسها حتأهيع تيكي  لبشحاب ت  ب ل ي لع
يددب أن تكدون  ا تيوحد ،سع  ف لتهل وتوضي  لبسداالا لبعلسيدا بسدن أ لف سولصدلا سشدول ل لبتعليسد 

ولب دددديل  لالتداهدددداالال لعددددا لبسف فدددديا ستنيفددددا يعحدددد  لب دددداب سددددن مابهددددا عددددن سيددددوبهل و غحدددداتهل و 
حأمحدددا   لالهتسدددالكسدددا يددددب  ،حاشددد لاليداحيدددا سدددع لبحعدددف عدددن إع دددا  لبتعليسددداا ولبسدددولعل حشدددكع س

 ددا تهل  لفددتها مددي إعددفلفها وت ددفيسها وهدد ل يفدداهل مددي  لالشددت ل  علدد وثددثهل  ،لبسف فددا لبسنوعددا
دالبكاسنا حشكع سييف  ب ل تعف لال لعدا لبسف فديا سنحد ل إعاسيدا  احيدا  يعحد  لب داب سدن مابده  سهسم

    ز صوتهل ويعاب   ضاياهلويع ض سشكاتهل ويح   ولتداهاتهلعن ث لحهل وسول يهل 
عدابسهل لبسف فدي حسمتلد   علد حولفد تها  لب داب لال لعا لبسف فيا نام د إعاسيدا ي دعتسثع و 

ومهددل كددع سددا يثددي  حدده سددن لددوله  وأثددفلل وهدد ل ييفدد  لال حدداع ي وكدد ب  لبعددابل لبمددا د ،معابياتدده
مددي هدد ل لبنشددا   بانمدد ل ليددا سددن  حددع  لحددا لبس لثددع لبتعليسيددا لبسمتي وتل دداح  لتددي لبستزليددف وحددفلمع

ولبعد ض ةودده لةنشد ا لبسمتليدا فلمدع  لبت حدو  تصاعلاليرف  فو ل سرث ل مي توثي    لب  لبت حو 
  ويدددا لتصددداعتعتحددد  ثل دددا  هددديبددد ل يعدددف لب ابدددب هدددو دسهدددو  لال لعدددا لبسف فددديا م  ومدددا   لبسف فدددا

فددي حسمتلدد  سكوناتدده ودساعاتدده ها حددين لبسدتسددع لبسف  لفددتمفلسوعا ددا فددليسا وستولزنددا إ ل أثفددن 
ولبتكاسدع حينهسدا سفدتهفما   تحدا بتأكيدف لال  سن دهدا وعا تده حدابسدتسع ولبدو ن لةل سدن دهدا أمد  

مابصدددوا ي لبكلسدددا لبسفدددسوعا ولبسدددرث  لبصدددوت علددد وتعتسدددف لال لعدددا لبسف فددديا ،  حددد  لبددددز  حابكدددع
 افددتمفللسا يددتل فعسهددا وت ويتهددا حلبدسيددع بدده فو ل كسددا أن لبكلسدداا لبس لعددا تصددح  أكثدد  ماعليددا عنددف

حاال لعددا لبسف فدديا  لالهتسددالسددن أدددع  بدد  كددان  ،لبكلسددااي لبسددرث لا لبصددوتيا لبست اح ددا سددع سعندد
  لبثيدددو  لبت حدددو ولب ددداحسين عليهدددا ضددد و د الحدددف سنهدددا بتث يددد  لةهدددفل  لبس ددددود سدددن هددد ل لبنشدددا  

    (2009لبس ي   )
تعتسددف  هدديولبتياعددع حددين لبحشدد  م تصدداعع لبيعابددا باسددن أهددل لبوفدداح بدد ل تعددف لال لعددا لبسف فدديا

داندب سدا تتستدع  إبد لبكلسدا لبسن و دا مدي سما حدا لبندا  وتوصديع لةمكدا  ولبسعلوسداا إبديهل  عل 
بدد ل تعتحدد    سددن دسهددو  لبسفددتسعين لفتثفدداني دعلتهددا تا دد  حدده لال لعددا سددن وفدداحع ددد ب أمدد  

يفددتسع بهددا سندد  فموبدده  أويسا فددها لب ابددب  تدديلبلال لعددا لبسف فدديا سددن ضددسن لةنشدد ا لبسف فدديا 
تما دب ع دع لب ابدب  لبتيوفاحع لالعال لبسف في  إثفىك ب   هيو  ،تم ده سنها وثت لبسف فا 
 (   2012 ،لةغا)ل ل كحي م مترث  ميه تأثي م  ،وودفلنه

دداوتفدداعف  عددن   يدد  سفدداهسا لب دداب حدداب ف  اتكددوين ل  ل  ثددوع لبسولضدديع لبس فسدد علدد  أيضم
مدددي إسدددفلف لب ددداب حسوضدددوعاا  دددف  تفدددهلكسدددا  ،هددد ل لبحددد لس  حولفددد ا صدددنفو  لبس ت ثددداا علددد 



    

 468   

 و لبسضدداسين لبسودهددا ثيددل تفددتغع  هدديمضددا عددن لبدانددب لبت مي ولتداهدداتهليتنافددب سددع سيددوبهل 
و بدد  الكفدداب  لبس غوحددا سددن مدداع لبسددافد لبت ميهيددا لالتداهدداامددي ت ددفيل  هدديمتدد د لبح ندداس  لبت مي

 ( 2009 ، بسا  فل )لبس ي  ي لبن ف لبسوضوع عل د لب اب لب ف  
لبتكيدد  سددع لبسدتسددع  علدد حلددو د شمصدديا لب ابددب وسفدداعفته  إبدد بدد ل تهددف  لال لعددا لبسف فدديا 

ا تثدا تأثي هدا سثدع  ف يكون ول عمد لبتيلبسها لا لبسمتليا وعا  حعض لبفلحياا  ولكتفابلبسف في 
دا وتفاعف  ولالن ول  ولالنعزلعلبمدع ولبت فف   ولالنتشدا لالحدفل   علد  لب داب تنسيدا  دف د علد  أيضم

 (   2004 ،إفساعيع)وسفاعفد ل م ين ي حابتعاون ولبعسع لبدساع لالهتسالوتنسيا شعو ل حاب ضا و 
   :المدأسية الصحامة

( حأنهددا وفدديلا ث اميددا إعاسيددا بهددا معابيددا 2008فددس د ) لبصددثاما لبسف فدديا م ددف ع مهددا أحددو أسددا
فلمدددع   لبنا دددف وصدددناعا لبددد أي مدددي تكدددون لبيكددد  لبسوضدددوع تفدددهلديددده مدددي لبسف فدددا و لب يدددافد ولبتو 

 ي دول عليده  حأنها لثف أشكاع لالعال لبسف في لبستمص  لبد ( 2006وع متها يوف  )، لبسف فا
 -تث يد  –س داع  -محد ) حسفاعفد سشد   لبصدثاما سفدتمفسين لبيندون لبصدثييا لبسمتليدا لب اب
سصددو د ومدد  فو يددا  أوس حوعددا  أول  صددف ا هدد ل لبصددث  سكتوحددا ح بسددان سف فدد ( فددو  -ثددفيل

سثدددففد وحعنددداوين ثاحتدددا وحشدددكع يعحددد  عدددن لبسدتسدددع لبسف فدددي حهسوسددده وسشدددكاته ويث ددد  أهدددفل  
    وولاح  لبصثاما لبسف فيا

( يتفددل حابشدددسوبيا كونددده يتنددداوع دسيدددع 2006هدددد( أن تع يددد  يوفددد  ) 1431) لةثسدددف  ويدد ى
دسلدددا سناشددد   إبددد هددد ل لبسنشددد   ل تحدددا  علددد نددده يركدددف ا وسداالتهدددا كسدددا ألبصدددثاما لبسف فددديأندددول  

كسددا أندده  ،لب دداب سشددا كا إيداحيددا سددن  حددع علدد لالعددال لبسف فددي ويحددين أندده نشددا  هدداف   دداحل 
لالعال لبت حو  حسا يث د  ولييدا  حد  ي نشا  س صوف وسم   يتل ستاحعته وتنيي ل سن  حع أمصاح

 يتضسنها لبيول لبسف في  لبتيإثفافه حابيعابياا  أولب ابب حسدتسعه لبسف في 
 أولبسنفددددوما  أو( حأنهددددا لبصددددث  ولبسددددداا ولبنشدددد لا لبس حوعددددا 2004وع مهددددا إفددددساعيع )

سدسوعدا  أوسف فدا  أو دساعدا سف فديا أوي  ابحداا مصدع ف لفد أويصدف ها  داب  لبتيلبسصو د 
سودده سدن  أوي أمصداح أوسف    سن لبسفل   و ف يصف ها  ابب ولثف و ب  تثا إش ل  وتوديه

سسدددا  ،ميددده ونشدددا اا لبسدتسدددع لبصدداف د ولهتساسددااس حوبدددا  مدداع أفدددلوب سنافدددب وأنسددا  تث ي يدددا
ولثدف  لفدللبصدفو  ةكثد  سدن عدفف وتثدا  لنتلدالكع  ب  حش   ي عال  اح  يفهل مي تشكيع  أ

اوتشسع    سا ي ل  عليه لال لعا لبسف فيا هيلبصثاما لبسفسوعا و  أيضم
 :كما يأتت( شن هتا التعأيف يتضمن مجموعة من العطاصأ 2004إسماعيل ) أ وي

البصثاما لبسف فيا بها أشكاع ستعففد ويفمع ضسنها لال لعا لبسف فيا  -   أيضم
بلثكدددل عليهدددا حأنهدددا ي يصدددف  تلددد  لبصدددثاما هدددل لب ددداب أنيفدددهل وهددد ل شددد   أفافددد  لبددد  -

 صثاما سف فيا 
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نسددا ي لبصددثاما ال يعنددي صدداحهدد ل لبصددثاما سددن  حددع أم علدد لالشدد ل   - لبتددفمع لبسحاشدد  ولا
ثا د  و  لالحفل  ولبتنام    لب اب   بفىلبتوديه ولبسفاعفد ولا

تعحددد  لبصدددثاما لبسف فددديا عدددن لهتساسددداا وسشدددكاا لبسدتسدددع لبسف فدددي مدددي لبس دددال لةوع  -
وال تعحدد  عددن مكدد هل  ولثتياددداتهلسصدداب  لب دداب  لعتحا هدداال تضددع مددي  لبتددي مابصددثاما

 ال تفمع ضسن إ ا  لبصثاما لبسف فيا   اساتهلولهتس
سدددا ت فسدده سدددن  علدد هددد( أن تندددو  لبصددثاما لبسف فددديا يددنعك  إيداحيدددا  1431) لةثسدددف  ويدد ى

إفدساعيع  سوضوعاا سثع لبس اع ولبمحد  ولبت  يد  وعد ض لبكتدب ولبحثدول لبعلسيدا  مدي ثدين أشدا 
 إبد ي تفدع لبتديل  لبعاسدا بلت حيدا و ( أن أهفل  لبصدثاما لبسف فديا تتثدفف مدي إ دا  لةهدف2004)

هدددد ل ي تدددأت ا تيوحددد  سولكحدددا عصددد  لبتكنوبوديددددا ولبسعلوسددداا علددد حندددا  لبسدددول ن لبصددداب  لب دددداف  
وبددد ل يسكدددن ت فددديل لةهدددفل  لبماصدددا   لةهدددفل  ستولم دددا سدددع أهدددفل  لبنشدددا  لبسف فدددي وسكسلدددا بددده

 -:كسا يأتيها يا أهفل  سع ميا وأهفل  ودفلنيا وأهفل  س إب حابصثاما لبسف فيا 
 -اآلتت:األهداف المعأمية تتمثل مت 

 علدددد ال ت كددددز  لبتددددييثتددددادون إبيهددددا ماصددددا تلدددد   لبتدددديلبث امددددا لبعاسددددا  إكفدددداب لب دددداب -
 لبسصاف  لةم ى  

 لبسع ما حأمحا  سف فتهل وحيحتهل لبسثليا  لب اب إكفاب -
 ولبسدتسع لبعال ي سشكاا سدتسعهل لبسثل عل  لب اب تع   -
 لبسولف لبف لفيا حصو د أكث  عس ا  ل علبتع    -
 سداالا  ضا  و ا لبي ل   إب  لب اب إ شاف -
 لبتعحي  عن أمكا هل  عل  لب اب تنسيا  ف د -
  تتناوبها لبسافد لالعاسيا لبتيحين لبث اح  ولبي وض  لب اب تسييز -
 وأشكابه لبسمتليا  تصاعلالبكع أنول   لب اب مهل -
  لالعاسيتولدههل ماع لبعسع  لبتيع لبسشكاا ث عل لب ف د  لب اب إكفاب -

 :األهداف الوجداطية
ت يديل  علد بلدولنب لبدسابيدا مدي لةعسداع لةفحيدا ولبينيدا ولالعاسيدا ولب دف د  لب اب ت و  -

  لالعاسيلبدولنب لالدسابيا مي لبعسع 
  لالعاسيلبشعو  حابفلوكياا لبس غوحا مي لبعسع  -
  ولدها سشكاا سدتسعهلحفو هل مي س لب اب  شعو  -
 بسسا فا سهنا إعاسيا سعينا مي ثياتهل لبعسليا  لب اب تنسيا سيوع -

   :األهداف المداأية
 مي لةنش ا لبسف فيا لبسنافحا بسيوبهل و ف لتهل  لب اب سشا كا -
م ل  وتصوي  و فل وغي ها ي بسها لا لبعسع لبصثي لب اب سسا فا -  سن تث ي  ولا
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 لبفويا سع زساحهل  دتساعيا اا لالبلعا لب اب سسا فا -
  سصاف  لبسع ما سن أدع لالعفلف لبديف بلسافد لالعاسيا إب لبوصوع  عل لب ف د  -
 بلسافد لالعاسيا ي لبن ف لبسوضوع عل لب ف د  لب اب إكفاب -
 تلمي  لبسافد لالعاسيا وع ضها حأفلوب شي   عل لب ف د  لب اب إكفاب -
 تصني  لبسافد لبعلسيا لالعاسيا  عل لب ف د  لب اب إكفاب -
  لالعاسيأثنا  إعفلفهل بلح ناس  ي سسا فا لبعسع لبدساع عل  لب اب تف يب -
 

 :شةكال الصحامة المدأسية
 يسكن ت فيل لبصثاما لبسف فيا إب :و 
سفدددسوعا سدددن داندددب لبسفدددت حع وس لعدددا سدددن داندددب  :المتاعاااة شوالصاااحامة المساااموعة  -

س د و د سدن داندب لبسفدت حع وسكتوحدا سدن داندب )لبس د و د  وألبس فع  لبصثاما لبسكتوحدا 
 لبس فع(  

أحفددد  أندددول   هددديو  هيصدددثييا لالعدددال لبشدددي إبددد لبس لعدددا تن فدددل  أولبصدددثاما لبسفدددسوعا  -
سدن يندوب عنده سدن لب داب حلب دا   أولبصثاما لبسف فديا ثيدل ي دول سفدحوع سدن لبسف فدا 

أكثد  لةنددول  لالعاسيددا  هيعدال لبشدديويعددف لال  لب داب علدد لةمحدا  ولبتعليسدداا شدياهيا 
 لبسفت حع  إب تأثي ل وتث ي ا بهفمه ولف عها مي لبوصوع 

(:تعتحد  لال لعدا لبسف فديا سدن أهدل أندول  لبنشدا  المساموعة اإلتاعة المدأساية )الصاحيفة -
ثيدددل ي دددول لبس فدددع حسما حدددا  ولالنتشدددا وتستددداز حابيو يدددا ولبسحاشددد د  ،لبسف فدددي لالعاسدددي

  أشدد  ا كافدديا  حددع إ لعتهددا علدد اشدد د كسددا يسكددن تعححددا لب فدداحع لالعاسيددا لبدسهددو  سح
  وتعتح  لال لعا لبسفسوعا أكث  ماعليا سن أنول  لبصث  لبسف فيا لةم ى

تكتدب حابيدف وتن فدل  لبتديلبصدث  لبسنفدوما  إبد : وتن فدل المقأوءة شوالمكتوبة  الصحامة -
اح يددا سددن لكثدد  أشددكاع لبصددثاما متعددف لبصددث  لبث  صددث  ثاح يددا وغيدد  ثاح يددا إبدد 

لبسعل دددا أسدددا فو يدددا  أووي لددد  عليهدددا لبصدددث  لبدفل يدددا  لنتشدددا مللبسف فددديا شددده د وأوفدددعها 
نصددد  شددده يا تثدددا لفدددل وعندددولن وشدددعا  ثاحدددا  أوصدددفو ها مددديسكن لن تصدددف  أفدددحوعيا 

وتتفددددل سوضددددوعاتها  ئ،نلدددد  لب دددا   سفدددتوىي وتوضدددع مددددي سكدددان حددددا ز مدددي لبسف فددددا ومدددد
كسددا تضددل سدلددا لبثدداح  لبسف فدديا سمتلدد    ب حمدد  ولضدد  ودسيددع وس دد و حابحفددا ا وتكتدد

 إضداماولبس داع ولبت  يد  ي لبينون ولةشكاع لبصثييا سن لبمحد  ولبتث يد  ولبثدفيل لبصدثي
لب فدددول  ،لبمدددول   ،أحيددداا لبشدددع  ،سثدددع لب صدددا لب صدددي د لةمددد ىبدددحعض لةبدددولن لالفحيدددا 

 علددد ب  أحدددولب لبسفددداح اا وح يدددف لب ددد ل  بلددد ف وكددد  ،حداندددب لبكا يكددداتي  لبفدددام  ،لبتعحي يدددا
 إبدد وتن فددل لبصددث  لبثاح يددا  ،تعلي دداتهل ون ددفهل لبسوددده بلسدلدداي وتل دد لب دداب  فدداحع

سددع  صددثييا لبيصددع ويصددف ها  دداب مصددع سعددين تثددا إشدد ل   لحددف لبيصددع وحابتعدداون
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  لبسوضددوعاا أمددد   إبددد  إضددامادساعددا لبصددثاما حابسف فدددا وتتندداوع أهدددل أمحددا  لبيصدددع 
سدد د كددع شدده  وتعلدد  مددا   لبيصددع بيددتسكن  دداب لبيصددوع  أووتصددف  سدد د كددع لفددحوعين 

  (2004إفساعيع ) ،عليها لال ا سن  لةم ى
لبولثددفد وتصددف  سدد د كددع تصددف  حابتعدداون حددين مصددوع لبي  ددا  :الصااف شوصااحيفة الفأ ااة  -

وع أثفدن سدا ويسكن أن تتنا ،ف د لبتث ي  سسثلا بدسيع مصوع لبي  ا لبولثفدشه  وتكون أ
نشدد  مددي سددداا لبيصددوع حدانددب سددا يسكددن إضددامته سددن سوضددوعاا دفيددفد وتعلدد  مددي 

 سكان سنافب 
حسثاحا لبصث  لبستمصصدا ثيدل  هيو  صحف المواد والطةا ات المختلفة المتخصصة  -

ولبسدداا لبعلسيدا وكد ب  لبسدداا  ،تتناوبها سثع لبسدداا لبفينيدا لبتيتثسع  احع بسافد 
صددددث  لبسنافددددحاا وتصددددف  مددددي   اعدددداا لبنشددددا  لبسمتليددددا حابسف فدددداتصددددف ها دس لبتددددي

لبسنافدددحا لبسعاشدددا ولبدددف و   علددد ت دددع مددداع لبعدددال ويكدددون لبت كيدددز ميهدددا  لبتددديلبسنافدددحاا 
 سدا لبنشدا   هديصثييا لبسف فدا لبعاسدا و  لبسفتيافد سنها وفو  لب اب مي ه ل لبسنافحا 

تعكددد  صدددو د  لبتددديلبسددد ثد لبصددداف ا  هددديفدددا حابنفدددحا بلسدددداا لبثاح يدددا و لبسف  ي لبصدددثي
مابسكدان لبصدثي   ،لبسف فا لبث ي يا كسدا أنهدا ثل دا لبوصدع حدين لبسف فدا ولبحيحدا لبثاح يدا

وتأمددد  صدددثييا لبسف فدددا لبعاسدددا  بتعلي هدددا هدددو أ ددد ب ن  دددا سنافدددحا عندددف سدددفمع لبسف فدددا
وتصددف  سدد د   لبسوضددوعاا لةمدد ى إبدد  إضدداماس ت يدداا سددن صددث  لبسف فددا لبسمتليددا 

  عددن فددتا سددداا ثاح يدداي لةكثدد  حثيددل ال ت ددع ثصدديلا لبعددال لبف لفدد علدد ع شدده  كدد
 وأهسيا لبصثييا لبسف فيا لبعاسا تكسن مي أنها نشا  سيف  وستا  بدسيع لبسفل   

 -لبثاح  وتن فل إب : عل تعل   ال لبتيلبصث   هيو  :الصحف الغيأ الحائ ية -
 تسددد   ، هددا دسيدددع تاسيدد  لبيصددعك لفددا  فددل يشدددت   مددي تث ي هددديو  المجلااة ال ااائأة

يعحد  ح فدل عسدا كتحده  أوي فل  أوأكث  ثيل يكتب  أوعليهل كع تلسي  يث   صيثا 
يكتب ني  مكد د  أوس اع  أومك د  أو صا  صي د  أو زسيله لبفاح  مي  صيفد شع يا

صددو  تعحدد  عددن  أوويصددسل غامهددا مددي لبنهايددا سددن  فددوساا   زسيلدده ح ريددا دفيددفد
و دف تكدون لبسدلدا لب داح د عحدا د   مدي لبيصدع لبسوهوحين منيا لب اب سثتولها حسع ما

 أويددد و  بددده سدددن أمكدددا   أوثدددفل سدددا يثحددده  علددد عدددن كشدددكوع يكتدددب ميددده كدددع تلسيددد  
س ت ثداا  أوو ب  يكتب  صا وثابل يكتب ودها نلد   ،مه ل يكتب س اال ،سعلوساا

 أو ،وال يعدحند  ييعدحند أو كاحد   لمتح  أوةثف لبسوضوعاا  أوتلميصا ب صا  أو
و دددف   سدددا كتحددده لةوعي مي ددد أ لبتلسيددد  لبثدددان ،صدددو ل و فدددوسا سعحددد د أوي فدددل كا يكددداتي  

وهدد ل لبنددو  سددن لبصددث  بدده  ،تنت ددع سددن تلسيدد   مدد  أوفددسيا لب دداح د ةنهددا ت يدد  
كدع  ابدب و  ي دا تيكيد ل  سفدتوى علد ثيل يسكن سن مابها لبتعد     س فوف ت حو 

بددد ل تعدددف لبسدلدددا   نهدددا تملددد  ددددو سدددن لبتندددام  حدددين لب دددابولتداهاتددده وسيوبددده كسدددا أ
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لب دددداح د شددددكع سددددن لشددددكاع لبصددددثاما لبسف فدددديا ووفدددديلا إعاسيددددا تعليسيددددا مددددي  لا 
 علدد  لالعاسدديلبنشددا  ي وسكونددا سددن سدسوعددا سددن لةو ل  يس  هددا أمصدداح ،لبو ددا

ي هدل حشدتتاسي ل أثنا  لبسنا شا ولبثدول  مدي سوضدو  سدا  ابحدا سدنهل لبتعحيد  عدن ث لح
 أويعيشدونه ي ي لب سنهل لبتعحي  عن ثدفل يدوس أولب    مي سمتل  لبسوضوعاا 

و ف فسيا ه ل لبصدثييا حاب داح د ةنهدا ستن لدا سدن تلسيد   ،تفديع كلساا ةصف احهل
 وهددد ل لبسدلدددا تكشددد  عدددن  دددف لا ،دساعدددا لبنشدددا  أوي  مددد  مدددي لبصددد  لبف لفددد

وهوليدداتهل لبينيددا  لتداهدداتهلشدد  عددن كسددا تك ،مددي سعايشددا لةثددفلل لبيوسيددا لب دداب
ثا د فولمعهل بلثفيل حابكتاحا وتشديعهل  ،ولةفحيا         ث لحهل حث يا ود أد عل ولا

 فسيا ح ب  ةنها صدغي د لبثددل وسدفد   لحتهدا ال تتدداوز لب حدع  :مجالت الأبع ساعة
 و  دا سفدت يلا عدفد سد لا بتصدح  س ويدا سثدعي ويسكن إعدفلف هد ل لبندو  ح د ،فاعا

لبس ويدددا بتأمددد  شدددكا سعيندددا سعحددد ل عدددن ي لبنشددد لا لب حيعيدددا ولبفدددياثيا وي ددد  أعلددد
مددلن  ،لب دداب  ل كانددا لبسددداا لب دداح د يث  هددا سدسوعددا سددنلا و   سضددسون لبسدلددا

 سدلا لب حع فاعا يث  ها تلسي  ولثف  
ول ا سدددن سيهدددبددد ل تعدددف لبسدددداا لبسف فددديا لبس حوعدددا أهدددل أندددول  لبصدددث  لبسف فددديا وأكث هدددا   حمددد

كددع ي عنددف إصددفل  هدد ل لبسدلددا أن تكددون سدد ثد صدداف ا بلسدتسددع لبسف فددي ويع ددي وي لعدد ،لبصددثاما
صددديثاتها بددد ل تعدددف  علددد فددديتل نشددد ها  لبتددديلبسدددولف  ولمتيدددا تلسيددد  لبي صدددا بلسشدددا كا مدددي إصدددفل ها 

عدددن   يددد  ي تدددأت لبتددديسدددن لبمحددد لا  لبكثيددد  لب ددداب لبصدددث  لبس حوعدددا سدددداال مصدددحا الكفددداب
 مي إعفلف وتدهيز سولف ه ل لبسدلا   أ  لنهلعابا سع لبسشا كا لبي

 :المسأح المدأست
بسا بده سدن أهسيدا مدي سدداع لبتعلديل وت دوي ل ثيدل  لبسهسايعف لبسف   أثف لالفهاساا لبتعليسيا 

تنسيددا لبكثيدد  سددن لبسهددا لا  ي يعتحدد    ي ددا سفدداعفد وعنصدد  هددال مددي ت ددوي  لبعسليددا لبتعليسيددا ومدد
وبدي  ي ةن لبسفد   يدفو ل عسدع دسداع دتساعيدامعداع مدي تنسيدا لبسهدا لا لال وي ول لبسف   كعاسع

 حددع لبعدد ض  شددي ويثتددا  بسدسوعددا ستعاونددا وسشددت كا تتثسددع لبسفدحوبيا وتددنلل وت تددب كددع   مد ف
ددداوأثندددا  هددد ل لبعدد ض وحعدددفل ي لبسفدد ث وتتشددداو  سددع حعضدددها لبدددحعض ويثتدد ل كدددع ولثدددف سدددنهل  أيضم

ةبددولن لبنشددا  لبسمتليددا سددن أهسهددا لبنشددا   لب دداب يعددف سسا فددا ل مدد  كسددا يثت سددول عسلهددل  بدد ل
كابتعدداون ولبتولمدد  سددع لفددلوب  دتساعيدداتيفدد  لبسددداع الكفدداحهل لبكثيدد  سددن لبسهددا لا لالي لبسفدد ث

 ،سوفد )  تددال لبدساعدا ولالفدهال مدي مدفستها احابسفدروبيلبعسدع ولبشدعو   ولثتد للي لبعسدع لبدسداع
2006 ) 

ولب دديل  لبسحددافئه سددن مابدده يددتعلل لب دداب لبكثيدد  سددن ثيددل إندده  يسددا منيددا بددي لبسفدد   لبتعليسددو 
ثدددد د لبف لفدددا  أوولبسهدددا لا ولبسيددداهيل لبت حويدددا ولبتعليسيدددا فلمدددع لبسف فدددا فدددول  مدددي  اعدددا ماصدددا 
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ويتسيدددز هددد ل لبسفددد   حدددأن لبسسثلدددين ميددده  ،سددد لثلهل لبعس يدددا لمدددتا  علددد  لب ددداب ميفدددتييف سنهدددا
 لب داب ثيدل يسدا   ميده هدرال  ،وبلتاسيد  مهو سفد   ب لب داب لب اب ولبسشاهفين دسيعا سن

    (2006سوف  ) مشحا لبسف   عل لةنش ا ولبسفاح اا وتله  سولهحهل 
يعدددف لبسفددد   لبسف فدددي حسثاحدددا عنصددد  سشدددا   مدددي لبعسليدددا لبتعليسيدددا ةن لبنشدددا اا لب احيدددا 

ياعددع حددين لبدساعددا مددي توثيدد  لبعا دداا لبسفدد ثيا تعددف م صددا الكفدداب لبتد حددا عس ددا سددن مدداع لبت
 لب ددداب أفدددا  م دددا سوضدددوعا سدددن علددد لبسناشددد  لبسفددد ثيا ي تحنددد  وسدددن دهدددا أمددد   ،لبستحافبدددا

 فون ت كهددا بلسصددافما لالتداهددااولبسعلددل حسددا يضددسن تعلددل لبسهددا لا ولبسيدداهيل ولبتعسيسدداا ولب دديل و 
 (   2011سياف )لبسف في ي عنف سسا فا لبنشا  لبسف ث

تث د  لبنشدا  لبسف فدي سدن مابهدا لبكثيد   لبتديل سن أهل لبحد لس  لبسف   لبسف في ولثفم  ب ل يعف
سدن لةنشد ا مدي سمتلد   لبكثيد ثيدل يسدا   لب داب سدن مداع لبسفد   لبسف فدي  ،سدن لةهدفل 

ت دددفل سدددن مابهدددا  لبتددديهندددا  سفددد ثا لبسنددداه  ي لبسدددداع لبعلسدددي ميددد ،سدددداالا لبنشدددا  لبسف فدددي
 سدفىبد ل مدلن  ،شدكع سفد   وغي هدا سدن لةنشد ا لبستنوعدا علد اا لبعلسيدا سدسوعدا سدن لبسوضدوع
لبشددداسع  لبت حدددو سدددا يث  ددده سدددن ماحدددفد ضدددسن إ دددا  لبسيهدددول  علددد يتو ددد  ي نددددا  لبنشدددا  لبسفددد ث

 ( 2011 ،سياف)
يداحي لبسف   لبسف في حسثاحا حيحا تياعع ث ي  يعفو  داإ ل تل لبتم ي  لبديدف بده ولبتنييد  ي ولا  أيضم

يعددزز سددن ث ددتهل حأنيفددهل ي وث كدد  تث يدد  أفل  بغددو  علدد  لب دداب تددف يب علدد يلا تفدداعف مهددو وفدد
 ن حاعاتهل  للبتعحي  عن سشاع هل لب لتيا و  عل ويكفحهل لب ف د 

 -لبسف   لبسف في إب : يهف و 
  سددع نيفدده ولبسدتسددع لبدد  بانفدددالينضدد  ويددتعلل سددن لبثيدداد ي إتاثددا لبي صددا بلتلسيدد  بكدد  -

 يعي  ميه 
 حابكثي  سن لبمح لا ولبسها لا ولبسعلوساا   لب اب يزوف -
إدددافد لبن دد  حف ددا ووضددو  وضددح  سمددا   لبثدد و  و  ي ددا لبكددال  علدد  لب دداب يددف ب -

  (2002شثاته ) ولالب ا  ولبتثكل حابصوا وتعحي لا لبوده ولبث كا وث كا لبيفين
 مداأات تقديأ التات   

ويددد تح  حابسيددداهيل  بلغايدددا مدددي سدددداع علدددل لبدددني يعدددف ت دددفي  لبددد لا حسثاحدددا سيهدددول أكثددد  لنتشدددا ل 
لبشددم  أن يضددع  يسددا عابيددا  علدد ي بدد ب  مينحغدد  لبشمصدديا علدد تشددتسع  لبتددي لةمدد ىلبنيفدديا 

لبكيدا د ولالت دان وعداود  إبد وس تيعا ةفلحه ويكون ولث ا سن لندازلته ةن  ب  يفاعفل مي لبوصدوع 
لبسوهحدددددا وبكدددددن م دددددفلن لبت دددددفي   أوف د  بددددد  مدددددلن أكحددددد  عددددداح  بلنددددددا  هدددددو بدددددي  عدددددفل لب ددددد علددددد 
 ( Bagheri & Faghih,2012) بل لا

أن ت دفي  لبد لا يعدف حسثاحدا محد د حكدون لبيد ف  ((Bagheri & Faghih,2012وب ل أكدف كدا سدن
لبتعاسع سع لبتثفياا لةفافيا بلثياد ويتكون ت في  لبد لا سدن ددانحين هسدا لبث دا حابد لا  عل  اف  
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يكدددون حسثاحدددا لبشدددعو  حابددد لا ولبشدددعو    لبددد لا ولبددد  ولثتددد لل ،عو  حابياعليددداتعدددف حسثاحدددا لبشددد لبتدددي
 حابياعليا ويتأث  ت في  لب لا حسشاع  لب اب ثوع  لتهل 

ت دفي   علد بده ثثد  معداع وحداب  لبد لتي ( أن لبتنلديل 2014لبفيف ) ،سن داح ، لبدنفىوي ى كع 
ولبشددعو  حابث ددا لالفددت اع  علدد اعف لب ابددب بلددتعلل تفددلبدد لتي لفددت لتيدياا لبتنلدديل  ثيددل إنلبدد لا 

يدددزفلف ت دددفي ل ب لتددده ح دددف  إثفافددده  ا تيوحددد سد يددداا أسدددو ل علددد لبفدددي  د  علددد مدددي  لتددده ولب دددف د 
 لالنداز   عل ولبث ا ولب ف د االفت اع ح

فدلوكه  علد مكد د لبيد ف عدن  لتده سند   يوبتده وال ي تصد  تأثي هدا  إبد وت دع أهسيا ت في  لبد لا 
لبس احلددا ثيدل يسيددع  و ت ددفي   دتساعيدداويددرث  مددي تنسيدا لالي فددلوكه لبسفدت حل إبدد حددع يتسدف  ،لبثدابي

سددع  لمتليددالبتعحيدد  عددن ث لحهددل سهسددا  علدد ولب ددف د  ولالحتكددا  لالفددت اعلبث يددا و  إبدد لبدد لا لبس تيددع 
ن دا  1995،أثسدف سثسدف صداب )ي لبشمصد لالضد  لبويسيلدون بلتولمد  ولبملدو سدن  ،ث ل  ل م ين

 (   2014 ،لبفيف ،لبدنف  ،عن داح 
ث ددا لب دداب مددي  علدد هددال ومعدداع ويددرث   ( أن ت ددفي  لبدد لا عاسددعWeigle، 2002وأوضدد  )

 Khansir) ،(Hisken, 2011نيد  لبفديا  أشدا  كدا سدن )ي تعلل سها لا لبلغا حشكع عدال  ومد
and Abdolahi،2014ت دفي  لبد لا اا سفدتو حي وعد علد لبسعلسدين أن يكوندول  علد ي ( أنده ينحغد

لبندددا   إبدد   تددرف لبتددييسكددن تنسيتهددا عددن   يدد  لبددف و  ولةنشدد ا لبسمتليددا  لبتدديو  لب دداب عنددف
سدن لالندداز ولبتثصديع  عداع سفدتوىبفيده ت دفي   لا س تيدع يث د    لب ابب لب  مح ب   حشكع عال

سشدداكع سددن لب لبكثيدد يكددون ت ددفي  لبدد لا بفيدده سددنميض يولددده   عكدد  لب ابددب لبدد  علدد ي لةكددافيس
  مي لبسف فا

لبد مض سسدا  أو( حانه ت ييل لبي ف ب لتده ولبتعحيد  عدن شدعو ل حابسولم دا Brown،2000م ف ع مه )
( حأنده ثكدل 2015لبليدع ) ،لبهندفلع ،( ن ا عن حوصدلثه2001يث   ث ا لبي ف ح لته وع مه حيكا ف )

 ،وسعت فلتددده عليهدددا ف ددددا كيا تددده لبشمصددديا كسدددا يعحددد  عدددن لتداهددداا لبيددد ف نثدددو نيفددده علددد لبيددد ف 
ويع مددده ، لةفدددابيب لبتعحي يدددا لبسمتليدددا افدددتمفللبرمددد ين ح فلهدددا لةمددد لويكدددون حسثاحدددا محددد د  لتيدددا ين 

لبفداحفد مدي  لالتداهداا( حأنه ت ييل لبيد ف ب لتده سدن مداع لبسعت دفلا و 2014لبفيف ) ،داح ، لبدنفى
ه كددددا سدددن سثيدددول ولبع دددداف فدددلوكه وتياعاتددده سددددع ل مددد ين  وع مددد علدددد  بددد   ولنعكدددا لبسدتسدددع 

إثفددا  لبشددم  حشددعو  ديددف تددددال  لتدده ولثت لسهددا مهددو سدسوعددا سددن لب ددديل  سددفى( حاندده 2015)
 يستلكها لبشم  سن ماع  ريته بنيفه وكي  يشع  تداهها  لبتيولةمكا  ولبسشاع  

 
 :الدراسات السابقة

ال يرف  لالعال لبسف في فو م  تنسيدا ثدب لب د ل د ولالبسدال  يفداعف مدي إ  ،مي إعدفلف لب داب سهسم
داويفداعف لب داب  ،ث دامتهلي حاةمحا  ويوفع سدفل   لب داب ويزيدف سعد متهل وينسد مدي لبتعحيد   أيضم

عن أمكا هل وث لحهل وبه فو  كحي  مي توضي  وتفدهيع سدا يولدده لب داب سدن صدعوحاا سدن مداع 
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كفداحهل سهدا لا أنده يفدهل مدي تكدوين شمصدياا لب إبد  إضدامالبصث  ولبسداا وغي هدا   داب ولا
 هد( 1431 ،لةثسف )ي ولبنيف لالدتساعيو   عفيفد مي لبسداع لبلغو 

 تطاولااات اإلعاااالل المدأسااات التاااتمااان الدأاساااات والبحاااوث  الكثياااأوطتيجاااة لاااتلأ مقاااد شجأيااات 
 :كما يأتت ومداأات تقديأ التات

سيدد  لبس ثلددا تا بددفى  لبلغددو  تصدداعلالتنسيددا سهددا لا  إبدد هددد(  1431) لةثسددف هددفما ف لفددا 
لالعدددال لبسف فدددي بتنسيدددا تلددد   لفدددتمفللول دددع  علددد ا حابسفيندددا لبسندددو د سدددن مددداع لبتعددد   لالحتفلحيددد

( 179) ،( سشدد ما بلنشددا  لبث ددام 35) ،( سشدد ما ت حويددا12وتكونددا عينددا لبف لفددا سددن )  لبسهددا لا
وأشدددا ا نتددداح    اكدددأفلد سدددن أفولا دسدددع لبحياندددا لالفدددتحيانولفدددتمفل لبحاثدددل   سعلسدددا بلغدددا لبع حيدددا

تاسيددد   بدددفى  لبلغدددو  تصددداعلاللالعدددال لبسف فدددي مدددي تنسيدددا سهدددا لا  لفدددتمفللأهسيدددا  إبددد لبف لفدددا 
 ا لالحتفلحيلبس ثلا 

لبكشدد  عددن فو  لبسفدد   لبسف فددي مددي تث يدد  لةهددفل   إبدد ( 2005)ي هددفما ف لفددا لب ويندد
أفلد لالفددددتحيان كددددأفلد بدسددددع و ي بلس ثلددددا لالعفلفيددددا  ولفددددتمفسا لبف لفددددا لبسددددنه  لبوصددددي لبتعليسيددددا
ي وسشددد مي ( سيددد فد سدددن لب ددداب وعيندددا سدددن لمصددداح400وتكوندددا عيندددا لبف لفدددا سدددن )  لبحيانددداا

ودددوف  صددو  سلثدول مددي عددفف  إبد ولشددا ا نتداح  لبف لفددا   ( سيدد فد65وعدففهل ) لبسفد   لبسف فددي
 ددددف د لبسفدددد    وأثحددددا لبف لفددددا  لبسفدددد   لبسف فدددديي وسشدددد مي لبددددفو لا لبتف يحيددددا لبس فسددددا ةمصدددداح

 تث ي  لةهفل  لبتعليسيا وبكن حف داا سمتليا  عل لبسف في 
مددي ي تولددده لةمصدداح لبتدديلبسشددكاا  علدد لبتعدد    إبدد ( 2005كسددا هددفما ف لفددا م ثدداا )

ي لبف لفدددا لبسدددنه  لبوصدددي ولفدددتمفسا  لبنهدددوض حنشدددا  لبسفددد   لبسف فدددي مدددي لبسدددفل   لالعفلفيدددا
ي سددددن لمصدددداح ( سيدددد فد324وتكونددددا عينددددا لبف لفددددا سددددن )  انددددااوأفلد لالفددددتحيان كددددأفلد بدسددددع لبحي

أندددده يودددددف  إبدددد وأشددددا ا نتدددداح  لبف لفددددا   وسودهددددا لبت حيددددا لبسفدددد ثيا حسثاملددددا لبسنوميدددداي وسشدددد م
نددف د تددف يب  إبدد  إضددامافلمددع كليدداا لبت حيددا لبنوعيددا ي سشددكاا ماصددا ح  ي ددا إعددفلف لةمصدداح

 أفلحهل مي سسا فا لبنشا   سفتوىلةمصاحيين أثنا  لبمفسا سسا ي ع سن 
فو  حدد لس  لال لعددا لبسف فدديا لبفلمليددا مددي  علدد لبتعدد    إبدد ( 2009)  وأكددفا ف لفددا لبس يدد  
 علد سدن مداع إدد ل  ف لفدا سيفلنيدا  سن ودها نل  لب اب ولبسعلسديني تعزيز  يل لالنتسا  لبو ن

ولفدددتمفل لبحاثدددل   بدددب(  ا338)و ( سعلدددل175)ي حلغدددا ثدددولب حسثاملدددا عنيدددزد لبسدددفل   لبثانويدددا
وأشدا ا نتداح    لالفدتحيان كدأفلد بدسدع لبحيانداا عدن لبف لفدا علد ولعتسدف ي لبتثليلدي لبسنه  لبوصدي

لبفو  لبيعاع بح لس  لال لعا لبسف فديا مدي تعزيدز لب ديل ولبسشدا كا ولالنتسدا   عل لبتأكيف  إب لبف لفا 
  اب لبس ثلا لبثانويا   بفىبلو ن 

ول ددع لبسفدد   لبسف فددي ووضددع سسا فدداا  علدد لبتعدد    إبدد ( 2011ف )وأوضددثا ف لفددا لبشدداه
ولفدتمفسا   و ب  سدن مداع ف لفدا ت حي يدا ت وي ل مي ضو  سعايي  لبدوفد ولالعتساف عل تفاعف 

لبسفددد   لبسف فددددي حسفي يدددا لبت حيددددا ولبتعلددديل حسثاملددددا ي لبف لفدددا سددددنه  لبسفددد  بعينددددا سدددن أمصدددداح
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وأشدددا ا   أفلد لالفدددتحيان كدددأفلد بدسدددع لبحيانددداا لفدددتمفللوتدددل  ،( سيددد فد205حلددد  عدددففها ) ،لبسنوميدددا
تشدددديع لب يدددافد  إبددد  إضدددامالبسفددد   لبسف فدددي حسفل فدددهل ي أن سشدددا كا أمصددداح إبددد نتددداح  لبف لفدددا 

إددد ل  لبحثددول لالد لحيددا ولبثل دداا لبن اشدديا بتوضددي   علدد لبسفدد   لبسف فددي ي لبسف فدديا ةمصدداح
 فو  لبسف   مي لبعسليا لبتعليسيا 

ددددز  سدددن سدددنه  لبسف فدددا لبثفيثدددا مهدددو ي ( أن لبنشدددا  لبسفددد ث2011وللهددد ا ف لفدددا سدددياف )
تكددوين عددافلا وسهددا لا و دديل وأفددابيب الزسددا بسولصددلا لبتعلدديل وبلسشددا كا مددي لبتنسيددا  علدد يفدداعف 
ي تثصدديع تاسيدد  لبثل ددا لةوبدد سفددتوىبدد ل مابسفدد   لبسف فددي بدده ماعليتدده وأهسيتدده مددي  مددع   لبشدداسلا

 علدد  لب دداب تعدد   إبدد بدد ل هددفما لبف لفددا   مددي كددع سددن فددل نا عسددان وفددو ياي يل لةفافددبلتعلدد
ثيددداد ل مددد ين  علددد وتدددا يمهل وثضدددا تهل ولبتعددد   ي لبعدددابل لبسثدددي  حهدددل وتدددوعيتهل حتددد لثهل لبع حددد

 علددد لب دديل ولةمددا  وكيييدددا لبتعاسددع سددع ل مدد ين وتنسيددا لب ددف د  علدد  لب دداب وسشدداكلهل وتنشددحا
وتكوندا   سولدهدا لبدسهدو  أوعا  حعض دولندب لب صدو  مدي لبن د   إب  إضامالالب ا  لبتعحي  و 

 إبدد وأشددا ا نتدداح  لبف لفددا  ،وتلسيدد د مددي سددداع لبتعلدديل لةفافدد  ل( تلسيدد م 420عينددا لبف لفددا سددن )
ي لبتثصدديع لبف لفدد سفددتوىلبسف فددي و مددع ي ودددوف مدد و   لا فالبددا إثصدداحيا حددين لبنشددا  لبسفدد ث

  ت تيب لةمكا  عل ولب ف د 
 لالنتسددا فو  لال لعددا لبسف فدديا مددي تددفعيل  علدد لبتعدد    إبدد ( 2012ولوضددثا ف لفددا لةغددا )

وتكددون  لبف لفددا لبسددنه  لبوصددي  ولفددتمفسا لحددا لبس ثلددا لبثانويددا حسثاملدداا غددزد   بددفىي لبددو ن
( 62083سدتسدددع لبف لفدددا سدددن دسيدددع  لحدددا لبس ثلدددا لبثانويدددا مدددي سثاملددداا غدددزد ولبحددداب  عدددففهل )

(  ابدددب و ابحدددا تدددل إمتيدددا هل حاب  ي دددا لبعشدددولحيا 448) عيندددا لبف لفدددا و دددف حلغدددا   ابدددب و ابحدددا
أن بإل لعدا  إبد وأشدا ا نتداح  لبف لفدا  لبف لفدا لالفدتحانا كدأفلد بدسدع لبحيانداا ولفدتمفسالب ح يا  

  اب لبس ثلا لبثانويا  بفىي لبسف فيا فو  سهل مي تفعيل لالنتسا  لبو ن
مددي لبصددثاما لبسف فدديا ي ثثدد  ح ندداس  تددف يح علدد لبتعدد    إبدد ( 2013ف لفددا فدداسا )وهددفما 

  سدن لبتعلديل لةفافد ي تاسيد  لبثل دا لةوبد بفىلب  ل   ولتما  لالحتكا  تنسيا سها لا لبتيكي   عل 
يتد لو  لعسدا هل حددين  لالحتدفلحيعينددا عشدولحيا سدن تاسيد  لبصد  لبفدداف   علد و دف أد يدا لبف لفدا 

سدسوعدددا  إبددد و دددف تدددل لمتيدددا  مصدددلين عشدددولحيا وتدددل ت فددديل سدسوعددداا لبف لفدددا   فدددنا( 11-12)
ولفددتمفسا   ( تلسيدد  وتلسيدد د30( تلسيدد  وتلسيدد د وسدسوعددا ضدداح ا عددففها )30تد يحيددا وعددففها )

 ولمتحدددا  ،بتدددو لن  لالحتكدددا  لمتحدددا  سهدددا لا لبتيكيددد    صددداب ي لبف لفددا لمتحدددا  لبددد كا  ةثسدددف زكددد
لبسددنه  شددحه  علدد لبف لفددا  ولعتسددفا  لب دد ل  سددن إعددفلف لبحاثثددا كددأفولا بدسددع لبحياندداا لتمددا سهددا د 
لبسفدددتمفل هدددو ي ولبتصدددسيل لبتد يحددد ،ثيدددل يعتحددد  لبتد يدددب سدددن أكثددد   ددد   لبحثدددل ف ددداي لبتد يحددد

ي ماعليددا لبح ندداس  لبتددف يح علدد لبتأكيددف  إبدد وأشددا ا نتدداح  لبف لفددا  ،ولبحعددفىي تصددسيل لب يددا  لب حلدد
 ددداب  بدددفىلب ددد ل   ولتمدددا  لالحتكدددا  لبصدددثاما لبسف فددديا مدددي تنسيدددا سهدددا لا لبتيكيددد   لددد علب ددداحل 

  لالحتفلحيلبص  لبفاف  
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يدا حدين ت دفي  لبد لا ولب ضدا عدن  تحا توضدي  لبعا دا لال إبد ( 2013ولوضثا ف لفا لبنسلا )
ت ندا ولب داب لالن افدتمفلل اب داسعدا لالسدال سثسدف حدن فدعوف لالفداسيا لبفل فدين ح بفىلبثياد 

لب دددداب ي وكدددد ب  إددددد ل  س ا ندددداا حددددين أمدددد لف عينتهددددا سددددن سدسددددوعت ،لبفل فددددين حاب  ي ددددا لبت ليفيددددا
(  ابدب 400لبفل فين حاب  ي ا لبت ليفيا  وتكوندا عيندا لبف لفدا سدن )و  لالنت نا افتمفلللبفل فين ح

س يدا  لب ضدا عدن  ،سن  اب داسعا لالسال سثسف حن فعوف لالفاسيا ولفتمفل فبيع ت في  لب لا
إيداحيددا بت ددفي  لبدد لا  ل تحا مدداأن هنددا   إبدد وأشددا ا نتدداح  لبف لفددا   لبثيدداد كددأفولا بدسددع لبحياندداا

لالنت نددا  افددتمفللكسددا أوضددثا نتدداح  لبف لفددا أن بلف لفددا ح  أمدد لف لبعينددا بددفىحاب ضددا عددن لبثيدداد 
لالنت نددا  افددتمفلللبفل فددين حأن لب دداب  إبدد  إضددامافو  معدداع مددي تثفددين ت ددفي  لب دداب بدد ولتهل 

 س ا نا ح  ناحهل سسن يف فون حاب  ي ا لبت ليفيا  يشع ون ح ضا أكح  عن لبثياد
لبعا دا حدين سسا فدا تاسيد   علد لبتعد    إبد  (2014مي  لهلل )  ف لفا هشال  شف وأوضثا

بددفيهل ي عليسددولبتولصددع لبت تصدداعلاللبس ثلددا لالعفلفيددا ةنشدد ا لالعددال لبسف فددي وتنسيددا سهددا لا 
وددوف مد و  حدين لبتاسيد  لبسسا فدين ةنشد ا لالعدال لبسف فدي  سفى عل و ب  سن ماع لبتع   

هد ل لبف لفدا ي حأحعدافل لبسمتليدا، وتنتسدي س يا  لبتولصدع لبتعليسد عل ولبتاسي  غي  لبسسا فين بها 
حابعيندا، ولفدتمفل مدي  إ ا ها لفتمفل لبحاثدل سدنه  لبسفد ي يا، وم تحا لبف لفاا لبوصييا لال إب 

عيندا عشدولحيا  ولسهدا  علد بدسع لبحياناا لبس لوحا، و ح ا لبف لفدا ي  ب  س يا  لبتولصع لبتعليس
( سيدد فد سددن لبسسا فددين ةنشدد ا 200( سيدد فد سددن تاسيدد  لبس ثلددا لالعفلفيددا، سوزعددا حددين )400)

وددددوف مددد و   لا  بددد إ( سيددد فد سدددن غيددد  لبسسا فددين، وتوصدددلا لبف لفدددا 200لالعددال لبسف فدددي، )
فالبددا إثصدداحيا حددين ستوفدد اا ف ددداا لبتاسيدد  لبسسا فددين ةنشدد ا لالعددال لبسف فددي وستوفدد اا 

وأحعدددافل بصددداب  لبتاسيددد  لبسسا فدددين ي س يدددا  لبتولصدددع لبتعليسددد علددد ف دددداا غيددد  لبسسا فدددين بهدددا 
ا ا حف دددا دددي ةنشدد ا لالعددال لبسف فددي، كسددا كشدديا لبنتدداح  عددن أن سهددا لا لبتولصددع لبتعليسدد

لبتاسيدددد  غيدددد   بددددفىلبتاسيدددد  لبسسا فددددين بألنشدددد ا حينسددددا دددددا ا حف دددددا سنميضددددا  بددددفىس تيعددددا 
 .لبسسا فين به ل لةنش ا

سع مدا لبعا دا حدين ت دفي  لبد لا  علد ( 2015لبليدع ) ،لبهندفلع ،ولكفا ف لفا كا سن حوصدلثا
 ،لبسحددفعين كتاحيددا بددفىفي  لبدد لا ت دد سفددتوىو  ولبكتاحددا لالحفلعيددا مددي لبس ثلددا لبثانويددا حددفوع لبكويددا

ولفددتمفسا لبف لفددا   ت ددفي  لبدد لا ولبكتاحددا لالحفلعيددا بكددع سددن لبدد كو  ولالنددال سفددتوىولبيدد و  مددي 
 ،(  ابدب و ابحدا سدن لبس ثلدا لبثانويدا266وتكونا عينا لبف لفا سدن ) ،  تحا لالي لبسنه  لبوصي

محلدد  عددففهل  ،س يددا  لبكتاحددا لالحفلعيددا للفددتمفلثددل تددل لمتيددا  لب لحددا لبسحددفعين كتاحيددا عددن   يدد  
 احسددا ت شددي  لبسعلسددين بل لحددا لبسحددفعين  لفدتمفللوتددل  ،( سددن لالنددال40) ،( سدن لبدد كو 26)،(66)

  وس يا  لبكتاحا لالحفلعيا و احسا ت في  لب لا لبمابيا سن أث  لبث اما كأفولا بدسدع لبحيانداا ،كتاحيا
يا سودحا وعابيدا فلبدا إثصداحيا حدين لبكتاحدا لالحفلعيدا ل تحا  ودوف عا ا إب وأشا ا نتاح  لبف لفا 

داوأشدا ا  ،وت في  لب لا كسدا  ،كتاحيدا يتستعدون حت دفي   لا س تيدع حشدكع عدال أن لبسحدفعين إبد  أيضم
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ولبكتاحدا لالحفلعيدا  ت دفي  لبد لا سفدتوى و   لا فالبا إثصداحيا مدي معفل ودوف  عل فبا لبنتاح  
  دتساعيلالبستغي  لبنو    يعز 

سع مدا ولفتكشدا  لبدفو  لبد   يرفيده  إبد  (2017لةعدو ، عحدفلهلل بحدوز) هفما ف لفا إفساعيع
تاسيدد  لبتعلديل لبثددانو  و بد  ثفددب ث ل   بدفىلالعدال لبسف فدي مددي تيعيدع عسليددا لالمتيدا  لبف لفددي 

ندده حلدد  عي علدد لبسددنه  لبوصدديي لالفتكشددامي ولشددتسلا لبف لفددا  علدد لبتاسيدد  ثيددل لعتسددف لبحاثددل 
ثدانو  حدامتا  لبدد   لبسشدت   وحدامتا  ي تلسي  وتلسي د ستسف فين مي لبفنا لةوب 130ثدسها 

لبدن ، و ب  ححعض سرففاا لبتعليل لبثانو  حسفينا و  لا  لفتمفل لبحاثل لالفدتحيان كدأفلد بدسدع 
-: ل تيدابنتداح  ل إبد حيناا لبف لفا، ولفتمفل لبنفحا لبسحويا بغ ض لبسعابدا لالثصداحيا، متوصدع 

لالفددتعال ولبحثددل لبدد لتي  علدد فو  ضددعي  وغيدد  ولضدد  مددي ثددل لبتاسيدد   بددهلالعددال لبسف فددي 
فو  ولضددد  وحنفددحا س حوبدددا مدددي  بددده عددن كدددع سددا يتعلددد  حابتمصصددداا لبف لفدديا  لالعدددال لبسف فددي

سكانيددداتهل لبتدددي فدددترهلهل بابتثدددا  حس علددد سفددداعفد لبتاسيددد   متلددد  سع مدددا ولفتكشدددا   دددف لتهل ولا
 علد فو  ولضد  وحنفدحا س حوبدا مدي سفداعفد لبتاسيد   بده لالعال لبسف فديو  .لبتمصصاا لبف لفيا

 سع ما ل ما  لبسفت حليا بسمتل  لبتمصصاا لبف لفيا مي فو  لبعسع وك ل لبسدتسع لبولفع  

  :الدراسةاجراءات  :يالثان احملور
اح  وسعلوسددداا ثدددوع أنشددد ا لفدددتمفسا لبحاثثدددا سدددنه  لبسفددد  لالعاسدددي سدددن أددددع دسدددع ث ددد

وسدددن ثدددل   ددداب لبس ثلدددا لبثانويدددا بدددفىسهدددا لا ت دددفي  لبددد لا  وفو هدددا مدددي تنسيدددا لالعدددال لبسف فدددي
ويعتحدد  لبسددنه  لبسفدد  لالعاسددي سددن أكثدد  لبسندداه  لبسفددتمفسا مددي   لبنتدداح  إبدد تثليلهددا ولبوصددوع 

صديها وصديا ف ي دا ويعحد  عنهدا مي لبول دع وو  هيحف لفا لبلاه د كسا  يهتل  لبحثول لالعاسيا ولب 
ب ل لهتسا لبحاثثا حوص  لبلاه د سثع لبف لفا وصديا شداسا وف ي دا سدن مداع ، اا وكيييم ل كسيم تعحي م 

 بدفىسها لا ت في  لبد لا  أنش ا لالعال لبسف في وفو ها مي تنسيا لفتمفلللبتوضي  لبف ي  بول ع 
     اب لبس ثلا لبثانويا

 احسددا حسهددا لا ت ددفي   إبدد  بلوصددوع لبفدداح ا ولبف لفدداا لةفحيدداا ثليددعوت حف لفددا لبحاثثددا  اسدداو
ت دفي  لبد لا  أنش ا لالعال لبسف في مدي تنسيدا سهدا لا لفتمفلللب لا وسن ثل لعفلف س يا  ثوع 

أنشد ا لالعدال لبسف فدي مدي  فو  علد عينا لبحثدل سدن أددع لبتعد    عل وتل ت حي  أفلد لبحثل 
ددد ل لا لبف لفددا حعددفد س لثددع إ دداب لبس ثلددا لبثانويددا  و ددف سدد ا  بددفى اتنسيددا سهددا لا ت ددفي  لبدد ل

 -كا ت :
 :الدأاسةض و مأ 

 -:لبي ض لب حيف بلتث   سن صثا ي بالبحثل لبثي يفع
 دددداب لبس ثلددددا لبثانويددددا ةنشدددد ا لالعددددال  لفددددتمفللحددددين  لا فالبددددا إثصدددداحيا  تودددددف عا ددددا

  لب لا ت في سها لا و  لبسف في
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   -:ل تيالبي وض ي ض لب حيفوينحث  سن لبي  
ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامدي سهدا لا  توددف مد و   لا فالبدا إثصداحيا: الفأض األول

لبصددثاما لبسف فدديا  لفددتمفللت ددفي  لبدد لا ثددوع ول ددع سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالنددالف ددداا 
   كأثف أنش ا لالعال لبسف في 

 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب وين فل لبي ض لةوع 
 ف ددداا ي حدين ستوفدد   ت دفي  لبدد لا لبشدداسلامددي سهددا لا  توددف مدد و   لا فالبددا إثصداحيا

لبصددثاما لبسف فدديا  لفددتمفللت ددفي  لبدد لا ثددوع ول ددع سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالنددال
  كأثف أنش ا لالعال لبسف في

 ف دداا ي حدين ستوفد   لبسو ييدا ت دفي  لبد لامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا
 لبصدثاما لبسف فديا   لفدتمفللت دفي  لبد لا ثدوع ول دع سهدا لا  س يا مي  لب كو  ولالنال

  أنش ا لالعال لبسف فيكثف 
  حددددين   ت ددددفي  لبدددد لا لبس تح ددددا حابسهددددالمددددي سهددددا لا  تودددددف مدددد و   لا فالبددددا إثصدددداحياال

 لفدددتمفللي  لبددد لا ثدددوع ول دددع ت دددفسهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا ي ستوفددد 
  لبصثاما لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في

ي حين ستوف  ت في  لب لا لبكليامي سها لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا :الفأض الثاطى
لال لعا لبسف فيا كثف  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  ولالناللب كو  ف داا 

 سف في أنش ا لالعال لب
 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب ي وين فل لبي ض لبثان

 ف ددداا ي حدين ستوفدد   ت دفي  لبدد لا لبشدداسلامددي سهددا لا  توددف مدد و   لا فالبددا إثصداحيا
لال لعا لبسف فديا كأثدف  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنال

  أنش ا لالعال لبسف في
 ف دداا ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبسو ييدامدي سهدا لا  ا إثصداحياتودف م و   لا فالبد

لال لعا لبسف فديا كأثدف  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنال
  أنش ا لالعال لبسف في

 ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبس تح دا حابسهدالمدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا
لال لعدددا  لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  ولالنددداللبددد كو  ف دددداا 

  لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في
ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا: الفأض الثالث

ف فدي كأثدف لبسفد   لبس لفدتمفللت في  لب لا ثوع ول دع سها لا  س يا مي  ولالناللب كو  ف داا 
 :أنش ا لالعال لبسف في
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 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب وين فل لبي ض لبثابل 
 ي حددددين ستوفدددد   ت ددددفي  لبددد لا لبشدددداسلامددددي سهددددا لا  توددددف مدددد و   لا فالبددددا إثصددداحيا ال

لبسفددد    لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا 
  لبسف فيلبسف في كأثف أنش ا لالعال 

 ف دداا ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبسو ييدامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا
لبسفد   لبسف فدي كأثدف  لفدتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنال

  أنش ا لالعال لبسف في
 ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبس تح دا حابسهدالمدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا

لبسفددد    لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا 
  لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في

ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامدي سهدا لا  توددف مد و   لا فالبدا إثصداحيا الفأض الأابع:
أنشددد ا لالعدددال  لفدددتمفللول دددع ت دددفي  لبددد لا ثدددوع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا 

 لبسف في بصاب  لالنال مي أنش ا لبصثاما لبسف فيا 

 :البحث اةشد
 :ل تيمي ي بالبحثل لبث أفلدتتسثع 

  لبسعلوسدداا لبستعل ددا حسوضددو  لبف لفددا  علدد كددأفلد بلثصددوع  بسهددا لا ت ددفي  لبدد لا س يددا
ا شددحه لبتد يحيددا ثيددل ثيددل تعددف سددن لةفولا لبيعابددا مددي دسددع لبحياندداا مددي إ ددا  لبف لفددا

 ددداب لبس ثلدددا لبثانويدددا  لفدددتمفلللبسعلوسددداا وتتضدددسن ول دددع  علددد لبثصدددوع  علددد يفددداعف 
 ويتكدون لبس يدا  سدن ثاثدونبدفيهل،  وتنسيدا سهدا لا ت دفي  لبد لا ةنش ا لالعال لبسف في

 ،لبسثددددو  لةوع: سهددددا لا ت دددفي  لبدددد لا لبشدددداسلا :ثددددال سثدددداو  وهدددل علددد عحدددا د س فددددسا 
: سهدددا لا ت دددفي  لبددد لا لبس تح دددا حابسهدددال، لبسثدددو  لبثابدددل: سهدددا لا ت دددفي  يبثدددانلبسثدددو  ل

 لب لا لبسو ييا  
 

 الدأاسة: اجأاءات
 :ثال س لثع عل لبحثل   اسا لبحاثثا حتنيي  لد ل لا

   :عداد والتجديزاإل :المأحلة األولى
   بسف فددي وسهددا لا لبس تح ددا حأنشدد ا لالعددال للالفحيدداا ولبف لفدداا لبفدداح ا  علدد لال ددا

 ت في  لب لا 
  ل لحهددل  علدد لبفددافد لبسثكسددين بلتعدد    علدد وع ضددها  حسهددا لا ت ددفي  لبدد لالعددفلف  احسددا

دداولبتعدد    ب دداب لبس ثلددا لبثانويدداساحسددا لب احسددا  سددفىثددوع   سددفىل لحهددل ثددوع  علدد  أيضم
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ن ولبتوصدع ثل تعفيع لب احسا مي ضو  ل ل  لبسثكسدي بل ابوساحستها  لبسها لالهسيا تل  
 لب احسا لبنهاحيا لبسعفبا  إب 

  ةنشدددد ا لالعددددال   دددداب لبس ثلددددا لبثانويددددا لفددددتمفللثددددوع  سهددددا لا لبدددد لا س يددددا لعددددفلف
 علد لبفافد لبسثكسين بلتعد    عل  وع ضهبفيهل  مي تنسيا سها لا ت في  لب لا لبسف في

ل لحهددل  علدد تعدد   بول ب دداب لبس ثلددا لبثانويددا لبس يددا ساحسددا سيدد فلا  سددفىل لحهددل ثددوع 
مدددي ضدددو  ل ل   لبس يدددا ثدددل تعدددفيع  بل دددابلهسيدددا تلددد  لبسيددد فلا وساحستهدددا  سدددفىثدددوع 

 تعفيله  تل  لب  بلس يا  لبصو د لبنهاحيا إب لبسثكسين ولبتوصع 
  حدددلفل د  دددوف   ددداب سف فدددا سيدددا كناندددا لبثانويدددا بلحنددداا ولبحندددينسدددن  لبحثدددلتثفيدددف عيندددا

و ابحددا سددن  دداب لبس ثلددا لبثانويددا  ا ابحمدد( 60لدد   ولسهددا )حو  سثاملددا لب ليوحيددا ،لبتعليسيددا
نال()    كو  ولا
   مدددي  لب ددداب سفدددتوىوتثفيدددف  هوثحاتددد هبثفددداب صدددف  لبحثدددلعيندددا  علددد لبس يدددا  ت حيددد

    سها لا ت في  لب لا
   :مأحلة العأض والتقديل :المأحلة الثاطية

 عينا  ولسهدا عل  2017-2016ي بلعال لبداسع لةوعي أد يا لبتد حا مي لبيصع لبف لف 
سيددا كنانددا لبثانويددا بلحنددين ولبحندداا حددلفل د  ددوف ي  ابددب و ابحددا سددن  دداب سف فددت فددتون

     سثاملا لب ليوحيا ،لبتعليسيا
    فدداعتينفددحو  وسددفد كددع دلفددا أفدداحيع حول ددع دلفددتان كددع أ عشدد دي بلت حيدد  ثددو لبولفددتغ 

فو هدا مدي تنسيدا سهدا لا  لد عحأنش ا لالعال لبسف فدي ولبتعد    سن أدع تع ي  لب اب
   :س ثلا لبت ييل لبنهاح  :لبس ثلا لبثابثا بفيهل  ت في  لب لا

   دداب و ابحدداا  بددفى وتثفيددف سهددا لا ت ددفي  لبدد لا عينددا لبحثددل علدد  لبس يددا تددل ت حيدد 
 سثاملدا لب ليوحيدا ،سيا كنانا لبثانويا بلحنين ولبحناا حلفل د  وف لبتعليسيداي سف فتي سف فت

 لب دابف دداا  تدسيدعثدل  لبفو  لبيعداع ةنشد ا لالعدال لبسف فدي لبستنوعدا ل عولبتع   
 لبسعابداا لالثصاحيا لبسنافحا  لفتمفللوحعف  ب  تل  لبحثلعينا 

 
 المعالجة اإلحصائية للبياطات:

لالصددددفل   (SPSSلفددددتمفسا لبحاثثددددا ح ندددداس  ثددددزل لبحدددد لس  لالثصدددداحيا بلعلددددول لالدتساعيددددا )
(22)  
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 :الدراسة وتفسريها جنتائ :الثالثاحملور 
 للمحاوأ اآلتية: اتل جمع بياطات الدأاسة الميداطية ومق  

 : ف فددد  وسهدددا لا ت دددفي  لفدددتمفلل لبصدددثاما لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا لالعدددال لبسسدددن ثيدددل شوًل 
  لب لا لبكليا

 (1جدول رقم )

 دراسةعينة ال لدىالصحافة المدرسية ومهارات تقدير الذات الكلية  استخدام

 
 العبارة

 
 درجة الموافقة

المتوسط  أناث ذكور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 % ك % ك
 أناث ذكور أناث ذكور

 
 
 
1 

الصحف ي تساعدن
المدرسية بشكل عام 

عن ي أن أكون راض
 يوأدائي نفس

  أوافق بشدة

 

 
. 

 
. 

 أوافق
  حد ما إلىأوافق 

  ال أوافق

 بشدة ال أوافق

 
 
2 

تسهم المجالت 
الطائرة في تنمية 

أمتلك ي بأني اعتقاد
من الصفات  الكثير

 الجيدة.

  أوافق بشدة

 
 

 

. . 
   أوافق

  حد ما إلىأوافق 
  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
3 

في ي عند مشاركت
إعداد الصحف 
ي المدرسية أشعر بأن

 ا لنفسى.حترام  اأكن 

   أوافق بشدة
  

. 
 

. 
   أوافق

   حد ما إلىأوافق 
 أوافق ال

 بشدة ال أوافق

 
4 

الصحافة ي تساعدن
المدرسية في تكوين 

تجاه ي سلوك إيجاب
 نفسى.

  أوافق بشدة

  . .
 33.3 10 40.0 12 أوافق

 6.7 2 30.0 9 حد ما إلىأوافق 
 - - - - ال أوافق
 - - - - بشدة ال أوافق

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
  علدد ن يكونددول  لضددين هل بلصددث  لبسف فدديا حددألفددتمفلسلبدد كو  مددي  علدد تيددو  لالنددال 

ا   وحددددددانث ل  سعيدددددد ،( بإلنددددددال(4.3667 كو بلدددددد (3.5000لنيفددددددهل حستوفدددددد  ثفدددددداحي)
 بإلنال (71840.) مي س احع  (86103.)  كو بل
  سدن لبصدياا  لبكثيد ستا  اهل لبسدداا لب داح د حدلفدتمفلسلبد كو  مدي  عل تيو  لالنال

وحدددددددانث ل  سعيدددددددا    ،بإلندددددددال (4.4000) كو بلددددددد ((3.2333لبديدددددددفد حستوفددددددد  ثفددددددداحي
 ( بإلنال 72397.مي س احع) 67891.) ) كو بل
  شدددددا كتهل مدددددي لعدددددفلف لبصدددددث  لبسف فددددديا حستوفددددد  سلبددددد كو  مدددددي  علددددد تيدددددو  لالندددددال

 (، مددي (67891  كو ولنثدد ل  سعيددا   بلدد ،( بإلنددال(4.4000 كو بلدد 3.2333)ثفدداحي)
  ( بإلنال (72397س احع 
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  ليدداحي حستوفدد   لتددالسفداعفد لبصدثاما لبسف فديا مدي تكدوين لبد كو  مدي  علد تيدو  لالندال
مددي  ((78784   كو سعيددا   بلدد ولنثدد ل  ،( بإلنددال(4.5333 كو بلدد ((4.0000ثفدداحي

 بإلنال  (62881.)س احع
  علد سسدا يدفع  ،لبصدث  لبسف فديا لفدتمفلللبد كو  مدي  علد وسسا فح  يتض  تيدو  لالندال 

 حيعدددا لالندددال مدددي لبحثدددل عدددن  إبددد لالندددال لكثددد   ددد ل د بلصدددث  لبسف فددديا وي ددددع  بددد  
  لبعابل لبسعلوساا ولشحا   غحاتهل نثو لب  ل د وسع ما سا يفو  ثوبهل سن

 

مداااأات تقااديأ الااتات المو فيااة واسااتخدال الصااحامة المدأسااية كأحااد شطةاا ة ثاطي ااا: ماان حيااث 
 اإلعالل المدأسى.

 (2دفوع   ل )
 عينا لبف لفا بفىلبصثاما لبسف فيا  لفتمفللو  ت في  لب لا لبسو يياسها لا 

 
 العبارة
 

 
 

 درجة الموافقة

المتوسططططططططططططططط   أناث ذكور
 الحسابي

 االنحططططططططططططططرا 
 % ك % ك ياريالمع

 أناث ذكور أناث ذكور
 
 
 
1 

 
عندما أقوم بالمشاركة في أنشطة 

ي الصحافة المدرسية أشعر بأن
 فخور بنفسى.

   أوافق بشدة

 
  

. . 
 

  أوافق
  حد ما إلىأوافق 
  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
 
2 

تسهم المجالت الحائطية وغير 
 بنفسى.ي الحائطية في تنمية ثقت

  أوافق بشدة

 
 

 

 
 

. 

 
 

.
 أوافق
   حد ما إلىأوافق 
  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
3 

 
الصحافة المدرسية  تسهم

وأنشطتها المتنوعة في تعزيز 
 .ذاتيلي تقدير

  أوافق بشدة
 

 
 

.

 
 

.
  أوافق
  حد ما إلىأوافق 
 ال أوافق

 دةبش ال أوافق

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
  عنددفسا أ ددول حابسشددا كا مددي أنشدد ا لبصددثاما لبسف فدديا أشددع  لبدد كو  مددي  علدد تيددو  لالنددال

ولنثددد ل   ،( بإلندددال4.4667، و) كو بلددد 3.7000)حستوفددد  ثفددداحي)ي ممدددو  حنيفدددي حدددأن
 بإلنال  59596.)( مي س احع)(68145   كو سعيا   بل

 ي لفدددهال لبسدددداا لبثاح يدددا وغيددد  لبثاح يدددا مدددي تنسيدددا ث تددد لبددد كو  مدددي علددد و  لالندددال تيددد
ولنثدددددددد ل  سعيددددددددا    ،(بإلنددددددددال(4.6333 كو بلدددددددد ،((3.3667حنيف  حستوفدددددددد  ثفدددددددداحي

 بإلنال  ((55605. ( مي س احع49013)  كو بل
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  ت دفي  مدي لفداهل لبصدثاما لبسف فديا وأنشد تها لبستنوعدا مدي تعزيدز لب كو   عل تيو  لالنال
   كو ولنثد ل  سعيدا   بلد ،( بإلندال4.6000، و) كو بل(3.9000) لب لا حستوف  ثفاحي

 بإلنال  (49827.( مي س احع)75886.)حس فل 
  ويتضدد  سددن لبنتدداح  لبفدداح ا لن لبصددثاما لبسف فدديا وسسا فددتها بهددا فو  معدداع مددي تنسيددا لبث ددا

عولسدع لبدد ب ولبتشدوي  مدي  علد  حابني  بإلم لف لبعينا وتيو  لالنال عن لب كو  سسا يدفع
لبصثاما لبسف فيا، لن ا ا سن لاليسان حفو  لبصثاما لبسف فيا مدي تث يد  لب داب وحندا  

لبد كو  مدي سسا فدا لالنشد  لبسف فديا  علد لالندال  وتيدو  ،شمصيتهل وتعزيز لبث ا حابني 
ثددن مددي تثصدديع لبسع مددا وماصددا ون علدد لبس ثلددا لبدد ين يفددعون  هدد لب حيعددا لالنددال مددي 

 لبث امي وفعي لب اب بلتعليل ولبتث ي  ولبسع ما لبشاسلا  لالنيتا عص  

مداأات تقديأ التات المأتب ة بالمدال باستخدال الصحامة المدأسية كأحد شطة ة اإلعالل ثالث ا: 
 المدأسى
 (3دفوع   ل )

 بف لفاعينا ل بفىلبصثاما لبسف فيا  افتمفللسها لا ت في  لب لا لبس تح ا حابسهال ح
المتوسططططططططططططططططططططططط   أناث ذكور درجة الموافقة العبارة 

 الحسابي

 االنحططططططططططططططططططططططططرا 

 % ك % ك المعياري

 أناث ذكور أناث ذكور

 

 

 

1 

أنشطة الصحافة ي تجعلن

المدرسية أستطيع القيام 

 يقوم بها اآلخرون. التيباألشياء 

   أوافق بشدة

  

 

.
  وافقأ

   حد ما إلىأوافق 

  ال أوافق

  بشدة ال أوافق

 

 

2 

 

 

عند المشاركة ي أشعر بعدم فائدت

 في أنشطة الصحافة المدرسية.

 

  أوافق بشدة

 
 

 
 

 
 
 

. 
. 

 

   أوافق

   حد ما إلىأوافق 

   ال أوافق

   بشدة ال أوافق

 

3 
 

 عند المشاركة في جماعة

الصحافة المدرسية في المدرسة 

 .فاشلي الشعور بأن إلىأميل 

 

   أوافق بشدة
 
 

 

 
 . 

 
 
 
 

.

   وافقأ

   حد ما إلىأوافق 

  ال أوافق

  بشدة ال أوافق

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
  لبتديأنش ا لبصثاما لبسف فيا أفت يع لب يدال حاةشديا  ي تدعلنلب كو  مي  عل تيو  لالنال 

 (4.3333، و) كو ( بل3.3333م ون حستوف  ثفاحي)ي ول حها ل 
  بإلنال 1.02833)مي س احع ) 75810.) ) كو ولنث ل  سعيا   بل ،بإلنال 
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  عندددف لبسشددددا كا مددددي أنشدددد ا لبصددددثاما ي مدددي أشددددع  حعددددفل ماحددددفتلبدددد كو   علدددد تيدددو  لالنددددال
ولنثدددد ل  سعيددددا    ،(بإلنددددال1.3333، و) كو بلدددد ((1.9000لبسف فدددديا حستوفدددد  ثفدددداحي

 (بإلنال(47946 . ( مي س احع75886 )كو  بل
   لبصددثاما لبسف فدديا مددي لبسف فددا أسيددع  عنددف لبسشددا كا مددي دساعددالالنددال  علدد تيددو  لبدد كو

ولنثد ل   ،(بإلنال(1.5000، و كو بل (1.9333ماشع حستوف  ثفاحي)ي لبشعو  حأن إب 
  مدي هد د لندا لبد كو  إبد يدفع  بإلندال سسدا 50855.)مدي س احدع) 63968.))  كو سعيا   بل

لبس ثلدددا يسيلدددون بلسسا فدددا أندددول  لمددد   سدددن لالنشددد ا سثدددع سسا فدددا لب ياضددداا لبستنوعدددا، 
حنا  شمصيا سفت لا حين أ د لنهل وملد  ندو  سدن لبتعداون لبدسداعي  إب لنهل يفعون  إضاما

 ميسا حينهل حلنش ا أم   

 ة اإلعالل المدأسىمداأات تقديأ التات الةاملة لإلتاعة المدأسية كأحد شطة أابع ا: من حيث 
 (4دفوع   ل )

 عينا لبف لفا بفىت في  لب لا لبشاسلا بإل لعا لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في سها لا 

 

 العبارة

 

 

 درجة الموافقة

 المعياري االنحرا  الحسابيالمتوس   أناث ذكور

 % ك % ك

 أناث ذكور أناث ذكور

 

 

 

1 

 االذاعةي تساعدن 

سية بشكل عام أن المدر

ي عن نفسي أكون راض

 يوأدائ

 33.3 10 36.7 11 أوافق بشدة

4.1000 4.1333 .80301 .73030 

 46.7 14 36.7 11 أوافق

 20.0 6 26.7 8 حد ما إلىأوافق 

 - - - -- ال أوافق

 - - - - بشدة ال أوافق

 

 

2 

المدرسية  تسهم االذاعة

ي بأني ادفي تنمية اعتق

من  الكثيرأمتلك 

 الصفات الجيدة.

 23.3 7 36.7 11 أوافق بشدة

4.3333 4.0667 

 

 

.54667 

 

 

.63968 
 60.0 18 60.0 18 أوافق

 16.7 5 3.3 1 حد ما إلىأوافق 

 - - - - ال أوافق

 - - - - بشدة ال أوافق

 

3 
في ي عند مشاركت

 المدرسية أشعر االذاعة

ا حترام  اأكن ي بأن

 .يلنفس

  36.7 11 33.3 10 أوافق بشدة

 

4.1333 

 
4.1333 .73030 

 

.77608 

 40.0 12 46.7 14 أوافق

 23.3 7 20.0 6 حد ما إلىأوافق 

 - - - - ال أوافق

 - - - - بشدة ال أوافق

 

4 
 االذاعةي تساعدن

المدرسية في تكوين 

اه تجي سلوك إيجاب

 نفسى.

 60.0 18 23.3 7 أوافق بشدة

4.0000 4.4667 .74278 

 

 

.73030 
 26.7 8 56.7 17 أوافق

 13.3 4 16.7 5 حد ما إلىأوافق 

 - - 3.3 1 ال أوافق

 - - - - بشدة ال أوافق

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
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  عددن ي حشددكع عددال أن أكددون  لضددلبسف فدديا  لال لعدداي فدداعفنلبدد كو  مددي ت علدد تيددو  لالنددال
ولنثد ل  سعيدا    ،( بإلندال4.1333، و) كو ( بلد4.1000حستوفد  ثفداحي)ي وأفلحي نيف

 بإلنال 73030.)مي س احع )80301.) ) كو بل
  أستلددد  ي حدددأن  مدددي تنسيدددا لعت دددافلبسف فددديا  لال لعدددا مدددي سفددداهسا لالندددالي علددد تيدددو  لبددد كو

 ،(بإلنددددال1.3333، و) كو بلدددد (4.3333حستوفدددد  ثفدددداحي)،لبديفد سددددن لبصددددياا لبكثيدددد 
 (بإلنال (63968 ( مي س احع4.0667 ) كو ولنث ل  سعيا   بل

  دأكن ي أشع  حأن لبسف فيا لال لعامي ي عنف سشا كت لب كو  عل تيو  لالنال ي بنيفد الثت لسم
ولنثددددددددددد ل  سعيدددددددددددا    ،( بإلندددددددددددال4.1333، و) كو بلددددددددددد ((4.1333حستوفددددددددددد  ثفددددددددددداحي

لن لال لعددا لبسف فدديا  إبدد  وي دع  بدد  بإلنددال 77608 .)مددي س احددع)73030.) ) كو بلدد
، ثيددددل تث دددد  تولصددددا إيداحيددددا سددددا حددددين لبسهسدددداوفدددداحع لالعددددال لبسف فددددي  إثددددفىحسثاحددددا 
ميسددا يتعلدد  حأنلسددا لبسدتسددع لبسف فددي ومفسددا لبسندداه  لبف لفدديا  ثيددل  لب دداب، و لبسف فددا

 ،نغسداا لبصدوا ولبتندو  مدي ح لسدهدا علد تعتسدف  يلبتد لبليلدي تصداعلالوفداحع  إثدفىتعف 
دا هديو  ،لب داب ولبسعلوسدا سدن أددع تثحيتهدا مدي أ هدان ،وتعفف أفابيحها مدي ن دع لبمحد   أيضم

 ،سثدددع لب ددد ل د بثياتددده يدددزوف لب ابدددب حابسهدددا ا لبس لوحدددا  لبنشدددا  لبحدددا ز مدددي لبسف فدددا لبددد 
لالب دا   علد  يد  لبتدف يب صد لها عدن   علد كشد  لبسيدوع ولبسولهدب ولبعسدع  عل وتعسع 

لب دداب سثددع لالن ددول  ولبمدددع  بددفىوسولدهددا لبدسهددو  وعددا  حعددض لبسشددكاا لبنيفدديا 
 هد(   1431 ،لةثسف ) وم فلن لبث ا وت في  لب لا

  تددال نيفد ، ي لبسف فديا مدي تكدوين فدلو  إيدداح لال لعداي تفداعفنلبد كو   علد تيو  لالنال
ولنثددددددددددد ل  سعيدددددددددددا    ،( بإلندددددددددددال4.4667، و) كو بلددددددددددد ((4.0000حستوفددددددددددد  ثفددددددددددداحي

 بإلنال  73030.)مي س احع)74278.) ) كو بل
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مداأات تقديأ التات المأتب ة بالمداال لإلتاعاة المدأساية كأحاد شطةا ة اإلعاالل  خامس ا: من حيث
 المدأسى

 (5دفوع   ل )
 عينا لبف لفا بفىت في  لب لا لبس تح ا حابسهال بإل لعا لبسف فيا سها لا 

  

 العبارة 

 

 

 درجة الموافقة

 أناث ذكور
 المعياري االنحرا  الحسابيالمتوس  

 % ك % ك

 أناث ذكور أناث ذكور

 

 

 

1 

 

 أنشطة االذاعطةي تجعلن

المدرسطططططططية أسطططططططتطيع 

 التطططيالقيطططام باألشطططياء 

 يقوم بها اآلخرون.

 53.3 16 20.0 6 أوافق بشدة

3.8000 

 

4.4667 

 

.76112 

 

.62881 

 

 40.0 12 40.0 12 افقأو

 6.7 2 40.0 12 حد ما إلىأوافق 

 - - - - ال أوافق

 - - - - بشدة ال أوافق

 

 

2 

 

عنطد ي أشعر بعدم فائطدت

المشطططاركة فطططي أنشططططة 

 المدرسية.  االذاعة

 26.7 8 - - أوافق بشدة

1.7333 

 

2.0000 

 

 

.78492 

 

 

.74278 

 

 46.7 14 - - أوافق

 26.7 8 20.0 6 حد ما إلىأوافق 

 - - 33.3 10 ال أوافق

 - - 46.7 14 بشدة ال أوافق

 

3 
 

عنطططططد المشطططططاركة فطططططي 

 االذاعططططططططططة جماعططططططططططة

المدرسية في المدرسطة 

ي الشطعور بطأن إلىأميل 

  .فاشل

  - - - - أوافق بشدة

 

1.8000 

 

1.9000 

.71438 

 

 - - - - أوافق 66176.

 16.7 5 16.7 5 حد ما إلىأوافق 

 56.7 17 46.7 14 ال أوافق

 11 بشدة ال أوافق
36.7 

8 
26.7 

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
  لبتديلبسف فديا أفدت يع لب يدال حاةشديا   أنشد ا لال لعداي تدعلندلب كو  مدي  عل تيو  لالنال 

ولنثددد ل   ،( بإلندددال4.1333، و) كو ( بلددد3.8000ثفددداحي) حستوفددد  ي دددول حهدددا ل مددد ون
 بإلنال  62881.)مي س احع )4.4667) ) كو سعيا   بل

 لبسف فديا   عنف لبسشا كا مي أنش ا لال لعداي مي أشع  حعفل ماحفتلب كو   عل  تيو  لالنال
ولنثددددددددددد ل  سعيددددددددددددا    ،(بإلنددددددددددددال2.0000، و) كو بلددددددددددد (1.7333حستوفددددددددددد  ثفدددددددددددداحي)

 ( بإلنال (74278  ي س احع( م78492. ) كو بل
  إبد لبسف فديا مدي لبسف فدا أسيدع  لال لعدا عنف لبسشا كا مي دساعا لب كو  عل تيو  لالنال 

ولنثدد ل   ،( بإلنددال1.9000، و) كو بلدد ((1.8000حستوفدد  ثفدداحي  ماشددعي لبشددعو  حددأن
 بإلنال  66176 .)مي س احع)71438.) ) كو سعيا   بل

  تددال نيفد ، ي لبسف فديا مدي تكدوين فدلو  إيدداح لال لعداي تفداعفنلبد كو   علد تيو  لالنال
ولنثددددددددددد ل  سعيدددددددددددا    ،( بإلندددددددددددال4.4667، و) كو بلددددددددددد ((4.0000حستوفددددددددددد  ثفددددددددددداحي

 ن لال لعدا لبسف فديا تعدفأ إبد وي دع  بد   ،بإلنال 73030.)مي س احع)74278.) ) كو بل
هددد  أهسيتهدددا وتل  حسثاحدددا عنصددد  سهسدددا مدددي لبحيحدددا لبسف فددديا وأثدددف أبدددولن لبنشدددا  لبسف فدددي
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لب داب  بدفىأو داا لبيد ل   لفتثسا  عل لال لعا كاثف لةنش ا لب احيا سن ماع  ف تها 
و ددف لا لب دداب لب لتيددا  دتساعيدداوتث يدد  لةهددفل  لبت حويددا وتنسيددا لبسهددا لا ولبعا دداا لال

وتثييزها حشكع فليل مضا عدن تث يد  لبشمصديا لبستكاسلدا بل ابدب ع ليدا ودفدفيا و وثيدا 
    اتساعيم ولد

مداااأات تقااديأ الااتات الةاااملة  حااول وا ااع اسااتخدال المسااأح المدأسااى كأحااد سادس ااا: ماان حيااث 
  شطة ة اإلعالل المدأسى

 (6دفوع   ل )
كأثف أنش ا لالعال لبسف في  لبسف   لبسف في لفتمفللثوع ول ع  ت في  لب لا لبشاسلاسها لا 

 عينا لبف لفا  بفى
 

 العبارة
 

 
 درجة الموافقة

المتوسططططططططططططططططططططططط   أناث كورذ
 الحسابي

 االنحطططططططططططططططططططرا 
 % ك % ك المعياري

 أناث ذكور أناث ذكور

 
 
 
1 

 
المسططرا المدرسططي بشططكل ي يسططاعدن

ي عطططن نفسطططي عطططام أن أكطططون راضططط
 ي وأدائ

  أوافق بشدة

   أوافق . .  
 حد ما إلىأوافق 

  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
 
2 

يسططهم المسططرا المدرسططي فططي تنميططة 
مططططن  الكثيططططرأمتلططططك ي بططططأني اعتقطططاد

 الصفات الجيدة.

   أوافق بشدة

 
 

 

 
 

. 

 
 

. 
  أوافق
   ماحد  إلىأوافق 
  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
3 

في المسرا المدرسي ي عند مشاركت
 لنفسى. احتراماأكن ي أشعر بأن

    أوافق بشدة
 

  

 
 

. 

 
 

. 
   أوافق
   حد ما إلىأوافق 
 ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
4 

المسطططرا المدرسطططي فطططي ي يسطططاعدن
 تجاه نفسى.ي تكوين سلوك إيجاب

   أوافق بشدة

  . 

 
 

.
   أوافق
 حد ما إلىأوافق 
 فقال أوا

 بشدة ال أوافق

 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
  عددن ي حشددكع عددال أن أكددون  لضددلبسفدد   لبسف فددي ي فدداعفنمددي يلبدد كو   علدد تيددو  لالنددال

ولنثد ل  سعيدا    ،( بإلندال4.0667، و) كو ( بلد4.2333حستوفد  ثفداحي)ي وأفلحي نيف
 بإلنال 73968.)احع )مي س  81720.) ) كو بل

  أستلد  ي حدأن  مدي تنسيدا لعت دافلبسف   لبسف فدي  سفاهسا سفىمي لب كو   عل تيو  لالنال
 ،(بإلنددددال4.2667، و) كو بلدددد ((4.0333حستوفدددد  ثفدددداحي سددددن لبصددددياا لبديددددفد لبكثيدددد 

 ( بإلنال (73968.( مي س احع76489. ) كو ولنث ل  سعيا   بل
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   ي أكدن إثت لسدا بنيفدي أشع  حأنلبسف   لبسف في مي ي كتلالنال عنف سشا   عل تيو  لب كو
   كو (بإلندددال، ولنثددد ل  سعيدددا   بلددد(4.1667، و كو بلددد (4.1000حستوفددد  ثفددداحي)

 بإلنال  83391 .)مي س احع)(80301.)
ي تددال نيفدي لبسفد   لبسف فدي مدي تكدوين فدلو  إيدداحي مدي يفداعفنلالنال  عل تيو  لب كو  
مدي  72793.))  كو ولنثد ل  سعيدا   بلد ،(بإلنال(4.1000، وكو  بل (4.2333حستوف  ثفاحي)

دددداحددددأن لبسفدددد   لبسف فددددي  بإلنددددال سسددددا يوضدددد 80301.)س احددددع) وفدددديلا سددددن وفدددداحع لالعددددال  أيضم
لبتعحيددد  لبفدددليل ومدددن  علددد إكفددداب لب ددداب لبسهددا لا لبلغويدددا وتدددف يحهل  إبددد يهدددف    لبسف فددي لبددد 

كسددا يحعددل مدديهل  و  لبسدد   ولبنشددا  ثيددل يعحدد  سددن  ،لالب ددا  ولنتددزل  لبمددو  ولبمدددع سددن نيوفددهل
عددن سشدداع هل وييصددثون عددن أمكددا هل ويكتفددحون لبسزيددف سددن لبسعلوسدداا ولةمكددا   لب دداب مابدده

و بد  لبصدياا يتسيدز حهدا لبد كو   لبتميدع علد لب دف د و  لاليداحيدا لالتداهداابدفيهل ي ولبسها لا وينسد
 هد(   1431 ،لةثسف )عن لالنال 
مداااأات تقااديأ الاتات المأتب ااة بالمداال  بااين وا ااع اساتخدال المسااأح المدأسااى حياث  ساابع ا: ماان

 كأحد شطة ة اإلعالل المدأسى
 (7دفوع   ل )

لبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال  لفتمفللحين ول ع   ت في  لب لا لبس تح ا حابسهالسها لا 
 عينا لبف لفا بفىلبسف في 

 
 العبارة 

 

 االنحططططططططططططططططططططططططرا  الحسابيالمتوس   أناث ذكور درجة الموافقة
 % ك % ك المعياري

 أناث ذكور أناث ذكور
 
 
 
1 

أنشطططططططططططة ي تجعلنطططططططططط
المسططططططرا المدرسططططططي 
أسطططططططططططتطيع القيطططططططططططام 

يقطططوم  التطططيباألشطططياء 
 بها اآلخرون.

   أوافق بشدة

  . . 
  أوافق
حطططد  إلطططىأوافطططق 

 ما
  

   ال أوافق
   بشدة ال أوافق

 
 
2 

 
عند ي أشعر بعدم فائدت

المشططاركة فططي أنشطططة 
 المسرا المدرسي. 

  أوافق بشدة

 
 

 
 

 
 

. . 
 

   أوافق
حطططد  إلطططىأوافطططق 

 ما
  

   ال أوافق
   بشدة ال أوافق

 
3 

 
عنططططد المشططططاركة فططططي 

المسططططططططرا  جماعططططططططة
المدرسي في المدرسة 

ي الشعور بطأن إلىأميل 
  .فاشل

   أوافق بشدة
 

 

. 

 
.    أوافق

حطططد  إلطططىأوافطططق 
 ما

  

  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 :عنوكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
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  أنشدد ا لبسفد   لبسف فددي أفدت يع لب يددال حاةشدديا  ي مدي تدعلنددلالنددال ي علد تيدو  لبدد كو
 ،( بإلنددددددال1.6667، و) كو ( بلدددددد3.5667ي ددددددول حهددددددا ل م ون حستوفدددددد  ثفدددددداحي) لبتددددددي

 حيعدا  علد بإلندال سسدا  يدفع  84418.)مدي س احدع ) 62606.) ) كو ولنث ل  سعيدا   بلد
 لب كو  مي لبتيكي  ولبحثل وتنسيا  و  لبعسع لبدساعي وتكوين صفل اا ميسا حينهل 

   عنف لبسشا كا مي أنشد ا لبسفد   لبسف فدي ي مي أشع  حعفل ماحفت لالنال عل تيو  لب كو 
( 62881. ) كو ولنثدد ل  سعيددا   بلدد ،( بإلنددال1.9000و) ، كو بلدد ((2.1333حستوفدد  
 ( بإلنال (80301.مي س احع

  لبسفد   لبسف فدي مدي لبسف فدا أسيدع  عنف لبسشا كا مي دساعدالب كو   عل تيو  لالنال
(بإلنال، ولنثد ل  (4.5333، و كو بل (1.9667ماشع حستوف  ثفاحي)ي لبشعو  حأن إب 

حكددون لبسفدد   لبسف فددي ولدهدددا  بإلنددال، 62881.)(مددي س احددع)(66868.  كو سعيددا   بلدد
بسددا  با ت ددا ت ددول عليهددا لبسدتسعدداا  لبتدديثضددا يا وسصددف  سددن سصدداف  لبسع مددا ولبث امددا 

لبس لثدع  سفدتوى علد  لبت حو يتستع حه سن مصاح  لفت ا  سن مابها أن يكون لبسوده 
 يداا علسيدا يضدسن نل علد م دف أصدح  لبسفد   لبسف فدي ي دول   لبعس يا لبسمتليا بلدسهدو 

 إبددد حدددفو ل   يدددرف  بتث يددد  أهدددفل  وغايددداا تفددداعف مدددي تث يددد  نتددداح  معابدددا ولبددد  ت حي هدددا
 ( 2015عحفلةسي ، )ت وي  لبعسليا لبت حويا 

مدااأات تقاديأ الاتات المو فياة  حاول وا اع اساتخدال المساأح المدأساى كأحاد ثامط ا: من حيث 
 شطة ة اإلعالل المدأسى

 (8دفوع   ل )
لبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في  لفتمفللثوع ول ع  ت في  لب لا لبسو ييا سها لا

 عينا لبف لفا بفى
 

 العبارة 
 

 
 درجة الموافقة

 االنحطططططططططططططططططططططرا  الحسابيالمتوس   أناث ذكور
 المعياري

 
 
 
1 

 
عندما أقوم بالمشاركة في أنشطة 

فخور ي رسي أشعر بأنالمسرا المد
 بنفسى.

   أوافق بشدة

  أوافق . .  
 حد ما إلىأوافق 

  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
 
يسهم المسرا المدرسي في تنمية  2

 بنفسى.ي ثقت

  ةأوافق بشد

 
 

 

 
 

. 

 
 

. 
   أوافق
   حد ما إلىأوافق 
  ال أوافق
 بشدة ال أوافق

 
3 

يساهم المسرا المدرسي وأنشطته 
 .ذاتيلي المتنوعة في تعزيز تقدير

    أوافق بشدة
 

 

 
 

.

 
.    أوافق

   حد ما إلىأوافق 
 ال أوافق

 بشدة ال أوافق
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 :عل وكشيا لبنتاح  لبتيصيليا بلدفوع لبفاح  
   ا لبسفد   لبسف فدي أشدع  مدي عندفسا أ دول حابسشدا كا مدي أنشد لالنال  عل تيو  لب كو

ولنثددد ل   ،( بإلندددال4.2000، و) كو ( بلددد4.5667ممدددو  حنيف  حستوفددد  ثفددداحي)ي حدددأن
 بإلنال 61026.)مي س احع ) 50401.) ) كو سعيا   بل

   حستوفددد   حنيفددديي مدددي سفددداهسا لبسفدد   لبسف فدددي مدددي تنسيدددا ث تدددلالندددال  علددد تيددو  لبددد كو
( مدي 62972. ) كو لنث ل  سعيا   بلدو  ،بإلنال (4.2333، و) كو بل ((4.5000ثفاحي
 ( بإلنال (67891 س احع

  مددي سفدداهسا لبسفدد   لبسف فددي وأنشدد ته لبستنوعددا مددي تعزيددز ت ددفي  لالنددال و  لبدد كو  تتفدداو  
   كو بإلنال، ولنث ل  سعيا   بلد ((4.4667، و كو بل (4.4667حستوف  ثفاحي)  لتيب

 بإلنال 57135 .)مي س احع)(57135.)
   دال ن يرف  لبسف   لبسف في فو م حأويتض  سسا فح مدي إعدفلف لب داب ثيدل يفداعف مدي  سهسم

  ث دامتهلي تنسيا ثدب لب د ل د ولالبسدال حاةمحدا  ويوفدع سدفل   لب داب ويزيدف سعد متهل وينسد
ددداويفددداعف  ه بددده فو  كحيددد  مدددي توضدددي  ثيدددل إندددو  ،مدددي لبتعحيددد  عدددن أمكدددا هل وث لحهدددل أيضم

ن   يدد  لبسفدد   لبسف فددي وغيدد ل سددن لنشدد ا وتفددهيع سددا يولددده لب دداب سددن صددعوحاا عدد
كفداحهل  إبد  إضدامالالعال لبسف في لبستنوعدا،  أنده يفدهل مدي تكدوين شمصدياا لب داب ولا

 هد( 1431 ،لةثسف )ي ولبنيف لالدتساعيو   سها لا عفيفد مي لبسداع لبلغو 
 

 نتائج اختبار الفروض
عيندا  لب دابف دداا ي ين ستوفد لمتحا )ا( بس ا نا ح لفتمفللتل  *بلتث   سن لبي ض لةوع

كسا هدو سوضد  مدي ددفوع  لبصثاما لبسف فيا لفتمفللسها لا ت في  لب لا لبكليا ثوع مي  لبحثل
 -:ين  عل   و ب  بلتث   سن صثا لبي ض لب  (9  ل )
لبد كو  ف دداا ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامي سها لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا 

لبصدددثاما لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا  لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  ا س يدددمدددي  ولالندددال
   لالعال لبسف في بصاب  لالنال 
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 (9دفوع )
ت في  لب لا سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنالف داا ي حين ستوف  ت في  لب لا لبكلياسها لا 

 بصاب  لالنال لبصثاما لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللثوع ول ع 
عطططططططططدد  النوع المحاور

 الطالب 

 االنحططططططططططططططططرا  المتوس  

 المعياري

قيمططططططططططططة 

 )ت(

درجططططططططططات 

 الحرية

 نوع الداللة 

 

مهارات تقدير الذات 

 الشاملة

 30 اإلناث
17.7333 1.74066 

 

7.002 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 1.49482 14.8000 30 الذكور إحصائيا 

مهارات تقدير الذات 

 المرتبطة بالمهام

 69893. 7.1667 30 ثاإلنا

.000 

 

58 

 

غيططططر دالططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

7.1667 1.55549 

مهارات تقدير الذات 

 الموقفية

 1.29055 13.7000 30 اإلناث

9.550 

58  

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

10.9667 .88992 

 مهارات تقدير الذات 
  9.299 2.49966 38.6000 30 اإلناث

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

   إحصائيا
 30 الذكور

32.9333 2.21178 

حددين  ت دفي  لبد لا لبكليدامدي سهددا لا  مد و   لا فالبدا إثصداحيا ودددوفيتضد  سدن لبددفوع لبفداح  و 
لبصددثاما  لفددتمفللت ددفي  لبدد لا ثددوع ول ددع سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالنددالف ددداا ي ستوفدد 

 ( فلبددا9.299ا  يسددا )ا( )ثيددل دددا ل لبسف فدديا كأثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فددي بصدداب  لالنددال
 وه ل يركف صثا لبي ض 
 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب وين فل لبي ض لةوع 

 ف ددداا ي حدين ستوفدد   ت دفي  لبدد لا لبشدداسلامددي سهددا لا  توددف مدد و   لا فالبددا إثصداحيا
 لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  بس يدددا   لبحعدددفمدددي لب يدددا   لبددد كو  ولالندددال

  ف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لالناللبصثاما لبس
 ف دداا ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبسو ييدامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا

 لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  بس يدددا   لبحعدددفمدددي لب يدددا   لبددد كو  ولالندددال
  لبصثاما لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لالنال

  حددددين   ت ددددفي  لبدددد لا لبس تح ددددا حابسهددددالمددددي سهددددا لا  تودددددف مدددد و   لا فالبددددا إثصدددداحياال
ت ددفي  لبدد لا ثددوع سهددا لا  بس يددا   لبحعددفمددي لب يددا   لبدد كو  ولالنددالف ددداا ي ستوفدد 

  لبصثاما لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللول ع 
 

ي لمتحدددا )ا( بس ا ندددا حدددين ستوفددد  لللفدددتمفتدددل  وبلتث ددد  سدددن لبيددد وض لبي عيدددا بليددد ض لةوع
 لفددتمفللسهددا لا ت دفي  لبدد لا لبشدداسلا ولبسو ييددا ولبس تح ددا ثددوع مددي  لبحثددلعينددا  لب ددابف دداا 
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ت ددفي  مددي سهددا لا  مدد و   لا فالبددا إثصدداحيا ويوضدد  لبدددفوع لبفدداح  ودددوف  لبصددثاما لبسف فدديا
ت ددفي  لبد لا ثددوع ول ددع سهددا لا  س يدا مددي  لبد كو  ولالنددالف ددداا ي حدين ستوفدد   لبد لا لبشدداسلا

مددد و   لا  ووددددوف  لبصدددثاما لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا لالعدددال لبسف فدددي بصددداب  لالندددال لفدددتمفلل
 س يدا مدي  لب كو  ولالندالف داا ي حين ستوف   ت في  لب لا لبسو ييامي سها لا  فالبا إثصاحيا

شد ا لالعدال لبسف فدي بصداب  لبصثاما لبسف فديا كأثدف أن لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا 
اويشي  لبدفوع لبفاح    لالنال ت دفي  مدي سهدا لا  مد و   لا فالبدا إثصداحيا عدفل وددوف إبد  أيضم

ت ددفي  لبدد لا سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالنددالف ددداا ي حددين ستوفدد   لبدد لا لبس تح ددا حابسهددال
  بصاب  لالنال لبصثاما لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللثوع ول ع 

عيندا  لب دابف دداا ي لمتحا )ا( بس ا نا حين ستوف  لفتمفللتل ي *بلتث   سن لبي ض لبثان
كسدا هدو سوضد  مدي ددفوع  لال لعدا لبسف فديا لفدتمفللسها لا ت في  لب لا لبكليدا ثدوع مي  لبحثل
 -:ين  عل   و ب  بلتث   سن صثا لبي ض لب  (10  ل )
لبد كو  ف دداا ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامي سها لا  ياتودف م و   لا فالبا إثصاح 

لال لعا لبسف فيا كأثف أنشد ا لالعدال  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  ولالنال
 لبسف في بصاب  لب كو  

 (10دفوع )
لب لا  ت في سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنالف داا ي حين ستوف  ت في  لب لا لبكلياسها لا 

 لال لعا لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللثوع ول ع 

 النوع المحاور
عدد 

 الطالب
 المتوس 

 االنحرا 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية
 نوع الداللة

 

مهارات تقطدير الطذات 

 الشاملة

 30 اإلناث
16.8000 1.56249 

.662 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 1.13512 16.5667 30 الذكور إحصائيا 

مهارات تقطدير الطذات 

 المرتبطة بالمهام

 1.40156 8.3667 30 اإلناث

2.677 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

7.3333 1.58296 

مهارات تقطدير الطذات 

 الموقفية

 1.30252 1.40156 30 اإلناث

2.451 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

1.58296 1.33089 

 2.20788 37.5667 30 اإلناث مهارات تقدير الذات 

.643 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
الذ

 كور

3

0 

37.1

333 

2.9563

9 

حدين  ت دفي  لبد لا لبكليدامي سها لا  م و   لا فالبا إثصاحيا ودوفيتض  سن لبدفوع لبفاح  
لال لعدددا  لفدددتمفللت ددفي  لبددد لا ثدددوع ول ددع سهدددا لا  س يددا مدددي  لبدد كو  ولالندددالف دددداا ي ستوفدد 
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 ( فلبددا0.643ا  يسددا )ا( )ثيددل دددا  أثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فددي بصدداب  لبدد كو لبسف فدديا ك
 وه ل يركف صثا لبي ض 

 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب ي وين فل لبي ض لبثان
 ف ددداا ي حدين ستوفدد   ت دفي  لبدد لا لبشدداسلامددي سهددا لا  توددف مدد و   لا فالبددا إثصداحيا

لال لعا لبسف فديا كأثدف  لفتمفلل لا ثوع ول ع ت في  لبسها لا  س يا مي  لب كو  ولالنال
  أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لالنال

 ف دداا ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبسو ييدامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا
لال لعا لبسف فديا كأثدف  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنال

   في بصاب  لب كو أنش ا لالعال لبسف
 ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبس تح دا حابسهدالمدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا

لال لعدددا  لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا 
  لبسف فيا كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لالنال

ي لمتحددا )ا( بس ا نددا حددين ستوفدد  لفددتمفللتددل  اس وبلتث دد  سددن لبيدد وض لبي عيددا بليدد ض لبمدد
 لفددتمفللسهددا لا ت دفي  لبدد لا لبشدداسلا ولبسو ييددا ولبس تح ددا ثددوع مددي  لبحثددلعينددا  لب ددابف دداا 

ت ددفي  مددي سهددا لا  مدد و   لا فالبددا إثصدداحيا ويوضدد  لبدددفوع لبفدداح  ودددوف  لال لعددا لبسف فدديا
ت ددفي  لبد لا ثددوع ول ددع سهددا لا  س يدا مددي  اللبد كو  ولالنددف ددداا ي حدين ستوفدد   لبد لا لبشدداسلا

دداويوضدد    لال لعددا لبسف فدديا كأثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فددي بصدداب  لالنددال لفددتمفلل  ودددوف أيضم
 لبد كو  ولالندالف داا ي حين ستوف   ت في  لب لا لبسو ييامي سها لا  م و   لا فالبا إثصاحيا

ال لعدددا لبسف فددديا كأثدددف أنشددد ا لالعدددال ل لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي 
دددا ويوضددد  لبددددفوع لبفددداح   لبسف فدددي بصددداب  لبددد كو  مدددي  مددد و   لا فالبدددا إثصددداحيا وددددوف أيضم

سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالندالف ددداا ي حددين ستوفد   ت ددفي  لبدد لا لبس تح دا حابسهددالسهدا لا 
  لالعال لبسف في بصاب  لالناللال لعا لبسف فيا كأثف أنش ا  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع 

عيندا  لب دابف دداا ي لمتحدا )ا( بس ا ندا حدين ستوفد  لفدتمفللتدل  بلتث   سن لبي ض لبثابل
كسدا هدو سوضد  مدي ددفوع لبسفد   لبسف فدي  لفدتمفللسها لا ت في  لبد لا لبكليدا ثدوع مي  لبحثل
 -:ين  عل   و ب  بلتث   سن صثا لبي ض لب  (11  ل )
لبد كو  ف دداا ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامي سها لا  فالبا إثصاحيا تودف م و   لا 

لبسف   لبسف فدي كأثدف أنشد ا لالعدال  لفتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  س يا مي  ولالنال
 لبسف في بصاب  لب كو  
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 (11دفوع )
ت في  لب لا ا لا سه س يا مي  لب كو  ولالنالف داا ي حين ستوف  ت في  لب لا لبكلياسها لا 

 لبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللثوع ول ع 
عططططططططططدد  النوع المحاور

 الطالب 

 االنحططططططططططططططططرا  المتوس  

 المعياري

قيمطططططططططططططة 

 )ت(

درجططططططططططات 

 الحرية

 نوع الداللة 

 

مهارات تقدير الطذات 

 الشاملة

 30 اإلناث
16.6000 1.49943 

.000 

 

58 

 

غيططططر دالططططة 

 1.88643 16.6000 30 الذكور إحصائيا 

مهارات تقدير الطذات 

 المرتبطة بالمهام

 1.18467 8.1000 30 اإلناث

1.352 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

7.6667 1.29544 

مهارات تقدير الطذات 

 الموقفية

 1.06188 12.9000 30 اإلناث

2.332 

58  

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

13.5333 1.04166 

 2.34300 37.6000 30 اإلناث تقدير الذات  مهارات

.335 

 

58 

 

دالططططططططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

37.8000 2.28035 

حددين  ت ددفي  لبدد لا لبكليددامددي سهددا لا  مدد و   لا فالبددا إثصدداحيا ودددوفيتضدد  سددن لبدددفوع لبفدداح  
   لبسفددد لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا ي ستوفددد 

 ( فلبدددا0.335ثيددل دددا لا  يسددا )ا( ) لبسف فددي كأثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فددي بصددداب  لبدد ك 
 وه ل يركف صثا لبي ض 
 :كسا يأتيثال م وض م عيا  إب وين فل لبي ض لبثابل 

 ي حددددين ستوفدددد   ت ددددفي  لبددد لا لبشدددداسلامددددي سهددددا لا  توددددف مدددد و   لا فالبددددا إثصددداحيا ال
 لفدتمفللت في  لب لا ثدوع ول دع سها لا  بس يا   لبحعف مي لب يا  لب كو  ولالنالف داا 

  لبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في
 ف دداا ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبسو ييدامدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبدا إثصداحيا

لبسفد    لفدتمفللت في  لب لا ثوع ول ع سها لا  بس يا   لبحعفمي لب يا   لب كو  ولالنال
  ف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لب كو لبس

 ي حدين ستوفد   ت دفي  لبد لا لبس تح دا حابسهدالمدي سهدا لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا
 لفدتمفللت في  لب لا ثدوع ول دع سها لا  بس يا   لبحعفمي لب يا   لب كو  ولالنالف داا 

  ناللبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لال
ي لمتحددا )ا( بس ا نددا حددين ستوفدد  لفددتمفللتددل  وبلتث دد  سددن لبيدد وض لبي عيددا بليدد ض لبفدداف 

 لفددتمفللسهددا لا ت دفي  لبدد لا لبشدداسلا ولبسو ييددا ولبس تح ددا ثددوع مددي  لبحثددلعينددا  لب ددابف دداا 
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مدي سهدا لا  مد و   لا فالبدا إثصداحيا عدفل وددوف إبد   ويوضد  لبددفوع لبفداح  لبسف   لبسف في
ت دفي  لبد لا ثدوع سهدا لا  س يدا مدي  لبد كو  ولالندالف دداا ي حين ستوفد   ي  لب لا لبشاسلات ف

دداويوضدد    كأثددف أنشدد ا لالعددال لبسف فدديلبسفدد   لبسف فددي  لفددتمفللول ددع  مدد و   لا  ودددوف أيضم
 لبدد كو  ولالنددالف ددداا ي حددين ستوفدد   ت ددفي  لبدد لا لبس تح دا حابسهددالمددي سهددا لا  فالبدا إثصدداحيا

لبسفددد   لبسف فدددي كأثدددف أنشددد ا لالعدددال  لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  ا س يدددمدددي 
داويوضد  لبددفوع لبفداح    لبسف في بصاب  لالندال مدي  مد و   لا فالبدا إثصداحيا وددوف إبد  أيضم

ت ددفي  سهددا لا  س يددا مددي  لبدد كو  ولالنددالف ددداا ي حددين ستوفدد   ت ددفي  لبدد لا لبسو ييدداسهددا لا 
  لبسف   لبسف في كأثف أنش ا لالعال لبسف في بصاب  لب كو  تمفلللفلب لا ثوع ول ع 

عيندا  لب دابف دداا ي لمتحا )ا( بس ا نا حدين ستوفد  لفتمفللتل  *بلتث   سن لبي ض لب لحع
كسدا هدو سوضد  مدي أنشد ا لالعدال لبسف فدي  لفتمفللسها لا ت في  لب لا لبكليا ثوع مي  لبحثل

 -:ين  عل   صثا لبي ض لب  و ب  بلتث   سن (12دفوع   ل )
لبد كو  ف دداا ي حدين ستوفد  ت دفي  لبد لا لبكليدامي سها لا  تودف م و   لا فالبا إثصاحيا 

لبسف فدددي بصددداب   أنشددد ا لالعدددال لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  ولالندددال
 لالنال مي أنش ا لبصثاما لبسف فيا 

 (12دفوع )
ت في  لب لا سها لا  س يا مي  لب كو  ولالنالف داا ي حين ستوف  يات في  لب لا لبكلسها لا 

 أنش ا لالعال لبسف في لفتمفللثوع ول ع 
 

 

 
 

أنشطططططططططة 

اإلعططططططططالم 

 المدرسي 

عططططططططدد  النوع المحاور

 الطالب 

 االنحططططططططرا  المتوس  

 المعياري

قيمطططططططططة 

 )ت(

درجطططات 

 الحرية

نططططططططططططوع 

 الداللة 

مهططططارات تقططططدير 

الطططططططططذات فطططططططططي 

الصطططططططططططططططططططحافة 

 ةالمدرسي

  2.49966 38.6000 30 اإلناث

9.299 

 

58 

 

دالططططططططططططططة 

 30 الذكور إحصائيا 
32.9333 2.21178 

مهططططارات تقططططدير 

الطططططططططذات فطططططططططي 

 االذاعطططططططططططططططططططططططة

 المدرسية

 30 اإلناث
37.5667 2.20788 

.643 

 

58 

 

دالططططططططططططططة 

 30 الذكور إحصائيا 
37.1333 2.95639 

مهططططارات تقططططدير 

الطططططططططذات فطططططططططي 

المسطططططططططططططططططططططرا 

 المدرسي

 2.34300 37.6000 30 اإلناث

.335 

58  

دالططططططططططططططة 

 إحصائيا 
 30 الذكور

37.8000 2.28035 

حددين  ت ددفي  لبدد لا لبكليددامددي سهددا لا  مدد و   لا فالبددا إثصدداحيا ودددوف يتضدد  سددن لبدددفوع لبفدداح 
أنشددد ا  لفدددتمفللت دددفي  لبددد لا ثدددوع ول دددع سهدددا لا  س يدددا مدددي  لبددد كو  ولالندددالف دددداا ي ستوفددد 
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  لالنددال مددي أنشدد ا لبصددثاما لبسف فدديا يليهددا لال لعددا لبسف فدديا  وهنددا  بصدداب لبسف فددي لالعددال
 وه ل يركف صثا لبي ض بصاب  لب كو  مي لنش ا لبسف   لبسف في  أيضمام و  

 هاريمناقشة النتائج وتفس
 داب لبس ثلدا لبثانويدا  بدفى سهدا لا ت دفي  لبد لالبثدابي هدو تنسيدا  بلحثدلي إن لبهدف  لب حيفد

أنشددد ا ي ثيدددل تفدددع أنشددد ا لالعدددال لبسف فدددي لبستنوعدددا لفدددتمفللول دددع  علددد  لبتعددد  سدددن مددداع 
 علدد لبتغلددب  إبدد  إضدداماوث ددا لب دداب حأنيفددهل  مددي تنسيددا سهددا لا ت ددفي  لبدد لا لالعددال لبسف فددي

    لبتعاون ولبعسع لبدساع  عل حعض لبسشكاا لبنيفيا سثع لبمدع ولالن ول  ولبت كيز 
دددد ل  س ددداحاا سدددع حعدددض  دددابلبددد لتي لبت دددفي   مسدددن مددداع تثليدددع حيانددداا س يدددا  لبس ثلدددا  ولا

بدفيهل تحدين أن لبد لتي مدي تنسيدا سهدا لا لبت دفي   حدفو  وأهسيدا لال لعدا لبسف فديا لبثانويا ميسا يتعلد 
ي بإل لعا لبسف فيا فو  حفي  دفل ثيل أشا  لب اب أن لال لعدا لبسف فديا أثياندا تكدون سسلدا ومد

 غيدد  سعددف إعددفلفل ديددفل ولب دداب لبسشددا كين مددي لال لعددا لبسف فدديا حعددض لةثيددان يكددون لبح ندداس 
إب احده حشدكع دد لب وسستدع ويثيد  لهتسدال ولنتحدال لب داب لبسفدتعسين بهدل  ولثياندا  علد غي   اف ين 

لبت كيدز لبديدف ولبيهدل بسدا  علد وعفل  ف تهل  لب اب تشتيا لنتحال إب ي  وع لبح ناس  لال لع  يرف
ب احه  علد مي ح لسدها وتعسدع  ثيان تلدأ لال لعا لبسف فيا مي لال اباحعض لةي وم ،يتل ع ضه ولا

ثدل   لاليدداز لبسمدع مدي عد ض لبسولضديع إب لبحعض ل م  بدأ ي ش   كع  ضيا ش ثا س وال وم
    أهسيا لبصثاما لبسف فيا عل كيف أنضع سح  لا لبحعف عن لبسف   ولبت

او  يولدده  أن لبسفد   لبسف فدي لتضد س ثلدا لبثانويدا سن ماع إد ل  س احاا سدع  داب لب أيضم
و يددال غيدد  ستمصصددين  ،لبسفدد   علدد حعددض لبتثددفياا سنهددا عددفل لبتم ددي  لبديددف بسددا يددتل ع ضدده 

 لب داب لنصد ل  ،لب اب الهتسالمي لبسف   لبسف في حلعفلف سف ثياا غي  هافما وغي  دا حا 
تدعددع لبتلسيدد   لبتدديلبنصددو  لبديددفد   إبددلبسفدد    ولمت ددا  ،عددن سشدداهفد أنشدد ا لبسفدد   لبسف فددي

 يتياعع سعها  
لبفو  لبيعاع بلصثاما لبسف فيا مي تنسيا سهدا لا ت دفي   عل لبتأكيف  إب وأشا ا نتاح  لبف لفا 

نتدادهل  لب داب دهدوف عل لبصثاما لبسف فيا تعتسف  ثيل إن  اب لبس ثلا لبثانويا بفىلب لا  ولا
لبصدثاما ي وي دول أمصداح  نيدا مدي لبتنفدي  ولبتم دي  ولالمد ل نشدا اتهل ومحد لتهل لبي علد وتعتسف 

 إضدامالبصدث   الفدتكساعلبسف فيا حابسف فا حتمصي  و ا سعين ماع لبيول لبسف في بلتاسي  
تتضددسنها لبصددثاما لبسف فدديا تتفددل حابحفددا ا ولبفددهوبا ولبتنددو  ولبتشددوي   لبتدديأن لبسوضددوعاا  إبدد 

لبكلسددداا  لمتيدددا  علددد وتفددداعف لب ددداب   إبيهدددا لب ددداب تسدددالولهثيدددل تكدددون سثيددد د وتدددد ب لنتحدددال 
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ولةبيال ولبتعحي لا لبسنافحا ولبتعحي  عن  لتهل حشدكع ديدف وتعدزز بدفيهل لبث دا حدابني  وي تيدع بدفيهل 
 ت في هل بل لا  

( حدددأن سدددن أثدددف أشدددكاع لبصدددثاما لبسف فددديا 2004ويتيددد   بددد  سدددع سدددا أشدددا  إبيددده أفدددساعيع ) 
 هديلبسدلدا ب داح د و  إبد لبثاح  وتن فل  عل تعل   ال لبتيلبصث   هيو  :يالبصث  لبغي  لبثاح 

أكثد   أوتسد  علديهل كدع تلسيد  يثد   صديثا  ،ك لفا  فل يشت   مي تث ي هدا دسيدع تاسيد  لبيصدع
 أو صدا  صدي د  أو يعحد  ح فدل عسدا كتحده زسيلده لبفداح  مدي  صديفد شدع يا أوي فدل  أوثيل يكتب 

 أوويصدسل غامهدا مدي لبنهايدا سدن  فدوساا     مكد د زسيلده ح ريدا دفيدفديكتب نيد أوس اع  أومك د 
و ددف تكددون لبسدلددا لب دداح د   مددي لبيصددع لبسوهددوحين منيددا لب دداب صددو  تعحدد  عددن سثتولهددا حسع مددا

مهد ل  ،سعلوسداا أوي و  به سن أمكدا   أوثفل سا يثحه  عل عحا د عن كشكوع يكتب ميه كع تلسي  
ةثددف  أوتلميصددا ب صددا  أوس ت ثدداا  أويكتددب ودهددا نلدد   اا وثابثمددو بدد  يكتددب  صدد ،يكتددب س دداال

 ،ا سعحد دل و فدوسم صدو م  أوي فدل كا يكداتي   أو ،يوال يعدحندي يعدحن أو كاح   لمتح  أولبسوضوعاا 
وهدد ل   تنت دع سدن تلسيد   مد  أوو دف فدسيا لب دداح د ةنهدا ت يد    سدا كتحده لةوعي مي د أ لبتلسيد  لبثدان

كدع  ابدب و  ي دا  سفتوى عل ثيل يسكن سن مابها لبتع     ه س فوف ت حو لبنو  سن لبصث  ب
بد ل تعدف لبسدلدا لب داح د شدكع   تيكي ل ولتداهاته وسيوبه كسا أنها تمل  دو سن لبتندام  حدين لب داب

وسكوندا سدن سدسوعدا سدن  ،سن لشكاع لبصدثاما لبسف فديا ووفديلا إعاسيدا تعليسيدا مدي  لا لبو دا
تاسيدد ل أثنددا  لبسنا شددا ولبثددول  مددي سوضددو  سددا  علدد  لالعاسدديلبنشددا  ي صدداحلةو ل  يس  هددا أم

ي لدب سدنهل لبتعحيد  عددن  أولب دد   مدي سمتلد  لبسوضدوعاا ي  ابحدا سدنهل لبتعحيد  عدن ث لحهدل حشدت
و ف فسيا هد ل لبصدثييا حاب داح د ةنهدا ستن لدا  ،تفديع كلساا ةصف احهل أويعيشونه ي ثفل يوس

 لب دداب وهدد ل لبسدلددا تكشدد  عددن  ددف لا ،دساعددا لبنشددا  أوي صدد  لبف لفددسددن تلسيدد   مدد  مددي لب
ثددا د فولمعهددل  ،وهوليدداتهل لبينيددا ولةفحيددا لتداهدداتهلكسددا تكشدد  عددن  ،مددي سعايشددا لةثددفلل لبيوسيددا ولا
        ث لحهل حث يا ود أد عل بلثفيل حابكتاحا وتشديعهل 

اع ةنشدد ا لالعددال لبسف فددي حشددكع عددال لبددفو  لبيعدد علدد كيددف ألبت إبدد أفددي ا نتدداح  لبف لفددا  بدد ل
  اب لبس ثلا لبثانويا  بفى لب لتيتنسيا سها لا لبت في   ولبصثاما لبسف فيا حشكع ما  مي

 
 :الدراسةتوصيات 

 :ل تياحنا  سا توصع لبيه لبحثل سن نتاح  يسكن ت فيل لبتوصياا 
 اته لبسمتليدا مدي سفدتو و  اسها لا ت في  لب لد ل  لبسزيف سن لبحثول ولبف لفاا مي سداع إ

  لالعال لبسف في بسمتل  لبس لثع لبتعليسيا
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 أهسيددا لالعددال لبسف فددي  علدد لالعددال لبسف فددي حابسددفل   لبثانويددا ي ضدد و د ثددل أمصدداح
   اب لبس ثلا لبثانويا بفىولبث ا حابني  لب لتي مي تنسيا سها لا لبت في  

 ال لبسف فدددي ب ددداب لبس ثلدددا لبثانويدددابكدددع ح نددداس  سدددن حددد لس  لالعددد  إعدددفلف فبيدددع إ شددداف 
 لب اب  بفىلبسها لا لبسمتليا  ه سن لدع تنسيالفتمفلسيوض  ميه كيييا 

 لالعددال لبسف فددي ثددوع أهددفل  لالعددال لبسف فددي ووفدداحله ي إعددفلف فو لا تف يحيددا ةمصدداح
 لبسمتليا  

 بسف فدددددي إ اسدددددا و   عسدددددع ب ددددداب لبس ثلدددددا لبثانويدددددا لبسشدددددا كين مدددددي أنشددددد ا لالعدددددال ل
لبسف   لبسف فدي( بصد ع سهدا لتهل وتنسيدا لبسهدا لا  لال لعا لبسف فيا ،لبصثاما لبسف فيا)

 بفيهل  دتساعيالال
 تنسيا سهدا لا ت دفي  لبد لاض و د  إب لبعسليا لبتعليسيا ولبت حويا  عل ن يتوديه نل  لب احس 

سدن فو   ابسدا بهد  مدي لبسدفل   لبت حدو لالعدال ي أمصداح  وبف  اب لبس ثلا لبثانويا بفى
 دسيع لةنش ا  عل هال وتأثي  سحاش  

 البحوث والدأاسات المقتأحة
   بدفىلبد لتي سها لا لبت دفي  تنسيا مي  أنش ا لالعال لبسف في لبستنوعا لفتمفللف لفا أث 

  اب لبداسعا 
 ا لبس ثلد بدفى  لبلغدو  تصداعلالو ي لبث دامي تنسيا لبدوع  أنش ا لالعال لبسف في مي لفتمفلل

 لبثانويا  
 لبت حددو أثنددا  لبمفسددا ثددوع فو  لالعددال  لبت حددو لالعددال ي ةمصدداحي إعددفلف ح ندداس  تددف يح 

    لب اب مي كاما لبس لثع لبف لفيا لبسمتليا  بفىلبسشكاا لبنيفيا  عل مي لبتغلب 
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 المأاجع 
اإلعاالل  اساتخدالوا اع  .(دهد 1431عدفنان حدن سثسدف حدن ثفدن ) ،لةثسدف ن ا عن   (2008سثسف ) ،أحوفس د

   فابا ساديفدتي  غيد  ة بالمديطة المطوأةاًلبتدائيتالميت المأحلة  لد ي اللغو  تصالاًل المدأست مت تطمية مداأات 
 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا  ،داسعا أل لب  ى –كليا لبت حيا  ،سنشو د

 تصاالاًل ل المدأست مت تطمياة مدااأات اإلعال استخدالوا ع   هد( 1431عفنان حن سثسف حن ثفن ) ،لةثسف 
داسعددا أل  –كليدا لبت حيددا  ، فددابا ساديفددتي  غيد  سنشددو دة بالمديطااة المطاوأة. اًلبتدائيااتالمياات المأحلااة  لااد ي اللغاو 
 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا   ،لب  ى

ألهاااداف ودوأه مااات تحقيااا  ا المساااأح المدأسااات مااات الماااداأ  اإلعدادياااة  (2005سثسدددف إحددد لهيل ) ،لب وينددد 
دسهو يدددا سصددد   ،داسعدددا عدددين شدددس  ،سعهدددف لبف لفددداا لبعليدددا بل يوبدددا ، فدددابا ساديفدددتي  غيددد  سنشدددو دالتعليمياااة. 

 لبع حيا 
 فدابا   ت ويأ المسأح المدأست مت ضوء معااييأ الجاودة واإلعتمااد(  2011أثسف سثسف عحفلبثسيف ) ،لبشاهف

 دسهو يا سص  لبع حيا  ،داسعا عين شس  ،سعهف لبف لفاا لبعليا بل يوبا ،فكتو لل غي  سنشو د
 لااد دوأ اإلعااالل المدأساات ماات تفعياال عمليااة اًلختياااأ الدأاساات ( 2017عحددفلهلل )،، بحوزإفددساعيع لةعددو ،

  31، عفف دتساعياسدلا لبعلول لالنفانيا ولال التلميت مت مأحلة التعليل الثاطوي
 لباة المأحلاة  لاد ت دوأ اإلتاعة المدأساية مات تادعيل اإلطتمااء الاو ط(  2012نا يسان م يف ثسدفلن ) ،لةغا

 ملف ين  ،داسعا لةزه  حغزد ،كليا لبت حيا ، فابا ساديفيت  غي  سنشو د .الثاطوية بمحامظات غزة
   فابا ساديفيت  ل اإلطتماء الو طىبأامج اإلتاعة المدأسية مت تعزيز  ي دوأ  (2009فعيف )ي الم ،لبس ي ى
 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا  ،لب ياض داسعا ناي  لبع حيا بلعلول لةسنيا ،كليا لبف لفاا لبعليا ،غي  سنشو د

 دداب داسعددا لالسددال  بددفى(  ت ددفي  لبدد لا وعا تدده حاب ضددا عددن لبثيدداد 2013عحددفلب ثسن حددن فددليسان ) ،لبنسلددا
   1333-1318 ،(4) 40 ،دأاسات العلول التأبوية  لالنت نا افتمفللفل فين حسثسف حن فعوف لالفاسيا لب

فل  لبيكدد   :لب دداه د  الصااحامة واإلتاعااة المدأسااية بااين الطظأيااة والت بياا (  2004سثسددوف ثفددن ) ،إفددساعيع
 لبع ح   

إلعالل ا استخدالوا ع   هدد( 1431عفنان حن سثسف حن ثفن ) ،لةثسف  ( ن ا عن 2006سثسف ) ،ح كاا
   فابا ساديفدتي  غيد  ة بالمديطة المطوأةاًلبتدائيتالميت المأحلة  لد ي اللغو  تصالاًل المدأست مت تطمية مداأات 

 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا  ،داسعا أل لب  ى –كليا لبت حيا  ،سنشو د
 .لمطاهج اللغة العأبياة دأاسة تحليلية :المسأح مت المطظومة التأبوية الجزائأية  (2009عحدفلبعزيز ) ،حوشا 

 لبدزلح   ،داسعا لبسفيلا ،دتساعياكليا ل فلب ولبعلول لال ، فابا ساديفتي  غي  سنشو د
(  لبعا ددا حددين ت ددفي  لبدد لا ولبكتاحددا 2015) لبليددع سثسددف دسيددع ،فددعوف  هددف ،لبهنددفلع ،سدد يل سثسددف ،حوصددلثا

ت وأ اة بحثياة مطةاوأة مات المااتمأ الادول  ا حفوبدا لبكويدالب لحا لبسحفعيل كتاحيا مدي لبس ثلدا لبثانويد بفىلالحفلعيا 
جامعااة  ،تحاات ةااعاأ و طحااو اسااتأاتيجية و طيااة لأعايااة المبتكااأين و، كليااة التأبيااة للموهااوبين والمتفااو ينت الثاااط

 مايو. 21-19مت الفتأة من  ،اإلماأات العأبية المتحدة
(  2015) لبليدع سثسدف دسيدع ،فدعوف  هدف ،ندفلعلبه ،س يل سثسدف ،( ن ا عن حوصلثا2001)  أ كا ع ،حيكا ف

وأ ااة   لب لحددا لبسحددفعيل كتاحيددا مددي لبس ثلددا لبثانويددا حفوبددا لبكويددا بددفىلبعا ددا حددين ت ددفي  لبدد لا ولبكتاحددا لالحفلعيددا 
تحاات ةااعاأ و طحااو اسااتأاتيجية و طيااة لأعايااة  للموهااوبين والمتفااو ينت الثاااطت بحثيااة مطةااوأة ماات الماااتمأ الاادول

 مايو. 21-19مت الفتأة من  ،جامعة اإلماأات العأبية المتحدة ،و، كلية التأبية المبتكأين

http://0810gyqqc.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 علدد (  ح ندداس   دداحل 2014)ثفددن ي سندد ،لبفدديف ،إيسددان عحفلبس صددوف ثفددن ،لبدنددفى ،ددداح  ددداح ، عحفلبثسيددف
مجلااة العلااول   لبتثصدديعي لبستيددو ين ع ليددا سنميضدد بددفىت ددفي  لبدد لا  علدد وثثدد ل  بلددتعلللبدد لتي إفددت لتيدياا لبتنلدديل 

  523-501 ،1 ،التأبوية
ي سسا فددا أنشدد ا لالعددال لبسف فددي وعا تهددا حتنسيددا سهددا لا لبتولصددع لبتعليسدد  (2014)  هشددال  شددف ،ميدد لهلل

  كليا لبت حيا لبنوعيا -داسعا لبسنوميا  ،المجلة العلمية لكلية التأبية الطوعية  تاسي  لبس ثلا لالعفلفيا بفى
تطميااة مداااأات التفكيااأ  علااىماات الصااحامة المدأسااية ت تاادأيب شثااأ بأطااامج  (2013هيل )فدداسيا إحدد ل ،فدداسا
سعهددف  ، فددابا ساديفددتي  غيدد  سنشددو د ت،ماان التعلاايل األساساات تالمياات الحلقااة األولاا لااد القااأاأ  واتخااات اًلبتكاااأي

 دسهو يا سص  لبع حيا  ،داسعا لب اه د ،لبف لفاا ولبحثول لبت حويا
لب ددداه د: لبدددفل  لبسصددد يا   مفدوماااو ووظائفاااو ومجااااًلت ت بيقاااو :الطةاااا  المدأسااات  (2002ثفدددن ) ،شدددثاته

 لبلحنانيا 
 اساااتخدالوا اااع   هدددد( 1431عدددفنان حدددن سثسدددف حدددن ثفدددن ) ،لةثسدددف ن دددا عدددن   (2000عحفلبسديدددف ) ،شدددك ى

   فددابا لمطااوأةة بالمديطااة ااًلبتدائيااتالمياات المأحلااة  لااد ي اللغااو  تصااالاًل اإلعااالل المدأساات ماات تطميااة مداااأات 
 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا  ،داسعا أل لب  ى –كليا لبت حيا  ،ساديفتي  غي  سنشو د

ي سند ،لبفديف ،إيسان عحفلبس صوف ثفدن ،لبدنفى ،داح  ( ن ا عن داح ، عحفلبثسيف1995أثسف سثسف ) ،صاب 
لبستيددو ين ع ليددا  بددفىت ددفي  لبدد لا   علددوثثدد ل  بلددتعلللبدد لتي إفددت لتيدياا لبتنلدديل  علدد (  ح ندداس   دداحل 2014)ثفددن 

  523-501 ،1 ،مجلة العلول التأبوية  لبتثصيعي سنميض
مجلااة جامعااة   عدد وض لبسفدد   لبسف فددي حدين لبتنليدد  ولبت حيدد  لبسفدد ث   (2015سيددثل ماضددع ) ،عحدف لةسيدد 

   1348-1321 ،(3) 23 ،العلول اإلطساطية ،بابل
ماات الطدااوض بطةااا  المسااأح ت المسااأحت تواجااو األخصااائ تااتالالمةااكالت   (2005)ي سثسددف ثلسدد ،م ثدداا 

داسعددا عددين  ،سعهددف لبف لفدداا لبعليددا بل يوبددا ، فددابا ساديفددتي  غيدد  سنشددو د  داخاال المااداأ  اإلعداديااة المدأساات
 دسهو يا سص  لبع حيا  ،شس 

 علد لب لتي تعلل لب عل ماعليا ح ناس   احل   (2015عصال عحفلبل ي  ) ،لبع اف ،عحفلب رو  إفساعيع ،سثيول
 Global Institute  داسعا لبسل  عحفلبعزيز عينا سن لب اب لبسكيومين بفىتنسيا فلمعيا لالنداز وت في  لب لا 

for Study & Research Journal (GISRJ),1(1), 1-29. 
تاعااتدل المدأساية وباأامجدل التليفزيوطياة(  1998سثسف ) ،سعوض  :ه دلب دا  دأاسات حول صاحف األ فاال واا

 فل  لبيك  لبع ح  
 على جتماعيةمت تدأي  الدأاسات اًلت المسأح التعليم استخدالمعالية (  2006ثنان سثسوف أثسدف ) ،سوف 

 ،داسعا لبز دازي  ،كليا لبت حيا ،   فابا ساديفتي  غي  سنشو دةاًلبتدائيبالمأحلة  جتماعيةتطمية بعض المداأات اًل
 دسهو يا سص  لبع حيا 

)ش  يا ي حسفل   سن  تي تثصيع  لحا لبتعليل لةفاف سفتوى(  لبسف   لبسف في و   2011وف )سثس ،سياف
  176-139(، 2-1) 27 ،مجلة جامعة دمة فو يا(   –فل نا عسان )ف لفا سيفلنيا  :(تلكلخ–دنوب 

ل اإلعااال اسااتخدالوا ااع   هددد( 1431عددفنان حددن سثسددف حددن ثفددن ) ،لةثسددف ن ددا عددن   (2006ثنددان ) ،يوفدد 
   فابا ساديفدتي  غيد  ة بالمديطة المطوأةاًلبتدائيتالميت المأحلة  لد ي اللغو  تصالاًل المدأست مت تطمية مداأات 

 لبسسلكا لبع حيا لبفعوفيا  ،داسعا أل لب  ى –كليا لبت حيا  ،سنشو د
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