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الوفبهيوي برنبهج قبئن علً األخالقيبت الحيىية لتنوية االستيعبة فعبلية 

 بتلذي هعلوالصحيحة  البيئية والسلىكيبت

 الصفىف األولية بكلية التربية بحبئل
 دادـإع

 د/ سهبم السيذ صبلح هراد
 لعلوم المساعد أستاذ المناهج وطرق تدرٌس ا

 جامعة حائل –كلٌة التربٌة 

 ة ـــــــص الذراســـــــهلخ

برندددسقا مدددس ا خالدددت الحيمقدددست اااق قدددل النققدددل ىددددات اادراادددل اااساقدددل االيةدددس  ا ساقدددل 
بكالقدل االربقدل  ست ااةدف   ال اقدلادد  ق القدااةاقال  اابق قلااقفسىققي  اااال كقست االالق سب 

مس قددل لددا بنددس  ، االاالقالددي  ااقددنيا اددبو اال رقبددي اا ةددفي ااقددنيا اا قددخ حددي  ااددلحد، باس دد 
قدخ اايضدسقس  ااقفدسىقا ثقسنقدل  للضدقخ  بساقفسىقا  اايضسقس االي ق ب أخ لالا بيس ااطسابدل ااق القدل

 -االد ازخ اابق دي، ةدقسنل اابق دل، االكن ا  قدس اااق قدل كسالساي: قفي ا اابق ل،  ىياااق قل  اابق قل 
  احلبددسر  .نادد ل، ااينداددل اادد راثي، ااقاسةددق  ااق داددل  راثقددس، ال ذقددل ااق داددل  راثقددس  زراخددل ال

قددددخ اإخددددداد  االاددددلق سب ااقفددددسىققي  قيقددددسس اااددددال كقست اابق قددددل ااحسط ددددل   اابرنددددسقا ااقيلددددرح
( 03 اال رقبقدل ا ( طسابل   99الطبقق أد ات ااباث خالت ااق ق خلقخ ااضسبطل  لا  ،اابساثل(
 اادفرت   خيب لطبقق  الد ات قع ااق ق خل اال رقبقل لا لنفقدذ اابرندسقا  ، مبالقس   ب دقس  طسابل  

 ق نددت ذاددو   دد د اددرق دا  إاةددس قس  بددقخ قل اددطي در ددست خددخ اا دقددد قددخ اانلددس ا قددخ أىقيددس 
االدددي مددددا ايدددس اابرندددسقا ااقيلدددرح   در دددست طددديب  –ااطسابدددست ااق القدددست بساق ق خدددل اال رقبقدددل 

يددددس ا خالددددت اابرنددددسقا اااقلغقددددر  ااضددددسبطل االددددي اددددا لل ددددرض ادرااددددل اابرنددددسقا ل ددددز ااق ق خددددل 
 .  مدقت اادراال ب ض اال ةقست  ااقيلراست اي ض   نلس ا اادراال. الحيمقست اااق قل

 ااادال كقست -ااقفدسىققياالادلق سب  -برندسقا مدس ا خالدت الحيمقدست اااق قدل  الكلمات المفتاحٌةة 
 ق القست ااةف   ال اقل.   –ااةاقال  اابق قل
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 :ةـــــذهــــهق

ااق لقدددع ااق سةدددر ق دددقش خدقددددا  قدددخ االاددد الت  االغققدددرات ادددي ضددد   االدددداق ااق رادددي 
،  االكن اد  ي  االنفلددسح ااثيددساي  ققددس أد  إاددت ليادت ااف اةدد   اااددد د  ااادد ا ز بددقخ ااادد  ب

 أحيمقددست بق قددل ب قنيددس، اليدددا  قددخ ثددا أةددبل اا ددساا مرقددل ةددغقرة اددي اددبق  ذاددو ال لراخددت مددقا 
اإلنادددسخ خالقدددسر  اضدددسرة  ادددا لليددددا ق دددو بق لدددو  ادددا لزدىدددر، بددد  خالدددت اا كدددس ليددددقت  ازدىدددرت 

اقضت اإلناسخ اي االغي  ااق ارد د خ االالفس  ، اا اس   االي لقكخ اإلناسخ قخ اافلو ببق لو
الدت بدرزت كثقدر  ، ه الرضإات ل ازخ اابق ل  االقس ست ااكس نست الحدر  االدي ل دقش خالدت ىدذ
 ااكثقدر قدخ ااقادكيت اابق قدل ، قخ ااظ اىر االي ليدد ال قس  اايسدقل بسلقراض  نيص ااق ارد

 ،  احددددددددلي  االدددددددد ازخ اابق ددددددددي،  ااددددددددلنزا  ااقدددددددد ارد  االةددددددددار، قثدددددددد  االالدددددددد ث ب ققددددددددع أن اخددددددددو
 بق قدددددددل    قادددددددكالل لزاقدددددددد ااادددددددكسخ   قرىدددددددس قدددددددخ ااقادددددددكيت اا،  أزقدددددددل ااطسمدددددددل،  نيدددددددص ااغدددددددذا 

اقدددث ق دددب أخ لدددنيض  للطددد ر ال ا دددو لالدددو ، ققدددس قاليدددت قاددد  اقست خالدددت ااقؤاادددست االرب قدددل
 ااقل دددددددددددددددددددددة ااقليايدددددددددددددددددددل  ااقلادددددددددددددددددددسرخل قدددددددددددددددددددخ حدددددددددددددددددددي  إخدددددددددددددددددددداد ق القدددددددددددددددددددي  االغقدددددددددددددددددددرات

 (. 033-972، 9332ااقاليبد . انةر،
القدل  خالت ىذا اإخ ااق الا ااقؤى  قؤثر خالت ن خقل اال القا  قال اه،  أخ ارلفسع خس د اا ق

اال القققل قل م  بسادر ل ال ات خالت ااق الدا  كفدس ة إخدداده  اادلقرار لنققلدو، لخ ااق الدا  بدراقا 
اقددث ،  طددرق االدددرقس ااقاددلحدقل قددخ مبالددو لقثدد  أىددا ااقاركددست اار قاددل اددي اا قالقددل اال القققددل

قدس أا قاالقدسر قاظت إخداد ااق الا اي اافلرة الحقرة بدر ل كبقرة قخ االىلقسا ا ا  أكسخ ذاو خساق
اساباددث اددي مضددقل إخددداد ااق الددا قاددلقر ، قددخ اقددث قادد  اقست  بددراقا إخددداده  لدرقبددو  لي ققددو

 (. 7، 9330 قل دد قس داا ق  د لغققر  لط قر اي اا ساا خسقل. اايقو، 
قددخ أ دد  ذاددو قل مددع كثقددر قددخ اا القددس   ااقفكددرقخ أخ االيدددا ااقددذى  اددي ق ددسالت االينقددل 

ب اددددي احلفددددس  أنقددددسط أحيمقددددل  دقدددددة لافددددظ الالددددو ااثيساددددست  ااق لق ددددست  اا الدددد ا، ادددد   قلاددددب
لقساكيس  ى قسليس ااقحلالفل، قس اا قلا االركقز خالت ااب د الحيمي خند اال سق  قع ىذه االغقرات 

خالدت ىدذه   اطيخدواا الققل  االينقل، ققدس قلطالدب القدر ق دو إخدداد ااقدل الا خالققدس   لينقدس   لند قره، 
االأثقرات اقةبل خالت دراقل بقس ق ري ا او،  بقس ققكنو قخ الحسذ اايرار ااقي ا ا   االغقرات   

ىذه ااقلغقرات  االالفسدة قخ إق سبقست االيدا اا القي  االيندي  لطبقيسلدو  ليالقد  الضدرار اانس قدل 
 (.982: 9323ا الاقدي،خخ االبقسلو مدر ااقالطسع
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اانس ل  االكق  قع قس قادث قدخ لغقدرات إنقدس  نظرار لخ إخداد ق الا ااقاليب  االلفسخ  
ى  قا  اقل اال القا، اذا قنبغي أخ لحضع براقا  أاساقب إخداد ااق الا االلي قا  االط قر ااقادلقر 

 قدددس لفرضدددو قدددخ ، ارادددع كفس ليدددس  زقدددسدة ا ساقليدددس   ايدددس االلغقدددر  االطددد قر ااادددسدثقخ ادددي ااق لقدددع
د إخدداده اقلنسادب قدع د ره ااد ظقفي ااقلقثد  ادي قلغقرات  دقدة ق ب أخ لؤحدذ ادي االخلبدسر خند

، مقسقددو بلربقددل قل ازنددل ارخسقددل  اانقدد  اا يالددي  اانفاددي  اا اددقي بساق ددسر   ااق ال قددست  ااقيددسرات
راسدىا  ل  قييا خالققسر  خقالقسرا طو،   (.90: 9333 ا 

قاددد    مدددد أةدددبل االطددد ر ااادددرقع ادددي االينقدددست  اا الددد ا اااق قدددل  االدددرابط ااكبقدددرة بقنيدددس،
نظدرا  الأثقرىدس اا اضدل ادي ق دسالت ااةدنسخل  اازراخدل  ااطدب  اال الدقا ، اا ساااىلقسا ق ظا د   

 (.Phipps, 2008, P. 19 ااباث اا القي  ق سالت االنققل خق قس  ا

 قر  ااقيلققخ ببدراقا إخدداد  لددرقب ااق القدقخ أخ لطد ر أي نظدسا ل الققدي  االرليدس  بدو 
سادر ل ال ات خالت كفس ة ااق الا ااقدرب    دة أدا و االدرقات داح  نا  لايقق أىدااو قل م  ب

دراكدو اقيسقدو  أد اره ادت ظد  االغقدرات االدت قاديدىس خدساا ااقد ا ادت قحلالد   اافة  ااقدرادت،  ا 
 (.63، 9322اا قر ،  اق سالت اااقسة،  ارضيس ق اةفست  دقدة االقل الا. 

ااقاددليب  االقيددسرات  ااقفددسىقا  اايددقا ر خالددت أخ ق راددل ق القددي   Shwell قؤكددد ادد ق  ر
ادإذا اكلادب ااطسادب ااق الدا ، اازراخقل  ااطبقدل  اابق قدل ادي االددرقس ادرط الكلادسبيس   ااق ال قست

ااقيددسرات اال القققددل ااقطالدد ب ل القيددس اإنددو قدددرو اا  انددب ااقحلالفددل االددي لكدد خ ىددذه ااقيددسرة  لالددو 
 (.Shwell (279-2015,278اقيس اقيس .  قل ر  خالت ااق ام  االي قالزا االحد، ااقفسىقا

 قددخ ثدداح قلايددق ادددقيا ااددلق سب االقفددسىقا  اايضددسقس اابق قددل ااقحلالفددل   ققددس ققكددنيا  قددخ 
( Wetzel.2010 قلفق قع   يل اانظر ااادسبيل كد  قدخا، ققسرال اااال كقست اابق قل ااةاقال

 ليدددات  ااق راددل اابق قددل اقددث أكدددا خالددت أىققددل قاددسخدة ااق القددقخ خالددت ااددلق سب ااقفددسىقا  ااق
 ,Deborah kingققسراددل اااددال و اابق ددي ااةادقددددل ا تققددس قددؤد  اددي اانيسقددل إادد، اااددالققل

 ققس ابق أةبات اااس ل قالادل اقطسابدل ق القدي كالقدست االربقدل مبد  ااحدقدل بققسرادل ، (2013
ااقادددكيت  اااددال كقست اابق قدددل ااةددداقال اانسل دددل خدددخ اادددلق سبيا االقفددسىقا  االدددي لاددديا ادددي اددد 

  ى  قس قلضل قخ حي  قاكالل ااباث .، اابق قل ااقاقطل بيا
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 :جــــة البحــــهشكل

اا ال ا الدت لادل قب اقلطالبدست  اق القيظيرت اادخ ة إات لط قر ااققسراست االدرقاقل 
لددز د ق الددا قددع ضددر رة لالددو االغقددرات قددخ حددي  االدددرقب خالددت ااددلرالق قست االدددرقس ااادقثددل، 

ل    ااقل الا ناطس   قلفسخي ،  لا  و ايل سه  االي ف س لق قست  براقا االدرقس اااا ال ا بسالرا
 نادددددددددد  ااباددددددددددث  اإلبددددددددددداع قددددددددددخ حددددددددددي  ليدددددددددددقا قاددددددددددكيت قلطالددددددددددب االيددددددددددس إخقددددددددددس  اا يدددددددددد 

 .(9326قاق د،  ا االفكقر. 
 بقرا  ل اادرااست   اابا ث اا الققل ااادسبيل، الضدل االبساثدل أخ ااقفدسىقا  اايدقا اابق قدل 

ست قخ ااق القست  مب  ااحدقل كسنت د خ ااقال   ااقطال ب، كقس كافت لالو اادرااست خدخ ا قن
ضددد    اضدددل ادددي اادددلق سب ااقفدددسىقا االدددي للندددس   مضدددسقس اابق دددل  قادددكيليس، اضدددي  خدددخ أنيدددس 
حالةت إات أخ  قال   االن ر  اا خت اابق دي كدسخ قادد دا  ادد  ااق القدقخ مبد  ااحدقدل، قضدس  

ؤلقرات  ااند ات االت خيدت ا   براقا إخداد ااق الا مبد  ااحدقدل، مدد اكددت اات قس ابق اخ ااق
خالت ضر رة االىلقسا بلنققل قيسرات االدرقس  قنيس الحسذ اايرار اد  ااق الا اقدؤد  د ره بكفدس ة، 
نلدسج أاكدسر  دقددة  قبلكدرة  االافدسظ خالدت اابق دل. كقد  سباقث قك خ مسدرار خالت االفكقدر ااقنطيدي  ا 

( بضدر رة االىلقدسا  800: 9333لقر اا القي ااثسني:ا كالقدل االربقدل  سق دل أادق ط، أ ةت ااقؤ 
ببدددراقا إخدددداد ااق الدددا  لاالقددد  النادددطل ااقادددليبالقل ااقل م دددل بيدددد  اادددلقكخ قدددخ أدا  د ره بادددك   

 قلققز بقس اقو ااقاساظل خالت اابق ل .
كقدس ، زاادت مسةدرةكقس أكدت اادرااست  ااباد ث خالدت أخ نظدا إخدداد  لددرقب ااق الدا قدس 

أنيدددس ادددت اس دددل إادددت ل ددددق   دراادددل  بيدددد  إق دددسد أنقدددسط اابدددراقا االدرقبقدددل اايس قدددل خالدددت دراادددل 
االالقس دددست ااف القدددل االطددديب مبددد  ااحدقدددل  اايزقدددل إلكادددسبيا ااقفدددسىقا اابق قدددل   لنددد رىا  لنققدددل 

  ةدددددددت  خددددددقيا اابق دددددددي   ققدددددددس ققكددددددنيا قدددددددخ ققسرادددددددل ااادددددددال كقست اابق قددددددل ااةددددددداقال، كقدددددددس أ
( بضددر رة راددع ااكفددس ة ااقينقددل االق الددا اددي ضدد    9323، ا قكلددب االربقددل اا ربقددل  اددد   ااحالددقا

كادددسبيا ااحبدددرات الاسادددقل االدددي لقكدددنيا قدددخ اإلاددديسا  ااقادددلادثست اا الققدددل  االرب قدددل  االينقدددل  ا 
 حسةدل  بف ساقل اي لطبقق ااقالادثست ااحسةل بسالحطقط  االدرقس  االي قا  لط قرىدس قادليبالقس

 اققس قل الق بساقفسىقا  اايضسقس اابق قل .
 ادددي ااققالكدددل اا ربقدددل اااددد  دقل  دددس  االىلقدددسا بسلحيمقدددست اااق قدددل قدددخ حدددي  إنادددس  

ىدددد  االدددي ىددددات إادددت االاادددقخ  2299ااال ندددل اا طنقدددل اتحيمقدددست اااق قدددل  ااطبقدددل، ادددي خدددسا 
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 قدددل، اانفاددقل، اال لقسخقدددل  ااق قادددقل  االرليددس  بدددسان ااي ااةددداقل، اا مس قددل، االاحقةدددقل، اا ي
 اإلااسخ،  د اا د ، اإلناسخ،  ااافسظ خالت القخ  القسخ اإلناسني، قع قراخسة كراقل اإلناسخ، 

  افظ اااي ق اتاراد  ااق لق ست، بقس قلقسات قع ااارق ل اإلايققل.
ب ددددا   س بدددس  ادددي  إال أخ االىلقدددسا بل الدددقا الحيمقدددست اااق قدددل ادددي ااققالكدددل، ال زا  قادددك 

اا قالقل االرب قل،  اا قالق االىلقسا ااقنساب الت اآلخ، قظيدر ذادو قدخ حدي  ااقندسىا اادراادقل، 
 حة ةددس  قنددسىا ااةددف   ال اقددل بكالقددل االربقددل االددي ال زااددت لل سقدد  قددع مضددسقس الحيمقددست 

ؤكددد خالددت ذاددو اااق قددل قددخ قنظدد ر ق راددي باددت، د خ االطددرق اال  انددب الحيمقددل اقيددس، كقددس ل
ىدد(  االدي   ددت أخ  2203اابا ث اايالقالل، االدي أ رقدت ادي ىدذا ااادأخ  قنيدس دراادل اااديري ا

ىنددسو مضددسقس اق قددل قيقددل اددا قددلا لنس ايددس اددي قالدد   لالددو ااقنددسىا، كقددس   دددت لدددنقس  ادددقدا  اددي 
 ق سا ل اا  انب الحيمقل ااقرلبطل بسايضسقس االي لا لنس ايس.

ىنسو اس ل قسال  إات إخسدة اانظر اي قال   براقا إخداد ااق الا قلضل ققس ابق أخ 
مبددد  ااحدقدددل اددددكير  ق ضددد خسر الرادددقت طبق ددددل ااق ضددد خست اااق قدددل  اابق قددددل ادددد   ق القددددست 

 قادددسخدليا خالدددت اكلادددسب ااق ال قدددست  ااقفدددسىقا اابق قدددل  لنققدددل ااةدددف   ال اقدددل بكالقدددل االربقدددل 
كاددددسبيا ااقفددددسىقا  اا ددددسدات االددددي لاددددد قددددخ اددددد ث االل سىددددست اإلق سبقددددل نادددد  اابق ددددل اددددد قيا  ا 

ااقادددددكيت اابق قدددددل، ققدددددس قادددددسخدىا خالدددددت اإلاددددديسا اإلق دددددسبي  ااقادددددسركل ااف سادددددل ادددددي ققسرادددددل 
 بنددس   خالددت ذاددو للادددد ، اااددال كقست اابق قددل ااةدداقال  ققددس قاددسىا اددي ادد  قاددكيت ق ددلق يا

 قاكالل ااباث اي االاسؤ  اار قاي اآللي : 
 برندددددسقا مدددددس ا خالدددددت الحيمقدددددست اااق قدددددل النققدددددل االادددددلق سب ااقفدددددسىققيقدددددل ر قدددددس ا سا

؟،  للضل اإل سبل خالت اااؤا  اار قاي  راااال كقست اابق قل اد  ااةف   ال اقل بكالقل االربقل   
 قخ حي  الا الل اافرخقل االساقل:

ااةددف   ست قددس مس قددل ااقفددسىقا  اايضددسقس اااق قددل  اابق ددل االددي ق ددب أخ لددز د بيددس ق القدد -2
 ال اقل بكالقل االربقل؟

ااةدددف   ال اقدددل قدددس ا ساقدددل اابرندددسقا ااقيلدددرح ادددي االادددلق سب ااقفدددسىققي ادددد  ق القدددست  -9
 بكالقل االربقل؟
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ااةف   قس ا ساقل اابرنسقا ااقيلرح اي لنققل اااال كقست اابق قل ااةاقال اد  ق القست  -0
 ؟ال اقل بكالقل االربقل 

 البحــــج:روض ــــــــف

االطدديع خالدددت اإلطددسر اانظدددري االباددث،  قددس أادددفرت خنددو نلدددس ا اادرااددست اا الققدددل ب ددد 
( اإل سبددل 3.36اااددسبيل  كددسخ قددخ ااقي ددا احلبددسر اافددر ض ااةددفرقل اآللقددل خنددد قاددل   دالاددل ا

 خخ أا الل ااباث:
ال ق  دد ادرق دا  إاةدس قس  بدقخ قل ادطي در دست أادراد ااق قد خلقخ اال رقبقدل ااالدي درادت  -2

 قا(  ااضسبطل ااالي اا لدرس اابرنسقا( خالت احلبسر االالق سب ااقفسىققي. اابرنس
ال ق  دددد ادددرق دا  إاةدددس قس  بدددقخ قل ادددطي در دددست أادددراد ااق قددد خلقخ اال رقبقدددل  ااضدددسبطل  -9

 خالت قيقسس قيسرات اااال كقست اابق قل ااةاقال.

 أهــــــذاف البحـــــج: 

 تمثمت أهداف البحث الحالي في :
س ددددل إاددددت لكددددسل  اا يدددد د ال خقددددل طسابددددست ااةددددف   ال اقددددل بكالقددددل االربقددددل االيقددددسا لالبقددددل ااا -2

 ب ا بسليا نا  اابق ل  لفسخاليا اإلق سبي ق يس،  ااقاساظل خالقيس  ةقسنليس.
اإلايسا اي اال ة  إات ل ةقست  قيلراست خقالقل مسبالل االلطبقق، الطد قر بدراقا ااةدف    -9

 اابق قل اد  ااق القست مب  ااحدقل.ال اقل باك  قايا اي لايقق االربقل 
إخدددداد برندددسقا  االيةدددس  ا ساقلدددو ادددي اادددلق سب ااقفدددسىقا اابق قدددل،  لنققدددل قيدددسرات ققسرادددل  -0

 اااال كقست اابق قل ااةاقال اد  ااةف   ال اقل بكالقل االربقل.
 إخداد احلبسر لاةقالي الالق سب ااقفسىقا اابق قل،  قيقسس ققسراست اااال و اابق ي ااةاقل. -2

 ج: ــــــة البحـــــأهوي

 تمثمت أهمية البحث الحالي فيما يمي: 
ق لبر اال سبل االندا ات اا ساققل  ااقاالقدل،  حسةدل ااال ندل اا طنقدل ااقةدرقل االلربقدل  اا الد ا  -2

 ااثيساددل،  ال اددققس ااندددا ات ااقل اليددل باقسقددل اابق ددل  ااقاساظددل خالددت ق اردىددس    دد  اإلناددسخ 
 ا خي ااكساي اقؤىالو اققسرس اااال كقست اابق قل ااةاقل .قلن رار بق قسر ادقو ا
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ققكددددخ أخ لفقددددد نلددددس ا ىددددذه اادرااددددل ااحبددددرا   ااقلحةةددددقخ بلطدددد قر بددددراقا دبالدددد ا االربقددددل  -9
اا دددددسا إلخدددددسدة ةدددددقس ل قيدددددرر اادراادددددست اابق قدددددل ضدددددقخ اابرندددددسقا اال الققدددددي ايدددددذه اابدددددراقا، 

ساددددرة بسابق ددددل قب ليا ايددددس خيمدددد حسةددددل ااةددددف   ال اقددددل بكالقددددل االربقددددل   اقددددث إخ درااددددل
 . قاكيليس ااقحلالفل

ق د ااباث اااساي اادل سبل ال ةدقست ااقدؤلقرات  ااندد ات  اادراادست  ااباد ث االدي أ رقدت  -0
اددددي ق ددددس  االربقددددل اابق قددددل ادددد ا  خالددددت ااقاددددل   اا ددددساقي أ  اإلمالققددددي أ  ااقاالددددت بضددددر رة 

 ابق قل ااقحلالفل.االىلقسا بساقفسىقا  ااق ض خست  اايضسقس اااق قل  ا

 .لندرة اادرااست االي لنس ات ىذا االل سه اي ااققالكل الت اآلخ خالت اد خالا اابساث -2

 ج: ــــىاد البحـــأدوات وه

 األدوات والمواد اآلتية في إجراء البحث الحالى: استخدمت
 ل (مس قل بساقفسىقا  اايضسقس االت ق ب أخ قالا بيس ااطسابل ااق القل   ا قخ إخداد اابساث -2

 اقخ إخداد اابساثل(       احلبسر االالق سب ااقفسىققي -9
 اقخ إخداد اابساثل(      قيقسس اااال كقست اابق قل ااحسط ل -0

 اإخداد اابساثل(                                                اابرنسقا ااقيلرح -2

 ج: ـــــــذود البحـــــح

 عمى ما يأتى : الحالياقتصر البحث 
 ااةف   ال اقل بكالقل االربقل. طسابست -2
 ا.  9328 – 9327ااق س  اازقني ايذا ااباث ى  اافة  اادرااي ال   قخ اا سا اا سق ي  -9
اايضددددسقس  الناددددطل اابق قددددل  اااق قددددل االددددي ضددددقنليس اابساثددددل اددددي اابرنددددسقا  ااددددلحدقيس قددددع  -0

 ااق ق خل اال رقبقل ايط 
ااطسابدددست ااق القدددست االقفدددسىقا  الاكدددسر قيلةدددر االحلبدددسر االاةدددقالي خالدددت مقدددسس اادددلق سب  -2

 االنلسج (  –لفاقر  –اااق قل  اابق قل اار قاقل خند قال   الر قل 
 املةر اايد  قخ قيقسس قيسرات اااال كقست اابق قل ااةاقال خالت مقسس ب ض ىذه اايرارات. -6

 ج:ـــــالبحج ـــــهنه

 هما:اعتمد البحث الحالى عمى منهجين بحثيين       
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لادقدد ااقفدسىقا االدي ق دب لضدققنيس ادي ىدذا : اادلحدا بغدرض ج الوصفى التحلٌلةىالمنه -2
 اابرنسقا. 

االاددددلق سب خنددددد االأكددددد قددددخ ا ساقددددل اابرنددددسقا ااقيلددددرح النققددددل  :المةةةةنهج اةةةةبب التجرٌبةةةةى -9
 اااال كقست اابق قل اد  ق القي اا ال ا مب  ااحدقل    ااقفسىققي

 ج:ــــــــــبت البحــــــــــهصطلح

رؤقدل قيلرادل ال الدقا الحيمقدست اااق قدل قيةد بسابرنسقا  ادي ىدذا اابادث بأندو ر  مج البرنا -2
 اابق قل لالق  خالت خدد قخ اا نسةر ااقلرابطل ا أىدا ،  قال  ،  طرق،  االرالق قست، 

 االدددي للقاددد ر كاليدددس اددد   ق ضددد ع ،  أنادددطل،  لينقدددست ل القققدددل، ليققا(،  قدددداح ،   ادددس ط
  ااقفسىقا اااق قل  اابق قل. اادراال،  ى  اايضسقس

خدر  االادلق سب ااقفدسىققي إ را قدس  ادي ىدذا اابادث بأندو : إدراو  االستٌعاب المفةاهٌمً  -9
ااقل القل ق نت ااقفسىقا اااق قل  اابق قل قخ حي  لز قدىس بساحبرات االي ل القيس كقد  لفكدر 

س بدر دددل ااطسابدددست  ادددقس اققدددس لفكدددر،  قدددلا ذادددو قدددخ حدددي  أنادددطل   ادددس ط قل دددددة . قيدددس
 بسالحلبسر ااق د ايذا ااغرض.

ق ددر  إ را قددس  اددي ااباددث اااددساي بأنددو ر ق ق خددل قددخ  السةةلوكٌات البٌئٌةةة الصةةحٌحة   -0
ااققسراددست ااقلضددقنل بيددد  اا ةدد   االيددد  ااقنادد د  ىدد  االغالددب خالددت ااقاددكيت اابق قددل 

 ااقل م ل.
ىا طسابست حرق ست كالقست  لعام معلمات العلوم قبل الخدمة ببرنامج دبلوم التربٌة ا  -2

 اا ال ا ااقاللايست ببرنسقا دبال ا االربقل اا سقل ب سق ل اس  .

 :جـــــــــــبت البحـــــــــــأدبي

 األخالقٌات الحٌوٌة والبٌئٌة  

أةبات اا سق دست ااقد ا  كالقدست االربقدل بادك  حدسص خالقيدس قاد  اقل ليددقا قندسىا ادي 
اطيبيدددس خالدددت احدددلي  لحةةدددسليا،  ت قدددل  اااق قدددل  االينقدددل..... إاددداا الددد ا اابق قدددل  االربقدددل اابق

باقدددث ق قددد  ارقدددق ااق القدددقخ بساقدرادددل ادددي ل اادددق  لكسقددد  خالدددت زقدددسدة  خدددت ااق القدددقخ بسابق دددل 
  ضر رة ااافسظ خالت قي قسليس.
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 ل ددد االربقدددل اابق قددل خقالقدددل قنظقدددل ىسداددل لاددد ت إاددت إكادددسب اافدددرد اايدددرة اايزقدددل قدددخ 
مدددقا ( االدددي ل  دددو ادددال كو ناددد  كقفقدددل ،  خدددت  ال سىدددست، بق قدددل اق ال قدددست  قيدددسراتااحبدددرات اا

اال سقدد  قددع بق لددو بكدد  قددس لاددقالو قددخ أنظقددل   قك نددست بسااددك  ااةدداقل ااددذي قاددساظ خالقيددس   
قنققيدددس   االدددي لقكندددو قدددخ ق ا يدددل مضدددسقس  قادددكيت اابق دددل  اايددددرة خالدددت االيدددس ققدددس قدددؤد  إادددت 

 بق قددددددددددددددددددل  اال لقسخقددددددددددددددددددل  اانفاددددددددددددددددددقل ااقابطددددددددددددددددددل ايددددددددددددددددددذا ااددددددددددددددددددلقرار لدددددددددددددددددد ازخ اابق ددددددددددددددددددل ااط
  .(287، 9322اافرد. اإاقسخق  ،

 قددخ حددي  اطدديع اابساثددل االق ضدد خست ااقل اليددل بسالربقددل اابق قددل ن ددد أنيددس  قق ددس  لكددسد 
للفددق خالدددت أخ االربقدددل اابق دددل ىددير خقالقدددل اادددلق سب ااق دددسر   ااقفددسىقا اابق قدددل  لنققدددل ااقيدددسرات 

يمددل بددقخ اإلناددسخ  اابق ددل اقددلقكخ قددخ الحددسذ مددرارات قنساددبل نادد  ادد  قاددكيت اابق قددل اليدددقر اا 
 اابق ل  ااافسظ خالت ن خقليس  ق اردىس.

ا ادددي اا القدددست  2979( اادددذي نادددر ادددنل Belmont Reportليرقدددر بالق ندددت ا ق دددد  
، ابق قل ا ااقلادة القرقكقل، نيطل لا   اسىقت اي لف ق  ااقبسدئ ااقل اليل بسلحيمقست اااق قل

اقث لضقخ ىذا االيرقر ثيث قبسدئ أحيمقل لل الق بسلباسث اااق قل  ااطبقل االي ل ري خالت 
 اإلناسخ  ىي:

 االاددددليياقل اAutonomous قددددخ حددددي  اال سقدددد  قددددع اإلناددددسخ كاددددحص اددددر اددددو إرادلددددو )
 ااقاليالل.

 اإلااددسخ  قنددع اإلاددس ة اBeneficence  &Non – Malfeasance اااددرص خالددت ،)
 ل اإلناسخ بليالق  ااقحسطر ااقل م ل إات أدنت اد،  زقسدة ااقنساع ااقلرلبل خالت ذاو.ايق

 اا د  اJustice  ل زقع ااقحسطر  ااقنساع اي ااباث باك  قلاسٍ  د خ اال ةب ا درق، أ )
 دقخ، أ  ا خ.

 مد قيد ىذا االيرقر ااطرقق اةدد ر ليدسرقر  ق اثقدق أحدر ، أكددت  قق يدس خالدت أىققدل 
ك امع ق ب أخ قفرض نفاو اي ق لقع ااق ا ااقسقل اإلنادسخ  بق لدو   اابق قل قست اااق قلالحيم

 (. 22: 9323ا الاقدي، قخ قحسطر ااباث اا القي  ل س زالو
اا راثقددددل  ( أخ ااينداددددل93 :2990(  نسىدددد اابيةدددددقي ا 97: 2296 قدددذكر قطددددس ع ا 

Engineering Genetic  بثيثددل أطدد ارليس ا ةددر قددرت ناددأ االددي ل لبددر أبددرز ثدد رات ىددذا ا 
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 Biologyقرادالل اابق ا  قس اا زق قدل   ، : Biology.Cellularقراالل اابق ا  قس ااحال قدل   -ىي

Molecular : ، قراالل اايندال اا راثقلEngineering Genetic : . 
 مددد ارلبطددت ااثدد رة االددي نادديدىس اددي ق ددس  ااينداددل اا راثقددل بددسالط ر ااددذي ادددث اددي 

االددي أةددبات لقثدد  مسخدددة أاساددقل اددي بددراقا االنققددل  Biotechnologyالينقددل اااق قددل ق سال
ااقحلالفل،  قدنقؤارات االف ق اا القي  االيدا اااضسري،  بحسةل اي ق س  ااةددنسخست ااغذا قددل 

 (92: 2203 اابق قلاااايري،   ااد ا قدل
اقاددكيت اابق قددل  قددس  دا قددس ن ددد أخ ىنددسو ندددا ات لدددخ  إاددت ضددر رة  خددت اإلناددسخ بس

قلرلب خالقيس قخ نلس ا، ققس قلطالب قخ اإلناسخ ققسرال اااال كقست اابق قدل ااةداقال، مدد قلدألت 
 ذااو قخ ل القا االربقل اابق قل  اااق قل االطيب بسابراقا اادرااقل ااقحلالفل.

 ادددي ىدددذا ااةددددد دخدددت ااكثقدددر قدددخ ااقدددؤلقرات  ااندددد ات  اااليدددس ات  ااقاسضدددرات االدددي 
ت خالددت كساددل ااقاددل قست ااد اقددل  اإلمالقققددل  ااقاالقددل أخ قنليدد  ىددذا االىلقددسا إاددت اااقساددست خيددد

، ل اي بالدنس د را  اي ىذا ااق ض عاقث قك خ االقنسىا ااقدراقل  اابراقا االرب قل اا القق، االرب قل
ا دد  ،  اقد  ل لقدد خقالقدل إدحدس  االربقدل اابق قددل ادي اابدراقا  ااقندسىا اادراادقل خالددت كثقدر قدخ اا 

قخ أىقيس إخداد ااق الدا ااكد   اادذي قادلطقع قدخ حدي   يد ده  حبرالدو أخ قلدر ا ااق ضد خست 
باقددث لددن كس اددي ال سىددسليا نادد  اابق ددل ، اابق ددل إاددت ق امدد  اقددل اددي خيدد      ددداخ ااقل القددقخ

خ ذادو   اال كقسليا ااق ققل  ااقاليبالقل اي اال سق  قع ااقد ارد اابق قدل  اد  ااقادكيت اانس قدل خد
ادددساق الا بأدا دددو ااقلنددد ع  ااقل ددددد اا  اندددب ق دددد خدددسقي  أاسادددقس  ادددي لايقدددق أىددددا  االربقدددل اابق قدددل 
  لكدد قخ االل سىددست  ااقيددسرات  اايددقا اددد  ااقل القددقخ بسخلبددسره أىددا خنةددر اددي اا قالقددل اال القققددل

 (699 -698: 9333اطو، 
أكثددر مققددل  ذا قددل،  أكثدددر   باددبب زقددسدة ااطالددب خالددت ااغددذا   اار بددل اددي إنلددسج أ ذقددل

 ا  قددل االددي قادديدىس ىددذا اا ةددر ايدددلاقياالظددر   اابق قددل ااقحلالفددل،  اددي ظدد  ااثدد رة اابق لكن  
  قددلا اال دددق  كقددس قددذكر الاددير  زقدديؤه  راثقددس،لقكخ اا القدس قخ إنلسج قاسةق  زراخقل ق دادل 

 ال ب ل دقالو  راثقس اقكلاب ب ض( بإضسال ق رث أ  خدة ق رثست إات اانبست ااقط2292:739ا

 .أ  إةيح اا قخ ااق قب  ل دق  ب ض ااةفست  قر ااقر  بل، ااةفست ااقر  بل
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إخ ال ذقل ااق دال  راثقس للضقخ قحسطرا  أضرارا باقدسة الادراد  اابق دل   ادركست اا دساا 
دقاليس أاقسنددس، كقددس لاقطر خالت ل زقدع ااادالع ااغذا قدل ااق دادل  راثقدس د خ أخ لادقر إادت ل د ااكدبر 

ان ات نلق دل ظيد ر بدذ ر خار أخ نيديا قنست اا راثقل االنبسلست مد قؤدي إات كسرثل بق قل حي  
لفدرز أن اخدس قدخ ااادق ا لزقدد نيدس كقدس أ، اايدرة مد للابب اي احلي  اانظسا اابق دي  لن خدو خساقدل

 نظرا ال مع كثرة قحسطر ال ذقل  قخ مدرةاااارات ااقنسخقل اقيس قل اااق ا  ااقبقدات اااارقل،
أازقت ااي انقخ ال ر بقل ااادركست ااق زخدل ات ذقدل ااق دادل  راثقدس بدسال رق  بدساقنلا  اا راثقل ايدد

 (.69: 2203%(.ا ااايري، 2قزقد اال دق  خخ ا خالت اا ب ة  أال
قا  حسةددل اددذا   ددب خالددت اايددس ققخ بليدددقا اابددراقا اادرااددقل االىلقددسا بل الددقا ىددذه ااقفددسى

 ااقل اليل بسابق ل  الحيمقست اااق قل،  ايقيس  االق سبيس بسااك  ااةاقل. 

     االستٌعاب المفاهٌمً

أثبلددت كثقددر قددخ اادرااددست   اابادد ث اددي اافلددرة الحقددرة خدددا   دد د ااددلق سب قفددسىققي 
اددد   ةددداقل   دمقدددق ادددد  ااقل القدددقخ ادددي كسادددل قرااددد  اال الدددقا ااقحلالفدددل ااا دددسا   اا دددسق ي ( 

 قدخ أىدا ةدفست اافدرد ااقثيد  خالققدس  ، ااقفسىقا   ااظد اىر   الادداث   اايضدسقس ااقاقطدل بيدا
ىدد  اافيددا اا القددي ااةدداقل االقفددسىقا اا الققددل ااقحلالفددل ا ااددلق سب قفددسىققي ( باقددث لاددسخده اددي 

ظيددرت كثقددر ، ( 227: 9332الحددسذ مرارالددو ااق ققددل   لدددبقر أقدد ر اقسلددو ااقحلالفددل اقةددطفت، 
 رقفست ايالق سب ااقفسىققي قنيس:اال  قخ

االالق سب ااقفسىققي خالت أنو ر خقالقل لادث  (Adom.L.,2001,35) ق ر  راد ار   
 داح  ااقل الا إلدراو ق نت ااقفي ا   االنلسج خيملو بقفي ا آحر ادقو   لك خ اال سبل ااقل الا 

ندو ر ققسرادل ااقدل الا االلر قدل ( ل رقفس  ايادلق سب ااقفدسىققي بأ 09،  9330 ل رض ااقدي ، 
  االفاقر   االالنلسج الت قالطقع إدراو ق نت ااقفسىقا ااقراد ل القيدس ادو   قلايدق االادلق سب 

  قدخ حدي  اال رقفدست ااادسبيل ن دد أخ االادلق سب ااقفدسىققي ركدز ، ااقفسىققي بة رة ةداقال
ق لنظدقا ةدفت قد ار اادذي قيدد  إادت حالد  Constructive approachخالدت ااقددح  اابندس ي 

اقدلا رةدد االةد رات اايبالقدل ،  ضع ا لقسخي ا س  قاسرو أادراد ىدذا االنظدقا ادي اابندس  ااق رادي
لة رات   قفسىقا  دقدة االبندس  ااق رادي ادقدو، ثدا قدلا لقثقد    Addingاد  ااقل الا، ثا إضسال 

Assimilation  ،  ثدددا خقالقدددل إخدددسدة اابندددسRestructuring    أ  إاددديReplacement 
ااقفددددسىقا   االةدددد رات ااق  دددد دة بقفددددسىقا أحددددر  ةدددداقال   دمقيددددل ،   بسالددددساي لادددددث خقالقددددل 
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  قادي   9333  اا اقاي ، 9332 طو ،  (Lonning,1993االالق سب ااقفسىققي ااكسقالل  
(   بسالساي اسالالق سب ااقفسىققي ل الدا قلقاد ر اد   ايدا ااقفدسىقا اا الققدل   الاكدسر  9333، 

قنع الاكسر  قر ااةاقال االي مد لطرأ خالت ااقفدسىقا االدي لدا ل القيدس بساف د  أ  االدي كأاسس ا
 أقكنو الحسذ اايرارات اااالققل.قلا ل القيس قاليبي ،   بسالساي إذا لقكخ ااقل الا قخ ىذا اافيا 

 االادددلق سب ااقفدددسىققي ادددد  ااقدددل الا ق كدددس اإلادددسرة إادددت   ددد ب املدددراخ ااقفيددد ا ااقدددراد ل القدددو 
اداث   أاقس  اي اقدسة ااقدل الا ااق ققدل،   قنقد  ااقفيد ا قدع لطد ر الادداث الدت قةد  إادت بأ

(. اق ب خالدت ااق الدا أخ قادسخد ااقل القدقخ ادقس ايدط Treagust , David f , 1996اال ققا ا 
خالت االق سب ااقفسىقا ب    لطبقيست لالو ااقفسىقا اي اقسليا اا قالقل   االيا االقاكيت اابق قل 

ليددسباليا،   مددد أ ضددات اا دقددد قددخ اادرااددست أنددو ققكددخ لايقددق االاددلق سب ااقفددسىققي اددد  االددي 
ااقل الققخ خخ طرقق االراكو ادي قنسمادست قدع زقي دو  اد  ااقادكيت،   أخ قدلا االددرقس خدخ 
طرقدددددق ق ق خدددددست ليددددد ا بأنادددددطل حسةدددددل بساقفدددددسىقا  اايضدددددسقس ااقدددددراد اادددددلق سب ااقدددددل الا ايدددددس . 

Sternberg , 1997 ; Valeriel , Talsma , 2000 ;   ،9330  اقدي (   
 االفسدت اابساثل قخ ىذه اآلرا    الاكسر أثنس  لدرقاو االبرنسقا اقث كسخ قدلا االفسخد  
بدددقخ أاكدددسر ااقل القدددست أثندددس  لطبدددقييخ اابرندددسقا   انددددقس يخ قفسىقققدددس  ادددي قيدددسا ل الدددا قادددددة ، 

أىققليس    ظقفليس اي اقسليخ ،   بسالساي ىنسو ققكنيا ذاو قخ االق سب ىذه ااقفسىقا   إدراو 
خيمل بدقخ لفسخد  ااقدل الا قدع ااقفدسىقا االدي قلنس ايدس ،   ق سا لدو ايدذه ااقفدسىقا   نلق دل ا  د د 
كثقددر قددخ انقددست االدددرقس بسابرنددسقا االددي لاددث ااقددل الا خالددت ااقنسماددل   ااادد ار   ااقاددسركل اددي 

الاكسر   اضال او ، خدي ة خالدت قيسرندل االةد رات   الاكسر   اآلرا  قع زقي و اقث لةبل 
الاكسر اققس بقنيا لدا يا لخ قاالك ا طرمس  قلن خل  قر طدرقيليا ااق لدسدة إلخدسدة لنظدقا   ليقدقا 
ىددذه الاكددسر أ  االةدد رات أ  ااقفددسىقا ،   ىددذا بددد ره ق اددد خقالقددل خدددا اارضددس اددد  ااقددل الا خددخ 

ق دددد حطددد ة أ اقدددل   ىسقدددل ايادددلق سب ااقفدددسىققي  اادددذيقدددر لةددد رالو ااحسةدددل اددد   ااظدددسىرة ال
كقددس كددسخ قددؤثر اااددقسق اال لقددسخي ااحددسص بساقنسماددل اددي ، . ( Roth , 1999 )ااةدداقل 

اابرنددددسقا قددددؤثر اددددي االاددددلق سب ااقفددددسىققي االقددددل الا ، اقددددث قلددددأثر اابنددددس  اااحةددددي االق راددددل   
بيدددا ،   ذادددو لندددو ادددي ق ق خدددست  لةددد رات ااقل القدددقخ اانظرقدددل االيضدددسقس   ااظددد اىر ااقاقطدددل

ااقنسمادددل قدددلا االادددس ر   االندددسمش   لبدددسد  اآلرا    ااقندددسظرات القدددر اادددذي قحالدددق االحدددلي    
االندددسمض ااق رادددي اادددذي قدددؤد  إادددت االادددلق سب ااقفدددسىققي    لادددكق  ااق ندددت اا دددسا ادددي ضددد   
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ااةداقل قا ادو إاددت أداة اال اةد  بدقخ أادراد ااق ق خدل ،   قدس أخ قادل خب ااقدل الا ىدذا ااق ندت 
اق سبيدددل ااظددد اىر الحدددر  ااقادددسبيل ، لخ اابندددس     Conscious Controlضدددبط إدراكدددي 

ااق راددي خقالقدددل ا لقسخقددل لرلكدددز خالددت االفسخددد  بددقخ ااقل القدددقخ   اغددليا ااةددداقال ااقفي قدددل   
 ( . 9332، قاس راليا ااقنظقل . ااساا

ق سب ااقفددسىققي ن ددد أنيددس درااددست مالقالددل   بساددليرا  اادرااددست االددي أ رقددت خالددت االاددل
( اسادددددلحدقت برندددددسقا قيلدددددرح مدددددس ا خالدددددت النادددددطل 9330، ندددددذكر قنيدددددس : أقدددددس دراادددددل ااقددددددي

االكن ا  قل اي االالق سب ااقفسىققي  ل ةالت إات أخ اابرنسقا ااقيلرح أد  إادت اادلق سب أادراد 
ىددات   (Niaz , Manssoor , 2004) دراادل ر نقدسز   قنةد ر ر ، اا قندل االقفدسىقا ااقحلالفدل

إاددت ااددسب االنليددس  ااقليدددا اياددلق سب ااقفددسىققي قددخ حددي  مدددرة ااقددل الا خالددت ادد  ااقاددكيت 
ااكقققس قددددل   ااددددلحدا اابساددددث احلبددددسرا  اياددددلق سب ااقفددددسىققي   ل ةدددد  إاددددت لفدددد ق ااق ق خددددل 

ال ر دقفس   أحدر خ ر بقنقس ىدات درا، اال رقبقل   االي لا االدرقس ايس بسالحداا ا  ااقاكيت
(Duffy , 2006 )  إاددت ق راددل أثددر ااق ق خددل   االاددلرالق قست اال القققددل خالددت االاددلق سب

ااقفسىققي .   أحذت اادراال قفي ا لغذقل اانبدست   ل ةدالت إادت أخ ااق ق خدست ااقلبسقندل كدسخ 
ادددو لدددأثقر  اادددلق سبيس االقفدددسىقا أخالدددت قدددخ ااق ق خدددست ااقل سنادددل ، كقدددس أخ قندددسخ االددددرقس كدددسخ

ىدات إات ق رال اا يمل    ( Alao , Soloman , 2008 )  دراال ر اا ا   اال قسخر ، إق سبي
بدددقخ ااق رادددل اااددددسبيل   االادددلق سب ااقفدددسىققي االقفددددسىقا اابق قدددل   بدددقخ طرقيددددل اادددل الا .   اخددددد 

  ، قنيقددددس(  خيمددددل قلبسداددددل ب –اقدددد اخ  –اابساددددث احلبددددسرا  الاددددلق سب ااقفددددسىقا اابق قددددل ا نبددددست 
ل ةددالت اادرااددل إاددت   دد د خيمددل إق سبقددل بددقخ ااددلرالق قل ااددل الا   ااق راددل اااددسبيل   ااددلق سب 
ااقفددددسىقا اابق قددددل ، اقددددث بددددراقا االدددددرقس كسنددددت لددددؤد  إاددددت اددددد ث ااددددلق سب قفددددسىققي اددددد  

ل رضت ادراال أثر طرقيل اد  ااقادكيت  ,Wolfer ) ( 2010   دراال ر   افر ر  ااقل الققخ،
اكقققس قدددل خالدددت اادددلق سب ااطددديب ادددب ض ااقفدددسىقا   ل ةدددالت إادددت أخ اددد  ااقادددكيت ق  ددد  ا

  ل ةدالت إادت أخ اادلرالق قست اادل الا اانادط لاددث اادلق سبس  ، ااقل الققخ أكثر اادلق سبس  االقفدسىقا
قفسىقققدس    أر  دو ذادو إادت االادسؤالت ااقفسىقققددل ااقل دددة   االدي كسندت للطالدب قدخ ااقددل الا أخ 

  لة رالو ا   ااقفي ا أ  ااادث أ  ااظسىرة ثا قفار ىدذه االةد رات  قنسماديس قدع زققالدو قا 
ىدذا ،  ق سا يس ب قق قع ق القو  ات اانيسقل قؤد  خالت اادلق سبو ااةداقل االقفيد ا اادذي قلنس ادو
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 لادقددد اددر ض ااباددث ،  مددد ااددلفسدت اابساثددل قددخ اادرااددست اااددسبيل اددي خنسقددل اإلطددسر اانظددري
 أد ات بسإلضسال اات لفاقر نلس ا ااباث اااساي.  اخداد 

 ج ـــــــراءات البحــــــإج

  إعةةةداد قائمةةةة بالالةةةاٌا البٌئٌةةةة والحٌوٌةةةة التةةةً ٌجةةةب أ  تةةة ود بهةةةا معلمةةةات أوالا 
 الصفوف األولٌة بكلٌة التربٌة قبل الخدمة. 

مقدست اااق قدل ااكلب  اادرااست اا الققل ادي ق دس  الحي خالت ب ضمسقت اابساثل بسالطيع  -2
 اابق قل. اابق ل  االربقل 

قرا  دددددل ااقادددددر خست االدددددي أخددددددليس ااقنظقدددددل اا ربقدددددل االلربقدددددل  ااثيسادددددل  اا الددددد ا ادددددي ق دددددس   -9
 اابق قل .  اااق قل  االربقلالحيمقست 

خدداد ااق الدا  -0 اإلطيع خالت ل ةقست  قؤلقرات  ند ات الحيمقست اااق قل  االربقل اابق قدل  ا 
 مب  ااحدقل .

ي ضدددد   قدددس اددددبق لدددا بنددددس  ااةددد رة ال اقددددل ايس قدددل ااقفددددسىقا  اايضدددسقس اااق قددددل   اابق قددددل اددد -2
ااقندددسىا ،  خرضددديس خالدددت ق ق خدددل قدددخ ااقاكقدددقخ  ااقلحةةدددقخ ادددي ق دددس  خالددد ا اابق دددل

 لا ل دق  مس قل ااقفسىقا  اايضسقس اااق قل  اابق قل اي ض   ، ،االربقل اابق قل، اا ال ا اازراخل
ااحبرا   املرااسليا اقث كسخ ااقسدليا ب ض اال دقيت  االملرااست بادذ  أرا  ااقاكققخ   

  ب ض ااقفسىقا  اايضسقس .

قددخ اايضددسقس  ااقفددسىقا اااق قددل ثقسنقددل (  للضددقخ 9إخددداد ااةدد رة اانيس قددل االيس قددل قالاددق ا -6
 -ق قدددلاالددد ازخ اابق دددي، ةدددقسنل اابق دددل، االكن ا  قدددس ااا كسالدددساي: قفيددد ا اابق دددل،  ىدددي اابق قدددل 

 .زراخل النا ل، اايندال اا راثي، ااقاسةق  ااق دال  راثقس، ال ذقل ااق دال  راثقس  

ٌا     جـــامـــــبرنـــداد الــــ  إعاثان

 :   للضقخ حطل ىذا اابرنسقا قس قالي
 تعريف بالبرنامج : أ( 

 ب ااددددا اابرنددددسقا : برنددددسقا قيلددددرح اددددي ل الددددقا اااددددال كقست اابق قددددل ااةدددداقال  االاددددلق س
 .ااقفسىققي

  ارع ااطسابست باس  . –قكسخ االنفقذ : كالقل االربقل 

  ق د  قنفذ اابرنسقا: اابساثل 
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  طسابددل قددخ ااطسابددست ااقاللايددست ببرنددسقا ااةددف    03ااقاددسرك خ: ليدددقا اابرنددسقا ا دددد
 ال اقل بكالقل االربقل ك قنل االباث.

 األهداف العامة للبرنامج: ب( 

اااددددددال كقست اابق قددددددل ااةدددددداقال  االاددددددلق سب ااقفددددددسىققي  قيددددددد  اابرنددددددسقا إاددددددت لنققددددددل
ادددددد  ق القدددددست ااةدددددف   ال اقدددددل بكالقدددددل االربقدددددل مبددددد  ااحدقدددددل ببرندددددسقا اابكدددددسا رق س   للاددددددد 

 الىدا  اققس قألي :
  لنققدددددل ااققسرادددددست اابق قدددددل ااةددددداقال اال ةددددد   إادددددت أاكدددددسا ادددددالققل،  مدددددرارات

 قل حفقل.ةاقال، ل لقد خالت ق رال  ايس ق  اضال، اقات قبي
  اددرص ااقل القددل خالددت قلسب ددل كدد   دقددد اددي ااققددداخ، اددي بددد قددخ أخ قيدددا ااق الددا دا قددس

اا دقد، أ  خالت المد  أخ قكد خ قادل دا الندس   لالدو ااق دسر  قدع طيبدو،  اإل سبدل خدخ 
 أا الليا  االفاسراليا باأنيس.

 يت ليدددقر ااقل القددل أىققددل ااباددث اا القددي  ليدددا أد الددو اددي إق ددسد االدد   االقاددك
  خيج القراض  ااقاكيت اابق قل ااقل ددة.

  اايدددرة خالددت ليدددقر ااقنددساع  الضددرار  ااقةددسال  الحطددسر ااقرلبطددل بكدد  مضددقل
 قخ اايضسقس  بسالساي الحسذ اايرار ااةس ب.

  إالراا مقا اآلحر  االي للفق  مققنس الةقالل  دقننس ااذي  س  ايداقدل اابادرقل ادي
 ااقكسخ ااذي ن قش اقو  ااق ارد ااق   دة.ك  قكسخ بساقاساظل خالت 

 ة: ــاصــــداف الخـــــاألهج( 

ةدددس ت اابساثدددل الىددددا  ااحسةدددل أ  اال القققدددل اكددد  درس قدددخ در س اابرندددسقا  بقدددس 
 قايق الىدا  اا سقل ااقر  ة .

 م: ـــــوى التعلـــــمحت د( 

 اآللقل :الادقد قال   اال الا بسابرنسقا اال سنت اابساثل بساقةسدر 
  ،اادد رقست اا الققددل  االرب قددل، خربقددل  أ نبقددل، حسةدل اددي ق ددس  ل الددقا اا الدد ا

 اادرااست اابق قل .،  اابق لكن ا  ي،  الحيمقست اااق قل
  ااادددددبكل ااد اقدددددل االق ال قدددددست ر ق امدددددع خدقددددددة ادددددي ل الدددددقا اابق ا  قدددددس  اا الددددد ا

  اايضسقس الحيمقل  اابق ل  اااق قل. 
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 ساثل قخ قنا رات خربقل ا ا  أكسنت كلبس  أا قؤلقرات ادي قس ل ة  إاقو ااب
 ق س  ل القا اا ال ا اازراخقل،  مضسقس اابق ل،  الحيمقست اااق قل.

 األنشطة واالستراتيجيات المستخدمة:هـ( 

   ااقنددددددددددسظرة  -ااقاسضددددددددددرات  الشرررررررررر وية:العررررررررررروDebate -  ااادددددددددد ار  ااقنسماددددددددددل
Discussion  

  ادديا اددي ق ددس  ااقاددكيت اابق قددل،  اابق لكن ادد  ي  ال خددرض ب ددض المتحركررة:الصررور
  اايندال اا راثقل. 

  ة ر ثسبلل - ارا ل(  اا استافساقست  -را ا ل ضقاقل  الثابتة:عرو  الصور.  
 :  رش خقددد  ا  الاددددست خقدددد  ( االق ق خددددست  اسررررتراتيجية الررررتعمن التعرررراوني مررررن خرررر 

 أ راق خق  أقضس االق ق خست  ااةغقرة . -ااةغقرة 
 : بسال القق خالت ب ض ااة ر  الادكس   ااراد ا اال ضدقاقل ذات  جمسات عصف ذهني

 اا يمل بساقال   ااقيدا .
 :اإلثسرة  االيق ل اب ض ااق ض خستكن ع قخ  استخدان مدخ  الطرائف والغرائب العممية. 
 ليدقا مرا ات إثرا قل : ا   ااق ض خست ااقيدقل: ايد االحدقت اابساثل أكثر قخ طرقيدل 

 خددددد قدددخ النادددطل   اليددددقا ق ضددد ع قدددخ ااق ضددد خست االدددي قنسادددبيس ذادددو   ، لددددرقس
 بغرض لايقق اكبر اس دة ققكنل .

 المواد واألدوات والوسائط التعليمية المستخدمة : و( 

 أ راق  -ق ق خل ااةد ر  الادكس   ااراد ا -ا ازا  الاست اا ق   اا ة  ااذىني : قيص
 كسبيت ل ةق . -ب ةل   93لالفسز  - يسز اقدق ا ازا خرض اافقدق  :  -اا ق  

  يدددسز خدددرض  -اددد ازا خدددرض ااادددرا ل  ااال ادددست ااادددفسال .  يدددسز خدددرض ااادددرا ل ااادددفسال 
 .ااال است ااافسال

كقددس ل ددددت قةددسدر ااددل الا االددي لاددلحدقيس ااداراددل   اقددث ااددلحدا اايددرا ات اإلثرا قددل 
إضددسال إاددت قددس ، مس قددل قددخ ااكلددب  ااقرا ددع  خدددد قددخ ااق امددع خالددت اااددبكل ااد اقددل االق ال قددست  

 قل اار قخ أايا اافقدق  كساقت.
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 االغرق لطبقق اابرنسقا ثيثل أاسبقع.  الزمني:الجدو  ز( 
اخدت اابساثل أد ات االيققا ك ز  ر قاي قدخ اابرندسقا     ذادو بغدرض مقدسس قدد    التقيين: ح(

 ا ساقددددل ىددددذا اابرنددددسقا بساناددددبل   ق راددددل أىققددددل، لايقيددددو اتىدددددا  االددددي  ضددددع قددددخ ا اليددددس
قيقدسس   -ااقفدسىققي  باالقاسركقخ،   مد لك نت أد ات االي قا قخ اللدي :احلبدسر االادلق س

 اااال كقست اابق قل ااةاقال. 

 البحث إعداد أدوات ثالثاا  

 اختبار االستيعاب المفاهيمي : أ( 

  Treagust,1988  قدددخ الدددا بندددس  االحلبدددسر انطيمدددس قدددخ اإل دددرا ات االدددي مدقدديدددددددس كددد
 االي مسقدت ، (  ابنس  احلبسر االالق سب ااقفسىققي9333  طو،  9332  اااقت، 9333اساا، 

 ذادو ، Open Endedخالت االحداا احلبسرات ا ساقل للك خ قخ ق ق خل أا الل قفل ال اانيسقل 
ااددددلق سبيا بغددددرض ااكادددد  خددددخ اابنقددددل ااقفسىقققددددل ااقلك نددددل اددددد  ااقددددل الا،  لادقددددد لةدددد راليا   

 -االقفسىقا  قر إخداد االحلبسر بساحط ات االساقل :
مقددسس ا ساقددل اادددلحداا برنددسقا قيلددرح مدددس ا خالددت ااقفددسىقا  النادددطل  :الهرردف مررن ااختبرررار -1

  اايضسقس اااق قل  اابق قل ااةف   ال اقل بكالقل االربقل.
 صياغة أسئمة ااختبار: تتكون أسئمة ااختبار من : -2

 اقث لال   خالت ب ض الاكسر اا الققل ااةاقال االدي ل ةد  إاقيدس   :المسممة العممية
بساف د   لادلق ااقفدسىقا  اايضدسقس الحيمقدل  اابق قدل ااقحلالفدل قدخ حدي  اادراادست اا الققدل 

 قدددخ ثدددا قطالدددب قدددنيا اادددلحداا لالدددو ، ااادددسبيل  ااقرا دددع  ااباددد ث ااقل اليدددل بيدددذا ااق دددس 
 اؤا  الاكسر  ااق ال قست اي اإل سبل خخ اا

 : ىدددت اا دددز  اادددذي قادددد اقدددو الدا  ااقطالددد ب قدددخ ااطسابدددست ااق القدددست   مقدمرررة السررر ا 
اقث قدلا اقيدس خدرض ااقادكالل ااقطالد ب اإل سبدل خنيدس أ  االيدس   كقدس أنيدس للدقل اافرةدل 
أقددسقيخ الاددلحداا ااقزقددد قددخ اارادد ا الاددسخدىا اددي ل ضددقل أاكددسرىا قددع ااددلراطو كلسبددل 

د ر خددي اقيددس أخ لكدد خ  اضددال  للضددقخ أادد الل قفل اددل اانيسقددل اابقسنددست خالددت ااراددا،  مدد
قادد ك  قنيس ند ع ااقادكالل ااقطالد ب االيدس،  اخ لادلحدا أافسظدس  قأا ادل الدت قدلقكخ ايدا 

  لفاقر اااؤا  . 
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 :ىت خبسرة خدخ اادلقسرة ا ةدفل ( بقضدس  حساقدل قدخ أي ق ال قدست أ   اإلجابة المحتممة 
 ال قال يس بأكبر خدد ققكخ قخ الاكسر أ  االة رات بقسنست   قطالب قخ ك  قل القل قاس

أ  اإل سبددست ااقالقالددل  االددي ق ددب أخ لكدد خ ةدداقال خالققددس اددي إطددسر ااقالدد   ااقيدددا 
 بسابرنسقا. 

: أخددسدة اابساثددل مددرا ة الادد الل ااقيساقددل ااقفل اددل اانيسقددل ا دددة قددرات مراجعررة أسررئمة ااختبررار -3
 ذاددو الااددقخ  ل  قددد االحلبددسر، كقددس را  ددت اافكددرة  قل سمبددل   خالددت الددرات زقنقددل قلفس لددل  

 را  ك  اؤا  قفل ح اانيسقل  اايدد  قدخ  را  ااادؤا  ادي ضد   االادلق سب ااقفدسىققي،  مدد 
ضددددسال أادددد الل أحددددر   أحددددذت االخلبددددسرات اآللقددددل خنددددد قرا  ددددل أادددد الل ، لددددا ل دددددق  ب ضدددديس  ا 

 االحلبسر :
 اطساددب ااقحلبددر  بسالددساي لددا  ضدد ت اابساثددل نفاددو خنددد مددرا ة الادد الل ق ضددع ا

 لادقد أ  و ااة  بل االي ققكخ أخ ل ا يو أثنس  لأدقلو ايحلبسر.
 .را  ت اادمل اا الققل  اال سنس بقخ قيدقل اااؤا   ااقاالقل اا الققل ااةاقال 
  ر خدددي أخ قكددد خ ااادددك  اا دددسا ايحلبدددسر ذا حةدددس ص ثسبلدددل ادددي  ققدددع الاددد الل اقدددث

ة: ااددر اددبب ذاددو ؟، اكلددب اكبددر خدددد ققكددخ قددخ ةددقغت  ققددع الادد الل خالددت ااةدد ر 
االفاقرات، أي الاكسر  االة رات ااقيب ال خالققس ، ققكنو اادلحداا ااراد ا  ااقحططدست 

 الاسخدو اي ل ضقل أاكسرو. 
:  زخددت الادد الل قفل اددل اانيسقددل خادد ا قس ،  لك نددت اددي ةدد رليس الصررورة المبدئيررة ل ختبررار -4

( قفيدد ا  مضددقل 8ع ااقيددساي قفلدد ح اانيسقددل الددت لغدددطت ا( اددؤا  قددخ ااندد  11ااقبد قددل قددخ ا
بق قل  أحيمقل قحلالفل،  االي اددليس اابساثل قابيس قخ حي  مس قل ااقفسىقا  اايضسقس اابق قل 

 االي ق ب أخ لز د بيس ق القست ااةف   ال اقل بكالقل االربقل مب  ااحدقل .

 مددد طالددب قددخ اااددسدة ، اقاكقددقخ: لددا خددرض االحلبددسر خالددت ق ق خددل قددخ ا صرردا ااختبررار -5
بددا  اادرأي اقدو قدخ اقدث قدد  ارلبدسط أاد الل  ااقاكقدقخ االفضد  بدسالطيع خالدت االحلبدسر،  ا 
االحلبددسر بقددس ق ددب أخ لدراددو ق القددست اا الدد ا مبدد  ااحدقددل ا ددي ، ااةددال اا الققددل  ااالغ قدددل 

ل بدر خدخ أكبددر  ايحلبدسر، ىد  أاد الل االحلبدسر  قدخ ااند ع ااقفلد ح اادذي قادقل االقل القدل بدسخ
خدد ققكخ قخ الاكسر  اا يمست االي لاسخده ادي لفادقر ب دض ااق امد   ااظد اىر اا الققدل 



2018  (1ج)أبرٌل ( 114)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 232 

 مددددد كددددسخ االاددددسدة ااقاكقددددقخ ل دددددقيت ، ااقرلبطددددل بددددساقفي ا أ  اايضددددقل الحيمقددددل  اابق قددددل
ضددسال أادد الل أحددر  بسإلضددسال إاددت   قياظددست قددخ اقددث اددذ  ب ددض الادد الل ااددي اليس  ا 

، ققل كقس لا اإلاسرة إات أىققل    د ة ر قدخ اابق دل ال ضدقل ااظدسىرة أ  ااقفيد ااادمل اا ال
 مد كسنت قخ قياظست ااقاكققخ قرادا  لا اي ض  و إ را  ل دقيت خالت ةقس ل ب ض 
الا الل ققس قكف  ايحلبسر  قي قست ااةدق اقيقس قدس  ضدع ايقسادو   بيدذا لدا االايدق قدخ 

 ىققي.ةدق احلبسر االالق سب ااقفس

: ليدددددد  اال ربدددددل االادددددلطيخقل ايحلبدددددسر خالدددددت اااةددددد   تن يرررررذ التجربرررررة ااسرررررتط عية -6
خالددددددت بقسنددددددست لددددددلقكخ قددددددخ لادقددددددد ااحةددددددس ص اإلاةددددددس قل ايحلبددددددسر،  مددددددد لددددددا لطبقددددددق 

( طسابددددددددل ببرنددددددددسقا اابكددددددددسا رق س 26االحلبددددددددسر خالددددددددت خقنددددددددل ااددددددددلطيخقل لك نددددددددت قددددددددخ ا
 ااةف   ال اقل بكالقل االربقل.

لددا ااددسب ق سقدد  ااثبددست خالددت طرقيددل اال ز ددل اانةددفقل بساددلحداا ق سداددل  :ثبررات ااختبررار -7
 غ(،  مدددد بالددد 692، 2978، ربقرادد خر اال ز دددل اانةدددفقل كقددس بساق سدادددل االساقدددل ا اددؤاد اابيدددي

 ( أي أخ االحلبسر خالت در ل خساقل قخ ااثبست .3.89ق سق  ااثبست ا

ر قدخ حدي  خددد الاد الل ااقلدر دل لدا لادقدد ق اةدفست االحلبدسجدو  مواصر ات ااختبرار:  -8
لاددت كدد  قفيدد ا أ  مضددقل قددخ ااقفددسىقا  اايضددسقس ااثقسنقددل االددي ق ددب أخ لددز د بيددس ق القددست 
ااةددف   ال اقددل بكالقددل االربقدددل مبدد  ااحدقددل  قددخ حدددي  اإلخددداد االحةةددي  االربدد ي ايدددا 

 بكالقست االربقل :
 مواصفات اختبار االستٌعاب المفاهٌمً( 1جدول )

 وم  / الالٌةالمفه م
عدد األسئلة التً تغطى 

 المفهوم
 الو   النسبً

 %11.11 1 مفهوم البٌئة 1

 %22.22 2 التوا   البٌئً 2

 %11.11 1 صٌانة البٌئة 3

التكنولوجٌةةةةةةةةةةةا الحٌوٌةةةةةةةةةةةة  4
 ال راعٌة

1 11.11% 

 %11.11 1 الهندسة ال راعٌة 5

 %11.11 1  راعة األنسجة 6

 %11.11 1 النباتات المعدلة وراثٌا 2

 %11.11 1 األغذٌة المعدلة وراثٌا 8
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 %100 2 8 المجموع

  اددساا  lonning,1993ل بقددس مدقددو  كدد  قددخ ا ادد نا ثدد: االرادددت اابساتصررحيا ااختبررار -9
 ( اي ليدقر اادر ست خالت االحلبسر بساطرقيل االساقل : 9332

 ال مب  ك  اؤا  إلسال اافرةل االقل القل ايرا ة خدد قخ ااقاالقست أ  االة رات ااةاق 
  لااددب اادر ددل خالددت االةدد رات ااةدداقال خالققددس ايددط ادد   ااادددث أ  ااظددسىرة

 أ  ااقفي ا أ  اايضقل.
  لااب در ل خالت ك  لة ر ةاقل  ةفر خالدت االةد رات ااحسط دل أ  خددا

 االال سبل ثا قااب ااقل اط خخ ك  اؤا . 
ر  ثبسلو، أةبل االحلبسر ةسال   ب د االايق قخ ةدق االحلبسالصورة النهائية ل ختبار:  -11

 ( ق ضل االحلبسر.9االلطبقق خالت خقنل ااباث. قالاق ا
 :السلوكيات البيئية الصحيحةبناء مقياس  ب(

اال مدد   خالددت مدددرة خقنددل ااباددث خالددت البددسع اااددال كقست اابق قددل ااةدداقال خنددد ق ا يددل 
يس، أخدددت اابساثددل قيقددسس ب ددض اايضددسقس  ااق امدد  ااقرلبطددل بددسلحيق  اابق ددل  اقسقليددس  ةددقسنل

ققث  ق ام  امضسقس( لاسكت اااال و ااف الي االفدرد خندد ق ا يدل ب دض اايضدسقس ااقرلبطدل باقسقدل 
ق دسد اااالد   ااقنسادبل االقادكيت اابق قدل  اابق ل  ق اردىس  مضسقس االكن ا  قدس اااق قدل اازراخقدل،  ا 

  ذاو  اق ااحط ات االساقل:
 التالي:عمى النحو  تصمين المقياس في صورة مواقف -1

  ضع قيدقل لالق  خالت خرض االايس ق ااقرلبطل بساقاكيت اااق قل  اابق قل ااقاالقل 
 ة  حط رليس خالت اإلناسخ  اابق ل.

  ل اقد اابدا   االي لقث  ققسرادست  ادال كقست ااد  اايضدسقس ااقل اليدل بةدقسنل أ  اقسقدل
 اابق ل أ  ا  قاكيت بق قل أ  اق قل أ  زراخقل.

 لأكددددد قددددخ ليقددددقا اآلرا  ب ددددد ايددددس ات قل ددددددة  لادددد قع الاكددددسر ااقلققددددزة  ةددددقس ل لددددا اا
االملرااست ااقلاسبيل   ض يس اي ة رة أرب ل بدا   لقث  اال   اك  ق م  أ  مضقل 

 خالت ادة،  قخ ثا خرضيس خالت ااحبرا .

 إعداد الصورة األولية لممقياس:  -2
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مدد  ققثددد  مضددقل أ  قادددكالل بق قدددل لقثدد  كددد  خبدددسرة ق  ، ( خبدددسرة26اقددث أادددلق  خالددت ا
 قطالدب قدخ ااطسادب ،  اق قل قالقو أرب ل بدا   لقث  اال كقست  اق ا يدل لالدو اايضدقل أ  ااقادكالل

 احلقسر اابدق  ااذي قلفق  اال كو اي ىذا ااق مدد .
 صدا المقياس:  -3

 لا ااسب ااةدق ااذالي ايحلبسر  ى  قاس   اا ذر االربق ي اق سق  ااثبست البدقخ أندو
 .(3.96قاس   ا

  ثبات المقياس: -4

( ق قدددس  خالدددت خقندددل م اقيدددس 92لدددا اادددسب ثبدددست ااقيقدددسس بطرقيدددل إخدددسدة االطبقدددق ب دددد ا
 (  ىي لد  خالت در ل قيب ال قخ ااثبست.3.88( طسابل    د أخ ق سق  ااثبست ا26ا
 : تصحيا المقياس -6

انيس قددل قلكدد خ قددخ ااددلنسدا  إاددت قؤاددرات ااةدددق  ااثبددست أةددبل ااقيقددسس اددي ةدد رلو ا
( خبسرة،  مدد أخطقدت اكد  خبدسرة در دل  ااددة إذا لدا اقيدس احلقدسر اابددق  اادذي ققثد  ااادال و 03ا

( ق   قر قنساب ل طت اادر ل اةفرا  الاض اااةاقل(، بقنقس اا بسرات االي قلا اقيس احلقسر بد
 دمقيل(  26ا اإل سبل ا مد ادد اازقخ اايز ، ( در ل03 خالقو أةبات اادر ل اانيس قل االقيقسس ا

 الصورة النهائية لممقياس: -3
ب دددد االايدددق قدددخ ةددددق  ثبدددست ااقيقدددسس، أةدددبل ااقيقدددسس ةدددسال االلطبقدددق خالدددت خقندددل 

 ( 2ااباث، قالاق ا
 رابعاا   اإلجراءات التجرٌبٌة للبحث  

 اادددددلحدقت اابساثدددددل االةدددددققا اال رقبدددددي اايبالدددددي ااب ددددددي قدددددع   ددددد د ق ق خدددددل ضدددددسبطل
( كقددس ااددلحدقت االطبقددق اايبالددي االق قدد خلقخ pre-post-test control group designا

بق راددل قددد  االكددساؤ بقنيقددس  كددذاو إل ددرا  قيسرنددل ايقيقددل  ابددد خ ااق ق خددل ااضددسبطل قةدد ب 
 ل ققا اانلس ا بدمل.

 خامساا  التطبٌق الابلً لألدوات  

قخ،  خيب لطبقق لا لطبقق أد ات ااباث خالت ااق ق خلقخ ااضسبطل  اال رقبقل اي ايس 
الد ات قددددع ااق ق خددددل اال رقبقددددل اس اددددت اابساثددددل أخ قزقددددد قددددخ داا لددددقيا اإلمبددددس  خالددددت درااددددل 
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ق ضددددد خست اابرندددددسقا، اقدددددث ادددددسخد خالدددددت ذادددددو االفادددددسرات  أاددددد الل ااطسابدددددست اددددد   ب دددددض 
 ااق ض خست. 

 التجرٌبٌة )التدرٌس(  ةسادساا  المعالج

ايس ات، بقل اط ايس قخ،  اقدة اسخل  االغرق لنفقذ اابرنسقا اير  نة   حي  خار
  نة  إات اسخلقخ ليرقبس.

ثددا لددا لدددرقس قالدد   اابرنددسقا خيددب االنليددس  قددخ االطبقددق اايبالددي اددتد ات،  ذاددو لب ددس 
 اإل را ات اآللقل: 

 :بيدددد  إزاادددل اااددد ا ز اانفادددقل بدددقخ اابساثدددل  ااطسابدددست الدددت لدددلا ااقادددسركل  التعرررارف
 ااف سال. 

 : قدددلا ل ضدددقل أىققدددل اا قددد   ااقادددسركل االدددت لدددألت قدددخ ااطسابدددست  اقدددث كدددسخ اإلقنرررا
اخلقددددت اابساثدددل خالدددت أنادددطل  اادددلرالق قست ، ااق القدددست الدددت قدددلا ىدددذا اا قددد  بن دددسح

 الاددست  -االددرقس ااف سادل قدخ اقدث اق سبقدل ااقددل الا قدخ حدي  ااقادسركل:  رش اا قد 
  - ق خدست ااةدغقرة ااق  -دراادل اااسادل  اد  ااقادكيت -ااقندسظرة -اا ة  اادذىني

 .ااق ام  االقثقالقل ل ضقل االة رات اا الققل

  ضددد ت اابساثدددل ق لقددددة خالدددت مرا اليدددس،  حبراليدددس االدرقادددقل  أرا  ااحبدددرا   الادددسلذة – 
لةددد را  إلادددلرالق قل االددددرقس االقفدددسىقا  اايضدددسقس اابق قدددل قيدددد  قدددخ حيايدددس ااددددلق سب 

، ساي لنققدل ااادال كقست اابق قدل ااةداقال اددقياااقفدسىقا  اايضدسقس االحيمقدل اابق قدل  بسالد
 قيادددظ اندددو ققكدددخ ل ظقددد  ااطدددرق  اافنقدددست ااادددسبيل حيايدددس أ  ادددي ب دددض حط اليدددس 

  ققكخ لالحقص حط اليس كسالساي:
   إخطددس  ااقل القددل ق ال قددست  حبددرات  مددقا  قيددسرات قكلاددبل أقددس اددت بداقددل اااليددس  أ

 قخ حي  حبرالو  ق ال قسلو اااسبيل.
 فرد ر ااقل القل ر اقاكالل أ  مضقل بق قل  قاقل ااق الا ادو بلاالقد  خنسةدر ل رض اا

لطبقيددددو ، لاالقدددد  قددددس اددددبق قددددخ ق ال قددددست  حبددددرات  ايددددس االق مدددد  اا دقددددد، اايضددددقل
 ااق ال قست  ااحبرات اااسبيل خالت ااق م  أ  اايضقل اا دقدة .
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 أ  إخدددسدة لاالقددد   خدددرض ااق مددد  أ  اايضدددقل اا دقددددة. إخدددسدة لاالقددد   خدددرض ااق مددد  
اايضقل قرة أحر  :  اقث قلا لحالقق  لركقب اال   قيلرادل االيضدقل أ  ااق مد   رةدد 

 خدد قخ االة رات ااحسةل ا   ااقفي ا أ  ااقاكالل ق ض ع اادراال .
  ،قنسماددددل ااقل القددددست اددددي االةدددد رات  االفاددددقرات  احلبددددسر اااالدددد   بساددددلحداا ااقنسماددددل

خققيددل االق ال قددست،  كددذا إق ددسد اساددل قددخ  االاددسؤالت ااقفسىقققددل    ذاددو إلق ددسد ق سا ددل
 االكق  بقخ لة رات ااطيب ا   ااادث أ  االة رات اا الققل ااةاقال .

 .ققسرال اال و بق ي باأخ أاد اااال   ااقنسابل  ااقل اايل قع ايقل اابق ل 
 .قلسب ل اااال و اابق ي ااقلحذ اي مضقل أ  قاكالل أ  ق ال قل  دقدة 

 ب:ــــج وهنبقشتهــــج البحــــــــنتبئ
 أوالا  النتائج المتعلاة بأداء الطالبات المعلمات على اختبار االستٌعاب المفاهٌمً  

( بددددقخ قل اددددطي در ددددست  3.6ر ال ق  ددددد اددددرق دا  إاةددددس قس خنددددد قاددددل   ا  الفرررررو األو :
 طسابست ااق ق خلقخ اال رقبقل  ااضسبطل خالت احلبسر االالق سب ااقفسىققير. 

ىدددددددذا اافدددددددرض اادددددددلحدا اابسادددددددث أادددددددال ب لاالقددددددد  االبدددددددسقخ ااقدددددددليزا  الحلبدددددددسر ةدددددددال 
(  ذاو الضدققخ لدأثقر اايقدسس اايبالدي ادي االاالقد  ا  د  اانلدس ا أكثدر دمدل، اقدث ANCOVAا

 ذادو ادي اسادل ةد  بل اااةد   ، ق لبره ااحبرا  أدق خالققدس  قدخ  قدره قدخ الادساقب اإلاةدس قل
 ( نلس ا ذاو االاالق :  9.  ق ضل  د   ا خالت ق ق خلقخ قلكسا لقخ اي االحلبسر اايبالي

 ( للفرق بٌ  متوسط درجات ANCOVA( نتائج تحلٌل التباٌ  المتال م )  2جدول )
 المجموعتٌ  التجرٌبٌة واللابطة على اختبار االستٌعاب المفاهٌمً

مصدر 
 التباٌ 

درجا
ت 
 الحرٌة

 قٌمة " ف " متوسط المربعات مجموع المربعات
حجم 
 األثر
 

 عدلةالم
غٌر 
 المعدلة

 المعدلة
غٌر 
 المعدلة

 المعدلة
 غٌر
المعد
 لة

بٌ  
المجموعا

 ت
1 

1801.1
8 

1221.4
2 

1201.1
1 

1821.4
2 

46.1
1 

43* 

0.60
3 

داخل 
المجموعا

 ت
52 1028.4 18.616  

 30 المجموع
2822.5

8 
2882.8

2 
  

  3.93   3.99ليع بقخ ا  لاقث مققل ر   ر اا د اق، (3.32داال خند قال   ام  قخ ا ) 
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اقددث أخ كددي  ،  نياددظ أثنددس  لاالقدد  االبددسقخ ااقددليزا أننددس نل سقدد  قددع ااقرب ددست ااق داددل
 ق قدد ع ااقرب ددست،  قل اددط ق قدد ع ااقرب ددست ااحسةددل بدددر ست االحلبددسر ، قددخ در ددست ااارقددل

خ اقدث أ، ااب دي ل د  اي ض   نلس ا االحلبسر اايبالي  ات ىذه اااسال اا ل دد  در دست ااارقدل
 اايقسس اايبالي املةر خالت قلغقر  ااد ايط .

(  بدذاو ققكدخ 3.332 قلضل قخ اا د   أخ مققدل ر   ر داادل إاةدس قس خندد قادل   ا
 قةددددبل اافددددرض اابدددددق    دددد د اددددرق ذا دالاددددل إاةددددس قل  بددددقخ ، راددددض اافددددرض ااةددددفري ال  

قفدددسىققي اةددددسال ااق ق خدددست اال رقبقدددل  ااضددددسبطل خالدددت الدا  ااب دددددي الحلبدددسر االاددددلق سب اا
ااق ق خدددل اال ربقدددل .  ق ندددت ذادددو   ددد د ادددرق دا  إاةدددس قس  بدددقخ قل ادددطي در دددست ااطسابدددست 

االدددي مددددا ايدددس اابرندددسقا ااقيلدددرح.  در دددست طددديب ااق ق خدددل  –ااق القدددست بساق ق خدددل اال رقبقدددل 
ي ( ااذ0ااضسبطل االي اا لل رض ادراال اابرنسقا،  ققكخ لادقد قةدر ىذا اافرق قخ  د   ا

 ق ضل ااقل اطست  االنارااست ااق قسرقل كقس قألي :
 ( المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ألداء المجموعتٌ  3جدول )
 التجرٌبٌة واللابطة  على اختبار االستٌعاب المفاهٌمً 

 المتوسط الحسابً   المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

 4.2 35. 15 22 اللابطة

 4.2 23.34 30 التجرٌبٌة

االدددي مددددا ايدددس  –قدددخ اا دددد   ااادددسبق قلضدددل أخ قل ادددط در دددست ااق ق خدددل اال رقبقدددل 
أخالت قخ قل اط در ست ااق ق خل ااضسبطل االي اا لل رض االبرندسقا،  ق ندت ذادو  –اابرنسقا 

أخ اابرنسقا ااقيلرح اايس ا خالت ااقفسىقا  اايضسقس اااق قدل  اابق قدل ر كدسخ لدأثقره دا    د ىري ادي 
  قدخا ذاو ا ا الثر  قربع نابل ر اقلس ر ااق ضل اي اا د   اااسبق.، ااقفسىققي االالق سب

ثانٌةةا  النتةةائج المتعلاةةة بةةأداء الطالبةةات المعلمةةات علةةى ماٌةةاس السةةلوكٌات البٌئٌةةةة 
 الصحٌحة 

( بدقخ قل ادطي در دست 3.36ال ق  د ارق دا  إاةس قس  خندد قادل   ا ال ر  الثاني:
رقبقددددل  ااضددددسبطل خالددددت قيقددددسس قيددددسرات اااددددال كقست اابق قددددل ااةدددداقال، أاددددراد ااق قدددد خلقخ اال 

 الحلبسر ىذا اافرض كسخ قخ ااقنساب االحداا لاالقد  االبدسقخ ااقدليزا،  ق ضدل اا دد   االدساي 
 نلس ا ىذا االاالق .
 ( للفرق بٌ  المجموعتٌ ANCOVA( نتائج تحلٌل التباٌ  المتال م ) 4جدول ) 
 ى ماٌاس السلوكٌات البٌئٌة الصحٌحة .التجرٌبٌة واللابطة عل 

مصدر 
 التباٌ 

درجا
ت 
 الحرٌة

 قٌمة " ف " متوسط المربعات مجموع المربعات
حجم 
 المعدلة األثر

غٌر 
 المعدلة

 المعدلة
غٌر 
 المعدلة

 المعدلة
غٌر 
 المعدلة
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 ( 3.93 – 3.39( اقث مققل ر   ر  اا د اقل ليع بقددخ ا 3.32*داال خند قال   ام  قخ ا

(  بدذاو ققكدخ 3.332 قلضل قخ اا د   أخ مققدل ر   ر داادل إاةدس قس  خندد قادل   ا
 ددد اددرق دا  إاةددس قس  خنددد قاددل   راددض اافددرض ااةددفري ااثددسني  قةددبل اافددرض اابدددق  ر ق  

( بدددقخ قل ادددطي در دددست أادددراد ااق قددد خلقخ اال رقبقدددل  ااضدددسبطل خالدددت قيقدددسس قيدددسرات 3.36ا
اااددددال كقست اابق قددددل ااةدددداقال ر.  ق نددددت ذاددددو   دددد د اددددرق دا  ق ندددد ي بددددقخ قل اددددطي در ددددست 

ق ق خددددل االددددي مدددددا ايددددس اابرنددددسقا ااقيلددددرح در ددددست طدددديب اا –ااق القددددقخ بساق ق خددددل اال رقبقددددل 
 ااضسبطل االي اا لل رض ادراال اابرنسقا 

( ااذي ق ضدل ااقل ادطست  االناراادست   2 ققكخ لادقد قةدر ىذا اافرق قخ  د   ا
 ااق قسرقل كقس قألي :

 ( المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ألداء المجموعتٌ  التجرٌبٌة5جدول )
 على ماٌاس السلوكٌات البٌئٌة الصحٌحة واللابطة 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً   المجموعة

 6.32 12.64 22 اللابطة

 5.15 24.28 30 التجرٌبٌة

االدددي مددددا ايدددس  – قددخ اا دددد   ااادددسبق قلضدددل أخ قل ادددط در دددست ااق ق خدددل اال رقبقدددل 
أخالت قخ قل اط در ست ااق ق خل ااضسبطل االت اا لل رض اابرندسقا،  ق ندت ذادو  –اابرنسقا 
نسقا ااقيلدرح اايدس ا خالدت ااقفدسىقا  اايضدسقس اااق قدل زاابق قدل ر كدسخ ادو لدأثقر دا    د ىري أخ اابر 

اي لنققل اااال كقست اابق قل ااةاقال،  قدخا ذادو ا دا الثدر قربدع نادبل ر اقلدس ر ااق ضدل ادي 
 اا د   اااسبق.

 ج:ـــــالنتبئر ـــــة وتفسيـــــهنبقش

( بددددقخ 3.32اددددرق دا  إاةددددس قس  خنددددد قاددددل   البددددقخ قددددخ اانلددددس ا اااددددسبيل خالددددت   دددد د 
 ألضدل ، قل اطي در دست ااق قد خلقخ ااضدسبطل  اال رقبقدل خالدت احلبدسر االادلق سب ااقفدسىققي
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 قؤكد ذاو ا ساقل اابرنسقا ااقيلرح   ق ز  ، كذاو أخ ىذا اافرق كسخ اةسال ااق ق خل اال رقبقل
اقل الا أخ قا   االة رات ا   اااددث أ  ذاو إات أخ االاسؤالت ااقفسىقققل  االي للطالب قخ ا

ثدددا لفادددقر ىدددذه االةددد رات بقنسمادددليس قدددع زققالدددو أثندددس   الادددل ، ااظدددسىرة أ  اايضدددقل أ  ااقفيددد ا
باقدث لدؤد  ادي اانيسقدل إادت اادلق سب ااةداقل ، اا ة  ااذىني  ثا ق سا يدس ب قدق قدع ق القدو

ااحسط دل بقفدسىقا أخقدق  أةدل  اقدث لدا إادي  ااقفدسىقا ااادطاقل أ ، قخ ااقفي ا ااذي قلنس ادو
 قددددددددددددخ حددددددددددددي  االاددددددددددددلدال   االاددددددددددددبقو  االقثقدددددددددددد ، القددددددددددددر ااددددددددددددذي أكددددددددددددده كراددددددددددددل خ  ااددددددددددددر

 (.9333، طو 9332،   ااقيد  اسااChristianson , Fisher , 1999ا
أض  إات ذاو لن ع ق ض خست قال   اابرنسقا  اق او لكبر خدد ققكخ قخ اايضسقس 

لن ع الناطل  طدرق االددرقس ققدس كدسخ قدخ خ اقد  اا دذب   ااق ض خست الكبر اق خس ،  كذاو
 مددد اددسخد ذاددو كالددو ،  بددقخ ااطدديب  ب ضدديا ااددب ض،  االادد قق  االفسخدد  بددقخ ااق الددا  ااطدديب

 للفق ىدذه اانلق دل قدع اانلدس ا االدي ل ةد  إاقيدس كدي  قخاادساا ، خالت زقسدة االق سبيا ااقفسىققي
 (. 9333،   رزق 9333، اا اقاي   9332،  طو 9330  اقدي ، 2998 9332،

 اققس قل الق اااال كقست اابق قل ااةاقال، لبقخ قخ اانلدس ا ااادسبيل خالدت   د د ادرق دا  
( بدددقخ قل ادددطي در دددست ااق قددد خلقخ ااضدددسبطل  اال رقبقدددل خالدددت 3.32إاةدددس قس  خندددد قادددل   ا

ق خددددل قيقددددسس اااددددال كقست اابق قددددل ااةدددداقال، ألضددددل كددددذاو أخ ىددددذا اافددددرق كددددسخ اةددددسال ااق 
 قدس ، اال رقبقل،  قؤكد ذاو ا ساقل اابرنسقا ااقيلرح اي ك نو قيددا حبدرة  ام قدل قرلبطدل بدساقال  

،  ا ساقدددل ااقل القدددقخ أثندددس  ااق مددد  اال الققدددي قدددخ حدددي  لادقددددىا لىدددداايا، اييندددسه قدددخ إق سبقدددل
 ل رقب اال ة   اا  ايذه ااقاكالل . قاس ال االحطقط  اا،  قاكالل اادرس

 حالدددق اإلااددددسس ، رندددسقا اىدددلا بسال دددس خ،  ااقاددددسركل ادددت ققسرادددل النادددطلكقدددس أخ ااب
ل ااقرلفددددع بساقادددد  اقل،  لادددد قع ااطدددديب خالددددت اا قدددد  حددددسرج نطددددسق  اددددد د الاكددددسر ااقطر ادددد

  ل  قدىا خالت االي قا ااذالي.
( اقددث للفسخدد  Transmission)  Socialمددد قلددقل اابرنددسقا ارةددل االنيدد  اال لقددسخي

 قددؤد  ىدذا االفسخدد  إاددت أخ ااقددل الا قغقدر   يددل نظددره أ  ق ال قسلددو  أاكددسره ،  ددوااقل القدل قددع زقي
، خخ كثقر قخ أقد ر  مضدسقس اابق دل قدخ ا ادو قادس ال  ل ددق  لراكقبدو اا يالقدل اقل اادق قدع اآلحدرقخ

   الو قلحذ اايرار اابق ي ااراقد.ق ااذيالقر ،  بسالساي قلةر  بة رة االققل نا  اايضسقس
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رندسقا ااقيلدرح ادي إقدداد ااقل القدقخ بساقفدسىقا  ااق ضد خست ااقل اليدل بسابق دل مد قاسخد ااب
، ااق ضدد خست اااق قددل بسااددك  ااددذي ق  اليددا قفيقدد خ قددد  االرلبددسط  االددداح  بددقخ ىددذه ااقفددسىقا

 بدذاو ادإخ ىدذه ااقفدسىقا  ااق ضد خست لكد خ ذات ق ندت ،  أثرىس خالت اقسليا  أادال ب ق قادليا
لخ ىددذا اابرنددسقا بقددس قالدد   قددخ ، إاددت ل الددا ااقزقددد قنيددس بطرقيددل ةدداقالادقددو اقنياليددس  قادد ت 

 اقدو قاددث ، ( Self Regulotionانقست  االرالق قست لدرقاقل للدقل اافرةدل االلنظدقا اادذالي ا
اددإخ اددا قددلقكخ ، اانقدد   اال دددق  ااقاددلقر اددي االراكقددب ااق راقددل ااق  دد دة ادقددو قددخ أ دد  لفاددقرىس

( لدا ددو ااددت ااددلبدا  أ  ل دددق  لراكقبددو  Disequilibriumخدددددا االلددزاخ اقددددادث اددو اددددسال قددخ 
 قددلا ذاددو خددخ طرقددق ققسراددلو اتناددطل  اال ددسرب   كددذاو اال  قددو قددخ اآلحددرقخ ققددس ، اا يالقددل

( االدددي كدددسخ مدددد االيددددىس   بسالدددساي ققسرادددل Equilibriumق قندددو خالدددت اادددل سدة اسادددل االلدددزاخ ا
  .(9326  خبد ااكرقا ،   Kirk, 2007ق ىذه اانلق ل قع درااستاااال و اابق ي ااةاقل . للف

 ج :ـــــبت البحـــــىصيـــــت

ضددددر رة لنظددددقا ق ضدددد خست بق قددددل اددددي ةدددد رة قاددددكيت بق قددددل الدددددرقب ااطسابددددست خالددددت  -2
 ااققسراست اابق قل ااةاقال.

ا، قخ حدي  لف ق  اا يمل بقخ ااال نل اا طنقل اتحيمقست اااق قل  ااطبقل،   زارة اال الق -9
اددي قرااددد    اابق قددل لاددكق  ا نددل قادددلركل لادديا اددي لطددد قر ل الددقا الحيمقددست اااق قدددل

 اال القا اا سا.
ل الدقا االركقز خالت طرق االدرقس االي لي ا خالت ااقنسمال  ارقل اارأي بقدس قادسخد خالدت  -0

 .اايقا  ااقفسىقا الحيمقل  اااق قل  اابق قل

 ااقفسىقا اااق قل  اابق قل.اخي لنققل ل ظق  الناطل اال القققل االي لر  -2
االراو ااقل الققخ ادي اايقدسا بلادقدد ااقادكيت اابق قدل ااقاالقدل  لاالقاليدس،  املدراح اااالد    -6

ااقنساددبل ايددس، قددخ حددي  خقدد  الباددسث  اادرااددست ااققدانقددل  ااقيددسبيت  كلسبددل االيددسرقر 
  خق  نارات بق قل .

خددسدة ليقققددو،  قرا  لددو،  لطدد قره قددخ مبدد   اددث،و اابااقيلددرح ااددذي مدقدد ابرنددسقالبنددي ا -3  ا 
 ا نل قلحةةل.
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 ة:ــــبت هقترحـــــىث ودراســـــبح

درااددل ا ساقددل ب ددض أاددساقب االدددرقس اددي لنققددل االاددلق سب ااقفددسىققي  قيددسرات الحددسذ  -2
 اايرار اابق ي اد  ااطالبل اي كالقست أحر   قر كالقل االربقل.

ت دراادددددددددقل ادددددددددي اايضدددددددددسقس  ااقادددددددددلادثست إ ددددددددرا  دراادددددددددست ل رقبقدددددددددل الطبقدددددددددق  ادددددددددا -9
ااطسابدددددست ااق القدددددست اااق قدددددل  لادقدددددد اسخالقليدددددس ادددددي لنققدددددل الحيمقدددددست اااق قدددددل ادددددد  

 اي ااققالكل.بكالقست االربقل 
بندددددس   لةدددددققا بدددددراقا الغققدددددر نقدددددط ققسرادددددل ااادددددال و اابق دددددي ادددددد  ق القدددددي  ق القدددددست  -0

 اا ال ا مب  ااحدقل.

  عـــــــــــراجــــــالو

 ة ـــــع العربٌـــــراجأوالا  الم

  لةدددددد ر قيلددددددرح الضددددددققخ الحيمقددددددست اااق قدددددددل (: 9323االاقدددددددي، خالددددددي بددددددخ ااددددددخ
( ادددددي قالددددد   قدددددنيا خالدددددا الاقدددددس  ادددددي ااقراالدددددل ااثسن قدددددل بساققالكدددددل اا ربقدددددل Bioethicsا

ا اددلخ( اااليددس  اااددن ي ااحدسقس خاددر اال ق قددل اااد  دقل اال الدد ا االرب قددل  اانفاقل ،اااد  دقل
 .028-978قارا:  93-29 القا: رؤ   نقسذج  قلطالبست(، اارقسض، لط قر اال

 اا دقددداالندد ر اا القددي االينددي قدددح  االربقددل اددي اايددرخ (: 9322إاددقسخق ، قددسىر ةددبري ا ، 
 اارقسض: قدقنل ااقالو خبد اا زقز اال ال ا  االينقل .

 ااق راددددلاددددالاالل خدددساا  ااك قدددت:  الحددديق.ااينداددددل اا راثقدددل  :ا(2990اابيةدددقي، نسىدددد ا ،
 .س اا طني االثيسال  اافن خ  اآلدابااق ال ااك قت

 اسخالقددددددل برنددددددسقا قيلددددددرح ايناددددددطل االكن ا  قددددددل اددددددت االاددددددلق سب (: 9330اقددددددد ، نيالددددددل ا
ااقفسىققت االلكن ا  قس  لنققل خقالقست اا الدا ادد  ليققدذ ااةد  ااثدسنت االخدداد  قدخ حدي  

  سق ل طنطس .، بكفر اااقتكالقل االربقل ، دكل راه  قر قنا رة، نسد  اا ال ا
 لأثقرااددددلرالق قست ااددددل الا ااناددددط اددددت ق ق خددددست ااقنسماددددل خالددددت 9332اددددساا، ااقيددددد  ا :)

االاةددق   االاددلق سب ااقفددسىققت  االل سىددست نادد  ل الددا اافقزقددس  اددد  طدديب ااةدد  ال   
  279 – 237:،اا دد ااثسنت، ق نقو ااق الد اارابع، اا ق قل ااقةرقل االلربقل اا الققلااثسن  ، 
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 ا ساقدل قيدرر االربقدل اابق قدل ادي لنققدل ااقفدسىقا   االل سىدست 9332اساا، ةيح ااددقخ ا :)
اا ق قل ااقةرقل االلربقدل ، راان خقلاابق قل اد  طسابست ا ب رقسض الطفس  بكالقست االربقل 

 قسرس، اا دد ال  ، ااق الد اااسبع ،اا الققل ، ق الل االربقل اا الققل

 اال سق  قدع  خالت قيسره(: أثر لدرقب ق القي اا ال ا مب  ااحدقل 9330راقا اايقل، خبد اا
 اا الدد ا،ااقلفدد مقخ بساددلحداا االدددرقس ااقةددغر خالددت إكاددسبيا   ااددلحداقيا ايددس اددي لدددرقس 

 ، ابراقر. 93اا دد ، اايرا ة   ااق رال

  ليدددد قا قالدددد   كلددددب الاقددددس  بساقراالددددل ااثسن قددددل اددددي ضدددد   :ىددددد(2203ااادددديري، قاقددددد ا  
 سق دل أا  –رادسال دكلد راه  قدر قناد رة، كالقدل االربقدل  قالادثست خالدا الاقدس   أحيمقسليدس،

 .ااير : قكل

 اج دراادست اييقدل ادي مضدسقس طبقددل ق سةددرة :ىدد( 2292الاير، خقر االققسخ  آحدر خ ا ،
 خقسخ : دار اانفس س، (9، ج2

  ،ااقل دددددددة ادددددت االغقدددددر اسخالقدددددل اادددددلحداا لكن ا  قدددددس اا ادددددس ط  (:9332اقةدددددطفت ااادددددقت
، ااقفدددسىققت  االاةدددق  اادراادددت ادددت اافقزقدددس   خقالقدددست اا الدددا ادددد  طددديب ااقراالدددل ااثسن قدددل

  سق ل طنطس.، كالقل االربقل، راسال دكل راه  قر قنا رة

 قدددسدة اانبدددست    بنس قدددل قيلدددرح الددددرقسا ساقدددل إادددلرالق قل (: 9332طدددو، قاقددد د خبدددد اا زقدددز ا
لغقددر ااقفددسىققي   االةدد ر اابق ددي اددد  طدديب ااةدد  ااثددسني خالددت االاةددق  اادرااددي   اا

كالقل االربقل بكفر  ،دكل راه  قر قنا رة ،ااثسن ي اازراخي قخ ز   النقسط ااق راقل ااقحلالفل
  سق ل طنطس.، اااقت

  ا ساقددل برنددسقا قيلددرح اددي االاددلق سب ااقفددسىققي  لنققددل (: 9333اخبددداا زقز طددو، قاقدد د
اابق دددي ادددد  ق القدددي اا الددد ا مبددد  ااحدقدددل، بادددث قناددد ر ادددي ااقدددؤلقر  قيدددسرات الحدددسذ اايدددرار

 سق ل طنطس، ارع كفر ااادقت ب ند اخر د ر كالقدست االربقدل ادي ، ااان ي ااحسقس اكقل االربقل
 .300 -693ابرق ،  27 -26ات اافلرة قخ ، راالط قر  االنققل

 ضددد خست  مضدددسقس ا ساقدددل برندددسقا قيلدددرح ادددي ل الدددقا ب دددض ق   :(9330خبدددد ااكدددرقا، اددد د ا
اايندال اا راثقل  االالنادسخ ااقثقدرة اال دد  ادي لنققدل االاةدق   االفكقدر اانسمدد  ب دض اايدقا 
ااقرلبطل بأحيمقست خالا الاقس  اد  ااطالبل ااي اة بساقراالل ااثسن قدل اا سقدل بادالطنل خقدسخ، 
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اندددح  ل أاضد ،اا ق قدل ااقةدرقل االلربقدل اا الققددل، ااقدؤلقر اا القدي ااادسبع: نادد  لربقدل خالققد
 .273 – 226ق اق ،  03 – 97ااقر سخ، اإلاقسخقالقل 

 برنددسقا قيلددرح اددي االربقددل اابق قددل مددس ا خالددت ااق ددسققر النققددل (: 9326خبددد ااكددرقا، خبددد ا  ا
 ،كالقدل االربقدل، دكلد راه  قدر قناد رة، ااثيسال اابق قل اطيب كالقست االربقل بسا قي رقدل ااققنقدل

  سق ل ااادقدة . 

 ااثساثددل،ااطب ددل  ،ااباددر خالددا ااددنفس االاةددس ت  مقددسس اا يدد  (: 2978د اابيددت اااددقد ااددؤا 
 اايسىرة : دار اافكر اا ربت .

 اسخالقل االحداا ب دض اادلرالق قست قدس  را  ااق رادل ادت االغقدر (: 9333قاي، دااقس رزق ا
دكلد راه  قدر  ،اازراخقدلااقفسىققت  لنققل ب ض خقالقست اا الدا ادد  طديب ااقدرادل ااثسن قدل 

  سق ل طنطس .، كالقل االربقل بكفر اااقت قنا رة،

 اايسىرة : دار اافكدر  اا ال ا،االل سىست ااادقثل ات لدرقس (: 9332قةطفت، خبد ااايا ا
 اا ربت .

 قكلددب  ااقاددلادثست اابق لكن ا  قددل  ضدد ابطيس الحيمقددل ىددد( 2296قطددس ع، ضددقس  اادددقخ ا
 رقسض.االربقل اا ربي اد   ااحالقا، اا

 ااقدؤلقر  ، ( : االربقل اابق قل  اخداد ااق الا ادت خةدر ااق ال قسلقدل9332نةر، قاقد خالت ا
كالقدل ، اا القت ااحسقس : د ر كالقست االربقل ل دسه االربقدل اابق قدل ادت اايدرخ ااادسد   اا ادرقخ

 ابرق  . 97-93، االربقل  سق ل ااقنقس
 ر اقددد    أادددساقب ةدددنع اايدددرار   (: أثدددر االفسخددد  بدددقخ كددد  قدددخ ب9339نددد ا  قاقدددد ادددالبت ا

ب دددض طدددرق االددددرقس خالدددت االاةدددق    لنققدددل قيدددسرات الحدددسذ اايدددرار ادددي ب دددض اايضدددسقس 
ااقركز ق الل ااباث االرب ي ،  ااثسن قل اابق ا  قل ذات ااطبق ل اا داقل اد  طيب ااقراالل 

 اق .ق  ، اا ز  ااثسني، (9عاااق الد ال   : ، ااي قي االبا ث االرب قل   االنققل

 لسثقر االرالق قلقخ بنس قلقخ ات ل دق  االةد رات اابدقالدل  انقدس  (: 9333اا اقاي، اار  ا
كالقددل  قنادد رة،دكلدد راه  قددر  ،اازراخقددلقيددسرات ادد  ااقاددكيت اددد  طدديب ااقدراددل ااثسن قددل 

  سق ل طنطس ارع كفر اااقت.، االربقل
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