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واقغ استخذاو األنىاٌ فً جمالث االطفال ودورها فً حتسني انتباه وإدراك 
  تاليُذ املزحهت اإلبتذائُت

 اعداد
 احلًُذ أمحذ حهىة د/ شًُاء صربي ػبذ

 

 جامعة بنها -كلية الرتبية النوعية -مدرس اإلعالم الرتبوى
  

 

 :يستخهص انذراست
واقع  اتعتاداا اولعواى معى  اعطت اوطدعره ودور عر يهدف البحث الحإلى إلى التعرف على 

دراذ تط يععذ ال رحلععي  البتداميععي لل علو ععرت واومهععرر التععى تت عع ههر تلععذ  مععى تحتععيى اهتبععرر وات
تتعتهدف وصععف وتحليععه العطقععي  التععى الوصععديي  .ويعععد  ععذا  البحععث  عى البحععوث ال اعطت  

 اعطت اوطدععره وتحتعيى اهتبعرر واتار عرت التط يععذ هحو عر. لعذا اعت عدت  ععذر بعيى اولعواى معى 
الدراتي على  ههج ال تح العط ي الذي يععد اهعداع عل يعرع  هظ عرع للحصعوه علعى ال علو عرت 

وتهوهععت عيهععي الدراتععي  ععى   .ال دصععلي عععى الظععر رة فوعوصععرف عععى الظععر رةس   حععه الدراتععي
تعهيس معى 23-:ي البتداميي مي  رحلي الطدولعي ال تعرارة  عىفتل يذ  ى تط يذ ال رحل  ا توى

الصععععف التععععردس البتععععدامى    ععععى  درتععععي عزبععععي الهحععععرس البتداميععععي ال  ععععترهي بععععإدارة طععععوخ 
التعلي يععي ا اليليوبيععي  ا و درتععي ال عع وت البتداميععي ال  ععترهي بععإدارة بههععر التعلي يععي ا اليليوبيععي  

ر والدراذ هعععرداة  عععى عدوات ا ععع  البيرهعععرت  وتعععا تطبييععع  . واتعععتاد ت البرحمعععي  ييعععرس لطهتبعععر
دراذ التط يععذ لل علو ععرت ال واععودة بععرل اطت.   علععى عمععراد العيهععي للتعععرف علععى  ععد  اهتبععرر  وات

الترهيععد علععى الععدور الععذ  تلعبعع  اولععواى مععى تحتععيى وته يععي اهتبععرر  ععررت هتععرمج البحععث إلععى عو 
اععودة بعرل اطت . وا ععررت  الهتععرمج عي عر الععى تحتععيى التط يعذ واععذب اهتبعر ا لل علو ععرت ال و 

الععدور . وتراعع   ععذر الهتععرمج  إلععى ادراذ  التط يععذ لل علو ععرت التععى تت عع ههر  اععطت اوطدععره 
الدعره الذ  تلعب  اولواى مى  اطت اوطدره  حيث عى اولواى  تعدد  دوراع  ه عرع معي تحييع  

 .ده ومي اذب اهتبر  االهتارا والتوازى مي او هره مي عيى الط
 الدراذ -اوهتبرر  –اولواى  -الهل رت ال دترحيي:  اطت االطدره
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  :املقذيت
تعد  رحلي الطدولعي  عى ع عا ال راحعه الع ريعي معي حيعرة الدعردا مدعي  عذر ال رحلعي ته عو      

لعععذا تهعععتا قعععدرات الطدعععه العيليعععي واالدراهيعععي وال عرميعععيا وتعلعععا ال هعععررات اوترتعععيي وال ععععررفا 
ال دتتععرت العط يععي والتربويععي بروطدععرها وههععا ي ععهلوى  ععريحي ع ريععي  ر ععي مععي ال ات عع ا 
وتليهها الييا والعردات والتيرليعد التعرمدة التعي تعدمر معي تعلوهها معي  رحلعي اله عجا ععى طريع  
و ال دتترت ال واودة مي ال ات   هروتعرة وال درتعي ووتعرمه اوععطا ال اتلدعي .  مرلطدعه  ع

المعععروة الحييييعععي لل ععععوب والتعععي ياعععب الع عععه علعععى ته يتععع  والحدعععرظ عليععع ا مصعععهرعي الهتعععرى 
اليععردر علععى تح ععه ععبععري المععد  ععي عتعع ى ال هععرا وايععر اتععتم ررا مطدععه اليععوا  ععو راععه المععد 

 س.6::2وحر ه لواي التيدا والرقى فوليد الليمى ا 
 

 علو عععي اوولعععى للطدعععه ععععى طريععع  وتلععععب  اعععطت اوطدعععره دوراع  ر عععرع معععي تيعععديا ال     
اليعععرايةا ه عععر عههعععر ته عععي لديععع  روح الايعععره واالبتهعععرر ععععى طريععع  اليصعععيا وتمعععرس لديععع  ععععردة 
اليعععراية والطعععطعا ولهعععر دور معععي ع ليعععي تمييعععف الطدعععه وت عععهيه  اصعععيت ا إذ عههعععر تععععد  عععى 

قهرععع  وته  يععي ذوقعع ا وهيععه ال ععدمرات الميرميععي الهر ععيا مهععي تتععها مععي توايعع  الطدععه وتعلي عع  وات
ا و عى  عى ةاومهرر والييا وال علو رت إلي ا برل رمي إلى تهعويى ععردات و معه و ععريير اديعد

اليراميععيا عهععد ر يرلععب الطدععه مععي   هرحيععي عاععر  ته ععى ايععره الطدععه وتمععر  لمتعع ا وتعععزز  يولعع
 س .2:81 تربعي ال الي بهدت  والبحث ع ر وراي الصورة والهل ي فتر ى عزيز ا 

وتتعععها عي عععر   اعععطت اوطدعععره معععي إطعععط  ايعععره الطدعععها وتوتعععي   دارهععع  وعمرقععع ا      
عوالعديى تعواي  خوت در ب اتلف عهواع ال علو رت مي  تى  ارالت ال عرمي مي العلعوا عو التعرري

دراذ  عر يحه ع   عى  اتصلت  ذر ال علو رت برلطبيعي عو الب را   عر يعيهع  علعى مهعا الواقع  وات
هععى عى تلعععب دوراع مععي تمييععف الطدععه وهيععه التععراث الميععرمي إليعع ا وتععدعيا الذاتيععي قععواهيىا ه ععر ي 

الميرميعععي واليو يعععي لديععع  حتعععى ال يصعععبح مريتعععي ل حعععروالت المعععزو الميعععرمي ف ليلعععى عبدال ايعععد ا 
 س.1::2
وبذلذ تت ح ع  يي  اطت اوطدره ودور عر البعرلف معي ته يعي الطدعه عيليعر واات رعيعر      

قهععرع وته يععي الععذو  الرميعع  وتهععويى عععرداتا وهيععه قععيا و علو ععرت وههععر عداة ت عععطا وات وايعع ا وات
وعمهرر وتايب ععى هميعر  عى عتعملي الطدعه وتتععى إلعى إ عبرع ايرالتع  وته يعي  يولع  اليراميعي. 
حيعععث      تعععددي  اعععطت اوطدعععره  ه عععي إيصعععره اليعععيا بتعععهولي ويتعععر إلعععى اوطدعععرها وههعععر 

تعععرب التحلعععي بهعععر مم ههعععر باتعععرع وععععدد ر وميعععرا و واد عععر  تهوععععي تت ععع ى  زايعععر ال يتعععتطي  اله
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وحا هر  طماا لذا مإى  زاير ر قردرة على تهويى صطت ح ي ي برلطدعها طبيعرع ل يعدرتهر علعى 
 تعريد  برل ات   وتيدي هر ابرات اديدة  تهوعي .

ري تعععععد  اععععطت اوطدععععره  ععععى ع ععععا الوتععععرمه العط يععععي التععععي تتععععر ا مععععي تهععععويى وبهعععع    
 اصععيي الطدععه وت ععهيه الطدععه وات ععدادر برل علو ععرت ال اتلدععي برل ععرمي إلععى تمييدعع  وتتععليت  
وته مت  ته مي اات رعيعي وميرميعي ععى طريع  عهصعر اليعيا واالتار عرت التعلوهيي االياربيعي  عى 
ايععه راععر  ععى اععطه الصععور والرتععوا . ولععذا تهععتا  اععطت اوطدععره برلعهرصععر التيبولراميععي 

دراذ الدعرلععي لاععع ذب اهتبعععرر اليعععراي إليهعععر مهاعععد عههعععر تهعععتا برلصعععورة الصعععحديي التعععي تزيعععد اهتبعععرر وات
الطدععه لل و ععوعرت وتعبععر وتحععرهي ايععره الطدععه وته ععي لديعع  حععب ال عرمععي ودقععي ال طحظععي 
وتتععععرعدر علععععى تععععذهر ال علو ععععرت .   وتهععععتا  اععععطت اوطدععععره بععععرولواى والرتععععوا والعهععععرويى 

اصعععه والزوايعععر ال زارمعععي ب عععهه ا عععرلي يحيععع  التهعععرلا لتيعععديا  عععردة والاعععداوه واور عععيرت والدو 
  طبوعي يتهه الططع عليهر وتحيي   اصيي   يزة لل الي عى ترمر ال اطت اوار .  

وتت يز  اطت اوطدره برلعديد  ى  الت رت والاصرمص التعي تت يعز بهعر ععى تعرمر      
البصري مي ال يرا اووها وتعت د علعى الهل عي  وترمه العطا اوار ا إذ عههر تيوا على الدى

ال طبوعععي والصععورة واللععوى والعهرصععر التيبولراميععي ال تهوعععي  ععى ف ععتى وصععور ورتععوا واععداوه 
ومواصععه وعهععرويى وعر ععيرت وعلععواىس مععي تعبير ععر عععى الحيععرم  واومهععررا عي عههععر تا عع  بععيى 

ك .  وتعت عععد  اععطت اوطدععره عي عععر  كال صععورة ياللمععي اللدظيععي كال هتوبععيك واللمعععي ليععر اللدظيعع
مععررة ا ت ر عع   علععى اللععوى هعهصععر تيبععولرامى معععره ل ععر لعع   ععى تععرمير مععي اععذب اهتبععرر الطدععه وات
هحو ال و وعرتا وتحيي  االهتارا والتوازى مي او هره مي عيى الطده لهعوى اولعواى تعدمر 

مي وظرمف هدتعيي ومتعيولوايي على  حور االهتبرر والدراذ والدها والتذهر التي ي هى إا رلهر 
 س.3114تتعل  برليدرة على البصرر والرديي فآ ره ال تولى ا 

 

يععععد الدراذ وتعععيلي الدعععرد والطدعععه اوولعععي لطتصعععره بهدتععع  وببيمتععع  ومهعععا  ظعععر ر الحيعععرة 
قر عععي الحعععدود  قر عععي العععدعرما اوولعععي لل عرمعععيا وات ال حيطعععي بععع ا ولبهعععري صعععرح حيرتععع  الواتععععي وات

التععوي  .مهععو ب مربععي  ع ليععي عيليععي  روتهيديه عع رالدععرد وبيمتعع  و ععد  امتطميه عع الصععحيحي بععيى
 عرميععي تيععوا علعععى اتععتيبره ال علو عععرت وارتبرطهععرا وترلدهعععر  عع  ال علو عععرت اواععر  والابعععرات 
التععربيي لتعت ععد علععى طبيعععي ال ميععر وال ععاص ال ععدرذا وبععذلذ مهععو ه ععرط إهتععرهي لععيس تليرميععرع 

ه ععرط الارليععي لل ععداه الحتععي ه ععر مععي حععرالت الرديععي والتعع   والل ععس ف تععلبيرع ويرهععز علععى او
 س 3::2ا عرده عبداهلل ا  1::2 ح د الطيب و ح ود عبدالحليا ا
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لععذا ميععد تزايععد اال ت ععرا اععطه العيععود اوايععرة  ععى اليععرى الع ععريى بدرعليععي دور وتععرمه      
لدراتعععرت الحديمعععي برلتعععرميرات الععععطا معععي ال ات ععععرت ال اتلدعععيا و عععى معععا ا ت عععت البحعععوث وا

ال عرميععععي التععععي تترههععععر وتععععرمه العععععطا لععععدي ا هور ععععرا والتعععععرف علععععى هيديععععي إدراذ اومععععراد 
لل علو عععرت التعععي يتعر عععوى لهعععر وطرييعععي صعععيرلتهر وتازيههعععر وتدتعععير ر و عععدي قعععدرتها علعععى 

لمطمععي اتععترارعهر  ععرة عاععر  .ولععذا ت ععرعف اال ت ععرا برل علو ععرت و ععرورتهر اععطه العيععود ا
اوايععععرة  ععععى اليععععرى الع ععععريى وعصععععبحت  ععععى  تطلبععععرت البحععععث العل ععععيا وو عععع  التيرتععععرت 
واالتعععتراتيايرت واتاعععرذ اليعععرارات ورتعععا الاطعععط وتهديعععذ ر معععي  اتلعععف  اعععرالت الحيعععرة ولععععه 
عبععررات عصععر ال علو ععرت واهداععرر ومععورة ال علو ععرت تعطععي  د ععرات لهععذا اال ت ععرا ال تزايععد 

رورتهر معععي  عععذا العصعععر الحرمعععه بعععرل تميرات التعععريعي وال تطحيعععي معععي بر  يعععي ال علو عععرت و ععع
 اتلععععف هععععواحي الحيععععرةا وال علو ععععرت لهععععر دور ععععر الععععذي ال ي هععععى إههععععررر مععععي هععععواحي اله ععععرط 
وال اععرالت ال اتلدععيا مهععي عترتععيي للبحععث العل ععي وت ععهيه الالديععي ال طم ععي التاععرذ اليععرارات 

ي عهعععع  مععععي الحيععععرة اليو يععععي لهععععه مععععرد  ف يرمععععت الايععععدة برل ععععرمي إلععععى عههععععر عهصععععر ال لهعععع
 س  3115ا هورا ح د  ا 3112الطرابي ى ا
وت ير الدراترت إلى عى الهترج العط ي ال وا  للطده لع  دوراع هبيعراع و عدمراع  عرميعرع      

وواععداهيرع وتععلوهيرع او ععذا الععدور ال ييععه ع  يععي عععى دور اوتععرة عو ال درتععي .   والطدععه بطبععع  
عععى ال عرمععي  ععذ  ععهورر اوولععي يحععروه عى يعععرف  هععذ عى تتععتير حواتعع ا وييععدر علععى برحععث 

تمبيعت بصعرر علعى او ععيري ال تحرهعي  عى حولع  ويبععدع معي إدراذ او عارص وال هعرىا ويتتبعهععر 
بهظرر  يمرع م يمرع تبدع الحواس مي اله و ليتتاد هر الطده مي اهتترب  عرمي الععرلا  عى حولع  

اومعععر ال عرمعععي وابعععرر الصعععحف عى اهتبعععرر وتعععذهر اومعععراد ل ابعععرر  عععو  . ه عععر تدهعععد دراتعععرت
 حصل  عدة عوا ه تتدروت مي ترميراتهر ال عرمييا مبع هر يتعل  بعرل حتوي الابعري وبع عهر 
ارار يتعلع  برلصعحيدي هوتعيلي  علو عرت واتصعره  طبوععيا لهعر اصرمصعهر ال عهليي ال  يعزة 

مي إلععععى عوا ععععه تععععرتبط بععععرلا هور وباصرمصعععع  و يولعععع  وعتععععرليب إهتراهععععر ال تهوعععععيا برل ععععر
ا هعورا ح عد   8::2واتار رت  وا ت ر رت  م طع عى تير  الصحيدي ههه  فععرطف  بعروذ 

 س .3115ا ت ير ح ود  3115
 يشكهت انذراست:  

دراذ التط يعذ لل علو عرت التعى تت ع ههر  اعطت االطدعره هظرا و  يي   ا  تحتيى اهتيعرر وات
دراذ  ععرا البععرحميى  وعاريععت العديععد  ععى الدراتععرت التععى تعععت إلععى ته يععميععد هرلععت ا ت ي اهتبععرر وات
ا  6::2ا وليععععععد الليمععععععى ا  5::2فصععععععطح الحتععععععيهى ا   ههععععععر دراتععععععي هععععععط  ععععععى التط يععععععذ 
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ا وقعععد عوصعععت  عععذر الدراتعععرت ب عععرورة   . س :311ا  عععي ري حلعععوة ا  3115تععع ير ح ود ا 
لدراتعععيي ال اتلدعععي احيعععث عهعععدت  عععذر الدراتعععرت علعععى معععى ال راحعععه ا االهتبعععرر والدراذ ته يعععي  

دراذ اوطدععره لل علو ععرت التععى تت عع ههر  اععطت اوطدععرهواععود تععدهى و عععف مععى    اهتبععرر وات
االهتبععععرر لل علو ععععرت واومهععععرر ال واععععودة و ععععى  ظععععر ر  ععععذا ال عععععف  ا عععععدا اليععععدرة علععععى  

. دااعه   اعطت اوطدعرهوواود  عف مى إدراذ اومهرر وال علو عرت ال واعودة   برل اطت 
االهتبعععرر والدراذ  معععى   اعععطت اوطدعععره لعععد  تط يعععذ الصعععف التعععردس وبعععرلرلا  عععى ع  يعععي 

. و ععععذا  عععر عهدتعععع    االهتبععععرر والدراذ بعععيى  ععععدالي التط يعععذإال عى  هعععرذ تععععدهى معععى  البتعععدامى 
د عهععحيععث  ااععراي  يععربطت   عع  بعععض  عل ععى الصععف التععردس االبتععدامى البرحمععي  ععى اععطه 
. وللترهد  ى  عذا التعدهى عاعرت البرحمعي دراتعي اتعتططعيي لد  التط يذتدهى  ال عل وى واود 
تط يععذ الصععف التععردس البتععدامى ب درتععي عزبععي الهحععرس االبتداميععي ال  ععترهي علععى عيهععي  ععى 

وت ععع هت   تل يععذ وتل يععذة س ع ععروى 31قوا هععر ف بععردراة طععوخ التعلي يععي ا  حرمظععي اليليوبيععي 
دراذ التط يععذ لل علو ععرت  للتعععرف علععى  ععد    ييععرس الدراتععي االتععتططعيي  .وعهععدت اهتبععرر وات

دراذ  ال علو عععرت هتعععرمج الدراتعععي االتعععتططعيي عى لرلبيعععي الطعععطب لعععديها قصعععور معععى  اهتبعععرر وات
اولععواى مععى  اععطت اوطدععره مععى ا و ععى  هععر تظهععر ع  يععي  التععى تت عع ههر  اععطت اوطدععره 

دراذ التط يذ هحو  اطت االطدره ته يي  .االهتبرر وات
 انذراست تساؤالث:  

 ومى  وي  ر تب   ي هى صيرلي   هلي الدراتي مى التترده الرميتى اوتى :
دراذ تط يعععذ  عععر  واقععع  اتعععتاداا اولعععواى معععى  اعععطت اوطدعععره ودور عععر معععى ته يعععي اهتبعععرر وات

 ؟ال رحلي البتداميي 
 التتردالت الدرعيي الترليي :ويهبم   ى التترده الرميتى 

  ؟لتط يذ الصف التردس االبتدامىالطز ي  اواهب االهتبرر ر 

  ؟لتط يذ الصف التردس االبتدامىالطز ي  اواهب الدراذ ر 

  ؟واق  اتتاداا اولواى مى  اطت اوطدره ودور ر مى ته يي اهتبرر اوطدره  ر 
  ؟واق  اتتاداا اولواى مى  اطت اوطدره ودور ر مى ته يي إدراذ اوطدره  ر 
 انذراست : أهذاف 

 ته ى ع داف الدراتي مى اوتى :
  تط يذ الصف التردس البتدامىلد   االهتبرر واواهب  ال تهوعي ته يي. 

  تط يذ الصف التردس البتدامىلد   الدراذ   وعبعردر ال تهوعي ته يي. 
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  دراذ التعععععر ف علععععى واقعععع  اتععععتاداا اولععععواى مععععى  اععععطت االطدععععره علععععى تحتععععيى اهبيععععرر وات
 اوطدره هحو ر. 

  تحديد الدور الذي ي هى عى تلعبع   اولعواى معي ته يعي الع ليعرت ال عرميعي فاالهتبعرر والدراذا
 والدهاا التذهرس لد  الطده .

  والت عوي  واعذب الهتبعرر التعرف على دوراولعواى  معى  اعطت اوطدعره  معي تتعير اليعراية
مررة وترهيز اال ت را مي  اطت اوطدره .  وات

 انذراست :أهًُت 
 ته ى ع  يي  الدراتي مى اوتى :

        تعت ععد  اععطت اوطدععره علععى اللععوى هعهصععر تيبععولرامى معععره ل ععر لعع   ععى تععرمير مععي
مررة ا ت ر   هحو ال و وعرت.  اذب اهتبرر الطده وات

   تحيعع  اولععواى  االهتععارا والتععوازى مععي او ععهره مععي عععيى الطدععه لهععوى اولععواى تععدمر علععى
 حور االهتبعرر والدراذ والدهعا والتعذهر التعي ي هعى إا رلهعر معي وظعرمف هدتعيي ومتعيولوايي 

 تتعل  برليدرة على البصرر والرديي .
 لصعععحدييا مهعععى عحعععد الترهيعععد علعععى  العععدور العععذ  تلعبععع  اولعععواى  معععي تصععع يا ال طبوععععرت ا

العهرصر ال ه ي على الصدحي ال طبوعي وعحد عوا ه اعذب الطدعه لل العي وعحعد عط عرت 
الت ييز لل الي دوى لير ر  ى ال اطت اوار ا ولذا مهى تع ه  على تصعهيف وتو عيح 

 ال عهي وي ير إلى االرتبرط واولدي بيى العهرصر التيبولراميي ال تهوعي مي ال الي
 انذراست:حذود  

 تحددت حدود الدراتي الحرليي مي ر يلى :
  عيهعي  عى تط يععذ الصعف التععردس البتعدامى  عى  درتععي عزبعي الهحععرس البتداميعي ال  ععترهي

بععردارة طععوخ التعلي يععي و درتععي ال عع وت االبتداميععي ال  ععترهي بععردارة بههععر التعلي يععي ب حرمظععي 
 . تل يذ وتل يذةس 61قوا هر فاليليوبيي  

 3126/3127لدراتي المرهي للعرا الار عي الدصه ا .   
  الطز ي لعيهي الدراتي. اواهب االهتبرربعض 

  الطز ي لعيهي الدراتي. اواهب الدراذ  بعض 

  مه  الي  يهى واال يرات وبلبه التى تهرتب عيهي الدراتي   اطت اوطدرهبعض . 
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 انذراست:يصطهحاث 
 جمالث األطفال 

عط يعععي وترميهيععع:::2يعرمهعععر عربعععى الطعععواى ف  ي لههعععر  يس  برههعععر  عداة ميرميعععي وتربويعععي وات
 رالطدعععه وتعبععععر عععععى عصعععر ر وز رههععععرا وتيععععوا ب ه عععي هيععععه ولععععرس اليعععيا وال بععععرد ي و عععععريي

التععععلوذا وتععععدع هر إياربيععععرع  ععععى اععععطه التعبيععععر اللمععععويا والصععععور الذ هيععععيا وت ععععهه  الطدععععه 
ه التععععي تدهععععد را وتت يععععز عي ععععرع بيععععدرتهر علععععى ت ععععهيه ذو  الطدععععه واليععععيا والد ععععرم ربرومهععععر

 وال تر  ي مي تهويى  اصيت  .
س برههعععر    عبعععررة عععععى  تعععتودع عو  اعععزى يععععتا ميععع  و عععع  :311وتعرمهعععر  عععي ري حلععععوة ف

وتازيى عه رط عديدة ومهوى صحديي  تهوعي إلى ارهب عهرصر تيبولراميي  تهوععيا وععدد  عى 
 تهوعي بطرييي  هظ ي واذابي و حبوبي لليررئ  .ال علو رت الصحديي ال 

وتعععرف البرحمععي  اععطت اوطدععره إاراميععر برههععر عبععررة عععى وتععرمه ميرميععي واعط يععي تحتععو  
علععى عه ععرط  تهوعععي  ععى ال علو ععرت وتتععها مععى لععرس اليععيا والتععوهيرت الايععدة لععد  االطدععره 

 هظرا ل ر تحتوي   ى عهرصر تص يا  تهوعي.
 االنتباه 

س االهتبععرر  برهعع  ع ليععي ترهيععز ال عععور علععى حرتععي  عيهععي 3::2عهععور  ال ععرقرو  فويعععرف 
ته ععر  ععى ال ميععرات الاررايععي ال واععودة مععي ال اععره التععلوهي للدععردا وياتععرر  ههععر  ععر يتدعع   عع  

 التهيد العيلي ل  و ر يحي  ا ت ر رت  ودوامع  .
لععى  ميععرات بعهيهععر ويععتا س  برهعع   ترهيععز الاهععد العيلععي ع3115ويعرمعع  تعع ير  ح ععود ف    

ال ععور علعى ع ليعرت حرتعي  زااتيرر ر وترهيز الع ليرت ال عرميي عليهرا ولذا مهو بعدرة وترهيع
  عيهي  ى ال ميرات الاررايي ال واودة مي ال اره التلوهي. 

س وهععع  عهمعععر  ععع وال وارتبرطعععر بر عععداف 3115وقعععد تبهعععت البرحمعععي تعريعععف تععع ير  ح عععود ف
 اتترقر برل و وع.البحث وع  يت  وعهمر 

 اإلدراك
س  الدراذ علعى عهع  وتعيلي الدعرد والطدععه 1::2ععرف   ح عد الطيعب و ح عود عبعدالحليا ف

اوولي لطتصره بهدت  وببيمت  ومهعا  ظعر ر الحيعرة ال حيطعي بع ا ولبهعري صعرح حيرتع  الواتععي 
قر ععي الحععدود الصععحيحي بععيى الدععرد وبيمتعع  و  قر ععي الععدعرما اوولععي لل عرمععيا وات  ر ععد  امتطميه ععوات

 التوي  . روتهيديه 
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س علعععى عهععع  وتعععيلي الدعععرد معععي تحصعععيه  و عععوعرت وعهرصعععر :311عرمتععع   عععي ري حلعععوة ف
 الابرة ال بر رة و و عي رع الع ليي العيليي التي يتا بواتطتهر اتصره الدرد برلعرلا الارراي .

وارتبرطعر بر عداف البحعث س وهع  عهمعر  ع وال :311وقد تبهت البرحمي تعريعف  عي ري حلعوة ف
 وع  يت  وعهمر اتترقر برل و وع.

 :حماور انذراست
 حععرور عترتععيي : يتععتعرض ال حععور اووه الطععرر الهظععري  يالحرليععي مطمعع الدراتععيتتهععروه  

والدراتععععرت ال رتبطععععي ا ع ععععر ال حععععور المععععرهي ميتععععتعرض إاععععرايات الدراتععععي وال حععععور المرلععععث 
 وذلذ على الهحو الترلي : يتتعرض هترمج الدراتي وتدتير ر ا

  األول : اإلطار اننظزٌ وانذراساث املزتبطت : احملىر 
  االنىاٌ فً جمالث األطفال 

يت عع ى ال عهععى اووه ل لععواى  عععر يتعع ى ك البيععرضك و ععو  عععى العهرصععر الهر ععي بععط  عععذ 
واعد والتي ياب توامر ر على الصدحيا لتعريح بصعر اليعررئ عمهعري اليعراية وميعر لل و عوع التعي ت

ميععع ا ع عععر برلهتعععبي لل عهعععى المعععرهي ل لعععواى  عععى الهرحيعععي البصعععريي معععإى ع  يعععي اولعععواى الطبرعيعععي 
 ىالصبميي تزيد  ى قي ي ال الي  ى واهعي هظعر الطدعها معرللوى بدايعي  عى لعوى اور عيي وال عت

والعهععرويىا  ياععب عى يراعععى ال اععرج الصععحدي عهععد اتععتاداا اولععواى عال تهععوى بمععرض المععررة 
ه  ر لبراز الداللعيا ع عر إذا اهت عرت اولعواى لة عرمي معإى ال العي تديعد توازههعر وترمير عرا ويععد وات

اتتع ره اولواى مي الصحرمي  ى ع ا ال و وعرت التي تدمر على اهتبرر اوطدره وتالع  عمعرا 
 حببر لديهاا ولهى التراف مي اتتع ره اولواى يدد  إلعى عهعس  عذا المعرضا وقعد ااتبعرت 

ى وتععهليدرك تععرمير التعييععد واولععواى مععي الصععور المربتععي علععى ال اهععود العيلععي الععذي يبذلعع  كهععرم
الطدعععه معععي مهعععا  عععر تح لععع   عععى   ععع وى وعهعععدت الهتعععرمج علعععى عى واعععود اولعععواى يعععدد  إلعععى 
التععراع بع ليععي  عرلاتهععرا وذلععذ الى اولععواى تعععزز ت ييععز او ععيري واتععتدعري ذهريععرت اولععواى 

 عرلاععي الدراهيعي لهععرا ه ععر ي هعى ل لععواى عى تعدمر علععى الاهعد العيلععي  ععى يععزز  ععى ع ليعي ال
اطه ع ليي الذاهرةا وذلذ وى الطدعه هل عر هعرى عهمعر علدع   ع  ال علو عرت ال رميعي هعرى عتعرع 
مععععي التعععععرف علععععى  ععععذر اله ععععرذجا وييععععوا الطدععععه بتاععععزيى  علو ععععرت عععععى اولععععواى واو ععععيري 

الصععور الاديعععدةا وع ععررت الهتععرمج عي ععر إلععى تععرمير واعععود مي ععر بعععد ل حرولععي مهععا  رليتععتاد ه
ا ع ععرف 2:98اولععواى علععى قععدرة الطدععه علععى تععذهر ال علو ععرت والصععور ف ع ععرف صععرلح ا 

 س.  1::2ا ايلبيرت هرتى ا 3112صرلح و ريف اللبرى ا 
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وتددي اولواى دوراع  ه رع معي تحييع  االهتعارا والتعوازى معي او عهره معي ععيى الطدعه ومعي 
ب اهتبر  ا ومي إر ري  يول  هحو علواى  عيهيا ميترعد على تيديا او هره بطرييعي  عدمرة اذ

هظعععراع التصعععرل  بعععرلحس واصوصعععرع وعى الدراذ البصعععري ييعععوا علعععى وقعععوع ال واعععرت ال عععوميي 
على العيىا ه ر تددي دوراع هبيراع مي تص يا الصدرات الصحدييا مهى عحد العهرصعر ال ه عي 

حد عوا ه اذب الطده لل الي وعحد عط رت الت ييز لل الي دوى لير ر  عى على الصدحيا وع
ال اععطت اواععر ا ولععذا متع ععه علععى تصععهيف وتو ععيح ال عهععيا وت ععير إلععى االرتبععرط واولدععي 

ا ديديعععععد ا  3113بعععععيى العهرصعععععر التيبولراميعععععي ال تهوععععععي معععععي ال العععععي ف  ععععععيب المبر عععععى ا 
 س.3114
بععراتطف هوعيععي الصععدار ذاتعع ا ولرلبععرع يهععوى اللععوى الععذي وتاتلععف طبيعتهععر ووظيدتهععر     

يتتادا مي ال اطت تعبيراع ععى التبعريى الصعررخ والل ععرى ال عديدا ه عر عهع  ي يعه إلعى الهعو عي 
والتعدااه ال عريحا ويعتبعر اتعتاداا اللعوى معي  اعطت اوطدعره عحعد العوا عه ال ه عي معي اععذب 

يتهعععر معععي التعععرمير علعععيهاا ولععع  ع  يتععع  معععي اتعععتيعرب اهتبعععرر وا ت عععرا الطدعععها بعععه يزيعععد  عععى مرعل
بععراز العهرصععر واليععيا الا رليععيا ويزيععد  ععى  ععو  الطدععه تاععرر ال الععيا  التدرصععيه وال هوهععرت وات
وي هععى توليععد العواطععف برتععتاداا اللععوى وداللتعع  ال اتلدععيا التععي عععى طرييهععر تالعع  اععواع هدتععيرع 

روى معععي تحييععع  عمر عععر ال ه عععود. ف ح عععد  هرتعععبرع تاعععرر بععععض ال و عععوعرت التحريريعععي ب عععر يعععع
 س.9::2 عوض ا 

س ا ع ععععرف صععععرلح 3113س ا هععععرهيس عراقععععى ف:311وقععععد ا ععععرر هععععط  ععععى  ععععي ري حلععععوة ف
س عى عتععس تصعع يا اولععواى مععي  اععطت اوطدععره تععتا بصععورة عترتععيي 2:97و ععريف اللبععرى ف

 ععهيه الا ععرلي التععي قععد  ر ععي ومعرلععي و ععدمرة برل ععهه الدهععي لل الععي هظععراع وههععر ت مععه قععواهيى الت
يتععتاد هر ال صعع  وى عو بعععض  ههععر دااععه ال الععي  حييععرع ل  ععهره وظيدتهععر الهدعيععي وبعععد ر 
الا رلي بتوامر الارذبيي لهذر ال اطت. و ى  ذر اوتس  عر يلعي :الهصعوع:  اولعواى ال  عرقي 

وى  ع  اوتعود للطبرععي وزهرع معهد ر يتتادا لع هتبدو عقه وزهرع  ى اولواى اليرت ي التي تبدو عمي
ميهبمي عى يهوى وزه  اديعف هتعبيرع حتعى ال يتعحب االهتبعرر  عى اللعوى اوتعود معرللوى اوصعدر 
علععى تععبيه ال مععره عهمععر اععذبر لطهتبععرر  ععى العهصععر اوتععود واوبععيضا وت ععدي اولععواى ميععطع 

يى عهرصعر بصعريرع علعى العهصعر ال لعوى وعلعى ذلعذ ي هعى اتعتادا هر هعرداة لتحييع  التعوازى بع
لير ت رمليي هعرى يتعوازى عهصعر  لعوى صعمير ال تعرحي ع عرا عهصعر عاعر هبيعر معي ال تعرحي 
البي ري عو التودايا ميهاذب اليررئ إلى ال تعرحي ال لوهعي  ع  صعمر ر وتدمعع  ارذبيعي اولعواى 

 إلى عى يري هط العهصريى ذا وزى بصري واحد ليحي  التوازى بيهه ر. 
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 معي إ عدري وحعدة بعيى عاعزاي تصع يا الصعدحيا متع عه علعى د عج  الوحدة : تتعر ا اولعواى
العهرصعععر  ععع  بع عععهر والععع  قعععدر  عععى الوحعععدة البصعععريي يتعععهه إدراههعععر لليعععررئ فالطدعععهس 

 وتتحي  الوحدة  هر عى طري  تهرار ههي اولواى والت رمه ميهر.
 تهعععر الحرهععي :دراعععي الارذبيعععي التعععي تعهتععهر العهرصعععر ال لوهعععي تعتبعععر عععر ط  ه عععر معععي قي 

 الديهر يهيي حيث يزداد الحترس بحرهي  ذر العهرصر هل ر ازدادت ارذبيتهر . 
  التهرتعب: وي عير إلععى العطقعرت بعيى اولععواى ومرعليتهعر علعى التهرتععب الايعد بعيى العهرصععر

ال لوهعععي  عععى هرحيعععي وبعععيى اوبعععيض واوتعععود  عععى هرحيعععي عاعععر ا ويحعععدث ذلعععذ ععععى طريععع  
 تحي واتتاداا اولواى البر تي وال  رقي .اتتاداا اولواى اليرت ي والدر

  الييرع:  اليرهوى الذي يهظا الصراع بيى ال تهرق رت ال واودة معي الصعدحرت التعي تتعيح
التبريى مي او عهره وال تعرحرت واالتار عرت م عطع علعى عهع  يع عه علعى اتعت رار الوحعدة 

ه تهعععرار العديعععد  عععى والتوامععع  معععي التصععع يا واالتعععتاداا الييعععرعي للعععوى ليتحيععع   عععى اعععط
 الهيرط مي ال واق  على الصدحي ال طبوعي .

  التبععريى: ع ععر  ععروري  لو ععوح الرديععي عهععد ر يععتا ت ميععه اللععوى هالديععي عو عر ععييا ياععب
عى يهععععوى  هععععرذ  عرلاععععرت حتععععى ال ي ععععمى علععععى العهرصععععر اواععععر ا مععععإذا هععععرى اللععععوى 

 اوترتي قرت رع مإى الالديي تهوى مرتحي اديدي والعهس .
 لتوامعع  :االلتععزاا برل بععردئ اواععر  التععتاداا اولععواى  ععى تععوازى وتبععريى وتهرتععب وحرهععيا ا

  ر  يعهي اتت رار العطقي التلي ي بيى اللوى والعهرصر التيبولراميي اوار ا   عر يتعرعد 
 على تحيي  التوام  واتت رار اليراية.

تععععيي و  يععععي س عى  هععععرذ مععععطث اواهععععب عتر3116س ا  ي ععععيه ف3116ويو ععععح روبععععرت ف
 -اولواى مي  اطت اوطدره وتت مه مي :

  اهتععارا اللععوى: العديععد  ععى العطقععرت بععيى اولععواى تعت ععد علععى بعععديى  ععر يى للععوى والدراععي
التععي يععتا عععى طرييهععر اهتععارا علععواى  عيهععي  عع  بع ععهر الععبعضا وذلععذ عهععد ر يععتا و عع  

لبععرردة ذات ال واععرت ال ععوميي اولععواى الداممععي ذات ال واععرت ال ععوميي الطويلععي واولععواى ا
اليصععيرة تتععتطي  عى تهتععاا  عع  بع ععهر لتيععديا علععواى مععي  الععي  هتععا ي يتععتطي  الطدععه 

 قراية صدحرتهر بتهولي وا ت را .
  تهعععرقض اولعععواى: تتعععرعد اولعععواى ال تبريهعععي وال تهوععععي علعععى مصعععه او عععيري ال واعععودة معععي

معي اللعوىا ميتعرعد  عذا التبعريى علعى  الطبيعي ميتتطي  الطده التدرقي بيى  عيميى  اتلدعيى
إدراذ الع   ال هرهي ل  يري مإذا و ععت اللعوى الر عردي هالديعي ولعواى  عيهعي متعيظهر 
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إ عععر عتعععود لعععر   ويعت عععد علعععى ل ععععرى تلعععذ الالديعععيا معععرولواى ال ت عععربهي ال يعععتا و ععععهر 
اولععواى باعوار بع عهر العبعض لهوههعر ت عععف  عى بع عهر مطبعد  ععى  راععرة التبعريى بعيى 

 لتو يح دراي هصوعهرف.
  االتتاربي العرطديي ل لواى :هعلعا عى  هعرذ ت ييعزاع بعيى اولعواى الداممعي والهردمعي معي ترمير عر

العرطدي على الطده مت هه اولعواى الداممعي ال ععور برلعدفي والرو رهتعييا وت عير اولعواى 
ى عي عععرع واتععععتاربرتهر البعععرردة إلععععى ال ععععور برلوحععععدة وال ععععف الهتععععرهيا وتاتلعععف اولععععوا

العرطديععي بععراتطف الميرمععرت وال ورومععرت مععرللوى اوصععدر علععي تععبيه ال مععره مععي الصععيى 
ي عععير إلعععى ال ععععف والعععذهب معععي حعععيى معععي عهععع  ير عععز إلعععى الربيععع  وال عععبرب  معععي بععععض 
الميرمعععععرتا و هعععععذا تاتلعععععف  ععععععرهي اولعععععواى بعععععراتطف اواطقيعععععرت وال ورومعععععرت واومعععععراد 

صيي للا هور والعردات الميرميي لهاا وتترعد اولواى عي عرع علعى إدراذ واالعتبررات  ال ا
دراذ الهمرمععي والعطقععي بععيى او ععهرها م ععمطع هتععتطي  عععى طريعع  اللععوى  البيمععي ال حيطععي وات
دراذ  ت ييز م رة الدرههعي هر عاي عا الا ويت عح ذلعذ  عى اعطه عههعي اولعواى ول عرههعر  وات

 ذا هرى   رقرع عا ال.همرمي ال وي ودراي ت ب  اللوى إ
لذا يتوقف إحترتهر برولواى ال اتلدي على اصعرمص ال عوي ال عهعهس  عى تعطح او عيري 
مههرذ مطث عبعرد تيهولوايي رميتيي  تهر لي و تدرعلي تحعدد إدراههعر ل لعواى و عي  : الصعبمي 
: عععي رد الدععععه ال عععهعهس لل واعععرت ال عععوميي التعععي تتعععتيبلهر  عععبهي الععععيى  عععى تعععطح او عععيري 

يج ال واععرت ال ععوميي ذات اوطععواه ال اتلدععي التععي تميععر لععديهر إحترتععرع ميتهععوى ال ععوي  ععى  ععز 
هدتععيرع بلعععوى  ععععيىا حيعععث ت عععتص الصعععبمي بعععض  عععى ال واعععرت ال عععوميي التعععي تتعععيط عليهعععر 
ويعهعععس لهعععر بع عععهر التعععي حعععدث ميهعععر ت عععب  بعععرللوى وههتععع  .  دراعععي الهصعععوع : يتوقعععف دراعععي 

ريا مععط يتوقععف هصععوع اللععوى علععى  ععدة هصععوع اولععواى علععي  ععدة ال ععوي الععذي تعهتعع  او ععي
ال ععوي ال ععهعهس ميععط بععه يتوقععف علععى  ععدة ال ععوي لل هععرى ال حععيطا مععرللوى  توتععط الهصععوع 
يبععدو  ععديد الهصععوع إذا و عع  علععى عر ععيي تععودايا ه ععر يبععدو ال ععيي  توتععط البيععرض  ععديد 

س علعى البيرض عهد ر يو   على عر يي تودايا وتعهي  ذر الهتبي بيى  دة ال عوي ال عهعه
ال ععيي ال رمععي و ععدة  ععوي ال هععرى ال حععيط بهععذا ال ععهه  ععي التععي تحععدد دراععي هصععوع لوهعع ا 
ويزيعد الهصععوع مععي مععطث علععواى رميتععيي  ععي اوبععيض والر ععردي واوتععودا مععإذا زاد هصععوع اللععوى 
ذا قه هصوع  اقترب  ى اللوى اوتعود.  ت عب  اللعوى : تهعتج علعواى  اقترب  ى اللوى اوبيض وات

اععرت  ععوميي ت تععرز برلهيععري واليععوة والع عع ا وهععه لععوى  ععى علععواى الطيععف يهععتج عهعع  الطيععف  و 
 واععرت  ععوميي  اتلدععي مععإى اللععوى الهععرتج عععى  ععذا ال ععزيج يهععوى عقععه هتععبيرع مهععري عى إدراههععر 
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ل لععععواى يععععتا  ععععى اععععطه تهر ععععه عبعرد ععععر التععععيهولوايي المطمععععي  فالتععععيد عح ععععد ا مرميعععع  بععععدر ا 
 س.3112

س إلعى واعود ععدة عوا عه 3112ي ير هط  ى التيد عح د ا مرميي بعدر ف  وبهريا على  ذلذ
 تداالععي و تدرعلععي تععدمر علععى إدراههععر ل لععواى وت ععت ه علععى طععوه ال واععرت ال ععوميي ال هوهععي 
للطيف وتت مه مي :   دة ال وي :تاتلف  دة ال وي تبعرع ل عدة ال عوي ال عهعهس  عى تعطح 

الرديي واتتيبره العيى لل علو عرت ال اتلدعي ععى اولعواى او يريا الذي يددي بدورر إلى و وح 
ع ععر إذا اهاد ععت  ععدة ال ععوي  عععدت الرديععي ويصععبح  ععى الصعععب علععى عععيى الطدععه ت يععز 
ال علو ععرت ال اتلدععي عععى اولععواىا ع ععر إذا اهاد ععت  ععدة ال ععوي  عععدت الرديععي . الع ععر :قععد 

التعععرف علععى اولععواى وت يز ععر يهععوى ع ععر الطدععه ذا رديععي طبيعيععي ل لععواى ولهععى قدرتعع  علععي 
ت عف مي  رحلعي ال عياواي .   الحرلعي البدهيعي للطدعه :تعدمر الحرلعي البدهيعي والصعحيي للطدعه 
على رديتع  للعوى اصوصعر اللعوى اوزر . تبعريى اولعواى :يعهعي عى  دهعوا اولعواى يتميعر و عذا 

و  ععر : التبععريى ل ميععرات  بععدورر يععدمر علععى طبيعععي إدراههععر ل لععواى ويواععد هوعععرى لتبععريى اولععواى
اولواى : يحدث  ذا التبريى عهد ر يتمير اللوى وعهد ر يا   معي هدعس الوقعت  ع  لعوى آاعر . 
التبععريى ال تتععرب  ل لععواى:  ععو ال ظهععر الععذي يهظععر إلععى التععبب مععي عععرض لععوى علععى الاهععرز 

بر عت  بععدر لعوى ضالبصري للطده بعد تحدي  الطده لهذا اللوى معهد عرض لوى   ر  وعر 
 مإى العيى تهاذب إلى اللوى ال  ر  عهمر  ى البر ت . 

 
 االنتباه

تعد ع ليي االهتبرر  ى الع ليعرت الهر عي معي اتصعره الدعرد ببيمتع  ويعرتبط بع ليعي االهتبعرر     
ع ليعععي الحتعععرس معععي االتصعععرها ميعععدرة الدعععرد علعععى الحتعععرس بعععرل ميرات التعععي تحعععدث حولععع  

حترس بهرمي ال ميعرات التعي تتعتيبلهر عع عري الحعس ال اتلدعي ف  حدودةا مط يتتطي  الدرد ال
 اوذىا العيى

ال ميعععرات التعععي تتعععتيبلهر عع عععري الحعععس ال اتلدعععي ف اوذىا الععععيى ا اوهعععف س لتبريههعععر معععي 
اليععوة وال ععدةا ويع ععه عي ععرع علععى ترهيععز ال عععور وال اهععود دوى ليععرر  ععى ال ميععرات اواععر ا 

لتعععلوهيي ال عععراد إدراههعععرا لعععذا مرالهتبعععرر  عععو ع ليعععي ترهيعععز ه عععرط ويواععع  الدعععرد هحعععو ال واقعععف ا
عع ري الحعس ال اتلدعي علعى  وقعف عو  ميعر  ععيى واهتيعري ال ميعرات ذات الداللعي .ف روهرلعد ا 

 س.7::2
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ه ر يهتبع  إلعى  عر يتدع   ع  حرلتع       مرلدرد ال يتتطي  عى يهتب  إلى ا ي  ال ميرات هلهر وات
ر عع  و يولعع ا واالهتبععرر عي ععرع يواعع  الطرقععي العيليععي إلععى ع ععر  حتععوس العيليععي و ععر يهرتععب ا ت 

و عيوه بدام  إرادي عو لير إرادي.    وترهيز االهتبرر والذ ى على  يي واحد عو  ميعر واحعد 
مي وقت  ر ع ر  عروريا معرلدراذ البعد عى يصعرحب  اهتبعررا واالهتبعرر البعد عى يصعرحب  إدراذ 

 عى ت ميعه ال علو عرت معي العذاهرة وحدظهعر واتعترارعهر ف ايععى حتعي وا عح لهعي يعت هى الدعرد 
 س.9::2بر را 

س :311ويو عح هععط  ععى حر ععد عبععداليردر و ح عد االبرا ععى فبععدوى تععرريخس و ععي ري حلععوة ف
عى لطهتبععرر مععطث عهععواع تععواي علععى عتععرس ال و ععوع ا المععرض  هعع  واالعتبععرر الععداه عليعع . 

لعععى    االهتبعععرر الحتعععي والعيلعععي  : العععذ  يععععد ب مربعععي متهيتعععا اهعععواع االهتبعععرر حتعععب ال و عععوع إ
تواي  ال اهود العيلي إلى عحد ال حتوترت هرالهتبرر إلى الرامحي والحعرارة واالهتبعرر إلعى صعورة 
   عععوقي عو هم عععي  وتعععيييي  طربعععي إلعععى ليعععر ذلعععذ  عععى ال عععدرهرت الحتعععيي .   االهتبعععرر العيلعععي

هعرلتدهير معي حعه  تعرلي رير عيي عو تايعه  هظعر :تواي  ال اهود الهدتي إلى عحد ال عيعوالت 
عو حردمي ت ر د ر ولذا مإى االهتبعرر الحتعي يتعبي  االهتبعرر العيلعي . مرلبهتعبي إلعى  االهتبعرر  عى 
حيععث المععرض  هعع  يت عع ى :   االهتبععرر ال بر ععر :توايعع  ال اهععود العيلععي ل ميععر  ععى ال ميععرات 

ذلععذ  ععى او ععيري ال  ععوقي عو  رو اوهععه عو ليععلذاتعع  عو لدرمععدة عرالععي هرالهتبععرر إلععى اللعععب ع
اعتهعري الدعرد ب عر لعيس   عوقرع وال لذيعذاع معي حعد :ال ديدة ذات الدرمعدة ال بر عرة . االهتبعرر المعرهوي 

ذاتعع  ولههعع   وصععه إلععى  هدعععي التععي تععرتي  هعع ا هرالهتبععرر إلععى الرلبععي مععي الوصععوه إلععى  هزلععي 
                                                                                                                                          عدبيي عو  رديي.                        

وع رروا عي ر الى اى االهتبرر  ى حيث االعتبرر الداعي إلي  يهيتعا العى  االهتبعرر اليتعري    
هععر طع بععدوى إرادة عو  يععها هرالهتبععرر إلععى اوصععوات اليويععي :توايعع  ال عععور إلععى  ميععر توايهععرع 

ال رتدععيا واو عواي البععر رةا عو إلعى عي مهعرة  ععدمرة ت عر برل ععور دوى عى يهععوى لعةرادة داععه 
مي اتتدعرمهرا و ذا االهتبرر وقتي يعزوه بعزواه ال ميعر .  االهتبعرر الهبععرمي: االهتبعرر إلعى  ميعر 

لدرد إلى  ر ييوه عو اوع ره التعي ييصعد  ههعر العب التعرور عو دمع   ر بدام  مطريا هرهتبرر ا
ال ععرر والدععر   هععر بععيى االهتبععرر اليتععري االهبعععرمي وا ععح وظععر ر إذا عهه ععر ي ععترهرى مععي عى 
هععطع  هه ععر يحععدث بععدوى تععب  إرادة ع ععر الدععر  ميظهععر مععي االهتبععرر اليتععري ال يصععحب   يععه وال 

ذلععذ العهصععر الواععداهي .   االهتبععرر الرادي :االهتبععرر إلععى  ععو  هدتععيا ع ععر االهبعععرمي يصععحب  
 ععر لععيس   ععوقرع مععي ذاتعع   عع  تععب  إرادةا والعهصععر ال ه ععه  هععر  ععو عهصععر الععربط عي إدراذ 
الصععلي بععيى الاديععد واليععديا مععي الععذاهرةا وتوميعع  الصععلي الرابطععي مبععدوى  ععذا العهصععر ال يهععوى 
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ذه الاهد عو واود دامع  لطهتبعرر إلعى  عر يعراد اهتبر ع  االهتبرر الرادي ذا قي يا وييت ى عي رع ب
. االهتبععرر االهبعععرمي ال هتتععب : عرقععي عهععواع االهتبععرر و عهععرر عى يعهععي الهتععرى بععرو ور ال ععرقي 
 ى طليري هدتع ا بعدوى إرادة ميع ا و عو معي الحيييعي اهتبعرر إرادي بععد عى يصعبح عرديعرع ه عر  عو 

يولعع  با عع  الهبرتععرت واقتهرمهععر و عرمععي هععه  ععر ي هععى  عرمتعع   الحععره برلهتععبي لعععرلا الهبععرت الععذي
 عههر.

 انؼالقت بني األنىاٌ وجذب االنتباه 
يعععد اللععوى عهصععر  ععرا   ععى عهرصععر التاتععيد مععى  اععطت اوطدععره  ل ععر لعع   ععى تععرميرات 
هدتيي على الطدعها حيعث لع  تعرميرر معي اعذب االهتبعرر والتوايع  والمعررةا ويلععب دوراع  ه عرع معي 

حيي  االهتارا والتوازى مي او هره مي عيى الطده ومعي اعذب اهتبر ع ا ومعي إر عري  يولع  ت
هحو علواى  عيهيا ميترعد على تيديا او هره بطرييي  دمرة هظعراع التصعرل  بعرلحس واصوصعرع 
وعى الدراذ البصععععري ييععععوا علععععى وقععععوع ال واععععرت ال ععععوميي علععععى العععععيى ف عععععيب المبر ععععى ا 

 س.3113
س عى ل لععواى دور هبيععر مععي تصعع يا ال طبوعععرت الصععحدييا مهععو 3114يديععد فلععذا ي ععير د 

عحععععد العهرصععععر ال ه ععععي علععععى الصععععدحي ال طبوعععععي وعحععععد عوا ععععه اععععذب الطدععععه لل الععععي وعحععععد 
عط ععرت الت ييععز لل العععي دوى لير ععر  عععى ال اععطت اواععر ا ولعععذا مهععو يع عععه علععى تصعععهيف 

العهرصعر التيبولراميعي ال تهوععي معي ال العي.  وتو يح ال عهي وي عير إلعى االرتبعرط واولدعي بعيى 
وتاتلف طبيعت  ووظيدت  براتطف هوعيي ال طبوع ذات ا ولرلبعرع يهعوى اللعوى العذي يتعتادا معي 
طبرععععي ال اعععطت تعبيعععراع ععععى التبعععريى الصعععررخ والل ععععرى ال عععديد ه عععر اهععع  ي يعععه إلعععى الهعو عععي 

 والتدااه ال ريح.
س عى اتععععتاداا اللععععوى مععععي  اععععطت 9::2ومععععى هدععععس التععععير  يو ععععح  ح ععععد   عععععوض ف

اوطدره عحد العوا ه الهر ي مي اذب اهتبرر وا ت عرا الطدعها بعه يزيعد  عى مرعليتهعر معي التعرمير 
بععراز العهرصععر واليععيا الا رلععيا ويزيععد  علععيهاا ولعع  ع  يتعع  مععي اتععتيعرب التدرصععيه وال هوهععرت وات

تاداا اللععوى وداللتعع  ال اتلدععيا  ععى  ععو  الطدععه تاععرر ال الععيا وي هععى  ععى توليععد العواطععف برتعع
التعي عععى طرييهععر تالعع  اععو هدتععيرع  هرتععبرع تاععرر بعععض ال و ععوعرت التحريريععي ب ععر يعععروى مععي 

 تحيي  عمر ر ال ه ود .
وهعلععا عى اوطدععره مععي حرلععي اليععراية عهمععر ارتدرعععر  ععى حرلععي ال  ععر دة ه ععر عهععدت الدراتععرت 

را وتععدمر علععى  ععد  اهتبععرر وتععذهر اوطدععره علععى عى قععراية اوابععرر عهمععر تععرميرا  ععى   ععر دته
لل علو رت مهي  حصلي عوا ه عدة تتدروت مي ترميراتهر  ال عرمييا مبع هر يتعلع  بعرل حتو  
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الابععري وبع ععهر يتعلعع  برل الععي هوتععيلي  علو ععرت واتصععره  طبوعععي لهععر اصرمصععهر ال ععهليي 
هور واصرمصعععع  و يولعععع  ال  يععععزةا وعتععععرليب إهتراهععععر ال تهوعععععي إ ععععرمي لعوا ععععه تععععرتبط بععععرلا 

واتار رتعع  وا ت ر رتعع ا م ععط عععى تععير  تليععى اوابععرر وتليععى ال الععي ههععه وواععود العهرصععر 
البصععريي البععررزة إدراهيععر مععي ال ععردة ال يد ععي للطدععه يععدد  إلععى واععود مععرو   عهويععي مععي إا ععرال 

دراذ ومها وتذهر اوطدره لهرا مرلصورة  مط تتعرعد علعى تمبيعت ال علو عرت   تتويرت اهتبرر وات
معي العذاهرة وى ال ععداه البصعري كتاعزيى ال علو ععرت ععى طريع  الصععورةك مي عر يععرف برلععذاهرة 

رتععوار  ععى آي  ععداها واهطبععرع الصععورة مععي ذاهععرة الطدععه ياعععه ال و ععوع  رالدوتولراميععي عهمعع
طط  العهرى لايرل .   راتار مي عيل  ا   ر يترعد على التذهر وات

 
 

لى الصورة حيعث لعا يععد دور عر عهعد وظيدعي اعذب اهتبعرر الطدعه وتعت د  اطت اوطدره  ع
عو إمررة ا ت ر   و ر تح ل   ى عمهرر و عرهي و ر تاتدر  ى عبعرد م در ي و عر ترهعز عليع  
 عععى  اصعععيرت ووقعععرم  ه عععر ي هعععى بواتعععطي الصعععورة إدراذ الهليعععرت   عععر ييلعععه  عععى اتعععتاداا 

اهرة وتالعع  اععوا  ععى الواقعيععي  . ف  ح ععد مععي الععذ تاولدععرظا ه ععر تتععرعد علععى تمبيععت ال علو ععر
 س .3115عبدالح يد ا التيد بههتى حتى ا 

وبعععذلذ يت عععح عى هاعععرح الوتعععيلي العط يعععي معععي هيعععه ال علو عععرت عو   عععر يى  عيهعععي إلعععى 
اوطدره يعت د علعى دراعي الاعردة معي توظيعف العهرصعر والوتعرمط التيبولراميعي ال اتلدعي التعي 

لل  ع وى ال يعدا بع ا معرلتوظيف الهعرتج لهعذر العهرصعر يتعرعد الطدعه  يت هه  ههر البهعري الدهعي
على  عرلاي ال علو عرت ب عهه عتعرع وعتعهه اه عر يعدعا عداة للع ليعرت العيليعي وال عرميعي التعي 

 س.7::2تدد  ب  مي مها ال   وى وتذهرة  ف متحى الزيرت ا 
 هععععرذ بعععععض س  إلععععى عهو 2::2س ا عبععععدالحليا  ح ععععود ف1::2وي ععععير  ح ععععد  عععععوض ف 

العوا عععه التعععي تتعععرعد علعععى زيعععردة االهتبعععرر ا ههعععر  عععر يعععرتبط برلطدعععه و ههعععر يعععرتبط برل هبععع  عو 
 ال و وع .
  البهععري ال عرمععي الع ععر  حيععث يععدمر البهععري  :انؼىايللم انتللٍ تللزتبف بانطفللم

ال عرمعععي للطدعععه  و حتعععوار فه عععر وهيدعععرس وحتعععى تهظي ععع  علعععى زيعععردة مرعليعععي االهتبعععرر 
ر برلهتعععبي للع ععر هاععد عى قععدرة الطدعععه علععى االهتبععرر تتزايععدا معععي هى وتعععت  و ععدارا ع عع

للطدعععه عى يعععهظا ه عععرط  العععذ هي واى يرهعععز اهتبر ععع  معععي  و عععوع  حعععدد بدتعععرة عطعععوه 
 ويصبح الطده قردرا على التملب على ال دمرات الاررايي التي ت تت اهتبر  . 
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 : االتعتراتيايرت  عدة ععرض ال و عوع واتعتاداا انؼىايم انتٍ تزتبف باملىضىع
التعععي تتعععرعد علعععى إمعععررة االهتبعععرر حيعععث يعععدمر طعععوه ال عععدة  الز هيعععي علعععى  عععد  اهتبعععرر 
الطدعععه لععع ا مرلطدععععه ال ي هعععى عى يتععععت ر ترهيعععز اهتبر عععع  علعععى  و ععععوع  ععععيى  ععععدة 

 طويلي.
ه ععععر تا عععع  ع ليععععي إدراذ هععععص  هتععععوب عو صععععورة عو رتععععوا ليععععواهيى الدراذ البصععععريا 

ميي تيوا على اتتيبره ال علو رت وتع ه علعى ارتبرطهعر وترلدهعر  ع  والدراذ كع ليي عيليي  عر 
ال علو عععرتا والابعععرات التعععربيي ه عععر ييصعععد بهعععر عي عععر درايعععي الهتعععرى برو عععيري الاررايعععي ععععى 
طري  الحواسا والدراذ البصري يتتميرر  هب  ارراي عى طري  الاهرز البصعري كالععيىك معا 

ال رميرت  .وعلى ذلذ مإى ال هه العذي ييعدا بع  ال حتعو   يتتايب الدعه لهذر االتتمررة ميدرذ
مععي ال اععطت يلعععب دوراع بععررزاع مععي العع  ظععروف  واتيععيا ب عهععى عهعع  ذا هرهععت ال الععي  ردمععي 
وبتععيطي ووا ععحي مععإى ذلععذ ياعععه الطدععه يتععتدعى ابراتعع  التععربيي ال  رملععي ب ععهه عهمععر راحععي 

ع عععر إذا هرهعععت ال العععي بهعععر العديعععد  عععى    عععر ي هعععد التعععبيه هحعععو إدراذ عع ععع  لهعععذا ال حتعععو ا 
االتتادا رت التيبولراميي والاراميهيي الارطمي  ى همرة اولعواى واوبهعرط واو عهره الزارميعي عو 
صعععمر الا ععع  ب عععهه ياهعععد الععععيىا معععإى ذلعععذ ياععععه الطدعععه ليعععر  هيعععر لدراذ بصعععري ايعععد 

ع  يعي واعود  تعرحرت ل حتو   ذر الصعدحي وقعد ياعلع  يتعرذ ال العي هلهعر .ي عرف إلعى ذلعذ 
بععععيى الهل ععععرت تتتععععرو   عععع  ع  يععععي واععععود  تععععرحرت بععععيى التععععطور التععععي تتهععععوى  ههععععر ال ععععواد 
الصحدييا وذلذ وى واود البيرض بيى التطور يدد  إلى و وح  ذر اوتطر  ى اعطه  عر 
حولهععر ب ععر يتععرعد الطدععه مععي  واصععلي اليععراية دوى  عععور برلتعععب  ععى تطصعع  التععطور مععي 

ا التععيد  تععلي رى ا 6::2د  ععذر ال تععرحرت البي ععري  ف عبععدالدترح ريععرض ا حرلععي عععدا واععو 
 س.2:93ا ع رف صرلح ا  9::2

س 3112س ا  ع ععرف صععرلح  و ععريف اللبععرى ف3113ويو ععح هععط  ععى  عععيب  المبر ععى ف
عى  هعرذ العديعد  ععى الوظعرمف التعى تتتععا بهعر   اولعواى مععي  اعطت اوطدعره التععى تععد ب مربععي  

التيبولراميي إمررةا ه ر عههر عهصر ع لي وتهظي يا وتاتلف حترتعيي اوطدعره عهمر العهرصر 
ل لواى ااتطمرع هبيراع ولعذا معإى  هعرذ  ا وععي  عى الوظعرمف تت معه معي   اعذب االهتبعرر  العذ  
يعد   االتتاداا الروتيهي ل لواىا مرلتبعريى يميعر االهتبعرر مإ عرمي لعوى   عر  علعى عي صعدحي 

يزيد  عى قي عي اعذب االهتبعررا بهعذر الصعدحي وتحييع  قي عي توهيديعي للعهرصعر  طبوعي بروتود 
ال تعتاد يا علععى العرلا  ععى عهعع  عقعه و ععوحرع  ععى اوتعود حيععث عى اللععوى اوتعود يحيعع  عهبععر 
دراععي  ععى دراععرت التبععريى  عع  بيععرض الصععدحي ولععذلذ مرتععتاداا اللععوى يعععد عهمععر اععذبرع لطهتبععرر 
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لعوى بطعوه  ععيى ل وارتع  ال عومييا مهعو  عر ياععه تعرمير هعه وتبرب عديدة  ههر :يت يز هه 
لععوى ييعع  علععى  ععبهيي العععيى  اتلدععر عععى عي لععوى عاععر. عععيى اليععررئ ليععر  عتععردة علععى قععراية 
ال اعطت ال لوهععي معإذا طبعععت عحعد العهرصععر التيبولراميععي بهعوع  ععر مإهع  يبععرز ع عرا اليععررئ عهمععر 

اقععع  ارصعععي عهعععد اتعععتادا هر معععي طبععع  صعععورة   عععر طبععع  بروتعععود وحعععدر .  اولعععواى ت معععه الو 
موتولراميععي  لوهععي بععرولواى الطبيعععي الهر لععي وهرههععر  ععى الواقعع  الععذي يععرار اليععررئ . العععيى تتععرمر 

 برولواى الزا يي عهمر  ى ترمير ر برولواى البر تي.
لععذلذ م ععى ااععه تحييعع  التبععريى بععيى اولععواى البععد  ععى الو عع  مععى االعتبععرر الدراععي اللوهيععي 
الدرتحي مي ههي لوى  عيى تهوى  عقوي  ى اتتاداا لعوى بهر عه قي تع  . تحيع  اولعواى الداممعي 
دراععي و ععوح ورديععي عهمععر  ععى اولععواى البععرردة . لععذا هل ععر هرهععت الالديععي قرت ععي اععداع هععرى اللععوى 

لعواىا عهمر إ راقرع . لذا يعد التبريى مي اللوى الدرتح  يربه المر   عهمر  ى التبريى معي عههعي او
 س.2:97هروزر  مي  يربه اوصدر فع رف صرلح و ريف اللبرى ا

ميعععد و ععع  عل عععري العععهدس تاعععررب ععععدة امترا عععرت ععععى تعععرمير اولعععواى تعععيهولوايرع وعلعععى 
العععدالالت التعععيهولوايي التعععي تح لهعععر ويدتعععر ذلعععذ  عععى اعععطه عى اولعععواى تعععرتبط لعععدي الهعععرس 

اوح ععر برلهععرر وارتبععرط اوزر  برلتعع ري بععدالالت و عععرى عو  مععز  اععرص  مععه ارتبععرط اللععوى 
والو ععوح والهيععري واوا ععر بععرلزرع واله ععريا ولععذلذ مععإى هععه لععوى يعبععر عععى مهععرة عو  ا وعععي 
عمهعععرر  عت عععدة علعععى ابعععرات اومعععراد . وذلعععذ هتياعععي التعععرميرات التعععيهولوايي للعععوى يصعععبح  عععى 

يهعيا م عمطع يعرتبط اللعوى الطبيعي عى يرتبط اومراد برلواى ارصعي  عيهعي ععى تعل   واعد رت  ع
اوح ععر بععرللحوا معهععد اتععتاداا لععوى عاععر لهععذر التععلعي ال يهععوى  تواميععرع  عهععر ولععذلذ البععد  ععى 
اواعذ معي االعتبعرر ارتبرطععرت اولعواى . العديعد  ععى اومعراد عهعد وصععدها لل عيي يصعدور بلوهعع ا 

للععوى وااتيععررر  تععبيرع ويراعع  ذلععذ إلععى عى اللععوى لعع  قي ععي تذهريعع  عرليععي ولععذلذ مرلتععيطرة علععى ا
يعدمر علعى تعذهر اليعررئ ل عر  عر در وقعرعر. يعددي إلعى هعوع  عى التعرمير علعى العذاهرة ل عر لع   عى 
واقعيي وحيويي وترمير هدتي على ع ليعي التعذهر واالتعترارع واالتعتدعري .  ييعوا اللعوى بع ليعي 

 ععرع  ععى اليععررئ ملععى اععذب االهتبععررا ولههعع  إذا لععا يععتا  ععذا الاععذب ويتطععور إلععى عى يليععى ا ت ر
يي عي  ععذا اليعررئ وقتععرع معي قععراية ال  ع وى واتععتيعرب الرتعرليا مرالاتيععرر واالتعتاداا التععي  

ي هى عى يصرف اليررئ عى الرترلي ولذلذ تهتا  اطت اوطدره برالاتيرر او معه للعوى  ىللو 
 س3114لال  او  واتيرع و ريحرع لليراي الصمرر   ف آ ره ال تولى ا 

ذلذ يصعب على الطده عى يتصه برلعرلا بدوى علواى وال يتايعه عى يهعوى  عذا  و ى اطه
العرلا ارلير  ى اولواى إال او هره البي ري والر رديي والتعوداي ولعذا معإى إدراذ اللعوى يعتا  عى 
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اعطه   ال ميعر اللعوهي ا العذي عععى طرييع  يعتا رديعي اللعوى عهععد ر تتعتيبه عع عري الععيى  ميععراع 
 عذر اوع عري ال تعتيبلي للعوى بته ععيط الهظعرا العصعبيا   عر يعددي معي الههريعي إلععى لوهيعرع تيعوا 

اتتاربي للوى وتت  ى  ذر ال ميرات ال ارالت الديزيرميي ل وقعف  ععيى يه عر معي واعود اللعوىا 
ويعهعععي بعععرل مير  هعععر  عععو ال عععوي العععذي يععععرف برهععع  الطرقعععي ال  ععععي اليعععردرة علعععى تهعععويى  ميعععر 

هره الطرقععي واععزي  ععى ال ا وعععي التععي تحتععوي علععى  واععرت الراديععو اللععوىا مهععو  ععهه  ععى ع عع
واو عي تحت الح عراي . وتتولعد التعرميرات ال اتلدعي للعوى و تعدمر تعرميراع  تواميعرع عو ليعر  توامع  
على اللوىا وذلذ  ى اطه تدرعلهعر معي عيعه الهتعرىا مرتعتاربرت اوطدعره للعوى مطريعي  عى 

 عح ذلعذ  عى اعطه الدراتعي او ريهيعي الهر عي التعي قر عت علعى اطه ال ورومرت الميرميعيا ويت
س وا ععترذ مععي  ععذر 23 –:عتععرس تععرمير اولععواى علععى اوطدععره مععي  رحلععي الطدولععي ال تععرارة ف

طدعععطع وطدلعععيس وع عععررت هترماهعععر عى اوطدعععره قعععر وا ب  عععر رة اولعععواى اوهمعععر  611الدراتعععي ف
ى اوترتععيي الداممععي واللععوى اوزر  هرحععد اولععواى ارتبرطععرع بهععاا  مععه اللععوى اوح ععر هرحععد اولععوا

اوترتعععيي البعععرردةا وع عععررت عى اوطدععععره يعرمعععوى او عععيري  عععى اععععطه لوههعععر ف عصعععرا الععععديى 
 س.4::2عبدالهرد  ا 

س عهعع  يععتا  تصععهيف اولععواى إلععى  ا ععوعتيى   ععر : 3123ا  :311وت ععير  ععي ري حلععوة ف
رب  ى اللوى اوح عر وتت يعز  تت يعز برلتيعدا والبعروز. وت  ه اولواى التي تيت  اولواى الداممي 

تبدو اولواى التراهي عهبر حا رع   ر علي  برلدععه . تبعدو اولعواى الدرتحعي عهمعر وزهعرع . اولعواى 
و ععي  ا وعععي  ععى اولععواى التععي ت يععه إلععى الزرقععي وتععوحي اولععواى البععرردة برالرتععداد    البععرردة 

س حدقععي العععيى عهععد رديتهععر.  تبععدو اولععواى البععرردة عقععه حا ععرع والععتيلص هظععراع لتميععر دراععي تيععو 
 ععى حا هععر الدعلععيا ويععزداد الاععداع البصععري لل تععطحرت واوحاععرا لهععذر اولععواى وتظهععر عقععه 

 وزى وعقه ع  يي .
 

 اإلدراك
س إلععى عى الدراذ يععرتبط  ارتبرطععر ومييععرع بععرلحواس التععي ترصععد :311ت ععير  ععي ري صععبر  ف

لعععرلا الاععررايا ويتليععى الاهععرز العصععبي ال رهععزي الصععورة الحتععيي وي ععدي وتتععتيبه  ميععرات ا
عليهر  عرهيهر الصعحيحيا مرلبيمعي  هعر التعي تصعدر عههعر تلعذ ال ميعرات و عدي تدرععه الدعرد  ع  
تلذ البيمي وحرارت  إليهرا و هذا تترمر ال درهرت ب دي ه عج  عذر الحعواس. و هعرذ العديعد  عى 

لدراذ لدي الدرد . مه عوذج   عر رة اليرلعب يو عح عى هعه ه عوذج اله رذج التي تدتر ع ليي ا
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 ى البيمي ييربل  برل بط قرلب  اعزى برلعذاهرة طويلعي ال عد ا وعهعد ر يتععرض الدعرد وي  ميعر 
 يهتب  إلي  وي ر ي اليرلب ال واود مي الذاهرة لهي يحدث التعرف على ال مير .

ا يدتععرض عى تحليععه ال عععرلا وال دععر يا س اى ه ععوذج تحليععه ال عععرل6::2ويو ععح عهدرتععوى ف
تاعزى مععي الععذاهرة علعى  ععهه  ط ععح  تهوهعي . ويتطمععى  ععذا اله عوذج الصعععوبرت التععي واععدت 
معععي ه عععوذج   عععر رة اليرلعععبا مرتعععتاداا ال ط عععح تعععوف ييلعععه  عععى ععععدد اليوالعععب ال تعععتاد يا 

معي صعورة  عدرات وعهعد ر ويتعلا الدرد ال عرلا ال  يزة لل مير ويازههر مي الذاهرة طويلي ال د  
تععداه  ععذر ال ميععرات إلععى التععاه الحتععي مإههععر تيععررى بععرل ط ح ال واععودة مععي الععذاهرة ويحععدث 

س عى  عى اله عوذج اوصعلى ييعوا علعى 3114التعرف على ال مير.   ويدهد عتر ي عبعدالرحيا ف
الصععورة  عتععرس عى االحتدععرظ برلصععورة ال اععردة مععي عه ععرط الععذاهرة طويلععي ال ععد ا تتععتادا  ععذر

 ال اردة هه وذج عصلى عى طريي  يتا   ر رت  برلصورة ال تتيبلي حديمر ويتا التعرف علي .
لععذا  مععإدراذ العععرلا الاععرراي لععيس تععو   ا وعععي احترتععرت  هدصععلي تتععرابط بع ععهر  عع  
بعض لتهوى وحدات  رهب  عو  درهرت ه ر لو هرهت قوالب  هدصلي  ى تو ع  بع عهر معو  

دراذ عبععررة عععى  ا وعععي الحترتععرت الازميععي البتععيطي ال ترابطععي بيههععر بعععض وتت رتععذ. مععرل
 عععر ليصععه إلععى الهععه الدراهععيا وعععى طريعع  التععرابط والت ععرب   روبععيى العيععه يرتبهععر و يهظ هعع

 س  5::2والتيررب والتهظيا تترلف ال درهرت.  فعبرا يا واي  ا 
عى  هععرذ عععدة عوا ععه   س وح عع ت قرتععافبدوى تععرريخس2:99وع ععررهط  ععى  مععداد البهععى ف 

تدمر مي الدراذ الحتيا حيث عه  يعرتبط ارتبرطعر ومييعر بعرلحواس التعي ترصعد وتتعاه  ميعرات 
العرلا الاررايا و يتليى الاهرز العصبي  ذر الصور الحتيي وي عدى عليهعر  عرهيهعر الهدتعيي 

بتلععذ  الصععحيحي والتعععرف علععي البيمععي التععي تصععدر عههععر تلععذ ال ميععرات و ععد  تدرعععه الطدععه
ه عر  هعرذ اتدعر  برهع  ع ليعي  البيمي. والدراذ الحتي ليس  ارد تتايه برلتصعوير ال عوميا وات
تدرعليععي تتععر ا ميهععر هععه  ععى البيمععي التععي يععتا إدراههععر و حتويععرت الععذاهرة الب ععريي. ه ععر تلعععب 
ال عععععررف اووليععععي للطدععععه دورا عترتععععير مععععي ع ليععععي مه عععع  لل علو ععععرتا مععععرلدها ع ليععععي هر ععععطي 

يار بيي وال تتا ب هه تلبي  عى ارهعب الطدعه ال تليعي ه عر عى ال ععررف التعي تتعها معي الدهعا وات
ت دي ال عرهي على الهل عرت والا عه وتراعذ  عهط تراه يعر يتهعوى  عى  ا وععي  عى ال ععررف 
التعععي تراعععذ  عععهه البهعععري ال تهعععر يا ويتطلعععب الدهعععا هوععععر  عععى العععربط الدعععوري بعععيى ال عععداطت 

 وال عررف ال تراه ي  .
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 انذراساث انسابقت
تعت د  اطت اوطدره عي عر علعى اللعوى هعهصعر تيبعولرامى مععره ل عر لع   عى تعرمير       

معععررة ا ت ر ععع  هحعععو ال و عععوعرتا وتحييععع  االهتعععارا والتعععوازى معععي  معععي اعععذب اهتبعععرر الطدعععه وات
التعي او هره مي عيى الطده لهوى اولعواى تعدمر علعى  حعور االهتبعرر والدراذ والدهعا والتعذهر 

ي هععى إا رلهععر مععي وظععرمف هدتععيي ومتععيولوايي تتعلعع  برليععدرة علععى البصععرر والرديععي . ف آ ععره 
 س.3114ال تولى ا 
س بعععرى  اعععطت اوطدعععره تهعععتا  برلعهعععرويى لاعععذب اهتبعععرر 9::2وع عععرر مهعععد العتعععهر ف     

 الطدععه هحععو ال الععي وقععراية  و ععوعرتهر بيتععرا واتععتمررة رلبععي الطدععه مععي قععراية  و ععوع عععى
عطرمعع  ع  يععي عععى ليععررا وت ععيف التهويعع  وال ظهععر  عاععر مععي ال الععيا  ععى اععطه إبععراز دورر وات
الا رلي الاذاب لل الي والتالص  ى عهصعر الرتربعي وال لعه.    وتععد العهعرويى  عى العهرصعر 
التيبولراميي الهر ي التعي تظهعر معي الصعدحيا وتع عه علعى  عرح وتو عيح ال و عوعرت ب عهه 

يي ال الععي التععي تعععرف بهعععر عهععد الطدععها ويعلععى العهععواى عععى واعععود  اتصععرا وتحديععد  اصعع
 قصي إابرريي  ر ي للطده ميدعور إلى عدا التردد مي قرايتهر و تربعتهر مي ال الي .

وتتعععى  اععطت اوطدععره اال ت ععرا برلعهرصععر التيبولراميععي ال تهوعععي اواععر ا لتحييعع       
وى مععي  ععهه يتععهه الطععطع عليعع  برتععلوب تععهه التععوازى واالهتععارا مي ععر بيههععر لتيععديا ال  عع 

و عي ا ي ععر الطدعه بادتعع  وتعهولت  وا رلع  حيععث تعوحي لع  الهل ععي ال هتوبعي بعرلدهرة ال  تعععي 
وال عدمرةا وتهععذب الصعورة ذوقعع  وتتعيح لايرلعع  عى يهطلع  وتمععذ  اولعواى بصععرر وتاعذب الرتععوا 

الطدعه معي ظعه ال هرمتعي ال عديدة  اهتبر  ا لهي تحتدظ  اعطت اوطدعره ب هرهتهعر ال حببعي عهعد
 لوترمه العطا ال رميي الحديمي. 

 
وهتياعععي لعععذلذ ميعععد عاريعععت العديعععد  عععى الدراتعععرت والبحعععوث التعععى تهرولعععت  اعععطت االطدعععره 

 واولواى ودور ر مى ته يي االهتبرر لد  اوطدره ه ر يلى:
س إلعى  التععرف علعى ال  عر يى التربويعي  ل اعطت 5::2 دف دراتي  صطح الحتعيهي ف

س  ععى عاععه 3::2اوطدععره ال صععريي  ععى اععطه تحليععه  حتععو   التععي تعع ير و يهععى لعععرا ف
ته يععي بعععض ال يععوه لععد  اوطدععره. وتعععد  ععذر الدراتععي  ععى الدراتععرت الوصععدييا ميععد اتععتادا 

  إاعععراي ال تعععح ال عععر ه لل ات ععع  البحعععث بره لعععع ا البرحعععث  عععههج ال تعععح برلعيهعععي ععععى طريعععع
واعت عععدت الدراتعععي علعععى عداة تحليعععه ال  ععع وىا واتعععت ررة اتعععتبيرى و طبيعععت علعععى عيهعععي  عععى 

س وهرهععت العيهععي ع ععواميي  ععى  حرمظععرت     ف اليععر رةا اليليوبيععيا 23-21اوطدععره مععي تععى ف
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ت هتعرمج الدراتعي العى الترهيعد س طدعه وطدلعي. وع عرر 511ال رقييا المربييس وتهوهت العيهي  ى ف
علعععى ع  يعععي ال  عععر يى التربويعععي التعععي  تيعععدا معععي  عععرتيى ال التعععيى ودور عععر معععي ته يعععي ال يعععوه 
اودبيععي والا رليععي ل طدععره . وهععذلذ ع  يععي  اععطت اوطدععره مععي تزويععد اوطدععره برل علو ععرت 

 ل طدره. والترهيد على   دور  اطت اوطدره مي ته يي ال يوه اودبيي والا رليي
سإلعى التععرف علعى عمعر تههولوايعر الطبرععي الحديمعي معي :::2 دمت  دراتي إيهرس حر د ف

إاععراج  اععطت اوطدععره مععي  ععوي هظريععي االتععتادا رت واال ععبرعرت والتعععرف علععى التيهيععرت 
ارااعععي لل طبوععععرت.  تيععع   عععذر الال تطعععورة معععي الطبرععععي التعععي تع عععه علعععى تحتعععيى ال ظهعععر 

الدراتععرت الوصععدييا ه ععر قر ععت البرحمععي برتععتاداا  ععههج ال تععح العط ععي الدراتععي مععي إطععرر 
ععععى طريععع   تعععح الوتعععيلي بهعععدف التععععرف علعععى عهرصعععر البهعععري والاعععراجا وال عععههج ال يعععررى 
ل عرمي الدرو  الاراايي لل اطت  و   الدراتيا واعت دت الدراتي علعى عداة تحليعه ال عهه 

ديىا تعععع يرا  يععععر هلعععععبا قطععععر الهععععد ا  يهععععىسا لل اععععطت ال اتععععررة و ععععى ف الععععي عععععطي العععع
ال طحظعععي بهعععدف تتععععايه اتعععتاربرت اوطدععععره هحعععو او عععهره الارذبععععي وبصعععرر ا ا ال يربلععععي 

س طدعطع 211ال يههي بهدف التعرف علعى عراي ال بحعوميىا وعاريعت الدراتعي علعى عيهعي قوا هعر ف
رمج الدراتعي العى اتعتاداا س . وع عررت هتع23-:وطدلي  ى  حرمظتي الير رة والايعزة  عى تعى ف

الطبرعي الحديمي مي  اطت اوطدره يترعد على يتر اليعراية وتحييع  إ عبرعرت اوطدعره معي 
 اتتاداا  اطتها ال د لي. احتلت ال اطت ال تطورة إارااير بزيردة إقبره اوطدره هحو ر.

رت س إلعععى التععععرف علعععى ع  يعععي  اعععطت اوطدعععره معععي تلبيعععي حراععع3111و عععدمت  إليعععوت ف
اوطدععععره ال عرميععععي ل طدععععره مععععي  رحلععععي الطدولععععي ال بهععععرةا وا ت ععععرا  ععععذر ال اععععطت برلي ععععرير 
الارصععععي لهععععا  ععععى  ق ععععرير الصععععحي واواطقيععععرت التععععي ياععععب عى تو عععع   و عععع  االعتبععععرر.  
وتوصعععلت الدراتعععي إلعععى  ا وععععي  عععى الهتعععرمج  عععى ع  هعععر الترهيعععد علعععى ع  يعععي تعلعععيا اوطدعععره 

 يععي  ععذر ال اععطت  ععى  ععرح وتدتععير اوحععداث  وزيععردة الحصععيلي ا ع  ىالصععمرر هيععف ييععرع و 
 اللمويي وال عرميي لدي اوطدره مي  ذر ال رحلي .

س إلععى   حرولععي تصعع يا  اصععيرت الرتععوا ال تتربعععي 3112و ععدمت  دراتععي هرصععر حر ععد ف
س وهربععععي  عععى واقععععي و ويتععع .  تيععع   عععذر الدراتعععي معععي إطعععرر 23-:ال يد عععي للطدعععه ال صعععري ف

رت الوصعدييا ه عر قعرا البرحعث برتعتاداا ال عههج الوصعدي اليعرما علعى دراتعي  اصعيرت الدرات
الرتععوا ال تتربعععي ال ه ععورة مععي  صععر مععا التععدريب الع لععي والوصععوه إلععى ع ععهره تععربط الطدععه 
ال صععري  ععى اععطه الرتععوا. وتوصععلت الدراتععي إلععى  ا وعععي  ععى الهتععرمج  ععى ع  هععر  بعععض 

عععي تزيععد  ععى اهبهععرر الطدععه بهععر وتاعلعع  يعععيش مععي عععرلا ال اصععيرت وقصععص الرتععوا ال تترب
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الايععره واليصععص وعبطععره  ععذر اليصععص   ععر يععدد  إلععى  ععيرع وقتعع  الم ععيى .  عظععا الرتععوا 
ال تتربعي تحتو  على  مر رات   لوية برل دراآت تدد  إلعى ترتعيب معي عع عر  الطدعه عمهعرر 

ا الطدعععه برلتدرصعععيه ال اتلدعععي ارطمعععي ععععى الت يعععز العهصعععري.  اللعععوى معععي الرتعععوا يزيعععد ا ت عععر
واذب االهتبرر.  ال دمرات الارصي مي الرتوا ال تتربعي تتعرعد علعى اتعتيعرب الرتعرلي اودبيعي 

 والدهيي لد  الطده. 
س  إلعععي توميععع  عتعععرليب التصععع يا الاراميهعععى وللدعععي 3113 عععدمت دراتعععي هعععرهيس عراقعععي ف

 - 9::2رى الع ععععريى  ععععىف  اععععطت اوطدععععره ال صععععريي اععععطه العععععر يى اوايععععريى مععععي اليعععع
س ا     حرولي تحديد  ا وعي  ى ال عريير الدهيي التي ي هى  ى اطلهعر ترصعيه اليعيا :::2

الدهيعععي والا رليعععي معععي تصععع يا لعععطف  العععي الطدعععه ال صعععريي . تيععع   عععذر الدراتعععي معععي إطعععرر 
تحليععه ا  ه ععر قر ععت البرحمععي برتععتاداا ال ععههج الوصععدي التحليلععيا وذلععذ ل يالدراتععرت الوصععدي

دراذ ال يو عععرت التعععي ييعععوا عليهعععر التصععع يا الحعععرليا وال عععههج التاريبعععي معععي الاعععزي  العيهعععرت وات
التطبييععي وذلععذ  ععى اععطه و عع  تصععورات بعععض اوللدععي التععي تحتععو  علععى اوتععس ال ملععي 
للتصععع يا  العععي الطدعععه ال صعععري . وتوصعععلت الدراتعععي إلعععى  ا وععععي  عععى الهتعععرمج  عععى ع  هعععر  

وتععرمه االتصععره ي ععب  حراععرت اله ععو العيلععي.  المععطف  ععو  ععرآة  لععطف  الععي الطدععه هرحععد
ل الععي الطدععه و ععر تحتويعع   ععى قععيا ا رليععي تتععتهو  الطدععه إلععى التيععرط ال الععي. امتيععرر ال هتبععي 
ال صععريي لبحععوث تتعلعع  بتصعع يا عللدععي  الععي الطدععه ال صععريي.  امتيععرر عللدععي  اععطت الطدععه 

العهعععرويى.   هعععرذ معععر  بعععيى اله طيعععي وال اصعععيي ال صعععريي إلعععى الدهعععر معععي اتعععتاداا الرتعععوا و 
للمعععطف برتعععتاداا ال العععي لعهرصعععر مربتعععي  معععه ال وقععع  والطمتعععي وتعععطر التعععرريخ ععععى طريععع  
اتتاداا برا ج الحرتب ارليا ب ر يت يز  ى تعرعي مرميعي وذاهعرة  عا ي معي حدعظ واتعترارع 

طف ال العععي ب عععر يتععع ح ال علو عععرتا ودقعععي هرميعععي تتعععرعد ال صععع ا معععي الع ليعععي التصععع ي يي لمععع
 برل هرمتي مي التو  العربيي  والعرل يي.

س   إلي  عرمي ع  يعي الرتعا هلمعي بصعريي 3114ف ي دمت  دراتي  ح د تعدالديى ال ربيه
واليععيا التربويععي بهععه  ععر ميهععر  ععى إمععراي اللمععي عهععد الطدععه وتوتععي   دارهعع ا و ععدمت عي ععر إلععى 

لعععي ععععطي العععديى واليعععيا التربويعععي والا رليعععي التعععي التععععرف علعععى هوعيعععي الرتعععوا ال يد عععي معععي  ا
تعهتععهر  ععذر الرتععوا .  تيعع   ععذر الدراتععي مععي إطععرر الدراتععرت الوصععدييا وه ععر  قععرا البرحععث  
 ةبرتعععتاداا  عععههج ال تعععح العط عععي للتوصعععه إلعععى هتعععرمج  عععر ليا واعت عععدت الدراتعععي علعععى عدا

س 3112ي العديى اعطه ععرا فتحليه ال   وى  ى اطه تحليه ال هه وال   وى ل العي ععط
برتععلوب الحصععر ال ععر ها و اتععت ررة  يربلععي  يههععي للرتععر يى واليععرم يى علععى إهتععرج الرتععوا مععي 
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 الععي عععطي الععديىا بهععدف التعععرف علععى الاععرايات التععي ييععوا بهععر الرتععر وىا وتهوهععت العيهععي 
الحعب هيي ععي س رتعر رع. وتوصععلت الدراتعي إلعى  ا وعععي  عى الهتععرمج  عى ع  هعر  قي ععي 22 عى ف

تربويي  ي عهمر الييا تهعرارا معي هرمعي عهعواع الرتعوا ا تليهعر قي عي التععروى معي ال رتبعي المرهيعي . 
للععب اوتععلوب البصععري علععى هرمععي عهععواع الرتععوا ا تععوازى ال ععهه وال عهععى مععي الرتععوا. واععود 

ا معي ت رب  بيى العهرصر ال تتاد ي معي ال عهه واللعوى  ععر. وعهعدت عي عر علعى ع  يعي الرتعو 
  اطت اوطدره   ر تعهت   ى قيا ا رليي تت مه مي الوحدة والييرع والتهرتب والتوازى .

س  إلعععى  التععععرف علعععى العععدور العععذي تيعععوا بععع   اعععطت 3115 عععدمت دراتعععي وليعععد الهاعععرر ف
اوطدعره ال صععريي ال يد ععي ل طدععره ال ت عع هي مععي ف الععي تعع يرا وبلبععه س  ععى حيععث إهتععربها 

الديهييا عى طري  ربطها برصعوه العديى وتععريدها بررهعرى التعطا وتعلعي ها ال علو رت والييا 
هتعربها ال بعردئ الالييعي   .وتيع   عذر الدراتعي معي إطعرر الدراتعرت الوصعدييا   بردم  ال عريدي وات
ه ععر قععرا البرحععث برتععتاداا  ععههج ال تععح العط ععي للتعععرف علععى دور  اععطت اوطدععره مععي 

لدراتي على تحليه ال   وى. وتوصعلت الدراتعي إلعى  ا وععي  عى الته مي الديهييا واعت دت ا
الهتععرمج و ععى ع  هععر  ارتدععرع قععراية  اععطت اوطدععره عيهععي الدراتععي . تيععدا ال اععطت ال  ععر يى 
ديهيععي  تهوعععي  ععى اععطه الدهععوى التحريريععي ال اتلدععي.  تتواعع  ال  ععر يى الديهيععي ال يد ععي مععي 

ي ارصععي وبدراععي هبيععرة إلععى ا هععور ال ععرا ييى  اععطت اوطدععره إلععى ا هععور اوطدععره بصععد
بهتعععبي بتعععيطي. وع عععررت الهتعععرمج عي عععر العععى تو عععيح ع عععا ال و عععوعرت التعععي يد عععه اوطدعععره 
قرايتهر  ي ال و وعرت الديهيي ما  و وعرت اليصعص والحهريعرت وال و عوعرت الرير عيي.  

ال و ععععوعرت.   اتععععتاد ت ال اععععطت العهععععرويى والصععععور والرتععععوا لاععععذب اهتبععععرر اوطدععععره إلععععى
عو ععحت عي ععر دور  ععذر ال اععطت مععي لععرس الصععدرت الياربيععي التععي ياععب عى يتحلععى بهععر 

 الطده ال تلا .

س إلععععى     التعععععرف علععععى دور العهرصععععر التيبولراميععععي :311 ععععدمت دراتععععي  ععععي ري حلععععوة ف
ال تهوععععي معععي تعععذهر الطدعععه لل  ععع وى ال يعععدا معععي  اعععطت اوطدعععره معععي إطعععرر هظريعععي ت ميعععه 

رت وذلععذ  ععى اععطه إاععراي دراتععي  يداهيععي علععى اوطدععره مععي  رحلععي الطدولععي ال تععرارة ال علو عع
دراذ ومهععا وتععذهر اوطدععره لل علو ععرت .  وتد ععيلها للعهرصععر التيبولراميععي ودور ععر مععي اهتبععرر وات
تهت ععي  ععذر الدراتععي إلععى البحععوث الوصععديي وتتععتهدف وصععف وتحليععه العطقععي بععيى العهرصععر 

ومعععي تعععذهر الطدعععه ال علو عععرت.  اعت عععدت  عععذر  همعععي  اعععطت اوطدعععر التيبولراميعععي ال تهوععععي
الدراتي على  ههج ال تح العط ي الذي يععد اهعداع عل يعرع  هظ عرع للحصعوه علعى ال علو عرت 
ال دصععععلي عععععى الظععععر رة فوعوصععععرف عععععى الظععععر رةس . حععععه الدراتععععي ك عععععى عطقععععي العهرصععععر 



احلميد أمحد حلوة د/ شيماء صربى عبد
 

 
 

 94 

ك . عاريععت الدراتععي علععى عيهععي طبييععي  التيبولراميععي مععي  اععطت اوطدععره وتععذهر ا ال علو ععرت
تععهيس   ععى ال ععدارس الحهو يععي 23-:ع ععواميي  ععى اوطدععره مععي  رحلععي الطدولععي ال تععرارة  ععىف

بهيى وبهرت . وع ررت هترمج الدراتي الى  واود عطقي ارتبعرط ذات داللعي إحصعرميي بعيى دراعي 
ود معرو  ذات داللعي إحصعرميي ع  يي العهرصر وااتيرر عمراد العيهي للعهرصعر التيبولراميعي.  واع

دراذ  بيى عيهي عطدره الريعف وعيهعي عطدعره الح عر معي اعذب العهرصعر التيبولراميعي لطهتبعرر وات
ال علو ععععرت. واععععود مععععرو  ذات داللععععي إحصععععرميي بععععيى الععععذهور والهععععرث مععععي اععععذب العهرصععععر 

دراذ ال علو ععرت. واععود عطقععي ارتبععرط ذات داللععي إحصععرمي ي بععيى دراععي التيبولراميععي لطهتبععرر وات
 اذب العهرصر التيبولراميي لطهتبرر وبيى إدراذ عمراد العيهي لل علو رت. 

  ًاجزاءاث انذراست :احملىر  انثان:  
تتعععتهدف وصعععف  التعععى الوصعععديي  اتعععتاد ت  البرحمعععي ويععععد  عععذا  البحعععث  عععى البحعععوث 

وتحليه العطقي بيى اولواى مى  اطت اوطدره وتحتيى اهتبرر واتار رت اوطدره هحو عر. لعذا 
اعت ععدت  ععذر الدراتععي علععى  ععههج ال تععح العط ععي الععذي يعععد اهععداع عل يععرع  هظ ععرع للحصععوه 

 قر عععتو .علعععى ال علو عععرت ال دصعععلي ععععى الظعععر رة فوعوصعععرف ععععى الظعععر رةس   حعععه الدراتعععي
قرم عععي ب تعععتويرت  إلعععى  للوصعععوه  التعععربيي  والدراتعععرت  اودبيعععرت  وتحليعععه  بدراتعععي  يالبرحمععع

االهتبرر والدراذ   و ى ما اعداد  ييرس حعوه اواهعب االهتبعرر  ييعرس حعوه إدراذ  ال علو عرت 
مععى  اععطت اوطدععره. وتععا تطبيعع  عداتععى الدراتععي علععى عيهععي الدراتععي قبععه وبعععد ااععراي الدراتععي  

ف علعى دور اولعواى معى  اعطت اوطدعره معى تحتعيى  تعتو  االهتبعرر والدراذ  ى عاه التعر 
 -لد   التط يذ. وقد  رت عارايات الدراتي بعدة  راحه هررتى:

 
 فزوض انبحج: 

 -:تيي الحإلى للتحي   ى صحي الدروض ار البحثيتعى 
  توتعطى دراعرت بعيى    تتو  اهتبرر وادراذ  التط يذتواد مرو  ذات داللي إحصرميي  مى

لصعرلح التطبيع   ل ييرس  تعتو  االهتبعرر واالدراذ عيهي الدراتي مى الييرس اليبلى والبعد  
 البعد  .

  بعععيى اتعععتاداا اولعععواى معععى  اعععطت اوطدعععره وتحتعععيى داللعععي إحصعععرميي  عطقعععي ذات تواعععد
 . لل علو رت إدراذ  التط يذ    تتو  اهتبرر و

 انبحج اةأد: 
 البحث الحإلى مى االتى: عداةتت مه 
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  ييرس مى االهتبرر واالدراذ  للتععرف علعى  تعتو  اهتبعرر تط يعذ الصعف التعردس البتعدامى 
 حيث يت  ى ال ييرس  ا وعي  ى ال دردات يطلب  ى التط يذ الاربي عليهر .

  اجزاءاث  انبحج 
 البرحمي بتهديذ اارايات  البحث على مطث  راحه : قر ت

  ػذاد وانتجهُز األوىل : اإلاملزحهت 
  ال رتبطععي بععرولواى و اععطت اوطدععره واالهتبععرر االطععطع علععى االدبيععرت والدراتععرت التععربيي

 .واالتار رت 
  وعر عععهر علعععى التعععردة ال حه عععيى للتععععرف علعععى ارامهعععا  ب تعععتويرت  االهتبعععرر اععععداد قرم عععي

علعى ارامهعا  والتععرف عي عر  لتط يعذ الصعف التعردس البتعدامى حوه  د   طم ي اليرم عي 
معععا تععععديه اليرم عععي معععى  عععوي اراي  للتط يعععذو طم تهعععر  ال تعععتويرتحعععوه  عععد  ا  يعععي تلعععذ 

 ال حه يى والتوصه إلى اليرم ي الههرميي ال عدلي.

  وعر ععهر علععى التععردة ال حه ععيى للتعععرف علععى ارامهععا حععوه  بربعععرد الدراذ  اعععداد قرم ععي
علعى ارامهعا حعوه  والتععرف عي عر  ف التعردس البتعدامى لتط يعذ الصع د   طم ي اليرم ي 
مععا تعععديه اليرم ععي مععى  عععوي اراي  للتط يععذو طم تهععر  اوبعععرد والاواهععب  ععد  ا  يععي تلععذ 

 ال حه يى والتوصه إلى اليرم ي الههرميي ال عدلي.

  وعر ع   علعى التعردة ال حه عيى للتععرف علعى واالدراذ    ييرس ب تتويرت االهتبعرر اعداد
وعر عع    لتط يععذ الصععف التععردس البتععدامى االتععتبيرى رامهععا حععوه  ععد   طم ععي  دععردات ا

علععى التععردة ال حه ععيى للتععععرف علععى ارامهععا حععوه  عععد  ا  يععي تلععذ ال دععردات و طم تهعععر 
الههعععرمى  االتعععتبيرىمعععى  عععوي اراي ال حه عععيى والتوصعععه إلعععى  ال ييعععرس معععا تععععديه  للتط يعععذ

 الذ  تا  تعديل .

 تط يعععذ الصعععف التعععردس البتعععدامى  عععى  درتعععي عزبعععي الهحعععرس الدراتعععي  عععى  تحديعععد عيهعععي
االبتداميعي ال  عترهي بعردارة طعوخ التعلي يعي و درتعي ال ع وت االبتداميعي ال  عترهي بعردارة بههععر 

 .تل يذ وتل يذة ا توىس 61بلف قوا هر ف التعلي يي ب حرمظي اليليوبيي و

  يرات وبلبهس.تحديد عيهي  ى  اطت االطدره ف  يهى واو 

   على عيهي الدراتي قبلير لحترب صد  ومبعرت هعه   يير   تتو  االهتبرر واالدراذ  تطبي
   االهتبرر والدراذ.مى  التط يذاداة  ى  ذر االدوات وتحديد  تتو  

 املزحهت انثانُت : يزحهت انؼزض وانتقذَى:    



احلميد أمحد حلوة د/ شيماء صربى عبد
 

 
 

 96 

  علععى عيهعععي   3127-3126عاريععت التاربععي مععى الدصععه الدراتعععى المععرهى للعععرا الاععر عى
 عى  درتعي عزبعي الهحعرس االبتداميعي ال  عترهي بعردارة طعوخ  ا تعوى تل يعذ وتل يعذة قوا هر  

 .  التعلي يي و درتي ال  وت االبتداميي ال  ترهي بردارة بههر التعلي يي ب حرمظي اليليوبيي

   يتععرعتععبوع و ععدة هععه التععي عتععربي  بواقعع  التععترى هععه ع عربعع  لى اتطبيعع  حععو الواتععتمر  
 ععى عاععه تعريععف التط يععذ ب اععطت اوطدععره والتعععرف علععى دور اللععوى مععى ته يععي وتحتععيى 

 .  تتو  اهتبر ا واتار ها هحو  اطت االطدره 

 ًاملزحهت انثانثت : يزحهت انتقُُى اننهائ:   
   ييرس  تتو  االهتبرر واالدراذ على عيهعي الدراتعي قبليعر وبععدير  وتحديعد  تعتو  تا تطبي 

مععا  لتط يععذ واتار ععرتها هحععو  اععطت اوطدععره والتعععرف علععى الععدور الدعععره ل لععواى اهتبععرر ا
عيهي الدراتي مى التطبيييى اليبلعى والبععد   وبععد ذلعذ تعا اتعتاداا  التط يذ مصه درارت 

 ال عرلارت الحصرميي ال هرتبي.
 

 :احملىر انثانج : نتائح انذراست وتفسريها
 س .  SPSSالبرحمي برهر ج حزا البرا ج الحصرميي للعلوا االات رعيي ف اتتاد ت

 نتائج انفزض األول:  
عيهعي الدراتعي معى التطبيع   التط يعذتا اتتاداا ااتبررفتس ل يررهي بعيى  توتعطى دراعرت  

س  وذلعععذ 2ه عععر  عععو  و عععح معععى اعععدوه رقعععا ف تعععتو  االهتبعععرر  واالدراذ معععى  والبععععد اليبلعععى 
 -صحي الدرض اووه  الذ  يهص على :للتحي   ى 
بعيى  توتعطى دراعرت   تتو  اهتبرر  وادراذ التط يذداللي إحصرميي  مى  ذات مرو تواد 

لصععرلح التطبيعع  واالدراذ  ل ييععرس  تععتو   االهتبععرر عيهععي الدراتععي مععى الييععرس اليبلععى والبعععد  
 البعد  .

س : ااتبرر فتس لل يررهي بيى  توتطى درارت عيهي الدراتي مى التطبي  2ادوه رقا ف
  ل تتويرت االهتبرر اليبلى والبعد  
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دراعععععععععرت   هوع الداللي  
 الحريي

االهحععععععععععععععراف   قي ي فتس 
 ال عيرر  

عععععععععععععععععععععععدد   ال توتط 
 الططب 

  الييرس
 تتويرت 
االهتبرر 
 واالدراذ 

داه 
 إحصرمير 

 اليبلى 61 2.4711 1.6739 9.153 :5
 البعد  61 3.3311 1.7592

يت ح  ى الادوه الترب  واود معرو  دالعي إحصعرمير بعيى  توتعطى دراعرت عيهعي الدراتعي   
لصععرلح الييععرس البعععد   حيععث     تععتويرت االهتبععرر واالدراذ مععى  والبعععد مععى الييععرس اليبلععى 
 يدهد صحي الدرض اووه . س و ذا1.12س دالي عهد  تتو  ف9.153اريات قي ي فتس ف

 
 

  انثانً:نتائج انفزض   
بععيى اتععتاداا االلععواى مععى  اععطت اوطدععره وتحتععيى ذات داللععي إحصععرميي   عطقععي تواععد 

   .  تتو  اهتبرر وادراذ اوطدره لل علو رت التى تت  ههر تلذ ال اطت
م ى اطه ااراي  يربطت    التط يذ للتعرف على الدور الذ  تلعبع  االلعواى معى  اعطت 
اوطدععره . عهععد عععدد هبيععر  ععى التط يععذ عى اولععواى لهععر دور معععره مععى اععذب االهتبععرر وتحتععيى 
 تععتو  ادراههععا لل علو ععرت واومهععرر التععى تت عع ههر  اععطت االطدععره التععى ييو ععوى بيرامتهععر . 

ت ال لوهععي دور هبيععر ووا ععح مععى اععذب اهتبععر ا وادراههععا لل علو ععرت واليععدرة علععى وهععرى للهل ععر
تععذهر ر ب ععهه وا ععح ا برال ععرمي الععى ال علو ععرت التععى يععتا هتربتهععر علععى الععور  ال لععوى التععى 
تت عع ه  ال اععطت  هععرى لهععر دور معععره مععى اععذب اهتبععر ا لل اععطت و ععى مععا تحتععيى  تععتو  

ييععرس االهتبععرر واالدراذ   ععد  الرتبععرط والعطقععي الدعرلععي بععيى ادراههععا . وعي ععر تو ععح  هتععرمج  
 اولواى وتحتيى  تتو  االهتبرر والدراذ. 

 يناقشت اننتائج وتفسزها: 

 تععتو  االهتبععرر وادراذ االطدععره مععى  رحلععي إى الهععدف الرميتععى للدراتععي الحرليععي  ععو ته يععي 
حيعث   . لعواى معى  اعطت اوطدعرهالتععرف علعى واقع  اتعتادا او ى اطه  الطدولي ال ترارة 

تتعععععى  اععععطت اوطدععععره اال ت ععععرا بععععرل لواى  لتحييعععع  التععععوازى واالهتععععارا مي ععععر بيههععععر لتيععععديا 
ال   وى مي  هه يتهه الططع عليع  برتعلوب تعهه و عي ا ي ععر الطدعه بادتع  وتعهولت  

ورة ذوقع  وتتعيح وا رل  حيعث تعوحي لع  الهل عي ال هتوبعي بعرلدهرة ال  تععي وال عدمرةا وتهعذب الصع
لايرل  عى يهطل  وتمذ  اولعواى بصعرر وتاعذب الرتعوا اهتبر ع ا لهعي تحعتدظ  اعطت اوطدعره 

 ب هرهتهر ال حببي عهد الطده مي ظه ال هرمتي ال ديدة لوترمه العطا ال رميي الحديمي. 
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س   التعى عهعدت علعى   عرمعي ع  يعي 3114ف يوتتد   عذر الهتعرمج  ع  دراتعي  ح عد ال عربيه
الرتععا هلمععي بصععريي واليععيا التربويععي بهععه  ععر ميهععر  ععى إمععراي اللمععي عهععد الطدععه وتوتععي   دارهعع ا 
و ععدمت عي ععر إلععى التعععرف علععى هوعيععي الرتععوا ال يد ععي مععي  الععي عععطي الععديى واليععيا التربويععي 

لعى  ا وععي  عى الهتعرمج  عى ع  هعر  والا رليي التي تعهتهر  عذر الرتعوا .  وتوصعلت الدراتعي إ
الييا تهرارا مي هرمي عهواع الرتوا ا تليهعر قي عي التععروى معي  عهمرقي ي الحب هيي ي تربويي  ي 

ال رتبي المرهيي . للب اوتلوب البصري علعى هرمعي عهعواع الرتعوا ا تعوازى ال عهه وال عهعى معي 
للععوى  عععر. وعهععدت عي ععر علععى الرتععوا. واععود ت ععرب  بععيى العهرصععر ال تععتاد ي مععي ال ععهه وا

ع  يععي الرتععوا مععي  اععطت اوطدععره   ععر تعهتعع   ععى قععيا ا رليععي تت مععه مععي الوحععدة والييععرع 
 والتهرتب والتوازى .

س التععى عهععدت علععى التعععرف :311دراتععي  ععي ري حلععوة ف اليعع  ت عع   ععر ا ععرر  عي ععر  تتدعع و 
ى ال يعععدا معععي  اعععطت علعععى دور العهرصعععر التيبولراميعععي ال تهوععععي معععي تعععذهر الطدعععه لل  ععع و 

اوطدعععره معععي إطعععرر هظريعععي ت ميعععه ال علو عععرت وذلعععذ  عععى اعععطه إاعععراي دراتعععي  يداهيعععي علعععى 
دراذ  اوطدره مي  رحلي الطدولي ال ترارة وتد عيلها للعهرصعر التيبولراميعي ودور عر معي اهتبعرر وات

ات داللعي ومها وتذهر اوطدره لل علو عرت. وع عررت هتعرمج الدراتعي العى  واعود عطقعي ارتبعرط ذ
إحصرميي بيى دراي ع  يي العهرصعر وااتيعرر عمعراد العيهعي للعهرصعر التيبولراميعي.  واعود معرو  
ذات داللعععي إحصعععرميي بعععيى عيهعععي عطدعععره الريعععف وعيهعععي عطدعععره الح عععر معععي اعععذب العهرصعععر 
دراذ ال علو عرت. واعود معرو  ذات داللعي إحصعرميي بعيى العذهور والهعرث  التيبولراميي لطهتبرر وات

دراذ ال علو ععرت. واععود عطقععي ارتبععرط ذات داللععي مععي  اععذب العهرصععر التيبولراميععي لطهتبععرر وات
 إحصرميي بيى دراي اذب العهرصر التيبولراميي لطهتبرر وبيى إدراذ عمراد العيهي لل علو رت. 

العدور العذ  تعلبع  اولعواى معى  اعطت اوطدعره  هيعد علعىرعتدرت هتعرمج الدراتعي العى الت لذا
اوطدععره واتار ععرتها . حيععث يعععد اللععوى عهصععر  ععرا   ععى عهرصععر  اهتبععررى  تععتو  مععى تحتععي

التاتيد مى  اطت اوطدره  ل ر ل   ى ترميرات هدتيي على الطدها حيث ل  ترميرر معي اعذب 
االهتبععرر والتوايعع  والمععررةا ويلعععب دوراع  ه ععرع مععي تحييعع  االهتععارا والتععوازى مععي او ععهره مععي 

 اهتبر  .عيى الطده ومي اذب 
 تىصُاث انبحج: 

 الي  البحث  ى هترمج ي هى تيديا التوصيرت االتيي: توصهبهري  ر 
  تتو  اهتبرر وادراذ اوطدره ااراي ال زيد  ى البحوث والدراترت مى  اره . 

   مى  اره التعليا .  اطت اوطدره على اتتاداا  عاصرمى الصحرمي ت اي 
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  معى ت عهيه اتار عرت واراي  يلعب  اللوى مى  اطت اوطدره على الدور الذ   ياليري ال و
 الدرد حوه  اتلف الي رير .

  معععى  اتعععتاداا  اعععطت اوطدعععره تعععدريب عاصعععرمى الصعععحرمي عمهعععري الاد عععي علعععى  عععرورة
 االه طي  ال درتيي .

  اهتبعرر الدعرد ى على الع ليي التعلي يي والتربويي إلى  رورة  عرمي  تعتو  يتواي  هظر اليرم
 عععى دور  ععرا وتعععرمير  را والع ععه علعععى ته يتهععر  ل عععر لهععالتط يعععذ لععد   اتار رتعع  ال اتلدعععي و 

  بر ر على ا ي  اوه طي.
 

 انبحىث وانذراساث املقرتحت: 
  تعععذهر التط يعععذ للعهرصعععر معععى ته يعععي  اولعععواى معععى  اعععطت االطدعععره دراتعععي عمعععر اتعععتاداا

 .واومهرر  الرميتيي

  تتو  االهتبرر واالتار رت لعد  اوطدعره معى  رحلعي مى ته يي    اطت اوطدره اتتاداا 
 .الطدولي ال بهرة  

  اوطدعره معى  رحلعي الطدولعي مى ته يي التار عرت لعد   العهرصر التيبولراميي اوار  دور
 .ال ترارة
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 غلللاملزاج
 

ال عرمععي عتتعع  وهظريرتعع  وتطبييرتع  . اليععر رة : دار -س.  العتعلا 5::2إبعرا يا وايعع   ح ععود  ف
 الار عيي .

ا فاليعر رة : 2عتر ي عبد العرحيا ا مهعوى الهتربعي الصعحديي والع ليعرت االدراهيعي لعدي اليعراي ا ط
 . 42 س ا ص3114إتراذ للطبرعي واله ر ا 

 س. إاراج او راا الدولي .الير رة : الطبرعي لله ر والتوزي . 2:98ع رف صرلح ف
راج الصععععحدي اوتععععس والهظريععععي والتطبييععععرت س. الاعععع3112ع ععععرف صععععرلح ا  ععععريف اللبععععرى ف

 الع ليي .الير رة : دار الهه ي العربيي.
س. تصعع يا ال طبوعععرت العط يععي للاريععدة و طبوعععرت 2:97ا ععرف صععرلح و  ععريف اللبععرى ف

 العطقرت العر ي .الير رة : الطبرعي لله ر والتوزي  .
البعععررزة وال لتعععري وعمعععر س. دراتعععي  يررهعععي بعععيى الطبرععععي 2:93ع عععرف  ح عععود حتعععى صعععرلح ف

 يررهععي لصععحف دار  يدراتععي تطبيييعع –الطبرعععي ال لتععري مععي تطععوير الاععراج الصععحدي 
 التعروى ا رترلي دهتورار  ه ورة ا هليي العطا ا ار عي الير رة .

 س. الاراج الصحدي .الير رة : دار الهه ي ال صريي.3114آ ره تعد ال تولي ف
علعععا العععهدس ال عرمعععي وال عرصعععر .اليعععر رة :  هتبعععي اوهالعععو س. 3::2عهعععور  ح عععد ال عععرقروي ف

 ال صريي.

س.ك عمععر تههولوايععر الطبرعععي الحديمععي مععي إاععراج  اععطت اوطدععره :::2إيهععرس  ح ععود حر ععد ف
دراتعععي تحليليعععيكا رتعععرلي  راتعععتير ليعععر  ه عععورة ا  عهعععد الدراتعععرت العليعععر -معععي  صعععر 

 يى   س .للطدولي ا قتا العطا وميرمي الطده ا ار عي ع

حر ععد عبععد اليععردر و ح ععد عطيععي االبرا ععىفد تس علععا الععهدس التربععوي .اليععر رة : الععدار اليو يععي 
 للطبرعي واله ر.

 ح  ت قرتا فبدوى ترريخس. اد رت ال علو رت و يو رتهر وع هرلهر  .الير رة :  هتبي لريب.
 س. صحرمي اوطدره .الير رة : دار الهتب.2:81تر ي عزيزف

س.تعرمير ال عرلاعي الرق يعي لعهرصعر ال عهه ال رمعي للصعحيدي علعى 3115 ح عود فت ير  ح د 
 يدراتعي تحليليعي وتاريبيع-اهتبرر وتعذهر اليعراي ل ابعرر معي إطعرر هظريعي ت ميعه ال علو عرت

 لعيهي  ى طلبي الار عيا رترلي دهتورار لير  ه ورةا هليي العطاا ار عي الير رة  .
 س.علا هدس اللموي  . الير رة :  طبعي حلواى  . 9::2التيد عبد الح يد تلي رىف
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س. الدراذ الحتععي البصععري والتعع عي .اليععر رة : 3112ومرميععي  ح ععد بععدر ف دالتععيد علععى التععي
  هتبي الهه ي ال صريي .

س. اولعععواى معععي الصعععحرمي ال صعععريي .اليعععر رة : العربعععي لله عععر 7::2 عععريف درويعععش اللبعععرى ف
 لتوزي  .وا

 س. صحرمي اوطدره مي الوطى العربي .الير رة :عرلا الهتب .3113 عيب المبر ي ف
س. العطقعععي بعععيى العهرصعععر التيبولراميعععي معععي  اعععطت :311 عععي ري صعععبر  عبدالح يعععد حلعععوة  ف

اوطدعععره وتعععذهر ا لل علو عععرت. رتعععرلي  رايتعععتير ليعععر  ه عععورةا هليعععي التربيعععي الهوعيعععي ا 
 ار عي عيى   س.

س. دوامعع  اتععتاداا اوطدععره ال عععرقيى تعع عيرع ل اععطت 3123ي صععبر  عبدالح يععد حلععوة  ف ععي ر
.رتعرلي دهتعورار  ليعر فدراتعي  يداهييساوطدره اللهتروهيي وعطقتهر برلاواهعب ال عرميعي : 

  ه ورةا هليي التربيي الهوعيي ا ار عي بههر.
التربععععوي مععععي  اععععطت  س. كدراتععععي تحليليععععي لل  عععع وى5::2صععععطح الععععديى  ح ععععد الحتععععيهيف

اوطدععره ال صععريي ودور ععر مععي ته يععي بعععض ال يععوه لععد  اوطدععرهك ا رتععرلي دهتععورار ليععر 
  ه ورة ا هليي التربيي ا ار عي الزقرزي . 

س. اله عععو ال عرمعععي بعععيى الهظريعععي والتطبيععع   . اليعععر رة  :  هتبعععي 3::2ععععرده عبعععد اهلل  ح عععد ف
 الزقرزي . 

.ك   عععهطت اليعععرما برالتصعععره معععي  الهتعععرج العط عععي س8::2ععععرطف عبعععد الر عععيد  بعععروذ ف
 ه عورة ا  عهعد الدراتعرت  العليعر للطدولعيا قتعا  رال وا  ل طدره كا رترلي  راتتير لي

 العطا وميرمي الطده اار عي عيى   س.
 س. علا الهدس العرا . الير رة : دار لريب.2::2عبد الحليا  ح ود ف

 س . 6::2الدهوى الت هيليي ا ف الير رة : دار الهه ي ا عبد الدترح ريرض ا التهويى مي 

س. دور  اعععطت اوطدعععره معععي الته عععمي التيرتعععيي :::2عربعععي عبعععد العزيعععز عح عععد الطعععواي ف
للطدععه ال صععري ا رتععرلي دهتععورار  ليععر  ه ععورة ا  عهععد الدراتععرت العليععر للطدولععي ا قتععا 

 العطا الطده ا ار عي عيى   س .
س. العهرصعععر التيبولراميعععي معععي الاريعععدة ال تعععرميي  ععع  4::2الهعععردي فعصعععرا العععديى تعععيد عبعععد 

دراتعععي  يررهعععي وتعععرليب إارااهعععر معععي  صعععر والواليعععرت ال تحعععدة ا رتعععرلي دهتعععورار ليعععر 
  ه ورة ا هليي العطا ا ار عي الير رة.
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س. تعععععيهولوايي العععععتعلا بعععععيى ال هظعععععور االرتبعععععرطى والتطعععععور 7::2متحعععععي  صعععععطدى الزيعععععرت ف
 لير رة  : الير رة لله ر .ال عرمي . ا

واتار رتعععع   يع  يتععععي الوظيديعععع-س. الاععععراج الصععععحدي 9::2مهععععد بععععى عبععععد العزيععععز العتععععهر ف
 .الريرض :  هتبي العبيهرى.

 س.  اوتس الهدتيي لله و . الير رة : دار الدهر .2:99مداد البهي التيد  ف
ا الحليعي الدراتعيي لععرا  سك اعطت اوطدعره معي  صعر والععرلا العربعي1::2ليلى عبعد ال ايعد ف

 هوم بر ا الهيمي العر ي للهترب. 37-35حوه  اطت اوطدرهك ا الير رة 1::2

س. اليعععيا التربويعععي والا رليعععي التعععي تعهتعععهر الرتعععوا 3114 ح عععد تععععد العععديى  ح عععد ال عععربيهى ف
دراتععي تحليليععي ا رتععرلي  راتععتير ليععر  ه ععورة ا  عهععد  –ال يد ععي مععي  اععطت اوطدععره 

 رت العلير للطدولي ا قتا العطا وميرمي الطدها ار عي عيى   س.الدرات

الهظريععععي –س.  تععععرميرات الصععععورة الصععععحديي 3115 ح عععد عبععععد الح يععععد والتععععيد بههتععععى حتعععى ف
 والتطبي . الير رة : عرلا الهتب .

.  2س.   علععععا الععععهدس العععععرا ا ط1::2 ح ععععد عبععععد الظععععر ر الطيععععب و ح ععععود عبععععد الحلععععيا  ف
 ي اوهالو ال صريي .الير رة :  هتب

س. علعا العهدس الععرا . اليعر رة :  هتبعي 1::2 ح د عبد الظر ر الطيب و ح ود عبعد الحلعيا ف
 اوهالو ال صريي .

ذاععععرتها ال درتعععيي 9::2 ح عععد  ععععوضف س. إععععطا الطدعععه  دراتعععي حعععوه صعععحف اوطدعععره وات
 وبرا اهر التليدزيوهييا الير رة: دار الدهر العربي.

 س. علا الهدس اله و ا الير رة : عرلا الهتب . 1::2 يارميه  عوض ف

س.ك تععرمير او ععهره الصععحديي مععي الصععحف ال صععريي 3112 يرمععت  ح ععد هر ععه الطرابي ععي ف
على تذهر ال علو رت التيرتيي لدي ال برب الار عيك ا ال الي ال صعريي لعلعوا الععطا  

  ا هليي العطا ا ار عي الير رة ا العدد المرهي ع ر يوليو. 
رت مععي الرتععوا ال تتربعععي ل اععطت س ك تصعع يا وتوظيععف ال اصععي3112هرصععر عح ععد حر ععد ف

وقصععص اوطدععره مععي  صععرك ارتععرلي  راتععتير ليععر  ه ععورة ا هليععي الدهععوى التطبيييععي ا 
 ار عي حلواى.

س. كدراتعي تيي يعي وتعرليب تصع يا عللدعي  اعطت اوطدعره 3113هرهيس  ح عد زهريعر عراقعي ف
لير  ه عورة ا  ك رترلي  راتتير:::2إلى ديت بر 9::2ال صريي مي الدترة  ى يهرير 

 هليي الدهوى التطبيييي ا ار عي حلواى.
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س.  ك دور  اععطت اوطدععره ال صععريي مععي إ ععداد الطدععه برل علو ععرت عععى 3115هععورا ح ععدي ف
ا قتعا  يالعليعر للطدولع ت ه ورة ا  عهعد الدراتعر رالعرلا الارراي ك ا رترلي  راتتير لي

 العطا وميرمي الطده اار عي عيى   س. 
س.  ك دور  اعععطت اوطدعععره ال صعععريي معععي الته عععمي الديهيعععي 3115الدتعععرح الهاعععرر فوليعععد عبعععد 

دراتعععي  تعععحييك ا رتعععرلي  راتعععتير ليعععر  ه عععورة ا  عهعععد -لتط يعععذ ال رحلعععي العداديعععي 
 الدراترت العلير للطدولي ا قتا العطا وميرمي الطده ا ار عي عيى   س.

ييى هحععععو البععععرا ج البيميععععي بععععرلتليدزيوى س. كاتار ععععرت ال ععععرا 6::2وليععععد هر ععععه علععععى الليمععععى ف
 ه ععورةا  عهععد الدراتععرت العليععر للطدولععي ا قتععا العععطا  رال صععريكا رتععرلي  راتععتيرلي

 وميرمي الطدها ار عي عيى   س.
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The Abstract 
 

The present research aims at identifying the role of using colors in 

children magazines for improving attention and recognition for information 

and ideas in children magazine among primary stage pupils. The method of 

this research is descriptive method which aims at describing and analyzing 

the relation between colors in children magazines and improving pupils' 

intention and recognition. The sample of the study consists of fifty pupils 

from six year at Al Nahas primary school , Tukh  in Qalubia and El-Shomot 

primary school , Benha in  Qalubia . The instrument of the study consists of 

attention and recognition scale . The results show that the role of colors in 

improving attention and recognition among primary stage pupils.   

Keywords :  Children Magazines – Colors- Attention – Recognition 


