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د قائمددد  يمدددبرز ادددارسا الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م   لم  مددداا إلدددع إ ددد ا راسددد  ال هددد   
ملدديبت ي ددم الممارسدداا  يح يدد اليسبمدد  ارسددسر  االمسا دد  الميبسددء   ددخ  ددبس المدد    ا  لددا خ ل

السرددا و ولمدد  مدد  م ي دد  ( م  مدد  30اايبدداا ارسدد بو البعدد خ   ددع  ة دد  م ب دد  مدد   وذلددم 
رئملد  وهدخ  ثالث  محداوراالممارساا واليخ ُع     خ ل يمبرز ُاسيخ م  اءاق  المالاظ  كاداة 

  ، واليخ قد  يدز اليحمد  مدجا ب ال القاا ا  لا م  وا جساساا الي ررلم  وي مم  الذاا ا يجارم 
عددد قوا وثبايوددداو ويدددز اليبعددد  إلدددع مجمب ددد  مددد  ال يدددائ  كددداس ةهمودددا ةس الممارسددداا الي ررلدددم  

إذ ر دددل الميبسددد   ة ر رجددد   ددددم   لددد ت ة دددساد ال ة ددد ال ددد م    دددخ  دددبس المددد    ا  لدددا خ ميدددب س 
(و  جددددداسا الممارسددددداا الي ررلدددددم  ال ددددد م   المي  مددددد  اجا دددددب 4( مددددد  ةعددددد   2.35الحلدددددارخ  

جداسا الممارسداا المي  مد  ادا جساساا و ال القاا ا  لا م   خ المسيب  ارولدع ر رجد  ميبسدء ، 
سًا جدداسا الممارسدداا المي  مدد  ري ممدد  الددذاا الي ررلددم   ددخ المسيبدد  البا مدد  ر رجدد  ميبسددء ، وة ةدد

ةيضدًا إلدع  د ج وجدبد  دسو     ال راسد ا يجارم   خ المسيب  ار ةسة وب رج   ددم  و كمدا يبعد 
الخبسة الي ررلم  ةو المؤهد  ال  مدخ، كمدا  ي  ذاا دالل  إا ائم   خ ي م الممارساا ُي زت لميغةس 

د   ل لد ت ة دساد ال ة د  لدا م  لز ي د  ي دم الممارسداا الي ررلدم  ال د م   ا  %(و 70ملديبت يم  
 و  دًا م  اليبعماا والمميسااا  خ  بس هذه ال يائ    ال راس وق م

 وي مم  الذاا، ال القاا ا  لا م ، ماس ب، روجسا: ةـــــاحيـــــات املفتـــــالكلم
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Evaluation of Classroom Teaching Practices of Family Education Female 

Teachers in light of the Humanitarian Approac  

Abstract 

The study aims at preparing a list of the most prominent 

pedagogical practices of the family education teachers in the 

intermediate level in light of the humanitarian approach to determine the 

level of these practices, following the descriptive method on a sample of 

(30) teachers from different schools in Riyadh city. The note card has 

been used as a tool, divided into three main axes (human relations, 

teaching procedures and positive self-development) with the practices 

they represent, and has been verified for its validity and stability.  

The study has reached few results, most importantly is that the 

classroom teaching practices in the light of the humanitarian approach 

are weak among members of the sample, with an average of (2.35) out of 

(4). Class teaching practices related to human relations ranked first, 

practices related to teaching procedures ranked second and both practices 

are of medium level, while practices related to positive self-development 

practices came last on weak level. The study finds that there are no 

statistically significant differences in these practices due to differences in 

teaching experience or scientific qualification. These educational 

humanitarian practices did not reach the level of 70%. The research 

presents some recommendations and proposals in light of these results.  

Key Words: Self-development, Human relationships, Maslow, Rogers. 
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 ي ممدد   ددخ ال م مدد  الي  مممدد ،  وددب الملدديخ    ددخ ارر  لُي دد  الءالددب المحددبر الددسئم  
واارة الي  دمز   مد  يؤكد  وهدذا مدا ، ل ماريوا االخةس وال الح، وهب البسة   والغاي  لب داس الملديمب 

الءالدب ا سدالمم  والبي مد   م   دال  ةهد ا واو والدذي جداس  دخ ةولودا شر داس  خ دم  هد(1438 
اليخ ي بغخ ي مةيوا  خ الءالب كخ وهخ الجبا ب البالث  الموم  ، وال كسر  م سفمًّا ومواررًّا وقممًماش

 لددديءمش يلددد ة   خ دددم  إ لدددا م  ميز ددد ، قدددادرة   دددع اال يمددداد   دددع ذايودددا  دددخ مبا بددد  اليءدددبر 
راددد ال الساه ددد  وم ءمددداا اليغةةدددس، ال دددالمخ الميلدددارا، والي امددد  ري كةدددس ومودددارة و الدددا  مدددش ا

 ليبجةووا اليبجم  ال حمح وال ا    خ جبا ب الحماة المخي   و
د   الي  دمز، ام  دع ج د  الميكام د و م  ةج  إ  اد ي م اللخ م  اللدبر  و   دادت اليسببردبس اا ل 

 (40: 1998م ا ايدددد   قءدددامخ وقءددددامخ،  الدددي  ز ة بددددس إ لدددا م  واايسامددددًا لسممددد  الءالددددب واسدددي  اداي  و 
ي زرددز  ءسيدد  ا  لددا م  وابدد  ل خةددس، ي ددم ال ءددسة اليددخ ي بددذ ال  دد  وال دد واس، ويودديز اددا  سر  ول

ويي وز مل اليوز ويلد س ام ا دايوز ويلداركوز ملدا سهز، ويسدمز  القداا اجيماسمد  ييلدز ادالمبدة 
 دددع ال ودددب  والسامددد ، رددد  ويمي دددم مددد  البمددد  والم س ددد  والمددد راا ا ر اسمددد  مدددا يج  ودددا قدددادرة  

 و(223: 2008امجيم وا وال الز م  ابلوا  الجم ، 
(   ع ةهمم  اليبج  إلع هذا الي  مز ا  لا خ الذي ُي بخ اايماجداا 2008ورؤك    ة   

واهيماماا الءالو ور  ب   دع  مدب ويءدبر اللخ دم ، والدذي يم د  وعد   ادال ظسة الم يباد  
 ها ا  لددا م  كالحسردد  وال دد   واليضددام  واليلددامح لسددمز اليددخ يؤرددا والميضددم   ،اددالحبار ميلددم ال

هدب ا  لدا ةبس إلدع اليا ةد  رد  وقد  ذ(و UVH, 2014ويمب  اال يالف واايساج كسام  اال لاس  
 (و254: 2014الي  مز لم  غاي   خ ا  ذاي  ر  وسة   ليحمة  الذاا   ة ،   ع ةس 

الدذي هودس كدسد   د  ل مغداالة  دخ  وُر   الم    ا  لا خ  خ المد و  مد  المد ا   الح يبد 
 –  ددع وجدد  الخ ددب –اليسكةددز   ددع الم س دد  الدد   رئددم  و همددا  الجبا ددب البج ا مدد  ل ءالددب 

 م م  جام ة ي يمدس  ةودا ال  دب  ال راسدم    ال م م  الي  ممم ، (و إذ ةعبح1983/1995 مة  س، 
ي الي  دددمز  دددخ ةمسر دددا  دددال  م يمددد إلدددع ذلدددم كمدددا ة دددار  و بةئددد  ال دددحم  الالامددد  ل مدددب المي  مدددة ل

( وكددباو  Holt, 1967  ( وهبلدد Goodman, 1964اللددية ماا الممالديدد  ةمبددا  جبدمدداس  
 Kozol, 1967) إلع ا يبار ة وا رةئ  يؤدي إلع ي مةس الدسوح البلدسر  مد   وزذهب ا ضوق  ر  و

 دددخ دراسددد  وقددد  ر غددد  ي دددم اال يمددداداا ذرويودددا و  دددال  غدددس  اليدددبيس والم ددد  والخدددبف مددد  ال لددد 
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وعد   ةودا المد ار  اا ودا ةمدا    ،م رس  لم ة ثالل س باا و  د  100سة بسماس اليخ  م   
يب و الم ار  وكا وا يبدذ  كد  مدا ربسد وا ليحدي ا  دخ اللدباو  إذليلبر  ال  بر  وال سح  خ الي  ز، 

لوز وي كةددسهز االيبدمد  الء بلمد   دخ جدب  داج مد  ا  د اج البمد ، إ دا   إلدع  لد وا  دخ يءدبرس اسديمال
و  لدددا ةيوز كدددا سادو وة دددار إلدددع ذلدددم امبلددد  إس ملددد  ي ا الي  مممددد  ار بدددس إلحاادددًا هدددخ كم مددد  إيجددداد 
مجيمدددش إ لدددا خ والمحا ظددد    مددد و وك يمجددد  لي دددم اال يمددداداا هودددسا اسكددد  الي  دددمز ا  لدددا خ  دددخ 

 (وPatterson, 1987اللية ماا الممالدي  واليخ س    د ا  يغةةساا   ع ال ظاج الي  ممخ  
ورلدديم  المدد    ا  لددا خ ةعددبل  مدد  ال ظسردد  ا  لددا م و و  ددع ة مددا  كدد   مدد  ارساهدداج 

كددز   ددع  كددسية  ةساسددةية  همددا ي ممدد  ال القدداا يماسدد ب وكددار  روجددسا الدد     ددا ، واليددخ يس 
ا  لدددا م  ويلدددوة   مدددب الي دددبر ا يجدددارخ ل دددذاا لددد ت المدددي  زو إذ يي ددد  كددد  م ومدددا  دددخ ال ظدددسة 

ي اؤلم  الم ي ل  والب  اسة ل     البلسر  وةس س خ اال لاس لم بس سبي  هب مة  إ لا خ  دالمخ، ال
 مددا يي مدداس ةيضددًا   ددع ال ظددسة المزدوجدد  اددب  الدد وا ش،  مب مددا يلدد ع اال لدداس إلددع   دد  دوا ددش 
الم دبر ر ا  د    دالجبا وال ءدس( يلد ع ةيضدًا إلددع ر دش دوا دش ال مدب كيءدبرس ويحمةد  المدد راا 

 (و1998(و   ب السام ، 1990وا م ا اا ال ا  م   جارس، 
مد  ماسد ب  دخ يلدارو  مدش مدا ق مد  روجدسا المد    ا  لدا خ، الدذي يسكدز  ور    ما ق  
  ع الءالب واهيماماي  ومةبل  ورل ع   باا اايماجاي  واالسي ادة م  ق رايد  إلدع اد   الك داسة، 

الدددذاا، وة كددددار روجدددسا اددددب   دددسورة ال مددددب  ا ءالقدددًا مددد  م وددددبج ماسددد ب الخددددا   ددد  يحمةدددد 
االجيمددا خ وي ممدد  مودداراا االي ددا  اددا  سر ، ويسكةددز ك ةومددا   ددع ةهممدد  الددي  ز الددذايخ احةدد  

 وي بس المي  ز هب الملؤو     ي   م  وباليالخ ي بس ة بس اسيماللم 
 خ ( إلدع ةهممد  المد    ا  لداStevic & Malley, 1996ولمد  ة دارا سديم م ومدالخ  

( Ohlsen, 1997 دخ الي  دمز  دخ ج د  الءدالو ميمب دة  ر  لدوز وا  دسر و كمدا ة دار ةوللد   
ارمددس الددذي يج دد  الددي  ز ذا  ،ةيضددًا إلددع ةهمةيدد   ددخ ملددا  ة الءددالو   ددع ربدد  دراسدديوز االحمدداة

مدة  يلا   الم  كما وة   االممار  م  ع ل يوز  ضاًل    ة   يلاهز  خ ي مم  االريكار واالر اا، 
  ددع مباجودد  ملدد الا الءددالو دا دد  ال دد  ال راسددخ مدد   ددال  ملددا  يوز   ددع  وددز ة  لددوز 

 (و582-581: 2006  خ جاو هللا و ءم ، 
شمد   دال  يسكةدزه ويؤك  ال  ي  م  ال راساا   ع ةهمم  الم    ا  لدا خ ودوره  دخ ي ممد  السدمز 

م  يلدددمح ل ءدددالو ادددالي بةس  ددد  ة  لدددوز   دددع الجبا دددب البج ا مددد  واالجيماسمددد ، ااسددديخ اج يدددس  ي ررلددد
وا يلدداف ملددا سهز اليددخ يددؤثس  ددخ سدد بكوز وايجاهددايوز  حددب ال ددالز واسدديجااايوز ل يحدد ياا والملدد الا 



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 169 

( Matus, D, 1995ةثبيد  دراسد  مدايب    اةد (و 260: 2014اليدخ يباجوب ودا  دخ الحمداةش   ةد ، 
ج، 2011برددد    دددخ محمددد  والملددد  وسدددءباخ،  ا  مددد  المددد    ا  لدددا خ  دددخ إدارة   دددب  الم رسددد  البا 

( Dilamic, 2007(و وديالمدم   Parisi, 2002دراسدد  كد  مدد  اارسدخ   يدائ  س ة كمدا(، 935 
يؤكدد اس   ددع ةهمةيدد   ددخ ي دد ي  اللدد بم ا  لددا خ، ومباجودد  هدداهسة ال  دد  والكسا مدد  وال دد واس، ويكددبر  

يددد   ا  ة (2015يغسرددد  محمددد   دراسددد  ةثبيددد  ولمددد   (و2013 القددداا سدددبر  مدددش ا  دددسر    دددخ هدددال ، 
ر ددش ،  ضدداًل  دد   ا  ةيدد   ددخ  ددخ  ددالو عدد بباا ي  ددز اليدداررذ لدد ت يالمةددذ المسا دد  ا   اديدد ةيضددًا 

 و(2015مليبت يم يس الذاا ل ت  ة   م  الءالو اريياج  خ دراس   اعس ةرب اماد  
التعلدة  ندخ خد   لى تحديدد هميةدا اليددخإل اانيدان   د  إت تلك الدراسات ص  ولقد خل  

 حصر هبرز نا ذكرته هدبةات التربةا اانيانةا؛ والت  ييكخ ذكرما    النقاط التالةا:
 وُي مخ قمز االايساج ويحم  الملؤولم  واالسيماللم  ل ت الءالو، والم    الذايخ ا يجارخ -1

 ي لس الحباجز ال  لم  ةو اال   الم  اليخ ق  ي ب  ق رة الءالو   ع الي  زو -2

  ز دا دم  الءالو   ع الي  ز م   ال  ي زرز ثميوز اا  لوزوُيح -3

 ُييمح  س  الحبار رة  الءالو، وُر مخ ال القاا ا يجارم  رة وزو -4

لدددد بر يلدددديبمس ياقدددداا وقدددد راا الءددددالو إلددددع ةق ددددع ادددد  مم دددد  ممددددا ي ددددبد   ددددةوز ا -5
 الس ا والل ادةو

سديخ اج الءدالو لخبدسايوز م   ال  ا -اماس ةثس الي  ز-ُيلوز  خ إا ال ي   ز ذو م  ع  -6
 ال اي م (و –اللاام   اليجسربم  

 ُي مخ ق رة الءالو   ع ا ر اا واالريكارو -7

اللددغب، ور مدد    ددع   دد  كُيلددا   الم  مددة    ددع مباجودد  ملدد الا الءددالو ال دد م   -8
 جب ع خ جة  رة  الم  ز ويالا و

  يسجمدد  ارهدد اف  ظددسًا لدد وره الحةددبي  ددخ  م مددور يددس  المدد    ا  لددا خ   ددع الم  ددز 
 دد دًا مدد  اردوار اليددخ يخي دد   مددا هددب م وددبد  ددخ ال دد بف  ومدد   ددال  ممارسدداي  الي ررلددم 

(و وُر   اليح ي ار بس 2002 ام اس،  اليم ة ي ، كب اس  القاا إيجارم  م يج  والمحا ظ    ةوا
ز، وةس ةي  مد  س رج ودو ل م  مة  ا  لا ةة  هدب رد  اال يمداد إلدع يالرودز ادا وز كمدسبة  مبجدبد

م  قب  الم  ز هخ لم  ح  الءالدب، والدذي ُي د  قممد   دخ اد  ذايد و كمدا ي بغدخ   دع الم  دز ةس 
ي مدد  لضددماس ةس يلدد س الءالددب دائمددًا و ددخ كدد  االدد  االي دداي  والس ايدد  غةددس الملددسوي ، ي ددم 

 (وAloni, 2007مسيبء  اما يمي م م  ق راا و م ا اا  الغةس 
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ا خ هخ يلوة  الي  ز    يسر  يب ةس الظسوف اليخ يؤدي إلدع ي  دز إس وهم   الم  ز ا  ل
 كدد   ددخس ميدداح  وم  ددع  ددخ رةئدد  ي  مممدد  يء دد  سددساح  ضددب  الءالددب، ويحمدد  اال  يدداح وذذايددخ و 

المدي  ز   دع ال مدب واليءدبر كلدخ   ةلا  لمل يلاؤ  واال يلافو  ةب ة دور الم  ز كمملس ةو دلة  
 Howe, Hines, Nelson, 2005 ددع الم  ددز ةس ي ددبس ا مددبذًو فممددا ُيسسدد   ل مي  مددة   مددا (و  

الدد   مبا ددس ةو غةددس مبا ددس،  وددب مب مددا يحيددسج رةئدد  الددي  ز وامددالس المو دد  وغةددسهز مدد  ال ددام ة   ددخ 
 المجا ، يحيسج ذاا المي  مة ، ورحيسج اموز  خ ايخاذ قساراا م   ا وا ةس يؤثس  خ  مبهزو

( اةد  Freedom to learn  1969كيااد  اسرد  الدي  ز وهذا ما ة     مد  روجدسا  دخ 
دسًا ذلددم  ركدز   دع الءالددب ومباقد  الم  ددز رد اًل مدد  اليسكةدز   دع ةسددالةب ةو يم مداا الي  ددمزو م ل 
اددداس يملدددةس الدددي  ز ال يلدددي   إلدددع موددداراا اليددد رر  كمائددد ، وال   ددد  يخءمءددد  ل مددد و ، وال   ددد  

  دد  اسدديخ ام  الددي  ز المبددسم ، وال   ددع محا ددساي  اسدديخ ام  البسددائ  اللددمدم  والب ددسر ، وال 
و سو دد ، وال   ددع و ددسة الكيددب،   ددع الددسغز مدد  ةس كدد  مددا سددب  ذكددسه ي يبددس مددبرد هدداج   دد  
اسيخ ام   دخ وقد  ر دسو إ مدا يملدةس الدي  ز المودز يسيكدز   دع ا د  ال د اا اللد بكم  المائمد  

 (وPatterson, 1977  ع ال الق  اللخ م  رة  الُمملس والمي  مة   

السغز مددد  ةهممددد  ممارسددداا الم  دددز الي ررلدددم   دددخ  دددبس المددد    اا ددد  اددد يؤكددد  ال راسددداا
 د ج مسا داة جبا دب الءالدب فبا  دا   إلدع ال القداا ال د م    ملد     دخ إال ة د  يبجد ا  لا خ 

م  ددز   ددع االي ددا  الدد    ا دد  مدد   ددال  قدد رة اله ددام يدد  خ  ددخ ا  لددا م  وااجايدد  ال  لددم ، 
اليدددخ ةهودددسا  يائجودددا ا  ددد اج ا ددد   (2011دراسددد   دددبا  الخ ددد   ودددا ممارسددداي  الي ررلدددم ، وم 

يدددددد رر  رددددددب   الالمؤ ددددددساا الي ررلددددددم  ا  لددددددا م  لم  مدددددداا ال  ددددددبج ل مسا دددددد  الميبسددددددء   ددددددخ 
 دم   دخ ال ظسرد  ا  لدا م  يحيد  وال ا ،اسيسايمجماا الي  ز ال ل  كالمي  م  ااسيبارة دا دم  الي  ز

وُر دزت إقبدا  الءالبد    دع رد  م ا   هام  كب وا مح دًا ةساسدمًا مد  محد داا اللد بم ا  لدا خ، 
 م م  الدي  ز غالبدًا إلدع دا  ةيودا وااجيودا ل يمد يس وال جداح،  ك مدا  م د  الم  مد    دع اسديباريوا 

 ةو  ارجوا ال   ذايخو  ال  م  ما  ِلء  الءالب   خ ي  موا سباًس دا   البةئ  
ا  لدا م  ارداس ( ةيضًا    ا  د اج ا د  مؤ دساا 2012ولم  ةس سا دراس  ةم  عمة خ  

لددد ت م  مددداا ال  دددبج ل مسا ددد  الميبسدددء   دددخ  دددبس الم دددايةس ال الممددد  ليددد رر  ال  دددبج، واليدددخ يي  ددد  
 ، اا  ا   إلع      دخ  د د مد  ري مم  ذاا الءالب  ا يجارم  مب  اسر  ايخاذ المسار والسةي وال م
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المسيبءدددد  ري  ةددددذ الدددد ر  كح ددددز دا دمدددد  الددددي  ز والحددددبار و هوددددار اليمدددد يس ارداس ا  لددددا م  مؤ ددددساا 
ياادد  الُ ددس  ةمدداج الءالبدداا ل ي بةددس  دد   دد بره  وايجاهددايو  اا  ددا   إلددع إةس اةدد  واالايددساجو 

واالايددساج مدد  ركددائز االي ددا  وال القددداا مدد حو  ال ددس  المالئمدد  اليخدداذ المددسار، ومدد حو  اليمدد يس 
غماروا ُيحج ز م   س  الدي  ز احسرد  ويحمةد  الدذااو كمدا و ا  لا م  الُمليم ة م  ال ظسر  ا  لا م ، 

( إلع وجبد      خ المؤ ساا الي ررلدم  ا  لدا م  لم  مداا 2015ق  يبع   دراس   ما المس خ  
 دددخ  دددبس الم دددايةس المو مددد ، واليدددخ يي  ددد  ردددذاا الءالبددد  ال راسددداا االجيماسمددد  االمسا ددد  الميبسدددء  

الي ددبر ا يجددارخ  دد  الددذاا ةادد    جدداا، ويمدد يسها ا يجددارخ  حددب إم ا ايوددا وقدد ريوا   ددع ال مدد  وا 
 مبادئ ال ظسر  ا  لا م  ويءبممايوا اليسببر  المائم    ع ال وب  ام وبج الذااو

خ الممارسدداا الي ررلددم  ا  لددا م ، واليددخ إلددع وجددبد  دد    ددُيلددةس لباقددش الي ررلددخ إس ا
يحياو إلع إجساس اح   ةواو  إذا كاس   ماس اليسبم  يؤكد وس   دع دور الم  مدة  الد    داج  دخ 
ملددا  ة الءددالو   ددع يحمةدد  ذوايوددز،  ددإس دور م  مدداا اليسبمدد  ارسددسر    ددع وجدد  الخ ددب  

يغسرد  ، والدذي قد  ة دارا إلمد  با دسالممسر احمايو  الةبممد  الد   ممبا مش ة بس وذلم الريباط 
شاهيماج محيبت ممسر اليسبم  ارسسر  م  ب   ع إاال  اليبا   ردة  ااس  (626: 2009 مساس  

ممسر اليسبم  ارسسر    ز يءبممخ ومادة ام  ، و  مباق  الحماة الةبمم  ومحيبت الممسراا ال  مم ش
 ددب البج ا مدد  والمودداراا الحسكمدد  الدد   يودد ف الدد   رئددم  إلددع ي ممدد  المودداراا الذه مدد  والجبا

ميكامدد  يلددا   الءالبدداا   ددع ي ممدد   خ ددمايو  وموددارايو  المخي  دد  ويءبةدد  مددا يددز ي  مدد   ددخ 
لدددبده  القددداا إ لدددا م  قائمددد    دددع ي ودددز ي(  دددخ جدددب  1997مباقددد  الي ا ددد  المخي  ددد    بجدددم، 

يكبس م  ماا اليسبمد  ارسدسر  ااجاا الءالباا ال سدي  والجماسم و ولذلم  إ   م  الم يس  ةس 
مددؤهالا االم س دد  الجةدد ة والمودداراا لممار دد  ي ددم ارهدد اف و وموددا ويءبمموددا االلدد   ال ددحمحو 

( ة دد  امدد ر مددا ي يددزج   اعددس ال م مدد  الي  مممدد  الي  ممدد  2005اةدد  ة ددار ارسددء  والخالدد ي  
 واا ض  الممارساا المء بب   ةواو يكبس ك اسة و ا  م  ي م ال م م 

مدد   م مدد  اليدد رر  الي  ةذيدد ، اةدد  يددذكس موددز وُي دد  ممارسدداا الم  مدد  الي ررلددم  جددزس 
( ادداس ممارسدداا الم  ددز الي ررلددم  غالبددًا مددا ي  دد  ال القدد  رددة    لدد ي  اليسببردد  1984امدد اس  

وسد بك  دا دد  ال دد  ال راسدخ، ردد  ُيلددةس  مداًل  دد  رددساوس  دخ ةدايدد  لكلدد  الي داغز رة ومددا، ادداس 
الم  ددددز ُيمددددار  ياثةسهددددا الكبةددددس   ددددع سدددد بك  وةس ي ددددم الم يمدددد اا يخي دددد  فممددددا رة وددددا م يمدددد اا 

اددا يالف م لددداها،  و دددام مدددا يي ددد  اءبم ددد  الم  دددز ا  لدددا م  وة دددست يي ددد  اءبم ددد  الم س ددد ، 
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والسدددمز وار القمددداا ال امددد و و  مددد   إ ددد  مددد  المودددز قمدددا  ي دددم الممارسددداا الي ررلدددم  ا  لدددا م  
هد(، وذلم م  1428ؤك  اريبس   ع ةهمم  اليمبرز  خ يحلة  ارداس ويءبرسه  ويمبرمواو اة  ي

 ددال  الكلدد   دد  ملدديبراا ارداس الحسمسمدد   ددخ المةدد اس اليسبددبي، واليددخ قدد  ُي دد  مسج ددًا رئملددًا 
ُيبسا ما سب  الحاج  الماس  ل بقبف   ع مليبت  لب اس وي  ةذ رسام  ا   اد والياهة  واليءبرسو

الي ررلددددم  لم  مدددداا اليسبمدددد  ارسددددسر  دا دددد  ال دددد بف ال راسددددم   ددددخ  ددددبس المدددد    الممارسدددداا 
 ا  لا خ  ظسًا ل  ج وجبد رما اا وا ح     هذه الممارسااو

مدددا ملددديبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م   لم  مددداا اليسبمددد  ارسدددسر   دددخ  دددبس  اليددد ا  ا:و :
 ي رر  ممسر اليسبم  ارسسر  ام ءم  السرا ؟الم    ا  لا خ  خ 

هددد  يبجددد   دددسو  ذاا داللددد  إا دددائم  ردددة  ملددديبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م    اليددد ا  اليدددان :
 لم  ماا اليسبم  ارسسر   خ  بس الم    ا  لا خ ُي زت لميغةس الخبسة الي ررلم ؟

يبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م   هددد  يبجددد   دددسو  ذاا داللددد  إا دددائم  ردددة  ملددد اليددد ا  اليالددد :
 لم  ماا اليسبم  ارسسر   خ  بس الم    ا  لا خ ُي زت لميغةس المؤه  ال  مخ؟

 

 س ددم  مدد   ددال  مساج دد   يددائ  ال راسدداا اللدداام  اليددخ ي اولدد  الممارسدداا اليددز يح يدد  
شال ي دد  ملدديبت الممارسدداا الي ررلددم   الي ررلددم   ددخ  ددبس المدد    ا  لددا خ، اددال   اليددالخ:

 %(شو70ال  م   لم  ماا اليسبم  ارسسر   خ  بس الم    ا  لا خ إلع مليبت يم     

إ  اد قائم  يمبرز اارسا الممارساا الي ررلم  ال  م  ليد رر  ممدسر اليسبمد  ارسدسر   دخ  -1
 و بس الم    ا  لا خ

يبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال دد م   لم  مددداا اليسبمدد  ارسدددسر  ليددد رر  الي ددسف   دددع ملدد -2
 الممسر  خ  بس الم    ا  لا خو

الكلددد   ددد  ال دددسو  ا ا دددائم  ردددة  ملددديبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م   لم  مددداا  -3
 اليسبمددددددد  ارسدددددددسر   دددددددخ  دددددددبس المددددددد    ا  لدددددددا خ و مدددددددًا لميغةدددددددسي  الخبدددددددسة الي ررلدددددددم  

 ووالمؤه  ال  مخ
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ي  ددد  االم  مددد  وممارسدددايوا الي ررلدددم  دا ددد  ال ددد  ي اكب وددد  راسددد يدددايخ ةهممددد  هدددذه ال
يحمةددد  ةهددد اف الي  دددمز ال امددد  ل الالامددد ال راسدددخ واليدددخ ُي ددد  ا   اسدددًا ل م س ددد  والسدددمز والموددداراا 

ةهممددد  يح يددد   وُرم ددد و والخاعددد ، لدددذا  إ ددد  ي بغدددخ ةس يخضدددش ي دددم الممارسددداا ل يمدددبرز الملددديمس
 م  ال اام  ال ظسر   خ: ال راس 
 ا اث  المب با ومبا بي  ل يبجواا ال المم   خ الي  مزو -1

يم يز  الع   ظسر  ردرماا اليسبم  ا  لا م  ومؤ ساا ةداس و جساساا ق  ُي ة  الباابة   -2
  خ مجا  الي  مز ا  لا خو

بسمدددد  الممارسدددداا الي ررلددددم  الكلددد   دددد  يدددداثةس المؤهدددد  ال  مددددخ والخبدددسة ال م مدددد   ددددخ   -3
 ال  م  ا  لا م و

 يم يز مميسااا ق  يلاهز  خ يءبرس ةداس الم  ز وممارساي  الي ررلم  ا  لا م و -4

   : دراساونخ الناحةا التطبةقةا  إنه ي يكخ تحديد هميةا ال
 ي رربم وإ  اد قائم  اارسا الممارساا الي ررلم  ا  لا م  اليخ ق  ُيلوز  خ يءبرس البسام  ال -1

يم يز إر اداا  م م  لممارساا الي  مز ا  لا م  اليدخ يم د  ا  دادة م ودا دا د  ال د   -2
 ال راسخ م  قب  الم  مة و

 الممارساا الي ررلم  ال  م  ا  لا م  كمؤ ساا ةداس يمبرمم وقائم  ا  ادة م   -3

 ة:ـــوعيـــدود املوضـــاحل   

 لي ررلم  ال  م   لم  ماا اليسبم  ارسسر   خ  بس الم    ا  لا خوالممارساا ا

 ة:  ـــانيـــدود املكـــاحل 

 م ار  الي  مز ال اج ويح ما المسرس ل مسا   الميبسء  ام ءم  السرا و

 ة:  ــــانيــــدود الزمــــاحل 

 هو 1438/1439ال    ارو  م  ال اج ال راسخ 

 ةــــريــــدود البشــــاحل  : 

 وم  ماا اليسبم  ارسسر  االمسا   الميبسء 
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 ةــــدراســــة الــــعين  : 

 وام ءم  السرا ل مسا   الميبسء    د م  م  ماا اليسبم  ارسسر  

 م م  جمش م  بماا    الظاهسة الُمساد احبوا، وي د م وا ويح ة ودا وي لدةسها : التقويم (ة 
ع عددالاةيوا  ددخ  ددبس الم ددايةس اليددخ يددز يح يدد ها مدد  ةجدد  يمدد يز  عدد ار الح ددز   دد

 ا ب  ليال خ جبا ب الم بر الظاهسةو

جممددش الءددس  وارسددالةب وارداساا المخي  دد  اليددخ يمددبج  :املمارســات التدريســية الةــفي ة (و 
 و وي  ةذ ال ر  ويمبرم  رو ف يحمة  ةه اف الم لروا الم  م  دا   ال   

سر دراسددخ ُيدد ر   مدد  ال دد  ارو  االريدد ائخ إلددع ال دد  البالدد  ممدد: الرتبيــة ارســرية (و 
ثدددا بي  دددخ الي  دددمز ال ددداج االمم كددد  ال سبمددد  اللددد بدي ، وروددد ف إلدددع إ ددد اد ال يددداة لحمايودددا 
الحا ددسة والملدديمب م ، ويزوردد ها االم ددارف والمودداراا و  لدداروا قددمز وايجاهدداا، لمباجودد  

 ، و  دددباا ااجايوددا ومةبلودددا، مدد   دددال  ميء بدداا ال  ددس الحددد ي  كددامسةة واسمددد  ومبم دد
 الخبساا الي  ممم  المي ب   اليخ يم مواو

مدد    يددست ادداس ي ددبس الي  ددمز قددائز   ددع اايماجدداا الءالبدد  و بسايوددا : املــد ا اإلنســان  (د 
و  ددباا رغبايوددا مدد   ددال  اليسكةددز   ددع ملددا سها واهيمامايوددا مدد  ةجدد  ي   ددز ذا م  ددع 

  م ا ايوا ا  اسة يؤدي روا إلع يحمة  ذايواويلا  ها   ع يبهمف ق رايوا و 

مجمددبا المباقدد  مدد   بددساا : املمارســات التدريســية الةــفي ة ا ضــوء املــد ا اإلنســان   (ه 
احة  ُييمح ل ءالبد  ال سعد  دا   ال   م  م  ال يمارسواوة لء  وةسالةب يمبرز واليخ 

ودار ملدا سها وا   االيودا، السيغال  ياقايوا ا ر اسم  وق رايوا، كما ييمح لوا  سعدًا  ه
ويلا     ع يءبر  خ ةيوا  خ جب م  االايساج والس اي  يؤدي إلع ي مم  الم رة   ع 

 ا  جاا ويحمة  الذااو

 وعينته: دراسةأواًل: جمتمع ال
المد ار   م  جممدش م  مداا اليسبمد  ارسدسر  ل مسا د  الميبسدء   دخ  راس ييال  مجيمش ال

( م  مدد  مبا دداا   ددع 493الح بممدد  ويح ددما المددسرس الياا دد  لم ءمدد  السرددا  والبددالل  دد ده   
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اءسرمدد   لددبائم    راسدد ( م ايددب ي  ددمزو ولمدد  يددز يح يدد   ة دد  ال9( م رسدد  ياا دد  ليلدد    241 
اةدد  يددز ا يمددار  دد د مدد  م ايددب الي  ددمز اءسرمدد   لددبائم   م يددب  –مي دد دة المساادد –  مبديدد  

م يددب غددسو( ومدد  ثددز ا يمددار  دد د مدد  المدد ار  الياا دد  لوددا اءسرمدد   –م يددب  ددما   –لب ي دد  ا
م  م  مبا   االيلاوي   دع م ايدب الي  دمز البالثد ،  30وق  ر غ   ة   ال راس    لبائم  ةيضًاو

 ارارة  ثالل اراراا لك  م  م (و 90وبباقش 

 :ةــدراســة الــريات عينــمتغ
ل راسد  يء دب يح يد    دائ  محد دة ل  ة د ، واليدخ يلدم  المؤهد  لإلجاا   د  ةسدئ   ا

ال  مددخ و ددد د سددد باا الخبدددسة الي ررلددم و ولمددد  يدددز يح يددد  المؤهددد   ددخ ثدددالل درجددداا هدددخ الددد ر بج 
و مدًا ل مؤهد  ال  مدخو كمدا يدز ا دس  ال ة  ( يبارش 1والب البررب  والماجليةسو ورب ح ج و   
مددددًا ر  ددددع  بددددسة ي ررلددددم  ر ددددساد ال ة دددد  واليددددخ ر غدددد  سدددد باا الخبددددسة  ددددخ ثددددالل  ئدددداا وذلددددم و 

 س  (و كاليالخ:24 
 : توزيع عينة الدراسة حسب املؤها الدراس  واخلربة الدراسية1جدول 

 النسبة املئوية العدد سنوات اخلربة  النسبة املئوية العدد املؤها

 %23.3 7 مثان سنوات وأقا  %10 3 دبلوم

 %26.7 8 سنة16-اتسنو 8  %83.3 25 بكالوريوس

 %50 15 سنة16أكثر من   %6.7 2 ماجستري

 %100 30 اجملموع  %100 30 اجملموع

ييضح م  الج و  اللار  ةس   د م  مداا اليسبمد  ارسدسر  ممد  يحم د  مؤهد  الب دالبررب  
%، ةمدا مد  يحم د  10%،  خ ادة  ر غد   لدب  مد  يحم د  مؤهد  الد ر بج 83.3 اس ار  ع ر لب  

% مددد  مجمدددبا ال ة ددد و االممارددد   دددإس  ددد د 6.7لماجلددديةس كمؤهددد   وددد  ارقددد   ددد دًا ر لدددب  درجددد  ا
% مدد  مجمددبا ال ة دد ، 50سدد   هددب ار  ددع ر لددب   16الم  مدداا ذواا الخبددسة الي ررلددم  ار بددس مدد  

%، وة ةدسًا وهد   ارقد و 26.7سد   ر لدب  16سد باا إلدع  8ي ةوا م  يساوا   بسيو  الي ررلدم  ردة  
 %و23.3  ماا ذواا الخبسة الي ررلم  ارق  م  ثماس س باا ر لب  ر غ    د الم
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ثانيًا: قائمـة املمارسـات التدريسـية الةـفي ة املقرتحـة ملعلمـات الرتبيـة ارسـرية ا ضـوء املـد ا           
 اإلنسان :

يز إ  اد قائم  االممارساا الي ررلم  ال  م   الالاج يبا سهدا لد ت   راس يحسممًا ره اف ال
 ا اليسبم  ارسسر  االمسا   الميبسء   خ  بس الم    ا  لا خ، م   ال :م  ما
مدد  مساجددش يسببردد  ودراسدداا سدداام  ي اولدد  المدد    ا  لددا خ،   راسدد مساج دد  ةدرمدداا ال -1

والبقددددبف الدددد    رئددددم    ددددع ة كددددار كدددد  مدددد  ارساهدددداج ماسدددد ب وكددددار  روجددددسا، لح ددددس 
  ررلم  يم   مالاظيوا وقماسواوالمضامة  اليسببر  المار   ليضمة وا مباق ًا ي

االيالا   ع ال راساا اللاام  اليخ ي اول  الممارساا الي ررلم  ال     داج ولم  مداا  -2
 اليسبم  ارسسر  ال    ا  و خ  بس ميغةساا  مخي   و

االيددالا   ددع ال راسدداا اللدداام  وارورا  ال  ممدد  اليددخ ي اولدد  ةدوار الم  ددز وممارسدداي   -3
 س الم    ا  لا خوالي ررلم   خ  ب 

  راسد ال هو ش قائم  مب ئم  امحاور الم    وممارساي  الي ررلم ، واليخ يكب    خ هدذ -4
مد  ثالثد  محداور رئملد  احةد  ي د رو يحد  كد  محدبر  د د مد  الممارسداا اليدخ ُيمب د  

   ع ال حب اليالخ:
 ارسدسر  الي ررلدم   وُرم   روذا المددحبر ممارساا م  م  اليسبمد : جانب العالقات اإلنسانية

ال  م   رو ف ي مم   ددددددددددددالقيوا االءالب  م  جود  و القد  الءالبد  رزمماليودا دا د  ال د  مد  
جو  ة دست، مساسمد   دخ ذلدم   ائ دوا ال مسرد  ال م مد  واال   المد  واالجيماسمد ، إ دا   إلدع 

  لدددا خ ا ددد  عدددبره اهيمامودددا اجبا دددب الءالبددد  البج ا مددد  الددد   رئدددم  مددد   دددال  يباعددد وا ا
غةدس الءالبد  س بم ةماج ال  ظم  وغةس ال  ظم ،  وخ مي اي   ومساسم  غةس مي الم  ةو عارم  

ممبب و كما ي م    دع يدب ةس رةئد  قبدب   رم د  ودا مد  يدؤدي إلدع إ دباا اايماجداا الءالبداا ال
جيمدددا خ ا ءدددال  ل القددداا  اجحددد  مدددش محدددمءو  اال يكدددبس  مءددد للألمددداس والحسرددد  واليمددد يس، 

و كددداس اال ددديالف  دددع اليباعددد  واليكم دددف مدددش ال دددالز الخدددارجخ مومدددا  يو والبةئدددخ وي زردددزًا لمددد ر 
 ممارس  ي ررلم و 20ور  رو يح  هذا المحبر 

 عد م   مي  مد  ري  ةدذ  ممارس  ي ررلم  19: ي  رو يح  هذا المحبر اإلجراءات التدريسية
ا ددز الددي  ز لدد ع إلددع ي كارهددا وررائوددا، ، مدد   ددال  يبهمددف  بددسة الءالبدد  الذايمدد  وة الدد ر 

  دع  بدسايو  مد  جود  ة دستو ةيضددًا  المائمدد الدذايخ االيبجمد  مد  جود  وبارسدئ   وار لدء  
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ممارسايوا الي ررلم  ال  م   المبجو  لي مم  ا   السمز الخاعد  ردذاا الءالبد  والمومد   دخ 
ال م   خ المجمب داا ةيضدًا ومدا  القايوا االجيماسم  م   ال  االليزاج االمبا ة  م   ال  

ييبدش ال مد  الجمدا خ مد  قدمز وموداراا ة دست كداايساج المدبا ة  وار ظمد  والي داوس واليلدامح 
 واليمب   وال ظاج وال ظا   واليسيةب والمبادرةو

   يددد ور هدددذا المحدددبر ادددب  ممارسددداا م  مددد  اليسبمددد  ارسدددسر  تنميةةةة الةةةيات اإليجا يةةةة :
الم  مدد    ددع  لدد ع  ري ممدد  ذاا الءالبدد  الدد   مبا ددسو احةدد  يالي ررلددم  ال دد م   المي  مدد

مددد  الملدددا س اللددد بم  مددد   دددال  ر دددش جبا دددب يمددد يس الدددذاا  ا  ددد  جبا دددب الم ددد  وغةسهددد
 كددار ويددسح ا راس وُيظوددس يجاوبددًا ارواالايدساج والمبددب ،  ي مدد    ددع يلددجم و    دع  ددس  

ح لودد  قدد رًا مدد  الحسردد   ددخ ا يمددار ةمددا   واقدمددًا وعددادقًاو كمددا ُيظوددس اايساموددا لددذوايو   ُييددم
ج بسو  وايخاذه  ا   المساراا المي  مد  اءسرمد  ي   مود    دع ملديبت ا يمدار مجمب داا 

ي ممددد  ، و ال مددد  و  يددداو ار مدددا ، اا  دددا   إلدددع اليسكةدددز   دددع جدددبا بو  ا يجارمددد  وي زرزهدددا
 دددع ال مددد  واليمدددبرز الدددذايخو الي كةدددس ال اقددد  وايخددداذ المدددسار مددد   دددال  يددد رربو     دددع  قددد رايو 

 ممارس  ي ررلم و 17ور  رو يح  هذا المحبر 

 ة:ــــــة املالحظــــــثالثًا: بطاق
  يدددز ا يمددداد قائمددد  الممارسددداا اليدددخ يدددز ر اؤهدددا، ليكدددبس  مدددساا فقةةةرات  ةاقةةةة المال  ةةةة :

 لبءاق  المالاظ و

  ممارسددديوا : يددز و ددش مسمدددا  ميدد رو مدد  ةرب دد  ملددديبراا الددب درجدد  تقةةدير ال ةاقةةةة
 (،   ع اليسيةبو0، 1، 2، 3ةس ميب سة( ودرج  الممار   هخ    بةسة، ميبسء ،  دم  ، غ

  جدست مد  يُ : ل يا د  مد  عد   ارداة  دخ كلد وا  د  الظدباهس واللدماا اليدخ صدق ال ةاقةة
، وي يمددد    دددع اليح ةددد  الم ءمدددخ ل  اعدددس ارداةو يدددز  دددس  ال دددبرة ارولمددد   راسددد ةج ودددا ال

اظ    ع مجمب   م  ارسايذة والمخي ة   خ مجا  الم اه  ويس  اليد رر  لبءاق  المال
و  ز ال    ا ر ادي اغس  م س   مالاظايوز ويبعمايوز م  إ ا   ةو ي  ي  ةو اذف، 

 ل دباراا اليخ يضم يوا ارداة ل  بااخ اليالم :
 م ت يمبة  المحاور الُمميسا  ل م    ا  لا خو -1

 ي ررلم  ال  م  ل محبر الياا   ل وم ت يمبة  الممارساا ال -2

 م ت ايلا  الممارساا الي ررلم  ال  م   خ ك  محبرو -3
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 عح  الدباراا وسالميوا ال غبر و -4

ويز إجساس الي  يالا الالام   خ  بس ما سب  م  اذف لب   سباراا ارداة، كمدا يدز 
عدددبريوا ال وائمددد  ، و  دددا    مدددسة رهمةيوددداو ولمددد  ر دددل  ددد د مؤ دددساا ارداة  دددخ واا ي دددار ا ضددد

 ( مؤ سًا م  رج  يح  محاورها كاليالخ:46 
 ممارس  ي ررلم و 16جا ب ال القاا ا  لا م ، ويمب وا  (ة 

 ممارس  ي ررلم و 15ا جساساا الي ررلم ، ويمب وا  (و 

 ممارس  ي ررلم و 15ي مم  الذاا ا يجارم ، ويمب وا  (و 

   بملددارك  ُمالاِظدد  و ءبةدد  ارداة ريا دد  اليا دد  مدد  عدد قوا : يددز قمددا  الببدداا ث ةةات اةة دا
و دد د سدد باا الخبددسة ال م مدد (   ددع  يخ دد الو  مي او دد   مماث دد  ل باابدد  مدد  اةدد  المؤهدد 

( م  مدددااو ويدددز الددداو 10والبدددالل  ددد ده    –ال ة ددد  دوس –  راسددد م  مددداا مددد  مجيمدددش ال
 االي دا واليخ ُا د  ةوا مليبت الببداا ر اللد   لدب   Cooperالبباا ااسيخ اج م ادل  كببس 

% كاس البباا 70( اا   إذا كا    لب  االي ا  ةق  م  2015يذكس ارس ي و ار   اة  
 و%  ا بس د َّ   ع اري اا ثباا ارداة 85م خ  و و ذا كا   

 : نسب االتفاق بني امُلالِحظتني حلساب ثبات بطاقة املالحظة2جدول 
رقم 
 املعلمة

عدد مؤشرات 
 ارداء

عدد مرات 
 االتفاق

مرات عدد 
 اال تالف

النسبة 
 املئوية

 
رقم 
 املعلمة

عدد مؤشرات 
 ارداء

عدد مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 اال تالف

النسبة 
 املئوية

 %91.3 4 42 مؤشر 46 6  %100 0 46 مؤشر 46 1
 %93.5 3 43 مؤشر 46 7  %100 0 46 مؤشر 46 2
 %85 7 39 مؤشر 46 8  %95.7 2 44 مؤشر 46 3
 %91.3 5 41 مؤشر 46 9  %98 1 45 مؤشر 46 4
 %91.3 4 42 مؤشر 46 10  %87 6 40 مؤشر 46 5

% 100ةس ة  ع  لب  اي ا  رة  الُمالِاظَية  كا د   الج و  اللار ،ييضح م  رما اا 
%، وهددذا يدد     ددع اري دداا ملدديبت ثبدداا اءاقدد  المالاظدد ، ممددا 85وةس ةقدد   لددب  اي ددا  كا دد  

ةاد  مؤ دساا ارداس يدز ادذف ا  دخ اد ود مجيمدش ال راسد و وقد  ُيءمئ  إلع إم ا م  ي ممز  يائجود
مددد  محدددبر جا دددب ال القددداا ا  لدددا م  ااي دددا  الُمالِاظيدددة و وبدددذلم ةعدددبح  اءاقددد  المالاظددد  

 الُم يم ة  خ عبريوا ال وائم  كما ي خ:
  ممارس  ي ررلم و 15جا ب ال القاا ا  لا م ، ُممب    خ 
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 ممارس  ي ررلم و 15 ا جساساا الي ررلم ، ُممب    خ 

  ممارس  ي ررلم و 15ي مم  الذاا ا يجارم ، ُممب    خ 

ا دد  اليا دد  مدد  عدد   ارداة يددز اسدديم اس ميء بدداا إجسائمدد  رسددمم  ل يءبةدد  المةدد ا خ مدد  
ا لكدد  ارددارا 3رباقددش   راسدد قمددا  لببدداا ارداة، ومدد  ثددز يءبمموددا ا ددبريوا ال وائمدد    ددع  ة دد  ال

 م  م  لسع  الممارساا يموة ًا لم الجيوا إا ائمًاو

 أساليب املعاجلة اإلحةائية املستخدمة:

وليح يددد  يدددب   اليدددا المسمدددا  السبدددا خ  ويدددز اسددديخ اج م ادلددد  كدددببس لسمدددا  ثبددداا ارداة 
(، ثددز يملددمم  3=1-4 الحدد ود الدد  ما وال  مددا( الملدديخ ج  ددخ محدداور ال راسدد ، يددز الدداو المدد ت  

( ا د  ذلدم يدز 0.75= 3/4  د  اليا المسما  ل ح دب    دع يدب  الخ مد  ال دحمح ةي    ع 
إ ددا   هددذه السممدد  إلددع ةقدد  قممدد   ددخ المسمددا  وذلددم ليح يدد  الحدد  ار  ددع لوددذه الخ مدد ، وه ددذا 

 ةعبح يب  الخاليا كما ي خ:
 يمب  ممارس  غةس ميب سةو 1.75م  ع س إلع  -1

 يمب  ممارس  ميب سة ر رج   دم  و 2.50إلع  1.75ة بس م   -2

 يمب  ممارس  ميب سة ر رج  ميبسء و 3.25إلع  2.50ة بس م   -3

 يمب  ممارس  ميب سة ر رج  كبةسةو 4.00إلع  3.25ة بس م   -4

 ت  استخدام ا:ساليب ااحصائةا التالةا: دراساولتحليإل نتائج ال
  ددع الخ ددائ  اللخ ددم  والبهم مدد  ر ددساد  ة دد  اليكددساراا وال لددب المئبردد  ل ي ددسف  -1

 ال راس  ويح ي   لب ممارسايوزو

الميبس  الحلارخ لمليبت ةداس الم  مداا لكد  ممارسد  ايدع يديز يسيةدب ةداس ة دساد  ة د   -2
 م  الم  ماا   ع اءاق  المالاظ  احلب درج  الممارس و  راس ال

لكدد    راسدد ارسدد  ة ددساد  ة دد  الاال حددساف المدمدداري والددذي يب ددح اليلددي   ددخ درجدداا مم -3
 ممارسددددد و  ك مدددددا اقيسبددددد  قمميددددد  مددددد  ال ددددد س يسكدددددزا االسددددديجاااا وا خ ددددد  يلدددددييوا 

 رة  المسما و
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اسدديخ اج ا يبدددار كسوسددد ا  والدددم ، وهدددب ا يبددار ال اددداراميسي ويدددز اسددديخ ام  رددد ياًل  ددد   -4
 ليبددداي  ا يبدددار يح ةددد  اليبددداي  ارادددادي، وذلدددم ر ددد  لدددز ييحمددد   دددسط اال ي المددد  و ظدددسًا 

 يبارش ال ة  و

نددا نيددتلم الييارسددات التدر يددةا : النتددائج اليتعلقددا ؤاليدد ا  الددلى ندد    لددى  اليدد ا  ا:و 
الصفة ا ليعليات التربةا ا:سر ا    ضلء اليدخإل اانيان     تدر س نقرر 

  التربةا ا:سر ا ؤينطقا الر اض؟
ب  الميبسءاا الحلدارم  ل محداور والممارسداا الخاعد  لإلجاا     اللؤا  ارو  ُالو 

، والجدد او  ه ال راسدد ا دد  محددبر، ويددز يح يدد  ملدديبت الممارسدداا الددب المحددبر الميبددش  ددخ هددذ
 اليالم  يبة  هذه ال يائ و

 : املتوسطات احلسابية ومستوى املمارسات التدريسية للمحور ارول: جانب العالقات اإلنسانية.3جدول 

املتوسط  ـــــــرةالفقــــ م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 املمارسة

 ضعيفة 1.37 2.10 ُتنادي كا طالبة بامسها. 1
 متوسطة 1.36 2.57 تظهر اهتمامًا شاماًل لكا طالبة لذاتها وليس ملا تتمتع به من قدرات وإمكانات. 2
 كبرية 0.68 3.77 تعدل بني الطالبات وال حتاب  أحدًا. 3
 متوسطة 1.35 2.97 متعاطفة(. –متفهمة  –مراعية  –فر بيئة تعلم تتسم بالرعاية واحلب )مبتسمة تو 4
 متوسطة 1.23 3.17 الفوقية(. –االنفعالية –تبتعد عن ارساليب التعبريية السلبية )الةرامة 5
 متوسطة 1.19 2.77 توفر بيئة تعلم تتسم بارمان ال تشعر الطالبة فيها بالتهديد. 6
 متوسطة 1.35 2.67 توفر بيئة تعاونية أكثر منها تنافسية )تتجنب دفعهن للتنافس على الدرجات(. 7
 ضعيفة 1.31 2.00 املمتلكات(–النظام–ُتنم  الشعور باالنتماء للةف الدراس  )االهتمام: بالنظافة 8
 متوسطة 1.21 2.90 تنةت لكا طالبة عندما تتحدث وال تقاطعها )ال تكما عنها احلديث(. 9
 متوسطة 1.10 3.23 تتواصا بةريًا مع الطالبات عند احلديث. 10

–ُتنمـذ  القــيم ار القيـة أمــام الطالبـات ال كتســاب أكـاحل الســلور احلسـن )الشــكر      11

 احرتام الوقت(.–االعتذار–االستئذان
 غري متوفر 1.07 1.63

 متوسطة 1.06 2.70 ت الطالبات السلبية.تتجنب اإلشارة باحلديث املباشر أو غري املباشر إىل تةرفا 12
 كبرية 0.87 3.27 تتجنب املواقف اليت تؤذي مشاعر الطالبات أو متس كرامتهن. 13
 ضعيفة 1.30 2.37 ُتقدم النةائح والتوجيهات للطالبات بأسلوب إجياب ، وا الوقت املناسب. 14
 غري متوفر 0.80 1.33 رها حنو املواقف وارحداث.تظهر إنسانيتها أمام الطالبات من  الل التعبري عن مشاع 15

 متوسطة 0.60 2.63 جمموع ممارسات احملور ارول
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جا دددددب اةس ملددددديبت الممارسددددداا الي ررلدددددم  ال ددددد م   المي  مددددد   (3 ييضدددددح مددددد  جددددد و  
ال القدداا ا  لددا م  جدداسا الدد    دداج ميبسددء و وُرم دد  ةس ُي ددزت ذلددم الي دداوا إلددع ةس يبدداد  

اقدد  اللخ ددم  وارااديدد  المي ب د   دد  الددذاا مدد  ة بدس ممارسدداا م  مدد  اليسبمدد  الخبدساا والمب 
ارسددسر ،  ظددسًا لءبم دد  الممددسر والددذي يددسيب  احمدداة الءالبدد  الةبممدد و إال ة دد و وبددالسغز مدد  يبم دد  
المددادة ويددس  اليدد رر  الح يبدد  يمةدد  غالبمدد  الم  مدداا ل  ددبرة اليم ة يدد   ددخ  القدديو  االءالبدداا 

اه  إيددار ال القدداا ال دد م   مدد  م  مدد  إلددع يالبدد   حددب  ددسد إلددع  ددسد كمددا ة ددار إلددع و دد ج يجدداو 
ذلم روجسا، وهذا ال يماده  ااهمم  يح ي  ي م ال الق  اليخ يلا     ع يسسدمذ قبا د  االايدساج 
 مددا يلددا  ه  ذلددم  ددخ  ددب  إداريودد  ال دد م  و لددذا هدد   غالبددًا غةددس م  يحدداا لألااديدد   دد  

اليخ ي م    ع يمبر  ال القاا دا   ال     ضاًل    اماس ةثدس الدي  ز مد  اليجارو اللخ م  
جود  ة دستو ةيضدًا ه دام ق د  إلمداج  داج اخ دائ  المسا د  ال مسرد  واايماجدايو  ال  لدم  ل حدب 

 والس اي  وارماس واالايساج واليم يس وباليالخ ق ريو    ع مباجو  ي م الخ ائ  اءس   يسببر و
 ت احلسابية ومستوى املمارسات التدريسية للمحور الثان : اإلجراءات التدريسية.: املتوسطا4جدول 

املتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 املمارسة

 ضعيفة 1.08 2.27 تستفيد من  ربات التعلم السابقة لدى الطالبات حتى يكون التعلم ذو معنى. 1

شــجع الطالبــات علــى احلــوار وتوجيــه ارســئلة إليهــا، وإىل بعدــهن الــبع  مــع إدارة    ت 2
 ضعيفة 0.98 1.93 احلوار.

 متوسطة 1.06 2.67 تتفاعا مع أفكار الطالبات وآرائهن وتناقشها بإجيابية. 3
 ضعيفة 1.03 1.80 ُتنم  لدى الطالبات مهارات التحليا الذات  رفكارهن. 4
 كبرية 0.75 3.70 ة الطالبات وما مير بهن من مواقف وأحداث.تربط الدرس حبيا 5
 متوسطة 1.07 3.23 تدعو الطالبات إىل توظيف املعرفة ا حياتهن واقرتاح وسائا لالستفادة منها. 6
 ضعيفة 0.96 1.80 حتث الطالبات على االتةال مبةادر املعرفة املختلفة )تعلم ذات (. 7

 أصـحاب ارداء العـال  وأصـحاب ارداء الدـعيف     تعما على تدـيي  الفجـوة بـني    8
 متوسطة 1.31 3.13 تبادل اردوار القيادية(. –)العما ا جمموعات 

 –توجيهـات العمـا    –تعما على توضيح ارنظمة والقـوانني )ارنظمـة الةـفية     9
 متوسطة 1.42 2.70 ....(. –قوانني النشاحل 

ممارسة أنشطة تعليمية مشـبعة مليـو ن   ُتثري دافعية الطالبات للتعلم من  الل  10
 متوسطة 1.21 2.70 واهتماماتهن.

 غري متوفر 0.80 1.33 تشارر الطالبات ا إجناز ارنشطة التعليمية بفاعلية. 11
 ضعيفة 1.29 2.17 تستخدم التعزيز والتشجيع ا ضبط الفةا. 12
 كبرية 0.68 3.77 ُتقدم تغذية راجعة أواًل بأول. 13

 –مالءمتــه للموقــف التعليمــ   –تعزيــز يتســم بالواقعيــة )مالءمــة الةــوت  تقــدم 14
 متوسطة 1.24 2.80 مستوى ارداء(. –مالءمته للمستوى العمري 

 متوسطة 1.24 2.70 وجدان ( للطالبات.-مهاري-تهتم بالتكاما بني اجلوانب املختلفة )معرا 15
 متوسطة 0.51 2.58 ثان جمموع ممارسات احملور ال
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ب ح الج و  اللار  ااس الممارساا الي ررلم  ال  م   المي  مد  ادا جساساا الي ررلدم  ي
قد  جدداسا  ددخ المسيبدد  البا مدد  ا دد  جا ددب ال القدداا ا  لددا م  وب رجدد  ميبسددء  ةيضددًا، وُرم دد  ةس 
ُي زت ذلدم الي داوا إلدع ة كدار الم  مد  ويبجوودا الخدا   دخ  م مد  اليد رر ، اغد  ال ظدس  د  

ر  واسيسايمجماي  اليخ يءبموداو اةد  إس ه دام ا يمداد كبةدس   دع يحضدةساا الد رو  يس  الي ر 
الم  مدداا  ددخ كبةددس مدد    ادهددددددما الدد   ملددب ، ممددا ةثددس سدد بًا   ددع قدد راا إ وار لددء  واليددخ يددز 

يح يدد  ال مدداط الملدديسك  رددة  المبا ددمش الج يدد ة و بددساا الءالبدد  اللدداام    ددع ملدديبت اللدد باا 
  ام  ةو ايددع   ددع ملدديبت الم ددارف المي ب دد  ل مسا دد  ال راسددم    لددواو  ضدداًل  ددال راسددم  اللددا

 ددد ج م اسدددب  ار لدددء  الُمم مددد  لمةدددب  الءالبددداا واهيمامدددايو و كمدددا ةس ه دددام يددد   خ  دددخ ملددديبت 
زيُ  ارسئ   ال  م  و دارة الحبار والذي  موارة الي كةس واليح ة  الذايخ ل ت الءالبااو حج 

 ت احلسابية ومستوى املمارسات التدريسية للمحور الثالث: تنمية الذات اإلجيابية.: املتوسطا5جدول 
املتوسط  الفـقــــــــــــــــــــــــــــرة م

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 املمارسة

 غري متوفر 0.96 1.67 تستخدم أفكار الطالبات وإجاباتهن ا قيادة الدرس. 1
 غري متوفر 0.57 1.13 مام بالبيئة والطبيعة ومواردهما.تدعو الطالبات لالهت 2

حتفــز الطالبــات علــى مواجهــة مشــاعرهن الســلبية كــاخلوف والــرتدد والقلــ  )حتليــا     3
 ضعيفة 1.22 1.37 طمأنتهن بأن إجاباتهن حما التقدير(.–تبسيط املعلومة–املهمات

ا تيـار نشـاحل العمـا     –ُتتيح للطالبات مساحة من احلرية )ا تيـار جمموعـات العمـا     4
 متوسطة 1.43 2.60 االتفاق على موعد تسليم ارعمال(. –امُلفدا 

تشجع الطالبات على اإلبداع )ال تلزمهن بطريقة واحـدة إلنتـا  العمـا أو تقدميـه بـا       5
 غري متوفر 0.63 1.23 ترتر جمال اإل را  مفتوحًا أمامهن(.

تقـدير الـذات )تسـأ ن عـن أعمـال       تعما على مساعدة الطالبـات علـى تنميـة مفهـوم     6
 غري متوفر 0.64 1.27 يفتخرن بها(.

 متوسطة 1.30 3.03 ُتبدي احرتامها لذوات الطالبات وخلةوصيتهن. 7
 متوسطة 1.19 3.03 تشجع استقاللية الطالبات ا التعبري عن أنفسهن وأفكارهن. 8
 غري متوفر 0.56 1.40 تدعو الطالبات للتفكري مبشاعر اآل رين واإلحساس بها. 9

تدرب الطالبات على النقد وتقبله، مـن  ـالل مناقشـة أداء زمـيالتهن رعمـا ن دا ـا        10
 غري متوفر 0.43 1.13 الةف أو إجاباتهن.

 غري متوفر 0.40 1.10 تشجع الطالبات على التقويم الذات  )إجاباتهن وأعما ن اخلاصة(. 11
 غري متوفر 0.94 1.73 راتهن على التعلم والنجاح.ُتعزز ثقة الطالبات ا ذواتهن وقد 12

مقارنـة اإلجيابيـات    –ُتنم  لدى الطالبات مهارة اختاذ القرار )تـدعوهن للتفكـر ا العواقـب    13
 ضعيفة 1.04 1.87 التفكري الناقد(. –التفكري املتعم  –والسلبيات

اإلجيابيـة الـيت   تشجع الطالبات علـى اكتسـاب قـيم الـذات اإلجيابيـة )تعزيـز القـيم         14
 ضعيفة 1.12 1.90 .........(. –عرض كاذ  قةةية  –تظهر 

 ضعيفة 1.20 2.07 ُتثين وُتشيد بأعمال الطالبات. 15
 ضعيفة 0.37 1.84 ثالثجمموع ممارسات احملور ال
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ييضددددح مدددد  الجدددد و  اللددددار  ةس الممارسدددداا الي ررلددددم  ال دددد م   المي  مدددد  ري ممدددد  الددددذاا 
المسيبد  ار ةدسة ردة  المحداور الدبالل السئملد  وب رجد   ددم  و وُر دزت ذلدم  ا يجارم  جداسا  دخ

إلع يسكةز ةغ ب الم  ماا   ع اره اف الل بكم  دوس يبجمد  االهيمداج الكدا خ ااهد اف المسا د  
الي  مممدد  ك دد  واليددخ يلدديو ف الءالبدد  ا ددبرة ميكام دد ، وباليددالخ اهيمددامو  ويسكةددزه    ددع مددا 

ب ددددب اا والحددددس    ددددع يزوردددد  الءالبدددداا االجا ددددب الم س ددددخ   ددددع وجدددد  يمددددسره المدددد و  مدددد  م
الخ ب  دوس االهيماج وال  اي  اجبا ب الءالباا اللخ م  ةو االمواراا المخي   و كما ُلباا 
 دد ج يبهمددف  بددساا الءالبدد  البج ا مدد  ةو ايددع د بيوددا إلددع إ مددا   مالوددا وهددذا ي ددبد ل م رسدد  

س الجبا ددب البج ا مدد   ددخ  ددس  ريدد  قسر مدد  ةو ادد ي   بددبيو اليم ة يدد   ددخ اليدد رر  واليددخ يح دد
إ ا   إلع ةس ممارس  اليمبرز ييز اءسرم  رلم  دوس إ دسام ال مد  والملدا س اءسرمد  ميكام د  مد  

  ضاًل    ي ررب الءالباا   م و  ال  ال م  الب  اس الذي ُيمارس  الم  م 
مإل تلجد  روق ذات داللدا إحصدائةا  لى   يان : النتائج اليتعلقا ؤالي ا  اللى ن   الي ا  ال

بيخ نيتلم الييارسات التدر يةا الصفة ا ليعليات التربةا ا:سر ا    ضدلء 
  اليدخإل اانيان  ت عزم ليتغير الخبرة التدر يةا؟

(  دددددخ 0.05ل يا دددد  فممدددددا إذا كا دددد  ه دددددام  ددددسو  ذاا داللددددد  إا ددددائم    ددددد  ملدددديبت  
ةدددددس سددددد باا الخبدددددسة اسددددديخ ج ا يبدددددار كسوسددددد ا  والدددددم  ُي دددددزت لميغ  راسددددد اسددددديجاااا  ة ددددد  ال

 (Kruskal Wallis ،– ردد ياًل  دد  ا يبددار يح ةدد  اليبدداي  اراددادي،  –وهددب ا يبددار ال ادداراميسي
 اليالخ:يحم   سط اال ي الم  إ ا   إلع يباي  يبارش ال ة  ، وجاسا ال يائ  كي  ظسًا ل  ج

 ا استجابات أفراد العينة  Kruskal Wallis)): نتائج ا تبار كروسكال واليس 6جدول 
 :حول املمارسات التدريسية الةفي ة اإلنسانية وفقًا ملتغري سنوات اخلربة

 مستوى الداللة درجة احلرية مربع كاي متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة حمور املمارسات م

 جانب العالقات اإلنسانية 1
 16.86 7 مثان سنوات وأقا

 14.19 8 16إىل  8أكثر من  ةغري دال 0.84 2 0.35
 15.75 15 سنة 16أكثر من 

 اإلجراءات التدريسية 2
 14.43 7 مثان سنوات وأقا

 18.63 8 16إىل  8أكثر من  غري دالة 0.50 2 1.38
 14.33 15 سنة 16أكثر من 

 تنمية الذات اإلجيابية 3
 12.57 7 مثان سنوات وأقا

 16.31 8 16إىل  8أكثر من  دالة غري 0.60 2 1.02
 16.43 15 سنة 16أكثر من 
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ييضددددح مددددد  الجددددد و  اللددددار  ة ددددد  ال يبجددددد   دددددسو  ذاا داللدددد  إا دددددائم  ردددددة  ملددددديبت 
الممارساا الي ررلم  ال  م   لم  ماا اليسبم  ارسسر   خ  دبس المد    ا  لدا خ ُي دزت لميغةدس 

( وهدذا يد     دع ةس 0.05ل الل  ة بدس مد  ملديبت ال اللد   س باا الخبسة، إذ ر غ  قمز مليبت ا
الي ررلددم  اددا يالف محاورهددا دا دد  ا دديالف سدد باا الخبددسة لددز يددؤثس   ددع يددب س ي ددم الممارسدداا 

 لم  ماا اليسبم  ارسسر  ل مسا   الميبسء وال  بف ال راسم  
وق ذات داللا إحصدائةا مإل تلجد  ر يال : النتائج اليتعلقا ؤالي ا  اللى ن    لى  الي ا  ال

بيخ نيتلم الييارسات التدر يةا الصفة ا ليعليات التربةا ا:سر ا    ضدلء 
  اليدخإل اانيان  ت عزم ليتغير الي مإل العلي ؟

(  دددددخ 0.05ل يا دددد  فممدددددا إذا كا دددد  ه دددددام  ددددسو  ذاا داللددددد  إا ددددائم    ددددد  ملدددديبت  
 ج ا يبدددددار كسوسددددد ا  والدددددم  ُي دددددزت لميغةدددددس سددددد باا الخبدددددسة اسددددديخ  راسددددد اسددددديجاااا  ة ددددد  ال

 (Kruskal Wallis ،– ردد ياًل  دد  ا يبددار يح ةدد  اليبدداي  اراددادي، –وهددب ا يبددار ال ادداراميسي 
 اليالخ:يحم   سط اال ي الم  إ ا   إلع يباي  يبارش ال ة  ، وجاسا ال يائ  ك ظسًا ل  ج ي

 أفراد العينة ا استجابات  Kruskal Wallis): نتائج ا تبار كروسكال واليس )7جدول 
 حول املمارسات التدريسية الةفي ة اإلنسانية وفقًا ملتغري املؤها العلم :

 الداللة مستوى درجة احلرية مربع كاي متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة حمور املمارسات م

 جانب العالقات اإلنسانية 1
 9.83 3 دبلوم

 15.18 25 بكالوريوس 0.70 2 5.32
 28.00 2 ماجستري

 اإلجراءات التدريسية 2
 10.17 3 دبلوم

 15.08 25 بكالوريوس 0.06 2 5.70
 28.75 2 ماجستري

 تنمية الذات اإلجيابية 3
 14.67 3 دبلوم

 15.26 25 بكالوريوس 0.77 2 0.51
 19.75 2 ماجستري

بج   سو  ذاا دالل  إا دائم  ييضح م   ال  ال يائ  المب ح  االج و  ة اله ة   ال ي
رة  ملديبت الممارسداا الي ررلدم  ال د م   لم  مداا اليسبمد  ارسدسر   دخ  دبس المد    ا  لدا خ 

( وهذا ي   0.05ُي زت لميغةس المؤه ، اة  ر غ  قمز مليبت ال الل  ة بس م  مليبت ال الل   
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الي ررلم  اا يالف محاورها    ع ةس ا يالف المؤه  ال  مخ لز يؤثس   ع يب س ي م الممارساا
 لم  ماا اليسبم  ارسسر  ل مسا   الميبسء ودا   ال  بف ال راسم  

ها التحقق نخ  رضةا ال  ال يصإل نيتلم الييارسات التدر يةا الصدفة ا دراسا اللى نص 
 %( 70ليعليات التربةا ا:سر ا    ضلء اليدخإل اانيان  إلى نيتلم تيك خ )

يددددز اسدددديخ اج الميبسدددد  الحلددددارخ وال لددددب  المئبردددد  لملدددديبت م  ل يحمدددد  مدددد  عددددح  ال س دددد
 اليالخ:الممارساا الي ررلم  ال  م   لم  ماا اليسبم  ارسسر ، وق  جاسا ال يائ  ك

 : املتوسط احلساب  والنسبة املئوية ملستوى املمارسات التدريسية 8جدول 
 الةفي ة ملعلمات الرتبية ارسرية ا ضوء املد ا اإلنسان 

 املتوسط العينة ورـــــــــــــــــــــــاحمل م
النسبة 
 املئوية

االحنراف 
 املعياري

 0.60 %65.72 2.63 30 جانب العالقات اإلنسانية 1
 0.51 %64.50 2.58 30 اإلجراءات التدريسية 2
 0.37 %45.89 1.84 30 تنمية الذات اإلجيابية 3

 0.43 %58.70 2.35 30 ة الةفي ة ا ضوء املد ا اإلنسان إمجال  بطاقة املالحظة: املمارسات التدريسي

ييبددة   مدد  الجدد و  ة دداله  دد ج وعددب  ةداس م  مدداا اليسبمدد  ارسددسر  االمسا دد  الميبسددء  
ددد   ملددديبت ل %(  ددددخ جممدددش محدددداور الممارسددداا الي ررلددددم  ال ددد م    ددددخ  دددبس المدددد    70يم  

ال ددس ، اةدد  جدداسا  يددائ  ارداس %، وبددذلم ُيمبدد  هددذا 58.70ا  لددا خ اةدد  يحممدد  ر لددب  
%، وهدخ  لدب   45.89 اع   خ المحبر الخا  ري مم  الذاا ا يجارمد  والدذي ر دل   خ ض م

 ومي  م  ج ًا ممار   رباقخ المحاور

مليبت الممارساا الي ررلم  ال  م   ةس    مجمب    يائ و كاس ةهموا   راس ال اةس س 
مدد  م  مدداا اليسبمدد  ارسددسر  ل مسا دد  الميبسددء  لدد ت ة ددساد ال ة دد   بس المدد    ا  لددا خ ددخ  دد

 و اا  ا   إلع  يائ  ة ست كاليالخ:(4( م  ةع   2.35 دمف اميبس  الارخ ر ل  

المي  مد  اجا دب ال القداا ا  لدا م  ميحممد  ر ساد ال ة   و مليبت الممارساا الي ررلم  ال  م    -1
 ( محي    رذلم المسيب  ارولعو4( م   2.63اميبس  الارخ ق ره   ر رج  ميبسء ،

اددددا جساساا الي ررلددددم   ددددساد ال ة دددد  والمي  مدددد  ملدددديبت الممارسدددداا الي ررلددددم  ال دددد م   ر -2
 (و4( م   2.58ميحمم  ر رج  ميبسء ، اميبس  الارخ ق ره  
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مددد  الدددذاا ا يجارمددد  المي  مددد  ري مر دددساد ال ة ددد  و ملددديبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م    -3
 (و4( م   1.84ميحمم  ر رج   دم  ، اميبس  الارخ ق ره  

 دددساد ال يبجدد   دددسو  ذاا داللددد  إا دددائم  ردددة  ملددديبت الممارسددداا الي ررلدددم  ال ددد م   ر -4
 والمؤه  ال  مخو س باا الخبسة ي   بس الم    ا  لا خ ُي زت لميغةس  ال ة    خ

%(  خ جممش محداور الممارسداا الي ررلدم  70  لح ة ساد ال ة   لز ي   مليبت يم    -5
 %و58.70يحمم  ر لب  إذ ال  م    خ  بس الم    ا  لا خو 

إ دد اد رددسام  ي رربمدد  قائمدد    ددع المدد و  ا  لددا خ لم  مدداا اليسبمدد  ارسددسر ، يسكددز   ددع  -1
   دددددع يملددددددةس  م مدددددد   الجبا دددددب المومدددددد   دددددخ  م مدددددد  الي  دددددمز وارسددددددالةب اليدددددخ يلددددددا  

 ي  ز الءالبااو

إد ا  مد و   دا   دخ إ د اد الم  مد  الءالبد  يي داو  ال القداا ا  لدا م   دخ ال د بف  -2
 ال راسم  وةهمةيوا  خ ا ز دا دم  الي  ز ل ت الءالبااو

 اليسكةز   ع ةهمم  الممارساا الي ررلم  ال  م   وةثسها  خ  م م  الي  مز والي  زو -3

يي او  الم    ا  لا خ  خ الي  مز م    ة جبا دبو واليدخ ُيم د  يمبة ودا  دراسااإجساس 
  خ ال  اور  اليالم :

  الق  يحمة  الذاا لم  ماا اليسبم  ارسسر  االممارساا الي ررلم  وال القاا الم رسم و -1

 بااوةثس الي  مز ا  لا خ  خ ي زرز م وبج الي  ز الذايخ ل ت الءال -2

 ةثس البةئ  الم رسم  ا  لا م   خ ي مم  قمز الذاا ا يجارم  ل ءالبااو -3

ةثددس المدد و  ا  لددا خ  ددخ يدد رر  اليسبمدد  ارسددسر    ددع ي ممدد  م ددا مز ال مدد   اليءددب خ(  -4
 المجيم خ ل ت الءالبااو

 ي بر مميسح لممسر اليسبم  ارسسر   خ  بس الم    ا  لا خو -5
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 ةــــع العربيـــاملراجة مـــقائ
(و  ا  مد  رس دام  يد رربخ ملدي   إلدع ال ظسرد  ا  لدا م  2015ةرب اماد،  اعس الد ي  إردسا مزو  

ييددداج  دددخ مددد ار  قدددست اري دددا   دددخ ر دددش ملددديبت يمددد يس الدددذاا لددد ت  ة ددد  مددد  ي بددد  ار
SOS و566-527(، 115  29و الكل ت–اليجلا التربل او 

ارسالةب ا ا ائم   خ البحبل ل   بج (و 2015ر ، س     زرزو  ارس ي، س ة  جاسز و ا
 و  م اس: دار ع اس ل  لس واليبارشواليسببر  وال  لم  واالجيماسم  وا دارر  وال  مم 

و مو د  الي  دمز وةدوار الم  دز  دخ م رسد  الملديمب (و 2005ارسء ، إرسا مز والخالد ي،  سردا و  
 دار الكياو الجام خو

(و  ا  مدددد  اسدددديخ اج المدددد    ا  لددددا خ  ددددخ ر دددداس م دددداه  اليدددداررذ 2008 ددددخ ةامدددد و  الجمدددد ،  
نجلدددا وي ررلدددوا  دددخ ي ممددد  ا ددد  الجبا دددب البج ا مددد  لددد ت يدددالو المسا ددد  ا   اديددد و 

 و259-223(، 16،  نصر–الجيعةا التربل ا للدراسات االجتياعةا
رلدخ لم  مداا ال  دبج ل مسا د  يمدبرز ارداس الي ر (و 2011الخ  ،  با  ر   عدالح رد  مء د و  

الميبسددددء   ددددخ  ددددبس ا دددد  اسدددديسايمجماا الددددي  ز ال لدددد و قلددددز اليسبمدددد ، ك مدددد  ال  ددددبج 
احة  يكمة خ ل ة  الماجليةس غةس م لبر، جام   االماج محم  رد  سد بد  .االجيماسم 

 ا سالمم ، السرا و
االجيماسمد   دخ  دبس  يمبرز ةداس م  مداا ال راسداا(و 2015المس خ،  ما ر   س   ر  س ة و  

و احددد  يكمة دددخ ل ةددد  الماجلددديةس غةدددس الم دددايةس المو مددد  ل م  مدددة  االمسا ددد  الميبسدددء 
 م لبر، جام   الم م س بد، السرا و

(و   المددد  رس دددام  قدددائز   دددع المددد    2006جددداو هللا،   دددخ سددد ة  و ءمددد ، جمدددا  سددد مماسو  
نجلددا كلةددا ا دد  البا بردد و ا  لددا خ  ددخ ي ممدد  مودداراا اليددذو  اردرددخ لدد ت يددالو المس 

 و604-562(، 35  1، نصر–التربةا
-يدس  البحد -ال مدب-ال ي امة - ظسراا اللخ م : الب اس(و 1990جارس، جارس  ب الحمة و  

 و  دوط(، الماهسة: دار ال وض  ال سبم  ل ءبش وال لس واليبارشواليمبرز

واسدددي مااليوا  دددخ يحلدددة  ةدواا مالاظددد  اليددد رر : م اهجودددا (و 1984امددد اس، محمددد  اردددادو  
 و ج ة: ال ار الل بدي  ل  لس واليبارشواليسبم  الم رسم 
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، 2و طالي رر   خ اليسبم  الم اعدسة: ةعدبل  و  اعدسه ويسائمد (و 2002ام اس، محم  ارادو  
  م اس: دار اليسبم  الح يب و

الددبي  ال سبددخو (و ة لدد   الي  ددمز  ددخ إيددار ة ظمدد  الي  ددمز  ددخ 2008  ةدد ، سدد ادة  بدد السامزو  
 و69-64(، 26  8، البحر خ–التربةا

و ةعددددب  اليمددددبرز والسمددددا  اليسبددددبي: الم وبمدددداا واليءبممدددداا(و 1428اريددددبس، الدددد  الددددة و  
  دوط(، السرا : ال ار ال بليم  ل  لس واليبارشو

يمدددبرز الممارسددداا الي ررلدددم  لم  مددداا ال  دددبج االمسا ددد  (و 2012عدددمة خ، ةمددد  ر ددد  إدررددد و  
و احد  يكمة دخ   امحا ظد  عدامء   دخ  دبس الم دايةس ال الممد  ليد رر  ال  دبجالميبسدء

 ل ة  الماجليةس غةس م لبر، جام   االمةسة ر    برة ر    ب السام ، السرا و
و  دوط(، المددداهسة: دار قبددداس ل ءبا ددد   ظسرددداا اللخ دددم (و 1998 بددد السام ، محمددد  اللدددة و  

 وال لس واليبارشو

يبلةددب(و يدد رر  ممددسراا االقي دداد الم زلددخ / اليسبمدد  ارسددسر   – 2009و   مددساس، يغسردد   بدد هللا
اليددد تير العليددد   دددخ م ددداه  الي  دددمز ال ددداج ردددة  ارعدددال  والم اعدددسةو ورقددد  مم مددد  إلدددع 

الجمدمددد   الحدددادى والعندددروي )تطدددل ر اليندددامج الدراسدددةا بددديخ ا: دددالا واليعا دددرة( 
 و28/7/2009الم سر  ل م اه  ويس  الي رر ، م س، 

(و يءددبرس م دداه  ال راسدداا االجيماسمدد   ددخ  ددبس المدد    2014 ةدد ، ةمدد   بدد الم  ز اللددة و  
نجلدددا ا  لدددا خ وةثدددسه  دددخ ي ممددد  الجبا دددب البج ا مددد  لددد ت يالمةدددذ المسا ددد  ا   اديددد و 

 و249-269(، 61،  نصر–الجيعةا التربل ا للدراسات االجتياعةا
دددداس: دار اذو اليدددد رر  ال دددد خ مدددد(و 1998قءددددامخ، يبسدددد و وقءددددامخ،  اي دددد و   و  دوط(،  م 

 اللسو  ل  لس واليبارشو
، المدداهسة: 4ط. ايجاهدداا ا يبدد   ددخ الم دداه  ويددس  اليدد رر (و 1997 بجددم، كددبثس الددة و  

 دار ال وض و
(و رس ددام  مميددسح قددائز   ددع المدد    ا  لددا خ ل ددالو 2015محمدد ، يغسردد  محمدد   ب الحمةدد و  

نجلا الجيعةا التربل ا للدراسدات مةذ المسا   ا   ادي و ع بباا ي   ز الياررذ ل ت يال
 و54-35(، 73،  نصر–االجتياعةا
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(و   المدد  2011محمدد ، ر ددا هلدداج  ب الحمةدد  والملدد ، محمدد  ةامدد  وسددءباخ، م ددا   ددارو و  
المدددد    ا  لددددا خ  ددددخ يدددد رر  السرا ددددماا   ددددع ي ممدددد  ال ا دمدددد  لدددد ت يالمةددددذ المسا دددد  

 و950-929(، 12  4، نصر–  العلي     التربةانجلا البحاالري ائم و 
 يسجمد  إردسا مز محمد  اللدا  خ(و  .الءمف اليسببي: يبجواا الم و (و 1995مة  س، جبس وو  

 (و1983السرا : دار جام   الم مو  ال م  ارع خ ُ لس  خ  اج 
  قائمدد  (و  ا  مدد  اسدديخ اج اسدديسايمجم  مميسادد2013هددال ، سددامم  الدد ة   بدد السام  رةددبمخو  

  ددع المدد    ا  لددا خ  ددخ يح ددة  السرا ددماا وي ممدد  ا دد  المودداراا الحمايمدد  لدد ت 
 و432-381(، 94  24، نصر–نجلا كلةا التربةايالمةذ ال   اللاد  االري ائخو 

، ُملددددددددددددددددددديسجش ا:مددددددددددددددددددددا (و 2017واارة الي  دددددددددددددددددددمز االمم كددددددددددددددددددد  ال سبمددددددددددددددددددد  اللددددددددددددددددددد بدي   
 [https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/Goals.aspxم ]
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