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  ٥١٩  

  فى بعد عن التعليم على القائمة الترويحية ا�نشطة استخدام أثر
  الكويت  فى التعليمية للمراحل البدنية التربية مناهج

  مقدمة  
فى )ل ع&ـــ� االت&ـــاالت وت"!�ل�ج
ا ال�عل�مات اصـــ��� ال�راســـة ع� ���� ال�عل
	 ع� ُ�ع�، 
ك;�ت األقـاو�ـل م� ِق�ـل �ع7 ال��عل�
� وأول
ـاء أم�ره	، ح�ل 1
ف
ـة تـ�ر�/ مـادة ال��,
ـة ال�ـ�ن
ـة  

م�    -ب!Hام ال�عل
	 ع� ُ�ع� ، و��F ال�ع7 أنه ال داعي لها وم� األفCــــل إلغاؤها، ألنه	 ی�ون 
أنها مادة دراسـ
ة غ
� مه�ة وتق�&ـ� فقO على اللعN وال��ف
ه. ونLـ�ا   -وجهة ن�Hه	 الKـJ&ـ
ة  

أن مادة ال��,
ة ال��ن
ة مادة أسـاسـ
ة تVث� على مع�ل الTالN، ون�� 1�J�&ـ
� في هSا ال�Rال، 
ــ�ة، بل م� ال�اجN عل
!ا ت;ق
فه	 ��ادة ال��,
ة ال��  ن
ة،  ل
/ م� واج�!ا ال�د على هSه اآلراء �قLـــــــــــ


ة، وS1ل\ إب�از م�F تأث
�ها على ح
اة الف�د وال�R��ع�
( ام
�    و[ب�از دورها في ال�VســــLــــة ال�عل
 ،٢٠١٩ (  

�عة م� عل�م ر�اضــ
ة م�"املة، 1ـــــــــــــــــ(ال�!اهج  �Rة وال��اضــة ع�ارة ع� م
إن فلLــفة ال��,
ة ال��ن
ال��,��ة وال!فLــــــــــــــ
ة    و��ق ال��ر�/ في ال��,
ة ال��اضــــــــــــــ
ة واإلدراة ال��اضــــــــــــــ
ة وال��و�ح والعل�م

واالج��اع
ة في ال��,
ة ال��اضــــــ
ة وعل�م ال&ــــــ�ة ال��اضــــــ
ة وال��ر�N ال��اضــــــي وعل�م ال��1ة 
ــا�ات   ــ
ة واإلصـــ ــات الR�اع
ة والف�دeة وال����!ات، والع�وض ال��اضـــ 
قات ال��اضـــ�Tات وت��Hون

(                )ال��اضــــ
ة، واإلســــعافات األول
ة، والق
اس وال�ق��	 في ال�Rال ال��اضــــي وغ
�ها
  ) �٢٠١٨ع
�ة ، 

�ر الف�د الLRــــ�ي والعقلي  -ال��اضــــة    -فال��,
ة ال��ن
ة  Tت Nان�أســــل�ب م�"امل ی�اعي ج�
ع ج
واالج��اعي وال�وحي، م� خالل األنKـــــــــTة ال��ن
ة ال�J�لفة، ال�ي ت�اعي ج�
ع م�احل ن�� الف�د 

�ره، ت�� إشـــــــــــــ�اف مJ�&ـــــــــــــ
� في هSا ال�Rال، و,Sل\ فإن الTنها  وت�
ة ال��ن
ة أع�� م� 1,��
 Distanceم�Rد ألعـاب ر�ـاضــــــــــــــ
ـة 1�ـا eع�قـ� ال�ع7. فـال�ـ�ر�/ ع� ���� ال�عل
	 ع� ُ�عـ� (

Learning Method (ع� �ع� 	
)، eع��� م� إح�F ��ق ت�ر�/ ال��,
ة ال��ن
ة، و�عّ�ف (ال�عل
�ن م&ـــــ�ر العل	 وال�oe ة، ع!�ما
�
�عل�
� مف&ـــــ�ل
�،  �أنه ع�ل
ة ال�&ـــــ�ل على ال��Jات ال�عل

  ) ٢٠١٦( ح��ان ،  في ال�oان أو الqمان أو االث!
� معاً 

ï‘ìÜjÛa@‰†i@OsybjÛa@ @
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ع
ة ب
� ال�عل	  �Tــافة ال ــل ال�Lـــــــــ ــ��Jام (ال�عل
	 ع� �ع�)، ع!�ما تف&ـــــــــ و��	 االع��اد على اســـــــــ
  �
ة، وخاللها تLـــــــــــ��Jم ت"!�ل�ج
ا االت&ـــــــــــاالت، م;ل الف
�ی�
وال��عل	، أث!اء ح�وث الع�ل
ة ال�عل

�عة وغ
�ها، وS1ل\ االت&ـــــال وجهًا ل�جه ب
� ال�عل	 وال��عل	  واالت&ـــــال �ال&ـــــ�ت �T�اد ال�وال�
  ل��ج
ه ال�عل
�ات.

ومـ;ال على 1
فـ
ة ـت�ر�/ مـادة ال��,ـ
ة الـ��نـ
ة ���Tـقة (ال�عل
	 ع� �عـ�): eق�م معل	 ال��,ـ
ة الـ��نـ
ة  
ج ال�اع�ة لع�ل
ة  ب�&�
	 م�قع إل"��وني، أو اس��Jام ب�امج 1ــــ(الqوم وال�
�q) وغ
�ه�ا م� ال��ام

(ال�عل
	 ع� �ع�)، وم� خالله eق�م �ع�ض صـــــــــ�ر وف
�ی�هات، ت�!اســـــــــN وت�عل� �����F م!هج  
ــل وال�عل	 ع� �ع�.  ال��,
ة ال��ن
ة، ال�ي م� خاللها eق�م ال��عل��ن �ال�خ�ل إلى ال��قع لل��اصـــــــــــ

  �
في اتRاه ال�ق�ر وم� ال���o أن ت"�ن ه!اك مKــــار1ات إل"��ون
ة ب
� ال��عل�
� وال�عل	، تLــــ
  �o��ل\    -ال�راسي، وم� الS1-   .ع� ���� ال���� اإلل"��وني �
  أن ی��اصل ال�عل	 مع ال��عل�

  مشكلة البحث 
 ال�ـ�ی;ـة �غ�ض  ال�"!�ل�ج
ـا  ��ق  أســــــــــــــ�Jـ�ام  تهـ�ف لل�عل
	  جـ�ـی�ة  ���قـة  ’ �عـ�  ع�  ال�عل
	’ eع���
  الف&ـــــ�ل ال�راســـــ
ة  وت��ع  ل�Cـــــ�ر  قادر�
� الغ
�  ال�ع�فة  و�ال�ي للTالب  العل	  وت�صـــــ
ل نKـــــ�


ة  لل��اد   ت�ص
ل  Distance Learning.   ال�قل
�eة �ال��ارس  ال���عــــــــــة�
  ع��  أو ال��ر��
ة  ال�عل
O
  ال�سـائO  وتق!
ات   الف
�ی� وال�اسـ�ات  وأشـ��ة  االصـT!اع
ة األق�ار  Keـ�ل  إل"��وني  تعل
�ي  وسـ

  أن  نأمل.م�qام�  غ
� أو  م�qام� ال�عل�مات �أسـل�بٍ   ل!قل  ال��احة ال�سـائO  م�  غ
�ها أو ال��ع�دة
 �

ع Le�ف�Rه م� الSات  ه
  . ال��ی;ة ال�ق!
 إلى  تـه�ف ال�ي  وال��,��ة  العل�ـ
ة األســــــــــــــ/  م�  الـع�ی�   على ال�ـ�یw  الع&ــــــــــــــ� في  ال�عل
	  eع�ـ�� 

��� و[ع�اد Tل�ة  تTع في  ال
�انN   ج�Rة ال
  ل��,
ةوا.  وال��,��ة  واالج��اع
ة  وال!فLــــــــ
ة والعقل
ة  ال��ن
���  على  تع�ل ال�ي  اإلنLــــــــان
ة أح� العل�م  ال��اضــــــــ
ةTل�ة خ��ات   تTخالل  م�  ال 	هارات   تعل�ال 
ــ
ة ــ
ة  الع�ل
ة تVث� في  ق�  ال�ي  ال��اضـ ــ�ان  ال��ر�Lـ ا وهي) . Oudat, 2015(  نRاحها  لCـ ــً   أCeـ
 ,D'oum & Anannza  (  ال�ـ�یـ;ة  ال�R��عـات  في  ال�!�ـ
ة االج��ـاعـ
ة  ل��ق
� هـامـة  وســــــــــــــ
ـلة
ــع�   وق� .  )  2012 ــ�Rا�ةً  م�ونةً   أك;�  ل
�o  ال�عل
�ي  �اله
oل  إلى االه��ام  ال��ی;ة  ال��,
ة ســـ   واســـ
  الع�ل
ة  م�Tل�ات   ل�!ف
S   ال��Lـــــــارعة العل�
ة  ل��اك�ة ال�غ
�ات   ال�عل�
� وت�ر�N   الLـــــــ��عة  لل�غ
�ات 
  ). ٢٠١١ وآخ�ون، ال�اقي (ع��  ال�عاص�ة ال��,��ة
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O  خالل  م�  ال�عل	  �ـه یل�qم مه!ي  واجـN   ال�ـ�ر�/  eعـ� TJ�ال  Sـ
ــاعـ�ة    بهـ�ف وال�ق��	  وال�!ف مLــــــــــــ
�
�ن   وال�عل	  ال�عل
	  ن�ــاجــات   ت�ق
�  في  ال��عل�oــة  قــابــل  و�Hالح�ــاس  لل
 ج�دتــه  ل��Lــــــــــــــ
�  والق

،\eوال�ا yة وال��ر�/. )  ٢٠١١ (ال�ی�
  لها ال�OTJ األه�اف  ت�ق
� إلى  تLـــــــعى  إنLـــــــان
ة  ع�ل
ــ�قا، ــ
ة  ت"��� في  فاعال یلعN دورا ح
w   مLــــــ ــJ&ــــــ   ال��ن
ة ال!�احي  ج�
ع  م� ال��qنة  ال��عل	 شــــــ
ــ
ة ا  وه�. )  Goudas et al, 2006(  واالج��اع
ة   والعقل
ة  وال!فLـ ــً   eق�م  م!H	  عل�ي جه�  أCeـ

ــار1
ة  على ــاب  وال��عل	  ال�عل	  ب
�  ال�Kـ   ال�فاعل خالل م�  وم�!�عة هادفة  ت�,��ة  خ��ات   في اك�Lـ
OـــــــK!ة مع  الz
ــهام  ال��
Tة  ال� ــoالتها في  واالســـــ ــ��ر، (أب�  حل مKـــــ   ل
/  أنه 1�ا.  )  ٢٠١٥  ســـــ
  ���Tقة  ال��اضـــــــــــــ
ة  ال��,
ة إشـــــــــــــغال درس ال�عل�
�  على  NRe  بل فقO  األه�اف  ب��ق
�  م�ت�Tا
�انــN ال��1
ــة  وت�ق
�  الــ�رس،  ب�قــ�   واالســــــــــــــ���ــاع  الLــــــــــــــعــادة  تCــــــــــــــ��  ت�,��ــةRــة                           ال
والع�ل

)Oudat, 2016 . (  

�   ال�عل	 خ&ـائ|   على  رq1ت   ال�عل�
�  تأه
ل مRال في  ح�ی;ة  eة  ت�,�  ت�جهات   )ه�ت  لق� Rال

  في فى )ل اســ��Jام ت"!�ل�ج
ا االت&ــاالت وال�عل�مات ف
�ا eع�ف �ال�عل
	 ع� �ع� ح
w ت�;ل� 

قي اللفHي  وال�فاعل ال��ر�Lــــــــــي  الLــــــــــل�ك�T�وال  �

	 والTالN، ال�عل	  بH!ات   وتTTJة   م
الع�ل

ة�
  م!ها وجqًءا  ال��ی;ة  ال��,
ة  مHاه�  م� مHه�ا  ال��اضــ
ة  ال��,
ة وتع� .  )  ٢٠٠٧ (حل/،  ال�عل


قي  فهي م
ـ�ان�Tهـ�فـه ت �
�انـN  ج�
ع  م�  وال�R��ع  للف�د   الKــــــــــــــاملـة ال�!�
ـة ت�قRـا  ال�فـل �oe  
���  اخ�
اره  ی�	  الyS  ال��ني ال!Kــــا{  م� م�ع�دة أن�اع م�ارســــة خالل  م�  شــــJ&ــــ
�ه ال��"املة  ت"
ــة، لSا  عل�
ة  أســـ/ وف� �رات   م�اك�ة  الCـــ�ورy   م�  1ان  م�روسـT�الحقة  ال��ــلة ال ــ
�ة ل��اصـ   مLـ
).   ٢٠١٢  و(eاســـــ
�،  )٢٠١٢  ح�ی;ة(ال�دeان،  ت�ر�Lـــــ
ة ��ق وأســـــال
N   �اســـــ��Jام وال�ق�م  ال�!اء

  وم� خالل ما س�� e��o ص
اغة تLاؤالت ال��w 1�ا یلى :
 ام أث�  ما�J�ــ 
ة لل��احل  ال��ن
ة  ال��,
ة  م!اهج فى  ل��و��
ةا  األنKــــــــــــTة  اســــــــــ�
  فى  ال�عل

 ��� ؟ ال"
 ام ماأث��J�اس 	

ة لل��احل ال��ن
ة ال��,
ة م!اهج فى �ع�  ع� ال�عل�
 ؟ ال"���  فى ال�عل
 ام  أث� ما�J�ة اســـــــــــTـــــــــــKة  األن
  ال��,
ة  م!اهج  فى   �ع�   ع�  ال�عل
	  على  القائ�ة  ال��و��


ة لل��احل ال��ن
ة�
  �ال"���؟ ال�عل
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  أهداف البحث 
 ام�J�ة دراســـــة أث� اســـــTـــــKة  األن

ة لل��احل  ال��ن
ة  ال��,
ة  م!اهج فى  ال��و���
  فى  ال�عل

.��� ال"
 ـ�ام دراســــــــــــــة أث�J�اســــــــــــــ 	
  فى  ال�عل
�ـ
ة لل��احـل الـ��نـ
ة  ال��,ـ
ة  مـ!اهج فى �ـع�   ع�  ال�عل

.��� ال"
 ام�J�ة  دراســة أث� اســTــKة  األن
  ال��,
ة  م!اهج  فى   �ع�   ع�  ال�عل
	  على  القائ�ة  ال��و��


ة لل��احل ال��ن
ة�
  �ال"���. ال�عل
  ام�J�ة  دراســـــة أث� اســـــ

ةفى األنKـــــTة ال��و���
فى    م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة لل��احل ال�عل

. ��� ال"
  أهمية البحث 

ع��ـ� على إح��افـ
ة الع�ـل ودخـل� مـ!اهج ال��,ـ
ة الـ��نـ
ة فى مJ�لف ال��احـل ال�عل
�ـ
ة تأصــــــــــــــ�ح 
ال�ــ�ر�/ م;ــل اســــــــــــــ�Jــ�ام نHــام ال�عل
	 ع� �عــ� العــ�یــ� م� ال�ق!
ــات العل�
ــة وال�"!�ل�ج
ــة في  

���  واالنKـــــTة ال��و��
ة .Tت NلT�ا یSـــــا{ ال��اضـــــىوهK!ـــــات الLســـــV�� Fادر و[ع�اد  ادار�ال"
  قا{ ال�ال
ة:ل��اجهة م�Tل�ات الع�ل و���o ص
اغة أه�
ة ال��w في ال! ال�Tل�,ة
   ح
�Lــــــــــــ
� ج�دة �ع� ل�  ع�  ال�عل
	 خالل م�  ال��و��
ة  األنKــــــــــــTة  تق�e	  اه�
ةت�ضــــــــــــ


ة. �

ة ال�ق�مة فى مJ�لف ال��احل ال�عل�
 ال�Jمات ال�عل
 ه الف��ة ال�ي اص�حSا في ه�
ف
ها االه��ام    eع��� ال�عل
	 م�O اه��ام دائ	 م� ال�ولة الس


ـة  �
�ـال!Hـام ال�عل
�ي أك;�، فـأخـSت تLــــــــــــــ�Jّ ج�
ع اإلمoـان
ـات الالزمـة ل��ف
� ب
zـة تعل
�F للTالب، وهي على أت	 االس�ع�اد ل�TJي 1ل العق�ات �L�عة ال
 .رف

  ــة و
في ال"��ــ� تفع
ــل   وزارة ال�عل
	 العــاليفي )ــل جــائ�ــة «ك�رونــا» ق�رت وزارة ال��,
�ر الKe ySه�ه العال	،  T�اك�ة ال�نHام «ال�عل	 ع� �ع�» م� خالل ب�ا�ة ال�عل
	 ال1Sي ل�
ولعـل دولـة اإلمـارات الع�,
ـة ال���ـ�ة تع��� م� الـ�ول الLــــــــــــــ�ـاقـة في تفع
ـل هـSا ال!Hـام  

�مة ه!اكح�صا م!ها على سالمoات ال���
� وض�� أول�
 .ة ال��ا�!
� وال�ق
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   ـ�ة�
� الف��ة ال����Rـ
ة ل!Hـام ال�عل
	 ع� �عـ�، حـ
w ت	 اســــــــــــــ�هـ�اف ال��حـلة الـ;ان�Tت 	وت

� ال�عل	 ع� �ع� في ج�
ع  �T�ال��ء ب 	ــــــــ� وم� ثKالعامة و,األخ| ال&ــــــــف ال;اني ع


ة، وفي نHام ال�عل	 ع� �ع� تقع مLـــــــVول
ة�
ال�راســـــــة على عات� الTالب   ال��احل ال�عل
  	
على عo/ �الب ال�ـــ�ارس ال!Hـــام
ـــة، 1�ـــا Leــــــــــــــ���ذ نHـــام ال�عل
	 ع� �عـــ� وال�عل
االل"��وني على ع�د م� اإلReاب
ات، و���
q �ال��ونة وهي م� أب�ز ف�ائ�ه، إذ Leــــــــــ�ح  
نHام ال�عل	 ع� �ع� للTالب �اخ�
ار ال�ق� األنLــN له	 لل��ء �ال�راســة، أy أن للTالب 

  .���ة ال"املة في وضع ال�Rول ال�راسي ل"ل مادة ��NL رغ��ه	 ووق� ف�اغه	ال
  منهج البحث 

w على ال�!هج ال�صـــفي ال��ل
لي �غ
ة تق�e	 ر1ائq هSا ال��خل م� خالل وصـــف �لق� إع��� ال�
 ) wب ال��ی�م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة  فى مJ�لف )   ال�عل
	 ع� �ع� واالنKــــTة ال��و��
ةهSا األســــل


ةلل�� �
�دة ســ�اء م� ناح
ة ال
�   احل ال�علRال �
��� و ت�LــTا ح�ی;ا یه�ف إلى ت,��إع��اره أســل
  �
ــ�ة  العاملة ال�Vهلة وف� مع
ار ت"��!ي م!اســـــــN، أو م� خالل ت�ف ــائل ال�!اســـــ 
�ها  ال�ســـــ
ــ وتLـــــ


� على  �T�ــل وذلــ\ �ــال�ق الع�
ــة فى دولــة العقالني ��ــا ی�الئ	 و ســــــــــــــ�
مJ�لف ال��احــل ال�عل
 ���  . ال"

  الدراسات السابقة 
) �ع!�ان (تق��	 األنKـTة ال��و��
ة ال��اضـ
ة �ال��ی!ة    ٢٠١٣،  دراسـة (ول
� م��� صـالح ال�ی�

  الRامع
ة للTالب) 
ه�ف� ال�راسـة إلى تق��	 األنKـTة ال��و��
ة ال��اضـ
ة �ال��ی!ة الRامع
ة للTالب وذل\ م� خالل 
ال�ع�ف على األنKــــــــTة ال�فCــــــــلة ل�F الTالب، م!اســــــــ�ة ال��امج ال��ف
ه
ة لألنKــــــــTة ال��و��
ة  

) �الN واسـ��Jم  ٣٦٠ال��اضـ
ة مع وق� ف�اغ الTل�ة واإلمoانات ال��احة. و1ان� ع
!ة ال�راسـة (
اســــــ��ارة اســــــ��
ان وت�صــــــل إلى اســــــ�!�اجات م!ها ع�م م!اســــــ�ة األنKــــــTة ال��احة مع األنKــــــTة  

 ال�فCلة ل�F الTالب. 

Kى (Kالق 	
الس��Jام االنTKة  ) �ع!�ان " ال��ارسات اإلدار�ة اإلب�اع
ة  ٢٠١٩دراسة ب�eعة إب�اه

  "  ال��و��
ة فى ال��ر�/
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ةه�ف� ال�راســـــــة إلى ال�ع�ف على ج�انN اإلب�اع  �
  اإلدارy وم�ارســـــــاته في ال�VســـــــLـــــــات ال�عل
ــ��Jام االنKـــTة ال��و��
ة   ــ
ة ال�ي  ن�
Rة اسـ 
ة والKـــJ&ـ�
H!�ة وال
z
، ال�ع�ف على ال�ع�قات ال�

ت�� م� اإلب�اع اإلدارy في م�ارس ال�عل
	 ال;ان�y العام ��&ــــــ�، ووصــــــف وت�ل
ل ال��ارســــــات 
 y�العام في م&ـــــــــ�، وت��ی� درجة إســـــــــ�Rا�ة أف�اد  اإلدار�ة اإلب�اع
ة ل��ی�y م�ارس ال�عل
	 ال;ان

  y�ع
!ة ال�راسـة ن�� مRاالت وم�فqات اإلب�اع اإلدارy فى م�ارسـات م�ی�F م�ارس ال�عل
	 ال;ان

ف
ة. وت�صــــل� ال�راســــة إلى ال!�ائج ال�ال
ة : (�العام ��&ــــ� �اخ�الف م�غ
�اته	 الKــــJ&ــــ
ة وال

 �ــ ــ��F اإلب�اع ل�F م�ی�y ال��ارس والق&ـــ ــات ال�ي ت�ع	 اإلب�اع،  ت�ني مLـــ 
� ال��ارســـ�Tر في ت
ت&ـــ�رات ل�فع
ل اإلب�اع في ج�
ع ال�!H�ات ال�R��ع
ة    وت�فq عل
ه، وهSا ی�1V ضـــ�ورة وضـــع

�ات Tخ 	!اســــــ�ة لها ، ورســــــ�ة ال
عامة وم�ارس ال�عل
	 العام خاصــــــة ، وت&ــــــ�
	 ال��امج ال��ر��
 تفع
لها 
ــTة    VســــــLــــــي لإلب�اع واالب�"ارع!�ان " ال�!اخ ال��  (Ekvall ,2017 )  دراســــــة �اســــــ��Jام االنKــــ

  . ال��و��
ة
ه�ف� هSه ال�راســــــة إلى ت&ــــــ�
	 أداة لق
اس ال�!اخ اإلب�اعي. ومع�فة صــــــالح
ة �غ�ض ال��خل 

. و1ان� أه	 ن�ائج هSه ال�راســة: ال��و��
ة  االنKــTة  �اســ��Jام ل��ف
q اإلب�اع واالب�"ار ال�VســLــي
، وان    ال��و��
ة  االنKــــTة  �اســــ��Jام  Lــــ
ة �ال!Lــــ�ة لالب�"ارال�!اخ ه� أه	 هSه ال��غ
�ات ال�Vســــ

ــة ، ــLـــــــــــ ــ�
ة لها أث� مانع أو م;�Re Oعلها تقلل م� الق�رة اإلب�"ار�ة لل�Vســـــــــــ   و��F   ال!qعة ال�ســـــــــــ
ــة  ال�ه���ن  ــارة  على ال�ع�ف  e��o أنه  ال��و�ح  ب�راســ ــائل مع�فة خالل م�  ال�R��عات   حCــ   ال�ســ

  ثقـافـة  ب
�  وث
قـة  عالقـة  ت�جـ�   وأنـه,    الف�اغ  وقـ�   م�اجهـة  فى  ال�R��عـات   تلـ\  تLــــــــــــــ�Jـ�مهـا  ال�ى
ــائ�ة  ال��و�ح  م!اشـــــO فى ال�Kـــــار1ة  ومLـــــ���ات   ال�R��ع   ب
�  عالقة ت�ج�  1�ا,   ال�R��ع فى الLـــ

�ر زاد  1ل�ا  أنه  إذ   وال��و�ح  ال�"!�ل�ج
اTا  ت
�رت  وســـــــائلة وتع�دت   ال��و�ح  ت"!�ل�جTـــــــأته وتK!م  
  حR	 زـ�ادة  وـ,الـ�الى ال�Tـاـلة حR	 زـ�ادة على  ال�"!�ل�جـ
ا  ـتأث
� جـاـنN   إلى  وذـل\,    وأدواـته  وأجهqـته
�
ووضــــــــــــــ�ح الهـ�ف  عل
ـه  الTلـN   ل�qـادة �ـال��و�ح  االه��ـام  Leــــــــــــــ�ـ�عى  م�ـا,    الع�ـل ع� العـا�ل

�ن ألy م!ه�ا ��� ذاته أث� ذو داللة ول"� ی��و أن لها أسـهاما اReاب
ا qR1ء  oe ة ق� ال
واالح��اف
ــاعـ�ة على ت�ف
� مـ!اخ إـب�اعي ، وان هـ!اك عالـقة  م� ال�ـ!اخ اإلـب�اعي، أ و 1ـإحـ�F الق�y ال�Lــــــــــــ

  ق��ة ب
� ن�O الق
ادة وال�!اخ اإلب�اعي. 
  ."  االنTKة ال��و��
ة فى ال�!اهج ال��ر��
ة�ع!�ان " )٢٠١٧( تهانى"  دراسة :
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  �
�Tلـ�ات تT�اف� م�
ة  االنKــــــــــــــTـة ال��و��ـ
ة فى ال�ـ!اهج الـ��ر��هـ�ـف� إلى ال�ع�ف على ـم�F ت
�F   �أنه  ی��
q  مع
Kــــة  وأســــل�ب   ح
اة  ���قة  ه�  ال��و�ح  ح
w اوضــــ�� ال�راســــة ان�e  ــــا�اKن   ,

ــا{ و��ع�د    بل  آلخ� ن�Sوق   غ
�  ما  لف�د  م�Sوق   ه� وما,  األف�اد   اه��امات  ب�ع�د   ال��و��ى  ال!Kـــــــ
ــا�ا  eع���ه  ما إن �ن   ال ما  وق�  فى  ت�و��
ا  نKـــــــــoe  \لS1  ی�   م!ه خال  إذا آخ� وق�  فى�R�ال 	ول  

  ت&ـــ�ح ال  و,ال�الى ال��و��ى  لل!Kــــا{ وال��
q  �الLــــعادة  ی�&ــــف الFS الKــــع�ر بSل\  الف�د   Keــــع�
  ی�ف� آخ� نKـا{ م�ارسـة إلى الف�د   ی!�قل  لSل\  ون�
Rة عادة بل  ت�و��
ا  نKـا�ا ما  نKـا{ م�ارسـة
�ن   أن  ذل\  و���	  �الLـــعادة والKـــع�ر ال��Rی� oe   ا  الف�د�ة ملTـــKة  �أن
  ســـ�ة  ل��ق
� ع�ی�ة  ت�و��

 إلى  یه�ف  نفLــــــه م� ب�افع الف�د  e�ارســــــه  نKــــــا{  تRاه  عا�فى  فعل رد   ه�  ال��و�ح ال��Rی� . أن

ة  الLعادة&JK,   وهادف  ب!اء,   ال	ة  تل\  وتع���,   الف�اغ  وق�   أث!اء  و��TKف� ال�ى  االن�  مRال ت
�
  ف
هـا  وت��ف�  الهـ�ف  ســــــــــــــ��  و��
qهـا,    الف�د  ورغ�ـات   وت�ف�  ال���"�  ال�جـ�انى  واالنTالق  ال�ع�
  االخ�
ار ح��ة

  الدراسة النظرية 
  األنTKة ال��و��
ة

ــTة م� الع�ی�   ه!اك ــ�ها  e��o ال�ى  ال��و��
ة  األنKـ   ف
�ا العل�اء  و�J�لف,    الف�اغ وق�  فى م�ارسـ
  ح
w   أخ�F  جهة  م�  العل�اء م�ارس  وتJ�لف جهة  م�  األنKـــــــTة هSه  ل�&ـــــــ!
ف  �ال!Lـــــــ�ة  ب
!ه	
�
  ح&ــ�ها  e&ــعN  م�ا  ال��و��
ة  األنKــTة أوجه فى ت�اخل  ه!اك  أن إلى الLــالم  ع��   تهانى  تKــ

ــة أراء  وه!اك  وت��ی�ها ــ
	 فى  م�عارضــ ــTة  تقLــ ــ	  فق�   ال��و��
ة  األنKــ  هSا فى  العامل
�  �ع7   قLــ
 وق� ,    وثقاف
ة  ف!
ة وأنKـــTة,   اج��اع
ة  وأخ�F ,   ر�اضـــ
ة أنKـــTة  إلى  ال��و��
ة  األنKـــTة ال�Rال
  نKـــــا{ م�ارســـــة  ع!�  ف�;الً   ال��و��
ة لألنKـــــTة ت�اخل  وف
ه  م��ود   ال�قLـــــ
	  هSا  أن آخ�ون  وج� 

�ن   ر�اضــىoe  ــاً   ه!اكCeــا{ أKاعى  ن�ارســة  وع!�   اج��ــا{ مKه  ی��اخل  ثقافى ن
  الف!ى  ال!Kــا{ ف
  . وهSoا
�o�
  فى ف�;الً .   م!H�ة وأخ�F   م!H�ة  غ
�  ت�و��
ة أنKـــــــTة إلى  ال��و��
ة األنKـــــــTة  تقLـــــــ
	  ف

  أنKـTة  م�ارسـة فى  ی�غ��ن   األف�اد  م�  �1
�اً  ع�داً   ه!اك  أن ن�R   م!H�ة الغ
�  ال��و��
ة  األنKـTة
ــان  ی�د   ـفأحـ
اـناً ,    له	 ت�وق  ت�و��ـ
ة 
عـة  فـ
ه  ل
���ع هـادـئاً  مoـاـناً   Reـ�  أن اإلنLــــــــــــ�Tأو,    ـ�ال  Nیلعـ 
 رحلة  أو معLــــــ�o إلى  العائلة تSهN  أو,  ال�!qل فى  eفCــــــلها  م�ســــــ
ق
ة آلة  على یلعN  أو  ال�!/
 خالل  م�  ف�"�ن   ال�!H�ة  ال��و��
ة  األنTKة أما,   م!H�ة أو  ه
zة  ت!H�ه  ال  ال!�ع  وهSا  ی�م ل��ة



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٥٢٦  

ــا�قات ,  ال�J�لفة ال�هارات   أن�eة S1ل\,    ال��و��
ة ال�هارات  ت�ر�/  ح&ــــــ|  ,  وال�ور�ات   وال�Lــــ
  الJاصة  واألح�اث 

  أو  اســــــــــــــ��ـ�اع أو  تLــــــــــــــلـ
ة  أو  ت�فـ
ه  أو له� أو  لعـN  أنـّه على لل��و�ح  ��حـ�   تع��ـفات  هـ!اك أنّ 
  م!ه  eعاني  الyS  الLRــــــ�اني  لل!ق|  تع��7   أو  االنفعاالت   ت&ــــــ���  أو الqائ�ة للTاقة  ت&ــــــ���

  اإلحLـــــاس  م�  و�!�ج  اإلنLـــــان  Leـــــ�Kـــــع�ه  الyS  االنفعالي ال�Hف  ع�  ال��و�ح  مفه�م  eع��.  الف�د 

N  و,ال�ج�د   �ال�ضـــــــاTال �  وال!Rاح والق��ل  واالن�عاش واإلنRاز  1اإلجادة  ��Kـــــــاع�  ی�&ـــــــف  وه

N   1�ا  للSات   اإلReاب
ة  ال&ـ�رة  ی�ع	 وه� والLـ�ور،  الSات
ة والق
�ةR�ـLe  ة��Jة  لل
  وت�ق
�  الR�ال

ــ
ة  األغ�اض  ــ�Rالب   الKـــJ&ـ 
� م�  ال�اجعة  ال�غeSة واسـTالJ�ال  �ــ�قلة  أنKـــTة  ال!هاeة في  وه   مLـ
  مفه�م  أنّ   �ق�لــه) ٢٠١٦(  بــ�ر  �eــ�دهــا  وســــــــــــــ�ــات   اتRــاهــات   ولل��و�ح. اج��ــاع
ــاً   ومق��لــة  للف�اغ

�ن  فق�   1;
�ة  دروب  إلى  �ه  ال�ف�غ  e��o  التRاهاته  ��قاً   ال��و�حoe   ًا
ــل�   غ
� أو مف
�   إReاب
اً   أو  ســـ
 �
�ن   الyS  ه�  اإلReابي  فال��و�ح. ه�اماً   ح�ى أو  اسـ�ق�ال
اً  أو  ب!اءاً  ضـار  ح�ى  أو مفoe   ه  الف�د
  ف

ــار1اً  أو  م!�مRاً  ــل�ي  ال��و�ح أما.  ولغ
�ه له مف
�ة  اب�"ار�ة فّعالة  ���Tقة مKــــــ �ن  الyS فه� الLــــــoe  
  ن��Hة  م�اوالت   سـ
اق في ��ح�   ال�ع��فات  هSه  وج�
ع مKـاكل، دون   مLـ�ق
الً  مKـاه�اً   ف
ه  الف�د 

  تل\ وخاصـــــــــة  ال�ع��فات  هSه �ع7   أنّ  إالّ  وأشـــــــــoاله  و)ائفه  وت��ی�   ال��و�ح  ��
عة  لفه	  مJ�لفة
ــ
�  ال�ي ــل
ة  أو  لعN   أّنه إلى  تKـــ ــ���اع  أو  تLـــ ــفة  �أف"ار  �1
� ح�  إلى تأث�ت   اســـ  وال��ارس الفالســـ

ــای�  نKـــا{ أّنه  على  ال��و�ح إلى ن�Hت   ال�ي الق�e�ة ــان ف
ه  Leـ   في  األخ�F   ال�Jل�قات   1افة  اإلنLـ
�
 أشــــــــــــــoـال  ت�ـ�ـی�   اســــــــــــــ�هـ�ـف�   ال�ي ال!�Hـ�ة  ـ�االتRـاهـات  مـ�أث�ة جـاءت  األخ�F  ال�ع��ـفات   أنّ   ح

  eق�م ال  ال�ع��فات  تل\  م�  أy  فإنّ   ذل\ ومع وأشـــoاله،  �ال��و�ح  وعالق�ه�ا  واللعN   الف�اغ  وو)ائف
  االج��ـاع
ـة  الJـ�مـة  فـإنّ   ه!ـا  وم�  اج��ـاعي،  مفه�م  �ـاع��ـاره   لل��و�ح  م�ـ�د   دق
قـاً   فه�ـاً   وحـ�ه  ل!ـا

  وعالق�ـه تع��فــاتــه  ت�ــ�یــ�   �غ
ــة  الف�اغ  تعــالج االج��ــاع
ــة  العل�م  م� وغ
�هــا  عل�
ــة  و���قــة  ك�ه!ــة
ــاع�ها ما  إلReاد   م!ها م�اولة في  �ال��و�ح ــoاله وال��و�ح  االج��اعي ال�ع���  تق�e	 على  Leـــ   وأشـــ
  .وو)ائفه
  االنTKة ال��و��
ة إلى ت�ع� ال�ي األس�اب 

  م�  الل�ن   هــSا  حــN   إلى  تــ�ع�  ال�ي  الKــــــــــــــ�ــاب   م�
O  في  للع�ــل االج��ــاع
ــة  الJــ�مــة  ���قــة  إنّ 

�ة ال!Kا{;�1 1Sم!ها ن:  

  . ال�J�لفة ال!Kا{ أوجه في الش��اكه ن�
Rة وال�ّ��ة وال�Lور �ال�احة الف�د  شع�ر -١ 
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ــ�
ة الTاقة  م� ال�Jل|   -٢ ــ	 ف��1ات  الqائ�ة  واالنفعال
ة  الLRـــــ   ع� الف�د   وتع�
�  ال�J�لفة  الLRـــــ
ــاع� �ف  مKـــJال  Nــ�ور واألمل  االع��اء وح ــ�ه أث!اء  في  والLـــ ــا{  م�ارســـ  ذل\ 1لّ   ال��و��ي  لل!Kـــ

ة �اق�ه م� ال�Jل|  على Leاع� �
LRة ال
  .�ال�احة و�Kع�ه الqائ�ة واالنفعال

  ال!Kـا{ أل�ان e�ارس  ح
�  جLـ�ه  ح�1ات   على  الLـ
�Tة  على لق�رته  ن�
Rة �الق�ة الف�د  شـع�ر  -٣
  م�ارســـــ�ه  ع!�   ی�eه  على الLـــــ
�Tة  على ق�رته  وS1ل\  الLRـــــ�
ة، ال�هارات   ت�TلN  ال�ي  ال��و��ي
 الKJـN  إلى  ت��اج ال�ي  ال!Kـا{  �أوجه  ق
امه وع!�  والJامات   ال��اد   على والLـ
�Tة  الف!
ة  األشـغال
  ال!Kـــــا{ وم�ارســـــة  ال��ســـــ
ق
ة اآلالت   على  واللعN  والق�اش وال�عادن  �األصـــــا�ع وال�ســـــ	 والفJار
  .ال��اضي

 حياته في منها التخلص يمكنه ال التي الواقعية الحقائق من الفرد تخلص -٤

  الترويحية النشاط  أوجه ممارسة  أثناء في عنها والتعبير خياله  واستخدام العادية
  .شابه وما القصص وتأليف والموسيقى كالتمثيل المختلفة

ــا{  �ع7   ی�
ح  -٥ ــة  ال��و��ي ال!Kــــــــــ ــ�اع  الف�صــــــــــ   األف�اد  �ع7   ت�F   لSل\  ال�Jا��ة روح  إلشــــــــــ
  �ع7   ی�
ح  -٦. وج�اءة  تف"
� إلى  ت��اج  ال�ي  ال&ــــــــــع�ة ال�Rی�ة األلعاب  م�ارســــــــــة  eفCــــــــــل�ن 

  ل�یه	 ال�أل�ف ال!Kـا{  م�ارسـة  eفCـل�ن   األف�اد  ف�ع7   �األم� للKـع�ر الف�صـة  ال��و��ي  ال!Kـا{
  م�ارســــــــ�ه	  ع!�   ال�Jا��ة م�  ب�الً   �األم� Keــــــــع�ون  و,Sل\  والق�اع�، وال�هارة الKــــــــoل  ناح
ة  م�

  .مع�ف�ها له	 ��Le ل	 ال�ي ال�Rی�ة األلعاب 
 ج�د  أصـــــــ�قاء واّتJاذ  ج�د  أشـــــــJاص  ل�ع�فة الف�صـــــــة ت��اج�  ال��و��ي ال!Kـــــــا{ خالل م�  -٧

ــ�اقة  االن��اء إلى  ال�اجة  ومقابلة ــع�ر  وال&ـ ــ
ة ال�اجات   م�  ذل\  وغ
�  �األم�  والKـ ــاسـ   ل!��  األسـ
  .اإلنLان

 وال��رس
�  واألس�ة  واألص�قاء  الqمالء  مع  سارة  ���Jات   ال�اضي  في  ال��و��ي  ال!Kا{  ارت�ا{  -٨
�

ــائ 
�،  واالخ&ــــــ
  الSی�  ال���ودة األف"ار أصــــــــ�اب   م�  ال!اس �ع7   ه!اك  1ان و[ن  االج��اع

  ال!Kــــا{ إالّ  e�ارســــ�ا أال و�NR   لل�ق�   مCــــ
عة  ال��و��ي ال!Kــــا{ أوجه في  االشــــ��اك أنّ   eع�ون 
ySم�  ی��ــ�   الــ  	مــاته�  ال��ل
ــل  إلى  �e�ــاج  الــyS  ال!Kـــــــــــــــا{  �oeه  ال�ع7   أنّ   1�ــا.  ومع�ف�ه	  معل

�

� 1ألعاب   وال�ف"�J�ل  ال
 الyS ال��و��ي  ال!Kــــــا{  �oeه�ن   آخ��� ن�R   ح
�  على واأللغاز وال�
  نف�ســه	 في و��عCe   wــاeقه	  ذل\  ألنّ   وال�"�ار وال��1
q وال&ــ��  وال�قة  ال�ق
�  الق
اس إلى  �e�اج
  .ال�لل
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��� ال�!هج :Tم ت�  مفه
  �ــ� ال�!هج م� األه�اف إلى ال�ق��	 , 1�ا ی�!اول ج�
ع الع�امل ه إعادة ال!�H في ج�
ع ع!اصـــــ

  .ال�ي تّ�&ل �ال�!هج , وتVّث� ف
ه , وت�أّث� �ه " 
��� ال�!اهج " إدخال ت�Rی�ات ومLــــ���ثات في مRالها ؛ �ق&ــــ�  ت�Lــــ
�  فTة ت
ال�ق&ــــ�د �ع�لّ

y في ال!هاeة إلى تع�یل ســـــــــل�ك ال�الم
S , وت�ج
ه  الع�لّ
ة ال��,�ّ�ة , ورفع مLـــــــــ��اها , ��
w تVدّ 
�دة " K!�ة , ووف� األه�اف ال,�  .هSا الLل�ك في االّتRاهات ال�Tل

O,ال� 	وت    	����� ال�!هج " ه� ت�Lــــــــــــــ
� مــا أث�ــ� تقT�1 أّن تSه , فــ���T!هج وت�ال 	��ب
� تق
ع 1فاeة ال�!هج على وجه  ال�!هج حاج�ه إلى ال��Lــ
� م� ع!اصــ� ال�!هج أو ال�Vّث�ات ف
ه , ورف

  .الع��م في ت�ق
� األه�اف ال��جّ�ة " 
   Fو�� wال�ـاحـ    ���T�ـة الeهـا غـا�Hعـل في معR!هج ت�ال ���Tـّة ت
أّن ال�عـار�� الLـــــــــــــــا�قـة لع�ل


�ه       Improvementت�Lــــــــــــــ
� ال�!هج القــائ	
؛ ألّنهــا ت��ــّ�ث ع� إج�اء    Change؛ أو تغ
 ّ

�ات جqئّ
ة أو 1ّل
ــ
!ات أو تغ ــّي , وهي بSل\ ت!�رج  ت�Lــــــــ �نات ال�!هج ال��رســــــــّoة ف� م�J�!ة م

�نات واألســــــــ/ ّo�لة م� ال�ل م� جoّــ ��� ال�قل
�eّة , فال�!هج ال��یw ی�KــــــT�ات ال
ــ�� ع�لّ ضــــــ
��� ی!ـال أحـ�هـا , البـّ� أن Teـال الع!ـاصــــــــــــــ�  Tأو ت �

ال��"ـاملـة ال��فـاعلـة ف
�ـا ب
!هـا , وأyّ تغ

 Fاألخ�.  
 ���Tةم!اهج ال��,دواعي ت
�

ة ال��ن
ة فى مJ�لف ال��احل ال�عل :  

  ل�ال�غ�ة في تالفي ن�احي الق&ـــــــ�ر ال�ي أ)ه�تها ن�ائج تق��	 ال�!اهج القائ�ة , لل�صـــــــ
  بها إلى درجة عالّ
ة م� ال"فاءة والفاعلّ
ة ال�اخلّ
ة والJارجّ
ة . 

  ّ
ة  م�اك�ة ال�غّ
�ات وال�Lـــــــــــــ�Rّ�ات ال�ي ��أت في مRال العل�م األســـــــــــــاســـــــــــــّ
ة وال!فLـــــــــــــ
  واالج��اعّ
ة وال��,�ّ�ة . 

   yّـ�Kة الع!&ـ� ال�
االسـ�Rا�ة ل��Tّل�ات ال�!�
ة االق�&ـادeّة واالج��اعّ
ة , وم� ب
!ها ت!�
  .القادر على اإلسهام �فاعلّ
ة في هSه ال�!�
ة , وق
ادتها

 ة , واإلســــه
ام  ال�غ�ة في االرتقاء ب�اقع الع�لّ
ة ال��,�ّ�ة ؛ لّل�اق ب�N1 ال�Cــــارة اإلنLــــانّ
  ف
ها , أس�ة �ال�ول ال��قّ�مة .
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   ة
ّ�
ــ
!ة ال�ي تق�م بها اإلدارات ال�عل ــات العل�ّ
ة ال�صـــ ــ�Rا�ة ل!�ائج ال���ث وال�راســـ االســـ
   أو م�اكq ال��w ال��,�yّ أو ال�اح;�ن م� ذوy االه��ام .

   ة
االســــ�Rا�ة ل�غ�ة ال�أy العاّم الyS تعLoــــه وســــائل اإلعالم ال�ق�وءة وال�Lــــ��عة وال��ئّ
  ح�ل ال�!اهج , فهي تعّ�� ع� رأy قTاع م� أف�اد ال�R��ع ال e��o تRاهله . 

 , ة
�رات ســــــ
اســــــّّTة   ح�وث ت
أو ت�ّ�الت اق�&ــــــادeّة واج��اعّ
ة على ال�Lــــــ���ات ال��لّ
��� ال�!اهج القائ�ة ��ا ی!RL	 وتل\ ال��ّ�الت . Tت Nج��Lة ت

ة وال�ولّّ�
 واإلقل

 ���Tت N

ةأسال�
  :م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة فى مJ�لف ال��احل ال�عل
��� ال�!هج أّن ه!اك مفه�مًا لل  ذ�1 ال�احw ف
�ا ســـــــــ��Tم ت���� ی�F ف
ه إج�اء تع�یالت  مفهT�

�نات ال�!هج ّoة أو   -قّل� أم 1;�ت   –على �ع7 م
دون أن Teال هSا ال�ع�یل مفاه
�ه األســاســّ
��� الKe ySـ�ل ال�!هج ب�صـفه  T�م!ه لل �
�ن لل��Lـoe أق�ب ما ���� هT�ا الSله العام , وهo
ه


��� تغT�ال Fـل\ رأیـ!ا أّن هـ!اك م� ی�S1ـاـمًا م�ـ"امًال , وـHن  �
�ن  
�ًا لل�!هج الـقائ	 , ول"ّ� ثـ�ّة ف�ـقًا بoe أن �o�e ــــــــــها ال�يLًا �ال�رجة نف
ــل�ّ 
� ال�!هج ســــــــ
�ن تغoe أن �o�e إذ , ���T�وال �

ال�غ
�ناته 1اّفة .ّoًا في م

�ًا إReابّ
��� ال�!هج إّال تغTن ت�oe ا ال�!
وتأسـ
Lـًا على ما   ف
ها إReابّ
ًا , ب

 N
��� ال�!هج إلى : س�� e��o أن نقL	 أسالTت  
��� ال�قل
�eّة , وم!ها : –أّوًال T�ال N
  أسال
   فSال�Deletion   واإلضـافة  Addition  ءqع أو ج�, و�ع!ي هSا األسـل�ب حSف م�ضـ

م!ه , أو وح�ة دراســــــّ
ة , أو ماّدة �أك�لها , لLــــــ�N م� األســــــ�اب ال�ي ی�اها ال�LــــــVول�ن 
 ّ
ّ��ن , إضــافة معل�مات مع�!ة إلى م�ضــ�ع أو م�ضــ�ع �oامله أو وح�ة وال�Kــ�ف�ن ال��,

 دراسّ
ة إلى ماّدة أو ماّدة دراسّ
ة 1املة .
 	eال�قـــــ� Offering  �
ف�قـــــّ�م �عDelaying     7وال�ـــــأخ  , مـــــاّدة   	
H!ت eعـــــّ�ل   wـــــ
ح

�ل�جّ
ة أو م!Tقّ
ةo

ة أو سّ�
  .ال��ض�عات , و�Vّخ� �عCها اآلخ� ؛ ل�واعي تعل
   ح
, وفي هSا األســل�ب Jeّل| ال�!هج م�    Reformل&ــ�غو[عادة ا  Modificationال�!ق

�ع7 األغال{ ال�Tاعّ
ة أو العل�ّ
ة ال�ي علق� �ه , أو  eعاد ال!�H في أســل�ب ع�ضــه  
 , ولغ�ه ؛ 1ي Leهل اس�
عا�ه , و�qول غ��ضه .
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��� ال��ی;ة  –ثان
ًا T�ال N

ةأسال�
  :ل�!اهج ال��,
ة ال��ن
ة فى مJ�لف ال��احل ال�عل
��� ع�لّ
ة شاملة ت�!اول ال�!هج ع��مًا , ب�ءًا م� فلLف�ه وأه�افه , وان�هاء �ع�لّ
ة  وت�F ف T�ي ال

��� األهــ�اف ؛ ت�ــ�یــ�ًا  T�أن ت�ــ�أ ب NــRe !هج�ـــــــــــــــامــل للKال ���T�ة ال 
�ه , ب!اء  تق���ــه " وعل
ــه فــإّن خTــّH!ت N
ــال ــ�ء ذل\ eعاد ال!�H في اخ�
ار ال����F , وأســـــ ــ
اغة وت!��عًا , وفي ضـــــ وصـــــ
لى أح�ث ما وصـــل إل
ه مRال ال�اّدة , وأســـال
N ال��,
ة , ون�Hّ�ات عل	 ال!ف/ , ثّ	 ی�ّ	 اخ�
ار  ع

��ائ� ال��ر�/ وأســال
N ال�عّل	 ال�ي ق� ت�غّ
� �ع7 الKــيء ع� األســال
N الق�e�ة ؛ ن�Hًا ل��اثة  

ة , ف� ی�ّ	 على ســـــــــ�
ل ال�;ال ال��1
q على ال��Tقة الّ�
"ّلّ
ة في ت�ر�/  ال����F وال��Jات ال�عل

  N
ــال ــ��Jم أســــــ ــاب� , أو تLــــــ ــائ�ة في ال�!هج الLــــــ الق�اءة ب�ًال م� ال��Tقة الqRئّ
ة ال�ي 1ان� ســــــ
ال�ــ�ر�/ الR�عّي بــ�ًال م� الف�دyّ ؛ ن�Hًا ل�qــادة أعــ�اد ال�الم
ــS في ال�ــ�ارس , وقــ� ی�ّ	 إدخــال 

�
ال��عّل�
� , و�!�ج ع� ذل\ 1ّله    تق!ّ
ات ح�ی;ة ؛ ل�qادة ق�رة ال�عّل	 على ض�O الف�وق الف�دeّة ب
  ���� في أســـــــــــال
N الق
اس وال�ق��	 واالم��انات , ��
w ت&ـــــــــــ�ح قادرة على تق��	 مق�ار ال!�ّTت

  الyS حّققه 1ّل تل�
S في مJ�لف ال�Rاالت العقلّ
ة وال�هارّ�ة وال�ج�انّ
ة .
��� ال�!هجTة أس/ ت
   : �اس��Jام االنTKة ال��و��

 إل ���T�ـــــــــــــ�!� الLe حاته , ورؤ�ة  أن�ى فلLـــــــــــــفة ت�,�ّ�ة م!�;قة ع� أه�اف ال�R��ع و��
�ر�� على اخ�الف مLــ���اته	 أله�اف الع�لّ
ة ال��,�ّ�ة وم�ام
ها  ّT�واضــ�ة في أذهان ال

.  
   ة شــاملة
���ّ�ة واضــ�ة وم�ّ�دة تعo/ ت!�
ة الف�د ت!�Tعلى أه�اف ت ���T�ال ��ع�e أن

ته, وت�ل على إشـــ�اع حاجاته , وحّل مKـــoالته , م��ازنة إلى ال�رجة ال�ي تLـــ�ح بها ق�را
�له واّتRاهاته اإلReابّ
ة , ��ا ی!LــــــR	 وم&ــــــل�ة ال�R��ع و���حاته وأه�افه , 
وتعq�q م


ة واالج��اعّ
ة . ّLة وال!ف
  و��
عة الع&� ومR�Lّ�ات العل�م األساسّ
   ّ�ة�
ة وال��,ّ�eاألكاد 	اتهeه , و1فاeSم!ف N
�ناته وأسـالّo!هج وم�له أسـ/ ال�أن یّ�Lـ	 �Kـ�

  , وأسال
N تق���ه , وأدوات ذل\ ال�ق��	 , و��ائ� ت�ل
ل ن�ائRه .
   O
TJ�اد ال�ة , وذل\ م� خالل اع�
��� �العل�ّ
ة , واالب�عاد ع� العKـــــ�ائّT�ال 	ـــــL�أن ی

 , ���T�ة ال
واســـــــ��Jام األســـــــال
N العل�ّ
ة ال�ع���ة على أدوات ت��اف� ف
ها  الLـــــــل
	 لع�لّ
 ال�Kو{ العل�ّ
ة , وال�عامل مع ال!�ائج ��!�هى ال&�ق وال��ض�عّ
ة .
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  ة , ون�ائج ال�راســـــــــــــات
��� ال�!اهج ال��لّ
ة واألج!�ّT�ـــــــــــــا�قة لLارب الR�م� ال �
.أن eف


اته وم�ادئه وأســــــLــــــه , وأث� ال�عq�q  وال���ث العل�ّ
ة ال��عّلقة �ال�عّل	 و��ائقه و[ســــــ��اتّR

 وال�افعّ
ة وت�ّ�ل ال�VLولّ
ة في نRاحه .
 ���Tات ت�Tةخ
  :م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة ع� �ع� �اس��Jام االنTKة ال��و��

: ���T�ر �ال�اجة إلى ال�  إثارة الKع
ما ی��ّتN  وذل\ م� خالل تLـــل
O األضـــ�اء على ن�احي الق&ـــ�ر ال�ي تعان
ها ال�!اهج القائ�ة , و 

��� ال�!�ع;ـة م� داخـل T�ـ�یـ� والR�ات ال�على هـSا الق&ــــــــــــــ�ر م� ن�ـائج ســــــــــــــل�
ـّة , وع�ض دع
 ������ , وما e��o أن �eّققه لل!اشـــzة والT�ّ�ة وم� خارجها , وع�ض أه�اف ال�Lـــة ال��, 
� م� ال!اس الق!اعة  ال�Vســـّ;1 Fل ل�oّـK�م� إلى أن تqا ال!هج ف��ة م� الSار على ه��ـ�ورة  , واالسـ�C�

. ���T�ال   
: �
  ت��ی� األه�اف وت�ج��ها إلى معای

وال بّ� أن ت"�ن األه�اف مLــ��ف
ة الKــ�و{ الLــل
�ة في دّقة صــ�غها ,وت"امل م&ــادرها , وت�ازن  
 ySك ال�ــل ــفها الLـــ ــها , ووصـــ ــ���اتها , وواقعّ
ة ت!ف
Sها , و[مoانّ
ة مالحH�ها وق
اســـ مRاالتها ومLـــ

 Fعى إلى إح�اثه ل�Lر .ت�ّT�!هج ال�ق�ل الل�/ في الe ل واضح الoK� �
  ال��عّل�
�ر :ّT�!هج ال�ال F�  خ�
ار م��

ــا�قة ,  �ة الLـــــــــTJت��ی�ها في ال 	ء األه�اف ال�ي تّ��ر في ضـــــــــــّT�!هج ال�ال F�ی�ّ	 اخ�
ار م��
�ر �ال��احل ذاتها ال�ي ســــــ�ق� اإلشــــــارة إل
ها ع!� ال��یw ع�  ّT�!هج ال�ال F�و��ّ� اخ�
ار م��
1
� �ال�عای
� ال�ي ی!�غي أن یّ�&ـــــــف  S�!هج , وال �أس ه!ا م� ال�نات ال�ّoفي �اب م , F�ال���
ــافة إلى  �له , وأه�ّ
�ه له , إضـــــــ
ــ��اه وم بها , 1ارت�ا�ه �األه�اف , وواقع ال��عّل	 , وم�اعاته مLـــــــ

�ل والع�� , وم!اس��ه ال�ق� ال��اح ل�عّل�ه .�Kال w
  ص�قه , وت�ازنه م� ح
  ال��ر�/ : ��ق اخ�
ار 


اته ال�!اســــــ�ة ل"ّل م�ضــــــ�ع م�   ��ق وفي هSه ال��حلة ی�ّ	 ت��ی�  ّR
ال��ر�/ وأســــــال
�ه و[ســــــ��ات
 , F�
ات ��!اســ��ها لل���ّR
م�ضــ�عات ال�اّدة , على أن ت�Lــ	 تل\ ال�Tائ� واألســال
N واالســ��ات

 �
  .وانRLامها مع األه�اف , و[ثارتها ل�افعّ
ة ال��عّل�
  : ال��,��ة ال�!اهجاخ�
ار 
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ــار   ــة ی�ّ	 اخ�
ـ ــSه ال��حلـ ــةوفي هـ ــاهج ال��,��ـ ــه, وت;�y ال��Jة ,   ال�!ـ ال�ي تعqّز تعّل	 ال�عّل	 وت;ّ��ـ
�ل 
وتLــاع� على تع�یل الLــل�ك , واك�Lــاب االّتRاهات اإلReابّ
ة , وتKــ�ع ال�اجات , وت!ّ�ي ال�

ادف , 1ارت�ا�ه �أه�اف  واله�اeات ال�ف
�ة , ونKــــــــ
� في هSا ال�قام إلى م�اصــــــــفات ال!Kــــــــا{ اله
   .ال�!هج وم���اه 

: 	��  خ�
ار أسال
N ال�ق
�ر م� تع�یل  ّT�!هج ال�وما أح�ثه ال , �
�ة ی�ّ	 ت��ی� أســــــــــال
N تق��	 تعّل	 ال��عّل�TJه الSفي ه
  	��في ســــل�1ه	 ؛ و�!�رج ضــــ�� تل\ األســــال
N أســــال
N تق��	 ال��&ــــ
ل ال�راســــّي , وأســــال
N تق

فعالّي على أن ت��اف� في تل\ األســـــــــال
N ال��اصـــــــــفات العل�ّ
ة م� م;ل  ال!�ّ� الKـــــــــJ&ـــــــــّي واالن
ــ��ل ,  ــ�عّ
ة , والKــ ــ�ق , وال;�ات , وال��ضــ ــ�ح , وال&ــ ــ���ار , وال�ضــ االرت�ا{ �األه�اف , واالســ

  واالق�&اد في ال�ق� وال�"لفة والRه� , وغ
� ذل\ م� م�اصفات .
�ر :ّT�!هج ال�ال N��R!هج  ت�ال N��Rة ت
�ر إلى:ته�ف ع�لّّT�ال   

ال�أّك� م� ت�اف� الKـــــــــــــ�و{ وال�عای
� ال��ّ�دة ل"ّل م� ال����F وال��Jات وال�Tائ� وال�ســـــــــــــائل -

ة ,  واّتLاقها مع األه�اف ال��ّ�دة لل�!هج .ّ�
  وال"�N وال��اّد ال�عل

�ر :ّT�!هج ال�ال 	
  االس�ع�اد ل�ع�
�ر , إذ ال بّ� م� االســـــــــ�ع�اد لهSا ال�!ف
S , وق�  ّT�!هج ال�ال S
ل
/ م� ال�o�ة ال�Lـــــــــّ�ع في ت!ف

 �
  .تL�غ�ق هSه االس�ع�ادات س!ة أو س!�
�ر :ّT�!هج ال�ال 	
  تع�

�ر , ت&ــــــــــ�ر الق�ارات ال��عّلقة ب�ع�
	 ال�!هج , ّT�!هج ال�ال 	
�ع� االن�هاء م� االســــــــــ�ع�اد ل�ع�
ــائل اإلعالم  م�ّ�دة م�ع� ب�  ء تع�
�ه على مJ�لف م�ارس ال�ولة , وت!Kـــ� هSه الق�ارات ع�� وسـ

�ر في بـ�اeـة العـام  ّT�!هج ال�ـل في ال�ن بـ�ء الع�oe ّـة , وعـادة مـا
ال�Lــــــــــــــ��عـة وال�ق�وءة وال��ئ
  ال�راسّي .

 �Kع wر : -ثال�ّT�!هج ال�ال 	��  تق
�ر االن�هــاء م� الع�ــل , و[نّ ّT�!هج ال�ال 	
�ــا eع!ي بــ�ء م�حلــة جــ�یــ�ة م� ال��ــا�عـة  ال eع!ي تع�

ــ�ع�ادًا لع�لّ
ة   وال�ق��	 ؛ ح
e wعّ� م!هRًا قائ�ًا �e�اج إلى K1ــــــــــف ثغ�اته وأوجه ق&ــــــــــ�ره ,  اســــــــ
��� ال�!هج ال ت��ّقف , و[ّن�ا هي ع�لّ
ة مL���ة م�Rّ�دة تRّ�د ال�
اة .Tة ت
��� ج�ی�ة , فع�لّTت  
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  الدراسة الميدانية
  ع
ة:ال�راسة االس�Tال -١

 Nان��ة األولى ال�ي تLـــاع� ال�احw في إلقاء ن�Hة عامة ح�ل جTJة ال
تع� ال�راســـة االســـ�Tالع

	 ز�ــارات ل�
ــ�ان الــ�راســـــــــــــــة .H!�ب wم ال�ــاحــ�ق�ــل ق
ــام!ــا ب��ز�ع  و الــ�راســـــــــــــــة ال�
ــ�ان
ــة ح
ــe wق

ــ��
ان ارتأی!ا إال أن ن�&ــــل   ــ�;�ارات االســ ــةاالســ و1
ف
ة   واإل�الع على 1
ف
ة إدارته	 �ع
!ة ال�راســ
  �

ــzلة و ت�ز�ع    ، وفي ضـــــــ�ءلل��,
ة ال��ن
ة  لل�!اهج ال��,��ةتLـــــــ 1ل هSا ق�!ا ��Tح �ع7 األســـــ

�1راسـة أول
ة  االف�اد القائ�ة �ع�ل
ة ت�ر�/ ال�!اهج ال��,��ة لل��,
ة ال��ن
ة  اسـ��ارة االسـ��
ان على  
  . واس�Tالع
ة وهSا لل�أك� على م�F ص�ة ونRاح األداة 

  : ال�!هج ال���ع -٢
ــ�!ا هSه   ــ�ع الyS ی��Tق إل
ه وفي دراســــ 
عة ال��ضــــ�T� ه�
ــ��Jام ال�احw ل�!هج دون غ ی�ت�O اســــ


عة ال�oKلة ال��Tوحة ن�F أن ال�!هج ال�صفي ه� ال�!هج ال�الئ	 لها�Tول.  
  أداة ج�ع ال�
انات: -٣

ــاســـا عل اســـ��ارة ت�"�ن م�   ــ
لة م� وســـائل ج�ع ال�
انات و�ع��� أسـ ــ��
ان، هي وسـ اســـ��ارة االسـ

ل  RL�ا ب��عة م� األسzلة تLل	 إلي األشJاص الSی� ت	 اخ�
اره	 م� م�ض�ع ال�راسة ل
ق�م�Rم

  .إجا�اته	 على األسzلة ال�اردة ف
ه 
٤-  
ة االخ��ار لق
اســه و�ع� أه	  صــ�ق االتLــاق ال�اخلي ، eق&ــ� �&ــ�ق االخ��ار م�F صــالح

  .ال�Kو{ ال�اجN ت�ف�ها في أدوات الق
اس 
ــ�ل عل
ها دق
قة وخال
ة م� الTJأ وهSا eع!ي أنه    -٥ ال;�ات، و�ع!ي أن ال�رجات ال�ي ی�	 ال�&ـــ


� نف/ أداة الق
اس (الق
اس أو االخ��ار) على نف/ الف�د أو الKــــــــــيء أy ع�د م�  �Tفي حالة ت
ونف/ ال�Kو{ ، فإن!ا س�ف ن�&ل على نف/ الق
�ة ف
oل م�ة ، اس��Jم!ا  ال��ات ب!ف/ ال��Tقة  

معادلة ألفا �1ون�اخ وق� أك� معادل�ه ال�ع�وفة ��عامل ألفا ل�ق�ی� االتLـــــــــــــاق ال�اخلي لالخ��ارات  
وال�قای
/ ال��ع�دة االخ��ار ، أy ع!�ما ت"�ن اح��االت اإلجا�ة ل
Lـــ� صـــف�ا أy ل
Lـــ� ث!ائ
ة  

  .ال�ع� 
  أن ال&�ق = الSRر ال��,
عي لل;�ات ��ا 
اح&ــائ
ة ث�ات  ٠٬٩٣معامل ال&ــ�ق لالســ��
ان ن�R   فان  ٠.٨٦إث�ات االســ��
ان ، ��ا أن وج�نا 

  )1١�ا �ال�Rول ال�الى رق	 ( االس��انة
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 Alpha de cronbach  ع� الع�ارات 
٠.٨٦  ٧  

   ال�قابلة -٦
ــ��ارة في ج�ع ال�
انات و  ــ��Jم� ال�قابلة ت�ع
�ا لالســـ ــة، اســـ ــ�ع ال�راســـ ال�عل�مات الالزمة ل��ضـــ

�عة م�  �Rــافة إلى م ــه
ل فه�ها م� ��ف ال��ی��� ،إضـــــــــ ــ
� �ع7 الع�ارات ل�Lـــــــــ وذل\ ل�فLـــــــــ
  شJ|  R��٥٠	 ع
!ة ال�قابالت ال��ة 


� ال�
�اني لألداة  -٧�T�إج�اءات ال :  
 Sق��حة) وه�ات ال
ا انTالقا  الق
ام ب�&ــ�
	 أســzلة االســ��
ان حLــN (ال�Lــاؤالت ال��Tوحة والف�ضــ

ث	 ت�Tق!ا إلي ع�ل
ة ج�ع و ف�ز اإلجا�ات وت�ل
ل ن�ائج  ،  ما تع�ضــــــــ!ا إل
ه في الJلف
ة ال!��Hة
األسـzلة ال�ي ��ح!ها في هSه االسـ��ارة, ��
w ق�!ا ب�ضـع ج�ول ل"ل سـVال وال�ي ی�Cـ�� الع�د  

ال��ل
ل   وال!Lــــ�ة,واله�ف م� 1ل ســــVال وت�ضــــ
ح ذل\ ب�وائ� ال!Lــــ�
ة. وفي األخ
� نق�م �ع�ض 
  . واالس�!�اج

  : األسال
N اإلح&ائ
ة -٨

عة ال��w اســـ�ع!ا في هSه ال�راســـة ب�ســـ
لة إح&ـــائ
ة ل�Lـــاب نLـــN ال�"�ارات في  �Tا�ة لR�اســـ
اإلجا�ات وهSا م� أجل ت���ل ال�عل�مات ال"
ف
ة إلي معل�مات"�
ة ل�&ـــ�ح أك;� دقة وم&ـــ�اق
ة 

  ، وهSه ال�س
لة هي
��ة = z�ال NL!ة  )١٠٠ع�د ال�"�ارات × ( ال!
�ع أف�اد الع�Rم ÷  

  البحثحدود  
 ــ��ة : القائ�
� �ع�ل
ة ت�ر�/ ال�!اهج ال��,��ة لل��,
ة ال��ن
ة ��J�لف ال��احل  ال��ود ال�Kـ


ة .�
 ال�عل
 . ���  ال��ود ال�oان
ة : دولة ال"

  فروض البحث 
   ام�J�ث� اســـــــــــVة  ی
م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة لل��احل  �Kـــــــــــoل اReابى فى األنKـــــــــــTة ال��و��


ة�
 فى ال"���. ال�عل
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 ام ال�ع�J�ث� اســــVع� �ع� ی 	

ة�Kــــoل اReابى فى  ل�
  م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة لل��احل ال�عل
.��� فى ال"

 ة
م!اهج ال��,
ة  فى    ی�ج� اث� اReابلى تفاعلى ل�مج ال�عل
	 ع� �ع� واألنKــــــــــــTة ال��و��

ة�
 فى ال"��� . ال��ن
ة لل��احل ال�عل

  )٢ج�ول (
��� ال�!اهج ال��,��ة لل��,
ة ال��ن
ة �اس��Jام ال�عل
	 ع� �ع� واالنTKة  ی�ضح داللة الف�وق  T�ل

  ١٢٠=   ٢، ن  ٢٢٠=   ١ن ال��و��
ة   
  الف�ق ب
�   الع�ارة   م 

 �
Tس�  ال��
  داللة
 Sig  الف�وق 

١  
تLـــــــاع� االنKـــــــTة ال��و��
ة  
��� ال�!ـاهج ال�قـ�مـة Tعلى ت
   فى مJ�لف ال��احل ال��,��ة

-٠.٢٧٠  ٠.٦٠٤-  ٠.٠٤٦  

٢  
  �ال�VســLــات ال��اضــ
ةی��اف� 

ــة للع�ـــل في  ــادات ال�Vهلـ الق
ـ
  مRال ال��و�ح ال��اضي

-٠.٦٧٦  ٠.٣٨٩-  ٠.٠٩  

٣  
ــل   ــة ال��و�حeع�ـ ــائ	 �ع�ل
ـ   القـ

ال��اضـــــــــــــي علي اك�Kـــــــــــــاف 
فـــي  الـــ�ـــ�هـــ�,ـــ
ـــ�  الـــTـــالب 
ــ
ة  مJ�لف األنKــــــTة ال��اضــــ

  �ال�VسLات ال��اض
ة
-٠.٤٦٠  ٠.٣٨٩  ٠.٠٢٧  

٤  
مـــ�F ج�دة وســـــــــــــــــائـــل    -ب 

االت&ـــــــــــال ال�Lـــــــــــ��Jمة فى 
م�ارســـــــــــــة ع�ل
ة ال�عل
	 ع�  
�ع� �االنKــــــTة ال��و��
ة فى 

  م!اهج ال��,
ة ال��ن
ة
٠.٠٠٠  ٣.٦٩١  ٠.٠٦٧  
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  الف�ق ب
�   الع�ارة   م 
 �
Tس�  ال��

  داللة
 Sig  الف�وق 

٥  
فى  ــة  ال��,��ـــ ــاهج  ال�!ـــ ج�دة 
اث�  ال�ـــــ�ن
ـــــة  ال��,
ـــــة   مRـــــال 
اســــ��Jام االنKــــTة ال��و��
ة  
ســــــــــــــ�ق  ــات  م�Tل�ـــ ــا  وتل�
�هـــ

  الع�ل
-٠.٢٨٥  ٠.٥٠٨-  ٠.٠٦٩  

٦  
ال  q
نHــــام ت�ف قــــائ�
�  ج�دة 

�عــــــ�  ع�  ال�ــــــ�ر�/  �ع�ل
ــــــة 
ــة   ــ�ـن
ـــــ اـل�ـــــ ــة  اـلـ��ـ,
ـــــ ــاهـج  ـل�ـ!ـــــ
  �اس��Jام االنTKة ال��و��
ة

-٠.٠٠٢  ١.٤٦٠-  ٠.٠٨٥  

٧  

	 دور�ة 
ت�اف� نH	 وال
ات تق

ال�قــ�مــة ل�ــ�F ج�دة الJــ�مــة  
ن�
Rة اســــــــــــ��Jام االنKــــــــــــTة  
ال��و��
ــة فى م!ــاهج ال��,
ــة  

  ال��ن
ة
-٠.٠٠٨  ١.٢٣٧-  ٠.٠٧٣  

  ة���F مع!�Lة ع!� م
   ١.٠٠٥هي  ٠.٠١ق
�ة ت ال�Rول
��� ال�!اهج ال��,��ة لل��,
ة ال��ن
ة  ی�Cح م� ال�Rول أنه ه!اك ف�وق دالة إح&ائ
ا T�ل

  ال��و��
ة �اس��Jام ال�عل
	 ع� �ع� واالنTKة 
  نتائج البحث

 ة ت��أ
�ل  ب�عاeة  األســ�ة في أّوالً   ال��,
ة  ع�ل
 ذل\  ی�	  وال  والدته م!S  واســ�ع�اداته الTفل  م
  وما وتقال
�   نH	 م�  ف
ها Leـــــ�د  ما  Leـــــ��Jم  أّنه  اع��ار  على  نفLـــــها  �األســـــ�ة  �الع!اeة إالّ 

ــ�ة  م�  1لّ   ت�عاون  ذل\ وعلى  عل
ا،  ُم;ل م�  إل
ه  ت�Rه   eق�م ل"ي إع�اده في  وال�
zة  األســـــــــ

ف�ه(�  ت"Lــــــــ�ه  وال;ان
ة  واســـــــــ�ع�اداته  ق�راته  ت!�ي  األولى ال�R��ع،  في عامل  1عCـــــــــ�  ب
  م��1ة  هي  فال  مqRاة   غ
� 1املة وح�ة بل األرجاء  م�Lــــــع ف�  وال�
اة.  اج��اع
ة  صــــــ�غة
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 وذاك هSا إلى اتLـــــــ��  أن  وهي  وت�و�ح، ع�ل  أو وف�اغ شـــــــغل  م� أو  وعقل جLـــــــ	  م�
  الCــ�ورة  و,Lــ�N   أه�
�ه  ال��و�ح  Leــ���   ال�ق
قة تل\  م�  الف!�ن   م� ف!اً   1�نها  ع� �ع�ت 
  eع���  ذلـ\  وعلى  وال�R��ع،  األســــــــــــــ�ة  ح
ـاة  في  دوره  ال��و�ح  یلعـN   ال�"ـامـل  لهـSا  ال�ل�ـة
ــا{ ــ�ة  ت�ع
	 في ال�ه�ة األســـــ/  م�  ال��و��ي ال!Kـــ   أف�ادها  ن��  �ال�qاماتها  وق
امها  األســـ
ــ�ح ف
ه  نع
�  الyS  وال�R��ع ــ�ة  واج�ات  ألqم م�  وأصــ   1عامل  ال��و�ح  �ف�  نع!ي أن  األســ

  أف�ادهـا  اح�
ــاجــات   بهــا  ت�اجــه  1ي  ال��و��
ــة  ال��امج  مJ�لف  نCــــــــــــــع  وأن  تــ�ع
�هــا،  في
 NـــــــــL،  خ&ـــــــــائ|  ح	ه�
	  وأنّ   ن�H!ـــــــــائها  ف�اغ  أوقات   تCت"امل �ف�ض   أع  	في  عق�ه  
  .ك!فها

 ث�Vة  تTــــــKة  األن

ة لل��احل  ال��ن
ة  ال��,
ة  م!اهج فى  ال��و���
�Kــــــoل   ال"���  فى  ال�عل
 اReابى .

 ث�Vـ�ام یJ�اســــــــــــــ 	
 ال"�ـ��  فى ال�عل
�ـ
ة لل��احـل الـ��نـ
ة ال��,ـ
ة  مـ!اهج فى  �عـ�   ع� ال�عل
 �oKل اReابى

 ث�Vـ�ام  یJ�ـة اســــــــــــــTــــــــــــــKة  األن
  ال��,
ة  مـ!اهج فى  �ـع�   ع�  ال�عل
	  على  الـقائـ�ة  ال��و��ـ

ة لل��احل ال��ن
ة�
  �ال"��� �oKل اReابى . ال�عل

  توصيات البحث
 ث   إج�اء���   Fاصــــــــــــــــل   على  لل�ع�ف  أخ��ــاضــــــــــــــى ع�� م�اقع ال� ــة ال��و�ح ال��ـ ع�ل
ـ


ة�!ال ال��غ
�ات  م� �الع�ی�  عالق�هاو  االج��اعى�
H ةقوالeاد
  وال��,��ة . 
 ام  ضــــــ�ورة�ة  �ال��امج  االه�
 إلى  �فهت يال�  ال��J&ــــــ&ــــــة ال"ل
ات  م� ة�مقال� ال�راســــــ

لع�ل
ة االنTKة ال��و��
ة ع�� م�اقع ال��اصل االج��اعى فى )ل   y دار اإل  اإلب�اع  �
ةت!
  ع&� االت&االت وت"!�ل�ج
ا ال�عل�مات.

 ا�مااله� O
TJ�ل( �ال���- �
�ن  أن م�اعاة مع )ال��F ق&oe 1امال العام م�ار لىع .  
 اء  السـ�عانةا��J�   ن���� ال�!اهج ال��,��ة لل��,
ة ال��ن
ة خاصـة   مRال فى  وم�J&ـ&ـTت

   فى )ل ال��غ
�ات ال��الحقة وث�رة االت&االت وت"!�ل�ج
ا ال�عل�مات .
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  المراجع 
  المراجع العربية:

  ).ن�� م!هج ت�,�y معاص�.ع�ان. ٢٠١٤الR�ل, نRاح eعق�ب.( 
�ر واقعي.  ٢٠١٦ال�ارثي, إب�اه
	 اح��.( H!رها م� م�T!اهج وت�ال O
TJت .(  

  �

� إدارة    . )  ٢٠١٥( ، صـــــــــــفا م��� .  الLـــــــــــ�Tل�ات تT�ة "م
الKـــــــــــاملة 1��خل  ال�Jمات االل"��ون
 ���T�ة ل��
�ة لل!�K وال��ز�ع. .  "   ال�!اهج ال��,L�دار ال  

ــ
�, ل�
اء م��� اح��.(  ــالة الRامعة, ٢٠١٤الLـ ــ��ة    ). الع�ل�ة ورسـ ــ�ق�ل
ة.القاه�ة: ال�ار ال�&ـ رؤ�ة مLـ
  الل�!ان
ة. 

 ).�
���ه.: دار صفاء لل!�K وال��ز�ع. ٢٠١٦ال��L,هKام, والقای�, شفT!هج وت�ال O
TJت .(  
 ).�
Lد, ح�1
ل, حل�ي, و م������ ٢٠١٩الTوت O
TJاهات ال��ی;ة في تRاالت .(  

�ن إلى ج�لــة  ). الع�ل�ــة وال�!�
ــة الع�,
ــة م� ح�لــة نــاب ٢٠١٩أم
�, جالل.( 
القــاه�ة: االوروغ�اF . ل
 م�q1 دراسات ال�ح�ة الع�,
ة. 

:ن�� إقــامــة  ٢٠١٧لعــام  ).تق��� ال�!�
ــة اإلنLــــــــــــــان
ــة الع�,
ــة  ٢٠١٧ب�نــامج األم	 ال���ــ�ة اإلن�ــائي.( 
 . مR��ع ال�ع�فة.ال�N�o اإلقل
�ي  

  على   �اضـــــــ
ة وال�  ال��ن
ة   ال��,
ة   م!هاج   . انعoاســـــــات   )   ٢٠١٦(  .  أح��   أحLـــــــ�   ،  م���   ناصـــــــ�   ب� 
  االج��اع
ة . دار ال!�K ال�ول
ة.   ال�!zKة 

�ر ال�عل
	 في زم� ال���eات األزمة وتTلعات ٢٠١٧حRي, اح�� إس�اع
ل.( Tت .(  
  ).ال�!اهج ال��رس
ة ال�عاص�ة:ع!اص�ها وم&ادرها  و,!اءها.:دار أسامه. ٢٠١٢ح��ان, م��� ز�اد.( 


O  ٢٠١٦ح�ـــ�ان, م��ـــ� ز�ـــاد.( TJــ!ـــاعـــة  ). ت ــ�غل
� في ال&ـــــــــــ ــ
� وال�Kـــــــــــ ال�!هج:ك�ـــاب للـــ�ارســـــــــــ

ة.القاه�ة: ال�ار الع�,
ة لل"�اب. R!ه�ال  


O ال�!هج ٢٠١٦حـ��ان, م�ـ�� زـ�اد.( TJإلى  - ). ت ���T�ــي م� تـق�ی� ال�ـاجـات وال ال"ـ�اب الـ��رســـــــــــ

	 ال�RوF.: دار ال��,
ة ال��ی;ة. 
  تق


O  ). أساس
ات ال�!هج ال�راسي:أن�اع  ٢٠١٨ح��ان, م��� ز�اد.( TJ!هج ال�راسي,ت�ال  
��� ال�!اهج ل�Lــــــ��عN ال�فاعل ب
� العل	 و  ٢٠١٩الJل
لي, خل
ل ی�ســــــف.( Tجهات ح�ی;ة في ت�). ت

 y���� ال��,T�وال wال�� q1ه م��Kع. ن��R�ا و ال
  . ١٨- ١جامعة ال
�م�ك    - ال�"!�ل�ج
�ال�ة, م��� م���د.( J٢٠١٤ال  	

�ة. ).أس/ ب!اء ال�!اهج ال��,��ة وت&�L�ي.: دار ال�
  ال"�اب ال�عل
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�لي, م��� علي.( J٢٠١٨ال .	

��� وال�قT�وال 	
  ).ال�!هج ال�راسي: األس/ وال�&�
   .yق�Kة ال��oال��اض: م  

��� م!اهج ال�عل
	 ال�ق!ي وال��ر�N.  ٢٠١٦الqو,عي,ع�
�,والR!ابي, ع�اد.( Tت .(  
���ه. دار ال�Lـ
�ة ). ال�!هج ال��رسـي ال�عاصـ�: أسـLـه, ب! �٢٠١٨ع
�ة, وآخ�ون.( Tاته, ت�
H!اؤه, ت

  لل!�K وال��ز�ع. 
وعالق�هــا �ــاإلبــ�اع اإلدارy ومهــارة إدارة ال�قــ� لــ�y   ال�عل
	 أن�ــا{    . )  ٢٠١٦( ، على . ع�ــ� الف�ــاح  

  . درا ال!هCة لل!�K. م�ی�y ال��ارس اإلع�ادeة  
 ).�
ــ حLـــــــــــ 
ف Tالل ال!�ــــــاذج.       ٢٠١٧ف�ج,ع�ــــــ�  ــ�ء  ضـــــــــــ في  ���هــــــا Tوت ال�!ــــــاهج  ــ!ــــــاعــــــة                                           ).صـــــــــــ

  : دار ال;قافة لل!�K وال��ز�ع. 

� في م�ی��ات ال��,
ة وال�عل
	 ٢٠١٠فVاد م��� ال��
�ي ( ��لالنKــــــTة ) : درجة م�ارســــــة القادة ال��,
ــات وال���ث ، وزارة ال��,
ـة وال�عل
	 األردن
ـة ، ال�Rلــ�    ال��و��
ـة ،  مRلـة عR�ـان للـ�راســــــــــــ
  ع�د األول ، عR�ان ، األردن. العاش� ، ال 
�عة  االنKــــــــــTة ال��و��
ة ): أث�  ٢٠١١ق�ور ب� نافلة م��� ( �R�ــة حالة ل في إب�اع ال��)ف
� دراســــــــ

ــاالت األردن
ة . ال�Rلة العل�
ة ، الع�د (  
ق
ة  ١٠االت&ـ�T�م ال�)، 1ل
ة ال�Rارة ، جامعة العل
  ، ع�ان ، األردن. 

لل��امج واألنKــــــTة في ال�VســــــLــــــات   االنKــــــTة ال��و��
ة ):  ٢٠١١ك�ال ال�ی� ع�� ال�ح�� درو�� ( 
�م
ة والJاصة وال���eات ال�ي ت�اجه اإلدارة اإلب�اع
ة " ن�وة �ال�!H�ة. oال�  

ــ�Jـ�ام ٢٠١٠م�ـ�� ب� أحـ�� ج��ة (  ــTـة  ): " األنـ�ا{ القـ
ادـeة وعالق�ـها ـ�اإلـب�اع اإلدارy ـ�اســـــــــــ االنKـــــــــــ

ة ، جامعة أم الق�y ، مoة ال��oمة  " ، رسـالة ماجLـ�
� غ
� م!Kـ�رة ، 1ل
ة ال  ال��و��
ة ,��

  ، الLع�دeة.  
): " الق
اس في ال��,
ة ال��اـض
ة وعل	 ال!ف/  ٢٠٠٦م��� حـ�L عالوy، م��� نـ&� ال�ی� رـض�ان ( 

  ، دار الف"� الع�,ي ، القاه�ة.   ٧ال��اضي " { 
 ) �
"   ل��و��
ة �اســـ��Jام االنKـــTة ا   ): " ال��ل
ل العاملي للق�رات ال��ن
ة  ٢٠١٦م��� صـــ��ي حLـــان

  ، دار الف"� الع�,ي ، القاه�ة.   ٢{ 
  ). ال�!هاج ال��,�y وقCاeا الع&�. ار,�: عال	 ال"�N ال��یw. ٢٠١٦مVت�� 1ل
ة ال��,
ة الLا�ع.( 


	 ال�!هج ال�راسي.: دار ال��,
ة ال��ی;ة. 

� وتق�T!هج ال�راسي,ت�ال ���Tوت  
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  ٥٤٠  

��� ال�!اهج   . دور )  ٢٠١٧(   ـصعN.   ب!ي  القاـس	   قاـس	   ب�   وج
ه Tل"ة   في   ت��ة   ال
  في   الـLع�دeة  الع�,
 	
ــالـ�ة  ال��ا�ـ!ة   ت!�ـ
ة ق ــة .  ال&ـــــــــــ  وال��,ـ
ة   الـ��نـ
ة   ال��,ـ
ة   م!هRي   ب
�   مـقارنة   ت�ل
لـ
ة   دراســـــــــــ

ة !��  دار ال��,
ة ال��ی;ة   .  ال
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