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دادإـع
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 م القرىجامعة أ -بالكلية اجلامعية بأضم 

فةال    علةى واابةا الةاعال اصقحيةا  قائمة قياس فاعلية  حدةدم ترحةدة هدف البحث إلى 
فةةةال يةميةةة  تاةةةاةال الئاةةةى الرةائةةةال لةةةد   البةةةال  2030ضةةةاؤ ة اةةة  المملرةةة  العةديةةة  ال ةةةعا    

تاةةاةال  يحةةد ل تلةةال  البحةةث فةةال ضع هةةةاو ضةةعئا تلحا ةةا فةةال ت ةةحا   المةدلةة  المحاةةةو   ح
  خضع هةاا البحةث لد   البال المةدل  المحاةو الرائم  على الاعال اصقحيا   الئاى الرةائال 

للمةاج الحجةابال الرائى على القياس الربلال حالبعد  لمااةال الئاى الرةائال لد  الوالبةال  حقاتة  
لةد   البةال  البادث  بحوبيق اخحباة تاةاةال الئاةى الرةائةال تةل خةان واابةا الةاعال اصقحيةا  

(  البةةة  تةةةل  البةةةال  70 ) العيةةةة  المةدلةةة  المحاةةةةو  كالمملرةةة  العةديةةة  ال ةةةعا     حقةةةد  ةةةمل 
  حدالمعالجة  احديةائي  حقد يى الحوبيق الربلةال حالبعةد  رفةةا  بئةع العيةة   المةدل  المحاةو   

يل تحاةةوال ياصل  البادث  إلى عد  تل الةحائج تةل ضهماةا حوةا  فةةحت دال  صلة  إديةائي  بة
الحوبيرةةةيل الربلةةةال حالبعةةةد  ليةةةالب الحوبيةةةق البعةةةد  صخحبةةةاة الئاةةةى الرةائةةةال الرةةةائى علةةةى الةةةاعال 
اصقحيةا    ايضةب تةل خالاةةا فاعلية  الادةدم المرحةدة  الرائمةة  علةى واابةا الةاعال اصقحيةةا   

ةحةم ضةةكفةةال يةميةة  تاةةاةال الئاةةى الرةائةةال لةةد   البةةال المةدلةة  المحاةةةو   حقةةد ضحصةة  البادثةة  
يرةةد ى ضبلةةو  قةائيةة  يةمةةال تاةةاةال الئاةةى الرةائةةال لةةد  الوالبةةال تةةل خةةان بيةةا  قائمةة  علةةى 

 واابا الاعال اصقحيا   الااوا تعةفحاا تل قبل الوالبال 
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A proposed unit based on the economic awareness of Vision 2030 to 

develop reading comprehension skills among middle school students 

in Saudi Arabia.Research Summary 

Research Summary 

The research aims to measure the effectiveness of a proposed unit 

based on aspects of economic awareness in the light of Saudi Arabia's 

vision 2030 in the development of reading comprehension skills among 

middle school students, and the problem of research was determined that 

there is a marked weakness in the level of reading comprehension skills 

based on economic awareness among students The researcher applied the 

test of reading comprehension skills through the aspects of economic 

awareness among middle school students in Saudi Arabia. A sample of 

(70) female students of middle school students, the pre- and post-

application of the members of the same sample, and the statistical 

treatment of the researcher reached a number of results, the most 

important of which are the presence of statistically significant 

differences between the means of pre and post applications in favor of 

the post-test reading comprehension based on economic awareness, The 

effectiveness of the proposed unit based on the aspects of economic 

awareness in developing reading comprehension skills among middle 

school students. The researcher recommended the need to provide 

reading activities that develop the skills of reading comprehension 

among students through texts based on aspects of economic awareness to 

be known by students. 
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 ةك  حيحريةةةقااللغةةة  حةةةةيل  اييةةةان  حاصييةةةان عمليةةة  يئاعليةةة  بةةةيل  ةةةةفيل باةةةدف الملةةة
يواة الحيام حكثةم يعريةداياا حابحعةا  ضبلةا   حدلك يمليا تع  بيع  العية الحالال تل اصدحراو

ها؛ حيعةد فأصةبح  اللغة  كمااةاياةا تحررة   تةان احب ةاع الحةال  ةلةدارويان على ضصةال  اللغة   
تاةةاةال الرةةةاؤم حادةةدم تةةل واابةةا يلةةةك اللغةة  ح ض ام تامةة  لوالبةةال المةدلةة  المحاةةةو  لححريةةةق 
آتالال تل الحااصل الحيايال حدةاؤ إ اةهل العرلال حيزحادهل كالمعاةف المجحمعي  حالم ةححداال 

 العيةا  
كابةةة   اصقحيةةةا  هةةا قةةةاا  الحيةةةام حدةةةأل يرةةاع عمةةةاةم ارة ؛ لةةةالكحعلةةى ةةةةبيل المثةةةان ف

فةةال ضحن حوةةا ى علةةى ارة   فرةةد كةةاع الم ةةأل  اصقحيةةا    ضحلةةى الم ةةائل الحةةال قابلةة  احب ةةاع 
عليةةأل ضع  ةاضةةل تةةل ضوةةل يةةافية لرمةة  العةةيح  حيةةافية تةةا  ححاوةةأل تةةل يةةأتيل حتةةأح    كمةةا ضع 
اصقحيةةةا  كمئااتةةةأل اليةةةحيب ص  عةةةةال عمليةةة  إبلةةةاؤ بةةةةك ضح يلةةةييد تيةةةةع ضح يةئيةةةا تلةةةةحعال 

هةةةةا قبةةةةل دلةةةةك يلةةةةييد حيلةةةةايل لاب ةةةةاع ح بلةةةةاؤ ل ةةةةلاكأل الجد ةةةةد ضتةةةةا  الملةةةةاال  فح ةةةةا  بةةةةل
 (  27  2016اصقحيا    لحراال إةا يأل الحال يماةأل تل بةاؤ اقحيا ى ) الدحةة   

لللخيي  المعياةا  الحال  جا  Prototypeبمادج تثالال  الا عى كل تجحمع إلى يبةح 
حواع إلى دلك ةبيا  كحيةث ييةبب هةاى اللخيةي   ضع  ااع علياا بالبي  ضح كل ضفةا ى  إع اة

بلغ  علماؤ احدياؤ هال اللخيي  المحاالي  ض  اركثة  ياعا فيأل  حها تا  عد  ديةئةا  تش ةةا 
  (  28   2002   ةقال ) على بجادأل

ع يةجةةةةز هةةةةاى المامةةةة  تةةةةل خةةةةان عمليةةةة   ولةةةةق علياةةةةا علمةةةةاؤ الةةةةةئع ضحتةةةةل المئحةةةةة  
حتةل المحاقةع فةال ضح يةمية  الةاعال اصقحيةا     Socialization اصوحماعال الحةلةئ  اصوحمايية

رع  بيعةةة  ع  لةةةال احةةةةا  الماتةةةب الةئي ةةةي  لاةةةاا الةمةةةادج المثةةةالال  ضدالحةةةةا كأتةةة  إةةةةاتي  
اصقحيةا  حتئاييمةةأل وافةة  علةةى يلميةاال المةدلةة  المحاةةةو ؛ فرةةاع لزاتةا ةدةة  الةةاعال اصقحيةةا   

يةة  الحةةال يةدةةاا علياةةا فةةال بيةةاياى حتداةةةةاى   يةئيةةاا رحاتةةة   ةةةةا كمئاييمةةأل المخحلئةة  كالاواةة  الد ة
الحةيةةو حةةةةالةا الرةةةاى صةةلى س عليةةأل حةةةلى  حيي ةةيةا لغةةةس واابةةا الةةاعال اصقحيةةا   لةةد  

 (   125  209هشصؤ الحلمياال ) اللةاة   
ع على ض 2030حتل تظاهة اصهحما  المحلال ضبأل بي  ة ا  المملر  العةدي  ال عا    

اةيئاع دجى اقحيا با حابحرالأل تل المةيبة  الحاةةع  علةةم علةى  2030تل ضهداف المملر  كحلان 
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المةيبةة  الخات ةة  علةةةم علةةى ت ةةحا  العةةالى   حكةةالك ةفةةع قيمةة  ةفةةع قيمةة  صةةةدحت اصةةةحثماةال 
 ( /https://vision2030.gov.saال عا   ) 

المملرة  العةديةة  ال ةعا    ضهمية  كبيةةةم لحوةااة حيعزاةز الحعلةةيى؛ تةل ضوةل بةةةاؤ حلة  كمةا ض
  فرد عملة  العةا   كالمحعلى كما ضحل ويل حاعد  محلك ارافال تحةاع  حتةيرزم على يعليى ةاةخ  

علةةى وعةةل الوالةةا تحةةاة العمليةة  الحعليميةة   حصةةب  اهحماتاةةا علةةى يةلةةئحأل يةلةةئ   2030ة اةة  
ك لحةميةة  تاةةاةال وميةةع  اباةةا لمااواةة  تحولبةةال الحيةةام الحد ثةة   كاحضةةاف  إلةةى علميةة    حدلةة

 الماةةةةةةاةال الحخييةةةةةةي  لرةةةةةةل تاةةةةةةة  حالحةةةةةةال يغوةةةةةةال وميةةةةةةع المجةةةةةةاصل الماةيةةةةةة  لجيةةةةةةل اللةةةةةةبا 
 .(45  2017)دايى  

حتمةةا ض ةةاةل إليةةأل ة اةة  المملرةة  ضبةةأل صبةةد تةةل تااصةةل  اصةةةحثماة حالحةةدةاا حيزحاةةد ضبةةةاؤ 
كالمعةاةف حالماةةاةال ل ةات العمةةل  تةةل خةان إك ةةاباى الماةاةال الا تةة  الحةةال  اللةعا ال ةةعا  

يماةةاى تةل ال ةةعال بحةا يحريةق ضهةةدافاى  حلححريةق يلةك الغا ةة  صبةد تةل بةةةاؤ حعةياى اصقحيةةا    
حاصةيرا  على الحعليى كاابأل ض ام لدفع عجلة  اصقحيةا   حهةا بةاع تةل بةةاؤ  خيةيال ضبةةاؤ دلةك 

مةةةةاهج الحعليميةة  لححريةةق يلةةةك ارهةةداف  تةةل خةةةان اصةيرةةا  علةةى الماةةةاةال الةةا ل  حيوااةةع ال
 (  /https://vision2030.gov.saارةاةي  كاحضاف  إلى يوااة المااها حدةاؤ اللخيي )

المةشيمة الةةدحلال حيعةد الرةةاؤم ح يرةةاع تااةاياةا تةةل الماةاةال ارةاةةي  الحةةال ا ةحمل علياةةا 
لحرةةااى الحعلةةيى كالةاةةا ؛ إد صبةةد تةةل فاةةى الةيةةا  حالااةةائق المحعلرةة  كمجةةان العمةةل حيئ ةةيةها   
ليحمال الئة  تل ض اؤ الماا  المحولب  تةأل  كما يعد الرةاؤم تةل تاةاةال تعالجة  البيابةال الااوةا 

 حرااى الحعليى ( إيراباا ليرا  الئة  كأ اؤ ار حاة المةا   كأل ) المشيمة الدحلال ل
تما ةبق  حضب اهحمةا  المملرة  العةدية  ال ةعا    بةلةة الةاعال اصقحيةا   كجابةا تةل 
واابا الحةمي  لد  تاا ةياا  حكالك صةع الة   اصقحيا    لةفع تااب  المملر    حها تةا  عةا 

اةةةاةال البادثةةة  إلةةةى ضةةةةحةم بلةةةةى لةةةد  يلميةةةاال المةدلةةة  المحاةةةةو  كمحافظةةة  الليةةةث  حيةميةةة  الم
الرةائيةة  لةةد  هةةشصؤ الوالبةةال تةةل خةةان حدةةدم تحضةةمة  عةةد ا تةةل الةيةةا  الرةائيةة  الحةةال يةمةةال 
الاعال اصقحيا   لةد ال؛ فحرةاع فرةةم البحةث قائمة  علةى ضبةأل  ماةل يةمية  الماةاةال الرةائية  تةل 
خان حددم قائم  على بيا  تبةي  على واابا الاعال اصقحيةا  ؛ فحرةاع الماةاةال الرةائية  

 ح واابا الاعال اصقحيا   تحا تحاع  شاة كل تةاما فال ا خة 

https://vision2030.gov.sa/
https://vision2030.gov.sa/
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علةةى الةةةةبى تةةةل ضهميةةة  اصقحيةةا  ح ضةةةةحةم الحئةةةاه عليةةةأل حيةميةة  تعاةفةةةأل لةةةد   البةةةال 
المةدلةةة  المحاةةةةو   حكةةةالك ضةةةةحةم الةةةحمال تةةةل الماةةةاةال الرةائيةةة  إص ضع الااقةةةع تةةةا  ان  لةةةاد 

حكةةالك قيةةاةا فةةال واابةةا الةةاعال ، ال الرةةةاؤم لةةد   البةةال المةدلةة  المحاةةةو قيةةاةا فةةال تاةةاة 
 اصقحيا   فال المملر   حقد ضد   البادث  بحلك الملال  تل خان :

 فاةةال يلمةةع الم ةةحا  الثرةةافال ح تةةد  يةةدبال ت ةةحا  ض اؤ الوالبةةال فةةال الخبرر ا الاشرةرر ا :
 لميدابي  كالرلي  تااةال الرةاؤم تل خان إ ةافاا على بةباتج الحةدي  ا

 :كضةحةم الحةلئ  اصقحيا    ربةائاا للم اهم  فال  توصيرت بعض النش ات والاؤتا ات
(  167   2002( ) صةالب   154   2008الريةا   ) صةع تجحمع قا  اقحيةا ى 

 (  18    2009  بجد  ( )298   2002) ال الاس   

 : حالبحةةةال ال ةةةاكر  ياصةةةال  إد تةةةا  الةةة  الدةاةةةةال توصررريرت بعرررض ال والررررت والش رررو
كضةحةم الحةدي  اصقحيا    حضةحةم يةمي  الاعال اصقحيا   لد  المحعلمةيل ) الميةبب 

  2006   251  ) 

 :حتةاةا الئاةى الرةائةال  -الحال يةاحل  المااةال الرةائي   ن وا الش و  وال والرت الع بية- 
ان واابةةةةا الةةةةاعال حالةةةةاعال اصقحيةةةةا   تعةةةةا  حيةميةةةة  يلةةةةك الماةةةةاةال الرةائيةةةة  تةةةةل خةةةة

 اصقحيا   

تاةةاةال الئاةةى  كةةل تةةل فةةال ضع هةةةاو ضةةعئا تلحا ةةا فةةال ت ةةحا   بحةةثتلةةال  ال ليحةةد 
 الرةائال حالاعال اصقحيا   لد   البال المةدل  المحاةو  

 احواك  عل ال شان الةئيع الحالال: بحثحللحيد  لحل هاى الملال  داحن ال
 مهررروات المهررق الي انررال مررم  ررتر و رر ا ميل  ررة يرناررة   رر  الررو ال يررة كيرري كا ررم تنا

 ؟ االيلصردي ل ى طرلشرت الا   ة الالولطة
 مم هذا السؤار األلئ ة اللرلية : توتم  

تااةال الئاى الرةائال الحال  مال يةميحاةا لةد   البةال المةدلة  المحاةةو  كمحافظة  الليةث  تا -1
  عاةف اصقحيا    الااوا تعةفحاا ؟تل خان بيا  قةائي  قائم  على الم
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المحاةةةةو  تاةةةاةال الئاةةةى الرةائةةةال تةةةل خةةةان الةيةةةا  المةدلةةة   إيرةةةاع  البةةةال ت ةةةحا  تةةةا  -2
 ؟الرةائي  الرائم  على المعاةف اصقحيا     

تةةةا تاتةةةب الادةةةدم المرحةدةةة  الرائمةةة  علةةةى الةيةةةا  الرةائيةةة  المعحمةةةدم علةةةى واابةةةا الةةةاعال  -3
 ؟الئاى الرةائال لد   البال المةدل  المحاةو  اصقحيا   فال يةمي  تااةال 

تا تد  فاعلي  الاددم المرحةد  الرائم  على الةيا  الرةائي  المعحمدم على واابةا الةاعال  -4
 ؟اصقحيا   فال يةمي  تااةال الئاى الرةائال لد   البال المةدل  المحاةو  

 :علىا البحث قحية هاا
 كمحافظة  الليةث   -حدلةك لةضةجال  -الية  الثالةث المحاةة    البةالل تجماع  ت– 

    ديث تحل إقات  البادث ال اال  الحوبيق الميدابدلك لح 

  المعاةف اصقحيا    الحال يضمةاا البحث الحالال 

  تاةةةةاةال الئاةةةةى الرةائةةةةال المةاةةةةةب  لوالبةةةةال المةدلةةةة  المحاةةةةةو   الحةةةةال يضةةةةمةاا البحةةةةث
 الحالال 

  awareness الوعي
( كأبةةةأل:  ةةةحة  عا ديةةة  حودابيةةة  يةةةححاى فةةةال عد ةةةد تةةةل 2011عةفةةةأل )  ةةةحاي  حآخةةةةاع 

 تظاهة ال لاو عةد احب اع 
حعةفحةةةةأل البادثةةةة  إوةائيةةةةا كأبةةةةأل: احوةةةةةاؤال العمليةةةة   اخةةةةل المةةةةةاج الحةةةةال يرةةةةا  المعةفةةةة  

 او القيمةةةةةال المةبةةةةةا  فيةةةةةأل حاح ةاو  حيةمةةةةةال اللةةةةةعاة حالاوةةةةةداع باةةةةةدف يحريةةةةةق تظةةةةةاهة ال ةةةةةل
 تل قبل المحعلى 

 Economic awarenessالوعي االقتصادي 
 وملة  المئةاييى حالحرةائق حالقةيى اصقحيةا    الحةال يرةاع لةد  المحعلمةيل  :الاعن  االصطت ال

إ ةةاةا عرليةةا  ماةةةاى تةةل فاةةى الااقةةع اصقحيةةا   حتةةا كةةأل تةةل ةياةةةال حيحةةاصل حتلةةاال  
 اى اصقحيا    كما   اى فال يةمي  المجحمع  حالحئةاه علةى تردةايةألحااوأل تماةةاياى حضبلوح

 ( 22  1997)علي   
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 :علةةى ضةةةاس تعةفةة  علميةة  تاضةةايي  بايجةة  عةةل الحريةةيى كأبةةأل الئاةةى الرةةائى  و  فلررا الشر :ررة
  الدائميل لوبيع  على اصقحيا  كما  حةاةا تع يلمياال المةدل  المحاةو حالبحث 

 مهارات الفهم القرائي  
الماةةةةاةم كمةةةةا فةةةةال تاةةةةةاع  علةةةةى الةةةةةئع الحةةةةد ث:  الرةةةةدةم علةةةةى ار اؤ المةةةةةظى  ريةةةةد ك

حالمحراتةةل لمعمةةان الحةكيةة  المعرةةدم  بدقةة  حةةةاال   تةةع الحريةةو تةةع الظةةةحف المحغيةةةم المحيوةة  
 ( 277  2002) العي ا   كالعمل

المجةان  حعةف البعض الئاى الرةائال كأبأل: الم حا  الثابال فال ييةيو بلا  ال ا س فةال
المعةفال  حها  عةال قدةم الحلميا على  ةح ضح يةوم  ضح يلخيص تئاا  ضح تبدض ضح فرةم  كالمايأل 

حعلى الحةةةةةالال كمئةةةةةاييى ةةةةةةبق حيباةايةةةةةأل الخاصةةةةة   حاعةةةةةةال كةةةةةالك ضع الحلميةةةةةا بجةةةةةب فةةةةةال ةدةةةةة  الةةةةة
 (  230  1428العمة  يعلماا)

  الرةائال كغي  اةحخاصةأل حكالك ها عملي  عرلي  بةائي  يئاعلي   ماةةاا الراةئ للمححا 
المعةةةةى العةةةا  للماضةةةاع  حا ةةةحدن علةةةى هةةةاى العمليةةة  كةةةاتحاو الرةةةاةئ تجماعةةة  تةةةل المش ةةةةال 

 ( 31-30  2010ال لاكي ) عبد الباة   
حعةفحاا البادثة  إوةائيةا كأباةا: قةدةم  البةال المةدلة  المحاةةو  كمةداةس المملرة  العةدية  

فاةةى الةةةص الرةائةةال  حالحعاتةةل تعةةأل كرةةدةم حاقحةةداة كمةةا  ال ةةعا     علةةى اةةةحخدا  تةةا  ماةةةال تةةل
 اةع ضفراةهل  حاةمال تعاةفال دان تئة ال الاعال اصقحيا   المايمل على المملر   فال  ل 

 ة ا  حلال العاد الة يدم  

الئاةةى خضةةع هةةاا البحةةث للمةةةاج الحجةابةةال الرةةائى علةةى القيةةاس الربلةةال حالبعةةد  لماةةاةال 
 الرةائال لد  الوالبال   المعحمد على المحغيةال الحاكع حالم حرل   ديث:

  المحغية الم حرل ها: ) الاددم  المرحةد  المااب  تل عد  تل الدةحس المااب  تل عد  تل
 الةيا  الرةائي  الرائم  على واابا الاعال اصقحيا   ( 

 ال المةدلةةةة  المحاةةةةةو  (   حاةةةةةحخدا  المحغيةةةةة الحةةةةاكع هةةةةا: ) تاةةةةاةال الئاةةةةى الرةائةةةةال لوالبةةةة
 ار حال المةاةب  لالك  
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 حفرا للخواال حاحوةاؤال الحالي  : بحثة الاة لرد

حتديد مهارات الفهم القرائي اليت ميكن  ننميتهنا من   نملع املعنارف االقتصنادية النيت نهنم          (أ
 ضوء: ؛ وذلك يف طالبات املرحلة املتوسطة

   اصقحيا  تئااتا حضبااعا ال يةاحل  الح ار بيال حالمةاوع ةاة 
 اصقحيا  تئااتا حضبااعا  ال يةاحل  ةاة  البحال حالدةاةال ال اكر  الح  
 الئاى الرةائال  ال يةاحل   ةاة  البحال حالدةاةال ال اكر  الح 

الئاةى الرةائةال تاةاةال  تا :وبذلك توص ت الشر :ة إل  اإلجربة  م السؤار الم  ال األور
الحةةال  ماةةل يةميحاةةا لةةد   البةةال المةدلةة  المحاةةةو  كمحافظةة  الليةةث تةةل خةةان بيةةا  قةائيةة  

  قائم  على المعاةف اصقحيا    الااوا تعةفحاا ؟

املتوسطة مهارات الفهم القرائي م   ملع نصوص قرائية املرحلة مستوى إنقان طالبات حتديد  (ب
 لك م   ملع:وذقائمة على املعارف االقتصادية ،

بةةاؤ قائمة  كماةاةال الئاةى الرةائةال الرائمة  علةى الةاعال اصقحيةا   لةد   البةال المةدلة   -1
 المحاةو  كالمملر  العةدي  ال عا    

بةةةاؤ اخحبةةاة تاةةاةال الئاةةى الرةائةةال تةةل خةةان واابةةا الةةاعال اصقحيةةا   لةةد   البةةال  -2
(  70 ) فحمثلة  فةال  ةد العيةة يحدالمةدل  المحاةو  كالمملر  العةدي  ال ةعا     حقةد يةى 

 حقد صيغ  ضهداف اصخحباة حيعليمايأل  حدةا ى     الب  تل  البال المةدل  المحاةو   
اخحبةاة تاةاةال الئاةى الرةائةال تةل خةان واابةا الةاعال اصقحيةا   لةد   البةال يوبيق  -3

  حتاةةةةاع الحوبيةةةةق يحد ةةةةد حقةةةة حدلةةةةك تةةةةل خةةةةان  ) يوبيرةةةةا قبليةةةةا ( المةدلةةةة  المحاةةةةةو 
 ه كمدةةةةة 1440) الةيةةة  الثةةةابال تةةةل  ةةةاة ةوةةةا  حوبيةةةق  حخواايةةةأل حضةةةااكوألال

 المحاةو  ارحلى للبةال كمحافظ  الليث(  
إيرةةاع  ت ةةحا  تةةا  وبررذلك توصرر ت الشر :ررة إلرر  اإلجربررة  ررم السررؤار الم  ررال ال:رررنال:

 المحاةو  تااةال الئاى الرةائةال تةل خةان بيةا  قةائية  قائمة  علةى المعةاةفالمةدل    البال
 ؟اصقحيا     
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بناء وحدة مقرتحنة قائمنة علنى النصنوص القرائينة املعتمندة علنى جواننا النوعي االقتصنادي            (ج
 لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات املرحلة املتوسطة، وقد مت ذلك م   ملع:

    يحد د تئاا  الاددم المرحةد 
  يحد د ضهمي  الاددم 
   ضهداف الاددم المرحةد 
 لاددم المرحةد  يحد د تححا  ا 
  يحد د  ةت يدةاع الاددم 
  يحد د الاةائل الحعليمي  لحدةاع الاددم 
  يحد د ةبل يرااى الاددم 

تةةا تاتةةب الادةةدم  وبررذلك توصرر ت الشر :ررة إلرر  اإلجربررة  ررم السررؤار الم  ررال ال:رلرر :
 المرحةدةةة  الرائمةةة  علةةةى الةيةةةا  الرةائيةةة  المعحمةةةدم علةةةى واابةةةا الةةةاعال اصقحيةةةا   فةةةال يةميةةة 

 ؟تااةال الئاى الرةائال لد   البال المةدل  المحاةو  

حتديد مدى فاعلية الوحدة املقرتحنة القنائم علنى نصنوص قرائينة قائمنة علنى جواننا النوعي           (د
االقتصادي يف ننمية مهارات الفهنم القرائني لندى طالبنات املرحلنة املتوسنطة ، ومت ذلنك من          

  ملع :
حا  ححةائل يرااى حضبلةو  ح ةةت يةدةاع حضع تاتب الاددم المرحةد  تل ضهداف حتح -1

 ي حةد على واابا الاعال اصقحيا   
 يدةاع الاددم المرحةد  لحةمي  تااةال الئاى الرةائال لد   البال المةدل  المحاةو   -2
 يوبيق اصخحباة ) كعد ا ( على بئع المجماع  الحجةابي  ال اكر   -3
 ج  احديائي  د ا  الئةحت بيل الحوبيريل الربلال حالبعد  حالمعال -4
 اةحخا  الةحائج  -5
 كحاك  اصةحةحاوال حالحاصيال  -6

تةا تةد  فاعلية  الادةدم  : وبذلك توص ت الشر :ة إل  اإلجربة  م السؤار الم  ال ال ابر 
المرحةدةةة  الرائمةةة  علةةةى الةيةةةا  الرةائيةةة  المعحمةةةدم علةةةى واابةةةا الةةةاعال اصقحيةةةا   فةةةال يةميةةة  

 ؟دل  المحاةو  تااةال الئاى الرةائال لد   البال المة 
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يعلةةيى اللغةة  العةديةة ؛ إد تمةةا ياقةةع ضع ي ةةاى كةةأل فةةال تيةةداع بحةةث الحةةالال ضهميةة  ال  ببعةة
  ةحظة ضع   حئيد تةأل:

فةةال يضةةميل المعةةاةف اصقحيةةا    المةةةاهج الدةاةةةي  لمةةةاج لغحةةال الخالةةدم : واضررعو الانررره  -1
اةال اللغاا  حتةاا على ةبيل المثةان تاةاةال الرةةاؤم عاتة  ح للمةادل الحعليمي ؛ لحةمي  الما

 الئاى الرةائال خاص  

إد علةةةةةياى تحاكعةةةةة  المعلمةةةةةيل فةةةةةال تةةةةةد  يرةةةةةااةاى اح ةةةةةاة الئرةةةةةة  : الاشررررر فرت الل بو ررررررت -2
للمحعلميل؛ تل خان إتدا هى كالمعاةف اصقحيةا    كالمةداةس  حبلةة ارافة  اصةةحثماة عةل 

  حكةةالك المةحجةة  حبظةةا  ارةةةاى فةةال المراصةة ئةة  تثةةان ارةةةة  ةاةةق لجةةاع اربلةةو  المخحل
 المخحلئ    د ا  الةدب حبايج الدخل بحيج  الم اهم  فال اربلو  اصقحيا  

حدلك تةل خةان يضةميةال يلةك المعةاةف اصقحيةا    اربلةو  المدةةةي   :م ي ات الا اوس -3
ال المدةةةي  حتلةاةاع الةةدب حتجاصل الملاةك  المجحمعي  تثل احداع  حاليحاف  حالم اكر

 حبظا  ارةاى  حوعل الةيا  الرةائي  حةيل  لالك 

كالحةااةأل إلةى المعةاةف اصقحيةا     حيةمية  الماةاةال الرةائية  تةل   احى المعلماع  ديث: رتالاع ا -4
خان بيا  يثةة  ضفرةاة الوةا  حي ةاعد فةال يرةاال إ ةاةهى الثرةافال دالاةا   حتةل اةى يرةد ى 

ليةةةرال حالموااةةةال الرائمةةة  علةةةى الرلمةةة  الموباعةةة  دةةةان دلةةةك   حابحرةةةاؤ  ةةةةت المةلةةةاةال حالم
 .الحدةاع المةاةب  لحةمي  تااةال الرةاؤم تل خان تئة ال الاعال اصقحيا   لد  يلميااياى 

تاةةةاةال الئاةةةى الرةائةةةال تةةةل خةةةان تئةةةة ال الةةةاعال   ةةةعى البحةةةث الحةةةالال لحةميةةة  : ديةةةث طرلشررررتال -5
مةدل  المحاةو    فيحةصل على دضاة الةةدحال اصقحيةا    حيايية  اصقحيا   لد   البال ال

 ح حةهل فال برل الخبةم إلى بيايال حديئحاى ،  قةبائال كضةحةم تعةف  يلك المعاةف اصقحيا   

ديةةةث  ئةةةحب هةةةاا البحةةةث البةةةا  ضتةةةا  كحةةةال ضخةةةة  تحعلرةةة  كالعاقةةة  بةةةيل  :الش ررر  الع ارررال -6
 ال عا    حالمااةال اللغاا  المخحلئ   اصقحيا  المجحمعال فال المملر  العةدي 

حيةةى يةاحلةةأل فةةال اااةة  تحةةاحة: ارحن الئاةةى الرةائةةال   حالثةةابال الحةلةةئ  اصقحيةةا    لمفةةةا  
باصئاا تةيرزا للاعال اصقحيا    ضتةا الثالةث الادةدم المرحةدة  لحةمية  تاةاةال الئاةى الرةائةال تةل 

 حيا   حدياباا على الةحا الحالال:خان واابا الاعال اصق
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 احملور األوع: الفهم القرائي
 عةةد الئاةةى الرةائةةال تةةل ضهةةى تاةةاةال الرةةةاؤم حهةةا الم ةةحادف الةةةئيع لاةةا  بةةل إبةةأل تةةل ضهةةى 
وةداةال الرةةةع الحةا   حالعلةةةال  حهةا تةةل ضهةى ضهةةداف يةدةاع الرةةةاؤم فةال وميةةع تةادةل الحعلةةيى) 

 (  2  2019الةياة  
ةائةةال المةةدخل لةةحعلى كةةل العلةةا  حالمرةةةةال الحعليميةة   حاةةةيب  الضةةع  فيةةأل حاعةةد الئاةةى الر

كالضةةع  فةةال يلةةك المرةةةةال  حقةةد دةةد ل ار بيةةةال الحد ثةة  عةةدم ت ةةحااال للئاةةى الرةائةةال هةةةال: 
 الحةفال  اصةحةحاوال  الةرد ؛ حدياباا على الةحا الحالال:

 مستوى الفهم الحرفي:
رةائةةال  حاعةةةى بححد ةةد المعةةةى الحةفةةال الةةةئيع هةةا الم ةةحا  ارحن تةةل ت ةةحااال الئاةةى ال

المبا ة للرلم  ضح الجمل  ضح الئرةم تل ال يات  حاحمحاة دان فاى ارفراة حالمعلاتال الحال حة  
 دكةها صةاد  ضح ضمةا فال الةص الماحا  

 مستوى الفهم االستنتاجي:
اؤم تةةةا بةةةيل هةةةا الم ةةةحا  الثةةةابال تةةةل ت ةةةحااال الئاةةةى الرةائةةةال  حاعةةةةى كالرةةةدةم علةةةى قةةةة 

ال واة  حاةةحخا  الةحةائج تةل المعلاتةال المردتة   حيمييةز اردةدال حيحليةل تلةاعة الرايةا 
 حاللخييال 

 مستوى الفهم النقدي:
هةةا الم ةةحا  الثالةةث تةةل ت ةةحااال الئاةةى الرةائةةال  حاعةةةى ك صةةداة ارداةةا  علةةى المةةا م 

الحرةااى حدةةل الملةاال حالئاةةى المرةةحؤم تةل ديةةث صةدقاا ح قحاةةا  حا ةحخد  فيةةأل الرةاةئ تاةةاةال 
 الرةائال  حالحمييز بيل الحرائق حا ةاؤ 

( الحةةةةةال  Saltares2008حتةةةةةل الدةاةةةةةةال الحةةةةةال اهحمةةةةة  كةةةةةالئاى الرةائةةةةةال  ةاةةةةةة  ) ةةةةةةالحة  
اةحادف  يةمية  تاةاةال الئاةى الرةائةال كةالرةاؤم الم ةحرل  لةد  ياتيةا الية  ال ةا س باص ة  الم ي ةبال 

 ااي   حقد ضابح  فاعلي  الرةاؤم الم حرل  فال يةمي  تااةال الئاى الرةائال كالاص ال المححدم ارتة 
( الحال هدف  يعةةف فاعلية  بةبةاتج يةدةابال علةى  2012ح ةاة  ) العريلال حالعبد الرا ة 

اةحةاييجي  الحيةاة الةاهةال فةال يةمية  ت ةحااال فاةى المرةةحؤ لحاتيةا الية  ال ةا س كالةاةا   
 ج فال يةمي  ت حااال الئاى الرةائال) الحةفال  اصةحةحاوال  الةرد  ( حقد ضابح  فاعلي  البةبات
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( الحةةةال هةةةدف  إلةةةى يةميةةة  تاةةةاةال الئاةةةى  2017حكةةةالك  ةاةةةة  ) ضبةةةال الةةةةاح حضبةةةال لةةةا  
الرةائةةال لةةد  يلميةةاال اليةة  الةاكةةع ارةاةةةال كئل ةةويل  كاةةةحخدا  اةةةحةاييجيحيل تحوةةاةييل  فرةةد 

 دتحيل فال فال يةمي  تااةال الئاى الرةائال ضابح  فاعلي  اصةحةاييجيحيل الم حخ
 ( الحةةةال اةةةةةحخدت  اةةةةةحةاييجي   Khusniyah 2017كةةةالك قاتةةةة   ةاةةةة  ) خاةةةةةحيأل 

 (SQ4R   ح ةة  ضاةها فةال يةمية  تاةاةال الئاةى الرةائةال لةد  ياتيةا واتعة  تةايةا  احةةاتي )
 الرةائال  كأبدحبي يا  حياصل  إلى فاعلي  اصةحةاييجي  فال يةمي  تااةال الئاى

( كئحةةةةةص ضاةةةةةة اةةةةةةحةاييجي  الحةةةةةدةاع الحبةةةةةا لال فةةةةةال يةميةةةةة   2019كمةةةةةا قةةةةةا  ) الةيةةةةةاة 
ت حااال الئاى الرةائةال لةد  ياتيةا الية  ال ةا س اصبحةدائال  ح بةق اخحبةاة الئاةى الرةائةال قبليةا 

( يلميةةةاا كاليةةة  ال ةةةا س اصبحةةةدائال تةةةل تحافظةةة  ةفحةةةاؤ كالمملرةةة  العةديةةة   70حدعةةةد ا علةةةى ) 
( تةةةاى  ةةةةاا كاةةةحةاييجي   35   وةةة  يةةا اعاى علةةى تجمةةاعحيل يجةابيةة  حضةةاكو   ) ال ةةعا  

الحةةدةاع الحبةةا لال  حتةةل ضهةةى الةحةةائج الحةةال ياصةةل  إلياةةا حوةةا  فةةةحت دال  صلةة  إديةةائي  بةةيل 
تحاةوال  ةوال المجماع  الحجةابية  الحةال  ةةة  كاةةحخدا  اةةحةاييجي  الحةدةاع الحبةا لال  كمةا 

   ت حااال للئاى الرةائال هال ) الئاى الحةفال  الئاى اصةحةحاوال  الئاى الةرد ( ياصل  إلى ااا

 احملور الثاني : التنشئة االقتصادية لألفراد بوصفها مرنكزا للوعي االقتصادي
لحةال ا  يلك العملية   الحال  ريد باا  اصقحيا    وزؤا تل الحةلئ  اصوحماييالحةلئ  يعد 

 المةةةةا  إك ةةةاكأل للئةةةة ما ةةةا تعيةةةة  تةةةل الخبةةةةال ح ال ةةةلاو المائةةةى  اح ةةةا الئةةةة  تةةةل خالاةةةا ضب
تةةل فيححةةان احب ةةاع ( ضاةةةاؤ يئاعلةةأل تةةع ا خةةةال  اوحماييةة  حاقحيةةا    )تعةفةة   قةةيى  تاةةاةال 

كةةةائل بيالةةةاوال  عحمةةةد علةةةى بيةةةةى تحمةكةةةز دةةةان دايةةةأل إلةةةى كةةةائل اوحمةةةاعال باضةةةج  ةةةدةو تعةةةةى 
ال ةةيد ارةةةةم  رةةع إعةةدا  هةةشصؤ ارفةةةا  حيلةةايلاى ) علةةى عةةايق كةةل تةةل المدةةةة  ح  ح  الم ةةئالي 
 (  2002؛ بعيم   2000العااض     )(1992؛ ةضااع    52  1980

الحةلةةئ  اصقحيةةا   : حيعةةةى كايديةة  يعلةةيى الئةةة  إ اةم إتاابايةةأل حتةةل ض ةةاان يلةةك الحةلةةئ  
بظةةةا ربةةةا كمجحمةةع ؛ ح حتةةااة ى اصقحيةةا     حالحعاتةةل تةةع الجاابةةا اصقحيةةا    فةةال ديايةةأل كائةةاؤم

عملي  الحةلةئ  اصقحيةا    لللخيةي  الم ةلم  تةل خةان تجمةل تشة ةال إةاتال فيجا يةاحن 
الحةلةةئ  اصوحماييةة   حيحمثةةل ضهميةة  إلرةةاؤ تزاةةد تةةل الضةةاؤ علةةى يلةةك العمليةة  فةةال ضع القيةةا  باةةا 

 تحةا احةاتي  ضكياةم فعال   عد  ة ا ضةاةيا لحدحل الحةمي  فال ضقواة 
 بوصفها مرتكزا للوعي االقتصادي: عملية التنشئة االقتصادية مالمح

تاتةةةب عمليةةة  الحةلةةةئ  اصقحيةةةا    باصةةةئاا ضدةةةد ضفةةةةع عمليةةة  الحةلةةةئ   ديةةةث يةةةى يةةةةاحن
 على الةحا الحالال: بجدها  الحةلئ  اصقحيا   يلك واابا حضكعا  حدلك ك لراؤ الضاؤ على اصوحمايي  
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 بوصفها مرتكزا للوعي االقتصادي جوانب وأبعاد التنشئة االقتصادية

اصقحيةةةا  كأبةةةأل   اصةةةةحخدا  ارتثةةةل للمةةةااة  الما  ةةة  حبيةةةة الما  ةةة  كغيةةة  يحريةةةق   عةةةةف
بةةةاؤ علةةى دلةةك فةة ع الحةلةةئ  اصقحيةةا    يعةةةى ياويةةأل قةةدةم الئةةة   ارهةةداف الئة  ةة  حالمجحمعيةة  ح

اصةةةحااو  حاصيجاهةةال بحةةا على الحعاتةةل الئعةةان تةةع الجاابةةا اصقحيةةا    كاحبحةةاج  ح حاةةاحيةمي
  حتةةةةةل ( 51  2002) الراضةةةةةال  (52- 51  1992العمةةةةةل  حالحرةالاويةةةةةا  حالاقةةةةة  )عبةةةةةا   

المحاا ب   لااا الجابا لد  الئةة  فةال بلةأم اللخيةي  اح جابية   ع ي اى الحةلئ  الراام ضالمحاقع 
 :ا   الحةلئ  اصقحي   حتل ضكعا الرا ةم على إ اةم عمليال الحةمي  كائاؤم

 إداوا االللهتك ال ةي   -1
ع علةى الةةئع ضصةبب  ضةى تةل بةيل فةحعةأل ضتل تظاهة اصهحما  كعملي  الحةدي  اصةحااكي  

حتبعةث Smith,1998,24 - Consumer Psychologyفةعا ود دا   مى  على بئع الم ةحالك   
تاييةة   حالماليةة  قةةد ص يرةةل عةاةةا دلةةك اصهحمةةا  ضبةةةا إ اؤ اةةاةم ود ةةدم اةيبوةة  كةةالثاةال الحرةيةة   حالمعلا 

  (235  1999    عمرا حيأايةا  ضص حهى ااةم الحولعال )اصةحااكي ( )البباح 
حدةةة  كالةةاكة ضع احةةةا  قةةد دةةة  علةةى ت ةةاعدم الئةةة  الم ةةلى علةةى يبةةةى إةةةحةاييجي  

يأل الثاا : يي ة عليأل الححاى فال يلك الئجام حيرليلاا قااتاا الحض على احبئات المةضب  كماابا
 ( 572  1988)الغزالى   الاصةحااكال  حاصةحثماة   حاليدق

 ة  ض –حتما  بة  عةا   احةا  كرضي  اصةحااو المعحدن قالأل يعالى فال ةاةم الئةقاع 
  الةةةةدمل   الةةةا ل إدا ضبئرةةةاا لةةةى   ةةةةفاا حلةةةى  رحةةةةحا حكةةةاع بةةةيل دلةةةك قااتةةةا   افةةةال حصةةة  يبةةة 67

ان س الرةةاى عةل احةةةاف فةال اةةحخدا  الميةاى دحةى حلةا كةاع ( حباى ةة157  1992)عبا   
الم لى  حاضأ على باة وةاة  كمةا ةح  عةل ابةل تاوة  حكةالك ضتةةى إ ابةا ضع ب ةل  الريةع  ض  

  1992( )عبةا   1987العاضةى   بححبع تا فياا تل الوعا  كحيث ص  برى فياا فضل  يةتةى )
160( )stewart , 1992)  

 ل رررررررر  ررإداوا ال -2
قدةم الئة  على إ اةم إبئات  خلأل ةةااؤ كةاع تيةةحفا  ضح ةايبةا  ضح تةحة   ضح  حاريد باا

إةاةةا  حهةةا تةةا  حولةةا يةميةة  تاةةاةال تعيةةة  لد ةةأل دحةةى يرةةاع يلةةك اح اةم فعالةة   حاحمثةةل ضحن هةةاى 
 بئاقيةةةةة   حيرليةةةةةل ةةةةةةر  الحاقعةةةةةال حالومادةةةةةالاح الماةةةةةاةال فةةةةةال الحخوةةةةةي   حيحد ةةةةةد ارحلااةةةةةال

اصةحااكي  لححةاةا تةع تةااة  الئةة   ح  اةم الماا بة  اللخيةي  دحةى  جةةا بئ ةأل دةدحل عجةز 
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(  حيأويل إ باع ارقل ضهمية  يجةبةا لحةدحل اخةحان فةال تاا بحةأل المالية  22  1980فياا)ال يد  
 (  95-91  1998اللخيي )العابال  

 الو ال برلامرهيق االيلصردكة  -3
فةال اصعحبةاة لحئ ةية ال ةلاو اصوحمةاعال ضةةاى بدةوة  كبيةةم إع حضع الجاابا المعةفية  

  (strauman,1994فال يوااة على الةئع  حوعلأل ضكثة اقحةاكا تل فاى ال لاو كياةم حاقعي  )
للئةة    ائةدمع الئرة   بق ال ةلاو حااواةأل  لةاا ف بةأل تةل  ةأع يرةد ى وةعة  تعةفية  ضحابواقا تل 

ضع   ةاى فةال صةياب  ةةلاكأل اصقحيةا   كيةاةم تائمة  فةال دان المئاييى اصقحيا    المحةاع  
مةةل بةةيل يلةةك المئةةاييى: ارصةةان الماليةة  تةةل ضةةةاى حةةةةدال  حضحةات تاليةة   فالاواةة  المةبادةة   

حالمد ابيةةةةةة   حدرةةةةةةات الملريةةةةةة   حالةةةةةةةايج الرةةةةةةاتال  حالةرةةةةةةا  ال ةةةةةةلعي   حاصئحمابيةةةةةة   حاحلرحةحبيةةةةةة   
الميةةةةزاع الحجةةةةاة   حالماا بةةةة  العاتةةةة   حالحضةةةةخى  حةةةةةل  حالباةصةةةة   حالمةئعةةةة   حيعةةةةااى العملةةةة   ح 

  ( 39  1974عبدى   () 34  1999العمال )البباح   
 تنشيط االد رو وااللل:ارو الم دي  -4

تع حعيةا كيعاد  ارحضةاع اصقحيةا    فةال ضقواةبةا احةةاتي   حابخئةا  ادحمةان حوةا  
 حان  حع ددحل عمليال ا خاة باةا  دحةى لةا  فاائض تالي  لد  عما  الةاس فياا إص ضع هاا ص
ع ضع اص خةةاة ايجةةاى عرلةةال  فةةالماى ض(   دلةةك الكابةة  علةةى ت ةةحا  تحااضةةع تاليةةا )كاص خةةاة الةملةة

تحعةد م لا خةاة الئةة    حالجمعةال  فةالئة :  يدخة حليع كى يدخة  حدةة  كالةاكة ضع هةةاو ض ةااص
فال آخةةة  حارةةةةم قةةد يةةدخة فةةال وةةاة  تةةثا  قةةد  ةةدخة تيةةةحفأل فةةال ديةةال   ضح فةةال حعةةاؤ تيةةة 

( حتةةةل هةةةةا فةةة ع الحةميةةة  40  1974صةةةاف كمةةةا كابةةة  يئعةةةل ارةةةةةم الةاديةةة  الئةب ةةةي  )بةةةل ببةةةال  
 (  1997الرائم  على اص خاة حاصةحثماة يعد إةحةاييجي  ضةحةا  لاةحران الا ةال )الجمان  

 االتجره ن و االيل اض  -5
المةولةةق فةة ع  ةةياع اصقحةةةا  فةةال ارافةة  تعيةةة    تةةل ضلةة   ةةيئا اعحةةا  عليةةأل  حتةةل هةةاا

حيبةةى ايجةةاى تح ةةاتب  بةةل حتحبةةا  ضديابةةا  بحةةاى ةيلةةجع الئةةة  علةةى احقةةدا  علةةى إييابةةأل  حديةئةةا 
ةةةيااع آفةة  علةةى ت ةةحا  اللةةخص ا ع  حفيمةةا كعةةد  فضةةا عةةل ارةةةةم حالمجحمةةع العةةا  كةةالك  

ة  على يأويل ةغبايأل  ضح يةةحاض بئ ةأل دلك ضع اعحيا  اصقحةا  تل ا خةال ةيضع  قدةم الئ
  على الحخلال عل بية الضةحةاال 
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 اللعبي   م الاشر   ال ينية واليومية ايلصردكر  -6
 حميةةةةز احب ةةةةاع كردةيةةةةأل علةةةةى الحعبيةةةةة عةةةةل تلةةةةاعةى ح آةائةةةةأل كاافةةةة  الاةةةةةائل المحادةةةة   

ل بةةةيل يلةةةك الاةةةةائل حالمماةةةة   حالحةةةال  ضةةةع دةةةدح ها قدةايةةةأل احبداييةةة  حالحزاتايةةةأل ارخاقيةةة   حتةةة
العةاصةةة اصقحيةةا     ديةةث  ماةةل للئةةة  الحعبيةةة عةةل ةضةةاى علةةى ضحضةةاع تعيةةة  كةةأ اؤ ابةةل فةةال 

حدة  كالاكة ضبأل  مال يلجيع الئةة  بااةةو  يلةك المماةةةال اصقحيةا      اخحباة كماافأيأل تاليا
 Role- takingح اصةيرةةاؤ كخاصةةي  اعحبةةاة ا خةةة  ألعلةةى ضع  جعةةل المةةان حةةةيل  للحعبيةةة عةةة

حاةحلةةعاة آتالةةأل حآصتةةأل  حالئاةةى العميةةق لملةةاعة ا خةةةال ح ةةةحفاى حتحاحلةة  يرةةد ى العةةاع لاةةى 
لحرليةةةل يلةةةك ا اةةةاة الئ ةةةيالاوي  بيةةةة ال ةةةاةم الةاومةةة  عةةةل الحةةةأاة كمةةةا  عابابةةةأل تةةةل بةةةشس حتلةةةر  

(smith,1998,680حها تا  ةمى لد  الئة  ةحح العواؤ  حال خاؤ  )   
 لارر وال: وا االتجره ن و ا -7

بحةةا المةةان إدا كةةاع إ جابيةةا ةيلةةجع الئةةة  علةةى احكثةةاة تةةةأل  ح  Attitudeإع اصيجةةاى 
ال ةةعال الحثيةةث للحيةةان عليةةأل كاةةل حةةةيل   ضتةةا إع كةةاع ةةةلبيا ةةةيحثأل علةةى الةئةةاة تةةةأل حيجةةةا 
ديا يأل  حدوبيع  الحان ف بأل  خلى فال  ل يبةى ايجاى  ح ى كالحا اللد د للمةان كالةا   يةاةى 

ن الم ةةةلى إلةةةى وةةةاتع   ضع  ححةةةا 21 –الرةةةةآع كرالةةةأل:  حيحبةةةاع المةةةان دبةةةا ومةةةا    ةةةةاةم الئجةةةة 
  حتاحةز للمان

حفال هاا اليد   ران الةةان عليةأل اليةام حال ةا    ص يةزحن قةد  ابةل آ    ةا  القياتة  
كةاى  حعةل تالةأل تةل ضتل عةد ةدأل دحى   ةأن عةل خمةع: عةل عمةةى فةيى ضفةةاى  حعةل  ةباكأل فةيى 

المةةان  عةةد ف( 199  1998 ةةل اكح ةةبأل  حفةةيى ضبئرةةأل  حتةةادا عمةةل فيمةةا علةةى   الحةتةةا  )العةةابال  ض
تراتةا لاوةا  احب ةاع  حقةام تضةاف  ي ةاى فةال يرةاال  خيةيحأل حيعظةيى بئةادى اصوحمةاعال  اوةزؤ
حلرةةل  جةةا ضع  اةةاع حاضةةحا للئةةة   حهةةا تةةا   ةةعى احةةةا  حقةةةاةى  ضبةةأل حةةةةيل   ( 1988يةةا   آ)

  ضع  ضةةةعأل يحةةة  ييةةةةفأل لححريةةةق الغا ةةةال احةةةةاتي  احب ةةةابي   حهةةةا تةةةا  لئةةة  ةةةةبحابأل حعلةةةى الئةةةة 
 ( 23) ةاةم المعاةج    حيعالى بظةبا إليأل كرالةأل:   حالا ل فال ضتاالاى دق تعلا  لل ائل حالمحةح 

حقةةةد ضوةاةةة  عةةةدم  ةاةةةةال يةاحلةةة  الةةةاعال اصقحيةةةا   كلةةةال تبا ةةةة حبيةةةة تبا ةةةة تةةةل 
لمئةةاييى الحةدااةة  اصقحيةةا    تةيبةة  يةييبةةا يةا ليةةا تةةل ارقةةد  فاردةةدل  حهةةال خةةان يةةةاحن القةةيى حا

 على الةحا الحالال:     
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( الحةةال اةةةحخدت  المةةةاج الحجةابةةال حهةةدف  إلةةى   Laney 1999فئةةال  ةاةةة  ) ليةةةال 
يعةةةةف تةةةد  فاعليةةة  ضةةةةلا  الحةةةدةاع الحعةةةاحبال فةةةال إك ةةةا   ةةةا  المةدلةةة  اصبحدائيةةة  المئةةةاييى 

  حض اةةةةل بحائجاةةةا فاعليةةة  الةةةحعلى الحعةةةاحبال فةةةال ةفةةةع حعةةةال الوةةةا  ح ك ةةةاباى القةةةيى اصقحيةةةا   
حالمئةةاييى اصقحيةةا    تةةل خةةان بمةةادج للةةدةحس يعحمةةد علةةى اةةةحخدا  الوةائةةق الحعاحبيةة  حيرةةد ى 

 قيص تحعلر  كالةاادال اصقحيا    
( هةةدف  إلةةى يعلةةيى  Suiter and Meszaros 2005حفةةال  ةاةةة  ) ةةةااحة ح آخةةة 

اص خاة حاصةحثماة فال المداةس اصبحدائي  حالمحاةو  تل خان يةاحن اصةحةاييجيال الحال  مال 
اةحخداتاا لحعليى القيى اصقحيا    فال المداةس  حياصل  إلى تجماع  تل اصةةحةاييجيال تةاةا 

 يمثيل ار حاة حالحعلى الةل  حالحعلى الحعاحبال 
 حة المدةةةةةة  الثابااةةةة  فةةةةال يةميةةةة  القةةةةيى ( إلةةةةى يعةةةةةف 2007حةةةةةع   ةاةةةةة  )الةحالةةةةال 

اصقحيا    لد   اباا  حدلك تل خان يعةف  حة تاابال المجحمع المدةةةال فةال يةمية  القةيى 
  كةةأ ام لجمةةع البيابةةال علةةى اصقحيةةا      حاةةةحخدت  المةةةاج الاصةةئال الم ةةحال حح عةة  اةةةحباب

ةميةة  القةةيى اصقحيةةا    لةةد  (  البةةا  حياصةةل   إلةةى  حة المعلةةى حالمةةةاج المدةةةةال فةةال ي447)
 الوا  كاب  بدةو  تحاةو    حكاع  حة اح اةم المدةةي  حالةلاط المدةةال بدةو  قليل   

( بدةاة  اةحادف  يعةف المئةاييى اصقحيةا    لوةا  المةدلة  2009ما قا  )اللةاة  ك
قحيةةا    تةةل حاقةةع الثابااةة   حتةةد  يضةةميل ترةةةةال الجغةافيةةا فةةال المةدلةة  الثابااةة  للمئةةاييى اص

( 24( تعلمةةا ح )68  العيةةة  تةةل )يحليةةل الرحةةا  حاةةةحخدت  المةةةاج الاصةةئال الححليلةةال  حيرابةة
تلةفا يةدااا فال تد ة  تا  الماةت   حيى يحليل كحا الجغةافيا فال المةدلة  الثابااة   حاةةحخدت  

( تئااتةةةا 32اصةةةةحباب  حدواقةةة  يحليةةةل المححةةةا  كةةةأ اييل للدةاةةةة   حض اةةةةل الةحةةةائج ضع هةةةةاو )
ل  ( لى  حى يضميةاا فال ترةةةال الجغةافيةا  حض اةةل الةحةائج ضع اةةحجاكا99اقحيا  ا تل ضصل )

ضفةا  العية  ض اةل إلى ضهمي  يضميل المئاييى اصقحيةا    فةال ترةةةال الجغةافيةا فةال المةدلة  الثابااة  
 بدةو  تحاةو  حعالي   حقد ضكدل ضةحةم يضميل المئاييى اصقحيا    فال كحا الجغةافيا 

ى ( بدةاة  هدف  إلى يأصيل تئاا  الحةدي  اصقحيا     حيحد د ضه2010حقا  )العليابال 
تبا ئ الحةدي  اصقحيا    المحضمة  فال ترةةال الحد ث حالثراف  احةاتي  فال المةدل  الثابااة   
حيرةةد ى كعةةض الحوبيرةةال الحةدااةة  للحةديةة  اصقحيةةا    لوةةا  المةدلةة  الثابااةة   حاةةةحخد  البادةةث 

تبةةةا ئ المةةةةاج الاصةةةئال  حياصةةةل  الدةاةةةة  إلةةةى عةةةدم بحةةةائج تةاةةةا ضع المرةةةةةال الدةاةةةةي  يحةةةا  



2019  (3ج)وليو  ي (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 17 

اقحيةةةا    تخحلئةةة   لرةاةةةا تبثااةةة  فةةةال المرةةةةةال حدحاوةةة  إلةةةى إوائاةةةا حيرةةةد ماا كلةةةال تبا ةةةة  
 حضةحةم يأهيل المعلى تاةيا صةحةباط المبا ئ الحةداا  حيرد ماا للوا  

( بدةاةةةة  هةةةدف  إلةةةى الرلةةة  عةةةل ت ةةةحا  2011حقةةةا  كةةةل تةةةل ) الةدعةةةابال حالمخةةةالئال 
ةةةةال اصوحماييةةة  كاليةةة  الحةديةةة  كجاتعةةة  ال ةةةلواع قةةةاباس  الةةةاعال اصقحيةةةا   لةةةد   لبةةة  الدةا

تجحمع الدةاة  الةا  يرةاع تةل اةحخدت  المةاج الاصئال  ح بر  اصةحباب  كأ ام للدةاة  على 
(  البا ح الب   ياصل  الدةاة  إلى بحائج تةاا: ضةع  ت ةحا  الةاعال اصقحيةا   بدةوة  91)

  اصقحيةا    فةال تجةان اصةةحثماة حالحعةاتال كبيةم  ح ع  إلى ضةحةم يةمي  تعلاتةال الوةا
البةريةة   حالعمةةل علةةى يةميةة  تعلاتةةاياى دةةان كيديةة  اصةةةحئا م تةةل برةةا هى كلةةال ضفضةةل  حيعزاةةز 

 ايجاهاياى بحا اصةحثماة حاصةحئا م تل المعلاتال الحال يبثاا حةائل احعا  حالحااصل 
ةةةةةةةةةاا  اربلةةةةةةةةو  ( هةةةةةةةةدف  إلةةةةةةةةى يعةةةةةةةةةف تةةةةةةةةد  إ2014حكةةةةةةةةالك  ةاةةةةةةةةة  )اللةةةةةةةةمة   

الوابيةةةةةةةة  فةةةةةةةةال يةميةةةةةةةة  القةةةةةةةةيى اصقحيةةةةةةةةا    لةةةةةةةةد   ةةةةةةةةا  المةدلةةةةةةةة  الثابااةةةةةةةة   حالرلةةةةةةةة  عةةةةةةةةل 
المعاقةةةةةةال الحةةةةةةال يحةةةةةةد تةةةةةةل قيةةةةةةا  اربلةةةةةةو  الوابيةةةةةة  بةةةةةةدحةها فةةةةةةال يةميةةةةةة  القةةةةةةيى اصقحيةةةةةةا     
حالحاصةةةةل إلةةةةى ترحةدةةةةال يئعةةةةل  حة يلةةةةك اربلةةةةو  فةةةةال يةميةةةة  القةةةةيى اصقحيةةةةا    لةةةةد   ةةةةا  

حكةةةةةةاع المةةةةةةةاج الاصةةةةةةئال الححليلةةةةةةال ح المحبةةةةةةع فةةةةةةال يلةةةةةةك الدةاةةةةةةة   حيرةةةةةةاع المةدلةةةةةة  الثابااةةةةةة   
( 4189تجحمةةةةةع الدةاةةةةةة  تةةةةةل  ةةةةةا  المةدلةةةةة  الثابااةةةةة  الحااتيةةةةة  كمد ةةةةةة  دائةةةةةل حعةةةةةةد هى  )

  ياصةةةةةل  الدةاةةةةةة  إلةةةةةى ضع الةلةةةةةو  الوابيةةةةة  (  البةةةةةا250تةةةةةل ) البةةةةةا  ضتةةةةةا العيةةةةةة  فحرابةةةةة  
حةا  العمةةةةل اليةةةةدح   حية ةةةةيد اصةةةةةحااو يرةةةةا  بةةةةدحة فةةةةال يةميةةةة  كعةةةةض القةةةةيى اصقحيةةةةا     كةةةةاد

حاحبحاويةةةةة   كمةةةةةا ضع هةةةةةةاو كعةةةةةض المعاقةةةةةال تةاةةةةةا: الحةةةةةأاية ال ةةةةةلبال لةةةةةبعض الوةةةةةا  علةةةةةةى 
  تائاى  حضع  اصةحئا م تل المااق  الحيايي  الحال لاا  حة فال يةمي  يلك القيى 

( الحةةةةةال هةةةةةدف  يعةةةةةةف حاقةةةةةع إةةةةةةاا  المدةةةةةةة  الثابااةةةةة  فةةةةةال 2016ح ةاةةةةةة  ) الدحةةةةةةة  
يةميةةةةةة  الةةةةةةاعال اصقحيةةةةةةا   لواباةةةةةةا  حالاقةةةةةةاف علةةةةةةى الححةةةةةةد ال الحةةةةةةال يااوااةةةةةةا عةةةةةةةد ةةةةةةةعياا 
إلةةةةةى دلةةةةةك  حيحد ةةةةةد الاةةةةةةائل الحةةةةةال  ماةةةةةل ضع يحخةةةةةاها فةةةةةال يعزاةةةةةز إةةةةةةااتا فةةةةةال يةميةةةةة  الةةةةةاعال 
اصقحيةةةةةةةا   لواباةةةةةةةةا  حاةةةةةةةةةحخدت  الدةاةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةاج الاصةةةةةةةةئال الم ةةةةةةةةحال  حيرةةةةةةةةاع تجحمةةةةةةةةع 

(  5961حااتيةةةةةةة  كمد ةةةةةةةة  الةاةةةةةةةا   حعةةةةةةةد هى ) الدةاةةةةةةةة  تةةةةةةةل تعلمةةةةةةةال المةدلةةةةةةة  الثابااةةةةةةة  ال
% تةةةةةل تجحمةةةةةع الدةاةةةةةة  حكةةةةةاع اصةةةةةةحباب  هةةةةةال 5تعلمةةةةةا حيةةةةةى اخحيةةةةةاة عيةةةةةة  علةةةةةاائي  بة ةةةةةب  

ض ام الدةاةةةةةةةة    حياصةةةةةةةل  الدةاةةةةةةةة  إلةةةةةةةى بحةةةةةةةائج تةاةةةةةةةا: تاافرةةةةةةة  ضفةةةةةةةةا  عيةةةةةةةة  الدةاةةةةةةةة  بدةوةةةةةةة  



  د/ جيهان حممد مصطفى عوف
 

 18 

اباةةةةا  حتةةةةل تحاةةةةةو  علةةةةى حاقةةةةع إةةةةةاا  المدةةةةةة  الثابااةةةة  فةةةةال يةميةةةة  الةةةةاعال اصقحيةةةةا   لو
ضبةةةةةة  إةةةةةةااتاياا ضباةةةةةا يةمةةةةةال فةةةةةال  اباةةةةةا ادحةةةةةةا  الاقةةةةة  كاعحبةةةةةاةى قيمةةةةة  اقحيةةةةةا     حي ةةةةةعى 
حبةةةةةا  تخةةةةةا ة احةةةةةةةاف حالحبةةةةةا ة علةةةةةى الئةةةةةة  حالمجحمةةةةةع  حيةمةةةةةال فةةةةةال  اباةةةةةا دةةةةةا العمةةةةةل  
حكةةةةةةاع تةةةةةةل ضهةةةةةةى الححةةةةةةد ال الحةةةةةةال يااوةةةةةةأل المدةةةةةةةة  الثابااةةةةةة  عةةةةةةةد يةميةةةةةة  الةةةةةةاعال اصقحيةةةةةةا   

اهةم دةةةةةةا المظةةةةةةاهة  حالحةةةةةةأاية ال ةةةةةةلبال لاةةةةةةةائل احعةةةةةةا  الةةةةةةداعى لثرافةةةةةة  لواباةةةةةةا ابحلةةةةةةاة  ةةةةةة
اصةةةةةحااو  حالحةةةةةاقض بةةةةيل تةةةةا  حعلمةةةةأل الوالةةةةا فةةةةال المدةةةةةة  حالمماةةةةةةال ارةةةةةةا  المحعلرةةةة  
كال ةةةةلاو اصقحيةةةةا    حتةةةةل ضبةةةةةة  الاةةةةةائل الحةةةةال  ماةةةةل ضع يحخةةةةةاها المدةةةةةة  لحعزاةةةةز إةةةةةةااتا 

إيادةةةة  الئةصةةةة  رصةةةةحا  الحجةةةةاة  اصقحيةةةةا    فةةةةال يةميةةةة  الةةةةاعال اصقحيةةةةا   لةةةةد   اباةةةةا 
الةاوحةةةةة  لعةةةةةة  يجةةةةةاةداى حخبةةةةةةاياى علةةةةةى الوةةةةةا   ح قاتةةةةة  بةةةةةةاتج يدةابيةةةةة  يحةةةةةةاحن المئةةةةةاييى 

 المحعلر  بحةمي  الاعال اصقحيا   
( يرةةةةةةةد ى ييةةةةةةةاة ترحةةةةةةةةح  رةةةةةةةا  علةةةةةةةى فرةةةةةةةةم يوةةةةةةةااة  2017حهةةةةةةةدف   ةاةةةةةةةة  ) داةةةةةةةيى 

ةديةةةةة  ال ةةةةعا     تةةةةل خةةةةان ةةةةةيةاةاا ترحةةةةةةح تححةةةةا  تةةةةةاهج المرةةةةةةال الجاتعيةةةة  كالمملرةةةة  الع
  إد اعحمةةةةةةةةدل علةةةةةةةةى المةةةةةةةةةاج 2030لحعزاةةةةةةةةز الاااةةةةةةةة  الا ةيةةةةةةةة  فةةةةةةةةال ضةةةةةةةةاؤ ة اةةةةةةةة  المملرةةةةةةةة  

الاصةةةةةئال لمئاةةةةةا  الاااةةةةة  الا ةيةةةةة   حصةةةةةاةيأل المةةةةةأتان يحقيراةةةةةا فةةةةةال المةةةةةةاهج الجاتعيةةةةة   اةةةةةى 
صةةةةةةةةمم  ييةةةةةةةةاةا ترحةدةةةةةةةةا يضةةةةةةةةمل عةةةةةةةةد ا تةةةةةةةةل المةيرةةةةةةةةزال حالمحةةةةةةةةاحة  ا ةةةةةةةةحمل  ارهةةةةةةةةداف 

  حاربلةةةةةو  حالحرةةةةةااى حاحوةةةةةةاؤال المرةةةةةةةم لحئعيلةةةةةأل  حقةةةةةد ضةةةةةةئةل الدةاةةةةةة  عةةةةةل عةةةةةد  حالمححةةةةةا 
تةةةةل الحاصةةةةيال تةاةةةةةا اصةةةةةحئا م تةةةةل الحيةةةةةاة المرحةةةةةح فةةةةال بمةةةةةادج القيةةةةاس حالحرةةةةااى الخاصةةةةة  

 بحاصيو المرةة حيرةاةى حدواق  الوالا 
حتةةةةةةةل خةةةةةةةان اص ةةةةةةةاع علةةةةةةةى ار بيةةةةةةةال حالدةاةةةةةةةةال ال ةةةةةةةاكر  اةةةةةةةةحواع  البادثةةةةةةة  ضع 

 ل إلى تا  لال:يي
  فاعلي  الدةاةال الحال اهحم  بحةمي  الةاعال اصقحيةا   لةد  المحعلمةيل  تةع بيةاع واابةا

 دلك الاعال 

   فاعلي  الدةاةال الحال اهحم  بحةمي  تااةال الئاى الرةائال حالرائم  على اصةحةاييجيال المخحلئ 

   تةاةةا فةةال صةةياب  حدةةةاؤ الحيةةاةال فةةال ضةةائاا  حاصةةةحئا م  203اهحمةةا  البحةةال بة اةة
 الحياة المرحةح كالبحث 

  عد  حوا   ةاة  اهحم  بدةاة  العاق  بيل الاعال اصقحيا   حالئاى الرةائال 
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 احملور الثالث: الوحدة املقرتحة لتنمية مهارات الفهم القرائي م   ملع جواننا النوعي االقتصنادي   
 أهدافها:

 حاةو  كالمملر  العةدي  ال عا    يةمي  تااةال الئاى الرةائال لد   البال المةدل  الم 

    يعةف  البال المةدل  المحاةو  كالمملر  العةدي  ال عا    واابا الاعال اصقحيا 

  يةلئ   البال المةدل  المحاةو  كالمملر  العةدي  ال عا    يةلئ  اقحيةا    يحما ةى تةع
 ياوأل حلال العاد 

 وى:نننننننناحملت
 تشررررررلال   رررررر  الاوضررررررو رت واألف رررررررو دووس ي انيررررررة تلوررررررام نصوصررررررر ي انيررررررة 

 االيلصردكة اللرلية:
  تئاا  اصقحيا  ح عةاصة احبحاج 
   إ اةم اصقحيا  ح الرواعال اصقحيا    الماوا م فال المملر 
  حفةحعأل  ضق ا  اصقحيا 
     الحةمي  اصقحيا    حاصوحمايي  فال المملر  العةدي  ال عا 

 الوسائل التعليمية املستخدمة:
 اةم الاكي  ال ب 

  البةحواحاة 

 طرق التدريس املستخدمة:
  اةحةاييجي  فرة باقح  اةو 

  خةائ  المئاييى 

  الحدةاع الحبا لال 

 األنشطة املصاحبة:
  كحاك  الحراةاة 

  الحلخيص 

 أساليا التقويم املستخدمة:
  الحرااى البةائال 
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  الحرااى الحرااةال 

  الحرااى الخحاتال 

 حث :الدراسة امليدانية ونتائج الب
 :  (  الب  كالي  الثالث تةل المدةةة  المحاةةو  بةةال كالليةث  70يراب  تل )  ينة الش

حقد يى الحوبيق الميدابال على بئع المجماع  قبليا حدعد ا  حدلك فال الئيةل الدةاةةال الثةابال 
 ه 1439/1440كالعا  الدةاةال 

 لماةةاةال  حللحأكةةد تةةل : حقةد يةةى إعةةدا  قائمةة  بحلةك اأداا الش رر  والل يرر  مررم صرر يهر و شرتهررر
صةدت ار ام وةةة  يا اةةع قائمةة  الماةاةال علةةى تجماعةة  تةةل المحخييةيل فةةال تةةةاهج اللغةة  
العةديةة  ح ةةةت يدةا ةةاا  ح لةةا إلةةياى إبةةداؤ الةةةض  فياةةا تةةل ديةةث تةاةةةب  الماةةاةم لوالبةةال 

ا صةاةيا المةدل  المحاةو   حتد  ابحماؤ كل تااةم للمحاة الا   مثلاا  حقد ضخةال الرائمة 
 ( تااةم حهال:17الةاائي  تحراب  تل )

  الةةةةةةةةةد  بةةةةةةةةيل الةتةةةةةةةةز حالمعةةةةةةةةةةى  إخةةةةةةةةةاج المعةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةل ال ةةةةةةةةيات  اخحيةةةةةةةةاة المعةةةةةةةةةةى 
المةاةةةةةةةا  يةظةةةةةةيى ارفرةةةةةةاة الةةةةةةااة م كةةةةةةالةص  يةةةةةةاكة ارفرةةةةةةاة الةةةةةةااة م  يحد ةةةةةةد الئرةةةةةةةم العاتةةةةةة  

فةةةةة  للماضةةةةةاع  يحد ةةةةةد ارفرةةةةةاة الةئي ةةةةة   يحد ةةةةةد تةةةةةةا ف الرلمةةةةة   يحد ةةةةةد تضةةةةةا  الرلمةةةةة   تعة 
ي ل ةةةةةةل ارفرةةةةةةاة  اةةةةةةةحةحاج عةةةةةةةاحال تةاةةةةةةةب  للةةةةةةةص  اةةةةةةةحةحاج هةةةةةةدف الرايةةةةةةا تةةةةةةل الةةةةةةةص  
اةةةةةةةةحةحاج القةةةةةةةيى اللةةةةةةةائع  كالماضةةةةةةةاع  يحد ةةةةةةةد ةةةةةةةةمال كعةةةةةةةض اللخيةةةةةةةيال الةةةةةةةااة م كةةةةةةةالةص  

    الاصان لةحائج حضداا  تةوقي   الحمييز بيل الااقع حالخيان
ةائةال المةاةةب  لوالبةال المةدلة  حقد بةال اخحباة الئاى الرةائال فةال ضةاؤ تاةاةال الئاةى الر

المحاةو   حيضمل اخحباة الئاى الرةائال تجماعة  تةل ارةةئل  الحةال يقةيع تاةاةال الئاةى الرةائةال 
 ( تااةم  حق م  إلى ضةدع  تحاحة هال:  17حالبالغ عد ها) 

 ور األول:ـــــالمح
الئاةى  يضمل بياصا قةائي  دان: تئاا  اصقحيا  ح عةاصة احبحاج  حكابة  تاةاةال

الرةائةةةال المقي ةةة  هةةةال )الةةةةد  بةةةيل الةتةةةز حالمعةةةةى  إخةةةةاج المعةةةةى تةةةل ال ةةةيات  اخحيةةةاة المعةةةةى 
 المةاةا  يةظيى ارفراة الااة م كالةص ( 
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 اني:ـــور الثــالمح
يضةةةمل بياصةةةا قةائيةةة  دةةةان: إ اةم اصقحيةةةا  ح الرواعةةةال اصقحيةةةا    الماوةةةا م فةةةال 

المقي ةةة  هةةةال) يةةةاكة ارفرةةةاة الةةةااة م  يحد ةةةد الئرةةةةم العاتةةة  المملرةةة   ح كابةةة  الماةةةاةال الرةائيةةة  
 للماضاع  يحد د ارفراة الةئي    يحد د تةا ف الرلم   يحد د تضا  الرلم  ( 

 الث:ـــور الثـــالمح
حفةحعأل  حكاب  المااةال الرةائي  المقي ة   ضق ا  اصقحيا يضمل بياصا قةائي  دان: 

ج عةةاحال تةاةةةب  للةةةص  اةةحةحاج هةةدف الرايةا تةةل الةةةص  هال)تعةفة  ي ل ةةل ارفرةاة  اةةةحةحا
 اةحةحاج القيى اللائع  كالماضاع ( 

 ع:ـــور الرابـــالمح
يضةةةةمل بياصةةةةا قةائيةةةة  دةةةةان: الحةميةةةة  اصقحيةةةةا    حاصوحماييةةةة  فةةةةال المملرةةةة  العةديةةةة  
 ال ةةةعا     ح كابةةة  الماةةةاةال الرةائيةةة  المقي ةةة  هةةةال )يحد ةةةد ةةةةمال كعةةةض اللخيةةةيال الةةةااة م

 كالةص  الحمييز بيل الااقع حالخيان  الاصان لةحائج حضداا  تةوقي  ( 
لئاةةى تجماعة  تةةل ارةةئل  الحةال يقةةيع تاةاةال ا وتورام ا لشرررو مهرروات المهررق الي انررال

( تاةةاةم  حكةاع اصخحبةاة تةةل بةاع اصخحيةاة تةةل تحعةد    حللححرةق تةةل 17الرةائةال  حالبةالغ عةد ها)
(  البةةة  لي ةةةاا ضةةةمل عيةةةة  البحةةةث 30ةةةةحوايي  قااتاةةةا )ابةةةال اصخحبةةةاة  بةةةق علةةةى عيةةةة  ا

ضةةابيع  حدعةد ييةحيب اصخحبةاة قاتة   3ارصلي   اى ضعيد يوبيرأل علةى العيةة  داياةا كعةد تةةحة 
البادثةةة  كح ةةةةا  تعاتةةةل اةيبةةةةاط بيةةةةةةاع بةةةيل تةيةةةةال الحوبيةةةق  حدلةةةةك لرةةةةل تحةةةاة تةةةةل تحةةةةاحة 

( 085( حالثالةةةث )086حةةةاة الثةةةابال)حالم( للمحةةةاة ارحن  080اصخحبةةةاة  حدلةةةغ تعاتةةةل الثبةةةال )
 ( 084( حدلغ تعاتل الثبال الرلال) 082حالةاكع ) 

قاتةة  البادثةة  كةة وةاؤ األلرررليا اإل صرررنية الاسررلخ مة لعجربررة  ررم لررؤار الش رر : 
 ( للححليل احديائال على الةحا الحالال: SpSSصةحخدا  بةباتج) المعالجال احديائي  الا ت  

 ب ب  اصيئات بيل المحاميل فال قائم  الئاى الرةائال  تعا ل  كادة لح ا  -1

تعا لة  الجةاة الحةديعةال لمعاتةل ابةال اصخحبةاة لح ةا  اليةدت الةاايال صخحبةاة تاةاةال  -2
 الئاى الرةائال 

 د ا  تعاتل الحمييز  -3

تعا ل  د ا   تل اصخحباة المحمثل  فال تحاة  رةةع  البة  حآخةة  البة  فةال الحجةدة   -4
 ةال الئاى الرةائال اصةحوايي  لماا
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 تعاتل اخحباة بيةةاع لح ا  تعاتل ابال ض ام البحث  -5

 تعاتال ال اال  حاليعاد  لمئة ال اصخحباة  -6

 لحاضيب الئةحت بيل الحوبيريل الربلال حالبعد  للمجماع  الااددم  T-TESTاخحباة  -7

 اةحخدا  تةدع ا حا لح ا  اراة  -8

مهروات المهرق الي انرال مرم  رتر و ر ا ميل  رة كا م تناية كيو البحث )لاواك  عل ةشان 
 ؟ يرناة     الو ال االيلصردي ل ى طرلشرت الا   ة الالولطة

لحاضةةةيب  صلةةة  الئةةةةحت بةةةيل الحوبيرةةةيل الربلةةةال   T-TESTاةةةةحخدت  البادثةةة  اخحبةةةاة
دةدم ترحةدة  تاابة  تةل حالبعد  صخحباة تااةال الئاى الرةائال على تجماع  البحث  كعد يرد ى ح 

بةةةا الةةةاعال عةةةد  تةةةل الةةةدةحس الملةةةحمل  علةةةى بيةةةا  قةائيةةة  يضةةةمة  المعةةةاةف الماابةةة  لجاا
  اصقحيا   لد  الوالبال

 (1اجلدوع رقم )
 للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي ال تبار مهارات  T-TESTنتائج ا تبار 
 جربةالفهم القرائي يف مهارات احملور األوع بعد نطبيق الت 

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم األثر" 
 مربع ايتا"

 مهارات احملور األوع
 بعدي

70 
7,3426 1,464 

10,746 0,000 0,640 
 1,027 4,1149 قبلي

( بةةيل 005( حوةةا  فةةةحت دال  صلةة  إديةةائي  عةةةد ت ةةحا )1يبةةيل تةةل بحةةائج الجةةدحن)
تحاةوال  ةوال  البال المةدل  المحاةو  فال الحوبيريل الربلال حالبعد  صخحباة تااةال الئاةى 
الرةائةةال   فةةال تاةةاةال المحةةةاة ارحن ليةةالب الحوبيةةق البعةةد   حدلةةةغ دجةةى اراةةة لحوبيةةق حدةةةدم 

( حها دجى تةيئع وةدا   تمةا 064قائم  على الةيا  قةائي  الرائم  على الاعال اصقحيا   )
 شكد فاعلي  الاددم المرحةد  المبةي  على الةيا  الرةائية  الرائمة  علةى الةاعال اصقحيةا   فةال 

 يةمي  تااةال الئاى الرةائال 
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 (2اجلدوع رقم )
 للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي ال تبار مهارات   T-TESTنتائج ا تبار 

 بةالفهم القرائي يف مهارات احملور الثاني بعد نطبيق التجر

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم األثر" 
 مربع ايتا"

مهارات احملور 
 الثاني

  بعدي
70 

7,0845 1,567 
11,182 0,000 0,649 

 1,149 3,4258 قبلي

( بةةيل 005( حوةةا  فةةةحت دال  صلةة  إديةةائي  عةةةد ت ةةحا )2يبةةيل تةةل بحةةائج الجةةدحن)
تحاةوال  ةوال  البال المةدل  المحاةو  فال تااةال المحةاة الثةابال ليةالب الحوبيةق البعةد  

قائمةةة  علةةةى الةةةاعال صخحبةةةاة تاةةةاةال الئاةةةى الرةائةةةال  حدلةةةغ دجةةةى اراةةةة لحوبيةةةق بيةةةا  قةائيةةة  
( حهةةةا دجةةةى تةيئةةةع وةةةدا   تمةةةا  شكةةةد فاعليةةة  الادةةةدم المرحةدةةة  المبةيةةة  علةةةى 065اصقحيةةةا   )
 لرةائي  الرائم  على الاعال اصقحيا   فال يةمي  تااةال الئاى الرةائال الةيا  ا

 (3اجلدوع رقم )
 للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي ال تبار مهارات   T-TESTنتائج ا تبار 

 الفهم القرائي مهارات احملور الثالث بعد نطبيق التجربة

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

حجم األثر" 
 مربع ايتا"

 مهارات احملور الثالث
 بعدي

70 
6,8287 1,676 

11,678 0,000 0,668 
 1,069 2,9146 قبلي

( بةةيل 005( حوةةا  فةةةحت دال  صلةة  إديةةائي  عةةةد ت ةةحا )3يبةةيل تةةل بحةةائج الجةةدحن)
رةيل الربلةال حالبعةد  فةال تاةاةال المحةاة تحاةةوال  ةوةال  البةال المةدلة  المحاةةو  فةال الحوبي

الثالث ليالب الحوبيق البعد  صخحباة تااةال الئاى الرةائال   حدلغ دجى اراة لحوبيق بيا  
( حهةةا دجةةى تةيئةةع وةةدا  تمةةا  شكةةد فاعليةة  الادةةدم المرحةدةة  067قةائيةة  قائمةة  علةةى الةةاعال اصقحيةةا   )

 ال اصقحيا   فال يةمي  تااةال الئاى الرةائال المبةي  على الةيا  الرةائي  الرائم  على الاع
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 (4اجلدوع رقم )
 للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي ال تبار مهارات  T-TESTنتائج ا تبار 
 الفهم القرائي يف مهارات احملور الرابع بعد نطبيق التجربة 

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

حجم األثر" 
 مربع ايتا"

 مهارات احملور الرابع
 بعدي

70 
6,7289 1,677 

11,679 0,000 0,652 
 1,063 2,9237 قبلي

( بةةيل 005( حوةةا  فةةةحت دال  صلةة  إديةةائي  عةةةد ت ةةحا )4يبةةيل تةةل بحةةائج الجةةدحن)
تاةاةال المحةاة  تحاةةوال  ةوةال  البةال المةدلة  المحاةةو  فةال الحوبيرةيل الربلةال حالبعةد  فةال

الةاكع ليالب الحوبيق البعد  صخحباة تااةال الئاى الرةائال   حدلغ دجى اراةة لحوبيةق بيةا  
( حهةةا دجةةى تةيئةةع وةةدا   تمةةا  شكةةد فاعليةة  الادةةدم 065قةائيةة  قائمةة  علةةى الةةاعال اصقحيةةا   )

تاةةةاةال الئاةةةى  المرحةدةة  المبةيةةة  علةةةى الةيةةةا  الرةائيةةة  الرائمةةة  علةةةى الةةةاعال اصقحيةةةا   فةةةال يةميةةة 
 ( على الةحا الحالال:5حفيما  حعلق كمااةال الئاى الرةائال عات  واؤل الةحائج كما كالجدحن ) الرةائال 

 (5دوع رقم )اجل
 للفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي ال تبار مهارات الفهم  T-TESTنتائج ا تبار 

 القرائي يف مهارات احملاور األربعة بعد نطبيق التجربة 

 العدد التطبيق ملهارةا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم األثر" 
 مربع ايتا"

 مهارات احملاور األربعة
 بعدي

70 
21,2586 4,179 

13,162 0,000 0,729 
 2,445 10,4548 قبلي

رحةد  الرائم  حدلال عا  يبيل تل الةحائج الحال ياصل إلياا البحث ضع يوبيق الاددم الم
على  الةيا  الرةائي  المبةي  على واابا الاعال اصقحيا   قد ض   إلةى يةمية  تاةاةال الئاةى 
الرةائةةال لوالبةةةال المةدلةةة  المحاةةةو  فةةةال الحوبيةةةق البعةةد  صخحبةةةاة تاةةةاةال الئاةةى الرةائةةةال المةةةةا  

 يةميحاا تراةب  بةحائج الحوبيق الربلال لاخحباة بئ أل 
ح  البادث  تةل حوةا  عاقة  بةيل ت ةحا  الةاعال اصقحيةا   لوالبةال حدةاؤ عليأل فرد يثب

 المةدل  المحاةو  حالاددم المرحةد  لحةمي  تااةال الئاى الرةائال   
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إد ض ةةاةل الةحةةائج إلةةى فاعليةة  الادةةدم المرحةدةة  الرائمةة  علةةى الةيةةا  الرةائيةة  المبةيةة  
   حهاا  حئق تع الدةاةال ال اكر  على واابا الاعال اصقحيا   لد   البال المةدل  المحاةو

الحةةال هةةدف  إلةةى يةميةة  الةةاعال اصقحيةةا   لةةد  المحعلمةةيل كاةةةحخدا  المةةداخل المخحلئةة    حالحةةال 
المرحةةح الةا  يبةةاى البحةث ض ية إلياا فال الخلدي  الةظةا   تما  عوال  لةيا علةى بجةاح الحيةاة 

ص ةاع علةى الةحةائج المبيةة  فةال   حقد  اة هاا الةجاح حابح  صح  الئة  تل خةان االحالال
الجدحن ال ابق  ح ااة الئةاةت فةال المحاةة  حاصبحةةاف المعيةاة  بةيل  ةوةال الحوبيرةيل الربلةال 

 حالبعد  للاددم المرحةد  

بةبعض الحاصةيال  إد  ىاصة  أل  ف بةائج الحال ضةةئة عةاةا البحةث الحةالالاةحةا ا إلى الةح
ع حالملةةةةةفال   حالملةةةةةفا المةةةةةاهج حتةةةةد ةح حتةةةةد ةال المةةةةداةس حاضةةةةعا تةةةةةأل ةوةةةةى ضع   ةةةةحئيد 

 :حالمعلماع حالمعلمال  ح الوا  حالوالبال  حتل بيل يلك الحاصيال ضةحةم
     اهحما  حاضعال المةاهج بحضميل تااةال الئاى الرةائال الرائم  على المعاةف اصقحيا

 فال المةاهج الدةاةي   

  اح ةةةةاف الحةدةةةا  دةةةان تاةةةاةال الئاةةةى الرةائةةةال الرائمةةة  علةةةةى إقاتةةة   حةال يدةابيةةة  فةةةال
 المئاييى اصقحيا    الحد ث  

  اهحمةةةةا  تةةةةد ة  المةةةةداةس بحثقيةةةةو الوةةةةا  دةةةةان تاةةةةاةال الئاةةةةى الرةائةةةةال الرائمةةةة  علةةةةى
 المعاةف حالمئاييى اصقحيا    المخحلئ  

  حتاةةاةال الئاةةى اصهحمةةا  بةلةةة المئاةةا  العلمةةال اللةةاتل لاقحيةةا  حالمئةةاييى اصقحيةةا    
 الرةائال الرائم  على

  يةظيى  ااةال تيدابي  للبةاو حالمياةف البةري  المخحلئ  كمحافظ  الليةث  حةدة  تاةاةال
 الئاى الرةائال كمماةةال البةاو حالمياةف 

  اهحمةا  تعلمةةال الدةاةةال اصوحماييةة  بحا اةع الةلةةةال حالموااةال حارفةةا  احاةائية  دةةان
 ةائال الرائم  على المئاييى اصقحيا    المخحلئ  تااةال الئاى الر

   اهحمةةةةةا  تعلمةةةةةال اللغةةةةة  العةديةةةةة  كولةةةةةا كحةةةةةال حتاضةةةةةاعال يعبيةاةةةةة  دةةةةةان اصقحيةةةةةا
حاصةةةحثماة فةةال المملرةة  العةديةة  ال ةةعا     ح يةميةة  تاةةاةال الئاةةى الرةائةةال الرائمةة  علةةى 

 المعاةف حالحرائق اصقحيا    المخحلئ  
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 مدةةةةةي  كالمئةةةاييى اصقحيةةةا    المخحلئةةة  حضهميحاةةةا حيخيةةةيص اهحمةةةا  تلةةةةفال احداعةةة  ال
دلرةةال  حةاةة  عةةل دلةةك  حاصهحمةةا  بحةميةة  تاةةاةال الئاةةى الرةائةةال الرائمةة  علةةى المعةةاةف 

 اصقحيا     

  اهحمةةةا  تلةةةةفال اليةةةحاف  المدةةةةةي  كعمةةةل صةةةحائ  الحةةةاائ  حالئيةةةان دةةةان المئةةةاييى
 الرةائال الرائم  على المعاةف اصقحيا    اصقحيا     حبلة اراف  يةمي  تااةال الئاى 

  عمةةل تعةةة  كالمدةةةة  دةةان اصقحيةةا  حتئاييمةةأل المخحلئةة   حبلةةة ارافةة  تاةةاةال الئاةةى
 الرةائال الرائم  على اصقحيا  حتاابايأل  

  ييميى بلةال كم اعدم الوا  دان المعاةف حالمئةاييى اصقحيةا    المخحلئة  ح ةةةالاا
 ال ضةةةةةةحةا   حاصهحمةةةةةا  كماةةةةةاةال الئاةةةةةى الرةائةةةةةال الرائمةةةةة إلةةةةةى ضحليةةةةةاؤ ارتةةةةةاة ك عابةةةةة

 على اصقحيا  

   يبةةةا ن الزاةةةاةال الميدابيةةة  بةةةيل المةةةداةس حيبةةةا ن الةلةةةةال حالموااةةةال حالبةةةةاتج الحثقيديةةة
المخحلئ  دان المعاةف حالمئاييى اصقحيا      حبلة اراف  تااةال الئاى الرةائال الرائمة  

 على اصقحيا  

  ضبلةةةةو  قةائيةةةة  يةمةةةةال تاةةةةاةال الئاةةةةى الرةائةةةةال لةةةةد  المحعلمةةةةيل تةةةةل خةةةةان ضةةةةةحةم يرةةةةد ى
 بيا  قائم  على واابا الاعال اصقحيا   الااوا تعةفحاا تل قبل الوالبال  

 بةاؤ على الةحائج حالحاصيال ال اكر  فرد اقحةد  البادث  إوةاؤ عد  تل البحال الممثل  فال:
 لبةةةيل حالبةةةال كالمئةةاييى اصقحيةةا    المخحلئةة  حيةميةة  تاةةاةال الئاةةى المراةبةة  بةةيل حعةةال ا

 الرةائال تل خالاا 

  المراةب  بيل  البةال المةدع حالرةة  دةان الةاعال اصقحيةا   كمئاييمةأل المخحلئة  حعاقحةأل
 كالمااةال الرةائي  

 ةميةةة  المراةبةةة  بةةةيل حعةةةال الوالبةةةال اصقحيةةةا   فةةةال المةةةةدلحيل اصبحدائيةةة  حاحعدا  ةةة  ح ي
 تااةال الرةاؤم تل خالأل  

   فاعليةةة  بةبةةةاتج قةةةائى علةةةى الةةةاعال اصقحيةةةا   لةةةد   البةةةال المةدلةةة  الثابااةةة  فةةةال يةميةةة
 تااةال الرةاؤم احبدايي  

   فاعلية  بةبةةاتج قةةائى علةةى الةةاعال اصقحيةةا   فةال يح ةةيل تاةةاةال الحعبيةةة الححةاةةة  لةةد
  البال تةادل الحعليى المخحلئ    
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 أوال: املراجع العربية
  (: ضاةة اةةحةاييجيحال  2017)  أبو ال  ش، م  ق أ ار ، وأبرو لروخ،  رلر  م ارSQ3R  ح 

SNIPS  فةةةةال الئاةةةةى الرةائةةةةال حالححيةةةةيل حاكح ةةةةا  المئةةةةة ال لةةةةد   البةةةةال اليةةةة  الةاكةةةةع
  132 -119  44ارةاةال فال فل ويل   ةاةال  العلا  الحةداا   ارة ع  العد 

 ( الةظةا  ارخاقةال فةال ال ياةة  المالية  فةال الدحلة  احةةاتي   الم ةلى 1988)  سريم، يآتر
   105-69  52-51المعاصة  العد  

  (  حة الدحل  فال اصقحيا   الراهةم:  اة اللةحت  1999)  رزخ،البشتوى 
    يةميةة  تاةةاةال  :(2019) الشيعررروي، لرر يار  بررم بررردي، و النصرررو، صرررلي بررم  برر الع

  واتعةة  ضةةةياط   تجلةة  كليةة  الحةديةة   ى الرةائةةال كاةةةحخدا  اةةةحةاييجي  الحةةدةاع الحبةةا لالالئاةة
  56-35   3, ع35كلي  الحةدي   تج

 (  الم لى فال عالى اصقحيا   بيةحل:  اة اللةحت  1974) مرلك،بم نبال 
 الجمعيةال ارهلية  حض تة    (  الملةاةك  اللةعبي  فةال الحةمية 1997) مج ي مصرطمال،الجارر

   51-31الحةمي  اصقحيا    ح اصوحمايي  فال تية  تةكز البحال العةدي  
  حعزاةز الاااة  الا ةية  فةال المةةاهج لييةاة ترحةةح : (2017)   يق، أو   بنت يولف أ ا

 ةاةةةةال فةةةال المةةةةاهج ح ةةةةت   2030الجاتعيةةة  فةةةال ضةةةاؤ ة اةةة  المملرةةة  العةديةةة  ال ةةةعا    
الجمعية  الميةةا  للمةةاهج ح ةةت الحةدةاع   -  كلية  الحةدية -الحدةاع: واتع  عيل  ةمع 

   142 -121   227ع
   إةةةاا  المدةةةة  الثابااةة  فةةال يةميةة  الةةاعال اصقحيةةا   : (2016) ، واةرر  بررم  رررف ي ال ولرر

 كلية  -  يبة  واتعة  الحةدااة : للعلةا   يبة  واتعة  تجلة ل  لواباا تل حوا  بظة المعلمةي
  483 -465   3ع ,11س الحةدي  

 (: ت ةةةةحا  الةةةةاعال اصقحيةةةةا   لةةةةد   ةةةةا  2011)  ، أ ارررر  م ارررر  الاخرررررلمالال بعرررررنال
الدةاةةةةةال اصوحماييةةةة  كاليةةةة  الحةديةةةة  فةةةةال واتعةةةة  ال ةةةةلواع قةةةةاباس  تجلةةةة  العلةةةةا  الحةدااةةةة  

   241-215  كلي  الحةدي  واتع  البحةال       4  العد 12حالةئ ي   المجلد
  خةةحع  علةى آ ةحاةح   اةل العابةد ل ح (   الحةلةئ  اصوحمايية : فةال 1993) ةعشر  ،وضوا

   87-67الةئع اصوحماعال: ضة أل ح يوبيرايأل  الراهةم: تواكع  تز  
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 بةبةةاتج يةةدةابى ترحةةةح لحوةةااة ار اؤ الحدةا ةةى : (2018) ال ويررال، واةرر  بررم م ارر   بررود
تجل  واتعة  ض  الرةة  .2030لمعلمى اللغ  العةدي  كالمةدل  الثاباا  فى ضاؤ ة ا  المملر  

   107 -63  2, ع9لعلا  الحةداا  حالةئ ي : واتع  ض  الرة   تجل
 (: يةميةة  القةةيى اصقحيةةا    لةةد   ةةا  المةدلةة  الثابااةة  كمةةداةس  2007)  ال و  ررال، لررعود

تد ةةة  عةعةةة تةةل حواةة  بظةةةهى  ةةةةال  تاو ةةحية بيةةة تةلةةاةم  كليةة  الحةديةة   واتعةة  الملةةك 
   ةعا ة  الةاا   المملر  العةدي  ال عا  

  (:   تبةةا ئ الحةديةة  اصقحيةةا    للم ةةحالك فةةال احةةةا       2002)  السرررلوس، منرر    رر
 اليةةةةةا   واتعةةةةة  ار هةةةةةة     28-27بةةةةةدحم الحةديةةةةة  اصقحيةةةةةا    حاحبمائيةةةةة  فةةةةةال احةةةةةةا  

 265- 288  
  (   ارةةم ح بداع اربةاؤ   الراهةم:  اة المعاةف  1980)  ب  ال  يق م اود ،السي 
 (: تعجةةةى الميةةةولحال الحةدااةةة   2011)  سرررم، النجررررو ز نرررا،  اررررو  رمررر    ةررر رتة

   الراهةم  الداة الميةا  اللبةابي   2حالةئ ي   ط
  (: حاقةةةع يضةةةميل المئةةةاييى اصقحيةةةا    فةةةال ترةةةةةال الجغةافيةةةا فةةةال 2009) الشررر اوي، بكرررر

رةة   تاة  الماةتة   المةدل  الثاباا   ةةال   كحاةاى بية تةلةاةم  كلية  الحةدية  : واتعة  ض  ال
 المملر  العةدي  ال عا    

 اركعةةةا  الةئ ةةةي  للحةلةةةئ  اصقحيةةةا    بةةةيل الااقةةةع المجحمعةةةال    (: 2002)  ط  ررري ،ةررر يال
 اليةةةةا    28-27 بةةةةدحم الحةديةةةة  اصقحيةةةةا    حاحبمائيةةةة  فةةةةال احةةةةةا     حالمحاقةةةةع احةةةةةاتال

   168 -145واتع  ار هة      
 حة اربلةةو  الوابيةة  فةةال يةميةة  كعةةض القةةيى اصقحيةةا    ( 2014)  الشررا ي، ال ايرر ي  :

لةةد   ةةا  المةدلةة  الثابااةة  كمد ةةة  دائةةل تةةل حواةة  بظةةة الوةةا   ةةةةال  تاو ةةحية بيةةة 
 تةلاةم  كلي  الحةدي   واتع  الملك ةعا   الةاا    المملر  العةدي  ال عا    

 ،(:  2011 )إبر اهيق  بر اليردو الشوفييم،   رال نريرل، طتف را،  رمر   بر ا، و اليرر ود
قحيةا    حضاةةى يوااة كحةا  الجغةافية  للية  العا ةة ارةاةةال فةال ضةاؤ تعةا ية الحةدية  اص

ةةةةال   )فةةال يةميةة  الةةاعال اصقحيةةا   لةةد   لبةة  اليةة  حايجاهةةاياى بحةةا الحةديةة  اصقحيةةا   
  . واتع  اليةتاو  إةدد   كحاةاى بية تةلاةم(

 (:   تةظاتةةةةة  القةةةةةيى حعاقحاةةةةةا كةةةةةالاعال  2002)    االهصررررررلي، يولرررررف  بررررر  الصررررربوو  بررررر
اصقحيةةا   حالحزكيةة  الةئ ةةي  للمةةةحج الةةا ةال لةةد   ةةا  كليةة  الحةديةة  ك ةةاهاج      بةةدحم الحةديةة  

  311 -287 اليا   واتع  ار هة       28-27اصقحيا    حاحبمائي  فال احةا  
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  ةال احةةةاتال   عمةةاع: المعاةةد العةةالال (  اللخيةةي  احب ةةابي  فةةال الحةة1998) نرر او ،العرررن
 للئرة احةاتال  

  (: اةحةاييجيال فاى المرةةحؤ ضة ةاا الةظةاة  حيوبيراياةا  2010)   ب  الشروي، مره  ةعشر
   عماع   اة الم يةم للةلة حالحا اع 1العملي   ط

  تلخةةص  ةاةةة  عةةل تةةد  فاعليةة  الحعلةةيى فةةال يةميةة  : (1987) الاط ررا، أ ارر  م اررود  برر
 -المجلةة  الحةدااةة : واتعةة  ةةةاهاج . اعال اصقحيةةا  :  ةاةةة  تيدابيةة  فةةال تحافظةة  ةةةاهاجالةة

  229-193   2كلي  الحةدي   ج
  (  اصقحيا  احةاتال: تدخل ح تةااج  الراهةم:  اة اصعحيا   1974) عيس ، ب ه 
 (  الحةديةةةةة  اصقحيةةةةةا    فةةةةةال احةةةةةةا   الرةةةةةاهةم:  اة الةاضةةةةة  1992)  بررررر  ال نررررر  ، برررررود

 الميةا   
  (:  حة المدةةةة  الثابااةة  العاتةة  فةةال يةميةة  الةةاعال 1997)   شررية، فل ررال دوو ررش م ارر

  اصقحيا   للوا    ةاة  تيدابي   ةاكو  الحةدي  الحد ث    ةا ة 
 (: فاعلية  بةبةاتج 2012)  العيي ال،  ب  الا سم بم لررلق، و العبر اليردو، بنر و برم   رال

اهةال فةةةال يةميةةة  ت ةةةحااال فاةةةى المرةةةةحؤ لوةةةا  اليةةة  قةةةائى علةةةى اةةةةحةاييجي  الحيةةةاة الةةة
  284-240  133ال ا س اصبحدائال  تجل  الرةاؤم حالمعةف   العد  

  فاعليةةة  ييةةةميى ضبلةةةو  يعليميةةة  فةةةال الحةديةةة  : (2012) الهرررردي  بررر ا أ اررر    رررال،  بررر
تجلة    اصقحيا    فال يةمية  الححيةيل ح الةاعال اصقحيةا   لةد  ياتيةا المدةةة  اصبحدائية 

  494 -461   1, ج 150كلي  الحةدي   ع  -الحةدي : واتع  ار هة 
  (: الحةديةةة  اصقحيةةةا    فةةةال ترةةةةةال الحةةةد ث حالثرافةةة  احةةةةاتي   2010)  الع يررررنال، أ اررر

كالمةدلةةةة  الثابااةةةة   ةةةةةةال  تاو ةةةةحية بيةةةةة تةلةةةةاةم  كليةةةة  الةةةةدعام حضصةةةةان الةةةةد ل  الجاتعةةةة  
 مملر  العةدي  ال عا    احةاتي   المد ة  المةاةم  ال

    (: لغ  الحةداايل  تاحا الحةدي  العةدال لدحن الخليج  الةاا   1428)  العا ،  ب  الع 
 ( فرةةةأل اصقحيةةةا  احةةةةاتال ح  بيعةةة  الحلةةةةاع فيةةةأل  داليةةةأل كليةةة  1987) وفعرررت ال،العوضررر

   304-279اللةاع  ح الدةاةال احةاتي   واتع  قوة  العد  الخاتع 
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 ح كعض ةمال اللخيةي    (  العاق  بيل ضةاليا الحةلئ  الاالد 2001) طر  ل ،العو وة
ح الحاافةةق لةةد  عيةةة  تةةل يلميةةاال المةدلةة  اصبحدائيةة   تجلةة  علةةى الةةةئع المعاصةةة حالعلةةةا  

   223-187احب ابي    المجلد الثابال علة   اليا  
  اة الةايةةةةا  ,تاةةةةةاع  علةةةةى الةةةةةئع الحةةةةد ث(:  2002) م ارررر   برررر  الرررر  ام ،العيسرررروي 

  1ط  9المجلد  الجاتعي   لبةاع
 (  احب ةةاع ضةةةاس المةةةاج احةةةاتال فةةال الحةميةة  اصقحيةةا     1988)  برر  ال ايرر ال،ال  ال

 الراهةم:تةكز اصقحيا  احةاتال كالميةف احةاتال الدحلال لاةحثماة ح الحةمي   
   بةةةةةاؤ فةةةةال البيةةةة      لم(:   الحةديةةةة  اصقحيةةةةا2002)اليرضررررال، لررررعي  إلررررار يل  :اررررر

   اليا   واتع  ار هة 28-27ةا    بدحم الحةدي  اصقحيا    حاحبمائي  فال اححالمدةة  
  (: بيئةةة  اةةةةحثماة ةضس المةةةان البلةةةة    المةةةشيمة العلمةةةال 2008) اليصررررم، مهررر ى م اررر

   447 -421بافمبة   واتع  وةا  الاا         24-22الدحلال الثالث للبيئ    
 الحعليى حالحةدي  حيوةاة المعةفة  الحرةالاوية  فةال  (:   حة2006) د الّ يم أ ا الاصّشي،  ار

يحريةةق الحةميةة  البلةةة     حةقةة  تردتةة  إلةةى حة ةة  العمةةل دةةان يحةةد ال الحةميةة  البلةةةا  فةةال 
 27-22الا ل العةدال  ح حة الةراكال فال تااواحاا حيافية فةة  عمةل لللةبا     تلةق  

  334 -312بي اع      
 ال ولال لليو ق اللع يق ت ت و ركة  ردخ ال  ميم الشر  ميم الا رك لر ار  برم  بر  الاؤتا  

(: تاةةةاةال الم ةةةحربل يةميحاةةةا حيرااماةةةا  اح ةةةاة العةةةا  لماةةةاةال 2018) الع  ررر  آر لرررعود
  34-4   مبة       6-4الم حربل  الةاا   

 لعائةد اصقحيةا    ةاةة  يحليلية   اةاة يوبيةق الزكةام علةى يعظةيى ا(: 2009) لرمال ،نج ي
 تاةس   واتع  الزقا اق   كلي  ا  ا    24- 23  المشيمة العلمال الةاكع    حاصوحماعال

 (  الحةلةةةةةئ  اصوحماييةةةةة  ح ةةةةةةمال اللخيةةةةةي   احةةةةةةاةدةا :  اة2002) م اررررر  ،نعيارررررة 
 الثراف  العلمي   

   حيةةةا     (  يحليةةةل ااةةةة العااتةةةل اصوحماييةةة  علةةةى الحةميةةة  اصق1972)  ب  الررر  امي،كسررر
 احةاةدةا :  اة الجاتعال الميةا   
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