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Tell:00967771808922 

 :الملخص

فدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بلدددااببالمارسددد  دعرباألنشددد  ببمسدددتوابعا ددد التعدددعلب لددد ببإلددد هدددالبال  ددد ب
بمايعيدد ب ابالسددماابم افبدد بإقبعلت كيدد ب لدد بيدد بالثانويدد بفددنبمدداارلبالتعلدد  بالعددا ب المعحلدد فددنببتالميدد ال

عيدد بايت ددارب يةدد ب شددوا   ببافددعد بب(و8030مجتمدد بال  دد بمدد ب بالمسدد نوبعينددو باسددتخاا بالمددةاوبالو ددمنب
بالمياان دد وكمدابيدد بام تمددادب لدد بامسددت ان بفدنبامدد بالل اندداةبعالمعلومدداةببوا(بفددعد ب248ط ق د بللدددب ددادهاب 

بالعايابم بالةتا وبمةاا:ببإل عبعابي ليلبالةتا وبالمياان  بيو لبال   ب

فدنبيةم د ببالمارس  دعرباألنش  بلمستوابعا  ببالع  س للمجامةبباإلامال  يماعةبالمتوس اةب -
حيدددد بلل دددد بب؛بمايعيدددد ب ابالسددددمااالثددددانواب  بالتعلدددد  معحلدددبفددددنبتالميدددد الالماددداراةبال  اي دددد بلددددااب

ب(.0.21(بعان عالبمع اراب 1.57 باإلامال  المتوس اةبال سال  ب
 يةد بال  د ب ةدابمسدتواببأفعاد(بلي باستجاباةب0.05 ب اال ب ةابمستوابالإحصا   فععقب ااوبي -

الثددانواب  بالتعلدد  معحلددبفددنبتالميدد الابفددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداعا دد بدعرباألنشدد  بالمارسدد  ب
حيدد بلل دد بب؛الةددو لملدداأببزابيعددبالع  سدد العددا بللمجدامةبباإلامددالنبمايعيد ب ابالسددمااب لدد بمسددتواب

 اإلناث.ل بلصالحب (بعب0.000عمستوابدمل ب  t) (4.420)ق م ب 

 .التعل  بالثانواببال  اي  والمااراةببالمارس  واألنش  ب الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
This research aims to recognize to the level of reality of the role of school activities in developing students' life 

skills in the secondary stages in the public education schools in Thi-Sufal district. And for achieving this, we used 

the descriptive survey method, and the research community consisted of (8030) individuals, and we chose 

stratified random sample which reached (248) individuals, Also we depended on the questionnaire in collecting the 

field data and information. 
After the field results analysis, the researched reached to various results, including the following; 
There was variations in the total averages of the main fields for the level of reality of the role of school activities in 

developing students life skills in the secondary stages in the public education schools in Thi-Sufal district, where 

the total arithmetic averages were (1.57) and the standard deviations was (0.21). 
There were statistical differences at the level of function (0 ,05) among the responses of the research sample 

members at the level of reality of the role of school activities in developing student's life skills in the secondary 

stages in the public education schools in Thi-Sufal district. 
At the level of overall total of the main fields, it is attributed to the principle of gender, where the value of (t) was 

(4.420) and the level of significance (0.000) in favor of females. 
Key Words: School Activities, life Skills , Secondary School.    
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 :العام للبحثالمنهجي  إلطارا-أوال

 :مقدمة
فددنبالمجددامةبالتددنبي بدد بباهتمددا بكليددعبفددنبم سسدداةبالتعلدد  ببمامددابايمثددلباان  ددبالتعل م دد األنشدد  ب

فدنبلةداشبصخصد  بالتلميد بفدنبباألنشد  بصورةب ام بعماارلبالتعل  بالعا بع ل بللاعربالنليعبالتنبيكو ببد ب
وبكمددابي كدد باألنشدد  بلخإ…سدد  بعام تصددادا بعالماة دد ماتماع دد بعالس امختلددابالجوانددعبالعكل دد بعالمة دد بعا

 ل بكسعبال واازبعالعال اةبالتكلياا بلي بالمعلد بعالتلميد بفدنبالمصدوابالاراسد  بع لد بمد بيدالابالموا داب
المتةو  بالتنباشاركبفياابالتلمي بمد بهد اباألنشد  بلادالبيةم د بمااريد بع ارايد بعمواااد بالمشد الةبالتدنب

التلميددد باعلدددعب ددد بهويتددد ببَعَأ َبمبيكدددلبأهميتددد ب ددد بالمكدددعراةبالاراسددد  بباألنشددد  بَأ َببإلددد باإلضددداف ببوواااددد ي
عبيعلمادددابدايدددلبعيشددد  بحااايددد ب ددد بطعيكادددابعيسدددت   بال الدددعباقتسددداقبالخلدددعاةبعموا دددابيعل م ددد باصدددع

حل بالتعل  بالثانوابكو بمعببعمةاابوفنبام  بمعاحلبالتعل  بالعا بو(287وب1996 ال كيلوبالكا اةبالاراس  
السوي ببكليعبفنبلةاشبالشخص  بأثعم ببل ل عماببالتالمي بفنبمعحل بالمعاهك بعالت وابالمسيولوانبعالةمسن

بُيَعداب ل لدب؛المدةاوبالشخصدنبعاماتمدا نبإلد عالمتوازن بم بيالاباقتساقبمااراةبح اي  بمتةو  بيكوده ب
كونادابب؛ باحت ااداةبعمت ل داةبالتالميد بفدنبالمعحلد بالثانويد لتشدخ صبعفادبمامدابمايال ببالمارس  األنش  ب

مدد ببالع  سدد يسددا اب لدد بيةم دد بالقدد  بعالمادداراةبال  اي دد بعاقتشددالبالمواهددعبعاإللدداا اةبالتددنبيمثددلبال اادد ب
يعلدد  بالتالميدد بفددنبهدد ابالمعحلدد وبعمدد بهةددابيزايددابامهتمددا بالعددالمنبباألنشدد  بالتعل م دد بعي ددويعبدعرهددابفددنب

ب(.26وب1427يةم  بالمااراةبالتنبي للاابالتةم  بالمععف  بعاماتماع  بعام تصادا  م اعراوبعببإقساق

كلبمد ب ل بالمستوابالم لنبفعل بالعغ بم بيعادبالاراساةبفنبمجااباألنش  بالمارس  بكاراس ببأما
 مة ددد بفدددنبالم ت ددد بالَفددد   ببو(2018 بعم ل ددد بو(2019 عالجمدددا نبو(2008 الةبدددارابعببو(2008 بال   مدددن

لت دويعباألنشدد  بالمارسد  بعيوااادابلتةم د بالماداراةبال  اي د بللتالميدد بب الاراسداةبالمواادبإلد الد م بيمتكدعب
بفنبام  بمعاحلبالتعل  بالعا ببصورةب ام بعالمعحل بالثانوي ببصورةبيا  .

اادد ببلإلسدداا بفددنبرد بهدد ابالمجددوةبالمععف دد بمدد بهدد ابال  دد بم اعلدد باددادةبادديينعفددنبضددوشبمددابسددل ب
بأيعا.لألنش  بالمارس  بم باا ببعالمجوةبالت ل ق  
 مشكلة البحث:

المش الةبم بيواا بالنثيعببالتعل م  باألنش  ااودبي ويعب ةا عبالعمل  بالتعل م  بعيا  ببمبيزاا
حيددد بأصدددارةبالتكددداريعبالعسدددم  بالصدددادرةب ددد بم ايدددعبالتعب ددد بعالتعلددد  بفدددنبالم افبددداةبعمةادددابب؛عالت ددداااة
فددنب مل دد بيةم دد ببامسددتوابيةميدد هابضددع  باددا بإلدد بَأَ ببمايعيدد ب ابالسددمااعالمددايعياةبعمةادداببإقم افبدد ب

بمبيدددزاااألنشددد  بالمارسددد  بفدددنبمددداارلبالتعلددد  بالثدددانواببالمايعيددد ببَأ َببإ مالماددداراةبال  اي ددد بلددداابالتالميددد ب
صدددارهاب لددد بأنشددد  بيمدددارلببيسددداليعبيكليااددد بعصددد ل  بفدددنباسدددتخاا بعيوش ددد بام ددد بأندددوا باألنشددد  بعا ت

المسابكاةبالثكاف  وبعاأللعاقبالعياض  وبعأقاةبيل بالتكاريعب ل بضععرةبإاعاشبالاراساةبعال  دوثبالاادفد ب
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يواقدعبإل بيكاا بيصوراةبأعبرؤابيسا اب ل بي ويعباألنش  بفدنبيةم د بالماداراةبال  اي د بللتالميد بعبمداب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب.(23بو2013بو   م تعبالتعب  بعالتعلبالتجارقبعالخلعاةبالمعا عة

بالسدالمن ب(بعدراس2017 العحامنبدراس بزهابلعبأقمابأصارةبالعايابم بالاراساةبالعلم  بالم ل  بعم ب
األنشدد  بالتعل م دد بفددنبمدداارلبالتعلدد  بالثددانواببمددايعياةبم افبدد بإقبعمةاددابمايعيدد ب ابإلدد بَأَ ب(ب2018 

ام دد باألنشدد  بالسددا اةبيعكددزب لدد بب َبَعأَبيمددارلبدع بعاددودبي دد بعرؤاب لم دد بعاضدد  وببمبيددزاابالسددماا
المسابكاةبالثكاف  بعبعضباأللعاقبالعياض  بفك وبعغ اقبأعبضعاباألنش  بالتنبيةمنبالمااراةبال  اي  ب

عأقاةبيل بالاراساةب ل بضععرةبإادعاشبالاراسداةبالعلم د بالاادفد بإلد بيكداا ببوللتالمي بفنبالمعحل بالثانوي 
بلتالمي .لي ويعبدعرباألنش  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  ببرؤابعيصوراةب لم  بيسا اب ل 

بش لب ا بعفنبمايعي ب ابالم افب بفنبعم بيالابيلعةبال اح بع مل بفنبمجااباألنش  بالمارس  ب
فنبالجاندعبالعملدنب لد بيداريعبالتالميد بباهةاكب صور ببَأ َبفكابمحظببا(ب ام ب13 بطيل بالسمااباش لبياص

بالياعيد بأعبالمنعيد بأعباماتماع د بمةاداوبب ل بممارس بالمااراة ال  اي د بفدنبح دايا بالعلم د بعالعمل د بسدواش 
لددداعربالماددداراةبال  اي ددد بلددد بي دددظببكددداربمعضدددنبلاراسدددتااب لددد بالمسدددتوابالم لدددنبعلددد بيدددعب بدراسدددتاابَعَأَ ب

اشبعالتعاملبمد بكافد بلتةم  بالمااراةبال  اي  بالتنبا تاااابالمعدبالمتعل بل ست   بالتعابالمارس  األنش  ب
عبمددابام دد بمدد ببلألنشدد  اعربالددبمشدد ل بية  ددنبدراسددتاابعيكدداا بهدد ابُيَعددامت يددعاةبالعصددعبعمت ل ايدد وبعهدد اب

يةم دد بكافدد بالمادداراةبال  اي دد بمدد بيددالابامسددتمادةبمدد بالةتددا وباإلاجال دد بللتجددارقبالمعا ددعةوبعبشدد لبأدقب
 :اآلينيت ادبمش ل بال   بفنبالس اابالع  سب

فطي فطي ننميطة المهطارات الحيانيطة لطدال التبمرطل  ملحلطة التعلطيي ال طان    المدرسطيةور األنشطةة ما د
 ؟نظلهيإب من وجهة مديلية ذ  السفال محافظة 

بب.حي بسيت بي ليلبالو  بعب ا بالاعربالمتو  بععض بالتصوراةبالمستكلل  بللت ويع
 أهمية البحث:

 ةاا:ينم بأهم  بال   بفنبالعايابم بالجوانعبم

إ بنتدا وبال  د ب دابيميدابالق داداةبع دانعنبالكدعاربعالمخ  دي بالتعبدويي بفدنبعزارةبالتعب د بعالتعلدد  ب .1
عاإلداراةبالتعل م دد بفدنبالمدايعياةبعاإلداراةبالمارسدد  بفدنبالتعلد  بالثددانواببالم افبداةوعم ايلادابفدنب

اةبم افبدد بإقبعمةاددابمايعيدد ببعمددو بمددايعيعالعدداملي بفددنباألنشدد  بالتعل م دد ببمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب
مددد بيدددالابيزعيددداه ببدددالعؤابعالمعلومددداةبعاآلل ددداةبالتدددنبيسدددا اه بفدددنبإ ددداادبالخ ددد ب ابالسدددمااب

 الت ويعي بلألنش  بالتعل م  بعبق  ب ةا عبالعمل  بالتعل م بفنبالمعحل بالثانوي .
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 م د ببدالتعل  بالثدانوابإ بنتا وبال   ب ابيميابال داحثي بعالماتمدي بفدنبمجدامةبي دويعبالعمل د بالتعل .2

عمةادداباألنشدد  بالتعل م دد بعدعرهددابفددنبيةم دد بالمادداراةبلدداابالتالميدد بمدد بيددالابيزعيدداه ببالم صددعاةب
 عالمعلوماةبالتنبيسا اه بفنبإاعاشبمزيابم بالاراساةبعال  وثبالت ويعي بفنبه ابالجانع.

فدنبيةم د بالماداراةببمارسد  الدعرباألنشد  بمععفد بمدابمسدتواببإلد يادالبباال  د بال دالنبب ث دُاَعاب .3
يكدداا بم افبدد بإقبمدد بيددالاببال  اي دد بلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانوابمايعيدد ب ابالسددماا

بالمياان  .يو  اةبفنبضوشبنتا وبالاراس ب
 أهداف البحث:

دعرباألنشدد  بالمارسدد  بفددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداابمععفدد بمسددتوابياددالبال  دد بال ددالنبإلدد بب
األسدلل بب د ع ل بم بيالاباإلاابد ببمايعي ب ابالسماابم افب بإقفنبمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابالتال
ب :اآلي 

 ؟ال   م بعاا بنبعب ية باألنش  بالمارس  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بدعربماب .1

دعربب بال  دد بن ددولددي باسددتجاباةبأفددعادب يةدد(ب0.05 ةددابمسددتوابالاملدد ب هددلبيواددابفددععقبإحصددا   ب .2
مايعيد ب ابفدنبفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بفنبمعحلد بالتعلد  بالثدانواببالمارس  األنش  ب

ب[.يعزابلمت يع الجةسبإقم افب ببالسماا
 حدود البحث: 

 : اآلي يت ادبال   بال النببالم اداةبب

نبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلدداابفددبالمارسدد  دعرباألنشدد  بي ايددابمسددتوابعا دد ببالم ضطط ةية:الحططدود 
الشخصدد  وبالتددنبيشددملب المادداراةببإقم افبدد ببمايعيدد ب ابالسددماابفددنبالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب

ب(....ب تصادا وامالمااراةباماتماع  وبالمااراةببوعالمععف  المااراةبالعكل  ببوالماة  بالمااراة

بمايعيدد ب ابالسددمااببعاإلندداث(ب الدد كوروالتعلدد  بالثددانواببالتالميدد بفددنبمعحلدد مجتمدد ببالبشططلية:الحططدود 
ب.إقم افب ب

فنبمايعي ب ابالسماابم افب ببفنبماارلبالتعل  بالعا ب:بام  بماارلبالتعل  بالثانوابالحدود المكانية
ب.إق

ب.2022ب/2021ي بيةمي بال   بيالابالعا بالاراسنبب:الزمانيةالحدود 

ب

ب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 مصةلحات البحث:

ب:الاعرب-1

 فدن معيةد  م اند  اشد ل مال مد بلشدخص عيلداع معةد و  اة عحداة يندو ب سدلوك   أنمدا  بيند : اعدعلب

 .(36 ،1983 ،)صادقبالكا ا مثل مت ادل  صخص    ال اة فن م ادا معكزا اش ل أع المجتم 

 ماو مو   فن معي  لاعر ما أداشبصخص بشي  اآليعي  يو عاة فن يتمثل مت ل اة م  يتنو ب راعبال ه ا

ب.(392بو1995بوعآيعع ب و ل ب غي   ل  ع ابمبا و ببدعراو بمت ل اة  ل   ل  الما ل  و با  ا قما

بغااداة عي كيد بيدعي اآلبيامد  أادل مد بالمدعد بد  اكدو  فعدل أع مدلببقدل هدوب:للداعر اإلاعا دن التععيد 
ب .ل  إموكل ببعأهاال

بالمارس  :األنش  بب-2

 الابال ا دداةبالنامةدد بلدداابالتالميدد وبعاقتشددالبهددنبالممارسدداةبالتعل م دد بالتددنبيددت بمدد بياللادداباسددتب-
لاراسد  بأعباعال  داةبالمارسد  بعأنشد تاابالمتةو د بالمعي  د ببدالموادببومواهلا بم بيالابيةاعابمابيتصلبلا 

 (.22وب2008الجوانعباماتماع  بأعبالجوانعبالعلم  ب المعااي وبعألوبسلوب

بل دددالن:بام ددد بالمعال ددداةبعالممارسددداةبعالوسدددا لفدددنبال  ددد باباإاعا   دددالمارسددد  ببعيكصدددابباألنشددد  ب-
عاألدعاةبالتنبيدت بمد بياللاداباقتشدالبعيشدخ صبالكداراةبعالمواهدعباإللااع د بللتالميد بفدنبمداارلبالتعلد  ب

 إب.السفال محافظة مايعي ب ابالعا بفنب

ح  بع ددارةب دد بمجمو دد بمدد بالخلددعاةبعالممارسدداةبالتددنبامارسدداابالتلميدد بعي تسددلااوبعهددنب مل دد بمصددا
 (11بو2002بو الاييليت بدايلبالمصلبأعبيارا .بعببيعبوي بمتميزةوبللاراس بعم مل بلااوبعلاابأهاال ب

فدددنبال  ددد بال دددالنببينادددا:بام ددد بالمعال ددداةبباعيكصدددابباألنشددد  بالمارسددد  بإاعا   ددد:باإلاعا دددنالتععيددد ب
المواهددددعباإللااع دددد بعالممارسدددداةبعالوسددددا لبعاألدعاةبالتددددنبيددددت بمدددد بياللادددداباقتشددددالبعيشددددخ صبالكدددداراةبعب

ب (ب2022ب/2021إقبيالابالعا بالاراسنب بم افب للتالمي بفنبماارلبالتعل  بالثانوابفنب
 المااراةبال  اي  :ب-3

هددنبالسددلوك اةبعالمادداراةبالشخصدد  بعاماتماع دد بالالزمدد بلألفددعادبالتددنبيم ددةا بمدد بالتعامددلبلثكدد بب-
عل  ب بالمسددعي مدلببايخدا بالكددعاراةبالمةاسد  بعالصدد    عا تدااربمد بأنمسددا بعمد باآليددعي بعالمجتمد وبع لدد بب

الشخص  بعاماتماع  بعفا بالةمسوبعال يعوبعينوي ب ال اةبإاجال  بم باآليعي بعيمدادابحداعثباألزمداةب
ب(.38هدوب1413عالكارةب ل بالتمنيعباملتناراب م تعبالتعب  بالععبنبلاعابالخل ووب

 بسع  ببالمام  المعد اكو  ب ي   ال   ب ماشة العلم   الماا  م   أنواب أداش  ل  المعد  ارةعيععلببيناا:ب

 .( 15و2001اللولوو (عالجاا الو   فن ا تصاد م  عإيكا  عبا  
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 اإلجرائي:لتعريف ا

فددنبال  دد بال ددالن:بمجمو دد بالكدداراةبالشخصدد  بعالثكاف دد بعالماة دد بباال  اي دد بإاعا   ددببالمادداراةعيكصدداب
نبية  دنبيعسد خاابلداابالتالميدد بفدنبمعحلد بالتعلد  بالثدانوابمد بيدالاباألنشدد  بعاماتمدا نبعم تصدادابالتد

 التعل م  بالمختلم .

 ملحلة التعليي ال ان  : -4

(ب26 بمعحلد بالتعلد  بالثدانوابالد ابأصداربإل د بالكدانو بالعدا بللتعلد  بر د بيععيد يتلة بال   بال دالنبب-
 بالعا بالتنبيلت  بلاابالتالمي بالخعيجي بم بالتعل  ب بال ابنصب ل بأناابإحاابمعاحلبالتعل 1992لسة ب

األساسدددنبعالمعحلددد بالتدددنبيادددالبإلددد بي كيددد بمخعاددداةب دددادرةب لددد بامدددتالكبالمعدددارلبالتدددنبيسدددا اه ب لددد ب
ب(.12-10وبعيب بالصمولبالاراس  ب (بسةواة3املت اقبفنبمعحل بالتعل  بالجامعنوبعماةبالاراس بفياا 

 :انهوإجلاءالبحث  منهجية-ثانيا

 عي ايدا ال  د ومةاج د ب متضدمة ا ال  د و فن ال اح  اي عاا التن عاإلاعاشاة ال عيك الجزشب ابه ايتةاعب

 عالخ دواةباإلاعا  د  وعطعيكد بإ داادها ال  د  أداةب ع دا اشدمل قمدا و ية بال  د بعايت ار ال   ومجتم ب

عسديت ب عضدااببوال  د  نتدا و لد إ ف د بللو دوا المسدتخام  اإلحصدا    األسداليع ثد  وال الن ال    لت لي 
 :باآلينق

 :البحث منهج
المارسد  بباألنشد  بدعربعا  مستوابعي ليلببالمةاوبالو منبالمس نبلو ابعيشخ صاي  بال اح ب

فددنبمايعيدد ب ابالسددماابم افبدد بإقبلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواببالمادداراةبال  اي دد بيةم دد بفددن
بساةبالسابك .عك ل بالخلف  بالةبعي بعالارا

 مجتمع البحث:
ال دالدبمايعي ب ابالسماابببمجتم بال   بم بام  بالتالمي بالملت كي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابيتنو ب

ب.ب2020/2021للعا ببإقم تعبالتعب  ببم افب ببإحصا  اةب سعببوعيلمي ة ببايلمي  بب(8030  اده ب
 عرنة البحث:

 أفعادبمجتم بال   بع ل بكمابايين:بم ببط ق   ية ب شوا   ببال اح بايت ار

ال دالدببالمايعيد فدنبارلبم بإامالنبالماب عيك ب شوا   ببماارلبثانوي (ب5ايت ار ي بي بالمايعبب ية -أ
 .%(25رس بعبةس  ب (بما31 بهاد ا
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 عرنة الدراسة المردانية: أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عادبفدنبمجتمد ب%(بمد بام د باألفد25عبةسد  ب (ب248للددبحجماداب ايت دارب يةد بمد بأفدعادبالمجتمد ببي 
ب.ال   

 :خصائص عرنة البحث
 .توزيع العينة وفقا لمتغير النوع -أ

 (1)جدول 

 النوعتوزيع العينة وفقا لمتغير 

 % العينة العدد النوع

 45.2 112 3723 ذكر

 54.8 136 4307 أنثى

 100.0 248 8030 اإلجمالي

 

عكددا ب ددادبالدد كوربفددنبالمدداارلبب(2كمددابفددنبالجدداعابر دد ب و بةددالال  دد بعفكددابلمت يددعببيدد بيوزيدد ب يةدد 
عبلدددبب54.8 %) بعبةسد  الخمددسب(بفددنبالمداارلب136 باإلنداثبادع ددب(%ب45.2 ب(بعبةسد  112 الخمدسب
بب(.248العية ب بإامالن

 (1شكل )

       

   

   

     

ذكر

أنثى

  
 

 أدوات البحث:
 األداة:نصميي 

يصدم  بامسدت ان بمد بيدالابالعادو ب بيدعبل  د بست ان بأداةبلجم بالل اناةبالمياان  بلاماستخا بال اح ب
يمس بمجامةبيمثلب ل بباألعل  امست ان ببصوريااببعاحتوةاألدقبالةبعابلل   بعالاراساةبالسابك ببإل 

بمجامة:المااراةبال  اي  بعهنب

ب.لمااراةبال  اي  بالشخص  ا .1

ب.اماتماع  بالمااراةبال  اي   .2



2023 158 
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب. العكل  بعالمععف بلمااراةبال  اي  ا .3

ب.الماة  بالمااراةبال  اي   .4

ب.ام تصادا بالمااراةبال  اي   .5
 

مد بالخلدعاشبعالمختصدي بفددنبب(16 بيد ب دعأبأداةبال  د ب لدد ا تمدابال احد بالصداقبالبداهعابحيدد ب
احد بمد بعطلدعبال بإقومجااباألنش  بالمارسد  بفدنبالجامعداةبال مة د بعم ايدعبالتعب د بعالتعلد  ببم افبد ب

يعدايلببأعبعإضداف بللمجدامةبعحد لاداب عانتماباأهميتادي ايدابمدااببفدنباألداةبمد بحيد بآرا ا بإلااشالخلعاشب
ب.مابيعاابالخلعاش

نتددا وبالت  دد  ببأسددمعةحدد فاابع دداببأع%بمدد بايمدداقبالخلددعاشبلكلددوابالع ددارةب80ع ددابا تمددابال احدد بلةسدد  ب
بم ادة.الالكلوابنس  ب ل باألداةببحصوابام  بع اراةب  

؛باسددتخا بال احدد بايت دداربالتجز دد بالةصددف  بللتيقددابمدد بث دداةبأداةبال  دد ب لدد بمسددتواباألداشةبإامددام ب
عبل دد بق متدد ببعايت دداربألماقععم ددا ب(و0.81معامددلبامري ددا بميت دداربالتجز دد بالةصددف  ب لل دد بق مدد بحيدد ب

ب:(2 بفنبالجاعاكمابب بالةتا ونعكاوب(0.95 
 ( 2دول ) ج

 نتائج اختبار ثبات أداة البحث على مستوى األداة إجماال وعلى مستوى كل مجال

 
 
 
 
 
 
 

م بحي بمعاملبامري ا بيارجبم بب اا بالجاعابحصوابام  بالمجامةب ل بمعاابث اةب يالحظبم 
 ياا عه ابعهنبنس  بمعيمع بللث اةب%(ب0.95 با قععن الماعفكابباميساقبعالث اةبعمعاملبو(0.83-0.86 

بال   .  ية   ل  ي ل كاا إل  ال اح  أطمل  الث اة م   ال  بلارا  امست ان بيتمت َأَ ب  ل 

 عدد الفقرات لمجال م
معامل 

 االرتباط
 

Alpha 

ب0.95 0.86ب12 ةالمهارات الحيانية الشخصي 1

ب0.93 0.85ب16 االجتماةية المهارات الحيانية 2
ب0.90 0.83ب8 يةوالمعلف العقلية الحيانيةت لمهارا 3

ب0.92 0.83ب12 المهارات الحيانية المهنية 4
ب0.94 0.84ب8 االقتصاديةالحيانية  المهارات 5

 0.95ب0.81ب56 إجمالي األداة
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 الحقيقية لبدائل المقياس: الحدود-د أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
استخا بال اح بمق البل  عثبثالثنبالارااةبليتةاسعبمد بيصدا صبعمسدتواب يةد بال  د بعالجداعاب

بالمق ال.يوضحبال اعدبال ق ق  بللاا لبباآلين( 3) ر 
 (3)جدول 

 بدائل المقياسليبين الحدود الحقيقية  

 1 2 3 درجة البديل
 ودحد

 البديل
 1 1.67 2.34 من
 1.66 2.33 3 إلى

ة الداللة اللفظية ة متوسطة كبير  صغير

ب: اآلي ب  اإلحصا ال اح باألساليعبستخا بالتمسيعبنتا وبالاراس بالمياان  ب

بلععأبيصا صب ية بال   .بالةسعبالملوي عببالتنعاراة .1

 أداةبال   .ب(بلمععف بماابث اةبع اقCronbach's Alphaايت اربألماقععن ا ب  .2

 دددداةبميت دددداربالثب(Guttmanعاثمددددا  ب(Spearman-Brownt بسدددديلعما باري ددددا بمعدددداملن .3
ب بالةصف  .بالتجز 

ب بيجاابفكعاةبامست ان . ية بال  بآراشبالمتوس بال سالنبلمععف  .4

  ية بال   بيجاابفكعاةبامست ان .بآراشامن عافاةبالمع ارابلمععف بماابيشت بعايماقب .5

 يةد بال  د بيجداابفكدعاةبامسدت ان ببآراش للنشداب د بالمدععقبفدن(بT .Test باميت داربالتدا ن .6
 .عفكابلمت يعبالةو 

 :الخلفية النظلية للبحث والدراسات السا قة-ثال ا

 لفية النظلية للبحث الخ
 ة:المدرسي األنشةة

 :هامفه م-1
ب:باآلينك عأبألعزهابالمارسنبام  ببم بالمماه  بالتنبأعردهابال احثو بللةشا بهةاكبالعايا

يلددد باللدددعاموبالتدددنبيةمددد بب صدددعالبالمارسددد بعيوايااددداوبعالتدددنبيتةددداعابكدددلبمدددابيتصدددلببال  ددداةبالمارسددد  ب
الجوانددددددعباماتماع دددددد بعالليل دددددد بأعباألناادددددد ب اةبموادبالاراسدددددد  بأعبعأنشدددددد تاابالمختلمدددددد ب اةبامري ددددددا ببددددددال

امهتمامدداةبالخا دد ببددالةواحنبالعمل دد بأعبالعلم دد بأعبالعياضدد  بأعبالموسدد ق  بأعبالمسددعح  بأعبالم لو دداةب
ب(.20بو1986بوق لابالوهاالمارس  "ب 
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املبم باللعناموبالعا بب ي بالم سس بالتعل م  بيتنبي  بمارعس بععسيل بإثعاشبالمةاوبعبعناموبيةبم  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
؛بعهدوبعالل دوابا ك بنموبالمتعل بفنبام  باواندعبنمدوابالتعبدوابعاماتمدا نبعالعكلدنبعامنمعدالنبعالجسدمنب

 (.18بو1998بم مودو" يةج ب ة بصخص  بمتوافك ب ادرةب ل باإلنتاجببما

مصددداح  بللاراسددد ببالتدددنبامارسددداابالتلميددد بعي تسدددلااوبعهدددنب مل ددد بعالممارسددداة"مجمو ددد بمددد بالخلدددعاةب
ب.(11بو2002بو الاييلبالمصلبأعبيارا "بعيت بدايليعبوي بمتميزةوببعم مل بلااوبعلاابأهاال ب

بأ ديلعادزشببالمارسد والةشدا بالمارسدنبعش مد بر  سد بمد بعشدا اببَأ َبم بيالابالتععيماةبيتجل بلةداب
يتةاسدعبمد بميدولا بع دارايا بببمدابوالمارسد المارسنبامارس بالتالميد بفدنبإطداربإصدعالبعيوا د ببم بالمةاو

المختلم بعيشملبمجامةبمتعادةبل ش  بحااايا باللان  بعالعكل  بعالةمسد  بعاماتماع د وبعمد بياللد بيدتم  ب
بعبمابيتةاسعبم بمعاحلا بالعمعي .بالخلعاةوالتالمي بم باقتساقبالعايابم ب

 :هاونة ر  المدرسيةاألنشةة نشأة -2
يلدد باألنشدد  بكاندد بيمددارلبكجددزشببإ حيدد بب؛ بشاددوربالمدداارلب اياددا اامدد ب ددابالمارسدد  إ باألنشدد  ب

لمةاهوبالتعل م  بفنبالماارلباإلغعيق  بعالععمان  وبع اباصتاعةبالماارلباإلغعيق د بباأللعداقبابأساسنبم 
العددعقب لددلباإلسددال ببَأ َبعكدد ل ببددينوا بمتعددادةبمدد بالمةددو بكالموسدد ك بعالتمثيل...قمدداببالمختلمدد والعياضدد  ب

بعضبالممنعي بأمثدااباإلمدا بال زالدنب دابأقداعاب لد ببَأ َباهتمواببالعايابم بالةشاطاةبعاأللعاقوبحت بابعبعا
ب.(2بو1997 فت نوبأهم  بإ  اشبالةششبالمع  بلممارس بالعايابم بالةشاطاةببعابامنتااشبم بالتعل  

صدددصبثدددالثبعيلمان دددابأمارسددد بحدددعباإلنسدددان  بفدددنبب (و1774عفدددنبال دددعقبأسدددسبادددا بل سددداعب دددا ب 
ب.(35بو2018بولألنش  بالتعل م  بعالتععي   بعاللان  وبعسا تا بلأل ماابالياعي ب الشمسنباسا اةبيوم  ب

أسساابب بي بإنشاشبأعابمارس بيجعيل  بفنبماية بص  اغوببالومااةبالمت اةباألمعي   و1869عفنب ا ب
داشبمد بيدالابالةشدا بعالما ل د وب لد بأسدالبالتعلد  ببداألبو(John, Deweyالممنعبالتعبدوابادو بديدواب ب

ع ل بب عأبإزال بالمللبال اباصيعبالتالمي بعالةاا ب  بالتعكيزب ل بالاراسد بالةبعيد بالجافد وبباإلضداف ب
عبعدداب لدد بايسدددع ببع ددابكددا با لددد ب لدد بهدد ابالةشدددا ب نشددا بيددارجبالمدددةاو(وبوإلدد بأهم دد بالةشددا باللدددانن
عأ    بل بالعايابم باألهاالبالثكاف  بعاماتماع  بعالةمسد  باألنش  بالمختلم ببمجامي بل ض بالعايابم 

ب.(15بو1985 الزياوببعالععح  بعاللان  

 :(23-22بو1995بو ريا بهنعلكابمعبالةشا بالمارسنبيالابي وراببمعاحلبياريخ  بأرب ب
معحلددد بالتجاهدددل:بعفدددنبهددد ابالمعحلددد بكدددا بالتعكيدددزب لددد بالجواندددعبالعكل ددد بمددد بيدددالابالمدددوادب -

س  بالةبعي وبعي بيجاهلبالةشاطاةبالمارس  بإمبمدابندارببا ت داربالمارسد بآند اكبمسد عل بالارا
 فك .  بالتعل  ب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
معحلدددد بالمعارضدددد :بعفددددنبهدددد ابالمعحلدددد بكددددا بهةدددداكبمعارضدددد بصدددداياةبللةشددددا بمدددد ب لددددلبإدارةب -

عهددنبع ددارةب دد بعسددا لبإلبعددادبباألقددادامنوالمارسدد وبلال تكددادببددي بيلدد باألنشدد  بياددادبالجددوب
زادبمد بإق داابالتالميد بب؛بعهدوبمدامي ب  بمامتا باألساس  بعالمتمثل بفنبالت صيلبالعلمدنالتال

 عزادبم بممارستاا.ب ليااو

بوالمدةاويارجببعا ت ارهابمةاص معحل بالتكلل:بفنبه ابالمعحل بكا بهةاكبيكللبم اعدبللةشا ب -
لتلد باألنشد  بدايدلبم بعش مد بالمارسد وبعهد ابسدا اب لد بإاجدادبم اند بباعلنةاابا تلعةبازش ب

 المارس .

معحلدددد بامهتمددددا :بفددددنبهدددد ابالمعحلدددد بكددددا بلت ددددوربالةبعيدددداةبالتعبويدددد بمدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ب -
باألنشدددد  ببالمعلومدددداةبإلدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ببددددالةموبالشدددداملبللتالميدددد بإلدددد بمعحلدددد بامهتمددددا ب

ب.المارس  

دباأمدع ببالتعل م د عبعاب ل بفكابا تلعةباألنش  ب - لمةداهوبالاراسد  وبعأ د   بعأدمجد بفدنبابامام 
بددالتعل  ب دد بطعيدد بالخلددعةوبعبددي باألنشدد  ب اةبق مدد بيعبويدد بمميدداةب صدد اي وببالمدداارلبيدد م 

ب.(20بو2006

بيعادد باألنشدد  بالتددنبامارسدداابالتالميدد بباأساسدد ابمعي   ددباع بأمددبالتعل م دد األنشدد  ببفكددابغدداةعمدد بهةددداوب
اراسد  وبمددعي   ببميددوابكدلبطالددعبعرغ ايد بمثددلبالتمثيددلبدايدلبالمددةاوبعياراد وبعهددوبنشددا  بمدعي   ببددالموادبال

ب.(20بو2003عالتمعيةاةبالعياض  بعالص اف بعالمةاشعاةبعالتصويعبعالعحالةب الخ يعوب
3

ماداراةبالمتعلمدي ببعإقسداقبالتعل م د فدنبي كيد باألهداالببإسدااماابفنبالمارس  األنش  بينم بأهم  ب
يتجدداعزب لدد بلتشددملبمختلدداببَعإ َنَمددامبيكتصددعبأهم دد بالةشددا بالمارسددنب لدد بالمددتعل بفكدد ببومتةو دد بح اي دد 

ب:األهم  عف مابيلنب عأبإللعازبه اببالتعل م   ةا عبالعمل  ب

اوانددعبمتعددادةبفددنببفددنفالةشددا بيدد ثعببوةدد عامسددتمادةبمالتلميدد بالم ددوربالددع  سبفددنبيةميدد بالةشددا بُاَعدداب
  ايين:الجوانعبماببعم بيل ح اي ب

اعمدلبالةشددا ب لدد بإصدد ا بحاادداةبالتلميدد بعميولدد بعإطدالقبمواه دد بكددنبامددارلبمددابصدداشبمدد بالمادداراةوب
أل باألنشدد  بعسدديل بلتةم دد بميددوابب؛يمو دد عببإلاا ايدد عببف مددارلبهوايتدد بب عيدد وبفتددزدادبثكتدد بلةمسدد بعب م انايدد 

 .(32بو1992بو  ص ايبالتالمي بعمواهلا 

"حيدد بيتسدد باألنشد  بسددع بال  دداةبنمسدااوبف جددعبأ بيتةددو باألنشدد  بب؛التالميدد بلل  داةبُيَعدداأ باألنشد  ب
الةشا بهوبيعليعب  باستجاب بالتلمي بلعمل  بالتعل وبعيسدا ابفدنببَأ َبب:التنبيايلا بللمشارك بفنبال  اةوبأا
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وبعالخلدعاةبيندو بنت جد باعانمعال  دبانموابالةمسدنب كل  دالتخلصبم بالخجلبفنلبيلعةبا تسلاابالتلمي بيزيابم ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 .(13بو2007بوا  لابال مييال نبال اي  بعالموضوع  ب

لإلم اناةبعالكاراةبالتنبعه  بهللابسد  ان بعيعدال وبباعفك ببعي ويعاوأ باألنش  بيسا بفنبيةم  بكلبفعدب
لد ل باجدعبأ باكدو بب؛كدلبعفد برغلتد بااادا بفالتالمي بامارسو بهوااايا بعيلد لو ببمةا وعالتنبيتمت بلاابكلب

 .(15وب2011وبمكلل قلبيلمي ببالةشا بالمةاسعبلكاراي ب

فدنببعالمجتمد يوش د بم ونداةبالليلد بالمارسد  ببعيعمدلب لد يسا باألنش  بفنباست الابأع داةبالمدعا ب
تعلمددو بك ف دد بعيبلادد ويا دد ببالددةمسبعهدد بيةتجددو بأ مددام بفددنبحيدد باشددععع ببالثكدد بب؛أصدد اشبمميدداةبللتالميدد 

 .(32بو2009بالماااواست الابالموادبالمواودةبم بحولا "ب 

أ باألنشدد  بيددزعدبالتالميدد ببالمادداراةبعالخلددعاةباماتماع دد بعالخلق دد بعالعلم دد بعالعمل دد بالتددنبمبيتسددة ب
ب والتخ د عاإلساا بفدنببالةمسوعض  ببال يعواقتسالاابفنبالصمولبالاراس  وبمثل:بالتعاملبم ببالا بغال  ب

مدد بيددالابهدد ابالتما ددلبيددت بعببعبيلتدد والتما ددلبالمت ددادابلددي بالتلميدد ببعيعددززبالةشددا باليدداعاوعاحتددعا بالعمددلب
 .(526وب2000 مل  بيعايلبالسلوكبلاا ب ال ج وب

حيدد بيةمددنبل دد بال ددواروبكمددابيددتعل بالتلميدد بب؛أ باألنشدد  بيةمددنبالعال دداةباماتماع دد بلدداابالتالميدد ب
عل  ب بالمسددعي مددلببالةكدداومجمو دد بعي ددادابالخلددعاةبمدد بال يددعبل عتددادب لدد بيكلددلبق ف دد بالعمددلبفددنبإطدداربال

عاقتساقبالكارةب ل باإل ةا بعيكللبأ مااباآليعي بعآرا ا وبفتكوابالعال داةبلدي ببعالكواني وبعاحتعا باألنبم 
ب.(529وب2000التالمي بعبعضا وبعبيةا بعبي بمعلميا ب ال ج وب

 

بعي كيدد أهدد بعسددا ل بلت كيدد بأهاافدد ببالمعلدد بهددوبالمعةددنبلت كيدد بأهدداالبالعمل دد بالتعل م دد وبفالةشددا بمدد 
ب:اآلينللمعل بفنبباألنش  ببالةس  بعيلعزبأهم  التعل م  وببض أغعا

الثك ببالمعلمي بعيم ة ببعإحسالفا ل  باإلدارةبالصف  وببي كي باألهاالبالتنبي  بلاابالمعل وبعزيادة
إل بزيادةب ارةبالمعل ب ل بمعا داةبالمدععقبالمعداد بلدي بالتالميد بباإلضاف ببالتعل م  بب ماشةبأدعارا بيةب  بم
 .(24وب2009بالتمايااو 

ف  كدد بلدددايا بببينمسددا ويم دد باألنشدد  بالمعلدد بمدد بالق ددا بلتدداريعبالتالميددد ب لدد بك ف دد بيعلدد  بأنمسددا ب
أثةداشبالق دا بفدنبلب ل بمسا ايا بفنبحلبمش اليا بعمتابعتا بمماو بالتعل بال اينوبعالتعل بالمستمعوبعيعم

حت باص  واب ادري ب ل بالتخ   بعالعمدلببعالتكوي وبالةشا وبعإياح بالمع  بأماما بللتخ   بلاابعالتةمي ب
 .(13بو2007بوا لابال مي بلعلمنعالتمنيعباالجما نبالتعاعننب
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عكد ل بامطدال ببالتعبدواوفدنبمجدااب ملد ببالمسدتمععامطدال باألنش  بيسا ابالمعلد ب لد بال  د ببَأ َب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 ل باألساليعبعال عقبالتاريس  بالجاياةبعاألنش  بالمصاح  بلااوبعيزعدابلت  اد برااعد بمد بيدالابيما دلب

 .(35وب2007بوالمصاح  ب المق  التالمي بم باألنش  ب

يددددلبالمجتمعدددداةوبيسدددا باألنشدددد  بفددددنبربدددد بالمددددةاوبالمارسددددنببددددالمت يعاةبعالت ددددوراةبالتددددنبي دددداثبدا
كلببض بسةواةوبعاألحااثبعالت يعاةبالس اس  بعاماتماع د بيت يدعببافالمةاهوبالاراس  بيت يعبعيت وربدعري ب

 .نمساابالسع  بام  بي ييعبالمةاهوببعمبيو بصورةبكليعةبكلب

بعرب ادددداببددددالمةاوع دددد بطعيدددد باألنشدددد  بالال ددددف  بام دددد بللمعلدددد بامسددددتمادةبمدددد باألحددددااثبالم   دددد ب
مد بحدولا ببعمدابا داثعب ل بيتمادابالمجدوةبالتدنبام د بأ باشدععبلادابالتالميد بلدي بمدابيتعلموند ببسنوالمارب
 .(32بو1992ب ص اي وبالمجتم فنب

بو1990باوللعمل  بالتعل م  بفنبالعايدابمد بالجواندعبمةادا  لودبع لداالعابلتعلم  باألنش  بأهم  ينم ب
417): 

إ بيثيددعبالموا ددابالتعل م دد بدايددلبالصددابب؛الصدداللاافع دد بفددنبالتعلدد  بدايددلبباغة  ددبامصددار ببألنشدد  ابُيَعددا -
ميوابالتالمي بلألنش  بالال ف  وبعيثيعبموا ابيعل بأيعابيعودببالتالمي بإل بالصابالاراسدنبعيندو ب

 بللتعل .بامصار ب

بعيددعب بالمددادةببالةشدددا بالتلميدد والعلم ددد بالتددنبا صددلب لياددابيعمددلباألنشدد  بالال ددف  ب لدد بإثددعاشبالمددادةب -
يعمددددلب لدددد بيثليدددد بعببالجادددداعببيختصددددعبالو دددد عببيو دددديلبالمددددادةبللتالميدددد فددددنبالمصدددداحعبلاددددابعيسددددالب

بَأ َبإلد بب(527بو2000 ال جد ببأصدارع داببنموسدا وم ل د بإلد بعببالمعلوماةبلاابالتالمي بب عيكد باايداة
بلعمل  بالتعل م بيتمثلبفن:لاابأهم  بفنبابالتعل م  األنش  ب

أل بالتالمي باختارع بمابيتعلمون بعي تلون بب؛أ بمواض  باألنش  بأقثعبحيوي بعايصااببالمجتم بعشععف  -
 أعبمابيةا شو بفنبالةاعاةبعه ابيعي  ببالليل .بال ا  وفنب   م ب

علماد ببعدضبالموضدو اةبإ اباسدت   بالتالميد بأ بيثيدععابعيةا شدوابمد بمبالمكدعروإ بالةشا باخا بالمةاوب -
المكددعرةبالتددنبلدد بيتم ةددوابمدد باسددت ماشبدراسددتااوبعيسددت   بالمعلدد بأ باسددتثمعبالةشددا بفددنبدراسدد ببعددضب

 الموضو اةبالمكعرةوبعالتنبل بيتس بالو  بالعسمنبلاراستاابفنبالصا.

يةميددد ببفاددد بالددد ي بيعسدددمو بس اسددد بالمعلددد ويةمددد بالةشدددا ببمجادددودبالتالميددد بأنمسدددا بعإ بكدددا بي ددد بإصدددعالب -
يلكوناابأعبامثلونااوبفلا بح بيةمي بالةشا بعإداري بعببي تلونااعببالةشا بعه بال ي باجمعو بالمادةبالعلم  

 .اأاض ب

عيزيدابمد بثكددتا ببينمسدا بعاري دداطا ببالتالميدد واسدا بفدنبرفدد بالمسدتوابالثكدافنبعاماتمددا نبعالصد نبلدااب -
 لزمال ا .
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
1 

بعأسدالي   عاسدتعاي ج اةبالتداريس عالم تدواب األهداال  لد  ال ايثد  التعب د  فدنبالمدةاوبالمارسدنبا تدواب
 ادزش المارسدن الةشدا َأَ باعةدنب عهد ا التكدوي و ع مل د  عالال دمن الصدمنالتعل مدنب عالةشدا  التعلد   ععسدا  

د يت لدع المتناملد  التعب د َعَأَ ب المدةاوو مد  أساسدن  عاإلم انداة البدععل عيايد  لمارسد ا  امدابا سدود امةاي 

النتداقبالمارسدنبلد باعدابسدوابعسديل بمد بَأَ بقمداب بمختلدابمجاميد و المارسدن الةشدا  لممارسد  المةاسد  
 الت ييدع إلحدااث المعالد  الوسديل ُيَعدابالتدنب عاألنشد   ااندعبالخلدعاة عسدا لبي كيد بأهداالبالمدةاوبإلد 

لدلب فدنبالمدةاو عهدامش يدعل   ل بَأَندالتعل منب الةشا  إل  يةبع اليو  عل باعا المتعلمي و لاا ف   المعغوق
 .(4بو2005بوعالتعبوي ب ال اج التعل م   العمل   اإلاجالنبفن الجانع هو

د اادزش ببُاَعدابلتعل منابالةشا َف   بل اب بممادو  ف د  يتدعادل الد ا بمماومد بال داي  الاراسدن المدةاو مد  امام 
 مد  اقثيدع ب َعَأ َب ع دكلااو التلميد  صخصد   فدنبلةداش المام  العةا ع أحا الةشا  َعَأ َب المارس  و عال  اة المةاو

 الاراسنبيتو ا الصا دايل المعل  ياريس فا ل   َأ َب قما والتلكا   األنش  ب يالا م  ي ق كاا يت  األهاال

د يت لدع التعب  بالمتنامل  َعَأ َب لألنش  و التالمي  ممارس   ل  بعيا حا إل  د ا امةاي   عيايد  المارسد  اسدود ام 

بو صد اي باأليدعاب الاراسد   المدواد  د  مةمصدل  مدادة المارسدنبلد س الةشدا َعَأَ ب الةشدا و لممارسد  البدععل
ب.(19بو1998

2  

ام دد ب عضددااببالتعل م دد  ليادداباألنشدد  ببي تددوابهةدداكبالعايددابمدد بالمجددامةبالتددنببَأ َببممددابمبصدد بف دد 
ب:(67بو2004 الشعي بعأحماوببينيابكماب اجازب

:باشددملبام دد بالعياضدداةبعاألنشدد  بال عك دد بالتددنبيتةاسددعبمدد ب دداراةبمجططال األنشططةة البدنيططة واللياضططية -
بعالةبعي بلل عك بعللةشا باللاننبعالعياضن.بوالعلم  عاستعااداةبالتالمي وبعك ل بالجوانعب

 ددددال بعاسددددتخااماةبالم ت دددد بالمارسدددد  باإل ا دددد بع دددد ابال ددددا  بعاإليشددددملب:بمجططططال األنشططططةة ال قافيططططة -
بعالمعارأبعالنتاب بعالكعاشةبعالخ اب بعالةاعاةبعكلبمابيعي  ببالتةم  بالثكاف  .

:باشملبالجواندعبالمة د بفدنبمجملادابكالعسد بعالتمثيدلبالمسدعحنبعاألصد اابعالتصدويعبمجال األنشةة الفنية -
 .خإلب…عالة  بعاأل ماابالياعي 

:باشدملبام د باألنشد  بالتدنبا دو بالادالبمةادابالتةم د باماتماع د بعيشدتعكبمجال األنشةة االجتماةيطة -
 لاابأقثعبم بيلمي وبكال مالةبعالزياراةبعاأل ماابالت وع  بعام  بالمجامةباأليعا.

:باشددملباألنشدد  ب اةبالعال دد بالم اصددعةببالليلدد بكددالعحالةبالخلويدد بعيعب دد بال يددوربمجططال األنشططةة البر يططة -
 .خإل…ةبالتوع  ببالةباف بعالم افب ب ل بالليل عال يواناةبعحمال

:باشملبالتجارقبفنبام د بالمجدامةبالعلم د بعزيدارةبالمصدان بعالمسدابكاةبالعلم د بمجال األنشةة العلمية -
 عاملتناراةبالعلم  .بالعلم  وعكتاب بال  وثب
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 دة.:باشملبام  باستخااماةبال اسعباآللنبعبعامج بالمتعامجال أنشةة الحاسب اآللي - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

:باشددملباألنشدد  بالاية دد بالمتعددادةبكالددا وةبعاإلرصددادبعالعةاادد ببالمسدداااباإلسططبميةمجططال أنشططةة التل يططة  -
 عم ت اياابع عاشةبالكعآ بالنعي بعيجوياابعيعييل بعدراس بالسة بالةلوي بالشعيم .

مدد بعيامدد ب:باشددملباألنشدد  ب اةبالعال دد ببالمخ مدداةبعح دداةبالخددالشبعالخامدد بالعامجططال النشططاك الكشططفي -
بالمجتم وبباإلضاف بإل بأنش  بالميوابعالاواااةبالخا  .

6 

 يةم د  يةم د بصخصديت  ا ت ارهدا فدن فتييد  متنامدلو بشد ل المدتعل  المدعد إلد  بدالةبع ال ايثد  التعب   يات 

 بدالمعد التعب د  اهتمدا  فدن الت دور لاد اباعي ع ب عااتماع او واعأيالق  ب واعنمس  ب واعانمعال  ب وامععف  ب عيعبيت  متنامل و

 اماتماع د  عسدا لاا عألدعز اإلنسدان  و ال ضدارة أهمد بمكومداة أحدا لو دماا المارسد  إلد  يةبدع بف ند المدتعل 

ب.(2001ب  الاي و

 نفد ي ييدعباد راب إحدااث يت لدع متناملد  يةم   التلمي  صخص   يةم   ي كي َأَ ب (2009) حسي  عي كا
 أنشد   لممارسد  التالميد بالمع د  ب   داش إم يدت  م عهد ا بالعمدلو المدعي   التعلد   يدالا التالميد بمد  سدلوك

 اسدا ا قوند  ؛ال ايثد  المارسد  مةاداج ادزشبمد  المارسدن "فالةشا  عيارااا المارس  دايل  عملعمج متةو  

 التةم د  فدن عللمشدارك  التعلد  و ا دل لموب مزمد  عأسداليعبيمنيدع عقد   عماداراة  داداة يندوي  التالميد ب لد 

ب.الشامل 

 فاد ا  ل د بالمةاداجو يعكدز أ  ية  دن مدا أهد  مد  ال ايثد  التعب د  نبدع عااد  مد  لتعل مدنا الةشدا َعُيَعداب

 عمدتم  ماد  ادزش فادو عالجمدالنبعال عكدنو عالق مدن عاماتمدا ن الةمسدن الجاندع لةداش  لد  اسدا ا الةشدا 

 فعداا لداعر المارسد   األنشد   يسدا  قمدا ولل الدعالمععفدنب الجاندع لةاش إل  اليا ال ا األقادامن لللعنامو

 األنشد   م  ل  ال  ا تسلاا التن التعل م   الخلعاة يالا م  اماتماع  بعالخلق   عالق   العال اة يةم   فن

 بممارسدتابحيد بإ  ؛يعل م د  موا ا طعي     ااياة عمااراة يلعاة اقتساق يت حبلل الق كماوبالجماع  
  يل مد  لاد  التةشدل باماتماع د  فدن اإلسداا   لد   دالعة عميدولا و  دارايا  نمدو فدن يسدا ا األنشد   لاد ا

ب.2010)بعحس و

ب:اآلين ل بالة وبعيم  ب عضااببعيةب ماابالمارس  بإدارةباألنش  

 :التعليميةالتشليعات المنظمة لألنشةة 
ملادددابمددد بيدددالابام تمدددادب لددد بالتشدددعيعاةبالكانون ددد بفدددنبممارسددد ب بالتعل م ددد باألنشددد  بإدارةيعيندددزبب

 :اآلينبالممثل ب
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 الدست ر:-أ أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 للكانو ب اععفك ب"وبينمل بالاعل  اام ع ب للمواطةي  ح  التعل  َأَ ب"  ل  (53) وقابدستوربالجماوري بال مة  أ

أص ال بعأنوا  ب مختلاب التعل   فن التوس عبعالتعبوي وب الثكاف   عالم سساة الماارل مختلا إنشاش الاعل   ل 
 المةاس   البععل عيايل  وعاللان   الاية  بعالعكل   التعب   عيوفيع امن عال م  عحمايت  الةششو ب عأبر اا 

ادزشابباألنشد  المجدامة؛بعهد اباعةدنبضدععرةبصدمول  بم ونداةبالمةداهوبعا ت دارب ام د  فدن ملنايد  لتةم د 
بو1995بوعزارةبالشدد  بالكانون دد مبيددت ب مل دد بيعل مدد بللتالميدد ب بعم ونةددابر  سددابمدد بالتعب دد بعالتعلدد  بعبدداعناا

ب.(37

 للتعليي:القان ن العام  –ب
وبالتعل م دد المصددادربالتشددعيع  بالمةبمدد بلألنشدد  بهدد بأبمدد ب1992(ب45الكددانو بالعددا بللتعلدد  بر دد ب بُاَعددا

  كياةبالشعع.بم بيعام بالاالبالعا بللتعب  بعالتعل  بعفلسمتاابالمةلثك بم م ةاابامابعهوب

 المدرسية: البئحة-ج
 م  عهو المارس بالتعبوي و رسال  م  اأساس  ب اازش ب ُاَعا نالتعل م بالةشاَأَ ب إل  المارس   أصارةبالال   

 لد بنمدوه بالمتنامدلببعيسدا ا صخصديتا و مد  عيكدواب التالميد  لدي  التعداع ب رعح يثلد  التدن الوسدا ل أهد 
ب:(27-23بو1997بو عزارةبالتعب  بعالتعل  باآلين(ب ل ب82بو81بو79 الموادبيصةاببي حب؛عالمتواز ب

األغدددعاأببمددد بالنثيدددع كددد بيبالتعل م ددد باألنشددد  بَأ َببالمارسددد  و(بمددد بالال  ددد ب79فدددنبالمدددادةب بعاددداشو
بالتعبوي بمةاا:

 يزعيابالتالمي ببالمااراةبعالمعلوماةببمابيتالش بم بأهاالبالمكعر. -

 .عبوي الت عالمضا ل الق   مجمو   غعل -

 .التعل م   الخلعاة الاراس  بعينامل المواد لي  العب  -

 .عيوايااا يةميتاا  ل  عالعمل المواهعو عاقتشال لباور المعص إياح  -

 .التالمي  مةاا اعانن التن الةمس   المش الة م  النثيع معالج  -

 عي دويعبال  داة بدالمجتم  الةادوأ فدن عالمسداهم  الم   د بلاداو اماتماع د  بال  داة المارس  برب  -

  .ماتماع  

عف مدابليدةا بعبدي ببليدةا والتما دلبف مداب مد  بمدابام د بالتالميد  عال دوارو التوا دلو ماداراة يةم د  -
 المعلمي .

 اعودب ليا ببالةم بعالما اة. بما فعاغا  لو   امنتما   ل  التالمي  ياريع -
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 عاحتدعا الق دادةوب  لد  عالتداريع   عل بالمسد ي ايدا ع لد  عيةب مد و العمدل يخ     ل  التالمي  يعب   -

 .عغيعها عالكانو بو الةبا 

 :التعل م  عالتعل ماةبالمعي   بباألنش  ببالكعاراة-د

فددنببإدارياددامدد بالمصددادربالتشددعيع  بالتددنبيددةب ببالتعل م دد التعل مدداةبعالكددعاراةبالمتعلكدد بباألنشدد  ببُيَعددا
بدد دارةب الخا د  بشدي بالضدواب ب2000لسددة بب(477حيدد بيد ب دداعربالكدعاربالددوزارابر د ب ب؛م سسد بالتعلد  

ب:(2000بوالتعب  بعالتعل  ب عزارةب اآلي  ل بالجوانعب (11-1 الموادبعالتنبأقاةب األنش  و

بالاراسن. للمةاو م مال ب اازش ب األنش   عا ت اربالتعل م  بموادباألنش   أهم   -

 الساحاة. حساق عالتوس ب ل  اللةاش  ا  -

 .غيعها دع ب األنش   لصالح األنش   موارد م  ستمادةعام بالموهوبي  مهتما  -

 المدةاوبالاراسدن فدن أساسد   مدواد المةزلدن عام تصداد المة د  عالتعب د  العياضد   التعب د  مدواد ُيَعدا -

 .2000/2010الاراسنب العا  م  اا ت ار ب
 : التعل م  باألنش  بإدارة-ج

عالتكدوي بلألنشد  ببعالمتابعد  بالتخ   بعالتةبد   علك المت اإلداري  الكضااا قاف  المارس   الال    يضمة 
بالمارسنبم بيالا: الةشا  يةب    ل  ركزة فكا (82) مادة أمابوعي ل كاابعامهتما بلاا

 (:24وب1997بعالتعل  و التعب   زارةعب (عهن معا ايااوباجع التن األسس م  امل 
عيةميد ب بما ل د و عالتخ د  بلد  أهاافد  لت ايدا لد ع  نشدا  قدل مد  التعبويد  ال ااد   لد بي ايدا ق دا بالمارسد  -

 عالمااراة. الخلعاة التالمي  اقتساق إل  ي دا ال ا الة و  ل  لعامج 

د الةشا  ا و ب أ  -  عأ  فدنبي ايدااو التالميد  عأ باشدتعك المعلد و لداا اعاضد  ب ف د  معغدوق هدال ن دو امواا 

 .للعمل مةبم  ي   ل  ينو ب

 اواندعبالتالميد و المعلد بللتعدعلب لد بميدوا  لدل م  إ ااداثةاشبفنبأ ق ك د مالحب  لعمل   الةشا  اخض  -

 الكوةبعالضعا. عنواحن صخص ايا و

 .فنبغعلبالاراس  عيعل م   يعبوي  مضامي  م  اكا  بمابنالتعل مبالةشا  يتصل أ  -

 حااايا  إص ا ميولا بعب    للتعليع فع   م  أقثع التالمي  ف   اجا ب ي  الجوانع متةو  الةشا  ا و ب أ  -

 .صخص ايا  لتةم   عمجام ب

ب.الةشا  را ا عيسم  المعلمي  أحا الةشاطاة اما اة م  اما    ل  اشعل -
ب:التعل م  باألنش  بمجامة-د
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 عأندوا بومجدامة (80) المدادة فدن (1997 بعالتعلد  المارس  بالصادرةب  بعزارةبالتعب د ب الال    حادة أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 عاحت اااياا؛بحي بعحجماا عشععفاا المارس  إم اناة عف   بالمجامةم مجاا قل فن يمارل التن الةشا 

 : اآلي  عالمجامة األ سا  يشمل

 .عالعلو  عاألدق عالاي  والثكاف  بمجامة يات  والعلمية: ال قافية األنشةة قسي -

 .عالتش يل   عالموس ق   المسعح   المةو ب بمجامة :بيات الفنية األنشةة قسي -

 .العياض  بعالشعل   عاأللعاق اللان   عالتعب   العياض  بمجامة يات بلياضية:ال األنشةة قسي -

 .عماارياا عفةوناا عاإلرصادا  النشف   التعب   بمجامة يات ب:واإلرشادية الكشفية األنشةة قسي -

 .عبعامجاا عأنش تاا اماتماع   التعب   بمجامة :بيات االجتماةية األنشةة قسي -

عأصد اابياعيد وب مةزلدن عيداليع ا تصداد مد بالمدعأةوبمجدامةبأ مدااب يادت بت:الةالبا أنشةة قسي -
ب.عغيعها عط خ عي اط  عح اق  ي عيز

 .عالتميز عاملتنار عاإللاا  عالتموقب الموه   بمجامة يات بوالمبدعرن: الم ه  رن قسي -

 :والتعليي()مكتب التل ية  التعليمية األنشةة إلدارةالتنظيمي  البناء-ه
ب.العام بلألنش  بالمارس  باإلدارةبوالعا لتعل  ب  ا با -

ب.األنش  ببالوزارةبمايعب ا  -

ب.نا عبالمايعبالعا بلألنش   -

العياضد  بعالمدوهلي بعالصد  ب المة د باألنشد   عالعلم  باألنش   الثكاف   األنش  بإداراةمايعاب -
ب.المارس  بعمايعاب ا بالشععببالم افب 

ب.األنش  ببال افب باإلداراةعنواقبمايعابباألنش  ببالم افب بإداراةمايعاب -

 سددد باألنشددد  بوب  سددد باألنشددد  بالعياضددد  باألنشددد  بإدارةاألنشددد  بفدددنببأ سدددا السددد عياري بثددد ب -
ثد ببواألنشد  بإدارةث بالمختصدي بفدنببوالمةن( س بالةشا ببو س بالموهوبي بعالملا ي بوالعلم  

ببالمايعياة.بمواانباألنش  بالمارس  

عمشدددعفنباألنشددد  بالمارسددد  ببواألنشددد  بأ سدددا م ددد ببالمدددايعياةبممثلددد بلعؤسددداشبالتعل باإلداراة -
ببالماارل.

 عالد ابأ  د  ال مةدن الاسدتور يتلةاهدا التدن عاألسس المضامي   ل  ال م  فن عالتعل   التعب  بةكزبرببلكا

 علد ا ؛بد  عالةادوأبالمجتمد  عي دويع لةداش فدن الزاعيد  حجدع لو ماا يا   أهم   التعل م  عب التعبوي  العمل  
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 عاللان د  عالعكل د  الاية د  يدوفيعبالتعب د  يالا م  امن عافاة م  عحمايت  الةشش ر اا  مس عل   الاعل  يت مل أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

باألنشد   يجداا الاعلد  مسد عل   اي كد عهد ابالمجدامةو ام د  فدن ملنايد  لتةم د  المةاسد   البدععل عيايلد 
ب(.8وب2017وبالض اك بالتعل م  

يتاابعم افب بإقبعماربب ا  بش ل ال مة   الجماوري  فنبالتعل م   األنش   عا   الم    ه ا ل ابيتةاعاب
 الجماوري  فنبالتعل م   األنش   عا   عيا   الموضو  ه ا فن عاألب اث لكل بالاراساة انبع ب ؛ياصاش لب

العلم  ب عالورش عاألدل اة الاراساة إل  باإلضاف  المختلم  عالتشعيعاة بمسحباللوا ح ال اح   ع اب ا ال مة  و
بَأ َبإل بب(و84-ب83بو2018 عالشمسنب(ب21وب2009م ملب بم والم ل  .بكمابأصارةبدراس بكلب عالةاعاة

يعداننببوال مة د بلجماوريد فدنبمداارلبالتعلد  بالعدا بفدنبابالتعل م د لألنشد  ببالمتيملبلوا  بالعمل داةباإلداريد 
ب:وبمةااداري اإلمة  بأعبالبعمام بسواش ببفنباوانعبكثيعةبا صور ب

ب.اإلداري بالتكلياا يمارلباألساليعببمبيزااماارسةابباإلدارةبفن .1

 عبصورةب شوا   .بويت عاا؛بف نماببإ بالمارس  بالتخ   بلألنش  َأَ ب .2

ب.التعل م  باألنش  بمبيعا  بعض بأابيعيي اةبعمبعسا لبلتةمي بكاف  .3

ب.التعل م  ضعابيما لبإدارةبالمارس بع ا بإصعافااب ل بمتابعتاابلناف باألنش  ب .4

 عحصص .بالمارسنبضعابااا بمايعابالماارلببامهتما ببالةشا  .5

 .الصف  بعالال ف  األنش  ب سيع  ل  ضعاباإلصعال .6

عبالعسدم  بلدوحظب دا بي ليد بالكدواني بم بيالابالاراسداةبعالتكداريبالتعل م  باألنش  عبالةبعبفنبعا  ب
 التعل  فعص ي مز م عأ    عإ بط ك بف عضاابمبيواقعبالت وربالتكةنبعالتنةولوانبالمتسار ببعاللوا حو

وب2010وب اللة بالداعلنبعالجماوريد بال مة د بالتعل   م  التسعق عا  باألمعب ل  فن عيسا ا لل ال  اةو ماا
ب(.55وب2006بوعل  المجلسباأل ل بلتخ   بالت؛ب28

يبددلبالميزان دد بالعامدد بللاعلدد بهددنبالمصدداربالددع  سبلتمويددلب  ددا بالتعلدد  بعالتدداريعبعاإلنمدداقب ل دد ب لدد ب
ب.العا العغ بم بالزي بالمتييعبلمشارك بالك ا بالخاصبلالستثماربفنبالتعل  بيا  بفنبالتعل  ب

بب:َأن ُبب(36وب2013 بعل  ع ابأصاربالمجلسباأل ل بلتخ   بالت
 .نش  بفنبم ايعبالتعب  بعالتعل  إداراةباألبأعلإلداراةبالتعل م  ببأعمبيواابنمكاةبيش يل  بللماارلب -

كددلب لدد بأدابإلدد بيدداننبفا ل دد باألنشدد  ببوالتعل م دد إهمدداابالسددجالةبع ددا بالمتابعدد بأعبالتكددوي بلألنشدد  ب -
 لتعل م  .اجعلااب ل بهامشبالعمل  با؛بعهوبمابالمارس  
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مابيضمةت ب ادبم بالتكاريعبمةاا:بيكعيعباللة بالاعلنبحوابعضد بالتعلد  بفدنببَأ َبع ل  بفالبغعاب بم ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ام د ب ةا دعباألنشد  بالمارسد  بيعداننبمد ب صدورببَأ َبمد ببللجم د وعيكعيعباللجة بالوطة  بللتعل  ببال م و

  بالمارسد  بع لد بمخعاداةبالعمل د ب ل بي كي باألهاالبالمةاط بباألنشدباانع س بسل  بفبعاضحوعضعاب
بو32وب2014بواللجةدد بالوطة د بالتعلدد  بللجم دد عبباللةد بالدداعلنبيددعيكعب علعدلب لدد باعددزابإلد ببالتعل م د بإامددام ب

36-37): 

 .التعل م  س اساةبعلوا حبمتكادم بعغيعبمواق  بللت وراةبال ايث بلألنش  ب -

 ق اداةبإصعاق  بفنباألنش  بالمارس  بغيعبمتخصص . -

 يكي  (ب شوا   بعرك   .بومتابع بويةب  بو يخ   بالتعل م  مل اةبإدارةباألنش  ب  -

 التةب  . فن الص يعة عالجما اة لألفعاد م س  أداش بغيع -

 لعاموبمبيةمنب اراةبالتالمي بعالمعلمي بعمبيللنباحت ااايا بعرغ ايا . -

 لعاموبعمكعراةبمبيعسخبم ادئبالتعب  بام تصادا بعالت ل ق  . -

 المتاح .باإلم اناةعف ببأنش  طل  بعمعلمي بامتكاع بالكارةبعالخلعةبعالماارةب ل بإ اادب -

 م باميتالفاةبال زب  بعالس اس  .بأفعادهام سساةبيعل م  بيعاننبلي ب -

 مجتم بم لنباجالبأهاالباألنش  بعأهميتاابعغيعبمشج بإل امتاا. -

 مجتم باعاننبم بال ال بالمع ش  ب المكع(. -

عزارةب بالتعل م ددددد ااددددد بالمدددددواردبالمال ددددد بلتددددديمي بمت ل دددداةبالتعلددددد  بعمت ل ددددداةباألنشددددد  ب ددددا بكم -
ب:(1بو2006وبالتخ   بعالتعاع بالاعلن

فدنبيةم د بباعأهميتادبدعرهدابعمسدتوابعا د بوالمارسد  باألنشد  ال   بال النبيتعلد بببَأ َبعممابسل بعبماب
بكوناابعسيل بفا ل بلت عيدعب؛غ ايا بعيةمنبايجاهايا رببالمااراةبال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بعيللن

بالوا ددد بالممدددارلبلألنشددد  بإلددد عبدددالةبعببوطا ددداةبعإلددداا اةبعالتنددداراةبالمعلمدددي بعالتالميددد ب لددد بحدددابسدددواش
فددنبمدداارلبالتعلدد  بالعددا بفددنبالجماوريدد بال مة دد بالدد ابأقايدد ببعددضبالتكدداريعبالعسددم  بعالاراسدداةببالتعل م دد 

يةم د بالماداراةببفدنبالمارسد  فكابييقابلل اح بالضععرةبال تم  بفنبأهم د بدعرباألنشد  ببواالمشاربإلياابآنم ب
بلاابالتالمي بفنبالمعحل بالثانوي بفنبمايعي ب ابالسماابم افب بإق.ال  اي  ب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 :الحيانية المهارات

 مفه مها:-1
ل  اي د بام د ب عضداابهةداكبالعايدابمد بالممداه  بللماداراةباببي المصادربعالاراساةبالعلم  ببأعض  

ب:اآلينق

يتععضو بلد بمد ب ما موااا  م  الش اق لتم ي  عسيل ب:بيناا المااراةبال  اي  اليونس وببم مةب يععل
ب(.21وب2000وب اليونس وبموا ا

  لد بي مدل الكدادر المدعد صخصد   للةداش يعةدن ماداراةوببينادا:بالخل  لاعا الععبن التعب   عيععفاابم تع

 عالوش ف د  الشخصد  بعاماتماع د  األ دعاة مختلدا  لد  اليوم د  ال  داة مكتضد اة مد  مدلعالتعا المسد عل  

ب:(11وب2010وبالخل و لاعا الععبن التعب  بم تع  عمش الي  مجتمع  م  التما ل م  مم    ار  ل 

  لد  المدعد يسدا ا التدن الةمسد  بعاماتماع د  الماداراة مد  مجمو د :باليون سداببينادا مةبمد  عيععفادا

عملا د ب  د    ح اة ا يوا أ   ل  األفعاد عيسا ا ال اة مااراةبإدارة عيةم   بما ل   عالتوا ل  عاراة يخا ا
 .(2008اوباليون س 

عانامااد بمد باآليدعي بببد والخلعاةبعاألدعاةبالتدنبا تااادابالمدعدبلمسدا اي بفدنبالتعامدلبمد بمدابا د  ب
ب:(23بو2016بو الال من   بب بعالمجتم ببش لباضم بيجة  بللمخاطعبعالمش الةبالم 

 الحيانية:أهمية المهارات -2
مددد بالمت ل ددداةبالمامددد بعالضدددععري بلتن ددد بالمدددعدبمددد بالمت يدددعاةبُيَعدددابالماددداراةبال  اي ددد بباقتسددداقإ ب

يسددا ابالمدعدب لد بي كيد ب فادنبللماداراةوعإ بالمدعدبب ااد بماسدد ببالمععف  بعالثكاف  بعام تصادا بالمعا عة
بمشدددا عاوبعيةمددنبلاادد بعببالددت   ببانمعاميدد بالمسدددد عل  و لدد بي مددلببا ددادر ببلاادد والثكدد ببددالةمسب ايدد وبعزيددادةب

بوإلدددعاه  عيسددددا ااب لددد بالتخ ددد  بالجيدددابللمسدددتكللوبمتم ةدددابمددد بالتنةولوا دددابال ايثددد ب بعاملتندددارواإللددداا ب
 .(35بو2010

بفن: بينم بأهم  بالمااراةبال  اي بَأ َببإل (ب43وب2007 بالاي سعاببأصارع اب
 يسا بالمااراةبال  اي  بفنبموااا بالت اااةباليوم  بالتنبيواا بالمعد. -أ

 ي سي بح اةبالمعدبعيسالاابم بيالابإقساب بالمااراةبالالزم بل  اي باليوم  . -ق

 بيوااااا.رف بمسدتوابح اةبالمعدبامريكاشببكاراي ؛بليتجاعزبالمجوةبالعلم  بعالتنةولوا  بالتنب -ج

 ادرةب ل بالمةافس ب الم ا.إ اادبكوادرب  -د

بالمااراةبال  اي  بينم بفنبالعايابم بالجوانعبمةاا:بأهم  بَأ َببإل بال احثي بعضببأصارقماب
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 لدد بيشددج ع بدا مدداب لدد بامريكدداشببمسددتوابالماددارةبمدد بعمددلباوب معيةددامددتالكبالمددعدبماددارةبَأَ ب -أ أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بثَدد بأاددلبفددتحبآفدداقباايدداةبللعمددلوب دد ث بم مدداب ددازةبعآيددعع و عبأقثددي كيدد بم اسددعبعمددواردبَعم 

ب.(32وب2007

 ل كدنبالممدعدوبع لد بيسا ابامتالكبالمااراةبال  اي  بفنبالدعب بلدي بالوا د بالةبدعابعالوا د بالت -ق
 مددعا ب عالمععفدد بمدد ب ددواني بالعلدد بباهدد بال  دداينبالمعدد شوبعالسدديعبالددوا نب لدد بلنشددابالوا دد 

 .(53وب2005بوعآيعع ب

اشبعالتصعفاةبالتنبيسلعباأل ابعالضعربأل د الااوبيسا ابفنبالو اا بم بالو و بفنباألي  -ة
عالعمدددلب لددد بي كيددد بإنجدددازاةب ب مددد ب لددد بالصدددعيابالمدددعدابعالمجتمعدددنوبعاملتدددزا ببمةبومددد ب

 داعةبحسدة باسدع بال دا و بإلد بالو دواببَأن ُبمثلبأ ل وبع ل ببَأن ُبق م  بيةبعبالمعدبفيااب ل ب
 .(44وب2215إلياابعالتعل بمةااب الكااحوب

يع نبالمعدبالمع  بم بأالبأ باعد شبح ايد ببشد لبأفضدلوبعمسد مابفدنب صدعنابالد ابيتسد ب -ث
 .(58وب2002بامنمجاربالمععفنبعالمعلوماينبعالتنةولوانبالمتالح ب مسعودوب

 لدد بلةدداشب ارايدد باماتماع دد بباأهم دد باقتسدداقبالمادداراةبال  اي دد بفددنبأناددابيجعددلبالمددعدب ددادر بَأَ ب -ج
 .(51بو2016بالسا ااو ع  بللاراس بعينس  بدافبعالةمس  و

امتالكبالماداراةبال  اي د باعدودبأثعهداب لد بالمدعدبنمسد ببالاراد بيلي بَأَ بم بيالابالععأبالسال ب
بف  .األعل بث ب ل بالمجتم بال اباع شب

 :الحيانية المهارات أهداف-3
 العامد  األهداال مد    لمجموب حي بيضمةاا م  اللعامو م  غيعها    يختلا م ال  اي   المااراةبإ 

 صخص ايا  عيةم  حااايا  يال   التالمي بمااراة إقساق اللعاموبإل  ه ا ياال حي  ؛لت ق كاا يسع  التن

 مدزعدي ببمعدارل عي اااياا العصعي  ال  اة مت ل اة م  التي ل   ل   ادري  ل  ونوا متناملبعمتواز و بش ل

 ي داااة مد  بما ل د  عاع د بللتعامدل لتصدعفاة ال  اي د  وا داالم مواااد   لد  عيعيدةا  ح دايا  فدن يوشمونادا

ب:(2010   ان و باآلين بكال  اي  يعل  بالمااراة أهاال اليوم  بعيتمثل ال  اة
 الشخص  . يصا ص يةم   -

 .ال ايث  التكة اة  ل    اطالعببال  اة موا ا ب دارة المتعلك  عالخلعاة بالمعلوماة المتعل  يزعيا -

 :العلمن التمنيع ينوي  لمة   عيوايااا الواع   المالحب  يةم   -

بعهن:أهاالبالمااراةبال  اي  ب م  ابعض بب(2007 (     عأضال

الو د وب عاحتدعا  إدارة عمااراة العال اةو ق   عاقتساق عاميجاهاةو بالمعارلوبعالمااراةو المتعل  يزعيا
بوالمشد الة عحدل العلمدن التمنيدع يةم د بماداراةعب واإلاجال د  المشدارك  ممادو  عيعميد  الكدعارو ايخدا  عماداراة
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ي مدلب  لد  ا دادر ب المدعد يجعدل ب يد  ال  داة مت ل داة عمد  المت يدعاةبال ادثد و األمثدلبمد  عي كيد بالتعدااش أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 مد  التما دل اميصداا عي كد  العصدعو امعضداا التدن الت داااة عمكاللد  المشد الة عمواااد  عل اة بالمسد

ب.لليل  ا فن اإلاجالن عالتينن اآليعي و

  ارة يةم   فن عالمتمثل  األهاال ه ا م  بعض) 1431 عالجايلنب(26بو1426 مص م ب اض   قما

ب: ل  عثكافت  المتعل 
 .المختلم  ال  اة مت يعاة م  التعامل -

 .اآليعي  م  عالتوا ل اماتما ن التما ل -

 .عالعالم   الم ل   عالليل   ال  اي   المش الة حل -

بالعلمن. التمنيععب المة كن امستاما -

 :الحيانية المهارات نصنيف-4
بمععفد  بحااداةب بال  اي  وبعإنمابيت بي ايدابهد ابالماداراةبمد بيدالا  بللمااراة  بموحا  ل سبهةاكبيصة   

بالتدددنبيدددةجُ ب ةدددامابمبا كدددُ بالتالميددد ب بالمتو عددد ببالتالميددد عي لعددداي ا وبعكددد ل بب سدددعبالمشددد الة  السدددلوك اة 
بلل  داةمةا وبعك ل بم بيالابالعب بإل بالكوا  بعالةما جبالتنبافتعَضداابالمتخصصدو بكماداراة  كمدابأ ببواو  

اوبكمددابيختلددا بمددابيددت بفددنبضددوشبطل عدد بالعال دد بالت اُدل دد بلددي بأفددعاد   يصددة َ بالمادداراةبال  اي دد بلمجتمدد  

اعف  ب ال  اي   المااراة يصة ماة   د ال ل هد مش ا كد  م عمجتمعد وبكد اب ةداما المدعد لدي  عالعال   للمجتم  ً 

 الماداراة يعلد   ن داقَأَ بحيد ب دةاب؛بF. .taute)ع ابااشبفدن بب(2010بونالةااب(بالمتو ع  السلوك اة

 ماداراةبواماتماع د  عالماداراة الةكدااو المااراةب المععف  بالتمنيعب:هنوبر  س  أبعاد ثالث  اشمل ال  اي  

عالةمسدد  بعضددد  ب العواطددا إدارةبوصددد  الشخ عالمادداراةبوعالتعدداطا عالتعددداع ب عالتمدداعأ اميصدداا
 .F. t aute)ب,ب(2005المشا ع

ب:اآلين ال  اي   المااراة يصة ماة أه  عم 

ب(:2004بالمعل و ياريع  دليلبإل  ال  اي   المااراةبوالمصعابالمعل ب ياريع دليل يصة  

 .األصخاص لي  بالعال اة الخا   التوا ل مااراة -

بالعفض.بوالتماعأ مااراة -
 . مع عالتعاطا ال يع يما  العاطمن التكمص مااراة -

ب.المعي  ع مل التعاع ب -
 التيييا. لنسع الا وة مااراة -

 المش الة. عحل الكعار  ة  مااراة -

 .اآليعي  عيواااة ال اي   عالتواااة الق   لتيثيع المتعلك  الت ليل مااراة -

 .الةا ا التمنيع مااراة -



2023 174 

 

  

       أ/ رشاد علي علوان       تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ ... المدرسية فيويم واقع دور األنشطة تق

 .ال اة عمعاق   لل اة كايعابالت ال اةبالتكي   عإدارة التعامل مااراة - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

بالمشا ع. إدارة مااراة -

 :الحيانية المهارات الر نيسيف نصنف
يصدددددة  باليون سدددددا:بعضدددددع باليون سددددداب ا مددددد بيشدددددملبمجمو ددددد بمددددد بالماددددداراةبال  اي ددددد بالةمسددددد  ب

اةبهدوبالتما لبلي به ابالمادارببَف   عبةاش ب ل  بب؛مام بااابايعوبالعال اةبلي باألفعادباةعماارببعاماتماع  
مةبمدد ببإلياددابأصددارةالسددلوك اةبالكويدد بلددااباألفددعادوبعف مددابيلددنبالمادداراةبال  اي دد بالعشددعةبالتددنببيةددتوالدد اب

ب:(87وب2005 باليون سا
 األصخاص.مااراةبالتوا دلبعالعال اةبلي ب -

بالعفض.عببمااراةبالتماعأ -
بالعاطمن.مااراةبالتكمصب -
بمااراةبالتعاع بع ملبالمعي . -
 التيييا.بمااراةبالا وةبلنسع -

 مااراةب ة بالكعاربعحلبالمش الة. -

 مااراةبالتمنيعبالةا ا. -

 ماارةبإدارةبال اةبعالتكي  بالتكايعابلل اةبعمعاق  بال اة. -

 مااراةبإدارةبالمشا ع. -

بالض و .مااراةبإدارةبالتعاملبم ب -

ب:الر نسك (وال قافة ) والعل م للتل ية المتحدة األمي منظمة نصنيف

 عالعال داة التوا دلبمااراة: إل  ال  اي   المااراة عالثكاف  عالعلو  للتعب   المت اة األم  مةبم  يصةا

  دة  التيييداو لنسدع الدا وة ع مدلبالمعيد و التعداع ب العداطمنو الدتكمص عالدعفضو التمداعأ األصدخاصو لي 

ب.الضد و  مد  التعامدل المشدا عو إدارة للسد  عةو المعكدزبال داطةن الد اةو عإدارة التعامدل الةا داو عالتمنيع الكعار
ب(.1431  الجايلنو

 ماداراةإلد ببال  اي د  الماداراة يصدة   يد  اكمدب:السطع دية العل يطة المملكطة فطي التعلطيي وزارة يصدة  -د

:بمثدل و لم د  عماداراة ؛امسدتاالك يعصديا التعداع و اميصدااو :مثدلوبالشخصد   بخصدا ص معي  د 
ب.(2011 ال امااووب1426 و حسي(سالم (بعال األم  التوا لوب ل  الكارة الو  و  إدارة

ب:م(1993نصنيف منظمة الصحة العالمية )

ب وبعهددن:بماددارةب ايخددا   بال  دداةببالةسدد   بللمددعد  بأساسدد  وبيعددابمدد بأهدد بمادداراة  عيشددتملب لدد ب شددعبمادداراة 
وبعماددارةبامي بالةا  ددا  باإللدداا نوبعماددارةبالتمنيددع  بالمعددااوبالكددعاروبعماددارةبحددلبالمشدد الةوبعماددارةبالتمنيددع  صدداا 
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نببالددد اةوبعمادددارةبالتعددداُطاوبعمادددارةبالتعددداُاشبمددد بامنمعدددامةوب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( صددد  وبعمادددارةبالدددَو ث بالشخث عمادددارةبالَعال ددداة 
بعماارةبالتعااشبم بالض و (.

بم بالماداراةوبسدواشبالماداراةباألساسد  ببَأ َبعممابسل بيالحظبال اح ب ه ابالتصة ماةبايمك بفنبكثيع 
بفدنباألهد بمةاداوبفةجدابمةبمدَ بالصد  بالعالم د ب لد بسدليلبالمثدااببأعبالمعع  وبليةمدابي ايةد ثب عااداُةبالةبدع 

دابلل دوالوبفةجدُابفدنبيصدة  بدليدلب بمااراةوبكمابي دايَ بالتصدة ُ بي ع  بال  اي  بفنب شع  ي اُدبأه بالمااراة 
بدارةإعببلتوااداةالمااراةبالخا د ببالعال داةبعحدلبالمشد الةبعالماداراةبالمتديثعةببدالق  بعابإل بياريعبالمعل 

ب ا م بالمااراةبالةمس  بعاماتماع  بعالشخص  .بإل ليةماب ةم باليون س  ببوال اةبعالمشا ع

عمددد بيددددالابالعدددعأبالسددددال بعبعدددابالعاددددو بإلددد باألدقبالتعبددددوابعالاراسددداةبالسددددابك بع دددوا  بالمادددداراةب
ب: اآلي مجامةبالنبفبال  اي  بالمااراةبا تمادبإ ادةبام  بلل اح َف  نُ ب عالععب  وال  اي  بالعالم  ب

 اماتماع  .المااراةب -

 الشخص  .المااراةب -

 عالمععف  .المااراةبالعكل  ب -

بالماة  .المااراةب -
 المااراةبام تصادا . -

بالمهارات الحيانية الشخصية: .1

عبع ددارةببالت ميددز.عببالتةبدد  بالدد اينعببالددو نببيناددا:ب"أعب"ق دد بنددايعبأنمسددةابالشخصدد  وبالمادداراةنعططلف 
إدارةبمشدا عكبعبب لد بفاد باأ بيندو ب دادر بعببإدارياداعببعاوبهنبالخ واةباألعل بن دوبفاد بمشدا عباآليدعي أي

ببمابفنب ل بفا بمابا مزك.بالخا  و

باآليدعي والتما دلبمد بعببالشخص  بهنبالمااراةبالتنبنسدتخاماابيوم  داب ةدابالتوا دلبال  اي  بالمااراة
بسواشببش لبفعدابأعبفنبمجمو اة.

فدددنبباكليدددع ببادعر ببيددد داعبالشخصددد  بهدددنبالتدددنبيعلدددعب ددد بسدددماةب ددداحلاابعسدددجااااببل  اي ددد ابالماددداراة
  اغ ب ال اي بم باآليعي بم بإم ان  بالشخصب ل بي ويعبيل بالماداراةبعي سديةاابلخلد بآل د بيوا دلب

 :(2008وب20بو م نبالاي بأفضلبم باألصخاصبم بحول 

 :االجتماةيةالمهارات الحيانية  .2
ب(:2017وبال ويع ن بأهماااماتماع  بال  اي  ببالتععيماةبللمااراةهةاكبالعايابم ب

بيت لدع التدن األنشد   يدالا مد  التالميد  لداا اماتماع د   بالماداراةيةم د ة:االجتماةيط الحيانيطةارات المه -
ب.األسلل  عطعح عال وار الةكاش إدارة  ل  عياريلا  الجمعنو عالعمل المشارك 
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أعببليلدد باايدداةبأعفددنبم دد  بليلتدد بباآليددعي اربمدد بالمددعدب ةددابالتعامددلبمدد بعالتصددعفاةبالتددنبيصددباألفعدداا - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بيعامل بم به ابالليل ببالتن  بعالتي ل ببمابهوبميلولبلي بالةال.بعك ف  بول بالةس  ب

إطدددارببالكدددارةب لددد بالتما دددلبمددد باآليدددعي بفدددنببينادددا:بSalabyع"سدددالل "ببCombs عفاددداب"قدددوم س"ب
ب(Salabyع"سالل "ببCombsقوم س"ب.ب "اااتماع  بمكلول ببااتما نبم ادوبعبيساليعبمعية 

باماتماع  بهن:بأابماارةبيم  باإلنسا بم بالتما لبعالتوا دلبمد باآليدعي وبعمد بال  اي  بالمااراة
بعال دعأبمد باميصداابهدوبلمب د وغيدعبياللاابيباعباأل عالبعالعال داةباماتماع د ببعداةب دوربلمب د بعب

ب.(2008ب ال و بحبعيال  بم بأابغموأيو يلبرسالت بلآليعي بلوضوب

 :المهارات الحيانية العقلية والمعلفية .3
عهددد ابالماددداراةبيت لدددعببألداشبالعكلدددنوبعالمععفدددنبالماددداراةبالعكل ددد بعالمععف ددد :بهدددنبالتدددنبا لدددعب ليادددا

وبإناددابيت لددعبمعالجدد بالمعلومدداةبعالممدداه  بعالم ددادئبعالتةسددي بليةامدداب:أاوبأداؤهددابيوش دد بالعكددلبعالتمنيددع
ب:(63بو2016بوعيوش ماابفنبيمسيعبالمعلوماةبعالتةل ببالةتا وبعحلبالمش الةب المسا يا

ددببيناددا:يَعددَعلبالمادداراةبالعمل دد بعالمععف دد ب ددبامعية ددباالمادداراةبالتددنبام دد بيعلماددابعإقسددالاابيععيم  باعق اس 
ةبالُمَ وس  وبعه ابالةو بم بم بالنتاب بعالعياض اةبعال  ا  بعالكعاشةبعالكارةب ل باستخاا باللعمج ابام اد ب

ب.(2001وب الكاننبعزميل بفنبمجامةبالعملبالمختلم باالمااراةبهوبأقثعبالمت ل اةبحاا  بعيكي م ب

 :المهنية المهارات الحيانية .4
بزمانةابال اضع. فن لوشا اابأنوا  م  نو  ب أا ممارس  فن األساَلب الماة  ُب المااراة ُيمثلُب

 يةشد ُ بالماداراةبالت ل ق د  ياللادا مد  يدت  ع ملدن لمبن ب يما ل ب آل  ُب :اينابب  المااراةبالماة  عَف بع اثب

 فدنبسدوقب لالنامداك الثانويد  المعحلد  فدن الُمتد  لتايلد  التواُ دل عماداراة عاماتماع د  ب عالشخصد   ب عالوش ف د 

ب(.2019عآيعع وببالمان ُب الجوانعب ام   م  ال ال   صخص   لةاش فن التناُمل ي كي  م  عاإلنتاجو العمل

 فةن بمجاا ببالُمتعلك  الماة   األ ماا م  مجمو   ب لممارس  زم ُبالال األساس  ُب المااراةُب :ينااب قمابيععلُب

ب.2015) ب العوعبب م مودبالعمل   المااراة م   اد ب م  الماة  ُب المااراةُب عيتنو ُب ماو لماة  ب

  ثما و الوش م ب بأعبالماة لممارس  اللزم  ماشاةعالن عالمااراة المعارلَب اقتساق  مل  ُب بيناا: ل بيععبعب

ب.2014)

 :المهارات الحيانية االقتصادية-5
الل د ب  مليتدن عاإلنتداجبعممارسد  العمدل  لد  التالميد  يداريع  لد  ام تصدادا  الماداراة إقسداق ية دواب

بو(2015ادالاوب بالمارسد  الموادودةبفدن عالصدةا اة ال دعل أندوا   لد  عالتعدعل الميزان د  عإ دااد عالشدعاش
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حسد ببإلد باألفدعادعالمجتمعداةبعالم سسداةبعي تداجبكافد بباألفدعادعيعتلعبرألبالمااب صعبال  اةبلنلبمد ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يكايع.بأ لبش لباضم بل بال  اةبالعغياةبعالنعيم ب ل بباألمواابإدارة

 عةب"عض بي  بمسدتخاا بالدايلبالمدالنبعالسد ب:بيناابالمااراةبام تصادا بعآيعع بع اب علب معا ب
ب(.106بو2001بعآيعع والمااب"  معا ببعإدارةباإليكا  ل ب

 الحيانية:الحدي ة في نعليي المهارات  االنجاهات-5
بالمصادربعالاراساةبالعلم  بالتخصص  ببأعض   هةاكبيمس بايجاهاةبحايث بفنبيعل  بالمااراةبَأ َّ

ب:(58-57بو2044بنولب راماباآلينكب اجازببال  اي  بفنبالم سس بالتعل م  بام  ب عضاا
:بالمكصودبب بهوبيعل  بالمااراةبال  اي  ب ل بص لبمدادةبمسدتكل بفدنب ايادابالم اصعباااميج-األولاالنجاه 

ب ل بغعاربغيعهابم بالموادبالاراس  بالتنبيارل.

هددوبأ بيةسددج بمدد باميجدداابالسددال بفددنبيعلدد بالمادداراةبال  اي دد بفددنبمددادةببالتجسدديع:بااايجدد-ال ططانياالنجططاه 
تكل بل ايدد وبعالمكصددودبمدد بهدد ابهددوبي ليدد بالمادداراةبال  اي دد بالتددنبيعلماددابالتلميدد بفددنبالمددادةبفددنبمسدد

باأليعا.م توابالموادب

الصدداع:بهددنبالتددنبيجمدد بلددي باميجدداابالم اصددعبعايجدداابالت سدديعوبفددنبيعلدد بالمادداراةببااايجدد-ال الططثاالنجططاه 
يت لعبيكاا بم توابدراسنبيتم بم بي كي بأثةاشبيعل  بأابم توابدراسنوبعه اباميجاابفنبال  اي  ب

بال  اي  .ه ابالمااراةب

متعدددادةبدايدددلبب إثعا  دددعهدددوبيعلددد  بالماددداراةبال  اي ددد بمددد بيدددالابأنشددد  بب:ثعا دددناإلباااميجددد-اللا طططعاالنجطططاه 
بال  اي  .المارس بعياراااوبكعكاباللعاموبالتاريس  بالمكةة بفنبالمااراةب

اي دا بي دواةباداشةب لد بأناداببعيدت بمد بيدالابالحيانيطة:لمهطارات مطدخل فهطي ا عمتد-الخامساالنجاه 
 ي ايابالمااراةبال  اي  بالةمس  بعاماتماع  بعالشخص  ببش لباجعلاابيتصلبم ببعضاا.

 :السا قة تالدراسا-را عا
ب:(2019) الجماعيدراسة 

عيعل  بالن اربباألم  وبي ويعبالمااراةبال  اي  بالالز بيوفعهابلاابالاارساةبفنبم بإل هاف بالاراس ب
ع دداباسددتخام بوبمدد بالمادداراةبالددالز بيعلمادداباألم دد عالتعددعلبغلدد بمدداابيم دد بالاارسدداةبفددنبمعكددزبم ددوب
شدداركي بالخلددعاشبالمبعيمثلدد بالعيةدد بال  دد ببمجمددو وبال احثدد بالمددةاوبالو ددمنبالت ليلددنبالمسدد نبعالت ددويعاب

ددابب عيكدد ب يليددعابيعبوي ددب(18 فددنبالتصددوربال ددالدب دداده ب ع دداباسددتخام بوبابألسددلوقبدلمددنبالمعددااصدداا بعفك 
بإلد ع دابيو دل بال احثد بوب بمجدامةفكعةبموز د ب لد بيمسدب(94 بامست ان بالتنباحتوةب ل بداةبأال احث ب

ب:باآلينبأهماا ادبم بالةتا وب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بالاارساة.لمعب بالمااراةبال  اي  بعمبيللنباحت اااةببيمتكعباألم  مةاهوبم وببأ  -

فدددنبمايعيدددد ب ابالسددددماابعيمثلدددد بباألساسددددنفدددنبمعاقددددزبالتدددداريعببإمةبنسددددوي بمبيوادددابماددددارا -
بالياعي .بعاألص اابمااراةبالتمصيلب

ب2.53) بعمتوسدد ب(84%)  لددصددلبحيدد بحب؛األعلدد صدد   ببالمعي دد بادداشبمجدداابالمادداراةبال -
بااا.ب ال  بلامل بلمب  

(ب2,49 ب عمتوسدب(83%)حي بحصلب ل ب؛ااشبمجاابالمااراةبام تصادا ببالمعي  بالثان   -
بلامل بلمب  ب ال  بااا.

ب(%ب(82حيددد بحصدددلب لددد بب؛عاألييدددعةاددداشبمجددداابالماددداراةباماتماع ددد ببالمعي ددد بالخامسددد ب -
با.(بلامل بلمب  ب ال  باا2.47عمتوس ب 

 :2019)) األصبحيدراسة 
 مايعيد  فدن الثانويد  بالمعحلد  الععب د  الل د  معلمدن ممارسد  دراد التعدعلب لد ببإلد  الاراسد  هداف 

بفكدعة (30) مد  ينوند  اسدت ان   مدل ي  الاراس  هال علت كي  ؛نبعه  عاا  م  ال  اي   للمااراةبالشمايتي 
دا (52) م  ينون   ل ب ية  ط ك عببوالس  ومتعي  الخصا ص مععف  عي  مجامة يمس   ل  موز    معلم 

 الععب د  معلمدنبالل د  ممارسد  دراد   َّبأَب الةتدا و عأشادعة المداارلو مد   شدوا    ب عيكد  ايت داره  يد  عمعلم 

 إحصدا   بدملد   اة فدععقب َأنَّدُ بمبيوادا الةتدا و أشادعة قمدا معيمعد و ممارسد  لاراد  اداش ال  اي د  للمااراة

بالخلعة. عسةواة الجةس لمت يعاب يعزاب (α =0,05 ) مستواب  ةا

سداقبعممارسد باقت  لد  الثانويد عب األساسد   بدالمعحلتي  الععب د  الل د  معلمدن لتداريع ال احد  أع د  ع دا
بال  اي  .المااراةب

 (: 2018ي )الشمس دراسة
الجماوريد ب التعلد  بالعدا بفدن لمداارلبالمارسد  باألنشد  لتمعيدلب مكتدعح لةداشبيصدور إلد  ال  د  هدال

م ونداةببإلد عالو دواب ي ورهدابمد  ي دابالمعو داةبالتدن عي ايدابأهد بويشدخ صبالوا د بيدالابمد  ال مة د 
 دلمينبأسلوقبإل باإلضاف ببوالمةاوبالو منبالمس  ن ال احث  ال  ث باستخام  أهاالب كي علتب؛التصور

Delphi للد المارس  بعاألنش  عالتعل  ب التعب   فنبيلعاشبمتخصصي بمجتم بال   بم  عينو ببوالمعااب 

 عامسدت ان بالممتوحد يمثلةدابفدنبالمكاللد بالمكيداةببوللاراسد  بيأدايدبال احث  كماباستخام بو(بيليعا37 اده ب 

 األسداليعباسدتخاا  يد بكمدابوعاألنشد  بالمارسد  بعالتعلد   التعب د   ل بالخلعاشبالمتخصصدي بفدن ط ك  التن

باري دا ب:بمعامدلدالمتمثدلبلدبو(spss باإلحصدا   بامسدتعان ببال كي د ب ال  د  ألهداال المةاسد   اإلحصدا   
ب.عالةسعبالملوي بعمن عافاةبالمع اري ب  عالمتوس اةبال سالبوا الماقععن عببولعاع ب –يعسو ب

ب:ايينماببأهمااالةتا وببم   اد إل     ال عيو ل
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ب(.95% بعبةس   و ال   موافك  درا   ل  المكتعح التصور م وناة حصل ب- أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

فددنبلةدداشبصخصدد  بالمارسدد  بيا دد بباألنشدد  عاددودب ددادبمدد بالمعو دداةبالعامدد بالتددنبي ددابمدد بيمعيددلب-
بالتلمي بالمتنامل .

  (:2016)سالي اسة در 
فدنبالمداارلبالثانويد بفدنبم افبد بل دوببالال دف  باألنش  بإدارةالتععلب ل بعا  ببإل هاف بالاراس ب

عا تمددابال احدد بالمددةاوبالو ددمنببوالال ددف  باألنشدد  بإلدارةبعالمت ل دداةبالضددععري بالمعو دداةبالصددعوباةعب
الماارلبعالوكالشببمايعابشوا   بط ق  بم بعط ك ب ل ب ية ب بولل   بقماباستخا بال اح بامست ان بأداةب

ب:بأهماامجمو  بم بالةتا وببإل ع ابيو ل ببواألنش  عرعادببوعالمعلمي بعالمشعفي 
ب -  كدابدعراةبياريل د بلدإلداراةبعببفدنبالمداارلبالثانويد بيتسد ببضدعابصدايابالال دف  باألنشد  بإدارةعا  بَأ َّ

بالمارس  ببش لبياص.باألنش  بعإداراةالمارس  ب
الخا ددد ببعاألدلددد الال دددف  ببالمارسدد  باألنشددد  ي سددي بموا دددم بالملةددد بالمارسدددنبب يدد باسدددتو عبيةميددد ب -

 .باألنش  

المارسد ب لدد بيعدي ببأ معافد بام د ببأعيداماةببأعم اعلد بامسدتمادةبممدابيتدوفعبفدنبالليلد بمد بيسدايالةب -
 الال ف  .بباألنش  بالق ا 

 (2015): وعامل حسام دراسة
 عيكة داة ع لدو  التندوي ببمعاهدا ا سدلاا التدن الماداراةبال  اي د   لد  التعدعلبإلد الاراسد ب هداف 

 عالةمسد   عالتوا دلوبعالماداراةباماتماع د  ماداراةباميصداا (مجدامة فدن عالعياضد   اللان د  الةشداطاة

 العلمدن التخصدص مت يدعاب عفد  المدععقب عف دصبدملد  و)عالماداراةباللان د باماتمدا ن عالعمدل عاأليالق د 

 واماداب قدا  التدن الاراسد  لعيةد  الت ليلدن المدةاوبالو دمن عاسدتخا  الاراسد   يةد  لداا األقدادامنبلمسدتوابعا
 َأ َّب الةتدا وكاند بأهد بعب ط ق د و  شدوا    العيةد  الجزا دعوبعكاند  فدن اللدوا ن أ  اامعد  مد  ايلميد  بب(108)

َعَأنَّدُ بمب واألييدع المسدتواب فدن الماداراةعب اللان د بعالماداراةبالصداارة فدن قاند  عاأليالق د  الماداراةبالةمسد  
 علمسدتواب العلمدن التخصدص لمت يدع عدزاببشد لب دا بي الماداراةبال  اي د   لد  اإحصدا   ب دالد  فدععقب يوادا

 فن عالتوس  اأاض ب الجامع  ل الق التاريس   المةاهو فن المااراةبال  اي   لاموبالاراس  عأع   .األقادامن

  .المااراةبال  اي  ن و الموا  ن وبالتاريس التاريس  ل  الكا مي  ياريع

 (:2006ي )الخ ل دراسة
 ال  اي د  بعضبالمااراة عيةم   الت صيلو فن ال  ث   األنش   استخاا  أثع إل  التععل الاراس  هاف 

 ال  د  مجمدو تن ايت دار الاراسد بيد  أهداال علت كيد  املتداا نو عالسدادل الخدامس الصدمي  يالميد  لداا

 حمدادا لةجد  املتاا  د  عاإلامدا  العلد  للضداب  ببمارسدتنب(146)ع التجعيل د و للمجمو د (146) ع دادهما

 الخدامس للصدا الم ةاط سد   عحداين ايت دار عيد   مصدع(بوبلةجد بحمدادا المشدتعك  املتداا ن عاإل دالح
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 السا اة بال عيك عب التجعيل  و للمجمو   ال  ث   األنش   أسلوق باستخاا  السادلباملتاا ن للصا عالناعب   أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 الت صديلبالمععفدن يةم د  فدن ال  ث د  األنشد   فا ل د  إلد  الةتدا و أصدارة ع دابالضداب   لتالميد بالمجمو د 

ب.ال  اي   المااراة بعض يةم   عفن للتالمي و

معادابمد بحيد بعلن بايتلداببالسابك دراس ببعيتم به ابال   بم بحي بي ويعباألنش  بالمارس  بم 
عيختلددابهدد اببالعشددوا   ونددو بالعيةدد باسددتخاموابالعيةدد بال  ق دد بعبباألنشدد  دعربالمددايعةبفددنبالاددالبعهددوبعا دد ب
بال ارابم بحي بالاال. عدراس ب لا (2006) الخولنال   بم بدراس ب

يتندو ب ال  د  مجتمد  أ  هدو األنشد  والسدابك بفدنبمجدااب الاراسداة  د  ال   بال دالن اميز ما أه  إ 
 أع أعبمعلمدي  مدايعي  إمدا الاراسد  قدا بمجتمد  السدابك  الاراسداة َأ َّب حدي  فدنبو الثانويدمد بيالميد بالمعحلد ب

بعهن: ةا عبمختلم ببست  ينو بم بيتعل بباألنش  بف ماال   بال النب عأ بفك و األساس  طل  بالمعحل ب
 َأ َّب ي حد فدنبوععا عاداعممارسدتااببوالمدةاوعدعرهابفدنببعمت ل اياا.بوعأهاافاابوالمارس  أهم  باألنش  ب

 مدا عمةادا العلم د و األنشد   أ سدا   لد  احتدواب مد  فمةادا وفكد  ينوند بمد ب ةصدعبعاحدابالسدابك  الاراسداة

بعدعرها.عمةاابمابيةاعابيمعيلااببو(2008)بالشمسن دراس  مثل فك  المع كاة اانع يةاعا

 م اعر  اة فن ست ان ادبامإ ا فن استمادةال   بال النببَأ َّبيتضحبم بيالابي ليلبالاراساةبالسابك ب

باماتماع دد والمادداراةببوالشخصدد  عهددن:ب المادداراةببأ ددل  مادداراةببإلدد يصددة  بالمادداراةبال  اي دد ببمةاددا
مادداراةببأ دل  عي تددوابكدلبماددارةببام تصدادا (وعالماداراةببالماة دد والماداراةببعالمععف دد والماداراةبالعكل د ب

بالةبعا.عي  ا باإلطارببوص ل اةالمفعع  بعك ابا ت الببعضب

بال  د بال دالنبَأ َّبهدوببالسابك بفنبمجاابالمااراةبال  اي   الاراساة    ال   بال الن اميز ما أه  إ 
بةدعرباألنش  بالمارس  بفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بفنبمجامبل ا بإل ايج ب

 امهتمدا  ضدععرة ل ابي كابه ابال  د ؛ب بال ضارابالمجتمعنبعالتمابيمثلبالمجامةبالم هل بللمعدبلالناماج

الدورشبللتالميد بفدنببإ امد   لد  للعمدلبعالمعلمدي بعالمشدعفي بعالمدوااي  المدايعي   لدل م  ال  اي   بالمااراة
ل ست   بالتالمي بالتعااشبعالتعاملبم بكافد بمت يدعاةبالعصدعببوالمتاح  بالوسا ل عيةميتاا المااراةبال  اي  

بالمارسد  بفدنبيةم د بالماداراةباألنشد  ي دويعبدعرببإلد الاراسداةبالسدابك بغلدعبأبك ابلد بيت دعقببوعمت ل اي 
عه ابماباميزبال   بال النب  بالاراساةببال  اي  بلاابيالمي بالمعحل بالثانوي بعه ابفنبحاعدب ل بال اح 

بالسابك .
  :ومناقشتها المردانية النتائج ضعل -خامسا

بألداةبال  د بعكاند بالةتدا وبالع  سد للاراس بالمياان  بع ل بب سدعبالمجدامةببالةتا ويتةاعابه ابالكس ب
ب:اآلينعفكابلمت يعاةبال   ب ل بالة وب
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 السؤال:المتعلقة  إجا ة  اللئيسةالمجاالت  إجماليومناقشتها  حسب  لنتائجاعلض 
فدنبمعحلد بالتعلد  بالميد بعا  باألنش  بالمارس  بعدعرهابفنبيةم  بالمااراةبال  اي د بلداابالتمستوابماب

 م بعاا بنبعبالتالمي ؟الثانواببمايعي ب ابالسماابم افب بإقب

اسددتخا بال احدد بالمتوسدد اةبال سددال  بعامن ددعالبالمع ددارابعكاندد بالةتددا وب لدد ببالسدد ااب دد لإلاابدد ب
ب:اآلينالة وب

 :إجمااًل  األداةالنتائج على مست ال 
 المتوسطات الحسابية (4)جدول  

 الرئيسةالمجاالت  إجماليعينة البحث بحسب  أفراد ةالستجاب المعيارية واالنحرافات

  الرئيسة المجال  
التلنرب حسب 

االنحلاف  المت سط المت سط
 المعيار  

الداللة 
 اللفظية

ة 0.41 1.56 4 المهارات الحياتية الشخصيةب1  صغير
ة 0.41 1.36 5 المهارات الحياتية االجتماعيةب2  صغير
لحياتية العقلية المهارات اب3

 والمعرفية
1 

1.89 0.22 
 متوسطة

ة 0.33 1.65 2 المهارات الحياتية المهنيةب4  صغير
ة 0.40 1.61 3 المهارات الحياتية االقتصاديةب5  صغير

ة 0.21 1.57 مت سط اإلجمالي العام  صغير

بيلن:بما(ب4 بيتضحبم بالةتا وبفنبالجاعابر  

فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بلددااببالتعل م دد باألنشدد  دعرببيمدداعةبالمتوسدد اةباإلامال دد بلمجددامة -
 هما:مجمو تي ببعف بع ل بالتعل  بالثانواببالتالمي بفنبمعحل 

(بعهوبمجاابعاحدابهدوبمجداابالماداراةبالعكل د بيكار متوس التنبحصل ب ل ببالمجامة-األولالمجم عة 
(بعهدددد اب0ب33.مع ددداراب ب(بعان دددعالب1.77حيددد بحصدددلب لدددد بمتوسددد بحسدددالنبق متدددد ب ب؛عالمععف ددد 

 المجاا.امستمادةبفنبه ابب ية بال   ب ل بيكايعبأفعادنس  بايماقبلي بهةاكببَأ َّببإل يشيعبالارا ب

بق مدد بمتوسدد بيددااب لدد ب لدد بأبعحصددوابالمجددااب لدد ب - معبدد باألنشدد  بيددعي  ببالجانددعبالمععفددنبَأ َّ
ب.اراس  األنش  بالمعي   ببالموادبالبأععالمسابكاةبالعلم  بعالثكاف  ب

بوالشخصد  عهدنببق د بالمجدامةبب د يعة(التنبحصل ب ل بيكدايعباسدتمادةب بالمجامة-ال انيةالمجم عة  
ب(1.58وب1.46لي بالق م ب بال سال  بمتوس ايااع ابيعاعح ببعام تصادا (وبوعالماة  بوعاماتماع  

إ باحتدلبمجداابب؛راد ب د يعةل ق د بالمجدامةبالم دادةبفدنبالجداعابعباباإلامال د يماعةبياننبالمتوسد اةب -
(بعاحتددلب0.36(بعان ددعالبمع دداراب 1.60المادداراةبال  اي دد بالماة دد بالمعي دد بالثان دد بعبمتوسدد بحسددالنب 

(ب0.40عان دعالبمع داراب ب1.58)عبمتوس بحسالن بومجاابالمااراةبال  اي  بالشخص  بالمعي  بالثالث 
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عان ددعالب1.48) العابعدد بعبمتوسدد بحسددالنب قمدداباحتددلبمجدداابالمادداراةبال  اي دد باماتماع دد بالمعي دد ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عبمتوسددد ببعاألييدددعةعاحتدددلبمجددداابالماددداراةبال  اي ددد بام تصدددادا بالمعي ددد بالخامسددد ببو0.30)مع ددداراب 
بمةاا:باألس اقالعايابم ببإل ب ل بعيعزاب(ب0.42(بعان عالبمع اراب 1.46حسالنب 

لتدددنبيسدددا اب لددد بيةم ددد بالماة ددد بفدددنبمددداارلبالتعلددد  بالثدددانوابالعدددا باباألنشددد  ضدددعابيدددوافعب ✓
ب.المااراةبال  اي  بفنبيل بالمجامة

اسلعباريما بمعاابالععشبالتاريسدنبالةبدعاببوالمااراةيةم  بيل ببفنالمعلمي ببكماةبضعا ✓
 .عألصعلب ل باألنش  م بال صصبالاراس  ب ل بحساقبالجوانعبالت ل ق  ب

 ددد بالماددداراةبال  اي ددد بفدددنبيلددد بفدددنبيةمباألنشددد  الالزمددد بلتةميددد بباةاإلم انددداةوبعالمت ل دددبندددارة ✓
بالمجامة.

 :ةحد حسب كل مجال على  تهاومناقشعلض النتائج 
 الشخصية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور -1

 المت سةات الحسابية واالنحلافات (5)جدول 
 يةالمهارات الحيانية الشخصعرنة البحث  حسب مجال  أفلاد ةالمعيارية الستجا 

 الفقرة م
تيب  التر

حسب  
 المتوسط

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الداللة 
 اللفظية

1   
 
ة 0.501 1.50 11 .القدرة عىل تحديد أهداف  صغتر

ة 0.501 1.52 7 .الثقة بالنفس 2  صغتر

ة 0.496 1.57 5 .القدرة عىل تحمل المسؤولية 3  صغتر

ة 0.496 1.57 6 .النظر المختلفة اتتقبل وجه 4  صغتر

5   
 
القدرة عىل ضبط النفس ف

 .المواقف المختلفة
8 

ة 0.501 1.52  صغتر

ة 0.501 1.52 9 .القدرة عىل اتخاذ القرار المناسب 6  صغتر

التعامل مع المواقف المختلفة  7
 .بصير وحكمة

10 
ة 0.501 1.52  صغتر

   إلى المسندة القيام بالمهام 8
 
ف

 .الوقت المحدد
12 

ة 0.500 1.47  صغتر

درة عىل إدارة الوقت بشكل الق 9
 .فعال

4 
ة 0.494 1.58  صغتر

العناية واالهتمام بمظهري  10
 .الشخص

3 
ة 0.477 1.65  صغتر

القدرة عىل استخدام األلفاظ  11
 .المناسبة عند التحدث

2 
 متوسطة 0.465 1.69
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 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 الفقرة م

تيب  التر
حسب  

 المتوسط
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الداللة 
 اللفظية

  النفسية  12
العناية واالهتمام بصحت 
 .والجسمية

1 
 متوسطة 0.441 1.74

م للمجالالمت سط العا  
ة  0.40671 1.56   صغتر

ب (بمابيلن:5)يتضحبم بالجاعابر  ب
فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد ببالتعل م دد باألنشدد  العددا بللمجدداابلدداعربباإلامددالنيدداننبالمتوسدد ب ✓

ب(وحصددلب لدد بدرادد باسددتمادةب  دد يعةب؛بإ الشخصدد  بلدداابالتالميدد بفددنبمعحلدد بالتعلدد  بالثددانواب
 (.0.40ن عالبمع اراب (بعا1.56عمتوس بحسالنبق مت ب 

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد بب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد بلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا ✓
ب مع اريدددباة(بعان عافددد1.47- 174عبمتوسددد اةبحسدددال  بيعاعحددد بلدددي ب بو(اسدددتمادةب  ددد يعة

 مةاا:باألس اقالعايابم ببإل ب ل بعيعزابب؛( 0.50-(0.44لي بب يعاعح

 التالمي .ألنش  بفنبالماارلبفنبأهم  باألنش  بللةاشبصخص  بغ اقبالعؤي بللكا مي ب ل با -

م دد بالتددنبيسددا اب لدد بيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بالشخصدد  بمدد ب ضددعابالممارسدداةبالتعبويدد بعالتعل -
 ال  وم  .فنبالماارلببالتعل م  العمل  ببأطعال للبام  ب

 بلتةم ددد بصخصددد  برلبللةددداشبالخ ددد بعاللدددعاموبالمواددداضدددعابييهيدددلبمشدددعفنباألنشددد  بفدددنبالمدددا -
 بالتالمي .

؛بلارادد باسددتمادةب متوسدد  (ب(1.74عب1.69 ب( لدد بأ لدد بق مدد بمتوسدد 11-12الم صددع باحصددوببأمدداب
بالمخاط د الكدارةب لد ببأنشد  معبد باألنشد  بالتدنبيمدارلبفدنبالمداارلبالثانويد بع دارةب د ببَأ َّببإلد بف عزاب

 ةابالت اثبباإلضاف بإل بعادودببعدضباألنشد  بعال وارببعالخ اب بعاللكاشبالمارس  باإل ا  عالمشارك بفنب
 بالةمسدددد  بعالجسددددم ببالصدددد  العةاادددد بعامهتمددددا ببفددددنببعددددضبالمدددداارلبالثانويدددد بيعكددددزب لدددد بيةم دددد بمادددداراة

حصوابام د بم صدعاةبالمجدااب لد بدراد ب  د يعةب(ببأماب.الةباف بعأنش  عالمشارك بفنبالةشا بالص نب
فلسدم بالتعب د بللتعلد  بالعدا بسدواش ب لد بمسدتوابالمةداهوبالاراسد  بالماةنبفدنبفانبنت ج بعا ع  بلغ اقبال عاب

ب ل بمستواباألنش  بالمارس  .بأع

ب

ب

ب
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 االجتماةية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور  – 2 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يبين المتوسطات الحسابية (6) دولج

 هارات الحياتية االجتماعيةالممجال  عينة البحث بحسب أفراد ةالستجاب المعيارية واالنحرافات

بالتعييع المكعة  
امن عالب المتوس بحسعبالمتوس 

 المع اراب
الامل ب
باللمب  

   يعة 0.473 1.33 7 .المشارك بفنبحلبمش الةبالمجتم ب1
   يعة 0.471 1.33 8 .يكاا بالعو بعالمسا اةبللم تااي ب2
   يعة 0.453 1.29 16 .المجتم عببي ملبالمس عل  بن وباألسعةب3

المشارك بفنبيةمي بالمعال اةبعاألنش  بالاية  بعالثكاف  بعاماتماع  بفنبب4
   يعة 0.465 1.31 10 المجتم 

   يعة 0.465 1.31 11 .التعاطابم باآليعي ب5
   يعة 0.464 1.31 12 .المشارك بفنباأل ماابالت وع  ب6
   يعة 0.464 1.31 13 .الجيابلآليعي ب ةابال اي باإلنصاةب7
   يعة 0.464 1.31 14 .إدراكبأهم  بالعملبالتعاعننب8
   يعة 0.464 1.31 15 .الكارةب ل بالافا ب  بحكو نبالعام بعالخا  ب9

   يعة 0.470 1.33 9 .الكارةب ل بمسا اةباأل ا اشبعالو ولبمعا بفنبالبععلبالعاهة ب10
   يعة 0.476 1.34 6 .املتعادب  بالةكابالاا  بلآليعي ب11
   يعة 0.484 1.37 5 .الكارةب ل باميصاابعالتوا لبم بام  بفلاةبالمجتم ب12
   يعة 0.494 1.42 4 .الكارةب ل بالتعليعب ةابايتاللبالعأاببش لبم  ب13
   يعة 0.500 1.46 3 .التعااشبالسلمنبم باألفعادبفنبالمجتم ب14
   يعة 0.500 1.53 2 .الكارةب ل بإدارةبالةكاشببصورةبمةاس  ب15
   يعة 0.493 1.59 1 .ممارس بآداقبال واربعالةكاشباللةاشب ةابالت اثبم باأليعي ب16

ب  يعة 0.40566 1.3664 المتوس بالعا بللمجاابالثانن

بيلن:(بماب6 يتضحبم بالجاعابر  ب

 اي دددد بفددددنبيةم دددد بالمادددداراةبال بالتعل م دددد باألنشدددد  العددددا بللمجدددداابلدددداعربباإلامددددالنيدددداننبالمتوسدددد ب .1
حيددد بحصدددلبالمجدددااب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛اماتماع ددد بلددداابالتالميددد بفدددنبمعحلددد بالتعلددد  بالثدددانواب

ب(.0.40(بعان عالبمع اراب 1.36 بإامالنعمتوس بحسالنبب(و   يعة

حي بحصل بام  بالمكدعاةب لد بدراد باسدتمادةبب؛يماعةبق م بالمتوس اةبلجم  بم صعاةبالمجاا .2
عان عافددداةبمع اريددد بيعاعحددد بلدددي بب(1.59ب1.29-اعحددد بلدددي ب عبمتوسددد اةبحسدددال  بيعبب(و  ددد يعة

 مةاا:باألس اقالعايابم ببإل  ل ببعيعزاب؛ب0.50)–ب0.45 

بفك .عا تصاربدعرهاب ل بالتاريسب نبللمارس بنمساابعمةسلياابايينبفنبمكامتاابغ اقبالاعرباماتما -
فددنبالمارسدد بن ددوبي كيدد باماتمددا نبعغ دداقبدعرابفددنبيوا دد باألنشدد  بباميتصا ددنقدد ل بضددعابأداشب -

 المجاا.األهاالباماتماع  بعيعزيزبمااراةبالتالمي بفنبه اب
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 :في مجال ننمية المهارات الحيانية العقلية والمعلفي التعليمية األنشةةدور -3 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (7)جدول 

 المعرفيةو العقلية مجال المهارات الحياتية عينة البحث بحسب أفراد ةالمعيارية الستجاب

التعييعبحسعب المكعة  
امن عالب المتوس  المتوس 

 المع اراب
الامل ب
 اللمب  

ي الجوانب العلمية والمعرفية اإلبداعيممارسة التفكتر  1
 
 متوسطة 0.336 1.87 4 ف

ات علمية لبعض القضايا المتصلة بالحياة 2  متوسطة 0.369 1.84 7  .القدرة عىل تقديم تفستر

ي مواقف الحياة اليوميةال 3
 
 متوسطة 0.209 1.94 1 .قدرة عىل تطبيق المعارف ف

 متوسطة 0.221 1.94 2 .استنتاج المعلومات واألفكار الصحيحة 4

ي التعامل مع المواقف 5
 
 متوسطة 0.239 1.94 3 الحياتية تطبيق خطوات الطريقة العلمية ف

 متوسطة 0.345 1.86 6 .ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدةب6

ي مواقف الحياةب7
 
 متوسطة 0.336 1.86 5 توظيف المعرفة الحديثة ف

 متوسطة 0.22887 1.8946 الثالث المتوسط العام للمجال

ب(بمابايين:7 يتضحبم بالجاعابر  ب
فدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بالعكل ددد ببالتعل م ددد باألنشددد  العدددا بللمجددداابلددداعربباإلامدددالنيددداننبالمتوسددد ب -

ب(وحي بحصلبالمجااب ل بدراد باسدتمادةب متوسد  ب؛ععف  بلاابالتالمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانوابعالم
ب(.0.22 بإامالنعان عالبمع ارابب(1.89 بإامالنعمتوس بحسالنب

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
(بعان عافددددداةبمع اريددددد بيعاعحددددد بلدددددي ب1.94-1.84 لدددددي بحددددد بحسدددددال  بيعاعبباةعبمتوسددددد بو( متوسددددد  

 :إل متوس  ببال اح بحصوابه ابالمجاابعم صعاةب ل بدرا باستمادةبععيعزبب؛(0.22-0.36 

مابيت بيكاام بللتالميد بمد بمعدارلبفدنبام د بالمدوادبالاراسد  ببي ب ية بال   ببأفعادا تكادب ▪
 ابالتالمي .يسا اب ل بيةم  بالمااراةبالعكل  بعالمععف  بلا

المتمثل ببالمسابكاةبالعلم  بعالثكاف  بالتنب ابيسدا ببالتعل م  باألنش  يوفعبالجاعابعلجا ب ▪
 فنبيةم  ببعضبالمااراةبال  اي  بالعكل  بعالمععف  بلاابالتالمي .

ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 المهنية:في مجال ننمية المهارات الحيانية  التعليمية األنشةةدور -4 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (8)جدول 

 المهنية مجال المهارات الحياتيةعينة البحث بحسب  أفراد ةالمعيارية الستجاب

التعييعبحسعب المكعة  
امن عالب المتوس  المتوس 

 المع اراب
الامل ب
 اللمب  

 1 .ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة 1
 متوسطة 0.411 1.79

لية 2  4 .صيانة وإصالح بعض األدوات المي  
 متوسطة 0.447 1.73

لية 3  2 .صناعة بعض األغذية المي  
 متوسطة 0.411 1.79

نت 4  3 .استخدام الحاسوب واإلني 
 متوسطة 0.416 1.78

 5 .استخدام محركات البحث المختلفة 5
 متوسطة 0.462 1.69

 6 .وصيانة أجهزة الموبايل المختلفة إصالحب6
 متوسطة 0.473 1.67

ب7
  حالة اإلصابات ممارسة اإلسعافات األولي

 
ة ف

 7 .المختلفة

ة 0.489 1.61  صغتر

 12 .استخدام طرق الوقاية من األمراض المعديةب8
ة 0.500 1.54  صغتر

 10 .كتابة التقارير اإلداريةب9
ة 0.498 1.56  صغتر

ام العمل اليدويب10  9 .احي 
ة 0.494 1.58  صغتر

ةب11  8 .إعداد المشاري    ع الصغير
ة 0.488 1.61  صغتر

  ا ب12
وعات  ة 0.497 1.56 11 لقدرة عىل تسويق مشر  صغتر

ة 0.334 1.65 الرابع المتوسط العام للمجال  صغتر
ب:اآلين(ب8 الجاعابر  ببم يتضحب

لدااببفدنبيةم د بالماداراةبال  اي د بالماة د بالتعل م د باألنشد  العدا بللمجداابلداعربباإلامدالنياننبالمتوسد ب -
عمتوس بحسالنبإامالنبب(و بحصلب ل بدرا باستمادةب   يعةحيب؛التالمي بفنبمعحل بالتعل  بالثانواب

 (.0.33 ب(بعان عالبمع ارابإامالن1.65 

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
-ب0.41عان عافاةبمع اري بيعاعح بلي  ب(1.79ب-1.59 بعبمتوس اةبحسال  بيعاعح بلي بو   يعة(

(ب 1.79-1.67 ب( لد بأ لد بق مد بمتوسد 3-4-5-6 -1-2ال احد بحصدوابالم صدع بععيعدزبب؛( 0.50
بأنشد  معب باألنش  بالتنبيمدارلبفدنبالمداارلبالثانويد بع دارةب د ببَأ َّببإل لارا باستمادةب متوس  (ب

المسدددابكاةبالتدددنبيكدددا بفدددنباألنشددد  ببَأ َّبرياضددد  ببشددد لب دددا بعنشدددا بكدددعةبالكدددا ببصدددورةبيا ددد بحتددد ب
بأعالداعرابالعياضدنبلدي بالمصدواببإلد ب  ل بمستوابالمايعي بمتجابأعمارس  ب ل بمستوابالمارس بال

باإلضددداف بإلددد بعادددودببعدددضباألنشددد  بفدددنببعدددضبالمددداارلبالثانويددد بيعكدددزب لددد بيةم ددد ببوالمددداارلبلدددي 
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بال اسدوقبعسدةخاد عممارس باألنش  بالتاليعبالمةزلنببمااراةبإ الحبع  ان ببعضباألدعاةبالمةزل   أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
يمددارلبربمدداببأععلندد بلدد سببالشدد لبالم لددوقببال  دد بالمتعلدد بلدد ضبالمددوادبالاراسدد  بأنشدد  عممارسدد ب

ب.يارجبن اقبالماارل

فاددنبنت جدد بعا ع دد بلغ دداقبال عددابالماةددنبفددنبب دد يعة(م صددعاةبالمجددااب لدد بدرادد ب ببق دد حصددواببأمددا
بالمارس  . بمستواباألنش  ب لبأعفلسم بالتعب  بللتعل  بالعا بسواش ب ل بمستوابالمةاهوبالاراس  ب

 :دور األنشةة التعليمية في ننمية المهارات الحيانية االقتصادية-5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (9)جدول 

 مجال المهارات الحياتية االقتصادية عينة البحث بحسب أفراد ةالمعيارية الستجاب

التلنرب حسب  الفقلة  
االنحلاف  المت سط المت سط

ار  المعي  
الداللة 
 اللفظية

انية لألنفاق عىل األرسة 1  – )يومية وضع مير 
 (سنوي –شهرية 

7 1.52 0.501 
ة  صغتر

تحديد االحتياجات األساسية والثانوية  2
 .لألرسة

8 1.49 0.501 
ة  صغتر

ل   3
ة 0.499 1.54 5 .ترشيد االستهالك المي    صغتر

ة 0.499 1.54 6 .البحث عن بدائل لزيادة دخل األرسة 4  صغتر

اء عير  5 ة 0.492 1.59 4 .اإلنترنتممارسة طرق البيع والشر  صغتر

ةب6 ة 0.477 1.65 3 .التخطيط للمشاري    ع التنموية الصغير  صغتر

 متوسطة 0.414 1.78 1 .استثمار الموارد المتوفرة لدى األرسةب7

 متوسطة 0.416 1.78 2  .تقديم الحلول للمشكالت االقتصاديةب8

ة 0.40293 1.6124 الخامس عام للمجالالمتوسط ال  صغتر

ب:اآلينب(9 ر  ببالجاعايتضحبم ب

فددنبيةم دد بالمادداراةبال  اي دد بام تصددادا ببالتعل م دد باألنشدد  العددا بللمجدداابلدداعربباإلامددالنيدداننبالمتوسدد ب -
بسدد عمتوببو(حيدد بحصدلبالمجدااب لد بدرادد باسدتمادةب  د يعةب؛لداابالتالميد بفدنبمعحلدد بالتعلد  بالثدانواب

 (.0.40(بعان عالبمع اراب 1.61 بإامالنلنبحسا

حيددد بحصدددل بام ددد بالمكدددعاةب لددد بدراددد باسدددتمادةبب؛يمددداعةبق مددد بالمتوسددد اةبلجم ددد بم صدددعاةبالمجددداا -
ب0.41عان عافداةبمع اريد بيعاعحد بلدي ب ب(1.49- 1.78عبمتوسد اةبحسدال  بيعاعحد بلدي ب بو(  د يعة

ب.(0.50-
بإلددد األنشددد  بلغ ددداقببإدراكبالتالميددد بإلددد ف عدددزاببو ق مددد بمتوسددد دددلبأ(ب لددد ب8وب7 بيي المكدددعبحصدددواببأمدددا -

عيجملبمس عل  بمزاعل بباألسعةالكاراةبالعكل  بللتالمي بفنبامستثماربللمواردبلاابب ي ميزبالتمنيعبعي ل
فدنبالم دالةببآبدا ا عالعمدلبيدارجبن داقبالمداارلبفدنبمسدا اةببآبدا ا التجاري ببجاندعبباألنش  بعضب
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نبعيدد ببع ددارةب دد بمكددعراةبدراسدد  بعإ بمدداباكددا بأسددعه التددنبيواادد ببالةعممارسدد بحددلبالمشدد بالتجاريدد  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ببيكلياا .

  المتغرلات:الفلوق  حسب  تهاومناقشعلض نتائج  
لت كيددد بهدددالبال  ددد بالمتمثدددلببالسددد ااب هدددلبيوادددابفدددععقب اةبدملددد بإحصدددا   ب ةدددابمسدددتوابالاملددد ب

بالماددداراةبيةم ددد بفدددنبالمارسددد  باألنشددد  بمددد بامسدددتمادةبلاراددد بال  ددد ب يةددد بأفدددعادبيكدددايعاةبفدددن(ب∞=0.05 
 لد ببالمةاس  بعكان بالةتدا وب اميت اراةباإلحصا  باستخا بال اح ب؛ الةو (يعزابلمت يعبال   ببال  اي  
ب:اآلينالة وب

 الن ع:نتائج الفلوق  حسب متغرل 

بيكايعاةبنف(ب∞=0.05للتععلب ل بمابإ ابكان بيواابفععقب اةبدمل بإحصا  اب ةابمستوابالامل ب 
؛بالةدو بلمت يدعبيعدزاببال  اي د بالماداراةبيةم د بفدنبالمارس  باألنش  بم بامستمادةبلارا بال   ب ية بأفعاد

ب.(10 بالجاعابفنبموضحبهوبكمابالةتا وبعكان بمستكلتي بلعيةتي بالتا نباميت اربال اح باستخا 
 في  ى الفروقللتعرف عل نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين (10)جدول 

 االستفادة من األنشطة المدرسية في تنمية المهارات الحياتية تعزى لمتغير النوع لدرجة تقديرات أفراد عينة البحث

 المتوسط العدد النوع المجال
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
(t) 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 نتيجة االختبار

المهارات 
الحياتية 
 الشخصية

 ذكر
112 1.5208 0.40293 

-1.731 246 0.085 
 ال توجد فروق

 أنت  
136 1.6103 0.40685 

المهارات 
الحياتية 
 االجتماعية

 ذكر
112 1.3694 0.37711 

0.105 246 0.916 
 ال توجد فروق

 أنت  
136 1.3640 0.42911 

المهارات 
الحياتية 
 العقلية

المعرفيةو  

 ذكر
112 1.9401 0.16896 

توجد فروق لصالح  0.004 246 2.881
 اإلناث

 أنت  
136 1.8571 0.26313 

المهارات 
الحياتية 
 المهنية

 ذكر
112 1.4859 0.34000 

توجد فروق لصالح  0.000 246  -
 الذكور

 أنت  
136 1.7996 0.25466 

المهارات 
الحياتية 
 االقتصادية

 ذكر
112 1.4766 0.34531 

توجد فروق لصالح  0.000 246 5.051-
إلناثا  

 أنت  
136 1.7243 0.41363 

 اإلجمال  
 ذكر

112 1.5161 0.18483 

توجد فروق لصالح  0.000 246 4.420-
 اإلناث

 أنت  
136 1.6279 0.20885 

بايين:مابب(10 يتضحبم بالجاعابر  ب
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دعرباألنشد  ب(بلي باستجاب بأفعادب ية بال  د بيجدااب0.05 ةابمستوابالامل ب بانواابفععقبدال بإحصا   ب - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
يعزابلمت يعبالةو ب ل بمسدتواببفنبيةم  بالمااراةبال  اي  بلاابالتالمي بفنبالمعحل بالثانوي بالتعل م  

(بعبمسدددتوابدملددد ب4.420(ب Tحيددد بلل ددد بق مددد ب باإلنددداث؛اإلامدددالنبالعدددا بلجم ددد بالمجدددامةبلصدددالحب
بأقثددعبَأَ باإلندداثبإلدد جدد بهدد ابالةت بعيعددزاب؛باألقلددعبالمتوسدد اةب؛بحيدد بإنادد بأ دد اق(0.000لل دد ب 

بماارلبال كوربببخاللباإلناثماارلببمشارك بفنباألنش  بالتنبيق ماا
بالمادداراةبال  اي دد بالماة دد بواإلندداثبيواددابفددععقبن ددوبمجدداابالمادداراةبال  اي دد بالعكل دد بعالمععف دد بلصددالح -

وب8.301 و(T) 2.881 حي بلل  بق م بب؛اإلناثلصالحببام تصادا بلصالحبال كوربالمااراةبال  اي  
 (.0.000وب0.000وب0.004 بعبمستوابدمل بلل  ب(5.051

بع لدد باإلندداثام تصددادا بلصددالحببيواددابفددععقبفددنبمجدداابالمادداراةبال  اي دد بالعكل دد بعالمععف دد بعالمادداراة -
بأقلدعدرا بامنض ا بفنبالاراس بفنبمارلباللةاةبعالتعكيدزب لد بالمةداهوبالاريسد ببصدورةببإل باعزا:

 لدد باألنشددد  بفددنبمجددداابباإلندداثفددنبالمجددداابام تصددادابيعكيددزبمددداارلبب ل الددد كوربعكددمدد بمدداارلب
 عغيعها.الخ اط بعالت عيزببالمةزلنوالتاريعب

لتعكيدددزبمددداارلبالددد كورب لددد بب لددد يوادددابفدددععقبفدددنبمجددداابالماددداراةبال  اي ددد بالماة ددد بلصدددالحبالددد كوربعب -
قثدددعبمددد بأبو(األاادددزةبعإ دددالحبوالناعبددداشعبوبعالةجدددارةبوقال ددداادةاألنشددد  بالمتعلكددد ببالجواندددعبالماة ددد ب 

 .اإلناثماارلب

إ بب؛ال  اي دد باماتماع دد بلمادداراةبال  اي دد بالشخصدد  بعالمادداراةافددنبمجددااببامبيواددابفددععقبدالدد بإحصددا   ب -
ب(0.916بو0.085امل ب المستواببللد ضدعاببإلد عه ابالةت ج بيشديعبب؛(0.05 قلعبأه ابالق م بوبَعَأ َّ

فدددنببفدددنبيةم ددد بالماددداراةبال  اي ددد بفدددنبمددداارلباللةدددي بعاللةددداةب لددد بادددابسدددواشبدعرباألنشددد  بالمارسددد  
بب لددد عبب؛ال  اي دد باماتماع دد بمجددالنبالمادداراةبال  اي دد بالشخصددد  بعالمادداراة البددععلبفددنبام ددد بأَلَ َّ

 .عاإلم ان اةالماارلبمبيختلاببصورةبكليعةبم بحي بالبععلب

 :الت صيات
 :يلن بما ال اح  يو ن إليااو لالتو  ي  التن ال    نتا و ضوش فن

 لاراد  الال دف   التعل م د  األنشد   بممارس  اسمح ب ي  اليومن المارسن الجاعا فن الةبع إ ادة -1

 .أقلع

 عا . امهتما ببالموهوبي بعالملا ي بفنبصت بمجامةباألنش  بالمارس  بعر ايتا بعيشج -2

عدعرهابفنببالال ف   األنش   عيةمي  يعي وب فن عالمتخصصي  الماربي  عالمشعفاة المشعفيي  إ ااد -3
بعيعا دنبالعصدع هد ا يواقدعبللتةميد بع اللد بمت دورة بينشد    ا مد  عإ داادبيةم د بالماداراةبال  اي د 

 .المجتم عببةبالتالمي احت ااا

ب.ش  ناأل  ل   بوبالمشعف  مة  ستميالبفنبيةم  بالمااراةبال  اي  باعدعربمنب التعلبلةشا دليلبا إ ااد -
ب.عريادياا الال ف    باألنش  يةب   ل  للتاريع عالمعلماة للمعلمي  ياريل   ةدعرا  كا -
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 عحااتد  ااد و مد بالتالميد  ليلد بمد بيتةاسدع التدنباألعلد  بالاراد  المميداة م د  التعل األنشد    لد  التعكيدز - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 .أيعاب اا  م  إلياا

 .التاريس   ال صص م  المعل  نصاق ضم  المارسن الةشا  حصص ينو ب أ  -

عدعرهدابفدنبب  األنشدهد اب يمعيدل فدن ل سداموا التعل م د و األنشد   مجداا فدن للمعلمدي  ياريل د  دعراةمد بإ ا -
 . لم   أسس عف بيةم  بالمااراةبال  اي  

 .لاا الق ا   ل  عيشج عا  لااو التالمي  اهتما  لزيادة التعل م   للةشاطاة  الماة يخص ص -

 .م بالتالمي بلم العي ل ال وافز عيكاا  المارس  و الم ت   يمعيل -

  لد  لل ل د  احدافز بب بلتندوب مارسد  و قمعال داة إلعازهدا اجدع التدن المامد  األمور م بالتالمي  إنجازاة ا ت ار -

 .فياا الما ل  عالمشارك  اماتااد

 .التعل م   األنش    ل  المشعفي  المعلمي  ينعي  -

 المقتلحات:
 بش ل والتعل م  باألنش   ممارس  م  ي ا التنباةمع كلا عا    ل  للتععلبمستكلل   دراساةبإاعاش -1

 المع كداة عا د ب مدابمسدتوابببعةدوا ومثدلبدراسد ببولادا المةاسد   ال لدوا عضد   لد  عالعمدل يمصديلن

 ) التعل م  باألنش   ممارس  م  ي ا التن

بال مة د بالجماوريد  فدن أعسد  ا عاف د  عمة كد  أقلدعو دراسد    يةد   لد  ُي لد  مشدالا  دراساة  مل -2
اةبربعدعرهابفنبيةم  بالمااب بالمارس  األنش  عا   نبمستوابف عاميتالل التشاب  ماا  ل  للتععل

عدعرهددابفددنبيةم دد بب بالمارسدد  األنشدد  عا دد   مددابمسددتوابببعةددوا ال  اي دد بلدداابالتالميدد بمثددلبدراسدد ب
 (.فنبالجماوري بال مة  بةبال  اي  بلاابالتالمي راالماا

 :الملاجع
  حلية والعل يةالم جعالملا-أوال

بالال ف  إ(."2016 بو زيزبسال بوسال  -1 باألنش   ببم افب بفنبدارة بالثانوي  بالوا  بماارل بل و
 بال مة  .الجماوري بب ا وكل  بالتعب  باامع ببومنش رةرسالة ماجسترل غرل ب"وعالمت ل اة

ااراةبال  اي  ب(.ب"أثعباألنش  بال  ث  ب ل بالت صيلبعيةم  ببعضبالم2006 الخوالنوبم مابسعاب -2
باملتاا ن" بعالسادل بالخامس بالصا بيالمي  بالكاهعةوباامع بورسالة ماجسترل غرل منش رةبلاا

 بمصع.
بسال  -3 ببم ماو بغيعبأنش  ب(.2004 م ما بالشعع   ب"بالعلو  بالمتوس   بمعحل  بفن  رسالةالصف  

 المملن بالععب  بالسعودا .بواامع بالمل بسعودبوماجسترل غرل منش رة
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عاميجااببفنبيةم  بال كاشبالواااننباإلثعا   .ب"استخاا باألنش  ب(2013 لابالل   ب بسماشأبو  ار -4 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
وبرسالة ماجسترل غرل منش رةالثانواببيمان بالعا م ب"بباألعالاابطل  بالصابباألح اشن وبمادةب

بال مة  .الجماوري ببقل  بالتعب  باامع ب ةعاشو
بو2 "وبارس  بفنبال م بالوا  بعالمستكلل.باألنش  بالم(2017 ب لابهللا لنبب كوب لابالنعيالض ا -5

 ال مة  .الجماوري ببعالتوزي وم اب بسمارةبلعلبللةشعب
 . ما بال ازعرابالعلم  بللةشعبعالتوزي وداربب.(.باألنش  بالمارس  2007 ب.مشآبوال مياب لا -6
(.ب2008.ب   لابالعحمودوبعحمبوالخال نوب اداوب ا اوبعما وب لاةوبالك  اننبوال اس المق  وب لاب -7

بعا  باألنش  بالتعل م  بفنبمعحل بالتعل  باألساسنوبسلسل بدراساةبعأب اثبيعبوي وب ةعاشوبال م .

 األرد .بوداربعا لبللةشعبعالتوزي ب ما بو" (."دليلباألنش  بال الل 2009 ب. لنبرصيابراصابالماياو -8
بالتةم (2005التخ   بعالتعاع بالاعلنب بعزارة -9 بللتخف  بم ب بام تصادا بعامات.بي   بالثالث  ماع  

 ال مة  .الجماوري بب(و2015-ب2006المكعب 
ب عزارب -10 بال م  بعالتعل   بالتعب   بللتعل(1993ة بالتةب م   ب"الال    بر  ب. بعالتعل  "و بالتعب   بعزارة بالعا    
 بال مة  .الجماوري بب(و28 
ب عزارب -11 بال م  بعالتعل   بالتعب   بالم1997ة بر   (."الال    بالعا و950ارس   بللتعل   بالعام  باإلدارة ب(

 ال مة  .الجماوري ب
 ال مة  .الجماوري بب"الكانو بالعا بللتعب  بعالتعل  "وب(.1992عزارةبالتعب  بعالتعل  بال م ب  -12
 الجماوري بال مة  .بو  ا بالتعل  بوة("اإلدارةبالعام بلألنش  بالمارس  "-د عالتعل  .بعزارةبالتعب  ب -13
بعالتعل  بعزارة -14 بالتعب  ب- دب.التعب   بعزارة بفن بالمارس   باألنش   بأداش بعي ويع بي سي  ب"مشعع  ة(.

 اإلدارةبالعام بلألنش  بالمارس  وبالجماوري بال مة  .بوعالتعل  ب"
ط  بلا  بم بعحاةببو(.بالاليلباإلرصادابلألنش  بالال ف  بالمارس  ب"2016 عزارةبالتعب  بعالتعل  ب -15

   بللتعل  وبالجماوري بال مة  .الشعاق بالعالم
ب عث -16 بالشامل بالوطةن بال وار ب(2014 ك  بعالمستاام ب التةم . بعالمتنامل  بم يمعب الشامل  بمخعااة )

 ال واربالوطةنوبالجماوري بال مة  .
ب:األجنبية الملاجع-ثانًيا
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