
ية يفهىيً )انصذاقة دور انًسزح  انتزتىي فً تنً

 وانتعاوٌ( نذي

 انًزحهة االتتذائية تالييذ 

 اعداد
 ( * )أ . زينب عبد العظيـ عبد الواحد على

 يقذية

شػػتدت الوػػنوات ا ولػػى رػػف اللػػرف الحػػملز ادارمرػػم رازايػػدا بملط ولػػ  علػػى  م ػػ  
ررحلػ  رػف اػر ير عريػؽ  ػز حيػمة الط ػؿ الرواويمت اللوري  والعربي  والعملري  لرم لتػذ  ال

 رػم أنتػم ررحلػ  لتػم هيراتػم  ػز ذااتػم ل ونتػم ررحلػ  نرػو روػارر للط ػؿ  ػز  الروالبلي ،
جريع النواحز البدني  واالجارمعي  والن وي  والعللي  ولػذلؾ  ػمف االدارػمـ بررحلػ  الط ولػ  

 يعد رف أدـ الرعميير الاز يلمس بتم احضر ا رـ والشعوب.
 س االدارػػمـ بم ط ػػمؿ  ػػز ررحلػػ  الط ولػػ  علػػى أدب ا ط ػػمؿ، ولتػػذا اعػػد العنميػػ  ويػػنع

بردب ا ط ػمؿ و اػبتـ وهههػتـ و لػم اتـ رؤشػرا رترػم لالػدـ الػدوؿ ورهيتػم وعػمري جودريػم  ػز 
بنمء روالبلتم، إف ا دوار الاز يلـو بتم أدب ا ط مؿ الرعمهر اا رع وااعدد واخػرج خػمرج نطػمؽ 

) ليلػى  لليدي  الخمه  با ليؼ ا ط مؿ والار يػ  عػنتـ واػدخؿ رجػمؿ اعلػيرتـ واػربياتـا دداؼ الا
،  رػػػم أف  دب ا ط ػػػمؿ أدريػػػ  ههػػػو   ػػػز بنػػػمء (>6،;7أحرػػػد  ػػػـر الػػػديف، رجلػػػ  خطػػػوة، ع

عػػداددـ لي ونػػوا هػػنمع الحيػػمة علػػى ارض رهػػر  ػػز رطلػػع اللػػرف الحػػمد   شخهػػيمت ا ط ػػمؿ واد
 (.:>6، 7009) حوف شحما ،  والعشريف

و دب ا ط مؿ  نون  الرخال   ودى جريعتم لتم أدرياتم  ز ا ويف شخهي  الط ؿ 
) انشػػػػراح وبلػػػػورة ر مديرػػػػ  وروػػػػمعدا  علػػػػى الا يػػػػؼ رػػػػع الرجارػػػػع الػػػػذ  يعػػػػيش  يػػػػ 

، ويعد الرورح الاربو  احد دذ  ال نوف،  تو يعابر رف أدػـ أوػمليب (<9، :700ابراديـ،
دذا  ئلتم لانري  شخهي  الط ؿ  ز رراحؿ ط ولا  الرخال  الاربي  الحدي   ورف أ ضؿ ووم

ويعػػد الرػػدخؿ الروػػرح الاربػػو  ووػػيل   عملػػ  لانريػػ  ر ػػمديـ الط ػػؿ الرخال ػػ  واعػػد ررحلػػ  
يجػػمد ا وػػير  الط ولػ  رػػف أدػػـ الرراحػػؿ لنرػػو الر ػػمديـ وذلػػؾ لحمجػػ  ا ط ػػمؿ ل تػػـ العػػملـ واد

 .(;;6، 7008ؼ، ) دد  رحرود النمش لألحداث وا شيمء رف حولتـ
اد نوػجتم  ملر تـو دو اللبن  ا وموي  والخلي  ا ولى رف خييم ذلؾ الجوـ الرا مرػؿ الرػر 

، وعلى ذلؾ اعد دراو  الر مديـ اطبيلػم رترػم للاربيػ  والاعليـ،وبرػم  ز نتمي  رراحؿ الاعليـ
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ز ا اوػػمبتم، أف الػؾ الر ػمديـ ال اوػػالى جػمدزة  ػمف الاربيػػ  والاعلػيـ يلعبػمف دورا حموػػرم  ػ
أحرػػد خيػػر   ػػمظـ، )  ػػملاعليـ يعػػد رهػػدرا رترػػم لا ػػويف ر ػػمديـ الط ػػؿ  ػػز الػػؾ الررحلػػ 

6>>; ،7:). 
 ؿ ذلؾ د ع البمح   إلى  رحمول  إعداد برنمرج همئـ علػى الروػرح الاربػو  لانريػ  

 لد  ايريذ الررحل  االبادائي . ر تورى )الهداه  والاعموف(
 :  يشكهة انثحث

رػػف خػػيؿ رػػد  أدريػػ  الروػػرح الاربػػو  بمعابػػمر  رػػف أدػػـ لبحػػث ا ااضػػم رشػػ ل 
أومليب الاربي  الحدي  ، ورف أ ضؿ وومئلتم لانري  شخهي  الط ؿ و بخمه   ز الررحل  
االبادائيػػ ، وهػػد ظتػػر  ػػز ايونػػ  ا خيػػرة االدارػػمـ بالػػؾ الررحلػػ  رػػف خػػيؿ االعارػػمد علػػى 

رػف وجتػ  نظػر البمح ػ  ػ أدريػ  خمهػ  نظػرا  ا نشط  الاربوي ، وهد ااخذ دػذا الروضػوع ػ
لحدا ا  واناشمر ، ل ون  ير ؿ إحد  الوومئؿ الاعليري  الرواخدر   ػز الررحلػ  االبادائيػ ، 

الروػرح الردروػز بهػ   عمرػ ، ودراوػ   ي يػ   دورورف دنم اظتر أدري  دراو  روضوع 
االبادائيػ  بهػ   خمهػ ،  اخايمر  واواخدار  رع الرورح الاربو  الرنموب  ط مؿ الررحل 

والجػػدو  رػػف ذلػػؾ اعابػػمر  إحػػد  الووػػمئط الاعليريػػ  الروػػاخدر   ػػز الررحلػػ  االبادائيػػ  
  .ا   ر انموبم لانري  الؾ الر مديـ االجارمعي 

الهػداه  والاعػموف( ػ بمعابمردرػم رػف يعد الح مظ على ر تورى ) ورف دذا الرنطلؽ
 الجريع.  اتم  ز أذدمف ا ط مؿ روؤوليالر مديـ االجارمعي  ػ للرجارع وانري

 ى وهد ابلورت رش ل  البحث  ز رحمول  للاعرؼ على دور الرورح الاربو  
 انري  ر تورى )الهداه  والاعموف( لد  ايريذ الررحل  االبادائي .

 فزوض انثحث:

  اوجد  روؽ ذات دالل  إحهمئي  بيف راووطز الليمويف اللبلز والبعد :ال رض االوؿ ػ  
 ر تورز الاعموف والهداه  لهملم الليمس البعد  .  زللرجروع  الاجريبي       
ورز الاعػموف والهػداه  احوػيف ر تػ ىالبرنمرج الرلارح ل  ار ير هػو  علػ ال رض ال منى:ػ 

 الرجروع  الاجريبي  . ايريذ  لد
البعػػد  اخالػؼ نوػب الاحوػػف الرئويػ  بػيف راووػػطز الليموػيف اللبلػز و  ال ػرض ال ملػػث: ػػ

 للرجروع  الاجريبي   ى ر تورز الاعموف والهداه  لهملم الليمس البعد  .
  أهًية انثحث:
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ا دريػػ  النظريػػ  للبحػػث  ػػى انػػموؿ ررحلػػ  الط ولػػ  ودػػى ررحلػػ  لتػػم أدرياتػػم  اػػراى
ال بيرة، رم يومعد البحث على  ام الرجمؿ أرمـ دراومت أخر   ػز ريػداف الروػرح الاربػو  

،  رػم انبػع أدريػ  البحػث رػف أدريػ  االجارمعي  لايريذ الررحل  االبادائي  لانري  الر مديـ
الروضػػوع وحدا اػػ  حيػػث إف الروػػرح الاربػػو  يعػػد رػػف الروضػػوعمت الر روضػػ  بلػػوة علػػى 
الومحمت الرهري  والعربي  والدولي   ز الوػنوات ا خيػرة، والػذ  يجػب علػى الراخههػيف 

وأدري  ر تػورى    على أط مؿ الؾ الررحل  الرتر ،دراوا  دراو  علري  لرعر   رد  ار ير 
 )الهداه  والاعموف( وانرياتم لد  ايريذ الررحل  االبادائي .

برػػم وػػاو ر  رػػف أوجػػ  اوػػا مدة للجتػػمت الرعنيػػ   البحػػث الاطبيليػػ ااضػػم أدريػػ  و 
 باربي  واعليـ الررحل  االبادائي  واللمئريف على إعداد الرنمدج والبرارج الخمه  بتـ.

    ـ  انثحث :أهذاف 

 إلى  الحملزيوعى البحث 
لػػد  ايريػػذ  ػػى انريػػ  ر تػػورى )الهػػداه  والاعػػموف(  الروػػرح الاربػػو  أ ػػرالاعػػرؼ علػػى ػػ 

 الررحل  االبادائي .
ر تػػورى )الهػػداه   البرنػػمرج الرلاػػرح اللػػمئـ علػػى الروػػرح الاربػػو  لانريػػ  أ ػػرهيػػمس ػػػ 

 ئي .لد  ايريذ الررحل  االبادا والاعموف( 
( 670هوارتػم )عين  ورجارع البحث: يجر  البحث شب  الاجريبػى علػى عينػ  عشػوائي  

الشػػراؼ وزارة الاربيػػ  رػػف الايريػػذ الػػذ ور واالنػػمث رػػف  هػػوؿ الرػػدارس الػػ يث الامليػػ  الاػػمبعيف 
  بو ب ر الهديؽ االبادائي  برلو ، ردرو  شلبى االبادائي  بردين  الرنيم، ردروػأردرو  والاعليـ )

 انمث(.70ذ ور،70الريذا والريذة رف  ؿ ردرو  ) 90الري ي  االبادائي  بورملوط( بواهع
 ينهج انثحث : 

لحملز بمواخداـ اواخدرت البمح   الرنتج الاجريبز نظرًا لريءرا  لطبيع  البحث ا
 لرجروع  واحدة بإابمع الليمس اللبلز والبعد  لتم . الاهريـ الاجريبز

 حذود انثحث:

 ( رػػف الايريػػذ الػػذ ور واالنػػمث رػػف  هػػوؿ 670طبػػؽ البحػػث علػػى )البشػػري :  الحػػدود
بػػػو ب ػػػر أردروػػػ  الشػػػراؼ وزارة الاربيػػػ  والاعلػػػيـ )الرػػػدارس الػػػ يث الامليػػػ  الاػػػمبعيف 

الهػػديؽ االبادائيػػ  برلػػو ، ردروػػ  شػػلبى االبادائيػػ  بردينػػ  الرنيػػم، ردروػػ  الري يػػ  
 .االبادائي  بورملوط(
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 :  وػرملوط الاػمبع لرحم ظػ   ردين  رلو  الامبع  لرحم ظ  الرنيم ورر ز الحدود الر مني
 ردين  الرنيم.الرنيم و 

  االدوات انًستخذية:

 على االدوات الاملي   ى الدراو :همرت البمح   بمالعارمد 
" رػف اعػداد  ػ رليمس الرواو  ال لم ى االجارمعى واالهاهمد  لألوػرة لضػبط الراريػرات.6

 البمح  "
س لانريػػ  ر تػػورى )الهػػداه  والاعػػموف( لػػد  ايريػػذ الررحلػػ  االبادائيػػ  " الهػػؼ ػػػ رليػػم7

 " رف اعداد البمح  "الرابع االبادائى".
 ػ اخابمر  ماؿ للذ مء للعمرؿ العمـ الراحرر رف أ ر ال لم  .8
خهيهم لانري  ر تورى )الهداه  والاعموف( لد  ايريذ الررحلػ   اأعد زػ برنمرج رورح9

 " رف اعداد البمح  "ي  " الهؼ الرابع االبادائى".االبادائ
رعمرؿ ، االنحراؼ الرعيمر  ،الوويط ،الراووط الحومبزايومليب االحهمئي  الرواخدر : )

 ،اخابػمر اياػم ،اخابػمر " ت " لداللػ  ال ػروؽ ،رعمرػؿ االرابػمط ،النوب  الرئوي  ،االلاواء
 (.نوب  الاحوف الرئوي 

 صطهحات انثحث:نً اإلجزائيةانتعزيفات 

   الرورح الاربو Educational Theater  
 االبادائي  الردرو ) الاربوي  الرؤوو  داخؿ الار يؿ ب  يواخدـ الذ  الرورح ذلؾ دو

خمه   أـ عمر  أددا مً   منت وواء ا دداؼ لاحليؽ رورحي  الني  بر مب  واإلعدادي 
 .  الحر ي والحوي  والوجداني  ال  ري  الجوانب واواتدؼ

  الاعموفCo-operation 
 دو اوحيد الجتود الرشار   لاحليؽ ددؼ رم يعجز ال رد بر رد  عف احليل .        
   الهداهFriendship 

 دز الريؿ ليندرمج وا ويف هحب  رع أ راد رف ن س العرر الريبم.
 اننظزي:  اإلطار

 : الرورح الاربو :الجزء االوؿ
 * تعزيف انًسزح انتزتىي

برنػػ  نشػػمط اربػػو  ياضػػرف  ػػي النػػوعيف روػػرح   للروػػرح الاربػػو  Sirsاعريػػؼ 
االط مؿ والنشمطمت الار يلي  ، ورورح االط مؿ اروػس علػى ر تػـو الروػرح الالليػد  ولػ  
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ع ي، أرػػم ا نشػػط  الار يليػػ   لتػػم عيهػػ  بعرليػػمت اشػػجعيهػػ  بملروػػرحي  الرناجػػ  لألط ػػمؿ
 Siks,geraldine،1961) ؿ الررشد الرؤ ربا مر درارم غير روري  رف خي اط مؿ على  ا

brain and hazel brain ) 
يلػدـ روػرحيمت ذات  دو ذلؾ اللػوف رػف النشػمط الروػرحى داخػؿ الردروػ ، وأيضم

طمبع  لم ى واجارمعى واربو  عػمـ يتػدؼ الػى الروػمدر   ػى عرليػ  الانشػئ  االجارمعيػ  
 ػراء رعلورػمت الطملػب العمرػ  وغيػر ذلػؾ وا وبنمء نظمـ الليـ االخيهي  والدينيػ  والوػلو ي ،

 . (6=، 7009)طلعت عبد الحريد، 
 * أهذاف انًسزح انتزتىي:

وا ػمعلتـ رػع  ػػ يعرػؿ الروػرح علػى ا ػراء العرليػ  الاعليريػ  رػف خػيؿ رشػمر   الطػيب،6
 العروض الرورحي  علليم وعمط يم.

ث  ػى ظػؿ الانظيرػمت ليس  لط على رعميشػ  الظػروؼ واالحػدا ػ يومعد الرورح الطيب،7
 بؿ ينرى الرشمعر االخيهي  اجم  االنومني . ال بر ،

ػ يومعد الرورح  ػى االعػداد ال لػم ى والعلرػى للطيب،ليوػاطيعوا رواجتػ  الواهػع والاػرهلـ 8
 رع ،  تو وويل  لاجرع االحداث، حيث اف الار يؿ الرورحى ررابط بملحيمة.

ليد الحمضرة، واطور االح مـ االخيهي  الراطلبػ  ػ يعرؿ الرورح على غرس العمدات والالم9
  ػػزحػػداث الاريػػرات إلحمجػػمت الروػػالبؿ، حيػػث يعػػد أدا  اربويػػ  لينجػػمز رػػف خػػيؿ 

 .( 96ػ 90، :700ف حوينفي)  رمؿ الد الرجارع
 انًطانة انزئيسية نهًسزح انتزتىي : * 

لنظػػػر عػػػف اللػػػدرة الرطلػػػب الرئيوػػػى دػػػو االدارػػػمـ الاػػػمـ والرا ػػػمنى بمالط ػػػمؿ برػػػض ا -6
 اال مديري  والروادب

 رعر   وبب اواخداـ الرورح الاربو   -7
)    ر وعمدة و ل أن  أانموؿ الرمدة رف الزاوي  الاى ير   يتم الردرس  أولوباخايمر  -8

 (.8;6ػ 7;6، >700زينب رحرد ، 
 دوار الرورح الاربو :أ* 

بم عابمر  عرلي  ااهػمؿ ربمشػر  ورف دنم بد يازايد االدارمـ بملدور الاربو  للرورح
    (:                                                                                                                           ياوا ر لل نوف االخر  حيث يلوؿ )رمبرياويو نيللىودذا رم ال
 :الاربو للرورح  الالليد (  الدور 6
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للػمء الرحمضػرات على إيهمؿ الرعر ػ  الالليد لدور يرا ز ا ، وذلػؾ عػف طريػؽ الاللػيف واد
وعرػػؿ االراحمنػػمت اليزرػػ  للوهػػوؼ رػػف خيلتػػم علػػى هػػوة حم ظػػ  الطملػػب وعلػػى رػػد  اوػػايعمب  

، وبعػػد إارػػمـ الػػذ  يلػػـو الرعلػـػ برلئػػ  برعلورػػمتوار يلػػ  لرػػم يح ػػظ  ملطملػػب دنػػم  مال ػػمء ال ػػمرغ 
 ار د رف أف الرعلورمت روجودة  عي  ى دذا االنمء .  عرلي  الرؿء دذ  ي

 للرورح الاربو :  زب( الدور الالدر
الطريلػ   بدايػ  دػذا اللػرف احػوؿ واضػم  ػى ر تػـو الاربيػ  ينػمهض  ػزوهػد ظتػر 

العرليػػ    ػػزوػػمس  .  للػػد رأ  أابػػمع دػػذ  ال لوػػ   الاربويػػ  أف االالليديػػ  الوػػمبؽ ذ ردػػم
، وخلػػؽ الرنػػمخ الار يػػز علػػى  ردياػػ   إنوػػمف روػػالؿا  يبػػد رػػف ، لػػذبالاربويػػ  دػػو الطملػػ

   للنرو الطبيعى وا اشمؼ الذات الرنموب  ى الردرو  بحيث ياو ر للطملب البيئ  الرنموب
   ، ويجػػب أف ينظػػر إليػػ  رػػف خػػيؿ نشػػمط الط ػػؿ دػػو أوػػمس العرليػػ  الاربويػػ   ػػإف

                                                                                             .                        (:87، <700 ،)رحرود وعيد
 * يًيزات انًسزح انتزتىي : 

                                      يلػػػػػػـو دػػػػػػذا الروػػػػػػرح بمعػػػػػػداد بػػػػػػرارج روػػػػػػرحي  اوضػػػػػػع لاػػػػػػؤد  دػػػػػػد م رعينػػػػػػم.                                                                   
أ(  ريػػػؽ العػػػمرليف  يػػػ  دػػػـ أشػػػخمص ااػػػوا ر لػػػديتـ رتػػػمرات االاهػػػمؿ وحوػػػف االداء 

 لى الطلب  ودى ه مت ياهؼ بتم الرعلـ و الرر ؿ.  إواالوارمع 
 رعـل الن  يؤد  وظي   الرعـل  ى دور الرر ؿ  –ذا ال ريؽ اوـ رر ؿ دب( لذا يطلؽ على العمرؿ  ى 

 .   الرورحزشمر   ال علي   ى االداء بم رم يعد البرارج بحيث يورم للطيب بملرج( إن  غمل
( ير ػػف روػػرح  الرنتػػمج أو أيػػ  رػػمدة اربويػػ  رػػف واهػػع الحيػػمة، أو خيمليػػ  بريػػ  طريلػػ  د

رحرود وعيد ) رنموب  احلؽ التدؼ وانموب أعرمر الطيب الذيف ويلدـ لتـ البرنمرج
،700> ،876.) 
 انتزتىي :وظائف انًسزح * 

 الادريب على ال يـ . (6
 الربط بيف النشمط الجورى والعللى . (7

 امديب االط مؿ . (8

 الانشئ  االجارمعي  . (9

  (.8;6ػ 7;6، >700) زينب رحرد ،  انري  الذوؽ الوليـ( :

: انًفاهيى االجتًاعية ) يفهىيً انصذاقة انجزء انثانً

 وانتعاوٌ(: 

 :تعزيف انًفهىو 
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: اوػػاجمب  عمرػػ  لعػػدد رػػف الظػػوادر والر يػػرات الاػػى أنػػ   Osjedوعر ػػ  أووػػجد 
 .(6<ػ0<، >700 نمء الضبع،)يشارؾ بعضتم رع البعض االخر  ى رظتر رف الرظمدر

برنػ  عبػمرة عػف ررػوز ل ظيػ  رريػزة اعطػى ي  ػمر رعررػ  اػـ   Fairchildويعر   
 .Fairchild. 1997. P56)) اجريددم رف الريحظ  العلري 

 جتًاعً:تعزيف انًفهىو اال 

لػػى اعلػػـ الط ػػؿ  يػػؼ ياعمرػػؿ رػػع ا خػػريف و يػػؼ إودػػو ذلػػؾ الر تػػـو الػػذ  يتػػدؼ 
 ي وف رعتـ شب   رف العيهمت االجارمعي  رف خيؿ ا نشط  والررمرومت الاػى يلػـو بتػم

 .(<9: ;6، 7000الويد عبد اللمدر، حويف رحرد، )
 :ةة انًفاهيى االجتًاعيأهًي

 خهي  الط ؿ: جوريًم ون ويًم وعلليًم ووجدانيًم.اومدـ  ى انري  جريع جوانب الش •
 اؤ د علز ادارمـ الرجارع بحؽ الط ؿ  ى الحيمة ال رير . •
 ازود الط ؿ بملليـ واالاجمدمت اإليجمبي . •
 . (69ػ68،:700 ،زحنمف العنمن)احلؽ اإلشبمع الحوى والعمط ى لنرو الط ؿ علليمً وحويمً. •

 ؿ النتػم ابوػط العػملـ الػواهعى واوػتؿ الاواهػؿ اؤد  الر مديـ دورا رترم  ى حيمة الط
رع ، واومعد الط ؿ على انظيـ الخبرات بهػورة يوػتؿ اوػادعمئتم والاعمرػؿ رعتػم، وار ػؿ 

  (. 7>،7006 نمء يووؼ ، ) ار يبم رناظرم لرم ياعلر 
 :إكساب انطفم انًفاهيى االجتًاعية أسانية

   ل ئ  رعين  زينار  حدث بمعابمر اعلـ ر تـو رعيف يعنى الاعرؼ على شىء رم أو  إف
 .(:7،>700عزة خليؿ، )

 ولاعلـ الحلمئؽ والرتمرات واللواعد الولو ي  الررابط  بملر مديـ االجارمعي  ينبرى 

ر منما  ا طري .  اواخداـ الادريب الحوى  •   مرة وعى الط ؿ بحواو  واد

 رمعى.والاعمرؿ رعتـ  ى اللعب والعرؿ الج ايخريفط مؿ  الاعميش رع ا •
 اطبيؽ الليـ االجارمعي  وآداب الاعمرؿ رع االخريف  ى أ نمء اللعب. •
 ررغوب  ي .الولوب الررغوب  ي  واحبط غير  اربوي  ادعـ ا أومليباواخداـ  •
 اطبيؽ نظمـ الرنموب   ى العب والعرؿ الجرمعى. •
 برارج للرحيت لياعرؼ الط ؿ على بيئا  الطبيبعي  واالجارمعي . إعداد •
 .(>67ػ;67، 7007 ،ديمـ رحرد ) نرمذج حي  يلاد  بتم الط ؿ  ى ولو  الديـ  •
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ورػػف الطػػرؽ الرنموػػب  لان يػػذ االنشػػط  االجارمعيػػ  الػػديـ اللهػػص واوػػاخداـ روػػرح 
العػػرائس والار يػػؿ ولعػػب ا دوار واوػػاخداـ أ ػػيـ ال ػػمراوف  رػػم أف ا لعػػمب الجرمعيػػ  اػػؤد  دورا 

   .(<=، >700عمطؼ عدلى ، )ا ط مؿ   بيف رترم  ى انري  الاعموف وروح الجرمع
ذا ا اوب الط ؿ الر تـو أر ن  اطبيل  واهرير  على أشيمء جديدة لـ يواخدرتم أو  واد

 . Bruner)و1978) يخابردم رف هبؿ،  رم يواطيع أف يانبر روبلم برمذا ويحدث

 انصذاقة وانتعاوٌ() يتنًية يفهىي   

 يفهىو انصذاقة :

مري  ذات طمبع أخيهى ااـ بيف شخهيف ،وهد ااوع دائراتم لارخذ ودى عمط   إنومني  و
واحارـا ، والـو على اومس رف الحب الرابمدؿ يضـ رجروع  اورى بجرمع  ا هدهمءش ي جرعيم 

  ، هير ، ورما يؽ طبمع رم الـو أوؿ رمالـو على رحب  الهد ،رهملح الاالخر والحرص على 
 يتم الن عي   واخا ز ،رلدو  دى رابط  الهداه وة لتم رابط  وهد اهبم  الهداه  أخ ،أخيهيما 

 . (97، 7008رحرد رحرد بيورى، ) حيث الـو على االخذ والعطمء الرابمدليف
 حقىق وواجثات انصذاقة :

ا رض الهداه  حلوهم المبلتم واجبمت ارالى إلى حلوؽ وواجبمت أخوة النوب وارامز 
بينرم أخوة النوب  ،دى أف الهداه  اخايمري  انالمئي و  ،لهداه  بخمهي  الااو ر  ى ا خوةا

ة النظر  ى دذة الهداه   إنؾ ير نؾ إعمد ،إذا رمدخلت  ى اجرب  هداه   مشل إجبمري   
 حوف أو ويزء.   إذا لـ اوالـ  إنؾ انتيتم ل ف أخوة النوب هدر ال ير نؾ ال  مؾ رن ،لالويرتم

   أسانية تنًية يفهىو انصذاقة نالطفال :

 :  انذيني اإلرشاد

علي  وولـ عف ر تـو الهداه  الحؽ )ورجيف اهلل هلى  اهللوذلؾ بحديث رووؿ 
 أف الهداه  الحل  الـو على الحب   ى اهلل أ  ،( وا رهم علي  اجارعم علي اهللاحمبم  ى 

 . واالجارمع واال اراؽ على رحب  اهللتوالل
 أسانية أخزي تتى تشكم تطثيقً : 

 للهؼ والروض  .  الر ملزديؽ اخايمر اله -1

 الادعيـ الروارر ل ؿ عيه  طيب  بيف زريليف حاى ااحوؿ إلى هداه  . -2

   (99، 7008،بيورزرحرد )عرؿ رورحيمت وأنمشيد ادور حوؿ روضوع الهداه   -3

  ثانيا: تنًية يفهىو انتعاوٌ: 

 يفهىو انتعاوٌ:

يعػػود علػػى الجرمعػػ   ػػى عرػػؿ رعنػػم  العػػمـ دػػو االشػػاراؾ رػػع الريػػر   ػػزالاعػػموف  
ورعنػى الروػمعدة ورعنػى الرشػمر   الوجدانيػ  ،  االيجػمبز اإلوػتمـوياضرف رعنػى  ،بملن ع
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اف عنمهػر الاعػموف هػد ا  ان  يعنى االواعداد ػ للعرؿ ضد ػ وال ينبرػى دػذا بطبيعػ  الحػمؿ 
، ول ػػف ذلػؾ االخػػايؼ وعػدـ الاجػػمنس هػد ي ػػوف وهػػد ا ػوف غبػػر راجمنوػ  ،ا ػوف رخال ػ 

 . (::6)رعجـ العلـو االجارمعي ،  ط االوموى لاحليؽ الا مرؿالشر 
 انذراسات انساتقة:

 انًحىر االول: دراسات يتعهقة تانًسزح انتزتىي:

( بعنػواف :  معليػ  برنػمرج روػرحز لانريػ  بعػض 7069حرد الوػيد رحرػد )أدراو   .6
 الرتمرات الحيماي  للط ؿ اليايـ برؤوومت الرعمي  االجارمعي .

راوػػ  إلػػى الاعػػرؼ علػػى رػػد   معليػػ  برنػػمرج روػػرحز لانريػػ  بعػػض الرتػػمرات دػػد ت الد
واعارػػدت الدراوػ  علػػى الرػػنتج الاجريبػػز  الحيمايػ  للط ػػؿ الياػػيـ برؤووػمت الرعميػػ  االجارمعيػػ ،

ط ػػي وط لػػ  رػػف ا ياػػمـ =9الرجرػػوعايف" الاجريبيػػ  والضػػمبط  " وا ونػػت عينػػ  الدراوػػ  رػػف   ذ
( وػػن ، وهػػد 67:  <عيػػ  برحم ظػػ  اللليوبيػػ  وااػػراوح أعرػػمردـ رػػف )برؤووػػمت الرعميػػ  االجارم

رخالطػ  " وشػرلت أدوات الدراوػ   اعارد الاهريـ الاجريبز إلى الويـ العين  إلى " ذ ور ػ إنػمث ػ
 (.رات الحيماي  ػ البرنمرج الرورحزرليمس بعض الرتم)

 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم :
رتػػػمرة ز انريػػػ  بعػػػض الرتػػػمرات الحيمايػػػ  )حز الرلاػػػرح  ػػػ معليػػػ  البرنػػػمرج الروػػػر 

، الرتػػمرات الهػػحي ، الرتػػمرات اللرويػػ ،رتمرات اهػػؿ االجارمعز،رتػػمرة حػػؿ الرشػػ يتالاو 
 ا رف والوير ( للط ؿ اليايـ برؤوومت الرعمي  االجارمعي .

 ومب ( بعنواف: دور الرورح الردروز  ز إ7068) دراو  نجيء رحرد رحرود .7
 ؿ الرعلورمت البيئي .ا ط م

دػػػد ت الدراوػػػ  إلػػػى الاعػػػرؼ علػػػى الروػػػرح الردروػػػز ودور   ػػػز إ وػػػمب ا ط ػػػمؿ 
الرعلورمت البيئيػ  رػف خػيؿ النهػوص والعػروض الروػرحي  الرلدرػ  أ نػمء  اػرة الدراوػ ، 
واابعػػت الدراوػػ  الرػػنتج الروػػحز بملعينػػ ،  رػػم همرػػت البمح ػػ  باحليػػؿ رضػػروف عينػػ  رػػف 

 ا"ر ػرد800يؽ اوابيمف واوارمرة الحمل  االهاهمدي ، على عينػ  هوارتػم "الرورحيمت، واطب
 ( ون  بملررحل  االبادائي .67- <رف الذ ور واالنمت بررحل  الط ول  الرارخرة)

 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم:
  اوجػػػد عيهػػػ  ايجمبيػػػ  ذات داللػػػ  إحهػػػمئي  بػػػيف اعػػػرض ا ط ػػػمؿ للروػػػرح الردروػػػز

 البيئي  الر اوب .والرعلورمت 

 البيئي  رف خيؿ الرورح الردروز.   تال اوجد  روؽ بيف الذ ور واإلنمث  ز ا اومبتـ للرعلورم 
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.الاعلـ  ز العرائس رشمر   ( بعنواف:=700) Simon;Naylor ونميلور ويروف دراو  .8
 

 واالوارراؽ الاحدث على ا ط مؿ وحث الاعلـ  ز العرائس رشمر   اشجيع إلىالدراو    دد ت

( عػمـ 66ػػ > (    رػف أعرمردـ ااراوح الذيف لألط مؿ رعلـ (0; ) رف عين  الدراو  وا ونت العلـ،  ز
 البحث رف رنمدج الرزجز الاوا ؽ خيؿ رف البريطمني ، الراحدة بملررل   ورمنشوار لندف ردارس ز 

جراء ال هوؿ ريحظ  ذلؾ  ز رنضرمً   .يفا ط مؿ والردرو رع الرلمبيت واد

 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم :

 ػز ا ط ػمؿ ورشػمر اتـ واهعيػ  علػى عػرائسلل االيجمبيػ  البيمنػمت رلمبلػ  أظتػرت  

  ػز للانري  الرتنيػ  الرورز الارويؿ رف رزيد إلى النامئج أدت وهد . العلرز الرجمؿ

 .بريطمنيم  ز العرائس اواخداـ
دػمر ز، وػايوارت ووػواف  Harvey, B., J. Stuart, and T. Swanػػ دراوػ  :
لزيمدة الوعز برػرض  ( بعنواف:  عملي  اواخداـ برنمرج الاعليـ اللمئـ على الدرارم7000)

.اإليدز  ز الردارس ال منوي 
 

 اليػػيـ  عمليػػ  اوػػاخداـ برنػػمرج الاعلػػيـ اللػػمئـ علػػى الػػدرارمدػػد ت الدراوػػ  إلػػى 

('DramAide')  أ ريليػم،  دارس ال منويػ   ػز جنػوبلزيمدة الوعز برػرض اإليػدز  ػز الرػ
ويػ  " الرػرادليف"  ػز ( رػف طػيب الررحلػ  ال من00>) واعاردت الدراو  على عينػ  هوارتػم

واػـ ان يػذ روػرحي  للطػيب رػف  ،( أشتر راامليػ ; رم اواررهت الدراو  )  ،جنوب أرري م
 هبؿ الرعلريف الرؤدليف والرر ليف والرررضمت.

 امئج أدرتم :واوهلت الدراو  إلى عدة ن
 والػوعز حػوؿ  يػروس   ز الرعر ػ  لى احوف  بيرإد  أبرنمرج الرلارح حيث  معلي  ال

 لبرنػػػمرج نلػػػص الرنمعػػػ  البشػػػري  واإليػػػدز بػػػيف طػػػيب العينػػػ  الػػػذيف اعرضػػػوف

"DramAideبرػرض  ، برم  ز ذلؾ رواهؼ أ  ر إيجمبيػ  اجػم  ا شػخمص الرهػمبيف
 . يرم ياعلؽ الولو يمت الوهمئي اإليدز، وزيمدة  عملي  الذات وال ل   

 الرحور ال منى: دراومت راعلل  بملر مديـ االجارمعي  ) ر تورى الهداه  والاعموف(:
( بعنػواف: بعػض وػرمت الشخهػي  لػد  >700دراو  اينمس عبػد اللػمدر الدوػوهى ) .6

 الايريذ ذو  الولوؾ الاعمونى.

يػػػذ ذو  الوػػػلوؾ دراوػػػ  بعػػػض وػػػرمت الشخهػػػي  لػػػد  الاير إلػػػىدػػػد ت الدراوػػػ  
طملبػم وطملبػ  بملاوػمو   ػي  690طملب بواهػع  970الاعمونى، واشارلت العين  ال لي  على



 << 

برحم ظػػ  دريػػمط، ردروػػامف  منوياػػمف برحم ظػػ   إعداديػػ رػػدارس 9 ػػى الررحلػػ  االعداديػػ  )
دريػػمط ، وطػػيب ال رهػػ  ال مل ػػ  ب ليػػ  اربيػػ  دريػػمط(، و منػػت أدوات الدراوػػ  دػػى رليػػمس 

 الاعمونى، واوابيمف الدير الشخهي  ليط مؿ، واوابيمف الدير الشخهي  لل بمر.الولوؾ 
 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم:

  ال اوجد  روؽ ذات دالل  احهمئي  بيف الذ ور واالنمث ػ رجروع  البحث ػ  ى الوػلوؾ
 الاعمونى.

 يري   ى الولوؾ الاعمونى.اوجد  روؽ ذات دالل  احهمئي  بيف الطيب بمخايؼ الرراحؿ الاعل 

( بعنػػواف: الاعلػػيـ لػػد  أط ػػمؿ رػػم هبػػؿ :700 نػػوش لوػػم ) knoch,lisaدراوػػ   .7
 الردرو : جودة العنمي  بملط ؿ والرعر   االجارمعي .

دػػد ت الدراوػػ  إلػػى  تػػـ العيهػػ  بػػيف جػػودة العنميػػ  بملط ػػؿ  ػػز  هػػوؿ رػػم هبػػؿ 
ليرػػ ،  رػػم شػػرلت عينػػ  الدراوػػ  علػػى الردروػػ  والرعر ػػ  وال  ػػمءة االجارمعيػػ  للط ػػؿ ولاع

(  هػػػي رػػف  هػػػوؿ رػػػم هبػػػؿ 70( شػػػترا اػػـ اخايػػػمردـ رػػػف )0>ػػػػ;8( ط ػػي بػػػيف )>69)
 الردرو  ااضرف  هوؿ الرشمر   االجارمعي  الرشار   " ديد وامرت".

 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم:
 لاعلـ االيجمبز للط ؿ .إف الرعر   االجارمعي  وال  مي  االجارمعي  يعابراف روشراف ل 
 .إف الرعر   االجارمعي  وال  مي  االجارمعي  دز ر ونمت رن ردة 
( بعنػواف:  معليػ  اوػاخداـ روػرح العػرائس  ػى <<<6دراو  دػمنـ رعػوض شػتمب ) .8

 .انري  رتمرات الهداه  لد  أط مؿ الريمض

هػريـ احويف رتمرات الهداه  لد  أط مؿ  ئ  ريػمض االط ػمؿ وا إلىدد ت الدراو  
رليمس لرتمرات الهداه  ير ف رف خيل  الح ـ علػى روػاو  الداهػ  لػد  أط ػمؿ الريػمض 
واهريـ برنمرج ال ومب الط ؿ رتمرات الهداه   ـ اخايمر عين  رف  ؿ رف روضػ  االرػمـ 
رحرػػد عبػػد  الاجريبيػػ  النروذجيػػ  وروضػػ  خملػػد بػػف الوليػػد الاجريبيػػ  النروذجيػػ  الاػػمبعيف 

روضػػايف( وياػػراوح )         لاعلػػيـ بردينػػ  الرنهػػورة برحم ظػػ  الدهتليػػ  لػػوزارة الاربيػػ  وا
ط ػي وط لػ ، واعارػدت الدراوػ   780( ونوات حجـ الرجارػع ;ػ:العرر الزرنى ليط مؿ )

على الرنتج الاجريبى )اجريبيػ  وضػمبط ( و منػت ادوات الدراوػ  دػى : اخابػمر جػود انػؼ 
لانريػػ   ، رليػػمس رتػػمرات الهػػداه ، برنػػمرج دػػمريس الرهػػور للػػذ مء، اخابػػمر وووػػيورار 

 رتمرات الهداه .
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 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم:
  ال اوجد  روؽ دال  احهمئيم بيف راووط درجمت أط مؿ الرجروعػ  الاجريبيػ  علػى

 رليمس رتمرات الهداه  بيف الاطبيؽ اللبلى والبعد .

 مؿ الرجروعػػ  الاجريبيػػ  ال اوجػػد  ػػروؽ دالػػ  احهػػمئيم بػػيف راووػػط درجػػمت أط ػػ
 والرجروع  الضمبط  على رليمس رتمرات الهداه   ى الاطبيؽ البعد . 

( بعنػػواف: هػػدرة االط ػػمؿ علػػى الروازنػػ  بػػيف ;<<6ال رنيػػر ) la Freniereدراوػػ   .9
 الولوؾ الاعمونى والانم وى ا نمء الا معؿ رع اللريف.

علػى الروازنػ  بػيف الوػلوؾ لى  حص بداي  ظتور هػدرة االط ػمؿ إدد ت دذ  الدراو  
الاعػػمونى والوػػلوؾ الانم وػػى أ نػػمء الا معػػؿ رػػع اللػػريف رػػع الار يػػد علػػى الاػػزارف ال عػػمؿ 
والاوا ؽ الوػلو ى والابػمدؿ  ػى اشػ يؿ واوػاررار الوػلوؾ الاعػمونى  موػاراايجي  رشػروط ، 

 :ػػػ  8( ولػػدا  ػػى وػػف رػػم هبػػؿ الردروػػ  ااػػراوح اعرػػمردـ رػػم بػػيف 99ون ونػػت العينػػ  رػػف )
 ونوات .

 واوهلت الدراو  إلى عدة نامئج أدرتم:
 ( وػنوات شػىء جػودر  :ػ  8أف اللػدرة علػى اهمرػ  الروازنػ  بػيف دػذيف االاجػمديف  ػى وػف )

  ى الوحدة االجارمعي  الف الاعموف اومس اربي  النشء.بملنوب  للا يؼ النمجم 

 
 نتائج انثحث وتفسيزها:

 ويردم   ملاملز :رف خيؿ رف وبؽ ياـ عرض النامئج وا 
 ال رض ا وؿ : ينص ال رض ا وؿ على أن  :

اوجد  روؽ ذات دالل  إحهمئي  بيف راووطز الليمويف اللبلز والبعد  للرجروع    
 الاجريبي   ى ر تورز الاعموف والهداه  لهملم الليمس البعد  .

 (6جدوؿ )
 الاجريبي دالل  ال روؽ بيف راووطز الليمويف اللبلز والبعد  للرجروع  

 ( 670 ى ر تورز الاعموف والهداه  هيد البحث   ) ف =                               

 المقياس
متوسط 
القياس 

 يالقبل

متوسط 
القياس 

 يالبعد

متوسط 
 الفروق

االنحراف 
 يالمعيار

 للفروق
 قيمة ت

مستوي 
 الداللة
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 0.0. 23.72 0.17 4.08 6.39 2.31 التعاون

 0.0. 27.67 0.16 4.53 6.53 2.00 الصداقة

 7;.7( = 0.06)    =<.6( = :0.0( ورواو  دالل  )<66هير  )ت( الجدولي  عند درج  حري  )
 ( رم يلز : 6ياضم رف جدوؿ ) 

اللبلػز والبعػد  للرجروعػ  الاجريبيػ   فػ وجود  روؽ دال  إحهمئيًم بيف راووطز الليموػيي
 م الليمس البعد  . ى ر تورز الاعموف والهداه  هيد البحث ولهمل

ررػػم يعنػػى وجػػود الػػدـ  ػػى انريػػ  الر تػػوريف وهػػد ارجػػع دػػذ  ال ػػروؽ الػػى اال ػػر 
االيجػػمبى للبرنػػمرج الروػػرحى الرلاػػرح لانريػػ  ر تػػورى )الهػػداه  والاعػػموف( لػػد  ايريػػذ 
الررحل  االبادائي ، وهد يرجع دذا اال ر االيجػمبى الػى هػدرة الايريػذ  ػى دػذ  الررحلػ  علػى 

واا ػػؽ دػػذ   بملريحظػػ  والالليػػد والػػالرص والاوحػػد رػػع الشخهػػيمت الاػػى يشػػمدددم،الاػػر ر 
( برنػػ  اوجػػد  ػروؽ ) ريػػ  و ي يػػ ( بػػيف 7008) الدراوػ  رػػع دراوػػ  ارػػمؿ دوػوهى عطياػػو

اهورات ايط مؿ للر مديـ االجنرمعيػ  الررابطػ  بميوػرة عبػر ررحلاػى الط ولػ  الراووػط  
 .(7008، زرمؿ دووهآ)والرارخرة

 فزض انثاني : ينص انفزض انثاني عهً أنه :ان

  البرنػػمرج الرلاػػرح لػػ  اػػر ير هػػو  علػػز احوػػيف ر تػػورز الاعػػموف والهػػداه  لػػد  
 ايريذ الرجروع  الاجريبي  .

 
 (7جدوؿ )

 الراووط الحومبز وهير  ايام للرجروع  الاجريبي 
 ( 670بحث   ) ف =  ز ر تورز الاعموف والهداه  هيد ال                             

 قوة التأثير 2قيمة ايتا متوسط القياس البعدى متوسط القياس القبلي المقياس

 قوي 0.83 6.39 2.31 التعاون

 قوي 0.87 6.53 2.00 الصداقة

 : ( رم يلى7ياضم رف جدوؿ ) 
ػػػ وجػػود اػػر ير هػػو  للبرنػػمرج الرلاػػرح علػػز احوػػيف ر تػػورز الاعػػموف والهػػداه  لػػد  ايريػػذ 

( ررم يػدؿ علػز وجػود اػر ير >=.0:  8=.0حيث اراوحت هيـ ايام رم بيف ) ،روع  الاجريبي الرج
 رلحوظ للبرنمرج الرلارح على احويف ر تورز الاعموف والهداه  لد  الايريذ .



 =0 

اللػو  للبرنػمرج الروػرحى الرلاػرح، ودػذا يؤ ػد علػى أف  زيجػمبإل ػر ا  لى اإودذ  ال روؽ ارجع 
زيمء( يواطيع أف يدعـ النمحي  االجارمعي  عند الايريذ   الدي ورات وائه  ال ني  )بخهمالرورح الاربو  

 ى الررحلػ  االبادائيػ  وذلػؾ رػف خػيؿ الػدـي رواهػؼ اعارػد علػى ا ػرار الرواهػؼ والاوجيػ  غيػر الربمشػر 
الوػػلو يمت واالنمشػػيد الرؤ ػػدة للرواهػػؼ االيجمبيػػ  لر تػػورى )الهػػداه  والاعػػموف( االجارمعيػػ  الررغوبػػ ، و 

( با ػوؽ ايريػذ الرجروعػ  الاجريبيػ  7000) االيجمبي ، واا ؽ دذ  الدراو  رع دراو   رير  عبد الرنػى
على ايريذ الرجروعػ  الضػمبط   ػى  ػؿ رػف اخابػمر الاحهػيؿ الدراوػى لرػمدة الاػمريل  واحػد  الرتػمرات 

وػػط درجػػمت احهػػيؿ الالريػػذات االجارمعيػػ  )اخابػػمر ااخػػمذ اللػػرار( وايضػػم وجػػود عيهػػ  روجبػػ  بػػيف راو 
وروػػاو  ا اوػػمبتف رتػػمرة ااخػػمذ اللػػرار وذلػػؾ رػػف خػػيؿ االعارػػمد علػػى النشػػمط الار يلػػى لايريػػذ الحللػػ  

 .(7000عبمس راغب،ز )ومو ال مني  رف الاعلـي ا
 انفزض انثانث : ينص انفزض انثانث عهً أنه :

ز والبعػد  للرجروعػ  اخالؼ نوب الاحوف الرئويػ  بػيف راووػطز الليموػيف اللبلػ  
 الاجريبي   ى ر تورز الاعموف والهداه  لهملم الليمس البعد  .

 (8) جدوؿ
 ( 670= تورز الاعموف والهداه ) فالاجريبي   ى ر   الرئوي  للرجروع الاحوفنوب  

 التحسن % نسبة متوسط القياس البعدى متوسط القياس القبلي المقياس

 %176.62 6.39 2.31 التعاون

 %226.50 6.53 2.00 داقةالص

 : يلزرم  (8ياضم رف جدوؿ )
الاجريبيػ   ػى ر تػورز الاعػموف والهػداه  هيػد الرئوي  للرجروعػ  الاحوف نوب  ػ اراوحت 

، ررم يدؿ على إيجمبي  البرنػمرج الرلاػرح  ػى (%0:.;77% : 7;.;>6)البحث رم بيف 
لجػدوؿ الوػمبؽ وجػود نوػب  ياضػم رػف ا ،ز الاعموف والهداه  لد  الايريذاحويف ر تور

الاحوف الرئوي  بيف راووػطى درجػمت الليموػيف اللبلػى والبعػد  للرجروعػ  الاجريبيػ   ػى 
اللػو  للبرنػمرج الروػرحى الرلاػرح،  ز ػر االيجػمب  لػى اإرليمس الر مدـ االجارمعيػ  ارجػع 

ع أف ودذا يؤ ػد علػى أف الروػرح الاربػو  بخهمئهػ  ال نيػ  ) الػدي ورات واالزيػمء( يوػاطي
يدعـ النمحي  االجارمعي  عند الايريذ  ى الررحل  االبادائي  وذلؾ رف خػيؿ الػديـ رواهػؼ 
اعارػػد علػػى ا ػػرار الرواهػػؼ والاوجيػػ  غيػػر الربمشػػر واالنمشػػيد الرؤ ػػدة للرواهػػؼ االيجمبيػػ  
لر تػػورى )الهػػداه  والاعػػموف( االجارػػمعييف وغيردرػػم رػػف الر ػػمديـ االجارمعيػػ  الررغوبػػ ، 
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وػػرير رتػػراف بوجػػود نوػػب   إيرػػمفواا ػػؽ دػػذ  الدراوػػ  رػػع دراوػػ    يمت االيجمبيػػ والوػػلو 
 اللبلػػزدرجػػمت الليموػػيف  راووػػطزاحوػػف رئويػػ  للر ػػمديـ االجارمعيػػ  هيػػد الدراوػػ  بػػيف 

إيرػػمف وػػرير ) رليػػمس الر ػػمديـ االجارمعيػػ  الرهػػور  ػػزللرجروعػػ  الاجريبيػػ    والبعػػد
 .(7060رتراف،

 تىصيات انثحث: 

 ر خشب  رورح وحجرة رورحي  ب ؿ ردرو  لاوتيؿ عرلي  ار يؿ الرورحيمت الاربوي .ػ او ي6
ػ االدارمـ بملرورح الاربو   ى الردارس الرخال   ررف خيؿ الديـ نهوص رورحي   ى 7

  م   رراحؿ الاعليـ.
 ػ نشر الوعى الرورحى بيف الايريذ  ى رخالؼ الرراحؿ الاعليري   ى  م   رؤوومت الرجارع.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًزاجع

 معليػػ  برنػػمرج روػػرحز لانريػػ  بعػػض الرتػػمرات الحيمايػػ  :"(7069حرػػد الوػػيد رحرػػد )أػػػ 
 جمرعػ  ،مل  د اػورا  رنشػورةروػ ،"الرعميػ  االجارمعيػ  للط ؿ اليايـ برؤوومت

 الاربي  النوعي ، هوـ اإلعيـ الاربو .
  هػػ ح   ،"ج واطويردػػمر ػػمديـ أوموػػي   ػػز الػػويـ الرنػػمد" (:;<<6) ػػػ احرػػد خيػػر   ػػمظـ
 .8ع اهدردم رابط  خريجز رعمدد  ليمت الاربي ، الاربي ،
 .دار ال امب الحديث اللمدرة ، ،6"، طالط ؿ والاربي  ال لم ي (:"7007) ػ احرد عبد اهلل العلى

 اإلوػ ندري ، ،"أدب ا ط ػمؿ رػدخؿ للاربيػ  اإلبداعيػ (:":700) زانشػراح إبػراديـ الرشػر ػ 
 رؤوو  حورس.



 =7 

ارالػػمء الر ػػمديـ االجارمعيػػ  الررابطػػ  بميوػػرة لػػد   (:"7008) ػػػ ارػػمؿ دوػػوهى عطياػػو
 ، روػػمل "ايط ػػمؿ الػػذ ور  ػػى ررحلاػػى الط ولػػ  الراووػػط  والط ولػػ  الراػػرخرة

 رنشورة، جمرع  اللمدرة،  لي  االداب، هوـ علـ الن س. د اورا 
ونيػػ   ػػز انريػػ  بعػػض أ ػػر اوػػاخداـ اللهػػص االل ار " (:7060) ػػػ إيرػػمف وػػرير رتػػراف

 جمرعػ  الرنيػم، رمجوػاير،روػمل   ،"الر مديـ االجارمعي  لط ؿ رم هبؿ الردروػ 
 هوـ اربي  الط ؿ.  لي  الاربي ،

وعػى رعلرػمت روضػمت الاػدريب " (:7000)ػ الويد عبد اللػمدر شػريؼ وحوػيف رحرػد نػور
 ط ولػ ،رجلػ  ال ،"الريدانز بإ ومب الط ؿ بعض الر مديـ االجارمعي  والخللي 

 .7ع جمرع  اللمدرة، ا ط مؿ،  لي  ريمض
بعض ورمت الشخهي  لد  الايريذ ذو  الوػلوؾ :"(>700عبد اللمدر الدووهى ) إينمسػ 

 ، جمرعػػ  الرنهػػورة،  ليػػ  الاربيػػ روػػمل  رمجوػػايرالاعػػمونى " دراوػػ  نرمئيػػ " 
 بدريمط ، هوـ علـ الن س الاربو .

دار ال  ػر  ،اللػمدرة، "ـ اللروي  والدينيػ  لػد  االط ػمؿاعلـ الر مدي (:">700) ػ  نمء الضبع
 .العربى

(:" اعلـ الر مديـ اللروي  والديني  لد  االط مؿ" ،اللػمدرة، دار 7006) الضبع نمء يووؼ  ػ
 ال  ر العربى.

انريػػ  الر ػػمديـ االجارمعيػػ  والدينيػػ  وا خيهيػػ   ػػى الط ولػػ  " (::700)ػػػ حنػػمف العنػػمنى 
 ، دار ال  ر العربى.ا ردف "،الرب رة

 الدار الرهري  اللبنمني . اللمدرة، ،8"،طأدب الط ؿ العربز(:" 7009) ػ  حوف شحما 
العيهػ  بػيف اوهعػمت الهػداه  والػويـ االهػدهمء: دراوػ  " :(:<<6ػ ررضمف رحرد عبد اللطيؼ )

 . 7، ج60، الرجل  الاربوي  ل لي  الاربي  بوودمج، ع"ارالمئي  لد  الجنويف
نرػو الر ػمديـ العلريػ  لألط ػمؿ"، اللػمدرة، دار  (:"7000) ريم الشربينى، يوػري  هػمدؽػ ز 

 ال  ر العربى.
 .عملـ ال اب  ،، اللمدرة6ط ،"رورح ودرارم الط ؿ (:">700)زينب رحرد عبد الرنعـ  ػ
 رحػػ   الرنيػػم، ،6،ط"الن وػػزالروػػرح الردروػػى والعػػيج  (:"7009) طلعػػت عبػػد الحريػػد ػػػ

 .يعللنشروالاوز 
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 ، الرنيػم،6ط ،االجارمعيػ   ػى حيمانػم الرعمهػرة" :" الرتػمرات(7000)ػ عبمس راغػب عػيـ 
  رح  للنشروالاوزيع.

اللػمدرة، دار ال  ػر  ،9ط ،"ا ط ػمؿريػمض   ػز ا نشط ( :">700) ػ عزة خليؿ عبد ال امح
 .العربى
 ريورة.، عرمف، دار ال"الرواد الاعليري  ليط مؿ (:">700) زػ عمطؼ عدلى  تر

  الر مديـ الديني /االجارمعي  واللروي" (:<<<6)ػ  ررمو  رحرد ، عبد الرحيـ وير  ورير
الرنموػب  لط ػؿ الروضػ  وانريػ  بعضػتم   والعلري  والريمضي  وال نيػ  والحر يػ

الجرعيػػ    ػػز الرنػػمدج وطػػرؽ الاػػدريس، دراوػػمت ،"الرشػػ يت بموػػاخداـ حػػؿ
 .0;وبر،عأ ا وطرؽ الادريس، الرهري  للرنمدج

 الػدار اللػمدرة، ،6ط،"الرهطلم والاطبيؽ الاعليرزالرورح  (:":700) الديف حويف ؿػ  رم
 .الرهري  اللبنمني 

رجلػ  خطػوة ػ اهػدر  ،"ا دوار الحدي ػ  الاػز يلػـو بتػم أدب الط ػؿ"حرد  ػـر الػديف ػ ليلى أ
 .;7عف الرجلس العربز للط ول  والانري ،ع

رهػر العربيػ   اللػمدرة، ،6، ط"  الرورحي   ى  ف الرورحالنزع (:"<700) ػ رحرود وعيد
 .للنشر والاوزيع
انري  الر مديـ االجارمعي  للط ؿ العربى  ػى عهػر  (:"7008) ػ رحرد رحرد بيورى خليؿ

 .، اللمدرة، دار هبمء للطبمع  والنشر والاوزيع 6"،طالعولر 
ـ رػػد ور، اعػػداد نجرػػ  رػػف ػػػ رعجػػـ العلػػـو االجارمعيػػ ، اهػػدير ورراجعػػ  الػػد اور ابػػرادي

الرهػػرييف والعػػرب الراخههػػيف، الشػػعب  اللوريػػ  للاربيػػ  والعلػػـو  ا وػػماذة
 " اليونو و"التيئ  الرهري   العمر  لل امب.وال لم  
برنػمرج رلاػرح لانريػ  بعػض الرتػمرات االجارمعيػ  لػد  عينػ  رػف " :(7067)ػ نجدة رحرد احوػيف

روػػمل   ،"ندري  بموػػاخدـا ا نشػػط  الروػػرحي أط ػػمؿ رػػدارس الاربيػػ  ال  ريػػ  بمإلوػػ 
 هوـ العلـو الن وي . ، لي  ريمض ا ط مؿ ،جمرع  اإلو ندري  ،رنشورة رمجواير
 ،"دور الرورح الردروػز  ػز إ وػمب ا ط ػمؿ الرعلورػمت البيئيػ " (:7068ػ نجيء رحرد رحرود)

 .عيـ الاربو هوـ اإل بي  النوعي ، لي  الار  ،جمرع  بور وعيد رومل  رمجواير،
اهريـ البرارج الاعليري   ط مؿ رم هبػؿ الردروػ ،اللمدرة (:"7008)ػ دد  رحرود النمشؼ 

 .ال امب الحديث ،دار 
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 معليػػ  اوػػاخداـ روػػرح العػػرائس  ػػى انريػػ  رتػػمرات  :"(<<<6ػػػ دػػمنـ رعػػوض شػػتمب )
جمرعػػػ  اللػػػمدرة، رعتػػػد  روػػػمل  رمجوػػػاير، ،"الهػػػداه  لػػػد  أط ػػػمؿ الريػػػمض

 .الاربوي ، هوـ علـ الن س الاربو  والبحوث الدراومت
،اللػمدرة، دار ال  ػر 6"،طالرا مرل  لط ؿ الروض  ا نشط  (:"7007) ديمـ رحرد عمطؼ ػ
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  انًستخهص

ايريذ الررحل   )الهداه  والاعموف( لد  زانري  ر تور  ز الاربو دور الرورح  
 االبادائي 

ر تػورى )الهػداه  رورح الاربو   ى انري  ددؼ البحث الحملز الى رعر   دور ال
( الريػػػػذا 670لػػػػد  ايريػػػػذ الررحلػػػػ  االبادائيػػػػ ،وا ونت عينػػػػ  البحػػػػث رػػػػف )والاعػػػػموف( 

لألط ػمؿ  ػى اوػابيمف  دػـ الر ػمديـ االجارمعيػ  اليزرػ  والريذة،وار لت أدوات البحث  ى 
لػػػم ى االجارػػػمعى ( و رليػػػمس الروػػػاو  ال االباػػػدائزالهػػػؼ الرابػػػع الررحلػػػ  االبادائيػػػ  )

واالهاهػػمد  لألوػػرة لضػػبط الراريػػرات ورليػػمس لانريػػ  بعػػض الر ػػمديـ االجارمعيػػ  لػػد  
ايريػػذ الررحلػػ  االبادائيػػ  " الهػػؼ الرابػػع االباػػدائى" واخابػػمر  ماػػؿ للػػذ مء للعمرػػؿ العػػمـ 
الراحػػرر رػػف أ ػػر ال لم ػػ  و  ػػيث روػػرحيمت أعػػدت خهيهػػم لانريػػ  ر تػػورى )الهػػداه  
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لد  ايريذ الررحل  االبادائيػ  " الهػؼ الرابػع االباػدائى" وبرنػمرج روػرحى أعػد  والاعموف( 
خهيهم لانري  دذيف الر توريف لد  ايريذ الررحلػ  االبادائيػ  " الهػؼ الرابػع االباػدائى" 

وجػػود  ػػروؽ دالػػ  إحهػػمئيًم بػػيف راووػػطى الليموػػييف اللبلػػى وأوػػ رت ناػػمئج البحػػث عػػف 
ولهػملم الليػمس البعػد ،  ر تػورى )الهػداه  والاعػموف(    ى والبعد  للرجروع  الاجريبي
ر تػػورى )الهػػداه   ( ررػػم يعنػػى وجػػود الػػدـ  ػػى انريػػ 0.06وذلػػؾ عنػػد روػػاو  داللػػ  )

 ايريذ الرجروع  الاجريبي .والاعموف( لد  

 
 ال لرمت الر امحي :
 ػ الرورح الاربو .

 ػ الهداه .
 ػ الاعموف.


