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 *آمنــة خــالـد اضتــايـكد.

 
نارةرخص

ح ددى تهدف  ذددال الفةاإدى تلدد  تقددت  يا دل تاراددى الرهدداةا  الحااتادى  ددع مادداذم ال  دى القت اددى ل رت 
الثانويددىو يلقحقاددد فذددفا  الفةاإددى  امددب الباحثددى  باددار  اارددى  الرهدداةا  الحااتاددى  ت ددراب    ددى 
محدداية ةاا ددى ذددعا مهدداةا  القلياددت الق اددا  يمهدداةا  ا تالدداا يالقوامددر ا  قرددا ع  يالرهدداةا  

 اإددقمفمبالال دداى يا نلقالاددىو انددفةا تحقهددا    ددوا مهدداةق حااتاددى اتلددد   اهددا الرحيرددواو ي ددف 
 القح ا عو   الوملع الراهم الباحثى

يتيونددب  ااددى الفةاإددى مددن ةقددع ال  ددى القت اددى (مهدداةا  ا تالدداا  ل رتح ددى الثانويددى ة هدداو يذددع 
مهدداةا  ا تالدداا ل الدد  اثيا الثددانوي  ر ددقوياث اثيا يالثددانع  يمهدداةا  ا تالدداا ل الدد  الثددانع 

ةاإدى تلد  فا محدوة مهداةا  القليادت الق ادا  دف ح دع الثانوي  ر قوياث الثالث يالتا لو يتومد ب الف
 الرتتبددى اثيلدد   لدداة  ةباددت ييامددر  ددن الرحددوةين اباددتينو يةف  الباحثددى فا تل ددات ذددال الاقا ددى 
يت ددل تلدد  فا مادداذم ال  ددى القت اددى مقااددى  قاددويت مهدداةا  القلياددت الق اددا  يذدداا مددا فةددفل م للددو ذددال 

ا  ا تالداا يالقوامدر ا  قردا ع  يمحدوة الرهداةا  الال داى اليقدع  دع مقدفمقهاو فمدا محدوة مهداة 
يا نلقالاددى  قددف ت ددراقهرا الرادداذم  ا ددع مقفناددىو ييريددن تل ددات  الددوة مادداذم مهدداةا  ا تالدداا 
ل رتح ى الثانويى  ع تاايا ذاين الرحوةين  قتةاز م للاها     الر امان ال  ويى يالرقت اى يالقق ادى  

قددع تقرددر   دد  تة ددا  الا بددى القددفةق ال  ويددى  يتارددع لددفيه  الرهدداةا  ثا ذددال الر ددا   ذددع ال
 الاذااىو 

يفيمب الباحثى  إ ادق الا ت  ع  اار مااذم مهاةا  ا تالاا ل رتح ى الثانويى  ي إارا ما يقق د 
 رهاةا  ا تالاا يالقوامر ا  قرا ع  يالرهاةا  الال اى يا نلقالاى  يد وق مق رع ال  دى القت ادى 

 ل رتح ى الثانويى تل  متيةق القتةاز     الرهاةا  الحااتاى  رحايةذا الرمق لى  ع ف اار القق ا و 
 
 
 
 
 .األردناظتفرق،  ،جامعة آل البيتكلية الرتبية،  *
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 ملؼدمة:ا -1

مل تعــد ملبلبــامل اــامل األمــ  النريــ  تــب تفعــ ا ملبلبــامل اــامل اليــ م، ن  يل  ــ  من ــا  ن ت ــ ن تــب 
؛ تظراً لللعارع العجي  نال بري يف النم  اظتعريف ناللنين نالنيمـب.  ن حـ أ  مـر م اكبـة ملبلبامل اامل الغد

حتديامل العصر نتلبية احلياجاته، نحتنيق تناغم إرنايب معه يعلداب مزيًدا من اصت  د اظتنظمة ناظتركزة للنيام 
بلــ  إم م اكبــة اللغيـــري بــكلك، نتــ  مــا حــااا بــدنرى العــ ت الـــأ اظتالعــامل الرتب يــة ناللعليميــة الــ  تل

 (.85، 9006ن يادته )الناجب، 
نتن  الرتبية العربية يف  ل  تكا اللغيري، نيف صل  تكى اظت اج ة؛ لكا الي ا  ن تعد إتعاتاً يعـلبي   ن 
يل يا م  ملبلبامل النرن اصتديد بإرنابياته نللبياته، ن ن تععأ إم تزنيـد للبل ـا ندت يـن م مـن اظت ـارامل 

هبـــم ليعي ـــ ا  صـــ ات إرنـــابيع يف تـــكا اىلمـــ ،  ـــادرين الـــأ اظت ـــاركة البنـــاتة ناظتـــا رة  يـــه، نتـــكا  الــ  تر ـــأ
يلبلــ  تنميــة  ــدراقم العنليــة العليـــا ن لــيما  ــدرقم الــأ ا بل ـــار نالل ليــي، نإامــال اللف ــري العلمـــب، 

تضــباط، نحتمــي اظتعــانلية، ناكلعــام م ــارامل اللف ــري النا ــد، نالنــدرة الــأ اشاكمــة نحــي اظت ــ  مل نا 
(، إحا ة إم م ارامل النجاح يف العمي، كـاللم ن مـن م ـارامل اللعامـي 9008ناختاذ النرار )العبدال مل، 

م  اآلخرين، نالل اصي مع م باضت ار، ناحرتام الر ي اآلخر، ناحرتام الثنا امل األخرى، نالندرة الأ العمـي 
إن الرتبيـــة العربيـــة مـــدا ة إم تبـــ ير مناتج ـــا ن ديـــد (. نهبـــكا  ـــ411، ص9008حـــمن  ريـــق )ابـــد ا ،

مضامين ا، نحتعع  لاليب ا نلرائن ا ننلائل ا ظت اج ة اآل ار اظترتتبة الي ـا.    ـب باللـاط مبالبـة بلضـمع 
 مناتج ا غتم اة من اظتعارف ناظت ارامل اضتياتية ال  يلبلب ا إاداد البلبة للمعلنبي ناظت اركة يف بنائه.   

يُعدُّ تعليم اظت ارامل اضتياتية من األتداف الرئيعة للرتبية اظتعاصرة، نمن اظت ام اصتديدة للمعلـم يف النـرن ن 
اضتادي نالع رين؛  ند زاد تركيز اظتنظمامل الدنلية ناإل ليمية، ناتلمام ا ال بري بـضرنرة تعليم تكى اظت ارامل 

؛ نزارة الرتبيـــة 9001؛ األلعـــ   4663)الي تعـــ   يف العـــن امل األخـــرية، نإدماج ـــا يف اظتنـــات  الدرالـــية
(. ن حــ أ معــلنبي اإلتعــان مرت تــاً بلنــدم الرتبيــة نتبــ ير مفاتيم ــا يف اللعــانن نالعــي  9003ناللعلــيم، 

اظت ــرتك ناإلخــات اإلتعــاد نالعدالــة ناضتريــة نتنــدير اللنــ ع، ناحــرتام  نا ــة اآلخــرين ن بــ عتم، ناالمــاد اضتــ ار 
 (.9006نحي النزااامل بعد  ن  صبح العامل  رية صغرية يف خريبة ال  ن )ال يعب،لبيً  لللفاتم، 

 املفارات احلقاتقة: -2

 أهؿقة امًالك املفارات احلقاتقة: -2-1

يل جــه خررنــ  اظترحلـــة الثات يــة اــادة إم اصتامعـــة  ن إم لــ ق العمــي، نال ثـــري ؽتــن يل ج ــ ن إم لـــ ق 
ليمـن  م تـدريباً نتـحتيً  يف غتـال العمـي الـكي لـيعمل ن  يـه اـدة   ـ ر. العمي شنرنن غالبـاً بححـد اظتعاتـد 

نل ات  ت جه البال  إم اصتامعة  م إم ل ق العمي مبا رة  إته يفاجح بحته يفلند إم ال ثـري مـن اظت ـارامل 
لـله نالعل كامل ال  تلبلب ا اصتامعـة  ن ي ـرتل ا لـ ق العمـي. ن عـًض  نحـح  ـإن البالـ  يفاجـح بـحن مدر 

 Wurdinger)الثات يــة مل تاتلــه بصــ رة كا يــة للمرحلــة اللاليــة مــن حياتــه ليصــبح اضــ اً منلجــاً يف اىلمــ 
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and Rudolph, 2009, 121) نيرى العديد مـن الرتبـ يع  ن تـكى اإل ـ الية تـب إحـدى  تـم  زمـامل .
 (.9006اللعليم الثات ي، نتب األجدر بالنناش ننح  اضتل ل اظتنالبة )الناجب،

نشن ن الن ل إن اىا مل اللببينية للم ارامل اضتياتية نالـعة نملداخلـة بـع اظتـ اد الدرالـية كا ـة،  نتـكا 
يعين  ته   شن ن اصتزم بحن تناك م ارة ختلص هبا مادة درالية بعين ا، بي الص ام  ن تن ل إن تناك م ارة 

بيي اظتثال شن ننـا  ن ت ـري إم  ن النـراتة تعلخدم بدرجة  كرب من غريتا يف إحدى اظت اد الدرالية.  علأ ل
 نال لابة ناللخال  ال ف ي م ارامل يعلخدم ا اللغ ي ن ب ثرة، نيلم الرتكيز الي ا يف م اد اللغامل.  

إن اظت ــارامل بعــد اكلعـــاهبا ت ــ ن ارحــة للنعـــيان مــا مل يــلم تعزيزتـــا باللــدري  نبا لــلخدام اظتعـــلمر؛ 
ة للمـلعلم مـن ج ـة، نارتبـاط بعضـ ا بـبعه مـن ج ـة  خـرى ينبغـب  ن سنبــ  نتظـرًا ألذنيـة اظت ـارامل اضتياتيـ

للنميل ــا بصــ رة من جيــة منظمـــة؛  ي مــن خــ ل ؼتبـــ   ــامي نمــنظم نملـــدر  للدريعــ ا اــرب اظتعـــل يامل 
 اظتخللفة بدتاً من اظترحلة ا بلدائية حىت هناية اظترحلة الثات ية. 

بعـــ ح اللعـــاي  نالل يـــا نالنجـــاح، نالنـــدرة الـــأ حتنيـــق إن امـــل ك الفـــرد للم ـــارامل اضتياتيـــة  يـــزندى 
. نيعد تـكا  مـن (Teo,2008, 421)ا تصال الفعال باآلخرين، نتني ما تعلمه إم ما نرات الغر ة الصفية

 شتأ غايامل اللعليم اظتن  د يف  ي غتلم  يريد ألبنائه حياة معلنبلية   ضي؛  الفرد   يعلبي   العـي  يف 
ن، نان  تلـه ن صـد ائه نزم ئـه، كمـا   يعـلبي  العـي  مـن غـري  ن يلعامـي مـ  األلـراف ازلة ان اآلخري

 اظتعنية باىلم  كا ة.  
نت لعــ  اظت ــارامل اضتياتيــة  ذنيــة خاصــة ل  هنــا تعــااد الــأ ت ــ يي  خصــية الفــرد نصــنله نإاــدادى 

نلجاً، ن اا ً ػتلياً نااظتياً، ن ادراً ظت اج ة حتديامل العصر نم   مل اضتياة الي مية لي  ن إتعاتاً مبدااً، نم
الأ اللنمية ناللب ير، نإحداث اللغيري.  اظت ارامل اضتياتية شن ن نصف ا بحهنا م ارامل تع م يف   م األ راد 
ألتفع م نإدراك م لندراقم من خ ل  دائ م العملب الـكي شنارلـ ته ظت اج ـة ملبلبـامل اضتيـاة نم ـ  قا 

اف اظترج ة، نيـلم يف ال  ـت اضتاحـر تبـينل عاللعلـيم اظتبـين الـأ اظت ـارامل اضتياتيـةع يف  صد ال ص ل إم األتد
رتي   حنات العامل ب صفه نليلة للم ع اظتلعلمع من م اج ـة مـا يلعرحـ ن لـه مـن م ا ـا، نب صـفه حاجـة 

 (.  9003نزارة الرتبية ناللعليم، ( لالية من حاجامل اللعللم لدى ال بام رتيع م 
اظت ارامل اضتياتية الـ  زنلـا  إلي ـا األ ـراد بـاخل ف اىلمعـامل ناألزمنـة، كمـا ختللـا مـن حيـ   نختللا

األذنيـــة بـــاخل ف اللبـــ رامل نتغيـــري اضتاصـــلة يف العـــامل،  اللنـــدم العلمـــب ن)الل ن لـــ جب( اظتلعـــارع يلبلـــ  
 ــــب  حاجــــامل األ ــــراد نرغبــــاقم. تبــــ يراً نتغيــــرياً يف اظت ــــارامل اضتياتيــــة ظت اكبــــة تــــكا اللنــــدم ناللبــــ ر، ن ــــا ي

 الل ديامل ال  ي اج  ا األ راد من البف لة إم ال يخ خة تلبلـ  مـن م اكلعـام م ـارامل حياتيـة ؼتللفـة 
، 9002ظتـــن  م النـــدرة الـــأ الل يـــا مـــ  اشـــي  نالعـــي  بعـــعادة، نالنجـــاح ناللميـــز يف العمـــي )ػتمـــد، 

 لــ  تلفــق نملبلبــامل حياتــه، نلــن يلــحتأ ذلــك بالنعــبةيــلعلم اظت ــارامل اضتياتيــة ا (.  علــأ كــي  ــرد  ن489
إ  من خ ل اظتنات  الدرالية، ناألت بة الرتب ية ال  تعمي الأ ت ايل م نتدريب م؛ ؽتا شن ن م من للبلبة 

 (.9002اظتب رة  ن حتننه )بيل مل،  م اج ة تلك اللغيريامل بنجاح، نتكا ما حانلت اظتنات 
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لياً يف كثري من دنل العامل اللعليم اظتعلمـد الـأ اظت ـارامل اضتياتيـة، الـكي شن ـن نتلبض األتظمة الرتب ية حا
اظتلعلمع من اكلعام اظتعر ة، نتب ير ا اتامل إرنابية حن تا، ني جع م الأ  ن ي  ت ا م ـاركع ت ـبع 

قا، نيـــزندتم يف امليـــة الـــلعلم ناللعلـــيم، نشن ـــن م مـــن اللعامـــي بفعاليـــة مـــ  ملبلبـــامل اضتيـــاة الي ميـــة نحتـــديا
بال فايــــامل  النفعــــية نا جلماايــــة، ناظت ــــارامل ال خصــــية الــــ  تعــــاادتم الــــأ حتمــــي اظتعــــانلية، ناختــــاذ  

(. ن ـــد حـــددمل منظمـــة الي تعـــيا اـــدداً مـــن اظت ـــارامل اضتياتيـــة 9009،439النـــرارامل اظتنالـــبة )العـــيد، ،
مل ا تصــــال، نم ــــارامل اللفــــانض، الرئيعــــة اظت مــــة من ــــا  م ــــارامل صــــن  النــــرار، ناللف ــــري النا ــــد، نم ــــارا

 (.9004نم ارامل اللعانن، نم ارامل اللعامي م  الكامل )ي تيعا، 
 املفارات احلقاتقة واملـاهج: -2-2

يـَُعُد تعليم اظت ارامل اضتياتية من األتداف الرئيعة للرتبية اظتعاصـرة، نمـن اظت ـام اصتديـدة للمعلـم يف النـرن 
مل الدنلية ناإل ليمية يف العن امل األخرية اتلماماً كبرياً بـضرنرة تعليم اضتادي نالع رين،  ند اتلمت اظتنظما

(، ن حــ أ معـــلنبي 9001، األلعــ   4663تــكى اظت ــارامل، نإدماج ــا يف اظتنــات  الدرالــية )الي تعــ  
تبنت العديد من الدنل تكا ا  اى، ن ـدمت منـررامل اإلتعان مرت تاً بلندم الرتبية نتب ير مفاتيم ا. كما 

الية معلنلة للنمية اظت ارامل اضتياتية لدى اظتلعلمع يف ؼتللا اظتراحـي الدرالـية.  ن دى تبـين تـكا ا  ـاى در 
نامـان. نتنـاك  ،إم تنمية العديد من اظت ارامل اضتياتية لـدى للبل ـا كمـا يف دنلـة اإلمـارامل العربيـة اظتل ـدة

 الــــأ تضـــمع تــــكى اظت ـــارامل بــــاظتنررامل دنل  خـــرى االمـــدمل يف تنميــــة اظت ـــارامل اضتياتيــــة لـــدى اظتلعلمـــع
)ابــد اظتعبــب  الدرالــية، ن دى تــكا ا  ــاى إم تلــائ  إرنابيــة يف تــكا ال ــحن، كمــا يف معظــم الــدنل األنربيــة

 (. 9004نمصبفأ، 
 اظتنات  النائمة الأ اظت ارامل اضتياتية تن م الأ اللنري  بع اظت ا ا اضتياتيـة الي ميـة مـن ج ـة نػتلـ ى 

، نذلـك يف حـ ت  ـدرامل اظتلعلمـع نخـرباقم نالفـرنق (Teo, 2008, 418)للعليمية من ج ة  خـرىاظتادة ا
الفرديــة بيــن م. ن ــد هلــت اظت ــارامل اضتياتيــة غتــا مل حيــاة الفــرد كا ــة،  من ــا اظت ــارامل العنليــة ناظت ـــارامل 

كامل ناحـرتام اآلخـرين نمـا ا جلماايـة، ناظت ـارامل النفعـية ناألخ  يـة، نمن ـا م ـارامل ا تصـال، ناحـرتام الـ
إم ذلــــك. نمــــن اظتم ــــن  ن تعــــلخدم م ــــارة حياتيــــة ناحــــدة  ن  كثــــر يف العمليــــة اللعليميــــة  ن يف اظت  ــــا 

اتفـــق ال ثـــري مـــن الرتبـــ يع الـــأ  ن اظتنـــات  الرتب يـــة للمراحـــي اللعليميـــة اظتخللفـــة يف اللعليمـــب ال احـــد. ن ـــد 
ارامل اضتياتيــة اظتعاصــرة الــ  تركــز الــأ الــلعلم الــكا ، ناللف ــري مالعــاتنا العربيــة تفلنــد إم ال ثــري مــن اظت ــ

اطت ق، نا تصال نالل اصي، نحي اظت   مل، ناختاذ النرارامل، نالنيادة، نالثنة بالنف ، نحتمـي اظتعـانلية 
ي نغريتــا، األمــر الــكي   ــر لــلباً يف  ــدرامل البلبــة الف ريــة نا جلماايــة نالنفعــية، نيف دا عيــل م حنــ  العمــ

ناظت ــاركة الفاالـــة، ناـــدم إ ـــباع ميـــ عتم نرغبــاقم نحاجـــاقم، نتـــكا مـــا ت ـــري إليــه درالـــة كـــي مـــن اضتايـــك 
 (. 9003(، ناظتف )9003(، نامران نآخرين)9003)

ن ـــد  للنـــت نزارة الرتبيـــة ناللعلـــيم يف األردن رتيـــة تعليميـــة تعـــعأ إم إرنـــاد تظـــام تعليمـــب يـــزند البلبـــة 
 ق، معلمـداً الـأ اإلم اتــامل ال امنـة لـدى البلبـة ن ــدراقم الـأ الـلعلم نالنمــ ، بلجـارم تعـمح عتـم بــاللف
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نرغبل م باظتعاذنة يف اىلم  األنل  الـأ حنـ  تـادف، نلل نيـق تـكى الرتيـة جـرى تبـ ير م ـرنع مل امـي 
يـة. ن امي زنل ي إلار العمي العـام الـأ بعـه العناصـر األلالـية لللعلـيم اظت جـه إلكعـام اظت ـارامل اضتيات

نيع م دم  اظت ارامل اضتياتية يف اظتنات  يف حتنيق هن  مل ازن حن  اظتعر ة ناظت ـارامل نا  اتـامل الـ  زنلـا  
نالـلجابة طتبـة اللبـ ير الرتبـ ي  ـ دمل اظتنـات  األردتيـة إلي ا البلبة للنييم مصاضت م، نمصاحل غتلمع م. 

لمــ اد الدرالــية كا ــة نللمراحــي اللعليميــة كل ــا،  نــد بصــ رة اامــة يف األردن تبــ يراً حنــ  اظت ــارامل اضتياتيــة ل
 ــ لت نزارة الرتبيــة ناللعلــيم العديــد مــن اللجــان للبــ ير اظتنــات  الــأ  لــاس مــا يعــرف باظت ــارامل اضتياتيــة، 
نالعمي الأ حتديد اظت ارامل اضتياتية اظتنالبة للمراحي الدرالية اظتخللفة، نالعنايـة بلضـمع اظت ـارامل اضتياتيـة 

ـــ زارة هبـــدف إاـــداد األ ـــراد ظت اج ـــة الل ـــديامل ناللغـــريامل نإبرا زتـــا حـــمن اظتـــن   اظتدرلـــب الـــكي تنفـــكى ال
نزارة الرتبيــة، اظتعاصــرة مــن خــ ل األدنار الرتب يــة اصتديــدة لي  تــ ا اناصــر  االــة نمــا رة يف اىلمــ  اشــي  )

9002  .) 
ة الـــأ تنظـــيم اطتـــربامل نت امل ـــا نصـــياغة  ن حتـــرص اظتنـــات  اظتبنيـــة الـــأ اظت ـــارامل اضتياتيـــ مـــن اظتل  ـــ ن 

تدريباقا ن ت بل ا  ا ي ع  اظتلعلم م ـارة األلـل م العلمـب يف اللف ـري، نم ـارة اللخبـي ، نتعمـي الـأ 
تصـــميم  ت ـــبة ت عـــ  اظتـــلعلم م ـــارة العمـــي اصتمـــااب اللعـــاند، نالـــلعلم الـــكا ، نحـــ  اظتعر ـــة، نتعـــرف 

 ي يــرتب  ايــاة اظتــلعلم  ؛احــح. نهبــكا يصــبح اللعلــيم ن يفيــاً مصــادرتا، نحــي اظت ــ  مل بحلــل م المــب ن 
. (Teo,2008)نيد عــه لا ــادة ؽتــا يلعلمـــه يف اظتدرلــة، نتببينــه يف حياتــه العمليـــة خــار   لــ ار اظتدرلـــة 

نتــكا تــ  الــلعلم اضتنينــب الــكي يعمــي الــأ ت  يــا اظتعل مــامل يف لــل ك مرغــ م  يــه، يظ ــرى اظتــلعلم مــن 
 ليمية الصفية ال  يادي ا حتت إ راف اظتدرلة، نن ق تعليمامل اظتن   الدرالب.خ ل األت بة اللع

نتنــاك العديــد مــن اللجــارم العربيــة نالعاظتيــة يف تــدري  اظت ــارامل اضتياتيــة؛  ال  يــامل اظتل ــدة األمري يــة 
، حيـ  تلعـدد تدرس اظت ارامل اضتياتية حمن اظتـن   العـام للمـدارس، نكـي ن يـة ختلـار الربتـام  اظتنالـ  عتـا

الربام  العاملة يف ميدان اللدري  الأ اظت ارامل اضتياتية.  ما بريباتيا  لعد اظت ارامل اضتياتية جزتاً مـن اظتنـرر 
(، نكـان مـن حـمن اللغيـريامل إحـا ة م ـارامل حياتيـة 9004الدرالب، ن د  اادمل  تي لة مناتج ا اام )

ثــي اظت ــارامل اظتلعلنــة بال ــانن اظتاليــة نغريتــا )النــاجب، جديــدة ذامل ارتبــاط  كثــر ب ا ــ  البلبــة الربيبــاتيع م
يلم تـدري  اظت ـارامل اضتياتيـة ب صـف ا منـرراً معـلنً  يف مراحـي اللعلـيم العـام  (. نيف امان10، ص9006

 (.9004رتيع ا )نزارة الرتبية ناللعليم بعلبنة امان، 
 : الدرادة وأدىؾًفا مشؽؾة -3

  ن إم اظت ـارامل اضتياتيـة م حـ ع تنانلـت الـ  العلميـة الدرالـاملن  الب ـ ث العديـد مـن تلـائ    ـارمل
 ن ـد  بـي البلبـة. مـن اكلعـاهبا معـل ى يف مل   ـاً  نتـدتياً  ت ا رتـا يف اظتنـات ، معـل ى يف   صـ راً  تنـاك
(، 9008لـعيد )درالـة مثـي  اضتياتيـة اظت ـاراملاظتنـات  الدرالـية تضـمع  حـرنرة الدرالـامل معظـم  كـدمل

 ند   ارمل إم  ن  (9004) الدين لعد درالة ما (. 9049)  (، ندرالة الغفري9002)ندرالة ػتمد 
ن كـدمل  ن  للبلبـة، نالضـرنرية ال زمـة اظت ـارامل اضتياتيـة مـن ال ـايف العـدد  ي ـا يلـ ا ر   ب جـه اـام اظتنات 
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  نصـتن  ،(%50نتـ ) الـلم ن معـل ى إم يصـي مل العا ـر الصـا للبـة لـدى اضتياتيـة معـل ى اظت ـارامل
 منـات  نتبـ ير اللعليميـة، العمليـة يف اظت ـاركع لـدى اضتيـاة  جـي مـن اللعلـيم ليالـة تبـين بضـرنرة الدرالـة

 بضـرنرة (9004)اضتياتية، كمـا  نصـت درالـة العـ لري اظت ارامل ح ت يف اللببينية نالعل م )الل ن ل جيا(
الرتبيـة، كمـا  يف اضتياتيـة اظت ارامل غتال يف م اهبة درالامل إجرات اظتنات ، نحرنرة يف اضتياتية اظت ارامل دم 
 يف اظت ـارامل اضتياتيـة مـن غتم اـة دمـ  بضـرنرة (9005) نبنـامل اضتايـك نالعـ لري البـاحث ن   نصـأ
الأ  اظتبين اللدري  بلفعيي( 9049) اعتدت دن نصت اظتخللفة،  اضتياتية اظت ارامل البلبة نإكعام اظتنات ،
 يف اضتياتيـة اظت ـارامل تببيـق يف الل لـ  حنـ  اظتنات  تب ير ت جيه نحرنرة ات ية،الث للمرحلة اضتياتية اظت ارامل
 نعتـكا. اضتياتية اظت ارامل حن  اظت جه اللدري  الأ اظتعلمع تدري ن  الدرالية رتيع ا، تدري  اظتباح    نات
 حن  إكعام العاظتية  اتاملبا  ناللعليم الرتبية اعتاهية، ننزارة األردتية اظتمل ة يف الرتب ية اظتالعامل تعض
 اضتياتية. م رنع اظت ارامل تبني ا خ ل من ضتياقم ال زمة اظت ارامل البلبة

 تبـين حـرنرة حنـ  نالعربيـة نالعاظتيـة اشليـة نالل ج ـامل ناألاـاث، الدرالـامل تلـائ  إليـه   ـارمل إن مـا
لل  ـ ف الـأ  نذلـكاظت حـ ع  نتنصـيه  يف اظتنـات  الدرالـية د ـ  الباحثـة إم درالـة تـكا اضتياتيـة اظت ـارامل

 يف الدرالـة م ـ لة حتديـد مت لـبق مـا إم نالـلناداً  مـدى تـ ا ر اظت ـارامل اضتياتيـة يف منـات  اللغـة العربيـة.
اإلجابة اـن اضتياتية يف منات  اللغة العربية يف اظترحلة الثات ية، ن  اظت ارامل تضمع ان مدى حرنرة ال  ا
 األلئلة اآلتية 

 منات  اللغة العربية للمرحلة الثات ية؟ يف تضمين ا ال اج  اضتياتية ظت اراملا ما -3-1
 منات  اللغة العربية للمرحلة الثات ية؟     يف اضتياتية اظت ارامل تضمع مدى ما -3-2
 للمرحلة الثات ية باخل ف الصا؟ منات  اللغة العربية تي سنللا تضمع اظت ارامل اضتياتية يف -3-3
 : لدرادةا أهؿقة -4

تــربز  ذنيــة تــكى الدرالــة مــن  ذنيــة اللعلــيم اظتبــين الــأ اظت ــارامل اضتياتيــة الــكي ي ــدف إم تنميــة  ــدرامل 
  الثات يـــةيف اظت ـــارامل اضتياتيـــة ال زمـــة لبلبـــة اظترحلـــة  تب ـــ نل  هنـــا البلبـــة نتب يرتـــا للل يـــا مـــ  اضتيـــاة، 

ت الامل الفرد الي مية ن ليما للبة اظترحلة الثات يـة، كم ارة اختاذ النرار ال  تعد من اظت ارامل اصت ترية يف 
تـكى  ل  هنم منبلع الأ اختاذ  رارامل مصريية يف حياقم، إحا ة إم م ارة حي اظت ـ  مل ليلعـض عتـم يف

نا نـــة، نحـــي مـــا يعرتحـــ م مـــن م ـــ  مل نانبـــامل لـــ ات  كاتـــت يف   نـــات  اظترحلـــة م اج ـــة اضتيـــاة  بـــأً 
إحا ة إم حتنين ا تد اً من األتداف اظترغ بة ألي تظام ترب ي نت  إاداد   ـراد  درالل م  م بعد خترج م،

 ــادرين الــأ اخليــار   ضــي بــديي مــن رتلــة بــدائي منرتحــة للعــل ك بالــلن ل تعــ  اــن اآلخــرين، نالــأ 
م يف معــل يامل تنالــ  اظت ا ــ  الــ  ي ــغل هنا يف العمــي ناضتيــاة  ــا يعــ د باظتنفعــة اطتاصــة نالعامــة،  ــد تعــ 

زيــادة  ــدرقم الــأ م اج ــة الل ــديامل الي ميــة، ندت ــن م مــن الل يــا الــأ حنــ   ااــي يف اظترحلــة ال حنــة 
 للمرحلة الثات ية.
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 ن  مي  ذنية  اظت ح ع ح ل تكا العابنة نالدرالامل النظري نشن ن للباحثة بعد ا ل ع الأ األدم
 :تكى الدرالة، نتربز مع غاقا بحهنا

اظترحلـة الثات يـة يف األردن، نذلـك الـلنادا إم  لبلبـة الضـرنرية اضتياتيـة  ـاراملباظت تـ  ر  ائمـة -4-1
اصتامعـامل،  يف اللـدري  اظتخلصـع تيئـة ن اضـات اظتنات ، الدرالامل العابنة، ناألدم النظري، نآرات خربات

 هبكى النائمة.   اظتنات  ن ادة الرتب ي، النرار صاتعب نذلك للزنيد
 الرتب ي اعتاد ة إم دم  اظت ارامل اضتياتية يف اظتنات .   م  خبة اللب ير تنعجم  -4-2
 للمرحلة الثات ية.  منات  اللغة العربية يف اضتياتية اظت ارامل تضمع مدى ح ل معل مامل تندم  -4-3
تعــلجي  إم مــا تــادى بــه اطتــربات نالبــاحث ن يف غتــال األلــالي  ناظتنــات  بضــرنرة إجــرات اظتزيــد   -4-4

  ر اظت ارامل اضتياتية يف اظتنات . من الدرالامل ح ل نا   ت ا
مل تعثــر الباحثــة الــأ درالــة ناحــدة تب ــ  يف اظت ــارامل اضتياتيــة يف منــات  اللغــة العربيــة لــ ات  -4-5

  كاتت يف حتليي اظتنات   م يف بنات برام  تدريبية يف تنمية اظت ارامل اضتياتية للمرحلة الثات ية. 
 أهداف الدرادة: -5

 يق األتداف اآلتية ترمب تكى الدرالة إم حتن
 . للمرحلة الثات يةمنات  اللغة العربية  يف تضمين ا ال اج  اضتياتية اظت ارامل حتديد  -5-1
 . للمرحلة الثات ية منات  اللغة العربية يف اضتياتية اظت ارامل تضمع مدى معر ة -5-2
للمرحلــة تصــال منــات  م ــارامل ا  معر ــة مــدى ا خــل ف يف تضــمع اظت ــارامل اضتياتيــة يف -5-3
 باخل ف الصا. الثات ية 
 الدرادات السابؼة: -6
 الدرادات العربقة: -6-1

دت نت الباحثة من مراجعة ادد من الدرالامل العربيـة ناألجنبيـة ذامل الع  ـة   حـ ع الدرالـة اضتاليـة، 
حيــ   مــن، نذلــك عــ  تــارير صــدنرتاايف كــي ػتــ ر ذامل الصــلة بالدرالــة اضتاليــة عرض الدرالــامل لنلــ

ناألداة اظتعــلخدمة  ي ــا، نإجراتاقــا، نبلــد الدرالــة، ناظتــن   اظتعــلخدم  ناينل ــا، انــ ان الدرالــة، نتــد  ا،
بلعنيـ  اـام اـرض تـكى الدرالـامل  ن برز ت صياقا. مث ختلم الباحثـة ، ي ا، ن تم النلائ  ال  ت صلت إلي ا

  الدرالامل حمن ػت رين تكى ارضليلم الي ا. ن 
األول: الدرادووات اصا ووة بً ؾقوو  ملًوو ى املـوواهجي وموودى ت زقووػ    احملوو ر -6-1-1

 املفارات احلقاتقة فقفا:
بدرالة يف األردن بعن ان عمدى احل ات كلـ  العلـ م للصـف ف األلالـية الـدتيا ( 9006 ام ال ر امل )

امل اضتياتيـة الأ اظت ارامل اضتياتيـةع، نلل نيـق تـدف الدرالـة بـض الباحـ   داة الدرالـة، نتـب  ائمـة باظت ـار 
ال زمة للصف ف األلالية الدتيا، نتحكد من صد  ا ن باقا، مث  ام بلببين ا الأ منات  العل م للصف ف 
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األلالـــية الـــدتيا، نالـــلخدم اظتـــن   ال صـــفب الل ليلـــب. ن   ـــرمل تلـــائ  الدرالـــة  ن ػتلـــ ى الصـــا األنل 
 ــارامل ال  ائيــة ناظت ــارامل البيئيــة  عــل ًى يلضـمن اظت ــارامل الصــ ية ناظت ــارامل اليدنيــة  عــل ًى منالــ ، ناظت

مل لـ ، نل ــن اظت ـارامل الغكائيــة مل تصـي يف اشلــ ى إم اظتعـل ى اظتنالــ .  مـا من ــا  الصـا الثــاد  نــد  
كان الرتكيز  يه الأ اظت ارامل رتيع ا  عل ًى منال ، ن   ـرمل تلـائ  حتليـي من ـا  الصـا الثالـ  تركيـزى 

ظت ـارامل البيئيـة.  مـا اظت ـارامل ال  ائيـة، ناظت ـارامل الغكائيـة، ناظت ـارامل الصـ ية  لـم الأ اظت ـارامل اليدنيـة، نا
يــلم الرتكيــز الي ــا  عــل ًى منالــ . ن نصــأ الباحــ  بضــرنرة الرتكيــز الــأ اظت ــارامل اضتياتيــة اظتخللفــة انــد 

 إاداد اظتنات  نتحليف ا. 
بـ ير اظت ـارامل اضتياتيـة ا جلماايـة لـدى درالـة بعنـ ان ع  ـر برتـام  منـرتح يف ت (9005 امت الياغب )

اضتياتيــة ا جلماايــة اظتلضــمنة يف من ــا   للبــة الصــا الثــاد األلالــب يف األردنع هبــدف تعــرف اظت ــارامل
الرتبيـة ا جلماايـة نال لنيــة ن امـت الباحثـة ببنــات  داة الدرالـة نتــب  ائمـة باظت ـارامل اضتياتيــة اظتنالـبة لبلبــة 

( ما ــراً. نالــلخدمت الباحثــة 14( م ــارامل رئيعــة يلبلــ   داتتــا )8تضــمنت ) الصــا الثــاد األلالــب،
اظتن   ال صفب الل ليلب اند حتليي ػتل ى اظتنات ، ن د    رمل تلائ  حتليي اظتنـات   صـ راً يف تنـانل غتـال 

اتيــــة، الل اصــــي نالعمــــي مــــ  اآلخــــرين. مث بنــــت الباحثــــة برتاغتــــاً منرتحــــاً للــــدري  البلبــــة الــــأ اظت ــــارامل اضتي
نالــلخدمت اظتــن   اللجـــري  للل نــق مـــن  االيلــه. ندلـــت النلــائ  الـــأ  االيــة الربتـــام  اظتنــرتح يف تبـــ ير 
م ارامل البلبة ذك راً نإتا اً. ن نصت الباحثة بضرنرة نح  اظت ارامل اضتياتية ا جلمااية الأ تيئة مصف  ة 

 تلابعية يف الصف ف الدرالية اظتخللفة.
 منـات  يف اضتياتيـة اظت ـارامل ت  يـا درالـة بعنـ ان عمـدى (9004 (البباينـة جـرى كـي مـن اضتايـك ن 

األردتيـةع. نلل نيـق  تـداف الدرالـة  ـام الباحثـان ببنـات  داة الدرالـة مـن خـ ل  اصتامعـة يف الرتبية الرياحية
تيــة، نصــياغل ا حتديــد  تــم اظت ــارامل اضتياتيــة ال اجــ  ت ا رتــا يف منــات  كليــة الرتبيــة الرياحــية باصتامعــة األرد

(  نــرة، مت ت زيع ــا الــأ 30الـأ  ــ ي  نــرامل ملن اــة تنالـ   تــداف الدرالــة، ن ــد ت  تـت األداة مــن )
( لالبــاً نلالبــة مــ زاع الـــأ العــن امل األربــ ، نالــلخدم الباحثـــان 913اينــة الدرالــة الــ  ت  تــت مـــن )

اع للبــة كليــة الرتبيــة الرياحــية يف اظتــن   ال صــفب الل ليلــب لل نيــق  تــداف الدرالــة. ن   ــرمل النلــائ  إرتــ
اصتامعــة األردتيــة بــاخل ف معــل ياقم األكادشنيــة نجنعــ م  ن منــات  كليــة الرتبيــة الرياحــية   يلــ ا ر  ي ــا 
العــدد ال ــايف مـــن اظت ــارامل اضتياتيــة ال زمـــة نالضــرنرية عتــم، نيعـــزن الباحثــان تــكى النلـــائ  إم اــدم الـــلناد 

ال ـــاملة، ننجـــ د  جـــ ة بـــع النظريـــة ناللببيـــق، ن نصـــأ الباحثـــان بضـــرنرة دمـــ   اظتنـــات  إم معـــايري اصتـــ دة
 اظت ارامل اضتياتية يف منات  الرتبية الرياحية.

للصـا  الل ن ل جيـا منـرر يف اظتلضـمنة اضتياتيـة اظت ـاراملبدرالـة بعنـ ان ع  (9004الـدين )  امـت لـعد
 نبلغـت  لعـبع،/ غـزة مديريـة يف مدارس ادذت الأ الدرالة نلبنت ،عتاع البلبة اكلعام نمدى العا ر
الباحثـة ببنـات  داة الدرالـة نذلـك مـن خـ ل   امـت الدرالـة  تـداف نلل نيـق نلالبـة. ( لالبـاً 446العينـة)
اضتياتيـة ال اجـ  ت ا رتـا يف اظتنـرر. نالـلخدمت الباحثـة اظتـن   ال صـفب اللجـري   باظت ـارامل  ائمـة تصـميم

 نالعلـ م )الل ن ل جيـا( منـرر ػتلـ ى إم نجـ د حـعا يف تنـانل النلـائ   ـارملظت تمله  تداف الدرالـة. ن 
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 الأ اضتياتية نلبنله اظت ارامل اخلبار بلصميم الباحثة  امت اضتياتية، مث للم ارامل العا ر للصا اللببينية
 م نالـل معـل ى إم يصـي مل العا ر الصا للبة لدى اضتياتية اظت ارامل معل ى ننجدمل  ن العينة،   راد
 نتبـ ير اللعليميـة، العمليـة اضتيـاة يف  جـي مـن اللعلـيم ليالة تبين بضرنرة  الباحثة (. ن نصت%50نت  )
 اضتياتية. اظت ارامل ح ت يف اللببينية نالعل م الل ن ل جيا منات 
احمل ر الٌاني: الدرادات اصا ة بيـاء برامج تعؾقؿقةي ودرادة أثرها يف تـؿقوة   -6-1-2

 تقة:املفارات احلقا
بدرالـــــــــة يف العـــــــــع دية بعنــــــــ ان عبرتـــــــــام  منــــــــرتح للعلـــــــــيم بعـــــــــه ( 9040 ــــــــام اظت ـــــــــريف نآخــــــــرنن )

اضتياتيـــة، نتــح ريى يف حتعـــع مف ـــ م البفــي لكاتـــهع هبــدف تعـــرف تـــح ري الربتــام  اظتنـــرتح يف حتعـــع  اظت ــارامل
 ستــ  نلــت ( لفــً  نلفلــة تــرانح  امــارتم بــع89مف ــ م البفــي لكاتــه، نا ــلملت اينــة الدرالــة الــأ )

لـــن امل. نلل نيـــق  تــــداف الدرالـــة  ـــام البــــاحث ن بالـــلخدام اظتـــن   اللجــــري . ن   ـــرمل النلـــائ   االيــــة 
الربتـــام  اظتنـــرتح يف حتعـــع مف ـــ م البفـــي لكاتـــه. ن نصـــت الدرالـــة بضـــرنرة انـــد دنرامل تدريبيـــة ظتعلمـــامل 

عـــ م يف حتعــع مف ـــ م البفـــي ريــاض األلفـــال يف   نـــات اطتدمــة، للـــدريب ن الـــأ  لــالي  نالـــرتاتيجيامل ت
لكاتــه، نتضــمع برتــام  اظت ــارامل اضتياتيــة اظتنــرتح يف بــرام  األت ــبة بالرنحــة ليــلم ن مــن تبــ ير  لــاليب ن 

  اللدريعية.
 بعـه للضـمع منـرتح تصـ ر  االيـةبدرالـة يف  لعـبع بعنـ ان ع (9040الـدين )  ـام ايـاد ن لـعد

 تببيق تعرف  االية تد ت إمبفلعبعع  األلالب العا ر صاالل ن ل جيا لل منرر يف اضتياتية اظت ارامل
اظتـن    الباحثـان الـلخدم البالبـامل. ن ـد لدى اضتياتية اظت ارامل تنمية اظتنرتح يف اللص ر نحدامل من نحدة

 إحـدى نحـدامل تببيـق   ـر لنيـاس اللجـري  اظتـن   الـلخدام مت كما اظتنرتح، اللص ر إم للل صي ال صفب
 ببا ة يف الب    دنامل دتثلت ن د اينة الب  ، لالبامل لدى اضتياتية اظت ارامل تنمية الأ حاظتنرت  اللص ر

 ال  ت، نا  لصاد، ناألمان، نا تصال، نإدارة نالع مة اي اظت   مل، اظتلعلنة اضتياتية م حظة اظت ارامل
اللصـ ر   ن النلـائ  بينـت ن ـد لالبـة. (82النـرار. نلبنـت الدرالـة الـأ اينـة الدرالـة اظت  تـة مـن) ناختـاذ
 لـدى اظتنظـ مب ناللف ـري اضتياتيـة اظت ـارامل تنميـة يف تـح ري كبـري لـه نكـان منب لـة،  االيـة حنـق  ـد اظتنـرتح
 عتا.  درالل ن بعد الب   اينة لالبامل

درالـــة يف لـــ رية بعنـــ ان ع إدمـــا  بعـــه اظت ـــارامل اضتياتيـــة اظتعاصـــرة يف منـــات   (9006 جــرى ب ـــارة )
ن ــام دم خ عتــا تصـ راً مل ـامً  تظريــاً نامليـاً إلدمـا  م ــارة اضتـ ار يف منـات  اللعلــيم األلالـب. اللعلـيمع  ـ

الباحــ  بلصــميم  دنــ ذ  لببا ــة م حظــة نذلــك لنيــاس م ــارامل اضتــ ار. ن ــام بلصــميم درس ن ــق البرينــة 
( لالباً، ندرس 91غ اددتم )اضت ارية بعن ان عاللص لر يف ال لن العريبع لبلبة الصا الثاد الثات ي، نالبال

آخــر ن ــق لرينــة اظتنا  ــة بعنــ ان عاآل ــار الصــ ية اظتــدمرة للعــالب اظتخــدراملع لبلبــة الصــا الثــامن نالبــالغ 
( لالبـاً، ن ـام بلصـميم درس  الـ  بعنـ ان عإلفـات اضتريـقع ن ـق لرينـة حـي اظت ـ  مل لبلبــة 80اـددتم )

لـــك  جـــرى اظتعلـــم  اخلبـــاراً حتصـــيلَياً للنـــ   اصتاتـــ  ( لالبـــا. نبعـــد ذ92الصـــا العـــادس نالبـــالغ اـــددتم )
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اظتعريف،  مـا اصتاتـ  العـل كب  جـرى تن شنـه مـن خـ ل تببيـق ببا ـة اظت حظـة. ن  ـارمل تلـائ  الدرالـة إم 
تندم كبري يف م ـارامل البلبـة اضتياتيـة الـ  مت اللـدري  الي ـا، ن ـد  نصـأ الباحـ   زيـد مـن ا تلمـام هبـكى 

 نات  الدرالية. اظت ارامل يف اظت
 الدرادات األجـيقة: -6-2

 احمل ر األول:  -6-2-1

إم الل  يـا بدرالة بعن ان  البريـق  (Buttewick and Benjamin, 2006)نبنجامع  ام بل يك
 The"حتليـي تنـدي  ظتنـات  اظت ـارامل اضتياتيـة يف ك ل مبيـا الربيباتيـة )كنـدا( مـن خـ ل تنميـة ال خصـية 

Road to Employability through Personal Development: A Critical Analysis 

of the British Columbia (Canada) Life Skills Curriculum" منـات   حتليـي إم تـد ت
الـكي ي ـدف إم تبـ ير اظت ـارامل اضتياتيـة ال زمـة نالضـرنرية لل  يـا  ك ل مبيـا اظت ـارامل اضتياتيـة اظت نيـة يف

امل اضتيــاة. ن ــام الباحثــان ببنــات  داة تلنالــ  مــ  اظت ــارامل ال زمــة للم ــن نلــ ق حتــدي  البلبــة، نم اج ــة
  ن إم الدرالـة تلـائ  ن  ـارمل لل نيـق  تـداف الدرالـة. الل ليلـب ال صـفب العمـي. نالـلخدما اظتـن  

 تنميـة ال خصـية، نم ـارامل األلالـية كم ـارامل اظت ارامل اضتياتية من غتم اة تضمنت ك ل مبيا يف اظتنات 
 تحكيد نم ارامل النند، نم ارامل تب ير   م الكامل، ناللعلم من  دنة، نم ارامل كيفية م اج ة اظت   مل،

ل ن ـا مل تلضـمن م ـارامل   .األنلـ األلـرة ناىلمـ   إم اتيـة الـلعلم مـننبـرز يف اظتنـات  الفرديـة،  اظتعانلية
الندرة الأ الل يا، نم اج ة ال دائد، حياتية م مة تع م يف اللغل  الأ الببالة كالندرة الأ اللغيري، ن 

 نالندرة الأ اختاذ النرارامل الص ي ة؛  لكا  نصأ الباحثان بضرنرة الرتكيز الي ا.
 احمل ر الٌاني: -6-2-2

بدرالــة يف ال  يــامل اظتل ــدة األمري يــة  (Gomes and Marques 2013) ــام غــ ميز نمــارك يز
 Life Skills in" ليمــــب   يــــاس   ــــر برتــــام  اللــــدخياظت ــــارامل اضتياتيــــة يف اشلــــ ى اللع ان  بعنــــ

Educational Contexts: Testing the Effects of an Intervention Programme".     
اكلعـام البلبـة للم ـارامل اضتياتيـة، مثـي الرحـا  تدف الباحثان من خ عتا إم تعرف   ر برتام  تدري  يف

امل حـــ ل الل صـــيي الدرالـــب، ن ـــام الباحثـــان ببنـــات  دا  الدرالـــة اـــن اضتيـــاة، نالل جيـــه يف اضتيـــاة، نالل  عـــ
نتصــــميم ا نذنــــا  برتــــام  تــــدري ، ناخلبــــار لنيــــاس   ــــر تــــكا الربتــــام  يف اظت ــــارامل اضتياتيــــة لــــدى البلبــــة، 
نالــلخدما اظتــن   اللجــري  لل نيــق  تــداف الدرالــة، إذ  امــا بل زيــ  اظت ــاركع الــأ غتمــ الع  اىم اـــة 

( م ـــاركاً، ناىم اـــة 14الـــ   ـــاركت يف برتـــام  تبـــ ير اظت ـــارامل اضتياتيـــة نبلـــغ اـــدد   رادتـــا ) اللجريبيـــة
( م ــاركاً. نبعــد  ن  كمــي اظت ــارك ن الربتــام  اللــدري  خضــع ا  خلبــار 18الضــاببة نبلــغ اــدد   رادتــا )

لـدي م خـربامل ملبـ رة  صمم لنياس م اراقم اضتياتيـة. ن   ـرمل النلـائ   ن للبـة اىم اـة اللجريبيـة   ـرمل
 كثر  يما سنص اظت ارامل اضتياتية، نرحا  كرب ان اضتياة، نكات ا  كثر دا عية حنـ  اللفـاتل، نكاتـت ت  عـاقم 
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حــ ل الل صــيي الدرالــب  الــأ منارتــة باىم اــة الضـــاببة. ن نصــأ الباحثــان بضــرنرة تــ  ري تــدري  الـــأ 
 م ارامل اضتياة حمن اشل ى اللعليمب. 

 االيـة تـدري  برتـام  بدرالـة يف الـددنارك بعنـ ان  ( Goudas, et al. 2006)نآخـرنن  ـام  ـ داس
 The Effectiveness of Teaching a Life" للم ارامل اضتياتية من خ ل الرتبية )الرياحية( البدتية

Skills Program in a Physical Education Context "   الــلخدم البــاحث ن  ي ــا برتــام
(Goolاظتصــم ) م خصيصــب للــدري  للبــة الصــا العــاب  الــأ اظت ــارامل اضتياتيــة مــن خــ ل درنس الرتبيــة

الرياحــية، نالــلخدم البــاحث ن اظتــن   اللجــري  للل نــق مــن  االيــة الربتــام ، نا ــلملت اينــة الدرالــة الــأ 
بيــة   ــ م ( لالبــاً مــ زاع الــأ غتمــ ا  الدرالــة. نبعــد تببيــق الربتــام  اظتصــمم الــأ اىم اــة اللجري48)

البلبــة مــن خــ ل اخلبــارامل الليا ــة البدتيــة. ن   ــرمل تلــائ  الدرالــة حتعــناً يف ليــا ل م البدتيــة، نم ــاراقم 
 اضتياتية، ن نصأ الباحث ن بلببيق الربتام  اظتصمم بفاالية يف حصص الرتبية الرياحية. 

 تعؼقب سؾى الدرادات السابؼة:  -6-3

 ــد الباحثــة  ن الدرالــامل تنانلــت اينــامل ملن اــة،  من ــا مــا  مــن خــ ل الــلعراض الدرالــامل العــابنة
(، نمن ا ما تنانلت للبـة اظترحلـة األلالـية 9004تنانلت للبة اظترحلة اصتامعية كدرالة اضتايك نالبباينة )

ـــدين) ـــدين)9004العليـــا كدرالـــة لـــعد ال ـــاد نلـــعد ال (. نبعضـــ ا تنانلـــت الصـــف ف 9040(، ندرالـــة اي
(،  مـــا مرحلـــة ريـــاض األلفـــال  نـــد 9005(، ندرالـــة اليـــاغب)9006لـــة ال ـــر امل)األلالـــية األنم كدرا

 (. 9040تنانلل ا درالة اظت ريف نآخرين)
ــــــت الدرالــــــامل يف  مــــــاكن ؼتللفــــــة مــــــن العــــــامل،  من ــــــا مــــــا كــــــان يف األردن كدرالــــــة  تــــــكا ن ــــــد  جري

الـــــة ب ـــــارة (، نغريتـــــا.  مـــــا در 9040(، ندرالـــــة اضتايـــــك )9005(، ندرالـــــة اليـــــاغب)9006ال ـــــر امل)
 ( يف غـــزة/  لعـــبع.  ندرالـــة بل يـــك9004(  نـــد  جريـــت يف لـــ رية، ندرالـــة لـــعد الـــدين )9006)

 Gomes)درالة غ ميز نمارك يز   ما  يف ك ل مبيا، (Buttewick and Benjamin, 2006)نبنجامع

and Marques 2013)  ـ داس نآخـرين  اتـت يف  مري ـا، ن مـا درالـة  (Goudas et al 2006)  
   اتت يف الددنارك. 

ن د اتنعمت من جية الدرالامل إم من   حتليلب نصفب كدرالـامل اشـ ر األنل اظتعـين بل ليـي ػتلـ ى 
اظتنــات  نمــدى ت  يــا اظت ــارامل اضتياتيــة  ي ــا، نمــن    ــري  كدرالــامل اشــ ر الثــاد اطتاصــة ببنــات بــرام  

تيـة. نتـرى الباحثـة  ن اتلمـام الدارلـع نالبـاحثع هبـكا تعليمية، ندرالـة   رتـا يف تنميـة م ـارامل البلبـة اضتيا
 اظت ح ع ي  ر مزيداً من اللع يغ للنانله يف تكى الدرالة. 

 ػتل ى اظتنات  للم ارامل تنانل ن د  حظت الباحثة  ن الدرالامل العابنة رتيع ا اتفنت الأ حعا
 الدرالـة م ـ لة تـحلري يف العـابنة الدرالـامل مـن الباحثـة الـلفادمل ن ـد اضتياتيـة ال زمـة للبلبـة. تـكا

 . ، نما راقا ال زمة لبلبة اظترحلة الثات يةاضتياتية  ائمة اظت ارامل ػتانر نحتديد ن ذنيل ا،
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 الدرادة من الدرادات السابؼة بأنفا: هذه تًؿقز -6-4

 ية يف األردن. نتب مرحلة درالية مل حتَظ  بحي درالة ح ل اظت ارامل اضتياتاظترحلة الثات ية، تنانلت  -
بث  ة ػتانر، ن   ـع ما ـراً  للمرحلة الثات ية بنات  داة الدرالة، نتب  ائمة باظت ارامل اضتياتية ال زمة -

 لل كياً داً  الي ا. 
 األردن يف األنم الدرالـة نتـكىتنانلـت منـات  م ـارامل ا تصـال يف اللغـة العربيـة للمرحلـة الثات يـة،  -
 اظتـن   الـلخدامب الـم الباحثـة_ حـدند _يفللمرحلـة الثات يـة اللغـة العربيـة  منـات إم حتليـي  تعـعأ الـ 

  ال صفب الل ليلب. 
 رروؼة الدرادة وإجراءاتفا: -7

اشلـ ى  حتليـي من خ ل  داة الل ليلب ال صفب اظتن   الباحثة اللخدمت  ة:الدراد مـفج -7-1
 تضـمع نمنظمـاً ند ينـاً ظتـدى م حـ اياً   جيـة نصـفاً نذلك ظت تمله  تداف تكى الدرالة. نحتنق تـكى اظتن

الباحثـة نحـدة اظت حـ ع  ن الف ـرة نحـدة  منات  اللغة العربية للمرحلـة الثات يـة. ناختـكمل يف اضتياتية اظت ارامل
رتلـة،  ن ابـارة تلضـمن الف ـرة الـ  يـدنر ح عتـا م حـ ع الل ليـي، نتعـد  حتليـي اشلـ ى، نتـكى ال حـدة تـب

األ  ـار   ناللجـات ؛ لـكا  امـت الباحثـة اصـر نتلميـز بال حـدة م نحدامل الل ليي ن كربتـا،ال حدة  ت تكى
 نرصـد  يـد الدرالـة،  اضتياتيـة اظت ـارامل تلضـمن نالـ  اظتنـات ، يف اظت جـ دة) اظتعـض ذامل )اصتملـة كا ـة
 راقا. ت را
الدرالـة مـن كلـ  م ـارامل ا تصـال للمرحلـة الثات يـة رتيع ـا  ت  تـت اينـة سقـة الدرادوة:  -7-2

نتـــب  كلـــ  م ــــارامل ا تصـــال للصــــا األنل الثـــات ي  عــــل ييه األنل نالثـــاد، نكلــــ  م ـــارامل ا تصــــال 
 للصا الثاد الثات ي  عل ييه الثال  نالراب .  

 امت الباحثة بالرج ع إم  اظترج ة نحتنيق  تدا  ا ،الدرالة  لئلة ان لاجابة :الدرادة أداة -7-3
األدم الرتب ي، نالدرالـامل العـابنة، ن ـ ائم اظت ـارامل اضتياتيـة العاظتيـة نالعربيـة، نمركـز تبـ ير اظتنـات  ناظتـ اد 

الــــكي  نصــــأ بل ديــــد  ،(31، ص9000اللعليميــــة اللــــاب  لــــ زارة الرتبيــــة ناللعلــــيم  م  ريــــة مصــــر العربيــــة)
نم ارامل اجلمااية، نم ـارامل اتفعاليـة؛ لـكا  امـت  ،تب م ارامل انلية اظت ارامل اضتياتية حمن    ة ػتانر

منـات  اللغـة العربيـة للمرحلـة الثات يـة نذلـك يف  تضـمين ا ينبغـب الـ  اضتياتية باظت ارامل  ائمة بإاداد الباحثة
ــــــــالرج ع إم  ــــــــ  لبيفــــــــة، ((، 9008(، )العبــــــــدال مل، 9009مــــــــازن، (ب (، 9002(، )الل لــــــــ ،9002 ب

(. 9040(، )ايـاد نلـعد الـدين،9004)لـعد الـدين، (،9003ناللعلـيم الرتبيـة نزارة(، ) 9002ػتمـد،)
العابنة ال  تنانلت اظت ارامل اضتياتية لا ادة من ػتانرتا نمن جيل ا  ا يل تم م  تكى  نمراجعة الدرالامل
 ينالـد ندرالـة لـعد ((Buttewick and Benjamin, 2006نبنجـامع بل يـكالدرالـة مثـي درالـة 

دت نـت (. ن 9049) اعتـدت د ندرالـة (،9006) ال يعب (، ندرالة9004) الع لري ندرالة (،9004)
 الباحثة من حتديد    ة ػتانر  لالية، يندر  حتت كي من ا ا ر م ارامل،   ان غتم ع اظت ارامل اضتياتية 
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 (. 4يف اصتدنل ) ال اج  تضمين ا يف منات  اللغة العربية للمرحلة الثات ية    ع م ارة مبينة
، نذلـك مـن حتننت الباحثة من  ن األداة تني  ما صممت من  جله اأداة الدرادة  دق -7-3-1
صـ رقا  منـات  اللغـة العربيـة للمرحلـة الثات يـة يف يف ت ا رتـا ال اجـ  اضتياتيـة اظت ـارامل اـرض  ائمـةخـ ل 

 ذلـكللـدري  اظتخلصـع يف اصتامعـامل، ن ا تيئـة ناظتعلمـع، ن اضـات اظتنـات ، خـرباتاألنليـة  الـأ اـدد مـن 
 من ا.  ػت ر ل ي الفنرامل م تمة نمدى م ح ع الدرالة، للنائمة اشانر م تمة مدى آرائ م ح ل إلبدات
 منالباً  ن تعديله.  يرنته ما  ن إحا لة حكف للفنرامل، نإم اتية اللغ ية نالد ة

  بي من اظتنرتحة اللعدي مل  امت بإجرات اقم، مث راجعة آرات اش مع نا رتاحبعد ذلك  امت الباحثة 
  لـلخدام ا جاتزة النائمة  صب ت اضتياتية بص رقا الن ائية. نهبكا اظت ارامل إم  ائمة للل صي اش مع

          منات  م ارامل ا تصال للمرحلة الثات ية.  حتليي يف
  بـامل خـ ل مـن يل نق الثبامل  ن لأا اشل ى حتليي  دبيامل تنص  ثيات أداة الدرادة -7-3-2

 من خ ل  األداة  بامل من اللحكد متجرى  ن د .(9009، )حمرة،(9001الل ليي)ي ت  نآخرنن، 
(، نتـب إحـدى  رق الـأ  رق)  ل حدة الل ليي املية بإاادة نذلك االزمن سرب الٌيات -7-3-2-1

مل ا ـ ائياً، ن امـت الباحثـة بل ليل ـا من ـا  م ـارامل ا تصـال للصـا الثـاد الثـات ي، ن ـد اخلـري  نحـدامل
 نا خـل ف ا تفـاق تعـ  مت حعـام ذلـك  لـابي ، بعـد بث  ـة األنم الل ليـي امليـة مـرة  اتيـة بعـد
الدرالـة  شـانر الثبـامل مل لـ  اعـام الباحثة الثبامل. مث  امت معدل ضتعام ت لع  معادلة باللخدام

 إلي ا.   لمئنانا  شن ن تعبة نتب ( 53.1الث  ة الكي بلغ )
 لـه نبينـت  حـد مدرلـب اظترحلـة الثات يـة، باخليار  امت الباحثة  األذخاص سرب الٌيات -7-3-2-2
 الباحثـة المحتـت  ن الل ليـي. نبعـد بعمليـة النيـام كيفيـة الـأ جيـداً  تدريبـه نمت الدرالـة ن ذنيل ـا،  تداف

  امـت الـ  ال حـدة تفـ  بل ليـي النيـام همنـ تللبـ بد ـة تنفيـكتا نكيفيـة لف م اطتب امل من  بي اظتـدرس،
 و(59.3نكان معدل الثبامل ال لب) الل ليلع، بع ا تفاق تعبة حعام مت ذلك بل ليل ا. نبعد الباحثة
 : الً ؾق  إجراءات -7-4
 اـدقا الباحثـة  الـ  النائمـة ن ـق اضتياتيـة اظت ـارامل مـدى تضـمع حتديد ت  الدرالة من تكى اعتدف إن

 خبـ امل حتديـد إم الباحثـة صتحمل اشلي اشل ى حتديد  بعد  ارامل ا تصال للمرحلة الثات ية،يف منات  م
 :كاآل  نتب الل ليي
الباحثـة نحـدة اظت حـ ع  ن الف ـرة.  نتـكى ال حـدة رتلـة،  اختـكمل :الً ؾق  وحدة حتدود -7-4-1

  ن ابارة تلضمن الف رة ال  يدنر ح عتا م ح ع الل ليي. 
اضتياتيـة،  للم ـارامل الرئيعـة اشـانر حـ ت يف اشلـ ى حتليـي مت االً ؾقو   فىوات  دحتدوو  -7-4-2

  ػت ر.  كي تضمن ا ال  ناظت ارامل
 الل ليي، نرصد  املية إلجرات خاصة جدانل بإاداد  امت الباحثة :وغ اليقاناتػرت -7-4-3
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 ت رار اظت ارامل، مث إرناد النع  اظتئ ية ل ي من ا. 
 ا، نباللـاط  ـإن تعمـيم ت  يماللخدتل دد تلائ  الدرالة باألدنامل ال   اادةملددات الدر -7-5

تـكى الدرالـة  رملا لصـ نـد تلائ  تـكى الدرالـة يل ـدد إم حـد مـا  صـائص تـكى األدنامل العـي  مرتية.  
 الأ  
، نتـــب الصــــا األنل للمرحلـــة الثات يـــةكلـــ  م ـــارامل ا تصـــال يف منـــات  اللغــــة العربيـــة  -7-5-1
 ي  عل ييه األنل نالثاد، نالصا الثاد الثات ي  عل ييه الثال  نالراب . الثات  
م ــارامل ا تصــال اظتلضــمنة يف  داة الدرالــة، نتنــ  يف    ــة ػتــانر رئيعــة  ػتــ ر م ــارامل  -7-5-2

قا اللف ري العليـا، نػتـ ر م ـارامل ا تصـال نالل اصـي ا جلمـااب، نػتـ ر اظت ـارامل النفعـية نا تفعاليـة.  اـد
 الباحثة ن ق األص ل اظتعم ل هبا يف الب   العلمب. 

 مصطؾ ات الدرادة: -7-6

مـن العـل كامل نالنـدرامل العنليـة نا جلماايـة نا تفعاليـة الـ   غتم اـةاملفارات احلقاتقة: -7-6-1
 ةملبلبـامل اضتيـا مـ  الفعـال اللعامـي الـأ  ـادرين رنعل ـم نإرنـايب ت يفـب بعـل ك النيـام مـن البلبـة دت ـن
 وناظت اركة بفاالية م  اشي   ا ي اك  ملبلبامل العصر، نحاجامل ل ق العمي  نحتدياقا الي مية
غتم اـة ال لـ  اظتنـررة مـن  بـي نزارة الرتبيـة  امـاهج مفارات االتصال يف الؾغة العربقوة  -7-6-2

تـب كلـام الصـا األنل ؛ ن 9004/9005ناللعليم األردتية لبلبة اظترحلـة الثات يـة بـدتاً مـن العـام الدرالـب 
الثـات ي  عـل ييه األنل نالثـاد، نكلـام الصـا الثـاد الثـات ي  عـل ييه الثالـ  نالرابـ ، ن كـد مالف تـا تنـ ع 
مضــامع تص صــ ا للعــااد البلبــة الــأ تنميــة م ــارة الل اصــي مــ  اآلخــرين، نربــ  م ــاراقم اللعلميــة ب ا ــ  

 حياقم.
 ومـاقشًفا: الدرادة نًائج -8
مـواهج مفوارات    يف ت افرهوا  ال اجوب  احلقاتقوة  املفوارات  موا  ل:األو سواال ال -8-1

 االتصال لؾؿرحؾة الٌان وة؟

نتـب ػتـ ر  رئيعـة للم ـارامل اضتياتيـة، الباحثـة بل ديـد    ـة ػتـانر  امـت العـاال تـكا اـن لاجابـة
النفعـية نا تفعاليـة.   م ارامل اللف ري العليا، نػت ر م ارامل ا تصال نالل اصي ا جلمااب، نػتـ ر اظت ـارامل

 اشــانر الث  ــة باللعــاني، كمــا تــ  م حــح يف ( ما ــراً لــل كياً داً  الي ــا، نم زاــة الــأ80اتــدر  حتل ــا)
 .(4) اصتدنل

  1ال فيا (
 الرهاةا  الحااتاى الوا ع ت رااها  ع مااذم مهاةا  ا تالاا ل رتح ى الثانويى ةرا يتاذا المبتار يالرمقالوا

 الت   ات الق اامهاةا  القلي
 1 اكل اف اضتل ل اظتثلأ يف اظت ا ا اظتخللفة
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 2 لرح  ضايا للمنا  ة تثري اللف ري العميق
 3 تفعري النلائ  ببرينة المية نمنبنية
 4 ؽتارلة م ارامل الب   نا للنصات

 5 اللنلا  األلبام اشلملة ال  تنا نرات بعه األحداث
 6 الندرة الأ اختاذ النرار

 7 م ارامل حي اظت   مل بإرنابية 
 8 اللفريق بع اضتنائق ال  شن ن إ باقا نا دااتامل 
 9 دام   رة  ن ر ي نرد يف اظتنرنت بحدلة منالبة

 11 الندرة الأ اللعلم الكا  
 الت   مهاةا  ا تالاا يالقوامر ا  قرا ع 

 4  ن  ت جيه ا تلنادامل، نالل م الأ اآلخرين 
 9 برنح الفريق ال احدالعمي 

 8 تغيري تعبريامل ال ج ة  ا ينال  لبيعة اظت  ا
 1 احرتام نج امل تظر اآلخرين نتنبل ا 

 2 اإلصغات باتلمام لآلخرين
 3 الل يا م  اظت ا ا ا جلمااية اظتخللفة

 4 اللعبري ان األ  ار ننج امل النظر ارية ننح ح 
 5 الل اصي م  اصتم  ر اظتعل دف

 6 م  آلخر   ناع ناللفانض اإل
 40 ا تلنال من م ح ع آلخر بع  لة
 الت   الرهاةا  الال اى يا نلقالاى

 4 حب  ا تفعا مل ناظت اار يف اظت ا ا اظتخللفة 
 9 الثنة بالنف 

 8 اللعامح م   اآلخرين 
 1 حتمي معانلياقم الفردية 
 2 اكلعام  ضائي األخ ق
 3 ضتياةاللغل  الأ حغ لامل ا

 4 الندرة الب الل يا
 5 م اكبة اللغيري ناللب ر
 6   ة اإلرادة ناللصميم

 40 ال ص ل إم معل ًى مرتف  من الرحا ان النف 
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مفوارات االتصوال    هجمـوا  يف ةقاتقاحل املفارات نتضؿ مدى الساال الٌاني: ما -8-2

 لؾؿرحؾة الٌان وة؟

منـات   حتليي ػتلـ ى لغايامل  ادقا ال  اشل ى حتليي  داة اللخدمت الباحثة العاال تكا ان لاجابة
 ي ـا. نيبـع اصتـدنل  اضتياتيـة اظت ـارامل تـ ا ر مـدى الـأ لل  ـم نذلـك م ـارامل ا تصـال للمرحلـة الثات يـة،

 للم انر الرئيعة يف  داة الدرالة. منات  م ارامل ا تصال ن ناً  ػتل ى حتليي تلائ  (9)
  2 فيا (

 لرحاية الرهاةا  الحااتاى ل رتح ى الثانويى مااذم مهاةا  ا تالاا ي قاً  حقوىم تح ار نقاام
 الا بى الرئويى القيتاة الرحاية

 %23.1 4083 م ارامل اللف ري العليا
 %98.1 180 م ارامل ا تصال نالل اصي ا جلمااب

 %90.4 840 اظت ارامل ا تفعالية نالنفعية
 %111 1836 الر روع

 ن ػتـ ر م ـارامل اللف ـري العليـا  ـد حظـب باظترتبـة األنم، بفـارق كبـري نناحـح  (9) دنلاصتـ ي حـح     
( ما ـــراً داً  الـــأ 4083اـــن اشـــ رين اآلخـــرين.  نـــد نرد يف كلـــ  م ـــارامل ا تصـــال للمرحلـــة الثات يـــة )

لغة العربية معنية رى الباحثة  هنا تعبة منب لة نمنبنية ألن منات  النتو %23.1م ارامل اللف ري العليا بنعبة
( 180بلب ير م ارامل اللف ري العليا.  مـا ػتـ ر م ـارامل ا تصـال نالل اصـي ا جلمـااب  نـد بلـغ ت رارتـا )

 ن تــكى النعــبة مل احــعة إذا مــا ار نــا  ن تــكا يف اظترحلــة الثات يــة   (. نتــرى الباحثــة%98.1ت ــراراً، بنعــبة)
.  %1و21( ت ــراراً، نبنعــبة )840ة الــكي بلــغ ت ــرارى )كاملــة. نكــكلك ػتــ ر اظت ــارامل النفعــية نا تفعاليــ

اعـــ  ر ي –نشن ـــن تفعـــري  صـــ ر منـــات  م ـــارامل ا تصـــال للمرحلـــة الثات يـــة يف تنـــانل تـــكين اشـــ رين  
برتكيز مالفي ا الأ اظتضامع اللغ ية ناظتعر ية نالعنلية، ألهنا اظتعنية بإكعام البلبة الندرة اللغ ية،  -الباحثة
ظت اراقم الكتنية، نما ياكد ذلك حص ل ػت ر م ارامل اللف ري العليا الأ اظترتبة األنم بفارق كبري. ناظتنمية 

نر ا يرج  العب  إم  ن تناك االناداً  ن تكى اظت ارامل ر ـا   تلعلـق  نـات  اللغـة العربيـة مبا ـرة، نشن ـن 
ة  تـه   بـد مـن تنـانل تـكين اىـالع تنـانً  اللعراح ا يف منررامل  خرى.  ناللناداً إم ما لبق ترى الباحثـ

  امً  ننا ياً. 
 مـــا اـــدد مـــرامل نرند اظت ـــارامل الفرايـــة حـــمن ػتـــ ر م ـــارامل اللف ـــري العليـــا نتعـــب ا   ـــكا مـــا ي حـــ ه 

 (. 8اصتدنل )
  3 فيا (

 يىلرحوة مهاةا  القليات الق اا ل رتح ى الثانو  مااذم مهاةا  ا تالاا ي قاً  محقوى تح ار نقاام
 الا بى الرئويى القيتاة مهاةا  القليات الق اا
 %49 492 اكل اف اضتل ل اظتثلأ يف اظت ا ا اظتخللفة
 %48.4 419 لرح  ضايا للمنا  ة تثري اللف ري العميق
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 %40.5 449 تفعري النلائ  ببرينة المية نمنبنية
 %49.5 488 ؽتارلة م ارامل الب   نا للنصات

 %6.9 63 لملة ال  تنا نرات بعه األحداثاللنلا  األلبام اش
 %3.2 35 الندرة الأ اختاذ النرار

 %5.8 53 م ارامل حي اظت   مل بإرنابية
 %2.9 21 اللفريق بع اضتنائق ال  شن ن إ باقا نا دااتامل 
 %6.9 63 دام   رة  ن ر ي نرد يف اظتنرنت بحدلة منالبة

 %44.6 491 الندرة الأ اللعلم الكا  
  4083 الر روع

لـرح  ضـايا للمنا  ـة تثـري اللف ـري العميـقع حصـلت الـأ  الـأ ت ـرار عم ـارة  (  ن8اصتـدنل ) ي حـح
(.  يلي ا م ارة عؽتارلة م ارامل الب   نا للنصاتع بل رار بلـغ %48.4(، نبنعبة مئ ية مندارتا)419)
فب اظتنــات  يــدرك ن  ذنيــة مثــي تــاتع (. نتعــزن الباحثــة تــكى النليجــة إم  ن مــال%49.5(، نبنعــبة)488)

اظت ارتع ن  ليما  ن كثرياً من الدرالامل تنانلل ا باللفصيي، ن كدمل حرنرة تضمين ا يف اظتنـات  الدرالـية 
اظتخللفة.  ما م ارة  عاللفريق بع اضتنائق ال  شن ن إ باقا نا دااتاملع  نـد احللـت اظترتبـة األخـرية بل ـرار 

نترى الباحثة  ن لب  اخنفاض نرندتا  د يعـ د إم  ن تـكى اظت ـارة بـر ي (. %2.9بة)(، نبنع21مندارى )
مالفب اظتنات  تعض هبا منات  العل م الببيعية كالفيزيات نالرياحيامل  كثر من منات  العل م اإلتعاتية كاللغة 

 العربية، ن ن منات  م ارامل ا تصال معنية باظت ارامل اللغ ية بالدرجة األنم. 
شـ ر م ـارامل ا تصـال  نالل اصـي ا جلمـااب  منات  م ـارامل ا تصـال ن نـاً  ػتل ى حتليي  ما تلائ    

 (.1للمرحلة الثات ية   كا ما ي ح ه اصتدنل )
  4 فيا (

 مهاةا  ا تالاا يالقوامر ا  قرا ع ل رتح ى الثانويى لرحوة مااذم مهاةا  ا تالاا ي قاً  محقوى تح ار نقاام
 الا بى الرئويى القيتاة تالاا يالقوامر ا  قرا عمهاةا  ا 

 %40.6 14  ن  ت جيه ا تلنادامل، نالل م الأ اآلخرين 
 %90.1 55 العمي برنح الفريق ال احد

 %1.5 94 تغيري تعبريامل ال ج ة  ا ينال  لبيعة اظت  ا
 %40.6 14 احرتام نج امل تظر اآلخرين نتنبل م. 

 %5. 5 85 ناإلصغات باتلمام لآلخري
 %4.3 88 الل يا م  اظت ا ا ا جلمااية اظتخللفة

 %40 18 اللعبري ان األ  ار ننج امل النظر ارية ننح ح
 %4.9 84 الل اصي م  اصتم  ر اظتعل دف

 %49.2 21 م  اآلخرين  اإل ناع ناللفانض 
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 %3.2 95 ا تلنال من م ح ع آلخر بع  لة
  180 الر روع

(، 55م ارة عالعمي برنح الفريق ال احدع حصلت الأ  الأ ت رار ) (  ن1دنل )يلضح من خ ل اصت
(؛ نذلك ألن ال ثري من تدريبامل ال حدامل الدرالية ن ت ـبل ا كـان  داتتـا %90.1نبنعبة مئ ية مندارتا)
 إحــا ة إم  نااــة مــالفب اظتنــات  بحذنيــة العمــي اصتمــااب، ن ذنيــة دمــ  اظتلعلمــع يفيبلــ  ب ــ ي رتــااب، 

. نجـــات يف اظترتبـــة الثاتيـــة م ـــارة عتنميـــة م ـــارامل اإل نـــاع بيئـــل م ا جلماايـــة، نقيئـــل م لل مـــي معـــانلياقم
(. نتعـــــزن الباحثـــــة تـــــكى النليجـــــة إم  ن %49.2(، نبنعـــــبة)21ع بل ـــــرار بلـــــغ ) ناللفـــــانض مـــــ  اآلخـــــرين

ظت ــارة يف لـائر ال حــدامل اللـدريبامل اطتاصـة   ــارة الل ـدث يف اظتنــات   ـد حظيــت باتلمـام ملمــ س هبـكى ا
الدرالية، إحا ة إم  ن مالفب اظتنات  يدرك ن  ذنية مثـي تـاتع اظت ـارتع ن  لـيما  ن كثـرياً مـن الدرالـامل 
تنانلل ـــــا باللفصـــــيي، ن كـــــدمل حـــــرنرة تضـــــمين ا يف اظتنـــــات  الدرالـــــية اظتخللفـــــة؛ ليـــــلم الل اصـــــي ناللفااـــــي 

 ــا يضــمن دنــ اً مل ازتــاً ل خصــية اظتــلعلم، نزنضــرى لل يــاة أ، ا جلمــااب خــار   لــ ار اظتدرلــة بصــ رته اظتثلــ
احللــت اظترتبـــة  العمليــة.  مــا م ــارة ع النـــدرة الــأ تغيــري تعبــريامل ال ج ـــة  ــا ينالــ  لبيعــة اظت  ـــا ع  نــد

نتــرى الباحثــة  ن لــب  اخنفــاض نرندتــا  ــد يرجــ  إم  ن (. %1.5(، نبنعــبة)94األخـرية بل ــرار منــدارى )
يصع   يال ا  حياتاً، ن ن منات  اللغة العربيـة غـري معنيـة هبـا، بعـب  حـعا الل امـي األ نـب تكى اظت ارة 

بع اظت اد الدرالـية اظتلن اـة، ايـ  ي ـلم مالفـ  كـي مـادة درالـية بل نيـق األتـداف اظتبا ـرة ناطتاصـة بللـك 
ناالمـاداً الـأ ذلـك   بـد اظتادة، نباللاط كان تناك حعا يف ا تلمـام بنمـ  ال خصـية اظتل ازتـة للمـلعلم. 

 من  ن يلم الرتكيز جيداً الأ الل امي بع اظت اد الدرالية،  ا يضمن دن اً مل ازتاً ل خصية اظتلعلم. 
ش ر النفعـية نا تفعاليـة للمرحلـة الثات يـة   ـكا مـا  منات  م ارامل ا تصال ن ناً  ػتل ى حتليي  ما تلائ 

 (.2ي ح ه اصتدنل )
  5 فيا (

 الرهاةا  الال اى يا نلقالاى ل رتح ى الثانويى لرحوة مااذم مهاةا  ا تالاا ي قاً  محقوى ح ارت نقاام
 الا بى الرئويى القيتاة الرهاةا  الال اى يا نلقالاى الت  
 %49.4 12 حب  ا تفعا مل ناظت اار يف اظت ا ا اظتخللفة  4
 %5.3 89 الثنة بالنف   9
 %40.5 10 اللعامح م   اآلخرين  8
 %5.8 84 حتمي معانلياقم الفردية  1
 %99.4 51 اكلعام  ضائي األخ ق  2
 %8.4 41 اللغل  الأ حغ لامل اضتياة  3
 %3.9 98 الندرة الب الل يا  4
 %44.8 19 م اكبة اللغيري ناللب ر  5
 %5.6 88   ة اإلرادة ناللصميم  6
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 %4.0 93 ال ص ل إم معل ى مرتف  من الرحا ان النف   40
  840 الر روع  44

(، 51الأ  الأ ت رار )م ارة عاكلعام  ضائي األخ ق عحصلت  (  ن2يلضح من خ ل اصتدنل )
(. نتــرى الباحثــة  ن تــكا يرجــ  إم  ن منــات  م ــارامل ا تصــال للمرحلــة %99.4نبنعــبة مئ يــة منــدارتا )

آتيـــة، ناألحاديـــ  الثات يــة  نلـــت األخـــ ق يف تص صـــ ا الدرالـــية اتلمامـــاً خاصـــاً، بـــدتاً مـــن النصـــ ص النر 
النب يـــة، نالنصـــ ص ال ـــعرية اظت ـــر ة ناظتلميـــزة، اتل ـــات باطتبـــ  ناظتنـــا مل. نكاتـــت كل ـــا حتلـــ ي مضـــامع 

  خ  ية ر يعة لل  ن لل كاً شنارله البال  يف م ا ا اضتياة اظتخللفة. 
( ت ـــراراً، 41احللـــت اظترتبــة األخــرية بل ـــرار منــدارى )  مــا م ــارة عاللغلـــ  الــأ حــغ لامل اضتيـــاةع  نــد

نترى الباحثة  ن لب  اخنفاض نرندتا  د يرج  إم  ن تكى اظت ارة يصع   يال ا، ن ن (. %8.4نبنعبة)
منات  اللغة العربية غري معنية هبا بالدرجة األنم الأ الرغم من  ن البال  يف اظترحلة الثات ية تـ  يف  مـ  

حلـة جديـدة ملـ تة بالل ـديامل الضـغ لامل. نكـكلك اضتاجة إلي ا ن ليما  تـه الـأ  الـام ا تلنـال إم مر 
( 98اضتال  يما سنـص م ـارة عالنـدرة الـأ الل يـاع الـ  احللـت اظترتبـة  بـي األخـرية،  نـد حصـلت الـأ )

 ( الأ رغم من  ن لال  اظترحلة الثات ية  ح   ما ي  ن إم مثي تكى اظت ارة. %3.9ت راراً، بنعبة)
مـواهج مفوارات    ؿني املفوارات احلقاتقوة يف  الٌالو:: هو  لًؾوػ تضو     الساال -8-3

 باخًالف الصػ؟ لؾؿرحؾة الٌان وةاالتصال 

  ـكا مـا ي حـ ه  شـانر اظت ـارامل اضتياتيـة نالصـا منات  م ارامل ا تصـال ن نـاً  ػتل ى حتليي  ما تلائ 
 (.3اصتدنل )

  6 فيا (
 يالال ااتاى الرهاةا  الحلرحاية  مااذم مهاةا  ا تالاا ي قاً  محقوى تح ار نقاام

 الصا الثاد الثات ي الصا األنل الثات ي م ارامل اللف ري العليا
 النعبة اظتئ ية الل رار النعبة اظتئ ية الل رار

 %48.9    48 %40.4    29      اكل اف اضتل ل اظتثلأ يف اظت ا ا اظتخللفة
 %48.6      44 %48.1    32      لرح  ضايا للمنا  ة تثري اللف ري العميق 

 %40.2    25  %44.4    21      تفعري النلائ  ببرينة المية نمنبنية 
 %42.9    51 %40.4    16    ؽتارلة م ارامل الب   نا للنصات

 %4.1    14  %44.8    22    اللنلا  األلبام اشلملة ال  تنا نرات بعه األحداث 
 %4.4    18  %2.4    92    الندرة الأ اختاذ النرار 

 %4.6    11  %5.3    19      م ارامل حي اظت   مل اإلرنابية 
 %8.6    46    %3.8    82      اللفريق بع اضتنائق ال  شن ن إ باقا نا دااتامل 
 %4.6    11  %40.4    29    دام   رة  ن ر ي نرد يف اظتنرنت بحدلة منالبة 

 %40.4    26  %48.1    32    الندرة الأ اللعلم الكا 
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 %28.9    229 %13.4      151    اىم ع
 الصا الثاد الثات ي الصا األنل الثات ي م ارامل ا تصال نالل اصي ا جلمااب

 النعبة اظتئ ية الل رار النعبة اظتئ ية الل رار
 %44.4    94    %6.6    90       ن  ت جيه ا تلنادامل نالل م الأ اآلخرين 

 %99.4    29    %44.6    83      برنح الفريق ال احد العمي 
 %2.9    49    %1.1    6      تغيري تعبريامل ال جه  ا ينال  لبيعة اظت  ا 

 %48.4    80    %5.1    44      احرتام نج امل تظر اآلخرين نتنبل م 
 %4.5    45    %6.6    90      اإلصغات باتلمام لآلخرين 

 %40.1    91    %1.1    6      ظت ا ا ا جلمااية اظتخللفة الل يا م  ا
 %4.5    45    %49.1    92      اللعبري ان األ  ار ننج امل النظر ارية ننح ح

 %1.5    44    %6.6    90      الل اصي م  اصتم  ر اظتعل دف 
 %44.8    93    %48.6    95      اإل ناع ناللفانض م  اآلخرين 

 %2.3    48    %4.1    42      تلنال من م ح ع آلخر بع  لة ا 
 %28.9    996  %13.4    904    اىم ع

 الصا الثاد الثات ي الصا األنل الثات ي اظت ارامل النفعية نا تفعالية
 النعبة اظتئ ية الل رار النعبة اظتئ ية الل رار

 %4.6    44    %48    95    لفة حب  ا تفعا مل ناظت اار يف اظت ا ا اظتخل
 %6.0    1    %5.8    45    الثنة بالنف  

 %6.3    2    %44.3    92    اللعامح م  اآلخرين 
 %6.0    1    %4.6    44    حتمي معانلياقم الفردية 
 %92.5    10    %90.1    11    اكلعام  ضائي األخ ق

 %1.2    4    %8.9    4    اللغل  الأ حغ لامل اضتياة 
 %4.4    49    %2.4    44    الندرة الأ الل يا 
 %4.0    44    %41.1    84    م اكبة اللغيري ناللب ر
 %44.3    45    %3.6    42      ة اإلرادة ناللصميم 

 %1.2    4    %5.5    46    ال ص ل إم معل ى مرتف  من الرحا ان النف  
 %14.5    422  %25.4    942    اىم ع

ػتـ ر م ـارامل اللف ـري العليـا (  ن الصا الثاد الثات ي كـان  ن ـر حظـاً يف 3يلضح من خ ل اصتدنل )
( 229منارتة بالصا األنل الثات ي،  ند بلغ غتم ع ت رارامل اظت ارامل اظتلضمنة يف من ا  ذلـك الصـا )

( مـرة، بنعـبة 51األكثـر ت ـراراً،  نـد نردمل ) صـاتععؽتارلـة م ـارامل الب ـ  نا للن ت راراً. نكاتت م ارة
( 44( يلي ــا م ــارة ع ضــايا للمنا  ــة تثــري اللف ــري العميــقع الــ  حصــلت الــأ )%42.9مئ يــة منــدارتا )

(. نتعزن الباحثة تكى النليجة طتص صية تكا الصـا الـكي يعـد هنايـة %48.9ت راراً، بنعبة مئ ية مندارتا)
لينبلق البال  بعدتا إم اضتياة العملية،  ن الدرالة اصتامعية، نت  ب للا اضتاللع اظتراحي الدرالية رتيع ا، 
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 ح   ما ي  ن إم تاتع اظت ارتع. إحا ة إم  ن تدريبامل ال لام تعزز مثي تاتع اظت ارتع يف معظم ـا. 
نا داـــاتاملع،  نـــد بلـــغ  مـــا اظت ـــارة الـــ  كاتـــت   ـــي ت ـــراراً   ـــب ع اللفريـــق بـــع اضتنـــائق الـــ  شن ـــن إ باقـــا 

(، نتب كما  للفت الباحثة لابناً  ن لب  اخنفاض نرندتا  د يع د إم  ن %8.6(، نبنعبة)46ت رارتا)
تــكى اظت ــارة بــر ي مــالفب اظتنــات  تعــض هبــا منــات  العلــ م الببيعيــة  كثــر مــن منــات  العلــ م اإلتعــاتية كاللغــة 

  ارامل اللغ ية بالدرجة األنم. العربية، ن ن منات  م ارامل ا تصال معنية باظت
ػتــ ر م ــارامل (  ن الصــا الثــاد الثــات ي كــان  ن ــر حظــاً  يضــاً يف 3كمــا يلضــح مــن خــ ل اصتــدنل )

( 996ا تصال نالل اصـي ا جلمـااب،  نـد بلـغ غتمـ ع ت ـرار اظت ـارامل اظتلضـمنة يف من ـا  ذلـك الصـا )
(، نبنعـبة مئ يـة منـدارتا 29لت الـأ  الـأ ت ـرار )م ـارة عالعمـي بـرنح الفريـق ال احـدع حصـ  نت ـراراً. ن 

(، نذلــــك ألن ال ثــــري مــــن تــــدريبامل ال حــــدامل الدرالــــية ن ت ــــبل ا كــــان يبلــــ   داتتــــا ب ــــ ي 99.4%)
إحا ة إم  نااة مالفب اظتنات  بحذنية العمي اصتمااب ن ذنية دم  اظتلعلمع يف بيئل م ا جلمااية، رتااب، 

نجـات يف اظترتبـة الثاتيـة م ـارة عاحـرتام نج ـامل تظـر اآلخـرين نتنـبل مع بل ـرار . نقيئل م لل مي معانلياقم
( نتعـــزن الباحثــــة تـــكى النليجــــة إم  ن اللـــدريبامل اطتاصــــة   ـــارة الل ــــدث يف %48.4( نبنعــــبة)80بلـــغ )

ة مثـي اظتنات  تالت اتلماماً ملم لاً يف لائر ال حدامل الدرالية. إحا ة إم  ن مالفب اظتنات  يدرك ن  ذنيـ
تــاتع اظت ــارتع ن لــيما  ن كثــرياً مــن الدرالــامل تنانلل ــا باللفصــيي، ن كــدمل حــرنرة تضــمين ا يف اظتنــات  

 ـا يضـمن دنـ اً الدرالـية اظتخللفـة؛ ليـلم الل اصـي ناللفااـي ا جلمـااب خـار   لـ ار اظتدرلـة بصـ رته اظتثلـأ، 
 مل ازتاً ل خصية اظتلعلم، نزنضرى لل ياة العملية. 

احللــت اظترتبــة األخــرية بل ــرار منــدارى   ــارة ع تغيــري تعبــريامل ال جــه  ــا ينالــ  لبيعــة اظت  ــاع  نــد مــا م
نتـــرى الباحثـــة  ن لـــب  اخنفـــاض نرندتـــا  ـــد يرجـــ  إم  ن تـــكى اظت ـــارة يصـــع  (. %1.1(، نبنعـــبة )6)

  ارة.  يال ا،إحا ة إم تدرة اللدريبامل نالنص ص ال  تلبل  م ا ا دتثيلية ظتمارلة تكى اظت
ػتـ ر اظت ـارامل النفعـية (  ن الصا األنل الثات ي كـان  ن ـر حظـاً يف 3كما يلضح من خ ل اصتدنل )

( ت ــراراً، نبنعــبة 942نا تفعاليـة، نبفــارق ناحــح.  نــد بلغــت ت راراتــه اظتلضــمنة يف من ــا  ذلــك الصــا )
( مــرة، نبنعــبة 422بلــغ ) (.  مــا اــدد مــرامل نرندتــا يف الصــا الثــاد الثــات ي  نــد%25.4مئ يــة بلغــت )

الـــأ  الـــأ ت ـــرار   اتـــت عاكلعـــام  ضـــائي األخـــ قع  نـــد بلـــغ صـــلت  مـــا اظت ـــارة الـــ  ح (.14.5%)
(. نتــــرى الباحثــــة  ن تــــكا يرجــــ  إم  ن منــــات  م ــــارامل %90.1(، نبنعــــبة مئ يــــة منــــدارتا)11ت رارتــــا)

اً خاصاً، بدتاً من النص ص النرآتية، ا تصال للمرحلة الثات ية  نلت يف تص ص ا الدرالية األخ ق اتلمام
ناألحاديـ  النب يـة، اتل ـات باطتبــ  ناظتنـا مل، كمـا  لــلفت الباحثـة لـابناً. نكاتــت كل ـا حتلـ ي مضــامع 

  خ  ية ر يعة.
( ت ــــــراراً، 44احللــــــت اظترتبــــــة األخــــــرية بل ــــــرار منــــــدارى )  مــــــا م ــــــارة  عالنــــــدرة الــــــأ الل يــــــاع  نــــــد

 ن لب  اخنفاض نرندتا  ـد يرجـ  إم  ن تـكى اظت ـارة يصـع   يالـ ا مـن  نترى الباحثة(. %2.4نبنعبة)
ج ـة، ن ن منــات  اللغــة العربيـة   دتن  ــا األنل يــة مــن ج ـة  خــرى، الــأ الـرغم مــن  ن البالــ  يف اظترحلــة 
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الثات يــة تــ  يف  مــ  اضتاجــة إلي ــا ن لــيما  تــه الــأ  الــام ا تلنــال إم مرحلــة جديــدة ؽتللئــة بالل ــديامل 
الضغ لامل.   ب من  كثر اظت ارامل حرنرة للمرحلة الثات ية، نذلك لللغيري ال بري الكي لي  دى البال  ن 

 بعد ا تل ات من تكى اظترحلة. 
 :الً  قات -9

 : يح   ا الباحثة نمنا  ل ا ت صب الدرالة تلائ  ح ت يف
منـات  اللغـة  تبـ ير لغايـامل إاـادة النظـر يف بنـات منـات  م ـارامل ا تصـال للمرحلـة الثات يـة، -9-1

  الدرالية. للمنات  اللخبي  اند اضتياتية اظت ارامل م ح ع تبين العربية، ن
داـ ة معلمــب اللغــة العربيـة للمرحلــة الثات يــة إم حـرنرة الرتكيــز الــأ اظت ـارامل اضتياتيــة   انرتــا  -9-2

 اظتخللفة يف   نات اللعليم.
يف غتــــال حتليــــي مــــن منــــات   اللغــــة العربيــــة للمراحــــي  إجــــرات اظتزيــــد مــــن الب ــــ ث نالدرالــــامل -9-3

 .اظتخللفة؛ ظتعر ة معل ى تضمين ا اظت ارامل اضتياتية
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 ـــائم الـــأ دنـــ ذ  الـــلعلم البنـــائب ا جلمـــااب ن  ـــرى يف  (. الـــلخدام برتـــام 9009العـــيد،  زتـــد. ) - 
درالامل يف اظتنات  الل صيي الدرالب نتنمية بعه اظت ارامل اضتياتية لدى للبة الصا اطتام  ا بلدائب. 

 . 444-421(، 42) 44 نلرق اللدري ،
 ـــارامل مــدى احلــ ات كلــ  العلــ م للصــف ف األلالــية الــدتيا الــأ اظت(. 9006ال ــر امل، منبــي. ) - 

 رلالة ماجعلري غري من  رة، جامعة آل البيت، اظتفرق، األردن.   اضتياتية.
 الـ راق األردن، امـان، مالعـة (4. )طنتنـدتا نتن شن ـا اظتنـات  حتليـي (.9009ازمـب. ) حـمرة، - 

 للن ر. 
امل برتــام  تــدري  مبــين الــأ الــلعلم باظت ــ  مل يف تنميــة م ــار    ــر(. 9008العبــدال مل، لــعاد. ) - 
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 امان، األردن. 
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(. اظت ـــارامل اضتياتيـــة، النـــاترة  م لبـــة زتـــرات 9003امـــران، تغريـــد، ال ـــناني نصـــب ب، افـــاف. ) - 

 ال رق.  
 يف اضتياتية اظت ارامل بعه للضمع منرتح تص ر  االية(.  9040اياد،  ااد نلعد الدين، تدى. ) - 
، 41اإلتعـاتية  العلـ م ، للعـلةاأل صـأ جامعـة غتلة بفلعبع، األلالب العا ر الل ن ل جيا للصا منرر
(4،)441-904. 

 حـ ت األردتيـة يف اصتامعـامل يف الرياحـية الرتبيـة كليـامل منـات  تنـ  (.  9049. )الغفـري، تضـال - 
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 امان، األردن. 
 للصـفع الفلعـبينية العلـ م ػتلـ ى منـات  يف اظتلضـمنة اضتياتيـة (. اظت ـارامل9002الل لـ ،  ل يـة.) - 

 .  غزة  ،اإلل مية اصتامعة ،الرتبية كليةغتلة   .األلاليع األنل نالثاد
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(. اظت ــارامل اضتياتيــة يف اظتدرلــة الثات يــة نالبريــق إم صــنااة ال خصــية. 9002ػتمــد، مصــبفأ. ) - 

 .428-490(، 2، )غتلة الرتبية
  .النضـــايا ناظتفـــاتيم اظتعاصـــرة يف اظتنـــات  الدرالـــية(. 9000مركـــز تبـــ ير اظتنـــات  ناظتـــ اد اللعليميـــة. ) - 

 .31نزارة الرتبية ناللعليم  صر  مباب  األترام. ص 
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(. برتــام  منــرتح للعلــيم بعـــه 9040اظت ــريف، ات ــراح نابــد اللبيــا،  ــاتن نالصــاني، إبــراتيم. ) - 
 . غتلة الرتبيةاظت ارامل اضتياتية نتح ريى يف حتعع مف  م البفي لكاته. العع دية  جامعة  م النرى، 
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 .  24-4،94،اظتصرية
غتلـــة  لـــ م الثات يـــة؟(. مـــا تـــب اظت ـــارامل الـــ  ينبغـــب  ن يلعلم ـــا 9006النـــاجب، ابـــد العـــ م. ) - 

 .12-82(، 440) اظتعر ة،
نالليا ـة  الل صـيي تنميـة يف اضتياتيـة اظت ـارامل الـأ اظتبـين اللـدري    ـر(. 9049. )هنلـة اعتـدت د، - 

 غـري دكلـ راى  لرنحـةو الثـات ي األنل الصـا للبـة اظت ـ  مل لـدى نحـي النـرار اختـاذ نم ـار  البدتيـة
 األردن ،امان األردتية، اصتامعة من  رى،
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 باللعانن م  منظمة الي تعا.   األردن
(. اإللــار العــام اظترجعــب للــلعلم اظتبــين الــأ اظت ــارامل اضتياتيــة ظتــرحل  9003نزارة الرتبيــة ناللعلــيم. ) - 

 . م  منظمة الي تيعا باللعاننامان، األردن  الب نالثات ي.  اللعليم األل
-4اضتياتيـة للصـف ف ) (. ن ينـة من ـا  مـادة اظت ـارامل9004نزارة الرتبية ناللعليم بعلبنة امان. ) - 
 اطتلي .  ( يف الدنل األاضات   ل  الرتبية العريب لدنل49
 ناضتركية األلالـية اضتياتية اظت ارامل تنمية يف حمنرت  تعليمب برتام  تح ري(.  9006. )تزار ال يعب، - 
 األردن.  األردتية،امان، من  رى، اصتامعة غري دكل راى .  لرنحةاأللالية اظترحلة ل م لدى
  ر برتام  منرتح يف تب ير اظت ارامل اضتياتية ا جلمااية لدى للبة الصا (. 9005ياغب، إشنان. ) - 

 اصتامعة األردتية، امان، األردن. غري من  رة، حة دكل راى .  لرن الثاد األلالب يف األردن
األردن،  (،4)ط اللبـ ير. اللنظيمـامل، اظت  تـامل، ، األلـ :اظتنـات  (.9001. ) ل ـب يـ ت ، - 

  امان  دار الف ر.
(. اللعلم ذلك ال نز اظت ن ن. تنرير اللجنة الدنلية اظتعنيـة بالرتبيـة للنـرن اضتـادي 4663الي تع  . ) - 
 الع رين. األردن، امان  مركز ال ل  األردد. ن 

(. اإللــــار العــــام اظترجعــــب للــــلعلم اظتبــــين الــــأ اظت ــــارامل اضتياتيــــة ظتــــرحل  اللعلــــيم 9004ي تيعــــا. ) - 
 األلالب نالثات ي. امان  إدارة اظتنات  نال ل  اظتدرلية. 
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