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 املطأل٘ حل مَازات تينٔ٘ يف التعلٔنٔ٘ الطكاالت اضرتاتٔجٔ٘ فاعلٔ٘
 متْضط الجاىٕ الصف طالبات لدى التعلهأثس  ّبكاء السٓاضٔ٘

ختؿـ املٓاٖر ٚطسم  ايرتب١ٝ يف حبح َطتٌ َٔ زضاي١ َادطتري

 ايتدزٜظ ايعا١َ

 اذتازثٞ ظافس ضعد فاط١ُأ. 

 طايب١ َادطتري بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ به١ًٝ ايرتب١ٝ

 داَع١ بٝػ١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 ايعطاب عًٞ ستُد ْاد١ٜ. د

  به١ًٝ ايرتب١ٝ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ َػازى أضتاذ

 داَع١ بٝػ١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 : املطتخلص 
 َٗةازاج  ةُٓٝة١  يف ايتعًُٝٝة١  ايطكا٫ج اضذلاةٝز١ٝ ؾاع١ًٝيًهػـ عٔ "اؿايٞ  ٖدف ايبضد 

ٚيتضكٝةةل ٖةةرا  " َتٛضةة  ايخةةاْٞ ايؿةةـ طايبةةاج يةةد٣ ايةةتعًِأحةةس  ٚبكةةا٤ ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١ صةةٌ
ذٟ اجملُةةةٛعتل ايتزسٜبٝةةة١   ايتؿةةةُِٝ ايكةةةا٥ِ عًةةة٢  ٜيبايتزةةةسغةةةب٘ املةةةٓٗس  مت اعتُةةةا اشلةةةدف 

ٞ  ٚايكابط١ صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ    صٝةد مت اعةدا  ابتبةاز ملٗةازاج      ٚايبعةدٟ   ، َع ايكٝاضةل ايكبًة
-0441يطايبةةاج ايؿةةـ ايخةةاْٞ املتٛضةة  يف ؾؿةةٌ ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١ يًؿؿةةٌ ايدزاضةةٞ ا٭ٍٚ يعةةاّ     

طايبةاج  ٔ ( طايبة١ َة  01بًةؼ عةد  أؾسا ٖةا     ٚعػةٛا١ٝ٥  مت ابتٝاز ع١ٓٝ ايبضد بايطسٜك١ اي ٖة 0440
ٝ املتٛضةة ايؿةةـ ايخةةاْٞ   ( 01ٝةة١  بٜستل: إصةةداُٖا ػ٦ًا إىل فُةةٛعتل َتهةةاؾ ؛ قطةةُث عػةةٛا٥

ٚا٭بةةةس٣  ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١،باضةةةتمداّ اضةةةذلاةٝز١ٝ ايٓطةةةب١ امل٦ٜٛةةة١(  زضةةةث ؾؿةةةٌ  طايبةةة١، 
 ٚرةٛ  ٚنةإ َةٔ أٖةِ ْتةا٥س ايبضةد       ،( طايب١  زضث ايؿؿٌ ْؿطة٘ بايطسٜكة١ املعتةا ٠   01قابط١  

 ايتزسٜبٝةة١؛ اجملُٛعةة١ طايبةةاج  زرةةاج َتٛضةةطٞ بةةل (1010َطةةت٣ٛ   عٓةةد إصؿةةا٥ًٝا  اٍ ؾةةسم
ٟ  ايتطبٝةل  يف ايكةابط١  اجملُٛع١ طايباج ٚ زراج  َٗةازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ     ٫بتبةاز  ايبعةد
 َتٛضطٞ بل (1010َطت٣ٛ   عٓد إصؿا٥ًٝا  اٍ ؾسم ٚرٛ ، ٚايتزسٜب١ٝ اجملُٛع١ طايباج يؿاحل
 ايبعةةدٟ ايتطبٝةةل يف ايكةابط١  اجملُٛعةة١ طايبةاج  ٚ زرةةاج ايتزسٜبٝةة١؛ اجملُٛعة١  ايبةةاجط  زرةاج 
  ٚيف قةة٤ٛ ايتزسٜبٝةة١ اجملُٛعةة١ طايبةةاج يؿةةاحل َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ  ٫بتبةةاز امل٪رةةٌ

ايٓتةةةةا٥س ايطةةةةابك١ أٚؾةةةة٢ ايبضةةةةد اؿةةةةايٞ بتٛرٝةةةة٘ اٖتُةةةةاّ املتمؿؿةةةةل يف ايذلبٝةةةة١ ٚاملعًُةةةةل  
   ُ ٝةةة١ يف ةةةةدزٜظ  باضةةةتمداّ ةطبٝكةةةاج ايةةةتعًِ ايبٓةةةا٥ٞ ٚبةةةا٭بـ اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًٝ

ايسٜاقةةٝاج عَُٛةةا َٚٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ عًةة٢ ٚرةة٘ اـؿةةٛف، ٚةكةةُل اضةةذلاةٝز١ٝ    
ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف  يٝةةٌ املعًةةِ يتةةدزٜظ ايسٜاقةةٝاج ٚةٛقةةٝه ناؾةة١ إرسا٤اةٗةةا، نُةةا مت         

 ةكدِٜ بعض املكذلصاج يدزاضاج عخ١ٝ َطتكب١ًٝ 
املطةي١ ايسٜاق١ٝ، بكا٤ أحس ايتعًِ، ايؿـ ايخاْٞ  ايهًُاج املؿتاص١ٝ: ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ، صٌ

 املتٛض 
The Effectiveness of the Educational Scaffolding Strategy in 

Developing Mathematical Problem-Solving Skills and the Remaining 
Impact of Learning for Second Grade Intermediate Students 

Fatima Saad Dhafer Al-Harthi 

Dr. Nadia Muhammad Ali Al-Attab 

Abstract 
The aim of the current research is to reveal “the effectiveness of the 

educational scaffolding strategy in developing mathematical problem-solving 
skills and the survival of the learning effect of second-grade intermediate 
students.” To achieve this goal, a quasi-experimental approach based on the 
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design of two experimental and control groups was adopted, with the pre and 
post measurements. Where a test for mathematical problem-solving skills was 
prepared for second grade intermediate students in the (percentage unit) of 
the first semester of the year 1440-1441 AH. The research sample was 
randomly chosen, and the number of its members reached (60) female students 
from the second intermediate class students It was randomly divided into two 
equal groups: one was experimental (30) students, they studied the 
(percentage unit) using the educational scaffolding strategy, and the other 
was (30) student who studied the same unit in the usual way, and one of the 
most important research results was the presence of a statistically significant 
difference at the level of (0, 05) Between the average score for the 
experimental group; And the degrees of the students of the control group in 
the post-application to test the mathematical problem-solving skills for the 
benefit of the experimental group students, and the presence of a statistically 
significant difference at the level (0,05) between the average degrees of the 
students of the experimental group; And the degrees of the students of the 
control group in the postponed post-application to test the mathematical 
problem-solving skills for the benefit of the experimental group students In 
light of the previous results, the current research recommended directing the 
attention of specialists in education and teachers to using structural learning 
applications, in particular the strategy of educational scaffolding in teaching 
mathematics in general and mathematical problem-solving skills in particular, 
and including the strategy of educational scaffolding in the teacher's guide to 
teaching mathematics and clarifying all its procedures, and some were 
presented Proposals for future research studies. 
Key words: educational scaffolding, mathematical problem-solving, learning 
impact transmission, second year preparatory. 

 ٘مكدم: 
يف ظةةٌ ايتطةةازع ايعًُةةٞ ٚايتهٓٛيةةٛرٞ اْتٗزةةث املًُهةة١ ز٩ٜتٗةةا املبازنةة١  ز٩ٜةة١      

 بٓا٤( ٚاييت أعطث يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ اٖتُاَا باؾا، ؾكد اٖتُث ب0101
ٌ  ٚأٖةداؾٗا،  ٚضٝاضةاةٗا،  املٓةاٖس  ؾًطؿ١  ذيةو  ٚزبة   ةؿعًٝةٗا،  ٚآيٝة١  ةطٜٛسٖةا،  ٚضةب
 ايةيت  ايتةدزٜظ  بطةسم  ا٫زةكا٤ٚعكدج ذيو ب .املٗين ٚةطٜٛسٙ املعًِ إعدا  بدلاَس
 ٚؾةةةةكٌ املٗةةةةازاج بٓةةةةا٤ عًةةةة٢ ٚايذلنٝةةةةص املعًةةةةِ، ٚيةةةةٝظ احملةةةةٛز ٖةةةةٛ املةةةةتعًِ ػعةةةةٌ

ٚمل ةُٗةٌ راْةا ايب٦ٝة١ ايتعًُٝٝة١ ؾكةسزج       .اإلبةداع  زٚح ٚبٓا٤ ايخك١ ٚشزع ايػمؿ١ٝ
 بةةدَاج مبٓظَٛةة١ َسةبطةة١ يًةةتعًِ، َٚسغبةة١ ٚراذبةة١ قؿةةص٠، َدزضةة١ٝ ب٦ٝةة١ بٓةةا٤

  َٚتها١ًَ َطاْد٠

ٚقةةد ضةةاُٖث ايسٜاقةةٝاج َةةا ٠ً ٚطسٜكةة١ً َطةةا١ًُٖ ؾعايةة١ يف ٖةةرا ايتطةةٛز ايعًُةةٞ  
ٚايتهٓٛيٛرٞ، ؾةعاذ ايطاقة١ ايٜٓٛٚة١ ٚاؿاضةباج اإليهذلْٚٝة١ ٚا٭قُةاز ايؿةٓاع١ٝ       

ٛاقةع ٚغرلٖةا   ٚضؿٔ ايؿكا٤ ٚايؿٛازٜخ ٚأرٗص٠ ايتضهِ عٔ بعةد ٚأْظُة١ ؼدٜةد امل   
َٔ َظاٖس ايتكةدّ ايعًُةٞ ٚايتهٓٛيةٛرٞ ةعتُةد اعتُةا ا نةبرلا عًة٢ ايسٜاقةٝاج،         
ٚبؿؿ١ عا١َ ْطةتطٝع ايكةٍٛ إٔ ايخةٛز٠ ايتهٓٛيٛرٝة١ ٚايعًُٝة١ ايةيت غةٗدٖا ايكةسٕ         
ايعػسٕٚ ٚاييت نإ َٔ ق١ُ إلاشاةٗا ازةٝا  اإلْطإ يًكُس إمنا ٜعٛ  ايؿكٌ ؾٝٗا 

ةػٗدٙ ايسٜاقٝاج ٚايرٟ اش ٖةس يف بةداٜاج ايكةسٕ املاقةٞ     إىل ايتكدّ ٚايتطٛز ايرٟ 
ٚبًةةؼ أٚرةة٘ يف ايكةةسٕ اؿةةايٞ  ؾكةةد غةةصج ايسٜاقةةٝاج صٝةةا٠ اإلْطةةإ ايَٝٛٝةة١ بهةةٌ          
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ةٛرٗاةٗةةةةةا، ؾتزةةةةةدٖا يف فةةةةةا٫ج ايؿةةةةةٓاع١، ٚايتؿةةةةةُِٝ ٚاشلٓدضةةةةة١، ٚايتضًٝةةةةةٌ    
يعًةّٛ  ٚايتزازب، ٚأْظُة١ اؽةاذ ايكةساز، َٚساقبة١ رةٛ ٠ اإلْتةاش، ٚعًةّٛ ا٫قتؿةا ، ٚا        

ا٫رتُاعٝةةة١ ٚاإلْطةةةا١ْٝ، ٚصتةةة٢ ايطةةةا ٚاشلٓدضةةة١، ٚايتٓبةةة٪اج املطةةةتكب١ًٝ يف غةةةت٢  
اجملا٫ج  ٚأؾبه بريو يصاَا ع٢ً املتعًِ إٔ ًِٜ بكدز َعكٍٛ َٔ اإلْتةاش ايؿهةسٟ   

 املعاؾس يف ايسٜاقٝاج مبضتٛاٖا ٚةٓظُٝٗا اؾدٜد 

ِ  ٚصٝد إٔ ٟ  ايسٜاقة١ٝ  املٗةازاج  ةعًة ِ  يف ٖاَةاً   ٚزا ٜة٪  ٘  يسٜاقةٝاج ا ةعًةٝ  إذا ٭ْة
 ةعًةةةةِ يف ةكةةةةدَِٗ ٜكٝةةةةد ذيةةةةو ؾةةةة ٕ املٗةةةةازاج ٖةةةةرٙ بعةةةةض املةةةةتعًُل ٜهتطةةةةا مل

ِ  إهابٝة١  ع٢ً ٜسنص اؿايٞ ايعؿس ٚ٭ٕ ايسٜاقٝاج ِ  إٔ هةا  يةريو  ايةتعً  ٜةتعً
٘  املٛرٛ ٠ ايطابك١ باملعًَٛاج اؾدٜد٠ َعًَٛاة٘ ٜسب  ٚإٔ بٓؿط٘ املتعًِ ٔ  يدٜة  َٚة
ّ  املمتًؿة١  باضةذلاةٝزٝاةٗا  ايبٓا٥ٝة١  ايٓظس١ٜ إٔ امل٪ند ِ  ؽةد  ٖةرا  ؼكٝةل  يف ايعًة
 ( 0100 ١ ٚابسٕٚ،عؿاْ  اشلدف

( إٔ "ايكةةدز٠ عًةة٢ صةةٌ املطةةا٥ٌ ايسٜاقةة١ٝ أَةةسا   50، ف0104ٚقةةد أنةةد ؾةةسش ا    
ٖاَةةا، ٫ٚنتطةةابٗا ؾٛا٥ةةد نةة١ بايٓطةةب١ يًضٝةةا٠ ٚيةةتعًِ ايسٜاقةةٝاج ٚاملٛقةةٛعاج       

صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ ؾة ٕ َةٔ ٚارةا       ا٭بس٣، ٚيهٞ ٜهتطا املتعًُٕٛ املكدز٠ عًة٢  
املعًُل ا٫ٖتُاّ نخرلا مبٛقٛع صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ ٚايبضةد عةٔ طةسم ةةدزٜظ     

 ١ُ٥٬َ يتدزٜطٗا" 

 عةةاّ( NCTM  ا٭َسٜهٝةة١ ايسٜاقةةٝاج ملعًُةةٞ ايةةٛطين اجملًةةظ أنةةد نةةريو
ٌ  عًةةةة٢  ايذلنٝةةةةص  قةةةةسٚز٠ (0111ّ ٚ(0151ّ  ٌ  صةةةة ٌ  ايسٜاقةةةة١ٝ  املطةةةةا٥ ِ  ؾعةةةة  ةعًةةةة

ٌ  ؾضةةٌ أنخةةس بؿةةٛز٠  يًطةة٬ب َٚتاصةةا  َؿٝةةدا ايسٜاقةةٝاج  يةةٝظ  ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥
 َةةٔ ٜتكةةُٓ٘ مبةةا ايتعًُٝةةٞ املٛقةةٛع ةتمًةةٌ ايةةيت ايعًُٝةة١ ٚيهٓةة٘ قةةد ا َٛقةةٛعا
 يًؿسٚض ؾاْعا املتعًِ ٜهٕٛ املطا٥ٌ صٌ ؾؿٞ، زٜاق١ٝ َٚٗازاج ٚةعُُٝاج َؿاِٖٝ

ٌ  ـطةة١  ٚاقةةعا  شلةةا،  ٚكتةةدلا  ٕ  يةةرا  صًةةٗا؛  طسٜةةل  يف يًطةةةرل عُةة ٌ  ؾةة   املطةةةا٥ٌ صةة
 َٛاقةةـ يف شلةةا باضةةتمداَِٗ املةةتعًُل يةةد٣ ايتضًًٝٝةة١ ايكةةدزاج ُٜٓةةٞ ايسٜاقةة١ٝ
ِ  يف املةتعًُل  ٜطاعد نُا كتًؿ١، ِ  ةعًة  ايسٜاقة١ٝ  ٚاملٗةازاج  ٚايتعُُٝةاج  املؿةاٖٝ

ٔ  ؾكة٬  بٝٓٗةا  املتبا ية١  ٚايع٬قةاج  ايسٜاقة١ٝ  اـةدلاج  ةطبٝكةاج  بتٛقٝه ٚذيو  عة
 أعُةةل بؿةةٛز٠ ايسٜاقةة١ٝ املٛقةةٛعاج ٜتعًُةةٕٛ ١املػةةهً صةةٌ َٛاقةةـ يف املةةتعًُل إٔ

 ( NCTM, 1989, NCTM,2000  ايسٜاقٝاج ةعًِ مٛ ايداؾع١ٝ يدِٜٗ ٚةتضطٔ

 ةعًةةِٝ يف ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١ صةةٌ أُٖٝةة١( إىل 0100  املطةةٛم  زاضةة١ أغةةازج نُةةا
 ِ  عًةةة٢ يًتةةدزٜا  َعٓةةة٢ ذاج ٚضةة١ًٝ  ٜعتةةةدل املطةةةي١  صةةةٌ إٔ صٝةةد  ايسٜاقةةةٝاج؛ ٚةعًةة

٘  نُةا  ٚةٜٓٛعٗةا،  َعٓة٢  ٚإنطةابٗا  اؿطةاب١ٝ  املٗازاج ٔ  أْة ٍ  َة  ةهتطةا  املطةةي١  بة٬
 ٜةةتِ املطةةةي١ صةةٌ طسٜةةل عةةٔ ٚأٜكةةًا املةةتعًِ، يةةد٣ ٚٚقةةٛصًا َعٓةة٢ املتعًُةة١ املؿةةاِٖٝ

   ردٜد٠ َٛاقـ يف ٚايتعُُٝاج ايكٛاْل ةطبٝل

 ةػٝرل طسٜك١  زاض١: ا٭ٚىل: شاٜٚتل َٔ ايتعًِ َطةي١إىل  ايٓؿظ عًُا٤ ٜٚٓظس
ٔ  قٝةاع  ايتةدزٜا  أٚ املُازض١ أٚ يًمدل٠ ْتٝز١ ايطًٛى ٔ  ايٓةاةس  ا٭ ا٤ يف ايتضطة  عة

ٔ  حابةةةث  َطةةةةت٣ٛ ؼدٜةةةد : ٚايخاْٝةةة١   ايػةةةسٚ   ٖةةةرٙ  ِ  ا٭ ا٤ َةةة  َةةةةد٣ عًةةة٢  ٚاؿهةةة
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 ايخاْٝةةة١ ايصاٜٚةةة١ ٚمتخةةةٌ ممازضةةة١،  ٕٚ ايةةةصَٔ َةةةٔ يؿةةةذل٠ املطةةةت٣ٛ بٗةةةرا ا٫صتؿةةةاظ
 صطةةا؛ أبةةٛ  ايةةتعًِ ٜةةتِ َةةامل اؿؿةة  ٜةةتِ إٔ ميهةةٔ ٫ ٚبةةايطبع اؿؿةة ، َػةةه١ً
 (0111 ؾا م،

أَا عٔ بكا٤ أحس ايتعًِ ؾ٬ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ َطةي١ ايتعًِ ذاةٗا، ٚةتصاٜةد أُٖٝتة٘   
يف ظٌ ٖرا ايتطازع ايعًُٞ ٚايتكين ٚايخٛز٠ املعًَٛاة١ٝ ايػةرل قةدٚ ٠ َٚةا ٜكابًةٗا     

يكةُإ   َٔ اْتػاز املػةتتاج ٚاملًةٗٝاج، ٚيةرا ٫ بةد َةٔ ةةٛؾرل ب٦ٝة١ ةعًُٝٝة١ ٥٬َُة١         
ّٕ ب١٦ٝ ايةتعًِ  0105بكا٤ أحس ايتعًِ ٚاْتكاي٘  ٚقد أند ع٢ً ذيو ايٓػاز   ( بكٛي٘ أ

ايةةيت ةتؿةةل َٚبةةا ٨ ايةةتعًِ ايٓػةة  ةةةةدعِ قةةدز٠ املةةتعًِ عًةة٢ انتطةةاب املؿةةةاِٖٝ،          
ٚا٭ؾهةةاز، ٚا٫نةةسا  ايٓػةة  يف عًُٝةة١ ايةةتعًِ، ا٭َةةس ايةةرٟ ٜصٜةةد َةةٔ قدزةةة٘ عًةة٢     

ؿذلاج أطٍٛ، ٚوطٔ اْتكاٍ أحةس ٖةرا ايةتعًِ إىل    ا٫صتؿاظ مبا ٜتعًُ٘ بايرانس٠ ي
ِ أحةس   ٚبكةا٤  ايتضؿٌٝ إٔ( 0100  ايػًٗٛب ٜٚ٪ند َٛاقـ أبس٣ َػاب١ٗ   يف ايةتعً

 بػهٌ ٜطِٗ ؾٗٛ ايتع١ًُٝٝ، بايع١ًُٝ املعٓٝل يد٣ امل١ُٗ امل٪غساج أصد ايسٜاقٝاج
 أٖةةةداؾٗا، بًةةةٛؽ عًةةة٢ ٚقةةةدزةٗا ايذلبٜٛةةة١ امل٪ضطةةةاج نؿةةةا٠٤ عًةةة٢ اؿهةةةِ يف نةةةبرل

  ؼكٝكٗاإىل  امل٪ضطاج، ٖرٙ ةطع٢ اييت ايتعًِ ْٛاةس ٜٚعهظ

 ايسٜاقٝاج يف ايتعًِأحس  بكا٤ أ١ُٖٝايهػـ عٔ  جٚصاٚيث ايعدٜد َٔ ايدزاضا 
(؛ ٚ زاض١ 0104(؛ ٚ زاض١ اؾعٝد  0100(؛  زاض١ ايػًٗٛب  ۳۱۲۲أمحد   ندزاض١
 ( 0101ٟٚ  ايطسضا زاض١ ٚ؛ (0105اؿسبٞ  

 يف اؿدٜخةةة١ ٚا٫ػاٖةةةاج ةدزٜطةةةٗا ٚأٖةةةداف ايسٜاقةةةٝاج طبٝعةةة١ َةةةٔ ٚاْط٬قةةةًا
ٍ  املتُسنةص٠  ايتدزٜظ إضذلاةٝزٝاج ع٢ً ا٫عتُا  ؾ ٕ ايتدزٜظ فاٍ ِ  صةٛ  املةتعً

 ايتةةدزٜظ بةة٬ٍ إهابٝةةًا  ٚزًا يًُةةتعًِ ٜهةةٕٛ صٝةةد ٚايؿعايةة١ املُٗةة١ ا٭َةةٛز َةةٔ ٜعةةد
  بٓؿط٘ ٚانتػاؾٗا يًُعازف يًٛؾٍٛ ايؿسف ي٘ ٚةتاح

( إٔ ا٫ضذلاةٝزٝاج اؿدٜخة١ يف ايتةدزٜظ   0100أغاز إىل َخٌ ذيو صبٝا  ٚقد 
ةعٌُ ع٢ً ايتضٍٛ َةٔ ايتةدزٜظ املعتُةد عًة٢ ايةتًكل إىل ايتةدزٜظ ايؿعةاٍ ايةرٟ         
ٜسنةةص عًةة٢ املةةتعًِ، ٚهعًةة٘ قةةٛز ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ ٜٚٗةةتِ با٭ْػةةط١ ٚاملٛاقةةـ    

ذلاةٝزٝاج ايتةدزٜظ َةٔ   ايتع١ًُٝٝ، َٔ ٖٓةا أؾةبه ايتزدٜةد يف فةاٍ طسا٥ةل ٚاضة      
ا٭َةةٛز املُٗةة١ إلصةةداذ ةةةٛاشٕ بةةل ايتطةةٛزاج املطةةتُس٠ ٚايةةدٚز ايةةرٟ ةكةةّٛ بةة٘ ايةةٓظِ   

 ايتع١ًُٝٝ 

ٔ  ٚةعد اضذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١   َخةٌ   يف املطةتمد١َ  اإلضةذلاةٝزٝاج  َة
 ةػةةازن١ٝ ةعًةةِ ب٦ٝةة١ ةةةٛؾرلإىل  عةةاّ بػةةهٌ ةػةةرل ٚايةةيت ،ايتةةدزٜظ َةةٔ ايٓةةٛع ٖةةرا

 إذ ؾٝزٛةطةةهٞ يٓظسٜة١  ةطبٝكةاً  ا٫ضةةذلاةٝز١ٝ ٖةرٙ  ٚةعةد " يًةةتعًِ، َٚٝطةس٠  ٚ اعُة١ 
ٔ  وةدذ  ايتعًِ إٔإىل  ةػرل ٍ  َة ٌ  ٚإٔ اٯبةسٜٔ،  َةع  املػةازن١  بة٬  املةتعًُل  ةؿاعة

ِ  ةؿهرلٖةِ،  طسٜك١ يف ٜ٪حس قدز٠ أٚ َعسؾ١ ا٭نخس اٯبسٜٔ َع ـ  ٚةؿطةرلٖ  يًُٛاقة
ٚةعةةين ؾهةةس٠ ايطةةكاي١ أٚ ايدعاَةة١ أضاضةةا    ( Hallenbeck,2002: p231  " املمتًؿةة١

"عْٛا ٜكدّ يًُتعًِ َٔ غمـ أنخس َٓة٘ بةدل٠  َعًةِ أٚ َسغةد أٚ بةبرل ةسبةٟٛ(       
 (Mota, Scott, 2017, p125يدعِ ع١ًُٝ ايتعًِ"   َٛةا، ضهٛج، 
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 يف ناضةذلاةٝز١ٝ  ايتعًُٝٝة١  ايطكا٫ج أ١ُٖٝ ايدزاضاج َٔ ايعدٜد أندج ٚقد
؛ 0100،املطةةةٛم؛ 0100،عًةةةٛإ؛ 0101،ايصٖساْةةةٞ  ضةةة١ندزا ايسٜاقةةةٝاج َةةةا ٠ ةةةةدزٜظ

 ةعُةةٌ ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج إٔإىل  ةػةةرل ايةةيت(، 0104، ايؿةةعٝدٟ؛ 0100، ايػاَةةدٟ
 ايؿةةؿ١ٝ ايب٦ٝةة١ يف ٚةؿاعًةةِٗ ٚايةةتعًِ ايتعًةةِٝ َٛاقةةـ يف املةةتعًُل َػةةازن١ عًةة٢

ِ اي ٚوكل ايتضؿٌٝ، مٛ  اؾعٝتِٗ َٔ ٜٚصٜد ٘  تعًةٝ ّ  عٓةدَا  أٖداؾة ِ  ٜكةد  يًُةتعً
 مبؿةةةس ٙ ةةةةسى يةةةٛ ممةةةا أنخةةةس يًةةةتؿهرل َٚطةةةاعداج إزغةةةا ١ٜ َٚعًَٛةةةاج ةًُٝضةةةاج
  اؾدٜد٠ ٚاملعسؾ١ املؿاِٖٝ يٝطتهػـ

 اضةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةة١ يتكؿةةٞ اؿةةايٞ ايبضةةد ضةةع٢ؾكةةد  ةكةةدّ َةةا عًةة٢ ٚبٓةةا٤
ِ أحةس   ٚبكةا٤  ايسٜاقة١ٝ  املطةةي١  صٌ َٗازاج ة١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج  يةد٣  ايةتعً

  املتٛض  ايخاْٞ ايؿـ طايباج

 ٘البخح مػهل: 
 ايدزاضةة١ٝ يًؿةةؿٛف ايسٜاقةةٝاج َةةٓٗس يف أضاضةةًٝا ٖةةٝه٬ً ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥ٌ ةعةةد

ٌ  ةًو ع٢ً ايذلنٝص ؾ ٕ يرا املمتًؿ١ ٌ  ٚنٝؿٝة١  املطةا٥ ٍ  َعٗةا  ايتعاَة إىل  يًٛؾةٛ
 ٍ  أٖةةِ أصةةد َةةٔ ٚإٕ  املتٛضةةط١ املسصًةة١ يف باؾةة١ ٖٚةةاّ قةةسٚزٟ أَةةس املطًٛبةة١ اؿًةٛ
 عًةةة٢ ايكةةةدز٠ ةُٓٝةةة١ ٖةةةٛ عةةةاّ بػةةةهٌيف َسصًةةة١ ايتعًةةةِٝ املتٛضةةة   ايتعًةةةِٝ أٖةةةداف

 ْطةٛز  إٔ عًٝٓةا  ٚشلةرا  ٚصًةٗا،  املػةه٬ج  َٛارٗة١  ع٢ً ايكدز٠ باف ٚبػهٌ ايتؿهرل،
ّ  ايسٜاقة١ٝ  املطةةي١  صٌ إٔ صٝد  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗاز٠ ط٬بٓا إنطاب يف  ٖةا

 صةةٌ طسٜةةل ؾعةةٔ ردٜةةد٠، اجَٚٗةةاز ٚةعُُٝةةاج َؿةةاِٖٝ يةةتعًِ ٚضةة١ًٝ باعتبةةازٙ رةةدًا
 املطةةةي١ صةةٌ ٚأٜكةةًا ردٜةةد٠، َٛاقةةـ يف اجُةةٚايتعُٝ ايكةةٛاْل ةطبٝةةل ٜةةتِ املطةةةي١
ٍ  إلحاز٠ ٚض١ًٝ ٟ  ايؿكةٛ ٕ  ٚزٚح اإلبةداع  ٚةُٓٝة١  ا٫ضةتط٬ع،  ٚصةا  ايؿهةس ٔ  ايتعةاٚ  َة
  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ يف اؾُاع١ٝ املػازن١ ب٬ٍ

ٚةسرةةع َػةةه١ً صةةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةةة١ٝ يف َسصًةة١ ايتعًةةةِٝ املتٛضةة  إىل رةةةرٚز      
ممتةةةةد٠ َةةةةٔ املسصًةةةة١ ايطةةةةابك١  ا٫بتدا٥ٝةةةة١(، صٝةةةةد إٔ َعظةةةةِ املٗةةةةازاج اؿطةةةةاب١ٝ  
          ّ ٛ ا٫بتدا١ٝ٥ ةةدزع يًُةتعًُل َةٔ بة٬ٍ ايتةرنس ايؿةُٞ  اؿؿة  ا٭ؾةِ(، ٚةكة

يف صؿةة  اؿكةةا٥ل غةةرل بٛاضةط١ ابتبةةازاج ايةةرانس٠، ؾا٭طؿةةاٍ ايةرٜٔ ٫ ٜتؿٛقةةٕٛ   
املذلابطةة١ ٜهْٛةةٕٛ أقةةٌ لاصةةا، ٜٚٓتةةابِٗ ايػةةعٛز بعةةدّ ايهؿاٜةة١، ٜٚؿكةةدٕٚ ايخكةة١ يف   
قدزةِٗ ع٢ً صٌ املطا٥ٌ ايسٜاق١ٝ، ٚعًٝة٘ ةتٛيةد يةدِٜٗ ضًطة١ً َةٔ ايكًةل املتصاٜةد        
ػاٙ ايسٜاقٝاج  ٚايسٜاقٝاج اييت ةدزع َٔ أرٌ ا٫َتضإ شلا أحس ضًيب صتة٢ يةٛ   

اضةةتمداّ ٖةةرا ايةةٓٗس، ٚاملػةةه١ً ٖةةٞ يٝطةةث ٚؾةةٍٛ ا٭طؿةةاٍ إىل       لةةه ا٭طؿةةاٍ يف  
َطةةت٣ٛ ايتٛقعةةاج َةةٔ ا٫َتضاْةةاج املكٓٓةة١ ٚؾعةة٬ ضٝؿةةًٕٛ إيٝةة٘، ٚيهةةٔ إلةةاشاةِٗ      

 (,Judy willis, 2014ضتتٛقـ عٓد ٖرا اؿد   ًٜٚٝظ 

 ؛(Munroe,2015  َةةةْٛسٚٚ ؛(0100  زٜةةةا أبةةةٛ  َةةةٔ نةةة٬ً  زاضةةة١ ْتةةةا٥س ٚأنةةةدج
 عًة٢ ، (0101(؛ ٚ زاض١ ايؿبضٞ  0102ٚ زاض١ محا ١ْ ٚايذلعاْٞ   ؛(0100  ٚاملطٛم

 ايتكًٝدٜةة١؛ ايتعًةةِٝ بطةةسم ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥ٌ صةةٌ يف املتعًُةةاج يةةد٣ قةةعـ ٚرةةٛ 
ّ  بطبا ٌ  ٫ضةذلاةٝزٝاج  املعًُةل  اضةتمدا ِ  يف ؾعاية١  غةرل  ةعًُٝٝة١  ٚٚضةا٥  ةعًُٝةٝٗ

   ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٚٗازاج َؿاِٖٝ
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 ٝ ( إٔ صةةٌ املطةةي١ ايسٜاقةة١ٝ ميخةةٌ ؾةةعٛب١ يةةد٣  0100ُةةٞ  أقةاف إىل ذيةةو ايتُ
َعظةةِ َتعًُةةٞ َةةا ٠ ايسٜاقةةٝاج ٜٚسرةةع َهُةةٔ ايؿةةعٛب١ إىل إٔ املةةتعًُل يةةٝظ         
يدِٜٗ ايكدز٠، أٚ أِْٗ غرل َتعٛ ٜٔ ع٢ً إٔ وًًٛا َا ةكع عًٝ٘ أعٝةِٓٗ، أٚ أْٗةِ ٫   

سم ٚاملساصةٌ  ٜطتطٝعٛا ؾِٗ أٚ ؼدٜةد يػة١ املطةةي١، أٚ أْٗةِ مل ٜطةتطٝعٛا ؾٗةِ ايطة       
 ا٭ضاض١ٝ اييت متس بٗا بطٛاج صٌ املطةي١ 

 ايباصخة١  أرةسج  َٝةداْٝاً  املػةه١ً  ٚرةٛ   ٚيتةنٝةد ٚيف ق٤ٛ ْتا٥س ٖرٙ ايدزاضاج، 
َةٔ طايبةث ايؿةـ     طايب١ 01 َٔ ةهْٛث ايطايباج َٔ عٝٓ٘ ع٢ً اضتط٬عٝ٘  زاض١

ٌ     ايخةةةاْٞ املتٛضةةة    ب صةةةد٣ املةةةدازع املتٛضةةةط١ مبضاؾظةةة١ بٝػةةة١ ٚذيةةةو يف ايؿؿةةة
 ايطايبةاج  اَةت٬ى  َطةت٣ٛ  َعسؾة١  بٗةدف  ٖةة  0441-0401ايدزاضٞ ايخاْٞ َةٔ عةاّ   

 ؾِٗ املطةي١، ٚايتمطٝ  ؿةٌ املطةةي١، ٚةٓؿٝةر بطة١      ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ ملٗازاج
 املطةةةةي١ صةةةٌ َٗةةةازاج ابتبةةةاز ةطبٝةةةل مت ٚقةةةد ،اؿةةةٌ، ٚايتةنةةةد َةةةٔ ؾةةةض١ اؿةةةٌ( 

( 0رةةدٍٚ   ٜٛقةةضٗا نُةةا ايدزاضةة١ ْتةةا٥س ٚناْةةث ايباصخةة١ إعةةدا  َةةٔ ايسٜاقةة١ٝ
ٕ ( ٚايةةيت أظٗةةسج   1اـةةاف بٓتةةا٥س ايدزاضةة١ ا٫ضةةتط٬ع١ٝ مبًضةةل         يف ٚاقةةه  ةةةد

ٌ  املتعًُةاج  يةد٣  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج َطت٣ٛ صٝةد بًػةث ْطةب١     عةاّ،  بػةه
ايطايبةةةةاج اي٬ةةةةةٞ صؿةةةةًٔ عًةةةة٢ َطةةةةت٣ٛ َسةؿةةةةع يف َٗةةةةاز٠ ؾٗةةةةِ املطةةةةةي١ َٚٗةةةةاز٠   

% ؾكة  ٚيف َٗةاز٠ َسارعة١    00ةٓؿٝةر اؿةٌ   % ؾكة ، ٚيف َٗةاز٠   00ايتمطٝ  ؿًةٗا  
 اي٬ةةةةٞ ايطايبةةةاج ْطةةةب١ بًػةةةث %، يف ايٛقةةةث ْؿطةةة01٘اؿةةةٌ ٚايتضكةةةل َةةةٔ ؾةةةضت٘ 

ِ  َٗاز٠ يف َٓمؿض َطت٣ٛ ع٢ً صؿًٔ ٌ  بطة١  ٚابتهةاز  ،%04 املطةةي١  ؾٗة  ،%01 اؿة
 % 01 ؾضت٘ َٔ ٚايتضكل اؿٌ َسارع١ بُٝٓا% 02 اؿٌ ٚةٓؿٝر

 صٌ َٗازاج ع٢ً ايطابك١ ايدزاض١ٝ املساصٌ يف ايطايباج ةدزٜا مت قد أْ٘ ٚصٝد
 يف ايطايبةاج  يد٣ َػه١ً ٚرٛ  ؾايٓتا٥س ايطابك١ ةػرل صتُا إىل ،ايسٜاق١ٝ املطةي١

  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ مبٗازاج املسةب  ايتعًِأحس  بكا٤

 ةةةةدْٞ يف اؿةةةايٞ ايبضةةةد َػةةةه١ً ؼدٜةةةد مت ؾكةةةد ذنةةةسٙ ضةةةبل َةةةا عًةةة٢ ٚبٓةةةا٤
ـ  طايبةاج  يةد٣  ايسٜاقة١ٝ  املطةي١ صٌ َٗازاج ٞ  ايؿة  عًة٢  ٚيًتػًةا   تٛضة  امل ايخةاْ

 ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةةة١ ةكؿةةةٞإىل  اؿةةةايٞ ايبضةةةد ٜطةةةع٢ املػةةةه١ً ٖةةةرٙ
 طايبةةاج يةةد٣ ايةةتعًِأحةةس  ٚبكةةا٤ ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١ صةةٌ َٗةةازاج ةُٓٝةة١ يف ايتعًُٝٝةة١

  تٛض امل ايخاْٞ ايؿـ

 ٘البخح أضئل: 
 اضةةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةةة١ َةةةامتةةةث ؾةةةٝاغ١ َػةةةه١ً ايبضةةةد يف ايطةةة٪اٍ ايس٥ٝطةةةٞ:     

 يد٣ ايتعًِأحس  ٚبكا٤ ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج ة١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج
 َتٛض ؟ ايخاْٞ ايؿـ طايباج

 اٯة١ٝ:   ا٭ض١ً٦ عٔ اإلراب١ ذيو ٜٚتطًا
 املطةةةةي١ صةةةٌ اجَٗةةةاز ةُٓٝةةة١ يف ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةةة١ َةةةا 

 املتٛض ؟ ايخاْٞ ايؿـ طايباج يد٣ ايسٜاق١ٝ
  أحةةةس  بكةةا٤  يف ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج اضةةذلاةٝز١ٝ  ؾاعًٝةةة١ َةةا ِ  صةةةٌ ملٗةةةازاج ايةةتعً

 املتٛض ؟ ايخاْٞ ايؿـ طايباج يد٣ ايسٜاق١ٝ املطةي١
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 البخح أٍداف: 
 ٜٗدف ايبضد اؿايٞ إىل:

  َٔٗةةةازاج صةةةٌ ةُٓٝةةة١ يف ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةةة١ايهػةةةـ عةةة 
  َتٛض  ايخاْٞ ايؿـ طايباج يد٣ ايسٜاق١ٝ املطةي١

  ٔيةةد٣ ايةةتعًِأحةةس  بكةةا٤ يف ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج اضةةذلاةٝز١ٝ ؾاعًٝةة١ايهػةةـ عةة 
  املتٛض  ايخاْٞ ايؿـ طايباج

 ٘ٔالبخح أٍن: 
ةتز٢ً ؾا٥د٠ ٖرا ايبضد يف أُٖٝت٘ ايٓظس١ٜ اييت ضتكاف إىل احملت٣ٛ ايعًُةٞ  

 باإلقاؾ١ إىل أُٖٝت٘ ايتطبٝك١ٝ نُا ًٜٞ:اؿدٜد، 
 :٘ٓأّال: األٍنٔ٘ اليظس 

ٜطِٗ ٖرا ايبضد يف إحسا٤ احملت٣ٛ ايعًُٞ ٚا٭ ب ايٓظةسٟ صةٍٛ ةُٓٝة١ َٗةازاج     
صةةٌ املطةةةي١، ٚبكةةا٤ أحةةس ايةةتعًِ يف فةةاٍ ايتعًةةِٝ بػةةهٌ عةةاّ، ٚةعًةةِٝ ايسٜاقةةٝاج         

 ع١ًُٝٝ بػهٌ باف، باضتمداّ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج  ايدعا٥ِ( ايت
 :٘ٔثاىٔا: األٍنٔ٘ التطبٔك 

    ةٛرٝةةة٘ اٖتُةةةاّ ٚعٓاٜةةة١ املعًُةةةل ٚاملعًُةةةاج إىل ةطبٝةةةل اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج
ايتعًُٝٝةة١ يف ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ بػةةهٌ عةةاّ، ٚيف ةعًةةِٝ ايسٜاقةةٝاج عًةة٢ ٚرةة٘        

 اـؿٛف 
  ب٬ٍ َٔ لاملعًُةكدِٜ  يٌٝ يًُعًِ ٜؿٝد ا٭ضاةر٠  ٌ  إلرةسا٤اج ي ٚؾـ َؿؿة

 ايطةةةةكا٫ج اضةةةةذلاةٝز١ٝ باضةةةةتمداّ ايتةةةةدزٜظ نٝؿٝةةةة١ ةةةةةبل ايةةةةيت ايتدزٜطةةةة١ٝ
، باإلقةةاؾ١ إىل َةةا ٜكدَةة٘ ايبضةةد َةةٔ َعًَٛةةاج ٚاؾٝةة١ ٚناؾٝةة١ عةةٔ       ايتعًُٝٝةة١

اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ، َٚٗازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ، َٚػةه١ً بكةا٤      
 أحس ايتعًِ 

   املطةةةي١ صةةٌ َٗةةازاج قٝةةاع ابتبةةاز، مبةةا قدَةة٘ َةةٔ أ ٚاج ن ايبةةاصخلقةةد ٜؿٝةةد 
ٔ  ايهػـ يف ايباصخل ٜؿٝد ٚايرٟ ايسٜاق١ٝ، ٌ  َٗةازاج  ةةٛاؾس  َةد٣  عة  املطةةي١  صة
  مماح١ً ابتبازاج إعدا  عٓد ا٫بتباز بٗرا ا٫ضذلغا  ميهٔ نُا ايسٜاق١ٝ

  ب ايتعًِ ب١٦ٝ إحسا٤ ل َٔ ب٬ٍاملتعًُقد ٜؿٝد ّ  ةةدزٜظ  اضةذلاةٝزٝاج  اضةتمدا
  ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ قٛز ٖٛ املتعًِ ؾٝٗا ٜهٕٛ ؾعاي١

  ٜٛرةةة٘ بػةةةهٌ املدزضةةةٞ ايهتةةةاب قتةةة٣ٛ ةٓظةةةِٝ يف املٓةةةاٖس ٚاقةةةعٞقةةةد ٜطةةةاعد 
ٌ  َٗةازاج  ةُٓٝة١  عًة٢  ةسنةص  ٚٚضا٥ٌ أْػط١ اضتمداّإىل  ايسٜاقٝاج َعًُٞ  صة
  ايسٜاقٝاج يتدزٜظ ز٥ٝط١ٝ نةٖداف ايتعًِأحس  ٚبكا٤ ايسٜاق١ٝ املطةي١

   صٝةد  ايذلبةٜٛل  املػةسؾل قد ٜطةاعد ، ّ  ايذلبةٜٛل  املػةسؾل إىل  ايبضةد  ٖةرا  ٜكةد
 ةطةةٜٛس فةةاٍ يف ؾا٥ةةد٠ ايتعًُٝٝةة١ ايطٝاضةةاج ٚٚاقةةعٞ ايتةةدزٜا بةةساَس َٚعةةدٟ
  ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج باضتمداّ املعًُل ٚإعدا 

  يف املتمؿؿ١ ايبضٛذ َٔ مبصٜد ايع١ًُٝ املهتب١ إحسا٤ يفقد ٜطاِٖ ٖرا ايبضد 
  ٚاملٗتُل ايباصخل ةؿٝد قد ع١ًُٝ ْتا٥سإىل  ٍٛٚايٛؾ ايسٜاقٝاج فاٍ

 البخح حدّد: 
 اقتؿس ايبضد ع٢ً اؿدٚ  ايتاي١ٝ:
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  ٚعةةةةةاّ َةةةةةٔ ا٭ٍٚ ايدزاضةةةةةٞ ايؿؿةةةةةٌ يف ايبضةةةةةد ةطبٝةةةةةل مت: ْٝةةةةة١اايصَ اؿةةةةةد 
  ٖة0441/0440

  ٚايؿـ طايباجع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ : ايبػس١ٜ اؿد  ٞ يف َدزضةيت   تٛضة  امل ايخةاْ
ٚاملتٛضةةةط١ ايعاغةةةس٠ ايتةةةابعتل ملهتةةةا ايٛضةةة  بةةة  از٠ ةعًةةةِٝ   املتٛضةةةط١ ايخآَةةة١ 

 بٝػ١ 
  َٚدزضةةةةيت املتٛضةةةةط١ ايخآَةةةة١ ٚاملتٛضةةةةط١  ايبضةةةةد ةطبٝةةةةل مت: املهاْٝةةةة١ اؿةةةةد

ايعاغةةةس٠ ايتةةةابعتل ملهتةةةا ايٛضةةة  بةةة  از٠ ةعًةةةِٝ بٝػةةة١، ٚايًتةةةإ مت ابتٝازُٖةةةا    
يف املتٛضةط١  بطسٜك١ ايعٝٓة١ ايعػةٛا١ٝ٥ ايعٓكٛ ٜة١، ؾهاْةث ايعٝٓة١ ا٫ضةتط٬ع١ٝ       

 ايعاغس٠ بٓاج ٚع١ٓٝ ايبضد يف املتٛضط١ ايخا١َٓ بٓاج 
  َٚكةةةسز َةةةٔ( امل٦ٜٛةةة١ ايٓطةةةب١  ؾؿةةةٌ عًةةة٢ ايبضةةةد اقتؿةةةس: املٛقةةةٛع١ٝ اؿةةةد 

 ا٭ ب ٚأٜكةةةةًا ا٭ٍٚ، ايدزاضةةةةٞ بايؿؿةةةةٌ املتٛضةةةة  ايخةةةةاْٞ يًؿةةةةـ ايسٜاقةةةةٝاج
ٌٍ ايٓظةةةسٟ  ايٓطةةةب١  ؾؿةةةٌ يف املتكةةة١ُٓ ايسٜاقةةة١ٝ املطةةةةي١ صةةةٌ َٗةةةازاج َةةةٔ يهةةة

ٌ  ٚايتمطةٝ   املطةي١، ؾِٗ:  ٚةتكُٔ ،(امل١ٜٛ٦  اؿةٌ،  بطة١  ٚةٓؿٝةر  املطةةي١،  ؿة
ٌ  ؾض١ َٔ ٚايتةند ٚمت ابتٝةاز ٖةرا ايؿؿةٌ ملةا ٜتكةُٓ٘ َةٔ ايهةخرل َةٔ          ( اؿة

 َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ، ٚاييت ٜدٚز صٛشلا فاٍ ايبضد اؿايٞ 

 البخح مصطلخات: 

 ٘ٔالفاعل Effectiveness: 
 ؼدحةةة٘ إٔ ميهةةةٔ ايةةةرٟ ا٭حةةةس ابةْٗةةة( "001ف ،0110 ٚايٓزةةةاز، غةةةضاة١  اعسؾٗةةة

 " ايتابع١ املتػرلاج أصد يف َطتك٬ً َتػرلًا باعتبازٖا ايتزسٜب١ٝ املعاؾ١

ٟ  حةس ا٭ َد٣: بةْٗا إرسا٥ٝا ايباصخ١ ٚةعسؾٗا ٘  ايةر  ايطةكا٫ج  اضةذلاةٝز١ٝ  ؼدحة
ٌ  َٗةازاج  ةُٓٝة١  يف ايتع١ًُٝٝ ِ   ايسٜاقة١ٝ  املطةةي١  صة ٌ  ٚايتمطةٝ   املطةةي١،  ؾٗة  ؿة

 يد٣ امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ؾؿٌ يف( اؿٌ ؾض١ َٔ ٚايتةند اؿٌ، بط١ ٚةٓؿٝر املطةي١،
  َتٛض  ايخاْٞ ايؿـ طايباج

 التعلٔنٔ٘ الطكاالت Instruction Scaffolding: 
 ٚاملع١ْٛ ايدعِ ةكدِٜ ع٢ً ةكّٛ اضذلاةٝز١ٝ بةْٗا" (10ف ،0110، شٜتٕٛ  عسؾٗا

 " بٓزاح املٗاز٠ بتة ١ٜ ي٘ ةطُه بدزر١ املتعًِإىل 

 ايذلبٜٛة١  ايتطبٝكةاج  إصد٣ ةعد" أْٗا ٢عً ِٝايتعً ضكا٫ج( 0104  ٚيِٝ ٚعسف 
ٕ  أٚابةس  يف ظٗةسج  ايةيت  ايبٓا١ٝ٥ يًٓظس١ٜ ٔ  املاقةٞ،  ايكةس ٌ  ٚةةدٜ  َدزضة١ إىل  بايؿكة

  (012 ف " ايٓؿظ عًِ يف ٘بٝارٝ ْظس١ٜ ةطٜٛس ٚإىل ايتدزٜظ يف ؾٝزٛةطهٞ

( بةْٗةا "عْٛةا ٜكةدّ    Mota, Scott, 2017, p125ٚضةهٛج   ٚعسؾٗا نةٌ َةٔ َٛةةا    
يًُتعًِ َٔ غمـ أنخس َٓ٘ بدل٠  َعًِ أٚ َسغد أٚ ببرل ةسبٟٛ( يدعِ عًُٝة١  

 ايتعًِ"  

 ؾٝٗةةا ٜةةتِ املعًُة١  ُةعةةدٖا ةدزٜطة١ٝ  اضةةذلاةٝز١ٝ: بةْٗةةا إرسا٥ٝةاً  ايباصخةة١ ٚةعسؾٗةا 
 ةٛرٝٗةةاج ةتكةةُٔ بةْػةةط١ َ٪قتةة١ بؿةةٛز٠ تٛضةة امل ايخةةاْٞ ايؿةةـ طايبةةاج ةصٜٚةةد

 اضةتك٬ي١ٝ  ٚؼكٝةل  ٚإلاشٖةا  اؾدٜةد٠  ايتع١ًُٝٝ املٗاّ يف ايتؿهرل ع٢ً ملطاعدةِٗ
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 ايتةَةةٌ ةًُٝضةةاج: عًةة٢ ا٭ْػةةط١ يف املتكةة١ُٓ ايتٛرٝٗةةاج ٚةعتُةةد  يةةدِٜٗ ايةةتعًِ
 ايتػرٜةة١، ٚايُٓررةة١، عةةايٞ بؿةةٛج ايةةتؿهرل، ايةةراةٞ ايتٓظةةِٝ ةًُٝضةةاج، ٚايةةتؿهرل
 امل٦ٜٛةةة١ ايٓطةةةب١ ؾؿةةةٌ يف ٚايتًمةةةٝـ،، ا٭قةةةسإ ةعًةةةِٝ ،ايتعةةةاْٚٞ ايةةةتعًِ، ايسارعةةة١
  ٖة0441/0440 يًعاّ ا٫ٍٚ ايدزاضٞ بايؿؿٌ

 السٓاضٔ٘ املطأل٘ حل مَازات Skills of solving mathematical issue 
بةْٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا :  ( املٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز٠ 20، ف0105عسؾٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا املػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗداْٞ   

ٔ  ايكةدز٠  ةًةو  ٕ  قةدزاج  َة ٌ  ةة ٜةة١ عًة٢  اإلْطةا ِ ٚضةسع١   بدقة١  َةا  عُة ٚعةةسف  "ٚؾٗة
( املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ عًةة٢ أْٗةةا "َٛقةةـ ردٜةةد ٚممٝةةص ٜٛارةة٘       50، ف0104ؾةةسش ا   

، 0100ٚاةؿةةل َعةة٘ ايتُُٝةةٞ    ايؿةةس ، ٫ٚ ٜهةةٕٛ يةة٘ عٓةةد ايؿةةس  صةةٌ رةةاٖص يف صٝٓةة٘"    
( ع٢ً أْٗةا "َٛقةـ وتةٟٛ عًة٢ ٖةدف ؾٝة٘  زرة١ َةٔ ايتضةدٟ، ٚيةٝظ يةد٣            014ف

( صةٌ املطةةي١ بةْة٘    00، ف 0105اْٞ  ٚعةسف املػةٗد   ايطايا طسٜك١ راٖص٠ يبًٛغة٘"  
ٜتُخٌ يف "ايعًُٝةاج ايةيت ةتكةُٔ َٗةازاج َٚعًَٛةاج ٜطةتمدَٗا املةتعًِ يًٛؾةٍٛ         

 إىل صٌ املػه١ً اييت ةٛارٗ٘ ٚةبدأ ٖرٙ املٗازاج بتضدٜد املػه١ً ٚةٓتٗٞ عًٗا" 

( َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ بةْٗةةا "قةةدز٠ ايطايةةا عًةة٢  0100ٚعةةسف املطةةٛم  
املٗةةةازاج ايعكًٝةةة١  ؼدٜةةةد املعطٝةةةاج، ؼدٜةةةد املطًةةةٛب، ؼدٜةةةد ايكةةةإْٛ اضةةةتمداّ 

املطةةتمدّ، ٚاإلرابةة١ عةةٔ ا٭ضةة١ً٦، ٚايتةنةةد َةةٔ ؾةةض١ اؿةةٌ( يف ذيةةو ايػُةةٛض       
 ايرٟ ٜٛارٗ٘ أحٓا٤ صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ 

ٞ : بةْٗةا  إرسا٥ٝةا َٗازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ     ايباصخ١ ٚةعسف  طايبةاج  قةدز٠  ٖة
ِ ايسٜاق١ٝ  املطةي١ صٌ ع٢ً ض املتٛ ايخاْٞ ايؿـ ٌ  ٖةرا  ٚةٓظةٝ  ٚضةسع١  بدقة١  اؿة

ؾٗةةةِ املطةةةةي١، ٚايتمطةةةٝ  ؿةةةٌ املطةةةةي١،   املطةةةةي١ صةةةٌ غطةةةٛاج املةةةسٚز بةةة٬ٍ َةةةٔ
      ٌ ٌ  يف املتكةة١ُٓ( ٚةٓؿٝةر بطة١ اؿةٌ، ٚايتةنةةد َةٔ ؾةض١ اؿة  امل٦ٜٛةة١ ايٓطةب١  ؾؿة

ٔ  ايكدز٠ ةًو ٚةكاع ايتع١ًُٝٝ، ايطكا٫ج اضذلاةٝز١ٝ باضتمداّ ٚذيو ٍ  َة  بة٬
  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج ابتباز

 التعلهأثس  بكاء :Retention of learning impact 
( بكا٤ أحس ايتعًِ بةْة٘ "ٖةٛ نةٌ َةا ةبكة٢      01، ف 0110ٜعسف  ايًكاْٞ ٚاؾٌُ، 

 يد٣ املتعًِ مما ضبل ي٘ ةعًُ٘ يف َٛاقـ ةع١ًُٝٝ، أٚ َةا َةس بة٘ َةٔ بةدلاج َسبٝة١"      
 املؿةةاِٖٝ أٚ باملعًَٛةةاج صتؿةةاظا٫ أٚ ايةةتعًِأحةةس  بكةةا٤" بةْةة٘( 0100  ايطةةٝد عسؾةة٘ٚة

ٔ  قةد ٠  ؾذل٠ بعد املا ٠ يف بتضؿًٝ٘ املتعًِ قاّ َا أٚ ايع١ًُٝ إىل  أضةابٝع  ح٬حة١  َة
  (10"  فامل٪رٌ ايتضؿًٝٞ ا٫بتباز يف بدزرت٘ عٓ٘ ٜٚعدل  زاضت٘، َٔ غٗس

بعةد شَةٔ    قؿة١ً َةا بكةٞ َةٔ ؼؿةٌٝ َعةسيف      "بةْ٘ ( 0101ٚةعسؾ٘ ايطسضاٟٚ  
ابتبةةةاز  َعةةةل َةةةٔ إْٗةةةا٤ املٓٗةةةاش ٜكةةةاع بايع٬َةةة١ ايةةةيت صؿةةةٌ عًٝٗةةةا ايطايةةةا يف    

  (021"  فايتضؿٌٝ ايرٟ ضتعدٙ ايباصخ١

 َتٛضةة  ايخةةاْٞ ايؿةةـ طايبةةاج اصتؿةةاظ َةةد٣ بةْةة٘ :إرسا٥ٝةةًا ايباصخةة١ ةعسؾةة٘ٚ
ٌ  مبٗةةازاج ٌ  املتكةة١ُٓ  ايسٜاقةة١ٝ  املطةةةي١  صةة   زضةةتٗا  ايةةيت "  امل٦ٜٛةة١  ايٓطةةب١ "  بؿؿةة

ٕ  ايةيت  بايدزرة١  ٜٚكةاع  ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج اضذلاةٝز١ٝ مداّباضت  عًٝٗةا  وؿةًٛ
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 َكدازٖا ش١َٝٓ ؾذل٠ بعد ٘ةطبٝك ٜعا  ايرٟ ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج ابتباز يف
  ي٬بتباز ا٫ٍٚ ايتطبٝل َٔ" ح٬ح١ أضابٝع"

 اليظس طازاإل:ٖ 
 السٓاضٔ٘ املطأل٘ حلمَازات : األّل احملْز   
 السٓاضٔ٘ املطأل٘ مفَْو: 

ةعتدل املطةي١ ايسٜاق١ٝ َةٔ أصةد أٖةِ املٛاقةٝع ايةيت ٜةتِ ةٓاٚشلةا يف ايسٜاقةٝاج         
اؿدٜخةة١، ٚقةةد ةعةةد ج ايدزاضةةاج ٚايبضةةٛذ ايعًُٝةة١ ايةةيت ةٓاٚيةةث َٛقةةٛع املطةةةي١         

ٚ  ٚ زاضةةة١  ؛(0100 ايسٜاقةةة١ٝ ندزاضةةة١ أبةةةٛ زٜةةةا     ٚاملطةةةٛم   ؛(Munroe,2015  َةةةْٛس
  (0101(؛ ٚ زاض١ ايؿبضٞ  0102(؛ ٚ زاض١ محا ١ْ ٚايذلعاْٞ  0100 

ٖةةٞ  ٚةعةةد ج ةعسٜؿةةاج املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ يف املسارةةع ٚايدزاضةةاج، ْةةرنس َٓٗةةا:       
"َٛقـ ردٜد ٚممٝةص ٜٛارة٘ ايؿةس  ٫ٚ ٜهةٕٛ يدٜة٘ صةٌ رةاٖص يف صٝٓة٘"  أبةٛ أضةعد،           

0101) 

( املطةي١ ايسٜاق١ٝ عًة٢ أْٗةا "َٛقةـ ردٜةد ٚممٝةص      50، ف0104ٚعسف ؾسش ا   
عبةاز٠  نُةا عسفؾةث بةْٗةا "    ٫ ٜهٕٛ ي٘ عٓد ايؿس  صٌ راٖص يف صٝٓ٘" ٜٛار٘ ايؿس ، ٚ

َٓةةة٘ ٚذيةةةو باضةةةتمداّ عكًةةة٘     صةةةٌ ٚوتةةةاش إىل يةةة٘ ايؿةةةس   ٜتعةةةسض َٛقةةةـ عةةةٔ
ايةةةةرٟ  املٛقةةةةـ املطًةةةةٛب، ٚمبةةةةا ٜٓاضةةةةا  اؿةةةةٌ ٚقاٚزاةةةةة٘ يف ايٛؾةةةةٍٛ إىل ذيةةةةو 

 (11، ف0100ي٘"  ايعدٚإ ٚ اٚٚ ،  ةعسض

( بةْٗةةا "َٛقةةـ وتةةٟٛ عًةة٢ ٖةةدف ؾٝةة٘    014ف، 0100ٚاةؿةةل َعُٗةةا ايتُُٝةةٞ   
  زر١ َٔ ايتضدٟ، ٚيٝظ يد٣ ايطايا طسٜك١ راٖص٠ يبًٛغ٘" 

 :٘ٔمفَْو حل املطأل٘ السٓاض 
َٔ ب٬ٍ اضتط٬ع ا٭ بٝاج ٚايدزاضاج ٚايبضٛذ ايطابك١ مت ايٛقةٛف عًة٢ عةد٠    

ٔ "ٖةٛ قبةٍٛ َةا ؾٝٗةا َة      ةعسٜؿاج ملؿٗةّٛ صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ، ٚايةيت ْةرنس َٓٗةا:       
ؼةةد ٚاإلرابةة١ عةةٔ ايطةة٪اٍ أٚ ا٭ضةة١ً٦ ايةةيت ةتكةةُٓٗا بػةةهٌ ؾةةضٝه"   ايهبٝطةةٞ،      

 ( 010، ف0100

 ايةةةيت ايعًُٝةةةاج" يف ٜتُخةةةٌ بةْةةة٘ املطةةةةي١ صةةةٌ( 00 ف ،0105  املػةةةٗداْٞ ٚعةةةسف
 ايةةةيت املػةةةه١ً صةةةٌ إىل يًٛؾةةةٍٛ املةةةتعًِ ٜطةةةتمدَٗا َٚعًَٛةةةاج َٗةةةازاج ةتكةةةُٔ
 " عًٗا ٚةٓتٗٞ ١ًاملػه بتضدٜد املٗازاج ٖرٙ ٚةبدأ ةٛارٗ٘

ٜٚتطًا ٖرا ا٭َس عةا ٠ َةٔ املةتعًِ عًُٝةاج عكًٝة١ َتٓٛعة١ َٓٗةا إعةا ٠ ةٓظةِٝ          
 ٚبٓا٤ َا يدٜ٘ َٔ َعسؾ١ َٚعًَٛاج ضابك١ ٚاضتمداَٗا ٚةٛظٝؿٗا يف صٌ املطةي١ 

  َ  ي١ زٜاقة١ٝ أٚ َػةه١ً؛ هةا إٔ ةتةٛاؾس    طةة ٚصت٢ ٜهٕٛ املٛقـ بايٓطب١ يؿةس  َةا 
  ٖٚرٙ ايػسٚ  ٖٞ:(، 50، ف0104 ؾسش ا ،  ح٬ح١ غسٚ  بايٓطب١ يًؿس 

  ً٘ٝٚرٛ  ض٪اٍ ٜطع٢ املتعًِ يإلراب١ ع 
  اصتٛا٤ ايط٪اٍ ع٢ً غُٛض أٚ ؾعٛباج مما ٜعٝل اإلراب١ عًٝ٘ بطسٜك١ زٚة١ٝٓٝ

 ةكًٝد١ٜ آي١ٝ َٔ قبٌ املتعًِ 
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    ٌقٝةةةاّ املةةةتعًِ مبضاٚيةةة١ أٚ أنخةةةس يًتػًةةةا عًةةة٢ ةًةةةو ايؿةةةعٛباج ٚبايتةةةايٞ صةةة
 املطةي١  

٘ ؾةةسش ا  عًةة٢ عةةدّ اـًةة  بةةل املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ ٚايتُةةسٜٔ  ايتةةدزٜا(،      ٜٚٓبةة
ؾٝٛقةةةةه إٔ ايتُةةةةسٜٔ ٖةةةةٛ َُٗةةةة١ ةسبٜٛةةةة١ ٜتطًةةةةا إرسا٩ٖةةةةا اضةةةةتعا ٠ ضًطةةةة١ً َةةةةٔ   
اـطةةٛاج املعسٚؾةة١ يةةد٣ املةةتعًِ ٚايةةيت نةةإ قةةد ةعًُٗةةا يف ٚقةةث ضةةابل، أَةةا املطةةةي١   

هةةٔ صًةةٗا بةةايتطبٝل    ايسٜاقةة١ٝ ؾٗةةٞ املُٗةة١ ا٭نخةةس ةعكٝةةدا َةةٔ ايتُةةسٜٔ إذ ٫ مي      
املباغس باضتمداّ ٚاصد أٚ أنخس َٔ اـٛازشَٝاج اؿطاب١ٝ بةٌ وتةاش صًةٗا  زرة١     

 عاي١ٝ َٔ اإلبداع َٔ طسم ايػمـ ايرٟ وًٗا 

 أنخةس  ايسٜاق١ٝ املطةي١ مبؿطًه ايسٜاقٝاج يف ايه١َٝ٬ املطا٥ٌ ازةبطث يكدٚ
 أقةة٣ٛ ايه٬َٝةة١ طةةا٥ٌامل إٔ ٖةةٛ ذيةةو يف ايطةةبا ٜهةةٕٛ ٚقةةد  ايسٜاقةة١ٝ ايتُةةازٜٔ َةةٔ
 قدز٠ ة١ُٝٓ يف ايتُازٜٔ َٔ اإلؾا ٠ إٔ نُا  ايتُازٜٔ َٔ املطةي١ صٌ ةعًِٝ يف أحسًا

 زٜاقة١ٝ  َطةةي١  َةا  ضة٪ا٫ً  اعتبةاز  إٕ  ٚؾعا٫ً ضًًُٝا ٜهٕٛ مل املطةي١ صٌ ع٢ً ايطًب١
 (٣0100 املعسؾ١ ٚاـدل٠ اييت ميتًهٗا ايؿس    أبٛ ش١ٜٓ، َطتٛ ع٢ً ٜعتُد

 السٓاضٔ٘ املطأل٘ حل خطْات 
ٌ  َٗةةاز٠  ٕإ ٌ  صةة ٔ  ايسٜاقةةة١ٝ املطةةا٥  عٓةةةد ةُٓٝتٗةةا  هةةا  ايةةةيت املُٗةة١  املٗةةازاج  َةة

ٕ  عًة٢  املطةةي١  صٌ ٜٚطاعد املتعًِ، ِ  إةكةا ِ  املبةا ٨  ةعًة  ٚاملٗةازاج  ٚايع٬قةاج  ٚاملؿةاٖٝ
 ؾٝؿةةةٛؽ عًٝةةةا عكًٝةةة١ بعًُٝةةةاج املةةةتعًِ ٜكةةةّٛ إذ ردٜةةةدا ةعًُةةةا تسٓةةةٚة ايسٜاقةةة١ٝ،
ٞ  ٚىتدلٖةا  ايؿسقٝاج ٞ  ـةدلاج، ا ٜٚطةتدع ٘  ٚبايتةاي  ٚأضةايٝا  طسا٥ةل  ٜهتطةا  ؾ ْة

( مخةةظ بطةةٛاج ؿةةٌ  0101ٚوةةد   أبةةٛ أضةةعد،    ردٜةةد٠ َطةةا٥ٌإىل  سٖةةاأح ٜٓتكةةٌ
 املطةي١ ايسٜاق١ٝ:

 ؼتارٗةا  اييت املعًَٛاج اؾؿٌ  املعطٝاج ٚصد  املطةي١ اقسأ: ا٭ٚىل اـط٠ٛ  ٔ  َة
ٌ  ضةةتضتاش  ايةةيت  املعًَٛةةاج أٟ  نةةد ةَت غةةرل  نٓةةث  إذا ايصا٥ةةد٠؛  املعًَٛةةاج   اؾؿةة

  ابس٣ َس٠ صاٍٚ حِ ن١ً ن١ً ايسٜاق١ٝ املطةي١
 يف إيٝٗةةةا ؼتةةةاش ايةةةيت ايسٜاقةةة١ٝ ايؿةةةٝؼ أٚ ايكةةةٛاْل انتةةةا: ايخاْٝةةة١ اـطةةة٠ٛ 

 إٔ َٓةو  ٜتطًا ايسٜاق١ٝ املطاي١ صٌ ٭ٕ ردا ١َُٗ بط٠ٛ ٖرٙ ةعتدل  املطةي١
  املٛقٛع ع٢ً ةعتُد ضتهتبٗا اييت ايسٜاق١ٝ ٚايؿٝؼ ايكٛاْل  َٓظِ ةهٕٛ

 ايكةةِٝ بتعةةٜٛض ذيةةو ٜٚةةتِ ،املعطٝةةاج عًةة٢ ايكةةإْٛ ةطبٝةةل: ايخايخةة١ اـطةة٠ٛ 
  املٓاضب١ ايؿٝػ١ أٚ ايكإْٛ يف( ا٭عدا  
 َسارع١ :ايسابع١ اـط٠ٛ  ٌ ِ  ،اؿة ٌ  بطةٛاج  مبسارعة١  ذيةو  ٜٚةت  أبةس٣  َةس٠  اؿة

  اؿٌ أحٓا٤ زٜاق١ٝ أبطا٤ أٟ ازةهاب عدّ َٔ يًتةند
 ةعٝةد  إٔ ميهٔ، اؿٌ ؾض١ َٔ ايتضكل: اـاَط١ اـط٠ٛ  ٌ  بطسٜكة١  املطةاي١  صة

 باط٦ة١  إراب١ بايطبع ٖٚٞ 000=  2 × 00 َخ٬ اؿٌ؛ ؾض١ َٔ يًتةند عهط١ٝ
 يتتعةسف  يًُطةاي١  ْسرةع  يرا، 0 ٜٚطاٟٚ 00 ع٢ً 000 بكط١ُ َٓٗا ندةايت ميهٔ

  ازةهبٓاٙ ايرٟ ايسٜاقٞ اـطة أٜٔ

ةٓاٍٚ صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ، ٚقةد اقةذلح بطةٛاج       نُا "ٜعد بٛيٝا َٔ أغٗس َٔ 
 ( ٖٚٞ:010، 0100أزبع ناضذلاةٝز١ٝ ؿٌ املطةي١  ايتُُٝٞ، 
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 ؾِٗ املطةي١ 
  ٌٚقع بط١ يًض 
  ٌةٓؿٝر بط١ اؿ 
 " ٌايتضكل َٔ اؿ 

ٖرٙ اـطٛاج ا٭زبع يبٛيٝةا بػة٤ٞ َةٔ ايػةسح ٚايتؿؿةٌٝ      ( 0104  ٚقدّ ؾسش ا 
 :ًٜٞ نُا

 ٘السٓاضٔ٘ املطال٘ فَه: األّىل املسحل: 

 املطًةةٛب ٚؼدٜةةد ،ايسٜاقةة١ٝ املطةةاي١ يف املعطٝةةاج ؼدٜةةد اـطةة٠ٛ ٖةةرٙ ةتكةةُٔ
ٍ  غرل ؾُٔ ةي١،املط َٔ ِ  ٜػةسع  إٔ املكبةٛ ٌ  يف املةتعً  ةٛرةد  ٫ أٚ ٜؿُٗٗةا  ٫ َطةةي١  صة

  اؿٌ ع٢ً ٚقدز٠  اؾع١ٝ املتعًِ يد٣ ةهٕٛ إٔ ٚارباةو ؾةٍٚ ،صًٗا يف زغب١ يدٜ٘

 َةةةٔ ضًطةةة١ً بةةة٬ٍ َةةةٔ اؿةةةٌ عًةةة٢ ايكةةةدز٠ إىل املةةةتعًُل ةٛؾةةةٌ إٔ ٚةطةةةتطٝع
ٔ  ضةبل  اممة ٚ ببعكٗا ايعٓاؾس ٖرٙ ٚازةبا  املطةي١ عٓاؾس صٍٛ املٛر١ٗ ا٭ض١ً٦  َة

 :ًٜٞ َا املٛر١ٗ ا٭ض١ً٦ ٖرٙ أَخ١ً َٚٔ املتعًُل، ب٬ٍ
 املعطٝاج؟ َا 
 املتٛاؾس٠؟ ايػسٚ  َٚا 
 ايط٪اٍ؟ َٔ املطًٛب َا 
  ٌٖ ٔض١ًٗ؟ بًػ١ ايط٪اٍ ؾٝاغ١ ميه 
 ٌٖ ٔإخل بايسضِ؟ املطةي١ خٌٝمت ميه   

 نةةا٬ًَ؛ ؾُٗةةًا املطةةةي١ ؾٗةةِ ٖةةٛ ايتضًٝةةٌ ٖٚةةرا ا٭ضةة١ً٦ ٖةةرٙ نةةٌ َةةٔ ٚايػاٜةة١
  يًضٌ ايهاٌَ ٚا٫ْؿساف َٓٗا ميهِٓٗمتخ٬ٝ  املتعًُل ١ًٝك يف ًٝٗاخٚمت

 ٘السٓاضٔ٘ املطال٘ حلل خط٘ ّضع: الجاىٔ٘ املسحل: 

، اؿةةٌ ؾهةةس٠ إىل ةٛؾةةٌ قةةد ايةةيت ا٭ضةة١ً٦ بعةةض املعًةةِ ٜعةةسض املسصًةة١ ٖةةرٙ يف
 املطةةي١  يف ايتعةد٬ٜج  بعةض  ٤اإرةس  أٚ بٗةا  ع٬قة١  شلةا  ضةابك١  مبطةي١ املطةي١ نسب 
ٟ  ممةةا املعطةا٠؛  ٌ  إهةةا  إىل ٜة٪  ٌ  يف ةطةةاعد قةد  ي١ةملطةة صة  َٚةةٔ ا٭ؾة١ًٝ؛  ي١ةاملطةة صة

 :٦١ًا٭ض ٖرٙ أَخ١ً
 ٌٖ قبٌ؟ َٔ املطةي١ زأٜث 
 ٌٖ قسٜا؟ آبس بػهٌ زاٜتٗا 
 ٌٖ مبطةيتو؟ ؾ١ً ذاج َطةي١ ةعسف 
 ٌٖ اؿٌ؟ يف ةؿٝدى قد ْظس١ٜ ةعسف 
 ٌٖ ٚاملطًٛب؟ املعطٝاج بل زاب  إها  ةطتطٝع 

 ٘احلل تيفٔر: الجالج٘ املسحل: 

، ايتمطةةةٝ  َسصًةةة١ يف إيٝٗةةةا ةٛؾةةةٌ ايةةةيت اـطةةة١ إ زاى َةةةٔ املةةةتعًِ متهةةةٔ إذا
 َةةٔ اؿايةة١ ٖةةرٙ يف ايتٓؿٝةةر َسصًةة١ ةعتةةدل أ زنٗةةا ايةةيت اـطةة١ رٛاْةةا ٚاضةةتٛعا

ِ  ابتهاز َٔ اـط١ ناْث إذا باؾ١ ،اؿٌ بطٛاج أضٌٗ ٘  املةتعً  ةؿةسض  ٚمل، ْؿطة
ٌ  ٚايكةٛاْل  ايع٬قةاج  املتعًِ ٜطبل صٝد ،بازر١ٝ ر١ٗ َٔ عًٝ٘  اؿطةاب١ٝ  ٚاملطةا٥
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َطتٓدا إىل َؿا ز املعسؾ١ املتاص١ َع ايدعِ ايرٟ  ايطابك١ اـط٠ٛ يف صد ٖا اييت
  ايٓتا٥س إىل يٝتٛؾٌٜتًكاٙ َٔ املعًِ عٓد اؿار١، 

 ٘احلل صخ٘ مً التخكل: السابع٘ املسحل: 

ٔ  ٚايتةند  اؿٌ َسارع١ ع٢ً املتعًُل بتػزٝع املعًِ ٜكّٛ املسص١ً ٖرٙ يف  َة
ٍ  َةةٔ ٚذيةو  ،َٚعكٛيٝتةة٘ اؾةٛاب  ؾةض١   َةةٔ أٚ ،عهطةٝاً  اؿةةٌ غطةٛاج  ايطةةرل بة٬
  اؿٌ يف أبس٣ طسٜك١ إىل ايًز٤ٛ أٚ ،بايتعٜٛض اؿٌ َٔ لايتضك ب٬ٍ

 َطةةا٥ٌ ٚةطةةٜٛس اغةةتكام عًةة٢ املةةتعًُل بتػةةزٝع ٜٓؿةةه ذيةةو إىل باإلقةةاؾ١
ٔ  ردٜةد٠  ِ ٚ ،اؿايٝة١  املطةةي١  َة ـ  عًةة٢ ةعٜٛةدٖ ٌ  ةةةيٝ  ٜهطةةبِٗ ممةا  ،َػةاب١ٗ  َطةا٥

  ايتعُُٝاج ٚإ زاى ايع٬قاج زب  يف أع٢ً ٚقدزاج يًُؿاِٖٝ أنخس ؾًُٗا

 السٓاضٔ٘ املطأل٘ حل اضرتاتٔجٔات 

ٍ  أرةةٌ َةةٔ تبعٗةةا ْ ايةةيت ايرٖٓٝةة١ اـطةةٛاج  بٗةةا املكؿةةٛ   املطةةةي١  ؿةةٌ ايٛؾةةٛ
ٔ  ٚذيةو  ؾضٝه صًٓاإٔ  َٔ ٚايتةند ٍ  َة  يف َعٝٓة١  ةؿهةرل  اضةذلاةٝز١ٝ  اةبةاع  بة٬

 ٌ  َباغةةس٠ ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥ٌ صةةٌ يف ٕٛاملتعًُةة ٜبةةدأ قةةد زمبةةاٚ ،ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥ٌ صة
 ٚأ ايتمطةٝ   قًة١  بطةبا  ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتٝز١ يف َػانٌ ٜطبا قد ٖٚرا اؿٌ بهتاب١

ّ  بطةبا  ٖٚةرا  ٚاملطًٛب باملعطٝاج اؾٝد ايتؿهرل عدّ ِ  عةد  ٚاقةض١  طسٜكة١  اةبةاعٗ
ِ  ٜعةسف  ٫ بطةا٤ أ ٜطبا مما اؿٌ يف ٘  املةتعً ٔ  ؾكةد  ،ازةهبٗةا  أْة ِ  ٜظة ٘  إٔ املةتعً  صًة

  املػه١ً ٖرٙ ٜطبا قد ايتٓظِٝ ْكـ يهٔ ؾضٝه

 ايطةةرل ٚميهةةٔ بٛيٝةةا اقذلصٗةةا يتايةة املطةةةي١ صةةٌ بطةةٛاج ٚقةةضٓا إٔ ضةةبل يكةةدٚ
ٚمتخةةٌ   ةايٝةةا املكذلصةة١ ا٫ضةةذلاةٝزٝاج نٝةةع يف ايذلةٝةةا ٚبةةٓؿظ اـطةةٛاج بٗةةرٙ

  يبٛيٝا املطةي١ صٌ بطٛاج يف ايخا١ْٝ اـط٠ٛ ا٫ضذلاةٝز١ٝ

( عًةة٢ ٚرةةٛ  000، ف0104( ٚؾةةسش ا   001، ف0101شٜٓةة١   أبةةٛٚاةؿةةل نةةٌ َةةٔ 
 َٓٗا ايسٜاق١ٝ املطاي١ صٌ يف ةطتمدّ َتعد ٠ اضذلاةٝزٝاج

 :ّاخلطًأ احملاّل٘ اضرتاتٔجٔ٘-1

ٔ  إذ ،ايةتمُل  َبةدأ  عًة٢  ا٫ضذلاةٝز١ٝ ٖرٙ ةعتُد ِ  ىُة ٌ  املةتعً  ٚىكةع  اؿة
 إىل ًٜٚزةةا املةةتعًِ ٜطةةتبعدٙ املكةةذلح صةةٌ بطةةة ظٗةةس ؾةة ذا: ا٫بتبةةاز إىل اؿةةٌ ٖةةرا

ٔ  ا٫ضةذلاةٝز١ٝ  ٖةرٙ  ٚةتطًةا   ايؿةضٝه  اؿٌ إىل ٜتٛؾٌ صت٢ ردٜد٠ قاٚي١  َة
 ضةةبٌٝ ؾعًةة٢ عػةةٛا١ٝ٥ ٚيٝطةةث َعكٛيةة١ ؽُٝٓةةاج عُةةٌ عًةة٢ ايطًبةة١ ةػةةزٝع املعًةةِ

 :ايتاي١ٝ املطةي١ صٌ إىل يًتٛؾٌٝ خاٍامل

 00×      +      =0املٓاضا يف ايؿساؽ ايتايٞ    دايع َا  
 ؟املٓاضا ايعد  ٖٛ 0 ايعد  ٌٖ طًبت٘ املعًِ ٜٓاقؼ 
 ،بهخرل  00أقٌ َٔ  00=  0+  0×  0٭ٕ  ٚملاذا؟ اإلراب١: ٫ 
 ٖٚهرا ؟4 ايعد  عٔ َاذا ردٜد٠؛ صًٍٛ ةكدِٜ يف ٜٚطتُس   
   00=  0+  0×0ٜهٕٛ ايٓاةس  0صت٢ ايٛؾٍٛ اىل ايعد 
   ١ ٖٛ اإلراب١ املعكٛي١ ٚاملٓاضب١ يًُطةي 0ؾٝهٕٛ ايعد 
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 :جدّل أّ ميظن٘ قائن٘ عنل اضرتاتٔجٔ٘-2

 يف ايسٜاقةةة١ٝ املطةةةةي١ يف ايةةةٛاز ٠ املعًَٛةةةاج ةٓظةةةِٝ ا٫ضةةةذلاةٝز١ٝ ٖةةةرٙ ةتطًةةةا
 ايع٬قةةةاج إ زاى عًةةة٢ املةةةتعًِ ايتٓظةةةِٝ ٖةةةرا ٜطةةةاعد إذ ،رةةةدٍٚ أٚ َٓظُةةة١ قا٥ُةةة١

  املطةي١ صٌ عًٝ٘ ٜطٌٗ مما املعًَٛاج بل ٚا٭منا 
 َخاٍ:

ايكدّ، ٜٚسٜد إٔ ٜعسف عد  املبازٜاج اييت ضٛف ةًعا  ٜٓظِ أمحد  ٚزٟ يف نس٠
ؾةةسم ٚنةٌ ؾسٜةةل   5صتة٢ ٜةتُهٔ َةةٔ صزةص املًعةا شلةةرٙ املبازٜةاج، ؾةة ذا نةإ ٖٓةاى        

 ضًٝعا َسةل َع ايؿسم ا٭بس٣، ؾهِ عد  َبازٜاج ايدٚزٟ؟

    ؾةةسم(، نةةِ َةةس٠ ضةة٬ٝقٞ أٟ ؾسٜةةل ؾسٜكةةا   5ؾٗةةِ املػةةه١ً: نةةِ ؾسٜكةةا ضةةًٝعا؟
 (ؾسم 2عد  ايؿسم اييت ضٛف ٬ٜعبٗا نٌ ؾسم؟  أبس؟  َسةل(، نِ 

  ابتٝاز إضذلاةٝز١ٝ َٓاضب١: عٔ طسٜل ؾٓع ٍ املبازٜةاج ايةيت ضةتتِ     ٜٛقةه  رةدٚ
 .جبل ايؿسم، ْطتطٝع َعسؾ١ عد  املبازٜا

   ، صٌ املػه١ً: ْسَص يًؿسم ايخُا١ْٝ بايسَٛش  أ ، ب ، ج ، ذ ، ش ، ح ، خ) 
 :ٍْٚسةا ؾهس٠ اؿٌ يف رد 

  ب٬ٜا ؾازغ١  5ب١ًٝ َٓٗا  04=  5×  5ميهٔ عد ب٬ٜا اؾدٍٚ ظ١ًُ ايكسب 
  َبازا٠ 00=  5 – 04ٚبايتايٞ ٜهٕٛ عد  املبازٜاج 
 ِايتكِٝٝ ٌٖ صًًث املػه١ً؟ ْع 
 ِاؿٌ َٓطكٞ؟ ْع ٌٖ 

 :البخح عً منط اضرتاتٔجٔ٘-3
ُٓ  ؾكد ةظٗس يف بعض ا٭صٝإ ا٭عدا  ٚايسَٛش ع٢ً غهٌ من  َعل، ٖةرا اية  

 ٜكٛ ْا إىل ايتٛؾٌ إىل قاعد٠ ةطِٗ يف ايٛؾٍٛ يًضٌ 
 :َخاٍ

إذا عًُث إٔ ايبهذلٜا ةٓكطِ اْكطاَا َباغسا، أٟ ةٓكطِ نٌ ب١ًٝ إىل بًٝتل 
 ؾهِ ضٝهٕٛ عد  اـ٬ٜا يف املس٠ ايخ٬حل َٔ بد٤ اْكطاّ اـ١ًٝ؟ يف نٌ َس٠،

        ح٬حةل اْكطةاَا، ٖةٌ ٖٓةاى     ؾِٗ املػه١ً: َةا املطًةٛب؟ عةد  ب٬ٜةا ايبهذلٜةا بعةد
  َعطٝاج أبس٣؟ ْعِ  ايبهذلٜا ةٓكطِ يف نٌ َس٠ إىل بًٝتل

   ابتٝاز إضذلاةٝز١ٝ: ميهٓٓا عد اـ٬ٜا اْكطاَا بعد اْكطاّ، ٚيهٔ ٖرٙ ايعًُٝة١
  !ط١ًٜٛ ردا

 ميهٓٓا ايبضد عٔ من ؟ ٌٖ 



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

211 
 

     صةةٌ املػةةه١ً: ْؿةةٓع رةةد٫ٚ ْٚبضةةد عةةٔ منةة : ٬ْصةة  إٔ عةةد  اـ٬ٜةةا يف املةةس٠
  ٚيف املةةس٠ ايخايخةة١ = 4=  0×0  ٚيف املةةس٠ ايخاْٝةة١ = 0=  0×0=   أٍٚ اْكطةةاّ( ا٭ٚىل

ٕ، ٚعةد  اـ٬ٜةا بعةد    0، إذا ضٝهٕٛ عد  اـ٬ٜا بعد ٕ َٔ ا٫ْكطاَاج = 5=0×4
  ب١ًٝ 0120240504= 01 0ا٫ْكطاّ ايخ٬حل = 

 ِايتكِٝٝ: ٌٖ أربٓا ع٢ً ايط٪اٍ؟ ْعِ  ٌٖ اإلراب١ َٓطك١ٝ؟ ْع  

 :أبطط مطال٘ حل اضرتاتٔجٔ٘-4

 ْظةساً  َا ْٛعًا َعكد٠ ايسٜاق١ٝ املطاي١ ةهٕٛ عٓدَا اإلضذلاةٝز١ٝ ٖرٙ ةطتمدّ
 اؿايةة١ ٖةةرٙ ؾؿةةٞ نةةخرل٠؛ بطةةٛاج ٜتطًةةا صًةةٗا أٚ نةةبرل٠ أعةةدا  عًةة٢ ٫صتٛا٥ٗةةا

 يف أضةةٌٗ َطةةا٥ٌ إىل املطةةاي١ ةكطةةِٝ طسٜةةل عةةٔ اإلضةةذلاةٝز١ٝ اضةةتمداّ إىل ةًْزةة
  ٚبطٛاةٗا أزقاَٗا

 شاٜٚةة١ نةةِ أٟ املٓةةتظِ؟ ايطداضةةٞ يًػةةهٌ ايدابًةة١ ايصٚاٜةةا فُةةٛع َةةا: َخةةاٍ
 قا١ُ٥؟

 اؿٌ إىل ايٛؾٍٛ بػ١ٝ أضٌٗ َطا٥ٌ إىل املطةي١ ْكطِ: اؿٌ بط١  
 قا١ُ٥؟ شا١ٜٚ نِ ايخًد؟ شٚاٜا قٝاضاج فُٛع َا 
 قا١ُ٥؟ شا١ٜٚ نِ ايسباعٞ؟ ايػهٌ شٚاٜا اضاجٝق فُٛع َا 
 ايكاعد٠ ةتكه إٔ إىل ٖٚهرا  

 :فاىٌْ أّ معادل٘ عً البخح إضرتاتٔجٔ٘ -5

 ايسٜاقةةةة١ٝ املطةةةةاي١ يف إَهاْٝةةةة١ اىٓةةةةٖ ةهةةةةٕٛ عٓةةةةدَا ايطسٜكةةةة١ ٖةةةةرٙ ةطةةةةتمدّ
 املعا يةة١ ٖةةرٙ ٚةتطًةةا َعا يةة١؛ ٚةػةةهٌٝ اجملٗةةٍٛ عًةة٢ يًد٫يةة١ املةةتػرل ٫ضةةتمداّ

  يًُطةي١ اؿٌ ٜعد املعا ي١ صٌ عٔ ايٓاةس املتػرل ٚق١ُٝ، اؿٌ

 ضاعاج؟ 0 يف ن051ِ َطاؾ١ قطعث ضٝاز٠ ضسع١ َا: َخاٍ

بطةة١ اؿةةٌ: ضةةسع١ ايطةةٝاز٠ ٖةةٞ َكةةداز املطةةاؾ١ ايةةيت ةكطعٗةةا ايطةةٝاز٠ يف نةةٌ      
÷  051ضاعاج، ميهٓٓا بطةٗٛي١ قطة١ُ    0نِ يف  051ضاع١، ٚطاملا إٔ ايطٝاز٠ قطعث 

 نِ ةكطعٗا يف نٌ ضاع١  01=  0

ضةةةسع١  أٚ عطةةةاب ضةةةسع١ ايطةةةٝاز٠ َباغةةةس٠ بتطبٝةةةل ايكةةةإْٛ ايطةةةابل  زاضةةةت٘:     
 ايصَٔ ÷ ايطٝاز٠ = املطاؾ١ املكطٛع١ 

 غهل أّ منْذج عنل إضرتاتٔجٔ٘ -6

ٕ  عٓةدَا  اإلضةذلاةٝز١ٝ  ٖرٙ ةطتمدّ ٔ  يًتعةبرل  إَهاْٝة١  ٖٓةاى  ٜهةٛ  أٚ املطةةي١  عة
  صًٗا ع١ًُٝ َٔ ٜطٌٗ ردٜد٠ بؿٛز٠ املطةي١ ؾتُخٌٝ منٛذش؛ بسضِ

 زؾةةٝـ بٗةةا وةةٝ  ّ؛00 ٚعسقةةٗا، 04ّ طٛشلةةا ايػةةهٌ َطةةتط١ًٝ بسنةة١: َخةةاٍ
 ؟ايسؾٝـ َطاص١ َا، 0ّ عسق٘

    ِٜطتطٝع ايطايا عٔ طسٜل ؽٌٝ غهٌ ايدلن١ ٚايسؾٝـ احملٝ  بٗا، حةِ زضة
 منٛذش شلرا ايتمٌٝ ناٯةٞ:
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    َةةةةٔ ايُٓةةةةٛذش املسضةةةةّٛ ميهةةةةٔ صطةةةةاب
 َطاص١ ايسؾٝـ بتكطُٝ٘ اىل

     أزبعةة١ َطةةتط٬ٝج ؾةةػرل٠، أٚ عطةةاب
 ايؿسم بل َطاص١ ايػهٌ

   ا٭ندل ٚايػهٌ ا٭ؾػس 
   = 04 – 01×  05َطةةةةاص١ ايسؾةةةةةٝـ  ×

 َذل َسبع  020=  00

 عهطٔ٘ خبطْات الطري إضرتاتٔجٔ٘ -7

ِ  ٜطةرل  صٝد عهط١ٝ بؿٛز٠ اؿٌ اإلضذلاةٝز١ٝ ٖرٙ ةتطًا ٌ  يف املةتعً ٔ  اؿة  َة
  ايبدا١ٜ إىل ٜؿٌ صت٢ املطاي١ ْٗا١ٜ

 ٚيف زَكةةةإ؛ َةةةٔ ا٭ٍٚ ا٭ضةةةبٛع يف ْكةةةٛ  َةةةٔ َعةةة٘ َةةةا حًةةةد زرةةةٌ لْؿةةةأ: َخةةةاٍ
 يف َع٘ ٞبك َا حًد ْؿلأ ايخايد ا٭ضبٛع يفٚ ،َع٘ ٞبك َا زبع أْؿل ايخاْٞ ا٭ضبٛع
ٞ  َةا  زبةع  أْؿةل  ايسابةع  ا٭ضبٛع ٚيف ايخاْٞ ا٭ضبٛع ٘  بكة  ؾة ذا  ايخايةد؛  ا٭ضةبٛع  يف َعة

 ايػٗس؟ بدا١ٜ يف َع٘ نإ ؾهِ  ٜٓاز 20 َع٘ بكٞ

 :امليطكٕ التربٓس إضرتاتٔجٔ٘ -8

 اجقايع٬ ٚإ زاى املعطا٠ اؿكا٥ل بل ايسٚاب  َعسؾ١ ضذلاةٝز١ٝا٫ ٖرٙ يف ٜتِ
 ٖةةةرٙ ٚةٓاضةةةا املطةةةاي١ صةةةٌ أرةةةٌ َةةةٔ َٓطكٝةةةًا َةةةدلز٠ طةةةٛاجغ ايطةةةرل حةةةِ ابٝٓٗةةة

  عًٝايا ٛفؿايؿ يف زٜاقًٝا بسٖاًْا ةتطًا اييت املطا٥ٌ اإلضذلاةٝز١ٝ

 التعلهأثس  بكاء: الجاىٕ احملْز 
 التعلهأثس  بكاء مفَْو 

ّٕ ب٦ٝة١ ايةتعًِ ايةيت ةتؿةل َٚبةا ٨ ايةتعًِ        0105 أند ع٢ً ذيو ايٓػةاز   ( عًة٢ أ
املطةةتٓد إىل ايةةدَاؽ ةطةةِٗ يف ةةةٛؾرل ب٦ٝةة١ حسٜةةة١ ةكةةُٔ ٚةةةدعِ قةةدز٠ املةةتعًِ عًةةة٢          
انتطاب املؿاِٖٝ، ٚا٭ؾهاز، ٚا٫نسا  ايٓػ  يف ع١ًُٝ ايتعًِ، ا٭َس ايةرٟ ٜصٜةد   

طةٔ اْتكةاٍ أحةس    َٔ قدزة٘ ع٢ً ا٫صتؿاظ مبا ٜتعًُ٘ بايرانس٠ يؿذلاج أطةٍٛ، ٚو 
ٖرا ايتعًِ إىل َٛاقـ أبس٣ َػاب١ٗ، ٚيف ايططٛز ايتايٝة١ مةاٍٚ ةٛقةٝه املكؿةٛ      

 مبؿًه بكا٤ أحس ايتعًِ، َٚا ايؿسم بل بكا٤ ٚاْتكاٍ أحس ايتعًِ 

( بكا٤ أحةس ايةتعًِ بةْة٘ "ٖةٛ نةٌ َةا ةبكة٢        01، ف 0110ٜعسف ايًكاْٞ ٚاؾٌُ  
 ةع١ًُٝٝ، أٚ َا َس ب٘ َٔ بدلاج َسب١ٝ"يد٣ املتعًِ مما ضبل ي٘ ةعًُ٘ يف َٛاقـ 

ِ  أٚ باملعًَٛةاج  صتؿةاظ ا٫( بةْة٘ " 0112ٜٚعسؾ٘ شٜتٕٛ   ّ  َةا  أٚ ايعًُٝة١  املؿةاٖٝ  قةا
 "قد ٠ ؾذل٠ بعد املا ٠ يف بتضؿًٝ٘ املتعًِ

( بةْةة٘ " قةةدز٠ املةةتعًِ عًةة٢ ا٫صتؿةةاظ باملةةا ٠ ايتعًُٝٝةة١   0112ٚةعسؾةة٘ ايكةةدَٚٞ  
أنخةةةس َةةةٔ ايةةةتعًِ، ٚقدزةةةة٘ عًةةة٢ اضةةةذلراع ةًةةةو    ايةةةيت ةعًُٗةةةا بعةةةد أضةةةبٛعل أٚ  

املعًَٛاج َٔ ايرانس٠، أٚ ايتعسف إيٝٗا عٔ إحازةٗا َكاضة١ بع٬َاةة٘ عًة٢ ا٫بتبةاز     
 (00املعد شلرا ايػسض   ف



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

213 
 

قؿة١ً َةا بكةٞ َةٔ ؼؿةٌٝ َعةسيف بعةد شَةٔ         "بةْ٘ ( 0101ٚةعسؾ٘ ايطسضاٟٚ  
  (021"  فَعل َٔ إْٗا٤ املٓٗاش 

ِ ٚبٓةةا٤ عًةة٢ ايطةةسح ايطةة   اصتؿةةاظ َةةد٣ بةْةة٘ ابل ميهٓٓةةا ةعسٜةةـ بكةةا٤ أحةةس ايةةتعً
 ايطةكا٫ج  اضةذلاةٝز١ٝ  باضتمداّ  زضٗا اييت ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ مبٗازاج املتعًِ

 املطةةةي١ صةةٌ َٗةةازاج ابتبةةاز يف عًٝٗةةا وؿةةًٕٛ ايةةيت بايدزرةة١ ٜٚكةةاع ،ايتعًُٝٝةة١
ٔ " أضابٝعح٬ح١ " َكدازٖا ش١َٝٓ ؾذل٠ بعد ٘ةطبٝك ٜعا  ايرٟ ايسٜاق١ٝ  ايتطبٝةل  َة

  ي٬بتباز ا٫ٍٚ

 طسم قٔاع بكاء أثس التعله 

   ٛ بةْة٘ ميهةٔ    (0100 ايكاضةِ ٚابةسٕٚ    ٚقٝاع بكا٤ أحس ايتعًِ عطا َةا ذنةس أبة
 قٝاض٘ َٔ ب٬ٍ طسٜكتل:

    ايطسٜكةة١ ا٭ٚىل: طسٜكةة١ ايتعةةسف ٚةكةةّٛ ٖةةرٙ ايطسٜكةة١ عًةة٢ أضةةاع ةكةةدِٜ عةةد٠
ٙ   بابتٝةةاز املةةتعًِبةةدا٥ٌ عدٜةةد٠ ٜكةةّٛ    ؾةةضٝضًا ٚةؿةةًه ٖةةرٙ    ايبةةدٌٜ ايةةرٟ ٜةةسا

عًةة٢ ايتُٝٝةةص صٝةةد ٜكةةدّ يةة٘ فُٛعةة١ َةةٔ      املةةتعًِايطسٜكةة١ عٓةةد قٝةةاع قةةدز٠   
ٜٚطًا َٓ٘ ايتعةسف عًٝة٘ يًٛقةٛف عًة٢      ايتعسٜؿاج َٔ بٝٓٗا ايتعسٜـ ايؿضٝه

 َد٣ اصتؿاظ٘ بٗرا ايتعسٜـ نُا ةعًُ٘ يف ايتعًِ ا٭ؾًٞ 
 ع٢ً ةرنس ايذلةٝا ايؿضٝه ٚبطةٛاج   ايطسٜك١ ايخا١ْٝ: طسٜك١ اإلعا ٠ ٚةسةهص

ايةةرٟ ضةةبل ايكٝةةاّ بةة٘ يف    ايكٝةةاّ مبٗةةاز٠ َةةا أٚ ايكٝةةاّ بٗةةا عًةة٢ ايٛرةة٘ ايؿةةضٝه    
 ايتعًِ ا٭ؾًٞ 

 ( بعض قٝاضاج بكا٤ أحس ايتعًِ ؾُٝا ًٜٞ:0100ٜٛقه ايػُسٟ  نُا 
 ُِٝا٤ أٖٚٞ َٔ أبط  ايطسم اييت ةعتُد عًة٢ َكازْة١   : ايكٝاع َٔ ب٬ٍ ايتع 

صٝةةد ٜةةتعًِ أؾةةسا  اجملُٛعةة١    ا٤ اؾةةسا  فُٛعةة١ قةةابط١، ةٜبٝةة١ بةةفُٛعةة١ ػس
حةِ بعةد ذيةو ٜتعًُةٕٛ َُٗة١ أبةس٣ َخةٌ         ايتزسٜب١ٝ ْػةاطا ةعًُٝٝةا َخةٌ  ع(   

  ف(  ف( أَا أؾسا  اجملُٛع١ ايكابط١ ؾطٝتعًُٕٛ امل١ُٗ ا٫ْتكاي١ٝ ؾك 
 ٜعةةين قةةدز٠ ايؿةةس  املةةتعًِ عًةة٢ ايتةةرنس     صتؿةةاظإٕ قٝةةاع ا٫صتؿةةاظ: قٝةةاع ا٫

ٚيهةٞ   نتطاب ايؿةس  يًُٗةاز٠ املةسا  ةعًُٗةا،    اضذلراع املعًَٛاج ٖٚٛ  يٌٝ ع٢ً اٚ
ْكُٔ لاح قٝاع ايتعًِ ْعطٞ يًُتعًِ ؾذل٠ َٓاضب١ بعد ع١ًُٝ ايةتعًِ ٜٚةتِ   

 صتؿةةةاظٚبةةةريو ْطةةةتطٝع اؿؿةةةٍٛ عًةةة٢ قٝةةةاع ا٫   بةةةس٣،أ ا٤ َةةةس٠ قٝةةةاع ا٭
 ٝد نبرل نًُا نإ ايتعًِ ؾعاٍ ٚر صتؿاظبايتعًِ ٚنًُا نإ ا٫

   صٝةد ٜكةاع َعةدٍ    صتؿةاظ اج ا٫ابتبةاز ٖٚةٛ أبطة     املطًةل:  صتؿةاظ قٝةاع ا٫ ،
ا٫ ا٤ بعد ؾذل٠ ا٫صتؿاظ َباغس٠ ٫ٚ وتةاش ٖةرا ا٫بتبةاز إىل َعا ية١ يتضدٜةد      

ؼةد  عةد  ايتهةسازاج يًتٛؾةٌ إىل املطةت٣ٛ       ١كٜٖرٙ ايطس ٖرا ايكٝاع ٚايتٛؾرل،
( قاٚيةةة١ َةةةٔ أرةةةٌ قةةةُإ    011املعٝةةةازٟ املطًةةةٛب ؾُةةةخ٬ وتةةةاش املةةةتعًِ إىل      

ْكةا  َةٔ عػةس زَٝةاج ٚيهةٔ بعةد        ٠ايٛؾٍٛ إىل ا٭ ا٤ ٖٚٛ عػس ْكا  َةٔ عػةس  
(نُةا نٓةا ْتٛقةع يًٛؾةٍٛ     011  قاٚية١ ٚيةٝظ اىل   (41صتةاش إىل   اؾذلٙ زاص١ 

ضةتطاع إٔ ٜةٛؾس   ا%( أٟ أْة٘  01ٍٚ إذٕ ؾٓطب١ ايتٛؾرل ٖٓاى ةهةٕٛ   إىل املطت٣ٛ ا٭
 ت٣ٛ ا٭ٍٚ (قاٚي١ يًٛؾٍٛ إىل املط01 
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ٚقةةةد اضةةةتمدَث ايباصخةةة١ يكٝةةةاع بكةةةا٤ أحةةةس ايةةةتعًِ طسٜكةةة١ قٝةةةاع ا٫صتؿةةةاظ    
ٚةطبٝكٗةةةا عًةةة٢ اجملُٛعةةة١ ايتزسٜبٝةةة١ يعٝٓةةة١ ايبضةةةد، ٚذيةةةو بتطبٝةةةل ا٫بتبةةةاز       
ايبعدٟ ملٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ َس٠ َ٪ر١ً بعد َكٞ ح٬ح١ أضابٝع عًة٢ املةس٠   

 ا٭ٚىل يتطبٝل ا٫بتباز ْؿط٘ 

 التعلهأثس  بكاء ىظسٓات 
 الػهلٔ٘ املساٌ ىظسٓ٘: ّالأ 

 َةةٔ َهةةٕٛ ايبػةةسٟ ايعكةةٌ إٔ عًةة٢ ةطةةتٓد ايٓظسٜةة١ إٔ( 0100  ايػةةُسٟ ٜ٪نةةد
ٍ  ،ا٫زا ٠ ،ايتةرنرل  َخٌ املطتك١ً ٚا٭غهاٍ املًهاج َٔ فُٛع١  ٚؼتةاش  ،ا٫ضةتد٫

 ايترنس قدز٠ ة١ُٝٓ أز ْا ؾاذا ٚةٗرٜبٗا ةكٜٛتٗا أرٌ َٔ ايتدزٜاإىل  غهاٍا٭ ٖرٙ
ٌ  مبعٓة٢  ٖٚهةرا  ايتةرنس  عًة٢  ْادةطةاع  ايةيت  املةٛا   بعةض   زاض١ عًٝٓا ؾإ ٌ  يهة  غةه

 قةد  ايٓظسٜة١  ٖةرٙ  أْؿةاز  إٔ ا٫ ٖٓةا  غةاز٠ اإل ٚػةدز  بٗةا  باؾة١  ةدزٜب١ٝ َا ٠ ٚقاب١ًٝ
 مبضتةة٣ٛ ٖتُاَةةاةِٗا ؾةةإ ٚيةةريو ايػةةهًٞ ايتةةدزٜا ٖةةٛ املطًةةٛب إٔ عًةة٢ أنةةدٚا

٘  املسةبطة١  ايكدز٠ ع٢ً ٜطاعد ٚامنا ذاة٘ صد يف َُٗا يٝظ املا ٠ ٔ  ايٓظةس  بػةض  بة  عة
ٕ  غةدٜد٠  ْتكةا اج اإىل  ايٓظسٜة١  ٖةرٙ  ةعسقث ٚيكد  قُٝت٘  حرلةةة  يخٛزْةداٜو  ٚنةا
 أٚا٥ةةٌ يف ايعًُةةا٤ قةةاّ ٚقةةد املًهةةاج أصٝاْةةا ٚةطةة٢ُ ايكةةدزاج ْظسٜةة١ ؾةةض١ يف َٗةةِ

 بكةا٤  إٖٔةرٙ ايدزاضةاج    بٝٓةث  ؾكةد  ايٓظس١ٜ ٖٙر ت٘ةسن مما يًتضكل املاقٞ ايكسٕ
 ٚأ املةةا ٠ بطبٝعةة١ ٜتؿةةٌ َٛقةةٛعٞ ٖةةٛ َةةا َٓٗةةا باؾةة١ بػةةسٚ  وةةدذ ايةةتعًِأحةةس 

ِ  إٔ عتكدجا ٚاييت ايٓظس١ٜ ٖرٙ بط٬ٕ ٜخبث ٖٚرا املتعًِ ٤ايػٞ ٚأ املٛقٛع  يف املٗة
  قتٛاٙ أٚ ١ُْٛكَ ٚيٝظ ايٓػا  غهٌ ٖٛ ايتعًِ

 املتػابُ العياصس ىظسٓ٘ :ثاىٔا: 

ٞ  بٝةٕٛ،  َٔ ن٬ ٜٚرنس ٍ  ايٓظسٜة١  ٖةرٙ  إٕ( 0110  عًة ٔ  ْ٘ة ةب ةكةٛ  صةدٚذ  ميهة
 ٚرةةٛ   أضةةاع عًةة٢ ردٜةةد َٛقةةـإىل  ضةةابل َٛقةةـ َةةٔ ايةةتعًِأحةةس  ٚاْتكةةاٍ بكةةا٤

 شا  نًُةةا َٛرةةٛ ًا ٜهةةٕٛ ايةةتعًِأحةةس  بكةةا٤ إٔ ٚةكةةٍٛ  املةةٛقؿل بةةل مماحًةة١ عٓاؾةةس
 املٛقةةـ بةةل ايةةتعًِأحةةس  بكةةا٤ ٜٚكةةٌ اؾدٜةةد ٚاملٛقةةـ ايطةةابل املٛقةةـ بةةل ايتُاحةةٌ
 َٔ املتػرلاج ةػابٗث إذا ودذ ايبكا٤ إٔإىل  ٚأغاز ،ايتعًِ قٌ إذا ٚاؾدٜد ايطابل

 بةةل املةةتػرلاج يف ٘ايتػةةاب قةة٠ٛ َةةع هابٝاةٗةةاإٚ ايبكةةا٤ قةة٠ٛ ٚةٓاضةةبث ضةةتزاباجا٫
 ؾٗٓةةاى كتًؿةة١ ضةةتزاباجا٫ ناْةةث ٚإذا ؾةةاع٬ ايبكةةا٤ ٜٚهةةٕٛ َةةٛقؿل أٚ ًَلاعةة
ٕ  إٔ أٚ ضايا بكا٤ ؿدٚذ صتُاٍا  ناْةث  إذا ٘ زراةة  أقؿة٢  يف ايطةايا  ايبكةا٤  ٜهةٛ

 ؼهةةِ قةةٛاْل ح٬حةة١ ايٓظسٜةة١ شلةةرٙ ٚإٕ كتًؿةة١ ضةةتزاباجٚا٫ َتػةةاب١ٗ املةةتػرلاج
ٕ  ا٫ْطإ ع٢ً ٘ػازب أرس٣ إٔ بعد حٛزْداٜو ْظس١ٜ أضاضٗا ٖٚٞ ايتعًِ  ٚاؿٝةٛا
 :اؿؿ١ًٝ بٗرٙ ٚبسش
 ْٕٛباؿايةةة١ ضةةةتزاب١ا٫ ٚةعًةةةِ ٚإضةةةكاطٗا ضةةةتزاباجا٫ بتٝةةةازا ٖٚةةةٛ: حةةةسا٭ قةةةا 

 ايؿةةةس  وةةةاٍٚ  ا٥ُةةةا ٚايةةةيت ٚاـاط٦ةةة١ املصعزةةة١ ضةةةتزاباجا٫ ْٚبةةةر ايؿةةةضٝض١
  ابسإىل  صل َٔ إضكاطٗا

 ْٕٛايؿةة١ً ٖةةرٙ ناْةةث ٚإذا ضةةتزاب١ٚا٫ املةة٪حس بةةل ؾةة١ً إهةةا  ٖٚةةٛ :ايتهةةساز قةةا 
 ذاإٚ رٝةةد٠ ايٓتةةا٥س ناْةةث إذا ٚباؾةة١ عًٝٗةةا ايتةةدزٜا قةة٠ٛ ش ا جا يًتهٝةةـ قابًةة١

  ايتدزٜا ق٠ٛ قعؿث ضتزاب١ٚا٫ امل٪حس بل ايتهٝـ أًُٖٓا
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 ْٕٛبعةةةد ٜهةةةٕٛ ايةةةرٟ املةةة٪حس يةةةتعًِ اؿةةةٞ ايهةةةا٥ٔ ضةةةتعدا ا ٖٚةةةٛ :ضةةةتعدا ا٫ قةةةا 
    ضتزاب١ا٫

 ٘ٔاحملْز الجالح: اضرتاتٔجٔ٘ الطكاالت التعلٔن 
   :٘ٔمفَْو الطكاالت التعلٔن 

 يف َةةةةس٠ ٭ٍٚ Instruction Scaffolding ايتعًُٝٝةةةة١ ايطةةةةكا٫ج َؿةةةةطًه ظٗةةةةس
ٌ  ٖةدؾٗا  ٚنا0120ٕ عاRossّ ٚزٚع Wood Brune بسٕٚ ٚٚ   زاض١   ٚزإىل  ايتٛؾة
 ِ ٌ  يف املعًة ٌ  رعة ِ  أٚ ايطؿة ٌ  عًة٢  قةا زاً  املبتةد٨  املةتعً ٘  ةؿةٛم  ايةيت  املػةه١ً  صة  قدزاةة

 (005، ف0110 قطاَٞ،   ايؿس ١ٜ

اضةةذلاةٝز١ٝ ةكةةّٛ عًةة٢  بةْٗةةا ( ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة10١، ف 0110عةةسف شٜتةةٕٛ  
  ًِ بدزر١ ةطُه ي٘ بتة ١ٜ املٗاز٠ بٓزاح ةكدِٜ ايدعِ ٚاملع١ْٛ يًُتع

اج ايٓػةةط١ ايةةيت ةةةدعِ   اإلَةةدا  رطةةٛز بةْٗةةا (Vygotsky)ٚعسؾٗةةا ؾٝزٛةطةةهٞ  
 ٞارتُةاع  ضةٝام  يفاملتعًِ ٚةطاعدٙ يف ا٫ْتكاٍ َٔ َطت٣ٛ اىل املطت٣ٛ ايرٟ ًٜٝ٘ 

٘ ٟ ٚاملٗةاز  املعةسيف  ايبٓا٤ ةدعِ عٝد ،َٚتؿاع٬ً ْػًطا ؾٝ٘ ٜهٕٛ حكايف  ٚبةدْٚٗا  يدٜة
  ايبٓا٤ ٖرا ٜكّٛ ئ

( َؿّٗٛ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ؼث َطة٢ُ ايطةٓد   005، ف0110ٚةٓاٍٚ قطاَٞ  
املعسيف "ايعًُٝةاج ايرٖٓٝة١ املعسؾٝة١ ايةيت ٜتٛقةع صةدٚحٗا يف َٓطكة١ ايتطةٛز املعةسيف          

 اؿدٟ ايتكسٜيب أحٓا٤ ةًكٞ املتعًِ ةعًُٝا قد ا" 

ّ  ( إٔ َؿةطًه ايطة  (Moro, 2012َٛزٚ  ٜٚػرل يٛؾةـ   كا٫ج ايتعًُٝٝة١ ٜطةتمد
ُُٜةد بٗةا املتعًُةٕٛ يةتعًِ املةٛا  أٚ ا٭غةٝا٤      ةة  املطاعد٠ ايتدع١ُٝٝ املٓاضب١ ايةيت   ٛؾس ٚ

  ايؿعب١ عًِٝٗ ٫ٚ ٜطتطٝعٕٛ ةعًُٗا مبؿس ِٖ

 ,.Rojas, I.G)نُةةا عسؾٗةةا زٚرةةاش ٖٜٚٛةةٛش ٚضاْارٛضةةتل ٚيٝةةْٛٞ ٚنًةةٛٚع   

Hoyos, C.A., Sanagustin, M. P., Leony, D. & Kloos, c.d., 2014, p43) 
بةْٗةةةةا ٚضةةةة١ًٝ ةطةةةةتٗدف املةةةةتعًُل ا٭قةةةةٌ بةةةةدل٠ ٚؼةةةةٛشلِ إىل َةةةةتعًُل ذاةٝةةةةا،        
َٚطاعدةِٗ يتمطٝ  ايةتعًِ ٚؼدٜةد إرسا٤اةة٘ يتضكةل شلةِ ايٓزةاح، ةكةدّ ٚرٗةا         

 يٛر٘ أٚ إيهذلْٚٝا َٔ ب٬ٍ املؿا ز ايسق١ُٝ املتٓٛع١ 

( بةْٗةا "عْٛةا ٜكةدّ    Mota, Scott, 2017, p125ٚعسؾٗا نةٌ َةٔ َٛةةا ٚضةهٛج      
يًُتعًِ َٔ غمـ أنخس َٓ٘ بدل٠  َعًِ أٚ َسغد أٚ ببرل ةسبٟٛ( يدعِ عًُٝة١  

 ةكةةدِٜ عًةة٢ ةكةةّٛ" بةْٗةةا ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج( 0101  ايصٖساْةةٞ ٜٚعةةسفايةةتعًِ"  
 ةكةةدِٜ بةة٬ٍ َةةٔ ذيةةو ٜٚةةتِ ايطةةابك١ املةةتعًِ بةةدلاج ٢عًةة بٓةةا٤ ردٜةةد٠ بةةدلاج
 ايٛضةةةةا٥ٌ اضةةةةتمداّٚ ٚاملطةةةةاْد٠ ٚايػةةةةسح ايتٛقةةةةٝه بةةةة٬ٍ َةةةةٔ يًُةةةةتعًِ ايةةةةدعِ

ِ  ٖةرا  ٜتٓاقـ حِ َٚٔ املسرٛ، اشلدفإىل  يًٛؾٍٛ ايتع١ًُٝٝ  إٔإىل  ةةدزهٝا  ايةدع
   (01٘"  فْؿط ع٢ً َعتُدا املتعًِ يٝؿبه ٜٓعدّ

 ٜعةةدٖا ةدزٜطةة١ٝ إرةةسا٤اجأٟ إٔ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ ةٓطةةٟٛ عًةة٢  
 ةٛرٝٗةةةةاج ةتكةةةةُٔ بةْػةةةةط١ َ٪قتةةةة١ بؿةةةةٛز٠ ًُلاملةةةةتع ةصٜٚةةةةد ؾٝٗةةةةا ٜةةةةتِ املعًةةةةِ
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 اضةتك٬ي١ٝ  ٚؼكٝةل  ٚإلاشٖةا  اؾدٜةد٠  ايتع١ًُٝٝ املٗاّ يف ايتؿهرل ع٢ً ملطاعدةِٗ
 ايتةَةةٌ ةًُٝضةةاج: عًةة٢ ا٭ْػةةط١ يف املتكةة١ُٓ ايتٛرٝٗةةاج ٚةعتُةةد  يةةدِٜٗ ايةةتعًِ

 ايتػرٜةة١، ٚايُٓررةة١، عةةايٞ بؿةةٛج ايةةتؿهرل، ايةةراةٞ ايتٓظةةِٝ ةًُٝضةةاج، ٚايةةتؿهرل
  ٚايتًمٝـ، ا٭قسإ ةعًِٝ ،ايتعاْٚٞ ايتعًِ، ايسارع١

 التعلٔنٔ٘ الطكاالت أٍداف 
٘  أغةاز  ٛ  أشٜة إٔ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١ ةٗةدف    إىل  (Azih & Nwosu, 2011  ْٚٛضة

إىل إةاصةة١ ايؿسؾةة١ يًُةةتعًِ يتُٓٝةة١ َٗازاةةة٘ ايعكًٝةة١ ٚقدزاةةة٘ اـاؾةة١ ٚايةةيت َةةٔ      
 أُٖٗا:

 املمتًؿ١ ٚاملؿاِٖٝ ا٭ؾهاز بل ايسب  ع٢ً ايكدز٠   
 ْتكا ٟا بػهٌ ٚاملعًَٛاج اؿكا٥ل ةكِٜٛ ع٢ً ايكدز٠   
 املػه٬ج ؿٌ ردٜد٠ ْتا٥س ضتم٬فا ع٢ً ايكدز٠   
 املعكد٠ املػه٬ج َٛار١ٗ ع٢ً ايكدز٠   
 ْٛعٗا يف ردٜد٠ َٛاقـ ؾِٗ ع٢ً ايكدز٠   

ٕ  ؛(0100  ٚاملطٛم ؛(0104  ايؿعٝدٟ ٚقد اةؿل نٌ َٔ  ٕ ( 0100  ٚعًةٛا  عًة٢ أ
 :ًٜٞ ؾُٝا ةتُخٌ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج أٖداف

 ايسٜاق١ٝ املطا٥ٌ صٌ ع٢ً املتعًُل قدز٠   
 ٘بٓؿط املتعًِ حك١ شٜا ٠    
 بعكٗا َع ٚاملؿاِٖٝ ا٭ؾهاز زب  ع٢ً ايكدز٠   
 ا٭قسإ بل ٚايتعإٚ اؾُاعٞ ايعٌُ زٚح بًل   
 املتعًُل يد٣ اإلبداع١ٝ ايكدزاج ة١ُٝٓ   
 ْتكا ٟا بػهٌ ٚاملعًَٛاج اؿكا٥ل ةكِٜٛ ع٢ً ايكدز٠   
 ْٛعٗا يف ردٜد٠ َٛاقـ ؾِٗ ع٢ً ايكدز٠   

 عًةة٢ ايتعةسف  قةةسٚز٠ٚ أُٖٝة١  اةؿاقةا َةع ٖةةرٙ ايدزاضةاج ٫ ٜؿٛةٓةا ايتٓبٝةة٘ عًة٢     ٚ
 ا٫ْط٬م ٜتِ يهٞ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج أٖداف ضكٝليت يًُتعًِ، ايطابك١ اـدلاج

ِ  ةٓظُٝٗةا،  إعةا ٠  عًة٢  ٚايعٌُ َٓٗا ِ  ٠املطةاعد  ٚةكةدٜ ٔ  يًُةتعً  اـةدل٠  أؾةضاب  َة
٘  ا٭ندل ٔ  عُةساً  َٓة ٔ  يٝةتُه ِ  َة ٔ  ايهةخرل  ٜٚتزةاٚش  ايةتعً ٌ  َة  ايؿةعٛباج  ذاج املساصة

  املطاعد٠ َٔ ب٬ٍ

 التعلٔنٔ٘ الطكاالت ممٔصات 
ٔ  ةصٜةد  ايةيت  ايتعًُٝٝة١  ايطةكا٫ج  ممٝةصاج ( (Molenaar ,2011 َةٛيٝٓس  صةد     َة

 عًةةة٢ قؿةةةص٠ ةعًُٝٝةةة١ ب٦ٝةةة١ يف ٚا٫نةةةسا  ايتؿاعةةةٌ ٢عًةةة املةةةتعًُل َعظةةةِ قةةةدز٠
 : ًٜٞ ؾُٝا ةتُخٌ ٚاييت اإلبداع،

 اؾدٜد٠ ٚاملؿاِٖٝ املعًَٛاج ع٢ً املتعًُل ةعسف   
 ا٫ قبٌ ٚاإلبداع ايتُٝٝص َٔ ؾسؾ١ املتعًِ إعطا٤ ٍ  َعسٚؾة١  غةرل  َسصًة١ إىل  ْتكةا

   ٘ي بايٓطب١
 ًٌاملتعًُل يد٣ ٚاإلصبا  ايؿػٌ َٔ ةك   
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 ـ  يف اؿسٜة١  املةتعًُل  إعطا٤ ِ  ةٛظٝة ٔ  َعةل  إطةاز  يف اإلبداعٝة١،  قةدزاةٗ ٌ  َة  قبة
   املُٗاج ٚإلاش إلمتاّ املعًِ

 ٚاؿدٜخ١ ايطابك١ املعًَٛاج بل ايسب  ع٢ً املتعًُل ةطاعد   
 ّاـاؾ١ صتٝاراجا٫ ذٟٚ يًط٬ب ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج ةطتمد  

ـ    ٫ضةةةتمداّ املُٝةةةصاج َةةةٔ فُٛعةةة١ ٖٓةةةاى إٔ( إىل 0100  َةةةاشٕ نُةةةا بًةةة
 : ٖٚٞ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج اضذلاةٝز١ٝ

 ٌُعٓةدَا  تعًُِيً ايهايف ايدعِ ةٛؾرل ع٢ً ةع  ِ ِ  ٜةت ِ  ةكةدٜ  يف ٚاملٗةازاج  املؿةاٖٝ
   يًُتعًُل ايبدا١ٜ

 ٜؿةةعا ٚايةةرٟ ايةةتعًِ َةةٔ َصٜةةد يتضكٝةةل ٘بايتٛرٝةة املةةتعًُل ةصٜٚةةدإىل  ةٗةةدف 
   َطاعد٠  ٕٚ إي١ٝ ايٛؾٍٛ

 ٌُةٛؾرل ع٢ً ةع  ِ ِ  َ٪قةث   عة ِ  َٓطكة١  يف يًُةتعً ٔ  ٫ ايةيت  ايةتعً  ػاٚشٖةا  ميهة
ِ  ٜذلى ٚبعدٖا اٯبسٜٔ َطاعد٠  ٕٚ ٌ  املةتعً  َعتُةداً  َٓؿةس ا   ةعًُة١  بكٝة١  يٝهُة
   ايراة١ٝ ٘قدزاة ع٢ً

 ايطةابك١  اـةدلاج عًة٢   تعسفايإىل  ةٗدف  ِ  ْطة٬م ٚا٫ ةٓظُٝٗةا  إلعةا ٠  يًُةتعً
   ايراةٞ عتُا ا٫ َسص١ًإىل  َٓٗا

 اؾدٜد٠ املؿاِٖٝ َع ضابكًا املهتطب١ املعسؾ١ زب  ع٢ً املتعًُل ةطاعد   
 يًط٬ب بايٓؿظ ايخك١ َٔ ْٛع بٓا٤ يف ةطاعد   
 عًة٢  ٜطةاعد  ٖٚةرا  ٚاملٗةازاج  اؾدٜد٠ املعًَٛاج ٚإةكإ ايطؿٌ، ةعًِ ع٢ً ةطاعد 

   اير١ٖٝٓ ايت١ُٝٓ نتُاٍا
 ْ٘ؿط ةًكا٤ َٔ ايٝد َتٓاٍٚ يف يتهٕٛ امل١ُٗ َعسؾ١ ع٢ً املتعًُل ةطاعد   
 ٞضةةةٝتِ ايةةةيت اؾدٜةةةد٠ املعًَٛةةةاج يؿٗةةةِ ٚايداؾعٝةةة١ املكةةةُٕٛ املةةةتعًُل ةعطةةة 

   ايدزع أحٓا٤ ةكدميٗا
 ٌاملتعًِ نؿا٠٤ َٔ ٚةصٜد ذاةٝا، َٚٓظُا َطتك٬ً املتعًِ ػع   

 التعلٔنٔ٘ الطكاالت ألمناط اليت ميهً أٌ تكدو بَا: 
ةٛرةةد عةةد٠ أْةةٛاع يًطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ املطةةتمد١َ يف ةعًةةِٝ ٚةعًةةِ ايسٜاقةةٝاج، 
ةعتُةةد عًةة٢ صارةة١ املةةتعًِ يدزرةة١ ٚطبٝعةة١ ايةةدعِ املكةةدّ يةة٘، ْعةةسض َٓٗةةا  رةةابس،     

 ,Bouillion & Gomez, 2001)؛ (Davis & Linn, 2000, p819)(؛ 040، ف0110

p878): 

 :اضتخدامَا مً الغسض حطب  أّال : 

 # اييت ٫جاايطك ٖٞٚ (:اإلرسا١ٝ٥  ايٛظٝؿ١ٝ ايطكا٫ج  ّ ِ  ةكةد  ؾةٛز٠  يف يًُةتعً
  ايتعبرل١ٜ ٚا٭ ٚاج املؿا ز اضتمداّ نٝؿ١ٝ عٔ ةٛرٝٗاج

 # إٔ هةا  اييت ا٭ضايٝا يًُتعًِ ةؿـ اييت ايطكا٫ج ٖٞٚ: ايعًُٝاج ضكا٫ج 
  املعًَٛاج عٔ ايبضد يف ٜتبعٗا

 # ةٛرٝٗةةاج ةكةةدِٜ ب٬شلةةا َةةٔ ٜةةتِ يتايةة ايطةةكا٫ج ٖٞٚةة: املؿَٗٛٝةة١ ايطةةكا٫ج 
 غةةرل ا٭رةةصا٤ اضةةتبعا ٚ ايةةتعًِ عًُٝةة١ أحٓةةا٤ املُٗةة١ ايةةتعًِ أٚرةة٘ عةةٔ يًُةةتعًِ

  امل١ُٗ
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 # اييت ايطكا٫ج ٖٞٚ: ١ؾاملعس ٚزا٤ َا ضكا٫ج  ِ ٔ  ٜةت ِ  ب٬شلةا  َة  ةٛرٝٗةاج  ةكةدٜ
 ةع١ًُٝٝ ١َُٗ يف ايتؿهرل نٝؿ١ٝ عٔ يًُتعًِ

 # ةكةةدِٜ ب٬شلةةا َةةٔ ٜةةتِ ايةةيت ايطةةكا٫ج ةًةةو ٖٞٚةة: ا٫ضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج 
  املػه٬ج صٌ ٭ضايٝا يًُتعًِ جاةٛرٝٗ

 :الَّغه طبٔعتَا حطب ثاىٔا: 

 ّتػنل مطاعدٗ أدّات: 
 _ قطٛض١ ةًُٝضاج عٔ عباز٠ ٖٞٚ :ٚايتؿهرل ايتةٌَ ةًُٝضاج  ٌ : ايهًُةاج  َخة

  إخل        نٝـ أٜٔ؛ ؛َاذا َت٢؛
 ايطةةةكا٫ج ةًةةةو ةطةةة٢ُعةةةايٞ:  بؿةةةٛج ٚايةةةتؿهرلٞ ايةةةراة ايتٓظةةةِٝ ةًُٝضةةةاج 

  املعسؾ١ ٚزا٤ َا بطكا٫ج
 ّايتع١ًُٝٝ ايهسٚج اضتمدا  
 ايًؿظ١ٝ ايتًُٝضاج  
 ايٛضةةةا٥  يًُعًةةةِ؛ نػةةةسٜو ايهُبٝةةةٛةس اضةةةتمداّ َخةةةٌ املطةةةاْد٠؛ ا٭ْػةةةط١ 

  ٚايُٓاذش اجملطُاج املع١ًُٝ؛ ايتٛقٝضاج ؛ايتع١ًُٝٝ

 ميَا ،معسفٔ٘ اضرتاتٔجٔات: 

 ٚايةرٟ وةدذ عٓةدَا ٜكةّٛ املةتعًِ      -ايةتعًِ بامل٬صظة١   : ٚةطًةل عًة٢   ايُٓرر١
 -بتكًٝد ضًٛى ٜظٗس عٓد منٛذش

 ٜٚطتمدّ املعًِ َا يدٜ٘ َٔ َٗازاج طسح ا٭ض١ً٦ يتٝطرل ايتعًِ ا٭ض١ً٦ طسح : 
   ايسارع١ ايتػر١ٜ:    ٘  ،ةٗدف إىل إبباز املتعًِ بٓتا٥س ز ٚ ٙ ٚآيٝة١ ةؿةضٝه أبطا٥ة

  ؾٗٞ ةطاِٖ يف ةعدٌٜ ايطًٛى عٓد املتعًِ َٔ ب٬ٍ ةكِٜٛ ْتا٥ز٘
 ايتزطةةةرل Bridging strategy ٖٚةةةٞ إصةةةد٣ ايطةةةسم ايةةةيت ةعُةةةٌ عًةةة٢ إصةةةداذ :

 ايتػٝرل املؿاُٖٝٞ 
  أضةةًٛب َةٔ أضةةايٝا ايتةدزٜظ أٚ ايتةةدزٜا ًٜزةة إيٝةة٘ املعًةِ  املةةدزب(     : املتػةابٗاج

ؾهةةةاز اؾدٜةةةد٠ ايةةةيت ٜدزضةةةٗا  بٗةةةدف ةبطةةةٝ  ايتعًةةةِٝ إذ ٜكةةةّٛ املعًةةةِ بةةةسب  ا٭ 
  املتعًُٕٛ با٭ؾهاز املةيٛؾ١ يدِٜٗ نٞ ٜدزنٖٛا ٜٚهْٛٛا أنخس ؾًُٗا شلا

 ًِٜٓبػةةٞ عًةة٢ ايطةة٬ب ايعُةةٌ يف فُٛعةةاج إللةةاش املٗةةاّ ايتعةةاْٚٞ: صٝةةد  ايةةتع
 ايتع١ًُٝٝ  بػهٌ ناعٞ يتضكٝل ا٭ٖداف

 ِٝيًةةتعًِٖةةٛ ْظةةاّ : ٚا٭قةةسإ ةعًةة  ٗ ِ ايةةبعض ٜبٓةة٢ ٜطةةاعد ؾٝةة٘ املتعًُةةٕٛ بعكةة
  ع٢ً أضاع إٔ ايتعًِٝ َٛر٘ َٚتُسنص صٍٛ املتعًِ

 املسا  ةعًُ٘ ت٣ٛ احملٖٞ نًُاج ٚنٌ ُةعّسف َٛقٛع : ٚاملؿتاص١ٝ ايهًُاج 
 ٪املػه٬ج ٚصٌ ايتٓب  
 املكس٤ٚ يًُٛقٛع ايتًمٝـ  
 ٚاملؿاِٖٝ املؿطًضاج يف ٚايتٛضع ايتٛقٝه  

 :تكدميَا طسٓك٘ حطب ثالجا 

 ٚظةاٖس٠  َةتػرل٠  ٚغةرل  حابتة١  ضةكا٫ج  ٖٞٚة  :يةرلش  ايخابت١ ايطكا٫ج  ٍ  ايٛقةث  طةٛا
 ةكةةةدّ صٝةةةد بةةةريو؛ ٜػةةةعس مل أٚ إيٝٗةةةا باؿارةةة١ املةةةتعًِ غةةةعس ضةةةٛا٤ يًُةةةتعًِ
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 ةعًُةة٘؛ بطةةٛاج َةةٔ بطةة٠ٛ نةةٌ يف يًُةةتعًِ ٚايتٛرٝٗةةاج املطةةاعداج يًُةةتعًِ
 املكةةدّ ايةةتعًِ بسْةةاَس طبٝعةة١ عًةة٢ ايطةةكا٫ج َةةٔ ايٓةةٛع ٖةةرا اضةةتمداّ ٜٚتٛقةةـ

  ٚبؿا٥ؿِٗ صاراةِٗ ٚع٢ً يًُتعًُل
 املتعًِ؛ اضتزاباج ٚؾل ٞيًت٬غ ٚقاب١ً َتػرل٠ ضكا٫ج ٖٞٚ :املتهٝؿ١ ايطكا٫ج 

ِ  ٜتضهِ صٝد ٛ  عٓٗةا؛  ا٫ضةتػٓا٤  أٚ ظٗٛزٖةا  يف املةتعً  ٚإىل َتة٢  وةد   ٟايةر  ٖٚة
 َةةٔ ايٓةةٛع ٖةةرا املةةتعًِ ٜهٝةةـ آبةةس ٓةة٢مبع ايطةةكا٫ج؛ ةًةةو ٜطةةتمدّ َةةد٣ ٟأ

 ايةُٓ   ٖةرا  ٜؿةسض  يةرا  ٚايتٛرٝة٘؛  املطاعد٠ يف ٚزغبت٘ صاراة٘ صطا ايطكا٫ج
ٌ  يف ايةتؿهرل  ٚاملعًُل املؿُُل ع٢ً ٔ  ايةيت  املعسؾٝة١  اإل زانٝة١  املطةازاج  نة  َة

  ةعًُ٘ يف املتعًِ ٜطًهٗا إٔ املتٛقع
 بٓا٤ ٞأٚةَٛاةٝه بػهٌ ةتػرل ضكا٫ج ٖٞٚ: ايتعًِ ببازاَذلاج املتهٝؿ١ ايطكا٫ج 

 ةعًُةة٘ بةة٬ٍ يًُةةتعًِ اؿكٝكٝةة١ ايؿةةٛز٠ ةعهةةظ ايةةيت ايةةتعًِ بةةازاَذلاج عًةة٢
٘ إةكا َطةةت٣ٛ ،يًُعسؾة١  ابتٝةةازٙ َطةت٣ٛ  ،ؼؿةةًٝ٘ َطةت٣ٛ    ٚقةةث ،يًُعًَٛةةاج ْة

 يف  ا٥ةة٘أ َطةةت٣ٛ ،املعًَٛةة١ عًةة٢ اؿؿةةٍٛ يف ةهةةسازٙ، َعٝٓةة١ ملعًَٛةة١ ضةةتزاب١ا٫
 ( ايتدزٜباج

 ٚرةةةةسٜس ؛(Danilenko,2010   اًْٝٝٓهةةةةٛ َةةةةٔ نةةةةٌ أةؿةةةةلٚيف ةكطةةةةِٝ َػةةةةاب٘  
 Greg,2010) ؾُٝا ةتُخٌ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج أمنا  إ ع٢ً ًٜٞ: 

 اإلرسا٥ٝةةة١ ايطةةةكا٫ج Procedural Scaffolding   يًُةةةتعًِ ٜكةةةدّ ايٓةةةٛع ٖةةةرا 
 أغةةهاٍ يف ٚامل٬صظةة١ املتاصةة١ ٚا٭ ٚاج املؿةةا ز اضةةتمداّ نٝؿٝةة١ عةةٔ ةٛرٝٗةةاج

   ايع١ًُٝ ٬ََه ؾِٗ ٚيف ايؿاع١ًٝ ذاج املؿا ز َٔ ٜصٜد مما ايتعًِ، ب١٦ٝ
 املؿَٗٛٝةة١ ايطةةكا٫ج Conceptual Scaffolding   يتصٜٚةةد ٜطةةتمدّ ايٓةةٛع ٖةةرا 

 ضةةتبعا ا َةةع ايةةتعًِ عًُٝةة١ أحٓةةا٤ املُٗةة١ ايةةتعًِ ٘أٚرةة عةةٔ بايتٛرٝٗةةاج املةةتعًِ
 ةٓظةةِٝ عًُٝةة١ ػعةةٌ ٚةسنٝبةةاج ةٓظُٝةةاج بًةةل بةة٬ٍ َةةٔ املُٗةة١ غةةرل ا٭رةةصا٤
 ِ  نايسضةةّٛ ا٭غةةهاٍ َةةٔ فُٛعةة١ يف ايتٓظُٝةاج  ٖةةرٙ ٚةظٗةةس ٚاقةةض١، املؿةاٖٝ

 املٓاقػةةةة١ ٚفُٛعةةةةاج ٚايتًُٝضةةةةاج ٚايؿةةةةٛز املؿةةةةاِٖٝ ٚبةةةةسا٥  ايتٛقةةةةٝض١ٝ
ٟ  بؿةٛج  ٚايةتؿهرل  ِ  ٜطةاعد  ٚايةر  ؿةةٌ املٓاضةا  احملتة٣ٛ  عًة٢  ايذلنٝةص  يف املةتعً

    ايتع١ًُٝٝ املػه١ً
 ايعًُٝةةة١ ايطةةةكا٫ج Process Scaffolding  ٜؿةةةـ ايطةةةكا٫ج َةةةٔ ايٓةةةٛع ٖةةةرا 

   املعًَٛاج عٔ ايبضد يف ٜتبعٖٛا إٔ ها اييت ا٭ضايٝا يًُتعًُل
 املعسؾ١ ٚزا٤ َا ضكا٫ج MetaCognitive Scaffolding  ايٓةٛع  ٖةرا  ٔ  ايطةكا٫ج  َة

 يف املةةتعًِ ٚةطةةاعد ايةةتعًِ، َُٗةة١ أٚ املػةةه١ً يف ايةةتؿهرل يهٝؿٝةة١ اإلزغةةا  ٜكةةدّ
 اؿةةةايٞ بةةةايؿِٗ اؾدٜةةةد٠ ايُٓةةةاذش أٚ ا٭ؾهةةةاز ٚٚؾةةةٌ ا٭ٖةةةداف ٚةػةةةهٌٝ ٖٝهًةةة١

   امل١ُٗ إنُاٍ ع١ًُٝ َٚساقب١
 ضذلاةٝز١ٝا٫ ايطكا٫ج Strategic Scaffolding  ٜةٛؾس  ايطةكا٫ج  َٔ ايٓٛع ٖرا 

 ايةتعًِ،  ب١٦ٝ يف ؼدذ إٔ ميهٔ اييت ايتػرلاج َع يًتهٝـ يًُتعًِ بد١ًٜ ٚضا٥ٌ
 بتٝةةازاٚ ؼدٜةةد يف ٙٚةطةةاعد املػةةه١ً، صةةٌ ٭ضةةايٝا يًُةةتعًِ ةٛرٝٗةةاج ٚةكةةدّ

 ايطةةةابك١ اـةةةدلاج بةةةل ٚايةةةسب  املتاصةةة١ املؿةةةا ز ٚةكةةةِٜٛ املطًٛبةةة١، املعًَٛةةةاج
  ٚاؾدٜد٠
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 املعًَٛاةٝةةةة١ ايةةةةتعًِ ضةةةةكا٫ج Informational Scaffolding  َةةةةٔ ايٓةةةةٛع ٖةةةةرا 
 غسح أٚ إقاؾ١ٝ أَخ١ً ع٢ً يًضؿٍٛ باحملت٣ٛ، باؾ١ َطاعداج ٜكدّ ايطكا٫ج

 ا٭ضةة١ً٦ إرابةة١ إعةةا ٠ َخةةٌ اؾدٜةةد٠، املعًَٛةةاج ؾٗةةِ املةةتعًِ ٜطةةتطٝع ٫ عٓةةدَا
ِ  عًُٝة١  أحٓا٤ ةظٗس اييت ٌ   ٚاملػةازن١  ايةتعً ٞ  ايعُة ِ  َٚطةاعد٠  ،(ايتعةاْٚ  املةتعً
   اؾدٜد٠ املعًَٛاج يؿِٗ املطًٛب١ ايطابك١ املعًَٛاج ضتدعا٤ا ع٢ً

 يف تعلٔه ّتعله السٓاضٔات: التعلٔنٔ٘ الطكاالت اضرتاتٔجٔ٘ تطبٔل خطْات 
 ةعًةةِٝ ٚةعًةِ ايسٜاقةةٝاج  إضةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝة١ يف  ٜعتُةد اضةةتمداّ  

 ع٢ً اـدل٠ ايطابك١ يد٣ املةتعًُل؛ حةِ ايبٓةا٤ عًٝٗةا ٚاضةتمداَٗا ؾعةٌ قتة٣ٛ       
ِ  ايدزع اؾدٜد  ابٌ َٓطك١ ايُٓةٛ ايتكةسٜيب   ؾتٓطًةل ضةكا٫ج ايةتعًِ ممةا      يةدٜٗ

   ٗ اةؿكةةث   ٚقةةدعًٝٗةةا َعةةازف َٚعًَٛةةاج ردٜةةد٠      ٕٜٛٚبٓٝةة ِٖةةٛ ٚاقةةع  ابةةٌ بةةدلة
  ٔ  ,Friend & Bursuck, 1996)( ٚ 001، ف 0110َٓٗةا قطةاَٞ     اٯزا٤ ايعدٜةد َة

p246) ايتعًةةةِٝ  عًُةةةٝيت بطةةةٛاج اضةةةتمداّ ةًةةةو ا٫ضةةةذلاةٝز١ٝ يف عًةةة٢ ؼدٜةةةد
 :ٞٚايتعًِ نُا ًٜ

 ّتتضنً ٍرِ اخلطْٗ اخلطْات الفسعٔ٘ التالٔ٘:ٕ: اخلطْٗ األّىل: تكدٓه الينْذج التدزٓط 

 ج ٚايد٫٫ج ٚاحملطٛضاج ٚايتطا٫٩ج اضتمداّ ايتًُٝضا 
 يًعًُٝاج ٚاملٗازاج ايعك١ًٝ املتك١ُٓ بامل١ُٗ  ٟايتؿهرل اؾٗس 
 أ ا٤ امل١ُٗ  ايُٓٛذش أٚ يف ضتتبع يف نتاب١ اـطٛاج اييت 
  إعطا٤ منٛذش يتعًِ املٗازاج ايعك١ًٝ ٚايعًُٝاج املطتٗدؾ١ 

 ٍَٕ٘رِ اخلطْٗ ما ٓلّتتضنً : اخلطْٗ الجاىٔ٘: املنازض٘ اجلناعٔ٘ املْج: 

 فُٛعاج عٌُ ؾػرل٠؛ حِ َع زؾٝك٘ متٗٝدًا يًعٌُ مبؿس ٙ  ًِ يفعتٜعٌُ امل 
  ٚةؿضٝضٗا بػهٌ ؾٛز٣  املتعًُل٬َصظ١ ٚزؾد أبطا٤ 
  ايبد٤ باضتمداّ املٛا  ٚا٭ؾهاز ايبطٝط١ حِ ايؿعب١ ةدزهًٝا 
  ا٤ امل١ُٗ أٓد عيطسح ا٭ض١ً٦ ٚا٫ضتؿطازاج ايراة١ٝ  املتعًُلةٛرٝ٘ أْظاز  
 امل١ُٗ  رص٦ٜا ٚعٓد ايكسٚز٠ يته١ًُ ا٭رصا٤ ايؿعب١ يف تعًُلَػازن١ امل 
   رٙ ٖٚة  اضتمداّ بعض ايتًُٝضاج ٚايهًُاج املطاعد٠ َخٌ  ايطبا؛ ٚذيةو صتة٢

 نٝؿ١ٝ طسح ايط٪اٍ  ايٓتٝز١( إلنُاٍ ٖرٙ امل١ُٗ  أْا عار١ إىل      ( أٚ

 ٕتتضنً تلو اخلطْٗ ما ٓل: ّ٘عّمَاو متيْ ٕعلن ٘ حملتْىَخلطْٗ الجالج٘: املنازض٘ املْجا: 

   ؼث إغساف املعًِ  املتعًُلممازض١ املٗاّ ٚا٭ْػط١ جملُٛعاج 
   يٞ ةدزٜظ ةبا  يف املتعًُلَػازن١ املعًِ َع 

 ّٕتتضنً تلو اخلطْٗ ما ٓل، ْزٓ٘فاخلطْٗ السابع٘: تكدٓه التغرٓ٘ الساجع٘ ال: 

  ع١ َؿضض١ٜكدّ املعًِ يًت٬َل ةػر١ٜ زار  
  أ ا٤ امل١ُٗ  ةتكُٔ نٝع بطٛاج ٚاييت: ٜطتمدّ املعًِ قٛا٥ِ ايتؿضٝه 
  ٜكدّ املعًِ مناذش يٮعُاٍ املعد٠ َطبكًا 
  ًِةكِٜٛ أعُاشلِ ٚؾل ايُٓاذش املعد٠ َطبكا  يف املتعًُلٜطاعد املع 
   ٚذيةةةو يصٜةةةا ٠ ، ٫ضةةةتمداّ املسارعةةة١ ايراةٝةةة١  يًُةةةتعًُلٜتةةةٝه املعًةةةِ ايؿسؾةةة١

 اضتك٬يٝتِٗ 
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 التعلٔنٔ٘ الطكاالت اضتخداو يف املعله دّز   
ٔ  نة٬ً  صةد   ٔ  َة ِ   ٚز (Bikmaz, 2010  ٚبٝهُةاش  ؛(Larkin, 2010  ٫زنة  املعًة

 : نايتايٞ ايؿعاي١ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج ٚةٓؿٝر ةٛؾرل يف

 املعًِ ع٢ً  ٌ ٌ  قبة ِ  َةع  ايتعاَة  صتٝارةاج اٚ املةٓٗس  أٖةداف  وةد   إٔ ٚاملةٓٗس  املةتعً
   املٓاضب١ املٗاّ بتٝازا أرٌ َٔ املتعًُل

 عٓدَا ايتعًِ يف ػُاضااْٚ ؼُطا أنخس ٜهْٛٛا ؾاملتعًُل َػذلى، ٖدف ٚقع 
   َػذلى ٖدف شلِ ٜهٕٛ

 أنخةةس املعًةةِ ٜهةةٕٛ إٔ ؾ٬بةةد ضةةتٝعابِٗ،٣ اَٚةةد املةةتعًُل صتٝارةةاجا ةػةةمٝـ 
 يةةدِٜٗ املؿكةةٛ ٠ ٚاملؿةةاِٖٝ ٙيت٬َٝةةر املعسؾٝةة١ اـًؿٝةة١ ٚوةةد  بةةاحملت٣ٛ، َعسؾةة١

   ايتعًِ ع١ًُٝ يف ةكدَِٗ َد٣ يتضدٜد
 عٓةةةد ا٭ضةةة١ً٦ ٚطةةةسح ٚايُٓررةةة١ املٓاقػةةة١ بةةة٬ٍ َةةةٔ املؿةةة١ُُ املطةةةاعد٠ ةةةةٛؾرل 

   املتعًُل ؿاراج ٚؾكًا ٚةهٕٛ اؿار١
 ٚايتٛقةةٝضاج، ا٭ضةة١ً٦ طةةسح بةة٬ٍ َةةٔ اشلةةدف ؼكٝةةل َتابعةة١ عًةة٢ اؿؿةةاظ 

   أٖداؾِٗ ع٢ً ةسنٝصِٖ ع٢ً اؿؿاظ يف املتعًُل ملطاعد٠ ايتػزٝع ٚأٜكا
 ِٜٜٚةةةةة ٕٚ ةكةةةةدَِٗ، َساقبةةةة١ عًةةةة٢ املةةةةتعًُل ملطةةةةاعد٠ ايسارعةةةة١ ايتػرٜةةةة١ ةكةةةةد 

   املٗاّ إنُاٍ لاح يف أضُٗث اييت ايطًٛنٝاج
 ًٌٝعس١ٜ ؾٝٗا املتعًُل ٜػعس اييت ايب١٦ٝ بت١٦ٝٗ اإلصبا  َٔ ايتك  ِ ٔ  ايةتعً  َة

  ايبدا٥ٌ اضتمداّٚ ٚايتضؿٝص ايتػزٝع ب٬ٍ
 املكةةةدّ ٚايةةةدعِ يًُٗةةةاّ ايؿةةةعٛب١ َطةةةت٣ٛ بةةةل ايةةةدقٝل ايتةةةٛاشٕ عًةةة٢ اؿؿةةةاظ 

   يًط٬ب
 َّٓاضب١ ةع١ًُٝٝ ضكا٫ج أغهاٍ اضتمدا   
 َٓاضب١ ب١٦ٝ ةٛؾرل   
 ٜطةتطٝعٛا  صت٢ املتعًُل ٚةعًٝكاج أض١ً٦ بػةٕ ايسارع١ ايتػر١ٜ إعطا٤  ٌ  ؼُة

  َطتكٌ بػهٌ ةعًُِٗ َط٦ٛي١ٝ

 التعلٔنٔ٘ الطكاالت يف علهتامل دّز   
 عتةدل ة ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ باعتبازٖا َٔ اضةذلاةٝزٝاج ايةتعًِ ايبٓةا٥ٞ ايٓػة     

 املةةتعًِ ٚاملعًةةِ يف ، ٚايةةرٟ ٜكةةّٛ عًةة٢ َػةةازن١    ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١  تعًِ قةةٛزاملةة
  قا٥ُا بل ايطسؾل ٚبػهٌ َػذلى ٞايتعًُٝايٛقـ ٚإٔ ٜهٕٛ ، ايتعًِ ع١ًُٝ

 ائٕ اليػطالبيالتعله  أدّاز املتعله يف عضب: 

 ةؿُِٝ ايتعًِ ٚب٦ٝت٘  ٜػازى يف 
  عٝةةةد ٜتٛاؾةةةٌ ٜٚتؿاعةةةٌ ٜٚةةةدعِ، ٜعُةةٌ َطةةةتك٬ اٚ قةةةُٔ فُٛعةةة١ َتعاْٚةةة١ 

  ايدعِ املتبا ٍ( 
 ذن١ٝ يًُػه٬ج  عٝد ٜكدّ ص٫ًٛ، صٌ املػه٬ج ميازع ايتؿهرل ٚايتضًٌٝ يف

 اؿٝا٠  ةٛارٗ٘ يف اييت
 ٚرٛ ٠ ٖرا ايتعًِ ْٚٛعٝت٘  طسٜك١ ةعًُ٘ ٜؿهس ةؿهرلا ةةًَٝا اهابٝا يف 
 َعٗا بؿاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ ٜٚتؿاعٌٜٚؿٌ ايٝٗا ١، ٜبضد عٔ َؿا ز املعسؾ  
 ت٘ٚةسةكٞ بٓٛعٝ ،أض١ً٦ ذن١ٝ ْاقد٠ ةطٛز ايتعًِ حٚبطس ٓاقؼز ٜٚ ٜبا  
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  ًِٜسةكٞ ٜٚٓتكٌ َٔ ْطام ةطٜٛسٟ إىل آبس ؼث إغساف ٚةٛرٝ٘ املع 

 الطابك٘ الدزاضات 
 السٓاضٔ٘ املطأل٘ حلمَازات  تياّلت دزاضات: األّل احملْز 

 ( 2113دزاض٘ أبْ زٓا) 

ٖٚدؾث ٖرٙ ايدزاض١ إىل اضتكؿا٤ أحس ايتدزٜا ع٢ً اضذلاةٝزٝاج صةٌ املطةةي١    
ايسٜاقةة١ٝ عًةةة٢ ؼؿةةةٌٝ طًبةة١ ايؿةةةـ ا٭ٍٚ املتٛضةةة  يف َةةا ٠ ايسٜاقةةةٝاج، صٝةةةد    

اج نػؿث ْتا٥س ايدزاض١ عٔ ٚرٛ  ؾسٚم ذاج  ٫ية١ إصؿةا١ٝ٥ بةل َتٛضةطٞ ع٬َة     
طًب١ اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ ٚع٬َاج طًب١ اجملُٛع١ ايكابط١ يف ابتبةاز ايتضؿةٌٝ   

 ايبعدٟ ٚامل٪رٌ يؿاحل طًب١ اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ 

 ٘مْىسّ دزاض (Munroe,2015 ) 

 يةةدعِ ايسٜاقةة١ٝ املطةةا٥ٌ صةةٌ يف ايذلبةةٟٛ اإلطةةاز عًةة٢ ايتعةةسفإىل  ٖةةدؾث ايةةيت
 َتابعةة١ بةة٬ٍ َةةٔ ٚذيةةو ايٓٗاٜةة١، َؿتٛصةة١ املطةةا٥ٌ صةةٌ يف املػةةازنل املةةتعًُل

 أبةةسش َةةٔ ٚنةةإ ايٝابةةإ، يف اـةةدلا٤ املعًُةةل َةةٔ حٓةةإا ٜكةةدَٗا ايةةيت امل٬صظةةاج
 ب٦ٝةة١ بًةةل عًةة٢ ٜعُةةٌ ايٓٗاٜةة١ َؿتٛصةة١ املطةةا٥ٌ َةةع اإلطةةاز ٖةةرا اضةةتمداّ ْتا٥زٗةةا
 عسٜةةة١، ش٥٬َٗةةةِ َةةةع أزا٤ٖةةةِ ٜتػةةةازنٕٛ املةةةتعًُل ٚػعةةةٌ ايةةةتعًِ عًةةة٢ ةػةةةزع

ٍ  عًة٢  ٚةػزعِٗ ِ  قؿةاز٣  بةر ٌ  عًة٢  ي٬ضةتزاب١  رٗةدٖ ِ  املمتًؿة١  املطةا٥  ٚبطةسقٗ
   اـاؾ١

 ( 2115دزاض٘ حطين ) 

 ايسٜاقة١ٝ  املطةةي١  صٌ اضذلاةٝزٝاج بعض اضتمداّأحس  َعسؾ١ إىلٚاييت ٖدؾث 
ٌ  ع٢ً ٞ  ايتضؿةٝ ـ  يطة٬ب  ايسٜاقة ٞ  ايطةابع  ايؿة ِ  اؾةدل  ٚصةد٠  يف ا٭ضاضة  ٚآزا٥ٗة
 ايد٫يةة١ َطةةت٣ٛ عٓةةد إصؿةةا١ٝ٥ ٫يةة١  ذاج ؾةةسٚم ٚرةةٛ  إىل ايدزاضةة١ ٚةٛؾةةًث ،ؾٝٗةةا

 ايتةةةدزٜظ  ايتزسٜبٝةةة١ اجملُٛعةةة١ بةةةل ايتضؿةةةٌٝ  زرةةةاج َتٛضةةةطٞ بةةةل( 10 1 
 ايتةةدزٜظ  ايكةةابط١ ٚاجملُٛعةة١ ؛(ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١ صةةٌ اضةةذلاةٝزٝاج باضةةتمداّ
 يؿةةةةاحل ٚذيةةةةو ا٭ضاضةةةةٞ؛ ايطةةةةابع ايؿةةةةـ طةةةة٬ب يةةةةد٣( ا٫عتٝا ٜةةةة١ بايطسٜكةةةة١

ّ  اؾةدل  ٚصةد٠   زضةث  ايةيت  ايتزسٜبٝة١  اجملُٛع١ ٌ  اضةذلاةٝزٝاج  بعةض  باضةتمدا  صة
  ايسٜاق١ٝ املطةي١

 ( 2116دزاض٘ املكٔد;) 

 يف املٛرةةة٘ ا٫ضتكؿةةةا٤ اضةةةذلاةٝز١ٝ اضةةةتمداّأحةةةس  َعسؾةةة١ إىل ايدزاضةةة١ ٖةةةدؾث
 طايبةاج  يةد٣  ايسٜاقةٝاج  َبضةد  يف ايسٜاقٞ ٚايتؿهرل ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ ة١ُٝٓ

  ٫يةة١ ذاج ؾةةسٚم ٚرةةٛ  إىل ايدزاضةة١ ْتةةا٥س ٚبًؿةةث ؛ بػةةص٠ ا٭ضاضةةٞ ايسابةةع ايؿةةـ
  زضةةةةٔ ايًةةةةٛاةٞ ايبعةةةةدٟ ايكٝةةةةاع يف ايطايبةةةةاج  زرةةةةاج َتٛضةةةة  بةةةةل إصؿةةةةا١ٝ٥

 ايدزرة١  عًة٢  ا٫عتٝا ٜة١  بايطسٜكة١   زضٔ ٚايًٛاةٞ املٛر٘ ا٫ضتكؿا٤ باضذلاةٝز١ٝ
  ايتزسٜب١ٝ اجملُٛع١ يؿاحل ايؿسٚم ٚناْث ايسٜاق١ٝ؛ املطةي١ صٌ ٫بتباز ايه١ًٝ

 ٘( 2116) املطْم دزاض 

 إنطةةاب يف ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج اضةةتمداّأحةةس  عًةة٢ ايتعةةسفإىل  ٖةةدؾث ايةةيت
ـ  ط٬ب يد٣ ايسٜاقٝاج مٛ ٚا٫ػاٙ ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٚٗازاج َؿاِٖٝ  ايؿة
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 اضةةذلاةٝز١ٝ اضةةتمداّ صكةةلإٔ  ْتا٥زٗةةا أبةةسش َةةٔ ٚنةةإ ، بػةةص٠ ا٭ضاضةةٞ ايعاغةةس
ِ  إنطةاب  عًة٢  نةبرل٠  ةةةحرل  ق٠ٛ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج  ٚإنطةاب ، ايسٜاقة١ٝ  املؿةاٖٝ

   بػص٠ ايعاغس ايؿـ ط٬ب يد٣ ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج

 ( ٕ2117دزاض٘ محادى٘ ّالرتعاى) 

ّ  أحةس " اضتكؿةا٤  إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدؾث   ةةدزٜظ  يف بٛيٝةا  إضةذلاةٝز١ٝ  اضةتمدا
 يف صًةةٗا عًةة٢ ا٭ضاضةةٞ ايخةةأَ ايؿةةـ طًبةة١ َكةةدز٠ يف ايًؿظٝةة١ ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١
  ٫ية١  ذاج ؾةسٚم  ٚرةٛ   ايدزاضة١  ْتةا٥س  ٚأظٗةسج  ايػةسق١ٝ؛  ايػةُاي١ٝ  ايبا ٜة١  َدازع

ٌ  عًة٢  ايطًب١ َكدز٠ يف( 10 1  ايد٫ي١ َطت٣ٛ عٓد إصؿا١ٝ٥  ايسٜاقة١ٝ  املطةةي١  صة
 إصؿةةا١ٝ٥  ٫يةة١ ذاج ؾةةسٚم ٚرةةٛ ٚ .ايةةرنٛز ٚيؿةةاحل اؾةةٓظ ٭حةةس ةعةةص٣ ايًؿظٝةة١

  ايًؿظٝةة١ ايسٜاقةة١ٝ املطةةةي١ صةةٌ عًة٢  ايطًبةة١ َكةةدز٠ يف( 10 1   ٫يةة١ َطةةت٣ٛ عٓةد 
 .املكذلص١ اإلضذلاةٝز١ٝ ـطٛاج ٚؾكًا ايتدزٜظ ٚيؿاحل ايتدزٜظ يطسٜك١ ةعص٣

 ( ٕ2119دزاض٘ الصبخ ) 

 اضةةةةةتمداّ ؾاعًٝةةةةة١ عًةةةةة٢ ايتعةةةةةسف يف يًدزاضةةةةة١ ايةةةةةس٥ٝظ اشلةةةةةدف متخةةةةةٌٚقةةةةةد 
 املطةةةا٥ٌ صةةةٌ يف ايتضؿةةةٌٝ ةُٓٝةةة١ يف ايسٜاقةةة١ٝ املػةةةه١ً ؿةةةٌ بٛيٝةةةا اضةةةذلاةٝز١ٝ

ـ  طايباج يد٣ ٚايسٜاقٝاج ايعًّٛ يف ايًؿظ١ٝ ٞ  ايؿة   ٜٓبةع  مبدٜٓة١  املتٛضة   ايخةاْ
  زرةةةاج َتٛضةةةطاج بةةةل إصؿةةةا١ٝ٥  ٫ّيةةة١ ذاج ؾةةةسٚم ٚرةةةٛ  إىل ايدزاضةةة١ ٚبًؿةةةث
ٞ   ايتزسٜبٝةة١  اجملُٛعةة١  يف ايطايبةةاج ٔ  ايًةةٛاة ّ   زضةة  رةةٛزش  اضةةذلاةٝز١ٝ  باضةةتمدا

ٞ   ايكةابط١  اجملُٛع١ ايطايباج  زراج َٚتٛضطاج ؛(بٛيٝا ٔ  ايًةٛاة  بايطسٜكة١   زضة
 ٚةؿةٛم  ايًؿظٝة١؛  ايسٜاقة١ٝ  املػه١ً صٌ َٗازاج ؾُٝع ايبعدٟ ايكٝاع يف( املعتا ٠

 صةةةٌ َٗةةةازاج يف ايكةةةابط١ اجملُٛعةةة١ طايبةةةاج عًةةة٢ ايتزسٜبٝةةة١ اجملُٛعةةة١ طايبةةةاج
   نهٌ املٗازاج ٚنٝع املٗازاج َٔ َٗاز٠ نٌ َطت٣ٛ عٓد املػه١ً

  :ٕالتعلٔنٔ٘ الطكاالت تياّلت دزاضاتاحملْز الجاى: 

 ّ٘باز ىْىرتانٌْ دزاض Par,2011 )& (Nuntrakune: 

ٞ  ايتعًُٝٝة١  ايطةكا٫ج أحةس   َعسؾ١ إيٞ ٖدؾث ٚاييت  ِ  عًة  ا٫بتدا٥ٝة١  املسصًة١  ةعًة
 ةآًٜةةد، يف ا٫بتدا٥ٝةة١ املسصًةة١ ة٬َٝةةرفُٛعةة١ َةةٔ  يف عٝٓتٗةةا ٚمتخًةةث ْةةد،ةا٬ٜ يف

 ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ اضةةةتمداّأحةةةس  بٝةةةإ ْتا٥زٗةةةا أبةةةسش َةةةٔ ٚنةةةإ
ِ  بةةةل ٚاؾُةةع  املةةةتعًُل أ ا٤ يتضطةةل  ٌ  املمتًؿةةة١ حكاؾةةاةٗ  ايةةةتعًِ عًُٝةةة١ يتطةةٗٝ
 أظٗةةسج نُةةا ٚايدزاضةة١، يًؿٗةةِ  اؾةةع املةةتعًُل ٚإعطةةا٤ املةةتعًُل، بةةل ايتعةةاْٚٞ

  اإلبداع ع٢ً املتعًُل ضاعدج ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج إٔ ايٓتا٥س

 ٘دٓتنس دزاض (2013 ،Dittmer  :) 

 ايةةةتعًِ يف ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج اضةةةتمداّأحةةةس  عًةةة٢ ايتعةةةسفإىل  ٖةةةدؾث ايةةةيت
 َػةةازن١ عًةة٢ املةةتعًُل قةةدز٠ ةُٓٝةة١ عًةة٢ ٚأحسٖةةا اؿٝاةٝةة١ املػةةه٬ج عًةة٢ ايكةةا٥ِ
 ْتا٥زٗةا  أبةسش  َٔ ٚنإ اؿٝاة١ٝ َِٗػه٬ة صٌ عٓد بِٝٓٗ ؾُٝا ٚاملعًَٛاج ايؿِٗ
 َػةازن١  عًة٢  املةتعًُل  قةدز٠  ة١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج اضتمداّ ؾاع١ًٝبٝإ 

 ِ ِ  ؾُٝةا  ٚاملعًَٛةاج  ايؿٗة ٌ  عٓةد  بٝةٓٗ ٞ  ايعةامل  َػةه٬ج  صة  real - World اؿكٝكة

problems، شٜةةا ٠إىل  املػةةه٬ج ٖةةرٙ َخةةٌ صةةٌ عٓةةد ايطةةكا٫ج اضةةتمداّ أ ٣ نُةةا 
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ٕ  يف ؾاؿل نُٛاطٓل اؿكٝك١ ايعامل مبػه٬ج املتعًُل َٚط٦ٛي١ٝ ٚعٞ  ايكةس
  ٚايعػسٜٔ اؿا ٟ

 ٘(:2114) الصعٔدٖ دزاض 

 إيهذلْٚٝةةًا املدعَٛةة١ ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج ؾاعًٝةة١ عًةة٢ ايتعةةسفإىل  ٖةةدؾث ايةةيت
 اؾةةدل ٚصةةد٠ يف ايةةتعًِ ؾةةعٛباج ٟذٚ املتٛضةة  ا٭ٍٚ ايؿةةـ ة٬َٝةةر ؼؿةةٌٝ عًة٢ 

 َٗةازاج  ةُٓٝة١  يف إيهذلْٚٝةاً  املدعَٛة١  ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج ؾاع١ًٝ ٚؼدٜد ٚايدٚاٍ،
ٟ  ايتؿهرل ـ  ة٬َٝةر  يةد ِ  ؾةعٛباج  ذٟٚ املتٛضة   ا٭ٍٚ ايؿة باملًُهة١ ايعسبٝة١    ايةتعً

 املدعَٛةةة١ ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةةكا٫ج إٔ ْتا٥زٗةةةا أبةةةسش َةةةٔ ٚنةةةإ ،ةبةةةٛى -ايطةةةعٛ ١ٜ 
ٞ  ةكّٛ إيهذلًْٚٝا ِ   ٚز عًة ٘  ٚايتًُٝةر  نٛضةٝ   املعًة  ٜٚتكةه  ؾٝٗةا،  ا٭نةدل  ايةدٚز  ية

 قدز املتعًُل إعطا٤ ب٬ٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف نبرل بكدز املتعًُل غذلاىا
 ةةةدزٜظ يف ايذلنٝةةص ٚقةةسٚز٠ ايةةبعض بعكةةِٗ َةةع ايتؿاعةةٌ يف اؿسٜةة١ َةةٔ نةةبرل

ٌ  ٚأضةايٝا  طسم اضتمداّ ع٢ً ايسٜاقٝاج  بكةدز  ٚايبعةد  اؿدٜخة١  ايتةدزٜظ  َٚةداب
  ٕٚ ٚا٫ضةةةةتظٗاز اؿؿةةةة  عًةةةة٢ ةسنةةةةص ايةةةةيت ايتكًٝدٜةةةة١ ا٭ضةةةةايٝا عةةةةٔ اإلَهةةةةإ
   املتعًُل قبٌ َٔ باملػازن١ ا٫ٖتُاّ

 ( ٌْ2115دزاض٘ بلج) 

ؾاع١ًٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ يف ة١ُٝٓ ايتضؿٌٝ ٚبعةض َٗةازاج   ٖٚدؾث يدزاض١ 
ِ ٖة ٚنةإ َةٔ أ   عًُٝاج ايعًِ يد٣ ةًُٝراج املسص١ً املتٛضط١ مبدٜٓة١ َهة١ املهسَة١   

ُٝةراج اجملُٛعة١   ًإصؿةا١ٝ٥ بةل َتٛضةطاج  زرةاج ة      ٫ي١ايٓتا٥س ٚرٛ  ؾسٚم ذاج 
ُٝراج اجملُٛع١ ايكابط١ ١ًُٝٝ ٚ زراج ةًايتع بايطكا٫ج زضٔ  اي٬ةٞايتزسٜب١ٝ 

ٝ  ا٫بتبةاز  زضٔ بايطسٜك١ املعتا ٠ يف  اي٬ةٞ  ايةخ٬ذ  ٘ٞ ايبعةدٟ مبطةتٜٛاة  ًايتضؿة
إصؿةةةا١ٝ٥ بةةةل َتٛضةةةطاج    ٫يةةة١، ٚٚرةةةٛ  ؾةةةسٚم ذاج (ِ، ايتطبٝةةةلٗةةةايتةةةرنس، ايؿ 

ٞ تزسٜبٝة١  ُٝراج اجملُٛعة١ اي ً زراج ة ُٝٝة١ ٚ زرةاج   ًايتع بايطةكا٫ج  زضةٔ   اي٬ةة
ُ   اي٬ةةةٞٝةةراج اجملُٛعةة١ ايكةةابط١   ًُة ٝةةاج ً زضةةٔ بايطسٜكةة١ املعتةةا ٠ يف ابتبةةاز ع

 .(، ايكٝاعا٫ضتٓتاش، ايتؿٓٝـ، امل٬صظ١( َٚٗازاةِ٘ ايبعدٟ ًايع

 ٘(2116) الغامدٖ دزاض 

 بةةساَس ةُٓٝةة١ إيةةٞ ٖةةدؾث ٚايةةيت ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج منةة  بةةت٬فاأحةةس  بعٓةةٛإ
ـ  طة٬ب  يدٟ ايتؿاعًٞ ايؿٝدٜٛ ٟ اي ا٭ٍٚ ايؿة ٕ ،  ظةد٠  صطةل  يخاْٜٛة١  خةاْٛ  ٚنةا

 بةل ( a ۲۱۱۱-  َطةت٣ٛ  عٓةد  إصؿةا١ٝ٥   ٫ية١  ذاج ؾةسٚم  ٚرةٛ   ْتا٥زٗةا  أبسش َٔ
 ايخابةةةث ايةةةُٓ  ةةةةٓظِ ايةةةيت ا٭ٚىل ايتزسٜبٝةةة١، اجملُٛعةةة١ اؾةةةسا   زرةةةاج َتٛضةةةطٞ
 ايةةةيت ايخاْٝةةة١ ايتزسٜبٝةةة١ اجملُٛعةةة١ اؾةةةسا   زرةةةاج َٚتٛضةةة  ايتعًُٝٝةةة١ يًطةةةكا٫ج
 ايةةةٞ اؿاضةةةا ملٗةةةازاج ا٭ ا٤ ٫بتبةةةاز ايبعةةةدٟ ايكٝةةةاع يف املةةةسٕ ايةةةُٓ  ةطةةةتمدّ

   ا٭ٚيٞ ايتزسٜب١ٝ اجملُٛع١ يؿاحل

 ٘(:2116) بػاٖ دزاض 

 ٚةُٓٝةةة١ ايتعًُٝٝةةة١ ايطةةكا٫ج  اضةةةتمداّ ؾعايٝةة١  عًةةة٢ ايتعةةسف إىل  ٖةةةدؾث ايةةيت 
 ْتا٥زٗةةا أبةةسش َةةٔ ٚنةةإ املعةةسيف، ايعةةا٤ ٚبؿةةض اشلٓدضةة١ٝ املػةةه٬ج صةةٌ َٗةةازاج

ّ  إصؿةا١ٝ٥   ٫ي١ ذٚأحس  ٚرٛ  ٌ  َٗةازاج  ةُٓٝة١  يف ايتعًُٝٝة١  ايطةكا٫ج  ٫ضةتمدا  صة
   املعسيف ايعا٤ ٚبؿض اشلٓدض١ٝ، املػه٬ج
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  ( ٖ2118دزاض٘ العيص) 

ٖٚةةدؾث اىل عةةد أحةةس اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ عًةة٢ ةُٓٝةة١ ايتضؿةةٌٝ   
 اشلٓدضٞ، ٚ اؾع١ٝ ايتعًِ يد٣ ط٬ب ايؿـ ايخاْٞ املتٛضة ، يف  ايسٜاقٞ ٚايتؿهرل

قةة٤ٛ  زاضةةة١ ؾؿةةةٌ  اشلٓدضةةة١ ٚا٫ضةةةتد٫ٍ املهةةةاْٞ( مبتٛضةةةط١ ا٭َةةةرل عبةةةدا  بةةةٔ  
َطةةةاعد مبدٜٓةةة١ عسعةةةس باملًُهةةة١ ايعسبٝةةة١ ايطةةةعٛ ١ٜ  ٚأٚؾةةةث ايدزاضةةة١ بايتةةةدزٜا       

طبٝةةل يُٓةةاذش  املطةةتُس ملعًةةِ ايسٜاقةةٝاج يف املسصًةة١ املتٛضةةط١ عًةة٢ ايتؿةةُِٝ ٚايت     
ٚاضذلاةٝز١ٝ ةدزٜطة١ٝ بٓا٥ٝة١ صدٜخة١، ناضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١ باؾة١        

 يف  زٚع اشلٓدض١  

 ٘(:2118) ٕخناملت دزاض 

 املكةةةسزاج يف املسْةةة١ ايةةةتعًِ ضةةةكا٫ج منةةة أحةةةس  عًةةة٢ ايتعةةةسفإىل  ٖةةةدؾث ايةةةيت
 أبسش َٔ ٚنإ ايخا١ْٜٛ، املسص١ً طايباج يد٣ ايسٜاقٞ ايتؿهرل ة١ُٝٓ ٚ اإليهذل١ْٝٚ

 باضةةةةتمداّ املةةةةتعًُل عًةةةة٢ ايدزاضةةةة١ٝ املكةةةةسزاج عةةةةسض عًةةةة٢ ايتةنٝةةةةد ْتا٥زٗةةةةا
  املمتًؿ١ َٗازاةِٗ ة١ُٝٓ يف ؾعاٍأحس  ي٘ نإ ايتع١ًُٝٝ ايطكا٫ج

 ٘(:2119) الصٍساىٕ دزاض 

 ةُٓٝة١  ٚ ايتعًُٝٝة١  ايطةكا٫ج  اضةذلاةٝز١ٝ  ؾاعًٝة١  عًة٢  ايتعةسف إىل  ٖدؾث اييت
ٕ  ايباصة١،  مبٓطك١ املتٛضط١ املسص١ً ط٬ب يد٣ ايًؿظ١ٝ املطا٥ٌ صٌ ٔ  ٚنةا  أبةسش  َة

 َتٛضةةةطٞ بةةةل%(  0.05  َطةةةت٣ٛ عٓةةةد إصؿةةةا١ٝ٥  ٫يةةة١ ذاج ؾةةةسٚم ٚرةةةٛ  ْتا٥زٗةةةا
 ايتعًُٝةة١، ايطةةكا٫ج باضةةذلاةٝز١ٝ ةةةدزع ايةةيت ايتزسٜبٝةة١ اجملُٛعةة١ طةة٬ب  زرةةاج

ٌ  ةُٓٝة١  يف املعتةا ٠  بايطسٜكة١  ةدزع اييت ايكابط١ اجملُٛع١ ط٬ب  زراج ٚبل  صة
  ايتزسٜب١ٝ اجملُٛع١ يؿاحل ايًؿظ١ٝ املطا٥ٌ

 البخح فسّض: 
 يف ق٤ٛ أض١ً٦ ايبضد مت ؾٝاغ١ ايؿسٚض ا٭ة١ٝ:

    ٫ ٜٛرةةد ؾةةسم ذٚ  ٫يةة١ اصؿةةا١ٝ٥ عٓةةد َطةةت٣ٛ ايد٫يةة١α=0,05  بةةل َتٛضةة )
 زراج طايباج اجملُٛع١ ايكابط١ اي٬ةٞ  زضٔ ٚؾل ايطسٜك١ ايعا ١ٜ َٚتٛض  

اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١ اي٬ةةةٞ  زضةةٔ ٚؾةةل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج   زرةةاج طايبةةاج 
 ايتع١ًُٝٝ يف ايتطبٝل ايبعدٟ ٫بتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ 

    ٫ ٜٛرةةد ؾةةسم ذٚ  ٫يةة١ اصؿةةا١ٝ٥ عٓةةد َطةةت٣ٛ ايد٫يةة١α=0,05  بةةل َتٛضةة )
 زراج طايباج اجملُٛع١ ايكابط١ اي٬ةٞ  زضٔ ٚؾل ايطسٜك١ ايعا ١ٜ َٚتٛض  

رةةاج طايبةةاج اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١ اي٬ةةةٞ  زضةةٔ ٚؾةةل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج   ز
 ايتع١ًُٝٝ يف ايتطبٝل امل٪رٌ ٫بتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ 

 ُميَجٔ٘ البخح ّإجساءات 
 :ميَج البخح 

صطةةةةا َةةةةا ةكتكةةةةٝ٘ طبٝعةةةة١ ٖةةةةرا ايبضةةةةد مت اضةةةةتمداّ املةةةةٓٗزل ايٛؾةةةةؿٞ        
 ٚايتزسٜيب نُا ٖٛ َٛقه:

  ّاملٓٗس ايٛؾؿٞ يف ؼًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ملٛقٛعاج املكةسز قةٌ   مت اضتمدا
َكةةةسز ٚشاز٠  -زٜاقةةةٝاج ايؿةةةـ ايخةةةاْٞ َتٛضةةة    -ايبضةةةد  ايؿؿةةةٌ ايسابةةةع  

 ٖة(  0440- 0441ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ 
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         ٟمت اضةةةةتمداّ املةةةةٓٗس غةةةةب٘ ايتزةةةةسٜيب ايكةةةةا٥ِ عًةةةة٢ ايتؿةةةةُِٝ ايتزةةةةسٜيب ذ
ٚا٭بس٣ ػسٜبٝة١، ٚذيةو يكٝةاع ؾاعًٝة١ ةطبٝةل       اجملُٛعتل إصداُٖا قابط١

اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتعًُٝٝة١ يف ةُٓٝة١ َٗةازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ ٚبكةا٤        
أحةةس ايةةةتعًِ يةةةد٣ طايبةةةاج ايؿةةةـ ايخةةاْٞ املتٛضةةة ، ٚاجملُٛعةةة١ ايتزسٜبٝةةة١ ٖةةةٞ   
"اجملُٛعةةة١ ايةةةيت ةطبةةةل عًٝٗةةةا ايتزسبةةة١، أٟ ايةةةيت ةتعةةةسض يًُةةةتػرل ايتزةةةسٜيب    

ملعسؾةة١ ةةةةحرل ٖةةرا املةةتػرل"  بُٝٓةةا اجملُٛعةة١ ايكةةابط١ ٖةةٞ "اجملُٛعةة١     املطةةتكٌ( 
اييت ةهاؾ٧ اجملُٛع١ ايتزسٜبٝة١ يف نٝةع بؿا٥ؿةٗا، ٚةتُاحةٌ َعٗةا يف نٝةع       
اإلرسا٤اج عدا ةطبٝل ايتزسب١، ؾٗٞ ٫ ةتعسض يًُةتػرل ايتزةسٜيب بةٌ ةبكة٢ يف     

 ايظسٚف ا٫عتٝا ١ٜ  

 :دلنْع٘ البخح 
 د نع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ عٓكٛ ١ٜ ٚؾل اـطٛاج ايتاي١ٝ:مت ابتٝاز فُٛع١ ايبض

     ،مت ؼدٜد َهاةا ايتعًِٝ ب  از٠ ةعًِٝ بٝػ١، ٚابترل َٔ بٝةِٓٗ َهتةا عػةٛا٥ٝا
 ٚنإ املهتا املمتاز ٖٛ َهتا ايٛض  

         00مت ؼدٜد املدازع املتٛضط١ بٓةاج ٚايتابعة١ ملهتةا ٚضة  بٝػة١ ٚنةإ عةد ٖا 
ٝا ٚناْةةةةث املدزضةةةة١ املمتةةةةاز٠ ٖةةةةٞ َدزضةةةة١، ٚمت ابتٝةةةةاز َدزضةةةة١ ٚاصةةةةد٠ عػةةةةٛا٥

 املتٛضط١ ايخا١َٓ بٓاج 
  مت ابتٝاز ؾؿًٞ طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  نع١ٓٝ يًبضد 
       ٌعٔ طسٜل ايكسع١ مت ابتٝاز أصد ايؿؿةًل يُٝخةٌ اجملُٛعة١ ايكةابط١ ٚايؿؿة

 اٯبس يُٝخٌ اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ 
         طايبة١، ٚعةد     01ط١ بًةؼ عةد  ايطايبةاج يف ايؿؿةٌ ايةرٟ ميخةٌ اجملُٛعة١ ايكةاب

 طايب١  01ايطايباج يف ايؿؿٌ ايرٟ ميخٌ اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ 

 :متغريات البخح 
 صطا ايبضد اؿايٞ ٜٛرد يدٜٓا ح٬ذ َتػرلاج:

 " َ٘ةا  ْتٝزة١  ٢عً َٓٗا مؿٌ إٔ ٜتٛقع اييت املعاؾ١ املتػرل املطتكٌ: ٜٚكؿد ب 
(  ٜٚتُخةةةٌ يف 04ف، 0105"  بةةةاٖٞ، ايٓتٝزةةة١ ٢عًةةة ٜعتُةةةد ٫ أْةةة٘ ذيةةةو ٜٚعةةةين

 اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ 
   املتػرل ايتابع: ٜٚكؿد ب٘ "ايٓتٝز١ املتٛقع ظٗسٖا بعد َعاؾ١ َا، َٚع٢ٓ ذيةو

 (  ٜٚتُخٌ يف:04، ف0105أْ٘ ٜتبع أٚ ٜعتُد ع٢ً املعاؾ١"  باٖٞ، 
   َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ يد٣ طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض 
 ًِيد٣ طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  بكا٤ أحس ايتع 

ٚقةةةد صسؾةةةث ايباصخةةة١ أحٓةةةا٤ ايتزسبةةة١ عًةةة٢ عةةةصٍ نٝةةةع املةةةتػرلاج ا٭بةةةس٣ أٚ     
قةةبطٗا قةةدز املطةةتطاع يبٝةةإ ا٭حةةس ايٓةةاةس عًةة٢ املةةتػرل ايتةةابع ْتٝزةة١ ةػةةرل املةةتػرل     

 املطتكٌ 

 :ِأدّات البخح ّمْاد 
قاَةةث  ةطةةا٫٩ج ٖةةرا ايبضةةد ٚايتضكةةل َةةٔ ؾسٚقةةٗا ؾكةةد      عةةٔبػةةسض اإلرابةة١  

 ايباصخ١ ب عدا  ا٭ ٚاج ٚاملٛا  اٯة١ٝ:
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 :أّال: أدّات البخح 

   قا٥ُةة١ مبٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ يطايبةةاج ايؿةةـ ايخةةاْٞ َتٛضةة  يف َةةا ٠
 ايسٜاقٝاج 

  ابتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ 
           ؼًٝةةٌ قتةة٣ٛ ايؿؿةةٌ ايسابةةع  ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١( َةةٔ َةةا ٠ ايسٜاقةةٝاج يًؿةةـ

 ٖة  0440 – 0441ايخاْٞ َتٛض  يف ايؿؿٌ ايدزاضٞ ا٭ٍٚ يعاّ 

 :ثاىٔا: مْاد البخح 
   يٌٝ املع١ًُ يتدزٜظ اؾص٤ احملد  ضًؿا ٚؾل اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ  
   ٌ ٚا٭ْػةط١ اي٬شَةة١ يتةةدزٜظ   نساضة١ ْػةةا  ايطايبةة١ ٚةػةتٌُ عًةة٢ أٚزام ايعُةة

 ٖرا اؾص٤
  )نتاب ايطايب١، ايؿؿٌ ايسابع  ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

 :إجساءات البخح 
 :مسحل٘ التكصٕ ّالتخلٔل 

 طايبةاج  يةد٣  صةٌ املطةةي١   َٗةازاج  ةٓاٚيةث  ايةيت  ٚا٭عةاذ  ا٭ بٝةاج  عًة٢  ا٫ط٬ع 
املكٝةةد (؛ 0100(؛  املطةةٛم، 0100(؛ صطةةين  0100أبةةٛ زٜةةا،   َخةةٌ املتٛضةةط١ املسصًةة١

 ( 0102(؛ ايؿبضٞ  0102 
 بكةةا٤ أحةةس ايةةتعًِ َخةةٌ  ايػةةًٗٛب،  ةٓاٚيةةث ايةةيت ٚا٭عةةاذ ا٭ بٝةةاج عًةة٢ ا٫طةة٬ع

 ( 0101؛  ايطسضاٟٚ، (0105، ايؿت٬ٟٚ؛  (0104؛  اؾعٝد، (0100
 اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١     ةٓاٚيةث  ايةيت  ٚا٭عةاذ  ا٭ بٝةاج  ع٢ً ا٫ط٬ع

  ٜتُةةةةس  زاضةةةة١؛  Par,2011 )&  Nuntrakune ٚبةةةةاز ْْٛذلانةةةةٕٛ  زاضةةةة١َخةةةةٌ 
 2013 ،Dittmer) زاضةةةةةة١؛ (0105  ٞضُةةةةةةاملت  زاضةةةةةة١؛ (0100  بػةةةةةةاٟ  زاضةةةةةة١؛  

  (0101  ايصٖساْٞ
 ٚشاز٠ ايتعًِٝ  – املتٛض  ايخاْٞ يًؿـ ايسٜاقٝاج نتاب ع٢ً ا٫ط٬ع 
 املطةةي١  صةٌ   َٗةازاج  ؼدٜد مت ايع٬ق١ ذاج ايطابك١ ا٭ بٝاج َسارع١ ع٢ً ٚبٓا٤

ايؿةـ ايخةاْٞ املتٛضة  ٚاملتكة١ُٓ يف      طايباج يد٣ ةُٓٝتٗا طتٗدفايسٜاق١ٝ امل
-0441نتةةةاب ايسٜاقةةةٝاج يًؿةةةـ ايخةةةاْٞ املتٛضةةة  ايؿؿةةةٌ ايدزاضةةةٞ ا٭ٍٚ      

 ٖة، ٚاييت ضٝةةٞ ةٛقٝضٗا ةؿؿًٝٝا يف َٛا  ايبضد 0440

 :ٕمسحل٘ اختٔاز احملتْى العلن 
يتضدٜد َٗازاج صٌ املطةي١ املتكة١ُٓ   ٚؾٝٗا مت ابتٝاز احملت٣ٛ ايعًُٞ ٚؼًًٝ٘

 احملتة٣ٛ  ابتٝةاز  مت ٚقةد  ؛ايطكا٫ج ايتعًُٝٝة١  اضذلاةٝز١ٝ ٚؾل ؾٝاغت٘ إعا ٠ؾٝ٘ ٚ
ايؿؿةةٌ ايسابةةع َةةٔ نتةةاب ايسٜاقةةٝاج يًؿةةـ ايخةةاْٞ املتٛضةة      يف َتُخةةٌ ايعًُةةٞ

ٖةة، صٝةد ٚرةدج ؾٝة٘ ايباصخة١ َةا ٜٓاضةا         0440 – 0441ايؿؿٌ ايدزاضٞ ا٭ٍٚ يعةاّ  
ايٞ َةةةةٔ َٗةةةةازاج صةةةةٌ املطةةةةةي١ ايسٜاقةةةة١ٝ املطةةةةتٗدف ةُٓٝتٗةةةةا ٚؾةةةةل     ايبضةةةةد اؿةةةة 

اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١، ٚمت إعةةدا  ؼًٝةةٌ احملتةة٣ٛ شلةةرا ايؿؿةةٌ نُةةا       
  ضٝةةٞ ٫صكا يف أ ٚاج ايبضد 



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

228 
 

 :٘ٔمسحل٘ إعداد احملتْى العلنٕ لفصل )اليطب٘ املئْٓ٘( ّفل اضرتاتٔجٔ٘ الطكاالت التعلٔن 
 :  البخح مً العاو اهلدف -أ  

صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ ٚبكا٤ أحس  َٗازاج ة١ُٝٓ يف ايبضد َٔ ايعاّ اشلدف ٜتُخٌ
ايطةةةكا٫ج  اضةةةذلاةٝز١ٝ بةةة٬ٍ َةةةٔ املتٛضةةة  ايخةةةاْٞ ايؿةةةـ طايبةةةاج يةةةد٣ ةعًُٗةةةا 

 ايخةةاْٞ يًؿةةـ ايسٜاقةةٝاج َةةا ٠ يف "ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١"  ؾؿةةٌ َٛقةةٛعاج يف ايتعًُٝٝة١ 
 ٖة  0440- 0441 ايدزاضٞ يًعاّ ا٫ٍٚ ايدزاضٞ ايؿؿٌ ب٬ٍ املتٛض 

 :  اإلجسائٔ٘ األٍداف -ب 
 عٓةةد  ؼكٝكٗةةا ٚاملةةسا  (ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١   يؿؿةةٌ اإلرسا٥ٝةة١ ا٭ٖةةداف ؼدٜةةد مت

 يف يًتعًةةِٝ ايعاَةة١ ا٭ٖةةداف عًةة٢ ا٫طةة٬ع بعةةد َٛقةةٛع؛ نةةٌ  زاضةة١ َةةٔ ا٫ْتٗةةا٤
ِ  ٚأٖداف ايطعٛ ١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١  ملةا ٠  ايعاَة١  ٚا٭ٖةداف  ؛املتٛضةط١   املسصًة١  ةعًةٝ

 ٚ ٚامل٬صظة١ َٚٛشعةة١ عًة٢  زٚع ؾؿةةٌ    يًكٝةةاع قةاب٬ً  ٖةةدؾًا( 00  بًػةث ايسٜاقةٝاج، 
ٟ  -( (2 ًَضةل   املعًُة١   يٌٝ يف ا٭ٖداف ٖرٙ ةكُل مت ٚقد ايٓطب١ امل١ٜٛ٦،   ايةر

 ٘ بتةدزٜظ ؾؿةٌ ايٓطةب١ امل٦ٜٛة١ يطايبةاج ايؿةـ ايخةاْٞ         ٚاـةاف  -ايباصخة١  أعدةة
 ٖة، ايؿؿٌ ايدزاضٞ ا٭ٍٚ  0440 – 0441املتٛض  يعاّ 

 :  ّالتعله التعلٔهمصادز  -جـ 
 ايباصخةة١ ةةةس٣ ايةةيت ايتعًُٝٝةة١ ٚا٭ ٚاج ٚاملةةٛا  ا٭رٗةةص٠ َةةٔ فُٛعةة١ ابتٝةةاز مت

 ع٢ً ؼكٝل أٖداف ايبضد، َٚٓٗا: ةطاعد قد أمنا

  إلْػةةةةا٤ ايتايٝةةة١  ايتعًُٝٝةةةة١ بةةةا٭رٗص٠  ا٫ضةةةتعا١ْ  ٚميهةةةةٔ ايتعًُٝٝةةة١؛  ا٭رٗةةةص٠ 
ٞ  اؿاضةا  رٗةاش   ايةدزٚع  ؾُٝةع  ةكدميٝة١  عسٚض  - بةسٚرهذل  رٗةاش  - اٯية
 اشلٛاةـ ايرن١ٝ( – ذن١ٝ ضبٛز٠

   باٯةٞ ايبضد يف املطتمد١َ املطبٛع١ املٛا  ٚةتضد : املطبٛع١ املٛا: 
   ٌ ٌ  أٚزام - ايطايبةة١  نتةةاب  - ايبضةةةد يتٓؿٝةةر  املعًُةة١   يٝةة  –١ َطبٛعةةة عُةة

 نساض١ ْػا  ايطايب١(

 :  املطتخدم٘ التدزٓظ طسم -د
 ايتةدزٜظ  طسا٥ةل  ةٓٛعةث ٚطبٝع١ ع١ٓٝ ايبضةد   ايتعًُٝٞ املٛقـ ملكتكٝاج ٚؾكًا
، ؿتةٛح ؽ املٚايٓكا اؿٛاز ،املٛر١ٗ ا٭ض١ً٦  ايبضد ةٓؿٝر يف املتبع١ ا١َعاي ٚاملدابٌ
 ( املػه٬ج صٌ ٚأضًٛب، ةعًِ ا٭قسإ، ايؿس ٟ ايتعًِ، ايرٖين ايعؿـ

 :  ّالتهلٔفات التعلنٔ٘ التعلٔنٔ٘ األىػط٘ -ٍـ
 َٚةةا ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١  ؾؿةةٌ ملٛقةةٛعاج ٚايتهًٝؿةةاج ا٭ٖةةداف قا٥ُةة١ ؼدٜةةد بعةةد
َٚٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ املسا  ةُٓٝتٗا يد٣ ايطايبةاج ٚمت   املعازف َٔ ؼتٜٛ٘

 .((5  ًَضل  ايطايب١ نساض١ ْػا  يف ةكُٝٓٗا

 :  التكْٓه أضالٔب -ّ
ِ  سلًةث ، َتٓٛع١ ةكِٜٛ أضايٝا اضتمداّ مت ٞ  ايتكةٜٛ ٌ  ايكبًة ٌ  ةةدزٜظ  قبة  ؾؿة

 ٚايتكةةةِٜٛ ايٓطةةةب١ امل٦ٜٛةةة١، ؾؿةةةٌ ةةةةدزٜظ أحٓةةةا٤ ايبٓةةةا٥ٞ ٚايتكةةةِٜٛايٓطةةةب١ امل٦ٜٛةةة١، 
 :ايتاي١ٝ اإلرسا٤اج ٚؾل ايتكِٜٛ ٜٚتِ ةدزٜط٘؛ ْٗا١ٜ يف اـتاَٞ
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         ٌايسٜاقة١ٝ   املطةاي١ ايتكِٜٛ ايكبًةٞ: ٜٚتُخةٌ يف ابتبةاز قبًةٞ يكٝةاع َٗةازاج صة
 َٔ إعدا  ايباصخ١ 

  :ٞٚا٫ضةتُاع  ٚايػةا١ًَ  املتٓٛع١ ا٭ض١ً٦ َٔ عد  طسح يف ٜٚتُخٌايتكِٜٛ ايبٓا٥ 
   زع بهٌ اـاؾ١ ايعٌُ أٚزامَٚٓاقػ١  ٚةعصٜصٖا ٚةعدًٜٗا يإلراباج

   :ٟقٝةةاع بعةةدٟ ملٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١     ابتبةةاز ٌ يف ةطبٝةةلٜٚتُخةةايتكةةِٜٛ ايبعةةد
  خ١ايباص إعدا  َٔ ايسٜاق١ٝ

 :  الطكاالت التعلٔنٔ٘ اضرتاتٔجٔ٘ باضتخداو( )اليطب٘ املئْٓ٘ فصل لتدزٓظ الصمئ٘ اخلط٘ -ش
 – 0441 ا٭ٍٚ يعةةاّ ايدزاضةةٞ ايؿؿةةٌ بةة٬ٍ( ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١    ؾؿةةٌ ةةةدزٜظ مت
 4 0  صؿةة١ نةةٌ َٚةةد٠صؿةةـ يهةةٌ أضةةبٛع،   0ٖةةة عًةة٢ َةةد٣ أضةةبٛعل بٛاقةةع   0440

 ايؿؿةةٌ ٖةةرا يتةةدزٜظ ٚقةةث َةةٔ ٚايتعًةةِٝ ٚشاز٠ صد ةةة٘ َةةا َةةع ٜتٛاؾةةل ٖٚةةرا(  قٝكة١ 
  ٖة 0440 – 0441بط١ ايعاّ ايدزاضٞ  ٚؾل

  ّأدّاتُ البخح مْاد إعداد يف املتبع٘ إلجساءاتا: 

         أّال: إعداد قائن٘ مَازات حل املطأل٘ الْجـب تْافسٍـا لـدى طالبـات الصـف الجـاىٕ متْضـط يف
 مادٗ السٓاضٔات:

ايسٜاق١ٝ ايٛارا ةٛاؾسٖا يد٣ طايبةاج ايؿةـ   يبٓا٤ قا١ُ٥ مبٗازاج صٌ املطةي١ 
ايخاْٞ املتٛض ، قاَث ايباصخ١ با٫ط٬ع ع٢ً ا٭ بٝاج ذاج ايع٬ق١ ٚٚؾل اـطةٛاج  

 ايتاي١ٝ:
      مت ؼدٜةةد اشلةةدف َةةٔ ايكا٥ُةة١، حةةِ ؼدٜةةد املؿةةا ز ايةةيت هةةا ا٫عتُةةا  عًٝٗةةا

 يتضدٜد عٓاؾس ايكا١ُ٥، َٚٓٗا:
   ٜظ ايسٜاقةةةٝاج يًؿةةةـ ايخةةةاْٞ  ا٫طةةة٬ع عًةةة٢  يٝةةةٌ املعًةةةِ اـةةةاف بتةةةدز

 املتٛض  ٚايؿا ز عٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ 
        ا٫طةة٬ع عًةة٢ أ بٝةةاج ايبضةةد ايةةيت ةٓاٚيةةث َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ

 يطايباج املسص١ً املتٛضط١ 
        ا٫طةة٬ع عًةة٢ أ بٝةةاج ايبضةةد ايةةيت ةٓاٚيةةث َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ

 ايخاْٞ َتٛض  يطايباج ايؿـ 
       َسارعةة١ قةةٛا٥ِ ٚةؿةةٓٝؿاج َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ ايعاملٝةة١ عَُٛةةا

 ٚايعسب١ٝ ع٢ً ٚر٘ اـؿٛف شلرٙ املسص١ً ايعُس١ٜ 
    أزا٤ اـدلا٤ ٚايذلبٜٛل ٚاملمتؿل يف فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًةِٝ عَُٛةا، ٚيف

 فاٍ طسم ايتدزٜظ ع٢ً ٚر٘ اـؿٛف 
 ٛحا٥ل ايسزلٝة١ ايةيت ةؿةدزٖا ٚشاز٠ ايتعًةِٝ     ايتعاَِٝ ٚايٓػساج ايدٚز١ٜ ٚاي

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ 
    بعةةد  زاضةة١ املؿةةا ز املةةرنٛز٠ ٚغرلٖةةا مت إعةةدا  قا٥ُةة١ أٚيٝةة١ ملٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١

ايسٜاق١ٝ اي٬ش١َ يطايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  نُا ٖٞ َٛقض١ يف ٬َصةل  
 َٗاز٠ ؾسع١ٝ  04 ايبضد، ٚقد ةهْٛث َٔ أزبع َٗازاج أضاض١ٝ ةتؿسع إىل

 :ايتضكل َٔ ؾدم قا١ُ٥ املٗازاج 
        ٚمت ذيةةةو بعةةةسض ايكا٥ُةةة١ ا٫ٚيٝةةة١ ٚاملكذلصةةة١ ملٗةةةازاج صةةةٌ املطةةةةي١ ايسٜاقةةة١ٝ

يطايباج ايؿـ ايخاْٞ َتٛض  ع٢ً فُٛع١ َٔ املمتؿل يف اجملاٍ ايذلبٟٛ، 
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َةةةةِٓٗ أضةةةةاةر٠ راَعةةةةاج، َٚػةةةةسؾل َٚػةةةةسؾاج ةسبٜٛةةةةاج، َٚعًُةةةةل َٚعًُةةةةاج    
عاًَل بايؿعٌ يف فاٍ ايتعًِٝ، إلبدا٤ آزا٥ِٗ صٍٛ أ١ُٖٝ نٌ َٓٗةا  زٜاقٝاج 

ٚاقذلاح َةا ٜسْٚة٘ أْطةا ممةا ذنةس ؾٝٗةا أٚ ةعةدٌٜ غة٤ٞ َٓٗةا  نُةا ٖةٛ َٛقةه             
 (0باحملل زقِ  

       ْٞإعةةدا  ايكا٥ُةة١ ايٓٗا٥ٝةة١ ملٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ يطايبةةاج ايؿةةـ ايخةةا
هُةةةل ٚا٭بةةةةر يف ا٫عتبةةةةاز  املتٛضةةة ، ٚذيةةةةو بعةةةد َسارعةةةة١ آزا٤ اـةةةةدلا٤ ٚاحمل  

اقذلاصاةِٗ ٚإقاؾاةِٗ، ٚقد اةؿل اؾُٝع ع٢ً املٗازاج ا٭زبع ا٭ضاض١ٝ، ٚرا٤ج 
نةةةٌ املكذلصةةةاج يف املٗةةةازاج ايؿسعٝةةة١ َخةةةٌ إعةةةا ٠ ؾةةةٝاغ١ بعكةةةٗا يػٜٛةةةا، ٚ َةةةس  
َٗازةل يف َٗاز٠ ٚاصد٠ َع إعا ٠ ايؿةٝاغ١، ٚرةا٤ج ايكا٥ُة١ ايٓٗا٥ٝة١ عًة٢ أزبةع       

 ( 0َٗاز٠ ؾسع١ٝ، نُا ٖٛ َٛقه باملًضل زقِ   00ؿسع إىل َٗازاج أضاض١ٝ ةت

            ٕثاىٔا: حتلٔل ذلتـْى فصـل اليطـب٘ املئْٓـ٘ )الفصـل السابـع( بهتـاب السٓاضـٔات للصـف الجـاى
 ٍـ1441املتْضط للعاو الدزاضٕ 

ٚرةةدج ايباصخةة١ إٔ قتةة٣ٛ ؾؿةةٌ ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١ َةةٔ نتةةاب ايطايبةة١ يًؿةةـ         
ضةةةد ملةةةا ٜتكةةةُٓ٘ َةةةٔ َٗةةةازاج ؿةةةٌ املطةةةةي١  ايخةةةاْٞ املتٛضةةة  َٓاضةةةا ٭ٖةةةداف ايب 

 :نُا ًٜٞايسٜاق١ٝ، ؾكاَث بعٌُ قا١ُ٥ مبضتٜٛاج ٖرا ايؿؿٌ ٚؼًًٝ٘ 

 حتدٓد اهلدف مً التخلٔل: -1
ٚنةةةإ اشلةةةدف َةةةٔ عًُٝةةة١ ايتضًٝةةةٌ ٖةةةٛ ؼدٜةةةد ايعٓاؾةةةس ايس٥ٝطةةة١ٝ يف ؾؿةةةٌ   

د ٖةةة، ٚقةة0440-0441ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١ بهتةةاب ايطايبةة١ يًؿةةـ ايخةةاْٞ املتٛضةة  يعةةاّ   
 قاَث ايباصخ١ بايتضًٌٝ يعد٠ أضباب َٓٗا:

          إعةةةا ٠ ؾةةةٝاغ١ ؾؿةةةٌ ايٓطةةةب١ امل٦ٜٛةةة١ مبةةةا ٜتٛاؾةةةل َةةةع اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج
 ايتع١ًُٝٝ 

     إعةةةدا   يٝةةةٌ املعًُةةة١ يتةةةدزٜظ ايؿؿةةةٌ املةةةرنٛز ٚؾكةةةا ٫ضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج
 ايتع١ًُٝٝ 

         ج إعةةدا  نساضةة١ ْػةةا  ايطايبةة١ يف ايؿؿةةٌ احملةةد  ٚؾةةل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫
 ايتع١ًُٝٝ 

 فئات التخلٔل: – 2
 مت ؼًٌٝ قت٣ٛ ؾؿٌ ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يف ق٤ٛ ايؿ٦اج ايتاي١ٝ:

 ّٛٗأغةٝا٤  عةد٠  بةل  املػةذلن١  ايؿةؿاج  نع ع٢ً ايكا٥ِ ايتعُِٝ َٔ ْٛع ": املؿ 
 (00، ف0104ؾسش ا ،    " َٛاقـ أٚ
 :ِٝأٚ َؿٗةةَٛل بةةل ايع٬قةة١ ؼةةد ( إببازٜةة١ نًةة١  زٜاقةة١ٝ عبةةاز٠" ٖةةٛ ايتعُةة 

ٌ  "ايسٜاق١ٝ املؿاِٖٝ َٔ أنخس  ٚاملطةًُاج  ايسٜاقة١ٝ  ٚايكةٛاْل  ايٓظسٜةاج  ٚةػةُ
 .(15-55، ف ف 0104، ا  ؾسش  ايع٬ق١ ٖرٙ ةؿطس يتاي
 ةة ٜة١  ع٢ً اإلْطإ قدزاج َٔ ايكدز٠ ةًو " ٖٞ :املٗاز٠  ٌ ٚضةسع١   بدقة١  َةا  عُة

 (20، ف0105"   املػٗداْٞ،  ٚؾِٗ

 ل:التخلٔ عنلٔ٘ ضْابط -3
 :ايتايٞ يف ةتُخٌ ايتضًٌٝ يع١ًُٝ قٛاب  ٚقع مت  قٝل ؼًٌٝ إىل يًٛؾٍٛ
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 ًٌٝبايبضد املعتُد٠ ايتضًٌٝ اج٦ؾ إطاز يف ايتض  
 ٌتةة٣ٛ حملا قةة٤ٛ   يف ايتضًٝةة  ٔ ٔ  ؾؿةةٌ ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١   املتكةةُ  نتةةاب  يف املتكةةُ

-0441 ايدزاضةةةةٞ يًعةةةةاّ ا٭ٍٚ ايؿؿةةةةٌ املتٛضةةةة  ايخةةةةاْٞ يًؿةةةةـ ايسٜاقةةةةٝاج
 ٖة 0440

 :التخلٔل أداٗ صدم -4 
 عسقةٗا  مت صٝةد   احملهُةل  ؾةدم  عًة٢  با٫عتُا  ايتضًٌٝ أ ا٠ ؾدم ةكدٜس مت 
ٔ  ُٛعة١ ف عًة٢  ا٭ٚيٝة١  ؾةٛزةٗا  يف ٔ  املمتؿةل  َة ـ  ايسٜاقةٝاج  َعًُةاج  َة  يًؿة

 ايسٜاقةةٝاج ةةةدزٜظ طةةسم اٍفةة يف املتمؿؿةةل َةةٔ ُٛعةة١فٚ املتٛضةة ايخةةاْٞ  
ٌ  ٖةرا  ؾة٬ص١ٝ  عًة٢  أنةدٚا  صٝد ايتضًًٝٞ ا ا٠ ؾدم َٔ يًتةند ٚذيو  ايتضًٝة

  ايدزاض١ يػسض َ٘ٚٓاضبت

 ثبات التخلٔل: -5
 ٚيتضدٜد َد٣ حباج ايتضًٌٝ مت صطاب َعاٌَ ايخباج عدل ا٭ؾسا  ٚعدل ايصَٔ:

أ٫ٚ: ايخباج عدل ا٭ؾسا : ٚمت ؼدٜد َد٣ ا٫ةؿام بل ْتا٥س ايتضًٌٝ اييت ةٛؾةًث  
إيٝٗةةةا َعًُةةة١ أبةةةس٣ اضةةةتعاْث بٗةةةا  إيٝٗةةةا ايباصخةةة١ ْٚتةةةا٥س ايتضًٝةةةٌ ايةةةيت ةٛؾةةةًث  

ايباصخ١ يتضًٝةٌ ْؿةظ ايؿؿةٌ َةٔ احملتة٣ٛ، ٚمت صطةاب َعاَةٌ ايخبةاج باضةتمداّ          
 َعا ي١ ٖٛيطيت:

    
   

      
 

 َعاٌَ ايخباج CRميخٌ 
M ايؿ٦اج اييت مت ا٫ةؿام عًٝٗا 

N1 ٍٚؾ٦اج ايػمـ ا٭ 
N2  ْٞؾ٦اج ايػمـ ايخا 

 ٖٛيطت٢ لدٙ ٜطاٟٚٚعطاب َعاٌَ ايخباج صطا َعا ي١ 

    
    

      
       

ٖٚةةٛ َعاَةةٌ حبةةاج َسةؿةةع ٚميخةةٌ َ٪غةةسا رٝةةدا عًةة٢ حبةةاج ايتضًٝةةٌ، ٚبٓةةا٤ عًٝةة٘  
 اعتُدج ايباصخ١ ايؿٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًتضًٌٝ 

حاْٝا: ايخباج عدل ايصَٔ: ٚمت ؼدٜد َد٣ ا٫ةؿام بل ْتا٥س ايتضًٌٝ اييت ةٛؾًث 
ٖةةةة ْٚتةةةا٥س ايتضًٝةةةٌ ايةةةيت    0441 -00- 0ازٜخ إيٝٗةةةا ايباصخةةة١ يف املةةةس٠ ا٭ٚىل بتةةة  

ٖةةة، ٚمت صطةةاب َعاَةةٌ ايخبةةاج   0440-0-0ةٛؾةةًث إيٝٗةةا ْؿةةظ ايباصخةة١ بتةةازٜخ    
 باضتمداّ َعا ي١ ٖٛيطيت:
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ٖٚةةٛ َعاَةةٌ حبةةةاج َسةؿةةع ٚميخةةٌ َ٪غةةةسا رٝةةدا عًةة٢ حبةةةاج ايتضًٝةةٌ، ٚبٓةةا٤ عًٝةةة٘         
 ايؿٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًتضًٌٝ اعتُدج ايباصخ١ 

ٚبٓةةةا٤ عًةةة٢ ايكٝةةةاع ايطةةةابل ؾكةةةد اضةةةتكسج ايباصخةةة١ عًةةة٢ قا٥ُةةة١ ؼًٝةةةٌ احملتةةة٣ٛ  
 ( 4املٛقض١ مبًضل  

    ٕثالجا: إعداد اختباز مَازات حل املطأل٘ السٓاضٔ٘ يف فصل اليطب٘ املئْٓ٘ لطالبات الصـف الجـاى
 املتْضط.

 :ٚقاَث ايباصخ١ باإلرسا٤اج اٯة١ٝ إلعدا  ا٫بتباز
       ؼدٜد اشلدف َٔ ا٫بتباز، ٖٚٛ قٝاع َٗازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ ٚبكةا٤ أحةس

 ايتعًِ يد٣ طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  
   نتةةةاب يف( امل٦ٜٛةةة١ ايٓطةةةب١  ايسابةةع  ايؿؿةةةٌ ملٛقةةةٛعاجؼدٜةةد ا٭ٚشإ ايٓطةةةب١ٝ 

  ا٭ٍٚ ايدزاضٞ بايؿؿٌ املتٛض  ايخاْٞ يًؿـ ايسٜاقٝاج
  املطةي١ صٌ ٫ضذلاةٝز١ٝ ٚايؿسع١ٝ ضاض١ٝا٭ ُٗازاجيًؼدٜد ردٍٚ املٛاؾؿاج 

   ا٭ٍٚ ايدزاضٞ يًؿؿٌ ايخاْٞ ايؿـ زٜاقٝاج بهتاب امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ يؿؿٌ
        ؼدٜةةد ْةةٛع ا٭ضةة١ً٦، ٚيف قةة٤ٛ طبٝعةة١ املٛقةةٛع ٚأٖداؾةة٘ ٚبؿةةا٥ـ املتعًُةةاج

ؾكةةد ابتةةازج ايباصخةة١ أضةة١ً٦ َٛقةةٛع١ٝ َةةٔ ْةةٛع ا٫بتٝةةاز َةةٔ َتعةةد ، ٚأضةة١ً٦        
 ايؿساؽ، ٚأض١ً٦ َكاي١ٝ ةهتا ؾٝٗا ايطايب١ بطٛاج يًضٌ إنُاٍ 

   ؾكةس٠ َٛشعة١    01إعدا  أض١ً٦ ا٫بتباز املبد٥ٞ، ٚنإ عد ٖا يف ايٓطم١ املبد٥ٝة١
 ( 0صطا ا٭ٚشإ ايٓطب١ٝ، َٛقض١ مبًضل زقِ  

         ةٛشٜةةع  زرةةاج ا٫بتبةةاز عًةة٢ ا٭ضةة١ً٦ صطةةا ا٭ٚشإ ايٓطةةب١ٝ، ٚناْةةث ايدزرةة١
  زر١  01ايه١ًٝ َٔ 

       ٕٛٚقع ةعًُٝاج اإلراب١ ع٢ً أض١ً٦ ا٫بتباز، ٚقةد صسؾةث ايباصخة١ عًة٢ إٔ ةهة
 ايتعًُٝاج بطٝط١ ٚٚاقض١ ٚغرل َطذلض١ً َع عدّ اإلب٬ٍ بدقتٗا 

  ؼهِٝ ا٫بتباز، ٚذيو بعسض ؾكساج ا٫بتباز ع٢ً عد  َٔ اـدلا٤ ايذلبٜٛل
ٚؾةةضتٗا، َٚةةد٣ ٚاملػةةسؾل ٚاملعًُةةل إلبةةدا٤ آزا٩ٖةةِ بايٓطةةب١ يؿةةٝاغ١ ا٭ضةة١ً٦،  

َٓاضةةبتٗا يكٝاضةةاج املٗةةازاج املطًةةٛب قٝاضةةٗا، ٚبعةةد ا٫طةة٬ع عًةة٢ آزا٤ احملهُةةل 
َٚكازْتٗا ٚ زاضتٗا َٔ نٝع رٛاْبٗا مت ابتؿةاز ا٫بتبةاز يٝؿةبه عًة٢ ٦ٖٝة١      

ؾكةةةس٠، ٚذيةةو بعةةد  َةةس ؾكةةةساج ا٫بتبةةاز ايةةيت اةؿةةةل       00أضةة١ً٦ ؼتةةٟٛ عًةة٢     1
عةةض ايؿكةةساج يؿةةاحل ؾكةةساج أبةةس٣    احملهُةةل عًةة٢ ةػةةابٗٗا ٚا٫ضةةتػٓا٤ عةةٔ ب   

ميهٓٗا قٝاع أنخس َةٔ َٗةاز٠ ٚاصةد٠، باإلقةاؾ١ يًضارة١ يتكًةٝـ عةد  ؾكةساج         
ا٫بتباز، نُا مت ايتعدٌٜ عًة٢ بعةض ايؿكةساج بٓةا٤ عًة٢ اقذلاصةاج احملهُةل         

 ( 0ٚنٝع ؾكساج ا٫بتباز يف ؾٛزة٘ ايٓٗا١ٝ٥ َٛقض١ مبًضل زقِ  
 طايبة١   01ٝةاز أصةد ؾؿةٍٛ املدزضة١ ٚعةد ٖٔ      ابتٝاز ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ: مت ابت

 نع١ٓٝ اضتط٬ع١ٝ َٔ طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  َٔ غرل ع١ٓٝ ايبضد 
         ٔةطبٝةةل ا٫بتبةةاز عًةة٢ ايعٝٓةة١ ا٫ضةةتط٬ع١ٝ: قاَةةث ايباصخةة١ بعةةد ا٫ْتٗةةا٤ َةة

طايبة١ َةٔ    01إعدا  ا٫بتباز ٚؼكٝك٘ بتطبٝكة٘ عًة٢ عٝٓة١ اضةتط٬ع١ٝ عةد ٖا      
املتٛضة  َةٔ غةرل عٝٓة١ ايبضةد، ٜٚٗةدف ةطبٝةل ا٫بتبةاز          طايباج ايؿـ ايخاْٞ

 ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ إىل:
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     َعسؾةةة١ َةةةا إذا ناْةةةث ةعًُٝةةةاج ا٫بتبةةةاز ٚاقةةةض١ أّ إٔ بٗةةةا غةةة٤ٞ وتةةةاش
 يًتعدٌٜ 

  َعسؾ١ َد٣ ٚقٛح َؿس اج ا٫بتباز 
  قٝاع ايصَٔ ايؿعًٞ املطًٛب يإلراب١ ع٢ً ا٫بتباز 
 تباز قٝاع ؾدم ا٫ةطام ايدابًٞ ي٬ب 
  صطاب َعاٌَ ايؿعٛب١ ي٬بتباز 
  ؼدٜد َعاٌَ ايتُٝٝص يؿكساج ا٫بتباز 
  قٝاع حباج ا٫بتباز 

 :ٞبعد ةطبٝل ا٫بتباز ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ ةبل اٯة 

   باليطب٘ لتعلٔنات االختباز 
مل ػد أٟ َٔ طايباج ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ ؾعٛب١ يف ؾِٗ غ٤ٞ َٓٗا، ؾكد رةا٤ج  

ٝعٗةةةةا ٚاقةةةةض١ ٚبطةةةةٝط١ ٫ٚ يةةةةبظ يف أٟ َٓٗةةةةا، ٚبايتةةةةايٞ مل ػةةةةد  ايتعًُٝةةةةاج ن
 ايباصخ١ صار١ إلرسا٤ ةعد٬ٜج ع٢ً ةعًُٝاج ا٫بتباز 

 باليطب٘ ملفسدات االختباز 
بعةةد اؾٗةةد املبةةرٍٚ َةةٔ ايباصخةة١ يف إعةةدا  ا٫بتبةةاز ٚايتصاَٗةةا بتضهةةِٝ ا٫بتبةةاز         

 ٛ ب َٓٗةا، رةا٤ج َؿةس اج    ٚا٭بر يف ا٫عتباز بهٌ ٬َصظاج احملهُل ٚةعدٌٜ املطًة
 ا٫بتباز نٝعٗا ٚاقض١ ٚبطٝط١ ٫ٚ ؼتاش ٭ٟ غ٤ٞ َٔ ايتعدٌٜ 

 :باليطب٘ لصمً االختباز 

  َٔمت ةٛشٜع ا٫بتباز ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ حِ َساقب١ ايص 
   قٝكةة١، ٚضةةًُث آبةةس طايبةة١ ابتبازٖةةا   05اضةةتػسقث أٍٚ طايبةة١ ضةةًُث ا٫بتبةةاز 

  قٝك١  00بعد َسٚز 
  02=  0( ÷ 00+  05َتٛضةة  ايةةصَٔ ايةة٬شّ يإلرابةة١ عًةة٢ ا٫بتبةةاز =     مت صطةةاب 

  قٝك١ 
     قٝكة١ قبةةٌ ا٫بتبةاز ةًةصّ يتٓظةِٝ ايطايبةاج، ٚةطةةًِٝ       00َةع ا٭بةر يف ا٫عتبةاز 

 ا٭ٚزام، ٚقسا٠٤ ايتعًُٝاج 
  قٝك١  40=  00+  02ٜؿبه بريو ايصَٔ ايهًٞ املطًٛب إلرسا٤ ا٫بتباز  

 :الصدم الظاٍسٖ لالختباز 

صٝد قاَث ايباصخ١ بعسض ا٫بتباز بؿٛزة٘ ا٭ٚيٝة١ عًة٢ فُٛعة١ َةٔ املمتؿةل      
قهُةةةا يًتةنةةةد َةةةٔ ؾةةةدم     05ٚاحملهُةةةل ٚاـةةةدلا٤ ٚايذلبةةةٜٛل ٚبًةةةؼ عةةةد ِٖ     

ا٫بتباز ٥٬َُٚت٘ يًػسض ايرٟ مت إعدا ٙ َٔ أرً٘، ٚايتضكل َٔ ضة١َ٬ عبازاةة٘،   
َهاْٝةة١ ايتعةةدٌٜ ٚاإلقةةاؾ١   َٚٓاضةةب١ نةةٌ عبةةاز٠ يكٝةةاع املٗةةاز٠ احملةةد ٠ شلةةا، َةةع إ      

ٚاؿرف مبا ٜسْٚ٘ َٓاضةبا، ٚمت بايؿعةٌ أبةر نةٌ املكذلصةاج يف ا٫عتبةاز ٚايتٛؾٝةل        
 بل نٝع اٯزا٤ 

 :)صدم )االتطام الداخلٕ لالختباز 
طايبة١، ٚمت بٓةا٤ عًٝة٘ صطةاب      01مت ةطبٝل ا٫بتباز ع٢ً ع١ٓٝ اضتط٬ع١ٝ عةد ٖا  

ا٫زةبةةا  بةةل  زرةة١ نةةٌ َٗةةاز٠ َةةٔ     ا٫ةطةةام ايةةدابًٞ ي٬بتبةةاز عطةةاب َعاَةةٌ     
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َعةةا٬َج ازةبةةا  نٝةةع إٔ  َٗةةازاج ا٫بتبةةاز ٚايدزرةة١ ايهًٝةة١ ي٬بتبةةاز صٝةةد ةةةبل 
  زرةة١ ةةةٛاؾس ٚبايتةةايٞ (،10 1عٓةةد َطةت٣ٛ     ٫يةة١َسةؿعةة١ ٚذاج ؾكةساج ا٫بتبةةاز  

َٗةازاج صةٌ املطةةي١ ايسٜاقة١ٝ يف      يؿكساج ابتبازايدابًٞ  ا٫ةطام َٔ ؾدم عاي١ٝ
  "١ امل١ٜٛ٦ايٓطب"ؾؿٌ 

 :٘باليطب٘ ملعامل الصعْب 

ةطةتمدّ يف ؼدٜةد ٚةكٝةِٝ ؾاعًٝة١ ؾكةساج ا٫بتبةاز ٚؼةٌ         إصؿةا١ٝ٥ َعا ية١   ٖٚةٛ" 
مبعسؾ١ صاؾٌ قط١ُ عد  ايرٜٔ أرابٛا إراب١ باط١٦ ع٢ً عةد  املؿضٛؾةل"   أبةٛ    

 (005، ف0100شعٝصع، 
اي٥٬ةٞ صةاٚئ   َعاٌَ ايؿعٛب١ يًط٪اٍ=  عد  اي٥٬ٞ أري إراب١ باط٦ة١( /  عةد    

  011×اإلراب١( 
% إىل 00 00إٔ َعةةا٬َج ايؿةةعٛب١ ٭ضةة١ً٦ ا٫ّبتبةةاز قةةد ةساٚصةةث بةةل     صٝةةد ةةةبل  

%(، ٚعًٝ٘ ؾة ٕ نٝةع ؾكةساج ا٫ّبتبةاز َكبٛية١ صٝةد ناْةث يف اؿةد املكبةٍٛ          20 00
، 0100ؾةةرل٣  ًَضةةِ، َةةٔ ايؿةةعٛب١ صطةةبُا ٜكةةسزٙ املمتؿةةٕٛ يف ايكٝةةاع ٚايتكةةِٜٛ، 

( ٚةةسؾض إذا  105ٚ  100قبٍٛ قِٝ َعاٌَ ايؿعٛب١ اييت ةةذلاٚح بةل     ( أْ٘ ٜت001ِف
 ناْث بازش ٖرا املد٣ 

  :ٕمعامل التنٔٔص )الكْٗ التنٔٔصٓ٘( لفكسات االختباز التخصٔل 

ٚةعين َد٣ قدز٠ ؾكساج ا٫بتباز عًة٢ ايتُٝٝةص بةل اجملٝةبل ذٟٚ املطةتٜٛاج ايعًٝةا       
ٚمت صطةةةاب  ( 0100تبةةةاز  ايهبٝطةةةٞ ،  ٚايةةةدْٝا بايٓطةةةب١ يًؿةةةؿ١ ايةةةيت ٜكٝطةةةٗا ا٫ب  

 َعاٌَ ايتُٝٝص يهٌ ض٪اٍ َٔ أض١ً٦ ا٫ّبتباز َٔ ب٬ٍ ايع٬ق١ ايتاي١ٝ:
عةد  اإلرابةاج    -َعاٌَ ايتُٝٝص=  عد  اإلرابةاج ايؿةضٝض١ يف اجملُٛعة١ ايعًٝةا     

 ْؿةـ عةد  ا٭ؾةسا  يف إصةد٣ اجملُةٛعتل( ٚقةد        / ايؿضٝض١ يف اجملُٛعة١ ايةدْٝا(  
ٝ ةةا عطةةا ع٬َةةاةِٗ يف   ايطايبةةاجمت ةسةٝةةا  زرةةاج  ّٝٓةة١ ا٫ضةةتط٬ع١ٝ ةٓاشي َةةٔ ايع

( طايبة١ نُزٛعة١   00( طايب١ نُزُٛع١ عًٝا، ٚنريو  00ا٫ّبتباز، ٚمت أبر  
إىل  520 1إٔ َعةةةا٬َج ايتُٝٝةةةص يؿكةةةساج ا٫ّبتبةةةاز ةةةةذلاٚح بةةةل   صٝةةةد ةةةةبل  ْٝةةةا، 
يف املعةةدٍ  ٝعٗةةا  نْةةث  ٚنا ( ٚبٓةةا٤ عًٝةة٘ مت قبةةٍٛ نٝةةع ؾكةةساج ا٫ّبتبةةاز،     020 1

ؾاؿةد ا٭ ْة٢    املكبةٍٛ َةٔ ايتُٝٝةص صطةبُا ٜكةسزٙ املمتؿةٕٛ يف ايكٝةاع ٚايتكةِٜٛ،        
 (00، ف0100   صطل، 1001يكبٍٛ ايؿكساج َٔ صٝد ايك٠ٛ ايتُٝٝص١ٜ ٖٛ 

   :حطاب ثبات االختباز 

   ٘  أْةةةة٘ أٚ ايكٝةةةاع،  أ ا٠ متاضةةةةو أٚ ٫ضةةةتكساز  َ٪غةةةةس " ٜٚعةةةسف حبةةةاج ا٫بتبةةةةاز بةْةةة
ٚقةد قاَةث ايباصخة١ بةايتضكل َةٔ       (000، ف0102"   أبٛ عابةد،  ٓتا٥ساي يف ايتزاْظ

، عًة٢ إنةايٞ   Cronbach’s Alphaحباج ا٫بتباز عطاب َعاٌَ "أيؿةا نسْٚبةاخ"   
ؾكةةساج ابتبةةاز َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ يف ؾؿةةٌ "ايٓطةةب١ امل٦ٜٛةة١"، ٚؾكةةد بًةةؼ   

ج ايخباج إىل ؾة٬ص١ٝ  (، ٚةػرل ٖرٙ ايك١ُٝ َٔ َعا550٬َ 1َعاٌَ ايخباج ايهًٞ  
ٚإَهاْٝةةة١ ا٫عتُةةةا  عًةةة٢ ْتا٥زةةة٘    ا ايبضةةةد ا٫بتبةةةاز يًتطبٝةةةل بطُةْٝٓةةة١ يف ٖةةةر   

 ٚايٛحٛم بٗا 
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 ٘ٔتصخٔح )تكدٓس( فكسات االختباز: الدزج٘ اليَائ 

صطةةا ْةةٛع ا٭ضةة١ً٦ املمتةةاز٠ ٖٚةةٞ ْةةٛعل، اجملُٛعةة١ ا٭ٚىل  املٛقةةٛع١ٝ( َةةٔ ْةةٛع          
بتؿةةضٝه أٚزام اإلرابةة١ عةةٔ ا٫بتبةةاز    اـٝةةازاج َةةٔ َتعةةد ، ؾكةةد قاَةةث ايباصخةة١      

(  زرة١ إذا ناْةث ؾةضٝض١ ٚ    0ب عطا٤ نٌ ؾكس٠ َةٔ ؾكةساج ا٫بتبةاز املٛقةٛع١ٝ      
 ؾةةؿس(  زرةة١ إذا ناْةةث باط٦ةة١، ٚاجملُٛعةة١ ايخاْٝةة١ ٖٚةةٞ  ايؿكةةساج املكايٝةة١( مت         
ةكدٜس بطٛاج اؿةٌ، ٚمت بٓةا٤ عًة٢ ذيةو إعةدا  منةٛذش اإلرابة١  َؿتةاح اإلرابةاج          

 ( 0بتباز نُا ٖٛ َٛقه مبًضل زقِ  ايؿضٝض١( ي٬

 :٘ٔتطبٔل االختباز يف صْزتُ اليَائ 

بعةةد ْٗاٜةة١ ايتزسبةة١ ا٫ضةةتط٬ع١ٝ َٚةةع َساعةةا٠ َةةا متةةث ٬َصظتةة٘ بةة٬ٍ ايتزسبةة١    
ا٫ضةةةتط٬ع١ٝ َٚةةةع ا٭بةةةر يف ا٫عتبةةةاز آزا٤ احملهُةةةل ٚبٓةةةا٤ عًةةة٢ ْتةةةا٥س ايتضًٝةةةٌ   

١ ب عةةدا  ايؿةٛز٠ ايٓٗا٥ٝةة١  اإلصؿةا٥ٞ يًعٝٓة١ ا٫ضةةتط٬ع١ٝ ي٬بتبةاز قاَةةث ايباصخة    
ي٬بتباز، ٚرا٤ج ايؿٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ ي٬بتباز َطابك١ يًةيت مت ةطبٝكٗةا عًة٢ ايعٝٓة١     

ؾكةةس٠ نٝعٗةةا َةةٔ ْةةٛع ا٫بتٝةةاز َةةٔ    00أضةةةي١ ةػةةتٌُ عًةة٢   1ا٫ضةةتط٬ع١ٝ بعةةد  
َتعةةد ، ٚمت بعةةد ذيةةو ةطبٝكٗةةا عًةة٢ عٝٓةة١ ايبضةةد نابتبةةاز قبًةةٞ قبةةٌ ةةةدزٜظ       

ٗا ب٬ٍ ػسب١ ايبضةد، نُةا مت ةطبٝكة٘ نابتبةاز بعةدٟ      املٛقٛعاج املكسز ةدزٜط
يف ْٗاٜةة١ ايتزسبةة١، ٚمت ةطبٝكةة٘ يًُةةس٠ ايخايخةة١ يكٝةةاع بكةةا٤ أحةةس ايةةتعًِ يف ْٗاٜةة١          

 ٖة 0440-0441يعاّ  ا٭ٍٚايؿؿٌ ايدزاضٞ 

 :٘زابعا: إعداد دلٔل املعلن 
 ٚا٫ضتؿا ٠ َٔ ايدزاضاج َخٌ ضاز٠ ا٭ٖدافؼدٜد 

 إرةسا٤اج  فُٛعة١ ( املكؿةٛ  بةديٌٝ املعًُة١ بةْة٘ "     000، ف 0100ةٛقه  اـسٜػا، 
ِ  ةعسف ٌ  مل مبةا  املعًة ٘  ٜػةتُ ِ  ٚغطةٛاج  باملٓٗةاش  ٚبةاف  ايهتةاب  عًٝة ِ  ةةٓظ  ايةتعً

 " َٛقٛع نٌ ةعًِ يتٓظِٝ اي٬ش١َ ايتعًِ ٚمبؿا ز  َٛقٛعاة٘ َٔ َٛقٛع يهٌ
١ ؾعٌ ع١ًُٝ ايتةدزٜظ عًُٝة١   ٚبريو ٜعتدل  يٌٝ املع١ًُ نتابا َطاعدا يًُعًُ

ممتع١ ٖٚا ؾ١ ْٚارض١ مبا ٜتكُٓ٘ َٔ ةٛقٝضاج يٮٖداف ايطًٛن١ٝ ٚا٭ْػةط١  
 ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ يف ةدزٜظ املٛقٛعاج اييت ٜتكُٓٗا 

ٚقةةد قاَةةث ايباصخةة١ ب عةةدا   يٝةةٌ املعًُةة١ يًؿؿةةٌ ايسابةةع َةةٔ نتةةاب ايسٜاقةةٝاج           
 ٖة، ٚؾل اـطٛاج ايتاي0440:١ٝ-ٙ 0441ٞ يًؿـ ايخاْٞ املتٛض  يًعاّ ايدزاض

       ؼدٜةةةةد اشلةةةةدف َةةةةٔ  يٝةةةةٌ املعًُةةةة١: ةٛقةةةةٝه يهٝؿٝةةةة١ اضةةةةتمداّ اضةةةةذلاةٝز١ٝ
ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ يت١ُٝ َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاقة١ٝ ٚبكةا٤ أحةس ايةتعًِ يةد٣      

 طايباج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  
        ةٓاٚيةث اضةتمداّ   ا٫ط٬ع ع٢ً َا أَهٔ ايٛؾةٍٛ ية٘ َةٔ ايهتةا ٚايدزاضةاج ايةيت

اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١ يف ةةةةدزٜظ ايسٜاقةةةٝاج عَُٛةةةا ٚعًةةة٢ ٚرةةة٘      
 اـؿٛف زٜاقٝاج ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  

   ابتٝةةةةاز املٛقةةةةٛعاج ايةةةةيت ضةةةةٝتِ ةدزٜطةةةةٗا باضةةةةتمداّ اضةةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةةكا٫ج
ايتعًُٝٝة١، ٖٚةةٞ ايؿؿةٌ ايسابةةع  ايٓطةب١ امل٦ٜٛةة١( َةٔ نتةةاب ايسٜاقةٝاج يًؿةةـ      

 ٖةة، ٚشاز٠ ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ  0440 – 0441تٛض  يعاّ ايخاْٞ امل
  إعدا  ايؿٛز٠ ا٭ٚي١ٝ يديٌٝ املع١ًُ 
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         ؼهِٝ ايؿٛز٠ ا٭ٚي١ٝ يًةديٌٝ بعسقةٗا عًة٢ فُٛعة١ َةٔ املمتؿةل ٚاـةدلا٤
ٚايذلبٜٛل ٚاملعًُل، حِ  زاض١ َكذلصةاةِٗ ٚةعةد٬ٜةِٗ ٚةكسٜةا ٚرٗةاج ايٓظةس      

إىل ايؿٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥، ٚقد ةسنصج أغًا املكذلصاج ٚاإلقةاؾاج يف  بٝٓٗا يًٛؾٍٛ 
 ايٓكا  اٯة١ٝ:

  ايؿٝاغ١ ايًؿظ١ٝ 
  اةطام ا٭ٖداف 
  َٓاضب١ ا٭ْػط١ يًُضت٣ٛ 
  ِٜٛةٜٓٛع أضايٝا ايتك 

    ٘إعةةةدا   يٝةةةٌ املعًُةةة١ يف ؾةةةٛزة٘ ايٓٗا٥ٝةةة١ ٚؾةةةل َةةةا مت ةكدميةةة٘، ٚرةةةا٤ يف ؾةةةٛزة
 ايٓٗا١ٝ٥ قتٜٛا ع٢ً:

 ٖ١ُٝ  يٌٝ املع١ًُ ٚاشلدف َٓ٘ َكد١َ ةكُٓث أ 
  ْبرٙ عٔ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ 
  ايتعسٜـ مبٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ 
  ًِايتعسٜـ ببكا٤ أحس ايتع 
         اـطةة١ ايصَٓٝةة١ يتةةدزٜظ ايؿؿةةٌ ايسابةةةع َةةٔ نتةةاب ايسٜاقةةٝاج يًؿةةةـ

ٖة، ٚمت ةكطِٝ َٛقٛعاج ايؿؿٌ ع٢ً أضةبٛعل  0440ايخاْٞ املتٛض  يعاّ 
 قٝكة١ ٚؾةل بطة١     40ع مخظ صؿـ نٌ أضبٛع، ٚنٌ صؿ١ َةدةٗا  بٛاق

 ٖة 0440ةدزٜظ املكسز يٛشاز٠ ايتعًِٝ يًؿؿٌ ايدزاضٞ ايخاْٞ يعاّ 
        بطةة١  زٚع ايؿؿةةٌ املكةةسز ٚؾةةل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١، صٝةةد

 ةكُٔ نٌ  زع فُٛع١ ايعٓاؾس ايتاي١ٝ:
 عٓٛإ ايدزع -
 عد  اؿؿـ -
 ايدزع ا٭ٖداف املسر٠ٛ َٔ  -
 ا٭ ٚاج ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، ٚؾل اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ  -
بطةةةةةٛاج ايطةةةةةرل يف ايةةةةةدزع، مبةةةةةا ٜتٓاضةةةةةا َةةةةةع اضةةةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةةةكا٫ج   -

 ايتع١ًُٝٝ 

 ( 8خامطا: إعداد نساض٘ ىػاط الطالب٘: ملخل) 
( املكؿةةٛ  بهساضةة١ ْػةةا  ايطايبةة١ بةْٗةةا " ذيةةو     000، ف0101ٜٛقةةه  ايهطةةباْٞ،  

رٟ ٜػتٌُ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايتدزٜباج ٚا٭ْػط١ ٚاملػسٚعاج اييت ةكدّ ايهتاب اي
يًُتعًُاج يف غهٌ َٓةتظِ َٚتةدزش َٚةسةب  بؿؿةٍٛ أٚ َٛقةٛعاج ايهتةاب، ٚعةا ٠        
َةا ٜةةذلى ٖةةرا ايهتةةاب ؾساغةةاج ةهتةةا املتعًُة١ ؾٝٗةةا إراباةٗةةا، ٜٚطةةتٗدف ٖةةا ايهتةةاب   

ٚبةةريو ةعتةةدل نساضةة١   إعطةةا٤ ايطايبةة١ املصٜةةد َةةٔ ايتةةدزٜباج عًةة٢ َٗةةازاج املةةا ٠"  
ْػةةا  ايطايبةة١ نتابةةةا َطةةاعدا يًطايبةةة١ ؾعةةٌ عًُٝةة١ ايتةةةدزٜظ عًُٝةة١ ممتعةةة١       

     َ تٓٛعةة١ يف املٛقةةٛعاج ايةةيت   ٖٚا ؾةة١ ْٚارضةة١ مبةةا ٜتكةةُٓ٘ َةةٔ أْػةةط١ ٚةةةدزٜباج 
ٚقةد قاَةث ايباصخة١ ب عةدا  نساضة١ ْػةا  ايطايبة١ يًؿؿةٌ ايسابةع َةٔ           ةتكُٓٗا   

ٖةةة، ٚؾةةل 0440-ٙ 0441يًعةةاّ ايدزاضةةٞ  نتةةاب ايسٜاقةةٝاج يًؿةةـ ايخةةاْٞ املتٛضةة 
 اـطٛاج ايتاي١ٝ:
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     ؼدٜةةد اشلةةدف َةةٔ نساضةة١ ْػةةا  ايطايبةة١: ةةةدزٜباج ٚأْػةةط١ َتٓٛعةة١ ةطةةاعد
ع٢ً ةطبٝل اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ يتةدزٜظ ايؿؿةٌ ايسابةع َةٔ َكةسز      

 ٖةة 0440 – 0441ايسٜاقٝاج يًؿـ ايخاْٞ املتٛض  
 َةةٔ ايهتةةا ٚايدزاضةةاج ايةةيت ةٓاٚيةةث نٝؿٝةة١ ا٫طةة٬ع عًةة٢ َةةا أَهةةٔ ايٛؾةةٍٛ يةة ٘

إعةةدا  نساضةة١ ْػةةا  ايطايبةة١ يف ايسٜاقةةٝاج عَُٛةةا ٚزٜاقةةٝاج ايؿةةـ ايخةةاْٞ    
 املتٛض  ع٢ً ٚر٘ اـؿٛف 

   ابتٝةةةةاز املٛقةةةةٛعاج ايةةةةيت ضةةةةٝتِ ةدزٜطةةةةٗا باضةةةةتمداّ اضةةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةةكا٫ج
ًؿةةـ ايتعًُٝٝة١، ٖٚةةٞ ايؿؿةٌ ايسابةةع  ايٓطةب١ امل٦ٜٛةة١( َةٔ نتةةاب ايسٜاقةٝاج ي     

 ٖةة، ٚشاز٠ ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ  0440 – 0441ايخاْٞ املتٛض  يعاّ 
  إعدا  ايؿٛز٠ ا٭ٚي١ٝ يهساض١ ْػا  ايطايب١ 
      ؼهِٝ ايؿٛز٠ ا٭ٚي١ٝ يًهساض١ بعسقٗا ع٢ً فُٛعة١ َةٔ املمتؿةل ٚاـةدلا٤

ايٓظةس   ٚايذلبٜٛل ٚاملعًُل، حِ  زاض١ َكذلصةاةِٗ ٚةعةد٬ٜةِٗ ٚةكسٜةا ٚرٗةاج    
 بٝٓٗا يًٛؾٍٛ إىل ايؿٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ 

  ٘إعدا  نساض١ ْػا  ايطايب١ يف ؾٛزةٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٚؾل َا مت ةكدمي  

 :تيفٔر جتسب٘ البخح 
نُا بٝٓا ضابكا ؾبعد َسارع١ أ ٚاج َٚٛ  ايبضد ٚؼكٝكٗا ٚايٛؾٍٛ إىل ؾةٛزةٗا  

ايباصخةةة١ ايٓٗا٥ٝةةة١، ٚبػةةةسض اإلرابةةة١ عًةةة٢ ةطةةةا٫٩ج ٚؾةةةسٚض ايبضةةةد، ؾكةةةد قاَةةةث   
 باإلرسا٤اج ٚؾل املساصٌ ا٫ة١ٝ:

 :املسحل٘ األّىل: املْافكات اإلدازٓ٘ لتيفٔر جتسب٘ البخح 
 ٛرٝةةةةة٘ بطةةةةةاب َةةةةةٔ ضةةةةةعا ٠ عُٝةةةةةد نًٝةةةةة١ ايذلبٝةةةةة١ ظاَعةةةةة١ بٝػةةةةة١ بتةةةةةازٜخ   ة

بٝػةةة١ يتطةةةٌٗٝ َُٗةةة١  إىل ضةةةعا ٠ َةةةدٜس إ از٠ ايتعًةةةِٝ مبضاؾظةةة١ ٖةةةة00/0/0440
َٚطةةةةاعدةٗا يف ةطبٝةةةةل أ ٚاج ايبضةةةةد عًةةةة٢ طايبةةةةاج ايؿةةةةـ ايخةةةةاْٞ   ،ايباصخةةةة١
 ( 01ًَضل  املتٛض  

 ٛرٝةة٘ بطةةاب َةةٔ ز٥ةةٝظ قطةةِ ايتمطةةٝ  ايذلبةةٟٛ بةة  از٠ ايتعًةةِٝ مبضاؾظةة١         ة
إىل  ،١ ايبضةةدبةةسٚاملتكةةُٔ املٛاؾكةة١ عًةة٢ ةطبٝةةل ػٖةةة 04/0/0440بتةةازٜخ بٝػةة١ 
بٓةةاج يتطةةٌٗٝ َُٗةة١   ايعاغةةس٠، ٚاملتٛضةةط١ ايخآَةة١(   املتٛضةةط١َةةدازع   ٞقا٥ةةدة

املتٛض ، َٚطاعدةٗا يف ةطبٝل أ ا٠ ايبضد ع٢ً طايباج ايؿـ ايخاْٞ  ،ايباصخ١
 ( 01ضل  ًَ

 :املسحل٘ الجاىٔ٘: اإلعداد لتجسب٘ البخح 

          شٜاز٠ َدزض١ املتٛضةط١ ايخآَة١، ٚاملتٛضةط١ ايعاغةس٠ يًٛقةٛف عًة٢ َةد٣ إَهاْٝة١
 ةطبٝل ايبضد ٚابتٝاز فُٛعاج ايبضد 

 ػةةةٛا٥ٞ ٭صةةةد ؾؿةةةًٞ ايؿةةةـ ايخةةةاْٞ املتٛضةةة  يُٝخةةةٌ اجملُٛعةةة١       ا٫بتٝةةةاز ايع
 ايتزسٜب١ٝ ٚايؿؿٌ اٯبس يُٝخٌ اجملُٛع١ ايكابط١ 

         ايٛقٛف ع٢ً اصتٝاراج ايبضةد، نتةٛاؾس بدَة١ ا٫ْذلْةث، ٚة٦ٝٗة١ املهةإ ٚإعةا ٠
 ةسةٝا ايهساضٞ ٚايطا٫ٚج مبا ٜٓاضا ةطبٝل اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ 

  يسٜاقةةةةٝاج ايكا٥ُةةةة١ عًةةة٢ ةةةةةدزٜظ طايبةةةةاج ايؿةةةةـ ايخةةةةاْٞ  ا٫يتكةةةا٤ مبعًُةةةة١ ا
املتٛض  يف املتٛضط١ ايخا١َٓ ٚإعطا٥ٗا ؾهس٠ عا١َ عةٔ ايبضةد حةِ ةةدزٜبٗا عًة٢      



 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

238 
 

اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١، ٚاـطةةةٛاج اإلرسا٥ٝةةة١ ايةةةيت ضةةةٝتِ اةباعٗةةةا    
 يتطبٝل ايبضد 

      بايباصخةة١ ا٫رتُةةاع بايطايبةةاج اي٥٬ةةٞ ميةةخًٔ اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١ ٚةعةةسٜؿ ٔٗ
ٚايتعةةسف عًةةٝٗٔ ٚإعطةةا٥ٗٔ ؾهةةس٠ َبطةةط١ عةةٔ ايتزسبةة١، ٚا٫ضةةذلاةٝز١ٝ ايةةيت         

 ضٝتِ اضتمداَٗا، ٚا٫ضتعدا اج املطًٛب١ يتٓؿٝر ػسب١ ايبضد 

 :املسحل٘ الجالج٘: التطبٔل الكبلٕ ألدّات البخح 

قاَث ايباصخ١ بتطبٝل ا٫بتباز ايكبًٞ ع٢ً اجملُٛعتل ايكابط١ ٚايتزسٜب١ٝ ٜةّٛ  
ٖة، ٚنإ ذيو املٛعد َٓاضبا يتطبٝل ايبضد َٚتٛاؾكا 00/0/0440ا٭زبعا٤ بتازٜخ 

 – 0441َع اـط١ ايص١َٝٓ يتدزٜظ َكسز ايسٜاقٝاج يًؿةـ ايخةاْٞ َتٛضة  يعةاّ     
ايطةةابك١ يًُزُةةٛعتل  ايكةةابط١،  يتعةةسف عًةة٢ املعًَٛةةاج ٖةةة، ٚذيةةو بٗةةدف ا0440

قبةٌ ايتطبٝةل ايؿعًةٞ، ٚمت اضةتمداّ ابتبةاز       اايتزسٜب١ٝ( ٚصطاب ايتزاْظ بُٝٓٗة 
يًُكازْة١ بةل َتٛضةطاج     Independent Sample t-test"ج" يًُزُٛعةاج املطةتك١ً   

 زراج طايباج اجملُٛع١ ايكابط١ اييت  زضث ٚؾةل ايطسٜكة١ ايتكًٝدٜة١، َٚتٛضة      
ُٛع١ ايتزسٜبٝة١ ايةيت  زضةث باضةتمداّ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج        زراج طايباج اجمل

عدّ ٚرةٛ  ؾةسٚم ذاج    صٝد ةبلايتع١ًُٝٝ يف ابتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ، 
ّٝٓة١      α= 10 1 ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ  ٫ي١   ( بةل َتٛضةطاج  زرةاج طايبةاج ع

ايسٜاق١ٝ، مما ٜػةرل   ابتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ٞايبضد يف ايكٝاع ايكبًٞ إلناي
 إىل إٔ فُٛعاج ايبضد َتهاؾ١٦ َٚتزاْط١ قبٌ املعاؾ١ ايتزسٜب١ٝ 

 :٘ٔالتجاىظ يف اختباز مَازات حل املطأل٘ السٓاض 
صٝد مت ةطبٝل ابتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ قبًًٝا ع٢ً فُٛعاج ايبضد، 

ٜبٝةةة١( ٚصطةةةاب يًتعةةةسف عًةةة٢ املعًَٛةةةاج ايطةةةابك١ يًُزُةةةٛعتل  ايكةةةابط١، ايتزس
ايتزةةةاْظ بٝةةةِٓٗ قبةةةٌ ايتطبٝةةةل ايؿعًةةةٞ، ٚمت اضةةةتمداّ ابتبةةةاز "ج" يًُزُٛعةةةاج   

يًُكازْةة١ بةةل َتٛضةةطاج  زرةةاج طايبةةاج  Independent Sample t-testاملطةةتك١ً 
اجملُٛع١ ايكابط١ اييت  زضث ٚؾل ايطسٜك١ ايتكًٝدٜة١، َٚتٛضة   زرةاج طايبةاج     

اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف  اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١ ايةةيت  زضةةث باضةةتمداّ    
 ٫يةةة١  ذاجأْةةة٘ ٫ ٜٛرةةةد ؾةةةسم   صٝةةةد ةةةةبلابتبةةةاز َٗةةةازاج صةةةٌ املطةةةةي١ ايسٜاقةةة١ٝ،  

( بةةةل َتٛضةةة   زرةةةاج اجملُٛعةةة١ ايكةةةابط١    10 1إصؿةةةا١ٝ٥ عٓةةةد َطةةةت٣ٛ  ٫يةةة١    
َٚتٛض   زراج اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ يف ابتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاقة١ٝ، ممةا   

 ٛعاج ايبضد َتهاؾ١٦ َٚتزاْط١ قبٌ املعاؾ١ ايتزسٜب١ٝ ٜػرل إىل إٔ فُ

 :املسحل٘ السابع٘: التدزٓظ لعٔي٘ البخح 

     ٌايتةةةةدزٜظ يًُزُٛعةةةة١ ايتزسٜبٝةةةة١: بةةةةدأج ايباصخةةةة١ ٚمبعاْٚةةةة١ َعًُةةةة١ ايؿؿةةةة
إرسا٤اج ةطبٝل اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ع٢ً اجملُٛعة١ ايتزسٜبٝة١ َةٔ    

ٖة، َةع ػٗٝةص املهةإ أٚ ايب٦ٝة١     02/0/0440ل ايّٝٛ ايتايٞ َباغس٠، اـُٝظ املٛاؾ
ايتعًُٝٝةة١ ٚا٭ ٚاج ٚايٛضةةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةةة١ اي٬شَةة١ يتطبٝةةةل ا٫ضةةةذلاةٝز١ٝ عًةةة٢   

 اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ 
  ايتدزٜظ يًُزُٛع١ ايكابط١: ظًث اجملُٛع١ ايكابط١ ةدزع بٓؿظ ايطسٜك١

 املعتا ٠ َع َع١ًُ ايؿؿٌ ذاةٗا 
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   كةةةةةسز يًبضةةةةةد يًُزُةةةةةٛعتل ايكةةةةةابط١   مت ا٫ْتٗةةةةةا٤ َةةةةةٔ ةةةةةةدزٜظ ايؿؿةةةةةٌ امل
ٖة، ٚصطةا اـطة١ ايصَٓٝة١ يةٛشاز٠     0440/  04/0ٚايتزسٜب١ٝ ّٜٛ اـُٝظ املٛاؾل 

 ايتعًِٝ 

 :املسحل٘ اخلامط٘: التطبٔل البعدٖ ألدّات البخح 

    مت ةطبٝةةةل ا٫بتبةةةاز ايبعةةةدٟ يًُزُةةةٛعتل ايكةةةابط١ ٚايتزسٜبٝةةة١ ٜةةةّٛ ا٭صةةةد
 01طايبةةة١ يف ايعٝٓةةة١ ايتزسٜبٝةةة١ ٚ 01بةةة١، طاي 01ٖةةةة، بعةةةد  0440/ 0/  02املٛاؾةةةل 

 طايب١ يف ايع١ٓٝ ايكابط١ 
  مت ةطبٝل ا٫بتباز ايبعدٟ امل٪رٌ ع٢ً اجملُٛعتل ايكابط١ ٚايتزسٜب١ٝ يًُس٠

 ٖة، ٚذيو بٗدف قٝاع بكا٤ أحس ايتعًِ ع٢ً ايع١ٓٝ 00/4/0440ايخايخ١ ّٜٛ 
 منةةٛذش اإلرابةة١  مت ةؿةةضٝه أٚزام إرابةةاج ايطايبةةاج عًةة٢ ا٫بتبةةاز ايبعةةدٟ ٚؾةةل

املعد َطبكا ٚزؾد ايدزراج ي٬بتبازٜٔ ايكبًٞ ٚايبعدٟ ٚػٗٝصٖا يًُعاؾةاج  
 اإلصؿا١ٝ٥ اييت ضٝتِ َٓاقػتٗا بايتؿؿٌٝ يف ْتا٥س ايبضد 

 عسض ىتائج البخح ّمياقػتَا ّتفطريٍا 
 عسض ىتائج البخح: 

 األّل: بالفسض عسض اليتائج املتعلك٘ -أ 
 يفٜةٓـ ايطة٪اٍ ا٭ٍٚ يًبضةد عًة٢: "َةا ؾاعًٝة١ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١         

"، املتٛضةةة ؟ ايخةةةاْٞ ايؿةةةـ طايبةةةاج يةةةد٣ ايسٜاقةةة١ٝ املطةةةةي١ صةةةٌ َٗةةةازاج ةُٓٝةةة١
ٚيإلرابةة١ عةةٔ ٖةةرا ايطةةة٪اٍ نةةإ ٫ بةةد َةةٔ ايتضكةةةل َةةٔ ؾةةض١ ايؿسقةةة١ٝ ا٭ٚىل         

 ايد٫يةة١ َطةةت٣ٛ ٓةةدع اصؿةةا١ٝ٥  ٫يةة١ ذٚ ؾةةسم ٫ ٜٛرةةديًبضةةد ٚايةةيت ةةةٓـ عًةة٢: "
 α=0,05) ٚؾةةةل  زضةةةٔ اي٬ةةةةٞ ايكةةةابط١ اجملُٛعةةة١ طايبةةةاج  زرةةةاج َتٛضةةة  بةةةل 

  زضةةٔ اي٬ةةةٞ ايتزسٜبٝةة١ طايبةةاج اجملُٛعةة١  زرةةاج ايطسٜكةة١ ايتكًٝدٜةة١ َٚتٛضةة  
 صةةٌ َٗةةازاج ٫بتبةةاز ايبعةةدٟ ايتطبٝةةل يف ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج اضةةذلاةٝز١ٝ ٚؾةةل

"، صٝةةةةةةد مت اضةةةةةةتمداّ ابتبةةةةةةاز "ج" يًُزُٛعةةةةةةاج املطةةةةةةتك١ً   ايسٜاقةةةةةة١ٝ املطةةةةةةةي١
Independent Sample t-test        يًُكازْة١ بةل َتٛضةطاج  زرةاج طايبةاج اجملُٛعة١

ايكابط١ اييت  زضث ٚؾل ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ، َٚتٛضة   زرةاج طايبةاج اجملُٛعة١     
 ايتزسٜبٝةة١ ايةةيت  زضةةث باضةةتمداّ اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف ايتطبٝةةل      

ّٝٔ ايبعدٟ ٫بتباز َٗازا  ْتا٥س ابتباز "ج"  (0 ردٍٚ ج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ، ٜٚب
 دالي١ عٔ يًهػف Independent Sample t-test املطتك١ً يًُذُٛعات" ت" اختباز ْتا٥ر 1 ددٍٚ

١ّٓٝ دزدات َتٛضطات بني ايفسٚم  ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات اختباز يف بعدَٜا ايبشح ع

 ختباز َٗازاتايبعدٟ الايتطبٝل 

 سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ 

 املتٛضط ايعدد

االحنساف 

 املعٝازٟ

ايفسٚم بني 

 املتٛضطني

دزد١ 

 اذتس١ٜ

 ق١ُٝ )ت(

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

 فِٗ املطأي١

 .3.93 0... 03 ايكابط١
7.8.. 88 10.878 3.333 

 70..3 3..13 03 ايتذسٜب١ٝ

 املطأي١ ايتدطٝط ذتٌ

 9...3 ...0 03 ايكابط١
1.900 88 13.801 3.333 

 37..3 3... 03 ايتذسٜب١ٝ

 تٓفٝر خط١ سٌ املطأي١

 1.077 11.13 03 ايكابط١
0.1.. 88 13.309 3.333 

 1.117 .10.7 03 ايتذسٜب١ٝ

ايتشكققل َققٔ ؾققش١ سققٌ     

 املطأي١

 3.888 03.. 03 ايكابط١
1.833 88 8..10 3.333 

 1...3 9.73 03 ايتذسٜب١ٝ

إمجققققققايٞ َٗققققققازات سققققققٌ 

 املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 7 01.33 03 ايكابط١
9.... 88 71.189 3.333 

 .1.70 ...03 03 ايتذسٜب١ٝ
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= 10 1ٚرٛ  ؾسٚم ذاج  ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطةت٣ٛ  ٫ية١     (0 ٬ُٜص  َٔ اؾدٍٚ 
α١ّٓٝ ايبضد يف ايكٝاع ايبعدٟ إلناي ابتباز  ٞ( بل َتٛضطاج  زراج طايباج ع

َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ، يؿةةاحل اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١، صٝةةد إٔ قُٝةة١  ج(         
( ٖٚٞ ق١ُٝ  اي١ عٓد  زر١ اؿس١ٜ 001 00يًؿسم بل َتٛضطٞ ايدزراج قد بًػث  

( صٝد أْٗا أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ عٓد ْؿظ  زر١ اؿس١ٜ، نُةا إٔ قُٝة١   05 
(، نُةا ٜٛرةد أٜكةًا ؾةسٚم ذاج     10 1َةٔ    ( ٖٚٞ ق١ُٝ أؾػس111 1َطت٣ٛ ايد٫ي١  

ّٝٓة١      α= 10 1 ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ  ٫ي١   ( بةل َتٛضةطاج  زرةاج طايبةاج ع
َٗةةةازاج   ،ايبضةةةد يف ايكٝةةةاع ايبعةةةدٟ إلنةةةاىل نةةةٌ َةةةٔ: َٗةةةازاج ؾٗةةةِ املطةةةةي١        

َٗةةازاج ايتضكةةل َةةٔ    ،َٗةةازاج ةٓؿٝةةر بطةة١ صةةٌ املطةةةي١    ،ايتمطةةٝ  ؿةةٌ املطةةةي١  
(، 10 1ٝةةد ناْةةث قةةِٝ َطةةت٣ٛ ايد٫يةة١ نٝعٗةةا أقةةٌ َةةٔ         ؾةةض١ صةةٌ املطةةةي١، ص  

 يؿاحل اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ 
( بل َتٛض  10 1ٖٚرا ٜع٢ٓ أْ٘ ٜٛرد ؾسم ذٚ  ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ  ٫ي١  

 زراج اجملُٛع١ ايكابط١ َٚتٛض   زراج اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ يف ابتباز َٗةازاج  
 تزسٜب١ٝ صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ يؿاحل اجملُٛع١ اي
أ ٣ إىل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١   ٚايٓتٝزةة١ ايطةةابك١ ةعةةين إٔ اضةةتمداّ    

، ٚايةةرٟ ٜتكةةه َةةٔ ؾةةسٚم َتٛضةةطاج ناْةةث ةُٓٝةة١ َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ
نبرل٠ ٚ اي١ نُا ٖٛ ٚاقه َٔ ايػهٌ ايتايٞ  ؟؟(، ٚطبكةًا شلةرٙ ايٓتٝزة١ ميهةٔ     

ؾسم ذٚ ايبد١ًٜ اييت ةػرل إىل ٚرٛ  زؾض ايؿسق١ٝ ا٭ٚىل يًبضد ٚقبٍٛ ايؿسق١ٝ 
 طايبةةةاج  زرةةةاج َتٛضةةة  بةةةل (α=0,05  ايد٫يةةة١ ٫يةةة١ إصؿةةةا١ٝ٥ عٓةةةد َطةةةت٣ٛ   

طايبةاج    زراج ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ َٚتٛض  ٚؾل  زضٔ اي٬ةٞ ايكابط١ اجملُٛع١
 يف ايتعًُٝٝةةةة١ ايطةةةةكا٫ج اضةةةةذلاةٝز١ٝ ٚؾةةةةل  زضةةةةٔ اي٬ةةةةةٞ ايتزسٜبٝةةةة١ اجملُٛعةةةة١

يؿةاحل طايبةاج اجملُٛعة١    ايسٜاقة١ٝ   املطةةي١  صٌ َٗازاج ٫بتباز ايبعدٟ ايتطبٝل
 ايتزسٜب١ٝ 

 َتٛضة   بةل  (α=0,05  ايد٫ية١  َطةت٣ٛ  عٓةد  اصؿا١ٝ٥  ٫ي١ ذٚ ؾسم ٜٛردأٟ أْ٘ "
 ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ َٚتٛضة   ٚؾل  زضٔ اي٬ةٞ ايكابط١ اجملُٛع١ طايباج  زراج

 ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ لٚؾةةة  زضةةةٔ اي٬ةةةةٞ ايتزسٜبٝةةة١ طايبةةةاج اجملُٛعةةة١  زرةةةاج
يؿةةةاحل ايسٜاقةةة١ٝ  املطةةةةي١ صةةةٌ َٗةةةازاج ٫بتبةةةاز ايبعةةةدٟ ايتطبٝةةةل يف ايتعًُٝٝةةة١

 " طايباج اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ
نُا قاَةث ايباصخة١ أٜكةًا بةايتضكل َةٔ ؾاعًٝة١ املعاؾة١ ايتزسٜبٝة١  اضةذلاةٝز١ٝ          

ّٝس ايتابع   (، قاَةث  ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ َٗازاج ة١ُٝٓايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ( يف املتػ
 ( 001، 0110 ررلٚنُا،  Blackو ٝايباصخ١ باضتمداّ َعا ي١ ايهطا املعدٍ يبً

 :(0 نُا باؾدٍٚ  Blackو ٝٚقد بًػث ْطا ايهطا املعدٍ يبً
 ايبعدٟ ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات اختباز يف Black يبالى املعدٍ ايهطب ْطب 7 ددٍٚ

 Blackْطب ايهطب املعدٍ يبالى  َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 1.87 َٗازات فِٗ املطأي١

 1.00 َٗازات ايتدطٝط ذتٌ املطأي١

 ...1 َٗازات تٓفٝر خط١ سٌ املطأي١

 1.89 َٗازات ايتشكل َٔ ؾش١ سٌ املطأي١

 .1.8 إمجايٞ َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ
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إٔ نٝةةع ٖةةرٙ ايٓطةةا ةكةةع يف املةةةد٣ ايةةرٟ صةةد ٙ بةة٬ى     (0 ٬ٜٚصةة  َةةٔ اؾةةدٍٚ  
(، ممةا ةػةرل ايٓتٝزة١ ايطةابك١ إىل إٔ: اضةتمداّ      0 0يًؿاع١ًٝ صٝد أْٗا أندل َٔ  

 اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١( ذا ؾاعًٝةةة١ نةةةبرل٠ يف شٜةةةا ٠  زرةةةاج ايهطةةةا        
  ملٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ( 

صةٌ املطةةي١   يهةٌ َٗةاز٠ َةٔ َٗةازاج     حةس  طاب صزةِ ا٭ عنُا قاَث ايباصخ١ أٜكا 
باضتمداّ ابتباز صزةِ ا٭حةس  َسبةع    ، ، ٚنريو إلنايٞ املٗازاج نهٌايسٜاق١ٝ

ق٬ًًٝ ( Cohen, j. 1992 صزِ ا٭حس عطا َعٝاز "نٖٛٔ"  ُٜعّدصٝد ، (η0آٜتا(  
ٌّ عةةٔ   ُٜعةةّد َتٛضةةطًا إذا شا ج قُٝتةة٘ عةةٔ   01 1إذا قةة (، 41 1( ٚقًةةث عةةٔ  01 1(، ٚ

ُٜعةةّد نةةبرلًا إذا بًػةةث قُٝتةة٘    صزةةِ ا٭حةةس  قةةِٝٚقةةد بًػةةث   ( أٚ أنةةدل41 1بُٝٓةةا 
 :(0 نُا ٖٛ َٛقه باؾدٍٚ  (η0 َسبع آٜتا(  

 ايبعدٟ ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات اختباز يف( η2( )آٜتا َسبع) األثس سذِ قِٝ 0 ددٍٚ

 َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 سذِ األثس

 (η7) )َسبع آٜتا(
 حبطب َعٝاز نٖٛٔ

 نبري .3.80 َٗازات فِٗ املطأي١
 نبري 3.830 َٗازات ايتدطٝط ذتٌ املطأي١
 نبري 3.808 َٗازات تٓفٝر خط١ سٌ املطأي١

 نبري 3.870 َٗازات ايتشكل َٔ ؾش١ سٌ املطأي١
 نبري 3.8.1 إمجايٞ َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

ِ  إٔ نٝع ٖةرٙ  (0 ٬ٜٚص  َٔ اؾدٍٚ  يف َٗةازاج صةٌ املطةةي١    زةِ ا٭حةس   ؿ ايكةٝ
عطا َعٝاز "نةٖٛٔ" ؿزةِ ا٭حةس املتعًةل بكُٝة١      نبرل ٖٚٛ صزِ أحس ايسٜاق١ٝ 

( ٖٚةةٛ 500 1نةةايٞ َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ      إلبًةةؼ صزةةِ ا٭حةةس   ٚقةةد "ف"، 
عطةا َعٝةاز "نةٖٛٔ" ؿزةِ ا٭حةس املتعًةل بكُٝة١ "ف"، ٚبةريو         نبرل صزِ أحس 

ُٜعةةص٣      0 50ُُٜهةٔ ايكةٍٛ إٕ     %( َةٔ ايتبةأٜ بةةل اجملُةٛعتل ايكةابط١ ٚايتزسٜبٝة١ 
ّٝس املطتكٌ أٚ املعاؾ١ ايتزسٜب١ٝ  اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ  ( إىل املتػ

 عدد مً األضباب، مً أٍنَا:اليتائج إىل  ٍرِ ّتعصى 
      إٔ اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ ةطةةاعد املةةتعًِ عًةة٢ عبةةٛز ايؿزةة٠ٛ بةةل َةةا

َٚا واٍٚ َعسؾت٘ ؿةٌ املػةه٬ج ٚؽطٝٗةا عةٔ طسٜةل ايةدعِ ٚاملطةاعد٠         ٜعسف
ايةةيت ٜتًكاٖةةا َةةٔ املعًةةِ أٚ َةةٔ ش٥٬َةة٘ أٚ َةةٔ ايهتةةاب أٚ أٟ َؿةةدز َةةٔ َؿةةا ز        

 ايتعًِ املتاص١ 
        ٞايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ةطاعد ع٢ً ايتعةسف عًة٢ اـةدلاج ايطةابك١ يًُةتعًِ، يهة

 ُٗا ٜتِ ا٫ْط٬م َٓٗا ٚايعٌُ ع٢ً إعا ٠ ةٓظٝ
          اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتعًُٝٝة١ ةُٓةٞ يةد٣ املةتعًِ َٗةازاج ايبضةد عةٔ املعسؾة١

ٚنةةةع ايبٝاْةةةاج ٚاملعًَٛةةةاج َةةةٔ املؿةةةا ز املمتًؿةةة١، بةةةٌ إْٗةةةا ةصٜةةةد َةةةٔ ؾةةةسف        
انتػاف املتعًِ ملؿا ز ردٜد٠ يًُعسؾ١ مل ٜهٔ يًٝتؿث إيٝٗا ي٫ٛ إحاز٠ ةؿهةرلٙ  

 ٚايدعِ املكدّ َٔ ب٬ٍ ا٫ضذلاةٝز١ٝ 
         ٘ايراة١ٝ ٚا٫ضتك٬ي١ٝ ٚاؿهِ ايةٛظٝؿٞ ايةيت ٜتُتةع بٗةا املةتعًِ يف إلةاش َٗاَة

يف ظٌ اضتمداّ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١، بةد٫ َةٔ ايتبعٝة١ ٚا٫عتُةا         
 ع٢ً اٯبسٜٔ 
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            ٌاضةةتمداّ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ ٜصٜةةد َةةٔ قةةدز٠ َعظةةِ ايطةة٬ب عًةة٢ ايتؿاعةة
٢ ا٫بةةةداع َةةةع بٓةةةا٤ َعسؾةةة١ َتٛايةةةد٠   ٚا٫نةةةسا  يف ب٦ٝةةة١ ةعًُٝٝةةة١ قؿةةةص٠ عًةةة  

 ٚةطٜٛسٖا ٚؾكًٗا 
     اضتمداّ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ٜصٜد َٔ ؾسف املةتعًِ يًتعةسف عًة٢

 املعًَٛاج ٚاملؿاِٖٝ اؾدٜد٠ 
   ٌةعطٞ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ يًُتعًِ ؾسؾ١ َٔ ايتُٝص ٚاإلبداع قبة

 ي٘ ا٫ْتكاٍ إىل َسص١ً غرل َعسٚؾ١ بايٓطب١ 
  ًِاضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ةكًٌ َٔ ؾسف ايؿػٌ ٚاإلصبا  يد٣ املتع 

اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج   ٛؾسٖةا  ارتُاع ايعٛاٌَ ايطةابك١ ٚغرلٖةا َةٔ ايعٛاَةٌ ايةيت ة     
ايتعًُٝٝةةة١ أضةةةِٗ يف ٚرةةةٛ  ايؿاعًٝةةة١ ايٛاقةةةض١ ي٬ضةةةذلاةٝز١ٝ عًةةة٢ َٗةةةازاج صةةةٌ    

 .تٛض ملااملطةي١ ايسٜاق١ٝ يد٣ طايباج ايؿـ ايخاْٞ 
ٚقد اةؿكث ْتا٥س ايبضد اؿايٞ َع َعظةِ ْتةا٥س ايدزاضةاج ايطةابك١؛ ايةيت أعطةث       

َٗازاج صٌ املط١ً ايسٜاق١ٝ نُةا يف  زاضة١   ْتا٥س إهاب١ٝ شلرٙ اإلضذلاةٝز١ٝ ع٢ً 
 ( 0102(؛ ٚ زاض١ محا ١ْ ٚايذلعاْٞ  0100(؛ ٚ زاض١ املطٛم  0100عًٛإ  

 :اىٕالج بالفسض عسض اليتائج املتعلك٘ -ب 
 يفيًبضد ع٢ً: "َةا ؾاعًٝة١ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١      ايخاْٞ ٜٓـ ايط٪اٍ 

 ايخةةةةاْٞ ايؿةةةةـ طايبةةةةاج يةةةةد٣ بكةةةةا٤ أحةةةةس ايةةةةتعًِ ملٗةةةةازاج صةةةةٌ املطةةةةةي١ ايسٜاقةةةة١ٝ 
"، ٚيإلراب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ نإ ٫ بةد َةٔ ايتضكةل َةٔ ؾةض١ ايؿسقة١ٝ       املتٛض ؟

 َطةةت٣ٛ عٓةةد اصؿةةا١ٝ٥  ٫يةة١ ذٚ ؾةةسم ٫ ٜٛرةةديًبضةةد ٚايةةيت ةةةٓـ عًةة٢: "  ايخاْٝةة١
  زضةةٔ اي٬ةةةٞ ايكةةابط١ اجملُٛعةة١ طايبةةاج  زرةةاج َتٛضةة  بةةل (α=0,05  ايد٫يةة١

ٞ  ايتزسٜبٝةة١ طايبةةاج اجملُٛعةة١   زرةةاج ايطسٜكةة١ ايتكًٝدٜةة١ َٚتٛضةة    ٚؾةةل  اي٬ةةة
 َٗةةازاج ٫بتبةةاز امل٪رةةٌ ايتطبٝةةل يف ايتعًُٝٝةة١ ايطةةكا٫ج اضةةذلاةٝز١ٝ ٚؾةةل  زضةةٔ

، صٝةةةةد مت اضةةةةتمداّ ابتبةةةةاز "ج" يًُزُٛعةةةةاج املطةةةةتك١ً "ايسٜاقةةةة١ٝ املطةةةةةي١ صةةةةٌ
Independent Sample t-test        يًُكازْة١ بةل َتٛضةطاج  زرةاج طايبةاج اجملُٛعة١

ايكابط١ اييت  زضث ٚؾل ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ، َٚتٛضة   زرةاج طايبةاج اجملُٛعة١     
ايتزسٜبٝةة١ ايةةيت  زضةةث باضةةتمداّ اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف ايتطبٝةةل       

ّٝٔ اؾدٍٚ   ْتا٥س ابتباز "ج"  (4 امل٪رٌ ٫بتباز َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ، ٜٚب
 دالي١ عٔ يهػف Independent Sample t-test املطتك١ً يًُذُٛعات" ت" اختباز ْتا٥ر 0 ددٍٚ

١ّٓٝ دزدات َتٛضطات بني ايفسٚم  ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات الختباز املؤدٌ ايتطبٝل يف ايبشح ع
ختباز َٗازات ايتطبٝل املؤدٌ ال

 سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 املتٛضط ايعدد

االحنساف 

 املعٝازٟ

ايفسٚم بني 

 املتٛضطني

دزد١ 

 اذتس١ٜ

 ق١ُٝ )ت(

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

 فِٗ املطأي١

 81..3 80.. 03 ايكابط١
7.800 88 1..788 3.333 

 9...3 .13.0 03 ايتذسٜب١ٝ

 ايتدطٝط ذتٌ

 املطأي١

 78..3 .0.8 03 ايكابط١
1.900 88 8.973 3.333 

 3.908 83.. 03 ايتذسٜب١ٝ

تٓفٝر خط١ سٌ 

 املطأي١

 1.703 13.90 03 ايكابط١
0.133 88 9.817 3.333 

 .1.71 10.30 03 ايتذسٜب١ٝ

ايتشكل َٔ ؾش١ 

 املطأي١سٌ 

 .3.80 73.. 03 ايكابط١
1.800 88 9.03. 3.333 

 9...3 9.30 03 ايتذسٜب١ٝ

إمجايٞ َٗازات 

سٌ املطأي١ 

 ايسٜاق١ٝ

 7.3.9 03.70 03 ايكابط١
9..33 88 18.008 3.333 

 .7.31 09.90 03 ايتذسٜب١ٝ
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= 10 1( ٚرٛ  ؾسٚم ذاج  ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطةت٣ٛ  ٫ية١    ٬ُٜ4ص  َٔ اؾدٍٚ  
α   ١ّٓٝ ايبضد يف ايكٝةاع امل٪رةٌ إلنةاي ابتبةاز   ٞ( بل َتٛضطاج  زراج طايباج ع

َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ، يؿةةاحل اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١، صٝةةد إٔ قُٝةة١  ج(         
( ٖٚٞ ق١ُٝ  اي١ عٓد  زر١ اؿس١ٜ 040 05يًؿسم بل َتٛضطٞ ايدزراج قد بًػث  

( صٝد أْٗا أندل َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ عٓد ْؿظ  زر١ اؿس١ٜ، نُةا إٔ قُٝة١   05 
(، نُةا ٜٛرةد أٜكةًا ؾةسٚم ذاج     10 1َةٔ    ( ٖٚٞ ق١ُٝ أؾػس111 1َطت٣ٛ ايد٫ي١  

ّٝٓة١      α= 10 1 ٫ي١ إصؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ  ٫ي١   ( بةل َتٛضةطاج  زرةاج طايبةاج ع
َٗةةةةازاج  ،نةةةةٌ َةةةةٔ: َٗةةةةازاج ؾٗةةةةِ املطةةةةةي١  ٞايبضةةةةد يف ايكٝةةةةاع امل٪رةةةةٌ إلنةةةةاي

َٗةةازاج ايتضكةةل َةةٔ    ،َٗةةازاج ةٓؿٝةةر بطةة١ صةةٌ املطةةةي١    ،ايتمطةةٝ  ؿةةٌ املطةةةي١  
(، 10 1ٝةةد ناْةةث قةةِٝ َطةةت٣ٛ ايد٫يةة١ نٝعٗةةا أقةةٌ َةةٔ         ؾةةض١ صةةٌ املطةةةي١، ص  

ٖٚةةرا ٜعٓةة٢ أْةة٘ ٜٛرةةد ؾةةسم ذٚ  ٫يةة١ إصؿةةا١ٝ٥ عٓةةد     يؿةةاحل اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١  
( بةةل َتٛضةة   زرةةاج اجملُٛعةة١ ايكةةابط١ َٚتٛضةة   زرةةاج     10 1َطةةت٣ٛ  ٫يةة١   

اجملُٛعةة١ ايتزسٜبٝةة١ يف ابتبةةاز َٗةةازاج صةةٌ املطةةةي١ ايسٜاقةة١ٝ يؿةةاحل اجملُٛعةة١         
 تزسٜب١ٝ اي

 بكا٤ٚايٓتٝز١ ايطابك١ ةعين إٔ اضتمداّ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ أ ٣ إىل 
، ٚايرٟ ٜتكه َٔ ؾةسٚم َتٛضةطاج ناْةث    ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ ملٗازاج ايتعًِأحس 

نبرل٠ ٚ اي١ نُةا ٖةٛ ٚاقةه َةٔ ايػةهٌ ايتةايٞ  ؟؟(، ٚطبكةًا شلةرٙ ايٓتٝزة١ ميهةٔ           
يًبضةد ٚقبةٍٛ ايؿسقة١ٝ ايبدًٜة١ ايةيت ةػةرل إىل ٚرةٛ  ؾةسم          ايخا١ْٝزؾض ايؿسق١ٝ 

 طايبةةاج  زرةةاج َتٛضةة  بةةل (α=0,05  ايد٫يةة١ذٚ  ٫يةة١ إصؿةةا١ٝ٥ عٓةةد َطةةت٣ٛ   
طايبةاج    زراج ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ َٚتٛض  ٚؾل  زضٔ اي٬ةٞ ايكابط١ اجملُٛع١

 يف ايتعًُٝٝةةةة١ ايطةةةةكا٫ج اضةةةةذلاةٝز١ٝ ٚؾةةةةل  زضةةةةٔ اي٬ةةةةةٞ ايتزسٜبٝةةةة١ اجملُٛعةةةة١
يؿةةاحل طايبةةاج اجملُٛعةة١ ايسٜاقةة١ٝ  املطةةةي١ صةةٌ َٗةةازاج ٫بتبةةاز امل٪رةةٌ ايتطبٝةةل

 ايتزسٜب١ٝ 

 َتٛضة   بةل  (α=0,05  ايد٫ية١  َطةت٣ٛ  عٓةد  اصؿا١ٝ٥  ٫ي١ ذٚ ؾسم ٜٛردأٟ أْ٘ "
 ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ َٚتٛضة   ٚؾل  زضٔ اي٬ةٞ ايكابط١ اجملُٛع١ طايباج  زراج

 ايطةةةكا٫ج اضةةةذلاةٝز١ٝ ٚؾةةةل  زضةةةٔ اي٬ةةةةٞ ايتزسٜبٝةةة١ طايبةةةاج اجملُٛعةةة١  زرةةةاج
يؿةةةاحل ايسٜاقةةة١ٝ  املطةةةةي١ صةةةٌ َٗةةةازاج ٫بتبةةةاز امل٪رةةةٌ ايتطبٝةةةل يف ايتعًُٝٝةةة١

 " طايباج اجملُٛع١ ايتزسٜب١ٝ

نُا قاَةث ايباصخة١ أٜكةًا بةايتضكل َةٔ ؾاعًٝة١ املعاؾة١ ايتزسٜبٝة١  اضةذلاةٝز١ٝ          
ّٝةةةس ايتةةةابع       املطةةةةي١  صةةةٌ ملٗةةةازاج  ايةةةتعًِأحةةةس  بكةةةا٤ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١( يف املتػ

ً   ايسٜاقةةةة١ٝ  Blackو ٝةةةة(، قاَةةةةث ايباصخةةةة١ باضةةةةتمداّ َعا يةةةة١ ايهطةةةةا املعةةةةدٍ يب
ً   ( 001، 0110 ررلٚنُا،  نُةا ٖةٛ    Blackو ٝة ٚقد بًػث ْطا ايهطةا املعةدٍ يب

إٔ نٝع ٖرٙ ايٓطب١ ةكةع يف املةةد٣    (0 ٬ٜٚص  َٔ اؾدٍٚ  (:0َٛقه باؾدٍٚ  
(، ممةا ةػةرل ايٓتٝزة١ ايطةابك١     0 0ايرٟ صد ٙ ب٬ى يًؿاع١ًٝ صٝد أْٗا أندل َٔ  

إىل إٔ: اضةةةتمداّ  اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١( ذا ؾاعًٝةةة١ نةةةبرل٠ يف شٜةةةا ٠   
 ( ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ ملٗازاج ايتعًِأحس  يبكا٤ زراج ايهطا  
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 املؤدٌ ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات اختباز يف Black يبالى املعدٍ ايهطب ْطب 8 ددٍٚ

 Blackْطب ايهطب املعدٍ يبالى  َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 .1.0 َٗازات فِٗ املطأي١

 .1.0 َٗازات ايتدطٝط ذتٌ املطأي١

 0..1 َٗازات تٓفٝر خط١ سٌ املطأي١

 .1.8 املطأي١َٗازات ايتشكل َٔ ؾش١ سٌ 

 1.80 إمجايٞ َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

يبكةةا٤ أحةةس ةعًةةِ نةةٌ َٗةةاز٠ َةةٔ     اب صزةةِ ا٭حةةس  نُةةا قاَةةث ايباصخةة١ أٜكةةا عطةة   
باضتمداّ ابتبةاز  ، ٚنريو إلنايٞ املٗازاج نهٌ، صٌ املطةي١ ايسٜاق١َٝٗازاج 

صزةةةِ ا٭حةةةس عطةةةا َعٝةةةاز "نةةةٖٛٔ"   ُٜعةةةّد، صٝةةةد (η0صزةةةِ ا٭حةةةس  َسبةةةع آٜتةةةا(   
 Cohen, j. 1992 )   ٔعةة ٌّ ُٜعةةّد َتٛضةةطًا إذا شا ج قُٝتةة٘ عةةٔ   01 1قًةة٬ًٝ إذا قةة ٚ ،)
ُٜعةّد نةبرلًا إذا بًػةث قُٝتة٘       41 1( ٚقًةث عةٔ    01 1  ٚقةةد  ( أٚ أنةدل  41 1(، بُٝٓةا 

 ( ايتايٞ:0نُا ٖٛ َٛقه باؾدٍٚ   (η0صزِ ا٭حس  َسبع آٜتا(   قِٝبًػث 

 املؤدٌ ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ َٗازات اختباز يف( η2( )آٜتا َسبع) األثس سذِ قِٝ . ددٍٚ

 َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 سذِ األثس

 (η7)َسبع آٜتا( ) 
 حبطب َعٝاز "نٖٛٔ

 نبري 3.808 َٗازات فِٗ املطأي١
 نبري 1...3 َٗازات ايتدطٝط ذتٌ املطأي١
 نبري 3.800 َٗازات تٓفٝر خط١ سٌ املطأي١

 نبري 3.878 املطأي١َٗازات ايتشكل َٔ ؾش١ سٌ 
 نبري 3.888 إمجايٞ َٗازات سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ

 ايةةتعًِأحةةس  يف بكةةا٤زةةِ ا٭حةةس  ؿ ايكةةِٝ إٔ نٝةةع ٖةةرٙ  (0 ٬ٜٚصةة  َةةٔ اؾةةدٍٚ   
عطةا َعٝةاز "نةٖٛٔ" ؿزةِ     نةبرل  ٖٚةٛ صزةِ أحةس     ايسٜاق١ٝ املطةي١ صٌ ملٗازاج

( ٖٚةةٛ صزةةِ أحةةس  500 1نةةايٞ  اإلبًةةؼ صزةةِ ا٭حةةس  ٚقةةد ا٭حةةس املتعًةةل بكُٝةة١ "ف"،  
ُُٜهةةٔ          نةةبرل   عطةةا َعٝةةاز "نةةٖٛٔ" ؿزةةِ ا٭حةةس املتعًةةل بكُٝةة١ "ف"، ٚبةةريو 

يف ايتطبٝةةل %( َةةٔ ايتبةةأٜ بةةل اجملُةةٛعتل ايكةةابط١ ٚايتزسٜبٝةة١  0 50ايكةةٍٛ إٕ  
ّٝةةةس املطةةتكٌ أٚ املعاؾةة١ ايتزسٜبٝةةة١  اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج     امل٪رةةٌ   ُٜعةةص٣ إىل املتػ

 ( ايتع١ًُٝٝ
 العْامل التالٔ٘:لو اليتائج إىل ّتسجع الباحج٘ ت 

      اضةةةتمداّ أضةةةايٝا ايعؿةةةـ ايةةةرٖين ٚصةةةٌ املػةةةه٬ج ٚاملٓاقػةةة١ ٚاؿةةةٛاز ٚطةةةسح
ا٭ض١ً٦ أحٓا٤ اضتمداّ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١ ٜصنةٞ زٚح ايتٓةاؾظ ٚايتعةإٚ بةل       
املةةتعًُل، ٚبايكةةسٚز٠ ٜظٗةةس أحةةس ذيةةو عًةة٢ َٗةةازاج املةةتعًِ ٚبكةةا٤ أحةةس ايةةتعًِ        

 يدٜ٘ 
 نةةةةص صةةةةٍٛ املةةةةتعًِ ايةةةةرٟ ةعتُةةةةد عًٝةةةة٘ اضةةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةةكا٫ج   ايةةةةتعًِ املتُس

ايتع١ًُٝٝ هعٌ املتعًِ ٖٛ ايةسنٔ ا٭ضاضةٞ يف املٛقةـ ايتعًُٝةٞ، ٖٚةرا هعًة٘       
أنخس ةسنٝصا ٚأضسع يف ةعًِ املٗازاج ٚإةكاْٗةا، نُةا هعةٌ ايةتعًِ أنخةس بكةا٤       

 يد٣ املتعًِ 
 ٛز ٚايؿٝةةدٜٛ ٚصًكةةاج ايتٓةةٛع يف اضةةتمداّ ايٛضةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةة١ ٚا٭ْػةةط١ نايؿةة

ايٓكةةةاؽ ٚبٓةةةا٤ املًمؿةةةاج ايتعاْٚٝةةة١ أحٓةةةا٤ ايتةةةدزٜظ باضةةةتمداّ اضةةةذلاةٝز١ٝ        
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ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١ أضةةةِٗ يف شٜةةةا ٠ ايتؿاعةةةٌ اإلهةةةابٞ ٚةكٜٛةةة١ غةةةعٛز املةةةتعًِ  
بة١ُٖٝ املعًَٛاج املهتطب١ عٔ َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاقة١ٝ ٚةعصٜصٖةا ٚةُٓٝتٗةا    

 ٚبكا٤ٖا يد٣ املتعًِ 
 ٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ ةكًٌ َٔ ؾسف ايؿػٌ ٚاإلصبا  يد٣ املتعًِ اضذلاة 
      ايسب  بل اـدلاج ٚاملعازف ايطابك١ َٚا ىط  يتعًُ٘ ٜطةاعد عًة٢ بكةا٤ أحةس

 ايتعًِ يد٣ املتعًِ 

ارتُةةةةاع ايعٛاَةةةةٌ ايطةةةةابك١ ٚغرلٖةةةةا َةةةةٔ ايعٛاَةةةةٌ ايةةةةيت ةطةةةةاعد عًةةةة٢ ةٛؾرلٖةةةةا         
رٛ  ايؿاعًٝة١ ايٛاقةض١ ي٬ضةذلاةٝز١ٝ    اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ أضِٗ يف ٚ

 ع٢ً َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ يد٣ طايباج ايؿـ ايخاْٞ ملتٛض  

ِ  َع اؿايٞ ايبضد ْتا٥س اةؿكثٚقد   أعطةث  ايةيت  ايطةابك١؛  ايدزاضةاج  ْتةا٥س  َعظة
ٕ  ايدزاضةاج؛  ٖةرٙ  يف ايتابعة١  املةتػرلاج  عًة٢  اإلضذلاةٝز١ٝ شلرٙ إهاب١ٝ ْتا٥س  ٚنةا
ٕ  زاض١ نٌ َٔ  يف نُا اإلصؿا١ٝ٥؛ ايٓاص١ٝ َٔ  ا٫ً ا٭حس            ٚبةاز  ْْٛذلانةٛ

) Par, 2011 & (Nuntrakune 2013   ٜتُةةةةةس؛ ،Dittmer) ؛ (0104  ايؿةةةةةعٝدٟ؛
  (0101  ايصٖساْٞ؛ (0105  ٞضُاملت؛ (0100  بػاٟ؛ (0100  ايػاَدٟ

 :تْصٔات البخح 
 ٞ:يف ق٤ٛ ايٓتا٥س ايطابك١ يًبضد ةٛؾٞ ايباصخ١ مبا ًٜ

     ةطبٝةةةل اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١ يف فةةةاٍ املٓةةةاٖس ٚطةةةسم ايتةةةدزٜظ
 عَُٛا ٚيف فاٍ ةدزٜظ ايسٜاقٝاج ع٢ً ٚر٘ اـؿٛف 

       ةكةةةةُل اضةةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةةة١ يف نتةةةةا ايسٜاقةةةةٝاج، ٚةٛقةةةةٝه
 ، ٚطسم ةطبٝكٗا بػهٌ ضًظ ٚضٌٗ إرسا٤اةٗا

    يٝةةٌ َعًُةةٞ ايسٜاقةةٝاج ؾُٝةةع   ةكةةُل اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف 
 املساصٌ ايدزاض١ٝ، َٔ صٝد املكُٕٛ، ٚا٭ٖداف، ٚاإلرسا٤اج، ٚطسم ةطبٝكٗا 

       ّإعةةةدا  بةةةساَس ةدزٜبٝةةة١ يتةةةدزٜا املعًُةةةاج قبةةةٌ ٚأحٓةةةا٤ اـدَةةة١ عًةةة٢ اضةةةتمدا
اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١ ٚنٝؿٝةةة١ ةٛظٝؿٗةةةا ٚ ٚز نةةةٌ َةةةٔ املعًُةةة١        

 ١ عا١َ ٚيف ةدزٜظ ايسٜاقٝاج بؿؿ١ باؾ١   ٚايطايب١ ؾٝٗا، يف ايتدزٜظ بؿؿ
        عكةةد ايةةدٚزاج ايتدزٜبٝةة١ ٚٚزؽ ايعُةةٌ يًبةةاصخل يف فةةاٍ ةةةدزٜظ ايسٜاقةةٝاج

يًضؿةةةٍٛ عًةةة٢ َصٜةةةد َةةةٔ ا٭عةةةاذ ٚايدزاضةةةاج صةةةٍٛ اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج       
 ايتع١ًُٝٝ يف ةدزٜظ َٛقٛعاج ايسٜاقٝاج 

   ملةا شلةا َةٔ أحةس ٚاقةه      ا٫ٖتُاّ بتدزٜظ املؿاِٖٝ ايسٜاق١ٝ بطسم ع١ًُٝ صدٜخة١
 يف ْتا٥س ايتعًِ 

  َتابع١ املػسؾل ايذلبٜٛل ٫ضتمداّ املعًُل ٚاملعًُاج ٫ضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج
 ايتع١ًُٝٝ يف ةدزٜظ َٛقٛعاج ايسٜاقٝاج ؾُٝع املساصٌ ايدزاض١ٝ 

    ايتٛضةةع يف اضةةتمداّ اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج ايتعًُٝٝةة١ يف ةةةدزٜظ َةةٛا   زاضةة١ٝ
 قٝاج إىل إٔ ةػٌُ ةدزٜظ نٝع املٛا  ايدزاض١ٝ أبس٣ غرل ايسٜا
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 :مكرتحات البخح 
 ٜكذلح ايبضد إرسا٤ ايدزاضاج ايتاي١ٝ:

       زاض١ يبٝإ ؾاع١ًٝ اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتعًُٝٝة١ عًة٢ ةُٓٝة١ َٗةازاج أبةس٣ 
 َخٌ َٗازاج ايتؿهرل اإلبداعٞ ٚايتؿهرل ايٓاقد 

      ايتعًُٝٝةة١ َةةع طةة٬ب ؾةةؿٛف     زاضةة١ ؾاعًٝةة١ اضةةتمداّ اضةةذلاةٝز١ٝ ايطةةكا٫ج
  زاض١ٝ غرل ايؿـ ايخاْٞ املتٛض  

       زاضةةة١ ؾاعًٝةةة١ اضةةةذلاةٝزٝاج صدٜخةةة١ أبةةةس٣ عًةةة٢ ةُٓٝةةة١ َٗةةةازاج صةةةٌ املطةةةةي١ 
 ايسٜاق١ٝ َٚكاز١ْ ْتا٥زٗا بٓتا٥س اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ 

   زاض١ ؾاع١ًٝ اضذلاةٝزٝاج صدٜخ١ أبس٣ ع٢ً بكا٤ أحس ايتعًِ َٚكاز١ْ ْتا٥زٗةا 
 تا٥س اضذلاةٝز١ٝ ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ بٓ
          زاضةة١ ةةةبل َةةد٣ ةكبةةٌ َعًُةةٞ َٚعًُةةاج ايسٜاقةةٝاج ٫ضةةتمداّ اضةةذلاةٝز١ٝ 

 ايطكا٫ج ايتع١ًُٝٝ يف ةدزٜظ َكسزاج ايسٜاقٝاج يًُساصٌ ايدزاض١ٝ املمتًؿ١ 
          ٞزاض١ أحةس اضةتمداّ اضةذلاةٝز١ٝ ايطةكا٫ج ايتعًُٝٝة١ عًة٢ ايتضؿةٌٝ ايدزاضة 

 رل ايسٜاقٝاج يف َكسزاج أبس٣ غ
        زاضةةة١ أحةةةس اضةةةتمداّ اضةةةذلاةٝز١ٝ ايطةةةكا٫ج ايتعًُٝٝةةة١ يف ؼطةةةل اػاٖةةةاج 

 املتعًُل مٛ ايسٜاقٝاج يف املساصٌ ايدزاض١ٝ املمتًؿ١ 
    ٌزاضةةة١ ةػمٝؿةةة١ٝ  ٚؾةةةؿ١ٝ( صةةةٍٛ ايؿةةةعٛباج ايةةةيت ةعةةةٛم ةُٓٝةةة١ َٗةةةازاج صةةة 

 املطةي١ ايسٜاق١ٝ يد٣ طايباج املسص١ً املتٛضط١ 
  بسْاَس ةدزٜيب َكةذلح ملعًُةاج ايسٜاقةٝاج عةٔ أضةايٝا ةُٓٝة١        زاض١ عٔ ؾاع١ًٝ

 َٗازاج صٌ املطةي١ ايسٜاق١ٝ يد٣ طايباج املسص١ً املتٛضط١ 

 املساجع 
 العسبٔ٘ املساجع: أّاًل 
 .ٚايتٛشٜع ايػسٚم داز: عُإ. ايسٜاقٝات تدزٜظ أضايٝب(. 7313) فايًطٝ عبد ؾالح أضعد، أبٛ -
ِ  َكقرتح  بسْقاَر  فاعًٝق١  .(۳۱۲۱) سطقني  جنقا٠  ٚغقٛم،  دًًٝق١  ٚاذتٜٛين، ستُٛد ايكاضِ، أبٛ -  ققا٥

 املسسًقق١ تًُٝققرات يققد٣ ايققتعًِأثققس  ٚبكققا٤ ايتشؿققٌٝ تُٓٝقق١ يف املعسفقق١ ٚزا٤ َققا اضققرتاتٝذٝات عًقق٢

 .۵۸۵ف  .7. ز0ع ،ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ زت١ً ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ باملًُه١ املتٛضط١
 األجنًقققٛ َهتبققق١: ايكقققاٖس٠(. ۷ط) ايرتبقققٟٛ ايقققٓفظ عًقققِ(. ۳۱۱۹) آَقققاٍ ،ؾقققادم ،فقققؤاد، سطقققب أبقققٛ -

 .املؿس١ٜ

(، أثققس ايتققدزٜب عًقق٢ اضققرتاتٝذٝات سققٌ املطققأي١ ايسٜاققق١ٝ عًقق٢  7310أبققٛ زٜققا، ستُققد ٜٛضققف )ٜٓققاٜس   -

زتًققق١ ادتاَعققق١  حتؿقققٌٝ طًبققق١ ايؿقققف األٍٚ َتٛضقققط يف َقققاد٠ ايسٜاققققٝات يف َدٜٓققق١ سا٥قققٌ،       

 . ISSN 1726-6807، 1ع، 71َر . اإلضال١َٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

.عُقإ. األنقادوٕٝٛ   َفقاِٖٝ َعاؾقس٠ يف ايؿقش١ ايٓفطق١ٝ    (. 7310أبٛ شعٝصع، عبداهلل ٜٛضف عًٞ ) -

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

، ايهٜٛق.. َهتبق١ ايفقالح    0، طَٓقاٖر ايسٜاققٝات املدزضق١ٝ ٚتدزٜطقٗا    (. 7311أبٛ ش١ٜٓ، فسٜد ناَقٌ )  -

 يًٓػس.

-  ٛ : عُققإ. 1ط. األٚىل يًؿققفٛف ايسٜاقققٝات تقدزٜظ  َٓققاٖر .(7311) اهلل عبققد ٚعبآٜق١،  فسٜققد شٜٓقق١، أبق

 .ٚايتٛشٜع يًٓػس املطري٠ داز
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فاعًٝقق١ تٛظٝققف خققسا٥ط املعًَٛققات يف تعققدٌٜ ايتؿققٛزات      (. 7339بققالٍ ستُققٛد ضققًُٝإ )   ،ابققٛ طققري  -

     ٞ غققققص٠.  -. ادتاَعقققق١ اإلضققققال١َٝ  ايبدًٜقققق١ يًُفققققاِٖٝ ايعًُٝقققق١ يطققققالب ايؿققققف ايجققققأَ األضاضقققق

http://hdl.handle.net/20.500.12358/18369  

يف تقدزٜظ ايفكق٘ يف    ( Jigsaw)فعاي١ٝ اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ دٝهطقٛ  (. 7310ادتعٝد، بط١ُ َطًل ) -

ايعسبٝقق١  باملًُهقق١ايطققا٥ف يف َدٜٓقق١  املسسًقق١ املتٛضققط١ايققتعًِ يققد٣ طايبققات  ايتشؿققٌٝ ٚبكققا٤ أثققس

 . داَع١ أّ ايكس7318.٣، َاٜٛ 10ع  – زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ. ايطعٛد١ٜ
ٌ  عًق٢  ايهُٝٝا٤ يتدزٜظ املدَر ايتعًِ اضتدداّأثس (. ۳۱۲۲) ستُد أَاٍ ،أمحد - ٙ  ايتشؿقٝ  االجتقا

 ۲۷۴ف ف ،(۳) ۲0 .ايعًُٝق١  ايرتبٝق١  زتًق١  .ايجا١ْٜٛ املسس١ً طالب يد٣ ايتعًِأثس  ٚبكا٤ حنٛٙ

-۱۳۲۳ 
 يت١ُٝٓ املكًٛب١ ايؿفٛف اضرتاتٝذ١ٝ اضتدداّ فاع١ًٝ (.7318) .محدٟ مسري إوإ أمحد، -

 املسس١ً طالب يد٣ املٝهاْٝها دزاض١ حنٛ ايسٜاقٞ ايكًل ٚخفض املطا٥ٌ سٌ َٚٗازات ايتشؿٌٝ

 ف ف :0ع .71َر ايسٜاقٝات يرتبٜٛات املؿس١ٜ ادتُع١ٝ :ايسٜاقٝات تسبٜٛات زت١ً ".ايجا١ْٜٛ

 http://search.mandumah.com/Record/889115. مت االضرتداع َٔ.01 – 7.3

. ايكاٖس٠. َهتبق١ األجنًقٛ   املسدع يف اإلسؿا٤ ايتطبٝكٞ ْعسٟ عًُٞ(. 7318باٖٞ، َؿطف٢ سطني ) -

 املؿس١ٜ.

ٌ  تُٓٝق١ يف  ايتعًُٝٝق١  ايطقكاالت  فاعًٝق١ (. .731) سٓاٟٚ دابس شنسٜا بػاٟ، -  اهلٓدضق١ٝ  املػقهالت  سق

ْ  ايؿف تالَٝر يد٣ املعسيف ايعب٤ ٚخفض  ادتُعٝق١  :ايسٜاققٝات  تسبٜٛقات  زتًق١ . ٟاإلعقداد  ٞايجقا

 .101- 91 . ف ف8ع .19َر .ايسٜاقٝات يرتبٜٛات املؿس١ٜ

 ايفهققس داز :عُققإ. 1 ط. ٚايسٜاقققٝات ايعًققّٛ تعًققِٝ أضققايٝب(. 7331) عفققاف ٚايهطققٛاْٞ، أَققٌ، ايبهققسٟ، -

 .ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١
 ٚبعققض ايتشؿققٌٝ تُٓٝقق١ يف ايتعًُٝٝقق١ ايطققكاالت فاعًٝقق١(. ۳۱۲۶) ضققام مجٝققٌ نققٛثس بًذققٕٛ، -

 ايدٚيٝقق١ اجملًقق١ .املهسَقق١ َهقق١ مبدٜٓقق١ املتٛضققط١ املسسًقق١ تًُٝققرات يققد٣ ايعًققِ عًُٝققات َٗققازات

 . 737 ق1.0ف ف  .(۹). ع ۵. َر املتدؿؿ١ ايرتب١ٜٛ
 ققعف  عقالز  يف األدبٝق١  ايٓؿقٛف  ملاد٠ ايتباديٞ ايتدزٜظ طسٜك١ فاع١ًٝ (.7311) ستُٛد، ذٜاب بين -

ٞ  االضتٝعاب يف املتعًُني  9ف ف  .0ع ( .1)َقر   .األزدٕ .ٚايدزاضقات  يًبشقٛخ  املٓقاز٠  زتًق١  ،"ايكسا٥ق

– 03. 

 .اذتٝا٠ داز .ٚتريب. 7 ط. ضعٝدإ ضًِٝ أمحد: تسمج١. سٌ عٔ ايبشح(. 19.3ّ) دٛزز بٛيٝا، -
 َسنص ايهتاب األنادوٞ. .ايؿف ملعًِ َٚٓاٖذٗا ايسٜاقٝات تعًِٝ(. .731ايتُُٝٞ، داضِ ) -

ٟ  (. 7330تققٛم، ستٝققٞ ايققدٜٔ، ٚقطققاَٞ، ٜٛضققف، ٚعققدع، عبققد ايققسمحٔ )     -  أضققظ عًققِ ايققٓفظ ايرتبققٛ

 (. عُإ. داز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع.0)ط.

 يًٓػقققس ايعسبٝققق١ ايٓٗكققق١ داز .ايكقققاٖس٠ .ايرتبقققٟٛ ايقققٓفظ عًقققِ(. 1997) اذتُٝقققد عبقققد دقققابس دقققابس، -

 .ٚايتٛشٜع

فاعًٝقق١ اضققتدداّ قبعققات ايققتفهري ايطقق. يف تُٓٝقق١ ايتشؿققٌٝ  (. 7310سبٝققب، أبققٛ ٖاغققِ عبققد ايعصٜققص )  -

   ٟ ، َؿقس،  زتًق١ تسبٜٛقات ايسٜاققٝات   . اهلٓدضٞ ٚايتفهري ايٓاقد يد٣ تالَٝر ايؿقف ايجقاْٞ اإلعقداد

 ..77-1.9، ف ف0، ع.1َر 

عًق٢ ايتشؿقٌٝ ايسٜاققٞ     أثقس اضقتدداّ اضقرتاتٝذٝات سقٌ املطقأي١ ايسٜاقق١ٝ      (. 7318سطين، محقص٠ )  -

. )زضققاي١ َادطققتري(. داَعقق١   يققد٣ طققالب ايؿققف ايطققابع األضاضققٞ يف ٚسققد٠ ادتقق  ٚآزا٤ٖققِ فٝٗققا      

 فًططني. –ايٓذاح ايٛط١ٝٓ. طٛيهسّ 

 . َسنص ايهتاب األنادوٞ.. عُا1ٕط ايكٝاع ٚايتكِٜٛ.(. 7311سطني، عبد املٓعِ خريٟ. ) -

 اضتدداّ فاع١ًٝ(. 7318) عبٝد َصعٌ بٔ عبٝد ٚاذتسبٞ، ستُد، ٞيٜٛف بٓ. َػاعٌ ،ٞاذتسب -

 ايؿف تًُٝرات يد٣ تعًُ٘أثس  اهلٓدضٞ ٚبكا٤ ايتشؿٌٝ ت١ُٝٓيف  ٞايتبادي ايتدزٜظ اضرتاتٝذ١ٝ

، 9ع ،71َر ايسٜاقٝات، يرتبٜٛات املؿس١ٜ ادتُع١ٝ .ايسٜاقٝات تسبٜٛات زت١ً .ٞاالبتدا٥ ارتاَظ

 .http://search.mandumah.com/Record/927429 َٔ َطرتدع. 88 - 87ف ف

http://search.mandumah.com/Record/927429


 (ASEP)دزاضات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفظ 

 

 

 

 

 

 

248 
 

أثقققس اضقققتدداّ اضقققرتاتٝذ١ٝ بٛيٝقققا يف تقققدزٜظ املطقققأي١  (. .731محادْققق١، َقققؤْظ ٚايرتعقققاْٞ، إوقققإ، ) -

ق١ٝ ]دزاضق١  ايسٜاق١ٝ يف َكدز٠ طًب١ ايؿف ايجأَ ع٢ً سًقٗا يف َقدازع ايبادٜق١ ايػقُاي١ٝ ايػقس     

 .7.ع 18. َر زت١ً احتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ. َتدؿؿ١ص

 . عُإ. داز اذتاَد يًٓػس.أضظ املٓٗاز ٚايًػ١(. 7310ارتسٜػا، عٓٛد ايػاٜؼ ) -

 . ايسٜاض. داز داَع١ املًو ضعٛد يًٓػس.فٔ سٌ املطأي١ ايسٜاق١ٝ(. 7318خػإ، خايد سًُٞ ) -

 . عُإ. داز ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع1. طايطفٌ َٚٗازات ايتفهري(. 7338ارتًًٝٞ، أٌَ ) -

زتًقق١ داَعقق١ ايٓذققاح    ،ايققتعًِأثققس  ْكققٌستاقققسات يف (. .733) فاقققٌ عققادٍ عًققٞ،، ٜعققسب خٝققٕٛ، -

. مت االضققققققققققققققققققققققرتداع َققققققققققققققققققققققٔ  .7َققققققققققققققققققققققر  يألحبققققققققققققققققققققققاخ )ايعًققققققققققققققققققققققّٛ االْطققققققققققققققققققققققا١ْٝ(  

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/7.pdf 
َٓقاٖر ايسٜاققٝات ٚأضقايٝب تدزٜطقٗا يًؿقفٛف      (. 7339زاغد، ستُد ابساِٖٝ، خػقإ، خايقد سًُقٞ )    -

 .1ٚايتٛشٜع. ط. عُإ. داز ادتٓادز١ٜ يًٓػس األضاض١ٝ

 سٌ ت١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ ايطكاالت اضرتاتٝذ١ٝ فاع١ًٝ(. 7319) ايسمحٔ عبد ستُد أمحد ايصٖساْٞ، -

 داَعقق١ :ايرتبٝقق١ نًٝقق١ زتًقق١. ايباسقق١ مبٓطكقق١ املتٛضققط١ املسسًقق١ طققالب يققد٣ ايًفعٝقق١ املطققا٥ٌ

مت االضقققققققققققققققققققرتداع َقققققققققققققققققققٔ   ..0-1، 7ع ،08َقققققققققققققققققققر ايرتبٝققققققققققققققققققق١، نًٝققققققققققققققققققق١ - أضقققققققققققققققققققٝٛط

https://journals.ekb.eg/article_104362.html 
 ٚايققتعًِ ايتعًققِٝ يطققسم َعاؾققس٠ زؤٜقق١ ايتققدزٜظ اضققرتاتٝذٝات(. ۳۱۱۴) سطققني سطققٔ شٜتققٕٛ، -

 .ايهتاب عام .ايكاٖس٠ .(۲ط)

ٛ  سطقني، سطٔ  ٕ،شٜتٛ - ٞ  َٓعقٛز  ايبٓا٥ٝق١ (. 1997ٍ عبداذتُٝقد ) نُقا  ٕ،ٚشٜتق ٟ  إبطقتُٛيٛد . ٚتسبقٛ

 .اإلضهٓدز١ٜ. َٓػأ٠ املعازف
ّ  (. .733شٜتققٕٛ، عٝققاؽ ستُققٛد )  - . عُققإ. داز ايػققسم  ايٓعسٜقق١ ايبٓا٥ٝقق١ ٚاضققرتاتٝذ١ٝ تققدزٜظ ايعًققٛ

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

أثس اضقرتاتٝذ١ٝ االنتػقاف املٛدق٘ يف ايتشؿقٌٝ ٚبكقا٤ أثقس ايقتعًِ         (.7319) ذٜاب ٖٓادٟ ايطسضاٟٚ، -

 .ٚايتعًققِٝ ايرتبٝقق١ ٚشاز٠ .ٚاالْطققا١ْٝ ايرتبٜٛقق١ يًعًققّٛ االضاضقق١ٝ ايرتبٝقق١ نًٝقق١ زتًقق١يف ايعًققّٛ. 

 .األزدٕ
َهتبق١  . ٘ضقرتاتٝذٝات٘ تطبٝكاتق  اايقتعًِ ايٓػقط فًطقفت٘    (. ۳۱۲۶) ضقعٝد  ستُقد  مسٝش١ ضًُٝإ، -

 . ايطبٌٝ قؿس .دد٠دسٜس. 
 ايػققري  ايرٖٓٝقق١ ارتققسا٥ط اضققرتاتٝذ١ٝ اضققتدداّ فاعًٝقق١ .(۳۱۲۴)د سطققٔ ستُقق ضققٛشإ ايطققٝد، -

ِ أثقس   ٚبكقا٤  ايتشؿٌٝ ٚت١ُٝٓ ايع١ًُٝ املفاِٖٝ يبعض ايبد١ًٜ ايتؿٛزات تؿٜٛب يف اهلس١َٝ  ايقتعً

. .1َققر  7ع  ،ايعًُٝقق١ ايرتبٝقق١ زتًقق١ .ايطققعٛد١ٜب ايجاْٜٛقق١ املسسًقق١ طايبققات يققد٣ األسٝققا٤ َققاد٠ يف

 .7310َازع 

اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ ايطكاالت ايتع١ًُٝٝ ايكا٥ُق١ عًق٢ ذقٛذز    (، 7319ايطٝد، ضٛشإ ستُد سطٔ ) -

ايققتفهري ايتشًًٝققٞ ٚاذتققظ ايعًُققٞ يف َققاد٠ ايعًققّٛ يققد٣       ايتٓعققِٝ ايققراتٞ يتُٓٝقق١ بعققض َٗققازات     

، نًٝقق١ ايرتبٝقق١، داَعقق١   88، ع اجملًقق١ ايرتبٜٛقق١ ]دزاضقق١ َتدؿؿقق١ص.   تالَٝققر املسسًقق١ اإلعدادٜقق١  

 ضٖٛاز.

 ايققتعًِ ب٦ٝققات يف ايققتعًِ ضققكاالت تؿققُِٝ اخققتالف(. أثققس 7317) اذتُٝققد عبققد ضققعٝد ٖٜٛققدا ايطققٝد، -

 يًُٓققاٖر املؿققس١ٜ ادتُعٝقق١ ،ايتققدزٜظ ٚطققسم املٓققاٖريف  دزاضققات ايققتعًِ،أثققس  بكققا٤ عًقق٢ ادتققٛاٍ

 .89-88ف ،7317 دٜطُ ، 189 عدد ،ايتدزٜظ ٚطسم

أثقس ايتفاعقٌ ايكقا٥ِ عًق٢ ايٜٛقب بقني ايطقكاالت ايتعًُٝٝق١         (. 7310ايطٝد، َؿطف٢ عبدايسمحٔ طق٘ )  -

ايعُٝققل( يف ايتشؿققٌٝ ٚاختققاذ قققساز اختٝققاز َؿققادز ايققتعًِ    –ايبٓا٥ٝقق١ ٚأضققًٛب ايتعًققِٝ )ايطققطشٞ  

. .1. ع زتًقق١ نًٝقق١ ايرتبٝقق١. داَعقق١ بٛزضققعٝد  . ]دزاضقق١ َتدؿؿقق١ص  يققد٣ طققالب نًٝقق١ ايرتبٝقق١  

 ١ْٜٝٛ7310. 

 املؿقققس١ٜ ايقققداز. ٚايٓفطققق١ٝ ايرتبٜٛققق١ املؿقققطًشات َعذقققِ(. 7330. )شٜٓقققب ايٓذقققاز، سطقققٔ; غقققشات١، -

 .األٚىل، ايطبع١ ايكاٖس٠ ايًبٓا١ْٝ،

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/7.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/7.pdf
https://journals.ekb.eg/article_104362.html
https://journals.ekb.eg/article_104362.html
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 ايتدزٜظ ضرتاتٝذ١ٝا باضتدداّ ايسٜاقٝات تدزٜظأثس (. 7310. )ستُد ايعصٜص عبد مسس ايػًٗٛب، -

ِ أثقس   ٚبكا٤ ايسٜاقٞ ايتٛاؾٌ ٚت١ُٝٓ ايتشؿٌٝ انتطاب ع٢ً ايتباديٞ  ايؿقف  طايبقات  يقد٣  ايقتعً

 ايرتبٝقق١، نًٝقق١ – ضققعٛد املًققو داَعقق١ ايرتبٜٛقق١، ايعًققّٛ زتًقق١ ،ايسٜققاض مبدٜٓقق١ املتٛضققط ايجققاْٞ

 .0..-08.ف، 0 عدد، 78 زتًد
ٟ  عبقد  َاشٕ ،ايػُسٟ - ِ  ثقس أ بكقا٤  (.7311) .اهلقاد ِ  ايسٜاقق١ٝ  ايرتبٝق١  نًٝق١  ايقتعً ّ  ٚسقد٠  ايكطق  ايعًقٛ

 /http://www.uobabylon.edu.iq/uob Coleges بابققٌ  داَعقق0١ املسسًقق١ ايٓعسٜقق١
lecture.aspx?fid=14&depid=1&lcid=8579 

ٌ  تُٓٝقق١  عًقق٢  ايعًققّٛ تققدزٜظ  يف ايتعًُٝٝقق١  ايطققكاالت فاعًٝقق١ (. 7318) مجًٝقق١  ايػققٗسٟ، -  ايتشؿققٝ

 ايعسبٝقق١ املًُهقق١ .ايكققس٣ أّ داَعقق١ (.َادطققتري زضققاي١) املتٛضققط١ املسسًقق١ تًُٝققرات يققد٣ ايدزاضققٞ

 .ايطعٛد١ٜ
فاع١ًٝ اضقتدداّ اضقرتاتٝذ١ٝ بٛيٝقا ذتقٌ املطقأي١ ايسٜاقق١ٝ يف       (. 7319ايؿبشٞ، عفاف بٓ. عجُإ ) -

تُٓٝققق١ ايتشؿقققٌٝ يف سقققٌ املطقققا٥ٌ ايًفعٝققق١ يف ايعًقققّٛ ٚايسٜاققققٝات يقققد٣ طايبقققات ايؿقققف ايجقققاْٞ    

َتٛضط مبد١ٜٓ ٜٓبع )حبح إدسا٥ٞ مبسنص ايتُٝص ايبشجقٞ يتطقٜٛس ايعًقّٛ ٚايسٜاققٝات. داَعق١      

 .8.8نتاب ايتعًِٝ ايطادع يتعًِٝ ٚتعًِ ايسٜاقٝات. ف ضعٛد(.املًو 

 يف" إيهرتْٚٝققا َدعَٛقق١" ايتعًُٝٝقق١ ايطققكاالت فاعًٝقق١(. ۳۱۲۵) ايطققٝد مسققري َٓؿققٛز ايؿققعٝدٟ، -

 ؾققعٛبات ذٟٚ املققتعًُني يققد٣ ايتٛيٝققدٟ ايققتفهري َٗققازات تُٓٝقق١ عًقق٢ ٚأثسٖققا ايسٜاقققٝات تققدزٜظ

 َؤضطق١  .ٚايتأٌٖٝ ارتاؾ١ ايرتب١ٝ زت١ً ،ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف املتٛضط١ باملسس١ً ايتعًِ

 .۳۵۵ -۲۸۶ ،(۵). ع ۲َر ٚايتأٌٖٝ ارتاؾ١ ايرتب١ٝ
إضققرتاتٝذ١ٝ قا٥ُقق١ عًقق٢ دَققر "ارتققسا٥ط ايرٖٓٝققق١      (. .731ايعتققٝ ، ٚقققش٢ بٓقق. سبققاب عبققداهلل )      -

ايؿققف ايطققادع ٚايتققدزٜظ ايتبققاديٞ" إلنطققاب املفققاِٖٝ ايعًُٝقق١ ٚبكققا٤ أثققس تعًُٗققا يققد٣ طايبققات     

داَعق١   .نًٝق١ ايرتبٝق١   .قطِ املٓاٖر ٚطقسم ايتقدزٜظ  ، االبتدا٥ٞ ذٚات األذاط ايتع١ًُٝ املدتًف١

 ..731، 11. ع. زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ .األَري٠ ْٛز٠ بٓ. عبد ايسمحٔ

ايٓعسٜقق١ ايبٓا٥ٝقق١ االدتُاعٝقق١ ٚتطبٝكاتٗققا يف  (. .731ايعققدٚإ، شٜققد ضققًُٝإ، ٚداٚٚد، أمحققد عٝطقق٢ )  -

 َسنص دٜبْٛٛ يتعًِٝ ايتفهري. . عُإ.دزٜظايت

 ايسٜاققٝات زٜظ تقد  اضرتاتٝذٝات(. 7317) ْا١ً٥ ٚارتصْداز، َٓري، ٚأمحد، خايد، ٚايطس، عصٚ، عفا١ْ، -

 .ٚايتٛشٜع يًٓػس ايجكاف١ داز: عُإ. 1ط. ايعاّ ايتعًِٝ َساسٌ يف

 عًق٢  ايتعًُٝٝق١  ايطقكاالت  باضقرتاتٝذ١ٝ  ايتقدزٜظ  فاعًٝق١  .(7318) ستُد سطٔ َؿطف٢ عال١ْٚ، -

ٞ  ايسابقع  ايؿف طًب١ حتؿٌٝ  َادطقتري  زضقاي١ ) ازبقد  قؿقب١  يف اإلضقال١َٝ  ايرتبٝق١  مبقاد٠  األضاضق

ٔ  َطقرتدع . املفقسم  ايبٝق.،  آٍ داَعق١  (.َٓػقٛز٠  غقري   /http://thesis.mandumah.com َق
Record/302298 

ٌ  َٗقازات  تُٓٝق١  يف ايتعًُٝٝق١  ايطكاالت اضرتاتٝذ١ٝ تٛظٝفأثس (. .731) ستُد ْؿس زْا عًٛإ، -  سق

 ادتاَعققق١( َادطقققتري زضقققاي١) بػقققص٠ األضاضقققٞ ايطقققابع ايؿقققف طايبقققات يقققد٣ ايسٜاقققق١ٝ املطقققأي١

 . غص٠ .اإلضال١َٝ

أثققس دَققر َٗققازات ايققتفهري ايٓاقققد يف َكققسز ايفٝصٜققا٤ عًقق٢       (. 7318ايػاَققدٟ، ستُققد عبققداهلل ظققافس )    -

زتًقق١ نًٝقق١ ايرتبٝقق١ األضاضقق١ٝ  ايتشؿققٌٝ ٚبكققا٤ أثققس ايققتعًِ يققد٣ طايققب ايؿققف ايجققاْٞ ايجققاْٟٛ.    

 .7318نإْٛ أٍٚ .01. ع. يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚاإلْطا١ْٝ

 ايفٝقققدٜٛ بقققساَر يف ايتعًُٝٝققق١ ايطقققكاالت ذقققط أخقققتالفأثقققس (. .731) ضقققشِٝ بقققٔ ضقققعٝد ايػاَقققدٟ، -

 ٞ  عبققد املًققو داَعقق١ ٞ.االيقق اذتاضققب َققٓٗر يف ايجاْٜٛق١  املسسًقق١ طققالب َٗققازات تُٓٝقق١ عًقق٢ ايتفقاعً

 http://thesis.mandumah.com/Record/300865مت االضرتداع َٔ .دد٠ .ايعصٜص
أثقس اضقتدداّ طسٜكق١ االنتػقاف املٛدق٘ يف حتؿقٌٝ       (. .731ايفتالٟٚ، فاقٌ عبد ايعباع عطقاهلل )  -

زتًقق١ نًٝقق١ ايرتبٝقق١ يًبٓققات   َققاد٠ ايسٜاقققٝات ٚبكققا٤ أثققس ايققتعًِ عٓققد طققالب املسسًقق١ اإلعدادٜقق١.    

 . داَع١ ايهٛف١.يًعًّٛ اإلْطا١ْٝ

 . عُإ. داز ايٝاشٚزٟ ايع١ًُٝ يًٓػس.ايسٜاقٝات تدزٜظ أضايٝب (.7310فسز اهلل، عبد ايهسِٜ َٛض٢ ) -

http://www.uobabylon.edu.iq/uob%20Coleges/%20lecture.aspx?fid=14&depid=1&lcid=8579
http://www.uobabylon.edu.iq/uob%20Coleges/%20lecture.aspx?fid=14&depid=1&lcid=8579
http://www.uobabylon.edu.iq/uob%20Coleges/%20lecture.aspx?fid=14&depid=1&lcid=8579
http://thesis.mandumah.com/
http://thesis.mandumah.com/Record/300865
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زتًقق١ تسمجقق١ ٚضققِٝ ايهققسدٟ.  َٓطكقق١ ايُٓققٛ املُهٓقق١، َكازْقق١ ددٜققد٠. (. 7330فٝذٛتطققهٞ، ٍ. ع. ) -

 َسنص ايكطإ. زاّ اهلل. .18زؤ٣ تسب١ٜٛ. ع

أثس ايتعًِ َٔ خالٍ ايًعب يف ايتشؿٌٝ ايدزاضقٞ ٚاالستفقاظ    (. .733ايكدَٚٞ، تػسٜد عبدايسسِٝ ) -

 يف َاد٠ ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ، يد٣ طًب١ ايؿف ايسابقع األضاضقٞ يف َقدازع َدٜٓق١ ْقابًظ اذتهَٛٝق١      

 )زضاي١ َادطتري(. داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ. ْابًظ.

 .ايفهس داز .عُإ .ٚايتعًِٝ ايتعًِ ْعسٜات(. 7338) ستُٛد ٜٛضف قطاَٞ، -

ِ  اضقرتاتٝذ١ٝ  فاعًٝق١ (. 73827310. )ٜاضني فا٥د٠ ٚط٘، محٝد ايٛاسد عبد ايهبٝطٞ، -  ايتعًُٝٝق١  ايقدعا٥

 .ايعسام األْباز، داَع١ ،ايسٜاقٝات يف َتٛضط األٍٚ يطايبات ايتفاعًٞ ٚايتفهري ايتشؿٌٝ ع٢ً
َؤضطق١ َؿقس   . بػقداد.  1. طاإلسؿا٤ ايتطبٝكٞ يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ(. 7313ايهبٝطٞ، ٖٚٝب زتٝد ) -

 .َستك٢ يًهتاب ايعساقٞ

ايهسغققٛيٞ، عبققداهلل امحققد، ٚايعققاْٞ، ضققعٝد سطققٔ طققاٖس، ٚاملعاقققٝدٟ، خايققد أمحققد خًٝققٌ، ٚغققٗاب      -

. زش١َ تدزٜب١ٝ َٓػقٛز٠  طسا٥ل تدزٜظ ايسٜاقٝات يًُسس١ً االبتدا١ٝ٥(. 7311املٛىل، زٜاض محٛد )

https://altadreeb2010.blogspot.com/2011/08/blog-، 7311أغطقققققققطظ  19بتقققققققازٜ  
post.html 

. اإلضققهٓدز١ٜ. 1ط َؿققطًشات يف املٓققاٖر ٚطققسم ايتققدزٜظ.   (. 7313ايهطققباْٞ، ستُققد ايطققٝد عًققٞ )    -

 املطري٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع.

ٔ  عبقد  ٚعقدع،  أمحقد،  ٚايتكقٞ،  ،شٜد ايهٝالْٞ، - ِ  ايكٝقاع (. 7339) ايقسمح ِ  يف ٚايتكقٜٛ ِ  ايتعًقٝ  .ٚايقتعً

 .ٚايتٛزٜدات يًتطٜٛل املتشد٠ ايعسب١ٝ ايػسن١
 ٚطققسم املٓققاٖر يف املعسفقق١ ايرتبٜٛقق١ املؿققطًشات َعذققِ(. ۳۱۱۴) عًققٞ ٚادتُققٌ، ،أمحققد ايًكققاْٞ، -

 .ايهتاب عام .ايكاٖس٠ (.۳ط) ايتدزٜظ

 طققالب تٛادقق٘ ايققي ايؿققعٛبات(. .731) عبققداذتهِٝ محققص٠ ٚايسٜاغققٞ، ستُققد، أمحققد حيٝقق٢ هلققاف، -

 داز .املتدؿؿقق١ ايرتبٜٛقق١ ايدٚيٝقق١ اجملًقق١. ايسٜاققق١ٝ ايًفعٝقق١ املطققا٥ٌ سققٌ يف املتٛضققط١ املسسًقق١

ٔ  َطقرتدع . 178 - 118، 0ع ،.َقر  ٚاألحبقاخ،  يًدزاضقات  مسقات  . http://search.mandumah َق
com/Record/845380 

 ايتٛاؾققق١ًٝإىل  ايبٓا٥ٝققق١ َقققٔ ايعًقققّٛ تعًقققِٝ تهٓٛيٛدٝقققا يف املسدقققع(. ۳۱۲۷) ايقققدٜٔ سطقققاّ ،َقققاشٕ -

 .  ٚايتٛشٜع يًٓػس ٚاإلوإ ايعًِ داز .َؿس. ايتفاع١ًٝ
أثس تٛظٝف ايطكاالت ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري اإلبداعٞ (.، 7319َاقٞ، فٗد ضام عٛدٙ ) -

        ٙ )زضققاي١ َادطققتري(.    يف َكققسز ايدزاضققات االدتُاعٝقق١ يققد٣ طققالب ايؿققف ايجققأَ األضاضققٞ بػققص

 غصٙ.-داَع١ األشٖس

 املعققسيف ايتشؿققٌٝ َطققت٣ٛ تُٓٝقق١يف  ٞاملٓعققَٛ املققدخٌ فاعًٝقق١ .(7318) ايطققُٝع عبققد سٓققإ َقق ٚى، -

 داَعقق١ ،ايرتبٝقق١ زتًقق١ .اإلعدادٜقق١ املسسًقق١ تًُٝققرات يققد٣ ايققتعًِأثققس  ٚبكققا٤ ٟايبؿققس ٚايققرنا٤

ٔ  مت االضققرتداع .0ز ...1ع .ايرتبٝق١  نًٝقق١ - األشٖقس   /http://search.mandumah.com َق
Record/883192 

ِ  َسِٜ املتشُٞ، - ِ  ضقكاالت  ذقط (. أثقس  7318) أمحقد  عبقدايسسٝ  اإليهرتْٚٝق١  املكقسزات  يف املسْق١  ايقتعً

ٞ  ايتفهري ع٢ً ّ  ايدٚيٝق١  اجملًق١ . ايجاْٜٛق١  املسسًق١  طايبقات  يقد٣  ايسٜاقق  .ٚايٓفطق١ٝ  ايرتبٜٛق١  يًعًقٛ

 مت االضقققققققرتداع َقققققققٔ. 100 - 1. 11ع ايبػقققققققس١ٜ ٚايتُٓٝققققققق١ ايعًُقققققققٞ يًبشقققققققح ايعسبٝققققققق١ املؤضطققققققق١

http://search.mandumah.com/Record/879978 
عُقققإ. داز  ايسٜاققققٝات.تعًقققِٝ املفقققاِٖٝ ٚاملٗقققازات يف  (. .731املػقققٗداْٞ، عبقققاع ْقققادٞ عبقققد األَقققري )   -

 ايٝاشٚزٟ يًٓػس.

 طسا٥قل ٚذقاذز تعًُٝٝق١ يف تقدزٜظ ايسٜاققٝات. عُقإ.      (. 7318املػٗداْٞ، عباع ْادٞ عبقد األَقري )   -

 داز ايٝاشٚزٟ يًٓػس.

https://altadreeb2010.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
https://altadreeb2010.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
https://altadreeb2010.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
http://search.mandumah/
http://search.mandumah.com/
http://search.mandumah.com/Record/879978
http://search.mandumah.com/Record/879978
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ِ  إنطاب يف ايتع١ًُٝٝ ايطكاالت اضتدداّأثس (. .731) .ستُد أمحد ضعٝد املطٛم، -  َٚٗقازات  َفقاٖٝ

ٞ  ايعاغقس  ايؿقف  طقالب  يد٣ ايسٜاقٝات حنٛ ٚاالجتاٙ ايسٜاق١ٝ املطأي١ سٌ )زضقاي١   بػقص٠  األضاضق

 .غص٠. األشٖس داَع١. َادطتري(

أثس اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ االضتكؿا٤ املٛد٘ يف ت١ُٝٓ َٗازات سقٌ  (. .731املكٝد، زا١ْٝ خًٌٝ عٛض ) -

ايسابقع األضاضقٞ يف   املطأي١ ايسٜاق١ٝ ٚايتفهري ايسٜاقٞ يف َبشح ايسٜاقٝات يد٣ طايبقات ايؿقف   

 .َدازع ٚناي١ ايػٛخ بػص٠ )زضاي١ َادطتري(. ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ األشٖس. غص٠

. عُققإ. داز املطققري٠  .ايكٝققاع ٚايتكققِٜٛ يف ايرتبٝقق١ ٚعًققِ ايققٓفظ. ط   (. 7317ًَشققِ، ضققاَٞ ستُققد )   -

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

يفكٞ، إمساعٌٝ ستُد َٓؿٛز، عبد اجملٝد ضٝد أمحد ٚايتٛجيسٟ، ستُد بٔ عبد احملطٔ أمحد ٚا -

 .ايعبٝهإ .ايسٜاض .عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ (.7310)عبد ايسؤٚف 

ِ  االبتهقاز  أدٌ َٔ ايتعًِٝ By Ronaldo Mota, David Scott (7319.) ٛت،َٛتا، ٚضه -  ٚايقتعً

 تسمج١ ستٞ ايدٜٔ محٝدٟ. ايسٜاض. ايعبٝهإ. .املطتكٌ

ٞ   ايفًطف١ ايتطبٝكٝق١ ٚتطقٜٛس   (. 7318ايٓػاز، َؿطف٢ ) -  زٚابقط  داز. َؿقس.  ايقدزع ايفًطقفٞ ايعسبق

 .يًٓػس ايػكسٟ ٚداز املعًَٛات ٚتك١ٝٓ يًٓػس

 .املؿس١ٜ األجنًٛ َهتب١ .ايكاٖس٠ ،ايسٜاقٝات تسبٜٛات(. 7310) ادتٛاد عبد ،ٚيِٝ -

 اجتاٖات يتػٝري تدزٜظ ضرتاتٝذٝاتا ايسٜاقٝات سب تعًِJudy Willis, M.D (7310 .)ًٜٚٝظ  -

 . تسمج١ ضٗاّ مجاٍ. ايسٜاض. ايعبٝهإ.ايطالب ٚحتكٝل ايٓتا٥ر
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