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 املًخص

1 

ٛب ايتعًِ ثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًأٖدف ايبشح إىل َعزؾ١    

ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عبٛ  ٝذف املٛد٘ يف ذبضني ادباٖات ت٬َبا٫نتغا

، مت تٛسٜعِٗ إىل ٚتًُٝذ٠ً ُا( تًُٝذ44اشلٓدص١. ٚقد تهْٛت ع١ٓٝ ايبشح َٔ )

( تًُٝذ ٚتًُٝذ٠، سٝح مت تدرٜط اجملُٛع١ 22صبُٛعتني، قٛاّ نٌ صبُٛع١ )

تع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتذزٜب١ٝ بايطزٜك١ ا٫عتٝاد١ٜ َع ا٭ْغط١ اي

ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف سني درصت اجملُٛع١ ايضابط١ ْؿط احملت٣ٛ 

مت تطبٝل َكٝاظ ا٫دباٖات ٚ بايطزٜك١ ا٫عتٝاد١ٜ بدٕٚ ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ 

قبًٝا يًُذُٛعتني ملعزؾ١ ايتهاؾ٪. ٚيتشكٝل ٖدف ايبشح ٚايتشكل َٔ ؾزضٝات٘ 

( ؾكز٠، ٚقد بًؼ 18ت عبٛ اشلٓدص١ املكٓٔ ٚاملهٕٛ َٔ )مت اصتعُاٍ َكٝاظ ا٫دباٖا

( يف َزسًيت SPSS(، ٚمت اصتعُاٍ ايزس١َ اٱسصا١ٝ٥ )0.79ثبات املكٝاظ )

 ايتكٓني ٚايتهاؾ٪ ٚاختبار ايؿزضٝات. 

ٚأصؿزت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛد ؾزم داٍ إسصا٥ٝا بني َتٛصط دردات اجملُٛعتني 

ات بعدٜا يصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، يف ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١  يف َكٝاظ ا٫دباٖ

( عٓد َعازب١ ْتا٥ر َكٝاظ 1.2سني ٫ تٛدد ْضب١ نضب َعدٍ تشٜد عٔ )

اجملُٛع١ ٝذا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يت٬َ

 ايتذزٜب١ٝ.
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The abstract 

   The research goal is to know the designed educational activities according to 

discovery learning –oriented style to improve the ninth-grade students’ attitude 

towards geometry. The research sample consist of 44 students( male and 

female), they were distributed into two  groups, 22 student of each; the 

experimental group was taught in the normal way with designed educational 

activities according to discovery learning-oriented style while the control group 

was taught the same contents in the normal way without educational activities, 

the trends has been applied before for the two groups to know the valence.to 

achieve the goal of the research and its hypothesis ,the trends measurement has 

been applied  towards the rated geometry that consist of 18 components, the 

measurement has been reached (0.79) in the both stages of  rationing and 

valence and test hypotheses (SPSS) , and the statistical package has been used. 

The findings resulted that there is a statistically difference  between the 

average scores of the experimental and control groups in the post trends 

measurement for the experimental group, while there is no gain ratio exceed the 

rate of (1.2) when processing the results of the trends measurement towards the 

geometry in the pre and post application for the experimental group. 
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 املكدَــــ١: 

ٜغٗد ايعامل تطٛرات ٖا١ً٥ يف مجٝع صبا٫ت ايعًّٛ املختًؿ١، ٚقد أدت ٖذٙ ايتطٛرات إىل ايُٓـٛ املتشاٜـد، َٚـٔ    

ٖٓـا ْــز٣ إٔ ايتكــدّ ايعًُــٞ ٚايتهٓٛيـٛدٞ أثــز يف عًُــٝيت ايتعًــِٝ ٚايـتعًِ، عــا أد٣ ريــو إىل إعــاد٠ ايٓ ــز يف     

اصـ١ٝ ٚأصـايٝب تدرٜضـٗا نتغـذٝع َبـادأ٠ ايطًبـ١ ٚتُٓٝـ١ ايـتؿهرل         ايتعًِٝ َٚٓاٖر ايدراصـ١ ملختًــ املـٛاد ايدر   

ايعًُٞ ٚاٱبداع ٚايتخًص َٔ ايتًكني ٚايذلنٝش ع٢ً ايتهؿرل ايٓاقد ٚاٱبداعٞ ٚاصتخداّ أصـايٝب سدٜجـ١ يف   

 ايتعًِ. 

ــايك٠ٛ      ٚ  إٕ تٓـــاَٞ ايـــدٚر ايـــذٟ تًعبـــ٘ ايتكٓٝـــات اسبدٜجـــ١ يف صبتُعـــات ايٝـــّٛ خيًـــل سادـــ١ أنـــدل يًتضـــً  بـ

يزٜاضــ١ٝ ٜٚضــؿٞ أُٖٝــ١ أنــدل عًــ٢ تعًــِ ايزٜاضــٝات َــٔ قبــٌ ازبُٝــع، ٖٚــذا ٜؿــز  عًٝٓــا إٔ ْشٜــد َـــٔ               ا

 ّ (  2004اٖتُآَا بايزٜاضٝات املدرص١ٝ، ٚإٔ ْٛؾز ٭بٓا٥ٓا ؾزصًا سكٝك١ٝ ٫نتضاب ٖذٙ ايك٠ٛ )ايضٛاعٞ ،

ِٗ تٛيـد عٓـدِٖ عـعٛرا     عًـ٢ انتغـاف ا٭ؾهـار ٚاسبًـٍٛ ب ْؿضـ      ايطـ٬ب إٕ أصايٝب ايتدرٜط اييت تغـذع  نُا 

بايزضا ٚ ايزغب١ يف َٛاص١ً ايعٌُ ٚايتعًِ، يذا جيب إٔ ٜؿضـ  املعًـِ اجملـاٍ يطًبتـ٘ ٫نتغـاف أؾهـار ددٜـد٠        

 (.2004ب ْؿضِٗ ست٢ ٚيٛ اصتػزم ريو ٚقتًا ط٬ًٜٛ َِٓٗ، أٚ ٚقعت أخطا٤ أثٓا٤ ع١ًُٝ ا٫نتغاف )أبٛ س١ٜٓ، 

امل٥٬ُــ١ ٖــٞ تًــو ايــيت تضــاعد املــتعًِ عًــ٢ إٔ ٜعُــٌ ؾهــز٠ ؾُٝــا   ( بــ ٕ طزٜكــ١ ايتــدرٜط 2001ٜٚغــرل )صــ١َ٬، 

 ٜدرص٘ يٝهتغـ بٓؿض٘ ايع٬قات املٛدٛد٠ بني َا ٜدرص٘ ٜٚتعًُ٘.

عًـ٢ اسبادـ١ إىل    2000( ٚبٝاْات املعاٜرل ايـيت صـدرت عـاّ    NCTMٜٚ٪ند اجملًط ايٛطين ملعًُٞ ايزٜاضٝات )

هـار ٚايذلٜٚـر ٭صـًٛب احملادثـ١ ٚايتٛاصـٌ ، ٚربـط املبـاد٨        طزٜك١ تدرٜط تضتخدّ دبارب عًُٝـ١ يبٓـا٤ ؾٗـِ ا٭ؾ   

ايزٜاض١ٝ بتذارب سكٝك١ٝ زبعٌ ايطؿٌ َغارنا ؾعا٫ يف دبـارب ايتعًـِٝ ٚتـٛؾرل املٛاقــ ايـيت ذبؿـش َٗـارات        

سٌ املغانٌ ٚاصتعُاٍ املٛاد ايكاب١ً يًُعازب١ ٚايت٬عب بٗا. يذيو جيب ٚضع ْغـاطات تعًـِ ايزٜاضـٝات يف    

١ ٫ٚ جيب ؾصـًٗا عـٔ ايٛاقـع َـٔ خـ٬ٍ ا٫نتؿـا٤ بايٓ زٜـات ايزَشٜـ١ عًـ٢ ايـٛرم، َٚع ـِ ٖـذٙ             َٛاقـ ٚاقعٝ

املبــاد٨ تعــان ضــُٔ دبــارب ايتعًــِٝ يف ايعدٜــد َــٔ ب٦ٝــات ايــتعًِ ايــيت تغــذع عًــ٢ ا٫نتغــاف ٚا٫صتؿضــار         

(Broadston, 2005.) 
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       ٛ ق١ انتغــاؾٝ٘ دبعــٌ ايعًُٝــ١   ٚيف ٖــذا ايصــدد ٜٛصــٞ ايزٜاضــٕٝٛ ايذلبٜٛــٕٛ بضــزٚر٠ اصــتخداّ أْغــط١ َغــ

( 1990ايتع١ًُٝٝ ضببب١ يد٣ املتعًُني ٚتغشذ ُُِٖٗ ٚداؾعٝتِٗ عبٛ ايتعًِٝ ٚاصتُزار١ٜ ٖذا ايتعًِ )سضز،

 (. 2001املغار إيٝ٘ يف: )عصز ،

نُا ٜٓادٟ ايعدٜد َٔ اشبدلا٤ ٚاملتخصصـني بضـزٚر٠ إٔ ٜكـّٛ تعًـِٝ ايزٜاضـٝات عًـ٢ ايٓغـاط، يٝهـٕٛ ٖٓـاى          

َـٔ تعًـِ املـاد٠، ٚزبعـٌ ايطايـب دا٥ُـًا يف َٛقــ املتؿاعـٌ ايٓغـط، َـٔ خـ٬ٍ ذبؿٝـشٙ عًـ٢ ايكٝـاّ                عا٥دًا أؾضٌ

ب ْغط١ تع١ًُٝٝ ٜهتضب َٔ خ٬شلا ايكدر٠ ع٢ً ا٫نتغاف ٚسٌ املغه٬ت َٚٗارات ايـتؿهرل املختًؿـ١  )عصـز،    

2001.) 

ِ ٭ٕ ايؿزد ٖٛ ايغخص ايٛسٝـد  نُا أند )بٝاد١( ع٢ً ا٫ٖتُاّ با٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ يف نٌ َزاسٌ ايتعًٝ

ايــذٟ ٜضــتطٝع بٓــا٤ عكًــ٘ ٚاٱصــزاع بــ٘ َــٔ خــ٬ٍ َٛادٗتــ٘ ب ْغــط١ َتعــدد٠ َٚــجرل٠، نُــا ٜكــذل  إٔ خيطــط   

 (.2001٭ْغط١ دبعٌ ايطايب ٜتؿاعٌ إجيابًٝا ؾٝٗا ٜٚعٌُ ع٦ًٝا َٓٗا بعد تعًُ٘ شلا يف:)ايعٓضٞ، 

ِ ا٭ٖــداف ا٭صاصــ١ٝ يتعًــِٝ ايزٜاضــٝات، َٚــٔ ثــِ تعــد تُٓٝــ١ ادباٖــات ايطــ٬ب عبــٛ ايزٜاضــٝات َــٔ أٖــنُــا 

أصب  َعًُٛ ايزٜاضٝات ٚغرلِٖ َٔ املتخصصني يف تعًِٝ ايزٜاضٝات َٗتُني بكٝاظ ادباٖـات ط٬بٗـِ عبـٛ    

ايزٜاضــٝات ٚايعُــٌ عًــ٢ تهــٜٛٔ ٚتُٓٝــ١ ا٫دباٖــات عبــٛ دراصــ١ ايزٜاضــٝات يــد٣ ايطــ٬ب يف مجٝــع املزاســٌ             

 ايتع١ًُٝٝ.

١ُٝ ا٫دباٖات عبـٛ ايزٜاضـٝات، َـا تٛصـًت إيٝـ٘ ايعدٜـد َـٔ ايدراصـات َـٔ ٚدـٛد ع٬قـ١            ٚعا ٜ٪ند أ١ُٖٝ تٓ

(سٝـح أعـارت    1999ارتباطٝ٘ بني ا٫دباٙ عبـٛ ايزٜاضـٝات ٚايتشصـٌٝ ؾٝٗـا َٚـٔ ٖـذٙ ايدراصـات: دراصـ١ )ْاصـز،         

صـٌٝ بغـهٌ   ْتا٥ذٗا إىل ٚدـٛد ع٬قـ١ ارتباطٝـ٘ دايـ١ إسصـا٥ٝا بـني صبـا٫ت ا٫دباٖـات عبـٛ ايزٜاضـٝات ٚايتش          

ٌ  ( إٕ ْتــا٥ر 1999عـاّ، ٚأعــار )ْاصــز،  ( ،  1981( ، )ْصــز، 1977َــٔ: )ةــش٠، دراصـت٘ اتؿكــت َــع ْتــا٥ر دراصـات نــ

 Thorndike-Christ,1991( ، )(Seit( ، ) 1989( ، )ضبضٔ،  1989( ، )ايزاسسٞ، 1986( ، )اةد، 1984)خإ، 

& Rausch,1992   ،عؿاْــــ١( ،1993 ( ، )Mohamad Ali,1995، ) (Xin & Kishor,1997 ، )

(Dlamini,1998.) 

عدد َٔ ايهتابات إٔ أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف ٜٓتر أَاّ املتعًِ خدلات َتٓٛع١ عدٜد٠، تضاعدٙ  تٚقد أٚضش

ع٢ً اصتٓتاز اسبكا٥ل ٚايتعُُٝات ايع١ًُٝ، ٚتضِٗ يف إنضاب٘ َٗارات تهٕٛ أنجز صٗٛي١ يف اْتكاٍ أثزٖا إىل 

د٠. ٚريو َكار١ْ باملٗارات ايـيت ٜـتِ انتضـابٗا باصـتخداّ طـزم ايـتعًِ ايتكًٝدٜـ١.        أْغط١ َٚٛاقـ تعًِ ددٜ
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نــذيو أرٗــزت ايهتابــات إٔ ايــتعًِ باصــتخداّ أصــًٛب  ايــتعًِ با٫نتغــاف تهضــب املــتعًِ ادباٖــات اجيابٝــ١  

 (2005عبٛ دراصات املكزرات املختًؿ١ )ؾزز،

ثـز  أايتعًُٝٝـ١ ٚأصـًٛب ايـتعًِ با٫نتغـاف املٛدـ٘ شلُـا        َٔ ايدراصـات إىل إٔ ا٭ْغـط١  ًا ٚقد أعارت ْتا٥ر عدد 

اجيــابٞ يف ذبضــني ا٫دباٖــات عبــٛ تعًــِ املــٛاد ايدراصــ١ٝ عاَــ١ ٚايزٜاضــٝات عًــ٢ ٚدٗــ٘ اشبصــٛ  َٚــٔ ٖــذٙ       

 :ايضابك١  ايدراصات

ثز ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ َع ايزصِ ايبٝاْٞ أ( ٖدؾت إىل َعزؾ١ Smith, 1995دراص١ ) -1

عاد٫ت اشبط١ٝ يف َعزؾ١ خصا٥صٗا ع٢ً ذبصٌٝ ايطًب١ ٚادباٖاتِٗ بايهُبٝٛتز )دػزاؾٝو( يًُ

طايبا ٚطايب١ قضُت إىل صبُٛعتني ضابط١ ٚدبزٜب١ٝ ،  50عبٛ ايزٜاضٝات، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدراص١ 

درصت اجملُٛع١ ايضابط١ بايطزٜك١ ايتكًٝد١ٜ ٚدرصت ايتذزٜب١ٝ بطزٜك١ ا٫نتغاف املٛد٘ 

 يًزصِ ايبٝاْٞ يًُعاد٫ت بايهُبٝٛتز، ٚقد أرٗزت ايٓتا٥ر ا٫صتكزا٥ٞ َع اصتخداّ اجملُٛعتني

 تؿٛم اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ يف ايتشصٌٝ ٚا٫دباٖات عبٛ ايزٜاضٝات.

( ٖدؾت إىل ذبدٜد ؾعاي١ٝ ا٭ْغط١ ا٫صتهغاؾ١ٝ املكذل١ْ بايطزٜك١ املعتاد٠ Brown, 1998دراص١ ) -2

اد٠ بدٕٚ أْغط١ اصتهغاؾ١ٝ ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ يف ايتشصٌٝ ايزٜاضٞ َٔ خ٬ٍ َكارْتٗا بايطزٜك١ املعت

طايبا َٔ طًب١ ايصـ اشباَط ا٭صاصٞ ، ٚسعت عغٛا٥ٝا إىل صبُٛعتني ضابط١  58ايدراص١ َٔ 

 ٚدبزٜب١ٝ ، ٚتٛصًت ْتا٥ر ايدراص١ إىل تؿٛم ط٬ب اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ .

اتٝذ١ٝ ا٫نتغاف ( ٖدؾت اىل ذبدٜد ؾعاي١ٝ تدرٜط اشلٓدص١ باصتخداّ إصذلBell, 1998دراص١ ) -3

يف ت١ُٝٓ ن٬ َٔ ايتشصٌٝ ٚايتؿهرل اشلٓدصٞ ٚاملٌٝ عبٛ ايزٜاضٝات يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َزٜه١ٝ 

طايبا ٚطايب١ َٔ طًب١ ايصؿٛف ايجا١ْٜٛ ، ٚمت تكضُِٝٗ إىل  85، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ 

زٜب١ٝ ؾُٝا خيص صبُٛعتني ضابط١ ٚدبزٜب١ٝ ٚديت ْتا٥ر ايتذزب١ إىل تؿٛم اجملُٛع١ ايتذ

 ايتؿهرل اشلٓدصٞ ٚاملٌٝ عبٛ ايزٜاضٝات ، اَا َا خيص ايتشصٌٝ ؾ٬ تٛدد ؾزٚم داي١.

( ٖدؾت ايدراص١ إىل قٝاظ اثز بزْاَر تدرٜضٞ قا٥ِ ع٢ً ا٭ْغط١ يف ايعًّٛ يف 2005دراص١ )ْٛاؾ١ً،  -4

طؿ٬ َٔ  88اص١ َٔ انتضاب َٗارات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚاملؿاِٖٝ ٚاملٍٝٛ ايع١ًُٝ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدر

رٜا  ا٭طؿاٍ يف اربد )ا٭ردٕ(، َٛسع١ إىل صبُٛعتني ضابط١ ٚدبزٜب١ٝ، ٚتٛصًت ايدراص١ إىل  
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ٚدٛد ؾزم داٍ إسصا٥ٝا بني َتٛصط دردات اجملُٛعتني يصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، نُا أندت 

 ١.ايدراص١ يًباسح أ١ُٖٝ ا٭ْغط١ ايع١ًُٝ يف ت١ُٝٓ املؿاِٖٝ ٚاملٍٝٛ ايعًُٝ

( ٖدؾت ايدراص١ إىل قٝاظ اثز اصتخداّ إصذلاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ا٭ْغط١ 2006دراص١ )سذاسٜٔ،  -5

طايبًا ٚطايب١ َٔ ط٬ب  49ايع١ًُٝ يف ايتشصٌٝ ٚت١ُٝٓ ا٫دباٖات ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ 

ىل املزس١ً ا٭صاص١ٝ يف َدارظ ا٭ردٕ َٛسع١ ع٢ً صبُٛعتني ضابط١ ٚدبزٜب١ٝ ٚتٛصًت ايدراص١ إ

ٚدٛد ؾزم داٍ إسصا٥ٝا بني َتٛصط دردات اجملُٛعتني يصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ يف ايتشصٌٝ 

 ٚا٫دباٖات.

( ٖدؾت ايدراص١ إىل َعزؾ١ اثز طزٜك١ ايتدرٜط 2011( املغار إيٝٗا يف )ٖشِٜ، 2006دراص١ )املاسبٞ،  -6

عبٛ ايزٜاضٝات ٚتهْٛت با٫نتغاف املٛد٘ يف ت١ُٝٓ بعض َٗارات سٌ املض ي١ ايًؿ ١ٝ ٚا٫دباٙ 

َٔ ت٬َذ٠ ايصـ ايزابع ا٫بتدا٥ٞ َٛسع١ ع٢ً صبُٛعتني ضابط١  ًاتًُٝذ 70ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ 

ٚدبزٜب١ٝ ٚأعارت ْتا٥ر ايدراص١ إىل إٕ ايتدرٜط با٫نتغاف املٛد٘ َٔ خ٬ٍ َعٌُ ايزٜاضٝات ي٘ 

 ثز اجيابٞ يف ذبضني ادباٖات ايطًب١ عبٛ ايزٜاضٝات.أ

صبل ؾإٕ ادباٙ ايبشح اسبايٞ ٖٛ تصُِٝ اْغط١ تع١ًُٝٝ ٚؾكًا ٫صًٛب ايتعًِ  ٚبٓا٤ً ع٢ً َا -7

 با٫نتغاف املٛد٘ َٚعزؾ١ اثزٖا يف ذبضني ادباٖات ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع ا٫صاصٞ عبٛ اشلٓدص١. 

 :َغه١ً ايبشح

اصات ايعزب١ٝ تعد اشلٓدص١ َٔ أنجز ؾزٚع ايزٜاضٝات صعٛب١ يد٣ ايطًب١ ٖٚذا َا أندت٘ ايعدٜد َٔ ايدر    

( ، 1992( ، ٚدراص١ )خبٝت، Patricia, 1991( َٚٓٗا: دراص١ )2009ٚا٭دٓب١ٝ املغار إيٝٗا يف دراص١ )َدا  ، 

( سٝح أندت مجٝعٗا إٔ 2001( ، ٚدراص١ )َدا  ، 1994( ، ٚدراص١ )خًٌٝ ، Hoffer & Ann, 1992ٚدراص١ )

بني ايت٬َٝذ يف دراص١ َؿاُٖٝٗا . ٚقد أردعت  ًاضعؿايت٬َٝذ ٜٛادٕٗٛ صعٛب١ يف تعًِ اشلٓدص١ ، ٚإ ٖٓاى 

ٖذٙ ايدراصات ريو إىل ايطزم ازباؾ١ ٚايطزم ايتكًٝد١ٜ اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا تدرٜط َٛضٛعات اشلٓدص١ ، 

 َع٢ٓ ، يذيو ؾإ ٖذا ٜضتٛدب َبادر٠ ايتعًِ املؿاِٖٝ اشلٓدص١ٝ تعًُا رٚعدّ إتاس١ ايؿزص١ أَاّ ايت٬َٝذ 

عًُني ٱعاد٠ ايٓ ز يف أصايٝب تدرٜضِٗ ، ٚأْغط١ ايتعًِ ٚٚصا٥ٌ ايتعًِ اييت ٜضتخدَْٛٗا ، داد٠ َٔ قبٌ امل

ٚا٭ٖداف اييت ٜضعٕٛ إىل ذبكٝكٗا ، ٚايعٌُ ع٢ً تٓ ِٝ أْغط١ ؾاع١ً داخٌ سذز٠ ايدراص١ ٜتكبًٗا ايت٬َٝذ 

 ٚتتٓاصب َع خصا٥ص منِٖٛ .
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اضٝات َٔ ابزس ا٭ٖداف ايٛددا١ْٝ يتعًِ ايزٜاضٝات ، ٚملا ناْت ت١ُٝٓ ا٫دباٖات ا٫جياب١ٝ عبٛ ايزٜ   

ٚريو ملضاعد٠ ايت٬َٝذ ع٢ً تٛرٝؿٗا يف املٛاقـ اي١َٝٛٝ ٚاسبٝات١ٝ . أصب  يشاَا ع٢ً ايذلبٜٛني ايزٜاضٝني 

اصتخداّ طزا٥ل تدرٜط سدٜج١ ٜضتطٝعٕٛ َٔ خ٬شلا ذبضني ادباٖات ايت٬َٝذ عبٛ َاد٠ ايزٜاضٝات ، 

١ إنضابِٗ ا٫دباٖات ا٫جياب١ٝ ايض١ًُٝ عبٛ ايزٜاضٝات نٗدف َٔ أٖداف تدرٜضٗا ، ٚايت نٝد ع٢ً أُٖٝ

 (.2000( ، )عبٝد ٚآخزٕٚ ، 1994(، )أبٛ س١ٜٓ ، 1997( ، )عٛم، 1982ٜٚ٪ند ريو ن٬ َٔ: )ٖٓداّ ، 

ؾٝٗا  ( إٕ َع ِ املزبني ٜ٪ندٕٚ ع٢ً أ١ُٖٝ ايذلنٝش ع٢ً غزظ ا٫دباٖات املزغٛب1985ٜٚغرل )عٛد٠ ،     

ٚتُٓٝتٗا، إ٫ إٔ ا٫ٖتُاّ َا ٜشاٍ َتُزنشا ع٢ً اجملاٍ املعزيف دٕٚ اجملاٍ ايٛدداْٞ،  ؾكٝاظ ْٛاتر ايتعًِ 

 ٚتكٛمي٘ يف اجملاٍ ايٛدداْٞ، َا ٜشاٍ حي ٢ باٖتُاّ قًٌٝ َكار١ْ باجملاٍ املعزيف.

 ٫ً( إٔ ٖٓاى إُٖا1992َبارى،  ٚيف دراص١ سٍٛ ازبٛاْب ايٛددا١ْٝ يتدرٜط ايزٜاضٝات، ٜذنز )عبد ايعاٍ ٚ   

َٔ داْب َعًُٞ ايزٜاضٝات يف ذبكٝل ايهجرل َٔ ا٭ٖداف ايٛددا١ْٝ يتدرٜط ايزٜاضٝات ، َٔ ٚد١ٗ ْ ز 

 ايطًب١ ٚاملعًُني أْؿضِٗ.

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا صبل ٜز٣ ايباسح بإ اجملاٍ ايٛدداْٞ يف صباٍ تدرٜط ايزٜاضٝات َا ٜشاٍ حباد١ إىل َشٜد َٔ 

ؾ١ ت ثرل بعض ا٭صايٝب اسبدٜج١ يف ت١ُٝٓ ٖذا ازباْب ايٛدداْٞ ٚنٕٛ أصًٛب ايتعًِ ايبشح َٚعز

با٫نتغاف املٛد٘ َٔ ا٭صايٝب اسبدٜج١ يف صباٍ تعًِٝ ٚتعًِ ايزٜاضٝات، ؾإ ٖذا ايبشح ٜكدّ منٛردًا 

٫دباٖات عبٛ دبزٜبًٝا ٭ثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف ت١ُٝٓ ا

اشلٓدص١ نْٛٗا ؾزعًا ًَُٗا َٔ ؾزٚع ايزٜاضٝات، ٚأنجزٖا صعٛب١ يد٣ ايت٬َٝذ نُا أعارت إىل ريو 

ايعدٜد َٔ ايدراصات املغار إيٝٗا آْؿا سٝح أندت مجٝعٗا إٔ ايت٬َٝذ ٜٛادٕٗٛ صعٛب١ يف تعًِ اشلٓدص١ ، 

ت ٖذٙ ايدراصات ريو إىل ايطزم ازباؾ١ بني ايت٬َٝذ يف دراص١ َؿاُٖٝٗا . ٚقد أردع ًاٚإ ٖٓاى ضعؿ

يتعًِ ٚايطزم ايتكًٝد١ٜ اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا تدرٜط َٛضٛعات اشلٓدص١، ٚعدّ إتاس١ ايؿزص١ أَاّ ايت٬َٝذ 

 َع٢ٓ. ااملؿاِٖٝ اشلٓدص١ٝ تعًُا ر

 ايبشح :َغه١ً 

 ٚتتًخص َغه١ً ايبشح بايض٪اٍ ا٭تٞ:
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با٫نتغاف املٛد١ يف ذبضني ادباٖات ت٬َذ٠ ثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾكًا ٭صًٛب ايتعًِ أَا    

ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عبٛ اشلٓدص١؟ َٚا ْضب١ ايهضب املعدٍ اييت صتشدثٗا عٓد َعازب١ ْتا٥ر املكٝاظ يف 

 ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ؟ 

 :أ١ُٖٝ ايبشح

 :ٯتٞع ايذٟ تٓاٚي٘ ٚريو َٔ خ٬ٍ اتهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أ١ُٖٝ املٛضٛ

ح اصتذاب١ ملٓادا٠ ايعدٜد َٔ اشبدلا٤ ٚاملتخصصني يف صباٍ تزبٜٛات ايزٜاضٝات، دا٤ ٖذا ايبش -1

 ًار٥ٝضٝ ًابضزٚر٠ ا٫ٖتُاّ بازباْب ايٛدداْٞ ٚت١ُٝٓ ادباٖات اجياب١ٝ عبٛ ايزٜاضٝات، نْٛٗا ٖدؾ

 .َٔ أٖداف تعًِٝ ٚتعًِ ايزٜاضٝات، ٚشلا ع٬ق١ ارتباطٝ٘ َٛدب١ بايتشصٌٝ ايدراصٞ

يف تعًِٝ ٚتعًِ ايزٜاضٝات ٚقد أثبتت عدد َٔ  ًاسدٜج ًاأصًٛب ِ با٫نتغاف املٛد٘د أصًٛب ايتعًٜع -2

ايدراصات اجيابٝت٘ ع٢ً املضت٣ٛ ايعاملٞ، ٜٚ تٞ ٖذا ايبشح نإضاؾ١ دبزٜب١ٝ ددٜد٠ َٔ خ٬ٍ 

تصُِٝ عدد َٔ ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ ٚؾل ٖذا ا٭صًٛب، ٚاييت ٜتعاٌَ َعٗا ايت٬َٝذ بغهٌ عًُٞ يف 

 ايكدر٠ ع٢ً ا٫نتغاف ٚسٌ املغه٬ت ايزٜاض١ٝ. ايت٬َٝذصػرل٠ ٜهتضب َٔ خ٬شلا صبُٛعات 

 ٖدف ايبشح:

ثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف ذبضني أٜٗدف ايبشح إىل ذبدٜد    

 ادباٖات ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع َٔ ايتعًِٝ ا٭صاصٞ عبٛ اشلٓدص١.

 ؾزضٝات ايبشح:

ــزاد اجملُـــٛعتني   0.05 ٜٛدـــد ؾـــزم داٍ إسصـــا٥ًٝا عٓـــد َضـــت٣ٛ د٫يـــ١ )  ٫ .1 (  بـــني َتٛصـــطٞ دردـــات أؾـ

 ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف َكٝاظ ا٫دباٙ عبٛ اشلٓدص١ بعدًٜا.

( عٓـد َعازبـ١ ْتـا٥ر َكٝـاظ ا٫دباٖـات عبـٛ اشلٓدصـ١ يف        ٫1.2 تٛدد ْضب١ نضب َعدٍ تشٜد عٔ ) .2

 اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ.ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ يت٬َذ٠ 

 ايتعزٜؿات اٱدزا١ٝ٥ ملصطًشات ايبشح:

 ٜعزف ايباسح ا٭ْغط١ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ ب ْٗا: 

طبططات ٜعدٖا املعًـِ َضـبكًا َعتُـدًا عًـ٢ ؾشـ٣ٛ املـاد٠ ايعًُٝـ١  ٚأصـًٛب ايـتعًِ با٫نتغـاف املٛدـ٘ َـٔ                

  ٓ دصــ١ٝ َزصــ١َٛ  ٚدــداٍٚ َٓ ُــ١ ٜؿــزؽ ؾٝٗــا ايطايــب ايبٝاْــات ايــيت     خــ٬ٍ أٚرام عُــٌ ذبتــٟٛ عًــ٢ أعــهاٍ ٖ
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ــ٢ ايطايـــب يف تًـــو ا٭ٚرام        ــ١ٝ املزصـــ١َٛ ٜٚتًكـ ــٔ خـــ٬ٍ تًـــو ا٭عـــهاٍ اشلٓدصـ ــا بايكٝاصـــات َـ حيصـــٌ عًٝٗـ

تٛدٝٗــات َهتٛبــ١ بــاشبطٛات ايــيت ٜٓبػــٞ ايكٝــاّ بٗــا عًُٝــًا ٚاصــتٓتادًٝا يٝهتغـــ بٓؿضــ٘ املؿــاِٖٝ ٚايع٬قــات      

ت ٚايٓتـــا٥ر اشلٓدصـــ١ٝ، ٜٚعـــد ٖـــذا خطــ٠ٛ صـــابك١ ٜعتُـــد عًٝٗـــا املعًـــِ يف ايدلٖـــإ ايٓ ـــزٟ   ْٚصــٛ  املدلٖٓـــا 

 يًُدلٖٓات ٚا٭َج١ً ايتطبٝك١ٝ.

 ٜعزف ايباسح ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ إدزا٥ٝا ب ْٗا: 

صبُٛع١ َٔ ردٚد ا٭ؾعاٍ ايٛددا١ْٝ ٚاملضتٓد٠ إىل َؿـاِٖٝ َٚعًَٛـات َٚعتكـدات ٚآرا٤ تهْٛـت يـد٣ ت٬َـذ٠          

ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عٔ اشلٓدص١ َكدر٠ بايدردات ايه١ًٝ اييت حيصٌ عًٝٗا ايتًُٝذ/ ايتًُٝذ٠، َـٔ خـ٬ٍ   

 اصتذابت٘ ع٢ً ؾكزات املكٝاظ املعد شلذا ايػز .

 اٱطار ايٓ زٟ يًبشح:

 :َؿّٗٛ ايتعًِ بطزٜك١ ا٫نتغاف املٛد٘

زٜكـ١ يتشؿٝـش ايطـ٬ب زبعًـِٗ ٜضتكصـٕٛ      ( إىل إٔ ايـتعًِ با٫نتغـاف املٛدـ١ ٖـٛ ط    Seifert,1991ٜغرل)   

ا٭ؾهار ا٭صاص١ٝ سٍٛ َٛضٛع َا ، ٚدٚر املعًِ ٖٛ تٓ ِٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚتغـذٝع ايطـ٬ب يٝهْٛـٛا أؾهـارِٖ     

 (.2002غًٕٝٛ ،(ب ْؿضِٗ . يف

( ب ْــ٘ َؿٗــّٛ ٜتضــُٔ درصــا َصــُُا بطزٜكــ١ ٜضــتطٝع ؾٝٗــا ايطايــب إٔ ٜهتغـــ      Sund, 1973ٚدــا٤ عٓــد) 

املبـــاد٨ ايعًُٝـــ١ َـــٔ خـــ٬ٍ عًُٝاتـــ٘ ايعكًٝـــ١ اشباصـــ١ َجـــٌ ايتصـــٓٝـ، املكٝـــاظ، ايتٓبـــ٪، ايٛصــــ،    املؿـــاِٖٝ ٚ

 ا٫صتٓتاز، ...إخل .

( ب ْ٘ ايطزٜك١ اييت ٜكّٛ َٔ خ٬شلا املعًِ بايتخطٝط شبطٛات ع١ًُٝ ايـتعًِ، سٝـح   1998ٚعزؾ٘ )اسبضين،    

 طًٛب.أْ٘ ٜٛد٘ ايطايب خط٠ٛ ؾخط٠ٛ إىل إٔ ٜصٌ إىل ا٫نتغاف امل

( ب ْ٘ ا٭صًٛب ايـذٟ ٜكـٛد َـٔ خ٬يـ٘ املعًـِ ت٬َٝـذٙ إَـا باصـتخداّ أصـ١ً٦          2001ٚيف ا٫دباٙ رات٘ أعار )ص١َ٬، 

 َع١ٓٝ أٚ بُٓارز ٚٚصا٥ٌ تع١ًُٝٝ َع١ٓٝ يٝكٛدِٖ إىل ا٫نتغاف.

٬قـ١ َعٝٓـ١   ( ب ْ٘ ايطزٜك١ املخطط شلا َٔ قبٌ املعًِ َٔ خ٬ٍ إداب١ عٔ ص٪اٍ أٚ إجياد ع2004ٚعزؾ٘ )عبٝد، 

أٚ اصــتخ٬  منــط، ٚأ٫ ٜهــٕٛ ا٫نتغــاف قضــزًٜا جيــدل ايتًُٝــذ عًــ٢ عًُــ٘ ٜٚتضــبب يف إسباطــ٘ ٚإسضاصــ٘         

 بايؿغٌ ٚعدّ ايكدر٠ ع٢ً ايٓذا .
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( بإ ا٫نتغاف املٛد٘ ٜعد ع١ًُٝ حيكل َٔ خ٬شلا املـتعًِ أَـزا مل ٜهـٔ    2005ٚيف ا٫دباٙ ْؿض٘ أعار )ؾزز،    

ذبت إعزاف املعًِ ٚتٛدٝٗ٘، ؾٝشكل ايتعًِ ايذٟ ٜضاعدٙ ع٢ً انتغاف املعًَٛـات  َٔ قبٌ  ٘يدٜ٘ خدل٠ دباٖ

ازبدٜــد٠ َــٔ خــ٬ٍ ايٓغــاط ايــذٖين ايــذٟ ٜكــّٛ بــ٘، ٚايــذٟ تكتضــٝ٘ طبٝعــ١ املعزؾــ١ ايــيت ٜبشــح عٓٗــا، ؾؿــٞ         

ـَـ       ٔ ا٫نتغـاف املٛدــ٘ ٜكــّٛ املعًـِ بإعــداد ٚتٓ ــِٝ صًضـ١ً َــٔ ا٭ْغــط١ ايتعًُٝٝـ١ ايــيت صــٝكّٛ بٗـا ايطايــب، 

خ٬ٍ ٖذٙ ايع١ًُٝ، يتشكٝل ا٭ٖـداف. ٚيـذا ؾـإ ا٫نتغـاف املٛدـ٘ ٜتطًـب إ خيطـط املعًـِ ربطٝطـا دقٝكـا           

َٚضبٛطا يًُٛقــ ايتعًُٝـٞ، ملضـاعد٠ ايطايـب عًـ٢ اصـتجُار قدراتـ٘ ايعكًٝـ١ يف سـدٚد إَهاْاتـ٘، ٚيٲؾـاد٠ َـٔ             

 ٖا.خدلات٘ ايضابك١ عبٛ املٛضٛع، عا ٜضاعد ع٢ً بًٛؽ ا٭ٖداف اييت ٜزٜد

شلــا أُٖٝــ١ خاصــ١ عٓــد اصــتخداّ طزٜكــ١ ايــتعًِ      ًاَٚــٔ ايتعزٜؿــات ايضــابك١ ٜــز٣ ايباســح بــ ٕ ٖٓــاى دٛاْبــ       

 با٫نتغاف املٛد٘ ٖٚٞ:

 دٚر ايطايب ْغط ٚؾعاٍ َٔ خ٬ٍ ايتذزٜب ٚامل٬س ١ ٚا٫صتٓتاز. 

 ايطايب. دٚر املعًِ َٛد٘ َٚٝضز يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚأ٫ ٜهٕٛ ٖذا ايتٛدٝ٘ أَزًا قضزًٜا ع٢ً 

 ايتخطٝط املضبل َٔ قبٌ املعًِ يًخطٛات اييت َٔ خ٬شلا ٜصٌ ايطايب ي٬نتغاف. 

 ٚضع ايطايب أَاّ َغه١ً. 

 كٝاّ بايٓغاط ايعكًٞ ٚايعًُٞ ٚايعًُٞ.يًإتاس١ ايؿزص١ يًطايب  

 خصا٥ص ايتعًِ بطزٜك١ ا٫نتغاف املٛد٘:

رٜط ؾُٝا ٜتعًل بدٚر املعًـِ ٚايطايـب ؾايطايـب    ربتًـ طزٜك١ ا٫نتغاف املٛد٘ عٔ ايطزٜك١ املعتاد٠ يف ايتد

يف ٖــذٙ ايطزٜكــ١ ٜهــٕٛ ضبــٛر ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١، ٚاملعًــِ َٛدــ٘ َٚزعــد يتٝضــرل ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١، بُٝٓــا يف  

 ملا ٜكٛي٘ املعًِ. ًاايطزٜك١ املعتاد٠ ٜهٕٛ املعًِ ٖٛ ضبٛر ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايطايب َتًكٝ

 ٜ :  كــ١ ا٫نتغــاف املٛدــ٘ خبصــا٥ص َعٝٓــ١ عــٔ طزا٥ــل ايتــدرٜط ا٭خــز٣ . يف  إضــاؾ١ إىل َــا صــبل تتُٝــش طز

 (2002( ٚ)غًٕٝٛ،1994)اشبٛيٞ، 

 َٚٓٗا َا ًٜٞ: 

تكّٛ طزٜك١ ايتعًِ با٫نتغـاف املٛدـ٘ عًـ٢ طـز  ا٭صـ١ً٦ َـٔ داْـب املعًـِ، ؾـاملعًِ ٜضـتطٝع يؿـت             -1

     ٔ خـ٬ٍ ايتذزٜـب ايتٛضـٝشٞ     اْتباٙ ايطايب َٔ خ٬ٍ ٖذٙ ا٭ص١ً٦، ٚطـز  املغـه١ً ايعًُٝـ١ صـٛا٤ َـ

 ايذٟ ٜكّٛ ب٘ أٚ َٔ خ٬ٍ قٝاّ ايطايب بايتذزٜب ايعًُٞ.
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يف درٚظ ا٫نتغاف املٛد٘ ٫ ٜعزف ايطايـب اٱدابـ١ َكـدًَا ٚإٔ ا٫نتغـاف ٖـٛ ايطزٜكـ١ ايٛسٝـد٠         -2

 يٲداب١ ٚسٌ املغه١ً.

 ١.ت٪ند طزٜك١ ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ ع٢ً املتعًِ ٫ٚ ت٪ند ع٢ً املاد٠ ايعًُٝ -3

يف درٚظ ا٫نتغاف املٛد٘ ٫ ٜعزف ايطايـب اٱدابـ١ َكـدًَا ٚإٔ ا٫نتغـاف ٖـٛ ايطزٜكـ١ ايٛسٝـد٠         -4

 يٲداب١ ٚسٌ املغه١ً.

ــ١ اْطـــ٬م       -5 ــا َضـــتُز٠ ؾدراصـــ١ َٛضـــٛع ٜهـــٕٛ  جابـــ١ ْكطـ ــ١ ايتعًُٝٝـــ١ عًـــ٢ أْٗـ ايٓ ـــز٠ إىل ايعًُٝـ

 يدراصات َٛضٛعات أخز٣ تزبط ب٘.

( أٟ ا٭صــ١ً٦ رات ازبــٛاب املتعــدد بــد٫ َــٔ     ١Divergent )تٗــتِ ٖــذٙ ايطزٜكــ١ با٭صــ١ً٦ ايتباعدٜــ     -6

 ( رات ازبٛاب املكٝد.Convergentا٭ص١ً٦ ايتكارب١ٝ )

 َشاٜا ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘:

 ( ؾٛا٥د ي٬نتغاف َٓٗا:2000بني )عك٬ٕٝ، 

ٚايتُٝٝـش   تشٜد ايكدر٠ ايعك١ًٝ يًُتعًِ، ؾٝصب  قادرًا ع٢ً ايٓكد ٚايتٛقع ٚايتصـٓٝـ ٚر٩ٜـ١ ايع٬قـات    -1

 بني املعًَٛات رات ايص١ً.

 تهضب ايطايب ايكدر٠ ع٢ً ايبشح ٚا٫نتغاف ٚسٌ املضا٥ٌ. -2

 تهضب ايطايب ايكدر٠ ع٢ً تذنز املعًَٛات، ٚ إبكا٤ ٚاصتُزار١ٜ ايتعًِ يؿذل٠ ط١ًٜٛ. -3

تغٛم ٖذٙ ايطزٜك١ ايطايب ٚذبؿشٙ يٝضتُز يف ايـتعًِ ْتٝذـ١ اسبُـاظ ايـذٟ ٜغـعز بـ٘ ٚاملتعـ١ ايـيت          -4

 عًٝٗا عٓد سدٚخ ا٫نتغاف ْتٝذ١ ايبشح. حيصٌ

 ٜهتضب ايطايب ايجك١ بايٓؿط. -5

 خطٛات ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘:

( إىل أربــع خطــٛات ميهــٔ تطبٝكٗــا أثٓــا٤ اصــتخداّ طزٜكــ١ ايتعًــِٝ با٫نتغــاف املٛدــ٘      1998أعــار )اسبضــين، 

:ٖٞٚ 

     ــ١ باي ــ٘ بعـــض املعًَٛـــات املزتبطـ ــ١ ايغـــز : سٝـــح ٜعطـــٞ املعًـــِ يط٬بـ ــٛب  َزسًـ ــإْٛ املطًـ كاعـــد٠ أٚ ايكـ

 انتغاؾ٘.
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         َزسًـ١ ايتٛدٝـ٘: سٝــح ٜٛدـ٘ املعًــِ ط٬بـ٘ خطــ٠ٛ خطـ٠ٛ يف ؾشــص املعًَٛـات أٚ ايبٝاْــات ايـيت أعطاٖــا

 ٱدراى ايكاعد٠ أٚ ايكإْٛ املطًٛب ايٛصٍٛ إيٝ٘.

 َزس١ً ا٫نتغاف: ٚؾٝٗا ٜٛد٘ املعًِ ط٬ب٘ إىل انتغاف ايكاعد٠ أٚ ايكإْٛ املطًٛب ايٛصٍٛ إي.٘ٝ 

         َزس١ً ايتشكٝل: سٝح ٜطًب املعًِ َٔ ط٬ب٘ ايتشكـل َـٔ صـش١ ايكاعـد٠ أٚ ايكـإْٛ بايٓضـب١ سبـا٫ت

 أخز٣ َغاب١ٗ.

 :ا٫دباٖات 

 َؿّٗٛ ا٫دباٙ:

ّ   Ajzen & Fishbein, 1980َؿّٗٛ ا٫دباٙ َٔ املؿاِٖٝ اٱعهاي١ٝ، ؾٝكزر )  ( إىل اْ٘ خ٬ٍ ايدراصـ١ ايـيت قـا

ٝـ  ًاتعزٜؿـ  500زٜؿات املختًؿ١ ملؿٗـّٛ ا٫دبـاٙ، تـبني شلُـا ٚدـٛد َـا ٜكـارب َـٔ         ملزادع١ ايتع 1972ّبٗا عاّ   ًاإدزا٥

دراصـ١ نـإ بـ نجز َـٔ َعٓـ٢، ٚاختًؿـت        200َـٔ   140ي٬دباٖات طبتًؿ١ عٔ بعضـٗا، ٚإ تعزٜــ ا٫دبـاٙ يف    

 (.2008ْتا٥ر ٖذٙ ايدراصات سضب ايتعزٜـ اٱدزا٥ٞ املضتعٌُ يف: )عضرلٟ، 

 ٓاى تعزٜؿات َتعدد٠ ي٬دباٖات ْذنز َٓٗا:َٚٔ ٖذا املٓطًل ٖ

 ( عزؾ٘ عٛ، ٚراٜتShow & Wrigth, 1967ٛب ْ٘ صبُٛع١ َٔ ردٚد ا٭ؾعاٍ ايٛددا١ْٝ عب )   َٛضـٛع

ا٫دبــاٙ اصــتٓادًا إىل َؿــاِٖٝ َٚعًَٛــات َٚعتكــدات ايؿــزد ســٍٛ ٖــذا املٛضــٛع، ٚدبعًــ٘ أنجــز تٗٝــ٪ًا يهــٞ       

ٜٴضتٓد إيٝـ٘ تكٝـِٝ ايؿـزد ملٛضـٛع ا٫دبـاٙ      ٜضًو بطزٜك١ َع١ٓٝ عبٛٙ ٚتعد امله١ْٛ امل عزؾ١ٝ ا٭صاظ ايذٟ 

 (.2002.يف :)ع٬ّ، 

 ( عزؾتـــ٘ َٛصـــٛع١ عًـــِ ايـــٓؿطEysenck  et.al, 1973  ب ْـــ٘ ْشعـــ١ إدرانٝـــ١ ٚتٗٝـــ٪ ٚاصـــتعداد )

 ي٬صتذابات عٔ َٛضٛع َعني أٚ عد٠ َٛضٛعات.

    ،ــ١ ــٛعٞ يًُصــــــطًشات ايذلبٜٛــــ ــِ املٛصــــ ــ٘ )املعذــــ ــتعد 2000عزؾــــ ــ٘ ا٫صــــ ــداْٞ  ( ب ْــــ ــٞ ٚايٛدــــ اد ايعكًــــ

 (.2004ي٬صتذاب١.يف: )عبٝد، 

   ،ّ2002عزؾ٘ )عـ٬  ٍ َعتـدٍ ايغـد٠ ٜٗٝـ٧ ايؿـزد أٚ جيعًـ٘ َضـتعدًا ي٬صـتذاب١ املتضـك١ ايـيت           ( ب ْـ٘ اْؿعـا

 تدٍ ع٢ً املٛاؾك١ أٚ عدّ املٛاؾك١ عٓدَا ٜٛاد٘ َٛضٛع ا٫دباٙ.
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  ،ـٜـ 2003عزؾــ٘ )عــشات٘ ٚايٓذــار ١ ٚايٓؿضــ١ٝ( ب ْــ٘ املٛقـــ ايــذٟ ٜتخــذٙ  (  يف: )َعذــِ املصــطًشات ايذلبٛ

ايؿــزد، أٚ ا٫صــتذاب١ ايــيت ٜبــدٜٗا إسا٤ عــ٤ٞ َعــني أٚ قضــ١ٝ َعٝٓــ١ إَــا بــايكبٍٛ أٚ ايــزؾض; ْتٝذــ١ َــزٚرٙ    

 خبدل٠ َع١ٓٝ، أٚ حبهِ تٛاؾز رزٚف أٚ عزٚط تتعًل بذيو ايغ٤ٞ أٚ ايكض١ٝ.

 َؿّٗٛ ا٫دباٙ عبٛ ايزٜاضٝات:

  ،ب ْ٘ َٛقـ ايطايب ٚععٛرٙ َٔ بعض ا٭ؾهار املتعًك١  اد٠ ايزٜاضٝات  (:1995ٜعزؾ٘ )أبٛ س١ٜٓ ٚ خطاب

 َٔ سٝح درد١ صعٛبتٗا ٚأُٖٝتٗا يًؿزد ٚاجملتُع.

  ،(: ب ْ٘ عبار٠ عٔ اصتذابات ايتًُٝـذ بـايكبٍٛ أٚ ايـزؾض يـبعض املٛضـٛعات أٚ ا٭ؾهـار       1995ٜعزؾ٘ )َزاد

 أٚ املٛاقـ املزتبط١  اد٠ ايزٜاضٝات.

 ٖات:طزم قٝاظ ا٫دبا

، ٚسٝـد،   1998قٝاظ ا٫دباٖات بطزم إسصا١ٝ٥ ٖٛ تهُِٝ آرا٤ ايؿزد ايًؿ ١ٝ، ٚبٗذا ايصدد ٜز٣ )ازبدٜدٟ،    

( إٔ ادباٖــات ا٭ؾــزاد ربتًـــ سضــب َزانــشِٖ ٚأدٚارٖــِ ا٫دتُاعٝــ١ ٖٚــٞ ادباٖــات ذبــددٖا ايتٓغــ١٦         2001

دباٖــات  جابــ١ تضــذٌٝ يًذلابــط    ا٫دتُاعٝــ١ ٚايجكاؾٝــ١ ايــيت عــال ؾٝٗــا ايؿــزد. ٚعًــ٢ ريــو ؾــإ قٝــاظ ا٫        

اٱسصــا٥ٞ يًُٛاقـــ ايًؿ ٝــ١ يًؿــزد ادبــاٙ أٟ َٛضــٛع أٚ قُٝــ١ َعٝٓــ١، ٚبايتــايٞ ؾدردــ١ اصــتذاب١ ايؿــزد ٖــٞ       

 صبُٛع١ ايٓكاط يٰرا٤ اييت مت ايتعبرل عٓٗا يف ٚص١ًٝ ايكٝاظ. 

ًٛى يف َٛاقـــ اسبٝــا٠ ٚقــد اختًؿــت طــزم قٝــاظ ا٫دباٖــات ٚتعــددت، ؾٗٓــاى طزٜكــ١ امل٬س ــ١ املباعــز٠ يًضــ     

ايعاد١ٜ، ٖٚٓاى ايطزم ا٫صكاط١ٝ، ٖٚٓاى ايطزم املعزٚؾ١ يكٝاظ ا٫دباٖات عـٔ طزٜـل املكـاٜٝط، ٖٚـٞ أنجـز      

( إٔ ٖٓــاى 1977(. بُٝٓــا ٜــز٣ )ٜٚتــٓر، 1998ايطــزم عــٝٛعا ٚأُٖٝــ١ يــد٣ املغــتػًني يف عًــِ ايــٓؿط )ازبدٜــدٟ،  

اصــتعُاشلا إســداُٖا اصــتط٬عات ايــزأٟ ايعــاّ ٚ ا٭خــز٣   ٚصــًٝتإ َــٔ ٚصــا٥ٌ قٝــاظ ا٫دباٖــات غايبــا َــا ٜــتِ    

 تتُجٌ يف َكاٜٝط ا٫دباٙ.ت

َكٝـــاظ ٚ َٚـــٔ أٖـــِ املكـــاٜٝط املضـــتع١ًُ يف قٝـــاظ ا٫دباٖـــات : َكٝـــاظ ايبعـــد ا٫دتُـــاعٞ ٍ )بٛدـــاردظ( ،    

 َكٝاظ دتُإ. َٚكٝاظ يٝهزت ٚ  ٕ(ايؿذلات املتضا١ٜٚ ٍ )ثزصتٛ
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 إدزا٤ات ايبشح:

 :َٓٗر ايبشح

مت اعتُاد املٓٗر ايتذزٜيب يف ايبشح اسبايٞ بٛصؿ١ املٓٗر املٓاصب يتشكٝل أٖداف ايبشـح املتعًكـ١  عزؾـ١       

أثــز ا٭ْغــط١ املصــ١ُُ ٚؾــل أصــًٛب ايــتعًِ با٫نتغــاف املٛدــ٘ يف ذبضــني ادباٖــات ت٬َــذ٠ ايصـــ ايتاصــع            

صاظ أٖداؾ٘ َٚتػرلات٘، ٚاي زٚف ا٭صاصٞ عبٛ اشلٓدص١. ٜٚتٛقـ اختٝار ايتصُِٝ ايتذزٜيب ٭ٟ حبح ع٢ً أ

اييت صٝٓؿذ يف رًٗا.  ٚيذيو ؾكد ُأعتُد يف ٖذا ايبشح تصُِٝ اجملُٛعتني ايعغـٛا٥ٝتني، صبُٛعـ١ ضـابط١    

ٚصبُٛعــ١ دبزٜبٝــ١، سٝــح إٕ ٖــذا ايٓــٛع َــٔ ايتصــُُٝات ٜتُٝــش بكــدر٠ عايٝــ١ عًــ٢ ضــبط ايعٛاَــٌ املــ٪ثز٠ يف      

 (.2006ايصدم .يف:)ًَشِ، 

 :ت٘صبتُع ايبشح ٚعٝٓ

ٜت يـ صبتُع ايبشح َٔ ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع َـٔ ايتعًـِٝ ا٭صاصـٞ ايـذٜٔ ٜدرصـٕٛ يف املـدارظ اسبهَٛٝـ١          

 دٜزٜــ١ ٚصــاب ايعــايٞ ضباؾ ــ١ رَــار ْٚ ــزًا يصــعٛب١ إدــزا٤ ايتذزبــ١ عًــ٢ مجٝــع ســا٫ت اجملتُــع ايعــاّ مت         

٬َــذ٠ بطزٜكـــ١ عغـــٛا١ٝ٥ إىل  اختٝــار ت٬َـــذ٠  َدرصـــ١ َــٔ صبتُـــع ايبشـــح يتٓؿٝــذ ايتذزبـــ١ ، ٚمت تكضـــِٝ ايت   

 ( تًُٝذ ٚتًُٝذ٠ يف نٌ صبُٛع22.١صبُٛعتني ضابط١ ٚدبزٜب١ٝ  عدٍ )

 تهاؾ٪ اجملُٛعتني:

يكد مت ايتهاؾ٪ بني اجملُٛعتني إسصا٥ٝا عٔ طزٜل ضبط َتػرل َكٝـاظ ا٫دباٖـات عبـٛ اشلٓدصـ١ قبًٝـًا، ٚقـد       

ــا٥ٞ )  ــار ايتـ ــا١ٝ٥ يًؿـــزم بـــني   ( يعٝٓـــتني َضـــتكًتني t-testٚمت اصـــتخداّ ا٫ختبـ ــ١ ايد٫يـــ١ اٱسصـ ريـــو ملعزؾـ

(، ٖٚــذا ٜعــين إٔ 0.05املتٛصــطني، ٚقــد تــبني إٔ ايؿــزم بــني املتٛصــطني غــرل داٍ إسصــا٥ٝا عٓــد َضــت٣ٛ ايد٫يــ١)   

 اجملُٛعتني َتهاؾ٦تإ يف َكٝاظ ا٫دباٖات قبًًٝا.

 اٖات عبٛ اشلٓدص١ قبًٝا.ْتا٥ر اختبار )ت( بني َتٛصطٞ اجملُٛعتني ايضابط١ ٚايتذزٜب١ٝ يف َكٝاظ ا٫دب

 املتٛصط ايعدد اجملُٛع١
ا٫عبزاف 

 املعٝارٟ
 ق١ُٝ )ت(

درد١ 

 اسبز١ٜ
 ايد٫ي١

 3.39 40.77 22 ايضابط١
1.76 42 0.085 

 3.61 38.91 22 ايتذزٜب١ٝ
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 ت١٦ٝٗ َضتًشَات ايبشح:

 اشباَض١١ قٝد ايتذزٜب بايٛسد٠ سددت املاد٠ ايعًُٝ ذبدٜد املاد٠ ايع١ًُٝ قٝد ايتذزٜب -1

املكزر ع٢ً ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ ، ٚقد مت  –ازبش٤ ايجاْٞ  –َٔ نتاب ايزٜاضٝات  -اشلٓدص١

 سص١ دراص١ٝ. 36تكضِٝ ضبت٣ٛ ايٛسد٠ إىل تضع٘ َٛضٛعات ؾزع١ٝ بعدد 

 :صٝاغ١ املخزدات ايتع١ًُٝٝ املكصٛد٠ -2

ضبدد٠ تٛض  أدا٤ املخزدات ايتع١ًُٝٝ املكصٛد٠: ٖٞ طبزدات خاص١ يًتدرٜط تصاؽ يف عبارات  

ايتًُٝذ ايكابٌ ي٬ًُس ١ املباعز٠ ٚتصـ ع١ٓٝ َٔ أْٛاع ا٭دا٤ اييت ٜ ٗزٖا ايت٬َٝذ بعد تدرٜضِٗ 

 (.2005يٛسد٠ دراص١ٝ أٚ دش٤ َٓٗا . يف: )أبٛ ع٬ّ، 

ٚيهٞ ٜهٕٛ شلذٙ املخزدات ؾا٥د٠ يف ايتدرٜط جيب إٔ تهٕٛ تؿص١ًٝٝ بغهٌ ناف تبني بٛضٛ ، ايػز  َٔ  

 (.2005. يف: )أبٛ ع٬ّ،  ايتدرٜط

نُا إٔ ذبدٜد املخزدات ايتع١ًُٝٝ املكصٛد٠ تعد أسد ا٭ْغط١ ا٭ٚي١ٝ يًتشضرل يتدرٜط َٛضٛع َعني  

 (. 1986)بٌ ،

ٚبعد اٱط٬ع ع٢ً بعض املصادر رات ايع٬ق١ ب ٖداف تدرٜط ايزٜاضٝات ، ٚذبًٌٝ املاد٠ ايع١ًُٝ قٝد ايتذزٜب 

 Vanكصٛد٠ َٛسع١ ع٢ً املضتٜٛات ايج٬ث١ ا٭ٚىل َٔ َضتٜٛات ؾإ ٖاٌٜ "( طبزد١ تع١ًُٝٝ 134َصٝػت )

Hiele َٔ يًتؿهرل اشلٓدصٞ )اٱدرانٞ ـ ايتشًًٝٞ ـ ايذلتٝيب(. ٚقد مت عز  ٖذٙ املخزدات ع٢ً صبُٛع١ "

اشبدلا٤ يًتشكل َٔ َد٣ تػطٝتٗا يًُشت٣ٛ ٚصش١ صٝاغتٗا ٚصدم تصٓٝؿٗا. ٚبٗذا بًؼ إمجايٞ املخزدات 

( طبزد١ يف املضت٣ٛ 38( طبزد١ تع١ًُٝٝ َكصٛد٠، َٓٗا )١ًُٝٝ133 املكصٛد٠ يف صٛرتٗا ايٓٗا١ٝ٥ )ايتع

 ( طبزد١ يف املضت٣ٛ ايذلتٝيب . 45( طبزد١ يف املضت٣ٛ ايتشًًٝٞ ، ٚ )50اٱدرانٞ ، ٚ)

 إعداد ا٭ْغط١ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘: -3

نتغاف املٛد٘ َٔ طبتًـ ا٭دبٝات ايذلب١ٜٛ اييت تٓاٚيت ٖذا ا٭صًٛب ٚ بعد اط٬ع ايباسح ع٢ً أصًٛب ا٫

( ْغاطًا اصتهغاؾًٝا بٛاقع ْغاط إىل ث٬ث١ 16ذبًٌٝ املاد٠ ايع١ًُٝ قٝد ايتذزٜب ، ٚيف ض٥ُٛٗا مت تصُِٝ )

ٔ أْغط١ يهٌ َٛضٛع َٔ َٛضٛعات املاد٠ ايع١ًُٝ قٝد ايتذزٜب، ٚقد مت عز  ٖذٙ ا٭ْغط١ ع٢ً صبُٛع١ َ



 

11 
 

 2016ديسمبر  -العدد الثامن  يٌليٌ  - الرابعةالسنة    جامعة الناصرمجلة 

 

 التاسع الصف تالميذ  اتجاىات تحسين في المٌجو الكتشافبا التعلم ألسلٌب ًفقا المصممة األنشطة اثر

 اليندسة نحٌ األساسي

 

 عبده صالح محسن بيٌثأ.

اشبدلا٤ يًتشكل َٔ َٓاصبتٗا يًُٛضٛعات، َٚد٣ دق١ تصُُٝٗا، ٚصدم خدَتٗا يًتعًِ با٫نتغاف املٛد٘. 

 ( ْغاطًا اصتهغاؾًٝا.15ٚقد رٚعٝت ايتعد٬ٜت املكذلس١ ٚأصب  عددٖا يف صٛرتٗا ايٓٗا١ٝ٥ )

 ايتدرٜض١ٝ ٚخطٛات ايضرل يف ايتدرٜط يًُذُٛعتني: إعداد اشبطط -4

مت إعداد اشبطط ايتدرٜض١ٝ اي٬س١َ  يت٬َذ٠ اجملُٛعتني ايضابط١ ٚايتذزٜب١ٝ ٚؾل اشبطٛات املٛضش١ يف 

 ازبدٍٚ أد٢ْ ، نُا مت تدرٜط اجملُٛعتني ٚؾل تًو اشبطٛات.

 اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ اجملُٛع١ ايضابط١ اشبط٠ٛ

 ا٭ٚىل
ت١٦ٝٗ ايت٬َذ٠ يًدرظ عٔ طزٜل تٛدٝ٘ 

 رظأص١ً٦ شلا ع٬ق١ بايد

ت١٦ٝٗ ايت٬َذ٠ يًدرظ عٔ طزٜل تٛدٝ٘ أص١ً٦ شلا ع٬ق١ 

 بايدرظ

 ايجا١ْٝ
تٛضٝ  املؿاِٖٝ املتعًك١ باملدلٖٓات إدرانًٝا 

 َٔ خ٬ٍ ايزصَٛات ع٢ً ايضبٛر٠.

تٛضٝ  املؿاِٖٝ املتعًك١ باملدلٖٓات إدرانًٝا َٔ خ٬ٍ 

 ايزصَٛات ع٢ً ايضبٛر٠.

 ايجايج١

ٓدص١ٝ ع٢ً صٝاغ١ املؿاِٖٝ ٚاملدلٖٓات اشل

 ايضبٛر٠.

 

تٛسٜع ايٓغاط ا٫صتهغايف املتعًل بٓص املدل١ٖٓ  ع٢ً 

صبُٛعات صػرل٠ َٔ ايت٬َذ٠ ٚاملتابع١ ٚإعطا٤ ايتٛدٝٗات 

اي٬س١َ اييت َٔ خ٬شلا ٜضتطٝع ايت٬َذ٠ ايتعاٌَ َع 

ايٓغاط املعط٢ ٚايٛصٍٛ إىل ا٫نتغاف املطًٛب. ثِ 

يت٬َذ٠ ٚإعطا٥ِٗ َٓاقغ١ ا٫صتٓتادات اييت تٛصٌ إيٝٗا ا

 ؾزص١ يصٝاغ١ املدلٖٓات يؿ ًٝا

 ايزابع١

إعطا٤ أَج١ً تطبٝك١ٝ يًُؿاِٖٝ ٚاملدلٖٓات 

املصاغ١ يف اشبط٠ٛ ايضابك١ ٚإعزاى ايت٬َذ٠ 

 يف سًٍٛ ٖذٙ ا٭َج١ً، ٚتعشٜش اصتذاباتِٗ.

 

إعطا٤ ايت٬َذ٠ أَج١ً تطبٝك١ٝ يًُؿاِٖٝ ٚاملدلٖٓات اييت 

ْغط١ ٚإعزانِٗ يف سًٍٛ ٖذٙ تٛصًٛا إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ا٭

 ا٭َج١ً، ٚتعشٜش اصتذاباتِٗ.

 

 اشباَض١

اشبٛ  يف بزٖإ ايٓ زٜات اشلٓدص١ٝ، 

ٚإعزاى ايت٬َذ٠ َٔ خ٬ٍ إعطا٥ِٗ 

َعًَٛات أٚي١ٝ تكٛدِٖ إىل ته١ًُ ايدلاٖني 

 ب ْؿضِٗ.

 

اشبٛ  يف بزٖإ ايٓ زٜات اشلٓدص١ٝ، ٚإعزاى ايت٬َذ٠ َٔ 

ي١ٝ تكٛدِٖ إىل ته١ًُ ايدلاٖني خ٬ٍ إعطا٥ِٗ َعًَٛات أٚ

 ب ْؿضِٗ.

 

 ايضادص١

إعطا٤ ايت٬َذ٠ متزٜٓات َٚضا٥ٌ َ يٛؾ١ 

ٚغرل َ يٛؾ١ َتعًك١ باملٛضٛع ٚإعزاى 

 ايت٬َذ٠ يف اسبٌ.

 

إعطا٤ ايت٬َذ٠ متزٜٓات َٚضا٥ٌ َ يٛؾ١ ٚغرل َ يٛؾ١ 

 َتعًك١ باملٛضٛع ٚإعزاى ايت٬َذ٠ يف اسبٌ.
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 أدا٠ ايبشح:

 اٙ عبٛ اشلٓدص١:َكٝاظ ا٫دب

 قاّ ايباسح بإعداد َكٝاظ ا٫دباٙ عبٛ اشلٓدص١ ٚأدز٣ عًٝ٘ إدزا٤ات ايتكٓني ناؾ١

 ذبدٜد اشلدف َٔ املكٝاظ:

ٜٗدف إىل قٝاظ ادباٖات ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عبٛ اشلٓدص١، ٚع٢ً ٚؾل ايتعزٜـ ايذٟ ايتشّ ب٘ 

ٔ ردٚد ا٭ؾعاٍ ايٛددا١ْٝ ٚاملضتٓد٠ إىل َؿاِٖٝ ايباسح ملؿّٗٛ ا٫دباٙ عبٛ اشلٓدص١ ب ْ٘ صبُٛع١ َ

َٚعًَٛات َٚعتكدات ٚآرا٤ تهْٛت يد٣ ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عٔ اشلٓدص١ َكدر٠ بايدردات ايه١ًٝ 

 اييت حيصٌ عًٝٗا ايتًُٝذ/ ايتًُٝذ٠ َٔ خ٬ٍ إدابت٘ ع٢ً ؾكزات املكٝاظ املعد شلذا ايػز .

 نتاب١ ؾكزات املكٝاظ:

( تزمج١ Aikenايباسح ع٢ً صبُٛع١ َٔ َكاٜٝط ا٫دباٙ عبٛ ايزٜاضٝات ٖٚٞ : َكٝاظ إٜهٔ )بعد إط٬ع 

(  ٚ َٚكٝاظ 2003ّ( ٚ َكٝاظ )احملشرٟ،ّ 2001( َٚكٝاظ )ص1992ّ،١َ٬( َٚكٝاظ )أبٛ س1989ّ،١ٜٓ)ايغٓاٟٚ ،

 ( ؾكز٠ مت ذبٜٛزٖا عبٛ اشلٓدص39.١(  مت ٚضع ٚصٝاغ١ )ّ 2002)ايعًٝٞ،

 دردات:تكدٜز اياختٝار َٝشإ 

( رٟ ايتدرٜر ايج٬ثٞ )َٛاؾل ـ غرل َت ند ـ غرل Likertأتبع ايباسح يف تكدٜز دردات املكٝاظ َٝشإ يٝهزت )

( يف ساي١ ايؿكزات 3، 2، 1( يف ساي١ ايؿكزات املٛدب١ ٚايدردات )1، 2، 3َٛاؾل( ٚاييت تكابًٗا ايدردات )

تهٕٛ يف صبُٛعٗا دردت٘ ايه١ًٝ ع٢ً املكٝاظ، ٚاييت تغرل ايضايب١. ثِ دبُٝع دردات ايبدا٥ٌ يًُضتذٝب، ي

 (.ّ  2002)ع٬ّ،:إىل ادباٖ٘ عبٛ اشلٓدص١، ٚقد اخترل َٝشإ يٝهزت رٚ ايتكدٜز ايج٬ثٞ يٮصباب اٯت١ٝ:يف

 ٜتطًب ٚقت ٚدٗد أقٌ َٔ ا٭صايٝب ا٭خز٣ ٚخاص١ َع ت٬َذ٠ ايتعًِٝ ا٭صاصٞ. .1

 خز٣.ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر عاث١ً يٮصايٝب ا٭ .2

 ٫ ٜعتُد ع٢ً تكِٝٝ احملهُني. .3

 ٜٴعد َٔ ا٭صايٝب ايغا٥ع١ ا٫صتخداّ يف ايكٝاظ ٚايبشٛخ ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿض١ٝ. .4

 ٜعتُد ع٢ً ايكٝاظ أيزتيب ي٬دباٖات. .5
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 صدم املكٝاظ:

 ايصدم املٓطكٞ )صدم احملهُني(:

بدا٤ آرا٥ِٗ يػز  ايت ند َٔ ص٬س١ٝ املكٝاظ، يكد مت عزض٘ ع٢ً صبُٛع١ َٔ اشبدلا٤،ٚريو ٱ

 َٚكذلساتِٗ يف ؾكزات املكٝاظ َٔ سٝح:

 َد٣ ص٬س١ٝ ايؿكزات يكٝاظ ا٫دباٙ عبٛ اشلٓدص١. 

 َد٣ َٓاصب١ ايؿكزات يًُزس١ً ايعُز١ٜ املضتٗدؾ١. 

 اسبذف ٚاٱضاؾ١ ٚايتعدٌٜ. 

( ؾكزات ٚبٗذا أصب  عدد 7( ؾكزات ٚأضٝؿت )5( ؾكز٠ ٚعٴديت )20ٚيف ض٤ٛ آرا٥ِٗ َٚكذلساتِٗ سذؾت ) 

 ( ؾكز26.٠ؾكزات املكٝاظ )

 :صدم اٱعداد

ٚتًُٝذ٠ َٔ ايصـ ايتاصع  ًا ( تًُٝذ75يًتشكل َٔ صدم إعداد املكٝاظ، ُطبل ع٢ً ع١ٓٝ اصتط٬ع١ٝ َه١ْٛ )

ا٭صاصٞ، مت اختٝارِٖ َٔ صبتُع ايبشح ْؿض٘. ٚبعد تصشٝ  اصتذابات ايت٬َذ٠ ٚتبٜٛب ايبٝاْات يف 

بني درد١ ايت٬َذ٠ ع٢ً نٌ ؾكز٠ َٔ ؾكزات املكٝاظ ٚدرداتِٗ ايه١ًٝ دداٍٚ خاص١، سٴضب َعاٌَ ا٫رتباط 

( ي٬رتباط. Pearsonبعد سذف درد١ ٖذٙ ايؿكز٠، ٚريو باصتخداّ َعادي١ برلصٕٛ )ٚ ع٢ً املكٝاظ نً٘، 

( ؾكزات َٔ ؾكزات 8( ٚيف ض٤ٛ ٖذا اٱدزا٤ سذؾت )-0.73ٚ  0.75ٚقد تزاٚست قِٝ َعاٌَ ا٫رتباط بني )

( سٝح تٴعد ايؿكز٠ َكبٛي١ إرا Hinkle and Others, 1979اصتٓادًا إىل َا ٜزاٙ ٖٓهٌ ٚآخزٕٚ )املكٝاظ 

( ؾكز٠ 18( ٚبٗذا أصب  عدد ؾكزات املكٝاظ )1988( ؾ نجز يف:)عٛد٠ ;اشبًٝٞ، 0.30نإ َعاٌَ ارتباطٗا )

 ٜٓضذِ متٝشٖا َع متٝش املكٝاظ نً٘.

 :ايجبات

ٚتًُٝـذ٠ َـٔ ايصــ ايتاصـع      ًا( تًُٝـذ 75ع٢ً ع١ٓٝ اصـتط٬ع١ٝ َهْٛـ١ )   يًتشكل َٔ صدم إعداد املكٝاظ، ُطبل

ا٭صاصــٞ، مت اختٝــارِٖ َــٔ صبتُــع ايبشــح ْؿضــ٘. ٚبعــد تصــشٝ  اصــتذابات ايت٬َــذ٠ ٚتبٜٛــب ايبٝاْــات يف          

دداٍٚ خاص١، سٴضب َعاٌَ ا٫رتباط بني درد١ ايت٬َذ٠ ع٢ً نٌ ؾكز٠ َـٔ ؾكـزات املكٝـاظ ٚدردـاتِٗ ايهًٝـ١      

ـٝـ  ( ي٬رتبــاط. Pearsonاظ نًــ٘، بعــد سـذف دردــ١ ٖــذٙ ايؿكــز٠، ٚريـو باصــتخداّ َعاديــ١ برلصــٕٛ )  عًـ٢ املك

( ؾكـزات َـٔ ؾكــزات   8( ٚيف ضـ٤ٛ ٖـذا اٱدـزا٤ سـذؾت )    -0.73ٚ  0.75ٚقـد تزاٚسـت قـِٝ َعاَـٌ ا٫رتبـاط بـني )      
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َكبٛيـ١ إرا   ( سٝـح تٴعـد ايؿكـز٠   Hinkle and Others, 1979املكٝـاظ اصـتٓادًا إىل َـا ٜـزاٙ ٖٓهـٌ ٚآخـزٕٚ )      

( ؾكـز٠  18( ٚبٗذا أصـب  عـدد ؾكـزات املكٝـاظ )    ّ 1988( ؾ نجز يف:)عٛد٠ ;اشبًٝٞ، 0.30نإ َعاٌَ ارتباطٗا )

ٜٓضذِ متٝشٖا َع متٝـش املكٝـاظ نًـ٘. طبـل املكٝـاظ بعـد سـذف ايؿكـزات ايـيت مل تؿـٞ بغـزٚط ايصـدم عًـ٢              

ا َٔ صبتُع ايبشح، ٚريو يًتشكل َٔ ثبـات  ٚتًُٝذ٠، اخترلٚ ًا( تًُٝذ40ع١ٓٝ اصتط٬ع١ٝ أخز٣ َه١ْٛ َٔ )

( نزْٚباى يف سضاب َعاٌَ ايجبات، ٚقد بًؼ َعاٌَ ايجبات احملضٛب αاملكٝاظ. ٚقد مت اصتخداّ َعادي١ أيؿا )

 (.0.79بٗذٙ املعادي١ )

 املكٝاظ يف صٛرت٘ ايٓٗا١ٝ٥:

ٞ 18تهــٕٛ َكٝــاظ ا٫دبــاٙ يف صــٛرت٘ ايٓٗا٥ٝــ١ َــٔ )   غــرل  –غــرل َت نــد –)َٛاؾــل  (ؾكــز٠ . رات ايتــدرٜر ايج٬ثــ

( إرا ناْت صايب١ ، ٚبٗـذا تهـٕٛ   1،2،3( إرا ناْت َٛدب١،ٚايدردات)3،2،1َٛاؾل (،ٚتعط٢ نٌ ؾكز٠ ايدردات  )

 ( درد١ ، ٚقد مت تطبٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح قبًٝا ٚبعدٜا . 18( درد١ ، ٚايدرد١ ايصػز٣ )54ايدرد١ ايع ٢ُ )

 بشح:ا٭صايٝب اٱسصا١ٝ٥ املضتخد١َ يف اي 

 :َٕٛعاٌَ ارتباط برلص 

 اصتخدّ يف سضاب ا٫تضام ايداخًٞ يؿكزات َكٝاظ ا٫دباٖات )صدم ايبٓا٤(

 ( َعادي١ ايؿانزٚبٓاىCrounbach Alpha Equation) 

 اصتخدَت سبضاب ثبات َكٝاظ ا٫دباٖات.

 ( :ٞا٫ختبار ايتا٥t- test. يعٝٓتني َضتكًتني ) 

 ٚايتذزٜب١ٝ يف َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ قبًٝا. اصتخدّ يف َهاؾ ٠ اجملُٛعتني ايضابط١

 ( ذبًٌٝ ايتبأٜ املصاسبANCOVA) 

اصتخداّ يف ايهغـ عٔ ايؿزٚم بني َتٛصطٞ دردات  أؾزاد اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ ع٢ً 

َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ بعدٜا سٝح أعد َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ ايكبًٞ َتػرلًا 

 ًا.َصاسب

  َعادي١ ب٬ى: 

 اصتخدَت ٫ختبار ؾاع١ًٝ ا٭ْغط١ ا٫صتهغاؾ١ٝ املٛد١ٗ ع٢ً َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١.
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  ٕ:إسٝح    +         =  ْضب١ ايهضب املعدٍ

 ظ= املتٛصط اسبضابٞ يًُذُٛع١ يف ا٫ختبار ايبعدٟ.

 ر ايكبًٞ. = املتٛصط اسبضابٞ يًُذُٛع١ يف ا٫ختبا

 (.2003د= ايدرد١ ايه١ًٝ يًُكٝاظ. يف : )احملشرٟ، 

 ْتا٥ر ايبشح ٚتؿضرلٖا ٚذبًًٝٗا:

ثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾكًا ٭صًٛب أي٬داب١ ع٢ً ص٪اٍ ايبشح ايذٟ ٜٓص ع٢ً ) َا 

ا ايتعًِ با٫نتغاف املٛد١ يف ذبضني ادباٖات ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ عبٛ اشلٓدص١؟ َٚ

 ْضب١ ايهضب املعدٍ اييت صتشدثٗا عٓد َعازب١ ْتا٥ر املكٝاظ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚ ايبعدٟ؟ (

 ٜتطًب ريو ايتشكل َٔ صش١ ايؿزضٝتني اٯتٝتني:

 ( بني َتٛصطٞ دردات0.05ايؿزض١ٝ ا٫ٚىل: ٫ ٜٛدد ؾزم داٍ إسصا٥ًٝا عٓد َضت٣ٛ ايد٫ي١ ) 

 ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ بعدٜا.اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف َكٝاظ 

 ( ٔعٓد َعازب١ ْتا٥ر َكٝاظ ا٫دباٖات 1.2ايؿزض١ٝ ايجا١ْٝ: ٫ تٛدد ْضب١ نضب َعدٍ تشٜد ع )

 عبٛ اشلٓدص١ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يت٬َذ٠ اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ.

ٟ يدردات ت٬َذ٠ َٚٔ أدٌ اختبار ايؿزضٝتني ايضابكتني سٴضب املتٛصط اسبضابٞ ٚا٫عبزاف املعٝار

اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ قبًًٝا ٚبعدًٜا نُا ٖٛ َٛض  يف ازبدٍٚ 

 ا٫تٞ:

املتٛصط اسبضابٞ ٚا٫عبزاف املعٝارٟ يدردات ت٬َذ٠ اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ ع٢ً َكٝاظ 

 ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١.

 ايبٝاْات           

 ُٛع١اجمل

 ا٫عبزاف املعٝارٟ املتٛصط

 بعدٟ قبًٞ بعدٟ قبًٞ

 2.87 3.39 41.41 40.77 ايضابط١

 4.75 3.61 45.18 38.91 ايتذزٜب١ٝ
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 ْتا٥ر ايؿزض١ٝ ا٫ٚىل:

بني َتٛصطٞ دردات اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف  ًاٜتض  َٔ ْتا٥ر ازبدٍٚ أع٢ً إٔ ٖٓاى ؾزق

ايؿزم يصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ٚسٝح إٔ درد١ ايكٝاظ ايبعدٟ تت ثز بدرد١  َكٝاظ ا٫دباٙ ايبعدٟ ٖٚذا

( يتٓك١ٝ ايدردات ايبعد١ٜ َٔ أثز ANCOVAايكٝاظ ايكبًٞ، يذيو اصتخدّ ذبًٌٝ ايتبأٜ املصاسب )

 :ٜٛض  ْتا٥ر ٖذا ايتشًٌٝ. اٯتٞايدردات ايكب١ًٝ يًهغـ عٔ د٫ي١ ايؿزم يف ايكٝاظ ايبعدٟ، ٚازبدٍٚ 

( يؿشص ايؿزٚم بني أدا٤ صبُٛعيت ايبشح يف َكٝاظ ٥ANCOVAر ذبًٌٝ ايتبأٜ املصاسب )ْتا

 ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ "ايبعدٟ"

َصدر 

 ايتبأٜ
 ايد٫ي١ Fق١ُٝ  َتٛصط املزبعات دردات اسبز١ٜ صبُٛع املزبعات

َكٝاظ 

ا٫دباٖات 

 قبًًٝا

185.645 1 185.645 16.513 0.000 

َكار١ْ 

 اجملُٛعتني
244.981 1 244.981 21.791 0.000 

   11.243 41 460.945 اشبط 

اجملُٛع 

 ايهًٞ
83281.000 44    

 ٜتض  َٔ ازبدٍٚ ايضابل:

( ٖٚذا ٜعين ٚدٛد ؾزم داٍ إسصا٥ًٝا عٓد َضت٣ٛ 0.05( داي١ عٓد َضت٣ٛ ايد٫ي١ )Fإٔ ق١ُٝ ايٓضب١ ايؿا١ٝ٥ )

ذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف َكٝاظ ا٫دباٖات "بعدًٜا" عبٛ ( بني َتٛصطٞ دردات اجملُٛعتني ايت0.05ايد٫ي١ )

 اشلٓدص١، ٚيصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ، ٚبايتايٞ ٜتِ رؾض ايؿزض١ٝ ا٭ٚىل.

 ْتا٥ر ايؿزض١ٝ ايجا١ْٝ:

يًٛقٛف ع٢ً َد٣ ايتشضٔ يف ادباٖات ت٬َذ٠ اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ )اختبار ايؿاع١ًٝ( سضبت 

 ُٛع١ باصتخداّ َعادي١ ب٬ى، نُا ٖٛ َٛض  يف ازبدٍٚ ا٫تٞ:ْضب١ ايهضب املعدٍ يهٌ صب

 ْضب١ ايهضب املعدٍ جملُٛعيت ايبشح ع٢ً َكٝاظ ا٫دباٖات                         
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 اجملُٛع١  ايبٝاْات 
املتٛصط 

 اسبضابٞ ايكبًٞ

املتٛصط 

 اسبضابٞ ايبعدٟ

ايدرد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاظ

ْضب١ ايهضب 

 املعدٍ
 ايد٫ي١

 غرل داي١ 0.06 54 41.41 40.77 ١ايضابط

 غرل داي١ 0.54 54 45.18 38.91 ايتذزٜب١ٝ

( ٖٚذٙ ايٓضب١ مل تصٌ إىل 0.54ٜتض  َٔ ازبدٍٚ ايضابل إٔ ْضب١ ايهضب املعدٍ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ )

اسبد ا٭د٢ْ يًشهِ ع٢ً ؾاع١ًٝ ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل اصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف 

( إٔ ٖذٙ Blackإنضاب ت٬َذ٠ ايصـ ايتاصع ا٭صاصٞ ٫دباٖات إجياب١ٝ عبٛ اشلٓدص١، إر ٜز٣ ب٬ى )

(  ٚبذيو ٜتِ قبٍٛ 2003( ست٢ تٴعد ؾاع١ًٝ ايطزٜك١ َكبٛي١.  يف :)احملشرٟ، 1.2ايٓضب١ جيب أ٫ تكٌ عٔ )

 ايؿزض١ٝ ايجا١ْٝ َٔ ؾزٚ  ايبشح .

 تؿضرل ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا:

٥ر اييت صبل عزضٗا إٔ َتٛصط ادباٖات ت٬َذ٠ اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ اييت درصت بايطزٜك١ تبني َٔ ايٓتا

( قبٌ 38.91ا٫عتٝاد١ٜ املدع١ُ با٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ نإ)

ايضابط١ اييت  ( بعد تطبٝل ايتذزب١ بُٝٓا َتٛصط ادباٖات ت٬َذ٠ اجملُٛع45.18١تطبٝل ايتذزب١ ٚأصب  )

( بعد 41.41( قبٌ ايتطبٝل ٚأصب  )40.77درصت أٜضا بايطزٜك١ ا٫عتٝاد١ٜ ٚبدٕٚ أْغط١ تع١ًُٝٝ نإ )

( إٔ ايؿزم داٍ إسصا٥ًٝا عٓد َضت٣ٛ ANCOVAايتطبٝل ٚتبني َٔ خ٬ٍ اصتخداّ ذبًٌٝ ايتبأٜ املصاسب )

َكٝاظ ا٫دباٖات بعدًٜا عبٛ اشلٓدص١ ( بني َتٛصطٞ اجملُٛعتني ايتذزٜب١ٝ ٚايضابط١ يف 0.05د٫ي١ )

 ٚيصاحل اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ.

َٔ عارب  تدرٜط ايزٜاضٝات، سٝح ٜٛصٞ نٌ ٚدا٤ت ٖذٙ ايٓتٝذ١ َٓضذ١ُ َع َا ٜزاٙ املختصٕٛ يف صباٍ

( املعًُني ايذٜٔ ٜزغبٕٛ يف رؾع ٍَٝٛ ط٬بِٗ عبٛ تعًِ Sharp & Jackson, 1993ٚدانضٕٛ )

راصٞ، إٔ حيزصٛا ع٢ً تضُني عزٚسِٗ بعض ا٭ْغط١ اٱثزا١ٝ٥  ٚخاص١ ا٭ْغط١ ايزٜاضٝات يف ايؿصٌ ايد

 ,Smith(. ٚتتؿل ٖذٙ ايٓتٝذ١ َع دراص١ زلٝح )2001ايكا١ُ٥ ع٢ً سٌ املغه٬ت ايزٜاض١ٝ .يف:)عصز، 

٫ إٔ (. إ2006(، ٚدراص١ )املاسبٞ، 2006(، دراص١ )سذاسٜٔ، 2005(، دراص١ )ْٛاؾ١ً، Bell, 1998(، دراص١ )1995

ايبشح اسبايٞ اختًـ عٔ ايدراصات ايضابك١ يف َكٝاظ ا٫دباٖات سٝح مت بٓا٤ٙ يؿزع اشلٓدص١ بُٝٓا 

 َكاٜٝط ايدراصات ايضابك١ مت بٓا٤ٖا يًزٜاضٝات عا١َ  ا ؾٝٗا اشلٓدص١.
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ٜٚعتكد ايباسح إٔ تؿٛم اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً اجملُٛع١ ايضابط١ ؾُٝا خيص ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ 

ٜزدع إىل إٔ ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ ٫قت قب٫ًٛ يد٣ ايت٬َذ٠، 

ٚاعتدلٖٚا عه٬ً ددٜدًا يًتعًِ، خيتًـ عٔ ايغهٌ املعتاد يًؿصٌ ايدراصٞ. نُا إٔ ا٭ْغط١ تتٝ  شلِ 

ٝأ  ب١٦ٝ ايؿزص١ يًُغارن١ ٚايعٌُ يف اسبصٍٛ ع٢ً املعزؾ١، ؾض٬ً عٔ تكضِٝ ايت٬ َٝذ إىل صبُٛعات ٖ

صؿ١ٝ ١ُ٥٬َ خاي١ٝ َٔ ايتٛتز ٚايتٓاؾط  ايؿزدٟ، نٕٛ ايتًُٝذ دش٤ َٔ صبُٛعت٘.نُا ٜعتكد ايباسح إٔ 

ا٭ْغط١ عًُت ع٢ً ذبٌٜٛ تدرٜط اشلٓدص١ إىل َعٌُ سكٝكٞ سٝح إٔ ايتًُٝذ جيزب ٜٚبشح ٜٚضتٓتر 

 َاد٠ ايتعًِ ٚايدراص١ عًَُٛا.ٚجيد اسبٌ ٖٚذا بدٚرٙ ٜ٪دٟ إىل ذبضني ا٫دباٖات عبٛ 

ٚع٢ً ايزغِ َٔ ٚدٛد أثز يٮْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف ذبضني 

ادباٖات ايت٬َذ٠ عبٛ اشلٓدص١، إ٫ إٔ ٖذا ا٭ثز مل ٜصٌ إىل سد ايؿاع١ًٝ املطًٛب١، سٝح تبني َٔ خ٬ٍ 

( عٓد َعازب١ ْتا٥ر َكٝاظ 1.2دد ْضب١ نضب َعدٍ تشٜد عٔ )( ب ْ٘ ٫ تBlackٛاصتخداّ َعادي١ ب٬ى )

ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص١ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يت٬َذ٠ اجملُٛع١ ايتذزٜب١ٝ .ٜٚعتكد ايباسح إٔ ؾذل٠ 

ايتطبٝل ٚاييت اصتُزت صت١ أصابٝع غرل ناؾ١ٝ يف ت١ُٝٓ ا٫دباٖات إىل اسبد املطًٛب.ؾض٬ً عٔ عدّ قدر٠ 

ا٭َز ايذٟ  أد٣ إىل ادباٙ  ًايدِٜٗ إسباط ت٬َذ٠ يف ايٛصٍٛ إىل ا٫نتغاف املطًٛب ، َا قد ٜهٕٛ ٚيدٳبعض اي

 صًيب عبٛ ٖذا ا٭صًٛب.

 تٛصٝات ايبشح َٚكذلسات٘:

 َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ايضابك١ ؾإ ايباسح ٜٛصٞ  ا ٜ تٞ: 

 تدرٜط اشلٓدص١ اصتخداّ أْغط١ تع١ًُٝٝ َص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف -1

  زس١ً ايتعًِٝ ا٭صاصٞ.

ضزٚر٠ تضُني أْغط١ تع١ًُٝٝ َص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘ يف َٓاٖر رٜاضٝات  -2

ايتعًِٝ ا٭صاصٞ، ٚريو ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ يف ذبضني ادباٖات ايت٬َذ٠ عبٛ ايزٜاضٝات عَُٛا 

 ٚاشلٓدص١ بصؿ١ خاص١.

اصتكصا٤ اثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصًٛب ايتعًِ  إدزا٤ املشٜد َٔ ا٭حباخ بٗدف -3

 با٫نتغاف املٛد٘ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل اشلٓدصٞ، ٚ ايتؿهرل ايزٜاضٞ.
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إدزا٤ املشٜد َٔ ا٭حباخ بٗدف اصتكصا٤ اثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل أصايٝب سدٜج١ يف  -4

 ايتدرٜط يف ت١ُٝٓ ا٫دباٖات عبٛ ايزٜاضٝات.

شٜد َٔ ا٭حباخ بٗدف اصتكصا٤ اثز ا٭ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل َضتٜٛات ايتؿهرل إدزا٤ امل -5

 اشلٓدصٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل اشلٓدصٞ ٚا٫دباٙ عبٛ اشلٓدص١.

 املزادع:

 املزادع ايعزب١ٝ:

، َهتب١ ايؿ٬  يًٓغز 1ّ( أصاصٝات ايكٝاظ ٚايتكِٜٛ يف ايذلب١ٝ ط1992أبٛ س١ٜٓ، ؾزٜد ناٌَ) -1

 َارات ايعزب١ٝ املتشد٠.ٚايتٛسٜع، اٱ

 ، َٓاٖر تدرٜط ايزٜاضٝات املدرص١ٝ ٚتدرٜضٗا، ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬  يًٓغز ٚايتٛسٜع.1994 -2

، اثز ايتعًِ ايتعاْٚٞ ع٢ً ذبصٌٝ ايطًب١ يف ايزٜاضٝات ٚادباٖاتِٗ 1995ٚخطاب، ضبُد صاحل، -3

١ ايعاعز٠، ابزٌٜ،     ،ايض11ٓعبٖٛا، صب١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝداَع١ ا٫َارات ايعزب١ٝ املتشد٠، ع

233- 365. 

 ، َهتب١ ايؿ٬  يًٓغز ٚايتٛسٜع، عُإ.1طر ايزٜاضٝات املدرص١ٝ ٚتدرٜضٗا، ّ( َٓا2004ٖ)  -4

 .، دار املضرل٠ يًتٛسٜع ٚايطباع١، عُإ، ا٭رد1ّٕ( تكِٜٛ ايتعًِ، ط2005أبٛ ع٬ّ، ردا٤ ضبُٛد) -5

د أَني املؿيت ٚعدٚ  ضبُد ّ( طزم تدرٜط ايزٜاضٝات، )تزمج١( ضب1986ُبٌ، ؾزٜدرٜو) -6

 (، ايدار ايعزب١ٝ يًٓغز ٚايتٛسٜع، ايكاٖز1.٠صًُٝإ، ازبش٤ )

ادتُاع١ٝ سٍٛ  -، قِٝ ٚادباٖات ايغباب، دراص١ َٝدا١ْٝ ْؿض1998١ٝازبدٜدٟ، املٗدٟ،  -7

ا٭صاي١ ٚاملعاصز٠ يد٣ ايغباب يف ازباَعات ايًٝب١ٝ، أطزٚس١ دنتٛراٙ، ن١ًٝ عًّٛ ايذلب١ٝ، 

 عب١ عًِ ايٓؿط ايذلبٟٛ.ايزباط، ع

، اثز اصتخداّ إصذلاتٝذ١ٝ تدرٜط قا١ُ٥ ع٢ً ا٭ْغط١ ايع١ًُٝ يف 2006سذاسٜٔ، َٝغٌٝ،  -8

ايتشصٌٝ ٚت١ُٝٓ ا٫دباٖات ايع١ًُٝ يد٣ ط٬ب املزس١ً ا٭صاص١ٝ يف ا٭ردٕ، رصاي١ دنتٛراٙ غرل 

 ، ا٭ردٕ. َٓغٛر٠، داَع١ عُإ

 .١1 يف ايتدرٜط، ط، ادباٖات سدٜج1998اسبضين، غاسٟ مخٝط،  -9
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، أثز ا٫نتغاف املٛد٘ ٚايتذاٚب املع١ًُٝ يف ت١ُٝٓ املٗارات ايع١ًُٝ 1994اشبٛيٞ، عباد٠ أةد، -11

َٚٗارات ايتؿهرل ايعًُٞ يد٣ ت٬َٝذ ايصـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ ايصٓاعٞ، أطزٚس١ دنتٛراٙ غرل 

 َٓغٛر٠،  ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ أصٝٛط، َصز.

، دار ايؿذز يًٓغز، 2درٜط ايزٜاضٝات بني ايٓ ز١ٜ ٚايتطبٝل، ط، طزم ت2001ص١َ٬، سضٔ عًٞ،  -11

 ايكاٖز٠.

 دار ايكًِ يًٓغز، دبٞ. ،1ضٝات يًكزٕ اسبادٟ ٚايعغزٜٔ، ط،تعًِٝ ايزٜا2004ايضٛاعٞ، عجُإ،  -12

، َعذِ املصطًشات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿض١ٝ، ايدار ايًبٓا١ْٝ 2003عشات٘، سضٔ ٚ سٜٓب ايٓذار،  -13

 املصز١ٜ، ايكاٖز٠.

، ايع٬ق١ بني داؾع١ٝ ا٫ظباس ٚا٫دباٙ عبٛ ايزٜاضٝات، رصاي١ اشبًٝر 1989ٓاٟٚ، عبد املٓعِ، ايغ -14

 .21-1،     21ايعزبٞ، ع

 ، ايزٜا ، دار املزٜخ.2، ا٫دباٖات اسبدٜج١ يف تدرٜط ايزٜاضٝات، ط1997عٛم، ضبُٛد اةد،  -15

ط ايزٜاضٝات، رصاي١ اشبًٝر ، ازبٛاْب ايٛددا١ْٝ يتدر1992ٜعبد ايعاٍ، ؾ٪اد ٚ َبارى، سٖدٟ،  -16

 .4ايعزبٞ، ع

 ، تزبٜٛات ايزٜاضٝات، ايكاٖز٠،َهتب١ ٭ظبًٛ َصز2000.١ٜعبٝد، ٚيِٝ ٚآخزٕٚ،  -17

، تعًِٝ ايزٜاضٝات زبُٝع ا٭طؿاٍ يف ض٤ٛ َتطًبات املعاٜرل ٚثكاؾ١ ايتؿهرل، 2004عبٝد، ٚيِٝ،  -18

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ عني سلط.

١ إصذلاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً املكار١ْ يف ايتشصٌٝ ايدراصٞ ، ؾعاي2008ٝعضرلٟ، اةد ضبُد،  -19

ٚا٫دباٙ يد٣ ت٬َٝذ ايصـ ا٭ٍٚ َتٛصط عبٛ َاد٠ ازبػزاؾٝا، رصاي١ دنتٛراٙ غرل َٓغٛر٠، 

 داَع١ أّ ايكز٣ ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، ايضعٛد١ٜ.

د١ٜ، ، ا٭ْغط١ ا٫ثزا١ٝ٥ ٚأثزٖا ع٢ً تدرٜط ايزٜاضٝات باملزس١ً اٱعدا2001عصز، رضا٤ َضعد، -21

حبح َزدعٞ ٫صتهُاٍ َتطًبات ايذلق١ٝ يدرد١ أصتار َٓاٖر ٚطزم تدرٜط ايزٜاضٝات، ايًذ١ٓ 

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط.

 ، َٓاٖر ايزٜاضٝات ٚأصايٝب تدرٜضٗا، دار املضرل٠، عُإ.2000عك٬ٕٝ، إبزاِٖٝ،  -21
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ؿضٞ أصاصٝات٘ ٚتطبٝكات٘ ، ايكٝاظ ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛ ٚاي2000ٓع٬ّ، ص٬  ايدٜٔ ضبُٛد،  -22

 ٚتٛدٗات٘ املعاصز٠، دار ايؿهز ايعزبٞ، ايكاٖز٠.

، أثز اصتخداّ طزٜكتني ع٬دٝتني يف ذبصٌٝ ايط٬ب 2003ايعًٝٞ، حي٢ٝ حي٢ٝ َ ؿز،  -23

 ٚادباٖاتِٗ عبٛ ايزٜاضٝات، أطزٚس١ دنتٛراٙ غرل َٓغٛر٠، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ بػداد، ايعزام.

أثز ا٭ْغط١ ايع١ًُٝ املصاسب١ يف ا٫دباٙ عبٛ ايهُٝٝا٤ يد٣ طايبات ، 2001ايعٓضٞ، ًَه١ سٜد،  -24

 ايصـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ، رصاي١ َادضترل غرل َٓغٛر٠، داَع١ صٓعا٤، صٓعا٤، ايُٝٔ.

 ، ايكٝاظ ٚايتكِٜٛ يف ايع١ًُٝ ايتدرٜض١ٝ، اربد، دار ا٫ٌَ.1985عٛد٠، اةد صًُٝإ،  -25

، 1اٱسصا٤ يًباسح يف ايذلب١ٝ ٚايعًّٛ اٱْضا١ْٝ، ط ،1988عٛد٠، أةد صًُٝإ ;ٚخًٌٝ اشبًًٝٞ،  -26

 دار ايؿهز، عُإ.

، ؾعاي١ٝ اصتخداّ منٛرز أٚسبٌ ٚطزٜك١ ا٫نتغاف املٛد٘ يف 2002غًٕٝٛ، أسٖار ضبُد أةد،  -27

تدرٜط ايهُٝٝا٤ ع٢ً ايتشصٌٝ َٚٗارات ايتؿهرل ايعًُٞ يد٣ ط٬ب ايصـ ايجأَ َٔ ايتعًِٝ 

١ُٝٓ، أطزٚس١ دنتٛراٙ غرل َٓغٛر٠، َعٗد ايدراصات ٚايبشٛخ ا٭صاصٞ يف ازبُٗٛر١ٜ ايٝ

 ايذلب١ٜٛ، داَع١ ايكاٖز٠، َصز.

، طزم ايتدرٜط يف ايكزٕ ايٛاسد ٚايعغزٜٔ، عُإ، دار املضرل٠ 2005ؾزز، عبد ايًطٝـ سضني،  -28

 .1يًٓغز ٚايتٛسٜع، ط

صذلاتٝذ١ٝ إتكإ ايتعًِ ، أثز اصتخداّ ث٬خ طزم ع٬د١ٝ يف إطار إ2003احملشرٟ، عبد اهلل عباظ،  -29

ع٢ً ط٬ب املزس١ً ا٭صاص١ٝ يف َاد٠ ايزٜاضٝات ٚادباٖاتِٗ عبٖٛا، أطزٚس١ دنتٛراٙ غرل 

 َٓغٛر٠، داَع١ بػداد، بػداد، ايعزام.

، اثز اصتخداّ ايتعًِ ايٓغط يف ذبصٌٝ بعض املؿاِٖٝ اشلٓدص١ٝ 2009َدا ، صا١َٝ صدق١،  -31

يصـ اشباَط ا٫بتدا٥ٞ  د١ٜٓ َه١ املهز١َ، صب١ً ٚا٫دباٙ عبٛ ايزٜاضٝات يد٣ تًُٝذات ا

 .107 -19،     2009، ٜٓاٜز1، ع1دراصات يف املٓاٖر ٚاٱعزاف ايذلبٟٛ، ّ

، ؾعاي١ٝ اصتخداّ خزا٥ط املؿاِٖٝ يف تدرٜط ايزٜاضٝات ع٢ً 1995َزاد، ضبُٛد عبد ايًطٝـ،  -31

، داَع١ ١23 ايذلب١ٝ، عايتشصٌٝ ٚا٫ستؿار بايتعًِ ٚادباٖات ايت٬َٝذ عبٛ املاد٠، صبً

 ايشقاسٜل.
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 َٓاٖر ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿط،  ،2006ًَشِ، صاَٞ ضبُد،  -32

 دار املضرل٠ يًٓغز ٚايتٛسٜع، عُإ.

، ايع٬ق١ بني ا٫دباٖات عبٛ ايزٜاضٝات ٚايتشصٌٝ ايدراصٞ ؾٝٗا يد٣ 1999ْاصز، سضاّ تٛؾٝل،  -33

ضترل َٓغٛر٠، داَع١ ايٓذا  ايٛط١ٝٓ، طًب١ ايصـ ايعاعز يف ضباؾ ١ طٛيهزاّ، رصاي١ َاد

 ن١ًٝ ايدراصات ايعًٝا، ؾًضطني. 

، اثز بزْاَر تدرٜط قا٥ِ ع٢ً ا٭ْغط١ يف ايعًّٛ يف انتضاب َٗارات 2005ْٛاؾ١ً، ضبُد،  -34

ايتؿهرل ايعًُٞ ٚاملؿاِٖٝ ٚاملٍٝٛ ايع١ًُٝ يد٣ رٜا  ا٭طؿاٍ، رصاي١ دنتٛراٙ غرل َٓغٛر٠، 

 .داَع١ عُإ، عُإ، ا٭ردٕ

، اثز اصتخداّ إصذلاتٝذ١ٝ ا٫نتغاف املٛد٘ بايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يف 2011ٖشِٜ، آ١ْٝ َاٖز اةد،  -35

ايتشصٌٝ ٚايتذنز ٚ اْتكاٍ اثز ايتعًِ يف ايزٜاضٝات يطًب١ ايصـ ايجأَ ا٭صاصٞ يف ضباؾ ١ 

 .قًك١ًٝٝ، رصاي١ َادضترل َٓغٛر٠، داَع١ ايٓذا  ايٛط١ٝٓ، ن١ًٝ ايدراصات ايعًٝا، ؾًضطني

، تدرٜط اشلٓدص١ ايٓ ز١ٜ َٚكَٛات ايدلٖإ املٓطكٞ، ايكاٖز٠، دار ايٓٗض١ 1982ٖٓداّ، حي٢ٝ،  -36

 ايعزب١ٝ.

، ا٫ردٕ، دار املضرل٠ يًٓغز ٚايتٛسٜع 1، عًِ ايٓؿط ا٫دتُاعٞ، ط2001ٚسٝد، اةد عبد ايًطٝـ،  -37

 ٚايطباع١.

 ٌٖٝ يًٓغز.، َكد١َ يف عًِ ايٓؿط، ْٜٝٛٛرى، دار َانذز1977ٜٚٚتٓر، أرْٛف،  -38
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 ( يف املزبع ايذٟ ٜعدل عٔ رأٜو ايغخصٞضع ع١َ٬ ) ١َكٝاظ ا٫دباٖات عبٛ اشلٓدص

غــــــــــــــــــــــرل  َٛاؾل ايؿكــــــــــــــــــــزات ّ

 َت ند

 غرل َٛاؾل

       اشلٓدص١ ؾزع َِٗ َٔ ؾزٚع ايزٜاضٝات.   1

أمتهٔ َٔ ايٓذا  يف ايزٜاضـٝات بتؿـٛم إرا ُأعطٝـت َٛضـٛعات اشلٓدصـ١ ْضـب١        2

 نبرل٠ َٔ ا٭ص١ً٦.

   

    َٛضٛعات اشلٓدص١ ص١ًٗ ايؿِٗ بايٓضب١ ملع ِ ايطًب١. 3

    ٚسًْا أنجز عا تضتشل.   َٓاٖر ايزٜاضٝات تعطٞ َٛضٛعات اشلٓدص١ 4

    يًٗٓدص١ اصتخداَات نجرل٠ يف سٝا٠ ايٓاظ اي١َٝٛٝ . 5

    عكًٞ ٜعٌُ بغهٌ دٝد عٓد تعاًَٞ َع ايدلاٖني اشلٓدص١ٝ. 6

    َٛضٛعات اشلٓدص١ أصاظ تطٛر ايعًّٛ ا٭خز٣ . 7

    ٜٓشصزاصتخداّ َٛضٛعات اشلٓدص١ داخٌ ايؿصٌ ايدراصٞ ؾكط. 8

    اشلٓدص١ تضاعد ع٢ً تعًِ َع ِ املٛاد ا٭خز٣. َٛضٛعات 9

    ٜغعز ايطًب١ بايكًل ايغدٜد عٓد أدا٤ اَتشإ اشلٓدص١. 10
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طٗــٛر اٯ٫ت اسباصـــب١ ٚاسباصـــبات ا٭يهذلْٚٝـــ١ قًًـــت َـــٔ أُٖٝـــ١ َٛضـــٛعات   11

 اشلٓدص١.

   

    . أمتهٔ َٔ سٌ املضا٥ٌ ايزٜاض١ٝ املتعًك١ ب عهاٍ ٖٓدص١ٝ 12

    َضاعد٠ َضتُز٠ يف تعًِ اشلٓدص١ ست٢ أمتهٔ َٔ ايٓذا  ؾٝٗا.أستاز  13

    ٫ أععز إٔ املٛضٛعات اشلٓدص١ٝ تضاِٖ يف تكدّ اجملتُع. 14

َٛضــٛعات اشلٓدصــ١ تــٛؾز يــٞ ؾزصــ١ اختٝــار أنجــز َــٔ طزٜكــ١ يًتعاَــٌ َــع        15

 املغه٬ت اييت تٛادٗين يف اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ.

   

    ط٤ عدٜد بايٓضب١ يٞ .أٚقات سصص اشلٓدص١ متز بب 16

    ٫ أصتطٝع ايتؿهرل دٝدًا عٓد ايتعاٌَ َع املضا٥ٌ اشلٓدص١ٝ.   17

    ايدلاٖني اشلٓدص١ٝ ١َُٗ ددًا يف دراص١ اشلٓدص١ . 18

 

 منٛرز َٔ ا٫ْغط١ ايتع١ًُٝٝ املص١ُُ ٚؾل اصًٛب ايتعًِ با٫نتغاف املٛد٘

 

 

 

 

 

 (2ايغهٌ )                    (1ايغهٌ )              

 -يف ايغهًني ايضابكني:ٚ  

 زلٞ سا١ٜٚ ضبٝط١ٝ ؟ -1

 زلٞ سا١ٜٚ َزنش١ٜ؟  -2
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 زلٞ قٛظ َغذلى يًشاٜٚتني؟ -3

 -ساٍٚ قٝاظ ايشا١ٜٚ احملٝط١ٝ ٚايشا١ٜٚ املزنش١ٜ؟ ٚصذٌ ْتا٥ذو يف ازبدٍٚ اٯتٞ: -4

ل
شك

ال
 

 الزاوية المركزية قياس

 أ م ب

 الزاوية  المحيطية قياس

 أ جـ ب

1   

2   

 -َٔ ْتا٥ر ازبدٍٚ ايضابل:

 ساٍٚ نتاب١ ايع٬ق١ بني ايشا١ٜٚ احملٝط١ٝ ٚايشا١ٜٚ املزنش١ٜ املغذلن١ َعٗا بايكٛظ؟ -1

 َا قٝاظ ايشا١ٜٚ احملٝط١ٝ املزص١َٛ يف ْصـ دا٥ز٠؟ -2


