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ايػابع َٔ  عًـ٢ ؼـكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ه٬ت يف تسضٜؼفاعًٝـــ١ إغرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـ

 ايتعًِٝ ا٭غاغٞ

 

10 

 املًدل

 ايرتب١ٝ تسضٜؼ يف تاملؿه٬ سٌ إغرتاتٝذ١ٝ فاع١ًٝ َعطف١ إىل اؿايٞ ايبشح ٖسف

. قٓعا٤ ايعاق١ُ، بأَا١ْ ا٭غاغٞ ايػابع ايكف ت٬َٝص ؼكٌٝ ع٢ً اإلغ١َٝ٬

 بايططٜك١ ايبشح ع١ٓٝ اختٝاض ٚمت ايتذطٜيب، ؾب٘ ايتكُِٝ ايباسح ٚاغتدسّ

 فُٛعتني ع٢ً َٛظعني تًُٝصًا( 120) ايفعًٞ ايع١ٓٝ سذِ ٚبًغ ايبػٝط١، ايعؿٛا١ٝ٥

 ايباسح ٚقاّ. تًُٝصًا( 60) ٚتهِ نابط١ ٚا٭خط٣ تًُٝصًا،( 60) ٚتهِ ػطٜب١ٝ إسساُٖا

 ٜكٝؼ ؼكًٝٞ ٚاختباض يًُعًِ، ٚزيٌٝ املؿه٬ت، سٌ ٚفل تع١ًُٝٝ ٚسسٙ بإعساز

 فُٛع١ ع٢ً ايبشح أزٚات عطض ٚمت(. ايتكِٜٛ ايتشًٌٝ، ايتطبٝل، ايفِٗ،) َػتٜٛات

 .تطبٝكٗا قبٌ ثباتُٗا،ٚ قسقُٗا َٔ ٚايتشكل املتدككني، ٚاـربا٤ احملهُني، َٔ

 اؿػاب١ٝ، املتٛغطات املٓاغب١، اإلسكا١ٝ٥ ا٭غايٝب باغتدساّ ايبٝاْات ؼًٌٝ ٚبعس 

 -:اٯت١ٝ بايٓتا٥ر ايبشح خطز( T-test)ٚاختباض املعٝاض١ٜ، ٚاإلمطافات

 ايكف ت٬َٝص بني ،(0005)َػت٣ٛ عٓس إسكا١ٝ٥ ز٫ي١ شات فطٚم تٛدس -

 .املؿه٬ت سٌ إغرتاتٝذ١ٝ ملتغري تعع٣ ايتذطٜب١ٝ اجملُٛع١ ايػابع

 زضدات َتٛغطٞ بني ،(0005)َػت٣ٛ عٓس إسكا١ٝ٥ ز٫ي١ شات فطٚم تٛدس  -

 ايتشكًٝٞ ي٬ختباض ايبعسٟ ايتطبٝل يف( ٚايهابط١ ايتذطٜب١ٝ: )اجملُٛعتني ت٬َٝص

 .ايتكِٜٛ، ايتشًٌٝ ايتطبٝل، ايفِٗ،: ايتاي١ٝ املػتٜٛات َٔ نٌ عٓس

 اإلغرتاتٝذٝات تٜٓٛع: نُٓٗا َٔ، ٚاملكرتسات ايتٛقٝات َٔ عسز إىل ايبشح ٚخًل 

 تفعٌٝ ٜتِ عٝح اإلغ١َٝ٬، ايرتب١ٝ َاز٠ تسضٜؼ يف املػتدس١َ ٚا٭غايٝب ٚايططم

 سٌ اغرتاتٝذ١ٝ: َجٌ اإلهاب١ٝ ٚاملؿاضن١ ايتفاعٌ فطم تتٝح اييت اإلغرتاتٝذٝات

 .املؿه٬ت

  

 

 غايب عًٞ ايغفٛض قُسعبس 

 ايػٜٛػٞ داَع١ قُس اـاَؼ. زنتٛضاٙ باسح

 ، املًُه١ املغطب١ٝايطباط-ن١ًٝ عًّٛ ايرتب١ٝ

rafrof1976@gmail.com 
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 املكسَـ١:

ًّـ٘ عًٝـ٘    اؿُس هلل ايعفٛ ايغفٛض ضب ايعاملني، ٚايّك٠٬ ٚايّػ٬ّ ع٢ً قس٠ٚ املػًُني ٚغٝس املتكني، قُس ق٢ًّ اي

 ٚآي٘ ٚقشب٘ أمجعني ٚبعس:

نْٛٗـا تػــتُس  تتػـِ َـاز٠ ايرتبٝـ١ اإلغــ١َٝ٬ بطبٝعـ١ خاقـ١ نٝعٖـا عــٔ غريٖـا َـٔ املـٛاز ايسضاغــ١ٝ ا٭خـط٣،           

َٓٗذٗا َٔ اإلغ٬ّ، ٚأزيتٗا َٔ ايكطإٓ ايهـطِٜ ٚايػـ١ٓ ايٓبٜٛـ١، ثـِ دٗـٛز عًُـا٤ املػـًُني َٚفهـطِٜٗ، ٚتؿـتل          

َٓٗا أٖسافٗا َٚباز٥ٗا ٚاػاٖاتٗا ٚتكٛضاتٗا عٔ ايهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠، يغطض إعساز ايٓاؾ٧ املـ٪َٔ ايكـازم   

َُتمــٞ     قــاٍ تعــاىل: املتعبــس هلل ٚفــل املــٓٗر ايــصٟ اضتهــاٙ اـــايل،    ْمَع  َِ َٝهد ــ ًْ َك َع ــ َُ َُ َْٚأَت  َِ َٓهد َِ زمٜــ َك ْيهدــ ــ ًْ َُ َّ ْأْن َٛ ــ َٝ اْي

ًٓا  َّ زمٜ ًْا ِك اْيِإَغ َك ْيهد  (3.)املا٥س٠:ََٚضنمٝ

"ٚتبسٚ أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ زضٚؽ ايفك٘ اييت ٖٞ قٛاعـس تفكـ١ًٝٝ َػـتكا٠ َـٔ ايكـطإٓ ٚايػـ١ٓ،        

َكطْـــا اهلل إٔ مككٗـــا يف نـــٌ اتكـــا٫تٓا  يبٝـــإ أسهـــاّ ايعبـــازات،  ٚيبٝـــإ ْعـــِ ايع٬قـــات ا٫دتُاعٝـــ١، نُـــا ٜأ

، ٚؼكٝل اـهـٛ  ٚايعبٛزٜـ١ هلل،    باٯخطٜٔ، فٝذب ضبطٗا بٗسف أمس٢ ٖٛ طاع١ اهلل ٚاإلقتسا٤ بٗسٟ ضغٛي٘

ــا ٚإ       ــتعًِ بٗـ ــطز اؿفـــغ، أٚ يًـ ــ١ ؼفـــغ جملـ ــس ًَدكـ ــطز قٛاعـ ــسضٚؽ فـ ــٌ ايـ ــس اهلل، ٫ إٔ لعـ ــا ٜطٜـ ــا٤ نُـ فتـ

 (1ايٓاؽ".)

َّٗا تكعس إسس٣ املٛاز اييت ٜعاْٞ ايت٬َٝص َٔ تسْٞ َػت٣ٛ ايتشكٌٝ فٝٗا،   ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ إ٫َّ ْأ

ايٓاظط يف ايٛاقع اؿايٞ يتسضٜؼ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٚٚصا َا ملػ٘ ايباسح َٔ خ٬ٍ عًُ٘ يف ١َٓٗ ايتعًِٝ، 

َاظاٍ َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف  املدتًف١ ٚتُٓٝتٗا يس٣ املتعًُني، إشهسٙ غري َٛانب ي٬ٖتُاّ باملٗاضات 

مماضغاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٜطنعٕٚ ع٢ً املعاضف زٕٚ املٗاضات باغتدساّ ططم ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ، ٚاييت تتطًب 

اغ١ َٔ ايت٬َٝص سفغ املعًَٛات أٚ املعطف١ اييت ًٜكٝٗا املعًِ ٚاغتعٗاضٖا زٕٚ فِٗ ٖٚصا َا أنست٘ زض

( أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل اقتكاض املعًُني ع٢ً ططٜك١ ايػطز املباؾط، 3ّ()1999ظٖطٙ، ٛ(، ٚيف زضاغ١ )أب2قٓسٌٜ)

يس٣ ايت٬َٝص، ٖٚصا ٜ٪زٟ إىل انفاض َػت٣ٛ ؼكٌٝ  ٚإُٖاٍ ايططم ا٭خط٣ اييت تػاعس ع٢ً منا٤ ايتفهري

َّ امل4ّ()1994ايت٬َٝص. ٚيف زضاغ١ )ايطَا١ْ، عًُني ٜكتكطٕٚ ع٢ً ططا٥ل ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ. نُا ( أنست أ

َّ تكاضٜط َٛدٗٞ املاز٠ بسٚضِٖ ٜ٪نسٕٚ ع٢ً اقتكاض املعًُني ع٢ً ايططم ايتكًٝس١ٜ اييت تطنع ع٢ً سفغ أ

( ٚقس أزضى 5يس٣ ايت٬َٝص. )املعًَٛات، ٚافتكاض املعًُني إىل ايططم اييت تػاعس ع٢ً ايُٓا٤ ايتفهريٟ

                                                           
 . 106ه٘خ ّأظبل٘جِب، ااز الكرس، اهؽ،، ص م(. أصْل الزسث٘خ اإلظال2004ػجد السحوي ) ،الٌحالّٕ ((1

قبء م (. هعزْٓ األااء الروٖ ّالٌْػٖ فٖ هِبزح الوالحظخ الؼلو٘خ لدٓ الزاله٘ر فٖ ًِبٗخ الدزاظخ ثبلوسحلخ االثزدائ٘خ، ثحش هقدم إلٔ الل1991ٗط ) ،قٌدٗل (2)
  ، ثزصسف.131-135عبهؼخ الولك ظؼْا، ص  ٘خ،العٌْٕ الضبلش للغوؼ٘خ العؼْاٗخ للؼلْم الزسثْٗخ ّالٌكع٘خ، كل٘خ الزسث

( ) م(. ثٌبء هؼ٘بز إلػداا كزت الزسث٘خ الدٌٗ٘خ للوسحلخ الضبًْٗخ، ّرقْٗن الرزت الوقسزح فٖ ضْئَ، زظبلخ هبععز٘س غ٘س 1992هحود ػجد الحو٘د ) ،أثْ شُسح

.151هٌؽْزح، عبهؼخ الوٌْف٘خ، كل٘خ الزسث٘خ، ص    
غ٘س هٌؽْزح، عبهؼخ  م(. رقْٗن هٌِظ الزسث٘خ اإلظاله٘خ للوسحلخ الضبًْٗخ فٖ الغوِْزٗخ ال٘وٌ٘خ، زظبلخ اكزْزاٍ 1994ٍ هحود )ػجد السؤّف ػجدالسهبًخ، (4) 

 .، ثزصسف301-291الدزاظبد اإلظاله٘خ، كسارؽٖ، ثبكعزبى، ص 
 9، ؾًخ الؼبصوخ، اازح الزْعَ٘ الزسثْٕ،ال٘ويأهبثم(.رقبزٗس هْعِٖ هباح القسآى الرسٗن ّالزسث٘خ اإلظاله٘خ 20013هحود ػلٖ ) ،( فزٌٖ٘(5
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ق١ُٝ ايططٜك١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، سٝح اعتربٖا ابٔ خًسٕٚ َٔ مج١ً ايكٓا٥ع، ٚمما ٜسٍ املػًُٕٛ قسميًا 

َّ ايعًِ ٚاسس، ٚعٓسَا ٜفتكط  ع٢ً شيو قٛي٘: "اخت٬ف أٌٖ ايعًِ ايٛاسس، فاملؿاٖري ٜتبآٜٕٛ فُٝا بِٝٓٗ َع أ

1َّايٓاؽ إىل ٖصٙ ايكٓاع١ ٜرتادع ايعًِ عٓسِٖ".) غبب تطادع ايعًِ ٖٛ افتكاض  ( فٗٓا ٜكطض ابٔ خًسٕٚ أ

املطبني إىل قٓاع١ ايتعًِٝ )ططم ايتعًِٝ(، يصيو ٫بس َٔ ا٭خص بططا٥ل تسضٜؼ تعتُس ع٢ً ايتذطٜب 

ٚاملٓاقؿ١، ٚسٌ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ ايت٬َٝص يف سٝاتِٗ املسضغ١ٝ، ٚتطى اجملاٍ يًُعًِ ٫ختٝاض ايططٜك١ اييت 

 ( 2ا٥ل ايت٬َٝص.)تتٓاغب َع َٛنٛ  زضغ٘، َٚع ٍَٝٛ ٚخك

 ٚتعـس إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿــه٬ت َـٔ اإلغـرتاتٝذٝات ايــيت هـب ايرتنٝـع عًٝٗــا يف تـسضٜؼ ايرتبٝـ١ اإلغــ١َٝ٬         

ايفك٘(، ٚشيو ملػاعس٠ ايت٬َٝـص عًـ٢ إهـاز سًـٍٛ يًُٛاقـف املؿـه١ً بأْفػـِٗ اْط٬قـًا َـٔ َبـسأ ٖـصٙ             )فاٍ

يبشح، ٚايتػا٩ٍ، ٚايتٓكٝب، ٚايتذطٜـب، ايـصٟ ميجـٌ قُـ١     اإلغرتاتٝذ١ٝ اييت تٗسف إىل تؿذٝع ايت٬َٝص ع٢ً ا

ٌ  يف  3ايٓؿــاط ايعًُــٞ، ايــصٟ ٜكــّٛ بــ٘ ايعًُــا٤.)  ( ٚميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ يًــتعًِ بإغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت زٚض  فاعــ

دعٌ ايفك٘ دـصابًا عٓـس زضاغـت٘، فٗـٛ "ٜػـاعس يف منـا٤ ايكـسض٠ عًـ٢ ايـتفهري يـس٣ املـتعًِ، ٜٚـسضب ايت٬َٝـص عًـ٢               

"ٜكًـٌ َـٔ اإلقـغا٤ ايػـًيب ٚأخـص       ( نُـا 4ملؿه٬ت يف اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ، ُٜٚٓٞ ضٚح ايعُـٌ اؾُـاعٞ.)  َٛاد١ٗ ا

تكعس َٗـاض٠ َٛادٗـ١ سـٌ املؿـه٬ت     نُا ( 5ٚتسٜٚٔ امل٬سعات ط١ًٝ ٚقَ اؿك١ ٚشيو بؿهٌ ٜجري زافعٝتِٗ".)

ًا ٜٛاد٘ ب٘ ؼـسٜات املػـتكبٌ   َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت ٜٓبغٞ إٔ ٜتكٓٗا اإلْػإ ايعكطٟ" يٝهٕٛ شيو غ٬س

( ففٞ َ٪غػـ١ ْافًٝـس ايربٜطاْٝـ١ قاَـَ ٖـصٙ      6َٚؿه٬ت٘ َٚسخً٘ مٛ ؼػني ايعٌُ ٚاملُاضغات املتك١ً ب٘".)

امل٪غػــ١ بتطــٜٛط َٓــاٖر املــطسًتني اإلعسازٜــ١ ٚايجاْٜٛــ١، ٚنــإ َــٔ َطتهــعات ٖــصا املؿــطٚ  إٔ ٜــتعًِ ايت٬َٝــص     

ٝ     بفاعًٝـ١ عـٔ ططٜـل سـٌ املؿـه١ً ايعًُٝـ١       ( ٚيف زضاغـ١ يـــ)املٗسٟ،  7)ط.املؿــت١ًُ عًـ٢ ا٫غتككـا٤ ايعًُـٞ ايبػـ

( عٔ أثط اغتدساّ سٌ املؿه٬ت يف انتػاب ايعًُٝات ايعًُٝـ١ يف ايتـسضٜؼ أٚقـَ بهـطٚض٠ اغـتدساّ      8()2005

 إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت يف ايتسضٜؼ.

يفك٘، تسفع ايت٬َٝص إىل ايتفهري ٜتهح فُٝا غبل اؿاد١ إىل ػطٜب إغرتاتٝذ١ٝ سسٜج١ عٓس تسضٜؼ فاٍ ا

ٚقاٚي١ إهاز اؿًٍٛ املٓاغب١ يًُؿـه٬ت ايـيت ٜتعـطض  ـا، خاقـ١ يف املطاسـٌ املبهـط٠ ايـيت ٜبـسأ فٝٗـا تـسضٜب            

ايت٬َٝــص عًــ٢ مماضغــ١ ايــتفهري ايعًُــٞ املطًــٛب ؿــٌ املؿــه٬ت. ٚملــا نــإ تــسضٜؼ ايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬)فاٍ      

                                                           
(1) ، ثزصسف.545، ااز الكرس للطجبػخ ّالٌؽس ّالزْشٗغ، ث٘سّد، ص 1م(. هقدهخ ثي خلدّى، ط1911السحوي ) ثي خلدّى. ػجد               

 .125، ص ىػوبى، األزا ، ااز الوع٘سح،1م(.طسق الزدزٗط فٖ القسى الْاحد ّالؼؽسٗي، ط2005ػجد اللط٘ف ثي حع٘ي ) ،فسط(2)  
 .191م(. ال٘ل الزسث٘خ الؼول٘خ ّإػداا الوؼلو٘ي، ااز الْفبء، اإلظرٌدزٗخ، هصس، ص 2003ػجد الحك٘ع األه٘ي )ّ فبٗص هساا ؛ ،اًدغ( (3

(4) .229، ااز الوع٘سح للٌؽس ّالزْشٗغ، ػوبى ، ص 1م(. الزصو٘ن الزؼل٘وٖ ًظسٗخ ّهوبزظخ، ط1999هحود هحوْا ) ،الح٘لخ   
(3) carroll, L. & Leander, S. (2001). Improve Motivation through thelUse of Active Learning Strategies Unpublished 

Master Dissertation. Saint Xavier University p.33. 

 . 221األزاى، ؾ ػوبى،،ااز الوع٘سح، 1م(. طسائ، الزدزٗط الؼبهخ، ط2005هحود هحوْا ) ،أحود ؛ ّالح٘لخ، رْف٘، هسػٖ(6) 
 .26، ص 2م (.الغدٗد فٖ رؼلن الؼلْم، ػوبى، ااز الكسقبى، األزاى، ط 1914ٗؼقْة ) ،ًؽْاى (1)

م(. أصس اظزخدام طسٗقخ حل الوؽرالد فٖ اكزعبة الؼول٘بد الؼلو٘خ األظبظ٘خ فٖ هباح الؼلْم لدٓ راله٘ر الصف العباض 2005هحود قبٗد قبظن ) ،الوِدٕ(1) 

  .41زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح، كل٘خ الزسث٘خ، عبهؼخ صٌؼبء، ص  األظبظٖ،
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 ٛ فط ايفــطم ايهافٝــ١ يتُٓٝــ١ ايــتفهري يــس٣ ايت٬َٝــص، ٚاغــتدساّ غايبٝــ١ املعًُــني  ايفكـ٘( يف َساضغــٓا ايٝــّٛ ٫ ٜــ

يًططا٥ل ايتكًٝس١ٜ يف ايتسضٜؼ، ٚتسْٞ َػت٣ٛ ؼكٌٝ ايت٬َٝص ايصٟ ٫سعت٘ يف ايرتبٝـ١ اإلغـ١َٝ٬ )فـاٍ    

٥ر ايفك٘( خ٬ٍ عًُٞ يف سكـٌ ايتـسضٜؼ يف أنجـط َـٔ َسضغـ١، َٚـٔ خـ٬ٍ أغـ٦ًيت يًت٬َٝـص يف ايفكـٍٛ ْٚتـا           

اَتشاْـاتِٗ، نـإ ٫بـس َـٔ إهــاز َٛاقـف تعًُٝٝـ١ تعًُٝـ٘، بكـٝاغ١ زضٚؽ ايفكــ٘ ٚفـل سـٌ املؿـه٬ت، ٚتــسضٜب            

ايت٬َٝــص عًــ٢ َٗــاضات ايــتعًِ ا٭غاغــ١ٝ بغــطض إنػــابِٗ  ــا، ٚتُٓٝتٗــا يــسِٜٗ َكاضْــ١ باغــتدساّ ايطــطم             

ــصٜٔ ٜطغبـــٕٛ يف      ــسِٜ بـــسٌٜ يًُسضغـــني ايـ ــٓا، ٚتكـ ــاز٠ يف َساضغـ ــ١ املعتـ ــطم   ايتكًٝسٜـ ــٔ ايطـ ــطى إىل أبعـــس َـ ايتشـ

 املتُطنع٠ سٍٛ املعًِ.

 َؿهًـ١ ايبشـح: 

ٜعــٛز نــعف َػــت٣ٛ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص، ٚقًــ١ تــٛفري فــطم تُٓٝــ١ ايــتفهري ايعًُــٞ يــس٣ ايت٬َٝــص عٓــس تــسضٜؼ  

ايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬ )فــاٍ ايفكــ٘(، إىل تطنٝــع املعًُــني عًــ٢ اغــتدساّ ايططا٥ــل ايتكًٝسٜــ١، ٚقًــ١ اغــتدساّ          

يتسضٜؼ اؿسٜج١ اييت تٓػذِ َع طبٝع١ ايعًِ، َٚـٔ بٝٓٗـا إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت، ٚقـس تـبني َـٔ         أغايٝب ا

(، 3()1994(، ٚزضاغ١ )ايطَا١ْ، 2()1992ظٖط٠،  ٛ(، ٚزضاغ١ )أب1()1991خ٬ٍ ايسضاغات ايػابك١ َجٌ زضاغ١ )قٓسٌٜ،

َّ املعًُـــني4()2013)فتـــٝ ، (، َٚـــٔ خـــ٬ٍ تكـــاضٜط املـــٛدٗني3()1994 ٜكتكـــطٕٚ عًـــ٢ ططا٥ـــل  (، سٝـــح أنـــست أ

ٚيعٌ شيو ٜعع٣ إىل ق١ً ايسضاغات ايع١ًُٝ اييت تجبَ لاح ايططا٥ـل اؿسٜجـ١ يف تـسضٜؼ     ،ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ

ايرتب١ٝ اإلغـ١َٝ٬، فتٛيـست يـس٣ ايباسـح ضغبـ١ يف ايتعـطف عًـ٢ فاعًٝـ١ إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت يف ؼكـٌٝ             

 ٍ ايفكـ٘(، ٚيف نـ٤ٛ َـا غـبل ميهـٔ ؼسٜـس َؿـه١ً ايبشـح يف          ت٬َٝص ايكف ايػابع يف ايرتب١ٝ اإلغـ١َٝ٬)فا

 -ايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ اٯتٞ:

)فــاٍ ايفكــ٘( عًــ٢ ؼكــٌٝ ت٬َٝــص   ؽ: َــا فاعًٝــ١ إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت يف تــسضٜؼ ايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬ 

 ايكف ايػابع َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ يف أَا١ْ ايعاق١ُ؟

 -تباض ايفطٚض اٯت١ٝ:ٜٚتِ اإلداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ َٔ خ٬ٍ  اخ

( بني ت٬َٝص ايكف ايػابع اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٫0.05 تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ)  

 تعع٣ ملتغري إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت.

( بني َتٛغطٞ زضدات ؼكٌٝ ت٬َٝـص اجملُٛعـ١   ٫0.05 تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

 َٝص اجملُٛع١ ايهابط١ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ )ايهًٞ(.ايتذطٜب١ٝ ٚت٬

                                                           
 ، ثزصسف 131-135ٗط: هسعغ ظبث،، ص  ،قٌدٗل (1)
  ، ثزصسف.151ظبث،، ص  هسعغ هحود ػجد الحو٘د:  ،أثْ شُسح (2)

  ، ثزصسف.301-291ػجد السؤّف ػجدٍ هحود: هسعغ ظبث،، ص  ،السهبًخ(3) 

  ، ثزصسف.9ث،، ص هحود ػلٖ: هسعغ ظب ،فزٌٖ٘( 4)
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( بــني ؼكــٌٝ ت٬َٝــص اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١     0.05) ٫ تٛدــس فــطٚم شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ ايس٫يــ١      

    ِ بــــاض ايتطبٝـــل( يف ايتطبــــٝكني ايكبًـــٞ ٚايبعـــسٟ ي٬خت    -ٚايهـــابط١ عٓـــس املػـــتٜٛات املعطفٝــــ١ ايـــسْٝا)ايفٗ

 ايتشكًٝٞ.

( بــني ؼكــٌٝ ت٬َٝــص اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١     ٫0.05 تٛدــس فــطٚم شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ ايس٫يــ١ )      

  ٌ ــ ــ١ ايعًٝا)ايتشًٝـ ــتٜٛات املعطفٝـ ــابط١ عٓـــس املػـ ــاض    -ٚايهـ ــٝكني ايكبًـــٞ ٚايبعـــسٟ ي٬ختبـ ايتكـــِٜٛ( يف ايتطبـ

ايتشكًٝٞ

 أٖـساف ايبشح: 

ــرتاتٝذ١ٝ ســـ   - ــ١ إغـ ــس٣ فاعًٝـ ــ١ َـ ــ١    َعطفـ ــ٘ يف تُٓٝـ ــاٍ ايفكـ ــص ملٛنـــٛعات فـ ــِٝ ايت٬َٝـ ــه٬ت يف تعًـ ٌ املؿـ

 ايتشكٌٝ، عٓس املػتٜٛات ايسْٝا ٚايعًٝا يتكٓٝف بًّٛ  )ايفِٗ، ايتطبٝل، ايتشًٌٝ، ايتكِٜٛ(.

 غٞ.ع٢ً ت٬َٝص ايكف ايػابع ا٭غا تكسِٜ إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت يتسضٜؼ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ املكطض -

 أُٖٝـ١ ايبشـح: 

ايفك٘ ايصٟ ٜعترب َـٔ فـطٚ  ايرتبٝـ١     فاٍا٭١ُٖٝ ايٓعط١ٜ: تربظ أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ تسضٜؼ  -

اإلغ١َٝ٬ ايـيت وتادٗـا ايتًُٝـص يف سٝاتـ٘ اـاقـ١ ٚايعاَـ١، نُـا اختـاض ايباسـح إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت             

)فاٍ ايفك٘(. ٚأٜهًا ٜعترب ٖصا  ١َٝ٬يًٛقٍٛ إىل ْتا٥ر ع١ًُٝ ػطٜب١ٝ عٔ فاعًٝتٗا يف تسضٜؼ ايرتب١ٝ ا٫غ

 ايبشح قاٚي١ ملعاؾ١ َؿه١ً انفاض َػت٣ٛ ؼكٌٝ ايت٬َٝص يف فاٍ ايفك٘.

ــا        - ــتفٝس َٓٗـ ــه٬ت يٝػـ ــٌ املؿـ ــرتاتٝذ١ٝ سـ ــا٥ل إغـ ــطا٤ات ٚخكـ ــسِٜ إدـ ــ١(: تكـ ــ١ ايتطبٝك١ٝ)ايعًُٝـ ا٭ُٖٝـ

ٖـِ. نُـا تعتـرب إنـاف١ عًُٝـ١ يًُهتبـ١       املتدككٕٛ يف فاٍ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َٔ املعًُـني ٚاملـٛدٗني ٚغري  

 ايرتب١ٜٛ، تػِٗ يف ت١ُٝٓ ايتفهري ايعًُٞ، ٚيف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

 سـسٚز ايبشـح:

)ايكــ٠٬( َــٔ فــاٍ ايفكــ٘ )اؾــع٤ ايجــاْٞ(، تهــِ بعــ  املٛنــٛعات     اؿــسٚز املٛنــٛع١ٝ: ٚســس٠ تعًُٝٝــ١  -أ

ٖٞ)غٓٔ ايك٠٬، َبط٬ت ايك٠٬، أٚقات ايك٠٬، غـذٛز  ايفك١ٝٗ املكطض٠ ع٢ً ت٬َٝص ايكف ايػابع ا٭غاغٞ ٚ

ايػٗٛ، قها٤ ايفٛا٥َ، ق٠٬ اؾُاع١، ق٠٬ اؾُع١، ق٠٬ ايعٝسٜٔ(. قٝاؽ ايتشكٌٝ ايسضاغـٞ يف املػـتٜٛات   

 املعطف١ٝ ايتاي١ٝ )ايفِٗ، ايتطبٝل، ايتشًٌٝ، ايتكِٜٛ(.

 يف املساضؽ اؿه١َٝٛ بأَا١ْ ايعاق١ُ قٓعا٤.اؿسٚز ايبؿط١ٜ ٚاملها١ْٝ: ت٬َٝص ايكف ايػابع ا٭غاغٞ  -ب 

 

 

 

 



 

727 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - الرابعةلسنة ا    جامعة الناصرمجلة 

 

 غالب علي الغفور محمدعبد       حـل المشـكالت في تدريس التربية اإلسالمية فاعليـــة إستراتيجية

 َكطًشات ايبشح:

( بأْٗـا:  1ي٬غرتاتٝذ١ٝ، فكس عطفٗـا اـٛايـسٙ )   اتٜفطاإلغرتاتٝذ١ٝ: ايتعطٜف ا٫قط٬سٞ: ٚضزت عس٠ تع -1

فُٛع١ َٔ ايتٓعُٝات ٚاإلدطا٤ات ايتطبٝك١ٝ اييت ىتاضٖا املعًِ يف ن٤ٛ َبـاز٨ ٚفطنـٝات،  ـا ٜـت٥٬ِ َـع      

ٓٝــ١ املــاز٠ ايتعًُٝٝــ١ ٚسادــات ايت٬َٝــص يتشكٝــل ا٭ٖــساف ايرتبٜٛــ١ املككــٛز٠ َــٔ املٛقــف ايتعًُٝــٞ يف ظَــٔ         ب

( بأْٗا: خط١ تطب١ٜٛ تٓفٝص١ٜ َتها١ًَ، تػدط يرتمجـ١ ٖـسف َٓٗذـٞ أٚ    2قسز. ٚعطفٗا أبٛ د٬ي١، ٚعًُٝات )

ٗـ 3عطفٗـا ظٜتـٕٛ)  نُـا  أنجط يًُعاضف ٚاملٗاضات اؾسٜس٠ املطًٛبـ١.   ا: ططٜكـ١ ايتعًـِٝ ٚايـتعًِ املدطـط إٔ     ( بأْ

    ٞ )أٚ خاضدـ٘(، يتـسضٜؼ قتـٟٛ َٛنـٛ  زضاغـٞ َعـني بغٝـ١ ؼكٝـل أٖـساف           ٜتبعٗا املعًـِ زاخـٌ ايكـف ايسضاغـ

: بأْٗــا فُــٛ  اإلضؾــازات ٚاـطــٛات ٚايتشطنــات، ايــيت ٜكــّٛ بٗــا        قــسز٠ غــًفا. ٜٚعطفٗــا ايباســح إدطا٥ٝــاً    

رتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت ايـيت ؼـسخ بؿـهٌ َٓـتعِ َٚتػًػـٌ، ٚايـيت         ايباسح أثٓا٤ ايتسضٜؼ، ٚفكًا ـطٛات إغـ 

 تٗسف إىل ؼكٝل ا٭ٖساف ايتسضٜػ١ٝ املٓؿٛز٠.

تعطٜـــف املؿـــه١ً: ايتعطٜـــف ا٫قـــط٬سٞ: ىتًـــف املدتكـــٕٛ يف تعطٜـــف املؿـــه١ً، فكـــس عطفٗـــا َطعـــٞ              -2

كٝـل ٖـصٙ ا٭ٖـساف، أٟ إٔ    ( بأْٗا: ٖسف ٜكعب ؼكٝك٘ أٚ َٛقف ي٘ أٖساف ٚيهٔ ٖٓـاى َـا ٜعٝـل ؼ   4ٚاؿ١ًٝ)

( بأْٗــا: سايــ١ ؾــو ٚســري٠ ٚتــطزز تتطًــب ايكٝــاّ بعُــٌ عــح  5املؿــه١ً َٛقــف وتــاز إىل ســٌ. ٚعطفٗــا داَــٌ ) 

ٚ  6)طعُٝ٘عطفٗا نُا ٜطَٞ إىل ايتدًل َٓٗا ٚإىل ايٛقٍٛ إيٞ ؾعٛض با٫ضتٝاح.  عـا٥ل   ( بأْٗا: نـٌ قـعٛب١ أ

: بأْٗـا سايـ١ ٜؿـعط فٝٗـا ايتًُٝـص بأْـ٘       عطفٗا ايباسح إدطا٥ًٝاٜعٝل اإلْػإ َٔ ايٛقٍٛ إىل ٖسف ٜٛز بًٛغ٘. ٜٚ

أَاّ  غ٪اٍ هٌٗ اإلداب١ عٓ٘ أٚ غري ٚاثل َٔ اإلداب١ ايكشٝش١ عٓ٘ ٜٚؿعط بايطغب١ يف ايٛقـٛف عًـ٢ اإلدابـ١    

 ايكشٝش١.

ــاضا زٚتــــ)    -3 ــ٘ باضبـ ـــ٬ت: ايتعطٜـــف ا٫قـــط٬سٞ: تعطفـ ـــٌ املؿهـ ــتدسّ   7تعطٜـــف سـ ــ١ تػـ ــ١ فعايـ ــ٘: عًُٝـ ( بأْـ

ؿه٬ت سٝات١ٝ يتشح ايطـ٬ب عًـ٢ تعـطف املفـاِٖٝ ٚاملعًَٛـات ايـيت ٜكـسَٗا ايبشـح ٚتطبٝكٗـا، ٚعًـ٢ ايعُـٌ            َ

بؿهٌ تعاْٚٞ، ٚعًـ٢ ا٫تكـاٍ ايفعـاٍ. ٚبؿـهٌ آخـط اغـرتاتٝذ١ٝ تػـاعس عًـ٢ ا٫ضتكـا٤ بـايتعًِ ايطٜٛـٌ ا٭دـٌ.             

ٚسًــٗا. ٚايطــ٬ب يف ب٦ٝــ١ ايــتعًِ ( بأْــ٘ ايــتعًِ ايٓــاتر عــٔ عًُٝــ١ تٗــسف إىل فٗــِ َؿــه١ً َعٝٓــ١  8ٚعطفــ٘ زبــاز)

                                                           
  .12، ّشازح الزسث٘خ ّالزؼل٘ن، قطبع الزدزٗت ّالزأُ٘ل،ص 1م(. طسق الزدزٗط الؼبهخ، ط1995ّآخسّى) ؛هحود هحوْا ،الخْالدح (1) 
 . 23هرزجخ الكالػ، الرْٗذ، ص 1م(. أظبل٘ت الزدزٗط الؼبهخ الوؼبصسح، ط، 2001هحود هقجل ) ،صجحٖ حوداى؛ ّػل٘وبد ،أثْ عاللخ (2)

(3 .321م(. إظزسار٘غ٘خ الزدزٗط، زؤٗخ هؼبصسح لطسق الزؼل٘ن ّالزؼلن، ػبلن الرزت، القبُسح، ص 2003( حعي حع٘ي شٗزْى )  

(
4

.469م(. ردزٗط هِبزاد الزكر٘س هغ هئبد األهضلخ الزطج٘ق٘خ، ااز الؽسّق ػوبى، ص 2002عْاح ) ح،ظؼبا (   
(

5
، ااز الوٌبُظ، ػوبى، األزاى.3دزٗط الؼبهخ ّهِبزاد رٌك٘ر ّرخط٘ط ػول٘خ الزدزٗط، طم(. طسق الز2002ػجد السحوي ػجد العالم ) ،عبهل (  

6) ، الوٌظوخ الؼسث٘خ للزسث٘خ ّالضقبفخ، رًْط ، 2م(. الدل٘ل الوسعؼٖ لزدزٗت الوؼلو٘ي ثبلودازض ذاد الكصل الْاحد، ط2004) ؛ وآخرونزؼدٕ احود ،هطعيم( 

.591ص   

(7)Duch, Barbara J. et al (2001). The Power of Problem-Based Learning. Stylus Publishing. LLC, 
Http//www.lipUmi.com/Dissertation.   

(8)Dabbageh Nada H. et al. (2000). Assessing a Problem-Based Learning Approach to an Introduction Instructional Design 

Course: A case study. Performance Impartment Quarterly, 13 (3), pp. 60-83.                   
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 ايكا٥ِ ع٢ً املؿه١ً ٜهتػبٕٛ املٗاضات ايهطٚض١ٜ َٔ خ٬ٍ اـرب٠ املباؾط٠، ٚايتفاعٌ َع عٓاقط املٛقف. ٚتعطف٘

( بأْٗــا: 2)دـٛز٠ غـعاز٠  عطفٗـا  نُــا ( بأْـ٘ إغـرتاتٝذ١ٝ تعًُٝٝـ١ أنجــط َـٔ نْٛٗـا ْعطٜـ١ يًـتعًِ.        1بـطٚنؼ) 

يتشًٌٝ ٚٚنع اغرتاتٝذٝات تٗسف إىل سٌ غ٪اٍ قعب أٚ َٛقف َعكس، أٚ فُٛع١ َٔ املٗاضات اييت تػتدسّ 

َؿــه١ً تفٝــس ايتكــسّ. أَــا بايٓػــب١ يًُــتعًُني فٗــٛ عبــاض٠ عــٔ إهــاز ســٌ ملؿــه١ً أٚ قهــ١ٝ َعٝٓــ١ أٚ َعهــ١ً.          

(  بأْٗــا: فُٛعــ١ ايعًُٝــات ايــيت ٜكــّٛ بٗــا ايفــطز َػــتدسَا املعًَٛــات ٚاملعــاضف ايــيت  غــبل     3ٚعطفٗــا ْبٗــإ )

ًُٗا ٚاملٗاضات اييت انتػبٗا يف ايتغًب ع٢ً َٛقف بؿهٌ دسٜس ٚغري َأيٛف ي٘ يف ايػٝطط٠ عًٝ٘ ٚايٛقـٍٛ  تع

إىل ســٌ يــ٘. ٜٚعطفٗــا ايباســح إدطا٥ٝــًا: بأْٗــا فُــٛ  ا٭ْؿــط١ ايــيت ٜتعاَــٌ َعٗــا ايت٬َٝــص بططٜكــ١ تتشــس٣      

ُـع املعًَٛـات، ٚفـطض ايفـطٚض     تفهريِٖ، ٚتتطًب َِٓٗ فابٗـ١ َٛقفـا فكٗٝـا َؿـه٬، ٜـسفعِٗ إىل ايكٝـاّ ظ      

ٚايتذطٜــب ٚايتطبٝــل يًٛقــٍٛ إىل ْتــا٥ر شات قُٝــ١، ٚفا٥ــس٠ قابًــ١ يًتعُــِٝ، ؼــَ إؾــطاف املــسضؽ، نُــا ٖــٞ         

 َٛنش١ يف ايٛسس٠ ايتع١ًُٝٝ املعس٠ َٔ قبٌ ايباسح.

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ: -

ايسضاغـ١ غـٛا٤ً يف املسضغـ١ أٚ     (  بأْ٘: بًٛغ َػـت٣ٛ َعـني َـٔ ايهفـا٠٤ يف    4عطف٘ اؿف ) ايتعطٜف ا٫قط٬سٞ:

اؾاَع١، ٜٚتِ قٝاؽ شيو َٔ خ٬ٍ اختبـاضات ايتشكـٌٝ املكٓٓـ١ أٚ تكـسٜطات املعًُـني أٚ ا٫ثـٓني َعـا. ٜٚعطفـ٘         

ايباسح إدطا٥ًٝا بأْ٘: ايسضدات ايٓٗا١ٝ٥ اييت وكٌ عًٝٗا ايت٬َٝص يف ا٫ختبـاض املعـس َـٔ قبـٌ ايباسـح يغـطض       

ت٬َٝـــص بعـــس ا٫ْتٗـــا٤ َـــٔ زضاغـــتِٗ ايفكـــ٘ )ٚســـس٠ ايكـــ٠٬( بإغـــرتاتٝذ١ٝ ســـٌ  ٖـــصٙ ايسضاغـــ١، ٚايـــصٟ ٜكـــّسّ يً

 املؿه٬ت، ٚايططٜك١ املعتاز٠، ٜٚكاؽ بايسضد١ اييت وكًٕٛ عًٝٗا َٔ ا٫ختباض ايتشكًٝٞ.

 ايفكـ٘:  -

( بأْـــ٘: ايعًـــِ با٭سهـــاّ ايؿـــطع١ٝ ايعًُٝـــ١ املهتػـــب َـــٔ أزيتٗـــا       5ايتعطٜـــف ا٫قـــط٬سٞ: عطفـــ٘ ايكًٝـــٛبٞ)   

١ًٝٝ. ٜٚعطفــ٘ ايباســح إدطا٥ٝــًا: بأْــ٘ أســس فــا٫ت َــاز٠ ايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬ املكــطض٠ عًــ٢ ت٬َٝــص ايكــف    ايتفكــ

ايػابع َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ.

 اإلطاض ايٓعطٟ:

تــتًدل ٖــصٙ اإلغــرتاتٝذ١ٝ بتكــسِٜ َؿــه١ً سكٝكــ١ مياضغــٗا ايطــ٬ب بــسٕٚ أٟ تكــسِٜ َػــبل  ــا، ٜٚــتُهٔ          

ًِ َٔ خـ٬ٍ ايتشًٝـٌ املبـس٥ٞ يًُؿـه١ً. نُـا إٔ املعطفـ١ ٚاملٗـاضات ايـيت         ايت٬َٝص َٔ ايتعطف ع٢ً َٓاطل ايتع

                                                           
(9) Brooks, Martin G. and Brooks, Jacqueline G. (1999). The Courage to be Constructivist. Educational Leadership, pp. 18-

24.                                                                                                                                                                                   

(
2

.469، ص ظبث، هسعغ م2002عْاح ) ح،ظؼبا (   
 .199ص  م(.الؼصف الرٌُٖ ّحل الوؽرالد، ااز ال٘بشّزٕ ،ػوبى األزاى،2001ٗحٖ هحود ) ،( ًجِبى(3
.11ص  ، هرزجخ الودثْلٖ، القبُسح، 2م(. هْظْػخ ػلن الٌكط ّالزحل٘ل الٌكعٖ،ط1911ٌؼن )ػجد الو ،الحكٌٖ( 2)  

5)  الجحْس هرزت: رحق٘، الطبلج٘ي، هٌِبط ػلٔ الوحلٖ الدٗي عالل ؼسػ ػلٔ: قلْ٘ثٖ حبؼ٘زبى(. م1991) ظالهخ ثي أحود ثي أحود الدٗي القلْ٘ثٖ، ؼِبة(   

.6ص  ث٘سّد، الكرس، ااز ،1ط األّالا، أهِبد كزبة ّالدزاظبد،  
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ٜتِ انتػـابٗا بٗـصٙ ايططٜكـ١ تطبـل ؿـٌ املؿـه١ً. ٖٚـصٙ املطسًـ١ ايٓٗا٥ٝـ١ نهـٔ ايت٬َٝـص َـٔ تًدـٝل َـا مت               

٣ تُٓــٞ يــس أْٗــا :ايــيت ؼككٗـا املععَٛــ١  ٖـساف ( َٚــٔ بــني ا٭1تعًُـ٘ ٚزفــ٘ َــع املعطفـ١ ايػــابك١ يهــٌ تًُٝـص.)   

ايت٬َٝص ايصنا٤ املٓطكٞ، َٔ خـ٬ٍ اغـتدساَ٘ يعًُٝـات ايعًـِ نامل٬سعـ١ ٚا٫غـتس٫ٍ، ٚنـصيو ايـصنا٤         

ا٫دتُــاعٞ َــٔ خــ٬ٍ تفاعــٌ ايت٬َٝــص َــع بعهــِٗ أثٓــا٤ َٓاقؿــ١ املؿــه١ً املعطــا٠  ــِ عًــ٢ ٦ٖٝــ١ فُٛعــات     

ٚػعــٌ عًُٝــ١   ٜــاز٠ فُٗٗــِ  ــا، تعاْٚٝــ١، ٚؼػــٔ َعطفــ١ ايت٬َٝــص باملــاز٠ ايعًُٝــ١ ايــيت ٜسضغــْٛٗا، ٚبايتــايٞ ظ    

تعٜس َٔ زافع١ٝ املتعًِ، ٚتطٜٛط َٗاضات ٬َظ١َ يًت٬َٝص  ، نُاايتعًِ شات ع٬ق١ بايب١٦ٝ اييت ٜعٝؿٗا ايتًُٝص

 (2َس٣ اؿٝا٠.)

( تـتًدل يف : قـسض٠ املعًـِ عًـٞ سـٌ      3ٖٚٓاى ؾطٚط ٫غتدساّ إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ)

ٚ      ٚب عًُٞ قشٝح، املؿه٬ت بأغًٛ إٔ تهـٕٛ املؿـه١ً   ٫ بـس  إٔ ٜهـٕٛ ًَُـًا باملبـاز٨ ٚا٭غـؼ اي٬ظَـ١ يتٛظٝفٗـا، 

إٔ ميتًو املعًِ ايكسض٠ نُا ٜٓبغٞ بؿهٌ َعكٍٛ،  َِٔ ايٓٛ  ايصٟ ٜػتجري اٖتُاّ ايت٬َٝص ٚتتشس٣ قسضاتٗ

      ٕ ٜتأنـس املعًـِ    ع٢ً ؼسٜس ا٭ٖساف، ٚتب  شيو يف نٌ خط٠ٛ َـٔ خطـٛات سـٌ املؿـه٬ت، نـصيو ٫بـس أ

َــٔ إٔ ايت٬َٝــص ميتًهــٕٛ املٗــاضات ٚاملعًَٛــات ا٭غاغــ١ٝ ايــيت وتــادٕٛ إيٝٗــا ؿــٌ املؿــه١ً قبــٌ ؾــطٚعِٗ يف      

تعًُٗــا، ٚإٔ ٜــٛفط املعًــِ املٛاقــف ايتعًُٝٝــ١ ايــيت تــٛفط يًُــتعًُني فــطم ايتــسضٜب ايعًُــٞ املٓاغــب عًــ٢ ســٌ      

ٝـ    ّ     املؿه٬ت، ٚتعٜٚسِٖ بعسز َٓاغب َـٔ املؿـه٬ت املٓتُ املعًـِ  ١ يًشادـات ٚا٭ٖـساف، ٚأٜهـًا ٫بـس إٔ ٜػـتدس

ططٜكــ١ َٓاغــب١ يتكــِٜٛ تعًــِ ايت٬َٝــص بإغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت، ٚإٔ ٜػــتدسّ املعًــِ ايتكــِٜٛ ايتهــٜٛ         

 يتكِٜٛ عٌُ ايت٬َٝص َع تعٜٚسِٖ بتغص١ٜ ضادع١ سٍٛ أزا٥ِٗ. 

 تٞ:ٚيًتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً سٌ املؿه٬ت خكا٥ل َٛنش٘ يف اؾسٍٚ اٯ

 (: خكا٥ل ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت:1دسٍٚ ضقِ)

 زٚض املتعًِ زٚض املعًِ خكا٥ل َٛنٛ  ايتعًِ

َؿاضى ْؿط يف اإلسػاؽ  ٜٛد٘ أغ١ً٦ تجري ايتفهري. َب  بٓا٤ ٜػاعس ع٢ً ايتعًِ ايفاعٌ.

 باملؿه٬ت.

                                                           
(4) Bodner, G. M. (1986). Constructivism: A theory of Knowledge. Journal of Chemical Education, Vol. 63, No. (10) Oct, 

pp. 873-878.                                                                                                                           . 
 أًظس ثزصسف كاَل هي: (2)

 فٖ األظبظٖ العبثغ الصف طبلجبد لدٓ الوؼسفخ ّزاء هب هِبزاد رٌو٘خ فٖ الوؽرالد حل ػلٔ قبئن ثسًبهظ فؼبل٘خ(. م2001) ْٗظف الخلٖ، ذكسٓ  -أ

 .ال٘وي صٌؼبء، عبهؼخ الزسث٘خ، كل٘خ هٌؽْزح، غ٘س هبععز٘س زظبلخ رؼص، هدٌٗخ
 ّاالحزكبظ الدزاظٖ الزحص٘ل ػلٔ األح٘بء، ردزٗط فٖ الوؽرلخ حل ػلٔ القبئن الزؼلن إظزسار٘غ٘خ فبػل٘خ(. م2001) خو٘ط ثي اهلل ظؼ٘دٕ، ػجد أهجْ -ة

  .   (ػؽس الضبلش)الؼدا قطس، عبهؼخ الزسث٘خ، الؼلْم هغلخ الؼبؼس، الصف طبلجبد لدٓ ثبلزؼلن

 أًظس ثزصسف كاَل هي: (3)
 . 225-224هحود هحوْا: هسعغ ظبث،، ؾ ،ّالح٘لخ حود؛رْف٘، أ ،هسػٖ -أ

  .61-60-ُدٓ ػجد اهلل : هسعغ ظبث،، ص  قؽْح، -ة

      .69-61ػبزف قبظن أثْ ثرس : هسعغ ظبث،، ص  ،الؽؼ٘جٖ -ط
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 َُٓٗو يف ايتٛقٌ إىل اؿٌ. َٛدٗا يع١ًُٝ ايتعًِ. ىًل ايطغب١ ٚايسافع١ٝ يس٣ املتعًِ.

َػتككٝا يًشكٝك١ أٚ زافعا  وٟٛ غٝاقا ٚانشا يع١ًُٝ ايتعًِ.

 يًُؿاضن١.

 ٜب  املعاضف ٚاملٗاضات.

وسخ ايتعًِ نٓتاز يٓؿاط مجاعٞ أٚ 

 فطزٟ.

َٛد٘ َٚٓعِ يعٌُ 

 .اجملُٛعات ٚا٭فطاز

ْؿط يف ايعٌُ اؾُاعٞ عٓكط 

 .ٚايفطزٟ

 (1املؿه٬ت تٛقٌ ايت٬َٝص إيٞ اؿٌ ا٭ْػب يًُؿه١ً تتُجٌ يف اٯتٞ: )ٖٚٓاى خطٛات َتسضد١ يف سٌ 

ايؿــعٛض باملؿــه١ً: ٚقــس ٜهــٕٛ ٖــصا ايؿــعٛض ْتٝذــ١ ٬َسعــ١ عاضنــ٘ أٚ َؿــه١ً ًَشــ١ أٚ ْتٝذــ١ غــري َتٛقعــ١     -1

           ٛ ٕ يتذطب١ أٚ َٛاد١ٗ ملٛنٛ  غـاَ  وتـاز إىل تفػـري، ٜٚـجري املعًـِ اْتبـاٙ ايت٬َٝـص إيـٞ َؿـه١ً تتعًـل  هـُ

 ايسضؽ ٚإسػاغِٗ بٗا ٚفُِٗٗ ملهُْٛٗا.

ؼسٜس املؿه١ً: ايتشسٜس ايسقٝل يًُؿه١ً ٜتٝح يًت٬َٝص زضاغتٗا بططٜك١ قشٝش١ ٚفعاي١ ٚبكٛض٠ تـبني   -2

عٓاقــطٖا ٚؼــٍٛ زٕٚ اخت٬طٗــا بغريٖــا ٚبــصيو ٜػــٌٗ تٛدٝــ٘ اؾٗــٛز ؿًــٗا، ٚايٛاقــع إٔ نــٌ َؿــه١ً َــٔ          

عٓاقط، أٚ املؿه٬ت اؾع١ٝ٥ نٗٝسا يًـتفهري ٚايٛقـٍٛ إيـٞ سـٌ َٓاغـب      املؿه٬ت ميهٔ ؼًًٝٗا إيٞ عسز َٔ اي

 يًُؿه١ً.                                                  

مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات املتك١ً باملؿه١ً املسضٚغ١ )أٚ املبشٛث١(: ٜكّٛ املـتعًِ ظُـع املعًَٛـات ٚايبٝاْـات      -3

ملؿــه١ً ٚيف ْفــؼ ايٛقــَ تػــاِٖ يف سًــٗا، ٚيف نــ٤ٛ ٖــصٙ املعًَٛــات ٜــتِ ٚنــع  ايــيت قــس تػــِٗ يف تفٗــِ دٛاْــب ا

ــت٬ف          ــه١ً ٚاخـ ــاخت٬ف املؿـ ــازضٖا بـ ــات َٚكـ ــصٙ املعًَٛـ ــع ٖـ ــ١ مجـ ــف ططٜكـ ــٌ، ٚؽتًـ ــب١ يًشـ ــٝات املٓاغـ ايفطنـ

َػتٜٛات ايت٬َٝص، ٚيصا هب ع٢ً املعًِ إٔ ٜسضب ت٬َٝصٙ ع٢ً ا٭غايٝب املدتًف١ ؾُع املعًَٛـات، ٚايتٛدٝـ٘   

 اإلضؾاز يًت٬َٝص ع٢ً نٝف١ٝ اغتعُاٍ املكازض املدتًف١ ؾُع املعًَٛات، ٚتبٜٛبٗا.ٚ

فطض ايفطٚض)اقرتاح اؿًٍٛ امل٪قت١ يًُؿه١ً(: ٜطًب املعًِ َـٔ ايت٬َٝـص تٛيٝـس أنـرب عـسز ممهـٔ َـٔ         -4

فهـٌ ا٭فهـاض غـتهٕٛ    ا٭فهاض املتٓٛع١ املبتهط٠ ؿٌ املؿه١ً، بؿهٌ تًكا٥ٞ ٚيف َٓـار َفتـٛح ٫ وـس َـٔ أفهـاضِٖ،      

َكبٛيــ١ ٫ٚ هــب ايػــدط١ٜ َٓٗــا. ٜٚفهــٌ إٔ ٜــتِ نتابــ١ ٖــصٙ ا٭فهــاض عًــ٢ ايػــبٛض٠ أ٫ًٚ بــأٍٚ، ٚإشا َــا ناْــَ    

 ا٭فهاض املططٚس١ ق١ًًٝ فإٕ ع٢ً املعًِ ايكٝاّ باغتجاضتِٗ بعباضات أٚ نًُات تٛيس يسِٜٗ َعٜسًا َٔ ا٭فهاض.

                                                           
 أًظس كاًل هي:(  1)

.591ص   ظبث،، هسعغ:  ؛ وآخرونزؼدٕ احود طعيمه,  -أ  

.131-121 ، ص  ػجد اللط٘ف: هسعغ ظبث،، ثي فسط -ة     
.222ص  : هسعغ ظبث،،هحوْاهحود  ،ّالح٘لخ أحود؛ رْف٘،، هسػٖ -ط    

.201ٗحٖ هحود: هسعغ ظبث،،ص  ،ًجِبى -ا     

.109-106ص  هحود هقجل: هسعغ ظبث،، ،صجحٖ حوداى؛ ّػل٘وبد، أثْ عاللخُ      
.110-169ص  األزاى،، ػوبى، للٌؽس الوؼزص، الزدزٗط اظزسار٘غ٘بد(. م2001ؼبُس )، أثْ ؼسٗخ -ّ    

.244-240ص  ،األزاى الكرس، ااز ،2ط الزسثْٗخ، ّرطج٘قبرِب رخط٘طِب الؼبهخ الزدزٗط طسق(. م2005ّل٘د احود ) ،عبثس -ا   
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بـسا٥ٌ املُهٓـ١(: تبـسأ ٖـصٙ اـطـ٠ٛ بتٛدٝـ٘ ايت٬َٝـص إىل فشـل         اختٝاض اؿـٌ ا٭ْػـب َـٔ بـني اؿًٍٛ)اي     -

اؿًٍٛ امل٪قت١ املػذ١ً ع٢ً ايػبٛض٠، ثِ ايكٝاّ بع١ًُٝ املفان١ً بني اؿًٍٛ بأْفػِٗ، ٚعكب شيو ٜعطنٛا َا 

 تٛقًٛا إيٝ٘ َٔ سًٍٛ َفه١ً، ٚبعس املسا٫ٚت بِٝٓٗ ٜتِ اختٝاض سٌ ٚض ا أنجط يف ن٤ٛ َعاٜري ٜتِ ٚنعٗا. 

تطبٝــل اؿــٌ أٚ اؿًــٍٛ املُهٓــ١ ٚاختبــاض قــشتٗا)تكِٝٝ اؿــٌ ٚػطٜبــ٘(: ٫ ٜهفــٞ إٔ ٜكــٌ ايت٬َٝــص يف      -6

َعاؾ١ املؿه١ً، إىل َطس١ً اختٝاض اؿٌ ثِ ٜكفٕٛ عٓسٖا، فهجري َِٓٗ ٜكعٕٛ يف ٖصا اـطـأ عٓـسَا ٜعتكـسٕٚ    

يططٜكـ١ ا٭ٚىل ٖـٞ : اختبـاض قـش١     إٔ سًٛ ِ سكٝك١ ٚاقع١ٝ، ٚميهٔ إٔ ٜتشككٛا َٔ قش١ اؿٌ بططٜكتني: ا

اؿٌ بامل٬سع١ ٚتتِ ؼَ كتًف ايعـطٚف ٚتؿـٌُ غـا٥ط ٚدـٛٙ ايؿـ٤ٞ ايـصٟ ٬ٜسـغ. ايططٜكـ١ ايجاْٝـ١ ٖـٞ:           

اختباض قش١ اؿٌ بايتذطب١، سٝح ٜتِ إخها  ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف ظـاٖط٠ َـٔ ايعـٛاٖط يًػـٝطط٠ نـٞ ٜـتِ       

َؿاٖس٠ اٯثاض املرتتب١ ع٢ً شيو ٚزضاغتٗا

تعُــِٝ ايٓتــا٥ر ٚاغــتدساّ ايتعُُٝــات يف تفػــري َٛاقــف دسٜــس٠: إٕ ايٓتــا٥ر ايــيت مت اؿكــٍٛ عًٝٗــا َــٔ   -7

اختباض اؿٌ ٫ تٓشكط قُٝتٗا يف أْٗا ؼٌ املؿه١ً اييت مت َٛادٗتٗا، ٚيهٓٗا تػاعس يف ايٛقٍٛ إىل تعُُٝات 

 .املؿه١ًأمشٌ ٚأعُل، ٜٚتِ اغتدساَٗا يف تفػري نجري َٔ ايعٛاٖط املطتبط١ ب

يكــس تــٛافطت إلغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت عــس٠ إهابٝــات َٓٗــا: أْٗــا تػــاعس يف إمنــا٤ ايكــسض٠ عًــ٢ ايــتفهري     

 نُـا ايفعاٍ غـري ايػـطشٞ، ٚتػـاعس يف بٓـا٤ ٚإمنـا٤ َٗـاضات اغـتدساّ املكـازض، ٚاملطادـع ايعًُٝـ١ يـس٣ ايت٬َٝـص.             

عًـ٢  ٚيتكًٝـٌ َـٔ ا٭خطـا٤ ايـيت ميهـٔ إٔ ٜكـع فٝٗـا،        تػاعس ع٢ً إبطاظ ؾدك١ٝ ايتًُٝص يف ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١، ٚا 

تهٜٛٔ َٗاضات املٓٗر ايعًُٞ، ٚتُٓٝت٘ يس٣ ايت٬َٝص. ٚتػاعس ع٢ً ضبط ايعٌُ املسضغٞ غرب٠ ايت٬َٝص اؿٝات١ٝ. 

تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاضات ايعٌُ اؾُاعٞ يس٣ ايت٬َٝـص ايـصٟ وتادْٛٗـا يف َٛاقـف اؿٝـا٠ ٚيف ٚظـا٥فِٗ       أٜهًا ٚ

١ًٝ. ٚتطفــع زضدــ١ ايتؿــٜٛل ايــساخًٞ يًــتعًِ ايكــفٞ، ٚاؿٝــا٠ املسضغــ١ٝ يًُــتعًِ. ٚتعــٛز ايت٬َٝــص عًــ٢           املػــتكب

 ( 1ا٫عتُاز ع٢ً ايٓفؼ، ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ، ٚع٢ً ؼٌُ ايفؿٌ، ٚايغُٛض، ٚت١ُٝٓ ايجك١ بايٓفؼ. )

ٚقتــًا طــ٬ًٜٛ ممــا ٜعٝــل  ٚبــايطغِ َــٔ ٖــصٙ اإلهابٝــات إ٫ إٔ ٖٓــاى بعــ  املمخــص عًٝٗــا تتُجــٌ يف: أْٗــا تتطًــب    

ايتًُٝص عٔ زضاغ١ املفطزات ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣، ٚاملعًُـٕٛ ًَتعَـٕٛ بتـسضٜؼ َـٓٗر َعـني يف فكـٌ زضاغـٞ أٚ عـاّ         

زضاغٞ ناٌَ، نُا أْٗا تتطًب َعًُا َـ٪٬ٖ تـأ٬ٖٝ نافٝـا يتسضٜػـٗا، فـبع  املعًُـني ٫ ميهـِٓٗ اغـتدساّ         

أٚ ْتٝذــ١ يــتعًُِٗ أثٓــا٤ إعــسازِٖ  ،عــسازِٖ عًــ٢ اغــتدساَٗاٖــصٙ اإلغــرتاتٝذ١ٝ ٚشيــو يعــسّ تــسضٜبِٗ أثٓــا٤ إ

بططا٥ل تسضٜػ١ٝ تكًٝسٜـ١، ٚأٜهـًا تتطًـب َهتبـات َتطـٛض٠ تًـيب استٝادـات ايساضغـني، َٚكـازض َتعـسز٠ ؾُـع            

                                                           
 أًظس ثزصسف كاًل هي: (1)

 .152.، ص ث٘سّد، للزْشٗغ الؼسثٖ الوسكص، الؼلْم ردزٗط أظبل٘ت(. م1994) ، ػبٗػشٗزْى -أ
 .110ؾ ،ّالزْشٗغ،  ػوبى، ااز الكرس للطجبػخ ّالٌؽس 1م(.الزسث٘خ الؼول٘خ ث٘ي الٌظسٗخ ّالزطج٘،، ط2000هحوْا حعبى )، ظؼد -ة

 .110-109ص  هحود هقجل: هسعغ ظبث، ، ،صجحٖ حوداى ؛ ّػل٘وبد ،أثْ عاللخ -ط

  .111ص  ؼبُس: هسعغ ظبث، ،، أثْ ؼسٗخ -ا
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ملعًَٛــات. ٚتتطًــب تػــ٬ٝٗت َازٜــ١ ٚكتــربات فٗــع٠ ػٗٝــعا نافٝــا يتطبٝــل إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت.         

 َٔ املعًِ أنرب يف ايتشهري ٚايتدطٝط، ٚبصٍ اؾٗس قبٌ ايٓؿاط ٚخ٬ي٘ ٚبعسٙ.تتطًب َػ٪ٚي١ٝ نصيو 

 :ايسضاغات ايػابك١ 

 (1(. )2005زضاغ١ غامل ٚايٝشٞ ) -1

ٖـسفَ ايسضاغــ١ إىل ايهؿـف عــٔ َــس٣ فعايٝـ١ ايــتعًِ ايكــا٥ِ عًـ٢ املؿــه٬ت بايٓػــب١ إلعـساز املعًُــني يتــسضٜؼ        

إعـساز  ٚر ايتذطٜيب ٚنجًَ ا٭زا٠ يف : إعساز ايباسـح اختبـاض ؼكـًٝٞ.    اغتدسّ ايباسح املٓٗٚايعًّٛ ايؿطع١ٝ، 

( تًُٝــصًا ٚظعــٛا إىل  36ايباســح َكٝــاؽ ا٫ػــاٙ مــٛ تــسضٜؼ ايعًــّٛ ايؿــطع١ٝ. ٚقــس تهْٛــَ عٝٓــ١ ايبشــح َــٔ )      

ــابط١        ــ١ ايهـ ــه٬ت ٚاجملُٛعـ ــٌ املؿـ ــ١ سـ ــ١ بططٜكـ ــ١ ايتذطٜبٝـ ــابط١ زضغـــَ اجملُٛعـ ــ١، ٚنـ فُـــٛعتني: ػطٜبٝـ

يتكًٝسٜــ١. َٚــٔ أٖــِ ْتا٥ذٗـا: ٚدــٛز فــطٚم زايــ١ إسكــا٥ًٝا بـني َتٛغــطات زضدــات ت٬َٝــص اجملُٛعــ١    بايططٜكـ١ ا 

 -ايتذطٜب١ٝ ٚت٬َٝص اجملُٛع١ ايهابط١ يف ايتطبٝـل ايبعـسٟ ي٬ختبـاض ايتشكـًٝٞ عٓـس َػـتٜٛات:)ايتصنط      

ٝ      -ايفٗــِ ذ١ٝ ايــتعًِ ايتطبٝــل( ٚايتشكــٌٝ ايهًــٞ، يكــا  اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١. نُــا أظٗــطت إٔ إلغــرتات

 ايكا٥ِ ع٢ً املؿه٬ت قسض٠ نبري٠ يف ت١ُٝٓ ايتشكٌٝ.

 (2(. )2010زضاغ١: محٛز ايططٜفٞ ) -2

( َكاضْــ١ بــايتعًِٝ  1cortٖــسفَ ايسضاغــ١ إىل: ايتعــطف عًــ٢ أثــط ايتعًــِٝ ايكــا٥ِ عًــ٢ ســٌ املؿــه٬ت )نــٛضت         

َـاز٠ ايفكـ٘ عٓـس املػـتٜٛات ايعًٝـا      ايتكًٝسٟ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتفهري ٚت١ُٝٓ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚا٫ػاٙ مٛ 

ايتكـــِٜٛ( يـــس٣ ت٬َٝـــص ايكـــف ا٭ٍٚ ايجـــاْٟٛ، ٚاغـــتدسّ ايباســـح املـــٓٗر    -ايرتنٝـــب -يًتفهري)ايتشًٝـــٌ

(  يكٝــاؽ 1cortايتذــطٜيب ٚنجًــَ ا٭زا٠ يف إعــسازا ايباســح: اختبــاض يكٝــاؽ َٗــاضات ايــتفهري، ٚاختبــاض )نــٛضت  

ايتكـِٜٛ(، َٚكٝـاؽ ملعطفـ١ اػاٖـات ايطًبـ١      –ايرتنٝـب   -ًٌٝؼكٌٝ ايت٬َٝص عٓس َػتٜٛات ايتفهري)ايتش

( تًُٝــصًا َــٔ ت٬َٝــص ايكــف ا٭ٍٚ ايجــاْٟٛ، مت تــٛظٜعِٗ    63مــٛ َــاز٠ ايفكــ٘. ٚقــس تهْٛــَ عٝٓــ١ ايسضاغــ١ َــٔ )    

( تًُٝـــصًا، زضغـــَ بايططٜكـــ١ ا٫عتٝازٜــــ١،    31عؿـــٛا٥ًٝا إىل فُـــٛعتني: فُٛعـــ١ نـــابط١، ٚعـــسز ت٬َٝـــصٖا )      

( تًُٝــصًا، زضغــَ ٚفــل إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت. َٚــٔ أٖــِ ْتا٥ذٗــا:    32عــسز ت٬َٝــصٖا ) ٚفُٛعــ١ ػطٜبٝــ١،

( بــني َتٛغــط زضدــات ت٬َٝــص اجملُٛعتني:)ايتذطٜبٝــ١     0.05ٚدــٛز فــطٚم زايــ١ إسكــا٥ًٝا عٓــس َػــت٣ٛ ز٫يــ١ )      

شكـًٝٞ، َٚكٝـاؽ   ٚايهابط١( يف َٗاضات ايـتفهري، ٚيف املػـتٜٛات ايعًٝـا يًـتفهري، ٚايسضدـ١ ايهًٝـ١ ي٬ختبـاض ايت       

 ا٫ػاٙ مٛ ايفك٘، يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ.

 :ٚعٓس إدطا٤ َٛاظ١ْ بني ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚايسضاغات ايػابك١ ْػتٓتر أْٗا ؽتًف عٓٗا يف اٯتٞ

                                                           
فؼبل٘خ الزؼلن القبئن ػلٔ الوؽرالد إلػداا الوؼلو٘ي فٖ ردزٗط الؼلْم الؽسػ٘خ، ثحش هقدم إلٔ اللقبء  م(.2005) ظؼد ػجد اهلل ،هحود ؛ ّال٘حٖ ظبلن، ( هحود 1)

 العٌْٕ الضبلش ػؽس، للغوؼ٘خ العؼْاٗخ للؼلْم الزسثْٗخ ّالٌكع٘خ، عبهؼخ الولك ظؼْا.

ٖ رٌو٘خ هِبزاد الزكر٘س ّالزحص٘ل الدزاظٖ ّاالرغبٍ ًحْ هباح الكقَ م(. أصس الزؼل٘ن القبئن ػلٔ حل الوؽرالد ف2010حوْا ثي ػق٘ل ثي عبظس ) ،الطسٗكٖ ( 2)

 عبهؼخ الولك ظؼْا، السٗبض. كل٘خ الزسث٘خ،لدٓ راله٘ر الوسحلخ الضبًْٗخ، زظبلخ اكزْزاٍ غ٘س هٌؽْزح، 
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 َٛنٛع٘ اؾسٜس يف ايتدكل ايصٟ مل تتططم ايسضاغات ايػابك١ ي٘. -

 املطس١ً ايسضاغ١ٝ اييت طبكَ عًٝٗا ايتذطب١. -

يب٦ٝــ١: إش ٜعتــرب ٖــصا ايبشــح أٍٚ عــح، سػــب عًــِ ايباســح، ٜتٓــاٍٚ فاعًٝــ١ إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت يف   ا -

عًـ٢ ؼكـٌٝ ت٬َٝـص ايكــف ايػـابع َـٔ ايتعًـِٝ ا٭غاغـٞ يف اؾُٗٛضٜـ١ ايُٝٓٝــ١،          ايرتبٝـ١ اإلغـ١َٝ٬  تـسضٜؼ  

ْـ     ( ٚناْـَ  Cortاَر )نـٛضت   بُٝٓا زضاغ١ محٛز ايططٜفٞ اييت تٓاٚيَ سٌ املؿه٬ت يف ايفكـ٘، ناْـَ ٚفـل بط

 يف ايػعٛز١ٜ.

 بايٛاقع. بطبط٘ ٚشيو املؿه٬ت سٌ إغرتاتٝذ١ٝ ع٢ً بٓا٤ً ٚنع ايفك٘ َٛنٛعات فاٍ قٝاغ١ إٔ -

 املٝسا١ْٝ: بشحإدطا٤ات اي

اغـتدسّ ايباسـح يف ٖـصا ايبشـح املـٓٗر ايٛقـفٞ َـٔ ْـٛ  ؼًٝـٌ احملتـ٣ٛ، ٚايتكـُِٝ ؾـب٘             َٓٗر ايبشح:  أ٫ًٚ:

 عطٚف بتكُِٝ ايكٝاؽ ايكبًٞ ٚايبعسٟ جملُٛعتني إسساُٖا نابط١ ٚا٭خط٣ ػطٜب١ٝ.ايتذطٜيب امل

ــًا: تهــٕٛ فتُــع ايبشــح َــٔ: ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع َــٔ ايتعًــِٝ ا٭غاغــٞ يف         فتُــع ايبشــح ٚعٝٓتــ٘:   ثاْٝ

طض عًــ٢ املــساضؽ اؿهَٛٝــ١ بأَاْــ١ ايعاقــ١ُ قــٓعا٤، ٚايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬ "اؾــع٤ ايجــاْٞ" َــٔ فــاٍ ايفكــ٘ املكــ 

ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع، ٚبعــس ؼسٜــس فتُــع ايبشــح مت اختٝــاض عٝٓــ١ ايبشــح: سٝــح مت اختٝــاض َسضغــتني َــٔ   

املساضؽ ايتابع١ ملهتـب ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ بأَاْـ١ ايعاقـ١ُ، )َسٜطٜـ١ ؾـعٛب( بايططٜكـ١ ايككـس١ٜ، ُٖٚا)َسضغـ١           

ــساًْا يتط     ــا َٝـ ــ١ٝ( يتهْٛـ ــربٟ ا٭غاغـ ــ١ ايطـ ــ١ٝ(، ٚ)َسضغـ ــاح ا٭غاغـ ــ١   ايٛؾـ ــاض ايططٜكـ ــ١، ٚمت اختٝـ ــل ايتذطبـ بٝـ

 ايككس١ٜ ْعطًا ٫ستُاٍ ٚقٛ  ايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥ ع٢ً َساضؽ ٫ تتٓاغب َع طبٝع١ ٖصا ايبشح.

أَا ع١ٓٝ ايت٬َٝص: فكس مت اختٝاض ؾعبتني َٔ ت٬َٝص ايكف ايػابع ا٭غاغٞ َٔ نٌ َٔ َسضغيت 

أَا١ْ ايعاق١ُ)قٓعا٤( بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١، ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ب ايتابعتني ملهتب ٚايٛؾاح( )ايطربٟ،

( 120ٚتٛظٜعِٗ إىل فُٛعتني إسساُٖا ػطٜب١ٝ، ٚا٭خط٣ نابط١. ٚبًغ فُٛ  أفطاز ايع١ٓٝ َٔ املسضغتني )

، ( تًُٝصًا60( تًُٝصًا، ٚا٭خط٣ نابط١ ٚتهِ )60تًُٝصًا َٛظعني ع٢ً فُٛعتني إسساُٖا ػطٜب١ٝ ٚتهِ )

 اؾسٍٚ اٯتٞ:  نُا ٖٛ َٛنح يف

 (: ٜٛنح تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط2.١دسٍٚ ضقِ )

 املسضغ١
 اجملُٛع١ ايهابط١ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 ايفكٌ ايعسز ايفكٌ ايعسز

 / ب7 30 / ز7 30 ايطربٟ ا٭غاغ١ٝ

 / أ7 30 / ب7 30 ايٛؾاح ا٭غاغ١ٝ

 2 60 2 60 اجملُٛ 

 : قاّ ايباسح باٯتٞ:بشحأزٚات اي: ثايجًا
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إعـساز ايٛسـس٠ ا٭ٚىل َـٔ فـاٍ ايفكـ٘ أسـس فـا٫ت َـاز٠ ايرتبٝـ١ اإلغـ١َٝ٬ املكـطض٠ عًـ٢ ت٬َٝـص ايكـف                -1

ٖــسافٗا، ثــِ اختٝـــاض   أايػــابع  ٚفــل إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت، سٝــح قــاّ ايباســح بتشًٝــٌ ايٛســس٠، ٚؼسٜــس            

 يتسضٜؼ ايٛسس٠ ايتع١ًُٝٝ ٚفل سٌ املؿه٬ت.املٛنٛعات، ٚؼسٜس ا٭ْؿط١ املكاسب١ 

إعــساز زيٝـــٌ يًُعًـــِ يتٛدٝـــ٘ املعًــِ إىل خطـــٛات تٓفٝـــص ايـــسضٚؽ ٚفــل إغـــرتاتٝذ١ٝ ســـٌ املؿـــه٬ت ايـــصٟ      -2

ٜػتدسّ يف تسضٜؼ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، ٚيًتأنس َـٔ قـسم ايـسيٌٝ: قـاّ ايباسـح بعطنـ٘ عًـ٢ فُٛعـ١ َـٔ          

ٚتعسًٜــ٘ ٚفــل آضا٥ٗــِ  ،اإلغــ١َٝ٬، ٚفــاٍ املٓــاٖر ٚططا٥ــل ايتــسضٜؼ  احملهُــني املتدككــني يف تــسضٜؼ ايرتبٝــ١ 

 ٬َٚسعاتِٗ.

ــات          -3 ــابك١، ٚايهتابـ ــات ايػـ ــ٢ ايسضاغـ ــ٬  عًـ ــ٬ٍ ا٫طـ ــٔ خـ ــاض َـ ــا٤ ا٫ختبـ ــًٝٞ: مت بٓـ ــاض ايتشكـ ــا٤ ا٫ختبـ بٓـ

   ٛ اٖـا، ثـِ   املتدكك١ يف اجملاٍ، إناف١ إىل إعساز دسٍٚ املٛاقفات، ٚؼًٌٝ ٚسس٠ ايكـ٠٬ ملعطفـ١ أٖـسافٗا ٚقت

ايتشكــل َــٔ قــسم ا٫ختبــاض، بعطنــ٘ عًــ٢ احملهُــني َــٔ اـــربا٤ ٚاملتدككــني، ٚتعسًٜــ٘ ٚفــل ًَشٛظــاتِٗ          

 ( تًُٝــصا50)ايكــسم ايهــاٖطٟ(، ثــِ تطبٝكــ٘ عًــ٢ عٝٓــ١ اغــتط٬ع١ٝ َــٔ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع َهْٛــ٘ َــٔ )       

، ٚمت )ايكسم ايتُٝٝعٟ(تط٬ع١ٝٚبعس أغبٛعني مت إعاز٠ ا٫ختباض ع٢ً ْفؼ أفطاز ايع١ٓٝ ا٫غ بإسس٣ املساضؽ،

ٕ  غـٝربَإ، ) َعاٌَايتشكل َٔ ثبات ا٫ختباض باغتدساّ  مت نـبط املـتغريات ايسخًٝـ١، بإخهـا      نُـا  (، ٚبـطاٚ

مجٝع ت٬َٝص اجملُٛعتني إلدطا٤ تهاف٪ بُٝٓٗـا يف ايتشكـٌٝ ايػـابل جملـاٍ ايفكـ٘، ٚيف ايعُـط ايـعَ ، ْٚٛعٝـ١         

 يف اؾسٍٚ اٯتٞ:، نُا ٖٛ َٛنح املعًِ، قبٌ ايتسضٜؼ

( ٜٛنح املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ )ت( ملعطف١ ايفطٚم بني َتٛغطٞ 3دسٍٚ ضقِ)

 ٌٝ ايػابل يف ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬، ٚفاٍ ايفك٘ عٓس بس٤ ايتذطب١.كٚايتش اجملُٛعتني يف ايعُط ايعَ ،

 فاٍ املكاض١ْ
 ايعسز اجملُٛع١

 املتٛغط

 اؿػابٞ

 افا٫مط

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 535. 13.13 60 ػطٜب١ٝ ايعُط
.178 118 .859 

 490. 13.11 60 نابط١

ايتشكٌٝ ايػابل يف 

 ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬

 4.046 31.37 60 ػطٜب١ٝ
-.022 118 .982 

 4.133 31.38 60 نابط١

ايتشكٌٝ ايػابل يف 

 فاٍ ايفك٘

 1.732 9.72 60 ػطٜب١ٝ
-.127 118 .899 

 1.849 9.76 60 نابط١

تطبٝل ا٫ختباض: طدبل ا٫ختباض ع٢ً ت٬َٝص اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ َطتني، ا٭ٚيٞ قبـٌ تـسضٜؼ    -4

مجٝــع ايت٬َٝــص يف نًتــا اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١، ٚايجاْٝــ١ بعــس تــسضٜؼ مجٝــع ت٬َٝــص اجملُٛعــ١        

ــ١ ٚفـــ  ــ١       ايتذطٜبٝـ ــل ايططٜكـ ــٗا، ٚفـ ــسضٚؽ ْفػـ ــٕٛ ايـ ــابط١ ٜتًكـ ــ١ ايهـ ــه٬ت، ٚاجملُٛعـ ــٌ املؿـ ــرتاتٝذ١ٝ سـ ل إغـ
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اختبــاض ايت٬َٝــص ٚضقــس ْتــا٥ر ايتشكــٌٝ يًُذُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١، يف ا٫ختبــاضٜٔ      ثــِ ايتكًٝسٜــ١.

 ايكبًٞ ٚايبعسٟ.

 املعاؾ١ اإلسكا١ٝ٥: ضابعًا:

( ٚاغتدساّ املتٛغطات اؿػاب١ٝ، ٚا٫مطافات spssاإلسكا٥ٞ)مت َعاؾ١ ْتا٥ر ايبشح باغتدساّ ايربْاَر  

( يًعٝٓــتني املػـتكًتني ٚغــري املػـتكًتني إلهــاز ايتهـاف٪ بــني اجملُــٛعتني،    T-Testاملعٝاضٜـ١، ٚا٫ختبــاض ايتـا٥ٞ )  

 )غٝربَإ، ٚبطإٚ( يكٝاؽ ثبات ا٫ختباض. ٌََعاططٜك١ ايتذع١٥ ايٓكف١ٝ، ّٚ اَٚػتٜٛات ايتشكٌٝ، ٚاغتدس

 َٚٓاقؿتٗا: بشحْتا٥ر اي خاَػًا:

 يإلدابــ١ عــٔ غــ٪اٍ ايبشــح ايــط٥ٝؼ: َــا فاعًٝــ١ إغــرتاتٝذ١ٝ ســٌ املؿــه٬ت يف تــسضٜؼ ايرتبٝــ١ اإلغــ١َٝ٬    -1

 ع٢ً ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ يف أَا١ْ ايعاق١ُ؟ )فاٍ ايفك٘(

٫ختبــاض ايتشكــًٝٞ يت٬َٝــص اجملُٛعــ١    مت سػــاب املتٛغــطات اؿػــاب١ٝ ٚا٫مطافــات املعٝاضٜــ١ يف ا     - أ

 ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ نُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ اٯتٞ:

(: ٜٛنح ايفطم بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ 4دسٍٚ ضقِ)

 ايفك٘. فاٍي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف 

 اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 ا٫مطاف املعٝاضٟ املتٛغط اؿػابٞ أع٢ً زضد١ أقٌ زضد١ ايعسز تاجملا٫ ايتطبٝكات

 ايتطبٝل ايكبًٞ

 802. 2.63 4 1 60 فِٗ

 743. 2.30 4 0 60 تطبٝل

 675. 2.05 3 0 60 ؼًٌٝ

 691. 1.88 3 0 60 تكِٜٛ

 1.85460 8.8667 13.00 4.00 60 ايكبًٞ زضد١ فُٛ 

 ايتطبٝل ايبعسٟ

 944. 8.92 10 7 60 فِٗ

 988. 8.65 10 7 60 تطبٝل

 1.298 8.10 10 1 60 ؼًٌٝ

 1.094 8.30 10 6 60 تكِٜٛ

 2.61655 33.9667 39.00 30.00 60 ايبعسٟ زضد١ فُٛ 

ٜتهـــح َـــٔ اؾـــسٍٚ ايػـــابل إٔ َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـــٌٝ ايت٬َٝـــص يف ايتطبٝـــل ايبعـــسٟ أنـــرب َـــٔ َتٛغـــط    

َػــت٣ٛ ايسضدــ١ احملكــ١ً يهــٌ فــاٍ عًــ٢ ســسٙ، ٚعًــ٢ َػــت٣ٛ      ؼكــًِٝٗ يف ايتطبٝــل ايكبًــٞ، ٚشيــو عًــ٢   

 ايسضد١ ايه١ًٝ بؿهٌ عاّ، ٖٚٛ َا ٜع  فاع١ًٝ إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت يف ؼكٌٝ ايت٬َٝص يف فاٍ ايفك٘.
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تــــِ سػـــاب املتٛغــــطات اؿػـــاب١ٝ ٚا٫مطافـــات املعٝاضٜـــ١ يف ا٫ختبـــاض ايتشكـــًٝٞ يت٬َٝـــص اجملُٛعـــ١           -ب

(: ٜٛنـح ايفـطم بـني    5دـسٍٚ ضقـِ)   ح يف اؾـسٍٚ اٯتـٞ:  ٖٛ َٛنـ بٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ نُا ايهابط١ يف ايتط

 َتٛغطٞ زضدات اجملُٛع١ ايهابط١ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘.

 اجملُٛع١ ايهابط١

 عٝاضٟا٫مطاف امل املتٛغط اؿػابٞ أع٢ً زضد١ اقٌ زضد١ ايعسز اجملا٫ت ايتطبٝكات

 ايتطبٝل ايكبًٞ

 748. 2.52 4 1 60 فِٗ

 624. 2.32 4 1 60 تطبٝل

 450. 2.03 3 1 60 ؼًٌٝ

 543. 1.90 3 1 60 تكِٜٛ

 1.36998 8.7667 12.00 6.00 60 ايكبًٞ زضد١ فُٛ 

 ايتطبٝل ايبعسٟ

 1.340 6.00 9 4 60 فِٗ

 1.363 6.35 9 3 60 تطبٝل

 1.112 5.82 8 3 60 ؼًٌٝ

 1.522 5.42 10 2 60 تكِٜٛ

 3.45082 23.5833 30.00 18.00 60 ايبعسٟ زضد١ فُٛ 

ّٕ امل٬سـغ    ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل إٔ َتٛغط ايسضد١ احملك١ً ٜتبأٜ بني ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعـسٟ إ٫ أ

يتطبٝـل ايكبًـٞ، إ٫   إٔ قِٝ املتٛغطات يف ايتطبٝل ايبعسٟ يًُذُٛع١ ايهـابط١ عًـ٢ ايـطغِ بأْٗـا أنـرب َـٔ ا      

إْٗا أقٌ بهجري إشا َا مت َكاضْتٗا َع اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١، ٖٚـٛ َـا ٜعـ  فاعًٝـ١ إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت يف          

  .ؼكٌٝ ايت٬َٝص يف فاٍ ايفك٘

٫ٚختبـــاض ايفــــطض ا٭ٍٚ َــــٔ فــــطٚض ايبشــــح ٚايــــصٟ ْكـــ٘: ٫ تٛدــــس فــــطٚم شات ز٫يــــ١ إسكــــا١ٝ٥ عٓــــس     -2

 ٝص ايكف ايػابع يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ تعع٣ ملتغري إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت؟( بني ت0.05َ٬َػت٣ٛ)

مت املكاضْــ١ اإلسكــا١ٝ٥ بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص يف اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١ يف ايتطبــٝكني ايكبًــٞ      

 ٚايبعسٟ، ٚشيو باغتدساّ ا٫ختباض ايتا٥ٞ يعٝٓتني غري َػتكًتني، نُا يف اؾسٍٚ اٯتٞ: 

 (: ٜٛنح املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ)ت( يعٝٓتني غري َػتكًتني6ضقِ )دسٍٚ 

 َكاض١ْ بني ايتطبٝكات يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ فكط

 ايعسز ايتطبٝل اجملاٍ ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 فِٗ 1
 802. 2.63 60 قبًٞ

-44.625 59 .000 

 944. 8.92 60 بعسٟ
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 تطبٝل 2
 743. 2.30 60 قبًٞ

-39.903 59 .000 

 988. 8.65 60 بعسٟ

 ؼًٌٝ 3
 675. 2.05 60 قبًٞ

-31.230 59 .000 

 1.298 8.10 60 بعسٟ

 تكِٜٛ 4
 691. 1.88 60 قبًٞ

-38.451 59 .000 

 1.094 8.30 60 بعسٟ

 فُٛ  ايسضد١ 5
 1.85460 8.8667 60 قبًٞ

-62.805 59 .000 

 2.61655 33.9667 60 بعسٟ

 -ٜتهح َٔ ْتا٥ر ا٫ختباض ايتا٥ٞ يف اؾسٍٚ ايػابل:

إٔ قُٝــ١ املتٛغــط اؿػــابٞ يف ايتطبٝــل ايبعــسٟ أعًــ٢ َــٔ قُٝــ١ املتٛغــط اؿػــابٞ يف ايتطبٝــل ايكبًــٞ،       -

٣ٛ ايسضدـــ١ ايهًٝـــ١ احملكـــ١ً يف مجٝـــع ٚشيـــو عًـــ٢ َػـــت٣ٛ نـــٌ فـــاٍ َـــٔ فـــا٫ت ا٫ختبـــاض، ٚعًـــ٢ َػـــت 

اجملـا٫ت، ٚبايتـايٞ ْـطف  ايفـطض ايكـفطٟ ايكا٥ـٌ بعـسّ ٚدـٛز فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني ت٬َٝـص ايكــف              

ايػابع يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ تعع٣ ملتغري إغرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت، ْٚكبـٌ ايفـطض ايبـسٌٜ، أٟ تٛدـس فـطٚم        

ف ايػـابع يف اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١ تعـع٣ ملـتغري إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت         شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ت٬َٝص ايك

 اييت اغتدسََ يف ايتسضٜؼ. 

٫ٚختباض ايفطض ايجاْٞ َٔ فطٚض ايبشح ٚايصٟ ْك٘: ٫ تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  -3

ُٛعــ١ ايهــابط١ يف ( بــني َتٛغــطٞ زضدــات ؼكــٌٝ ت٬َٝــص اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١ ٚت٬َٝــص اجمل  0.05ايس٫يــ١)

 ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ )ايهًٞ( يف مجٝع املػتٜٛات املعطف١ٝ ايسْٝا ٚايعًٝا.

مت سػاب َتٛغط زضد١ ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع يف ايتشكٌٝ ايهًٞ ي٬ختباض ايكبًٞ ٚنصيو ايبعسٟ 

ٌ ايت٬َٝص يف اجملُٛعتني يف نٌ تطبٝـل عًـ٢   يًُذُٛعتني، ٚيًُكاضْـ١ اإلسكا٥ٝـ١ بني َتٛغط زضدـ١ ؼكٝ

 سسٙ، مت اغتدساّ ا٫ختباض ايتا٥ٞ يعٝٓتني َػتكًتني، نُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ اٯتٞ:

(: ٜٛنح املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ)ت( يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ 7دسٍٚ ضقِ)

 ٟ.ٚايهابط١ يف ايتشكٌٝ ايهًٞ يًتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعس

 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 ايكبًٞ
 1.85460 8.8667 60 ػطٜب١ٝ

.336 118 .738 
 1.36998 8.7667 60 نابط١
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 ايبعسٟ
 2.61655 33.9667 60 ػطٜب١ٝ

18.572 118 .000 

تهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ: ٜ

.( ٖٚــٞ قُٝــ١ غــري زايــ١ إسكــا٥ًٝا عٓــس َػــت٣ٛ    336إٔ قُٝــ١ )ت( عًــ٢ َػــت٣ٛ ايتطبٝــل ايكبًــٞ بًغــَ )    

( فأقــٌ، ٚبايتــايٞ ْكبــٌ ايفــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتٛغــط ايسضدــ١ ايهًٝــ١        0.05)

ــاض اي      تشكــًٝٞ يف فــاٍ ايفكــ٘، ْٚــطف     يتشكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف ايتطبٝــل ايكبًــٞ ي٬ختب

 ايفطض ايبسٌٜ.

(، 0.05( ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػـت٣ٛ ) 18.57إٔ ق١ُٝ )ت( ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايبعسٟ بًغَ ) 

ٚبايتايٞ ْطف  ايفطض ايكفطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدٛز فطٚم بـني َتٛغـط ايسضدـ١ ايهًٝـ١     

اض ايتشكــًٝٞ يف فــاٍ ايفكــ٘، ْٚكبــٌ ايفــطض ايبــسٌٜ، أٟ   ايكــف ايػــابع يف ايتطبٝــل ايبعــسٟ ي٬ختبــ  

تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني َتٛغط زضد١ ؼكٌٝ ايت٬َٝص يف اجملُٛعتني ايتذطٜبٝـ١ ٚايهـابط١ يف   

ايتطبٝل ايبعسٟ، ٚناْـَ ايفـطٚم يكـا  اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١، ٚنـٕٛ ايفـطٚم ناْـَ يكـا  ت٬َٝـص           

س تأثري املتغري املػتكٌ ع٢ً املتغري ايتابع يف ؼػـني ٚضفـع َػـت٣ٛ    فإٕ شيو ٜ٪ن ،اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص يف اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝــ١ يف ايتطبٝـل ايبعـسٟ. ٚميهـٔ تفػــري تفـٛم ت٬َٝـص اجملُٛعــ١         

ــٞ إىل:     ــٌٝ ايسضاغـ ــابط١ يف ايتشكـ ــ١ ايهـ ــص اجملُٛعـ ــ٢ ت٬َٝـ ــ١ عًـ ــصٙ    ايتذطٜبٝـ ــسضٜؼ بٗـ ـــ١ ايتـ إٔ طبٝعـ

اإلغرتاتٝذٝــ١ قــا٥ِ عًــ٢ تكـسِٜ قتــ٣ٛ املــاز٠ ايعًُٝــ١ يف قــٛض٠ َؿــه٬ت َٚٗـاّ تعًُٝٝــ١، ممــا ٜػــاعس      

ايت٬َٝص ع٢ً بٓا٤ َع٢ٓ ملا ٜتعًُْٛ٘، ُٜٚٓٞ ايجك١ يسِٜٗ يف قسضاتِٗ ع٢ً سٌ املؿه٬ت، فِٗ ٜعتُـسٕٚ  

١ً بكٛض٠ داٖع٠.ع٢ً أْفػِٗ، ٫ٚ ٜٓتعطٕٚ َػاعس٠ ؽربِٖ عٌ يًُؿه

٫ٚختباض ايفطض ايجايح َٔ فطٚض ايبشح ٚايصٟ ْك٘: ٫ تٛدس فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ عٓـس َػـت٣ٛ       -4

ِ        0.05ايس٫ي١ )  -( بني ؼكٌٝ ت٬َٝص اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١ ٚايهـابط١ عٓـس املػـتٜٛات املعطفٝـ١ ايـسْٝا )ايفٗـ

 ًٝٞ يف فاٍ ايفك٘.ايتطبٝل( يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشك

         ِ -مت سػــاب َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع عًــ٢ َػــت٣ٛ املػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايــسْٝا)ايفٗ

ــ١       ـــ١ بـــني َتٛغـــط زضدـ ـــ١ اإلسكا٥ٝـ ــٛعتني، ٚيًُكاضْـ ــسٟ يًُذُـ ــٞ، ٚنـــصيو ايبعـ ــاض ايكبًـ ايتطبٝـــل( ي٬ختبـ

دساّ ا٫ختبـاض ايتـا٥ٞ يعٝٓــتني   ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص يف اجملُـٛعتني عًـ٢ َػـت٣ٛ نـٌ تطبٝــل عًـ٢ سـسٙ، مت اغـت         

 َػتكًتني، نُا ٖٛ َٛنح يف اؾساٍٚ اٯت١ٝ ع٢ً ايتٛايٞ:

ــابع يف      أ٫ًٚ: املكاضْـــ١ بـــني اجملُـــٛعتني ايتذطٜبٝــــ١ ٚايهابطــــ١ يف َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـــٌٝ ت٬َٝـــص ايكـــف ايػـ

 َػت٣ٛ ايفِٗ ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ نٌ ع٢ً سسٙ نُا يف اؾسٍٚ اٯتٞ:



 

229 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - الرابعةلسنة ا    جامعة الناصرمجلة 

 

 غالب علي الغفور محمدعبد       حـل المشـكالت في تدريس التربية اإلسالمية فاعليـــة إستراتيجية

(: ٜٛنـــح ايفـــطٚم بـــني َتٛغـــطٞ زضدـــات اجملُـــٛعتني )ايتذطٜبٝـــ١ ٚايهـــابط١( يف ايتطبـــٝكني  8ٍ ضقـــِ )دـــسٚ

 ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس َػت٣ٛ ايفِٗ.

 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايكبًٞ
 802. 2.63 60 ػطٜب١ٝ

 748. 2.52 60 نابط١

 ايبعسٟ
 944. 8.92 60 ػطٜب١ٝ

 1.340 6.00 60 نابط١

 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

ــَ)       ــٞ بًغـ ــل ايكبًـ ــت٣ٛ ايتطبٝـ ــ٢ َػـ ــ١ )ت( عًـ ــٌٝ     0.824إٔ قُٝـ ــ١ ؼكـ ــط زضدـ ــني َتٛغـ ــ١ بـ (، يًُكاضْـ

ــِ   ــت٣ٛ ايفٗـ ــص ملػـ ــس      ايت٬َٝـ ــا٥ًٝا عٓـ ــ١ إسكـ ــري زايـ ــ١ غـ ــٞ قُٝـ ــابط١ ٖٚـ ــ١ ٚايهـ ــٛعتني ايتذطٜبٝـ يف اجملُـ

ٚبايتــايٞ ْكبــٌ ايفــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتٛغــط زضدــ١            فأقــٌ، (0.05َػــت٣ٛ)

ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع يف ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ ملػت٣ٛ ايفِٗ، ْٚطف  ايفـطض  

ايبسٌٜ

ــٌٝ   13.780َػـــت٣ٛ ايتطبٝـــل ايبعـــسٟ بًغـــَ)  إٔ قُٝـــ١ )ت( عًـــ٢  (، يًُكاضْـــ١ بـــني َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـ

ايت٬َٝــــص ملػـــــت٣ٛ ايفٗـــــِ يف اجملُـــــٛعتني ايتذطٜبٝـــــ١ ٚايهـــــابط١ ٖٚـــــٞ قُٝـــــ١ زايـــــ١ إسكـــــا٥ًٝا عٓـــــس   

( فأقــٌ، ٚبايتــايٞ ْــطف  ايفــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتٛغــط زضدــ١      0.05َػــت٣ٛ)

 ايتطبٝل ايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكـًٝٞ ملػـت٣ٛ ايفٗـِ، ْٚكبـٌ ايفـطض      ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع يف

ايبسٌٜ، أٟ تٛدس فـطٚم زايـ١ إسكـا٥ًٝا بـني َتٛغـط زضدـ١ ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص يف اجملُـٛعتني ايتذطٜبٝـ١           

ٚايهابط١ ملػت٣ٛ ايفِٗ يف ايتطبٝل ايبعسٟ، ٚناَْ ايفطٚم يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، مما ٜـسٍ إٔ  

 ع٢ً ايفِٗ. ايت٬َٝص قسض٠ ت١ُٝٓ يف ع١ًٝ ؿٌ املؿه٬ت فا

ثاًْٝا: املكاض١ْ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف َتٛغط زضد١ ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع يف َػت٣ٛ 

 ايتطبٝل ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ، نٌ ع٢ً سسٙ نُا يف اؾسٍٚ اٯتٞ:

اجملُٛعتني )ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( يف ايتطبٝكني ايكبًٞ (: ٜٛنح ايفطٚم بني َتٛغطٞ زضدات 9دسٍٚ ضقِ )

 ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس َػت٣ٛ ايتطبٝل.
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 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 ايكبًٞ
 743. 2.30 60 ػطٜب١ٝ

-.133 118 .894 

 624. 2.32 60 نابط١

 ايبعسٟ
 988. 8.65 60 ػطٜب١ٝ

10.580 118 .000 

 1.363 6.35 60 نابط١

 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

  ؼكـــٌٝ زضدـــ١ َتٛغـــط بـــني يًُكاضْـــ١ ،،(133-)بًغـــَ ايكبًـــٞ ايتطبٝـــل َػـــت٣ٛ عًـــ٢( ت) قُٝـــ١ إٔ - 

ــص ــل ملػـــت٣ٛ ايت٬َٝـ ــ١ اجملُـــٛعتني يف ايتطبٝـ ــ١ ٖٚـــٞ ١ٚايهـــابط ايتذطٜبٝـ ــ١ غـــري قُٝـ  عٓـــس إسكـــا٥ًٝا زايـ

ّ  ايكا٥ٌ ايكفطٟ ايفطض ْكبٌ ٚبايتايٞ فأقٌ،( 0.05)َػت٣ٛ ٌ  زضدــ١  َتٛغـط  بـني  فـطٚم  ٚدـٛز  بعـس  ؼكـٝ

 .ايبسٌٜ ايفطض ْٚطف  ايتطبٝل، ملػت٣ٛ ايتشكًٝٞ ي٬ختباض ايكبًٞ ايتطبٝل يف ايػابـع ايكف ت٬َٝص

(، يًُكاضْـــ١ بـــني َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـــٌٝ   10.580َ)إٔ قُٝـــ١ )ت( عًـــ٢ َػـــت٣ٛ ايتطبٝـــل ايبعـــسٟ بًغـــ   -

ايت٬َٝــص ملػــت٣ٛ ايتطبٝــل يف اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١ ٖٚــٞ قُٝــ١ زايــ١ إسكــا٥ًٝا عٓــس َػــت٣ٛ          

( فأقٌ، ٚبايتايٞ ْطف  ايفطض ايكفطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدٛز فطٚم بني َتٛغط زضد١ ؼكـٌٝ ت٬َٝـص   0.05)

تباض ايتشكًٝٞ ملػت٣ٛ ايتطبٝل، ْٚكبـٌ ايفـطض ايبـسٌٜ، أٟ تٛدـس     ايكف ايػابع يف ايتطبٝل ايبعسٟ ي٬خ

فــطٚم زايــ١ إسكــا٥ًٝا بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص يف اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١ ملػــت٣ٛ        

ايتطبٝل يف ايتطبٝل ايبعسٟ، ٚناَْ ايفطٚم يكـا  اجملُٛعـ١ ايتذطٜبٝـ١، ممـا ٜـسٍ إٔ إلغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ        

 .ايتطبٝل ع٢ً ايت٬َٝص قسض٠ ت١ُٝٓ املؿه٬ت فاع١ًٝ يف

ثايجــًا: املكاضْــ١ بــني اجملُــٛعتني يف َتٛغــط ايسضدــ١ ايهًٝــ١ يتشكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف املػــتٜٛات       

ايسْٝا) ايفِٗ ٚايتطبٝل َعـًا( عًـ٢ َػـت٣ٛ ايتطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـسٟ نـ٬ً عًـ٢ سـسٙ نُـا ٖـٛ َٛنـح يف             

 اؾسٍٚ اٯتٞ:

طٚم بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني )ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( يف ايتطبٝكني ايكبًٞ (: ٜٛنح ايف10دسٍٚ ضقِ )

 )ايفِٗ ، ايتطبٝل(. -نهٌ-ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس املػتٜٛات املعطف١ٝ ايسْٝا

 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ي١ايس٫

 ايكبًٞ
 ػطٜب١ٝ

60 4.9333 1.23325 
.473 118 .637 

 1.07619 4.8333 60 نابط١

 ػطٜب١ٝ ايبعسٟ
60 17.5667 1.67095 14.466 118 .000 
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 2.23853 12.3500 60 نابط١

 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

ٛغط زضد١ ؼكٌٝ  ايت٬َٝص (، يًُكاض١ْ بني َت,473إٔ ق١ُٝ )ت( ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ بًغَ ) 

يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايــسْٝا يف اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١، ٖٚــٞ قُٝــ١ غــري زايــ١ إسكــا٥ًٝا عٓــس     

( فأقــٌ، ٚبايتــايٞ ْكبــٌ ايفــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتٛغــط زضدــ١          0.05َػــت٣ٛ)

 ٝ ًٞ يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايــسْٝا، ؼكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف ايتطبٝــل ايكبًــٞ ي٬ختبــاض ايتشكــ

 ْٚطف  ايفطض ايبسٌٜ. 

ــَ)     ــسٟ بًغـ ــل ايبعـ ــت٣ٛ ايتطبٝـ ــ٢ َػـ ــ١ )ت( عًـ ــٌٝ    14.46إٔ قُٝـ ــ١ ؼكـ ــط زضدـ ــ١ بـــني َتٛغـ (، يًُكاضْـ

ايت٬َٝص يًُػتٜٛات املعطف١ٝ ايسْٝا يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓـس  

طض ايكفطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدـٛز فـطٚم بـني َتٛغـط زضدـ١ ؼكـٌٝ       (، ٚبايتايٞ ْطف  ايف0.05َػت٣ٛ)

ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف ايتطبٝــل ايبعــسٟ ي٬ختبــاض ايتشكــًٝٞ يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايــسْٝا، ْٚكبــٌ        

ايفــطض ايبــسٌٜ، أٟ تٛدــس فــطٚم زايــ١ إسكــا٥ًٝا بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص يف اجملُــٛعتني       

ملعطف١ٝ ايسْٝا يف ايتطبٝل ايبعسٟ، ٚناَْ ايفطٚم يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يًُػتٜٛات ا

اـكـا٥ل ايـيت تتكـف بٗـا إغـرتاتٝذ١ٝ سـٌ املؿـه٬ت، ايـيت َـٔ خ٬ ـا            ايتذطٜب١ٝ، ٜٚعٛز شيـو إىل: 

ٜؿاضى نٌ ت٬َٝص ايكف بؿهٌ فطزٟ أٚ مجـاعٞ، ٚتكُهـٔ ايتًُٝـص َـٔ تٛظٝـف َـا يسٜـ٘ َـٔ َعًَٛـات          

 .ت اؾسٜس٠ ٚق٫ًٛ إىل ايٓتا٥ر املطًٛب١غابك١، ٚضبطٗا باملعًَٛا

٫ٚختباض ايفطض ايطابع َٔ فطٚض ايبشح ٚايـصٟ ْكـ٘: ٫ تٛدـس فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ عٓـس َػـت٣ٛ          -5

ٌ     0.05ايس٫ي١)  -( بني ؼكٌٝ ت٬َٝص اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهـابط١ عٓـس املػـتٜٛات املعطفٝـ١ ايعًٝا)ايتشًٝـ

 ٚ ايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘. ايتكِٜٛ( يف ايتطبٝكني ايكبًٞ

مت سػــــاب َتٛغــــط زضدــــ١ ؼكــــٌٝ ت٬َٝــــص ايكــــف ايػــــابع عًــــ٢ َػــــت٣ٛ املػــــتٜٛات املعطفٝــــ١           

ايتكــِٜٛ( ي٬ختبــاض ايكبًــٞ ٚنــصيو ايبعــسٟ يًُذُــٛعتني، ٚيًُكاضْــ١ اإلسكــا١ٝ٥ بــني          -ايعًٝا)ايتشًٝــٌ

نــٌ تطبٝــل عًــ٢ ســسٙ مت اغــتدساّ ا٫ختبــاض   َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص يف اجملُــٛعتني عًــ٢ َػــت٣ٛ   

 ايتا٥ٞ يعٝٓتني َػتكًتني نُا ٖٛ َٛنح يف اؾساٍٚ اٯت١ٝ .

أ٫ًٚ: املكاض١ْ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف َتٛغط زضد١ ؼكٌٝ ت٬َٝص ايكف ايػابع يف َػت٣ٛ 

 ١:يف اؾسٍٚ اٯتٝ ٖٛ َٛنحايتشًٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ ن٬ً ع٢ً سسٙ نُا 

(: ٜٛنـــح ايفـــطٚم بـــني َتٛغـــطٞ زضدـــات اجملُـــٛعتني )ايتذطٜبٝـــ١ ٚايهـــابط١( يف ايتطبـــٝكني  11دـــسٍٚ ضقـــِ )

 ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس َػت٣ٛ ايتشًٌٝ.
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 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 ٣َٛػت

 ايس٫ي١

 ايكبًٞ
 675. 2.05 60 ػطٜب١ٝ

.159 118 .874 

 450. 2.03 60 نابط١

 ايبعسٟ
 1.298 8.10 60 ػطٜب١ٝ

10.347 118 .000 

 1.112 5.82 60 نابط١

 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

كــٌٝ ايت٬َٝــص (،  يًُكاضْــ١ بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼ ,159إٔ قُٝــ١ )ت( عًــ٢ َػــت٣ٛ ايتطبٝــل ايكبًــٞ بًغــَ) -

ٌ  (0.05ملػت٣ٛ ايتشًٌٝ يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ ٖٚٞ ق١ُٝ غـري زايـ١ إسكـا٥ًٝا عٓـس َػـت٣ٛ)      ، فأقـ

ٚبايتايٞ ْكبٌ ايفطض ايكفطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدٛز فطٚم بني َتٛغط زضدـ١ ؼكـٌٝ ت٬َٝـص ايكـف ايػـابع يف      

 ايفطض ايبسٌٜ. ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ ملػت٣ٛ ايتشًٌٝ، ْٚطف 

(، يًُكاضْـ١ بـني َتٛغـط زضدــ١ ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص       10.34إٔ ق١ُٝ )ت( ع٢ً َػـت٣ٛ ايتطبٝـل ايبعـسٟ بًغـَ)    -

(، ٚبايتـايٞ  0.05ملػت٣ٛ ايتشًٌٝ يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١، ٖٚـٞ قُٝـ١ زايـ١ إسكـا٥ًٝا عٓـس َػـت٣ٛ)      

دـــ١ ؼكـــٌٝ ت٬َٝـــص ايكـــف ايػـــابع يف ْـــطف  ايفـــطض ايكـــفطٟ ايكا٥ـــٌ بعـــسّ ٚدـــٛز فـــطٚم بـــني َتٛغـــط زض 

ايتطبٝل ايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ ملػت٣ٛ ايتشًٌٝ، ْٚكبـٌ ايفـطض ايبـسٌٜ، أٟ تٛدـس فـطٚم زايـ١ إسكـا٥ًٝا        

ــابط١ ملػـــت٣ٛ ايتشًٝـــٌ يف ايتطبٝـــل      بـــني َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـــٌٝ ايت٬َٝـــص يف اجملُـــٛعتني ايتذطٜبٝـــ١ ٚايهـ

 قــسض٠ تُٓٝــ١ طٜبٝــ١، ممــا ٜــسٍ إٔ ؿــٌ املؿــه٬ت فاعًٝــ١ يف ايبعــسٟ، ٚناْــَ ايفــطٚم يكــا  اجملُٛعــ١ ايتذ 

 ع٢ً ايتشًٌٝ.  ايت٬َٝص

ثاْٝــًا: املكاضْــ١ بــني اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١ يف َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف     

 َػت٣ٛ ايتكِٜٛ ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعسٟ نٌ ع٢ً سسٙ، نُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ اٯتٞ:

(: ٜٛنح ايفطٚم بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني)ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( يف ايتطبـٝكني ايكبًـٞ   12دسٍٚ ضقِ)

 ٚايبعسٟ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس َػت٣ٛ ايتكِٜٛ.

 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ايس٫ي١

 ايكبًٞ
 691. 1.88 60 ٜب١ٝػط

-.147 118 .883 

 543. 1.90 60 نابط١

 ايبعسٟ
 1.094 8.30 60 ػطٜب١ٝ

11.918 118 .000 

 1.522 5.42 60 نابط١
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 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

(، يًُكاضْــ١ بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ   ,147-إٔ قُٝــ١)ت( عًــ٢ َػــت٣ٛ ايتطبٝــل ايكبًــٞ بًغــَ )   

، فأقــٌ (0.05تكـِٜٛ يف اجملُــٛعتني، ٖٚـٞ قُٝــ١ غــري زايـ١ إسكــا٥ًٝا عٓـس َػــت٣ٛ )    ايت٬َٝـص ملػــت٣ٛ اي 

ٚبايتايٞ ْكبٌ ايفطض ايكفطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدٛز فطٚم بـني َتٛغـط زضدـ١ ؼكـٌٝ ت٬َٝـص ايكـف       

 ايػابع يف ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ ملػت٣ٛ ايتكِٜٛ، ْٚطف  ايفطض ايبسٌٜ.

ــَ) إٔ قُٝـــ١)ت(ع٢ً َػـــت٣ٛ ايتط  ــل ايبعـــسٟ بًغـ ــٌٝ    11.91بٝـ ــ١ بـــني َتٛغـــط زضدـــ١ ؼكـ (، يًُكاضْـ

ــس        ــا٥ًٝا عٓـ ــ١ إسكـ ــ١ زايـ ــٞ قُٝـ ــابط١ ٖٚـ ــ١ ٚايهـ ــٛعتني ايتذطٜبٝـ ــِٜٛ يف اجملُـ ــت٣ٛ ايتكـ ــص ملػـ ايت٬َٝـ

، ٚبايتايٞ ْـطف  ايفطض ايكفـطٟ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدــٛز فـطٚم بـني َتٛغـط زضدـ١      فأقٌ (0.05َػت٣ٛ)

بٝــل ايبعــسٟ ي٬ختبــاض ايتشكــًٝٞ ملػــت٣ٛ ايتكــِٜٛ، ْٚكبــٌ    ؼكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف ايتط 

ايفطض ايبسٌٜ، أٟ تٛدـس فـطٚم زايـ١ إسكـا٥ًٝا بـني َتٛغـط زضدـ١ ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص يف اجملُـٛعتني           

ملػــت٣ٛ ايتكــِٜٛ يف ايتطبٝــل ايبعــسٟ، ٚناْــَ ايفــطٚم يكــا  اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١، ممــا ٜــسٍ إٔ           

 ع٢ً ايتكِٜٛ.  ايت٬َٝص قسض٠ ١ُٝتٓ إلغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت فاع١ًٝ يف

ثايجًا: املكاض١ْ بني اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف َتٛغط ايسضد١ ايه١ًٝ يتشكـٌٝ ت٬َٝـص ايكـف     

ايػابـع يف املػتٜٛات ايعًٝا) ايتشًٌٝ ٚايتكـِٜٛ َعًا( عًـ٢ َػتــ٣ٛ ايتطبٝـل ايكبًـٞ ٚايبعـسٟ نـ٬ً عًـ٢        

 سسٙ، نُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ اٯتٞ.

(: ٜٛنح ايفطم بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ي٬ختباض 13سٍٚ ضقِ )د

 )ايتشًٌٝ، ايتكِٜٛ(.-نهٌ-ايتشكًٝٞ يف فاٍ ايفك٘ عٓس املػتٜٛات املعطف١ٝ ايعًٝا

 ايعسز اجملُٛع١ ايتطبٝل
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ

 )ت(

 زضد١

 اؿط١ٜ

 َػت٣ٛ

 ي١ايس٫

 ايكبًٞ
 1.07146 3.9333 60 ػطٜب١ٝ

.000 118 1.000 

 75614. 3.9333 60 نابط١

 ايبعسٟ
 1.75827 16.4000 60 ػطٜب١ٝ

13.815 118 .000 

 2.30230 11.2333 60 نابط١

 ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٯتٞ:

ٛ ,000إٔ ق١ُٝ)ت( ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايكبًٞ بًغَ )  غـط زضدـ١ ؼكـٌٝ ايت٬َٝـص     (، يًُكاض١ْ بـني َت

يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايعًٝــا يف اجملُــٛعتني ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١ ٖٚــٞ قُٝــ١ غــري زايــ١ إسكــا٥ًٝا عٓــس         

، ٚبايتــايٞ ْكبــٌ ايفـــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتـــٛغط زضدـــ١        فأقــٌ (0.05َػــت٣ٛ)
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ًٝٞ يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايعًٝــا  ؼكــٌٝ ت٬َٝــص ايكــف ايػابـــع يف ايتطبٝــل ايكبًــٞ ي٬ختبــاض ايتشكــ    

 نهٌ، ْٚطف  ايفطض ايبسٌٜ.

(، يًُكاض١ْ بني َتٛغط زضد١ ؼكٌٝ  ايت٬َٝـص  13.81إٔ ق١ُٝ)ت(ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ايبعسٟ بًغَ) 

يًُػتٜٛات املعطف١ٝ ايعًٝا يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١، ٖٚٞ قُٝـ١ زايـ١ إسكـا٥ًٝا عٓـس َػـت٣ٛ      

ٞ ْــطف  ايفــطض ايكــفطٟ ايكا٥ــٌ بعــسّ ٚدــٛز فــطٚم بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ  ٚبايتــاي فأقــٌ، (0.05)

ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع يف ايتطبٝــل ايبعــسٟ ي٬ختبــاض ايتشكــًٝٞ يًُػــتٜٛات املعطفٝــ١ ايعًٝــا، ْٚكبــٌ          

ايفــطض ايبــسٌٜ، أٟ تٛدــس فــطٚم زايــ١ إسكــا٥ًٝا بــني َتٛغــط زضدــ١ ؼكــٌٝ ايت٬َٝــص يف اجملُــٛعتني         

ــابط١ ي  ــ١ ٚايهـ ــا  اجملُٛعـــ١       ايتذطٜبٝـ ــَ يكـ ــسٟ، ٚناْـ ــل ايبعـ ــا يف ايتطبٝـ ــ١ ايعًٝـ ــتٜٛات املعطفٝـ ًُػـ

ايتذطٜب١ٝ. ٜٚعٛز شيو إىل إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت اييت تًيب استٝادات ٖصٙ املػتٜٛات، ٚتػاعس ع٢ً 

اغتدساّ قسضات َٚٗاضات عك١ًٝ عاي١ٝ

باض ايتشكًٝٞ نـإ بؿـهٌ عـاّ شا    إٔ ايفطم يف ايتطبٝل ايبعسٟ ي٬خت تٓترَٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ايػابك١ ْػ

 ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، ٖٚصا ٜعٛز إىل اٯتٞ:

ٌ  إلغـرتاتٝذ١ٝ  ايسضاغـ١  اعتُـاز    تعتُـس عًـ٢   ايـيت  اإلغـرتاتٝذ١ٝ  تًـو  ايتـسضٜؼ،  يف املؿـه٬ت  سـ

 نًُا ْ٘أ املعطٚف ٚبٓتا٥ذٗا، َٚٔ بٗا ٚقٓاعت٘ ايتًُٝص إميإ َٔ ٜعٜس مما ايعًُٞ ايتفهري خطٛات

 ٜكٝٓـاً  أنجـط  ٚنـصيو  ٚاغـتٝعابٗا،  ع٢ً فُٗٗـا  سطقًا أنجط نإ نًُا بايفهط٠ املط٤ إميإ اظزاز

املٓٗذ١ٝ ايسضٚؽ قت٣ٛ نجٌ املططٚس١، ٚاييت يًُؿه٬ت ٚاإلدابات باؿًٍٛ

ٌ  إغـرتاتٝذ١ٝ   ِ  ايت٬َٝـص  فٝٗـا  ٜؿـاضى  املؿـه٬ت  سـ ِ   ٚإهابٝـ١  فّعايـ١  بكـٛض٠  بأْفػـٗ  ظـاٖط٠، فٗـ

ٕ  ايصٜٔ ِٖٚ باملؿه١ً، ٜؿعطٕٚ ِّٝٗـا  ٜكَٛـٛ َ  ٚقـس  بتب َ  ْفٛغـِٗ َعاملٗـا   يف ٚنـش  ٚنأْٗـا  فأقـبش

ِ  بهٌ محاؽ، سًٍٛ عٔ ٜبشجٕٛ ِٖ ٖٚا خكٛقٝاتِٗ، َٔ ٕ   ثـ ٌ  ٖـاِٖ ىتـاضٚ يٮزيـ١،   ٚفكـاً  ا٭فهـ

ِ  ٖـصٙ املؿـاضن١   ٔ  ٚتفاقـًٝٗا،  بـسقا٥كٗا  ايفهـط٠  أٚ ٜعٝؿـٕٛ ايتذطبـ١   ػعًـٗ ٔ  ايكـعب  َٚـ ـ  ملـ  عـاٜ

ِ  بػـٗٛي١،  ٓػـاٖا إٔ ٜ ػطبـ١  ِ   ثـ ٕ  ٖـا ٖـ ٍ  ْٚؿـ٠ٛ  بايػـعاز٠  ٜؿـعطٚ  نُـٔ خـاض   يًٗـسف،  ايٛقـٛ

َٓتكطًا َٓٗا خطز ثِ قاغ١ٝ َعطن١

3-  ِ ٍ  زٚض أٜهـاً  يًُعًـ ٛ  دـسًا يف ٖـصٙ اإلغـرتاتٝذ١ٝ،    فعـا ٟ  فٗـ َ  ايـص  مـٛ املؿـه١ً   ايت٬َٝـص  ْعـط  ًٜفـ

 ايسيٌٝ ٚاختٝاض ا٭زي١ نيب اؿٌ ٚاملٛاظ١ْ فطٚض فطض يف ٜٚػاعسِٖ يًت٬َٝص، د١ًًٝ َعاملٗا ٚوسز

ِ  بـني  طًٝـ١ ايـسضؽ   املػـتُط٠  ا٭قـٛب، ٖـصٙ املفاعًـ١    ٟ  ٚايت٬َٝـص  املعًـ  ٚتكٜٛـ١  ايجكـ١  ظٜـاز٠  إىل تـ٪ز

ٔ  املعًـِ ٚايت٬َٝـص،   بـني  احملبـ١  أٚاقـط  ٘  املعـطٚف  َٚـ ٘  سبـاً  ايتًُٝـص  اظزاز نًُـا  أْـ  اظزاز نًُـا  ملعًُـ

  .ْتٝذ١ سب٘ ملعًُ٘ أنجط ملاز٠ا أسب ض ا بٌ َٚعًَٛات خربات َٔ ٜعطٝ٘ تكب٬ً ملا
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ِ   ٚايٓـاؽ  تفهـري ايت٬َٝـص   َـع  اْػـذاّ ٖـصٙ اإلغـرتاتٝذ١ٝ    -4 ٌ  عَُٛـًا، ٚطـطٜكتٗ  َـا  َـع  يف ايتعاَـ

٘   َؿـه١ً  يف ايتًُٝـص  غاض ٚض ا سٝاتِٗ، يف َؿه٬ت َٔ ٜٛادِٗٗ  غـرياً  اـطـٛات  بـٓفؼ  َـا ٚادٗتـ

 ٛ ٕ  بعـ   عًـ٢  غـاض  ٚض ـا  اؿـٌ،  مـ ٔ  ٜعٜـس  ممـا  ٜـسضٟ،  إٔ َٓٗـا زٚ  بٗـصٙ  ايتًُٝـص  اغـت٦ٓاؽ  َـ

 زضٚغ٘. بٗا َع ايتعاٌَ يف اإلغرتاتٝذ١ٝ

 أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايبشح اؿايٞ: 

( بــني ت٬َٝــص ايكــف ايػــابع اجملُٛعــ١ ايتذطٜبٝــ١   0005تٛدــس فــطٚم شات ز٫يـــ١ إسكــا١ٝ٥ عٓــس َػــت٣ٛ )  

 تعع٣ ملتغري إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت.

( بني َتٛغطٞ زضدات ت٬َٝـص اجملُـٛعتني:)   0005عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١) تٛدس فطٚم شات ز٫يـ١ إسكا١ٝ٥  

ــٞ( يف       ــًٝٞ )ايهًــــ ــسٟ ي٬ختبــــــاض ايتشكــــ ــل ايبعــــ ــابط١( يف ايتطبٝــــ ــ١ ٚايهــــ ــاز٠ ايرتبٝــــــ١  ايتذطٜبٝــــ َــــ

 يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ. اإلغ١َٝ٬)فاٍ ايفك٘(

دـات ت٬َٝـص اجملُـٛعتني:)    ( بني َتٛغطٞ زض0005تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١)  

َـــاز٠ ايرتبٝـــ١ اإلغـــ١َٝ٬)فاٍ ايتذطٜبٝـــ١ ٚايهـــابط١( يف ايتطبٝـــل ايبعـــسٟ ي٬ختبـــاض ايتشكـــًٝٞ يف  

 ايتطبٝل( يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ. -عٓس املػتٜٛات املعطف١ٝ ايسْٝا)ايفِٗ ايفك٘(

ات ت٬َٝـص اجملُـٛعتني:)   ( بـني َتٛغـطٞ زضدـ   0005تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫يـ١)  

 فـــاٍ)اإلغــ١َٝ٬  ايرتبٝــ١  َـــاز٠ايتذطٜبٝــ١ ٚايهــابط١( يف ايتطبٝــل ايبعـــسٟ ي٬ختبــاض ايتشكــًٝٞ يف      

 ايتكِٜٛ( يكا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ. -( عٓس املػتٜٛات املعطف١ٝ ايعًٝا)ايتشًٌٝايفك٘

ــ١ )       ــت٣ٛ ايس٫يــ ــس َػــ ــا١ٝ٥ عٓــ ــ١ إسكــ ــطٚم شات ز٫يــ ــس فــ ــط ٫0.05 تٛدــ ــني َتٛغــ ــص  ( بــ ــات ت٬َٝــ ٞ زضدــ

اجملُٛعتني: ) ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١( يف ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباض ايتشكًٝٞ عٓس نـٌ َـٔ املػـتٜٛات    

 ايتاي١ٝ : ايفِٗ ، ايتطبٝل ، ايتشًٌٝ، ايتكِٜٛ .

: بٓا٤ ع٢ً ايٓتا٥ر ايػابك١ ميهٔ ٚنع ايتٛقٝات اٯت١ٝ:تٛقٝاتاي

َٝـس  ٜٓبغٞ  ٜكتٝك اإلغـ١َٝ٬)ايفك٘(، فُـاز٠    ايرتبٝـ١  تـسضٜؼ َـاز٠   يف عتـاز٠ امل ايتكًٝسٜـ١  بايططٜكـ١  إٔ ٫ 

ٔ  نغريٖـا  اإلغـ١َٝ٬  ايرتبٝـ١  ٌ  ا٭خـط٣  ايسضاغـ١ٝ  املـٛاز  َـ  َعٗـا  ٚتتٓاغـب  ضٚح اؿساثــ١  تتكبـ

 ايسضاغ١. املؿه٬ت َٛنٛ  سٌ اؿسٜج١، َجٌ: إغرتاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ اغرتاتٝذٝات

ِ  عٝـح  بٝــ١ اإلغ٬َٝــ١ )ايفكـ٘(   َـاز٠ ايرت  تـسضٜؼ  يف املػـتدس١َ  ا٫غـرتاتٝذٝات  تٜٓٛـع   ٌ  ٜـت  تفعٝـ

 .املؿه٬ت سٌ إغرتاتٝذ١ٝ َجٌ: اإلهاب١ٝ ٚاملؿاضن١ ايتفاعٌ فطم تتٝح اييت ا٫غرتاتٝذٝات

 .املؿه٬ت سٌ تٛظٝف آي١ٝ ع٢ً يتسضٜبِٗ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ملعًُٞ تسضٜب١ٝ زٚضات عكس 
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   ٌ ِ  تطـٜٛط زيٝـ ٘  ايرتبٝـ١ اإلغـ١َٝ٬   َعًـ َ  ايـيت  ٚايطـطم  ٚا٭غـايٝب  ٝاتا٫غـرتاتٝذ  ٚتهـُٝٓ  أثبتـ

 .تسضٜؼ َاز٠ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ )ايفك٘( يف فاعًٝتٗا ايسضاغات

 َكاغ١ زضاغ١ٝ يٛسسات َعس٠ ( بُٓاشزايفك٘ فاٍ)اإلغ١َٝ٬ ايرتب١ٝ َاز٠ َسضغٞ َٚٛدٗٞ تعٜٚس 

 .إلغرتاتٝذ١ٝا  صٙ ٚفكًا ايتسضٜؼ َعٗا اييت ٜتٓاغب املاز٠  صٙ ا٭خط٣ ايفطٚ  يف املؿه٬ت عٌ

يف قـــٛض٠ َؿـــه٬ت ٚاقعٝـــ١ ادتُاعٝـــ١  -ايفـــطٚ  املٓاغـــب١ َٓـــ٘ -عـــطض َـــٓٗر ايرتبٝـــ١ اإلغـــ١َٝ٬ 

 ٚغريٖا، ٜٚكاغ قتٜٛات ايسضؽ ٚفكًا ٫غرتاتٝذٝات سٌ املؿه٬ت.

ايعُــٌ عًــ٢ اغــتشساخ ٚابتهــاض اغــرتاتٝذٝات دسٜــس٠ يًتــسضٜؼ بٗــسف ضفــع َػــت٣ٛ ايتشكــٌٝ يــس٣       

 ا١َ، ٚايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ خاق١.املتعًُني يف نٌ ايعًّٛ ع

 املكرتسات بٓا٤ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ايػابك١ ميهٔ ٚنع املكرتسات اٯت١ٝ:

ايرتب١ٝ  تسضٜؼ يف املؿه٬ت إغرتاتٝذ١ٝ سٌ اغتدساّ تٛنح فاع١ًٝ مماث١ً ايكٝاّ بسضاغات 

 . ا٭خط٣ اؿسٜج١ ايتسضٜؼ بإغرتاتٝذٝات َكاض١ًْ اإلغ١َٝ٬

 با٭قٍٛ ايتُػو َع اؿساث١ يٝٛانب اإلغ١َٝ٬ ايرتب١ٝ َٓٗر بتطٜٛط ًلتتع زضاغات إدطا٤ 

 ) .ايؿطٜف١ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايهطِٜ ايكطإٓ(اإلغ١َٝ٬  يًرتب١ٝ ا٭ٚىل

 َٚس٣ املؿه٬ت إغرتاتٝذ١ٝ سٌ مٛ اإلغ١َٝ٬ ايرتب١ٝ َعًُٞ اػاٖات تبني زضاغات إدطا٤ 

 بٗا. َعطفتِٗ

 اإلغرتاتٝذ١ٝ ٚاغتعسازِٖ ٖصٙٚفل  ايسضاغ١ مٛ ايت٬َٝص ٍَٝٛ تٛنح ايكٝاّ بسضاغات أخط٣ 

 .مٖٛا

عٓس اإلغ١َٝ٬ )ايفك٘(  ٞ ايرتب١ٝايكعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُتبني  ايكٝاّ بسضاغات أخط٣ 

 .فك٘يف تسضٜؼ اي إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت ِٗاغتدساَ

 .ملكازض ٚاملطادعقا١ُ٥ ا 

 أ٫ًٚ: املطادع ايعطب١ٝ:

 ايكطإٓ ايهطِٜ. 

 ايهتـب:-أ

، َهتب١ 1ّ(. (. أغايٝب ايتسضٜؼ ايعا١َ املعاقط٠، ط2001أبٛ د٬ي١، قبشٞ محسإ; ٚعًُٝات، قُس َكبٌ ) -1

 ايف٬ح، ايهَٜٛ.

 ّ(. اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ، املعتع يًٓؿط، عُإ، ا٭ضزٕ.2008أبٛ ؾطٜذ، ؾاٖط ) -2

 يًٓؿط ٚايتٛظٜع، بريٚت.، زاض ايفهط 1ّ(. َكس١َ ابٔ خًسٕٚ، ط1981بٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ ) -3
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، زاض ايفهط، عُإ، 2ّ(.  ططم ايتسضٜؼ ايعا١َ ؽطٝطٗا ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ، ط2005دابط، ٚيٝس أمحس ) -4

 ا٭ضزٕ.

ّ(. ططم ايتسضٜؼ ايعا١َ َٚٗاضات تٓفٝص ٚؽطٝط ع١ًُٝ ايتسضٜؼ، 2002داٌَ، عبس ايطمحٔ عبس ايػ٬ّ ) -5

 ، زاض املٓاٖر ،عُإ، ا٭ضزٕ. 3ط

 ، َهتب١ املسبٛيٞ، ايكاٖط٠. 2ّ(. َٛغٛع١ عًِ ايٓفؼ ٚايتشًٌٝ ايٓفػٞ،ز1987، عبس املٓعِ )اؿف  -6

 ، زاض املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ.1ّ( .ايتكُِٝ ايتعًُٝٞ ْعط١ٜ ٚمماضغ١، ط1999اؿ١ًٝ، قُس قُٛز ) -7

 ؾاَعٞ، ايعني، عُإ.، زاض ايهتاب ا2ّ(. ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚاغرتاتٝذٝات٘، ط2002اؿ١ًٝ، قُس قُٛز ) -8

، ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، قطا  ايتسضٜب 1ّ(. ططم ايتسضٜؼ ايعا١َ، ط1995اـٛايس٠، قُس قُٛز; ٚآخطٕٚ ) -9

 ٚايتأٌٖٝ.

املعًُني، زاض ايٛفا٤، ّ(. زيٌٝ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚإعساز 2003زْسف، فاٜع َطاز; ٚا٭َني، عبس اؿفٝغ )  -10

 اإلغهٓسض١ٜ، َكط. 

ّ(. إغرتاتٝذ١ٝ ايتسضٜؼ ض١ٜ٩ َعاقط٠ يططم ايتعًِٝ ٚايتعًِ، عامل ايهتب، 2003سػني ) ظٜتٕٛ، سػٔ  -11

 ايكاٖط٠.

 ّ(. أغايٝب تسضٜؼ ايعًّٛ، املطنع ايعطبٞ يًتٛظٜع، بريٚت.1994ظٜتٕٛ، عاٜـ )  -12

 ّ(. تسضٜؼ َٗاضات ايتفهري َع ٦َات ا٭َج١ً ايتطبٝك١ٝ، زاض ايؿطٚم، عُإ.2002غعاز٠، دٛز٠ )  -13

، زاض ايفهط يًطباع١ ٚايٓؿط 1ّ( ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، ط2000قُٛز سػإ )غعس،   -14

 ٚايتٛظٜع، عُإ.

، 2ّ(. ايسيٌٝ املطدعٞ يتسضٜب املعًُني باملساضؽ شات ايفكٌ ايٛاسس، ز2004، ضؾسٟ امحس; ٚآخطٕٚ، )٘طعُٝ  -15

 املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاف١، تْٛؼ.

ّ(. تكاضٜط َٛدٗٞ َاز٠ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف أَا١ْ ايعاق١ُ، إزاض٠ 2013) فتٝ ، قُس عًٞ  -16

 ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ، ايُٝٔ.

، زاض املػري٠، عُإ، 1ّ(. ططم ايتسضٜؼ يف ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ، ط2005فطز، عبس ايًطٝف بٔ سػني )  -17

 ا٭ضزٕ.

 ، زاض املػري٠، ا٭ضزٕ.1طا٥ل ايتسضٜؼ ايعا١َ، طّ(. ط2002; ٚاؿ١ًٝ، قُٛز )أمحسَطعٞ، تٛفٝل   -18

 ّ(. ايعكف ايصٖ  ٚسٌ املؿه٬ت، زاض ايٝاظٚضٟ، عُإ، ا٭ضزٕ.2008ْبٗإ، و٢ٝ قُس )  -19

 ّ(.  قاَٛؽ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ،  بريٚت، يبٓإ.1960لاض، دربا٥ٌٝ فطٜس )  -20

ًػ١ً نتاب ا٭١َ )قطط: ض٥اغ١ احملانِ ايؿطع١ٝ ّ(، فك٘ ايتسٜٔ فًُٗا ٚتٓع٬ًٜ، غ1989ايٓذاض، عبس اجملٝس )  -21

 ٚايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ. 

  ، زاض ايفهط، زَؿل.3ّ(. أقٍٛ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚأغايٝبٗا، ط2004ايٓش٬ٟٚ، عبس ايطمحٔ )  -22

 (، عُإ، زاض ايفطقإ، ا٭ضزٕ .2ّ(. اؾسٜس يف تعًِ ايعًّٛ، )ط 1984ْؿٛإ، ٜعكٛب )  -23
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 ايطغا٥ٌ: -ب

ّ(. أثط ايتعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً سٌ املؿه٬ت يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتفهري 2010بٔ عكٌٝ بٔ داغط )ايططٜفٞ، محٛز  -1

ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚا٫ػاٙ مٛ َاز٠ ايفك٘ يس٣ ت٬َٝص املطس١ً ايجا١ْٜٛ، ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠، 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ املًو غعٛز، ايطٜاض.

ْاَر قا٥ِ ع٢ً سٌ املؿه٬ت يف ت١ُٝٓ َٗاضات َا ٚضا٤ املعطف١ يس٣ ّ(. فعاي١ٝ بط2008اـًٞ، شنط٣ ٜٛغف ) -2

طايبات ايكف ايػابع ا٭غاغٞ يف َس١ٜٓ تعع، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ قٓعا٤، 

 ايُٝٔ.

 ّ(. ساؾٝتإ قًٝٛبٞ: ع٢ً ؾطح د٬ٍ ايسٜٔ احمل1998ًٞايكًٝٛبٞ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس بٔ غ١َ٬ ) -3

 ، زاض ايفهط، بريٚت.1ع٢ً َٓٗاز ايطايبني، ؼكٝل:َهتب ايبشٛخ ٚايسضاغات، ز

ّ(. أثط تسضٜؼ ايٓشٛ بططٜك١ سٌ املؿه٬ت ع٢ً ايتشكٌٝ ايٓشٟٛ يس٣ 2010ايؿعٝيب، عاضف قاغِ أبٛ بهط ) -4

 ٤.ط٬ب ايكف ايجاْٞ ايجاْٟٛ يف قافع١ عسٕ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ قٓعا

(. بٓا٤ َعٝاض إلعساز نتب ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚتكِٜٛ 1992أبٛ ظٖط٠، قُس عبس اؿُٝس ) -5

 ايهتب املكطض٠ يف ن٥ٛ٘، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ املٓٛف١ٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ.

ايعًُٝات ايع١ًُٝ  ّ(. أثط اغتدساّ إغرتاتٝذ١ٝ سٌ املؿه٬ت يف انتػاب2005املٗسٟ، قُس قاٜس قاغِ  ) -6

ا٭غاغ١ٝ يف َاز٠ ايعًّٛ يس٣  ت٬َٝص ايكف ايػازؽ ا٭غاغٞ، ضغاي١ َادػتري، غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

 داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.

ّ(. أثط ايتذطٜب املعًُٞ املب  ع٢ً سٌ املؿه٬ت يف ت١ُٝٓ َٗاضات َا ٚضا٤ املعطف١ 2007قؿٛٙ، ٖس٣ عبس اهلل ) -7

 فٝعٜا٤ به١ًٝ ايرتب١ٝ سذ١، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.يس٣ ت٬َٝص قػِ اي

 اجمل٬ت ٚايسٚضٜات: -ز

(. فعاي١ٝ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً املؿه٬ت إلعساز املعًُني يف 2005قُس غامل، قُس ; ٚايٝشٞ، عبس اهلل ) -1

١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ تسضٜؼ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ، عح َكسّ إىل ايًكا٤ ايػٟٓٛ ايجايح عؿط، يًذُع

 ٚايٓفػ١ٝ، داَع١ املًو غعٛز.

ّ(. فاع١ًٝ إغرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً سٌ املؿه١ً يف تسضٜؼ 2007أَبٛ غعٝسٟ، عبس اهلل بٔ مخٝؼ ) -2

ا٭سٝا٤، ع٢ً ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚا٫ستفاظ بايتعًِ يس٣ طايبات ايكف ايعاؾط، ف١ً ايعًّٛ ايرتب١ٝ، 

 سز)ايجايح عؿط(.داَع١ قطط، ايع

ّ (. َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايهُٞ ٚايٓٛعٞ يف َٗاض٠ امل٬سع١ ايع١ًُٝ يس٣ ايت٬َٝص يف ْٗا١ٜ 1991قٓسٌٜ، ٜؼ ) -3

ايسضاغ١ باملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥، عح َكسّ إىل ايًكا٤ ايػٟٓٛ ايجايح يًذُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ 

 ٚايٓفػ١ٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو غعٛز .
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