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وجىميت مهازاث الخفكير  اللياض والخلىيم في جدصيل مادة الخدزيع الخبادلي اطتراجيجيت  اطخػمالثس أ

 بً زشد للػلىم الاوظاهيتالتربيت /اإلابداعي غىد طلبت كليت 
 

 مىال مدمد ابساهيم, شيان ًديى بالل, أخمد داود طلمان
ت والىـفؿُت. ت.  ـكؿم الللىم الـتربٍى ت/ ابً عقض للللىم ؤلاوؿاُه ت الترُب  صـحاـملت بـغضاوُل

 البدث صملخ

مفي جدصُل ماصة  الخضَعـ الخباصليُت أؾتراجُج اؾخلماٌازغ هضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى   وجىمُت مهاعاث الخفىحر  اللُاؽ والخلٍى

 ألابضاعي( ولخدلُم هضف البدث جم صُاغت الفغطُاث الصفٍغت آلاجُت:

( بحن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت الظًً ًضعؾىن 05,0الجىحض فغوق طو صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي صاللت ) -1

 ألؾتراجُجُت
ً
 للؼٍغلت ألاكخُاصًت في الخضَعـ الخباصلي  وفلا

ً
، ومخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت الظًً ًضعؾىن وفلا

مجدصُل ماصة   .اللُاؽ والخلٍى

( بحن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت الظًً ًضعؾىن 0005ال جىحض فغوق طو صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي صاللت ) -2

 الؾتراجُجُت 
ً
 للؼٍغلت الاكخُاصًت في الخباصليالخضَعـ وفلا

ً
، ومخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت الظًً ًضعؾىن وفلا

 جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي.

 وػالبت، بىاكم )100ئط بلغذ كُىت البدث الخالي )   
ً
 وػالبت للمجمىكت 50( ػالبا وػالبت للمجمىكت الخجٍغبُت و)50( ػالبا

ً
( ػالبا

 /حاملت بغضاصربُت ابً عقض للللىم الاوؿاهُتالت،ولُت  2018-2017ضعاس ي الظابؼت .لللام ال

 آلاحي: ولخدلُم هضف البدث أحغث الباخثت

غي بلضي ًخيىن ًم ) - ( فلغة ازخباٍعت وبلض الخأهض ًم صضق الازخباع وزباجه وئحغاء الخدلُل 20بىاء ازخباع جدصُلي  جدٍغ

 ؤلاخصاتي الالػم.

 وبلض الخأهض مً صضق الازخباع وزباجه.فىحر ؤلابضاعي، اكخماص ازخباع جىعاوـ للخ -

مجمىكت مً الىؾاةل ؤلاخصاةُت الالػمت منها ملامل اعجباغ بحرؾىن، ومغبم واي، وملاصلت فّلالُت  توكض اؾخلملذ الباخث   

 البضاةل الخاػئت، والازخباع الخاتي للُيخحن مؿخللخحن. 

 أؿهغث     
ً
 الىدُجت كلى الىدى آلاحي :  وبلض ملالجت البُاهاث ئخصاةُا

 (.0005ىكت الخجٍغبُت وكىض مؿخىي صاللت )ًىحض فغق طي صاللت ئخصاةُت في الازخباع الخدصُلي البلضي لصالح اإلاجم -1

وفي طىء  (.0005ًىحض فغق طي صاللت ئخصاةُت في ازخباع الخفىحر الابضاعي لصالح اإلاجمىكت الخجٍغبُت وكىض مؿخىي صاللت ) -2

 .حملت مً الخىصُاث واإلالترخاث  تواكترخذ الباخثالىخاةج أوصذ 

 

 الفصل الاول   

 مشكلت البدث:

ا جيبم مكيلت الضعاؾت مً الىاكم التربىي        الظي حلاهُه مإؾؿاث الخللُم ،مً خُث جىؿُف اإلاىاهج وػغاةم الخضَعـ واؾالُبه

مً زالٌ كمليها في خلل  تلضعاؾُت ،وكض إلاؿذ الباخثجُاث جضَعؿُت ًمىً اؾخلمالها في اللاكت اواؾتراجُجُاتها ،واؾتراجُ

خىحهىن هدى خفف اإلاللىماث الخضَعـ واػالكه ا كلى كضص مً الاصبُاث والضعاؾاث الؿابلت ان الؼلبت ًمُلىن الى الخفف آلالي ٍو

مما ولض لضحهم قلىعا" بلضم حضوي صعاؾتهم،وطلف مكاعهتهم في هفاًت ،وان اؾالُب كغض هظه اإلاىطىكاث كض الجثحر الخفىحر،

مماصة اللملُت الخللُمُت،اطا ماجؼٌا  ٍغت والكيلُت والخفف والخللحن بضال" اؾحرة الؼغاةم التي جإهض الجىاهب الىـ اللُاؽ والخلٍى
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لض همؼا مً اهماغ الخ ٌٌ لخللُمُت الى جىمُخه فىحر التي حؿعى اللملُت امً الاهخمام بدىمُت الخفىحر والؾُما الخفىحر الابضاعي الظي 

الخسصص الللمي  ة بلُض التربُت ابً عقض جسصصُت فأن هظه اإلااصة ان  مىاص وجسصص الؼلبت في ولُت وبما  ، لضي الؼلبت

كخماص كلى وحىص صلىبت في صعاؾت اإلااصة وجىفُلها في جسصصهم وهظا خمل الؼلبت لال  تلهظا وحضث الباخثالضكُم الكؿام اليلُت 

خفف اإلااصة الضعاؾُت كً ؿهغ كلب ،مً صون فهم اواؾدُلاب وكضم الخمىً مً ملغفت هُفُت الافاصة منها وجىؿُفا في الخُاة 

 .الُىمُت ،مما ًإصي الى ػواٌ اإلاللىماث ووؿُاجها وكضم اللضعة كلى اؾترحاكها كىض الخاحت اليها 

 حي:مكيلت البدث بالدؿاؤٌ الا توكض خضصث الباخث     

مً  ثاويحر الابضاعي لضي ػلبت الصف الازغ في الخدصُل وجىمُت الخفىله الخضَعـ الخباصلي هل اؾخلماٌ اؾتراجُجُت  -الؿإاٌ :

مماصة  الضعاؾُت اإلاؿإولت اص ومً اإلاى  باكخباعها مً اإلالغعاث الضعاؾُت التي جىمي اللضعاث اللللُت الللُا للؼلبت اللُاؽ والخلٍى

تكً الاكضاص اإلا  .نهي إلاضعس ي اإلاغخلت الثاهٍى

 

 اهميت البدث:

غ الخللُم اللالي مً اهخماماث اإلاجخمم الجضًض وجدضًث مىاهجه وبغامجه وهـمه الخللُمُت لخجضًض          اصبدذ كملُت جؼٍى

وعفم مغصوصها  عؾالخه في زضمت اإلاجخمم ،وفي النهىض الخظاعي ،اهؼالكا" في اؾهام البدث الللمي بجمُم فغوكه في صكم الخىمُت

فاكال" في   مكاعوا" في البىاء الخظاعي ،ومؿاهما في الىماء الاكخصاصي وكىصغا في ؾُاق مخيامل وبظلً ًيىن الخللُم اللالي

 (.7:2005الاصالح والخدضًث )الجاملت ،

زالٌ اإلاإؾؿاث  لظا اصبذ زؼىاث الخللم اللالي واؾلت ًم احل عفم اإلاؿخىي الللمي واإلاهاعي لضي اإلاخللم وطلً مً   

غ بغامجها،لخدلُم الخىاػن بحن الجىاهب الىـٍغت والخؼبُلُت لغغض  الخللُمُت ،وحلض الجاملت مً اإلاإؾؿاث التي حلمل كلى جؼٍى

ٌا الى اللمل والابضاق فُخلضي الجمىص والىؼُت، الن هظه اإلاؿالت ججلل اإلاخللم طوي اكضاص كالي  ئػالق الؼاكت والفىغ والُخ

اللصغ ٍوصضص مىاحهت مؿخلبل متزاًض الخللُض،فلض هاٌ مىطىق الخفىحر مؿاخت واؾلت  ًإهله إلاىاحهت مخغحراث اإلاؿخىي مما 

مً اهخمام اإلاغبحن وكلماء الىفـ وطلً بلىاكتهم باهمُخه وزاصت ان اإلاخللمحن بداحت ماؾت الى جؼوٍضهم بمهاعاث الخفىحر الللُا 

 (.9:2007كيل فلاٌ )الؿغوع ،وي ًيىهىا ،كاصٍعً كلى زىض مجاٌ الخىافـ ب

غي الباخثىن     ان جىمُت اإلاهاعاث الجاملُت جمىً الؼلبت ًم جدصُل اإلالغفت باهفؿهم ،لظا وان ًم الظغوعي احغاء حلضًل  ٍو

ُاٌ الى اللمل والابضاق  غ بغامجها لخدلُم الخىاػن بحن الجىاهب الىـٍغت والخؼبُلُت لغغض اػالق الؼاكت والفىغ والخ وجؼٍى

خلضي الجمىص والىمؼُت ،الن هظه اإلاؿالت ججلل الؼلبت طوي اكضاص كالي اإلاؿخىي مما ًإهلهم إلاىاحهت الخؼىعاث الخاصلت في فُ

 اللالم.

ت جىاحه صلىباث هبحرة اطا لم جخىافغ لها الاؾتراجُجُت والؼٍغلت الخضَعؿُت اإلاىاؾبت التي حؿحر باللملُت        وهجاح اللملُت التربٍى

والخللُم إلاا لها صوع فلاٌ جإصًه في جدؿحن بِئت الخللم للىصىٌ  بالىحه الصخُذ،لظا بضا الاهخمام باؾتراجُجُاث الخللمالخللُمُت 

حن ، وليىن الخللم كملُت اؾاؾُت في خُاة الفغص والبض ًم فهم  ت جىاهب عوح اللصغ ومدللت لؼمىخاث التربٍى الى هخاحاث جغبٍى

وافت،وبكيل زاص كلى الصلُضًً الخلني ث اإلاىاؾبت لها في ؿل كصغ مدؿاعق في اإلاجاالث ميىهاجه لُدؿنى وطم الاؾتراجُجُا

 (.13:2008واإلانهي )الهاقمي ،

ر      ومً الاؾتراجُجُاث التي جلىم كلى جىحُه الؼلبت مجمىكت مً الاؾئلت لىفؿهم ازىاء ملالجت اإلاللىماث ،مما ًجللهم  اهث

سلم لضًه الىعي بلملُاث الخفىحر البضاعي وهياهضماحا مم اإلاللىماث التي ًخللمها   ضَعـ الخباصلي.اؾتراجُجُت الخ ، ٍو

كلى ػغح الؼلبت كلى اهفؿهم مجمىكت مً الاؾئلت كبل وازىاء وبلض خل الؿإاٌ ومً  ضَعـ الخباصليوجلىم اؾتراجُجُت الخ    

 هاعاث الخفىحر الابضاعي في خل اإلاكىالث.زالٌ الاحابت كلى هظه الاؾئلت ٌؿخؼُم الؼلبت خل الؿإاٌ وجىمُت م

وهظه الاؾتراجُجُت حلض مجمىكت مً الاؾئلت التي ًىحهها الؼلبت الى طاتهم كبل كغاءة اإلاىطىق اإلاؼالب به، وازىاةه ، وبلضه     

 بدُث كض حؿاكض هظه الاؾئلت كلى الفهم والخفىحر الابضاعي
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اللُاؽ إلااصة  ضَعـ الخباصليؾخلماٌ اؾتراجُجُت الخجىمُت الخفىحر الابضاعي باالى احغاء هظه الضعاؾت في  ثتمما صفم الباخ   

م  /حاملت بغضاص ربُت ابً عقضالتي ًخم جضَعؿها في ولُت الت والخلٍى

 

 وجخلخص اهميت البدث الحالي:  

ت ان مً الظغوعي كلى .ان جىمُت الخفىحر الابضاعي كض اضخذ اخضي اهم مخؼلباث هظا اللغن لظا باث 1      واطعي اإلاىاهج التربٍى

 جغاعي هُفُت حللُم ػلبتها ػغق جىمُت الخفىحر.

ت كامت ،والجاملت بكيل زاص.2     .جلبُت إلاخؼلباث  الخلضم الللمي التربىي للمإؾؿاث التربٍى

احي هظا البدث اؾخجابت لالججاهاث اللاإلاُت واإلادلُت التي جىاصي بظغوعة الاهخمام بؼغاةم واؾتراجُج3ُ    اث جضَعؿُت حلخمض ً.

 كلى الىـٍغت البىاةُت.

ر  الخضَعـ الخباصليمً اولى الضعاؾاث التي جىاولذ اؾتراجُجُت  -ت ه الضعاؾت في _خضوص كلم الباخث.حلض هظ4    لخىمُت الخفىح

مالابضاعي والخدصُل في ماصة   حاملت بغضاص. ربُت ابً عقضفي ولُت الت اللُاؽ والخلٍى

 

 الحالي الى: هدف البدث:يهدف البدث  

مفي جدصُل ماصة  الخضَعـ الخباصلي_ازغ اؾتراجُجُت        ربُت ػلبت ولُت الت وجىمُت مهاعاث الخفىحر الابضاعي لضي اللُاؽ والخلٍى

 /حاملت بغضاص ولخدلُم هضف البدث جم صُاغت الفغطِخحن الصفٍغِخحن: ابً عقض

( بحن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت الظًً ًضعؾىن  0005.الجىحض فغوق طواث صاللت اخصاةُت كىض مؿخىي صاللت )1

اللُاؽ  ت الاكخُاصًت في جدصُل ماصةومخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت الظًً ًضعؾىن بالؼٍغل الخضَعـ الخباصليباؾتراجُجُت 

م  .والخلٍى

ت اإلاجمىكت الخجٍغبُت الظًً ًضعؾىن (بحن مخىؾؽ صعحاث ػلب0005.الجىحض فغوق طواث صاللت اخصاةُت كىض مؿخىي صاللت )2

إلاخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت الظًً ًضعؾىن بالؼٍغلت الاكخُاصًت في جىمُت مهاعاث الخضَعـ الخباصلي باؾتراجُجُت 

 الخفىحر الابضاعي.

 

 خدود البدث :ًخددد البدث الحالي:

م_ماصة    /الفصىٌ الثالزت الاولى اللُاؽ والخلٍى

 ـ للخفىحر الابضاعي_ ملُاؽ جىعاو

 _ الازخباع الخدصُلي

 /حاملت بغضاص للضعاؾت الصباخُت. ربُت ابً عقض للللىم الاوؿاهُت/ولُت الت كلىم اللغآنمً كؿم  الغابم_ػلبت الصف 

 

 جددًد املصطلحاث:

 دزيع الخبادلي:اطتراجيجيت الخ

   ن اإلاضعؽ والؼلبت أو بحن الؼلبت بلظهم البلع ( باهه " وكاغ حللُمي ًأزظ صىعة خىاع مخباصٌ بح 2008كغفه )ٍػخىن

 . (223: 2008)ٍػخىن،  خىٌ كؼلت مً هص ملغوءة"

  ُت ( بأهه "وكاغ حللُمي ًلىم كلى الخىاع وجباصٌ الاصواع في اللملُت الخللُمُت بحن الؼلبت اهفؿهم او بحن 2009كغفه )كؼ

      (184: 2009،اإلاللمحن وهي جخأؾـ كلى الخىاع)كؼُتالؼلبت و 

لغف   -الخضَعـ الخباصلي الخلٍغف الاحغاتي 
ُ
التي حلمل  الخضَعـ الخباصلياحغاةُا":مجمىكت مً الخؼىاث الخاصت باؾتراجُجُت ح

كلى اؾخيخاج الفىغة الغةِؿُت التي ًصىغىن كلى كلىم اللغآن /كؿم  ربُت ابً عقضولُت الت الغابم كلى جضٍعب ػلبت الصف

 .الباخثت تخابلخوم جدذ ئقغاف تاللاصم مداطغةلل حنومخىبئ حنوملخص حنككومىا حنمدؿاةلللىص و  حنمىضخ اؾاؾها الاؾئلت،
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 الخدصيل:

.كغفه شخاجه وػٍيب باهه:"ملضاع ماًدصل كلُه الؼالب مً اإلاللىماث اوملاعف اومهاعاث ،ملبرا كنها بضعحاث في الازخباع اإلالض 1

اث اإلادضصة")شخاجه وػٍيب   (.89:2003،بكيل ًمىً مله كُاؽ اإلاؿخٍى

/حاملت ابً عقض ربُت/ولُت التكلىم اللغآن/كؿم الغابمالخدصُل احغاةُا":الضعحاث التي خصل كليها ػلبت الصف  ثتوكغفخه الباخ

مبغضاص في ماصة     هام.بلض اهدؿابهم اللضًض مً اإلا اللُاؽ والخلٍى

  :املهازة 

كيل ًدضص ملُاؽ مؼىع لهظا الغغض وطًل كلى اؾاؽ الفهم او :"هي اللضعة بل اللُام بلمل ما ب1999.كغفها ؾلاصة وػمُله   

 (1999)ؾلاصة،:الؿغكت والضكت

 الخفكير الابداعي: -

(باهه"هىق مً الخفىحر حهضف الى اهدكاف كالكاث ومىاكف حضًضة وغحرمالىفت لخل مكيلت كاةمت" 2001.كغفه الكُسلي )   

 (.56:2001،)الكُسلي

مؿاعاث  الخفىحر اللاصي لخلضًم  (باهه"اللملُت اللاصعة كلى جدلُم هىق ًم الاوكلاق كبر 2013.كغفه اللىاؾمه وابىغؼالت )  

 (78:2013جصىعاث حضًضة ومسخلفت ولُت")اللىاؾمت وابىغؼالت،

لغف     حاملت بغضاص وطلً ربُتابً عقض//ولُت الت كلىم اللغآن/كؿم  الغابماحغاةُا":هى اؾلىب جفىحر حضًض ًدبله ػلبت الصف  ٌُ

جاص الخلىٌ للمكاول الظهىُت التي جىاحههم ازىاء جفاكلهم مم مدُؼهم التربىي وطلً ببىاء مفاهُم وجىلُض افياع بلُضة كً  اًل

 الىمؼُت والجمىص الفىغي .

 

 الفصل الثاوي

 الجىاهب الىظسيت ودزاطاث طابلت ومؤشساتها:

 إطتراجيجيت الخدزيع الخبادلي  -:املدىز الاول 

صلي وكاغ حللُمي ًلىم كلى الخىاع وجباصٌ ألاصواع في اللملُت الخللُمُت بحن الؼلبت أهفؿهم أو بحن الؼلبت واإلاضعؾحن الخضَعـ الخبا

 لالؾتراجُجُاث الفغكُت .)حابغ ،
ً
 ( 184:  2009( )كؼُت ، 83: 1999لظا فهي جخأؾـ كلى الخىاع بدُث ًدباصلىن ألاصواع ػبلا

ـ learning strategiesي مً اؾتراجُجُاث الخللم )ان ئؾتراجُجُت الخضَعـ الخباصلي ه ( ولِؿذ مً اؾتراجُجُاث الخضَع

(Instruction strategy أي ئن الجهض اإلابظوٌ في هظه ؤلاؾتراجُجُت ًلم كلى كاجم الؼالب ووكاػه اإلالصىص في ؾبُل جؼبُم  )

ت ئحغاءاث ؤلاؾتراجُجُت بكيل صخُذ هما أجها لـِ لها هلؼت بضاًت فهي جأزظ  ا أي ئن الؼالب له الخٍغ  صاةٍغ
ً
في جؼبُلها قىال

ؿخمغ ئلى أن ٌلىص مغة أزغي ئلى ؤلاؾتراجُجُت التي بضأ منها. ) الباعي ،  .(  162: 2010الياملت في البضء بأي ئؾتراجُجُت ًغغب فيها َو

 

  مبرزاث اطخػمال إطتراجيجيت الخدزيع الخبادلي: 

 راجُجُت ًمىً جلخُصها باالحي : هىان بلع اإلابرعاث مً اؾخلماٌ هظه ؤلاؾت

 ؾهىلت جؼبُلها في الصفىف الضعاؾُت ومم ملـم اإلاىاص الضعاؾُت 

. ًمىً اؾخسضامها مم ؤلاكضاص الىبحرة مً الؼلبت 

 جىمي اللضعة كلى الخىاع واإلاىاككت وجٍؼض مً جدصُل الؼلبت في وافت اإلاىاص الضعاؾُت 

بحن ملنى ما ًلغأه بظاجه . )ٍػخىن جخفم مم وحهت الىـغ اإلالاصغة لللغاءة باكخ ُه الؼالب مم الىص ٍو باعها وكاغ ًخفاكل ف

،2003 :227 ) 

 حلمل كلى جيكُؽ اإلالغفت الؿابلت للؼالب واؾخدظاعها لُفهم الىص الجضًض وعبؽ ألافياع الجضًضة بما ًملىه ًم

 مللىماث ؾابلت  .
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 لُت للخللم وجدمل مؿإولُت حللمه ماكُت والخلاوهُت وػٍاصة الضافجدلم مجمىكت مً اإلاسغحاث الاًجابُت مثل اإلاهاعاث الاحخ 

  ىمي جفىحر الؼالب حؿاكض الؼالب في جأمل أصاءه ومغاكبخه وخىمت كلى ألاصاء بما ًدلم ألاهضاف اإلاغاص الىصىٌ ئليها ٍو

 ( 160: 2010)الباعي ،

 

 اطتراجيجياث الخدزيع الخبادلي  -

   clarifgingالخىطيذ   -اوال :

هي جلً اللملُت التي ًلىم بها الؼلبت باالؾدُظاح كً أفياع ملُىت في اإلاىطىق او مفاهُم ًصلب كليهم فهمها وان    

الهضف ألاؾاس ي ًم هظه ؤلاؾتراجُجُت الفغكُت هى فهم اإلاللىماث لظلً ٌلض كىصغ مهم ًم كىاصغ ؤلاؾتراجُجُت الخباصلُت إلاا لها 

لً ًجللهم ٌكضصون كلى فهم اإلادخىي وكىضما ًلىم الؼلبت بخىطُذ ما كغؤوه فأجهم صوع مهم بخىطُذ مدخىي ما ًلغؤه فان ط

ضعوى  (. واهدباه الؼالب إلاثل هظه  186: 2009،ن مىاػً الصلىبت والغمىض.  )كؼُتؾُضعوىن مضي فهمهم للماصة و ألافياع فلال ٍو

( ولُخمىً 134: 2007ب اإلاؿاكضة . )الهاقمي والضلُمي :اإلالىكاث التي جمىم الفهم ؾُضفله الى اإلاخابلت او ئكاصة اللغاءة او ػل

 الؼالب مً جىطُذ اإلااصة حُضا كلُه اجباق همؼحن مهمحن في هظه ؤلاؾتراجُجُت الضازلُت وهما : 

 

  :ثاهيا : الخيبؤ 

الجه الياجب ًم وهى جسمحن جغبىي ٌلبر به الؼالب كً جىكلاجه إلاا ًمىً ان ًيىن جدذ هظا اللىىان مً أفياع وما ًمىً ان ٌل

كظاًا وجخؼلب هظه ؤلاؾتراجُجُت مً الؼالب ان ًؼغح فغوطا او جىكلاث ملُىت خىٌ ما ًمىً ان ًلىله اإلاإلف في اإلاىطىق ولما 

زؼى في كغاءجه زؼىاث ملُىت وحلض هظه الفغوض بلض طلً بمثابت هضف ٌؿعى الؼالب لخدلُله ؾىاء بخأهُض الفغوض او 

ُم ًم زالله الخيبإ عفظها . فلغاءة كىىان اإلا  ٌؿخؼ
ً
ىطىق وجلؿُمه الى مىطىكاث اصغغ فغكُت حؿاكض الؼالب ان ًظم مإقغا

باإلااصة اللاصمت مً زالٌ عبؽ مللىماجه الؿابلت باإلاىطىق وعبؼها بما ًجض أمامه مً مللىماث حُضة في هظا اإلاىطىق ، وهظلً في 

م الىاكض  للماصة  فظال ًك اؾدثاعة زُا ؿخؼُم اإلاضعؽ أن ٌؿاكض الؼلبت كلى أن ًخىكلىا ما ؾُدىاولىهه كضعجه كلى الخلٍى له َو

مً مىاطُم مً زالٌ جلضًم بلع اإلاؿاكضاث لهم مثل )كغاءة اللىىان ألاصلي ، كغاءة بلع الجمل في الفلغة ألاولى في الىص أو 

 صىعالازحره  ، الاؾخلاهت ببلع ال

 ( 106: 1996) اهؿفىعص ، 

 

:
ً
 :الخلخيص   -ثالثا

هي كملُت طهىُت تهضف بالىصٌى الى حىهغ اإلاىطىق فهى ٌؿدبلض ول مىطىق لـِ له كالكت بالخفاصُل ألاؾاؾُت   

ُاغخه وهي جخؼلب  والىصف الؼاةض الظي لِـ له اعجباغ وزُم باإلاىطىق وتهخم باؿهاع الىلاغ ألاؾاؾُت ما بحن الؿؼىع وئكاصة ص

خؼلب الالتزام  كملُت فغػ ألافياع ومداولت فصل ما هى غحر أؾاس ي ًك اإلااصة ألاؾاؾُت وملالجت اإلافاهُم وألافياع في الىص ٍو

خي او كض ألافياع الغةِؿُت ) اللٍؼؼ ، خم الخلخُص ًم زالٌ جغجِب ؤلاخضار وفم خضوثها الخاٍع  2009بالضكت والخلىحن والفاكلُت ٍو

لىم بخلخُص ول وفي هظه اللملُت ًغهؼ الؼالب كلى ألافياع الغةِؿُت في اإلاىطىق و  (184: التي ًغي أجها أهثر أهمُت مً غحرها ، ٍو

ا  جب ان ًخظمً اللضعة كلى الخمُحز وقغح ألافياع الغةِؿُت التي ًخظمنه فلغة كلى خضه زم جلخُص اإلاىطىق بكيل وامل ، ٍو

ضه الخغص كلى جغابؽ اإلاىطىق  لظا فهى ٌؿاكض الؼالب في جدضًض اإلاللىماث وألافياع اإلاهمت التي ًخظمنها اإلاىطىق فظال كً  حلٍى

وهىان زالر أوكؼت أؾاؾُت في مهاعة الخلخُص  ( 185:  2009ألافياع وجياملها                                                    )كؼُه، 

 جىخُض اإلاللىماث هي اللمل كلى حمم اإلاللىماث مً اإلااصة  الضعاؾُت زم ازخُاع اإلاللىماث اإلاهمت وخظف اإلاللىماث غحر اإلاهمت وزال
ً
ثا

ألاؾاؾُت واإلاهمت في كباعة او مجمىكت ًم اللباعاث ومً ألاهمُت ان ًضعن اإلاضعؽ ان مهاعة الخلخُص مهاعة مهمت للملُت الفهم 

 للؼلبت  
ً
ؿاكض في ئخضار جيامل بحن اإلاللىماث اإلاهمت في الخل ًك (  103: 2007وهىفل ، حاصو )ابى    وهظه اللملُت مهمت حضا َو

وألصعان اللالكاث وجدضًض اإلاللىماث اإلاهمت في اإلاىطىق واعجباػها في ( 328:  2005كاث بُنها. )الجمل، ٍم جىـُم وئصعان اللالػغ 
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صىعة مدىمت ًخؼلب ًم الؼالب ان ًلىم باؾخضكاء وفهم ما كغأه وجيكُؽ زلفُخه اإلالغفُت ختى ًدضر جيامل للمللىماث 

ضزالث وحؿهُل فهمها كً ػٍغم جىثُفها ووطلها في ؾُاق اكصغ ًم ألاصلي أي ئكاصة فالخلخُص ئخضي اؾتراجُجُاث جيؿُم اإلا

صُاغتها في صىعه أزغي مً زالٌ مجمىكت مً ؤلاحغاءاث جبلي كلى أؾاؾُاجه وحىهغه مً ألافياع الغةِؿت مما ٌؿهم في جىمُت 

مهمت وهىان أمغ ًجب ان ًبُنها اإلاضعؽ لؼالبه ًمىنهم  مهاعاث الؼالب في الترهحز كلى اإلاللىماث اإلاهمت واؾدبلاص اإلاللىماث الغحر 

 مً زاللها جلخُص اإلالغوء بكيل حُض منها:

  اؾخلماٌ ولماث الؼلبت الخاصت ولِـ الاكخباؾاث لخلٍؼؼ فهم اإلالغوء 

  اعقفهُت ( للخأهض مً ئن الؼلبت كض خىمىا كلى ألاهمُت اليؿبُت لألفي –جدضًض الفترة الؼمىُت للخلخُص )هخابه 

  جغن الؼلبت لُىاككىا ملخصاتهم ووطم ملاًحر للبىلها او اؾدبلاصها 

 . خظف اإلاللىماث اإلاىغعة وغحر الظغوٍعت 

  ) ( 503: 2003) أوعلُش ،  وازغون ،الاهخمام بأصواث الاؾخفهام )مً ،ماطا ،متى ، أًً ،إلااطا ، هُف 

 : الدظاؤل  
ً
 زابػا

فؿاع حمُلا حلض مهاعة جخظمً جىطُذ اللظاًا واإلالاوي ًم زالٌ مىهج الاؾخلصاء ان الدؿاؤٌ او ػغح ألاؾئلت او الاؾخ  

ُاغت ألاؾئلت مً كبل الؼلبت أهفؿهم  خم صُاغتها بهضف جىلض مللىماث حضًضة وص فاألؾئلت الجُضة جىحه هدى اإلاللىماث الهامت ٍو

مىً جضٍعب الؼلبت كلى صُاغت ألاؾئلت  مً زالٌ جضٍعبهم كلى  حؿاكضهم في كملُت الخللم بفاكلُت ٍو

  . ألاولُت  والفغكُت وألافياع الغةِؿُت ئلى أؾئلت ً ل اللىاٍو  جدٍى

 . جضٍعب الؼلبت كلى ؤلاحابت كً ألاؾئلت التي جم صُاغتها 

 .حصجُم الؼلبت كلى جىلُض ألاؾئلت التي جإصي ئلى جيامل اإلاللىماث وجلىص ئلى كملُت الفهم 

 ابى حاصو ض اإلاكىالث التي جخىافغ في الىص فخىخت التي ًلترح الؼالب لللمل كلى جدضًجضٍعب الؼلبت كلى ألاؾئلت اإلا(

 .(84-83: 2007وهىفل،

داوٌ ازخباع هفؿه في مضي   أن ًلىم الؼالب باكضاص مجمىكت مً ألاؾئلت كً اإلااصة الضعاؾُت ٍو
ً
اؾخؼاكخه ؤلاحابت كً وهي أًظا

 ( 134: 2007)الهاقمي، الضلُمي ،هظه ألاؾئلت

جب ئكالم  وجيبم أهمُت هظه ؤلاؾتراجُجُت في مضي صلىبت وحللُض ألاؾئلت التي ًلىم بصُغتها الؼلبت كً اإلااصة الضعاؾُت . ٍو

الؼلبت ان ول ػالب كلُه ان ًجُب كً مجمىكت مً ألاؾئلت اإلاؼغوخت مً كبل ػمالةه فان هظه ؤلاحغاء ؾىف ٌؿاكض الؼلبت 

مىنهم الاؾخلاهت كلى جىمُت وكيهم باألفياع اإلاهم ت في اإلاىطىق وهظا الىعي ؾىف ٌؿاكضهم بضعحت هبحرة كلى فهم اإلاىطىق .ٍو

ُاغت ألاؾئلت مثل ) ًم فلل هظا ؟، إلااطا خضر؟ ، هُف خضر؟ ، ماطا لى؟ ، متى خضر؟ (.خُث جبرػ  بأصواث الاؾخفهام في ص

ً مجمىكت ًم أهمُت هظه ؤلاؾتراجُجُت الفغكُت مً وىجها مً الاؾتراجُجُاث التي حؿ اكض كلى الفهم خُث ًغهؼ الؼلبت كلى جيٍى

ألاؾئلت لها كالكت بالفىغة الغةِؿُت للمىطىق وػغح مجمىكت ًم ألاؾئلت للخدلم مً الاؾخيخاحاث التي ًخىصل ئليها الؼلبت مً 

 .(  174- 173:  2010زالٌ كغاءتهم  للماصة . ) الباعي ،

 

 املدىز الثاوي الخفكير الابداعي:-

ؼاٌ مفهىم الخفىحر كملُت كللُت مصاخبت لالوؿان بكيل صاةم وهـغا" الهمُت الخفىحر وخاحت الافغاص له،         فلض وان واًل

الخفىحر مىطىق هلاف مىظ اللضم ختى الىكذ الخاطغ،فاإلاجخملاث الخضًثت اػصاصث صلىبت وحللُضا" بؿبب الخدىالث الاحخماكُت 

ؿهىلت، لظا اصبذ مً الظغوعي الاهخمام بلملُاث الخفىحر والخللم فلم ٌلض هضف الخللُم والخىىلىحُت ، فلم حلض الامىع بخلً ال

راجُجُاث الخضًثت والىؾاةل  الاكخصاع كلى اهؿاب اإلاللىماث والخلاةم واهما جىمُت كضعاث الخفىحر والبدث كً الؼغاةم والاؾت

 (30:2002اإلادفؼة له)الىلكبىضي ،
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دلل ولصىم الفغوق ،وجغي الباخثخان ان الؼالب ًدخ    سخبرها لخل اإلاكىالث التي جىاحههه، اج الى ان ًفىغ ٍو سخاع مً بُنها،ٍو  ٍو

دخاج الى الخفىحر في  البدث كً مصاصع اإلاللىماث واؾخلمالها في ملالجت اإلاكىالث كلى ومً زم ًلىم الخلٌى لُخللم مً ججغبخه، ٍو

غمهاعاث الخفىحر لضي افظل وحه، وهىان اؾباب مخلضصة جدخم كلى حاملاجىا الا  هخمام اإلاؿخمغ بخىفحر الفغص اإلاالةمت لخؼٍى

ر  الؼلبت بصىعة هاصفت مىـمت، اطا واهذ حؿعى بالفلل إلاؿاكضتهم في الخىُف مم مخؼلباث اللصغ بلض جسغحهم، لض الخفىح َو

ت للخُاة ،طغوعة  لض الخفىحر الابضاعي همؼا" ًم اهماغ الخفىحر اإلاهمت التي حؿعى اإلا خٍُى غه وجضكُمه َو إؾؿاث الخللُمُت لخؼٍى

 كاصة ،الن هظا الىمؽ ًخؼلب اؾخلماٌ ملاصًغ هبحرة مً اإلاللىماث بهضف الىصىٌ الى خلىٌ مىؼلُت.بصضص حلله 

 

 طماث الخفكير الابداعي: -

كترغ حلضًال"او عفظ    ا" لالفياع اإلالبىلت ان مً اهم ؾماث الخفىحر الابضاعي ان ًيىن غحر جللُضي وغحر مالىف بملنى اهِخؼلب َو

لت مً الؼمً  مؿبلا، وان الخفىحر الابضاعي ًخؼلب صعحت كالُت مً الضافلُت واإلاثابغة، وان الخفىحر الابضاعي ًدضر كبر مضة ػٍى

ؾىاء بكيل مؿخمغ اومخلؼم اومً ػٍغم الخىثُف او الترهحز اإلاغجفم ،واهما ًمغ كبر مغاخل مخلضصة مً الاكضاص والخدظحر 

زغوج اإلاىخج الى الىحىص ،ان ول هظه الؿماث جلح كلى اإلاخؼلب الغةِـ لها هى الخٍغت بضءا" مً خٍغت الخفىحر، واهتهاء  والخدلم،اي

 .(210:2002)مضخذ،الابضاعي بدٍغت الفلل الهجاػ اإلاىخج 

 

 املبدث الثاوي/دزاطاث طابلت

 (2012) الػلىي .دزاطت 1

خباصلي في الخدصُل وجىمُت مهاعاث الخفىحر ما وعاء اإلالغفت لضي ػالباث الصف ًغمي هظا البدث حلغف أزغ ئؾتراجُجُت الخضَعـ ال

 الغابم ألاصبي إلااصة كلم الاحخماق .

بُا ًطا طبؽ حؼتي. وهى جصمُم   ججٍغ
ً
ولخدلُم مغمى البدث اجبلذ الباخثت ئحغاءاث اإلاىهج الخجٍغبي ، ئط ازخاعث جصمُما

 ) بلضي ( وجبيذ ملُاؽ اإلاجمىكت الخجٍغبُت والظابؼت اللكىاةُت الا 
ً
زخُاع طاث الازخباع اللبلي والبلضي واكضث ازخباعا جدصُلُا

 ( .2011( إلاهاعاث الخفىحر ما وعاء اإلالغفت والظي كغب مً كبل ) كبُضاث وحغاح  1994)قغو وصًىِؿىن 

ت ابً زلضون للبىاث   كُىت مً ػالباث الصف الغابم ألاصبي مً زاهٍى
ً
الخابلت إلاضًٍغت جغبُت الاهباع / فغق وازخاعث الباخثت كصضًا

ُم الخجغبت ، ئط بلغ كضص أفغاص اللُىت )2012 – 2011الفلىحت ، لللام الضعاس ي ) ( ػالبت  وبلض اؾدبلاص 64( م ،لغغض جؼب

 اصبذ اللضص )
ً
( 31و) ( ػالبت للمجمىكت التي صعؾذ باؾتراجُجُت الخضَعـ الخباصلي ،32( بىاكم )63الؼالباث الغاؾباث اخصاةُا

( للُيخحن مؿخللخحن t –testػالبت صعؾذ بالؼٍغلت الخللُضًت .وكض وافأث الباخثت بحن مجمىكتي البدث باؾخلماٌ الازخباع الخاتي )

وجدصُل  –وازخباع الظواء  –ومهاعاث الخفىحر ما وعاء اإلالغفي  -( في اإلاخغحراث ) اللمغ الؼمني مدؿىب باألقهغ  2ومغبم واي )وا

وكامذ الباخثت بظبؽ كضص ًم اإلاخغحراث الضزُلت ، التي كض جإزغ في اإلاخغحر الخابم . صعؾذ الباخثت مجمىكتي البدث .الىالضًً ( 

وكض صاغذ الباخثت (  2012 -2011بي لللام الضعاس ي )وقملذ الضعاؾت زالزت فصىٌ مً ماصة كلم الاحخماق للصف الغابم ألاص

ا  ؾلىهُت للفصىٌ الثالزت وللمؿخٍى
ً
( هضفا وكض جأهضث الباخثت 145ث الؿخت ًم اإلاجٌا اإلالغفي لخصيُف بلىم اط بلغذ )أهضافا

هما أكضث الباخثت زؼؼا جضَعؿُت إلاىطىكاث الضعاؾت وكض كغطذ أهمىطححن منها ،مً صالخُتها ًم زالٌ كغطها كلى الخبراء

 كلى الخبراء لبُان صالخُتها ، وبلض جدضًض اإلااصة وصُاغت ألاهضاف الؿلىهُت لي
ً
 بلضًا

ً
 جدصُلُا

ً
ل مىطىق أكضث الباخثت ازخباعا

إلالغفت مؿخىي جدصُل الؼالباث في ماصة كلم الاحخماق ميىن ًم زالزت أؾئلت الؿإاٌ ألاوٌ مً هىق الازخُاع اإلاخلضص ًخيىن ًم 

اإلالغفت لـ)قغو وصًىِؿىن  ( فلغة والؿإاٌ الثاوي والثالث مً ألاؾئلت اإلالالُت وجبيذ الباخثت ملُاؽ مهاعاث الخفىحر ما وعاء60)

( فلغة بصىعجه النهاةُت زم ػبم الازخباع واإلالُاؽ كلى مجمىكتي البدث بلض ئهماٌ الخجغبت التي 47( الظي جيىن مً ) 1994

 .(  t-testاؾخغغكذ زماوي أؾابُم وباؾخلماٌ الازخباع الخاتي ) 
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 (2011).دزاطت غباض 

ماٌ اهمىطج ماعػاهى جىمُت الخفىحر الابضاعي لضي ػلبت الجاملت اإلاؿدىصٍغت لللام عمذ هظه الضعاؾت الى ملغفت جازحر اؾخل    

( 15( ػالبا" وػالبت،جم جىػَلهم بؼٍغلت ككىاةُت الى مجمىكخحن اخضهما ججٍغبُت جظم )60بلغذ كُىت البدث )2009/2010

الخجٍغبُت والظابؼت في مخغحراث مؿخىي ػالبا" ومثلهم اهار والازغي طابؼت جظم هفـ اللضص، وافاث الباخثت اإلاجمىكخحن 

الخفىحر الابضاعي ومهاعاجه )الؼالكت،واإلاغوهت،والاصالت( اللمغ الؼمني اإلاؿخىي الاكخصاصي والاحخماعي ، الخدصُل الضعاس ي لالب 

ِب الىالصي ، ملضٌ الفصل الضعاس ي الاوٌ في ماصة )مضزل الى كلم الىفـ اللام(، حجم الاؾغة ، الترج والام ، مؿخىي الظواء،

الجيـ )باللضص فلؽ( اؾخلملذ اصواث البدث الللي وهي كباعة كً )ازخباع جىعاوـ للخفىحر الابضاعي ، اؾخلملذ الباخثت 

الىؾاةل الاخصاةُت الاجُت مغبم واي ، الازخباع الخاتي ،ملامل اعجباغ بحرؾىن، ازخباع مان وجني( وهكفذ الضعاؾت كً وحىص فغوق 

اعاجه ( بحن مخىؾؽ اصاء افغاص اإلاجمىكخحن كلى ملُاؽ جىعاوـ للخفىحر الابضاعي ومه0،05كىض مؿخىي ) طاث صاللت اخصاةُت

 (2: 2011ولصالح اإلاجمىكت الخجٍغبُت )كباؽ:

 

 مؤشساث ودالالث مً الدزاطت الظابلت:

 الخضَعـ الخضًثت .لغف كلى ازغ اؾخلماٌ اؾتراجُجُت خ.هضفذ الضعاؾخحن الى ال1

 .(اإلاجمىكخحن الخجٍغبُت والظابؼت1ٍغبي : اؾخلملذ حمُم الضعاؾاث الخصمُم الخجٍغبي ).الخصمُم الخج2

ر  وفي حمُم الضعاؾاث اكض الباخثىن  .الاصواث: جباًيذ حمُم الضعاؾاث مً خُث الاصواث3 ازخباعاث مخىىكت لخىمُت مهاعاث الخفىح

 .ومهاعاث ماوعاء اإلالغفت الخدصُلو  الابضاعي

ت والجاملُت. .اإلاغاخل الضعاؾُت4  واللُىت: ازخلفذ اإلاغاخل الضعاؾُت التي احٍغذ فيها الضعاؾاث فياهذ اإلاغخلت الثاهٍى

ضَعـ الخباصلي في اللضًض مً اإلاخغحراث .الىخاةج :اهضث الضعاؾاث الؿابلت اإلاؿخلملت في البدث الخالي كلى فاكلُت اؾتراجُجُت الخ5

 اإلاهمت في كملُتي الخللم والخللُم .

 

 الفصل الثالث

 مىهج البدث وإحساءاجه 

ًيخمي هظا البدث الى فئت البدىر الخجٍغبُت التي ًسخبر فيها ازغ اإلاخغحر اإلاؿخلل كلى اإلاخغحر الخابم ،وللض أوال: الخصميم الخجسيبي:

بدث ججٍغبي جصمُم  فال بض مً ان ًيىن ليل خانازظ البدث الخالي بالخصمُم الخجٍغبي بلضه أولى الخؼىاث التي جىفظها الباخث

لخمض كلى هىق الخصمُم الخجٍغبي اإلاسخاع 89: 2007زاص به لظمان ؾالمخه، وصكت هخاةجه، اطا ئن صكت الىخاةج )الىبِس ي ، ( َو

 إلمياهُت جظلُل الصلىباث التي جىاحهه كىض الخدلُل ؤلاخصاتي وكلى هىق الخصمُم الخجٍغبي 
ً
الظي ٌلؼي طماها

 ( ًىضح الخصمُم الخجٍغبي للبدث الخالي.1والكيل ) (.250: 1998اإلاؿخلمل)كىصة،

 الخصمُم الخجٍغبي للبدث الخالي (1الكيل )

 الخابػت اثاملخغير  املخغير املظخلل املجمىغت

 الخفكير الابداعي الخدصيل دزيع الخبادليالدظأطتراجيجيت الخجسيبيت    

 الؼٍغلت الاكخُاصًت الظابؼت    

 

 الغابمكلىم اللغآن/ الصف /كؿم  ربُت ابً عقضالتيىن مجخمم البدث مً ػلبت حاملت بغضاص/ ولُت ًخ :ثاهيا: مجخمؼ البدث

 .( أكؿام 7( ػالب وػالبت مىػكحن كلى )1989) البالغ كضصهم 2017/2018للضعاؾت الصباخُت لللام الضعاس ي 

( مىػكحن 109، وكض بلغ كضص ػلبت )اللغآنكلىم مً  كؿم  الغابمالصف ئن كُىت البدث اقخلذ ًم ػلبت  :ثالثا: غيىت البدث

 ًم ول فئت ًم 
ً
ت جلٍغبا اث الضعاؾُت )ممخاػكلى قلبخحن جظم ول قلبت وؿبت مدؿاٍو ٌ( فئاث  اإلاؿخٍى ، حُض حضا، حُض، ملبى
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ثل ( لخمبوجدؿاوي ئكضاصهم في الكلبخحن جلٍغبا وإلحغاء  البدث جم الازخُاع بؼٍغلت السخب اللكىاتي فلض ازخحرث قلبت )

بُت وقلبت ) فلض اؾدبلضث الؼلبت  الب وػالبت( ػ109( اإلاجمىكت الظابؼت  فلض بلغ كضص أفغاص اللُىت )ااإلاجمىكت الخجٍغ

( ػلبت للمجمىكت 50( ػلبت بىاكم )100بلغ كضص ئفغاص اللُىت ) ب( ػال 9الغاؾبحن واإلاخغُبحن كً الازخباٍعً البالغ كضصهم )

 (   1لظابؼت هما هى مىضح في الجضوٌ )( ػلبت للمجمىكت ا50الخجٍغبُت و)

 ًىضح غيىت البدث كبل الاطدبػاد وبػده (1الجدول )

غدد الطلبت كبل  الشػبت مجمىغاث البدث

 الاطدبػاد

غددالطلبت 

 املظدبػدًً

غدد الطلبت بػد 

 الاطدبػاد

 50 4 54 ب الخجسيبيت

 50 5 55 أ الظابطت

 100 9 109  املجمىع

: جكافؤ مجم
ً
كبل البضء بالخجغبت كلى جثبُذ الخيافإ بحن مجمىكتي البدث )الخجٍغبُت  تخغصذ الباخث ىغتي البدث:زابػا

 والظابؼت ( في بلع اإلاخغحراث التي كض جإزغ كلى هخاةج البدث غحر جأزحر اإلاخغحر اإلاؿخلل لظلً ًجب طبؼها ومً هظه اإلاخغحراث هي :

 بالكهىع. 
ً
 الخدصُل الضعاس ي لإلباء وألامهاث.-4الضافلُت . -3ء . الظوا-2اللمغ الؼمني للؼلبت مدؿىبا

 

 : زامظا: مظخلصماث البدث

 خضَعـ الخباصليجم جدضًض اإلااصة الضعاؾُت لخضَعـ مجمىكتي البدث اإلاجمىكت الخجٍغبُت جضعؽ باؾتراجُجُت ال املادة الدزاطيت :

 لىحىص مفغصاث زاصت لهظه اإلااصة جم اكخماصها في  ( ابؼت جضعؽ بالؼٍغلت الاكخُاصًت )اإلاداطغة اإلاخلضمتواإلاجمىكت الظ
ً
وهـغا

م التربىي مىطىكاث عةِؿُت وهي) زالرصعاؾت الؼلبت للمىهج، وجم ازخُاع  م والاهضاف ، حلاٍعف اؾاؾُت في اللُاؽ والخلٍى الخلٍى

ت  (.الازخباعاث الخدصُلُت، التربٍى

 في ألاهداف الظلىكيت :
ً
لض جدضًض ألاهضاف الؿلىهُت أمغا ـ  ٌُ م هفاًت الخضَع غاًت ألاهمُت في اللملُت الخللُمُت ألجها حؿمذ بخلٍى

 تصاغذ الباخث (Soun,1972:12)وفلالُخه، وؾهلت اللُاؽ ألجها جىضح أهضاف الخضَعـ في كباعاث كابلت للمالخـت واللُاؽ

 وػكذ كلى 22لىهُت )ألاهضاف الؿلىهُت ،وجم جىػَلها كلى مىطىكاث اإلادخىي الخللُمي،اط بلغ كضص الاهضاف الؿ
ً
 ؾلىهُا

ً
( هضـفا

اث الؿخت للمجاٌ اإلالغفي لخصيُف بلىم  هضاف للخؼبُم (أ3( اهضاف للفـهم و )6و)( أهضاف للملغفت6،بىاكـم )Bloomاإلاؿخٍى

م.وكض كغطذ الب2(هضف للترهُب ،و)2،و)(أهضاف للخدلُل3،و) الاهضاف الؿلىهُت كلى مجمىكت اإلادىمحن  ثتاخ( للخلٍى

م ،إلالغفت ؾالمت صُاغت الاهضاف ومضي حغـؼُتها لألهضاف اللـامت  اإلاسخصحن في اإلاىاهج وػغاةم الخضَعـ واللُاؽ والخلٍى

%( وبهظا 80، ئط خصلذ الاهضاف الؿلىهُت كلى وؿبت )كلى آعائهم أحٍغذ بلـع الخلضًالثواإلادخىي الخللُمي وبلـض الاػالق 

   ( ًىضح طلً.2لجضوٌ )أصبدذ الاهضاف الؿلىهُت بصُغتها النهاةُت، وا

 غدد الاهداف الظلىكيت مىشغت خظب املىطىغاث واملجاالث   (2حدول)

غدد ألاهداف  املىطىغاث ث

 الظلىكيت

 جلىيم جسكيب جدليل جطبيم فهم مػسفت

حػازيف اطاطيت في اللياض والخلىيم  1

 التربىي 

6 2 2 1 1 - - 

 1 1 1 1 2 2 8  الخلىيم والاهداف التربىيت 2

 1 1 1 1 2 2 8 الازخبازاث الخدصيليت 3

 2 2 3 3 6 6 22 املجمىع
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  جضَعؿُت للمىطىكاث الثالر اإلاسخاعة ألُا صعؾتها ػىاٌ مضة الخجغبت في طىء  تأَكّضث  الباخث : اغداد الخطط الدزاطيت
ً
ُزؼؼا

(  لؼلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت ،وبالؼٍغلت الاكخُاصًت الخضَعـ الخباصليالؿلىهُت ،ليل مً )اؾتراجُجُت اإلافغصاث اإلالغعة ،وألاهضاف 

ـ  لؼلبت اإلاجمىكت الظابؼت في جضَعـ اإلااصة الخللُمُت ،وكغطذ الخؼؽ كلى مجمىكت ًم اإلاخسصصحن في ػغاةم الخضَع

م ،وكض ابضوا مالخـاتهم اللُمت ،وجم ئحغاء ال  خلضًالث الالػمت وكليها أصبدذ الخؼؽ حاهؼة للخجٍغب.واللُاؽ والخلٍى

 أداة البدث

ت ملُىت وٍغجبؽ  الازخباز الخدصيلي : - ّلغف الازخباع الخدصُلي هى الظي ًلِـ ما خصل كلُه الؼلبت بلض مغوعهم بسبرة جغبٍى ٌُ

جغي بلض الاهتهاء مً الىخضة الضعاؾُت أو في جهاًت اللام  الضعاس ي بهضف جدضًض مضي الخلضم في باإلاىهج الظي صعؾه الؼالب ٍو

( )الجاغىب، 
ً
 أم ؾلبُا

ً
 ًخم حسجُله، وفي طىةه ًخم جدضًض الىدُجت )ئًجابُا

ً
 عكمُا

ً
ولهظا الغغض  (.236:  2002الؼلبت جدضًضا

 جدصُلُا في طىء الاهضاف الؿلىهُت الخِخم أكضاصها للُاؽ )اؾتراجُجُتت أكضث الباخث
ً
ي جدصُل ( فالخضَعـ الخباصلي ازخباعا

مماصة   :وكض جم ئحغاء آلاحي اللُاؽ والخلٍى

ّلض الخٍغؼت الازخباٍعت أخض اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت في ئكضاص الازخباعاث الخدصُلُت ألجها جخظمً  :إغداد حدول املىاصفاث  -1
ُ
وح

هظًل جىفحر صفت جىػَم فلغاث الازخباع وفم مدخىي اإلااصة الضعاؾُت وألاهضاف الؿلىهُت التي ٌؿعى الازخباع للُاؾها و 

 كً ئجها ال جخأزغ باللىامل الظاجُت للمصدح ،وحؿاكض كلى زباث الازخباع صكت 79:  1999الكمىٌ لالزخباع )الـاهغ، 
ً
( فظال

ٍت ملالُت  والجضٌو ( فلغاث ازخباع 5( فلغة ًم هىق الازخُاع مً مخلضص ،)15هخاةجه . خضصث الباخثاث كضص فلغاث الازخباع بـ )

 ( ًىضح طل3ً)

 ألاهميت اليظبيت للمدخىي وغدد فلساث الازخباز الخدصيلي(3حدول زكم )

اهداف  املىطىغاث ث

الظلىكيت 

 املدخىي 

اهميت 

اليظبيت 

للمدخى 

 ي

 املجمىع غدد فلساث الازخباز الخدصيلي

100% 
 مػسفت

30            % 

 فهم

23% 

 جطبيم

20% 

 جدليل

13% 

 جسكيب

7% 

 جلىيم

7% 

م اليكأة الخاٍعس 1 ُت للخلُل

 الثاهىي 
6 20% 2 2 1 - - - 5 

الخجاعب اللاإلاُت للخللُم  2

 الثاهىي 

8 40% 2 2 1 1 - - 6 

مغخلت اإلاغاهلت مغخلت  3

 الخللُم الثاهىي 
8 40% 3 2 1 1 1 1 9 

 20 1 1 2 3 6 7 %100 22 3 مجمىق

ّلض الغغض مً البضاةل الخاػئت هى حكخِذ  فػاليت البدائل الخاطئت: -2 اهدباه الؼلبت غحر اللاعفحن ليي ال ًصلىا الى الجىاب ٌُ

ئحاباث الؼلبت كً فلغاث الازخُاع مً مخلضص كلى  تلظا عجبذ الباخث (.100:  1997الصخُذ كً ػٍغم الصضفت )أمؼاهُىؽ، 

ا مجمىكخحن اإلاجمىكت الللُا واإلاجمىكت الضهُا، وبلض خؿاب فلالُت البضاةل الخاػئت وحض أن البضاةل الخاػئ ت كض حظبذ ئليه

 مً ػلبت اإلاجمىكت الضهُا أهثر مً ػلبت اإلاجمىكت الللُا، وبهظا جم ئبلاء البضاةل كلى ما هي كلُه.
ً
 كضصا

للخأهض مً صضق الازخباع وكضعجه كلى كُاؽ الاهضاف الخللُمُت والـتي وطم ًم احله، اكخمـضث الباخثاث ئلـى  : صدق الازخباز-

ل صض به اإلاـهغ اللام لالزخباع مً خُث صخت ألاؾئلت ومىاؾبتها إلاؿخىي الؼلبت ووطىخها اؾخلماٌ الصضق الـاهغي، ٍو

خم الخدلم مً الازخباع بلغطه كلى مجمىكت ًم 94: 2007ومىطىكخيها ومضي مىاؾبتها للغغض الظي وطم له )اللؼاوي، ( ٍو

م وكلم الىفـ التربىي  ،ئما صضق اإلادخىي فمً زالٌ ئكضاص حضٌو اإلادىمحن في اإلاىاهج وػغاةم الخضَعـ واللُاؽ والخلٍى

اإلاىاصفاث )الخٍغؼت الازخباٍعت(،وكغطذ مم الازخباع كلى الخبراء واإلادىمحن للخثبذ مً صضق اإلادخىي لفلغاث الازخباع 

 وصالخُتها.
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: 2006ت )كالم ،: الازخباع الثابذ هى الظي ٌلؼي هفـ الىخاةج في خاٌ ئكاصة جؼبُله مغة أزغي كلى هفـ اللُىثباث الازخباز-

، وطلً باجها حلؼى الخض ألاصوى لللُمت الخلضًٍغت إلالامل ئلفا هغوهبار في اؾخسغاج الثباث ػٍغلت توكض اؾخلملذ الباخث (.155

زباث صعحاث الازخباع ،فاطا واهذ كُمت ملامل الفا مغجفلت فهظا ًضٌ بالفلل كلى زباث الازخباع ،ئما أطا واهذ مىسفظت فغبما ًضٌ 

جيىن كُمت ملامل الفا أكلى باؾخلماٌ ػغاةم أزغي وبلض جؼبُم الازخباع كلى كُىت الخدلُل ؤلاخصاتي وباؾخلماٌ ػٍغلت  كلى ان

 ئط بلغ )0082الفا هغوهبار بلغ ملامل الثباث )
ً
 (.237: 2004( فأهثر )الىبهان ،0067(اط ٌلض ملامل الثباث حُضا

ًخم هظا الىىق مً الثباث كىضما ًؼلب مً مصدخحن أن ًلىما بلملُت الخصخُذ،  ثباث جصحيذ الفلساث الازخبازيت )امللاليت(:-

بأن ًصدح ول واخض الازخباع زم ًصدخه ػمُله كلى هدى مؿخلل ومً زم جدؿب صعحت الاعجباغ بحن مجمىكتي الضعحاث )الىبهان، 

الخصخُدحن بملامل  ت، وخؿبذ الباخث*آزغالازخباع اإلالالي، زم أكؼذ الازخباع إلاصدح  خان(. صدخذ الباخث254 – 253:  2004

( وهى 82,0اعجباغ بحرؾىن وؿهغث كُمت ملامل الاعجباغ التي جمثل ملامل الثباث بحن الخصخُدحن فبلغذ كُمت ملامل الاعجباغ )

.
ً
 ملامل زباث حُض حضا

ث اللغبُت وألاحىبُت التي ُكضث للُاؽ لغغض كُاؽ كضعاث الخفىحر ؤلابضاعي جم الاػالق كلى كضص ًم الازخباعاالخفكير إلابداعي :- 

 أن هظا الازخباع ملجن كلى البِئت اللغاكُت والظي جغحمه ؾُض زحر 
ً
هظا اإلاخغحر وجم ازخُاع ازخباع جىعاوـ للخفىحر الابضاعي. كلما

خيىن هظا الازخباع ًم زمـ 1974هللا) فلالُاث وأن ؾبب ( واؾخسغج صضكه وزباجه وجؼبُله كلى اإلاغخلت الاكضاصًت في اللغاق ٍو

لهظا الازخباع أن اللضًض مً الضعاؾاث ألاحىبُت التي جىاولذ كُاؽ الخفىحر ؤلابضاعي إلاغخلت الجاملت كض اؾخلمل هظا  تازخُاع الباخث

 كً هظا الازخباع ًصلح جؼبُله في البِئت اللغاكُت وللمغاخل الضعاؾُت وافت ومنها اإلاغخلت الجاملُت، ئط ال أز
ً
غ للبِئت الازخباع فظال

 ( ًخيىن مً زمـ فلالُاث، جم واجباق الخؼىاث آلاجُت :56: 1978كىض جؼبُله )ابغاهُم، 

 

 اطخسساج الصدق الظاهسي الزخباز الخفكير إلابداعي: -1

ازخباع جىعاوـ كلى مجمىكت مً اإلادىمحن إلالغفت مضي مالءمت جؼبُم هظا الازخباع كلى ػلبت الجاملت في  تكغطذ الباخث      

% كلى صالخُت حللُماث الازخباع وفلالُاجه الخمـ وهظلً اجفاكهم كلى بلاء الىكذ اإلاسصص ليل 100لبِئت اللغاكُت وبيؿبت ا

 ( صكُلت إلاجمىق فلالُاث الخفىحر ؤلابضاعي.50فلالُت والبالغ )

 

 وطىح فػالياث الازخباز وحػليماجه : -2

 ًربت ابً عقضالتولُت  اكؿاممً  (ػالب وػالبت100ماجه كلى كُىت بلغ كضصها)فلالُاث الخفىحر ؤلابضاعي وحللُ توػكذ الباخث      

 وكض اجطح بلض هظا الخؼبُم أن حللُماث الازخباع وفلالُاجه واهذ واضخت كىض الؼلبت.

 اؾخسغاج زباث الازخباع الخفىحر ؤلابضاعي كً ػٍغم : الثباث : -3

( ػالب وػالبت وهي 100زخباع الخفىحر ؤلابضاعي كلى هفـ اللُىت اإلاكاع اليها في )بلض أن جم الخؼبُم الاوٌ ال  ثباث الخصحيذ: -أ    

، َصدخذ الباخثـ15بخصخُذ ئحاباث اإلافدىصحن كلى هظا الازخباع  بلـض مغوع  ) ثخانكُىت الثباث كامذ الباخ
ً
احاباث  ت( ًىما

خلمٌا ملاصلت بحرؾىن بحن صعحاث اإلافدىصحن في اإلافدـىصحن مغة أزغي كلى هظا الازخباع وكض اجطح بأن ملامل الثباث باؾ

 (.82,0الخصخُدحن ألاوٌ والثاوي كض بلغ )

بلض الخدلم مً الصضق والثباث الزخباع الخفىحر الابضاعي أصبذ الازخباع في صُغخه النهاةُت وصف الازخباز بصيغخه النهائيت:  -

 مً زمؿت فلالُاث وكلى الىدى آلاحي :
ً
  ميىها

( صكاةم ملؿمت كلى حؼةُحن جلىم الجؼء 10: حلؼى الضعحاث للفلالُت ألاولى التي ًخؼلب مً اإلافدىص إلاضة )الفلالُت ألاولى  -1

 (صكاةم ليل حؼء .5ألاوٌ بظهغ أهبر كضع مً اؾخلماالث)بلع مً ألاقُاء( بؿلف ػمني )
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ًخغحر هـام أقُاء ملُىت، ًخيىن  ( صكاةم حلؼى كضص ألاخضار كىضما10الفلالُت الثاهُت : وفي هظه الفلالُت التي حؿخغغق ) -2

 ( صكاةم.5الفلالُت مً حؼةُحن ول حؼء ؾلفه الؼمني )

( صكاةم ًؼلب مً اإلافدىص وصف مىاكف ؾلىهُت للمل ملحن ئط ٌلؼى 10الفلالُت الثالثت : حؿخغغق هظه الفلالُت ) -3

يىن الخض ألاكلى )5للمفدىص مكيلخحن وحلؼى ليل مكيلت )  لُت.( صعحت للفاك30( صكاةم ٍو

 ( صكاةم ًؼلب مً اإلافدىص أكتراح أطافاث ألقُاء ملُىت.10الفلالُت الغابلت : حؿخغغق هظه الفلالُت ) -4

( صكاةم ئط ًؼلب مً اإلافدىص هخابت أهبر كضص ممىً ًم اليلماث لبلع مً 10الفلالُت الخامؿت : حؿخغغق هظه الفلالُت )  -5

 الخغوف.

 

 جطبيم الخجسبت :

للؼلبت أهمُت هظه اإلااصة الضعاؾُت  ،  وبلض أن وضح9/11/2017اإلاىافم  الخمـِ الخجغبت ًىم ضاثبأطلىب جىفير الخجسبت : -1

ت اإلاهمت التي جخظمً مللىماث عةِؿت ومهمت كً اللملُت الخللُمُت لظلً  هاوجأزحرها اإلاباقغ في أصائهم اإلانهي، وىج ًم اإلاىاص التربٍى

بُت والظابؼت( طمً الخصمُم  خانمغ صعؾذ ئخضي الباخثبت لهظا ألا وان مً الظغوعي جىحُه اهدباه الؼل مجمىكتي البدث )الخجٍغ

 21/1/2018اإلاىافم  الاخضالخجٍغبي اإلالخمض في هظا البدث، اهتهذ الخجغبت ًىم 

 صُليبلض جدضًض مىكض أصاء الازخباع إلاجمىكتي البدث لغغض أن ًتهُأ الؼلبت ألصاء الازخباع الخد جطبيم الازخباز الخدصيلي : -2

ّلض
ُ
ها للؼلبت في يىضخجم ج، وبلض أن جم جىـُم الازخباع الخدصُلي مً زالٌ الخللُماث الخاصت بالىكذ والظىابؽ اإلاهمت التي اإلا

اٍعت مىطىكُت و )15( فلغة ازخباٍعت منها )20هُفُت الاحابت كً الازخباع. جظمً الازخباع الخدصُلي ) ت 5( فلغة ازخب ( فلغة ازخباٍع

الؿاكت الخاؾلت  في 24/1/2018اإلاىافم  الاعبلاءالازخباع الخدصُلي كلى ػلبت مجمىكتي البدث ًىم ئط جم جؼبُم الُت لألؾئلت اإلال

 
ً
 ( صكُلت.90الىكذ اإلاسصص )و صباخا

اإلاىافم  الاخضبلض جدضًض مىكض أصاء الؼلبت الزخباع الخفىحر ؤلابضاعي الظي وان ًىم  :جطبيم ازخباز الخفكير إلابداعي-3

وبلض جغجِب حلىؽ الؼلبت، جم جىػَم وسخ الازخباع كلى الؼلبت وبلض جىطُذ الخللُماث الخاصت باالزخباع، أوكؼ  28/1/2018

الؼلبت في الىف كً الاحابت،  مً( صكاةم، وبلض مغوع هظه اإلاضة، جؼلب الباخثت10للؼلبت لإلحابت كً الفلالُت ألاولى بؿلف ػمني )

( صكاةم، والفلالُت الثالثت فلض بلغ الىكذ اإلاسصص 10التي بلغ الىكذ اإلاسصص في الاحابت كنها ) تُهوهظا الخاٌ في الفلالُت الثا

( صكاةم، أما الفلالُت الخامؿت فلض بلغ الىكذ 10( صكاةم، فُما ًخللم بالفلالُت الغابلت فيان الىكذ اإلاسصص )10لها )

( صكُلت، 50بضاعي )الؼمىُت اإلاسصصت لإلحابت كً ازخباع الخفىحر ؤلا  ( صكاةم وبهظا بلغذ اإلاضة10اإلاسصص لإلحابت كلى مخؼلباتها )

م 
ُّ
ؿل

َ
أكلى صعحت خصل كليها الؼلبت  توسخ الازخباع ًم الؼلبت جم جصخُذ ئحاباث ػلبت مجمىكتي البدث، خضصث الباخثوبلض ح

 وأصوى صعحت خصل كليها الؼلبت في ازخباع الخفىحر ؤلابضاعي .

 

 ىؾاةل اخصاةُت ألاجُت :ذ الؾخلملا الىطائل إلاخصائيت : -

 : الطخسساج الخكافؤ بين مجمىغتي البدث والىخائج الخاصت بالبدث الحالي. SPSSالحليبت الاخصائيت  -1

  Item discriminationمػامل جمييز الفلساث املىطىغيت  -2

 ن ص د – ن ص ع      

 ____________________ث=

 ن                

 ئط جمثل :

 ضص الؼلبت الظًً احابىا احابت صخُت في اإلاجمىكت اللُا.)ن ص ق( = ك

 )ن ص ص( = كضص الؼلبت الظًً احابىا احابت صخُت في اإلاجمىكت الضهُا.

 (.80 – 79:  1999ن = كضص ػلبت اخضي اإلاجمىكخحن )الـاهغ ، 
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 = لخؿاب صعحت الثباث )ػٍغلت اكاصة الازخباع(. Pearsonملامل الاعجباغ بحرؾىن  -3

 مج )ؽ( مج )ص( –ن ق ؽ ص             

 ز=    

       

 2)مج ص(  – 2ن مج ص   2ض(  ج)م – 2ن مج ض     

 

 إذ جمثل :

 ػامل ازجباط بيرطىن مز = 

 ن = غدد الطلبت

 ض = كيم املخغير الاول 

 (.183:  1977ص = كيم املخغير الثاوي )البياحي , 

 إذ جمثل :

 طئت.= مػامل ملاليت البدائل الخا مث 

 ن ع م = غدد الافساد الرًً ازخازوا البدًل الخاطئ مً الفئت الػليا.

 ن ع د = غدد الافساد الرًً ازخازوا البدًل الخاطئ مً الفئت الدهيا.

 ن = الػدد الكلي للمجمىغت.

  Chi – Squareمسبؼ كاي  -4

 لحظاب وظبت املىافلين وغير املىافلين مً الخبراء للياض املهازاث الدزاطيت.

 2ق( –)ل          

 _______________=  2كا

 ق            

 إذ جمثل :

 ل = الخكساز املالخظ.

 (238: 2007ق = الخكساز املخىكؼ       )الكبيس ي , 

 الطخسساج مػامل ثباث الازخباز.مػادلت ألف كسوهبار -5

 ف 2مج ع -1                   ن        =     aمػامل 

                ( __ _______ )   )______________ ( 

 ض 2ع                   1 -ن                     

 -إذ إن :

a . مػامل الثباث = 

 ن = غدد فلساث ألازخباز .

 ف = جباًً دزحاث كل فلسة مً فلساث ألازخباز.2ع

 .(122:2006ض = الخباًً الكلي لألزخباز.                                 )غالم, 2ع
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 غسض الىخائج وجفظيرها: الـفصل الـسابـؼ 

 لفغطُاث البدث     
ً
 لىخاةج البدث التي جم الخىصل ئليها بلض اهتهاء اإلالالجاث ؤلاخصاةُت، ووفلا

ً
 قامال

ً
ًخظمً هظا الفصل كغطا

 ًك الخفؿحر الخاص بيخاة
ً
 ًم الخىصُاث،  اؾخيخجذ ج  البدث الخالي، والاؾخيخاحاث التيالخالي، فظال

ً
في طىء الىخاةج، وكضصا

 -واإلالترخاث التي جمثل بدىر مؿخلبلُت، وكلى الىدى آلاحي :

: 
ً
 غسض الىخائج : -أوال

 الىخائج املخػللت بفسطيت البدث: -أ

لخجٍغبُت ومخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بحن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت ا     

اعي لؼلبت مجمىكتي البدث،  في الخدصُل. وللخدلم مً هظه الفغطُت الصفٍغت، جم اؾخسغاج اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُ

 باؾخ خباصليال ضَعـخلاوإلالغفت ازغ اؾتراجُجُت 
ً
لمٌا الازخباع في جدصُل ػلبت مجمىكتي البدث، جم ملالجت البُاهاث ئخصاةُا

 (.4( اؾخسغاج اللُمت الخاةُت اإلادؿىبت، وأصعحذ الىخاةج في الجضوٌ )T-Testالخاتي للُيخحن مؿخللخحن )

  املخىطط الحظابي والاهدساف املػيازي والليمت الخائيت املدظىبت والجدوليت ملجمىغتي البدث (4الجدول )

خ ( أن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت اهبر مً مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت، واللُمت 4طح ًم الجضوٌ )ٍو

وجلبل البضًلت. ومما ًضٌ كلى  بُت، وبظلً جغفع الفغطُت الصفٍغتصاللت ئخصاةُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغطاث الخاةُت اإلادؿىبت 

اصة جدصُل ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت.وان له ضَعـ الخباصلي الخ أن اؾتراجُجُت  ألازغ الىاضح في ٍػ

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بحن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت ومخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت  -ب

 في جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي.

، وإلالغفت ابي والاهدغاف اإلالُاعي لؼلبت مجمىكتي البدثوللخدلم مً هظه الفغطُت الصفٍغت، جم اؾخسغاج اإلاخىؾؽ الخؿ     

 باؾخلماٌ الازخباع الخاتي  ضَعـ الخباصليازغ اؾتراجُجُت الخ
ً
في جدصُل ػلبت مجمىكتي البدث، جم ملالجت البُاهاث ئخصاةُا

 (.5( اؾخسغاج اللُمت الخاةُت اإلادؿىبت، وأصعحذ الىخاةج في الجضوٌ )T-Testللُيخحن مؿخللخحن )

 (5لجدول )ا

 املخىطط الحظابي والاهدساف املػيازي والليمت الخائيت املدظىبت والجدوليت ملجمىغتي البدث.

غدد أفساد  ىغتاملجم

 الػيىت

املخىطط 

 الحظابي

الاهدساف 

 املػيازي 

دزحت 

 الحسيت

مظخىي  الليمت الخائيت

 الداللت

 

ملدظى الماإلا

 اخؿىبتح بت

 ا

 الجدوليت

 لجضولُت

 667,8 40 ,84 35 الخجسيبيت

68 666,5 000,2 

  دالت
ُ
إخصائيا

 غىد مظخىي 

 05,0 داللت
 892,10 000,36 35 الظابطت

غدد أفساد  املجمىغت

 الػيىت

املخىطط 

 الحظابي

الاهدساف 

 املػيازي 

مظخىي  الليمت الخائيت دزحت الحسيت

 الداللت

 

 الجدوليت املدظىبت

 85,5 9,52 35 الخجسيبيت

68 

 
178,5 000,2 

دالت 

 
ً
إخصائيا

غىد مظخىي 

 05,0داللت 
 9, 87 4228 35 الظابطت
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( أن مخىؾؽ صعحاث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت اهبر مً مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت، واللُمت 5ٍخطح ًم الجضوٌ )و 

بُت، وبظلً جغفع الفغطُت اطاث الخاةُت اإلادؿىبت  لصفٍغت، وجلبل البضًلت. ومما ًضٌ صاللت ئخصاةُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

 وان لها ألازغ الىاضح في جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلابضاعي لؼلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت.ضَعـ الخباصلي الخ كلى أن اؾتراجُجُت

 

: جفظير الىديجت :
ً
 ثاهيا

ُه الخضَعـ الخباصليان اؾتراجُجُت  -1 اإلاماعؾاث الخضَعؿُت صازل  ًم الاؾتراجُجُاث الخياملُت اإلاخىىكت الظي ٌؿهم في جىح

.
ً
 مىؼلُا

ً
 اللاكت الضعاؾُت وطلً الخخىائها زؼىاث او ئحغاءاث جضَعؿُت مخخابلت ومغجبت جغجِبا

في زلم الضافلُت لضي الؼلبت للمكاعهت والخفاكل في اإلاىاكف الصفُت وهما جدُذ للؼلبت  ضَعـ الخباصليالخحؿهم اؾتراجُجُت  -2

 اث الجىهٍغت لكغح مىطىق الضعؽ .اإلاجاٌ اليافي للخفىحر في الؿم

مً الاؾتراجُجُاث الخضَعؿُت الخضًثت التي لها جأزحر كلى مؿخىي ألاصاء لضي ول مً  الخضَعـ الخباصليحلض اؾتراجُجُت  -3

اصة اللضعة اللللُت  الخضَعس ي والؼالب ، فباليؿبت للؼالب حؿاكضه في الاخخفاؾ باإلالغفت لفترة ػمىُت أػٌى واللمل كلى ٍػ

 للؼا
ً
 ومىـما

ً
لت الاكخُاصًت التي حلخمض كلى أؾلىب الخللحن والخفف ،ئما الخضَعس ي فؿخجلله مسؼؼا لب وطلً ملاعهت بالؼٍغ

 صازل اللاكت الضعاؾُت .
ً
 ومىاككا

كلى حغُحر أججاه كمل اللملُاث اللللُت للؼالب وىجها جدث كلى ؤلاهخاحُت اإلاؿخمغة  ضَعـ الخباصليالخ حلمل اؾتراجُجُت -4

 الخفىحر الابضاعي.مهاعاث في جىمُت وضصة ،وهظا مً أؾاؾُاث اللمل ؤلابضاعي الللمي.واإلاخج

 الى الاطخيخاحاث الاجيت: تطىء هخائج البدث ,جىصلذ الباخثالاطخيخاحاث في 

مفي جضَعـ ماصة  الخضَعـ الخباصلي.فاكلُت اؾتراجُجُت 1  وعفم مؿخىي جدصُل ػلبت اإلاجمىكت الخجٍغبُت. اللُاؽ والخلٍى

دُذ للؼلبت الفغصت للخفىحر في اهبر كضص ممىً مً الخلٌى للمكيلت الىاخضة ، مما ٌصجم كلى اؾخسضام الخفىحر الابضاعي 2 .ً

 ،وبالخالي جىمُت لضحهم.

ىفظ الاوكؼت بىفؿه.3 بدث ٍو جلل الؼلبت مدىع اللملُت الخللُمُت مً زالٌ جفلُل صوعه ، فالؼالب ًىدكف ٍو .ً 

 

ـــالخىصي ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ  اث:ــ

مفي جضَعـ ماصة  الخضَعـ الخباصلي_اكخماص اؾتراجُجُت    .اللُاؽ والخلٍى

اث هفؿُت حللُمُت.  _جظمحن مفغصاث ماصة الضعاؾُت التي جدخىي في ػُاتها مً الخؼؽ التي حلخمض في اصىلها كلى هـٍغ

بُت للخضَعؿُحن في ولُاث التربُت لغفضهم باؾتراجُجُاث جضَع  (الخضَعـ الخباصليؿُت خضًثت ومنها )اؾتراجُجُت _فخذ صوعاث جضٍع

 وجؼبُلها في اإلاجخمم الخللُمي.

 

ـــاث: ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  امللترخـ

ب الخصىعاث الخاػئت للمفاهُم في الاكؿام او الفغوق الازغي في جىمُت  الخضَعـ الخباصلي.احغاء صعاؾت ازغ اؾتراجُجُت 1 في جصٍى

 .اعبيلمهاعاث الخفىحر الخ

واؾتراجُجُت الخللم الخىلُضي في اهدؿاب ػلبت كؿم الصخت الىفؿُت  الخضَعـ الخباصلي.احغاء صعاؾت ملاعهت بحن اؾتراجُجُت 2

 للُت وجىمُت صافلُتهم للخللم.والل

 

ــادز ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  املصـ

م في التربُت(1978ئبغاهُم، كاهض ) -1  كمان، ألاعصن.،غمىخبت الفى ،مباصب اللُاؽ والخلٍى

م في التربُت الخضًثت(1997امؼاًىىؽ، مُساةُل )2  ، حاملت صمكم، ؾىعٍا.اللُاؽ والخلٍى

م في مهىت الخللُم (2002الجاغىب، مدمض كبض الغخمً ) -3   0، صاع واةل لليكغ والخىػَم ، ألاعصن الىهج اللٍى
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 ، اللضص الغابم ، مؼبلت بني اػهاؽ ، ؾال ، اإلاملىت اإلاغغبُت  ميمجلت اجداص حاملاث اللالم ؤلاؾال ( 2005الجاملت ) -4

،صاع الكغوق لليكغ  اؾتراجُجُاث خضًثت في فً الخضَعـ( 2008الهاقمي ،كبض الغخمً كبض كلي ،ػه كلي خؿحن الضلُمي ) -5

 والخىػَم ،الاعصن .

 ،كمان ،الاعصن.كت،صاع واةل لليكغ والؼباملضمت في الابضاق (2007)،هاصًا هاًلالؿغوع -6

 ، صاع واةل لليكغ والخىػَم ،كمان. اؾتراجُجُاث الخضَعـ( 1999ؾلاصة ،حىصث أخمض)-7

ت والىفؿُت( 2003شخاجت،خؿً، وػٍيب الىجاع) -8  ، صاع اإلاصٍغت اللبىاهُت، اللاهغة .معجم اإلاصؼلخاث التربٍى

 كباب ،كمان ،الاعصن،وػاعة ال جىمُت الخفىحر ؤلابضاعي( 2001الكُسلي ،كبض اللاصع )-9

ا مدمض وآزغون ) -10 م في التربُت( 1999الـاهغ، ػهٍغ  ، مىخبت صاع الثلافت لليكغ والخىػَم ، ألاعصن .مباصب اللُاؽ والخلٍى

ت وجؼبُلاث كملُت( 2007اللخىم ،كضهان ًىؾف وكبض الىاصغ الجغاح  ومىفم بكاعة ) -11  جىمُت مهاعاث الخفىحر هماطج هـٍغ

 ،كمان ،الاعصن  1ػَم والؼباكت ،غ،لليكغ والخى 

م في اللملُت الخضَعؿُت(2007اللؼاوي ،عخُم ًىوـ هغو )   -12  ،صاع صحلت لليكغ والخىػَم ،كمان ،ألاعصن .  اللُاؽ والخلٍى

ت (2006كالم، صالح الضًً مدمىص ) -  ،صاع الفىغ لليكغ والخىػَم ،كمان ،الاعصن. الازخباعاث واإلالاًِـ التربٍى

غ لليكغ والخىػَم ،صاع الفى ؤلاخصاء للباخث في التربُت والللىم ؤلاوؿاهُت( 1998ة، اخمض ؾلُمان ،زلُل ًىؾف الخلُلي.)كىص -13

 ،كمان، ألاعصن.

،صاع صفاء لليكغ والخىػَم  جىمُت مهاعاث الخللُم والخفىحر والبدث( 2013اللىاؾمت،اخمض خؿً ، ابىالغؼلت مدمض اخمض )  -14

 ن ،كمان ،الاعص 1،غ

م ججضًضاث ومىاككاث( 2007الىبِس ي،كبض الىاخض مجُض ) -15   ،صاع حٍغغ ،كمان. اللُاؽ والخلٍى

ت )(2002)_مضخذ ،مدمىص16 ،اإلاجلض  مجلت الؼفىلت والخىمُت(ؾىت ،17_11جىمُت الخفىحر الابضاعي لضي الاػفاٌ اإلاغخلت اللمٍغ

 الثاوي ،اللضص الؿابم ،حاملت كؼغ.

 ،صاع الكغوق لليكغ والخىػَم ،كمان،ألاعصن . أؾاؾُاث اللُاؽ في الللىم الؿلىهُت( 2004الىبهان ،مىس ى ) -17

 .47/اإلاجلض  مجلت اإلاللم الجضًض بغضاص،ػبُلت الخفىحر ،2002_الىفكبىضي ،مدمض هجم الضًً،18

مجلت اإلاللم/  خضَعـ الصفي،اؾتراجُجُاث الخللم اإلالغفُت وجىؿُفها في ال(. 2004)وهىفل ، مدمض بىغ مدمض صالح ،ابىحاصو، -19

 ٌ   الؼالب، اللضصان ألاوٌ والثاوي، خٍؼغان، واهىن ألاو

 ، حلٍغب مدمض صكىع ، مىخبت الاهجلى اإلاصٍغت ، اللاهغة ، مصغ .  اؾتراجُجُاث حللم اللغت( ، 1996اهؿفىعص ، عبُيا  ) -20

، الؼبلت ألاولى ، صاع اإلاؿحرة  ا الىـٍغت وجؼبُلاتها اللملُتاؾتراجُجُاث فهم اإلالغؤ اؾؿه(،  2010الباعي ، ماهغ قلبان كبض ) -21

 لليكغ والخىػَم ، كمان .

الجمل ، مدمىص حهاص  -،صاع الفىغ اللغبي ، اللاهغة  اؾتراجُجُاث الخضَعـ والخللم( ،  1999حابغ ،كبض الخمُض حابغ ) -22

 ، صاع الىخب الجامعي ، اللحن ، الاماعاث اللغبُت اإلاخدضة . ؾُتجىمُت مهاعاث الخفىحر الابضاعي مً زالٌ اإلاىاهج الضعا( ، 2005)

 . اللاهغة كالم الىخب ، ، حللُم الفىغ  (،  2003) ـٍؼخىن ، خؿً خؿحن -23

 . ، كالم الىخب، اللاهغة 4، غحللُم الخفىحر عؤٍت جؼبُلُت في جىمُت الللىٌ اإلافىغة(،  2008) ___________ -24

 ، كمان .صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَم، اؾتراجُجُاث ما وعاء اإلالغفت في فهم اإلالغؤ (2009)كؼُت ،مدؿً كلي-25

ب( ،2003صوهالض ، وازغون ) اوعلُش ، -26 جغحمت كبض هللا ابى هبلت ، مىخبت ، (افظل  اؾتراجُجُاث الخللُم ) الضلُل هدى جضٍع

 الفالح لليكغ والخىػَم .

، ؤلاصضاع الثالث ، صاع ألامل لليكغ والخىػَم ، اعبض، 2، غ لخلىٍم في اللملُت الخضَعؿُتاللُاؽ وا (1998)كىصة،اخمض ؾلُمان -27

 .ألاعصن

ازغ ئؾتراجُجُت الخضَعـ الخباصلي في الخدصُل وجىمُت مهاعاث الخفىحر ما وعاء اإلالغفت لضي ( 2012الللىي، طحى مدمض حبر)-28

 حاملت بغضاص، ولُت التربُت ابً عقض.ؿخحر غحر ميكىعة ،لت ماح، عؾاػالباث الصف الغابم ألاصبي إلااصة كلم الاحخماق


