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 أثر استخدام استراجيجيت سيامبر في التحصيل والتفىير البصري لدي طالباث الصف الثامً

 الاساس ي في مادة الرياطياث  
 

 الهه سعيد حميد
ت ونلم الىفغكعم ‘  ت الاظاظُت ,  الترُب ت الترُب   دهىن حامهت , وُل

 ملخص البحث

( في الخدطُل والخفىحر البطشي لذي ؾالباث SCAMPERاظتهذف البدث الحالي الى مهشفت ) أزش اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر)

اغُاث ( ولخدلُم هذفي البدث وغهذ الباخشت فشغِخحن ضفٍشخحن وكذ اكخطش البدث نلى  الطف الشامً الاظاس ي في مادة الٍش

ث ( التي أخخحرث بطىسة كطذًت وأنخمذ2018 – 2017ؾالباث الطف الشامً الاظاس ي في مذسظت ) وىسدظخان ( للهام الذساس ي ) 

بُت والػابؿت وباالخخباس البهذي للمخغحًرً الخدطُل والخفىحر البطشي اإلاياوي  الباخشت الخطمُم الخجٍشبي ري اإلاجمىنخحن الخجٍش

 نلى مجمىنخحن ألاولى ججٍشبُت بلغذ أفشادها )58وجيىهذ نُىت البدث مً )
َ
( ؾالبت دسظً مادة 28( ؾالبت وصنذ نشىاةُا

اغُاث نلى وفم اظتراجُجُت ( ؾالبت دسظً اإلاادة راتها بالؿٍشلت 30ظيامبر والشاهُت مجمىنت غابؿت بلغذ نذد أفشادها ) الٍش

الانخُادًت وكذ أحشث الخيافإ بحن ؾالباث اإلاجمىنخحن في مخغحراث ) اإلاهشفت اإلاعبلت , والخدطُل الذساس ي للىالذًً ,  الهمش 

ًت , هما ( 11( خؿت جذَسعُت بىاكو )22الضمجي ( و كذ أنذث الباخشت ) خؿت خعب اظتراجُجُت ظيامبر و مشلها بالؿٍشلت الانخُاد

( فلشة ًم هىم الاخخُاس مً مخهذد معخخشحت الطذق و 20وأنذث الباخشت أخخباسا للُاط الخدطُل جيىن بطُغخه الجهاةُت مً )

 مهامل الطهىبت واللىة الخمحًزت للفلشاث وفهالُت 

 ( فلشة معخخشحت الطذق والشباث . 20شت اخخباس الخفىحر البطشي اإلاياوي جيىن  ًم )البذاةل الخاؾئت والشباث هما أنذث الباخ

اٍسخ ) ( بهذ الاهتهاء مً الخجشبت وجؿبُم ألاداجحن وئحشاء الخهامل 2018/  4/  15( وأهتهذ )2018/  2/  25وكذ بذأث الخجشبت بخ

 الىخاةج ما ًأحي :( وأقهشث t.testالاخطاتي مو البُاهاث أظخخذم الاخخباس الخاتي )

( بحن مخىظـ دسحاث اإلاجمىنت الخجٍشبُت والػابؿت لطالح اإلاجمىنت 0.05وحىد فشق رو داللت اخطاةُت نىذ معخىي ) .1

 الخجٍشبُت .

( بحن مخىظـ دسحاث الخفىحر البطشي لذي اإلاجمىنخحن الخجٍشبُت 0.05وحىد فشق رو داللت اخطاةُت نىذ معخىي ) .2

 لخجٍشبُت .والػابؿت لطالح اإلاجمىنت ا

 واإلالترخاث .وفي غىء رلً كذمذ الباخشت مجمىنت مً الخىضُاث 

 

 :مشــيلت البــحث

اغُاث واإلاىاد ألاخشي         حهخمذ مذاسظىا وهدً في بذاًت اللشن الحادي والهشٍشً أظالُب الخهلُم الانخُادًت في جذَسغ مادة الٍش

في شتى اإلاشاخل الذساظُت التي جخطف بعلبُت اإلاخهلم والترهحز نلى اإلاهلم وكلت الاخخفاف باإلاهلىماث واهخفاع معخىي الخفىحر 

ومً خالٌ أظدشاسة الباخشت لهذد ًم مذسس ي مادة  (2ص,2008)اإلاىظىي, ب والترهحز نلى الحفل وكلت الاهدباه ونضلت الؿال

اغُاث بشأن ألاظالُب والؿشاةم الخذَسعُت اإلاهخمذة ونً مهشفتهم بمهاساث الخفىحر والخفىحر البطشي باالخظ ومماسظتها لهم  الٍش

لً لهذم اؾالم فىحذث أغلب اإلاذسظحن ٌهخمذون نلى الؿٍشلت الانخُادًت التي جلخطش نلى خفل اإلاهلىماث واظترحانها. ور

مهكمهم نلى الاظتراجُجُاث الخهلُمُت الحذًشت في الخذَسغ التي جىمي مهاساث الخفىحر نىذ اإلاخهلمحن , وكذ أضبدذ الؿٍشلت 

الانخُادًت غحر راث حذوي وال جىاظب جدذًاث الهطش الزي وهِشه ومً غحر اإلامىً الانخماد نلحها. ئر جخمشل مشيلت البدث الحالي 

اغُاث لذي ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي وهزلً الىاكو اإلاخذوي إلاهاساث الخفىحر البطشي في جذوي الخد طُل الذساس ي في الٍش
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 نلى رلً حععى الذساظت الحالُت الى 
ً
لذيهً مماٌعخىحب ججٍشب اظتراجُجُاث جذَسعُت خذًشت كذ جإدي الى هخاةج اًجابُت وبىاءا

لخذَسغ وهي اظتراجُجُت ظيامبر في الخدطُل والخفىحر البطشي اإلاياوي ومما ظبم اظخخذام اظتراجُجُت خذًشت مً اظتراجُجُاث ا

 جبرص مشيلت البدث بالعإاٌ آلاحي :

اغُاث ؟  ما أزش اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر في الخدطُل والخفىحر البطشي لذي ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي في مادة الٍش

 أهمــيت البــحث :

ي وهِشه آلان نطش الخذفم اإلاهشفي فهى ًخمحز بالخغحراث اإلادعاسنت  واإلاخالخلت هدُجت للخؿىس الخلجي و ٌهخبر الهطش الز      

اإلاهلىماحي في وافت مجاالجه ,مما حهل هىان خاحت لالهخلاٌ بالخهلُم مً مشخلت الخللحن التي حهخمذ نلى الحفل و اظترحام  

فشاد كادٍسً نلى مىاهُت خطُلت هزا الخؿىس الهاةل , وما ًىؿىي نلُه مً اإلاهلىماث ئلى مشخلت جىمُت مهاساث الخفىحر لطىو أ

مخغحراث معخلبلُت ًخهزس الخيبإ بها , و مىاكف جخؿلب الفهم , والخفعحر, والخدلُل , والخهلُل للىضىٌ ئلى اظخيخاحاث ظلُمت 

 بشأنها . 

 اإلاخهلم إلهماء الىكم الخهلُمُت في ونملُاجه أظالُبه بدىمُت اموالاهخم الخفىحر جذَسغ غشوسة للمهشفت اإلاخالخلت الخؿىساث وجىحب    

 نلى لُيىن  ومهلىماجه ومهاساجه
ً
يىن  باًجابُت , والخغحر الخؿىس معاًشة كادسا  ئنذاد هى الحلُلي التربُت ودوس  ئخذازه, في نامال هاما ٍو

و اإلاهشفي الخغحر مىاهبت نلى كادس مخهلم  والخهلم, الخهلُم نملُتي في وجىقُفه اإلاخاخت اإلاهشفت بمطادس اإلاخهلم واظدُهابه, وجضوٍذ العَش

  (115:  2009)نلي , اإلاخالخلت  واإلاهلىماجُت الخىىىلىحُت ألامىاج خػم في الىجاة ؾىق  البشٍشت هى الؿاكاث في فاالظدشماس 

ٌ  هى العاةذ الانخلاد أضبذ ولهزا,       نلى كادٍسً لُطبدىا نلٌى الؿالب جىمُت ئلى راتها خذ في هغاًاث باإلاهشفت الاهخمام مً الخدى

 الخفىحر نلى واللذسة الهىإلات, مهاضشة بحن الخىاصن  ٌعخؿُو جدلُم إلاً ئال الهطش هزا في الىجاح ًىخب فلً مجخمههم, مشىالث خل

 ألاظمى فالغاًت لزا لخدلُلها؛ ٌععى التي الخاضت أهذافه اإلاىاهج ًم مىهج ليل أن وبما . البششي  الهلل ؾاكاث ول واظخخذام

اغُاث باليعبت اغُاث حهذ اإلاخخلفت, جىمُت مهاساث الخفىحر هى إلاىهج الٍش  أهىام حمُو لخىمُت خطىبت ألاهثر اإلاجاالث مً فالٍش

 ئدسان نلى ًخذسبىن  داسظحها ججهل وخلاةم وهكٍشاث وكىاهحن مهاسف مً جدخىٍه إلاا الؿالب, البطشي نىذ الخفىحر وخاضت الخفىحر

 اإلاخخلفت. اإلاشىالث لحل ًلىدهم الزي الهمُم والفهم البطحرة واهدعاب نىاضشها الهالكاث بحن

اغُاث, فشوم ئخذي والهىذظت ا والتي الٍش  أفػل مً حهخبر لزا في الخفىحر, اإلاخلذمت ألاظالُب نلى ألاولى بالذسحت حهخمذ دساظته

  (3: 2007)ملاؽ, الخفىحر جىمُت في اظدشماسها ًمىً التي اإلاجاالث
ً
اغُاث, في الخفىحر ألهمُت وهكشا  الىفغ نلماء ًم الىشحر فان الٍش

حن ت غىء في لخىمُخه اإلاخىىنت بالهىامل الحذًث أهخمىا الهطش في والتربٍى   جخىافم التي البرامج التربٍى
َ
 الاوعاهُت, اإلاهشفت مو هشحرا

 (606: 2000)الخىدسي,الزي ًذسط  باإلادخىي  الاهخمام ًيبغي لزلً اظخخذامها, واظالُب الافشاد لها, وهُفُت اهدعاب

اغُاث خُث أنها حعانذ اإلاخهلم نلى جىلُذ  وال ًخفى نلُىا أهمُت الخفىحر البطشي بشيل خاص ليل مً اإلاهلم واإلاخهلم ومادة الٍش

 نً الجى اإلاهخاد وا
ً
 لخللُذي العاةذ .أهبر هم مً ألافياس وئؾالق الهىان الىاظو لذي اإلاخهلم للخفىحر بهُذا

اغُاث ئن لت, اإلادخىي  خُث مً ممحزاث فشونها هأخذ والهىذظت للٍش  لخذٍسب مجاال ًجهلها ما والؿٍش
ً
 أهماؽ نلى الؿالب خطبا

جاد خلىٌ مشيلت غهف الخفىحر بشيل نام والخفىحر البطشي بشيل خاص فلذ خاٌو الباخشىن  العلُم, الخفىحر أظالُب واًل

( بلىله " أن 2015جى جىقُف اظتراجُجُاث حذًذة ومبخىشة في جذَسغ نملُاث الهلم خُث ًزهش الهجزي )جلذًم خلىٌ ملترخت جدب

أحي في ملذمتها اظتراجُجُت ظيامبر  ) هىان خاحت الى جؿبُلاث الاظتراجُجُاث الحذًشت التي جىمي اللذساث الهللُت لذي اإلاخهلمحن ٍو

 ( 8:  2015الهجزي , 

هخبر ظيامبر همىر        مً همارج جىلُذ الافياس والتي حعانذ نلى الىكش الى ألاشُاء وحغحرها بؿٍشلت مخخلفت نً الؿٍشلت َو
ً
حا

 2015) اٌ زيُان , اإلاهخاد ولهل مً ألاشُاءالجذًذة التي ًماسظها الاوعان الىخابت التي مً خاللها كذ ًطل الى ابخياس أفياس حذًذة 

 ألافياس جىلُذ في ٌعانذ الخهلُمُت في الهملُت جىقُفها أن نلى ظيامبر اظتراجُجُت جىاولذ التي الذساظاث مً الهذًذ هخاةج ودلذ  (8: 

ٌ  والبذًلت الجذًذة ش نلى الخالمُز حعانذ الخفىحر وهي وجذنم اإلاىغىم, خى ش ألاظئلت جؿٍى لذيهم ومً  الخفىحر مهاساث وبالخالي جؿٍى

 لذي الخالمزة, وشُم ممخو, ظيامبر ( فىمىرج2016( ودساظت مدمذ )2015دساظت ضالح )( و 2014البذسي ) هزه الذساظاث دساظت

 .نلمُت بأحىاء نىه ووعخهُؼ اإلامل الفطل الخللُذي حى نً بهُذ خُالي نالم في بأنهم الخالمزة وشهش خؿىاجه ئجبام خالٌ فمً
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غ وجشي الباخشت أن    ًخخلف للمذسط ججهل اظتراجُجُت ظيامبر ومجها جذَسعُت خذًشت همارج وفم نلى الخذَس
ً
الخللُذّي  دوسه نً دوسا

خؿلب بالخجذًذ وقاةفه وجخمحز وجللُجها, والهلىم, اإلاهاسف, هلل نلى ًلخطش الزي  اهدعابها وهزلً مً البذ حذًذة خبراث أداءها ٍو

ت الخفانل ًيىن   الخللُذي الخذَسغ مً اهبر ساظُت الذ اللانت داخل والحٍُى

 ما جلذم ًمىً ئحماٌ أهمُت البدث في الىلاؽ آلاجُت:وفي غىء 

 أهمُت اظتراجُجُت ظيامبر الهه مً الاظتراجُجُاث الحذًشت في الخذَسغ .  .1

اغُاث باظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر في الخفىحر البطشي اإلاياوي مما  .2 جلذًم بشهامج أو خطظ دساظُت وأوشؿت لخذَسغ الٍش

   . ؾالباث الطف الشامً الاظاس ي وانذادهم للحُاة الهلمُت بشيل أفػلكذ ٌعهم في سفو جدطُل معخىي 

اغُاث . .3 اغُاث في جىحُه جذَسعهم هدى مهاساث الخفىحر البطشي وجدعحن ؾشق جذَسغ الٍش  كذ جفُذ مهلمي الٍش

اغُا .4  لللت الذساظاث التي جدىاوٌ اظتراجُجُت ظيامبر في الٍش
ً
 ث .كذ حعهم في أزشاء البدىر والذساظاث هكشا

 ٌهذ مداولت إلاهشفت معخىي الخفىحر البطشي  لذي ؾالباث الطف الشامً الاظاس ي  .5

 

 هدفا البحث: 

 يهذف البدث الخهشف ئلى:   

اغُاث   -1  أزش اظخخذام أظتراجُجُت ظيامبر في جدطُل ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي في مادة الٍش

اغُاث .أزش اظخخذام أظتراجُجُت ظيامبر في الخفىحر البطشي لذي  -2  ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي في مادة الٍش

 

 :فرطياث البحث 

( بحن مخىظـ جدطُل ؾالباث اإلاجمىنت الخجٍشبُت الالحي 0.05ال ًىحذ فشق رو داللت ئخطاةُت نىذ معخىي   ) -1

ت ًذسظً نلى وفم أظتراجُجُت ظيامبر  ومخىظـ جدطُل ؾالباث اإلاجمىنت الػابؿت الالحي ًذسظً نلى وفم الؿٍشل

اغُاث.    الانخُادًت في مادة الٍش

بُت  0.05ال ًىحذ فشق رو داللت ئخطاةُت نىذ معخىي )  -2 ( بحن مخىظـ الخفىحر البطشي لذي ؾالباث اإلاجمىنت الخجٍش

الالحي ًذسظً نلى وفم أظتراجُجُت ظيامبر ومخىظـ دسحاث الخفىحر البطشي لذي ؾالباث اإلاجمىنت الػابؿت الالحي 

اغُاث. ًذسظً نلى وفم الؿ  ٍشلت الانخُادًت في مادة الٍش

 

 :حدود البحث 

 ًلخطش البدث نلى:    

 - 2017ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي في اإلاذاسط ألاظاظُت الطباخُت في مشهض مدافكت دهىن للهام الذساس ي  -1

2018. 

اغُاث للطف الشامً ألاظاس ي باللغت اليىسدًت )ظىالكا,  -2  (.227-164:  2009الفطل الخامغ مً هخاب الٍش

 .2018-2017الفطل الذساس ي الشاوي للعىت الذساظُت  -3

 

  :جحدًد املصطلحاث 

 : 
ً
   أستراجيجيت سيامبر أوال

 نشفه ول مً       

 ( Motyl & Flippi , 2014مىجُل و فلُبي ) .1

ألاظئلت اإلاىحهت واإلادفضة لالفياس بأنها ؾٍشلت لحل اإلاشىالث , تهذف الى اإلاعانذة في جىلُذ أفياس ئبذانُت خُث حعخخذم كاةمت مً 

 (Motyl & Flippi , 2014: 244بهذف أكتراح بهؼ الاغافاث او الخهذًالث لش يء مىحىد بالفهل . )
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 (Nicolas & Baum ,  2007هُيىالط وبام ) .2

 ؾشح خالٌ خلهامً ًيبغي التي اإلاشىالث أو اإلاىاكف, أو الحاالث, جدذًذ نلى الخالمُز ٌعانذ أنها اظلىب لحل اإلاشىالث,        

ٌ  مدذدة أظئلت  ((  Nicolas & Baum , 2007: 165مخهذدة:  صواًا مً ئلحها للىكش اإلاشىالث, هزه خى

 التعريف إلاجرائي إلستراجيجيت سيامبر  

ًم وهي مجمىنت  البدث نُىت مً الخجٍشبُت اإلاجمىنت ؾالباث جذَسغ في تالباخش انخمذتها الخذَسغ راجُجُاثاظت اخذ هي 

اغُاث  فطل )الهىذظت ( للطف الشامً ألاظاس ي والتي حهخمذ في  الاحشاءاث والاوشؿت الخهلُمُت اإلاعخخذمت في جذَسغ مادة الٍش

 ىضىٌ الى أفياس وخلىٌ أبذانُت  .خل اإلاشىالث الهلمُت نلى ألاظئلت اإلاىحهت واإلادفضة لالفياس بهذف ال

: التفىير البصري 
ً
 نشفه ول مً:  ثاهيا

 ( 2006مهذي )      

ل اللغت البطٍشت التي ًدملها رلً الشيل الى  بأهه " مىكىمت مً الهملُاث التي جترحم كذسة الفشد نلى كشاءة الشيل البطشي وجدٍى

 (25:  2006لغت لفكُت )مىخىبت أو مىؿىكت( واظخخالص اإلاهلىماث مىه " ) مهذي , 

لمان ) .1  (Wileman , 1993ٍو

 مً الحشى الزي وعخخذمه في الاجطاٌ مو بأهه مهاسة الفشد نلى 
ً
جخُل ونشع فىشة أو مهلىمت ما باظخخذام الطىس والشظىم بذال

 (  Wileman , 1993آلاخٍشً "  )

 الخهٍشف ؤلاحشاتي للخفىحر البطشي :

ػمً الطىس كذسة نللُت ًىدعبها اإلاخهلم , جمىجها مً جىقُف خاظت البطش في ادسان اإلاهاوي واظخخالص اإلاهلىماث التي جخ

لاط بملذاس الذسحت التي جدطل نلحها ؾالبت الطف الشامً ألاظاس ي في أخخباس  وألاشياٌ الهىذظُت والشظىم والخؿىؽ والشمىص ٍو

 الخفىحر البطشي اإلاياوي الزي أنذجه الباخشت .

 

 الفصل الثاوي

 الخلفيت الىظريت و الدراساث السابلت

 :الخلفيت الىظريت
َ
 أوال

 (SCAMPERسيامبر ). أستراجيجيت أ 

 " الاهؿالق أو الجشي واإلاشح واللهب والؿفل ..." وهزه اليلمت هي ولمت وضفُت جطف نملُت       
َ
وحهجي ولمت ظيامبر اضؿالخا

البدث بمشح نً ألافياس التي ضممذ ألالهاب ًم أحلها , هما أن هزه اليلمت ميىهت مً الحشوف ألاولى إلاجمىنت مً اليلماث أو 

وجلىم   فياس اإلاشحرة وألاضلُت .( وجلً اليلماث حشيل كاةمت لخىلُذ ألا SCAMPERلمت ظيامبر )الجمل التي حشيل في مجملها و

( نلى فىشة معانذة اإلاخهلمحن نلى جىلُذ ألافياس الجذًذة أو البذًلت ومعانذة اإلاخهلمحن SCAMPERفلعفت أظتراجُجُت ظيامبر )

( بأن Eberel , 2008ىمُت مهاساتهم وكذساتهم نلى الخفىحر وكذ أشاس )نلى ؾشح ألاظئلت التي جخؿلب مجهم الخفىحر خُث ٌعانذ نلى ج

فلعفت أظتراجُجُت ظيامبرجشجىض في مػمىنها نلى نذد ًم اإلاشجىضاث وهي أن الخذٍسب نلى الخُاٌ باظلىب اإلاشح واللهب وئحشاء 

ُاٌ خم رلً مً خالٌ ئما بخلذًم البرامج  مهالجاث هىُت بىاظؿت كاةمت جىلُذ ألافياس حعهم في جىمُت الخفىحر الابذاعي والخ ٍو

 لخىمُت مهاساث الخفىحر , أو 
ً
 مىفشدا

ً
وألاوشؿت التي تهذف الى حهلُم الخفىحربشيل مُخلل نً اإلاىاهج الذساظُت الهادًت وجيىن مىهجا

ي وٍشي أصحاب هزا مً خالٌ جلذًم الاوشؿت وجىمُت الخفىحر بشيل غحر مباشش وجلذًم الاظتراجُجُت داخل مدخىي اإلاىهج الذساس 

وحهذ ظيامبر   (Eberel , 2008 : 3)الٌ الخذَسغ باظتراجُجُت ظيامبر الاججاه أن الهملُاث الهللُت ًخم حهلمها بهزا الاججاه ًم خ

مً الاظتراجُجُاث الذانمت إلاهاساث الخفىحر وهي حهخمذ نلى مجمىنت مً ألاظئلت اإلاىحهت التي حعانذ اإلاخهلمحن في اخذار هىم مً 

جي إلاىخج أو الىضىٌ الى خل آخش إلاشيلت أفػل مً الحل ألاٌو وأهثر مالةمت مىه )ا  , Silverestein , Samuel &Decarloلخؿىس الخذٍس

( SCAMPER( ميىهت مً الاخشف الاولى إلاجمىنت مً اليلماث التي حشيل في مجملها ولمت )SCAMPERوولمت ظيامبر ) (107 : 2011
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ًزت وجمشل هزه الي وول مجمىنت مً ألاظئلت حهبر بدشف مً ألاخشف  –مفخاح الاظتراجُجُت  –لماث مجمىنت ًم ألاظئلت باالهجلح

 وهزه الحشوف وجفعحرها واآلحي : العبهت

 (  : الخفىحر في اظدبذاٌ فىشة بفىشة لش يء ما .(S: Substituteالاظدبذاٌ  .1

 ًدمل الهذًذ مً اإلامحزاث وأهمها جىفحر ( : الخفىحر في دمج حضةحن أو أهثر مً الش يء لُطC: Combineالذمج ) .2
َ
 حذًذا

َ
بذ شِئا

 الىكذ والجهذ .

شهA: Adaptالخىُف ) .3   .ا باظلىب غحر مهخاد نلُه مً كبل( : الخفىحر في مداوس اإلاىغىم بدُث وعخؿُو جدٍى

شها باظلىب غحر (  : الخفىحر في حغُحر حضء أو ول أحضاء اإلاىخج أو M: Magnify \ Modifyالخىبحر / الخطغحر ) .4 الهملُت أو جدٍى

 شاتو .

( : الخفىحر في هُفُت اظخخذام الش يء ألغشاع مخهذدة غحر جلً التي وغهذ مً أحلها O : Other usesالاظخخذاماث ألاخشي ) .5

. 
َ
 أضال

 رلً اإلاىكف ( : الخفىحر فُما ًدذر ئرا خزفذ أحضاء مً اإلاىخج أو الهملُت وجذاسط ما ًمىً خذوزه في E: Eliminateالحزف ) .6

7. ( ( : الخفىحر فُما ًدذر ئرا نملذ أحضاء اإلاىخج بشيل نىس ي أو أخخلف R:Rearrange \ Reverseالهىغ وئنادة الترجِب 

 بشيل جخابعي .

 حعانذ نلى جىمُت الخفىحر لذي اإلاخهلم .)ضالح , 
َ
 ( 190:  2014وهزه اإلاداوس حمُها

ت ظيامبر فاهه لِغ ًم الػشوسي اظخخذام الخؿىاث العبو اإلازوىسة بل ًمىً ومما ججذس الاشاسة الُه نىذ اظخخذام اظتراجُجُ

اخخُاس بهؼ مجها بدعب ماًدىاظب مو ؾبُهت الذسط اإلاؿشوح واإلاهاسة اإلاؿلىبت وهزا ٌهجي ان اظخخذام الاظتراجُجُت ظُهخمذ 

 نلى ماهى مالةم إلاىغىم الذسط .

 

 الستراجيجيت سيامبر 
َ
 (SCAMPER)خطىاث التدريس وفلا

 ( خؿىاث جؿبُم اظتراجُجُت ظيامبر في الىلاؽ آلاجُت :2013ًلخظ الشوٍثي )

جدذًذ اإلاشيلت )اإلاىغىم ( ومىاكشتها :ورلً بمشاسهت اإلاهلم وجأهذه ًم فهم اإلاخهلمحن للمشيلت نً ؾٍشم حمو اإلاهلىماث  .1

 واظخخذام الىظاةل اإلاعمىنت أو اإلاشةُت أو اإلالشوءة اإلاىاظبت .

 اإلاشيلت وضُاغتها : ورلً بانادة ضُاغتها بشيل ًمىً البدث نً الحلىٌ.ئنادة بلىسة  .2

 نشع ألافياس والحلىٌ : ورلً باظخخذام الاظئلت اإلادفضة لألفياس . .3

مها :  بخلُُم ألافياس التي جم الخىضل الحها في غىء مهاًحر مدذدة واالضالت والخيلفت وكابلُت الخؿبُم  .4 اظخمؿاس ألافياس وجلٍى

 (25:  2013نالن نً ألافياس داخل الطف والىضىٌ الى الحل للمشيلت اإلاؿشوخت.) الشوٍثي , ومً زم الا 

 

 مميزاث استراجيجيت سيامبر في التعليم 

 جفهُل دوس اإلاخهلمحن في اإلاىاكف الخهلُمُت . .1

 جدفحز اإلاخهلمحن نلى جىلُذ ألافياس خىٌ مىغىم ما أو اللػاًا التي حهشع نلحهم. .2

 الخفىحر بشيل نام والخفىحر الاهخاجي بشيل خاص لذي اإلاخهلمحن .جىمُت مهاساث  .3

 ئزاسة خب الاظخؿالم وجدمل اإلاخاؾش . .4

 جىمُت مهاساث اإلاخهلمحن في ؾشح الدعاؤالث الخدفحًزت اإلاخخلفت . .5

 جىمُت الخُاٌ وبخاضت الخُاٌ الابخياسي لذي اإلاخهلمحن . .6

ً اججاهاث اًجابُت لذي اإلاخهلمحن هدى حهلم اإلا .7  ادة الذساظُت وهدى الخفىحر والخُاٌ والابخياس .جيٍى

شها والبىاء نلحها . ) .8 ذ الخالمُز نلى الاظخفادة مً أفياس آلاخٍشً مً خالٌ جؿٍى  (Eberel , 2008 : 8حهٍى
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 ب . التفىير البصري 

هللا ظبداهه وحهالى نلى الىكش  الخفىحر والفىش وهمت مً هللا حهالى وهبها لبجي آدم ومحزه ًن ظاةش اإلاخلىكاث اإلاخخلفت وللذ خشىا 

والخذبش والخفىحر فُما خىلىا , ودنا هللا الاوعان للخفىش في آًاث اليىن وخلم الاوعان ومً آلاًاث التي جذنىها الى اظخخذام 

اث :   (21خىاظىا ونلىلىا للخفىحر والخأمل فُما خىلىا ومجها كىله حهالى " وفي أهفعىم أفال جبطشون " )الزاٍس

هلماء والباخشحن والفالظفت نبر الضمان بالخفىحر ههملُت ساكُت في جلذم إلاجخمو وجؿىس الفشد وكام اإلاىكشون باالحتهاد في أهخم ال

ش نملُت  ش اظتراجُجُاث حعانذه نلى جؿٍى مجاالتهم اإلاخخلفت في جفعحر قاهشة الخفىحر البطشي والخهشف نلى أظشاسها بغُت جؿٍى

ذسة نلى جىقُف الخفىحر البطشي في جىُفه مو بُئخه وجدعحن قشوف خُاجه في مخخلف مجاالتها ) الخفىحرمما ًجهل الفشد اهثر مل

( ,  ئن الخفىحر البطشي نملُت داخلُت جخػمً الخطىس الزهجي وجىقف نملُاث أخشي جشجبـ ببهؼ الحىاط 21:  2008هىفل , 

ت ورلً مً أحل جىكُم الطىس الزهىُت التي ًخخُلها الفشد خىٌ ألاشياٌ  ت البطٍش ىاث وألالىان وغحرها مً الهىاضش اللغٍى والخيٍى

 ًم أهماؽ الخفىحر الزي ًيشأ هدُجت اظدشاسة الهلل بمشحراث بطٍشت ًترجب 93: 2005)نبذاإلاىهم , 
َ
( فالخفىحر البطشي ٌهذ همؿا

طشي بحن أشيٌا الاجطٌا ( ًجمو الخفىحر الب 28:  2009نلى رلً ادسان نالكت أو أهثر حعانذ نلى خل اإلاشيلت ) نؿُت , 

البطٍشت واللفكُت هما أهه ٌهخبر وظُلت لالجطاٌ والفهم الجُذ خاضت في اإلاىغىناث اإلاغلذة مما ٌعهل الخهامل مهها والخفىش بها 

ها , وهى بزلً ٌهخبر هىم مً أهىام الاظخيخاج الزي ٌهخمذ نلى اظخخذام الطىس الهللُت التي جدخىي نلى اإلاهلىماث التي جم اهدعاب

 في مجاٌ الفً وماصاٌ ًشجبـ الخفىحر البطشي بالفً وهىان 
َ
مً خالٌ الاشُاء اإلاشةُت . وللذ وشأ هزا الىىم مً الخفىحر أظاظا

ادة كذسة الؿالب نلى الخهبحر نً أفياسهم وخل مشىالتهم التي  نالكت وزُلت بحن الفً واإلاىاهج الذساظُت خُث حهمل نلى ٍص

هذ الخفىحر البطشي أخذ أهىام الخفىحر غحر اللفكي الزي دسظه هشحر مً نلماء الىفغ بخىظو 34: 2010جىاحههم )الشىبيي ,  (  . َو

اغُاث بشيل خاص ,  في ألانىام ألاخحرة , خُث اصداد اهخمام الهالم بمىغىم حهلُم الخفىحر ًم خالٌ اإلاىاد الذساظُت ومادة الٍش

وضهىباث في اظدُهاب اإلافاهُم اإلاجشدة واإلابادب الهلمُت وهُفُت جؿبُم  خاضت أن الؿالب الزًً ٌهاهىن ًم كذساث جفىحر كلُلت

ر Halpem, 2007 : 24هزه اإلابادب في خل اإلاشىالث التي ًىاحهىنها ) اغُاث مً اإلاىاد الذساظُت التي حهخمذ نلى الخفىح ( وحهذ الٍش

اغُاث والتي حهخمذ نلى الاظالُب اإلاخلذمت ف ي الخفىحرلزا حهخبر ًم أفػل اإلاجاالث التي ًمىً البطشي والهىذظت أخذ فشوم الٍش

اظدشماسها في جىمُت الخفىحرمً خالٌ الخذٍسب نلى سبـ الهالكاث والحلاةم واظخخذام اظالُب البرهان اإلاخخلفت للىضىٌ الى الحل 

 . لب اظالُب الخفىحر العلُمتالعلُم مما ٌعانذ نلى اهعاب الؿا

 

 أهميت التفىير البصري في العمليت التعليميت 

ت البطٍشت نىذ اإلاخهلمحن . .1  جىمُت اإلاهاساث اللغٍى

ادة اللذسة نلى اظدُهاب وفهم الشظالت البطٍشت لذي اإلاخهلمحن . .2  ٍص

 اللذسة نلى اًجاد الحلىٌ للمشىالث الخهلُمُت الخهلمُت مً خالٌ جدذًذ اإلافاهُم البطٍشت . .3

 نلى جىكُم اإلاهلىماث في اإلالشساث الذساظُت .معانذة اإلاخهلمحن  .4

 جىمُت اللذسة نلى الابخياس وبالخالي الابذام . .5

 ٌهخبر الخفىحر البطشي هافزة حُذة إلاماسظت أهىام نذًذة مً الخفىحر والخفىحر الىاكذ واإلاىغىعي وغحرها . .6

 الخفىحر البطشي وظُلت لفهم اإلاجشداث وول ما ًشجبـ بها مً نملُاث . .7

 ٌ والشمىص البطٍشت جشبـ ألاشُاء وألافياس بهػها مو بهؼ بشيل ٌعهل فهمها .ألاشيا .8

 (12:  2002ًدلم الخفىحر البطشي الاجطاٌ بحن ألانػاء في فٍشم الهمل الجماعي .)ميس ي ,  .9
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 مهاراث التفىير البصري 

( 2011( و دساظت ؾافش )2006)مً خالٌ اؾالم الباخشت نلى الادب التربىي الخاص بالخفىحر البطشي خاضت دساظت ابشاهُم 

( أنخمذث الباخشت نلى اإلاهاساث التي سأتها مىاظبت للىخذة اإلالترخت وٍمىً اظخخذامها مو اظتراجُجُت 2013ودساظت مىهلي )

 ( وهزه اإلاهاساث هي :Scamperظيامبر )

 ده .مهاسة الخهشف نلى الشيل ووضفه : اللذسة نلى مهشفت الشيل الهىذس ي اإلاهشوع وجدذًذ أبها .1

ت الهالكاث وجدذًذ خطاةطها  .2  مهاسة جدلُل الشيل : اللذسة نلى الترهحز في الخفاضُل الذكُلت في الشيل الهىذس ي وسٍؤ

مهاسة سبـ الهالكاث في الشيل : اللذسة نلى سبـ الهالكاث داخل الشيل الهىذس ي الىاخذ وسبـ الشيل الهىذس ي باالشياٌ  .3

 الهىذظُت ألاخشي 

 لغمىع: وهي اللذسة نلى جىغُذ الفجىاث واإلاغالؿاث في الهالكاث والخلٍشب بُجها.مهاسة ادسان وجفعحر ا .4

مهاسة اظخخالص اإلاهاوي :وهي اللذسة نلى اظخيخاج مهاوي حذًذة والخىضل الى مفاهُم ومبادب نلمُت ًم خالٌ الشيل  .5

 اإلاهشوع مو مشاناة جػمً هزه الخؿىة الخؿىاث العابلت .

 

 مميزاث التفىير البصري 

 جدمل الىشحر مً اإلاهاوي التي كذ ًدخاج الخهبحر نجها اظخخذام الهذًذ مً اليلماث . .1

 أن ماًشاه الاوعان ًيىن أدوم في الزاهشة  .2
َ
 خُث زبذ نلمُا

َ
لت حذا ٌعهل جزهش اإلاهلىماث اإلاخػمىت بها واظخلبالها لفترة ؾٍى

 % مما ًلىله .50ه و % مما ًشا40% مما ٌعمهه و 30% مما ًلشأه و 20مما ًلشأه فهى ًخزهش 

ًفهمها الاوعان باخخالف لغخه ولهجخه ألن اللغت البطٍشت لغت ناإلاُت فالذاةشة واإلاشبو واإلاشلث وغحرها مً الاشيٌا ًشظم  .3

 بىفغ الشيل في حمُو الهالم .

 ٌعانذ نلى فهم الىظ اإلاىخىب اإلاطاخب لهزه الللغت بعشنت وظهىلت . .4

 (19:  2004الهالكاث اإلاخػمىت بها.) مدمذ ,  جىمي كذسة الفشد نلى الخفىحر وئدسان .5

 

 : دراساث سابلت
َ
 ثاهيا

 (4112دراست البدري )-1

( في الخدطُل والخفىحر الابذاعي في SCAMPERأحٍشذ هزه الذساظت في الهشاق وهذفذ الى )أزش اظخخذام اظتراجُجُت جىلُذ ألافياس )

اغُاث لذي جلمُزاث الطف الخامغ الابخذاتي (  وكذ اخخاسث الباخشت الخطمُم الخجٍشبي رو الػبـ الجضتي ري مادة الٍش

( 21( جلمُزة للمجمىنت الخجٍشبُت و )24( جلمُزة بىاكو )45اإلاجمىنخحن الخجٍشبُت والػابؿت , جيىهذ نُىت البدث مً )

اغُاث والشاوي للُا ط معخىي الخفىحر للمجمىنت الػابؿت , وأنذث الباخشت اخخباٍسً اخذهما للُاط الخدطُل في مادة الٍش

 باظخخذام الاخخباس الخاتي )
َ
( وأظفشث الىخاةج جفىق جلمُزاث اإلاجمىنت الخجٍشبُت نلى T-Testالابذاعي , ونالجذ البُاهاث اخطاةُا

جلمُزاث اإلاجمىنت الػابؿت في اخخباسي الخدطُل والخفىحر الابذاعي وأوضذ الباخشت نلى اظخخذام اظتراجُجُت جىلُذ الافياس 

 (2:  2014اكترخذ احشاء دساظاث ممازلت للذساظت الحالُت .)البذسي , وهزلً 

 

 (4112دراست الحارثي )-4

ت  ًز أحٍشذ هزه الذساظت في العهىدًت وهذفذ الى مهشفت ) أزش اظخخذام بشهامج ظيامبر في جىمُت خطُلت مفشداث اللغت الاهجلح

ظخخذم الباخث اإلاىهج شبه الخجٍشبي وجيىهذ نُىت الذساظت مً لذي ؾالب الطف الاٌو اإلاخىظـ في مذًىت مىت اإلاىشمت ( وكذ ا

 مً ؾالب الطف الاٌو اإلاخىظـ في مذًىت مىت اإلاىشمت وجم جىصَههم الى مجمىنخحن اخذهما ججشبُت ًخيىن ًم )60)
َ
( 30( ؾالبا

 والاخشي غابؿت جيىهذ ًم )
َ
 وجمشلذ أداة الذساظت في اخخباس مفشداث اللغت الا  30ؾالبا

َ
هجلحًزت , وأقهشث هخاةج الذساظت ( ؾالبا

 بحن مجمىنتي البدث ولطالح اإلاجمىنت الخجٍشبُت .) الحاسسي , 
َ
 (3:  2015وحىد فشوق دالت اخطاةُا
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 ( 4112دراست صالح )-3

أحٍشذ هزه الذساظت بهذف الخهشف نلى ) فانلُت اظتراجُجُت ظيامبر لخهلُم الهلىم في جىمُت بهؼ ناداث الهلل الهلمُت 

( 71ومهاساث اجخار اللشاس لذي ؾالب اإلاشخلت الانذادًت ( , وكذ اظخخذم الباخث اإلاىهج شبه الخجٍشبي جيىهذ نُىت الذساظت مً )

 بىاكو )
َ
 ًمشلىن 35ؾالبا

َ
 ًمشلىن اإلاجمىنت الػابؿت وجمشلذ ادواث الذساظت في اخخباس 36اإلاجمىنت الخجٍشبُت و ) ( ؾالبا

َ
( ؾالبا

جدطُلي في مادة الهلىم وملُاط ناداث الهلل الهلمُت واخخباس اللذسة نلى اجخار اللشاس واقهشث هخاةج الذساظت وحىد فشق رو 

ث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍشبُت واإلاجمىنت الػابؿت لالخخباس البهذي ( بحن مخىظؿاث دسحا0.01داللت اخطاةُت نىذ معخىي داللت )

 ( 3-2, 2015للخدطُل وملُاط ناداث الهلل واخخباس اللذسة نلى اجخار اللشاس لطالح اإلاجمىنت الخجٍشبُت . ) ضالح , 

 

 ( 4112دراست محمد )-4

ر SCAMPERجُجُت ظيامبر )أحٍشذ هزه الذساظت في العهىدًت وهذفذ الى مهشفت ) فانلُت اظخخذام اظترا ( لخىمُت مهاساث الخفىح

الابذاعي والخدطُل الذساس ي في مادة الهلىم لذي جالمُز الطف الشاوي اإلاخىظـ باإلاملىت الهشبُت العهىدًت (وجيىهذ نُىت 

اع , وجم جلعُمهم الى مجمىنخحن اخذهما ججٍشب113الذساظت مً )  مً جالمُز الطف الشامً بمذًىت الٍش
َ
 55ُت )( جلمُزا

َ
( جلمُزا

 وجم انذاد اخخباس الخدطُل الذساس ي و اخخباس إلاهاساث الخفىحر الابذاعي الهلمي وأقهشث هخاةج الذساظت 58و الاخشي غابؿت )
َ
( جلمُزا

 نىذ معخىي داللت )
َ
( بحن مخىظؿي دسحاث اإلاجمىنخحن في اخخباس الخدطُل والخفىحر الابذاعي الهلمي 0.01وحىد فشق داٌ اخطاةُا

 (421: 3طالح اإلاجمىنت الخجٍشبُت . )اإلاجلت الهلمُت , مل

 

 التعليب على الدراساث السابلت 

مً خُث الاهذاف اجفلذ الذساظاث العابلت مو بهػها  إلاهشفت فانلُت اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر نلى الخدطُل  .1

 في الخدطُل والخفىحر البطشي.ومخغحر جابو آخش  والذساظت الحالُت تهذف الى أزش اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر 

اجفلذ حمُو الذساظاث في اإلاىهج اإلاخبو في الذساظت خُث اجبهىا اإلاىهج شبه الخجٍشبي باإلاجمىنخحن الخجٍشبُت والػابؿت  .2

 والذساظت الحالُت أجفلذ مههم في اظخخذام  اإلاىهج شبه الخجٍشبي

 لعابلت في انذاد ادواث بدثهم.مً خُث أدواث البدث فلذ اجفلذ الذساظت الحالُت مو الذساظاث ا .3

اةج حمُو الذساظاث العابلت نلى فانلُت اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر نلى الخدطُل  .4 مً خُث الىخاةج أقهشث هخ

 واإلاخغحراث الخابهت الاخشي .

اظخفادث الباخشت ًم الذساظاث العابلت في الخهشف نلى خؿىاث اظتراجُجُت ظيامبر والاحشاءاث اإلاىاظبت لخدلُم  .5

 خؿىاجه وهزلً جىكُم الاؾاس الىكشي و جفعحر هخاةج الذساظت الحالُت .

6.  

 إجراءاث البحث

: التصميم التجريبي
ً
 أوال

دلم أهذافه خُث ًخػمً هزا  انخمذث الباخشت نلى الخطمُم الخجٍشبي رو الػبـ الجضتي ألنها أهثر مالةمت للبدث الحالي ٍو

( , ئخذاهما ججٍشبُت وألاخشي غابؿت , هما 404:  2007اإلاخغحراث )فان دالحن , الخطمُم مجمىنخحن مخيافئخحن في نذد ًم 

 للمخغحر الخابو  )الخدطُل ( و )الخفىحر البطشي( واإلاخؿـ أدهاه ًىضح رلً:
َ
 بهذًا

ً
 ًخػمً اخخباسا

 

 

 

 

 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 551 

 
  

 التصميم التجريبي للبحث

 اإلاخغحر الخابو اإلاخغحر اإلاعخلل اإلاجمىنت

 الخدطُل الذساس ي - )ظيامبر(ئظتراجُجُت   الخجٍشبُت

 الخفىحرالبطشي  -
 الؿٍشلت الانخُادًت الػابؿت

 : مجتمع البحث وعييته 
ً
 : ثاهيا

الشامً ألاظاس ي في مذاسط مشهض مدافكت دهىن الجهاٍست للهام  ًخيىن مجخمو البدث مً ؾالباث الطف: مجتمع البحث  .1

 . ( 2018- 2017الذساس ي ) 

ًا لخؿبُم ججشبت البدث  بلغ نذد ؾالباث الطف الشامً في جم اخخُاس : عيىت البحث  .2  كطذ
َ
مذسظت ) وىسدظخان  ( اخخُاسا

(  ؾالبت , مىصنحن نلى ظخت شهب , اخخاسث الباخشت شهبخحن مً هزه الشهب ,  فمشلذ نشىاةُا 200هزه اإلاذسظت )

وجم اظدبهاد الؿالباث الشاظباث ورلً  الشهبت )ج( اإلاجمىنت الخجٍشبُت واخخحرث شهبت ) أ ( لخمشل اإلاجمىنت الػابؿت

 نلى أداحي البدث مما ٌهؿي هخاةج غحر دكُلت  هما مىضح في 
َ
اغُاث والتي كذ جإزش ظلبا المخالههً خبرة ظابلت نً مادة الٍش

 (1الجذوٌ )

 عدد طالباث عيىت البحث كبل الاستبعاد وبعده (1الجدول )

نذد الؿالباث  ؾٍشلت الخذَسغ اإلاجمىنت الشهبت

 كبل الاظدبهاد

نذد الؿالباث 

 اإلاعدبهذاث

نذد الؿالباث بهذ 

 الاظدبهاد

اظتراجُجُت  الخجٍشبُت  ج

 ظيامبر

34 6 28 

 30 5 35 الؿٍشلت الانخُادًت الػابؿت   أ

 58 11 69 اإلاجمىم

 

: جيافؤ مجمىعتي البحث 
ً
 ثالثا

ًرً الخابهحن وبالخالي في هخاةج البدث         أحٍشذ الباخشت الخيافإ بحن مجمىنتي البدث في نذد مً اإلاخغحراث التي كذ جإزش في اإلاخغح

 ( ًىضحان رلً .3( و )2ودكتها واإلاخغحراث هي اإلاهشفت اإلاعبلت و الهمش الضمجي والخدطُل الذساس ي للىالذًً والجذوٌ )

 
ــدول )   الاختبار التائي لداللت الفرق بين متىسط درجاث طالباث مجمىعتي البحث في املعرفت املسبلت و العمر الزمنيهتائج  (4الجـ

 

 اإلاخغحراث

 

 اإلاجمىنت

 

 نذد الؿالب

 

اإلاخىظـ 

 الحعابي

 

الاهدشاف 

 اإلاهُاسي 

الذاللت نىذ  اللُمت الخاةُت

 (0.05معخىي )
 الجذولُت اإلادعىبت

 

اإلاهشفت 

 اإلاعبلت

  15551 105535 28 الخجٍشبُت

15055 

 

 

2500 

 

دالت  غحر

 
ً
 25025 105033 30 الػابؿت ئخطاةُا

 

 الهمش الضمجي

  45492 1615464 28 الخجٍشبُت

 45135 1615733 30 الػابؿت 15237
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 جىراراث التحصيل الدراس ي آلباء وأمهاث طالباث مجمىعتي البحث (3الجـــدول )

 اإلاجمىم مههذ وولُت فما فىق  مخىظؿت وانذادًت ابخذاةُت فما دون  اإلاجمىنت 

 28 6 14 8 الخجٍشبُت ألام

 30 8 13 9 الػابؿت

 28 10 12 6 الخجٍشبُت ألاب

 30 8 14 8 الػابؿت

ً اظخخذمذ الباخشت مشبو واي )       ئخطاةُت إلاهالجت ( وظُلت   وإلاهشفت جيافإ مجمىنتي البدث في  الخدطُل الذساس ي لألبٍى

( نىذ 5.99( وهي أكل ًم كُمخه الجذولُت البالغت )0.57البُاهاث الخاضت بهزا اإلاخغحر , خُث بلغذ كُمخه اإلادعىبت نىذ آلاباء )

( وهي أكل مً اللُمت 0.288( اإلادعىبت نىذ ألامهاث )  ( , في خحن بلغذ كُمت مشبو واي )2( وبذسحت خٍشت )0.05معخىي داللت )

حن في اإلاعخىي الخهلُمي ( وهزا ٌهجي أن اإلاجمىنخحن مخيافئخ2( وبذسحت خٍشت )0.05( نىذ معخىي داللت )5.99الجذولُت البالغت )

ًل  ألبٍى

 

 : مستلزماث البحث 
ً
 رابعا

 جحدًد املادة العلميت-1

اغُاث اإلالشس للطف جم جدلُل اإلاادة الذساظُت اإلا      لشس جذَسعها لهُىت البدث بالفطل الخامغ )الهىذظت ( مً هخاب الٍش

 ( 2018-2017الشامً ألاظاس ي للهام الذساس ي )

 

 .جحدًد ألاغراض السلىهيت 4

)كرفال ، الهذف العلىوي هىحملت اًػاخُت جبحن للمخهلم ما العلىن اإلاؿلىب مىه أداؤه بهذ جفانله مو الهملُت الخهلُمُت       

( وفي غىء جدذًذ اإلاادة الخهلُمُت اإلالشس جذَسعها خالٌ فترة الخجشبت كامذ الباخشت بطُاغت نذد ًم ألاغشاع 142:  1992

( اث الشالزت الذهُا مً جطيُف بلىم  الخؿبُم ( ونشغتها –الفهم  –( للمجاٌ اإلاهشفي ) اإلاهشفت Bloomالعلىهُت مىصنت نلى اإلاعخٍى

اإلالشسة نلى مجمىنت مً اإلادىمحن مً روي الاخخطاص في مجٌا التربُت ونلم الىفغ وؾشاةم الخذَسغ لبُان الباخشت مو اإلاادة 

سأيهم ضالخُتها وظالمت ضُاغتها ومذي حغؿُتها اإلاادة اإلاادة اإلالشسة جذَسعها وفي غىء آسائهم جم حهذًل بهػها ًم خُث الطُاغت 

ت .  والعالمت اللغٍى

 

 .إعداد الخطط التدريسيت 3

في غىء ما جلذم أنذث الباخشت همىرححن ًم الخؿـ الخذَسعُت إلاجمىنتي البدث الخجٍشبُت والػابؿت , ألاولى نلى وفم       

( خؿت للمجمىنت الخجٍشبُت ومشلها للمجمىنت الػابؿت زم 11اظتراجُجُت ظيامبر والشاوي نلى وفم الؿٍشلت الانخُادًت وبىاكو )

 مً ول خؿت جذَسع
ً
ُت نلى مجمىنت ًم اإلادىمحن ًم روي الخبرة والاخخطاص للحىم نلى ضالخُتها وفي غىء نشغذ همىرحا

 مالخكاتهم وجىححهاتهم أحٍشذ بهؼ الخهذًالث الالصمت نلحها . 

 

 : أداجا البحث 
ً
 خامسا

 الاختبار التحصيلي . أ

         
ً
ًلطذ كُاط جدطُل ؾالباث مجمىنتي البدث في اإلاادة الخاغهت للخجشبت بهذ الاهتهاء مجها , أنذث الباخشت أخخباسا

 مً هىم الاخخُاس مً مخهذد ري البذاةل ألاسبهت في غىء ألاغشاع العلىهُت اإلاشاد جدلُلها مً كبل أفشاد نُىت البدث 
ً
جدطُلُا

اث بلىم للمجاٌ اإلاهش ( فلشة , 20في ) اإلاهشفت و الفهم والخؿبُم ( وكذ بلغ نذد فلشاث الاخخباس في ضُغخه الجهاةُت )نلى وفم معخٍى

اغُاث وؾشاةم الخذَسغ واللُاط  وكذ نشغذ فلشاث الاخخباس نلى مجمىنت مً اإلادىمحن مً روي الخبرة والاخخطاص في الٍش
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م ومهلمي ومهلماث اإلاادة خىٌ ضالخُت ألاداة وأنخمذث الب –% فأهثر رلً بخؿبُم مهادلت ) جي وىبش 80اخشت وعبت ئجفاق والخلٍى

J .Cooper   , وبزلً جدلم ضذق الاخخباس , جم خعاب زباث الاخخباس بخؿبُم مهادلت الاحعاق   ( 236:  2007( ) الىهُل ومفتي

 , Linn & Gronlund ( )1,  0ب ) ( ليىنها كابلت للخؿبُم في الحاالث التي جلذس احابت الؿالب Kuder – Rechardson-21الذاخلي )

( وكذ أحعمذ الفلشاث 264:  2009( وهى مهامل زباث حُذ وملبىٌ )ملحم , 0585( وجبحن أن مهامل الشباث كذ بلغ )115 : 2000

بذ (  وبهذ الاحشاءاث التي ظبم رهشها أجخز الاخخباس الطُغت الجهاةُت وأض0.65 – 0.33( وكىة جمحًزت ) 0.70 – 0.37بطهىبت ) 

 للخؿبُم اإلالحم ) 
ً
 (1حاهضا

 

 البصري   اختبار التفىير . ب

للُاط كذسة ؾالباث نُىت البدث نلى الخفىحر البطشي اإلاياوي   لخدلُم الهذف الشاوي للبدث فان ألامش ًخؿلب ئنذاد اخخباس       

( 20الاخخباس في ضُغخه الجهاةُت ) ورلً مً خالٌ ؤلاؾالم نلى الىشحر مً الذساظاث وألادبُاث راث الهالكت وكذ بلغ نذد فلشاث

فلشة مً هىم الاخخُاس مً مخهذد ري البذاةل ألاسبهت , وكذ نشغذ فلشاث الاخخباس نلى مجمىنت مً اإلادىمحن مً روي الخبرة 

م خىٌ ضالخُت آلاداة وأنخمذث الباخشت وعبت ئجفاق ) اغُاث وؾشاةم الخذَسغ واللُاط والخلٍى ر % ( فأهث80والاخخطاص في الٍش

%( 87وكذ خطلذ نلى وعبت ئجفاق أهثر مً )    ( 236:  2007( ) الىهُل ومفتي ,   J .Cooper–رلً بخؿبُم مهادلت ) جي وىبش 

 Personوبزلً جدلم ضذق الاخخباس ,  جم خعاب زباث الاخخباس بؿٍشلت الخجضةت الىطفُت باظخخذام مهامل اسجباؽ بحرظىن 

Correlation Coefficient  - ( زم صحح مهامل الشباث الىطفي باظخخذام مهامل اسجباؽ 0578بحن دسحاث الاخخباٍسً وبلغ )

 ًمًى الانخماد نلُه في الاخخباساث غحر اإلالىىت  )أبى نالم , 0587ظبحرمان بشاون وبلغ )
ً
( وكذ 490:  2007(وَهذ هزا اإلاهامل حُذا

(  وبهذ اهخماٌ ؤلاحشاءاث ؤلاخطاةُت اإلاخهللت بفلشاث 0.69 – 0.33)     ( وكىة جمحًزت  0.67 – 0.30أحعمذ الفلشاث بطهىبت ) 

 للخؿبُم نلى نُىت البدث اإلالحم )
ً
 ( , خُث ًخيىن الاخخباس مً اإلاهاساث آلاجُت : 2الاخخباس أضبذ بطىسجه الجهاةُت حاهضا

  التعرف على الشيل ووصفه -1

 اإلاهشوعوهي اللذسة نلى جدذًذ أبهاد وؾبُهت الشيل        

 الشيل جحليل مهارة -2

 الهالكاث وجطيُفها . جلً خطاةظ وجدذًذ الشيل في الهالكاث سؤٍت نلى اللذسة

 الشيل في ربط العالكاث مهارة -3

 الخىافلاث بُجهما واإلاغالؿاث فحهاواًجاد  الشيل في الهالكاث نىاضش بحن الشبـ نلى اللذسة وهى 

 الغمىض  وجفسير إدران مهارة -2

 .بُجها الهالكاث والخلٍشب في اإلاغالؿاث و الفجىاث جىغُذ نلى اللذسة وهى

 املعاوى استخالص مهارة -2

 هزه جػمً مشاناة مو اإلاهشوع الشيل خالٌ مً ومبادب نلمُت مفاهُم ئلى الخىضل و حذًذة مهاوي اظخيخاج نلى اللذسة وهى 

 العابلت الخؿىاث الخؿىة

 

 : جطبيم التجربت 
ً
 سادسا

 للخؿـ الخذَسعُت ليل مجمىنت اظخىمٌا مخؿلباث ئحشاء الخجشبت ولفذ الباخشت مهلمتبهذ    
ً
 اإلاادة بخذَسغ اإلاجمىنخحن وفلا

وبهذ رلً جم جؿبم الاخخباس الخدطُلي واخخباس الخفىحر البطشي زم  15/4/2018وأهتهذ بخاٍسخ   2/2018/ 25بذأث الخجشبت في و

( لالحابت غحر الصحُدت  أو الفلشاث اإلاتروهت بذون ئحابت صححذ الاحاباث ئر خططذ دسحت )واخذة( 
ً
لالحابت الصحُدت و)ضفشا

 اخشت الىظاةل ؤلاخطاةُت آلاجُت أو جلً التي جدمل أهثر مً ئحابت وسجبذ البُاهاث إلحشاء الخدلُالث ؤلاخطاةُت , وكذ أظخخذمذ الب

 

 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 554 

 
  

 .الاختبار التائي لعييتين مستللتين 1

ت بُجهما في الخدطُل والخفىحر البطشي           . أظخخذم ألغشاع جيافإ مجمىنتي البدث ومهشفت الذاللت اإلاهىٍى

 
       

√
(    )     (    )   

(     )  
(  
  

 
 
  
)

 t =                              , (260: 1977)البُاحي وأزىاظُىط                                  

 . مربع واي .  2

 (                                           284: 2000) نىدة والخلُلي , .  أظخخذم لخدلُم الخيافإ بحن ؾالباث مجمىنتي البدث في مخغحر الخدطُل الذساس ي للىالذًً

 . معادلت معامل الصعىبت ليل فلرة3

 اظخخذمذ الظخخشاج مهامل ضهىبت فلشاث الاخخباس ألخدطُلي و اخخباس الخفىحر البطشي.      

 . معادلت معامل التمييز2

 . معادلت فعاليت البدائل الخاطئت 2

ُت البذاةل الخاؾئت ليل فلشة ًم فلشاث الاخخباس ألخدطُلي . )الطمادي والذسابُو ,         - 156:  2004اظخخذمذ لخدذًذ فهال

158                                      ) 

 . معامل ارجباط بيرسىن 2

 (308:  2007لحعاب مهامل زباث اخخباس الخفىحرالبطشي.            )نباط وآخشون ,       

 (j . Cooper معادلت جي هىبر ). 7

جاد وعبت اجفاق اإلادىمحن نلى بهؼ معخلضماث أداحي البدث.                                اظخخذمذ إًل

 معادلت سبيرمان _ براون . 8

 (139:  2007لخصحُذ مهامل اسجباؽ بحرظىن لغشع خعاب مهامل زباث اخخباس الخفىحرالبطشي.     )البؿش و آخشون ,     

 (Kuder-Rechardson formula,   KR-20ٍسدشاسدظىن ) -. مهادلت وىدس9

 (206:  2007الخدطُلي .          )الىبِس ي ,  أظخخذمذ الظخخشاج مهامل زباث الاخخباس 

 

 

 عرض الىتائج وجفسبرها

 : عرض الىتائج
ً
       اوال

ُت البدث واهذ هخاةج الاخخباس الخدطُلي   في غىء فشغ
ً
بهذ جصحُذ ئحاباث أفشاد الهُىت لالخخباس الخدطُلي زم جدلُلها ئخطاةُا

 واآلحي :

  الاولىالىخاةج اإلاخهللت بالفشغُت الطفٍشت 

 (4للخدلم مً صحت الفشغُت الطفٍشت ألاولى فلذ جم جلعُم البُاهاث هما في الجذوٌ )

                                                                             هتائج الاختبار التائي لداللت الفرق بين متىسط درجاث طالباث                                                                    (2) الجـــدول 

 مجمىعتي البحث في الاختبار ألتحصيلي

اإلاخىظـ  الهذد اإلاجمىنت

 الحعابي

الاهدشاف 

 اإلاهُاسي 

الذاللت  اللُمت الخاةُت

 ؤلاخطاةُت
 الجذولُت اإلادعىبت

  35072 155571 28 الخجٍشبُت

25117 

 

25000 

 

 25697 135966 30 الػابؿت دالت 
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ت  ومً الجذٌو ًبحن أن الفشق بحن اإلاخىظؿحن رو داللت ئخطاةُت و .لطالح اإلاجمىنت الخجٍشبُت , وبزلً جشفؼ الفشغُت الطفٍش

 ألاولى.

 الىتائج املتعللت بالفرطيت الصفريت الثاهيت 

ر  ُت البدث واهذ هخاةج اخخباس الخفىح  في غىء فشغ
ً
بهذ جصحُذ ئحاباث أفشاد الهُىت الخخباس الخفىحر البطشي زم جدلُلها ئخطاةُا

 ( 2) البطشي هما في الجذوٌ 

                                                                             هتائج الاختبار التائي لداللت الفرق بين متىسط درجاث طالباث                                                                     (2الجدول )

 مجمىعتي البحث في اختبار التفىير البصري 

اإلاخىظـ  الهذد اإلاجمىنت

 الحعابي

الاهدشاف 

 اإلاهُاسي 

الذاللت  اللُمت الخاةُت

 ؤلاخطاةُت
 الجذولُت اإلادعىبت

 25000 25309 25712 155107 28 الخجٍشبُت

 

 دالت

 25800 135433 30 الػابؿت

ت ومً الجذٌو ًبحن أن الفشق بحن اإلاخىظؿحن رو داللت ئخطاةُت و لطالح اإلاجمىنت الخجٍشبُت , وبزلً  جشفؼ الفشغُت الطفٍش

 الشاهُت .

 

 : جفسير الىتائج :
ً
 ثاهيا

وان له دوس هبحر في جدطُل الؿالباث و الخفىحر  (SCAMPER) ( أن اظخخذام ئظتراجُجُت  ظيامبر3( و)2ًخطح مً الجذٌو )

اغُاث لذيهً . البطشي   في مادة الٍش

( ظاهم في حهمُم فهم الؿالباث للمادة الهلمُت اإلاعتهذفت ورلً ًم SCAMPERظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر )وجشي الباخشت ئن ئ

خالٌ الخؿىاث التي أشخمل نلحها باالغافت الى وحىد نذد هبحر مً ألاظئلت التي جشحر نملُاث الحىاس واإلاىاكشت ومشاسهت اإلاهشفت 

ة ًم خؿىاث الاظتراجُجُت وهزلً حمو والخهاون وامياهُت بىاء أفياس حذًذة وخٍشت الخهبحر نً الشأي والتي جخخظ بيل خؿى 

 ً ادة الذافهُت والخدفحز التي ًم شأنها أن جإدي الى جيٍى البُاهاث ووغو الحلٌى اإلالترخت ليل مشيلت حهترع لهم مما أدي الى ٍص

إلاخاخت هىم مً الازشاء الفىشي لذي الؿالباث إلاماسظت نملُاث الخفىحر بشيل نام والخفىحر البطشي بشيل خاص وىن اإلاادة ا

 للخجشبت هي الهىذظت  . 

 

 الاستيتاجاث والتىصياث وامللترحاث

: الاستيتاجاث 
ً
 أوال

 في غىء الىخاةج التي جىضلذ ئلحها الباخشت ًمىً اظخيخاج ما ًأحي:     

 أهثر مما هى  (SCAMPERئظتراجُجُت  ظيامبر )ئن اظخخذام  -1
َ
 وحهذا

َ
اغُاث ًخؿلب مً اإلاذسط وكخا في جذَسغ مادة الٍش

 ؿلىب في الؿٍشلت الانخُادًت . م

اغُاث لؿالباث الطف الشامً ألاظاس ي  ٌعانذ ( SCAMPERئظتراجُجُت ظيامبر)ئن اظخخذام  -2 في جذَسغ مادة الٍش

 نلى اًطاٌ اإلاهلىماث للمخهلمحن نلى هدى فهاٌ وحهخبر أداة مىاظبت لخىمُت مهاساث الخفىحر لذيهً .

اغُاث ( SCAMPERئظتراجُجُت ظيامبر )ئن جؿبُم خؿىاث   -3 ٌعانذ اإلاخهلمحن نلى تهُئت بِئت حهلُمُت في جذَسغ الٍش

 جدفضهم نلى اظخخذام وجىقُف اإلاهشفت الهلمُت في مىاكف حذًذة .
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:
ً
  التىصياث ثاهيا

 في غىء هخاةج البدث جىص ي الباخشت بما ًأحي :      

اغُاث ليىهه مً  -1 الاظتراجُجُاث الحذًشت وأزبدذ فانلُتها في الانخماد نلى اظتراجُجُت ظيامبر في جذَسغ مادة الٍش

 جذَسغ هزه اإلاادة .

ادة الخدطُل الذساس ي والخفىحر البطشي. -2  غشوسة الاهخمام باظتراجُجُت ظيامبر لخدلُم ما ًخػمىه هذف الذسط مً ٍص

جىحُه اإلاهلمحن الى جىىَو اظتراجُجُاث الخذَسغ وخاضت اظتراجُجُت ظيامبر  واظخغالٌ ممحزاتها في سفو معخىي   -3

 معخىي الخدطُل الهلمي والخفىحر والخذٍسب نلى اظخخذامها .

اغُاث وخاضت وخذة الهىذظت هأخذ أظالُب الخهلم الفهاٌ والت  -4 ي غشوسة اظخخذام مهاساث الخفىحر البطشي في الٍش

اغُاث .   حهمل نلى جدلُم الهذًذ مً أهذاف الهىذظت في الٍش

بُت للمهلمحن لخذٍسبهم نلى اظخخذام الاظالُب والاظتراجُجُاث الحذًشت في الخذَسغ خُث  -5 غشوسة نمل دوساث جذٍس

 ألاظالُب والؿشق اإلاعخخذمت الجضاٌ هي الؿشق الانخُادًت . 

 

: امللترحاث
ً
 :     ثالثا

 للفاةذة 
ً
 اإلاخىخاة مً البدث الحالي جلترح الباخشت:اظخىماال

اغُاث نلى ؾالب (SCAMPERئظتراجُجُت ظيامبر)ئحشاء دساظاث خىٌ أزش  -1 في الخدطُل والخفىحر البطشي في الٍش

 اإلاشاخل الاخشي .

 حن .ئحشاء دساظاث للملاسهت بحن اظتراجُجُت ظيامبر وغحرها مً اظتراجُجُاث الخذَسغ في الخفىحر البطشي لذي اإلاخهلم -2

 جذَسغ مىاد دساظُت أخشي والهلىم .في ( SCAMPERئظتراجُجُت ظيامبر )ئحشاء دساظاث خىٌ أزش  -3

, ( SCAMPERئظتراجُجُت ظيامبر )ئحشاء دساظاث خىٌ أزش  -4 في الخدطُل وأهىام أخشي مً الخفىحر )الخأملي , الهىذس ي 

اغُاث .  الابذاعي ( لذي ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي في مادة الٍش

 

 املصادر       

 اللشآن الىٍشم  .1

اث حاهُِه اإلاهشفُت ( , 2006ابشاهُم , نبذهللا نلي ) .2 فانلُت اظخخذام شبياث الخفىحر البطشي في الهلىم لخىمُت معخٍى

. اإلاإجمش الهلمي الهاشش , التربُت الهلمُت جدذًاث الحاغش وسؤي  ومهاساث الخفىحر البطشي لذي ؾالب اإلاشخلت اإلاخىظؿت

 اإلاعخلبل , اإلاجلذ ألاوٌ , الجمهُت اإلاطٍشت للتربُت الهلمُت ,ولُت التربُت , حامهت نحن شمغ , مطش .

ت( 2007أبى نالم , سحاء مدمىد ) .3  جامهاث ., اللاهشة : داس اليشش لل 6, ؽ مىاهج البدث في الهلىم الىفعُت والتربٍى

فانلُت بشهامج جذٍسبي كاةم نلى اظتراجُجُاث ظيامبر في جدعحن مهاساث جىلُذ ( 2015آٌ زيُان , هىذ بيذ نبذهللا ) .4

ت  ألافياس في الخهبحر الىخابي لذي ؾالباث حامهت ألامحرة هىسة بيذ نبذ الشخمً بمذًىت الٍشاع , مجلت الهلىم التربٍى

 473 – 435( ص 1)16والىفعُت , البدٍشً   

( في الخدطُل والخفىحر الابذاعي SCAMPERأزش اظخخذام اظتراجُجُت جىلُذ ألافياس )( , 2014البذسي, هىذ نبذالشصاق ) .5

اغُاث لذي جلمُزاث الطف الخامغ الابخذاتي , ولُت التربُت الاظاظُت , حامهت اإلاعدىطٍشت )سظالت  في مادة الٍش

 ماحعخحر غحر ميشىسة ( .

, نمان : داس  1ؽمىاهج البدث الهلمي وجطمُم البدث والخدلُل الاخطاتي , ( , 2007البؿش مدمذ ولُذ وآخشون , ) .6

 اإلاعحرة لليشش والخىصَو والؿبانت .

ا .7 ,  الاخطاء الىضفي والاظخذاللي في التربُت ونلم الىفغ( , 1977صوي ) البُاحي  , نبذ الجباس جىفُم و أزىاظُىط , صهٍش

 بغذاد , مؿبهت مإظعت الشلافت الهمالُت .
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اغُاث لؿالب ولُت التربُت ( , 2000الخىدسي , نىع ) .8 أزش اظخخذام الخذَسغ اإلاىكىمي لىخذة ملترخت في بشمجت الٍش

اغُاث والاخخفاف بمهاساث  وس اإلاخغحر للمهلم في , اإلاإجمش الهلمي الشاوي , الذ البرمجت اإلاىدعبتنلى جىمُت الخفىحر في الٍش

 627-395أبٍشل ص  20-18, اإلاجلذ الشاوي , ولُت التربُت , حامهت أظُىؽ  مجخمو الغذ

ت لذي ؾالب ( , 2015الحاسسي , ظهذ دخُل هللا ) .9 أزش اظخخذام بشهامج ظيامبر في جىمُت خطُلت مفشداث اللغت الاهجلحًز

 , ولُت التربُت , حامهت أم اللشي )سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة ( .الاوٌ اإلاخىظـ في مذًىت مىت اإلاىشمت  الطف

فانلُت اظتراجُجُت ظيامبر لخهلُم الهلىم في جىمُت مهاساث الخفىحر ( , 2013الشوٍثي , بيذ نالم و ضبري , ماهش ) .10

, دساظاث نشبُت في التربُت ونلم الىفغ ,  باإلاذًىت اإلاىىسة الابخياسي لذي الخلمُزاث اإلاىهىباث باإلاشخلت الابخذاةُت

 . 42-11( 12, ) 33العهىدًت  

ٍا ) .11 اغُاث للجمُو ,هخاب الؿالب ,( , 2009ظىالكا , ضباح بى للطف الشامً الاظاس ي , الؿبهت الاولى , لبىان : الٍش

 بحروث.

اء لذي أزش جىقُف اإلاذخل اإلاىكىمي في جىمُت ( , 2010الشىبيي , فذاء ) .12 اإلافاهُم ومهاساث الخفىحر البطشي بالفحًز

 .غحر ميشىسة ( الجامهت الاظالمُت)سظالت ماحعخحر ؾالباث الطف الحادي نشش

فانلُت اظتراجُجُت ظيامبر لخهلُم الهلىم في جىمُت بهؼ ناداث الهلل الهلمُت ( , 2015ضالح , ضالح مدمذ ) .13

 242-173( ص 103) 26, مجلت ولُت التربُت , حامهت بجها ,  الانذادًتومهاساث اجخار اللشاس لذي جالمُز اإلاشخلت 

 .,اللاهشة 

ت والخؿبُم , ( , 2004الطمادي , نبذهللا والذسابُو , ماهش ) .14 م الىفس ي والتربىي بحن الىكٍش , نمان  1ؽاللُاط والخلٍى

 : داس واةل لليشش والخىصَو .

اض ي نلى جىمُت الخدطُل الهلمي ومهاساث ( , 2011ؾافش , اًمان أظهذ ) .15  أزش بشهامج ملترح في مهاساث الخىاضل الٍش

, )سظالت ماحعخحر غحر ميشىسة ( , ولُت التربُت ,  الخفىحر البطشي في الهىذظت لذي ؾالباث الطف الشامً ألاظاس ي بغضة

 حامهت ألاصهش .

 , اإلاىخبت الاوادًمُت  إلاماسظت الخهلُمُتاظتراجُجُاث الخفىحر البطشي وا( , 2005نبذ اإلاىهم , نلي ) .16

, نمان : داس اإلاعحرة  1ؽمذخل الى مىاهج البدث في التربُت ونلم الىفغ , ( , 2007نباط , مدمذ خلُل وآخشون ) .17

 لليشش والخىصَو والؿبانت .

 الخىصَو , نمان : داس اإلاىاهج لليشش و  اإلاىاهج الحذًشت وؾشاةم الخذَسغ( , 2009نؿُت , مدعً ) .18

اغُاث( , 2002نفاهت , نضو ) .19  , نمان : ألاسدن , داس خىحن لليشش والخىصَو . 2, ؽ أظلىب ألالهاب في حهلُم وحهلم الٍش

أزش اظخخذام الخذَسغ الخبادلي في جذَسغ الهىذظت نلى جىمُت بهؼ مهاساث الخفىحر الىاكذ ( , 2009نلي , أششف ) .20

, مطش ,  دًت وبلاء أزش حهلمهم دساظاث في اإلاىاهج وؾشق الخذَسغوالاججاه هدى الهىذظت لذي ؾالب اإلاشخلت الانذا

 173-111ص  154الهذد 

فانلُت اظخخذام اظتراجُجُت ظيامبر في جذَسغ الهلىم نلى جىمُت الذافهُت ( , 2015الهجزي , فاًض بً ظهذ ٍصً ) .21

, مجلت  باإلاملىت الهشبُت العهىدًتللخهلم لذي نُىت مً الؿالب اإلاىهىبحن بالطف الخامغ الابخذاتي في مذًىت نشنش 

 .97-61( ص 3) 31ولُت التربُت , حامهت أظُىؽ , 

, أسبذ : داس 2, ؽ الاخطاء للباخث في التربُت والهلىم الاوعاهُت( , 2000نىدة , أخمذ ظلُمان و الخلُلي خلُل ًىظف ) .22

 ألامل لليشش والخىصَو .
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