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" استخدام منىذجٌ فسايس ومازشانى يف تهمًة مفسدات اجلرب 
 والتخصًل واالجتاه لدى تالمًر املسحلة اإلعدادية "   

 أمحد حممد رجائي الرفاعي / د

  مستخلص: 
تحزددٔ ااّلداتينٔد٘امردد  لجلالؾدد ايفااّمددرانلىْمنددْي ٕات لٓدد اٍدفت الدفالةدد٘ابيانٔددرٌا  د ااا

٘ااادددفٚاالؾد اّل٨ػدرِامدْااا ا.ّتكْى اأيدد٘الدفالةد٘امدًافنددْات اات٣مٔد الدمن لمد٘ال٨افل ٓد
ْااابلدددفلٍنراػ ٓ ٔددد٘ا  اةددد ااا اااااا(اّل٤خددد ٚاصدددرن ٘اا42,اٌا=انرةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلى
ٗا ااااااااااااااااا(46ٌا=ااٍّدددددٕابا دددددرٛالدت  ٓدددددةادمنرددددد  لجلالؾ ٓددددد٘ام رحددددد ٗ,ااا  اةددددد انرد  ٓعددددد٘ال  تدددددر 

تمنٔدد لجلالدزددةالد ددرىٕال٨اددفل ٖاةفاةدد٘اقمدد٘ا نددْاامددٕال٨افل ٓدد٘ادم يددرجلاددددداب لاٗاحدد  ااااامددًا
اّقدفم ا,او2015/2016لحملم٘الدت مٔنٔ٘اّيدكاخ٣لالدرز الدفالةدٕال٤ّلامدًالد دروالدفالةدٕااااا

تضدني :الخت درااااّالد ح ٔ٘الديتامتات  ٔعَراق  اّن فاػ ن٘الدفالة٘الدفالة٘ااف امًال٤ ّلجل
ؼزٔ ايفالدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔد٘"امدًااتدرلالد ٓرصدٔرجلاددددااااااّلخت راامر  لجلالؾ 

ّ حددراجلاىتددرٜ االدرزدد الدفالةددٕال٤ّلادددددالدزددةالد ددرىٕال٨اددفل ٖ,اّمعٔددرجالػددرِامددْالؾ .ااااا
لزدرٜٔر اند افندْايتالدفالةد٘الدتي ٓ ٔد٘اّلدضدرن ٘ادزدر ااااااااتد ّ ا لدد٘اباالدفالة٘ابياّ دْ اا

لجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد٘ايفااددد امدددً:امرددد  لجلالؾددد ,اّلدتحزدددٔ اّل٢ػدددرِامدددْالؾددد ,ااندددرااا
ّ دددْ جلاا٣قددد٘امْ  ددد٘اقْٓددد٘اّ لدددد٘انددد الدتحزدددٔ اّل٢ػدددرِامدددْالؾ .ّةدددرٍن الدفالةددد٘ااااااااااااااااااا

٘ااّند لم اا ّالجلاصد ّاٗاتعدفٓهااايفاتعفٓهااف ل مًالدتْرٔرجلاّل عرتلرجل,ام د ا دمن مند اااتفآ ٔد
٘ا انددراا صدد ااا,ت مددٔهالد ٓرصددٔرجلاامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْايفااالةددتدفلواّل  منددرجلايفاأرٔدد

ا.د  ضالد يرًّٓالد ح ٔ٘ال ع ؼ٘ال ت مع٘اةتغريلجلالدفالة٘الؿردٔ٘

ا.,ال٢ػرِامر  لجلالؾ ,لدتحزٔ ا,امنْيجامرانلىْا,امنْيجات لٓ لدكمنرجلال رترلٔ٘:ا

Using Marzano and Frayer Models in Developing Vocabulary of 
Algebra, Achievement, and Attitude for Preparatory Stage Pupils 

Dr. Ahmed Mohamed Ragaie Elrefaie 

Abstract 
The study aimed to use Marzano and Frayer models in developing 

vocabulary of algebra, achievement, and attitude for preparatory stage 
pupils. The study sample consisted of two groups, an experimental group (n 
= 42) and the control group (n = 46) of preparatory school for girls – 
preparatory Abo Ali school for girls -  Educational Mahalla East 
management, and the study prepared a number of tools: the vocabulary test 
in algebra, achievement test, and the attitude towards algebra 
questionnaire.The study found many of results, including: improve the 
vocabulary, achievement, and attitude towards algebra for experimental 
group, and there was a positive strong relationship and statistically 
significant between achievement and attitude towards algebra.The study 
presented group of recommendations concerning use and apply using 
Marzano and Frayer models at schools and suggested a number of future 
researches. 

Key words: Frayer model - Marzano model – Algebra vocabulary – 
Achievement - attitude towards algebra. 
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 مكدمة : 
تم دددلالدمغددد٘ا ّال امرترلٔدددر ايفالدت مدددٔهاّلددددت مهاّلدرَدددهاّلدتْلرددد ايفافدددرلاااا

نر عراى٘انرجملر٢جلال٤خد ٖ,اىرد ل ا٤ٌادغد٘الد ٓرصدٔرجلاؽتمدةاادًا ٖاااااااالد ٓرصٔرجل
دغ٘ا خ ٚا٢لتْلَٜراامدٙامردرٍٔهاّىر ٓدرجلاّقدْلى اّمتدمنرجلاّاةدْمرجلانٔرىٔد٘اااااااا

ّ حدددكرلاّ دددفلّلاّامدددْناّا٣مدددرجلاّت ددد ريلجل,ادددد لات دددفاال رددد  لجلايفالد ٓرصدددٔرجلااااااااااااااا
امًا ر لال ر  لجلاامٙامتتْٚالديزْشال ع ّٛٗ.

ّتعدفوادغد٘الد ٓرصددٔرجلاؼدفٖادمندت من ,ا٤ٌاامنددرجلالد ٓرصدٔرجلا درام يددٙااااااا
ّلد  اااoriginّ رد ااا tableقدف اّّلٔدفايفااد ريامدًال٤لٔدرٌ,اتند ٣ا دفّلاااااااا

legرام يٙاقف ,اّ ٓضدران دضال زد محرجلام د امتْةد ااااااا averageّلى كدرجااا
reflection رات رآةاآرصٔ٘ا قٔع٘.اا (Dunston and Tyminski, 2013: 40)ا

ّٓيردد ادم ٓرصددٔرجلاامغدد٘انزدد ٓ٘اتتكددٌْامددًاامددْناّ اددفل ا,اّ كددًاّرددرَراااااااااا
 :Wanjiru and O-Connor,2015)ّحدد لَراادد الدكمنددرجلال كتْندد٘اّل ي ْقدد٘.ا

ا ااا (201

ّلدتنكًامًال ر  لجلآي كثاامٙاؼت ال٤ لٛالدفالةٕادمت٣مٔ ,اتدر ر  لجلاا
تكددٌْامْصددْاا ةرةددٕادتحزددٔ الدت٣مٔدد امتددتْٓرجلااردٔدد٘ايفالد لادد٘الد ٓرصددٔ٘ااا

mathematical proficiencyا.(Kovarik, 2010: 4)ا

ّم  ت٘ال ر  لجلالدمغْٓ٘اٍْامْصْاا ةرةدٕادم د٣لا٤ٌال رد  لجلالدمغْٓد٘ا دراااااا
ق٘اندردرَهالدع لٜدٕ,اّت دفايفايلجلالدْقد امتي دٞامَدهادرَدهالد د٣ل,اتدرديعسااااااااااااااا٣

يفام  تدد٘ال ردد  لجلالدمغْٓدد٘ا كددًا ٌآكددٌْادددُا  دد اةددمااامددٙا ددْ ٗالةددتن لآ٘اااااااااا
ا(Dunston and Tyminski, 2013: 40)لدت مهادفٚالد ٣ل.ا

 : ماهًة املفسدات 
ىٕ,اتدد  ضال  مندد اادددُامددفٚامددًال  ددرااااvocabularyمزدد ممامردد  لجلالدمغدد٘ااا

 sight-wordٓتتدفمْلاٍ لال ز ممادٔفلاامٙامر  لجلادغْٓ٘ادكمن٘آ ز ّىَرا

vocabulariesيفابحدراٗابيال٨ ال الدردْاٖادمكمندرجلام  ْاد٘,اّنخد ًٓآتددتيفّلااااااا
بياامنرجلالدت٣مٔ اّتَنَها دراان درىٕادمنرد  لجلالدمغْٓد٘,اّم مند انخد ًٓااااااا

ٙال٢ةددتنراا ردد  لجلادغْٓدد٘اّتَددهالدت٣مٔدد اااآتددتدفمٌْاٍدد لال زدد ممادٔددفلاامددااا
دتمدددكالدكمندددرجلال ي ْقددد٘,ااندددراّ ٌام مندددٕاقتدددْٚامعددد اام ددد آتدددتدفمْلااااا

لددديتااacademic vocabularyل زد ممادٔخددريابيال رد  لجلالدمغْٓدد٘ال٤ار  ٔدد٘ااا
 :Farstrup and Samuels, 2008)تتْل فايفارْاٗاامنرجلااد اةدٔر الحملتدْٚ.اااا

اا(83

ا.www.dictionary)م ددرىٕامردد  لجلالدمغدد٘ايفالدعددرمْجاميَددر:ااااّتت ددف اّرددةاا
Com/browse/vocabulary)اا 

 .٘امنرجلامًالدمغ 
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 مفٚامًالد ٣مرجلا ّالد مْنا ّالدزررجلا ّالدتعئرجلالديتاتخك اّةٔم٘ا ّاىرروا
 مًال٢تزرلاغريالدمررٕ.

 ٗاًافنْا٘امًالدكمنرجلا ّالد  رالجلامًالدمغد٘اااقرٜن٘الىتعرٜٔ٘ا ّاحرمم٘اا را
 ّافدددرلاتعدددوا...اّمدددرابيايددددك,اّتكدددٌْام ت ددد٘التدددلالدرتتٔدددلال٤ظدددفٖاااااااا

 ّقف ٗا.
 .إٍافنْاالدكمنرجلالديتاتتتدفوادرَهاحدسا ّامَي٘ا...الخل

تتدددتيفابيالدكمندددرجلالدددديتآي غدددٕا ٌآ  تَدددراااااvocabularyّل رددد  لجلالدمغْٓددد٘اا
َدرانررامٔد٘,اّنزدر٘اارمد٘ا كدًاتزدئةال رد  لجلالدمغْٓد٘ااااااااال ت مهاادٕآتْلرد اناا
لدددديتاتتدددتيفابيالدكمندددرجلال تدددتدفم٘ااااااااااااااoral vocabularyبي:امرددد  لجلاحدددرَٔ٘ا

يفالؿددفٓأا ّا كددًالدت دد  اامَٔددراايددفال٢ةددتنراا ددر,اّمردد  لجلادغْٓدد٘اق لٜٔدد٘اااااااا
reading vocabularyلدديتاتتدتيفابيالدكمندرجلالدديتاىت د  اامَٔدراّىتدتدفمَرااااااااا

ا(Partnership for Reading, 2003: 34)يفالد  را٘.ا

ٍددٕاامنددرجلا ّاتٝد٘امددًالدكمنددرجلآرَنددرالدردد  اااvocabularyّل رد  لجلالدمغْٓدد٘اا
ا(Nahampun and Sibarani, 2014: 4)ّٓتتدفمَرايفالٔرتُالدْٔمٔ٘.ا

مَندددر ايفات مدددٔهالدعددد لٛٗ,اتردعدددراٜ ال  تدددفٜ ااااااّتم دددلال رددد  لجلالدمغْٓددد٘ا ّال اا
ار٤طرددرلآتددتدفمْلالدكمندددرجلالددديتآتددن ْىَراد نددد الؿددثانردكمنددرجلالدددديتااااااا

اااا(Partnership for Reading, 2003: 34)ٓ ٍّرام  ْا٘.ا

مَندددد٘ا ددددفل ادمنتددددرافٗايفالدرَددددهالدع لٜددددٕااااvocabularyّل ردددد  لجلالدمغْٓدددد٘اا
reading comprehensionا٢ا كدديَهاتَددهامددرآعدد ٠ٌّانددفٌّام  تدد٘اااا,اتردعددرا ٜ

,اّل٤طرددرلاامددَٔهات مددهاامنددرجلا فٓددفٗاااtextغرد ٔدد٘الدكمنددرجلال تضددني٘انددرديساا
خدددد٣لاقدددد لٛتَهادميزددددْشالددددديتاقددددفا٢اتخددددك ا دددد ٛامددددًامردددد  لتَهالدخددددرَٔ٘.اا

(Partnership for Reading, 2003: 34)ااا

ل َند٘اىرد لا٢ات رطَدراااامدًالدْةدرٜ ااااvocabularyّٓ فات مٔهال ر  لجلالدمغْٓ٘ا
ندردرَهالؾٔدفادمغد٘,اّلدتحدفوانزدْاٗا تضد ,اّلاتتدرلامَدرالجلالدكترند٘الؾٔدفٗااااااااااا

اlisteningتدددر ر  لجلالدمغْٓددد٘اٍدددٕاايزددد ا ةرةدددٕادمنَدددرالجلال٤ان ددد٘:ال٢ىزدددرجلاااااااا
,اّلد دد٣لالددد ًٓادددفَٓهاااwritingّلدكترندد٘ااreadingّلدعدد لٛٗااspeakingّلدددتكمها

 ةٔزددددد حٌْا تضددددد ايفامَدددددرالجلالدمغددددد٘ال٤ان ددددد٘. ددددد لٛايفال رددددد  لجلالدمغْٓددددد٘ا

(Nahampun and Sibarani, 2014: 2) ا

ّت مدهالدكمنددرجلا٢اوددفوامددًاتدد لل,اتر٤طردرلالددد ًٓا٢اوزددمٌْاامددٙام ددرىٕااا
دمكمنددرجلا٢اتينددْادددفَٓهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘ا ّات ٓددفالزددٔمتَهالدمغْٓدد٘ا ار  ٔددر ااااا

غددد٘اّلد عرتددد٘اوردددٍ ّلالد ددد٣لاااااااااااااااااااّب تنرأدددر ,ااندددراّ ٌال  مندددٌْال تنٔددد ًٓايفالدمااا
امٙالةتدفلمرجلاغئ٘ادمغ٘,اانرآزننْلان لم ات مٔنٔ٘اصنًاةٔر اب تنرإا

ا(Farstrup and Samuels, 2008: 84)ٓ  نات مهالدع لٛٗاّلدكترن٘.ا
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,الةددددتدفلواتَددددهالدت٣مٔدددد ادمكمندددد٘اااااااااااااااvocabularyّٓعزددددفانددددر ر  لجلالدمغْٓدددد٘ا
لجلالدخددرَٔ٘اّل كتْندد٘,اّتتضددنًال ردد  لجلالدمغْٓدد٘ال   تدد٘ال ررٍٔنٔدد٘اااااااايفالدت دد ريا

conceptual knowledgeدمكمندرجلالدديتاتكدٌْا ن دفامدًافد  ات  ٓدةالدعدرمْجاااااااااا
ددفٚال٤طردرلام١حد اااااvocabulary sizeلد تٔ ا ر,آّ فاليهال ر  لجلالدمغْٓ٘ا

ا(Farstrup and Samuels, 2008: 83)قْٖادييرلَهايفالدزرْ الدتردٔ٘.ا

 : أنىاع املفسدات وطسق تعلًمها 
 ىدُآْ دفا ان د٘ا ىدْلاادمنرد  لجلالد ٓرصدٔ٘اااااااا(Sanders, 2007: 18-20)ٓد ا اا

mathematical vocabularyاتتضنً:ا
 مر  لجلاتئ٘اtechnical vocabulary:ا راٗااًامزد محرجلاث د امردرٍٔهااااا

آرصددٔ٘,اّمددًالدزدد لالدت دد رياايَددرانرةددتدفلواامنددرجلامددًالؿٔددرٗالدْٔمٔدد٘ااااا
...,اّ ٍ مدددددَراquadrilateral,اّاندددددرإال٤صددددد٣اااintegerم ددددد اادددددف اردددددحٔماا

مز محرجلاتئ٘ا رام يٙاّللفاّقدف ايفالد ٓرصدٔرجل,ااندرا ٌا درات درآةاااااا
 لدمغرجلال٤ ي ٔ٘.امترقاامَٔر,اّ كًات منَرام  ات مه

 مردد  لجلاتئدد٘ا  ٜٔددرااsub-technical vocabulary:ٍّددٕامزدد محرجلا ددرااا
ا م رىٕامتيْا٘اخراجافرلالد ٓرصٔرجلاّدكيَرا رام يٙاقف ايفالد ٓرصٔرجل

ّاددر ٗامددرآ دد  الدت٣مٔدد ا لددفام رىَٔددرال٤ا دد احددْٔار اّمدد ايدددكا٢اتكددٌْاااااااا
,اّلؿيددهاplanل تددتْٚاادددفَٓها دردد٘امدد ات  ٓرَددرايفالد ٓرصددٔرجل,ام دد امرَددْوا

volumeاّت مدددهاتمدددكال زددد محرجلا لدرئددد٘الؾ ٜٔددد٘(آكدددٌْا رددد لامدددًاااااااا...
ل ز محرجلالدرئ٘اىر لادت ف ام رىَٔراخراجافرلالد ٓرصٔرجلاّخررد٘اددفٚااا

 لدت٣مٔ امًايّٖار ْنرجلالدت مها ّاميدرضٕالدتحزٔ .
 مر  لجلاارم٘اgeneral vocabulary:إٍّامز محرجلادٔت اقدف ٗا لخد ااا

لد ٓرصددٔرجلادكيَددرا ددرام ددرىٕاّلةدد ٘اّارمدد٘,ا٢ّات تدد اىْأدد٘انفا دد٘اارتٔدد٘ااااا
دي ٍ تَر,ام  ا" ا امً",اّار ٗامرآتهاػرٍ ات مٔهاتمكال رد  لجلا لد رمد٘(ااا
يفارددرْ الد ٓرصددٔرجل,اّاددر ٗامددراؽرددقااتددلالد ٓرصددٔرجلايفات  ٓددةاتمددكاااااااا

 ل ر  لجلاامٙامْآتنمانرةتٔ رلالدت٣مٔ ا ر.
 ٘امردددد  لجلاام ٓددددsymbolic vocabularyّتتضددددنًالدكدددد ريامددددًالد مددددْناا:ا

,اترد ٓرصدٔرجلاتتدتدفواااا2/3,اا^ل تتدفم٘ايفالدت د ريلجلالد ٓرصدٔ٘ا,ام د ا=ا,ااااا
دددٔثاتعدد الؿدد ّ ال٤ظفٓدد٘اّبمنددرالد فٓددفامددًالد مددْنال٤خدد ٚا ٓضددر ام دد ااااااا

 ل٤افل اّلد ٣مرجلاّل٢ختزرالجلاّلدعْٚاّل٤ةثااةرايفاّق اّللف.

نخدددد ا٤ىددددْلاال ردددد  لجلالدمغْٓدددد٘آتضددددنًا ان دددد٘ا ىددددْاا,اٍددددٕ:اااٍّيددددر اتزددددئة
(Partnership for Reading, 2003: 34)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ل ر  لجلالدمغْٓد٘ال تدنْا٘اااlistening vocabulary:ٍّدٕات ٍ د اادًالدكمندرجلاااااا
 لديتامتر َرادرَهامراىتن ُا.

 ٘ال ر  لجلالدمغْٓ٘ال ي ْقspeaking vocabulary:ّٓعزفانَرالدكمنرجلالديتاا
 ىتتدفمَراايفمراىتكمها.
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 ل ردد  لجلالدمغْٓدد٘ال عدد ّٛٗاreading vocabulary:ٍّددٕاا ددراٗااددًالدكمنددرجلااا
 لديتالتر َراديرَهامراىع  .

 ل ردد  لجلالدمغْٓدد٘ال كتْندد٘ااwriting vocabulary:ّت ٍ دد ااددًالدكمنددرجلالددديتااا
 ىتتدفمَرايفالدكترن٘.

ّادددر ٗامدددرآ اددد ات مدددٔهال رددد  لجلالدمغْٓددد٘اامدددٙا ٣ ددد٘ا ىدددْلاامدددًالدكمندددرجل:اااااااااا
(Partnership for Reading, 2003: 41-42)اااااااااااااااااااااااا 

 لدكمندددرجلال َنددد٘اimportant words,ت يدددفات مدددٔهالدكمندددرجلادم ددد٣لاق ددد ااا
ْواق لٜتَهادميس,اتٔنكًات مٔهاتمكالدكمنرجلال َند٘ام رحد ٗا٢ةدتٔ رلال رَداااا

ّلديسانرةتدفلوالةرتلتٔئرجلات مهالدكمن٘,ا٢ّا كًات مدٔهاارتد٘الدكمندرجلاااا
 د فواّ ْ اّق اارٍ .

 لدكمنرجلال رٔفٗاuseful words,ٍّٕاتمكالدكمنرجلالديتاةريلٍرآّتتدفمَراا
 لد ٣لا ّمراّنزْاٗامتك اٗ.

 لدكمنرجلالدز  ٘اdifficult words,تريلاٙات مٔهالدكمنرجلالدديتاتكدٌْارد  ٘ااااا
امٙالد ٣ل,ام  الدكمنرجلالديتا درام درىٕامت دف ٗاّتتحدفٚالد د٣ل,اّ كدًااااااا
 ٌاتكدددٌْالدكمنددد٘ارددد  ٘انيدددرٛاامدددٙاّ ْ ٍدددرايفاةدددٔر اىدددسام ددد ,اّاددد دكااا
لدت  ريلجلال٢ر ٣لٔ٘اقفاتكٌْار  ٘اامٙالد ٣لا٤ىدُاادر ٗا٢اتدفلام درىٕااااا

 ٙالدزحٔم.اامنرتَرالدر  ٓ٘اامٙال  ي

ّلد دددددد٣لادددددددفَٓهامتددددددتْٓرجلا   تدددددد٘الدكمنددددددرجلانددددددفا رجلامتيْادددددد٘,اميَددددددر:اا
(Partnership for Reading, 2003: 43)اا

 غدددريال  ٍ تددد٘ا فَْدددد٘(اunknown,ّتٔدددُاتكدددٌْالدكمنددد٘اغدددريام دْتددد٘اثرمدددر ااا
 نردكرم ,اّم يرٍراغريام  ّ .

 فاا٘امacquainted,ّتُٔاتكٌْالدكمن٘ام دْتد٘اقمد٣ٔ ,اّلد رددلادفٓدُان دضااااااا
 ل٤تكراااًال  يٙال٤ةرةٕا ر.

 م١افٗاestablished,ّتُٔاتكٌْالدكمن٘ام دْتد٘ا دفل ,اّلد رددلا كيدُاب ال اااااا
 م يرٍرايفالؿرل,آّتتدفمَران  ٓع٘ارحٔح٘.

 ,Partnership for Reading)ّْٓ ددفا ان دد٘ا ىددْلاادددت مهالدكمندد٘,اتتن دد ايف:ا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(43-44 :2003
 ت مددهام يددٙا فٓددفادكمندد٘ام  ّتدد٘,اترد ردددلاتكددٌْادفٓددُالدكمندد٘ايفامر  لتددُااااااا

 لدخرَٔ٘ا ّال ع ّٜ٘,اّنرد غهامًايدكآت مهام يٙا فٓفا ر.
 ت مهام يٙاامن٘ا فٓفٗاثٍ د امرَدْوام د ّ ,اترد رددلآكدٌْامد دْ ادفٓدُاااااااا

 ْو,ادكيُا٢آ   ام يٙالدكمن٘الحملف ٗادمنرَْو.ل رَ
 ت مدهام يدٙاامند٘ا فٓدفٗاثٍ د امرَددْواغدريام د ّ ,اترد رددلآكدٌْال رَددْواااااااااا

غددريامدد دْ ادفٓددُا ّالدكمندد٘الددديتاث دد ال رَددْو,اّمددًا ددهاوتددرجابيا ٌآددت مهاااا
 ا٣ٍنر.
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 تْصددٔماّب دد لٛال  يددٙادكمندد٘ام  ّتدد٘,اترد ردددلآددت مهانفقدد٘ادمكمنددرجلالددديتاااااااااا
آ  تَرادٔنٔ ٍرااًاغريٍر,آّ   ا ٢دتَرايفال  يٙاّل٢ةتدفلو.

 ّال امَنر ايفالاتترلادغ٘الد ٓرصٔرجل,اتدر ر  لجلاااvocabularyّتم لال ر  لجلا
ةددراتتضددنيُامددًام ددرٌاّتْصددٔحرجلاكتمردد٘,آّددفلااااwordsٍددٕام  تدد٘الدكمنددرجلاا

ةدتدفلوامد ٓ اااامٙات مهال ر  لجلاا٣ امً:اّرةالدكمن٘انردزدْجلا ى عَدر(ا ّانراا
مًال٤رْلجل,اّث ٔمدَرا اةدهاردْاٗا ّاحدك (,اّاترنتَدر,اّلدتْلرد امد ال٦خد ًٓااااااااا
نرةتدفلمَرايفاا رالجلايلجلام يٙ,اّم  ت٘اقْلادفالةدتدفلمَرايفا د اردحٔح٘ااااا

 (He, 2010: 11)دغْٓر اّآرصٔر ,اّت   احكمَرال كتْل,اّلةتدفلمَرايفالدك٣و.ا

ارٜسات مٔهامر  لجلالدمغ٘امرآمٕ: ٌامًاخزا(Kovarik, 2010: 5)ّٓ ٚا
 .٢ات تنفاامٙالدت رآة 
 .ْ٘ٓٓتهاتْصٔحَراةْلٛان  ٓع٘ادغْٓ٘ا ّاغريادغ 
 تتضنًاحك اتفاهٕامًالدكمنرجلاا اا ّضامت دف ٗادمن يدٙام د :ال عراىد٘ااااا

ّلدتيددرقض,اّلدعٔددرج,اّلدتزددئة,اّلدترتددريانرةددتدفلواطدد  امت ددف ٗادغْٓدد٘ااااااااااااااااا
  ّاغريادغْٓ٘.

 ٔها   لٛالدكمن٘ادت  ٓ الدرَه,ام ٣ اامن٘ام مأت مtriangle ػ  ابيا ٣ ٘اا
tri=threeاّنّلٓرا,angles. 

 .تتضنًا ىْلااكتمر٘امًالدت مٔها٤ىْلااكتمر٘امًالدكمنرجل 
 تتددنمادمت٣مٔدد اةنراةدد٘الدم ددلامدد الدكمنددرجل,امدد ٣الدتددْلنٖااااااparallelددواا ٓ

 .parallel=double يرٜٕامتْلنٖا
 رقخ٘الدت٣مٔ ادمكمن٘الديتات منٍْر.ت  نامي 
 ت ادد اامددٙال زدد محرجلالددديتا ددراللتنردٔدد٘اادد ريٗايفالةددتدفلمَرانرةددتن لااا

انَف امنْال٤ لٛال٤ار  ٕاّدٔثاتع اف  ات مهالدكمنرجلال   ْا٘.ااا

 ىُآْ فا ان ٘امدفلخ ا كدًاااا(Farstrup and Samuels, 2008: 84-85)ّٓع ا
 تْظٔرَرادتينٔ٘ال ر  لجلالدمغْٓ٘انزْاٗاقْٓ٘اتتن  ايف:ا

 لدت ّ اغ لجلادغْٓ٘اغئ٘اّمتيْا٘,اتدت مهالدكمندرجلآ خد امكدرٌامَدهاايدفمرااااااا
ٓعددفوال  منددد اخدد لجلادغْٓددد٘ادمنددت من ,آّخدددي ٍْهاامَٔددر,آّخدددرااٍْهااااا

لددديتات دد نامردد  لجلادغْٓدد٘اااتَٔددر,اّؼددفوانزددْاٗآْمٔدد٘اادد ال دديَ ,اّلـدد لجلا
قْٓددددد٘اّغئددددد٘ايفااددددد الدزدددددرْ اتتضدددددنً:الدعددددد لٛٗالدتررامٔددددد٘ال تدددددنْا٘اااااا

interactive read-aloudsدددد٥ لال تنٔددد اد٥طردددرل,اّلؿدددْلاالدعدددرٜهاامدددٙااااااا
,اّلدعددد لٛٗاdialogic-based instructional activitiesل٤ىخددد ٘الدت مٔنٔددد٘ا

ااinteractive writingدتررامٔدد٘ا,اّلدكترندد٘الindependent readingل تددتعم٘ا
 ّلنتكراانٔٝ٘اغئ٘انرؿ ّ اّلدكمنرجلال   ْا٘.

 تدفآثاامندرجلات  ٓد٘ااااteaching individual wordsاتدر ر  لجلاتزد ما قدْٚاااا,
ايفمراتفاهايفانٔٝد٘اغئد٘,اّايفٜد اتردت٣مٔد آتدترٔفّلامدًالدت مدٔهال دير هااااااااا
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مغْٓ٘اايفٜد آتزدةاةدرآمدٕ:اااااّل  رح ادمكمنرجل,اّلدت مٔهالدرٍ رلادمنر  لجلالد
ٓددد ّ الدت٣مٔددد اة مْمدددرجلالدددْلالحملتدددْٚالدتدددٔرقٕاّم يدددٙالدكمنددد٘,آّزدددنهاااا
ت مٔنددرآتددرافايفابحددرتل الدت٣مٔدد آّتددٔما ددهاّقتددر اارتٔددر ادددت مهالدكمندد٘اااااااااا
ّٓت افامًاّ ْ الد فٓدفامدًالدْةدرٜ ا  ل  د٘اّةراةد٘ات مدهالدكمندرجلاددفٚااااااااا

 لدكمنرجل.لدت٣مٔ ,آّ تك الْلالامخي رالْلا
 تددفآثالةددرتلتٔئرجلات مددهالدكمندد٘ااااteaching word-learning strategiesا

تردخك ال َهادتينٔ٘امر  لجلادغْٓ٘اقْٓ٘ادفٚالدت٣مٔد اٍدْات مدٔنَهاامندرجلااااا
,انرةددتدفلواةددٔر الحملتددْٚالددْلاااunknown wordsفَْددد٘ا غددريام مْمدد٘(اا

رةدتدفلوا  د لٛاااامنرجلا ّاا رالجلاقدف ٗا٢ةدتيترجام يدٙادمكمند٘,اّ لٔرىدر انااااا
لدكمندد٘ا كددًات  ٓدد الؿددثانردكمندد٘الجملَْددد٘,اّلةددتدفلوالدعددرمْجانررامٔدد٘ااااا

 ٓترافايفات  ٓةالدكمن٘الجملَْد٘.
 ب ال انيرٛالدكمن٘اخ٣لالدع لٛٗاّلدكترن٘اbuilding word consciousness in 

readers and writersات لدفال٤حدكرلال َند٘اد ىدرم اتٍ درلايفات مدهال رد  لجلاااااااا,
دمغْٓ٘اٍْالحرتل الدت٣مٔ ايفات مهاامنرجلا فٓفٗ,اتر  منٌْاوتر ٌْابيال

ت دْٓ الدددْإانردكمندد٘اددفٚالدت٣مٔدد اّلٍتنددرمَهانَددراادًاط ٓددق:النتكددراانٔٝدد٘اااا
غئددد٘ادمكمنددد٘,اّت  ٓددد اّ ادددهال٨دعدددرٛان لاددد٘اددددفٚالدت٣مٔددد ,اّت  ٓددد الدم دددلاااا

حددرتل الدت٣مٔدد ااااااااااانردكمندد٘,اّتخددئ الدددْإانردكمندد٘اادد اةراةدد٘الدكترندد٘,اّلااااا
 يفاان الةتعزرٛلجلا رٔم٘الْلالدكمن٘.اا

بيا ىُا كًاتينٔ٘ال ر  لجلالدمغْٓ٘اايفالد ٣لاا(Kovarik, 2010: 5)ّٓخريا
ا ن   ات مٔنٔ٘اةْلٛاارى ام رح ٗا ّاغريام رح ٗ.

 ٌات مددٔهاغرد ٔدد٘ال ردد  لجلااا(Partnership for Reading, 2003: 35)ّٓدد ٚا
لدمغْٓ٘آتهات منَران   اغريام رح ٗ,انٔينران دضال رد  لجلالدمغْٓد٘آدتهات منَدراااااا

ان   ام رح ٗ.

دت مددددٔهال ردددد  لجلاامددددٙاااindirect methodsّت ادددد الد دددد  اغددددريال  رحدددد ٗاا
 discoveryّلددت مهانر٢اتخدر ااااstudent-centered inquiryلةتعزرٛالد ردلا

learningنددرالد دد  ال  رحدد ٗا,انٔيdirect methodsدت مددٔهال ردد  لجلات خدد ارددْاٗااا
 ٖاتْ دددُاانمٔدددرجلاااgoal-orientedّتكدددٌْامْ َددد٘ال دددف ااااsystematicىررمٔددد٘ا

ا(Kovarik, 2010: 6)لدت مٔهادت مهال ر  لجل.ا

ّتتضدددنًال٨ةدددرتلتٔئرجلاغدددريال  رحددد ٗادت مدددٔهال رددد  لجلالدمغْٓددد٘ااددد امدددً:اااا
اphysical movement activities اددرجلالد فىٔدد٘ا,اّ ىخدد ٘الؿgamesل٤د ددرلا

ا visualizations.(Kovarik, 2010: 7),اّلدتزْالجلاmnemonicsّتًال٢ةت اراا

اindirect instructionّل٤طررلآت منٌْام رىٕالدكمندرجلانزدْاٗاغدريام رحد ٗااااا
ا(Partnership for Reading, 2003: 35)يفا ٣واط  :ا
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 ْا مٔد٘,اّيددكامدًاخد٣لااند اقر  درجلامد الديدرجاااااااااةراة٘الدمغ٘الدخدرَٔ٘الدٔ
ّخرردد٘الدك ددراامدديَه,اتر٤طرددرلآتددتن ٌْادتكدد لاالدكمنددرجلامددًالدك ددراامدد لجلاااااا
افٓددفٗ,ااندددرآتددتن ٌْابددددَٔهايفالدكمنددرجلالؾفٓدددفٗاّل دد ريٗ,اّخددد٣لايددددكااااا
ٓيندددٙاددددفٚال٤طردددرلاخددد لجلادغْٓددد٘احدددرَٔ٘اتكتددد َهات مدددهال  دددرىٕادكمندددرجلااااا

 ا ريٗ.
 فمرآعد ٠ٌّا ده,اتدردع لٛٗانزدْجلامتدنْااااااال٢ةتنراادمك رااايreading aloudا

٫ٔ دٍ  اااااااااا تترافال٤طررلاامدٙاتَدهال عد ٠اايدفمرآتْقدةالدعدراٟاخد٣لالدعد لٛٗاد
لدكمنددرجلاغددريال  دْتدد٘,اّن ددفالدعدد لٛٗاوددرّلال٤طرددرلااندد اقر  ددرجلاتررامٔدد٘ا
م الدكتدرل,اّتمدكالحملر  درجلامد الدكتدرلاتتدرافال٤طردرلاامدٙات مدهاامندرجلااااااااااا

 رٍٔها فٓفٗاترتلن ام اخ لتَهاّم راتَهالدترنع٘.ّمر
 لدعدد لٛٗالدتمعرٜٔدد٘اد٥طردددرلاامددٙاى دددر اّلةدد ,اتددردك ريامدددًال٤طرددرلآعددد ٠لااااااا

 امنرجلاا ريٗآْل َْىَراخ٣لاق لٜتَهالدتمعرٜٔ٘آّت منٌْام رىَٔر.

ّ كددًادمن مددها ٌآ دد نامردد  لجلالدمغدد٘ادددفٚالدت٣مٔدد انتْظٔددةالةددرتلتٔئرجلااا
 ,Kovarik) رحدد ٗااددًاط ٓددقاةراةدد٘ااددف ل امددًال٤ىخدد ٘اميَددر:ااالدت مددٔهاغددريال 

ا(11-14 :2010
 .لدتضر ان الدكمنرجل 
 .ط حاتتر٢٠جلالْلال ر  لجل 
 .) اترن٘امر  لجلالدمغ٘انزْاٗآْمٔ٘ا مخثاامنرجلام ٣ 
 .)ػَٔ ا ةٝم٘امت نع٘الْلال ر  لجلا تت ملالدتْر ادت نٔهالْلال ر  لجل 
 ل يرنددرجلال تعفمدد٘,امدد ٣ ااةددهاحدد ك٘الد ٣قددرجلاندد افنْادد٘امددًال رددد  لجلااااااااااا

 ّتعف َرادمت٣مٔ .
 .تْرٔ افنْا٘امًالدكمنرجلانردت  ٓةال يرةلادك اميَر 
 م ل  ٘الديساtext.ادتحفٓفام والدكمنرجل, 
 .  طملا م م٘/٢ا م م٘ادمكمن٘ايفاقتْٚام 
 ت  ٓ الدتمْ الدير مانإا رٛا ا رجلا ّا ْل. ٜ 
 .٘طملااةهادمكمن 
 .٘طملاتْصٔماّت  ٓةادمكمن 
 .٘طملاتَيٝ٘الدكمن 
 ت مٔهالةرتلتٔئرجلالدترككاteach break-apart strategies. 
 لةتدفوابةرتلتٔئ٘ا تك  ادددانلّجاددداحرا (اthink-pair-share (T-P-S). 
 .٘ؽن الدكمن 
 لديتات ف انديرثااػنٔ الدكمنرجلال تخرنَ٘,اتن ٣ا  افنْا٘امًالدكمنرجلا

االؿ  ,ام ٣ام مأادددام ن اددام  ....

 مرات مٔهال ر  لجلانرد   ال  رحد ٗآ اد اامدٙااد٣والدتمنٔد ايفال عدروال٤ّلااااااا
مددًاخدد٣لالدت دد ضاد٥لر ٓددأاّلدعدد لٛٗ,اٍّيددر ااددف ل امددًا ةددثالدت مددٔهال  رحدد ااا

 (Kovarik, 2010: 6-7) ر  لجلالدمغ٘إٍ:ا
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 م  تدد٘الـمرٔدد٘الديخدد ٘ااactive background knowledgeدمنددت من ,اا
ّلددديتاتكددٌْايفارددْاٗاحدد ك٘امددًالد ٣قددرجلاندد ال ردد  لجلاةددْلٛالدمغْٓدد٘ا ّاغددريااااااا

 لدمغْٓ٘اّ ر ح اارم٘ام ام ّاالدْق .
 ىددْلاالددد لا ٗاّل٢ةددتدفلوااا types of memory and use,ترددد لا ٗاا

لؿددْلجارجلانرةددتدفلواتعددْواامددٙا دد ال  مْمددااااsensory memoryلؿتددٔ٘ا
,ادددد لآرٍضددد الةدددتدفلوااtemporary memoryيفالدددد لا ٗال ١قتددد٘اّؽ ىَدددرا

 permanentلدٔدددفّٓرجلاايدددفات مدددهال ردددرٍٔهالد ٓرصدددٔ٘,اّلدددد لا ٗالدفلٜنددد٘ااا

memoryت ٍ دددد ااددددًالددددد لا ٗاطْٓمدددد٘ال ددددفٚااlong term memoryلددددديتاا
ئ٘آتتدفمَرالد ٣لاا ةرجا  راتَه,اّلد لا ٗالدفلٜن٘إٍالد لا ٗال  

نتيخدددددٔ ال  مْمدددددرجلالدتدددددرنع٘اخددددد٣لالد نمٔددددد٘الدت مٔنٔددددد٘ااددددد الةدددددتدفلواااا
 know-want toلةرتلتٔئرجلات مٔنٔ٘اميَرا  ا  اددا آفا ٌا ا  ادددات من (اا

know-learned (K-W-L)مددرالددد لا ٗالد رممدد٘ااا working memoryتعددْواا
ؾدد٘آدد١ ٖاة رؾدد٘ال  مْمددرجلامددًالددد لا ت الؿتددٔ٘اّلدفلٜندد٘,اّلددرحال  را

 بياتخكٔ الد لا ٗالدفلٜن٘,اّتكٌْالد لا ٗالد رمم٘اقفّ ٗالدتد ًٓ.
 لـ ٗالدترنع٘اprior experience,ترـمرٔ٘ال   تٔ٘اتكٌْامت دف ٗال٤ن در اااا

ّؽضدد اد٣خت٣تددرجلاندد ال٤تدد ل ,اّلدردد  الددد ٖادفٓددُام  تدد٘امددرااددًامْصددْاااااا
 يفامْصْارجلا خ ٚ.م  ا٢آتتم وا ٌاتكٌْادفُٓالدعفاٗاامٙات  ٔعُا

 ل   ت٘امت ف ٗال تتْٓرجلاmulti-level knowledge,تنتتْٓرجلال   ت٘آكٌْاا
ٍ مٕامًالدت مابيالدعرا,اتد  ضال  درا الد تدٔ ٘ا متدتْٚالدتد م(آدتهااااااا
لةتفارَٜراة ٓ ر ا ا  امًال  را الد نٔع٘ال٤خ ٚا متتْٚالدعرا(,اّايدفمراا
ٓتددتدفوال  مندد ا ةددردٔلاتتددر٠لاميرةدد ٘ا لخدد الدزددةآّيْاددْلاتَٔددراامددْل اااااااا

لديددددْا امددددًال   تدددد٘الد تددددٔ ٘ااّلنررصددددر ,اتددددإىَهاايفٜدددد آيٍخدددد ٌْاادددد٣
ّلد نٔعدد٘ادددفٚالدت٣مٔدد ,اّاددر ٗاتر  ددرا الد تددٔ ٘آرٍضدد اتيخددٔ َرانَددف ااااااا

الى رذالـمرٔ٘ال   تٔ٘ادمتمنٔ .ا
 ّٓتددرافالدددت مهال  رحدد اdirect instructionدمنردد  لجلالدمغْٓدد٘الد دد٣لاامددٙااا

٢اتكدٌْاات مهالدكمنرجلالدز  ٘ام  الدكمندرجلالدديتاث د امردرٍٔهام عدفٗ,الدديتااااااا
م دْتدد٘ايفاخدد ٗالد دد٣لالدْٔمٔدد٘,اّلدت مددٔهال  رحدد ادمنردد  لجلآت مددقاندديساااااااا

 ,Partnership for Reading)ورّلالد ٣لاتَنُاق لٜٔدر .ااgiven textم  ٙا

 Partnership for),اّلدت مٔهال  رح ادمنر  لجلالدمغْٓ٘آتضنً:ا ااا(36 :2003

Reading, 2003: 36) 
 من٘اقف ٗ.ت ّٓفالد ٣لانت مٔهاا 
 ت مٔهالد ٣لالةرتلتٔئرجلات مهالدكمن٘اword-learning strategies.ا

ّلدت مددددٔهال  رحددددد ادمنردددد  لجلالدمغْٓددددد٘الؾفٓددددفٗآدددددتهاادددد اةدددددٔر الؾنمددددد٘ااااااااااااااا
 م مْمدددرجلاةدددٔرقٔ٘(,اّم يدددٙالدكمنددد٘آيدددرقدامددد الد ددد٣لا م مْمدددرجلات  ٓرٔددد٘(اااا
ّلدت مددٔهال  رحدد آددفم ال ردد  لجلالدمغْٓدد٘الدعرٜندد٘اامددٙالد حددأاّلةددرتلتٔئرتَراااااااا
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ؾفٓدددفٗادمكمندددرجلا   تددد٘اادتيخدددٔ ال   تددد٘الدتدددرنع٘ادم ددد٣لاّان َدددرانر  دددرىٕالاا
ا(Dunston and Tyminski, 2013: 39)لدكمنرجلاّل ررٍٔهالؾفٓفٗ.ا

 ,Kovarik)ٍّيدر القرتللدرجلاانمٔد٘ادتينٔد٘ال رد  لجلالدمغْٓد٘انردزدةاميَدر:ااااااااا

2010: 7-9)  
 تزئةال ر  لجلالتلالدترضٔ ,اتٔتهاتزئةالدكمنرجلانْلة ٘الدترضد٣ٔجلاا

مندددرجلارددد  ٘,ا ّاامندددرجلات  تَدددرالدخدزدددٔ٘,ام ددد اامندددرجلاةدددَم٘امعرنددد اا
 معرن اامنرجلا٢ات  تَر,ا ّاامنرجلاؼ َرامعرن اامنرجلا٢اؼ َر.

 تزئةال ر  لجلاندرديْا,الٔدأاتزدٍيةال رد  لجلابياامندرجلامدًامع د اّللدفااااااااااااا
 ّامع  ددد ,ام ددد اامنددد٘ا"ل  نددد "اتتكدددٌْامدددًامع ددد اّللدددف,اّامنددد٘ا"حددد ُاااااا

منددت اٍددْا ىَنددرآ دد لٌااددًااميحدد  "اتتكددٌْامددًامع  دد ,اّلدتخددرنُاندد الدكا
  حكرلاٍيفةٔ٘.

 لنتكدددرااقزددد٘,اتع ددد انفلٓددد٘ات مدددٔهامْصدددْاامدددرادم ددد٣ل,ا كدددًاتعدددفٓهاقرٜنددد٘ااا
نددر ر  لجلالدمغْٓدد٘ال٤ةرةددٔ٘ادم دد٣لاّم ل  دد٘ات  ٓددةاادد اامندد٘,ا ددها  دد اا

لد دددد٣لآكت ددددٌْاقزدددد٘اخٔردٔدددد٘ا ّاغددددرياخٔردٔدددد٘انرةددددتدفلوااددددف اقددددفّ اااااااااااااااااااا
 منرجلال   رِ.مًالدكمنرجلا ّاا الدك

 .تْصٔمالدكمن٘,ااًاط ٓقالدكترن٘ا ّالىترجااةهآ ٍ  اايَر 
 بىتددرجا م مدد٘,ات  ددفاتعددفٓهالدكمندد٘ادم دد٣ل,آ مددلامدديَها ٌآدد ا ّلا م مدد٘اااااااااا

 دمكمن٘الد ٓرصٔ٘ا ّادكمنرجلا خ ٚايلجلاا٣ق٘انَر.
 لةتدفلوالد ٓرص٘الد فىٔ٘,اتن ٣ امرَْوا"ل٢ؼر "ا كًا ٌآ ٍ  اايدُالد د٣لااا

 رط ا ٓفَٓه.نتع
 لةدددددتدفلوا ةدددددردٔلال٢ةدددددت ارااّلدددددد لا ٗ,اتنددددد ٣اقدددددفاىمددددد الدت٣مٔددددد اااااااااااااااااا

,اتٔكرٕاايفٜد ا ٌا٣ٓلردْلا ٌاااdenominatorّل عرواااnumeratorن الد ت ا
  ةر الدكت .اdownت واااdل عروآ ف اع  ا

 لدتزددددددْااvisualizationات يددددددفاتعددددددفٓهامردددددد  لجلادغْٓدددددد٘ا فٓددددددفٗ,آ مددددددلااااااااااااااااا,
مددًالد دد٣لا ٌآغمعددْلا أدديَهآّ تكدد ّلارددْال ايٍئدد٘ادمكمندد٘,امدد ٣اامندد٘اااااااااا

اقفآتدٔ الد ٣لامٔ اح راالدخنثاامٙاة مال٤اض.اslope"مٔ "ا

-vocabulary selfّت ددددفابةددددرتلتٔئ٘الؾندددد الددددد لتٕادمنردددد  لجلالدمغْٓدددد٘اا

collection strategy (VSS)بلددددفٚال٨ةددددرتلتٔئرجلالدت مٔنٔدددد٘الدت منٔدددد٘اااا
لدتررامٔددد٘ادتدددفأهاّت  ٓددد الددددْإانردكمندددرجل,الٔدددأآخدددرا الدت٣مٔددد ايفاىخدددر ا
لدت دد  اامددٙالدكمنددرجلال َندد٘امددًاخدد٣لاةراةددتَهادمعدد لٛٗامدد ا قدد لىَها لخدد اااااااااا

 (Farstrup and Samuels, 2008: 88)لدزة.ا

  ددد٘اانمٔددد٘اػنٔددد الدكمندددرجلااااديناVSSّل  مندددٌْآتدددتدفمْلابةدددرتلتٔئ٘ااا
ّلدت ّ اةنراة٘اباحر ٓ٘ا لخ افنْارجلالدعد لٛٗاّلدتدٔرقرجلالدت مٔنٔد٘ال٤خد ٚااااا
ّتعددفٓهاتخددئ امدديرهادمت٣مٔدد ااددٕآتددتدفمْلاتمددكال٨ةددرتلتٔئ٘اخدد٣لااااااااا

 (Farstrup and Samuels, 2008: 88)لدع لٛٗال تتعم٘.ا
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دت٣مٔد ايفات منَدهاااتتن د ايفامخدراا٘الاااVSSّلدرْلٜفالدك ٚامًالةدتدفلواا
ّلاتخرتَهاأرٔ٘اتيردٔهالدكمندرجلاغدريال  دْتد٘ا ّال َند٘امدًاقد لٜتَه,اّتينٔد٘ااااااااا

ا(Farstrup and Samuels, 2008: 88)مر  لتَهالدمغْٓ٘,اّنٓر ٗاّأَهانردكمن٘.ا

ٓرٍضددد احددد لَرادمت٣مٔددد اق ددد الدعددد لٛٗااااااVSSّايدددفالةدددتدفلوابةدددرتلتٔئ٘ااا
عدد لٛٗ,اانددرا ٌاتمددكال٨ةددرتلتٔئ٘ا كددًاااآّتددتدفمَرالدت٣مٔدد ا  يددرٛاّن ددفالداا

لدت٣مٔددد ا ٌآتدددتدفمْىَرايفاارتددد٘ال  للددد الدت مٔنٔددد٘ا لخددد ا متدددرجلات منٔددد٘ااااااااااااااا
 (Farstrup and Samuels, 2008: 89) يفانٔٝ٘افنْارجلات رّىٔ٘.

ادددد ااVSSّ كددددًاتيرٔدددد ابةددددرتلتٔئ٘الؾندددد الددددد لتٕادمنردددد  لجلالدمغْٓدددد٘اااا
ا(Farstrup and Samuels, 2008: 88-89)لـ ْلجلالدتردٔ٘:ا

 ل  منٌْآ ا ّلال ف امًالةتدفلوال٨ةرتلتٔئ٘ادمت٣مٔ ,اّى ٍّها ىدُاا
ٓتْقدد امدديَهاايددفالةددتدفلوال٨ةددرتلتٔئ٘اؼفٓددفالدكمنددرجلالؾفٓددفٗاّل َندد٘اااااااا

 مًاخ٣لاق لٜتَهادميس.
 عد لٛٗااال  منٌْآين  ْلاأرٔ٘الختٔرااّت حدٔمالدكمندرجلال َند٘امدًاانمٔد٘الدااااا

تٔ  صْلا ريلالدكمند٘الدديتالختراٍّدرامَند٘اادًاط ٓدقاتعدفٓها ةد رلامي عٔد٘اااااااااا
قْٓدد٘,اتندد ٣ آْصددمادمت٣مٔدد ا ىددُانددفٌّام  تدد٘الدكمندد٘ا٢ا كددًاتَددهالؾنمدد٘ااااااااااااااااا

 ّالد  رالجلالحملٔ ٘انَر,اّت حٔمالدكمنرجلال دتراٗاقفآتد لاب دراٗاّلدرت ااةدرااااا
 مٔ .ٓرٔفآّي كثايفااترنرجلالدت٣

 ل  منٌْآْصحْلاأرٔ٘الةتدفلوالدتدٔر اّل زدر اال٤خد ٚادٔت مندْلام يدٙاااااا
لدكمن٘,اتن ٣ااةرآتتيفالدت٣مٔ ابيالةتدفلوالدتٔر ا ّالدعرمْجا ّاقرٜن٘ا

 لدكمنرجلا ّالد ةْوا ّالدتْصٔحرجلادمْرْلابيام يٙالدكمن٘.
 لدكمندد٘اامددٙاّاقدد٘ال  منددٌْآكت ددْلالدكمندد٘,اّلدتددٔر ال تددتدفو,اّةدد لالختٔددرااا

ت رةدددتدفلوالدْاقددد٘آكتددددلال  مندددٌْالدكمنددد٘,اّلد  ددددراٗا ّالدت ددد ريال تددددتدفوااااااااااااااااااااا
 يفالدكمن٘,اّل  يٙ,اّة لالختٔراالدكمن٘.

 ل  منددٌْآخددي ْلالدت٣مٔدد اامددٙاانمٔدد٘ال٢ختٔددراالددد لتٕادمنردد  لجلالدمغْٓدد٘ااااااا
ان ددد٘ات٣مٔددد االٔدددأآ نددد الدت٣مٔددد ايفافنْادددرجلاردددغريٗامدددًا ٣ ددد٘ابيا اااااا

ّٓعدد ٠ٌّاتعدد ٗاقزددريٗامددًالدكتددرلامدد ال  مدده,آّ حددفٍهال  مددهابيالةددتدفلواااااا
لدتدددٔر اّل زدددر اال٤خددد ٚادٔحدددف ّلالدكمنددد٘الدتدددٙالختراٍّدددر,اّل  مدددهآْصدددماااااا
أرٔدد٘الةددتدفلوالدتددٔر اّل زددر اال٤خدد ٚا   تدد٘ام يددٙالدكمندد٘,اّل  مددهامدد اااا

ل ي عددددٕادمكمندددد٘الددددديتاالدت٣مٔدددد آتخددددرااْلايفال يرقخدددد٘ادتحفٓددددفالدتدددد لاااا
اححٍْر,اّا افنْا٘ارغريٗات حماامن٘اّللفٗادمت مه,الٔأاتكتلاا ا

 فنْا٘الدكمن٘اّم يرٍراّة لات حٔحَر.
 ن ددددفمراتزدددد مال٨ةددددرتلتٔئ٘ام دْتدددد٘ادمت٣مٔدددد ,آدددد ّ ال  مندددد الدت٣مٔدددد ااااااا

ةنراةدرجلاباحددر ٓ٘ادددفاهالةددتدفلوال٢ةدرتتٔئ٘اخدد٣لالدعدد لٛٗ,الٔددأآدديرهااا
دت٣مٔددد ايفافنْادددرجلات رّىٔددد٘اردددغريٗادمعددد لٛٗامدددًالدكتدددرل,امددد ااااال  منددد ال
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ت ّٓددددفٍهان ٠ٓدددد٘اكتزدددد ٗاد٩ةددددرتلتٔئ٘,آّتددددرافال  مددددهالدت٣مٔدددد اامددددٙااا
لةددتفارٛاخ ددْلجلاانمٔدد٘ات حددٔماامندد٘اّللددفٗا ّاامنتددرٌادمددت مه,آّْ ددُاااااااا
لدت٣مٔدد اد٩ رندد٘ااددًااددف امددًالدتتددر٢٠جلام دد :امددرالدكمندد٘الددديتات تعددفا ىَددراااا

يلالخددرتجلالدكمندد٘اٍدد انتدد لا ىَددراحددٔع٘ا ّامَندد٘ادمددت مه ,اأددةاااااامَندد٘ ,ا ددرا
لةددتدفم الدكمندد٘ ,الاتددلاا ددراٗالةددتدفم انَددرالدكمندد٘,امددرام يددٙالدكمندد٘ ااا
ٍدد ا كيددكالؿزددْلاامددٙام يددٙالدكمندد٘امددًالدتددٔر ا ّالدعددرمْجا ّاقرٜندد٘ااااااا

 لدكمنرجلا ّااةهايفالدكترل 
 احددحٍْرآّتحددف ْلاآيددرقدالدت٣مٔدد ايفافنْاددرتَهالدزددغريٗالدكمنددرجلالددديتا

اًاا اامند٘اّ دريلآ تعدفّلا ىَدهاامدَٔهات منَدر,ا دهات حدمااد افنْاد٘ااااااااااا
 امنترٌاتع .

 تعدددفوااددد افنْاددد٘اامنتدددرٌاتعددد ادكرتددد٘ات٣مٔددد الدزدددة,آّعدددْوااضدددْاااااااااااااااااااااا
مدددددًااددددد افنْاددددد٘انكترنددددد٘اامنددددد٘اّللدددددفٗ,اّلؾنمددددد٘الدددددديتالةدددددتدفم ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يرٍر,اّة لالختٔراالدكمن٘.يفالدكمن٘,اّم 

بيات  ٓدد ااword mapping strategyّتَددف ابةددرتلتٔئ٘اخ ٓ دد٘الدكمندد٘اااا
لدرَدددهالد نٔدددقاددددفٚالدت٣مٔددد ادمكمندددرجلااددد الدزدددْااّّردددةالد ٣قدددرجلال تيْاددد٘اااااااااااااااا

ا دراٗاادًااد ضام ٜدٕا  درىٕالدكمند٘ااااااااword mapsن الدكمنرجل,اّخ لٜ الدكمن٘ا
 ,Farstrup and Samuels)نٔيَدراّند الدكمندرجلال٤خد ٚ.اااااااىر ن ادْرةالد ٣ق٘

ا             ااااااااااااااااا(94 :2008

 ّابةددرتلتٔئ٘ااword mapping strategyّت دفابةددرتلتٔئ٘اخ ٓ دد٘الدكمند٘ااا
 ّابةددرتلتٔئ٘اخ ٓ دد٘اااsemantic mapping strategyخ ٓ دد٘ا ٢٢جلالدكمندد٘اا

 ّابةددرتلتٔئ٘اػن ددرجلا ايرقٔددف(الدكمندد٘ااconcept mapping strategyل رَدْواا
word clusters strategyامدًا ا د ال دفلخ اقدْٗادت مدٔهال رد  لجلالدمغْٓد٘ا٤ىَدرااااااااا,

ت ندد اامددٙابحددرتل الدت٣مٔدد ايفالدددتركريالددْلاا٣قددرجلالدكمندد٘,اانددراّ ٌاتمددكاااااا
ل٨ةرتلتٔئ٘ات  نالديخر ال٢ةتكخريفادمت٣مٔ اد ٣قرجلالدكمن٘,اّمًا دهاتد١ ٖااا

 conceptualَها اندقا  درىٕالدكمندرجلاادًاط ٓدقاتينٔد٘ال   تد٘ال ررٍٔنٔد٘ااااااااابيات

knowledgeل  ت  ٘انردكمنرجل.اا(Farstrup and Samuels, 2008: 94)اا

ّدضددنرٌات ردٔدد٘ابةددرتلتٔئ٘اخ ٓ دد٘الدكمندد٘,اتتددتدفواق دد ا ّا  يددرٛا ّان ددفااااااا
مردد  لجلاالدعدد لٛٗ,اّادد ريامددًال  مندد آتددتدفمْلاتمددكال٨ةددرتلتٔئ٘ادٔعددفمْلاا

دغْٓ٘ا فٓفٗاق  الدع لٛٗ,آّت  َرالدع لٛٗاّميرقخ٘الدديس,آّخدي ْلات٣مٔد ٍهاااا
دٔ ْاّلاخ لٜ َهادمكمن٘انرةدتدفلوال  مْمدرجلالؾفٓدفٗالدديتالاتتد ٍْراخد٣لااااااا
لدع لٛٗ,اّلد ٣لا ٓضرااةرآتتدفمْلاخ لٜ الدكمن٘ا  يدرٛالدعد لٛٗااد ابصدرت٘ااااا

 Farstrup and)ْةدٔ اتَنَدهاد ٣قرتَدر.اااا تكدرااّامندرجلا خد ٚا   تد٘الدكمند٘اّتااااا

Samuels, 2008: 95)ا

يفا ٖاردةا ّام لمد٘ات مٔنٔد٘اااااword mapsّ كدًالةدتدفلواخد لٜ الدكمند٘ااااا
مددًالدتنَٔددفٖابيال  لمدد٘الد رىْٓدد٘ا ّا امددٙ,اّم منددٕالدزددرْ ال٤ّدٔدد٘آْ َددْلااااا
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تإٌااةهالدت٣مٔ ابياا٣قرجلاقمٔم٘ايفالدْق الحملف ا ه,ا مرادمزرْ ال تْة ٘ا
خ لٜ الدكمن٘آز ما ا د ات عٔدفل ,الٔدأآ حدأالدت٣مٔد اادًاا٣قدرجلامتيْاد٘ااااااااا
دمكمنددد٘اّم دددرىٕاغئددد٘ا دددر,اّدمعدددٍ لٛالدك دددراال٤ا ددد ان لاددد٘اتدددإىَهآت مندددْلااةدددهاا

اخ لٜ الدكمنرجلآّتتدفمٍْران ىرتَهانزْاٗا ا  الةتع٣دٔ٘اّ امٙالنتكرال .

تتن د اااword mapping strategyّخ ْلجلاتيرٔ ابةرتلتٔئ٘اخ ٓ ٘الدكمن٘ا
 (Farstrup and Samuels, 2008: 95-96)تٔنرآمٕ:ا

 لخددرتالدكمنددرجلادت مددٔهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘,الٔددأاػَددٍ ات مددٔهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘ااااااااا
 اًاط ٓقالختٔراادمكمنرجلال  ل ات منَر,اّلديتات فامررتٔمادرَهالديس.

 ٜاااا  ٕ,الٔددأاتعددفوامنددْيجااخ دد ادكٔرٔدد٘ااةددهاخ ٓ دد٘اامددٙاتدد للاّاقددٕا ّالددر
دمت٣مٔدد ادكٔرٔدد٘ابىخددرٛاخ ٓ دد٘الدكمندد٘,اّأرٔدد٘انيددرٛاّلةتكخددر اا٣قددرجلااااااا

 تمكالدكمن٘.
 لاتدددلالدكمندددرجلال رترلٔددد٘اkey wordsامدددٙاخ ٓ ددد٘الدكمنددد٘ااword mapااااااااااااا

 ّاايفاا ات للالاتلالدكمن٘ال رترلٔ٘الديتاةْ آتهات مٔنَر.
 لةددتدفوالدددتركريانزددْجلامتددنْاااااthink-aloudدكٔرٔدد٘الةتكخددر الد ٣قددرجلاااااااااااا

ن الدكمنرجل,ااًاط ٓق:اتْصٔماأرٔد٘الاتخدر اا٣قدرجلالدكمند٘,اّلددتركرياااااااااااااااااا
يفام يٙالدكمن٘ال رترلٔ٘ا ّالدكمنرجلال ت مع٘انَدر,اّلدتْرد ابيام يدٙابصدريفااااا

اااااااااااااااا٢ّnon-examplesا م مددددددد٘ااexamplesدمكمندددددد٘انرةددددددتدفلوااددددددد ضا م مدددددد٘اااا
دمكمندد٘,اّلددرّلالهددر ات  ٓددةااااantonyms ّاتضددر لجلااsynonyms ّام ل تددرجلا

لدكمنددددد٘ايفاقرٜنددددد٘الدكمندددددرجلا ّالدعدددددرمْج,اّ ّ دددددفالةدددددتدفلمَرايفالدتدددددٔر ااااااااااااااااااااا
 ّامًاخ٣لال يرقخ٘ام اتمنٔ انخ الْلام يرٍر,اّلاةهارْاٗادمكمن٘ادتْصما

 م يرٍرايفالدتٔر .
 فم ا٢ةتكخددر ام ددرىٕاّا٣قددرجلالدكمندد٘,اتددد٣لااااةددٍي ال٤تكددراالددديتالةددتدااا

لدددتركريانزددْجلامتددنْااقددهانتتددئ ال  مْمددرجلالددْلالدكمندد٘ايفاتدد للاميرةددلااا
 امٙاخ ٓ ٘الدكمن٘.

 احدددفالدت٣مٔددد ا٢ةدددتدفلواخددد لٜ الدكمنددد٘ا  يدددرٛاّن دددفالدعددد لٛٗ,ادٔضدددٔرْلاااااااا 
م مْمدددرجلالدددْلالدكمندددرجلال رترلٔددد٘,اتردت٣مٔددد آتدددتدفمْلاخددد لٜ الدكمنددد٘اااا

م مْمرجلا فٓفٗا  يرٛاق لٜتَه,اّن دفالدعد لٛٗااةدرآضدٔةالدت٣مٔد ااااااادتتئ 
ت دددْالجلا  دددرىٕاامندددرتَهاادددًاط ٓدددقالد حدددأايفالدعدددْلمٔث,اّاةدددهالدزدددْاااااااا

 دمكمنرجلاّبصرت٘اامنرجلا فٓفٗادع لٛلتَه.
 لدت٣مٔدد آخددرااْلاخدد لٜ َهادمكمندد٘امدد ال٦خدد ًٓ,الٔددأآخددي الدت٣مٔدد اااااااا

ل خدددراارجلآيندددْلآّْةددد ْلااد ددد ضاخددد لٜ َهاامدددٙالدرزددد ,اّخددد٣لاتمدددكاااا
خ ٓ ددد٘الدزدددة,آّكت دددْلام مْمدددرجلا فٓدددفٗاامدددٙاخددد لٜ َه,آّخدددي ْلاامدددٙاا

ات فٓ اخ لٜ َهادفم ال٤تكراالؾفٓفٗ.

ّتَف ام لق ٘الدت٣مٔ اخ٣لات منَهال ر  لجلابيام  ت٘امفٚاتعفوامرد  لجلاا
لدمغددددد٘اددددددفَٓهاّلدددددديتات نددددد اامدددددٙ:ات  ٓددددد اتينٔددددد٘ال رددددد  لجلالدمغْٓددددد٘,اّتينٔددددد٘اااا
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 ,Farstrup and Samuels)لتٔئرجلات مددهالدكمندد٘,اّنيددرٛالدددْإانردكمندد٘.االةددرت

                      ااااااا(85 :2008

ّار ٗامرآتتدفوامفخ اتعْٓهاتينٔد٘ال رد  لجلالدمغْٓد٘اددفٚالدت٣مٔد اتدفآ ااااااا
rubricالٔأاودْٖاامدٙاةدت٘ام درٓريام ت  د٘ان ٍدفل ان ىدرم ادت مدٔهال رد  لجلاااااااااا,

 Farstrup and)(اتددفآ ادتعددْٓهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘.ااا1لدمغْٓدد٘,آّْصددما ددفّلا ا

Samuels, 2008: 85-86) 

 (Farstrup and Samuels, 2008: 85-86) (:اتفآ اتعْٓهامنْال ر  لجلالدمغ1ْ٘ٓ فّلا 

ال  ٔرا
امتعفو:ا3ل تتْٚا

ا  ٣واىعر (
ا:اىرم2ٕل تتْٚا

ا ىع ترٌ(
ا:امكرتم1ل تتْٚا

ا ىع ٘اّللفٗ(

ااخةآٍْ٘الدكمن٘
لد ردلامرٍ ايفاقْلا
اّق لٛٗاّاترن٘الدكمن٘

لد ردلادفٓ٘ان ضالدز ْنرجلا
ايفاقْلاّق لٛٗاّاترن٘الدكمن٘

لد ردلادفُٓاا ريامًا
لدز ْنرجلايفاقْلاّق لٛٗا

اّاترن٘الدكمن٘

ام يٙالدكمن٘
لد ردلآ   اتَهام يٙا
لدكمن٘اّ كيُاميرقخ٘ا

ام رىٕاافٓفٗا ر

لد ردلآ   ا  ٜٔر ام يٙا
لدكمن٘اّدكًادفُٓار ْن٘ايفا

اميرقخ٘ال  والدكمٕا ر

لد ردلا٢آ   ام يٙا
لدكمن٘ا٢ّا كيُا

اميرقختَر

اق لٛٗالدكمن٘
لد ردلآعفواح ح/تْصٔما

غوادمن يٙالدتٔرقٕا
ادمكمن٘

ح ح/تْصٔمالد ردلآعفوا
ا  ٜٕادمن يٙالدتٔرقٕادمكمن٘

لد ردلا٢آتت ٔ اح حا
ال  يٙالدتٔرقٕادمكمن٘

ااترن٘الدكمن٘
لد ردلآتتدفوالدكمن٘ا
ةتتْٚااردٕامًالدفق٘ا

ا لخ اقتْٚالدكترن٘

لد ردلآتتدفوالدكمن٘ا
نفا ٘امرامًالدفق٘ا لخ ا

اقتْٚالدكترن٘

لد ردلا٢آتت ٔ ا ٌا
لةتدفلوالدكمن٘ا لخ ا

اقتْٚالدكترن٘

لةرتلتٔئرجلات مها
الدكمن٘

لد ردلآتتدفوامفٚامًا
لةرتلتٔئرجلات مهالدكمن٘ا
ا امزر اامت ف ٗادٔت مها

اامنرجلا فٓفٗ

لد ردلآتتدفوالةرتلتٔئرجلا
ّمزر ااقمٔم٘ادت مهالدكمن٘ا

ادٔت مهاامنرجلا فٓفٗ

لد ردلا٢آتتدفوا
لةرتلتٔئرجلاّمزر اا
دت مهالدكمن٘ادٔت مها

ا فٓفٗامنرجلا

الدْإانردكمن٘

لد ردلآ فٖالدْاٙا
ّل٢ٍتنروايفات مها
ّلةتدفلوالدكمنرجلا

الؾفٓفٗ

لد ردلآ فٖاّإاّلٍتنروا
قمٔ ايفات مهاّلةتدفلوا

الدكمنرجلالؾفٓفٗ

لد ردلا٢آ فٖاّإا ّا
لٍتنروايفات مها

ّلةتدفلوالدكمنرجلا
الؾفٓفٗ

ل تتْٚالدكمٕاادتينٔ٘ا
ال ر  لجلالدمغْٓ٘

امتعفومتتْٚا
اىع ٘ا18ا–ا13

امتتْٚاىرمٕ
اىع ٘ا12ا–ا7

امتتْٚامكرتم
اىع ٘ا6ا–ا0

 : منىذج فسايس 
 graphicٍدددْاا دددراٗاادددًامددديرهااةدددهانٔدددرىٕااااfrayer modelمندددْيجات لٓددد ا

organizerٓتددددنمادم دددد٣لادددددت مهامرددددرٍٔها فٓددددفٗايفالد ٓرصددددٔرجل,اّلد دددد٣لااااا
دمنرَدددددْو,اّ ٔددددد ّانددددد ااا٢ّnon-examplesا م مددددد٘ااexamplesودددددف ّلا م مددددد٘اا

(ا1لـزدرٜسال٤ةرةددٔ٘ا ل َندد٘(اّغددريال٤ةرةددٔ٘ا غددريال َندد٘(ادمنرَددْو,اّحددك ا ا
 Dunston)ٓ د ضامنددْيجات لٓدد اتددرالالٔددأاتْصدد الدكمندد٘ايفالؾدد ٛالد ٔضدرّٖ.ااا

and Tyminski, 2013: 41) ا اااااااااااااااااااا

ا

ا
ا

ا
ا

ا(امنْيجات لٓ 1حك ا 
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اfour squareّْٓ دفامنددْيجانخد ادت مددٔهال رد  لجلالدمغْٓدد٘آتدنٕام ندد ا ان د٘اااااا
ٍّْامخرنُادينْيجات لٓ اّدكيُا نتد اميدُ,الٔدأآعتدهال  ند ابيا ان د٘ام ن درجلاااااااا
تتضنًالدكمن٘اّامنرجلا راا٣ق٘انَدرا لدكمند٘ال ضدٔٝ٘(اّت  ٓدةالدكمند٘اّردْاٗااااااا

ي ْ اٍّيدرٛال زد مم,اّلدت٣مٔد اااا ّام ر د٘ا ر,آّ ف ال  مهانت ّٓفالدت٣مٔ اة
ٓكت ٌْال ز مم,ا هآخ حال  مهام يٙال زد مم,اّلدت٣مٔد آكت دْلالدت  ٓدةاددُاااااا

ّٓخدي اادد اطردددلادكدٕآتْردد ا ّآكتخددةاامنرجل/مزد محرجلا خدد ٚاتتددرافاااااااا
يفاتَدددهام يدددٙال زددد ممااكمندددرجلامضدددٔٝ٘ادرَدددهال زددد ممال دددت مه,اّلدت٣مٔددد ااااااااااا

ردْاٗا ّاحدك آد ا ٍهاندر  يٙا ّآكت دْلام ر دد٘ادمنزد مماااااااايفالديَرٓد٘آ ودْلااا
ا(Dunston and Tyminski, 2013: 42) (آْصمام ن ال٤ان ٘.2ّحك ا 

 (ام ن ا ان 2٘حك ا 

ّٓتتدفوامنْيجات لٓ اا  لٗادت مٔهال ر  لجلالدمغْٓ٘,اّلد د٣لاودرّدْلاتَدهاااا
لدت رآةال ر  لجلا هآّ ٔفّلالدير اتَٔراحملرّد٘الةدتٔ رنَراّتد ا ٍر,اّددفَٓهاااا
ل يرةدد رجلاددد ن ام ددرىَٔهالدخدزددٔ٘امدد اتزددْالجلال رَددْواّمدد ال٤تكددراالد ٓرصددٔ٘اا

ن ام رىٕالدكمن٘ام اتْصٔحرجلا دراال٤خ ٚ,اّمنْيجات لٓ آ ّ ان   اميرة ٘اد 
 :Adams, 2010)ادًاط ٓدقاتيردٔهال  مْمدرجلال رٔدفٗالدْلال زد مما ّالدكمند٘.ااااااااا

381)  

ّدتخئ الحرتل اط٣لالدزةادكٕآ ٓفّلامر  لتَهالدمغْٓ٘,اتدر  مهاوتدرجااا
 ,Nahampun and Sibarani)بيالةددتدفلواطدد  امت ددف ٗام دد امنددْيجات لٓدد .ااا

ا(3 :2014

لٓدد آتددرافالد دد٣لادت دد  ال ردد  لجلالدمغْٓدد٘اغددريال  دْتدد٘اّتَنَددر,اااّمنددْيجات 
ّٓتددتدفواٍدد لالدينددْيجامدد الدرزدد ااكدد ا ّايفافنْاددرجلارددغريٗا ّايفالد ندد ااااا
لدر  ٖ,آّ ن امنْيجات لٓ الاتنر ل اامٙام  ت٘الد ٣لالدترنع٘اد يرٛالات رطدرجلاا

٘ا ٓدت مهاتَٔدرالد د٣لااااانٔيَراّن ال ررٍٔهالؾفٓفٗ,ااًاط ٓقالنتكرااط ٓع٘ام ٜٔد
ااا (Nahampun and Sibarani, 2014: 3)معراى٘اخزرٜسالدكمن٘ام ا م م٘ا ر.ا

ّمنددْيجات لٓدد اٍددْا ةددمْلآ ندد اامددٙات مددٔهال ردد  لجلايفارددْاٗامدديرهااةددْمٕااا
graphic organizerٓتددددنمادمت٣مٔدددد ا ٌآرٍزددددمْلال٤حددددكرلال تيْادددد٘ادمكمندددد٘ااااااااااااااااااا

لدت٣مٔدددد اامددددٙاؼمٔدددد ال رَْو/لدكمندددد٘انتحفٓددددفال  يددددٙاا ّال رَْو,لٔددددأاوددددأا
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,اّتيخددٔ ا٢ّnon-examplesا م مدد٘ااexamplesّلـزددرٜس,اّلدددتركريايفا م مدد٘اا
لـمرٔ٘ال   تٔ٘ادفٚالدت٣مٔ اد يرٛالدرتلن رجلاّبانرلال َند٘اامدٙاّاقد٘اتخدك  ااااا

ا(Nahampun and Sibarani, 2014: 4)رْاٗاّللفٗادك اتمكال َرو.ا

جات لٓ آترافايفالةتٔ رلال ر  لجلان  ٓع٘ات ردد٘اةدرآ ند اامدٙاىعد ااااااّمنْي
,اٍّدد لآدد١ ٖابيانٓددر ٗاااlong term memoryلدكمندد٘ايفالددد لا ٗاطْٓمدد٘ال ددفٚااا

 Nahampun and)ؼزددٔ الد دد٣لانتدد لالتعددرىَهادمنردد  لجلالددديتات منٍْددر.ااا

Sibarani, 2014: 5)ا

منددْيجات لٓدد اا(Nahampun and Sibarani, 2014)ّدعددفالةددتدفم ا الةدد٘ا
نَف اقرّد٘الدت   اامٙا   الةتدفلمُادتحت اقفاٗاطد٣لال  لمد٘الد رىْٓد٘اااا
يفال رددد  لجلالدمغْٓددد٘,اّتكْىددد اأيددد٘الدفالةددد٘امدددًافندددْات ا اةددد ا لدددفٍنراااااااا
ن  ٓع٘امنْيجات لٓ ا لدتي ٓ ٔ٘(اّل٤خد ٚا اةد انرد  ٓعد٘الد ر ٓد٘ا لدضدرن ٘(اااااا

ٌٍْامدًااااّ افجلالدفالة٘الخت دراايفال رد  لاا مرد  ٗامدًاىدْاال٢ختٔدرااااااا40جلالدمغْٓد٘اتكد
مًامت ف ,اّ حراجلالديترٜ ابيا ٌات مٔهال ر  لجلالدمغْٓ٘انرةدتدفلوامندْيجات لٓد اااا
دُا   ا للابلزرٜٔر اامٙات مدٔهال رد  لجلالدمغْٓد٘انزدْاٗا تضد امعراىد٘انرد  ٓعد٘اااااااا

 لد ر ٓ٘.

 ات مددٔهانَددف انٔددرٌا  ددااا(Wanjiru and O-Connor,2015)ّ   ٓدد ا الةدد٘اا
ل ردد  لجلالد ٓرصددٔ٘اط عددرادينددْيجات لٓدد اامددٙالدتحزددٔ اّتغددٔريال٢ػرٍددرجلامددِْاا

لد ٓرصدددددٔرجلايفال فاةددددد٘الد رىْٓددددد٘,اّ حدددددراجلالديتدددددرٜ ابيات ردٔددددد٘امندددددْيجات لٓددددد اااااااااااااااااااااا
يفاؼتدد الدتحزددٔ اّتينٔدد٘ال ردد  لجلاّتغددريال٢ػرٍددرجلالهرنٔددر ادددفٚالد دد٣لاااااااااا

ا الد ٓرصٔرجلاّتينٔ٘ال ر  لجلا.ّّ فجلاا٣ق٘ان اؼزٔ

 : منىذج مازشانى 
ٓ فات مٔهال ر  لجلاط عرادينْيجامرانلىْامًال عرتلرجلال َن٘ايفافرلات مدٔهاا
ل رد  لجل,اّلدديتآدتهاتَٔددرات مدهال رد  لجلااد اةدد اخ دْلجلاتتدرافالدت٣مٔد اامددٙاااااااااا
غمددقالدريددْٗالدتحزددٔمٔ٘ااددًاط ٓددقات مددٔهال ردد  لجلال٤ار  ٔدد٘ا ددهاةددرآتددٔماااا

ا(Chinokul, 2013: 2581)بل لنٍهالدييرحال فاةٕ.ا

ا(Smekens, 2014)ّْٓ فاة اخ ْلجلادت مٔهال ر  لجلالدمغْٓ٘إٍ:ا
 ٓخ حاexplainالٔأآعفوال  مهال زد ممااد احد حاّل٤م مد٘الدديتا٢ات تندفااااااا,

 امٙالدت  ٓررجل,اّتَف اٍ ِالـ ْٗابياح حال ز ممااًاط ٓقال  مه.
 ٔددفالدت أددفاا ٓrestateدخدد حا,ات  ددفال٢ةددتنراادمخدد ح,اتردت٣مٔدد اوتددر ْلااااا

ّّردةال زدد ممايفاامنددرتَه,اّتْقد ام يددرِاّم ل ترتددُ,اّلد حدأااددًالدتضددر ااااااااااا
 يفال  يٙ,اّيا ا م م٘اامُٔ.اا

 ٍْٓصددمااshowاتردت٣مٔددد آي غددٕا ٌا ٍ مدددْلام دد تتَهادمكمندددرجلايفاطدد  اغدددرياااا,
,اّادددر ٗاتتضدددنًاتمدددكالد ددد  ااةدددهالدكمنددد٘ااااااااااااااااااااااnon-linguistic waysدغْٓددد٘ا
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ٔرىٕ,ا ّاحك اقتْج,ا ّاام ,ا ّابخ رااقز٘,ا ّالدت د رياادًالدكمند٘اااايفاحك ان
 ن  ٓع٘ا المٔ٘,ا ّااةهامْصْاا وام رلاامَٔر.

 ٓينٕاdevelopاتردت٣مٔ اوتر ْلاّقد ادٔ نمدْلامد الدكمندرجلااد ال٤ىخد ٘اااااااا,
تددر  مهآدد ّ ان  ددرالجلاحددرَٔ٘آّ مددلامددًالدت٣مٔدد الد ندد اامددٙا ىخدد ٘الددْلااا

لدكمنددد٘,اّاترنددد٘اا دددرالجلانَدددرات لغدددرجلاىندددًالدت٣مٔددد ااالنتكدددرااا دددرالجلالدددْل
 لدر لغرجلااًاط ٓقالدكمنرجلالديتات منٍْر.

 ٓزع آّت م اrefine and reflectالٔأآ  دٙالدت٣مٔد اميرةد رجلادٔيرقخدْلااااا,
لدكمنرجلالديتات منٍْرام ا ق لىَهاّيفافنْارتَه,اتردت٣مٔ آ تك ّلاا رالجلا

ت منٍْر,آّزٔغْلاا رالجلانَرات لغرجلا كًااحرَٔ٘اّمكتْن٘انَرالدكمنرجلالديت
 ّص الدكمنرجلالديتات منٍْرايفاٍ ِالدر لغرجل.

 ٓم ددددلاplayاتردت٣مٔدددد اامددددَٔهالدم ددددلامدددد الدكمنددددرجل,اّ  مددددَهآخددددرااْلااااااااااااااااااا,
يفا د ددرلال ردد  لجلالدمغْٓدد٘ال نت دد٘,ااددًاط ٓددقاانمددَهايفافنْاددرجلادٔزددرْلاااا

زدئةادمكمندرجلاط عدراديدْاال  مْمد٘ااااااّىنيْلال ز محرجلال٤ةرةدٔ٘,اّاند اتاا
الديتاتفانَراّمفٚالدرتلن ان افنْا٘امًالدكمنرجلاّم رىَٔر.

ّ كددًات مددٔهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘اادد اانمٔددرجلايّاةدد اخ ددْلجلاط عددرا ددرانلىْلااااااااااااااااااااا
 (Chinokul, 2013: 2582-2583)يفاب  لٛلجلالدتفآثاانرآمٕ:ا

 قرٜق(,ااًاط ٓقالةدتدفلواردْااااا10 لْلدٕالدت ّ انْرةادمكمنرجلالؾفٓفٗا 
امٙالدت ْاٗ,الٔأآعْوال  مهانتْصٔمارْاامًا ىخ ٘الؿٔدرٗالدْٔمٔد٘اامدٙاااا
لدمْلدد٘,ا ّاىدد ال  مددهاقزدد٘انرةددتدفلوالدزددْااامددٙالدمْلدد٘آّخدد حاأرٔدد٘اااا
لةتدفلوالدكمنرجلالؾفٓفٗايفالؿٔدرٗاار فاةد٘اّل يد لاّلدتدٔرل٘اّل٤ىخد ٘اااااا

ةراة٘الةتدفلوالدكمندرجلالؾفٓدفٗانتد١للا ةدٝم٘امت معد٘اااااااّل  مها١ٓافاامٙ
 نَر.

 قٔعد٘(,اتدر  مهآتدنمااااا20لدت٣مٔ آ ٔفّلام رىٕالدكمنرجلان ةمْنَها لدْلدٕاا 
دمت٣مٔ انتكًْٓاقزسااًالدكمنرجلايفامْصْارجلامدًالٔدرتَهالدْٔمٔد٘,اّبيلاااا
ملآ دد  الدت٣مٔدد اأرٔدد٘ااترندد٘ال ردد  لجلآتددٔما ددهالد حددأااددًام رىَٔددراااااااا
نرةتدفلوالدعرمْجا ّاامٙان ضال ْلق آّْ ََها رآّرت ادمت٣مٔ الخ درااا

 لدعز٘ان فايدك.
 قٔعدد٘(,الٔددأآددرت اّقدد اا15لدت٣مٔدد آ وددْلارددْاٗا ّاامدد ادمكمندد٘ا لددْلدٕاا 

  هادريوْلارْال اّامْنلًامت مع٘انعززَهالديتايا ٍّر.
 ددٙالدت٣مٔدد اا قٔعدد٘(,اتددر  مهااا15لحددرتل الدت٣مٔدد ايفال٤ىخدد ٘ا لددْلدٕاااا  ٓ

 ل يرة ٘ا٢نتكرااخ ٓ ٘ايٍئ٘ادمكمنرجلاّل ْصْارجلالديتات منٍْر.
 قرٜق(,اتردت٣مٔ ان دفمرااا10لدت٣مٔ آيرقخْلال ر  لجلايفا نّلجاميَها لْلدٕا 

لىتَْلامًاانمَها لنتكرا:اقزدس,اردْا,اامدْن,اخد لٜ ايٍئد٘..(آ مدلامديَهاااااااا
مددًالدتمنٔدد ًٓاةيرقخدد٘اااامخددراا٘ا انددر هايفا نّلجامدديَهالٔددأآعددْواادد اااا

ان انمٔمُ,آّ لإايفاتمكال يرقخرجلا ٌآتتدفوالد ٣لالدكمندرجلالؾفٓدفٗااا
 يفا لر ٓ َه.
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 قٔعدد٘(,اتٔتددنما ددهاةنراةدد٘اااااا20لدت٣مٔدد آم  ددْلا د ددرلال ردد  لجلا لددْلدٕااااا 
ا د رلالْلال ر  لجل.ا

 (Purcell, 2015)ّتتن  الـ ْلجلالدت ا درانلىْادت مدٔهال رد  لجلاتٔندرآمدٕ:اااااا

(Marzano, 2006) 
 لدْرةاdescriptionالٔأآ ّ ال  مهانْرةا ّاحد حا ّام درلاامدٙال زد ممااااا,

لؾفٓف;اتٔدتراال  مهالدكمن٘,آّض الدكمن٘ايفاةٔر ,اّى اقز٘انرةتدفلوا
لدكمندد٘,آّْصددماث ٔدد ام ٜددٕادمكمندد٘,اّوددرّلاػيددلااترندد٘الدت  ٓددةاامددٙاااااا

د دددد٣لادمنزدددد ممااددددًاط ٓددددقاالدتدددد ْاٗ,انَددددف اتكددددًْٓاتَددددها ّدددددٕادددددفٚالاا
 لدتْصٔحرجلالدمغْٓ٘ا ّاغريالدمغْٓ٘.

 بادددر ٗالدت أدددفااrestateآتددد لال  مدددهالدت٣مٔددد ادٔ ٔدددفّلالدْردددةا ّالدخددد حاااااااااااااااااا,
 ّالدزٔرغ٘ا ّال  رلاامدٙالدكمند٘/لدكمنرجلايفاامندرجلامدًاايدفٍه,اتردت٣مٔد ااااااا

 ٌّالاتكدرلا خ درٛااا١ٓافّلاتَنَهانإار ٗاح حاّث ٔ اّتْصٔماّاةهالدكمن٘ا
 ا ريٗ,اةرا١ٓ ٖابياللتررظااردٕانردكمنرجلادفَٓه.

 لد ةددهااdrawingآتدد لال  مددهالدت٣مٔدد ا ٌآ وددْلارددْاٗا ّآيتيددْلاث ٔددد ااااااا,
نٔرىٕا ّاام ادمنز ممايفاحك امكتْلا ّاحرَٕ;ّٓتتم وايدكامديَهالد ند ااا

 ٍئد٘اان   اغريادغْٓ٘الٔأات ةدذااد امدًالدزدْاا ّالد ةدْوا ّالـد لٜ الداااااا
  ّالد مْنالدرَهادفَٓه,إٍّاخ ْٗامَن٘ا٢ا كًاؽ َٔر.

 ىخد ٘اا activitiesاتردت٣مٔدد آخددرتاْلايفال٤ىخدد ٘الدديتاتتضددنًاادد امددً:اا,
ان اخ لٜ ايٍئ٘,اّ ىخ ٘اارٜم٘الدكمن٘,اّ ىخ ٘الد حأااًالدتضر اّ  ّاا

ررجلالدكمنرجلاّ متفل لجلا دْللق(الدكمن٘,ااًاط ٓقااعفال عراىرجلاّان اتزئ
 ّلدت   اامٙالدتضر اّلدتخ َٔرجلاّل٢ةت رالجلادمكمنرجل.

 ل يرقخددد٘اdiscussionالٔدددأآتددد لال  مدددهالدت٣مٔددد ادٔيرقخدددْلاّىتددد ّلامدددرااااا,
ات ددددِْالددددْلاامنددددرتَه;اّل يرقخدددد٘اقددددفاتكددددٌْامدددد امدددد ال  مددددها ّايفا نّلجاااااااااااااااااا

ل تيْادد٘ا(,ا ّاميرقخدد٘اقددْلٜهالدكمنددرجلاshare,آخددرا اpair,آدد لّجاthink ٓركدد ا
ّٓ مدلال  مدهامدًالدت٣مٔد امعراىد٘ا ّردرتَهاّردْاٍهادمنزد مم,آّخد لْلاااااااااا
د  ضدددَهالدددد  ضا ٖام مْمدددرجلا ّا تكدددراا فٓدددفٗات منٍْدددر,اّ ٌآت  تدددْلاامدددٙااا

 ميرطقاافوال٢ترر ا ّالد تضانٔيَهآّ م ْلاتْصٔحرجلالْلالدكمنرجل.
 ل٤د ددرلاgamesَددرا ىددْلااا,الٔددأآخددرت الدت٣مٔدد ايفال٤د ددرلالددديتآْ ددفاميااااا

افٓفٗاتترافٍهاامٙال٢لتررظانر ر  لجلالؾفٓفٗايفاتركريٍهاّبار ٗالديرد اا
تَٔددر;امدد ٣اد  دد٘اتْدٔددفالدكمنددرجل,ا ّا د ددرلان رقدد٘الدكمنددرجل,ا ّاد  دد٘الد حددأااااااااااااااااااااااا

ادددًالدكمنددد٘,ا ّاد  ددد٘ا دغدددرنالدكمندددرجل,آّرٍضددد اةراةددد٘ال٤د دددرلامددد ٗاّللدددفٗااااااا
 فلوال ر  لجلال َن٘ادفٚالدت٣مٔ . ة ْأر اامٙال٤ق ادتيخٔ الةتد

 اّجانرةدتدفلوامددرانلىْادت مددٔهال ردد  لجلااا(Chinokul, 2013)ّقدفم ا الةدد٘اا
ّلٍتندد انكٔرٔدد٘اؼتدد اقددفاٗالد دد٣لاامددٙات مددهال ردد  لجلالدمغْٓدد٘انرةددتدفلواااااااااا
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,اّتحدسانالٛالد د٣لاااtabletت  ٔعرجلات مهال ر  لجلالحملنم٘اامٙالؾَرنالدمْلٕا
ل ردد  لجلالدمغْٓدد٘انتمددكالد  ٓعدد٘,اّ حددراجلا ٍددهالديتددرٜ ابياؼتددٔيرجلاااااااااااااامددْات مددها

يفال ردد  لجلالدمغْٓدد٘اىتٔيدد٘الةددتدفلوات مددٔهال ردد  لجلاط عددرا ددرانلىْ,اانددرا حددراجلااا
انالٛالد ٣لابيال٢ةترر ٗامًالد  ٓع٘ال تتدفم٘.

 : مشللة الدزاسة وأسئلتها 
ندر ر  لجلاخد٣لاانمٔدرجلات مدٔهاّت مدهاااااااث م ايفام٣لر٘اقم٘ال٢ٍتنروالدكدريفا

لؾ ايفال  لمد٘ال٨افل ٓد٘,ات يدفابا درٛاأيد٘الةدت ٣أ٘امدًاتمنٔد لجلالدزدةاااااااااا
تمنٔدد ٗ(ايفابلددفٚالدرزددْلادددداةفاةدد٘اقمدد٘ا نددْاامددٕااااا42لد ددرىٕال٨اددفل ٖا ٌا=ا

ل٨افل ٓ٘ادم يرجلانإ لاٗاحد  الحملمد٘الدت مٔنٔد٘اددددان دضال رد  لجلال٢خت رآد٘الدْلااااااااا
 ريان ةددمْنًَا اترندد٘ام ددرىٕا ّاقزدد٘ا ّااةددها ّالددد ن اندد ال ردد  لجلاخدد٣لاااالدت دد

لىترجاتع ٗامكتْن٘(ااًان ضامر  لجلا  ٓد٘ام  درِا دًا اةدٍْرامدًاق د الدْلاااااااا
ل ر  لجلالؾ ٓ٘:الد ف الديتا,اّلد ف اغريالديتا,اّلؾد ا,اّل  ر دد٘,اّل ت رٓيد٘اااا

ت ٔ الدتمنٔ لجلالدت  ريااًاتمدكاانر٨صرت٘ابيان ضال خك٣جلالؾ ٓ٘,اتمهاتت
لدكمندددرجلا ل  دددرىٕالدزدددحٔح٘ااندددراّا جلانردكتدددرلال فاةدددٕا ّال  دددرىٕالدتدددٔرقٔ٘اااا
ن ةدمْنًَ(انزدْاٗاردحٔح٘اّّ دفجلا خ درٛامت دف ٗاددفًَٓاةدْلٛاارىد انتدد لاااااااااا

%(اااااااااااااا85%(ا ّانتدد لابا ددرٛات  ٓددةاغددريارددحٔمادمكمنددرجلا 80لـمدد اندد الدكمنددرجلا 
اندددراّ ٌال٨ رنددد٘اادددًان دددضال٤ةدددٝم٘ال   تٔددد٘اااااا%(,40ٖاب رنددد٘ا  ّاادددفوالىتدددرجا ا

ل ت مع٘انرةتٔ رنَهاحملتْٓرجلامع االؾ ا ت ا ال ررٍٔها ّالد ٣قرجل,الدت  ٔدقاا
%(ا88امدددٙان دددضالد ٣قدددرجل,الددد امخدددك٣جلا  ٓددد٘(اادددرٌانَدددرا خ دددرٛامتيْاددد٘ا اا

رجلام َدهاالػرٍَهامْات مٔهالؾ الد ٖا ظَ تُال يرقخدانر٨صرت٘ابيالنررضا
لدددْلااغ دددتًَاّ لت ٔدددتًَادفالةددد٘الؾددد اّب ال ا ٍنٔتدددُالدفالةدددٔ٘ا ّالؿٔرتٔددد٘ااااااااااااااااااا

ا.%(90 ّاةمْاًَاايفام رؾ٘ال خك٣جلالؾ ٓ٘ا 

ّقفا ادفال ٣لردرجلالدتدرنع٘اب د لٛامعدرن٣جلاغدرياحدكمٔ٘امد ان دضام مندرجلااااااااااا
م ددد تتًَالد ٓرصدددٔرجلانر فاةددد٘الدتدددرنقايا ٍدددراغزدددْشامدددفٚالٍتندددرمًَا ّاااا

نيندددريجا ّالةدددرتلتٔئرجلادتينٔددد٘ال ردددد  لجلالدمغْٓددد٘الد ٓرصدددٔ٘اددددفٚالدتمنٔدددد لجلااااااااااااااااااااااا
 ّاتضن امْلقةات١افاامٙال ر  لجلالد ٓرصٔ٘ا ٍيفةٔ٘ا ّا  ٓ٘(,اتكرٌاٍير ا
قمدد٘ام  تدد٘انتمددكالدينددريجا ّال٨ةددرتلتٔئرجلاةددرالى كددثاامددٙاىددفاٗال٢ٍتنددروااااااااا

جلالدت مددٔهاّلدددت مه,اّ حددراجلان ددضال  منددرجلابياقمدد٘انتمددكال ردد  لجلاخدد٣لاانمٔددر
لٍتنروالدكترلال فاةٕانتعفٓهاتمكالديْأ٘امًال٤ىخ ٘اّلدتفآ رجلالدديتاتعدفوااا

ا ىخ ٘امعزْ ٗاامٙال ر  لجلالدمغْٓ٘الد ٓرصٔ٘.

 أسئلة الدزاسة وفسضًاتها : 
الدت١للالد ٜٔثالدتردٕ:الدفالة٘ال٨ رن٘ااًالرّد دمتزفٖا خكم٘الدفالة٘,ا

 مرا   الةتدفلوامنْي ٕات لٓ اّمرانلىْلايفاتينٔ٘امر  لجلالؾد اّلدتحزدٔ ااا"
ّل٢ػدددرِاددددفٚات٣مٔددد ال  لمددد٘ال٨افل ٓددد٘ ",اّد٩ رنددد٘اادددًالدتددد١للالدددد ٜٔث,ا

الدتردٔ٘:الدر أ٘ال٤ةٝم٘ا  رن الدفالة٘ااً
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 مددرا  دد الةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْلايفاتينٔدد٘امردد  لجلالؾدد ادددفٚااااااا
ا ت٣مٔ الدزةالد رىٕال٨افل ٖا

 مددرا  دد الةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْلايفاؼزددٔ الؾدد ادددفٚات٣مٔدد اا
ا لدزةالد رىٕال٨افل ٖا

 مدددرا  ددد الةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلىْلايفال٢ػدددرِامدددْالؾددد اددددفٚااا
  لد رىٕال٨افل ٖات٣مٔ الدزةا

 مددرامددفٚالد ٣قدد٘اندد ال ددتغريلجلا م يددٙام يددٙ(:امردد  لجلالؾدد ,اؼزددٔ ااااااااا
الؾ ال٢ػرِامْالؾ ادفٚات٣مٔ الدزةالد رىٕال٨افل ٖ 

الدر ّضالدزر ٓ٘الدتردٔ٘:امتارٔرغ٘ ةٝم٘الدفالة٘,ااّد٩ رن٘ااً
 ْةدد ٕاندد امتاا0.05ا≥ ٢ددد٘ابلزددرٜٔ٘اايددفامتددتْٚا ٢ددد٘ااااي٢ٖآْ ددفاتدد  ا

٘ااات٣مٔ  ا رجلا يفالدت  ٔدقالد  دفٖاااافنْايتالدفالة٘الدتي ٓ ٔد٘اّلدضدرن 
 .لؾ امر  لجل٢خت راا

 اااااااااااااااااااااااااااااااا0.05ا≥ ٢دددددددددد٘ابلزدددددددددرٜٔ٘اايدددددددددفامتدددددددددتْٚا ٢دددددددددد٘اااااي٢ٖآْ دددددددددفاتددددددددد  اا
٘ااات٣مٔدد ندد امتْةدد ٕا ا ددرجلاا يفااافنددْايتالدفالةدد٘الدتي ٓ ٔدد٘اّلدضددرن 

 .ؼزٔ الؾ لدت  ٔقالد  فٖا٢خت راا
 اااااااااااااااااااااااا0.05ا≥ ٢دددددددددد٘ابلزدددددددددرٜٔ٘اايدددددددددفامتدددددددددتْٚا ٢دددددددددد٘اااااي٢ٖآْ دددددددددفاتددددددددد  اا

اااااااااااااااافندددْايتالدفالةددد٘الدتي ٓ ٔددد٘اّلدضددددرن ٘ااااات٣مٔددد انددد امتْةددد ٕا ا دددرجلاااا
 .لؾ يفالدت  ٔقالد  فٖا عٔرجال٢ػرِامْا

 ٘ندد اا0.05ا≥ ٢ددد٘ابلزددرٜٔ٘اايددفامتددتْٚا ٢ددد٘اايلجلا٢اتْ ددفاا٣قدد٘الات رطٔدد
ل تغريلجلا م يدٙام يدٙ(:امرد  لجلالؾد ,اؼزدٔ الؾد ,ال٢ػدرِامدْالؾد اااااااااا

ادفٚات٣مٔ الجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘.

 أهمًة الدزاسة  :  
 ٘اتعفٓها  ّلجلا ًااع ٔد ؼزدٔ الؾد اااا,اّلخت دراالؾد اامرد  لجلالخت دراااا:تتضدن

ااااااااااااااااااااااااااااّلد ددددددرل  اال  مندددددد ةددددددراقددددددفآرٔددددددفااال٢ػددددددرِامددددددْالؾدددددد ,اااّمعٔددددددرجا
  ر.اةر م٘يفالةتدفلمَرا ّاان ا  ّلجلا

 لدْلددددفٗال٤ّيا"ل٤اددددفل الؿعٔعٔدددد٘"امددددًااتددددرلاااااامنددددريجادددددفاّجايفااااطدددد ح
امزدددنن٘الد ٓرصدددٔرجلادددددالدرزددد الدفالةدددٕال٤ّلادددددالدزدددةالد دددرىٕال٨ادددفل ٖ,اااااا

ل  مندددد اّلد ددددرل  اااااااااااااااآرٔددددفااةددددراقددددف,امنددددْي ٕات لٓدددد اّمددددرانلىْلاانرةددددتدفلو
ت  ٔعَددددددرااااااااااااااااااااااالؾدددددد ا ّايفات مددددددٔهاّت مددددددهلدينددددددْي  اايفام  تدددددد٘اّلةددددددتدفلو

 ا.ال٤خ ٚامْصْارجلالد ٓرصٔرجليفا
 د٣ٍتنددروانددر ر  لجلالؾ ٓدد٘ادددفٚالدت٣مٔدد اايع دد٘الى دد٣ اااتْ ددُالدفالةدد٘ا

ٓ ندد اامدددٙاب ددراٗالدرضدددْلااااقددفااةدددرا,دتحتدد الدتحزددٔ اّنٓدددر ٗاتَددهالؾدد اااا
لةرتلتٔئرجلامت دف ٗادتحتد ادغد٘اااااتْظٔةدالد رل  ل  من اّادفٚالد منٕ

لد ٓرصدٔرجلاّمر  لتَدراددفٚالدت٣مٔد اةددراقدفآدي كثانر٨هدرلاامدٙاؼتدد ااااااااا
 ك  رجلات مٔنٔ٘امت ف ٗ.
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 تمعٕالدفالة٘الدضْٛاامدٙالد ٣قد٘اند ات مدٔهامرد  لجلالؾد اّلدتحزدٔ اتٔدُااااااااا
ػرِامْالؾ ,اةراقفآ ن اامٙاؼت اؼزٔ الؾ اددفٚالدت٣مٔد اااّل٢

اّل٢ػرِامِْ.

 أهداف الدزاسة :  

 لةدتدفلوامندْي ٕات لٓد اّمدرانلىْلايفاتينٔد٘امرد  لجلااااااالدتحعقامدًامدفٚاتد  رياااا
 .لؾ ادفٚات٣مٔ الدزةالد رىٕال٨افل ٖ

 لؾدد ادددفٚاالةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْلايفاؼزددٔ ااانٔددرٌامددفٚاتدد  رياا
 .ت٣مٔ الدزةالد رىٕال٨افل ٖ

 لةدتدفلوامندْي ٕات لٓد اّمدرانلىْلايفاؼتد ال٢ػدرِامدْاااااااالدت افامًاتد  رياا
 .لؾ ادفٚات٣مٔ الدزةالد رىٕال٨افل ٖ

 م  تدد٘امددفٚالد ٣قدد٘اندد ال ددتغريلجلا م يددٙام يددٙ(:امردد  لجلالؾدد اؼزددٔ ااااااااا
 لد رىٕال٨افل ٖ.لؾ ,ال٢ػرِامْالؾ ادددادفٚات٣مٔ الدزةا

 حمددات الدزاسة  : 
 تمنٔ لجلامفاة٘اقم٘ا نْاامٙال٨افل ٓد٘ادم يدرجلادددااااأي٘الدفالة٘اامٙاالقتزرا

اااااااااااا(ا88 ٌا=ااّتكْىدددد الد ٔيدددد٘ايفاتزددددم اب لاٗاحدددد  الحملمدددد٘الدكدددد ٚالدت مٔنٔدددد٘,ا
(ا42,اٌا=ا2/4تزد اا;الجملنْاد٘الدتي ٓ ٔد٘ا ااتزْلالدزةالد رىٕال٨افل ٖمًا

 (.46,اٌا=ا2/2اتز نْا٘الدضرن ٘ا لجملّ

 يرة ت٘ا٨  لٛالدفالة٘.الدتزنٔهاح ُالدتي ٓال٢قتزرااامٙالةتدفلوا  

 مددددًالد ددددروالدفالةددددٕاال٤ّلت  ٔددددقالدفالةدددد٘انمئددددر اخدددد٣لالدرزدددد الدفالةددددٕا
مفاة٘اقم٘ا نْاامٙال٨افل ٓ٘ادم يرجلادداب لاٗااتزْلا,اّمكرىٔر ايفو2015/2016

 .دت مٔنٔ٘ح  الحملم٘الدك ٚال

 قٔددرجامردد  لجلالؾدد الددْلالدْلددفٗال٤ّيا"ل٤اددفل الؿعٔعٔدد٘"امددًااتددرلااااااااا
لد ٓرصددددٔرجلاددددددالدرزدددد الدفالةددددٕال٤ّلاددددددالدزددددةالد ددددرىٕال٨اددددفل ٖاط  دددد٘ااااااااا

ل٤ن ددر :الدت دد  اامددٙال ردد  لجل,ايادد ات  ٓددةال ردد  لجلااااااايفاصددْٛاو2015/2016
٘اااااااا امددٙال رددد  لجلاااث ٔدد ال ردد  لجلانزددْاٗا ّاحددك ا ّاامدد ,ايادد ا م مدد٘/٢ا م مدد

 لةتدفلوال ر  لجلايفالدتٔر .

 لدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"امدًااتدرلالد ٓرصدٔرجلااااقٔرجالدتحزٔ ايفا
ادالدزددددةالد ددددرىٕال٨اددددفل ٖاط  دددد٘ااااااااااا ااااااااااااااو2015/2016ددددددالدرزدددد الدفالةددددٕال٤ّل

مدرآتضدنيُااااّلدت  ٔقالدْلاايفاصْٛال تتْٓرجلال   تٔ٘:الدت ا ,اّل٢ةتٔ رل
 ل ررٍٔهاّلدت نٔنرجلاّل ال خك٣جل.اتْٚامً:لحمل

 قددرّاِااّلقتزدد جلأيدد٘الدفالةدد٘اااتمنٔدد لجلادددفٚالؾدد قٔددرجال٢ػددرِامددْاااا
 .لدعٔن٘,ال ت ٘,الدفلت ٔ٘,الد ع٘الد لتٔ٘امٙ:ا

 0.05ا≥لخت جلات ّضالدفالة٘ابلزرٜٔراايفامتتْٚا ٢د٘ا. 
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 التعسيفات اإلجسائًة ملصطلخات الدزاسة : 
  مفسدات اجلربalgebra vocabulary:  

ٍدددٕاا دددراٗاادددًامزددد محرجل/امنرجلاتئددد٘ا ّاتئددد٘ا  ٜٔدددر ا ّاارمددد٘ا ّاام ٓددد٘اااا
يفالد دددر ٗامردددرٍٔها  ٓددد٘,ابمدددرا ٌات  تَدددراااااا.(,اث ددد  امدددْن,اا٣مدددرجل,ا حدددكرل,ا..اا

لدتمنٔ ٗا ٔفلا ّاتفااَرا  ٜٔر ا ّا٢ات  تَرام معدر ,اّقدفآكدٌْا درام يدٙاّللدفااااااا
 ّام درىٕامت ددف ٗ,اّاةدرا ددرات درآةامترددقاامَٔدرااّتتددتدفمَرالدتمنٔد ٗاحددرَٔراااااا

  لةتنرار اّى عر (ا ّااترن٘ا ق لٛٗا ّااترن٘(.

 منىذج فسايس Frayer model: 

ٓعدددْواامدددٙات مدددٔهال رددد  لجلان  ٓعددد٘اااgraphic organizerٍدددْامددديرهانٔدددرىٕاا
م رحدد ٗ,آّتددرافالدتمنٔدد لجلاامددٙاتيرددٔهام مْمددرجلامرٔددفٗالددْلالدكمندد٘/ل رَْو,ا
ّٓ ن اامٙات مٔهال ر  لجلاغريال  دْت٘ا ّالديتاؼترجابياتدفآلاددفٚالدتمنٔد لجلاااا

منددد٘ا ّال رَدددْو,الٔدددأادرَنَدددراعٔدددأآتدددنما دددًانت مدددٔهال٤حدددكرلال تيْاددد٘ادمكا
ودددد ًَاامدددددٙاؼمٔددددد ال رَْو/لدكمنددددد٘انتحفٓدددددفام رىَٔدددددراّخزرٜزدددددَرال َنددددد٘اا

٢ّا م مد٘اااexamples ل٤ةرةٔ٘(اّغريال َن٘ا غدريال٤ةرةدٔ٘(,اّلددتركريايفا م مد٘ااااا
non-examplesٗا,ااًاط ٓقانيرٛات لن رجلان اٍ ِالد يرر اامٙاّاق٘اّللف. 

 منىذج مازشانى Marzano model : 

ٍددْاط ٓعدد٘امير ندد٘ادت مددٔهال ردد  لجلالؾ ٓدد٘انزددْاٗام رحدد ٗاّثدد اخ ددْلجلااااااااا
 لةتدفلم٘انر  لل ال تتردٔ٘ال٦تٔ٘:

 ل  مدددددهآخددددد حآّزدددددةالدكمنددددد٘/ل رَْواغدددددريال ددددد دْ انتْصدددددٔحَران م مددددد٘ااااااااااااااااااااااااا
مددددددًالؿٔددددددرٗ,اّةدددددد  اقزدددددد٘الْ ددددددر,اّطدددددد حا ةددددددٝم٘اامَٔددددددر,ا ٌّالـددددددْضااااااااااااااااااااااا

  ٓرَرانزْاٗاحكمٔ٘.يفات 
 لدتمنٔدد لجلآ ٔددفٌاحدد حاّّرددةالدكمندد٘/ل رَْواغددريال دد دْ ان ةددمْنًَ,ااددًاااااااا

ط ٓددقااترنتَددر,اّلدكترندد٘اايَددر,اّلد حددأااددًام رىَٔددراّلدتضددر ا ددراّّرددرَرااااا
 ّتْصٔحَر,اّيا ا م م٘اامَٔر.

 لدتمنٔدددد لجلآ ٍ دددد ٌااددددًالدكمندددد٘/ل رَْوان دددد  اغددددريادغْٓدددد٘,اتتضددددنًااةددددهااااا
ارددددْاٗااةددددهانٔددددرىٕ,ا ّاحددددك اقتددددْج,ا ّاحددددك ام ةددددْواااااااااااااالدكمندددد٘/ل رَْوايف

  ّاام ,ا ّابخ رااقز٘اام ٓ٘,ا ّالدت  رياايَران  ٓع٘ا المٔ٘.
 لدتمنٔدد لجلآخددرتاًايفا ىخدد ٘النتكرآدد٘الددْلالدكمندد٘/ل رَْو,ام دد ااترندد٘اااااا

ا ددرالجلانَددرات لغددرجلادددتدن الدكمنددرجلالددديتات منٍْددر,اّاندد اخ ٓ دد٘ايٍئدد٘ااااااااا
ل ت من٘,اّاترند٘اارٜمد٘الدكمند٘,اّ ىخد ٘الد حدأاادًالدتضدر اّ د ّاااااااااادمكمنرجلا

لدكمنرجلاّدْللعَر,اّاعفامعراىرجلاّان اتزدئررجلاّلدت د  اامدٙالدتخد َٔرجلااااا
 ّل٢ةت رالجل.

 لدتمنٔ لجلآيرقخًالدكمنرجلانَف الدزع اّلدت م ,الٔأآيرقخًالدكمنرجلام ا
 ّامكتْنددد٘اتتضدددنًا قددد لىَهايفا نّلجا ّافنْادددرجل,آّ تكددد ٌاا دددرالجلاحدددرَٔ٘اا

لدكمنرجلالديتات منٍْر,اّتعْواا اتمنٔ ٗا ّافنْا٘ات رّىٔ٘اامًالدتمنٔ لجلا



 (ASEP) دزاسات عسبًة يف الرتبًة وعلم الهفس

 
 

 

 

   

 

131 
 

ةيرقخددد٘ااندددد انمٔمدددتَهامدددد لأ اخدددد٣لال يرقخدددرجلالةددددتدفلمَهادمكمنددددرجلاااا
لؾفٓفٗ,اّلدت   اامٙاىعر اافوال٢ترر ا ّالد تضانٔيًَاّطملاتْصٔحرجلا

 لْ ر.
 تدددرافتًَايفال٢لتردددرظاندددر ر  لجلاااةراةددد٘الدتمنٔددد لجلال٤د دددرلانردكمندددرجل,ا اا

لؾفٓدددفٗا لخددد اتركريٍدددًالد نٔدددقاّبادددر ٗالديرددد اتَٔدددر,ام ددد ا د دددرل:اتْدٔدددفاااااا
لدكمنددرجل,اّن رقدد٘الدكمنددرجل,اّلد حددأااددًالدكمندد٘اّؽنٔيَددر,اّ دغددرنالدكمنددرجلااااااااا
تزئةالدكمنرجل,آّرٍض اةراة٘اتمكال٤د رلام ٗاّللفٗاامٙال٤قد انزدْاٗااا

 اا  لجلال َن٘ادفٚالدتمنٔ لجل. ة ْأ٘ادتيخٔ الةتدفلوال ر

 تخصًل الachievement : 
اخددك٣جلل ت نٔنددرجلاّلدد االدنرددرٍٔهاّدمالدتمنٔدد ٗٓ دد ااددًا" ا دد٘الاتتددرلاااا

ل تضني٘ايفانردْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"امًااتدرلالد ٓرصدٔرجلادددالدرزد ااااا
 لدتدد ا ,امنتددتْٓرجلال   تٔدد٘اادالدفالةددٕال٤ّلادددددالدزددةالد ددرىٕال٨اددفل ٖاط عددر ااا

 اّل٢ةتٔ رل,اّلدت  ٔق(".

  اجلرباالجتاه حنى attitudes towards algebra  : 
 فٖالػدرِالهدرنٕا ّاةدماااااتارل٨ىر ردٔ٘الديتاػ مَالدتمنٔ ٗٓ  ااًا"لرد٘ا

ا.لدعٔن٘,ال ت ٘,الدفلت ٔ٘",الد ع٘الد لتٔ٘مًالٔأ:اامْالؾ  ّاقرٓفا

  الطسيكة وإجساءات الدزاسة : 
 أواًل:عًهة الدزاسة: 

٘ااافتنددددددد االخدددددددتريجلاأيددددددد٘ااخدددددددْلٜٔ٘امدددددددًاااا ااااااااااااااااااااااااااااات٣مٔددددددد ال  لمددددددد٘ال٨افل ٓددددددد
تمنٔ لجلامفاة٘اقم٘ا ندْاامدٙال٨افل ٓد٘ادم يدرجلاددداب لاٗاحد  الحملمد٘الدكد ٚااااااااامًا

ااااّث مددد اااااااااااااالدت مٔنٔددد٘اددددددانَدددف الةدددتد لجالديتدددرٜ اّلخت دددراالدرددد ّضال٨لزدددرٜٔ٘ااااا
تزددْلالدزددةالد ددرىٕال٨اددفل ٖاخدد٣لالدرزدد الدفالةددٕاا(امددًا88 ٌا=اايفاتزددم 

اااااااااااااالجملنْادددددددد٘الدتي ٓ ٔدددددددد٘ابلددددددددفٍنر;او2015/2016ل٤ّلامددددددددًالد ددددددددروالدفالةددددددددٕا
ّلديتات من الدْلدفٗال٤ّيا"ل٤ادفل الؿعٔعٔد٘"امدًااتدرلااااااا(42,اٌا=ا2/4تز ا 

لد ٓرصٔرجلادددالدرز الدفالةٕال٤ّلاددددالدزةالد رىٕال٨افل ٖانرةتدفلوامنْي ٕا
لديتات من اا(46,اٌا=ا2/2اتز لجملنْا٘الدضرن ٘ا ت لٓ اّمرانلىْام ر ,اّل٦خ ٚا

دمنردد  لجلالؾ ٓدد٘اىرددثالدْلددفٗانرد  ٓعدد٘ال  تددر ٗاٍّددٕابا ددرٛالدت  ٓددةاتعدد ا
ث مددددد اااااااااااااااااااااا ٔيددددد٘الةدددددت ٣أ٘االدددددرلاّاّ ِايفالدكتدددددرلال فاةدددددٕ.ااندددددرالةدددددت  انااا

(امددًايلجلال فاةدد٘انردرزدد الدفالةددٕالد ددرىٕادم ددرواا40 ٌا=اا2/3تمنٔدد لجلاتزدد اايف
ابيار٣لٔ٘اّ  رجلا  ّلجلالدفالة٘.الدتْر نَف اوا2014/2015لدفالةٕا

 أدوات الدزاسة ثانًا:ً :    

 :اختباز مفسدات اجلرب 

اااااااااااااااااعدددفال عراىدددرجلاانَدددف مدددًاىدددْاالدْاقددد٘اّلدعمدددهااامرددد  لجلالؾددد ااخت دددراال ادددفا
مردد  لجلا,اّث دد ال ددف اميددُايفاقٔددرجااَرّلخت ددراات ّصددافنددْايتالدفالةدد٘ندد ا
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لدْلدفٗال٤ّيا"ل٤ادفل الؿعٔعٔد٘"امدًااتدرلالد ٓرصدٔرجلادددااااااااامْصْارجلالؾ ايف
ا.لدرز الدفالةٕال٤ّلادددالدزةالد رىٕال٨افل ٖ

ٕاخت ددددرااباددددفل ال٢متاّ لدْلددددفٗال٤ّيا"ل٤اددددفل ااامردددد  لجل:اؼمٔدددد اانددددرآمدددد
دمنر  لجلالديتاؼتَْٓدر,امد ام لادرٗاادفواتكد لاال رد  لجلالددْلا ٗااااااااط عرالؿعٔعٔ٘"ا

ّلدرتأ اامٙال ر  لجلالديتاث د امردرٍٔهاآرصدٔ٘ا ةرةدٔ٘ا ٌّااااانفاّجالدْلفٗ,ا
لدت دد  ابياتر ارتَددراّتزددئعرتَرا ّاامْنٍددر,اّ أددفالدتحمٔدد اندديرثالد  ٓعدد٘اااااااا

ا%(98مت ادددفامدددًا  دددرجلالدتحمٔددد ا ل٢تردددر انددد الدتحمدددٔم ا=ااآْمدددر ادا22نرررددد ا
 رد  لجلاامْلرررجلالخت راامرد  لجلالؾد انيدرٛل اامدٙاؼمٔد الاااااّص اتزْااؾفّلاّ

ل تضني٘اددداانراة قادددااّلف جلا ن ر ال٢خت دراايف:ا لدت د  اامدٙال رد  لجل,اياد اااااا
ت  ٓددةال ردد  لجلاّم يرٍر/م رىَٔددر,اث ٔدد ال ردد  لجلانزددْاٗا ّاحددك ا ّاامدد ,ايادد اااا
 م مدد٘/٢ا م مدد٘اامددٙال ردد  لجل,الةددتدفلوال ردد  لجلايفالدتددٔر (,اّات دد امردد  لجلاااااا

ؼمٔد امرد  لجلالحملتدْٖااااا(1يدكاا امًا فّلا ,آّْصمال٢خت راانزْاٗا ّدٔ٘
ا.ا فّلال ْلرررجلال٢خت راا(2ّ فّلا 

الدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"اقتْٚامر  لجلاؼمٔ :ا) 2( فّلا
ال ر  لجلامْصْارجلالدفاّج

ا  ااتك ٔا,ااف اىتا,ااْلم ا ّدٔ٘ لؾ االدتك ٔااد ف اىتا
٪ٌ ا  اات نٔ ٕ,الديت ٘الدتع ٓ ٔ٘,ااف اط ٔ ٕ,ااف ارحٔم فنْا٘ال٤افل اغريالديت ٔ٘ا

ااف اغرياىتا,اات ,اات ااخ ٖ,اخ ال٤افل  بهر اقٔن٘اتع ٓ ٔ٘ادم ف اغريالديتا
ااف العٔعٕ,احك اتً فنْا٘ال٤افل لالؿعٔعٔ٘اح

 ا٣ق٘الدرتتٔلايفاح
لدرتتٔل,اتي  قاامٙ,اامٙالدٔن ,اامٙالدٔترا,ات تٔلا

اتيرندٕاتزرافٖ,ات تٔل
الدررتٗ,الدر  ,ال كنم٘الدررتلجل

لىغ٣ ,النفلل,ا م ,اقرٓفا  ٕ,ام كْجا  ٕ,اقرٓفاالد نمٔرجلاامٙال٤افل الؿعٔعٔ٘
اص نٕ,ام كْجاص نٕ,الدتْنٓ 

ااف لٌامرتلتعرٌالد نمٔرجلاامٙالؾ ّاالدرتنٔ ٔ٘
ا  اااف ارحٔمالد نمٔرجلاامٙالؾ ّاالدتك ٔ ٔ٘

 لٜ ٗ,امتْلنٖامتت ٣ٔجل,امك ل,الة ْلى٘ا لٜ ٓ٘اقرٜن٘,اال٤افل الؿعٔعٔ٘ت  ٔعرجلاامٙا
اا ٗ

ل ال  ر ٢جلاّل ت رٓيرجلامًالدفا ٘ا
ام ر د٘,امت رٓي٘ال٤ّيايفامتغرياّللفايفاح

ا50 ةٝم٘ا=اا5 الدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"ايفامر  لجلالؾ ( فّلامْلرررجلالخت راا3 فّلا 
ا ا ٘(ا

الدفا ٘اىْاالدت١للال٤ةٝم٘ال٨خت راقرّاا
 10اتْرٔ اقرٜنترٌا1 لدت   اامٙال ر  لجل
ا10ااترن٘الدت  ٓةا2 يا ات  ٓةال ر  لجل

 10ااةهارْاٗا ّاحك ا ّاام ا3 ث ٔ ال ر  لجلا اةهارْاٗ/حك /ام (
 10ااترن٘ا م م٘ا٢ّا م م٘ا4 يا ا م م٘/٢ا م م٘اامٙال ر  لجل

 10ااترن٘اتع ٗا5 يفالدتٔر لةتدفلوال ر  لجلا
ا ا ٘ا50ا ةٝم٘ا5الجملنْا

 analyticّتزددحماارتدد٘ال٤ةددٝم٘الددددْلا ٗانر٢خت ددراانرد  ٓعدد٘الدتحمٔمٔددد٘اااااا

scoring rubricsتٔنددرااددفلالدتدد١للالـددرمثا اترندد٘اتعدد ٗااددًااخدد ٗامردد  لجلااااا
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,اآّضدمااanalytic scoring rubrics  ٓ٘(اتٔزدحمانرةدتدفلوالد  ٓعد٘الدكمٔد٘ااااا
ا(اأرٔ٘اتزحٔمالدت١للالـرمثامًا ةٝم٘ال٢خت راانرد  ٓع٘الدكمٔ٘ا4 فّلا 

ردْاتُال٤ّدٔد٘ااايفال٢خت رااااًاط ٓقاؼكٔهاىتد٘امًاتْٚلحملرف ااّل٫تل
بدكرتّىٔدد٘امددًاّلددفٗا"ل٤اددفل الؿعٔعٔدد٘"ا ّىتددد٘ ددفّلال ْلرددررجلاام تعددر ام ددُ

ًاامٙا  ةدرت ٗاامدهالدديرثاّ ةدرت ٗاااااّ ةدرت ٗال يدرٍ اّطد  الدتدفآثاااااافنْا٘امد
ب د لٛااخت درااامنٔدراّدغْٓدر,اّمتاااانالَٜدهالدْلاميرةد ٘امرد  لجلال٢ااااالدمغ٘ا٢ةت ٣ا

لدددديتا حدددراابدَٔدددرال٤ةدددرت ٗااااان دددضالدت دددف٣ٓجلالد تدددٔ ٘اامدددٙاردددٔرغ٘ال رددد  لجلاااا
 ا.الحملكن 

ا(:اتفآ اامٕادتزحٔمالدت١للالـرمثا لةتدفلوال ر  لجلايفالدتٔر (4 فّلا 
الدفا ٘الدْرةال تتْٚ

الـرمث

ٓتتدفوا
لدكمنرجلايفا

 م٘ا
ارحٔح٘

ٓ ن ان الدكمن٘ا
ّلدكمنرجلال٤خ ٚا
ّلؾنم٘اّلؾن ا

ال٤خ ٚ

ٓ  ٕا م م٘/اةها
تْصٔحٕ/٢ا
 م م٘اامٙا

الدكمنرجل

ٓتتدفوا
ا ا

لدكمنرجلايفا
لدعرٜن٘ا
ال   رٗ

ل ْصْاااك ا
ّلصم/قرن ا

دمرَه/ارحٔم/ا
اكتز 

ا10

الد لن 

ٓتتدفوا
لدكمنرجلايفا

  ا
ارحٔح٘

ٓ ن ان الدكمن٘ا
ّلدكمنرجلال٤خ ٚا
ّلؾنم٘اّلؾن ا

ال٤خ ٚ

ٓ  ٕا م م٘/اةها
تْصٔحٕ/٢ا
 م م٘اامٙا

الدكمنرجل

ٓتتدفوا
ا ا

لدكمنرجلايفا
لدعرٜن٘ا
ال   رٗ

ل ْصْاااك ا
ّلصماا ريل/ا
قرن ادمرَه/نُا

ا خ رٛاقمٔم٘

ا8

الد ردأ

ٓتتدفوا
لدكمنرجلايفا

  ا
ارحٔح٘

ٓ ن ان الدكمن٘ا
ل٤خ ٚااّلدكمنرجل

ّلؾنم٘اّلؾن ا
ال٤خ ٚ

ٓ  ٕا م م٘/اةها
تْصٔحٕ/٢ا
 م م٘اامٙا

الدكمنرجل

ٓتتدفوا
م رها

لدكمنرجلايفا
لدعرٜن٘ا
ال   رٗ

ل ْصْاااك ا
ّلصماقم٣ٔ/ا

قرن ادمرَه/نُا
ا خ رٛاقمٔم٘

ا6

الد رىٕ

ٓتتدفوا
لدكمنرجلايفا

  ا
غرد ٔتَرا
ارحٔح٘

٢آ ن ان الدكمن٘ا
ّلدكمنرجلال٤خ ٚا

ّلؾن اّلؾنم٘ا
ال٤خ ٚ

٢آ  ٕا
 م م٘/اةها

تْصٔحٕ/٢ا
 م م٘اامٙا

الدكمنرجل

ٓتتدفوا
قمٔ امًا
امنرجلا
لدعرٜن٘ا
ال   رٗ

ل ْصْاا
غرمض/قرن ا

دمرَها
نز ْن٘/نُا

ا خ رٛاا ريٗ

ا4

ال٤ّل

ٓتتدفوا
لدكمنرجلايفا

  ا
غرد ٔتَرا

غريا
ارحٔح٘

٢آ ن ان الدكمن٘ا
ّلدكمنرجلال٤خ ٚا
ّلؾنم٘اّلؾن ا

ال٤خ ٚ

ٓ  ٕا٢ا
 م م٘/اةها

تْصٔحٕ/٢ا
 م م٘اامٙا

الدكمنرجل

ٓتتدفوا
قمٔ ا فلا

مًا
امنرجلا
لدعرٜن٘ا
ال   رٗ

ل ْصْاا
غرمض/قرن ا

دمرَها
نز ْن٘/نُا

ا خ رٛاا ريٗ

ا2

ارر 

٢آتتدفوا
لدكمنرجلايفا

  ا
ارحٔح٘

٢آ ن ان ا
لدكمنرجلا ّالؾن ا

ال٤خ ٚ

٢آعفوا ٓ٘ا
 م م٘/اةْو/٢ا

 م م٘اامٙا
الدكمنرجل

٢ا
ٓتتدفوا
لدكمنرجلا
ال   رٗ

ل ْصْااغريا
ّلصم/غريا

مرَْو/امُا
ا خ رٛ

ا0

خت دددراادمت  ٔدددقاّلتدددرلا  رتدددُاّلدددد مًال يرةدددلااااامدددًاميرةددد ٘ال٢ااّدمتحعدددق
ٙااااادمت  ٔدددددق,ا ااااااااااأيددددد٘الةدددددت ٣أ٘ااااتعدددددفامتات  ٔدددددقال٢خت دددددراالةدددددت ٣أر اامددددد

ا2014مًالد روالدفالةدٕااالد رىٕخ٣لالدرز الدفالةٕاتمنٔ ٗ(اا40,اٌ=2/3تز ا 
لددد مًال يرةددلاؿدد ال٢خت ددرااتْ ددفا ٌامتْةدد الددد مًا٤ لٛااااااااّلتددلااو,ا2015دددداا
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تع ٓ ر,اانرامتالترلا  رجلال٨خت راان  ٓعد٘ابادر ٗاااا قٔع٘ا60ٓترّٖاالدتمنٔ لجل
قٔندد٘امتْةدد ااّارىدد ٓددْو,اا20ل٨خت ددرااامددٙاىرددثالد ٔيدد٘ال٨ةددت ٣أ٘انرددرا اا

 .مع ْد٘(اٍّْاقٔن٘ا0.79ٖا ترّتم رم الد  رجلاد٣خت راا

ا5(آّتكددٌْامددًاا1يفارددْاتُالديَرٜٔدد٘ا ممحددقاااامردد  لجلالؾدد اّ ردد مالخت ددرااا
 . قٔع٘ا60ّنمًال٨ رن٘اايُاتترّٖاا ا ٘ا50مًاّ ا تُالد رنٙاا ةٝم٘

  تخصًلالاختباز : 

اعدفال عراىدرجلاند ااااانَدف اتحزٔ امًاىْاالخت راالدْاقد٘اّلدعمدهااالد افا خت راا
,اّث ددد ال دددف اميدددُايفاقٔدددرجاؼزدددٔ اااااَرّلخت دددراات ّصددداا٘فندددْايتالدفالةدددا

لدْلددفٗال٤ّيا"ل٤اددفل الؿعٔعٔدد٘"امددًااتددرلالد ٓرصددٔرجلاددددالدرزدد ااااامْصددْارجل
ا.لدفالةٕال٤ّلادددالدزةالد رىٕال٨افل ٖ

لدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل ا:اؼمٔ اقتْٖانرـ ْلجلالدتردٔ٘خت راابافل ال٢ّم ا
دمتزئةا مررٍٔه,ات نٔنرجل,ال امخك٣جل(اّلدت افامًا  رجلااط عر لؿعٔعٔ٘"ا

امندراا,ا%(96 ل٢تردر اند الدتحمدٔم ا=ااااارْٓمداا17لدتحمٔ انإادر ٗالدتحمٔد انرررد اااا
ا30حدددَ ًٓا ةدد تن اّ اتدددْن (اة دددٍفلااندد ٌاتمدددكال ْصددْارجلاتتدددتغ  الددْلدٕاااا

٘االزدددد٘اتع ٓ ددددر ا ؾددددفّلااك  ددددر ّصدددد اّ,ال  تنددددفٗاط عددددرادمد دددد٘الدتفآتددددٔ
نيرٛاامٙااف الدزرحرجلالدديتآخدغمَرااد امْصدْاانردكتدرلاّ ٍنٔتدُاااااااالرررجلل ْ

,اّمددًا ددهاّل٤ن ددر ال   تٔدد٘ا تدد ا ,الةددتٔ رل,ات  ٔددق(الديتدد ٔ٘اّؼمٔدد اقتددْلِ
ؼمٔد ااا(4,آّْصدمايددكااد امدًا دفّلا اااااات  امر  لجلال٢خت راانزْاٗا ّدٔ٘

ا.ا فّلال ْلرررجلا(5ّ فّلا الحملتْٖ,

ًاااًاتْٚلحملرف ااّل٫تل ردْاتُال٤ّدٔد٘ااايفال٢خت درااااط ٓقاباةرلاىتد٘امد
٘ا دفّلال ْلردررجلاااام تعدر ام َدراا بدكرتّىٔد٘امدًاّلدفٗا"ل٤ادفل الؿعٔعٔد٘"اااااا ّىتدد

اّ ةرت ٗاامهالديرثا٢ةدت ٣اا ةرت ٗال يرٍ اّط  الدتفآثاافنْا٘امًامٙا
اب د لٛان دضالدت دف٣ٓجلاااخت رااامنٔدراّدغْٓدر,اّمتااانالَٜهالْلاميرة ٘امر  لجلال٢

الديتا حراابدَٔدرال٤ةدرت ٗاااامٙارٔرغ٘ال ر  لجلاّص  َراامنٔر اط عر ادمن٣لررجل
 لحملكن .

خت دددراادمت  ٔدددقاّلتدددرلا  رتدددُاّلدددد مًال يرةدددلااااامدددًاميرةددد ٘ال٢ااّدمتحعدددق
ٙادمت  ٔق,ا ٘ااٌط قال٢خت رااامد تمنٔد ٗ(ااا40ٌ=ا-2/3تزد ااةدت ٣أ٘ا ا٢لالد ٔيد

ٕاخ٣لالدرزد الدفالةدٕااا لدد مًااّلتدلااو,ا2015-2014مدًالد دروالدفالةدٕااااالد درى
٘اا60ٓترّٖاالدتمنٔ لجلل يرةلاؿ ال٢خت رااتْ فا ٌامتْة الد مًا٤ لٛا ا قٔعد

تع ٓ ر,اانرامتالترلا  رجلال٨خت دراان  ٓعد٘ابادر ٗال٨خت درااامدٙاىردثالد ٔيد٘اااااااا
قٔنددد٘امتْةددد ام رمددد الد  دددرجلاد٣خت دددرااااّارىددد ٓدددْو,اا18ل٨ةدددت ٣أ٘انردددرا ا

 (اٍّْاقٔن٘امع ْد٘.0.82ترّٖا ت

اةد١للاا35(اآّتكدٌْامدًااا2تحزٔ ايفارْاتُالديَرٜٔد٘ا ممحدقااالدّ ر مالخت راا
٘اا35مًاىْاال٨ رنرجلالدعزدريٗا لختٔدراامدًامت دف (اّ ا تدُالد رندٙااااااا ّنمدًااا ا د

 ا. قٔع٘ا60ل٨ رن٘اايُآترّٖا
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الدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"اقتْٚؼمٔ ا:ا)5( فّلا

الدفاّجمْصْارجلا
اؼمٔ الحملتْٚ

ال امخك٣جلات نٔنرجلامررٍٔه

لؾ االدتك ٔااد ف ا
 ىتا

لؾ االدتك ٔاا
اد ف اىتا

ت  ٓةالؾ االدتك ٔااد ف اىتا,ا
خزرٜسالؾ االدتك ٔااد ف ا

اىتا

ا5شا– م م٘ا
ا6شا–م رلا

فنْا٘ال٤افل اغريا
٪ٌ  لديت ٔ٘ا

ا8شا–م رلاات  ٓةالد ف اغريالديتاالد ف اغريالديتا

بهر اقٔن٘اتع ٓ ٔ٘ا
 دم ف اغريالديتا

ا
خ ْلجلاث ٔ ااف اغرياىتااامٙا

اخ ال٤افل 

ا9شا–م رلا
ا10شا–م رلاّتفآلا

ا11شا–م رلا
 12شا– م م٘ا

فنْا٘ال٤افل لا
 لؿعٔعٔ٘اح

الد ف الؿعٔعٕ
ت  ٓةال٤افل الؿعٔعٔ٘,الد ٣قرجلا

ان ال٤افل 
 14شا–تفآ رجلا

 16شا– م م٘ااخْلشالدرتتٔلايفاحا يفاحا٣ق٘الدرتتٔلا

الدررتٗالدررتلجل

ت  ٓةالدررتٗال غمع٘,ات  ٓةالدررتٗا
ال رتْل٘,

ت  ٓةالدررتٗاىزةال رتْل٘ا ّا
ىزةال غمع٘,ات  ٓةالدررتلجلاغريا

الد نمٔرجلاامٙالدررتلجلالحملفّ ٗ,

ا17شا–تفآلا
ا18شا–تفآلاّم رلا

ا19شا–م رلا
ا21شا–تفآلا

 22شا– م م٘اّتفآلا

لد نمٔرجلاامٙا
ال٤افل الؿعٔعٔ٘

ل٢نفلل,ال٢ىغ٣ ,ا
لدفم ,الحملرٓف,ا

ال  كْج

اخْلشا  ال٤افل الؿعٔعٔ٘,
خْلشاص لال٤افل الؿعٔعٔ٘,ا
اقرافٗاتْنٓ الدض لاامٙالؾن 

ا24شا–تفآلا
ا26شا–م رلاّتفآلا

 27شا– م م٘ا

لد نمٔرجلاامٙا
الد ف لٌال رتلتعرٌالؾ ّاالدرتنٔ ٔ٘

خْلشالد نمٔرجلاامٙالؾ ّاا
ت  ٓةالد ف لٌالدرتنٔ ٔ٘,ا

ل رتلتعرٌ,اخْلشا  اّص لا
الد ف ًٓال رتلتع 

ا29شا– م م٘اّتفآلا
ا30شا–تفآلا
ا31شا– م م٘ا
 32شا–م رلا

لد نمٔرجلاامٙا
خْلشالد نمٔرجلاامٙالؾ ّاااالؾ ّاالدتك ٔ ٔ٘

 34شا– م م٘االدتك ٔ ٔ٘

ت  ٔعرجلاامٙا
الؿعٔعٔ٘ل٤افل ا

لدفلٜ ٗ,امتْلنٖا
ل تت ٣ٔجل,ا

ل ك ل,ال٢ة ْلى٘ا
لدفلٜ ٓ٘الدعرٜن٘,ا

لدك ٗ,ال ترل٘ا
لؾرى ٔ٘,ال ترل٘ا

الدكمٔ٘,الؿيه

قْلىٔ :اقٔ اّمترل٘الدفلٜ ٗ,ا
ل ترل٘الؾرى ٔ٘اّل ترل٘الدكمٔ٘ا

ّليهامتْلنٖال تت ٣ٔجل,ال ترل٘ا
لؾرى ٔ٘اّل ترل٘الدكمٔ٘اّليها

ترل٘الؾرى ٔ٘اّل ترل٘ال ك ل,ال 
لدكمٔ٘اّلؿيهاد٣ة ْلى٘,امترل٘ا

اة ماّليهالدك ٗ

ا35شا– م م٘ا
ا36شا–تفآلا

ا37شا–م رلاّتفآلا
ا38شا–م رلا

 39شا–تفآلاّم رلا

ل ال  ر ٢جلا
ّل ت رٓيرجلامًا

لدفا ٘ال٤ّيايفا
امتغرياّللفايفاح

اخْلشالدت رًٓايفاحال  ر د٘,ال ت رٓي٘
شاشااا– م م٘اّتفآلا

ا40-41
 42-41شاشاا– م م٘ا

ا35 ةٝم٘ا=اا35 االدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعٔ٘"ايفالدتحزٔ ( فّلامْلرررجلالخت راا6 فّلا 
ا ا ٘(ا

امْصْارجلالدفاّج
ال تتْٓرجلال   تٔ٘

الجملنْا
ا ةٝم٘ات  ٔقا ةٝم٘الةتٔ رلا ةٝم٘ات ا 

 3 3,ا2,ا1اا لؾ االدتك ٔااد ف اىتا
ٌ٪فنْا٘ا ا3ا6ا4ا5 ل٤افل اغريالديت ٔ٘ا

 4 10,ا9,ا8,ا7اا بهر اقٔن٘اتع ٓ ٔ٘ادم ف اغريالديتا
 2 12اا11 فنْا٘ال٤افل الؿعٔعٔ٘

 2 ا14ا13 ا٣ق٘الدرتتٔلايفاح
 6 20,ا19ا18,ا17,ا16,ا15االدررتلجل

 4 24ا23,ا22ا21الد نمٔرجلاامٙال٤افل الؿعٔع٘
 4 27,ا26,ا25ا28االد نمٔرجلاامٙالؾ ّاالدرتنٔ ٔ٘
 2 30,ا29ااالد نمٔرجلاامٙالؾ ّاالدتك ٔ ٔ٘
 3 33,ا32,ا31ااات  ٔعرجلاامٙال٤افل الؿعٔعٔ٘

ل ال  ر ٢جلاّل ت رٓيرجلامًالدفا ٘ا
 2 35,ا34ااال٤ّيايفامتغرياّللفايفاح

ا35ا22ا9ا4الجملنْا
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  اجلربمكًاس االجتاه حنى   : 
ٖاانَددف اقٔددرجالػرٍددرجلااال عٔددرجاااددفُ  مددْااتمنٔدد لجلالدزددةالد ددرىٕال٨اددفل 

امدٙان دضامعدرٓٔثااااال٢طد٣ااالؾ ,اّم ابافل ال عٔرجان ف امًال  لل الدتردٔ٘:
ِا  ,Demirel, Derman, and Karagedik):ام د االد ٓرصدٔرجلا ّالؾد اامدْااال٢ػدر

2015) (Mata, Monteiro, and Peixoto, 2012)  (Majeed, Darmawan, and 

Lynch, 2013) (Aljaberi, 2014)ال عٔددرجد٩ةددترر ٗاميَددرايفاؼفٓددفا ن ددر اا,ا
صد  ُاامنٔدراّدغْٓدراّم رؾتدُااااا,اّمًا دهااّاترن٘ات مٔنرتُاّا رالتُانزْاٗا ّدٔ٘
الد عدد٘الد لتٔدد٘ا:ادمنعٔددرجاٍددٕ ن ددر اا ان دد٘ابلزددرٜٔراّترتددرياىترٜيددُ,اّمتاؼفٓددفا

ا.لدعٔن٘,ال ت ٘,الدفلت ٔ٘

٘ا ددهانزددْاٗا ّدٔدد٘,اال عٔددرجت مٔنددرجلاّا ددرالجلااّات دد  ااااااااااا صدد اامددٙافنْادد
ُاااا امًالحملكن ال تدزز ايفاامهالديرثاّلدعٔرجاّلدتعدْٓهادمتحعدقامدًاردفق

ّا٢  درالجلالان دضالداّ ْ ااّاّإال عٔرجّمتات فٓ ان ضاتع لجلا لدد  ضااهرنٔد٘ا
اةم ٔ٘.ل٦خ ا

ا40دداٌ=ا2/3تز ا الةت ٣أراامٙاأي٘الدفالة٘ال٢ةت ٣أ٘ال عٔرجّط قا
ٕاخد٣لالدرزد الدفالةدٕااااتمنٔ ٗ(ا و,انَدف اا2015ددددااا2014مدًالد دروالدفالةدٕااااالد درى

ًاُّا رالتدااذلدت افامًاّصدْحات مٔندرتاا ىتدرٜ الدت  ٔدقال٢ةدت ٣إاااااخد٣لاا,اّمد
,اsplit-half methodلدتحعدقامدًا  رتدُان  ٓعد٘الدتي ٜد٘الديزدرٔ٘اااااااامتادمنعٔدرجا

٘اٍّدْااا0.69ٓتدرّٖاااReliability Coefficientّّ فا ٌام رم الات ر الد  درجلاا اقٔند
٘اا30مع ْد٘,اانرا ٌانمًات  ٔعُال يرةلالْلدٕا ّ رد مامعٔدرجال٢ػدرِااااا. قٔعد

ا ان دد٘ا ددراٗامْنادد٘اامددٙاا21ا(امكددٌْامدد3ًيفارددْاتُالديَرٜٔدد٘ا ممحددقاالؾدد مددْا
امٙامفٚاالدتمنٔ لجلتتئلا رات(,ا ٘,الدفلت ٔ٘ل تا,لدعٔن٘ا,لد ع٘الد لتٔ٘ ن ر ا 

,ا٢ا ّلتقاا2 ّلتقا=اا٢ااا3,ا٢ا ا  ا=اا4=اا ّلتق,اا5=اا فل ا ّلتقمًال٢ةتيرنرجلا 
٘اااّاكثالدتعفٓ الدتدرنقا(ادم  رالجلال٨هرنٔ٘ا1=اا فل  ٘اا,دم  درالجلالدتدم ٔ اّلدفا د

ا(.7فّلا ظاار ْصم ا ٘اا21 ا ٘,اّ ا تُالدزغ ٚاا105ادمنعٔرجالد رنٙ

ا ا ٘(ا105 لدفا ٘الد رنٕ=االؾ (معٔرجال٢ػرِامْا7 فّلا 

ال٤ن ر 
ا اقروالد  رالجل

الدتم ٔ٘ال٨هرنٔ٘
ا3,ا2,ا1ا7,ا6,ا5,ا4الد ع٘الد لتٔ٘

ا12ا11,ا10,ا9,ا8الدعٔن٘
ا14ا17,ا16,ا15,ا13ال ت ٘

ا19ا21,ا20,ا18الدفلت ٔ٘

 إجساءات الدزاسة ثالجًا : : 
أي٘الدفالة٘ااخْلٜٔر امًاتمنٔ لجلامفاةد٘اقمد٘ا ندْاامدٙال٨افل ٓد٘اااااالختريجلا
اااااااااااا(88 ٌا=ااّتكْىدددد ايفاتزددددم اب لاٗاحدددد  الحملمدددد٘الدكدددد ٚالدت مٔنٔدددد٘,اادم يددددرجلاددددددد

تزدددْلالدزدددةالد دددرىٕال٨ادددفل ٖاخددد٣لالدرزددد الدفالةدددٕال٤ّلامدددًالد دددرواااااامدددًا
ّلددديتاا(42,اٌا=ا2/4تزدد الجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد٘ا ابلددفٍنر;او2015/2016لدفالةددٕا
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ت منددد الدْلدددفٗال٤ّيا"ل٤ادددفل الؿعٔعٔددد٘"امدددًااتدددرلالد ٓرصدددٔرجلادددددالدرزددد ااااااا
لدفالةدددٕال٤ّلاددددددالدزدددةالد دددرىٕال٨ادددفل ٖانرةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلىْاااا

لدددديتات منددد اىردددثالدْلدددفٗااا(46,اٌا=ا2/2اتزددد لجملنْاددد٘الدضدددرن ٘ا ّل٤خددد ٚا
 ٓددةاتعدد ادمنردد  لجلالؾ ٓدد٘اط عددر ادمكتددرلاانرد  ٓعدد٘ال  تددر ٗاٍّددٕابا ددرٛالدت 

ااااا2/3تمنٔدد لجلاتزدد ااث مدد ايفلةددت ٣أ٘اال فاةددٕ.اانددراثدد ال٢ةددت رى٘ان ٔيدد٘
(امدددًايلجلال فاةددد٘اخددد٣لالدرزددد الدفالةدددٕالد دددرىٕامدددًالد دددروالدفالةدددٕااااااا40 ٌا=ا
 بيار٣لٔ٘اّ  رجلا  ّلجلالدفالة٘.اوادمتْر 2014/2015

,اّمعٔددرجالدتحزددٔ ,اّلخت ددراامردد  لجلالؾدد ات  ٔددقا  ّلجلالدفالةدد٘ا لخت ددرااا
أيددد٘الدفالةددد٘احملتْٓدددرجلامْصدددْارجلااتمنٔددد لجل(اق ددد ا الةددد٘الؾددد ل٢ػددرِامدددْاا

لدزدةالد درىٕال٨ادفل ٖادددااااااآرصدٔرجلاامدًااتدرلااالدْلفٗال٤ّي"ل٤افل الؿعٔعد٘"ا
امرد  لجلالؾد اا,اّيدكادمت افامدًاتعدرالالجملندْات ايفاااالدرز الدفالةٕال٤ّل

ااااااااااا(التددددرلا ٢ددددد٘الدردددد  ا8,آّ دددد ضا ددددفّلا الؾدددد ٢ػددددرِامددددْااّلاّلدتحزددددٔ 
ًااااامتْةدد ٕاندد  ّلدتحزددٔ ا,امردد  لجلالؾدد اا:فنددْايتالدفالةدد٘اامددٕاادد امدد

اااااااااااااااااااT-Testق دددددد انفلٓدددددد٘الدتي ندددددد٘انرةددددددتدفلوالخت ددددددرااجلااالؾدددددد ّل٢ػددددددرِامددددددْا
اان افنْات امتتعمت .

لدع مٔ٘انرةتدفلوالخت رااافنْايتالدفالة٘ايفالدعٔرةرجلامتْة ٕا(لترلا ٢د٘الدر  ان 8 فّلا 
ان اأيت امتتعمت اT-Test جلا

ل٢م ل اال تْة الجملنْا٘ال٤ لٗ
ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
لدف٢د٘اايفاالدف٢د٘اجلالؿ ٓ٘

ا0.05ا≥
مر  لجلا

الؾ 
ا3.79ا5.52اػ ٓ ٔ٘

اغريا لد٘ا0.239ا1.19ا96
ا2.57ا4.70اصرن ٘

الدتحزٔ 
ا9.92ا8.76اػ ٓ ٔ٘

اغريا لد٘ا0.240ا1.20ا96
ا3.36ا6.85اصرن ٘

ال٢ػرِ
ا20.90ا43.60اػ ٓ ٔ٘

اغريا لد٘ا0.092ا1.71ا96
ا11.09ا3.30اصرن ٘

لدر  اند امتْةد ٕافندْايتالدفالةد٘ابياااااآ  (ا ىُاملا8ٓتضمامًا فّلا 
متددتْٚالدف٢ددد٘ال٢لزددرٜٔ٘اتددٙاادد امددً:امتْةدد ٕا ا ددرتَهالدع مددٕايفالخت ددراااا

,اّمتْةددد ٕالدتحزدددٔ ,اّمتْةددد ٕا ا دددرتَهالدع مدددٕايفالخت دددراامرددد  لجلالؾددد 
ٙا;اةددرالؾدد  ا ددرتَهالدع مددٕايفامعٔددرجال٢ػددرِامددْاااا اااااااّ ددْ اػددرىثااآددفلاامدد

٘اان الجملنْات  ٙاالدتي ٓ ٔ٘اّلدضدرن  ّل٢ػدرِااّلدتحزدٔ ,ااامرد  لجلالؾد ,ااا:تد
اق  اب  لٛاػ ن٘الدفالة٘.الؾ مْا

 ٌإجساء جتسبة الدزاسة كما يل: 
  لجملنْاددد٘ااتمنٔددد لجلدتيرٔددد اػ نددد٘الدفالةددد٘اادددًاط ٓدددق:ادعدددرٛامددد ااالدتئَددد

 ًاّ ٍنٔتَراادتعفٓهاى  ٗااًاػ ن٘الدفالة٘(ا42,اٌا=ا2/4تز الدتي ٓ ٔ٘ا 
ّتْنٓ اا  لٛالدتي ن٘بامٙاالدتمنٔ لجلاحاكتز اـ ْلتَراّ خ امْلتعّ٘ح 

تمنٔد لجلااا4فنْادرجلاةتْةد اااا10ّتخدكٔ افنْاد ات رّىٔد٘امديًَا اااا,ال َرو
 دك افنْا٘(.
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 ةددريالدددفاّجانردْلددفٗال٤ّيا"ل٤اددفل الؿعٔعدد٘"انرةددتدفلوامنددْي ٕااؼفٓددفا
٘ااا منددريجاااااااا(4 ممحددقا ااردتددردٕات لٓدد اّمددرانلىْادتمنٔدد لجلالجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد

 ا(:مًا اّجالجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘
 ل  لمدد٘ال٤ّي:ا حدد حاّتْصددٔمال  مددهادمنردد  لجلانرختزددراا ٌّاترررددٔ (ااااااا

ّتَٔددرال  مددهآخدد حآّزددةالدكمندد٘/ل رَْوالؾفٓددفٗااددًاط ٓددقاتْصددٔحَراا
ن م مدد٘امددًالؿٔددرٗ,اّةدد  اقزدد٘الْ ددر,اّطدد حا ةددٝم٘اامَٔددر,ا ٌّالـددْضاااااااااااا

 يفات  ٓرَرانزْاٗاحكمٔ٘.
 ل  لمددد٘الد رىٔددد٘:ا بادددر ٗاحددد حاّتْصدددٔمالدتمنٔددد لجلادمنرددد  لجلان ةدددمْنًَ(ا

ّتَٔرالدتمنٔ لجلآ ٔفٌالدت أفاامدٙالدكمند٘/ل رَْوالؾفٓدفٗان ةدمْنًَاااااا
اددًاط ٓددقااترنتَددر,اّلدكترندد٘اايَددر,اّلد حددأااددًام رىَٔددراّلدتضددر ا ددراااااااااا

 ّّررَراّتْصٔحَر,اّيا ا م م٘اامَٔر.
   لمدد٘الد رد دد٘:ا تْصددٔمالدتمنٔدد لجلادمنردد  لجلان دد  اغددريادغْٓدد٘(,اّتَٔددرااال

لدتمنٔددد لجلآ ٍ ددد ٌاادددًالدكمنددد٘/ل رَْوان ددد  اغدددريادغْٓددد٘,اتتضدددنًااةدددهااااا
لدكمنددد٘/ل رَْوايفاردددْاٗااةدددهانٔدددرىٕ,ا ّاحدددك اقتدددْج,ا ّاحدددك انٔدددرىٕاااااااااااااا

  ّاام ,ا ّالخ رااقز٘اام ٓ٘,ا ّالدت  رياايَران  ٓع٘ا المٔ٘.
   لمدددد٘الد لن دددد٘:ا تينٔددددد٘ال ردددد  لجلاادددد ال٤ىخددددد ٘(,اّتَٔددددرالدتمنٔددددد لجلاااااال

ٓخرتاًايفا ىخ ٘النتكرآ٘الْلالدكمن٘/ل رَْو,ام  ااترن٘اا درالجلانَدرااا
ت لغددرجلادددتدن الدكمنددرجلالددديتات منٍْددر,اّاندد اخ ٓ دد٘ايٍئدد٘ادمكمنددرجلااااااا
ل ت منددد٘,اّاترنددد٘اارٜمددد٘الدكمنددد٘,اّ ىخددد ٘الد حدددأاادددًالدتضدددر اّ ددد ّاااااااااا

ْللعَددددر,اّاعددددفامعراىددددرجلاّاندددد اتزددددئررجل,اّلدت دددد  اامددددٙاااالدكمنددددرجلاّد
 لدتخ َٔرجلاّل٢ةت رالجل.

 ل  لمدد٘الـرمتدد٘:ا رددع اّت مدد ال ردد  لجل(,اّتَٔددرالدتمنٔدد لجلآيرقخددًامدد اااا
 ق لىًَايفافنْارجل,آّ تك ٌاا رالجلاحرَٔ٘ا ّامكتْن٘اتتضنًالدكمندرجلاا

٘ا اندد االددديتات منٍْددر,اّتيددرقداادد اتمنٔدد ٗا ّافنْادد٘اتمنٔدد لجلاةيرقخدد
نمٔمددتَها ّااندد افنْادد٘ا خدد ٚامدد لأ اخدد٣لال يرقخددرجلالةددتدفلمَهااااا
دمكمنددرجلالؾفٓددفٗ,اّلدت ددد  اامددٙاىعدددر ااددفوال٢تردددر ا ّالددد تضانٔددديَهاااااا
ّطملاتْصٔحرجلالْ ر,آّتتدفوامنْيجات لٓ اايخدر اب  دراٖايفاٍد ِاااا
ٗااااااااا اال  لمدد٘ادٔعددفواممدزددر اّلتٔددراانددرامتات منددُامددًام للدد اةددرنع٘ا ل ردد  

 َرال َن٘اّغريال َن٘,ا م م٘اامَٔر,ا٢ا م م٘اامَٔر(.اخزرٜز
 ل  لمددد٘الدتر ةددد٘:ا لدم دددلاندددر ر  لجل(,اّتَٔدددراثدددراجالدتمنٔددد لجلال٤د دددرلااا

نردكمندددرجل,ا تدددرافتًَايفال٢لتردددرظاندددر ر  لجلالؾفٓدددفٗا لخددد اتركريٍدددهاااا
ّبار ٗالدير اتَٔر,ام  ا د درل:اتْدٔدفالدكمندرجل,اّن رقد٘الدكمندرجل,اّلد حدأااااااا

كمن٘اّؽنٔيَدر,اّ دغدرنالدكمندرجل,اتزدئةالدكمندرجل,آّرٍضد اةراةد٘اااااااااًالد
تمددكال٤د ددرلامدد ٗاّللددفٗاامددٙال٤قدد انزددْاٗا ةدد ْأ٘ادتيخددٔ الةددتدفلواا

 ل ر  لجلال َن٘ادفٚالدتمنٔ لجل.اا
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 ٘االجملالدْلفٗال٤ّيا"ل٤افل الؿعٔعد٘"ادتمنٔد لجلاااقفم ا اّج انْاد٘الدضدرن 
ٗاّتَٔددرآعددفوات  ٓددةال ردد  لجلالؾ ٓدد٘اانرد  ٓعدد٘ال  تددر (ا46,اٌا=ا2/2ا تزدد 

ّل ان ضال٤م مد٘اّلدتندرآًاااانزْاٗااّتٔئ٘ح حالدفاجاّ,اتع ا ًام رح ٗ
 .لؿزّ٘با رٛاّل لامي دٕايفاىَرٓ٘ا

 لدتحزددٔ ا,الخت ددراامردد  لجلالؾدد لدت  ٔددقالد  ددفٖا٤ ّلجلالدفالةدد٘ا لخت ددرااا
فٗال٤ّيا"ل٤ادفل ااتفآثالدْلدااىتَرٛامً(ان فال٨لؾ ّمعٔرجال٢ػرِامْا

افنْايتالدفالة٘.اتمنٔ لجلدفٚاالؿعٔعٔ٘"

 طسيكة حتلًل البًانات واملههج والتصمًم التجسييب يف الدزاسة زابعًا : : 

ط  ام رؾ٘الد ٔرىرجلالةدتدفلوااد امدً:التدرلان دضال٢لزدرٛلجلااااااااتضني 
لدْررٔ٘ادم ٔيرجلا ل تْة الؿترنٕاّل٢م ل ال  ٔدراٖ(,اّلتدرلا ٢دد٘الدرد  ااااا

-Independent Tندد امتْةدد ٕافنددْات امتددتعمت اانرةددتدفلوالخت ددرااجلاااااا

Testاّلتدددرلا ٢دددد٘الدرددد  انددد امتْةددد ٕافندددْات امددد ت  ت اانرةدددتدفلواا,
اSize Effect,اّلتددرلاليددهالدتد  رياااPaired (dependent) T-Test  درااجلاالخت

ل دديَ احدد ُالدتيدد ٓاادعٔددرجااا٫ّظ ددة.اانددراMinitabن ىددرم اّلةددتدفوايفاتمددكا
ْاتد  ريال ددتغريال تدتع ا اا (اامدٙال ددتغريلجلالدترن دد٘االةددتدفلوامنددْي ٕات لٓد اّمددرانلى

تزدنٔهالدتيد ٓاادمفالةد٘اااا(,اّلدلؾد ا,اّل٢ػرِامْالدتحزٔ ,امر  لجلالؾ  
ا.ااPretest-posttest Control Group Designلدتزنٔهالدتي ٓاامًالديْاااارٌ

 وتفسريها عسض الهتائج ومهاقشتها : 
 أواًل: الهتائج اخلاصة بكًاسات جممىعيت الدزاسة على اختباز حتصًل اإلحصاء ومهاقشتها: 

ال٤ّللدزددر ٖا٩ رندد٘ااددًالدتدد١للال٤ّلادمفالةدد٘,امتالخت ددراارددح٘الدردد ضاد
دمكخدةااا Independent Samples T Testنرةتدفلوالخت درااجلادم ٔيدرجلال تدتعم٘اااا

اًا ٢د٘الدر  ان امتْة ٕا ا رجلافنْايتالدفالةد٘ايفالدت  ٔعدرجلالد  فٓد٘اااا
ٙاالؾددد امرددد  لجل٢خت دددراا (اممدزدددر ا8(,آّ ددد ضا دددفّلا ا50ا=  ا تدددُالد رنددد

اد٩لزرٛالدْررٕاّلتدرلا ٢د٘الدرد  ا.

اااااااااااااا(0.05ا≥(اّ ددددْ اتدددد  ا للابلزددددرٜٔرا ايددددفامتددددتْٚااااا9ٓتضددددمامددددًا ددددفّلا اا
امردد  لجلالؾدد افنددْايتالدفالةدد٘ايفالدت  ٔددقالد  ددفٖا٢خت ددراااااااتمنٔدد لجلاندد 

الجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ا لجملنْا٘ايلجلال تْة ال٤ا (.اتمنٔ لجلدزر ا

ااااااااا(ىترٜ ات  ٔقالخت راا"جل"اد ٔيت امتتعمت ان امتْة ٕا ا رجلافنْايتالدفالة9٘ فّلا 
الؾ امر  لجليفالدت  ٔقالد  فٖا٢خت راا

ال٢م ل ال  ٔراٖال تْة الجملنْا٘
الخت راا"جل"

 ا ٘ا
ا≥لدف٢د٘اايفاالدف٢د٘اجلالؿ ٓ٘

ا0.05
ا7.44ا34.55اػ ٓ ٔ٘

ا٘ لدا0.000ا11.04ا96
ا6.75ا17.78اصرن ٘

ل٤ّلاالدزر ٖا((ا كًااتضالدر ض9نيرٛاامٕالديترٜ الدترنع٘ا مًا فّلا 
,اةدرآ دوالدفّواااامرد  لجلالؾد ااتٔنرآت مدقانيتدرٜ االدت  ٔدقالد  دفٖا٢خت درااااااا
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لجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد٘امعراىدد٘اندد  لٛااااااتمنٔدد لجلادددفٚااامردد  لجلالؾدد اايفااؼتددٔيرجل
الجملنْا٘الدضرن ٘.اتمنٔ لجل

ّ   تددد٘امددددفٖا ٢ددددد٘الدردددد ّ ال٨لزدددرٜٔ٘اندددد امتْةدددد ٕا ا ددددرجلالجملنْادددد٘ااا
ق ددد اّن دددفالدتي نددد٘,امتالتدددرلالةدددتدفلواامرددد  لجلالؾددد لدتي ٓ ٔددد٘ايفالخت دددراا

(ا10,آّ د ضا دفّلا اااPaired-Samples T Testلخت رااجلادمنينْادرجلال  ت  د٘ااا
اىترٜ اٍ لالدتحمٔ .

لجملنْا٘ااتمنٔ لجلت   ان امتْة ٕا ا رجلاىترٜ ات  ٔقالخت رااجلاد ٔيت ام ا(10 فّلا 
اق  اّن فالدتي ن٘امر  لجلالؾ لدتي ٓ ٔ٘ايفات  ٔقالخت راا

ال تْة الدت  ٔق
ل٢م ل ا

ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
الؿ ٓ٘

الدف٢د٘اجل
لدف٢د٘اايفا

ا0.05ا≥
ا3.79ا5.52اق  الدتي ن٘

ا لد٘ا0.000ا21.89ا41
ا7.44ا34.55ان فالدتي ن٘

(ا ٌاٍيدددر ام١حددد لجلالهرنٔددد٘ا لدددد٘ابلزدددرٜٔر ا ايدددفاااا10تْصدددماىتدددرٜ ا دددفّلا ا
لجملنْادد٘الدتي ٓ ٔددد٘ايفالدت  ٔددقالد  دددفٖااااتمنٔددد لجلاىتددرٜ ااتدددٙ(ا0.05≥متددتْٚاا
معراىدد٘انددردت  ٔقالدع مددٕا لىردد اقددٔهامتْةدد رجلا ا ددرجلااامردد  لجلالؾدد ٢خت ددراا
 دفّلااامرد  لجلالؾد االجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘الدع مٔ٘اّلد  فٓ٘اتٙالخت درااااتمنٔ لجل

ا(.10 

 ٌاقٔن٘الديت ٘الدترٜٔد٘ا لدد٘ابلزدرٜٔر ,اة يدٙا ٌال دتغريااااااابي(ا10 فّلا آخري
ْال تددتع ا لةددتدفلواا (ادددُاتدد  رياغددريارددر ٚاامددٙال تغدددرياااامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلى

(,اّدكيُا٢آفلاامٙاليدهالدت  ريا ّا ا ٘الد ٣ق٘الدعرٜند٘امر  لجلالؾ لدترن ا 
اا ا٣وا,ارد٣حالددفًٓاقندْ ااا + ا رجلالؿ ٓ٘(2/ جل2ٍّْآترّٖاجلادريًٓن ال تغ

(,ا٨ّهدر اقْٗالد ٣ق٘ان ال تغريًٓا ل تتع اّلدترن (امتالترلا208دداا207:ا2005
فنددددْا٘ااتمنٔددد لجلمدددًات دددرًٓا ا ددددرجلاا%ا92;الدددد ٖآ دددوا0.92ليدددهالدتددد  ريا=ا

يفالد امدراقٔنتدُاااااتغريال تدتع ,اٌت د ٚابددٕال دااامر  لجلالؾ ددداالدفالةد٘اتٙالخت راا
%امدًالدت درًٓادد لجلال٢خت دراا٢آ ددد ٚابياتدفخ ال دتغريال تدتع اّبمنددراد ْلمدد اااااااااا8

ا.خراجالفّ الدفالة٘ خ ٚا

لةتدفلوامندْي ٕات لٓد اااّمًا ها كًالدعْلان ٌاليهات  ريال تغريال تتع ا 
اتمنٔ لجلّللادفٚالدفامر  لجلالؾ تٙاؼت ااا ريٗ(اقفاةرٍهانيت ٘اّمرانلىْ

الجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘انز  الدير ااًالد ْلم ال٤خ ٚا.

لةتدفلوااىرػ٘ااًا ٔفٗم١ح لجلاا كًالدعْلان ىُآْ فا,ّنيرٛاامٙامراة ق
ْااا تمنٔد لجلالجملنْادد٘ااددفٚاااؼتد امردد  لجلالؾد ااا  جلابيامندْي ٕات لٓد اّمدرانلى

%(الدد ٖا لف دُاااا92 الدتي ٓ ٔ٘,اّ افاّ ْ اتمكال ١ح لجلاليهالدتد  ريالدكد رياا
الةتدفلوامنْي ٕات لٓ اّمرانلىْاامٙاؼت امر  لجلالؾ .
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منْي ٕات لٓد اّمدرانلىْايفات مدٔهاااااتْظٔةّ كًاترتريالديتٔي٘الدترنع٘,ان ٌا
يفانٓدر ٗاايددكاااةدرافاّ,اتدْتريانٔٝد٘اترامد٘ادت مدٔهامرد  لجلالؾد ااااااةدرٍهايفاالؾ ا

راّت  الٓعرظالدْإانت مٔهاتررا الدتمنٔ لجلاّمحرةًَاخ٣لالزسالؾ ,اان
ل رددد  لجلااددددًاط ٓدددقاتعددددفٓهاّةراةددد٘اىْاددددراكتمردددر امددددًال٤ىخددد ٘اّلدتعددددْٓهاااااا
ّل نراةرجلا لخ الدزةالى كثاامٙا  لٛالدتمنٔ لجلاّلٍتنرمًَاّلىت رًٍَاخ٣لا
ت مٔهالؾ ,الٔأا افجلاتمكال٤ىخ ٘اامٙال٢ٍتندرواندر ر  لجلالؾفٓدفٗاددفٚااااا

َٔددراّث ٔمددَرانرد ةددْواّلدعزددساّان َددرانتددٔرقرجلالدتمنٔدد لجلاّلدت مدد اامددٙام رى
متيْادد٘ايلجلام يددٙا ددر,اّةراةدد٘ان ددضال٤د ددرلالددْلال ردد  لجلالؾ ٓدد٘اةددرافاااااااااااااااااا

اامٙا فَرايفالد ئ٘ال   تٔ٘ادمتمنٔ لجلان   ايلجلا لت ٔ٘ااردٔ٘.

ّقًفم انٔٝ٘الدت مٔهالدت رّىٔ٘اميرة رجلادمنيرقخرجلال ر ت٘اّلةتدفلوامَرالجلا
قيدددرااّلؿدددْلاانددد الدتمنٔددد لجلاةدددرا  ٚابيااغ ددد٘الؾنٔددد امدددًالدتمنٔددد لجلايفااااال٢

ل خددراا٘اّادد ضال٤تكددراال فاندد٘انددرؿي اّؼتدد الد ندد اّت ددْٓ ِادمْرددْلاااااااا
ا.اااا تتْٓرجلامتنٔ ٗامًالدرَهاّلدْصْحاّلاتنرلال٤تكرااّلد ٣قرجل

٘اّتتردددقا ٓددد الدتددد  ريال٨هدددرنٕا٢ةدددتدفلوامندددْي ٕات لااالدددْلاىتٔيددد٘الدفالةددد
مد اادف اااّمرانلىْلايفاتينٔ٘امر  لجلالؾ ادفٚاتمنٔ لجلالدزةالد درىٕال٨ادفل ٖااا

 (Nahampun and Sibarani, ,2014) (Kovarik, 2010) ميَدر:امدًالدفالةدرجلااا

(Purcell, 2015). 

  ومهاقشتها التخصًلثانًًا: الهتائج اخلاصة بكًاسات جممىعيت الدزاسة على اختباز : 

ٖاادمفالة٘,امتالخت راارح٘الدر ضالد رى٩ٕ رن٘ااًالدت١للاد ٕاالدزدر  الد درى
دمكخدةااا Independent Samples T Testنرةتدفلوالخت درااجلادم ٔيدرجلال تدتعم٘اااا

اًا ٢د٘الدر  ان امتْة ٕا ا رجلافنْايتالدفالةد٘ايفالدت  ٔعدرجلالد  فٓد٘اااا
(اممدزر اد٩لزرٛا11(,آّ  ضا فّلا 35ا=  ا تُالد رنٙالدتحزٔ ٢خت راا

 لدْررٕاّلتدرلا ٢د٘الدرد  ا.

ااااااااااااىترٜ ات  ٔقالخت راا"جل"اد ٔيت امتتعمت ان امتْة ٕا ا رجلافنْايتالدفالة٘ا(11 فّلا 
اتحزٔ لديفالدت  ٔقالد  فٖا٢خت راا

ال تْة الدت  ٔق
ل٢م ل ا

ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
الؿ ٓ٘

الدف٢د٘اجل
لدف٢د٘اايفا

ا0.05ا≥
ا4.65ا27.14اػ ٓ ٔ٘

ا٘ لدا0.00ا7.29ا96
ا4.64ا19.91اصرن ٘

ااااااااااا(ا0.05ا≥(اّ ددددْ اتدددد  ا للابلزددددرٜٔرا ايددددفامتددددتْٚااا11ٓتضددددمامددددًا ددددفّلا ا
تحزدٔ االدفنْايتالدفالة٘ايفالدت  ٔقالد  دفٖا٢خت درااااامتْة ٕا ا رجلان 

الجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ا لجملنْا٘ايلجلال تْة ال٤ا (.اتمنٔ لجلادزر 

الدزددر ٖا((ا كددًااتددضالدردد ض11نيددرٛاامددٕالديتددرٜ الدتددرنع٘ا مددًا ددفّلا اّ
اّ دْ اتحزدٔ ,اةدرآ دواااالدتٔنرآت مقانيترٜ االدت  ٔقالد  فٖا٢خت دراااالد رىٕ
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لجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد٘امعراىدد٘اندد  لٛااتمنٔدد لجلدددفٚاالدتحزددٔ م١حد لجلالهرنٔدد٘ايفاا
الجملنْا٘الدضرن ٘.اتمنٔ لجل

٨لزدددرٜٔ٘اندددد امتْةدددد ٕا ا ددددرجلالجملنْادددد٘ااّ   تددد٘امددددفٖا ٢ددددد٘الدردددد ّ الا
تحزٔ اق  اّن فالدتي ن٘,امتالترلالةدتدفلوالخت درااجلااالدلدتي ٓ ٔ٘ايفالخت راا

(اىترٜ اٍد لاا12,آّ  ضا فّلا اPaired-Samples T Testدمنينْارجلال  ت  ٘ا
الدتحمٔ .

ىترٜ ات  ٔقالخت رااجلاد ٔيت ام ت   ان امتْة ٕا ا رجلاط٣لالجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘اا(12 فّلا 
اتحزٔ اق  اّن فالدتي ن٘لديفات  ٔقالخت راا

ال تْة الدت  ٔق
ل٢م ل ا

ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
الؿ ٓ٘

الدف٢د٘اجل
لدف٢د٘اايفا

ا0.05ا≥
ا9.92ا8.76اق  الدتي ن٘

ا لد٘ا0.000ا11.27ا41
ا4.65ا27.14الدتي ن٘ان ف

م١حد لجلالهرنٔد٘ا لدد٘ابلزدرٜٔر ااااااّ دْ ا(ا12 فّلا ال   ّص٘ايفايترٜ لدتْصما
ٙا(ا0.05≥ ايدددفامتدددتْٚااا لجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد٘ايفالدت  ٔدددقاااااتمنٔددد لجلااىتدددرٜ ااتددد
تحزٔ امعراى٘انردت  ٔقالدع مٕا لىر اقٔهامتْة رجلا ا رجلالدلد  فٖا٢خت راا

تحزدددٔ ا دددفّلالدلجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد٘الدع مٔدد٘اّلد  فٓددد٘اتدددٙالخت ددراااااتمنٔدد لجلا
ا((.12 

(ا ٌاقٔندد٘الديتدد ٘الدترٜٔدد٘ا لددد٘ابلزددرٜٔر ,اة يددٙا ٌال ددتغرياااااا12 ددفّلا آّدد  
ْاال تددتع ا  (ادددُاتدد  رياغددريارددر ٚاامددٙال تغدددرياااالةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلى

٘ااتحزددٔ (,اّدكيددُا٢آددفلاامددٙاليدددهالدتدد  رياالدلدتددرن ا  ااااا ّا ا دد٘الد ٣قدد٘الدعرٜنددد
ندد ال تغدددريًٓ,ا٨ّهدددر اقددْٗالد ٣قدد٘اندد ال ددتغريًٓا ل تددتع اّلدتددرن (امتالتددرلاااا

فنددددْا٘ااتمنٔددد لجلمدددًات دددرًٓا ا ددددرجلاا%ا76;الدددد ٖآ دددوا0.76ليدددهالدتددد  ريا=ا
اااااااااااااااا%ا24يفالد امدراقٔنتدُاااااٌت  ٚابدٕال تغريال تدتع ,اا–تحزٔ لدتٙالخت رااالدفالةد٘

مًالدت رًٓاد لجلال٢خت راا٢آ دد ٚابياتفخ ال تغريال تتع اّبمندراد ْلم ا خ ٚا
الدفالة٘ا.بطراا

لةتدفلوامندْي ٕات لٓد اااّمًا ها كًالدعْلان ٌاليهات  ريال تغريال تتع ا 
٘ا(اقفاةدرٍهانيتد ٘اااّمرانلىْ لجملنْاد٘اااتمنٔد لجلاتحزدٔ اددفٚااالدتدٙاؼتد اااااردٔد

ا.خراجالفّ الدفالة٘ادير ااًالد ْلم ال٤خ ٚلدتي ٓ ٔ٘انز  ال

ىرػدد٘ااددًالةددتدفلوامنددْي ٕااااميرةدد َ٘يددر ام١حدد لجلااتا,ّنيددرٛاامددٙامددراةدد قاا
تمنٔد لجلالجملنْاد٘الدتي ٓ ٔد٘,الٔدأاااااددفٚاا تحزدٔ اؼت الدامٙاات لٓ اّمرانلىْ

اّر اليهات  ريٍرابياىتلام عْد٘انز  الدير ااًالد ْلم ال٤خ ٚ.ا

ْااالةتدفلوّ كًاترتريالديتٔي٘الدترنع٘,ان ٌا   ٚابياامنْي ٕات لٓد اّمدرانلى
لدددددفّواتغدددددٔريلجلايلجلا ٢دددددد٘ايفالديرلٔددددد٘ال   تٔددددد٘اددددددفٖالدتمنٔددددد لجلاّل تن مددددد٘ااااااااااااااااا
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يفال ررٍٔهاّلدت نٔنرجلاّلد ال خدك٣جل,الٔدأال رد الدتمنٔد لجلاخد٣لاانمٔدرجلاااااااا
 الدكددد ريايفانٔٝددد٘ات مٔنٔددد٘امخدددي ٘الدتددفآثاامدددٙال خدددراارجلالدررامددد٘اّلديخددراا

ّقرد ٗا دًاامدٙال٢ىغندرجايفا  لٛال َدروالؾ ٓد٘اّتَدهااد امرد  ٗاتد  اخدد٣لااااااااااا
ةراةددددتًَاد٥ىخدددد ٘,اانددددراّ ٌانٔٝدددد٘الدددددت مهالدت ددددرّىٕاةددددرٍن ايفالدتيددددرتثاااااااااااااااااا

ان الدتمنٔ لجلاّب  لٛالدزةانر يرقخرجلال رٔفٗاّنٓر ٗالدرتأ ادفٚالدتمنٔ لجل.

ةرافجلال٤ىخ ٘ال تيْا٘اةتتْٓرتَرال   تٔ٘ال تيْا٘ا لدت ا اّل٢ةدتٔ رلااّ
ّلدت  ٔددددق(اامددددٙالدت نددددقال تددددفاجادددددفاّجالدْلددددفٗال٤ّيا"ل٤اددددفل الؿعٔعدددد٘"ااا
ّقرّد٘الدتمنٔ لجلال ال خك٣جلاا ال٤ىخد ٘ال٨  لٜٔد٘الدديتا ادفجلاامدٙاتَدهااااااا

اارت٘امررٍٔهاّت نٔنرجلالدفاّج.

دت مها ا د امدًالدتعدْٓه,اّندفلايددكايفال ردًَاامدٙااااااااّلٍتن الدتمنٔد لجلاندراا
م  تددد٘ال ردددرٍٔهاّلددد ال خدددك٣جلاا نمٔدددرجلا ٌّال٢ادددرتلواندددردعر ابيالديدددْلت ااااا
ّل خددراا٘ايفاطدد حالؿمدددْلاّحدد لَراد٧خ ٓدددرجلا ا دد امددًالدتددد١للااددًاتعدددْٓهااااااا

لد ندددد ,اةددددرا لاامددددٙال٢ٍتنددددروانددددردت مهاّلدتعددددْٓهامددددًا  دددد الدت مددددٔها ا دددد اااااااااااااااااااا
امًال٢ٍتنروانردتعْٓهالديَرٜٕ.

امنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْالدتحزددٔ انرةددتدفلواّتترددقالديتٔيدد٘الددْلاؼتدد ا
                  اميَدر:الجملنْاد٘الدتي ٓ ٔد٘امد اادف امدًالدفالةدرجلااااااااتمنٔد لجلاددفٚاا

(Sanders, 2007)  (Wanjiru and O-Connor, 2015) 

  ومهاقشتها اجلربثالجًا: الهتائج اخلاصة بكًاسات جممىعيت الدزاسة على مكًاس االجتاه حنى : 
الد ردددأالدزددر ٖا٩ رندد٘ااددًالدتدد١للالد ردددأادمفالةدد٘,ا ختدد ارددح٘الدردد ضاد

دمكخدةااا Independent Samples T Testنرةتدفلوالخت درااجلادم ٔيدرجلال تدتعم٘اااا
ايتالدفالةد٘ايفالدت  ٔعدرجلالد  فٓد٘اااااًا ٢د٘الدر  ان امتْة ٕا ا رجلافنْ

(اممدزدر اا13(,آّ د ضا دفّلا اا105  ا تدُالد رندٙاااالؾد ا عٔرجال٢ػرِامدْاا
اد٩لزرٛالدْررٕاّلتدرلا ٢د٘الدرد  ا.

ااااااااااا(ىترٜ ات  ٔقالخت راا"جل"اد ٔيت امتتعمت ان امتْة ٕا ا رجلافنْايتالدفالة13٘ فّلا 
ايفالدت  ٔقالد  فٖا عٔرجال٢ػرِامْالدت مٔه

ال تْة الجملنْا٘
ل٢م ل ا

ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
الؿ ٓ٘

الدف٢د٘اجل
لدف٢د٘اايفا

ا0.05ا≥
ا14.00 83.10اػ ٓ ٔ٘

  لد٘ا0.000ا8.06ا96
ا18.90ا54.70اصرن ٘

اااااااااااا(0.05ا≥(اّ ددددْ اتدددد  ا للابلزددددرٜٔرا ايددددفامتددددتْٚااا13ٓتضددددمامددددًا ددددفّلا ا
ا عٔددرجال٢ػددرِامددْالؾدد فنددْايتالدفالةدد٘ايفالدت  ٔددقالد  دفٖاا ا ددرجلااند ا

الجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ا لجملنْا٘ايلجلال تْة ال٤ا (.اتمنٔ لجلدزر ا

الدزددر ٖا((ا كددًااتددضالدردد ض13نيددرٛاامددٕالديتددرٜ الدتددرنع٘ا مددًا ددفّلا اّ
ةددراالؾدد ;لد ردددأاتٔنددرآت مددقانيتددرٜ االدت  ٔددقالد  ددفٖا عٔددرجال٢ػددرِامددْااااا
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لجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد٘اااتمنٔدد لجلدددفٚامددْالؾدد االهرنٔدد٘االػرٍددرجلٓ ددوالددفّواا
الجملنْا٘الدضرن ٘.انتمنٔ لجلمعراى٘ا

ّ   تددد٘امددددفٖا ٢ددددد٘الدردددد ّ ال٨لزدددرٜٔ٘اندددد امتْةدددد ٕا ا ددددرجلالجملنْادددد٘ااا
ق  اّن فالدتي ن٘,امتالترلالخت رااجلادم ٔيرجلاالؾ ْالدتي ٓ ٔ٘ايفال٢ػرِام

ا(اىترٜ اٍ لالدتحمٔ .14,آّ  ضا فّلا اPaired-Samples T Testل  ت  ٘ا

(ىترٜ ات  ٔقالخت رااجلاد ٔيت ام ت   ان امتْة ٕا ا رجلاط٣لالجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ا14 فّلا 
اق  اّن فالدتي ن٘الؾ يفات  ٔقامعٔرجال٢ػرِامْا

ال تْة الدت  ٔق
ل٢م ل ا

ال  ٔراٖ

الخت راا"جل"
 ا ٘ا
الؿ ٓ٘

الدف٢د٘اجل
لدف٢د٘اايفا

ا0.05ا≥
ا20.85 43.57اق  الدتي ن٘

اغريا للا0.00ا12.36ا41
ا13.98ا83.10ان فالدتي ن٘

(ا ٌاٍيددر اىتددرٜ الهرنٔدد٘ا لددد٘ابلزددرٜٔر اا14 ددفّلا الدددْلا ٗايفايتددرٜ لدتْصددما
لجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد٘ايفالدت  ٔدددقاااتمنٔددد لجلا ا دددرجل(اتدددٙا0.05≥ ايدددفامتدددتْٚاا

اااااااااالدت  ٔددددقالدع مددددٕفا رتًَايفامعراىدددد٘انددددالؾدددد لد  ددددفٖا عٔددددرجال٢ػددددرِامددددْا
٘اااتمنٔدد لجل لىردد اقددٔهامتْةدد رجلا ا ددرجلااا اااااااالجملنْادد٘الدتي ٓ ٔدد٘الدع مٔدد٘اّلد  فٓدد

ا((.14يفا فّلا 

ة يدٙا ٌااا; ٌاقٔن٘الديت ٘الدترٜٔ٘ا لدد٘ابلزدرٜٔر ااابيا(14تخرياىترٜ ا فّلا ّ
دددُاتدد  رياغددريارددر ٚاامددٙااااامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْ(ال ددتغريال تددتع ا لةددتدفلواا

(,اّدكيددُا٢آددفلاامددٙاليدددهالدتدد  ريا ّا ا دد٘ااالؾدد ل تغدددريالدتددرن ا ل٢ػددرِامددْاا
ااااااااااااااااريًٓالد ٣قدددددد٘الدعرٜنددددددد٘اندددددد ال تغدددددددريًٓ,ا٨ّهدددددددر اقددددددْٗالد ٣قدددددد٘اندددددد ال ددددددتغااااا

ااااا%79لددْليا;اة يددٙا ٌا0.79 ل تددتع اّلدتددرن (امتالتددرلاقٔندد٘اليددهالدتدد  ريا=اااا
ٌت  ٚابدٕاددداالؾ تٙامعٔرجال٢ػرِامْاالدتي ٓ ٔ٘ندْا٘الجملمًات رًٓا ا درجلا
ااااااااااا٢آ ددددد ٚال عٔدددرج%امدددًالدت دددرًٓادددد لجلااا21يفالددد امدددراقٔنتدددُاااال دددتغريال تدددتع ,ا

الدفالة٘ا.ابطراتفخ ال تغريال تتع اّبمندراد ْلم ا خ ٚاخراجاابي

ااااااااااااا كدددددًالدعدددددْلانددددد ٌاليدددددهاتددددد  ريال دددددتغريال تدددددتع ااااااّنيدددددرٛاامدددددٙامدددددراةددددد قاا
تددٙاؼتدد الػددرِاااادد ريٗ(اقددفاةددرٍهانيتدد ٘امنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْ لةددتدفلوا

ا٤خ ٚا.نز  الدير ااًالد ْلم الالؾ ط٣لالجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘امْا

تمنٔددد لجلالجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد٘امدددْالؾددد ,ا٤ٌالد ٔٝددد٘اااااؼٍتدددي الػرٍدددرجلااّ
لدت مٔنٔ٘اارى ا رين٘اّمخدي ٘اامدٙامخدرااتًَايفاانمٔدرجلالدت مدٔهاّلددت مهااااااا
ّقردد ٗا ددً,الٔددأاارىدد اتمددكالد ٔٝدد٘ا لت دد٘ا ددًامددْالدت دد ريااددًاخدد لتًَااااا

قدرجلال تنرأد٘ا لخد ااااّخمرٔرتًَال   تٔد٘ااد الددت مهالدت درّىٕالدد ٖا صدرٙاا٣اااااا
فنْارجلالدتمنٔ لجلاّ لخ الدزةاند الدتمنٔد لجلاامدًَ,اّل رد الدتمنٔد لجلاااااا
امٙالضْاالزسالؾ امًانفلٓتَر,ادفا ٘اطرد د ان دضالدتمنٔد لجلانرد حدأااااا
اددًالزددسابصددرتٔ٘ا٢ةددتكنرلان ددضال َددروالؾ ٓدد٘انرةددتدفلواتمددكالد دد  ااااااااا
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لدتعددفٓ اتمددكالد دد  ااا منددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْ(,اانددرا نددفجلان ددضالدتمنٔدد لجلاااا
ّلد غ ددد٘ايفالددددت مهانرةدددتدفلمَرايفال عددد الجلال٤خددد ٚادمت أدددفاامدددٙاب الاَدددًااا

ا٤ٍنٔتَراّترٜفتَر.ا

لؾدد اىتٔيدد٘الةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اااااّتترددقالديتٔيدد٘الددْلال٢ػددرِامددْااااا
ا.(Wanjiru and O-Connor,2015) (Sanders, 2007) الة٘ام ااف ااّمرانلىْ

 بني املفسدات والتخصًل واالجتاه لدى  العالقة االزتباطًة اخلاصة بكًاساتًا: الهتائج زابع
 : ومهاقشتهاتلمًرات اجملمىعة التجسيبًة 

مدددًا ةدددٝم٘الدفالةددد٘,امتالخددددت رااردددح٘الدرددد ضااالد لنددد د٩ رنددد٘اادددًالدتددد١للا
 Pearson ٢دددد٘ام رمددد الات دددر انريةدددٌْاااالخت دددرانرةدددتدفلواالد لنددد لدزدددر ٖا

Correlation Test ا رجلالدت  ٔقالد  فٖان اام رم ال٢ات ر ان كخةااًادما 
اّلخت ددراالدتحزددٔ اّمعٔددرجال٢ػددرِامددْالؾدد اااامردد  لجلالؾدد ااالخت ددرا ا ددرجل

 ٢دددد٘اا(اىتدددرٜ الخت دددرا15,آّ ددد ضا دددفّلا لدتي ٓ ٔددد٘الجملنْاددد٘اددددفٚاتمنٔددد لجل
ا.ن ال تغريلجلالدترن ٘الد ٣ ٘ام رم الات ر انريةٌْ

اتمنٔ لجل(ىترٜ الخت راام رم الات ر انريةٌْادمكخةااًالد ٣ق٘ال٢ات رطٔ٘ان ا ا رجلا15 فّلا 
ا٤ ّلجلالدفالة٘لجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ايفالدت  ٔقالد  فٖا

ال٢ػرِال ر  لجلا
 *0.955 **0.008ددداالدتحزٔ 
-ال ر  لجل -  **0.126ا-

ا0.000*ا للاايفا,ا 0.05ا≥**غريا للاايفا

ةددرد ٘اّصدد ٔر٘ا ددفلاّغددريا لددد٘ااالات رطٔدد٘اا٣قدد٘اّ ددْ ابيا(15 ددفّلا آخددري
ٔا ٚااربلزددرٜ ّلدتحزدددٔ ,اّّ دددْ اامرددد  لجلالؾدد ااندد ا(ا0.05≥  ٢دددد٘ااايدددفامتددتْ

٘ا ٚااربلزددرٜٔمْ  دد٘اّصدد ٔر٘ا ددفلاّغددريا لددد٘اااااا٣قدد٘الات رطٔدد  ٢ددد٘ااايددفامتددتْ
٘ااااامر  لجلالؾ ان (ا0.05≥  مْ  د٘اااّل٢ػرِامْالؾد ,اّّ دْ اا٣قد٘الات رطٔد

ّل٢ػددرِاالدتحزددٔ اندد (ا0.05≥  ٢ددد٘ااايددفامتددتْٚاربلزددرّٜٔقْٓدد٘ا ددفل اّ لددد٘ا
لجملنْا٘الدتي ٓ ٔ٘ان فاب  لٛاػ ن٘الدفالة٘,اّمًا هااتمنٔ لجلدفٚاامْالؾ 

لدزددر ٖالد لندد اتٔنددرآت مددقانرد ٣قدد٘ااندد ا مردد  لجلالؾدد االدردد ضااق ددْل كددًا
مْالؾ (اّاتدضالدرد ضالدزدر ٖاااااّلدتحزٔ (اّن ا مر  لجلالؾ ,اّل٢ػرِ

الد لن اتٔنرآت مقانرد ٣ق٘ان ا لدتحزٔ ,اّل٢ػرِامْالؾ (.

اتمنٔددد لجلاددددفٚااّ كدددًاترتدددريا ٌالد ٣قددد٘انددد امرددد  لجلالؾددد اّلدتحزدددٔ ااااااا
٘ا ملاتددد  ابيامتدددتْٚالدف٢دددد٘ال٨لزدددرٜٔ٘,ااةدددرانتددد لا ٌاااااالجملنْاددد٘الدتي ٓ ٔددد

ًااااا ط ٔ دد٘الدتحزددٔ ايفايلجلالحملتدددْٚااااط ٔ دد٘الخت ددراامردد  لجلالؾدد اكتمرددد٘اادد
 لدْلدددددفٗال٤ّيا"ل٤ادددددفل الؿعٔعٔددددد٘"(;اتت١ادددددفاط ٔ ددددد٘ال رددددد  لجلالؾ ٓددددد٘ااااااااااااااااااا

امٙام  ت٘ال ررٍٔها ّالدكمندرجلالؾ ٓد٘,اّلدتْرد ابيام درىٕا در,اّلدعدفاٗاامدٙاااااااا
ااااث ٔ اتمكال ر  لجلا ّالدكمندرجلالؾ ٓد٘,اّياد ا م مد٘ا ّا٢ا م مد٘اامدٙال رد  لجلاااااااا
 ّالدكمنرجلالؾ ٓ٘,اّلةتدفلوال ر  لجلايفالدتدٔر ,ايفالد ا ٌاط ٔ د٘الدتحزدٔ ااااا
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تتتم والاتترلال ررٍٔهاّلةتدفلوالدت نٔنرجلاّةراة٘ال ال خك٣جلاترد ٣قد٘اا
ن امر  لجلالؾد اّلدتحزدٔ ااةدراترَد ان دفاتدرتٗامدًالدْقد ا اد امدًال تدرحاااااااااااا

٣ق٘اةراةرجلات١افاامٙال ر  لجلادمفالة٘الؿردٔ٘,الٔأاتت ملاظَْااتمكالد 
لؾ ٓ٘اا الد ال خدك٣جلالؾ ٓد٘اّلةدتدفلوالدت نٔندرجلاّ الةدتَراّم  تد٘امدرااااااااا

اؼتُْٓامًامر  لجلاّدت أفاامٙاتمكال ر  لجل.

ّملاتكخةالدفالةد٘اادًاّ دْ اا٣قد٘ايلجلا ٢دد٘ابلزدرٜٔ٘اند امرد  لجلالؾد اااااااااا
ٓااتمنٔ لجلدفٚاّل٢ػرِامْالؾ ا ٘الجملنْاد٘الدتي  ,ااةدرآ  د ايددكابيا ٌاااا ٔد

ل٢ػدرِآت مددقاةددفٚالٍتندروالدتمنٔدد لجلاّ عددتًَاندرؾ ,اّب لا اقٔندد٘الؾدد ايفاااا
لد مهاّلؿٔرٗ,اّمدفٚالدخد ْاانر ت د٘اايدفاةراةد٘ال َدروالؾ ٓد٘,اّّ دْ ا لت ٔد٘اااااااااا
ادددد ريٗادددددفًَٓاخدددد٣لات مددددهالؾدددد ,انٔينددددراتت مددددقامردددد  لجلالؾدددد انر  ددددرىٕااااااااا

ّث ٔمدددَراّبىتدددرجا م مددد٘الْ دددرا٢ّا م مددد٘اّلةدددتدفلمَراااااااااااااّلدتْصدددٔحرجلادمنرددد  لجلا
يفاةددٔرقرجلا  ٓدد٘,اّيدددكاقددفآدد١ ٖااددر ٗابياقمدد٘اب ال اقٔندد٘ال٢ػددرِايفان ددضااااا
مْلقددةات مددهال ردد  لجلالؾ ٓدد٘انزددْاٗام رحدد ٗاةددراقددفآدد١  اامددٙاّ ددْ ا ّااددفوااااا

اّ ْ اا٣ق٘ان اامر  لجلالؾ اّل٢ػرِامْالؾ .

ا٣ق٘امْ  ٘اّقْٓ٘اّ لد٘اند الدتحزدٔ اّل٢ػدرِامدْالؾد ,اتدفلااااااا مراّ ْ ا
امٙا ٌالدتمنٔ لجلا  اادًا ٍنٔد٘اّقٔند٘ات مدهالؾد اّؼتدًا  لَٜدًاتٔدُاىتٔيد٘اااااااااا
تعددفٓ ِاّلدخدد ْاانر٢ةددتنترااايددفالدد ال َددروالؾ ٓدد٘,اّ  جلالد عدد٘ان ىرتددًَابيااااا

عفمدددددد٘ااااااااااااااااؼتددددددٔيرجلايفالدتحزددددددٔ ,اانددددددراّ ٌابلدددددد لنالدتمنٔدددددد لجلا تددددددتْٓرجلامتاا
يفاؼزٔ ال ررٍٔهاّلدت نٔنٔرجلاّل ال خدك٣جلالؾ ٓد٘اةدرافًٍاامدٙاؼتد اااااا
لػرٍددرتًَامددِْ,اّت اددفايدددكامددًالدد شالدتمنٔدد لجلاامددٙاتعددفٓهامخددراارجلاااااا
ارممددد٘اّحدددرمم٘اايددددفام رؾددد٘ال َددددروالؾ ٓددد٘اّاغ ددددتًَايفاندددأااّحالؿنرةدددد٘اااااا

لدت رّىٔدد٘ا ّاخرا َددر,اّلد ندد اااّلدفلت ٔدد٘ادددفٚال٤خ ٓددرجلاةددْلٛا لخدد الجملنْاددرجلاا
صنًافنْا٘اةرافًٍاامٙال خدراا٘الدررامد٘ال غمرد٘انرد عد٘اندرديرثاّتعدفٓ ااااااا

الد ن اّؼن ال ت١ّدٔ٘.ا

ّتتردددددقالد ٣قددددد٘انددددد الدتحزدددددٔ اّل٢ػدددددرِامدددددْالؾددددد امددددد اادددددف ااددددد رياااااااااااااااااا
مددًالدفالةددرجل,انٔينددراؽتمددةالديتٔيدد٘ان ددفواّ ددْ اا٣قدد٘اندد ال ردد  لجلالؾ ٓدد٘ااااا

ا.(Wanjiru and O-Connor,2015)ّلدتحزٔ ام ا الة٘ا

 الدزاسة ومكرتحات تىصًات : 
 لد ٓرصدددٔرجلاّت ّاَدددراقرٜنددد٘اامدددٙاصددد ّاٗالةدددتدفلوامدددفلخ امتيْاددد٘ادت مدددٔها

ل٢ٍتنروالدمغدْٖ,انرات دراا ٌالد ٓرصدٔرجلا درات لأدلاّامدْناّت د ريلجلاخررد٘ااااااااا
 ٢نفامًاتَنَرا٢ةتٔ رلالد ٓرصٔرجل.

 ٍنٔ٘اتزنٔها ّالجلاّن لم اتفآ ٔ٘اّّاذاان اتترٍهايفاىخد اّتْظٔدةادغد٘اااا 
ارجللد ٓرصددددٔا/م منددددرجلم منٕمْ َدددد٘ابياالد ٓرصددددٔرجلايفالدرزددددْلال فاةددددٔ٘
 ّ ّدٔرٛا مْاالدت٣مٔ /لدتمنٔ لجل.
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 ل٢ٍتندددروانر َدددرالجلالدمغْٓددد٘اّت مٔنَدددراددددفٚالدت٣مٔ /لدتمنٔددد لجلاّلةدددتغ٣ راا
 درَهادغ٘الد ٓرصٔرجل.

 لةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلىْايفات مدددٔهالؾددد اامدددٙاؼتددد اااا  ددد انٔدددرٌا
مَدددرالجلالدتْلرددد الد ٓرصدددٕ,اّلدعدددفاٗاامدددٙالددد ال خدددك٣جل,اّتينٔددد٘الددددتركرياااااااا

  ٖ.لؾ
 لةددتدفلوامنددْي ٕات لٓدد اّمددرانلىْايفات مددٔهال يفةدد٘اامددٙاتينٔدد٘اااااا  دد ا الةدد٘ا

 متتْٓرجلالدتركريال يفةٕ.
  لةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلىْااااااااااااااااتزدددنٔهان ىدددرم اتدددفآااقدددرٜهاامدددٙا مددد

يفات مدددٔهالد ٓرصدددٔرجلاّخ دددْلجلالددد ال خدددكم٘ايفاتينٔددد٘امَدددرالجلالددد ال خدددكم٘ااااا
 دفٚالد ٣لال  من ,اّؼت ام تعفلتَهالد ٓرصٔ٘.ّلدتْلر الدكترنٕا

 لةدددتدفلوامندددْي ٕات لٓددد اّمدددرانلىْايفات مدددٔهال يفةددد٘الدر لغٔددد٘اااااااااااااااااا  ددد اعدددأا
 امٙاتينٔ٘الدتركريالد ز ٖاّل ٔ امٍْرادفٚات٣مٔ ال  لم٘الد رىْٓ٘.
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