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ذأشري اٌربٔاِط املىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني 

 ظَين تؤرويف َ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح اؼدذ دمذسعح احىاملِٓ غري 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعاٌح
 املطٍوتح ٌٍؽظوي ػٍي دسظح عشظأا اٌرشتَحلذِد العرَفاء تؼغ اٌششوؽ 

 تمغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح يف وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ
 جباِؼح ػالء اٌذٍٓ اإلعالَِح احىوَِح

 ِىاعش
 
 تمٍُ:

 عشً عوؼشذَٕا
 02022220222اٌشلُ اجلاِؼٌ: 

 
 لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ

 وَِح ِىاعشىاإلعالَِح احظاِؼح ػالء اٌذٍٓ 
0222 



 

ب  
 

 اٌشعاٌح أطاٌحت رظشٍػاٌ

ترّاَ اٌوػٌ أْ ٘زٖ اٌشعاٌح ٌ٘ ٔرَعح  ح يف اٌرؽدطشؼد اٌثاؼصح املولؼ 

تذًٌَ ػٍي أهنا ٔرَعح ذمٍَذ أو  حأو ِصثر ح، وإرا وأد يف ٍوَ آخ ِربٕ٘آِ ػًّ تَذ٘

 دأرؽاي أو ِغاػذج اٌشخض اُخش وٍدا أو تؼؼدا، فدزٖ اٌشعاٌح واٌشدادج اٌيت ؼظٍ

 .ٍِغاذاْ دممرؼي اٌمأوْ حا اٌثاؼصّػٍَد
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 اٌثاؼصح

 

  
 عشً عوؼشذَٕا
02022220222 

 

 

 

 



 

ت  
 

 ِوافمح املششفني

تؼذ اإلطالع ػٍي اٌشعاٌح املمذِح ِٓ اٌطاٌثح: عشً عوؼشذَٕا، اٌشلُ اجلاِؼٌ: 

ذأشري اٌربٔاِط املىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح  ، تاملوػوع: "02022220222

يف  َ اٌؼاٌَح األٍَ٘حاؼدذ دمذسعح احىاملاٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري 

اإلطالؼاخ اٌالصِح، ٔمشس، حنٓ املششفاْ، ػٍي أْ اٌشعاٌح ظَين تؤرو"، وتؼذ إظشاء 

 لذ اعروفد اٌششوؽ اٌؼٍَّح املطٍوتح، وأْ اٌشعاٌح ذمذميدا طاحل ٌٍّٕالشح. املزووسج
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    املششف اٌصاين      املششف األوي

   

 .ؽ، َ.أؽٍوعف  حمّــذاٌذوروس      ذ.إسايف، َ.فاٌذوروس 
210020200222232223ف:  ْ إ      210323292112232220 ْ إ ف:
   

 



 

ث  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ج  
 

 وٍّح اٌرّدَذ

 تغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؼَُ

احّذ هلل اٌزً أٔؼُ ػٍَٕا تٕؼّح اإلمياْ واإلعالَ واٌظالج واٌغالَ ػٍي أششف 

أشدذ أْ ال إٌٗ إال اهلل  األٔاَ عَذٔا حمّذ وػٍي آٌٗ وأطؽاتٗ ِظاتَػ األِح يف اٌظٍُ،

وؼذٖ ال ششٍه ٌٗ وأشدذ أْ حمّذا ػثذٖ وسعوٌٗ. وتؼذ، فأٔا أشىش اهلل ظضًٍ اٌشىش 

اٌزً أداِين اٌظؽح واٌروفَك واهلذاٍح واملؼشفح واٌفدُ ؼىت متىٕد ِٓ إهناء وراتح ٘زٖ 

ؼٍُ اٌٍغح اٌشعاٌح اٌؼٍَّح اٌثغَطح تاملوػوع " ذأشري اٌربٔاِط املىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذ

اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري ِؼدذ دمذسعح احىُ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح جبَين 

تؤرو " وششؽ ِٓ ششوؽ املطٍوتح ٌٍؽظوي ػٍي دسظح عشظأا اٌرشتَح تمغُ ذذسٍظ 

اٌٍغح اٌؼشتَح يف وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ جباِؼح ػالء اٌذٍٓ اإلعالَِح احىوَِح 

 ِىاعش.

ِشىالخ وصريج يف ٘زٖ اٌشعاٌح، ٌىٓ تفؼً وخذِح خمرٍف  حواظٗ اٌثاؼص ٌمذ

يف ِؼاجلردا ؼىت أردد وراتح ٘زٖ اٌشعاٌح تاجلودج. وٌزٌه، ودا  حاأللواَ اعرطاع اٌثاؼص

 مذَ اٌشىش اجلضًٍ ػٍي ٘ؤالء املغاػذٍٓ واملششفني واملشعؼني ِٕدُ:ح أْ ذاٌثاؼص

ًّ اٌىشِني اٌؼضٍضٍٓ احمل .2 " اٌٍزاْ اوشذَّ" واألَ "ػثذ اٌغالَثوتني، األب "فؼٍَح واٌذ

لذ ستَاين ذشتَح ؼغٕح طاحح ِٕز طغشً إىل عٓ اٌششذ وعاػذاين تمذس طالردّا 



 

ح  
 

ػٍي إمتاَ دساعيت وأعأي اهلل أْ ميذ ػّشمها وأْ ٍشصق هلّا اٌظؽح واٌؼافَح 

 وٍدذٍدّا طشاطا عوٍا.

ش ظاِؼح ػالء اٌذٍٓ إ. وّذٍ َ.ط فؼٍَح األعرار اٌذوروس احاض ِغافش، .0

ؽ. وٕائة ؼٍَح األعرار اٌذوروس ِشداْ، َ.أاإلعالَِح احىوَِح ِىاعش ؤوائثٗ ف

املذٍش األوي، وفؼٍَح األعرار اٌذوروس ٌٕثا عٍطاْ، َ.أ. وٕائة املذٍش اٌصاين، 

وفؼٍَح اٌذوروسج عيت ػائشح واسا، َ.أ. وٕائثح املذٍش اٌصاٌصح، وفؼٍَح األعرار 

حيأَظ، َ.أ. وٕائة املذٍش اٌشاتغ، ُ٘ اٌزٍٓ لذ تزٌوا ظدودُ٘  اٌذوروس محذاْ

 وأفىاسُ٘ يف ذوظَٗ ظاِؼح ػالء اٌذٍٓ اإلعالَِح احىوَِح ِىاعش.

ؽ. وؼَّذ وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ ط.، َ.أ ذ أِشً، يـفؼٍَح اٌذوروس احاض حمّ .3

األوي، ؽ. وٕائة اٌؼَّذ ٍح اٌذوروس ِوٌَؤو دِوفويل، َ.أاٌرذسٍظ ؤوائثٗ فؼَ

إ. وٕائثح اٌؼَّذ اٌصأَح، وفؼٍَح  ٌذوروسج ِشىاج ِاٌه إتشاَُ٘، َ.طوفؼٍَح ا

األعرار اٌذوروس احاض شدش اٌذٍٓ ػصّاْ، َ.فذ. وٕائة اٌؼَّذ اٌصاٌس، ُ٘ اٌزٍٓ 

لذ تزٌوا ظدودُ٘ وأفىاسُ٘ يف ذوظَٗ وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ اٌرذسٍظ جباِؼح ػالء 

 عش.اٌذٍٓ اإلعالَِح احىوَِح ِىا

فؼٍَح اٌذوروس محىا، َ.ذػ.إ. وشئَظ لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح، واٌذوروسج عيت  .0

ػائشح خاٌك، َ.فذ. وغىشذريج لغُ اٌرذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح يف وٍَح اٌرشتَح وشؤوْ 

 اٌرذسٍظ، مها اٌٍزاْ عاػذاين ترمذمي تؼغ املواد املرؼٍمح هبزٖ اٌشعاٌح.



 

خ  
 

ذ ٍوعف ـوفؼٍَح اٌذوروس حمّواملششف األوىل،  .ذ.إفؼٍَح اٌذوروس سايف، َ.ف .9

واملششف اٌصاْ، مها اٌٍزاْ عاػذاين وأسشذاين ؼىت أردَد ِٓ وراتح  .ؽ، َ.أؽ

 ٘زٖ اٌشعاٌح، ػغي اهلل أْ ٍرُ ٔؼّٗ ػٍَدّا، اٌٍدُ آِني.

مجَغ األعاذزج واملذسعني اٌزٍٓ تزٌوا ظدودُ٘ وطالاهتُ يف ذشلَح ِا ػٕذً ِٓ  .6

 ٍح اإلترذائَح إىل املشؼٍح اجلاِؼَح.أفىاس ِٕز املشؼ

خوج ِٓ طالب لغُ ذذسٍظ اٌٍغح اٌؼشتَح توظٗ خاص مجَغ األطذلاء واأل .0

واٌطالب اُخشوْ توظٗ ػاَ اٌزٍٓ عاػذوين وأػاسوين اٌىرة املرؼٍمح هبزٖ 

 اٌشعاٌح وأِذوين دما ٌذٍدُ ِٓ أفىاس وآساء يف إػذاد ٘زٖ اٌشعاٌح.

اتح ٘زٖ اٌشعاٌح إال أْ ذىوْ هلا ِٕفؼح وصٍادج ػٍوَ تني وأخريا إين ال أسظوا تؼذ ور

اٌمشاء وال عَّا اٌمواػذ املرؼٍمح هبزٖ اٌشعاٌح، وأعأي اهلل اٌروفَك واهلذاٍح يف ذٕظَُ ٘زٖ 

 اٌشعاٌح، آِني ٍا سب اٌؼاملني.

 َ   0222أغغطظ   20 غووا،-مساخ
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 حاٌثاؼص    

 

 عوؼشذَٕاعشً    

  02022220222  خ: 



 

د  
 

 حمروٍاخ اٌشعاٌح
 أ  ............................................................ طفؽح املوػوع

 ب  ..................................................... اٌرظشٍػ تأطاٌح اٌشعاٌح
 ز  ....................................................... االػرّاد ػٍي اٌشعاٌح

 ض  ............................................................. ِوافمح املششفني
 د  .............................................................. وٍّح اٌرّدَذ 
 غ  ............................................................. حمروٍح اٌشعاٌح 
 ً  .............................................................. جتشٍذ اٌثؽس 

 6-2  ...................................................... اٌثاب األوي  : ِمذِح
 2  ................................... : خٍفَاخ اٌثؽس     اٌفظً األوي

 3  ........................... : ِشىالخ اٌثؽس     اٌفظً اٌصاين
 0  ...................... اٌثؽس وفوائذٖ ٘ذاف: أ   اٌفظً اٌصاٌس
 9  ...................... ذوػَػ ِؼاين املوػوع :     اٌفظً اٌشاتغ

 6  ................................... اإلفرشاع:   اٌفظً اخلاِظ
 20-0  ....................................... اٌذساعح املىرثَح اٌثاب اٌصاين  :

 0  .............................. ذؼشٍف إٌرَعح :    اٌفظً األوي
 0  ................................ : ذؼشٍف اٌرؼٍُ    اٌفظً اٌصاين

 20  ................ذؼشٍف ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح :   اٌفظً اٌصاٌس
 20  ..................... ذؼشٍف اٌربٔاِط املىصف :     اٌفظً اٌشاتغ



 

ذ  
 

 32-29  ........................................ اٌثاب اٌصاٌس : طشٍمح اٌثؽس
 29  ....................... : أٔواع وذظَُّ اٌثؽس    اٌفظً األوي
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 22  ............................. : أدواخ  اٌثؽس  اٌفظً اخلاِظ
 02  ........................ : طشٍمح حتًٍَ اٌثَأاخ  اٌفظً اٌغادط

 02  ...................... : حتمَك األدواخ وِوشولٗاٌغاتغ   اٌفظً 
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 32  ............................... ٔرَعح اٌثؽس:     اٌفظً األوي
 31  ..................................... املثاؼصح:     اٌفظً اٌصاين
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ر  
 

 جتشٍذ اٌثؽس
 عشً عوؼشذَٕا : عُ اٌثاؼصحا
 02022220222 : شلُ اجلاِؼٌاٌ

ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش  ذأشري اٌربٔاِط املىصف : ِوػوع اٌثؽس
 املؼدذ دمذسعح احىاَ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح يف ظَين تؤرو ِٓ غري نياخلشجي

ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطالب  ذأشري اٌربٔاِط املىصفلذِد اٌثاؼصح ٘زٖ اٌشعاٌح اٌؼٍَّح ػٓ 
ملؼشفح . وأ٘ذاف ٘زا اٌثؽس ٌ٘ املؼدذ دمذسعح احىاَ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح يف ظَين تؤرو ِٓ غري نياٌفظً اٌؼاشش اخلشجي

ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري املؼدذ لثً أْ ٍماَ اٌربٔاِط املىصف دمذسعح احىاَ 
اٌؼاٌَح األٍَ٘ح يف ظَين تؤرو، ملؼشفح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري املؼدذ تؼذ أْ 

ٔرَعح ذأشري اٌربٔاِط املىصف ػٍي ذشلَح  ٌربٔاِط املىصف دمذسعح احىاَ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح يف ظَين تؤرو، ملؼشفحٍماَ ا
ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشٍغح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري املؼدذ تؼذ أْ ٍماِٗ دمذسعح احىاَ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح يف 

 .ظَين تؤرو
 one group pretest-posttestأِا ذظَُّ اٌثؽس ٘و و Pre-eksperimental ٘و ٔوع اٌثؽس

design  تاعرخذاَ إٌدط اٌىٌّ. اجملّوع اٌىٌٍ يف ٘زا اٌثؽس ٘و اٌطالب اٌفظً اٌؼاشش، وأخز اٌؼَٕح إٌّورظَح
طاٌثا .وأِا األدواخ املغرخذِح يف ٘زا  02ٌ٘ طالب اٌزٍٓ ٍرخشظوْ ِٓ غري ِؼدذ،  و٘ىزا ؼظٍد ػٌٍ ػَٕح 

 .عح اخرثاس اٌرؼٍُ ووسلح املالؼظحاٌثؽس ٌ٘ ٔرَ
، دمغروى 2،90تٕاء ػٍي احغاتاخ االخرثاس اٌثذاٍح حيظً اٌطالب ٔرَعح ِٓ ِؼذي اٌذسظح ٌ٘  
، 0،06، دمغروً االحنشاب 22،21. وأِا احغاتاخ االخرثاس إٌدائ ٔرَعردُ  3،39، وفشق 2،23االحنشاب 

 t = - 61622, .df = 02 dan sig (0)َح احظوي ػٍي األعؼاس. يف حتًٍَ االعرذاليل اٌرعشتح اٌفشػ6،21وفشق 
tailed) atau p-value = 21222< 21291)  ٍؼين أْ لَّح األمهَح أطغش ِٓ ِغروى اخلطأ أو مت سفغH2. 

. اٌربٔاِط املىصف غري 2،29 ذأشري اٌزً ٍوظذ ٘و ذأشري اٌغٍثَح، ٍؼين ٔرَعح اٌفشػَح أطغش ِٓ ٔرَعح 
ذغري وّا ٔشظي. اٌزً طؼة ٌطالب اٌزٍٓ ٍرخشظوْ ِٓ غري ِؼدذ ٌرغوٍح ِؼاسفدُ وِداسهتُ ِغ اٌطالب 
ٍرعشظوْ ِٓ املؼدذ أعثوع. ٌزٌه اخلالطح أْ ٕ٘ان ذأشري اٌغٍثَح اٌربٔاِط املىصف ػٍي ذشلَح ٔرَعح ذؼٍُ اٌٍغح 

 ظَين تو ٔرو. يف َ اٌؼاٌَح األٍَ٘ح اؼدذ دمذسعح احىامل اٌؼشتَح ٌطالب اٌفظً اٌؼاشش اخلشجيني ِٓ غري
 .وأِا اٌرؼّني يف ٘زا اٌثؽس، ٌٍطالب، يف اٌؼٍَّح اٌرؼٍَّح ُ٘ ٍؼٍّوا ػٓ اٌٍغح اٌؼشتَح األعاعَح

ٌٍّذسط، لذ ػشف املادج اٌيت حيراض اٌطالب ولذ فدُ لذسج اٌطالب اٌيت ٍِىو٘ا، ٌٍّذسعح، ذغرطَغ أْ ٍشوغ 
 .َح االعاعَحتىصف يف املذسعح وً ػاَ، ٌَغاػذ اٌطالب ٌفدُ اٌٍغح اٌؼشاٌربٔاِط امل
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 اىثاب األوه

 ٍقذٍح

 اىفظو األوه: خيفُاخ اىثؽس

 اتؾ هباشٍَغ رلَىػح ٍِ اجلْظ اىثششي،  ػُشح مجاػُح، َؼُشاإلّغاُ يف قذسذٔ 
واٍِاه واِالً واىؼىاؿف، وغريٕا  خػىاٍو ٍرؼذدج ٍِ اىْغة واجلىاس، واحتاد اىغاَا

ٕزٓ  اِخشَِ يف ٍغاِخش ىزىل يف أشذ احلاظح إىل أُ َرفإٌ و .ٍِ اىشواتؾ االظرَاػُح
ٍْذ  –هذخ ظوال شل أُ اجملَىػح اىثششَح قذ  ،ُاذٔ، وذْـٌُ أٍىسٓؼىرغرقٌُ  ،اجملَىػح

يف عثُو اىىطىه إىل ٕزا اىرفإٌ ادلْشىد، وىؼيها ذذسظد يف  –اىؼظىس اىراسخيُح األوىل 
 ني ػيًؼٕزٓ اىغثُو، فاختزخ ٍِ اإلششاخ واحلشماخ واألطىاخ واىشٍىص وعائو ذ

حتقُق ٕزا اىرفإٌ تُْها، مث اّرهد ٕزٓ اجلهىد ادلرظيح تاعرخذاً اىيغح وعُيح ذلز 
 .1اىرفإٌ

شٍء ماُ،  موىفهٌ  ْاطآىح اذظاىُح ٕاٍح يف احلُاج. اىيغح حيراظها اى ٍٕ 2اىيغح 
 اِخشَِ ٍغاِخش  مل َفهٌ راوىِ َفهَىا إال تاعرخذاً اىيغح ادلفهىٍح تُْهٌ. وىزىل إ

ألُ األخثاس اىيت ماّد ٍِ ػَِ ىغح قثو ادلرنيٌ ال َفهَها ادلخاؿة  .فُْقـغ االذظاه
 تو ماّد قيح اىفهٌ ىيغح قذ ذؤدٌ إىل عىء اىفهٌ.

                                                           

 
 1387ػثذ اىؼيٌُ إتشإٌُ، ادلىظٔ اىفين دلذسعٍ اىيغح اىؼشتُح)اىـثؼح اىغاتقح؛ اىقإشج: داس ادلؼاسف، 1

 .42ً(، ص.  1968 /ٕـــــ 
اىيغح أطىاخ َؼرب هبا مو قىً ػِ أػشػهٌ، اّظش اىـإش أمحذ اىضاوٌ، ذشذُة اىقاٍىط احملُؾ ػيً 2 

 .155)اىـثؼح اىصاُّح؛ تريوخ: داس اىفنش، دوُ اىغْح(، ص.  ادلظثاغ ادلْري و أعاط اىثالغُح، اجلضء اىشاتغؿشَقح 
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دلُح، إٍ إؼذي اىيغاخ اىؼو غرخذً يف اىؼامل ٍٕ اىيغح اىؼشتُحوٍِ اىيغاخ اىيت ذ 
3ٍَِّ َغرخذٍىُ ٕزٓ اىيغح.واصداد ادلغرخذٍىُ ٍغ ٍشوس اىضٍاُ. يف ٍثذإ األٍش، ماُ 

  

غ اىْظش ػِ ؼىقذ ماُ اىرؼيٌُ ػادلًُا قذدًيا مؽؼاسج إّغاُّح ػيً ٕزٓ األسع، ت
ٍؼَىُ ومُف أُ أٌ اىرـثُق اىؼَيٍ. ىقذ ماُ اىرؼيٌُ ٍىظىد ٍْز ظهىس آدً وؼىاء 

وعىف  يف اجلْح. اىرؼيٌُ ادلغرَش ؼىت اُِ، اُػيً عـػ األسع، ؼىت ػْذٍا َنىّ
 4هناَح احلؼاسج اىثششَح.اىقذديح واىرؼيٌُ ٕى ٍِ أػشاع احلُاج  ؼىت هناَح اىىقد.ذغرَش 

ذغُري ؿشَقح اىرفنري وٕزا  ُاىرؼيٌُ ٕى اىْشاؽ ىرؽقُق اذلذف اىزٌ مت حتذَذٓ. أ 
نىُ ّثُيح وَرٌ ذذٍري اىشظو ذؼيَُا ظُذا، َأُ  االّغاُؼَيٍ. ٍغ اىرؼيٌُ اى اىرفنري ٕى

 .اذليليف اخرُاس ٍا ظؼئ اىْثُو أو  االّغاُواىرؼيٌُ َغاػذ 

اىرؼيٌُ ىٔ دوس ال َقو أمهُح ػِ اىيغح اىؼشتُح يف ؼُاج األٍح ألُ اىرؼيٌُ ٕى وعُيح 
ىرؽغني وذـىَش ّىػُح ادلىاسد اىثششَح. وىزىل، مو تيذ يف اىؼامل َرؼاٍو ٍثاششج ٍغ 

اخ ؼتُ 3اخ اىرؼيَُُح يف ادلشنالخ ػيً أعاط فيغفرٔ اىرؼيَُُح. دينِ أُ حتذز اىؼَيُ
 ٍٕ: األعشج )غري اىشمسُح( وادلذسعح )اىشمسُح( واجملرَغ )غري اىشمسٍ(.

ٍشعو يف شخض ٕى  قاٍىط اىيغح االّذوُّغٍ اىنثريجيف  اىربّاٍط ادلنصف
ذشَذ اُ ذْفز  حيف اجلاٍؼح. اىغثة اىثاؼص ٓاجلاٍؼح. ؼىت اُِ اىربّاٍط ادلنصف مصري ذْفُز

ألُ اىيغح اىؼشتُح ٍٕ إؼذي اىيغاخ اىيت جية أُ  ذسعح احلنٌ،ادل فشَق ٍغ ٕزا اىربّاٍط

                                                           
(، 2212؛ َىغُنشذا: فغرل فالظش، صاىصحُْغعشين)اىـثؼح اىتأصٕش أسشذ، حبظ ػشب داُ ٍُـىع  3

 .1ص.
 .1(، ص.2212عذسٍاُ دٌُّ، فُغْرش مفْذَذَنِ)اىـثؼح األوىل؛ تْذّغ: اىفاتثُد،  4
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فهٌ فؼو واعٌ ػيً عثُو َ أٌ .غريٓهذ أً ؼَؼشفها اىـالب إٍا ٍغرَذج ٍِ خشجيٍ ٍ
 وغري راىل. ادلصاه، ػَائش، إٍالء )سعائو ٍرظيح(

مخـىج اىشمسُح  هامو ػاٍقاٍد ادلذسعح يف أداء اخرُاس ٍشؼيح ىذخىه ادلذسعح 
ػيً أعاط اىثُاّاخ اىيت مت احلظىه و َُغ اىـالب اجلذد احملرَيني.جلاىىاظة اذثاػها 

 ذأيت تؼغ ٍِ ادلذسعح ادلذسعح خمُيفح.ػيُها، ٍِ ادلؼشوف أُ اىـالب اجلذد َأذىُ ٍِ 
واالعرؼذاد  اىيىاصً وىزاىل  وأَؼا ٍِ ٍؼهذ.MTs) )ادلذسعح اىصاّىَح و، (SMP)ادلرىعـح 

 .أَؼا ٍٕ خمريفح اىذسوط اىقاءيف 

االخرالفاخ يف اخليفُح اىيغح اىؼشتُح دينِ أُ َؼين أُ اىـالب اىزَِ َأذىُ ٍِ 
فشَق اىثاؼصح ٍغ  ذشَذ ،وىزاىلاعرؼذاد اىؼشتُح أفؼو ٍِ غريٌٕ.  ىاادلؼهذ قذ ذؼيَ

غاػذج ادلاىؼاىُح األٕيُح جبُين تىّرى َْظٌ اىربّاٍط ادلنصف اىيت هتذف إىل  احلنٌ ادلذسعح
 ألُ تشنو إلدخاه اىيغح اىؼشتُح األعاعُح،ىُؼشف ا غري ٍؼهذٍِ  ىُخيشظ ِاىـالب اىزَ

  ٍِ ادلؼهذ وغريٌٕ ختريفح. اىـالب قذسج اىرؼيٌ ػاً،

ٍراتؼح اىرؼيٌُ اىىاظة  اىربّاٍط ادلنصف ٍٕ ّشاؽ ىرضوَذ اىـالب تادلؼشفح ٍِ أظو 
إدخاه اىيغح اىؼشتُح األعاعُح ىيـالب اىزَِ ال َؼشفىُ ٕى اىربّاٍط ادلنصف  ٕزف اذثاػٔ.

ادلفإٌُ اىؼشتُح. اىربّاٍط ادلنصف َهذف إىل ذقذمي خرباخ ذؼيٌ ىيـالب اجلذد  ىرغىَحو
 اىرؼيٌ. حعُاخلربج وّر وىرَُْح قثو تذء اىرؼيٌ اىشمسٍ

 الخ اىثؽساىفظو اىصاين: ٍشن

 اىثؽس ٍٕ:ٍشنالخ اىثؽس أػالٓ ذأخز اىثاؼصح  اخيفُتْاء ػيً اخل
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 قثو ؼهذادلغري ني ٍِ اخلشجي اىفظو اىؼاشش ىـالب اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ ّرُعح مُف .1
 ظُين تىّرى؟يف ً اىؼاىُح األٕيُح امبذسعح احلن اىربّاٍط ادلنصف قاًَأُ 

ؼهذ تؼذ ادلغري ني ٍِ اخلشجي اىفظو اىؼاشش ىـالب اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ ّرُعحمُف  .2
 ظُين تىّرى؟يف ً اىؼاىُح األٕيُح امبذسعح احلن اىربّاٍط ادلنصف قاًَأُ 

ـالب اىفظو ى اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌربّاٍط ادلنصف ػيً ذشقُح ّرُعح ذأشري اى ٕو ْٕاك .3
يف ً اىؼاىُح األٕيُح امبذسعح احلن اهقاٍَأُ  تؼذؼهذ ادلغري ني ٍِ اىؼاشش اخلشجي
 ظُين تىّرى؟

 وفىائذٓ اىفظو اىصاىس: إٔذاف اىثؽس

 ٍِ ٕزا اىثؽس ٍٕ: ٔتْاء ػيً ٍشنالخ اىثعس أػالٓ، فئُ إٔذاف

ؼهذ قثو ادلغري ني ٍِ ىـالب اىفظو اىؼاشش اخلشجي اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُدلؼشفح ّر .1
 ظُين تىّرىيف ً اىؼاىُح األٕيُح اف مبذسعح احلناىربّاٍط ادلنص قاًَأُ 

ؼهذ تؼذ ادلغري ني ٍِ ىـالب اىفظو اىؼاشش اخلشجي اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُدلؼشفح ّر .2
 ظُين تىّرىيف ً اىؼاىُح األٕيُح اف مبذسعح احلناىربّاٍط ادلنص قاًَأُ 

ـالب اىفظو ى اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُّر ذشقُحذأشري اىربّاٍط ادلنصف ػيً  دلؼشفح .3
يف ً اىؼاىُح األٕيُح امبذسعح احلن اقاٍهَؼهذ تؼذ أُ ادلغري ني ٍِ اىؼاشش اخلشجي

 ظُين تىّرى

 وأٍا اىفىائذ احملراظح ٍِ ٕزا اىثؽس فهٍ:

 اىفىائذ اىْظشَح .1



5 
 

 

حيراض ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َؼـٍ ادلؼيىٍاخ وادلؼشفاخ ػِ ذأشري اىربّاٍط 
ىـالب اىفظو اىؼاشش اخلشجيني ٍِ غري اىيغح اىؼشتُح  ذؼيٌّرُعح  ذشقُحادلنصف ػيً 

 ؼُين تىّرىذ مبذسعح احلناً اىؼاىُح األٕيُح يف ؼهادل
 اىفىائذ اىؼَيُح  .2

ىيـالب، َشظً ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َنىُ ٍشاظؼا ىيرؼيٌ أمرب ٍِ محاعح يف  . أ
 فهٌ اىيغح اىؼشتُح

ال ىيَذسط، َشظً ٍِ ٕزا اىثؽس أُ َنىُ ٍشاظؼا يف ذـىَش اىرؼيٌ وٍذخ . ب
 ؼُين تىّرىىرقىمي ذؼيٌ اىيغح اىؼشتُح مبذسعح احلناً اىؼاىُح األٕيُح يف 

، اىربّاٍط ادلنصف عاعرَش مو ػاً، ٍِ ٕزا اىثؽس اىثاؼصح ىيَذسعح، َشظً . خ
ألُ اىربّاٍط ادلنصف حيراض اىـالب اىزَِ َرخشظىُ ٍِ غري ادلؼهذ، إرا ماُ 

َق اجلاٍؼح يف قغٌ فشَق ادلذسعح ذشؼش طؼة ىُؼيٌ اىـالب إرُ ْٕاك فش
 .ذذسَظ اىيغح اىؼشتُح ٍغرؼذ ىُغاػذمٌ

 : ذىػُػ ٍؼاين ادلىػىعشاتغاىفظو اى

قثو دخىه اىثاؼصح يف ظىإش اىثؽس، يف ػَِ اىثؽس اجلىإشٌ ذشي اىثاؼصح ٍِ 
ذأشري اىربّاٍط ىُغهو إىل اىثاؼصح أُ ذفهٌ ػِ  ذىػُػ ٍؼاين ادلىػىعاىؼشوسٌ أُ ذقذً 

ؼهذ ادل غري ٍِ نيجيىـالب اىفظو اىؼاشش اخلش اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌذشقُح ّرُعح ػيً  ادلنصف
 :فهَا طؽُؽا ظُين تىّرىيف اىؼاىُح األٕيُح  ًنااحل مبذسعح

 اىربّاٍط ادلنصف . أ
اىيت  نالخاىربّاٍط اىزٌ مت إىغاء اىربّاٍط تغثة ادلش ٍٕاىربّاٍط ادلنصف 

. ىيـالب ادلخريفح يف ذؼيٌ اىيغح اىؼشتُح َُحُاىرؼياخ ٍٕ اخليفُوغاىثا يف ادلذسعح 
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ؼَُْا اىـالب ادلرخشظٍ ٍِ ادلؼهذ أٍهشوُ ٍِ اىـالب ادلرخشظىُ ٍِ غريٌٕ يف 
شظً ٍْها ح اىشمسُح يف اىفظو ال ذغري مَا ّاىيغح اىؼشتُح. ؼىت اىؼَيُح اىرؼيَُُ

ىيـالب ىىظىد ٕزٓ ادلشنالخ، ادلغرخذً ٕزا اىربّاٍط دلغاوَح ػيىً اىيغح اىغشتُح 
 قثو اشرشامها يف اىرؼيٌُ اىشمسٍ يف اادلذسعح.

  اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌ حعُّر . ب
َشظً ٍِ  .ظشاءتغثة اال أو ادلؼشفح ذغُريا يف اىغيىك ٍٕاىرؼيٌ  ّرُعح

 6.قثو ٔ ٍِفؼيَغرـُغ اُ َدلا ال  . ؼظُو5ٌىرؽقُق إٔذاف اىرؼيُ اخاىرغُريٕزٓ 
اىيغح  ذؼيٌ حعُاىرؼيٌ اىيت مت وطفها أػالٓ، ادلفهىً أُ ّر ّرُعحٍِ ذؼشَف 

ُح اىيت حترىٌ ػيً ؼَيُح اىرؼيَُاىتؼذ اذثاع  البٍِ إذقاُ اىـ ذظىَش ٍٕ اىؼشتُح
 شالز ّىاؼٍ وٍٕ ادلىقف ادلؼشفح وادلهاسج.

وعرثؽس اىثاؼصح يف ٕزا اىثؽس ٍٕ ػِ ّاؼُح ادلؼشفح ىيـالب. وأٍا 
 ادلؼشفح ٕى دلؼشفح قذسج اىـالب يف اىؼيىً اىيت ٍينىٕا. ذقىمي ادلقظىد ٍِ ّاؼُح

ظو ػيُها اىـالب ذشقُح اىيت حت ا اىثؽس ٍٕيف ٕز اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌح عُّرُ، ذنىُ رإ
 تؼذ ػَيُح اىربّاض ادلنصف

 : اإلفرشعاىفظو اخلاٍظ

                                                           
 34(، ص.2211غرل َالظش، تيىاط ؼغو تالظش)اىـثؼح اىصاىس؛ َىغُنشذا: ثفىسوّرى، اَ 5
ظش)اىـثؼح اىغادط ػشش؛ ظنشذا: فد تىً اشوعُظ تالظش داُ ٍُْغتْذَناذا دامل ت بريثُتّغىذُىُ، 6

 .176(، ص.211عظ2امغاس، 
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ذأشري اىربّاٍط ادلنصف ػيً ذشقُح  أٍا اإلفرشع اىزٌ َقذً يف ٕزا اىثؽس ٕى "ْٕاك
اً نؼهذ مبذسعح احلادلىـالب اىفظو اىؼاشش اخلشجيني ٍِ غري  اىيغح اىؼشتُح ذؼيٌّرُعح 

 ".ى ّرىاىؼاىُح األٕيُح يف ظُين ت
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 اٌضبين جبةاٌ

 اٌذساعخ ادلىزجُخ

 ُغخٕزرؼشَف اٌ : وياٌفظً األ
ِظٕىع، ) شلغىن شٍء ٍ٘إٌزُغخ  رؼشَف َزُ اإلٔذؤُغٍ، اٌمبِىط يف

 ٔشبؽ ػٓ ٔبعُ سثؼ ئىل خغُٕزرؼشَف اٌ .1األػّبي ؽغت( رٌه ئىل وِب رلؼىي
 َزُ اٌيت األشُبء ٍ٘ فاْ ٔزُغخ ٌزٌه، .2وظُفًُب ادلذخالد رغًُن ئىل أدد ػٍُّخ أو

 .ئصلبصٖ مت جتبسٌ ٌٕشبؽ وٕزُغخ هبب االؽزفبف أو ئٔشبؤ٘ب
 رؼشَف اٌزؼٍُ ضبين:اٌفظً اٌ

 اإلشبسح ميىٓ .شخض يف رغًُن رزُّض اٌيت ػٍُّخ ٘ى اٌزؼٍُ عى٘ش٘ب، يف
 وادلىالف واٌفهُ ادلؼشفخ ِضً سلزٍفخ ثأشىبي اٌزؼٍُ ػٍُّخ ػٓ إٌبجتخ اٌزغًُناد ئىل

 يف ادلىعىدح األخشي إٌىاؽُخ يف اٌزغًُناد ووزٌه ،واٌمذسح وادلهبسح واٌغٍىن
 .3ادلزؼٍُ اٌفشد

 ػٍُّخ فاْ ، و٘ىزا .ؽُبرٗ يف َٕغؼ أْ َشَذ ئٔغبْ وً ؽبعخ ٘ى اٌزؼٍُ
 ِغ ورغزّش ،أوبْ لظذا أَ ال عىاء اٌىعبئً ِٓ اٌؼذَذ خالي ِٓ رزُ اٌزؼٍُ
 4فشدا اٌـالة يف رغًُن ئىل ورإدٌ اٌضِبْ ِشوس

 ٌٍخرباء: وفمب اٌزؼٍُ رؼشَفبد ثؼغ

                                                           
 513بِظ حبظ أذؤُغٍ، ص.لبِظ فىعذ، لرُُ فُُىعىْ  1
  44ٍىاط ؽبعًُ ثُالعش، ص.جفشؤزى، اَ 2
شوغشَغف)اٌـجؼخ األوىل؛ عىشرب: وُٕغبْ ث-برُفثُّجالعبساْ إَىثرشٌ أزى، ُِٕذعبئٓ ِىػًُ  3

  9(، ص.2009فشَٕبدا ُِذَب غشوة،
  .16شوغشَغف، ص.ث-برُفثُّجالعبساْ إَىثرشٌ أزى، ُِٕذعبئٓ ِىػًُ   4
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 يف رغًُن ٘ى اٌزؼٍُ أْ لبي زلّذ َىعف وزبة يف ٌىًٍَنٔزىْ، وفمب
 واٌؼبداد وادلىالف ادلهبساد شىً يف عذَذح اعزغبثخ أمنبؽ خالي ِٓ اٌشخظُخ

 خالي ِٓ اٌفؼً يف وزغًُن اٌزؼٍُ أْ وثشوَش لبي ؽٍغبس .5وادلؼبسف ادلمذاد
 ٔىسخبٌُغب وزبة يف عبِشح، حبشٌ ٌشُفىي وفمب .6واخلربح وادلّبسعخ األٔشـخ

 ادلىاد ِٓ االٔـجبع ٌٍؾظىي ػًٍ ثىػٍ اٌمُبَ ٔشبؽ ٘ى اٌزؼٍُ ٌزىوٕغُٕب َمزشػ
  .7اٌفشد يف رغًُن ٕ٘بن وبْ اٌزؼٍُ أٔشـخ ٔزبئظ .دساعزهب مت اٌيت

 .ٌٍغبَخ ٘بًِب دوسًا واٌزؼٍُ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ رٍؼت عُذح، رؼٍُُّخ ٔزُغخ ٌزؾمُك  
 أعبعب، .اٌجششَخ األٔشـخ ِٓ ِزٕىػخ رلّىػخ يف اٌزؼٍُ ػٍُّخ ئىل إٌظش وميىٓ
 ػٕهب ػرب وّب ادلفهىَ ٘زا .ِغبؽخ واٌىلذ وادلىبْ ال حيذد ثبدلغبؽخ ٌُظ اٌزؼٍُ

 :ٍٍَ وَٕىً ِب
 .يف ثئزهُ َشعً ٌٍـالة أْ رشرمٍ ِؼبسفهُ وِهبس واخاللهُ ؼذ اٌزؼٍُث

ٌزٌه ميىٓ اٌمىي أْ اٌزؼٍُ ٘ى ٔشبؽ ػمٍٍ ِشرجؾ ثبٌجُئخ احملُـخ ميىٕٗ رغًُن 
 .8ادلفىش

                                                           
ب٘ش، ، رُُىس ثالعش دامل ثشوزه )اٌـجؼخ األوىل؛ ِىبعش: ػالء اٌذَٓ اؤُٔفشعيت فشَظ، ؿزلّذ َىعف  5

 . 7(، ص.2013
)اٌـجؼخ اٌغبثغ؛ ثٕذؤغ: عُٕش ثبسو اٌغغُٕذو،   ثُغُىىٌىط ثالعش داْ ُِٕغبعش محبٌه، ػّش  6

 . 45(، ص.2010
)اٌـجؼخ األوىل؛ ِىبعش: ػالء اٌذَٓ  ثُّجٍُغبساْ ثُٕغٕغٍىالْ والط دامل ٔىس خٍُغخ الرىوىٔغُٕخ،  7

 .1(، ص.2013اؤُٔفشعيت فشَظ، 
 Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Modelعىُِبيت دوه،   8

Numbered Head Together (NHT) pada Materi Gerak Tumbuhan di Kelas VIII SMP 

SEI Putih Kampar،(Lectura, Vol.20 No.02 Agustus 0222).163، ص. 
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اٌزؼٍُ ٘ى رغًُن يف أْ  ٔغزٕزظ أْ ميىٓ أػالٖ، ادلزوىس اٌشأٌ ئىل اعزٕبدا
هبساد وادلىالف اٌشخظُخ ِٓ خالي منؾ أمنبؽ اعزغبثخ عذَذح يف شىً ادل

 ميىٕٗ وال ِؼشفزٗ، ػذَ ِٓ رغًُن ٘ى اٌزؼٍُ" مبؼىن .اٌمذسادواٌؼبداد وادلؼبسف و
 .9"اٌزظشف أو ثٗ اٌمُبَ
 اٌزؼٍُ أ٘ذاف .أ 

 10:أٔىاع 3 َٕمغُ ئىل اٌزؼٍُ ِٓ اذلذف فاْ ، اٌؼبِخ ادلشاعؼخ متذ ئرا
 ادلؼشفخ ٌُؾظً (.1

 اٌزفىًن ػًٍ واٌمذسح ادلؼشفخ ٍِىُخ .اٌزفىًن ػًٍ ثبٌمذسح َزُّض
 دوْ اٌمذسح رـىَش ميىٓ ال أخشي، وثؼجبسح .ٌالٔفظبي لبثٍخ غًن ثبػزجبس٘ب

  .ادلؼشفخ عزضشٌ اٌزفىًن ػًٍ اٌمذسح فاْ وئال ، ادلؼشفخ
 وادلهبساد ادلفبُُ٘ (. صساػخ2

 أْ ادلهبساد ِهبسح ميىٓ َزـٍت وّب ادلفبُُ٘، طُبغخ أو صساػخ
 اٌمذساد.رذسط وٍ٘ ثىضًن يف شلبسعخ 

 ادلىلف (. رشى3ًُ
 عٍىن اٌـالة َىىْ أْ جيت اٌؼمٍٍ، اٌغٍىن صَبدح يف

 ادلىلف رشىًُ فظً َزُ ٌٓ .هنغٗ يف ودلخ ؽىّخ أوضش وشخظُزهُ
 .اٌمُُ صساػخ ِغأٌخ ِٓ ٌٍـالة، اٌؼمٍٍ واٌغٍىن

 اٌزؼٍُ يف ادلإصشح اٌؼىاًِ .ة 

                                                           
 1ص. ب٘ش، رُُىس ثالعش دامل ثشوزه،ؿزلّذ َىعف   9
)اٌـجؼخ اإلؽذ ػشش؛ عىشرب: ف.د سط غشافُٕذو  ئَٕزًنوظ داْ ِىرُجبط ثالعش ُِٕغبعش عشدميبْ، 10

 .28-26(، ص. 2004فشعبد، 
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 اٌـالة رؼٍُ اٌؼىاًِ ادلإصشح يف منُض أْ ميىٓ اٌؼبدلٍ، اٌظؼُذ ػًٍ
 :وٍ٘ ،11أٔىاع 3 ئىل
 ٌٍـالة اٌذاخٍُخ (. اٌؼىا1ًِ

 اٌفغُىٌىعُخ إٌبؽُخأ. 

 حتذد اٌيت( اٌؼؼالد رىرش) وإٌغّخ ٌٍغغُ اٌؼبِخ احلبٌخ
 سوػ ػًٍ رإصش أْ ميىٓ وِفبطٍٗ، أػؼبء اجلغُ اٌٍُبلخ ِغزىي

 .اٌذسط ِزبثؼخ يف اٌـالة وشذهتُ

 إٌفغُخ إٌبؽُخة. 

 اٌـالة . روبء1

-ٔفغُخ لذسح أٔٗ ػًٍ ػبَ ثشىً اٌزوبء رفغًن ميىٓ
 ثبٌـشَمخ اٌجُئخ ِغ اٌزىُف أو ادلٕجهبد ِغ ٌٍزفبػً عغذَخ

، ألٔٗ (IQ) روبء اٌـالة ِغزىي يف اٌشه ميىٓ ال .اٌظؾُؾخ
 .اٌـالة رؼٍُ صلبػ ِغزىي وجًن ؽذ ئىل حيذد

 اٌـالة  ِىلف . أ

ٌٍشد  ًُِ شىً يف اٌفؼبي ٌٍجؼذ داخٍٍ ػشع ٘ى ادلىلف
 ادلىاػغ ئىل ٔغجًُب صبثزخ ثـشَمخ( response tendency) االعزغبثخ أو

                                                           
(، 2012)اٌـجؼخ اإلصٕخ ػشش؛ عىشرب: ف.د سط غشافُٕذو فشعبد،   ثُغُىىٌىط ثُالعشزلجٌن شُبػ،   11

  .145-144ص. 
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 ئجيبيب ِىلف .عٍجب أو ئجيبثُب ئِب اِخش واٌجؼبئغ وبٌشخض،
 ٔمـخ ٍ٘ رؼشػهب اٌيت ٌه وادلىػىػبد ثبٌٕغجخ خبطخ ٌٍـبٌت

 فاْ رٌه، ِٓ اٌؼىظ ػًٍ .اٌـبٌت رؼٍُ ٌؼٍُّخ عُذح ثذاَخ
 َغجت أْ وادلىاػُغ، ميىٓ ٌٍـالة جتب٘ه ِىلف عٍيب

 .اٌـالة رؼٍُ طؼىثبد

 ِىا٘ت اٌـالة . ة
 أْ ػًٍ احملزٍّخ اٌمذسح ٍ٘ (aptitude) ػبَ، ادلىا٘ت ثشىً

 ادلغزمجً. يف إٌغبػ شخض حيمك
 سغجخ اٌـالة . د

 أو وجًن اسرفبع ِٓ ادلًُ واإلصبسح رؼين ((intrestثجغبؿخ، اٌشغجخ 
 ؽىت إٌبط لجً ِٓ وادلغزخذَ ادلفهىِخ اٌشغجخ .ٌشٍء ادلًُ اٌىجًن

ثؼغ  يف اٌـالة رؼٍُ ٔزبئظ حتمُك عىدح ػًٍ رإصش أْ ميىٓ اِْ
  .اٌذساعُخ ادلىاد

 اٌـالة شغبػخ . س

 اٌذاخٍُخ احلبٌخ ٘ى اٌزؾشَغ ِٓ اٌزؾشَغ األعبعٍ اٌفهُ
 اٌمُبَ ػًٍ واحلُىأبهتُ دفؼهُ اٌجشش ِٓ وً دفغ َزُ احلٍ ٌٍىبئٓ
 .ِب ثشٍء

 ٌٍـالة اخلبسعُخ (. اٌؼىا2ًِ

 االعزّبػُخ أ.  اٌجُئخ
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 اإلداسٌَن، ادلذسعٌن وادلىظفٌن ِضً ٌٍّذاسط االعزّبػُخ اٌجُئخ
 اٌـالة. ٌذي اٌزؼٍُ سوػ ػًٍ اٌزأصًن واٌضِالء ميىٓ

 اجلزّبػُخ غًن ة. اٌجُئخ

 ادلذسعخ ِجىن ٍ٘ االعزّبػُخ غًن اٌجُئخ رشًّ اٌيت اٌؼىاًِ
 اٌزؼٍُ، ظشوف اجلى وِىلؼٗ وأدواد اٌـالة ػبئٍخ رؼُش وِىلؼهب، ثُىد

 ٌزؾذَذ اٌؼىاًِ ٘زٖ اػزجبس َزُ .اٌـالة لجً ِٓ ادلغزخذَ اٌزؼٍُ وولذ
 .اٌـالة رؼٍُ صلبػ ِغزىي

 ٌزؼٍُااًِ اٌزمشثٌن ىاٌؼ(. 3

 أو ؿشَمخ أٌ أٔٗ ػًٍ َفهُ أْ ميىٓ رمشَت اٌزؼٍُ،  
اٌزؼٍُ  ػٍُّخ ووفبءحفؼبٌُخ  دػُ يف ؼٍُادل َغزخذِهب اٌيت االعزشارُغُبد

 رؼٍُ ػٍُّخ صلبػ ِغزىي ػًٍ ٌزؼٍَُإصش اٌؼىاًِ اٌزمشَجُخ ا .ِؼُٕخ دلبدح
 اٌـالة. 

 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُ اٌفظً اٌضبٌش: رؼشَف ٔزُغخ
 . اٌزغًُنعشاءثغجت اال أو ادلؼشفخ رغًُنا يف اٌغٍىن ٍ٘اٌزؼٍُ  ٔزُغخ

 ِٓ ثٗ اٌمُبَ ميىٓ ال دلب احلمُمُخ . إٌزُغخ12اٌزؼٍُُّخ األ٘ذاف ٌزؾمُك ِـٍىة
 .13األفؼبي يف وئصجبرٗ ِالؽظزٗ ميىٓ اٌغٍىن يف رغًُن ٕ٘بن َىىْ حبُش .لجً

 اٌشخض ئرمبْ ِذي دلؼشفخ وزذثًن اٌزؼٍُ ٔزُغخ اعزخذاَ َزُ ِب غبًٌجب
 ئىل رإدٌ اٌيت اٌزغًُناد ٍ٘ اٌزؼٍُ ٌىَٕىً، ٔزُغخ وفمب .رذسَغهب عجك اٌيت ٌٍّىاد

                                                           
 .34، ص. ٍىاط ؽبعًُ َجُالعشجئَفشوأزى،   12
 .176سوعُظ ثالعش داْ ُِٕغغش، ص.ثىٕذَىبرب دامل ث ةًنجُثٔغىرُىْ،   13
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عٍىوُخ أو  رغًُناد ٍ٘ اٌزؼٍُ ٔزُغخ فاْ وثبٌزبيل، .14اٌغٍىن يف اإلٔغبْ رغًُن
 .اٌزؼٍُُّخ ٌأل٘ذاف وفًمب واٌزؼٍُ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ أو االعشاء ثؼذ حتذس رضَذ ادلؼشفخ
صالصخ ٔىاؽٍ وٍ٘ إٌبؽُخ  ئىل رغًُن ؽذوس ثأهنب اٌزؼٍُ ٔزُغخ رؼشَف َزُ

 ميىٓ ال وؽذح ِغزمٍخ، وٌىٕهب ٌُغذصالصخ ٔىاؽٍ  ٘زٖ .، ادلىلف وادلهبسحادلؼشفُخ
 .15ٌٍغبَخ وصُمخ ػاللخ رشىًُ ثً فظٍهب

 إٌفغٍ االخزشاع يف ٔىاؽٍ 3 ثٍىَ، ٕ٘بن ِٓ ادلمزشؽخ وفمبي ٌٕظشَخ
 :وٍ٘ ِالؽظزهب، ميىٓ اٌيت االٔغبْ

 اجلىأت رمُُُ .ورمُُّهب واعغ ٔـبق ػًٍ رمُُّهب مت اٌيت خادلؼشف ٔبؽُخ . أ
 ئرمبْ ِغزىي ِؼشفخ ئىل هتذف ادلؼشفخ واٌيت ثبعُ أوضش ادلؼشوفخ أو ادلؼشفُخ
 .ٌٗ ورظجؼ ئرمبهنب مت اٌيت ٌٍّؼشفخ اٌـبٌت

 وِىلفٗ اٌـبٌت لُّخ َظهش اٌزٌ ٔبؽُخ ادلىلف . ة
 16ادلهبساح ٔبؽُخ . د

 ويف .17ارجبئهُ اخلربح اٌزؼٍُ ثؼذ اٌـالة ٌذي اٌيت اٌمذسح ٍ٘ اٌزؼٍُ ٔزُغخ
ًّب األوضش إٌبؽُخ اٌيت فاْ ادلخزٍفخ، اٌزؼٍُُّخ إٌزُغخ  ادلؼشفخ اٌيت رشاثؾ ٍ٘ رمُُ
ارا َشَذ أْ َؼشف ٔزُغخ اٌزؼٍُ اٌيت  وٌزٌه .اٌزؼٍُ ئرمبْ ػًٍ اٌـالة ثمذسح

                                                           
 45-44، ص.  ٍىاط ؽبعًُ َجُالعشجئَفشوأزى،   14
(، ص. 2004)ثٕذؤغ: عُٕبس ثبسو اٌغُغُٕذو،   ثُالعش ُِٕغغشدعش ثىسوعُظ -دعشعىدعبْ،   15

49.  
ئَجبٌىاعٍ ثُٕذَذَىبْ )اٌـجؼخ اٌضبٌش؛ عىشرب: ثىَ اوغبس،  دعش-دعش عىؽشعُُ اسَىىٔزى،  16

 .33-32(، ص. 2013
  .12، ص.دعش ثىسوعُظ ثُالعش ُِٕغغش-دعشعىدعبْ،  17
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حيظٍىْ اٌـالة فُؾزبط ئىل اٌزمُُُ. اٌزمُُُ َغزـُغ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ، اٌربٔبِظ 
  ادلىضف ػًٍ عجًُ ادلضبي.

 اٌربٔبِظ ادلىضفاٌفظً اٌشاثغ: رؼشَف 

 يف خاٌزغىَ حتمُك أعً ِٓ .اجلبِؼخ يف ادلىضف اٌربٔبِظ اعزخذاَ َزُ ِب غبٌت
 اعزؼذاًدا أوضش اٌـالة َىىْ أْ اٌؼشوسٌ ِٓ َؼزرب .ػٍّٗ رلبي يف اجلذد ةاٌـال ِؼشفخ
  .واَؼب وّب يف ٘زا اٌجؾش .اٌشمسُخ اٌزؼٍُ ٌزٍمٍ

اٌربٔبِظ ثغجت ادلشىالد اٌيت غبٌجب  اٌربٔبِظ ادلىضف ٍ٘ اٌربٔبِظ اٌزٌ مت ئٌغبء
يف ادلذسعخ وٍ٘ اخلٍفُبد اٌزؼٍُُّخ ادلخزٍفخ يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌٍـالة. ؽُّٕب اٌـالة 
ادلزخشعٍ ِٓ ادلؼهذ أِهشوْ ِٓ اٌـالة ادلزخشعىْ ِٓ غًنُ٘ يف اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ؽىت 

ىعىد ٘زٖ ادلشىالد، اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ اٌشمسُخ يف اٌفظً ال رغًن وّب ٔشعً ِٕهب ٌ
ادلغزخذَ ٘زا اٌربٔبِظ دلغبوَخ ػٍىَ اٌٍغخ اٌغشثُخ ٌٍـالة لجً اشزشاوهب يف اٌزؼٍُُ اٌشمسٍ 

 يف اادلذسعخ.

 ٌزؾمُك اٌشَبػُبد رؼٍُُ دوسح يف احملزٌٍّن ٌٍـالة فشطخ ادلىضف اٌربٔبِظ رمذَ
 .اخلظىص وعٗ ػًٍ اٌشَبػُبد رؼٍُُ ثشٔبِظ يف لجىذلُ ثؼذ اٌشَبػُخ ِؼشفزهُ يف ادلغبواح

  ٌزؼٍُُ األويل احملبػشح ادلؼشفخ وئرمبْ فهُ ِٓ ٌُظ فمؾ اٌـالة إٌشبؽ، ٘زا خالي ِٓ
 18اٌشَبػُبد. رؼٍُُ رلبي يف إٌض ٔفظ أًَؼب ٌذَهُ ثً اٌشَبػُبد
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 جٌفظً جٌػحٌع

 ؿشَمس جٌركع

 جٌركع وضظُُّ أٔىجمجٌفظً جألوي: 

 رٌه، وِن .Pre-Eksperimental٘ى  ٘زج جٌركع يف جدلغطخذَ جٌركع ٔىم ئْ
 أِح ضظُُّ .دسجعطهح عُطُ جٌيت ذغرد لظش جدلركع جٌركع ِٓ جٌٕىم ٘زج َغطخذَ

 ٕ٘حن جٌطظُُّ ٘زج يف .one group pretest-posttest design٘ى  َغطخذَ جٌركع جٌزٌ
 ِمحسٔطهح ذذلس، ألْ جالؾشجء ٔطُؿس ِوشفس ميىٓ وذحٌطحيل .جالخطرحس جٌرذجَس وجالخطرحس جٌٕهحتٍ

 :جٌطحيل جٌٕكى هًٍ جٌطظُُّ ٘زج وطف ميىٓ .جؾشجتهح لرً جحلحٌس ِن

 
 ِالقلحش:

o1 جالخطرحس جٌرذجَس :  

o2 ٍجالخطرحس جٌٕهحت : 

:x 1 جالؾشجء 
                                                           

(، 2115)ذٕذؤغ: جٌفرُص. ُِـىد ذٍُُٕطُحْ ذُٕذَىحضٓ وىجٔطُطحضف دجْ وىجٌُطحضف دجْ س&د عىغُىٔى، 1
 .111ص. 
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 جٌركع هنؽجٌفظً جٌػحين: 

 هًٍ َـٍك ِح ووػًنج .جٌىٍّ جٌركع ػس ٍ٘قجٌرح جدلغطخذَ جٌٕهؽ أِح ٔىم
 حبُع جٌىفحَس، فُٗ مبح ؿىًٍَح وحْ جٌٕهؽ ٘زج ألْ جٌطمٍُذَس، جٌـشَمس أَؼح جٌىُّس

جٌوٍٍّ جحملغىط،  جٌركع ٘ى جٌىٍّ جٌركع .ٌٍركع وـشَمس ضمٍُذًَح وحْ
 ذحعطخذجَ وحتٍٍُهح أسلحَ شىً يف جٌرُحٔحش ألْ جدلٍّىط، جدلومىي، وِٕطلُ

 .2فغفغطه فٍغفس هًٍ ضمىَ ألهنح ججيحذُس ؿشَمس ضغًّ جٌـشَمس ٘زٖ .جإلقظحءجش
 جٌرُحٔحش نُمج ِوُٕس،جٌّٕىرؾُس  هُٕس ججملّىم جٌىٍٍ أو هًٍ ٌٍركع ضغطخذَ

 جٌفشػُس جخطرحس هبذف ئقظحتٍ،/ ذىٍّ جٌرُحٔحش جٌركع، حتًٍُ أدوجش ذحعطخذجَ
 .وػوهح مت جٌيت

 جٌركع جٌفظً جٌػحٌع: ِىحْ

 جٌركع ِىحْ . أ
 جبُين ذىٔطىجدلذسعس جحلىُ جٌوحٌُس جألٍُ٘س  يف جٌركع ٘زج ئؾشجء مت

 وجٌوُٕس جٌّٕىرؾُس جٌفػً جٌشجذن: ججملّىم جٌىًٍ

 ججملّىم جٌىٍٍ . أ

 جألشُحء أو جألفشجد َشًّ ٌإلقظحتٌُن وفمح أْ ججملّىم جٌىًٍ جٌفُٕس جٌٕحقُس ِٓ
 ِٓ وحًِ ؾحٔد أٔٗ هًٍ جٌىًٍ ججملّىم ضوشَف َطُ ِوُٕس، ٌزٌه رلّىهس دجخً

                                                           
 .13، ص. ُِـىد ذٍُُٕطُحْ ذُٕذَىحضٓ وىجٔطُطحضف دجْ وىجٌُطحضف دجْ س&دعىغُىٔى،  2
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والَس جالمجحي جٌيت  ٘ى جٌىًٍ ججملّىم  .3جال٘طّحَ ِشوض ِفهىَ أو جٌغّحش، كح٘شز،
 مث ٌذسجعطهح جٌرحقػس وػوهح ِوُٕس وخظحتض طفحش ضشىً ِٓ ِركع أو ِىػن ذلح

 وحتٕحش ذً أشخحص، رلشد ٌُغىج جٌىًٍ فاْ ججملّىم وذحٌطحيل، .4جخلالطس جعطخالص
 أو أشخحص شىً يف جٌطكمُك، ئِح لُذ ذأوٍّٗ جٌىحتٓ جٌغىحْ .أخشي ؿرُوُس وأشُحء
 .حتذظ أشُحء أو لُُ أو أقذجظ أو أشُحء

جٌفظً جٌوحشش مبذسعس جحلىُ  جٌـالخ يف مجُن ٘ى ٘زج جٌركع يف جٌىًٍ ججملّىم
  .جٌفظً جٌوحششؿالذح يف  36 ِٓ ضطىىْ جٌوحٌُس جألٍُ٘س جبُين ذى ٔطى

 جٌّٕىرؾُس جٌوُٕس . خ

 جدلأخىروْ جٌىًٍ ججملّىم ِٓ ؾضء ٍ٘ ، جٌوُٕس2 جدلحدز ِٓ وطحذٗ يف قغٓ وفمح إللرحي
 ئرج .5جٌىًٍ ججملّىم دتػً ضوطرب وجٌيت ووحٍِس ِوُٕس، وجػكس خظحتض أًَؼح ذلح ِوُٕس ذـشق
 ججملطّن، هًٍ يف شٍء وً جٌرحقػس َطوٍُ أْ جحملطًّ غًن ورًًنج، وِٓ جٌىًٍ ججملّىم وحْ
 جٌوُٕس، عىف ِٓ ضوٍّٗ َطُ ِح .وجٌىلص جٌوحٍِس ولىي لظش جألِىجي ذغرد جدلػحي عرًُ
 .جٌىًٍ ججملّىم هًٍ جخلالطس ضٕـرك

                                                           
جٌـروس جألوي ؛ عُطحش جؤُربعيت جخ  ،جَذَظ سَفُظدعش عطحضُغطه )-زلّذ هشف ضًنو، دعش  3
 .3(، ص. 2113، ِىحعش ذشَظ

 .117(، ص. 2115)جٌـروس ئغٕحز وهششوْ ؛ ذٕذؤغ: جٌفرُص، ُِـىد ذٍُُٕطُحْ ذُٕذَىحضٓ عىغُىٔى،   4 
)جٌـروس جخلحِظ؛ ؾىشضح: ف.ش.  ذىَ جوغحس،  1ذىلىق ِطًن عطحضُغطه -ذىلىق زلّذ ئلرحي قغٓ،  5

 . 44(، ص.2118
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ؿالخ يف جٌفظً جٌوحشش جخلشجيٌن ِٓ  21وأِح جٌوُٕس جٌّٕىؾُس يف ٘زج جٌركع ٍ٘  
 غًن ِوهذ.

 جٌركع  جٌفظً جخلحِظ: أدوجش

 هًٍ ٌٍكظىي .جٌركع يف جٌالصِس جدلوٍىِحش هًٍ ٌٍكظىي جٌرُحٔحش مجن َطُ
 .أدوجش جٌركع ضغًّ لُحط جٌرحقػس أدوجش َىىْ أْ جيد ِـٍىذس، ذُحٔحش أو ِوٍىِحش

 .6ذحٌركع جدلطوٍمس جدلوٍىِحش أو جٌرُحٔحش مجن يف جدلغطخذِس جألدوجش ٍ٘ جٌركع أدوجش
 .جدلالقلس جٌطوٍُ ووسلس جخطرحسٍ٘ ٔطُؿس  ٘زج جٌركع يف جدلغطخذِس جألدوجش
 جٌطوٍُ جخطرحس ٔطُؿس . أ

 ٌمُحط جدلغطخذِس جٌطّشَٓ أو جألعثٍس ِٓ عٍغٍس هٓ هرحسز جالخطرحس
 أو جألفشجد ميٍىهح جٌيت جدلىج٘د أو جٌمذسجش أو وجٌزوحء جدلهحسجش، جدلوشفس

 .ٌٍّطوٌٍّن جدلوشفُس جٌمذسز ٌمُحط جٌطوٍُ ٔطُؿس جخطرحس جعطخذجَ َطُ .7ججلّحهس
أعثٍس  11 رلّىهٗ ِح ِن جخلُحسجش ِطوذد وطف شىً يف جالخطرحس ٘زج

 مخغس ِٓ َطىىْ ِطوذد ِٓ جالخطُحس ، جخطُحس عإجٌٌن ذمذس ِمحي وقىي
 وهٕذِح 1 ٍ٘ طكُف ذشىً جإلؾحذس هٕذ وٖ وجٌيت د ؼ، خ، أ،: خُحسجش

                                                           
(، ص.  2115ُش، )جٌـروس جألوىل؛ فُىحْ ذحسو سَأو:صٔحف فىذٍ جٔحٌُغُظ جَـُ جٔغـشوٌِن قشضىٔى، 6

74. 
، جٌـروس جٌػحٌع؛ ؾىشضح: ذىَ جدَغٍ سَفُظ) دعش جَرحٌىجط ذُٕذَذَىحْ-دعش عىقشعُُ جسٌ وىٔطى،  7

 .79(، ص.2112جوغحس،
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 حيطىٌ عإجي وً هٕظشَٓ، ئىل َشلً وجٌغإجي جدلمحيل .1 جٌشد ٍ٘ َطُ جخلـأ
 :ٍٍَ وّح ٍ٘ جٌٕمحؽ ضغؿًُ ؿشَمس .جٌظوىذس دسؾس ٔفظ هًٍ

 :ِطوذد ِٓ جالخطُحس
                        

 جٌغإجي جدلمحيل:
. 5 دسؾس عإجي وً ئهـحء َطُ جٌظوىذس، دسؾس ٔفظ هًٍ حتطىٌ ِشىٍس وً
 .3 لُّس أهـً هٕذ٘ح ، جإلؾحذس زلطىَحش ِٓ 3 هًٍ جيُد جٌـالخ وحْ ئرج

 وجٌيت ٌـالخ ئهـحؤ٘ح مت جٌيت جالخطرحسجش ِٓ جٌوذَذ ٕ٘حن ٘زج جٌركع، يف
 :جٌطحيل جٌٕكى هًٍ وطفهح مت
 جالؾشجء. لرً ٌٍـالخ جدلرذتُس جٌمذسز رذجَس ٌطكذَذجٌجالخطرحس   .1
 جالؾشجء. ذوذ ٌٍـالخ جٌٕهحتُس جٌمذسز ٌطكذَذ جٌٕهحتٍ جالخطرحس  .2

 جٌركػٍ جٌٕشحؽ ِٓ جدلالقلس وسلس  . خ
 ئؾشجء ؿشَك هٓ ضطُ جٌيت جٌرُحٔحش أو جدلىجد جلّن وعٍُس ٍ٘ دلالقلس

 وسلس .8ٍّالقلسضطىىْ ٌ جٌيت جٌلح٘شز ػذ ِٕهؿٍ ذشىً وجٌطغؿًُ دلالقلس
 .جدلىػف جٌربٔحِؽ ضٕفُز هٍُّس ٌوشع ضغطخذَ أدوجش وسلس ٍ٘ ٍّالقلسجٌ

 قُع .جدلىػف جٌربٔحِؽ ضوٍُ ضٕفُز خـىجش هًٍ ٘زٖ جدلالقلس وسلس حتطىٌ
 .ِالقلس دلوٍُ وسلس ٍ٘ جٌركع ٘زج يف جدلالقلس وسلس أْ

  
                                                           

  . 76(، ص. 2111)ؾىشضح: سؼ وجيل فشَظ، ذُٕغٕطحس جَرحٌىجط ذُٕذَذَىحْ  جٔظ عىدؾىٔى، 8
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 جٌرُحٔحش حتًٍُ جٌفظً جٌغحدط: ؿشَمس

 .ذحألحبحظ ٌٍمُحَ جٌطخـُؾ ذوغ جٌرحقػس ئهذجد هًٍ جتد جٌركع، ئؾشجء لرً
 :ٍ٘ جٌركع ٘زج يف جٌرُحٔحش مجن ئؾشجءجش ِشجقً

 جإلهذجد ِشقٍس . أ
 جخلـىجش جدلشقٍس ٘زٖ يف جالؾشجء، جٌمُحَ لرً ٔشحؽ و٘ى جإلهذجد ِشقٍس

  :جٌطحيل جٌٕكى هًٍ جٌرحقػس جختز٘ح جٌيت
جٌفظً جٌوحشش مبذسعس جحلىُ جٌوحٌُس جألٍُ٘س يف  جٌوشذُس جٌٍغس ِٕهؽ أ(. ِشجؾوس
 جبُين ذىٔطى

 أو ِٓ ٔحقُس جدلذسعس جدلوٍّىْ َغطخذِهح جٌيت جٌطوٍُُّس جدلىجد ٔىم ِشجلرس .(خ
 جٌفظً جٌوحشش مبذسعس جحلىُ جٌوحٌُس جألٍُ٘س جبُين ذىٔطىيف  جٌوشذُس جٌٍغس ضوٍُ يف
 .جٌركع ضمُٕس خـس قىي وجدلذسعس جدلششف ِن جٌطشحوس( ؼ
 جٌطوٍُ ضٕفُز خـس ئهذجد جحلحٌس، ٘زٖ جٌفظً يف جٌطوٍُ عُٕحسَى٘حش طٕحهس( د
((RPP ضذسَغهح عُطُ جٌيت ٌٍّىجد وفًمح 
 .ضمذَ وّح وجٌطوٍُ جٌطذسَظ قحٌس دلشجلرس جدلوٍُ ِالقلس وسلس ؾوً( ٖ
 (جٌرذجَس و جٌٕهحب جالخطرحس) جٌطوٍُ ٔطُؿس ؾوً عإجي( و
 ضوٍُُّس وعحتؾ أو دهُ ِشجفك ضىفًن( ص

 جٌطٕفُز ِشقٍس . خ
 جالؾشجء لرً ( أ
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 ٌـالخ وشحًِ ِىؾض ششـ ضمذًن ئىل ذحإلػحفس ِمذِس ذطمذًن لُ (1)
 َطوٍك فُّحجٌوحٌُس جألٍُ٘س جبُين ذىٔطى  مبذسعس جحلىُجٌفظً جٌوحشش 

 .دسجعطهح جدلشجد ذحدلىجد
 ٌـالخ جدلرذتُس جٌمذسز ِوشفس ئىل هتذف جٌيت جالخطرحس جٌرذجَس ضىفًن (2)

 ىػفجدل ربٔحِؽذحٌ َمحَ لرً
 جالؾشجء  ( خ

 ىػفجدل ربٔحِؽجٌ يف ضذسَغهح عُطُ جٌيت جدلحدز جدلوٍّس َوشع (1)
 أعرىم دلذز جدلوٍّس َغطّش (2)
 جٌطوٍُ منحرؼ ِٓ ِطٕىهس رلّىهس ذطٕفُز جدلوٍّس َمىَ (3)
 جعطخذجَ خالي ِٓ جٌطوٍُ هٍُّس أغٕحء سجٌرحقػ ٔشحؽ جدلوٍُ َالقق (4)

 جدلوٍّس ِالقلس وسلس
 جٌمُحَ ذوذ جدلطوٌٍّن جنحـ ِوذي ٌمُحط ٕهحتٍجٌ خطرحسالج ضىفًن (5)

 ِىػف. ذربٔحِؽ

 جٌفظً جٌغحذن: حتمُك جألدوجش وِىغىلٗ

 حتمُك جألدوجش . أ
 ٌمُحط جعطخذجِهح جدلّىٓ ِٓ وحْ ئرج طححلس جألدوجش ِح أْ جٌمىي ميىٓ

 خالي ِٓ طكطهح ِٓ ٌٍطأوذ جألدوجش جالخطرحس جخطرحس َطُ .9لُحعٗ جيد ِح

                                                           
 . 15(، ص.2115)ذٕذؤغ: جٌفرُص،  ُِـىد ذٍُُٕطُحْ لىِرُٕحط عىغُىٔى، 9
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 قُع ِٓ جٌظه دلس ٍ٘ جحملطىي طالقُس .جٌطظحدَ وطكس جحملطىي طالقُس
 جٌوٕحطش ضمُظ هٕذِح طالقُس ٌٗ جالخطرحس ئْ َمحي .دسجعطهح جيد جٌيت جدلىجد
 ٘ذف يف ِزوىس ٘ى وّح جٌطفىًن ؾىجٔد ِٓ ؾحٔد وً جالخطرحس ضرين جٌيت

 ِن ضطفك جٌطفىًن ؾحٔد لُحط هٕحطش وحٔص ئرج أخشي، وذورحسز .ِوٌن ضوٍٍُّ
  .11جٌطوٍٍُّ جذلذف ٘ى جٌزٌ جٌطفىًن ؾحٔد

 جألدوجش ِٓ ضٕفُز طكس ِٓ كُجٌطكم أؾً ِٓ جٌرُحٔحش طكس حتًٍُ عُطُ
  :جٌطحيل جٌٕكى هًٍ جٌطكمُك ِغطىي جٌمحدِس وجدلالقلس جالخطرحس
 غشَغىسٌ؛ جخطرحسي ذحعطخذجَ جالخطرحس ِٓ ِطوذدز طكس ِٓ جٌطكمُك

R =  

       
 

  :قُع

R    =  لُّس جٌطكمك 

D    = ( لىَس2&  1جٌٕمـس جٌغشَوس ) 

A,B,C,D  = ّس جٌظالقُس وجألدجز ِٓ لرً خرًنَٓتِغطىي ِال 

 أَىٓ؛ ِإشش ذحعطخذجَ جدلالقلس طكحتف ِٓ جٌطكمك

  
∑ 

    1  

                                                           
 .33(، ص.2112)ؾىشضح: ذىَ جوغحس،  دعش جَرحٌىجط ذُٕذَذَىحْ-دعشعىقشعُُ جسَىىٔطى،   11
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  :قُع

V = فهشط جضفحلُس جدلمُُ )جدلظحدق( هًٍ جٌطكمك ِٓ جٌرٕىد 

s =  ُُٔحلض أدىن دسؾس جدلغطخذِس)جدلظحدق( جٌذسؾس جٌيت قذد٘ح وً جدلم 

n = ُُهذد ِٓ جدلم 

c = ُُ11هذد جٌفثحش جٌيت ميىٓ حتذَذ٘ح جدلم 

 ِوحًَن

 (SV)طححلس ؾذج  8 0  

0 4  (V)  طححل    8 0   

 (KV)ألً طححلس  4 0  

 لُّس أْ ٘ى جٌظالقُس ِٓ وحفُس دسؾس ٌٗ جالخطرحس أْ ٌطكذَذ جدلغطخذَ جدلوُحس
 وزٌه، جألِش َىٓ مل ئرج .جٌظححلس جٌفثس يف جأللً هًٍ ٍ٘ ججلىجٔد جلُّن جٌظالقُس
 َطُ مل جٌيت ججلىجٔد ِشجؾوس خالي ِٓ أو جدلذلك جلطشجـ هًٍ ذٕحًء ِـٍىذس جدلشجؾوس فغطىىْ

 .حتٍٍُهح ئهحدز مث وِٓ طكس ِٓ جٌطكمك ئهحدز مث .شأهنح ِٓ جٌطمًٍُ

                                                           
 ذشجِح ذىذٍُغُٕغقًن سَطٕىجش، جٔحٌُغُظ وىجٔطُطحضُف جٔغـشوٌِن ذٍُُٕطُحْ )جٌـروس جألوىل؛ َىغُىشش:  11

 18(، ص.
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 جدلىغىلُس أدوجش . خ
 هحي مبغطىي َطّطن جالخطرحس أْ جٌمىي ميىٓ .جٌػمس ذمؼحَح جدلىغىلُس ضطوٍك

 ِىغىلُس مبوىن مث .غحذطس ٔطُؿس َىفش أْ ميىٓ جالخطرحس وحْ ئرج جٌػمس ِٓ
 ميىٓ جٌٕطُؿس ضغًنش ئرج أو .جالخطرحس ٔطحتؽ حتذَذ مبشىٍس جدلطوٍمس جالخطرحس،

  .ذلح ِوىن ال حتذظ جٌيت جٌطغًُنجش أْ جٌمىي
 َطُ .ِىغىلُطهح ِٓ ٌٍطأوذ جألدجز جخطرحس عُطُ جألدجز، طكس ِٓ جٌطكمك ذوذ
 يف .جعطخذجِهح عُطُ جٌيت جألدجز ؾذوي ٌطكذَذ ٌألدجز ِىغىلُس جخطرحس ئؾشجء
 ذٕغرس جدلالقلس وٌىقس جٌطوٍُ جخطرحس أدجز ِىغىلُس جخطرحس مت جٌذسجعس، ٘زٖ

 :جٌطحيل جٌٕكى هًٍ ، ٌالضفحق جدلثىَس جٌٕغرس

     R =  [1  
   

   
] x 011 % 

  :جٌىطف 

R لُّس جٌىغىلُس = 

A جٌمُّس ٌٍخُرب جألوىل = ِطىعؾ 

B =  جٌمُّس ٌٍخُرب جٌػحين ِطىعؾ 

َوطرب  جألدوجشمث  R > 0,0 ( ئرج وحْ ِوحًِ جدلىغىلُس جٌظه1994وفمح ٌرىسؼ )  

 ِىغىق هبح وميىٓ جعطخذجِهح يف أٔشـس جٌطوٍُ
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 ضمُٕحش جدلوٍىِحش وحتًٍُ جٌرُحٔحش .1
 جإلقظحء ومهح ئقظحتٌُن، أعٍىذٌن جٌركع ٌٕطحتؽ جٌرُحٔحش ِوحجلس جعطخذجِص

 .جالعطذاليل وجإلقظحء جٌىطفٍ
 جٌىطفٍ جإلقظحء . أ

 جإلقظحء .جٌوحِس جٌظىسز دلوشفس جٌىطفٍ جإلقظحتٍ جٌطكًٍُ َغطخذَ
 جألوطحف أو ؿشَك هٓ جٌرُحٔحش ٌطكًٍُ ضغطخذَ ئقظحتُحش ٍ٘ جٌىطفٍ
 هًٍ ضٕـرك جعطٕطحؾحش ضمذًن ُٔس ٍ٘ دوْ وّح جتُّوهح مت جٌيت جٌرُحٔحش وطف

 ٔطحتؽ ضىػُف يف جٌىطفٍ جإلقظحء ضغحهذ أْ . ميى12ٓجٌطوُُّ أو ججلّهىس
 .جٌركػُس جٌرُحٔحش
 جٌرذجَس جالخطرحس ٍ٘ وجٌيت ِوحجلطهح ضطُ جٌيت ٌٍرُحٔحش جٌىطفٍ جٌطكًٍُ يف

 هًٍ هحِس ٔلشز ٌطمذًن جٌىطفٍ جٌطكًٍُ جعطخذجَ َطُ قُع جٌٕهحتٍ، وجالخطرحس
 دسؾس، أدىن أهًٍ شىً يف هٍُهح جحلظىي مت جٌيت جدلطوٌٍّن ِوشفس دسؾحش
 َهذف جٌزٌ جٌطرحَٓ جٌطرحَٓ، ِوحًِ جدلوُحسٌ، جالحنشجف جٌٕمحؽ، ِطىعؾ دسؾس،

 غًن جٌـالخ ِٓ جٌربٔحِؽ جدلىػف هًٍ دتُٕس جٌطوٍُ جعطخذجَ وطف ِوشفس ئىل
 :جٌطحٌُس جخلـىجش ِن جٌوشيب جٌفهُ ضظُٕف وحتذَذ .ِوهذ

 طٕحهس ؾذوي ضشدد .1
 حتذَذ ِطىعؾ جٌٕمحؽ .2

Mean  =
∑     

∑  
 

                                                           
 .199(، ص.2115عىغُىٔى، ُِـىد ذٍُُٕطُحْ وىِرُٕحعٍ )ذٕذؤغ: جٌفرُص،   12
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 : ِوٍىِحش

M  =ِطىعؾ 

Fi = جٌطشدد جدلمحذً ٌوالِس جٌظف Xi 

Xi = جٌمُّس جدلطىعـس ٌٍفحطًأو  هالِس جٌفحطً جٌضِين 

 حتذَذ جالحنشجف جدلوُحسٌ .3

S=  √
         ̅̅ ̅2

  1
 

 : ِوٍىِحش

S = ٌجالحنشجف جدلوُحس 

 ِطىعؾ =  

 Xi  ضشدد جدلمحذٍس ٌٍفثس =   

 أو جٌمُّس جدلطىعـس ٌٍفحطً هالِس جٌفحطً جٌضِين =    

  N = هذد جدلغطفطٌُن       
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 أًَؼح جٌرُحٔحش حتًٍُ َطُ ، حتٍٍُٗ/  جخطرحسٖ مت جٌزٌ جٌذًٌُ ئىل ذحإلػحفس
  Program IBM SPSS  Versi 20 For Windows.مبغحهذز  وطفٍ ذشىً

 ِن حتذَذ جٌفحطً جٌضِينىػف جدلربٔحِؽ جٌ جٌٍغس جٌوشذُس ضؤٍُطُؿس  ضظُٕف هٌن .4
 هًٍ جٌٕكى جٌطحيل:

 سلُ طّف جٌذسؾس ضشدد هشع )%( فثس
6-2 - - دُٔة  1 
11-7 - - ِمرىي  2 
16-12 - - ؾُذ  3 

 ججملّىم 21 111 
 

 حتًٍُ جإلقظحء جالعطذاليل . خ

 جخطرحس جدلطـٍرحش جألعحعُس )جخطرحس جالفطشجػحش جألعحعُس( .1

 جالخطرحس جٌـرُوٍ  . أ

جالخطرحس جٌـرُوٍ ٘ى جخطرحس َطُ ئؾشجؤٖ هًٍ جٌرُحٔحش ٌطكذَذ ِح ئرج 

وحٔص جٌرُحٔحش ِىصهس ذشىً ؿرُوٍ أَ ال. جالخطرحس جٌـرُوٍ 
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 αمسًنٔىف هٕذ -جدلغطخذَ يف ٘زٖ جٌذسجعس ٘ى جخطرحس وىدلىغىسوف

 ، هًٍ جٌٕكى جٌطحيل: 1.15 =

                 |             | 

 :نِ

   D   = جٌمُّسD 

 ٔلشَس جٌطىصَن جٌطىشجسٌ جٌطشجوٍّ =          

 ضىصَن جٌطشدد جٌطشجوٍّ جدلشجلرس =           

 ِوحًَن جالخطرحس:

هٕذ  Dhitung< Dtabelوأهشخ هٓ ضىصَن جٌرُحٔحش هحدز هٕذِح 

وذحإلػحفس ئىل رٌه ضطُ ِوحجلس جخطرحس جحلُحز α=  0,00  ِغطىي ٍِكىف

 21جٌٕغخس آٌ يب ئَ  SPSS أَؼح ِن ِغحهذز ِٓ ضـرُك ذشٔحِؽ جٌـرُوُس

مهُس، أ  α = 1.15 هًٍ ِغطىيِن حتًٍُ وىدلىغىسوف مسًنٔىف وَٕذوص 

 :وّح ٍٍَ ِن ِوحًَن جالخطرحس

 ِمرىي  H1 ِمرىي   ؛ 1015 ≤، لُّس عُؽ . أ

 .H1سفغ  ؛0,00 <عُؽ  لُّس . خ
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 جخطرحس جٌفشػُس .2

 ٌٍوػىس هًٍ جٌفشق . أ

فشػُس إلغرحش جحلمُمس أو ٌإلؾحذس هًٍ َغطخذَ جخطرحس 

جخطرحس جٌفشػُس جدلغطخذِس يف ٘زج . جٌفشػُس جدلمذِس يف ٘زج جٌركع

 هُٕس ِغطمٍس ِن خـىجش جالخطرحس جٌطحٌُس: uji-t 2 جٌركع ٘ى

 ( طُحغس جٌفشػُحش ئقظحتُح1)

H1  :  μ1  = μ2 

H1  :  μ1  ≠  μ2 

H0= ضشلُس ٔطُؿس ضوٍُ جٌٍغس جٌوشذُس  هًٍ جدلىػف ربٔحِؽجٌ ال َىؾذ ضأغًن

ٌـالخ جٌفظً جٌوحشش جخلشجيٌن ِٓ غًن ِوهذ مبذسعس جحلىُ جٌوحٌُس جألٍُ٘س جبُين 

  ذىٔطى

H1=   ضشلُس ٔطُؿس ضوٍُ جٌٍغس جٌوشذُس  هًٍ جدلىػف ربٔحِؽجٌٕ٘حن ضأغًن

ٌـالخ جٌفظً جٌوحشش جخلشجيٌن ِٓ غًن ِوهذ مبذسعس جحلىُ جٌوحٌُس جألٍُ٘س جبُين 

 ذىٔطى

 (dk) حتذَذ لُّس دسؾحش جحلشَس . خ
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dk = N1 + N2 – 2 

α = 1015 :ِن 

 : α = 1.15هٕذ   ttabel حتذَذ لُّس . أ

ttabel = t(α , dk) 

 : ’t حتذَذ لُّس . خ

  
  

√
∑ 2 

    1 

 

  :ِوٍىِحش

t  = ًِوعوً ِوح  

Md = ِطىعؾ جٌفشق  pre-test dan post-test 

N  =هذد جدلىػىهحش 

Db = ِن  حيذد٘حN-113 

 جٔغكحخ جخلحدتسد.  

َشع. فشػُس حيغد  H0 َمرً و H1ف  ’t’ ≤ nKtُِوحس جإلِطكحْ ئرج   

 .α = 1010يف جٌذسؾس جدلهّس  IBM SPSS versi 21 for Windowsذاعطخذضذجَ ذشٔحِؽ 

                                                           
 .181عىغُىٔى، ُِـىد ذٍُُٕطُحْ ذُٕذَىحضٓ وىجٔطُطحضف دجْ وىجٌُطحضف دجْ س&د، ص.  13
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 جبة اُشاثغاُ
 جبحضزٚٓو خ اُجحشجُٗز

 
 اُجحش خجُاُلصَ األوٍ: ٗز

جذاَخ اُاالخزجبس ُبٗبد رزٌىٕ ٖٓ ث اُزٌ اُجحش خجٛزا اُجبة َ٘لّي ػٖ ٗزُ
 اُ٘هبئٍ، ُزحَُِ اُجُبٗبد ثبعغزجذاّ حتَُِ اإلحصبء اُىصلٍ واالعزذاليل. واالخزجبس

 حتَُِ اإلحصبء اُىصلٍ . أ
االخزجبس ثذاَخ يف اُلصَ  سػُذ ٛى اُيتيف حتَُِ اُىصلٍ اُجُبٗبد 

ثبعزجذاّ  ثىٗزى اُزٌ ػِْ ينُؼبُُخ األُِٛخ جبُاُؼبشش  مبذسعخ احلٌْ ا
اَُزَصىُّس ػٖ ً اُربٗبٓج ادلٌضق اُِـخ اُؼشثُخ. حتَُِ اُىصلٍ َغزؼَٔ ُُؼؽ

ُخ ُؽالة اُيت رزىاجذ ٖٓ إصبثخ ػبُ اُِـخ اُؼشَغخ رؼِْإصبثخ ٗزُجخ 
َهذف ُُؼبسف  وٓؼذٍ اُذسجخ وٓغ٘ىي اإلحنشاة وكشف اُزٌ ورعُط

ضق اُِـخ اُربٗبٓج ادلٌ ّوبثؼذ إٔ َىُّس ػبٓخ ػٖ ٗزُجخ اُزؼِْ هجَ ورص
 َ اُىصلٍ ًٔب ٍَِ:اُؼشثُخ. أٓب ٗزُجخ حتُِ

 جذاَخاُاالخزجبس ٗزُجخ حتَُِ  .1
 اُِـخ اُؼشثُخ رؼِْحتَُِ ٗزُجخ  . أ

 يف االخزجبس اُجذاَخ ث٘بء ػًِ ٗزُجخ اُجحش اُيت َ٘بٍ 
 :ٍَِ ًٔبجُين ثىٗزى بّ اُؼبُُخ األُِٛخ يف مبذسعخ احلٌ

يف  ؼالة 11اُؼُ٘خ اُ٘ٔىرحُخ يف ٛزا اُجحش َؼين  
اُزَٖ َزخشجىٕ ٖٓ ؿًن ٓؼهذ. وٗزُجزهْ  اُلصَ اُؼبشش
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ؼبُت  1، 4ؼبُت اُزٌ َ٘بٍ  1يف االخزجبس اُجذاَخ َؼين  
 8، 8 ُٕجبٕ حيصالؼب 1. و 6 ٕؼبُزبٕ َ٘بال 1، 5َ٘بٍ 

ؼبُت  1و 11ؼالة ٗزُجزهْ  6و  9ؼالة حيصِىٕ 
 .1اجلذوٍ ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش يف ِٓحن . 11ٗزُجزٚ 

 ًٔب ٍَِ 4.1يف جذوٍ جذاَخ اُاالخزجبس ٗزُجخ حتَُِ اُىصلٍ 

 4.1اجلذوٍ 

جُين يف ّ اُؼبُُخ األُِٛخ بش مبذسعخ احلٌشاُلصَ اُؼب جذاَخاُاالخزجبس حتَُِ اُىصلٍ 
 ثىٗزى

Statistik Deskriptif Pretest 

JumlahSampel 32 
Mean 516525 
Std. Deviation 2124336 
Variance 41465 
Minimum 5 
Maximum 22 

ٗزُجخ اُزؼِْ ُؽالة  ٓؼذٍ اُذسجخجذاَخ َ٘بٍ هُٔخ اُاالخزجبس ث٘بء ػًِ ٗزُجخ 
ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش ُزحَُِ اُىصلٍ  1،15ثبسَٖ و 1،81، ٓغزىي االحنشاة 8،57ٍٛ 
 .1 نِحيف ٓ

ِّت    ًٔب ًَِ (16-1يف صّق  ) جذاَخاُاالخزجبس  ٗزُجخ اُزؼِْ كئخًُن
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4.1اجلذوٍ   
يف ّ اُؼبُُخ األُِٛخ بروغُْ اُزصُ٘ق االخزجبس اُجذاَخ يف اُلصَ اُؼبشش مبذسعخ احلٌ

 جُين ثىٗزى

 سهْ صّق اُذسجخ رشدد ػشض )%( كئخ
6-1 4 19،54 دُٗئ  1 
11-7 17 81،95 ٓوجىٍ  1 
16-11 1 1 جُذ  1 

 اجملٔىع 11 111 
 4ُؽالة اُِـخ اُؼشثُخ يف االخزجبس اُجذاَخ  رؼِْػالٙ إٔ ٗزُجخ أث٘بء اجلذوٍ 

يف صق ٓوجىٍ ٓغ ػشض  ةؼال 17%، 19،54يف صق دُٗئ ٓغ ػشض  ةؼال
 ق أػالٙ ًٔب ًَُِيف صق جُذ. اجلذوٍ اُزص٘ ةؼاليف وٓب  81،95%

 

 االخزجبس اُجذاَخ اُِـخ اُؼشثُخ يف جشَؽخ ٗزُجخ رؼِْ 4.1صىسح 
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 اُ٘هبئٍ االخزجبسٗزُجخ حتَُِ  .1
 حتَُِ ٗزُجخ اُزؼِْ . أ

 ؼالة يفث٘بء ػًِ ٗزُجخ اُجحش اُيت َ٘بٍ 
بّ اُؼبُُخ األُِٛخ يف مبذسعخ احلٌاُ٘هبئ جبس االخز

 :ًٔبٍَِججين ثىٗزى 
ؼالة يف  11اُؼُ٘خ اُ٘ٔىرحُخ يف ٛزا اُجحش َؼين 

اُلصَ اُؼبشش اُزَٖ َزخشجىٕ ٖٓ ؿًن ٓؼهذ. وٗزُجزهْ 
 1و  7ؼبُجبٕ اُزٌ َ٘بٍ  1يف االخزجبس اُ٘هبئ  َؼين 

ؼبُجبٕ  1و. 9 َ٘بٍ ؼبُت 1، 8بٕ أَعب َ٘بٍ ؼبُج
ؼالة ٗزُجزهْ  5و 11ؼالة حيصِىٕ  5، 11حيصالٕ 

 1و 15ؼبالٕ ٗزُجزهٔب  1و 11ؼبُت ٗزُجزٚ  1و 11
اجلذوٍ ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش يف . 16كوػ اُؽالة ٗزُجزٚ 

 .1ِٓحن 

ًٔب ٍَِ 4.5ذوٍ اجليف  ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش االخزجبس اُ٘هبئٍٗزُجخ حتَُِ اُىصلٍ   
 4.1اجلذوٍ 

جُين يف ّ اُؼبُُخ األُِٛخ بش مبذسعخ احلٌشاُلصَ اُؼب اُ٘هبئ يفاالخزجبس حتَُِ اُىصلٍ 
 ثىٗزى
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Statistik Deskriptif Pretest 

Jumlah Sampel 32 
Mean 22111 
Std. Deviation 3157 
Variance 7111 
Minimum 5 
Maximum 27 

 اُِـخ اُؼشثُخ رؼِْٗزُجخ  دسجخٓؼذٍ  صَحي اُ٘هبئاالخزجبس ث٘بء ػًِ ٗزُجخ 
ُزحَُِ اُىصلٍ ٗغزؽُغ  6،19 هشهبو 1،46، ٓغزىي االحنشاة 11،19ُؽالة ٍٛ 
 .1 نِحإٔ ٗ٘ظش يف ٓ

ِّت   ًٔب ًَِ (16-1اإلجشاء يف صّق  ) ثؼذ ٗزُجخ اُزؼِْ كئخًُن

4.4اجلذوٍ   
يف ّ اُؼبُُخ األُِٛخ بيف اُلصَ اُؼبشش مبذسعخ احلٌ ٘هبئروغُْ اُزصُ٘ق االخزجبس اُ

 جُين ثىٗزى

 سهْ صّق اُذسجخ رشدد ػشض )%( كئخ
6-1 1 1 دُٗئ  1 
11-7 11 57،14 ٓوجىٍ  1 
16-11 9 41،86 جُذ  1 

 اجملٔىع 11 111 
 ٍٛ ُذي اُؽالة االخزجبس اُ٘هبئٍإٔ ٗزُجخ اُزؼِْ َجٌن ػالٙ أاجلذوٍ  ػًِ ث٘بء

ٓغ ػشض  جُذيف صق  ةؼال 9، %57،14ٓغ ػشض  يف صق ٓوجىٍ ةؼال 11
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 ٗغزؽُغ إٔ ٗ٘ظش ق أػالُٙاجلذوٍ اُزص٘. ذُٗئاُيف صق  ةؼال% وٓب يف 41،86
 :ًٔب ًَِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘هبئزجبس اُاالخ اُِـخ اُؼشثُخ يف جشَؽخ ٗزُجخ رؼِْ 4.1صىسح 

 

 حتَُِ اإلحصبء االعزذاليل . ة
 خاُؽجُؼُ زجشثخاُ .1

 أٌ ُِجحش األعبعُخ اُششوغ اخزجبس َٖٓ٘لظ  ادلضَذ إجشاء هجَ
 َزؼٌن اُيت ُألحببس َهذف اُزجشثخ اُؽجُؼُخ. اُزجشثخ اُؽجُؼُخ

 رغزخذّ خاُؽجُؼُ زجشثخاُ يف. ال أّ اُؽجُؼٍ اُزىصَغ هبب االظؽالع
 ًجًن ػذد ًبٕ إرا. 1.15 يمهُخاأل غزىيمب ًىدلىؿىسوف االخزجبس

 ًجًن ػذد ًبٕ إراو. ػبدح اُجُبٗبد ٓىصػخ ُُغذ ،1.15> (عُج)
 زجشثخاُ خجُٗزٛ٘ب  . ُِجُبٗبد اُؽجُؼٍ اُزىصَغ مث 1.15(< عُج)

 :ػُِهب احلصىٍ مت اُيت خاُؽجُؼُ
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 زجبس اُجذاَخخاال ػًِ خؽجُؼُاُ زجشثخاُ . أ

 4.5 وٍُجذا

زجبس اُجذاَخخاال خ ػًِؽجُؼُاُ زجشثخاُ  

Pretest 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

,415 32 ,212 

ٗزُجخ ٓ٘هب  إٔ ادلؼشوف ٖٓ جذاَخاالخزجبس اُ ػًِ خاُزجشثخ اُؽجُؼُ خجُٗز يف
 <α ( (1.118 ٖٓ أًرب، عُج ٗزُجخ ؼىنادل.1،15 ُخيمهاأل ٓغزىي ثبعزخذاّ .1،118

 ثشٌَ رىصَؼهب َزْ جذاَخ )هجَ اإلجشاء(االخزجبس اُ ثُبٗبد إٔ الصخاخل حبُش 1.15
 .1 ِٓحن يف اٌُبَٓ اُزحَُِ سؤَخ ميٌٖ. ؼجُؼٍ

 اُ٘هبئخ ػًِ االخزجبس ؽجُؼُاُ اُزجشثخ  . ة

 4.6 وٍُجذا

 اُ٘هبئزجبس خاال خ ػًِؽجُؼُاُ زجشثخاُ

Posttest 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

,277 32 ,243 

 ٗزُجخ ٓ٘هب إٔ ادلؼشوف ٖٓ ٘هبئاالخزجبس اُ ػًِ خاُزجشثخ اُؽجُؼُ خجُٗز يف
 <α( (1.111 ٖٓ أًرب ،عُج ٗزُجخ ؼينادل. 1،15 األيمهُخ ٓغزىي ثبعزخذاّ 1،111

 ثشٌَ رىصَؼهب َزْ (ثؼذ اإلجشاء) ٘هبئاالخزجبس اُ ثُبٗبد إٔ الصخاخل حبُش 1.15
 .1 ِٓحن يف اٌُبَٓ اُزحَُِ سؤَخ ميٌٖ. ؼجُؼٍ

 اُلشظُخاُزجشثخ  .1
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 ثُبٗبد إٔ ػًِ صىٍاحل مت، اإلحصبئٍ ُِزحَُِاُزجشثخ اُِىاصّ  اػزٔبد ػًِ
 اُلشظُخاُزجشثخ  ُزُي. ؼجُؼٍ ثشٌَ رىصَؼهب مت ا اُجحشٛز يف اُزؼِْ خجُٗز

 Paired أو  واحذح ػُ٘خ t االخزجبس صُـخاُ ثبعزخذاّ رغزؽٍ مت ر٘لُزٛب

Samples T test. اُزبيل اُ٘حى ػًِ اإلحصبئُخ اُلشظُخ وٌٛزا: 
 1   2

   
3
  lawan  2    2

  
3
 

 

 ٓالحظبد:
H1  ُؽالة  رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخرشهُخ ٗزُجخ  ػًِ ادلٌضق ربٗبٓجاُ : ال َىجذ رأصًن

جُين ذ مبذسعخ احلٌْ اُؼبُُخ األُِٛخ يف ؼهادلاُلصَ اُؼبشش اخلشجيٌن ٖٓ ؿًن 
 ثىٗزى

H1  رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ ُؽالة اُلصَ  ػًِ ادلٌضق ربٗبٓجاُ: ٛ٘بى رأصًن
 جُين ثىٗزىذ مبذسعخ احلٌْ اُؼبُُخ األُِٛخ يف ؼهادلاُؼبشش اخلشجيٌن ٖٓ ؿًن 

 
َوبّ ٖٓ  رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخٖٓ ٗزُجخ  اُلشظُخ خجُٗزذوٍ اجلوكُٔب ٍَِ 

 ادلٌضق ربٗبٓجبُث

 4.7اجلذوٍ 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 2 
Pretest 216525 32 2124336 ,41124 

Posttest 2211163 32 3157521 ,64265 
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  4.8 اجلذوٍ

Paired Samples Test 

االخزجبس ٓؼذٍ اُذسجخ ُذي اُؽالة  Paired Samples Statisticيف جذوٍ 
ثؼذ ) ٘هبئاالخزجبس اُ. و1،81، مبغزىي االحنشاة 8،57 (هجَ اإلجشاء) ُذاَخاُ

 . 1،46، مبغزىٌ االحنشاة 11،19ٗزُجخ ٓ٘هب اإلجشاء( 

 t = - 71721, .df = 31)احلصىٍ ػًِ األعؼبس، Paired Samples testيف جذوٍ 

dan sig (3 tailed) atau p-value = 11111<  1116),  ٕأصـش ٖٓ ٓغزىي  ؤُخ األيمهُخاَُؼين أ
 .مت اخزجبسٛب ٖٓ خالٍ اُجُبٗبدوٌٛز،  اُلشظُخ ادلوذٓخ  .H1 اخلؽأ أو مت سكط

 ادلجبحضخاُلصَ اُضبين: 
وٍٛ ُـخ عبدعخ ٖٓ اُِـبد اُشمسُخ يف اُِـخ اُؼشثُخ ٍٛ اُِـخ إحذ ُـبد اُؼبمل.  

ّ، وٛزا اُُىّ  1971دَغٔرب  18األْٓ احملزذح جبصخ ويف اُؼبمل ػبٓخ ٓ٘ز اُزبسَخ 
ٌَىٕ اُؼبآٍ اُِـخ اُؼشثُخ. اُِـخ اُؼشثُخ ٍٛ أٌُِخ اُيت َؼرب ثخا اُؼشة ػٖ أػشظهْ. 
ٛزٙ اُِـخ رغزخذّ سمسُب حىايل عجؼخ وػششَٖ دوُخ. اُِـخ اُؼشثُخ ُـخ اإلعالّ وُـخ 

 اُوشإٓ.

 
Pair 2 

Pretes-Posttest 

Paired Differences 

Mean  -3163422 

Std. Deviation  -3163422 

Std. Error Mean  ,42225 

169 % Confidence Interval 

of the Difference 

Lower  -4143143 

Upper -2153541 

T -71721 

Df 31 

Sig.(3-tailed) ,111 
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ؼالة اُلصَ اُؼبشش مبذسعخ حيصَ يف االخزجبس اُجذاَخ غبثبد احلث٘بء ػًِ 
، 1،81مبغزىي االحنشاة ، 8،57جُين ثىٗزى ٗزُجخ ٓ٘هب بّ اُؼبُُخ األُِٛخ يف احلٌ

، مبغزىٌ االحنشاة 11،19  . وأٓب احلغبة ثؼذ اإلجشاء ٗزُجزه1،15ْوكشم 
 = t)احلصىٍ ػًِ األعؼبس اُلشظُخزجشثخ اُحتَُِ االعزذاليل . يف 6،19 ، وكشم1،46

- 71721, .df = 31 dan sig (3 tailed) atau p-value = 11111 ؤُخ األيمهُخ اَُؼين إٔ  ,(1116 >
مت اخزجبسٛب ٖٓ وٌٛز،  اُلشظُخ ادلوذٓخ  .H1 أصـش ٖٓ ٓغزىي اخلؽأ أو مت سكط

  .خالٍ اُجُبٗبد
ُٗ٘ب سوعُِ٘ب، اّٗب ثىسٓبٗغبسٌ، ثشٗغُغن عىدسؿىا  اُزٌ هبٓذ ثٚ اُجحش

  1 "ؿٔجبسا حبعَُ ثُالجش ٓزشٌَىالعٍ ًُُّٔب ًُغُحبرب دٌ ثشوؿشاّ عزىدٌ ط
إٔ  ًُغُحبرب ٓبششاًبد عزٌُُظ ظشٓب حىعبد ث٘ذوٗؾ" ٗزُجخ اُجحش احلصىٍ ػًِ

إٔ اُربٗبٓج  ٗزُجخ االحزجبس اُ٘هبئ أػًِ ٖٓ االحزجبس اُجذاَخ. ٗزُجخ اُجحش االجيبيب
  1ادلٌضق ٓهْ ُؽالة.

ٓضَ ًضًن ٖٓ اُؽالة  .خ يف اُزؼِْضاُيت وجذد اُجبح اٌُضًنح ادلشٌالدٛ٘بى 
 ذّ اُجبحضخ ٍٛ ؼشَوخ احملبدصخ.خاُِـخ اُؼشثُخ. اُؽشَوخ اُيت رغزال حيجىا إٔ رزؼِٔىا 

 ادلؼبسفىَخ ُزُي صؼت ُزغ .. اُزؼِْ رغًن أعجىعُجُ٘خ اُزحزُخ ؿًن ٓالئْوٓشاكق ا
  .. ٛزا َؼين إٔ اُؽالة اُزٌ ختشجىا ٖٓ ؿًن ٓؼهذ ال َغزؽُؼىاوادلهبسح ااُؽالة

.  اُربٗبٓج ادلٌضق ػًِ رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ اُِـخ اُؼشثُخ خٛ٘بى رأصًن اُغِجُ خالصإرٕ اخل
 ة ذلزا اُجحش. َزحض ؿًن اُغبثوخٗزُجخ اُجحش  ارٕ

                                                           
ثىسٓبٗغبسٌ، ثشٗغُغن عىدسؿىا "ؿٔجبسا حبعَُ ثُالجش ٓزشٌَىالعٍ ًُُّٔب ًُغُحبرب دٌ ُٗ٘ب سوعُِ٘ب، اّٗب  3

  .1سهْ  11جىسٗبٍ ثُ٘ذَذٌَبٕ ع٘خ  ًُغُحبرب ٓبششاًبد عزٌُُظ ظشٓب حىعبد ث٘ذوٗؾ"  1ثشوؿشاّ عزىدٌ ط
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ث٘بء ػَ ٗزُجخ رؼِْ  ُؽالة اُيت مت اُجبحضخ، ٗؼشف إٔ ٛ٘بى رشهُخ ٗزُجخ رؼِْ 
اُِـخ اُؼشثُخ ُؽالة اُلصَ اُِؼبشش اخلشجيٌن ٖٓ ؿًن ادلؼهذ ثؼذ ارجبػهْ يف اُربٗبٓج 
ادلٌضق. وُى اُزشهُخ ؿًن يف دسجخ اُزغىَخ ٓؼبسف وٓهبسح اُؽالة. أو ادلؼىن اُربٗبٓج 

ٕ ٛزا ثالؽ جُذ ألٕ اُؽالة اُزَٖ َزخشجىٕ ٖٓ ؿًن ادلٌضق ؿًن ٗبجحخ. ثَ إ
 ادلؼهذ َؼِٔىا ػٖ اُِـخ اُؼشثُخ األعبعُخ.
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 انباب اخلايس

 خامتت

 اثاخلالص . أ
 انربَايح ادلكثف ْى انربَايح انزٌ لذيّ نتذبًن يشكالث انطالب يف .1

ادلذسست. فادلشكالث ٍْ فشق خهفُاث ادلذسست انيت تأثش عهً استعذاد 
ْزِ انربَايح عهً تأرٍَ سئُس ادلذسست يف أسبىع  تعهى انهغت انعشبُت.

واحذ. نهباحثت تعطسها ادلكاٌ نتعهى انهغت انعشبُت. يٍ انبذاَت  احلشوف 
اذلدائُت )خماسج اذلشوف واإليالء( مث اسى اإلشاسة، اسى َكشة 

لبم ويعشفت، واسى انضايًن واجلًهت )مجهت اإلمسُت و انفعهُت(. ونكٍ 
احثت ث اختباس انبذاَت دلعشفت يهاسة انطالب يف بذاَت انتعهى تعًم انب

 اختباس انُهائانطالب تعطٍ  اإلخشاءفهى انهغت انعشبُت ادلُسشة. مث بعذ 
 انتعهًُُت. يذي حتمُك أْذاف

نطالب انفصم انعاشش اخلشجيٌن يٍ غًن يعهذ  لبم اإلخشاء َتُدت انتعهى .2
، 8،57يعذل انذسخت  مبذسست احلكى انعانُت األْهُت بُدُين بى َتى

 . وأيا َتُدت بعذ اإلخشاء3،35وفشلا  1،83يستىي اإلحنشاب 
 .6،19 وفشلا، 2،46 يستىي اإلحنشاب، 11،19

. ْزا 1،15اصغش يٍ  1،111 (tailed-2) واألخش حيصم َتُدت سُح .3
 عهً تشلُت َتُدت انتعهى انهغت انعشبُت  ادلعين َىخذ تأثًن انسهيب
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انيت مت انباحثت، َعشف أٌ ُْان تشلُت  نطالب  تعهىبُاء عم َتُدت  .4
َتُدت تعهى انهغت انعشبُت نطالب انفصم انهعاشش اخلشجيٌن يٍ غًن ادلعهذ 

يف انربَايح ادلكثف. ونى انتشلُت غًن يف دسخت انتسىَت  بعذ اتباعهى
يعاسف ويهاسة انطالب. أو ادلعىن انربَايح ادلكثف غًن َاخحت. بم إٌ 

انطالب انزٍَ َتخشخىٌ يٍ غًن ادلعهذ َعهًىا عٍ ْزا بالغ خُذ ألٌ 
  .انهغت انعشبُت األساسُت

 تضًٌن انبحث  . ب
 .َعهًىا عٍ انهغت انعشبُت األساسُت، يف انعهًُت انتعهًُت ْى نهطالب .1
ولذ فهى لذسة انطالب  حيتاج انطالب عشف ادلادة انيتلذ نهًذسس،  .2

 انيت يهكىْا. 
، انربَايح ادلكثف يف ادلذسست كم عاو تستطُع أٌ َشوذ نهًذسست، .3

  نُساعذ انطالب نفهى انهغت انعشَت االساسُت.
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