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 ; يستخهص انجحث ثبنهغخ انعزثٛخ

ثؼةغ هاةبساد الماةل الئشالةً لاةصة الظة  امتو المزلعةؾ ثبلمم  ةخ هذفذ الذساعخ رنمٍةخ 

الؼشثٍخ الغؼلدٌخ ثبعزخذام اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ، تلزؾئٍق رلك رل ئػذاد قبلمخ ثمابساد المال 

الئشالً الصصهخ لاإالء الاصة، تكمةب رةل رظةمٍل تثنةبء ارزجةبس لئٍةبط هةزر الماةبساد، تدٌؼةب  دػةذ 

 ل مؼ ل ٌلػؼ كٍمٍخ اعزخذام اعزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ لصعزشبةبد ثةء دصنةبء رةذسٌظ الجبؽش دلٍص  

 هلػلػبد الئشاءح.

ترل رغشٌت هزر الذساعخ ػ ى ػٍنةخ هةا الاةصة ث ةد ػةذدهب عةزلا ؽبلجةب  هةا ؽةصة الظة  

خ امتو المزلعةةؾ، قغةةمذ هةةزر الؼٍنةةخ ئلةةى هغمةةلػزٍا; رغشٌجٍةةخ تػةةذدهب صصصةةلا ؽبلجةةب ، تػةةبثا

تػذدهب صصصلا ؽبلجب ، تقةذ دصجزةذ الذساعةخ امصةش االٌغةبثً العةزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ فةً رنمٍةخ 

 هابساد المال الئشالً ثش ل ئعمبلً، تفً رنمٍخ كل هابسح ها هابساد المال الئشالً ػ ى ؽذح.

 كمب قذهذ الذساعخ هغملػخ ها الزلطٍبد هناب; 

 لئشالً ػنذ رظمٍل تثنبء ارزجبساد الئشاءح ل اصة.ػشتسح االعزشببد ثبرزجبس المال ا -

ػشتسح االعزؼبنخ ثةذلٍل المؼ ةل لصعزشبةبد ثةء ػنةذ رةذسٌظ هلػةلػبد الئةشاءح المئةشسح ػ ةى  -

 الاصة.

ػئةةةذ دتساد رذسٌجٍةةةخ لمؼ مةةةً ال ةةةةخ الؼشثٍةةةخ تل مشةةةشفٍا الزشثةةةلٌٍا لزةةةذسٌجال ػ ةةةى اعةةةزخذام  -

 اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ. 

 

Abstract:  

This research aims to develop the reading skills of the intermediate 

first grade students in the kingdom of Saudi Arabia by using the 

Collaborative Strategic Reading. To achieve the aforementioned aim, the 

researcher has: 

 Prepared a list of the reading comprehension skills need for those 

students. 

 Designed a test to measure these skills. 

 Prepared a guide for the teachers to use in the Collaborative 

Strategic Reading during their reading subjects. 

The study was applied to on sixty students of the intermediate first 

grade students. The sample was divided into two groups. The first one is 

the experimental group which consists of thirty students, and the second 

one is the control group which consists of thirty students.  The research has 

proved that there is a positive effect of the reciprocal teaching strategy on 

developing as the reading skills in general, and developing each skill in 

particular. 
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The Recommendations are as follows:  

 The necessity of following the reading skill tests to design the 

reading tests to the students. 

 The necessity of using the teacher's guide, prepared by the 

researcher to teach the reading subjects to the students. 

 Holding training courses to the Arabic Language teachers and the 

educational supervisors on using the Collaborative Strategic 

Reading. 

 :يمذيخ انجحث 

ب هامب  ل ؾٍبح االعزمبػٍخ، تػشتسح ها دهل ػشتساراب؛ فاً دعبط للعلد  رؼذ ال ةخ دعبع 

الزلاطل فً هزر الؾٍبح، تدعبط لزلؽٍذ عجل الزؼبٌش فٍاب، تهً تعٍ خ اإلنغبا ل زؼجٍش ػا ؽبعبرء 

 تسغجبرء تهلاقمء، تؽشٌئء ئلى رظشٌ  بئلا ػٍشء، تئسػبء غشٌضح االعزمبع لذٌء.

فبلئشاءح رزؼما المال ثمب فٍء ها ػم ٍبد، ترمغٍش هؼبنً ال ةخ الم زلثخ ثنبء  ػ ى ػم ٍخ 

رمبػ ٍخ ثٍا رظلس الئبسب الشهلص الم زلثخ الزً رمضل ال ةخ، تهؼشفخ الئبسب الغبثئخ ػا الؼبلل 

ؼ لهبد الخبسعً، تثمغشد فال الئبسب ل شهلص الم زلثخ، فانء ٌغزاٍغ الزم ٍش ثظلسح نئذٌخ فً الم

 المزؼمنخ ثبلنض الم زلة. 

تال رئزظش الئشاءح فً ؽئٍئزاب فً ػم ٍزً الزؼ ٍل تالزؼ ل ػ ى هغشد رؼشف ال  مبد الم زلثخ 

تنائاب ثاشٌئخ طؾٍؾخ، تل ناب رزؼذى رلك ئلى فال هب ٌئشد تاعزؾؼبس المؼنى؛ فبلمال الئشالً هل 

بسب، ترغؼى ئلى رؾئٍئء الؼم ٍخ الزؼ ٍمٍخ، دعبط ػم ٍخ الئشاءح، تالاذف امعمى الزي ٌنشذر كل ق

 (.3004فئشاءح ثص فال الد ػذ قشاءح ثممالهاب الظؾٍؼ )عبد, 

ترغال رنمٍخ قذسح الاصة ػ ى المال الئشالً المؼبو لمخز   النظلص المئشتءح فً رؾغٍا 

ػصقبد  الئذسح ػ ى الزم ٍش تئػمبو الؼئل، تثبلزبلً رؾئٍق فال ػمٍق تدفؼل ل مئشتء، تثنبء

تاسرجبؽبد هنائٍخ ثٍا دف بس النض ته لنبرء، تاكزغبة هابساد النئذ الملػلػً، تالئذسح ػ ى 

ئثذاء الشدي، تئطذاس امؽ بم المذػلهخ ثمب ٌإٌذهب ؽلو هؾزلى المئشتء تدف بسر تقؼبٌبر 

 الماشتؽخ، تالئذسح ػ ى رلظٍ  المئشتء تاالعزمبدح هنء فً بزى المغبالد. 

المال الئشالً تػشتسح رنمٍخ هابسارء تئعزشارٍغٍبرء الئشالٍخ لذى الاصة  تنظشا مهمٍخ

العزٍؼبة تفال هخز   النظلص المئشتءح, فئذ نظذ تصٍئخ هناظ ال ةخ الؼشثٍخ ل مشؽ زٍا 

االثزذالٍخ تالمزلعاخ فً الزؼ ٍل الؼبم ػ ى دا ها دهل هابساد فال النظلص المئشتءح المزا جخ 

لمزلعاخ, هً; ئدساك ال  مبد الغذٌذح , تئعزشارٍغٍبد رؾذٌذ هؼبنٍاب, لذى ؽصة المشؽ خ ا

تاعزنزبط الذالالد تالمؼبنً الظشٌؾخ تالؼمنٍخ اللاسدح فً النض المئشتء, ترؾ ٍل المئشتء 

تئدساك الؼصقبد ثٍا ػنبطش النض المئشتء ته لنبرء, تالمئبسنخ ثٍناب, تنئذ النض النظلص 

اب تالؾ ل ػ ٍاب ها ؽٍش الذقخ الؼ مٍخ تطؾخ الذلٍل, ترزتق هب فً المئشتءح تئثذاء الشدي فٍ

النظلص المئشتءح ها عمبلٍبد تنئذهب, تالزم ا ها اعزشارٍغٍبد الئشاءح اللظٍمٍخ المزؼمئخ 

 . تالمشكضح

تفً ػلء الؼشع الغبثق مهمٍخ المال الئشالً رزؼؼ دهمٍخ الؼنبٌخ ثزنمٍخ هابساراب ترم ٍا 

زاب ػنذ هؼبلغخ هخز   النظلص الئشالٍخ، تقذ دتطذ الذساعبد الغبثئخ الاصة ها همبسع

ثؼشتسح الؼنبٌخ المغزمشح ثزنمٍخ هابساد المل الئشالً ها رصو هذارل تئعزشارٍغٍبد رذسٌغٍخ 

( الزً هذفذ رنمٍخ هابساد المال الئشالً ها 3005ؽذٌضخ هضل دساعخ كل ها; دساعخ هذثللً )
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د هب تساء المؼشفخ لذى ؽبلجبد الظ  امتو اإلػذادي امصهشي، رصو اعزخذام اعزشارٍغٍب

 تدظاشد النزبلظ رنمٍخ هابساد المال الئشالً الؾشفً تالمال االعزنزبعً تالمال النبقذ لذٌاْا.

تثبعزئشاء ددثٍبد الزشثٍخ تؽشالق الزذسٌظ نغذ دا هنبك ؽشق ؽذٌضخ فً رذسٌظ ال ةخ 

ثظمخ ربطخ، تهناب ؽشٌئخ الئشاءح اإلعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ تالزً  الؼشثٍخ ػبهخ، تالئشاءح تهابساراب

, تهً ها الاشق الزذسٌغٍخ الزً راذف ئلى (Klingner,& Vaughn, 2000)قذهزاب كل ها 

رنمٍخ هابساد المال الئشالً لذى الاصة, تاالسرئبء ثمغزلى كمبءرال فً اعزخذام ئعزشارٍغٍبد 

ل فً هغملػبد رؼبتنٍخ طةٍشح, تدداء ددتاس هؾذدح ل ل ػؼل, الئشاءح, ها رصو المشبسكخ تالؼم

تراجٍق دسثغ ؽشق دعبعٍخ هز به خ, رزخ  اب ؽشق فشػٍخ, رصو هشاؽل قشاءح النض )قجل الئشاءح, 

 تدصنبلاب, تثؼذهب( 

تقذ دببسد نزبلظ ثؼغ الذساعبد الغبثئخ ئلى دا لاشٌئخ الئشاءح الزؼبتنٍخ دصشا ئٌغبثٍب فً 

اد المال الئشالً، تهابساد الاصقخ الئشالٍخ, تالذافؼٍخ ل ئشاءح, ترنٍمخ هابساد الززتق رنمٍخ هابس

 . (Fan,2005؛ Standish, 2005امدثً )

تنظشا  مهمٍخ المال الئشالً تهب ٌئبثل هزر امهمٍخ ها اهزمبم، علاء ها ؽٍش ئقشاسر كاذف 

ا لمابسارء سلٍظ ها دهذاف رؼ ٍل ال ةخ الؼشثٍخ ترؼ ماب, دت ها ؽٍ ش اهزمبم الجبؽضٍا ثء رؾذٌذ 

ب ترنمٍخ لازر المابساد، فااَّ هؼظل نزبلظ الذساعبد تالجؾلس الغبثئخ دكذد ػؼ  الاصة  ترئلٌم 

فً فال هب ٌئشدتا، تٌظاش هزا الؼؼ  فً هظبهش هزؼذدح هناب;  الزنجإ ثبمؽذاس ثنبء  ػ ى 

بنً المزؼمنخ فٍء، ترؾذٌذ  هذى هنائٍخ فشػٍبد هؼٍنخ، تفال الزؼجٍش الشهضي، تئدساك المؼ

امف بس ترغ غ اب، تئدساك النةمخ الزً رشٍغ فً النض المئشتء ها عخشٌخ دت اؽزشام، تكزلك 

اعزنزبط ػصقبد الغجت ثبلنزٍغخ، تدرٍشا كزبثخ هبدح هئشتءح هشبثاخ ل مبدح المئشتءح الؾبلٍخ، تهزا 

؛  3003؛ تػجذ الؾمٍذ، 2533تالئؼاجً،  ؛3000هب دببسد ئلٍء دساعبد كل ها; )الئ ٍنً،

( دا كزت ال ةخ الؼشثٍخ ثمشاؽل الزؼ ٍل 3002(، كمب دكذد نزبلظ دساعخ فؼل هللا )3005تهذثللً،

الؼبم ثذتلخ اإلهبساد الؼشثٍخ المزؾذح ال رغزخذم دعئ خ المال المجببش ثبلئذس ال بفً فً رذسٌجبراب 

 ددى ئلى ػؼ  ؽصة المشؽ زٍا فً هابساد المال الئشالً.ثبلمشؽ زٍا االثزذالٍخ تالمزلعاخ؛ همب 

ئػبفخ لمب عجق، فئذ لمظ الجبؽش ثظمزء هؼ مب  ل ةخ الؼشثٍخ ػا قشة ػؼ  ؽصة الظ  

امتو المزلعؾ فً المال الئشالً، تٌجذت هزا ع ٍب  فً طؼلثخ فال المؼبنً الؼمنٍخ الزً رلؽً ثاب 

المؼبنً المزؼمنخ فٍء، ترنظٍل امف بس تدع لة ػشػاب،  ال  مبد، تفال الزؼجٍش الشهضي، تئدساك

 ترمغٍش المؼبنً المغبصٌخ تاعزخصص نزبلغاب، تئػبدح طٍبغخ المبدح المئشتءح، ترشرٍت دؽذاصاب.

تلزا فئذ قبم الجبؽش ثذساعخ اعزاصػٍخ؛ لزؼشف هغزلى الاصة فً هابساد المال الئشالً، 

اد المال الئشالً ػ ى ػٍنخ ها رمغخ ػشش ؽبلجب  ها ؽصة ؽٍش ؽجق ارزجبسا  هجذلٍب  لجؼغ هابس

الظ  امتو المزلعؾ ثمذسعخ ػزبة المزلعاخ ثمذٌنخ دثاب، تقذ رؼما االرزجبس دعئ خ ؽلو رؾذٌذ 

هؼبنً ثؼغ ال  مبد اللاسدح ثبلنض، ترؾذٌذ ػنبتٌا سلٍغخ لجؼغ المئشاد، تالزنجإ ثبلنزبلظ 

زنزبط امف بس الشلٍغخ فً النض، تر خٍض ثؼغ الغمل المزلقؼخ لجؼغ دؽذاس الملػلع، تاع

;  راد المؼنى الذاو فً النض، تغٍشهب، تثزظؾٍؼ االرزجبس رجٍا ل جبؽش داَّ

 % ها الاصة لل ٌغزاٍؼلا رلػٍؼ المؼبنً الؼمنٍخ الزً رلؽً ثاب ال  مبد. 70 -

 اب.% ها الاصة ٌمزئشتا ئلى هابسح الز خٍض، ترنظٍل امف بس، تدع لة ػشػ64 -

% ها الاصة لٍظ لذٌال هابسح الزغبؤو ؽلو الزؼبثٍش الشهضٌخ، تئدساك المؼبنً المزؼمنخ 70 -

 فً النض.

 % ها الاصة ٌغذتا طؼلثخ فً الزنجإ ثبمؽذاس ثنبء ػ ى فشػٍبد هؼٍنخ.58 -
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ترأعٍغب  ػ ى هب عجق، تنظشا  لمب رلط ذ ئلٍء ثؼغ الذساعبد الغبثئخ ها نزبلظ تهب دػبفزء 

بد رزؼ ق ثبعزخذام ؽشٌئخ الئشاءح الزؼبتنٍخ فً رنمٍخ هابساد المال الئشالً، ئػبفخ  ئلى ها رلطٍ

ق خ الذساعبد الؼشثٍخ الزً رنبتلذ دصش هزر االعزشارٍغٍخ فً رنمٍخ هابساد المال الئشالً فً ال ةخ 

 الؼشثٍخ، رظلطب  لذى ؽصة الظ  امتو المزلعؾ، تها هنب نجؼذ هش  خ الجؾش.

 جحث: يشكهخ ان 

رزؾذد هش  خ الجؾش فً ػؼ  هغزلى هابساد المال الئشالً لذى ؽصة الظ  امتو 

المزلعؾ، ترذنً هغزلاهل فً فال المبدح المئشتءح، تالؾ ل ػ ٍاب، تها صل ػذم ئفبدرال هناب ثبلئذس 

 الزي ٌغؼ ال ٌاجئلنء فً امنشاخ الؾبػشح تالمغزئج خ, همب ٌغزذػً الجؾش ػا ؽشالق، رنمً هزر

 المابساد، ترؾغا هغزلى الاصة فٍاب، فً ػلء اإلعبثخ ػا امعئ خ الزبلٍخ. 

  :أسئهخ انجحث 

 ًٚكٍ انتصذ٘ نًشكهخ انجحث انحبنٗ يٍ خالل اإلجبثخ عٍ انسؤانٍٛ انتبنٍٛٛ: 

 هب هابساد المال الئشالً الصصهخ لاصة الظ  امتو المزلعؾ ؟ .2

ثؼغ هابساد المال الئشالً لةذى ؽةصة الظة  امتو  هب دصش ؽشٌئخ الئشاءح الزؼبتنٍخ فً رنمٍخ .3

 المزلعؾ؟

  :أْذاف انجحث 

هةذف الجؾةش الؾةبلى ئلةى هةةب هؼبلغةخ هغةزلى الزةذنً فةً هاةةبساد الماةل الئشالةً لةذى ؽةةصة 

 الظ  امتو المزلعؾ ها رصو هب ٌ ً; 

 رؾذٌذ هابساد المال الئشالً الصصهخ لاصة الظ  امتو المزلعؾ. .2

 ر المابساد لذٌالقٍبط هغزلى هز .3

ال شة  ػةا دصةةش ؽشٌئةخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةخ فةةً رنمٍةخ ثؼةغ هاةةبساد الماةل الئشالةةً لةذى ؽةةصة  .4

 الظ  امتو المزلعؾ. 

  :أًْٛخ انجحث 

 رجشص دهمٍخ الجؾش الؾبلى فٍمب ٌم ا دا رغال ثء فً اَرً;

ة الظة  امتو ئهذاد هخااً المنبهظ ثئبلمةخ هاةبساد الماةل الئشالةً المنبعةجخ تالصصهةخ لاةص .2

 المزلعؾ؛ لزؼمٍناب فً هنبهظ ال ةخ الؼشثٍخ.

رضتٌذ المؼ مٍا تالمششفٍا الزشثلٌٍا ثذلٍل ٌجٍا كٍمٍخ اعزخذام اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ، قذ   .3

 ٌغبػذهل فً رنمٍخ هابساد المال الئشالً، دت هابساد لةلٌخ درشى.

اعةةبد ؽةةلو اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ، فةةزؼ المغةةبو دهةةبم الجةةبؽضٍا إلعةةشاء هضٌةةذ هةةا الذس  .4

 تهابساد المال الئشالً، دت هابساد لةلٌخ درشى لاصة المشاؽل الذساعٍخ المخز مخ.

  :حذٔد انجحث 

 اقزظش الجؾش الؾبلً ػ ى هب ٌ ً; 

 ػٍنخ ها ؽصة الظ  امتو المزلعؾ، ها المذاسط الزبثؼخ إلداسح الزشثٍخ تالزؼ ٍل ثمذٌنخ دثاب.  .2

بد كزةةبة الئةةشاءح ل مظةةل الذساعةةً الضةةبنً; منةةء ٌشةةزمل ػ ةةى هلػةةلػبد هزؼةةذدح هلػةةلػ .3

 تهزنلػخ همب ٌمؼل هؼبلغزاب ثؼم ٍبد هزؼذدح ها رصو اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ.

 ثؼغ هابساد المال الئشالً الصصهخ لاصة الظ  امتو المزلعؾ فً ػلء آساء المؾ مٍا.  .4
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 هــ.:254 -2549امتو ل ؼبم الذساعً.  راجٍق الجؾش فً المظل الذساعً .5

  :يفبْٛى انجحث 

 Reading Comprehension انفٓى انمزائٙ  .2

( دا المال الئشالً هل; "الؼم ٍخ الزً رُغزخذم فٍاب رجشاد المشد الغبثئخ، 3006ػشف ػظش )

هؼٍنخ تهصهؼ المئشتء لز لٌا المؼبنً فً عٍبق هؼٍا، تهزر الؼم ٍخ ٌم ا دا رشمل انزئبء دف بس 

تفاماب، تاعزنزبط الؼصقبد ثٍا الغمل، ترنظٍل امف بس فً طلسح ه خظخ، تاعزنزبط هؼ لهبد 

 (.43غٍش هئظلدح ها ال برت ٌم ا ػجااب تالزؾ ل فٍاب، تهصءهزاب ها الئبسب" )ص. 

( هابساد المال الئشالً ثأناب; "ػم ٍخ ػئ ٍخ ٌئلم ثاب الابلت 3020تػشف ػجذ الجبسي )

النض المئشتء ػ ى هغزلٌبد هزؼذدح هزذسعخ؛ لجنبء المؼنى الما لة، ثبلشثؾ ثٍا  ل زمبػل هغ

هؼ لهبد النض تئببسارء، تالمؼشفخ الغبثئخ لذى الابلت. تٌغزذو ػ ى هزر الؼم ٍخ ها رصو 

 (.40اهزصك الابلت لمغملػخ ها المإبشاد الغ لكٍخ المؼجشح ػا هزا المال" )ص. 

 مزائٗ:انتعزٚف اإلجزائٙ نهفٓى ان

هل نبرظ رمبػل الاصة هغ النض المئشتء، ها رصو رجشارال الغبثئخ، تهل ٌمش ثبلؼذٌذ ها 

فً هغزلٌبد رجذد ها رؼشف المؼبنً، تامف بس، تالزشاكٍت ال ةلٌخ  تٌنذسطالؼم ٍبد الؼئ ٍخ الؼ ٍب، 

امنشاخ الؾبػشح المزؼمنخ فً النض المئشتء، ترزتقاب، تنئذهب ئلى االعزمبدح هناب، تراجٍئاب فً 

 تالمغزئج خ، تٌئبط رلك ها رصو ارزجبس المال الئشالً الزي ٌؼذر الجبؽش.

 انمزاءح اإلستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ: .2

( الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ 3022, ػاٍخ, Fan,2005؛ Standish, 2005) ػّشف 

هخز مخ ثبلؼمل فً ؽصة رتت هغزلٌبد رؾظٍ ٍخ تقشالٍخ  رصلءثأناب; هذرل رذسٌغً ٌئلم 

هغملػبد رؼبتنٍخ طةٍشح؛ لمغبنذح ثؼؼال الجؼغ فً راجٍق دسثغ ئعزشارٍغٍبد قشالٍخ هز به خ 

ٌز لا هناب هزا المذرل, تهزر اإلعزشارٍغٍبد هً; )الؼظ  الزهنً, تالشقبثخ الزارٍخ ل مال, ترؾذٌذ 

 لاق  الزؼ ل.الم شح الشلٍغخ, تر خٍض امف بس( لزٍغٍش فال النظلص الئشالٍخ فً ه

( الئشاءح اإلعزشارٍغٍخ ثأناب; " هغلػخ ها اإلعشاءاد الزذسٌغٍخ 3022تػّشف ػاٍخ )

الزؼ ٍمٍخ الزً ٌئلم ثاب المزؼ ملا فً ػم ٍخ رشبسكٍخ هغ ثؼؼال الجؼغ فً هغملػخ هزنلػخ؛ 

 (.274لزنبتو النض تفال هذللالرء ترزتق عمبلٍبرء". )ص. 

 انمزاءح انتعبَٔٛخ:انتعزٚف اإلجزائٗ إلستزاتٛجٛخ 

هً هغملػخ ها اإلعشاءاد الزذسٌغٍخ الزمبػ ٍخ، الزً رأرً ػ ى هٍئخ ؽلاس ثٍا المؼ ل 

ثؼؼال ثؼؼب ، ثؾٍش ٌزجبدللا امدتاس فٍمب ثٍنال فً ب ل هغملػبد  الاصةتالاصة، دت ثٍا 

، تالزغبؤو، رجبدلٍخ ػنذ رنبتو هلػلػبد الئشاءح، ترلك ؽجئب العزشارٍغٍبد فشػٍخ هً; الزنجإ

تالزلػٍؼ، تالز خٍض، ثاذف فال المبدح المئشتءح، تاإلفبدح هناب، تالزؾ ل فً هزا المال ػا ؽشٌق 

 هشاقجزء، تػجؾ ػم ٍبرء.

 

 

 

 

 



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   البحث العلمى فى التربية مجلة

 

387 

 اإلطبر انُظز٘:

 انًحٕر األٔل: انفٓى انمزائٙ 

 يفٕٓو انفٓى انمزائٙ: .1

دد همشداراب ئال دا رؼذدد رؼشٌمبد المال الئشالً رؼذدا  ه ؾلظب ، تهزر الزؼشٌمبد تئا رؼذ

هؼنبهب ٌذتس فً ف ك تاؽذ تها هزر الزؼشٌمبد; دناب ػم ٍخ ػئ ٍخ رذتس دارل المخ تٌغزذو ػ ٍاب 

تػ ى ؽذتصاب ثغ لك الئبسب ثؼذ الئشاءح، دت ثش ل ٌم ا قٍبعء، دت رغغٍ ء، دت هصؽظزء كمب هل 

 تاػؼ فً الزمغٍشاد تالزؼشٌمبد الؼذٌذح هناب;

ٍخ غٍش قبث خ ل مصؽظخ، دي دناب ػم ٍخ رم ٍش، فبلئبسب ٌمال النض ها تػشف ثأنء ػم ٍخ ػئ 

رصو الجنبء الذار ً ل مؼنى )دي ػما نابق الغابص المؼشفً ل ئبسب( ػا ؽشٌق الزمبػل هغ النض 

 الزي ٌئشؤر، تٌغزذو ػ ى هزا المال ها رصو هب ٌ ً;

 ظلو ػ ى المؼنى الؾشفً(.الزؼشف ػ ى ال  مبد، تالغمل الملعلدح ثبلنض، تهؼنبهب )الؾ -

 سثةؾ المؼنةى الؼةمنً تالشهةضي هةا الخجةةشاد الشخظةٍخ هةغ الةنض الم زةلة )الؾظةلو ػ ةةى  -

 المؼنى االعزنزبعً(.

 قذسح الئبسب تكٍمٍخ ئدساكء السرجبؽ هزر المؼبنً هغ ثؼؼاب الجؼغ فً النض اللاعت قشاءرء. -

 (.253-252،3004ئطذاس ؽ ل ؽلو قٍمخ النض )الئشاءح النبقذح( )الؾٍ لانً،  -

 تٌشى ثؼغ الجبؽضٍا دا المال الئشالً ػم ٍخ ػئ ٍخ رئلم ػ ى هشؽ زٍا اصنزٍا همب;

المشؽ خ امتلى; رؾذس ها رصو نشبؽ الئشاءح المؼ ً، فبلامل ٌئةلم ثمؾةض الشعةبلخ، تٌزؼةشف فةً 

نمظ اللقذ ػ ى ال  مبد، تػ ى المؼنى هةا رةصو هابسارةء الخبطةخ ثنظةبم ال زبثةخ، 

 الذاللخ.تنظبم 

المشؽ خ الضبنٍخ; رؾذس فً دي تقذ رصو المشؽ خ امتلى دت ثؼذهب، تدؽغا هب ٌلط  ثء المال فةً 

 (.227،2:98هزر المشؽ خ ثأنء نشبؽ رأه ً )دُتفً، تآرشتا،

( ثأنء "ػم ٍخ الزئبؽ هؼنى ال  مخ الم زلثخ دت المنالقخ، تٌجذت 299،2:99تػشفء هشعً )

ما الؼم ٍبد الؼئ ٍخ ل زؼشف دت رذاػً المؼبنً، ترئلٌل المؼبنً دا المال ػم ٍخ هشكجخ رزؼ

 المؼشتػخ، تارزجبس المؼبنً الظؾٍؾخ، تالزؼمٍل المجنً ػ ى فال رمبطٍل الئاؼخ المئشتءح".

تػشف المال الئشالً ثأنء ػم ٍخ رم ٍش هزؼذدح امثؼبد، ترمبػل ثٍا الئبسب تالنض تالغٍبق، 

 ا الئبسب ها اعزخصص المؼنى ها النض الم زلة، تهل ػم ٍخ تالمال ػم ٍخ اعزشارٍغٍخ، رم

هؼئذح رزا ت الزنغٍق لؼذد ها هظبدس المؼ لهبد راد الؼصقبد المزجبدلخ )بؾبرء، 

 (.343،3004النغبس،

 تها رصو الزؼشٌمبد الغبثئخ لممالم المال الئشالً نخشط ثؼذح عمبد ل مال الئشالً هناب;

ل دارل ػئل اإلنغبا، تثبلزبلً ال ٌم ا سؤٌزاب دت هصؽظزاب ثش ل هجببش، .دا المال ػم ٍخ ػئ ٍخ رز2

ل مةشد، تدا الماةل ػم ٍةخ  Reading Performanceتئنمةب نغةزذو ػ ٍاةب هةا رةصو امداء الئشالةً 

رم ٍش، هزر الؼم ٍةخ رئةلم ػ ى)الزؼةشف ػ ةى ال  مةبد، تفاةل هةذللالراب، تهؼشفةخ هؼبنٍاةب هةا رةصو 

 امف بس الؼبهخ، تالشلٍغخ، تالمشػٍخ(الغٍبق، تاعزنزبط 

.دا المال ػم ٍخ ثنبلٍخ ػ ى اػزجةبس دا الئةبسب ٌغزؾؼةش هةب لذٌةء تالجنةبء ػ ةى هةب لذٌةء هةا سطةٍذ 4

 هؼشفً فً ػلء اعزمبدرء ثبلمئشتء.
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دا المال ػم ٍخ اعزشارٍغٍخ، ثمؼنى دا الئبسب ال  ء هل الزي ٌنلع ها اعزشارٍغٍبرء الئشالٍخ تفئب  .5

 خ النض الئشالً، تالملق  الئشالً رارءلاجٍؼ

 Reading Comprehension Standardsيستٕٚبد انفٓى انمزائٙ:  .2

رجبٌنذ الذساعبد فً رؾذٌذ هغزلٌبد المال الئشالً؛ فمناب هب قغماب فً دسثؼخ هغزلٌبد 

(Guerrero, 2003, 13);ًٌزؼما كل هغزلى هغملػخ ها المابساد، ترلك ػ ى النؾل اَر ، 

 تٌزؼما;Literal Comprehension المال الؾشفً،  هغزلى (د 

 ٌزؼشف ػ ى الؾئبلق. -

 ٌؾذد الزمبطٍل فً المئشتء. -

 ٌؾذد الززبثغ فً امف بس. -

 ٌؾذد هؼبنً ال  مبد. -

 تٌزؼما; Comprehension Inferentialهغزلى المال االعزذاللً  (ة 

 ٌغزخذم المؼشفخ الغبثئخ لمال النض المئشتء. -

 ء.ٌؾذد الزنبقغ فً المئشت -

 ٌؾذد ػصقخ الغجت ثبلنزٍغخ. -

 ٌمغش المئشتء، تٌزنجأ ثجؼغ دف بسر. -

 ٌؾذد الم شح المؾلسٌخ فً النض المئشتء. -

 تٌزؼما; Evaluative Comprehensionهغزلى المال الزئلٌمً  (ط 

 ٌؼجش ػا سدٌء فً المئشتء. -

 ٌؾ ل ػ ى المئشتء. -

 ٌخزبس ثذالل طؾٍؾخ ػا امف بس اللاسدح فً المئشتء. -

 تٌزؼما; Critical Comprehensionمال النبقذ هغزلى ال (د 

 ٌؾ ل المظا ؾبد اللاسدح فً المئشتء. -

 ٌؾ ل امع لة تالمؾزلى. -

 ٌمٍض ثٍا الؾئبلق تاَساء اللاسدح فً النض. -

 ٌؾذد هنائٍخ النض. -

 ٌؾذد رزبثؼبد الزم ٍش فً النض الئشالً. -

 ٌؼجش ػا تعاخ نظشر فً المئشتء. -

 ( فئذ قغمب هغزلٌبد المال لمب ٌ ً;329-326،3003دهب النبقخ تؽبفظ )

 هغزلى المال المجببش، تٌؼل هب ٌ ً; (د 

 رؾذٌذ المؼنى المنبعت ل   مخ ها الغٍبق. -
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 رؾذٌذ هشادف ال  مخ. -

 رؾذٌذ هؼبد ال  مخ. -

 رؾذٌذ دكضش ها هؼنى ل   مخ )المؼنى المشزشك(. -

 رؾذٌذ الم شح الؼبهخ المؾلسٌخ ل نض. -

 رؾذٌذ الم شح الشلٍغخ ل مئشح. -

 رؾذٌذ امف بس الغضلٍخ تالزمبطٍل الذاػمخ فً النض. -

 ئدساك الزشرٍت الضهبنً. -

 ئدساك الزشرٍت الم بنً. -

 ئدساك الزشرٍت ؽغت امهمٍخ. -

 هغزلى المال االعزنزبعً، تٌزؼما; (ة 

 اعزنزبط دتعء الشجء تاالرزصف. -

 اعزنزبط ػصقبد الغجت ثبلنزٍغخ. -

 اعزنزبط دغشاع ال برت تدتافؼء. -

 رغبهبد تالئٍل الشبلؼخ فً النض.اعزنزبط اال -

 اعزنزبط المؼبنً الؼمنٍخ فً النض. -

 هغزلى المال النئذي; (ط 

 الزمٍٍض ثٍا امف بس الضبنلٌخ، تامعبعٍخ. -

 الزمٍٍض ثٍا الؾئٍئخ تالشدي. -

 الزمٍٍض ثٍا هب ٌزظل ثبلملػلع، تثٍا هبال ٌزظل ثء. -

 الزمٍٍض ثٍا المؼئلو تغٍش المؼئلو ها امف بس. -

 ٍا الم شح الشبلؼخ تالم شح المجز شح.الزمٍٍض ث -

 رؾذٌذ هذى هنائٍخ امف بس ترغ غ اب. -

 رؾذٌذ هذى هظذاقٍخ ال برت. -

 الؾ ل ػ ى هذى دطبلخ المبدح تهؼبطشراب. -

 هغزلى المال الززتقً، تها هابسارء; (د 

 رشرٍت امثٍبد ؽغت قلح المؼنى. -

 جٍشاد.ئدساك الئٍمخ الغمبلٍخ تالذاللخ اإلٌؾبلٍخ فً ال  مبد تالزؼ -

 ئدساك الؾبلخ الشؼلسٌخ تالمضاعٍخ المخٍمخ ػ ى عل النض. -

 ارزٍبس دقشد امثٍبد هؼنى ئلى ثٍذ هؼٍا. -
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 هغزلى المال اإلثذاػً;  (ر 

 ئػبدح رشرٍت دؽذاس الئظخ، دت رشرٍت بخظٍبراب ثظلسح هجز شح. -

 اقزشاػ ؽ لو عذٌذح لمش صد تسدد فً هلػلع دت قظخ. -

 ء ػ ى فشػٍبد هؼٍنخ.الزلطل ئلى رلقؼبد لألؽذاس ثنب -

 الزنجإ ثبمؽذاس تؽج خ الملػلع دت الئظخ قجل االنزابء ها قشدراب. -

 رؾذٌذ نابٌخ لئظخ هب، لل ٌؾذد ال برت نابٌخ لاب. -

 هغشؽخ النض المئشتء ترمضٍ ء. -

ها رصو الزئغٍمبد الغبثئخ ٌصؽظ الجبؽش دناب رؼمنذ رمغخ هغزلٌبد سلٍغخ، تهزر 

الزظنٍمبد المشػٍخ ئال دناب ػ ى المغزلى اإلعشالً هزشبثاخ علاء فً  المغزلٌبد تئا ارز مذ فً

 الزظنٍ  دت فً المابساد النلػٍخ المنذسعخ رؾذ كل هابسح سلٍغخ.

 Reading Comprehension Skillsيٓبراد انفٓى انمزائٙ:  .3

ؽٍش  رؼذ هابساد المال الئشالً دعبلٍت رغاض المؼ لهبد الزً ٌغزخذهاب الئشاء ثش ل ر ئبلً؛

ٌئلهلا ثز لٌا المؼنى دصنبء قشاءارال، تقذ ؽبتو ال ضٍش تػغ قلالل لازر المابساد ف با هنال ها 

طنماب ػ ى دعبط دا المال هابسح فً ؽذ رارء ٌشمل هابساد فشػٍخ )ٌلنظ، تالنبقخ، تؽؼٍمخ، 

 ( ؽٍش ٌشمل الئذسح ػ ى;397، 2:98

 ئػابء الشهض هؼنبر. -

 تالمئشح تالملػلع. فال اللؽذاد امكجش كبلؼجبسح -

 الئشاءح فً تؽذاد ف شٌخ. -

 فال ال  مبد ها الغٍبق. -

 ارزٍبس المؼنى المصلل. -

 رؾظٍل هؼبنً ال  مخ تارزٍبس امف بس الشلٍغخ. -

 فال الزنظٍل الزي ارجؼء ال برت. -

 االعزنزبط. -

 فال االرغبهبد ترئلٌل المئشتء. -

 هؼشفخ امعبلٍت امدثٍخ. -

 بهء تالنةمخ الغبلذح.رؾذٌذ غشع ال برت تهذفء تارغ -

 االؽزمبظ ثبمف بس. -

 راجٍق امف بس ترمغٍشهب فً ػلء الخجشح الغبثئخ. -

 تهنبك ها طنماب رؾذ صصس هابساد دعبعٍخ رشمل درشى فشػٍخ ػذح كزظنٍ  

(Tompkins,1997,141-153);ًترلك ػ ى النؾل الزبل 
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خ ثؼ ل الظةلرٍبد، تهصؽظةخ هابساد الشمشح تهابساد الاغبء; كناق ال  مبد ثبعزخذام المؼشف -

دطةةلو ال  مةةبد، تالجؾةةش ػةةا ر مٍؾةةبد الظةةلسح، تراجٍةةق قلاػةةذ الاغةةبء، تاعةةزخذام ال  مةةبد 

 امطٍ خ تالمشزئبد، تاعزخذام االرزظبساد.

هابساد ر لٌا المؼنى;كبلزشرٍت، تالز خٍض، تالزظنٍ ، تالزئغٍل، تفشص الؾئبلق هةا اَساء،  -

ت تالنزٍغةخ، تالمئبسنةخ، تالزؼةبد، تاعةزخذام قةشالا الغةٍبق، تهصؽظخ الزمبطٍل، ترؾذٌةذ الغةج

تهصؽظخ امنمبؽ الزنظٍمٍةخ ل ةل هةا )الشةؼش، تالمغةشؽٍبد، تامػمةبو الزغبسٌةخ، تالخابثةبد 

اللدٌةةخ، تالئظةةض، تالمئةةبالد، تالزئةةبسٌش(، تئدساك النظةةلص امدثٍةةخ )الئظةةض الخٍبلٍةةخ، 

 .تالزظلس الؾئٍئً، تالغٍشح الزارٍخ، تالشؼش(

تهناةةب الزأهةةل، تالئةةشاءح الغةةشٌؼخ، تالمشاعؼةةخ الئج ٍةةخ، تئرجةةبع الزؼ ٍمةةبد،  هاةةبساد االعةةززكبس; -

 ترذتٌا المصؽظبد تالزمغٍشاد.

 ( تػغ رظنٍمب  لمابساد المال الئشالً ػ ى هزا النؾل;228، 3007كمب دا عؼذ )

 ئدساك هؼبنً ال  مبد. -

 ئدساك هؼبنً المئشح. -

 ئدساك الم شح الشلٍغخ. -

 هؼنى الغم خ. فال -

 رنظٍل المبدح المئشتءح. -

 رمٍٍض ال  مبد. -

 فال المؼنى اإلعمبلً. -

 عشػخ المال. -

 عشػخ الئشاءح. -

 ئدساك ال  مبد الةشٌجخ. -

 الئذسح ػ ى ئدساك الؼصقبد. -

ها رصو الؼشع الغبثق ٌصؽظ الجبؽش رؼذد المابساد، ترظنٍمبراب، تاقزظش هزا الزؼذد 

لمبظ، ترجئى المابساد تاؽذح، فما هنب ٌغزنزظ الجبؽش ثؼغ فئؾ ػ ى ارزصف الممشداد تام

 المابساد 

 كمب ٌ ً;

 ٌؾذد هؼنى ال  مخ ها رصو الغٍبق. -

 ٌؾذد هؼبد ال  مخ. -

 ٌخزبس ػنلانب  هؼجشا  ػا المئشتء. -

 ٌؾذد امف بس الؼبهخ ل ملػلع. -

 ٌغزخشط امف بس الشلٍغخ. -

 ٌغزنجؾ امف بس الضبنلٌخ. -

 شلٍغخ ثبلمشػٍخ.ٌؾذد ػصقخ امف بس ال -
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 ٌؾذد غشع ال برت. -

 ٌمٍض ثٍا هبلء ط خ ثبلملػلع تهب لٍظ لء ط خ. -

 ٌؾذد دسعخ رؾٍض ال برت. -

 ٌمٍض ثٍا الؾئٍئخ تالخٍبو. -

 ٌغزنجؾ ػبؽمخ ال برت. -

 ٌؾذد الئٍمخ الجصغٍخ لجؼغ املمبظ تالزؼجٍشاد. -

 ٌنزظ دف بسا  عذٌذح هشرجاخ ثبمف بس الملعلدح فً النض الئشالً. -

 ٕايم انًؤثزح فٙ انفٓى انمزائٙ:انع .4

دتػؾذ ثؼغ ال زبثبد تالذساعبد الزشثلٌخ دا المال الئشالً، ٌزأصش ثمغملػخ هزنلػخ ها 

الؼلاهل تالزّأصٍشاد الزً رزمبػل هغ ثؼؼاب، لزإصش ػ ى قذسح المزؼ ل ع جب  دت ئٌغبثب ، ػ ى فال 

 تاعزٍؼبة هخز   النظلص المئشتءح. 

 ( فٍمب ٌأرً;3020(، تالؼ لاا تالزل )3020دببس كل ها; ػاٍخ )

ترزؼ ق هزر الخظبلض، ثغصهخ لةخ المئشتء تالمؼنى ال  ً لةء؛ هةا  المئشتء; رظبلض النّض .2

ؽٍش رشكٍت الغمل دارل النّض، تهؼبنً الممشداد تدالالراب، فشثمب رؾمل ال  مخ اللاؽذح دكضةش 

خ، تر ةل المئةشتء هةا الزشاكٍةت ها هذللو، تٌخز   هزا المذللو ثةبرزصف هلػةؼاب فةً الغم ة

الةبهؼةةخ، تهصءهةةخ المئةةشتء تهغةةزلى هئشتلٍزةةء لمغةةزلى نؼةةظ الئةةبسب تاعةةزؼذادر الئشالةةً؛ 

ٌؾغةا هةا قذسرةء ػ ةى اعةزٍؼبة النظةلص  تالنّظةبم النؾةلي، ال ةةخ ثئلاػةذ الئةبسب فمؼشفةخ

 المئشتءح

سب تصئبفزةء، رظبلض الئبسب; ؽٍش ٌزلق  فاةل النظةلص المئةشتءح، ػ ةى هغةزلى ركةبء الئةب .3

تر مٍزةةء المؼشفٍةةخ الغةةبثئخ، تقذسارةةء تدافؼٍزةةء، تقٍمةةء تارغبهبرةةء، تانغزاثةةء لئةةشاءح الملػةةلع، 

تهؼبٌشخ الئبسب ل ملػلع المئشتء تدف بسر، تهذى نمل همشدارء، تهئذسرء ػ ى رمغٍش ال  مبد 

تالئةذسح ػ ةى  ترؾلٌ اب ئلى همبهٍل تدف بس، تغشػء ها الئشاءح، تالزّم ا ها ال ّةةخ تقلاػةذهب،

 الزّشكٍض تالزّؾ ٍل.

اعزشارٍغٍبد فال المئشتء ترذسٌغء؛ ئر رشٍش الّذساعبد ئلى دهمٍةخ اعةزشارٍغٍبد الماةل الئشالةً،  .4

تاعةةزشارٍغٍبد رّذسٌغةةء ترنمٍةةخ هابسارةةء تػم ٍبرةةء، فةةً هغةةبػذح الئةةبسب ػ ةةى فاةةل النّظةةلص 

الاةةصة ػ ةةى كٍمٍةةخ اعةةزخذام  تاعةةزٍؼبثاب ث مةةبءح تفبػ ٍةةخ، تلةةزا فؼ ةةى هؼ مةةً ال ةةةبد، رةةذسٌت

 اعزشارٍغٍبد المال، ترلقٍذ تآلٍبد اعزخذاهاب ػم ٍب.

الاذف ها الئشاءح ها دكضش الؼلاهل رةأصٍشا فةً الماةل الئشالةً، تالاةصة  الاذف ها الئشاءح; ٌؼذ .5

 عذٌذح، هؼ لهبد الئشاءح الكزغبة :ٌئشؤتا النّظلص مغشاع هزنّلػخ، تدهذف هزؼذدح، هناب

هةةب )عمةةغ هةةبدح ػ مٍةةخ(، تالئةةشاءح لصعةةزٍؼبة، تالئةةشاءح لزؾئٍةةق المزؼةةخ  داء هاّمةةخم تالئةةشاءح

تالزشفٍء، تاالعزمزبع ثبلمبدح المئشتءح، تالئشاءح ل ّذساعخ ترؾظٍل المؼ لهةبد، تل ةل نةلع هةا 

 هزر امهذاف ب ل هخز   ها الئشاءح، تاعزشارٍغٍبد هؼٍنخ ل مال تاالعزٍؼبة.

ؼشع الغبثق ل ؼلاهل الزً رإصش فً ػم ٍخ المال الئشالً، دا هزر تٌشى الجبؽش، ها رصو ال

الؼلاهل رشرجؾ ثغبنجٍا سلٍغٍا، همب الئبسب تالمبدح المئشتءح، فانبك ػلاهل رزؼ ق ثبلئبسب ها 

ؽٍش )قذسارء الؼئ ٍخ تالزؼ ٍمٍخ تال ةلٌخ، تهٍللء تدافؼٍزء، ترجشارء الغبثئخ(، تامرشى رزؼ ق 

ها ؽٍش )همشداراب، ترشاكٍجء، تدف بسهب ترنظٍماب، تدسعخ عاللزاب دت رؼئٍذهب(، ثبلمبدح المئشتءح، 
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ترؼذ الئذسح ال ةلٌخ ل ابلت ها دهل الؼلاهل الزً رؾذد كٍمٍخ رمبػ ء هغ المبدح المئشتءح تاعزٍؼبثء 

 لاب.

 انًحٕر انثبَٙ: انمزاءح االستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ:

 Collaborative Strategic Reading: يفٕٓو انمزاءح االستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ .1

ػشفذ الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ ثأناب; هذرل رشثلي ؽذٌش، تالزً رغال فً رنمٍخ 

هابساد الئشاءح لذى الاصة ها رصو رمبػ ال فً هغملػبد رؼبتنٍخ، تدداء ددتاس هؾذدح، تراجٍق 

دصنبء، دت ثؼذ الئشاءح؛ همب ٌإدي ئلى ػم ً هشا لمغملػخ هزنلػخ ها االعزشارٍغٍبد علاء قجل، دت 

 ,Vaughn, Klingnerرؾئٍق فال دػمق ل نظلص المئشتءح، تالئذسح ػ ى نئذهب ث مبءح تفبػ ٍخ )

& Bryant, 2001.) 

( فً دساعزء الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ، ثأناب;" نمؾ رذسٌغً ٌؼزمذ 3009)تؽذد ػٍغى 

( ؽصة، ٌزل ثٍنال ؽلاس ؽلو 7-5ٌزشاتػ ػذدهل ها )ػ ى رئغٍل الاصة فً هغملػبد طةٍشح، 

المشاعؼخ )قجل الئشاءح(، المشاقجخ الزارٍخ ل مال  :النض المئشتء ثبعزخذام دسثغ اعزشارٍغٍبد، تهً

الئشالً )دصنبء الئشاءح(، اللطلو ل غلهش، تامف بس الشلٍغخ ل نض )دصنبء الئشاءح(، الخزل )ثؼذ 

 (.329الئشاءح(" )ص. 

( الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ ثأناب; هذرل ل ئشاءح، لزنمٍخ Fan, 2010ا )تػشف فب

هابساد المال الئشالً، تالئشاءح االعزشارٍغٍخ لذى الاصة ػجش رضتٌذهل ثزذسٌظ ٌشكض ػ ى رنمٍخ 

قذسرال ػ ى اعزخذام هغملػخ هزنلػخ ها اعزشارٍغٍبد المال الئشالً، ها رصو المشبسكخ فً 

 لزشبسكٍخ ثبلزؼبتا هغ دقشانال اَرشٌا.المنبقشبد ا

الزؼشٌمبد الغبثئخ لممالم الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ، دناب  رصوتٌغزخ ض الجبؽش، ها 

رمضل اعزشارٍغٍخ رذسٌغٍخ ل مال الئشالً، تاعزٍؼبة النظلص ال ةلٌخ، ترنمٍخ هابساد الئشاءح 

ٍخ دسثغ اعزشارٍغٍبد سلٍغخ ل مال؛ طممذ ثاذف تال زبثخ، ؽٍش رؼل الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتن

هغبػذح الاصة ػ ى فال تاعزٍؼبة امف بس تالمؼ لهبد اللاسدح فً النظلص ال ةلٌخ الزً رئذم 

 لال.

 أًْٛخ انمزاءح االستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ: .2

دنء فً الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ، تها  (Klingner & Vaughn, 1998)دببسد 

ارٍغٍبراب، ٌؼمل الاصة هؼب ثاشٌئخ رؼبتنٍخ فً هغملػبد طةٍشح تثٍئخ هشٌؾخ فً رصو اعزش

هابم الئشاءح المزؼذدح؛ همب ٌغبػذ ػ ى هضٌذ ها المال الئشالً امفؼل تامػمق ل نظلص الئشالٍخ 

المزنلػخ لذٌال. ترغبػذ الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ ػ ى ؽل هش صد فال النظلص الئشالٍخ؛ 

 . لك فبلئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ رغبػذ كصّ  ها المؼ ل تالابلت فً رؾغٍا الئذسح الئشالٍختثز

( دا الاذف ها الئشاءح االعزشارٍغٍخ 3022( )فً; ػاٍخ، Kim, Ae-Hwa, 2002تركش )

ذام الزؼبتنٍخ هل هغبػذح المزؼ مٍا لٍ لنلا رجشاء، لذٌال ئه بنٍخ فً االػزمبد ػ ى دنمغال فً اعزخ

االعزشارٍغٍبد المخز مخ، لئشاءح النظلص المزنلػخ؛ ها دعل الزؼ ل تاالعزمزبع، تهزا ٌمٍذ فً 

 الزة ت ػ ى طؼلثبد قشاءح النظلص، تعؼ اب دكضش ئفبدح فً الؾٍبح. 

( دهمٍخ الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ؛ ؽٍش رؼزمذ ػ ى Karabuğa, 2012كمب دتػؼ )

ثمغزلٌبد رؾظٍ ٍخ هخز مخ، تدداء هابم الئشاءح فً ئؽبس هغملػبد الزمبػل ثٍا ؽصة ٌزمزؼلا 

رؼ ل رؼبتنٍخ طةٍشح الؼذد، ٌزللى دفشادهب رصلاب هغبػذح دقشانال اَرشٌا فً راجٍق 

االعزشارٍغٍبد امسثغ الشلٍغخ الزً ٌزأل  هناب هزا المذرل الزذسٌغً لزؼ ٍل الئشاءح؛ ثاذف رنمٍخ 

 لنظلص الئشالٍخ المئذهخ لال فً هلاق  الزؼ ل.قذسح الاصة ػ ى اعزٍؼبة ا
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تٌزؼؼ ل جبؽش، همب عجق، دا الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ، تاالعزشارٍغٍبد الئبلمخ ػ ٍاب، 

ٌم ا دا رغال ثمبػ ٍخ فً رنمٍخ هابساد المال الئشالً، تعبلش المابساد ال ةلٌخ، تهابساد هب تساء 

اعزخذام هزر المابساد، ها رصو رذسٌجال ػ ى هغملػخ ها المؼشفخ، ترنمٍخ قذسح الاصة ػ ى 

الخالاد تامداءاد الزً ٌئلهلا ثاب قجل الزؼ ل تقشاءح النظلص ال ةلٌخ، تفً دصنبء الزؼ ل 

تالئشاءح، تثؼذ االنزابء ها الزؼ ل تقشاءح النظلص؛ همب ٌزٍؼ ل اصة الئذسح ػ ى فال النظلص 

ل هذى النمل تالزئذم الؾبدس فً المال تئنغبص امهذاف ال ةلٌخ ال ةلٌخ، تهشاقجخ هزا المال ترئلٌ

 المنشلدح، ث مبءح تفبػ ٍخ تاعزئصو.

 استزاتٛجٛبد انمزاءح االستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ: .3

رشكض الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ ثش ل دعبعً ػ ى هشبسكخ الاصة فً دنشاخ تهابم 

ملػبد رؼبتنٍخ طةٍشح الؼذد، رؼل المغملػخ اللاؽذح الئشاءح المئذهخ لال، تالؼمل فً ئؽبس هغ

( ؽصة، ٌشكضتا عالدهل ػ ى الزاجٍق الؼم ً مسثغ اعزشارٍغٍبد قشالٍخ 6-4ػذدا ، ٌزشاتػ ثٍا )

سلٍغخ، ػنذ دساعخ النظلص المخز مخ. تٌم ا ػشع اعزشارٍغٍبد الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ، 

(ػ ى النؾل Karabuğa, 2012(، ت)Klingner & Vaughn, 1998كمب دتػؾاب كل ها; )

 اَرً;

 : Previewاستزاتٛجٛخ انًعبُٚخ ٔانعصف انذُْٙ نألفكبر  -

رشكض هزر االعزشارٍغٍخ ػ ى درز الاصة ف شح ػبهخ ػا النض المئشتء ثأكم ء قجل قشاءح كل 

 امهذاف المنشلدح اَرٍخ;  االستزاتٛجٛخعضء هنء ػ ى ؽذح. ترؾئق هزر 

الاصة ها رؼ ةل دكجةش قةذس هم ةا هةا المؼ لهةبد ػةا الةنض الما ةلة قشاءرةء رةصو رم ٍا  -د 

 ( دقبلق فئؾ.4-3فزشح صهنٍخ قظٍشح نغجٍب  )

 رنشٍؾ الخ مٍخ المؼشفٍخ لذى الاصة راد الظ خ ثبلملػلع المزنبتو. -ة 

 هغبػذح الاصة فً طٍبغخ رنجإاد ثشأا هب عٍزل رؼ مء الؽئب . -ط 

 طٍبغخ امعئ خ الزً رزنبتو النض المئشتء.هغبػذح الاصة فً رللٍذ، ت -د 

رؾمٍض دافؼٍخ الاصة لزنبتو الملػلع الما لة، تئبشاكال فً قشاءرةء ػ ةى نؾةل نشةؾ هنةز  -ر 

 الجذاٌخ.

 : Click & Clunkاستزاتٛجٛخ انًزالجخ انذاتٛخ نهفٓى انمزائٙ  -

الزلعٍةء الةزارً دصنةبء ترؼذ اعزشارٍغٍخ المشاقجخ الزارٍةخ ل ماةل الئشالةً،  اعةزشارٍغٍخ ل مشاقجةخ ت

الئةةشاءح، ترغةةبػذ الاةةصة فةةً الةةزؾ ل ػ ةةى نؾةةل ئٌغةةبثً فةةً فاماةةل الةةزارً لاةةذف كبرةةت الةةنض، 

ثبلمؼل، دت الزً ال ٌماملناب دطص ، دت الزةً ٌؾزةبعلا  ٚفًَٕٓٓبتل   مبد، تالممبهٍل، تامف بس الزً 

 ئلى هؼشفخ المضٌذ ها المؼ لهبد ػناب دصنبء الئشاءح.

 : Get the Gistتحذٚذ انفكزح انزئٛسخ  استزاتٛجٛخ -

ترغةةزخذم اعةةزشارٍغٍخ رؾذٌةةذ الم ةةشح الشلٍغةةخ فةةً دصنةةبء الئةةشاءح، ترشكةةض ػ ةةى رؾذٌةةذ الاةةصة 

لألف بس الشلٍغخ اللاسدح فً النظلص ال ةلٌخ المئشتءح، تاعةزجؼبد الزمبطةٍل الضبنلٌةخ دت المشػٍةخ دت 

ؼ لهبد هخز مخ. ترشكض ػ ى رؾذٌةذ الم ةشح امكضةش غٍش المامخ؛ ثاذف رأكٍذ فامال لمب ٌشد ثاب ها ه

 دهمٍخ اللاسدح فً كل عضء ػ ى ؽذح ها النض المئشتء )كاؽذى المئشاد هضص (. 

تراةذف هةةزر االعةزشارٍغٍخ ئلةةى هغةةبػذح الاةصة فةةً ئػةبدح الزؼجٍةةش ػةةا النئةبؽ امكضةةش دهمٍةةخ 

ٍ خ سلٍغةةخ ل زأكةةذ هةةا فاماةةل الةةلاسدح ثةةبلنض المئةةشتء ثبعةةزخذام لةةةزال، تهمةةشدارال الخبطةةخ كلعةة
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ل نظةةلص المئةةشتءح. كمةةب ٌم ةةا لاةةزر االعةةزشارٍغٍخ كةةزلك المغةةبهمخ فةةً رؾغةةٍا هغةةزلٌبد فاةةل 

 تاعزٍؼبة الاصة، ترزكشهل لمب رؼ ملر دصنبء الئشاءح.

 : Wrap Upاستزاتٛجٛخ يزاجعخ ٔتهخٛص األفكبر انزئٛسخ انًمزٔءح  -

لاةصة فةً الظةٍبغخ تاإلعبثةخ ػةا الزغةبؤالد رشكض هزر االعزشارٍغٍخ ػ ةى رنمٍةخ هاةبساد ا

الزً رذتس ؽلو هب رؼ ملر ثبلمؼل، تهشاعؼخ امف بس الشلٍغخ اللاسدح ثبلنض المئشتء. تٌزمضل الاذف 

 الشلٍظ ها تساء رلك ك ء فً االسرئبء ثمؼشفخ، تفال الاصة ل نظلص المئشتءح.

 ى خالنٓب:خطٕاد تطجٛك انمزاءح االستزاتٛجٛخ انتعبَٔٛخ ٔدٔر انًعه .4

دا اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح االعةزشارٍغٍخ  (,Spielberger, 2002 ،in Novita, 2012ٌةشى )

الزؼبتنٍخ، رغال فً رؼضٌض ؽذتس الزؼ ل المنشلد ػ ى ٌذ كةل هةا المؼ مةٍا تالاةصة؛ فةبلمؼ ل ٌغةت 

 ػ ٍء دتال  الئٍبم ثمب ٌ ً;

امسثةغ المشػٍةخ الزةً رزةأل  هناةب رئذٌل الزذسٌظ ل اصة، ترؼشٌمال ثبالعزشارٍغٍبد المشػٍةخ  -

 اعزشارٍغٍخ الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ.

 رلصٌغ امدتاس، تالمغإتلٍبد ػ ى دفشاد هغملػخ الزؼ ل. -

 رئذٌل الزلعٍابد ل اصة دصنبء الئشاءح، تالذرلو فً المنبقشبد الزؼبتنٍخ. -

اعةزخذام االعةزشارٍغٍبد  تٌغت ػ ى المؼ ل هنب هنؼ ؽصثء فشطب  هزنلػخ ل زذسٌت ػ ى ئرئبا

الغذٌذح ل ئشاءح ثأنمغال قجل الا ت هنال راجٍئاب ػم ٍب  ػنذ المشبسكخ فً هغملػبد الزؼ ل الزؼبتنً. 

تثبلزضاها هغ رلك، ٌؼضص الاصة دداء صهصلال اَرةشٌا دصنةبء رؼ ةل الئةشاءح ػجةش رضتٌةذهل ثبلزةزٌةخ 

 (.Novita, 2012الشاعؼخ الملسٌخ )

( ئلةى دا Klingner, Vaughn, Dimino, Bryant, & Schumm, 2001تدبةبسد )

راجٍق اعزشارٍغٍبد هذرل الئشاءح االعزشارٍغٍخ الزؼبتنٍخ ٌمش ثضصصخ هشاؽل سلٍغخ هززبثؼخ، تٌئزشػ 

 دا ٌزل رذسٌظ رلك ل اصة رصو صصصخ ؽظض دساعٍخ هنمظ خ، ترلك ػ ى النؾل الزبلً;

االعزشارٍغٍخ; ترؼزمةذ ػ ةى سثةؾ المؼ ةل ثةٍا االعةزشارٍغٍخ هشؽ خ النمزعخ تالزذسٌت الم ض  ػ ى  -

الئشالٍخ المغزخذهخ ترالاراب، تالنظلص المئشتءح، ها رةصو الؼظة  الةزهنً تالزم ٍةش ثظةلد 

ػةةةبو ذتكةةةزلك امدتاس المخز مةةةخ؛ هضةةةل ددتاس; )الئبلةةةذ، تالخجٍةةةش فةةةً هلاعاةةةخ ؽةةةبالد ػةةةذم الماةةةل 

 تاالعزٍؼبة، تالمشغغ، تالم خض(.

هشؽ خ الممبسعخ الملعاخ; ترؼزمذ ػ ى نمزعخ المؼ ل لخالاد راجٍق االعزشارٍغٍخ؛ ثؾٍش ٌزم ا  -

الاصة ثؼذ رلك ها هؾبكبراب ػم ٍةب  ػ ةى النؾةل الما ةلة فةً ئؽةبس هغملػةبد طةةٍشح الؼةذد هةا 

 الاصة.

غةال فةً راجٍةق هشؽ خ الممبسعخ المغزئ خ; ترزمٍض ثبلزؼ ل الملعء رارٍب ، تاػزمةبد الاةصة ػ ةى دنم -

االعزشارٍغٍخ المزؼ مخ ل ئشاءح هغ الؾظلو ها المؼ ل ػ ى الزةزٌخ الشاعؼخ، تالزؼضٌض المنبعت دصنبء 

 الئشاءح.

 يُٓجٛخ انجحث ٔإجزاءاتّ:

  :يُٓج انجحث 

ٌزجةةغ الجبؽةةش فةةً هةةزر الذساعةةخ المناغةةٍا; اللطةةمً تالزغشٌجةةً، ترلةةك رمشةةٍب  هةةغ ؽجٍؼةةخ 

عٍغزخذم المناظ اللطمً فً عؼٍء نؾل الزلطل ئلى قبلمخ هابساد الماةل الذساعخ الؾبلٍخ، ؽٍش ئنَّء 
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الئشالً الصصهخ لاصة الظة  امتو المزلعةؾ، كمةب دنّةءت عةٍزجغ المةناظ الزغشٌجةً فةً دساعةزء ػنةذ 

ال ش  ػا دصش اعزخذام اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ فً رنمٍخ ثؼغ هابساد المال الئشالً الصصهةخ 

 متو المزلعؾ.لاصة الظ  ا

  :أدٔاد انجحث 

 قبلمخ هابساد المال الئشالً المنبعجخ لاصة الظ  امتو المزلعؾ. .2

 ارزجبس لئٍبط هابساد المال الئشالً لاصة الظ  امتو المزلعؾ. .3

دلٍل ل مؼ ل لصعزشببد ثء ػنذ رذسٌظ هلػةلػبد الئةشاءح المئةشسح ػ ةى ؽةصة الظة  امتو   .4

 ئشاءح الزؼبتنٍخ.المزلعؾ ثبعزخذام  ؽشٌئخ ال

كزبة الابلت لملػلػبد الئشاءح المئشسح ػ ى ؽصة الظ  امتو المزلعؾ ثبعزخذام ؽشٌئةخ  .5

 الئشاءح الزؼبتنٍخ.

 أٔالً:  لبئًخ يٓبراد انفٓى انمزائٙ انالسيخ  نطالة انصف األٔل انًتٕسظ:

 ( ْذف انمبئًخ:  1)

الصصهةةخ لاةةصة الظةة  امتو ٌغةةزاذف ثنةةبء هةةزر الئبلمةةخ رؾذٌةةذ هاةةبساد الماةةل الئشالةةً 

المزلعؾ ثبلمم  خ الؼشثٍخ الغؼلدٌخ؛ ثةٍخ رنمٍخ ثؼةغ هةزر الماةبساد ثبعةزخذام اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح 

 الزؼبتنٍخ. 

 ( يصبدر اشتمبق انمبئًخ:  2)

اعةةزؼبا الجبؽةةش ثمغملػةةخ هةةا المظةةبدس البةةزئبق قبلمةةخ هاةةبساد الماةةل الئشالةةً المنبعةةجخ 

ؾ تهناةةب; الذساعةةبد تالجؾةةلس الغةةبثئخ، الؼشثٍةةخ تامعنجٍةةخ المشرجاةةخ لاةةصة الظةة  امتو المزلعةة

ثةةبلمال الئشالةةً، تامدثٍةةبد المزظةة خ ثةةبلمال الئشالةةً تهغةةزلٌبرء، تهةةب ٌنةةذسط رؾةةذ كةةل هغةةزلى هةةا 

 . هابساد، تؽجٍؼخ ؽصة الظ  امتو المزلعؾ، تدهذاف رؼ ٍل الئشاءح فً المشؽ خ المزلعاخ

 ًجذئٛخ:  ( انمبئًخ فٙ صٕرتٓب ان3) 

قةةبم الجبؽةةش ثؾظةةش هاةةبساد الماةةل الئشالةةً المنبعةةجخ لاةةصة الظةة  امتو المزلعةةؾ، ترةةل 

تػغ هزر المابساد فً قبلمخ، ترل ػشػاب ػ ى هغملػخ ها الخجشاء تالمؾ مٍا، ؽشص الجبؽةش 

ػنذ ارزٍبسهل دا ٌ لنلا ها رتي الخجشح تاالرزظبص فً المنبهظ تؽشق الزةذسٌظ ػبهةخ، تكةزلك 

 نلا ها دهل الزخظض فً ال ةخ الؼشثٍخ تؽشالق رذسٌغاب.دا ٌ ل

 ( انصٕرح انُٓبئٛخ نهمبئًخ:4) 

ثؼذ ئعةشاء الزؼةذٌصد الما لثةخ رةل تػةغ الئبلمةخ فةً طةلسراب النابلٍةخ الزةً بةم ذ )صمةبا 

تصصصٍا( هابسح، )عجؼب ( ثبلمغةزلى امتو، ت)عةجؼب ( ثبلمغةزلى الضةبنً، ت)صمةبا( ثبلمغةزلى الضبلةش، 

ب ( ثبلمغزلى الشاثغ، ت)رغؼب ( ثبلمغزلى الخبهظ، تثازا ٌ ةلا الجبؽةش قةذ دعةبة ػةا الغةإاو ت)عجؼ

امتو هةةا دعةةئ خ الذساعةةخ تالةةزي نظةةء; "هةةب هاةةبساد الماةةل الئشالةةً الصصهةةخ لاةةصة الظةة  امتو 

 المزلعؾ؟". 

 ثبًَٛب:  اختجبر انفٓى انمزائٙ:  

 ( ْذف االختجبر: 1)

هابساد المال الئشالةً الصصهةخ لاةصة الظة  امتو المزلعةؾ اعزاذف هزا االرزجبس قٍبط 

 . ثبلمم  خ الؼشثٍخ الغؼلدٌخ
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 ( يصبدر ثُبء اختجبر انفٓى انمزائٙ:  2)

اعةزؼبا الجبؽةةش ثمغملػةخ هةةا المظةبدس لجنةةبء ارزجةبس الماةةل الئشالةً لاةةصة الظةة  امتو 

الغةبثئخ الؼشثٍةخ تامعنجٍةخ الزةً المزلعؾ تهى قبلمخ هاةبساد الماةل الئشالةً، تالذساعةبد تالجؾةلس 

رنبتلذ المال الئشالً تقٍبعء، تثؼغ الملػلػبد الئشالٍخ؛ لجنبء ارزجبس المال الئشالً فةً ػةللاب، 

 . تؽجٍؼخ ؽصة الظ  امتو المزلعؾ ثبلمم  خ الؼشثٍخ الغؼلدٌخ

 ( ٔصف االختجبر: 3) 

سح هةا هاةبساد الماةل الئشالةً، رل رظمٍل تثنبء ارزجبس المال الئشالً لئٍبط دسثغ ػششح هاب

%   تقةذ قةبم الجبؽةش ثلػةغ صنزةً 200تهً المابساد الزً ؽظ ذ ػ ةى ئعمةبع المؾ مةٍا ثنغةجخ 

تدسثؼٍا همشدح ارزجبسٌخ ثلاقغ صصس همشداد ارزجبسٌخ ل ةل هاةبسح، ترلةك لغةججٍا همةب;)دا الماةبسح 

ب ػ ةى دداء الابلةت  فةً هةزر الماةبسح دت ر ةك،، تدا ػبهخ ال رئبط ثملق  تؽٍذ، تها صل ٌظذس ؽ م 

 ٌئ ل الجبؽش ها دصش الزخمٍا(

 ( ضجظ االختجبر:4)

 رل ػجؾ االرزجبس ها رصو اإلعشاءاد الزبلٍخ;

 أٔالً: صذق االختجبر: 

ل زأكذ ها طصؽٍخ االرزجبس لمب تػغ لئٍبعء رل ػشػء فً طلسرء المجذلٍخ ػ ى هغملػخ 

هخ، تؽشالق رذسٌظ ال ةخ الؼشثٍخ ربطخ، تلئةذ اػزمةذ ها الخجشاء فً المنبهظ تؽشالق الزذسٌظ ػب

الجبؽش ػ ى طذق المؾ مٍا دت هب ٌا ق ػ ٍء الظذق الظبهشي، ثمؼنى هل االرزجبس ٌئٍظ المغةبو 

 الؼ مً الزي تػغ فٍء.

تػ ٍء قذ قبم الجبؽش ثزؼذٌل االرزجبس فً ػلء آساء المؾ مةٍا تثةزا دطةجؼ االرزجةبس ه لنةب  

 مشدح، رئٍظ دسثغ ػششح هابسح ها هابساد المال الئشالً ػنذ رمغخ هغزلٌبد.ها اصنزٍا تدسثؼٍا ه

 ثبًَٛب: انتجزثخ االستطالعٛخ نالختجبر:

دعشٌذ رغشثخ اعزاصػٍخ لصرزجبس، ترلك ها رصو راجٍئء ػ ى ػٍنخ قلاهاب صصصلا ؽبلجةب  

ٍةل المؼ لهةبد، تدعةمش ثبلظ  امتو المزلعؾ، ثمذسعخ "ػزبة المزلعاخ" ثمذٌنخ دثاب، تقذ رل رؾ 

 الزؾ ٍل ػمب ٌ ً;

 هؼبهصد الغاللخ تالظؼلثخ لممشداد االرزجبس;     (2)

  ل عإاو ها دعئ خ االرزجبس ثبعزخذام المؼبدلخ الزبلٍخ; لرل ؽغبة هؼبهصد الغاللخ 

 ط =                                                 

  

 قذسح همشداد االرزجبس ػ ى الزمٍٍض;

 ؽغبة هؼبهل الزمٍٍض ػا ؽشٌق المؼبدلخ اَرٍخ;رل 

 

 م ص =                                   

 ص
 
 

 خ+ ص

 دص   – عص 
 ــــــــــــ
 ن
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تهمب عجق فئذ ؽذد الجبؽش المغزلى المئجلو لمؼبهل رمٍٍض همشداد ارزجبس المال الئشالً 

ش ( امه0.3( فأكضش، ؽٍش ٌزؼؼ دا قٍل هؼبهصد الزمٍٍض لغمٍغ همشداد االرزجبس لل رئل ػا )0.3)

الزي ٌذو ػ ى قذسح همشداد االرزجبس ػ ى الزمٍٍض ثٍا ؽصة الظ  امتو المزلعؾ )ػٍنخ 

 الذساعخ( رتي المغزلى الؼبلى، تدقشانال رتي المغزلى المزذنً. 

 ثبنثبً: ثجبد االختجبر:  

االرزجبس الضبثذ هل الزي  ٌؼاً نمظ النزبلظ ئرا قبط نمظ الشًء هشاد هززبلٍخ, تلؾغبة 

, تؽشٌئخ الظلسح Test – Retestضجبد ؽشالق كضٍشح, هناب ؽشٌئخ ئػبدح االرزجبس هؼبهل ال

، تلزؾئق ها صجبد  Split - Half, تهناب الزغضلخ النظمٍخ  Equivalent Formالمز بفئخ 

االرزجبس اػزمذ الجبؽش ػ ى ؽشٌئخ ئػبدح االرزجبس؛ مناب ها دنغت الاشالق لزؾئٍق هزا الضجبد؛ 

( ؽبلج ب, صل دػٍذ 40بس ػ ى هغملػخ ها ؽصة الظ  امتو المزلعؾ ث د ػذدهب )ؽٍش ؽجق االرزج

ب, صل قبم الجبؽش ثؾغبة هؼبهصد االسرجبؽ ػا ؽشٌق ؽضهخ  ػ ٍال االرزجبس ثؼذ رمغخ ػشش ٌله 

, تهل هؼبهل اسرجبؽ هشرمغ, تداو 0¸92, ؽٍش كبا هؼبهل االسرجبؽ  SPSSالجشاهظ اإلؽظبلٍخ 

 ئؽظبلٍ ب.

 : حسبة سيٍ االختجبر:راثعبً 

رل ؽغبة الضها الصصم لإلعبثخ ػا همشداد االرزجبس، ترلك ثشطذ الضها الزي اعزةشقء 

دتو ؽبلت انزاى ها اإلعبثخ ػا االرزجبس، تسطذ الضها الزي اعزةشقء آرش ؽبلت انزاى ها 

 اإلعبثخ ػا االرزجبس، صل ؽغبة هزلعؾ الضهنٍا.

دقٍئخ، تثزلك كبا  230، تاعزةشق الابلت امرٍش دقٍئخ 70ؽٍش اعزةشق الابلت امتو 

دقٍئخ، تالزضم الجبؽش ثازا الضها ػنذ ئعشاء الزاجٍق  0:هزلعؾ الضها المنبعت لزاجٍق االرزجبس 

 الئج ً، تالجؼذي لصرزجبس ػ ى ػٍنخ الذساعخ امعبعٍخ. 

النابلٍةخ، الظةبلؾخ ; تػةغ الجبؽةش االرزجةبس فةً طةلسرء انصٕرح انُٓبئٛخ الختجابر انفٓاى انمزائاٙ-

ل زاجٍق هٍذانٍب  ػ ى ػٍنخ الذساعخ، ترلك ثؼذ ئعشاء الزؼذٌصد الصصهخ ػ ٍء الزً نزغةذ ػةا رؾ ةٍل 

 كل ها االرزجبس تالزغشثخ االعزاصػٍخ، تكزلك ثؼذ الزأكذ ها طذق االرزجبس تصجبرء. 

 ثبنثًب: إعذاد دنٛم انًعهى: 

ػ ةى دداء ػم اةل الزذسٌغةً فةً دصنةبء الئةشاءح، ترلةك هةا ( هذف الذلٍل; دا ٌ لا ػلن ب ل مؼ مةٍا 2)

رصو اعزخذام اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ، ثةٍخ رنمٍخ ثؼغ هابساد المال الئشالً لاةصة الظة  

 امتو المزلعؾ.

( طةةذق الةةذلٍل; قةةبم الجبؽةةش ثؼةةشع الةةذلٍل ػ ةةى هغملػةةخ هةةا الخجةةشاء فةةً المنةةبهظ تؽشالةةق 3) 

تقةةذ دثةةذى ثؼةةغ المؾ مةةٍا ئػغةةبثال ثبلةةذلٍل هةةغ ػةةشتسح رؼةةذٌل ثؼةةغ رةةذسٌظ ال ةةةخ الؼشثٍةةخ، 

الظٍبغبد, تقذ قبم الجبؽش ثزؼذٌل دلٍل المؼ ل فً ػلء آساء المؾ مٍا تثزا دطجؼ دلٍةل المؼ ةل فةً 

 طلسرء النابلٍخ. 

 انتطجٛك انمجهٙ الختجبر انفٓى انمزائٙ:

غشٌجٍخ تالؼبثاخ، ترلك ثاةذف رل راجٍق ارزجبس المال الئشالً ػ ى ؽصة المغملػزٍا; الز

ئػابلنب رظلسا  لنئاخ الجذاٌخ ػنذ ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍةخ تالؼةبثاخ، تقةذ ستػةً دا ٌ ةلا 

الزاجٍةةق فةةً الؾظةةض امتلةةى ؽٍةةش ٌ ةةلا الاةةصة فةةً كبهةةل نشةةبؽال، تدا ٌؼةةبتا الجبؽةةش هؼ ةةل 

د االرزجةبس، تثؼةذ راجٍةق المظل فً رلصٌغ االرزجبس ػ ى الاصة، تالزأكةذ هةا فاةل الاةصة رؼ ٍمةب
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ارزجبس المال الئشالً قج ٍب  ػ ى ؽصة المغمةلػزٍا; الزغشٌجٍةخ تالؼةبثاخ ػللغةذ نزبلغةء ئؽظةبلٍب  

ثبعزخذام ارزجبس)د(، تالغةذتو الزةبلً ٌلػةؼ نزةبلظ الزاجٍةق الئج ةً الرزجةبس الماةل الئشالةً لاةصة 

 المغملػزٍا الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ.

 مغملػزٍا الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ قجل راجٍق االعزشارٍغٍخ(; المشتق ثٍا ال3عذتو )

 المغملػخ هغزلٌبد المال
ػذد 

 الاصة

المزلعؾ 

 الؾغبثً

االنؾشاف 

 المؼٍبسي

دسعبد 

 الؾشٌخ

 قٍمخ

 )د(

هغزلى 

 الذاللخ

 المال الؾشفً
 2.32 6.80 40 الزغشٌجٍخ

 غٍش داو 2.46 69
 5:.2 4.04 40 الؼبثاخ

 المال

 االعزذاللً

 8:.2 8. 8 40 شٌجٍخالزغ
 غٍش داو 2.05 69

 2.84 4.47 40 الؼبثاخ

 المال النبقذ
 :3.5 20.74 40 الزغشٌجٍخ

 غٍش داو 2.42 69
 3.52 90.: 40 الؼبثاخ

 المال الززتقً
 2.26 4.80 40 الزغشٌجٍخ

 غٍش داو 2.75 69
 2.88 5.44 40 الؼبثاخ

 المال اإلثذاػً
 :4.3 5.08 40 الزغشٌجٍخ

 غٍش داو 2.98 69
 4.45 6.78 40 الؼبثاخ

 االرزجبس ك ل
 7.37 34.57 40 الزغشٌجٍخ

 غٍش داو 34 69
 8.76 38.70 40 الؼبثاخ

ٌزؼةؼ هةا الغةذتو الغةبثق ػةذم تعةلد فةشتق راد داللةخ ئؽظةبلٍخ ثةٍا هزلعةاً دسعةبد 

اةةل الئشالةةً ػنةةذ هغةةزلى الماةةل المغمةةلػزٍا الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً الزاجٍةةق الئج ةةً الرزجةةبس الم

الؾشفً، تاالعزذاللً، تالنبقذ، تالززتقً، تاإلثذاػً، تاالرزجبس ك ل، همب ٌإكذ ر ةبفإ المغمةلػزٍا 

قجةةةل راجٍةةةق االعةةةزشارٍغٍخ ػ ةةةى المغملػةةةخ الزغشٌجٍةةةخ، تهةةةزا ٌةةةذو ػ ةةةى دا هغمةةةلػزً الذساعةةةخ 

 هزغبنغزبا، ترنا ئبا ها نئاخ ثذاٌخ تاؽذح.

 ختجبر انفٓى انمزائٙ:انتطجٛك انجعذ٘ ال

ثبنزاةةبء الزةةذسٌظ لمغمةةلػزً الذساعةةخ رةةل راجٍةةق ارزجةةبس الماةةل الئشالةةً ػ ةةى هغمةةلػزً 

الذساعخ; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ ػ ى نؾل هب رل قجل الزذسٌظ، ترل سطذ نزبلظ االرزجبس الجؼذي، ترلك 
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ثزلطةةٍبد ٌم ةةا لمؼبلغزاةةب ئؽظةةبلٍب ، ترؾ ٍ اةةب العةةزخصص دهةةل نزةةبلظ الذساعةةخ تالخةةشتط هناةةب 

 راجٍئاب، تهزا هب عٍزنبتلء الجبؽش فً المظل الزبلً.

 :عزض َتبئج انذراسخ ٔتفسٛزاتٓب

أٔالً: انُتبئج انًزتجطخ ثأثز استخذاو استزاتٛجٛخ انمزاءح انتعبَٔٛخ فٙ تًُٛخ يٓبراد انفٓى انمزائٙ 

 ;ككم

نؾشافةةبد رةةل ؽغةةبة هزلعةةابد دسعةةبد هغمةةلػزً الذساعةةخ; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ، تاال

المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجةبس الجؼةذي ل ماةل الئشالةً ك ةل، صةل ؽغةبة قٍمةخ )د( ل مغمةلػزٍا فغةبءد 

 النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً;

(; المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ  لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ 4عذتو )

 فً ارزجبس المال الئشالً ك ل.

 انًتٕسظ انحسبثٙ ةعذد انطال انًجًٕعخ
 االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

يستٕ ٖ 

 انذالنخ

 4.95 55.88 40 الزغشٌجٍخ

20.35 
دالخ ػنذ 

 8.99 39.48 40 الؼبثاخ 0¸02

( رؾغةا دداء ؽةصة الظة  امتو المزلعةؾ فةً هاةبساد 4ٌزؼؼ ها رصو الغةذتو سقةل )

(, فةً ؽةٍا كةبا 39.48لؼةبثاخ )المال الئشالً ك ل, ؽٍش كبا هزلعؾ دسعبد ؽصة المغملػخ ا

( فاا 69(, تثبلجؾش ػا قٍمخ )د( ػنذ دسعخ ؽشٌخ )55.88هزلعؾ دسعبد المغملػخ الزغشٌجٍخ )

تهةزا ٌؼنةً تعةلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ ¸, 02(, تهزر الئٍمخ دالةخ ػنةذ هغةزلى 20.35قٍمزاب )

خ فةً ارزجةبس الماةل الئشالةً ثٍا هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثا¸ 02هغزلى 

ك ةةل لظةةبلؼ ؽةةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ، تهةةزا ٌؼةةذ هإبةةشا  هجةةذلٍب  ػ ةةى دصةةش اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح 

 الزؼبتنٍخ فً رنمٍخ هابساد المال الئشالً ك ل. 

 ثبَٛبً: انُتبئج انخبصخ ثًستٕٖ انفٓى انحزفٙ ٔانًٓبراد انًتضًُخ فّٛ:

الذساعةةخ; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ، تاالنؾشافةةبد ترةةل ؽغةةبة هزلعةةابد دسعةةبد هغمةةلػزً 

المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجبس الجؼذي ل مال الئشالً الؾشفً، تالمابساد المزؼمنخ فٍء، صل ؽغبة قٍمةخ 

 )د( ل مغملػزٍا فغبءد النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً;

خ تالؼبثاخ لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍ(; المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ 5عذتو )

 فً هغزلى المال الؾشفً تالمابساد المزؼمنخ فٍء.

 انًجًٕعخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
انًتٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

 يستٕٖ

 انذالنخ

ٌغزنجؾ هؼنى ال  مخ 

 ها رصو الغٍبق

 :0.5 2.5 الزغشٌجٍخ
5.0: 

دالخ 

 0¸02ػنذ
 0.84 0.84 الؼبثاخ

ٌغزنزظ المشزشك 

 ل   مخ ال مظً

 0.72 3.00 الزغشٌجٍخ
5.05 

دالخ 

 0¸02ػنذ
 0.92 2.5 الؼبثاخ
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 انًجًٕعخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
انًتٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

 يستٕٖ

 انذالنخ

ٌؾ ل ػ ى اسرجبؽ 

 الغم خ ثبلنض الئشالً

 0.66 3.44 الزغشٌجٍخ
7.72 

دالخ 

 0¸02ػنذ
 3:.0 2.04 الؼبثاخ

 هغزلى المال الؾشفً
 2.03 6.80 الزغشٌجٍخ

7.92 
دالخ 

 0¸02ػنذ
 2.87 4.27 الؼبثاخ

( ٌزؼةةؼ تعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ 5لنزةةبلظ المؼةةمنخ فةةً الغةةذتو سقةةل )ثبعةةزئشاء ا

ثٍا هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هغزلى المال الؾشفً  0.02هغزلى

ثةٍا هزلعةاً  0.02لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى

غشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هابسح "ٌغةزنجؾ هؼنةى ال  مةخ هةا رةصو الغةٍبق" دداء ؽصة المغملػزٍا; الز

ثةٍا هزلعةاً  0.02لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تعةلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى 

دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هابسح "ٌغزنزظ المشةزشك ال مظةً ل   مةخ" لظةبلؼ 

ثةةٍا هزلعةةاً دداء  0.02عةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ هغةةزلى ؽةةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ، تت

ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍةخ تالؼةبثاخ فةً هاةبسح "ٌؾ ةل ػ ةى اسرجةبؽ الغم ةخ ثةبلنض الئشالةً" 

لظةةبلؼ ؽةةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ، ترإكةةذ هةةزر النزةةبلظ دا ؽةةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ دظاةةشتا 

شالً ػنذ المغةزلى الؾشفةً ثشة ل دفؼةل هةا ؽةصة المغملػةخ رؾغنب  ئٌغبثٍب  فً هابساد المال الئ

 الؼبثاخ.

 ثبنثبً: انُتبئج انخبصخ ثًستٕٖ انفٓى االستذالنٙ ٔانًٓبراد انًتضًُخ فّٛ:

رةةل ؽغةةبة هزلعةةابد دسعةةبد هغمةةلػزً الذساعةةخ; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ، تاالنؾشافةةبد 

اللً، تالماةبساد المزؼةمنخ فٍةء، صةل ؽغةبة المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجبس الجؼذي ل مال الئشالً االعةزذ

 قٍمخ )د( ل مغملػزٍا فغبءد النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً;

(; المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ 6عذتو)

 فً هغزلى المال االعزذاللً تالمابساد المزؼمنخ فٍء.

 انًجًٕعخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
سظ انًتٕ

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

 يستٕ ٖ

 انذالنخ

ٌخزبس ػنلانب  هنبعجب  

 ل ملػلع المئشتء

 0.73 3.48 الزغشٌجٍخ
6.5: 

 0¸02دالخ ػنذ

 2:.0 2.37 الؼبثاخ

ٌغزنزظ امف بس الشلٍغخ 

 ل ملػلع المئشتء

 0.77 3.44 الزغشٌجٍخ
8.30 

دالخ ػنذ  

02¸0 
 0.73 2.24 الؼبثاخ

ذد امف بس المشػٍخ ٌؾ

 فً المئشتء

 0.66 3.48 الزغشٌجٍخ
6.:3 

دالخ ػنذ 

02¸0 
 3:.0 2.30 الؼبثاخ

 2.25 8.08 الزغشٌجٍخ هغزلى المال االعزذاللً
9.70 

دالخ ػنذ 

02¸0 
 :2.9 4.70 الؼبثاخ
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( ٌزؼةةؼ تعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ 6ثبعةةزئشاء النزةةبلظ المؼةةمنخ فةةً الغةةذتو سقةةل )

ثةةٍا هزلعةةاً دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هغةةزلى الماةةل  0.02لى هغةةز

ثةٍا  0.02االعزذاللً لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالخ ئؽظبلٍب  ػنذ هغةزلى 

هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هابسح "ٌخزبس ػنلانب  هنبعجب  ل ملػةلع 

ثةٍا  0.02" لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى المئشتء

هزلعةةاً دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا;  الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هاةةبسح "ٌغةةزنزظ امف ةةبس الشلٍغةةخ 

ل ملػلع المئشتء" لظبلؼ ؽصة  المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالخ ئؽظبلٍب  ػنةذ هغةزلى 

اً دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هاةةبسح "ٌؾةةذد امف ةةبس ثةةٍا هزلعةة 0.02

 المشػٍخ فً المئشتء" لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ

ترإكذ هزر النزبلظ دا ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ دظاشتا رؾغنب  ئٌغبثٍب  فةً هاةبساد الماةل  

لػخ الؼبثاخ، تثبلنظش ئلى هزلعؾ الئشالً ػنذ المغزلى االعزذاللً ثش ل دفؼل ها ؽصة المغم

دداء الاصة فً هابساد المال االعزذاللً ٌم ا الئلو; ئا هزلعؾ دداء ؽةصة المغملػةخ الزغشٌجٍةخ 

فً هابسح "ٌغزنزظ امف بس الشلٍغخ ل ملػلع المئشتء" دقل ها هزلعؾ ددالال فةً هاةبسرً "ٌخزةبس 

 المشػٍخ فً المئشتء". ػنلانب  هنبعجب  ل ملػلع المئشتء"، ت"ٌؾذد امف بس 

 راثعبً: انُتبئج انخبصخ ثًستٕٖ انفٓى انُبلذ ٔانًٓبراد انًتضًُخ فّٛ:

رةةل ؽغةةبة هزلعةةابد دسعةةبد هغمةةلػزً الذساعةةخ; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ، تاالنؾشافةةبد 

المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجبس الجؼذي ل مال الئشالً النبقةذ، تالماةبساد المزؼةمنخ فٍةء، صةل ؽغةبة قٍمةخ 

 ل مغملػزٍا فغبءد النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً; )د(

(; المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ 7عذتو)

 فً هغزلى المال النبقذ تالمابساد المزؼمنخ فٍء.

المغزلى 

 تالمابساد
 المغملػخ

المزلعؾ 

 الؾغبثً

االنؾشاف 

 المؼٍبسي
 قٍمخ)د(

 هغزل ى

 خالذالل

دالخ  92.: 0.68 3.57 الزغشٌجٍخ ٌؾذد هذف ال برت

 0¸02ػنذ
 0.77 0:.0 الؼبثاخ

ٌمٍض ثٍا الؾئبلق 

 تاَساء

دالخ  4.89 2.62 80.: الزغشٌجٍخ

 0¸02ػنذ
 2.99 9.04 الؼبثاخ

ٌغزنزظ الةشع 

 المنً ها امع لة

دالخ  4.88 0.73 3.34 الزغشٌجٍخ

 0¸02ػنذ
 0.97 2.60 الؼبثاخ

دالخ  8.35 2.95 25.50 الزغشٌجٍخ هغزلى المال النبقذ

 0¸02ػنذ
 3.46 20.54 الؼبثاخ

( ٌزؼةةؼ تعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ 7ثبعةةزئشاء النزةةبلظ المؼةةمنخ فةةً الغةةذتو سقةةل )

ثٍا هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فةً هغةزلى الماةل النبقةذ  0.02هغزلى 

ثةٍا هزلعةاً  0.02لمغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى لظبلؼ ؽصة ا

دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هاةةبسح "ٌؾةةذد هةةذف ال برةةت" لظةةبلؼ ؽةةصة 

ثةةٍا هزلعةةاً دداء ؽةةصة  0.02المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ، تتعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ هغةةزلى
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ثاخ فً هابسح "ٌمٍض ثٍا الؾئبلق تاَساء" لظبلؼ ؽصة المغملػةخ المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼب

ثةٍا هزلعةاً دداء ؽةصة المغمةلػزٍا;  0.02الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالخ ئؽظبلٍب  ػنذ هغزلى 

الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هاةةبسح "ٌغةةزنزظ الةةةشع المنةةً هةةا امعةة لة" لظةةبلؼ ؽةةصة المغملػةةخ 

 الزغشٌجٍخ.

ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ دظاشتا رؾغةنب  ئٌغبثٍةب  فةً هاةبساد الماةل ترإكذ هزر النزبلظ دا 

 الئشالً ػنذ المغزلى النبقذ ثش ل دفؼل ها ؽصة المغملػخ الؼبثاخ. 

 خبيسبً: انُتبئج انخبصخ ثًستٕٖ انفٓى انتذٔلٙ ٔانًٓبراد انًتضًُخ فّٛ:

النؾشافةةبد رةةل ؽغةةبة هزلعةةابد دسعةةبد هغمةةلػزً الذساعةةخ; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ، تا

المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجبس الجؼذي ل مال الئشالً الززتقً، تالمابساد المزؼمنخ فٍء، صل ؽغبة قٍمةخ 

 )د( ل مغملػزٍا فغبءد النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً;

(;المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ 8عذتو)

 تالمابساد المزؼمنخ فٍء. فً هغزلى المال الززتقً

 انًجًٕعخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
انًتٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

 يستٕ ٖ

 انذالنخ

ٌؾذد الؼبؽمخ الغبلذح فً 

 النض الئشالً

 0.54 3.87 الزغشٌجٍخ
5.65 

دالخ ػنذ 

02¸0 
 2:.0 4:.2 الؼبثاخ

 ٌؾذد نلع امع لة
 0.45 2.97 الزغشٌجٍخ

6.04 
ػنذ دالخ 

02¸ 
 0.87 2.20 الؼبثاخ

ٌغزنزظ الخظبلض 

 امدثٍخ مع لة ال برت

 0.64 2.80 الزغشٌجٍخ
5.29 

دالخ ػنذ 

02¸0 
 0.85 2.00 الؼبثاخ

 هغزلى المال الززتقً
 0.90 7.44 الزغشٌجٍخ

7.:4 
دالخ ػنذ 

02¸0 
 2.73 5.04 الؼبثاخ

ٌزؼةؼ تعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ ( 8تثبعةزئشاء النزةةبلظ المؼةةمنخ فةةً الغةةذتو سقةةل )

ثةةٍا هزلعةةاً دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هغةةزلى الماةةل  0.02هغةةزلى 

ثةٍا  0.02الززتقً لظبلؼ ؽصة المغملػةخ الزغشٌجٍةخ، تتعةلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى 

الؼبؽمخ الغبلذح فً الةنض  هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هابسح "ٌؾذد

ثةٍا  0.02الئشالً" لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ هغةزلى 

هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼةبثاخ فةً هاةبسح "ٌؾةذد نةلع امعة لة" لظةبلؼ 

ٍا هزلعةةاً دداء ثةة 0.02ؽةةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةةخ،تتعلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ هغةةزلى 

ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ فً هابسح "ٌغةزنزظ الخظةبلض امدثٍةخ معة لة ال برةت" 

 لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ.

ترإكذ هزر النزبلظ دا ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ دظاشتا رؾغةنب  ئٌغبثٍةب  فةً هاةبساد الماةل 

صة المغملػةخ الؼةبثاخ، تثةبلنظش ئلةى هزلعةؾ الئشالً ػنذ المغزلى الززتقً ثش ل دفؼةل هةا ؽة

دداء الاصة فً هابساد المال الززتقً ٌم ا الئلو; ئا هزلعؾ دداء ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ فةً 
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هابسح "ٌؾذد الؼبؽمخ الغبلذح فً النض الئشالً"  دػ ى ها هزلعؾ ددالاةل فةً هاةبسرً "ٌؾةذد نةلع 

 ة ال برت". امع لة"، ت"ٌغزنزظ الخظبلض امدثٍخ مع ل

 سبدسبً: انُتبئج انخبصخ ثًستٕٖ انفٓى اإلثذاعٙ ٔانًٓبراد انًتضًُخ فّٛ:

رةةةل ؽغةةةبة هزلعةةةابد دسعةةةبد هغمةةةلػزً الذساعةةةخ; الزغشٌجٍةةةخ تالؼةةةبثاخ، تاالنؾشافةةةبد  

المؼٍبسٌخ لامب فً االرزجةبس الجؼةذي ل ماةل الئشالةً اإلثةذاػً، تالماةبساد المزؼةمنخ فٍةء، صةل ؽغةبة 

 ملػزٍا فغبءد النزبلظ ػ ى النؾل الزبلً;قٍمخ )د( ل مغ

(; المزلعابد تاالنؾشافبد المؼٍبسٌخ لذسعبد ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍخ تالؼبثاخ 9عذتو)

 فً هغزلى المال اإلثذاػً تالمابساد المزؼمنخ فٍء.

 انًجًٕعخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
انًتٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘
 لًٛخ)د(

 يستٕ ٖ

 انذالنخ

ٌزنجأ ثنابٌخ النض ثنبء  

ػ ى المئذهبد اللاسدح 

 فٍء

 2.08 4.67 الزغشٌجٍخ

5.89 
 دالخ ػنذ

 2.54 3.00 الؼبثاخ ¸02

ٌللذ دف بسا  عذٌذح ها 

 النض المئشتء.

 2.89 8.8 الزغشٌجٍخ
4.98 

 دالخ ػنذ

 4.26 6.24 الؼبثاخ ¸02

 هغزلى المال اإلثذاػً
 3.48 22.37 الزغشٌجٍخ

5.76 
 خ ػنذدال

 5.35 8.24 الؼبثاخ ¸02

( ٌزؼةةؼ تعةةلد فةةشتق دالةةخ ئؽظةةبلٍب  ػنةةذ 9ثبعةةزئشاء النزةةبلظ المؼةةمنخ فةةً الغةةذتو سقةةل )

ثةةٍا هزلعةةاً دداء ؽةةصة المغمةةلػزٍا; الزغشٌجٍةةخ تالؼةةبثاخ فةةً هغةةزلى الماةةل  0.02هغةةزلى 

ثةٍا  0.02هغةزلى اإلثذاػً لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فةشتق دالةخ ئؽظةبلٍب  ػنةذ 

هزلعاً دداء ؽصة المغمةلػزٍا; الزغشٌجٍةخ تالؼةبثاخ فةً هاةبسح "ٌزنجةأ ثنابٌةخ الةنض ثنةبء  ػ ةى 

المئذهبد اللاسدح فٍء" لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ، تتعلد فشتق دالخ ئؽظبلٍب  ػنذ هغزلى 

ٌللةذ دف ةبسا  عذٌةذح ثٍا هزلعاً دداء ؽصة المغملػزٍا; الزغشٌجٍةخ تالؼةبثاخ فةً هاةبسح " 0.02

 ها النض المئشتء" لظبلؼ ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ.

ترإكذ هزر النزبلظ دا ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ دظاشتا رؾغةنب  ئٌغبثٍةب  فةً هاةبساد الماةل 

الئشالً ػنذ المغزلى اإلثذاػً ثش ل دفؼل ها ؽصة المغملػةخ الؼةبثاخ، تثةبلنظش ئلةى هزلعةؾ 

المال اإلثذاػً ٌم ا الئلو; ئا هزلعؾ دداء ؽصة المغملػخ الزغشٌجٍخ فً دداء الاصة فً هابسرً 

هابسح "ٌللذ دف ةبسا  عذٌةذح هةا الةنض المئةشتء"  دػ ةى هةا هزلعةؾ ددالاةل فةً هاةبسح "ٌزنجةأ ثنابٌةخ 

 النض ثنبء  ػ ى المئذهبد اللاسدح فٍء". 
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 نًتغٛز انتبثع(:سبثعبً: حجى أثز انًعبنجخ انتجزٚجٛخ )أثز انًتغٛز انًستمم عهٗ ا

 (; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً هغزلى المال الؾشفً تالمابساد المزؼمنخ فٍء;:عذتو )

 درجبد انحزٚخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
لًٛخ 

 )د(

 لًٛخ

2 

 يمذار

 حجى األثز

 كجٍش 0.33 :5.0 69 ٌغزنجؾ هؼنى ال  مخ ها رصو الغٍبق

 كجٍش 0.33 5.05 69 ظً ل   مخٌغزنزظ المشزشك ال م

 كجٍش 0.54 7.72 69 ٌؾ ل ػ ى اسرجبؽ الغم خ ثبلنض الئشالً

 كجٍش 0.55 7.92 69 هغزلى المال الؾشفً

( دا اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ رةةإصش فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل :ٌزؼةةؼ هةةا الغةةذتو )

ٍةش ئا امصةش الةزي ٌمغةش ؽةلالً تهل ؽغةل دصةش كجٍةش، ؽ 0.55 -  0.33الؾشفً ثؾغل رشاتػ ثٍا  

 (. 3007% ها الزجبٌا ال  ً ٌؼذ دصشا  كجٍشا  )الذسدٌش، 26

 (; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً هغزلى المال االعزذاللً تالمابساد المزؼمنخ فٍء;20عذتو )

 انًستٕٖ ٔانًٓبراد
درجبد 

 انحزٚخ

لًٛخ 

 )د(

 لًٛخ
2 

 يمذار

 حجى األثز

 كجٍش 0.45 :6.5 69 ٌخزبس ػنلانب  هنبعجب  ل ملػلع المئشتء

 كجٍش 0.58 8.30 69 ٌغزنزظ امف بس الشلٍغخ ل ملػلع المئشتء

 كجٍش 0.49 3:.6 69 ٌؾذد امف بس المشػٍخ فً المئشتء

 كجٍش 0.67 9.70 69 هغزلى المال االعزذاللً

تنٍةةخ رةةإصش فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل ( دا اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼب20ٌزؼةةؼ هةةا الغةةذتو )

تهل ؽغل دصش كجٍش، ؽٍش ئا امصش الزي ٌمغش ؽةلالً  0.67 -  0.45االعزذاللً ثؾغل رشاتػ ثٍا  

 . % ها الزجبٌا ال  ً ٌؼذ دصشا  كجٍشا  26

 (; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً هغزلى المال النبقذ تالمابساد المزؼمنخ فٍء;22عذتو )

 برادانًستٕٖ ٔانًٓ
درجبد 

 انحزٚخ

لًٛخ 

 )د(

 لًٛخ
2 

 يمذار

 حجى األثز

 كجٍش 0.73 92.: 69 ٌؾذد هذف ال برت

 كجٍش 0.30 4.89 69 ٌمٍض ثٍا الؾئبلق تاَساء

 كجٍش 0.30 4.88 69 ٌغزنزظ الةشع المنً ها امع لة

 كجٍش 0.59 8.35 69 هغزلى المال النبقذ
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( دا اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ رإصش فً رنمٍخ هابساد المال النبقذ  22ٌزؼؼ ها الغذتو )

% هةا 26تهل ؽغل دصش كجٍش، ؽٍش ئا امصش الزي ٌمغةش ؽةلالً  0.73 -  0.30ثؾغل رشاتػ ثٍا  

 (. 3007الزجبٌا ال  ً ٌؼذ دصشا  كجٍشا  )الذسدٌش، 

 ززتقً تالمابساد المزؼمنخ فٍء;(; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً هغزلى المال ال23عذتو )

 انًستٕٖ ٔانًٓبراد
درجبد 

 انحزٚخ
 لًٛخ )د(

 لًٛخ
2 

يمذار حجى 

 األثز

ٌؾذد الؼبؽمخ الغبلذح فً النض 

 الئشالً
 كجٍش 0.37 5.65 69

 كجٍش 0.40 6.04 69 ٌؾذد نلع امع لة

ٌغزنزظ الخظبلض امدثٍخ مع لة 

 ال برت
 كجٍش 0.34 5.29 69

 كجٍش 0.56 4:.7 69 هغزلى المال الززتقً

( دا اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ رةةإصش فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل 23ٌزؼةةؼ هةةا الغةةذتو )

تهل ؽغةل دصةش كجٍةش، ؽٍةش ئا امصةش الةزي ٌمغةش ؽةلالً  0.56 -  0.34الززتقً ثؾغل رشاتػ ثٍا  

 % ها الزجبٌا ال  ً ٌؼذ دصشا  كجٍشا . 26

 (; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً هغزلى المال اإلثذاػً تالمابساد المزؼمنخ فٍء;24عذتو )

 درجبد انحزٚخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
لًٛخ 

 )د(

 لًٛخ
2 

 يمذار

 حجى األثز

ٌزنجأ ثنابٌخ النض ثنبء  ػ ى المئذهبد 

 اللاسدح فٍء
 كجٍش 0.39 5.89 69

 كجٍش 0.32 4.98 69 نض المئشتءٌللذ دف بسا  عذٌذح ها ال

 كجٍش 0.38 5.76 69 هغزلى المال الززتقً

( دا اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ رةةإصش فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل 24ٌزؼةةؼ هةةا الغةةذتو )

تهل ؽغل دصش كجٍش، ؽٍش ئا امصش الةزي ٌمغةش ؽةلالً  0.39 -  0.32اإلثذاػً  ثؾغل رشاتػ ثٍا  

 ؼذ دصشا  كجٍشا . % ها الزجبٌا ال  ً 26ٌ

 (; ؽغل دصش المؼبلغخ الزغشٌجٍخ فً ارزجبس المال الئشالً ك ل;25عذتو )

 درجبد انحزٚخ انًستٕٖ ٔانًٓبراد
لًٛخ 

 )د(

 لًٛخ
2 

 يمذار

 حجى األثز

 كجٍش 0.75 20.35 69 االرزجبس ك ل

إصش فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل ( دا اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ رةة25ٌزؼةةؼ هةةا الغةةذتو )

تهل ؽغل دصش كجٍش، تثازا ٌ لا الجبؽش قذ دعبة ػا الغإاو الضةبنً هةا   0.75الئشالً ك ل ثؾغل 

دعئ خ الذساعخ، تالةزي نظةء" هةب دصةش اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ فةً رنمٍةخ ثؼةغ هاةبساد الماةل 

 الئشالً لذى ؽصة الظ  امتو المزلعؾ؟".

ٌزؼؼ امصش االٌغبثً العزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ فةً رنمٍةخ هاةبساد تها رصو هب عجق 

الماةل الئشالةً لاةصة المغملػةةخ الزغشٌجٍةخ ثبلمئبسنةخ ثةأداء المغملػةةخ الؼةبثاخ فةً كةل هغةةزلٌبد 

الماةةل الئشالةةً تهاةةبساد كةةل هغةةزلى ػ ةةى ؽةةذر, تفةةً دسعةةخ ارزجةةبس الماةةل الئشالةةً ال  ٍةةخ، ترشعةةغ 
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ئلىأا اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ ئؽةذى االعةزشارٍغٍبد الزةً رغةال فةً رنمٍةخ الذساعخ هزر النزٍغخ 

الؼذٌذ ها الغلانت المؼشفٍخ، تالمابسٌخ، تاللعذانٍخ لذى الاصة، تهزا تقذ ارمئةذ هةزر النزٍغةخ هةغ 

الزً دصجزذ فؼبلٍخ اعزشارٍغٍخ الئشاءح  (Klingand& Vonghen,1996)دساعخ ك نغبنذ تفلنغاا 

 ٍخ فً رنمٍخ هابساد المال  الزؼبتن

تثازر النزٍغخ ٌ لا الجبؽش قذ رؾئق ها الاذف الشلٍظ لازر الذساعخ، تهل ال ش  ػا دصةش 

اعةةزخذام اعةةزشارٍغٍخ الئةةشاءح الزؼبتنٍةةخ فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل الئشالةةً لةةذى ؽةةصة الظةة  امتو 

 المزلعؾ.

 ثبَٛب:  تٕصٛبد انذراسخ:  

شالً؛ منء الةبٌخ ها رذسٌظ الئشاءح دت هةل المؾظة خ النابلٍةخ لةذسط االهزمبم ثمابساد المال الئ -

 .  الئشاءح

 . رؼمٍا هابساد المال الئشالً لغمٍغ المشاؽل الذساعٍخ ثبلمم  خ الؼشثٍخ الغؼلدٌخ -

 االعزشببد ثبرزجبس المال الئشالً ػنذ رظمٍل تثنبء ارزجبساد الئشاءح ل اصة. -

الجبؽةةش لصعزشبةةبد ثةةء ػنةةذ رةةذسٌظ هلػةةلػبد الئةةشاءح  االعةةزؼبنخ ثةةذلٍل المؼ ةةل الةةزي تػةةؼء -

 . المئشسح ػ ى الاصة

ػئةةةذ دتساد رذسٌجٍةةةخ لمؼ مةةةً ال ةةةةخ الؼشثٍةةةخ تل مشةةةشفٍا الزشثةةةلٌٍا لزةةةذسٌجال ػ ةةةى اعةةةزخذام  -

 اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ.

 دا رزنلع امنشاخ الئشالٍخ الملعلدح فً ال زبة المئشس ػ ى الاصة. -

 انتذرٚت ٔانًسئٕنٌٕ عٍ تطٕٚز انًُبْج يب ٔرد فٙ ْذِ انذراسخ نالستفبدح يُّ. أٌ تزاعٙ إدارح -

 ثبنثبً:  يمتزحبد انذراسخ:   

رغشٌةةت ثؼةةغ االعةةزشارٍغٍبد امرةةشى فةةً رنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل الئشالةةً لاةةصة المشاؽةةل  -

 الذساعٍخ المخز مخ.

نبقةذح لاةصة المشاؽةل الذساعةٍخ دصش اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ فةً رنمٍةخ هاةبساد الئةشاءح ال -

 المخز مخ.

 دصش اعزشارٍغٍخ الئشاءح الزؼبتنٍخ فً رنمٍخ هابساد ال زبثخ لاصة المشاؽل الذساعٍخ المخز مخ. -

-دساعبد همبص خ ل زؼشف ػ ى دصش اعةزشارٍغٍخ الئةشاءح الزؼبتنٍةخ ثمشاؽةل رؼ ةٍل درةشى )اثزةذالً -

 صبنلي(.

 ابساد المال الئشالً تالزملق الذساعً.دساعخ الؼصقخ ثٍا رم ا الاصة ها ه -

رةةةأصٍش اعةةةزخذام اعةةةزشارٍغٍخ الئةةةشاءح الزؼبتنٍةةةخ فةةةً رةةةذسٌظ الئةةةشاءح ترؾغةةةٍا هابساراةةةب لةةةذى  -

 المزؼغشٌا قشالٍب  فً المشؽ خ المزلعاخ.

 

 

 

 



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   البحث العلمى فى التربية مجلة

 

408 

 انًزاجع

 أٔالً: انًزاجع انعزثٛخ: 

الماةل الئشالةً  (. فؼبلٍخ اعزشارٍغٍخ هئزشؽةخ فةً رنمٍةخ ثؼةغ هاةبساد3004عبد، هؾمذ لامً ) -

،ك ٍةخ الزشثٍةخ، عبهؼةخ ػةٍا (33هغ خ الئشاءح تالمؼشفخ, الؼذد) . لزصهٍز الظ  الضبنً اإلػذادي

 .:5ـ 26بمظ، ص ص 

 . ال لٌذ; ه زجخ المصػ.رذسٌظ ترئٍٍل هابساد الئشاءح(. 3004الؾٍ لانً، ٌبعش) -

. ئةشاءتح ثأعة لة ُهةنّظلكٍة ت نةذسُط ال(.2:98دُتفً، عٍتشالذ تبٍشهبا، علسط تسُته ةش، لةلسا) -

 رشعمخ; ئثشاهٍل هؾمذ الشبفؼً، ال لٌذ; ه زجخ المصػ.

. اإلع نذسٌخ; داس اللفبء الؼؼ  فً الئشاءح تدعبلٍت الزؼ ل(. 3007عؼذ، هشاد ػ ً ػٍغى ) -

 لذنٍب الاجبػخ تالنشش.

لةذاس . الئةبهشح; اهؼغل المظا ؾبد الزشثلٌةخ تالنمغةٍخ(. 3004بؾبرخ، ؽغا ت النغبس، صٌنت ) -

 المظشٌخ ال جنبنٍخ.

(. ثشنبهظ ػصعً هئزشػ ل زة ت ػ ى طؼلثبد المال الئشالةً  3003ػجذ الؾمٍذ، دهبنً ؽ مً ) -

(، ك ٍةخ الزشثٍةخ، عبهؼةخ 27الؼةذد) هغ ةخ الئةشاءح تالمؼشفةخ,لذى رصهٍز الظ  امتو اإلػذادي. 

 235ـ  :8ػٍا بمظ، ص ص

. اءح;  ؽجٍؼةةخ ػم ٍبرةةء ترةةزلٍل هظةةبػجءالماةةل ػةةا الئةةش(. :::2ػظةةش، ؽغةةنً ػجةةذ الجةةبسي ) -

 اإلع نذسٌخ; هشكض اإلع نذسٌخ ل  زبة.

ثشنةةةبهظ قةةةبلل ػ ةةةى هةةةذرل الئةةةشاءح االعةةةزشارٍغٍخ الزؼبتنٍةةةخ (. 3022ػاٍةةةخ، عمةةةبو عةةة ٍمبا ) -

دساعةةبد فةةً  لزنمٍةةخ هاةةبساد الزةةزتق امدثةةً لةةذى ؽةةصة المشؽ ةةخ الضبنلٌةةخ.ل نظةةلص امدثٍةةخ 
 .302-:26(، 283، )المنبهظ تؽشق الزذسٌظ

. امسدا، ػمبا; اعزشارٍغٍبد هب تساء المؼشفخ فً فال المئشتء(. 3020ػاٍخ، هؾغا ػ ً ) -

 داس المنبهظ.

الئشاءح فً االعزٍؼبة  (. دصش الةشع ها3020الؼ لاا، دؽمذ فصػ؛ تالزل، ببدٌخ دؽمذ ) -

 .505-478(، 4) 37، هغ خ عبهؼخ دهشقالئشالً. 

فؼبلٍةةخ ثشنةةبهظ هئزةةشػ لزنمٍةةخ هاةةبساد الماةةل الئشالةةً  (.3000الئ ٍنةةً، ػةةبؽ  ػجةةذ الئةةبدس  ) -
. سعةبلخ دكزةلسار غٍةش هنشةلسح،ك ٍخ الزشثٍةخ, تالزؼجٍش ال زبثً لزصهٍز الظ  الخةبهظ االثزةذالً

 عبهؼخ المنلفٍخ.

(. دصةةش اعةةزخذام اعةةزشارٍغٍبد هةةب تساء المؼشفةةخ فةةً رنمٍةةخ 3005، ؽنةةبا هظةةامى  )هةةذثللً -

المةإرمش الؼ مةً الشاثةغ هابساد المال الئشالً لةذى ؽبلجةبد الظة  امتو اإلػةذادي امصهةشي. 
ك ٍةخ الزشثٍةخ، عبهؼةخ ػةٍا بةمظ، ص ص  لغمؼٍخ الئشاءح تالمؼشفخ )الئشاءح ترنمٍةخ الزم ٍةش(،

 .333ـ  :28

هغ خ دساعبد  . (. الئشاءح;  همالهاب،هابساراب، ثؾلصاب، ارزجبساراب2:99مذ هنٍش  )هشعً، هؾ -
 .334ـ  284، ص صعبهؼخ قاش هشكض الجؾلس الزشثلٌخ (،:2، المغ ذ)فً المنبهظ الذساعٍخ

. الئةبهشح; اعةزشارٍغٍبد رؼ ةٍل ال ةةخ الؼشثٍةخ فةً المشؽ ةخ الضبنلٌةخ(. 3006ٌلنظ، فزؾً ػ ً  ) -

 الؾذٌش.هاجؼخ ال زبة 

 

 

 

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142841
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142841
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142841
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