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 امللخص

يهذف البدث الحالي ئلى معشفت أزش  جىظيف اظتراجيجيت كىة الخفىير في الاظديعاب اللشائي لؼالباث املشخلت 

املخىظؼت في  املؼالعت والىصىص  واخخاس الباخثان مخىظؼت) ام البىين( بصىسة كصذًت مً بين املذاسط 

 –لعيىت على مجمىعخين ) ججشيبيت ( ػالبت وكعمذ ا  60الخابعت ملحافظت دًالى وجىىهذ عيىت البدث مً ) 

دسحاث  -طابؼت (بصىسة عشىائيت ووافأ الباخثان بين مجمىعتي البدث في بعع املخغيراث )العمش الضمني 

عذ اخخباس  -اخخباس الزواء )سافً ( -الىىسط الاول 
ٌ
اخخباساث اللذسة اللغىيت( ولغشض جدليم هذف البدث أ

 اظهشث الىخائج جفىق املجمىعت  الاظخعياب اللشائي وعىذ حمع البياهاث
ً
وجصحيدها وجدليلها اخصائيا

 .الخجشيبيت على املجمىعت الظابؼت وخشج الباخثان بمجمىعت مً الاظخيخاحاث والخىصياث وامللترخاث 

ABSTRACT 

The current research aims to find out the effect of employing the power of thinking 

strategy on the reading comprehension of middle school students in reading and texts. 

The researchers rewarded the two research groups with some variables (chronological 

age - first course grades - IQ test (Raven) - language ability tests). For the purpose of 

achieving the goal of the research, the reading comprehension test was prepared and upon 

collecting, correcting and analyzing data statistically, the results showed the superiority 

of the experimental group over the group Control and the two researchers came up with a 

set of conclusions, recommendations and proposals. 
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 : مشيلت البدث:
ً
 أوال

 غىاًت مثل التي ؤغؼُذ لكسوع اللؿت الػسبُت غامت ، وؤنَّ ؤؾلبُت 
َ
ػؽ

ُ
ًسي الباخثان ؤنَّ اإلاؼالػت والىصىص لم ح

اإلاؼالػت  بدزض الهىاغد وغرزهم لرلَ ؤن اإلاؼالػت ال مدزطاث ومدزس ي  اللؿت الػسبُت و ًهىمىن باطدبداُ دزض 

 غً غدم الاهخمام 
ً
ًؼالب بها في الامخداهاث الجهابُت للصكىف اإلاىتهُت ؤو نهاًت الٍىزض للصكىف ؾحر اإلاىتهُت ، قظال

دون ذيس ما بخدكحز حاهب الخػبحر غً ألاقٍاز في مادة اإلاؼالػت ، وذلَ بئخساج الٌخب ونساءة اإلاىطىع نساءة مخخابػت 

ه مً ؤقٍاز .  جدخٍى

 مً قسوع 
ً
وجخمثل مشٍلت البدث  الخالي بما هلمظه مً وحىد نصىز في جدَزع مادة اإلاؼالػت ، بىصكها قسغا

اللؿت الػسبُت في اإلاسخلت اإلاخىطؼت ، إذ ًىظس بػع اإلاسبحن إلخها بإنها غملُت غهلُت ال جخجاوش الهساءة الظؼدُت , 

لحها الؼلبت قُخلهىنها بإغُجهم ، والتريحز قحها غلى ؤلادزاى البصسي للسمىش اإلاٌخىبت, مً دون حشمل السمىش التي ًىظس ا

 ( .87: 2010الػىاًت باإلاػاوي التي جٌمً وزاء السمىش )الخالم ، 

ػدَّ مً ؤيثر اإلاشٌالث  ٌُ بالسؾم مً ؤهمُت الاطدُػاب  الهساةي يهدف حظعى مهسزاث الهساءة لخدهُهه ، إال ؤهه 

ػىباث التي حػاوي مجها الؼالباث، ذلَ ؤن بػظهً ٌػخهدن ؤن الهساءة هي لكظ الٍلماث قدظب ، لرا جخىحب والص

ب غلى خظً ألاداء ، وجهدًم ؤطئلت لهً نبل  و الخدٍز بهً غلى الخكٌحر باإلاػنى مً ػٍس غلى اإلادزطت وطؼ بسهامج لخدٍز

 ( . 105: 2006الؼالباث غً مػاوي الٍلماث )غؼُت ،  الهساءة ومؼالبتهً بالبدث غً إحاباتها، وإحساء مىانشت بحن

و اػلؼ الباخثان غلى هخابج الػدًد مً الدزاطاث والبدىر التي ؤيدث ؤن الاهخمام مىصب غلى بػع قسوع 

 (2014( و )دمحم ،2013اللؿت الػسبُت و إهماُ البػع ، يدزاطت )اإلاسشدي ، 

 لىحىد  بػع الىهص والظػل في ػسابو الخدز 
ً
َع الاغخُادًت قان اللجىء الى ػسابو جدَزع خدًثت وهظسا

مًٌ   ، لرلَ ػسخذ الباخثان اطتراجُجُت نىة , لػلها حظهم في الخخكُل مً غبء هره اإلاشٍلت ، ٍو
ً
 ملخت

ً
خاحت

 صُاؾت مشٍلت البدث بالظؤاُ آلاحي:

طؽ هدى مادة اإلاؼالػت هل الطتراجُجُت نىة الخكٌحر ؤزس في الاطدُػاب الهساةي لؼالباث الصل الثاوي اإلاخى 

 والىصىص؟

: اهميت البدث
ً
 زاهيا

هها ًهىم ؤلاوظان بػملُاث الخكٌحر مً جكظحر وجدلُل   للخكٌحر، وزمسة مً زمساجه، قػً ػٍس
ً
حػد اللؿت مىهجا

 ال ُبدَّ ان جخطح الكٌسة
ً
د وحػمُم ،وختى ًٍىن الخػبحر واضخا  ومىاشهت وإدزاى للػالناث ، واطخخساج للىخابج ،وججٍس
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 الى غالم ؤلاوظان )غاشىز ودمحم،
ً
 حدًدا

ً
وإلاا جخمخؼ به اللؿت مً  (،40: 2009في ذهً مىخج اللؿت،  بدُث جظُل بػدا

الاهمُت واإلاٍاهت السقُػت غىد الشػىب والامم، قئن اللؿت الػسبُت ال بد ؤن جدظى بخلَ ألاهمُت واإلاٍاهت اإلاسمىنت، 

م والظىت الى كت، وخصابصها التي جمحزها غً اللؿاث ألاخسي، قهد جإػسث وذلَ الزجباػها بالهسآن الٌٍس ت الشٍس بٍى

 ،
ً
 ولكظا

ً
، وؤبلؿُه اطلىبا

ً
ها، قهي ؤقصح يالما

ّ
ت ًل اث اللؿٍى م وذلَ غلى اإلاظخٍى اللؿت الػسبُت مؼ لؿت الهسآن الٌٍس

 في الىكىض، وهي لؿت الىحّي اإلاجُز غلى خاجم ألاهبُاء والسطل هبِىا دمحم)
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(، قٍان هصوُ الهسآن باللؿت  وؤيثر جإزحرا

ت  محزها غً ؾحرها مً اللؿاث الجصٍز
ً
 مهما

ً
: " ًا  الػسبُت خدزا

ً
 نابال

ً
َُ السطُى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ؤغسابُا وفي مجزلت اللؿت الػسبُت طإ

 زطُى هللا ما ؤقصخَ، ؤو ما زؤًىا 

 

َُ الهسآُن غلى لظاوي بلظان غسبي مبحن".مً هى ؤغسب مىَ، ناُ: "خّو لي،  َص
َ
ما ه ( 1240: 1987، ألاصبهاوي)وإهَّ

ه مً هللا غص وحل بإهمُت الهساءة والٌخابت  م )انسؤ( وهرا جىٍى وؤن ؤُو ًلمت ؤهصلها هللا طبداهه وحػالى في الهسآن الٌٍس

لىطُلت ألاطاطُت لإلخاػت باإلاػسقت في خُاة الكسد واملجخمؼ وما شالذ الهساءة وطدبهى غماد الػلم واإلاػسقت وا

ًان الاوظان قئهه ٌظخؼُؼ  واإلاػلىماث والبهاء غلى اجصاُ مباشس دون وطُؽ باإلاىاد الهسابُت اإلاخػددة قإًىما 

( ومً هىا هٌدشل ان الهساءة مً خُث هي ؤداء مػسفي ؤو 63: 2007الهساءة ػاإلاا غمل غلى ذلَ )غاشىز ودمحم،

اث جخؼُؼُت وشاغ ذهني مظلؽ لخهص ي مظا خاث هص مٌخىب ،هرا الخهص ي مدٍىم بألُاث وعي مخىاشهت وبيٍُى

واضخت جسطم مالمذ الؿاًاث اإلاسحىة مً وزاء الهساءة، وهي غملُت ايدشاف ،وجدلُل وجكٌَُ ، ؤو بػبازة ؤخسي هي 

)اطماغُل  دوزة مػسقُت مخٍاملت جمثل مجمىغت صحروزاث لخؤدي إلى إهخاج هص حدًد ًمًٌ حظمُخه بىص الهساءة

وحػد الهساءة وطُلت مً وطابل جدصُل الخبراث، وؤداة اليدظاب اإلاػازف، وجىطُؼ دابسة الخبراث، ، (81: 2013،

ب الؼلبت غلى صخت الىؼو، وإخساج الخسوف مً مخازحها بالشٍل  وهاقرة غلى الثهاقت الػامت، وجدٍز

هسابُت  التي ٌظعى الىظام الخػلُمي إليظابه ( لرلَ ؤصبذ الاطدُػاب مدىز الػملُت ال245: 2006الخظً.)غؼُت،

للؼبت ، وهرا الاطدُػاب ال ًهخصس قهؽ غلى اإلاػنى الػام ؤو الظؼحي واهما ًسقى بهم الى دزحت الىعي وؤلادزاى ، 

بمػنى ؤن ًبدس الهازا مؼ الىص الهساةي ال لُددد اإلاػلىماث الظؼدُت اإلاباشسة قدظب , وإهما لُخكاغل مؼ الىص  

(، وؤن الاطدُػاب يرلَ غملُت مػهدة 15: 2010ًصل بهما الى خالت مً الخىخد والاهدماج )غبد البازي، جكاغال 

 لسمىش الٍلماث 
ً
حػخمد غلى الادزاى الػهلي ؤيثر مً اغخمادها غلى ؤلادزاى الخس ي ، قػلى السؾم مً ؤهه ًبدؤ خظُا

و اإلاٌخىبت، إال ؤهه ًخؼلب التريحز والاهدباه وجدلُل الػىاصس و   مػسقت ألاقٍاز املخددة مً ػٍس
ً
جسيُبها ، وهى ؤًظا
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الاشٍاُ اللكظُت للىص، ومهازهتها بما ٌػسقه الهازا مً الخبرة الظابهت ودمجه بالخبرة الجدًدة وجىهُت مكاهُم 

ت ، جإحي ػسابو واطتراج10ُ: 2009الهازا الظابهت )الدلُمي و طػاد ، اث التربٍى جُاث ( في ظل الخؼىز اإلاػسفي والىظٍس

الخدَزع الخدًثت, والتي حػد اإلاخػلم مدىز الػملُت الخػلُمُت ، ختى ٌظخؼُؼ اجخاذ الهسازاث والهُام باإلحساءاث 

س اطتراجُجُاث الخػلم الخدًثت التي جمًٌ الؼلبت مً  م, إطاقت إلى جؼٍى س والخهٍى الالشمت للخؿُحر والخؼٍى

 (.35: 2012ُاجُت واجخاذهم الهسازاث وجدملهم اإلاظؤولُت )بدًس،ألاطخهاللُت في الخػلم وندزتهم غلى خل اإلاشاًل الخ

ت البىابُت ، والتي جسيص غلى              الدوز  ومً الاججاهاث الخدًثت في الخدَزع الاطتراجُجُاث التي حػخمد غلى الىظٍس

ىي في ألاوشؼت الكاغل للمخػلمحن ؤزىاء غملُت الخػلم ،يما جؤيد غلى طسوزة الخىىع في ؤطالُب غسض املخخ

. ومً ابسش هره  (18:2017الظلؼاوي ودمحم،)الخػلُمُت التي ًيبغي ؤّن ًمازطها اإلاخػلمحن.            وجكٌحره 

الاطتراجُجُاث اطتراجُجُت نىة الخكٌحر التي حػد ؤخدي الاطتراجُجُاث الخدًثت في الخػلم والخكٌحر إذ جسيص غلى غمل 

هها ًدصل اإلاخػلم غلى ما ًدخاحه خُث حػمل الػملُ،الػهل وغملُاجه   ، إذ غً ػٍس
ً
اث الػهلُت مٌملت بػظها بػظا

سي الباخثان ؤن جىظُل اطتراجُجُت نىة  (Oyakilome :12:(2014مً مػلىماث واقٍاز للظُؼسة غلى مشٌالجه  ٍو

الخكٌحر ند حظهم في زقؼ مظخىي ػالباث الصل الثاوي اإلاخىطؽ في مادة اإلاؼالػت والىصىص، باإلاػلىماث التي 

 لبدثهما الخالي؛ ألن مً ؤبسش 
ً
ًدصلً غلحها بػظهً مً بػع .ولهد اخخازا الباخثان اإلاسخلت اإلاخىطؼت مُداها

 اإلاسخلت هي شػىز الؼالباث بالىطج والاطخهساز واغخمادهً غلى  الصكاث اإلامحزة لهره

 

 

الهساءة في جىمُت زهاقتهً، ويظب اإلاػلىماث، ووطُلت إلشباع مُىلهً الهسابُت، والهدزة غلى طسغت الهساءة 

 وغلى الاطخهالُ بالكهم والاطدُػاب .

: هذف البدث  
ً
 زالثا

نىة الخكٌحر في الاطدُػاب الهساةي لؼالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت  يهدف البدث الخالي الى مػسقت)ؤزس اطتراجُجُت

 في اإلاؼالػت والىصىص(.

:  فشطيت البدث:
ً
 سابعا
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( بحن مخىطؽ دزحاث ػالباث املجمىغت 0,05لِع هىاى قسم ذو داللت إخصابُت غىد مظخىي داللت ) -

بُت الالةي ًدزطً مادة اإلاؼالػت والىصىص باطتراجُجُت نىة الخكٌ حر ، ومخىطؽ دزحاث ػالباث املجمىغت الخجٍس

هت الاغخُادًت، في الاطدُػاب الهساةي.  الظابؼت الالةي ًدزطً اإلاادة هكظها بالؼٍس

: خذود البدث:
ً
 خامعا

الخدود الصماهُت: الٍىزض الثاوي مً الػام  -2الخدود اإلاٍاهُت: اإلادازض اإلاخىطؼت في مداقظت دًالى  -1

ت: غُىت مً ػالباث الصل الثاوي اإلاخىطؽ. الخدود  -3(. 2019 -2018الدزاس ي ) الخدود اإلاػسقُت: -4البشٍس

ظها لؼالباث الصل الثاوي اإلاخىطؽ للػام الدزاس ي )  -2018مىطىغاث مً يخاب اإلاؼالػت والىصىص اإلاهسز جدَز

 (، وغددها زماوي مىطىغاث.2019

: جدذًذ املصؼلحاث:
ً
 ظادظا

التي ًخمخؼ بها الؼلبت وجخإلل هره الهىة مً اقٍازه التي جمس  "هي مً اهم الهىي  اظتراجيجيت كىة الخفىير : -2

مً خالُ غهله وهي اإلاظؤولت غً ًل ما ًددر في خُاة الؼالب ،يما انها حصء مً الؼانت الابداغُت للٍىن وهى ما 

 .(Oyakilome :2014:12)ٌػني ان اقٍاز الؼالب حػمل حىبا الى حىب " .

الاحساءاث التي حظخػمل مً احل اًصاُ مجمىغت  الاقٍاز واإلاباديء اإلاسجبؼت :  وهي الخعشيف الاحشائي

 باألوشؼت الخػلُمُت املخؼؼت بدنت وحشمل ًل اإلاُادًً اإلاػسقُت والاوظاهُت والاحخماغُت والانخصادًت 
ً
 وزُها

ً
ازجباػا

 بدُث جؤدي الى جدهُو اهداف حػلُم الخػبحر لػُىت البدث .

و مدخىي نساةي ، بؿُت :" غمالاظديعاب اللشائي لُت غهلُت بىابُت جكاغلُت ًمازطها الهازا مً ػٍس

 (.30: 2010اطخخالصه للمػنى الػام للمىطىع" )غبدالبازي،

هها الؼالباث مؼ الىص اإلاهسوء مً مادة اإلاؼالػت  الخعشيف الاحشائي: غملُت بىابُت غهلُت ًخكاغل غً ػٍس

والىصىص ، لخمٌجهً مً ادزاى الىص اإلاٌخىب بظهىلت ، الطخخساج الاقٍاز السبِظت وألاقٍاز الكسغُت ، وجهاض غً 

ا و إهجاشهً في اخخباز الاطدُػاب الهساةي اإلاهدم إلحهً مً الباخثان في مظخٍى جه )الخسفي والخكظحري ػٍس

 والخؼبُهي(.

  

 

: " قهى غبازة غً يخاب ًدخىي مىطىغاث مخىىغت جكُد الؼالب، مجها مىطىغاث مً  هخاب املؼالعت - 

م والخدًث الىبىي الشٍسل، ومما حادث به انالم الٌخاب، مً شػس وهثر ونصت وخىاز، ومىاظسة،  الهسآن الٌٍس
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ت بدكظ الىصىص وػسقت، وطسد للمىانل والخىادر ،لخدز  ادة زسوتهم اللؿٍى ٍب الؼلبت غلى اإلاؼالػت الىاغُت وٍش

 
ً
ت، والىنىف غلى مدي اطدُػابه للمىطىغاث، وجرونه للىصىص ألادبُت، قظال الجدًدة، وإحادة الهساءة الجهٍس

 ( .9: 2015غً اطدثماز ػاناجه في الخػبحر". )وشازة التربُت ،

ىطىغاث ألادبُت والػلمُت والثهاقُت التي ًخظمجها يخاب اإلاؼالػت مجمىغت مً اإلاالخعشيف  إلاحشائي :هي 

 .والىصىص والري ؤنسجه وشازة التربُت لصكىف اإلاسخلت اإلاخىطؼت )الثاوي(

الثالث ( وجخٍىن هره  –الثاوي  –:وجخٍىن اإلاسخلت اإلاخىطؼت مً زالزت صكىف ) ألاُو  املشخلت املخىظؼت

والاغدادًت وقحها مدة الدزاطت قحها زالر طىىاث في هظام الخػلُم الػساقي )وشازة اإلاسخلت بحن اإلاسخلخحن الابخدابُت 

 (6،  2015التربُت ، 

 الفصل الثاوي : حىاهب هظشيت ودساظاث ظابلت

:  حىاهب هظشيت
ً
 أوال

 اظتراجيجيت كىة الخفىير -

ت البىابُت وحػمل هره ؤلا   طتراجُجُت غلى مظاغدة إخدي اطتراجُجُاث الخػلم اليشؽ التي حظدىد إلى الىظٍس

جهم للمػلىماث وألاقٍاز وجصيُكها وجلخُصها واطدُػابها, يما جدُذ  و جدٍو الؼلبت في بىاء مػازقهم الػلمُت غً ػٍس

للؼلبت مشازيت ؤقٍازهم مؼ انسانهم في ًل مجمىغت وداخل الصل يٍل, قالؼلبت ٌػِشىن في مىانل مشٍلُت 

س ندزاتهم الػهلُت. خهُهُت, وهرا ًدقػهم للهُام باالاطخهصا  ء والايدشاف وجؼٍى

هُى الػالم )  في يخابه غً نىة الخكٌحر) إنَّ ألاقٍاز جداُو دابما ؤن جبدث لها غً صىزه ،جدشٍل قحها  هيهى (ٍو

،وان ججد لها مىكرا وؤن جٌشل غً هكظها قخملي هي ػبُػتها وغلى السؾم ؤنَّ الكٌسة الىاخدة ؾحر اإلادغىمت بإي 

سيصة ومىحهه يما ًمًٌ جطخُمها ش يء ال جىؼىي غلى ندز يبحر مً الهىة قاهه مؼ جٌساز ألاقٍاز جصبذ ألاقٍاز م

إلاساث غدًدة يما ًهُى ألاقٍاز الىاهىت هي نىه واهىت مخكسنت ، وألاقٍاز الشدًدة هي نىي شدًدة ومسيصة( 

 (.91:2011)خالوي،

 خؼىاث كىة الخفىير : 
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وطؼ اقٍاز مخىىغت في بؼاناث مً دون جددًد زنم  -2جهظُم الؼلبت غلى مجامُؼ صؿحرة ؾحر مخجاوظت  -1

جصيُل الاقٍاز مً نبل الؼلباث بىاًء غلى نىتها  بمػنى ان البؼانت التي جدخىي غلى  -3الكٌسة السبِظت والكسغُت. 

( زم الكٌسة 2( والكٌسة الكسغُت التي لها غالنت بالكٌسة السبِظت  ًسمص لها بالسنم )1الكٌسة السبِظت ًسمص لها بالسنم )

 ػلي للؼلبت.الثالثت وهٌرا ...... ٌظخمس اليشاغ الك

 الاظديعاب اللشائي 

 

 
ً
 ٌظخدعي غددا

ً
 مسيبا

ً
 ذهىُا

ً
غّد ؤؾلب الباخثحن ؤن الاطدُػاب غملُت مً غملُاث الخكٌحر التي جخؼلب وشاػا

 مً ألاقػاُ واليشاػاث التي ًهىم بها الكسد مً ؤحل جدهُو اإلاػسقت والكهم)الدلُمي 
ً
إخر ؤهماػا مً اإلاهازاث ، ٍو

 (.9: 2009وطػاد،

مثل الاطدُػاب غملُت اطتراجُجُت جمًٌ الهازا مً اطخخالص اإلاػنى مً الىص اإلاٌخىب ، وهى غملُت  ٍو

(،وؤهه ًىظس 232: 2003مػهدة جخؼلب الخيظُو لػدد مً مصادز اإلاػلىماث ذاث الػالنت اإلاخبادلت)شخاجه والىجاز،

ا طُت، إذ جخظمً اهخهاء للػىاصس الصخُدت الى الاطدُػاب غلى ؤهه خل للمشٍلت ، شإهه في ذلَ شإن اإلاشٍلت الٍس

هىم الهازا بإغماُ غهله، ملخاولت قهم ًل ًلمت مً الٍلماث  لخل اإلاشٍلت، وجددًد حجم جإزحر ًل غىصس ونىجه، ٍو

 
ً
اإلاٍىهت للمىطىع، ولهرا ًهىم الهازا ببىاء مجمىغت مً الخصىزاث الػهلُت إلاػلىماث وؤقٍاز الىص، بدءا

اث مػسقُت دهُا   )غبد البازي،بمظخٍى
ً
اث ؤيثر حػهُدا  ( 30: 2010واهتهاء بمظخٍى

 معخىياث الاظديعاب اللشائي:

اث الهساءة بىصكها غملُت جكٌحر، ونظمها بػظهم إلى:  وند جىىغذ مظخٍى

 , يما معخىي الفهم الحشفي: - أ
ً
 مباشسا

ً
هصد به ندزة الهازا غلى قهم الٍلماث والجمل والاقٍاز قهما ٍو

 َشمل جريس الخىادر الخكصُلُت في اإلاهسوء وزبؼها باالقٍاز السبِظت.وزدث في الىص صساخت،و 
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هصد به ندزة الهازا غلى جددًد اإلاػاوي الظمىُت الػمُهت التي ؤزادها  :معخىي الفهم الاظخيخاجي  -ب ٍو

شمل الهدزة غلى الخػمو في اإلاػاوي وألاقٍاز الىازدة في الىص وإدزاى  الػالناث الٍاجب ولم جسد صساخت في الىص، َو

ً اطخيخاحاث واطخدالالث مىؼهُت .  بحن ألاطباب والىخابج , والهدزة غلى جٍٍى

، معخىي الفهم الىاكذ -ث
ً
، وداللُا

ً
ا هصد به ندزة الهازا غلى إصداز الخٌم غلى الىص اإلاهسوء لؿٍى : ٍو

خظمً الهدزة غلى جىظُل  ، غلى وقو نىاغد وؤطع ومػاًحر وؤػس مسحػُت مىاطبت، ٍو
ً
اإلاهسوء في خل ووظُكُا

 اإلاشٌالث والهدزة غلى ابخٍاز خلُى بدًلت ممٌىت.

هصد به ندزة الهازا غلى الكهم الػمُو الهابم غلى خبرجه الخإملُت، وإخظاطه معخىي الفهم الخزوقي : -ر ٍو

 بخلجاث الٍاجب ومشاغسه.

حدًدة ؾحر مإلىقت : هى مظخىي غاُ مً الكهم ًخؼلب مً الهازا ابخٍاز ؤقٍاز معخىي الفهم الابذاعي -ج

)اإلابادزة والابخٍاز والخسوج غً اإلاإلىف (،إذ ًخمًٌ الهازا مً الخيبؤ والاطخدالُ وإدزاى الاقٍاز وحظلظلها وههد 

مه )شاًس وغهىد،  (.85: 2016اإلاهسوء وجهٍى

 

 

: الذساظاث العابلت 
ً
 زاهيا

 دساظاث جىاولذ اظتراجيجيت كىة الخفىير -1

لم ًجد الباخثان دزاطاث جدىاُو إطتراجُجُت نىة الخكٌحرـــ بدظب غلمهما ، قهد غمدث إلى جىاُو   -

 دزاطاث الظابهت للمخؿحر الخابؼ )الاطخػُاب الهساةي (

 دساظاث جىاولذ الاظخعياب اللشائي  -2

 

 (2013دساظت املششذي ) -

الاطدُػاب الهساةي والاداء الخػبحري  لدي هدقذ الدزاطت الى مػسقت ؤزس اطتراجُجُت اإلاىظماث الشٍلُت في 

 ػالب الصل الثاوي اإلاخىطؽ في اإلاؼالػت والىصىص.
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بي  اإلاالبم للدزاطت مىهج الذساظت  0: اطخخدم الباخث اإلاىهج الخجٍس

  0( ػالب 65: ػبو الباخث ججسبخه غلى غُىت ) عيىت الذساظت

 اإلادظلظلت. الاخخبازاث –: اخخباز الاطدُػاب الهساةي  أداة الذساظت

 املىاصهت بين الذساظت العابلت والذساظت الحاليت

الى مػسقت ؤزس اطتراجُجُت اإلاىظماث الشٍلُت ( 2013دساظت املششذي ):هدقذ  هذف الذساظت -1

في الاطدُػاب الهساةي والاداء الخػبحري  لدي ػالب الصل الثاوي اإلاخىطؽ في اإلاؼالػت والىصىص.في خحن هدقذ 

لى مػسقت ؤزس اطتراجُجُت نىة الخكٌحر في الاطدُػاب الهساةي لؼالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت في اإلاؼالػت الدزاطت الخالُت ا

 والىصىص .

بي هى مىهج  مىهج الذساظت -2 :اجكهذ الدزاطت الظابهت مؼ الدزاطت الخالُت في ًىن اإلاىهج الخجٍس

 الدزاطت

ًاهذ غُىت الدزاطت الظابهت )  عيىت الذساظت -3  اما غ65:
ً
 ( ػالبت.60ُىت الدزاطت الخالُت )( ػالبا

الاخخبازاث اإلادظلظلت. اخخباز  –: ؤداة الدزاطت الظابهت اخخباز الاطدُػاب الهساةي  أداة الذساظت -4

 الخكٌحر اما الدزاطت الخالُت التي طدظخػمل  اخخباز الاطدُػاب الهساةي

 : مىهج البدث واحشاءاجه الفصل الثالث

 
ً
 مىهج البدث :  -أوال

بي هى ؤطلىب ًخػلو        بي إلاالبمخه في جدهُو هدف البدث الخالي, واإلاىهج الخجٍس اجبؼ الباخثان اإلاىهج الخجٍس

ػد اإلاىهج  بي مظخهل ، وآخس ٌظمى غامل جابؼ َو بئحساء ججازب إلاػسقت الػالنت بحن غاملحن ؤخدهما ٌظمى غامل ججٍس

بي اإلاىهج الري ًخمحز غً بهُت   الخجٍس

 

 

و الخجسبت للخػسف غلى الػالناث مىاهج البدث ألاخس  ي بئزباث الكسوض ؤو الاقتراطاث الػلمُت غً ػٍس

 (.138:2015الظببُت ؤو الػالناث بحن الظىاهس املخخلكت اإلاشمىلت بالخجسبت ولخيبؤ بها والخدٌم قحها. )طسخان،

: ئحشاءاث البدث :
ً
 زاهيا
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 : الخصميم الخجشيبي -1

بي الخخؼُؽ        هت مػُىت ًهصد بالخصمُم الخجٍس للظسوف والػىامل املخُؼت بالظاهسة     التي هدزطها بؼٍس

ػني جهظُم ػلبت الخجسبت غلى قئاث  ومالخظت ما ًددر قهى مخؼؽ وبسهامج غمل لٌُكُت               جىكُر الخجسبت ,َو

كئاث لدزاطت الكسوم              مخػددة ، ًل قئت جمثل                 مجمىغه مخجاوظت باليظبت لهدف الخجسبت ، وجخظؼ هره ال

بي اإلاػخمد في البدث الخالي1( شٍل )172:2016بُجها )الػكىن ووطً،  ( الخصمُم الخجٍس

 ؤداة البدث اإلاخؿحر الخابؼ اإلاخؿحر اإلاظخهل مجمىغخا البدث

بُت اطتراجُجُت نىة  الخجٍس

 الخكٌحر

 الاطدُػاب الهساةي

 

اخخباز الاطدُػاب 

 الهساةي

 

 (الخصميم الخجشيبي للبدث1شيل)

 مجخمع البدث وعييخه  -2

ٌػسف مجخمؼ البدث بإهه حمُؼ مكسداث ؤو وخداث الظاهسة جدذ البدث ، يما إهه مجخمع البدث : -1

اُ ،  خٍىن مجخمؼ 232:  2010مجمىغت مً الكئاث ؤو الخجمػاث التي حشترى في خصابص مدددة )هىقل قٍس (.ٍو

ت الخٍىمُت للبىاث الجث الخالي مً ػالباث الصل ال ثاوي اإلاخىطؽ الالحي ًدزطً في اإلادازض اإلاخىطؼت الجهاٍز

ت الػامت لتربُت مداقظت دًالى / مسيص مدًىت بػهىبت للػام الدزاس ي )   ( . 2019 -2018الخابػت للمدًٍس

هت مػُىت   -2 ، غُىت البدث : الػُىت وهي غبازة غً مجمىغت وظبُت مً مجخمؼ البدث ، ًخم اخخُازها بؼٍس

واحساء الدزاطت غلحها باإلاالخظت والخدلُل وبمالخظت خصابص الػُىت ًمًٌ للباخث صُاؾت اطخدالالث وهخابج 

ًامل مجخمؼ الدزاطت . )ػباحت ،  ومً مخؼلباث البدث الخالي اخخُاز مدزطت  (160:  2007مدددة لخػمُمها غلى 

 لخجسبت وألطباب وبصىزة نصدًت لرلَ اخخحرث مدز  واخدة مً بحن اإلادازض اإلاخىطؼت
ً
طت ام البىحن لخٍىن مُداها

.  -1غدة: 
ً
 وانخصادًا

ً
حػاون  -2إن مػظم الؼالباث مً زنػت حؿساقُت واخدة ؤي مً بِئت مخهازبت زهاقُا واحخماغُا

هت  0ج( –ب  –جدخىي اإلادزطت غلى زالر شػب للصل ألاُو اإلاخىطؽ )ؤ  -30إدازة اإلادزطت مؼ الباخثت وبؼٍس

بُت التي جدزض ػالباتها باطتراجُجُت نىة الخكٌحر  السخب الػشىاةي اخخحرث الشػبت )ب( لخمثل املجمىغت الخجٍس

هت الاغخُادًت 30والبالـ غددها)  (، والشػبت )ؤ( لخمثل املجمىغت الظابؼت  التي جدزض ػالباتها غلى وقو الؼٍس

 (30والبالـ غددها )
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 جيافإ مجمىعتي البدث  -3

 

1-  
ً
 باألشهشالعمش الضمني مدعىبا

ًاقإث الباخثت في مخؿحر الػمس الصمني وباطخخدام الاخخباز الخاةي  لػُيخحن مظخهلخحن وبرلَ حػد املجمىغخان 

)1مخٍاقئخحن في هرا اإلاخؿحر ملخو)  ( ًبحن ذل1َ(  والجدُو

 ( 1)حذول سكم 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية

 0,0,الداللة عند  مستوى 

 الجدولية المحسوبة

 04 26 061 2, ,0 التجريبية

 غير دال احصائيا 6، 4 6، 34 03

 0، 23 161, 1 ,0 الضابطة

 .دسحاث اللغت العشبيت في الىىسط الاول -2

ؤخرث الباخثت الدزحاث لؼالباث مجمىغتي البدث في مادة نىاد اللؿت الػسبُت الػسبُت في الاخخباز الجهاةي  

( مً سجالث اإلادزطت، وغىد احساء الخدلُل الاخصاةي  2019ــ 2018للٍىزض الاُو للصل الثاوي مخىطؽ للػام )

( 2خابج ان املجمىغخحن مخٍاقئخحن واإلالخو )للدزحاث وباطخػماُ الاخخباز الخاةي  لػُيخحن مظخهلخحن دلذ الى

 ( ًىضح ذلَ :2والجدُو )

 ( 2)حذول سكم 

 ؽظاملخى  لعذدا املجمىعت
الاهدشاف 

 املعياسي 

دسحت 

 الحشيت

معخىي  الليمت الخائيت

 الجذوليت املحعىبت 0005الذاللت عىذ  

 غير دال اخصائيا 1.99 1، 029   8 44 70، 17 30 الخجشيبيت
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 "املستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد انخانج (  2020كانون االول  16-17  

 

 58 87،8 72، 47 30 الظابؼت

 اخخباس اللذسة اللغىيت   -3

ب والري ًخٍىن مً  ت الؿٍس ت لسمٍص مً ؤحل جٍاقؤ مجمىغتي البدث اطخػملذ الباخثت اخخباز الهدزة اللؿٍى

( قهسة مً هىع اخخُاز مً مخػدد  بػد اطخخساج اإلاخىطؽ الخظابي والاهدساف اإلاػُازي وباطخػماُ الاخخباز 20)

 ( ًىضح ذلَ :3( والجدُو )3لػُيخحن مظخهلخحن دلذ الىخابج ان املجمىغخحن مخٍاقئخحن واإلالخو )الخاةي 

 

 ( 3)حذول سكم 

 املخىظؽ العذد املجمىعت
الاهدشاف 

 املعياسي 

دسحت 

 الحشيت

معخىي  الليمت الخائيت

 الجذوليت املحعىبت 0005الذاللت عىذ  

الخجش 

 ًبيت
30 97 ،9 06،3 

 غير دال اخصائيا 1 99. 075،1 58
الظا

 بؼت
30 73 ،10 43،2 

 (أخخباس الزواء )سافً   -4

ًاء ) زاقً (  غلى مجمىغتي البدث مً احل جٍاقؤ مجمىغتي البدث )ملخو ( 4ػبهذ الباخثت اخخباز الر

 0( ًىضح الخٍاقؤ  4والجدُو )  

 ( 4)حذول سكم 

 العذد املجمىعت
املخىظ

 غ

الاهد

ساف 

 املعياسي 

دس 

حت 

 الحشيت

 الليمت الخائيت
معخىي 

 0005الذاللت عىذ  
الجاملح
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 دوليت ظىبت

 86،5 36، 60  30 الخجشيبيت
 غير دال اخصائيا 1.99 0.41 58

 04،6 35، 97 30 الظابؼت

: طبؽ املخغيراث  
ً
 سابعا

اإلاخؿحراث الدخُلت هي غبازة غً مخؿحراث ال ًمًٌ الاطخدالُ غلحها مباشسة ولًٌ ًمًٌ ان وظخدُ غلحها مً 

و جإزحر اإلاخؿحراث اإلاظخهلت ، لرا قػلى الباخث الخد مً جإزحر هره اإلاخؿحراث التي ند جؤزس في طالمت الخجسبت  ػٍس

بُت التي لرلَ خاُو الباخثان الخّد م( 211: 2010)اإلاىحُز وغدهان، ً جإزحر بػع اإلاخؿحراث الدخُلت ؾحر الخجٍس

 حػخهد انها جؤزس في طالمت الخجسبت، وألن طبؼها ًؤدي الى هخابج ايثر 

 

بي 0دنت  الكسوم في اخخباز  –الػملُاث اإلاخػلهت بالىطج  –وقُما ًإحي هره اإلاخؿحراث الاهدزاز الخجٍس

بُت ) الىطابل الخػلُمُت ازس الاحساءاث  –اداة الهُاض  –املجمىغخحن  ؼ الخصص  –احساء الخجسبت  –الخجٍس  –جىَش

 0مدة الخجسبت ( –بىاًت اإلادزطت 

 
ً
 مخؼلباث البدث  – خامعا

  جدذًذ املادة العلميت  – 1

ظها للصل الثاوي اإلاخىطؽ للػام  طخددد الباخثت اإلاادة الػلمُت التي طخدزض ازىاء مدة الخجسبت ، اإلاهسز جدَز

زابد  –اإلاىؼو الظلُم  –ؤيهما ؤوفى  –وللٍىزض الدزاس ي الثاوي وهي) وصُت مً مدخظس  2019-2018الدزاس ي

 خصابً الٌخب في الترار ( -الاهداف الٌبري  –اإلاىؼو الظلُم  -شازع الامحراث  –الٌُماء حابس بً خُان 

 الاهذاف العلىهيت -2

ت التي جصل ط ي بإهه: هىع مً الصُاؾت اللؿٍى ًا مػُىأ ، ًمًٌ مالخظخه ونُاطه، ٌػسف الهدف الظلًى لى

خىنؼ مً اإلاخػلم ان ًٍىن نادزا غلى ؤدابه في نهاًت وشاغ حػلُمي مددد )نؼامي وآخسون، ( ، لرا صاؽ 625: 2008ٍو

اث جصيُل بلىم )اإلاػسقت، والكهم ، والخؼبُو، 56الباخثان الاهداف الظلىيُت،وبلـ  غددها ) (  مىشغت بحن مظخٍى
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ذ مً صالخُتها ، وغسطذ غلى مجمىغت مً املخٌمحن واإلاخخصصحن في اللؿت الػسبُت وػسابو والخدلُل(، وللخثب

ظها ملخو ) ذ بػع الخػدًالث .5جدَز  (، وفي طىء آزائهم ومالخظاتهم ؤحٍس

  الخؼؽ الخذسيعيت-3

ًاهذ خؼت الدزض الاػاز الري ٌظحر غل  ظُت مً مخؼلباث الخدَزع الىاجح، قهد  ى ان إغداد الخؼؽ الخدَز

ظُت ًىمُت وغددها ) ظها، إذ اغدث خؼؽ جدَز ( خؼت لخدَزع لؼالباث مجمىغتي 16ههجه الباخثان في جدَز

البدث، وفي طىء مدخىي اإلاادة الدزاطُت وؤهداقها الظلىيُت، وغسطذ ا ؤهمىذححن مً هرِه الخؼؽ غلى مجمىغت 

ظها ملخو ) (، وفي طىء آزائهم وملخىظاتهم ؤحٍسذ 5مً الخبراء واإلاخخصصحن في مجاُ اللؿت الػسبُت وػسابو جدَز

 بػع الخػدًالث غلى الخؼؽ وبرلَ اصبدذ حاهصة للخىكُر .

 
ً
 : ئعذاد أداة البدث: ظادظا

 اخخباس الاظديعاب اللشائي: -أوآل

هصد باالخخباز وهى احساء جىظُمي جخم قُه مالخظت طلىى الؼلبت ، وذلَ بىطؼ مجمىغت مً الكهساث ؤو  ٍو

الاطئلت اإلاؼلىب الاحابت غجها ، وهى الخػسف إلى مىاػً الهىة والظػل لدي الؼلبت، ونُاض جدصُل الؼلبت ومدي 

الدزاطت الخالُت اغداد اخخباز لالطدُػاب ( ، ومً مخؼلباث 394: 2006جهدمهم ، وإزازة داقػُتهم للخػلم )غؼا،

 مً 
َ
 الهساةي ، ولخدهُو ذلَ اخخازا الباخثان مىطىغا

 

ظها لؼالباث الصل  مىطىغاث يخاب اإلاؼالػت والىصىص )  نصت هجاح( وهى مً اإلاىطىغاث اإلاهسز جدَز

لخجسبت ، ولبىاء ؤداة ( ، ولم ًًٌ مً اإلاىطىغاث التي خظػذ ل 2019 - 2018الثاوي اإلاخىطؽ للػام الدزاس ي )

 البدث ؤجبػا الباخثان الاحساءاث آلاجُت:

 صياغت فلشاث الاخخباس: -1

اث الاطدُػاب الهساةي: )الخسفي، والخكظحري، والخؼبُهي(،  ؤغد الباخثان اخخبازا بػدًا في طىء مظخٍى
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 (5حذول)

 جىصيع دسحاث أظئلت اخخباس الاظديعاب اللشائي على املعخىياث املحذدة

عذد  همؽ العإال  الاظديعابمعخىي 

 الفلشاث

 مجمىع الذسحاث

 10 10 اخخياس مً مخعذد الاظديعاب  الحشفي-1

الاظديعاب -2

 الخفعيري 

 8 8 مضاوحت

الاظديعاب -3

 الخؼبيلي

 8 2 ملالي

 26 20  املجمىع

 

اث الثالر املخددة ، و20ؤذ جٍىن الاخخباز مً ) بلـ غدد قهساث  ( قهسة في زالر ؤطئلت مىشغت بحن اإلاظخٍى

( ( قهساث جظمً 8( قهسة، جظمىذ اإلاظخىي الخسفي مً همؽ الاخخُاز مً مخػدد، والظؤاُ الثاوي )10الظؤاُ الاُو

مظخىي الاطدُػاب الخكظحري مً همؽ اإلاصاوحت، والظؤاُ الثالث)قهسجان( مً همؽ اإلاهالي، جظمً اإلاظخىي 

  الخؼبُهي .

 زصذق الاخخبا-2

ًان ًهِع ان الصدم مً ؤهم خصاب ٍىن الاخخباز صادنا اذا  ت والىكظُت ،ٍو ص الاخخبازاث واإلاهاًِع التربٍى

(، ولؿسض الخإيد مً صدم الاخخباز ،وجدهُو الاهداف 245: 2009الظمت ، ؤو الخاصُت التي ؤغد لهُاطها )غالم ،

ظها ( ، الطخؼالع 5، ، )ملخوالتي وطؼ مً ؤحلها، جم غسطه غلى هخبت مً اإلاخخصصحن في اللؿت الػسبُت وػسابو جدَز

 آزائهم خُى مدي صالخُت الكهساث مً خُث 
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 "املستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد انخانج (  2020كانون االول  16-17  

 

شمىلها ، واإلاظخىي الري جهِظه، وفي طىء آزاء املخٌمحن، غدلذ الباخثت بػع الكهساث، واغادة صُاؾت 

% مً مجمىع الخبراء الٌلي وؤصبذ الاخخباز حاهص للخؼبُو  80بػظها آلاخس، وند خصلذ غلى وظبت اجكام بيظبت 

 (. 6و ) ملخ

 حعليماث الاخخباس-3

وطؼ الباخثان حػلُماث ؤلاحابت وحػلُماث الخصخُذ غً قهساث الاخخباز ختى جٍىن واضخت ، وػلبذ مً 

، والثاوي(،وصكسا للكهسة التي  الؼالباث نساءة قهساث الاخخباز بدنت وخصص دزحت لٍل مً قهساث الظؤالحن )الاُو

 دزحاث لٍل قهسة مً قهساث الظؤاُ الثالث.جٍىن احابتها ؾحر صخُدت، وخصصذ ازبؼ 

  الخجشبت الاظخؼالعيت-4

ىت اطخؼالغُت جمثلذ في غدٍد مً الؼالباث مً مجخمؼ البدث هكظه، اذ بلـ  ُّ ػبو الباخثان الاخخباز غلى غ

في  ( ػالبت, وند جبحن ؤنَّ الكهساث حمُػها واضخت وؾحر ؾامظت غىد الؼالباث , والىنذ الري اطخؿسم 100غددها )

ًان)  0( دنُهت مً خالُ اخدظاب شمً ؤحاباث الؼالباث 32ؤلاحابت غً قهساث الاخخباز 

  الخدليل الاخصائي لفلشاث الاخخباس

 ؤحسي الباخثان الخدلُل الاخصاةي لكهساث الاخخباز مً هخابج الخجسبت الاطخؼالغُت غلى الىدى الاحي : الاحي :

(  وبرلَ جٍىن 7خىي صػىبت الكهساث ،ملخو زنم ): جم  خظاب مظمعامل صعىبت وظهىلت الفلشاث -1

 0قهساث الاخخباز حُدة  

( ووحدث  الكهساث 7: وبػد خظاب نىة الخمحز لٍل قهسة مً قهساث الاخخباز ملخو زنم)كىة جميز الفلشاث -2

 0جمُحز حُدة 

الاخخباز خُث : اطخخسج الباخثان قػالُت البدابل الخؼإ لكهساث   فعاليت البذائل الخؼأ ) املمىهاث (-3

(، وند دلذ غلى قاغلُتها وبىاًء غلى ذلَ 8ًاهذ هخابج جؼبُو مػادلت قػالُت البدابل الخؼإ لجمُؼ الكهساث ملخو )

 قهد جهسز إبهاء البدابل يما هي مً دون إحساء ؤي حؿُحر.

 زباث الاخخباز :واغخمد الباخثن مػامل ازجباغ بحرطىن إلًجاد الثباث قبلـ  -3

ُط 0، 69) 
ُ
( وهي نُمت حُدة في 0، 82خػمل بػدها مػادلت الخصخُذ طبحرمان بساون وبلـ الثباث )( ، قإ

 الاخخبازاث. 
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 : جؼبُو الخجسبت ظابعا

واهتهذ الخجسبت ًىم الثالزاء اإلاىاقو  2019/  2/ 26باشسث الباخثت بخؼبُهها للخجسبت ًىم االثالزاء  اإلاىاقو 

وصدخذ الباخثت قهساث الاخخباز 2019/ 5/ 7ةي ًىم الثالزاء اإلاىاقو  ، وػبهذ اخخباز الاطدُػاب الهسا 7/5/2019

 ( ًىضح دزحاث التي خصلذ غلحها ػالباث مجمىغتي البدث في اخخباز اإلاهازاث الاغسابُت  9وملخو )

 
ً
 الىظائل الاخصائيت  –زامىا

 SPSاطخػمل الباخثان الىطابل الاخصابُت في الخهُبت الخػلُمُت لبرهامج  

 

 الفصل الشابع :عشض الىخائج وجفعيرها 

 للىخابج التي جىصال الحها  الباخثان بػد احساء الخجسبت وجؼبُو ادواث البدث , 
ً
ًخظمً هرا الكصل غسطا

 الى بػع 
ً
 لألهداف , زم جكظحر جلَ الىخابج واطخخالص بػع الاطخيخاحاث, وصىال

ً
 للكسطُت وجدهُها

ً
وقها

 الخىصُاث واإلاهترخاث.

 : 
ً
 عشض الىخائج :اوال

بػد ان ػبو الاخخباز ) الاطدُػاب الهساةي ( وصدخذ الاحاباث دلذ الىخابج غلى  وحىد قسوم ولصالح 

بُت والجدُو )  ( ًىضح ذلَ 6املجمىغت الخجٍس

 (6الجذول ) 

 املخىظؽ العذد املجمىعت

الاهد

ساف 

 املعياسي 

دس 

حت 

 الحشيت

 الليمت الخائيت

معخىي 

املح 0005الذاللت عىذ  

 ظىبت

الج

 دوليت

دال  1.9 2، 55 58 18،3 17، 43 30 الخجشيبيت



 

 

 

 

 

517 
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 19،3 15، 33 03 الظابؼت
اخصائيا   لصالح 

 املجمىع الخجشيبيت 

 

 جفعير الىخائج:  -زاهيا

و الىخابج التي جىصال الحها الباخثان ان اطتراجُجُت نىة الخكٌحر ند اقادث ػالباث املجمىغت  ًخطح مً ػٍس

ادة دزحاتهً في الاطدُػاب الهساةي ، اذ جكىنً غلى ػالباث املجمىغت الظابؼت ، وان  بُت ، وذلَ إلاالخظت ٍش الخجٍس

 هرا الخكىم ٌػىد الى الاطباب آلاجُت :

إن اطتراجُجُت نىة الخكٌحر ند جم جؼبُو خؼىاتها بما ًخالءم مؼ ػبُػت  اإلاادة الدزاطُت اإلاػؼاة والخسوج -1

ان اطتراجُجُت نىة الخكٌحر ؤدث الى ازازة اهدباه الؼالباث، وحشىنهً إلاادة اإلاؼالػت،  -2مً الىمؽ الاغخُادي . 

 وشؼتها ، وشاد مً زؾبتهً في مػسقت اإلاادة الدزاطُت وذلَ لخىىع ؤ

 

 

ت. -3 جخمسيص غملُت الخػلم غلى وقو هره الاطتراجُجُت خُى الؼالبت ،   -3مما حػل دزض اإلاؼالػت ؤيثر خٍُى

ت داخل حجسة الدزاطت مً دون جدخل  هت الاغخُادًت ، مما ًىقس للؼالباث حػلم ؤيثر خٍس غٌع الؼٍس

 لى الػمل والاحتهاد بجد ووشاغ .اإلادزطت الا غىد الظسوزة ، وهرا ًٍىن ؤيبر خاقص لهً ًدقػهً ا

 : الاظخيخاحاث
ً
 زالثا

 في جدَزع مىطىغاث اإلاؼالػت والىصىص للصل الثاوي 
ً
ان اطخػماُ اطتراجُجُت نىة الخكٌحر لهي هجاخا

ادة الاطدُػاب الهساةي ، ؤمس ممًٌ اذا ما جىاقسث اطتراجُجُاث مالبمت لرلَ -2اإلاخىطؽ .   ان ٍش

الادبُاث في ػسابو جدَزع اللؿت الػسبُت في حشدًدها غلى اطخػماُ ؤطالُب صخت ما ذهبذ الُه مػظم -3

ظُت خدًثت ، النها جكط ي الى قهم اإلاهسوء واطدُػابه  جدَز

 :
ً
 الخىصياثزابػا
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ب مدزس ي اللؿت الػسبُت ومدزطاتها في اإلاسخلت اإلاخىطؼت غلى اطتراجُجُاث الخدَزع اإلاؼالػت الخدًثت  جدٍز

اث الاطدُػاب الهساةي في مادة اإلاؼالػت لدي  -2الخكٌحر . ومجها اطتراجُجُت نىة  الػمل غلى جىمُت مظخٍى

 ػالباث اإلاسخلت اإلاخىطؼت.

: امللترخاث 
ً
 خامعا

 احساء دزاطاث ممازلت لخػسف ؤزس اطخػماُ اطتراجُجُت نىة الخكٌحر  في مىاد اخس مً مىاد اللؿت الػسبُت.  -1

 لخكٌحر بمخؿحراث اخس مثل: اإلاُل الهساةي.احساء دزاطت لخػسف ؤزس اطتراجُجُت نىة ا -2

 احساء دزاطت ممازلت للدزاطت الخالُت غلى الرًىز.  -3

 املصادس

 ( ، 2013اطماغُل ، بلُـ خمدي .)) اظتراجيجياث جذسيغ اللغت العشبيت )أػش هظشيت وجؼبيلاث عمليت ،

 ألازدن . –، داز اإلاىاهج ، غمان 1غ

 (،1987ألاصبهاوي، ؤبى دمحم غبد هللا بً دمحم بً حػكس : )جدهُو زطاء هللا بً العظمت ألبي الشيخ ألاصبهاوي ،

اض.1دمحم إدَزع اإلابازيكىزي، غ  ، داز الػاصمت، الٍس

 ( ،مان دمحم  ، داز اإلاظحرة ، غمان .1، غ الخعلم اليشؽ( : 2012بدًس ، يٍس

 ( ، 2010الخالم ، غلي طامي : ) اإلاؤطظت الخدًثت للٌخاب  في جذسيغ مهاساث اللغت العشبيت و علىمهااملشحع ،

 ، بحروث  . 

 

 

  مجلت الىعي الاطالمي وشازة الاوناف والشؤون  كىة الخفىير وصىاعت الىجاح(: 2011, خالد ) خالوي ,

ذ, الػدد   . 53الاطالمُت , الٍٍى

 (، م الىابلي ، 1، غ اججاهاث خذًثت في جذسيغ اللغت العشبيت( : 2009الدلُمي ، ػه غلي ، وطػاد غبد الٌٍس

 ألازدن –مؼبػت غالم الٌخب ، غمان 
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 (، 2016شاًس ، طػد غلي ، وغهىد طامي هاشم . ) هيف هصل للفهم اللشائي )اللشاءة ، املؼالعت ، الفهم

 الازدن  . –، داز السطىان، غمان 1غ ،اللشائي ، همارج الفهم اللشائي (

 ( 2015طسخان, مدمىد غسقان :)داز الٌخاب 1,غ مىاهج البدث في الخذمت الاحخماعيت سؤيت معاصشة ,

ت اللبىاهُت ـ  الجامعي , الجمهىٍز

 ( 2017الظلؼاوي , حباز زشَ , ودمحم خاجم الػىادي :) جذسيغ الخاسيخ ادسان العالكاث املفاهيميت

 زدن . , داز الىطاح لليشس , غمان , الا 1, غللمدشابهاث في طىء الىظشيت البىائيت

 (، يب الىجاز ت 1، غ معجم املصؼلحاث التربىيت والىفعيت( . 2003شخاجت ، خظً ، وٍش ، الداز اإلاصٍس

 مصس  –اللبىاهُت ، الهاهسة 

 (2011الشمسي , ماش ي بً خمد :)اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.1, غ اظتراجيجيت في الخعلم اليشؽ 101 , 

 ( ، 2007ػباحت ، ًىطل .) لبىان  . –، داز الهادي ، بحروث  1، غجلىياث و مىاهجمىهجيت البدث 

 (،2007غاشىز، زاجب ناطم، والخىامدة، دمحم قؤاد  : )أظاليب جذسيغ اللغت العشبيت بين الىظشيت والخؼبيم ،

ؼ الؼباغت، غمان، الازدن. 1غ  ، داز اإلاظحرة لليشس والخىَش

 ( ، 2010غبد البازي ، ماهس شػبان ) .مللشوء )أظعها الىظشيت وجؼبيلاتها العلميت (اظتراجيجياث فهم ا  ،

 الازدن . –، داز اإلاظحرة ، غمان 1غ

 ( ، 2006غؼا، ابساهُم دمحم .)داز الصادم ، الخلت .2، غ املشحع في جذسيغ اللغت العشبيت ، 

 (، 2006غؼُت ، مدظً غلي : )ألازدن  –، داز الشسوم ، غمان 2، غ اليافي في أظاليب جذسيغ اللغت العشبيت

. 

 (، 2013الػكىن ، هادًت خظحن ، و وطً ماهس حلُل .) الخعلم املعشفي واظتراجيجياث         معالجت

 الازدن . –، داز اإلاىاهج ، غمان 1، غ املعلىماث

 (، مظخىي ػلبت الصل ألاُو مخىطؽ في قهم اإلاادة اإلاهسوءة 2014دمحم ، دمحم غباض :) وليت التربيت ، مجلت

 ، العذد الثامً عشش ، بابل . الاظاظيت للعلىم التربىيت والاوعاهيت

 (، 2013اإلاسشدي ، غلي حاطم زاض ي . ) أزش اظتراجيجيت املىظماث الشيليت في الاظديعاب اللشائي و الاداء

 الخعبيري لذي ػالب 
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 حامػت بابل / ًلُت التربُت الاطاطُت .  الصف الثاوي املخىظؽ في املؼالعت والىصىص ، 

 (، 2010اإلاىحُز ، غبد هللا قالح ، وغدهان ًىطل الػخىم .)1، غ مىاهج البدث في العلىم التربىيت والىفعيت 

 الازدن . –، داز ازساء ، غمان 

 ( اُ دمحم ؤبى غىاد ؼ والؼباغت , ( : الخكٌحر والبدث الػلمي , داز اإلاظحرة لليش2010هىقل , دمحم بٌس وقٍس س والخىَش

 ألازدن . -غمان 

 ( 2015وشازة التربُت ،)ت  0، ػبؼ بالسوهُى ، بؿداد  ناهىن اإلادازض الثاهٍى

ت   املصادس الاهيليًز

    Oyakilome, pastor chris (2014): power of thoughts, American 

psychological Association , Washington (USA )  

 


