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 9292/  9/  11قبول النشر :                                 9292/ 1/  92استالم البحث :  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الوغتخلص 

اٍىزقلا  إٍىزوارُغُخ اليؾبةىبح إلىً رميُىخ الة ىخ الزرجُوَىخ رىق غوَى   َهلف الجؾش الؾبلٍ     

 2( رالمُىن )7)وقل ركىنذ الرُمىخ مىق ،للي الزالمُن  موي صرىثبد الزرةم ثيَبرلح الكيجُىرو 

الزرجُوَىخ  إنبس (،مق  رالمُن الصف الواثع االثزلائٍ موي صرىثبد الزرةم فىً الة ىخ 5مةىه، 

( رب   وانؾىواف 9,51( ٍمىاد ثيزىٍػ ريو ىممٍ قلهه ) 01-9رواوؽذ أريبههم ثُق )، 

 -الصىىهح القبمَىخ  –ال مق : مقُبً ٍزبنفىهك ثُمُى  لةىنةب  ة( ، وثرل رطجُ   6.7مرُبهٌ )

رروَت ورقمُق: صفىد فوط ، افزجبه اليَؼ المُىهلىعً لصىرىثبد الىزرةم ) إرىلاك مصىطفً 

صىىرىثبد الة ىىخ الزرجُوَىىخ لةزالمُىىن موٌ صىىرىثبد الىىزرةم ةيىىب  مقُىىبً( ، 0999مؾيىىل ةبمىى  

كالىخ إؽصىبئُ ب ) وعىىك فىوو   المزىبئظ رىق : رلهة  األ  و اليرةيخ ، والجونبمظ  ، وقىل أٍىفود

ثىُق مزىٍىطٍ هرىت كهعىبد الزالمُىن موٌ صىرىثبد الىزرةم )اليغيىرىخ (  1.15رمل مَزىي

الزغوَجُخ( فً ) الة خ الزرجُوَىخ( قجى  وثرىل اٍىزقلا  إٍىزوارُغُخ اليؾبةىبح ثيَىبرلح الكيجُىىرو 

ثىُق مزىٍىطٍ الىخ إؽصىبئُب  رل  وعىىك فىوو  كولصبلؼ القُبً الجرلٌ)فً الىظع االفع (. 

هرت كهعبد الزالمُن موٌ صرىثبد الزرةم )اليغيىرىخ الزغوَجُىخ( فىً )الة ىخ الزرجُوَىخ( ثرىل 

 رةً هنا االٍزقلا   االنزهب  مق اٍزقلا   اإلٍزوارُغُخ مجبشوح ، وثرل مووه شهوَق

 - ثيَىىبرلح الكيجُىىىرو إٍىىزوارُغُخ اليؾبةىبح -: صىرىثبد الة ىىخ الزرجُوَىخ   الكلوات  الوتتتد٘اا 

 الزالمُن موي صرىثبد الزرةم. 
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Abstract : 

     This research aims to develop  Expressive Language by using A 

simulation Strategy Computer- assisted for Pupils with learning 

disabilities ,To achieve such purpose the researcher used the semi – 

experimental approach , -Stanford – Binet Intelligence Test( Safwat 

Farag 2011),Quick Neurological Screening Test ( QNST ) to 

determine and find out students with learning disabilities , by Mustafa 

Mohammed Kamel , 1999, Expressive Language disabilities scale the 

fourth grade Pupils ( designed by the researcher) , Developed  

program( designed by the researcher) on a main sample compressed of 

( 7) Pupils , ( 2) male , ( 5) fame of the fourth grade pupils , their age 

is between (9 – 10 ) mean .( 9    ,5 ) , deviation (6,7 )The research’s 

most important results revealed the following: there are  Statistically 

significant differences at the level of significance ( 0.05 ) between the 

grades of Pupils with learning disabilities( the experimental group) on 

the level of  Expressive Language disabilities after applied by using A 

simulation Strategy Computer- assisted, in the pre – and post – tests in 

favors of the post – tests . there are no  Statistically significant 

differences at the level of Pupils with learning disabilities( the 

experimental group)in the  average degrees of Expressive Language  

disabilities in after applied the, using A simulation Strategy 

Computer- assisted , after applied the sequential test measurement  

after  two  months  on  Using .                                                 

Keywords :  Expressive Language disabilities - A simulation Strategy 

Computer- assisted –Pupils with learning disabilities. 

 الوقذه  :

أهثرىخ االٍىزيب  ََيٍ ثفمىى  الة ىخ وهىٍ  مب رةٍأٍبٍب َجمٍ  رةُهب والزلهَتالة خ ررةُم       

الكزبثخ وهثيىب ةىب  وها  افزُىبه ةةيىخ مهىبهح همىب أ  الة ىخ هىٍ الىوؽم  –القوا ح  –الزؾلس  –

الفكو ،واليهبهح عي  أٍبٍٍ وربم  مهم فٍ كقخ االرصىب  وٍىورز  ،وررىل فمىى   النٌ َصمع

ىَىىخ الة ىىخ نمىىب  الزىاصىى  ، ؽُىىش َيكممىىب القىىى  ثىىت  هىىنه اليهىىبهاد هىىٍ أن ىىطخ االٍىىزقجب  الة 

اليزيضةىىخ فىىٍ القىىوا ح واالٍىىزيب  ، وأن ىىطخ اإلنزىىبط الة ىَىىخ ) الزرجُىىو( اليزيضةىىخ فىىٍ الزؾىىلس 

والكزبثىىخ ، ورمىىل رصىىمُف هىىنه اليهىىبهاد َكىىى  ملىىو رةىىٍ أٍىىبً الغىانىىت الرقةُىىخ واليروفُىىخ 
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واالنفربلُخ والمفٌ ؽوةُخ ،ؽُش رصمف اليهبهاد الة ىَخ ؽَت رورُت وعىكهىب اليممىٍ فىٍ 

قةٍ رمل الفوك إلٍ مهبهح االٍزيب  صىم مهىبهح الزؾىلس فىبلقوا ح وأفُىوا مهىبهح الكزبثىخ الميى الر

 ( .٧7 ،0996 لىٌَ، )نُومُق

 وٍىوَع هبئى  رطىىه مىق ن ىبهله ؽُبرمب،ومىب فىٍ ظىووهَب الكيجُىرو اٍزقلا  أصجؼ ولقل     

 ؽقىى  مىق ؽقى  َرىل لىم مجزكىوح،إم ثطوَقىخ الزرةىُم مغب  فٍ َؾزم رةُمب رفرُة  الزكمىلىعُب فٍ

 الزميىَخ،واالقزصىبكَخ، الريةُىخ رصىت هىى إنى  ؽُىش فُى ، مهىم كوه ولةكيجُىىرو إال اليروفىخ

 أهىم الجُبنىبد،وإ  مربلغىخ فىٍ والَىوَرخ الوئَُىُخ األكاح وهىى والزرةُيُىخ، واالعزيبرُىخ

 إلىً ررىلاه ث  فقػ ، اليله خ والزقمُخ الرةيُخ الزطىهاد لٌُ هنا لرصونب الييُيح القصبئص

 رغبه  ال قص ََزطُع ال همب ؽُبرمب ، ومق فٍ الزتصُو وملي الزطىه، ملو مرل  فٍ رَبه 

 عيُىع فىٍ اليرةىمىبد ثزكمىلىعُىب اليزرةقىخ رةىو وفصىصىب والزقمُىخ الرةيُىخ الزطىىهاد رتصُو

 الزقصصبد. عيُع فٍ الكيجُىرو أصجؼ ؽُش الؾُبح ، نىاؽٍ

 اليؾبةىبح ركمىلىعُىب الزرةىُم فىٍ أصىود الزىٍ  الزكمىلىعُىخ الرةيُىخ الضىىهح رةىو ثىُق ومىق     

 االٍىزفبكح وظىووهح االصىطمبرٍ النةب  و االفزواظٍ ةبلىاقع اٍزقلامهب وأنيبغ ثبلكيجُىرو

 ثبلفرى  َىمركٌ ميىب اليىزرةم و اليرةم فلمخ و الزرةُم رطىَو فٍ الؾلَضخ الزكمىلىعُبد رةو مق

 الزرةُيُخ. الريةُخ ةفب ح رؾَُق رةً

 أّال : هشكل  البذث 
ررزجىىو صىىرىثبد الة ىىخ الزرجُوَىىخ مىىق أهىىم م ىىكالد الزىىٍ رىاعىى  الزالمُىىن فىىٍ اليوؽةىىخ      

االثزلائُىىخ ، والزىىٍ رقىىف فةىىف الرلَىىل مىىق الي ىىكالد األةبكَيُىىخ األفىىوي ، ةيىىب رىى صو رةىىً 

 الزؾصُ  األةبكَيٍ ثىع  فبص ورةً المغبػ فٍ الؾُبح ثىعى  رىب  ، فهىٍ رى صو رةىً الىناد

للي الزالمُن ورل  شرىههم ثبلكفىب ح النارُىخ وَيكىق أ  رقىىكهم إلىً الرلَىل مىق أنيىبغ الَىةى  

الالرىافقٍ ةيب أنى  مىق فىال  ريى  الجبؽضىخ ةيرةيىخ لة ىخ الروثُىخ ثبليلهٍىخ االثزلائُىخ شىرود 

ثىعىك م كةخ فٍ الة خ الزرجُوَخ ،وقل الؽمىذ افىزالف ممىبهو هىنه الصىرىثخ مىق ةى  رةيُىن 

ب كفع الجبؽضخ إلً إرلاك ثونبمظ لةز ةت رةً هنه الصرىثبد اليورجطخ  ثبلة ىخ ال ىفهُخ ِفو مي

مىىق همىىب ثىىوىد م ىىكةخ الجؾىىش الؾىىبلٍ فىىٍ الزؾقىى  مىىق فربلُىىخ و رميُزهىىب لىىلٌ هىى ال  الزالمُىىن 

لزالمُىىن الصىىف الواثىىع  فىىً رميُىىخ الة ىىخ الزرجُوَىىخ  إٍىىزوارُغُخ اليؾبةىىبح ثيَىىبرلح الكيجُىىىرو

 صرىثبد الزرةم .ي  االثزلائٍ مو

 الِذف هي البذث :

اٍىزقلا  إٍىزوارُغُخ اليؾبةىبح ثيَىبرلح الة خ الزرجُوَىخ مىق فىال   َهلف الجؾش إلً رميُخ     

موي صىىىىىىىىرىثبد الىىىىىىىىزرةم  .                          الصىىىىىىىىف الواثىىىىىىىىع االثزىىىىىىىىلائٍلىىىىىىىىلي رالمُىىىىىىىىن الكيجُىىىىىىىىىرو 

 أُو٘  البذث: 

 األُو٘  الٌظشٗ  : 
 الة خ الزرجُوَخ للي الزالمُن موي صرىثبد الزرةم  .   ادمهبه رميُخ -0
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   ىَبكح الىرٍ ثفئخ صرىثبد الزرةم ولفذ األنمبه إلُهم واالهزيب  ثهم. -2

رؾقُىى  االٍىىزفبكح لةزوثىىىَُق والرىىبمةُق فىىٍ مغىىب  الزوثُىىخ القبصىىخ ثصىىفخ ربمىىخ ، وموٌ  -٧

 صرىثبد الزرةم ثصفخ فبصخ.

 األُو٘  التطب٘ق٘  :

 االٍزفبكح مق الجونبمظ اليَزقل  إلصجبد فبرةُز  رةً رُمخ الجؾش الؾبلٍ.                    -0

االٍىىزفبكح مىىق نزىىبئظ هىىنا الجؾىىش فىىٍ ريىى  ثىىوامظ إهشىىبكَخ لةزالمُىىن لزؾقُىى  مارهىىم ورميُىىخ  -2

 شقصُزهم وثنلو القعب  رةً ال رىه ثبللونُخ والقىف والقغ  للَهم .

 ط الؾووف مق مقبهعهب الصؾُؾخ  وهثػ اليربنٍ ثبلومىى .إرقب  المط  وإفوا -٧

 .   ؽُىىش َيكىىق اٍىىزقلام   لفئىىبد ميبصةىىخ لرُمىىخ الجؾىىشاالٍىىزفبكح مىىق مقُىىبً الة ىىخ الزرجُوَىىخ  -4

 هصطلذت  البذث اإلجشائ٘ :

 :Expressive language L.Dصعْبت  تعلن اللغ  التعب٘شٗ  
اِفىوَق و رىل  قلهرى  رةىً اٍىزقلا  الكةيىبد  رل  قلهح الطف  رةً الزىاص  ال فهٍ مىع    

ثطوَقخ ٍةُيخ ، صرىثخ افزُبه الكةيبد اليمبٍىجخ واٍىزقلامهب كافى  الغيى   ، وصىرىثخ  فىٍ 

رممُم اٍزقلا  الكةيبد رمل الزرجُو ، ؽُش رجىلو عيةهىم رُىو مزواثطىخ ثَىجت ؽىنف أو إكفىب  

 ثرط الكةيبد . 

 Children with Expressive  األطتاااتو رّٓ صاااعْبت  تعلااان اللغااا  التعب٘شٗااا

language:   
رروفهم الجبؽضخ إعوائُب ثتنهم األغفىب  الىنَق َمهىوو  رجبرىلا كاال ثىُق أكائهىم اليزىقىع ةيىب      

َقىىبً  ثبفزجىىبه الىىنةب  واألكا  الفرةىىٍ ةيىىب  َقىىبً ثبالفزجىىبهاد الز قُصىىُخ وَزيضىى  فىىً شىىك  

، وملىىو مقبهنىىخ ثيىىق فىىً مضىى  ريىىوهم قصىىىه فىىً مهىىبهاد الة ىىخ ال ىىفهُخ فىىً الجؾىىش الؾىىبلٍ 

اليممىىٍ وصىىفهم اللهاٍىىٍ ، مىىع األفىىن فىىً االرزجىىبه أ  َكىىى  القصىىىه لىىلَهم نُىهولىعُىىب 

واٍزجربك اإلربقبد الرقةُخ أوالؾَىُخ أو الؾوةُىخ أو أٌ قصىىه ثُئىٍ أو اعزيىبرٍ أو صقىبفٍ أو 

 : Assistant Simulation .  الوذتكاااتم بوغاااتكذم الكوب٘اااْتشأٌ م ىىىكالد ٍىىىةىةُخ 

Computer    
رروف  الجبؽضخ إعوائُىب ثتنهىب رجىبهح رىق ريى  ثومغُىخ رقىل  لةزالمُىن مىق فىال  الكيجُىىرو      

ؽزً َزَُو روظهب وََزطُع الزةيُن مق فاللهب أ  َىزرةم وفقىب لقلهارى  ومَىزىاه وََىزطُع أ  

وثرىلهب ورقةُىلهب  َرُل ركواه الجومغُخ أةضو مق موح، وَقىى  الزةيُىن ثيؾبةبرهىب والزكىواه مرهىب

 كو  مة  .

 هذذدا  البذث :

 ارزيلد الجبؽضخ رةً اليمهظ شج  الزغوَجٍ لزؾقُ  الهلف مق الجؾش.:  الوذذدا  الوٌِج٘  
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إنىىبس (مىىق  رالمُىىن  5مةىىىه،  2( رالمُىىن )7رُمىىخ الجؾىىش مىىق ) : رزكىىى  الوذااذدا  البشااشٗ  

-9الصف الواثع االثزلائٍ موي صىرىثبد ررةىم الة ىخ الزرجُوَىخ ، رواوؽىذ أريىبههم مىب ثىُق)

 ( ٍمىاد.01

: رىىم رطجُى  اليقُىىبً رةىىً رالمُىن ملهٍىىخ غةرىىذ ؽىوة االثزلائُىىخ ثيلَمىىخ  الوذاذدا  الوكتً٘اا 

 كَوة نغم.

   (.2109 – 2102رم رطجُ  الجؾش فً الفص  اللهاًٍ الضبنً لرب  ) :  الوذذدا  الضهتً٘ 

 اإلطتس الٌظشٓ للبذث :

 أّال :اللغ   التعب٘شٗ 

-( مىىق أؽىىل اليغىىبالد الؾلَضىىخ (Learning Difficultiesَرىىل مغىىب  صىىرىثبد الىىزرةم      

اليبظىىٍ ثىىلأ فىىٍ مُىىلا  الزوثُىىخ و رةىىم الىىمفٌ ففىىٍ الرقىىىك الضالصىىخ األفُىىوح مىىق القىىو   -نَىىجُب

االهزيب  ث ك  واظىؼ ثىبألفواك الىنَق َرىبنى  مىق صىرىثبد فىٍ الىزرةم ثهىلف رقىلَم القىلمبد 

صىرىثبد –الزوثىَخ والجوامظ الرالعُخ اليمبٍجخ له ال  األفواك، و قىل اٍىزضبهد رةىو المىبهوح 

هىنه انزجبه ةضُو مق الرةيب  و اليقزصُق فٍ مغبالد مقزةفىخ ، و مىق صىم أغةقىذ رةىً  –الزرةم 

الفئخ مصىطةؾبد رلَىلح مىق ثُمهىب األفىواك موي القةى  الىىبُفٍ الجَىُػ فىٍ اليىـ ، و األفىواك 

موي اإلصبثبد اليقُخ ،و األفواك موي اإلربقبد اإلكهاةُىخ ، وأفُىوا األفىواك موي صىرىثبد 

 . (*72، 2002)عل٘وتى كبذ الْادذ ،الزرةم 

أ  الة خ  الزرجُوَخ ر ُو إلً إصلاه الومىى  (Lerner، 2000، (350ور ُو لُونو     

                                                                                                                                                       رغيئخ مىعىك فٍ الة خ االٍزقجبلُخ فُيكق  الة ىَخ فٍ صىهح ةالمُخ ؽوةُخ وةيب هى

الزرجُوَخ إلً مكىنبد لهب صةخ ثؾُش َ كٌ القصىه فٍ إؽلاهب إلً م كــالد فٍ  الة خ

ريةُخ الزىاص  أَعب ،ورـمل كهاٍخ اليهبهاد الة ـىَخ لةزالمُن موٌ صرىثبد الزرةم وعل 

الجبؽضى  أ  ثرط ه ال  الزالمُن َىاعهى  م كالد رزرة  ثبلة خ الزرجُوَخ إلً أ  ممبهو 

رىثبد ررةم الة خ ال فهُخ رزيض  فٍ :ظرف الىرٍ الفىنىلىعٍ ، ورتفو الكال  ، وظرف ص

القلهح الزوةُجُخ ،والمؾىَخ ، وفقو الؾصُةخ الة ىَخ إلً عبنت ظرف  فهم الة خ فال  

اليمبق بد ، واليىاقف االعزيبرُخ الُىمُخ ةيب أ  األغفب  موٌ الصرىثبد الة ىَخ َربنى  

 غب  والكزبثخ والقوا حمق م كالد فٍ اله

وَيكق ر قُص الطف  مق فال  روض مغيىرخ مق األشىُب  اليبكَىخ اليتلىفىخ للَى  أمبمى     

صم نَىتل  رمهىب فى ما ف ى  فىٍ رَىيُخ هىنه األشىُب  اليرووظىخ أمبمى  فقىل َرىبنٍ مىق صىرىثبد 

األشىُب   ررجُوَخ وفبصخ إما اهزلي إلُهب رملمب َطةت مم  مضال ؽي  الكزبة اليىعىك ثىُق هىنه

اليرووظخ أمبم  ) االفزجبهاد األكائُخ ( ميب َ ةل أ  ل ز  االٍزقجبلُخ ٍىةُيخ وهىى مىله  ليىب 

هىىى مطةىىىة لكمىى  رُىىو قىىبكه رةىىً الزرجُىىو ثُميىىب إما ف ىى  الطفىى  فىىٍ  اإلشىىبهح إلىىً االرصىىب  

الطفى  ثبألشُب  اليتلىفخ للَ  فب  هنا َل  رةً وعىك م كالد فىٍ الة ىخ االٍىزقجبلُخ وإما ف ى  
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() أعاته  فٍ ثمب  رواةُت ل ىَخ ٍةُيخ فقل َ ُو ملو لصرىثخ رورُت الكةيبد )الة ىخ الزكبمةُىخ

 (. 722، 2002البطتً٘  ّآخشّى ، 

 ثتً٘ت : إعتشات٘ج٘  الوذتكتم
وررىىوف اليؾبةىىبح فىىٍ اليىٍىىىرخ الروثُىىخ ليصىىطةؾبد الزوثُىىخ وركمىلىعُىىب الزرةىىُم ثتنهىىب      

ف مق اليىاقف الىاقرُىخ وََىمل لكى  مىق ََىبهم فُهىب كوه فىبص رجبهح رق ري  نيىمط ليىق

مؾلك َىاع  فُ  بووف صرجخ مرُمخ ورةُ  أ  َقى  ثزقلَم الؾةى  لةي كالد الزٍ رىاعهى  أو 

 ( .  267،  2007)هتُش إعوتك٘ل ، ارقبم القواهاد اليمبٍجخ

خ رزم ثيؾبةىبح مىقىف مىق ثُميب رروف فٍ مغيع اليصطةؾبد الزوثىَخ ثتنهب : رقمُخ ررةُيُ      

الؾُبح الؾقُقُخ ؽُش َقى  الطالة واليرةيى  ثتكا  مىاقف رلهََُخ ةيؾبولخ رهىلف إلىً عرى  

 (.927،،733سهضٓ دٌت ّه٘ش٘ل جشجظ ، المموَخ مىعهب رةيُب وواقرُب)

أ  اليؾبةبح الزرةُيُخ هٍ مىقف مو   (  Thurman، 1993،  75)وَوي صىهمب       

مق االٍزقصب  ،والقواهاد واألؽلاس صم َيو ث  الطالة ثي كةخ ،وَ كٌ إلً رزبثربد 

ََزقجةى  مرةىمبد رق الطو  و الىٍبئ  الزٍ ََزمجطهب اليىقف وَ ُوو  فٍ اٍزغبثبرهم 

ممبهو ميبصةخ ومطبثقخ  لهنه األؽلاس لنلو فب  اليؾبةبح الزرةُيُخ رقى  ثيب هى أةضو مق رقلَم

 لةيىقف نفَ   .

 أُو٘  الوذتكتم الكوبْ٘تشٗ  :

 ( أ  اليؾبةبح لهب فىائل رلَلح أهيهب  :   Comainciu ،2005 ، 15)روي ةىمبنُكُى 

 رفبر  اليز ُواد ؽُش َيكق كهاٍزهب الٍزمزبط رتصُوهب رةً ٍةى  الممب . .0

   اٍزهال  مىاهكهب .افزجبه األعهيح الغلَلح وأنميخ المق  ورُوهب ثلو .2

إرطىىب  فزىىوح ىممُىىخ معىى ىغخ لتنميىىخ الزىىٍ رؾىىلس رةىىً فزىىواد مزجبرىىلح ، مىىل الفزىىوح  .٧

 اليممُخ لتنميخ الَوَرخ ، وملو ةٍ َزَمً مواقجخ ةالهيب .

 َيكق مق فال  اليؾبةبح مالؽمخ مز ُواد الممب  اللافةُخ . .4

 ممب  الؾقُقٍ .اٍزرواض الجلائ  فً الزصيُم الغلَل ثلو  وعىك مرىقبد لة .5

 القُب  ثبلزؾبلُ  الصرجخ ،ومروفخ إعبثبد األٍئةخ اليهيخ ؽى  الممب  الؾقُقٍ  .   .6

ىب رةىٍ  والزىلهَت رةُهىب ررةُم الة خ أ  (32 ، 2070صتدق ، )فتسّقوَنةو         ٍ َجمىٍ أٍب

 ررزجىو صىم ، ومىق الكتتبا  – القاشاةم  – التذاذ  – االعاتوت مب ََيٍ ثفمى  الة خ  األهثرىخ:  

مىىق اليهىىبهاد الزىىٍ َ ىىُع اٍىىزقلامهب فىىٍ مرمىىم مىاقىىف الؾُىىبح  والزؾىىلس االٍىىزيب  مهبهرىب

  مورجطىب الُىمُخ ، فبلمىبً َزؾىلصى  لمَىزيع إلىُهم ، ونؾىق نزربمى  مىع اِفىوَق ثهيىب، فهيىب

ٍىةُيخ،  ل ىخ ََىيع أ  َغىت ثة ىخ ٍىةُيخ الزؾىلس الطفى  ََىزطُع فةكىٍ، وصُ  ث ك  ثجرعهيب

 الزبلُخ:  والزؾلس لةطف  فٍ الغىانت االٍزيب  مهبهاد رميُخ هيُخأ رترٍ صم ومق
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   رميُىىخ الة ىىخ ال ىىفىَخ واليهىىبهاد اليزرةقىىخ ثهىىب مىىق قىىلهح رةىىٍ الزرجُىىو، وصىىُبرخ الغيىى

الصؾُؾخ، والمطى  الصىؾُؼ، ورورُىت األفكىبه ورممُيهىب و ريُُىي األصىىاد والؾىووف 

 ليقبهعهب.والكةيبد ريُُيا صؾُؾب، والمط  الَةُم 

   مَبرلح الطف  رةٍ رممُم أفكبهه ثصىهح مورجخ ومزَةَةخ ، وإصىوا  الؾصىُةخ الة ىَىخ لى

 ثبلرلَل مق األلفبب واألٍبلُت والرجبهاد الغلَلح أو رصؾُؼ أفطب ه.

  رميُىىخ الزفكُىىو المبقىىل فُيىىب ََىىير  مىىق أها  وأفكىىبه مزفقىىخ أو مقزةفىىخ ؽىىى  مىظىىى  مىىب و

 ةم ثة خ ٍةُيخ رُو مجزىهح، وؽَت قىارلهب.مَبرلر  رةٍ الزقُ ، والزك

  ىَبكح ملٌ االنزجبه للٌ الطف  مق فال  الزلهط فٍ اٍزيبر  لةيىظىىربد أو األنبشىُل أو

 القصص و رميُخ الناةوح الَيرُخ ورلهَج  رةٍ االؽزفبب  ثبليرةىمبد ليلح غىَةخ .

 االعتخذاهت  التعل٘و٘  لبشاهج الوذتكتم بوغتكذم الكوبْ٘تش :  

لقل شب  اٍىزقلا  اليؾبةىبح ةضُىوا، ؽُىش َىظىع اليىزرةم فىٍ مىقىف شىجُ  ثيىاقىف الؾُىبح       

الىاقرُخ  الزىٍ  ٍُيبهٍىهب وملىو فىٍ مغىبالد الزغىبهح والزىلهَت الرَىكوٌ واإلكاهح ورُوهىب 

مق اليغبالد ، لُقى  ثتكا  كوهه فُ  ، وَكى  مَىئىال ريىب َزقىن مىق قىواهاد اٍىزةيمهب  ملىو 

مىى  إما أفطىىت  ال َزورىىت رةىىٍ فطئىى  ظىىوه أو فطىىىهح، وََىىزطُع أ  َرىىوف ملىىو األكا  ولك

القطت،وَ كٌ الصىاة وهكنا ركى  اٍزقلامبد غوَقخ اليؾبةبح فٍ رلهَت الطُبهَق  وأَعىب 

والكُيُب  ، والفُيَب  ، وؽزً  فٍ الوَبظُبد فٍ ة  هىنه  –المجبد والؾُىا   –ررةُم األؽُب  

زرةم الؾةى  اليقزةفىخ ، وَى كٌ الزغىبهة ، وةتنى  فىٍ مريى  ؽقُقىٍ اليىاك اللهاٍُخ َغوة الي

فٍ اليلهٍخ وَزىلٍ ثونبمظ الكيجُىرو رقلَو نغبػ ثونىبمظ اليؾبةىبح رةىٍ ةىنى  نيىمعىب كقُقىب 

لةريةُخ أو اليىقف الىاقرٍ النٌ َؾبةُ  ، وملو َزطةت ركةفىخ ةجُىوح فىٍ إرىلاك الجونىبمظ وهىنا 

، 7332) فاتخ الباتس عا٘ذ ،جىوامظ ثبلمَىجخ لجىوامظ الزىلهَت ٍجت مق أٍىجبة قةىخ رىلك هىنه ال

( أ  اليؾبةىىبح رَىىزقل  فىىٍ الكضُىىو  703- ،70، 2002دغااي صٗتااْى ،   )ةيىىب َىىنةو(،  32

 :  ّهي أُن ُزٍ االعتخذاهت  هت ٗلٖمق اليغبالد الزرةُيُخ والزلهَجُخ 

 هو الصى ُوح لة بَىخ ررةُم الطالة المىاهو الكجُوح لة بَخ) مض  ؽوةخ الكىاةىت (أو المىىا

) مضىى  انقَىىب  القالَىىب الؾُىىخ ( أو ررةىىُم المىىىاهو الزىىٍ رؾىىلس ثَىىورخ ةجُىىوح عىىلا) مضىى  

الزفبرىى  الكُيُىىبئٍ (أو الزىىٍ رؾىىلس ثىىجػ  شىىلَل ) مضىى  نيىىى المجبرىىبد( أو ررةىىُم المىىىاهو 

 اليىٍيُخ ) مض  الكَىف والقَىف ( .

 ليربمى  االفزواظىُخ وملىو لزؾَىُق الزلهَت رةٍ إعوا  الزغبهة اليريةُخ فٍ مب ََيً ثب

 الفهم الؾلٍٍ لةمىاهو اليرقلح.

   الزلهَت رةً ر  ُ  األعهيح واليرلاد مضى  عهىبى الطُىبه االلىً فىٍ الطىبئواد وإعىوا

 الزغبهة اليَزؾُةخ أو القطوح أو مورفرخ الزكةفخ .

 ب  الزلهَت رةً ر قُص األمواض وإعوا  الريةُبد الغواؽُخ القطوح رةىً ؽُىبح اإلنَى

 مض  ريةُبد القةت اليفزىػ وريةُبد إىالخ أوها  اليـ .
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 .ٌالزلهَت رةً االةز بف واالٍزقصب  ، و ارقبم القواه والزرةُم االثزكبه 

  ةنلو ََزطُع غبلت الطت  أ  َزلهة رةً موَط فٍ مؾبةبح ثىبلكيجُىرو كو  مقىبغوح

إثىىواهُم رجىىل أو فىىىف مىىق أفطىىب  الز ىىقُص والرىىالط الزىىٍ رىى كٌ إلىىً وفىىبح اليىىوَط) 

 (. 2٧0، 2110الىةُ  ، 

 هو٘ضا  اعتخذام بشاهج الوذتكتم الكوبْ٘تشٗ  :       

 أ  اليؾبةبح ثبلكيجُىرو رزصف ثيُيرُق : (700،  2000)كتطف الغ٘ذ ، َوٌ      

أنهىىب رزقجىى  فطىىت اليىىزرةم فىىٍ قواهارىى  كو  أ  َقىىع رةُىى  أو رةىىً الي ٍَىىخ الو٘ااضم األّلاأ: 

 فطوا.الزرةُيُخ ظوها أو 

 أنهب رغر  الطبلت مزؾكيب فٍ ريةُخ ررةي  ومَُطوا رةُهب ، وؽُش إ الو٘ضم الثتً٘ : 

 غوَقخ اليؾبةبح رغرة  َزرةم مق أفطبئ  فب  ررةي  َكى  أةضو صجبرب مق ملو الطبلت

 النٌ َزرةم رق غوَ  أكا  اإلعبثخ الصؾُؾخ مَزملا إلً مرةىمبد مؾفىبخ .

 ( أ  اليؾبةبح ثبلكيجُىرو رزيُي ثبألرٍ : kurt y. Michael .2001) وَوٌ ةىهد      

فربلىىخ ثىىمفٌ القىىلهح ةيىىب فىىٍ الؾُىىبح الؾقُقُىىخ لةؾصىىى  رةىىٍ مقزجىىو لةزغىىبهة فىىٍ رىىلهٌَ  -

 اليفبهُم الرةيُخ لةزالمُن.

 رؾَق مَزىٌ الزؾصُ  الرةيٍ ،و رؾَق مهبهاد ؽ  الي كالد رمل الزالمُن . -

 :عتبق  دساعت 

( مروفخ الرالقخ ثُق األفطب  المؾىَخ 2116اٍزهلفذ كهاٍخ اكمي هوٍُق ثُ ىة )     

أعوَذ اللهاٍخ رةً رُمخ مق األغفب  ثريو ، ومَزىي الة خ الزرجُوَخ واالٍزقجبلُخ 

ربمب( رق غوَ  ثونبمظ رالعٍ ََزقل  أقواص الكيجُىرو اليلمغخ ، وقل أٍفود 02ىممٍ)

ونبمظ اليطج  فٍ مهبهاد الطالقخ، وغى  الغيةخ ، وكقخ الزرجُو و فربلُخ الج أهم المزبئظ رق

 إ  ةب  لم َمهو رؾَمب فٍ ثمب  الغي  مق المبؽُخ المؾىَخ. 

( الؾل مق اِصبه المبعيخ رق صرىثبد ررةم 2112ثُميب اٍزهلفذ كهاٍخ رىض رجل الرمُم )    

رةً رُمخ مق أغفب  الصف الضبلش  الة خ ال فهُخ )الزرجُوَخ واالٍزقجبلُخ ( ، أعوَذ اللهاٍخ

االثزلائٍ وثرل رطجُ  افزجبه مصفىفبد هافق اليةىنخ ، افزجبه اليَؼ المُىهلىعً لصرىثبد 

الزرةم ، افزجبه ر قُص ،ورقُُم صرىثبد ررةم الة خ ال فهُخ االٍزقجبلُخ والزرجُوَخ ، أٍفود أهم 

، قل رؾَق مق أكا  ه ال  الزالمُن ،  المزبئظ رق أ  ثونبمظ الزلهٌَ الرالعٍ اليجبشو اليطج 

 ورؾققذ فربلُز . 

( مروفخ فبرةُخ اٍزقلا  األلربة الة ىَخ 2112كهاٍخ رةً رجل اليمرم )  ثُميب اٍزهلفذ     

فٍ رميُخ مهبهاد الزرجُو ال فهٍ االثلارً للي رالمُن  اليوؽةخ االثزلائُخ ، وقل ركىنذ رُمخ 

ثُق أغفب  الصف الَبكً االثزلائٍ إكاهح ثةجٌُ مؾبفمخ  ( غفال و غفةخ مق61اللهاٍخ مق )

(غفال مغيىرخ ظبثطخ ،وثرل رطجُ  افزجبه ٧1(غفال رغوَجُخ ،)٧1ال وقُخ ،قَيذ إلً )

ثطبقخ مالؽمخ   -مهبهاد الزرجُو ال فهٍ االثلارً ألغفب  الصف الَبكً إرلاك الجبؽش 
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م المزبئظ رق فبرةُخ اٍزقلا  األلربة لزقىَم مهبهاد الزرجُو ال فهٍ اإلثلارٍ ، أٍفود أه

الة ىَخ فً رميُخ مهبهاد الزرجُو ال فهٍ االثلارً للي أغفب  اليوؽةخ االثزلائُخ ث ك  أفع  

 مق الطوَقخ اليرزبكح 

( رميُخ مهبهاد الة خ ال فهُخ مق فال  رقلَم 2102اٍزهلفذ  كهاٍخ هَهب  مؾيل )      

األلربة الة ىَخ لتغفب  موي صرىثبد الزرةم فً ثونبمظ لةزلهٌَ الرالعٍ ثبٍزقلا  

مهبهاد الة خ )االٍزقجبلُخ والزرجُوَخ ( وانزقب  أصوهب اإلَغبثٍ فٍ مغب  الزؾصُ  

( رةيُنا ؽُش اٍزقلمذ الجبؽضخ األكواد الزبلُخ 02األةبكَيٍ،، وقل ركىنذ رُمخ اللهاٍخ مق )

ومقُبً رقُُم صرىثبد الزرةم ، وافزجبه ٍمىاد  2إلً  6افزجبه القلهح الرقةُخ لتغفب  مق 

، افزجبه الة خ ال فهُخ االٍزقجبلُخ والزرجُوَخ ، أٍفود   QNSTاليَؼ المُىهولىعً الَوَع 

فربلُخ إٍزوارُغُخ الزلهٌَ الرالعٍ ثبٍزقلا  األلربة الة ىَخ و وعىك رتصُو  أهم المزبئظ رق:

 لةجونبمظ اليقل  رةً الة خ ال فهُخ. 

 الذساعت  الغتبق  :تعل٘ق كلٔ 

 ( هي د٘ث الِذف:7)

 ٗوكي إجوتو أُن هت ُذفت إلَ٘ الذساعت  الغتبق  فٖ الٌقتط التتل٘ :

اٍزهلفذ ثرط اللهاٍبد مروفىخ الرالقىخ ثىُق األفطىب  المؾىَىخ ومَىزىي الة ىخ الزرجُوَىخ     

ىَىخ ،و واالٍزقجبلُخ ،و رؾقُى  مَىزىي أرةىٍ لةزىاصى  مىق فىال  الز ةىت رةىً اليرىقىبد الة 

الزرىوف رةىً أصىو الؾبٍىىة رمىل   الؾل مق اِصبه المبعيخ رق صرىثبد ررةىم الة ىخ ال ىفهُخ ،

وملىو مىب أشىبهد إلُى  كهاٍىخ اٍزقلام  وٍُةخ ررةُيُىخ فىٍ رىلهٌَ مىبكح قىارىل الة ىخ الروثُىخ 

 .(Bishop2116 (( ، آكمي هوٍُق ثُ ىة2112رىض رجل الرمُم )

فبرةُخ اٍزقلا  األلربة الة ىَخ فً رميُخ مهبهاد الزرجُو اٍزهلفذ ثرط اللهاٍبد مروفخ  

 ال فهٍ االثلارً للي أغفب  اليوؽةخ االثزلائُخ،ورميُخ مهبهاد الة خ ال فهُخ )االٍزقجبلُخ

والزرجُوَخ( و مروفخ أصو رمى  اٍزوارُغُبد رقلَم ثوامظ الكيجُىرو مزرلكح الىٍبئ  فٍ رميُخ 

وملو رطىَو ررةم مهبهاد الة خ الروثُخ لةمبغقُق  ث ُوهب  ، ثرط مهبهاد االٍزيب  والقوا ح

 ( 2102( ، كهاٍخ هَهب  مؾيل ) 2112مب أشبهد إلُ  كهاٍخ رةً رجل اليمرم )

 :(هي د٘ث العٌ٘ 2) 

 لقل افزةفذ الرُمبد الىاهكح فٍ اللهاٍبد الَبثقخ ، مق ؽُش الؾغم والريو والمى .

 ( غفال.21( غفال إلً )2مق ): امزل ؽغم الرُمخ فوي د٘ث الذجن -

( ٍىمخ مىق أغفىب  اليوؽةىخ 02-6امزل الريىو اليممىٍ ألفىواك الرُمىخ مىق )  ّهي د٘ث العوش: -

االثزلائُىىخ، وا  هةىىيد مرمىىم اللهاٍىىبد ؽىىى  افزُىىبه الرُمىىخ مىىق أغفىىب  الصىىف األو  إلىىً 

 الَبكً.

 نغل اللهاٍبد رمبولذ رُمخ مق النةىه واإلنبس. ّهي د٘ث الٌْ : -

 ( هي د٘ث األدّا :9) 
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مرمم اللهاٍبد الَبثقخ الزٍ اهزيذ ثرىالط صىرىثبد الة ىخ ال ىفهُخ لتغفىب  موٌ صىرىثبد 

الزرةم اٍزقلمذ األكواد الزبلُخ : الجونبمظ الزىلهَجٍ / أو الرالعىٍ / أو اإلهشىبكٌ القىبئم رةىً 

 إؽلي المموَبد ، أو اليَزقل  إلؽلي االٍزوارُغُبد .

 :  ( هي د٘ث الٌتتئج 7)

 ٗوكي إجوتو أُن الٌتتئج التٖ تْصلت إلِ٘ت الذساعت  ّالبذْ  الغتبق  ف٘وت ٗلٖ :        

 * فربلُخ ثوامظ الزلهٌَ الرالعٍ فٍ رميُخ الة خ ال فهُخ  لنوٌ صرىثبد الزرةم  ، مض  : 

كهاٍىخ آكمىي هوٍىُق        Bishop   ((  2112( ،    كهاٍىخ رىىض رجىل الرمىُم )2116

 ( .2102كهاٍخ هَهب  مؾيل ) ،   ثُ ىة

 * فربلُخ ثوامظ اإلهشبك فٍ رالط  صرىثبد الة خ ال فهُخ  لتغفب  موٌ صرىثبد الزرةم مض  

  .( 2112كهاٍخ رةً رجل اليمرم ) 

 فشّض البذث 

رىعىىل فىىوو  ماد كاللىىخ إؽصىىبئُخ ثىىُق مزىٍىىطٍ هرىىت كهعىىبد الزالمُىىن موٌ صىىرىثبد  -0

الىىزرةم )اليغيىرىىخ الزغوَجُىىخ( فىىً الة ىىخ الزرجُوَىىخ قجىى  وثرىىل اٍىىزقلا  إٍىىزوارُغُخ اليؾبةىىبح 

 ثيَبرلح الكيجُىرو لصبلؼ القُبً الجرلٌ )فً الىظع األفع  (. 

ٍىطٍ هرىت كهعىبد الزالمُىن موٌ صىرىثبد ال رىعل فوو  ماد كاللىخ إؽصىبئُخ ثىُق مزى -2

الىىزرةم )اليغيىرىىخ الزغوَجُىىخ( فىىً الة ىىخ الزرجُوَىىخ ثرىىل االنزهىىب  مىىق اٍىىزقلا   اإلٍىىزوارُغُخ 

 مجبشوح ، وثرل مووه شهوَق رةً هنا االٍزقلا  .

 أهت كي األدّا  الوغتخذه  فٖ البذث الذتلٖ ، فتتوثل ف٘وت ٗلٔ:

 لتغفب  موٌ صرىثبد الزرةم:  إرلاك الجبؽضخ.مقُبً صرىثبد الة خ الزرجُوَخ  -0

 إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو لزالمُن الصف الواثع االثزلائٍ : إرلاك الجبؽضخ. -2

 :صعْبت  اللغ  التعب٘شٗ هق٘تط  -7

 وقل رم الزؾق  مق صل  اليقُبً وصجبر  رةً المؾى الزبلً :

 (صذق الوق٘تط: 7) 

إعىوا  الزؾةُى  الرىبمةً لغيُىع أثرىبك اليقُىبً تن التذقق هي صاذق الوق٘اتط كاي طشٗاق :    

ثبٍىىىزقلا  غوَقىىىىخ اليكىنىىىبد الوئَُىىىىُخ لهىىىىلزُمظ ، ورىىىىلوَو اليؾىىىبوه ثبلطوَقىىىىخ الريىكَىىىىخ 

 لفبهَيبةٌ ، ةيب َىظؾ  الغلو  الزبلً :

 (  7جذّو ) 

ٌ  البذث بتعتخذام طشٗق  تشبعت  كبتسا  هق٘تط صعْبت  اللغ  التعب٘شٗ  كلٔ ك٘

 الوكًْت   الشئ٘غ٘  لِْلتٌ٘ج ، ّتذّٗش الوذتّس بتلطشٗق  العوْدٗ  لتتسٗوتكظ .
 االشزواةُبد الز جع نص الرجبهح الزٍ ر جرذ ثبلجرل هقم الرجبهح

 الربم  األو    

 1.762 1.6 َزرضو الزةيُن فٍ اٍزقلا  الكةيبد والرجبهاد والغي  . 2

 1.722 0 الزرةُ  رةً صىهح شفبهخ.َغل صرىثخ فٍ  ٧
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 1.229 1.2 ََزقل  أكواد االٍزفهب  ثطوَقخ رُو صؾُؾخ. 7

 1.724 74 َرغي رق الزيُُي ثُق بوفٍ اليمب  واليكب . 2

 1.254 1.2 َزرضو فٍ الزيُُي ثُق اليفوك و اليضمً والغيع. 01

 1.742 ٧6 َرغي رق مطبثقخ الفر  لةفبر  رنةُوا و رتنُضب. 00

 1.2٧0 1.7 َزؾلس الزةيُن ثغي  رُو مفهىمخ. 22

 1.66٧ 94 َغل صرىثخ فٍ اٍزقواط الكةيبد أو رَيُخ األشُب  . 2٧

      الربم  الضبنٍ   

 1.229 1.5 ََزقل  أكواد االٍزفهب  ثطوَقخ رُو صؾُؾخ. 7

 1.724 06 َرغي رق الزيُُي ثُق بوفٍ اليمب  واليكب . 2

 1.7٧5 1.6 اليرمً الَُبقٍ لةكةيخ اليمبٍجخ  .َزرضو فٍ افزُبه  02

َغل صرىثخ فٍ الزروف رةً الكةيبد والزؾلس رةً فزواد  0٧

 مزقطرخ.

92 1.222 

 1.212 1.7 َزرضو فٍ الزيُُي ثُق مرمً الكةيخ معبكهب. 05

 1.209 2٧ َزؾلس ثصىد ممقفط ورُو واظؼ وثجػ . 06

 الربم  الضبلش    

 1.20٧ 1.6 ث ك  رُو صؾُؼ.ََزقل  ؽووف الغو  9

 1.245 45 َزرضو فٍ الزيُُي ثُق اليفوك و اليضمً والغيع. 01

 الربم  الواثع    

 1.2٧0 1.2 َزؾلس الزةيُن ثغي  رُو مفهىمخ. 22

 1.66٧ 57 َغل صرىثخ فٍ اٍزقواط الكةيبد أو رَيُخ األشُب  . 2٧

 1.747 1.5 َكوه الكضُو مق الكةيبد رمل ٍوك قصخ. 24

 الربم  القبمٌ    

 1.777 1.2 رل  قلهر  رةً رممُم الكةيبد والرجبهاد. 09

 1.724 2 ال ََزطُع اٍزوعب  مب ٍير  مق الناةوح.  21

 1.2٧0 1.7 َزؾلس الزةيُن ثغي  رُو مفهىمخ. 22

 1.66٧ ٧2 َغل صرىثخ فٍ اٍزقواط الكةيبد أو رَيُخ األشُب  . 2٧

 الربم  الَبكً   

 1.756 1.2 َزؾلس َؾنف ةةيبد وَؾوفهب ميب َ كي إلً فة  اليرمٍ.رملمب  04

 1.212 20 َزرضو فٍ الزيُُي ثُق مرمً الكةيخ معبكهب. 05

 1.714 1.5 ََزقل  عيال مزقطرخ ثال مرمً مفهى . 07

 1.2٧7 66 رل  قلهر  رةً الزرجُو رق أفكبهه فٍ عيةخ مفُلح. 02

 1.2٧0 1.5 مفهىمخ.َزؾلس الزةيُن ثغي  رُو  22

 1.66٧ ٧9 َغل صرىثخ فٍ اٍزقواط الكةيبد أو رَيُخ األشُب  . 2٧
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أٍفو إعوا  الزؾةُ  الربمةً ثطوَقخ اليكىنبد الوئَُُخ لهىلزُمظ ، ورلوَو اليؾبوه ثبلطوَقخ 

 الريىكَخ لفبهَيبةٌ رق المزبئظ الزً َىظؾهب الغلو  الزبلً : 

 ( 2جذّو ) 
 العتهلٖ لوق٘تط ) صعْبت  اللغ  التعب٘شٗ  (ًتتئج التذل٘ل  

 الربم 
 رلك

 الرجبهاد

 نَجخ الزجبَق

 الزٍ َفَوهب
 َيكق رَيُز  ثـ الغنه الكبمق

 01.074 %05.9 2 األو 
صرىثخ اٍزقواط الكةيبد و رَيُخ األشُب  

 ورل  القلهح رةً فهم مب َقب  ل  

 5.675 %24.76 6 الضبنٍ
الزرةُيبد ورل  صرىثخ ررةم الكةيبد وإرجب  

 القلهح رةً فهم الكةيبد اليغوكح

 2 الضبلش
٧٧.40% 

 
5.5٧ 

ورل  صرىثخ رورُت األفكبه ث ك  مزَةَ  

الي بهةخ فٍ ؽىاه لفمٍ أو القلهح رةً 

 اليمبق خ .

 ٧ الواثع
٧2.12% 

 
2.95٧ 

الزرضو فٍ الزيُُي ثُق األصىاد والكةيبد 

 اليز بثهخ صىرُب.

 4 القبمٌ
42.50% 

 
2.270 

صرىثخ الزروف رةً الكةيبد والزؾلس رةً 

فزواد مزقطرخ والزرضو فٍ افزُبه اليرمً 

 الَُبقٍ لةكةيخ .

 2.700 %46.74 6 الَبكً

اٍزقلا  الربمُخ ورل  القلهح رةً اٍزقلا  الة خ 

الفصؾً و الزرضو فٍ الزىاص  رةُفىنُب مع  

 اليمال  .

كوت  Principal Component Analysisتن اعتخذام طشٗق  تذل٘ل الوذتّس الشئ٘غ٘  

 Varimax-Kaiserكتٗضس -تن تذّٗش الوذتّس بتعتخذام طشٗق  فتسٗوتكظ

Normalization 
( لمزبئظ الزؾةُ  الربمةً ثطوَقخ اليكىنبد الوئَُُخ 2( ، وعلو  )  0َزعؼ مق علو  )

( رىام  ر جع رةُهب 6لهىلزُمظ ورلوَو اليؾبوه الريىكَخ لفبهَيبةٌ صجبد اليقُبً وعىك ) 

  صرىثبد الة خ الزرجُوَخ .عيُع أثربك مقُبً 

 د الة خ الزرجُوَخ ثطوَقزُق  :صرىثبمقُبً  ورم الزؾق  مق صجبد ( ثبت  الوق٘تط : 2) 

 : Alpha-Cronbachهعتهل ألتت لـ كشًّبتر طشٗق  ) أ ( 
-Alphaمربم  ألفب لـ ةوونجبؿ ثطوَقخ صرىثبد الة خ الزرجُوَخ  رم ؽَبة صجبد مقُبً

Cronbach  : ٍةيب ثبلغلو   الزبل 
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 (9جذّو )

 (  720) ى = التعب٘شٗ صعْبت  اللغ  دالل  هعتهال  ألتت ) كشًّبتر ( لوق٘تط 

 اليقُبً

مربم  

الضجبد 

 الكةً

هقم 

 الرجبهح

مربم  

 صجبد الجرل

هقم 

 الرجبهح

مربم  

 صجبد الجرل

هقم 

 الرجبهح

مربم  

 صجبد الجرل

 

صرىثبد          

الة خ 

 الزرجُوَخ

 

 

 

 

 

1.9112 

0 

2 

٧ 

4 

5 

6 

7 

2 

1.2929 

1.2905 

1.91٧0 

1.2942 

1.295٧ 

1.29٧9 

1.2924 

1.9104 

 

9 

01 

00 

02 

0٧ 

04 

05 

06 

 

1.91٧0 

1.2954 

1.299٧ 

1.2922 

1.2965 

1.2927 

1.29٧6 

1.2926 

 

07 

02 

09 

21 

20 

22 

2٧ 

24 

1.2974 

1.295٧ 

1.296٧ 

1.297 

1.297 

1.2920 

1.2976 

1.2926 

َزعؼ مق نزبئظ الغلو  الَبث  ريزع اليقُبً ثلهعخ عُلح مق الضجبد رغرةمب نض  ريبمب  فٍ 

 المزبئظ. 

غوَىى  ؽَىىبة كاللىىخ مرىىبمالد االهرجىىبغ ثىىُق كهعىىبد  رىىق( طشٗقاا  االتغااتق الااذاخلٖ :) س 

( َىظىؼ  كاللىخ 4اليفوكاد واللهعخ الكةُخ لةجرل النٌ رمزيىٍ إلُى  ةى  مفىوكح  والغىلو  هقىم )

مربمالد االهرجبغ ثُق كهعبد اليفوكاد واللهعخ الكةُخ لةجرل النٌ رمزيٍ إلُى  ةى  مفىوكح فىٍ 

 الة خ الزرجُوَخ(.مقُبً)صرىثبد 

 ( 7جذّو ) 

دالل  هعتهال  االستبتط ب٘ي دسجت  الوتشدا  ّالذسج  الكل٘  للبعذ الزٕ تٌتوٖ إلَ٘ كل 

 ( 720التعب٘شٗ  ) ى =  صعْبت  اللغ  هتشدم فٖ هق٘تط
 الوعتهل العبتسم الوعتهل العبتسم الوعتهل العبتسم

0 

2 

٧ 

4 

5 

6 

7 

2 

 

1.707** 

1.75٧** 

1.226** 

1.6٧9** 

1.62** 

1.672** 

1.514** 

1.٧٧6** 

 

9 

01 

00 

02 

0٧ 

04 

05 

06 

 

1.265** 

1.607** 

1.46٧** 

1.5** 

1.57** 

1.7٧٧** 

1.629** 

1.469** 

 

07 

02 

09 

21 

20 

22 

2٧ 

24 

1.5٧2** 

1.620** 

1.572** 

1.55** 

1.55٧** 

1.514** 

1.5٧6** 

1.492** 
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 :التعب٘شٗ لوق٘تط صعْبت  اللغ  الصْسم الٌِتئ٘  

 (2جذّو )

 ّأسقتم العبتسا  فٖ صْستَ الٌِتئ٘   هق٘تط صعْبت  اللغ  التعب٘شٗ  

 اإلجوتلٖ سقن العبتسا  الوق٘تط

 صعْبت 

 اللغ  التعب٘شٗ 

7-2-9-7-2-6-2-،-3-70-77-72-79-77-72-76-72 

7،-73-20-27-22-29-27 
 كبتسم27

رجبهح ة  رجبهح لهب صالس افزُبهاد هٍ ) رمطج   24: َزعيق اليقُبً  ّصف الوق٘تط

ال رمطج ( ف ما رقُو الزةيُن االٍزغبثخ األولً ) رمطج  ريبمب  (  –رمطج  إلً ؽل مب  –ريبمب 

َؾص  رةً صالس كهعبد ، وإما رقُو االٍزغبثخ الضبنُخ ) رمطج  إلً ؽل مب ( َؾص  رةً 

 بثخ األفُوح ) ال رمطج  ( َؾص  رةً كهعخ واؽلح .كهعزب  ، وإما رقُو االٍزغ

َطةت مق الزةيُن اإلعبثخ رق رجبهاد اليقُبً وملو ثبفزُبه  طشٗق  تصذ٘خ الوق٘تط :

إؽلي االٍزغبثبد لك  رجبهح ، ور ُو اللهعخ الربلُخ رةً هنا اليقُبً إلً اهرفب  الصرىثخ 

وارعؼ  فز ُو إلً رل  وعىك الصرىثخ ، اليورجطخ ثبلة خ الزرجُوَخ ، أمب اللهعخ اليمقفعخ 

وثبلزبلٍ الة خ الزرجُوَخ  صرىثبد الَبثقخ لةجبؽضخ صجبد وصل  مقُبً اإلعوا ادمق 

  .ٍمىاد 01إلً  9لةزالمُن مق الة خ الزرجُوَخ صالؽُز  لقُبً صرىثبد 

 :إعتشات٘ج٘  الوذتكتم بوغتكذم الكوبْ٘تش -2

 :هي اعتخذام اإلعتشات٘ج٘ الِذف  
 . صرىثبد الزرةملزالمُن الصف الواثع اإلثزلائً موي رميُخ الة خ الزرجُوَخ  

  هذتْٓ إعتشات٘ج٘  الوذتكتم بوغتكذم الكوبْ٘تش:
فٍ ظى  اإلغبه المموٌ  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرورم رؾلَل مؾزىي      

 مظ الزٍ ٍج  إرلاكهب ،وواللهاٍبد الَبثقخ ، ةيب اٍزفبكد الجبؽضخ مق مؾزىي ثرط الجوا

( عةَخ ريهُلَخ ، ثىاقع أهثع عةَبد أٍجىرُب ،  ملح 2( ؽةقخ + ) 00َزتلف الجونبمظ مق )

( كقُقخ وقل رم رلهَت الرُمخ  )أرعب  اليغيىرخ الزغوَجُخ ( وملو 45ة  عةَخ ؽىالٍ )

 لزميُخ  الة خ الزرجُوَخ رةً ملي ىممٍ امزل إلً شهوَق رقوَجب .

قبمذ الجبؽضخ ث رلاك مقطػ رىظُؾٍ َزعيق مؾزىي الغةَبد ، والهلف الرب  لك   وقل      

عةَخ ، واألهلاف اإلعوائُخ لهب ، واليمق اليقزوػ ، و األٍبلُت واألن طخ و الفمُبد 

 اليَزقلمخ ،  والغلو  الزبلٍ َىظؼ ملو ةيب َةٍ : 

 (6جذّو )

 لكوبْ٘تشلجلغت  إعتشات٘ج٘  الوذتكتم بوغتكذم ا هخطط  تْض٘ذٔ

 (2:7الْدذم األّلٔ : )توِ٘ذ(كذد الجلغت  / جلغتتى هي )

هقم 

 الغةَخ

رلك 

 الغةَبد

 

 الهلف الرب 
 األهلاف الفورُخ

ىمق 

 الغةَخ

األكواد و 

اٍزوارُغُبد 

 الزلهٌَ
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 األولً

 و

 

 الضبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

الزربهف 

ثُق 

الجبؽضخ 

 والزالمُن

رروَف  -

الزالمُن 

ث ٍزوارُغُخ 

اليؾبةبح 

ثيَبرلح 

 الكيجُىرو .

 

إشبرخ عى مق األلفخ والضقخ  -

 ثُق الجبؽضخ والزالمُن.

روض أٍبٍُبد الري   -

والرالقخ ثُق الجبؽضخ والزالمُن 

 فال  عةَبد الجونبمظ .

إةَبة الزالمُن مرةىمبد رق  -

إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو.

الزتةل مق فهم الزالمُن لكُفُخ  -

بةبح ثيَبرلح اٍزقلا  اليؾ

 الكيجُىرو.

 

 كقُقخ ٧1

 

 

 

اليمبق خ 

 والؾىاه

 وريضُ  اللوه

 

 

 

 

 ( 77:7( دلق  هي )77الْدذم الثتً٘ : دلقت  تٌو٘  اللغ  التعب٘شٗ  /) 
هقم 

 الؾةقخ

رلك 

 الؾةقبد

الهلف  

 الرب 
 األهلاف الفورُخ

ىمق 

 الؾةقخ

اٍزوارُغُبد األكواد و 

 الزلهٌَ

 

 

 األولً

 و

 

 الضبنُخ

 

2 

 

 

 

 

 

رميُخ 

مهبهاد 

الة خ 

الزرجُوَخ 

. 

 

َمط  أصىاد الؾووف مق  -

الطب  إلً الُب  ثطوَقخ صؾُؾخ 

. 

َيُي ثُق أشكب  الؾووف  فٍ  -

 أو  الكةيخ  ووٍطهب وآفوهب .

أ  َكزت الؾوف فٍ أوظبر   -

 اليقزةفخ

 

 كقُقخ 45

 

عهبى الكيجُىرو، ثونبمظ 

اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو .

 –والؾىاه اليمبق خ 

 -الزكواه –المينعخ 

الز نَخ  –الزريَي 

الىاعجبد  –الواعرخ 

 اليميلُخ  .

 

 الضبلضخ

 و

 الواثرخ

 

2 

 

رميُخ 

مهبهاد 

الة خ 

الزرجُوَخ 

. 

ََزقل  الكةيبد والرجبهاد  -

 والغي  .

َقزبه الكةيبد الزٍ ررجو رق  -

 أفكبهه .

َرجو رق صىهح أو َرة  رةُهب  -

. 

ثرط َزؾلس شفهُب رق  -

اليمبٍجبد أو اإلشبهاد أو 

 الزؾنَواد .

 

 

 كقُقخ 45

 

 

عهبى الكيجُىرو، ثونبمظ 

اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو .

 –اليمبق خ والؾىاه 

 -الزكواه –المينعخ 

الز نَخ  –الزريَي 

الىاعجبد  –الواعرخ 

 اليميلُخ  .

 

القبمَ

 ح

 و

 الَبكٍخ

 و

 

٧ 

 

رميُخ 

مهبهاد 

الة خ 

 الزرجُوَخ

. 

ََزقل  أٍيب  اإلشبهح فٍ  -

 مىاظرهب .

َزؾلس رق أصلقبئ  مَزقلمب  -

أكواد المفٍ  فٍ عي  صؾُؾخ 

 و مزواثطخ.

َكي  ؽىاها ثبٍزقلا  أكواد  -

 

 كقُقخ 45

 

عهبى الكيجُىرو، ثونبمظ 

اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو .

 

 –اليمبق خ والؾىاه 

 -الزكواه –المينعخ 



 Doi: 10.33850/jasht.2020.73362 حسني د.علي – فوقية رضوانأ.د/  – منى حممد
 

 

999 

 الَبثرخ

 

الز نَخ  –ي الزريَ اٍزفهب  ممبٍجخ .

الىاعجبد  –الواعرخ 

 اليميلُخ  .

 

 الضبممخ

 و

 الزبٍرخ

 

 

2 

رميُخ 

مهبهاد 

الة خ 

الزرجُوَخ 

. 

َكي  الغي  ثؾوف عو  -

 ممبٍت .

َطبث  ثُق الفر  والفبر   -

 رنةُوا و رتنُضب  .

ََزقل  فرال ممبٍجب لةفبر   -

 ٍىا  ةب  منةوا أو م نضب.

 

 

 

 

 كقُقخ 45

 

 

 

ثونبمظ  عهبى الكيجُىرو،

اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو

 

 –اليمبق خ والؾىاه 

 -الزكواه –المينعخ 

 الز نَخ –الزريَي 

الىاعجبد  –الواعرخ 

 اليميلُخ  .

 

 الربشوح

 و

 الؾبكَخ

 ر وح

 

 

 

2 

 

رميُخ 

مهبهاد 

الة خ 

الزرجُوَخ 

. 

َغُت  رةً األٍئةخ شفهُب  -

 وثطوَقخ صؾُؾخ .

َوةي رةً مقبهط الؾووف  -

ََزقل   عيال  -  -والكةيبد  

 رُو مزقطرخ ولهب مرمً مفهى  .

َقوأ اللهً قوا ح  صؾُؾخ  و  -

 مرجوح رق اليرمً  .

َعجػ الكةيبد ظجطب صؾُؾب  -

 رملمب َزؾلس .

 

 

 

 

 كقُقخ 45

 

 

 

عهبى الكيجُىرو، ثونبمظ 

اليؾبةبح ثيَبرلح 

 الكيجُىرو

 

 –اليمبق خ والؾىاه 

 -الزكواه –المينعخ 

الز نَخ  –الزريَي 

الىاعجبد  –الواعرخ 

 اليميلُخ  .

 الضبنُخ

 ر وح

 

0 

 

رقُُم 

ومزبثرخ 

 الجونبمظ

رقُُم مب رم انغبىه فال   -

الغةَبد الَبثقخ و ممبق خ 

 الزالمُن فُيب َزم غوؽ  مق أٍئةخ 

رطجُ  االفزجبه الجرلي ثرل  –

نهبَخ الغةَخ واالرفب  رةً مىرل 

 شهوَق .لةقُبً الززجرً ثرل 

 

45 

 كقُقخ

 

الؾىاه واليمبق خ 

الغيبرُخ  الزطجُ  

الجرلي ليقُبً صرىثبد 

 الة خ الزرجُوَخ .

 صهي تطب٘ق االعتشات٘ج٘  :

رالمُن اليغيىرخ الزغوَجُخ و ليلح  رم رطجُ  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو رةً     

 ( .2109 –  2102رقوَجب  فً فال  )الفص  اللهاٍٍ الضبنٍ   شهو

 األعتل٘ب اإلدصتئ٘  الوغتخذه  :

 مربم  ألفب ةوونجبؿ ،ومربم  اهرجبغ ثُوٍى . -

 ( .zافزجــبه مــب  ورُمــٍ،و افزجبه وَةكىةَــى  ،وقُيــخ )-

 *   إجشاةا  البذث ّخطْاتَ :

قبمذ الجبؽضىخ أصمىب  هىنا الجؾىش ثيغيىرىخ مىق اإلعىوا اد َيكىق رةقُصىهب رةىً المؾىى         

 الزبلٍ : 
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( رةيُنا 071قىامهب ) رطجُ  مقُبً صرىثبد الة خ الزرجُوَخ وملو رةً رُمخ اٍزطالرُخ -7

( ، 2( و هقم )0مق رالمُن الصف الواثع االثزلائٍ مق ملهٍخ اليهوا  االثزلائُخ هقم )

هٍخ ريو اثق القطبة ، و ملهٍخ كَوة نغم الجةل ثيؾبفمخ ال وقُخ ، ميق رزواوػ ومل

( ٍمىاد ، و ملو ثهلف الزروف رةً صل  وصجبد 01  – 9أريبههم اليممُخ مب ثُق ) 

 مقُبً صرىثبد الة خ الزرجُوَخ.

رذ الصف الواثع االثزلائٍ مق ملهٍخ غة رم افزُبه أفواك الرُمخ المهبئُخ مق رالمُن  -2

رواوؽذ  ( رالمُن7ثة ذ رُمخ الجؾش )  ؽوة االثزلائُخ موةي كَوة نغم ثيؾبفمخ ال وقُخ

(، واقزصود رةً الزالمُن موي صرىثبد ررةم الة خ  01 – 9أريبههم اليممُخ مب ثُق ) 

 الزرجُوَخ النَق ال َق  مةب هم رق اليزىٍػ .

قج  رطجُ  إٍزوارُغُخ جةً (صرىثبد الة خ الزرجُوَخ )القُبً الق رم رطجُ  مقُبً –9

 رالمُن اليغيىرخ الزغوَجُخ .   اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو رةً

رالمُن اليغيىرخ الزغوَجُخ و  رم رطجُ  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو رةً - 7

 ( .2109 –  2102ليلح شهورقوَجب  فً فال  )الفص  اللهاٍٍ الضبنٍ  

رقت انزهب    رالمُن اليغيىرخ الزغوَجُخ صرىثبد الة خ الزرجُوَخ رةً مقُبًرم رطجُ    -2

مجبشوح)القُبً الجرلي(ليقبهنخ نزبئظ القُبً الجرلي ثبلقُبً القجةٍ لةىقىف رةً  اإلٍزوارُغُخ

 .إلٍزوارُغُخاألصو الفرةٍ ل

مووه أفواك اليغيىرخ الزغوَجُخ ثرل  صرىثبد الة خ الزرجُوَخ رةً مقُبًرم رطجُ   -6

، وملو ليروفخ ملي اٍزيواه فربلُخ  اإلٍزوارُغُخمق انزهب    ( القُبً الززجرً) شهوَق

اليقبهنخ ثُق نزبئظ القُبً الززجرً ونزبئظ القُبً الجرلي لةيغيىرخ  ؽُش ريذ اإلٍزوارُغُخ

 الزغوَجُخ  .

وملو مق فال  األٍبلُت اإلؽصبئُخ اليمبٍجخ ، واٍزقالص   رؾةُ  الجُبنبد ورةقُصهب -2

 المزبئظ وممبق زهب ، صم صُبرخ رىصُبد الجؾش  فٍ ظى  رةو المزبئظ .

ّ تذق٘قت لِذف البذث فقذ توت هعتلج  ب٘تًت  البذث إدصتئ٘ت ّف٘وت ٗلٔ كشضت لوت تن 

 التْصل إلَ٘ هي ًتتئج :

 اختبتس صذ  التشض االّو : -
رىعىىل فىىوو  ماد كاللىىخ  الىىنٌ َىىمص رةىىً أنىى    االو ق صىىؾخ الفىىوض لةزؾقىى  مىى     

إؽصبئُخ ثىُق مزىٍىطٍ هرىت كهعىبد الزالمُىن موٌ صىرىثبد الىزرةم )اليغيىرىخ الزغوَجُىخ( 

فٍ الة خ الزرجُوَخ قج  وثرل اٍزقلا  إٍىزوارُغُخ اليؾبةىبح ثيَىبرلح الكيجُىىرو لصىبلؼ القُىبً 

أؽىل االفزجىبهاد مىق صىؾخ هىنا الفىوض رىم اٍىزقلا  ولةزؾق  ،   فٍ الىظع األفع   الجرلٌ

والغىىلو  الزىىبلٍ َمهىىو نزىىبئظ  Wilcoxon Signed Rank  الالثبهامزوَىىخ وهىىى افزجىىبه 

 االفزجبه.
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 (  2جذّو )

 رّٕ صعْبت  التعلن فٖ اللغ  التعب٘شٗ دالل  التشّق ب٘ي هتْعطٖ ستب دسجت  التاله٘ز 

 .بوغتكذم الكوبْ٘تشقبل ّبعذ اعتخذام إعتشات٘ج٘  الوذتكتم 

 اليزىٍػ الرلك اليغيىرخ اليز ُو

مغيى  

الورت 

 اليىعجخ

مغيى  

الورت 

 الَبلجخ

مربم  

 وَةكىةَى 

W 

 قُيخ

Z 

كهعبد الزالمُن موٌ 

 صرىثبد الزرةم

 )اليغيىرخ الزغوَجُخ( 

 فً الة خ الزرجُوَخ

قج  

 الزطجُ 
7 41.92 

22 1 1 
-2.37 

ثرل  *

 الزطجُ 
7 2٧.57 

 0.02داو إدصتئ٘ت كٌذ هغتْٕ دالل       *

ثُق  1.15فوو  ماد كاللخ إؽصبئُخ رمل مَزىٌ كاللخ وعىك  ( 7علو  )َزعؼ مق 

مزىٍطٍ هرت كهعبد الزالمُن موٌ صرىثبد الزرةم )اليغيىرخ الزغوَجُخ( فً الة خ 

 قُبً الجرلٌالزرجُوَخ قج  وثرل اٍزقلا  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو لصبلؼ ال

نغـل أ  مزىٍـػ كهعـبد الزالمُن موٌ صرىثبد الزرةم .فجـبلممو إلـً مزىٍطٍ كهعـبد 

 أق  مـق ثرل اٍزقلا  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو اليغيىرـخ الزغوَجُـخ ثرل

 . االٍزقلا  

 هٌتقش  ًتتئج التشض االّو :

اٍىزقلا  ورفَو الجبؽضخ الزؾَق النٌ ؽىلس لىلي رالمُىن اليغيىرىخ الزغوَجُىخ َوعىع إلىً       

 الة ىخ ال ىفهُخالنٌ هةي رةىً ررةىُم الزالمُىن مهىبهاد  إٍزوارُغُخ اليؾبةبح ثيَبرلح الكيجُىرو

الزىىٍ ََىىرً  ةزىىبة الة ىىخ الروثُىىخ إلةَىىبثهب لزالمُىىن الصىىف الواثىىع االثزىىلائٍ أكي إلىىً اهزيىىب  

الةزَبثهب ؽزً َزيكمىىا مىق م ىبهةخ أقىوانهم كافى  الفصى  اللهاٍىٍ ، وةىنلو وعىىك  الزالمُن

فوصخ لزطجُى  مىب رىم الزىلهَت رةُى  وررةيى  أصمىب  ؽةقىبد الجونىبمظ فىٍ مىاقىف كافى  الفصى  

اللهاٍٍ مع مرةم الفصى  ، ةىب  مىق الرىامى  الزىٍ ٍىبرلد رةىً انىلمبط الزالمُىن مىع الجبؽضىخ 

ثىبقٍ ؽةقىبد الجونىبمظ ، ؽُىش ةبنىذ اإلٍىزوارُغُخ رزىُؼ الفوصىخ لكى  وىَبكح كافرُزهم إلةيب  

رةيُىىن أ  َىىزرةم وفقىىب لقلهارىى  ، وَفَىىو ةىىنلو مىىلي الزؾَىىق الىىنٌ غىىوأ رةىىً أفىىواك اليغيىرىىخ 

 الزغوَجُخ ثرل الزطجُ  .          

ورزفىى  ثىىنلو رةىىو المزىىبئظ مىىع مىىب رىصىىةذ إلُىى  اللهاٍىىبد الَىىبثقخ الزىىٍ أشىىبهد إلىىً           

لىلي أفىواك اليغيىرىخ الزغوَجُىخ ، وملىو مقبهنىخ ثبلقُىبً مهبهاد الة ىخ الزرجُوَىخ الزؾَق فً 

صىرىثبد الة ىخ الزرجُوَىخ  ، ةيىب رزفى  هىنه المزُغىخ الَىبثقخ مىع الزىعهىبد القجةٍ رةً مقُىبً 

ؽَىىت  الزىىً رىىم روظىىهب فىىً الفصىى  الضىىبنٍ فىىٍ الجؾىىش الؾىىبلٍ المموَىىخ لةيلهٍىىخ الَىىةىةُخ

موَبد ررةىم أو اةزَىبة الة ىخ ركزَىت رىق غوَى  اليؾبةىبح والزريَىي ، ومىق أصؾبة هنه الم

( النٌ َوي أ  الة ىخ ركزَىت رىق غوَى  اليؾبةىبح والزريَىي، ؽُىش  ( Skinnerثُمهم ٍكمو  
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اٍزري  مصطةؼ الَةى  الةفمٍ لةزرجُو رىق الة ىخ إم أنى  ارزجىو ررةىم هىنا الَىةى  رمىل الطفى  

 وثبلزبلٍ رريَي الكجبه هنه اليؾبولخ ثبلزقةُل لتصىاد الزٍ ََيرهب 

 اختبتس صذ  التشض الثتًٔ :
ال رىعىل فىوو  ماد كاللىخ  لةزؾق  مىق صىؾخ الفىوض الضىبنً الىنٌ َىمص رةىً أنى        

إؽصىىىبئُخ ثىىىُق مزىٍىىىطٍ هرىىىت كهعىىىبد الزالمُىىىن موٌ صىىىرىثبد الىىىزرةم )اليغيىرىىىخ 

الزغوَجُىىخ( فىىً الة ىىخ الزرجُوَىىخ ثرىىل االنزهىىب  مىىق اٍىىزقلا   اإلٍىىزوارُغُخ مجبشىىوح ، وثرىىل 

أؽىىل ولةزؾقىى  مىىق صىىؾخ هىىنا الفىىوض رىىم اٍىىزقلا  مىىووه شىىهوَق رةىىً هىىنا االٍىىزقلا  . 

والغىلو  الزىبلٍ Wilcoxon Signed Ran  الثبهامزوَىخ وهىى افزجىبه االفزجىبهاد ال

 َمهو نزبئظ االفزجبه.

  (،جذّو )

     رّٕ صعْبت  التعلن )الوجوْك دالل  التشّق ب٘ي هتْعطٖ ستب دسجت  التاله٘ز 

التجشٗب٘ ( فٔ اللغ  التعب٘شٗ  بعذ االًتِتة هي اعتخذام  اإلعتشات٘ج٘  هبتششم ، ّبعذ هشّس 

 .شِشٗي 

 اليزىٍػ الرلك القُبً اليز ُو

مغيى  

الورت 

 اليىعجخ

مغيى  

الورت 

 الَبلجخ

مربم  

 وَةكىةَى 

W 

 قُيخ

Z 

كهعبد الزالمُن 

موٌ صرىثبد 

الزرةم 

)اليغيىرخ 

الزغوَجُخ( فً 

 الزرجُوَخالة خ 

 2٧.57 7 الجرلي

0 21 0 

-1.811 

 ؟   

رُو كالخ 

 إؽصبئُب

 

 24.5 7 الززجرً

رــل  وعــىك فــوو  ماد كاللــخ إؽصــبئُخ ثــُق مزىٍــطٍ هرــت (  2 ( َزعؼ مق علو 

كهعــبد الزالمُن ، فــٍ القُبٍــُق الجرــلٌ والززجرــٍ ثرــل مــووه شــهوَق مــق انزهب  

الجونبمظ ، وثـــبلممو إلـــً مزىٍـــطبد كهعـــبد رةـــو اليغيىرـــخ فـــٍ القُـــبً 

 .زـــوة مـــق مزىٍطبد كهعبد ماد اليغيىرخ فٍ القُبً الززجرٍ الجرـــلٌ نغـــلهب رق

 : الثتًٔهٌتقش  ًتتئج التشض 

المزبئظ رىل  وعىىك فىوو  كالىخ إؽصىبئُب ثىُق مزىٍىطبد هرىت كهعىبد الزالمُىن  أوظؾذ     

المزىبئظ رىل   وأوظىؾذ مق إعيبلٍ نزبئظ الفىوض َزعىؼ أنهىم قىل رؾقى ، ؽُىش أشىبهد أفواك

أفىواك اليغيىرىخ الزغوَجُىخ وعىك فوو  كالخ إؽصبئُب ثىُق مزىٍىطبد هرىت كهعىبد الزالمُىن 

و رىىوي الجبؽضىىخ أ  فىىٍ القُىىبً الجرىىلٌ ، ومزىٍىىطبد هرىىت كهعىىبرهم فىىٍ القُىىبً الززجرىىٍ ،

اٍزقلا  فمُبد مقزةفىخ فىٍ الجونىبمظ ، ممهىب : الزريَىي ، والزكىواه مىق أعى  رضجُىذ اليرةىمىخ ، 

لَم ر نَخ هاعرخ لك  رةيُن فٍ نهبَخ ة  عةَخ لةىقىف رةً نقبغ القىح والعىرف لىلي ةى  ورق
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ممهم ، وةنلو إرطب  واعت مميلٍ لةزلهَت رةً اليهبهاد اليزرةيخ فٍ ةى  عةَىخ مىق نبؽُىخ 

وإلرطب  فوصخ لك  رةيُىن أ  َكز ىف الصىرىثبد والمقىبغ ال بمعىخ الزىٍ لىم ََىزىرجهب أصمىب  

رفبكَهب والزوةُىي رةُهىب فىٍ الغةَىبد الزبلُىخ مىق نبؽُىخ أفىوي ةىب  ملىو  الغةَبد لكٍ َؾبو 

الَىىجت الىىنٌ أكي إلىىً رميُىىخ الة ىىخ الزرجُوَىىخ لىىلَهم ، ةيىىب غةجىىذ الجبؽضىىخ مىىق مرةىىم الفصىى  

وإربؽىىخ الفوصىخ لهىم ثزطجُى  مىىب ررةيىىه أصمىب  الغةَىبد كافىى   الزالمُىناإلشىواف رةىً هى ال  

هبهح َزم الزلهَت رةُهب ثرىل ةى  عةَىخ لةزرىوف رةىً مىلي الفص  اللهاٍٍ ورقُُيهم فٍ ة  م

الزؾَق النٌ َطوأ رةً هنه اليهىبهح لىلَهم ولرىالط أٌ قصىىه قجى  االنزقىب  لةيهىبهح الزبلُىخ ، 

واالهزيىب  ثهىم فىال   الزالمُىن وةنلو غةجذ الجبؽضخ مق اليرةم اٍزيواه اإلشواف رةىً هى ال 

 يزرةيخ للَهم واٍىزيواه الزؾَىق فىٍ رةىو اليهىبهاد ،فزوح اليزبثرخ مق أع  رضجُذ اليهبهاد ال

ورزفىى  هىىنه المزىىبئظ مىىع مىىب رىصىىةذ إلُىى  اللهاٍىىبد الَىىـبثقخ مىىـق فربلُىىـخ الجىىـوامظ الزلهَجُىىخ ، 

 إلً ثقب  األصو اإلَغبثٍ فً القُبً الززجرً مض  : واإلهشـبكَخ، والزميىَخ  

( ، كهاٍىخ 2112ل الرمىُم )، كهاٍىخ رىىض رجى  Bishopكهاٍخ آكمي هوٍىُق ثُ ىىة      

َزعىؼ أ   ّفاٖ ضاْة هات عابق  ( ،2102( ، كهاٍخ هَهب  مؾيىل ) 2112رةً رجل اليمرم )

 اليؾبةىبح ثيَىبرلح الكيجُىىرو كوه إٍىزوارُغُخ نزبئظ هنا الفوض ر ةل رةً اٍزيواهَخ فربلُىخ 

الة ىخ الزرجُوَىخ لىلي الزالمُىن موٌ صىرىثبد الىزرةم ،  رميُىخاليَزقلمخ فٍ الجؾىش الؾىبلٍ فىٍ 

ومق همب رمهو الؾبعخ إلً رقلَم الرلَل مق الجوامظ الزميىَخ ، الرالعُخ  الزلهَجُخ  والزىٍ رقىى  

رةً اٍزقلا  اٍزوارُغُبد مزرلكح مق شبنهب أ  رَهم فىٍ الؾىل مىق ثرىط ممىبهو  صىرىثبد 

لي األفواك موٌ صرىثبد الزرةم ألنهم َؾزبعى  إلُهىب مىق الزرةم فٍ  الة خ الزرجُوَخ و رميُزهب ل

اعىى  الىصىىى  ثهىىم إلىىً اليَىىزىٌ اليرقىىى  مىىق المغىىبػ والزؾصىىُ  اللهاٍىىٍ ، وأَعىىب َزعىىؼ 

أهيُىىخ اٍىىزقلا  إٍىىزوارُغُخ اليؾبةىىبح ثيَىىبرلح الكيجُىىىرو والىىنٌ َزىىُؼ الفوصىىخ لكىى  رةيُىىن أ  

َىزىي الفرةىٍ لةطفى  لُصى  ثى  إلىً مَىزىي َزرةم وفقب لقلهار  ومَزىاه ؽُىش انى  َجىلأ مىق الي

أقوان  الرىبكَُق ؽزىً ال َ ىرو ثبللونُىخ ، و انقفىبض مَىزىي الىناد للَى ، ورىيكاك رمىله الضقىخ 

 ثبلمفٌ .  

 بذْ  ّ دساعت  هقتشد  : تقتشح البتدث  هجوْك  هي الذساعت  كلٔ الٌذْ التتلٖ :
الة ىىخ الزرجُوَىىىخ فىىٍ اليوؽةىىىخ فربلُىىخ الزىىىلهٌَ ثبألٍىىةىة االفزواظىىىٍ لرىىالط صىىىرىثبد  -0

 االثزلائُخ.

كهاٍخ اصو صرىثبد الة خ ال ىفهُخ رةىً اليهىبهاد األفىوي مضى  القىوا ح والكزبثىخ لزالمُىن  -2

 اليوؽةخ االثزلائُخ. 

اٍىىزقلا  إٍىىزوارُغُخ الزرةىىُم ثبٍىىزقلا  الكيجُىىىرو فىىٍ رميُىىخ مهىىبهاد الة ىىخ ال ىىفهُخ  لىىلي  -٧

 زةفخ. رالمُن اليواؽ  الزرةُيُخ اليق

فربلُخ األن طخ الالصفُخ فً رالط صرىثبد الة خ ال فهُخ ورميُىخ الؾصىُةخ الة ىَىخ لىلي   -4

 أغفب  اليلهٍخ االثزلائُخ . 
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كهاٍخ اصو مىاقع الزىاص  االعزيبرٍ  فٍ ففط صرىثبد الة خ ال فهُخ ورميُخ مهىبهاد  -5

 م اليقزةفخ .الة خ االٍزقجبلُخ والزرجُوَخ للٌ الزالمُن فً مواؽ  الزرةُ

فربلُىىخ ثونىىبمظ رىىلهَجٍ لىىلي مرةيىىٍ اليوؽةىىخ االثزلائُىىخ لزميُىىخ الة ىىخ ال ىىفهُخ لىىلي رالمُىىن  -6

 الصفىف االثزلائُخ .
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