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هدي جٗذقػ جىل جٗضلسي كىل أعس مظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ يف صقصٌ ٙمحدز ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس كند ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جٗل٘مٍ،
كن ػسًّ جمضذحز جٌٗسطٌس جٗصٌسًس  ،وصٔىن مؾضمم جٗذقػ من ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جٗل٘مٍ يف جملدجزض جالكدجدًس وجٗغحنىًس جٗنهحزًس يف ُظحء دلِىدس/
مقحًـس دًحىل ٗ٘لح ٚجٗدزجيس (  ، ) 6102-6102وأؽسًط جٗضؾسدس كىل كٌنس من ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف جكدجدًس ؽٌلٖ كذد جٗنحرص يف مقحًـس
دًحىل ُ /ظحء دلِىدس  ،صٔىنط من ( )21ػحٗذحً ُظمىج ئىل مؾمىكضني مضٔحًتضني دىجُم ( )01ػحٗذحً يف ٓ ٙمؾمىكس  ،وٗ٘ضقِّ من ًسطٌضٍ جٗذقػ أكد جٗذحفغحن
جمضذحزجً صقصٌٌ٘حً أدج ًز ٗذقغهٌل وصقِِح من صدُه وعذحصه  ،ود َّزض أفد جٗذحفغني مؾمىكضٍ جٗذقػ دنٌظه ودلد جؽسجء جمضذحز جٗضقصٌ ٙوملحٗؾضه جفصحةٌحً ؿهس
وؽىد ًسَ ذو دالٗس ج فصحةٌس ملص٘قس جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس  ،ويف طىء ذٕٗ ُد ٚجٗذحفغحن كددج من جٗضىصٌحش وجملِرتفحش .

املقدمهة
الجعزيف ةالتحث
أوالً  .مشكلة التحث:
ن ؿحهسز جٗظلٍ يف محدز جِٗىجكد من أكِد جملشٔالش جٗضٍ صىجؽه جٗرتدىًني  ،ومن جملىطىكحش جٗضٍ ًٌس جٗؼالخ منهح  ،وٗلٙ
أص ٙه ره جٗـحهسز ًسؽم ئىل كىجم ٙكدز منهح  :كد ٚجٗضصج ٚدلع جملدزطني دؼسًِس صدزًع طٌ٘مس يف صدزًع جِٗىجكد ًٌ٘ؾأ
دلظهم جىل جٗؼسًِس جإلِٗحةٌس  ،ؤًضٌٍ ًٌهح داِٗحء أمغ٘س مقددز ً ،سي أنه كربهح ُد ٌسـ جملحدز ؛ وجالُضصحز يف صدزًع
جِٗىجكد جٗنقىًس كىل جٗؾىجنر جٗشٌٔ٘س يف دنحء دنٌس جٗٔ٘مس أو طذؽ آمسهح  ،وكد ٚزدؼهح دحمللنى (كحشىز وجٗقىجمدز :6101،
.)012 ،012
وأؿهسش دزجطحش أن هنحْ طلٌح ً دٌننح ً ٗدي جملضل٘مني يف محدز ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس وصؼذٌِحصهح  ،وأن نظذس هري ٌُ٘٘س من مدزيس
جٗ٘وس جٗلسدٌس ًظضلم٘ىن جٗلحمٌس يف صدزًع جٗ٘وس جٗلسدٌس  ،وهرج ًلٔع فحٗس جٗضدين جٗىجطقس يف مظضىي متٔن جملضل٘مني من
جِٗىجكد جٗنقىًس (جٗقالَ . )003 : 6101،
وميكن ثلخيص مشكلة التحث ةالطؤال اآليت :

ئ

(ه ٙمدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ أعس يف صقصٌ ٙمحدز جِٗىجكد كند ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب
وجالفضٌحؾ ده ) .
ثانياً .أهمية التحث :
ئن جٗرتدٌس كمٌ٘س مظضمسز ومضؾددز ومضؼىزز  ،صهدي ئىل مظحكدز جملضل٘م كىل جٗضٌٍٔ مم دٌتضه  ،وصنمٌس شنصٌضه وكىل نقى
ًؾل٘ه ًظحهم يف صؼىز مؾضمله ،مظحهمس ًحك٘س وجًؾحدٌس  ،وذٕٗ دآظحده جٗنربز جملسدٌس ؛ وصقٌِّ جٗضٔحم ٙيف شنصٌضه  ،وًِحً
ملٌهى ٚجٗرتدٌس جٗشحم٘س جٗقدًػ  ،وصضٌحك ٙجٗرتدٌس مم جٗرتجظ جإلنظحين محطٌح ً وفحرضج ً ومظضِذالً  ،وهٍ صلٔع ً٘ظٌس جملؾضمم
وأًٔحزه وٌُمه وػمىفحصه وجصؾحهحصه ( جٗدٌٗمٍ وجٗىجةًل .)02 :6112 ،
وال مئن ٌٗ٘سد أن ًإدي دوزه يف صنم جٗقٌحز  ،وٌُحدصهح دون جٗرتدٌس جٗضٍ صؼىزش يف أطحٌٗذهح وجصؾحهحصهح صذلحً ٗضؼىز جٗقٌحز
وصلٌِدجصهح ً ،هٍ الشمس من ٗىجش ٚجٗقٌحز (كؼٌس . )60 :6102 ،
وصلد جٗ٘وس وطٌ٘س جٌٗٔس وأدجصه ً ،هٍ نـح ٚزمصي كحٖ يف جٗضؾسًد  ،وهٍ من أٓرث جألنـمس صؼىزج ً ومسونس وًلحٌٗس وُدزز كىل
جٗضلذري (كحشىز وجٗقىجمدز ، ) 60 : 6101،وجٗ٘وس من أهم جملـحهس جالؽضٌلكٌس وجٗنٌظٌس يف فٌحز جالنظحن  ،وٗىالهح مح ٓحن ٗئلنظحن
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فظحزز  ،وال نشأش ٗه مدنٌس ً ،هٍ وطٌ٘ضه يف جٗضلذري كن أًٔحزه وكىجػٌه وزهذحصه  ،وأدجصه يف صقٌِّ جٗضٌحهم وجٗضىجص ٙمم
جآلمسًن ،وهٍ فِ٘س جٗىص ٙجٗضٍ صسدؽ دني جملحيض وجٗقحرض وجملظضِذ ، ٙوُد كسًهح جدن ؽنٍ دأنهح " :أصىجش ًلرب دهح ُٓ ٙىٚ
كن أهسجطهم" ( جٗقالَ .)25 :6101 ،
وجٗ٘وس جٗلسدٌس هٍ جألطحض يف دنحء جألمس جٗلسدٌس  ،ودهح جزصذؼط فٌحز جٗلسودس جزصذحػح ً وعٌِحً ،وُد صأػسش د٘وس جِٗسآن جٗٔسًم ،
ًٔحنط أًصك ٓالمح ً وأد٘ى ٌٗـح ً وجط٘ىدح ً ،وأٓرث صأعريج ً يف جٗنٌىض  ،وٗيك صإدي جٗ٘وس جٗلسدٌس وؿٌٌضهح ًؾر كىل مدزطٌهح جٗلنحًس
دضدزًع ًسوكهح ٓحًس يف جػحز وفدز جٗ٘وس ؛ وئن جٗلنحًس دٌسو ٍق من دون ًسق آمس ًإدي جىل طلٍ ًشم ٙصل٘م جٗ٘وس جٗلسدٌس ٓ٘هح
 ،ألنهح وفدز مضٔحم٘س مرتجدؼس (كىن .)62 ، 61 :6100 ،
ٗ٘نقى مٔحنس ٓذريز يف ؽمٌم جٗ٘وحش  ،فضى أنه ًندز أن نؾد ٗوس صن٘ى منه  ،وهى رضوزًح يف ؽمٌم جٗ٘وحش  ،وجٗنقى جٗلسيب
ٗىن من أٗىجن جٗنشحغ جٗرهنٍ جٗري ًسطضه ػذٌلس جٗقٌحز جٗلسدٌس وصؼىز جملؾضمم  ،وهى مثسز من مثسز جٗدزجطحش جِٗسآنٌس
(ػحهس.)062 :6101،
وكىل جٗسهم من جٗضؼىز جٗهحة ٙجٗري ًشهده جٗلحمل ئال أن هنحْ صسجؽلح ً م٘مىطح ً يف مظضىي جٗضلٌ٘م يف ٓغري من جٗدوٖ ،
وجٗضٍ أددش جهضٌلمح ً إلًؾحد جٗق٘ىٖ جملنحطذس ٗهره جملشٔ٘س جٗضٍ صهدد فحرض جٗشلىخ ومظضِذ٘هح(أدى ؽحدو.)20 :6102،
وُد ٗلر مدم ٙمظضىًحش صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح دوزج ً مهٌلً يف صؼىز ك٘م جٗنٌع جمللسيف (جٗصًحش ، )00 :0335،
وًسٓص هرج جالصؾحه كىل ٌٌٌٓس صؾهٌص جملحدز جملضل٘مس وملحٗؾضهح كرب كمٌ٘س جٗضلٌ٘م  ،وًِى ٚكىل ًٔسز أن ًٗٔ ٙسد يف ملحٗؾس
جملل٘ىمحش مظضىًحش كدز وهٍ  :جملظضىي جٗظؼقٍ أو جٗهحميش  ،وجملظضىي جملضىطؽ أو جٗلمٌّ  ،وجملظضىي جألٓرث كمِحً أو
جألكمّ (جٗلضى.)020 :6101 ،ٚ
ويف طىء مح صِد ٚصٔمن أهمٌس جٗذقػ يف ٓىنه ًهدي جىل صلسي أعس جطضلٌلٖ مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح
يف جٓضظحخ جملٌحهٌم جٗذالهٌس كند ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب  ،وأنه ًظهم يف صؼىًس ػسجةّ وأطحٌٗر صدزًع محدز جٗذالهس ملح
ٗهح من أهمٌس ٓ ،ىنهح ًسق مهم من ًسوق جٗ٘وس جٗلسدٌس  ،وملح الصؾحه ملحٗؾس جملل٘ىمحش من أهمٌس يف مٌدجن ك٘م جٗنٌع جمللسيف.
ثالثاً :هدف التحث :
ًهدي جٗذقػ جىل صلسي:
أعس مدم ٙمظ ضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ يف صقصٌ ٙمحدز جِٗىجكد كند ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب وجالفضٌحؾ ده)
راةعاً .فزطيجا التحث :
وٗضقٌِّ هدي جٗذقػ صحن جٗذحفغحن جٌٗسطٌضني جٗصٌسًضني جآلصٌضني :
ٌٗ ( .0ع هنحْ ًسَ ذو دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1.12دني مضىطؽ دزؽحش ػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ودني مضىطؽ دزؽحش
ػالخ جملؾمىكس جٗظحدؼس يف جمضذحز جٗضقصٌ.)ٙ
ٌٗ( .6ع هنحْ ًسَ ذو دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1.12دني مضىطؽ دزؽحش ػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ودني مضىطؽ دزؽحش
ػالخ جملؾمىكس يف جمضذحز جالفضٌحؾ ).
خامطاً .حدود التحث :
ًِضرص جٗذقػ جٗقحيل كىل :
 .0ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف جملدجزض جالكدجدًس وجٗغحنىًس جٗنهحزًس يف ُظحء دلِىدس  /مقحًـس دًحىل ٗ٘لح ٚجٗدزجيس
(.)6102-6102
 .6جملىطىكحش جآلصٌس :
أ ( .جٗقحٖ  ،جٗضمٌٌص  ،جٗنلط  ،جٗلؼٍ  ،جٗذدٖ )
من ٓضحخ ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس ٗ٘صٍ جٗنحمع جألديب (وشجزز جٗرتدٌس  ،غ.)ٚ6102 ،5
 .0جٗٔىزض جٗغحين جٗلح ٚجٗدزجيس . ٚ6102 -6102
ضادضاً .ثحديد املصطلحات :
 .1األثز :
ومسؽط يف ئِعسه ويف أَعسه أي دلده" (جدن منـىز  ،محدز أعس) .
أٗ .وس  " :دٌِس جٗيشء وجٗؾمم آعحز وأعىز،
ُ
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خ .جصؼالفح ً " :مقص٘س صوٌري مسهىخ ًٌه  ،أو هري مسهىخ ًٌه ً ،قدظ يف جملضل٘م نضٌؾس ٗلمٌ٘س جٗضل٘م " (شقحصه
وجٗنؾحز . )66 :6110 ،
ش .جؽسجةٌح ً  :هى جٗضوٌري جملسهىخ ًٌه ٗضقصٌ ٙػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس من ؽسجء صدزًظهم كىل وًّ مدم ٙمظضىي
صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح .
 .6مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ  :هى أفد مظضىًحش صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح ًِى ٚكىل جالهضٌلٚ
مبلنى جملحدز مىطىق جٗضل٘م ودالالصهح وئًؾحد نىق من جٗلالُحش دني كحرصهح أو مٔىنحصهح يف جالػحز جملسؽلٍ جٗشنيص
ٗ٘مضل٘م ( جٗصًحش .)635 :0335 ،
 .3الجحصيل :
أٗ .وس  :جٗقحص ٙمن ٓ ٙيشء مح دٍِ وعذط وذهر مح طىجه وجٗضقصٌ : ٙمتٌٌص مح ًقص ٙوجالطم جٗقصٌ٘س ُ ،د فص٘ط
جٗيشء صقصٌالً وفحص ٙجٗيشء ومقصىٗه دٌِضه (جدن منـىز ،محدز فص. )ٙ
خ .جصؼالفح " :ػسًِس منـمس ٗضقدًد مظضىي صقصٌ ٙجٗؼ٘ذس ملل٘ىمحش ومهحزجش يف محدز دزجطٌس صم صل٘مهح مظذِح ً  ،وذٕٗ
من مالٖ جؽحدحصهم كىل مؾمىكس من جالطت٘س (جٌِٗسجش) جٗضٍ متغ ٙمقضىي جملحدز جٗدزجطٌس " ( كحشىز ومقمد)623 :6101 ،
 .4قىاعد اللغة العزةية :
طحط ُه  ،ويف جٗضنصً(( ٙوئذْ ًَسًَ ُم ئدْسج ِهٌم جَِٗىج ِك َد ِم َن جٗذَ ِ
ٌط
أ .لغة :جِٗح ِك َد ُز ْ
طحض  ،وَُ َىج ِك ُد جٗذٌَطَ أَ َ
أص ُ ٙجألُض ،وجَِٗىج ِك ُد جألَ ُ
م)) طىزز (جٗذِسز  ( .)062:جدن منـىز  ،محدز ُلد ).
وئطٌل ِك ُ
جٗظ ِمٌ ُم جٗ َل ٌِ٘ ُ
ٌَ ٙزدَنَح ص َ َِ َذِ ٙمنّح ئن ََّٕ أن َْط َّ
ْ
ب .جصؼالفح ً " :ك٘م دأصىٖ ًلسي دهح أفىجٖ أوجمس جٗٔ٘م ئكسجدحً ودنح ًء " (جألنصحزي . )03 ، 6110،
ت .جؽسجةٌح ً :كدد من جملىطىكحش جٗضٍ ًضظمنهح ٓضحخ ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس جملِسز صدزًظهح ٗؼالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف
جٗلح ٚجٗدزجيس . ٚ 6102 – 6102
 .2جٗصٍ جٗنحمع جألديب  " :هى جٗصٍ جٗغحين من صٌىي مسف٘س جٗدزجطس جالكدجدًس جٗغالظ " (وشجزز جٗرتدٌس . )61 :0322 ،
 .2جالفضٌحؾ :
أٗ .وسً :وجالفضٌحؾ مصىص جٗقٌف ًِ ،حٖ جفضٌـط دحٗيشء ٗنًٌس  ،وجٗقٌف نٌِع جٗنظٌحن  ،فٌف جٗيشء فٌـح ً  ،وزؽٙ
فحًف (جدن منـىز ،محدز فٌف) .
خ .جصؼالفح ً  :مح صذِى من جٗضلٌ٘م مِحطح ً دحٗدزؽحش ( جِٗ٘حين )5 :0332 ،

الفصل الثاين
اطار نظزي ودراضات ضاةقة
أوالً  .االطار النظزي :
ئن جٗدزجطحش جٗنـسًس هٍ صٕ٘ جٗدزجطحش جٗضٍ من مالٗهح ًظضؼٌم جٗذحفػ أن ًظضِسب ؽمٌم جٗنـسًحش وجملىطىكحش وجٗذٌحنحش
جٗضٍ ٗهح كالُس مبىطىق دقغه  ،وجٗضٍ ال مئن جالطضونحء كنهح (مقؾىخ ، )22 :6116 ،وطٌلسض جٗذحفػ جٗؾىجنر جٗنـسًس جٗضٍ ٗهح
ص٘س دذقغه ومنهح :
مدخل مطجىيات ثجهيش ومعالجة املعلىمات :
ئن ( ) Craik&Lochart,1972هٌل جٗ٘رجن صذنٌح مدم ٙمظضىًحش صؾهٌص وملحٗؾس جملل٘ىمحش ،وُد أمرج دٌٔسز جملٔىنحش جملضص٘س
ٗ٘رجٓسز جٗري ًسٓص كىل ٌٍٓ ًضم صؾهٌص وملحٗؾس جملحدز جملضل٘مس مالٖ كمٌ٘س جٗضل٘م (جٗصًحش .)632 :0335،
ثعزيفه :
هى مدمً ٙسٓص كىل ٌٌٌٓس صؾهٌص وملحٗؾس جملحدز جملضل٘مس مالٖ كمٌ٘س جٗضل٘م  ،وًظضند كىل ًٔسز أن ًٗٔ ٙسد يف ملحٗؾس
جملل٘ىمحش مظضىًحش كدز ٗ٘ضؾهٌص وجمللحٗؾس  ،وهره جملظضىًحش هٍ  :جملظضىي جٗظؼقٍ أو جٗهحميش  ،وجملظضىي جملضىطؽ ،
وجملظضىي جٗلمٌّ  ،وجملظضىي جألكمّ ( جٗلضى.)020 :6101، ٚ
االفرتاطات الجي يقىم عليها مدخل مطجىيات ثجهيش ومعالجة املعلىمات
ً .0ضٌلًص صؾهٌص جٌٗسد وملحٗؾضه ٗ٘مل٘ىمحش يف مظضىًحش كدز ٗ٘ضؾهٌص وجمللحٗؾس  ،وهره جملظضىًحش هٍ  :جملظضىي جٗظؼقٍ
أو جٗهحميش ،وجملظضىي جملضىطؽ  ،وجملظضىي جٗلمٌّ  ،وجملظضىي جألكمّ .
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 .6ئن جٗضؾهٌص وملحٗؾس جملل٘ىمحش كند جملظضىي جألكمّ جِٗحةم كىل جمللنى ًإدي جىل جفضٌحؾ أٓرث دميىمس ٗهره جملل٘ىمحش ،
دصىزز صٌىَ صؾهٌص وملحٗؾس جملل٘ىمحش كند جملظضىي جٗظؼقٍ أو جٗهحميش جِٗحةم كىل جٗضؾهٌص أو جمللحٗؾس جٗقظٌس ٗهح .
ٌ٘ٓ .0ل محٖ جٌٗسد كند صؾهٌصه وملحٗؾضه ٗ٘مل٘ىمحش جىل جشضِحَ جمللحين وجٗدالٗس وجٗرتجدؼحش دني مٔىنحش جملحدز مىطىق
جمللحٗؾس ٌٓ٘ل ٓحن صؾهٌصه ٗهح أكمّ ومن عم جفضٌحؿه دهح أدو ، ٚوجطرتؽحكه ٗهح أًرس .
ًٔ .2ىن صؾهٌص وملحٗؾس جملل٘ىمحش كند جملظضىي جٗظؼقٍ أو جٗهحميش كندمح ًنرصي جٌٗسد ئىل شٔ ٙجملحدز مىطىق جٗضل٘م ،
ٓلدد فسوي جٌٗٔ٘لش ئًِحكهح أو طؾلهح  ،أٓرث مٌل ًٔىن جهضٌلمه منرصًحً ئىل ملحنٌهح أو دالٗضهح أو صسجدؼحصهح.
ًٔ .2ىن صؾهٌص وملحٗؾس جملل٘ىمحش كند جملظضىي جٗلمٌّ كندمح ًنرصي جهضٌل ٚجٌٗسد جىل ملنى جملحدز مىطىق جٗضل٘م
ودالالصهح وصسجدؼحصهح وجٗلالُحش جِٗحمئس دني مٔىنحصهح .
ًٔ .2ىن صؾهٌص جملل٘ىمحش كند جملظضىي جألكمّ كندمح ًِى ٚجٌٗسد داًؾحد نىق من جٗلالُحش دني كنحرص أو مٔىنحش جملحدز
مىطىق جٗضل٘م وئػحزهح جملسؽلٍ جٗشنيص (جٗصًحش .)635 ، 632 :0335،
مطجىي ثجهيش املعلىمات ومعالججها األعمق :
وًسي ٓسًٕ وٗىٓهحزش (  )Craik&Lockhart,1972ئن جٗنحض مئن أن ًق٘٘ىج جملغري كند جملظضىي جألكمّ وهى جٗري ًِى ٚكىل
ئدزجْ وصقٌ٘ ٙجمللنى ،وجفدجظ صسجدؼحش دني جمللحين جملشضِس ،وهريهح مٌل هى محع ٙيف جٗذنحء جمللسيف ٌٗ٘سد  ،وٓرج جٗضصىز
جٗلًِل وجٗنربجش جٗظحدِس جٗضٍ صسصذؽ دهره جمللحين  ،وًنضؿ كن هره جٗضقٌ٘الش مح ًإعس كىل منصون جٗرجٓسز من مقضىي ملسيف ،
ًاذج صم صقٌ٘ ٙجملغري وصؾهٌصه وملحٗؾضه كند جملظضىي جألكمّ ٓ ،أن ًهضم جٌٗسد دلحم ٙجمللنى ومح ًقدعه من صدجكٌحش وصسجدؼحش
وصصىزجش كٌِ٘س ٓ ،حن جألعس جٗنحصؿ كىل جٗرجٓسز كمٌِح ً ،ئذ صصذك جملل٘ىمحش أٓرث دميىمس  ،وأدكى ٗالفضٌحؾ ػىً ٙجملدي  ،وأنهح
صٔىن أٓرث ُحدٌ٘س ٗ٘ضرٓس ( جٗصًحش .)633 ،635 :0335،
ئن جٗضؾهٌص وجمللحٗؾس جألكمّ ٌٗ٘لدز جملضل٘مس ملنحه صىؿٌٍ ػحُس أٓرب من جٗؾهد جٗلًِل  ،وهى ًظضلم ٙشذٔس أٓرب من
جٗرتجدؼحش دني جٌِٗسجش جملضل٘مس ودلظهح جٗذلع من نحفٌس ودٌنهح ودني جمللسًس جملحع٘س يف جٗرجٓسز من نحفٌس أمسي  ،جألمس
جٗري ًٌرس جٗضرٓس أو جالطرتؽحق جٗالفّ ٌِٗ٘سجش جملضل٘مس طحدِح ً أو الفِح ً ( جٗصًحش .)026 :6112،
ؤًىن جٗضظمٌم يف جمللحٗؾس جألكمّ صقٌٌ٘٘ح ً فضى ًظضؼٌم جٌٗسد جشضِحَ جمللحين ودحٗضحيل جالفضٌحؾ دأٓرب كدد من جملل٘ىمحش
وملحنٌهح وملدز أػىٖ  ،وًضؼ٘ر مظضىي جٗضقٌ٘ ٙوجمللحٗؾس جألكمّ ُدزجش محصس من جٌٗسد فضى ًظضؼٌم مٌلزطضهح دشًٔ ٙلحٖ
مغ ٙجِٗدزز كىل جٗضمٌٌص دني جملغريجش  ،وجِٗدزز كىل جدزجْ جٗضٌحصٌ ٙجٗدٌُِس ٗظٌلن جمللحٗؾس وجٗرتمٌص جٗلمٌّ يف جٗرجٓسز
جِٗصريز ودحٗضحيل ُدزز أٓرب كىل جالطرتؽحق جٗؾٌد (جٗلضى.)020 :6101،ٚ
ومئن ص٘نٌص أهم جٗنصحةص جٗضٍ متٌص دهح جملظضىي جألكمّ مبح ًأيت :
 جالهضٌل ٚمبلحين جملغريجش ودالالصهح وجالزصذحػحش جِٗحمئس دٌنهح .
 صقٌ٘ ٙجملغريجش هى جٗؼسًّ ٗقٌـهح .
 دزؽس كحٌٗس من جالفضٌحؾ وجالطرتؽحق وصرٓس جمللحين .
 صضؼ٘ر ُدزجش محصس ٓحٗضمٌٌص وئدزجْ جٗضٌحصٌ ٙوجالنضذحه جالنضِحيئ جملسٓص (جٗلضى. )026 :6101 ،ٚ
ثانياً .دراضات ضاةقة :
 .0دزجطحش صنحوٗط جملضوري جملظضِ( ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ):
أ .دزجطس (جملال :)6100 ،
هدًط جٗدزجطس جىل صلسي ًحكٌ٘س صصمٌم صلٌ٘مٍ كىل وًّ نـسًس ملحٗؾس جملل٘ىمحش يف جٗضقصٌ ٙوجالطضرٓحز ٗدي
ػحٗذحش جٗصٍ جٗنحمع جٗل٘مٍ وصنمٌس صٌٔريهن جالطضداليل  ،وصٔىنط كٌنس جٗذقػ من ( )23ػحٗذس صىشكط ( )01ػحٗذس يف
جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس و( )63ػحٗذس يف جملؾمىكس جٗظحدؼس  ،وُد ٓحًأش جٗذحفغس يف مضوريجش ( جٗلمس جٗصمنٍ  ،وجٗضقصٌٙ
جٗظحدّ  ،وصقصٌ ٙجألدىًن).
وأكدش جٗذحفغس عالعس جمضذحزجش أدجز ٗذقغهح ( :جألوٖ جمضذحزج ً صقصٌٌ٘ح ً  ،وجٗغحين ٗالطضرٓحز  ،وجٗغحٗػ ٗ٘ضٌٔري جالطضداليل ) ،
وأؿهسش جٗدزجطس ًحكٌ٘س جٗضدزًع كىل وًّ جٗضصمٌم جملذنٍ وًِح ً ٗنـسًس ملحٗؾس جملل٘ىمحش يف شًحدز صٌٔريهن جالطضداليل
وجطضرٓحز جملحدز .
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جطضلم٘ط جٗذحفغس جٗىطحة ٙجالفصحةٌس جآلصٌس  ( :جالمضذحز جٗضحيئ ( ، )t-testمسدم ٓحي  ،ملحم ٙصلىدس جٌِٗسجش  ،وملحم ٙجٗضمٌٌص
 ،وًحكٌ٘س جٗذدجة ٙجٗنحػتس  ،ملحم ٙجزصذحغ دريطىن  ،ملحدٗس أٌٗح ٓسونذحل ،جالمضذحز جٗضحيئ ٗلٌنضني مرتجدؼضني ،ملحم ٙجالزصذحغ
جٗغنحيئ ) (جملال )6100 ،
خ .دزجطس (كذد جٗسطح وددن )6102 ،
هدًط جٗدزجطس جىل صلسي " :أعس جطرتجصٌؾٌس ملحٗؾس جملل٘ىمحش يف صقصٌ ٙمحدز جٗؾوسجًٌس وجٗدجًم جمللسيف ٗدي
ػحٗذحش جٗصٍ جٗنحمع جألديب"  ،ود٘وط كٌنس جٗذقػ ( )22ػحٗذس  )00( ،ػحٗذس يف جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس  ،و( )00ػحٗذس يف
جملؾمىكس جٗظحدؼس  ،وٓحًأ جٗذحفغحن دني مؾمىكضٍ جٗذقػ يف جملضوريجش ( جٗلمس جٗصمنٍ ٗ٘ؼحٗذحش مقظىدح ً دحٗشهىز  ،مضوري
جٗرٓحء ٌِٓ ،حض جٗدجًم جمللسيف جِٗذًل  ،جٗضقصٌ ٙجمللسيف جٗظحدّ  ،جٗضقصٌ ٙجٗدزجيس ٗ٘ىجٗدًن).
أك َّد جٗذحفغحن جمضذحزج ً صقصٌٌ٘حً أدج ًز ٗ٘ذقػ ومٌِحطح ً ٗ٘دجًم جمللسيف وُد جٓضظذح جٗصدَ وجٗغذحش  ،وجطضلم ٙجٗذحفغحن
جٗىطحة ٙجالفصحةٌس جآلصٌس  ( :جالمضذحز جٗضحيئ ( ، )t-testمسدم ٓحي  ،ملحدٗس ٌٓىدز زًضٍسد ،61-ملحدٗس ٓىدس ،ملحم ٙجزصذحغ
دريطىن  ،أٌٗح ٓسونذحل ) (كذد جٗسطح وددن . )6102 ،
مىجشنس دني جٗدزجطحش جٗظحدِس :
 .0جألهدجي  :صذحًنط جٗدزجطضحن جٗظحدِضحن من فٌػ جألهدجي .
 .6فؾم جٗلٌنس  ،:صذحًنط دزجطضح (جملال  )6100 ،و( كذد جٗسطح وددن  ) ،دقؾم جٗلٌنس.
 .0منهؿ جٗذقػ  :جصٌِط جٗدزجطضحن جٗظحدِضحن يف منهؾٌس جٗذقػ ًِ ،د ٓحن جملنهؿ جٗضؾسًذٍ منهؾح ً ٗهٌل .
 .2جٗىطحة ٙجالفصحةٌس  :وجمضٌ٘ط دزجطس ( جملال )6100 ،يف جطضلٌلٖ (ملحدٗس أٌٗح ٓسونذحل  ،جالمضذحز جٗضحيئ ٗلٌنضني
مرتجدؼضني ،ملحم ٙجالزصذحغ جٗغنحيئ ) ودزجطس (كذد جٗسطح وددن  )6102 ،يف جطضلٌلٖ ( ملحدٗس ٌٓىدز زًضٍسد ،61-ملحدٗس
ٓىدس ،،أٌٗح ٓسونذحل ).
الفصل الثالث
منهجية التحث واجزاءاثه
أوالً .منهج التحث :
ًضظمن هرج جٌٗص ٙمنهؿ جٗذقػ جٗقحيل  ،وُد جصذم جٗذحفغحن جملنهؿ جٗضؾسًذٍ منهؾح ً ٗذقغهٌل  ،ويف هرج جٗضصمٌم ًنضحز
جٗذحفػ مؾمىكضني مضٔحًتضني كشىجةٌح ً ئفدجهٌل صؾسًذٌس وجألمسي طحدؼس  ،وصضلسض جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس وفدهح ٗ٘مضوري
جٗضؾسًذٍ (جملظضِ ) ٙدٌنٌل ال ًدم ٙهرج جملضوري كىل جملؾمىكس جٗظحدؼس  ،عم صؾسي يف جملؾمىكضني ٌُحض دلدي ٗ٘مضوري
جٗضحدم يف نهحًس جٗضؾسدس ،وًِحزن دٌنهٌل وًِحً ٗهرج جٌِٗحض جٗذلدي (ؽحدس وأفمد.)612 :0353 ،
ثانياً .اجزاءات التحث:
 .1الجصميم الججزيتي :
ئن جم ضٌحز جٗضصمٌم جٗضؾسًذٍ من أهم جملهح ٚجٗضٍ كىل جٗذحفػ جٌِٗح ٚدهح كند ٌُحمه دضؾسدس ك٘مٌس  ،وئن طالمس جٗضصمٌم
وصقضه هٍ جٗظٌلن جألطحيس ٗ٘ىصىٖ جىل نضحةؿ مىعىَ دهح (جٗصودلٍ وجٗونح ، )32 :0350، ٚوًلضمد جمضٌحز جٗضصمٌم
جٗضؾسًذٍ جملنحطر كىل كىجم ٙكدز منهح  :هدي جٗذقػ  ،وجٗقسًس جٗضٍ ميض٘ٔهح جٗذحفػ يف طذؽ ؿسوي جٗضؾسدس  ،وػذٌلس
جالًرتجطحش فىٖ جٌٗسوَ جٌٗسدًس (جٗقمدجين وآمسون)022 :6112 ،
وُد جكضمد جٗذحفغحن صصمٌٌلً صؾسًذٌح ً ذج طذؽ جٗؾصيئ وؽحء جٗضصمٌم ٓحآليت:
جألدجز
جملضوري جٗضحدم
جملضوري جملظضِٙ
جملؾمىكس
جٗضؾسًذٌس

مظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش
وملحٗؾضهح جألكمّ

جٗظحدؼس

جٗضقصٌٙ
وجالفضٌحؾ

جمضذحزج جٗضقصٌٙ
وجالفضٌحؾ

ـــــــــــــــــ
جٗشٔ )0( ٙجٗضصمٌم جٗضؾسًذٍ ٗ٘ذقػ

 .2مججمع التحث وعينجه :
أ .مججمع التحث :
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" ًِصد مبؾضمم جٗذقػ ؽمٌم جألًسجد (أو جألشٌحء) جٗرًن ٗهم مصحةص وجفدز ًنم مالفـضهح " ( أدى كال،)56 :0353، ٚ
وجملؾضمم مؾمىكس جٗلنحرص أو جألًسجد جٗرًن صضنحوٗهم جٗدزجطس جملضلِ٘س دحملشٔ٘س جٗضٍ صم صقدًدهح ( أدى شًنس وآمسون ،
.)66 :6112
وًضٔىن مؾضمم جٗذقػ من ػالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف جملدجزض جٗغحنىًس وجالكدجدًس جٗنهحزًس جٗضحدلس ٗ٘مدًسًس
 ٚ6102-6102وجٗذحٗى كددهم (  ) 232وًىطك ؽدوٖ ( )0جكدجدهم
جٗلحمس ٗرتدٌس مقحًـس دًحىل ٗ٘لح ٚجٗدزجيس
وصىشًلهم .
جدول ( )1أعداد وثىسيع مججمع التحث للعام الدرايس ()2117-2116
كدد جٗؼالخ
62
05
21
22
25

جطم جالكدجدًس
ش
جٍٗسًٍ جٗسيض
0
جالكدجدًس جملسٓصًس
6
ؽٌلٖ كذد جٗنحرص
0
دًحىل
2
جمللحزي
2
232
3
جملؾمىق
ب .عينة التحث :
"جٗلٌنس هٍ مؾمىكس ؽصةٌس من مؾضمم ٗه مصحةص مشرتٓس "( أدى كال )650 :0353 ، ٚوًقسص جٗذحفػ كىل أن صٔىن
كٌنس دقغه ممغ٘س ملؾضمم دقغه  ،وجٗلٌنس جٗؾٌدز هٍ جٗضٍ صلٔع مصحةص جملؾضمم جألصًل ومتغ٘ه متغٌالً صقٌقحً ودٌُِح ً
( جٗقمدجين وآمسون ، )613 :6112 ،وُد جمضحز جٗذحفػ جكدجدًس ؽٌلٖ كذد جٗنحرص كٌنس ٗذقغه دؼسًِس جٗلٌنس جٗلشىجةٌس
جٗذظٌؼس " وهٍ أدظؽ ػسَ جٗلٌنحش جالفضٌلٌٗس وأٓرثهح صدُح ً من فٌػ متغٌ٘هح ٗ٘مؾضمم جملظقىدس منه (جٗشحًر :6106،
. " )22
وُد شجز جٗذحفغحن جملدزطس أكاله ووؽد ًٌهح شلذضني  ،ودؼسًِس جٗظقر جٗلشىجيئ جمضريش شلذس (خ) – وكدد ػالدهح
( )01ػحٗذح ًٗ -ضمغ ٙجملؾمىكس جٗضؾسًذٌس  ،وشلذس (أ) –وكدد ػالدهح ( )01ػحٗذح_ ٗضمغ ٙجملؾمىكس جٗظحدؼس وٌٓل مىطك
يف ؽدوٖ ()6جآليت :
جدول ( )2ثىسيع عينة التحث
جملؾمىكس
جٗضؾسًذٌس
جٗظحدؼس
جملؾمىق
 .3ثكافؤ مجمىعجي التحث :
أ.

جٗشلذس
خ
أ
ــــــــــ

ش
2
2
5
3

كدد جٗؼالخ
01
01
21

جطم جالكدجدًس
جٗؼ٘م جٗنظٌد
جٌّٗ٘
دالغ جٗشهدجء
جٗقظن

كدد جٗؼالخ
062
32
62
66

كدد جٗسجطذني
ال زجطر
ال زجطر
ــــــــــــ

جملؾمىق
01
01
21

ٓحًأ جٗذحفغحن دني مؾمىكضٍ جٗذقػ يف جملضوريجش جآلصٌس :
جٗضقصٌ ٙجمللسيف جٗظحدّ يف محدز جٗ٘وس جٗلسدٌس :
ٓحًأ جٗذحفغحن دني ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ يف مضوري جٗضقصٌ ٙجمللسيف جٗظحدّ ددزؽحش محدز جٗ٘وس جٗلسدٌس ٌٗ٘صٙ
جٗدزجيس جألوٖ ٗ٘لح ٚجٗدزجيس ( )6102-6102وجٗضٍ صم جٗقصىٖ كٌ٘هح من جدجزز جملدزطس  ،ئذ ؿهس أن جٌِٗمس جٗضحةٌس
جملقظىدس ( )1.620أصوس من جٌِٗمس جٗضحةٌس ؽدوٌٗس ( )6.100كند مظضىي دالٗس ( )1.12وددزؽس فسًس ( )25وكٌ٘ه ًان
مؾمىكضٍ جٗذقػ مضٔحًتضحن يف هرج جملضوري وٌٓل مىطك دؾدوٖ ( )0جآليت :
جدول ( )3ثكافأ مجمىعجي التحث يف مجغري الجحصيل الطاةق
جملؾمىكس

كدد أًسجد
جملؾمىكس

جملضىطؽ
جٗقظحيب
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جالنقسجي
جمللٌحزي

جٗضذحًن

دزؽس
جٗقسًس

جٌِٗمس جٗضحةٌس
جملقظى
دس

ؽدوٌٗس

مظضىي
جٗدالٗس
1.12
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25

006.21
01.21
20.0
01
جٗضؾسًذٌس
062.22
00.01
22.0
01
جٗظحدؼس
خ .جٗضقصٌ ٙجٗدزجيس ٗآلدحء ً :ضظك من ؽدوٖ ( )2ئن ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ مضٔحًتىن جفصحةٌحً يف مضوري جٗضقصٌٙ
جٗدزجيس ٗآلدحء  ،ئذ ؿهسش ٌُمس ٓحي جملقظىدس ( )1.60أصوس من ٌُمس ٓحي ؽدوٌٗس ( ، )2.33كند مظضىي دالٗس ()1.12
ودزؽس فسًس (.)6
جدول ( )4ثكافأ طالب مجمىعجي التحث مبجغري الجحصيل الدرايس لألةاء
جملؾمىكس

كدد أًسجد
جٗلٌنس

جدضدجةٌس
مضىطؼس
2
0

جٗضقصٌٙ
جكدجدًس دٔ٘ىزًىض
ًٌل ًىَ
ملهد
02
06
00
02

دزؽس
جٗقسًس

1.620

6.100

ٌُمس ٓحي
جملقظىدس ؽدوٌٗس

هري دجٖ

جٗدالٗس
جالفصحةٌس

هري دجٗس كند
2.33
2.02
6
01
جٗضؾسًذٌس
مظضىي
01
جٗظحدؼس
()1.12
شٗ .ضقصٌ ٙجٗدزجيس ٗؤلمهحش ً :ضظك من ؽدوٖ ( )2جن ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ مضٔحًتىن جفصحةٌحً يف مضوري جٗضقصٌٙ
جٗدزجيس ٗؤلمهحش  ،ئذ ؿهسش ٌُمس ٓحي جملقظىدس ( )1.60أصوس من ٌُمس ٓحي ؽدوٌٗس ( ، )2.33كند مظضىي دالٗس ()1.12
ودزؽس فسًس (.)6
جدول ( )5ثكافأ طالب مجمىعجي التحث مبجغري الجحصيل الدرايس لألمهات
جملؾمىكس

جٗضؾسًذٌس
جٗظحدؼس

جٗضقصٌٙ
كدد أًسجد
جٗلٌنس
جدضدجةٌس جكدجدًس دٔ٘ىزًىض
ًٌل ًىَ
مضىطؼس ملهد
02
06
6
01
02
06
0
01

ٌُمس ٓحي
جملقظىدس ؽدوٌٗس

دزؽس
جٗقسًس
6

2.33

1.60

جٗدالٗس
جالفصحةٌس
هري دجٗس كند
مظضىي
()1.12

ظ .جِٗدزز جٗلٌِ٘س ( جٗرٓحء) ٓ :حًأ جٗذحفغحن دني ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ مبضوري جِٗدزز جٗلٌِ٘س (جٗرٓحء) دحمضذحز أوصع ()Otis
ِٗ٘دزز جٗلٌِ٘س  ،ئذ ؿهسش جٌِٗمس جٗضحةٌس جملقظىدس ( )1.62أصوس من جٌِٗمس جٗضحةٌس ؽدوٌٗس ( )6.100وددزؽس فسًس ()65
كند مظضىي دالٗس ( ) 1.12وكٌ٘ه ًان ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ مضٔحًتىن يف مضوري جِٗدزز جٗلٌِ٘س (جٗرٓحء) وٌٓل مىطك يف
ؽدوٖ(.)2
جدول ( )6ثكافأ مجمىعجي التحث يف مجغري القدرة العقلية الذكاء
جملؾمىكس

كدد أًسجد
جملؾمىكس

جملضىطؽ
جٗقظحيب

جالنقسجي
جمللٌحزي

جٗضذحًن

دزؽس
جٗقسًس

2.5
2.2

006.21
062.22

25

جٌِٗمس جٗضحةٌس
جملقظى
دس
1.62

ؽدوٌٗس

62.30
01
جٗضؾسًذٌس
62.2
01
جٗظحدؼس
 .4طتط املجغريات الدخيلة (غري الججزيتية ):
أ .جٗقىجدظ جملصحفذس  :مل ًصقر جٗضؾسدس أي فحدظ من شأنه أن ًإعس يف ؿسوي جٗضؾسدس ػىٖ مدز جٗضؾسدس .
خ .جٗنظؿ ٓ :حنط مدز جؽسجء جٗضؾسدس مىفدز دني جملؾمىكضني ئذ ددأش ًى ٚجالزدلحء جملىجًّ ،ٚ6102/0/0وجنضهط ًىٚ
جألزدلحء جملىجًّ  ،ٚ6102/2/01ومل ًٔن ٗلحم ٙجٗنظؿ أي صأعري .
ش .جالندعحز جٗضؾسًذٍ  :مل ًضلسض ػالخ جٗذقػ ٗالنِؼحق أو جٗرتْ ئال دلع فحالش جٗوٌحخ جٌٗسدًس  ،وٓحنط مقدودز
ودنظر مضظحوًس دني جملؾمىكضني.
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6.100

مظضىي
جٗدالٗس
1.12
هري دجٖ
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ني مؾمىكضٍ جٗذقػ (جٗضؾسًذٌس وجٗظحدؼس ) دنٌظه  ،صؾنذحً ألعس جمضالي جملدزض .
ظ .جملدزض  :دزض أفد جٗذحفغ ِ
ؼ .رسًس جٗضؾسدس  :فسص جٗذحفغحن كىل رسًس جٗضؾسدس ودحالصٌحَ مم مدًس جملدزطس ومدزض جملحدز .
ـ .صىشًم جٗقصص  :صم جٗظٌؼسز كىل هرج جملضوري كرب جٗضىشًم جملضظحوي ٗ٘دزوض دني ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ وٌٓل
مىطك يف ؽدوٖ ( )2جآليت :
جملؾمىكس
جٗضؾسًذٌس
جٗظحدؼس

جٌٗىٚ
جألزدلحء
جألزدلحء

جٗىُط
521
362

جٗدزض
جألوٖ
جٗغحين

 .5مجطلتات ثطتيق الججزةة :
أ .صقدًد جملحدز جٗل٘مٌس  :فدد جٗذحفغحن جملىجطٌم جٗضٍ طضدزض كرب مدز جٗضؾسدس جكضذحزج ً من ًى ٚجألزدلحء  ٚ6102/0/5من
جٌٗص ٙجٗدزجيس جٗغحين ٗ٘لح ، ٚ6102-6102 ٚودىجُم دزطني يف جالطذىق ٗٔ ٙمن مؾمىكضٍ جٗذقػ.
خ .صٌحهس جألهدجي جٗظ٘ىٌٓس  :وهٍ أهدجي ُصريز جألمد  ،ووجطقس ومقددز  ،ومئن مالفـضهح وٌُحطهح  ،وًلرب كنهح
دؾم٘س صذني جٗظ٘ىْ أو جألدجء جٗري دضىُم من جملضل٘م جؿهحزه دلد نهحًس جٗدزض أو دلد مسوزه دنربز صلٌ٘مٌس (جٗهىًدي ،
 )25 :6101ودلد جػالق جٗذحفغحن كىل جملقضىي جمللسيف صحهح جألهدجي جٗظ٘ىٌٓس وكىل وًّ مظضىًحش د٘ى ٚجمللسًٌس
جٗظضس (جمللسًس  ،جٌٗهم ،جٗض ؼذٌّ  ،جٗضقٌ٘ ، ٙجٗرتٌٓر  ،جٗضِىًم ) ،وكسض كىل ننذس من جٗنربجء ويف طىء ذٕٗ أكٌدش
صٌحهس دلع جألهدجي  ،وأدٌِط جألهدجي جٗضٍ جصٌّ كىل دِحةهح دنظذس ًٌ %51ل ًىَ .
ش .جٗنؼؽ جٗضدزًع  :جٗنؼس جٗدزطٌَّس جٌٗىمٌس هٍ مؼس ُصريز جملدي  ،صظضند ئىل صصىز جملدزض جملظذّ ٗ٘نشحػحش
أو فصضني (جٗقٌ٘س  ، )022 :6106،وُد أكد جٗذحفغحن
وجملىجٍُ جٗضلٌ٘مٌس جٗضٍ طٌِى ٚدهح ػالده كىل مدي فصس
مؼؼح ً صدزًظٌس ٗ٘مىطىكحش جٗضٍ طضدزض كرب جٗضؾسدس يف طىء مقضىي جملحدز وجألهدجي جٗظ٘ىٌٓس  )5(،مؼس صدزًظٌس
كىل وًّ مظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح ٗ٘مؾمىكس جٗضؾسًذٌس  ،و( )5مؼس صدزًظٌس كىل وًّ جٗؼسًِس جالطضِسجةٌس
سض منهح جمنىذؽحن كىل ننذس من جٗنربجء
ٗ٘مؾمىكس جٗظحدؼس  ،ودرٕٗ ًٔىن كدد جٗنؼؽ ( )02مؼس صدزًظٌسُ ،ك َ
وجملضنصصني يف صدزًع جٗ٘وس جٗلسدٌس وػسجةّ صدزًظهح  ،وأؽسي جٗذحفغحن جٗضلدً ٙيف طىء م٘قىؿحش جٗنربجء
ومِرتفحصهم .
 .2أداة التحث :
" أدجز جٗذقػ كذحزز كن جٗىطٌ٘س جٗضٍ ًؾمم جٗذحفػ ده دهح مل٘ىمحش متٔنه من ئؽحدس أطت٘س جٗذقػ وجمضذحز ًسوطه" (مقظن ،
" ، ) 22 :6102وًلد جالمضذحز من أهم وطحة ٙصِىًم جٗضقصٌ ، ٙوصقدًد مظضىي جٗؼ٘ذس جٗضقصًٌل" (أدى كال، )052 :6100، ٚ
وٗضقٌِّ هدي جٗذقػ أك َّد جٗذحفغحن جمضذحزج ً صقصٌٌ٘حً  ،مٔىنح ً من (ًِ )21سز ٌٔٗ ،ىن أدج ًز ٗذقغهٌل وكىل وًّ جٗنؼىجش جآلصٌس :
أ .صقدًد هدي جالمضذحز ً :هدي جالمضذحز جىل ٌُحض صقصٌ ٙمحدز جِٗىجكد ٗدي ػ٘ذس مؾمىكضٍ جٗذقػ  ،ودٌحن أعس جملضوري
جملظضِ ٙيف صقصٌ ٙػ٘ذس جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس .
خ .صقٌ٘ ٙجملقضىي جملسجد ٌُحطه :وًِصد ده صصنٌٍ جملحدز جٗدزجطٌس جىل مىطىكحش زةٌظس ،وصؾصةس صشم ٙجملقضىي جملسجد
ٌُحطه ( )2مىجطٌم من مىطىكحش محدز جِٗىجكد جملِسزز ٗ٘صٍ جٗنحمع جألديب.
ش .جكدجد ؽدوٖ جملىجصٌحش  :هى منؼؽ صٌصًٌل ًذني مقضىي جالمضذحز  ،وًسدؽ مقضىي جملحدز دحألهدجي جٗظ٘ىٌٓس  ،وًذني
جٗىشن جٗنظذٍ ٗٔ ٙمىطىق من جملىطىكحش جٗضٍ دزطط  ،وجٗىشن جٗنظذٍ ٗؤلهدجي جٗظ٘ىٌٓس دقظر مظضىًحصهح جمللسًٌس
 ،ومن أهم أهسجطه صقٌِّ جٗضىجشن يف جالمضذحز دني جألهدجي جٗظ٘ىٌٓس ومقضىي جملحدز جٗضٍ ًسجد ٌُحض جٗضقصًٌٌ ٙهح
ر وشن
(جٗلذحدي .)002 :6112 ،وُد أكد جٗذحفغحن ؽدوٖ مىجصٌحش ٗ٘مىطىكحش جٗضٍ دزطط يف جٗضؾسدس  ،و ُف ِظ َ
جملقضىي كىل وًّ جألهدجي جٗظ٘ىٌٓس ملظضىًحش د٘ى ٚجمللسًٌس ٗٔ ٙمىطىق من مىطىكحش جٗذقػ  ،و ُفددش ًِسجش
جالمضذحز دـ (ًِ )21سز وشكط دني مالًح ؽدوٖ جملىجصٌحش وٌٓل يف ؽدوٖ ( )2جآليت :
جدول ( )7جدول املىاصفات الخجتار الجحصيل
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صرٓس

صِىًم

جملؾ
مىق

جملىطىق
دقس

وشن
جملقضىي

وشن مظضىًحش جألهدجي جٗظ٘ىٌٓس
صقٌ٘ ٙصسٌٓر
صؼذٌّ
ًهم
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1412
1412
1412
1.02
1462
1426
5
0
0
0
0
6
6
% 461
جٗقحٖ
5
0
0
0
0
6
6
%61
جٗضمٌٌص
5
0
0
0
0
6
6
% 61
جٗنلط
5
0
0
0
0
6
6
% 61
جٗلؼٍ
5
0
0
0
0
6
6
%61
جٗذدٖ
21
2
2
2
2
01
01
%011
جملؾمىق
ظ .صٌحهس ًِسجش جالمضذحز  :صحن جٗذحفغحن ًِسجش جالمضذحز  ،وصٔىنط من (ًِ )61سز من نىق جالمضٌحز من مضلدد  ،و()61
ًِسز مِحٌٗس .
ؼ .صدَ جالمضذحز :هى "أن ًٌِع جالمضذحز مح وطم ٌِٗحطه" (مقظن  ، )663 :6102 ،وٗ٘ضأٓد من صدَ جالمضذحز كسطه
جٗذحفغحن كىل ننذس من جٗنربجء يف مؾحٖ ػسجةّ صدزًع جٗ٘وس جٗلسدٌس وجألدخ  ،وفص٘ط جٌِٗسجش ؽمٌلهح كىل نظذس
جصٌحَ ( )1452من مؾمىق جٗنربجء  ،ودهرج ًلد جالمضذحز صحدُح ً .
ـ .جٗضؾسدس جالطضؼالكٌس  :الدد من صؾسدس جالمضذحز كىل كٌنس ممغ٘س من مؾضمم جٗذقػ (جٗوسًر )262 :0352 ،مللسًس جٗىُط
جٗالشٗ ٚالمضذحز وعذحصه وصقًٌِ٘ ٙسجصه  ،وًِصد دضقًٌِ٘ ٙسجصه  ،جطضنسجؼ ملحم ٙجٗصلىدس وملحم ٙجٗضمٌٌص وصقدًد
ًحكٌ٘س جٗذدجة( ٙجملمىهحش) (أدى ًىدز ودحط .)32 :6106 ،ٙوُد أؽسي جٗذحفغحن جمضذحز جٗلٌنس جالطضؼالكٌس (كٌنس جٗضقٌ٘ٙ
جالفصحيئ) يف ًى ٚجألفد جملىجًّ ٗ 6105/2/63ؼالخ جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف جكدجدًضٍ دًحىل ورضجز دن جألشوز
وجٗذحٗى كددهم ( )011ػحٗذح ً .
ر ملدٖ جٗىُط جملظضوسَ ٗئلؽحدس كىل ًِسجش جالمضذحز دقظحخ جٗصمن جٗري جطضوسُه ؽمٌم ػ٘ذس جٗلٌنس
 و ُف ِظ َمِظىمح ً كىل كددهم أي (. )22 =011÷2211
فص٘هح جٗؼ٘ذس كىل أو نظذس جٗؼ٘ذس جٗرًن أؽحدىج ئؽحدس محػتس كٌ٘ه" ( كىدز
 ملحم ٙجٗصلىدس  :وهٍ " جٗلالمحش جٗضٍ َّر ملحم ٙجٗصلىدس ًىؽدش أنهح صرتجوـ دني (  )1423 -1402مٌل ًدٖ كىل أنح مِذىٗس .
 )653 :0330 ،و ُف ِظ َ
 ملحم ٙجٗضم ٌٌص  :هٍ نظذس جٌٗسَ يف كدد جٗرًن أؽحدىج كن جٌِٗسز ئؽحدس صقٌقس من جٌٗتضني (جٗلٌ٘ح وجٗدنٌح) ئىل كددر ملحم ٙجٗضمٌٌص ًىؽدش أنهح صرتجوـ دني ( )1422 -1402
ػ٘ذس جفدي جٌٗتضني (أدى ًىدز ودحط )012 :6106 ، ٙو ُف ِظ َ
ودهرج صلد مِذىٗس .
 ًلحٌٗس جٗذدجة : ٙو ُف ِظذَط ًلحٌٗس جٗذدجةً ٙىؽدش ؽمٌلهح ًلحٗس . عذحش جالمضذحز  :وهى ًلنٍ أن جالمضذحز ًلؼٍ جٗنضحةؿ نٌظهح ئذج مح أكٌد كىل جألًسجد نٌظهم جٗري ػذّ كٌ٘هم  ،أيأن جالمضذحز عحدط ًٌٌل ًلؼٌه من نضحةؿ ( جٗٔذًٌس وهحدي  )36 :6115،وفظر جٗذحفغحن عذحش جالمضذحز دؼسًِس
جٗضؾصةس جٗنصٌٌس وجطضلم ٙملحدٗس جزصذحغ دريطىن يف فظحده ًذ٘ى ملحم ٙجٗغذحش ( )1422ودلد صلدً٘هح مبلحدٗس
طذريمحن ًىؽد أنه ( )1426ودهرج ًلد جالمضذحز عحدضحً يف نضحةؾه وٌٓل مىطك يف ؽدوٖ (. )5
جدول ( )8قيم معامل ثتات االخجتار
ن

مؿ ض

مؿ ص

ض6

ص6

011

6022

6025

20212

26632

ٌُمس
دريطىن
1،22

ٌُمس
طذريمحن
1،26

 .2ثطتيق الججزةة :
أ .جؽسجء جٗضؾسدس
( )0ددأ جٗذحفغحن دضؼذٌّ صؾسدضهٌل كىل ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ ًى ٚجألزدلحء جملىجًّ  ، ٚ6102/0/0وجطضمسش ( )00جطذىكح ً
 ،وجنضهط ًى ٚجٗغالعحء .ٚ6102 /2/02
( )6دزض أفد جٗذحفغني دنٌظه ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ ودقظر جٗنؼؽ جٗضدزًظٌس جٗضٍ أكدهح
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خ .صؼذٌّ جمضذحز جٗضقصٌ : ٙػذّ جٗذحفػ جمضذحز جٗضقصٌ ٙكىل ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ يف جٗظحكس ( )5:22من صذحـ ًىٚ
جألزدلحء جملىجًّ.ٚ6102/2/ 0
ش .صؼذٌّ جمضذحز جالفضٌحؾ  :صم جكحدز جالمضذحز دلد أطذىكني من صؼذٌِه  ،وذٕٗ يف جٗظحكس (ً )5:22ى ٚجٗغالعحء
جملىجًٌِّٗ ،ٚ6102/2/02حض جالفضٌحؾ دحٗضقصٌ. ٙ
 .7الىضائل االحصائية :
جطضلم ٙجٗذحفغحن جٗىطحة ٙجالفصحةٌس جآلصٌس :
 جالمضذحز جٗضحيئ (ٗ )t-testلٌنضني مضظحوًضني :جطضلم ٙالمضذحز دالٗس جٌٗسوَ دني مؾمىكضٍ جٗذقػ يف جٗضٔحًإ جالفصحيئ يف مضوري جٗضقصٌ ٙجمللسيف جٗظحدّ ومضوري
جٗلمس  ،ويف صقٌ٘ ٙنضحةؿ جمضذحز جٓضظحخ جملٌحهٌم جٗذالهٌس .
ش=

(ددز وكذحدنس )000 :6101 ،
 مسدم ٓحي (ٓح: )6جطضلم٘ٗ ٙضقِّ من صٔحًإ مؾمىكضٍ جٗذقػ يف مضوري جٗضقصٌ ٙجٗدزجيس ٗآلدحء وجألمهحش .
ٓح =6مقـ
ئذ متغ= ٖ : ٙجٗضٔسجز جملالفف  =َ ،جٗضٔسجز جملضىُم (صىًٌّ .)0350:52،
 ملحدٗس جزصذحغ دريطىن ملحدٗس طذريمحن -دسجون ملحدٗس ملحم ٙجٗصلىدس :جطضلم ٙيف فظحخ صلىدس ًِسجش جالمضذحز :
ن ق ل  +ن دل
ص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ن
ئذ متغ: ٙ
ص = ملحم ٙصلىدس جٌِٗسجش .
ن ق ل = كدد جإلؽحدحش جٗنحػتس يف جملؾمىكس جٗلٌ٘ح.
ن د ل = كدد جإلؽحدحش جٗنحػتس يف جملؾمىكس جٗدنٌـح.
ن = جٗلدد جًٗٔل ٗ٘مؾمىكضني( جٗلٌ٘ح و جٗدنٌح) (.جٗٔذًٌس وزدٌم)022 :6115،
أ .ملحم ٙمتٌٌص جٌِٗسز :
جطضلم ٙيف فظحخ ُىز متٌٌص ًِسجش جالمضذحز جمللحدٗس جآلصٌس :
نصق–نصد
ش = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن
ئذ متغ: ٙ
ش = ُىز متٌٌص جٌِٗسز .
ن ص ق = مؾمىق جالؽحدحش جٗصقٌقس يف جملؾمىكس جٗلٌ٘ح.
ن ص د= مؾمىق جالؽحدحش جٗصقٌقس يف جملؾمىكس جٗدنٌح.
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ن = كدد ػ٘ذس ئفدي جملؾمىكضني ( .جٗٔذًٌس وزدٌم)026 :6115،
خً .حكٌ٘س جٗذدجة ٙجٗنحػتس :
جطضلم ٙيف فظحخ ًحكٌ٘س جٗذدجة ٙجٗنحػتس جمللحدٗس جآلصٌس :
نقل_ندل
ش ل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن
ئذ متغ : ٙش ل = ملحمً ٙلحٌٗس جٗذدجة ٙجٗنحػتس
ن ق ل = كدد جٗؼ٘ذس جٗرًن جمضحزوج جٗذدً ٙجٗنحػث يف جملؾمىكس جٗلٌ٘ح.
ن د ل = كدد جٗؼ٘ذس جٗرًن جمضحزوج جٗذدً ٙجٗنحػث يف جملؾمىكس جٗدنٌح.
ن = كدد ػ٘ذس ئفدي جملؾمىكضني ( كىدز )062 :0352 ،
عزض النجائج وثفطريها
ًلسض جٗذحفغحن يف هرج جٌٗص ٙجٗنضحةؿ جٗضٍ صىصال جٌٗهح وكىل وًّ هدي جٗذقػ ومن عم ًٌرسهح :
أوالً  :عزض النجيجة :
ٗ .0وسض جٗضقِّ من جٌٗسطٌس جٗصٌسًس جٗضٍ صنص كىل :
( ٌٗع هنحْ ًسَ ذو دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1.12دني مضىطؽ دزؽحش ػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ودني مضىطؽ دزؽحش
ػالخ جملؾمىكس جٗظحدؼس يف جمضذحز جٗضقصٌ.)ٙ
ودلد صؼذٌّ جمضذحز جٗضقصٌ ٙكىل ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ ( جٗضؾسًذٌس وجٗظحدؼس )  ،جصظك أن مضىطؽ دزؽحش ػالخ
جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس جٗرًن دزطىج محدز جِٗىجكد كىل وًّ مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح د٘ى ( ، )63.200ود٘ى
مضىطؽ دزؽحش ػالخ جملؾمىكس جٗظحدؼس ( . )60.000ودحطضلٌلٖ جالمضذحز جٗضحيئ ٗلٌنضني مظضِ٘ضني مللسًس دالٗس جٌٗسَ
جالفصحيئ دني مؾمىكضٍ جٗذقػ  ،وؽد أن هنحْ ًسُح ً ذج دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1،12وددزؽس فسًس ( ، )25ئذ ٓحنط
جٌِٗمس جٗضحةٌس جملقظىدس ( )6.022أٓرب من جٌِٗمس ؽدوٌٗس ( ، )6.00أي أن جٗنضٌؾس دجٗس جفصحةٌح ً ٗصحٗك جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ،
ودرٕٗ صسًع جٌٗسطٌس جٗصٌسًس .
جدول ( )8الداللة االحصائية ملجمىعجي التحث يف اخجتار الجحصيل املعزيف
املجمىعة

العد
د

املجىضط
الحطايب

االنحزاف
املعياري

الججزيتية

31

9.633 2

6.381

الظاةطة

31

21.133

6.846

الجتاين

4.722
41.881

درجة
الحزية
58

القيمة الجائية
املحطىةة جدولية
2.174

2.111

الداللة
االحصائية
دالة عند
مطجىي
()1015

ٗ .6وسض جٗضقِّ من جٌٗسطٌس جٗصٌسًس جٗغحنٌس جٗضٍ صنص كىل :
( ٌٗع هنحْ ًسَ ذو دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1.12دني مضىطؽ دزؽحش ػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ودني مضىطؽ دزؽحش
ػالخ جملؾمىكس جٗظحدؼس يف جمضذحز جالفضٌحؾ ).
ودلد صؼذٌّ جمضذحز جالفضٌحؾ كىل ػالخ مؾمىكضٍ جٗذقػ ( جٗضؾسًذٌس وجٗظحدؼس )  ،ودحطضلٌلٖ جالمضذحز جٗضحيئ ٗلٌنضني
وؽد أن هنحْ ًسُح ً ذج دالٗس جفصحةٌس كند مظضىي ( )1،12وددزؽس فسًس ( ، )25ئذ ٓحنط جٌِٗمس جٗضحةٌس جملقظىدس ( )2.152أٓرب
من جٌِٗمس ؽدوٌٗس ( ، )6.00أي أن جٗنضٌؾس دجٗس جفصحةٌح ً ٗصحٗك جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس  ،ودرٕٗ صسًع جٌٗسطٌس جٗصٌسًس ،
ؽدوٖ (: )3
جدول ( )9الداللة االحصائية ملجمىعجي التحث يف اخجتار االحجفاظ

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

367

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

املجمىعة

العد
د

املجىضط
الحطايب

االنحزاف
املعياري

الجتاين

درجة
الحزية

الججزيتية

31

31.1

4.99

24.99

58

الظاةطة

31

21.17

7.18

51.58

القيمة الجائية
املحطىةة جدولية
4.186

2.111

الداللة
االحصائية
دالة عند
مطجىي
()1015

ثانياً  .ثفطري النجيجة :
مئن صٌظري نضحةؿ صٌىَ ػالخ جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس جٗرًن دزطىج دحطضلٌلٖ مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح ،
كىل ػالخ جملؾمىكس جٗظحدؼس جٗرًن دزطىج دحٗؼسًِس جٗضٌِ٘دًس يف صقصٌ ٙمحدز ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس وجالفضٌحؾ ده جىل جألطذحخ
جآلصٌس :
 .0ئن مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ ٗه جألعس جٗىجطك يف صقصٌُ ٙىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس كند ػالخ
جملؾمىكس جٗضؾسًذٌس ،مٌل ًدٖ كىل أن جٗؼالخ ُد جنضٌلىج منه يف جٗضدزًع.
 .6ئن مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ ُد مٔن جٗؼالخ من جدزجْ جملٌهى ٚوصقٌ٘٘ه وجفدجظ صسجدؼحش دني
جمللحين جملشضِس  ،مٌل أدي جىل صل٘م وجفضٌحؾ أٓرث دميىمس .
 .0ئن مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح طحكد جٗؼحٗر كىل جًؾحد جزصذحغ دني مقضىي جٗذنحء جمللسيف جٗظحدّ ٗه ودني
جملل٘ىمحش جٗؾدًدز جملسجد صل٘مهح .
الجىصيات
ويف طىء نضحةؿ جٗذقػ ًىيص جٗذحفغحن مبح ًأيت :
 .0جالًحدز من مدم ٙمظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح يف صدزًع محدز جِٗىجكد .
 .6جالهضٌل ٚددزض جِٗىجكد ٓىن ًسق مهم من ًسوق جٗ٘وس جٗلسدٌس وشًحدز جٗدزؽس جملنصصس ٗهح .
املقرتحات
جطضٌٔلالً ٗ٘ذقػ جٗقحيل ًِرتـ جٗذحفغحن جؽسجء دزجطحش مٌلع٘س صسمٍ جىل :
 .0صلسي أعس مظضىي صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح جألكمّ يف جٓضظحخ جملٌحهٌم جٗذالهٌس كند ػ٘ذس جٗصٍ جٗنحمع جألديب .
 .6صلسي كالُس مظضىًحش صؾهٌص جملل٘ىمحش وملحٗؾضهح دحٗضقصٌ ٙجمللسيف ٗؼالخ جملسف٘س جالكدجدًس.
 .0صلسي جٗصلى دحش جٗضٍ صىجؽه ػ٘ذس جٗصٍ جٗنحمع جألديب يف محدز ُىجكد جٗ٘وس جٗلسدٌس من وؽهس نـس مدزيس جملحدز .
املصادر
 .0جدن ًحزض ،جفمد دن ًحزض دن شٓسًح  ،مِحًٌع جٗ٘وس  ،دجز جٗقدًػ  ،مرص  ،جِٗحهسز .ٚ6115 ،
 .6جدن منـىز ،ؽٌلٖ جٗدًن مقمد دن دٔس ٗ ،ظحن جٗلسخ  ،دجز صحدز  ،دريوشٗ ،ذنحن  ،د.ش .
 .0أدى ؽحدو  ،صحٗك مقمد  ،ك٘م جٗنٌع جٗرتدىي  ،غ ،00دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس  ،كٌلن  ،جألزدن.ٚ6102 ،
 .2أدى شًنس ً ،سًد ٓحم ٙوآمسون ،منحهؿ جٗذقػ جٗل٘مٍ  ،غ ،6دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس  ،كٌلن  ،جألزدن .ٚ6112 ،
 .2أدى كال ، ٚزؽحء مقمىد ٌُ ،حض وصِىًم جٗضقصٌ ٙجٗدزجيس  ،دجز جِٗ٘م ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،جٗصٌحش  ،جٗٔىًط . ٚ0353 ،
 .2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مدم ٙجىل منحهؿ جٗذقػ جٗرتدىي  ،مٔضذس جٌٗالـ ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،جٗٔىًط .ٚ0353 ،
 .2ددز ،طحمل كٌىس وكٌلد هصحخ كذحدنس  ،مذحدب جالفصحء جٗىصٌٍ وجالطضداليل  ،غ ،6دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس  ،كٌلن  ،جألزدن .ٚ6101 ،
 .5صىًٌّ  ،كذد جٗؾذحز  ،جٗضقٌ٘ ٙجالفصحيئ يف جٗذقىظ جٗرتدىًس وجٗنٌظٌس وجالؽضٌلكٌس  ،مٔضذس جألمني ٗ٘ؼذحكس  ،جٗٔىًط .ٚ0350 ،
 .3جٗقالَ  ،كًل طحمٍ  ،جملسؽم يف صدزًع مهحزجش جٗ٘وس جٗلسدٌس وك٘ىمهح  ،ػسجد٘ع ٌٗ ،ذٌح. ٚ6101 ،
 .01جٗقمدجين  ،مىًّ وآمسون  ،منحهؿ جٗذقػ جٗل٘مٍ أطحطٌحش جٗذقػ جٗل٘مٍ  ،مإطظس جٗىزجَ ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،كٌلن  ،جألزدن .ٚ6112 ،
 .00جٗدٌٗمٍ  ،ػه كًل فظني وطلحد كذد جٗٔسًم جٗىجةًل  ،جٗ٘وس جٗلسدٌس منحهؾهح وػسجةّ صدزًظهح  ،دجز جٍٗسوَ ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،كٌلن  ،جألزدن ،
.ٚ6112
 .06جٗصًحش ً ،ضقٍ مصؼٌى  ،جألطع جٗذٌىٗىؽٌس وجٗنٌظٌس ٗ٘نشحغ جٗلًِل جمللسيف  ،غ ،0دجز جٗنٍس ٗ٘ؾحملحش  ،جِٗحهسز  ،مرص .ٚ 0335 ،
 .00جٗصًحش ً ،ضقٍ مصؼٌى  ،جألطع جمللسًٌس ٗ٘ضٔىًن جٗلًِل وصؾهٌص جملل٘ىمحش  ،غ ، 6دجز جٗنٍس ٗ٘ؾحملحش  ،جِٗحهسز  ،مرص . ٚ6112 ،
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جٗشحًر  ،كذد جٗقحًف  ،أطع جٗذقػ جٗرتدىي ،غ ،6دجز وجة٘ٗ ٙنٍس وجٗضىشًم ،كٌلن جألزدن .ٚ6106 ،
شقحصه  ،فظن وشًنر جٗنؾحز  ،ملؾم جملصؼ٘قحش جٗرتدىًس وجٗنٌظٌس  ،جٗدجز جملرصًس جٗ٘ذنحنٌس  ،جِٗحهسز  ،مرص .ٚ6110 ،
كحشىز  ،زجصر ُحطم  ،ومقمد ًإجد جٗقىجمدز  ،أطحٌٗر صدزًع جٗ٘وس جٗلسدٌس دني جٗنـسًس وجٗضؼذٌّ  ،غ ،0دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس ،
كٌلن  ،جألزدن. ٚ6101،
كذد جٗسطح  ،نؾدش كذد جٗسؤوي وهٌٌحء كذد ددن  ،أعس جطرتجصٌؾٌس ملحٗؾس جملل٘ىمحش يف صقص ٙمحدز جٗؾوسجًٌس وجٗدجًم جمللسيف ٗدي ػحٗذحش
جٗصٍ جٗنحمع جألديب  ،ؽحملس دحد ، ٙمؾ٘س ٓ٘س جٗرتدٌس جألطحطٌس  ،جٗلدد  . ٚ6102 ،02دقػ منشىز.
جٗلضى ، ٚكدنحن ًىطٍ  ،ك٘م جٗنٌع جمللسيف جٗنـسًس وجٗضؼذٌّ  ،غ ،6دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس  ،كٌلن  ،جالزدن . ٚ6101 ،
كؼٌس  ،مقظن كًل  ،جملنحهؿ جٗقدًغس وػسجةّ جٗضدزًع  ،دجز جملنحهؿ ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،كٌلن  ،جألزدن .ٚ6102 ،
كىدز  ،أفمد ،جٌِٗحض وجٗضِىًم يف جٗلمٌ٘س جٗضدزًظٌس  ،غ ،6دجز جألم٘ٗ ٙنٍس وجٗضىشًم  ،أزدد  ،جألزدن .ٚ0330 ،
كىن ً ،حط ٙنحهٍ كذد  ،ػسجةّ صدزًع جٗ٘وس جٗلسدٌس وأطحٌٗر صدزًظهح  ،دجز صٌحء ٗ٘نٍس وجٗضىشًم  ،كٌلن  ،جألزدن . ٚ6100 ،
جٗٔذًٌس  ،كذد جٗىجفد فمٌد وهحدي مشلحن زدٌم  ،جالمضذحزجش جٗضقصٌٌ٘س جملدزطٌس  ،مٔضذس جملؾضمم جٗلسدٌس ٗ٘ضىشًم وجٗنٍس ،كٌلن  ،جألزدن ،
.ٚ6115
جِٗ٘حين  ،أفمد فظني وكًل أفمد جٗؾم ، ٙملؾم جملصؼ٘قحش جٗرتدىًس جمللسًس يف منحهؿ وػسَ جٗضدزًع  ،مٔضذس كحمل جٗٔضر  ،جِٗحهسز  ،مرص ،
. ٚ0332
جملال  ،طهحد كذد جألمري كذىد كًل ً ،حكٌ٘س صصمٌم صلٌ٘مٍ كىل وًّ نـسًس ملحٗؾس جملل٘ىمحش يف جٗضقصٌ ٙوجالطضرٓحز ٗدي ػحٗذحش جٗصٍ جٗنحمع
جٗل٘مٍ وصنمٌس صٌٔريهن جالطضداليل  ،ؽحملس دودجد ٌ٘ٓ ،س جٗرتدٌس جدن جٗهٌغم  .ٚ6100 ،جػسوفس دٓضىزجه هري منشىزز .
م٘قم  ،طحمٍ مقمد ،منحهؿ جٗذقػ يف جٗرتدٌس وك٘م جٗنٌع  ،غ ،2دجز جملظريز ٗ٘نٍس وجٗضىشًم وجٗؼذحكس .ٚ6112،
جٗهىًدي  ،شًد  ،أطحٌٗر وجطرتجصٌؾٌحش صدزًع جٗسًحطٌحش  ،غ ،6دجز جٗٔضحخ جٗؾحملٍ  ،جٗلني  ،جألمحزجش .ٚ6101 ،
وشجزز جٗرتدٌس  ،ؽمهىزًس جٗلسجَ  ،نـح ٚجملدجزض جٗغحنىًس  ،جملدًسًس جٗلحمس ٗ٘ضلٌ٘م جٗغحنىي ،مدًسًس جٗشإون جٌٗنٌس  ،جٗلسجَ .ٚ0322 ،

Effect of Information Supplying level approach and
Processing deeply in in Achievement of Arabic Language Grammar of fifth Literary Class Student and
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Abstract
This research aims at Identifying Effect of Information Supplying level Approach and its deeply in
Achievement of Arabic Language Grammar Via testing of two null hypothesis .
Population of research was consist eel of students of fifth literary in Preparatory and Secondary schools in
Baqubah Diyala governorate for academic year 2016-2017.
The experiment was done on sample of students of fifth literary students in Jamal Abdul Nasir
preparatory school in Baqubah . Member of sample was (60) students divided into two equivalent groups
,each group contains (30)students . To verify hypothesis of research , the researcher has adopted test of (AlSayed,2015)and has made reliability and validity to it .The researcher has taught the two groups by himself
.After making test of Acquisition and Retention of Information for both groups ,the researcher has found
that there is significant statistical difference for favor of experimental group .The researcher has put forward
some recommendations and suggestion as a result of his research .
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