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 البحثمستخلص 
طالبررات الصررف الثرراني  تحصرريل فرريتنررال القمررر  ةاسررتراتيجيأثررر يهدد ا بحث ددح بح ددىحا بحدد  بح )دد ا   دد   

 ( . وحغ ض بح  قق من ه ا بحث ح صىغت بحثى ثة بحف ضية بحصف ية بآل ية: التاريخ مادة في  المتوسط
طىحثىت بحمجمو ة بح ج يثية ( ثين م وسط   جىت 0,05ال يوج  ف ق ذو  الحة إ صىئية  ن  مس وى  الحة   

                 بحال دددا ي  سدددن مدددى   بح دددى يي وفدددق بسددد  ب يجية  ندددى  بحقمددد  و م وسدددط   جدددىت طىحثدددىت بحمجمو دددة بحضدددىثطة
 . (بح  صي  بحث) ي بخ ثى بحال ا ي  سن بحمى   ذب هى ثىحط يقة بإل  يى ية فا 

  ثط يقدة صصد ية إلجد بل بح ج ثدة فيهدى ة بح)ىمة ح  ثيدة  يدىح  بح ىث)ة ح م ي ي ح ثنىتبحزم  بخ ى ت بحثى ثة ثىنوية 
 بسد  ب يجية سدت   د  وفدق ( بحمجمو دة بح ج يثيدة بح دا      أشد)ثة  بحمث دت , بحثسيط  وثط يقة بحس ب بح)شوبئا

             ( طىحثددددددة  32وثوبصددددد    بال  يى يددددددةثىحط يقدددددة  سدددددت      شدددددد)ثة  ب( بحمجمو دددددة بحضدددددىثطة بح ددددددابحو  بحقمددددد    ندددددى
فدا بحم غيد بت إجد بل بح كدىفب ثدين بحمجمدو  ين  و م  ( طىحثة ,64ك  مجمو ة وثذحك يكون مجموع بح)ينة  فا

بخ ثدى  مسد وى و  ,بح)م  بحزمنا ح طىحثىت م سدوثى ثىحشدهو بح  صي  بح  بسا حآلثىل وبالمهىت ,و   بح ا شم ت
 .( (2016 -2015ح )ىم بحسىثق     جىت مى   بح ى يي  و ح بفن  بحذكىل

                     أ ب   بحث دددددح بحثى ثدددددة  وب ددددد ت (2017 -2016)دددددىم بح  بسدددددا  بحمدددددن بألو  بح ج ثدددددة فدددددا بحفصددددد  ثقدددددت ط  
بح أكدد  مددن صدد ص  ث)دد    مددن نددوع بالخ يددى  مددن م )دد   ( فقدد  40ثىالخ ثددى  بح  صددي ا بحمكددون مددن  بح دا  مث ددت

 . م  طثيق       ينة بحث ح وثثى  
                        م سددددىوي ين فددددا بح)دددد   بالخ ثددددى  بح ددددىئا ح)ين ددددين مسدددد ق  ين)مى  م)ىحجددددة بحثيىنددددىت ب صددددىئيى  ثىسدددد مددددن ثددددم و 

وم وسدط  بح ج يثيدةبحمجمو دة طىحثدىت ذي  الحدة إ صدىئية ثدين  م وسدط    جدىت  وجدو  فد ق أظه ت بحن دىئ::
 بحثى ثددة  هددذا بحن يجددة خ جددتوفددا ضددول  بح ج يثيددة.بحمجمو ددة بحضددىثطة وحصددىحم بحمجمو ددة طىحثددىت   جددىت 

 وخ مت بحث ح ثث)ض بح وصيىت وبحمق   ددددىت.  ثث)ض بالس ن ىجىت
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Abstract                                                                 

 The  research aims at to knowledge (The Effect   of Posse Strategy in the Achievement 

 of the Second class female students in History)  In order to verify                                     

             

  the research objective, the researcher formulated the following zero hypothesis: 

(There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between 

the average score of students of the experimental group who study history accordin   of 

Posse Strategy   and the average score of students of the control group who study the same 

article in the usual way in the post-achievement test). 

 (A) The experimental group which studied according to the strategy of of Posse   Strategy 

(B) control group, which was studied in the normal way, with (32) female students in the 

field, Each group and thus the total sample (64) student, , And parity between the two 

groups was carried out in variables that included                                                                     

(Parents 'academic attainment, female students' age, calculated by months, Raffin's level of 

intelligence, and history grade scores for the previous year (2015-2016). 

The experiment was implemented in the first semester of the academic year (2016 - 2017). 

The researcher prepared the research tool, which consisted of (40) multi-choice test results 

after verifying its validity and stability. 

The results showed a statistically significant difference between the mean scores of the 

experimental group and the mean scores of the control group and for the benefit of the 

experimental group. In light of this result, the researcher came out with some conclusions 

and concluded the research with some recommendations and suggestions. 

 الفصل األول/التعريف بالبحث
  :  البحث مشكلة ر:أولا 
ي)دددددددد  بح ) دددددددديم بحسددددددددثي  بحدددددددد ئي  حموبجهددددددددة صضددددددددىيى بح ىضدددددددد  وبحمسدددددددد قث  فهددددددددو يكفدددددددد  موبكثددددددددة بح قدددددددد م                            

وبا سدددددددىل بحنهضدددددددة بح ضدددددددى ية حالمدددددددة وبا ددددددد ب  بالفددددددد ب  بحقدددددددى  ين   ددددددد  موبجهدددددددة   ددددددد يىت بحقددددددد ن بح دددددددى ي 
 (42: 2012وبح)ش ين ف مىن,

حكددددددددن   ددددددددد  بحددددددددد غم مدددددددددن ذحدددددددددك فدددددددددىن بحقطدددددددددىع بح  ثددددددددوي فدددددددددا م ب سدددددددددنى يوبجددددددددد   ددددددددد   مدددددددددن بحمشدددددددددكالت                                   
منهددى:  دد م إطددالع بحم  سددين   دد  بحمسدد ج بت وبح طددو بت بح ىصدد ة فددا مجددى  بحدد ) م وط بئددق بح دد  ي  وص ددة 

 (12:2004بح  ثية, بإلحمىم ثىحمهى بت بح  ثوية وزب  
إذ نجدد  إن ث)ددض بحم  سددين يك فددون ثط بئددق    يسددية   قوهددى فددا   بسدد هم أو  دد  ثوب   يهددى  فددا مدد   إ دد ب هم  

   ح )م  فا هذب بحمي بن بحمهم خوفًى من  ج يب  ك  ج ي  ال ي) فون  أو نقصًى فا  بف)ي هم ن دو  طدوي  أ بئهدم                          
ك إن ط بئددددددددددق بح دددددددددد  ي    طدددددددددددو  ث طددددددددددو   قنيددددددددددىت بح ) دددددددددديم و ىجددددددددددىت بحمج مدددددددددد                              م جددددددددددىه ين فددددددددددا ذحدددددددددد

بحم)قدددددددددددد   وبحم زبيدددددددددددد    فىحم  سددددددددددددين بحددددددددددددذين ال  سدددددددددددد هويهم  ط بئددددددددددددق وبسدددددددددددد  ب يجيىت بح دددددددددددد  ي  بح  يثددددددددددددة                          
ثشدددددددك  سددددددد ثا   ددددددد  بحمدددددددوب                            سددددددد  ىن مدددددددى يصدددددددث وب  أسدددددددي ي ط يقدددددددة بح ددددددد  ي  بح ق ي يدددددددة وهدددددددذب يدددددددن)ك 

                  مددددددن بحمشددددددىك  ( ومنهددددددى مددددددى   بح ددددددى يي بح ددددددا يوبجدددددد     يسددددددهى بحكثيدددددد 184:2010بالج مى يددددددة  بحزثيدددددد ي,
م  سدىت مدى   بح دى يي ح م   دة بحم وسدطة ا أ   هى بحثى ثة ح)ينة مدن بالس طال ية بح  وهذب مى أك    بالس ثىنة
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                   بح دددددددددا يددددددددد م بسددددددددد )مىحهى  فدددددددددا  ددددددددد  ي  هدددددددددذا بحمدددددددددى    بحط بئدددددددددق وبالسددددددددد  ب يجيىت بح  يثدددددددددة م) فدددددددددة ثهددددددددد ا
 ف ثين ح ثى ثة بآل ا: ثشك   ىم ومى   بح ى يي بح) ثا بالسالما  ثشك  خىص

فدا  د  ي  مدى   بح  يثدة  بحط بئدق وبالسد  ب يجيىت   د م  وظيدا أوبغفى  و  بح  كيز     بحط يقة بح ق ي ية  -1
 .بح ى يي 

 ض)ا   صي  طىحثىت بحم   ة بحم وسطة فا مى   بح ى يي . -2
أك  د  كددذحك  وهدذب مددىفددا مدى   بح ددى يي بح) ثدا بالسددالما ضد)ا   صدي  طىحثددىت بحصدا بحثددىنا بحم وسدط  -3

أشددى ت إن نقددص  أذ ( 2010( و  بسددة  بحجنددىثا 2005بح  بسددىت فددا هددذب بحمجددى  منهددى    بسددة  بحقيسددا 
    بح فظ وبح  قين بح ا  ) م   مى  بحط بئق وبالس  ب يجيىت بح  يثة وكث   بس )مى  بحط يقة بح ق ي ية بس )

                   يدددن)ك  ذحددددكوثىح دددىحا يدددب ي بحددد   فدددظ بحم) ومدددىت  ون إ  بك م)ىنيهددددى ممدددى يدددب ي بحددد  سددددهوحة نسددديىنهى 
 هذا بحمى   .  فا بنخفىض مس وى بح  صي  فا

حددذب فددىن م ط ثددىت بح يددى  بحم)ىصدد    فدد ض   دد  مدد    بح ددى يي بألخددذ ثط بئددق وبسدد  ب يجيىت    يسددية  صىث ددة  
فددا  بخدد  صى ددة بحدد    إذ   وصددا فى  يددة  بسدد )مىحهى   دد  مدد ى و ددا بحمدد    ثددىحموصا  حالخ ثددى  وبح طثيددق 

                 يدددوف  ف صدددًى  سدددى   بحط ثدددة  و وظيفهدددى ثىحشدددك  بحصددد يم ممدددى ثيقهدددى ومددد ى مهى  ددد  فدددا بسددد )مىحهىبحمالئدددم ح ط
                 بسدددد  ب يجية  نددددى  بحقمدددد   مددددى  فدددد  بحثى ثددددة بحدددد   ج يددددبوهددددذب  (35:2001  دددد  بحدددد ) م ذي بحم)ن . بحخددددوحا,

 من بالس  ب يجيىت بح  يثة فا    ي  بح ى يي  ح) هى  سهم فا م)ىحجة مشك ة    ي  هذا بحمى  .  بح ا  ) 
 مشك ة بحث ح ثىحسبب  بآل ا:ىًل     مى سثق ذك ا يمكن   خيص وثن
  ؟بح ى يي بس  ب يجية  نى  بحقم  فا   صي  طىحثىت بحصا بحثىنا بحم وسط فا مى  أث  مى -  

      :أهمية البحث ر:ثانياا   
                     سددددددم بح  ثيددددددة بح  يثددددددة ثىح جدددددد   و هدددددد ا بحدددددد  بيجددددددى  ط بئددددددق وبسدددددد  ب يجيىت   فدددددد  بحمسدددددد وى بح) مددددددا     

حدد ى بحم ) مددين حموبجهددة بح  دد يىت بح) ميددة وبحفك يددة بح ددا ب  ثطددت ث)صدد نى بحددذي يجمدد   دد   صددفىت كىح ج يدد  
  (31:2007 بح)ىنا وآخ ون,.وبالث بع وبحخ وج  ن بحمأحوا

بحقدد ب  بح  ثددوي بحددذي يكسددب بال ب   بحذب يددة بحف صددة حموبجهددة بح  دد يىت  ذبحم  سددة بحو دد   بح ئيسددة ال خددىو )دد  
                   (12:2007بحم غيدددددد   ويج) هددددددى صددددددى      دددددد    سددددددين بال بل ومددددددن ثددددددم   قيددددددق بح طددددددوي  ثىسدددددد م ب  بح)جما,

خصية بحم ) م فا جوبنثهى جمي)ًى فهدو يهد م ثنمدو ووسي  هى فا ذحك بحمنه: بحذي يمث  إ ب   بح  ثية فا إنمىل ش
 ن   سدين مهدى ب هم وبسد ) ب ب هم بح)ق يدة و طو هدى حث دو   بحم ) م وي ب ا بحف وق بحف  ية ثين بحم ) مين فضالً 

 (23:2010بأله با بح  ثوية بح ا   ط   بحم  سة ح  قيقهى بح ميما,
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فى دد  فددا إ دد ب  بالجيددى   بحمنددىه: بح  بسددية حمددى حهددى مدن أثدد وحمدنه: بحمددوب  بالج مى يددة منزحددة وبضدد ة فدا     
( كمددى بنهددى ب دد  22:2004ثقىفيددًى و  ميددًى ومهنيددًى حج) هددم أفدد ب  نددىف)ين حمجدد م)هم  وح ثش يدددة  ىمدددة.  بحفدد الوي,

                       بحميدددددى ين بحمهمدددددة بح دددددا  )مددددد    ددددد   زويددددد  بحم ) مدددددين ثىحم) ومدددددىت وبح قدددددىئق  دددددن مجددددد م)هم وبحمج م)دددددىت 
 (  119:2007 صطىوي, .بألخ ى

               مسدددد م ًب   ددددك بحمكىنددددة ثددددين بحمقدددد  بت بح  بسددددية  وبح ددددى يي كأ دددد  فدددد وع بحمددددوب  بالج مى يددددة ينددددى  مكىنددددة ثددددى ز   
                  مدددن طثي) ددد  وأهمي ددد  ح مج م)دددىت بإلنسدددىنية, فهدددو ذبكددد   بحشددد)وب وبح دددىفظ ح جى ثهدددى وكفى هدددى  ثددد  بألزمندددة
                      و كمدددن أهميدددة   بسددد   فدددا إن بحكثيددد  مدددن جوبندددب   ىضددد  بإلنسدددىنية ومسددد قث هى هدددو  ثدددىع  وبمددد  و طدددو بت 

  دددك بألوضدددىع وبحمشدددكالت   هدددو   يددد  مدددن أوضدددىع ومشدددكالت ون دددن  ث ىجدددة بحددد  فهدددم جدددذو  أ ت بحددد  مدددى
 (   12:2010وبحمشكالت بح ىض  . بحث   ا, وبالفى   من بحخث بت بحسىثقة فا م)ىحجة بحكثي  من بحقضىيى

                      وح وصددددي  م  ددددوى هددددذا بحمددددى   بحدددد  بحم ) مددددين ثصددددو   جيدددد   الثدددد  مددددن إ ثددددىع بحمدددد    ط يقددددة    يسددددية    
                       ضددددددمن نجددددددىت بح)م يددددددة بح ) يميددددددة و  قددددددق أهدددددد بفهى بح  بسددددددية فظهدددددد ت فددددددا بآلونددددددة ط بئددددددق وبسدددددد  ب يجيىت

بحثنىئيددة  وهددا مددن بالسدد  ب يجيىت  ثىسدد  ب يجية  نددى  بحقمدد  اومنهددى مددى ي)دد    (97: 2013  بح)جدد  ,   يسددية
فهدو يخطدط ويدنظم ثيئدة بحد ) م  بح ا  بك      بح ) م بحقىئم     بحفهدم, فدىحم) م ميسد  ومسدى   حثندىل بحم) فدة,

و  كددز هددذا بالسدد  ب يجية  (463: 2009 م مدد  وفددى, ,ويوجدد  م ) ميدد  وي شدد هم حثنددىل  ) ددم ذي م)ندد  حدد يهم
سددميت ثهددذب بالسددم ثشددك  كثيدد    دد  نشددىط بحمدد ) م ممددى يج) دد  م ) مددًى م) مدد ًب   دد  ذب دد  ح  قيددق بحدد ) م وصدد  

  ا:هو     خطوبت  طثيق هذا بالس  ب يجية بحمصط م الش مى  
 (96:2014ية,  ط      ت :  نثأ, ن : نظم , ب : بث ح ,   : حخص , ق : صيم(. 

 وثنىًل     مى  م ذك ا يمكن إيجىز أهمية بحث ح بح ىحا فا بحنقىط بآل ية: 
 أهمية مى   بح ى يي بح ا  سى   بحم ) مين حالطالع     بح ضى بت بح) يقة وبح خطيط ح مس قث .  -1
             أهميددددة ط بئددددق بح دددد  ي  بح  يثددددة وبالسدددد  ب يجيىت بحمخ  فددددة بح ددددا   كددددز   دددد   غييدددد   و  بحمدددد ) م  -2

 .ا بح  بحنىشط بحف)ى من بحم  ق
 

                ى زًب دب ي  و ًب ثددددددددح  دى  بحطىحثددىت  يددددددددًى فددا  يدًى مهمدددددددددد  من)طفدددددة بح ددا  مثدددددة بحم وسطدة بحم   دددأهميدد -3
  ا إطالق بالمكىنيىت بحم) فية وبحفك ية وبالفى   منهى فا بح يى  بحمس قث ية.ددف

 

ثمفهددوم هددو يدد  ثط فأهدد بفهى بحمبسسددىت بح  ثويددة ن ددو  مبشدد    دد  مدد ى  قدد مكوندد   بح  صددي أهميددة  -4
 ي . بكث  ب  ثىطًى ثىحنوب : بحم غوثة ف بح ) يم ب  ثىطًى وثيقىً 
  -   :  ) ابح بح ىحا بحث حيه ا  : وفرضيته ثالثاا:ر هدف البحث

 ؟بح ى يي مى   فا  بحم وسططىحثىت بحصا بحثىنا    صي   نى  بحقم  فا بس  ب يجيةأث  

  :من ه ا بحث ح صىغت بحثى ثة بحف ضية بحصف ية بآل ية ح   ققو 
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( ثددددين م وسددددط   جددددىت طىحثددددىت بحمجمو ددددة 0,05ال يوجدددد  فدددد ق ذو  الحددددة إ صددددىئية  ندددد  مسدددد وى  الحددددة  -
بح ج يثيدددة بحال دددا ي  سدددن مددددى   بح دددى يي وفدددق بسدددد  ب يجية  ندددى  بحقمددد  و م وسددددط   جدددىت طىحثدددىت بحمجمو ددددة 

  بح  صي  بحث) ي. بخ ثى فا  بال  يى يةبحضىثطة بحال ا ي  سن بحمى   ذب هى ثىحط يقة 

 : البحث حدود ر:خامساا 
 ي     بحث ح بح ىحا ثددددد: 

  بحمد ب   بحم وسدطة وبحثىنويدة بحنهدى يددة  فدا صضدىل ث)قوثددددة  ب د ىبحثدىنا فدا  ينة مدن طىحثدىت بحصدا
 بحم كز ثم ىفظة  يىح .

   (.2017  - 2016بحفص  بح  بسا بألو  ح )ىم بح  بسا 
  مدددددددددددددددن ك دددددددددددددددىب بح دددددددددددددددى يي بح) ثدددددددددددددددا بإلسدددددددددددددددالما بحمقددددددددددددددد      يسددددددددددددددد                                   بحفصددددددددددددددد ين بألو  وبحثدددددددددددددددىنا

 (. 2017  - 2016من صث  وزب   بح  ثية حط ثة بحصا بحثىنا بحم وسط ح )ىم بح  بسا 
 :  المصطلحات تحديد ر:سادساا 

 القمر تنالاستراتيجية  -1
  دد: من ك  ى  فه

وبحممى سدددددىت بح دددددا ي ث)هدددددى بحم) دددددم فدددددا بحفصددددد  بحم  سدددددا   كدددددون                        تمجمو دددددة بإلجددددد بلب:دايرسرررررون ب ن رررررا
                                                                 (2:2004   بي سون,.من خطوبت   نثأ,نظم,بث ح,حخص,صيم(ه فهى بس ي)ىب مضمون بحنص و  خيص 

Boyle ددددددد بح نثب, وبح نظددديم, وبحث دددح,وبح  خيص, وبح قيددديم(  سدددى   بحمددد ) م مجمو دددة  م يدددىت   مثددد  ثب ن رررا                   
 ( Boyle,2010 210 :    فهم بألفكى  بح ئيسة ح نص بح فسي ي(.  

موضددو ىت   بسددة هددا  م يددىت  ق يددة منظمددة   ث)هددى طىحثددىت بحمجمو ددة بح ج يثيددة فددا  التعريررف الجرا:رري:
                 بحثدددددددىنا بحم وسدددددددط ح مكيدددددددنهنح صدددددددا مدددددددى   بح دددددددى يي بح) ثدددددددا بالسدددددددالما مدددددددن   ين بالو  وبحثدددددددىنا بحفصددددددد
 .و  خيصهى بح ى يخاح م  وى  بالفكى  بح ئيسةمن فهم 

 -  ف  ك  من: التحصيرل -2
:  م ص ة مى ي ) م  بحم ) م ث)  مد و  مد   زمنيدة ويمكدن صيىسدهى ثىح  جدة بح دا ي صد    يهدى ابو جادو ب نه

  صدددي ا وذحدددك حم) فدددة مددد ى نجدددىت بالسددد  ب يجيىت بح دددا يضددد)هى ويخطدددط حهدددى بحم) دددم حي قدددق  بخ ثدددى فدددا 
 (469: 2009أه بف  . بثو جى و,

:     جددددددة بالك سددددددىب بح ددددددا ي ققهدددددددددى بحفددددددددد   أو مسدددددددددددد وى بحنجددددددىت بحددددددذي ي ددددددددد زا أو يصدددددددد                    عررررررهم ب نرررررره
 (. 305: 2000 يثا م)ين .   الم , إحي  فا مى     بسية أو مجى    
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                      مدددى   بح  بسدددية بحم ضدددمنة سددد وكية خىصدددة ثىحأهددد با  مدددنثدددة  ققددد  بحطىح :  هدددو مددد ى مدددى  اإلجرا:ررريالتعريرررف 
                   بح  صدددي ا  صددد    يهدددى فدددا بالخ ثدددى  بح دددى يي بح) ثدددا بإلسدددالما , مقىسدددًى ثىح  جدددة بحك يدددة بح دددا فدددا ك دددىب 
 حهذب بحغ ض .  ة  بحثى ث بحذي أ  

 التاريخ -3
 -  ف  ك  من:

فا سي هم وبحم وك  :  يوصفنى     أ وب  بحمىضين من بألمم فا أخالصهم , وبألنثيىلب نررررررررررررررره بن خلدونا
 .فا  وحهم, وسيىس هم       م فىئ   بالص  بل فا ذحك حمن ي ون  فا أ وب  بح ين وبح نيى في  

                                                                    (10: 1977 بثن خ  ون ,                                                                        
 ىن فا بح)ىحم  ثكد  مك حزمىن من  يثية بح )يين وبح وصيتفن يث ح في   ن وصىئ  ب : ب نرررررررررررررررهالسرررخراوي 

 (19:1986 بحسخىوي,                                                                           
 

هو مجمو ة من بح قىئق وبحمفىهيم بح ى يخية بح دا ي ضدمنهى  ك دىب بح دى يي بح) ثدا  - التعريف اإلجرا:ي:
    ( فا بح) بق.2017-2016بالسالما ح صا بحثىنا م وسط بحمق      يس  ح )ىم بح  بسا  

                        بالث  بئيددددةهددددو بحصددددا بحثددددىنا مددددن بحم   ددددة بحم وسددددطة بح ددددا   ددددا بحم   ددددة  :الصررررف الثرررراني المتوسررررط -4
 صفوا فا نظىم بح ) يم فا بح) بق.و ضم ثالثة 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة/الثانيالفصل 
   جوانب نظرية ر:المحور األول

 (Posse Strategy)استراتيجية تنال القمر /أولا 

  فى  يددة  سددهم فددا  غييدد  )دد  بسدد  ب يجية  نددى  بحقمدد  مددن بسدد  ب يجيىت مددى و بل بحم) فددة فهددا بسدد  ب يجية      
 نظ    بحم ) م بح  بحق بل   و من   نو ًى من  ق ي  بحذبت كمى  كسث  مهى بت بح فى   م  بحنص بحمق ول و نما 

ثهددذب بالسدددم الشدد مى  هددذا بحجم دددة   نددى  بحقمدد (   ددد   بالسدد  ب يجيةوسددميت هدددذا ح يدد  مهددى بت بح فكيددد  بح) يددى 
وبح دد ا   ( إحدد   نظ(ددم(نإحدد    نثددأ( , وبح دد ا بحثددىنا   (تبألو   إذ ي مددز ثددىح  ا  خطددوبت هددذا بحط يقددة 

 (2:2004(.  بي سدون,إحد   صيم  ( من بحك مة بحثىنيةقإح   حخص( , و  (  ( إح   بث ح( وبح بث   أبحثىحح  
 ص فا بحنص الس )مى  بس  ب يجية  نى  بحقم  يمكن بجمىحهى ثىآل ا:ئوالث  من  وبف  خصى

  فسي يًى حي ) م من  بحم ) مين.أن يكون بحنص    
 بح أك  إن ح ى بحم ) مين م) فة سىثقة  ن موضوع بحنص,كمى إن  ي ضمن م) ومىت ج ي  . -1
 (3:2004  م ص)وثة بح  بكيب بح غوية وبحمف  بت بحمس )م ة فا بحنص.   بي سون, -2
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 ثانياا/ فوا:د استعمال استراتيجية تنال القمر

 ص مى ثه ا  ) م شال مى من .نقراءة كيفية  م ) مي ) م بح -1
. وثذحك يكون م ) مًى فإنهى س صثم  ى   ثىحنسثة ح بس )مى  هذا بالس  ب يجية م بت     من صث  بحم ) م  ن   -2

 مس قاًل يق أ حي ) م. ينما ح ى بحم ) م    يجيًى مفهومًى أصوى  ن ذب   ف ز ب  ثق   ثنفس .
 (3:2004 بي سون,.  و قويم  و  خيص     ي   وكيفية ح نص ةبح ئيس بالفكى  بيجى  كيفية بحم ) م ي ) م -3

 القمر تنال استراتيجية ت خطوا/ثالثاا 

 ثمددى بح نثددب جمددى ا أو ثنددىئا أو فدد  ي ثشددك  بحم ) مددين مددن بحم) ددم يط ددب -:( Prediction) تنبرر : ت -1
  . نوبن  ص بل  خال  من أفكى  من بحنص ي م  

 خ بئط فا  وص)وهى بح ا بألفكى  بحم ) مون ينظم بحم   ة هذا فا -:(Organization) نظِّم: ن -2
 .ذحك     بحم) م صث  من    يثهم ث)  ث صميمهى يقومون م) فية

 وث ح ثق بل    فيقوموب بحم  سا بحك ىب فا بحنص بح  بحم ) مين بحم) م يوج  -:Search))ابحث: أ -3
 .بحنص فا بحوب    بألفكى  م  ي فق مى م  ح يهم أفكى  من  وص)   م مى
 بحمق ول بحنص فا بحوب    بح ئيسة بالفكى  ث   ي  بحم ) مون يقوم -:(Summarization)لخص: ل -4

 .م) فية ثخ بئط  نهى وبح )ثي 
 بحخ بئط م  بح نظيم م   ة فا أ  ت بح ا بحم) فية بحخ بئط بحم ) مون يقى ن -(:Evaluation) قيم:ق -5

 ثينهدى بح شدىث  وب  بك  بحفهدم ي قدق ممدى  بحدنص أفكى       نطوي وبح ا بح بث)ة بحخطو  فا كونت بح ا بحم) فية
  . ق يمهى يمكن بح ا بألسئ ة و   ي  بح ئيسية وأفكى ا بحنص  نوبن ص بل  ثإ ى   بحم) م يط ب ثم

                                                                             (Mercer,1997:552) 
 بحم ) م يج)  ,ممى بحال قة ح خطو  حيبس  بح)ق  فيهى ينشط  ق ية  م ية بحخطوبت هذا من خطو  ك  ف ) ث 
 (96:2014 طية,   .بحمق ول بحنص  و قييم و  خيص    ي  فا فى الً  نشطىً 
 مهى    بحم ) م يس )م  أن نثغاي مش  ىً  غي  موجهىً   ) مىً  أ  نى إذب بن  بحثى ثة   ى بحسىثق ضول وفا  

 .ح  ) م بحذب ية بحمسبوحية   م      صى  بً  حيصثم  ) م  ح طوي 

 رابعاا/التحصيل
و  دم بحدنف  بح  ثدوي  ثصدفة  ىمدة فدا ميد بن بح  ثيدةبسد )مىحهى  ي)  بح  صي  بح  بسا من بحمفىهيم بح دا شدىع  

                      بثدد ز بال جىهددىت  وح)دد ق مخ  فددة بئددثط  هددذب بحمفهددوم ثصددفة خىصددة, وصدد   نددىو  بح) يدد  مددن بح) مددىل بحمخ صددين 
                           ابالخ ثددددى بت بح  صددددي ية ح   يدددد وصدددد   بسدددد )م ت  فددددا    يدددد  هددددذب بحمفهددددوم هددددو  ثطددددة ثمفهددددوم بحدددد ) م بحم  سددددا

  (22: 2016 بحجالحا, 
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     (25:2010 أ مد ,نفسد  و  د  أسد    ومج م)د   بح ا حهى بن)كىسدىت   د  بحمد ) م  أهم بحمطىحبي)  كمى بن  
              مدددن  كدددوين فكددد   وبضددد ة ) دددم بحممكدددن فهدددو بحمقيدددى  بحدددذي ي    يددد  م دددط أنظدددى  بحجميددد  أصدددثم بح دددححدددذحك 

فا بحمى   بح  بسية وبحم)يدى  بألسىسدا حم) فدة  فدوق بحمد ) م ونجى د  فدا بح  بسدة ونق د    ن م ى  ق م م ) مي 
                                                     (13: 2005, شث  وآخ ون . خ بح  صا آ امن صا  ) يم
 دراسات سابقة رالمحور الثاني 

                   ددد ض هدددذا بح  بسدددىت بحث دددح وب  دددأتسددد ) ض بحثى ثدددة  ددد   مدددن بح  بسدددىت بحسدددىثقة ذبت بح)الصدددة ثموضدددوع 
 :    بحن و بآل اموبزنة ثينهى و بج بل ثم     وفق  س س هى بحزمنا 

 (Englert & Margie  1992 ,) دراسة -1

بسد )مى  بسد  ب يجية بحد   وصد  هد فت نيشديغىمأ ج يت هذا بح  بسة فا بحواليىت بحم     بالم يكية, فدا واليدة   
(POSSE) ) حج)  بحط ثة بكث  ص    ثىال  مى      بنفسهم فا فهم بحنصوص بحق بئية   نى  بحقم.  

 يح  )  هذا بالس  ب يجية ث نىمجًى صىئمًى     بس  ب يجيىت مى و بل بحم) فة ح مية مهى بت بحفهم بحق بئا م) م ًب 
                        صدددددددد    بحط ثددددددددة   دددددددد  بس  ضددددددددى  بحم) فددددددددة بحسددددددددىثقة وبح نثددددددددب ثمددددددددى ي  ويدددددددد  بحددددددددنص بحق بئددددددددا   دددددددد  بثددددددددى   

                    ا بح  بسددة زيددى   صدد    بحط ثددة   دد     يدد  بالفكددى  بح ئيسددةو  خدديص بالفكددى  بح ئيسددة وصدد  أوضدد ت ن ددىئ: هددذ
 (Englert & Margie  1992 ,) فا بحنص و طوي  بس  ب يجيىت بحفهم ح يهم. 

 (2012)المخزومي والبطاينة، -2

بحق بئدددا أثددد  بسددد خ بم بسددد  ب يجية  ندددى  بحقمددد  فدددا   سدددين بالسددد ي)ىب    ددد  هدددذا بح  بسدددة بحددد  بح )ددد ا هددد فت
 .وبح )ثي  بحك ىثا ح ى ط ثة بحم   ة بألسىسية فا بأل  ن

                     وصددددد   أحفدددددت بح كوميدددددة ثىحمددددد ب   بحدددددذين ي  سدددددون  بحسدددددىث  بألسدددددى  ط ثدددددة بحصدددددا بحث دددددح مج مددددد  شدددددم 
( 14  ثوبصد  ضدىثطة طىحثدة وبالخد ى( 18  ثوبصد   ج يثيدة مجمو دة حإلندىح ب د همى شد)ث ين مدن بحث دح  يندة

 بسدد )م  بحضددىثطةة طىحثددًى ح مجمو دد( 17  بح ج يثيددة و طىحثددًى ح مجمو ددة( 20  طىحثددة وشدد)ث ين ح ددذكو  ثوبصدد 
وبخ ثدى  بح )ثيد    فقد   مث دت ثىخ ثدى  بالسد ي)ىب بحق بئدا بحث دح بحشدث  بح ج يثدا, أمدى أ وبت بحمدنه: بحثى ثدىن

                   ندددددى  بحقمددددد   إن السددددد  ب يجية بح  بسدددددة حهدددددذا بحن دددددىئ: وأظهددددد ت إ صدددددىئيىً  بحثيىندددددىت م)ىحجدددددة بحك دددددىثا و مدددددت
                        ثدددددد  وبضددددددم مددددددن خددددددال  مددددددى أظه  دددددد  مددددددن  فددددددوق بحمجمددددددو  ين بح جدددددد يثي ين  بنىثددددددًى وذكددددددو ًب( بح  ددددددىن    سدددددد ى أ

 (2012 بحمخزوما وبحثطىينة, هذا بالس  ب يجية. وفق
 (2016دراسة سلمان )  -3
                             دددددد  أثدددددد  بسدددددد  ب يجية  نددددددى  بحقمدددددد  بحدددددد  بح )دددددد ا ثغدددددد ب  هدددددد فت -أ ج يددددددت هددددددذا بح  بسددددددة فددددددا بح)دددددد بق  

 .فا مهى بت مى و بل بحم) فة فا مى     م بال يىل ح ى طىحثىت بحصا بح بث  بح) ما
                 طىحثدددددة( 28  و ثيدددددةبح ج ي بحمجمو دددددة طىحثدددددة فدددددا( 28  طىحثدددددة ثوبصددددد  ( 56  مدددددن بحث دددددح  يندددددة و أحفدددددت 

                     ( 50ا ثدددددددم  ثندددددددت مقيىسدددددددًى مكوندددددددًى مدددددددن  بحمدددددددنه: بح ج يثددددددد وب ث)دددددددت بحثى ثدددددددة , بحضدددددددىثطة بحمجمو دددددددة فدددددددا
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بسدد )م ت بالخ ثددى  بح ددىئا ح)يني ددين مسدد ق  ين  ىوث)دد ه وثثى دد .ا بحثدد بئ   أكدد ت مددن صدد ص  مددن نددوع خمىسدد
مجمددو  ا بحث ددح فددأظه ت بحن ددىئ:  فددوق بحمجمو ددة بح ج يثيددة   دد  بحمجمو ددة م سددىوي ين  حم)ىحجددة ثيىنددىت 

 (2016بحضىثطة فا مقيى  مهى بت  مى و بل بحم) فة. س مىن,
 

    موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية
                 فددا بخ يدى  مددنه: بحث دح بح ج يثددا ة دددبح  بسددىت بحسىثق شددىثهت بح  بسدة بح ىحيددة مد   مرن   الدراسررة: -1

 .وأه بفهى طثي)ة بح  بسةم  فا إج بلب هى ألن  ي اللم 
                    , فهددد فت   بسدددةبح  بسدددة فدددا هددد ابح  بسدددىت بحسدددىثقة بح  بسدددة بح ىحيدددة مددد   ت:  ثىيندددهررردف الدراسرررة -2
 , 1992  Englert & Margie)   بسد )مى  بسد  ب يجية  الى(POSSE)   حج)د  بحط ثدة بكثد  صد    ثىال  مدى

أثد       بح ) ابح   (2012 بحمخزوما وبحثطىينة,    بنفسهم فا فهم بحنصوص بحق بئية,وه فت   بسة
حددد ى ط ثدددة بحم   دددة  ثابسددد خ بم بسددد  ب يجية  ندددى  بحقمددد  فدددا   سدددين بالسددد ي)ىب بحق بئدددا وبح )ثيددد  بحك دددى

 فددا مهددى بت   بثدد  بسدد  ب يجية  نددى  بحقمدد    دد  ح )دد اببحدد   (2016 سدد مىن,,وص  هدد فت   بسددة بألسىسددية
دى بح  بسدة بح ىحيدة فهدا  هد ا  مى و بل بحم) فة فا مى     م بال يىل ح ى طىحثىت بحصا بح بث  بح) ما, أم 

 نددى  بحقمدد  فددا   صددي  طىحثددىت بحصددا بحثددىنا بحم وسددط  فددا مددى    بح )دد ا   دد  فى  يددة بسدد  ب يجيةإحدد  
 .بالسالمابح ى يي بح) ثا 

 بحم  ددد   أج يدددت فدددا بحواليدددىت فقددد  بح  بسدددة مكدددىن فدددا بحسدددىثقة بح  بسدددىت  ثىيندددت :الدراسرررة مكررران -3
  بأل  ن فددددا( 2012وبحثطىينددددة, بحمخزومددددا و  بسددددة ( Englert & Margie،1992  بالم يكيددددة   بسددددة 

 . بح) بق فا  بح ىحية وبح  بسة( 2016س مىن,    بسة وأج يت
                    بح)يندة  جدم ث د  فقد  بح ىحيدة, بح  بسدة وفدا بحسدىثقة بح  بسدىت فدا بح)يندة  جدم بخ  دا :العينرة حجم -4
                 طىحثددة( 56(  2016سدد مىن,   بسددة وفددا وطىحثددة طىحددب( 69(  2012وبحثطىينددة, بحمخزومددا    بسددة فددا
  جم فكىن بح ىحية بح  بسة فا و بح)ينة,  جم بحثى ثىن يذك  ف م (Englert & Margie،  1992)   بسة بمى

 .طىحثة( 64  بح)ينة
        ( 2012وبحثطىيندددة, بحمخزومدددا    بسدددة و( Englert & Margie،  1992)   بسدددة ب فقدددت :العينرررة جرررن  -5

 وبح  بسددة( 2016سدد مىن,   بسددة بمددى , وبالنددىح بحددذكو    ينددة   دد  ب  مدد ت إذ بح)ينددة جددن  بخ يددى  فددا
 . فقط بالنىح  ينة ب  م ت فق  بح ىحية

                     أج يددت( 2012وبحثطىينددة, بحمخزومددا  ف  بسددة بح  بسددية بحم   ددة فددا بح  بسددىت  ثىينددت :الدراسررة المرحلررة -6
( 2016سد مىن,  و  بسدة  فا بح)د بق بح ) يم نظىم فا بحم وسط بألو  ي)ى   مى أي بألسىسا بحسىث     
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 بح ىحيددة وبح  بسددة ذك هددى يدد م حددم( Englert & Margie،  1992)   بسددة بمددى  بإل دد ب ي بح بثدد    دد  أج يددت
 . بحم وسط بحثىنا     أج يت
 فكىنددت بح ىحيددة بح  بسددية بحمددى   فددا بح ىحيددة بح  بسددة مدد  بحسددىثقة بح  بسددىت  ثىينددت :الدراسررية المررادة -7

                     بأل يددددددىل   ددددددم فدددددا( 2016سدددددد مىن, و  بسدددددة بح) ثيددددددة بح غدددددة فددددددا( 2012وبحثطىيندددددة, بحمخزومددددددا    بسدددددة
 مددى   فددا فهددا بح ىحيددة بح  بسددة بمددى بح  بسددية, بحمددى      يدد  يدد م حددم (Englert & Margie،  1992) و  بسددة
 .بالسالما بح) ثا بح ى يي
                        بسدددددددة ففدددددددا بح ىحيدددددددة بح  بسدددددددة و بحسدددددددىثقة بح  بسدددددددىت فدددددددا بح  بسدددددددة أ ب  بخ  فدددددددت :الدراسرررررررة أداة -8
                                    بحك دددددىثا بح )ثيددددد  وبخ ثدددددى  بحق بئدددددا بالسددددد ي)ىب بخ ثدددددى  بحثى ثدددددىن بسددددد )م (2012وبحثطىيندددددة, بحمخزومدددددا 

                             بسددددددة بمددددددى بحم) فددددددة و بل مددددددى مهددددددى بت مقيددددددى  بحثى ثددددددة بسدددددد )م ت فقدددددد ( 2016سدددددد مىن,   بسددددددة وفددددددا
(1992  ،Englert & Margie) بالخ ثددى  بسدد )مى  فكددىن بح ىحيددة بح  بسددة فددا و , بأل ب  بحثى ثددىن يددذك  ف ددم 

 .ح   بسة أ ب   بحث) ي بح  صي ا
 بالفكددى     يدد    دد  بحط ثددة صدد    زيددى  ( Englert & Margie،  1992)   بسددة ن ددىئ: أظهدد ت: النتررا:  -9

( 2012وبحثطىيندددة, بحمخزومدددا    بسدددة و شدددىثهت حددد يهم بحفهدددم بسددد  ب يجيىت و طدددوي  بحدددنص فدددا بح ئيسدددية
 بحفص  فا    ضهى سي م بح ىحية بح  بسة  ن يجة بمى بح ج يثية بحمجمو ة  فوق فا( 2016س مىن, و  بسة
 .بح بث 

 الفصل الثالث/ من   البحث واجراءاته
    :البحث من   :أوالً 
 مقصو   ) ي  ثأن  وي مث  وطثي)   بحث ح إج بلبت م  ماللمة أكث  ألن  بح ج يثا   بحمنه: بحثى ثة إ ث)ت  

                        فدددددددا  طددددددد أ بح دددددددا بح غيددددددد بت و فسدددددددي  بحمال ظدددددددة بح دددددددوب ح مدددددددن ح ى ثدددددددة بحم ددددددد    ح ظددددددد وا ومضدددددددثوط
 (59: 2011بحكثيسا,.  حذحك ن يجة  بح ى ثة هذا
 التجريبي التصميم:  ثانياا   

                         وح  غ دددب ث ثددد , مشدددك ة  دددن إجىثدددة إحددد  يصددد    كدددا بحثى دددح يضددد)هى بح دددا بحخطدددة بح ج يثدددا بح صدددميم يمثددد 
 (.95: 2005وآخ ون, بحطي ب.  بح ج ثة أثنىل فا مشكالت من ي)  ض  ص  مى    
                    بحم كددددددىفئ ين بحمجمددددددو  ين ث صددددددميم ي)دددددد ا جزئددددددا ضددددددثط ذب  ج يثيددددددىً   صددددددميمىً  بحثى ثددددددة ب  مدددددد ت حددددددذحك

    ظدددد وا حماللم دددد ( 1  بحشددددك  فدددا موضددددم كمددددى بحث)دددد ي بح  صدددي ا بالخ ثددددى  ذبت( وبحضددددىثطة بح ج يثيدددة 
 .بح ىحا بحث ح
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 أ ب  بحث ح بحم غي  بح ىث  بحم غي  بحمس ق  بحمجمو ة

 بس  ب يجية  نى  بحقم  بح ج يثية

بخ ثى   بح  صي 
 بحضىثطة ث) ي   صي ا

 دددددددددددددددددددد
 

 (1شكل )
 للبحثالتصميم التجريبي 

 مجتمع البحث وعينته  ر:ثالثاا 
وبحثىنويددة  بحم وسددطة فددا بحمدد ب  بحصددا بحثددىنا ي كددون مج مدد  بحث ددح بح ددىحا مددن طىحثددىت  مجتمررع البحررث: -1

                        (  2017 -2016   ح )دددددددددىم بح  بسدددددددددا ث)قوثدددددددددة بحم كدددددددددز ح ثندددددددددىت فدددددددددا م ىفظدددددددددة  يدددددددددىح   صضدددددددددىل بحنهى يدددددددددة
 .ىح دددد ي ح  ثيةبح)ىمة ة دد يدد يددفا بحم

يخ ى هى بحثى ح وفق صوب د  خىصدة  جزلًب من بحمج م  بالص ا بحم)نا ثىحث ح مث  بح)ينة   عينة البحث -2
حكا  مث  بحمج م   مثياًل ص ي ًى ,ممى يوف  بحجه  ويق   بح ك فة بحمىحية ومن ثم س  ة بح صو      بحن ىئ: 

حغددد ض  طثيدددق  ثن دددوص صصددد ي (ح ثندددىت ثىنويدددة بحزمددد   بحثى ثدددةحدددذب بخ دددى ت  (77: 2001,)جي دددا وآخددد ون بح
 -ذحك حألسثىب بآل ية:و  ى بح ج ثة فيه

 أث ت إ ب   بحم  سة بس ) ب ًب ح  )ىون م  بحثى ثة. -1

 .بحثى ثة سكن من ص ثهى  -2
 .بحم وسط بحثىنا ح صا ش)ث ين     ب  وبئهى  -3

                     ددددددد    بح دددددددا بح ج يثيدددددددة بحمجمو دددددددة  مثددددددد ( أ  شددددددد)ثةبح أصدددددددث ت  بحثسددددددديط بح)شدددددددوبئا بحسددددددد ب وثط يقدددددددة
                        بح ددددى يي  دددد    بح ددددا بحضددددىثطة بحمجمو ددددة  مثدددد ( ب  شدددد)ثةبحو  بحقمدددد   نددددى  بسدددد  ب يجية وفددددق   دددد  بح ددددى يي
 .بح ق ي ية ثىحط يقة

                               شددد)ثةبح فدددا  طىحثدددة( 32 و( أ  شددد)ثةبح فدددا طىحثدددة( 32  ثوبصددد  طىحثدددة( 64  بحمجمدددو  ين طىحثدددىت  ددد   ث ددد 
( وبحضدددىثطة بح ج يثيدددة  بحمجمدددو  ين ك  دددى فدددا نفسدددهى بحم   دددة فدددا  بسدددثىت طىحثدددىت بحثى ثدددة  جددد  وحدددم(  ب  
  ذحك يوضم( 1  ج و بحو 
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 (1جدول )                                        

  عدد طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( 

 الشعبة المجموعررررررة
                                          

 عدد الطالبات
  

 32 أ  التجريبيررررررة 

 32 ب   الضابطررررررة 
 64 المجموع

 

  تكافؤ مجموعتي البحث  ر:رابعاا 
                    صدد   ددبث  فددا  دد   مددن بحم غيدد بت بح ددا  ) قدد  بنهددى  إ صددىئيىً   صددت بحثى ثددة   دد   كددىفب مجمددو  ا بحث ددح 

 فا سالمة بح ج ثة صث  بحش وع ثهى, وهذا بحم غي بت : 
 بح  صي  بح  بسا حآلثىل. -1

    .حألمهىتبح  صي  بح  بسا  -2

 بح)م  بحزمنا ح طىحثىت م سوثى ثىحشهو .   -3

 .ح بفن بخ ثى  مس وى بحذكىل  جىت  -4

 (2016 -2015ح )ىم بحسىثق    جىت مى   بح ى يي  -5
 البحث مستلزمات  ر:خامساا 

 شدم ت وبح دا(  بحث دح  يندة  طىحثىت س   سهى بح ا بح) مية بحمى   بحثى ثة    ت: العلمية المادة تحديد-1
                          م وسدددددط بحثدددددىنا ح صدددددا    يسددددد  بحمقددددد   بإلسدددددالما بح) ثدددددا بح دددددى يي ك دددددىب مدددددن وبحثدددددىنا بألو  بحفصددددد ين

 (.  2017-2016 بح  بسا ح )ىم
 بحم) فدا بحمجدى  فدا ث دوم مسد ويىت وفدق بحسد وكية بألهد با بحثى ثدة أ د ت :السرلوكية األهرداف صياغة-2

                        مجمو ددددددة   دددددد  و  ضدددددد هى( بحم) فددددددة,بحفهم,بح طثيق بألوحدددددد  بحمسدددددد ويىت فددددددا سدددددد وكيىً  هدددددد فىً (160 ثوبصدددددد 
 .بح  بسية بحمى   حم  وى وشموحهى صال ي هى م ى حم) فة بحمخ صين, من

 

 
 تم حساب درجات العام السرابق لمرادة التراريخ بجمرع درجرات الفصرل األول ودرجرات الفصرل الثراني ومرن ثرم

( لسررتخراا الدرجررة الكليررة للمررادة  خررهل العررام الدراسرري لكررون النظررام المتبررع فرري المرحلررة  2تقسرريم ا علررى) 
 المتوسطة نظاماا فصلياا.  
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                         بح ددددددى يي حموضددددددو ىت بح   يسدددددية بحخطددددددط مددددددن مجمو دددددة بحثى ثددددددة أ ددددد ت التدريسررررررية: الخطررررررط إعررررررداد-3
 بح ج يثيدة ح مجمو دة بحقم   نى  بس  ب يجية وفق بحث ح مجمو  ا طىحثىت بح  س     بح ابح) ثا بالسالما 

                       مجمو دددددة   ددددد  بحخطدددددط هدددددذا مدددددن إنمدددددوذجين و  ضدددددت بحضدددددىثطة ح مجمو دددددة بال  يى يدددددة بحط يقدددددة ووفدددددق
 .صيىغ هى ح  سين ومق   ى هم آ بئهم إلث بل بحمخ صين من
 

 (التحصيلي اإلختبار)البحث أداة  ر:سادساا 
  طثيددق أ  ثدد  بحددذي بالثدد  حقيددى  بح ج ثددة إجدد بل ث)دد  )م   سدد بح ددا بحوسددي ة ثأندد  بح  صددي ا بإلخ ثددى  ي)دد ا
 (307:  2006, بح)سىا.  بح ىث  بحم غي      بحمس ق  بحم غي 
                     بح ج ثدددددددة مدددددد   فدددددددا بحطىحثددددددىت   (سددددددد هى بح ددددددا بح ى يخيدددددددة ح موضددددددو ىت ىً   صدددددددي ي بً بخ ثددددددى   بحثى ثدددددددة فأ دددددد ت
 :بآل ا م ث)ة بحم     بح) مية بحمى   وم  وى بحث ح ه ا وفق    

 

 بالخ ثدددى بت إ ددد ب  فدددا بألسىسدددية بحم ط ثدددىت مدددن بإلخ ثى يدددة بحخى طدددة  )ددد  :الختباريرررة الخارطرررة إعرررداد-1
 وبالهددد با بح  بسدددية بحمدددى   حم  دددوى بح ئيسدددة بالفكدددى  ثدددين بإلخ ثدددى  فقددد بت  وزيددد    ضدددمن ألنهدددى بح  صدددي ية
 بحنسدثية بالهميدة  )كد  مئويدة نسب بح   بحج و  هذب فا  ى  ً  ويشى , حقيىسهى بالخ ثى  يس)  بح ا بحس وكية
                                   . فيدددددددددددددددددد  بحسدددددددددددددددددد وك بنمددددددددددددددددددىط مددددددددددددددددددن نمددددددددددددددددددط وكدددددددددددددددددد  بحم  ددددددددددددددددددوى مجددددددددددددددددددىالت مددددددددددددددددددن مجددددددددددددددددددى  حكدددددددددددددددددد 

 بالهدددد با  دددد   بسددددى    دددد   بخ ثى يددددة خى طددددة بحثى ثددددة فأ دددد ت(  28- 27: 2005,وبحمهدددد بوي بحدددد حيما 
 .الخطوات المناسبة لذلكثى ثىع  (م) فة,فهم, طثيق ث وم ح صنيا  بحثالثة ح مس ويىت ح م  وى بحم ضمنة

 

                 بالخ يددددى  وعدندددد  بحموضددددو ا مددددن بحنددددوع  بالخ ثددددى فقدددد بت  بحثى ثددددة أ دددد ت  اإلختبررررار:صررررياغة فقرررررات  -2
  إجىثددىت ب دد هى يكددون صدد ي ىً  مثدد     م ثددوع ث)دد   مددن بحثدد بئ  بحمق   ددة( فقدد   40وي كددون مددن   مددن م )دد  
                   كدددون  كمددى بنهدددى  و قويمهدددىبحم ) مددين  نددد   م )ددد     خ ثى يددة صيدددى  صدد  بتهدددذب بحنددوع مدددن بحفقددد بت بإل  ويسددمم

 (22:  2002, ظىه بكث  ثثى ًى من غي هى.  بح
      بحثى ثدددة  بسددد )م ت: حغددد ض بح  قدددق مددن صددد    بالخ ثددى    ددد  صيدددى  مددى وضددد  حقيىسدد  صرردق اإلختبرررار -3

 نو ين  من بحص ق همى:
 ض بالخ ثى  ثصو    بألوحيدة   د  بحمخ صدين , إلثد بل آ بئهدم ثصدال ية فق ب د  الصدق الظاهري    :

 . حالخ ثى وفا ضول آ بئهم  م   قيق بحص ق بحظىه ي 
 صى صًى.  بالخ ثى و  ي  ي)   بالخ ثى ية: م بح  قق من ذحك من خال  بحخى طة صدق المحتوى 

 .جىثة     فق بت بالخ ثى   وكذحك  ) يمىت ح  ص يم: وض)ت بحثى ثة  ) يمىت حإلإعداد تعليمات اإلختبار -4
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                                    حم) فددددددددددة وضددددددددددوت فقدددددددددد بت بالخ ثددددددددددى  ومسدددددددددد وى صدددددددددد)وث هى, وبحقددددددددددو  التطبيررررررررررق السررررررررررتطهعي: -5
بح مييزيدددة  وف)ىحيدددة ثددد بئ هى بحمخطدددول  وكدددذحك بحدددزمن بحمسددد غ ق فدددا بإلجىثدددة  نهدددى, طثقدددت بحثى ثدددة بالخ ثدددى                     

( طىحثددددددة مددددددن طىحثددددددىت بحصددددددا بحثددددددىنا بحم وسددددددط  فددددددا ثىنويددددددة                78  دددددد   ينددددددة بسدددددد طال ية  أحفددددددت مددددددن  
ث)ددد  بح أكددد                  2016 12 22فدددا يدددوم بحخمدددي  بحموبفدددق   جمىندددة ح ثندددىت( بح ىث)دددة بحددد  صضدددىل ث)قوثدددة بحم كدددز

                         بحدددددزمن مدددددن بنهدددددىل   بسدددددة بحمدددددى   بح) ميدددددة صيددددد   ج ثدددددة بحث دددددح وث)ددددد   طثيدددددق بالخ ثدددددى  ب ضدددددم إن م وسدددددط
 (  صيقة   سب بحم)ى حة بآل ية:40بحذي أ س غ ق فا بإلجىثة  ن فق بت بالخ ثى  جمي)هى كىن  

 (+.......... 2(+ زمن بحطىحثة 1  بحطىحثة  زمن =    زمنم وسط بح
     بحطىحثىت بحك ا                           

                          ث)ددددد   صدددد يم إجىثدددددىت بحطىحثددددىت,   ثدددددت بحدددد  جىت  نىزحيدددددىً  :الختبررررارالتحليررررل اإلحصرررررا:ي لفقررررررات  -6
                                  إجىثدددددددددددة مدددددددددددن إجىثدددددددددددىت بحطىحثدددددددددددىت ح مثددددددددددد  بحمجمو دددددددددددة بح) يدددددددددددى وأ نددددددددددد    (39   أ  ددددددددددد  بخ يدددددددددددى و دددددددددددم 

                          بالخ ثددددى مددددن إجىثددددىت بحطىحثددددىت ح مثدددد  بحمجمو ددددة بحدددد نيى. وث)دددد  إجدددد بل بح   يدددد  بإل صددددىئا حفقدددد بت  (39 
                          بالخ ثدددددددى  ثدددددددين إن فقددددددد بت  مخطدددددددول   بحمدددددددن  يدددددددح مسددددددد وى بحصددددددد)وثة وبحقدددددددو  بح ميزيدددددددة وفى  يدددددددة بحثددددددد بئ

 مقثوحة ومنىسثة.
ثدين بحجدزئين   بحثى ثدة  ط يقدة بح جزئدة بحنصدفية و دم  سدىب م)ىمد  بحثثدىت بس )م ت بالخ ثى وح سىب ثثىت  

 ثى  أصثم بالخبح  قق من ثثىت وث)    ث بون –ثي سون و ص ي   ثم)ىم  سثي مىن  ب  ثىطثىس )مى  م)ىم  
 بالخ ثى  جىهزًب ح  طثيق     مجمو  ا بحث ح  بح ج يثية وبحضىثطة(.

 

 سابعاا: تطبيق التجربة
                       وأن هددددت 2016 10 17بالثنددددين بحموبفددددقيددددوم كىنددددت مدددد   بح ج ثددددة وب دددد    حمجمددددو  ا بحث ددددح إذ ثدددد أت  

 .بح  صي اث طثيق بالخ ثى   2016  12 28يوم بأل ث)ىل بحموبفق 
  ثامناا: الوسا:ل اإلحصا:ية

 وها: ج بلبت بحث ح و   ي  بحن يجةإ صىئية فا من بحوسىئ  بإل بً بس )م ت بحثى ثة    
                    جدىت و  بحدذكىل  جدة مسد وى بحم غيد بت   : فدا  م يدة بح كدىفب اإلختبار الترا:ي لعينترين مسرتقلتين -1

  .   ي  ن يجة بحث ح وكذحك( م سوثى ثىحشهو  بحزمنا  يي ح )ىم بحسىثق ,وبح)م ىمى   بح 
 2م – 1م

   ت =             
2ع                                                       

2+ ع 1
2 

  
                        1–ن                                                        

  .بح ج يثية ح مجمو ة بح سىثا بحوسط  :   1م
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  .بحضىثطة ح مجمو ة بح سىثا بحوسط :   2م
2ع
1

  .بح ثىين ح مجمو ة بح ج يثية : 
2ع
2

 .بح ثىين ح مجمو ة بحضىثطة :  
   (255: 2007,بحقصىص      .أ  ى بحمجمو  ين  يح بنهمى م سىوي ىن طىحثىت    :  ن

                                         
 :2 كى(مربع كاي -2

بس )م ت هذا بحوسي ة حم) فة بحف ق فا بح  صي  بح  بسا آلثىل وأمهىت مجمو  ا بحث دح  ند  إجد بل بح كدىفب 
 ثينهى.
 2ق( -)ل           

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر   = (2)كا
 ق               

 إذ  مث :
 . : بح ك ب  بحمال ظ 

   (213: 2009بحضىمن,                                                  ق : بح ك ب  بحم وص .

 
 بالخ ثى  بح  صي ا. ص)وثة فق بت ة  جحقيى   معامل صعوبة الفقرة:  -3

 مجموع بإلجىثىت بحخىطئة                       

 م)ىم  بحص)وثة =   ___________________________

 مجموع بإلجىثىت بحص ي ة + بإلجىثىت بحخىطئة (       
 ( 84: 2005 بح حيما وبحمه بوي,                                                         

 
 

  بالخ ثى  حقيى  ص    بحفق       بح مييز ثين بحمجمو  ين بح) يى وبح نيى فا يز الفقرة:يمعامل تم -3
          بالخ ثى  بح  صي ا.

 في المجموعة الدنيا الصحيحة اإلجاباتعدد  -الصحيحة في المجموعة العليا اإلجاباتعدد   = صو   مييز بحفق بت
 المجموعتين إحدىفي  البات عدد الط                                          

               

 (307 :2008،أبولبدة)                                                                              
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 بحمخطول   حفق بت بالخ ثى  بح  صي ا  بحث بئ فى  ية  ح سىب :مخطوءةفاعلية البدا:ل ال -4
 ن د م   -ن ع م                         

  ف =          
  ن                             

 إذ  مث :
 بخ  ن بحث ي  من بحمجمو ة بح) يى.  ان ع م:     بحطىحثىت بحال
 بخ  ن بحث ي  من بحمجمو ة بح نيى.  ان   م:     بحطىحثىت بحال

 (123 :2012 أثو فو   ونجى ا,                     .ن:     بحطىحثىت فا إ  ى بحمجمو  ين
  
 .ح سىب م)ىم  ثثىت بالخ ثى  ثط يقة بح جزئة بحنصفية ارتباط بيرسون :معامل  -5
 

   م:   (   م: ص (  –ن م:   ص                      
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   =  

  [2  م: ص ( –(  2[ ]   ن م: ص 2  م:   ( –(  2]  ن م:      

 :   مث  إذ
 .  ثي سون ب  ثىط م)ىم :      
 .  بح)ينة طىحثىت    :      ن
 ( . بحف  ية بحفق بت بألو  بحم غي  صيم:     
    (204:2010وآخ ون, بحنجى   (. بحزوجية بحفق بت بحثىنا بحم غي  صيم:   ص

                                          
 ث)دد  إسدد خ بج م)ىمدد  إ  ثددىط ح صدد يم م)ىمدد  بحثثددىت بالخ ثددى  بررراون : –معامررل تصررحيي سرربيرمان -6

 .  ثي سون

 ر2        ر ث ث   =          

                                               ر+1                           
   إذ  مث : 

  .   ح ح ( م)ىم  بحثثىت بحك ا حالخ ثى 
 ( 254 :2000 بثو صىحم,            .  ( م)ىم  بحثثىت حنصفا بالخ ثى 
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 الفصل الرابع/ عرض النتيجة وتفسيرها

 عرض نتيجة البحث  ر:أولا 
إجىثددى هن   دد  طىحثددىت مجمددو  ا بحث ددح بح ج يثيددة وبحضددىثطة و صدد يم بح  صددي ا  بالخ ثددى ث)دد   طثيددق   

بحمثينددة فددا  بالخ ثددى مددن ن ددىئ:  ف ثددين م سددىوي ين ثىح)دد   ح)ين ددين مسدد ق  ين بحثى ثددة بالخ ثددى  بح ددىئا بسدد )م ت
( حصددددىحم بحمجمو ددددة 62( وث  جددددة   يددددة 0,05بن بحفدددد ق ذي  الحددددة إ صددددىئية  ندددد  مسدددد وى  (3بحجدددد و   
( وهدددددددا أكثددددددد  مدددددددن بحقيمدددددددة بح ىئيدددددددة بحج وحيدددددددة 3,920 يدددددددح ث غدددددددت بحقيمدددددددة بح ىئيدددددددة بحم سدددددددوثة  بح ج يثيدددددددة

  .(2,000 بحثىحغة

( 0,05ال يوجد  فد ق ذو  الحدة إ صدىئية  ند  مسد وى  الحدة  بح ا  دنص:  وثذحك   فض بحف ضية بحصف ية
              ددى يي وفددق بسدد  ب يجية  نددى  بحقمدد ثددين م وسددط   جددىت طىحثددىت بحمجمو ددة بح ج يثيددة بحال ددا ي  سددن مددى   بح

 بخ ثدى فدا  بال  يى يدةو م وسط   جىت طىحثىت بحمجمو ة بحضدىثطة بحال دا ي  سدن بحمدى   ذب هدى ثىحط يقدة 
 بح  صي  بحث) ي.

 (3جدول ) 
 نتا:  الختبار التا:ي لطالبات مجموعتي البحث في الختبار التحصيلي              

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 
 التباين

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التا:ية
 الدللة
 الجدولية المحسوبة 0,05%

   4,883 23,853 33,25  32 بح ج يثية
62 3,920 2,000 

 بحة 
  4,594 21,114 28,53  32 بحضىثطة ب صىئيًى 

 

 تفسير النتيجة  ر:ثانياا 
(  وجدددو  فددد ق ذي  الحدددة إ صدددىئية ثدددين   صدددي  طىحثدددىت 3هددد ت بحن دددىئ: بحم) وضدددة فدددا بحجددد و   أظ  

  نى  بحقم  ةثىس  ب يجيحصىحم طىحثىت بحمجمو ة بح ج يثية بحال ا   سن مى   بح ى يي  مجمو  ا بحث ح  
( , وجددددىلت بحن يجدددة بح ددددا  وصددد  إحيهددددى بحث دددح بح ددددىحا م طىثقدددة مدددد  ن ددددىئ: 0,05 نددد  مسدددد وى  الحدددة  
               بح ددددا  وصدددد ت إحدددد   فددددوق بحمجمو ددددىت بح ددددا   ضدددد هى بحثى ثددددة فددددا بحفصدددد  بحثددددىنا و بح  بسددددىت بحسددددىثقة 

                     بحمجمو ددددة بح ج يثيددددة ق طىحثددددىتو دددد ى بحثى ثددددة إن أسددددثىب  فددددو  )م ت بسدددد  ب يجية  نددددى  بحقمدددد بح ددددا بسدددد 
  :إح  بألسثىب بآل ية  ص    ج  بح  صي  بحث) ي   فا بخ ثى 
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               وهذب وبضم من خال  بحفد وق بحكثيد   ثدين بحمجو دة بح ج يثيدة وبحضدىثطة بس  ب يجية  نى  بحقم   دد فى  ية1
 فا ن ىئ: بالخ ثى  بح  صي ا.

يج)دد  بحطىحثددىت بحم ددو  بحدد ئي  بحددذي  دد و   وحدد  بح)م يددة بح ) يميددة ثىسدد  ب يجية  نددى  بحقمدد   دددد إن بح دد  ي 2
م )ددة حدد ى بحطىحثددىت ويزيدد  مددن به مددىمهن ثددىح ) م و نفيددذهى حألنشددطة ثشددك   م ددا ممددى يج)دد   م يددة بحدد ) م م

 فا   صي هن بح  بسا.  ممى يزي ثأنفسهنويج) هن يقمن ثىح)م  بحمنظم وثذحك يز ب   أكي هن حذب هن وثق هن 
 

 :بآل ا بس ن ىجبحث ح يمكن ح ثى ثة ن يجة  فا ضول : اإلستنتاجات  ر:ثالثاا   
فددا  دد  ي  مدى   بح ددى يي حطىحثددىت بال  يى يدة بثث ددت فى  ي هددى بكثد  مددن بحط يقددة  نددى  بحقمد   بسد  ب يجيةإن  -1

 فا بح  و  بح ا بج يت فيهى.  بحثىنا بحم وسط  بحصا
ى دددديب ق م  بح  ددص   هى     ج)  بحطىحثىت م و  ح )م ية بح ) يمة وهذب ي وبف نى  بحقم   بس  ب يجيةبثث ت  -2

  . بخ  بحصا بح  بسا  يمق بطيىً  جوبً  ح   ثية. كمى بنهى وف تبح  يثة 
  

 :ثمى يأ ا  وصا  فإنهىفا هذا بح  بسة من ن ىئ:   ةإحي  بحثى ث تفا ضول مى  وص  التوصيات:  ر:رابعاا 
                             ح صددددددا بحثددددددىنا بحم وسددددددط  حمددددددى حهددددددىفددددددا  دددددد  ي  مددددددى   بح ددددددى يي إسدددددد )مى  بسدددددد  ب يجية  نددددددى  بحقمدددددد   -1

 .ح ى بحطىحثىت بح ى ييفا  ف  مس وى   صي  مى     من بث 
 .إ خى  إس  ب يجيىت   يثة منهى بس  ب يجية  نى  بحقم  ضمن ث بم:    يب بحم  سين -2
 

 ن يجة  حمى  وص  بحي  بحث ح  ق  ت بحثى ثة مى يأ ا::المقترحات خامساا :
  .بحجنسينإج بل   بسىت ممىث ة     م ب     بسية وموب  أخ ى و    كال  -1
 ة بح فكي  بحنىص  وبال جىا بح) ما .يخ ى غي  بح  صي  ك نمأ  ج بل   بسىت ممىث ة فا م غي بت إ -3
 

 المصادر العربية
 ب مد    قيدق , 1,ط خ د ون, بثدن مق مدة ,1977,(م1406: م مد  ثن بح  من  ث  , خ  ون إثن 

 .بحكويت, وبح وزي  ح نش  بأل صم  ب , بحز ثا
 وبح وزيدددد  ح نشدددد  بحمسددددي    ب  ,7ط ,بح  ثددددوي بحددددنف    ددددم , 2009,م مدددد   صددددىحم جددددى و, بثددددو 

 .بال  ن  مىن, وبحطثى ة,
 بحم  سدا,  بحك دىب مطدىث , , 1ط,  وبح قدويم بحقيدى ,  2000 وبخد ون, صدث ا م م ,صىحم أثو

 .صن)ىل
 كيفية. مفهومهى بح  صي ية بالخ ثى بت ,2012, نجى ا يون  ثنا ب م  و خمي  ثىس , فو   أثو  

 .بال  ن,  مىن, وبحطثى ة وبح وزي  ح نش  بحمسي    ب , و كوينهى ثنىئهى أس , ب  ب هى
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 نىشدددددد ون بحفكدددددد   ب  ,بح  ثددددددوي وبح قيدددددديم بحنفسددددددا بحقيددددددى  مثددددددى  ,2008م مدددددد , حث  ,سددددددث  أثددددددو 
 .,بال  ن وموز ون, مىن

 , مك ثددة بح  ثويدةبح  صدي  بح  بسددا و الص د  ثدىحقيم بإلسددالمية  ,2010أ مد ,  ا  ثد  بح ميدد,
  سن بح)ص ية,ثي وت,حثنىن.

  , ب  2,ط ) دديم بح  بسددىت بالج مى يددة و ) مهددى ثددين بحوبصدد   وبحمددأمو ,2010بحث   ا,إمددىم م مدد ,
 بح) م وباليمىن ح نش  حثنىن.

 ,  ب   ددددو بل  بحمسدددد   ح ,-ط بئددددق بح دددد  ي  بح)ىمددددة بحمأحوا,2010بح ميما, ددددوب  جىسددددم م مدددد 
   ,ثغ ب .

  ب  بحمسدددددي   ح نشددددد  وبح وزي , مددددددىن 2,ط,بح  صدددددي  بح  بسدددددا2016مصدددددطف ,بحجالحا,حم)دددددىن ,
 ,بال  ن

 , فى  ية إس  ب يجيىت بال  بك ومنشدطى هى فدا   صدي  طىحثدىت بحصدا ,2010بحجنىثا,ب الم س)ي
, سدددددىحة مىجسددددد ي  غي  منشدددددو  (, ك يدددددة بح  ثيدددددة جىم)دددددة بحثدددددىنا بحم وسدددددط و نميدددددة ثقدددددىف هم بح) مية

  بحقى سية.
 , أصدو  بح ) ديم  بى مسد قث ية ح طدوي  بح ) ديم فدا بحقد ن ,  2001بحخوحا,أيمن م مد   ثد  بحف دىت

 , ب  بحك ب بحجىم)ية, حثنىن.بح ى ي وبح)ش ين
 ,ب  بحك دددىب 3,  جمدددة مددد ب   بحظهددد بن,طبسددد  ب يجيىت  ددد  ي  بحق بل ,2004 بي سدددون,مى غ يت ,

 ح نش  وبح وزي ,بح مىم,بحس)و ية.
  مطث)دددة  بفدددن ح مصدددفوفىت بحم  ىث)دددة بحمقنندددة ح )ددد بصيين بخ ثدددى ,1983 ,بخددد ونبحددد ثى , فخددد ي و ,

 جىم)ة بحموص .
  ,2, طبحقيى  وبح قويم فا بح)م ية بح ) يمية ,(2005 ,  نىن م مو  بحمه بوي و بح حيما, ب سىن ,

 مك ب ب م  بح ثى  ح طثى ة وبحنش , ثغ ب , بح) بق.
 ب بحمنىه:   يسددددددددهى وط بئددددددددق بالج مى يددددددددة بحمددددددددوب  منددددددددىه: , 2010,م سددددددددن بحزثي ي,صددددددددثىت , 

 ن,بال  ن.ح نش وبح وزي , مى
 ,بال دددالن ثدددىح وثيي حمدددن ذم أهددد  بح دددى يي,  قيق بحمس شددد ق 1986بحسدددخىوي,م م   ثددد  بحددد  من ,

 ,  جمة  .صىحم أ م  بح) ا,مبسسة بح سىحة,ثي وت,حثنىن.ف بنز ونثى 
 ,أث  بس  ب يجية  نى  بحقم  فا مهدى بت مدى و ب بحم) فدة فدا مدى   ,2012س مىن,بينى  جهى  س مىن

بحث وح بح  ثوية وبحنفسية ,  , ث ح منشو (,مج ة  م بال يىل ح ى طىحثىت بحصا بح بث  بح) ما  
 , جىم)ة ثغ ب .51بح)  
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 ,ب  بحمندددددددددىه: ح نشددددددددد  وبح وزيددددددددد   أسىسددددددددديىت بح ددددددددد  ي, 2005شدددددددددث ,خ ي  إثددددددددد بهيم وآخددددددددد ون ,
 بأل  ن.,, مىن

 , ب  بحمسددي   ح نشدد  وبح وزيدد  2,ط  أسىسدديىت بحث ددح بح) مددا, 2009بحضددىمن,منذ   ثدد  بح ميدد ,
 وبحطثى ة  مىن.

 ب  بحم) فدة بحجىم)يدةمنىه: بحث ح فا بح) وم بح  ثوية وبحنفسدية ,2005,بحطيب, م م  وآخ ون  ,      
 .مص  -, بإلسكن  ية

 , بح) ميددة بحد ب  ,1ط بح  ثيدة, فدا وبح قدويم بحقيدى  مثدى   ,ت2002 وآخد ون, زك يدى م مد  بحظدىه 
 .بال  ن  مىن, بح وحية,

 ,وبح وزيدد  ح نشدد  بحمسددي   ,ب جىهددىت   يثددة فددا بح  ثيددة,  ب 2007بح)ىنا,وجيهددة ثىثددت وآخدد ون 
 .بال  ن  مىن, وبحطثى ة,

 ,  ب  ,  بح ددددى يي  دددد  ي  فددددا م)ىصدددد   وط بئددددق بسدددد  ب يجيىت,2013فددددىحم,  ددددى م  يدددد   بح)جدددد  
 .بح) بق وبح وزي , ح نش  بح ضوبن

 ,ح نشددد  بحمسدددي    ب  ,إسددد  ب يجيىت بإل ب   بحذب يدددة ح م  سدددة وبحصدددا,2008بح)جما,م مددد   سدددين 
 .بال  ن وبحطثى ة, مىن, وبح وزي 

 ,ب  بحثقىفددددة ح طثى ددددة مثددددى   بحقيددددى  وبح قددددويم بح  ثددددوي,2001بح)جي ا,صددددثىت  سددددين وآخدددد ون  ,
 وبحنش , بح) بق.

  مك ثددددىت ونشدددد  4, طس سدددد ة بحث ددددح فددددا بح) ددددوم بحسدددد وكية ,2006,بح)سددددىا, صددددىحم ثددددن  مدددد ,
 .بح)ثيكىن, بح يىض, بحمم كة بح) ثية بحس)و ية

 ,ب  بحمندددىه: بسددد  ب يجيىت مدددى و بل بحم) فدددة فدددا فهدددم بحمقددد ول,2014 طية,م سدددن   دددا  طيدددة ,
 ح نش  وبح وزي , مىن,بال  ن.

  بح  ثدددددوي وبحنفسدددددا بسىسددددديى   و طثيقى ددددد  بحقيدددددى  وبح قدددددويم  , 2000, الم,صدددددالت بحددددد ين م مدددددو
 ,  ب  بحفك  بح) ثا, بحقىه  , مص .و وجهى   بحم)ىص  

 ب  بحشدد وق, مىن,  ,كفىيددىت  دد  ي  بحمددوب  بالج مى يددة ,2004, بحفدد الوي, سددهي ة م سددن كددىظم 
 .بال  ن

  بال  ن  مىن, صفىل,  ب  وبالث ب ا, بحنىص  بح فكي  ,2012, زيز ف مىن,جال. 
 , بحمنصو  ,مص مثى   بال صىل وبحقيى  بالج مى ددددا,2007بحقصىص,مه ي م م, 
  ب  بحفكددد ,  مدددىن, 1ط طددد ق  ددد  ي  بح  بسدددىت بالج مى يدددة, ,2007,صطدددىوي, م مددد  بثددد بهيم  ,

 بال  ن.
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 , أثددددددد  إسددددددد  ب يجية جونسدددددددون وجونسدددددددون ح ددددددد ) م بح )دددددددىونا                        ,2005بحقيسا,إشددددددد بق  يسددددددد   ثددددددد
سد ثقىئ  حد ى طىحثدىت بحصدا بحثدىنا بحم وسط , سدىحة فا   صي  مدى   بح دى يي بح) ثدا بالسدالما وبا

 مىجس ي  غي  منشو  (,ك ية بح  ثية بألسىسية جىم)ة  يىح .
  مك دددب بحيمىمددددة 1ط , نظيدددد  وبح طثيدددقط بئدددق بحث ددددح بح) مدددا ثدددين بح ,2011, ,بحكثيسدددا,  ثيددد ,

 ح طثى ة وبالس نسىخ, ثغ ب , بح) بق. 
  ,أسدددىحيب  ددد  ي  بح) دددوم ح صدددفوا بأل ث)دددة بألوحددد   بحنظ يدددة وبح طثيدددق(,2009م مددد  وفددى,حيدنددددى   ,

 مك ثة بحمج م  بح) ثا ح نش  وبح وزي , مىن,بال  ن.
 ,بس  ب يجية  نى  بحقم  فا   سين بالس ي)ىب أث  بس خ بم ,2012بحمخزوما,نىص  وزيى  بحثطىينة

  بسدددىت   , ث دددح منشدددو (,مج ةبحق بئدددا وبح )ثيددد  بحك دددىثا حددد ى ط ثدددة  بحم   دددة بالسىسدددية ثىال  ن
 , بحس)و ية.26  ثية فا بح  ثية و  م بحنف  , بح)   

 ,حجد يد  ب ى ق ي  بحوض  بح ىحا ح   ثية وبح ) يم وبح ب  ,2004وزب   بح  ثية ,جمهو ية بح) بق. 
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