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 شخلل امل :  

ٓددت الدهتسد ددٞلدسب هٚددٞلد لذبتٙددتل  يوٚدددٞليةصبٚددٞل يفوٌٚٚددٞلضب٘ دد ٞل ل ٌِٚددٞلًٔددد سٝللللللللل

صٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلهت٠لط ه  تلدختص صلدملةسوٞلدأل   دٚٞلدألٗ ل لدهلوٚدٞلدزب ًيفٚدٞلللل

ٞ لًددّل للللللللل ٞ لً ه دد ل(38هويفوددَ٘لدهتي ٚةٚددٞليودداٝلٗددب ٓدد  ّٔلعب٘ٓدد .لٗاددتلادد َلده  سجدد ْلي ختٚدد سليِٚدد

ط ه ٞلًّلدهي ه  تلدملسذالتل لًةةسلدهووٞلدهيفةيٚٞلٗأ  هٚبل تسٙسٔ لي هلوٚٞلدزب ًيفٚدٞلهويفودَ٘للل

ٛل َ.لٗهتشةٚددألأٓددتدفلدهتسد ددٞلٗدخت دد سلصددشٞل ة ددٚ  ٔ ,ل  للل2019/2020ل دهتي ٚةٚددٞلهويفدد َلدهتسد دد

ي ه دد ت/لديددتدألأأٗدتلدهتسد ددٞلدملتٌجوددٞل لدخت دد سولًيفددة ولٗ لًةٚدد فلددب ٓدد تلمليفة ددٞلددبدد ٖل دهللللللل

دمليفوٌ ت(لعب٘لد تختدَلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞ.لكٌ ل لد دتختدَلدهيفتٙدتلًدّلدأل د هٚبلدئسصد ٢ٚٞلللللل

دملِ   ٞلك ملت٘ ي تلدسبس يٚٞلٗدالعبةد د تلدمليفٚ سٙدٞلٗدخت د سل ت(لهولعد ليدّلده دةٗتلهيفِٚدت لللللللل

 دديٛل(ليدد لًت٘لα = 0.01ًددة  يت .لٗاددتل ٘صددوالدهتسد ددٞلد لٗددد٘أل ددةٗتلأدهددٞلدسصدد ٢ّٚ ل ل

أسددد تلدهي ه دد تل لدهةٚ  دد لدهة وددٛلٗده يفددتٜلهالخت دد سلدمليفددة لكلددىلهصدد  لدهتي ٚددألده يفددتٜ,لللل

(ل لددب ٓد تلدهي ه د تل لدهتي دٚة لدهة ودٛللللللα = 0.01ٗأٙضّ لٗد٘أل ةٗتلذدتلأالهٞلدسصد ٢ٚٞل ل

 بلسذدٍلل لسبسدللη 2ٗده يفتٜلملةٚ فلدالدب ٖلعب٘لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞل,لٗا ً لحبس بلًةيعلدٙتد ل ل

دهتأثريلٗدهديٜلأ ضدضلأُدٕلكد ري.لٗ ل د١٘لذهدم,لأٗصدٟلده  سجد ْليضدةٗسٝلد دتختدَلدهربصبٚدٞل لللللللللللل

 ٌِٚددٞلًٔدد سٝلصددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞلهددت٠لدهي ه دد تلدختصدد صلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلدألٗ للللللللل

يواٝلهتشةٚدألادتسولللل ٗدختص صلًيفوٍلص لُٗعةٓ ليربلً٘اعلدهلوٚٞلدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞ

لًّلدال ت  أٝ.لأكرب

دهلوٌ تلدمل ت سٚٞ:ل يف هٚٞ,ليةصبٚدٞل يفوٌٚٚدٞلضب٘ د ٞ,لصدٚ غٞلدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞ,لط ه د تلللللللل

 دهلوٚٞلدزب ًيفٚٞ.ل-دختص صلدملةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ 

The Effectiveness of Employing Computerized Educational Software in 
Developing the Skill Formulating the Behavioral Objectives for College 

Female Students and their Attitudes Towards Them 
Prepared By: Prof. Jawdat A. Saadeh  & Hanaa K. Abudiaya 

Abstract 
This study aimed at defining the effectiveness of employing computerized 

educational software in developing the skill of formulating the behavioral 
objectives for college female students and their attitudes towards it. The two 
researchers chose (38) female students who enrolled a teaching Arabic 
course at the University College of Applied Sciences in Gaza for the 
academic year 2019-2020. To achieve the objectives of the study and to test 
the hypotheses’ validity, the researchers prepared two study tools: A 
knowledge test (with cognitive and affective domains) and an attitude scale 
to measure the female teachers’ attitudes towards the educational 
computerized educational software proposed. Many appropriate statistical 
methods have been used such as means, standard deviations, “t” test and 
Pearson Correlation. The study found that there were statistically significant 
differences at the level ( α = 0.01 ) between the average grades of female 
students  in the pre-test  and post-test as a whole for the behavioral goals, in 
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favor of the post-application, and  there were statistically significant 
differences at the level( α = 0.01 ) in the students’ applications of pre-post 
attitudes scale towards the proposed educational software . To calculate the 
magnitude of the effect, the two researchers calculated the ETA square "η 2" 
which was very large. In the light of study results, the two researchers 
recommended that the proposed software program should be used to 
develop the skill of formulating the behavioral objectives of the female 
students and class teachers and it should be published through the website 
of the Faculty of Education at the University College of Applied Sciences in 
Gaza. 
Keywords: Effectiveness, computerized educational software, behavioral 
objectives, basic education major- at the University College of Applied 
Sciences. 

 :٘مكدم 
دأليٌ يلد لدهللليالٗدىلكٌد لاد يل يفد  :للللاللأستلِٙلةلأْلدهتيفوٍٚلًّلأاةبل

ٍُلدهِلَتد َبلللللل ٌُُلد ُٙيَفُو َٗ ٍِل ُٙدَاُكُٚل َٗ َِد ل  ِ َٙ ٍِلََ ُِٚل َِٙتُو٘لَيَود ٍِل ُِِل ًِ ٍِلَسُ ّ٘ه ل َِ لِ ُٚل ٌَ لَأِسَ ِو َك

َْلللللل ٌُد٘ ُُد٘دلَ يِفَو ٍِلَ ُل٘ ًَد لَهد ٍِل ٌُُلد ُٙيَفُو َٗ َٞل ٌَد ص,لكٌد لهدٔتلدهتيفودٍٚل لللل151طده ةدةٝ:للَٗدسِبِل

سبدددد هٛلدهيفتٙددددتلًددددّلدهتشددددتٙ تلٗدهتيدددد٘سدتلدملتالسةددددٞل لدزب ُددددبللليصددددةُ لد

دمليفوً٘  ٛلٗدهتلِ٘ه٘دٛ,لخ صٞل لظدىلددأسد َلدملِد ٓرلدهتيفوٌٚٚدٞلي مل٘ د٘ي تلللللل

دملختو ٞ;لمم لٙتيوبلدٔد٘أّدلًضد ي ٞلمل٘دك دٞل ودملدهدتوريدتلًٗةدديفدٞلكدىلللللللل

ًددّلأدددىلدمل  سدد تلدهتيفوٌٚٚددٞلهسٚ  ددتٔ لٗأٓددتد ٔ لدملتيفوةددٞليدد هل٘دأسلده عددةٙٞ;لل

ًَدّللل ذبس لدألأد١دت.لٗٙ ةٟلدمليفوٍل لدهو هبلًّلأٍٓلٓيٖلدهل٘دأسلده عةٙٞ,ل ٔد٘ل

ٙة لداليوٚدٕليِد ١لدهتيفودٍٚلٗ يد٘ٙةٖلٗصدالللدهيفٌوٚدٞلدهتيفوٌٚٚدٞلدهتيفوٌٚدٞ;لممد للللللللللل

ٙتيودددددبلُلدددددةٝلذبوٚوٚدددددٞلهلٚ ٚدددددٞلديدددددتدأٖلٗ تسٙ دددددٕل لً  سددددد تلديدددددتدأللللل

ٙرلهتٙددٕلدهةددتسٝليوددٟللل دهيو ددٞ/دمليفوٌ (لٗكوٚدد تلده؛يٚددٞ;لهو٘صدد٘يلد لخددةللل

مم س ٞليٌوٚٞل لدهتيفوٍٚليل  ١ٝلي هٚٞ;لهتشس لُ٘يٚدٞلدهتيفودٍٚ,لسٚدحلأكدتللللل

(ليأْلكوٚد تلده؛يٚدٞلًٗيف ٓدتلديدتدألدمليفوٌد لٗدهلوٚد تللللللل58َ:لصل2019دهيف٘ ٛل 

دملت٘ يٞل لدزب ًيفد تلده وسديِٚٚٞلحب ددٞلال دتخالصلأٓدٍلدهدِلٍلدهيف ملٚدٞلللللللل

ٚٞلٗدشب صٞليتتسٙبل دهي هدب/لدمليفودٍ(للل ل ١٘ل ٘ظٚ لدملستشتث تلدهتلِ٘ه٘د

  يوٟلدال ت  أٝلًّلدهتةِٚ تلدهتيفوٌٚٚٞلدسبتٙجٞ.

ٗ لده٘اددالذد دددٕ,ل  ليةدددتلدهيفتٙددتلًدددّلدملددد رةدتل لدهدد٘طّلدهيفةيدددٛل تيفودددألللل

يإيدددتدألدمليفودددٍلًجدددىلدملددد رةلدهيفوٌدددٛلدهجددد ًّلدهددديٜليةت دددٕلدزبٌيفٚدددٞلدملصدددةٙٞللل

دهددديٜلأٗصدددٟليضدددةٗسٝلدهتدددتسٙبللَ(2001هتلِ٘ه٘دٚددد لدهتيفودددٍٚل لدهةددد ٓةٝليددد َل 

دملسددددتٌةلهت٘ظٚدددد لًسددددتشتث تل لِ٘ه٘دٚدددد لدهتيفوددددٍٚلٗدمليفوً٘دددد تل لدهيفٌوٚددددٞلل

دهتيفوٌٚٚٞلدهتيفوٌٚٞ.لكٌ ل  لأٙضّ ليةتلدمل رةلدهتٗهٛلهتيد٘ٙةلدهتيفودٍٚلدهيفد هٛلللل

َ(لسٚدحلل2019 ل ١٘لدملتوريدتلٗدمليف ٙريلدهيف ملٚٞلٗدهيٜلُلٌتٕلد ًيفدٞلئِد ليد َ للل

ًٔدد سدتلطددالبلدزب ًيفدد تلٗدهت٘ ددعل ل ي ٚددألدهتيفوددٍٚلللأٗصددٟليضددةٗسٝل ٌِٚددٞ

دملتًر,لٗدأخ يلده٘  ٢ىلدهتلِ٘ه٘دٚٞلدسبتٙجٞل لدهتيفوٍٚ,لمم ل  ٍٓل ل ةيٞل

ُةىلدمليفة ٞلٗديفىلدهتيفوٍٚلأكجةل  سٚيّ لًّلخاليل يفدتألطةد٢دأليدةمللدملد٘دأللللل

دهتيفوٌٚٚٞ,ل أص شال تضدٌّلدهصد٘تلٗدهصد٘سٝلٗدسبةكدٞلٗدألهد٘دْ,لممد لأأ٠للللللل

ُٙشددت ٍللللد لً ةديدد ٝلده ددةٗتلده ةأٙددٞليدد لدهيددالبلٗكسددةلدملوددىلٗدهددةٗ  ;لممدد ل
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يوٟلً  س  ِ لدهتيفوٌٚٚدٞلديد أٝلدهِلدةل لأ د هٚبلدهتيف ًدىلًدعلدملِد ٓرلهضدٌ ْللللللللل

   يددىلدهيو ددٞللٗدمليفوٌدد لًيفٔدد ,لًٗ٘دك ددٞلأسددتخلدملسددتشتث تلدهتلِ٘ه٘دٚددٞللللللل

لدسبتٙجٞلكتلِ٘ه٘دٚ لدسب  ٘ب.

تلدهيفتٙتلًّلدمل رةدتلدحملوٚٞلٗدهيف ملٚدٞلدهد لللي ئ   ٞلد لذهم,ل ةتل  لية

أكددت تليوددٟلٗددد٘بلدال ددت  أٝلًددّلطبتودد لدهتةِٚدد تلده؛ي٘ٙددٞ,لٗأْل ٘دكددبلللللل

ٗ يفتدددربليةصبٚ  ددددٕللل ده؛يٚدددٞلدهتيددد٘سدتلدهتلِ٘ه٘دٚدددٞلدسبتٙجددددٞلٗدسب  ددد٘ب.لللل

دهتيفوٌٚٚددٞلًددّلأٓددٍلًدد ل لٓدديٖلدهتيدد٘سدت;ل اليددت لهوي هددبلأْلٙسددتيف ليتي ٚددأللل

دهتيفوٍٚ,لٗٙاٗأٖلخبربدت لذدتلًيفِٟلميلدّلد دتختدًٔ ;لئثدةد١للللل يفوٛلٙس يتٖل 

دهددربدًرلدهتيفوٌٚٚددٞلدملي ةأددٞ,لأٗلد ددتختدًٕلكٌشدد٘سلأ   ددٛلهربُدد ًرل يفوٌٚددٛلللل

(,لهددديهملأخددديل2018:112هددد ًىلهوٌشتددد٠٘لدمليفدددة لدملدددةدأل ِ ٚددديٖل  صدددٚضلٗسيدددت,لل

ٞلل لده؛ي٘ٙدْ٘ليوددٟليدد  ةٍٔلًٌٔددٞلدأخد يلدسب  دد٘بل لختًددٞلدهيفٌوٚددٞلدهتيفوٌٚٚدد

دهتيفوٌٚددٞ,لٗهددذ يفٍٔل لذهددمل ةِٚ  ددٕلدهيف هٚددٞلدهدد لرلأددّلًددّل ددٔ٘هٞليةصبددٞلللل

ً أٝل يفوٌٚٚٞلهتسفلأٗلهيفتٝلأسٗفل ةت َلهوٌتيفوٍليأ و٘بلهٚألٙسٔىل يفؤٌد لل

ذبالدهةدفلدمليفوٍلأٗلستٟلأْٗلٗد٘أٖ,لٗٓيدلً لهذ علدملتخصصد ليودٟلدُتد زلللل

(.لللللللل22:2003ً ,:يةصبٚددد تلس  ددد٘يٚٞلٗ ةٗرٔددد لدب سٙدددّ ل ديدددة لٗغدددادٜٗلٗٙددد لل

(لد لأْلدهربصبٚد تلدهتيفوٌٚٚدٞل تدٚضل ةصدٞلدُتةد ١لللللل48:ل2000كٌ ل ٘صدىلده د سل للل

ٗدكتعددد فلٗدبةٙدددبلد ددد؛د ٚذٚ تليتٙودددٞ,ل,لكٌددد لُ دددت يٍلسةٙدددٞلدهتذةٙدددبلللللل

ٗدهت  يىلدئر يٛلي لدسب  ٘بلٗدملتيفوٍ,لٗ ةدتٍٙلدهتويٙدٞلدهةدديفدٞلٗدهتيفاٙداللللل

خيدد ١;لممدد لٙسدد يتليوددٟل يدد٘ٙةلأ دد  للللللأْٗلدهعدديف٘سليدد شب٘فلًددّلدس لدد بلدألللل

لدتٙتٝلًّلدهت لري,لاتل س يتٍٓليوٟلدهتيفوٍل لً٘دا ل يفوٌٚٚٞلأخة٠.لل

ٗٙة٠لده  سجد ْلأُدٕليد هةغٍلًدّل ودملدألٌٓٚدٞ;لداللأْلِٓد نلُةد لكد ريل لللللللللل

دهربصبٚ تلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞلده لحيت زلدهٚٔ لدملتس ْ٘لٗدهيو ٞل لدملتدسفل

يف ٓتلدملت٘ يٞلٗدزب ًيف ت,لًٗ لأس٘دٔ لهي ه  تلكوٚ تلٗكوٚ تلده؛يٚٞل لدمل

ده؛يٚٞلًيفوٌ تلدملستة ى.كٌ لأْل ٘ظٚ ل وملدهربصبٚ تلًّلدملٌلّلأْل يفٌدىلل

يوٟل ٘دٕٚلدالُت  ٖلعب٘لدألٓتدفلدهتيفوٌٚٚٞ,لٗ يفٌىليوٟل ٘ ريلدزبٔتلٗده٘ادا,لل

ٗ ةودددددددىلًدددددددّلُسددددددد ٞلدهتددددددد٘ ةلدهددددددد لمملدددددددّلأْلِٙعدددددددأل لد   ددددددد  لدهيدددددددةتللللل

(.لٗٙددة٠لده  سجدد ْلأٙضددّ لأْلِٓدد نلًٔدد سدتل تسٙسددٚٞل65:ل2005ل سًاٜ,دهيفعدد٘د٢ٚٞ 

يودددٟلًيفودددٍلدملسدددتة ىلأْلميتولٔددد لكٌٔددد سدت لدهتخيدددٚملٗدهتِ ٚددديلٗدهتةدددٍ٘ٙ.للل

ٗصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞل يفتربلًّلأٓدٍلًٔد سدتلدهتخيدٚملدهتسد دٛلدهد لللللل

ّ لِٙ ودددٛلأْلرتولٔددد لٗ ٘ظ ٔددد لًيفوٌدددٞلدملسدددتة ى,ل  ألٓدددتدفل ويفدددبلأٗسُدلً٘دٔدددل

ٔ ىليد لللللللل هويفٌوٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدهتيفوٌٚٞ,لكٌد لأْلدًتالكٔد ليديٖلدملٔد سٝل د٘فلٙسد

دربدد ذلدهةددةدسدتلدهصددشٚشٞليعددأْلطةد٢ددألٗأ دد هٚبلدهتددتسٙ لٗدألُعدديٞلدهدد للل

 تسدددٍٔل لذبةٚدددألٓددديٖلدألٓدددتدف,لٗذهدددملد ددد  ٞلد لأ ددد هٚبلدهتةدددٍ٘ٙلدهددد لل

(ل175-174:ل1992 دتةٚ لًدت٠لذبةددأل ودملدألٓدتدف.لكٌدد لٙدة٠لِٓدتٜلٗس  اددٕ لللللل

يددأْلدألٓددتدفلرجددىلدهو ٙددٞلدهِٔ ٢ٚددٞلًددّلدهيفٌوٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞ,لٗذبلددٍلدهيفٌددىللللللللل

دملتس ٛ,لٗ د  لدزب٘دُدبلدهد لردبلدهتأكٚدتليوٚٔد ,لًٗد لدهديٜلِٙ ودٛلدختٚد سٖللللللللللل

ًّلضبت٠٘لدملِٔ ز,لي ئ   ٞلد لدختٚد سلدزب٘دُدبلدهتيفوٌٚٚدٞلدمليو٘يدٞ,لٗأٗددٕلللللل
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ٞ,لٗده٘ د ٢ىلدهتيفوٌٚٚدٞلدهضدةٗسٙٞ,للللدهِع  لدملِ   ٞ,لٗطةد٢ألدهتدتسٙ لدملال٢ٌدلل

ل ٗأأٗدتلدهتةٍ٘ٙلدهِ  يفٞ.

هيدل إْلدهتسد ٞلدسب هٚٞلمبج يٞلضب ٗهٞلئثةد١ليةُ ًرلدئيتدألدألك أميٛل

مليفوٌدددٞلدملسدددتة ى,ليدددّلطةٙدددألد دددتختدَليةصبٚدددٞل يفوٌٚٚدددٞلضب٘ ددد ٞلٗ دددألللللل

دهِلةٙدددٞلدهسدددو٘كٚٞلدهددد ل ةدددَ٘ليودددٟلأ دددو٘ب دملجريلٗدال دددتذ يٞ(لٗأ دددو٘بللللللل

دمل  هة,لحبٚحل تٚضلده ةصٞلهوي ه ٞلأْلربي٘لهوتيفوٍلسسدبل دةيتٔ للللدهتيفاٙا

لٗاتس ٔ .

  :اإلحشاس باملصلل٘ ّحتدٓدٍا 

ُ ددعلدئسسدد فلي ملعددلوٞلًددّلخدداليليٌددىلدهةدد ٢ٌ ليوددٟلدهتسد ددٞلدسب هٚددٞللللل

كٌش  ةّٙلملةةسدتلد ؛د ٚذٚ تلدهتدتسٙ ليودٟلدملسدت٠٘لدزبد ًيفٛلهسدِ٘دت لللللل

ٟللل دهددةغٍلًددّلأْلطو ددٞلده؛يٚددٞلٙتس ددْ٘لللللط٘ٙوددٞلهوو ٙددٞ,لسٚددحلٗدددتدليأُددٕليودد

ً٘ ٘ لدألٓتدفلدهسدو٘كٚٞل لًةدةسدتلدملِد ٓرلٗطةد٢دألدهتدتسٙ لًدّلخداليلللللللل

ديتدأٍٓلدزب ًيفٛلا ىلدشبتًٞ;لداللإُٔلاتل لدهتأكتلًّليتَلرلدّلغد ه ٚتٍٔللل

ًددّلًٔدد سٝلصددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞ,لٗذهددملًددّلخدداليلذبوٚددىلضبتددد٠٘لللللللللل

ذبضددريل دهيو ددٞ/لدمليفوٌدد (لأثِدد ١ل دد؛ٝللللللدالٓددتدفلدهسددو٘كٚٞلدهدد٘دسأٝليددت   ةللل

دهتددتسٙبلدملٚددتدُٛ,لٗظٔدد٘سلدألخيدد ١لدهعدد ٢يفٞل لصددٚ غتٔ .لهدديد,لدُ جةددالًعددلوٞللل

دهتسد ٞلدهد لذبد ٗيل سدوٚملدهضد١٘لسد٘يل  يوٚدٞل ٘ظٚد ليةصبٚدٞل يفوٌٚٚدٞلللللللللل

ضب٘  ٞل ل ٌِٚٞلًٔ سٝلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلهت٠لط ه  تلدختصد صلل

 لدهلوٚددددٞلدزب ًيفٚددددٞلهويفوددددَ٘لدهتي ٚةٚددددٞليودددداٝللللللدملةسوددددٞلدأل   ددددٚٞلدألٗ ل

ٗددب ٓ  ّٔلعب٘ٓ ,لسٚحلددبٔالدهتسد ٞلد ل ٘ظٚد لدهتلِ٘ه٘دٚ  دهربصبٚدٞللل

دملة؛سدددٞ(لكٌدددتخىلهصددددٚ غٞلدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلي  ددددتختدَلًددد ل ةت ًددددٕلللللل

دهتلِ٘ه٘دٚ لدملتي٘سٝلًّل سٔٚىل لد تختدَل ودملدألأٗدت.لي ئ د  ٞلد لذهدم,لللل

هٚٞلاتلٗظَّ الدملِشدٟلدهتلد ًوٛلًدّلخداليلدهتل ًدىليد لدملد٘دألللللللل إْلدهتسد ٞلدسب 

ل–دهتسد ددٚٞلدألسييفددٞلدملةددةسٝلهيو ددٞلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلدألٗ  دهووددٞلدهيفةيٚددٞلللل
لدهةٙ  ٚ ت(ليِتلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ.ل–دهيفوَ٘لل–ده؛يٚٞلدال الًٚٞل

  :٘أسٝل٘ الدراس 

لٚ لدآل ٛ:ذب ٗيلدهتسد ٞلدسب هٚٞلدئد يٞليّلدهس ديلدهة٢

ًدد ل  يوٚددٞليةصبٚددٞل يفوٌٚٚددٞلضب٘ دد ٞل ل ٌِٚددٞلًٔدد سٝلصددٚ غٞلدألٓددتدفللل

دهسددددو٘كٚٞلهددددت٠لط ه دددد تلدختصدددد صلدملةسوددددٞلدأل   ددددٚٞلدألٗ ل لدهلوٚددددٞللل

لدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝلٗددب ٓ  ّٔلعب٘ٓ ؟

ٗهإلد يٞليّلدهس ديلدهة٢ٚ ,ل إُٕلالليتلًّلدئد يٞليدّلدأل د٣وٞلده ةيٚدٞلللل

لدآل ٚٞ:

 ًدد لدهتصدد٘سلدملةدد؛للهوربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞلدهدد لميلددّلًددّلخاليدد للل

 ٌِٚٞلًٔ سٝلصٚ غٞلدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞلهدت٠لط ه د تلدختصد صلدملةسودٞللللللل

لدأل   ٚٞلدألٗ ل لدهلوٚٞلدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝ؟
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  ٓددىل ٘دددتل ددةٗتلذدتلأالهددٞلدسصدد ٢ٚٞلα ≤ 0.05ليدد لًت٘ دديٛلأسددد تلل)

لدهةٚ  ددددد لدهة ودددددٛلٗده يفدددددتٜلهالخت ددددد سلدمليفدددددة له ٓدددددتدفللللدهي ه ددددد تل 

لدهسو٘كٚٞ؟

 ٓىل ٘ددتل دةٗتلذدتلأالهدٞلدسصد ٢ٚٞل للللα ≤ 0.05ل لددب ٓد تلدهي ه د تل لللل)

ٖل دهتيفوٌٚٚدددٞلل عبددد٘لدهربصبٚدددٞل دهةٚ  ددد لدهة ودددٛلٗده يفدددتٜلملةٚددد فلدالدبددد 

 دحمل٘  ٞ؟

 :٘فزضٔات الدراس 

لٗ تٌجىل لدآل ٛ:للل

 أالهددٞلدسصدد ٢ٚٞل لالل ٘دددتل ددةٗتلذدتللα ≤ 0.05ليدد لًت٘ دديٛلأسددد تللل)

دهي ه ددددد تل لدهةٚ  ددددد لدهة ودددددٛلٗده يفدددددتٜلهالخت ددددد سلدمليفدددددة له ٓدددددتدفللللل

لدهسو٘كٚٞ.

  الل ٘دددتل ددةٗتلذدتلأالهددٞلدسصدد ٢ٚٞلα ≤ 0.05ل لددب ٓدد تلدهي ه دد تل لل)

ٖل دهتيفوٌٚٚدددٞلل عبددد٘لدهربصبٚدددٞل دهةٚ  ددد لدهة ودددٛلٗده يفدددتٜلملةٚددد فلدالدبددد 

لدحمل٘  ٞ.

 ٍداف الدراس٘: أ 

ل ٔتفلدهتسد ٞلد :

 صدددٌٍٚليةصبٚدددٞل يفوٌٚٚدددٞلضب٘ ددد ٞل ل ٌِٚدددٞلًٔددد سٝلصدددٚ غٞلدألٓدددتدفلل 

دهسدددو٘كٚٞلهدددت٠لط ه ددد تلدختصددد صلدملةسودددٞلدأل   دددٚٞلدألٗ ل لدهلوٚدددٞلل

ل دزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝ.

 ًيفة ددٞل  يوٚددٞلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚدددٞلدملة؛سددٞل ل ٌِٚددٞلًٔدد سٝلصدددٚ غٞللللللل

 لدجمل يل دمليفة لٗده٘دتدُٛ(لهت٠لط ه د تلدختصد صلللل دهسو٘كٚٞدألٓتدفل

لدملةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ ل لدهلوٚٞلدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝ.

 ًيفة ددٞلًسددت٠٘لددب ٓدد تلط ه دد تلدختصدد صلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلدألٗ ل للللل

دهلوٚددددٞلدزب ًيفٚددددٞلهويفوددددَ٘لدهتي ٚةٚددددٞليودددداٝلعبدددد٘لد ددددتختدَلدهربصبٚددددٞلللل

ل.ل ٘  ٞدهتيفوٌٚٚٞلدحمل

 :٘أٍنٔ٘ الدراس  

لٗ توخ ل لدآل ٛ:

 لٌددّلأٌٓٚددٞلدهتسد ددٞلدهِلةٙددٞل لأُٔدد لاددتل ضددٚ لد لدجملتٌددعلده؛يددٜ٘لللللللل 

دطددد سّدلُلةٙدددّ لًدددّلدملٌلدددّلأْلٙلدددْ٘لًةديفدددّ لمل٘ ددد٘ لدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞ,للل

لٗدهربصبٚ تلدهتيفوٌٚٚٞ.

 ٜلل ل لٌددّلأٌٓٚددٞلدهتسد ددٞلدهتي ٚةٚددٞل لأُٔدد لاددتل ضددٚ لد لدجملتٌددعلده؛يدد٘

ميلّلدال دت  أٝللل storylineل يةصبٚٞل يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞل ستِتلد ليةُ ًر

لًِٔ ل لذبس لطبةد تلدهيفٌوٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدهتيفوٌٚٞ.

 ادددتل  دددتضلدهتسد دددٞلَ  ادددّ لدتٙدددتٝلهو ددد سج لهالُيدددالتلألحبددد خلأخدددة٠ل لللل

لكٚ ٚٞل صٌٍٚلٗيِ ١ليةصبٚ تل يفوٌٚٚٞ.
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  :٘حدّد الدراس 

لٗ تٌجىل لدآل ٛ:

 ٘ٞلدسبدددتٗألدمل :لداتصدددةتلدهتسد دددٞليودددٟلًٔددد سٝلصدددٚ غٞلدألٓدددتدفللللللل  ددد٘يٚ

لدهسو٘كٚٞ.

 دسبتٗألده عةٙٞل:لداتصةتلدهتسد ٞليوٟلدهي ه  تلدملسذ التل لًةةسلدهووٞل

دهيفةيٚددٞلٗأ دد هٚبل تسٙسددٔ لدختصدد صلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلدألٗ ل لدهلوٚددٞلل

لدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝ.

 ٞل لده صددددىلدهتسد ددددٛلدألٗيلهويفدددد َللل:لُط ةددددالدهتسد ددددٞل ل دسبددددتٗألدهاً ُٚدددد

ل.2019/2020

 دسبتٗألدملل ُٚٞل:ل ل ي ٚألدهتسد ٞل لدهة يٞلدهيكٚٞل لدهلوٚٞلدزب ًيفٚٞل

لهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝل.

  :ٜ٘ٔمصطلحات الدراس٘ ّتعزٓفاتَا اإلجزا 

لٗ عٌىلدآل ٛ:لل

 يوٚٞ:لٓٛلًيفة ٞلأثةلدهتوٚريلدهيٜلأستثٕلد تختدَلدهربصبٚدٞلدهتيفوٌٚٚدٞللل  

دحمل٘ ددد ٞل ل ٌِٚدددٞلًٔددد سٝلصدددٚ غٞلدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلهدددت٠لط ه ددد تلللللللل

دختص صلدملةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ ل لدهلوٚٞلدزب ًيفٚدٞلهويفودَ٘لدهتي ٚةٚدٞلللل

ليواٝ.

 دهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞ:لٓددٛلي دد سٝليددّل صددٌٍٚليةُدد ًرلس  دد٘يٛللللل

ٙتضدددٌّلضبتددد٠ّ٘لأسد دددٛلٗأُعددديتٕلدملختو دددٞلًدددّلخددداليلصبٌ٘يدددٞلًدددّلللللل

ربصبٞ,لٗ لدبا٢تٔ لد ليتٝل ةةدتلًعلدهتأكٚدتليودٟلصدٚ غٞللللدهتسٗفلدمل

دألٓتدفلدهسو٘كٚٞلًّلدهِ سٚٞلدملتل ًوٞلهوٌد٘دألدأل   دٚٞل دهوودٞلدهيفةيٚدٞللللل

ده؛يٚدددددٞلدئ دددددالًٚٞ(لهلدددددىلأسف,لٗ ضدددددٌِٕٚللل–دهيفودددددَ٘لل–دهةٙ  دددددٚ تلل–

ي هِص٘صلدهج يتٞلٗدهة َ٘لٗدهص٘سلٗدمل ثةدت,لٗيدةمللأًجودٞلٗرد سّٙلًدعللللل

ٙٞلدهةدديفدٞلٗدهتيفاٙدالده د٘سٜلٗذبةٚدألدهدتيفوٍلسسدبلدهةدتسدتلللللللل ةتٍٙلدهتوي

دهيد ٚٞلهوي ه  تل,لٗذهدمليت٘ظٚد ليةصبٚدٞلضب٘ د ٞلا ٢ٌدٞليودٟليةُد ًرلللللللل

storyline.ل

 ٌَىل ص لُ٘ لدهسو٘نلدهيٜل دٚتخةزلل دألٓتدفلدهسو٘كٚٞ:لٓٛلي  سدتلأٗلُد

(,ليٌِٚددد لل25َ:لصل1997يدددٕلدهيدددالبلييفدددتلدُتٔددد ١ليٌوٚدددٞلدهتتسٙ  ط٘ٙودددٞ,لللللل

 ٔددد لده  سجددد ْليأُٔددد :لدهدددتوريلدملت٘ادددعل لادددتسٝلدهي ه ددد تليودددٟلصدددٚ غٞلللللللٙيفة 

دألٓدددددتدفلدهسدددددو٘كٚٞلٗ صدددددِٚ ٔ لييفدددددتل دددددتسٙ ّٔلٗ ٘ظٚددددد لدهربصبٚدددددٞلل

دهتيفوٌٚٚددددٞلدحمل٘ دددد ٞلٗداتصددددةتلٓدددديٖلدهتسد ددددٞليوددددٟلدجملدددد ه لدمليفددددة لللللل

لٗده٘دتدُٛله ٓتدفلدهسو٘كٚٞ.

 ٚغٞلدألٓتدفلًٔ سٝلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ:لٓٛلاتسٝلدهي ه ٞليوٟلص 

دهسدددو٘كٚٞلٗ صدددِٚ ٔ ليتسددددٞلًدددّلدهتادددٞلٗدال ةددد ْلي  دددتختدَليةصبٚدددٞللل

 .story line يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞلا ٢ٌٞليوٟليةُ ًرل
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 :٘اإلطار اليعزٖ ّالدراسات الشابك  

لهةتل ل صِٚ لدئط سلدهِلةٜلد لضب٘سّٙلٌٓ :

 :٘ٔاحملْر األّل: مَارٗ صٔاغ٘ األٍداف الشلْك 
أٗلُع  ل يفتربلدمل٘دٕلدأل  فلهتشةٚدألذهدملدهيفٌدىللللدْلدألٓتدفل لأٜليٌىل

أٗلدهِعدد  .ل تشتٙددتلدألٓددتدفلده؛ي٘ٙددٞلٗٗ دد٘سٔ لميددجالْلُةيددٞلده تدٙددٞل لللللل

ٞ لحبٚدحل صد ضلدألٓدتدفللللللل  ٘دٕٚلدهيفٌوٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدهتيفوٌٚٞليودٟلأ د ول دوٌٚ

مبج يددٞلدمليفدد ٙريلدهدد ل ل دد٢٘ٔ لُ ختدد سلدملدد٘دألٗ ددِلٍلضبت٘ٙ  ٔدد ,لٗٙددتٍلذبتٙددتلللللل

دهتددتسٙ لٗدهتةددٍ٘ٙل ل دد٢٘ٔ .لٗمبدد لأْلدهيفٌوٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞل ٔددتفل لللللأ دد هٚب

دهِٔ ٙدٞلد ل وددٚريول ل ددو٘نلدهي هددبلٗ ٘دٚٔددٕلد لًد لٓدد٘لًةغدد٘بل ٚددٕلًيفة ٚددّ للل

ٗٗدددتدُّٚ لٗسةكٚددُ ;ل ةددتلظٔددةتلدسب دددٞلد ل ةاددٞلدألٓددتدفلده؛ي٘ٙددٞلد للللل

ٞ لٗٗ دد٘لو,لكٌدد لٙددة٠لدهضدد ع لللل (,ل36:ل2006أٓددتدف ل ددو٘كٚٞلٙددتٍلذبتٙددتٓ ليتادد

ٗأُددٕليةددتسلٗ دد٘للدألٓددتدفلٗ ددالًتٔ ;ل تشةددأل ددالًٞلدمل٘ادد لدهتيفوٌٚددٛ,لًددّللل

دختٚدددد سولهويةٙةددددٞلأٗلدأل ددددو٘بلد لذبتٙددددت له ُعدددديٞلٗده٘ دددد ٢ىلدهتيفوٌٚٚددددٞللل

دملصددد س ٞ,لد لدالُتٔددد ١ليددد هتةٍ٘ٙلدهسدددوٍٚلدهددديٜلاللميلدددّلأْلٙدددتٍلدالل ل ددد١٘لللل

ل٘بل ٕٚ.دألٓتدف,لًّٗلثٍلميلّل ٌ ْلد٘أٝلُ٘د رلدهتيفوٍلدملةغ

 :ْ٘ٓتصئف مشخْٓات األٍداف الرتب 

 :ْ٘ٓأّاًل: الغآات الرتب 

(ليأُٔد لي د سدتل صد لُد٘د رلسٚ  ٚدٞليةٙضدٞللللللل32:ل2010ٙيفة ٔ لهدربلٗس ٚةد ٖ للل

دملت٠ل تصىلي سبٚ ٝلأكجةلمم لرةٜل لدهص لدهتسد دٛلأٗلدملتس دٞ,لٗٙضديفٔ لللل

يودٟلأْلدهو ٙدد تللاد أٝلده لدةلدهسٚ  ددٛلٗدالدتٌد يٛلٗدهجةد  .لٗٙ كددتلده  سجد ْلللللل

ده؛ي٘ٙٞل يفل ل وس ٞلدجملتٌعلي هتسدٞلدأل  ف,ل ٔٛلأٓتدفل ةي٘ٙٞلكرب٠ل

 تص لي هتذةٙتلٗدهيفًٌ٘ٚٞ,لٗ ع؛نلكدىلً  سد تلدهتٗهدٞل لذبةٚدأل ودملللللل

دهو ٙ تليوٟلدملست٠٘لده يفٚت,لسٚحلٙةَ٘لٗد ديف٘لدملِد ٓرليإيد أٝلصدٚ غٞلهوو ٙد تلللللل

سد ددٚٞلأٗلدملدد٘دألدهتسد ددٚٞ,لًجددى:للده؛ي٘ٙددٞلد لأٓددتدفلي ًددٞل ِ  ددبلدملةدسددىلدهتل

ل ةيٚٞلدمل٘دطّلدهص  له ِ ١لأًتٕلٗدهت   ليّليالأٖ.

 :٘ثاىًٔا: األٍداف العام  
(ليأُٔ لي  سدتلًعتةٞلًّلدهو ٙد تلده؛ي٘ٙدٞللل154:ل2011 ٙيفة ٔ لدهتٚ٘ٝلَٗخةدْل

ٗأادددىليًٌ٘ٚدددٞلًِٔددد ,لٗ دددة  ملي هِلددد َلدهتيفوٌٚدددٛلأٗلأسدددتلًةدسودددٕ,لٗٙعدددريلللللللل

دألٓتدفلدهيف ًٞلأاىليًٌ٘ٚدٞلٗو٘هٚدٞلًدّلدهو ٙد تلده؛ي٘ٙدٞ,لللللللده  سج ْلد لأْ

ٞ لللل ٞ لأسد ددٚ ٗ يفددربل لده٘اددالذد ددٕليددّلُدد٘د رلدهددتيفوٍلدملتس ددٛلكوددٕلأٗليددّلًةسودد

ًيفِٚددٞلأٗلًدد٘دألأسد ددٚٞلضبددتأٝ,لسٚددحل ضدديفٔ لييفدد لدي٣ٚدد تلك٣ٚٔددٞل ددأهٚ للللل

دهلتدددبلدملتس دددٚٞلًجدددى:لدكتسددد بلدهيدددالبلثدددةٗٝلهو٘ٙدددٞلرلدددٍِٔلًدددّلدهةدددةد١ٝلل

ليٞليتاٞلك ريٝ.ٗدهلت 

 :٘ٔثالجًا: األٍداف الشلْك 
(ليتيفةٙ لدألٓتدفلدهسو٘كٚٞليودٟلأُٔد ل  ودملدهيف د سدتللللل138:ل2006ا َل يف أٝل 

ده لُ لتبلهوتالًٚيلهتص ليتاٞلً لميلٍِٔلدهةٚ َليٕلخاليلدسبصٞلدهتسد دٚٞلل
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ّٝ.لدُٔ لرجىلدهيف  سدتلده ل ص لدألأد١دتلدهد لُةغدبلل لأٗلييفتلدالُتٔ ١لًِٔ لً  هة

ًّلدملتيفوٌ لأْلٙلُ٘د٘دلاد أسّٙليودٟلدهةٚد َلئد لا دىلدسبلدٍليودٍٚٔلي هل د ١ٝل لللللللللل

 وددملدألأد١دت.لدُٔدد ل صددُ لدهِتٚذددٞلدملةغدد٘بل ٚٔدد لهويفٌوٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدهتيفوٌٚددٞل

لٗهٚ لخي٘دتليٌوٚٞلدهتتسٙ لذد ٔ  .

 :٘ٔأٍنٔ٘ صٔاغ٘ األٍداف الرتبْٓ٘ بصْرٗ سلْك 

ٓلل ٌٚددٞلكدد ريٝلهلددىلًددّلدمليفوددٍلللحيةددألصددٚ غٞلدألٓددتدفليصدد٘سٝل ددو٘كٚٞلأ

ل(لكٌ لٙوٛ:40-39َ:لص2010ٗدهي هبلٗدمل أٝلدهتسد ٚٞلٙ٘دآ لهربلَٗخةدْ 

        ٘ــه ألٍــداف درســُ صــٔاغ ــه: إٌ صــٔاغ٘ املعل أّاًل: أٍنٔخَــا باليشــب٘ للنعل
 ّاضح٘ ٓشاعدِ علٙ:

 .ٞ   ِلربيٚملدألُعيٞلدهتيفوٌٚٚٞلدمل

 .لدختٚ سلده٘  ٢ىلدهتيفوٌٚٚٞلدملة  يٞلي يتف

 لطاليٕلًٗيفة ٞلد٘دُبلدهضيف لٗدهة٘ٝلهتٍٙٔ. ةٍ٘ٙل

 ِلدددٍٚل تسٙسدددٕلًت  يفدددّ لهتودددملدألٓدددتدف;لستدددٟلاللحيدددتخلدئ دددةد ل لددددا١للللل 

لٗدئط هٞل لدا١لَخة.

 .ٕليتَلدهتلةدسل ٌٚ لٙةَ٘ليتتسٙس

      ثاىًٔا: أٍنٔخَا باليشب٘ للنخعله: إٌ معزف٘ الطالـ  لهٍـداف الـض ٓاـعَا
 املعله ٓشاعدِ علٙ:

 ل  لدأل   ٚٞل لدهتسف.ده؛كٚاليوٟلدهِة

 دال دددتيفتدأله٘ ددد ٢ىلدهتةٚدددٍٚلدملختو دددٞل ددد٘د١لك ُددداليٌوٚدددٞلأٗلهددد ٔٚٞلأٗللللل

لكت يٚٞ.

 يتَلدهةٓ ٞلًّلدالًتش ُد ت;لألُٔد لًد لٓدٛلداللٗ دٚوٞلمليفة دٞلًد لذبةدألًدّلللللللللل

لأٓتدف.

 دهجةددٞل لدمليفوددٍلٗدهتأكددتلًددّلأُددٕلددد ألٗطبودد ل ل تسٙسددٕ,لٗأُددٕليدد أيل لللل

ل ةٌٕٚٚ.

  باليشب٘ للنادٗ العلنٔ٘: تشاعد عنلٔ٘ صـٔاغ٘ أٍـداف الـدرس    ثالجًا: أٍنٔخَا
 بصلل حمدد علٙ:

 . ل ت يعلٗ ةديملدمل٘ ٘ي تلأْٗل لةدسلأٗلُة

 ٘للدملست٘ٙ تلدملختو ٞلملضٌْ٘لدمل أٝلدهيفوٌٚٞل ٘د١ل لصب يلدمليفوً٘د تلأٗلل ٗ

لدالدب ٓ تلأٗلدملٔ سدت.

دهتددتسٙ ل لأْلٗٙوخدد لده  سجدد ْلأٌٓٚددٞلصددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞل لل

ي لأثدةّدلدر يٚدّ ل لدهيفٌوٚدٞلدهتيفوٌٚٚدٞلدهتيفوٌٚدٞلٗ ل يد٘ٙةلدملِد ٓرلدهتسد دٚٞ,للللللللل

ٔ ىليٌوٚدٞل يفودٍلدهتالًٚديلٗٙيفيدٛلُتدد ٢رللللللللل كٌد لأْلدال دتختدَلدهصدشٚضليد لٙسدد

لأ ضىل لذبصٚؤٍلدهتسد ٛ.

 :٘ٔصْر صٔاغ٘ األٍداف الشلْك 

و٘نلدهي هدبلدملت٘ادع,لللِٙ وٛلأْل ربدلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلدزبٚدتٝل دللل

لي ئ   ٞلهوعةٗ لٗدمليف ٙريلدشب صٞلي ألأد١لًّٗلأٌٓٔ :
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 دهسددو٘ن:لكت يددٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞليوددٟلهددلىلُتٚذددٞل ددو٘كٚٞلا يوددٞللللل

لهوٌالسلٞ.

 .ٍلده؛كٚاليوٟلدملتيفوٍ:لكىلدألٓتدفلِٙ وٛلأْل لْ٘لًتٌةكاٝليوٟلدملتيفو

 ٗسٚدتّدلأٗل ٌٔدّ للللدهعةٗ :لِٙ وٛلأْل لْ٘لدألٓتدفلضبدتأٝلٗ سدتٔتفل ٘ايفد ّللل

لًيفِّٚ .

 دمليفدد ٙري:لِٙ وددٛليوددٟلكددىلٓددتفل يفوٌٚددٛلأْلٙلددْ٘لادد ياّللهوةٚدد فلًٗتضددٌِّ لل

ل(.59:ل2002ًيفٚ سّدلهتةٍٚٚلأأد١لدملتيفوٍ د ية,ل

هددديد,لًلدددّلصدددٚ غٞلديدددتفلدهسدددو٘كٛلدًددد لي هصددد٘سٝلدملةك دددٞلأٗلدهصددد٘سٝللللل

لدمل سيٞلك آل ٛ:

 ملزكب٘:أّاًل: طزٓك٘ صٔاغ٘ األٍداف الشلْكٔ٘ بالصْرٗ ا 

لُٙص غلديتفلدهسو٘كٛليص٘س ٕلدملةك ٞلي مليف أهٞلدآل ٚٞ:

أْ+لده يفددىلدهسددو٘كٛل+لدهي هددبل+لدحملتدد٠٘لدهتيفوٌٚددٛل+لهددة لدألأد١+لًيفٚدد سلل

للل   دهسو٘نلدهِٔ ٢ٛ. دألأد١=

 :٘ثاىًٔا: طزٓك٘ صٔاغ٘ األٍداف الشلْكٔ٘ بالصْرٗ املبشط 

لدآل ٚٞ:ٙص غلديتفلدهسو٘كٛليص٘س ٕلدمل سيٞلي مليف أهٞل

لدهسو٘نلدهِٔ ٢ٛ أْ+لده يفىلدهسو٘كٛل+لدهي هبل+لدحملت٠٘لدهتيفوٌٚٛل=

ٗٙ كتلده  سج ْليأْلِٓ نليتٝل سد الالتلردبلأْلٙأخديٓ لدمليفودٍلي اليت د سلللللل

يِددتلصددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞلًجددى:لًددّلٓددٍلده ٣ددٞلدملسددتٔت ٞلًددّليٌوٚددٞللل

 دٖ؟لكٚد لميلدّلللدهتيفوٍ؟لً لديتفلًّلديتف؟لً لٓ٘لدمليود٘بلًدّلدملدتيفوٍلدظبدلللل

لهوٌتيفوٍلدظب دٖ؟

 :٘ٔاألخطاٛ الصاٜع٘ يف صٔاغ٘ األٍداف الشلْك 

 : ّصف ىصاط املعله بداًل مً ىصاط الطال  

 .لًج يلخيأ:لأْلأ سةلً َٔ٘لدهتصشة

 .لدهس ب:لٗص ل و٘نلدمليفوٍليتاّللًّلدهي هب

 .لدهص٘دب:لأْلٙ سةلدهي هبلً َٔ٘لدهتصشة

 :٘صٔاغ٘ أٍداف مزكب  
 لٙيكةلدهي هبلا ُْ٘لًس سٞلدملةيعلٗٙي ةٕل لسىلدملس ٢ى.ًج يلخيأ:لأْل

 : ٌٓٗلدهس ب:لديتفل لْ٘لًّلُ دب ل

 لٙيكةلا ُْ٘لًس سٞلدملةيع

 .لٙي ألا ُْ٘لًس سٞلدملةيعل لسىلدملس ٢ى

 .لدهص٘دب:لديفىلديتفلٙةكاليوٟلُ  رل يفوٌٚٛلٗدستل ةم

 :٘ٔاسخلداو أفعال غاما٘ ال تصلح للصٔاغ٘ الشلْك  
  دمليفوٌ لأ يف اّلليد لأكجدةلًدّل  سدري,لٗيديهملٙصد ضلديدتفلللللللللٙستيفٌىلييف

غريلأاٚألٗغريلٗد ضلٗغريلضبتأ,لأٗلأ يفد اّللاللميلدّلاٚ  دٔ لأٗلًالسلتٔد للللل

َٙيفةف,لٙ ٔددٍ,لٙددتسن,لللل  لسددتلذد ٔدد ل تِت ددٛلصدد ٞل ددو٘كٚٞلديددتف لًجددى: 
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ٙيفٛ,لٙوٍ,لٙست٘يب,لٙتيكة,لٙتيٗت,لٙست صة(,ل لٚ ل ٚةٚ لدمليفوٍلًدت٠لل

لٍٔلأٗلدأسدنلأٗلدمل َلٗد ت ص سلدهيو ٞلهوتسف؟؟؟؟ًيفة ٞلأٗل 

 .ْ لًج يلخيأ:لأْلٙتسنلدهي هبلً َٔ٘لدئمي

 .ًٕلدهس بل:لده يفىلٙتسنلغ ً لًّٗلدشبيألد تختد

 .ْ لدهص٘دبل:لأْلٙ سةلدهي هبلً َٔ٘لدئمي

  :ّصف العنلٔ٘ الخعلٔنٔ٘ بداًل مً ىاتج الخعله  
 ل ديةدبلده يفىلدمل  ٛ.ًج يلخيأ:لأْلٙتتسبلدهي هبليوٟلكٚ ٚٞل

 دهس ب:لٗص ليٌوٚٞلدهتيفوٍ,لٗمللٙةكداليودٟلدهِد  رلدهتيفوٌٚدٛلًدّلديدتف;للللللل

لألْلديتفلًّلديتفلٓ٘لدهِ  رلدهتيفوٌٚٛ.

 .ٞلدهص٘دب:لأْلٙيفةبلدهي هبلً لذبتٕلخمل لدهيف  سٝلدهس ية

 :ّصف مْضْعات الخعله )عيآًّ الدرّس( بداًل مً ىاتج الخعله  
 ل وسي .لًج يلخيأ:لأسد ٞلًِ خ

 دهصدد٘دب:لأْلٙصدد لدهي هددبلًِدد خل وسددي .لٗديددتفلًددّلديددتفلٓدد٘لدهِدد  رللللل

لدهتيفوٌٚٛلٗهٚ لً٘ ٘ لدهتسف.

 :٘ٔتصئف جماالت األٍداف الشلْك 
هةددتليددييلدملةيددْ٘لدٔدد٘أّدلًضددِٚٞلهتصددِٚ لدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞلٗهيفددىلًددّللل

ٔد سٜللأهٔةلُلٍلهوتصِٚ لً لٙعٌىلدجمل يلدمليفة لٗدجمل يلده٘دتدُٛلٗدجملد يلدملل

(,لكٌ لٙة٠لده  سجد ْلأْلدهودةمللدزبد٘ٓةٜلًدّللللل28َ:لصل2012دسبةكٛل يتٙة,

 صِٚ لدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞلٓد٘لًسد يتٝلدهي ه د تلًيفوٌد تلدملسدتة ىلذبتٙدتللللللللل

ّ ل يفؤٌ . لأُسبلظةٗفلدهتيفوٍلملختو لدملٔ َلده لربليوٟلط ه   ٔ

  :)ٕأّاًل: اجملال املعزيف )العكل 
ع  لده لةٜلهت٠لدالُس ْلٗخ صٞلدهيفٌوٚد تللٗٓ٘لٙيفربليّلاٚعلأهل يلدهِ

دهيفةوٚدددٞلًِٔددد ,لِٗٙدددتسزلذبدددالٓددديدلدجملددد يلدألٓدددتدفلدهددد ل يفٌدددىليودددٟل ٌِٚدددٞلللل

ل(.115َ:لصلل1998دهيفٌوٚ تلدهيفةوٚٞ ده٘كٚىلٗدمل  ,

 :مشخْٓات أٍداف اجملال املعزيف 
(لاددتلاس ددٌ٘دلأٓددتدفلدجملدد يلدمليفددة لد لل285ل-276:ل1985كدد ْليوددَ٘لٗس ٚةدد ٖل ل

٘ٙ تلًتتسدددٞ,لًددّلأأُددٟلدملسددت٘ٙ تلدهيفةوٚددٞلد لأيالٓدد ,ل ت ددتأليددد:لللللل ددتٞلًسددتل

ل دهتيكة,لثٍلده ٍٔ,ل  هتي ٚأ,لٗدهتشوٚى,لٗده؛كٚب,لٗأخريّدلدهتةٍ٘ٙ.

 :تصئف مشخْٓات أٍداف اجملال املعزيف 

ل(دملست٘ٙ تلكٌ لٙأ ٛ:120-118:ل2001ٙ٘دالدشب٘دهتٝلٗيٚت 

 تديكةلٗد دتتي ١لدمليفوً٘د تليدّلللللدمليفة ٞل دهتيكة(:لٙتٌجىل لدهةتسٝليودٟلدهل

لطةٙألًيفة ٞلدملصيوش تلٗدهتيفٌٌٚ تلٗدمل  أئلٗدهة٘ديت.

 ده ٍٔلأٗلدال تٚيف ب:لٙتٌجىل لدهةتسٝليودٟلد دتة  يلدمليفوً٘د تلٗٗ ديفٔ لًدّلللللل

لخاليلده؛اٞلٗدهت سريلٗدال تِت ز.

 ًسددت٠٘لدهتي ٚددأ:لٗٙتٌجددىل لدهةددتسٝليوددٟلد ددتختدَلدمليفوً٘دد تل لً٘دادد للللللل

ٞ ل لدتٙتٝ. يفوٌٚ
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 ًسدددت٠٘لدهتشوٚدددى:لٙتٌجدددىل لدهةدددتسٝليودددٟلدبا٢دددٞلدملددد أٝلأٗلدحملتددد٠٘لد لللللللل

ليِ صةٖلدهة٢ٚسٞلٗدأسدنلً ليِٚٔ لًّليالا ت.

 ًست٠٘لده؛كٚب:لٗٙتٌجىل لدهةتسٝليوٟلدُت زل د ذزلدتٙدتٝلًدّلأدداد١لأٗللللل

ليِ صةلًت ةاٞليوٟلعب٘لٙتٌٚالي ألص هٞلٗدئيتد .

 يودددٟلدهت٘صدددىلد لأسلددد َلأٗلادددةدسدتللًسدددت٠٘لدهتةدددٍ٘ٙ:لٗٙتجٌدددىل لدهةدددتسٝل

لًِ   ٞ.

ٗٙ كددتلده  سجدد ْلًددّلخدداليلدهيفددةمللدهسدد يأ,لأُددٕلرددبليوددٟلدمليفوددٍلدألخدديللللل

ي سبسدد  ْلأُددٕلدذدلكدد ْلهتٙددٕلٓددتفلًددجاّلل لًسددت٠٘لدهتي ٚددأ;ل ددإْلدهي هددبلالللل

ميلددّلأْلحيةدددألذهدددملديددتفلداللدذدلسةدددألدملسدددت٘ٙ تلدهدد ل سددد ةٕ,لأٜلحيةدددألللل

ٝ لً ,لثٍلِٙتةىلييفتلذهملد ل ي ٚةٔد .لكٌد لأْللللًست٠٘لدهتيكةلٗده ٍٔل  خرب

دمليفٚددد سل لدهتدددتسزلدهددديٜلد دددتختَل ٚدددٕلٓددد٘لأسددددٞل يفةٚدددتلدهيفٌوٚددد تلدهيفةوٚدددٞ,لللل

  ملسددت٘ٙ تلدهددتُٚ لالل تيوددبلداللاددتسّدلٙسددريّدلًددّلده ٔددٍ,لأٗلدمليف زبددٞلدهيِٓٚددٞ,لللللل

 لد سلليٌِٚ لدملست٘ٙ تلدهيفوٚ ل تيوبلأيوٟلأسد تلده ٍٔلٗدهةتسٝليوٟلًِ اعٞلدأل

لٗذبوٚؤ ,لٗدسبلٍليوٚٔ ل.

 :ٕثاىًٔا: اجملال الْجداىٕ أّ االىفعال 

ٗأٓدددتدفلدجملددد يلده٘ددددتدُٛلٓدددٛل ودددملدألٓدددتدفلدهددد ل ةكددداليودددٟلدملعددد يةللللل

لٗدألس  ٚ لٗدالُ يف التلٗدالدب ٓ تلٗدملٚ٘يلٗدهةٍٚ.

 :ٕمشخْٓات أٍداف اجملال الْجداى 

ده٘دددتدُٛلد لةسددٞل(لدألٓددتدفل لدجملدد يل64:ل1985اس ددٍلكةدثدد٘يلٗس  اددٕ ل

ًست٘ٙ ت,لًة   ٞلٓةًّٚ لًدّلدأل دٔىلد لدألكجدةل يفةٚدتّد,ل ت دتأليدد:لدال دتة  ي,لللللللل

ل ثٍلدال تذ يٞ,ل  هتةتٙة,لٗدهتِلٍٚ,لٗدال ص فلي هةٌٚٞ.

 :ٕتصئف مشخْٓات أٍداف اجملال الْجداى 

 ٌٚدد لٙددأ ٛلهددةللًدد٘دالهلددىلًسددت٠٘لًددّلًسددت٘ٙ تلدجملدد يلده٘دددتدُٛلكٌدد لل

ل(لك آل ٛ:146-143:ل2011 شبصٔ لدزبالأل

 دال تة  ي:لٗٙعريلد لهديف٘سلدهي هدبلي٘دد٘ألييفد لدملدجريدتلٗد لدهةغ دٞل للللللل

لدالُت  ٖ.

 دال تذ يٞ:لٗٙعريلٓيدلدملست٠٘لد ل   يىلدهي هبلًعلأُعديٞلٗدتدُٚدٞلًدّلللل

خدداليلييفدد لأيٌدد يلدملعدد سكٞلهِٚددتًرل ٚٔدد لٗصدد٘اّللد لدهعدديف٘سلي الس ٚدد لللل

لٗدهة  .

 ةٌٚٞ(:ٗٙعدددريلٓددديدلدملسدددت٠٘لد لدييددد ١لاٌٚدددٞلهوعددد١ٛ,لللدهتةدددتٙةل دييددد ١لده

لٗٙتص لدهسو٘نلدملة  ملئيدلدملست٠٘ليتسدٞلًّلدهج  تلٗدال س ت.

 دهتِلددٍٚلدهةٌٚددٛ:لٙعددريلد لدزبٌددعليدد لأكجددةلًددّلاٌٚددٞلٗسددىلدهتِ اضدد تللل

ل ٌٚ ليِٚٔ ,لٗده ت١ل ليِ ١لُل َلاٌٚٛلٙتص لي ال س تلدهتدخوٛ

 ٗميجىلٓيدلدملسدت٠٘لأسادٟلدملسدت٘ٙ تل لدجملد يلللللدال ص فلي هةٌٚٞل دهتيٗٙا(:ل

لده٘دتدُٛ.
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ٗٙعدددريلده  سجددد ْلد لٗدددد٘ألصددديف٘يٞل لاٚددد فلدألٓدددتدفلده٘دتدُٚدددٞ,لألْللللللل

دالدب ٓ تلٗدهةٍٚلالل لٔةلً  هةٝلٗ تيوبلٗات لك  ّٚ ل لدكس ئ ,لًٗدّلثدٍللل

ل ٌِٚتٔ ,لمم لاتلٙ؛ بليوٕٚلدئخاليلحب د تلدملتيفوٍلدهِ سٚٞ.

أ,لٙددة٠لده  سجدد ْلأُددٕليدد هةغٍلًددّلدهتأكٚددتليوددٟلدهيفالاددٞللللللٗيي ددّ ليٌدد ل دد ل

دالس   طٚٞلي لصبد التل صدِٚ لدألٓدتدفلدمليفة ٚدٞلٗده٘دتدُٚدٞل ل دٚ تلأُٔد لللللللل

رجىلد٘دُبلدهعخصٚٞ,ل إْلٓيدلاللٙلٔةلداللًّلخاليلاتسٝلك  ٙدٞلدمليفودٍل للل

لديةددلٓيٖلدهيفالاٞليِتلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞل لأْل عتٌىلٓيٖلدألٓتدف

يوددٟلكددىلًلُ٘دد تلدشبددربٝلًددّلًيفوً٘دد تلًٗٔدد سدتلٗأ دد هٚبل  لددريلٗددب ٓدد تللل

لٗاٍٚلًٗٚ٘يلٗدٓتٌ ً ت;لستٟل تشةألدهعخصٚٞلدملتل ًوٞلهوٌتيفوٍ.

 :٘ٔالدراسات الشابك٘ الض تياّلت األٍداف الشلْك 

(دهد لٓدت الد لًيفة دٞلللل2019ًّلي لأٍٓلٓيٖلدهتسد  تلً لا َليدٕلدزبةيد ْ لل

ٙ لًٗيفة ددٞلَهٚدد تلٗصددٚ غٞلدألٓددتدفلٗذبوٚددىلدحملتدد٠٘لًٔدد سدتلًدد لا ددىلدهتددتس

دهتيفوٌٚددددٛلٗ ِلددددٍٚلي٣ٚددددٞلده صددددىلٗدهتخيددددٚملهوتددددتسٙ لٗذبتٙددددتلطددددةتللللل

ٗد ؛د ٚذٚ تلدهتتسٙ لًٗيفة ٞلدملعلالتلده؛ي٘ٙٞلي ه صىلدمل؛  ٞليوٟليتَل

  يفٚدددىلًٔددد سدتلًددد لا دددىلدهتدددتسٙ لٗدهدددتخ٘يلً  هدددةٝل ليٌوٚدددٞلدهتدددتسٙ ,للللللل

 لُ٘ددداليِٚدددٞلدهتسد دددٞلًدددّلدهعددديف ٞلدألٗ لًدددّللٗديتٌدددتتلدملدددِٔرلده٘صددد ٛ,لٗ

ط ه دد تلدمل دسددتريلاسددٍلدملِدد ٓرلٗطددةتلدهتددتسٙ ,لٗ ٘صددوالدهتسد ددٞلد ليددتأ لل

ًددددّلدهِتدددد ٢رلًددددّلأٌٓٔدددد لأْليٌوٚددددٞلدهتددددتسٙ لًِلً٘ددددٞل ةي٘ٙددددٞلًتٌٚدددداٝللللللل

دشبص ٢ لً؛دييدٞلدملةدسدىل يفٌدىليصد٘سٝلًتل ًودٞلًدّلأددىلذبةٚدألأٓدتدفلللللللللل

(لأسد دٞلهوٌة سُدٞليد لذبصدٚىلطدالبلللللل2017 ةي٘ٙٞلضبتأٝ.لٗأددة٠لدهيفذٚودٛ لل

دملةسوددٞلدهج ُٚددٞل لكوٚددٞلده؛يٚددٞلده تُٚددٞلٗيوددَ٘لدهةٙ  ددٞل  ًيفددٞلدملجِددٟل لل

ًدد أٝلدهتةددٍ٘ٙلٗدهةٚدد فل ل دد١٘لد ددتيفٌ يلأ دد هٚبلطبتو ددٞله٘ ددعلدألٓددتدفللللللل

دهسددددو٘كٚٞ,لسٚددددحلد ددددتختَلدملددددِٔرلدهتذددددةٙالٗدختدددد سل صددددٌٍٚلدجملٌ٘يدددد تل

سلٞلده يفتٙٞ.لٗاتلأظٔةتلُتد ٢رلدهتسد دٞلد لأْلللدهتذةٙ ٚٞلدملتل  ٣ٞلذدتلدملال

ٗ دددعلدألٓدددتدفل دددةٗسٝلًوشدددٞل لدهيفٌوٚدددٞلدهتيفوٌٚٚدددٞلٗٓدددٛلمبج يدددٞلُةيدددٞلللل

ده تدٙٞلٗدهة ٢تلٗدمل٘دٕلًّٗلخالي ل تشةألصبٌ٘يٞلًّلدالر يٚد تلهويفٌوٚدٞللل

لدهتيفوٌٚٚٞ.

(لذبتٙددددتل  يوٚددددٞلد ددددتختدَلدسبةٚ ددددٞلللل2017ٗ ِ ٗهددددالأسد ددددٞلدزبوشددددٜ٘ لل

تيفوٍلدهتيف ُٗٛل ل ٌِٚٞل صِٚ لدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلهت٠لطالبلدهتيفوٌٚٚٞلٗده

دملسدددددت٠٘لدهسددددد أفل لكوٚدددددٞلدهيفودددددَ٘لٗدآلأدبل  ًيفدددددٞلظبدددددةدْ.لٗديتٌدددددتللللللل

(لط ه دّ ل ل د٘دٙيفٍٔللل60دملِٔرلدهتذةٙا,ل ٘كُ٘داليِٚدٞلدهتسد دٞلًدّل للللل ده  سح

(دبةٙ ٚٞلث ُٚدٞ.لٗ ٘صدوالدهتسد دٞلد لٗدد٘أل دةٗتلللللل30(دبةٙ ٚٞلأٗ ,لٗل 30 

أالهددٞلدسصدد ٢ٚٞليدد لًت٘ ددملأسددد تلدجملٌ٘يددٞلدهتذةٙ ٚددٞلدألٗ لدهدديّٙللذدت

أس ٘دلي  تختدَلدسبةٚ ٞلدهتيفوٌٚٚدٞلٗطدالبلدهتذةٙ ٚدٞلدهج ُٚدٞلدهديّٙلأس د٘دللللللل

ي  دددددتختدَلدهدددددتيفوٍلدهتيفددددد ُٗٛلدزبٌيفدددددٛلهصددددد  لدهتذةٙ ٚدددددٞلدهج ُٚدددددٞ.لأًددددد لللللل

 ل(ل ةتلط دألأسد دٞلئدتفلذبوٚدىلدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞلدهد٘دسأٝلللللللل2017دهيفٌةٜ 
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أ دد  ةلذبضددريلدهددتسٗفلمليفوٌددٛلدهصدد ٘فلدهجالثددٞلدألٗ لٗدهيف٘دًددىلدملدد ثةٝل للللل

صٚ غتٔ لًدّلٗدٔدٞلُلدةلدمليفوٌد ل لًدتدسفلضب  لدٞلدسيدت,لٗصدٌٍلده  سدحلللللللللل

ا ٢ٌددٞلسصددتلٗ دد داّللً ت٘سددّ ل,لكٌدد ل لدختٚدد سليِٚددٞلدهتسد ددٞليعددلىليعدد٘د٢ٛلل

ّٚ ,لسٚدحلل(لٓدت ّ ل دو٘كللل5172(لًيكةٝلذبضدريل ضدٌِا للل649سٚحل لُ٘الًّل 

أظٔددةتلدهِتدد ٢رلأْلدجملدد يلدمليفددة لسصددىليوددٟلأيوددٟلُسدد ٞل دد٘د ةل لًدديكةدتلل

دهتشضريلدهًٚ٘ٛلمليفوٌٛلدهص ٘فلدهجالثٞلدألٗ ,لأً لدجمل يلدالُ يفد هٛلٗدجملد يللل

لدملٔ سٜل ةتلك ُالُسبل ٘د ةٍٓلًِخ ضٞلدتّد.

أسد ٞلٓت الد لذبتٙتلدألخي ١لده٘دسأٝل (Kizlik,2012)ٗأدة٠لكٚاهٚمل

 لصدددٚ غٞلدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلهدددت٠لدمليفوٌددد ل لدسدددت٠لًدددتدسفلدزبِددد٘بللللللل

ٞ لًدّلدمليفوٌد لٗيدتأٍٓل للللیدهعةاٛليأ   ُٚ ,لل (ل210خلُط ةالدهتسد ٞليوٟليِٚد

ًيفوٌّ لًٗيفوٌٞ.لٗصٌٍلده  سحلد ت  ُٞلكأأدٝلهوتسد ٞ,لٗأظٔةتلدهتسد ٞليأْل

ألأٗدتلِٓددد نل دددتٞلأخيددد ١لهددد ٢يفٞل لكت يدددٞلدألٓدددتدفلهدددت٠لدمليفوٌددد ,لٗأْلدلللل

سلًت٘د ةددٞلًددعلدألٓددتدفلدملصدد غٞلهوددتسف,لٗأْلِٓدد نل دديف ّ ل لللللللیدملة؛سددٞلغ

ٞل خلدس   طٔدد لیدهتددتسٙ لدملة؛سددٞلًددّلدمليفوددٍلًددّللللل  يف هٚددٞلأ ددو٘بلأٗلطةٙةدد

ي ألٓتدفلدملص غٞ,لٗأْلدألُعيٞلاللرجىلدألٓتدفلدملة؛سٞلهوتسف,لٗأْلطدةتلل

 دديفٔ لدمليفوددٍل لیلسلًت٘د ةددٞلًددعلدألٓددتدفلدهدد یَلدألٓددتدفلٗدهيو ددٞلغییی  ددأ

لًيكةد ٕ.

 :ّ٘ميلً تللٔصَا كاآلتٕ:  تعكٔ  علٙ الدراسات الشابك 

 د  ةالدهتسد ٞلدسب هٚدٞلًدعلييفد لدهتسد د تلدهسد يةٞلًدّلسٚدحل ةكٚآد للللللللل

 (لًجاّل.2017يوٟلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلكتسد ٞلدهيفذٚوٛ 
 دملدِٔرللدختو الدهتسد ٞلدسب هٚٞلأٙضّ لًعلييفد لدهتسد د تلدألخدة٠لي     ئد للللل

هدددد ٕلدهتذددددةٙا,ليٌِٚدددد ل لد  دددد  لدملددددِٔرلده٘صدددد ٛلدهتشوٚوددددٛل لأسد ددددٞلللللللل

 (.ل(Kizlik, 2012(,لٗأسد ٞل2019دزبةي ْ 
 د  ةددالدهتسد ددٞلدسب هٚددٞلكدديهملًددعلييفدد لدهتسد دد تلدهسدد يةٞلي  ددتختدَلللل

ٞ لكتسد ددددٞلدزبوشددددٜ٘ ل ٝ لحبجٚدددد (,ليٌِٚدددد ل2017دالخت دددد سلدهتشصددددٚوٛلكددددأأد

 دال ت  ُٞلكأأدٝحبجٚٞ.ل(ل(Kizlik, 2012د تختًالأسد ٞل
 د  ةالدهتسد دٞلدسب هٚدٞلًدعلييفد لدهتسد د تلدهسد يةٞلًدّلسٚدحلدهيفِٚدٞ,لدذلللللللللل

رجوددددالدهيفِٚددددٞلي هيو ددددٞ/لدمليفوٌدددد لأٗلدمليفوٌدددد لا ددددىلدشبتًددددٞلكتسد ددددٞل

 (.2017(لٗأسد ٞلدزبوشٜ٘ 2017دهيفذٚوٛ 
 دختو الدهتسد ٞلدسب هٚٞلًعلييف لدهتسد د تلدألخدة٠لًدّلسٚدحلدهيفِٚدٞ,لدذلللللل

ِددٞلدهتسد ددٞل ٚٔدد لي ٣ددٞلدهيو ددٞلدمليفوٌدد ل لدهلوٚددٞ,ليٌِٚدد لرجودداللرجودداليٚ

دهيفِٚددٞل لييفدد لدهتسد دد تلدألخددة٠ليدد مليفوٌ لأثِدد ١لدشبتًددٞلًجددىلأسد ددٞلللللللل

 (.(Kizlik, 2012ل (لٗأسد 2017ٞ(لٗأسد ٞلدهيفٌةٜ 2019دزبةي ْ 
 أظٔددددةتلُتدددد ٢رلًيفلددددٍلدهتسد دددد تلدهسدددد يةٞلذبتٙددددتلًٔدددد سدتلدألٓددددتدفلللللللل

ٔددةتلدهتسد ددٞلدسب هٚددٞل  يوٚددٞل ٘ظٚدد لدهربصبٚددٞللدهسددو٘كٚٞ,ل لسدد لأظ

 دهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞل ل ٌِٚٞلًٔ سٝلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ.
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 رتدد دلدهتسد ددٞلدسب هٚددٞليأُٔدد لسمبدد ل لددْ٘لدهتسد ددٞلده٘سٚددتٝ يوٟلسددتلِيوددٍللللل

دهةددد ٢ٌ ليوٚٔددد (,لدهددد لسكددداتليودددٟلذبتٙدددتل  يوٚدددٞليةصبٚدددٞل يفوٌٚٚدددٞلللل

ٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلهدددت٠لط ه ددد تللللضب٘ ددد ٞل ل ٌِٚدددٞلًٔددد سٝلصدددٚ غٞلدألللل

دختص صلدملةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ ل لدهلوٚٞلدزب ًيفٚدٞلهويفودَ٘لدهتي ٚةٚدٞلللل

ليواٝلٗددب ٓ  ّٔلعب٘ٓ .

 :٘ٔاحملْر الجاىٕ: الربجمٔات الخعلٔن 
 عددٔتل وسددي لس هٚددّ لدٓتٌ ًددّ لًتادٙددتّدلي سب  دد٘بلألْلدمليفوً٘دد تلٗ ةِٚ  ٔدد للل

هوتٌِٚٞلدالاتص أٙٞلٗدالدتٌ يٚٞ,لمم لأأ٠لُ ٌجىلأٍٓليِ صةلده ِٚٞلدأل   ٚٞل

د لد دددتختدَلدمليفوً٘ددد تليأُ٘دئددد ل لدهتيفودددٍٚ,لٗدأخددد يلدسب  ددد٘بل لدملدددتدسفللللل

ٞ .لٗهيفدددىلدهربصبٚددد تلدهتيفوٌٚٚدددٞل يفتدددربلدسدددت٠لأٓدددٍل ٞ لٗطةٙةددد ٝ لٗٗ دددٚو كٌددد أ

د تختدً تلدسب  بلدآلهٛل لدهتيفوٍٚ,لدهد ل سد يتليودٟل يفودٍٚلٗ يفودٍلدمل د ٍٓٚللللللل

(ليدأْلد دتختدَلدهربصبٚد تلللل85:ل1998ختو ٞ.لٗٙدة٠لًةيدٛلٗدسبٚودٞ لللٗدملٔ سدتلدمل

دهتيفوٌٚٚٞلي٘د يٞلدسب  ٘بل  يتليوٟل يهٚىلدهيفتٙتلًّلدهصيف٘ي ت,لٗدهتٌلأّل

لًّلدهتيفوٍٚل لهتٟلدملةدسىلدهتسد ٚٞليعلىلًتٌٚا.

 :٘مفَْو الربجمٔات الخعلٔنٔ٘ احملْسب 
ّلدمللُ٘د تلدملِيةٚدٞلللدهربصبٚ تلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞلي  سٝليدّلصبٌ٘يدٞلًدللل

غريلدملوٌ٘ ٞلٙتٍل ةدتمئ ل لصد٘سٝلًد٘دأل يفوٌٚٚدٞلًتيفدتأٝلدأل د  لًدّلأددىللللللللل

ذبةٚألأٓتدف لضبتأٝليّلطةٙألدسب  د٘بلٗٙت  يدىلًيفٔد لدهي هدب,لٗ د٘ ةلهدٕللللللل

(,لكٌد لية  ٔد لديدة لللل55َ:لصل2012دهتويٙٞلدهةدديفٞليوٟلد تذ يتٕل د  ٚت ْ,ل

 ُ تلًّلخاليلد تختدَلدست٠لهو تلدهربصبدٞ,لل(ليأُٔ لدأخ يلي70ٚ:ل2010ٗس ٚة ٖ 

ٗ تٍلًيف زبٞلٓيٖلده ٚ ُد تلأدخدىلدسب  د٘بلهوشصد٘يليودٟلدهِتد ٢رلٗدمليفوً٘د تلللللللل

لدمليو٘يٞ .

ُٙيفددة فلده  سجدد ْلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚددٞلدحمل٘ دد ٞل لدهتسد ددٞلدسب هٚددٞليوددٟلل ٗ

ٛولٗأُعدديتٕلللللل أُٔدد لي دد سٝليددّل صددٌٍٚليةُدد ًرلس  دد٘يٛلٙتضددٌّلضبتدد٠ّ٘لأسد دد

ًددّلخدداليلصبٌ٘يددٞلًددّلدهددتسٗفلدملربصبددٞ,لٗ لدبا٢تٔدد لد ليددتٝلللدملختو ددٞ

 ةددةدتلًددعلدهتأكٚددتليوددٟلصددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞلًددّلدهِ سٚددٞلدملتل ًوددٞل

ده؛يٚدٞلدئ دالًٚٞل(للل–دهيفودَ٘للل–دهةٙ  دٚ تللل–هوٌ٘دألدأل   ٚٞ دهووٞلدهيفةيٚدٞلل

هلددىلأسفولٗ ضددٌِٕٚلي هِصدد٘صلدهج يتددٞلٗدهة ددَ٘لٗدهصدد٘سلٗدملدد ثةدتلٗيددةملللل

ٞ لٗر سّٙلًعل ةتٍٙلدهتويٙٞلدهةدديفدٞلٗدهتيفاٙدالده د٘سٜلٗذبةٚدألدهدتيفوٍلللللل أًجو

سسددبلدهةددتسدتلدهيد ٚددٞلهوي ه دد ت,لٗذهددمليت٘ظٚدد ليةصبٚددٞلضب٘ دد ٞلا ٢ٌددٞلل

ل.storylineيوٟليةُ ًرل

دْلدهتيفوددٍٚلًددّلخدداليلدهربصبٚدد تلدهتيفوٌٚٚددٞلٗدحمل٘ دد ٞلٙتس ددٍلمبٌٚددادتلللللللل

ٚٞلٗدملة٢ٚدٞلٗدمللت٘يدٞ,لٗٙد٘ ةل ِد٘ للللليتٙتٝلًِٔ لإُٔلٙ٘ ةلًص أسلدمليفة دٞلدهسدٌيفلل

دملددجريدتلممدد لٙدد أٜلد ل دد٘ ريليِصددةلدملتيفددٞل لدهتيفوددٍٚ,لكٌدد لأُددٕلٙسدد ٍٓل لللللللللل

 ي٘ٙةلًٔ سدتلدهت لريلدهيفوٚ ,لٗٙ٘ ةليالاٞل   يوٚٞلي لدهي هبلٗدمليفودٍ,لكٌد للل

ٙتددددٚضل  دددد أيلدشبددددربدتليدددد لدمليفوٌدددد ل ٌٚدددد ليٚددددٍِٔلٗيدددد لدملددددتدسفلدملختو ددددٞلل

(.لٗدزبدتٙةلذكدةٖلأْلدهربصبٚدٞلللل425:ل2019تأٝ دسبةيٛلٗأي٘هدَ٘,لٗدزب ًيف تلدملتيف



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
29 
 

دهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞلدهدد ل لد ددتختدًٔ ل لدهتسد ددٞلدسب هٚددٞل تٌتددعلي هيفتٙددتللل

,لstory lineًّلدملجريدتلدهسٌيفٚٞلٗده صةٙٞ,لسٚحل ليِ الٓ لًّلخداليليةُد ًرلل

ٞلٗدالٓتٌد َللدهيٜلٙتسٍلي هةتسٝليوٟل عد٘ٙألدملدتيفوٍلٗدٙد أٝلاتس دٕليودٟلدملت ييفدلللللل

لي مل أٝلدهيفوٌٚٞلدمليفةٗ ٞ.

 :٘ٔبزجمٔات املياٍج الدراس 
(لأُددٕلًددعلدهتيدد٘سلدهتلِ٘هدد٘دٛلظٔددةتللللللWilliams, 2003ٙ كددتلٗٙوٌٚددال ل

يةصبٚ تلدملِ ٓرلدهتسد دٚٞلدهد لرٚداتلي  دتختدَليِ صدةلده٘ د ٢ملدملتيفدتأٝ,لللللللل

لٗ ِةسٍل وملدهربصبٚ تلد لدآل ٛ:

 ذب٘ٙددىلأسٗفلدهلتدد بلدملتس ددٛلد ليةصبٚدد تل يفوٌٚٚددٞلً  هددةٝ:لسٚددحلٙددتٍل

ليةُ ًرل   يوٛلٙتٍلية ٕلي  تختدَلدسب  ٘ب.

 يةصبٚ تلسىلدملعلالت:لهيفةمللدحملت٠٘لدهتسد ٛليوٟلهلىلًعدلوٞلٗٙةدَ٘للل

لدهي هبلييفٌىلدشبيٞلدهالدًٞلسبؤ .

 يةصبٚدد تلدحمل كدد ٝ:لٓددٛليددةدًرليوٌٚددٞل ةددَ٘لمبش كدد ٝلً٘ادد لأٗلددددةد١للللللل

سدد بلخي٘س ٔدد ,لأٗلطدد٘يلدملددتٝلدهاًِٚددٞللدبدد سبلٙصدديفبل ِ ٚدديٓ ل لده٘داددعليل

لده ل ٘فل ستوةأ .

 يةصبٚدد تلهودد تلدهربصبددٞ:لسٚددحلٙددتيفوٍلدهي هددبلد ددتختدَلهودد تلدهربصبددٞللللل

ٗكت يٞلدهربدًرليِ سٕلئيي ٢ٕلده ةصٞلهوتشلٍل لدسب  بلًّٗلأًجوتٔد لل

Basic – Pascal.ل

 ريلدهربصبٚدد تلدهتيفوٌٚٚددٞلده؛ ٚٔٚددٞ:لٓددٛليةصبٚدد تل ٔددتفلد لدثدد سٝلدهددت للل

لهت٠لدهي هبلٗذبةٚألدهت  يىلٗدملع سكٞلٗ تسٙ ٕليوٟلدرب ذلدهةةدس.

 : بزىامجArticulate Storyline  
ٓ٘ليةُ ًرلس  ٘يٛلهتصٌٍٚلدهتسٗفلدهت  يوٚٞ,لٗحيتٜ٘ليوٟلدهيفتٙدتلًدّللل

دألٙةُ٘دددد تلدملٌٔددددٞلهيفٌددددىلدمليفوددددٍ,لٗ ةددددتٍٙلدهيفددددةٗمللدهتةتميٚددددٞلدهت  يوٚددددٞلللل

دال ددتختدَلًددّلسٚددحلدأسدزلده٘ ددد ٢مللللٗدهتسددذٚالتلٗدالخت دد سدت,لٗٓدد٘ل ددٔىللللل

دهج يتددددٞلٗدهت  يوٚددددٞ,لُٗعددددةٓ لٗ عددددوٚؤ ليددددربلدهربُدددد ًرلُ سددددٕ,لأٗلية ددددٔ لللل

مبعوالتلده ٚتٙ٘لًٗتصد ضلدئُ؛ُداليعدلىول  د يوٛ,لٗٓد٘ليةُد ًرلأديدٍلهوودٞللللللللل

ل(2018دهيفةيٚٞلاللٙعوىلسٚاّدلك ريّدليوٟلدٔ دلدسب  ٘ب دحملٌت,

  ممٔزات بزىامجArticulate Storyline : 
لَ(لٓيٖلدملٌٚادتلك آل ٛ:2018ٙ٘ ضلدحملٌت 

 .ٕل ٔ٘هٞلد تختدَلٗددٔٞلدهربُ ًرلٗ عوٚو

 .ٞٚل ٔ٘هٞل صٌٍٚلدهيفةٗمللدهتةتمي

 ددد٘ ةلا٘دهدددبلدددد ٓاٝلميلدددّلد دددتختدًٔ ل لدُعددد ١لدالخت ددد سدتلدئهل؛ُٗٚدددٞلل 

لدهت  يوٚٞ.

 ةلهخصدٚ تلًتِ٘يدٞلًتصبدٞل لدهربُد ًرلسٚدحلميلدّلدال دت  أٝلًِٔد للللللللل ٘ 

لدحملت٠٘لدئهل؛ُٗٛلدهت  يوٛ. لهةلل

 .ل ٔ٘هٞلدأسدزلدهيفِ صةلٗده٘  ٢مل لدهربُ ًر

 .لدهةتسٝليوٟلد تريدألدحملت٠٘لًّلدملع سٙعلٗدهتي ٚة تلدألخة٠
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 ص٘ٙةلدهع هٞل Screenshotل.ل

 ددددٔ٘هٞلدهت  يددددىلٗد ددددتختدَلدملعددددوالتللل Triggersلٗدملددددتوريدت,لٗدهعددددةٙملل,

لدهاًين,لٗط ة تلدهعةد٢ض.

 لخت  سدتلدئهل؛ُٗٚٞلدهت  يوٚٞ.ًةُٗٞل صٌٍٚلدال

 .ُٞٚٗل ٘د ةلخٚ سدتلًتِ٘يٞلالختٚ سل ملأ ٣وٞلدالخت  سدتلدئهل؛

 .ٞٚ   ل سذٚىلهةي تل ٚتٙ٘لً  هةٝلأْٗلدسب دٞلد لأأٗدتلٗيةدًرلد

 .ٞٚلأيٍلدهوو تلدمللت٘يٞلًّلدهٌٚ لد لدهٚس سلك هووٞلدهيفةي

 .ٞٚلًع سكٞلدهة٘دهبلدهت  يو

 لدهسشبلٗدئ التلدهت  يوٚٞ. ٔ٘هٞلد   ٞلخ صٚٞل

 .ٞٚلد تريدألًو  تلدهيفةٗمللدهتةتمي

 .ٝلدًل ُٚٞلُعةلدهتسٗفليصٚغلًتيفتأ

 .لدًل ُٚٞل ضٌِٕٚل لص ش تلدئُ؛ُا

 :ٗمعآري تصنٔه الربجمٔات الخعلٔنٔ٘ احملْسب٘ اجلٔد 
(لًدددّلًيفددد ٙريل صدددٌٍٚل2005(,لٗ لي دددتلدسبٌٚدددت,ل2004ٙددة٠لكدددىلًدددّل لدٙتدددْ٘,لل

لً لٙأ ٛ:دهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞل

 ذبتٙدددتلدألٓدددتدفلدهيف ًدددٞلهوربصبٚدددٞلدهتيفوٌٚٚدددٞ,لثدددٍل ةاتٔددد لد لأٓدددتدف ل

ل و٘كٚٞلده لميلّلًالسلتٔ لٗاٚ  ٔ .ل

 .ٞ لدهتأكتلًّلًال١ًٞلدهربصبٚٞلهةتسدتلده ٣ٞلدملستٔت

 .ٞٙلذبتٙتلدملتيو  تلدهس يةٞليِتلدملتيفوٍلهتشتٙتلُةيٞلده تد

 لسسبلط ٚيفٞلدحملت٠٘. ٌ ْل ٘ ريلدهت  يىلي لدملتيفوٍلٗدهربصبٚٞل

 .ٞل ٘ ريليِصةلدهتع٘ٙألٗدئث سٝل لدهربصبٚٞلدملِتذ

 .ٞ ل ٘ ريلأًجوٞلٗأُعيٞل تِ  بلًٗست٠٘لده ٣ٞلدملستٔت

 . ٔل ٘ ريلدهتويٙٞلدهةدديفٞ,لٗ ِ٘ لأ  هٚبل ةتمي

 .ٝليتَليةمللكٌٚٞلك ريٝلًّلدمليفوً٘ تل له هٞلٗدست

 هوٞل ٚٔ لستدٟلالل د أ٠لللد تختدَلدأله٘دْلٗدهة َ٘ل لدهربصبٚٞ,لًعليتَلدمل  

لد ل عتالدُت  ٖلدملتيفوٍ.

 د تختدَلسةٗفلكد ريٝلٗصدوريٝل ليدةمللدملد أٝلهوتٌٚٚداليد لدمل٘ د٘ي تلللللللل

لدهة٢ٚسٞلٗده ةيٚٞ.

 ًةديددد ٝلدهت ددد ّٙليددد لخو ٚدددٞلدهع هدددٞلٗيددد لدهِصددد٘صلٗدهصددد٘سلٗدهة دددَ٘لللل

لدملتضٌِٞلي .

دمليف ٙريليِدتلدُتد زلللًعلدهيفوٍلأْلدهة ٢ٌ ليوٟلدهتسد ٞلدسب هٚٞلاتلسدي٘دل ومل

لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدملة؛سٞ.

 : ٘ٔمزاحل إعداد الربجمٔ٘ الخعلٔن 
(لدملةدسدددىلدهددد لرددةلئددد ليٌوٚدددٞلديدددتدأللHonson, 2000ٙدديكةلُٓ٘سدددْ٘ل ل

لدهربصبٚ تلدهتيفوٌٚٚٞل تٌجىل لدآل ٛ:

 دهتخيددٚملٗٙتضددٌّ:لدختٚدد سلدملةددةسلدهتسد ددٛ,لٗذبتٙددتليِ صددةلدملةددةسلًددّللللل

سةدددد ٢ألُٗلةٙدددد تلًٗ ددددد ٍٓٚ,لٗذبتٙددددتلدألٓدددددتدفلدهيف ًددددٞلٗدهسدددددو٘كٚٞللللل
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هوٌشتدد٠٘لدهتسد ددٛ,لٗذبتٙددتلأٓددتدفلدهربصبٚددٞلٗدهدد لدبددبلأْل ت٘د ددألًددعل

لأٓتدفلدملةةسلدهتسد ٛ.لل

 لكددىل صددٌٍٚلدهربصبٚددٞلٗٙتضددٌّ:لدبا٢ددٞلدحملتدد٠٘لد لدطدد سدت لًتيفددتألللل,ٝ

دط سلٙتضٌّلدا١ّلًّلدمليفة ٞلهوٌشت٠٘لٗصبٌ٘يٞلًّلدألًجوٞلٗدهيفدةٗمللل

دهت٘ دددددٚشٚٞلٗصبٌ٘يدددددٞلًدددددّلدهتٌددددد سّٙلدملتيفوةدددددٞلي ئطددددد سلٗدئد يددددد تلللل

دهصددددشٚشٞلهوتٌدددد سّٙلٗدهتويٙددددٞلدهةدديفددددٞ,لٗدبٔٚددددالدملدددد ثةدتلدهصدددد٘ ٚٞللل

ٗده صددددةٙٞلدهالدًددددٞلزبدددديبلدُت دددد ٖلدهيددددالب,لٗدال ددددتيف ُٞليإسددددت٠لهودددد تللل

ل  ٞ.للدهربصبٞلدملِ 

 ةٍ٘ٙلدهربصبٚٞلًّلخاليلددةد١لدخت  سولا وٛلمليفة دٞلًسدت٠٘لدهيدالبلا دىللللل 

د تختدًٍٔلهوربصبٚٞ,لٗيةمللدهربصبٚٞليودٟلدهيدالبلٗد دتختدًٍٔليد ,للللل

ٗددةد١لدخت  سلييفت٠لًٗة سُٞلُت ٢ذٕليِتد ٢رلدالخت د سلدهة ودٛلمليفة دٞل دأثريلللللل

دهربصبٚددٞلهددت٠لدهيددالبلٗ لددْ٘لدهِتٚذددٞلٓددٛلده ددةتليدد لد ددتختدَلطددةتلللللل

لدهتتسٙ لدهتةوٚتٙٞلٗي لد تختدَلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞ.ل

ٗادددتل  ل ل ددد١٘لٓددديٖلدملةدسدددىلديدددتدألدهربصبٚدددٞلدهتيفوٌٚٚدددٞلدحمل٘ ددد ٞل للللل

لدهتسد ٞلدسب هٚٞ.

 :٘ٔمً الدراسات الشابك٘ الض تياّلت الربجمٔات الخعلٔن 

(لده لٓت الد لًيفة ٞلأثةلد تختدَليةصبٚدٞلل2019أسد ٞلدسبةيٛلٗأي٘هَ٘ 

ٌٚٞلضب٘  ٞلهتدتسٙ لديِت دٞل ل ٌِٚدٞلدهدت لريلدهةٙ  دٛلهدت٠لطدالبلللللللل يفوٚ

دهص لدألٗيلدملت٘ دم,لٗدهد ل  ل ٚٔد لد دتختدَلدملدِٔرلدهتذدةٙا,لسٚدحل لُ٘داللللللللل

(ط ه ددّ لًددّلطدددالبلدهصدد لدألٗيلدملت٘ ددمل لًدددتدسفللللل55يِٚددٞلدهتسد ددٞلًدددّل لل

٘للل ألأثدةللضب  لٞلدهةةٙ تل لدملٌولٞلدهسيف٘أٙٞ.لٗاتلأظٔةتلُتد ٢رلدهتسد دٞلٗدد

أديلدسص ٢ّٚ لال تختدَلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞليودٟلدهدت لريلدهةٙ  دٛلللل

(لأسد ٞلٓدت الد لًيفة دٞللل2018ًٗٔ سد ٕ,ليٌِٚ لأدةتلده  سجت ْل صٚضلٗلسيت 

أثةليةصبٚٞل يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞل لذبصٚىلطو دٞلًد أٝلدسب  د٘بلاسدٍلدهيفودَ٘لللللل

رلدهتذةٙا.لٗ لُ٘اليِٚٞلكوٚٞلده؛يٚٞلدأل   ٚٞلسٚحلد  يفالده  سجت ْلدملِٔ

(ط ه دّ لًدّلطو دٞلاسدٍلدهيفودَ٘لكوٚدٞلده؛يٚدٞلدأل   دٚٞلهويفد َلللللللللل30دهتسد ٞلًّل 

,لٗأظٔددةتلدهِتدد ٢رلٗددد٘أل ددةٗتلأدهددٞلدسصدد ٢ٚٞلهوٌذٌ٘يددٞلل2018-2017دهتسد ددٛ

دهتذةٙ ٚددددٞلي الخت دددد سلده يفددددتٜلممدددد لٙيفددددينلدٙدددد أٝلذبصددددٚىلدهيو ددددٞلدهيفوٌددددٛلل

(لأسد ددٞلهولعدد ليددّلأثددةلللل2018ٜ ي  ددتختدَلدهربصبٚددٞ,ل لسدد لأدددةتلدملٔددريللل

يةصبٚٞل يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞل ل ٌِٚٞلًٔ سدتلدهةةد١ٝلٗدهلت يٞلًٗٔ سدتلدهدتيفوٍلل

دهددديد ٛل لًددد أٝلدهةدددةد١ٝلٗدهلت يدددٞلهدددت٠لطو دددٞلدزب ًيفدددٞلدألسأُٚدددٞ,لٗادددتلد  دددعلللل

ده  سجدد ْل ل وددملدهتسد ددٞلدملددِٔرلهدد ٕلدهتذددةٙا,لسٚددحل لُ٘دداليِٚددٞلدهتسد ددٞللل

-2017طو ددٞلدزب ًيفددٞلدألسأُٚددٞل لده صددىلدهتسد ددٛللل(ط ه ددّ لٗط ه ددٞلًدد60ًّددّ 

َ,لٗأظٔددةتلُتدد ٢رلدهتسد ددٞله٘ددد٘أل ددةٗتلذدتلأالهددٞلدسصدد ٢ٚٞل لًٔدد سدتلل2018

دهةددةد١ٝلٗدهلت يددٞلهصدد  لطةٙةددٞلدهتددتسٙ لي  ددتختدَلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞللللللل

لدحمل٘  ٞ.
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  مؤشــــزات ّدالالت عــــً الدراســــات الشــــابك٘ الــــض تياّلــــت الربجمٔــــات
 الخعلٔنٔ٘:

  ةددالدهتسد ددٞلدسب هٚددٞلًددعلاٚددعلدهتسد دد تلدهسدد يةٞل لأُٔدد لٓددت الد لللللد

اٚددد فل  يوٚدددٞليةصبٚدددٞل يفوٌٚٚدددٞل يفوٌٚٚدددٞلضب٘ ددد ٞلًجدددىلأسد دددٞلدسبةيدددٛللل

(,لكٌدددد لد  ةددددال2018(,لٗدملٔددددريٜ 2018(,لٗأسد ددددٞل صددددٚضلٗسيددددت 2019ٗأي٘هددددَ٘ 

لدهتسد ٞلدسب هٚدٞلًدعلييفد لدهتسد د تلدهسد يةٞلي     ئد لدملدِٔرلهد ٕلدهتذدةٙاللللللللل

(,لٗأسد دٞلل2019(,ل لس لد   يفالأسد  تلدسبةيٛلٗأي٘هَ٘ 2018كتسد ٞلدملٔريٜ 

(لدملدددِٔرلدهتذدددةٙا,لٗد  ةدددالدهتسد دددٞلدسب هٚدددٞلًدددعلاٚدددعل2018 صدددٚضلٗسيدددت 

دهتسد دد تلدهسدد يةٞلي  ددتختدَلدالخت دد سلدهتشصددٚوٛلكددأأٗدتلهوتسد ددٞ,لكٌدد لللللل

دهيفِٚددٞللد  ةددالدهتسد ددٞلدسب هٚددٞلًددعلييفدد لدهتسد دد تلدهسدد يةٞلسٚددحلرجوددالللللل

(,ل2018ي هي ه دد ت/لدمليفوٌدد تلأٗلدمليفوٌددْ٘لا ددىلدشبتًددٞلكتسد ددٞل صددٚضلٗسيددت للل

(لسٚدحلل2019(;داللأُٔ لدختو داليدّلأسد دٞلدسبةيدٛلٗأي٘هدَ٘ للللل2018ٗأسد ٞلدملٔريٜ 

رجوالدهيفِٚٞلًّلطالبلدهص لدألٗيلدملت٘ م,لكٌد لد  ةدالدهتسد دٞلدسب هٚدٞللللل

لصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞ.ًعلدهتسد  تلدهس يةٞل لدهِت ٢رلي  يوٚٞلدهرب

 :مؤشزات ّدالالت عً الدراسات الشابك٘ بصلل عاو 
ٙت  لًّلخاليلد تيفةدمللدهتسد د تلدهسد يةٞلأْلٓديٖلدهتسد دٞل تعد يٕلًدعللللللل

ييفددد لدهتسد ددد تلدهسددد يةٞلًدددّلسٚدددحلديتٌ أٓددد ليودددٟلدملدددِٔرلهددد ٞلدهتذدددةٙا,للل

يٖلٗد تختدَليةصبٚٞل يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞ,لٗييف لُتد ٢رلدهتسد دٞ,لٗربتود لٓدلللل

دهتسد ددٞلًددّلسٚددحلدختٚدد سليِٚتٔدد لًددّلدهي ه دد تلدختصدد صلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلل

دألٗ ,لكٌ لرٚاتلٓيٖلدهتسد ٞليٌد ل د ةٔ لًدّلدهتسد د تليتِ ٗيد ليةصبٚدٞللللللل

 يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞل ل ٌِٚٞلًٔد سٝلصدٚ غٞلدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞلهدت٠لط ه د تللللللل

َلللل دهتي ٚةٚددٞللدختصدد صلدملةسوددٞلدأل   ددٚٞلدألٗ ل لدهلوٚددٞلدزب ًيفٚددٞلهويفودد٘

حبدددتٗأليودددٍلل-يوددداٝلٗددب ٓددد  ّٔلعب٘ٓددد ,لملل تيدددةتليددد لدهتسد ددد تلدهسددد يةٞل

دهةدد ٢ٌ ليوددٟلدهتسد ددٞلدسب هٚددٞلٗمللٙددتٍل ِ ٗيدد لضبوٚددّ ,لٗخ صددٞلأُٔدد لٗظَّ ددالل

(لٗدملِشٟلدهتل ًوٛلًّلخاليلدهتل ًىلي لدملد٘دألدهتسد دٚٞللللStory Lineيةُ ًر 

ده؛يٚدددٞلل–ٚٞلدألٗ  دهوودددٞلدهيفةيٚدددٞلدألسييفدددٞلدملةدددةسٝلهيو دددٞلدملةسودددٞلدأل   ددد

لدهةٙ  ٚ ت(يِتلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ.ل–دهيفوَ٘لل–دال الًٚٞل

 :الطزٓك٘ ّاالجزاٛات 
 :٘ميَج الدراس 

د دددتختَلده  سجددد ْل لٓددديٖلدهتسد دددٞلدملدددِٔرلهددد ٞلدهتذدددةٙالذٗلدجملٌ٘يدددٞللل

لده٘دستٝلدهيٜلٙٔتٍليتسد دٞلدهلد٘دٓةلدئُسد ُٚٞلكٌد لٓدٛلأْٗل ودٚريلهوتشةدأللللللل

ٞل يةصبٚددٞل يفوٌٚٚددٞلضب٘ دد ٞل ل ٌِٚددٞلًٔدد سٝلصددٚ غٞلدألٓددتدفلللللل ًددّل  يوٚدد

دهسددددو٘كٚٞلهددددت٠لط ه دددد تلدختصدددد صلدملةسوددددٞلدأل   ددددٚٞلدألٗ ل لدهلوٚددددٞللل

لدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝلٗددب ٓ  ّٔلعب٘ٓ 

  :٘جمخنع ّعٔي٘ الدراس 
َْ٘لصبتٌعلدهتسد ٞلًدّلط ه د تلدختصد صلدملةسودٞلدأل   دٚٞلدألٗ ل للللل ل ل

دهلوٚددٞلدزب ًيفٚددٞلدهتي ٚةٚددٞلدملسددذ التلملةددةسلدهووددٞلدهيفةيٚددٞلٗد دد؛د ٚذٚ تللللللل
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(ل ل38َ,لسٚددحل لُ٘دداليِٚددٞلدهتسد ددٞلًددّل ل2020-2019 تسٙسددٔ لهويفدد َلدهتسد ددٛلل

لدختٚ سّٓليعلىلاصتٜ.

 :٘أدّات الدراس  

 :األداٗ األّىل: االخخبار املعزيف 

كتسددد بلدهي ه ددد تلاددد َلده  سجددد ْليإيدددتدألدالخت ددد سلدمليفدددة ,لهةٚددد فلًدددت٠لدل

ملٔ سدتلصدٚ غٞلدألٓدتدفلدهسدو٘كٚٞل لدجملد ه لدمليفدة لٗده٘ددتدُٛلًدّلخداليللللللللل

لدآل ٛ:

 1-: ٘ٓإعداد البيْد االخخبار 
(ل د داّللًدّلُد٘ لللل20ا َلده  سج ْلي ِ ١لدالخت  سل لص٘س ٕلدألٗهٚٞلدمللدْ٘لًدّل لل

صدد ,ل(,لٗاددتلخضددعلآلسد١لكددجريلًددّلدحمللٌدد لدملختل1دالختٚدد سلدملتيفددتألًوشددأل ل

لٗسديٟلده  سج ْليِتلصٚ غٞلده ةةدتلأْل لْ٘:

 .)له ًوٞله ٓتدفلدهسو٘كٚٞل لدجمل ه ل دمليفة لٗده٘دتدُٛل

 .لٗد شٞلٗييفٚتٝليّلدهوٌ٘مللٗدهو  ل

 .لممجوٞل تٗيلدمل٘دص  تلدحمللٍل

 .ٞ ل وٌٚٞلهوّ٘ٙ لٗ ٔوٞلًٗال٢ٌٞلملست٠٘لدهيو

 .لًص غٞليص٘سٝلددةد٢ٚٞل

 لٙتضٌّل لةٝلٗدستٝل ةمل.ا أسٝليوٟلاٚ فل و٘نلٗدستل

ٗا ًاليتةتٍٙليتٝل يفوٌٚد تل لدهصد شٞلدألٗ ,لٗسٗيدٛليِدتلكت يتٔد لًد للللللل

لٙأ ٛ:

 .ٞ لده ٚ ُ تلدألٗهٚٞلهوي ه ٞ:لٗ تٌجىلي ال ٍلٗدهعيف

 .ل يفوٌٚ تلدالخت  س:ل لديي ١لدهي ه  تل لةٝلً سيٞليّلطةٙةٞلدسبى

 2-  :جتزٓ  االخخبار 
(ل30يِٚدٞلد دتياليٚٞليعد٘د٢ٚٞلا٘دًٔد ل لللللا َلده  سج ْليتي ٚألدالخت  سليوٟ

ط ه ددٞلًددّلُ دد لصبتٌددعلدهتسد ددٞلدهدديّٙل دد أليددٍلأسد ددٞلٓدديدلدملةددةسلٗكدد ْلل

ل ديتفلًّلدهتذةيٞلدال تياليٚٞلٙأ ٛ:

 .لسس بلدًّلدالخت  س

 .لسس بلًيف ًىلدال س تلدهتدخوٛلهالخت  س

 .ل سس بلث  تلدالخت  س

 لٗدهتٌٚٚا.ذبوٚىل ةةدتلدالخت  سلسبس بلًيف ًالتلدهصيف٘يٞل

ٗيددتأتليٌوٚددٞلدهتي ٚددأليوددٟلدهيفِٚددٞلدال ددتياليٚٞ,لٗ ددةنلده٘اددالً ت٘سددّ للل

أثِد ١لدهتي ٚددألزبٌٚددعلط ه د تلدهيفِٚددٞلدال ددتياليٚٞ,لسٚدحل ل سددذٚىلده٘اددالللل

دهدديٜلد ددتوةاتٕلأٗيلةدد لط ه دد ت,لَٗخددةلةدد لط ه دد ت,لًٗددّلثددٍلسسدد بلللللللل

ًت٘ دددددملدهددددداًّ=لصبٌددددد٘ لدهددددداًّلللًت٘ دددددملدهددددداًّلي  دددددتختدَلدمليف أهدددددٞ:ل

لهتا ٢أ/يتألدهيالبي 

ٓدديدلٗاددتل لد دد  ٞلةدد لأادد ٢ألهةددةد١ٝلدهتيفوٌٚدد ت,لٗدال ددتيفتدألهإلد يددٞ,لل

ٗدهةأليوٟلد ت سد سدتلدهي ه د ت,لٗيديهملسدتألدهداًّلدهلودٛلهتي ٚدألدالخت د س,للللللللل

ل(لأاٚةٞ.45ٗٓ٘ل 
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 3-  :تصحٔح االخخبار 
 ل صشٚضلدالخت  سلي٘ عليالًٞلٗدستٝلهلىل ةةٝلًّل ةدةدتلدالخت د سل للل

ك ُالدالد يٞلصشٚشٞ,لسٚحل لْ٘لدهتسدٞلده لسصواليوٚٔد لدهي ه دٞللللس ي

ل(لأسدٞ.20ضبص٘سٝلي ل ص ةلٗل

 4-  :صدق االخخبار 
ديتٌدددتلصدددتتلدالخت ددد سليودددٟلصدددتتلدحملتددد٠٘,لًدددّلسٚدددحلرجٚدددىلدالخت ددد سلللل

لهؤٌ سدتلده لٙةٚسٔ ,لٗذهملًّلخالي:

 صدق احمللنني : -أ 
لية ددٕل لصدد٘س ٕلدألٗهٚددٞليوددٟللييفددتلديددتدألدالخت دد سل لصدد٘س ٕلدألٗهٚددٞل ل

صبٌ٘يٞلًّلدحمللٌد لًدّلذٜٗلدالختصد صل لدملِد ٓرلٗطدةتلدهتدتسٙ لًدّلللللللل

ذٜٗلدشبددربٝل,لٗ لدخدديلَسد٢ٔددٍلًٗالسلدد  ٍٔلٗددددةد١لدهتيفددتٙالتلدهالدًددٞ,لًددّللل

سٚحلدهسالًٞلدهوو٘ٙٞلًٗت٠لو٘هٚٞلده ةةدتلهالخت  س,لًٗت٠لدُتٌد ١ل ةدةدتللل

وٟلَسد١لدحمللٌ لده ليووالُسد ٞلد  د أٍليودٟللللهالخت  س,لٗاتل ل يفتٙوٕليِ ١لي

ل %.80ً ةأدتلدالخت  سل

 صدق االتشاق الداخلٕ: -ب 
 لدهتشةددألًددّلصددتتلدال سدد تلدهددتدخوٛ,ليددّلطةٙددأل ي ٚددألدالخت دد سلدمليفددتلل

ًيف ًدىلل(لط ه دٞ,لٗ لسسد بللل30يوٟليِٚدٞلدهتسد دٞلدال دتياليٚٞلدمللُ٘دٞلًدّل للللل

يدد لأسددد تلكددىل ةددةٝلًددّللللل(لPoint Biserialدالس  دد  ليِ٘ٙددالي ٙسددريٙ يل لل

 ةةدتلدالخت  س,لٗدهتسدٞلدهلوٚدٞلهوٌذد يلدهديٜل ِتٌدٛلدهٚدٕ,لٗذهدملي  دتختدَلللللللل

ل(لدآل ٛ:1(لكٌ ل لدزبتٗي spssدهربُ ًرلدالسص ٢ٛ 

ل(:ًيف ًىلدس    لكىل ةةٝلًّل ةةدتلدالخت  سلًعلدهتسدٞلدهلوٚٞلهالخت  س1دتٗيل 

 دالس    لًيف ًى دهس ديلساٍ دالس    لًيف ًى دهس ديلساٍ

1 **0.463 11 **0.529 

2 **0.468 12 **0.745 

3 *0.374 13 **0.611 

4 *0.419 14 **0.495 

5 **0.486 15 **0.557 

6 **0.502 16 *0.453 

7 *0.459 17 *0.428 

8 *0.452 18 *0.398 

9 *0.398 19 **0.612 

10 *0.425 20 **0.634 
ل0.463(ل=ل0.01(لٗيِتلًست٠٘لأالهٞل 28 **سلدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل

ل0.361(ل=ل0.05(لٗيِتلًست٠٘لأالهٞل 28*سلدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

(لأْلاٚدددعلده ةدددةدتلأدهدددٞلدسصددد ٢ّٚ ليِدددتللل1ٗٙتضدددضلًدددّلدزبدددتٗيلدهسددد يأ ل

ل (0.634-0.398(,لٗاتل ةدٗسالًيف ًالتلدالس    لً لي  0.01,ل0.05ًست٠٘لأالهٞل 
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 5- الصعْب٘ ّالخنٔٔز لفكزات االخخبار:حشاب معامالت 
   :٘معامل الصعْب 

ٓ٘لدهِس ٞلدمل٣٘ٙدٞلهيفدتألدأل دةدألدهديّٙلأدد ي٘دليودٟلكدىل د ديلًدّلدالخت د سللللللللللل

دد يددٞلصددشٚشٞلًددّلدجملٌدد٘يت لدحمللٚددت لدهيفوٚدد لٗدهددتُٚ ,لسٚددحلرجددىلكددىللللل

ًددّلأيددتدألدهيفِٚددٞلدال ددتياليٚٞ,ل ٚلددْ٘ليددتألدأل ددةدأل لكددىللللللل27صبٌ٘يددٞل%

ل(ل ةأّد,لٗحيسبلي مليف أهٞلدآل ٚٞ:8صبٌ٘يٞل 

 صيف٘يٞلده ةةٝل=
 صبٌ٘ لدئد ي تلدشب ط٣ٞليوٟلده ةةٝلًّلدجملٌ٘يت لدهيفوٚ لٗدهتُٚ 

 يتألدأل ةدألدهيّٙلأد ي٘دليّلده ةةٝل لدجملٌ٘يت  

ٗيتي ٚددألدمليف أهددٞلدهسدد يةٞلٗدردد ألًيف ًددىلدهصدديف٘يٞلهلددىل ةددةٝلًددّل ةددةدتلل

(ل( 0.38-0.75يدد دالخت دد سلٗدددتلده  سجدد ْلأْلًيفدد ًالتلدهصدديف٘يٞل ةدٗسددالًدد للل

ُٙ ةدٛلده  سجد ْللللل , (0.62)دهلوٛ دهصيف٘يٞل ًيف ًى ٗك ْلًت٘ م ٗئديٖلدهِتد ٢رل

يوددٟلاٚددعل ةددةدتلدالخت دد س,لٗذهددململِ  دد ٞلًسددت٠٘لأسدددٞلصدديف٘يٞلده ةددةدت,للل

ل.0.80ٗأاىلًّل0.20 سٚحلك ُالًيف ًالتلدهصيف٘يٞلأكجةلًّل

 :معامل الخنٔٔز 
 ٗٙيفينلييهملًت٠لدًل ُٚٞلاٚ فلده دةٗتلده ةأٙدٞلي٘د ديٞلً دةأدتلٓديٖللللللل

ل ٚالهو ةةدتلٗ ةّ لهوٌيف أهٞلدآل ٚٞل:دالخت  سدتلٗ لسس بلًيف ًالتلدهتٌٚ

ل

 ًيف ًىلرٚٚالده ةةٝل=

 يتألدئد ي تلدهصشٚشٞل لدجملٌ٘يٞلدهتُٚ ل–يتألدئد ي تلدهصشٚشٞليوٟلده ةةٝل لدجملٌ٘يٞلدهيفوٚ ل

 

 
 يتألأ ةدألدست٠لدجملٌ٘يت 

سٚددحل ةدٗسددالاٚددعلًيفدد ًالتلدهتٌٚٚدداله ةددةدتلدالخت دد سلييفددتلد ددتختدَلللللللل

هوتٌٚٚداليد لدد يد تلده ٣دت لدهيفوٚد لٗدهدتُٚ ,للللللل(ل0.75-0.25  ي دمليف أهٞلدهس يةٞل

 يودغل دذد ٗٙة دىلًيف ًدىلدهتٌٚٚدالللل0.49)دهلودٛل ل دهتٌٚٚدال ًيف ًىٗاتليوغلًت٘ مل

ُٙ ةٛلده  سج ْليودٟللٗييهمل (Ebel, 1972, P. 399 )(لدهيٜلستأ0.30ٖ ًّ أكجة

ل(لدآل ٛ:2اٚعل ةةدتلدالخت  س,لكٌ ل لدزبتٗيل 

ل(:ًيف ًالتلدهصيف٘يٞلٗدهتٌٚٚالهلىل ةةٝلًّل ةةدتلدالخت  س2دتٗيل 

 ًيف ًالتلدهتٌٚٚا ًيف ًالتلدهصيف٘يٞ َ ًيف ًالتلدهتٌٚٚا ًيف ًالتلدهصيف٘يٞ َ

1 0.38 0.25 11 0.69 0.63 

2 0.63 0.75 12 0.69 0.63 

3 0.56 0.38 13 0.63 0.50 

4 0.63 0.50 14 0.75 0.50 

5 0.69 0.63 15 0.75 0.50 

6 0.56 0.38 16 0.69 0.38 

7 0.56 0.38 17 0.50 0.25 

8 0.75 0.50 18 0.56 0.63 

9 0.50 0.50 19 0.75 0.50 

10 0.50 0.75 20 0.63 0.25 
 0.49 ًيف ًىلدهتٌٚٚالدهلوٛ  0.62 ًيف ًىلدهصيف٘يٞلدهلوٛ 
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  6-  :ثبات االخخبار 
ٗٙةصتليٕلدسبص٘يليوٟلُ  لدهِت ٢رليِتل لدةدسلدهةٚد فلي  دتختدَلُ د للللل

دألأدٝل لُ ددد لدهلدددةٗف .لٗحيسدددبلًيف ًدددىلدهج ددد تلييدددةتليتٙدددتٝل,لٗادددتلاددد َلل

سٙتعد سأللل-ده  سج ْليإر ألًيف ًىلدهج  تلييةٙة لدهتذا٢دٞلدهِصد ٚٞلٗكد٘أسللل

ليوٟلدهِش٘لدآل ٛل:ل20 ْ٘ل

 اليصفٔ٘: أّاًل: طزٓك٘ الخجز ٜ٘ 
ييةٙةدٞلل  لد تختدَلأسد تلدهيفِٚدٞلدال دتياليٚٞلسبسد بلث د تلدالخت د سللللل

دهتذا٢ٞلدهِص ٚٞ,لسٚحلا َلده  سجد ْليتذا٢دٞلدالخت د سلد لُصد  ,لده ةدةدتلللللل

ده ةأٙٞلًة يىلده ةدةدتلدهاٗدٚدٞلهلدىلًسدت٠٘لًدّلًسدت٘ٙ تلدالخت د س,لٗذهدمللللللللل

تدَلًيف أهددٞل دد ريً ْلحبسدد بلًيف ًددىلدالس  دد  ليدد لدهِصدد  ,لكٌدد ل لد ددتخل

ل(لدآل ٛلٙ٘ ضلًيف ًالتلث  تلدالخت  س:3يةدْٗ,لٗدزبتٗيل 

لًيف ًىلث  تلدالخت  سل(:3دتٗيل 

 
 ًيف ًىلدهج  تلييفتلدهتيفتٙى  ًيف ًىليري ْ٘ يتألده ةةدت

 0.754 0.605 20 دهتسدٞلدهلوٚٞ

(,لٗٓديدلٙدتيليودٟلللل0.754ٙتضضلًّلدزبدتٗيلدهسد يألأْلًيف ًدىلدهج د تلدهلودٛل للللل

دالخت  سلٙتٌتعلي هج  تلمم لٙي٣ٌّلدهة ٢ٌ ليوٟلدهتسد ٞلد ل ي ٚةٕليوٟلأْل

ليِٚٞلدهتسد ٞ.

 22رٓخصارد سٌْ  -ثاىًٔا: طزٓك٘ كْدر  :Richardson and Kuder: 
طةٙةددٞلث ُٚددٞلًددّلطددةتلسسدد بلدهج دد ت,لٗذهددملئردد ألللللده  سجدد ْد ددتختَلل

ْللللل ل20ًيف ًىلث  تلدالخت  س,لسٚحلسصواليوٟلاٌٚدٞلًيف ًدىلكد٘أسلسٙتعد سأل د٘

ل (لدآل ٛلٙ٘ ضلذهمل:4هوتسدٞلدهلوٚٞلهالخت  سلكلىلٗدزبتٗيل 

ل20(:لًيف ًىلك٘أسلسٙتع سأل ْ٘ل4دتٗيل 

 
 20ًيف ًىلك٘أسلسٙتع سألهْ٘ل ن

 0.736 20 دجملٌ٘ 

هالخت د سللل20(لأْلًيف ًدىلكد٘أسلسٙتع سأ دْ٘لللل4ًّلدزبدتٗيلدهسد يأ للٗٙتضضل

(لٗٓددٛلاٌٚددٞلي هٚددٞل يٌدد٣ّلدهةدد ٢ٌ ليوددٟلدهتسد ددٞلد لللل0.736كلددىلك ُددال ل

ل  ي ٚألدالخت  سليوٟليِٚٞلدهتسد ٞ.

  :ِاألداٗ الجاىٔ٘: مكٔاس اجتا 
ٗاددد َلده  سجددد ْليإيدددتدألًةٚددد فلمليفة دددٞلددبددد ٖلدهي ه ددد تلعبددد٘لد دددتختدَللللللللل

(ل,لٗ ددألل2(ل ةددةٝلكٌدد ل لدملوشددأل للل15دهتيفوٌٚٚددٞ,لسٚددحل لددْ٘لًددّل لللدهربصبٚددٞل

ًةٚدد فلهٚلدد ستلدهجالثددٛل أٗد ددأ,لهسددالًتأكددتٝل,لاللأٗد ددألأيدد سمل(لأييٚدداللللل

(,لٗيددديهمل ِشصدددةلأسدددد تلأ دددةدأليِٚدددٞلدهتسد دددٞلًددد لللللللل1,ل2,ل3دألٗددْلدآل ٚدددٞل 

ل(.15(لٗل 75ي  

  :صدق املكٔاس 

هةٚ  ددٕ,لٗادد َلده  سجدد ْللللٗٙةصددتليددٕلأْل ةددٚ ل ةددةدتلدملةٚدد فلًدد لٗ دديفاللللل

لي هتأكتلًّلصتتلدملةٚ فلييةٙةت :
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 صددتتلدحمللٌدد ل:ل ليددةمللدألأدٝل لصدد٘س ٔ لدألٗهٚددٞليوددٟلصبٌ٘يددٞلًددّلللل

أ   يٝلد ًيفٚ لًّلدملتخصص لممدّلٙيفٌودْ٘ل لدزب ًيفد تلده وسديِٚٚٞ,للللل

سٚدحلاد ً٘دليإيددتد١لَسد٢ٔدٍلًٗالسلدد  ٍٔلسد٘يلًِ  دد ٞل ةدةدتلدألأدٝ,لًٗددت٠لللللل

ةدتلد لدملةٚدد ف,لٗكدديهملٗ دد٘للصددٚ غ  ٔ لدهوو٘ٙددٞ.لٗ ل دد١٘لدُتٌدد ١لده ةدد

ل وملدآلسد١ل لد ت يف ألييف لده ةةدتلٗ يفتٙىلييفضٔ لدآلخةل.

 صتتلدال س تلدهتدخوٛل:ل لدهتشةألًدّلصدتتلدال سد تلدهدتدخوٛلهوٌةٚد فلللللل

(لط ه دٞ,لٗ لسسد بللل30يتي ٚألدملةٚ فليوٟليِٚٞلد تياليٚٞلًلُ٘ٞلًدّل ل

ي لكىل ةةٝلًّل ةةدتلي هتسدٞلدهلوٚٞلدملةٚد فل,للًيف ًىلدس    ليري ْ٘ل

ل(:5(,لكٌ ل لدزبتٗيلدآل ٛل SPSSٗذهملي  تختدَلدهربُ ًرلدئسص ٢ٛل 

ل(:ًيف ًىلدس    لكىل ةةٝلًّل ةةدتلدملةٚ فلًعلدهتسدٞلدهلوٚٞلهوٌةٚ ف5دتٗيل 

 ًيف ًىلدالس     َ ًيف ًىلدالس     َ

1 **0.477 9 **0.507 

2 **0.580 10 *0.394 

3 **0.540 11 **0.492 

4 **0.609 12 **0.478 

5 *0.430 13 **0.470 

6 *0.415 14 *0.422 

7 *0.386 15 **0.535 

8 *0.460 
 

ل0.463(ل=ل0.01(لٗيِتلًست٠٘لأالهٞل 28**سلدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

ل0.361(ل=ل0.05(لٗيِتلًست٠٘لأالهٞل 28*سلدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

ٗٙتضدضلًدّلدزبدتٗيلدهسد يألأْلًيفد ًالتلدالس  د  ليد لده ةدةدتلٗدجملٌدد٘ للللللللل

(,لممدد لٙيٌدد٣ّلدهةدد ٢ٌ ليوددٟلللل0.01دهلوددٛلهوٌةٚدد فلأدهددٞليِددتلًسددت٠٘لأالهددٞل للللل

لدهتسد ٞلد ل ي ٚةٔ ليوٟلدهيفِٚٞ.

  :ثبات املكٔاس 

أددة٠لده  سجد ْلخيد٘دتلدهتأكدتلًدّلث د تلدألأدٝ,لٗذهدملييفدتل ي ٚةٔد ليودٟللللللللللل

 ددتياليٚٞلييددةٙةت لٌٗٓدد لدهتذا٢ددٞلدهِصدد ٚٞلًٗيف ًددىلأه دد لأ دةدألدهيفِٚددٞلدالل

ل كةُٗ  خ.

 طةٙةدددٞلدهتذا٢دددٞلدهِصددد ٚٞ:ل لد دددتختدَلأسدددد تلدهيفِٚدددٞلدال دددتياليٚٞللللل

سبسددد بلث ددد تلدملةٚددد فلييةٙةدددٞلدهتذا٢دددٞلدهِصددد ٚٞ,لسٚدددحلاددد َلده  سجددد ْللل

(ل6ٗدزبدتٗيل لْلدهِص  لغريلًتسد ٗٙ للألل,لٗذهمي  تختدَلًيف أهٞلدتٌ ْ

لٙ٘ ضلذهم:

لًيف ًالتلدالس    لي لُص ٛلدملةٚ فلكلىلا ىلدهتيفتٙىلًٗيف ًىلدهج  تلييفتلدهتيفتٙىل(:6دتٗيل 

 
 ًيف ًىلدهج  تلييفتلدهتيفتٙى دالس    لا ىلدهتيفتٙى يتألده ةةدت

 0.883 0.878 15 دهتسدٞلدهلوٚٞلهوٌةٚ ف

(.لٗٓديدلل0.883(لأْلًيف ًىلدهج  تلدهلوٛلاتليوغل 6ٗٙتضضلًّلدزبتٗيلدهس يأ 

ٙتيليوٟلأْلدألأدٝل تٌتعليتسدٞلي هٚٞلًدّلدهج د تلممد لٙيٌد٣ّلدهةد ٢ٌ ليودٟللللللل

لدهتسد ٞلد ل ي ٚةٔ ليوٟليِٚٞلدهتسد ٞ.
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 طةٙةٞلأه  لكةُٗ  خ:لد دتختَلده  سجد ْلطةٙةدٞلأخدة٠لًدّلطدةتلسسد بلللللللل

دهج  تلٗٓٛلطةٙةٞلأه  لكةُٗ  خلئر ألًيف ًىلث  تلدألأدٝ,ل شصواليوٟل

ل(لدآل ٛلٙ٘ ضلذهم:ل7كلى,لٗدزبتٗيل اٌٚٞلًيف ًىلأه  لهوٌةٚ فل

ل ًيف ًالتلأه  لكةُٗ  خلهوٌةٚ فلكلىل(:7دتٗيل 

 
 ًيف ًىلأه  لكةُٗ  خ يتألده ةةدت

 0.805 15 دهتسدٞلدهلوٚٞلهوٌةٚ ف

(.لٗٓدديدلٙددتيل805.0(لأْلًيف ًددىلدهج دد تلدهلوددٛل ل7ٗٙتدد  لًددّلدزبددتٗيلدهسدد يأ ل

ٙيٌدد٣ّلدهةدد ٢ٌ ليودددٟللليوددٟلأْلدألأدٝل تٌتددعليتسدددٞلي هٚدددٞلًددّلدهج دد تلممددد لللللل

لدهتسد ٞلد ل ي ٚةٔ ليوٟليِٚٞلدهتسد ٞ.

 :٘األسالٔ  اإلحصأٜ٘ املشخلدم 

 للSPSSهتشةٚألأٓتدفلدهتسد دٞ,لد دتختَلده  سجد ْلدهربُد ًرلدئسصد ٢ٛلللللل

لًيف زبٞليٚ ُ تلدهتسد ٞلدآل ٚٞ:

لٗ ٌٚ لٙوٛلدأل  هٚبلدملستختًٞل لدهصتتلٗدهج  ت:

  ليّلصتتلدال س تلدهتدخوٛلهالخت  س.لًيف ًىلدالس    ليري ْ٘:لهولع

 .ٞٚ لًيف أهٞل  ريً ْليةدْٗلسبس بلدهج  تلييةٙةٞلدهتذا٢ٞلدهِص

لأً لدأل  هٚبلدملستختًٞل لدهتشوٚىلدالسص ٢ٛلهوِت ٢رل ٔٛلك آل ٛ:

 .ل دملت٘ ي تلدسبس يٚٞلٗدالعبةد  تلدمليفٚ سٙٞل

 . لدخت  سلتلهولع ليّلده ةٗتلهيفِٚت لًة  يت

 دٙت (لهوتشةألًّل  يوٚٞلدهربُ ًر.ًةيعلًيف ًىل  

 :ىخاٜج الدراس٘ ّمياقصخَا 

لٗٙلْ٘لذهملك آل ٛ:ل

   :أّاًل: اإلجاب٘ عً الشؤال األّل 

ٙددِ لدهسدد ديلدألٗيلًددّلأ دد٣وٞلدهتسد ددٞليوددٟلدآل ددٛ:ل لًدد لدهتصدد٘سلدملةدد؛للللللللل

هوربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞلدهدد لميلددّلًددّلخاليدد ل ٌِٚددٞلًٔدد سٝلصددٚ غٞلل

٘ل كٚٞل؟لٗهإلد يدددٞليدددّلٓددديدلدهسددد ديلأيدددت لده  سجددد ْليةصبٚدددٞلللللدألٓدددتدفلدهسدددو

 يفوٌٚٚدددٞلضب٘ ددد ٞلهتٌِٚدددٞلًٔددد سٝلصدددٚ غٞلدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلي  دددتختدَلل

.لٗاددتل ليِدد ١لدهربصبٚددٞلًددّلخدداليليددتٝلللللArticulate Story Lineل يةُدد ًر

لًةدسىلٓٛ:

 :الخحلٔل:  املزحل٘ األّىل 

 ٌِٚدٞلًٔد سٝلصدٚ غٞللللسٚحلدُيوةالدهتسد ٞلدسب هٚدٞلًدّلٓدتف لأ د فولٓد٘لللللل

دألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلهدددت٠لط ه ددد تلدختصددد صلدملةسودددٞلدأل   دددٚٞلدألٗ ل للللل

ٗيِد ١لأأٗدتللل دهلوٚٞلدزب ًيفٚٞلهويفوَ٘لدهتي ٚةٚٞليواٝ,لسٚدحل لدختٚد سلدملٔد سٝ,للل

لدهةٚ فلدهالدًٞ.
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  :٘ٔالخصنٔه:  املزحل٘ الجاى 

دحملتد٠٘,للٗ عٌىلٓيٖلدملةسوٞ,لصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ,لذبتٙتليِ صدةلل

لٗدالخت  سلدمليفة ,لٗ صٌٍٚلدهسِٚ سٙ٘لك آل ٛ:

     ٙصٔاغ٘ األٍداف الخعلٔنٔ٘: متت صٔاغ٘ األٍداف العامـ٘ ّالشـلْكٔ٘ علـ

 اليحْ اآلتٕ:

 :٘األٍداف العام٘ للربجمٔ٘ املكرتح 

 ًيفة ددٞلأٓددٍلده ةٗادد تليدد لدهو ٙدد تلده؛ي٘ٙددٞلٗدألٓددتدفلدهيف ًددٞلٗدألٓددتدفللللل

لدهسو٘كٚٞ.

 لو٘كٚٞلي هص٘سٝلدملةك ٞلٗدهص٘سٝلدمل سيٞ.صٚ غٞلدألٓتدفلدهس

 ذبتٙددتلأٓدددٍلأ ددد  بلدألخيدد ١لدهعددد ٢يفٞليِدددتلصددٚ غٞلدألٓدددتدفلدهسدددو٘كٚٞلللل

ل ٗدهت ةٙألي لدهص٘سٝلدملةك ٞله ٓتدفلٗي لدألٓتدفلدملةك ٞ.

 .ٞٚلًيفة ٞل صِٚ لًست٘ٙ تلدجمل يلدمليفة له ٓتدفلدهسو٘ك

 دهوودٞلدهيفةيٚدٞلللل ٘ظٚ لأ يف يلكىلًسدت٠٘ل لي د سدتل دو٘كٚٞلًدّلًِٔد زللللل

لٗده؛يٚٞلدال الًٚٞلٗدهيفوَ٘لٗدهةٙ  ٚ تلهوٌةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ .

 .ٞٚل صِٚ لًست٘ٙ تلدجمل يلده٘دتدُٛله ٓتدفلدهسو٘ك

 ٘ظٚ لأ يف يلكىلًسدت٠٘ل لي د سدتل دو٘كٚٞلًدّلًِٔد زلدهوودٞلدهيفةيٚدٞلللللللل 

لٗده؛يٚٞلدال الًٚٞلٗدهيفوَ٘لٗدهةٙ  ٚ تلهوٌةسوٞلدأل   ٚٞلدألٗ .

 ف الشلْكٔ٘ للربجمٔ٘ املكرتح٘:األٍدا 

ٙت٘اعلًّلدهي ه ٞلييفتلددتٚ دلأسٗفلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلأْل صد ضلاد أسٝلللل

ليوٟلأْل:

 .ٜ٘لُ يفة فلً َٔ٘لديتفلده؛ي

 .ٞٙ٘لذبت ألً َٔ٘لدهو ٙ تلده؛ي

 .ٞٙ٘ل تهٛليأًجوٞليوٟلأٍٓلدهو ٙ تلده؛ي

 .ًٞ لُ يفة فلً َٔ٘لدألٓتدفلدهيف

 له؛ي٘ٙٞلدهيف ًٞ. يفيٛلأًجوٞله يف لدألٓتدفلد

 ٞٚل  سةلً َٔ٘لدألٓتدفلدهسو٘ك

 .ل ستعٔتليأًجوٞلألٓتدفل و٘كٚٞلًتِ٘يٞل

 .ٞ ل ٘ ضلًلُ٘ تلديتفلدهسو٘كٛليص٘س ٕلدملةك

 .ٞ لذبوىلديتفلدهسو٘كٛليص٘س ٕلدملةك

 .ٞٚلذبت ألأ   بلدألخي ١لدهع ٢يفٞل لصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘ك

 لدمليفة .ذبت ألًست٘ٙ تلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞل لدجمل يل

 . لذبتألدأل يف يلدهسو٘كٚٞلهلىلًست٠٘لًّلًست٘ٙ تلدجمل يلدمليفة

 ّٞليودددٟلكدددىلًسدددت٠٘لًدددّلًسدددت٘ٙ تلدجملددد يلدمليفدددة له ٓدددتدفلل  يدددةللأًجوددد

لدهسو٘كٚٞ.

 .ُٛلذبت ألًست٘ٙ تلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞل لدجمل يلده٘دتد
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 .ُٛل ٘ ضلدأل يف يلدهسو٘كٚٞلهلىلًست٠٘لًّلًست٘ٙ تلدجمل يلده٘دتد

 ّٞليوددٟلكددىلًسددت٠٘لًددّلًسددت٘ٙ تلدجملدد يلده٘دددتدُٛله ٓددتدفلللل يددةللأًج ودد

لدهسو٘كٚٞ.لل

  :٘ٔحتدٓد عياصز حمخْٚ الربجم 

لا َلده  سج ْليتشتٙتليِ صةلدحملت٠٘لده لذبةألدألٓتدف,لٗٓٛلك آل ٛ:

 ٞٙ٘لدألٓتدفلده؛ي

 .ٞلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞليص٘سٝلصشٚش

 . ل دألٓتدفلدهسو٘كٚٞل لدجمل يلدمليفة

 لدهسو٘كٚٞل لدجمل يلده٘دتدُٛ.دألٓتدفل

  :االخخبار املعزيف 

ا َلده  سج ْليإيتدألدالخت  سلدمليفة ,لهةٚ فلًت٠لدكتسد بلدهي ه د تلملٔد سٝلللل

صددٚ غٞلدألٓددتدفلدهسددو٘كٚٞ,لَٗ ليِدد ١لدالخت دد سل لصدد٘س ٕلدألٗهٚددٞلدمللددْ٘لًددّل

١لكدجريلل(,لٗادتلخضدعلآلسدلل1(ل  داّللًّلُ٘ لدالختٚ سلدملتيفدتألكٌد ل لدملوشدأل للل20 

لًّلدحمللٌ لدملتخصص لل.

  :ِمكٔاس اجتا 

 ل ١٘لأٓتدفلدهتسد ٞ,لا َلده  سج ْليإيتدألًةٚ فلمليفة ٞلددب ٖلدهي ه  تل

ل(ل ةةٝ.15عب٘لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلهيدل  لديتدألًةٚ فلٙتلْ٘لًّل 

  :٘ٔتصنٔه سٔيارْٓ الربجم 

تدد سٝ,لسٚددحلرددال ل صدٌٍٚلدهسددِٚ سٙ٘لمبدد لٙتِ  ددبلًددعلضبتدد٠٘لدملٔدد سٝلدملخل

ل-ُصددد٘صلل-د ددد  ٞلاٚدددعلدهع هددد تلدملة؛سدددٞلهوربصبٚدددٞلمبلُ٘  ٔددد ل لصددد٘سل

هةيدد تل ٚددتٙ٘لأصدد٘دت(,لٗدألخدديلي سبسدد  ْلدمليفدد ٙريلده ِٚددٞل لًةسوددٞلدئُتدد زللللل

لده يفوٚٞ.

 :٘الخطْٓز: *املزحل٘ الجالج 

 ليِددد ١لدهربصبٚدددٞلد دددتِ أّدللد لدهسدددِٚ سٙ٘لدهددديٜل ل صدددٌٌٕٚل لدملةسودددٞللللل

 Articulate كٌ ل  لدُتد زلدهربصبٚدٞلدهتيفوٌٚٚدٞلي  دتختدَليةُد ًرللللللدهس يةٞ,

Storyline ل ٔدد٘لأسددتلدهددربدًرلدملٌٔددٞل ل ددأهٚ لُٗعددةلدهددتسٗفلدئهل؛ُٗٚددٞللللللل,

لٗدحملت٠٘لدئهل؛ُٗٛلدهت  يوٛ.

 :٘مزحل٘ االسخلداو ّالخيفٔذ:  املزحل٘ الزابع 

ًٗةسوددٞلٗ ِةسددٍلًةسوددٞلدهتِ ٚدديلد لًددةسوت لٌٓدد :لًةسوددٞلدهتذةٙددبلللللل

لدهتي ٚألده يفوٛلك آل ٛ:

 دهتذةٙددب:ل ٔددتفلٓدديٖلدملةسوددٞلد لدبةٙددبلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدملة؛سددٞلل

هوتأكددتلًددّلصددالسٚتٔ لهوتي ٚددألٗدال ددتختدَلده يفوددٛليدد لٗ ي٘ٙةٓدد لًددّللللل
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خدددداليلية ددددٔ ليوددددٟلصبٌ٘يددددٞلًددددّلدحمللٌدددد ,لٗدهتذةٙددددبليوددددٟليِٚددددٞللل

ل(لط ه ٞ.30د تياليٚٞليتأٓ ل 

 ٌٚٚدددٞليودددٟلصبٌ٘يدددٞلًدددّلدملتخصصددد :لسٚدددحل ليدددةمللدهربصبٚدددٞلدهتيفو

يددةمللدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞليوددٟلصبٌ٘يددٞلًددّلدشبددربد١لٗدملتخصصدد ل لل

صبدد يل لِ٘ه٘دٚدد لدهتيفوددٍٚلٗدملِدد ٓرلٗطةد٢ددألدهتددتسٙ لهوتيفددةفلد لًددت٠للللللل

ًال١ًتٔدد لهوٌشتدد٠٘لدهتيفوٌٚددٛلٗدهتيفددةفلد للَسد٢ٔددٍليددّلًددت٠لصددالسٚتٔ للللل

لهوتي ٚألٗدال تختدَ.

 يفوٌٚٚٞليوٟليِٚٞلد تياليٚٞ:ل لدبةيدٞلدهربصبٚدٞلللدبةٙبلدهربصبٚٞلدهت

يوددٟليِٚدددٞلد دددتياليٚٞلصدددوريٝلهتِةٚشٔددد لٗدال دددت  أٝلًدددّلَسد١لدهي ه ددد تلل

ًٗالسل  ّٔل ل يفتٙؤ لٗدهتيفةفلد للًت٠ل يف هٚتٔ لٗاتس ٔ ليوٟلذبةٚدألل

دألٓدددتدفلٗ ٌِٚدددٞلدملٔددد سٝلدمليو٘يدددٞلٗدسبصددد٘يليودددٟلأ ضدددىلدهِتددد ٢رليِدددتلللللللل

لدهتي ٚألده يفوٛلي .

 تي ٚددددألده يفوددددٛ:لٗ لٓدددديٖلدملةسوددددٞلٙددددتٍل ةددددتٍٙلدهربصبٚددددٞلدهتيفوٌٚٚددددٞلللده

هوي ه ددد تلهتِ ٚددديٓ لٗدهت  يدددىلًيفٔددد لٗدهتيفدددةفلد للًدددت٠ل يف هٚتٔددد ,لكٌددد للل

ل تضٌّلٓيٖلدملةسوٞلًةدا ٞلدهي ه  تلٗسصتلدهِت ٢ر.

ٗييفدددددتلدالُتٔددددد ١لًدددددّلدبةٙدددددبلدهربصبٚدددددٞلدهتيفوٌٚٚدددددٞل  لية دددددٔ ليودددددٟلللل

دًدددٞلٗدئادددةدسليصدددالسٚتٔ ,لًٗال١ًتٔددد لللدملتخصصددد لٗدددددةد١لدهتيفدددتٙالتلدهالل

لهتشةٚألدألٓتدفلدملِع٘أٝلًِٔ لٗ ٌِٚٞلدملٔ سدتلدمليو٘يٞل.

 :٘مزحل٘ الخكْٓه:   املزحل٘ اخلامش 

ٗ ٔتفلٓيٖلدملةسوٞلد ل ةٍٚٚلدهربصبٚٞلًّلخاليلية ٔ ليوٟلصبٌ٘يدٞلل

ًددّلدملتخصصدد لٗ ةددٍ٘ٙلأأد١لدهي ه دد تلًددّلخدداليلدالخت دد سلده يفددتٜ,لٗذبوٚددىللللل

لدهِت ٢رلهوشلٍليوٟلصالسٚٞلدهربصبٚٞ.

  ذبوٚددىلدهِتدد ٢ر:لٗ ٚٔدد ل لذبوٚددىلُتدد ٢رلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلٗ  سددريٓ لللللل

لٗذبوٚىلأأد١لدهي ه  ت,لٗ ٘فلٙتٍل ٘ ٚضلذهمل ليةمللُت ٢رلدهتسد ٞ.

 دصدددتدسلدسبلدددٍليودددٟلدهربصبٚدددٞ:ل لٓددديٖلدشبيددد٘ٝ,ل لدصدددتدسلدسبلدددٍليودددٟلل

د ددتةةد١لُتدد ٢رلدهتي ٚددألدهة وددٛللصددالسٚٞلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلًددّلخدداليل

ٗده يفتٜ,لٗد ضدضلهو د سجت لأْلدهربصبٚدٞليد لأثدةل ل ٌِٚدٞلًٔد سٝلصدٚ غٞللللللللل

 دألٓتدفلدهسو٘كٚٞل لدجمل ه لدمليفة لٗده٘دتدُٛ.

 :ِثاىًٔا: اإلجاب٘ عً الشؤال الجاىٕ ّتفشري 

ِٙ لدهس ديلدهجد ُٛلًدّلأ د٣وٞلدهتسد دٞليودٟلدآل دٛ:ل ٓدىل ٘ددتل دةٗتلذدتلللللللللل

(ليدد لًت٘ دديٛلأسددد تلدهي ه دد تل لدهةٚ  دد لللللα ≤ 0.05دسصدد ٢ٚٞل أالهددٞل

لدهة وٛلٗده يفتٜلهالخت  سلدمليفة له ٓتدفلدهسو٘كٚٞ؟لل

ٗهإلد يددٞليددّلٓدديدلدهسدد ديلادد َلده  سجدد ْليصددٚ غٞلده ددةمللدآل ددٛ:لالل ٘دددتلللل

(ليدد لًت٘ دديٛلأسددد تلدهي ه دد تل لللα ≤ 0.05 ددةٗتلذدتلأالهددٞلدسصدد ٢ٚٞل ل

ليفتٜلهالخت  سلدمليفة له ٓتدفلدهسو٘كٚٞ.دهةٚ   لدهة وٛلٗده 



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
42 
 

ٗهوتشةدددألًدددّلصدددشٞلٓددديدلده دددةمل,لاددد َلده  سجددد ْلحبسددد بلدملت٘ دددي تللللللللل

دسبسدد يٚٞلٗدالعبةد دد تلدمليفٚ سٙددٞ,لٗد ددتختدَلدخت دد سل ت لهيفِٚددت لًددة  يت ل ل

t” test paired sampleهولعد ليدّلأالهدٞلده دةٗتليد لًت٘ ديٛلدألأد١ل لللللللل“ل

ل(لدآل ٛلٙ٘ ضلذهم:8   لدهة وٛلٗده يفتٜ,لٗدزبتٗيل دالخت  سلدمليفة ل لدهةٚ

(:لدملت٘ ي تلٗدالعبةد  تلدمليفٚ سٙٞلٗاٌٚٞل ت لًٗست٠٘لدهتالهٞلهوةٚ   لدهة وٛلٗده يفتٜل8دتٗيل 

ل هالخت  سلدمليفة 

 
 دملت٘ م دهيفتأ دجملٌ٘يٞ

دالعبةدفل

 دمليفٚ سٜ
اٌٚٞل

  ت 
اٌٚٞل

 دهتالهٞ
ًست٠٘ل

 دهتالهٞ

دهتسدٞل

 دهلوٚٞ

دبةٙ ٚٞل

 3.185 11.447 38 ا وٛ
4.607 0.000 

أدهٞل

دسص ٢ّٚ ل

 0.01يِتل
دبةٙ ٚٞل

 2.818 14.947 38 ييفتٜ

ل2.02(ل=لα≤0.05ٗيِتلًست٠٘لأالهٞل (ل37*اٌٚٞل ت لدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

لل2.70(ل=α≤0.01ٗيِتلًست٠٘لأالهٞل (ل37*اٌٚٞل ت لدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

(لدهسدد يألأْلدملت٘ ددملدسبسدد يٛل لدهتي ٚددألهويفِٚددٞللل8دزبددتٗيل ٗٙتدد  لًددّل

(,لٗٓ٘لأاىلًدّلدملت٘ دملدسبسد يٛلللل11.447دهتذةٙ ٚٞل لدهتي ٚألدهة وٛلٙس ٜٗل 

(,ل14.947 لدهتي ٚدددألهويفِٚدددٞلدهتذةٙ ٚدددٞل لدهتي ٚدددألده يفدددتٜلدهددديٜلٙسددد ٜٗ للللل

,لٗٓديدللل0.01(,لٗٓٛلأدهٞلدسصد ٢ّٚ ليِدتللل4.607ٗك ُالاٌٚٞل ت لدحملس٘يٞل س ٜٗل 

(ليد لًت٘ ديٛلأسدد تلللللα ≤ 0.01ٙيفينلإُٔل  ٘دتل ةٗتلذدتلأالهدٞلدسصد ٢ٚٞل لل

دهي ه  تل لدهةٚ   لدهة وٛلٗده يفتٜلهالخت  سلدمليفة لكلدىلهصد  لدهتي ٚدألللل

ده يفتٜ,لٗييهملٙتٍلس  لده ةمللدهص ةٜلٗا ٘يلده دةمللده دتٙى.لٗسبسد بلللل

(لدآل دٛلٙ٘ دضللل9ٗدزبتٗيل ل  ل2لηسذٍلدهتأثريلا َلده  سج ْلحبس بلًةيعلدٙت ل 

لذهم:

ل  لٗسذٍلدهتأثريل لدملةٚ فلدهلوdٛ لٗل ل2لη(:لاٌٚٞل ت لٗل 9دتٗيل 

 
 سذٍلدهتأثري dاٌٚٞل η 2اٌٚٞل اٌٚٞل ت 

 ك ريلدتّد 1.515 0.365 4.607 دهتسدٞلدهلوٚٞ

(لأُددٕليِددتلسسدد بلًةيددعلدٙتدد لمليفة ددٞلسذددٍلللل9ٗٙتضددضلًددّلدزبددتٗيلدهسدد يأل ل

دألثةلدهيٜلأستثتٕلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘ د ٞ,ل د  لأْلسذدٍلدألثدةلكد ْلللللل

ك ريّدل,لٗٓ٘لٙعدريلد لٗدد٘ألأثدةلكد ريل ل ٌِٚدٞلًٔد سٝلدالٓدتدفلدهسدو٘كٚٞللللللللل

ُٙيفا٠لال تختدَلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞ,لٗ ميلدّل  سدريلللهت٠لدهي ه  تل

ٓيٖلدهِتٚذدٞلملد ل تٌتدعليدٕلٓديٖلدهربصبٚدٞلدحمل٘ د ٞلًدّلًادٙد لًتيفدتأٝلربدتَلللللللللللل

 يفودٍلدهي ه د ت,لُٗ سدٍٔل لذبسد لًٔد سد ّٔل لصدٚ غٞلدألٓدتدفلدهسددو٘كٚٞ.لللللللل

 ةددتلك ُددالدهي ه ددٞل سددتيفةمللدملدد أٝلدهيفوٌٚددٞلدملتضددٌِٞل لدهربصبٚددٞليددتٝللللللللل

دملل ْلدهيٜل ةغ ٕ,لٗٓديدلممد لللًةدتلأْٗلهيف٘سٓ لي ملوىل لده٘االدهيٜل ةٙتلٗ ل

ددألًّلأد يفٚتٔ لهوتيفوٍلٗاتس ٔ ليوٟلصٚ غٞلدألٓتدفلدهسو٘كٚٞلمبٔ سٝ.كٌ ل

أْلٓدديٖلدهربصبٚددٞلدحمل٘ دد ٞل ل صددٌٌٚٔ ليوددٟلأ دد فلدهددتًرلٗدهتل ًددىليدد لللللل

دمليفة ٞلدهِلةٙٞلٗدهتي ٚألدهيفٌوٛ,لٗمب ل ٘ ةٖلًّلأهد٘دْلٗصد٘سلٗأصد٘دت;لممد للللل

 ل يفيٕٚلدهلوٌ تلدمللت٘يٞلدجملةأٝ,لٗ ة ٚخلدمل  ٍٓٚلأييٟلأثةّدلهوتيفوٍلأكربلمم

ٗدهتي ٚأليوٚٔ ل لذّٓلدهي ه  ت;لمم لأكس ّٔلدهةتسٝليودٟلصدٚ غٞلدألٓدتدفلللل
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.لٗادتلد  ةدالٓديٖللللstorylineيدٕليةُد ًرل دت٘سٜلالٙدّلللللل مبٔ سٝ,لٗٓيدلًد لٙتٌٚدالل

(,ل2019دهِتٚذددٞلًددعليددتألًددّلدهتسد دد تلدهسدد يةٞلكتسد ددٞلدسبةيددٛلٗأي٘هددَ٘ لللللللل

(لٗدهدددد لأهدددد ستلد لأْل2018(,لٗأسد ددددٞلدملٔددددريٜ 2018ٞل صددددٚضلٗسيددددت ٗأسد دددد

هوتددتسٙ لي  ددتختدَلدهربصبٚدد تلدهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞلأثددةّدلدر يٚددّ ل ل يفوددٍلللللللل

لدهيو ٞ.

 :ِثالجًا: اإلجاب٘ عً الشؤال الجالح ّتفشري 

ِٙ لدهس ديلدهج هحلًّلأ د٣وٞلدهتسد دٞليودٟلدآل دٛ:ل لٓدىل ٘ددتل دةٗتلذدتلللللللل

ٞل (ل لددب ٓددد تلدهي ه ددد تل لدهةٚ  ددد لدهة ودددٛللللα ≤ 0.05 لأالهدددٞلدسصددد ٢ٚ

لٗده يفتٜلملةٚ فلدالدب ٖلعب٘لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞل؟

ٗهإلد يٞليّلدهس ديلا َلده  سج ْليصٚ غٞلده دةمللدآل دٛ:ل الل ٘ددتل دةٗتللللل

(ل لددب ٓدد تلدهي ه دد تل لدهةٚ  دد لدهة وددٛلللα ≤ 0.05ذدتلأالهددٞلدسصدد ٢ٚٞل 

ٗده يفتٜلملةٚ فلدالدب ٖلعب٘لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞ.

ٗهوتشةدددألًدددّلصدددشٞلٓددديدلده دددةمل,لاددد َلده  سجددد ْلحبسددد بلدملت٘ دددي تللللللللل

 ”tدسبس يٚٞلٗدالعبةد  تلدمليفٚ سٙٞ,لٗد تختدَلدخت  سل ت لهيفِٚت لًة  يت ل 

test paired sampleالهددٞلده ددةٗتل لددب ٓدد تلدهي ه دد تل للل لهولعدد ليددّلأل

ل(لدآل ٛلٙ٘ ضلذهم:10دهةٚ   لدهة وٛلٗده يفتٜلملةٚ فلدالدب ٖ,لٗدزبتٗيل 

(:دملت٘ ي تلٗدالعبةد  تلدمليفٚ سٙٞلٗاٌٚٞل ت لًٗست٠٘لدهتالهٞلهوةٚ   لدهة وٛلٗده يفتٜل10دتٗيل 

ل ملةٚ فلدالدب ٖ

 
 دملت٘ م دهيفتأ دجملٌ٘يٞ

دالعبةدفل

 دمليفٚ سٜ
ٞلاٌٚ

  ت 
اٌٚٞل

 دهتالهٞ
 ًست٠٘لدهتالهٞ

دهتسدٞل

 دهلوٚٞ

دبةٙ ٚٞل

 3.763 33.000 38 ا وٛ

8.523 0.000 
أدهٞلدسص ٢ّٚ ل

 0.01يِتل
دبةٙ ٚٞل

 1.910 38.026 38 ييفتٜ

ل2.02(ل=لα≤0.05ٗيِتلًست٠٘لأالهٞل (ل37*اٌٚٞل ت لدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

ل2.70(ل=α≤0.01ٗيِتلًست٠٘لأالهٞل (ل37*اٌٚٞل ت لدزبتٗهٚٞليِتلأسدٞلسةٙٞل 

(لدهسدد يألأْلدملت٘ ددملدسبسدد يٛل لدهتي ٚددألهويفِٚددٞل10ٗٙتضددضلًددّلدزبددتٗيل 

(,لٗٓ٘لأادىلًدّلدملت٘ دملدسبسد يٛللللل33.000دهتذةٙ ٚٞل لدهتي ٚألدهة وٛلٙس ٜٗل 

(,ل38.026 لدهتي ٚدددألهويفِٚدددٞلدهتذةٙ ٚدددٞل لدهتي ٚدددألده يفدددتٜلدهددديٜلٙسددد ٜٗ للل

.لٗٓيدلل0.01(,لٗٓٛلأدهٞلدسص ٢ّٚ ليِتل8.523دحملس٘يٞل س ٜٗل ٗك ُالاٌٚٞل ت ل

(ل لددب ٓ تلدهي ه  تل للα ≤ 0.01ٙيفينلإُٔل ٘دتل ةٗتلذدتلأالهٞلدسص ٢ٚٞل 

دهةٚ   لدهة وٛلٗده يفتٜلملةٚ فلدالدب ٖلعب٘لدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚدٞلدحمل٘ د ٞ,للل

لٗييهملٙتٍلس  لده ةمللدهص ةٜلٗا ٘يلده ةمللده تٙى.

(ل11ٗدزبدتٗيل لل  ل2لηسذٍلدهتأثريلا َلده  سج ْلحبس بلًةيعلدٙتد ل لٗسبس بل

لدآل ٛلٙ٘ ضلذهم:
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ل  لٗسذٍلدهتأثريل لدملةٚ فلدهلوdٛ لٗل لη 2(:لاٌٚٞل ت لٗل 11دتٗيل 

 
 سذٍلدهتأثري dاٌٚٞل η 2اٌٚٞل اٌٚٞل ت 

 ك ريلدتّد 2.802 0.663 8.523 دهتسدٞلدهلوٚٞ

ددتّدل,لٗٓديدلللل أْلسذدٍلدهتدأثريلكد ْلكد ريدّلللل(ل11ٗٙت  لًّلدزبدتٗيلدهسد يأل لل

ٙتيليوٟلأْلدهربصبٚٞلدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞلك ْلي لأثةّدلك ريلدتّدل ل يفدتٙىلل

دهي ه  تلعب٘لدهربصبٚٞ,لًٗدّلدملٌلدّلأْلُ يفدا٠لٓديٖلدهِتٚذدٞلد لأْللللللل ددب ٓ ت

دهةد ٢ٌ ليوددٟلدهتسد ددٞلادتلالسلدد٘دلأثِدد ١ل ي ٚدألدهتسد ددٞل لدهة يددٞلدهيكٚددٞلللل

دزب ًيفٚدٞلادتلأأ ٠لد ل ودٚريلدهدٌِملدهتةوٚدتٜلهو ٣ٚدٞلدهتسد دٚٞ;لدألًدةللللللللللهولوٚٞ

دهدديٜلكدد ْلهددٕلدهددتٗسل لد ددتج سٝلأد يفٚددٞلدهي ه دد ت,لدهودد٘د ٛلأظٔددةْلدسبٌدد فلللللل

ٗدملت ييفٞلٗدملج يةٝلًٗ٘دصوٞلدهتيفوٍلًدّلخداليلدهربصبٚدٞلدهتيفوٌٚٚدٞلدحمل٘ د ٞ.لللللل

دهتيفوٌٚٚدٞلدحمل٘ د ٞلللٓيدلي ئ   ٞلد لأْلطةٙةٞلدهتيفوٍلًّلخاليلدهربصبٚدٞلل

دملت يٌدددٞلي ألًجودددٞلٗدهتدددتسٙ  تلٗدهتيفاٙدددالٗدهت  يدددىليدددربلد دددتختدَلدملعدددوالت,للل

ٗدملةُٗدددٞل لدهيفدددةملل;لادددتليٌدددىليودددٟل ة دددٚخلدهدددتيفوٍلهدددت٠لدهي ه ددد ت,لسٚدددحللللل

 ستيٚعلكدىلط ه دٞلأثِد ١ل يفؤٌد لي  دتختدَلدهربصبٚدٞلأْل يوأدعليودٟلأكجدةلللللللللل

ٚددٞلسبددىلدهيفتٙددتلًددّلدهتددتسٙ  تلًددّلًجدد ي,لي ئ دد  ٞلد لد  سددٞلده ةصددٞلدهل  

دملتيفوةدددٞلي ملددد أٝلدهيفوٌٚدددٞ.كٌ لأْلدهتي ٚةددد تلدهتةِٚدددٞلدملتضدددٌِٞلي هربصبٚدددٞلللل

ٗدأل ٣وٞلٗدالخت  سدتل دهتةٍ٘ٙلدهيد ٛ(لٗ ةتٍٙلدهتويٙٞلدهةدديفٞلهوي ه  ت;لاتل

 دد ٍٓل لدكسدد ئّلدالدب ٓدد تلدئر يٚددٞلعبدد٘لدهددتيفوٍلًددّلخدداليلدهربصبٚددٞلللللل

لدهتيفوٌٚٚٞلدحمل٘  ٞ.

 ْصٔات الدراس٘ ّمكرتحاتَا: ت 

ل ل ١٘لً لأ  ةتليّلدهتسد ٞلًّلُت ٢رلٙ٘صٛلده  سج ْلي آل ٛ:

 يفٌددٍٚلدبةيددٞلد ددتختدَلدهربصبٚددٞلدهتيفوٌٚٚددٞلدحمل٘ دد ٞلدهدد ل ل ي ٚةٔدد للل 

ليوٟلط ه  تلًةةسدتلطةد٢ألٗأ  هٚبلدهتتسٙ لدملتِ٘يٞ.

 دددددةد١لأسد ددد تلأخدددة٠لدتٙدددتٝليتصدددٌٌٚ تلطبتو دددٞله شدددحلأثدددةل  يوٚدددٞللللل

د ددتختدَليةصبٚددٞل يفوٌٚٚددٞلضب٘ دد ٞل ل ٌِٚددٞلًٔدد سدتل تسٙسددٚٞلأخددة٠لللل

لٗملست٘ٙ تلأسد ٚٞلطبتو ٞ.

 دددةٗسٝلد دددتختدَلدهربصبٚددد تلدهتيفوٌٚٚدددٞل لدملةدددةسدتلدهتسد دددٚٞلدملتِ٘يدددٞلل 

ل هتشس لدهيفٌوٚٞلدهتيفوٌٚٚٞ

 دالٓتٌددد َليتيددد٘ٙةلًةدددةسدتلأ ددد هٚبل دددتسٙ لده؛يٚدددٞلدال دددالًٚٞلٗلدهوودددٞلللل

ٙ  دددٚ تلًدددّلخددداليلدثةد٢ٔددد ليددد هربدًرلدسب  ددد٘يٚٞلللللدهيفةيٚدددٞلٗدهيفودددَ٘لٗدهةل

دملختو دددٞ;لملددد ليددد لًدددّلَثددد سلدر يٚدددٞل ل يفودددٍلدهي ه ددد تل لًةدسدددىلدهتيفودددٍٚلل

لدزب ًيفٛ,لًعلدالٓتٌ َل  ُبلدهتي ٚألدهيفٌوٛ.

 يةدددتلأٗسدتل تسٙ ٚدددٞلهوي ه ددد تل لكوٚددد تلده؛يٚدددٞلٙةدددَ٘ليوٚٔددد لًدددتسيْ٘لل

 دددد٘بل لدهيفٌوٚددددٞللً ٓوددددْ٘لهتددددتسٙ ّٔليوددددٟلكٚ ٚددددٞلدهتيف ًددددىلًددددعلدسب للل

دهتيفوٌٚٚددددٞلدهتيفوٌٚددددٞ,لٗ ٘ظٚدددد ليةصبٚ  ددددٕلدملتيفددددتأٝل ل ددددتسٙ لدملِدددد ٓرللل

لدهتيفوٌٚٚٞلمب لحيةألدألٓتدفلده؛ي٘ٙٞلدملِع٘أٝ.
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 دهيفِ ٙددٞليإُعدد ١لًيف ًددىلدسب  دد٘بلًٗةدكددالًصدد أسلدهددتيفوٍلٗا يدد تلدهتيفوددٍٚللل

لدملصددوةلدملدداٗأٝليدد هربدًرلٗدهتةِٚدد تلدملسدد يتٝ,لملدد ليدد لًددّلَثدد سلدر يٚددٞل للللللللل

لذبس لدهيفٌوٚٞلدهتيفوٌٚٚٞ.

 دددددةد١لأسد ددد تلسددد٘يل  يوٚدددٞلدهربصبٚددد تلدهتيفوٌٚٚدددٞل ل دددتسٙ لًسددد ا تلل

ل ةي٘ٙٞلأخة٠.

 ددةد١لأسد  تل تِ ٗيل  يوٚٞلييف لدملستذتدتلدهتةِٚٞلدسبتٙجٞلك ه ٚتٙ٘ل

دهت  يوٛ,لٗدهلت بلدئهل؛ُٗدٛ,لٗدهدتيفوٍليدّلييفدتلٗغريٓد ل ل دتسٙ لدملِد ٓرلللللللل

لةدسىلدهتسد ٚٞلدملختو ٞ.لدهتيفوٌٚٚٞلهتالًٚيلدمل

 دددددةد١لأسد دددٞلمم ثودددٞليودددٟليِٚددد تلأخدددة٠لًتِ٘يدددٞ,لًٗةدسدددىل يفوٌٚٚدددٞلللللللل

لطبتو ٞ.

  ٘مزاجع الدراس 
 دهةةَْلدهلةٍٙلًصتس.ل -
 :٘ٔاملزاجع العزب 
ل  - لضبٌت لي٘أٝ, لٗ لٗأي٘سدت,ديتٔ ي ل ٘دٜ ل2011دهتٚ٘ٝ, لٗأ  هٚبل(. لدئ الًٚٞ لده؛يٚٞ ًِ ٓر

هت٘دٙع.يٌ ْ:لأدسلص  ١لهوِعةلٗدل تسٙسٔ .

ل.لدهي يفٞلدهج ُٚٞ.ليٌ ْ:لأدسلدملسريٝ.دهتيفوٍلدهِعم(.2012يتٙة,لكةمي ْ  -

لدسبٌٚت  - لي ت ل2002د ية, لٗدهتٌِٚٞل(. لدملٔ سدت لده يف ي, لٗدهيفعةْٗ لدسب أٜ لدهةةْ ًتسف

لدملٔ سٙٞ.دهة ٓةٝ:لأدسلده لةلدهيفةيٛ.

ل  طٌٞ  - لٗذبوٚىل2019دزبةي ْ, لدألٓتدف لٗصٚ غٞ لَهٚ ت لًٗيفة ٞ لدهتتسٙ  لا ى لً  ل ًٔ سدت .)

لٗد ؛د ٚذٚ تل لطةت لٗذبتٙت لهوتتسٙ  لٗدهتخيٚم لده صى لي٣ٚٞ لٗ ِلٍٚ لدهتيفوٌٚٛ دحملت٠٘

ل.59-49(:20,لدهيفتأ صبوٞلده شحلدهيفوٌٛل لده؛يٚٞدهتتسٙ  ,ل

لً دتل  - ل2011دزبالأ, لدأل  لدهِلةٙٞلٗدأل  هٚبلدهيفٌوٚٞ تسٙ لده؛يٚٞلدئ الًٚ(. لدهي يفٞلٞ: .

لدهج هجٞ.ليٌ ْ:لأدسلدملسريٝلهوِعةلٗدهت٘دٙع.

(.ل أثةلد تختدَليةصبٚٞل يفوٌٚٚٞلضب٘  ٞلهتتسٙ لديِت ٞل2019دسبةيٛ,لغ دٜلٗأي٘هَ٘,لخ هت  -

ل لدملت٘ م , لدألٗي لدهص  لطالب لهت٠ لدهةٙ  ٛ لدهت لري ل ٌِٚٞ لدال الًٚٞل  لدزب ًيفٞ صبوٞ

ل.440-423(,ل3 ل27لده؛ي٘ٙٞلٗدهِ سٚٞ,لهوتسد  ت

لسس   - ل ٌِٚٞل2017دسبوذٜ٘, ل  لدهتيف ُٗٛ لٗدهتيفوٍ لدهتيفوٌٚٚٞ لدسبةٚ ٞ لد تختدَ ل   يوٚٞ .)

ليعةٗسٝل لٗدآلأدب لدهيفوَ٘ لكوٚٞ ل  لدهس أف لدملست٠٘ لطالب لهت٠ لدهسو٘كٚٞ لدألٓتدف  صِٚ 

.220-193(:172,لدهيفتأ صبوٞلكوٚٞلده؛يٚٞ,لد ًيفٞلدألدٓةد ًيفٞلظبةدْ ,ل

ٗأ  هٚ ٔ للطةد٢أل تسٙ لده؛يٚٞلدئ الًٚٞ(.2001دشب٘دهتٝ,لُ صةلأمحت,لٗيٚت,لحيٟٚلدمس يٚى  -

  .ليٌ ْ:لأدسلُسِ لهوِعةلٗدهت٘دٙع. ي ٚة  ٔ لدهيفٌوٚٞٗ
ل  - لدسبٌٚت لي ت لكٌ ي ل2004دٙتْ٘, لٗدال ص الت(. لدمليفوً٘ ت ليصة ل  لدهتيفوٍٚ لدهي يفٞل لِ٘ه٘دٚ  .

لدهلتب.دهج ُٚٞ.لدهة ٓةٝ:لي ملل

ل تشٛ  - ل2012  ٚت ْ, لدأل   ٚٞ(. لهوٌةسوٞ لدهةٙ  ٚ ت ل تسٙ  لٗطةد٢أ لأدسلأ  هٚب ليٌ ْ: .

دشبوٚرلهوِعةلٗدهت٘دٙع.

.ليٌ ْ:لصٚ غٞلدألٓتدفلده؛ي٘ٙٞلٗدهتيفوٌٚٚٞل لاٚعلدمل٘دألدهتسد ٚٞ(.ل2006 يف أٝ,لد٘أتلأمحت  -

لأدسلدهعةٗتلهوِعةلٗدهت٘دٙع.

لٗأي٘ - لدهةمحّ لي ت لٗد ًى, لخوٚى ل هرب, لده  اٛ لي ت ل2005دٙت, لدهتتسٙ (. لأدسلأ   ٚ ت ليٌ ْ: .

لدملِ ٓرلهوِعةلٗدهت٘دٙع.

لهذّ  - لٗسيت, لدِٙ ف لً أٝل2018ص ٚض, لطو ٞ لذبصٚى ل  لضب٘  ٞ ل يفوٌٚٚٞ ليةصبٚٞ ل أثة .)

-106(:ل6,لدهيفتأ دجملوٞلدهيفةيٚٞلهو؛يٚٞلدهِ٘يٚٞدسب  ٘بلاسٍلدهيفوَ٘لكوٚٞلده؛يٚٞلدأل   ٚٞ ,ل

ل.118
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ل.لدهة ٓةٝ:لأدسلدهسالَ.ده؛يٚٞلدال الًٚٞلٗ ّلدهتتسٙ (.1997ه٘ٓ ب ط٘ٙوٞ,لي تلد -

ل.لدهة ٓةٝ,لي مللدهلتب.ًِلً٘ٞلدهتيفوٍٚليربلدهع ل ت(.ل2005ي تلدسبٌٚت,لضبٌتل  -

لضبٌت  - لٗيوَ٘ل2017دهيفذٚوٛ, لده تُٚٞ لده؛يٚٞ لكوٚٞ ل  لدهج ُٚٞ لدملةسوٞ لطالب ل ذبصٚى .)

لٗ لدهتةٍ٘ٙ لً أٝ ل  لدملجِٟ ل  ًيفٞ له٘ علدهةٙ  ٞ لطبتو ٞ لأ  هٚب لد تيفٌ ي ل ١٘ ل  دهةٚ ف

ل.66-48(,ل3, 10,لصبوٞليوَ٘لده؛يٚٞلدهةٙ  ٚٞدألٓتدفلدهسو٘كٚٞ ,ل

ل  - لأمحت لضبٌت لخ هت لأ   ةل2017دهيفٌةٜ, ل  لده٘دسأٝ لدهسو٘كٚٞ له ٓتدف لذبوٚوٚٞ ل أسد ٞ .)

ٗدٔٞلُلةلذبضريلدهتسٗفلمليفوٌٛلدهص ٘فلدهجالثٞلدألٗ لٗدهيف٘دًىلدمل ثةٝل لصٚ غتٔ لًّل

ل لدسيت . لضب  لٞ لًتدسف ل  لٗدهتسد  تدمليفوٌ  لهو ش٘خ لً  ٞ لصبوٞ لدئُس ُٚٞل: دهيفوَ٘

ل.138ل–ل115(,ل1 ل32لٗدالدتٌ يٚٞ,

ل  - لسأ ا لده وسيِٚٚٞل2019دهيف٘ ٛ, لي زب ًيف ت لدمليفوٌ  لهويو ٞ لدملستة ى لدهتٗس لذبةأ ل أسدٞ .)

ل لدمليف صةٝ , لدهتلِ٘ه٘دٚٞ لدملستشتث ت ل ٘ظٚ  ليوٟ لدهتةِٚٞلصبدمليفتٌت ل وسي  لد ًيفٞ وٞ

ل.68-56(,ل1 7له حب خ,

.ل ةي٘ٙ تلدسب  ٘بلٗذبتٙ تلًيوعلدهةةْلدسب أٜلٗدهيفعةّٙ(ل.2000ده  س,لديةدٍٓٚلي تلده٘كٚىل  -

لدهيف :لأدسلدهلت بلدزب ًيفٛلهوِعةلٗدهت٘دٙع.

ُل َل صِٚ ل(:ل1985كةدث٘ي,لأٙ ٚت,ليوَ٘,ليِذ ً ,لٗ ةاٞلضبٌتلدشب٘دهتٝلٗص أتلي٘أٖل  -

ل.لدتٝ:لأدسلدهعةتلهوِعةلٗدهت٘دٙع.ألٓتدفلده؛ي٘ٙٞد

ل.يٌ ْ:لأدسلده لة.ل  ةٙتلدهتيفوٍَٚ(.ل1998ًةيٛ,ل ٘ ٚألٗلدسبٚوٞ,لضبٌت  -

لي ٢عٞ  - لٗدهلت يٞل2018دملٔةٜ, لدهةةد١ٝ لًٔ سدت ل ٌِٚٞ ل  لضب٘  ٞ ل يفوٌٚٚٞ ليةصبٚٞ ل أثة .)

ل دجملوٞلدهيفةيٚٞلًٗٔ سدتلدهتيفوٍلدهيد ٛل لً أٝلدهةةد١ٝلٗدهلت يٞلهت٠لطو ٞلدزب ًيفٞلدألسأُٚٞ ,

ل.84-63(,ل39 12,لهضٌ ْلد٘أٝلدهتيفوٍٚلدهيف هٛ

لأمحت  - ل يةُ ًرل2018دحملٌت, .)Articulate Storylineلدهع لٞلل هتصٌٍٚلدهتسٗفلدهت  يوٚٞ,

ل ,17/3/2018دهيفِل ٘ ٚٞ ,ل

-   educ.com/%D8%A8%D8%B1 %D9%86%D8%A7 -https://www.new
storyline-articulate-% D9%85%D8%AC-ل

لس    - لٗٙ ً , لضبٌت, لٗغادٜٗ, لي ٙت ل2003دية , لٗدُت دٔ ل(. لدهتيفوٌٚٚٞ لدهربصبٚ ت  صٌٍٚ

ل.ليٌ ْ:لأدسلدملسريٝلهوِعةلٗلدهت٘دٙع.ٗ ي ٚة  ٔ لده؛ي٘ٙٞ

لٓع َ  - لٗيوٚ ْ, ليتُ ْ لًٗصوض, لكٌ ي لٗدهتييفٛ, لدهةسٍٚ لي ت لٗي سف, لص   (.ل1992ِٓتٜ,

لٗدهت٘دٙع.ل.ليٌ ْ:لأدسلده لةلهوِعةربيٚملدملِٔرلٗ ي٘ٙةٖ

ل1998ده٘كٚى,لسوٌٛلٗدمل  ,لضبٌتل  - لدهتِلٌٚ ت.(. لدهيفِ صة,لدأل  , لدمل َٔ٘, دهة ٓةٝ:للدملِ ٓر:

لًلت ٞلدالظبو٘لدملصةٙٞ.
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