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 هقدهس:

حضِح ثشك فَ٘ أى جلدّلس ضععٖ ذكحفس ُ٘ هوح ال

لالُطوااااحم ذكااااا أفااااسجد جلوؿطواااا   ّئ عااااحذِن 

جلوِااحزجش جلالشهااس لألاال أؾ٘ااحع يااحدزز  لااٖ 

جلطك٘ف ه  هعط٘حش ُرج جلعظس  ٌُّاح  فثاحش 

شاااااحدش أيااااادجزُن أى ْٗلااااادّج أّ ٗطعسػاااااْج 

لظسّف فٖ ق٘حضِن ؾعلطِن هعحي٘ي  ُّن هاي 

لأحطاس  ّهاي ًطلل  لِ٘ن ذّٕ جالقط٘حؾحش ج

ذٌِ٘ن جلوعحي٘ي ظوع٘حً  ُّان جلطحتةاس جلْق٘ادز 

هي ذ٘ي ُاإالد جلطاٖ ضططاْز ق٘حضِاح ذادّى أى 

ضطوطاا  ذحالضظااحع أّ جلطعحهااا هاا  جلر٘ثااس  لاأ 

أظااحض ظااوعٖ  هوااح قااسهِن ل ااس جلكااالم جلطاأ 

ضعحزف  لِ٘ح جلٌحض  ْظا٘لس شاحتعس لالضظاحع 

 .ّجلطةحُن ًّقا جلأرسجش ّضرحدلِح

وااحم جلطسذااْٗ٘ي جلوطأظظاا٘ي ّئذج  ااحى جُط   

فااٖ هؿااحع ذّٕ جالقط٘حؾااحش جلأحطااس ّجػااف 

جلطأ ٘ااد  لااٖ ضااْف٘س  ااا ج هكحً٘ااحش ّ ج دّجش 

جلالشهس لوعاح دز ذّٕ جالقط٘حؾاحش جلأحطاس   

ّفااٖ هقاادهطِح جظااطأدجم جلكور٘ااْضس فااٖ ضعلاا٘ن 

ذّٕ جالقط٘حؾاحش جلأحطاس ال طعاحخ  هِاحزجش 

ؾدٗاادز هرطكااسز ضعااح دُن  لااٖ جالًأااسجؽ فااٖ 

لوؿطوااااااا  ّ جلطعاااااااحٗ  هااااااا  جلططاااااااْزجش ج

ّجلوعطؿدجش جلطٖ ٗشِدُح جلعحلن ُارٍ ج ٗاحم . 

  2003ّٗإ ااد م وااحع  رااد جلكو٘ااد شٗطااْى  

(  لاأ أى يؼاا٘س ضعلاا٘ن جلوعااحي٘ي هااي 13ص 

ذّٓ جالقط٘حؾااحش جلأحطااس هااي جلقؼااحٗح جلطااٖ 

ضكطاااا هكحًاااس  ر٘اااسز  لاااٖ  حفاااس جلوعاااطْٗحش 

جلعحلو٘اااس  ّٗسؾااا  ُااارج  ظااارحخ  دٗااادز هاااي 

وِاااح أى ًعااارس جلوعاااحي٘ي  لاااٖ جلوعاااطْٗ٘ي أُ

جلعااحلوٖ ّجلوكلااٖ أطااركص ال ٗعااطِحى ذِااح  

% هاي ظاكحى 12% ئلأ 10فِٖ ضوػا هاي 

  .جلدّع جلٌحه٘س

ّفااٖ ُاارج ج ؽااحز ٗعااد جلكور٘ااْضس هااي أُاان    

أدّجش ضكٌْلْؾ٘ااح جلطعلاا٘ن جلوالتوااس للوعااحي٘ي 

ظاااوعً٘ح ق٘اااع ٗعاااد أدجٍ ضعل٘و٘اااس  حهلاااس   ًاااَ 

ْز جلػحذطااس ّجلوطكس ااس ٗؿواا  جلٌظااْص جلظاا

ّجلة٘اادْٗ فااٖ ًظااحم ّجقااد ّدي٘اال  ّال ٗكطةااٖ 

ذعااسع جلوعلْهحش  اارلك ٗعاا٘س جلوااطعلن فحيااد 

جلعو  خاالع ذاسجهؽ جلكور٘اْضس ّفقاحً لعاس طَ 

جلرجض٘اس  فااال ٗشاعس ذحلولااا هاي جلرسًااحهؽ   وااح 

أى جلكور٘اااْضس ٗظااارس  لااأ جلواااطعلن  ّٗؿٌراااَ 

جالًةعاااحع جلٌاااحضؽ  اااي شاااعْزٍ ذحلأؿاااا لعااادم 

  جلطعل٘و٘س جلكورْ٘ضس ذرسجهؽ جلوقدم جلوعح دز ًوؾ فح ل٘س

  جالذطدجت٘س ذحلوسقلس جلظن للطاله٘ر جلطكظ٘ا فٖ

 جلطكلةس ػْد فٔ

 ئ دجد:

 فسغلٔ  ردجلعحع دمحم ظوحـ/  جلرحقػس

 جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح ضأظض

 ؾحهعس قلْجى – ل٘س جلطسذ٘س 
 ئشسجف

 جلدظْيٖ جذسجُ٘ن دمحم/د.ج       جلقحػٔ  ردٍ زػح/  د.أ  

 جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح أظطحذ      جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح أظطحذ 

قلْجى ؾحهعس – جلطسذ٘س  ل٘س      قلْجى ؾحهعس – جلطسذ٘س  ل٘س   

 شْئ أقود دجل٘ح/  د                فسؾْى خحلد/د.ج   

 جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح ذقعن جلودزض      جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح أظطحذ        

 قلْجى ؾحهعس – جلطسذ٘س  ل٘س   قلْجى ؾحهعس – جلطسذ٘س  ل٘س
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لطْطااا ئلاأ ج ؾحذااس جلظااك٘كس.    وااح ٗشاا٘س ج

(  33-33  ص ص 2005مجٗوي جلؿُْسٓ  

جلاااأ جُو٘ااااس جظااااطأدجم جلْظااااحتا جلرظااااسٗس 

ّجلوعاااطكدغحش جلطكٌْلْؾ٘اااس  ّجٗؼاااح جُو٘اااس 

جلطس ٘ص  لٔ جالشكحع ّجلظْز  فوةِْم جلل اس 

جلوست٘س لدٓ جلوعحق ظوع٘ح ّجالطن ال ٗقطظاس 

حش فقؾ   لٔ هؿسد جظطأدجم جالشحزجش ّجلكلو

ّجًوح ٗطع  ُرج جلوةِْم ل٘شوا ؾو٘  ّظاحتا 

جلطعر٘ااس جلرظااسٓ جلطاأ ٗوكااي جى ضةظااف  ااي 

هعٌاااأ ظااااْجد  حًااااص طااااْز فْضْغسجف٘ااااس  

ّزظْم ضْػا٘ك٘س  ّخاسجتؾ  ّغ٘سُاح  ّفاٖ 

ُرج ج ؽحز ضعد ًظان جلوعاح دز ّجلطْؾ٘اَ أقاد 

أُاان جلوط ٘ااسجش ج ظحظاا٘س فااٖ ضظااو٘ن ذااسجهؽ 

ج ظااطسجض٘ؿ٘س  جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس ُّااٖ ضلااك

جلطاااٖ ضاااصّدجلطالخ ذحلطلو٘كاااحش ّجلطْؾِ٘اااحش 

جلوأطلةااااس لوعااااح دضِن فاااأ ذٌااااحد أًشااااططِن 

ّضعلوِاان  ّ اارلك ضعااح دُن فاأ جلطْطااا ئلاأ 

جٗؿااحذ٘طِن جطااك٘كس   ّفااٖ ُاارج ج ؽااحز ٗإ ااد 

  2010مّل٘د ْٗظف   ّدجل٘اح جقواد شاْيٖ  

( جى جلكور٘اااْضس ٗعاااد هاااي هاااي جُااان 214ص 

ن جلوالتوااااس للظاااان  جدّجش ضكٌْلْؾ٘ااااح جلطعلاااا٘

ق٘اااع ٗعاااد أدجٍ ضعل٘و٘اااس  حهلاااس   ًاااَ ٗؿوااا  

جلظْز جلػحذطس ّجلطلةصْٗى ّجلة٘ادْٗ فاٖ ًظاحم 

ّجقد ّدي٘ال  ّال ٗكطةاٖ ذعاسع جلوعلْهاحش  

ّئًوااح ٗطو٘ااص ذطااْجفس ياادز  ر٘ااس هااي جلطةح ااا 

ق٘ااع ٗأطااحز جلوااطعلن ئؾحذااس هااي  اادز ئؾحذااحش 

هقطسقس  أّ ٌٗشة ئؾحذس ؾدٗدز  ّٗكاس  جقاد 

جش جلولكقس ذحلكورْ٘ضس للق٘حم ذحلسظن  أّ ج دّ

ٗش ا هةحض٘ف جلكور٘اْضس للق٘احم ذحالظاطؿحذس أّ 

ٗعااااؿا جلكااااسّف ّج زيااااحم   اااارلك ٗعااااسف 

جلكور٘اااْضس جلواااطعلن ذٌط٘ؿاااس  ولاااَ جلطعل٘واااٖ  

ف٘عااااصش ج ؾحذااااس جلظااااك٘كس أهااااح ذحظااااطأدجم 

 رااااحزجش جالظااااطؿحذحش  أّ جلظااااْز  ّٗقااااْم 

 ذطظااااك٘ف جلعوااااا جلأطااااأ ل٘ظاااارف طااااك٘كح 

ّٗكقل ج ضقحى فٖ جلطعلن  ّجلطوكي هي جلواحدز 

جلطعل٘و٘ااس  لاارلك أطاارف ٗظااٌف ملااس ضعل٘و٘ااس 

 حهلااااس  ًااااَ ٗكقاااال ًوااااْذؼ جلااااطعلن جلاااارجضٖ 

 .جلورسهؽ

  :هشكلس جلركع

أى جلْجي  جلكحلٖ ٗش٘س ئلاٖ يظاْز شادٗد فاٖ 

جظااااطأدجم ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس فااااٖ 

هااادجزض جلظااان  ّفاااٖ ذاااا ّؾاااْد ُااارج جلكااان 

هي هظحدز جلاطعلن جاللكطسًّ٘اس للطاالخ  جلِحتا

جالظااْٗحد  فقااد أطاارف هااي جلؼااسّزٕ جًطااحؼ 

هااااْجد ضعل٘و٘ااااس جلكطسًّ٘ااااس خحطااااس ذحلظاااان  

ّذحلطااحلٖ فوااي جلؼااسّزٓ ئضحقااس ضلااك جلوااْجد 

 ي ؽسٗل جًطحؼ للرسجهؽ جلوْؾِاس للظان ُاْ 

جلكااا ج هػااا  قطاأ ٗطعاأٌ للظاان هطحذعااس  ااا 

  ؾدٗااد  ّ اادم جلْيااْف أهااحم  قرااس ج  حيااس

ّذرلك ضطحـ ؾو٘ا  هظاحدز جلاطعلن جاللكطسًّ٘اس 

جلوظووس للظن ّضطكدد هشكلس جلركع جلكحلٖ 

فااٖ هااح أّطااص ذااَ جلدزجظااحش ّجلركااْظ جلطااٖ 

ضٌحّلاااص هط ٘اااسجش ئًطاااحؼ ذاااسجهؽ جلكور٘اااْضس 

جلطعل٘و٘س ّأغسُح  لاٖ ًاْجضؽ جلاطعلن جلوأطلةاس 

ذؼاااسّزز ئؾاااسجد هصٗاااد هاااي جلركاااْظ ذِااادف 

ٌاس ضعاطٌد ئلِ٘ااح جلْطاْع ئلاٖ ئظاطسجض٘ؿ٘س هقٌ

ياسجزجش ضظااو٘ن ُاارٍ جلرااسجهؽ ّئًطحؾِااح ق٘ااع 

لاااان ضطعااااسع ُاااارٍ جلدزجظااااحش  غااااس أًوااااحؽ 

جلوعااااح دز جلطعل٘و٘ااااس  لااااٖ ًااااْجضؽ جلطعلاااا٘ن 

 .جلوأطلةس لدٕ جلظن

ّفاااٖ ُااارج جالؽاااحز ٗوكاااي جى ٗطاااْجفس ًوطااا٘ي 

لطقااادٗن جلوعاااح دز جلطعل٘و٘اااس للطاله٘ااار جلظااان 

 :ُوح

 جلاااااااٌوؾ جالّع : ًواااااااؾ جلطْجطاااااااا جلٌظاااااااٖ

 (.جلوعح دز جلٌظ٘س جلطعل٘و٘سم

جلااٌوؾ جلػااحًٖ : ًوااؾ جلطْجطااا جلكلااٖم ُّااٖ 

ؽسٗقااس ضعااوف للظاان ذحظااطأدجم  ااا جلْظااحتا 

جلوطحقس فٔ  ول٘اس جلطْجطاا هاي ل اس جشاحزز  

ُّؿااحد جطاارعٔ  ّيااسجدز شااةحٍ  ّضعر٘ااسجش  

ّغ٘سُااح(  فِاأ ؽسٗقااس ضؿواا  ذاا٘ي جظاالْخ 

قس ااس جلشااةحٍ  ّل ااس ج شااحزز   ٌُّااح ضظِااس 

للطْطاااا لاااٌوؾ جلوعاااح دز جلطعل٘و٘اااس جلكحؾاااس 

جلوالتااان للطاله٘ااار جلظااان ق٘اااع ضرااا٘ي ّؾاااْد 

ًوط٘ي لطقدٗن جلوعح دز فٖ ذاسجهؽ جلكور٘اْضس 

هطعددز جلْظحتا للظن فٔ ػاْد جلطكلةاس:ّهي 

ٌُااااح ًشااااحش هشااااكلس جلركااااع لطؿ٘ااااد  ااااي 

 :جلطعحؤالش جلطحل٘س

  :أظثلس جلركع

هاااح فح ل٘اااس ًواااؾ جلوعاااح دز جلوقااادم ذراااسجهؽ 

جلطعل٘و٘اااس فاااٖ جلطكظااا٘ا للطاله٘ااار  جلكور٘اااْضس

 جلظن ذحلوسقلس جالذطدجت٘س فٔ ػْد جلطكلةس ؟
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هااح فح ل٘ااس ًوااؾ جلوعااح دز جلٌظااٖ  -1

ذرسجهؽ جلكورْ٘ضس جلطعل٘و٘س للطاله٘ر جلظن فاٖ 

جلطكظ٘ا جلدزجظٖ فٖ هقسز جلعلاْم ذحلوسقلاس 

  جالذطدجت٘س؟

هاااح فح ل٘اااس ًواااؾ جلوعاااح دز جلقاااحتن  -2

جهؽ جلكور٘ااااْضس  لااااٖ جلطْجطااااا جلكلااااٖ ذرااااس

جلطعل٘و٘اااس للطاله٘ااار جلظااان ذسًاااحهؽ جلطْجطاااا 

جلكلاااأ( فااااٖ جلطكظاااا٘ا فااااٖ هقااااسز جلعلااااْم 

  ذحلوسقلس جالذطدجت٘س؟

هح فح ل٘س ًوط٘ي للوعح دز ذراسجهؽ  -3

جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس للظاان مجلرسًااحهؽ جلٌظااٖ 

هقحذا ذسًاحهؽ جلطْجطاا جلكلأ( فاٖ جلطكظا٘ا 

  س؟فٖ هقسز جلعلْم ذحلوسقلس جالذطدجت٘

هح فح ل٘س ًوط٘ي للوعح دز ذراسجهؽ  -4

جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس للظاان مجلرسًااحهؽ جلٌظااٖ 

هقحذا ذسًاحهؽ جلطْجطاا جلكلأ( فاٖ جلطكظا٘ا 

فٖ هقسز جلعلْم ذحلوسقلس جالذطدجت٘س فٔ ػْد 

  جلطكلةس؟

أُااادجف جلركع:ِٗااادف جلركاااع ئلاااٖ جلطعاااسف 

  : لٖ

هدٓ فح ل٘س ًواؾ جلوعاح دز جلٌظاٖ  -1

ْ٘ضس جلطعل٘و٘س للطاله٘ر جلظن فاٖ ذرسجهؽ جلكور

جلطكظااااا٘ا فاااااٖ هقاااااسز جلعلاااااْم ذحلوسقلاااااس 

  .جالذطدجت٘س

هاادٓ فح ل٘ااس ًوااؾ جلوعااح دز جلقااحتن  -2

 لااااٖ جلطْجطااااا جلكلااااٖ ذرااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس 

جلطعل٘و٘اااس للطاله٘ااار جلظااان ذسًاااحهؽ جلطْجطاااا 

جلكلاااأ( فااااٖ جلطكظاااا٘ا فااااٖ هقااااسز جلعلااااْم 

  .ذحلوسقلس جالذطدجت٘س

للوعااح دز جلطعل٘و٘ااس جلااٌوؾ ج ًعااد  -3

ذراااسجهؽ جلكور٘اااْضس جلطعل٘و٘اااس مجلٌظاااٖ فاااٖ 

هقحذاااا جلطْجطاااا جلكلااأ( ّذلاااك ف٘واااح ٗطعلااال 

ذةح ل٘ااس فااٖ جلطكظاا٘ا فااٖ هقااسز جلعلااْم لاادٓ 

 .جلطاله٘ر جلظن ذحلوسقلس جالذطدجت٘س

جلٌوؾ ج ًعد للوعح دز جلطعل٘و٘س ذراسجهؽ  -4

جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس مجلٌظااااٖ فااااٖ هقحذااااا 

ٔ( ّذلك ف٘وح ٗطعلل ذةح ل٘اس فاٖ جلطْجطا جلكل

جلطكظ٘ا فٖ هقسز جلعلْم لدٓ جلطاله٘ار جلظان 

 .ذحلوسقلس جالذطدجت٘سفٔ ػْد جلطكلةس

  :أُو٘س جلركع: ضكوي أُو٘س ُرج جلركع فٖ

ضْؾَ٘ أًظحز جلقاحتو٘ي  لاٖ ضظاو٘ن  -1

ذسجهؽ جلكورْ٘ضس جلطعل٘و٘س ًكْ هؿوْ اس هاي 

 ج ظااط جلوع٘حزٗااس جلطااٖ ٗؿااد أى ضإخاار ذعاا٘ي

جال طرااااحز  ٌااااد ضظااااو٘ن ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس 

جلطعل٘و٘ااس جلوقدهااس للظاان ّئًطحؾِااح فاأ ػااْد 

  .جلطكلةس

جلوعااااحُوس فااااٖ جلطْطااااا لاااارعغ  -2

جلوْجطاااااةحش جلعلو٘اااااس جلطسذْٗاااااس جلوسضرطاااااس 

ذطظااو٘ن ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس جلوقدهااس 

  .للظن

جلوعااااحُوس فااااٖ جلطْطااااا لاااارعغ  -3

ذاسجهؽ  جلوعحٗ٘س جلطٖ ٗوكي فاٖ ػاْتِح ضقاْٗن

  .جلكورْ٘ضس جلطعل٘و٘س جلوقدهس للظن

جلوعاااااحُوس فاااااٖ جلطْطاااااا لاااااٌوؾ  -4

جلوعاااااح دز ذراااااسجهؽ جلكور٘اااااْضس جلطعل٘و٘اااااس   

 .جلوقدهس للظن  فٔ ػْد جلطكلةس

  :فسّع جلركع

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  -1

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس ج ّلاااٖ مجلطاااٖ 

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلٌظااا٘س( فاااٖ 

جلططر٘قااااا٘ي جلقرلاااااٖ ّ ألرعااااادٕ فاااااٖ جخطراااااحز 

جلطكظاااا٘ا لوقااااسز جلعلااااْم لظااااحلف جلططر٘اااال 

  .ألرعدٕ

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  -2

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس جلػحً٘اااس مجلطاااٖ 

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلقحتواااس  لاااٖ 

جطااااا جلكلاااأ( فااااٖ جلططر٘قاااا٘ي جلقرلااااٖ ّ جلطْ

ألرعاادٕ فااٖ جخطرااحز جلطكظاا٘ا لوقااسز جلعلااْم 

  .لظحلف جلططر٘ل ألرعدٕ

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  -3

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ر جلوؿوْ ط٘ي جلطؿسٗر٘ط٘ي فٖ جلطكظ٘ا 

لوقسز جلعلاْم  ٌاد ضقادٗن جلوكطآْ هاي خاالع 

ٗسؾا  ئلاٖ جلةح ل٘ااس  ذسًاحهؽ  ور٘اْضس ضعل٘واٖ

ج ظحظااٖ الخااطالف ًوااؾ جلوعااح دز جلطعل٘و٘ااس 

جلوعاااطأدم فاااٖ جلرسًاااحهؽ مًظاااٖ فاااٖ هقحذاااا 

جلطْجطااا جلكلاأ( لظااحلف جلرسًااحهؽ جلطْجطااا 

  .جلكلٔ
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ضْؾد الياااس جٗؿحذ٘اااس ذااا٘ي هعااادع جلٌواااْفٔ -4

جلطكظاا٘ا ّجلطكلةااس لظااحلف مجلرسًااحهؽ جلٌظاأ 

 (.فٖ هقحذا جلطْجطا جلكلٔ

 :هٌِؽ جلركع -1٘س: ج ؾسجدجش جلوٌِؿ

 ٌٗطوٖ ُرج جلركع ئلٖ فثس جلركْظ جلططْٗسٗس

"Developmental Research"  ٖجلطاا

ضعااااطأدم جلوااااٌِؽ جلْطااااةٖ فااااٖ هسقلطااااٖ 

جلدزجظس  ّجلطكل٘ا ّجلطظو٘ن  ّجلوٌِؽ  شرس 

جلطؿسٗرااٖ  ٌااد ي٘ااحض فح ل٘ااس جلرسًااحهؿ٘ي فااٖ 

هسقلس جلطقاْٗن  ّ ل٘اَ فااى ئؾاسجدجش جلركاع 

  :ضكدٗد جلعٌحطس جلطحل٘سجلكحلٖ ضطوػا فٖ 

 هط ٘سجش جلركع: -2

  :أ( جلوط ٘س جلوعطقا

جشااطوا جلركااع  لااٖ هط ٘ااس هعااطقا ّجقااد ُااْ 

"أًوحؽ جلوعح دز جلطعل٘و٘س ذرسجهؽ جلكورْ٘ضس 

  :جلطعل٘و٘س". ّٗشوا ًوط٘ي

ذسًااااحهؽ جلطْجطااااا  -ذسًااااحهؽ جلٌظااااٖ.  خ-ج

  .جلكلٔ

خ( جلوط ٘سجش جلطحذعس: جشاطوا جلركاع جلكاحلٖ 

 .  جلطكظ٘ا :ُّْ لٖ هط ٘س 

  :جلطظو٘ن جلطؿسٗرٖ للركع -3

ٗعاااطأدم جلركاااع جلكاااحلٖ جلطظاااو٘ن  

 شارَ جلطؿسٗراٖ ذج جلوؿواْ ط٘ي جلطؿاسٗر٘ط٘ي

"Experimental Group Pre- Test- 

Post - Test Design"  ق٘ااع ضاادزض  

أدجم جلوؿوْ ااااس جلطؿسٗر٘ااااس ج ّلااااٖ: ذحظااااط

جلوعاااح دز جلٌظااا٘س جلوكطْذاااس  ّجلوؿوْ اااس 

جلطؿسٗر٘ااااس جلػحً٘ااااس  ااااي ؽسٗاااال جلوعااااح دز 

جلطعل٘و٘ااس جلقحتوااس  لااٖ جلطْجطااا جلكلااٖ هااي 

خالع ذِْز هقدم جلرسًحهؽ ّضقادٗن جلوعاح دز 

 .ذل س جلطْجطا جلكلٖ

هااْجد جلوعحلؿااس جلطؿسٗر٘ااس: ضكًْااص هااْجد  -4

جلوعحلؿااس جلطؿسٗر٘ااس هااي ذسًااحهؿ٘ي  ور٘ااْضس 

٘و٘ااا٘ي  ضٌحّلاااص ًةاااط جلوكطااإْ جلعلواااٖ  ضعل

ّلكٌِح جخطلةص هي ق٘ع ًوؾ جلطظاو٘ن جلوطرا  

 :فٖ  ا هٌِح ُّوح

  ذسًحهؽ يحتن  لٖ جلوعح دز جلٌظ٘س •

ذسًااااااحهؽ يااااااحتن  لااااااٖ  هعااااااح دز  •

 . جلطْجطا  جلكلٔ

 عأدّجش جلرك -4

 .جخطرحز ضكظ٘لٖ لق٘حض جلطكظ٘ا

  :قدّد جلركع -5

 شااْجت٘س هااي أ( ٗطراال جلركااع  لااٖ  ٌ٘ااس م

ضاله٘ر جلظف جلػحهي جالذطدجتٔ ذودجزض جالهاا 

  .للظن ذوكحفظطٔ جلقحُسز ّجلؿ٘صز

خ( ٗقطظااااااس جلوكطاااااآْ جلعلوااااااٖ هْػاااااا  م

جلطؿسٗد  لٖ ّقدز دزجظ٘س هي هقسز جلعلاْم 

للظااااف جلػااااحهي جالذطاااادجتٔ ُّااااٖ ّقاااادز " 

  ."جلكْى

ؼ( ضقطظااس ج ًوااحؽ جلوعااطأدهس فااٖ ضظااو٘ن م

  :٘ي  ُوحذسجهؽ جلكورْ٘ضس  لٖ ًوط

جلرسًحهؽ جلقحتن  لٔ ًواؾ جلوعاح دٍ  •

جلٌظااااٖ: ُّْذسًااااحهؽ جلكور٘ااااْضس جلطعل٘وااااٖ 

جلوطاااااْز للوطعلوااااا٘ي للظااااان هااااا  جضحقطِاااااح  

للعحدٗ٘ي  ّػعحف جلعو   ي ؽسٗال  جػاحفس 

   .جلظْش

جلرسًحهؽ جلقحتن  لٔ ًواؾ جلوعاح دٍ  •

مجلطْجطاااا جلكلاااأ(: ُّْذسًااااحهؽ جلكور٘ااااْضس 

  .٘ي جلظنجلطعل٘وٖ جلوطْز للوطعلو

ئؾسجدجش جلركع: ضطوػاا ئؾاسجدجش جلركاع   -6

  :ف٘وح ٗلٖ

دزجظاااس ضكل٘ل٘اااس للوسجؾااا  ّجلدزجظاااحش  (1)

جلوسضرطاااس ذوْػاااْث جلركاااع  ّذلاااك ذِااادف 

ئ دجد ج ؽحز جلٌظسٕ للركاع  ّ ارلك جلطعاسف 

 لااٖ ج ظااط ّجلوْجطااةحش جلةٌ٘ااس ّجلطسذْٗااس 

لطظو٘ن ذسجهؽ جلكور٘اْضس جلطعل٘و٘اس جلوْؾِاس 

ذٌْ ِ٘ااااح  ّئ اااادجد هااااْجد جلوعحلؿااااس للظاااان 

جلطؿسٗر٘ااس  ّضظااو٘ن أدجضااٖ جلركااع  ّطاا٘حغس 

  .فسّػَ  ّضكل٘ا ًطحتؿَ

جخط٘ااحز أقااد ًوااحذؼ جلطظااو٘ن ّجلططااْٗس  (2)

جلطعل٘واااٖ جلوالتواااس لطر٘عاااس جلركاااع جلكاااحلٖ  

ُّااْ ًوااْذؼ " لاأ  رااد جلوااٌعن"  ّجلعوااا 

ّفااااال ئؾسجدجضاااااَ جلوٌِؿ٘اااااس فاااااٖ ضظاااااو٘ن 

ضكدٗاااااد جلوكطااااآْ جلوعاااااحلؿط٘ي ّئًطحؾِواااااح. 

  .جلطعل٘وٖ جلوٌحظد لطقدٗن هط ٘سجش جلركع

ضكل٘ااااا جلوكطاااإْ جلعلوااااٖ  ّئ ااااحدز  (3)

طاا٘حغطَ  ّذلااك هااي خااالع ضكك٘وااَ   ذااسجش 

ج ُااادجف  ّهااادٓ  ةحٗاااس جلوكطااإْ جلعلواااٖ 

لطكق٘ااال ج ُااادجف جلوكاااددز  ّهااادٕ جزضراااحؽ 

جلوكطااااآْ ذح ُااااادجف ّضكك٘واااااَ ذْجظاااااطس 

هؿااحع جلأرااسجد جلوككواا٘ي جلوطأظظاا٘ي فااٖ 
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ؽسق ضدزٗط جلعلاْم  غان ضعدٗلاَ ّّػاعَ فاٖ 

 .طْزضَ جلٌِحت٘س

ضظااو٘ن جلعااٌ٘حزْٗ ج ظحظااٖ جلوشااطس   (4)

 للوعاااحلؿط٘ي جلطؿاااسٗر٘ط٘ي ّذلاااك فاااٖ شاااكا

"Multimedia Screen"  َّضكك٘وااا

ذْجظطس جلأرسجد جلوطأظظ٘ي فٖ ضكٌْلْؾ٘اح 

جلطعلااا٘ن  غااان ضعدٗلاااَ ّّػاااعَ فاااٖ طاااْزضَ 

 .جلٌِحت٘س

ؿ٘ي  ّ سػاااِوح  لاااٖ ئًطاااحؼ جلرسًاااحه (5)

خرااااااسجد فااااااٖ هؿااااااحع ضكٌْلْؾ٘ااااااح جلطعلاااااا٘ن 

 ؾحشضِوااااح  غاااان ئ اااادجدُوح فااااٖ طااااْزضِوح 

جلٌِحت٘س ذعد ئؾسجد جلطعادٗالش جلوقطسقاس ّفال 

  .مزجد جلعحدز جلأرسجد جلوككو٘ي

ضظاااو٘ن جالخطراااحز ألطكظااا٘لٖ جلأاااحص  (6)

ذحلْقاادز جلطعل٘و٘ااس  ّ سػااَ  لااٖ هؿوْ ااس 

جلعلْم  هي جلوككو٘ي فٖ هؿحلٖ ؽسق ضدزٗط

ّجلطسذ٘س جلأحطس  لق٘حض طديس ّّػاعَ فاٖ 

  .طْزضَ جلٌِحت٘س

ئؾااااسجد جلطؿسذااااس جالظااااططال ٘س  لااااٖ  (7)

جلرسًااااحهؿ٘ي  ّأدجز جلق٘ااااحض  ذِاااادف ي٘ااااحض 

غراااااحش أدجز جلركاااااع  ّجلطعاااااسف  لاااااٖ أُااااان 

جلظعْذحش جلطٖ ضْجؾاَ جلطؿسٗاد لطةحدِٗاح فاٖ 

  .أغٌحد ئؾسجد جلطؿسذس ج ظحظ٘س

ظحظا٘س  ّضقعا٘وِح ئلاٖ جخط٘احز جلعٌ٘اس ج  (8)

 .هؿوْ ط٘ي ضؿسٗر٘ط٘ي هطكحفثط٘ي

ئؾااسجد جلطؿسذااس ج ظحظاا٘س للركااع  ااي  (9)

  :ؽسٗل

ضطر٘ااال جالخطراااحز ألطكظااا٘لٖ يرل٘اااحً   •

ذِااااادف جلطأ اااااد هاااااي ضكاااااحفإ جلوؿواااااْ ط٘ي 

جلطؿااسٗر٘ط٘ي  ّجظااطأدجم ًطحتؿااَ فااٖ قعااحخ 

  .دزؾحش جلكعد فٖ جلطكظ٘ا

 ااسع هااحدضٖ جلوعحلؿااس جلطؿسٗر٘ااس  •

رسًااااحهؿ٘ي"  لااااٖ ضاله٘اااار جلوؿوااااْ ط٘ي "جل

  .جلطؿسٗر٘ط٘ي ّفل  جلطظو٘ن جلطؿسٗرٖ للركع

ضطر٘ااال جالخطراااحز ألطكظااا٘لٖ ذعااادٗحً  •

  .لق٘حض جلطكظ٘ا جلوعسفٖ

 .زطد دزؾحش جالخطرحز (10) 

  .ئؾسجد جلوعحلؿس ج قظحت٘س للٌطحتؽ (11) 

 ااسع جلٌطااحتؽ  ّضةعاا٘سُح  ّقعااحخ  (12) 

جلطكلةاااس للرسًاااحهؿ٘ي ّهٌحيشاااطِح فاااٖ ػاااْد 

ج ؽاااااحز جلٌظاااااسٕ ّجلدزجظاااااحش جلوسضرطاااااس  

  .ًّظسٗحش جلطعلن

طا٘حغس هطؼاوٌحش جلٌطاحتؽ  ّضْطا٘حش  (13)

  .جلركع  ّجلوقطسقحش ذحلركْظ جلوعطقرل٘س

  :جلٌطحتؽ-7

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  

دزؾاااحش  ( ذااا٘ي هطْظاااط0.05ٖ≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس ج ّلاااٖ مجلطاااٖ 

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلٌظااا٘س( فاااٖ 

جلططر٘قااااا٘ي جلقرلاااااٖ ّ ألرعااااادٕ فاااااٖ جخطراااااحز 

جلطكظاااا٘ا لوقااااسز جلعلااااْم لظااااحلف جلططر٘اااال 

  .ألرعدٕ

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

جلطاااٖ ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس جلػحً٘اااس م

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلقحتواااس  لاااٖ 

جلطْجطا جلكلٔ(فٖ جلططر٘ق٘ي جلقرلٖ ّ ألرعدٕ 

فااٖ جخطرااحز جلطكظاا٘ا جلدزجظااٖ لوقااسز جلعلااْم 

  .لظحلف جلططر٘ل ألرعدٕ

ْٗؾاااااد فاااااسق دجع ئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد  

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ر جلوؿوْ ط٘ي جلطؿسٗر٘ط٘ي فٖ جلطكظ٘ا 

وقااسز جلعلااْم  ٌااد ضقاادٗن جلوكطاآْ جلدزجظااٖ ل

هي خالع ذسًحهؽ  ور٘اْضس ضعل٘واٖ ٗسؾا  ئلاٖ 

جلةح ل٘ااس ج ظحظااٖ الخااطالف ًوااؾ جلوعااح دز 

جلطعل٘و٘اااااس جلوعاااااطأدم مًظاااااٖ فاااااٖ هقحذاااااا 

جلطْجطااا جلكلاأ( لظااحلف جلرسًااحهؽ جلطْجطااا 

  .جلكلٔ

ضْؾد اليااااس جٗؿحذ٘ااااس ذاااا٘ي هعاااادع  

جلٌوْفٔ جلطكظ٘ا ّجلطكلةس لظاحلف مجلرسًاحهؽ 

 (.جلٌظٔ فٖ هقحذا جلطْجطا جلكلٔ

 

  :هظطلكحش جلركع -8

 ,Pahl) "ج( جلوعاااح دز: ٗعاااسف "ذِاااام

جلوعاااح دز ذحًِاااح جلوعاااح دز جلطاااٖ  (2002

ٗكظااا  لِ٘ااح جلوااطعلن هااي خااالع جلطةح ااا هاا  

جلأرااااسجد جّ جلودزظاااا٘ي ّجلااااصهالد ّضُعااااسف 

جلوعااح دز ئؾسجت٘ااح فاأ ُاارج جلركااع ذحًِااح ًوااؾ 

ذسًاحهؽ  ور٘ااْضس جلوعاح دٍ جلوقاادم هاي خااالع 

هطعاااادد جلْظااااحتا لوعااااح دز جلطاله٘اااار جلظاااان 

ذحلظاااف جلػاااحهي جالذطااادجتٔ  لااأ ضعلااان ّقااادز 
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جلكاااْى هاااي خاااالع ضقااادٗن ًوطااأ هاااي أًواااحؽ 

جلوعااح دز مًظااٖ ّضْجطااا  لاأ(  ٌااد ضعلاان 

ُرٍ جلْقدٍ فٔ جٓ ّيص ٗسٗدٍ جلطحلاد ج طان 

ّ ضكاااسجز جظاااطأدجهِح  ااادز هاااسجش  واااح ٗسٗاااد 

 .جلطحلد

  :أًوحؽ جلوعح دز

جلوعح دز جلٌظ٘س: ضُعسف جلوعح دز  (1)

جلٌظاا٘س ئؾسجت٘ااح فااٖ ُاارج جلركااع ذحًِااح ضقاادٗن 

ًوااؾ هااي جًوااحؽ جلوعااح دز جلقااحتن  لااٖ جلااٌض 

جلوكطاْخ  ٌاد ضعلان ُارٍ جلْقادٍ فأ جٓ ّيااص 

ٗسٗدٍ جلطحلد ج طن ّ ضكسجز جظاطأدجهِح  ادز 

هااسجش  وااح ٗسٗااد جلطحلااد ّضوكااي جلطحلااد هااي 

ح هااي خااالع ؾِااحش جلااطككن فِ٘ااح ّجلطةح ااا هعِاا

 جلكورْ٘ضس لطكق٘ل ج ُدجف جلطعل٘و٘س

هعااااح دز جلطْجطااااا جلكلاااأ: ضُعااااسف  (2) 

هعااح دز جلطْجطااا جلكلاأ جؾسجت٘ااح ذحًِااح ًوااؾ 

جلوعااح دز جلوقاادم  ااي ؽسٗاال ل ااس جلطْجطااا 

جلكلٖ هي خالع ضقدٗوِح فٖ يحلاد لقطاس ف٘ادْٗ 

ضطؼوي ي٘حم هقدم للرسًاحهؽ ذطقادٗن جلوعاح دز 

جلْقاادٍ فااأ جٓ ّياااص ٗسٗااادٍ  ٌااد ضعلااان ُااارٍ 

جلطحلد ج طن ّ ضكسجز جظطأدجهِح  دز هاسجش 

 وااح ٗسٗااد جلطحلااد ّضوكااي جلطحلااد هااي جلااطككن 

فِ٘ح ّجلطةح ا هعِح هي خالع ؾِحش جلكورْ٘ضس 

 ."لطكق٘ل ج ُدجف جلطعل٘و٘س

  :خ( ذسًحهؽ جلكورْ٘ضس هطعدد جلْظحتام

ُٗعاااااااااسف مدمحم  ط٘اااااااااَ خوااااااااا٘ط  

( ذسًااااااااااحهؽ جلْظااااااااااحتا 133ؼ  ص2003

جلوطعددز ذحًِح هٌظْهس ضعل٘و٘س  حهلاس ّ ل٘اس  

ضشااطوا  لاأ هكًْااحش هااي جلْظااحتا جلوطعااددز 

مًظااْص هكطْذااس  طااْش هعااوْث  طااْز  

زظْم غحذطس  ّهطكس س(  هطكحهلس ها  ذعؼاِح 

جلااارعغ  ّضعواااا ذطسٗقاااس هٌظْهاااس ّذشاااكا 

ة٘اااس ّجقااادز  هطكحهاااا ّهطةح اااا  ْقااادز ّذ٘

ضوكي جلوطعلن هي جلطككن فِ٘ح  ّجلطةح ا هعِاح 

هااي خاااالع ؾِاااحش جلكور٘ااْضس  جّ جٗاااس ّظااا٘لس 

جل٘كطسًّ٘اااس جخاااسٓ  لطكق٘ااال جُااادجف ّجقااادز 

هشاااطس س ُّٗعسف ذسًاااحهؽ جلكور٘اااْضس هطعااادد 

جلْظحتا جؾسجت٘ح فأ ُارج جلركاع ذحًاَ ذسًاحهؽ 

ضعل٘ؤ هطعدد جلْظحتا ِٗدف جلٔ ضعل٘ن ضاله٘ر 

حهي جلظاان هااي جلوسقلااس جالذطدجت٘ااس جلظااف جلػاا

هةحُ٘ن ّقدز جلكْى جلوقسزز  لِ٘ن هاي خاالع 

ضقدٗن ًوطٖ جلوعح دٍ جلقحتوَ  لأ جلاٌض جّ 

  .جلطْجطا جلكلٔ

  :ش( جلطكظ٘ام

ٗعسف جلطكظا٘ا ئؾسجت٘اح فاٖ ُارج جلركاع ذحًاَ 

هقاااادجز جظااااط٘عحخ جلوااااطعلن للوعلْهااااحش جلطااااٖ 

ٗكطعاارِح هااي خااالع ضعلوااَ للْقاادز جلوأطااحز  

ٗقااحض ذحلدزؾااس جلطااٖ ٗكظااا  لِ٘ااح جلطلو٘اار ّ

فااااٖ جالخطرااااحز جلطكظاااا٘لٔ جلاااارٕ ٗعااااد لِاااارج 

  .جل سع

 :ؼ( جلظنم

م  رااااد جلوطلااااد جلقسٗطاااأ  ٗعااااسف 

( جلظااااان ذاااااحًِن جلااااارٗي ال 139  ص2005

ٗوكااٌِن جالًطةااحث ذكحظااس جلعااو  فاأ جغااسجع 

جلك٘حز جلعحدٗس ظاْجد هاي ّلادّج هاٌِن فحيادٗي 

 اااااي جلعاااااو  ضوحهاااااح جّ ذدزؾاااااس ج ؿاااااصضِن 

جال طوااحد  لاأ جذجًِاان فاأ فِاان جلكااالم ّضعلاان 

جلل اااس  جم هاااي جطااا٘رْج ذةقااادجى جلعاااو  ذعاااد 

ضعلوِاان جلكااالم ّلل ااس هرحشااسز لدزؾااس جى جغااحز 

ُرج جلطعلن ياد ضالشاص ضوحهاح هواح ٗطسضاد  ل٘اَ 

فٔ ؾو٘  جالقْجع جفطقاحد جلوقادزز  لأ جلكاالم 

ّضعلن جلل س.ُّٗعسف جلطاله٘ر جلظن ئؾسجت٘ح فأ 

ع ذااحًِن جلاارٗي ال ٗوكااٌِن جالًطةااحث ُاارج جلركاا

ذكحظاااس جلعاااو  ًِحت٘اااحً فااأ جغاااسجع جلك٘اااحٍ 

  .جلعحدَٗ جّ جغٌحد جلطعلن

  :جّال:جلدزجظس جلٌظسذس

جلوكاااْز ج ّع: ذاااسجهؽ جلكور٘اااْضس جلطعل٘و٘اااس 

 :هطعددز جلْظحتا

أّالً: هةِااااْم ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس 

 :هطعددز جلْظحتا

  2001ُٗعسفِااااح مجل سٗااااد شجُااااس   

( أًِااااح ذسًااااحهؽ  ور٘ااااْضس ٗطكااااْى هااااي 164

جلواااصؼ ذااا٘ي جلٌظاااْص جلوكطْذاااس ّجلظاااْز  

ّلقطاااااحش جلة٘ااااادْٗ  ّجلواااااإغسجش جلظاااااْض٘س 

ّجلكس ٘س  هوح ٗط٘ف للوطعلن جلطةح اا ّجلاطككن 

فاااأ هعلْهااااحش جلرسًااااحهؽ  هوااااح ٌٗااااطؽ  ٌااااَ 

  .هعح دز جلوطعلن  لٔ جلطةك٘س

ّ ل٘اااَ ٗوكاااي ضعسٗةِاااح ئؾسجت٘اااحً  لاااٖ أًِاااح: 

ضعل٘و٘اس  ل٘اس  هطكحهلاس ّهطةح لاس  "هٌظْهس 

ضشطوا  لٖ  ٌظاسٗي أّ أ ػاس هاي جلْظاحتا: 

جلٌظاااْص جلوكطْذاااس  ّجلظاااْش جلوعاااوْث  

ّجلظااْز ّجلسظااْهحش جلػحذطااس أّ جلوطكس ااس  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جلطعل٘ؤجلؿوع٘س جلوظسٗس للكورْ٘ضس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (193(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّضوكاااي جلواااطعلن هاااي جلاااطككن فِ٘اااح ّجلطةح اااا 

هعِاااح هاااي خاااالع ؾِاااحش جلكور٘اااْضس لطكق٘ااال 

 ."ج ُدجف جلطعل٘و٘س

 

 

لكور٘اااْضس جلطعل٘و٘اااس غحً٘اااحً:  ٌحطاااس ذاااسجهؽ ج

 :هطعددز جلْظحتا

ضطكْى ذسجهؽ جلْظاحتا جلطعل٘و٘اس هاي  ٌحطاس 

 ااادز هطةح لاااس  ئضةااال  لِ٘اااح  اااالً هاااي: مدمحم 

  2000أ    لٔ  رد جلوٌعن  2000خو٘ط  

 & Alessi   2001ًر٘اااا  صهااأ  

Trollip, 2001   2003ئذاسجُ٘ن ْٗظاف  

 : لٔ ضكدٗدُح ف٘وح ٗل2011ٔزػح جلقحػٔ  

 جلظاْش -Texts2. جلٌظاْص جلوكطْذاس -1

Sound . 3- جلظااْز جلػحذطااس  Still 

pictures.4- جلظْز جلوطكس اس  Motion 

 pictures. 5- جلسظاااْهحش جلأط٘اااس 

Graphics.6- جلسظاااْهحش جلوطكس اااس 

Animations . 

غحلػااحً: خظااحتض ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس 

 :هطعددز جلْظحتا

٘ااس هطعااددز ضطؼااوي ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و

جلْظااحتا  دٗااد هااي جلأظااحتض ٗشاا٘س ئلِ٘ااح 

  2003ؾاااااـ   2003مدمحم  ط٘اااااس خوااااا٘ط  

 :( ف٘وح ٗل34ٖ: 33ص

جلْقاادز  -Systematic 2 جلٌظحه٘ااس -1

  Combination ّجلطؿو 

 -Integratio  4 جلطكحهااا ّجلطااسجذؾ -3

جلوْجدهاس  -Harmony5 جلطاللف ّجلطٌحظال

     .Adaptation ّجلطك٘ف

 جلطٌظا٘ن -Interactivity7سجلطةح ل٘ا  -6

Organization.8- ٖجلاطككن جلارجض Self-

Control9- ضعااادد جلوػ٘اااسجش جلطعل٘و٘اااس 

Multi-Stimuli.10-  ضعااااادد جلكاااااْجض

 .ّضكحهلِح Multisensory جلوعطقرلس للطعلن

زجذعاااااح: أغاااااس جظاااااطأدجم ذاااااسجهؽ جلكور٘اااااْضس 

 :جلطعل٘و٘س هطعددز جلْظحتا

ص ئلااٖ ضعااددش جلدزجظااحش ّجلركااْظ جلطااٖ ُاادف

ي٘حض أغاس جظاطأدجم ذاسجهؽ جلكور٘اْضس هطعاددز 

جلْظااحتا فااٖ جلعول٘ااس جلطعل٘و٘ااس  ّجضةقااص ُاارٍ 

جلدزجظااحش  لااٖ أى ُاارٍ جلرااسجهؽ فعحلااس فااٖ 

هأطلااف جلوقااسزجش ّجلوْػااْ حش جلدزجظاا٘س 

فاااٖ جلوسجقاااا جلطعل٘و٘اااس  حفاااس  هػاااا دزجظاااس 

( ّجلطاٖ أغرطاص فعحل٘طاَ 2003مأه٘سز جلؿوا  

حدجش جلطحلرااحش فااٖ فااٖ ضٌو٘ااس جلطكظاا٘ا ّذ اا

ػاااْد ًظسٗاااس جلااار حدجش جلوطعاااددز  ّدزجظاااس 

( ّجلطاااٖ أغرطاااص فعحل٘اااس 2006مظاااوحـ دمحم  

ذااااااسجهؽ  ور٘ااااااْضس فااااااٖ ضٌو٘ااااااس جلطكظاااااا٘ا 

ّجظاااطسجض٘ؿ٘حش جلطةك٘اااس جلسٗحػاااٖ  ّدزجظاااس 

( ّجلطاااٖ أغرطاااص 2005مؽااحزق  راااد جلكلاا٘ن  

فعحل٘ااس ذااسجهؽ  ور٘ااْضس هطعاادد جلْظااحتا  لااٖ 

  . دجدٗس جلوٌِ٘سضكظ٘ا ضاله٘ر جلودجزض ج 

خحهعحً: جظاطأدجم ذاسجهؽ جلكور٘اْضس جلطعل٘و٘اس 

 :هطعددز جلْظحتا فٔ ضعل٘ن جلظن

ضْؾااد  دٗااد هااي ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس 

هطعاااددز جلْظاااحتا جلأحطاااس ذطعلااا٘ن جلوعاااحي٘ي 

ظوع٘حً ّجلظن  ًر س هٌِح  لأ ظار٘ا جلوػاحع: 

  ص ص 2002مظْظااااااااااااااي جلوللاااااااااااااأ  

393:393.) 

 - Bavisoft.2 ""ذحف٘٘عاْفصذسًاحهؽ  -1

 "أض جلةؼحد ج ذ٘غ 3ذسًحهؽ "ّزدشحز  

Work Shark 3s. 

 -Author Ware:4 ذسًاحهؽ جلطاأل٘ف -3

 .Power Point "ذسًحهؽ "ذحّزذٌْٗص

ظحدظااااح: أغااااس جظااااطأدجم ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس 

جلطعل٘و٘س هطعددز جلْظاحتا فأ ضعلا٘ن جلوعاحي٘ي 

 :ظوع٘حّ  جلظن

جلطااٖ ُاادفص ئلااٖ ضعااددش جلدزجظااحش ّجلركااْظ 

ي٘ااااحض فعحل٘ااااس جظااااطأدجم ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس 

هطعااددز جلْظااحتا فااٖ ضعلاا٘ن جلوعااحي٘ي ظااوع٘حً 

ّجلظن   ّجضةقص  لٖ أى ُارٍ جلراسجهؽ فعحلاس 

 .فٔ ضعل٘ن ُإالد جلوعحي٘ي ظوع٘حً ّجلظن

فٔ ُرج ج ؽحز أشاحزش دزجظاس مأٗواي فاْشٓ  

( ئلاأ فعحل٘ااس ذسًااحهؽ  ور٘ااْضس هطعاادد 2006

حدز جلكحظد جٙلٔ  لٔ ضكظا٘ا جلْظحتا فٔ ه

ضاله٘ر جلظن ذحلظاف جلعاحدض ج ذطادجتٔ   واح 

( ئلاااأ 2005ضْطااالص دزجظااااس مدمحم  ٌااااحى  

ضكدٗد جلوْجطةحش جلطسذْٗس ّجلةٌ٘س جلطٔ ٗؿد 

ضْجفسُح فٔ ذسجهؽ جلكورْ٘ضس هطعددز جلْظاحتا 

للطاله٘اااار جلظاااان هااااي ّؾِااااس ًظااااس جلأرااااسجد 

ّجلوطأظظا٘ي   واح أغرطاص ضةاْق جلوؿوْ ااس 

لطأ دزظااص ذحظااطأدجم جلرسًااحهؽ جلكور٘ااْضسٓ ج
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جلوقطاااااسـ  اااااي جلوؿوْ اااااس جلطااااأ دزظاااااص 

 .ذحلطسٗقس جلعحتدز

جلوكااااْز جلػااااحًٖ: جلوعااااح دز جلطعل٘و٘ااااس فاااأ 

ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس هطعااااددز جلْظااااحتا:أّالً:  

أُو٘س جلوعح دز فٖ ضظو٘ن ذسجهؽ جلكور٘اْضس 

    :جلطعل٘و٘س هطعددز جلْظحتا

 ٌظاسجً أظحظا٘حً أطركص جلوعاح دز جلطعل٘و٘اس 

فاااٖ  ول٘اااس جلطظاااو٘ن ّجلططاااْٗس جلطعل٘وااااٖ  

فحلوظااااووْى جلطعل٘و٘ااااْى ٗااااسّى أى ضقاااادٗن 

جلوعح دز هي خالع ذاسجهؽ جلْظاحتا جلوطعاددز 

أى ٗعح د جلوطعلو٘ي  ّذلك هاي خاالع  0ٗوكي

 ضاااااْف٘س ذاااااسجهؽ ٗؿعاااااا جلاااااطعلن أظاااااِا

(Quintana, 2000). 

ّفٖ ُرج ج ؽحزضسٓ جلرحقػاس أى ٌُاح  جُطواحم 

ؾحًاااد  دٗاااد هاااي جلركاااْظ فاااٖ هؿاااحع هاااي 

ضكٌْلْؾ٘ح جلطعلا٘ن ذاٌظن جلوعاح دز ّجلوعاحًدز 

جلطعل٘و٘اااس  ّأطاااركص  ٌظاااسجً أظحظااا٘حً فاااٖ 

 ول٘س جلطظو٘ن ّجلططْٗس جلطعل٘وٖ  ّ ول٘حش 

ذٌااحد جلٌظسٗااحش  فحلوظااووْى أ اادّج  لاأ أى 

ضقااادٗن جلوعاااح دز هاااي خاااالع أدّجش ّذاااسجهؽ 

ضعاااح د  Software tools جلكور٘اااْضس

علو٘ي هي خالع ضْف٘س ذٌحد أّ ُ٘كا ٗؿعا جلوط

جلْطااااْع ئلاااااٖ جلاااااطعلن أظاااااِا  ّضصّٗااااادُن 

ذحلطلو٘كااااحش ّج شااااحزجش ّجلوْؾِااااحش جلطااااٖ 

ضشااااؿعِن ّضاااار سُن ذااااحلأطْجش جلطااااٖ هااااي 

جلْجؾاااااد جلق٘اااااحم ذِاااااح  ّضاااااْف٘س هٌظواااااحش 

زظااااااْهحض٘س ّهاااااادًّحش ّيْجلااااااد لطعااااااؿ٘ا 

جلوالقظاااحش جلطاااٖ ضعاااح دُن  لاااٖ جلطأطااا٘ؾ 

الش  ها  ضقادٗن  اسّع ّجلطٌظ٘ن لكاا جلوشاك

ًّوحذؼ ّأظثلس ضعح دُن  لٖ جلق٘احم ذحلوِاحم 

 .خطْز ذأطْز

لطقاااْٗن  Criteria ّضْؾاااد  ااادز هككاااحش

جلوعااااح دز فااااٖ ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس هطعااااددز 

 :0جلْظحتا ُٖ

  جالظاطأدجم -Accessibility 2 ج ضحقاس -1

Use3- جلديااس Accurary4- جلطقاادٗن 

Progression. 5- جلطةك٘اااس ّجلطأهاااا 

Reflectiveness . 

ّهاااي خاااالع ج دذ٘اااحش ّجلدزجظاااحش ّجلركاااْظ 

جلطاااأ ضٌحّلاااااص هعااااحٗ٘س ضظاااااو٘ن جلوعاااااح دز 

جلطعل٘و٘ااااس فاااأ ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس  ّػااااعص 

جلرحقػااس فاأ جال طرااحز هؿوْ ااس هااي ج ظااط 

جلطظو٘و٘س جلطٔ ٗؿاد هسج حضِاح  ٌاد ضْذ٘اف 

جلوعااااح دز جلطعل٘و٘ااااس فاااأ ذااااسجهؽ جلْظااااحتا 

 جلطعل٘و٘س 

 :هح ٗلٔ ّضؼن ُرٍ ج ظط 

هٌحظارس  - 2ّػْـ جلِدف هاي جلوعاح دز -1

 -3جلوعاااااح دز لطر٘عاااااس جلوِواااااس جلطعل٘و٘اااااس 

هٌحظرس جلوعح دز لرسجهؽ جلطعلن جلقحتواس  لأ 

 جلكورْ٘ضس

ظااِْلس  -5ّػااْـ ضعل٘وااحش جلوعااح دز   -4

هسج اااحز   - 6جظاااطأدجم ّجظاااطد حد جلوعاااح دز

ضاااْجفس - 3قحؾاااحش جلوطعلوااا٘ي ّخظحتظاااِن 

 . ضْجفس جلوعح دز ج ؾسجت٘س- 3جلوعح دز  

ّضعاااددش جلدزجظاااحش ّجلركاااْظ جلطاااٖ ضٌحّلاااص 

خظااااحتض جلوعااااح دز  ّذأحطااااس خظااااحتض 

جلوعااااح دز فااااٖ ذ٘ثااااحش جلااااطعلن ج لكطسًّ٘ااااس 

 : رااااسجهؽ جلْظااااحتا جلوطعااااددز  ّضٌحّلااااص

(Puntamberkar & Hubscher, 

2005, p.7; Beale, 2005; Ludwig 

& Dunlap,  2003; Winnips & 

Quintana et al. 2002 April). 

جلوعااحًدز  -Modeling2. " جلٌورؾااس -1

 .Support"" ّجلد ن

 جالخطةااااحد أّ جالًعااااكحخ جلطاااادزٗؿٖ 3-

Fading"" . 

 جلطشااااأ٘ض أّ جلطقاااادٗس جلوعااااطوس -4

"Ongoing Diagnosis or 

Assessmentجلوعح دز هإيطس ّهطك٘ةس. 

غحً٘ااح أًااْجث جلوعااح دز جلطعل٘و٘س:ْٗؾااد  دٗااد 

جلوأطلةااس جلطاأ ضٌحّلااص أًااْجث  هااي جلطظااٌ٘ةحش

جلوعح دز  ف٘وح ٗلاٖ  اسع لِارٍ جلطظاٌ٘ةحش 

 :جلوأطلةاااااااااس  ًواااااااااحؽ جلوعاااااااااح دز

(McLoughlin, 2004; Azevedo et 

al., 2003; Hannafin et al., 2001). 

جلطظااااٌ٘ف ّفقااااحً لطر٘عااااس هكطاااآْ  -1

 :جلوعح دز

 جلوعاااااااااح دز جلوةحُ٘و٘اااااااااس - أ

Concetual Scaffolding"". 

 دز فااااااْق جلوعسف٘ااااااسجلوعااااااح  - خ

Metacognitive Scaffolding"". 
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

جلوعااااااااااااااااح دز ج ؾسجت٘ااااااااااااااااس أّ  - ش

 Procedural/ Functionalجلْذ٘ة٘ااس

Scaffolding" . 

 جلوعاااااااح دز ج ظاااااااطسجض٘ؿ٘س - ظ

"Strategic Scaffolding" . 

 جلوعاااح دز جلشأظااا٘س أّ جلرجض٘اااس - ؼ

"Interpersonal Scaffolding. 

جلطظاااااااٌ٘ف ّفقاااااااحً للِااااااادف هاااااااي  -2

 :لوعح دزج

 "ّفاأ ُاارج ج ؽااحز قاادد "أل٘عااٖ ّضسّل٘ااد

(Alessi & Trollip, 2001 p.77) 

ًااْ ٘ي هااي جلوعااحزجش ٗكطحؾِااح جلوااطعلن فااٖ 

ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس هطعاااادد جلْظااااحتا  ُوااااح 

 Procedural جلوعاااح دجش ج ؾسجت٘اااس

Helpّجلوعاااااااح دجش جلوعلْهحض٘اااااااس   

Informational Help.  

جلوعااااح دجش  -جلوعااااح دجش ج ؾسجت٘ااااس  خ -ج

 جلوعلْهحض٘س

 & Alessi) "ّيد جيطسـ "أل٘عٖ ّضسّل٘اد

Trollip, 2001, pp. 169-171)   أظحل٘د

ّّظااااحتا لطقاااادٗن جلوعااااح دز الظااااطسجض٘ؿ٘حش 

  :جلطعلن فٖ ذسجهؽ جلْظحتا جلوطعددز  هٌِح

 .             جلوةكاسجش ج ل٘كطسًّ٘اس –ج

Electronic Notebook  

 Coaching ّجلطلو٘كحشضقدٗن جلٌظحتف  -خ

& Cueing. 

 Cognitive جلأااااسجتؾ جلوعسف٘ااااس -ش

Mapping. 

 جلطشااااااااااارِ٘حش ّجلسظاااااااااااْهحش -ظ

Visualization & Grap hing. 

 Conceptual جلٌواااحذؼ جلوةِْه٘اااس -

Models. 

 .Self-Tests ؼ جلطقْٗن جلرجضٖ-

 :ضظٌ٘ف ّفقحً لودٓ هسًّس جلوعح دز-3

 سج( ًوااااؾ جلوعاااااح دز جلطعل٘و٘اااااس جلػحذطااااا)

Stable/Static Scaffolding. 

 /Flexible خ( ًوااؾ جلوعااح دز جلوسًااس)

Adaptable Scaffolding . 

  :جلطظٌ٘ف ّفقًح لٌوؾ جلوعح دز جلطعل٘و٘س -4

( جلوعاااح دز 2جلوعاااح دز جلوكطْذاااس. م (1)

 .( جلوعح دز جلوطكس س3جلوسظْهس. م

غحلػاااااح: جلوعاااااح دز فاااااٖ ذاااااسجهؽ جلكور٘اااااْضس 

 :جلطعل٘و٘س للظن

ًواحؽ جلوعاح دز جلطعل٘و٘اس جلوعاطأدهس أ - 1 

فااااأ ذاااااسجهؽ جلكور٘اااااْضس جلطعل٘و٘اااااس للظااااان 

 (:مهط ٘سجش جلركع جلكحلٖ

ْٗؾااد ًوطاا٘ي أظحظاا٘٘ي للطْجطااا هاا  جلظاان  

ّهي غان ضقادٗن جلوعاح دز جلطعل٘و٘اس لِان جّال:  

ًوؾ جلطْجطا جلكلٖ جلرٕ ٗؿو  ذا٘ي جظالْذ٘ي 

 :  جالظلْخ جالّع ٗؿو  ذ٘ي ؽسٗقط٘ي ُّوح

 Oral قاااس جلطْجطاااا جلشاااةِٔؽسٗ -1

Communication: 

 Lip Reading  ج( أظالْخ قس اس جلشاةحٍم

Method. 

 Manual  خ( أظالْخ جلطْجطاا جل٘ادّٓم

Communication. 

ؽسٗقااااس جلطْجطااااا جل٘اااادّٓ ٗعطوااااد  لاااأ -2

 :أظحل٘د  دز ُٖ

 :Sign Language ل س ج شحزز

لل ااس ج شااحزز ًْ ااحى  ٗكااددُح  ااالً هااي م رااد 

   راااااد 113  ص2001ظاااااالهس  جلكاااااحف  

  142  ص2001جلاااااااسقوي ظااااااا٘د  

(Marschark, 2005, pp111-121) 

 :ف٘وح ٗلٖ

 ج شحزز  جلْطة٘س.              -1

 .ج شحزز  غ٘س جلْطة٘س -2

  2001ّٗكاااااادد م رااااااد جلكااااااحف  ظااااااالهس  

( هؿوْ ااس هااي ج ظااط جلطاأ ضُرٌاأ 199ص

 : لِ٘ح ج شحزجش  هٌِح

 -3ضشاااك٘ا ج شاااحزز. -2شهاااي ج شاااحزز. -1

جضؿاااااحٍ قس اااااس جل٘اااااد أّ  -4قس اااااس جل٘ااااادٗي.

هكحى جلطقحد جل٘اد أّ جل٘ادٗي ذاأؾصجد  -5جل٘دٗي.

هاااااادٓ ظااااااس س ج شااااااحزز   -6جلؿعاااااان  .   

-3ّضكسٗكِح   ّغرحضِح  ّيْضِاح   ّػاعةِح . 

 .ضعر٘سجش جلْؾَ  ّقس س جلؿعن

ّفااٖ ُاارج ج ؽااحز ضعااد ل ااس ج شااحزز هااي أُاان 

طْجطااا ذاا٘ي جلطلو٘اار ج طاان ّجلوااْجد أدّجش جل

جلطعل٘و٘س ّ رلك ذٌَ٘ ّذ٘ي جلوعلن ّجلوطعلوا٘ي 

جٙخسٗي ُّٖ أظلْخ ضْجطا ٗادّٕ ٗعاطأدم 

ئشااحزجش هعسّفااس ذجش هعااحى هكااددز ّهطةاال 

 لاااٖ هعٌحُاااح خاااالع جلطْجطاااا ذااا٘ي ج فاااسجد 

جلوعاااااحي٘ي ظاااااوع٘ح  ّجلظااااان فاااااٖ ج ًشاااااطس 
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

جلطعل٘و٘ااس جلوأطلةااس ق٘ااع ٗااطن فِ٘ااح جظااطأدجم 

جلؿعاان ّجلااسأض ّجل٘ااد ّجلطعر٘ااس ّجالظااطقرحع 

 جلل اااإْ ذوااااح ٗااااْجشٕ جلل ااااس جلوٌطْيااااس

(Samson, simons-mccandless, 

&Shelton, 2000, p 80). 

 Total  جالظاالْخ جلػااحًٔ جلطْجطااا جلكلاأ

Communication: 

  2001ٗاار س م رااد جلااسقوي ظاا٘د ظاال٘وحى  

( أى أظاالْخ جلطْجطااا جلكلاأ ٗؿواا  141ص

جلعااحذقط٘ي  فطسٗقااس جالضظااحع ذاا٘ي جلطااسٗقط٘ي 

جلكلٔ ضعطواد  لأ فلعاةس أًاَ ال ضْؾاد ؽسٗقاس 

ّجقدز ضُعد ج فؼا لكا أطن فأ  اا ج ّياحش  

ق٘اااع أى جلطسٗقاااس جلطااأ ضظااالف هااا  ؽةاااا ال 

ضظلف ها  ؽةاا مخاس  ذلاك هسج احز أًاَ ضْؾاد 

    .فسّق فسدٗس ذ٘ي جلطاله٘ر جلظن

ًوؾ جلوعح دز  ي ؽسٗل جلطْجطا جلكلأ ها  

ضرٌاص جلرحقػاس ًواؾ أظالْخ جلطْجطااا  جلظان:ّ

جلكلاأ ّجلاارٕ ضاان ضقدٗوااَ فااٖ طااْزز لقطااحش 

ف٘ااادْٗ فاااٖ ذسًاااحهؽ  ور٘اااْضس ضعل٘وااأ هطعااادد 

جلْظاااحتا  ِٗااادف ئلااأ ضعلااا٘ن ضاله٘ااار جلظاااف 

 .جلػحهي هي جلوسقلس ج ذطدجت٘س ّقدز جلكْى

 :غحً٘ح:ًوؾ جلوعح دز جلٌظ٘س جلطعل٘و٘س

ّ ضرٌاااص جلرحقػاااس أظااالْخ جلوعاااح دز جلٌظااا٘س 

ّجلرٕ ٗطن ضقدٗوَ فٖ طْزز ًظْص هكطْذس 

فقاااسجش هرعاااطس  ِٗااادف ئلااأ ضعلااا٘ن ضاله٘ااار 

جلظااف جلػااحهي هااي جلوسقلااس ج ذطدجت٘ااس ّقاادز 

 .جلكْى

 :غحً٘ح:ئؾسجدجش ضؿسذس جلركع

ٗطٌااااحّع جلركااااع جلكااااحلٖ ئؾااااسجدجش ضظااااو٘ن 

ّضطْٗس ذسًحهؿ٘ي ّظحتا هطعاددز ذحلوعاح دز 

جلطعل٘و٘اااس   ذسًاااحهؽ ضعل٘واااٖ ضْجطاااا  لااأ  

ذسًااحهؽ ضعل٘وااٖ ًظااٖ  ق٘ااع ِٗاادفحى ئلاأ ّ

  ضعل٘ن ّقدز جلكْى جلوقسزز

 

ضظااااو٘ن ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس  ّئًطحؾِااااحمهْجد 

 :(جلوعحلؿس جلطؿسٗر٘س

للكظْع  لٔ ذسًحهؽ  لٔ هعاطْٓ  احٍع هاي 

جلكةحدز هي ق٘ع جلطظو٘ن ّج ًطحؼ فاى ج هاس 

ٗططلد ذٌحد ضعل٘وً٘ح  لٔ ًكاْ هككان للرسًاحهؽ 

لرلك يحهاص جلرحقػاس ذدزجظاس  دٗاد هاي ًواحذؼ 

جلطظاااو٘ن ّجلططاااْٗس جلطعل٘واااٖ ذظاااةس  حهاااس 

ّجلٌواااحذؼ جلوطأظظاااس فاااٖ ضظاااو٘ن ذاااسجهؽ 

س ّهااااي جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس ذظااااةس خحطاااا

جلٌواااحذؼ جلعحهاااس جلطاااٖ أؽلااا   لِ٘اااح جلرحقاااع 

( 2000:334ًوااْذؼ  رااد جللط٘ااف جلؿااصجز م

-413أ:  2003ًّوْذؼ دمحم  ط٘س خو٘ط م

( . ّهااااي جلٌوااااحذؼ جلأحطااااس ذطظااااو٘ن  413

ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس ًوااْذؼ  لاأ دمحم 

 رااااد جلواااااٌعن ّ سفاااااَ أقواااااد قعاااااي ًعااااا٘ن 

( ًّوْذؼ ًر٘ا ؾحد  صهٖ 23-20: 2000م

( ًّوااااااااااااااااااااْذؼ زػااااااااااااااااااااح 13: 2001م

(.ّ لٔ ػْد دزجظاس 134: 2010جلقحػٖم

جلٌوحذؼ جلعحذقس ٗطرٌأ جلركاع جلكاحلٖ ًواْذؼ 

م لااٖ دمحم  رااد جلوااٌعن  ّ سفااس أقوااد قعااي: 

(  لااااأ أظاااااحض أًاااااَ ًواااااْذؼ أ اااااد 2000

خظ٘ظح لطظاو٘ن ذاسجهؽ جلكور٘اْضس جلطعل٘و٘اس 

هطعااددز جلْظااحتا ّئًطحؾِااح  ّذلااك هاا  ئدخااحع 

ٔ جلٌوْذؼ لٌ٘حظد ؽر٘عاس ذعغ جلطعدٗالش  ل

 جلركع جلكحلٖ

هسقلااس جلدزجظااس  ّجلطكل٘ااا: ّضطؼااوي  -أّال

 :ُرٍ جلوسقلس جلأطْجش جلطحل٘س

ضكدٗد جلوشكلس هؿاحع جالُطواحم:ئى ضظاو٘ن  -1

ذسجهؽ  ورْ٘ضس ضعل٘وٖ ٗططلد ّؾْد هكطآْ 

هالتن ٗقدم هي خاالع ُارٍ جلراسجهؽ  قطأ ّئى 

قاد  حى جلِدف لا٘ط ئًطاحؼ ُارٍ جلراسجهؽ فاٖ 

ذجضِااح  ّلكااي ي٘ااحض فح ل٘ااس ذعااغ جلوط ٘ااسجش 

جلوعاااطقلس  لاااٖ هط ٘اااسجش ضحذعاااس أخاااسٕ هاااي 

خالع ضطر٘ل ُرٍ جلراسجهؽ  فحلِادف جلعاحم هاي 

ضظااااو٘ن ُاااارٍ جلرااااسجهؽ ُااااْ ي٘ااااحض فح ل٘ااااس 

ذسًااااااحهؿٖ جلكور٘ااااااْضس جلطْجطااااااا جلكلاااااأ  

ّجلٌظٖ   لٔ ضكظ٘ا ّقادز جلكاْى جلوقاسزز 

 لااأ ضاله٘ااار جلظاااف جلػاااحهي هاااي جلوسقلاااس 

ذطدجت٘س للظن  ّذلاك ها  هسج احز خظاحتض جال

  : ٌ٘س جلركع ق٘ع

ٗطااسجّـ جلعوااس جلصهٌااٖ للطاله٘اار هااح  •

(  حهاااحً فاااٖ جلظاااف جلػاااحهي 14ّ  13ذااا٘ي م

  .جالذطدجتٖ

( 20 ادد ضاله٘اار جلعٌ٘اس ج ظحظاا٘س م •

  .ضلو٘رجً 

جخط٘ااااحز ضاله٘اااار ٌٗطوااااْى ئلاااأ فثااااس  •

  .جلظن
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

جخط٘اااحز ضاله٘ااار لااا٘ط لااادِٗن خراااسز  •

  .ْث جلطعلنظحذقس ذوْػ

جخط٘حز ضاله٘ار لادِٗن خراسز ذحلطعحهاا  •

ه  جلكورْ٘ضس  قطٔ ضكْى خرسضِن هْقدز فاٖ 

  .ُرج جلوؿحع

ؾادّٓ ضْذ٘اف جلْظاحتا جلوطعاددز: ٗوكاي  -2

للظااان جلطعحهاااا هااا   ٌحطاااس ضظاااو٘ن ذاااسجهؽ 

جلْظحتا جلوطعددز جلطةح ل٘س  حفس مًض  طْز 

ّزظااااااْهحش غحذطااااااس  ّطااااااْز ّزظااااااْهحش 

ضطاااحـ ُاااارٍ جلعٌحطااااس  هطكس اااس( شااااسٗطس أى

ذاضرااحث يْج ااد ّأظااط ج ضحقااس جلطااٖ أيسضِااح 

جلِ٘ثااحش جلوعٌ٘ااس  ّذحلطااحلٖ فاااى ُاارٍ جلرااسجهؽ 

ضقاادم ُاارٍ جلعٌحطااس ذحلشااكا جلوالتاان لِااح  ااي 

ؽسٗاال جلعٌحطااس جلودزؾااس  حفااس فااٖ جلرااسجهؽ  

ّذل س ضطٌحظد ّجلوسقلاس جلعوسٗاس جلطاٖ ظا٘طن 

جلططر٘اال  لِ٘ااح  هاا  هسج ااحز خرااسجش جلطاله٘اار 

لظاان ق٘ااع ضلرااٖ ُاارٍ جلرااسجهؽ جالقط٘حؾااحش ج

  :جلطحل٘س

  .جلطعلن ّفل جلأطْ جلرجضٖ لطعلن  ا ؽحلد•

  .ئشرحث زغرس جلطحلد فٖ جظطأدجم جلكورْ٘ضس•

  .ضْؾَ٘ جلوطعلن ًكْ ج ضقحى•

  .جظطقالل٘س جلوطعلن ّشٗحدز غقطَ ذٌةعَ•

جخط٘ااحز جلوكطاآْ جلطعل٘وااٖ: ضاان جخط٘ااحز  -3

جلكاْى" هاي هقاسز غالظ دّزض هي ّقادز " 

جلعلْم للظف جلػاحهي جالذطادجتٖ  ُأ: جلادزض 

ج ّع:  عااااْف جلشااااوط  جلاااادزض جلػااااحًٖ: 

 .خعْف جلقوس.جلدزض جلػحلع: زطد جلةؼحد

ضكدٗااااد هططلرااااحش جلطْذ٘ااااف للْظااااحتا  -4

  :جلوطعددز

ضن ضظو٘ن ذسًحهؿٖ  ورْ٘ضس ضعل٘و٘٘ي ٗواػالى 

هحدضٖ جلوعحلؿس جلطؿسٗر٘س ّفل أظاط جلطعلا٘ن 

حهؿٖ  هاااا  هسج ااااحز أظااااط جلٌظسٗااااس جلرسًاااا

جلعااالْ ٘س فااأ جلطظاااو٘ن  ُّاااْ هاااي أظاااحل٘د 

جلطعلااا٘ن جلااارجضٖ  ٗعطواااد  لاااٖ جلطةح اااا ذااا٘ي 

جلواااطعلن ّجلواااحدز جلطعل٘و٘اااس هاااي خاااالع ؾِاااحش 

  .جلكورْ٘ضس

 ً هسقلاس جلطظاو٘ن جلطعل٘وٖ:ّضطعلال ُارٍ  -غحً٘ح

جلوسقلاااااااس ذْطاااااااف جلوراااااااحدب جلٌظسٗاااااااس  

٘ااس ئ اادجد ّج ؾااسجدجش جلعول٘ااس جلوطعلقااس ذك٘ة

جلرسجهؽ ذشكا ٗكةا ضكق٘ل ج ُدجف جلطعل٘و٘س 

جلوسجد ضكق٘قِح  ّضطؼوي ُرٍ جلوسقلس ضكدٗد 

  :دزّض جلرسًحهؽ   وح ٗلٖ

ضقعااا٘ن جلوكطااآْ ئلااأ هْدٗاااْالش.   -1

ًطااااحتؽ  -3طاااا٘حغس ج ُاااادجف جلطعل٘و٘ااااس.  -2

جخط٘اااحز  -4جلطككااا٘ن  لاااٖ يحتواااس ج ُااادجف.  

 .علنّطف ذ٘ثس جلط -5جلْظحتا جلطعل٘و٘س

 

  ً   :هسقلس ضظو٘ن جلطةح ا -غحلػح

  :ّضطؼوي ُرٍ جلوسقلس جلأطْجش جلطحل٘س

ضكدٗااد أظااحل٘د  -2ضكدٗااد أًوااحؽ جلطةح ااا -1

ّػا   -4ّػ  خسٗطاس جلوةاحُ٘ن. -3جلطةح ا.

 .ضظو٘ن ّجؾِحش جلطةح ا -5خسٗطس ج ذكحز. 

 . ط٘حغس ئؽحزجش جلرسًحهؽ - 6

ئ اااادجد جلعااااٌ٘حزْٗ ج ّلااااٖ: ذسًااااحهؽ  -7

 (.ّجلرسًحهؽ مجلٌظٖ مجلطْجطا جلكلٔ(

 ً هسقلس ج ًطحؼ: ّضطؼوي ُرٍ جلوسقلاس  -زجذعح

  :جلأطْجش جلطحل٘س

ئًطاحؼ هاح ُاْ  -2ضؿو٘  هظحدز جلْظاحتا.  -1

 .هطلْخ هي جلْظحتا

جخط٘حز ًظحم -4ئ دجد جلعٌ٘حزْٗ ج ظحظٖ.  -3

ئًطااااحؼ  - 5جلطااااأل٘ف ّجلرااااسجهؽ جلوعااااح دز .  

  .جلرسًحهؽ

٘اااااااااصز للراااااااااسجهؽ: أّالً: جلأظاااااااااحتض جلوو

جلأظااااحتض جلوشااااطس س للرسًااااحهؿ٘ي: ٌُااااح  

ذعااغ جلأظااحتض جلوشااطس س فااٖ جلرسًااحهؿ٘ي 

  :جلطؿسٗر٘٘ي ُّٖ

هقدهااس جلرسًااحهؽ  هكطاآْ جلرسًااحهؽ جلطقْٗن 

  .جلوسقلٖ  جلطقْٗن جلٌِحتٖ  شحشس جلٌِحٗس

غحً٘حً: جالخطالفحش جلوْؾاْدز ذا٘ي جلرسًاحهؿ٘ي: 

وح فاٖ  ادز ًقاحؽ ٗأطلف جلرسًحهؿحى ف٘وح ذٌِ٘

 . ًوؾ جلطظو٘ن-ُٖ: جلطعل٘وحش     

 ً هسقلااااس جلطقااااْٗن: ّضطؼااااوي ُاااارٍ  -خحهعااااح

  :جلوسقلس جلعٌحطس جلطحل٘س

ً  -أّال  -ئؾااحشز هااْجد جلوعحلؿااس جلطؿسٗر٘ااس .غحً٘ااح

جالخط٘ااحز  -1ذٌااحد أدّجش جلق٘ااحض  ّئؾحشضِااح: 

  أُدجف جالخطرحز -2ألطكظ٘لٖ جلوْػْ ٖ

ذٌاااحد ؾااادّع جلوْجطاااةحش ّج ّشجى  -2

ذٌاحد جالخطراحز ّطا٘حغطَ  -4جلٌعر٘س لالخطرحز 

ضقدٗس  - 6ّػ  ضعل٘وحش جالخطرحز -5هةسدجضَ 

جلوعحلن  -3دزؾحش جلطظك٘ف  ظثلس جالخطرحز  

طاادق  -3جلعاا٘كْهطسٗس لالخطرااحز ألطكظاا٘لٖ 
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ًطااااحتؽ جلطككاااا٘ن  لااااٖ طاااادق  -9جالخطرااااحز 

 -11كظا٘لٖ غرحش جالخطرحز ألط -10جالخطرحز  

قعااحخ هعااحهالش جلعااِْلس  ظااثلس جالخطراااحز 

قعااااحخ هعااااحهالش جلطو٘٘ااااص  -12ألطكظاااا٘لٖ 

قعااااحخ  -13 ظااااثلس جالخطرااااحز ألطكظاااا٘لٖ 

ضكدٗااد  -14ظااِْلس جالخطرااحز ألطكظاا٘لٖ  كااا 

  .شهي جالخطرحز ألطكظ٘لٖ

 ً جلِاادف هااي  -1جلطؿسذااس جالظااططال ٘س:  -غحلػااح

  :جلطؿسذس جالظططال ٘س

جلطاااٖ ياااد ضقحذاااا  ضكدٗاااد جلظاااعْذحش •

جلرحقػااس فااٖ أغٌااحد ئؾااسجد جلطؿسذااس ج ظحظاا٘س  

  .ّذلك لطالفِ٘ح أّ هعحلؿطِح

جلطأ د هي ّػْـ جلوكطآْ جلعلواٖ  •

  .جلوطؼوي ذحلرسجهؽ جلطعل٘و٘س

جلطأ اااد هاااي ؾاااْدز ج خاااسجؼ جلةٌاااٖ  •

للرااسجهؽ ّهاادٓ هٌحظاارطَ للطاله٘اار هااي ق٘ااع 

ؾاااْدز جلظاااْزز ّجلٌظاااْص ّأدجد جلطْجطاااا 

لك هي خالع ضْشٗ  جظاطرحًَ لوعسفاس جلكلٔ. ّذ

 زجٕ جلطاله٘ر قْع جلرسًحهؽ ّذ٘ثس جلطعلن

جلطعااسف  لااٖ هاادز هالتوااس جلوكااحى  •

 ؾااسجد جلطؿسذااس هااي ق٘ااع ج ؾِااصز جلوطحقااس 

 ّضْجفس جلِدّد ّجلرعد  ي هظحدز جلؼْػحد

جلطعسف  لٖ جلوشاكالش جلطاٖ ٗوكاي  •

أى ضْجؾَ جلطاله٘ر خاالع جلاطعلن  ّجلعواا  لاٖ 

 .لد  لِ٘ح ذحظطأدجم جلكلْع جلووكٌسجلط 

ضقااااادٗس هااااادٕ غراااااحش أدجز جلق٘اااااحض  •

مجالخطرااحز ألطكظاا٘لٖ( ّهااي غاان ضقاادٗس هاادٓ 

  .طالق٘طِح للططر٘ل ّخلٍْ هي ج خطحد

  .قعحخ شهي جالخطرحز ألطكظ٘لٖ •

جلطكقااااااال هاااااااي ظاااااااالهس أؾِاااااااصز  •

  .جلكورْ٘ضس لطٌة٘ر جلطؿسذس ج ظحظ٘س للركع

خطْجش ضطر٘ال ضدزٗد جلرحقػس  لٖ  •

جلطؿسذااااس ج ظحظاااا٘س ذوااااح ٗؼااااوي ئؾسجدُااااح 

  .ذكةحدز

  :ئؾسجد جلطؿسذس جالظططال ٘س -2

جلكظْع  لٖ خطحخ ضعاِ٘ا هِواس  •

جلرحقػس ذأظْص جلططر٘ل جلو٘ادجًٖ للدزجظاس 

  .هي جلكل٘س

جلكظااْع  لااٖ جلوْجفقااحش ج دجزٗااس  •

هاااااي جلؿِاااااحش جلوعاااااثْلس ُّاااااٖ: مجلؿِاااااحش 

قظااحد  ّشجزز جلوس ااصٕ للطعرثااس جلعحهااس ّج 

جلطسذ٘ااس ّجلطعلاا٘ن  هاادٗسٗطٖ جلقااحُسز ّجلؿ٘ااصز 

جلطعل٘و٘اااس  ّج دجزجش جلطعل٘و٘اااس جلطاااٖ ضطرعِاااح 

هااادجزض ج هاااا للظااان( ُّاااٖ ئدجزز جلعااا٘دز 

شٌٗاااد جلطعل٘و٘اااس  ّئدجزز قلاااْجى جلطعل٘و٘اااس  

  .ّئدجزز جؽة٘ف جلطعل٘و٘س

هقحذلس هدٗسٓ هدزجض ج ها للظان   •

لططر٘اال جلطؿسذااس ّذلااك ضوِ٘اادجً لطكدٗااد ؾاادّع 

فاااٖ أّياااحش ال ضطعاااحزع هااا  ظااا٘س جلدزجظاااس 

  .جلْ٘ه٘س للطاله٘ر

جلطأ اااااااد هاااااااي طاااااااالق٘س أؾِاااااااصز  •

جلكورْ٘ضس فٖ هعوا جلكحظد جٙلٖ  ّج ّظحؽ 

ذواادزجض ج هااا جلطعل٘و٘ااس  ّ اارلك جلطأ ااد هااي 

ظالهس ج ؾِصز ًّعخ جلرسجهؽ  لاٖ ج ؾِاصز 

  .جلوعطأدهس

ط٘ي ضقع٘ن ضاله٘ر جلعٌ٘س ئلٖ هؿوْ  •

  .لدزجظس  ا ذسًحهؽ

جلطأ ااااد هااااي ياااادزز جلطاله٘اااار  لااااٖ  •

جظاااطأدجم لْقاااس جلوةاااحض٘ف  ّضااادزٗرِن  لاااٖ 

يااااسجدز جلطعل٘وااااحش ّأُو٘ااااس جظااااطأدجم شزجز 

  .جلوعح دز ّأُو٘طَ جلطٖ ال ٗعسفِح جلطاله٘ر

يحهاااااص جلرحقػاااااس ذطشااااا ٘ا أؾِاااااصز  •

جلكور٘ااااْضس ّفااااطف جلرسًااااحهؽ ّشااااسـ  ٘ة٘ااااس 

جلرحقػس لكا ضلو٘ر  جظطأدجهَ للطاله٘ر  ّأضحقص

دزجظااااس جلرسًااااحهؽ ّفقااااحً لعااااس طَ ّخطااااٍْ 

جلاااااارجضٖ غن ضطر٘اااااال جالخطرااااااحز ألطكظاااااا٘لٖ  

ّضعؿ٘ا ًطحتؽ جلطاله٘ر لكعحخ غرحش جالخطراحز 

ّهعحهااااا ظااااِْلس أظااااثلس جالخطرااااحز ّهعحهااااا 

  .ضو٘صٍ

ًطااحتؽ جلطؿسذااس جالظااططال ٘س: ضطوػااا أُاان  -3

جلٌطااااحتؽ ّجلوالقظااااحش جلطااااٖ ضْطاااالص ئلِ٘ااااح 

هااي جلطؿسذااس جالظااططال ٘س  ّ ضكل٘ااا  جلرحقػااس

  مزجد جلطاله٘ر

ّ حًااص ُاارٍ جلٌطااحتؽ هطوثٌااس ّهِ٘ااأز  ؾااسجد 

  .جلطؿسذس ج ظحظ٘س للركع

جلطعدٗا جلٌِحتٖ للرسجهؽ: فاٖ ػاْد ًطاحتؽ  -4

جلطؿسذاااس جالظاااططال ٘س للراااسجهؽ ّضرعاااحً ٙزجد 

جلطاله٘ار  ضاان ئؾاسجد ذعااغ جلطعادٗالش ّأطاارف 

  :جلطعدٗا جلٌِحتٖ  حلطحلٖ

ئ ااحدز طاا٘حغس ذعااغ جلعرااحزجش فااٖ  •

شحشاااس جلطعل٘واااحش  قطااأ ضطٌحظاااد هااا  جلةثاااس 
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جلعوسٗس جلوقدهس لِح جلرسًحهؽ مضاله٘ار جلظاف 

 (.جلػحهي جالذطدجتٖ

 ً جلطؿسذااس ج ظحظاا٘س: ذعااد جالًطِااحد هااي  -زجذعااح

جلطؿسذااس جالظااططال ٘س  ّجلطأ ااد هااي طااالق٘س 

جلرسجهؽ للطؿسٗد جلٌِحتٖ  ضن ئؾاسجد جلطؿسذاس 

ظحظ٘س خالع جلةظا جلدزجظاٖ جلػاحًٖ   فاٖ ج 

هاااادجزض ج هااااا للظاااان ذوكااااحفظطٖ جلقااااحُسز 

 . ّجلؿ٘صز  ّ ددُح غالظ هدجزض

جخط٘ااحز  ٌ٘ااس جلركااع: جلِاادف هااي ُاارج  -1

ج ؾسجد ضكق٘ل ضؿحًط جلعٌ٘س هي ق٘ع: ًاْث 

ج  حيس  ّجلأرسز جلوعسف٘س جلعاحذقس  ّجلأراسز 

 ذحلكحظد جٙلٖ  ّجلؿٌط  

س ج ظحظ٘س: ضان ضكدٗاد ّياص ضطر٘ل جلطؿسذ -2

ئؾسجد جلطؿسذس ّهدضِح أظرْ حى  ّذلاك  لأ 

 :جلٌكْ جلطحلٖ

ئ اااادجد جلطاله٘اااار  ّضعااااسٗةِن ذحلطؿسذااااس   -

 -ضطر٘اال جلرسًااحهؽ  -جلططر٘اال جلقرلااٖ لالخطرااحز

  .جلططر٘ل ألرعدٕ لألدّجش

 :زطد جلٌطحتؽ -3

 أّال: ضكاااحفإ جلوؿوااااْ ط٘ي جلطؿااااسٗر٘ط٘ي  

Mann-Whitney Test:  

ن ضطر٘ل جالخطرحز جلقرلٖ  لاٖ جلطاله٘ار جلظان ض

 ٌ٘اااَ جلركاااع  ذِااادف قعاااحخ هااادٕ ضكاااحفإ 

جلوؿوْ ط٘ي  للطأ د هي ضعحّٕ جلوؿوْ ط٘ي 

ف٘وااح ٗطعلاال ذأرااسجتِن جلعااحذقس  ااي جلوةااحُ٘ن 

جلوطؼااوٌس ذواااْجد جلوعحلؿاااس جلطؿسٗر٘اااس  ّياااد 

 ؾااسجد جلوعحلؿااحش  SPSSجظااطأدم ذسًااحهؽ 

ؾحش جلطاااٖ ج قظاااحت٘س جلأحطاااس ذطكل٘اااا جلااادز

قظااااالص  لِ٘اااااح  لكعاااااحخ هااااادٓ ضؿاااااحًط 

جلوؿوْ ط٘ي  ّيد ضان جظاطأدجم جخطراحز "هاحى 

” Mann-Whitney Test“ّٗطٌااااٖ"  

للطعسف  لٔ داللس جلةاسّق ذا٘ي جلوؿواْ ط٘ي 

جلطؿااااسٗر٘ط٘ي فااااٖ دزؾااااحش جالخطرااااحز جلقرلااااٖ 

Mann-Whitney  ّْٖٗػف جلؿدّع جلطاحل

 ًطحتؽ ُرج جالخطرحز:

 جلطؿسٗر٘ط٘ي للوؿوْ ط٘ي جلقرلٖ جالخطرحز ًطحتؽ( 1م ؾدّع

 جلعدد جلوؿوْ س
هطْظؾ 

 جلسضد

هؿوْث 

 جلسضد
 هعطْٓ جلداللس Zي٘وس 

 94.00 9.40 10 ًظٖ
0.369 

غ٘س دجلس  ٌد 

 116.00 11.60 10 ضْجطا  لٖ 0.01≥هعطْٓ

 

  وااح ج قظااحت٘س جلوعحلؿااس ًطااحتؽ أشااحزش ّيااد

 هعااطْٓ أى ئلاأ( 1م ؾاادّع فااٖ هرٌ٘ااس ُااٖ

 جلطؿااسٗر٘ط٘ي جلوؿوااْ ط٘ي ذاا٘ي جلةااسّق داللااس

 ٗعااااااحّٕ جلقرلااااااٖ جالخطرااااااحز دزؾااااااحش فااااااٖ

 دجع غ٘اااس جلداللاااس هعاااطْٓ أى إٔ  (0.369م

 ذلااك هااي ًّعااطٌطؽ  (0.01≥ م هعااطْٓ  ٌااد

 إٔ أى ذوعٌااااٖ هطكحفثطااااحى  جلوؿوااااْ ط٘ي جى

 ئلاٖ ٗعاْد ظْف جلوعطقرل٘س جلٌطحتؽ فٖ ضعدٗا

 جخطالفااااحش ئلااااٖ ّل٘عااااص جلوعااااطقا  جلوط ٘ااااس

 ذا٘ي ف٘واح جلطؿسذاس ئؾاسجد يرا ذحلةعا هْؾْدز

 فحلوؿوْ طاااااااحى ّذحلطاااااااحلٖ جلوؿواااااااْ ط٘ي 

  .للطؿسذس جلورحشس للططر٘ل ضظلكحى

 

 ذحلطكظااا٘ا جلأحطاااس جلٌطاااحتؽ  اااسع -غحًً٘اااح

  :ّضةع٘سُح جلوعسفٖ 

 ذةح ل٘اااس جلأحطاااس جلٌطاااحتؽ  اااسع 1

 ضاااااان: جلطؿااااااسٗر٘ط٘ي جلوؿوااااااْ ط٘ي

 جلقرلاااااٖ جالخطراااااحز ًطاااااحتؽ قعاااااحخ

 ذحظااااطأدجم للوؿوااااْ ط٘ي ّجلرعاااادٕ

  لْٗلكْ عاْى جلةح ل٘اس ًعرس جخطرحز

"Wilcoxon Signed Rank 

Test "جلدزجظااااااااااٖ  للطكظاااااااااا٘ا 

 ًطاااااحتؽ ْٗػاااااف جلطاااااحلٖ ّجلؿااااادّع

 ّجلرعاااااااااادٕ جلقرلااااااااااٖ جالخطرااااااااااحز

 :للوؿوْ ط٘ي

 جلوؿوْ ط٘ي ضاله٘ر لدزؾحش جلوع٘حزٗس ّجالًكسجفحش لوطْظطحش( 2م ؾدّع

 ّجلرعدٕ جلقرلٖ جالخطرحز فٖ

 جالًكسجف جلوع٘حزٕ جلوطْظؾ جلعدد جلق٘حض جلوؿوْ س
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 ًظٖ
 1.133 10.600 10 يرلٖ

 0.943 5.300 10 ذعدٕ

 ضْجطا  لٖ
 2.533 21.300 10 يرلٖ

 1.229 5.300 10 ذعدٕ

 جلطؿسٗر٘ط٘ي للوؿوْ ط٘ي ؽالخ لدزؾحش ج غس ّقؿن جلةسّق داللس هعطْٕ جلطحلٖ جلؿدّع ّْٗػف

 .ألطكظ٘لٖ لالخطرحز ّجلرعدٕ جلقرلٖ جلططر٘ق٘ي ذ٘ي ف٘وح

 ج ّلٔ جلطؿسٗر٘ط٘ي للوؿوْ ط٘ي ّجلرعدٕ جلقرلٖ جلططر٘ل هطْظطٖ ذ٘ي جلةسق داللس( 3م ؾدّع

" Wilcoxon Signed Rank Test"  لْٗلكْ عْى جلةح ل٘س ًعرس جخطرحز ذحظطأدجم ّجلػحً٘س

 جلدزجظٖ للطكظ٘ا

 جلعدد جلق٘حض جلوؿوْ س
هطْظؾ 

 جلسضد

هؿوْث 

 جلسضد
 Zي٘وس

هعطْٕ 

 جلداللس

قؿن 

 جالغس

هقدجز 

 جلةح ل٘س

 ًظٖ

 55.00 5.50 10 جلعحلرس

2.331 

دجلس 

 ٌد 

هعطْٓ 

≤0.01 

  ر٘سز 00.55
 00.00 00.00 10 جلوْؾرس

ضْجطا 

  لٖ

 55.00 5.50 10 جلعحلرس

2.320 

دجلس 

 ٌد 

هعطْٓ 

≤0.01 

  ر٘سز 00.55
 00.00 00.00 10 جلوْؾرس

 

 جلعااحذق٘ي جلؿاادّل٘ي هااي جلٌطااحتؽ ّذحظااطقسجد

ًؿااااد أى ًطااااحتؽ جالخطرااااحز جلقرلااااٖ ّجلرعاااادٕ 

 0.01≥ للوؿوْ س ج ّلٔ دجلس  ٌد هعطْٕ 

لظاااااحلف جالخطراااااحز جلرعااااادٕ  ّ ااااارلك ًطاااااحتؽ 

جالخطرااحز جلقرلااٖ ّجلرعاادٕ للوؿوْ ااس جلػحً٘ااس 

لظااحلف جالخطرااحز  0.01≥ دجلااس  ٌااد هعااطْٕ 

  .جلرعدٕ  هوح ٗإ د  لٔ فح ل٘س جلوؿوْ ط٘ي

جلعااحذق٘ي  ّهوااح ظاارل  سػااَ فااٖ جلؿاادّل٘ي 

  :ّذحلطحلٖ

ٗوكااي يرااْع جلةااسع ج ّع: ّجلاارٕ  .1

ٌٗض  لاٖ جًاَ ْٗؾاد فاسق دجع ئقظاحت٘حً  ٌاد 

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس ج ّلاااٖ مجلطاااٖ 

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلٌظااا٘س( فاااٖ 

جلططر٘قااااا٘ي جلقرلاااااٖ ّجلرعااااادٕ فاااااٖ جخطراااااحز 

علاااْم لظااااحلف جلطكظااا٘ا جلدزجظاااٖ لوقاااسز جل

  .جلططر٘ل جلرعدٕ

ٗوكااي يرااْع جلةااسع جلػااحًٖ  ّجلاارٕ  .2

ٌٗض  لاٖ جًاَ ْٗؾاد فاسق دجع ئقظاحت٘حً  ٌاد 

( ذااا٘ي هطْظاااطٖ دزؾاااحش 0.05≥ مهعاااطْٕ 

ضاله٘ااار جلوؿوْ اااس جلطؿسٗر٘اااس جلػحً٘اااس مجلطاااٖ 

جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز جلقحتواااس  لاااٖ 

جلطْجطا جلكلٔ( فٖ جلططر٘ق٘ي جلقرلٖ ّجلرعدٕ 

رااحز جلطكظاا٘ا جلدزجظااٖ لوقااسز جلعلااْم فااٖ جخط

  .لظحلف جلططر٘ل جلرعدٕ

ٗوكااي يرااْع جلةااسع جلسجذاا  : ّجلاارٕ ٗااٌض 

 لاااٖ جًاااَ ضْؾد الياااس جٗؿحذ٘اااس ذااا٘ي هعااادع 

جلٌوااْفٔ جلطكظاا٘ا ّجلطكلةااس لظااحلف جلرسًااحهؽ 

جلٌظاااأ فااااٖ هقحذااااا جلطْجطااااا جلكلاااأ ّذلااااك 

ذكعحخ هعدع جالظطةحدزفٖ جلطكظ٘ا للرسًحهؽ 

هقحزًاس ذحلٌعارس لرسًاحهؽ  2:1جلٌظٖ ذوقدجز 

  2:1جلطْجطاا جلكلأ ّجلعحتاد ذحلٌعارس للطكلةااس 

ّجًوح  لوح شجد  دد جلطالخ  أدٓ  ذلك جلٔ يلس 

جلطكلةاس هواح ٗااْدٓ جلأ ّؾااْد  الياس جٗؿحذ٘ااس 
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هؼااح ةس جلطااحغ٘س لظااحلف جظااطأدجم جلرسًااحهؽ 

جلكلاأ هقحذااا جلرسًااحهؽ جلٌظاأ هوااح جظااططرعس 

س ٗاادع  لاأ هؼاح ةس جلطكلةسُّاارج فأ قااد ذجضا

 . ّؾْد اليس جٗؿحذ٘س

  

ضةعاااااااا٘س جلٌطااااااااحتؽ جلأحطااااااااس ذةح ل٘ااااااااس .2

  :جلوؿوْ ط٘ي جلطؿسٗر٘ط٘ي

ٗوكااااااي ضةعاااااا٘س جلةسػاااااا٘ي ج ّع ّجلػااااااحًٖ 

جلوسضرطحى ذةح ل٘اس جلوؿواْ ط٘ي جلطؿاسٗر٘ط٘ي 

  :ذحلطكظ٘ا جلدزجظٖ  وح ٗلٖ

ًط٘ؿاااس جلةاااسع ج ّع ُاااٖ: ْٗؾاااد فاااسق دجع 

( ذااااا٘ي 0.05≥ مئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد هعاااااطْٕ 

هطْظطٖ دزؾحش ضاله٘ر جلوؿوْ س جلطؿسٗر٘س 

ج ّلااٖ مجلطااٖ جظااطأدهص ذسًااحهؽ جلوعااح دز 

جلٌظاا٘س( فااٖ جلططر٘قاا٘ي جلقرلااٖ ّجلرعاادٕ فااٖ 

جخطرااااحز جلطكظاااا٘ا جلدزجظااااٖ لوقااااسز جلعلااااْم 

  .لظحلف جلططر٘ل جلرعدٕ

ضطةاال ُاارٍ جلٌط٘ؿااس ذح طرحزُااح ضإ ااد  •

 لااااٖ فح ل٘ااااس ذااااسجهؽ جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس 

جلْظااحتا ضكق٘اال ذعااغ ًااْجضؽ جلااطعلن هطعااددز 

لاادٕ جلظاان هاا  ًطااحتؽ دزجظااس  ااا هااي مأٗوااي 

( جلطاااٖ أشاااحزش ئلااأ فعحل٘اااس 2006فاااْشٓ  

ذسًاااحهؽ  ور٘اااْضس هطعااادد جلْظاااحتا فاااٖ هاااحدز 

جلكحظاااد جٙلاااٖ  لااأ ضكظااا٘ا ضاله٘ااار جلظااان 

  .ذحلظف جلعحدض ج ذطدجتٔ

ّٗسؾاااا  ذلااااك ل هكحً٘ااااحش جلطااااٖ ضوطاااا  ذِااااح 

ل٘ااس ُّااٖ جلٌكااْ  وااح جلْظااحتا جلوطعااددز جلطةح 

  ص 2003أشااحز ئلِ٘ااح دمحم  ط٘ااس خواا٘ط م

54.) 

ضعااد جلْظااحتا جلوطعااددز جلطةح ل٘ااس ّظااحتا  -

ضعل٘و٘اااس ؾرجذااااس ضؿااارخ جُطوااااحم جلوطعلواااا٘ي  

ّضكعااي جلةِاان لاادِٗن  ّضعااح دُن  لااٖ ضعلاان 

 .جلوةحُ٘ن جل حهؼس

ضقدم للوطعلوا٘ي ذ٘ثاس ضعلان شا٘قس أ ػاس هطعاس  -

لوطعلوااااا٘ي ّذجش هعٌاااااٖ ضلراااااٖ جقط٘حؾاااااحش ج

 .ّجلوعلو٘ي

ضشطوا  لٖ  ن  ر٘س هي جلوعلْهحش  ّ لاٖ  -

 ااسّع ّظااحتا ّهظااحدز ضعلاان هطعااددز   ااحى 

 .هي جلظعد جلكظْع  لِ٘ح ذطسجتل أخسٕ

ضؿوا  ذا٘ي جلواْجد جلوكطْذاس  ّجلوعاوْ س   -

ّجلظاااْز ّجلسظاااْهحش جلػحذطاااس  ّجلوطكس اااس  

 .ّجلة٘دْٗ  ذطسٗقس هطكحهلس

جلوكطْٕ ذصٗحدز  ضصٗد جلطكظ٘ا ّجلطوكي هي -

%  اااااي جلطسجتااااال 30-60ضسجّقاااااص ذااااا٘ي 

 .جلطقل٘دٗس

ضوكااااٌِن هااااي زذااااؾ جلوْػااااْ حش جلطااااٖ  -

 .ٗدزظًِْح ذحلر٘ثس ّجلْجي 

ضصّٗااادُن ذحلةح ل٘اااس جلطاااٖ ضكعاااي أدجتِااان  -

 .ّذْؾِحش ًظس هطعددز قْع جلوْػْث

 .ضقدم لِن ضدزٗرحش ضش لِن ّضطكدٕ فكسُن -

 .ضصّٗدُن ذحلسؾ  جلوٌحظد ّجلدجتن -

 .ضط٘ف لِن فسص جلطككن فٖ جلطعلن -

% هاااي ّياااص جلاااطعلن 50-40ضاااْفس ذااا٘ي  -

 .جلطقل٘دٕ

ّٗعصٕ جلركاع جلكاحلٖ ُارٍ جلٌط٘ؿاس  •

 لاااٖ ّؾاااَ  -ُاااٖ فح ل٘اااس جلرسًاااحهؽ جلٌظاااٖ 

جلرٕ ضن ضظو٘وَ ّفقحً لوط ٘س جلركاع -جلطكدٗد 

 - ٌ٘اس جلركاع  -جلكحلٖ  ق٘اع قظاا جلطاله٘ار

 لااااٖ هعااااطْٗحش ؾ٘اااادز فااااٖ جلطكظاااا٘ا فااااٖ 

جلططر٘ل جلرعدٓ  ّيد ضسؾا  ُارٍ جلٌط٘ؿاس ئلاٖ 

  :ج ظرحخ جلطحل٘س

فح ل٘س جلرسًاحهؽ جلطعل٘واٖ  لاِ٘ن  ق٘اع ضان  -

جظطأدجم قحظس جلرظس فٔ يسجدز جلاٌض خاالع 

ضعلوِاان  لطعْٗؼااِن  ااي قحظااس جلعااو  جلطاأ 

 .ٗةقدًِّح

ئقدجظ ضةح ا ذٌِ٘ن ّذ٘ي جلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ  -

دفعِاان ئلاأ  ااي ؽسٗاال جلااٌض جلوكطااْخ هوااح 

  .جالظطوسجز فٖ  ول٘س جلطعلن

ٗطو٘ااص ًوااؾ جلوعااح دز جلٌظااٖ ذحلرعااحؽس  -

ّجلطعر٘اس  ااي جلةكاسز ذأيااا  ادد هااي جلكلوااحش  

ذح ػاااحفس ئلاااٖ يلاااس فح ل٘اااسٍ  لاااٖ ج ؾِاااحد 

 جلعقلٖ للطلو٘ر ج طن

ًط٘ؿاااااس جلةاااااسع جلػاااااحًٖ: ْٗؾاااااد فاااااسق دجع 

( ذااااا٘ي 0.05≥ مئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد هعاااااطْٕ 

جلوؿوْ س جلطؿسٗر٘س  هطْظطٖ دزؾحش ضاله٘ر

جلػحً٘ااس مجلطاااٖ جظاااطأدهص ذسًاااحهؽ جلوعاااح دز 

جلقحتوااس  لااٖ جلطْجطااا جلكلاأ( فااٖ جلططر٘قاا٘ي 

جلقرلٖ ّجلرعدٕ فٖ جخطرحز جلطكظ٘ا جلدزجظاٖ 

 .لوقسز جلعلْم لظحلف جلططر٘ل ألرعدٕ
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

ٗوكي ضةع٘س ُرج جلةاسع  واح ظارل  •

ذ سٍ فٖ جلوكْز ج ّع للةسع ج ّع جلوسضرؾ 

جهؽ جلكور٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس هطعااددز ذةح ل٘ااس ذااس

جلْظحتا فاٖ ضكق٘ال ذعاغ ًاْجضؽ جلاطعلن لادٕ 

 :جلظن  ّذرلك ذح ػحفس ئلٖ هح ٗلٖ

ّجضةقص ُرٍ جلٌطحتؽ ه  ًطحتؽ جلدزجظاحش جلطاٖ 

جظااطأدهص لقطااحش ف٘اادْٗ ج شااحزز فاأ ذااسجهؽ 

جلْظااحتا جلوطعااددز لطعلاا٘ن جلظاان  هػااا دزجظااس 

 ,Gentry)  (2005مظااكس  رااد جلكو٘ااد  

1998, Shumaker, 1996). 

ٗعااصٕ جلركااع جلكااحلٖ ُاارٍ جلٌط٘ؿااس  •

ئلااٖ فح ل٘ااس ذسًااحهؽ جلطْجطااا جلكلاأ جلاارٕ ضاان 

ضظااو٘وَ ّفقااحً لوط ٘ااس جلركااع جلكااحلٖ  ق٘ااع 

 لٖ هعاطْٗحش  - ٌ٘س جلركع  -قظا جلطاله٘ر

ؾ٘دز فٖ جلطكظا٘ا فاٖ جلططر٘ال جلرعادٓ  ّياد 

  :ضسؾ  ُرٍ جلٌط٘ؿس ئلٖ ج ظرحخ جلطحل٘س

جلرسًاحهؽ جلطعل٘واٖ  لاِ٘ن  ق٘اع ضان  فح ل٘س -

جظطأدجم لقطحش ف٘دْٗ ج شاحزز خاالع ضعلوِان  

 .لطعْٗؼِن  ي قحظس جلعو  جلطٖ ٗةقدًِّح

ضقاادٗن جلوعااح دز  ااي ؽسٗاال ل ااس جلطْجطااا  -

جلكلااٖ هااي خااالع لقطااحش جلة٘اادْٗ ؾعااا جلطعلاا٘ن 

أ ػس ئغحزز ّهطعس. هواح دفعِان ئلأ جالظاطوسجز 

لقطاحش جلة٘ادْٗ  فٖ  ول٘س جلطعلن ّخحطاس ّجى

هػلااص جضؿااحٍ جالضظااحع جلشااةِٖ جلطر٘عااٖ جلاارٕ 

ٗعااطأدهَ ج طاان فااٖ ق٘حضااَ جلطر٘عااس ذوااح ف٘ااَ 

  .هي ألةَ لَ

 ااسع جلٌطااحتؽ جلأحطااس ذحلوقحزًااس ذاا٘ي  - 3

  :جلوؿوْ ط٘ي جلطؿسٗر٘ط٘ي

ٌٗض جلةسع جلػحلع  لٖ أًَ: ْٗؾد فسق دجع 

( ذااااا٘ي 0.05≥ مئقظاااااحت٘حً  ٌاااااد هعاااااطْٕ 

٘ااااار جلوؿواااااْ ط٘ي هطْظاااااطٖ دزؾاااااحش ضاله

جلطؿاااسٗر٘ط٘ي فاااٖ جلطكظااا٘ا جلدزجظاااٖ لوقاااسز 

جلعلْم  ٌد ضقدٗن جلوكطآْ هاي خاالع ذسًاحهؽ 

 ورْ٘ضس ضعل٘وٖ ٗسؾ  ئلٖ جلةح ل٘س ج ظحظا٘س 

الخطالف ًواؾ جلوعاح دز جلطعل٘و٘اس جلوعاطأدم 

فاااٖ جلرسًاااحهؽ مًظاااٖ فاااٖ هقحذاااا جلطْجطاااا 

جلكلٔ( لظحلف جلرسًاحهؽ جلقاحتن  لاٖ جلطْجطاا 

 .جلكلٔ

ق٘ااااع ضاااان هقحزًااااس ًطااااحتؽ جالخطرااااحز جلرعاااادٕ 

للوؿوااْ ط٘ي جلطؿااسٗر٘ط٘ي ذحظااطأدجم هعحدلااس 

Mann- Whitney Test ّجلؿاااادّع  

 جلطحلٖ ْٗػف ًطحتؽ ُرٍ جلوقحزًس:

 

 جلطؿسٗر٘ط٘ي للوؿوْ ط٘ي جلرعدٕ جالخطرحز ذ٘ي جلوقحزًس ًطحتؽ( 4م ؾدّع

 جلعدد جلوؿوْ س
هطْظؾ 

 جلسضد
 Zي٘وس  هؿوْث جلسضد

هعطْٓ 

 جلداللس

قؿن 

 جالغس

هقدجز 

 جلةح ل٘س

 55.00 5.50 10 ًظٖ

3.301 

دجلس  ٌد 

≥هعطْٓ

0.0001 

1.05 

 
  ر٘سز

 155.00 15.50 10 ضْجطا  لٖ

 

( ًؿد أى هاي 4ّذحظطقسجد جلٌطحتؽ فٖ ؾدّع م

ًطااااااحتؽ جلوقحزًااااااس ذاااااا٘ي جالخطرااااااحز جلرعاااااادٕ 

للوؿوْ ط٘ي جلطؿاسٗر٘ط٘ي أى هعاطْٕ جلداللاس 

لٌطحتؽ جالخطرحز جلرعدٕ للوؿوْ ط٘ي دجلس  ٌاد 

ق٘ع ْٗؾد فسّق  ٌد  0.0001≥ هعطْٓ   

لظااااااحلف جلوؿوْ ااااااس  0.0001≥هعااااااطْٓ 

جلػحً٘س مجلوعح دز ذحظطأدجم جلطْجطا جلكلأ(  

ُّرج ٗدع  لٖ أى هعاطْٕ جلطكظا٘ا للطاله٘ار 

حًٖ مجلطْجطااا جلاارٗي جظااطأدهْج جلرسًااحهؽ جلػاا

جلكلاااأ(  حًااااص أ لااااٖ هااااي شهالتِاااان جلاااارٗي 

  .(جظطأدهْج جلرسًحهؽ ج ّع مجلٌظٔ

 Mann- Whitney قؿن ج غس لوعحدلس -4

Test:  

ْٗػف قؿن ج غاس ياْز جلةح ل٘اس ّجلطاٖ ٗوكاي 

هي  Burns (2000) قعحذِح  وح أشحز ذسًص

خااالع قعااحخ  اادد هااي جلوإشااسجش جلرعاا٘طس 

ُّٖ:  

ضااااد جلةااااسّق جظااااطأدجم هطْظااااؾ ز •

  .جلوْؾرس ّهطْظؾ زضد جلةسّق جلعحلرس

ضقدٗس قؿن ج غس هي خالع ضقادٗس ي٘واس هعحهاا 

جالزضراااحؽ جلػٌاااحتٖ ّذلاااك هاااي خاااالع جلوعحدلاااس 

 جلطحل٘س:

مم  2 ز ز ظ
أ
م  - 

خ
) 
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

ى
 

  :ق٘ع ضسهص

 .ززظ( ئلٖ هعحها جزضرحؽ جلسضد جلػٌحتٖم

  .م أ( ئلٖ هطْظؾ زضد جلوؿوْ س ج ّلٖم

  .هطْظؾ زضد جلوؿوْ س جلػحً٘س م خ( ئلٖم

ً م   .ى( ئلٖ  دد أفسجد جلعٌ٘ط٘ي هعح

ًّؿااااااد أى قؿاااااان ج غااااااس ٗعااااااحّٕ  

( هوح ٗعٌٖ أى قؿن ج غس  ر٘اس  ّذلاك 1.05م

فااٖ ػااْد هعااطْٗحش قؿاان ج غااس جلطااٖ قااددُح 

 -630  ص ص 2009م لٖ هاحُس خطاحخ  

636).  

ّفاااٖ ئؽاااحز جلطكق٘ااال هاااي طاااكس فاااسّع ¬

 :جلركع ًؿد أى

جلةااسع جلػحلااع أًااَ: ْٗؾااد فااسق  ٗوكااي يرااْع

( ذااا٘ي 0.05≥ مدجع ئقظاااحت٘حً  ٌاااد هعاااطْٕ 

هطْظاااااطٖ دزؾاااااحش ضاله٘ااااار جلوؿواااااْ ط٘ي 

جلطؿاااسٗر٘ط٘ي فاااٖ جلطكظااا٘ا جلدزجظاااٖ لوقاااسز 

جلعلْم  ٌد ضقدٗن جلوكطآْ هاي خاالع ذسًاحهؽ 

 ورْ٘ضس ضعل٘وٖ ٗسؾ  ئلٖ جلةح ل٘س ج ظحظاٖ 

الخطالف ًواؾ جلوعاح دز جلطعل٘و٘اس جلوعاطأدم 

جلرسًاااحهؽ مًظاااٖ فاااٖ هقحذاااا جلطْجطاااا فاااٖ 

جلكلٔ( لظحلف جلرسًاحهؽ جلقاحتن  لاٖ جلطْجطاا 

  .جلكلٔ

ّفااٖ ُاارج ج ؽااحز ْٗؾااد  دٗااد هااي  

جلدزجظااحش جلطااٖ جُطوااص ذطْذ٘ااف جلة٘اادْٗ فااٖ 

 Oral ضقاادٗن أظاالْخ جلطْجطااا جلشااةِٖ

Communication  فااٖ ضعلاان جلظاان هااي

خالع ذ٘ثحش جلطعلن جلوأطلةس هٌِح ّجضةقاص ُارٍ 

حتؽ هاا  ًطااحتؽ جلدزجظااحش جلطاأ جظااطأدهص جلٌطاا

لقطاااحش ف٘ااادْٗ ج شاااحزز فااأ ذاااسجهؽ جلْظاااحتا 

جلوطعااددز لطعلاا٘ن جلظاان  هٌِااح دزجظااس مظااكس 

 ) ;Baker, 2010) .2005 راد جلكو٘اد  

(King, & Parks, 2010)    ّياد أ ادش

ًطااحتؽ ُاارٍ جلدزجظااحش  لااٖ أُو٘ااس جلطْجطااا 

جلشةِٖ ّجلكلٖ  ي ؽسٗل لقطحش جلة٘دْٗ فاٖ 

ْجطااااا ذاااا٘ي جلطااااالخ جلظاااان  ج طعااااحذِن جلط

جلوةاااحُ٘ن جلعلو٘اااس  شٗاااحدز جلطكظااا٘ا لااادِٗن  

شٗااحدز جلدجفع٘ااس  شٗااحدز هعااطْٕ ج ًؿااحش  ًوااْ 

جلطةك٘س ّهِحزجضَ لدٕ جلطالخ جلظان ّأّطاص 

ؾو٘اااا  ُاااارٍ جلدزجظااااحش ذحظااااطأدجم جلة٘اااادْٗ 

جلشاااحزٕ فاااٖ ضعلااا٘ن جلطاااالخ جلظااان هأطلاااف 

 .جلوةحُ٘ن ّجلوِحزجش

ئلاأ قاادّظ ضقاادم لاادٓ  ُّاارٍ جلٌط٘ؿااس ضشاا٘س

أفااااسجد جلوؿوْ ااااس جلطؿسٗر٘ااااس جلػحً٘ااااس جلطااااٖ 

جظاااطأدهص جلرسًاااحهؽ جلقاااحتن  لاااٖ جلوعاااح دز 

ذحلطْجطااا جلكلاأ هقحزًااس ذحلوؿوْ ااس ج ّلااٖ 

جلطاااااٖ جظاااااطأدهص جلرسًاااااحهؽ جلقاااااحتن  لاااااٖ 

جلوعااااح دز جلٌظاااا٘س  ّيااااد ٗسؾاااا  ذلااااك ئلااااٖ 

  :ج ظرحخ جلطحل٘س

ضقااادٗن جلوعاااح دز  اااي ؽسٗااال ل اااس  •

لكلٖ هي خالع لقطاحش جلة٘ادْٗ ؾعاا جلطْجطا ج

جلطعلاا٘ن أ ػااس ئغااحزز ّهطعااس. هوااح دفعِاان ئلاأ 

جالظاااطوسجز فاااٖ  ول٘اااس جلاااطعلن ّخحطاااس ّجى 

لقطااااحش. جلة٘اااادْٗ ضشاااارَ جالضظااااحع جلشااااةِٖ 

جلطر٘عااٖ جلااارٕ ٗعاااطأدهَ ج طااان فاااٖ ق٘حضاااَ 

 .جلطر٘عس ذوح فَ٘ هي ألةَ لَ

 Total "ًوااؾ جلطْجطااا جلكلااٖ •

Communication" س ضعاوف ُّاٖ ؽسٗقا

للظااان ذحظاااطأدجم  اااا جلْظاااحتا جلوطحقاااس فاااٖ 

 ول٘اااس جلطْجطاااا هاااي ل اااس ئشاااحزز  ُّؿاااحد 

ئطرعٖ  ّيسجدز شاةحٍ  ّضعر٘اسجش  ّغ٘سُاح  

 فِٖ ؽسٗقس ضؿو  ذ٘ي  أظلْخ قس س جلشةحٍ

 Lip Reading Method ّل س ج شحزز  

 Sign Language  ُّاأ ؽسٗقااس ضعااح د

جلوعلاان  لاأ ضْطاا٘ا جلوعلْهااس ذةح ل٘ااس ئلاأ 

جلطلو٘اااار ج طاااان  ُّااااٖ ضقاااادم فااااٖ ذااااسجهؽ 

جلكور٘ااااْضس جلطعل٘و٘ااااس هطعااااددز جلْظااااحتا فااااٖ 

 .طْزز لقطحش ف٘دْٗ ق٘س

ْٗػاااف جلؿااادّع جلطاااحلٖ هطْظاااطٖ  •

جظاااطأدجم جلوؿواااْ ط٘ي جلطؿاااسٗر٘ط٘ي للركاااع 

لٌااْ ٖ جلوعااح دز هْػاا  جلوط ٘ااس جلوعااطقا 

 للركع جلكحلٖ.

 جلوط ٘س هْػ  جلوعح دز لٌْ ٖ للركع جلطؿسٗر٘ط٘ي جلوؿوْ ط٘ي جظطأدجم هطْظطٖ( 5م ؾدّع

 جلكحلٖ للركع جلوعطقا

 جلوطْظؾ 10 9 3 3 6 5 4 3 2 1 جلطاله٘ر
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

 دد هسجش 

جظطأدجم 

 جلوعح دز

 40.40 43 46 42 39 33 42 40 41 36 33 جلٌظ٘س

جلطْجطا 

 جلكلٖ
24 30 23 31 26 24 23 30 25 29 23.50 

ّٗطؼااااف هااااي جلؿاااادّع جلعااااحذل أى ضاله٘اااار 

جلوؿوْ اس جلطؿسٗر٘اس جلػحً٘اس جلطاٖ جظااطأدهص 

جلوعااح دز جلقحتوااس  لااٖ جلطْجطااا جلكلااٖ هااي 

خاااالع لقطاااحش جلة٘ااادْٗ  اااحًْج أياااا جظاااطأدجهح 

للوعح دز  لاٖ جلاسغن هاي ضةاْيِن فاٖ ًطاحتؽ 

جلركع  لٖ جلوؿوْ س ج ّلٖ جلطٖ جظطأدهص 

جلوعاااح دز جلٌظااا٘س  ُّااارج ياااد ٗااادع  لاااٖ أى 

جظاااط٘عحخ جلوعلْهاااحش هاااي خاااالع جلوعاااح دز 

جلقحتواااس  لاااٖ جلطْجطاااا جلكلاااٖ  حًاااص أفؼاااا 

ذااادل٘ا  ااادم ضكاااسجز جظاااطأدجهِح ذشاااكا  ر٘اااس 

 .هقحزًس ذحلوعح دز جلٌظ٘س

 سع جلٌطؿ٘اس جلأحطاس ذحلطكلةاس: ٗوكاي  – 4

يرْع جلةسع جلسجذ  : ّجلارٕ ٗاٌض  لاٖ جًاَ 

جٗؿحذ٘ااااس ذاااا٘ي هعاااادع جلٌوااااْفٔ ضْؾد اليااااس 

جلطكظاا٘ا ّجلطكلةااس لظااحلف جلرسًااحهؽ جلٌظاأ 

فٖ هقحذا جلطْجطا جلكلٔ ّذلك ذكعاحخ هعادع 

جالظاااااطةحدزفٖ جلطكظااااا٘ا للرسًاااااحهؽ جلٌظاااااٖ 

هقحزًااااااس ذحلٌعاااااارس لرسًااااااحهؽ  2:1ذوقاااااادجز 

  2:1جلطْجطاا جلكلأ ّجلعحتاد ذحلٌعارس للطكلةااس 

س ّجًوح  لوح شجد  دد جلطالخ  أدٓ  ذلك جلٔ يل

جلطكلةاس هواح ٗااْدٓ جلأ ّؾااْد  الياس جٗؿحذ٘ااس 

هؼااح ةس جلطااحغ٘س لظااحلف جظااطأدجم جلرسًااحهؽ 

جلكلاأ هقحذااا جلرسًااحهؽ جلٌظاأ هوااح جظااططرعس 

هؼاح ةس جلطكلةسُّاارج فأ قااد ذجضاس ٗاادع  لاأ 

              . ّؾْد اليس جٗؿحذ٘س

ج فاااحدز هاااي ًطاااحتؽ جلركاااع  لاااٖ جلوعاااطْٕ 

  :جلططر٘قٖ

٘ااْضس جلطعل٘و٘ااس فح ل٘ااس ذااسجهؽ جلكور •

ذشاااكا  اااحم ئذج هاااح أقعاااي جظاااطأدجهِح  لاااٖ 

  .جلطكظ٘ا جلدزجظٖ للطاله٘ر جلظن

 ٌااااااد ئًطااااااحؼ ذااااااسجهؽ جلكور٘ااااااْضس  •

جلطعل٘و٘اااس الذاااد هاااي هسج اااحز أظاااط ّيْج اااد 

ج ضحقااس جلوٌظااْص  لِ٘ااح هااي يرااا جلِ٘ثااحش 

ّجلوإظعااحش جلوعٌ٘ااس ذْػاا  هعااحٗ٘س ضظااو٘ن 

 ذااسجهؽ جلكور٘ااْضس ّطااةكحش جلْٗااد ّئًطحؾِااح

  .للطاله٘ر جلظن

 ٌااااااد ئًطااااااحؼ ذااااااسجهؽ جلكور٘ااااااْضس  •

جلطعل٘و٘س ٗةؼا جظطأدجم ل اس جلطْجطاا جلكلأ 

لؿو٘اا  جلعٌحطااس غ٘ااس جلٌظاا٘س جلوْؾااْدز فااٖ 

  .جلرسًحهؽ

ٗوكي ئًطحؼ ذسجهؽ  ورْ٘ضس ضعل٘و٘اس  •

للعااحدٗ٘ي هاا  ئضحقطِااح للظاان  فِاارج هااي شااأًَ 

ضقل٘ا جلْيص ّ رلك جلطكلةاس جاليطظاحدٗس  جلطاٖ 

كردُح جلوإظعحش جلوعٌ٘س ذِرج جلشأى فٖ يد ضط

قحع ئًطحؾِح ذسجهؽ للعاحدٗ٘ي  ّأخاسٕ خحطاس 

للظاان ّغحلػااس للوعااحي٘ي ظااوع٘حً  ُّكاارج.......  

ه  جلْػ  فٖ جال طرحز أى ضعحزث جلوعلْهحش 

ّجلطقاادم جلِحتااا جلاارٕ ًع٘شااَ جٙى ٗكااْع دّى 

ئضوااحم  ول٘ااس ضكْٗااا  ااا ًااض ئلكطسًّااٖ ئلااٖ 

فثاااس هااااي فثااااحش  أشاااكحع هأطلةااااس ضأااادم  ااااا

 .جلوؿطو   لٖ قدز

 .هشكالش جلططر٘ل -4

ّجؾِص جلرحقػس ذعغ جلظاعْذحش  ٌاد ئؾاسجد 

 :جلطؿسذس  ضطوػا فٔ

ج هكحً٘حش جلوحدٗس: ّؾْد جلؼعف جلشدٗد فأ 

ه٘صجً٘اااس جلودزظاااس  ّضطوػاااا فااأ يلاااس  ااادد 

 .ج ؾِصز  ّقدجغطِح  ّط٘حًطِح

جلوااادجزض: غ٘اااس هٌحظااارس لطعلااا٘ن ّجظاااط٘عحخ 

 .ّ دم ّؾْد هعحها  حف٘س للكورْ٘ضسجلطاله٘ر  

  :جلطْط٘حش -

هي خالع جلٌطحتؽ جلطٖ ضن جلطْطاا ئلِ٘اح  فاًاَ 

  :ٗوكٌٌح جظطأالص جلطْط٘حش جلطحل٘س

ج فحدز هي ًطحتؽ جلركع جلكحلٖ  لٖ  •

  .جلوعطْٓ جلططر٘قٖ

ػااااسّزز جالُطوااااحم ذاًطااااحؼ ذااااسجهؽ  •

 ور٘ااااْضس ضعل٘و٘ااااس هظااااووس ّفقااااحً لوعااااحٗ٘س 

ةاال  لِ٘ااح  ذك٘ااع ٗوكااي ئضحقطِااح ج ضحقااس جلوط

للظااان دّى جلكحؾاااس  ًطاااحؼ ذاااسجهؽ  ور٘اااْضس 

  .هٌةظلس هأظظس للظن فقؾ

جالُطواااحم ذدزجظاااس هط ٘اااسجش ئًطاااحؼ  •

ذاااسجهؽ جلكور٘اااْضس جلطعل٘و٘اااس جلوقدهاااس للظااان 

 ّأغسُح  لٖ ًْجضؽ جلطعلن جلوأطلةس.
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

 جلوسجؾ 

 :جلعسذ٘س جلوسجؾ : أّالً 

 لطاله٘ر جلوقدهس جلطعل٘و٘س جلوطعددز جلْظحتؾ ذسجهؽ ضقْٗن(: 2003مهكوْد دمحم ْٗظف ئذسجُ٘ن

 غ٘س هحؾعط٘س زظحلس ّجلةٌ٘س  جلطسذْٗس جلوعحٗ٘س ػْد فٔ جلعحم جلطعل٘ن ذودجزض جالذطدجت٘س جلوسقلس

 .ج شُس ؾحهعس جلطسذ٘س   ل٘س هٌشْزز 

 .جلكطد  حلن جلقحُسز   1ؽ. جلطعل٘ن ّضكدٗع جلوعلْهحش ضكٌْلْؾ٘ح(: 2001مئظوح ٘ا شجُس جل سٗد

 ًظسٗس ػْد فٔ جلْظحتؾ هطعدد  ورْ٘ضس ذسجهؽ ضطْٗس فح ل٘س(: 2003مجلؿوا جلوعطظن دمحم أه٘سز

  ل٘س هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس. جلوعلوس جلطحلرس ّذ حدجش ضكظ٘ا لطٌو٘س جلوطعددز جلر حدجش

 .شوط  ٘ي ؾحهعس جلرٌحش 

  لٔ جلطعل٘و٘س جلة٘دْٗ ذسجهؽ فٔ ج هػلس  سع أظحل٘د فح ل٘س(: 2005مجلؿُْسٓ أقود أٗوي

 .قلْجى ؾحهعَ جلطسذ٘س   ل٘س غ٘سهٌشْزز  هحؾعط٘س زظحلس: جلظن جلطاله٘ر لدٓ جلوةحُ٘ن ج طعحخ

 ّجلوِحزٓ جلوعسفٔ ج دجد  لٔ ّأغسُح ضعل٘و٘س ذسهؿ٘س ضظو٘ن(: 2006م هد ْز خطحخ فْشٓ أٗوي

 جلٌْ ٘س  جلطسذ٘س  ل٘س هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس جالذطدجتٔ  جلعحدض ذحلظف جلظن للطاله٘ر

 جلوٌْف٘س ؾحهعَ

  لٔ جلطعل٘و٘س جلة٘دْٗ ذسجهؽ فٔ ج هػلس  سع أظحل٘د فح ل٘س(: 2005مجلؿُْسٓ أقود أٗوي

 .قلْجى ؾحهعَ جلطسذ٘س   ل٘س غ٘سهٌشْزز  هحؾعط٘س زظحلس: جلظن جلطاله٘ر لدٓ جلوةحُ٘ن ج طعحخ

 جلطكظ٘ا  لٔ جلْظحتا هطعددز جلكورْ٘ضس ذسجهؽ فٔ جلرٌحت٘س جلعاليحش أغس(: 2000مشغلْع دمحم خحلد

 .قلْجى ؾحهعس جلطسذ٘س   ل٘س هٌشْزز  غ٘س د طْزجٍ زظحلس. جلكورْ٘ضس هحدز فٔ

 .جلسقوس هطرعس جلقحُسز  جلطعل٘ن  ضكٌْلْؾ٘ح  لٔ أطْع(: 2011مجلقحػٔ ئذسجُ٘ن  ردٍ زػح

 فٔ جلْظحتؾ هطعدد ضعل٘ؤ  ورْ٘ضس ذسًحهؽ ضظو٘ن فح ل٘س(: 2006مدمحم أقود طحذس دمحم ظوحـ

. زٗحػ٘حش جذطدجتٔ ضعل٘ن شعرس جلوعلوس جلطحلرس لدٓ جلسٗحػٔ جلطةك٘س ّجظطسجض٘ؿ٘حش جلطكظ٘ا ضٌو٘س

 .شوط  ٘ي ؾحهعس جلرٌحش   ل٘س هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس

 ّجلكطحذس  جلقسجدز هِحزجش جلظن ج ؽةحع ضعل٘ن فٔ قحظْذٔ ذسًحهؽ فح ل٘س(: 2002مجلوللٔ ظْظي

 .ج زدى  وحى  ج زدً٘س  جلؿحهعس هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس

 ذسجهؽ فٔ ضقدٗوَ ّأظحل٘د جلطْؾَ٘ هعطْٗحش جخطالف أغس(: 2006مْٗظف طْفٔ ْٗظف ش٘وحد

 جلطسذ٘س هدجزض ضاله٘ر لدٓ ّجلعلْ ٘س جلوعسف٘س جلؿْجًد ضٌو٘س  لٔ جلْظحتؾ هطعددز جلكورْ٘ضس

 .شوط  ٘ي ؾحهعس جلرٌحش   ل٘س هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس. جلةكسٗس

 هحدز فٔ جلْظحتؾ هطعدد ضعل٘ؤ  ورْ٘ضس ذسًحهؽ ضطْٗس(: 2006مجلكل٘ن  رد جلعالم  رد ؽحزق

 خحطس ضظو٘ن هعحٗ٘س ػْد فٔ جلوٌِ٘س ج  دجدٗس جلودجزض لطاله٘ر جلطةك٘س ّضٌو٘س جلطكٌْلْؾ٘ح

 .شوط  ٘ي ؾحهعَ جلرٌحش   ل٘س هٌشْزز  هحؾعط٘سغ٘س زظحلس جلطكظ٘ا   لٔ فح ل٘طَ ّي٘حض

 .جلرٌحش  ل٘س ّجلعلو٘س جلقحُسز  جلٌظسٗس جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح فٔ هقدهس(: 2000مجلؿصجز جللط٘ف  رد

 للٌشس جلعلو٘س جل٘حشّزٓ دجز:  وحى جلطعل٘ن  ّضكٌْلْؾ٘ح جالضظحع(: 2001مظالهس دمحم جلكحف   رد

 .1ؽ ّجلطْشٗ  

 .جلؿدٗد جلؿ٘ا هكطرس طٌعحد   2 ؽ ّجالضظحع  جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح(: 1993مجلةسج  وس هللا  رد

 جلكطد   حلن هكطرس  1ؽ جلأحطس  جالقط٘حؾحش لرّٓ جلطدزٗط(: 2003مشٗطْى جلكو٘د  رد  وحع

 .جلقحُسز

 جلْظحتا هطعددز جلكورْ٘ضس لرسجهؽ ّجلةٌ٘س جلطسذْٗس جلوْجطةحش(: 2005م ٌحى أقود جلع٘د دمحم

 جلطسذ٘س   ل٘س هٌشْزز  غ٘س هحؾعط٘س زظحلس جلعلو٘س  جلوةحُ٘ن ج عحذِن فٔ ّفح ل٘طِح جلظن للطاله٘ر

 .قلْجى ؾحهعَ
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 2014لعحم  ػحًٖ٘س جلعٌْٗس للؿوع٘س جلوؿلد جلظلعلس دزجظحش ّذكْظ ُهكٌكَوس .. جلوؿلس جلعلو

 ّجًطحؾِح  جلطةح ل٘س جلةحتقس جلوطعددز جلْظحتا ًظن ضظو٘ن هعحٗ٘س(: 2000م خو٘ط  ط٘س دمحم

 جلوظسٗس للؿوع٘س جلعحذ  جلعلؤ جلوْضوس هككوس ّذكْظ دزجظحش ظلعلس جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح

 23-26 هي ّجلوحهْع جلْجي  ّجلؿحهعحش جلودجزض فٔ جلطعل٘ن ضكٌْلْؾ٘ح هٌظْهس جلطعل٘ن لطكٌْلْؾ٘ح

 .400-369 ص جلػحلع  جلكطحخ جلعحشس  جلوؿلد جلػحًٔ  جلؿصد 2000 جذسٗا

  .جلكلوس دجز جلقحُسز  جلطعل٘ن  ضكٌْلْؾ٘ح هٌطْؾحش(: أ2003مخو٘ط  طَ٘ دمحم

 .جلكلوس دجز جلقحُسز  جلطعل٘ن  ضكٌْلْؾ٘ح  ول٘حش(: خ 2003مخو٘ط  ط٘س دمحم

 .يرحد دجز جلقحُسز  جلطعل٘ن  ضكٌْلْؾ٘ح ضطْز(: ؼ2003مخو٘ط  ط٘س دمحم

 دجز جلقحُسز  جلوطعددز  جلْظحتؾ ضكٌْلْؾ٘ح ّ جلطعل٘ؤ جلكورْ٘ضس(: 2003مخو٘ط  ط٘س دمحم

 .جلعكحخ

 ذسجهؽ ضظو٘ن  ٌحطس فح ل٘س فٔ جلطككن  ظحل٘د جلةحزيس جلطأغ٘سجش(: 2001م صهٔ ؾحد ًر٘ا

 قلْجى ؾحهعَ جلطسذ٘س   ل٘س هٌشْزز  غ٘س د طْزجٍ زظحلس جلطعل٘و٘س  جلكورْ٘ضس

 لرّٕ ّجًطحؾِح جلطعل٘و٘س جلوْجد ضظو٘ن ضكٌْلْؾ٘ح(: 2010مشْيٖ جقود دجل٘ح  ْٗظف ّل٘د

 ّجلطْشٗ  للٌشس جلةؿحلس دجز جلقحُسز  جلأحطس  جالقط٘حؾحش
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