
 

 

 يهخص انبحث

 االحتاد يؼيذ يف انكتابت ػهى انّتاليٍز قذسة يف ًأثشه يثال ًانال ادلثال منٌرج باستخذاو انرتاكٍب مبادة انؼشبٍّت اّنهغت تؼهٍى:  ٌَفى يشدٌنا

 غاسًث( 87دساست جتشٌبٍّت ػهى تاليٍز انفصم احلادي ػشش يف يؼيذ االحتاد اإلساليً ) غاسًث 87 اإلساليً

 ًيٍ أىى ب.انرتاكٍ يادة  ًخاصت خمتهفت ًيا ٌطهب حتقٍقو يٍ األىذاف انذساسٍت انؼشبٍت يشاكم انهغت تؼهٍى يفال شك أٌ  

 تكٌٌٍ اجلًم انتاليٍز ٌستطٍغ فال ادلؼهى، قذييا انيت ادلادة ال ٌفيًٌٌ ىبأهن االَطباع انتاليٍز ٌؼطً ال ادلشاكم انيت تبذً يف تؼهٍى انرتاكٍب

 ت.انصحٍح انرتاكٍب باستخذاو  تشتٍبيا ً

انكتابت انؼشبٍت ػهى ًقذسة انتاليٍز  يثال ًانال ادلثال منٌرجتؼهٍى انرتاكٍب انؼشبٍت باستخذاو ًاألغشاض يٍ ىزا انبحث يؼشفت  

 .انكتابت انؼشبٍتػهى قذسة انتاليٍز يف  األثشً

ؤثش يف قذسة انتاليٍز ػهى ٌ يثال ًانال ادلثال منٌرجباستخذاو  انرتاكٍب انؼشبٍت ٌؼتًذ ىزا انبحث ػهى انتفكري أٌ تؼهٍى 

قذسة خٍذا ف يثال ًانال ادلثال منٌرجباستخذاو  انرتاكٍب انؼشبٍتتؼهٍى  ادلقشسة يف ىزا انبحث ىً إرا كاٌ. ًانفشضٍت انكتابت انؼشبٍت

قذسة انتاليٍز ػهى غري خٍذ ف يثال ًانال ادلثال منٌرجباستخذاو  انرتاكٍب انؼشبٍتتؼهٍى  ًإرا كاٌ .ػانٍت انكتابت انؼشبٍتانتاليٍز ػهى 

 ينخفضت.  انكتابت انؼشبٍت

ث. ًأيا انطشٌقت ادلستخذيت أيا اخلطٌاث ادلستخذيت يف ىزا انبحث فيً تؼٍني طشٌقت انبحث ًأسانٍبيا ًتؼٍني حتهٍم انبٍاَا 

غ انبٍاَاث بادلالحظت ًادلقابهت . ًتنال انكاتبت مججملًٌػت ًاحذة بؼذيس انبهً ًاالختبافيً انطشٌقت انتدشٌبٍت بتصًٍى االختباس انق

 (one group  انبؼذي ًاالختباس  -  انقبهً االختباس  ًاحذة جمًٌػت بتصًٍىثى حتهم انكاتبت انبٍاَاث ًاالستبٍاٌ ًاالختباس 

.(pretest postest design 

 يثال ًانال ادلثال منٌرج استخذاو قبم انرتاكٍب تؼهٍى يف انكتابت ػهى انّتاليٍز قذسة ائح احملصٌنت يٍ ىزا انبحث ىً أٌنتانً

 قذسةً .59.6بقًٍت االيتحاٌ انقبهً ػهى قذس ًىزه حتقق  76ألهنا أدَى يٍ حذ األدَى نهقًٍت ًىٌ  تذل ػهى دسخت ينخفضت

ػانٍت ًىزه حتقق بقًٍت االيتحاٌ انبؼذي  ػهى دسختتذل  يثال ًانال ادلثال منٌرج استخذاو بؼذ انرتاكٍب تؼهٍى يف انكتابت ػهى انّتاليٍز

غاسًث  87يف انفصم احلادي ػشش مبؼيذ االحتاد اإلساليً  انكتابت ػهى انتاليٍز قذسة يف يثال ًانال ادلثال منٌرجأثش  .87ػهى قذس 

 2.68)كاف(، ً األَشطت انثانثت تذل ػهى  77٪باننسبت ادلثٌٌت   2.77د يف األَشطت األًىل تذل ػهى-ٌ ًىزه حتقق بنتائح كافٍا.

 )كاف(. 7.٪باننسبت ادلثٌٌت   7..2األَشطت انثانثت تذل ػهى )كاف(،  68٪باننسبت ادلثٌٌت  


