
 

 

 هلخص البحث

  قذرة التالهيذ على استيعابها"في ه أثزتعلين الوفزداث العزبيت باستخذام هذخل االشتقاق و:  عبذهصباح الذين

 الوتىسطت جاتى نانجىرسىهيذانج( "هذرست األقصى"على تالهيذ الفصل التاسع في  تجزيبيت )دراست 

كاٌ يعظى انتالييذ في حتٗ في تعهيى انًفزداخ انعزتيح.  في عًهيح انتعهيى ٔانتعهى  يٓى انتذريس يذخم إٌ  

 في استيعاب انًفزداخ ْٔذا يًكٍ تسثة استخذاو انًذخم غيز انًُاسة في تعهيًٓا. انًتٕسطح ضعفاءيذرسح األلصٗ 

 اَطاللا يٍ ْذا يزيذ انكاتة أٌ يطثك يذخم االشتماق في تعهيى انًفزداخ.

" يذخم االشتماقاستخذاو "تذٌٔ نعزتيح لذرج انتالييذ عهٗ استيعاب انًفزداخ أاألغزاض يٍ ْذا انثحث ْي يعزفح 

يٍ استخذاو يذخم االشتماق إنٗ تزليح لذرج انتالييذ عهٗ استيعاب انًفزداخ  األثزٔيعزفح  ّاستخذايت هيّع تٓىلذرٔ 

 .انعزتيح

 نتعهيًيح ٔخاصح في تعهيى انهغحأٌ انًذخم يٍ األيٕر انًًٓح في انعًهيح ا يعتًذ ْذا انثحث عهٗ انتفكيز 

يذخم استخذاو " ٌٔإ يذخم االشتماق. انعزتيح نتزليح َتائجٓا ٔيٍ انًذاخم انتٗ تستخذو في تعهيى انًفزداخ انعزتيح

 نثحث ْينفزضيح انًمزرج في ْذا افا. ٓااستيعاتؤثز في لذرج انتالييذ عهٗ ي" في تعهيى انًفزداخ انعزتيح االشتماق

 في لذرج انتالييذ عهٗ استيعاب انًفزداخ.  "يذخم االشتماقاستخذاو " أثز يٍ ٔجٕد

نجًع انثياَاخ ْي االختثار )اختثار  ألسانيةٔاأيا انطزيمح انًستخذيح في ْذا انثحث فٓي انطزيمح انتجزيثيح،  

 انثياَاخ تحهيال يُطميا ٔ إحصائيا. فتحهمًماتهح، أٔل ٔاختثار أخيز(، ٔانًالحظح، ٔان

"  يذخم االشتماق " تذٌٔ استخذاو انًفزداخ استيعاب عهٗ انتالييذ لذرج ٔانُتائج انًحصٕنح يٍ ْذا انثحث، أٌ

 -77ألٌ ْذِ انميًح تمع تيٍ  77,66ز نهصف انضاتط ْٔي يخختثار األذل عهيٓا ليًح يتٕسط االجيذج ت درجح عهٗ

جيذج جذا  درجح عهٗ " يذخم االشتماق" تاستخذاو انعزتيح انًفزداخ استيعاب عهٗتٓى لذر في يعيار انتفسيز. ٔإٌ 79

في يعيار  077-87ألٌ ْذِ انميًح تمع تيٍ  88,8ز نهفصم انتجزيثي ْٔي يخذل عهيٓا ليًح يتٕسط اإلختثار األت

أثز يٍ استخذاو يذخم االشتماق في تعهيى انًفزداخ انعزتيح في لذرج انتالييذ عهٗ استيعاتٓا. ْٔذا  ُْانإٌ انتفسيز. 

يتحمك يٍ حساب انفزق تيٍ انفصم انتجزيثي ٔانفصم انضاتط تًمارَح تيٍ "خ" انحساتيح ٔ"خ" انجذٔنيح حيث أٌ 

أٌ استخذاو  ٔانًعُٗ، مثٕنحانفزضيح ي . فتك6,776ٌٕ= ٪5انجذٔنيح نهًستٕٖ  "خ"يٍ  كثزأ 4,40= "خ" انحساتيح 

 استيعاب انًفزداخ انعزتيح . عهٗ لذرج انتالييذفي ؤثز ي" يذخم االشتماق"


