
 

 

 يهخص انجحث

نرتقْخ  اسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبد  ي ععهْى انرساءحاملانتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة  منٌذجاستخداو : ُزمحَ أًنْبء فطس

)يزاسخ جتسّجْخ دهَ عاليْر انصف انثبَِ  ي يدزسخ انعسفبٌ  قدزح انتاليْر دهَ فيى املرسًء

 ثٌزًاكسعب( اإلساليْخ انعبنْخ

ٌّ ً. عكٌٌ ًسْهخ  ي جنبح انتعهْى ًىِ املنبسجخ اننًبذجاالسرتاعْجْبد ًععهْى انرساءح حيتبج إىل إٌ  منبذج إ
كثريح ًيتعديح، خيتهف ثعضيب دٍ ثعض ثبلتالف املدالم انيت عاستند إنْيب ًاألسبنْت انيت عنرر  انرساءحععهْى  ًطسق

انتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة املاسبددح انرسيّخ  منٌذجاملنبسجخ نتعهْى انرساءح  احلدّثخ عهْىانت منبذجهبب  ي دًهْخ انتعهْى، ًيٍ 
 ياستٌّبد ًقدزادانتاليْر  ًنكم انصغريح،  ي شكم امجمًٌدبد ًانرسق انتعهْى ًىٌ إسرتاعْجْخ يالم امجمًٌدبد.

حلم يشكالد  ي ععهْى  فْجدز أمهْخ استخداو ىرا اننًٌذج .انتعهْى أَشطخ يٍ يتنٌدخ ثبستخداو جمًٌدخ تهرخ،خم
  انرساءح ًحتاسني أًعسقْخ قدزح انتاليْر دهَ فيى املرسًء.

انتعهْى انتعبًَِ  منٌذج وقجم استخدا فيى املرسًءقدزح انتاليْر دهَ را انجحث ىِ يعسفخ هلرغسا  األً
دزسخ انعسفبٌ مبنتاليْر انصف انثبَِ   ي ععهْى انرساءح ًثعد استخدايواسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبد املثأسهٌة 
 .زح انتاليْر دهَ فيى املرسًء فْوإىل عسقْخ قد يٍ استخدايوًيعسفخ األثس  ثٌزًاكسعب اإلساليْخ انعبنْخ

 ي انتعهْى نرتقْخ اننتبئح  انجبنغخ نو أمهْتو املنبست منٌذج أٌ استخداو  ّعتًد ىرا انجحث دهَ أسبس انتركري
 ي اسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبد املانتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة  منٌذجاملاستخديخ  ي انتعهْى  نًبذجاملطهٌثخ فْو. ًيٍ ان

استخداو  ىنبك أثسا يٍ انرسضْخ أٌ خانكبعج دفرسز. املرسًءقدزح انتاليْر دهَ فيى  عسقْخ  ي ثسؤّ فيٌ ععهْى انرساءح
  .املرسًءقدزح انتاليْر دهَ فيى  إىل عسقْخ امجمًٌدبداسبددح انرسيّخ يالم املانتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة  منٌذج

 االلتجبز انرجهِ ًااللتجبز انجعدُثتصًْى  سّجْختجانطسّرخ انًانطسّرخ املاستخديخ  ي ىرا انجحث ىِ 
أيب األسبنْت جلًع انجْبَبد فيِ املربثهخ (.one group pre test & pos test design)مجمًٌدخ ًاحدح 

 .يٍ االلتجبز انرجهِ ًانجعدُ ًااللتجبزًاندزاسخ املكتجْخ ًاملالحظخ 
انتعهْى انتعبًَِ  منٌذجقجم استخداو  املرسًءًيٍ اننتبئح احملصٌنخ يٍ ىرا انجحث أٌ قدزح انتاليْر دهَ فيى 

عدل دهَ  ثٌزًاكسعب اإلساليْخ انعبنْخ انعسفبٌانصف انثبَِ  ي يدزسخ  ي  اسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبداملثأسهٌة 
يعْبز انتراسري.  ي  55-59ألهنب عرع ثني  55.4ًىره عتحرق ثرًْخ املتٌسط احملصٌنخ دهَ قدز  ينخرضخ طجرخ

عدل اسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبد املانتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة  منٌذجثعد استخداو  املرسًءًقدزح انتاليْر دهَ فيى 
يعْبز انتراسري.  85-99ألهنب عرع ثني يدٍ  88.56 احملصٌنخ دهَ قدزًىره عتحرق ثرًْخ املتٌسط دبنْخ دهَ طجرخ 

 عسقْخ  يعأثريا ؤثس انرساءح ّ ي ععهْى  اسبددح انرسيّخ يالم امجمًٌدبداملانتعهْى انتعبًَِ ثأسهٌة  منٌذجًإٌ استخداو 
قًْخ )د( اجلدًنْخ أكرب يٍ  8.88تحرق ثكٌٌ قًْخ )د( احلاسبثْخ = ًىرأ ّ. املرسًءقدزح انتاليْر دهَ فيى 

يٍ انعٌايم األلسٍ انيت  :49مبعنَ أٌ ىنبك   ي طجرخ دبنْخ : 77 دهَ قدز ًياستٌٍ انتأثري.4.54= ٪5نهًاستٌٍ 
 .فيِ قد عكٌٌ يٍ انٌسبئم انتعهًْْخ، أًاملدزس، أًاندًافع، أًانجْئخ انهغٌّخ أًرغريىب عؤثس فْيب


