
 

 

 يهخص انثحث 

لذسج انتاليْز انّهغح انعشتْح مبادج احلٌاس نرتلْح يف تعهْى اخلشّطح انزىنْح    منٌرج  استخذاو: فْين سيت يستمًْح

داس اننيعح انذّنْح انتكًْهْح يف يذسسح  انثانث)دساسح جتشّثْح عهَ تاليْز انصف  ْوعه

 (سٌتاَح
يف ًىِ تكٌٌ ًسْهح يف جناذ انتعهْى.  االسرتاتْدْاخ ًاننًارج ادلناسثحإٌ تعهْى انهغح انعشتْح مبادج احلٌاس حيتاج إىل 

فصح خذا ٌذلى يف تعهْى انّهغح انعشتْح ينخلذسج انتاليْذ ً يْانٌالع، أٌ ىنان يشكالخ نتاليْز تئعتثاسىى أٌ انهغح انعشتْح صعثح.
ٌّ منارج ًطشق تعهْى  ألصَ انمًْح.كثري ينيى الحيصم عهَ ً كثريج ًيتعذدج، خيتهف تععيا عٍ تعط تاختالف ادلذاخم  احلٌاسإ

اخلشّطح منٌرج ٌاس انيت تستنذ إنْيا ًاألسانْة انيت تنفز هبا يف عًهْح انتعهْى، ًيٍ منارج انتعهْى احلذّثح ادلناسثح نتعهْى احل
انصهح كاخلشائط نتعهْى تعظْى اخلطح. تسيم صشّح ً احلسْح يف منط يٍ األفكاس انثأسهٌب انتعهْى انثصشُ ، تزكري ًىٌ  .انزىنْح

تشلْح  أً انهغح انعشتْح مبادج احلٌاسفْدذس أمهْح استخذاو ىزا اننًٌرج حلم يشكالخ يف تعهْى . اخلشّطح انزىنْح  احلفظ ً انتفيى
  .احلٌاسلذسج انتاليْز عهَ 

ًتعذ استخذايو يف  اخلشّطح انزىنْح منٌرجلثم استخذاو  احلٌاسانتاليْز عهَ  ًاألغشاض ذلزا انثحث ىِ يعشفح لذسج
ًيعشفح األثش يٍ استخذايو إىل  داس اننيعح انذّنْح انتكًْهْح سٌتاَحذسسح مب انثانثنتاليْز انصف  انهغح انعشتْح مبادج احلٌاستعهْى 

 .احلٌاس عهَ تشلْح لذسج انتاليْز
ادلناسة نو أمهْتو انثانغح يف انتعهْى نرتلْح اننتائح ادلطهٌتح  منٌرج انتفكري  أٌ استخذاوّعتًذ ىزا انثحث عهَ أساس 

لذسج انتاليْز  فيٌ ّؤثش يف تشلْح انّهغح انعشتْح مبادج احلٌاسيف تعهْى  اخلشّطح انزىنْح  منٌرجادلستخذيح يف انتعهْى  نًارجفْو. ًيٍ ان
  .احلٌاس إىل تشلْح لذسج انتاليْز عهَ اخلشّطح انزىنْح منٌرجا يٍ استخذاو . فمشسخ انكاتثح انفشظْح أٌ ىنان أثشعهْو

ًانطشّمح ادلستخذيح يف ىزا انثحث ىِ انطشّمح انتدشّثْح تتصًْى االختثاس انمثهِ ًاالختثاس انثعذُ جملًٌعح ًاحذج 
(one group pre test & pos test design.) ِادلماتهح ًادلالحظح ًانذساسح أيا األسانْة جلًع انثْاَاخ في

 ادلكتثْح ًاالختثاس يٍ االختثاس انمثهِ ًانثعذُ.

انصف يف  اخلشّطح انزىنْح منٌرجلثم استخذاو  احلٌاسًيٍ اننتائح احملصٌنح يٍ ىزا انثحث أٌ لذسج انتاليْز عهَ 

حمك تمًْح ادلتٌسط احملصٌنح عهَ لذس ينخفعح ًىزه تت دسخحتذل عهَ  داس اننيعح انذّنْح انتكًْهْح سٌتاَحذسسح مب نثانثا

 نثانصف انثااخلشّطح انزىنْح يف  منٌرجاستخذاو تعذ  احلٌاسًلذسج انتاليْز عهَ يف يعْاس انتفسري.  76-66تمع تني  6،،6

تمع  79،8 ًىزه تتحمك تمًْح ادلتٌسط احملصٌنح عهَ لذس دسخح كافْح.تذل عهَ  داس اننيعح انذّنْح انتكًْهْح سٌتاَحذسسح مب

ّؤثش تأثريا يف تشلْح لذسج  انّهغح انعشتْح مبادج احلٌاسيف تعهْى  اخلشّطح انزىنْح  منٌرجًإٌ استخذاو يعْاس انتفسري.  86-76تني 

 ٪5أكرب يٍ لًْح )خ( اجلذًنْح نهًستٌٍ  9،،8،ًىزأ ّتحمك تكٌٌ لًْح )خ( احلساتْح = . احلٌاسانتاليْز عهَ 
 .: يف يعْاس انتفسري 76-  06يف دسخح يعتذنح، ألهنا تمع تني  :56أً  6،29عهَ لذس .ًيستٌٍ انتأثري2،،4=

 
 


