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 املضتخلص :

ستخاتيجية اقتراد السشدلى قائسة عمى ىجف البحث إلى بشاء وحجة مقتخحة فى اال
وقياس فاعميتيا عمى تحديغ اليقطة  ،فتخاضىاالسحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى 

والخضا عغ التعمع لجى شالبات السخحمة الثانػية عيشة البحث ، حيث تكػنت عيشة ، العقمية 
( شالبة بالرف الثانى الثانػى ، وقامت الباحثتان بإعجاد أدوات البحث لكياس 22البحث مغ )

وكحلظ بشاء الػحجة  ،مكياس اليقطة العقمية ومكياس الخضا عغ التعمع :وىىالستغيخات التابعة 
 ستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى إفتخاضى ،ائسة عمى السقتخحة القا

كسا تع إعجاد دليل السعمسة ،  ،فتخاضىوتشفيح وإعجاد الجروس مغ خالل الستحف التعميسى اال
الترسيع التجخيبى القائع عمى السجسػعة  يستخجام السشيج الػصفى وشبو التجخيبى ذاو 

قتراد السشدلى تائج البحث عغ فاعمية الػحجة السقتخحة فى االالتجخيبية الػاحجة ، وأسفخت ن
فتخاضى لتحديغ اليقطة استخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى االقائسة عمى 

العقمية والخضا عغ التعمع لصالبات الرف الثانى الثانػى )عيشة البحث( ،  وكحلظ وجػد ارتباط 
لكل مغ أبعاد مكياس اليقطة العقمية ومحاور مكياس الخضا شخدى فى درجات التصبيق البعجى 

 0 2025عغ التعمع عشج مدتػى داللة  
 الكمسات السفتاحية :

الخضا  -اليقطة العقمية  -الستحف التعميسى االفتخاضى  -ستخاتيجية السحصات العمسية ا)   
 عغ التعمع (
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:Abstract 

 

The research aimed to build a Suggested Unit in Home 

Economics Based on Scientific Stations Strategy That is supported 

With the Virtual Educational Museum and measure its effectiveness 

on the improvement of Mind fulness and Learning Satisfaction for 

High School Female pupils ( sample research) ,the sample research 

was (11) female pupils , and researchers prepared research 

instruments to measure the dependent variables which Mind fulness 

scale and the measure of Learning Satisfaction scale , as well as the 

construction of the proposed unit based on the Scientific Stations 

Strategy That is supported With the Virtual Educational Museum, 

and prepare lessons of this unit by applying Virtual Educational 

Museum , and prepared ateachers guide , it was used descriptive 

approach and quasi-experimrntal with existing experimental design 

on one of the experimental group , and resulted in the search for the 

effectiveness of the Suggested unit in home economics Based on 

Scientific Stations Strategy That is supported With the Virtual 

Educational Museum In improving Mind fulness and Learning 

Satisfaction for the research sample , as well as there is a positive 

relation between  Mind fulness scale and Learning Satisfaction scale 

at a level scale of significance 1814 . 

Keys Words: 

(Scientific Stations Strategy - Virtual Educational Museum - 

Mind fulness -Learning Satisfaction). 
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 مكدمة :

 ،سخيعة ومتالحقة فى مياديغ مختمفة تصػراتالدشػات الساضية  لشيج العالع خال 
تراالت نتيجة لمثػرة اليائمة فى مجال السعمػمات واال مياديغ تكشػلػجيا التعميع والتجريب مشيا و 

عجاد مشاىج إ مغ خالل تحديغ نػعية وجػدة التجريذبيجف الحى كذف عغ فخص عجيجة و ، 
 لتصػرات السدتحجثة "ومغ تمظ ا، عمى التكيف مع تمظ التصػرات  استعمع قادر تجعل الوبخامج 

بيجف خمق بيئة  بيئة التعمع الحكيكيةعغ عج بيئة تعميع بجيمة الحى ي   "الستحف اإلفتخاضى
تشسية ميارات تفكيخ  مغ خالليا يسكغو انب الشطخى بالجانب التصبيقى مشفتحة تخبط الج

 والسعارف الشطخية 0 بالخبخات العسمية  عوتدويجى الستعمسيغ
ن جػانب القرػر والزعف أ McLoughlin,C & Lee,M ( 2227) ضحوقج أو 

فى نطع التعميع التقميجية كان دافعًا قػيًا وحاجة ممحة لترسيع بيئات تعمع ججيجة تترف 
دارة تعمسيع ، إحتياجات الستعمسيغ وتسشحيع فخصة لمتفاعل و ابالتفاعمية والسخونة بسا يشاسب 

ى تتستع بيا والقادرة مخرائز التوذلظ لفتخاضية الحبة لطيػر بيئات التعمع افاقَا ر آمسا فتح 
 0عمى تحقيق ذلظ 

فتخاضية افتخاضى بيئة تعمع وتعميع اال تحفالس ( ان65: 2225ويذيخ حدغ زيتػن ) 
عمى عجد مغ األدوات والخوابط  ستحفتيجف إلى تشسية ميارات الصالب ، ويحتػى ىحا ال

 0الستعمقة بأنذصة لمصالب لكى يقػمػا بإنجازىا 
 فتخاضى ىػالستحف اال نأ Alexiou, C & Giannaka.E ( 2228 :39) ويزيف

بيئة تعمع خيالية يتفاعل الستعمع ويتعامل معيا مغ خالل حػاسو وبسداعجة الحاسب ااَللى 
ن أتخاذ القخار دون إويتع مغ خاللو تشسية ميارت تفكيخىع ، ويكػن لجييع مصمق الحخية فى 

 سمبية 0 ريكػن لحلظ أى َاثا
فتخاضية تقػم عمى مبجأ بديط ( أن فكخة اال445:  2222 )حدام الجيغ زكخيا  ويؤكج

مكان ما ويعتقجون أنيع يقػمػن بفعل أشياء ال يفعمػنيا  ىفخاد يترػرون أنيع فوىػ أن األ
ن تحاكى الػاقع  لكى تدتحػذ أفى الػاقع ، إال أن الذئ الثابت الػحيج أنو البج لمتجخبة مغ 

 0وت كػن أرجاء الػاقع مكتساًل  يغالستعمسعمى أذىان 
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أن بيئات التعمع فى (  243: 2225)تػفيق دمحم صبخي وماىخ  تفق معو كاًل مغوي 
 يسكغىي أحج مدتحجثات تكشػلػجيا السحاكاة التي فتخاضية التى تدتخجام الحاسب اآللي اال

 0 التعمسية في العسمية التعميسية وتصػيخىا االستفادة مشيا
أن بيئات التعمع  Koper,R & Olivier,B ( 2224097-111 ) تذيخ دراسة و  

ستفادة قجر تستاز بأنيا تقجم فخصة عطيسة فى تعمع الستعسميغ حيث تسكشيع مغ اال االفتخاضية
ستجابة الجدسانية الكمية فى التعميع ، والتى تعتسج بالجرجة األولى عمى مكان مغ شخيقة االاإل

 0مبجأ السالحطة واإلستساع قبل مسارسة االنذصة 
 ةية التعميسفتخاضية فى العسمياالالستاحف ستخجام اىتست بادراسات وبحػث كثيخة  ثسة 

مشجور عبج دراسة  عخبية مثل ات دراس :ومشيالتجريذ مػاد متشػعة لسخاحل دراسية مختمفة 
; ( 2215) بديػنىدمحم ودراسة  ;( 2218 )أسساء الذيخى ودراسة  ;( 2218 )الدالم 

وبعس  (2223 )أحسج عادل ،عادل الدخايا  ودراسة ; (2216)سارة الذيخى ودراسة 
 )Wolf, T )ودراسة  ; Caroline et al ( 2211)  دراسة ومشياجشبية األجراسات ال

 ) Alexiou, C & Giannaka.E ودراسة ;  Antar, M (2229) ودراسة  ;2212
 Woodfield et al ( 2224 0) ودراسة ;  Alan,T(2225) ودراسة ;(2228

( 56: 2228 )، و كػثخ كػجظ  Abidin et al ( 2211 145:) مغويتفق كل 
ستخاتيجيات التجريذ فى أى صف دراسى أو أى اأىسية التشػيع فى شخق وأساليب و  عمى أن

تعمسػن بصخيقة واحجة ، وتػجج بيشيع ي الألن الستعمسيغ الحيغ يتع تعميسيع ؛ مػقف تعميسى 
 ختالفات فى قجراتيع واستعجادىع وسخعتيع نحػ التعميع والتعمع 0ا

( أن ضيػر التصػرات العمسية ، وتدايج الحاجة إلى 45: 2213)وتػضح حشان أحسج 
لطيػر   فكخة التشػع والتعجد ، كان الجاعى عستخاتيجيات حجيثة فى التجريذ تجعاتصبيق 

 " السحصات العمسية "0 استخاتيجية
ستخاتيجية ، والتى تعتسج عمى التشػع فى بترسيع ىحه اال  Jones Denise قام لحلظو 

نذصة التعميسية وتحػيل الذكل التقميجى لمفرل الجراسى إلى بعس السحصات التى يشتقل األ 
 Jones , 2227الستعمسيغ مغ خالليا مدودة بأوراق عسل وأدوات ومػاد تعميسية متشػعة ) 

, 16 -210 ) 
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ستخاتيجية فى العسمية التجريدية فقج تشاولتيا بعس الجراسات مثل ونطخا  ألىسية ىحه اال
دعاء صادق ودراسة  ;( 2217)عمى عبج الخحسغ ودراسة  ; (2218)ة عدة عبج هللا دراس

 ودراسة; ( 2213)وردة  حدغ ودراسة  ;( 2213)حشان احسج ودراسة ;  (2216)
(Abidin et al  ( 2211 ;  ودراسةBulunuz, N & Olga,J ( 2212)  والتى اضيخت

التحريل الجراسى ،  ة مثليىجاف التجريدستخاتيحية فى تحقيق العجيج مغ األفاعمية اال
مغ خالل تجريذ مػاد ات التفكيخ، االتجاه نحػ السادة عسميات العمع ،عادات العقل ، ميار 

 دراسية مختمفة لسخاحل تعميسية متشػعة 0
ىتسام الباحثيغ عمى مجار امغ السفاليع التى جحبت يعتبخ مفيػم اليقطة العقمية 

نيا تجعل التالميح واعيغ بذكل كامل إنطخًا لشتائجة اإليجابية والفعالة حيث  ؛العقجيغ الساضييغ
الشطخة القصعية  عمى نكيسببيئتيع ، وما يجور حػليع لحطة بمحطة وبجون شخود عقمى ، 

لألمػر التى تدجغ الستعمع فى حجود السعمػمات التى تفخضيا الخؤية الزيقة والخوتيغ 
حتسالى والسسكغ إلالججيج والسغايخ واخى مغ خالليا ي اابػ بأعميو  غمقوالجسػد وت

(Thompson & Waltz ,2227 ). 
ومغ جانب ّاخخ تخكد اليقطة العقمية عمى وعى الفخد بالخبخات ومالحطة ىحه الخبخات  

 , Kabat , Zinnأثشاء حجوثيا دون تقييع عسا إذا كانت ىحه الخبخات جيجة أو سيئة )
22260 ) 

 ،ديد اليقطة العقميةعأشكال بجيمة مغ التعميع بيجف تكثيخ مغ الجراسات والبحػث  ثعّ 
الديج أحسج ، رضا دمحم  ودراسة ; ( 2217 )ومغ بيغ تمظ الجراسات دراسة الفخحاتى محسػد 

 Howll ودراسة ;( 2212)أسساء نػرى دراسة  ;( 2217 )كسال عصية دراسة ; ( 2218)
& Buro (2211); ودراسةLanger & Bayliss (1991) 0 

نو أل ؛ بجراستو ن عغ السشيج الحى يقػمػ الستعمسيغخضا ىتسام باال الزخوري وكان مغ 
ستخاتيجية التجريدية السدتخجمة ، وىحا ما أكجت العػامل اليامة فى تقػيع فاعمية اال يعتبخ مغ

والتى أوضحت أن رضا الستعمسيغ عغ دراستيع مغ أىع  Sahin ( 2227عميو  دراسة ) 
ن رأييع حػل التعمع ىػعسمية ضخورية فى نجاح العسمية إبيئة التعمع ، حيث  إنجاحعػمل 

أوضحت أن التفاعل االجتساعى بيغ التى  Hermans ( 2229)        التعمسية ، ودراسة
 تعمسيغ عغ تعمسيع  0الستعمع وأستاذه ىػ السفتاح اليام لمحفاظ عمى رضا الس
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ستخجام التعمع اوىشاك العجيج مغ الجراسات والبحػث التى أثبتت رضا الستعميغ عمى 
 –فتخاضية فتخاضية أحج أشكال السحكاة االوالستاحف اال –فتخاضية اإللكتخونى والسحاكاة اال
حسجى عبج العديد ودراسة ; ( 2216)أمانى دمحم  ودراسة;(  2218)مثل دراسة  دمحم أحسج 

 ( 22130 )واخخون 
فتخاضية التعميسية فى ومغ ىشا تخى الباحثتان أنشا فى حاجة إلى تفعيل الستاحف اال

ستيعاب الصالبات ، ويػفخ وقت وجيج السعمسة اقتراد السشدلى مسا يحدغ فيع و تجريذ اال
فتخاضية بالذكل الافى تصبيق الستاحف  ضاىخا اً يػضح قرػر  والصالبة معًا ، إال أن الػاقع

قتراد ستخاتيجيات وأساليب حجيثة فى تجريذ االاتدداد الحاجة إلى تصبيق  ، كساالسشاسب 
 ىوالفخوق الفخدية بيشيغ وتشس رائز وميػل الصالباتخ قجم بذكل مبدط وتخاعىت   السشدلى

جاىات تا التعمع أكثخ فاعمية وإيجابية ،ويكػن دافعًا لتكػيغ غليجعم اليقطة العقمية لجييغ
 0قتراد السشدلى  مادة االمثل الخضا عغ تعمع إيجابية لجييغ 
 مغهلة البحح  :

قتراد السشدلى فى مجارسشا ، إلى الػاقع التخبػى لتجريذ اال ي الحع مغ خالل الشطخ
وكحلظ   قتراد السشدلىخبخة الباحثتان فى مجال مشاىج وشخق تجريذ االوذلظ مغ خالل 

مػضػعات  قمة دافعية الصالبات لتعمع  ،قتراد السشدلىاإلشخاف عمى التخبية العسمية لسادة اال
تمظ  عجم تكامل الجانب العمسى مع الجانب الشطخى عشج تجريذباإلضافة إلى  قتراد السشدلىاال
تباع شخق وإستخاتيجيات افى ضل ػر فى مسارسة األنذصة التعميسية قر ووجػد، سػضػعاتال

ستخجام اضخورة مغ   األدبيات والجراسات تشادى بو مسا وبالخغع  ؛تجريدية تقميجية 
فتخاضية كسا يػجج قرػر فى تفعيل الستاحف االستخاتيجيات حجيثة فى العسمية التجريدية ، ا

لسا يحققو مغ  ؛مصمبًا أساسيًا لمتجريذ فى الػقت الحالى رغع كػنوقتراد السشدلى لتجريذ اال
مشيج ستيعاب اصعػبة  تانكسا الحطت الباحث، ستيعاب لجى الصالبات تحديغ الفيع واال

حداس دائع بالقمق مع انخفاض فى إغ بجراستو مسا يخمق لجيي يقسغالتى  قتراد السشدلىاال
غ بذخود ذىشى ويترف غبجون وعى مشي غأعسالي يغيؤد غحيث أني ؛غمدتػى االنتباه لجيي

ومغ ىشا جاء اإلحداس  ، يغالقاعات الجراسية وصعػبة التحكع فى البيئة السحيصة بداخل 
 بسذكمة البحث الحالى 0
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)إعجاد  لسكياس اليقطة العقميةسا تصبيقيالبحث غ بسذكمة ثتيمسا عدز شعػر الباحو 
مغ شالبات الرف الثانى الثانػى ( شالبة 12)ػاميا قستصالعية ا عمى عيشة الباحثتيغ(

وقج تبيغ حافطة االسكشجرية ، م  -إدارة شخق  –محسػد ذكى سالع الثانػية بشات  بسجرسة
، وفى ضػء ذلظ  ستصالعيةلجى شالبات العيشة اال ةوجػد قرػر فى مدتػى اليقطة العقمي

، الصالباتستعجاد اعتبارىا احتياجات و اججيجة تأخح فى  إستخاتيجيةستخجام انست الحاجة إلى 
 غ 0العقمية لجييغ اليقطة دحتو 

عمى عيشة   ) إعجاد الباحثتيغ( الخضا عغ التعمعبتصبيق مكياس  تانقامت الباحث كسا
 محسػد ذكى سالع الثانػية بشات ( شالبة مغ شالبات الرف الثانى الثانػى بسجرسة12قػاميا )

لجى شالبات  الخضا عغ التعمعوجػد قرػر فى مدتػى وقج تبيغ حافطة االسكشجرية ، بس –
ىتسام فى الفرػل الجراسية ن االأتخجع الباحثتيغ ىحه الشتيجة إلى و ،   العيشة االستصالعية

صالبات غالبًا ما يػجو إلى الجانب الشطخى فقط والحى يعتسج عمى صب السعمػمات فى أذىان ال
معيار و سؤشخ عمى جػدة التعميع كستخجاع السعمػمات االحفع و ، حيث تدتخجم السعمسات 

نذصة التعميسية التى تثيخ ستخجام األ اقرػر فى باإلضافة إلى  الصالبات ،لمحكع عمى نجاح 
 وكان ذلظ سببا قتراد السشدلى التى يقسغ بجراستياإىتسام ودافعية الصالبات لسػضػعات اال

 العسمية التعميسية 0عغ  ىغضعف رضا
ستخاتيجيات ستخاتيجية مغ اإلا ىتسام بسػضػع البحث وتشاولاللغ يوىحا ما دعى الباحثت

الفعالة فى العسمية التجريدية مثل السجصات العمسية وتجعيسيا بأحج التقشيات الحجيثة )الستحف 
وتحديغ يقطتيغ العقمية الصالبات  ودافعية ىتساماستثارة وذلظ ال ؛التعميسي اإلفتخاضى(

 عغ عسمية تعمسيغ 0 ضاىغور 
  حتديد مغهلة البحح :

 التالى : الدؤال الخئيذيسكغ تحجيج مذكمة البحث فى  فى ضػء ما سبق
ستخاتيجية السحصات العمسية اقتراد السشدلى قائسة عمى ما فاعمية وحجة مقتخحة فى اال

اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع لصالبات  السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى فى تحديغ
 السخحمة الثانػية ؟

 وتفخع مغ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية :
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قتراد السشدلى القائسة عمى إستخاتيجية السحصات العمسية االالسقتخح لػحجة ما الترػر  -1
 ؟الرف الثانى الثانػى اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع لصالبات  تحديغفى 

اليقطة العقمية والخضا عغ  تحديغفى فتخاضى لسقتخح لمستحف التعميسى االما الترػر ا -2
 ؟الرف الثانى الثانػى التعمع لصالبات 

قتراد السشدلى قائسة عمى إستخاتيجية السحصات ػحجة مقتخحة فى االتجريذ الما فاعمية  -3
مية لصالبات الرف اليقطة العق تحديغبستحف تعميسى افتخاضى فى  العمسية السجعػمة

 ؟الثانى الثانػى 
قتراد السشدلى قائسة عمى إستخاتيجية السحصات مقتخحة فى االػحجة تجريذ الما فاعمية   -4

الرف التعمع لصالبات  عغالخضا حديغتالعمسية السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى فى 
 ؟الثانى الثانػى 

مكياس الخضا عغ التعمع لصالبات اشية بيغ مكياس اليقطة العقمية و رتبما العالقة اال  -5
قتراد السشدلى القائسة عمى لمػحجة السقتخحة فى اال الرف الثانى الثانػى بعج دراستيغ

 فتخاضى ؟ا ىستحف تعميسبػمة جعستخاتيجية السحصات العمسية السا
  أٍداف البحح:

 :البحث الحالى إلى فجى
 قتراد السشدلى قائسة عمى إستخاتيجية السحصات العمسية وحجة مقتخحة فى اال بشاء

اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع لصالبات لتحديغ السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى 
 الرف الثانى الثانػى؟

 فتخاضى اقتراد السشدلى مغ خالل متحف تعميسى ترسيع دروس الػحجة السقتخحة فى اال
 لصالبات الرف الثانى الثانػى0 

 ستخاتيجية السحصات اقتراد السشدلى قائسة عمى التعخف عمى فاعمية وحجة مقتخحة فى اال
مية لصالبات الرف اليقطة العق تحديغالعمسية السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى فى 

 0الثانى الثانػى 
  التعخف عمى فاعمية وحجة مقتخحة فى اإلقتراد السشدلى قائسة عمى إستخاتيجية السحصات

ات الرف عمع لصالبتحديغ الخضا عغ التالعمسية السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى فى 
 0الثانى الثانػى 
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  مكياس الخضا عغ التعمع شية  بيغ مكياس اليقطة العقمية ، و رتباالكذف عغ العالقة اال
قتراد السشدلى لصالبات الرف الثانى الثانػى بعج دراستيغ لمػحجة السقتخحة فى اال

 القائسة عمى إستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى إفتخاضى 0
  البحح :أٍنية 

 :قج أنوأىسية البحث الحالى فى  تجمت
 ستخاتيجية اومغ يدعػن لتصػيخه ضخورة تزسيغ  ،قتراد السشدلىيفيج واضعى مشاىج اال

 يل عسمية التعمع 0جلتدالتجريذ السحصات العمسية فى 
  قتراد السشدلى التى تشادى بأىسية ستجابة لإلتجاىات الحجيثة فى تجريذ االاي قجم

 ستخاتيجيات وتقشيات حجيثة فى التجريذ 0ااستخجام 
 حػل كيفية  تقجيع دليلقتراد السشدلى بالرف الثانى الثانػى مغ خالل يفيج معمسات اال

ة بستحف تعميسى مستخاتيجية السحصات العمسية السجعػ قتراد السشدلى وفقًا التجريذ اال
 افتخاضى 0

 لكل يغمكياسنو يقجم إحيث  ؛لىايداعج الباحثيغ عشج الكيام بأبحاث مذابية لمبحث الح: 
 0 الرف الثانى الثانػى سب شالبات امغ اليقطة العقمية ، الخضا عغ التعمع يش

 تية :اقترخ البحث الحالى عمى الحجود اآل حدود البحح :
مغ شالبات الرف الثانى الثانػى بسجرسة محسػد ذكى سالع ( شالبة 22قػاميا )عيشة  -

 األسكشجرية 0بسحافطة  –الثانػية بشات 
اليقصة العقمية فى أبعادىا ) السالحطة ، الػصف ،الترخف بػعى ، التسيد اليقع  -

 لجى شالبات الرف الثانى الثانػى 0،االنفتاح عمى الججيج( 
)شخيقة التجريذ، محتػى الػحجة السقتخحة ، أداء معمسة  محاورهالخضا عغ التعمع فى  -

 انى الثانػى 0لجى شالبات الرف الثقتراد السشدلى ( اال
 ميَج البحح :

الػصفى التحميمى وشبة التجخيبى القائع عمى ترسيع  استخجم البحث الحالى السشيج
 0 مغ خالل مجسػعة تجخيبية واحجةالسعالجات التجخيبية القبمية والبعجية 
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 متػريات البحح :

 : فتخاضى 0استخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى االستغيخ السدتقل 
  اليقطة العقمية ، الخضا عغ التعمع 0 : يغالتابع يغالستغيخ 

 :السػاد التعميسية وأدوات البحث 
  دليل لسعمسة اإلقتراد السشدلي لمػحجة السقتخحة لصالبات الرف الثانى الثانػى وفقًا

 ستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بسعسل تعميسية إفتخاضى 0ال
  السقتخحة مغ خالل متحف تعميسى إفتخاضى 0ترسيع دروس الػحجة 
 0يقطة العقمية ) إعجاد الباحثتيغ(مكياس ال 
  0ضا عغ التعمع ) إعجاد الباحثتيغ(مكياس الخ 

 مصطلحات البحح:

 : Virtual museums فرتاضيةاملتاحف اال -
مجسػعة مشصكية مغ الكائشات الخقسية الستخابصة التى تتألف مغ وسائط متعجدة ،  ىى

 Castelفتخاضية ليذ ليا مكان أو حيد حكيقى و يسكغ نذخىا فى العالع كمو ) والستاحف اال
, 2224 : 10 ) 

ليذ لو وجػد فى الػاقع ،  رقسى فتخاضىا بخنامجىػ  فتخاضى :التعخيف اإلجخائى لمستحف اال
، وعخضيا أمام بعاد يتكػن مغ قاعات تحتػى كل قاعة عمى عجد مغ السعخوضات ثالثية األ

ستخجام الحاسب ااَللى مسا يداعجىغ عمى تصبيقيا وإعادة اب الرف الثانى الثانػى  شالبات
أجل تحقيق مغ  الفارةالتجػل فييا ب، و يسكغ لمصالبات ى مكانأستخجاميا فى أى وقت أو ا

 0 أىجاف ومتعة التعمع
 : Scientific Stations Strategy  صرتاتيجية احملطات العلنيةا -

شخيقة تجريذ تتزسغ سمدمة مغ السحصات يشتقل الستعمسيغ فييا مغ خالل مجسػعات 
 , Jonesويقػمػن بتأدية نذاشات عبخ التشاوب عمى السحصات السختمفة )  عسل صغيخة ، 

2227 , 16 :22) . 

ستخاتيجية تجريدية تزسغ مجسػعة مغ األنذصة ا : جزائى للنحطات العلنيةالتعزيف اال
  أربع خاللنحػ متتابع عمى  غالتعميسية لصالبات الرف الثانى الثانػى فى أثشاء تجػالي

مع  ستقرائية ،السحصة القخائية ،السحصة االلكتخونية ، محصة نعع/ال ()السحصة اال :محصات



 ................................ فاعلية وحدة مقرتحة ىف االقتصاد املنزىل قائمة على اسرتاتيجية احملطات العلمية

- 12 - 

بيجف ،  لكل محصة الس حجدة وفقا لمسجة الدمشية ؛عجتيا الباحثتانأوراق العسل التى أستخجام ا
 وحجة ىالثانػى ف ىلجى شالبات الرف الثان الخضا عغ التعمعو اليقطة العقمية  تحديغ

 0السقتخحة سشدلى لقتراد ااال
 : Mind fullness اليكظة العكلية -

بالحى يحجث فى الػقت الحاضخ والػعى لمتجخبة حالة يكػن فييا الفخد مشتبيًا وواعيًا 

 ( Brown & Rayan , 22230)                الجارية أو الػاقع الحالى

بيا داخل  ػعىال، و  مغ أعسال يوؤدتلسا  الصالبةنتباه ا:  جزائى لليكظة العكليةالتعزيف اال

حرل عمييا ت، وت قاس بالجرجة الكمية التى او التحكع فى البيئة السحيصة بي الفرل الجراسى

 عشج تصبيق مكياس اليقطة العقمية السدتخجمة فى ىحا البحث 0 البةالص

 :  Learning Satisfaction  الزضا عً التعله -

)نيذ  يعدروس ستعمسيغيا اليحالة مغ االرتياح الشفدى تجاه الطخوف والبيئة التى يتمقى ف

 ( 13: 2211حكيسة ،

لصالبة  نحػ التػجيات اإليجابية لجى االسذاعخ و مجسػعة  : جزائى للزضا عً التعلهاالالتعزيف 

محتػى التعمع ، وأسمػب  ،السقتخحة   مغ حيث شخيقة التجريذقتراد السشدلى وحجة اال

وت قاس بالجرجة الكمية التى تحرل عمييا الصالبة عشج تصبيق مكياس اليقطة العقمية ، تجريديا

 حا البحث 0السدتخجمة فى ى
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 إجزاءات البحح :

 العخبية واألجشبية التى تشاولت متغيخات  :دبيات والجراسات والبحػث الدابقةشالع عمى األاال
الخضا عغ فتخاضية ، اليقطة العقمية ، ستخاتيجية السحصات العمسية ، الستاحف االاالبحث ) 
 التعمع( 0

 سية لمبحث وىى يبشاء السػاد التعم: 
 ستخاتيجية السحصات العمسية 0ت دتخجم الأوراق عسل  -
قتراد السشدلى لمديخ فى الػحجة السقتخحة لصالبات الرف الثانى دليل لسعمسة اال -

 0فتخاضى ستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بالستحف االعجادى وفقًا الاال
قتراد السشدلى مغ خالل متحف تعميسى ترسيع دروس الػحجة السقتخحة فى اال -
 فتخاضى 0ا
 : إعجاد أدوات التقػيع 
 غ(0يمكياس اليقطة العقمية )إعجاد الباحثت -
 غ(0يمكياس الخضا عغ التعمع  )إعجاد الباحثت -
 وإجخاء التعجيالت السصمػبة 0سيغ سية عمى الدادة السحكّ يعخض السػاد التعم ، 
 0ستصالعية لمبحث إجخاء التجخبة اال 
 وإجخاء التصبيق القبمى لمبحث 0 األساسية  ختيار عيشة البحثا 
 0تصبيق تجخبة البحث 
 0إجخاء التصبيق البعجى ألدوات التقػيع ، وإجخاء السعالجة اإلحرائية لمشتائج وتفديخىا 
 0تقجيع التػصيات والبحػث السدتقبمية السقتخحة 

 اإلطار اليظزى والدراصات الضابكة :

 : Scientific Stations Strategy  صرتاتيجية احملطات العلنيةااملبحح األول : 

ستخاتيجية السحصات العمسية عمى أنيا التجريب ا Jarrett ( 2212 : 57) تعخفيا 
العسمى عمى األنذصة التى يقػم بيا مجسػعة صغيخة مغ التالميح عبخ سمدمة مغ السحصات 

 لمتحقيق حػل مػضػع معيغ 0
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فى تعخيفيا  Ediger ( 2211 :47 ،  (Spisak ( 2214 : 16)  مغل ويتفق ك
حيث يسكغ ترسيع  ؛ستخاتيجة تمبى حاجات الستعمسيغ وتخاعى الفخوق بيشيعا :عمى أنيا

ستخاتيجية لكى تقابل أنساط التعمع السختمفة لجى الستعميغ فيختار األنذصة التعميسية فى ىحه اال
 الستعمع الشذاط السفزل لجيو 0

 حثتان ما يمى :ومغ خالل التعخيفات الدابقة تدتخمز البا
نى الحى يعتسج عمى تقديع تعمع التعاو لستخاتيجية السحصات التعميسية أحج أشكال ااإن  -

 إلى مجسػعات عسل صغيخة0 الصالبات
شالبة مسا يدسح بتفخيج التعميع بسا يشاسب كل  صالباتستخاتيجية أنساط تعمع التخاعى اال -

 0 غمشي
السذاركة لمصالبات سية السختمفة يػفخ السحصات التعميسية مغ خالل تشػع األنذصة التعم -

 الفعالة فى العسمية التعميسية 0
 أىواع احملطات العلنية  :

( 16: 2213)( وردة حدغ 2213)( ، حشان احسج 2218)مغ عدة الدىخانى  استعخض كل 
 ( عجد مغ السحصات العمسية كاألتى :Jones,2227) جػند، 
 تختز باألنذصة التى ال تدتغخق وقتًا شػياًل 0ستقرائية : و السحصات اال -1
ستخخاج االسحصات القخائية : تعتسج عمى مػضػعات مقخوءة م عجة مغ قبل السعمع بيجف  -2

 لمسعمػمات والسعارف مغ مرادرىا األصمية 0 صالباتال
تكػن مخررة ألحج الصمبة الستسيديغ أو السعمع نفدو ، فيصخح و ستذارية : السحصات اال -3

 التى تتعمق بسػضػع الجرس 0و الستعمسػن األسئمة عميو 
السحصات الرػرية : والتى تداعج الستعمسيغ عمى تقخيب السفاليع العمسية والخبخات إلى أذىانيع  -4

0 
وتعخض عمى الستعمسيغ  السحصات اإللكتخونية : وتحتاج ىحه السحصة إلى جياز حاسب َالى ، -5

 مػضػعات أو عخوض تقجيسية تتعمق بالجرس 0
جابة السعمع إوتكػن ، محصات الشعع والال : ويتع مغ خالليا شخح مجسػعة أسئمة مغ الصمبة  -6

 جابة الرحيحة 0لإلو ال حتى يتع التػصل أ عمييا بشعع 
يو الستعمسػن إلى ما البرخية : يتع استعسال جياز تدجيل أو تمفاز يدتسع ف–محصات الدسع  -7

 حجده السعمع فى أوراق العسل ثع يجيبػن عمى األسئمة السحجدة 0
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(  أن مجسػعات العسل ليا وقت مخرز لديارة  124،  2217 )عمى عبج الخحسغ  أوضحو 
، فسثال إذا اختار السعمع ست  اكل محصة يعتسج عمى زمغ الحرة ، وعجد السحصات السخررة لي

( دقيقة لكل محصة ، وإذا 7-5ريز مغ )خ( دقيقة فيسكغ ت45محصات عمسية فى حرة زمشيا )
 ( دقيقة 0 12 – 12اختار السعمع أربعة محصات فيسكغ زيادة مجة كل محصة مغ )

ئية ستقرائية ،السحصة القخا)السحصة اال :اختارت الباحثتان أربع محصات عمسية  مغ ثعّ و 
نذصة التعمسية السشاسبة لجروس وحجة ،السحصة اإللكتخونية ، محصة نعع/ال ( إعتسادًا عمى األ 

، عمى أن يكػن الدمغ قتراد السشدلى السقتخحة ، ومدتػى شالبات الرف الثانى الثانػى اال
ن الدمغ السخرز لحرتي أل ؛ ( دقيقة 22السخرز لكل محصة مغ السحصات األربعة ىػ )

 يػ لسقجمة وتقػيع الجرس 0فالستبقى مغ الػقت أما  ،( دقيقة92لسشدلى ىػ )قتراد ااال
 صرتاتيجية احملطات العلنية :اخطوات إعداد الدروظ ب

 إلعجاد السحصات العمسية كالتالى : الخصػات jones , 2227 ( 123 – 124)  ذكخ
 تحجيج أىجاف مػضػعات الجروس السخاد بشاء السحصات العمسية مغ خالليا 0 -1
 استخالص السفاليع الستزسغ عمييا الجروس السخاد تجريديا 0 -2
جيدة، العخوض الزمة لتشفيح األنذصة التعميسية مثل الكتب، واألدوات الواأل إعجاد اإلمكانات -3

 التقجيسية 0
حيث يتشاول  ؛ نذصة التعميسية التى سػف تشفح مغ خالل السحصات العمسيةتقخيخ نػعية األ  -4

تجاه ، فأحيانًا يتصمب تػاجج السعمع بذكل امغ أكثخ مغ زاوية وأكثخ مغ  السعمع السفيػم الػاحج
 مدتسخ مع الصالب ، وأحيانًا يسكغ لمستعمسيغ استكسالو بذكل مدتقل 0

ع ين تكػن متجرجة وبديصة وواضحة لتشاسب جسأإعجاد محتػى السحصات العمسية مع مخاعاه  -5
 تعمسيع 0 نساط أالستعمسيغ و 

مكانيات الستاحة بحيث يتشاسب عجدىع مع اإل يا؛عذػائ اإلى مجسػعات تقديستقديع الستعمسيغ  -6
 0وحجع الفرل 

 وراق عسل كل محصة فى السكان السخرز ليا 0أزع السعمع ي -7
صمب يو ، عمغ السعمع عمى الػقت السخرز لكل محصة ، وانتياء مجة السكػث فى كل محصة ي -8

 التحخك الى السحصة التالية بحدب اتجاه عقارب الداعة0 عمشي
 ماكشيا بعج انتياء التجػال فى كل محصة 0ألى أتعػد السجسػعة  -9

كل مجػعة  إليو تػصمت ساجخاء مشاقذة لإوراق العسل الخاصة بكل مجسػعة ، ثع أتدميع  -12
 عصاء التغحية الخاجعة السشاسبة0 إو 
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 :أٍداف إصرتاتيجية احملطات العلنية 

أن أىسية   jones ( 2227 :22) ،  )12، 2215)تيانى سميسان  كاًل مغ  تذكخ 
 إستخاتيجية السحصات العمسية تتسثل فى االتى :

 0اكتداب العجد مغ السيارات واالتجاىات مغ خالل مجسػعات العسل الجساعية 
 ستصالع والفزػل لجى الستعمسيغ 0إشباع اال 
 لتجخيب0افاليع السجخدة عغ شخيق سإكداب الستعمسيغ ال 
  زيادة دافعية الستعمسيغ وثقتيع بأنفديع 
 0التغمب عمى مذكمة نقز األدوات 
 0إضافة الستعة والتغييخ والحخكة فى الفرل 
 0تشػع الخبخات العسمية والشطخية 
  0 تشسية عسميات العمع ، والحكاءات الستعجدة 
 الستعمسيغ عمى اإلبجاع مغ خالل تشقميع بيغ السحصات ستخاتيجية فى تشسية قجرة فاعمية اال

 0ية الخاجعةحسئمة والتغالعمسية وتحميل السػضػعات التى يقػمػن بجراستيا وكحلظ األ
 صرتاتيجية احملطات العلنية :جتاٍات الفهزية الاال

 ( ، 345:  2217 ) حسجأ م( ، سيا42: 2217 )بػ السعاشى أمغ  لبة ل اتفق ك
تجاىات ستخاتيجية السحصات العمسية تعتسج عمى اال اأن عمى ( 297، 2229)سالمة وّاخخون 

 تية : الفكخية اآل
 تجاه البشائى : اال  -

الصالب مغ الشاحية أن   Hollenbeck ,James ( 2223 :1-12)  يحكخ
اح ليع وي ت، مخكدًا لمعسمية التعميسية ن البشائية يدتصيعػن  بشاء معارفيع بأنفديع ويكػنػ

 0ستشتاج ، فخض الفخوض واختبار صحتيا مسارسة عسميات تفكيخ مختمفة مثل السالحطة ، اال
نيا تعصى فخصة لمصالب بالتفكيخ فى أكبخ عجد مغ الحمػل لسذكمة ما والحكع عييا مسا أكسا 

  )58: 2223يداعج عمى تشسية ميارات التفكيخ )داود مكديسػس ، 
 ستكذافى :اإلتجاه اال -
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ال  حيثالصالب  ( عمى أنو الجيج الحى يقػم بو125:  2211مرصفى نسخ )  يعخفو 
تعصى ليع خبخات تعمع كاممة ، وإنسا يبحلػن جيجا حكيكيا في إكتدابيا وذلظ بإعتسادىع عمى 

 مسارسة عسميات عقمية مثل السالحطة ، التجخيب،التفديخ 
 اإلتجاه اإلستقرائى : -

جل أنو  الجيج الحى يقػم بو الصالب مغ أعمى ( 137:  2221عاير زيتػن )يعخفو 
جابة عغ سؤال أو مػقف غامس ،  وىػ ما يجعل الصالب يفكخون أو اإل، حل مذكمة ما 

نيع يجرسػن السادة فكخًا وعساًل أأى : جػن معمػمات لمػصػل إلى نتائج العسمية التعميسية شتوي
 0كػنو شخيقة وليذ مادة معخفة فقط 

 : قتصاد امليشىل تدريط اال العلنية و اصرتاتيجية احملطات

تجاىات الصالبات اى تشسيتو مفاليع وميارات وقيع و إلقتراد السشدلى تيجف ن مشاىج االإ
ما جاء فى ) وثيقة مع وىحا يتساشى ، جتساعية اساسيًا لجعع وتشسية السدئػلية االأتعتبخ عاماًل و 

 0(  6: 2211السدتػيات السعيارية لسحتػى االقتراد السشدلى ،
ىع االستخاتيجيات أاستخاتيجية السحصات العمسية مغ  ان Ronald ( 2215 : 2يػضح ) و  

التجريدية التى تديع فى تشػع الخبخات العمسية والشطخية التى يكتدبيا الصالب مغ خالل مسارسة 
 0ساسية لعمع األميارات عسميات ا

حج العمػم التى ركدت كل أن االقتراد السشدلى مغ أ( 28: 2223)شارت ايديذ عازر أوقج 
وتمبية احتياجاتيغ مغ خالل مػضػعات مترمة  قػى وإمكانيات لحل مذكالت الصالباتمافييا مغ 

وتستاز استخاتيجية السحصات العمسية لى تذكيل معالع شخرية الصالبة وقيسيا  ، إبحياتيغ ييجف 
مسا يشسى العسل  السعمسة والصالباتسيػلة عسمية االترال بيغ ستخاتيجيات التى تتيح اال إحجى نيابأ

وبيغ الصالبات وبعزيغ  ويداعجىغ عمى حل السذكالت السعخوضة عمييغ ) وليج  االجساعى بيشي
 ( 16: 2226الحمفاوى ،
نذصة التى د السشدلى السقتخحة غشية بالخبخات واأل اقتروحجة االخى الباحثتان أن مػضػعات وت

العمسية ) األربعة تداعج الصالبات عمى مسارسة ميارات التفكيخ متشػعة مغ خالل السحصات 
نيا تسشع حجوث السمل والختابة عشج عسمية أالشعع والال ( كسا  -االلكتخونية  –القخائية   -ستقرائية اال

ظ مع نتائج دراسة  سيام رفعت لا عسمية شيقة ومستعة لمصالبات ، ويتفق ذوتجعل مشي ،التعمع
ثخ استخجام استخاتيجية السحصات العمسية فى تشسية ميارات التفكيخ الشاقج أثبتت أ( التى 2217)

سساء أعجادية ، ودراسة ) وبعس عادات العقل فى مجى االقتراد السشدلى لجى شالبات السخحمة اإل
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لى فعالية استخاتيجيات السحصات العمسية فى تجريذ االقتراد إتػصمت  تي( ال 2215البيػمى ، 
 عجادية 0 السشدلى لتشسية التفكيخ االستجاللى والجافعية لتعمع لجى شالبات السخحمة اإل

 : Virtual museums اإلفرتاضية تاحفامل : جاىىاملبحح ال

إحجى تصبيقات ما يدسى بالػاقع  Virtual museumssفتخاضية اال تاحفت عج الس
 Victualفتخاضية )وي عخف شبقًا لذبكة الستاحف اال،   Virtual Realityفتخاضى اال

Museums Transportation Network التى ًتخترخ بالخمد )          " VMST-
Net" عمى أنو مشذأة رقسية مشطسة بذكل مؤقت أو دائع لخجمة السجتسع وتصػره ، تتزسغ

نغساس والتفاعل متشػعة مغ اال  الااتراالت بصخيقة رقسية ، وتدتخجم أشكو  ،اخوضوعبحػث ، 
 0( Forouk &Pescarin ,2213بيجف التعميع والبحث والستعة ) 

( 2225 ) حدغ زيتػن  و،  ( 73:  2228 ) واخخون  خسيذدمحم مغ    يتفق كلو 
فتخاضى ايػفخ بيئة تعمع   طبخنامج كسبيػتخ تفاعمى متعجد الػسائعمى أنو و خيفعفى ت

دوات واألجيدة ستخجام األاحكيكية وتسكغ الستعمسيغ مغ  مرصشعة بالكسبيػتخ تحاكى متاحف
 0 فى بيئة َامشو السعسمية وتجاول األشياء التى ال تجرك بالحػاس السجخدة

( بأنو الستحف الحى يخدن مقتشياتو فى شكل 16: 2226)الحمفاوى وليج   وويعخف
 ، ستخجام تكشػلػجيا السعمػماتاستخجاع بويسكغ الػصػل إليو لمسذاىجة والبحث واال ،رقسى

ويسكغ الجخػل عميو مغ أى مكان وفى أى وقت مغ خالل شبكات االترال بسدتػياتيا 
 السحمية والعالسية 0

فى  Babateen ( 2211 : 37)  وWoodfield etal ( 2224 )  ويتفق كل مغ
الحكيقى والكيام بخبط الجانب العسمى السختبخ بيئة مشفتحة يتع مغ خالليا محاكاة  بأنو:تعخيفو 

بالجانب الشطخى ، ويتع مغ خاللو تجريذ ميارات التفكيخ ويكػن لجى الصالب مصمق الحخية 
، وتحفع ىحه التجخبة عبخ ظ أى ّاثار سمبية حللفديع دون أن يكػن أنالقخارات ب ذتخاافى 

 و مػقع الكتخونى 0أاسصػانات 
االفتخاضية ىي الػسائل  لستاحفأن ا Jensen et al ( 2212 :2)  ويػضح 

       : السشاسبة لتحقيق السبادئ البشائية الشطخية الثالث لمتعمع وىي
  . جعل أدوات البحث سيمة لمسذاركة Authenticity: األصالة -1
 0 جعل البيانات السعقجة واضحة لتعديد الفيع Complexity: التعقيج -2
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 الستعمسيغ 0تػفيخ االتراالت الحاسػبية التبادلية بيغ  Collaboration: التعاونية -3
  :مواصفات املتاحف االفرتاضية  

عمى عجد  Black (2222:34-36) و(  124: 2229) ديشا اسساعيل مغ كل لقج اتفق
 : السػاصفات التى يجب مخاعاتيا وتػافخىا فى الستحف االفتخاضي وىى مغ
االستخجام ساعج ذلظ عمى  وسيال اكمسا كان الستحف االفتخاضي بديص:  Simplicity البداشة 10

تحقيق اليجف مشو، وذلظ مغ خالل ترسيسو بصخيقة مبدصة تديل استخجامو مغ قبل القائسيغ 
  عميو والسدتفيجيغ مشو عمى حج سػاء0

  .التكامل بيغ اإلجخاءات السختمفة داخل عسمية التػثيق : ويقرج بيا Integration التكامل- 20
مى الستحف االفتخاضي بالسخونة سػاء عشج إضافة بيانات أو يجب أن يتح:  Flexibility السخونة 30

 0ححفيا أو تعجيميا دون وقػع أى خمل يؤثخ عمى كفاءة عسمية التػثيق
 0تػافق الستحف االفتخاضي السدتخجم مع الشطع الخقسية األخخى : وتعشى  Matchability التػافق 40
ل وضع نطام لتحجيج السدتفيجيغ حيث يجب تأميغ الستحف االفتخاضي مغ خال : Security األمان 50

 مشو وتحجيج اإلتاحة لمسػاد السػثقة0 
وىى تذسل الدخعة فى معالجة البيانات والدخعة فى الػصػل لمسعمػمات مسا : Speed الدخعة 60

 يؤدى إلى تػفيخ الػقت والجيج فى عسميتى البحث واالستخجاع لمسػاد السػثقة 0 
كثخ مغ أمكانية البحث واالستخجاع مغ قبل إن يتيح الشطام أيجب : Multiplicity التعجدية 70

  0شخز لمسادة الػاحجة 
 اإلفرتاضية : ملتحفأٍنية ا

 : قع نتباه بخالف الػافاصيل ومذتت لال بالت يئفالػاقع الحكيقى مم تبديط الػاقع الحكيقى
 فتخاضى 0اال
 لمتجارب الخصخة 0اكاة حدوار والستػفيخ األمان : حيث تػفخ بيئة َامشة لمعب األ 
 مكان الجغخافية البعيجة اإلتاحة : ألن كثيخ مغ الػاقع فى البيئة الحكيكية غيخ متاح مثل األ

 حجاث الساضية 0، واأل
 فى البيئة  عالتحكع فى البيئة : قج يرعب التحكع فى البيئة الحكيقة بيشسا يسكغ التحك

 بالكامل 0  االفتخاضية
 تخيمى إجخائى مبدط يحاكى مطاىخ الحياة وعشاصخىا  ىػ نسػذجفتخاضية :كاة االاالسح

 0 ( 385 – 383:  2229) دمحم خسيذ ،  وأحجاثيا
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 نيا تػفخ عشرخى أمكانيات ، كسا تتعجى حجود السكان والدمان ، وتتمغب عمى مذكمة اإل
 ( Antar , 2229 : 220)  مان والدالمةاأل
 إلى ما  آلليةالبيجة عشج التعمع وىى تحػل ما ىػ غيخ مألػف وغيخ مسكغ الػصػل  تحقق

 ( Styliani, et al , 2229 : 5210)     ويسكغ الػصػل إليو ،ىػ مألػف
 الستعمسيغنو يحدغ الفيع واالستيعاب ويجعل أ، كسا  تػفيخ وقت وجيج السعمع والستعمسيغ 

 فيو 0 ػن العرخ الحى يعيذ ػن يػاكب
  ع مداحة الجور التعميسى الحى تمعبو يلتػس ؛التخبية والتعميع الستحفى نقمة نػعيةنقل

مػضػعاتيا ازدات تشػعًا تػثخاء نتقال إلييا جدجيًا ، كسا أن الستاحف فال يحتاج الستعمع اال 
 ( 160: 2226) وليج الحمفاوى ،وخرػصية نتيجة لمتفجيخ السعخفى 

  ن التعمع ال يكغ فعااًل إال إذا إحيث ؛ وسيمة تعميسية تدتخجم فى تعديد العسمية التعميسية
 (160: 2221قتخن الجانب الشطخى بالجانب التصبيقى ) عاير زيتػن ، ا

 تاحف( بعس مغ معػقات استخجام الس65: 2225 ) حدغ  زيتػن   أوضح بيشسا
 االفتخاضية وىى :

 ات ذات مػاصفات خاصة وذلظ لتسثيل الطػاىخ بذكل تتصمب أجيدة حاسب آلي ومعج
  . واضح

  يحتاج ترسيسيا وإنتاجيا إلى فخيق عسل متخرز مغ السبخمجيغ والسعمسيغ وخبخاء
  .السشاىج وخبخاء السادة الجراسية

 االفتخاضية التي تعتسج عمى المغة العخبية في التعامل معيا تاحفنجرة الس .  
 نقز التفاعل الحكيقي مع األجيدة واألدوات والسػاد والسعمع والدمالء . 

 :Mind fullness : اليكظة العكلية لحاملبحح الجا

نتباه برػرة عسجية أنيا القجرة عمى تػجيو اال ب Janseen et al ( 2215)  يافي عخّ 
فى إصجار األحكام  إلى التجارب والخبخات التى تحجث فى المحطة الخاىشة وتقبميا دون التدخع

 عمييا مع السحافطة عمى اليجوء فى جسيع السػاقف واألوقات 0
درجة وعى الفخد بالخبخات السػجػدة  :أنيا ب  Davis &Hayes ( 2211وي عخفيا ) 

فى المحطة التى حجثت بيا دون إصجار االجكام ، إذ يشطخ إلى اليقطة العقمية عمى إنيا حالة 
 مغ خالل مسارسة أنذصة مثل التفكخ والتأمل  0 باإلمكان الكيام بتشسيتيا
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نتباه التمسيح أو قبػلة لمخبخة : اأنيا ب  Lykins & Baer ( 2229يعخفيا ) بيشسا 
التى تحجث فى المحطة الخاىشة مغ خالل مالحطة السثيخات بسا فيو مغ الطػاىخ الجاخمية 
)السعخفة( والطػاىخ الخارجية )األصػات( أثشاء التعميع والتعمع ووصف التمسيح المفطى لسا 

نذصة الرفية ووعية بالترخف والسذاركة الكاممة لمتمسيح فى األ ، يحجث بسػضػعية 
ستستاع بيا ، وقبػل التمسيح لسا يحجث أثشاء التعميع دون إصجار أحكام أو التجشب أو واال

 اليخوب 0
 وتتكػن اليقطة العقمية مغ ثالثة مكػنات رئيدية ىى:

فة وإدراك الفخد لساذا يفعل؟ وسبب ما يفعل ) سبب خ اليجف ) القرج(:  ويتزسغ مع -
نفعالى لجى ستبرار الحاتى والتشطيع اال السكػن فى تحديغ اال، ويداعج ذلظ إستجاباتو( 

 0 الستعمع 
نتباه ويتزسغ تخكيد الفخد بذكل كامل عمى الخبخة التى يسخ بيا فى المحطة الحالية بجاًل اال  -

 0أو التػقعات السدتقبمية ) الساضى أو السدتقبل(  الساضىمغ التفكيخ فى 
عمى البقاء ىادئًا وتقبل الخبخات  الستعمعتجاه ) األسمػب( : ويتزع دعع وتعديد قجرة اال  -

 ( Harris , 22170التى يسخ بيا ) 
( أن اليقطة العقمية تتكػن مغ خسدة عػامل Baer et al ,2226) بايخيػضح بيشسا 

 وىى :
  :سات ، السعارف ، نتباه بتخكيد لمخبخات الجاخمية والخارجية مثل ) اإلحدااال السالحطة

 0االنفعاالت ، األصػات ، األشكال(
 0 الػصف : التعبيخ بذكل لفطى عغ الخبخات الجاخمية 
 0 الترخف بػعى: التعامل بػعى مخكد مع الحاضخ 
  عجم التحكع : عجم إصجار أحكام تقييسية عمى األفكار والسذاعخ الجاخمية أو الخبخات

 الخارجية0
  والترػرات والسذاعخ التى تأتى وتعػد دون تفاعل معيا أو عجم التفاعل: متابعة األفكار

 بتعاد عشيا 0اال
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 فوائد اليكظة العكلية :

فى أن اليقطة العقمية تتسثل تؤدى اليقطة العقمية إلى العجيج مغ الفػائج الستسثمة          
 تعسل عمى :

وبالتالى ، تحخيخ الفخد مغ األفكار التمقائية والدمبية والعادات والدمػكيات غيخ الرحيحة  -
 فأنيا يسكغ أن تمعب دورًا أساسيًا فى تعديد الػعى والتشطيع الحاتى لمدمػك0

األمخ الحى ، عتبارىا أحجاث عقمية مؤقتة ال تسثل الػاقع االتخمز مغ مخكدية األفكار و  -
 ( Brown & Ryan , 22230ستبرار بسػاقف الحياة ) يشعكذ عمى زيادة اال

 خخيغ واألحجاث عشج قػعيا 0كع عمى الشفذ واآلحعجم التدخع فى ال    -
 غخس الربخ بالشفذ وااّلخخيغ0 -
 ستستاع بجسال وحجاثة كل لحطة يسخ بيا الفخد0اال -
 الثقة بالشفذ0 -
 وقبػليا كسا ىى 0ىتسام بكل ما ىػ صحيح بجال مغ الدعى وراء أشياء أخخى ، اال -
 ( 2212تخك ونديان األمػر التى تجعل الفخد أسيخ ماضية ) أسساء نػرى ، -
تسشح مديجًا مغ التخكيد ، فعشج تخكيد االنتباه يكتدب الفخد كثيخًا مغ القػة والثقة والديصخة  -

 فى جسيع جػانب الحياة0
 االستجابات الكيفية0 ديتعدز شعػر الفخد بالسقجرة عمى إدارة البيئة السحيصة مغ خالل تعد  -
طة ربسا يديل االنفتاح عمى الخبخات حن الػعى لحطة بمأل  ؛تحدغ شعػر الفخد بالتساسظ -

 حداس بيا0واإل
 (Mace ,2228تعدز مغ شعػر الفخد بسعشى الحياة واستكذاف معشاىا )  -

 : وتينية اليكظة العكلية االقتصاد امليشىل

ن ػيشجمج الباليقطة العقمية تجعل الصن أ Beard &Wilson ( 2226 :2) ذكخ لقج
فى كل جػانب التعمع داخل أو خارج الفرػل الجراسية مسا يجعل التعمع ذات معشى ، ومغ ثع 

جتساعية  ، ويتفق ذلظ اداء لو قيسة شخرية و ن أيسعغ الصالب فى قيسة السدتقبل ويحخزو
لى عمى تحفيد الصالبات قتراد السشد السشدلى حيث ييجف تجريذ مادة اال قترادمع أىجاف اال

عمى مسارسة السيارات التى تسكشيغ مغ أداء أدوارىغ وتحسل السدئػلية تجاه أنفديغ وتجاه 
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خخيغ مغ حػليغ ومغ ثع البيئة السحيصة بيغ والسجتسع الحى تشتسيغ إليو ) تغخيج عسخان : اآل
22210 ) 

مغ حػليع لحطة  لصالب واعييغ بذكل كامل لسا يجوراكسا أن اليقطة العقمية تجعل 
أثشاء عسمية  ابجاعإو  ابمحطة وبجون شخود عقمى وتحدغ ذاكختيع  وتجعميع أكثخ حساس

شارت لو ) أ( ، ويتفق ذلظ مع ما Thompson &Waltz , 2227 : 1879تعمسيع ) 
باألنذصة  تػى مػضػعات االقتراد السشدلى غشيةمح :( فى أن  354:  2217سيام رفعت ،

كيخ لسػاجية السػاقف عمى مداعجة الصالبات عمى استخجام العقل والتفوالخبخات التى تعسل 
 0 التى تعتخضيغ

ة عسمية يقتراد السشدلى السقتخحة  تداعج فى تشستخى الباحثتان أن مػضعات وحجة االو 
السعمػمات والبيانات التى ق جمت مغ سعانى الاليقطة العقمية لمصالبات مغ خالل استخالص 

، كسا أنيا تجعميغ ياعاستخجاوليذ فقط مجخد ، ثع تحميميا وتكػيغ استشتاجات عشيا ، ليغ 
مجركات لسا يقسغ بو مغ جيج وعسل ، و تداعجىغ فى تػضيف تمظ السعمػمات عشج حل 
السذكالت التى تػاجييغ مسا يعدز ثقتيغ بأنفديغ واحداسيغ بالشجاح والسدئػلية والتكيف 

 مع السجتسع السحيط بيغ 0
 :  Learning Satisfaction  الزضا عً التعلهبحح الزاب  : امل

الخضا بأنو األداء السجرك والستػقع مغ قبل الفخد ، وفى Kotler (2221 ) ي عخف 
فإن الفخد سيذعخ بالخضا ، وفى حالة عجد األداء عغ ، حالة تصابق األداء مع ما ىػ متػقع 

 .ستياء فإن الفخد يكػن فى حالة عجم الدخور أو اال ،الستػقع
نو الحالة التي ترصحب إ:الخضا عغ التعمع (  71: 2212) عفيفىو يعخف دمحم 

 0إنجاز أو تحقيق الستعمع ألىجافو  في بيئة التعمع 
 : ااَلتى يتحقق مغ خالل عغ التعمع  ( إلى الخضا2224) أحسجويذيخ  دمحم 

التقارب : مغ حيث أن رضا الستعمع يتحقق مغ التقارب مغ نػاتج التعمع التى يخغب  -
 وبيغ التى يحرل عمييا فعاًل فى دراستو 0 ،الحرػل عمييافي 

 0سداواة عشجما يحرل عمى ما يدتحقو: مغ خالل شعػر الفخد بالالعجالة -
 0الدابقةنتيجة لخبختو : حيث يذعخ الستعمع بالخضا الخبخة الذخرية الدابقة -
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 :فزوض البحح

بيغ متػسصى درجات الكياسيغ القبمى  2025حرائيا عشج مدتػى إتػجج فخوق دالة  (1
والبعجى لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس اليقطة العقمية لرالح التصبيق 

 البعجى0
بيغ متػسصى درجات الكياسيغ القبمى  2025عشج مدتػى  حرائياإتػجج فخوق دالة  (2

والبعجى لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس الخضا عغ التعمع لرالح التصبيق 
 البعجى0

حرائيًا بيغ متػسط درجات شالبات مجسػعة البحث التجخيبية فى إتػجج عالقة دالة  (3
 20250عغ التعمع عشج مدتػى التصبيق البعجى بيغ مكياس اليقطة العقمية والخضا 

 اتبع البحث الحالى : ميَج البحح :
 وأدوات الكياس 0  السشيج الػصفى التحميمى : وذلظ أثشاء إعجاد السػاد التعميسية 
 : القائع عمى ترسيع السعالجات التجخيبية وىػ ذلظ السشيج  السشيج شبو التجخيبى

  القبمية والبعجية مغ خالل مجسػعة تجخيبية واحجة 0
 :البححعييُ 

الثانػية ( شالبة مغ شالبات مجرسة محسػد ذكى سالع 22قػاميا ) تع إختيار عيشة  
 سكشجرية 0ألمحافطة ا –دارة وسط التعميسية إ –بشات 

خاءات جتباع اإلاالبحث والتحقق مغ فخوضو تع  تداؤالتلإلجابة عغ  : إجزاءات البحح
 التالية :

 ستخاتيجية السحصات العمسيةاقتراد السشدلى القائسة عمى فى االلػحجة السقتخحة إعجاد ا أواًل : 
الرف والخضا عغ التعمع لصالبات  ،تحديغ اليقطة العقميةل فتخاضىاالسجعػمة بستحف تعميسى 

 0 الثانى الثانػى 
ستخاتيجية اتع تحجيج الفمدفة واألسذ التى تقػم عمييا الػحجة السقتخحة القائسة عمى 

وذلظ بعج اإلشالع عمى األدبيات  فتخاضىاالسجعػمة بستحف تعميسى  السحصات العمسية
دفة وأسذ بشاء معخض لف ىوالجراسات الدابقة التى تخبط بيغ متغيخات البحث ، وفيسا يم

 الػحجة السقتخحة 0
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 الفلضفة التى تضتيد عليَا الوحدة املكرتحة : 

الفمدفة القائسة عمى إلسام الصالبات بالسػضػعات الججيجة  عمىتدتشج الػحجة السقتخحة 
لمتكيف مع ؛ اليقطة العقمية لجييا تحدغ ، و ا يجخى فى مجتسعيا السعاصخالتى ليا عالقة بس

ستفادة ومػاجة السذكالت فى السجتسع لتحقيق أكبخ قجر مغ اال التي تدتججالستغيخات 
 ا 0تعمسيالسختبصة بحياتيا ، وتحقيق الخضا عغ 

 عمىالسقتخحة  قتراد السشدلىوحجة اال ستشجتا األصط العامة لبياء الوحدة املكرتحة  :
 مجسػعة مغ األسذ كالتالى :

قتراد السشدلى لمسخحمة الثانػية بذكل عام ، وأىجاف تجريذ األىجاف التجريدية لال -
 الرف الثانى الثانػى بذكل خاص 0

اد السشدلى السختمفة ومػضػعاتيا ذات الرمة قترشسػل الػحجة السقتخحة لسجاالت اال -
 الػثيقة بحياة الصالبات مسا يعصى أىسية لجراسة تمظ السػضػعات 0

ستخاتيجية السحصات العمسية التى تداعج عمى تبديط السػاد التعمسية لمصالبات ، ال اوفق -
السحصات وتحقيق مخونة التعمع ،  مغ خالل إتاحة أكثخ مغ محصة عمسية ) 

 0(محصات الشعع والال  -السحصات اإللكتخونية  --السحصات القخائية  -ستقرائيةاال
بػفخ البداشة ، التكامل ، السخونة ، فتخاضى استخاتيجية بستحف تعميسى لجعع اال اوفق -

 التػافق ، األمان ، الدخعة ، التعجدية فى العسمية التجريدية 0
وتأمل السعمػمات السدتفادة  ، قف التعميسيةإتاحة الػقت الكافى لمصالبات لتصبيق السػا -

 ستخجاميا فى مػقف مذابيو 0امشيا و 
 نذصة الفخدية الحاتية 0 نذصة الجساعية التعاونية ، واأل التعمع مغ التشػع بيغ األ  -

 األٍداف العامة للوحدة املكرتحة : 

مجسػعة مغ األىجاف الستشػعة التى تختبط  السقتخحة ىجاف العامة لمػحجةاأل تزسشتقج 
رضاىغ عغ تعمسيغ ، وفيسا و اليقطة العقمية لجييغ، تحدغ الصالبة اليػمية وتديع فى  اةبحي

 ىجاف العامة لمػحجة :لأليمى عخض 
   جسيع مجاالت األىجاف التجريدية السختبصة بسػضػعات الػحجة السقتخحة ) السعخفية– 

 ى :الػججانية( وى - السيارية
 0 تػضح مفيػم العادات الغحائية 
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 0 تسيد بيغ العادات الغحائية الدميسة والخاشئة 
 0  ياصح اتقتخح شخق لجعل شعاميا شعام 
  0 تكتب تعخيفًا عغ السقرػد بالػعى الدياحى السجتسعى 
 0 تتعخف عمى قيع و أخالقيات معاممة الدائح فى بمجىا 
 قتراد القػمى 0تعمل أىسية الدياحة فى تشسية اال 
  قتراد السشدلى 0نػ تكشػلػجى فى االام الشجاستخاتتعخف عمى مجاالت 
 ستخجامات السدتقبمية لمشانػ تكشػلػجى0تدتشتج اال 
 0 تقارن بيغ السالبذ فى بعس البيئات السرخية 
 ستغالل تخاث بمجىا0 تقتخح بعس الشساذج السمبدية ال 
 0تدتشبط العالقة بيغ اليػية الثقافية والسالبذ 
 0 تعصى أمثمة لػسائل التػاصل السجتسعى 
  ستخجام وسائل التػاصل عمى اليػية الثقافية لمذباب 0اتجرك أثخ 
 مغ والدالمة فى السشدلة 0ألتذخح أىسية الحفاظ عمى ا 
 0 تعجد إجخاءات الدالمة السشدلية 
 0 تذارك بحساس فى تصبيق األنذصة السختبصة بسػضػعات الػحجة السقتخحة 

 فتخاضى وكيفية تصبيق تمظ التقشية داخل الفرل معخفة خرائز تقشية الستحف التعميسى اال
 الجراسى 0

 0 التشػع فى السحصات العمسية حدب شبيعة مػضػعات الػحجة بسا يشاسب مدتػى الصالبات 
 التسيد  -الترخف بػعى  -الػصف  -قمية والستسثمة فى )السالحطة أبعاد اليقطة الع تحديغ

 0 االنفتاح عمى الججيج( -اليقع 
  محتػى  -فى رضاىغ عغ ) شخيقة التجريذ يتسثل ذلظو ، رضا الصالبات عغ تعمسيغ

 (0سعمسة الأداء  –الػحجة السقتخحة 
  الصالبات 0تحقيق التخابط بيغ أبعاد اليقطة العقمية والخضا عغ تعمع 

 حمتوى الوحدة املكرتحة : 
، وبعج تع عخض محتػى الػحجة السقتخحة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ 

 اإلشالع عمى التحكيع تع عسل الػحجة وىى كاالتى : 
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 الفرل الجراسى 0 –السخحمة الجراسية  –الغالف : ويتزسغ عشػان الػحجة  -
 بالشدبة لصالبات الرف الثانى الثانػى 0السقجمة : تذسل أىسية مػضػعات الػحجة  -
مػضػعات الػحجة  : تع تحجيج مػضػعات الػحجة السقتخحة بشاء عمى األسذ الدابقة  -

 وشسمت :
  وما تأكل ىػ أنت 0،  ما تأكل نتأول : السػضػع األ 
 0 السػضػع الثانى : الدياحة فى مرخ 
 0 د السشدلىقتراالسػضػع الثالث : تقشية الشانػ تكشػلػجى فى مجال اال 
 0 السػضػع الخابع : السالبذ فى البيئات السرخية 
 0 السػضػع الخامذ : تكشػلػجيا التػاصل 
  0 السػضػع الدادس : الدالمة فى السشدل 

 صرتاتيجية التدريط :احتديد  

اتيجية السحصات العمسية ستخ استخاتيجية تجريذ الػحجة السقتخحة وىى اتع تحجيج  
 : فتخاضى وذلظ بيجفامتحف تعميسي السجعػمة 

السحصة   -تحقيق السخونة مغ خالل السحصات العمسية السختمفة )السحصة اإلستقرائية   -
ب أنساط تعمع الصالبات محصة نعع/ال ( التى تشاس  -السحصة االلكتخونية  -القخائية 

 ، وشبيعة مػضػعات الػحجة السقتخحة0السختمفة 
نذصة التعميسية فزػليغ مغ خالل تشفيح األ  إثارة دافعية الصالبات وتحفيدىغ وإشباع  -

 السختمفة ، مسا يديج دافعيتيغ لمتعمع 0
ستخجام أنذصة متشػعة والتجػل اإضافة الستعة والتغييخ والحخكة فى الفرل ، مغ خالل  -

 فتخاضى 0ضسغ قاعات الستحف التعميسى اال
مسية وتحميل بيغ السحصات الع غعمى اإلبجاع مغ خالل تشقميالصالبات تشسية قجرة  -

 . السػضػعات التى يقسغ بجراستيا وكحلظ األسئمة والتغحية الخاجعة 
 حتديد الوصائل التعلينية للوحدة املكرتحة : 

ستيعاب الصالبات لسػضػعات الػحجة اتع تحجيج الػسائل التعميسية التى تداعج فى 
السقتخحة وتحػيميا مغ الرػرة السجخدة إلى الرػرة الحكيكية التى تتفيسيا الصالبات مثل 

 رسػم تػضيحية 0 ستخجم أجيدة حاسبػب شخرية )الب تػب( ، أوراق عسل،ا
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 حتديد أصاليب التكويه فى الوحدة املكرتحة :  

 تى :السقتخحة وقج شسمت اآللقج تشػعت أساليب التقػيع فى الػحجة 
التقػيع السبجئى : ويدتخجم فى بجاية الجرس ، بيجف التعخف عمى السعمػمات الدابقة لجى  -

الصالبات فيسا يخز كل مػضػعات مغ السػضػعات السقتخحة  ومغ ثع ربصيا بالسعمػمات 
 الججيجة فى الجرس0

جة ، بيجف تقجيع تغحية راجعة التقػيع التكػيشى : ويدتخجم أثشاء تجريذ مػضػعات الػح -
 عغ مجى ما تحققو الصالبات مغ تقجم أثشاء دراسة مػضػعات الػحجة السقتخحة0

التقػيع الشيائى : ويدتخجم فى نياية الجرس ، بيجف معخفة مجى تحقيق الصالبات لألىجاف  -
 ىغطة التعلينية .امًلحددة مضبكًا مً خالل األ التعميسية

 للوحدة املكرتحة والتأند مً صالحيتَا :ضبط اإلطار العاو   
نتياء مغ ترسيع اإلشار العام لمػحجة السقتخحة تع عخضيا فى صػرتيا األولية بعج اال 

 ؛ٌقتراد السشدلى ومشاىج وشخق التجريذعمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ فى اال
لصالبات الرف الثانى ستصالع رأى سيادتيع حػل ) مشاسبتو محتػى الػحجة اوذلظ لزبصيا و 

الت فى يإجخاء بعس التعجذلظ وقج تع ( ،  الثانػى ، صالحيتيا لتحقيق اليجف السحجد لبشائيا
مقتخحاتيع ، وتع صياغة الػحجة السقتخحة بذكل نيائى معج لمتصبيق ، وفيسا يمى عخض ضػء 

 لسػضػعات الػحجة السقتخحة :
 ِٛضٛػبد اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ:( 0عذٚي سلُ )

 اٌزم٠ُٛ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ االفىبس األعبع١خ ثبٌذسط اٌّٛضٛع

 

 

اٌذسط 

 األٚي

 

أٔذ ِب 

رأوً  ِٚب 

رأوً 

 ٘ٛأٔذ

اٌؼبداد اٌغزائ١خ  -

 اٌغ١ٍّخ8

اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌخبطئخ  -

8 

رٕف١ز ٚعجخ غزائ١خ  -

 8ِزىبٍِخ

أ١ّ٘خ اٌؾظٛي ػٍٝ -

 طؼبَ طؾٝ 8

اٌؼبداد اٌغزائ١خ ٚرأ٠ش٘ب  -

 اٌغغُ 8ػٍٝ سشبلخ 

و١ف ٠ىْٛ ٌٍطؼبَ  -

اٌظؾٟ رأص١ش ػٍٝ 

 ؽ١بره ٚطؾزه؟

رؼشف ِفَٙٛ اٌؼبدح اٌغزائ١خ  -

8 

رمبسْ ث١ٓ اٌؼبدح اٌغزائ١خ  -

 اٌظؾ١ؾخ ٚاٌخبطئخ

رششػ ٔجزح ِخزظشح ػٓ  -

 اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌغ١ٍّخ 8

 8رٕفز ٚعجخ غزائ١خ ِزىبٍِخ -

رؼذد أشىبال اٌؼبداد اٌغزائ١خ  -

 اٌخبطئخ 8

أ١ّ٘خ اٌؾظٛي ػٍٝ ششػ 

طؼبَ طؾٝ فٝ ٚعجبرٙب 

 اٌغزائ١خ اٌّخزٍفخ 8

رذسن أ١ّ٘خ اٌؼبداد اٌغزائ١خ  -

 ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ سشبلخ اٌغغُ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌّجذئٝ :

ٌطبٌجبد ػٓ طش٠ك ِٕبلشخ ا

ؽٛي اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌزٝ 

٠مّٓ ثبرجبػٙب؛ ٌّؼشفٗ 

خجشارٙٓ اٌغبثمخ ؽٛي ٘زا 

 اٌّٛضٛع 8

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش 

ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك 

األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ 

 ثبٌّٛضٛع 8

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ :

٠زُ اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ ثبعزخذاَ 

ٛػخ ٚسلخ ػًّ رزضّٓ ِغّ
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رغزٕزظ  و١ف ٠ىْٛ ٌٍطؼبَ  -

اٌظؾٟ رأص١ش ػٍٝ ؽ١بره 

 ٚطؾزه؟

رغزجظ ثؼض أفىبس اٌزٛػ١خ  -

 ثبٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌغ١ٍّخ8

ِٓ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ 

 اٌّشرجطخ ثبٌّٛضٛع 8

 

اٌذسط 

 اٌضبٔٝ

 

 اٌغ١بؽخ 

 فٝ ِظش

ِب اٌّمظٛد ثبٌٛػٝ  -

 اٌغ١بؽٝ اٌّغزّؼٝ ؟

ل١ُ ٚأخالل١بد ِؼبٍِخ  --

 اٌغبئؼ 8

األِبوٓ اٌغ١بؽ١خ فٝ  -

 ثٍذن 8

أٔٛاع اٌغ١بؽخ فٝ ثٍذٜ  -

8 

اٌغ١بؽخ ٚدٚس٘ب فٝ  -

 ر١ّٕخ االلزظبد اٌمِٛٝ 8

 

ِفَٙٛ اٌٛػٝ رؼشف  -

 اٌغ١بؽٝ اٌّغزّؼٝ 8

رؼطٝ أِضٍخ ثؼض ل١ُ  -

 ٚأخالل١بد ِؼبٍِخ اٌغبئؼ 8

رم١١ُ فىشح اؽزشاَ اٌغبئؼ  -

 فٝ ثٍذٜ 8

رؼذد أٔٛاع اٌغ١بؽخ فٝ  -

 ثٍذ٘ب 8

رذسن أ١ّ٘خ ِؼشفخ األِىبْ  -

 اٌغ١بؽ١خ فٝ ثٍذ٘ب8

رجبدس ثطشػ األفىبس  -

اٌّشرجطخ ثذٚساٌغ١بؽخ ٌز١ّٕخ 

 اٌمِٛٝ 8االلزظبد 

رغزٕزظ أ١ّ٘خ اٌغ١بؽخ فٝ  -

 ر١ّٕخ االلزظبد اٌمِٛٝ 8

 اٌزمِٟٛ اٌّجذئٝ :

ػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ 

ِزٕٛػخ ؽٛي ِٛضٛع 

اٌذسط8 ٚأفىبس٘ٓ اٌّزؼٍمخ 

ثبٌّٛضٛع ، ٚرٌه ٌٍزأوذ ِٓ 

إٌّبَ اٌطبٌجبد ثّفب١ُ٘ 

اٌذسط ٚسثطٙب ثّٛضٛع 

 اٌذسط اٌؾب8ٌٝ

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ٌّغزّش ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ ا

ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك 

األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ 

 ثّٛضٛع اٌذسط 8

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ :

ثبعزخذاَ ٚسلخ ػًّ رزضّٓ 

ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ 

اٌّزٕٛػخ اٌّشرجطخ ثّٛضغ 

 اٌذسط8

 

اٌذسط 

 اٌضبٌش

 

رم١ٕخ 

إٌبٔٛ 

رىٌٕٛٛعٝ 

فٝ ِغبي 

اإللزظبد 

 إٌّضٌٝ

رؼش٠ف ِفَٙٛ إٌبٔٛ  -

 رىٌٕٛٛعٝ 8

ِغبالد اعزخذاَ إٌبٔٛ  -

رىٌٕٛٛعٝ فٝ االلزظبد 

 إٌّضٌٝ 8

أ١ّ٘خ اعزخذاَ رطج١مبد  -

 إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ 8

االعزخذاِبد اٌّغزمج١ٍخ  -

ٌٍٕبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ فٝ ِغبي 

 االلزظبد إٌّض8ٌٝ

أصش رطج١مبد إٌبٔٛ  -

رىٌٕٛٚغٝ ػٍٝ ؽ١بح 

 األفشاد 8

رؼشف ِفَٙٛ إٌبٔٛ  -

 رىٌٕٛٛع8ٝ

ِخزظشح ػٓ رششػ ٔجزح  -

ِغبالد إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ فٝ 

 االلزظبد إٌّضٌٝ 8

رغزٕجظ أ١ّ٘خ اعزخذاَ  -

رطج١مبد إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ فٝ 

 ؽ١برٙب اٌشخض١خ 8

رزٛلغ االعزخذاِبد  -

اٌّغزمج١ٍخ ٌٍٕبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ 

 فٝ االلمزظبد إٌّضٌٝ 8

رم١١ُ أصش اعزخذاَ رم١ٕبد  -

 إٌٛٔٛ فٝ ؽ١برخ األفشاد 8

 

 ّجذئٝ :اٌزم٠ُٛ اٌ

ػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ 

ِزٕٛػخ اٌّغزٜٛ ؽٛي 

ِٛضٛع اٌذسط ٌشثطٙب 

ثبٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح فٝ 

 اٌذسط اٌؾبٌٝ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش 

ٌٍطبٌجبد أصٕبء رطج١ك 

األٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ 

 ثّٛضٛع اٌذسط8

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ :

٠زُ اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ ثبعزخذاَ 

ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ  ٚسلخ

ِٓ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ 

 اٌّشرجطخ ثّٛضٛع اٌذسط 8
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االفىبس األعبع١خ  اٌّٛضٛع 

 ثبٌذسط

 اٌزم٠ُٛ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

اٌذسط 

 اٌشاثغ

 

اٌّالثظ فٝ 

اٌج١ئبد 

 اٌّظش٠خ

رؼذد اٌّالثظ  -

فٝ اٌج١ئبد 

 اٌّظش٠خ 8

ِالثظ اٌّشأح      -

  -) اٌفشػ١ٔٛخ

اٌجذ٠ٚخ –إٌٛث١خ 

 اٌشؼج١خ( –

ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  -

ِٓ خالي 

 اٌّالثظ 8

الزشاؽبد  -

العزغالي اٌزشاس 

فٝ ّٔبرط 

ٍِجغ١خ ِمزشؽخ 

8 

رٕف١ز لطؼخ  -

 ٍِجغ١خ ثغ١طخ 8

 

رؼطٝ أِضٍخ ٌٍّالثظ فٝ اٌج١ئبد  -

 اٌّظش٠خ 8

رمبسْ ث١ٓ ِالثظ اٌّشأح فٝ ثؼض  -

 اٌج١ئبد اٌّظش٠خ 8

رغزٕجظ اٌؼاللخ ث١ٓ ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  -

 اٌّالثظ 8ٚ

رٍخض أُ٘ ِالِؼ ا٠ٌٛٙخ اٌضمبفخ   -

 ِٓ خالي اٌّالثظ 8

رذسن أ١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّالثظ  -

 اٌّخزٍفخ فٝ اٌج١ئبد اٌّظش٠خ 8

رطشػ ثؼض اٌّمزشؽبد العزغالي   -

 اٌزشاس فٝ ّٔبرط ٍِجغ١خ 8

 رٕفز لطؼخ ٍِجغ١خ ثغ١طخ 8 -

 اٌزم٠ُٛ اٌّجذئٝ :

ػٓ طش٠ك اعزخذاَ ٚسلخ 

ِغّٛػخ ػًّ رزضّٓ 

أعئٍخ ٠زُ اإلعبثخ ػٕٙب 

ِٓ خالي ِغّٛػبد 

رؼب١ٔٚخ ث١ٓ اٌطبٌجبد 

ؽٛي ِٛضٛع اٌذسط 

ٌٚزٌه ٌشثظ ِٛضٛػبد 

اٌذسط اٌؾبٌٝ ثّؼشفزٙٓ 

 اٌغبثمخ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ 

اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء 

رٕف١ض االٔشطخ 

اٌّشرجطخ ثّٛضٛع 

 اٌذسط 8

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ :

٠ُٛ إٌٙبشٝ ِٓ ٠زُ اٌزم

خالي طشػ أعئٍخ ِزٕٛػخ 

ػٍٝ اٌطبٌجبد ِشرجطخ 

 ثبٌذسط 8

 

اٌذسط 

 اٌخبِظ

 

رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌزٛاطً

رؼش٠ف  -

رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌزٛاطً 

دٚس  -

اٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ 

رؾم١ك اٌزٛاطً 

 اإلعزّبػٝ 8

رأص١ش ٚعبئً  -

اٌزٛاطً ػٍٝ 

 اٌّغزّغ 8

رأص١ش ٚعبئً  -

اٌزٛاطً ػٍٝ 

ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ 

 ٌٍشجبة 8

ِضا٠ب ٚػ١ٛة  -

اعزخذاَ 

رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌزٛاطً 8

 رؼشف ِفَٙٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً 8 -

رؼًٍ أعجبة ػذَ االعزغٕبء ػٓ  -

 ٚعبئً اٌزٛاطً فٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ 8

 رغزٕزظ رأص١ش اٌزٛطً ػٍٝ اٌّغزّغ 8-

رششػ دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ رؾم١ك  -

 اٌزٛاطً االعزّبػ8ٝ

ٛاطً ػٍٝ رغزٕزظ رأص١ش ٚعبئً اٌز -

 ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ٌٍشجبة 8

رؼذد ِضا٠ب ٚػ١ٛة اعزخذاَ  -

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً 8

رمزشػ ٔمبط ٌٍزغٍت ػٍٝ ػ١ٛة  -

 إعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً 8

 

 اٌزم٠ُٛ اٌّجذئٝ :

ػٓ طش٠ك طشػ أعئٍخ 

ِزٕٛػخ اٌّغزٜٛ ؽٛي 

ِٛضٛع اٌذسط 

ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّخزٍفخ اٌزٝ 

لّٓ ثذساعزٙب فٝ 

غبثمخ ، اٌغٕٛاد اٌ

ٚضٍه ٌشثظ ِٛضٛػبد 

اٌذسط اٌؾبٌٝ ثّؼشفخ 

 اٌطبٌجبد اٌغبثمخ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ 

اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء 

رطج١ك األٔشطخ اٌّخزٍفخ 

 اٌّشرجطخ ثبٌّٛضٛع 8

 اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ :

٠زُ ثبعزخذاَ أٚساق ػًّ 

رزضّٓ ِغّٛػخ ِٓ 
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األعئٍخ اٌّزٕٛػخ 

اٌّشرجطخ ثّٛضٛع 

 اٌذسط 8

 

اٌذسط 

 اٌغبدط

 

اٌغالِخ فٝ 

 إٌّضي

أ١ّ٘خ األِٓ  -

ٚاٌغالِخ فٝ 

 إٌّضي 8

لٛاػذ رؾم١ك  -

اٌغالِخ فٝ 

 إٌّضي 8

إعشاءاد  -

اٌغالِخ ٚاألِٓ 

 فٝ إٌّضي 8

اإلعؼبفبد  -

اال١ٌٚخ 

 اٌضشٚس٠خ 8

اٌظ١ذ١ٌخ  -

 إٌّض١ٌخ8

 

رغزٕجظ أ١ّ٘خ اٌؾفبظ ػٍٝ األِٓ  -

 ٚاٌغالِخ فٝ إٌّضي 8

رؼذد لٛاػذ رؾم١ك اٌغالِخ فٝ  -

 إٌّضي8

رشبسن ِؼٍّزٙب فٝ إٌّبلشخ ؽٛي  -

 إعشاءاد اٌغالِخ ٚاألِٓ فٝ إٌّضي8

رجذٜ إ٘زّبَ ثّؼشفخ اإلعؼبفبد  -

 األ١ٌٚخ اٌضشٚس٠خ 8

 رذسن أ١ّ٘خ ٚعٛد ط١ذ١ٌخ ِٕض١ٌخ8 -

رمزشػ أشىبي ؽذ٠ضخ ٌٍظ١ذ١ٌخ  -

 إٌّض١ٌخ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌّجذئٝ :

اَ ٚسلخ ػٓ طش٠ك اعزخذ

ػًّ رزضّٓ ِغّٛػخ 

أعئٍخ ٠زُ اإلعبثخ ػٕٙب 

ِٓ خالي ِغّٛػبد 

رؼب١ٔٚخ ث١ٓ اٌطبٌجبد 

ؽٛي ِٛضٛع اٌذسط ؛ 

رٌه ٌشثظ ِٛضٛػبد 

اٌذسط اٌؾبٌٝ ثّؼشفزٙٓ 

 اٌغبثمخ 8

 اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ :

ػٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ 

اٌّغزّش ٌٍطبٌجبد أصٕبء 

رٕف١ز األٔشطخ اٌّشرجطخ 

 ثّٛضٛع اٌذسط 8

 إٌٙبئٝ :اٌزم٠ُٛ 

٠زُ اٌزم٠ُٛ إٌٙبئٝ ِٓ 

خالي طشػ أعئٍخ ِزٕٛػخ 

ػٍٝ اٌطبٌجبد ِشرجطخ 

 ثّٛضٛع اٌذسط8

 وتغنل :املواد التعلينية إعداد  

 : د١ًٌ اٌّؼٍّخ ٌزذس٠ظ اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ 

تع إعجاد دليل السعمسة لمػحجة السقتخحة شسل دليل السعمسة لمػحجة السقتخحة عمى 
 العشاصخ التالية :

 وشسمت ما يمى :مقجمة دليل السعمسة  : اجلشء األول
ستخاتيجية السحصات العمسية، وأىسيتيا فى العسمية التجريدية ،  وشخح امقجمة عغ  -

 لكل محصة واليجف مشيا 0
 فتخاضية ، واليجف مشيا فى العسمية التجريدية 0مقجمة عغ الستاحف التعميسية اال -
اليقطة العقمية  –الستحف التعميسى االفتخاضى  -السفاليع الشطخية ) السحصات العمسية  -

 الخضا عغ التعمع( 0 –
 

 وشسمت ما يمى ::   اجلشء الجاىى
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 الفمدفة التى تدتشج عمييا الػحجة السقتخحة 0 -
 األسذ العامة التشى تدتشج عمييا الػحجة السقتخحة 0 -
مغ ىجاف الدمػكية الخاصة بكل درس األىجاف العامة لمػحجة السقتخحة ، واأل -

 السقتخحة 0 الجروس
 محتػى الػحجة السقتخحة 0 -
 ستخاتيجية تجريذ الػحجة السقتخحة 0اتحجيج  -
 تحجيج الػسائل التعميسية لتجريذ الػحجة السقتخحة 0 -
 تحجيج أساليب تقػيع الػحجة السقتخحة 0 -
نذصة التعميسية التى سػف أل ( ، ووصف ا2خصة سيخ دروس الػحجة  ججول رقع ) -

ت فى كل محصة مغ السحصات العمسية ، و أساليب التقييع التى يجب بيا الصالبا ػمتق
 اتبعيا أثشاء التعامل مع كل قاعة ومحتػيات حجخاتيا0

 كيفية التعامل مع البخمجية السحتػية عمى الستحف التعميسى االفتخاضى 0 -
 0 ( لمستحف التعميسى االفتخاضىcdوتذسل بخمجية )  اجلشء الجالح :

 خطخ ع١شِٛضٛػبد اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ( : 1عذٚي سلُ )

 ػذد اٌؾظض اٌّٛضٛع رغٍغً اٌّٛضٛع

 1 ٔذ ِب رأوً ِٚب رأوً ٘ٛأٔذأ اٌذسط األٚي

 1 اٌغ١بؽخ فٝ ِظش اٌذسط اٌضبٔٝ

لزظبد رم١ٕخ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ فٝ ِغبي اال اٌذسط اٌضبٌش

 إٌّضٌٝ

1 

 1 اٌّالثظ فٝ اٌج١ئبد اٌّظش٠خ اٌذسط اٌشاثغ

 1 رىٌٕٛٛع١ب اٌزٛاطً اٌذسط اٌخبِظ

 1 اٌغالِخ فٝ إٌّضي اٌذسط اٌغبدط

 01 ِغّٛع ؽظض اٌٛؽذح

 : أورام عنل الطالبات 

تع إعجاد مجسػعة مغ أوراق العسل بسا يشاسب كل محصة مغ السحصات العمسية التى 
أنذصة تشاسب مدتػى الصالبات ومحتػى مشيج  وأسئمة  وبات مغ ميام ليسخ بيا الصا

 0 السقتخحةقتراد السشدلى اال
 وراق العسل الخاصة بالسحصات العمسية ما يمى :أعشج إعجاد  الباحثتانوقج راعت 

 مػكية الخاصة بكل درس 0لدن تختبط باألىجاف اأ -
 تشاسب مدتػى شالبات الرف الثانى الثانػى0أن  -
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كسا أنيا تشاسب  تشاسب الػقت السصمػب مغ الصالبات لمتجػل بيغ السحصات العمسية ،أن  -
 0 وقت الحرة الجراسية السحجد

 وىى : ختيار أربعة محصات تعميسية اقج تع و 
خخيغ ، وي صمب مغ كل آلستقرائية : حيث تقجم مجسػعة مػاقف لمتعامل مع ا* السحصة اال

شالبة اإلجابة عمى أسئمة متعمقة بيا ، وتداىع ىحه السشصقة فى تشسية الثقة بالشفذ ، 
 أثخ التعمع 0 بقاء عمىواإل

قخائية : حيث تقجم مجسػعة أوراق بيا مادة تعميسية ، ويصمب مغ كل شالبة لا* السحصة 
ثع  ، أو تصمع الصالبات عمى أحج السفاليع التى تعدز الجانب السعخفى لجييغ ،قخاءتيا

سئمة السراحبة ليا ، وتعسل ىحه السحصة عمى وضػح وتأكيج السعمػمات لمصالبات األ إجابة
0 

 ونيًا ، يميو لكتخ إالستحف االفتخاضى الًسعج  الصالباتمام أيعخض  السحصة االلكتخونية: *
سئمة مختبصة بالجدء الحى تع عخضو ، وتعسل ىحه السحصة عمى متعة مجسػعة مغ األ

عسمية التعمع  ىنيا رفعت مغ حساسيغ فأ، كسا نتباه الصالبات االتعميع، جحب وإثارة 
 0وحبيغ لمسادة 
جابة عشيا بشعع أو تكػن اإلو الصالبات  مامأتقجيع مػاقف تعميسية أو مذكمة * محصة نعع/ال : 

عمى اتخاذ  غال ، وتعسل ىحه السحصة عمى إثارة إىتسام وتفكيخ الصالبات وتشسية قجرتي
 القخار والتفكيخ الدميع 0

 غزفة الدرظ ننا يلى : ىالتطبيل ) احملطات العلنية ( ف إجزاءات 

، تبجأ كل شالبات ( 5)مجسػعات ، تزع كل مجسػعة   أربعالصالبات إلى  تقديعتع 
،  تجاه عقارب الداعةاثع تشتقل إلى السحصة التالية فى مجسػعة فى إحجى السحصات العمسية 

ن الدمغ الكمى إ( دقيقة ، حيث 22والػقت السدسػح بو لكل مجػعة فى محصتيا ىػ ) 
والستبقى مغ الػقت ىػ لسقجمة الجرس وتقػيع  دقيقة( 92قتراد السشدلى ىػ )لحرتى اال

 الجرس ، وقج تع تػزيع السجسػعات عمى السحصات العمسية كاالتى :
 ستقرائية 0السجسػعة األولى : تكػن عشج السحصة اال 
 0 السجسػعة الثانية: تكػن عشج السحصة القخائية 
  لكتخونيةالسجسػعة الثالثة :تكػن عشج السحصة اإل 
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  تكػن عشج محصة الشعع والال 0الخابعة السجسػعة: 
 غزفة الدرظ ننا يلى : ىخطوات التطبيل ) احملطات العلنية ( ف 

رشادات لسا سػف تقسغ بو مغ إلصالبات مقجمة عغ الجرس ، وعخض اتعخض السعمسة  -1
شارة التى سػف تتشقل الصالبات عشيا مغ وزمغ كل محصة ، واإل ، تجػال بيغ السحصات

 إلى أخخى 0محصة 
 تقدع الصالبات إلى مجسػعات بذكل عذػائى 0 -2
 تقجيع أوراق العسل الخاصة بكل محصة 0 -3
 0التجػال بيغ السحصات العمسية ، وتجعيع السحصة االلكتخونية بالستحف التعميسى  -4
وتبجأ السعمسة  ماكشيغ،أتعػد الصالبات إلى  بعج انتياء وقت التجػال بيغ السحصات، -5

 بسشاقذة الصالبات لسا تػصمت إليو وتمخيرو 0
 : الصف الجاىى الجاىوىلطالبات فرتاضى ملتحف التعلينى االإعداد ا ثاىيًا :

 : ترسيع وبشاء الستحف التعميسى اإلفتخاضى  
فتخاضى بعجة خصػات متدمدمة متخابصة حتى لقج مخت عسمية إعجاد الستحف التعميع اال

 الشيائية :وصل لرػرتو 
 مخحمة التحميل : -1

الخئيدية حتياجات والستصمبات تعج الخصػة األساسية التى يتع مغ خالليا تحجيج اال
 التعميسية 0حتياجاتيغ افتخاضى وتحجيج خرائز الصالبات ، و االلتخصيط الستحف التعميسى 

 مخحمة الترسيع : -2
فتخاضى تعميسى االوىى السخحمة التى يتع فييا وضع ترػر كامل لسذخوع الستحف ال

شتسمت ىحه السخحمة عمى ما اوما يشبغى أن يحتػيو مغ أىجاف ومادة عمسية وأنذصة تجريبية و 
 يمى :

 فتخاضى :تحجيج اليجف العام مغ ترسيع الستحف التعميسى اال - أ
فتخاضى عخض مػضػعات وحجة الستحف التعميسى اال وقج تسثل اليجف العام فى بشاء

السقتخحة فى شكل إلكتخونى مجعػم برػر وفيجيػىات تعميسية وأنذصة قتراد السشدلى اال
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تقػيسية مرحػبة بتعديد فػرى وذلظ مغ خالل الدساح لمصالبات بحخية التجػل بجاخمة 
 بالدخعة والكيفية السخغػب فييا0

 تحجيج السحتػى العمسى فى ضػء األىجاف التعميسية العامة : - ب
 فتخاضى بحيث :قاعات السحتف التعميسى اال تع تقديع السػضػعات عمى كل قاعة مغ

 قتراد السشدلى 0يدتسج السحتػى العمسى مغ مػضػعات اال -
 يشاسب مدتػى شالبات الرف الثانى الثانػى 0 -
 0ا يشاسب القاعة السخررة لي -
قتراد السشدلى بذكل يسكغ تشاولو فى جسيع حجخات يقجم السػضػع السختار فى اال -

 مدئػلة عغ مػضػع واحج محجد 0القاعة بحيث كل قاعة 
 فتخاضى :بشاء قاعات الستحف التعميسى اال -جـ 

ستة قاعات رئيدية تختز كل قاعة بسػضػع مغ مػضػعات وحجة يتكػن مغ  -
  قتراد السشدلى السقتخحة 0اال

فخعية تتخابط معًا بذكل عمسى و متدمدل تتكػن كل قاعة مغ خسدة حجخات  -
 ومتكامل 0

 التجريبية عمى الػحجة السقتخحة مرحػبة بتعديد فػرى 0مجسػعة مغ األنذصة  -
 عجاد :مخحمة اإل -3

عمسية ومفخدات توىى السخحمة التى يتع فييا تجييد متصمبات الترسيع وتجسيع السػاد ال
نذصة اال  -فتخاضى مثل )الرػر التعميسيةالستحف مغ خالل الترػر الدابق لمستحف اال

ن تتشاسب تمظ التجييدات مع أ ة( مع مخاعا التقػيسية سئمةاال -مقاشع الفيجيػ -التعميسية 
 0اليجف السػضػع ألجمو  والسخحمة العسخية لصالبات عيشة البحث ، 

 مخحمة كتابة الديشاريػ : -4
وىى السخحمة التى يتع فييا تخجسة الخصػط العخيزة التى تع وضعيا لكل قاعة إلى 

ح فى االعتبار تػضيف ما تع إعجاده إجخاءات تفريمية خاصة بكل حجخة عمى الػرق مع األخ
 االتى عشج كتابة الديشاريػ :ة وتجييدة بالسخحمة الدابقة ، وقج تع مخاعا

تدان ا -التشاسق  -الديػلة  -) البداشة  :الػضػح وتخابط مفخدات الستحف مغ حيث -
 الحبكة بيغ البجاية والشياية ( 0  -التشػع –السفخدات 
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 التذػيق( 0 –الذكل  –ػن ) الم :سذ الجسالية مغ حيثاأل -
تػضيح الخؤية بيغ السػضػع السحجد مع بعج اليقطة العقمية السختار فى تدمدل مشصقى  -

 متجرج 0
ستخجامة ازرار لديػلة ختيار نسط األ اتحجيج نسط التعامل مع الستحف االفتخاضى وقج تع  -

 مغ قبل الصالبات 0
 التعميع بذكل مشطع وىادف 0 تقجيع إرشادات إستخجام حتى يديل التجػال فى الستحف  -

 مخحمة التشفيح : -5
ستخجام اىى السخحمة التى يتع فييا تشفيح الديشاريػ عمى أرض الػاقع وذلظ مغ خالل 

 لى0بعس ميارات تقشيات الحاسب اآل
 مخحمة التجخيب والتصػيخ : -5

فتخاضى عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ لتحجيج تع عخض الستحف التعميسى اال
، وتع عسل التعجيالت حيتو لمتصبيق ، ومجى تػافقو مع اليجف السػضػع ألجمو مجى صال

 السصمػبة وفقا ألراء الدادة السحكسيغ الستخرييغ 0
 

 :ستصالعية التجخبة اال -6
) بخالف عيشة  الثانػى مغ شالبات الرف الثانى  ة( شالب12تجخيب عمى عيشة قػاميا ) التع 

 0إلستساع إلى أراء الصالبات فيو البحث الخئيدية( لمتعخف عمى مذكالت التصبيق وا
 دوات البحح :أإعداد ثالجا : 

لتحقيق أىجاف البحث الحالى قامت الباحثتان بإعجاد مكياسيغ اليقطة العقمية ، والخضا 
 لخصػات إعجاد ىحه األدوات :عغ التعمع لصالبات الرف الثانى الثانػى ، وفيسا يمى تػضيح 

 أواًل : مكياظ اليكظة العكلية :

ييجف ىحا السكياس إلى قياس اليقطة العقمية لجى شالبات الرف  اليجف مغ السكياس : -1
 الثانى الثانػى 0

كياس فى خسدة محاور رئيدية وىى تع صياغة عبارات الس صياغة عبارات السكياس : -2
: 

  0 السحػر االول : السالحطة 
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 0 السحػر الثانى : الػصف 
 0 السحػر الثالث : الترخف بػعى 
 0 السحػر الخابع :التسيد اليقع 
  نفتاح عمى الججيج 0السحػر الخامذ : اال 

تشصبق عمى  -تشصبق عميا دائسًا )الثالث : بجائل ال يت ذار تباع أسمػب ليكاقج تع و 
 لإلجابة عمى عبارات السكياس0 ال تشصبق عميًا ( -أحيانًا 

ستجابات الصالبات عمى عبارات مكياس تع إعصاء تقجيخ ال شخيقة ترحيح السكياس : -3
تشصبق عمى أحيانًا  -)تشصبق عميا دائسًا درجة وفقًا لمتختيب  (1-2-3بػاقع ) اليقطة العقمية

  ال تشصبق عميًا ( وذلظ بالشدبة لمعبارات اإليجابية ، والعكذ بالشدبة لمعبارات الدمبية 0 -
وقج روعى فييا ، السكياس  اراتستجابة لعبتع صياغة تعميسات اال السكياس:تعميسات  -4

 جابة عشو 0الػضػح وسيػلة الرياغة مغ حيث اليجف مغ السكياس ، شخيقة اإل
 الخرائز الديكػمتخية لمسكياس : -5
شار بعس السختريغ فى الكياس الشفدى إلى أن صجق وثبات السكياس مغ أىع الخرائز أ

الديكػمتخية التى يجب أن تتػافخ فى اى مكياس ، وبالخغع مغ أن السكياس الرادق يكػن 
 وثابتا  والسكياس الثبات قج ال يكػن صادقًا ، إال أن السكياس قج يكػن متجاندًا فى فقخاتو 

( ، لحلظ تحققت 331: 1991فخج ،صفػت خ التى وضع ألجميا ) يكيذ سسة أخخى غي
 الباحثتان مغ الخرائز الديكػمتخية لمسكياس عمى الشحػ التالى :

 أواًل : صدم املكياظ :

 : اٌظذق اٌظب٘شٜ -

( مغ الخبخاء 9ويصمق عميو أيزًا صجق السحكسيغ ، حيث تع تػزيع السكياس عمى عجد )  
وشخق التجريذ لمتحقق مغ مجى صالحية العبارات لكياس فى مجال عمع الشفذ، ومشاىج 

األبعاد السحجدة بالسكياس ، ومجى مشاسبتيا لعيشة البحث ، ومجى صحتيا المغػية ، وقج قام 
 الدادة السحكسيغ بتعجيل وححف بعس العبارات عمى الشحػ االتى :
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 (2ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِؾبٚس ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ= اٌزىشاس :(2عذٚي )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّؾبٚس َ

 011 2 اٌّالؽظخ 0

 8.2.. . اٌٛطف 1

 55851 5 عزىشبفاال 2

 8.2.. . اٌزظشف ثٛػٝ 3

 .1181 1 اٌز١ّض ا١ٌمع 4

 55851 5 اٌزؾىُ 5

 011 2 اإلٔفزبػ ػٍٝ اٌغذ٠ذ 1

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في محاور مكياس اليقطة 3مغ الججول ) يتزح 
% مغ آراء الخبخاء 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 66067العقمية تخاوحت ما بيغ )

 محػر0 2محاور واستبعاد  5لقبػل السحاور السقتخحة وعمى ذلظ تع قبػل 
ٌّم١بط   ) اٌّالؽظخ(اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس األٚياٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء  :(3عذٚي )

 (2ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ=

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.2.. . شخبص فٝ ٔفظ اٌٛلذ8عزط١غ أداء ػًّ ٚاإلطغبء إٌٝ أؽذ األأ  0

 .1181 1 ٚعش٠غ 8 أؤدٜ ٚظبئفٟ ِٚٙبِٝ ثشىً ٚاع 1

 011 2 ؽ١بْ 8أطبة ثششٚد اٌز٘ٓ وض١ش ِٓ اال 2

 011 2 خش٠ٓ 8ِشبػشٜ رغبٖ ا٢ إظٙبسؽت أ 3

 55851 5 ارّزغ ثغشػخ ثذ٠ٙٗ ثشىً وج١ش 8 4

 .1181 1 لَٛ ثٙب 8أفضً ل١بِٝ ثؼ١ٍّخ رم١ُ فٛس٠خ ثؼذ وً ِّٙخ أ 5

 8.2.. . ِٛس ثشىً فٛسٜ ٚعش٠غ 8أؽىُ ػٍٝ األ 1

 011 2 ُ أساء صِالئٝ 8أؽت أْ أل١   .

 8.2.. . 8خش٠ٓ ؽغبط ا٢إشؼش ثأ 2

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر األول 4يتزح مغ الججول ) 
% مغ 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 66067لسكياس اليقطة العقمية تخاوحت ما بيغ )

 0 (5ظ تع استبعاد العبارة رقع )آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذل
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ٌّم١بط   ) اٌٛطف( اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس اٌضبٟٔ: (4عذٚي )

 (2ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ=

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 011 2 عذ طؼٛثخ فٝ اخز١بس اٌىٍّبد اٌزٝ رؼجش ػٓ أفىبس8ٜأ 0

 .1181 1 ْ وبٔذ ِخزٍفخ ِؼ8ٝإخش٠ٓ ؽزٝ ٚساء ا٢رمجً ا٢أ 1

 55851 5 8 أٚال ِٓ أ٠ٓ أثذأ أؽذد 2

 8.2.. . رفك ِغ اٌشأٜ اٌمبئً ) االخزالف فٝ اٌشأٜ ال ٠فغذ ٌٍٛد لض١خ(8أ 3

 011 2 ٜ ػٕذ ؽذٚص8ٗأألش ثخط 4

 011 2 خطبء ٘ٝ ِذخً ٌٍٛطٛي ٌٍّؼٍِٛخ 8ْ األأ لزٕغ أ 5

 .1181 1 خطبئ8ٝأرؾذس ػٍٝ أاشؼش اٌخغً ػٕذِب  1

 55851 5 ِبرا رٛطٍذ إ١ٌٗعزّشاس ػٓ بأعأي ٔفغٝ ث .

 .1181 1 ٚاعٗ ِشىٍٗ ِب 8أاعزط١غ اٌزؾىُ فٝ ِشبػشٜ ػٕذِب  2

 011 2 أعزط١غ أْ أؽذد اٌىٍّبد اٌزٝ رظف ِشبػشٜ فٝ ٌؾظخ ِب 8 01

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر الثاني 5يتزح مغ الججول ) 
% مغ 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 66067) لسكياس اليقطة العقمية تخاوحت ما بيغ

 (3،80آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع استبعاد العبارة رقع )
 (اٌزظشف ثٛػٝ)اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس اٌضبٌش :(5عذٚي )

 (2ٌّم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ= 

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.2.. . صِبد اٌزٝ رٛاعٕٙٝ 8 زؼبًِ ِغ األٌعزط١غ اا 0

 8.2.. . ساء ِٓ ؽٌٛٝ فٝ ؽٍٙب 8آ ٝإٌعزّغ أٚاعٗ ِشىٍخ أػٕذِب  1

 .1181 1 فضً اٌؾٍٛي غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ فٝ ؽً اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٕٙٝ 8أ 2

 011 2 أسٜ أْ اٌمٛح رغٍت ػٍٝ اٌّؼشفخ فٝ ٚلزٕب ٘زا 8 3

 8.2.. . عزغٍُ ؽ١ّٕب رغئ االِٛس 8أ 4

 .1181 1 خفبلٝ فٝ ِّٙخ ِب 8إشؼش ثبٌفشً ػٕذ أ 5

 8.2.. . رشدد وض١شاً لجً ل١بِٝ ثزٕف١ز ِّٙخ ِب 8 أ 1

 011 2 سؽت ثّالؽظبد ِٓ ؽٌٛٝ ػٓ أدائٝ اٌشخظٝ  8أ .

الثالث ( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر 6يتزح مغ الججول ) 
% مغ 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 77078لسكياس اليقطة العقمية تخاوحت ما بيغ )

 آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع قبػل جسيع العبارات0
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 (اٌز١ّض ا١ٌمع)اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس اٌشاثغ: (1عذٚي )

 (2اٌؼم١ٍخ )ْ= ٌّم١بط ا١ٌمظخ 

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.2.. . 8 دٚاد اٌّزبؽخ ٌزؾغ١ٓ لذسرٝ ػٍٝ اٌفُٙعزخذَ وً األأ 0

 8.2.. . طٕف ٔفغٝ ثأرٝ شخض ِشْ فٝ اٌزفى١ش 8أعزط١غ أْ أ 1

 .1181 1 ش١بء اٌغ١ذح 8سفض رغش٠ت األأ 2

 011 2 وضش ِٓ ِّٙخ فٝ ٔفظ اٌٛلذ8أٔفز أْ أعزط١غ أ 3

 8.2.. . ؽبٚي ػٍٝ ؽٍٙب ثغشػخ8أْ ٚاعٙزٕٝ ِشىٍخ أ 4

 .1181 1 عزخذَ خجشارٝ اٌغبثمخ ٌّٛاعٗ ِشبوٍٝ اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ8أ 5

 .1181 1 8 ب ِٛعٛد"أٔرا إٔب افىش ألزٕغ ثّمٌٛخ" أ 1

 011 2 َ ال8أْ وبٔذ ع١ذح إفىبسٜ أؾىُ ػٍٝ ٌعزط١غ اأ .

السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر الخابع  ( أن الشدبة7يتزح مغ الججول ) 
% مغ 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 66067لسكياس اليقطة العقمية تخاوحت ما بيغ )

 آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع قبػل جسيع العبارات0
  (االٔفزبػ ػٍٝ اٌغذ٠ذ)اٌّؾٛس اٌخبِظاٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد : (.عذٚي )

 (2ٌّم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ=

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 .1181 1 8لجً اٌزؾذ٠بد اٌغ١ذح أ 0

 8.2.. . 8 شؼش ثبٌمٍك ػٕذِب رٛعٕٙٝ ِٛالف عذ٠ذح ػٓ اٌّأٌٛفخ ٌذٜأ 1

 011 2 8 ٠غبد ؽٍٛي اثزىبس٠خ ٌّشىٍخ رٛاعٕٙٝإعزط١غ أ 2

 011 2 8 ١ًِ اٌٝ رغش٠ت وً ِب ٘ٛ عذ٠ذأ 3

 8.2.. . ؽت اٌّغبِشح ػٕذِب رٛاعٕٙٝ ِٛالف عذ٠ذح 8أ 4

 .1181 1 رغٕت اٌزفى١ش اٌزٜ ٠ض١ش اٌغذاي ِٓ ؽٌٛٝ 8أ 5

 8.2.. . عزخذَ خجشارٝ اٌغبثمخ ٌّٛاعٙخ ِشىالد اٌّغزمجً 8أ 1

 44845 4 أغبِش ثىً شئ ػٕذ رٕف١ز ِّٙخ ِب 8 .

 8.2.. . 8 أرٕجأ ثبالؽذاس اٌّغزمج١ٍخ اٌّزٛلؼخؽت أْ أ 2

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر الخامذ 8يتزح مغ الججول ) 
% مغ 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 55056لسكياس اليقطة العقمية تخاوحت ما بيغ )

 (80آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع استبعاد العبارة رقع )
 صجق التسايد : -

برجق التسايد في مكياس اليقطة العقمية قيج البحث باختيار  تانالباحث تاستعان 
( 12) ( شالبة مغ نفذ مجتسع البحث وخارج عيشة البحث األساسية كعيشة مسيدة و12)

الثانػي كسجسػعة غيخ مسيدة وحداب داللة الفخوق بيغ الثانى شالبة مغ شالبات الرف 
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 معامل الرعؾبة =

 خ
 +خص

الفرل الجراسى الثانى لمعام الجراسى  ان بتصبيق السكياس فيتالباحث تحيث قام ؛السجسػعتيغ
 ( يػضحا ذلظ120، )  ( 9وججاول )  ،  2219/ 2218
ا١ٌّّضح ٚاٌّغّٛػخ غ١ش ا١ٌّّضح العزغبثبد اٌطبٌجبد ث١ٓ ل١بعبد اٌّغّٛػخ  اٌفشٚق دالٌخ (2عذٚي )

 (13فٟ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ= 

 2027=  2025قيسة "ت" الججولية عشج مدتػى  
قياسات  إحرائية بيغ داللة ذات افخوق ىشاك أن (9الدابق ) الججول يتزح مغ

السجسػعة السسيدة والسجسػعة غيخ السسيدة في مكياس اليقطة العقمية قيج البحث حيث بمغت 
 صجق السكياس وقجرتو عمى التسييد0 (، مسا يجل عمى2094قيسة ت )

 الجراسة االستصالعية األولى: -
( شالبة مغ خارج 12جخاء دراسة استصالعية عمى عيشة قػاميا )إالباحثتان ب تقام 

 عيشة البحث األساسية بيجف:
 التعخف عمى مجى مشاسبة صياغة السفخدات0 -1
 التأكج مغ عجم وجػد أي مفخدات يرعب فيسيا0 -2
 صعػبة في عسمية التصبيق0التعخف عمى أي  -3

 وكانت نتائج الجراسة االستصالعية كسا يمي:
 مشاسبة السكياس مغ حيث الرياغة والمغة0 -
 عجم وجػد أي مفخدة يرعب فيسيا0 -

تع حداب مجى صالحية السفخدات وفقًا لتقجيخ الرعػبة ومعامل التسييد واستخجمت       
 السعادلة التالية لحداب معامل الرعػبة:

  
 

 

 
 

 خ = اإلجابات الخاشئة0                  جابات الرحيحة0ص= اإل

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

اٌّغّٛػخ ا١ٌّّضح 

=ْ(01) 

اٌّغّٛػخ غ١ش ا١ٌّّضح 

=ْ(01) 
ل١ّخ د 

 اٌّؾغٛثخ
 االٔؾشاف اٌّزٛعظ االٔؾشاف اٌّزٛعظ

 1823 01841 .3085 01801 44800 دسعخ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ 0
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% العميا وكحلظ 25ولحداب معامل التسييد رتبت درجات العيشة تشازليًا لتحجيج الـ 
 الدفمى بيجف تحجيج معامل التسييد لكل عبارة باستخجام السعادلة التالية: 

 
 
 
 

 السفخدات التي تػافخ فييا الذخشيغ التالييغ: تانوقج قبل الباحث      
 (207،  203معامل الرعػبة ما بيغ ) -
 ( معامل الرعػبة ومعامل التسييد 12 ( ويػضح ججول )203مغ ) معامل التسييد أكبخ -

 (01)ْ = ( ِؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٌّفشداد ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ01عذٚي )

 

 اٌؼجبسح
ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض

 1831 1831 25 1851 1811 13 1851 1831 01 اٌجؼذ األٚي

 اٌجؼذ اٌخبِظ 1851 1841 14 1831 1811 02 1831 1841 0

1 1811 1851 03 1841 1831 15 1811 1851 21 1851 1831 

2 1811 1831 04 1831 1831 11 1811 18.1 2. 1841 1851 

3 1851 1831 05 1851 1851 1. 1821 1831 22 1821 1831 

 1851 1841 31 اٌجؼذ اٌشاثغ 1851 1831 01 1831 1841 4

5 1851 1831 0. 1841 1811 12 1841 1851 30 1831 1851 

1 1811 1851 02 1841 1851 21 1831 1831 31 18.1 1831 

 1831 1851 32 1851 1821 20 اٌجؼذ اٌضبٌش 1851 1811 .

2 1841 1851 11 1851 1831 21 1811 1831 33 1831 1831 

 1831 1851 34 1831 1841 22 1831 1841 10 اٌجؼذ اٌضبٟٔ

01 18.1 1811 11 1851 1851 23 1811 1851    

00 1841 1851 12 1831 1831 24 1821 1851    

 ( ما يمي:12يتزح مغ ججول )
( مفخدات لع يتػفخ بيا شخشي الرعػبة ومعامل التسييد وىي السفخدات 5تع استبعاد عجد ) -

 ( 42، 27، 18، 12، 7أرقام )
 (20820، 2022تخاوح معامل صعػبة السفخدات السختارة لبشاء السكياس ما بيغ ) -
 (20820، 2022معامل تسييد السفخدات السختارة لبشاء االختبار ما بيغ ) تخاوح -

 ( مفخدة0 42وبحلظ أصبح عجد مفخدات االختبار )      

 

 =التسييد معامل
 عجد اإلجابات الرحيحة في السجسػعة الدفمى –عجد اإلجابات الرحيحة في السجسػعة العميا  

 عجد السفحػصيغ في إحجى السجسػعتيغ
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 املكياظ : ثباتثاىيًا : 

ان شخيقة تصبيق السكياس وإعادة التصبيق عمى تالباحث تإليجاد معامل الثبات استخجم      
 2218الفرل الجراسى الثانى لمعام الجراسى  وذلظ فينفذ العيشة السدتخجمة في الرجق 

 ( يػضح ذلظ0 11وججول )،   2219/
 (  00عذٚي ) 

 ( 01فٟ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ )ْ=ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ اٌزطج١ك األٚي ٚاٌزطج١ك اٌضبٟٔ 

 1844=  1814ل١ّخ "س" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ 

معامل االرتباط بيغ التصبيقيغ األول والثاني دال إحرائيًا في مكياس اليقطة  نإ
( 2089العقمية قيج البحث مسا يجل عمى ثبات السكياس، حيث بمغت قيسة معامل االرتباط )

 (20250وىػ أكبخ مغ قيستيا الججولية عشج مدتػى )
 مكياظ الزضا عً التعله :ثاىيا : 

حا السكياس إلى تحجيج مجى رضا شالبات الرف ييجف ى اليجف مغ السكياس : -1
 الثانى الثانػى عغ دراستيغ لمػحجة السقتخحة 0

ى بعس البحػث التى مشالع علقج قامت الباحثتان باال صياغة عبارات السكياس : -2
) أمانى دمحم دراسة ( ، 2218) دمحم أحسج ،استخجمت مكياس الخضا عغ التعمع مثل دراسة 

تع صياغة عبارات السكياس فى و ،  Roach &Lemasters ( 2226) دراسة (،2216،
 ثالثة محاور رئيدية وىى :

 قتراد السشدلى السقتخحة  0الخضا عغ محتػى وحجة اال 
 0 الخضا عغ شخيقة التجريذ الًسدتخجمة فى التجريذ 
 قتراد السشدلى 0الخضا عغ أداء معمسة اال 

أبجًا( لإلجابة عمى عبارات -أحياناً –)دائسًا  الثالثة:البجائل  يتباع أسمػب ليكارت ذاوقج تع 
 السكياس0

ستجابات الصالبات عمى عبارات مكياس تع إعصاء تقجيخ ال شخيقة ترحيح السكياس : -3
وذلظ بالشدبة أبجًا(  -أحياناً  –)دائسًا ( درجة وفقًا لمتختيب 1-2-3اليقطة العقمية بػاقع )

  لمعبارات الدمبية 0 لمعبارات اإليجابية ، والعكذ بالشدبة

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 ل١ّخ"س" اٌزطج١ك اٌضبٟٔ اٌزطج١ك األٚي

 االٔؾشاف اٌّزٛعظ االٔؾشاف اٌّزٛعظ اٌّؾغٛثخ

0 
ِم١بط ا١ٌمظخ 

 دسعخ اٌؼم١ٍخ

44800 01801 

43855 00830 18.2 
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ستجابة لعبارات السكياس وقج روعى فييا تع صياغة تعميسات اال تعميسات السكياس: -4
 اليجف مغ السكياس ، شخيقة االجابة عشو 0:الػضػح وسيػلة الرياغة مغ حيث

 الخرائز الديكػمتخية لمسكياس : -5
 أواًل : صجق السكياس :

 :الرجق الطاىخى  -
( مغ الخبخاء فى 9السحكسيغ ، حيث تع تػزيع السكياس عمى عجد )ويصمق عميو أيزًا صجق 
لمتحقق  قتراد السشدلى وذلظوعمع الشفذ ، ومػجيات ومعمسات اال ومشاىج وشخق التجريذ

مغ مجى صالحية العبارات لكياس األبعاد السحجدة بالسكياس ، ومجى مشاسبتيا لعيشة البحث ، 
ن بتعجيل وححف بعس العبارات عمى الشحػ ػالسحكسومجى صحتيا المغػية ، وقج قام الدادة 

 تى :اآل
 (2اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِؾبٚس ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ=:( 01عذٚي )

 اٌزىشاس اٌّؾبٚس َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 44845 4 األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ 0

 8.2.. . طش٠مخ اٌزذس٠ظ 1

 .1181 1 ِؾزٜٛ اٌٛؽذح اٌّمزشؽخ 2

 011 2 لزظبد إٌّضٌٝ أداء ِؼٍّخ اال 3

 55851 5 لزظبد إٌّضٌٝوفب٠بد ِؼٍّخ اال 4

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في محاور مكياس الخضا 12يتزح مغ الججول ) 
% مغ آراء الخبخاء 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 55056عغ التعمع تخاوحت ما بيغ )

 محػر0 2محاور واستبعاد  3السقتخحة وعمى ذلظ تع قبػل  لقبػل السحاور
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 )طش٠مخ اٌزذس٠ظ( األٚيس خ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛاٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛ: (02عذٚي )

 (2ٌّم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ= 

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 011 2 8 لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخعزّزؼذ ثذساعزٝ ٌٛؽذح االأ 0

 011 2 شٍّذ طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ طشق اٌىزش١ٔٚخ ِزٕٛػخ 8 1

 8.2.. . عزخذاَ ِزؾف اٌزؼ١ٍُ االفزشاضٝ 8بعزّزؼذ ثأ 2

 .1181 1 ٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ 8أعزشار١غ١خ ػٍٝ رضّٕذ اال 3

 .1181 1 عذ طؼٛثخ فٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّزؾف االفزشاضٟ 8أ 4

 8.2.. . ػٓ فٛائذ اٌّزبؽف اإلفزشاض١خ 8أِزٍه ِؼشفخ وبف١خ  5

 55851 5 ؽت طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌزٝ رغزخذِٙب ِؼٍّزٝ 8أال  1

 8.2.. . ر١ّضد طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌزٝ اعزخذِٕب٘ب ثبٌّشٚٔخ 8 .

 8.2.. . شغؼزٝ طش٠مخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ فٝ دساعز8ٝ 2

 011 2 طش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ8 رّىٕذ ِٓ إٌّبلشخ ِغ صِالئٝ ِٓ خالي 01

 .1181 1 ٘ذافٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ8أطش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌُّغزخذِخ ٌُ رؾمك  00

 .1181 1 فزشاض١خ  ٚفشد اٌٛلذ ٚاٌغٙذ فٝ اٌزؼ١ٍُ 8عزخذاَ اٌّزبؽف االاْ أأسٜ  01

 8.2.. . فزشاض١خ 8اسغت فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّزبؽف اال 02

 011 2 فزشاض١خ فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ عزخذاَ اٌّزبؽف االاأسٜ اْ ال فبئذح ِٓ  03

04 
أفضً رطج١ك اعزخذاَ اٌّزبؽف االفزشاض١خ فٝ وً اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌزٝ 

 .1181 1 لَٛ ثذساعزٙب8أ

 8.2.. . فزشاضٝ عٛف ٠طٛس ِٓ رؾظ١ٍٝ اٌّؼشفٝ 8أْ إعزخذاِٝ ٌٍّزؾف اال 05

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر األول 13يتزح مغ الججول ) 
% 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 66067لسكياس الخضا عغ التعمع تخاوحت ما بيغ )

 (0 7مغ آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع استبعاد العبارة رقع )
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)ِؾزٜٛ اٌٛؽذح اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس اٌضبٟٔاٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء : (03عذٚي )

 (2ٌّم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ=  اٌّمزشؽخ(

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.2.. . لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ ٚاضؾخ ثبٌٕغجخ ٌٝ 8٘ذاف ٚؽذح االأوبٔذ  0

1 
لزظبد إٌّضٌٝ أوزغجذ ِؼٍِٛبد ل١ّخ ِٓ خالي دساعزٝ ٌٍٛؽذح اال

 8.2.. . اٌّمزشؽخ8

 .1181 1 لزظبد إٌّضٌٝ  اٌّمزشؽخ وبْ ِشٛق ٚعزاة 8ِؾزٜٛ ٚؽذح اال 2

 .1181 1 لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ 8أؽت دساعزٝ ٌٛؽذح اال 3

 011 2 لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ وبْ ٚاضؾبً ثبٌٕغجخ ٌٝ 8ِؾزٜٛ ٚؽذح اال 4

5 
ػٍٝ اإلعزّشاس فٝ لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ شغؼٕٝ ِؾزٜٛ ٚؽذح اال

 .1181 1 اٌذساعخ8

 .1181 1 ِؾزٜٛ اٌّمشس وبْ غبِض ثبٌٕغجٝ ٌٝ 8 1

 8.2.. . عبءد ِٛضٛػبد ِؾزٜٛ اٌٛؽذح ثشىً غ١ش ِشرت ، ٚغ١ش ِٕطمٝ 8 .

 011 2 ٔشطخ ِّزؼخ ٚش١مخ8ألزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ رضّٕذ ٚؽذح اال 2

01 
الطف١خ صاد ِٓ فّٙٝ ٌّٛضؼبد  خٔشطأاشزًّ ِؾزٜٛ اٌٛؽذح ػٍٝ 

 .1181 1 دسٚعٝ 8

00 
لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ ال ػاللخ ثٙب ِٛضٛػبد ِؾزٜٛ ٚؽذح اال

 8.2.. . ثؾ١برٝ اٌشخظ١خ 8

 011 2 لزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ِفشداد اٌٛؽذح فمظ 8اشزٍّذ ٚؽذح اال 01

 .1181 1 8٘ذاف اٌزذس٠غ١خلزظبد إٌّضٌٝ اٌّمزشؽخ رٕغغُ ِغ األِؾزٜٛ ٚؽذح اال 02

 8.2.. . شٍّذ ٚؽذح اإللزظبد إٌّضٌٝ ػٍٝ طٛس ٚأشىبي ٚسعِٛبد 8 03

 011 2 8ضٌٝ اٌّمزشؽخ ِٓ اٌغًٙ إٌٝ اٌظؼتزظبد إٌّلرذسعذ ِؾزٜٛ ٚؽذح اال 04

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر الثاني 14يتزح مغ الججول ) 
% 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 77078التعمع تخاوحت ما بيغ )لسكياس الخضا عغ 

 مغ آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع قبػل جسيع العبارات0
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)أداء ِؼٍّخ اإللزظبد اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٢ساء اٌخجشاء فٟ ِفشداد اٌّؾٛس اٌضبٌش: (04عذٚي )

 (2ٌّم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ= إٌّضٌٝ(

 اٌزىشاس اٌّفشداد َ
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.2.. . اعزخذِذ ِؼٍّزٝ أعب١ٌت ٚطشق رذس٠ظ عبػذرٕٝ ػٍٝ فُٙ دسٚعٝ 8 0

 8.2.. . اعزخذِذ ِؼٍّزٝ أٔشطخ عبػذرٕٝ ػٍٝ رط٠ٛش دساعزٝ االوبد١ّ٠خ  1

 .1181 1 8 اعزخذِذ ِؼٍّزٝ أشطخ غ١شفؼبٌخ فٝ خالي اٌؾظخ اٌذساع١خ 2

 8.2.. . اعزخذِذ ِؼٍّزٝ أعب١ٌت رم٠ُٛ فٛس٠خ أصٕبء اٌؾظخ اٌذساع١خ 8  3

 .1181 1 شؼش ثبالسر١بػ ػٕذ ٚعٛدٜ فٝ ؽظخ االلزظبد إٌّضٌٝ 8أ 4

 011 2 ٚعبئً االرظبي ث١ٕٝ ٚث١ٓ ِؼٍّزٝ غ١ش وبف١خ 8 5

 011 2 عزّشاس8بلبِذ ِؼٍّزٝ ثزشغؼٕٝ ث 1

 8.2.. . عئٍخ ثظذس سؽت8عزمجبي األبلبِذ ِؼٍٍّزٝ ث .

 .1181 1 صٕبء اٌزذس٠ظ8أعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ أٛػذ ِؼٍّزٝ فٝ  2

 8.2.. . اعزخذِذ ِؼٍّزٝ ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌششػ 8 01

00 
ٌُ رغزخذِذ ِؼٍّزٝ أعب١ٌت ٚطشق رذس٠ظ عبػذرٕٝ ػٍٝ فُٙ 

 دسٚعٝ 8
4 44845 

01 
ثّشبسوخ ص١ِالرٝ فٝ رٕف١ز األٔشطخ اٌزؼ١ٍّخ اٌّطٍٛثخ عّؾذ ِؼٍّزٝ 

 ِٕب 8
. ..8.2 

 .1181 1 اؽزشِذ ِؼٍّزٝ شخظ١زٝ دْٚ رغش٠ؼ أٚ إ٘بٔخ 8 02

 .1181 1 اٌزضِذ ِؼٍّزٝ ثٛلذ اٌؾظخ 8 03

 .1181 1 رؼبًِ ِؼٍّزٝ ِؼٝ اخزٍف ػٓ رؼبٍِٙب ِغ ص١ِالرٝ فٝ اٌفظ8ً  04

 011 2 ِشػ ٚفىب٘خ فٝ اٌفظً اٌذساعٝ 8ا٘زّذ ِؼٍّزٝ  ثزٛف١ش عٛ  05

( أن الشدبة السئػية آلراء الخبخاء في مفخدات السحػر الثالث 15يتزح مغ الججول ) 
% 72ان ندبة تالباحث ترتزا( و 122: 55056لسكياس الخضا عغ التعمع تخاوحت ما بيغ )

 (110مغ آراء الخبخاء لقبػل السفخدات السقتخحة وعمى ذلظ تع استبعاد العبارة رقع )
 صجق التسايد : -

ان برجق التسايد في مكياس الخضا عغ التعمع قيج البحث باختيار تالباحث تاستعان
شالبة ( 12( شالبة مغ نفذ مجتسع البحث وخارج عيشة البحث األساسية كعيشة مسيدة و)12)

مغ شالبات الرف األول الثانػي كسجسػعة غيخ مسيدة وحداب داللة الفخوق بيغ 
الفرل الجراسى الثانى لمعام الجراسى ان بتصبيق السكياس في تالباحث تالسجسػعتيغ، حيث قام

 ( يػضحا ذلظ0 17(، )  16، وججاول )  2219/ 2218
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 معامل الرعؾبة =

 خ
 +خص

 ث١ٓ ل١بعبد اٌّغّٛػخ ا١ٌّّضح  اٌفشٚق دالٌخ: (05عذٚي )

 (13ٚاٌّغّٛػخ غ١ش ا١ٌّّضح العزغبثبد اٌطبٌجبد فٟ ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ= 

 1811=  1814ل١ّخ "د" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ 

قياسات  إحرائية بيغ داللة ذات افخوق ىشاك أن ( 16الدابق )   الججول يتزح مغ
السجسػعة السسيدة والسجسػعة غيخ السسيدة في مكياس الخضا عغ التعمع قيج البحث حيث بمغت 

 عمى صجق السكياس وقجرتو عمى التسييد0(، مسا يجل 3012قيسة ت )
 الدراصة االصتطالعية الجاىية: -

( شالبة مغ 12ان باجخاء دراسة استصالعية ثانية عمى عيشة قػاميا )تالباحث تقام 
 خارج عيشة البحث األساسية بيجف:

 التعخف عمى مجى مشاسبة صياغة السفخدات لسكياس الخضا عغ التعمع0 -4
 عجم وجػد أي مفخدات يرعب فيسيا0 التأكج مغ -5
 التعخف عمى أي صعػبة في عسمية التصبيق0 -6

 وكانت نتائج الجراسة االستصالعية كسا يمي:
 مشاسبة السكياس مغ حيث الرياغة والمغة0 -
 عجم وجػد أي مفخدة يرعب فيسيا0 -

صالحية السفخدات وفقًا لتقجيخ الرعػبة ومعامل التسييد واستخجمت  تع حداب مجى      
 السعادلة التالية لحداب معامل الرعػبة:

  
 

 

 خ = اإلجابات الخاطئة.                  ص= اإلجابات الرحيحة.
% العميا وكحلظ 25ولحداب معامل التسييد رتبت درجات العيشة تشازليًا لتحجيج الـ 

 الدفمى بيجف تحجيج معامل التسييد لكل عبارة باستخجام السعادلة التالية: 
  

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

اٌّغّٛػخ ا١ٌّّضح 

=ْ(01)  

اٌّغّٛػخ غ١ش ا١ٌّّضح 

=ْ(01)  
ل١ّخ د 

 اٌّؾغٛثخ
 االٔؾشاف اٌّزٛعظ االٔؾشاف اٌّزٛعظ

 2801 02840 31801 03811 45804 دسعخ ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ 0
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 السفخدات التي تػافخ فييا الذخشيغ التالييغ: تانالباحث توقج قبم      
 (207،  203معامل الرعػبة ما بيغ ) -
 ( معامل الرعػبة ومعامل التسييد17( ويػضح ججول )203معامل التسييد أكبخ مغ ) -

 (01)ْ = ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُِؼبًِ اٌظؼٛثخ ٚاٌز١١ّض ٌّفشداد :( 01عذٚي )

 اٌؼجبسح
ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض

 0..0 0..0 31 0..0 0..0 11 0..0 0..0 03 اٌّؾٛس االٚي

0 0..0 0..0 04 0..0 0..0 1. 0..0 0..0 30 0..0 0..0 

1 0..0 0..0 05 0..0 0..0 12 0..0 0..0 31 0..0 0..0 

 0..0 0..0 32 0..0 0..0 21 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ 0..0 0..0 2

3 0..0 0..0 01 0..0 0..0 20 0..0 0..0 33 0..0 0..0 

4 0..0 0..0 0. 0..0 0..0 21 0..0 0..0 34 0..0 0..0 

5 0..0 0..0 02 0..0 0..0 22 0..0 0..0 .. 0..0 0..0 

 0..0 0..0 31 اٌّؾٛس اٌضبٌش 0..0 0..0 11 0..0 0..0 1

. 0..0 0..0 10 0..0 0..0 23 0..0 0..0 3. 0..0 0..0 

2 0..0 0..0 11 0..0 0..0 24 0..0 0..0 32 0..0 0..0 

01 0..0 0..0 12 0..0 0..0 25 0..0 0..0 41 0..0 0..0 

00 0..0 0..0 13 0..0 0..0 21 0..0 0..0    

01 0..0 0..0 14 0..0 0..0 2. 0..0 0..0    

02 0..0 0..0 15 0..0 0..0 22 0..0 0..0    

 ( ما يمي:17يتزح مغ ججول ) 
( مفخدات لع يتػفخ بيا شخشي الرعػبة ومعامل التسييد وىي السفخدات 5تع استبعاد عجد ) -

 ( 47، 38، 31، 22، 3أرقام )
 (20820، 2022تخاوح معامل صعػبة السفخدات السختارة لبشاء السكياس ما بيغ ) -
 (20820، 2022تخاوح معامل تسييد السفخدات السختارة لبشاء االختبار ما بيغ ) -

 ( مفخدة0 45وبحلظ أصبح عجد مفخدات االختبار )      
  

 
 معامل التسييد=

 عجد اإلجابات الرحيحة في السجسػعة الدفمى –عجد اإلجابات الرحيحة في السجسػعة العميا  
 عجد السفحػصيغ في إحجى السجسػعتيغ
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 ثاىيًا : ثبات املكياظ :

ان شخيقة تصبيق السكياس وإعادة التصبيق عمى تالباحث تإليجاد معامل الثبات استخجم      
 2218الفرل الجراسى الثانى لمعام الجراسى  نفذ العيشة السدتخجمة في الرجق وذلظ في

 ( يػضح ذلظ0 18وججول )   ،  2219/
 :(  .0عذٚي ) 

 ( 01ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ اٌزطج١ك األٚي ٚاٌزطج١ك اٌضبٟٔ فٟ ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ=

 1844=  1814"س" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ل١ّخ 

أن معامل االرتباط بيغ التصبيقيغ األول والثاني دال إحرائيًا في مكياس الخضا عغ 
( وىػ 2091التعمع قيج البحث مسا يجل عمى ثبات السكياس، حيث بمغت قيسة معامل االرتباط )

 (20250أكبخ مغ قيستيا الججولية عشج مدتػى )
 تيفيذ جتزبة البحح :

ىجفت تجخبة البحث إلى التعخف عمى فاعمية وحجة مقتخحة  اليجف مغ تجخبة البحث : -1
ستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة بستحف تعميسى اقتراد السشدلى قائسة عمى فى اال

 افتخاضى فى تحديغ اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع لصالبات الرف الثانى الثانػى 0
تباع التحقيق اليجف مغ تجخبة البحث تع  واإلعجاد لتجخبة البحث :الترسيع التجخيبى  -2

 السجسػعة التجخيبية الػاحجة 0 يالسشيج شبو التجخيبى ذ
 اعتجالية عيشة البحث : -3

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ ٚاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ :( 02عذٚي )

 (11ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف فٟ اٌّزغ١شاد األعبع١خ ٌٍجؾش )ْ=

ختبار كػلسجخوف سسيخونػف يذيخ إلى أن ا( أن قيع 19يتزح مغ نتائج ججول )
العيشة تتبع التػزيع الصبيعي في الستغيخات األساسية قيج البحث حيث أن قيع اختبار 

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌزطج١ك اٌضبٟٔ اٌزطج١ك األٚي
 ل١ّخ"س"

 اٌّزٛعظ اٌّؾغٛثخ
االٔؾشا

 ف
 اٌّزٛعظ

االٔؾشا

 ف

 دسعخ ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ 0
45804 03811 44851 01811 

1820 

 اٌّزغ١شاد َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌمٛح اإلؽظبئ١خ

 غ١ش داي 1802 1813 0811 01801 عٕخ اٌؼّش اٌضِٕٟ 0

 غ١ش داي 1805 1800 3853 013821 دسعخ اٌزوبء 2



 ................................ فاعلية وحدة مقرتحة ىف االقتصاد املنزىل قائمة على اسرتاتيجية احملطات العلمية

- 51 - 

( بسدتػيات داللة تخاوحت ما بيغ 2024: 2011كػلسجخوف سسيخونػف تخاوحت ما بيغ )
 ي0تباعيا التػزيع الصبيعا، والحي يذيخ إلى 2025( وىي أكبخ مغ 2016: 2013)

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ ٚاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ  :(11عذٚي )

 (11ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف فٟ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ل١ذ اٌجؾش )ْ=

( أن قيع إختبار كػلسجخوف سسيخونػف يذيخ إلى أن 22يتزح مغ نتائج ججول )
العيشة تتبع التػزيع الصبيعي في مكياس اليقطة العقمية قيج البحث حيث أن قيسة اختبار 

، 2025مغ  ( وىي أكبخ2022( بسدتػى داللة بمغ )1012كػلسجخوف سسيخونػف بمغت )
 تباعيا التػزيع الصبيعي0اوالحي يذيخ إلى 

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ ٚاإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ : (10عذٚي )

 (11ٚاخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف فٟ ِم١بط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ ل١ذ اٌجؾش )ْ=

( أن قيع إختبار كػلسجخوف سسيخونػف يذيخ إلى أن 22يتزح مغ نتائج ججول )
العيشة تتبع التػزيع الصبيعي في مكياس الخضا عغ التعمع قيج البحث حيث أن قيسة اختبار 

، 2025( وىي أكبخ مغ 2031( بسدتػى داللة بمغ )1065كػلسجخوف سسيخونػف بمغت )
 والحي يذيخ إلى إتباعيا التػزيع الصبيعي0

 ىتائج البحح:

إليو  توفي حجود ما تػصم ،ف البحث ووصػاًل لمتحقق مغ فخوضواتحكيقًا ألىج
ان عخض الشتائج وتفديخىا تحاول الباحثتان مغ بيانات مغ خالل التحميل اإلحرائي تالباحث

 ومشاقذتيا وفق ورود فخوض البحث كسا يمي:
القبمى والبعجى حرائيا بيغ متػسصى درجات الكياسيغ إالفخض األول: تػجج فخوق دالة 

 لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس اليقطة العقمية لرالح التصبيق البعجى0
  

 اٌّزغ١شاد َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌمٛح اإلؽظبئ١خ

 غ١ش داي 1811 0801 02821 42811 دسعخ اٌؼم١ٍخ ِم١بط ا١ٌمظخ 0

 اٌّزغ١شاد َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌّزٛعظ

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اخزجبس وٌّٛغشٚف ع١ّشٚٔٛف

اٌمٛح 

 اإلؽظبئ١خ
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ

0 
ِم١بط اٌشضب ػٓ 

 اٌزؼٍُ
 دسعخ

42844 0.854 

0854 1820 

غ١ش 

 داي
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 اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ  :( 12عذٚي ) 

 (11ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ل١ذ اٌجؾش )ْ=

 =  1814ل١ّخ د ػٕذ ِغزٜٛ 

( وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصي الكياسيغ 23يتزح مغ نتائج ججول )
القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية في مكياس اليقطة العقمية قيج البحث لرالح متػسط 

( وىي أكبخ مغ قيستيا الججولية 13052الكياس البعجي حيث بمغت قيسة "ت" السحدػبة )
 %(930410وبشدبة تحدغ بمغت قيستيا ) 2025عشج مدتػى 

( الػحجة السقتخحة باستخجام الستحف ƞ2يتزح مغ الججول أن حجع تأثيخ )كسا 
سيام ىح الػحجة في تبايغ إفإن ندبة  ،التعميسي لصالبات الرف الثاني الثانػي مختفع وعميو

 %940السكياس ىي 

 
 اٌؼم١ٍخ(: اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ ا١ٌمظخ 0شىً )

حرائيا بيغ متػسصى درجات الكياسيغ القبمى والبعجى إالفخض الثاني: تػجج فخوق دالة 
 لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس الخضا عغ التعمع لرالح التصبيق البعجى0

 اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ : (13عذٚي )

 (11ط اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ ل١ذ اٌجؾش )ْ=ٌطبٌجبد ِغّٛػخ اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ فٟ ِم١ب

 =  1814د ػٕذ ِغزٜٛ  ل١ّخ

 

59.20 
114.50 

 اليقظة العقلية

 قبلي

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌجؼذٞاٌم١بط  اٌم١بط اٌمجٍٟ
ٔغجخ 

 اٌزؾغٓ

ل١ّخ د 

 اٌّؾغٛثخ

 1ƞؽغُ اٌزأص١ش 

 اٌذالٌخ اٌم١ّخ ع َ ع َ

0 

ِم١بط 

ا١ٌمظخ 

 اٌؼم١ٍخ

 دسعخ

 ِشرفغ 1823 02841 22830 .0181 003841 02821 42811

 األداح َ
ٚؽذح 

 اٌم١بط

 اٌم١بط اٌجؼذٞ اٌم١بط اٌمجٍٟ
ٔغجخ 

 اٌزؾغٓ

ل١ّخ د 

 اٌّؾغٛثخ

ؽغُ اٌزأص١ش 

1ƞ 

 اٌذالٌخ اٌم١ّخ ع َ ع َ

0 

ِم١بط 

اٌشضب 

ػٓ 

 اٌزؼٍُ

 ِشرفغ 1825 01813 ..0018 ..008 012814 0.854 42844 دسعخ
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( وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصي الكياسيغ 24يتزح مغ نتائج ججول )
القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية في مكياس الخضا عغ التعمع قيج البحث لرالح متػسط 

( وىي أكبخ مغ قيستيا الججولية 17024الكياس البعجي حيث بمغت قيسة "ت" السحدػبة )
 %(1170880وبشدبة تحدغ بمغت قيستيا ) 2025عشج مدتػى 

( الػحجة السقتخحة باستخجام الستحف ƞ2ا يتزح مغ الججول أن حجع تأثيخ )كس
فإن ندبة اسيام ىح الػحجة في تبايغ  ،التعميسي لصالبات الرف الثاني الثانػي مختفع وعميو

 %960السكياس ىي 
 

 
 (: اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 1شىً )

 اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُفٟ ِم١بط 

حرائيًا بيغ متػسط درجات شالبات مجسػعة البحث إالفخض الثالث: تػجج عالقة دالة 
 التجخيبية فى التصبيق البعجى بيغ مكياس اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع 0

 ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ ِزٛعظ دسعبد طبٌجبد ِغّٛػخ  :(14عذٚي )

 (11ث١ٓ ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ٚاٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ )ْ= اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ فٝ اٌزطج١ك اٌجؼذٜ 

ل١ّخ س  اٌشضب ػٓ اٌزؼٍُ ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 اٌّؾغٛثخ

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌّؼ١بسٞ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

003841 0181. 012814 008.. 1821 

 1832=  1814اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ( س  ) ل١ّخ

( أن ىشاك عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ مكياس 25ججول ) يتزح مغ نتائج 
( وىي أكبخ مغ 2092السحدػبة ) ( ر) اليقطة العقمية والخضا عغ التعمع حيث بمغت قيسة 

 20250قيستيا الججولية عشج مدتػى 
  

59.55 

129.75 

 الرضا عن التعلم

 بعدي قبلي
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 يتع تفديخ الشتائج الستعمقة بفخوض البحث عمى الشحػ التالى : اليتائج :تفضري 
 ول :الفزض األ 

فخوق دالة احرائيا بيغ متػسصى  تت الشتائج الخاصة بالفخض األول إلى "وجػدثبأ
درجات الكياسيغ القبمى والبعجى لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس اليقطة العقمية 

ستخجام إستخاتيجية السحصات العمسية السجعػمة امسا يجل عمى إن  لرالح التصبيق البعجى"
قتراد السشدلى السقتخحة قج أدى إلى التحدغ فى افتخاضى فى تجريذ وحجة اال بستحف تعميسى

 ، وتعدو الباحثتان ىحه الشتيجة إلى ما يمى :مدتػى اليقطة العقمية لجى الصالبات 
شجعت السحصات العمسية عمى تشطيع معخفة الصالبات مغ خالل جعميغ محػر العسمية  -

بل  ، وصػاًل إلى السعخفة حيث لع يتمقػىا بذظ تقميجىوتحفيدىغ عمى البحث ، التعميسية 
وما  (السحصة اإللكتخونية) ومذاىجتيا مغ خالل (السحصة القخائية) قخاءتيا مغ خالل

شكال وصػر التػضيحية ، ثع التأكج مغ معمػماتيغ مغ أو  ، فيجيػىات التعميسيةتذسمو مغ 
ل عمى تغحية راجعة فػرية ، سئمة والحرػمغ أ وما تذسمو)محصة الشعع والال(  خالل

، ىحا باإلضافة الى ( السحصة االستقرائية) وجعل الصالبات يفكخن فيسا تعمسغ مغ خالل
الحاتى وتػجيو مدار تعمسيغ بالذكل الرحيح مغ خالل الػقت السحجد لكل  ائيغأد ةمخاقب

محصة ىحا كمو عسل عمى تحديغ يقطتيغ العقمية وجعل مغ عسمية التعمع ذات معشى 
 وأبقى أثخًا  0

قج استشجت عمى التعمع البشائى الحى يعتسج عمى بشاء  ستخاتيجية السحصات العمسية ان ا -
معخفة الصالبة بشفديا بجاًل مغ استكباليا ، فقامت بجسع السعمػمات وتشطيسيا وتحميميا 
وتقييسيا وربصيا ببعزيا وبخبخاتيا الدابقة ، فكانت عمى وعى وإدراك لسا قامت بجراستو 

 يجابى وفعال 0إثخ ألتعمع ذات وراق العسل الخاصة بكل محصة مسا جعل اأمغ خالل 
عسل مسا مغ خالل العسل الجساعى  تشفيح االنذصةقيام السعمسة بتذجيع الصالبات عمى  -

نجاز السيام إجل أبخوح الفخيق مغ  روح التعاون وتكاتف الصالبات معاً  عمى تعديد
بعس غ معمستيغ سػاء فى مشاقذة لتفاعل اإليجابى بيغ الصالبات وبيواالسصمػبة مشيغ ، 

فى تحقيق  ال يشكخكان لو أثخ ؛ مسا نذصة التعميسية شتخاك فى تشفيح األ و االأالسػضػعات 
عكذ عمى ناقج وىحا بجوره  ، خخيغىجاف التجريدية وتحقيق التفاعل االجتساعى مع اآلاأل

 0دائيغ السخاقبة الحاتية ألو درجة التدام الصالبات 
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وسعى الصالبة إلى تحكيقيا عسل عمى تحجيج األىجاف بذكل جيج فى بجاية كل درس  -
ستعجاد ووعى امسا جعل لجييا ؛ نتباه التحكع فى سمػكياتيا وزيادة قجرتيا عمى التخكيد واال 

)                              دراسة نذصة التى تقػم بيا واتفق ذلظ معستبرار باأل او 
Flook ( 2212 :72   كبيخة مغ االنتباه ن الصالب الحى يكػن لجيو درجة أالحى أكج

 يكػن واعيًا بعالسة السحيط بو ويتفاعل معو ويحقق نتائج أفزل 0
دراك الصالبة بالػاقع بذكل مػضػعى ، حيث قامت بخبط ما لجييا مغ معخفة ومعمػمات إ -

 اكار أفوخبخات وبيغ السػاقف التى احتاجت تػضيف ىحه السعخفة والخبخات ، وجعميا تبتكخ 
 )ىالة اسساعيل     ،   Albrecht , et al ( 2212ما ذكخه ) واتفق ذلظ مع  ،ججيجة

دراك الػاقع بذكل أكثخ وضػحًا البات عمى إن اليقطة العقمية تداعج الصأ ( 298:  2217
0 

لى تشسية اليقطة العقمية لجى إدت أنذصة التى عجيج مغ األ ت الػحجة السقتخحة التزسش -
السذكالت ، التحميل ، إبجاء الخأء ، التختيب ميارات مثل حل غ كدابيإالصالبات مغ خالل 

خخيغ دون أصجار قبػل أراء اآل ، التخكيد ،ص أفكار ججيجة ، التقييع الحاتى ، استخال
ة تداعج الصالبات عمى التأمل فى الرػر والقرز ، كسا تزسغ عمى أنذصأحكام عمييا 

يجابية عمى إبرػرة ليغ مسا ساعجىغ عمى التخكيد فى الشذاط الخاىغ وانعكذ  ةالسقجم
 ) Shapiroكج عميو ) أمع ما  ذلظواتفق  ، ن بيارترخفاتيغ وتقميل الزغػط التى يسخ 

اليقطة  إلى تحديغ فقج يؤديفختمفة مغ التأمل مأنػاع  مغ مسارسة 558 : 2229
 الصالبات 0العقمية لجى 

لمصالبات حيث قجم كثخجاذبية أن استخجام الستحف االفتخاضى جعل مغ العسمية التعميسة إ -
السعمػمات الرعبة وغيخ ممسػسة  فى صػرة رسػمات وصػر متحخكة فجاءت تخاعى  غلي

كثخ مغ حاسة لجييغ ، مسا عسل عمى تقخيب تمظ أالفخوق الفخدية بيغ الصالبات وتخاشب 
 وتكػيغ صػرعقمية ليا مغ خالل دمجيا فى بشيتيغ السعخفية 0 ، ذىانيغأ إلىالسعمػمات 

م الستحف االفتخاضى الحى تزسغ مجسػعة مغ األسئمة التى أثارت تفكيخ ن استخجاإ -
 نذصة وتفديخىا عمى الشحػ الرحيح الصالبات حتى تػصمغ إلى نتائج صحيحة ليحه األ 

وربصيا بخبخاتيغ ، كتذاف السعارف والسعمػمات اقج ساىع فى مداعجة الصالبات عمى 
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البات مغ خالل تعسيق السفاليع واستيعابيا لجى الص الدابقة مسا ساعج عمى التسيد اليقع 
0 

ستكذاف السعخفة وتكػيغ نساذج عقمية لمسفاليع والسعمػمات اتاح السعسل االفتخاضى أ -
وإتاحة فخصة   السجخدة مغ خالل السحاكاة الكسبيػتيخية لتمظ السفاليع والسعمػمات

لعقمية لمصالبات والتى تعج بجورىا بيئة خربة لتحديغ اليقطة ا ،لمسسارسة والتصبيق
 كبخ عجد مسكغ مغ التفديخات واإلستشتاجات 0أوتقجيع ، نفتاح عمى ما ىػ ججيج واال 

مشى كسال  دراسة ; ( 2218)حسج أىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة كل مغ رقية  تاتفق
فاعمية   التى أكجت   David ( 2213) دراسة; (  2213)حسج احشان  دراسة ;( 2217)

لبو عبج الشطيخ   دراسةو استخاتيجية السحصات العمسية فى زيادة التحريل السعخفى لمصالب  ، 
 وضحت فاعمية السحصات العمسية فى تشسية السيارات السعخفية الصالب 0أ( التى 2217 )

فتخاضى االبحاث عمى أن متحف التعمع إليو نتائج بعس األ تكسا تتفق مع ما تػصم
سالم عصيو إ دراسة يخ تقميجية تعدز تشسية ميارات التفكيخ لجى الصالب مثلغيعتبخ بيئة فعالة 

   دراسة;  Wolf, T(2212)      دراسة  ;( 2215)دمحم بديػنى  دراسة  ;( 2218 )
Inoue ( 2228) ;دراسة  Alexiou, A.B &Giannaka.E (2228)  ; دراسة   

Carnevale (2223)0 
وضحت عجم أالتى  Venables ( 2228وتختمف ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة ) 

 ستخجام الستحف االفتخاضى والصخيقة التقميجية فى التجريذ 0ابيغ  افخوق دالة إحرائي
 : تفضري الفزض الجاىى 

حرائيا بيغ متػسصى إتػجج فخوق دالة  أنو "  أثبتت الشتائج الخاصة  بالفخض الثانى
الكياسيغ القبمى والبعجى لصالبات مجسػعة البحث التجخيبية في مكياس الخضا عغ درجات 

ستخاتيجية السحصات العمسية استخجام ان أمسا يجل عمى  التعمع لرالح التصبيق البعجى"
قتراد السشدلى السقتخحة قج أدى إلى السجعػمة بستحف تعميسى افتخاضى فى تجريذ وحجة اال

عغ التعمع لجى الصالبات ، وتعدو الباحثتان ىحه الشتيجة إلى ما التحدغ فى مدتػى الخضا 
 يمى :

تعمع   نساطأمغ محصات متشػعة تالئع عمسية الحصات سستخاتيجية الان ما تتزسشو إ -
( كانت عامل جحب الشعع والال -اإللكتخونية  -ستقخائيةاال - القخائية) الصالبات وىى 
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نذصة تتيح الفخصة لمصالبات لمسسارسة العسل أ حيث اشتسمت عمى ؛بالشدبة إلى الصالبات
ستفدار والتداؤل والتقرى ، التعاونى اليادف وتبادل الخبخات والحػار والسشاقذة واال

س الصالبة مسا ساىع فى زيادة خبختيغ وجعل التعمع اكبخ عجد مغ حػ أشخاك إباإلضافة إلى 
 ثشاء الصػاف عمى السحصات العمسية 0أنػع مغ الستعة 

مخور الصالبات عمى السحصات تباعًا مع تحجيج وقت لكل محصة إلنجاز األنذصة السصمػبة  -
أدى الى مداعجتيغ عمى وضع األىجاف وتشطيع الػقت وإنجاز األنذصة السصمػبة مع 

بجاع وزاد مغ حساسيغ اح الفخصة لمصالبات لمتخيل واإلأتوضع أولػيات لمعسل ، قج 
وجعل  ، ستستاع بعسمية التعمعحجة السقتخحة و االوإقباليغ عمى تعمع مػضػعات الػ 

 وبالتالى تحدغ رضاىغ عغ عسمية تعمسيغ 0 ،ًا لسا تع تعمسوفالصالبات أكثخ إيجابية وتكي
يجابية بيغ السعمسة والصالبات ليغ والسذاركة اإل ةنذغال الصالبات فى تشفيح السيام السػكما -

جعميغ يستدن بالجقة العمسية والسػضػعية فى الحكع عمى نتائج السيام السػكمة ليغ مسا 
جابى وجعمغ يذعخن إيى اتجاه إلزاد ثقتيغ بأنفديغ وتحػيل االتجاه الدمبى لمتعمع 

 دراستيا 0 ىبالشجاح وحب السادة والخغبة ف
قج   تعميسيةشكال تػضيحية وفيجوىات أورسػمات و فتخاضى عمى صػر اشتسل الستحف اال -

، ى مسارسة ميارات تفكيخ عميا إل قيغعمى الخخوج مغ حيد الحفع والتم ساعج الصالبات
كان عاماًل جاذبًا لديادة التخكيد وزاد ندبو االستيعاب أكبخ مغ تقجيسيا  يب عميياالتجر و 

 بالصخيقة التقميجية 0
جعميا أكثخ وعيًا  فتخاضىاالالتعميسي  الستحف مثلن استخجام الصالبة لتقشية الكتخونية إ  -

اجة إلى السعخفة ، بسرادر السعخفة والسعمػمات وأصبحت تتستع بسدتػى مختفع مغ الح
زاد مغ ثقتيغ  مساشاقتيغ العقمية إلى أقرى حج مسكغ  يدتغممغ  وىحا يعشى أنيغ

 و 0سا يقسغ ببأنفديغ ورضاىغ ع
حسج أحشان دراسة و  ;   David ( 2213)ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة  تاتفق

وضحت فاعمية السحصات العمسية فى زيادة دافعية الصالب نحػ تعمسيع  ، أ( التى 2213)
فاعمية استخاتيجية السحصات العمسية فى زيادة  أكجت أن( التى 2213 )ودراسة وردة حدغ 

 ميل الصالب نحػ السادة 0
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تيانى سميسان   دراسة ; (2216)دعاء صادق وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة  
 Bulunuz, N & Olga.J(2212) دراسة ;و  Gurbuz ( 2212 )  دراسة ; ( 2215)

وضحت فاعمية استخاتيجية السحصات العمسية فى مداعجة الصالب عمى اكتداب السعخفة أالتى 
 ستخاتيجيات التجريدية االعتيادية 0كثخ مغ االأوعسميات العمع  

 ;( 2218 ) سساء ضافخ ، زيشب العخبىأوتتفق ىحه الشتائج جدئيًا مع نتائج دراسة 
ىالة  دمحم  دراسة  ;( 2215)حسج أسارة دراسة  ;( 2218 )مشجور عبج الدالم   دراسة

وضحت أثخ استخجام الستحف االفتخاضى فى تشسية ميارات عسميات العمع لجى أ( التى 2213)
 الصالب 0 

وضحت عجم فخوق دالة أالتى  Cagetan( 2227)وتختمف مع نتائج دراسة  
 ستخجام الستحف االفتخاضى والصخيقة التقميجية فى التجريذ 0ابيغ  اإحرائي
 : تفضري الفزض الجالح 

حرائيًا بيغ متػسط إتػجج عالقة دالة  أنو " لثبالفخض الثاأثبتت الشتائج الخاصة  
درجات شالبات مجسػعة البحث التجخيبية فى التصبيق البعجى بيغ مكياس اليقطة العقمية 

 وتعدو الباحثتان ىحه الشتيجة إلى ما يمى :  " والخضا عغ التعمع
نذصة عمى مسارسة األ  ن السذاركة اإليجابية والتفاعل الشذط بيغ الصالبات جعميغ يقبمغإ -

في السحصات العمسية وشجعيغ عمى البحث عغ السعمػمات بأنفديغ وتحميميا وتفديخىا 
وىحا أدى إلى  ، وتكػيغ استشتاجات بخرػصيا ومحاولة التغمب عمى العكبات التى تػاجييغ

تحدغ يقطتيغ العقمية ، وبالتالى ساعج عمى تثبيت السعمػمات بأذىانيغ والتغمب عمى 
 لو الذعػر بالفذل وتحقيق الخضا عغ عسميو تعمسيغ ، واتفق ذلظ مع ما ذكخه كأباط  اإلح

فى أن  Bluth &Blanton ( 2214 : 5  ،          (Sinha ( 2212 :8مغ ) 
جعمو يتعاشف مع ذاتو ومع ااّلخخيغ وتربح تالصالب الحى يتستع بيقطة عقمية عالية 

 خ ويدتستع بعسمية تعمسو 0سمػكياتو مخيحة ويبتعج عغ القمق والتػت
ساىع الستحف االفتخاضى عمى تبديط السعمػمات الشطخية لمصالبات وتقجيع السحتػى التعميسى  -

يغ يتفععصى الصالبات الكثيخ مغ الستعة والتدمية وزاد مغ داأبذكل مذػق وجحاب مسا 
 ورضاىغ عغ تعمسيغ 0
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تاح فخصة لمصالبات أفتخاضى والحى ستخجام الستحف االان شبيعة السحتػى التعميسى الًسعج بإ -
إلعسال عقميغ  وإثارة تفكيخىغ لخمق أفكار ججيجة حػل ما ي عخض أماميغ ، واالنفتاح عمى 

قتراد السشدلى جعميغ عمى درجة عالية مغ الخضا عغ السحتػى السػضػعات الججيجة لال
 التجريدى السقجم ليغ 0

حيث قجمت ليغ ؛ صالبات العقمية اسيست مػضعات الػحجة السقتخحة فى تحدغ يقطة ال -
السعمػمات الرعبة والسجخدة فى صػرة سيمة مجعسة بالرػر والخسػمات والفيجيػىات 

فداعج ذلظ ؛ كثخ مغ حاسة لجييغ أوخاشبت  ، التعميسية التى راعت الفخوق بيغ الصالبات
اتفق و  وجعميغ يذعخن بالثقة بأنفديغ 0 ، عمى  تشسية ميارة السالحطة والػصف لجييغ

ن اليقطة العقمية تحفد أ وضحأالحى  Siegel ( 2227 : 234)         ذلظ مع ما ذكخه
لى خفس الذعػر بالزيق إيجابى وتحقيق رفالية التعمع باإلضافة عمى التعمع اإل البالص

 وتحقيق الخضا عغ التعمع 0
الستشػعة زاد ن العسل فى مجسػعات داخل الفرل الجراسى ومخورىغ عمى السحصات العمسية إ -

نذصة وفيع السعمػمات والسعانى صعبة الفيع جتساعى فى تشفيح األ فخصة التفاوض اال
عغ الصخيقة التى  اتكثخ تسيدًا ووضػحًا بالشدبة ليغ ، مسا جعميغ راضيأوجعميا 

 يدتخجمشيا فى التجريذ 0

 :  توصيات البحح املضتكبلية

 الباحثتان بسا يمى :فى ضػء ما أسفخت عشو نتائج البحث الحالى تػصى 
: قتراد السشدلى عمى تصبيق استخاتيجيات حجيثة فى التجريذ ومشيا تجريب معمسات اال -

استخاتيجية السحصات العمسية التى تخكد عمى مدتػيات التحريل كافة وميارات التفكيخ 
 0 بأنػاعيا عشج تجريذ مػضػعات االقتراد السشدلى

قتراد السشدلى لصالبات فتخاضية فى تجريذ مادة االاالىتسام بتصبيق الستاحف التعميسية اال -
 كأحج تصبيقات السدتحجثات التكشػلػجية فى مجال التعميع 0 جسيع السخاحل التعميسية 

قتراد السشدلى  لمسخاحل الجراسية فتخاضى فى تجريذ مػضعات االتػضيف بيئات التعمع اال -
 السختمفة 0
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 عمى عجاد جيل قادرإل شالبتيغاليقطة العقمية لجى حديغ بتالسعمسات ىتسام إضخورة  -
قج ى تالت الكعمى السذ بومحاولة التغم ، لتعمسيغالسخاقبة الحاتية و  ، التخصيط السدتقبمى

 تػاجييغ 0
ليقطة مخاعاه ابأىسية  قتراد السشدلىمعمسات االعقج نجوات وورش عسل عسل لتػعية  -

 فزل 0أالعقمية لجى الصالبات لتحقيق نتائج تعميسية 

  مكرتحات البحح املضتكبلية :
 : مدتقبمية حػل بحػثاستكسااًل لمبحث الحالى تقتخح الباحثتان إجخاء 

الجافعية  ): استخجام استخاتيجية السحصات العمسية فى تشسية متغيخات تابعة متشػعة مثل  -
ترػيب السفاليع الخاشئة  -الحكاء العاشفى  –ميارتى التداؤل والتقرى  –لإلنجاز 

 0(لسشيج االقتراد السشدلى
 ستخاتيجيات تجرسية أخخى لمػقػفاستخاتيجية السحصات العمسية و اجخاء بحث مقارن بيغ إ -

 اليقطة العقمية لجى الصالبات 0تحديغ  ىكثخ استخاتيجية فعالة فاعمى 
استخجام الستاحف االفتخاضية فى تشسية التفكيخ البرخى والسكانى لجى شالبات السخحمة  -

 0الثانػية فى مادة االقتراد السشدلى 
 مادة فى ت التعمع الحاتىر دراسة فاعمية استخجام الستاحف االفتخاضية فى تشسية ميا -

 لثانػيةاالقتراد السشدلى لصالبات السخحمة ا
 لصالبات السخحمة الثانػية 0قمية وميارات التفكيخ فػق السعخفى بيغ اليقطة الع العالقة -
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 قائنة املزاج  :

 أواًل : املزاج  العزبية :

 الخياض : مكتبة الخشج . . مشطػمة تكشػلػجيا التعميع .( 3002حسج عادل ، عادل الدخايا )أ -
ترسيؼ لعخض السعمؾمات قائؼ عمى الخواية بالستاحف  .( 3008اسالم دمحم عظيو خسيذ ) -

مجمة البحث  .االفتخاضية التعميسية لسقخر إلكتخونى وأثخة فى تشسية التحريل والتفكيخ التأممى 
 . 909 – 160، ص ص  (09)9. العمسى

أثخ أبعاد اليقغة العقمية فى اإلبجاع التشغيسى ، دراسة ميجانية فى عجد  .(3003أسساء طو نؾرى ) -
 . 326 – 306ص ص (. 09)68. مجمة العمػم اإلقترادية واإلداريةمؽ كميات جامعة بغجاد ، 

ترؾر مقتخح لترسيؼ معسل افتخاضى فى  .( 3008أسساء عمى عافخ الذيخى ، زيشب دمحم العخبى ) -
 مجمة كمية التخبية .سقخر الفيدياء لجى طالبات السخحمة الثانؾية بسشظقة الباحة تشسية التفكيخ العمسى ب

 . 307- 071ص ص ،  (.8)21، 
فعالية استخاتيجيات السحظات العمسية فى تجريذ  .( 3009أسساء دمحم البيؾمى عبج الخازق ) -

رسالة . سخحمة االعجادية االقتراد السشدلى لتشسية التفكيخ االستجاللى والجافعة لتعمؼ لجى طالبات ال
 جامعة السشؾفية . .كمية االقتراد لسشدلى  .ماجيدتيخ 

فعالية بخنامج قائؼ عمى اليقغة العقمية فى  .(3008الديج يذ التيامى دمحم ، رضا ابخىايؼ دمحم ) -
مجمة التخبية خفض الزغؾط وتحديؽ الخفاهية لجى معمسى االطفال ذوى اضظخاب طيف التؾحج ، 

 . 80 – 0ص ص  .    اغدظذ (.31)9.جامعة الدقازيق  . الخاصة
فاعمية تجريب معمسى العمؾم والخياضات عمى التعميؼ الجامج . (3007محسؾد )الديج الفخحاتى  -

لمتفكيخ الشذط فى سياق اجتساعى وخخائط التفكيخ فى تشسية قجرات اإلستجالل واليقغة العقمية ودافعية 
الجدء   . السؤسدة العخبية لمبحث العمسى والتشسية البذخية.تبار التعمؼ والسدتؾيات السعخفية لإلخ

 . 039- 03ص ص  .يشايخ   (.1.)االول 
وثيقة السدتػيات السعيارية لسحتػى مادة . (3009الييئة القؾمية لزسان الجؾدة واالعتساد ) -

 جسيؾرية مرخ العخبية . . التخبية االسخية  لمتعميع قبل الجامعى االقتراد السشدلى
التعديد االيجابى،الدمبى فى بيئة تعمؼ قائسة عمى العؾالؼ  .(3006أمانى أحسج دمحم عبج الجخشى ) -

االفتخاضية لتشسية ميارات صيانة الحداب االلى وتحديؽ الخضا عؽ التعمؼ لجى طالب تكشؾلؾجيا 
 . 230 – 327ص ص  (.3)36. الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع .التعميؼ 

: دار سكشجرية(: استخاتيجيات وطخائق تجريذ اإلقتراد السشدلى . اال3002إيديذ عازر نؾار ) -
 السعخفة الجامعية.
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 القاىخة : مكتبة زىخاء الذخق . .السيارات الحياتية  .(3000تغخيج عسخان ) -
ية إلكداب أطفال نذظة مقتخح قائؼ عمى السحظات العمسأبخنامج  .(3009تيانى دمحم سميسان ) -

ص  (.3) 08 . الجسعية السرخية لمتخبية العمسية .الخوضة بعض السفاهيؼ العمسية وعسميات العمؼ 
 . 90-0ص

أثخ  .( 3002حسجى احسج عبج العديد، أحسج دمحم سعيج ، العجب دمحم  العجب، نجالء احسج )  -
الشسحجة االلكتخونية القائسة عمى السحاكاة االفتخاضية فى تشسية ميارات صيانة الحاسب االلى 

جامعة  . مخكد الشذخ العمسى .وتحديؽ الخضا عؽ التعمؼ لجى الظالبات كمية التخبية جامعة الجمام 
 . 073- 029ص ص  (.3)01.البحخيؽ 

لعمسية فى تجريذ العمؾم عمى التحريل أثخ السحظات ا.( 3002حشان مرظفى احسج زكى ) -
لجى تالميح الرف الخابع السعخفى وتشسية عسميات العمؼ والتفكيخ اإلبجاعى والجافعية نحؾ تعمؼ العمؾم 

 .033 – 92ص ص (.06)6. مجمة التخبية العمسيةالبتجائى.
السشطػمى  البشائية فى عسميتى تعمع وتعمع الخياضيات " السجخل .( 3002داود وديع مكديسؾس ) -

 ، عسان : مخكد تظؾيخ تجريذ العمؾم .  فى التجريذ والتعميع"
فعالية استخاتيجية السحظات العمسية فى تشسية السفاهيؼ العمسية  .( 3006دعاء كسال صادق الدعيج ) -

كمية  .رسالة ماجيدتيخ  .وعادات العقل السشتجة لجى طالب السخحمة الثانؾية فى مادة االحياء 
 جامعة السشرؾرة . .التخبية 

(.تأثيخ العالقة بيؽ عخض السرؾرات وأساليب التجؾال فى تشسية 3008ديشا أحسج إسساعيل ) -
السعارف بتظؾيخ األجيدة التعميسية مؽ خالل الستاحف اإلفتخاضية . رسالة دكتؾراة . كمية التخبية . 

 جامعة حمؾان .
ظات العمسية فى تجريذ الشحؾ عمى تشسية فاعمية إستخاتيجية السح .(3008محسؾد احسج عمى ) ةرقي -

مجمة كمية  .الشحريل الشحؾى وبعض ميارات ما وراء السعخفة لجى تالميح السخحمة اإلعجادية 
 . 109- 290ص ص .اغدظذ ( .8)21.جامعة اسيؾط  . التخبية

ثؾرة األنفؾميجيا ) الؾسائط السعمؾماتية وكيف نغيخ عالسشا وحياتػ؟(،  .(3000) زكخيا حدام الجيؽ -
السجمذ الؾطشي  :الكؾيت  .392 . مجمة عالع السعخفة .تخجسة: ، مخاجعة: عبج الدالم رضؾان

 .لمثقافة والفشؾن واآلداب
يارات أثخ استخجام السعسل االفتخاضى "كخوكؾدايل" فى تشسية م .(3009سارة دمحم احسج الذيخى ) -

مجمة عسميات العمؼ التكاممية لظالبات الرف الثالث الثانؾى فى مقخر الكسياء بسجريشة الخياض ، 
 .يؾليؾ  .  ( 99)07، السؤسدة العخبية لإلستذارات العمسية وتشسية السؾارد البذخية ،  عالع التخبية

 . 99- 0ص ص 
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يجيات السحظات العمسية فى تشسية أثخ استخجام استخات .( 3007سيام أحسج رفعت أحسج الذافعى ) -
ميارات التفكيخ الشاقج وبعض عادات العقل فى مادة اإلقتراد السشدلى لجى تمسيحات السخحمة 

 280: 222ص ص .اكتؾبخ . (8)،  مجمة بحػث عخبية فى مجاالت التخبية الشػعية .اإلعجادية 
. 

شخائق  .(3009غدان يؾسف قظيط )عادل ابؾ العد سالمة، سسيخ عبج سالؼ ،وليج عبج الكخيؽ ،  -
 عسان : دار الثقافة . . التجريذ العامة " معالجة تصبيكية معاصخة"

 دار الذخوق. عسان : . أساليب تجريذ العمػم 0( 3000عاير زيتؾن ) -
أثخ استخاتيجية السحظات العمسية فى التحريل وبعض  .(3008عدة صالح عبج هللا الدىخانى ) -

مجمة العمػم  .م لجى تمسيحات الرف الدادس  االبتجائى بسجيشة مكة السكخمة عسميات العمؼ فى العمؾ 
 . 067-019ص ص ( .06)3. التخبػية والشفدية السخكد القػمى لمتخبػية والشفدية

تظبيق إستخاتيجية السحظات العمسية فى تجريذ العمؾم  .(3007عمى محى الجيؽ عبج الخحسؽ راشج ) -
ميح السخحمة اإلبتجائية ، السؤتسخ العمسى العذخون بعشؾان الثقافة البيئية لتشسية الؾعى البيئى لجى تال

 – 030ص ص .يؾليؾ  .القاىخة  . الجسعية السرخية لمتخبية العمسية .العمسية افاق وتحجيات 
023 . 

القاىخة: مكتبة  . (3ط ).  التحميل العاممي في العمػم الدمػكية(. 0990صفؾت أحسج فخج ) -
 األنجمؾ السرخية.

الخجل( األكاديسى  –االسيام الشدبى النفعالى اإلنجاز ) الفخخ  .(3007كسال اسساعيل عظية ) -
ص ص . يشايخ ( .00)38 . مجمة كمية التخبية .واليقغة العقمية فى استخاتيجية التعمؼ السشغؼ ذاتيًا 

007 – 083 . 
الفرل )دليل السعمع( لتحديغ شخق التعميع والتعمع فى تشػع التجريذ ف  .(3008كؾثخ كؾجػ ) -

 بيخوت : مكتب الؾندكؾ االقميسى لمتخبية فى الجول العخبية . . مجارس الػشغ العخبى
. كمية التخبية  التشػيخ التكشػلػجى وتحجيث التعميع( . 3009دمحم تؾفيق ) ،ماىخ إسساعيل صبخى  -

 بشيا.جامعة الدقازيق . مرخ 
التفاعل بيؽ السعسل االفتخاضى واالكتذاف السؾجو وعالقتيا  .( 3009دمحم سعيج بديؾنى الخبعى ) -

مجمة  (.1)20.باكتداب السفاهيؼ الكسيائية وميارات التفكيخ التباعجى لجى طالب السخحمة الثانؾية 
 . 929 – 192ص ص .  اكتؾبخ  .جامعة السشؾفية  . كمية التخبية

فاعمية مقخر الكتخونى بشغام مؾدل قائؼ عمى التعمؼ . ( 3008دمحم سيج احسج عبجه عبج العال )  -
السقمؾب فى طخق تجريذ الخياضييات فى تحقيق أىجافو والخضا عؽ تعمسو لجى الظالب السعمسيؽ 

 23-0ص ص  . يشايخ   ( .3)30. مجمة تخبػيات الخياضياتبكمية التخبية ، 
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 القاىخة : دار الدحاب لمشذخ . . 3ط . تكشػلػجيا التعميع والتعمع .( 3009دمحم عظية خسيذ )  -
تحجيج  . )3008دمحم عظيو خسيذ ، صالح اميؽ دمحم عميؾه ، طارق عبج الدالم عبج الحميؼ ) -

السؤتسخ العسمى  .كفايات ترسيؼ التفاعمية ببخامج الؾسائط الستعجدة لجى اخرائى تكشؾلؾجيا التعميؼ 
دار الزيافة  .مارس(  37- 36 )الفتخة مؽ . لمجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميعالحادى عذخ 

 بجامعة عيؽ شسذ .
سقاالت التعمؼ كسجخل لترسيؼ وتظؾيخ السقخرات  اإللكتخونية ومجى  .( 3000دمحم كسال عفيفي )  -

ؼ في البيئة فاعميتيا عمى كل مؽ أداء الظالب في التعمؼ القائؼ عمى السذخوعات والخضا عؽ التعم
 . 007-62ص ص  .ديدسبخ  . مجمة تكشػلػجيا التخبية دراسات وبحػث .اإلكتخونية 

 عسان : دار البجاية. . استخاتيجيات تعميع التفكيخ .( 3000مرظفى نسخمرظفى ) -
فدخ السجعؾم بتجارب -الحظ–(: فاعمية التجريذ بشسؾذج تشبأ 3008مشجور فتح هللا عبج الدالم ) -

االفتخاضى فى تشسية عسميات العمؼ واالستيعاب السفاهيسى فى العمؾم لجى تالميح –جى السعسل التقمي
.  سبتسبخ ( .038)23.، جساعة الكؾيت  السجمة التخبػيةالرف الخامذ االبتجائى بسجريشة عشيدة ،

 .  339- 082 ص ص
فاعمية استخاتيجيية السحظات العمسية القائسة عمى التعمؼ  . (3007مشى مرظفى كسال دمحم ) -

ى لجى الظالب كمية التخبية شعبة الفيدياء التحريل العمسى واألداء التجريد التعاونى فى تشسية
 . 000 – 89ص ص .            يؾنيؾ  (.6)30.  مجمة التخبية العمسية .والكسياء 

عالقتيا بالتؾافق الشفدي والخضا عؽ الجراسة لجى الحاجات اإلرشادية و  .( 3000نيذ حكيسة ) -
كمية العمؾم اإلندانية  . تالميح الدشة األولى مؽ التعميؼ الثانؾي. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة

 .جامعة الجدائخ .واالجتساعية 
فاعمية استخجام السعسل االفتخاضى فى تجريذ العمؾم عمى  .( 3002ىالة ابخاهيؼ دمحم حدؽ ) -

رؾرات الخظأ لبعض السفاهيؼ العمسية وبتشسية بعض عادات العقل لجى تالميح الرف ترؾيب الت
 سؾىاج .. جامعة كمية التخبية  .رسالة ماجيدتيخ غيخ مشذؾرة  .الثانى االعجادى 

السخونة الشفدية وعالقتو باليقغة العقمية لجى طالب كمية التخبية  . (3007ىالة خيخ اسساعيل ) -
 . 229 – 387ص ص  ( .0)9.  مجمة اإلرشاد الشفدى .)دراسة تشبؤية( 

فاعمية استخاتيجية السحظات العمسية ف تشسية  .( 3007هبة نؾر الجيؽ أبؾ السعاطى الذخابى) -
كمية  .رسالة دكتؾراة غيخ مشذؾرة  .ميارات التفكيخ االستقرائى لجى الظالب السعمسيؽ شعبة العمؾم 

 جامعة السشؾفية .. التخبية 
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فاعمية بخنامج قائؼ عمى السحظات العمسية في تشسية التحريل  .( 3007عبج الشغيخ دمحم ) هبو دمحم -
وميارات القخن الحادي والعذخيؽ لجى تالميح السخحمة االبتجائية الستفؾقيؽ عقميًا ذوي صعؾبات تعمؼ 

 . 90 – 18ص ص . اكتؾبخ (.00) 30 .بػيات الخياضيات مجمة تخ  .الخياضيات 
فاعمية استخاتيجية السحظات العمسية فى حل السدائل الخياضية والسيل  .( 3002)وردة يحى حدؽ  -

 .كمية التخبية  .رسالة ماجيدتيخ غيخ مشذؾرة  .نحؾ السادة لجى تمسيحات الرف الخامذ اإلبتجائى 
 بغجاد . .الجساعة السدتشرخية 

مرخ : دار الفكخ  . السعمػماتيةمدتحجثات تكشػلػجيا التعميع فى عرخ  .(3006وليج الحمفاوى ) -
 ناشخون ومؾزعؾن .
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