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فاعلية التعلم التعاوني يف عالج بعض مشكالت 
 تعلم القراءة لدى تلميذات املرحلة االبتدائية

هلي ِّ
 **خالد فازوق الهوازي *                  هىد بيذ عبد هللا بً عبد الهادي الس 

 

 

ت اللغاءة حللم مشىالث بلع كالج في الخلاووي الخللم أزغ حلغف ئلى الضعاؾت َضفذ  _ امللخص  الغابم الصف جلمُظاث لضي الجهٍغ

بي شبه اإلاىهج انالباخث اؾخسضم الهضف َظا ولخدلُم الابخضاتي، بُت اإلاجمىكخين جصمُم كلى اإلالخمض الخجٍغ  والظابؼت، الخجٍغ

  لظلً وصممذ
 

بُت اإلالالجت ومىاص ألاصواث، مً كضصا ت، اللغاءة حللم بمشىالث كاةمت: وهي الخجٍغ  ألازؼاء عصض بؼاكت اؾخسضام الجهٍغ

ً في  جأهض أن وبلض اإلاخلاوهت، الصغيرة اإلاجمىكاث اؾتراجُجُت وفم الخضَعـ جظمً اإلاللمت صلُل وئكضاص والبلضي، اللبلي الازخباٍع

 الابخضاتي الغابم الصف جلمُظاث مً جلمُظة( 67) كضصَا بلغ كُىت كلى جؼبُلها في شغكذ. وزباتها الضعاؾت أصواث صضق مً انالباخث

، البُاهاث ملالجت وبلض اإلاىىعة، باإلاضًىت اإلااةت باإلاضعؾت
 

 جلمُظاث صعحاث مخىؾؼي بين فغق  وحىص ئلى انالباخث جىصل ئخصاةُا

بُت، الظابؼت اإلاجمىكت بُت اإلاجمىكت لصالح والخجٍغ  اإلاخلؼلت، واللغاءة والخىغاع والخظف، ؤلاطافت،: )الخالُت اإلاشىالث كالج في الخجٍغ

 الاَخمام: بـــ أوصذ الضعاؾت هخاةج كىه أؾفغث ما طىء وفي(. والاؾدبضاٌ اإلاسغج في اإلادشابهت ألاصىاث بين الخمُيز وكضم وؤلابضاٌ

ت، اللغاءة أزؼاء حصخُص كلى ألاؾاؾُت اإلاغخلت مللمي بخضٍعب ٌ  ملترخاث وئًجاص الجهٍغ  التربُت وػاعة كُام طغوعة. للالحها وخلى

ت، اللغاءة مشىالث مم الخلامل هُفُت إلالغفت اللغبُت، اللغت إلاللماث ئعشاصًت أصلت باكضاص والخللُم  جبجي. وكالحها وحصخُصها، الجهٍغ

 الضعاؾت اكترخذ وكض. الابخضاةُت باإلاغخلت ألاولى الصفىف جلمُظاث لضي اللغاءة مشىالث كالج في الخلاووي الخللم اؾتراجُجُاث بلع

ت اللغاءة حللم مشىالث كالج في الخضًثت الخضَعـ وػغاةم اؾتراجُجُاث أزغ: في صعاؾاث ئحغاء ت بغامج وئكضاص جصمُم. الجهٍغ  كالحُّ

ت اللغاءة حللم مشىالث أؾباب بملغفت زاصت  .والصامخت الجهٍغ

 .الابخضاةُت اإلاغخلت اللغاءة، حللم مشىالث الخلاووي، الخللم :املفخاحيت الكلماث
 

 .جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبد السحمً_  كليت التربيت *

 .جامعت ظيبت باملديىت املىوزة_ كليت التربيت _  أسخاذ مىاهج وظسق جدزيس اللغت العسبيت املساعد** 
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 لدى القساءة حعلم مشكالث بعض عالج في الخعاووي الخعلم فاعليت

 الابخدائيت املسحلت جلميراث
 املقدمت. 1

حلض اللغاءة أخض أَم الفىىن ألاؾاؾُت للغت، وألاؾاؽ في هجاح       

اللضعة كلى  الخلمُظ وجلضمه في اإلاىاهج واإلالغعاث ألازغي؛ خُث ئن

اللغاءة مً أَم اإلاهاعاث التي ًملىها الفغص في اإلاجخمم الخضًث، وجبضو 

أَمُت اللغاءة للؼالب أهثر وطىخا، ئطا كلمىا أن جلضمه في اإلاىاص 

ألازغي، ٌلخمض بالضعحت ألاولى كلى ملضعجه اللغاةُت، هما أن مشىالث 

 .اللغاءة حلض أخض ألاؾباب ألاؾاؾُت في الخأزغ الضعاس ي

لض حللم اللغاءة كملُت همى مخضعحت حلخمض ول زؼىة فيها كلى       َو

الىفاًت في اإلاهاعاث ألاؾاؾُت، ولظا ًيبغي أن جيىن َظٍ اإلاهاعاث 

ظا ٌلجي بالضعحت  مؿخمغة ومخخابلت لخدلُم أكص ى هجاح ممىً َو

ـ اإلالصىص واإلاىـم إلاهاعاث اللغاءة، وزاصت  ألاولى، أهه ال بض مً الخضَع

 ].1اث اإلاخلللت بجاهبي الخلغف والفهم في اإلاغخلت الابخضاةُت ]اإلاهاع 

ت وؾُلت إلجلان الىؼم وئحاصة ألاصاء        هما جمثل اللغاءة الجهٍغ

وجمثُل اإلالجى، والؾُما في الصفىف ألاولى، فهي جِؿغ للمللم الىشف 

كً ألازؼاء التي ًلم فيها الخالمُظ في الىؼم، وجدُذ له فغصت كالحها، 

 ].2أنها حؿاكضٍ في ازخباع كُاؽ الؼالكت والضكت في اللغاءة ] هما

 مشكلت الدزاست. 2

جخدضص مشيلت الضعاؾت الخالُت في وحىص مشىالث لضي جلمُظاث        

الصف الغابم الابخضاتي في مهاعاث اللغاءة، مما ًمثل صلىبت لضيهً، 

ئلى جدضًض وحصخُص مشىالث حللم اللغاءة  انألامغ الظي صفم الباخث

لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي، ومداولت الخصضي للالحها مً 

زالٌ بلع الجلؿاث اللالحُت التي ًخم كلضَا، في طىء اؾتراجُجُت 

 .الخللم الخلاووي التي أهضث هخاةج الضعاؾاث الؿابلت كلى فاكلُتها

 أسئلت الدزاستأ. 

 :ت الخالُت ئلى ؤلاحابت كً الدؿاٌؤ الغةِـ الخاليحؿعى الضعاؾ      

ما فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي 

 جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت؟

خفغق مً َظا الدؿاٌؤ الغةِـ الدؿاؤلين الفغكُين الخالُين   :ٍو

  ؟ما مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي. 1

ما فاكلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي في كالج بلع . 2

 مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي؟

 فسضياث الدزاستب. 

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -1

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ؤلاطافت في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -2

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخظف في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ؼي كضص أزؼاء ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾ -3

بــمجمىكــظاث الـــجلمُ  ت بصلىبت ـــت اإلاخلللـــت الظابؼـــت واإلاجمىكـــُــت الخجٍغ

 .ؤلابضاٌ في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -4

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت  بصلىبت جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخىغاع في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -5

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .اللغاءة اإلاخلؼلت في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء ال جىحض فغوق طاث صالل -6

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الاؾدبضاٌ في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -7

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصل ىبت جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

م بين ألاصىاث اإلادشابهت في اإلاسغج في الخؼبُم البلضي بلض  كضم الخفٍغ

 .طبؽ الخدصُل اللبلي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  -8

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

صُل الخجل الخىف والترصص في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخد

 .اللبلي

 أهداف الدزاستب. 

ت لضي جلمُظاث الصف الغابم . 1 جدضًض مشىالث اللغاءة الجهٍغ

 .الابخضاتي

الىشف كً فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج بلع مشىالث حللم . 2

ت لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي  .اللغاءة الجهٍغ

 أهميت الدزاستج. 

 :أؾهمذ الضعاؾت الخالُت في 

الىشف اإلابىغ كً مشىالث حللم اللغاءة وحصخُصها لضي جلمُظاث  •

 .الصف الغابم الابخضاتي

مؿاكضة مللماث اللغت اللغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت في جدضًض بلع  •

 .مشىالث اللغاءة لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي

بلع مؿاكضة مللماث اللغت اللغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت في كالج  •

 .مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي

وكىف مللماث اللغت اللغبُت باإلاغخلت الابخضاةُت كلى فاكلُت  •

اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي )اإلاجمىكاث الصغيرة الخلاوهُت( لضي 

 .جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي

ىن في  • الىكذ الخاطغ مً اؾخجابت مىطىكُت إلاا ًىاصي به التربٍى

ب اؾتراجُجُاث  ـ، وججٍغ مؿاًغة الاججاَاث اللاإلاُت الخضًثت في الخضَع

 .وأؾالُب غير جللُضًت، كض جإصي ئلى هخاةج ئًجابُت في اللملُت الخللُمُت

 مصعلحاث الدزاستد. 

لت  فاكلُت: ٌشير مفهىم الفاكلُت ئلى "كُام الفغص باألكماٌ بؼٍغ

ظٍ الفاكلُت ال جخظ  ولىىىا وؿخؼُم الخلغف صخُدت، َو
 
 فلاال

 
مً حللما
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م جأصًت ألاشُاء بشيل صخُذ ومىاؾب  كلى اإلاضعؾين الفاكلين كً ػٍغ

ب واإلاىاكشت بشيل  والخسؼُؽ الجُض للضعؽ، وئكضاص غغفت للخضٍع

ـ، وػغح أؾئلت جخدضي  مىـم، وجؼىع الؼغق الخضًثت في الخضَع

 في َظٍ الضعاؾت [. وحلغف ئحغا3] الخفىير وحؿخدثه" كؼامي وآزغون
 
ةُا

ـ باؾخسضام اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي في كالج  بأنها: ملضعة الخضَع

 .بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت

ف الخللم الخلاووي بأهه: مضزل 4الخللم الخلاووي: كام ؾلُمان ] [ بخلٍغ

لصف جدذ حللم ٌلمل فُه الؼالب في مجمىكاث صغيرة صازل حجغة ا

اث الخدصُلُت  ئشغاف وجىحُه اإلاللم، جظم وٌل منها مسخلف اإلاؿخٍى

مخضن( ًخلاون ػالب اإلاجمىكت الىاخضة في جدلُم  -مخىؾؽ –)كالي

لغف  اصة حللمهم، وحللُم بلظهم بلظا، َو َضف أو أَضاف مشترهت لٍؼ

ـ التي حؿدىض ئلى جىػَم  لت الخضَع  في َظٍ الضعاؾت بأهه: ػٍغ
 
ئحغاةُا

اث الصف ئلى مجمىكاث حلاوهُت غير مخجاوؿت جدخىي ول جلمُظ

مجمىكت كلى أعبم جلمُظاث ًلمً باللمل بشيل حلاووي ال هجاػ اإلاهام 

الخللُمُت التي جدضصَا اإلاللمت، وجسخاع ول مجمىكت مً بُنها مً ًمثلها 

خم الخىافـ في  للغض ما كامذ به اإلاجمىكت أمام اإلاجمىكاث ألازغي ٍو

لت بي يىن صوع اإلاللمت َظٍ الؼٍغ ن اإلاجمىكاث والخلاون بين أفغاصَا ،ٍو

 .الخىحُه وؤلاشغاف كلى اإلاجمىكاث وجلضًم الخغظًت الغاحلت

 
 
 مشىالث حللم اللغاءة: حلجي: "كضم اللضعة كلى اللغاءة حؼةُا

 
 ، أو ولُا

 
 
 ما حلض حؼء وحلىص أصال ئلى فلضان اإلالضعة كلى اللغاءة، وغالبا

 
مً  ا

ت أهبر وعجؼ مدضص أو مشيلت ؿاَغة في حللم اللغاءة  ملظلت لغٍى

 في َظٍ الضعاؾت بأنها 5والخهجئت" اللبض هللا ]
 
[. وحلغف ئحغاةُا

اطؼغاباث كغاةُت جصاخب جلمُظاث الصف الغابم الابخضاتي أزىاء 

اللغاءة، جدض مً كضعة الخلمُظاث كلى حلغف الخغوف واليلماث والغبؽ 

 .زم فهم اإلالغوء وئصعاههبُنها، ومً 

 حدود الدزاستٌ. 

 :جم ئحغاء البدث الخالي في ئػاع الخضوص الخالُت     

الخضوص اإلاىطىكُت: اكخصغث الضعاؾت الخالُت كلى بلع مشىالث  •

ت التي ًخم حصخُصها بخؼبُم أصواث البدث  .حللم اللغاءة الجهٍغ

الابخضاتي في اإلاضاعؽ الخضوص اإلاياهُت: كُىت مً جلمُظاث الصف الغابم  •

الابخضاةُت الخيىمُت الخابلت إلصاعة التربُت والخللُم في مىؼلت اإلاضًىت 

 .اإلاىىعة، ممً ٌلاهين مً مشىالث في حللم اللغاءة

 -1430الخضوص الؼمىُت: الفصل الضعاس ي الثاوي مً اللام الضعاس ي  •

 .َـ1431

 إلاظاز الىظسي  .3

 :مفهىم اللغاءة

"أن اللغاءة كملُت اهفلالُت صافلُت حشمل جفؿير  [6ًغي ؾلض ]      

م كُيُه، وفهم اإلالاوي  الغمىػ والغؾىم التي ًخللاَا اللاعب كً ػٍغ

ظٍ اإلالاوي، والاؾخيخاج والىلض والخىم  والغبؽ بين الخبرة الؿابلت َو

خطح أن اإلافهىم الشامل لللغاءة َى: هؼم  ."والخظوق وخل اإلاشىالث ٍو

ت، الغمىػ وفهمها، وجدل ُلها، وهلضَا، والاؾخفاصة منها في اإلاىاكف الخٍُى

 .وهظا الاؾخمخاق بما َى ملغوء

 :أَمُت اللغاءة ووؿاةفها

 الخلغفاللغاءة لِؿذ كملُت آلُت بدخه، ًلخصغ فيها ألامغ كلى مجغص     

كملُت مللضة حؿخلؼم اؾخسضام اللملُاث الللُا مثل  هيوالىؼم، بل 

الفهم والغبؽ والاؾخيخاج، فهي جىؾم زبرة الخالمُظ وجىميها، وجيشؽ 

كىاَم اللللُت، وتهظب أطواكهم، وحشبم فيهم صافم الاؾخؼالق، وجمىنهم 

ً، جفخذ اللغاءة أبىاب الثلافت اللامت  مً ملغفت أهفؿهم وآلازٍغ

لها ًخمىً اإلاخللم مً وحؿاكض الفغص في ؤلاك ضاص ألاواصًمي فلً ػٍغ

الخدصُل الللمي الظي ٌؿاكضٍ كلى الىجاح وئجلان اإلالغفت صازل 

م اللغاءة ًمىً خل الىثير مً اإلاشىالث الللمُت  اإلاضعؾت، وكً ػٍغ

التي جىاحهه في خُاجه الضعاؾُت ألاواصًمُت والخُاجُت، هما حؿاكض في 

له للىج ً الللمي الظي ًَإ اح واللغاءة أصاة اللالم في الاؾتزاصة الخيٍى

 ].7مً اإلالغفت ]

ولهظا فان اللغاءة جلىم بأصواع فاكلت في خُاة الفغص، فخإصي وؿاةف      

كضًضة للفغص كلى اإلاؿخىي الفغصي، واإلاؿخىي الاحخماعي، فاللغاء ة أصاة 

مهمت مً أصواث الخىاصل بين الفغص وأفغاص مجخمله، وجخمثل أَمُت 

في مؿاكضة ألاػفاٌ كلى تهظًب ملاًِـ الخظوق، فمً أكـم اللغاءة 

كُم اللغاءة الىاؾلت للىخب الصالخت أنها حؿاكض ألاػفاٌ كلى صضق 

الاؾخجابت للصت جمخاػ بجماٌ الؿغص، أو لصخصُت جمخاػ بأماهت 

غ، أو إلاا بين الفىغة وأؾلىب الخلبير كنها مً اوسجام، مما ٌلؼي  الخصٍى

 هثيرة 
 
لالزخُاع واإلالاعهت، َظا ئطا اكخبرها أن مُىلىا اللاعب فغصا

 ].8وملاًِؿىا في الخلضًغ، وأطواكىا ولُضة ججاعبىا ]

ت  :مفهىم اللغاءة الجهٍغ

[ بأنها "هي الللمُت التي بها جغحمت الغمىػ اإلاىخىبت 9طهغث الخؿُجي ]      

ئلى ألفاؾ مىؼىكت وأصىاث مؿمىكت، وهي صلبت ألاصاء ئطا كِؿذ 

، فهى ًغاعي  باللغاءة
 
 مؼصوحا

 
الصامخت ألن اللاعب ًصغف فيها حهضا

 ".الخلفف الصخُذ زم ئصعان اإلالجى، وفهم اإلادخىي 

إهض       ت هي اللغاءة بصىث  كلى أن [1الخلُفت ] ٍو "اللغاءة الجهٍغ

مؿمىق، وهؼم واضح صخُذ إلهؿاب الؼفل صخت الىؼم، وئزغاج 

ُلت إلجلان الىؼم الخغوف مً مساعحها الصخُدت، وهي أخؿً وؾ

 ".وئحاصة ألاصاء وجمثُل اإلالجى

ت  :أَضاف اللغاءة الجهٍغ

ـ اللغاءة في الصفىف ألاولى ئلى ما ًأحي         :يهضف جضَع

اهدؿاب كاصاث الخلغف البصغي كلى اليلماث، والخلغف كلى اليلمت . 1

 .مً شيلها، والخلغف كلى اليلمت مً جدلُل بيُتها، وفهم مضلىلها

 .اليلمت، والجملت، والىصىص البؿُؼتفهم . 2

بىاء عصُض مىاؾب مً اإلافغصاث التي حؿاكض كلى فهم اللؼم التي كض . 3

 .جمخض ئلى كضة فلغاث

جىمُت الغغبت والشىق ئلى اللغاءة والاػالق، والبدث كً اإلاىاص . 4

 .اللغاةُت الجضًضة

ت، وملغفت الخغوف وأصىاتها،. 5  ؾالمت الىؼم في اللغاءة الجهٍغ

 .وهؼلها، وصخت اللغاءة

ب كلى كالماث التركُم ووؿُفتها في اللغاءة ]. 6  ].2الخضٍع

 :مفهىم الخللم الخلاووي

[ الخللم الخلاووي أهه "ئحغاءاث حللُمُت حؿمذ 8ًظهغ عؾالن ]       

اصة جدصُل  للمشاعهت بالخفاكل في مجامُم حللُمُت مشترهت، مم ٍػ

 ى خض ممىً، أي أن أصاء ــى أكصــم ئلـــمالئهل ػ ـــً وجدصُـــمشاعهُــَإالء ال
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 .اإلاخللم في ؿل الخللم الخلاووي ٌلض مدصلت لجهضٍ وحهض ػمالةه

 :ملىكاث الخللم الخلاووي

 أمام الىصٌى بالخللم الخلاووي      
 
َىان بلع اللىاةم التي جلف خاحؼا

الخلمُظ ئلى جدلُم الهضف اإلاغاص، وكض جيىن جلً اللىاةم مً اإلاللم أو 

غان ] ، ومً جلً اللىاةم ما ٌشير َػ
 
 ]:11[ وحىوؿىن ]10أو منهما ملا

كضم ئصعان أَمُت الخللم الخلاووي مً كبل مضًغي اإلاضاعؽ وأولُاء  •

 .ألامىع 

 .اإلالاومت الضازلُت لضي الخلمُظ للخغُير •

 .هلص مياهت الخلمُظ صازل الجماكت الخلاوهُت •

 .وػٍاصة الخىافـهلص الخلاون بين الخالمُظ،  •

 .طلف الخفاكل بين الخالمُظ في اإلاجمىكت الىاخضة •

 .الازخفاء وؾؽ خشض الجماكت •

 .فلضان الضافلُت بؿبب الشلىع بلضم ؤلاهصاف •

 .كضم جىافغ اإلاهاعاث الخلاوهُت لضي الخالمُظ •

ـ اللغاءة   :زصاةص همى جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت واولياؾها في جضَع

لؿُم جلً الخصاةص اؾدىاصا ئلى ما طهٍغ كلماء الىفـ هما جم ج      

[ ئلى 1[ والخلُفت ]10[ وػَغان ]12ًبين طلً ول مً آٌ جمُم ]

ت وكض كغض  زصاةص حؿمُت، وكللُت، واهفلالُت، واحخماكُت، ولغٍى

 .طلً بش يء مً الخفصُل

 :أوال: مـاَغ الىمى الجؿمي

الجؿمي لضي ألاػفاٌ بين جلم َظٍ اإلاغخلت مً مغاخل الىمى       

م، فالؼفل كبل ؾذ  مغخلخين جخميز بفىعان الىمى الجؿمي الؿَغ

ؾىىاث ًسظم إلاخغيراث حؿماهُت واضخت، مىظ وان حىِىا في بؼً أمه 

م ؿاَغ اإلالالم هما أن الؼفل بلض  ختى بلىغه لهظا الؿً، فىمٍى ؾَغ

غيراث َظٍ اإلاغخلت الىؾؽ ًضزل مغخلت اإلاغاَلت، التي جخميز باإلاخ

، أما مغخلت الؼفىلت اإلاخأزغة فهي وؾؽ بين 
 
الجؿمُت الىاضخت أًظا

اإلاغخلخين، وال جخطح فيها ملالم الىمى الجؿمي بصىعة واضخت، 

ؼلم كليها فغوٍض )مغخلت الىمىن  خصف فيها الىمى بالبؽء اليؿبي ٍو  (.ٍو

 :زاهُا: مـاَغ الىمى اللللي

ثاع مً الللب، وئبغاػ هثير مً ًخجه الؼفل في َظٍ اإلاغخلت ئلى ؤلاه     

ج، وجىمى  حىاهب اليشاغ لضًه، هما ًؼصاص خبه لألهاشُض وألاَاٍػ

ت الخلبير، هما أهه  ت بشيل واضح مما ًِؿغ له خٍغ مدصلخه اللغٍى

 ئلى الاؾخماق زاصت خين ًغصص كلى مؿامله اللصص 
 
ًمُل هثيرا

أهه ًدب والخياًاث وألاؾاػير التي جخللم بالؼبُلت والخُاٌ، هما 

ىن والفُضًى مُل ئلى مشاَضة الخلفٍؼ  .الفياَاث ٍو

 :زالثا: مـاَغ الىمى الاهفلالي

 :مً أَم مـاَغ الىمى الىفس ي لؼفل اإلاغخلت الابخضاةُت

 .الخدىم والبراكت في اإلاهاعاث الخغهُت وؤلاعاصًت •

 .الخغُيراث في الضافلُت •

 .الىمى في اللالكاث الاحخماكُت •

 .ويالخؼىع ؤلاصعا •

الخؼىع اللغىي، والىاحب أن ٌؿعى اإلاللم ئلى أن ًيىن َظا الخؼىع  •

 في حمُم حىاهبه زاصت في حاهب اللغاءة التي هي مفخاح حمُم 
 
مدؿلا

ت  .الجىاهب اللغٍى

 :عابلا: مـاَغ الىمى الاحخماعي

يىن حؼء مً       ًبضأ الؼفل في الاهسغاغ في اللمل الجماعي، ٍو

م، هما جىمى لضًه يىن في  الفٍغ اللضعة كلى اإلاىاكشت وؾؽ الجماكت، ٍو

لل الدشدذ لضًه بصىعة واضخت ، ٍو
 
 .َظٍ الخالت أهثر جغهيزا

مُل الؼفل ئلى الىـام في َظٍ اإلاغخلت، فُخللم هُف ًلتزم       ٍو

دافف  ضعن مضي طغوعتها لخىـُم اللالكاث وألامىع، ٍو باألهـمت، ٍو

، ئط ئن كالكت الؼفل الؼفل كلى كالكاث مم مً َم أهبر مىه 
 
ؾىا

بؼمالةه حلخبر مً اللالكاث الاحخماكُت اإلاهمت في خُاجه، فِؿعى ئلى أن 

 .ًيىن ملبىال لضيهم

 :زامؿا: مـاَغ الىمى اللغىي 

اصة اإلادصٌى اللغىي،       ت، والغغبت في ٍػ َظٍ مغخلت الؼالكت اللغٍى

جه وججاعبه، وهثرة ألاؾئلت، واحؿاق صاةغة مللىماجه هدُجت هثرة مشاَضا

 ،  كً أفياٍع
 
جب أن ًخيلم ملبرا مُل الؼفل لىصف ما ٌشاَضٍ ٍو ٍو

وعبما جلمـ اإلابالغت في أخاصًثه هدُجت زصىبت زُاله، والخلمُظ في َظا 

 .اللمغ ًمُل ئلى هثرة اللغاءة

 الدزاساث السابقت .4

ت، وؾبل  : الضعاؾاث جىاولذ جدضًض مشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ
 
أوال

ت وجىمُتها كالحها:  :والضعاؾاث جىاولذ جدضًض مهاعاث اللغاءة الجهٍغ

[ بضعاؾت َضفذ ئلى جدضًض أهىاق الشاتلت في 13كامذ الخىُمي ]      

ت إلااصة اللغت اللغبُت التي جـهغ كىض جالمُظ الصفين  اللغاءة الجهٍغ

الثالث، والغابم ألاؾاؾين في مدافـت حلؼ/ الُمً، وملغفت وؿبت َظٍ 

 للماصة اإلالغوءة، ولخدلُم أَضاف الضاعؾت ازخيرث كُىت ألازؼاء ك
 
ُاؾا

( جلمُظا وجلمُظة، مً جالمُظ الصفين اإلاظوىعًٍ مً 200ميىهت مً )

لت اللشىاةُت، وػبم ازخباع ميىن مً أعبم كؼم  اإلاضاعؽ اللامت بالؼٍغ

مسخاعة مً هخب اللغاءة اإلالغوءة، وكض أؿهغث الىخاةج أن أهثر ألازؼاء 

 ف
 
ي الصف الثالث َى خظف خغف أو ولمت والظي ؿهغ جىغاٍع شُىكا

( مغة، أما 84( مغة، وأكل زؼأ َى الخىكف الخاػئ ووان جىغاٍع )247)

في الصف الغابم فلض وان أهثر ألازؼاء شُىكا َى اؾدبضاٌ خغف 

( مغة، وأكل زؼأ َى الخىكف الخاػئ ووان 245بدغف ووان جىغاٍع )

الىخاةج أن أكلى وؿبت لألزؼاء هي  ( مغة، هظلً أشاعث62جىغاٍع )

%(خظف خغف أو ولمت في الصف الثالث، وأكل وؿبت للخؼأ في 95)

%( أما في الصف الغابم فياهذ أكلى وؿبت 54الخىكف الخاػئ )

%( وأكل وؿبت للخؼأ في الخىكف الخاػئ 89اؾدبضاٌ خغف بدغف )

(23%.) 

صاء ؤلاًلاعي [ باحغاء صعاؾت بلىىان فاكلُت ألا 14وكام حغلب ]      

ت في جىمُت مهاعاث اللغاءة ألاصاةُت والاججاٍ هدى  للمدفىؿاث الشلٍغ

اللغت اللغبُت لضي جالمُظ الصف الخامـ الابخضاتي، ولخدلُم َضف 

ت، وهظا بؼاكت مالخـت  الضعاؾت جم ئكضاص كاةمت بمهاعاث اللغاءة الجهٍغ

ـ  للمللم، لخضَع
 
اإلادفىؿاث  لهظٍ اإلاهاعاث، هما أكض الباخث صلُال

ت وفم مضزل ألاصاء ؤلاًلاعي، هما ببىاء ملُاؽ إلالغفت اججاٍ  الشلٍغ

جالمُظ الصف الخامـ الابخضاتي هدى صعاؾت اللغت اللغبُت، وػبم 

، 45الباخث صعاؾخه كلى مجمىكخين طابؼت وكضصَا )
 
( جلمُظا

بُت وكضصَا ) . وهشفذ هخاةج الضعاؾت كما 48ومجمىكت ججٍغ
 
( جلمُظا

ت اإلاىاؾبت لخالمُظ الصف الخامـ، ًلي: كاة مت بمهاعاث اللغاءة الجهٍغ
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بُت 8ًىحض اعجباغ مىحب بلغ ) (، بين مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ

في بؼاكت اإلاالخـت، ومخىؾؽ صعحاتهم في ملُاؽ الاججاٍ في الخؼبُم 

 .البلضي

الخللُم كلى الضعاؾاث التي جىاولذ جدضًض مشىالث حللم اللغاءة 

ت،  وؾبل كالحها والضعاؾاث التي جىاولذ جدضًض مهاعاث اللغاءة الجهٍغ

ت وجىمُتها  :الجهٍغ

جىاولذ بلع الضعاؾاث ؾبل كالج اإلاشىالث ووطم بغامج كالحُت  •

ملترخت للخض مً جفاكم اإلاشيلت واللمل كلى جدؿين اللغاءة 

ضَا، والخلغف كلى جأزير البرامج اللالحُت في الخغلب كلى ألازؼاء  .وججٍى

•  
 
وججلى مً زالٌ بلع الضعاؾاث اإلاؿخلغطت أنها كض اجبلذ مىهجا

ظا ًبين بجالء أن الضعاؾاث كض  بي، َو  في اإلاىهج شبه الخجٍغ
 
 ممثال

 
واخضا

 باجباق َظا اإلاىهج وجفلُله بلض أن وان اإلاىهج الىصفي 
 
أزظث فلال

 .ًدـى بالىصِب ألاوفى مً اَخمام الباخثين

شابهذ حمُم الضعاؾاث باؾخسضام وفُما ًسخص باألصواث فلض ح •

 في 
 
 ممثال

 
 وبلضًا

 
أصواث مخلاعبت مخمثلت في ملُاؽ اإلاهاعاث ًؼبم كبلُا

 .بؼاكت اإلاالخـت

: الضعاؾاث التي جىاولذ فاكلُت الخللم الخلاووي
 
 :زاهُا

[ صعاؾت َضفذ ئلى الىشف كً فلالُت الخللم 15أحغي مىس ى ]     

ألاٌو الثاهىي مهاعاث اللغاءة الىاكضة الخلاووي في ئهؿاب ػالب الصف 

اهضعحذ جدذ زمؿت مداوع، زم أكض ازخباع جدصُلُا، وجم الخأهض مً 

 وػالبت، منها 163صضكه وزباجه، وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً )
 
( ػالبا

بُت 81)  مً مضعؾت لؼفي الؿُض، خُث جمثل اإلاجمىكت الخجٍغ
 
( ػالبا

، وجمثل اإلاجمىكت الظ41منهم )
 
، ومنها )40ابؼت )( ػالبا

 
( 82( ػالبا

بُت  ػالبت مً مضاعؽ أم ألابؼاٌ للبىاث، خُث جمثل اإلاجمىكت الخجٍغ

( ػالبت، وكض صلذ الىخاةج 41( ػالبت، واإلاجمىكت الظابؼت جمثل )41)

 طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؽ صعحاث 
 
كلى أن َىان فغوكا

بِخين اللخين صعؾخا بأؾلىب الخللم الخلاووي في  اإلاجمىكخين الخجٍغ

 .اهدؿاب الؼالب إلاهاعاث اللغاءة الىاكضة

[ صعاؾت َضفذ ئلى الخدلم مً فلالُت 16أحغي كؼُت ]و       

ت لضي جالمُظ  ـ ألاكغان بدىمُت مهاعاث اللغاءة الجهٍغ اؾتراجُجُت جضَع

الصف الغابم الابخضاتي، ولخدلُم طلً جم ئكضاص كاةمت بمهاعاث اللغاءة 

ت الالػمت، و  جصمُم ازخباع للُاؽ جلً اإلاهاعاث، باإلطافت ئلى الجهٍغ

بؼاكت مالخـت ألصاء الخالمُظ، زم خضص الباخث ؤلاحغاءاث الخفصُلُت 

لهظٍ الاؾتراجُجُت، وجم جؼبُم الضعاؾت كلى كُىت مً جالمُظ الصف 

 وجلمُظة كؿمىا ئلى مجمىكخين 81الغابم الابخضاتي بلغ كضصَا )
 
( جلمُظا

بُت وكضصَا )  وطابؼت وكضصَا ) (42ججٍغ
 
 وجىصلذ 39جلمُظا

 
( جلمُظا

ت الالػمت جمثلذ في  الضعاؾت ئلى ما ًلي: كاةمت بمهاعاث اللغاءة الجهٍغ

، والخمُيز بين الـىاَغ الصىجُت 
 
 صخُدا

 
هؼم ألاصىاث واليلماث هؼلا

ً، وكغاءة اليلماث والجمل صون خظف أو  اإلاسخلفت والدشضًض والخىٍى

اصة أو هلصان أو ئبض اٌ، وخؿً الىكف كىض جمام اإلالجى، جدؿً أصاء ٍػ

بُت كً أصاء جالمُظ اإلاجمىكت الظابؼت في  جالمُظ اإلاجمىكت الخجٍغ

ت مما ٌلؼي ئلى فاكلُت جلً الاؾتراجُجُت  .مهاعاث اللغاءة الجهٍغ

[ صعاؾت َضفذ ئلى الىشف كً فاكلُت الخللم 17وأحغي غؼالت ]    

غي كلى الخلاووي في جىمُت كضعة ػالب الصف  الثالث ؤلاكضاصي ألاَػ

ت، والخلبير الىخابي، اؾتهضفذ  ت في اللغاءة الجهٍغ جؼبُم اللىاكض الىدٍى

ت باخضي اؾتراجُجُاث الخللم  ـ اللىاكض الىدٍى بُان فاكلُت جضَع

ت والخلبير الىخابي،  ا في جىمُت مهاعحي اللغاءة الجهٍغ الخلاووي وأزَغ

بي، خُث جم جصمُم وبىاء بؼاكت مالخـت  واؾخسضم اإلاىهج شبه الخجٍغ

ت، وجم  ت في اللغاءة الجهٍغ للُاؽ مضي جؼبُم الؼالب لللىاكض الىدٍى

 80بىاء ازخباع للُاؽ ألاصاء الىخابي، وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً )
 
( ػالبا

ت، ) ٍغ  40مً ػالب الصف ؤلاكضاصي بملهضًً مً اإلالاَض ألاَػ
 
( ػالبا

بُت، )  ًمثلىن اإلاجمىكت الظابؼت ( ػال40ًمثلىن اإلاجمىكت الخجٍغ
 
با

وأؾفغث هخاةج الضعاؾت كً فاكلُت اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي، مما 

ت والخلبير  وان لها ألازغ الىاضح في جىمُت اللضعة كلى اللغاءة الجهٍغ

لت الخللُضًت؛ ألن  بُت ملاعهت بالؼٍغ الىخابي لضي ػالب اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ول زؼىة فُه جىؿف ول خىاؽ ػالب

  :لخللُم كلى الضعاؾاث التي جىاولذ الخللم الخلاوويا

وفُما ًسخص باللُىاث فلض جباًيذ خُث جيىهذ أغلب الضعاؾاث مً  •

بُت وأزغي طابؼت  .مجمىكخين ججٍغ

هما لىخف جباًً الضعاؾاث اإلاؿخلغطت في اإلاخغيراث التي صعؾتها فمً  •

مثل صعاؾت  جلً الضعاؾاث صعاؾت اَخمذ بفغوق اللغت اللغبُت ألازغي 

 ].17غؼالت ]

هما جىىكذ اإلاغاخل الخللُمُت التي جىاولتها الضعاؾاث الؿابلت فجمُم  •

 .الضعاؾاث جىاولذ مغاخل الخللُم اللام

وهشفذ الضعاؾاث مضي أَمُت الخللم الخلاووي مً زالٌ ئطافت  •

جدؿين أصاء اإلاللم التربىي ومضي جأزيٍر كلى الؼالب لتزصاص ئهخاحُت 

 .صازل الفصل وزاعحه الخالمُظ

 :أوحه الاجفاق بين الضعاؾاث الؿابلت والضعاؾت الخالُت جخمثل في الخالي

اجفلذ الضعاؾت الخالُت مم أغلب الضعاؾاث الؿابلت مً خُث  •

بي  .اؾخسضامها اإلاىهج شبه الخجٍغ

اجفلذ الضعاؾت الخالُت مم أغلب الضعاؾاث الؿابلت التي جيىهذ  •

بُت وألازغي طابؼتكُىتها مً مجمىكخين   .ئخضاَما ججٍغ

اجفلذ الضعاؾت الخالُت مم أغلب الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضامها  •

 
 
 وبلضًا

 
 .أصواث كُاؽ مدشابهت في ملُاؽ للمهاعاث ًؼبم كبلُا

اجفلذ الضعاؾت الخالُت مم أغلب الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ  •

 .مغاخل الخللُم اللام

ؾاث الؿابلت والضعاؾت الخالُت جخمثل في أوحه الازخالف بين الضعا

 :الخالي

ازخلفذ الضعاؾت الخالُت مم بلع الضعاؾاث الؿابلت التي جيىهذ  •

 .كُىتها مً مجمىكت واخضة، أو زالر مجمىكاث وأهثر

ازخلفذ الضعاؾت الخالُت مم بلع الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ  •

ا فغوق اللغت اللغبُت ألازغي   .في مخغيَر

خلفذ الضعاؾت الخالُت مم بلع الضعاؾاث الؿابلت التي از •

 .اؾخسضمذ كاةمت مفخىخت واإلالابالث

 العسيقت وإلاجساءاث. 5

 مىهج الدزاستأ. 

 :الخالُت كلى مىهجين الضعاؾتفي  انالباخث اكخمض

: ال  ــغوعي حظً الـــي: فمـمىهج الىصفــألاٌو
 
 وصف  ينغ للباخثــىافـــأن ًخ ضا



161 

بضعاؾخه مً ؿىاَغ كبل أن جمض ي لخل اإلاشىالث التي  صكُم إلاا جلىم

ى أكغب  بي، َو اكخظذ صعاؾت َظٍ الـىاَغ، الثاوي: اإلاىهج شبه الخجٍغ

ئلى ػبُلت َظٍ الضعاؾت، وىهه ٌلض اإلاىهج البدثي اإلاالةم لبدىر الللىم 

 .ؤلاوؿاهُت

  الدزاست عيىتب. 

( 23اإلاجمىكخين، )( جلمُظة في 67لضعاؾت الخالُت مً )اجيىهذ كُىت      

بُت مً أصل ) ( جلمُظة باؾخثىاء أعبم 35جلمُظة في اإلاجمىكت الخجٍغ

 ً ػالباث ال ٌلاهين مً أًت مشىالث في حللم اللغاءة وطلً الزخُاَع

لت الخللم الخلاووي و  كاةضاث في أزىاء ئحغاء الخجغبت باؾخسضام ػٍغ

 .( جلمُظة32( جلمُظة في اإلاجمىكت الظابؼت مً أصل )18)

 أدواث الدزاستج. 

 مً  انالباخث ف الضعاؾت الخالُت، صمماَضألخدلُم      
 
كضصا

بُت جمثلذ فُما ًلي   :ألاصواث، ومىاص اإلالالجت الخجٍغ

ت اإلاخضعج لصخاجت: جم اكخماص ازخباع اللغاءة  • ازخباع اللغاءة الجهٍغ

ت اإلاخضعج لخؿً شخاجت ] [ واإلاسصص للصف الغابم الابخضاتي 18الجهٍغ

( 50جيىن َظا الازخباع مً كؼلخين بلغ كضص ولماث ول كؼلت ) وكض

ت.  با، ويهضف ئلى كُاؽ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في اللغاءة الجهٍغ ولمت جلٍغ

 ل اللضًض مً الباخثين، ومنهمـــً كبــاع مــظا الازخبــت بهــذ الاؾخلاهـــض جمـــوك

 
 
  :مثال

 انوكام الباخث[ 12[، في كؼغ وهظلً صعاؾت آٌ جمُم ]19اإلاال ]

 .باالؾخلاهت في َظا الازخباع، وكض جم جؼبُله كلى كُىت الضعاؾت

ً اللبلي والبلضي: كام بؼاكت عصض ألازؼاء في •  انالباخث الازخباٍع

ً اللبلي والبلضي  .بخصمُم بؼاكت لغصض ألازؼاء في الازخباٍع

  صضق ألاصاة

 :الصضق الـاَغي لألصاة –أ 

م أزظ أعاء اإلادىمين  انالباخث كام      بالخأهض مً صضق ألاصاة كً ػٍغ

خٌى الفلغاث اإلاسخلفت مً بىىص الاؾدباهت. خُث وػكذ ألاصاة كلى كضص 

مً اإلادىمين مً وكض جمذ ؤلافاصة مً مالخـاث َإالء اإلادىمين 

للىصٌى ئلى أفظل صُاغت لفلغاث ألاصاة وطلً بلض الخلضًل والخظف 

 .تى ؿهغث الاؾدباهاث في شيلها النهاتيوؤلاطافت كلى بلع الفلغاث خ

 :صضق الاحؿاق الضازلي لألصاة –ب

 انبلض الخأهض مً الصضق الـاَغي ألصاة الضعاؾت كام الباخث     

بدؿاب ملامل الاعجباغ "بيرؾىن" إلالغفت الصضق الضازلي، خُث جم 

ت بين ول مشيلت  خؿاب ملامل الاعجباغ إلاشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ

اليلُت إلاجمل اإلاشىالث الظي جيخمي ئلُه اإلاشيلت هما َى  بالضعحت

 :مىضح مً الجضاٌو الخالُت

 1 جدول 

 معامالث ازجباط "بيرسون" ملشكالث القساءة الجهسيت بالدزجت الكليت للمجموع الكلي للمشكالث

 معامل الازجباط مشكالث القساءة الجهسيت

 **930. ؤلاطافت

 **848. الخظف

 **699. ؤلابضاٌ

 **930. الخىغاع

 **938. اإلاخلؼلت اللغاءة

 **903. الاؾدبضاٌ

 **884. اإلاسغج في اإلادشابهت ألاصىاث بين الخفٍغم كضم

 **816. والترصص والخىف الخجل

مشيلت مً ( أن كُم ملامل اعجباغ ول 1ًخطح مً الجضاٌو )     

ت مم مجمىق اإلاشىالث الىلي مىحبت وصالت  مشىالث اللغاءة الجهٍغ

 كىض مؿخىي الضاللت )
 
( فأكل مما ٌشير ئلى أن حمُم 0.01ئخصاةُا

إهض كىة الاعجباغ  ، ٍو
 
اإلاشىالث جخمخم بضعحت صضق مغجفلت حضا

الضازلي بين حمُم مشىالث أصاة الضعاؾت وكلُه فأن َظٍ الىدُجت 

 .وع أصاة الضعاؾت وصالخُتها للخؼبُم اإلاُضاويجىضح صضق مدا

  زباث أصاة الضعاؾت

أما زباث أصاة الضعاؾت )ألاصاة( فُلجي الخأهض مً أن ؤلاحابت ؾخيىن      

با لى جىغع جؼبُلها كلى ألاشخاص طاتهم. اللؿاف ] [، 20واخضة جلٍغ

ملاصلت  انضعاؾت )ألاصاة( اؾخسضم الباخثوللُاؽ مضي زباث أصاة ال

للخأهض مً زباث أصاة الضعاؾت،  Cronbach's Alpha (α) ألفا هغوهبار

         ( مما ًخطح 0.94خُث بلغ ملامل الثباث كلى مجاالث ألاصاة )

، وبظلً اكخب
 
 وصاٌ ئخصاةُا

 
 ظا ـغ َـــأن ملامل الثباث للملُاؽ وان كالُا

 ألغغاض َظٍ الضعاؾت
 
 .اإلالامل مإشغا مىاؾبا

 ومىاقشتهاىخائج ال. 5

الىخاةج الخاصت بمشيلت ؤلاطافت وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض ألاٌو 

مً فغوض الضعاؾت وهصه "ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت واإلاجمىكت  مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت ؤلاطافت في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ 

وللخأهض مً صخت َظٍ الفغض، اؾخسضمذ صعحاث الخدصُل اللبلي" 

أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع 

الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُاعي لضعحاث 

جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول مً الخؼبُلين. 

ت لضعحاث ( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت و2والجضٌو ) الاهدغافاث اإلالُاٍع

جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي 

 .الزخباع الخدصُل
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 2جدول 

 الخحصيل عىد صعوبت إلاضافتاملخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز 

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  6.88 24.61 9.70 14.32 19 الخجغٍب

 7.66 16.47 8.35 15.33 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 2ًـهغ مً الجضٌو )     

(، ومخىؾؽ 15.33الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 1.42(، أي بفاعق كضٍع )16.47صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 14.32اع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخب

( لصالح 10.29(، أي بفاعق كضٍع )24.61الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت. ومً  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 ق، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخبأحل ازخباع صاللت َظا الفغ 

(ANCOVA) وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي ،

الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى 

 (.3اإلابين في الجضٌو )

 3جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بصعوبت إلاضافتANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.000 15.28 1089.82 1 1089.82 الخؼُب

 0.000 5.177 364.80 1 364.80 ػٍغلت الخضعـَ

   70.46 71 5002.65 الخؼأ

    73 6457.41 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 5.177( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )3ًـهغ مً الجضٌو )    

 كىض مؿخىي صاللت )0.00الضاللت لها )
 
 0.05(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

=α) كىض مؿخىي صاللت ، مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت

(0.05 (α =  بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في الخؼبُم

البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخللم باإلطافت وهي ئطافت الخلمُظة خغفا، 

أو مجمىكت خغوف في اليلمت، أو ئطافت ولمت مً اليلماث في الجملت 

بُت، التي صعؾذ جلمُظاتها بؼٍغ لت الخللم وواهذ لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ت ألاولى. ومً أحل  ظا ًلىصها ئلى عفع الفغطُت الصفٍغ الخلاووي، َو

الىشف كً مضي فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج بلع مشىالث حللم 

اللغاءة لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاضًىت اإلاىىعة، جم ئًجاص حجم 

(، مما ٌشير ئلى أن 0.74فيان ) (2ŋألازغ مً زالٌ ئًجاص مغبم ئًخا )

لت اإلالخاصة في كالج بلع  لت الخللم الخلاووي أهثر فاكلُت مً الؼٍغ ػٍغ

مشىالث حللم اللغاءة اإلاخللم باإلطافت: وهي ئطافت الخلمُظة خغفا، أو 

مجمىكت خغوف في اليلمت، أو ئطافت ولمت مً اليلماث في الجملت لضي 

 .ىت اإلاىىعةجلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاضً

الىخاةج الخاصت بمشيلت الخظف وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض الثاوي 

مً فغوض الضعاؾت وهصه "ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت واإلاجمىكت  مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت الخظف في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ 

للخأهض مً صخت َظا الفغض، اؾخسضمذ صعحاث الخدصُل اللبلي" و 

أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع 

الخدصُل اإلاخللم بصلىبت الخظف، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي 

والاهدغاف اإلالُاعي لضعحاث جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي 

اإلاخىؾؼاث الخؿابُت ( ًبين 4الضعاؾت في ول مً الخؼبُلين. والجضٌو )

ت لضعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم  والاهدغافاث اإلالُاٍع

 .اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخلللت بصلىبت الخظف

 4جدول 

 خعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل عىد صعوبت الحرفاملخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في ال

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  6.23 25.76 9.98 14.68 19 الخجغٍب

 7.676 16.63 8.6 13.22 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 4ًـهغ مً الجضٌو )      

الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل اإلاخلللت بصلىبت الخظف 

(، أي بفاعق 16.63(، ومخىؾؽ صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )13.22)

( لصالح الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث 3.41كضٍع )

بُت ف (، 14.68ي الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )اإلاجمىكت الخجٍغ

(، أي بفاعق 25.76ومخىؾؽ صعحاتهم في الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

( لصالح الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين 11.08كضٍع )

الخؼبُم البلضي والخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح 

بُت. ومً أحل ازخباع صاللت َظا الفغق، جم  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

، وطلً مً أحل (ANCOVA) اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخب

الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي 

 :الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى اإلابين في الجضٌو الخالي
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 5جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بصعوبت الحرفANCOVAجحليل الخبايً املصاحب )هخائج 

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.000 13.72 100.52 1 1000.52 الخؼُب

 0.021 5.61 409.11 1 409.11 ػٍغلت الخضعـَ

   72.95 71 5179.67 الخؼأ

    73 6589.29 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 5.61( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )5ًـهغ مً الجضٌو )       

 كىض مؿخىي صاللت )0.021الضاللت لها )
 
 0.05(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

=α) صاللت ، مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي

(0.05 (α =  بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في الخؼبُم

ى خظف الخلمُظة خغفا،  البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخللم بالخظف: َو

أو مجمىكت خغوف مً اليلمت، أو خظف ولمت في الجملت ولصالح 

بُت، التي لت الخللم الخلاووي،  اإلاجمىكت الخجٍغ صعؾذ جلمُظاتها بؼٍغ

ت ألاولى. ومً أحل الىشف كً  ظا ًلىصها ئلى عفع الفغطُت الصفٍغ َو

مضي فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي 

جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت، جم ئًجاص حجم ألازغ مً زالٌ ئًجاص مغبم 

لت الخللم الخلاووي أهثر  (، مما0.67فيان ) ŋ(2ئًخا ) ٌشير ئلى أن ػٍغ

لت اإلالخاصة في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة  فاكلُت مً الؼٍغ

ى خظف الخلمُظة خغفا، أو مجمىكت خغوف مً  اإلاخلللت بالخظف: َو

 .اليلمت، أو خظف ولمت في الجملت لضي ػالباث اإلاغخلت الابخضاةُت

َظٍ الىخاةج بالفغض الثالث الىخاةج الخاصت بمشيلت ؤلابضاٌ وجخصل 

مً فغوض الضعاؾت وهصه "ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت واإلاجمىكت  مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت ؤلابضاٌ في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ 

الخدصُل اللبلي" وللخأهض مً صخت َظا الفغض، اؾخسضمذ صعحاث 

اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع  أفغاص

الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُاعي لضعحاث 

جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول مً الخؼبُلين. 

ت لضعحاث 6والجضٌو ) ( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلالُاٍع

ن في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي جلمُظاث اإلاجمىكخي

 .الزخباع الخدصُل

 6جدول 

 عوبت إلابدالاملخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بص

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  5.78 25.80 8.65 19.02 19 الخجغٍب

 8.09 20.65 9.54 17.42 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 6ًـهغ مً الجضٌو )      

(، ومخىؾؽ 17.42الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 3.23(، أي بفاعق كضٍع )20.65صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 19.02اع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخب

( لصالح 6.78(، أي بفاعق كضٍع )25.80الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت. ومً  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 ، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخبأحل ازخباع صاللت َظا الفغق 

(ANCOVA) وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي ،

الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى 

 :اإلابين في الجضٌو الخالي

 7جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بصعوبت إلابدالANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.004 9.04 1244.76 1 1244.76 الخؼُب

 0.049 3.66 503.59 1 503.59 ػٍغلت الخضعـَ

   137.63 71 9772.26 الخؼأ

    73 11520.61 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 3.66( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )7ًـهغ مً الجضٌو )      

 كىض مؿخىي صاللت )0.049الضاللت لها )
 
 0.05(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

=α) صاللت ، مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي

(0.05 (α =  بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في الخؼبُم

ى ئبضاٌ خغف ميان آزغ،  البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخللم باإلبضاٌ: َو

أو ئبضاٌ مجمىكت خغوف في اليلمت، أو ئبضاٌ ولمت بيلمت أزغي 

لت الخللُم ولصالح اإلاجمىكت الخ بُت، التي صعؽ ػالبها بؼٍغ جٍغ

الخلاووي، ومً أحل الىشف كً مضي فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج 

بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاضًىت 

فيان (  2ŋاإلاىىعة، جم ئًجاص حجم ألازغ مً زالٌ ئًجاص مغبم ئًخا )

ل0.63) ت الخللُم الخلاووي أهثر فاكلُت مً (، مما ٌشير ئلى أن ػٍغ

لت اإلالخاصة في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة اإلاخلللت  الؼٍغ
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ى ئبضاٌ خغف ميان آزغ، أو ئبضاٌ مجمىكت خغوف في  باإلبضاٌ: َو

اليلمت، أو ئبضاٌ ولمت بيلمت أزغي لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت 

 .باإلاضًىت اإلاىىعة

الىخاةج الخاصت بمشيلت الخىغاع وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض الغابم مً  

فغوض الضعاؾت وهصه "ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت واإلاجمىكت  مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت الخىغاع في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ 

ً صخت َظا الفغض، اؾخسضمذ صعحاث الخدصُل اللبلي" وللخأهض م

أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع 

الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُاعي لضعحاث 

جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول مً الخؼبُلين. 

ت لضعحاث ( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافا8والجضٌو ) ث اإلالُاٍع

جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي 

 .الزخباع الخدصُل اإلاخلللت بصلىبت الخىغاع

 8جدول 

 البعدي املخعلقت بصعوبت الخكسازاملخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق 

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  5.98 25.37 9.43 15.44 19 الخجغٍب

 6.57 19.84 8.68 16.37 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 8ًـهغ مً الجضٌو )      

(، ومخىؾؽ 16.37الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 3.47(، أي بفاعق كضٍع )19.84صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 15.44اع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخب

( لصالح 10.07(، أي بفاعق كضٍع )25.37الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت.  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح الخلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

فغق، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ومً أحل ازخباع صاللت َظا ال

، وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين (ANCOVA) اإلاصاخب

مجمىكتي الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج 

 :كلى الىدى اإلابين في الجضٌو الخالي

 9جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بصعوبت الخكسازANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.001 11.941 1340.81 1 1340.81 الخؼُب

 0.032 6.487 503.87 1 503.87 ػٍغلت الخضعـَ

   112.29 71 7972.734 الخؼأ

    73 9817.48 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 6.487( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )9ًـهغ مً الجضٌو )     

 كىض مؿخىي 0.032الضاللت لها )
 
 0.05صاللت )(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

(α =  صاللت مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي

(0.05 (α =  بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في الخؼبُم

لصض به جىغاع بلع الخغوف، أو  البلضي الزخباع جدصُل الخىغاع: ٍو

بُت، التي صعؽ  بلع اليلماث في الجملت ولصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

لت الخللم ا لخلاووي، ومً أحل الىشف كً مضي فاكلُت جلمُظاتها بؼٍغ

الخللم الخلاووي في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي ػالباث 

اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاضًىت اإلاىىعة، جم ئًجاص حجم ألازغ مً زالٌ ئًجاص 

لت الخللُم الخلاووي 0.71فيان ) (2ŋمغبم ئًخا ) (، مما ٌشير ئلى أن ػٍغ

لت  اإلالخاصة في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة أهثر فاكلُت مً الؼٍغ

لصض به جىغاع بلع الخغوف، أو بلع اليلم  اث في ــــاإلاخلللت بالخىغاع: ٍو

 .الجملت لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت

الىخاةج الخاصت بمشيلت اللغاءة اإلاخلؼلت وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض 

طاث صاللت الخامـ مً فغوض الضعاؾت وهصه: "ال جىحض فغوق 

بُت  ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت اللغاءة اإلاخلؼلت في الخؼبُم 

البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي" وللخأهض مً صخت َظا الفغض، 

اؾخسضمذ صعحاث أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم 

باع الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف البلضي الزخ

اإلالُاعي لضعحاث جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول 

( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث 10مً الخؼبُلين. والجضٌو )

ت لضعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم اللبلي  اإلالُاٍع

 .لخدصُلوالخؼبُم البلضي الزخباع ا

 11جدول 

شكلت القساءة املخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بم

 املخقععت

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  الحسابياملخوسغ 

ُت  8.97 32.86 10.54 19.76 19 الخجغٍب

 9.82 20.97 10.65 18.87 18 الظابؼت
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( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 10ًـهغ مً الجضٌو )      

(، ومخىؾؽ 18.87الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 2.1(، أي بفاعق كضٍع )20.97صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 19.76اع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخب

( لصالح 13.1(، أي بفاعق كضٍع )32.86الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت. ومً  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 ، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخبأحل ازخباع صاللت َظا الفغق 

(ANCOVA) وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي ،

الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى 

 :اإلابين في الجضٌو الخالي

 11جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بمشكلت القساءة املخقععتANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.000 13.407 1414.22 1 1414.22 الخؼُب

 0.037 4.531 474.81 1 474.81 ػٍغلت الخضعـَ

   105.48 71 7489.44 الخؼأ

    73 9378.47 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 4.531( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )11ًـهغ مً الجضٌو )      

 كىض مؿخىي 0.037الضاللت لها )
 
 0.05صاللت )(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

(α =   صاللت مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي

(0.05 (α =  بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في الخؼبُم

لصض به كضم كغاءة الىص  البلضي الزخباع جدصُل اللغاءة اإلاخلؼلت: ٍو

لت  بُت، التي صعؾذ جلمُظاتها بؼٍغ ولمت ولمت ولصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ومً أحل الىشف كً مضي فاكلُت الخللم الخلاووي في  الخللم الخلاووي.

كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت 

 (2ŋباإلاضًىت اإلاىىعة، جم ئًجاص حجم ألازغ مً زالٌ ئًجاص مغبم ئًخا )

لت الخللم الخلاووي أهثر فاكلُت مً 0.57فيان ) (، مما ٌشير ئلى أن ػٍغ

لت اإلالخاصة في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة اإلاخلللت باللغاءة  الؼٍغ

 مُظاث ـلــضي جــــت لـــمــلــت هــمــلــص هــىــغاءة الــــضم كــه كــــض بـــصــلــت: ٍوـــاإلاخلؼل

 .اإلاغخلت الابخضاةُت

الىخاةج الخاصت بمشيلت الاؾدبضاٌ وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض 

وهصه: "ال جىحض فغوق طاث صاللت الؿاصؽ مً فغوض الضعاؾت 

بُت  ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت الاؾدبضاٌ في الخؼبُم البلضي 

بلض طبؽ الخدصُل اللبلي" وللخأهض مً صخت َظا الفغض، 

م اؾخسضمذ صعحاث أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُ

البلضي الزخباع الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف 

اإلالُاعي لضعحاث جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول 

( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث 12مً الخؼبُلين. والجضٌو )

ت لضعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم اللبلي  اإلالُاٍع

 .لضي الزخباع الخدصُلوالخؼبُم الب

 12جدول 

 عوبت الاسدبدالاملخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل املخعلقت بص

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  8.12 21.84 10.09 14.73 19 الخجغٍب

 7.08 17.63 9.76 15.27 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 12ًـهغ مً الجضٌو )     

(، ومخىؾؽ 15.27الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 2.36(، أي بفاعق كضٍع )17.63صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 14.73باع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخ

( لصالح 7.11(، أي بفاعق كضٍع )21.84الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت.  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح لخلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

غق، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ومً أحل ازخباع صاللت َظا الف

، وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين (ANCOVA) اإلاصاخب

مجمىكتي الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج 

 :كلى الىدى اإلابين في الجضٌو الخالي

 13جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل عىد مشكلت الاسدبدالANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.020 5.634 460.003 1 460.003 الخؼُب

 0.043 4.765 331.68 1 331.68 ػٍغلت الخضعـَ

   81.66 71 5797.5 الخؼأ

    73 6389.18 اإلاجمىق اإلالضٌ
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(، 5.765( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )13ًـهغ مً الجضٌو )       

 كىض مؿخىي 0.043ومؿخىي الضاللت لها )
 
(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض  = α) 0.05صاللت )

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في  = α) 0.05صاللت )مؿخىي 

لصض به أن ٌؿدبضٌ  الخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل الاؾدبضاٌ: ٍو

 
 
الخلمُظ خغفا بدغف، أو ولمت بيلمت لِؿذ واعصة في الؿُاق أصال

بُت، الت لت الخللم ولصالح اإلاجمىكت الخجٍغ ي صعؾذ جلمُظاتها بؼٍغ

الخلاووي، ومً أحل الىشف كً مضي فاكلُت الخللم الخلاووي في كالج 

بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي ػالباث اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاضًىت 

فيان  (2ŋاإلاىىعة، جم ئًجاص حجم ألازغ مً زالٌ ئًجاص مغبم ئًخا )

لت الخللم ا0.74) لخلاووي أهثر فاكلُت مً (، مما ٌشير ئلى أن ػٍغ

لت اإلالخاصة في كالج بلع مشىالث حللم اللغاءة لضي جلمُظاث  الؼٍغ

 .اإلاغخلت الابخضاةُت

م بين ألاصىاث اإلادشابهت في اإلاسغج   الىخاةج الخاصت بمشيلت كضم الخفٍغ

وجخصل َظٍ الىخاةج بالفغض الؿابم مً فغوض الضعاؾت وهصه "ال 

بين مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت 

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت كضم  اإلاجمىكت الخجٍغ

م بين ألاصىاث اإلادشابهت في اإلاسغج في الخؼبُم البلضي بلض  الخفٍغ

طبؽ الخدصُل اللبلي" وللخأهض مً صخت َظا الفغض، اؾخسضمذ 

بلضي صعحاث أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم ال

الزخباع الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُاعي 

لضعحاث جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي الضعاؾت في ول مً 

( ًبين اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث 14الخؼبُلين. والجضٌو )

ت لضعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول مً الخؼبُم اللبلي  اإلالُاٍع

 .الزخباع الخدصُلوالخؼبُم البلضي 

 14جدول 

دم الخفسيق بين املخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل عىد مشكلت ع

 ألاصواث املدشابهت في املخسج

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي القبليالخعبيق 

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  7.74 23.18 8.98 17.36 19 الخجغٍب

 6.88 18.58 10.34 16.41 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 14ًـهغ مً الجضٌو )       

(، ومخىؾؽ 16.41الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 2.17(، أي بفاعق كضٍع )18.58صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 17.36الخدصُل ) الخؼبُم اللبلي الزخباع 

( لصالح 6.77(، أي بفاعق كضٍع )20.18الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

م بين ألاصىاث  اللبلي الزخباع الخدصُل كىض مشيلت كضم الخفٍغ

بُت. ومً أحل اإلادشابهت في اإلاسغج وان لصالح جلمُظا ث اإلاجمىكت الخجٍغ

 ازخباع صاللت َظا الفغق، جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخب

(ANCOVA) وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي ،

الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى 

 :اإلابين في الجضٌو الخالي

 15جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيلANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.002 10.758 615.97 1 615.97 الخؼُب

 0.026 5.395 137.14 1 137.14 ػٍغلت الخضعـَ

   57.259 71 4065.37 الخؼأ

    73 24003.25 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، 5.395( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )15ًـهغ مً الجضٌو )       

 كىض مؿخىي 0.026ومؿخىي الضاللت لها )
 
(، وهي كُمت صالت ئخصاةُا

مما ٌشير ئلى وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض  = α) 0.05صاللت )

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في  = α) 0.05صاللت )مؿخىي 

م بين ألاصىاث  الخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخللم بلضم الخفٍغ

 ،
 
، والجُم كافا

 
، والؼاي طالا

 
اإلادشابهت في اإلاسغج مثل: هؼم الؿين صاصا

ض فاكلُت كً  لت الخللم الخلاووي ًٍؼ ـ اللغاءة بؼٍغ ىظا، أي أن جضَع َو

م بين ألاصىاث  لت اإلالخاصة في جىمُت اإلاهاعة اإلاخلللت بلضم الخفٍغ الؼٍغ

 ،
 
، والجُم كافا

 
، والؼاي طالا

 
اإلادشابهت في اإلاسغج مثل: هؼم الؿين صاصا

ىظا لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت  .َو

الىخاةج الخاصت بمشيلت الخىف والخجل والترصص وجخصل َظٍ الىخاةج  

بالفغض الثامً مً فغوض الضعاؾت وهصه "ال جىحض فغوق طاث صاللت 

بُت  ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت الخجل الخىف والترصص في 

الخدصُل اللبلي" وللخأهض مً صخت َظا الخؼبُم البلضي بلض طبؽ 

الفغض، اؾخسضمذ صعحاث أفغاص اللُىت في ول مً الخؼبُم اللبلي 

والخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل، وجم ئًجاص اإلاخىؾؽ الخؿابي 

والاهدغاف اإلالُاعي لضعحاث جلمُظاث ول مجمىكت مً مجمىكتي 

خىؾؼاث ( ًبين اإلا16الضعاؾت في ول مً الخؼبُلين. والجضٌو )

ت لضعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في ول  الخؿابُت والاهدغافاث اإلالُاٍع
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 .الخىف والخجل والترصصمً الخؼبُم اللبلي والخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل كىض مشيلت 

 16جدول 

الدزاست في الخعبيق القبلي والخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل عىد مشكلت الخوف والخجل املخوسعاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لدزجاث مجموعتي 

 والتردد

 

 املجموعت

 

 العدد

 الخعبيق البعدي الخعبيق القبلي

 الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي الاهحساف املعيازي  املخوسغ الحسابي

ُت  4.89 12.44 5.47 9.27 19 الخجغٍب

 4.32 10.11 5.21 8.23 18 الظابؼت

( أن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت 16ًـهغ مً الجضٌو )     

(، ومخىؾؽ 8.23الظابؼت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل )

( لصالح 1.88(، أي بفاعق كضٍع )10.11صعحاتهم في الخؼبُم البلضي له )

بُت في  الخؼبُم اللبلي، وأن مخىؾؽ صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

(، ومخىؾؽ صعحاتهم في 9.27اع الخدصُل )الخؼبُم اللبلي الزخب

( لصالح 3.17(، أي بفاعق كضٍع )12.44الخؼبُم البلضي لهظا الازخباع )

الخؼبُم البلضي، مما ٌلجي أن الفغق بين الخؼبُم البلضي والخؼبُم 

بُت. ومً  اللبلي الزخباع الخدصُل وان لصالح جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخب أحل ازخباع صاللت َظا الفغق،

(ANCOVA) وطلً مً أحل الظبؽ ؤلاخصاتي للفغق بين مجمىكتي ،

الضعاؾت في الخؼبُم اللبلي الزخباع الخدصُل، وواهذ الىخاةج كلى الىدى 

 :اإلابين في الجضٌو الخالي

 17 جدول 

 ( لدزجاث مجموعتي الدزاست في الخعبيق البعدي الخخباز الخحصيل عىد مشكلت الخوف والخجل والترددANCOVAهخائج جحليل الخبايً املصاحب )

 مسخوى الداللت قيمت )ف( مخوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث مصدز الخباًي

م اللبلي  0.000 21.808 312.21 1 312.21 الخؼُب

 0.336 1.938 30.43 1 30.43 ػٍغلت الخضعـَ

   14.31 71 1016.47 الخؼأ

    73 1342.12 اإلاجمىق اإلالضٌ

(، ومؿخىي 1.938( أن كُمت )ف( اإلادؿىبت )17ًـهغ مً الجضٌو )      

 كىض مؿخىي 0.336الضاللت لها )
 
صاللت (، وهي كُمت غير صالت ئخصاةُا

(0.05 (α =  مما ٌشير ئلى كضم وحىص فغق طي صاللت ئخصاةُت كىض

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكخين في  = α) 0.05صاللت )مؿخىي 

الخؼبُم البلضي الزخباع الخدصُل اإلاخللم بالخجل والخىف والترصص: 

لصض به أن ًتهُب الخلمُظ اللغاءة، أو ًدضر له اعجباوا أزىاء اللغاءة  ٍو

لت الخللم بؿبب أخض َظٍ اللى  ـ اللغت اللغبُت بؼٍغ امل، أي أن جضَع

لت اإلالخاصة في جىمُت مهاعة الخجل  ض فاكلُت كً الؼٍغ الخلاووي ال ًٍؼ

 .والخىف والترصص لضي جلمُظاث اإلاغخلت الابخضاةُت

 :ملخص الىخاةج

 ٌ  :الىخاةج اإلاخلللت بالفغض ألاو

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ؤلاطافت

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض ألاٌو وهما َى مىضح ئلى وحىص  •

بين مخىؾؼي  = α) 0.05صاللت )فغق طو صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت  صعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ت في الازخباع الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت ؤلاطافتالظابؼ

 :الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الثاوي

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخظف

 غض الثاوي ئلى وحىص فغق طو صاللت ــت بالفــمخلللــت الــضعاؾــج الـــذ هخاةــصل •

 بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع  اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت الخظف

 الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الثالث

مخىؾؼي كضص أزؼاء  ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ؤلابضاٌ في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الثالث ئلى وحىص فغق طو صاللت  •

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع اإلا جمىكت الخجٍغ

 .الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت ؤلابضاٌ

 :الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الغابم

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .ؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبليالخىغاع في الخ

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الغابم ئلى وحىص فغق طو صاللت  •

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع  اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت الخىغاع

 الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الخامـ

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .اللغاءة اإلاخلؼلت في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي
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ص فغق طو صاللت صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الخامـ ئلى وحى  •

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع  اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت اللغاءة اإلاخلؼلت

 الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الؿاصؽ

كضص أزؼاء ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الاؾدبضاٌ في الخؼبُم البلضي بلض طبؽ الخدصُل اللبلي

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الثاوي ئلى وحىص فغق طو صاللت  •

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع  اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الخدصُلي اإلاخلللت بصلىبت الاؾدبضاٌ

 الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الؿابم

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

م بين  ألاصىاث اإلادشابهت في اإلاسغج في الخؼبُم البلضي بلض كضم الخفٍغ

 .طبؽ الخدصُل اللبلي

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الؿابم وحىص فغق طو صاللت  •

بين مخىؾؼي صعحاث جلمُظاث  = α) 0.05صاللت )ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع  اإلاجمىكت الخجٍغ

م بين ألاصىاث اإلادشابهت في ال خدصُلي اإلاخلللت بصلىبت كضم الخفٍغ

 .اإلاسغج

 الىخاةج اإلاخلللت بالفغض الثامً

ال جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي كضص أزؼاء  •

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاخلللت بصلىبت  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

طبؽ الخدصُل الخجل الخىف والترصص في الخؼبُم البلضي بلض 

 .اللبلي

صلذ هخاةج الضعاؾت اإلاخلللت بالفغض الثاوي ئلى كضم وحىص فغق طو  •

بين مخىؾؼي صعحاث  = α) 0.05صاللت )صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي 

بُت وصعحاث جلمُظاث اإلاجمىكت الظابؼت في  جلمُظاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 .الازخباع الخدصُلي اإلاخللم بصلىبت الخجل والخىف والترصص

وحىص صاللت كملُت لخؼبُم اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي، خُث زبذ  •

مً ازخباع حجم ألازغ اعجفاق جأزير اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي في جىمُت 

ت  .بلع مهاعاث اللغاءة الجهٍغ

ئن الىخاةج التي جىصلذ ئليها الضعاؾت حاءث لصالح اإلاجمىكت  •

بُت والتي صعؾذ باؾخسضام  اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي، مما الخجٍغ

ًإهض فاكلُت َظٍ الاؾتراجُجُت في جىمُت مهاعاث اللغاءة وفي كالج بلع 

ت  .مشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ

 خوصياثال. 6

لت الخللُم الخلاووي -1  .طغوعة الخىؾم في جؼبُم ػٍغ

بُت في الخللُم الخلاووي إلاللماث اإلاضاعؽ -2  .طغوعة ئكضاص صوعاث جضٍع

ت  -3 ئحغاء صعاؾاث تهضف ئلى ملاعهت إلاشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ

ؿُت ألازغي   .ببلع الؼغق الخضَع

ت -4 اصة الضعاؾاث اإلاخلللت بمشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ  .ٍػ

ت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت، وػٍاصة  -5 ـ اللغاءة الجهٍغ اصة الاَخمام بخضَع ٍػ

ت  .الىكذ لللغاءة الجهٍغ

ب -6 مللمي اإلاغخلت ألاؾاؾُت وئكضاصَم كلى حصخُص  الاَخمام بخضٍع

ت  .أزؼاء اللغاءة الجهٍغ

أَمُت ئكاصة الىـغ في مىاهج اللغت اللغبُت بالصفىف الابخضاةُت  -7

 (.ألاولى والؾُما منهاج )اللغاءة

طغوعة الىشف اإلابىغ كً طلف الخلمُظاث في اللغاءة واللمل . 8

 كلى جدضًض الصلىباث التي جىاحههم
 
 .حضًا

 الزخباعاث  -9
 
ب اإلاللماث كلى كملُاث الدصخُص وفلا أَمُت جضٍع

 .)صلىبت اللغاءة( اإلالىىت في البِئت اللغبُت

: ملترخاث الضعاؾت
 
 :زاهُا

ئحغاء صعاؾاث ممازلت كلى مغاخل صعاؾُت مسخلفت بهضف عفم  -1

 .مؿخىي الخللُم والفهم اللغاتي

ـ الخضًثت في ئحغاء صعاؾت؛ لفدص أزغ اؾتراجُجُاث وػغاة -2 م الخضَع

ت   .كالج مشىالث حللم اللغاءة الجهٍغ

ت زاصت بملغفت  -3 ُّ ئحغاء صعاؾت حلجى بخصمُم وئكضاص بغامج كالح

 .أؾباب صلىباث حللم اللغاءة

ت  -4 ئحغاء صعاؾت جدىاٌو أؾالُب اإلاللمين في حللُم اللغاءة الجهٍغ

 .ألاؾاؾُتوالصامخت وكالكتها بلىامل الظلف واللىة لضي اإلاغاخل 

جلىين ازخباعاث وملاًِـ حصخُصُت لخدضًض مشىالث مهاعاث  -5

ت ُّ  .اللغاءة في وافت اإلاغاخل الخللُم
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ABSTRACT_  This study aimed to investigate the effect of cooperative learning in the treatment of 

some problems learning to read aloud to the pupils of fourth grade and to achieve the objective 

researcher used the quasi-experimental based on the design of experimental and control groups 

and designed to a number of tools, materials research, namely: the list of problems learning to 

read aloud the use of test reading aloud the staging of Hassan Shehata, use the card to monitor 

errors in the pretest and post a manual parameter and after that confirmed the researcher the 

veracity of study tools and stability began to apply them to a total sample number (67), a pupil of 

pupils of fourth grade, The researcher used a number of methods and statistical treatments in 

order to access the results of the study, after the analysis necessary procedural researcher 

concluded that there is a difference between the mean scores of pupils of the control group and 

experimental for the experimental group on the problem of (additions, deletions, and repetition, 

reading, intermittent, and radio and non-discrimination between sounds similar to the exit and 

replacement). In the light of the results of the study recommended a series of recommendations 

including: Attention to the training of primary school teachers and prepare them to diagnose 

errors reading aloud. The need for the Ministry of Education and the preparation of manuals for 

teachers of Arabic, to learn how to deal with the problems of reading aloud, diagnosis, and 

treatment. One of the key proposals made by the study: Conduct a study; to examine the impact of 

the strategies and modern teaching methods in the treatment of problems learning to read aloud. A 

study of the design and preparation of special remedial programs to know the causes of problems 

learning to read. Legalization of diagnostic tests and measurements to determine the problems of 

reading skills in all levels of education. 

KEY WORDS: Cooperative learning, problems learning to read, the primary school. 

 

 

 


