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 يف بالعقىد التعلن اسرتاتُجُة استخذام أثر
 تنوُة علً الرتبىٌ اإلحصاء هقرر تذرَس

 القلق وخفض اإلحصائٍ التفكري ههارات
 بكلُة العلُا الذراسات طلبة لذي اإلحصائٍ

  تبىك جاهعة الرتبُة
 *اللحعاويعلى  بنعثمان 

 

َضف البدث الخالي ئلى جلص ي أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص في جضَعـ ملغع ؤلاخطاء التربىي نلى جىمُت  اإلالخص

بي جطمُم  مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي وزفؼ الللم ؤلاخطاتي لضي ؾلبت الضعاؾاث الهلُا، وانخمض البدث نلى اإلاىهج شبه الخجٍغ

( مً ؾلبت بغهامج اإلااحؿخحر بيلُت التربُت وآلاصاب حامهت جبىن في مجمىنخحن 40مً )بهضي(. وجيىهذ نُىت البدث  -زىاتي) كبلي

بُت وغابؿت. ولخدلُم َضف البدث جم بىاء صلُل لخضَعـ ملغع ؤلاخطاء التربىي باؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص، وبىاء ازخباع  ججٍغ

وضف وجىكُم البُاهاث، وجدلُل البُاهاث، وجفؿحر البُاهاث(،  )حمو البُاهاث، ( مفغصة في مهاعاث40في مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي )

( مفغصة في ؾخت ميىهاث، وجم كُاؽ ضضق وزباث ألاصواث، هما جم جؿبُم 30هما جم بىاء ملُاؽ الللم ؤلاخطاتي جيىن مً )

صاللت ئخطاةُت نىض  ، ووان مً أَم هخاةج البدث وحىص فغوق طاثSPSS 16,00 ألاصواث، وحمو البُاهاث ومهالجتها باؾخسضام

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي الزخباع مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي 0.01مؿخىي ) ( بحن مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنخحن الخجٍغ

بُت، باإلغافت ئلى الهالكت الاعجباؾُت  ومهاعاجه، والخؿبُم البهضي إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي وميىهاجه لطالح ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

بُت نلى ازخباع الخفىحر ؤلاخطاتي وصعحاتهم نلى ملُاؽ الللم ؤلاخطاتي. ومً بحن الهىؿُ ت بحن صعحت ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

أَم الخىضُاث جىقُف اؾتراجُجُاث الخهلم بالهلىص في جضَعـ ؾالب اإلااحؿخحر، مو الخسؿُـ لخىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي 

 .وزفؼ صعحاث الللم ؤلاخطاتي

 .: الخهلم بالهلىص، الخفىحر ؤلاخطاتي، الللم ؤلاخطاتيتفااية اليلمات اإلا
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أثر اشاخدام اشتراتةجة  الاعلم بالعلىد في تدريض ملرر ؤلايصاء 

ؤلايصائي التربىي على تىمة  مهارات الاتفىير ؤلايصائي وختفض الللم 

 لدي ظلب  الدراشات العلةا بيلة  التربة  جامع  تبىن
 اإلالدم . 1

اغُاث        اغُاث ههلم والٍغ ٌهض مجاٌ ؤلاخطاء مً بحن مجاالث الٍغ

خػمً الهضًض مً الخبراث  نلى  الخهلُمُت التي جغهؼ هماصة صعاؾُت،  ٍو

الخهامل مو البُاهاث بأهماؾها اإلاسخلفت، وال ًلخطغ مجاٌ ؤلاخطاء نلى  

الىكغة الخللُضًت اإلاغجبؿت بمجمىنت مً نملُاث حمو ووضف وجدلُل 

البُاهاث، وما ًغجبـ بها مً نملُاث اخخمالُت، بل ٌهض بمثابت  همـ مً 

جه اإلاشىالث الخُاجُت، أهماؽ الخفىحر اإلاغجبـ بىضف وجدضًض ومهال

لضا ًمثل الخفىحر الاخطاتي مً بحن ألاَضاف الغةِؿُت في جضَعـ 

الاخطاء واإلاغجبـ بهملُاث اللُاؽ والىمظحت، والهُىاث والخمثُل 

ا مً الهملُاث  ].1] والاخخمالُت، وغحَر

ىعٍىج     ىضح ول مً باهىُدش َو أن مطؿلح الخفىحر ؤلاخطاتي قهغ  ٍو

ت في بضاًت الدؿهُىاث، واعجبـ مفهىم الخفىحر في البدىر  الترب ٍى

حن زاضت في مجاٌ اللُاؽ الىفس ي بػغوعة  الاخطاتي لضي التربٍى

جىمُت مجمىنت مً اإلاهاعاث ًمىً جدضًضَا في أعبهت مجاالث عةِؿت 

[2.[ 

ا  • غجبـ بجمو البُاهاث خٌى مشيلت مدضصة وججهحَز :  ٍو اإلاجاٌ ألاٌو

خػمً َظا اإلاجا ٌ الهضًض مً اإلاهاعاث الفغنُت منها: وجىكُمها، ٍو

جدضًض اإلاشيلت وألاؾئلت البدثُت، وضُاغت الفغوع، وجىضُف أصواث 

حمو البُاهاث اإلاىاؾبت، وغبـ اصواث حمو البُاهاث، وجؿبُلها، 

ا بطىعة كابلت للمهالجاث ؤلاخطاةُت ض البُاهاث وججهحَز  .وجيٍى

غجبـ بدىكُم البُاهاث في حض • ت أو أشياٌ اإلاجاٌ الثاوي: ٍو اٌو جىغاٍع

بُاهُت، مو جأمل البُاهاث زالٌ الخمثُالث اإلاسخلفت، وجىقُفها في وضف 

نام للبُاهاث وصعاؾت زطاةطها، وجدضًض مضي مطضاكُتها، وصعاؾت 

اللُم اإلاخؿغفت أو اإلاخىاكػت، واهدشاف الهالكاث اإلاىؿلُت صازل 

 .البُاهاث، وغحر اإلاىؿلُت

غجبـ بخ • دلُل البُاهاث، مو ازخُاع اإلاهالجاث اإلاجاٌ الثالث: ٍو

ؤلاخطاةُت الضكُلت واإلاىاؾبت، وصعاؾت بضاةل مخهضصة لهظٍ اإلاهالجاث 

 باجساط كغاع مدضص لخل اإلاشيلت مدل الضعاؾت
ً
 .أهثر اعجباؾا

غجبـ بخفؿحر البُاهاث في ئؾاع الىخاةج وعبؿها بأؾئلت  • اإلاجاٌ الغابو: ٍو

، م
ً
و بىاء الاؾخضالالث التي حؿهم في البدث والفغوع اإلاطاغت مؿبلا

 .خل اإلاشيلت واجساط اللغاع

في صعاؾخه بمجمىنت الؿغق والاؾتراجُجُاث   [3]نطغ ههما نغف        

ؤلاخطاةُت التي ٌؿخسضمها الباخث نىض الخسؿُـ لخدلُل بُاهاث 

بدثه، ونىض جىفُظ َظا الخدلُل وفم ألاؾـ الهلمُت وؤلاخطاةُت 

ا في البُاهاث كبل جؿبُم ألاؾالُب ؤلاخطاةُت  الضكُلت الىاحب جىافَغ

ي ًخم الخىضل ئليها باؾخسضام نليها، ونىض الخدلم مً ضضق الىخاةج الت

 ].3َظٍ ألاؾالُب كبل اؾخسضامها في ئضضاع اللغاع التربىي اإلاىاؾب. ]

اث الؿالب في مهاعاث  [4] وحشحر هخاةج صعاؾت عاهضاٌ           جضوي مؿخٍى

ؿُت اإلاخبهت، خُث ئن اإلاهغفت  الخفىحر ؤلاخطاتي هكحر اإلاهالجاث الخضَع

ت لىنها غحر و افُت لبىاء مهاعاث الخهامل مو البُاهاث ؤلاخطاةُت غغوٍع

بطفت نامت، أو في اإلاجاالث الخسططُت والبدىر نلى وحه 

الخطىص، ولخىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي وكُاؾها َضفذ الضعاؾت 

جىمُت وكُاؽ مهاعاث الخفىحر الاخطاتي لضي نُىت مً ؾالب اإلاغخلت 

ت بخىقُف بهؼ ألاوشؿت اإلاغجبؿت باجساط ا للغاع ؤلاخطاتي خٌى الثاهٍى

مشيلت مدضصة جدؿم بالىاكهُت واعجباؾها بدُاة الؿلبت، خُث حؿهم في 

بىاء مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي مً زالٌ اإلاغوع بهملُاث خل اإلاشيلت 

 ].4وحمو البُاهاث ومهالجتها واجساط اللغاع. ]

باللضعة نلى حمو ووضف البُاهاث باؾخسضام   [5]ابى نىاص ونغفه       

ت، وملاًِـ الدشدذ،  أؾ الُب مىاؾبت منها: ملاًِـ الجزنت اإلاغهٍؼ

ا،  والخىاضل ئلى اؾخيخاحاث مً  والخهامل مو الاخخماالث وجفؿحَر

زالٌ مهؿُاث مهُىه لفكُت وشيلُت. وبطفت نامت ٌهض الخفىحر 

ا  غ مهالجاث الؿالب للبُاهاث وجفؿحَر الاخطاتي ببىاء اؾاع مهغفي لخؿٍى

ُفها. وخضصث الضعاؾت مجمىنت مً الىماطج اإلافؿغة واجساط كغاع بخىق

 ].5للخفىحر الاخطاتي هما ًلي ]

ىضح ول مً فاي وححرو       أن الخفىحر ؤلاخطاتي ًغجبـ ببىاء  [6] ٍو

مهاعاث الؿالب في جمثُل ووضف وجدلُل البُاهاث بؿغاةم مخباًىت، هما 

اهاث في وحىص ًغجبـ ببىاء اؾاع مفاَُمي مخهمم في كغاءة ومهالجت البُ

بضاةل مخهضصة، لضا ًغجبـ الخفىحر الاخطاتي بمهاعة الؿالب في اجساص 

كغاع خٌى بضاةل اإلاهالجاث ؤلاخطاةُت، وصعاؾت َضا اللغاع في غىء 

 ].6مهاًحر واضخت ]

هغفه بالجحن       ببىاء الفهم الهمُم لضي الؿالب الباخث خٌى  [7] َو

ُفها في البدىر الهلمُت، بمهجي ماَُت الاخطاء، وأَمُتها، وهُفُت جىق

أهثر نمىمُت بىاء عؤٍت واضخت ونمُلت خٌى صوع ؤلاخطاء  في البدث، 

غجبـ الخفىحر ؤلاخطاتي بمجمىنت  وما ًغجبـ بها مً نملُاث بدثُت، ٍو

مً اإلاهاعاث جخمثل في حمو وججهحز البُاهاث وصعاؾت مطضاكُتها 

في البدث الهلمي،  وجىكُمها، وبىاء زؿه واضخت خٌى هُفُت جىقُفها

ومهاعاث جدلُل البُاهاث وجخػمً اجساص كغاع بشان الىمىطج ؤلاخطاتي 

اإلاىاؾب في جدلُل البُاهاث وجلخُطها، مو مهاعاث نغع البُاهاث 

وجخػمً نغع البُاهاث بهض جدلُلها في حضاٌو أو أشياٌ أو عؾىم 

جىغُدُه وفم مخؿلباث البدث، وهظا مهاعاث جىقُف البُاهاث 

مً عبـ البُاهاث بمشيلت البدث لإلحابت نلى الدؿاؤالث البدثُت، وجخػ

باإلغافت ئلى مهاعاث جفؿحر البُاهاث وجخػمً بىاء اؾخضالالث نامت 

 ].7] خٌى البُاهاث وعبؿها بما ؾبم مً صعاؾاث في طاث اإلاجاٌ

   [8]ونغفه الغفاعي      
ً
بمجمىنه نملُاث ًلىم بها الؿالب مؿخسضما

 ٌ ه حؿانض في ئلى  فيها اإلاهغفت ؤلاخطاةُت للىضى اؾخيخاحاث جيبٍإ

غجبـ الخفىحر ؤلاخطاتي بمجمىنه مً اإلاهاعاث  نملُاث اجساط اللغاع. ٍو
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أَمها: وضف البُاهاث، وجىكُم البُاهاث وجلخُطها، وجمثُل البُاهاث 

ا. ]ونغغها، وجدلُل البُاهاث وجف  ].8ؿحَر

وخٌى جىمُت وكُاؽ مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي جىىنذ وحهضص        

اث ؾالب   [9]أخمض الضعاؾاث منها صعاؾت والتي أهضث ئلى جضوي مؿخٍى

الاؾخلغاء، والاؾخيباؽ، ُت في مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي )ولُاث الترب

ؿُت والخفؿحر، وئصعان الهالكاث(، خُث ًخم الترهحز في اإلاهالجاث  الخضَع

م نلى اللىاهحن والخؿبُلاث اإلاغجبؿت بها صون عبؿها  وأؾالُب الخلٍى

بمىاكف حهلُمُت خُاجُت ًمىً جىغُذ أَمُت ألاؾالُب ؤلاخطاةُت في 

ضفذ الضعاؾت  جلص ي فانلُت ئلى  -مً بحن أَضافها الغةِؿت –وضفها. َو

ىت الىمىطج البىاتي في جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي، وجيىهذ نُ

بي زىاتي كبلي 70الضعاؾت مً )  بيلُت التربُت في جطمُم ججٍغ
ً
( ؾالبا

ت لىمىطج الخهلم البىاتي في  بهضي، وبُيذ هخاةج الضعاؾت ألاَمُت التربٍى

 ].9جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي ]

ضفذ صعاؾت ) حغصاث،         ( ئلى حهغف مؿخىي الخفىحر 2013َو

لمُت بيلُت آلاصاب والهلىم في ؤلاخطاتي لضي ؾالب ألاكؿام اله

مدافكت واصي الضواؾغ ومكاٍَغ في غىء مخغحراث الخسطظ، 

واإلاؿخىي الضعاس ي، ولخدلُم َظا الهضف، جم ئنضاص ازخباع في الخفىحر 

( مفغصة في مهاعاث جمثُل البُاهاث، ووضف 32ؤلاخطاتي شمل )

ا، البُاهاث، وجىكُم البُاهاث وجلخُطها، وجدلُل البُاهاث وجفؿح َر

( مً ؾالب ألاكؿام الهلمُت بيلُت 103وجيىهذ نُىت الضعاؾت مً  )

آلاصاب والهلىم إلادافكت واصي الضواؾغ، وجىضلذ الضعاؾت ئلى أن 

مؿخىي الخفىحر ؤلاخطاتي لضي ؾالب ألاكؿام الهلمُت بيلُت آلاصاب 

والهلىم في مدافكت واصي الضواؾغ ومكاٍَغ مخىافغ بضعحت كلُلت، مو 

( بحن مخىؾؿي 0.05طاث صاللت ئخطاةُت نىض مؿخىي ) وحىص فغوق

اغُاث وجسطظ نلىم الخاؾب واإلاهلىماث  أصاء الؿلبت جسطظ الٍغ

اغُاث، وزلطذ الضعاؾت ئلى غغوعة الاَخمام  لطالح جسطظ الٍغ

بُت  بدىمُت الخفىحر ؤلاخطاتي ومهاعاجه لضي الؿلبت زالٌ وعشاث جضٍع

اإلافاَُم الاخطاةُت واؾدُهابها وأوعاق نمل، وػٍاصة الترهحز نلى فهم 

ؿُت خضًثت، وئحغاء صعاؾاث  م اؾخسضام اؾتراجُجُاث جضَع نً ؾٍغ

الهدشاف وجدضًض الهىامل واإلاخغحراث التي جإزغ في جىمُت الخفىحر 

 ].10ؤلاخطاتي ]

َضفذ ئلى جلُُم مهاعاث الخفىحر  فلض [7] صعاؾت بالجحنأما         

الاخطاتي باؾخسضام ألاؾئلت اإلاىغىنُت همـ الازخُاع مً مخهضص، مو 

ألاؾئلت التي جخؿلب ئحاباث كطحرة، واوضخذ الضعاؾت بأن َظٍ 

الاؾالُب جمثل الاؾالُب الخللُضًت في كُاؽ مهاعاث الخفىحر الاخطاتي، 

ةُت، وجلضًم عؤٍت وحهض ؾغاةم كاضغة نً كُاؽ اإلاهالجاث ؤلاخطا

واضخت خٌى البىاء اإلافاَُمي لضي الؿالب، في خحن أشاعث ئلى أَمُت 

جىقُف اإلاشىالث ؤلاخطاةُت في كُاؽ مهاعاث الخفىحر الاخطاتي، 

وانخمضث نليها الضعاؾت في جىمُت وكُاؽ مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي مو 

ةُت للُاؽ غغوعة بىاء كاةمت اإلاهاعاث في الخهامل مو اإلاشىالث ؤلاخطا

 ].7مهاعاث الخفىحر الاخطاتي بضكت. ]

ضفذ صعاؾت ول مً أهجلش وواؾؿىن         جىمُت بهؼ مهاعاث  [11] َو

الخفىحر الاخطاتي لضي نُىت مً ؾالب الطف الغابو الابخضاتي مً 

اغُت في مجاٌ ؤلاخطاء، وانخمضث  زالٌ مجمىنت مً ألاوشؿت الٍغ

الهلمي باؾخسضام الخمثُالث  الخجغبت نلى مهالجت مىغىناث اإلادخىي 

اغُت، وجىضلذ هخاةج الضعاؾت الى أَمُه جىمُت مهاعاث الخفىحر  الٍغ

الاخطاتي في مغاخل مبىغة  زالٌ نملُاث مهالجت البُاهاث في نملُت 

اللُاؽ وحمو وجمثُل البُاهاث وكغاءة الجضاٌو والغؾىم والاشياٌ. 

[11.[ 

هض الللم ؤلاخطاتي هما أشاع         بىضف مشانغ الخىجغ   [12]ىبىب َو

التي جيخاب الؿالب نىض صعاؾت ملغع ؤلاخطاء أو أزىاء ئحغاء الخدلُالث 

ا، وجخدض ميىهاث الللم ؤلاخطاتي فُما ًلي  ]:12] ؤلاخطاةُت وجفؿحَر

وحهجي الاؾدُهاب الظاحي ألَمُت  Worth of Statistics كُمت ؤلاخطاء •

هاوي الؿالب في َظا الجاه  .ب مً كلم مدخىي ؤلاخطاءؤلاخطاء، َو

هجي نضم اللضعة نلى  Interpretation Anxiety كلم الخفؿحر • َو

الخفؿحر ؤلاخطاتي، واجساط كغاعاث ئخطاةُت مىاؾبت، والاهؼناج مً 

 .الخفؿحراث ؤلاخطاةُت، والخىف مً كبٌى أو عفؼ الفغوع

هجي نضم اعجُاح  Test and Class Anxietyكلم حجغة الضعاؾت • َو

 .لب في خػىع ملغع ؤلاخطاء، ونضم جغهحٍز أزىاء الازخباع ؤلاخطاتيالؿا

هجي غهف  Computation Self-concept مفهىم الظاث الخؿابي • َو

 .الثلت في اللضعة نلى اؾدُهاب ألاعكام والبُاهاث ومهالجتها

هجي نؼوف  Fear of asking Help الخىف مً ؾلب اإلاؿانضة • َو

 .ػمُله أو اإلاهلم إلنهاء مشيلت ئخطاةُت الؿالب نً ؾلب اإلاؿانضة مً

هجي    Fear of Statistics Teachersالخىف مً مهلم ؤلاخطاء • َو

 .الخىف مً اإلاهلم، ونضم الاعجُاح للخفانل مهه

وخٌى صعاؾت ووضف هىم ومؿخىي الهالكت بحن مؿخىي/ زفؼ        

في الللم ؤلاخطاتي، ومؿخىي صعحاث الؿلبت في ؤلاهجاػ ألاواصًمي 

ملغعاث ؤلاخطاء، أوضخذ هخاةج صعاؾت ول مً  هُى، وؾىهبىعوي، 

ئلى أن الللم ؤلاخطاتي لضي الؿلبت ًىضف بدالت مً  [13]  وصًلىن 

الخىف ونضم الاعجُاح نىض صعاؾت ملغعاث ؤلاخطاء، هما أوضخذ 

% مً ؾالب حامهت حُمـ وىن 3555هخاةج الضعاؾت أن وؿبت 

هما أوضخذ هخاةج الضعاؾت وحىص  ًىاحهىن مشيلت الللم ؤلاخطاتي،

نالكت اعجباؾُت ؾالبت بحن مؿخىي ؤلاهجاػ ألاواصًمي، ومؿخىي الللم 

ؤلاخطاتي، بمهجى أن اعجفام مؿخىي الللم ؤلاخطاتي كض ًإصي ئلى 

اث ؤلاهجاػ ألاواصًمي في ملغعاث ؤلاخطاتي. ]  ].13زفؼ مؿخٍى

ـ ؤلاخطاء وجىمُ         بما ؾبم خٌى جضَع
ً
ت الخفىحر ؤلاخطاتي، واعجباؾا

أن الللم ؤلاخطاتي أخض اإلاخغحراث اإلاإزغة نلى حهلُم   [14]  ًىضح وىجُيا

وحهلم ؤلاخطاء، وبالخالي ًىهىـ نلى جدلُم ألاَضاف اإلايشىصة في َظا 

هخبر الللم ؤلاخطاتي أخض مجاالث كلم  اإلالغع في الخهلُم الجامعي، َو

هغف بدالت نضم الضافهُت وال اغُاث، َو هؼوف نً حهلم ؤلاخطاء الٍغ

هدُجت لخالت مً الخىف جغجبـ ببهضًً عةِؿحن: ألاٌو ًخمثل في 

اإلادخىي الهلمي إلااصة ؤلاخطاء، ونغغه بانخباٍع مجمىنت مً اإلافاَُم 

واللىاهحن اإلاهلضة، والثاوي ًغجبـ بللم الازخباعاث ؤلاخطاةُت وضهىبت 

باث جخؿلب مهالجتها زاضت أن مهكم الازخباعاث جغجبـ بمؿاةل وج ضٍع

اؾترحام الهضًض مً اللىاهحن، وئحغاء الهضًض مً الهملُاث ؤلاخطاةُت 

اصة الللم ؤلاخطاتي لضي الؿالب ]  ].14اإلاهلضة، مما جإصي ئلى ٍػ

اصة مؿخىي الللم  [15] وبُيذ هخاةج صعاؾت ػيهغا وئكباٌ         ٍػ

، ( مً ؾلبت حامهت هغاحش ي باهؿخان66ؤلاخطاتي لضي نُىت نضصَا )



617112 

232 

اصة مؿخىي الللم ؤلاخطاتي ئلى  الهضًض مً  وأعحهذ الضعاؾت أؾباب ٍػ

اث الؿلبت في الهملُاث الخؿابُت، خُث ان  اإلاخغحراث منها جضوي مؿخٍى

الؿلبت الظًً ٌشهغون باعجُاح أزىاء ئحغاء الهملُاث الخؿابُت جلل 

لضيهم صعحت الللم ؤلاخطاتي، في خحن أن الؿلبت الظي ال ٌشهغون 

ح نىض ئحغاء الهملُاث الخؿابُت جؼصاص لضيهم صعحت الللم باعجُا

الخؿابي، باإلغافت ئلى مخغحر عةِـ ًغجبـ بللم الازخباعاث والتي ٌهاوي 

غجبـ الللم ؤلاخطاتي بمجمىنت مً  مىه مهكم ؾلبت الجامهت، ٍو

ألابهاص أَمها: كلم الازخباعاث، وكلم ؾلب اإلاؿانضة، وكلم الخفؿحراث 

 ].15الهملُاث ؤلاخطاةُت. ] ؤلاخطاةُت، وكلم

ضفذ صعاؾت         جلص ي اإلاخغحراث اإلاإزغة في  ,Chew & Dillon [16] َو

( مً ؾالب حامهت 83صعحت الللم ؤلاخطاتي لضي نُىت جيىهذ مً )

حُمـ وىن في ؾىغافىعة ًضعؾىن ملغعاث ؤلاخطاء، وباؾخسضام 

الضعاؾت، وان مً نُىت نلى  ملُاؽ ميىهاث الللم ؤلاخطاتي وجؿبُله

اصة  بحن أَم الىخاةج وحىص الهضًض مً اإلاخغحراث التي  جإزغ نلى ٍػ

وزفؼ صعحت الللم ؤلاخطاتي منها الخطىعاث الظَىُت التي ًأحي بها 

الؿالب نىض صعاؾت اإلالغع وطلً خٌى ملغعاث ؤلاخطاء ونالكتها 

اغُاث، والخبراث الخهلُمُت الؿابلت لضي الؿالب، باإلغافت  ئلى بالٍغ

اإلاخغحراث اإلاغجبؿت بالبِئت الخهلُمُت التي جضنم اؾدثاعة الؿالب وبىاء 

 ].16صافهُخه. ]

ض نً  [17] وأوضح ولُمؼ          أن الللم ؤلاخطاتي مىحىص لضي وؿبت جٍؼ

% مً الؿلبت الظي ًضعؾىن ملغعاث ؤلاخطاء، وحهؼو اعجفام صعحت 80

ًمغ بها الؿالب أزىاء  الللم ؤلاخطاتي لضي الؿلبت ئلى الخبراث التي

حهلُم وحهلم ؤلاخطاء، خُث أن مهالجت ؤلاخطاء همجمىنت مً 

ض مً صعحت الللم  اللىاهحن اإلاؿخسضمت لخؿاب كُم ومهضالث جٍؼ

ؤلاخطاتي، هما أن غُاب جىقُف ؤلاخطاء في مىاكف خلُلُت ًفلض 

صوع مهلم ؤلاخطاء، وجىقُف ألاصواث الغكمُت في ئلى  أَمُتها، باإلغافت

ِؿحر الهملُاث الخؿابُت، مهكم َظٍ اإلاخغحراث ًجب مغاحهتها في ج

ؿُت إلالغعاث ؤلاخطاء  ].17] اإلاهالجاث الخضَع

التي َضفذ ئلى جلُُم واكو  [18] وأشاعث هخاةج صعاؾت أهؿىوي         

( مً ؾلبت حامهت حىىب 135) الللم ؤلاخطاتي لضي نُىت نضصَا

ىُت ، وأشاعث الضعاؾت ئلى اهدشاع الللم فلىعٍضا بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

% فأهثر لضي نُىت الضعاؾت، هما أوضخذ ألازاع 80ؤلاخطاتي لضي 

اصة صعحت الللم ؤلاخطاتي، خُث ًإزغ نلى  الؿلبُت الىاحمت نً ٍػ

اغُاث،  مؿخىي ؤلاهجاػ ألاواصًمي، والاججاَاث هدى صعاؾت ملغعاث الٍغ

         مهكم  وزفؼ الضافهُت لضيهم، هما أوضخذ الضعاؾت أن

      الؿلبت ًإحلىن صعاؾت ملغعاث ؤلاخطاء بطفت صوعٍت هكحر الللم 

 ].18ؤلاخطاتي ]

واَخمذ الهضًض مً الضعاؾاث بالهىامل اإلاإزغة بسفؼ صعحت         

والتي َضفذ ئلى اإلالاعهت بحن  [19] الللم ؤلاخطاتي منها صعاؾت صي فاوي

لت الانخُاصًت،  وجفهُل اإلالغعاث الالىتروهُت وما جضَعـ ؤلاخطاء بالؿٍغ

م لضي نُىت نضصَا ) ( مً 120ًغجبـ بها مً أوشؿت وأؾالُب جلٍى

اها، ) ٍؼ ( مجمىنت جضعؽ اإلالغعاث 93ؾلبت حامهت حىىب شغق لٍى

لت الانخُاصًت، وأشاعث 27ؤلالىتروهُت، ) ( مجمىنت جضعؽ اإلالغع بالؿٍغ

نم زفؼ صعحت هخاةج الضعاؾت أن جىقُف اإلالغعاث الالىتروهُت ًض

الللم ؤلاخطاتي لضي الؿلبت زاضت فُما ًغجبـ بميىهاث كلم حجغة 

 ].19الضعاؾت والازخباعاث، والخىف مً مهلم ؤلاخطاء ]

الىاكو مً زالٌ مالخكت الباخث، ونمله بخضَعـ  ي مؿخى  ىونل        

ـ  ملغع ؤلاخطاء التربىي لؿالب اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

هت جبىن بالفطل الضعاس ي ومؿاعاث( بيلُت التربُت وآلاصاب بجام)نام 

اث الؿالب الثاوي ) اإلاؿخىي الثاوي بالبرهامج(، جبحن جضوي مؿخٍى

اصة ئلى  اإلاشاعهحن في البرهامج في مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي، باإلغافت ٍػ

 :صعحت الللم ؤلاخطاتي لضيهم فُما ًغجبـ بما ًلي

ؤلاخطاةُت اإلاغجبؿت بضعاؾت ؾلىن البُاهاث  الخمُحز بحن اإلاهالجاث •

ت، وحشدذ البُاهاث، وجفؿحر الخىاء البُاهاث وهُفُت  خٌى الجزنت اإلاغهٍؼ

 .الخهامل مهها

الغبـ بحن اإلاخغحراث و اإلالاًِـ والبُاهاث التي جم حمهها، وما ًىاؾبها  •

 .مً مهالجاث ئخطاةُت

 .ليالخمُحز بحن ؤلاخطاء الطفي وؤلاخطاء الاؾخضال •

ت والفغوع ؤلاخطاةُت •  .الخمُحز بحن الفغوع الخيبٍإ

ضُاغت الفغوع ؤلاخطاةُت بخىقُف الضعاؾاث الؿابلت في طاث  •

  .اإلاخغحر

 .الغبـ بحن الؿإاٌ البدثي والفغع البدثي واصواث حمو البُاهاث •

ألازؿاء الشاتهت في جىاٌو بهؼ اإلاطؿلخاث ؤلاخطاةُت منها وضف  •

وجدلُل البُاهاث، وجفؿحر البُاهاث، والضاللت ؤلاخطاةُت، البُاهاث، 

ت، واللٍى ؤلاخطاةُت  .وصعحاث الخٍغ

نلى  جىغُذ هُفُت الخهامل مو اللُم اإلاخؿغفت في البُاهاث اإلاإزغة •

 .البُاهاث

 .جلضًغ كُمت ؤلاخطاء في خل الهضًض مً اإلاشىالث الخُاجُت الُىمُت •

كهغ  • طلً في هثرة الاؾئلت والاؾخفؿاعاث الللم مً الازخباعاث، ٍو

 .خٌى الازخباعاث مً اإلاداغغة ألاولى

ىضح ول مً            أن الخهلم بالخهاكض  Abdullah, Yeong [20] ٍو

ؿُت حهخمض اجفاق حشاعوي مىخىب بحن اإلاهلم نلى  اؾتراجُجُت جضَع

والؿالب، ًطف اَضاف ونملُاث واحغاءاث حهلم الؿالب في ملغع 

ـ مً الخهلم الظاحي اإلاىحه، وانؿاء مدضص. وجىؿ لم اؾتراجُجُت الخضَع

الؿالب لضعحه مً اإلاباصعة واإلاؿئىلُت نً حهلمهم، باإلغافت ئلى اصاعة 

اتهم بطفت مؿخمغة ]  ].20نملُاث الخهلم، وجلُُم مؿخٍى

فهالُت اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض في  Lemieux [21] وأوضح          

مُت ملاعهه باالؾتراجُجُاث الخللُضًت وػلً جدلُم الاَضاف الخهلُ

اإلاؿئىلُت واإلاداؾبُت للؿالب واإلاهلم في جىفحز ألاوشؿت نلى  العجياٍػ

ضفذ الضعاؾت جلص ي ئلى  الخهلُمُت اإلاخفم نليها في الىكذ اإلادضص، َو

غ اصاء الؿالب، وجيىهذ  فهالُت اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض في جؿٍى

الب، وجىضلذ الضعاؾت في  هخاةجها ئلى ( ؾ100نُىت الضعاؾت مً )

فهالُت اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض في جىمُت الهضًض مً اإلاهاعاث 

اإلاغجبؿت باألصاء منها: جؿىٍغ مهاعاث اجساط اللغاع، اإلاؿئىلُت نً الخهلم، 

 ].21جدؿحن الجاهب اإلاهغفي اإلاغجبـ باإلالغع الضعاس ي ]ئلى  باإلغافت

مً الاججاَاث الخضًثت  Learning Contract بالخهاكضٌهخبر الخهلم           

ت  التي جىؿلم مً الاؾخلاللُت في الخهلم، وصنم الؿالب بضعحت مً الخٍغ

في ازخُاع آلُاث وأوشؿت حهلمه وفم مهاًحر مدضصة، ومهاعاث جمىىه مً 
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بىاء جطىع نً نملُاث الخهلُم والخهلم وفم أَضاف ًجب جدليها في 

هض الخه نلى  لم بالخهاكض اؾتراجُجُت حهلُمُه ٌهخمضػمً مدضص. َو

ضُغه مىخىبه جمثل نلض بحن الؿالب واإلاهلم خٌى مجمىنه مً ألابهاص 

اإلاؿخىي  وجخمثل في : ماYusof, Ismail [22]  أوضختها صعاؾت ول مً

الظي ًجب أن ًطل الُه في حىاهب الخهلم؟  وجغجبـ بطُاغت أَضاف 

اإلاغجبـ بخدلُم اَضاف الخهلم؟ وما الخهلم بضكت، وما اإلادخىي الهلمي 

أصواث ومطاصع الخهلم التي ًمىً جىقُفها؟ وهُف ًمىً جلُُم 

اث الخهلم لضي الؿالب ازىاء الخهلم وفي نهاًت الفٍغ الؼمىُت؟  مؿخٍى

[22.[ 

ؿُه   [23]خؿب الىبي ونغفه           بيىنها اؾتراجُجُت أو ضُغه جضَع

ه وأهماؾه، واجساط كغاع بشأنها، جدمل مؿئىلُت أشياٌ حهلمنلى  حهخمض

وطلً بمؿانضة اإلاهلم، وجلىم َظٍ الاؾتراجُجُت نلى الخفاوع 

دغع به نلض  بمؿانضة اإلاهلم ختى ًخىضل الؿالب بلغاع بشأن حهلمه ٍو

او وزُلت مىخىبت ًىضح فيها أبهاص الاجفاق بضكه بحن اإلاهلم والؿالب 

اإلاغوع بالخبرة الخهلُمُت.  بدُث ًلتزم الؿغفان بهىاضغ َظا الاجفاق أزىاء

لطض بالخفاوع  وجخؿلب الاؾتراجُجُت نملُتي الخفاوع والهلض، ٍو

نملُه ٌشترن فيها اإلاهلم والؿالب لخدضًض ضُغت ملؼمت للؿغفحن اإلاهلم 

لطض بالهلض التزام  والؿالب وضىال لخدلُم اَضاف حهلُمُه مدضصة، ٍو

دخىي، َضاف، واإلاهص ي مىخىب، بىاًء نلى الاجفاق اإلاشترن ًػم، ألا 

ـ ، ومطاصع الخهلم، وأؾالُب الخلُُم وألاوشؿت، وؾغاةم الخضَع

 ].23والثىاب والهلاب ]

وجباًيذ الضعاؾاث خٌى امياهُت اؾخسضام الخهلم بالخهاكض في          

مغاخل الخهلُم كبل الجامعي، لىنها أهضث ئمياهُت اؾخسضام 

الجامعي مو آلازغ في الانخباع اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض في الخهلُم 

 .امخالن الؿالب اإلاهاعاث الاؾخلاللُت في الخهلم

وجىمً أَمُت اؾتراجُجُت الخهلم في الخهاكض في بىاء صعحت نالُت مً         

الضافهُت للخهلم، باإلغافت ئلى غمان مشاعهت حمُو الؿالب في أوشؿت 

فه الؿابلت، الخهلُم والخهلم، مو جىقُف ول ؾالب لخبراجه ومهاع 

وكضعاجه في بىاء زؿت حهلم جخفم مو كضعاجه ومُىله واخخُاحاجه 

 .وجىكهاجه

ىضح          أن الخهلم بالخهاكض قهغ همطؿلح في ألاصب  Youn [24] ٍو

التربىي نىضما خاٌو الباخثىن في نلم الىفـ الغبـ بحن الؿالب 

شُـ اليشـ واؾتراجُجُاث الخهلُم والخهلم اليشـ، وأوضخذ أن جي

مجمىنت مً اإلاغجىؼاث أَمها وغىح نلى  الؿالب والخهلم ٌهخمض

ألاَضاف، وعبؿه بمجمىنت مً اإلاخغحراث جخمثل في: صعاؾت زطاةظ 

الؿالب واخخُاحاتهم وصعاؾت ؾبُهت اإلادخىي الهلمي اإلالضم للؿالب، 

وجىضُف هُفُت حهلمهم، مو جدضًض هُفُت الخأهض مً حهلم الؿالب. 

ى أن الخهلم بالخهاكض أخض اؾتراجُجُاث الخهلم وجىضل الباخثىن ئل

اإلاغجبؿت بمداوع الخهلم اليشـ والؿالب الفهاٌ في اإلاىكف الخهلُمي، 

خُث ًىؿلم مً الخهلم الظاحي اإلاىحه وفم الخهاكض بحن الؿالب 

غجبـ بمجمىنه مً الخؿىاث هما ًلي: ]  ]24واإلاهلم، ٍو

جخمثل في اإلاباصعة، واإلاؿئىلُت اإلاغخلت ألاولي: بىاء اإلاهاعاث ألاؾاؾُت و  •

 .وجدمل اإلاؿئىلُت في بىاء زؿت حهلم مخياملت

 اإلاغخلت الثاهُت: جطمُم الاجفاق اإلاىخىب بحن الؿالب واإلاهلم والظي  •

 ،
ً
ًمثل زؿت جخػمً: حشخُظ اخخُاحاث الؿالب في ملغع مدضص كبلُا

وجدضًض وضُاغت أَضاف الخهلم، وازخُاع اؾتراجُجُاث الخهلم اإلاىاؾبت، 

م مسغحاث الخهلم  .اإلاىاعص واإلاطاصع الخهلُمُت، زم جلٍى

ىضح          أن الخهلم بالخهاكض أخض الاؾتراجُجُاث   Goriunova [25] ٍو

ـ واإلاغجبؿت بالخهلم  اإلاهاضغة في جىكُم وجطمُم نملُاث الخضَع

م اإلاخمغهؼ خٌى صوع الؿالب في ضُاغت عؤٍت خٌى ما ًخهلمه.  والخلٍى

لخحن في اللغتوأوضح ان   ,Learning agreementاإلاطؿلح ٌؿخسضم بؿٍغ

Learning contracts  واإلاالخل أن الخهلم بالخهاكض ٌؿخسضم في ،

مجاالث مهغفُت مخىىنت، هما ٌؿخسضم نلى هؿاق واؾو في اإلاجاٌ 

التربىي منها حهلُم الىباع هما في بغامج الضعاؾاث الهلُا، وبغامج الخىمُت 

وبغامج الخىمُت اإلاخمغهؼة خٌى اإلاضعؾت أو اإلاُضان  اإلاهىُت للمهلمحن،

ـ وأَمها  الهملي، وجدىىم ضُغ اؾخسضام الخهلم واؾتراجُجُت جضَع

الاجفاق اإلاىخىب بحن اإلاهلم الؿالب بطىعة فغصًت أو حشاعهُت واإلادضص 

ـ، ومطاصع حهلم،  بجضٌو ػمجي، ومسغحاث حهلم، واؾتراجُجُاث جضَع

م والتي ًجب جدضًضَا في وأوشؿت الخهلم، وأؾالُب و  أصواث الخلٍى

 ].25بضاًت الخهلم هجؼء مً الخهاكض بحن اإلاهلم والؿالب ]

بامياهُت   Lewis [26] وجغجبـ أَمُت الخهلم بالخهاكض هما خضصَا       

ض الخهلُم والهمل وفم كضعاث واخخُاحاث ول ؾالب وزبراجه  جفٍغ

خهلم، خُث ٌؿمج بضعحت الؿابلت في اإلاجاٌ اإلاهغفي، وجىهُض واكهُت ال

مً اإلاغوهت في الهمل وفم مهاًحر نامه جغجبـ باإلالغع الضعاس ي، ومهاًحر 

جغجبـ بامياهُاث الؿالب، مو البىاء اإلاهغفي الهمُم، خُث حؿمذ 

الخؿت الؼمىُت للخهلم بػغوعة ئجلان الؿالب ليل مغخله مهغفُت كبل 

ؿئىلُت واإلاباصعة في حشجُو اإلائلى  مغخلت أنلى، باإلغافتئلى  الاهخلاٌ

الخهلم، وػٍاصة صافهُت الخهلم، وبىاء الثلت لضي الؿالب، وبىاء اإلاهغفت 

، والخىحُه 
ً
طاجُا، وكُاصة مىكف الخهلم، واصاعة مطاصع الخهلم طاجُا

الظاحي الخغ، أو الخىحُه الظاحي مو اعشاصاث اإلاهلم، والترابـ مو خل 

ي نلمي للملغع مً كبل اإلاشىالث الىاكهُت، مو ئمياهُت بىاء مدخى 

الؿالب أهفؿهم هما ٌؿمذ بضعحه بامياهُت جىقُف اؾتراجُجُت الخهلم 

 ].26بالخهاكض في جىمُت الهضًض مً مهاعاث الخفىحر ]

وجخدضص مؿئىلُاث اإلاداغغ نىض جىقُف اؾتراجُجُت الخهلم         

بالخهاكض في مغاحهت أَضاف اإلالغع، وجىغُدها للؿالب، وعبؿها 

اإلادخىي الهلمي، وجطمُم ألاوشؿت الخهلُمُت باإلاشاعهت مو  بمفغصاث

م، مو جدضًض الجضٌو  الؿالب، وجدضًض مطاصع الخهلم، وأؾالُب الخلٍى

اجه، وهخابت هظ الخهاكض مو  الؼمجي، وبىاء ملف للؿالب إلاخابهت مؿخٍى

الؿالب، وئصاعة اإلاىاكف الخهلُمُت، ومؿانضة الؿالب في مىاحهت 

 .احههم في جىفُظ أوشؿت اإلالغع الطهىباث التي جى 

 مما ؾبم خٌى أَمُت جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي،         
ً
واهؿالكا

اث الللم ؤلاخطاتي لضي الؿالب في ملغع ؤلاخطاتي  مو زفؼ مؿخٍى

أَمُت جىقُف اؾتراجُجُت ئلى  التربىي ببرهامج اإلااحؿخحر، باإلغافت

بتها للمغخلت الخهلُمُت، الخهلم بالخهاكض في جضَعـ ؤلاخطاء، ومىاؾ

تهضف الضعاؾت الخالُت جلص ي أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم في 

ـ ؤلاخطاء جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي وزفؼ الللم نلى  جضَع

 .ؤلاخطاتي لضي ؾالب اإلااحؿخحر
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ـ ملغع            هبهذ مشيلت البدث الخالي مً زالٌ كُام الباخث بخضَع

ـ بيلُت  ؤلاخطاء التربىي لؿلبت اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

التربُت وآلاصاب حامهت جبىن، خُث لىخل  وحىص الهضًض مً 

ئلى  اإلاشىالث التي جىاحه الؿلبت في مىغىناث َظا اإلالغع، باإلغافت

الىثحر مً ألازؿاء التي جكهغ لضيهم في اإلاهالجاث ؤلاخطاةُت بملغع 

البدثي، وعؾالت اإلااحؿخحر، وجدضصث مشيلت البدث الخالي في اإلاشغوم 

اصة  اث الؿالب في مهاعاث الخفىحر الاخطاتي، باإلغافت ئلى ٍػ جضوي مؿخٍى

صعحت الللم ؤلاخطاتي واإلاغجبـ باإلادخىي الهلمي للملغع، وكلم 

 .الازخباعاث ؤلاخطاةُت

 دراش الأشئل   أ. 

  ت:نلى ألاؾئلت الخالُ الي ؤلاحابتوإلاىاحهت اإلاشيلت خاٌو البدث الخ     

ـ الاخطاء  نلى جىمُت  • ما أزغ اؾخسضام الخهلم بالهلىص في جضَع

اث الخفىحر الاخطاتي لضي ؾالب بغهامج اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج  مؿخٍى

ـ بيلُت التربُت وآلاصاب حامهت جبىن؟  وؾغق الخضَع

ـ الاخطاء   • نلى زفؼ ما أزغ اؾخسضام الخهلم بالهلىص في جضَع

صعحت الللم ؤلاخطاتي لضي ؾالب بغهامج اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج 

ـ بيلُت التربُت وآلاصاب حامهت جبىن؟  وؾغق الخضَع

ما هىم وصعحت الهالكت الاعجباؾُت بحن صعحاث ؾالب اإلاجمىنت  •

بُت في الخؿبُم البهضي الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي، وصعحاتهم في  الخجٍغ

 ُاؽ زفؼ صعحت الللم ؤلاخطاتي؟الخؿبُم البهضي إلال

 أهداف الدراش  ب. 

 :ما ًليئلى  تالخالُ الضعاؾت ذَضف    

ـ  • وضف زؿىاث اؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص في جضَع

ؤلاخطاء لخىمُت الخفىحر ؤلاخطاتي لضي ؾلبت بغهامج اإلااحؿخحر، وطلً 

ـ ملغع ؤلاخطاء التربىي في بغهامج  .اإلااحؿخحر مً زالٌ بىاء زؿت جضَع

ـ ملغع  • جلص ي أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص في جضَع

 .جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي لضي ؾالب اإلااحؿخحرنلى  الاخطاء

 دراش الأهمة   ج. 

 :مً بحن أوحه الاؾخفاصة مً البدث الخالي ما ًلي     

الخفىحر جىؿلم أَمُت البدث الخالي مً غغوعة جىمُت مهاعاث       

الاخطاتي لضي ؾلبت اإلااحؿخحر، بانخباع ؤلاخطاء مخؿلب عةِـ في 

اإلالغعاث الضعاؾُت، وغغوعة ملخت لضي الؿالب في ئنهاء اإلاشغوناث 

، هما جخدضص أَمُخه في جدضًض 
ً
البدثُت في الضعحت الخالُت ومؿخلبال

ووضف اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص وآلُاث اؾخسضامها في جضَعـ ملغع 

خطاء التربىي ببرهامج اإلااحؿخحر إلاىاؾبتها للبرهامج والؿالب اإلاشاعهحن الا 

 .في َضا البرهامج

 دراش الد. مصعلخات  

 في : الخهلم بالخهاكض •
ً
بضلُل مالخكت  تالخالُ الضعاؾتٌهغف ئحغاةُا

ـ،  وئصاعة حهلم ؾالب بغهامج اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

بحن الؿالب وأؾخاط ملغع الاخطاء وطلً مً زالٌ اجفاق مىخىب 

الخؿت الؼمىُت، وأَضاف الخهلم، ) التربىي، َظا الاجلان ًخػمً

واإلادخىي الهلمي، وألاوشؿت الخهلُمُت، وآلُاث ئصاعة اإلاداغغة، وزؿت 

م الاصاء باإلالغع. وجىمً الخهلم بالخهاكض في وىهه ًضنم ألاؾخاط  جلٍى

والخهلم في ملغع صعاس ي والؿالب بضلُل واضح نً نملُاث الخهلُم 

مدضص مً زالٌ جدضًض وحهٍغف مجمىنت الهىاضغ: ما اخخُاحاث 

الؿالب الخهلُمُت في اإلالغع الضعاس ي؟ وما أوشؿت الخهلم/ واإلاهام 

الخهلُمُت/ والاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت لخدلُم اَضاف الخهلم؟ وهُف 

اث همى الؿالب في جدلُم أَضاف اإلالغع الضعا م مؿخٍى س ي؟ وما ًخم جلٍى

 أصواع ومؿئىلُاث ول مً اإلاهلم والؿالب في نملُاث الخهلُم والخهلم؟

بيشاؽ نللي مغن ًلىم به   [9]أخمض هغفه: ٌالخفىحر ؤلاخطاتي •

الؿالب/الباخث بهضف خل اإلاشىالث ؤلاخطاةُت مً زالٌ اؾخسضام 

 ].9مهاعاث الاؾخلغاء والاؾخيباؽ والخفؿحر وئصعان الهالكاث ]

بمجمىنه مً الهملُاث التي ًلىم بها الؿالب   [8]الغفاعي هغفهَو          

ه مً البُاهاث والجضاٌو   فيها اإلاهغفت ؤلاخطاةُت بما جدخٍى
ً
مؿخسضما

والغؾىم البُاهُت واإلاطؿلخاث واإلالاًِـ خٌى البُاهاث بأهىانها 

 ٌ ه حؿانض في نملُاث اجساط ئلى  اإلاسخلفت للىضى اؾخيخاحاث جيبٍإ

غجبـ  الخفىحر ؤلاخطاتي بمجمىنه مً اإلاهاعاث أَمها: وضف اللغاع. ٍو

البُاهاث، وجىكُم البُاهاث وجلخُطها، وجمثُل البُاهاث ونغغها، 

ا  .وجدلُل البُاهاث وجفؿحَر

         
ً
هغف ئحغاةُا بالهملُاث الهللُت وألاصاةُت  تالخالُ الضعاؾتفي  َو

غج بـ بالهضًض التي ًلىم بها الؿالب لخل مشيلت جغجبـ بالبُاهاث، ٍو

مً اإلاهاعاث اَمها: حمو البُاهاث، وضف وجىكُم البُاهاث، وجدلُل 

خم كُاؾه بالضعحت التي ًدطل نليها  البُاهاث، وجفؿحر البُاهاث. ٍو

 ].8الازخباع اإلاهض للُاؽ مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي ]نلى  الؿالب

، بدالت مً الخىف وؤلاخباؽ  [27]أبى َاشم ٌهغفه: الللم ؤلاخطاتي •

والشهىع بالخىجغ ونضم الاعجُاح أزىاء الهمل في ملغع ؤلاخطاء، أو اللُام 

بمهام جغجبـ بالبُاهاث واإلاهالجاث ؤلاخطاةُت، ومً مكاٍَغ كلم جفؿحر 

البُاهاث، وكلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث، والخىف مً ؾلب 

اإلاؿانضة، والخىف مً أؾاجظة ؤلاخطاء، وهلظ الىفاءة ؤلاخطاةُت، 

 ].27اع مؿخىي مفهىم الظاث الخؿابي. ]واهسف

هغفه ولُمؼ           بدالت الؿالب أو شهىعٍ نىض حسجُله لضعاؾت   [28] َو

غجبـ الللم ؤلاخطاتي بمجمىنت مً اإلايىهاث  أخض ملغعاث ؤلاخطاء، ٍو

        جخمثل في: أَمُت ؤلاخطاء، وكلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث، 

ؾلب اإلاؿانضة، والخىف مً مهلم وكلم الخفؿحر، والخىف مً 

 ].28ؤلاخطاء ]

 في         
ً
هغف ئحغاةُا بشهىع الؿالب ججاٍ ملغع  تالخالُ الضعاؾتَو

ؤلاخطاء التربىي هأخض ملغعاث بغهامج اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق 

غجبـ بمجمىنت مً اإلايىهاث: كلم مغجبـ بهض الىعي  ـ، ٍو الخضَع

بأَمُت ؤلاخطاء، وكلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث، وكلم الخفؿحر، 

مً مهلم  والخىف مً ؾلب اإلاؿانضة، وكلم الظاث الخؿابُت، والخىف

خم كُاؾه بالضعحت التي ًدطل نليها الؿالب نلى ملُاؽ  ؤلاخطاء. ٍو

 .الللم ؤلاخطاتي اإلاهض لظلً

 دراش اليدود  ه. 

اكخطغث خضوص البدث الخالي نلى نُىت مً ؾلبت اإلااحؿخحر بلؿم       

ـ بيلُت التربُت وآلاصاب بجامهت جبىن،  اإلاىاهج وؾغق الخضَع

ومىغىناث ملغع ؤلاخطاء التربىي وفم جىضُف اإلالغع واإلاهخمض مً 
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 دراش المىهج  أ. 

بي  تالخالُضعاؾت ال ثانخمض        بي جطمُم ججٍغ نلى اإلاىهج شبه الخجٍغ

بُت والػابؿت  زىاتي ) كبلي وبهضي(، خُث جخهغع اإلاجمىنخحن الخجٍغ

، زم 
ً
الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي وملُاؽ زفؼ الللم ؤلاخطاتي كبلُا

ـ ملغع ؤلاخطاء باؾخسضام  بُت لخضَع جخهغع اإلاجمىنت الخجٍغ

اإلاجمىنت الػابؿت اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض، في خحن جخهغع 

ؼ اإلاجمىنخحن  لت اإلاهخاصة، زم ًخم حهٍغ ـ ملغع ؤلاخطاء بالؿٍغ لخضَع

. وجخدضص مخغحراث البدث الخالي هما ًلي
ً
 :لالزخباع واإلالُاؽ بهضًا

 .مخغحراث جابهت: مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي، وصعحت الللم ؤلاخطاتي •

 .مخغحر مؿخلل: اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض •

 الدراش امع مج ب. 

مً حمُو الؿالب اإلاشاعهحن في بغهامج  الضعاؾتجيىن مجخمو        

ـ )ضباحي ومؿاتي(، بلؿم اإلاىاهج  ماحؿخحر اإلاىاهج وؾغق الخضَع

ـ بيلُت التربُت وآلاصاب حامهت جبىن، ونضصَم ) مً  (54وؾغق الخضَع

ؾلبت اإلااحؿخحر  بشؿغي الؿالب والؿالباث، ًضعؾىن ملغع ؤلاخطاء 

مً اإلاجمىنت  الضعاؾتالتربىي هأخض ملغعاث البرهامج،  وجيىهذ نُىت 

بُت ونضصَا ) ( مً الؿلبت اإلاشاعهحن في البرهامج باإلاؿخىي 22الخجٍغ

( مً شؿغ 18) الثاوي مً شؿغ الؿالب،  واإلاجمىنت الػابؿت ونضصَا

هض الؿالب/ الؿالبت مً أفغاص الهُىت في خالت اإلاشاعهت في الؿالبا ث، َو

 ىع ــــؼام بدػــاث، والالخــالخؿبُلحن اللبلي والبهضي ألصواث حمو البُاه

 .( مداغغة في الفطل الضعاس ي16ألاكل مً نضص )نلى  ( مداغغة12) 

 دراش الأدوات . ج 

جم بىاء أصواث البدث   تالخالُ الضعاؾتأؾئلت نلى  لإلحابت          

ـ باؾخسضام اؾتراجُجُت اإلاخمثلت في ألاصواث الخهلُمُت )و  صلُل الخضَع

الخهلم بالخهاكض(، وأصواث حمو البُاهاث ) ازخباع مهاعاث الخفىحر 

 (.ؤلاخطاتي، وملُاؽ الللم ؤلاخطاتي

ـ باؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض  :صلُل الخضَع

جىغُذ زؿىاث وئحغاءاث وأوشؿت جىقُف الهضف مً  الضلُل:   

اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض في جضَعـ ملغع ؤلاخطاء التربىي لؿالب 

ـ، بهضف جىمُت مهاعاث الخفىحر  اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

 .ؤلاخطاتي، وزفؼ صعحاث الللم ؤلاخطاتي

جُت اإلادخىي الهلمي للضلُل: جػمً الضلُل جلضًم ًىضح مفهىم اؾتراجُ

الخهلم بالخهاكض، وصوع ول مً الؿالب واإلاهلم في الاؾتراجُجُت، وحضٌو 

ػمجي ًغبـ مىغىناث اإلالغع باألوشؿت اإلاؿلىبت، وجدضًض اإلاىغىناث 

الغةِؿت والفغنُت واإلاداغغاث والهغوع الخلضًمُت التي ًغحو ئليها 

الؿالب، وأوشؿت الخلُُم والازخباعاث الضوعٍت.  وعوعي جىغُذ أن 

لُل بمثابت نلض مىخىب بحن الؿالب واإلاهلم، والظي ٌهض زؿت الض

الهمل أو مشغوم حهلُمي في ضىعة أولُه، جم مىاكشخه مو الؿالب 

اإلاشاعهحن في البرهامج في اإلاداغغة ألاولى، وفي غىء مىاكشت الؿالب 

خٌى اإلاىغىناث الغةِؿُت والفغنُت، والخؿت الؼمىُت، ومىاكشت 

ُمُت والخؿت الؼمجي لالزخباعاث الضوعٍت اللطحرة، اإلاغاحو واإلاطاصع الخهل

مىً جىغُذ الجضٌو الؼمجي ومفغصاث  زم هخابت الضلُل بطىعة نهاةُت. ٍو

 :اإلالغع هما في الجضٌو الخالي

 1 جدول 

 ًبين الجدول الزمني لادريض ملرر ؤلايصاء التربىي 

 اإلادة )س( اإلاىضىعات اإلاحاضرة

  ألاولي
ً
 3 جلضًم  اإلالغع وجؿبُم الاصواث كبلُا

 3 مفاَُم أولُت في اللُاؽ وؤلاخطاء الثاهُت

 3 الهُىت واإلاجخمو ألاضلي الثالثت

ب ونغع البُاهاث الغابهت  3 جبٍى

ت الخامؿت  3 ملاًِـ الجزنت اإلاغهٍؼ

 3 ( + وشاؽ بغهامج اهؿُل1ازخباع كطحر) الؿاصؾت

 3 الدشدذملاًِـ  الؿابهت

 3 ملاًِـ الهالكت الاعجباؾُت الثامىت

 SPSS 3 ازخباع مىخطف + وشاؽ بغهامج الخاؾهت

 3 الفغغُاث البدثُت الهاشغة

ت الخاصًت نشغ  3 اإلاهالجاث الباعامتًر

ت الثاهُت نشغ  3 اإلاهالجاث الالباعمتًر

 SPSS 3جؿبُلاث باؾخسضام بغهامج  الغابهت نشغ

 3 وجفؿحر الىخاةجنغع  الخامؿت نشغ

  الؿاصؾت نشغ
ً
 3 جؿبُم ألاصواث بهضًا

 ؾانت 48 مجمىم الؿاناث

 جىىم ئلى Baglin [7] صعاؾت أشاعث: الاخطاتي الخفىحر مهاعاث ازخباع      

: عةِؿُحن أؾلىبحن وخضص ؤلاخطاتي، الخفىحر مهاعاث كُاؽ أؾالُب

 ٌ  مخهضص، مً الازخُاع مفغصاث همـ مً باالزخباعاث ًغجبـ ألاو

 اإلاشغوناث أو باإلاهام ًغجبـ والثاوي اللطحرة، ؤلاحاباث ومفغصاث

 ؤلاخطاتي الخفىحر في الؿالب مهاعاث جلِـ أن ًمىً والتي ؤلاخطاةُت

 ألاؾلىبحن، نلى الخالي البدث وانخمض. خلُلُت ومشىالث مهام زالٌ
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 عأؽ وجيىن  مخهضص، مً ازخُاع مفغصاث مً الازخباع جيىن  خُث

 مً مهاعة نلى الهمل جخؿلب خلُلُت، مىاكف او مشىالث مً الؿإاٌ

 . اإلادضصة البضاةل مً الازخُاع في البضء زم ؤلاخطاتي، الخفىحر مهاعاث

 ].7] الخالُت الخؿىاث وفم الازخباع بىاء وجم

 لضي اإلاخػمىت ؤلاخطاتي الخفىحر مهاعاث كُاؽ: الازخباع مً الهضف

ـ، وؾغق  مىاهج جسطظ اإلااحؿخحر بغهامج ؾالب  واكخطغ جضَع

 البُاهاث، ووضف وجىكُم البُاهاث، حمو) مهاعاث نلى الخالي الازخباع

 (.البُاهاث وجفؿحر البُاهاث، وجدلُل

ٌ : ببهضًً الخالي الازخباع مدخىي  اعجبـ: الازخباع مدخىي   ألاو

 الخفىحر مهاعاث والثاوي، التربىي  الاخطاء ملغع  في الغةِؿُت اإلاىغىناث

بحن الاخطاتي، ٌ  ٍو   الاخطاتي الخفىحر ازخباع مىاضفاث( 2) حضو
ً
 وفلا

 :ًلي هما للمفغصاث

 2جدول 

 ؤلايصائي الاتفىير مهارات اخابار مىاصتفات

 عدد اإلاتفردات مهارات الاتفىير ؤلايصائي اإلاىضىعات م

تىظةم ووصف  البةاهاتجمع 

 البةاهات

تحلةل 

 البةاهات

تتفصير 

 البةاهات

 4 1 1 1 1 مفاَُم أولُت في اللُاؽ وؤلاخطاء 1

 4 1 1 1 1 الهُىت واإلاجخمو ألاضلي 2

ب ونغع البُاهاث 3  4 1 1 1 1 جبٍى

ت 4  4 1 1 1 1 ملاًِـ الجزنت اإلاغهٍؼ

 4 1 1 1 1 ملاًِـ الدشدذ 5

 4 1 1 1 1 الاعجباؾُتملاًِـ الهالكت  6

 4 1 1 1 1 الفغغُاث البدثُت 7

ت 8  4 1 1 1 1 اإلاهالجاث الباعامتًر

ت 9  4 1 1 1 1 اإلاهالجاث الالباعمتًر

 4 1 1 1 1 جؿبُلاث جىىىلىحُت في ؤلاخطاء 10

 40 10 10 10 10 مجمىم اإلافغصاث

 مً الازخُاع مفغصاثنلى  الانخماص زم الازخباع ملغعاث ولبىاء       

 بمهاعاث ًغجبـ مىكف ًخػمً الؿإاٌ عأؽ أن مغاناة مو، مخهضص

 .أولُت ضىعة في الازخباع مفغصاث هخابت وجم، الاخطاتي الخفىحر

 : الازخُاع ضضق كُاؽ

ـ َُئت أنػاء مً( 7) نضص نلى الازخباع نغع جم          بيلُت الخضَع

اغُاث جضَعـ وؾغق  مىاهج جسطظ التربُت  وطلً هفس ي، وكُاؽ، الٍغ

لطض الازخباع، ضضق للُاؽ  مفغصاث جلِـ أن الازخُاع بطضق ٍو

ٌ  اإلادىمحن أعاء وجباًيذ، للُاؾه وغهذ ما الازخباع  بهؼ ضُاغت خى

ت، الىاخُت مً اإلافغصاث  مو الحؿاكها اإلافغصاث بهؼ وحهضًل  اللغٍى

 في الازخباع ووغو اإلاؿلىبت، الخهضًالث جصخُذ وجم جلِؿها، التي اإلاهاعة

 .الاؾخؿالنُت للخجغبت كابله ضىعٍ

 والطهىبت/ الؿهىلت ومهامالث مفغصاجه وزباث الازخباع ػمً كُاؽ

 : الخمُحز ومهامالث

 الهُىت نً مسخلفت)  اؾخؿالنُت نُىت نلى الازخباع جؿبُم جم        

 ( 14) نضصَا( للبدث ألاؾاؾُت
ً
 الثاوي اإلاؿخىي  اإلااحؿخحر ببرهامج ؾالبا

 بهض َـ،1435/1436 الجامعي للهام الثاوي الضعاس ي الفطل نهاًت في

 مخىؾـ باؾخسضام الازخباع ػمً خؿاب وجم ؤلاخطاء، ملغع  صعاؾت

، الؿالب اؾخغغكه الظي الؼمً  الؿالب اؾخغغكه الظي والؼمً ألاٌو

بي الؼمً ووان الازخباع، مفغصاث نلى ؤلاحابت مً الاهتهاء في ألازحر  الخجٍغ

 ( صكُلت 113)
ً
با  البُاهاث وهخابت لالزخباع الخهلُماث كغاءة مخػمىت جلٍغ

  ؾانخان) الازخباع ػمً انخباع جم لظا ألاؾاؾُت،
ً
با  (.جلٍغ

 هغوهبار ألفا مهامل اؾخسضام جم الازخباع، زباث ولخؿاب       

 ألفا مهامل بلغ خُث، واخضة مغة والخؿبُم الازخباع إلافغصاث واإلاىاؾب

 مفغصاث زباث حهجي ملبىلت كُمت وهي ،(0.809) هيل إلافغصاث هغوهبار

 كُم اهدطغث هما  للمفغصاث، الضازلي الاحؿاق نلى وجضٌ الازخباع،

 كُم وهي(،0.62 -0.39) كُمتي بحن الازخباع مفغصاث ضهىبت مهامالث

 جىدطغ خحن ملبىلت الؿهىلت أو الطهىبت مهامالث حهض خُث ملبىلت،

 الازخباع إلافغصاث الخمُحز مهامالث واهدطغث ،(0.7-0.3) كُمتي بحن

 للخمُحز، الازخباع مفغصاث ضالخُت نلى صالت كُم وحهض(، 0.58 -0.49)

  الازخباع اؾخسضام أمىً ؾبم ما غىء وفي
ً
 .مُضاهُا

 :ؤلاخطاتي الللم ملُاؽ

 الللم ملُاؽ أن ،Gharib and Willia [29] مً ول صعاؾت خضصث         

 لضي وميىهاجه ؤلاخطاتي الللم كُاؽ أؾالُب مً ٌهض ؤلاخطاتي

 ].29] الؿلبت

ئلى  ، Chew, Swinbourne, and Dillon [13]ول صعاؾت وأشاعث    

 واإلاغجبـ ؤلاخطاتي الخفؿحر كلم: في واإلاخمثلت ؤلاخطاتي الللم ميىهاث

 بالفطل اإلاغجبـ والللم  خىلها، اؾخضالالث وبىاء البُاهاث بخفؿحر

هجي والازخباعاث الضعاس ي ٌ  اإلاىاكشاث في اإلاشاعهت مً الللم َو  خى

 مً والللم ؤلاخطاةُت، الازخباعاث مً والخىف الهلمي، اإلادخىي 

 الدؿاؤالث نً هثحرون ؾالب ٌهؼف خُث اإلاؿانضة، وؾلب ألاؾئلت

 ٌ  ].13] ؤلاخطاء في الىاضخت غحر الىلاؽ خى

 الللم ميىهاث [30] ووىهضون  وؾُفا وىلذ، مً ول صعاؾت وخضصث        

 الضعاؾت، حجغة وكلم الخفؿحر، كلم ؤلاخطاء، كُمت: في ؤلاخطاتي

 مً والخىف اإلاؿانضة، ؾلب مً الخىف الخؿابي، الظاث ومفهىم

 ].30] ؤلاخطاء مهلم

  ؾالب لضي ؤلاخطاتي الللم صعحت زفؼ اؽــكُ: اؽــاإلالُ ًـــم ضفــاله
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ـ، وؾغق  مىاهج جسطظ اإلااحؿخحر بغهامج   اإلالُاؽ واكخطغ جضَع

 ؤلاخطاةُت، والىفاءة ؤلاخطاء أَمُت: )ميىهاث كُاؽنلى  الخالي

غجبـ  الضعاؾت حجغة وكلم واجلاهه، لإلخطاء الهلمي باإلادخىي  ٍو

غجبـ والازخباعاث ؿُت اإلاهالجاث بللم ٍو  الخهلُمُت وألاوشؿت الخضَع

غجبـ الخفؿحر وكلم والازخباعاث، ا ؤلاخطاء بمهالجاث ٍو  وازخُاَع

ا الفغغُاث وفغع ا الىخاةج ومهالجت وازخباَع  وبىاء وجفؿحَر

 (.ؤلاخطاء مهلم مً والخىف اإلاؿانضة، مً والخىف خىلها، اؾخضالالث

 البدث في اإلادضصة باإلايىهاث اإلالُاؽ مدخىي  اعجبـ: اإلالُاؽ مدخىي      

 :ًلي هما( 3) وفلا اإلافغصاث ضُاغت وجم الخالي،

 3جدول 

 ؤلايصائي الللم ملةاس مىىهات ًبين

 عدد اإلاتفردات مىىهات الللم ؤلايصائي م

 6 كلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث 1

 5 كلم الخفؿحر في ؤلاخطاء 2

 4 الللم مً ؾلب اإلاؿانضة 3

 5 أَمُت ؤلاخطاء والىفاءة ؤلاخطاةُت 4

 4 الظاث الخؿابُت 5

 6 الخىف مً مهلم ؤلاخطاء 6

 مفغصة 30 مجمىم اإلافغصاث

ج  نلى اإلالُاؽ وانخمض  كلم ٌؿبب كلم، ٌؿبب ال) الخماس ي الخضٍع

  هبحر كلم ٌؿبب هبحر، كلم ٌؿبب مخىؾـ، كلم ٌؿبب بؿُـ،
ً
 (.حضا

 : اإلالُاؽ ضضق كُاؽ

ـ َُئت أنػاء مً( 7) نضص نلى اإلالُاؽ نغع جم         بيلُت الخضَع

اغُاث جضَعـ وؾغق  مىاهج جسطظ التربُت  وطلً هفس ي، وكُاؽ، الٍغ

لطض اإلالُاؽ، ضضق للُاؽ  مفغصاث جلِـ أن اإلالُاؽ بطضق ٍو

ٌ  اإلادىمحن أعاء وجباًيذ، للُاؾه وغهذ ما اإلالُاؽ  بهؼ اعجباؽ خى

 آعاء وأوضخذ ؤلاخطاتي، الللم إلالُاؽ ألاؾاؾُت باإلايىهاث اإلافغصاث

 ألاهثر اإلايىن  ئلى هللها أو ألاؾاس ي اإلايىن  وفم حهضًلها غغوعة اإلادىمحن

،
ً
 ـــوفل تـــاإلاؿلىب الثــضًــالخه ذــجصخُ وجم اعجباؾا

ً
 وجم الخدىُم، تـــلهُئ ا

 .الاؾخؿالنُت للخجغبت كابله ضىعٍ في اإلالُاؽ وغو 

 : اإلالُاؽ زباث كُاؽ

 ( 14) نضصَا نُىت نلى اإلالُاؽ  جؿبُم جم       
ً
 ببرهامج ؾالبا

 للهام الثاوي الضعاس ي الفطل نهاًت في الثاوي اإلاؿخىي  اإلااحؿخحر

 مهامل خؿاب وجم ؤلاخطاء، ملغع  صعاؾت بهض َـ،1434/1435 الجامعي

 واهدطغث اإلالُاؽ، نلى اليلُت والضعحت اإلالُاؽ مفغصاث بحن الاعجباؽ

  صالت كُم وحهض ،(0.864 -0.536) كُمتي بحن الاعجباؽ مهامالث
ً
 ئخطاةُا

  هغوهبار ألفا مهامل اؾخسضام جم هما  ،(0.05) صاللت مؿخىي  نىض

 وواهذ هيل واإلالُاؽ الفغنُت للميىهاث الضازلي الاحؿاق لخؿاب

ٌ  في هما الىخاةج  :الخالي( 4) حضو

 4جدول 

 ؤلايصائي الللم ملةاس مىىهات ًبين

 معامل ألتفا هروهباخ عدد اإلاتفردات مىىهات الللم ؤلايصائي م

 0.735 6 كلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث 1

 0.709 5 كلم الخفؿحر في ؤلاخطاء 2

 0.592 4 الللم مً ؾلب اإلاؿانضة 3

 0.627 5 أَمُت ؤلاخطاء والىفاءة ؤلاخطاةُت 4

 0.582 4 الظاث الخؿابُت 5

 0.749 6 الخىف مً مهلم ؤلاخطاء  6

 0.803 مفغصة 30 مجمىم اإلافغصاث

 احغاءاث الخؿبُم اإلاُضاوي ص.

جم الخؿبُم اإلاُضاوي للخجغبت ألاؾاؾُت في الفطل الضعاس ي الثاوي          

َـ، خُث بضأث الخجغبت بالخؿبُم اللبلي 1436/1437للهام الجامعي 

بُت  ألصواث البدث وطلً للُاؽ مضي جيافإ اإلاجمىنخحن الخجٍغ

والػابؿت في الخبراث الؿابلت اإلاغجبؿت بملغع ؤلاخطاء التربىي وطلً 

 :َـ، وواهذ هخاةج الخؿبُم هما ًلي7/4/1437في 

 5 جدول 

 اإلاجمىعاين الاجريبة  والضابع  في الاعبةم اللبلي الخابار الاتفىير ؤلايصائي ومهاراتههاائج اخابار )ت( وداللتها للتفروق بين ماىشعات درجات 

مهارات الاتفىير 

 ؤلايصائي

 كةم  الاهحراف اإلاعةاري  اإلااىشغ الخصابي ن مجمىع 

 )ت(

 الدالل  درجات الخري 

 0,1,عىد

بُت حمو البُاهاث  غحر صالت 38 05365 1554 5500 22 ججٍغ

 1529 5517 18 غابؿت

بُت جىكُم ووضف البُاهاث  غحر صالت 38 15371 1533 4563 22 ججٍغ
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 1561 4500 18 غابؿت

بُت جدلُل البُاهاث  غحر صالت 38 05026 1500 3595 22 ججٍغ

 1543 3594 18 غابؿت

بُت جفؿحر البُاهاث  غحر صالت 38 05909 0584 3531 22 ججٍغ

 1520 3561 18 غابؿت

بُت اإلاجمىم الىلي  غحر صالت 38 05222 2579 16589 22 ججٍغ

 2544 16572 18 غابؿت

ٌ الًخطح مً        ومً زالٌ اؾخلغاء اإلاخىؾؿاث  الؿابم جضو

)ث( اإلادؿىبت أكل مً كُم  كُم حاءث)ث(، خُث  الخؿابُت، وكُمت

ت )257)ث( الجضولُت والتي حؿاوي ) ( بمؿخىي 38( نىض صعحاث خٍغ

(، مما ٌهجي نضم وحىص فغوق طاث صاللت 0501صاللت أكل مً أو ٌؿاوي )

بُت والػابؿت في  ئخطاةُت بحن مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنخحن الخجٍغ

مهاعاجه، مما الخؿبُم اللبلي الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي بطفت نامت، و 

بُت والػابؿت  .ٌشحر ئلى جيافإ مجمىنتي البدث الخجٍغ

 6 جدول 

 هاتههاائج اخابار )ت( وداللتها للتفروق بين ماىشعات درجات اإلاجمىعاين الاجريبة  والضابع  في الاعبةم اللبلي إلالةاس الللم ؤلايصائي ومىى 

اإلااىشغ  ن مجمىع  مىىهات الللم ؤلايصائي

 الخصابي

الاهحراف 

 اإلاعةاري 

 كةم 

 )ت(

درجات 

 الخري 

 الدالل 

 0,1,عىد

كلم حجغة الضعاؾت 

 والازخباعاث

بُت  صالتغحر   38 05135 0573 5536 22 ججٍغ

 0569 5533 18 غابؿت

بُت كلم الخفؿحر في ؤلاخطاء  صالتغحر   38 05374 0566 4536 22 ججٍغ

 0570 4544 18 غابؿت

بُت الللم مً ؾلب اإلاؿانضة  صالتغحر   38 05125 0558 3563 22 ججٍغ

 0570 3561 18 غابؿت

أَمُت ؤلاخطاء والىفاءة 

 ؤلاخطاةُت

بُت  صالتغحر   38 05986 0560 4550 22 ججٍغ

 0582 4527 18 غابؿت

بُت الظاث الخؿابُت  صالتغحر   38 05195 0549 3564 22 ججٍغ

 0548 3566 18 غابؿت

بُت الخىف مً مهلم ؤلاخطاء  صالتغحر   38 05968 0566 5536 22 ججٍغ

 0561 5516 18 غابؿت

بُت اإلاجمىم الىلي  صالتغحر   38 05530 1596 26586 22 ججٍغ

 2538 26550 18 غابؿت

      ٌ ، ومً زالٌ اؾخلغاء اإلاخىؾؿاث الخؿابُت، 6 ًخطح مً حضو

خُث أجذ كُم)ث( اإلادؿىبت أكل مً كُم )ث( الجضولُت وكُمت)ث(، 

ت )257والتي حؿاوي ) ( بمؿخىي صاللت أكل مً أو 38( نىض صعحاث خٍغ

(، مما ٌهجي نضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن 0501ٌؿاوي )

بُت والػابؿت في الخؿبُم اللبلي   مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنخحن الخجٍغ

ت نامت، وميىهاجه، مما ٌشحر ئلى جيافإ إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي بطف

بُت والػابؿت  .مجمىنتي البدث الخجٍغ

وبهض الخأهض مً جيافإ مجمىنتي البدث، جمذ ئحغاءاث الخؿبُم   

ئلى  َـ14/4/1437اإلاُضاوي للخجغبت ألاؾاؾُت في الفترة مً 

ش 24/7/1437  في جاٍع
ً
َـ، 1/8/1437ٌ، وجم جؿبُم  أصواث البدث بهضًا

وطلً  SPSS 16.0 البُاهاث ومهالجتها باؾخسضام بغهامج وجم ججهحز 

 باؾخسضام مهالجاث )الىؾـ الخؿابي والاهدغاف اإلاهُاعي، وازخباع

)ث( للمجمىنخحن غحر اإلاترابؿخحن لضعاؾت الفغوق، ومهامل اعجباؽ 

 (.بحرؾىن لضعاؾت الهالكت

 مىاكشتهاالىاائج و  .4

 نغع هخاةج البدث وؤلاحابت نلى ألاؾئلت أ. 

:" ما أزغ اؾخسضام الخهلم بالهلىص في نلى  لإلحابت        الؿإاٌ ألاٌو

ـ الاخطاء  اث الخفىحر الاخطاتي لضي ؾالب نلى  جضَع جىمُت مؿخٍى

بغهامج اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَعـ بيلُت التربُت وآلاصاب 

الؿإاٌ جم ازخباع صخت الفغع الخالي " حامهت جبىن؟" ولإلحابت نلى 

بحن مخىؾؿاث  α ≤ 0,01مؿخىي  جىحض فغوق طاث صاللت ئخطاةُت نىض

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي  صعحاث ؾالب اإلاجمىنخحن الخجٍغ

الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي ومهاعاجه، وطلً لطالح صعحاث ؾالب 

بُت. وواهذ هخاةج ازخباع الفغع  ٌ اإلاجمىنت الخجٍغ فُما  7هما في حضو

:ًلي
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 7 جدول 

 مهاراتههاائج اخابار )ت( وداللتها للتفروق بين ماىشعات درجات اإلاجمىعاين الاجريبة  والضابع  في الاعبةم البعدي الخابار الاتفىير ؤلايصائي و 

مهارات الاتفىير 

 ؤلايصائي

ماىشغ  ن مجمىع 

 يصابي

اهحراف 

 معةاري 

 كةم 

 )ت(

درجات 

 الخري 

 دالل 

 0,1,عىد

 حجم ألاثر

بُت حمو البُاهاث  2517 صالت 38 65974 0570 9527 22 ججٍغ

 1523 7511 18 غابؿت

بُت جىكُم ووضف البُاهاث  2564 صالت 38 75749 0571 9514 22 ججٍغ

 1503 7500 18 غابؿت

بُت جدلُل البُاهاث  1580 صالت 38 55671 0591 8559 22 ججٍغ

 1523 6567 18 غابؿت

بُت جفؿحر البُاهاث  1597 صالت 38 65205 0577 8527 22 ججٍغ

 0598 6556 18 غابؿت

بُت اإلاجمىم الىلي  4522 صالت 38 135285 1545 35527 22 ججٍغ

 2530 27533 18 غابؿت

        ٌ الخؿابُت، ، ومً زالٌ اؾخلغاء اإلاخىؾؿاث 7 ًدبحن مً حضو

بُت نً  ًخطح هبر اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لؿالب اإلاجمىنت الخجٍغ

اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لؿالب اإلاجمىنت الػابؿت، هما ًدبحن مً 

اؾخلغاء كُم )ث(، أن كُم)ث( اإلادؿىبت أهبر مً كُم )ث( الجضولُت 

ت )257والتي حؿاوي ) ( بمؿخىي صاللت أكل مً أو 38( نىض صعحاث خٍغ

، مما ٌهجي وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن (0501ٌؿاوي )

بُت والػابؿت في الخؿبُم  مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنخحن الخجٍغ

البهضي الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي بطفت نامت، ومهاعاجه، وطلً لطالح 

 مً الىدُجت الخالُت جم كبٌى 
ً
بُت، واهؿالكا ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

 .الفغع اإلاىحه

ت للمخغحر اإلاؿخلل  والزخباع            الضاللت الهملُت/ ألاَمُت التربٍى

اإلاخغحر الخابو )الللم الاخطاتي نلى  )اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص( وجأزحٍر

وؿبت الفغق بحن مخىؾؿي نلى  ومهاعاجه( زم خؿاب حجم الازغ والضاٌ

خطح مً  ت، ٍو بُت والػابؿت في وخضاث مهُاٍع اإلاجمىنخحن الخجٍغ

ر حجم الازغ، خُث أجذ كُمه أهبر مً الىاخض الجضٌو الؿابم هب

ت للمخغحر اإلاؿخلل في جىمُت ئلى  الصخُذ،  مما ٌشحر  ألاَمُت التربٍى

 [31]. اإلاخغحر الخابو

ما أزغ اؾخسضام الخهلم بالهلىص في الؿإاٌ الثاوي: "نلى  لإلحابت        

زفؼ صعحت الللم ؤلاخطاتي لضي ؾالب بغهامج نلى  جضَعـ الاخطاء 

ـ بيلُت آلاصاب حامهت جبىن؟"  اإلا احؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

ولإلحابت نلى الؿإاٌ جم ازخباع صخت الفغع الخالي " جىحض فغوق طاث 

بحن مخىؾؿاث صعحاث ؾالب     α ≤ 0,01مؿخىي  صاللت ئخطاةُت نىض

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي إلالُاؽ الللم  اإلاجمىنخحن الخجٍغ

بُت. ؤلاخطاتي ومي ىهاجه، وطلً لطالح صعحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

 ٌ  :فُما ًلي 8 وواهذ هخاةج ازخباع الفغع هما في حضو

  8  جدول 

 ؤلايصائي ومهاراتههاائج اخابار )ت( وداللتها للتفروق بين ماىشعات درجات اإلاجمىعاين الاجريبة  والضابع  في الاعبةم البعدي الخابار الاتفىير 

 كةم  اهحراف معةاري  ماىشغ يصابي ن مجمىع  مىىهات الللم ؤلايصائي

 )ت(

 الدالل  درجات الخري 

 0,1,عىد

 حجم ألاثر

بُت كلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث  1576 صالت 38 55539 0581 2577 22 ججٍغ

 0597 4533 18 غابؿت

بُت كلم الخفؿحر في ؤلاخطاء  1545 صالت 38 45574 0599 2532 22 ججٍغ

 1510 3583 18 غابؿت

بُت الللم مً ؾلب اإلاؿانضة  1556 صالت 38 45897 0582 2500 22 ججٍغ

 0583 3528 18 غابؿت

بُت أَمُت ؤلاخطاء والىفاءة ؤلاخطاةُت  2553 صالت 38 75966 0581 2509 22 ججٍغ

 0588 4522 18 غابؿت 

بُت الخؿابُتالظاث   1534 صالت 38 45232 0590 1595 22 ججٍغ

 0559 3500 18 غابؿت

بُت الخىف مً مهلم ؤلاخطاء  2537 صالت 38 75479 1501 2559 22 ججٍغ

 0586 4583 18 غابؿت

بُت اإلاجمىم الىلي  4574 صالت 38 145912 2533 13586 22 ججٍغ

 1558 23550 18 غابؿت
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       ٌ ، ومً زالٌ اؾخلغاء اإلاخىؾؿاث الخؿابُت، 8 ًدبحن مً حضو

بُت نً  ًخطح اهسفاع اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لؿالب اإلاجمىنت الخجٍغ

اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لؿالب اإلاجمىنت الػابؿت، هما ًدبحن مً 

أهبر مً كُم )ث( الجضولُت )ث( اإلادؿىبت  اؾخلغاء كُم )ث(، أن كُم

ت )257والتي حؿاوي ) ( بمؿخىي صاللت أكل مً أو 38( نىض صعحاث خٍغ

(، مما ٌهجي وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن 0501ٌؿاوي )

بُت والػابؿت في الخؿبُم  مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنخحن الخجٍغ

 البهضي إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي بطفت نامت، وميىهاجه، وطلً لطالح

 مً الىدُجت الخالُت جم كبٌى 
ً
ؾالب اإلاجمىنت الػابؿت، واهؿالكا

 .الفغع اإلاىحه

ت للمخغحر اإلاؿخلل         والزخباع الضاللت الهملُت/ ألاَمُت التربٍى

اإلاخغحر الخابو )الللم الاخطاتي نلى  )اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص( وجأزحٍر

 الفغق بحن مخىؾؿي وؿبتنلى  وميىهاجه(، جم خؿاب حجم ألازغ والضاٌ

خطح مً  ت، ٍو بُت والػابؿت في وخضاث مهُاٍع اإلاجمىنخحن الخجٍغ

الجضٌو الؿابم هبر حجم الازغ، خُث أجذ كُمه أهبر مً الىاخض 

ت للمخغحر اإلاؿخلل الؾتراجُجُت ئلى  الصخُذ،  مما ٌشحر  ألاَمُت التربٍى

هجي زفؼ صعحاث الللم ؤلا  خطاتي الخهلم بالهلىص في اإلاخغحر الخابو َو

بُت  [31]. وميىهاجه لضي ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

الؿإاٌ الثالث:" ما هىم وصعحت الهالكت الاعجباؾُت بحن نلى  لإلحابت          

بُت في الخؿبُم البهضي الزخباع الخفىحر  صعحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

ؤلاخطاتي، وصعحاتهم في الخؿبُم البهضي إلالُاؽ زفؼ صعحت الللم 

اٌ جم ازخباع صخت الفغع الخالي ؤلاخطاتي؟"  ولإلحابت نلى الؿإ 

بحن   α ≤ 0,01مؿخىي  جىحض نالكت نىؿُت طاث صاللت ئخطاةُت نىض"

بُت في الخؿبُم البهضي الزخباع  الخفىحر  صعحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

ؤلاخطاتي والخؿبُم البهضي إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي. وواهذ هخاةج 

ٌ  ازخباع الفغع  :هما ًلي 9 هما في حضو

 9 جدول 

 لللم ؤلايصائيهاائج معامل ارتباط بيرشىن بين إجمالي درجات ظالب اإلاجمىع  الاجريبة  في الاعبةم البعدي الخابار مهارات الاتفىير ؤلايصائي وملةاس ا

 كةم  معامل ن أبعاد العالك 

 الارتباط

 معامل الاحدًد 0,1,الدالل  عىد 

 0551 صالت 05714- 22 الضعحت اليلُت إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي× الضعحت اليلُت الزخباع الخفىحر ؤلاخطاتي

         ٌ ، ومً اؾخلغاء كُمت مهامل الاعجباؽ، أن 9 ًخطح مً حضو

ت، خُث حشحر ؤلاشاعة الؿالبت ئلى هىم  الهالكت الهالكت نىؿُت كٍى

( وحشحر ئلى ان 057الهىؿُت، في خحن أن كُمت مهامل الاعجباؽ أهبر مً )

ت، وحشحر كُمت مهامل الاعجباؽ ئلى أن صعحاث ؾالب  الهالكت كٍى

بُت نلى ملُاؽ الللم ؤلاخطاتي جىسفؼ باعجفام  اإلاجمىنت الخجٍغ

صعحاتهم نلى ازخباع الخفىحر ؤلاخطاتي والهىـ صخُذ، هما ًخطح مً 

% مً الخباًً في أخض 51مهامل الخدضًض والظي ٌشحر ئلى أن كُمت 

ً بانخباٍع )جابو( حهؼو ئلى اإلاخغحر الثاوي بانخباٍع )مىبأ(، ولظا  اإلاخغحًر

% مً جباًً صعحاث الؿالب في ملُاؽ الللم 51ًمىً اللٌى أن 

ؤلاخطاتي ًمىً جفؿحٍر باؾخسضام جباًً صعحاتهم نلى ازخباع الخفىحر 

% مً الخباًً بحن صعحاث 49 هىـ، هما ٌهجي أن وؿبتؤلاخطاتي وال

مخغحر الللم ؤلاخطاتي، حشترن مو جباًً صعحاث الؿالب نلى ازخباع 

  [31].الخفىحر ؤلاخطاتي

 ىاائجال . مىاكش 5 

:" ما أزغ اؾخنلى  لإلحابت    سضام الخهلم بالهلىص في جضَعـ الؿإاٌ ألاٌو

اث الخفىحر الاخطاتي لضي ؾالب بغهامج نلى خطاء ؤلا  جىمُت مؿخٍى

ـ بيلُت آلاصاب حامهت جبىن؟"  اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

جبحن وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن مخىؾؿاث صعحاث 

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي الزخباع الخفىحر  اإلاجمىنخحن الخجٍغ

لً لطالح ؾالب اإلاجمىنت ؤلاخطاتي بطفت نامت، ومهاعاجه، وط

ت للمخغحر اإلاؿخلل نلى اإلاخغحر  بُت، هما جبحن هبر ألاَمُت التربٍى الخجٍغ

الخابو، وعبما ٌهؼو طلً ئلى أن جضَعـ ملغع ؤلاخطاء التربىي باؾخسضام 

اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص ًضنم اؾخلاللُت الؿالب الباخث في ازخُاع 

نىض جدلُله ألَضاف الخهلم،  مؿاعاث حهلمه، وبىاء جىكهاث مغجفهت

باإلغافت ئلى ازخُاع مطاصع حهلم مخىىنت جللُضًت وعكمُت، هما ًضنم 

فغص الخهلم في أػواج أو مجمىناث ضغحرة إلنهاء مهام وأوشؿت 

حهلُمُت خلُلُت منها نلى ؾبُل اإلاثاٌ جؿبُم بهض ألاصواث وحمو 

ُت إلجلانها بُاهاث مً اإلاُضان وجؿبُم ما حهلمٍى مً مهالجاث ئخطاة

لت   نىض الهمل وفم ؾٍغ
ً
ى عبما ما لم ًىً مخاخا بطىعة نملُت، َو

باث الخللُضًت، هما أن  ت، والاؾئلت والخضٍع الهغوع واإلاداغغاث الىكٍغ

اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص حهؿي فغضت للهمل بطىعة فغصًت في 

البدث والاؾالم كبل للاء اإلاىاكشت والهغوع الخلضًمُت، مما ٌهؿي 

اث فغ  ضت أهبر لبىاء مجمىناث مىاكشت بحن الؿالب جضنم بىاء مؿخٍى

 .الخفىحر ؤلاخطاتي

وجخفم الىخاةج الؿابلت مو هخاةج الهضًض مً الضعاؾاث منها هخاةج            

أَمُت اؾتراجُجُت الخهلم ئلى  والتي أشاعث  [32]نمغان أبى صعاؾت

اغُاث، وبىاء بالهلىص في بىاء اججاَاث ئًجابُت لضي الؿلبت هدى  الٍغ

اث الخدطُل الضعاس ي ]  ].32صافهُتهم هدى حهلمها، مو جىمُت مؿخٍى

ىؾف           خُث حشحر ئلى أَمُت اؾتراجُجُت  [22] وصعاؾت اؾمانُل ٍو

الخهلم بالهلىص في اؾدثاعة صافهُت الؿالب في الخهلم وئنهاء اإلاهام 

ألاحؼاء في اإلالغع  الخهلُمُت، هما ٌشهغ الؿلبت باإلهجاػ نىض ئنهاء بهؼ

الضعاس ي، هما جضنم اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص الؿالب في عضض وكُاؽ 

اث اإلادضصة في اإلالغع  مضي الخلضم في جدلُم أَضاف الخهلم باإلاؿخٍى

 ].22الضعاس ي ]

نلى  والتي أهضث  [33]نبض الخمُض هما جخفم مو هخاةج صعاؾت        

لم جىؿلم مً اًجابُت ومشاعهت أَمُت ازخُاع اؾتراجُجُاث حهلُم وحه

الؿالب في مهام حهلُمُت جؿبُلُت ونملُت، وطلً لضنم الؿلبت في جىمُت 

 ].33الخفىحر ؤلاخطاتي ] مهاعاث

والتي أشاعث ئلى أن اؾتراجُجُت الخهلم  Lemieux [21] وصعاؾت        

بالهلىص حهمل نلى جفهُل مجمىنت مً اإلاباصب صازل كانت الضعاؾت 

ما اإلاهلم والؿالب، والخهلم مً أحل  اَمها: اإلاؿاءلت بحن ؾغفي الهلض َو

الخمىً ليل ؾالب وفم كضعاجه ومُىله وزبراجه، واإلاشاعهت الفهالت في 
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ت الفغصًت والجمانُت، وبىاء الضافهُت ئصاعة أوشؿت الخهلم، واإلاؿئىلُ

والاججاَاث ؤلاًجابُت، وجمثل َظٍ اإلاىؿللاث عهحزة أؾاؾُت لضنم 

أوشؿت الخهلم في ملغع ؤلاخطاء التربىي، خُث انخمض نلى جفهُل َظٍ 

و أوشؿت ومطاصع الخهلم الخللُضًت والغكمُت طاث  اإلاىؿللاث، وجىَى

 ].21] الاعجباؽ بملغع ؤلاخطاء التربىي 

الؿإاٌ الثاوي:" ما أزغ اؾخسضام الخهلم بالهلىص في نلى  ولإلحابت        

ـ الاخطاء  زفؼ صعحت الللم ؤلاخطاتي لضي ؾالب بغهامج نلى  جضَع

ـ بيلُت آلاصاب حامهت جبىن؟"  اإلااحؿخحر بلؿم اإلاىاهج وؾغق الخضَع

جبحن وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن مخىؾؿاث صعحاث 

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي إلالُاؽ الللم اإلاجمىنخحن الخ جٍغ

ؤلاخطاتي وميىهاجه لطالح ؾالب اإلاجمىنت  الػابؿت، في خحن 

اهسفػذ مخىؾؿاث صعحاث الللم ؤلاخطاتي وميىهاجه لضي ؾالب 

ت للمخغحر اإلاؿخلل نلى  بُت، هما جبحن هبر ألاَمُت التربٍى اإلاجمىنت الخجٍغ

تراجُجُت الخهلم بالهلىص في زفؼ اإلاخغحر الخابو، بمهجي أَمُت اؾ

صعحاث الللم ؤلاخطاتي، وعبما ٌهؼو طلً ئلى أن جضَعـ ملغع ؤلاخطاء 

التربىي باؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص ٌهؿي فغضت أهبر ليل 

 ألهماؽ حهلمه، 
ً
ؾالب للهمل وفم كضعاجه وزبراجه الؿابلت، ووفلا

ت الخهلم بالهلىص حهمل نلى واإلاؿخىي اإلاغاص جدلُله، هما أن اؾتراجُجُ

جللُل أزغ بهؼ ميىهاث الللم ؤلاخطاتي بشيل مباشغ زاضت ما ًغجبـ 

كلم حجغة الضعاؾت والازخباعاث، خُث جسغج الاؾتراجُجُت نما َى 

ت، فخللل مً خضة ما ًغجبـ  مألىف في اإلاداغغاث الخللُضًت أو الىكٍغ

ؾت إلاىخضي مىاكشت بها مً مكاَغ الللم ؤلاخطاتي، وجخدٌى بلانت الضعا

إلاا ًىاحهه الؿالب مً ضهىباث، وجلضًم ما جىضل ئلُه في اإلاىغىناث 

اإلادضصة، واإلاهام اإلايلف بها، هما حهمل اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص نلى 

زفؼ صعحت الللم في ميىن الخىف مً ؾلب اإلاؿانضة، خُث أن 

لم اإلالغع الاؾتراجُجُت جدضص اإلاهام وألاصواع بضكت، وجىضح أن مهام مه

جلضًم اإلاؿانضة للؿالب، وأن نلى الؿالب جدضًض هلاؽ الػهف لضًه 

بطىعة صكُلت، هما جضنم الاؾتراجُجُت زفؼ الللم ؤلاخطاتي اإلاغجبـ 

بميىها مهلم اإلالغع، خُث جلضم الاؾتراجُجُت اإلاهلم هأخض أؾغاف 

الهلض بحن الؿالب واإلاهلم، له أصواع مدضصة، وبطفت نامت ًمىً 

الٌ أن اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص حؿانض في زفؼ صعحت الللم الاؾخض

ؤلاخطاتي، إلاا لها مً آلُاث جىاحه ميىهاث الللم ؤلاخطاتي لضي 

 .الؿالب زاضت ؾالب الضعاؾاث الهلُا

والظي أهض ان  Malik [34] وجخفم الىدُجت الؿابلت مو ما أشاع ئلُه         

ـ ومضي اعجباؾها زفؼ الللم ؤلاخطاتي ٌهخمض نلى اؾتراج ُجُت الخضَع

بمشاعهت الؿالب في جسؿُـ وجىفُظٍ للخهلم، مو مغاناة  الخبراث 

الؿابلت للؿالب في اإلادخىي الهلمي وجىقُفها ومىاحهت الخطىعاث 

 ].34الخاؾئت لضي الؿالب. ]

مً أن  ,Chew & Dillon [16] هما جخفم مو ما أهض نلُه ول مً        

ًخؿلب الهمل وفم اؾتراجُجُاث حهلُم وحهلم زفؼ الللم ؤلاخطاتي 

حهخمض نلى زفؼ خضة ميىهاث الللم ؤلاخطاتي، وجبضأ ببىاء عؤٍت 

واضخت خٌى ملغع ؤلاخطاء وأَمُخه، مو بىاء زلت الؿالب باإلاؿئٌى 

ـ اإلالغع، والخغوج نً الاؾتراجُجُاث الخللُضًت اإلاغجبؿت  نً جضَع

 ].16بالهغع اإلاباشغ صون مشاعهت الؿالب. ]

، خُث أوضخذ أن  Williams [35]هما جخفم مو هخاةج صعاؾت ولُمؼ   

زفؼ الللم ؤلاخطاتي ًغجبـ ببىاء خالت مً الغغا والشهىع بالىفاءة 

لضي الؿالب، وحهخبر اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص مً الاؾتراجُجُاث التي 

ت الهدشاف كضعاجه وحىاهب كىجه  جضنم الؿالب بمؿاخت مً الخٍغ

 ].35نلى جىقُفها في ئنهاء اإلاهام الخهلُمُت ]والهمل 

الؿإاٌ الثالث:" ما هىم وصعحت الهالكت الاعجباؾُت بحن نلى  لإلحابت          

بُت في الخؿبُم البهضي الزخباع الخفىحر  صعحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍغ

ؤلاخطاتي، وصعحاتهم في الخؿبُم البهضي إلالُاؽ زفؼ صعحت الللم 

ت بحن صعحاث  ؤلاخطاتي؟" جبحن وحىص نالكت اعجباؾُت نىؿُت كٍى

ملُاؽ زفؼ نلى  الؿالب نلى ازخباع الخفىحر ؤلاخطاتي وصعحاتهم

الللم ؤلاخطاتي، ونلى الغغم مً أن بهؼ الضعاؾاث الؿابلت في مجاٌ 

 ,Chew, Swinbourne, and Dillon  زفؼ الللم ؤلاخطاتي منها صعاؾت

ت بحئلى  ، أشاعث[36] ن الخفىحر ؤلاخطاتي وزفؼ الللم الهالكت اللٍى

 ].36ؤلاخطاتي ]

ت بحن   Kotecha [14]  وصعاؾت          والتي أشاعث نلى الهالكت اللٍى

زفؼ الللم ؤلاخطاتي وجىمُت ؤلاهجاػ في ملغع ؤلاخطاء، في خحن لم 

ً، وبطفت نامت ًمىً اللٌى أن  جدضص اججاٍ الهالكت بحن اإلاخغحًر

ت حشحر ئلى و ؿبت مً الخباًً اإلاشترن بحن مخغحر الخفىحر الهالكت اللٍى

ؤلاخطاتي ومخغحر الللم ؤلاخطاتي، وأن زفؼ صعحاث ميىهاث الللم 

جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي، وأن جىمُت ئلى  ؤلاخطاتي كض جإصي

ض زلت الؿالب مما ٌشحر ئلى زفؼ  مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي كض ًٍؼ

 ].14صعحاث الللم ؤلاخطاتي ]

 الاىصةات. 5 

 :في غىء أَمُت البدث وهخاةجه أمىً الخىضُت بما ًلي         

ـ والخهلُم لؿالب  • جىقُف اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص في الخضَع

ـ ملغع ؤلاخطاء التربىي  بغامج الضعاؾاث الهلُا بطفت نامت، وفي جضَع

نلى وحه الخطىص ألَمُتها ومىاؾبتها في بىاء مهاعاث البدث ومهاعاث 

 .باخث الهلميال

جػمحن مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي هأخض ألاَضاف الغةِؿت في ملغع  •

ؤلاخطاء التربىي، والهمل نلى جىمُتها باؾخسضام اؾتراجُجُت الخهلم 

مغاناة بىاء أصواث مىاؾبت للُاؽ مهاعاث ئلى  بالهلىص، باإلغافت

 .الخفىحر ؤلاخطاتي

وزفؼ صعحاث الللم  الهمل نلى مىاحهت ميىهاث الللم ؤلاخطاتي، •

ؤلاخطاتي باؾخسضام اؾتراجُجُاث جضَعـ منها اؾتراجُجُت الخهلم 

ت في ازخُاع مؿاعاث  بالهلىص والتي حهؿي للؿالب مؿاخت مً الخٍغ

 .حهلمه، وأؾالُب جىمُت وكُاؽ مؿخىاٍ

 للبدث الخالي، ووفم  •
ً
 مً الضعاؾاث الؿابلت، واؾخىماال

ً
واهؿالكا

مجمىنت مً اإلاىغىناث البدثُت في طاث خضوصٍ ًلترح الهمل نلى 

اغُاث  اإلاجاٌ منها: جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي لضي مهلمي الٍغ

بمغاخل الخهلُم الهام، وبغامج ملترخت لخىمُت مهاعاث مهلمي 

اغُاث في جىقُف اؾتراجُجُت الخهلم بالهلىص، والهمل نلى  الٍغ

مغاخل الخهلُم اؾتراجُجُاث زفؼ الللم ؤلاخطاتي لضي الؿالب في 

 الهام والجامعي.
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 اإلاراجع

 أ. اإلاراجع 

غ مهاعاث 2001[ نطغ، عغا مؿهض الؿهُض )3] ( همىطج مىكىمي لخؿٍى

الخفىحر ؤلاخطاتي لضي الباخثحن بيلُاث التربُت. بدث ملضم في 

اإلاإجمغ الهلمي بهىىان" عؤي مؿخلبلُت للبدث التربىي" اإلاغهؼ 

بالخهاون مو ولُت التربُت حامهت  اللىمي للبدىر التربىي والخىمُت

ل،  19-17نحن شمـ: اللاَغة   .616-575ئبٍغ

اٌ [ أبى5] الخفىحر الاخطاتي لضي ؾلبت ولُت مؿخىي  (2010) نىاص، فٍغ

ت الجامهُت الخابهت لىوالت البدىر في غىء بهؼ  الهلىم التربٍى

 الهلىم ؤلاوؿاهُت، -اإلاخغحراث. مجلت حامهت الىجاح لألبدار

24(4 ،)1017-1042. 

(. فانلُت اؾخسضام همىطج الخهلم 2000[ أخمض، نبضالهاصي نبضهللا )9]

البىاتي في جىمُت مهاعاث الخفىحر ؤلاخطاتي والخدطُل وبلاء أزغ 

الخهلم في ؤلاخطاء لضي ؾالب ولُت التربُت. مجلت اللغاءة 

ت لللغاءة واإلاهغفت: حامهت نحن شمـ،  واإلاهغفت، الجمهُت اإلاطٍغ

1(112 ،)46-79. 

اث الخفىحر ؤلاخطاتي 2015) [ الغفاعي، أخمض مدمض عحاتي8] ( مؿخٍى

لضي ؾالب ولُت الهلىم بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص 

ت اإلاخسططت،   .24 –11(، 4)4ؤلاؾالمُت. اإلاجلت الضولُت التربٍى

( مؿخىي الخفىحر ؤلاخطاتي لضي 2013) حغصاث، َاوي مدمىص[  10]

لُت آلاصاب والهلىم بىاصي الضواؾغ ؾلبت ألاكؿام الهلمُت بي

ت  ونالكخه ببهؼ اإلاخغحراث. اإلاجلت الهغبُت للضعاؾاث التربٍى

مههض والاحخمانُت، اإلاغهؼ الهغبي للضعاؾاث والبدىر بالخهاون مو 

ت  حامهت اإلاجمهت / اإلالً ؾلمان للضعاؾاث والخضماث الاؾدشاٍع

اع، نضص  (. 44) بالٍغ

 اللُاؽ وجيافإ الهاملي (. البىاء2009[ أبى َاشم، الؿُض مدمض )27]

ت وؾهىصًت " نُيخحن لضي ؤلاخطاتي الللم إلالُاؽ  مً " مطٍغ

الخىهُضي. وعكت  الهاملي الخدلُل باؾخسضام الهلُا الضعاؾاث ؾالب

 الخىمُت وكػاًا الىفـ لهلم ؤلاكلُمُت نمل ملضمت في الىضوة

حامهت  التربُت ولُت ،(2009ًىاًغ  26-25) واإلاجخمهُت، الفغصًت

اعاإلالً   .321-266. ؾهىص: الٍغ

 (. البىاء الهاملي إلالُاؽ الللم ؤلاخطاتي: صعاؾت2014بىبى، مىظع ) [12]

نُىت مً ؾلبت الضعاؾاث الهلُا في ولُت التربُت بجامهت نلى 

ً ً. مجلت حامهت حشٍغ  -للبدىر والضعاؾاث الهلمُت حشٍغ

 .150-137(، 6)36ؾلؿلت آلاصاب والهلىم ؤلاوؿاهُت، 

( اؾتراجُجُت الخهلم بالخهاكض 2004) خؿب الىبي، مدمض ؾهُض [23]

ت لضي ؾلبت كؿم التربُت جسطظ اللغت  وجىمُت اإلاهاعاث اللغٍى

ت واحخمانُت،  -1الهغبُت في حامهت الخطً. مجلت صعاؾاث جغبٍى

31. 

(. ألاؾالُب ؤلاخطاةُت في الهلىم 2010) مغاص، ضالح اخمض[ 31]

ت. ت والاحخمانُت. اللاَغة: مىخبت ألاهجلى اإلاطٍغ  الىفؿُت والتربٍى

(. أزغ اؾخسضام 2014) نمغان، اًىاؽ نبضالفخاح خؿحن [ أبى32]

اؾتراجُجُت الهلىص في جدطُل ؾالباث الطف الؿاصؽ ألاؾاس ي 

اغُاث وفي اججاَاتهً هد اغُاث في ألاعصن. عؾالت في الٍغ ى الٍغ

 ماحؿخحر غحر ميشىعة: ولُت الضعاؾاث الهلُا، الجامهت ألاعصهُت.

(. فانلُت اؾخسضام مضزل 2006) [ نبض الخمُض، نبضالىاضغ مدمض33]

الخجاعب الهلمُت في جىمُت الخفىحر ؤلاخطاتي والاخخفاف بخهلم 

الهلمي اإلاإجمغ  .ؤلاخطاء لضي جالمُظ الطف الثاوي ؤلانضاصي

غ حهلُم وحهلم  الؿاصؽ بهىىان "مضازل مهاضغة لخؿٍى

اغُاث: بنها، ) اث الٍغ ت لتربٍى اغُاث" الجمهُت اإلاطٍغ ( 20-19الٍغ

 .217-178ًىلُى، 
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STATISTICAL THINKING SKILLS AND 

REDUCING THE STATISTICS ANXIETY OF 

GRADUATE STUDENTS 
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ABSTRACT: The aim of the current research was to investigate the effect of using learning 

contract strategy in the teaching of statistics on developing statistical thinking skills and reduce 

the statistical Anxiety. The research depended on the quasi-experimental method (pre- post). The 

sample of the research was (40) students from the master's program at the Faculty of Education 

and Arts University of. To achieve the aim of the research, the instruments were build include:  a 

guide of learning contract strategy in Teaching Educational Statistics, and the test of statistical 

thinking skills included (40) items (data collection, describe and organize data, data analysis, and 

interpretation of data), also statistical anxiety scale are from (30) items in six components, and 

measured the validity and reliability. It has also been applied tools, and data collection and 

processing using SPSS 16.0. the most important search results are statistically significant 

differences at the level (0.01) between the mean scores of the two groups experimental and control 

in the post application of the statistical thinking skills test, and statistical anxiety scale and its 

components for the experimental group students, as well as the positive correlation between the 

degree of the experimental group students on the anxiety scale and statistical thinking. The 

recommendations showed that the important of the applying contracts of learning strategies in the 

teaching, and the planning of developing statistical thinking skills and reducing the degree of 

statistical Anxiety. 

KEYWORDS: learning contract, statistical thinking, and Statistics Anxiety. 

 

 

 


