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الفصل االول
أهُّح اٌثذث واٌذاجح إٌُه :
رؼذ اٌزشث١خ أعبط اٌجٕبء اٌؾؼبس ٞف ٟاٌؼظش اٌؾذ٠ش ٚ ،ؽمالً العزضّبس
اٌم ٜٛاٌجشش٠خ ٚرٛعٙٙ١ب ٔؾ ٛاٌجٕبء ٚاٌزؼّ١ش ٚٚ ،عٍ١خ رؾمك ثٙب األُِ أ٘ذافٙب اٌؼٍ١ب
ػٍٚ ٝفك ِمزؼ١بد فٍغفزٙب ف ٟاٌؾ١بح  .فبٌم ٜٛاٌجشش٠خ اٌّؤٍ٘خ – ٚاٌمبدسح ػٍٝ
اإلٔزبط ٚاٌؼًّ ٚاإلعٙبَ ف ٟرغز٠خ ِمِٛبد ؽؼبسح األِخ ِٓ ػٍّبء ِٚفىشٓ٠
،1984
ٚثبؽضٚ ، ٓ١طّٕبع ِٙشح–٘ ٟاصّٓ ِب رّزٍىٗ األُِ ِٓ سأط ِبي (داٚد ،
ص. ) 46
ٚرٙذف اٌزشث١خ إٌ ٝرذس٠ت اٌؼمً ػٍ ٝاٌزفى١ش اٌظؾ١ؼ ٚرض٠ٚذُٖ ثبٌّؼٍِٛبد
اٌز ٟرؼ ُٕٗ١ػٍ ٝف ُٙاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ ٚاٌمذسح ػٍ ٝؽغٓ اٌزظشف ف ٟاٌّٛالف ٚؽً
اٌّشىالد اٌز ٟرمبثٍٗ ف ٟاٌؾ١بح ثطش٠مخ ِٕطم١خ رخؼغ ألعظ اٌمٛاػذ اٌؼٍّ١خ ( .
ػجذ اٌّغ١ذ  ، 1978،ص. ) 17
رم َٛاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ػٍ ٝأسثؼخ أسوبْ ِّٙخ ٘ (( : ٟاٌّؼٍُ ٚ ،اٌّزؼٍُ ،
ٚإٌّٙظ ٚاٌىزبة ٚ ،ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ )) ٌٚىً سوٓ ِٓ رٍه األسوبْ أّ٘١زٗ اٌخبطخ
فٔ ٟغبػ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ .
٠ٚؼذ اٌّذسط ِٓ اٌؼٕبطش اٌّّٙخ ٚأوضش٘ب ؽغّب ً ف ٟرؾغٚ ٓ١رط٠ٛش اٌؼٍّ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ ثغّ١غ ِىٔٛبرٙب إر ثذ ْٚوفبئزخ ٚفؼبٌ١زٗ ٚإخالطٗ ٌّٕٙزٗ رجم ٝوً
االططالؽبد ِؾذٚدح اٌفبػٍ١خ ألْ اٌّذسط ٠جش فٙ١ب ِٓ سٚؽٗ ٚعٙذٖ ٌ١ؾٌٙٛب إٌٝ
ثشاِظ ػًّ ِٕٚب٘ظ ٚعٍٛن ٚ .لذ أشبسد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚأوذد أّ٘١خ دٚس
اٌّذسط ف ٟإؽذاس اٌزغ١شاد اٌّشغٛثخ ؽ١ش ٠ؼذ ِٓ أوضش اٌّؤصشاد أّ٘١خ فٟ
( أٌؼّبد، 1998 ، ٞص) 34
اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
أِب اٌّزؼٍّ ْٛفزىّٓ أّ٘١ز ُٙف ٟإْ اٌزمٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ؽٌٛذ إٌظش إٌ، ُٙ١
ٚعؼٍزِ ُٙؾٛس اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚ .أطجؾذ رشوض ػٍ ٝدٚسُ٘ اٌفبػً  ،إٌشؾ
ٚعؼٍذ ِِٕ ُٙشبسؤ ٓ١شطِٚ ٓ١زؼٍّ ٓ١فؼّبٌ ( . ٓ١االلطش  ، 1990 ،ص) 27
ٚرزغٍ ٝأّ٘١خ إٌّٙظ ف ٟإْ ِغًّ اٌخجشاد اٌؼٍّ١خ ٚإٌشبؽبد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزٟ
رخططٙب اٌّذسعخ ٌّغبػذح اٌطالة ػٍ ٝإّٔبء شخظ١برٚ ، ُٙرزّضً فِ ٟغّٛػخ
اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب٘ ٚ ُ١اٌّجبدٞء ٚاٌمٛأٚ ٓ١االرغب٘بد ٚاٌمٚ ُ١اٌّٙبساد
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اٌز ٟرمذَ ثظٛسح ِٕظّخ ٌٍطالة رؾذ إششاف اٌّذسعخ ٌغشع رؾم١ك أ٘ذاف
رشث٠ٛخ ِؼٕ١خ  ( .خٛاٌذح ٚآخش 1193 ، ْٚص.) 47
فبٌّٕٙظ ٠ؼذ األعبط اٌز٠ ٞشرىض ػٍ ٗ١ثٕبء اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ  ،فٛػغ إٌّب٘ظ ِٓ
أدق اٌّغبئً اٌزشث٠ٛخ ؽ١ش أٗ ٠ؼٛٔ ٓ١ع اٌضمبفخ ٠ٚؾذد٘ب  ( .ػجذ اٌؼض٠ض ، 1971
ص. ) 149
أِب أّ٘١خ اٌىزبة اٌّذسط ٞفزظٙش ف ٟأُٔٗ ػٕظش أعبط ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ،
ألٔٗ ِشافك ٌٍّشؽٍخ اٌذساع١خ ف ٟوً ِغز٠ٛبرٙب  ٌُٗٚػاللخ ٚص١مخ ثبٌّٕٙظ  ،إر ٠ؼذ ِٓ
اٌٛعبئً اٌزؼج١ش٠خ ػٓ ِؾز٠ٛبد إٌّٙظ األعبع١خ ٚفٍغفزٗ اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ (
أٌشجٍ ، 1977 ، ٟص. ) 27
ٚاٌٍغخ أداح اٌّزؼٍُ األٌٍ ٌٝٚزؼج١ش ػٓ ؽبعبرٗ ٚرٕف١ز سغجبرٗ ف ٟاٌّغزّغ اٌزٞ
٠ؾ١ب فٚ ، ٗ١ػٓ ؽش٠مٙب ّ٠ىٕٗ اٌزفبُ٘ ِغ أثٕبء عٕغٗ ٚاإلؽالع ػٍ ٝرغبسة ا٢خشٓ٠
ٚػٍ ٝرغبسة ِغزّؼٗ ٚاٌّغزّؼبد األخشِ ٜبػ١ب ً ٚؽبػشاً ٚ ،ثٛاعطزٙب ّ٠ىٓ
اٌزأص١ش ف ٟػمٛي ا٢خشٚ ٓ٠إلٕبػ ُٙالػزٕبق ِجذأ ِٓ اٌّجبد ا أ ٚاٌزغٕت أِش ِٓ
األِٛس  ( .اٌغ١ذ  ، 1980 ،ص.) 12
إْ ٌغزٕب اٌؼشث١خ ػبًِ ِ ُٙف ٟؽفع رشاصٕب اٌضمبفٚ ٟاٌؾؼبسٔٚ ٞمٍٗ ِٓ عً١
إٌ ٝآخش(ِؾّذ ، 1985 ،ص. )175
إْ أّ٘١خ األدة رأر ِٓ ٟأّ٘١خ اٌٍغخ رارٙب فبألدة ثٕظٛطٗ اٌشؼش٠خ ٚإٌضش٠خ
ِب ٘ ٛإال أداح رؼج١ش ػٓ اٌٍغخ  ٛ٘ٚ ،فٓ ٠ؾًّ اٌمبسا ٚاٌغبِغ ػٍ ٝاٌزفى١ش ٠ٚ ،ض١ش
فٙ١ب أؽغبعب خبطب ً ٕ٠ٚ ،مٍٙب إٌ ٝأعٛاء لش٠جخ أ ٚثؼ١ذح ِٓ اٌخ١بي .
( أٌّطٍج ، 1980 ، ٟص. ) 20
ٚإٌض األدثٙ٠ ٟزة إٌفظ ٠ٚ ،شلك اٌزٚق ٠ٚ ،ش٘ف اإلؽغبط ٠ٚظمً
اٌؼمً ثّب ٠ؾٍُّٗ ِٓ ل ُ١إٔغبٔ١خ ٔجٍ١خ  ( .أٌّطٍج ، 1980 ، ٟص. ) 125
٠ٚزؼّٓ األدة عٍّخ ِٓ اٌّٙبساد اٌزّ٠ ٟىٓ رّٕ١زٙب ٚرؼض٠ض٘ب ٌذ ٜاٌّزؼٍُ
ِٓ خالي رذس٠غٗ ٘ز ِٖ اٌّبدح ِٕٙب ( ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش )
ٚرزغٍ ٝأّ٘١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش ف ٟإٔٙب رظً اٌطالة ثبٌزشاس األدث ٟفٟ
ػظٛسٖ اٌّخزٍفخ ٌ١زّضٍ٠ٚ ُٖٛزضٚدٚا ِٓ ل ّٗ١اٌخٍم١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌفٕ١خ ثّب ٠الئُ
ِغزّؼٕب اٌؼشث . ٟألْ اٌزٛعٙ١بد ٚاألفىبس اٌز٠ ٟغذ٘ب اٌطٍجخ ف ٟإٌظٛص اٌزٟ
٠ؾفظٙٔٛب راد رأص١ش ف ٟرظشفبرٚ ُٙعٍٛو ُٙألٔٙب رّضً أّٛرعب ً ِٓ اٌغٍٛن لبَ ثٙب
ق ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌخٍك ( اؽّذ  ، 1989 ،ص.) 270
لجٍ ُٙأٔبط ػٍِ ٝغز ٜٛسا ٍ
ٚلذ أدسن اٌمذِبء أّ٘١خ ؽفع إٌظٛص  ،إر ٠مٛي اثٓ خٍذ ْٚفِ ٟمذِزٗ "
إْ ؽظٛي ٍِىخ اٌٍغبْ اٌؼشث ٟإّٔب ٘ ٟثىضشح اٌؾفع ِٓ والَ اٌؼشة ؽز٠ ٝشرغُ
ف ٟخ١بٌٗ إٌّٛاي اٌزٔ ٞغغٛا ػٍ ٗ١رشاو١ج ُٙفٕ١غظ ٘ ٛػٍ ( . ٗ١اثٓ خٍذ1247 ، ْٚ
٘  ،ص) 509
ٚرؼذ ؽشائك اٌزذس٠ظ سوٕب ً أعبع١ب ِٓ أسوبْ اٌزذس٠ظ ف ٟٙاػزّبد اعزشار١غ١خ
ِؾذدح ثئٔغبص ِٛلف رؼٍ ّٟ١ػّٓ ِبدح دساع١خ ِؼٕ١خ ٚاالعزشار١غ١خ ٕ٘ب رؼٕ ٟخؾ
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اٌغ١ش اٌّٛطً إٌ ٝاٌٙذف ٚ ،رؼٕ ٟارجبع اٌخطٛاد األعبع١خ اٌز ٟخطؾ ٌٙب
اٌّذسط ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌذسط ِ ( .ؾّذ ِٚؾّذ  ، 1991 ،ص. ) 49
إْ ٔغبػ اٌزؼٍ٠ ُ١شرجؾ إٌ ٝؽذ وج١ش ثٕغبػ اٌطش٠مخ ألْ ثبعزطبػزٙب أْ رؼبٌظ
ػؼف اٌطالة ٚطؼٛثخ اٌىزبة اٌّذسعٚ ٟغ١ش رٌه ِٓ ِشىالد اٌزؼٍ( . ُ١
إثشا٘ ، 1973 ، ُ١ص. ) 31
 ِٓٚاٌطشائك اٌّّٙخ ف ٟرذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشىً ػبَ ٚاألدة ػٍٚ ٝعٗ
اٌخظٛص ؽش٠مزبْ أعبع١زبْ  :رؼزّذ األ ٌٝٚػٍ ٝرمذ ُ٠اٌؾمبئك ٚاألؽىبَ اٌؼبِخ
ػٍ ٝإٌظٛص ٚ ،رز٘ت اٌضبٔ١خ إٌ ٝعؼً إٌظٛص أعبعب ٌٍٛطٛي إٌ ٝاألؽىبَ
ٚرمش٠ش اٌؾمبئك ٠ٚ .طٍك ػٍ ٝاٌطش٠مخ األ ٌٝٚاٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ف ٟؽ٠ ٓ١طٍك ػٍٝ
اٌضبٔ١خ اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ  ( .اٌغ١ذ  ، 1980 ،ص.) 223
رؼذ اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ِٓ أُ٘ اٌطشائك ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼشفخ إر ثذ ْٚاٌم١بط
رىِ ْٛؼظُ ِؼبٌغبرٕب ٌٍؾمبئك غ١ش ِضّشح  ،وّب إٔٙب رغّؼ ثئػطبء ِبدح ػٍّ١خ أوضش
ٚ ،رغ ُٙف ٟرذس٠ت اٌطالة ػٍ ٝاٌزفى١ش إٌّطمٚ ٟاٌشثؾ ث ٓ١اٌّغشداد ٚاٌشٛا٘ذ
( ص٠ز. ) 110 ، 1986 ، ْٛ
أِب اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ فزىّٓ أّ٘١زٙب ف ٟإٔٙب رشغغ اٌطالة ػٍ ٝاٌزؾشٞ
ٚاٌزغش٠ت ٚ ،اعزىشبف اٌؾمبئك ٚ ،اٌزؼّّ١بد  ٚاألعبٌ١ت اإلعشائ١خ فِ ٟغبالد
ِب ٠ذسع.) Binter and Dewar , 1967 , p.229 ( . ٗٔٛ
ِؼىٍح اٌثذث :
إْ اغٍت اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد لذ رشوضد ػٍ ٝث١بْ اصش اعزخذاَ ؽش٠مزٟ
االعزمشاء ٚاٌم١بط ف ٟرؾظِ ً١بدح لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ ٌُٚ ،زٕبٚي اؽذ اٌجبؽضٓ١
اخز١بس اٌطش٠مز ٓ١فِ ٟبدح األدة ٚسثطٙب ثٛعٗ خبص ثبٌّٙبساد األدث١خ  ،وّب إْ
رّٕ١خ اٌّٙبساد األدث١خ ٌذ ٜؽٍجخ اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ ٌُ رؾع ثبال٘زّبَ اٌالصَ ٚإْ
ِذاسعٕب ال رغبػذ ػٍ ٝغشط ٘ز ِٖ اٌّٙبساد ف ٟاٌطٍجخ.
فبٌطبٌت ٠زخشط ِٓ اٌذساعخ اإلػذاد٠خ  ٛ٘ٚال ّ٠زٍه ف ٟاألػُ األغٍت أ٠خ ِٙبسح
ِٓ اٌّٙبساد األدث١خ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ إْ أ٘ذاف رذس٠ظ األدة رؤوذ ػٍٙ١ب إْ
ِٛػٛع اٌّٙبساد األدث١خ ؽؼ ٟثب٘زّبَ ػبٌّ ٟؽ١ش ٠ؤوذ اٌجبؽض ْٛػٍ ٝإْ
اٌزؼٍ ُ١ف ٟغشفخ اٌذساعخ ٕ٠جغ ٟأْ ٠زغ١ش ِٓ اٌطشائك اٌمذ ُ٠ح اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌزٍم ٓ١إٌٝ
رؼٍ ُ١اٌطالة و١ف ٠زؼٍّ ْٛثأٔفغٚ ، ُٙو١ف ٠زذسث ْٛػٍ ٝاٌّٙبساد اٌز ٟرّىُٕٙ
ِٓ االعزفبدح ِّب ٠زؼٍّ (ٗٔٛاٌخٍ١م ،2000 ، ٟص.)17
هذف اٌثذث :
ٙ٠ذف اٌجؾش إٌ ٝاٌزؼشف ػٍ ٝاصش اعزخذاَ ؽش٠مز ٟاٌم١بط ٚاالعزمشاء فٟ
رّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش ٌذ ٜؽٍجخ اٌظف اٌخبِظ األدث ٟفِ ٟبدح ( األدة
ٚإٌظٛص ) .
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فزضُح اٌثذث :
ال ٛ٠ط د فشق ر ٚدالٌخ إؽظبئ١خ ث ٓ١دسعبد رؾظ ً١ؽالة اٌّغّٛػخ
اٌزغش٠جخ اال ٌٝٚاٌز ٟرذسط ػٍٚ ٝفك اٌطش٠ك االعزمشائ١خ ٚثِ ٓ١زٛعؾ دسعبد
رؾظ ً١ؽالة اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ اٌز ٟرذسط ػٍٚ ٝفك اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ
.
دذود اٌثذث - :
٠مزظش اٌجؾش ػٍ-: ٝ
 .1ؽالة اٌظف اٌخبِظ األدث ٟف ٟاٌّذاسط اإلػذاد٠خ ٚاٌضبٔ٠ٛخ فِ ٟشوض ِؾبفظخ
د٠بٌٌٍ ٝؼبَ اٌذساع. ) 2009 -2008( ٟ
 .2اٌفظً اٌذساع ٟاألٚي ِٓ اٌؼبَ اٌذساع. ) 2009 -2008 ( ٟ
ِٙ .3بسح اٌؾفع ٚاٌززوش .
 .4ؽش٠مزب االعزمشاء ٚاٌم١بط .
ذذذَذ اٌّصطٍذاخ -:
ع١زُ رؾذ٠ذ اٌّظطٍؾبد األعبع١خ اٌز ٟعزشد ف ٟاٌجؾش اططالؽ١ب ً
ٚإعشائ١ب ً ٚػٍٚ ٝفك اٌزغٍغً اٌضِٕ-: ٟ
أوالً  :االطرمزاء Inductive
عزفه آي َاطُٓ ( ) 1974
ثأٔٗ ؽش٠مخ اٌٛطٛي إٌ ٝاألؽىبَ اٌؼبِخ ثٛعبؽخ اٌّالؽظخ ٚاٌّشب٘ذح ٚثٗ
ٔظً إٌ ٝاٌمؼب٠ب اٌىٍ١خ اٌز ٟرغّ ٝف ٟاٌؼٍ َٛثأعُ اٌمٛأ ٓ١اٌؼٍّ١خ أ ٚاٌمٛأٓ١
اٌطج١ؼ١خ  (.آي ٠بع ، 1974 ٓ١ص . ) 119
أِا االطرمزاء فٍ األدب فمذ عزفه ِعزوف ( ) 1991
ثأٔٗ ؽش٠مخ رجذأ ِٓ إٌض األدث ِٓٚ ، ٟخالي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك ٚ
األغشاع ٚاٌخظبئض اٌفٕ١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ اٌز٠ ٟضٚدٔب ثٙب ػذد ِٓ إٌظٛص اٌٙبدفخ
رزؼشف إٌ ٝاٌؼظش اٌز ٞرّضٍٗ  ِٓٚخالي دساعزٕب ٌؼذد ِٓ إٌظٛص اٌّزٕٛػخ
(
ألد٠ت ِٓ األدثبء أ ٚشبػش ِٓ اٌشؼشاء  ،رزؼشف ػٍ ٝشخظ١زٗ األدث١خ
ِؼشٚف  ، 1991 ،ص. ) 128
عزفه وىود Good 1973
ثأٔٗ اٌطش٠مخ اٌز ٟرؼزّذ ػٍ ٝاٌزفى١ش أ ٚاٌزؾٍ ِٓ ً١خالي رمذ ُ٠ػذد ِٓ األِضٍخ
اٌىبف١خ ٌٍّزؼٍُ ثؾ١ش رغؼٍٗ ٠زٛطً إٌ ٝاٌمبػذح اٌؼبِخ Good , 1973 , p. 298 ( .
)
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اٌرعزَف اإلجزائٍ -:
٘ ٟاٌطش٠مخ اٌز٠ ٟؼشع فٙ١ب اٌّذسط إٌض األدث ٟأٚال صُ ٠شزشن ِغ
ؽٍجزٗ ( ػٕ١خ اٌجؾش ) ثزؾٍٚ ً١رفغ١ش ٚاعزٕجبؽ خظبئظٗ ِٚؼبٌٍٔٛ ٗ١طٛي أخ١شاً
إٌ ٝاٌغّبد ٚاٌخظبئض اٌفٕ١خ اٌز٠ ٟزّ١ض ثٙب األد٠ت طبؽت إٌض .
ثأُا ً  - :اٌمُاص Deductive :
عزفه ِذّذ وِذّذ ( ) 1991
ثأٔٗ إؽذ ٜؽشائك االعزذالي ٕ٠زمً فٙ١ب اٌز٘ٓ ِٓ اٌؼبَ إٌ ٝاٌخبص  ،أِٓ ٚ
اٌّجذأ اٌؼبَ ا ٚاٌمبٔ ْٛاٌ ٝاالِضٍخ أ ٚاٌؾمبئك اٌّفشدح ِ ( .ؾّذ ِ ٚؾّذ ، 1991 ،
ص . ) 117
أِا اٌمُاص فٍ األدب فمذ عزفه اٌظُذ ( ) 1980
ثأٔٗ ؽش٠مخ رم َٛػٍ ٝاالٔطالق ِٓ ثؼغ اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ؽٛي طبؽت
إٌض ٚػظشٖ  ِٓٚ ،اٌم ُ١إٌمذ٠خ ٚاٌغّبد اٌفٕ١خ اٌز٠ ٟزّ١ض ثٙب ٘زا األد٠ت أٚ
اٌشبػش ٚػظشٖ ١ٌ ،ظبس إٌ ٝدساعخ إٌض ٚفك األ٘ذاف اٌّشعِٛخ ٌذساعزٗ ( .
اٌغ١ذ  ، 1980 ،ص) 224
عزفه وىود "Good , 1973
ثأٔٗ اٌطش٠مخ اٌز ٟرجذأ ثبٌّجبدا اٌؼبِخ ٚاٌشبٍِخ ٚرٕز ٟٙثزطج١ك ٘زٖ اٌّجبدٜء
( ) Good , 1973 ,p.186
ػٍِ ٝغبئً خبطخ .
اٌرعزَف اإلجزائٍ :
٘ ٟاٌطش٠مخ اٌز٠ ٟؼشع فٙ١ب اٌّذسط اٌغّبد ٚاٌخظبئض اٌفٕ١خ اٌز٠ ٟزّ١ض
ثٙب أد٠ت ِٓ األدثبء  ِٓٚخالي رفغ١ش رٍه اٌغّبد ٚاٌخظبئض ِٚؼشفزٙب ٚؽفظٙب
ِٓ لجً اٌطٍجخ ( ػٕ١خ اٌجؾش ) ٠شزشن اٌّذسط ِغ ؽٍجزٗ ف ٟاعزخشاط رٍه اٌّّ١ضاد
ٚاٌخظبئض ِٓ إٌض اٌّؼشٚع ٌزٌه األد٠ت.
اٌّهارج Skill
عزفها خٍف ( ) 1980
ثأٔٙب اٌمذساد األطٍ١خ ٚاٌّىزغجخ اٌز ٟرّىٓ اٌفشد ِٓ أداء ػًّ ِب فىش٠ب ً وبْ
أَ ػؼٍ١ب ً ثألً عٙذ ٚثألً رىبٌ١ف  ٚثأعشع ٚلذ ِّىٓ ٚ ،ثأدق ِب ّ٠ىٓ ٚثؾ١ش
٠ؼط ٟأػٍ ٝػبئذ إِٔ ٚفؼخ ِّىٕخ  ( .خٍف  ، 1980ص) 19
اٌذفظ واٌرذوز Memorizing and Conservation :
أوالً  :اٌرذوز Memorizing
عزفه اٌذظىْ ( ) 1984
٘ ٟاٌمذسح ػٍ ٝاالؽزفبظ ثبٌخجشاد اٌغبثمخ ٚاعزذػبئٙب إٌ ٝاٌؼمً أ ٚاٌزفى١ش ِشح
صبٔ١خ ( اٌؾغ ، 1984 ، ْٛص) 27
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ثأُا ً  :اٌذفظ Conservation :
عزفه عثذ اٌّجُذ ( ) 1961
ثأٔٗ اعزؾؼبس شٟء عجك أْ رؼٍّٗ اٌّززوش ٚ .اٌززوش ال ٠ى ْ ٛإال ٌشٟء ؽفع
أ ٚػشف أ ٚرؼٍّٗ اٌفشد ( ػجذ اٌّغ١ذ  ، 1961 ،ص. ) 344
اٌرعزف اإلجزائٍ ٌٍذفظ واٌرذوز :
٘ ٛلذسح اٌطبٌت ػٍ ٝؽفع اوجش ػذد ِّىٓ ِٓ إٌظٛص األدث١خ ٔز١غخ فّٗٙ
إ٠ب٘ب ٚاعزذػبئٙب ف ٟاٌّٛلف إٌّبعت ِ .ضً ػمذ اٌّمبسٔبد ٚاٌّٛاصٔبد ِغ
ٔظٛص عذ٠ذح  ،أ ٚاالعزشٙبد ثجؼغ األث١بد فِٛ ٟاػغ اٌزؼج١ش  ،أ ٚعؼً ثؼؼٙب
ؽىّب ً ٚأِضبال ٠مزذ ٞثٙب ٠ٚمبط ثبٌذسعخ اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب ف ٟاعزغبثزٗ ػٍ ٝاٌفمشاد
اٌز ٟرّضً رٍه اٌّٙبسح .
الفصل الثاني
اٌذراطاخ اٌظاتمح :
ف٘ ٟزا اٌفظً ع١زُ ػشع ٌٍذساعبد اٌغبثمخ اٌزٌٙ ٟب طٍخ ِجبششح ثّٛػٛع
اٌجؾش اٌؾبٌ:ٟ٘ٚ ٟ
أوالً  :دراطح دروَغ 1980
٘ذفذ اٌذساعخ إٌِ ٝؼشفخ اصش ؽشائك اٌمشاءح ٚاٌغّبع ف ٟؽفع إٌظٛص
األدث١خ ٚاالؽزفبظ ثٙب ٌذ ٜؽٍجخ اٌظف اٌضبٔ ٟاإلػذاد. ٞ
رُ اخز١بس ِذسعز ٓ١ثطش٠مخ ػشٛائ١خ ِٓ ث ٓ١اٌّذاسط اإلػذاد٠خ فٟ
عٛس٠ب ٚ .لذ اشزٍّذ ػٕ١خ اٌطالة ف ٟوً ِٓ اٌّذسعز ٓ١اٌّخزبسر ٓ١ػٍٝ
ِغّٛػز ٓ١ػشٛائ١ز ( ٓ١ػبثطخ ٚرغش٠ج١خ ) ِٚزغبٔغز ٓ١فّ١ب ثٕٙ١ب ػذد٠ب ٚ
رؾظ١ٍ١ب ً ٚفك اٌّم١بط االلزظبد ٚ ٞاالعزّبػٌ ٟألعشح ٚ ،اٌغٕظ ٚاٌؼّش ٚ ،وبْ
ػذد أفشاد اٌؼٕ١خ  36صٚعب ً ٚ ،ػغ فشد ِٓ وً صٚط ف ٟاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚ
األخش ف ٟاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ ػشٛائ١ب ً .
أِب أدٚاد اٌم١بط اٌّغزؼٍّخ ف ٟاٌجؾش فىبٔذ ( اٌّم١بط االعزّبػ، ٟ
ٚاٌّم١بط أٌزؾظٚ ، ٍٟ١االخزجبس اٌزبئ. ) ٟ
اشزٍّذ اٌذساعخ ػٍ ٝرغشثز ٓ١أعبع١زّ٘ ٓ١ب -:
اٌزغشثخ األ : ٌٝٚرشِ ٟإٌِ ٝمبسٔخ اصش اٌذساعخ اٌّٛعٙخ ػٍٚ ٝفك ثؼغ
اٌّجبدٞء االلزظبد٠خ ف ٟاٌزؾظِ ً١غ اصش اٌذساعخ اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌطالة و١ف١ب ً  ،وّب
اػزبدٚا ف ٟؽفع إٌض األدثٚ ٟاالؽزفبظ ثٗ .
اٌزغشثخ اٌضبٔ١خ ٚ :رشِ ٟإٌ ٝاوزشبف اصش اٌٍؾٓ ٚاٌغٕبء ف ٟؽفع إٌض األدثٟ
ٚاالؽزفبظ ثٗ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك اٌزغش٠ت ػٍِ ٝغّٛػز ٓ١ؽفظذ إؽذاّ٘ب إٌض
ػٓ ؽش٠ك االعزّبع إٌِ ٗ١غغالً ثظٛد ف١شٚص ثّٕ١ب ؽفظذ اٌضبٔ١خ ػٓ ؽش٠ك
عّبع اٌمظ١ذح ٔفغٙب ِغغٍخ ثظٛد اٌّغشة دٌ ْٚؾٓ ٚغٕبء ِغ ِشاػبح فٟ
اٌظشٚف األخش. ٜ
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ٚف ٟػٛء اٌّؼبٌغخ اإلؽظبئ١خ ٌٍٕزبئظ اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب اٌجبؽش ثطش٠مخ
االخز١بس اٌىزبثٌٍ ٟؾفع ثؼذ اٌذساعخ ِجبششح ٌٚالؽزفبظ ثؼذ اٌذساعخ ٌّذح أعجٛع صُ
ثؼذ عزخ اشٙش أ ٚاعجٛع .
أ  -رجٕ١ذ إٌزبئظ االر١خ ف ٟاٌزغشثخ األ-: ٌٝٚ
 أْ اٌذساعخ ػٍٚ ٝفك اٌّجبدٞء االلزظبد٠خ ف ٟاٌزؾظ ً١وبٔذ أعذ ِٓ ٜاٌطش٠مخاٌز ٟرؼٛد٘ب اٌطبٌت خالي رغشثز ُٙاٌشخظ١خ ف ٟاٌذساعخ ٚرٌه ف ٟاٌؾفع ٚاالؽزفبظ
ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ( . ) ٪ 5
 رزؼشع أٚائً األث١بد ٌٍٕغ١بْ أوضش ِٓ غ١ش٘ب ٚ ،وزٌه وٍّبد اٌمٛافٚ ٟاٌىٍّبداٌز ٟرٕغ ٝثظٛسح ٍِؾٛظخ ف ٟٙاٌىٍّبد اٌز ٟال رؼ ٟف عذ٠ذاً إٌ ٝاٌّؼٕٚ ٝاٌزٟ
ّ٠ىٓ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ ٚطفٙب ؽشٛاً أ ٚرط٠ٛالً ف ٟإٌض ٚ ،وزٌه اٌىٍّبد اٌظؼجخ
اٌّؼٕ. ٝ
ة -ف ٟاٌزغشثخ اٌضبٔ١خ -:
 إْ اصش اٌّٛع١م ٝوبْ ا٠غبث١ب ً ػٕذ ِؼظُ اٌطالة . ٌُ ٠ظٙش فشق ر ٚدالٌخ إؽظبئ١خ ثِ ٓ١زٛعؾ اٌّغّٛػز ٓ١فٔ ٟزبئظ اٌؾفعٚاالؽزفبظ  ،إال إْ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِب صاٌذ وج١شح فٔ ٟزبئظ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ .
 وبْ اٌفشق وج١شاً عذاً ف ٟاالؽزفبظ ٌظبٌؼ إٌظف اٌّزفٛق ف ٟاٌزؾظً١ِٛاصٔخ ِغ إٌظف ا٢خش األلً رؾظ١الً  ( .دساعخ دس٠ٚش  ، 1980ص197-193
).
ثأُا ً :دراطح طىىخ ( ) Scoot 1970
٘ذفذ اٌذساعخ إٌِ ٝمبسٔخ ؽش٠مخ االعزىشبف ٚؽش٠مخ اٌؼشع  ِٓ ،ؽ١ش اصش
وً ِٕٙب ف ٟاٌززوش ثؼذ فزشاد ِخزٍفخ ِٓ إرّبَ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ  ،ثؼذ ٚ َٛ٠اؽذ ) 11 ( ،
 . َٛ٠ ) 21 ( ، َٛ٠وزٌه ػٍ ٝأزمبي اصش اٌزؼٍُ ػٕذ دساعخ رالِ١ز اٌظف اٌغبدط
االثزذائٌ ٟجؼغ اٌّفب٘ ُ١ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾذح .ؽ١ش دسعذ اٌّغّٛػخ األٌٝٚ
ثطش٠مخ االعزىشبف ٚاٌضبٔ١خ ثطش٠مخ اٌؼشع .
ووأد أهُ ٔرائج اٌذراطح ِا َأذٍ :
أ ٌ -طش٠مخ االعزىشبف رأص١ش فؼبي ػٍ ٝرزوش اٌزالِ١ز ٌٍّبدح اٌؼٍّ١خ ألِٓ ٜٛ
رأص١ش اٌطش٠مخ االخش. ٜ
ب -اٌز ٓ٠دسعٛا ثبالعزىشبف صاد رزوشُ٘ ثّشٚس اٌضِٓ Scoot , 1970 , (.

) p.213
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اٌفصً اٌثاٌث

ِٕهج اٌثذث :
٠زٕبٚي ٘زا اٌفظً اإلعشاءاد اٌز ٟاعزخذِٙب اٌجبؽش ِٓ لج ً١اٌزظُّ١
اٌزغش٠جٌٍ ٟجؾش ٚ ،رؾذ٠ذ اٌؼٕ١خ ٚ ،ثٕبء األداح ٚ ،ث١بْ أعٍٛة رطج١ك اٌزغشثخ
ٚاٌٛعبئً اإلؽظبئ١خ اٌّغزخذِخ .
اٌرصُُّ اٌرجزَثٍ ٌٍثذث .
رُ اخز١بس رظّ ُ١رغش٠جٌٍّ ٟغّٛػبد اٌّزىبفئخ ٚاٌز ٟرزؼّٓ أوضش ِٓ
ِغّٛػخ رغش٠ج١خ  ٛ٘ٚرظّ ُ١رِ ٚغّٛػز ٓ١رغش٠ج١ز ٓ١أؽذّ٘ب ػبثطخ ٌألخشٜ
فىبْ اٌزظّ ُ١ػٍ ٝإٌؾ ٛاألر: ٟ
عذٚي( )1
اٌزظّ ُ١اٌزغش٠جٌٍّ ٟغّٛػزٓ١
اٌّرغُز
د اٌّجّىعح
اٌّض
اٌرجزٌ
ذمً
تُح
ؽش٠مخ
األٌٝٚ
االط اخرثار
اخرثار
رمشاء
تعذ
لثٍٍ
ٌ
ؽش٠مخ
اٌضبٔ١خ
اٌم١ب
ط
ثأُا ً ِ :جرّع اٌثذث وعُٕره :
رّضً ِغزّغ اٌجؾش اٌؾبٌ ٟثغّ١غ ؽٍجخ اٌظف اٌخبِظ األدث ٟفِ ٟؾبفظخ
د٠بٌ ، ٝار رُ اخز١بس ِذسعز ٓ١اخز١بساً ػشٛائ١ب ً فىبٔذ اٌّذسعخ األِ ٌٝٚذسعخ
اٌغبٌج١خ ٌٍجٕٚ ْٟ١اٌضبٔ١خ ِذسعخ اثٓ ِبعخ ٌٍجٕ، ْ ٟ١ار وبٔذ ِذسعخ اٌغبٌج١خ
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٚ ٌٝٚاٌز ٟرُ رذس٠غٙب ػٍٚ ٝفك اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ
ِٚذسعخ اثٓ ِبعخ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ ٚاٌز ٟرذس٠غٙب ػٍٚ ٝفك اٌطش٠مخ
 ) 50ؽبٌجب ً ٚثٛالغ (  ) 25ؽبٌجب ً ٌىً
االعزمشائ١خ  ،ثٍغ ػذد أفشاد اٌؼٕ١خ (
ِغّٛػخ ٚرٌه ثؼذ اعزجؼبد اٌطالة اٌشاعج ِٓ ٓ١وً ِغّٛػخ .
ذىافؤ ِجّىعرٍ اٌثذث :
ؽشص اٌجبؽش لجً اٌششٚع ثبٌزغشثخ ػٍ ٝرىبفؤ ِغّٛػز ٟاٌجؾش إؽظبئ١ب
ف ٟثؼغ اٌّزغ١شاد اٌز ٟلذ رؤصش فٔ ٟزبئظ اٌزغشثخ وبٌؼّش اٌضِِٕ ٟؾغٛثب ً ثبألشٙش
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ٚرؾظ ً١اٌطالة فِ ٟبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍظف اٌشاثغ اٌؼبَ ٚ ،اٌغذٚالْ ( )3 ( ٚ )2
٠جٕ١بْ رٌه .
رُ اعزخذاَ االخزجبس اٌزبئٌ ) t . test ( ٟؼٕ١زِ ٓ١غزمٍز ٓ١فىبٔذ اٌمّ١خ
) 2 ، 021
اٌزبئ١خ اٌّؾغٛثخ (  ) 0 ،839اطغش ِٓ اٌمّ١خ اٌزبئ١خ اٌغذ١ٌٚخ (
ٚثذسعخ ؽش٠خ ( ٘ٚ ) 48زا ٠ذي ػٍ ٝاْ اٌّغّٛػزِ ٓ١زىبفئز ٓ١ف ٟاٌؼّش اٌضِٕ. ٟ
ٚثٍغ ِزٛعؾ اٌذسعبد فِ ٟبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍّغّٛػخ األ ) 55 ، 10 ( ٌٝٚدسعخ
ٚأؾشاف ِؼ١بس ٞلذسٖ (  . ) 5 ، 75ف ٟؽ ٓ١وبْ ِزٛعؾ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌضبٔ١خ
٘ٚ ، ) 4 ، 262زا ٠ذي إْ
(  ) 56 ، 49دسعخ ٚأؾشاف ِؼ١بس ٞلذسٖ (
اٌّغّٛػزِ ٓ١زىبفئزبْ .
جذوي ( )2
ٔرائج االخرثار اٌرائٍ ٌٍفزق تُٓ ِرىطظ اٌّجّىعرُٓ فٍ ِرغُز اٌعّز اٌشٍِٕ
ِظرىي
اٌمُّح اٌرائُح
اٌّرىطظ االٔذزاف
اٌّجّىعح دجُ
اٌذالٌح
اٌّعُارٌ
اٌذظا
اٌعُٓ
عٕذ
درجح
تٍ
ج
(05
اٌذزَح
)0,
اٌّذظىتح اٌجذوٌُح
21 ، 56
36
25
اٌّغّٛػخ
 ، 021غ١ش داي
48
210،
اٌزغشٞ
839
إؽظبئ١ب .
ث١خ
2
0،
األٌٝٚ
25
12، 89
، 80
اٌّغّٛػخ
205
اٌزغشٞ
ث١خ
اٌضبٔ١خ
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جذوي ( ) 3
ٔرائج االخرثار اٌرائٍ ٌٍفزق تُٓ ِرىطظ درجاخ اٌٍغح اٌعزتُح ٌٍصف اٌزاتع اٌعاَ .
اٌّرىطظ االٔذزاف
اٌّجّىعح دجُ
اٌّعُارٌ
اٌذظا
اٌعُٓ
درجح
تٍ
ج
اٌذزَح

ِظرىي
اٌذالٌح
عٕذ
(05
)0,

اٌمُّح اٌرائُح

اٌّذظىتح اٌجذوٌُح
اٌزغش٠ج١خ
األٌٝٚ

25

10
55،

5 ، 57
48

014
1،

 021غ١ش داي
 2 ،إؽظبئ١ب ً .

25
اٌزغش٠ج١خ
اٌضبٔ١خ

56 ، 49

4، 26

راتعا ً  :أداج اٌثذث :
ثؼذ اإلؽالع ػٍ ٝأ٘ذاف رذس٠ظ األدة ٚإٌظٛص ٚاٌزأوذ ِٓ إٔٙب رؤوذ ػٍٝ
ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش ٚ ،ثّب إْ األدة ٠مغُ إٌ ( ٝشؼش ٔٚضش ) ٚ ،اٌشؼش ٠مغُ إٌٝ
أعّبء دٚاٚ ٓ٠ٚشؼشاء ٚػٕبٌ ٓ٠ٚمظبئذ ٚ ،أث١بد شؼش٠خ ٚ ،ثّب إْ إٌضش ٠مغُ إٌٝ
ِمبالد ٚسٚا٠بد ٚخطت ٚ ،ػٍٚ ٝفك ٘زا رُ رظّ ُ١أداح اٌجؾش  ،فىبٔذ ِغّٛع
اٌفمشاد (  ) 10فمشاد رزٛصع ػٍ ٝأعّبء ِؤٌفبد ( وزت ) ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠زوش
ِؤٌفٙ١ب ٚأٌمبة اٌشؼشاء ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠زوش أطؾبثٙب ٚأعّبء سٚا٠بد ٚأعّبء
دٚا ٓ٠ٚشؼش٠خ ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠زوش أطؾبثٙب .
صذق االخرثار -:
٠ى ْٛاالخزجبس طبدلب ػٕذِب ٠زّ١ض ثم١بط اٌغّخ أ ٚاٌظب٘شح اٌزٚ ٟػغ ِٓ
اعٍٙب ( اٌذا٘شٚ ٞاٌىج١غ، 2000 ، ٟصٚ . ) 53لذ ؽشص اٌجبؽش ػٍ ٝأْ رىْٛ
أدارٗ طبدلخ ٚاْ رؾمك أ٘ذاف اٌجؾش ٌ ،زا اعزخذَ اٌظذق اٌظب٘ش ٞثؼشع فمشاد
االخزجبس ػٍ ٝػذد ِٓ اٌّؾىّ ٓ١ف ٟاخزظبص اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ٚ ،وزٌه
اخزظبص اٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ .
ِظرىي صعىتح اٌفمزج -:
إْ اٌغب٠خ ِٓ طؼٛثخ اٌفمشح ٘ ٟاخز١بس اٌفمشاد راد اٌظؼٛثخ إٌّبعجخ
 ، 1981صٚ ) 77لذ رُ
ٚؽزف اٌفمشاد اٌغٍٙخ عذاً ٚاٌظؼجخ عذاً ( اٌضٚثؼ، ٟ
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(

إ٠غبد طؼٛثخ اٌفمشح ٌىً فمشاد االخزجبس ٚؽغت اٌّؼبدٌخ ٚاٌز ٟرشاٚؽذ ثٓ١
األدث١بد  ،ؽ١ش ٠ش١ش ػٍّبء
٘ٚ ، ) ٪ 80 – 26زٖ إٌغجخ رزفك ِغ ِب ٚسد فٟ
اٌم١بط إٌ ٝإْ دسعبد اٌظؼٛثخ اٌّمجٌٛخ ٘ ٟاٌز ٟرمزشة ِٓ ( ) ٪ 0.80 – 0.20
ِٓ ٔغجخ اٌظؼٛثخ  ( .عّبسح ٚآخش ، 1989 ، ْٚص. ) 106
لىج ذُُّش اٌفمزج :
ػٕذ ؽغبة لٛح رّ١١ض وً فمشح ِٓ فمشاد االخزجبس رج ٓ١إٔٙب رزشاٚػ ث( ٓ١
٠ٚ ) ٪ 0.60 -0.33ش ٜثؼغ اٌجبؽض ٓ١إْ اٌفمشح اٌز ٟلذسرٙب اٌزّ١١ض٠خ ( )٪ 30
فّب فٛق رؼذ ع١ذح  ( .اٌضٚثؼ ، 1981 ، ٟص. ) 80
ثثاخ االخرثار -:
إْ اإلعشاءاد اٌز ٟاعزخذِٙب اٌجبؽش ف ٟاعزخشاط ِؼبًِ اٌضجبد ػٍٚ ٝفك
اٌطش٠مخ آٔفخ اٌزوش رزّضً ف ٟل١بِٗ ػٍ ٝإػطبء االخزجبس ٌؼٕ١خ اعزطالػ١خ ِىٔٛخ ِٓ
( )30ؽبٌجب ً  ،صُ ٠ظؾؾٗ ٠ٚذٔ ْٚزبئغٗ ٚ ،ثؼذ ( ِٛ٠ ) 15ب ً ٠ؼ١ذ إػطبء االخزجبس
ٔفغٗ ٌٍطٍجخ أٔفغٚ ، ُٙػّٓ ظشٚف ِزشبثٙخ صُ ٠ظؾؾٗ ؽغت اٌمٛاػذ ٔفغٙب
٠ٚذٔ ْٚزبئغٗ صُ ٠ؾغت ِؼبًِ االسرجبؽ ث ٓ١دسعبد اٌطٍجخ ف ٟاٌّشح االٌٝٚ
ٚدسعبر ُٙف ٟاٌّشح اٌضبٔ١خ ٠ٚ .غِّ ٝؼبًِ االسرجبؽ اٌزٔ ٞؾظً ػٍ ٗ١ثٙزٖ اٌطش٠مخ
ِؼبًِ اٌضجبد  ( .أث ٛعبدٚا  ، 2000 ،ص ، 442ػٛدح  ، 1993صٚ . ) 279رٌه
ػٓ ؽش٠ك ِؼبدٌخ اسرجبؽ ( ث١شع ) ْٛث ٓ١دسعبد اٌزطج١ك األٚي ٚاٌضبٔٚ . ٟثٍغ
ِؼبًِ االسرجبؽ ( ٟ٘ٚ )0 ،93دسعخ ِّزبصح .
طزَمح اٌرصذُخ :
خظض اٌجبؽش دسعخ ٚاؽذح ٌإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ٚطفشاً ٌإلعبثخ اٌّغٍٛؽخ ،
أِب اٌفمشاد اٌز ٌُ ٟرؤشش أٚ ٚطفذ أوضش ِٓ إعبثخ ػٍ ٝثذائٍٙب ػٍِٛذ ِؼبٍِخ
اإلعبثخ اٌّغٍٛؽخ .
اٌخطظ اٌرذرَظُح -:
اٌخطخ اٌزذس٠غ١خ ٘) ٟاإلؽبس اٌؼبَ ٚدٌ ً١اٌؼًّ اٌز٠ ٞزؼّٓ أ٘ذاف اٌذسط
ِٚغًّ إٌشبؽبد ٚاٌفؼبٌ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌز٠ ٞؼطٍغ ثٙب اٌّذسط ٚؽٍجخ اٌظف ِٓ
اعً رٕف١ز أ٘ذاف اٌذسط ) (.اٌغبِشائ ، 1987 ، ٟص. ) 82
ؽذد اٌجبؽش اٌّبدح اٌزذس٠غ١خ ٌّٛػٛػبد وزبة( األدة ٚإٌظٛص )
ٌطالة اٌظف اٌخبِظ األدثٚ .ٟاٌّمشس رذس٠غٙب خالي ِذح اٌزغشثخ  ٟ٘ٚ ،رغؼخ
شؼشاء ِٓ اٌؼظش اٌؼجبعٚ ، ٟعزخ وزبة ِٓ اٌؼظش ٔفغٗ ٚ .اػذ اٌجبؽش خططب ً
رذس٠غ١خ ٌىً ِٛػٛع ػٍٚ ٝفك اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ٚأخش ٜػٍٚ ٝفك اٌطش٠مخ
اٌم١بع١خ ٚلذ رُ ػشع ّٔٛرع٘ ِٓ ٓ١زٖ اٌخطؾ ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّٓ١
اٌّخزظ ٓ١ف ٟاٌزشث١خ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ٍِ .ؾك (ٛ٠ )1ػؼ رٌه .
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اجزاءاخ ذطثُك اٌرجزتح -:
2009-2008
ٌمذ ارفك اٌجبؽش ِغ إداسح اٌّذسعز ٓ١ف ٟثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ
ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌغذٚي األعجٛػٌّ ٟبدح األدة ٚإٌظٛص  ،إلػطبء فشص ِزىبفئخ ِٓ
اٌٛلذ ٌٍّغّٛػز ٓ١ثبٌزٕبٚة ٚ .لذ خظظذ ؽظزبْ أعجٛػ١ب ٌىً ِغّٛػخ ِٓ
ِغّٛػز ٟاٌجؾش ٚ .اٌغذٚي ٠ج ٓ١رٌه .
اٌّجّىعح اٌُىَ
اٌزغش٠ج١خ اٌغجذ
األ ٌٝٚاٌضالصبء
األؽذ
اٌزغش٠ج١خ
األسثؼبء
اٌضبٔ١خ

اٌذصح
األٌٝٚ
اٌضبٌضخ
األٌٝٚ
اٌضبٌضخ

اٌىلد
8 ،00
9 ،40
8 ،00
9 ،40

اٌطزَمح
االعزمشائ١خ
اٌم١بع١خ

اخرثار اٌّجّىعرُٓ لثٍُا ً - :
ؽجك اٌجبؽش االخزجبس اٌمجٍ ٟػٍ ٝاٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١ز ٓ١ف ٟثذا٠خ
اٌزغشثخ  ،ؽ١ش إْ االخزجبس ؽجك ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األ ٌٝٚف َٛ٠ ٟاٌغجذ
ٚ ، 2008/ 10 / 14ؽجك ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ ف َٛ٠ ٟاألؽذ 10 /15
. 2008/
ِٚب الؽظٗ اٌجبؽش ػذَ ٚعٛد اعزفغبساد ِٓ اٌطٍجخ ِّب ٠ذي ػٍ ٝفُّٙ
ٌزؼٍّ١بد االخزجبس ٚٚ ،ػٛػ فمشارٗ ٚثؼذ رظؾ١ؼ االخز١بس  ،أظٙشد ٔزبئظ اٌزطج١ك
ػذَ ٚعٛد فشق ر ٚدالٌخ إؽظبئ١خ ث ٓ١اٌّزٛعطبد ف٘ ٟزا االخزجبس .
ذطثُك اٌرجزتح :
ثؼذ أْ لبَ اٌجبؽش ثزؾم١ك اٌزىبفؤ ث ٓ١اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١ز ٓ١اٌٍزٓ١
عزذسعبْ أصٕبء ِذح اٌزغشثخ ٚ ،أػ َّذ اٌخطؾ اٌزذس٠غ١خ ٚأػ َّذ أداح اٌجؾش (االخزجبس
اٌزؾظ ٍٟ١اٌجؼذ ، ) ٞفؼال ػٓ رٕظ ُ١عذٚي اٌؾظض ف ٟاٌّذسعز ٓ١ثٛالغ
ؽظز ٓ١ف ٟوً اعجٛع ٚثؼذ رطج١ك اخزجبس اٌّٙبساد األدث١خ لجٍ١ب  ،وٍف اٌجبؽش
ِذسط اٌّبدح ثؼٍّ١خ اٌزذس٠ظ اٌز ٟاِزذد ػٍِ ٝذاس (  )11أعجٛػب ثذأد  َٛ٠اٌغجذ
ٚ 2008/10/14أزٙذ  َٛ٠اٌضالصبء  2009/1/2ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج ٟح األٌٝٚ
اٌز ٟدسعذ ثبٌطش٠مخ االعزمشائ١خ  .أِب اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ اٌز ٟدسعذ
ٚ ، 2008/10/15أزٙذ َٛ٠
ثبٌطش٠مخ اٌم١بع١خ فمذ ثذأد فٙ١ب اٌزغشثخ  َٛ٠األؽذ
األسثؼبء .2009/1/3
اخرثار اٌّجّىعرُٓ تعذَا ً -:
ثؼذ أزٙبء اٌزغشثخ ؽجك اٌجبؽش االخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌجؼذ ٞػٍٝ
ِغّٛػز ٟاٌجؾش ،ؽ١ش إْ االخزجبس ؽجك ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج ٟح األ ٌٝٚفَٛ٠ ٟ
اٌضالصبء اٌّظبدف ٚ . 2009/1/2ؽجك ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ فَٛ٠ ٟ
األسثؼبء اٌّظبدف . 2009/1/3
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اٌىطائً االدصائُح :
ِعاًِ ارذثاط تُزطىْ :
اعزخذَ ف ٟؽغبة ِؼبًِ اٌضجبد الخزجبس اٌّٙبساد األدث١خ ثطش٠مخ اػبدح االخزجبس
ْ ِغـ ط ص ِ( -غـ ط ) ( ِغـ ص )
ر=
[ ْ ِغـ طِ( – 2غـ ط )ِ ْ []2غـ صِ ( - 2غـ ص )] 2
إر ّ٠ضً :
س = ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شع. ْٛ
ْ= ػذد أفشاد اٌؼٕ١خ
(ط ،ص) = ل ُ١اٌّزغ١ش ( ٓ٠أٌج١برٚ ، ٟاصٕبع :1977 ، ْٛ١ص )183
ِعادٌح اٌرُّش تُٓ اٌفمزاخ -:
اعزخذَ ف ٟؽغبة لٛح ايرّ١١ض يفمشاد اخذةاس ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش .
َع–َد
د=
½ن
إر إْ :
ت= قوة تميز الفقرة
م ع = مجموعة اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا .
م د = مجموعة اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا .
½ ك = نصف مجموع عدد األفراد في كل من المجموعتين العميا والدنيا ( .الزوبعي
:1981 ،ص. )79
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها :

لغرض التحقق من فرضية البحث  ،تم تحميل البيانا

فرضية البحث الرئيسة :

ال يوجد فرق ذو داللة

ت إحصائيا  ،عمى وفق

إحصائية بين متوسط الفرق في االختيارين القبمي والبعدي

لممجموعة التجريبية األولى التي درست بالطريقة االست قرائية والمجموعة التجريبية الثانية التي
درست بالطريقة القياسية في تنمية ميارة الحفظ والتذكر.

وألجل التحقق من ىذه الفرضية  ،تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمين لمقارنة

األولى والثانية .

متوسطات الفرق في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبيتين

فأظيرت النتائج إن متوسط الفرق في االختبارين القبمي و البعدي لممجموعة التجريبية

األولى

أعمى من متوسط الفرق في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية إذ بمغ ( ،800
 ) 3لممجموعة التجريبية االولى وبمغ (

 ) 0 ،520لممجموعة التجريبية الثانية وعند حساب

القيمة التائية المحسوبة عند درجة الحرية (  ) 48وعند مستوى داللة (  ) 0 ،05بمغت ( ،971

 )7وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية ( . )2 ،015والجدول يوضح ذلك .

جذوي ()5
ِرىطظ اٌفزق فٍ االخرثارَٓ اٌمثٍٍ واٌثعذٌ واٌمُّح اٌرائُح ٌٍّجّىعرُٓ اٌرجزَثُرُٓ االوًٌ واٌثأُح
فٍ ذُّٕح ِهارج اٌذفظ واٌرذوز
متوسط
ِظرىي اٌذالٌح
االٔذزاف اٌّعُارٌ اٌمُّح اٌرائُح
اٌّجّىعح دجُ
الفرق
درجح اٌذزَح
اٌعُٕح
في
االختباري
ن القبمي
البعدي
اٌّذظىتح
اٌّغّٛػخ
اٌزغشٞ
ث١خ
األٌٝٚ

25

25
اٌّغّٛػخ
اٌزغشٞ
ث١خ
اٌضبٔ١خ

3، 800

-

، 520
0

2 ، 550
48

0، 918
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٠ٚزج ِٓ ٓ١رٌه ػٍٚ ٝعٛد فشق ر ٚدالٌخ إؽظبئ١خ ث ٓ١اٌّغّٛػزٓ١
اٌزغش٠ج١ز ٓ١األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ٌٚ ،ظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األ ٌٝٚاٌز ٟدسعذ
ثبٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ٚثزٌه رشفغ اٌفشػ١خ ٚ ،رمجً اٌفشػ١خ اٌجذٍ٠خ اٌمبئٍخ ٛ٠ " :عذ
فشق ر ٚدالٌخ إؽظبئ١خ ثِ ٓ١زٛعؾ اٌفشق ف ٟاالخزجبس ٓ٠اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞفٟ
اٌّغّٛػز ، ٓ١اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األ ٌٝٚاٌز ٟدسعذ ثبٌطش٠مخ االعزمشائ١خ
ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ اٌز ٟدسعذ ثبٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ف ٟرّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع
ٚاٌززوش" .
٘ٚزا ٠ذي ػٍ ٝإْ اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ رغبػذ ػٍ ٝثمبء اٌّؼٍِٛبد ف ٟاٌزاوشح
ِذح أؽٛي  ،ألْ اٌطبٌت رٛطً إٌٙ١ب ثٕفغٗ ٚثّغبػذح ِذسعخ  .ف ٟٙرم َٛػٍ ٝرٕظُ١
اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح ٚرشر١ت ؽمبئمٙب رشر١جب ً ِٕطم١ب ٚ ،سثطٙب ثبٌّؼٍِٛبد اٌمذّ٠خ
ف١زشرت ػٍ ٝرٌه ٚػٛػ ِؼٕب٘ب ٚعٌٛٙخ رزوش٘ب ٚؽفظٙب  ( .اٌذٌٚ ّٟ١ؽغ، ٓ١
 :1999ص  )70ألْ اٌّذسط ف٘ ٟزٖ اٌطش٠مخ ٠جذأ ثبعزضبسح اٌّؼٍِٛبد اٌمذّ٠خ صُ
٠شثؾ اٌمذ ُ٠ثبٌغذ٠ذ ػٓ ؽش٠ك اٌزؼّ ُ١أ ٚاٌمبػذح صُ رطج١مٙب ػٍِ ٝبدح ِّبصٍٗ ٌٍّبدح
اٌغذ٠ذح  .فبٌطبٌت ف٘ ٟزٖ اٌطش٠مخ ٠غزط١غ اٌزٛطً إٌ ٝاٌزؼّٔ ُ١فغٗ إرا ٔغ ٗ١ثؼذ
Hermunnand
ِشٚس صِٓ  ٌٛٚ .وبْ ؽ٠ٛال ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ (
 ) Heckerman, 1966ف ٟاْ األعٍٛة االعزمشائ ٟأفؼً ٌٍززوش.
االطرٕراجاخ :
- 1إْ اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ أفؼً ِٓ اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ف ٟرّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش
ٌطالة اٌظف اٌخبِظ األدث ٟف ٟاٌؾذٚد اٌز ٟأعش٠ذ فٙ١ب ٚ .رٌه ٌزفٛق ؽالة
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األ ٌٝٚاٌز ٟدسعذ ثبٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ػٍ ٝؽالة
اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ اٌز ٟدسعذ ثبٌطش٠مخ اٌم١بع١خ .
- 2إْ رأص١ش اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ػٍ ٝرّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش وبْ أػٍ ِٓ ٝرأص١ش
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ػٍ ٝرّٕ١خ اٌّٙبسح ٔفغٙب ٠ٚ .غزذي ِٓ رٌه إْ اٌطش٠مخ
االعزمشائ١خ أفؼً ِٓ اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ ف ٟرّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش .
اٌرىصُاخ :
- 1اػزّبد اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ إرا وبْ ٘ذف اٌذسط رّٕ١خ ِٙبسح اٌؾفع ٚاٌززوش .
- 2اال٘زّبَ ثبٌّٙبساد األدث١خ ف ٟاٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ أوضش ِّب ٘ ٟػٍ ٗ١ا. ْ٢
- 3أْ ٕٔظش إٌ ٝاألدة ٔظشح ٚاعؼخ ثؾ١ش ال ٠ىِ ْ ٛمظٛساً ػٍ ٝاٌشؼش ٚإٌضش
اٌفٕ ، ٓ١ٕ١ثً ٠زٕبٚي اٌفٕ ْٛاألدث١خ األخش ٜوبٌمظخ ٚاٌشٚا٠خ ٚ ،اٌّمبٌخ ٚاٌّغشؽ١خ
ٚاٌ١ِٛ١بد ٚ ،اٌّٛػٛػبد اٌفىش٠خ اٌّظٛغخ ط١بغخ أدث١خ .
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اٌّمرزداخ
اعزىّبال ٌٍجؾش اٌؾبٌ٠ ٟمزشػ اٌجبؽش أعشاء اٌذساعبد آالر١خ -:
 - 1دساعخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّٙبساد األدث١خ ٌذ ٜؽٍجخ اٌظف اٌخبِظ األدثِٚ ٟزغ١شاد
( اٌغٕظ  ،خجشح اٌّذسع.) ٓ١
 - 2اصش اعزخذاَ ؽش٠مز ٟاٌم١بط ٚاالعزمشاء ف ٟرّٕ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ.
 - 3إعشاء دساعخ ِّبصٍٗ ػٍِٙ ٝبساد أدث١خ أخش ٜوبٌززٚق االدث. ٟ
ُ
اوال املصادر العربية :
- 1إثشا٘ ، ُ١ػجذ اٌؼٍ ُ١اٌّٛعٗ اٌفٌّٕ ٟذسع ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ  ،ؽ  ، 7داس اٌّؼبسف
ٌّظش  ،اٌمب٘شح( . )1973
- 2اثٓ خٍذ ، ْٚػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ( ٘1274ـ) ِمذِخ اثٓ خٍذِ ، ْٚطجؼخ
ثٛالق  ،اٌمب٘شح.
 ،2داس اٌّغ١ش ٌٍٕشش ،
- 3أث ٛعبد ، ٚطبٌؼ ِؾّذ ػٍ ٟػٍُ إٌفظ اٌزشث، ٞٛؽ
ػّبْ  ،األسدْ(.)2000
- 4اؽّذ ِ ،ؾّذ ػجذ اٌمبدس ؽشق رؼٍ ُ١األدة ٚإٌظٛص ِ ،ىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ
 ،اٌمب٘شح (.)1989
- 5االلطش ٠ ،ؾ ٝعبٌُ رٛظ١ف ِؼط١بد اٌزمٕ١خ اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌزذس٠ظ ِجؾش
اٌزشث١خ اإلعالِ١خ ِ ،غٍذ
 ، 31 - 6اٌؼذد  ، 4ػّبْ .32 )1990 (-27 ،
- 7أٌج١بر، ٟػجذ اٌغجبس رٛف١ك  ٚصوش٠ب إٌٔبعٛ١ط اإلؽظبء اٌٛطفٚ ٟاالعزذالٌ ٟفٟ
اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ ،
ِؤعغخ اٌضمبفخ اٌؼّبٌ١خ ،ثغذاد( )1977
- 8اٌؾغ ، ْٛػذٔبْ عّ " ً١اٌزاوشح ٚاٌزؼٍ " ُ١سعبٌخ اٌّؼٍُ  ،اٌّغٍذ  ،25اٌؼذد ،1
ػّبْ  )1984 ( .ص -27
. 33
- 9آي ٠بعِ ، ٓ١ؾّذ ؽغ ٓ١اٌّجبدٜء األعبع١خ ف ٟؽشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ  ،داس اٌمٍُ
 ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ(. )1974
 - 10خٍف ،فٍ١ؼ ؽغٓ ػٍّ١خ رى ٓ٠ٛاٌّٙبساد ٚدٚس٘ب ف ٟاٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ فٟ
اٌؼشاق  ،داس اٌشش١ذ ٌٍٕشش  ،اٌؼشاق( . )1980
،1
 - 11اٌخٛاٌذح ِ ،ؾّذ ِؾّٛد  ٚؽٗ ِؾّذ غبُٔ ٚآخش ْٚاٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ،ؽ
اٌغّٛٙس٠خ اٌ١ّٕ١خ (.)1993
 - 12اٌخٍ١ف ، ٟعج١ىخ ٛ٠عف " ػاللخ ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاٌذفغ اٌّؼشف ٟثبٌزؾظً١
اٌذساعٌ ٟذ ٜػٕ١خ ِٓ ؽبٌجبد وٍ١خ اٌزشث١خ ثغبِؼخ لطش" ِ ،غٍخ ِشوض اٌجؾٛس
اٌزشث٠ٛخ ثغبِؼخ لطش  ،اٌؼذد  ، 17لطش  )2000( ،ص .44-13
 - 13اٌذا٘ش ، ٞطبٌؼ ؽغٓ اؽّذ ١٘ٚت ِغ١ذ اٌىج١غ ٟػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  ،ؽ ، 1
اسثذ  ،األسدْ(. )2000
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 ،1ؽِ ، 2ىزجخ

 - 14داٚد  ،ػض٠ض ؽٕب دساعبد ٚلشاءاد ٔفغ١خ ٚرشث٠ٛخ  ،ط
االٔغٍِ ٛظش٠خ ( .)1984
 - 15دس٠ٚش ِ ،ؾّذ " اصش ؽشائك اٌمشاءح ٚاٌغّبع ف ٟؽفع إٌظٛص األدث١خ
ٚاالؽزفبظ ثٙب  ،دساعخ رغش٠ج١خ ػٍ ٝرالِ١ز اٌظف اٌضبٔ ٟأػذاد " ٞاٌّغٍخ
اٌؼشث١خ ٌٍجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ِ ،غٍذ  ، 1اٌؼذد  ، 2-1عٕخ  ، 1982ص.197 -191
 - 16اٌذٌ ، ّٟ١وبًِ ِؾّٛد ٔغُ  ٚؽٗ ػٍ ٟؽغ ٓ١ؽشائك رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،
ِطجؼخ عبِؼخ ثغذاد  ،ثغذاد (.)1999
 - 17اٌضٚثؼ ، ٟػجذ اٌغٍ ً١إثشا٘ٚ ُ١آخش ْٚاالخز١بساد ٚاٌّمب١٠ظ إٌفغ١خ  ،داس
اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش  ،عبِؼخ اٌّٛطً(. )1981
 - 18ص٠ز ، ْٛػب٠ش ِؾّٛد ؽج١ؼخ اٌؼٍُ ٚثٕ١زٗ  ،رطج١مبد ف ٟاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ،
األسدْ (.)1986
 - 19اٌغبِشائ٘ ، ٟبشُ ٚإثشا٘ ُ١اٌّمبػٛد ٚآخش ْٚؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ٚرّٕ١خ
اٌزفى١ش  ،ؽ ، 2اسثذ  ،األسدْ( . )2000
 - 20عّبسح  ،ػض٠ض ٚآخشِ ْٚجبدٞء اٌم١بط ٚاٌزم ُ٠ٛف ٟاٌزشث١خ  ،ػّبْ  ،األسدْ
( .)1989
 - 21اٌغ١ذ ِ ،ؾّٛد اؽّذ اٌّٛعض ف ٟؽشائك رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب  ،ؽ ،1
ث١شٚد (.)1980
 - 22اٌشجٍ ، ٟإثشاِ٘ ُ١ؾّذ ٚآخشِ ْٚمذِخ ف ٟإٌّب٘ظ ٌّؼب٘ذ اٌّؼٍّ ، ٓ١ؽ ، 1
ث١شٚد(. )1977
 - 23ػجذ اٌؼض٠ض  ،طبٌؼ اٌزشث١خ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ ،ؽ ،1طِ ،2ظش(.)1971
 - 24ػجذ اٌّغ١ذ  ،ػجذ اٌؼض٠ض ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ،أطٌٙٛب إٌفغ١خ ٚؽشق رذس٠غٙب ،
ٔبؽ١خ اٌزؾظ ، ً١ط ،1ؽِ ،3ظش(. )1961
 - 25ػجذ اٌّغ١ذ  ،ػجذ اٌشؽِ ، ُ١جبدٞء اٌزشث١خ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ،ؽ ِ ،3ظش (
.)1978
 - 26اٌؼّبد ، ٞإِٔ١خ ػجبط وّبي دساعخ ِمبسٔخ ف ٟرؾٍِ ً١ؼّ ْٛأعئٍخ وزت
اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚاِزؾبٔبد ٌٍّشؽٍخ اإلػذاد٠خ ثذٌٚخ لطش ،ػذد  ،14لطش،
( )1998ص .57-23
ِ - 27ؾّذ  ،داٚد ِب٘ش ِٚغ١ذ ِٙذِ ٞؾّذ أعبع١بد ف ٟؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ،
عبِؼخ اٌّٛطً(. )1991
ِ - 28ؾّذ  ،ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ هللا عالِخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ،اٌّشؽٍخ اٌزِ ٟشد ثٙب ،
اٌّٛطً (.)1985
 - 29أٌّطٍج ، ٟػجذ اٌغجبس ِٛالف ف ٟإٌمذ ٚاألدة  ،ؽ ،1ثغذاد(.)1980
ِ - 30ؼشٚف ٔ ،ب٠ف خظبئض اٌؼشث١خ ٚؽشائك رذس٠غٙب  ،ؽ  ،4داس إٌفبئظ ،
ث١شٚد (.)1991
اٌّظذس األعٕج: ٟ
- Hermunn and Hinckesman,1977.
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ممحق ()1
جامعة ديالى

كمية التربية  /األصمعي
قسم العموم التربوية و النفسية

استبانة أراء الخبراء في صالحية الخطة االنموذجية في تدريس مادة

األدب والنصوص لطالب الصف الخامس االدبي عمى وفق طريقتي طريقتي
القياس واالستق ارء
إلى األستاذ الفاضل .........................المحترم
تحية طيبة ..
يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم ب ( اثر استخدام طريقتي القياس
واالستق ارء في تنمية مهارة الحفظ والتذكر لدى طالب الصف الخامس االدبي )
ونظ ارً لما تتمتعون ِ
به من خبرة ودراية  ،فأن الباحث يضع بين ايديكم خطة
انموذجية عمى وفق طريقتي القياس واالستق ار

ء في تدريس مادة االدب

والنصوص ألبداء مالحظاتكم وتقبموا من الباحث الشكر .
اٌجبؽش
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اليوم
/
المادة /األدب والنصوص
يخ
التار /
الصف  /الخامس األدبي

خطة تدريس بالطريقة االستقرائية
الموضوع  /العباس بن االحنف
الهدف العام  /تنمية قدرة الطالب عمى الفيم والتذوق األدبي .
الهدف الخاص  /تدريس موضوع ( العباس بن االحنف) وتوضيحوُ لمطالب .
الهدف السموكي  /جعل الطالب قادر عمى أن:
- 1يذكر عصر الشاعر
- 2يصف حياة الشاعر
- 3يذكر بأي غرض اشتير .
- 4يبين اسموب الشاعر .
- 5يمخص فكرة النص بأسموب الخاص .
- 6يعطي معاني المفردات الصعبة .
- 7يستنتج بعض الصور البالغية الموجودة في النص .
- 8يستخمص األفكار األساسية و الفرعية في النص .
- 9يق أر قراءة معبرة عن المعنى.
الوسائل التعميمية  :السبورة – الطباشير – الكتاب المنيجي.
خطوات المدرس :
- 1

التمييد  :ويكون بالتطرق إلى الدرس السابق ( أبو العتاىية ) ويكون بطرح

السؤال التالي  /من ىو أبو العتاىية ؟
الطالب  /ىو إسماعيل بن القاسم مولى عنزة.
طالب آخر  /توفي في بغداد عام 211ىـ .
المدرس  /بأي غرض اشتير ؟.
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الطالب  /الزىد .
 2ق-راءة المدرس قراءة نموذجية.
- 3القراءة الصامتة.
 4ق-راءة الطالب الجيدين .
- 5تعميم القراءة عمى الطمبة .
- 6االستنتاج  /وذلك بطرح عدد من األسئمة ويجيب الطالب عمييا وىي :
المدرس  /من العباس بن االحنف؟  .الطالب  :ىو شاعر عربي من بني حنيفة نشأ
وتربى في بغداد .
المدرس  /ما صفاتو الخمفية  :الطالب  :كان أنيقا وسيماً  ،ظريفاً ...

 - 7التطبيق  :وىو إظيار القيم النقدية والسمات الفنية التي تميزىا بيا العباس
بن األحنف

المدرس  /ما الذي يدل عمى إن غزلوُ عفيف ؟ الطالب  :خمو القصيدة من األلفاظ
الماجنة والوصف الخميع.
المدرس  /ما الطابع ألبيات ؟ الطالب  :الحزن .
- 8التقويم  :ويكون ذلك بطرح مجموعة من األسئمة يطمب من الطالب اإلجابة
عمييا وىي :
- 1لماذا لم يتكسب الشاعر بالشعر ؟
- 2تكمم عمى لغة القصيدة ؟
 -9الواجب ألبيتي  :وىو حفظ ثمانية أبيات من القصيدة .
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اٌ/َٛ١
اٌّبدح /األدة ٚإٌظٛص
اٌزبس٠خ /
اٌظف  /اٌخبِظ األدثٟ
اٌّٛػٛع  /اٌؼجبط ثٓ االؽٕف
خطح ذذرَض تاٌطزَمح اٌمُاطُح
 - 1اٌهذف اٌعاَ /
 - 2اٌهذف اٌخاؽ /
 - 3األهذاف اٌظٍىوُح /
 - 4اٌىطائً اٌرعٍُُّح /
 - 5عزض اٌماعذج ٚ /رٌه ثطشػ أعئٍخ ٘/ ٟ
اٌّذسط  ِٓ /اٌؼجبط ثٓ االؽٕف؟  .اٌطبٌت  ٛ٘ :شبػش ػشثٔ ٟشأ ٚرشثٝ
ف ٟثغذاد .
اٌّذسط ِ /ب طفبرٗ اٌخٍف١خ  :اٌطبٌت  :وبْ أٔ١مب ٚعّ١ب ً  ،ظش٠فب ً .
 - 6لشاءح اٌّذسط لشاءح ّٔٛرع١خ.
 - 7اٌمشاءح اٌظبِزخ.
 - 8لشاءح اٌطالة اٌغ١ذ. ٓ٠
 - 9رؼّ ُ١اٌمشاءح ػٍ ٝاٌطٍجخ .
- 10اٌزطج١ك :
 ٛ٘ٚإظٙبس اٌم ُ١إٌمذ٠خ ٚاٌغّبد اٌفٕ١خ اٌز ٟرّ١ض ثٙب اٌؼجبط .
اٌّذسط ِ /ب اٌز٠ ٞذي ػٍ ٝاْ غضٌُٗ ػف١ف ؟ اٌطبٌت  :خٍ ٛاٌمظ١ذح ِٓ األٌفبظ
اٌّبعٕخ ٚاٌٛطف اٌخٍ١غ.
اٌّذسط ِ /ب اٌفٕ ْٛاٌجالغ١خ اٌز ٟاعزخذِٙب اٌشبػش ف ٟاٌمظ١ذح ؟
اٌطبٌت  /اٌغٕبط
- 11اٌزم٠ٚ : ُ٠ٛى ِٓ ْٛخالي ؽشػ ػذد ِٓ االعئٍخ ٠طٍت ِٓ اٌطالة االعبثخ
ػٍٙ١ب : ٟ٘ٚ
ٌّ - 3برا ٌُ ٠زىغت اٌشبػش ثشؼش ِٖ ؟
 - 4رىٍُ ػٓ ٌغخ اٌمظ١ذح ؟
- 12اٌٛاعت اٌج١ز٠ٚ : ٟى ْٛؽفع صّبٔ١خ اث١بد ِٓ اٌمظ١ذح .
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ممحق ( ) 2
جامعة ديالى

كمية التربية  /األصمعي
قسم العموم التربوية والنفسية
استبانة أراء الخبراء حول صالحية فقرات اختبار الحفظ والتذكر
حضرة األستاذ الفاضل .........................المحترم
تحية طيبة ..

يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم ب (اثر استخدام طريقتي القياس

واالستق ارء في تنمية مهارة الحفظ والتذكر لدى طالب الصف الخامس االدبي )
ونظ ارً لما تتمتعون ِ
به من سعة االطالع في هذا المجال  ،فأن الباحث يضع
بين أيديكم اختبار الحفظ والتذكر لبيان صالحية الفقرات االختبارية من عدم

امتنانه .
صالحيتها وتعديل ما ترونه مناسباً مع شكر الباحث و
ُ

اٌجبؽش
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ٍِذك ()3
اخرثار اٌذفظ واٌرذوُز

فُّا َأذٍ فمزاخ ذرضّٓ أطّاء ػعزاء ووراب وعٕاوَٓ ٌىرة ورواَاخ ٌىً ِٕها
أرتع تذائً اخرز اٌجىاب اٌصذُخ تىضعه عالِح (  ) /إِاَ اٌثذًَ إٌّاطة .
 .1أوًّ لىي اٌؼاعز ِ :غأٍ اٌؼعة طُثا ً فٍ اٌّغأٍ
أ -غش٠ت اٌٛعٗ ٚاٌ١ذ ٚاٌٍغبْ ( )  .ة -ػٍ ٝأػشافٙب ِضً اٌغّبْ ( )
عـ -ثّٕضٌخ اٌشث١غ ِٓ اٌضِب ِْ ِ ِ ِ ِ ( )  .د -عٍّ١بْ ٌغب َس ثزشعّب ِْ ٍ ( ) .
 .2اِراس ػعز اٌعثاص تٓ االدٕف تـ :
ة -اٌغضي اٌؼف١ف
أ -اٌشصبء ( )
د -اٌّذػ
عـ -اٌٙغبء( )
ِ .3ؤٌف وراب اٌذُىاْ هى :
أ – اٌجؾزش) ( ٞ
( )
عـ اٌؼمبد

ة -اٌشش٠ف اٌشػ) ( ٟ
( )
د -اٌغبؽع

 .4عاع اٌؼاعز اتى ذّاَ فٍ اٌعصز:
ة -اٌؼجبعٟ
أ – اٌغبٍ٘) ( ٟ
د -االٔذٌغٟ
عـ -األِ) ( ٞٛ
 .5وٌِ َذ اٌّرٕثٍ فٍ :
أ -اٌجظشح ( )
عـ -دِشك ( )

( )
( )

ة -اٌمب٘شح (
د – اٌىٛفخ (

( )
( )
)
)

ٔىح تا ٍن وال ذزٔ َُ ػا ِد
 ِٓ .6اٌمائً  :غُ ُز ِج ٍذ فٍ ٍِرٍ واعرمادٌ
ُ
).
ة -اٌجؾزش( ٞ
أ -اث ٛرّبَ ( ) .
د – اثٓ اٌفبسع ( ) .
).
غ -اث ٛاٌؼزب٘١خ (
 ِٓ .7آثار اتى دُاْ اٌرىدُذٌ :
أ -اٌجخالء ( ) .
غ -األدة اٌظغ١ش ( ) .
ِ .8ثرذع فٓ اٌّماِاخ هى :
).
أ -أعبِخ ثٓ ِٕمز (
).
غ -ثذ٠غ اٌضِبْ اٌّٙذأ( ٟ

ة -اإلِزبع ٚاٌّؤأغخ (
د -ػجش اٌ١ٌٛذ ( ) .
ة -االثٛ١سد( ٞ
د -اثٓ اٌّمٕغ (
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 .9اٌؼاعز اٌذٌ ٌُمِ َة ث ( فٍُظىف األدتاء وأدَة اٌفالطفح ) هى :
أ -أث ٛرّبَ ( ) .
غ  -اث ٛاٌؼزب٘١خ (

ة -اث ٛؽ١بْ اٌزٛؽ١ذ. ) ( ٞ
د – اثٓ ص٠ذ. ) ( ْٚ

).

 ِٓ .10آثار ابٌ اٌعالء اٌّعزٌ اٌّطثىعح :
ة-اٌج١بْ ٚاٌزج. ) ( ٓ١
أٙٔ -ظ اٌجالغخ ( ) .
د -إٌّبصي ٚاٌذ٠بس ( ) .
غِ -ضبٌت اٌٛص٠ش. ) ( ٓ٠

ممحق ()4
أسماء الخبراء والمحكمين

االسم والمقب
 .1أ.د .عبد الرزاق عبد اهلل زيدان ،كمية التربية  -األصمعي  /جامعة ديالى .
 .2أ.م.د .مثنى عموان الجشعمي ،كمية التربية -األصمعي  /جامعة ديالى .
 .3م.د .عبد الحسن عبد االمير

 ،كمية التربية  -األصمعي  /جامعة ديالى .

 .4م.د .هيفاء عبد األمير

 ،كمية التربية -األصمعي  /جامعة ديالى .

 .5م.م .محمد صالح ياسين

 ،كمية التربية -األصمعي  /جامعة ديالى .

 .6م.م .منصور جاسم محمد

 ،كمية التربية  /جامعة كركوك .
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ممخص البحث
يرمي البحث إلى معرفة استخدام طريقتي القياس واالستقراء في تنمية ميارة
الحفظ والتذكر لدى طمبة الصف الخامس األدبي في تدريس مادة األدب والنصوص
.
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعات المتكافئة ،
فالمجموعة التجريبية األولى كانت طالب إعدادية (الغالبية ) درسوا بالطريقة
االستقرائية  ،أما المجموعة التجريبية الثانية فكانت طالب إعدادية ( ابن ماجة )
الذين تم تدريسيم بالطريقة القياسية  ،وقد كوفئت مجموعتي البحث إحصائيا
باستعمال االختبار التائي في درجات المغة العربية لمعام الماضي .
أعد الباحث اختبا اًر بصيغة االختبار من متعدد  ،وبعد إجراء االختبار

ومعالجتو إحصائيا  ،تبين إن ىناك فرق ذو داللة إحصائية ولصالح المجموعة
التجريبية األولى .
وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بأىمية استعمال الطريقة االستقرائية
في تدريس األدب والنصوص وامتداداً لمبحث الحالي اقترح الباحث إجراء دراسة

مماثمة عمى ميارات أدبية أخرى .
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