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 هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت:ًَدف
 ولتحقيق هذا.في تنمية القوة الرياضيّة لدى طالبات الصف الثامن األساسي في ضوء تحصيلهن الرياضي
الهدف تم تصميم برنامج تدريبي ركز على تدريب طالبات الصف الثامن على توظيف استراتيجيات الحل
،اإلبداعي للمشكالت على مجموعة من األنشطة والمشكالت الرياضية المتضمنة في وحدة المقادير الجبرية
 وقد.كما تم تصميم اختبار القوة الرياضية؛ وذلك لقياس األداء القبلي والبعدي للطالبات في القوة الرياضية
 وتم تقسيمهن،) طالبة مقيدة بالصف ا لثامن األساسي اختيروا بطريقة عشوائية135( تكونت عينة الدراسة من
،)3X2( ) ذي التصميمANCOVA(  تم استخدام تحليل التباين المشترك.إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
 ) للتعرف على حجم أثر استخدام البرنامج التدريبي في تنمية القوة2η( كما تم استخراج مربع آيتا
) بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي0,05(  وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية.الرياضية
.الدراسة في اختبار القوة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
. التحصيل الرياضي، القوة الرياضية، الحل اإلبداعي للمشكالت:١ٝنًُات َؿتاس
_____________________________________________

The Effectiveness of a Training Program Based on Creative Problem Solving Model
(CPS) in Developing Mathematical Power for 8th Grade Students in Light of their
Mathematics Achievement
Sheikha D. Al Naimi,* Reda Abu Elwan & Adnan S. Al Abed
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
____________________________________________

Abstract: This study aimed to reveal the effectiveness of a training program based on a creative
problem solving model (CPS) in developing mathematical power for 8th grade students in light
of their mathematics achievement. To achieve this goal, a training program was designed to focus
on a set of mathematical ideas and skills in an algebra quantities unit using creative problem
solving strategies. The researcher designed a test to measure mathematics power. The sample of
the study consisted of 135 female eight grade students randomly selected from Dhahra
governorate, which was divided into experimental and control groups. For testing the study
hypothesis, data were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA 2X3) in which eta squared
was obtained. The study revealed a significant difference (α=0.05) in the means between the
experimental and control groups in the mathematical power test in favor of the experimental
group.
Keywords: Creative problem solving, mathematical power, mathematics achievement.
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يف خلِ ايتكذّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞايذزْ ٟعٝؼذ٘

ارتٝاسات اكدتًؿٚ ١تـُ ِٝأدٚات ؾعاي ١ذتًٍٛ

ايٝذٜٛ ّٛادذذ٘ ايؿذذشد ايعذٜذذ َذذٔ اكؼذذه ت يف ػذذت٢

دذٜذ.٠

َٓاس ٞاذتٝا ٠االقتـادٚ ١ٜاالدتُاعٝذٚ ١ايظٝاطذ١ٝ

ٚيف ايظٝام رات٘ عشف َٝتؼٌ ٚنٛيٝو

اييت حتتاز إىل سً ٍٛإبذاعٝذ ١ال تتذىت ٢إال َذٔ خذ ٍ
اَت ى ايؿشد كٗاسات عاي ١ٝيف ايتؿهري تُُهٓ٘ َٔ
ايتؿاعٌ َع اكعًَٛذات ٚارتذتات اكدتًؿذٚ ١نذزيو
اإلعذاد ادتٝذ كٛادَٗ ١جٌ ٖز ٙايتشذٜات يزا ؾكذ

 )& Kowalik, 1999اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت
بتشً ً٘ٝإىل ث ثَ ١هْٛات ٖ:ٞ


نٜ ٞـبشٛا أنجذش قذذس ٠عًذَٛ ٢ادٗذ ١ايـذعٛبات

اكٛقـ.


.)2011

اإلبذاع :)Creative ٞؾهش ٠تتلُٔ
عٓـش دذٜذ ٚؾشٜذ َٔ ْٛع٘.

ٚاكؼه ت اييت تعوض طب ًِٗٝطذٛا ٤يف ااذاالت
ايوبٜٛذذذذ ١أ ٚشتتًذذذذـ َٓذذذذاس ٞاذتٝذذذذا ٠ايعٝاؿذذذذش٠

اذتٌ  :)Solvingايتٛؿٌ النتؼاف
ٚاطتٓباط طشم ٚاطواتٝذٝات كٛادٗ١

عٓٝت مجٝع اكذاسغ ايؿًظذؿٚ ١ٝايؿهشٜذٚ ١ايوبٜٛذ١
ٚايٓؿظذذ ١ٝبتُٓٝذذ ١ايؿهذذش ٚايذذتؿهري يذذذ ٣ا ؾذذشاد

Mitchell



اكؼهً :)Problem ١أَٛ ٟقـ ميجٌ
حتذٜا أ ٚؾشؿ.١

ٚيف نجري َٔ ا سٝإ ٜتعاٌَ ايؿشد َع َؼه ت

ؾاكؼهً ١كُٔ منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت

ؿعب ١قذ ال ٜظتطٝع ايتٛؿٌ إىل سً ٍٛطًٗ ١هلا

يٝظت َعلًٚ ١يهٓٗا متجٌ ؾشق أ ٚحتذٜات

ٚعٓذَا ال تظاعذ ٙختات٘ يف ٖزا اااٍ عً ٘ٝإٔ

يتػريات ْادش ١ؾايتشذٜات اي ١َٝٛٝاييت ٜٛادٗٗا

ٜبشح عٔ سً ٍٛإبذاع ١ٝيف دٛاْب أخش ٣ؾهٌ

ا ؾشاد متجٌ ؾشؿا يًُٓ ٛاكٗين ٚايؼدـ ٞهلزا

ػدف باطتطاعت٘ إجياد سً ٍٛيًُؼه ت

ؾإٕ اكؼهً ١قذ ته ٕٛأَٛ ٟقـ غاَض َِٗٚ

أَا اكؼه ت ايـعب ١ؾكذ تهٕٛ

ٚحتتاز إىل بذا ٌ٥دذٜذ ٠كٛادٗتٗا ٚخط ١يًتٓؿٝز

عاد ١إىل أؾهاس إبذاع ١ٝكٛادٗتٗا ٜٚش ٣طٝذْٞ

بٓذاح ٜٛ )Isaksen & Parnes, 1985ؾش اذتٌ

باسْع  Parnesإٔ سٌ اكؼه ت ٜتطًب تذسٜبا

اإلبذاع ٞيًُؼه ت زتُٛع َٔ ١ا دٚات طًٗ١

عً ٢ايٓعش ٠ايذاخًَ ١ٝجٌ ايتذسٜب عً ٢اذتظاط١ٝ

االطتدذاّ يًُظاعذ ٠يف َٛادٗ ١اكؼه ت

يًُؼه ت ٚتُٓ ١ٝايٛعٚ ٞاإلدساى ٚايتىٌَ نُا

اي ١َٝٛٝأ ٚايتشذٜات ط ١ًٜٛا دٌ ٚاعتباسٖا

ٜتطًب ايتذسٜب عً ٢ايٓعش ٠ارتاسدَ ١ٝجٌ سٌ

نؿشق يومجتٗا إىل سً ٍٛإبذاع َٔ ١ٝخ ٍ

اكؼه ت ٚاختار ايكشاس  )Parnes, 1987ؾُٔ

إط م ايعٓإ يتٛيٝذ ا ؾهاس ٚايونٝض عً٢

خ ٍ ايٓعش إىل ايذاخٌ ميهٔ اإلسظاغ

ايتؿهري اإلجياب ٞذتٌ اكؼهً.١

ايبظٝط١

باكؼه ت ٚايتشذٜات

عٝح ٜه ٕٛايؿشد

أنجش ٚعٝا مبا حيٝط ب٘ أَا ايٓعش إىل ارتاسز
ؾٝظاعذ عً ٢ايتػًب عً ٢اكؼه ت اييت ٜتِ
انتؼاؾٗاٜٚ .زنش تشٜؿٓذش

)Treffinger, 1995

إٔ اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت

Creative

) problem solving (CPSعًُ ١ٝأ ٚطشٜك١
يًٛؿ ٍٛإىل سٌ َؼهً ١بطشٜك ١إبذاع ١ٝعٝح
ميهّٔ ا ؾشاد ٚادتُاعات َٔ ؿٝاغَ ١ؼه ت
أ ٚحتذٜات ٚتٛيٝذ أؾهاس ٚحتً ٌٝنجري َٔ

 َٔٚايٓعشٜات اييت تٓاٚيت اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت ْعش ١ٜدًٝؿٛسد ْٚ )Guilfordعش١ٜ
تشٜض ْٚ )Trizعش ١ٜأيٝهع أٚطبٛسٕ

Alex

 )Osbornسٝح قذّ دًٝؿٛسد منٛردا َبظطا ذتٌ
اكؼه ت عً ٢أطاغ ْعشٜت٘ يف ايبٓا ٤ايعكًٞ
ٚأطًل عً" ٘ٝمنٛرز ايبٓا ٤ايعكً ٞذتٌ اكؼه ت"
Structure of Intellect Problem Solving

سٝح اعتت ايتؿهري اإلبذاع ٞأسذ أػهاٍ أطًٛب
سٌ اكؼه ت دشٚإ

 ;1999عبذ ايعضٜض
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 )2013أَا ْعش ١ٜتشٜض ؾكذ ْؼىت عًٜ ٢ذ ٖٓشٟ

ٚ )Funnell, 2002يف دساط ١حتً ١ًٝٝسذٜج ١سٍٛ

ايتؼًش ) )Henry Altshullerايز ٟبذأ ايعٌُ

ايتذسٜب عً ٢اإلبذاع ٚدذ إٔ ٜ CPSعذ ٚاسذا َٔ

سٝح اطتدذّ ؾٗٝا عذ٠

أصتح بشاَر اإلبذاع اكظتدذَ ١يف تػٝري االجتاٖات

ؾٗٝا عاّ 1946

اؾواكات دتعٌ اإلبذاع عًَُٗٓ ١ٝذَٓ ١ٝعُ:ٖٞٚ ١

ٚتطٜٛش َٗاسات ايتؿهري اكدتًؿٚ ١تعضٜض َٗاس٠

ٚاكجاي١ٝ

سٌ اكؼه ت أب ٛعٛاد ٚعؼا  )2011ؾٗٛ

)ٚ )Idealityاإلبذاع عًَُٗٓ ١ٝذَٓ ١ٝتعُ ١تظري

ٜكذّ ايعذٜذ َٔ اك سعات ٚا ؾهاس اكؿٝذ٠

ٚؾل خطٛات ستذد ٠أب ٛداد.)2004 ٚ

يتؼذٝع اإلبذاع َٓٗا

أَا أيٝهع أٚطبٛسٕ ٜ )Alex Osbornعتت

:)Osborn, 1964

ايتٓاقلات

))Contradiction

اكسؤطع ا  ٍٚطاطٝات ايوب ١ٝاإلبذاعٚ ١ٝاكطٛس

 .1اقتٓاق ا ؾهاس .ؾايعذٜذ َٔ ا ؾهاس
ادتٝذ ٠تىت ٞإيٓٝا عٓذَا ْه ٕٛيف ساي١

ا ؿً ٞيُٓٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت
)Treffinger & Isaksen, 2005

اطوخا٤

ؾكذ عٌُ

اإلبذاعٞ

)ٚ )Imaginationايتكِٝٝ

ُٖ )Judgmentا

إعاد ٠تعشٜـ اكؼهً ١بطشم شتتًؿ .١ؾٓظىٍ

.2

ٚبك ٠ٛبىٕ نٌ ؾشد يذ ٜ٘اإلَهاْ ١ٝيًظًٛى
ٚقذ أنذ نجريا عً ٢إٔ ارتٝاٍ

أْؿظٓا نٌ َش ٠كارا؟
ايٓعش إىل اكؼه ت ٚايتشذٜات نؿشق.

.3

ؾهٌ َؼهًْٛ ١ادٗٗا تُعًُٓا ػ٦ٝا يف

عٓـشإ أطاطٝإ يإلْتاد ١ٝاإلبذاعٚ ١ٝنٌ ؾشد
بإَهاْ٘ إٔ ٜتعًِ نٝؿ ١ٝاطتدذاَُٗا بؼهٌ
أؾلٌ ٚ .)Osborn, 1963تظا ٍ٤أٚطبٛسٕ يف عاّ

اككابٌ.
.4

ٚايتؿهري

ايتكُٞٝٝ

 )judgmental thinkingعٝح ال ٜتِ

َسؤطظت٘ اإلع َ ١ٝأنجش قذس ٠عً ٢اإلبذاع َٔ

تٛيٝذ ا ؾهاس ٚتكُٗٝٝا َعا يف ْؿع ايٛقت

غريِٖ ٚخ ٍ دساطت٘ ٚحتً ً٘ٝيألػداق اكبذعني
ايز ٟاؾوض إٔ ا ؾهاس اإلبذاع ١ٝال تُٓتَر إال َٔ

ايؿـٌ بني ايتؿهري ايتدًٞٝ

imaginative

)thinking

 1941عٔ ايظبب ايز ٟدعٌ بعض ايعاًَني يف

تٛؿٌ إىل سؾض االؾواض ايكآَ ِ٥ز أيؿ ٞعاّ

عٓذَا ال ٜؼػٌ تؿهريْا أ١ٜ

َؼهً ١يزيو طذٌ أؾهاسى َباػش.٠

أٚطبٛسٕ عً ٢تطٜٛش منٛرز اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت َٓز َا ٜكاسب  )50عاَا ؾكذ آَٔ

;Giangreco, 1993

بٌ ٜتِ تٛيٝذ عذد َٔ ا ؾهاس  َٔٚثِ
تكُٗٝٝا.

عذد ستذد َٔ ا ؾشاد اكتُٝض ٜٔؾكط ْٚتٝذ١

ٚيف َٓتــ عاّ  1950تعا ٕٚطٝذْ ٞباسْع

يزيو بذأ أٚطبٛسٕ عًُ ١ٝاطتدذاّ َٛطع ١يًُشاٚس٠

 ٖٛٚ )Sidney parnesبشٚؾٝظٛس يف نًٚ ١ٝال١ٜ

ٚايعــ ايزٖين  )Brain Stormingبٗذف تُٓ١ٝ

باؾايَ )Buffalo ٛع أيٝهع أٚطبٛسٕ

قذس ٠ا ؾشاد عً ٢سٌ اكؼه ت بؼهٌ إبذاعٞ

 )Osbornيتعذٚ ٌٜتطٜٛش َا ٜظُ ٢اي ّٛٝمنٛرز

.)Hughes, 2003

أٚطبٛسٕ_باسْع يًشٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت

ٚتضاٜذ

االٖتُاّ

مبٓٗذ١ٝ

اذتٌ

اإلبذاعٞ

يًُؼه ت يف اااالت ايوب ١ٜٛعَُٛا

ٚيف

بشاَر تعً ِٝاكٖٛٛبني ٚاكتؿٛقني عًٚ ٢د٘
ارتـٛق دشٚإ  )1999ؾٗ ٛإطاس َٓاطب
خـٛؿا يًذساطات االدتُاع ١ٝايوب١ٜٛ

ْ٘ ٜبذأ

باإلسظاغ باكؼهًٜٓٚ ١تٗ ٞبـٓع ٚتٓؿٝز قشاسات
ادتُاع١ٝ

&Sewell& Fuller& Murphy

Alex

سٝح قذّ باسْع تٛطعا يف ا ؾهاس ا طاط١ٝ
يًُٓٛرز ٚؿٓؿٗا إىل مخظَ ١شاسٌ َٚععُٗا
َؼتك َٔ ١اقواسات أٚطبٛسٕ اكتُجً ١يف اطتدذاّ
أطًٛب

ايعــ

ايزٖين

يتذسٜب

اإلبذاع

.)Treffinger & Isaksen, 2005

ٚبعذ ريو طٛس باسْع ٚ )Parnesسٚخ ْٛيش

Ruth

ٚ )Nollerؾًٝذٖٛٝطٔ ٚ )Feldhusenتشٜؿٓذش

 )Treffingerمنٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞإىل طت

ال خيٌ مبهْٛات ايُٓٛرز َٚشاسً٘ ايظت ٚؾكا

َشاسٌ ٚريو بإكاؾَ ١شسً ١دذٜذ ٠إىل ارتُع

يعً ٙٛٝعً )2006 ٙٛٝنُا :ًٜٞ

َشاسٌ  ٖٞٚاكؼهً ١ايلباب١ٝ

)Mess-Finding

 ٖٞٚاكؼهً ١قبٌ ايتشذٜذ ٚتتلُٔ َشسً ١إجياد
ا ٖذاف ٚحتذٜذ اكؼهً ١باإلكاؾ ١مت تػٝري
َظَُ ٢شسً ١إجياد اذتكا٥ل  )Fact-Findingإىل
إجياد ايبٝاْات
)1993

)Data-Finding

Giangreco,

ٚبٗزا أؿبح منٛرز اذتٌ اإلبذاعٞ

يًُؼه ت ٜته َٔ ٕٛطت َشاسٌ ذتٌ اكؼهً١
بطشٜك ١إبذاع١ٝ

مت جتُٝعٗا يف ث ثَ ١هْٛات

 :ٖٞٚؾِٗ اكؼهًٚ ١تٛيٝذ ا ؾهاس ٚايتدطٝط
يًتٓؿٝز

:)Treffinger, 1995

اكهذذ ٕٛا  :ٍٚؾٗذذِ اكؼذذهً١

Understanding

ٖٓ )the Problemذذذا ٜذذذتِ تشنٝذذذض ادتٗذذذذ عًذذذ٢
اكؼذذذذهً ١ؾتشذٜذذذذذ اكؼذذذذهً ١بؼذذذذهٌ ؿذذذذشٝح
ٜظذذذذاعذ يف إجيذذذذاد ٚاطذذذذتدذاّ ايبذذذذذا ٌ٥ايٓادشذذذذ.١
ٜٚتلذذذذُٔ ٖذذذذزا اكهذذذذَ ٕٛذذذذٔ ث ثذذذذَ ١شاسذذذذٌ ٖذذذذ:ٞ
اكؼذذذذهً ١ايلذذذذبابٚ ١ٝمجذذذذع ايبٝاْذذذذات ٚحتذٜذذذذذ
اكؼهًٚ .١ؾٜ ٘ٝتِ ؾٗذِ اكؼذهًٚ ١حتًًٝذٗا ٚتبٜٛبٗذا
َٔ أدٌ عشكٗا يف دًظ ١ايعــ ايزٖين.
اكهذذ ٕٛايجذذاْ :ٞتٛيٝذذذ ا ؾهذذاس

Generating

ٜ )Ideasتلُٔ ٖذزا اكهذَ ٕٛشسًذٚ ١اسذذ ٠ؾكذط
ٖٚذذ ٞتٛيٝذذذ ا ؾهذذاس ٚؾٝذذ٘ ٜذذتِ االٖتُذذاّ مبشاٚيذذ١
إجيذذاد أنذذت قذذذس

هذذٔ َذذٔ ا ؾهذذاس ايذذيت َذذٔ

اكُهٔ إٔ ته ٕٛس يًُؼهً.١
اكه ٕٛايجايح :ايتدطٝط يًتٓؿٝز

ارتط ٠ٛا ٚىل :اإلعذاد يًتشذٖ :ٟز ٙارتط٠ٛ
تتلُٔ َشسً ١اكؼهً ١ايلباب ١ٝقبٌ ايتشذٜذ)
ٚؾٗٝا ٜتِ تٛد ٘ٝايطايبات ضت ٛاهلذف َٔ خ ٍ
تكذ ِٜاكؼهً ١أ ٚايتشذ ٟستٛس االٖتُاّ
ٚاطتدذاّ إطواتٝذ ١ٝايعــ ايزٖين; إلْتاز
ؾهش ٠أ ٚأنجش يته ٕٛستٛس ايونٝض.
ارتط ٠ٛايجاْ :١ٝاإلْتاز

ايتؿهري ايتباعذ:)ٟ

ٚتتلُٔ ٖز ٙارتط ٠ٛث خ َشاسٌ  :ٖٞٚإجياد
ايبٝاْات ٚحتذٜذ اكؼهًٚ ١إجياد ا ؾهاسٖٓٚ .ا
ٜتِ تكظ ِٝايطايبات إىل زتُٛعات ٜواٚح عذد
أؾشاد نٌ زتُٛعَ ١ا بني ٚ )7- 5تٛصٜع اكٗاّ
عً ِٗٝبـٛس ٠أٚسام عٌُ حت ٟٛأْؼط ١عٔ اكُٗ.١
ٜٚطًب َٔ ايطايبات أثٓا ٤عًُِٗ بايٓؼاط حتذٜذ
اكؼهً ١اذتكٝك َٔ ١ٝخ ٍ َا مت مجع٘ َٔ
بٝاْات ٚأؾهاس ثِ تظذ ٌٝأنت عذد

هٔ َٔ

ا ؾهاس اييت َٔ احملتٌُ إٔ ته ٕٛس
يًُؼهً١

ٚتك ّٛاكعًُ ١أثٓا ٤تٛيٝذ ا ؾهاس

بايتذ ٍٛبني ايطايبات ٚاإلػاس ٠إىل ا ؾهاس اييت
مل ٜتِ ايتطشم إيٗٝا َٔ خ ٍ َٓاقؼ ١ايطايبات
يألؾهاس اييت تٛؿًٛا إيٗٝا ٚريو عٔ طشٜل عذ٠
اطواتٝذٝات َجٌ :قٛا ِ٥ا ؾهاس

ٚايع قات

ايكظش.١ٜ
ارتط ٠ٛايجايج :١ايؿًو٠

ايتؿهري ايتكاسب:)ٞ

Planning for

ٚتتلُٔ ٖز ٙارتطَ ٠ٛشسً ١إجياد اذتًٜٚ .ٍٛتِ ٖٓا

ٜ )Actionتلُٔ ٖزا اكهَ ٕٛذشسًتني ُٖذا إجيذاد

ايطًب َٔ نٌ زتُٛع ١حتًَ ٌٝا تٛؿًٛا إئَ ٘ٝ

اذتًٚ ٍٛإجياد ايكبذٚ ٍٛايشكذا عذٔ اذتًذٚ ٍٛؾٝذ٘

ْتا٥ر ٚاْتكا ٤ا ؾهاس ايـاذت١

ٜتِ تكٝذ ِٝأنجذش ا ؾهذاس استُايٝذ ١ذتذٌ اكؼذهً١

ٚاطتبعاد ا ؾهاس اييت يٝع هلا ع ق ١ا ؾهاس

اييت ٜٛادٗٗا ايؿشد.

غري ايـاذتٚ )١نتابتٗا يف قا ١ُ٥متٗٝذا يتكذِٜ

ٚقذ مت إعاد ٠تشتٝب ٖز ٙاكشاسٌ ايظت عً ٢أسبع

َا ختتاس ٙنٌ زتُٛع َٔ ١بذا ٌ٥إىل ااُٛعات

خطٛات ٚريو َٔ أدٌ تظٗ ٌٝتطبٝل ٖزا ايُٓٛرز
َٔ قبٌ اكعًُات داخٌ ايػشؾ ١ايـؿ ;١ٝيًكٝاّ
باطتدذاَ٘ بطشٜكَٝ ١ظشٚ ٠يٝهَ ٕٛكبٛال يذ٣
ايطايبات ٜٚتُاػَ ٢ع احملت ٣ٛايذساط ٞعٝح

ا قشب)

ا خش ٣بتعًٝكٗا أَاّ ااُٛعات) ثِ تك ّٛاكعًُ١
بإداس ٠ايٓكاؾ بٗٓٝا ٚبني ايطايبات يًتٛؿٌ إىل اتؿام
بني ااُٛعات; ٚريو عٔ طشٜل عذ ٠اطواتٝذٝات
َجٌ:

اطتدشاز

ا ؾهاس

اهلاَ١

ٚايتـٓٝـ ايتشً ٌٝباككاسْات ايجٓا.١ٝ٥

ايتذُٝع
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ارتط ٠ٛايشابع :١اإلغ م

اإلدشا٤ات ارتتاَ١ٝ

أؾهاسا تىطٝظ١ٝ

عٝح ميهٔ إٔ ْؿهش

ٚايٓتا٥ر)ٚ :تتلُٔ ٖز ٙارتطَ ٠ٛشسً ١إجياد

بايتؿهري ايتكاسب ٞنكاعذَ ٠عشؾ ١ٝيإلبذاع

ايكب ٍٛايشكا)ٜٚ .تِ ٖٓا نتاب ١ا ؾهاس اييت مت

ٚعٓذَا ميتًو ايؿشد قاعذَ ٠عشؾ ١ٝميهٔ يًتؿهري

االتؿام عًٗٝا بني ااُٛعات َٓٚاقؼتٗا َعِٗ

ايتباعذ ٟإٔ حيذخ.

يًتٛؿٌ إىل اذتً ٍٛايظً ١ُٝيًُؼهً ١اكطشٚس١

ٚبٓا ٤عًَ ٢ا طذبل  ٜسذغ ايتىنٝذذ اكظذتُش عًذ٢

 َٔٚثِ إعطا ٤ايطايبات بعض ايتطبٝكات اكُٗ١
الختباس اذتًٚ ٍٛاالقتٓاع بٗا.

ٚايكذذذذس ٠عًذذذ ٢سذذذٌ اكؼذذذه ت ٚيف ٖذذذزا ايظذذذٝام

اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت ٜتطًب ن
ايتؿهري ايتباعذٟ

Thinking

تذذىثري ٖذذزا ايُٓذذٛرز ٚؾاعًٝتذذ٘ يف اطذذتجاس ٠ايذذتؿهري

َٔ

)Divergent

ميهٔ اذتذذٜح عذٔ ايشٜاكذٝات ٚايكذ ٠ٛايشٜاكذ١ٝ
عً ٢اعتباس إٔ ايشٜاكٝات يٝظت زتشد زتُٛعَٔ ١

ٚايتؿهري ايتكاسبٞ

)Convergent Thinking

اذتكذذذا٥ل ٚاكعًَٛذذذات ٚيهٓٗذذذا طشٜكذذذ ١يًذذذتؿهري

)Osborn,

ؾايتذسٜب عً ٢اطتدذاّ

ٚاجتاٖا يف َٛادٗ ١اكؼذه ت اكدتًؿذ ١ؾٗذ ٞأدا٠

ايتؿهري ايتباعذٚ ٟايتكاسب ٞبٓعاّ حيؿغ ايتٛاصٕ

َُٗ ١يتٓعذ ِٝا ؾهذاس ٚؾٗذِ احملذٝط ايذزْ ٟعذٝؽ

عاٌَ أطاط ٞيف صتاح منٛرز اذتٌ

ؾٝذذذ٘ عكذذذٚ )2002 ٕ ٝاالجتاٖذذذات اذتذٜجذذذذ ١يف

اإلبذاع ٞيًُؼه ت; ٚايتٛاصٕ بني ايتؿهري

تعً ِٝايشٜاكذٝات ايـذادس ٠يف ٚثٝكذَ ١بذادع َٚعذاٜري

ايتباعذٚ ٟايتكاسب ٞي٘ ْؿع أُٖ ١ٝايتٛاصٕ بني

ايشٜاكٝات اكذسط١ٝ

ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞايٓاقذ ؾ ٜعٌُ أسذُٖا دٕٚ

 )for School Mathematicsيًُذًذذذع ايذذذٛطين

اآلخش ا عظش  )2007ؾٜٗ ٛظاعذ عً ٢حتذٜذ

كعًُذذذ ٞايشٜاكذذذٝات

َا إرا سكل ايؿشد االْط م اكٓاطب أ ٚايتكِٝٝ

 )Teachers of Mathematicsيف ايٛالٜات اكتشذذ٠

اكٓاطب ؾبعض اكٛاقـ تتطًب ايتؿهري ايتباعذٟ

ا َشٜه ١ٝتتبٓ ٢كذشٚس ٠ايعُذٌ عًذ ٢تُٓٝذَ ١عذاٖش

اإلبذاعٚ ٞبعض اكٛاقـ تتطًب ايتىنٝذ عً٢

ايتؿهري ايشٜاكَ ٞجٌ ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞايٓاقذذ

ايتؿهري ايتكاسب ٞايٓاقذ ٚايتكٚ ِٝٝايتشظني

ٚايوابذذذط ٚاالطذذذتذالٍ ايشٜاكذذذٚ ٞسذذذٌ اكؼذذذه ت

ٚبعض اكٛاقـ تتطًب ايتٛاصٕ بني ٖز ٜٔايُٓطني

عٓذذذ ؿذذٝاغ ١اكٓذذاٖر )ٜٚ .(NCTM, 2000تلذذح

َٔ ايتؿهري.

ريذذذو َذذذٔ خذ ذ ٍ ايذذذذع ٠ٛإىل دٚس ؾاعذذذٌ يًُذذذتعًِ يف

ؾايتؿهري ايتباعذٜ ٟتطًب تٛيٝذ أؾهاس دذٜذ٠

ايذذتعًِ ٚايتعًذذ ِٝبإعطذذا ٤اكذذتعًِ سشٜذذ ١ايتعذذبري عذذٔ

1963

بُٗٓٝا

تتؿشع إىل نجري َٔ اذتً ٍٛاكُهٓ ١كؼهًَ ١ا
ؾٗ ٛعًُ ١ٝتٛطٝع عكٌ ايؿشد يًتؿهري بؼهٌ ٚاطع
بذٜٚ )2008 ٟٚوتب عً ٘ٝإْتاز ايؿشد يعذد َٔ
االطتذابات اكدتًؿ١

أ ٚتكذ ِٜأنجش َٔ سٌ

آساٚ ٘٥أؾهذاسٙ

Principle and Standards

National Council of

)McArthur & Wellner, 1997

عٝذذح ٜهذذ ٕٛمبكذذذٚس اكذذتعًِ إٔ ٜظذذتدذّ قذساتذذ٘
ايزٖٓ ١ٝيف َعادت ١اكعًَٛات ٚته ٜٔٛبٓٝت٘ اكعشؾ١ٝ
بتٛد َٔ ٘ٝاكعًِ بذال َٔ تًك ٘ٝاكعً ١َٛداٖض.٠

يًُؼهً ١اكطشٚس ١أَا ايتؿهري ايتكاسبٜ ٞتطًب

ٚقذذذ أػذذذاس ااًذذع ايذذذٛطين كعًُذذ ٞايشٜاكذذذٝات إٔ

َٔ ايؿشد إدابٚ ١اسذ ٠ؿشٝش ١عٔ ايظسؤاٍ اكطشٚح

اكعٝذذذاس ا طاطذذذ ٞيذذذذتعًِ ايشٜاكذذذٝات ٖذذذ ٛاَذذذذت ى

دشٚإ ٖٚ )2009ز ٙطبٝع ١ايتؿهري ا ٚيٞ

َٗذذاسات ايذذتؿهري َٗٚذذاسات ايكذذ ٠ٛايشٜاكذذٖٚ ١ٝذذٞ

ايبظٝط ايزٜ ٟهتؿ ٞبعٛاٖش ا َٛس ٚال ٜػٛق

اكعشؾذذذَٚ ١ذذذا بعذذذذ اكعشؾذذذٚ ١تتلذذذُٔ ايكذذذذس ٠عًذذذ٢

يف أعُام ا ػٝاٚ ٤ايعٛاٖش ؾٜٗ ٛك ِِّٝاذتًٍٛ

االطتذالٍ ٚايتؿهري إبذاعٝا ْٚكذذٜا باإلكذاؾ ١إىل

احملتًُ ١يإلتٝإ بىؾلٌ دٛاب يًظسؤاٍ اكطشٚح

ايكذذذس ٠عًذذ ٢ؿذذٝاغٚ ١سذذٌ اكؼذذه ت غذذري اكىيٛؾذذ١

ٜٚشنض عً ٢ارتًؿ ١ٝاكعًَٛاتٚ ١ٝمجع اكعًَٛات

ٚ )NCTM, 2000يف ٖذزا ايـذذد ٜٛكذح ااًذع

ٚاطتدذاّ اطواتٝذٝات ؿٓع ايكشاسات

ٜٛٚيذ

ايك َٞٛيإلسـا ٤ايوب ٟٛإٔ ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝتتهٕٛ

َذذذٔ ث ثذذذ ١أبعذذذاد سٝ٥ظذذذٖ ١ٝذ ذ :ٞايبعذذذذ ا ٚ ٍٚميجذذذٌ

ايتذشبٚ ١يكذ أظٗشت ايٓتا٥ر إىل إٔ منٛرز اذتٌ

"اكعشؾ ١ايشٜاكٚ "١ٝتتلذُٔ ثذ خ قذذسات :اكعشؾذ١

اإلبذاع ٞيًُؼه ت سظٔ َٔ قذس ٠ايطًب ١عً٢

اكؿاُٖٝٝذذٚ ١اكعشؾذذ ١اإلدشاٝ٥ذذٚ ١سذذٌ اكؼذذه ت.

اإلبذاع ايعًُٚ ٞايكذس ٠عً ٢سٌ اكؼه ت.

ٚأَذذذذا ايبعذذذذذ ايجذذذذاْ ٞميجذذذذٌ "ايعًُٝذذذذات ايشٜاكذذذذ"١ٝ

بُٓٝا أدش ٣أب ٛداد )2004 ٚدساطٖ ١ذؾت إىل

ٚتتلذذذذُٔ ثذذ ذ خ زتذذذذاالت :االطذذذذتذالٍ ايشٜاكذذذذٞ
ٚايتٛاؿذذذٌ ايشٜاكذذذٚ ٞايوابطذذذات ايشٜاكذذذ .١ٝأَذذذا
ايبعذذذ ايجايذذح ٚميجذذٌ "احملتذذ ٣ٛايشٜاكذذٜٚ "ٞتلذذُٔ
ا عذذذذذذاد ٚايعًُٝذذذذذات عًٗٝذذذذذا ادتذذذذذت اهلٓذطذذذذذ١
ايكٝذذذاغ حتًٝذذذٌ ايبٝاْذذذات ٚاالستُذذذاالت ٜٓٚذذذذسز
حتذذت نذذٌ َٓٗذذا ايعذٜذذذ َذذٔ اكٛكذذٛعات ايشٜاكذذ١ٝ
َتعذد ٠اكظتٜٛات طشٚس .)2010

ايتعشف عً ٢أثش اطتدذاّ بشْاَر تذسٜيب َظتٓذ إىل
ْعش ١ٜاذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف تُٓ١ٝ
ايتؿهري اإلبذاع ٞيذ ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايــ
ايعاػش ا طاطٚ ٞبًػت ع ١ٓٝايذساط )110 ١طايبا
ٚطايب١

مت تكظُٗٝا إىل زتُٛع ١جتشٜب١ٝ

ٚكابط١

ٚيتشكٝل اٖذاف ايذساط ١مت تطبٝل

بشْاَر تذسٜيب َظتٓذ إىل ْعش ١ٜاذتٌ اإلبذاعٞ

َٚذذذذذذذٔ ادتذذذذذذذذٜش بايذذذذذذذزنش إٔ اذتذذذذذذذٌ اإلبذذذذذذذذاعٞ

يًُؼه ت

يًُؼذذذذذه ت قذذذذذذ سعذذذذذ ٞباٖتُذذذذذاّ ايعذٜذذذذذذ َذذذذذٔ

اإلبذاع ٞبـٛست٘ ايًؿعٚ .١ٝنؼؿت ايٓتا٥ر إىل

ايبذذاسجني ٚتٓاٚيذذ٘ نذذجري َذذِٓٗ بايتشًٝذذٌ ٚايتؿظذذري

ٚدٛد ؾشٚم رات دالي ١إسـا )0.05=α ١ٝ٥بني

ٚاطتكـا ٤أثش اطذتدذاَ٘ يف ايعذٜذذ َذٔ اكذتػريات

َتٛطط أدا ٤طًب ١ااُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط١

ٚؾُٝا  ًٜٞعشض بشص ٖز ٙايذساطات:

عًَ ٢كٝاغ تٛسْع يًتؿهري اإلبذاعٚ ٞؾشٚع٘

يف دساط ١أدشاٖا ن َٔ دٓٝوْٛٝٚ ٟ

Gentry

 )& Neu, 1998بٗذف َعشؾ ١ؾاعًَٗٓ ١ٝاز ٜشتهض
عً ٢منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف ايكذس٠
عً ٢سٌ اكؼه ت ٚتُٓ ١ٝايتؿهري اإلبذاع ٞيذ٣

ٚتطبٝل اختباس تٛسْع يًتؿهري

ايط قٚ ١اكشٚ ١ْٚا ؿاي ١يـاحل ااُٛع١
ايتذشٜب ١ٝنُا أظٗشت ايٓتا٥ر عذّ ٚدٛد ؾشٚم
رات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني َتٛطط أدا ٤ايزنٛس
ٚاإلْاخ عًَ ٢كٝاغ ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞؾشٚع٘.

ع َٔ ١ٓٝايطًب ١اكٖٛٛبني ٚمت تكظ ِٝع ١ٓٝايذساط١

بُٓٝا أدش ٣ػ )Chiu, 2009 ٛٝدساطٖ ١ذؾت إىل

 )27طايبا إىل زتُٛعتني جتشٜبٚ ١ٝكابط١

ايتشكل َٔ أثش اطتدذاّ ث ثَ ١ذاخٌ يتُٓ١ٝ

ٚاطتدذاّ َكٝاغ تٛساْع يًتؿهري اإلبذاعٞ

َٗاسات نٌ َٔ سٌ اكؼه ت ايشٜاكٚ ١ٝاذتٌ

ٚأدٚات تك ١ُٝٝأخشَ ٣جٌ اك سعٚ ١اككابًٚ ١قذ

اإلبذاع ٞيًُؼه ت ايشٜاكٖٚ ١ٝز ٙاكذاخٌ ٖٞ

أظٗشت ْتا٥ر ايذساط ١تؿٛم ااُٛع ١ايتذشٜب١ٝ

اكذخٌ اذتش َٚذخٌ االطتٓتاز َٚذخٌ اكٗاسات.

عً ٢ايلابط ١يف االختباس ايبعذ ٟنُا بٓٝت

ٚتهْٛت ع ١ٓٝايذساط )87 َٔ ١تًُٝزا َكظُ١

ؾاعً ١ٝايتْاَر ايتذسٜيب يف حتظني قذسات ايطًب١

إىل ث خ ؾـٚ ٍٛمت تذسٜع نٌ ؾـٌ ٚؾكا

عً ٢سٌ اكؼه ت بطشٜك ١إبذاع.١ٝ

كذخٌ َٔ اكذاخٌ اكدتاسٚ ٠قاّ ايباسح بإعذاد

ٚأدشٖٓ ٣ر  )Hung, 2003دساطٖ ١ذؾت إىل

اختباس كؼه ت سٜاكٚ ١ٝقاّ بعكذ َكاب ت

َعشؾ ١أثش اطتدذاّ منٛرز اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت يف تُٓ ١ٝاإلبذاع ايعًُٚ ٞايكذس ٠عً٢
سٌ اكؼه ت يف َبشح ايهُٝٝاٚ ٤تهْٛت
ايع )32 َٔ ١ٓٝطايبا َٔ طًب ١ايــ ارتاَع
ا طاط َٔٚ .ٞأدٌ حتكٝل أٖذاف ايذساط١
اطتدذّ ايباسح َكٝاغ ايكذس ٠عً ٢سٌ
اكؼه ت َٚكٝاغ اإلبذاع ايعًُ ٞقبٌ ٚبعذ إدشا٤

ػدـَ ١ٝع اكعًُني بعذ اْتٗا ٤ايتذسٜع ٚقاّ
مب سع ١أدا ٤ايت َٝز خ ٍ ادتًظات ايتذسٜظ.١ٝ
ٚقذ متجًت أِٖ ْتا٥ر ايذساط ١يف ٚدٛد ؾشٚم داي١
إسـا ١ٝ٥بني دسدات ايت َٝز يف ايكٝاغ ايكبًٞ
ٚايبعذ ٟيف اختباس اكؼه ت اإلبذاعٚ ١ٝغري
اإلبذاع ١ٝيـاحل ايتطبٝل ايبعذ.ٟ
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َٔ أب ٛعٛاد ٚعؼا )2011

اإلبذاع ٞايشٜاكٞ

ثِ طبل عً ٢ااُٛعتني

دساطٖ ١ذؾت إىل اطتكـا ٤أثش بشْاَر تذسٜيب

ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط ١قبٌ اكعادتٚ ١بعذٖا بعذ

َظتٓذ إىل اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف تُٓ١ٝ

ايتشكل َٔ ؿذق٘ ٚثبات٘ .نُا مت تطبٝل

ايتؿهري ايتؼعيب يذ ٣عَ ١ٓٝه )60 َٔ ١ْٛطايب١

إطواتٝذ ١ٝتذسٜظ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢سٌ اكؼه ت

َٔ طايبات ايــ ايظابع يف َذاسغ عُإ َٛصع١

كظام ايشٜاكٝات يف ٚسذات اهلٓذط ١اإلقًٝذ١ٜ

إىل زتُٛعتني إسذاُٖا جتشٜبٚ ١ٝا خش ٣كابط.١

ايكٝاغ

ٚنؼؿت ْتا٥ر ايذساط ١عٔ ٚدٛد أثش ر ٟدالي١

ايتذشٜبٚ .١ٝقذ أظٗشت ايٓتا٥ر حتظٓا يف َٗاسات

إسـا ١ٝ٥يًتْاَر ايتذسٜيب اكظتٓذ إىل اذتٌ

َٚظتٜٛات ايتؿهري اإلبذاع ٞايشٜاك ٞايط ق١

اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف نٌ َٗاسَٗ َٔ ٠اسات

ٚاكشٚ ١ْٚا ؿاي )١يذ ٣طًب ١ااُٛع ١ايتذشٜب.١ٝ

ايتؿهري ايتؼعٝيب :ايط قٚ ١اكشٚ ١ْٚا ؿاي١

َٔ خ ٍ اطتعشاض ايذساطات ايظابك ١ميهٔ

ٚايتؿاؿٌٝ

ٚايعٓأٜٚ

ٚيف االختباس ناَ

ٚأٚؿت ايذساط ١بتٛظٝـ اطواتٝذٝات اذتٌ
اإلبذاع ٞيًُؼه ت يطًب ١اكشاسٌ ايذساط١ٝ
اكدتًؿٚ ١إدشا ٤اكضٜذ َٔ ايذساطات اييت تتٓاٍٚ
ٖز ٙاإلطواتٝذ ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝايطًب ١ايزنٛس
ٚعً ٢ع َٔ ١ٓٝايطًب ١اكٖٛٛبني.
بُٓٝا قاّ ايـُادٚ ٟأب ٛي )2011 ّٛبإدشا٤
اطتكـا ٤أثش بشْاَر تذسٜيب قا ِ٥عً ٢منٛرز
أٚطبٛسٕ – باسْع يف تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري
اإلبذاع ٞيف ايشٜاكٝات يذ ٣طًب ١اكشسً ١ا طاط١ٝ
ايعًٝا تهْٛت ع ١ٓٝايذساط )88 َٔ ١طايبَٔ ١
طايبات ايــ ايتاطع ا طاطٞ

مت اختٝاس

زتُٛعتني جتشٜب )44 ١ٝتذسبت عً ٢بشْاَر اذتٌ
اإلبذاع ٞيًُؼه ت

ٚزتُٛع ١كابط)44 ١

دسطت بايطشٜك ١ايتكًٝذٚ .١ٜأظٗشت ايٓتا٥ر تؿٛم
ااُٛع ١ايتذشٜب ١ٝعً ٢ايلابط ١يف اختباس ايكذس٠
اإلبذاع ١ٝيف ايشٜاكٝات  .)0.05=αنُا أظٗشت
عذّ ٚدٛد أثش يًتؿاعٌ بني ااُٛعَٚ ١ظت٣ٛ
ايتشـ ٌٝايظابل يف ايشٜاكٝات يف ا دا ٤عً٢

ٚاهلٓذط١

اكظت ١ٜٛعً٢

ااُٛع١

ايٛؿ ٍٛإىل اآلت:ٞ
أْٗا مجٝعا تتؿل عً ٢إٔ اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت ميهٔ اطتدذاَ٘ يبٓا ٤سؤ ١ٜعاَ١
تتظِ باكش َٔ ١ْٚخ ٍ َعاٜؼ ١ختات سكٝك١ٝ
ٜؼاسى ؾٗٝا ايؿشد ؾتتاح ي٘ ايؿشؿ ١يتُٓٚ ١ٝع٘ٝ
مبا يذ َٔ ٜ٘إَهاْات إبذاعٚ ١ٝتَُٓ ١ٝا يذَٔ ٜ٘
َٗاسات يتٛظٝؿٗا يف سٌ اكؼه ت .نزيو ٚدٛد
ؾعاي ١ٝيف اطتدذاّ منٛرز اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت يف تطٜٛش ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞتُٓ١ٝ
َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞايتؿهري ايعًُٞ
ٚايتؼعٝيبٚ .قذ تٓاٚيت ايذساطات ايظابك ١عٓٝات
َٔ ايطًب ١كشاسٌ تعً ١ُٝٝستتًؿَ ١جٌ تعًِٝ
أطاطٚ ٞطًب ١نًٝات ٚداَعات) ٚقذ تؼابٗت
ايذساط ١اذتايَ ١ٝع بعض ايذساطات يف تٓاٚهلا
اكشسً ١ا طاط ١ٝيف ايتعً ِٝبُٓٝا متٝضت ايذساط١
اذتاي ١ٝعٔ ايذساطات ايظابك ١يف اختٝاس اكتػري
ايتابع ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝخ ؾا عٔ باق ٞايذساطات
ايظابك ١اييت سنضت عً ٢ايتؿهري اإلبذاعٞ
ٚايعًُٚ ٞايتؼعٝيب َٚظتٜٛات ايتؿهري ايعًٝا

اختباس ايكذس ٠اإلبذاع ١ٝيف ايشٜاكٝات .)0.05=α

سٝح  ٜسغ َٔ ايذساطات ايظابكْ ١ذس ٠ايذساطات

نُا قاّ ايضغيب  )2014بذساط ١تكـ ٞأثش

ايعشبٚ ١ٝا دٓب ١ٝاييت ساٚيت ايهؼـ عٔ َذ٣

إطواتٝذ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢سٌ اكؼه ت يف تُٓ١ٝ

ؾاعً ١ٝمنٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف تُٓ١ٝ

َٗاسات ايتؿهري اإلبذاع ٞايشٜاك ٞيذ ٣طًبَ ١عًِ

ايك ٠ٛايشٜاكٜٚ ١ٝعذ ريو َٝضَٚ ٠تسا إلدشا٤

ؿـ يف داَع ١ايريَٛى ٚتهْٛت ايع)98 َٔ ١ٓٝ

ايذساط ١اذتاي.١ٝ

طايبا ٚطايبٚ ١صعٛا إىل زتُٛعتني جتشٜب)48 ١ٝ
طايبا  )50 ٚطايبا

ٚمت بٓا ٤اختباس يًتؿهري

َؼهً ١ايذساط١

إٔ أطايٝب ايتذسٜع ايؼا٥ع ١ال تشنض عًَٗ ٢اسات

تُٓ ١ٝقذس ٠ايط ب عً ٢ايتؿهري اإلجيابٞ

ايك ٠ٛايشٜاكٚ ١ٝإمنا تكتـش يف تشنٝضٖا عً٢

ٚاطتدذاّ أطًٛب ايتٛاؿٌ ٚايوابط ايشٜاكٞ

َعشؾ ١اذتكا٥ل ٚاكؿاٖ ِٝايشاطيب ٚايظًُٝاْٞ

ٚايتؿهري بطشٜك ١تع ِٗٓٝعً ٢ايتػًب عًَ ٢ؼانٌ

ٚآخش.)2011 ٕٚ

اذتٝا ٠اييت تٛادِٗٗ متجٌ ايػا ١ٜايٓٗا ١ٝ٥يًوب١ٝ

ٖذف ايذساطٚ ١أطً٦تٗا

ايعٝاؿش )2013 ٠إال إٔ ْتا٥ر بعض ايذساطات

تٗذذذف ايذساطذذ ١إىل ايهؼذذـ عذذٔ ؾاعًٝذذ ١بشْذذذاَر

أػاست إىل إٔ اطواتٝذٝات ايتذسٜع اكظتدذََٔ ١
قبٌ اكعًُني ٖ ٞيف ايػايب اطواتٝذٝات تكًٝذ١ٜ
ٚريو يٛدٛد كعـ يذ ٣اكعًُني يف اطتدذاّ
أطايٝب تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري ٚايك ٠ٛايشٜاك١ٝ
ايـُادٟ

)2010

ؾايتعً ِٝبايطشم ايتكًٝذ١ٜ

اكتبعٜ ١سؤثش بطشٜك ١طًب ١ٝعً ٢تُٓ ١ٝايتؿهري
ٚايك ٠ٛايشٜاكَ ٖٛٚ ١ٝا ٜؿشض عًٓٝا كشٚس ٠تبين
َعادتات ْٚعشٜات دذٜذ ٠تظاعذ عً ٢إثاس ٠تؿهري

تذسٜيب قا ِ٥عً ٢منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت
 )CPSيف تُٓٝذذ ١ايكذذ ٠ٛايشٜاكذذ ١ٝيذذذ ٣طًبذذ ١ايـذذـ
ايجأَ ا طاط ٞبظذًطٓ ١عُذإ يف كذ ٤ٛحتـذًِٗٝ
ايشٜاك.ٞ
ٚعً ٘ٝؾكذ ساٚيت ايذساط ١اإلداب ١عٔ ايظسؤايني
آلتٝني:
.1

اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يف تُٓ ١ٝايك٠ٛ

اكتعًِ ٚايكذس ٠عً ٢ايشبط بني اكعاسف ايظابك١

ايشٜاك ١ٝيذ ٣طايبات ايــ ايجأَ

ٚادتذٜذ ٠ا عظش .)2007

ا طاطٞ؟

ٚقذ أػاست ْتا٥ر بعض ايبشٛخ اكٝذاْ ١ٝإىل ٚدٛد
تذْ ٞيف َٗاسات اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت يذ٣
ايط ب َجٌ دساط ١ايـُاد)2010 ٟ

أبٛ

عٛاد ٚعؼا  )2011عبذ ااٝذ .)2013
ٚأدشت ايباسج ١دساط ١اطتط ع ١ٝبتطبٝل َكٝاغ
اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت عً ٢طايبات ايــ
ايجأَ ا طاط 24 ٞطايب )١مبذسط ١نباس ٠يًتعًِٝ
ا طاط ٞبظًطٓ ١عُإ بٗذف قٝاغ َذ ٣قذس٠

َا ؾاعً ١ٝبشْاَر تذسٜيب قا ِ٥عً ٢منٛرز

.2

ٌٖ ٜٛدذ أثش يف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاكٜ ١ٝعض٣
إىل ايتؿاعٌ بني طشٜك ١ايتذسٜع اذتٌ
يًُؼه ت

اإلبذاعٞ

ايطشٜك١

االعتٝادٚ )١ٜايتشـ ٌٝايشٜاكَ ٞشتؿع
َتٛطط

َتذْ )ٞيذ ٣طايبات ايــ

ايجأَ ا طاطٞ؟
ٚيإلداب ١عًُٗٝا ؿٝػ ١ايؿشكٝتإ اآلتٝتإ:

ايطايبات عً ٢سٌ اكؼه ت ٚسظاب ايٓظب١

ال ٜٛدذ ؾشم ر ٚدالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي١

اك ١ٜٛ٦كٗاسات اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت ٚقذ

 )0005=αبني َتٛطط دسدات طايبات ااُٛع١

أػاست ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد تذْ ٞيف َظت ٣ٛاكٗاسات

ايتذشٜب ١ٝاذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت) َٚتٛطط

يذ ٣ايطايبات عً ٢سٌ اكؼه ت بطشٜك ١إبذاع.١ٝ

دسدات طايبات ااُٛع ١ايلابط١

ايطشٜك١

ٖٚزا َا أنذت٘ ايٓتا٥ر اييت سـٌ عًٗٝا ايطًب ١يف

االعتٝاد )١ٜيف ايتطبٝل ايبعذ ٟالختباس ايك٠ٛ

طًطٓ ١عُإ يف االَتشإ ايذٚي ٞيًعًّٛ

ايشٜاك.١ٝ

ٚايشٜاكٝات  )TIMSS2011سٝح داَ ٤تٛطط
ا دا ٤يف ايشٜاكٝات يطًب ١طًطٓ ١عُإ دٕٚ
اكتٛطط ايذٚيٚ ٞبذالي ١إسـا ١ٝ٥سٝح يٛسغ
سـ ٍٛايظًطٓ ١عًَ ٢شانض َتىخش ٠يف ْتا٥ر
ايتشـ ٌٝكاد ٠ايشٜاكٝات  َٔٚمجً ١ايعٛاٌَ اييت
أدت إىل تذَْ ٞظت ٣ٛأدا ٤ايطًب ١يف ايشٜاكٝات

ال ٜٛدذ أثش ر ٚدالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي١
 )0005=αيف اختباس ايك ٠ٛايشٜاكُٜ ١ٝعض ٣إىل
ايتؿاعٌ بني طشٜك ١ايتذسٜع اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت

ايطشٜك ١االعتٝادٚ )١ٜايتشـٌٝ

ايشٜاكَ ٞشتؿع َتٛطط َتذْ )ٞيذ ٣طايبات
ايــ ايجأَ ا طاط.ٞ
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َتػريات ايذساط١

زتُٛع ١كابطَ ١ه 68 َٔ ١ْٛطايبٚ ١أخش٣

اكتػري اكظتكٌ :بشْاَر تذسٜيب قا ِ٥عً ٢منٛرز

جتشٜبَ ١ٝه 67 َٔ ١ْٛطايب.١

اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت.

َـطًشات ايذساط:١
 .1ايتْاَر ايتذسٜيب

اكتػري ايتابع :ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ

ٖ ٛزتُٛع ١أْؼطٚ ١إدشا٤ات شتطط١

اكتػري اكعذٍ :ايتشـ ٌٝايشٜاكٚ ٞي٘ ث خ

َٓٚعَُ ١بٓٚ ١ٝؾكا كشاسٌ اذتٌ اإلبذاعٞ

َظتٜٛات َشتؿع َتٛطط َتذْ.)ٞ

يًُؼه ت بٗذف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك١ٝ

أُٖ ١ٝايذساط :١تظتُذ ايذساط ١أُٖٝتٗا يف نْٗٛا:
.1

ٚتشتبط باحملت ٣ٛايعًُ ٞايز ٟتذسط٘

َظاُْٖ ١عشٚ ١ٜعًُ ١ٝيف ن ٕٛايذساط١

ايطايباتٜٚ .عشف إدشاٝ٥ا يف ٖز ٙايذساط١

ٚاسذ َٔ ٠أٚا ٌ٥ايذساطات ايبشج١ٝ

بىْ٘ :بشْاَر ٜته َٔ ٕٛيكا٤ات تذسٜب١ٝ

اكٓعُ ١اييت اطتدذَت منٛرز اذتٌ

بٛاقع سـف ؿؿ ١ٝعٝح ٜتلُٔ نٌ

اإلبذاع ٞيًُؼه ت  )CPSيف تُٓ١ٝ

يكا ٤أسبع خطٛات

ايك ٠ٛايشٜاك.١ٝ
.2

.3

:)Training Program

ٜتِ خ هلا تٛد٘ٝ

ايطايبات يًونٝض عً ٢اكؼهً ١أٚ

نْٗٛا قذ تؼهٌ ساؾضاً

ايتشذٚ ٟإثاس ٠ايتؿهري يذ ٜٔٗإلْتاز أنت

يًباسجني يف

زتاٍ تعًِّ ايشّٜاكّٝات ٚتعًُٗٝا يًبشح

عذد

يف أثش اطتدذاّ منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيف

ٚحتًَ ٌٝا مت ايتٛؿٌ إي َٔ ٘ٝسًٚ ٍٛؾل

َتػريات أخشَٚ ٣شاسٌ تعً ١ُٝٝشتتًؿ.١

زتُٛعات تعا ١ْٝٚبني ايطايبات.

قذ تؿٝذ َـَُُٓ ٞاٖر ايشٜاكٝات َٔ
خ ٍ ا ْؼطٚ ١ارتتات اكتلُٓ ١يف

.2

منٛرز

هٔ َٔ اذتً ٍٛاكتٛقع ١يًُؼهً١

اذتٌ

اإلبذاعٞ

يًُؼه ت

)ٜٚ :(Creative Problem Solvingهتب

ايتْاَر عًٚ ٢كع ا ْؼط ١اييت تًيب

اختـاسا ْ ٖٛ )CPSعاّ َشٕ ٜتلُٔ

استٝادات ٚسغبات ايطًب ١مبدتًـ

زتُٛع َٔ ١ارتطٛات ٚاإلدشا٤ات اييت تٛؾش

اكظتٜٛات.

طشٜك ١ميهٔ َٔ خ هلا ايتعاٌَ َع

َٓٗذ ١ٝايذساط١
اعتُذت ايذساط ١عً ٢اكٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب بتـذُِٝ
ااُذذذذذذذٛعتني ايتذشٜبٝذذذذذذذٚ ١ايلذذذذذذذابطٚ ١ايتطبٝذذذذذذذل
ايكبً- ٞايبعذ.ٟ

َؼهًَ ١ا بطشٜك ١تؿهري دذٜذ ٠بٗذف
ايٛؿ ٍٛإىل سً ٍٛيًُؼهً١
1985

)Treffinger,

& Isaksen

ٜٚعشف يف ٖزٙ

ايذساط ١عً ٢أْ٘ زتُٛع َٔ ١ارتتات
ايتعً ١ُٝٝايتعًُ ١ٝاكدططٚ ١اكٓعُ ١اييت

زتتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا

تتلُٔ طًظً َٔ ١اإلدشا٤ات ٚا ْؼط ١اييت

ته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طايبات ايــ

تظاعذ عً ٢سٌ اكؼه ت ٚتٛيٝذ أنت

ايجأَ ا طاط ٞباكذاسغ اذته ١َٝٛايتابع١
يًُذٜش ١ٜايعاَ ١ايوبٚ ١ٝايتعً ِٝمبشاؾع ١ايعاٖش٠
يًعاّ ايذساطٚ ّ2016 /2015 ٞايبايؼ عذدٖٔ
 1279طايبٚ ١تهْٛت ع ١ٓٝايذساط135 َٔ ١
طايبَ َٔ ١ذسطيت ؾاطُ ١بٓت أطذ يًتعًِٝ
ا طاطٞ

)12- 5

ا طاط)9- 5 ٞ

َٚذسط ١عت ٟيًتعًِٝ
ٚٚصعت ايع ١ٓٝعؼٛاٝ٥ا إىل

قذس

هٔ َٔ ا ؾهاس ٚتك ِٝٝاذتًٍٛ

اكُهٓ َٔٚ ١ثِ ايٛؿ ٍٛإىل سٌ َٓطكٞ
َكب ٍٛيًُؼهً.١
 .3ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ

:Mathematical Power

ايكذس ٠عً ٢اطتدذاّ اكعشؾ ١ايشٜاك١ٝ
مبظتٜٛاتٗا اكدتًؿ ١دتُٝع ؾشٚع ايشٜاكٝات
يف ايتٛاؿٌ بًػ ١ايشٜاكٝات ٚعٌُ تشابطات

بني تًو ايؿشٚع ٚبٗٓٝا ٚؾشٚع ايعً ّٛا خش٣

اكظتدذَ ١يف نٌ يكاٚ ٤ادتذ ٍٚايضَين

َٔ دٗ ١ثاْٚ ١ٝإدشا ٤االطتذالٍ ايشٜاكٞ

ٚأطايٝب ايتذسٜع ٚأدٚات ايتك.ِٜٛ

يًتٛؿٌ يًُؿاٖٚ ِٝايتعُُٝات ٚايكٛاْني
ٚتطبٝكاتٗا يف اكٛاقـ اذتٝات ١ٝعبٝذ٠



ٚقذ اػتٌُ عً ٢تٛكٝح ا ٖذاف اكشاد

ٚ )2006تُكاغ بايذسد ١اييت حتـٌ عًٗٝا
.4

حتكٝكٗا

ايطايب ١يف اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝاكُعذ يزيو.
ايتشـ ٌٝايشٜاكَ ٖٛ :ٞظت ٣ٛحتـٌٝ

دًظ َٔ ١سٝح تٛصٜع ا دٚاس بني ايطايبات

ايطايبات يف َاد ٠ايشٜاكٝات قبٌ ارتٛض يف

ٚتٛكٝشٗا

ٚتكظ ُٔٗٝإىل زتُٛعات

ايتذشبَ ١عذٍ ايطايب ١يف ايشٜاكٝات يف

ٚاطتدذاّ ٚطا ٌ٥اإلٜلاح اكٓاطب١
ٚحتكٝل َبذأ ايتٛاصٕ بني ايتؿهري

ٚمت تكظ ُ٘ٝإىل ث ث١

َظتٜٛات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

ايتباعذٚ ٟايتكاسب ٞيف سٌ اكؼهً١
نزيو ٜتِ تٛد ٘ٝايطايبات إىل تٛيٝذ

َ شتؿع :أعًَ َٔ %25 ٢عذالت ايطايبات.

ايعذٜذ َٔ ا ؾهاس اكتٓٛع َٔ ١خ ٍ

َ تذْ :ٞأدَْ َٔ %25 ٢عذالت ايطايبات.

إتباع اطواتٝذٝات ايعــ ايزٖين ٚقٛاِ٥

َ تٛطط :بك ١ٝايطايبات.

ا ؾهاس ٚايع قات ايكظش ١ٜباإلكاؾ١
إىل تٛد ٘ٝايطايبات ضت ٛايونٝض عً٢

َٛاد ٚأدٚات ايذساط١

ايتٛؿٌ َٔ ا ؾهاس ايهجري ٠اككوس ١إىل

ايتْاَر ايتذسٜيب :يتشكٝل أٖذاف ايذساط ١مت بٓا٤

أؾهاس قً١ًٝ

بشْاَر تذسٜيب قا ِ٥عً ٢منٛرز اذتٌ اإلبذاعٞ
يًُؼه ت

ايتكاسبٞ

َٔ خ ٍ االط ع عً ٢احملت٣ٛ

ايجٓا١ٝ٥

 َٔٚخ ٍ َشادع ١ا دب ايوبٟٛ

ايذساطات

ايظابك١

ا ؾهاس ٚحتًًٗٝا ٚؿكًٗا ستٜ ٢تشكل

ايوب١ٜٛ

ايتٛاصٕ بني ايتؿهري ايتباعذٚ ٟايتكاسبٞ

اكتدــٚ ١قذ ته ٕٛايتْاَر َٔ عؼش ٠يكا٤ات

 َٔٚثِ ٜتِ نتابَ ١ا تٛؿًت إي٘ٝ

تذسٜبَ ١ٝذ ٠نٌ يكا ٤سـتني إىل أسبع سـف

ااُٛعات َٔ ْتا٥ر ٚعشكٗا َٓٚاقؼتٗا

ؿؿ – ١ٝأَ ٟا ٜعادٍ إمجاي 37 ٞسـ ١ؿؿ- ١ٝ

ٚتكٛميٗا َٚشادع ١ا ٖذاف يًتىنذ َٔ

تلُٓت تذسٜب ايطايبات عً ٢اطواتٝذٝات سٌ
اكؼه ت

ٚؾكا

كشاسٌ

اذتٌ

حتككٗاٚ .قذ مت حته ِٝايذي ٌٝاكُعذ

اإلبذاعٞ

يًتىنذ َٔ ؿذق٘ بعشك٘ عً ٢عذد َٔ

يًُؼه تٚ .اػتٌُ ايتْاَر عً:٢

احملهُني ر ٟٚارتتٚ ٠االختـاق يف

دي ٌٝاكعًِٜ :تلُٔ تعًُٝات ٚإسػادات

َٓاٖر ٚطشم تذسٜع ايشٜاكٝات َٚعًُٞ

عاَ ١يًُعًِ يتٓؿٝز ايتْاَر ٚا ٖذاف
ايعاَ ١ي٘

اكظتدذَٚ ١إدشا٤ات ايتٓؿٝز

خطط تؿـ ١ًٝٝيتٓؿٝز ايًكا٤ات ايتذسٜب١ٝ
َؼتًُ١

َاد ٠ايشٜاكٝات َٚؼشؾٗٝا مبشاؾع١

ٚاكٗاسات ٚاالطواتٝذٝات
ٜٚتلُٔ

عً٢

ا ٖذاف

ٚا ْؼط١

ٚيف نٌ ادتًظات جيب

ايونٝض عً ٢اطتدذاّ قٛاعذ تٛيٝذ

اكشتبط باذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت ٚاالط ع
ٚاكٛاقع

َٔ

خ ٍ

إتباع

ٚايتذُٝع ٚايتـٓٝـ ٚحتً ٌٝاككاسْ١

اككشس ٠يف َٓاٖر ايشٜاكٝات اكذسط ١ٝيًــ ايجأَ
ا طاطٞ

أٟ

ٚريو

اسط ١ايتؿهري

اطواتٝذٝات اطتدشاز ا ؾهاس اهلاَ١

ايشٜاك ٞيٛسذ ٠اككادٜش ادتتٚ ١ٜاذتذٚدٜات



ٚتكذ ِٜخًؿ ١ٝعٔ اكؼهً١

اكشاد سًٗا يف ايًكاَ ٤ع اإلعذاد يهٌ

ايــ ايظابل)

عً٢

ٚمت حتذٜذ اإلطاس ايعاّ يًتْاَر ايتذسٜيب

ايعاٖشٚ ٠ستاؾعَ ١ظكط.


تك ِٜٛايتْاَر :تك ِٜٛبٓاٜٚ ٞ٥تِ ريو َٔ
خ ٍ عكذ َكابً ١يًُعًُات ٚعَٔ ١ٓٝ
ايطايبات خز ايتػز ١ٜايشادع ١سَ ٍٛذ٣
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حتكل أٖذاف ايًكا٤ات ايتذسٜبَٜٝٛ ١ٝا

عً ٢أسبع ١عؼش ستهُا َٔ اكتدــني

ٚتك ِٜٛختاَ َٔ ٞخ ٍ تطبٝل اختباس

يف تذسٜع ايشٜاكٝات َٔ ختا ٤اكٓاٖر

ايك ٠ٛايشٜاك.١ٝ

ٚايكاُ٥ني عً ٢إعذادٖا ٚأطاتز ٠اكٓاٖر

اختباس ايك ٠ٛايشٜاك :١ٝإلعذاد اختباس ايك٠ٛ
ايشٜاك ١ٝؾكذ مت:
.1

َشادع ١اكـادس ايوبٚ ١ٜٛايذساطات ايظابك١
اييت تٓاٚيت ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ

ٚاحملت٣ٛ

ايشٜاك ٞيف َٓٗاز ايشٜاكٝات اكذسط١ٝ
يًــ ايجأَ ا طاط َٔ ٞأدٌ حتذٜذ
اكؿاٖٚ ِٝايتعُُٝات ٚاكٗاسات ايشٜاك ١ٝاييت
طتذسطٗا ايطايبات.
.2

حتذٜذ ا ٖذاف ايعاَ ١اييت ٜكٝظٗا
االختباس ٚمتجًت يف قٝاغ قذس ٠ايطايبات
عً ٢تٛظٝـ اكعشؾ ١اكؿاٖٚ ١ُٝٝاإلدشا١ٝ٥
ٚسٌ اكؼه ت يف سٌ اكؼه ت
ايشٜاك ١ٝبطشٜك ١إبذاع ١ٝغري َىيٛؾ.١

.3

حتً ٌٝاحملت ٣ٛاكعشيف يٛسذ ٠اككادٜش ادتت١ٜ
ٚاذتذٚدٜات ٚؾكا كـؿٛؾ ١أبعاد ايك٠ٛ
ايشٜاك ١ٝيتشذٜذ قذسات َٗٚاسات ايك٠ٛ
ايشٜاك ١ٝاكتلُٓ ١يف االختباس.

.4

بٓا ٤دذ ٍٚاكٛاؿؿات الختباس ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ
ٚتهَ 3 َٔ ٕٛؿشدات َٔ ا ط١ً٦
اكٛكٛعَ 12ٚ ١ٝؿشد َٔ ٠ا ط ١ً٦اككاي١ٝ
ٚسذدت ايذسد ١ايهً ١ٝب  45دسد١
ٜٛٚكح دذ 1 ٍٚتٛصٜع أط ١ً٦االختباس يهٌ
بعذ َٔ أبعاد ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝبٓا ً٤عً ٢دذٍٚ
أبعاد االختباس ٚايٛصٕ ايٓظيب.
 ايتشكل َٔ دالالت ؿذم ٚثبات االختباس
قبٌ تطبٝك٘ خيتًـ اختباس ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ
عٔ االختباس ايتشـ ًٞٝإٔ ا ط ١ً٦تُـاؽ
ٚؾكا يًُٗاسات ٚايكذسات اكُجً ١يًك٠ٛ
ايشٜاكٚ ١ٝيٝع ٚؾكا يألٖذاف اكعٍُٛ
بٗا يف االختباسات ايتشـ َٔ ١ًٝٝااليتضاّ
مبظتٜٛات بً ّٛاكعشؾ ١ٝإر إٔ اكٓطًل ٖٓا
ٖ ٛاكٗاسات ٚايكذسات مت عشض االختباس

ٚطشم تذسٜع ايشٜاكٝات ظاَع ١ايظًطإ
قابٛغ ٚاكدتـني بٛصاس ٠ايوبٚ ١ٝايتعًِٝ
يًتىنذ َٔ قٝاغ أط ١ً٦االختباس يًٗذف
ايزٚ ٟكعت يكٝاط٘ َٔ سٝح ايـٝاغ١
ٚايظ َ ١ايًػ١ٜٛ

ٚٚكٛح

ايظسؤاٍ

َٚشاعا ٠ايـعٛبٚ ١اكٛكٛع ١ٝي ختباس
ٚأخزت َ سعاتِٗ س ٍٛأط ١ً٦االختباس
سٝح مت سزف  3أط ١ً٦بٓا ٤عً ٢آسا٤
احملهُني ٚسزف طسؤاٍ ٚاسذ قٌ متٝٝضٙ
عٔ ٚ )0018أؿبح االختباس يف ؿٛست٘
ايٓٗاَ ١ٝ٥هْٛا َٔ  15طسؤاٍ َٔ أؿٌ 19
طسؤاٍ.
 تطبٝل اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝعً ٢ع١ٓٝ
اطتط ع ١ٝتهْٛت َٔ  30طايبَٔ ١
خاسز ع ١ٓٝايذساط.١
 ايتشكل َٔ ثبات االختباس بطشٜك ١االتظام
ايذاخً ٞسظب َعادي ١نشْٚباخ أيؿا
ٚبًػت قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات ٖٞٚ )0090
ق ١ُٝدٝذٚ ٠ناؾ١ٝ

غشاض ايذساط١

عٛد.)2014 ٠
 سظاب َعاَ ت ايـعٛب ١كؿشدات االختباس
سٝح تشاٚست قُٗٝا بني )0065 - 0022
بُٓٝا تشاٚست قَ ِٝعاَ ت ايتُٝٝض بني
َ )0086 - 0025ا عذا َؿشدٚ ٠اسذ ٠قٌ
متٝٝضٖا عٔ ٚ 0020مت سزؾٗا ٚتعتت باقٞ
ايكَ ِٝكبٛي١

غشاض ٖز ٙايذساط١

عٛد.)2014 ٠
 حتذٜذ ايضَٔ اكٓاطب ي ختباس َٔ خ ٍ
سظاب اكتٛطط اذتظاب ٞبني ايضَٔ ايزٟ
اطتػشقت٘ أطشع طايبٚ ١أبطى طايب ١يف سٌ
االختباس ٚايز ٟتشاٚح َا بني )80 – 30
دقٝك ١مت سظاب ايضَٔ اكٓاطب يتطبٝل
االختباس يٝه 55 ٕٛدقٝك.١
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يًؿـذذذٌ ايذساطذذذ ٞا ٚ ٍٚايجذذذاْ ٞيف ايـذذذذـ

إدشا٤ات ايذساط١

ايظابل طابع أطاط )ٞإر مت اعتباس ايطايب١

َشت إدشا٤ات ايذساط ١بارتطٛات ايتاي:١ٝ

َشتؿعذ ١ايتشـذذ ٌٝإرا ناْذذت ع َتٗذا كذذُٔ

 .1اذتـذذذ ٍٛعًذذذ ٢اكٛاؾكذذذذ ١ايش ٝذذذ ١يتطبٝذذذذل

أعًذذذَ %25 ٢ذذذٔ ع َذذذات ايطايبذ ذات ٚتعتذذذت

ايتْذذذذاَر َذذذذٔ اكهتذذذذب ايؿذذذذين يًذساطذذذذات

ايطايبذذذ ذَٓ ١دؿلذذذ ذ ١ايتشـذذذذذ ٌٝإرا ناْذذذذذت

ٚايتطذذذذٜٛش بذذذذٛصاس ٠ايوبٝذذذذٚ ١ايتعًذذذذَٚ ِٝذذذذٔ

ع َتٗ ذا َذذٔ كذذُٔ أدْذذَ %25 ٢ذذٔ ع َذذات

اكذٜشٜذذذ ١ايعاَذذذ ١يًوبٝذذذٚ ١ايتعًذذذ ِٝمبشاؾعذذذ١

ايطايبات أَا بكٝذ ١ايطايبذات ؾذتِ اعتبذاسٖٔ

ايعاٖش.٠

َتٛطذذذطات ايتشـذذذٖ .ٌٝذذذزا ٚقذذذذ مت تٛصٜذذذع
طايبات ايــ ايجأَ ا طاط ٞيف اكذسطتني

 .2حتذٜذذذ اإلطذذاس ايٓعذذش ٟيًذساطذذَ ١ذذٔ خ ذ ٍ

عًذذ ٢ايؼذذعب بٓذذا٤ا عًذذَ ٢عذذذالت دسدذذاتٗٔ يف

دساطذذْ ١عشٜذذ ١يألدبٝذذات ٚايبشذذٛخ ايظذذابك١

ايـذذذـ ايظذذذابع عٝذذذح حتذذذ ٟٛنذذذٌ ػذذذعب١

ٚحتذٜذ اكؼهًٚ ١أطً٦تٗا ٚؾشكٝاتٗا.

َظذذذذذذتٜٛات شتتًؿذذذذذذ ١يًطايبذذذذذذات َتذذذذذذذْٞ

 .3اختٝاس َذسطتني عؼٛاٝ٥ا َٔ َذاسغ اإلْاخ
ايذذيت ٜتٛادذذذ ؾذذ ٔٗٝطايبذذات ايـذذـ ايجذذأَ
ا طاطذذُٖ ٞذذا َذسطذذ ١ؾاطُذذ ١بٓذذت أطذذذ
َٚ )12- 5ذسطذذ ١عذذت ٟيًتعًذذ ِٝا طاطذذٞ
.)9- 5
َ .4كابًذذذذ ١إداسات اكذذذذذاسغ َٚعًُذذذذات ايـذذذذـ
ايجذذأَ ا طاطذذٚ ٞتٛكذذٝح اهلذذذف ايعذذاّ َذذٔ
ايتْاَر ٚػشٚط٘ ٚإدشا٤ات تٓؿٝز.ٙ
 .5إدذذذذشا ٤دساطذذذذ ١اطذذذذتط ع ١ٝعًذذذذ ٢طايبذذذذات
ايـذذـ ايجذذأَ ا طاطذذ– ٞبتطبٝذذل َكٝذذاغ
اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت  -بٗذف قٝاغ
َذذذ ٣قذذذس ٠ايطايبذذات عًذذ ٢سذذٌ اكؼذذه ت
بطشٜك ١إبذاع.١ٝ
 .6حتذٜذ اكظت ٣ٛايتشـ ًٞٝيًطايب ١بٓا٤ا عًذ٢
َتٛططات ع َات ايطايبات يف ايشٜاكٝات

َتٛطط َشتؿع).
.7

ايتطبٝل ايكبً ٞالختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝعًذ٢
ع ١ٓٝايذساط ١قبٌ ايبذ ٤يف ايتذسٜع.

 .8تذذذذسٜب اكعًُذذذات اكؼذذذاسنات عًذذذ ٢تٓؿٝذذذز
ايًكا٤ات ايتذسٜب َٔ ١ٝخ ٍ ػشح دي ٌٝاكعًِ
ٚتٛكذذذذذذٝح االطذذذذذذواتٝذٝات اكظذذذذذذتدذَ ١يف
ايتْذذاَر ٚتضٜٚذذذٖٔ بايتعًُٝذذات ايلذذشٚس١ٜ
يتٓؿٝز نٌ يكا.٤
 .9ايبذ ٤بتٓؿٝز ايتْاَر يف نٌ َذٔ اكذسطذتني
يف ايؿـذذذذذٌ ا  ٍٚيًعذذذذذاّ ايذساطذذذذذ/2015 ٞ
ٚ ّ2016اطذذذتػشقت عًُٝذذذ ١ايتذذذذسٜع ػذذذٗش
ٚاسذذذ بٛاقذذع طذذبع سـذذف أطذذبٛعَٛ ١ٝصعذذ١
عً ٢عؼش ٠يكا٤ات تذسٜب.١ٝ
 .10ايتطبٝل ايبعذ ٟالختباس ايك ٠ٛايشٜاك.١ٝ

مجلد  12عدد  3يوليو2012 ،

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت ()CPS
شيخة النعيمية ورضا أبو علوان وعدنان العابد

تُٓٝذذ ١ايكذذ ٠ٛايشٜاكذذ ١ٝيذذذ ٣طايبذذات ايـذذـ ايجذذأَ

 .11تـذذشٝح إدابذذات ايطايبذذات عًذذ ٢االختبذذاس
ٚإدخذذذاٍ ايبٝاْذذذات باطذذذتدذاّ بشْذذذاَر SPSS

ا طاطٞ؟" ٚيإلداب ١عًٝذ٘ ؿذٝػت ايؿشكذ ١ٝا ٚىل

ٚحتًًٗٝا.

اييت تٓف عً" ٢ال ٜٛدذ ؾشم ر ٚدالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ
َظت ٣ٛدالي )0005=α ١بني َتٛطط دسدات طايبات

اكعادت ١اإلسـا١ٝ٥

ااُٛعذذ ١ايتذشٜبٝذذ ١اذتذذٌ اإلبذذذاع ٞيًُؼذذه ت)

يإلدابذذذ ١عًذذذ ٢أطذذذ ١ً٦ايذساطذذذ ١مت حتًٝذذذٌ ايبٝاْذذذات

َٚتٛطذذذذط دسدذذذذات طايبذذذذات ااُٛعذذذذ ١ايلذذذذابط١

الطذذذذذتدشاز اكتٛطذذذذذطات اذتظذذذذذابٚ ١ٝاالضتشاؾذذذذذات

ايطشٜكذذ ١االعتٝادٜذذ )١يف ايتطبٝذذل ايبعذذذ ٟالختبذذاس

اكعٝاس ١ٜيذسدات ايطايبات يف ااُٛعتني ايتذشٜب١ٝ

ايك ٠ٛايشٜاك."١ٝ

ٚايلابط ١عًذ ٢اختبذاس ايكذ ٠ٛايشٜاكذٚ ١ٝاطذتدذاّ

 ْٚذفّ ايظذذسؤاٍ ايجذذاْ ٞعًذذٖ" ٢ذذٌ ٜٛدذذذ أثذذش يف تُٓٝذذ١

حتًٝذذذٌ ايتبذذذذا ٜٔايجٓذذذذا ٞ٥اكؼذذذذوى  )ANCOVAرٟ

ايكذذذذ ٠ٛايشٜاكذذذذٜ ١ٝعذذذذض ٣إىل ايتؿاعذذذذٌ بذذذذني طشٜكذذذذ١

ايتـذذُ ِٝايعذذاًَٚ )3×2 ٞريذذو يلذذبط ايؿذذشٚم بذذني

ايتذذذسٜع اذتذذٌ اإلبذذذاع ٞيًُؼذذه ت ايطشٜكذذ١

اكتٛططات اذتظاب ١ٝيذسدات ايطايبات يف ايتطبٝذل

االعتٝادٚ )١ٜايتشـ ٌٝايشٜاكَ ٞشتؿذع َتٛطذط

ايكبًذذ ٞالختبذذذاس ايكذذذ ٠ٛايشٜاكذذٚ ١ٝيًهؼذذذـ عذذذٔ

َتذذذْ )ٞيذذذ ٣طايبذذات ايـذذـ ايجذذأَ ا طاطذذٞ؟"

داليذذذ ١ايؿذذذذشٚم يف اكتٛطذذذطات اذتظذذذذاب ١ٝيذذذذذسدات

ٚيإلداب ١عً ٘ٝؿذٝػت ايؿشكذ ١ٝايجاْٝذ ١ايذيت تذٓف

ايطايبات يف ايتطبٝل ايبعذ ٟالختباس ايك ٠ٛايشٜاك١ٝ

عًذذ" ٢ال ٜٛدذذذ أثذذش ر ٚداليذذ ١إسـذذا ١ٝ٥عٓذذذ َظذذت٣ٛ

تبعذذا كذذتػري ٟطشٜكذذ ١ايتذذذسٜع ٚايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذٞ
ٚايتؿاعٌ بُٗٓٝا نُا مت اطذتدشاز َشبذع اٜتذا

دالي )0005=α ١يف اختباس ايك ٠ٛايشٜاكذُٜ ١ٝعذض ٣إىل

)η2

ايتؿاعذذذذٌ بذذذذني طشٜكذذذذ ١ايتذذذذذسٜع اذتذذذذٌ اإلبذذذذذاعٞ

 Eta Squareيًتعذذذشف عًذذذ ٢سذذذذِ أثذذذش اطذذذتدذاّ

يًُؼذذذذذه ت ايطشٜكذذذذذ ١االعتٝادٜذذذذذٚ )١ايتشـذذذذذٌٝ

ايتْاَر ايتذسٜيب يف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك.١ٝ

ايشٜاكذذَ ٞشتؿذذع َتٛطذذط َتذذذْ )ٞيذذذ ٣طايبذذات

ْتا٥ر ايذساط:١

ايــ ايجأَ ا طاط."ٞ

ْف ايظسؤاٍ ا  ٍٚعًَ" ٢ا ؾاعً ١ٝايتْاَر ايتذذسٜيب
ايكذذا ِ٥عًذذ ٢منذذٛرز اذتذذٌ اإلبذذذاع ٞيًُؼذذه ت يف
جدول 2
الرياضية
المعدلة لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار القوة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات
ّ
ّ
(قبليا وبعديا) تبعاً الختالف المجموعة والتحصيل الرياضي

المجموعة

التجريبية

الضابطة

الكلي

التحصيل
الرياضي
متدني
متوسط
مرتفع
كلي
متدني
متوسط
مرتفع
كلي
متدني
متوسط
مرتفع
كلي

العدد
71
,4
71
21
71
,,
71
21
,4
21
,4
7,9

بعديا

قبميا

المتوسط

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المعدل

60,2
40,,
5016
4055
7016
40,6
50,,
401,
7054
40,,
5047
4012

70411
,0761
90,95
409,,
7097,
60,96
407,1
,01,1
70412
60196
40211
40714

50,9
71051
,6047
7505,
2017
76067
660,2
7,0,7
10,,
79024
61064
72024

60574
90,52
20417
501,2
,0517
909,,
206,,
1016,
,0215
204,6
10714
50,25

760,59
750116
610,6,
750126
7,0,,,
7,077,
710927
7,0995
770755
72045,
660657
720227

ٚيإلدابذذذذذ ١عذذذذذٔ ٖذذذذذز ٜٔايظذذذذذسؤايني متّ اطذذذذذتدشاز

نُا تؼري ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ؾشم ظاٖش ٟبني دسدات

اكتٛطذذذذذذطات اذتظذذذذذذابٚ ١ٝاالضتشاؾذذذذذذات اكعٝاسٜذذذذذذ١

ايطايبات َتذَْٚ ٞشتؿع ٞايتشـ ٌٝايشٜاك ٞيف

ٚاكتٛطذذذذذذذطات اكعذّيذذذذذذذ ١يذذذذذذذذسدات ايطايبذذذذذذذات يف

ااُٛعتني عً ٢االختباس ايكبً ٞيًك ٠ٛايشٜاك١ٝ

ااُٛعتني ايتذشٜبٝذٚ ١ايلذابط ١عًذ ٢اختبذاس ايكذ٠ٛ

َكذاس )7047 ٙيف سني إٔ ايؿشم ايعاٖش ٟبني

ايشٜاك ١ٝايتطبٝل ايكبًذٚ ٞايتطبٝذل ايبعذذ )ٟتبعذاً

دسدات طايبات َتذَْٚ ٞشتؿع ٞايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

الخذذذذذذذت ف ااُٛعذذذذذذذ ١ايتذشٜبٝذذذذذذذ ١ايلذذذذذذذابط)١

يف ااُٛعتني عً ٢االختباس ايبعذ ٟيًك ٠ٛايشٜاك١ّٝ

ٚايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذَ ٞشتؿذذع َتٛطذذط َتذذذْ)ٞ

بًؼ .)19021

ٚدذٜٛ 2 ٍٚكح ريو.

ٚكعشؾَ ١ا إرا ناْت ايؿشٚم يف اكتٛططات

ٜتلح َٔ دذٚ 2 ٍٚدٛد ؾشٚم ظاٖش ١ٜبني

اذتظاب ١ٝيذسدات طايبات ااُٛعتني ايتذشٜب١ٝ

َتٛططات دسدات طايبات ااُٛعتني ايتذشٜب١ٝ

ٚايلابط ١عً ٢اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايبعذ ٟرات

ٚايلابط ١عً ٢اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايكبً ٞسٝح

دالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛداليٚ )0.05=α ١بٗذف

تؼري ايٓتا٥ر إىل إٔ اكتٛطط اذتظاب ٞيذسدات

عضٍ ايؿشٚم بني ااُٛعتني يف اختباس ايك٠ٛ

طايبات ااُٛع ١ايتذشٜب ١ٝنذإ ٚ )4099باضتشاف

ايشٜاك ١ّٝايكبً ٞإسـاٝ٥ا

متّ اطتدذاّ اختباس

َعٝاس )40530 ٟأَّذا اكتٛطط اذتظاب ٞيذسدات

حتً ٌٝايتبا ٜٔاكؼوى

طايبات ااُٛع ١ايلابط ١ؾبًذؼ ٚ )4073باضتشاف

اطتدشاز َشبع اٜتا  Eta Square )η2يًتعشف عً٢

َعٝاس )30808 ٟأ ٟإٔ ٖٓاى ؾشم ظاٖش )ٟيف

سذِ أثش اطتدذاّ ايتْاَر ايتذسٜيب يف تُٓ ١ٝايك٠ٛ

اكتٛطط اذتظاب ٞبني ااُٛعتني يف اختباس ايك٠ٛ

ايشٜاكٚ ١ٝناْت ايٓتا٥ر نُا يف دذ.3ٍٚ

ايشٜاك ١ّٝقبٌ ايبذ ٤يف تٓؿٝز ايتذشبَ ١كذاسٙ

)(ANCOVA

نُا مت

تؼذذذري ايٓتذذذا٥ر يف دذذذذذ 3 ٍٚإىل ٚدذذذٛد ؾذذذشٚم دايذذذذ١

 )0026نُا تؼري ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد ؾشٚم ظاٖش١ٜ

إسـذذذذاٝ٥اً بذذذذني َتٛطذذذذطات دسدذذذذات ايطايبذذذذات يف

بني َتٛططات دسدات طايبات ااُٛعتني ايتذشٜب١ٝ

ااُٛعتني ايلذابطٚ ١ايتذشٜبٝذ ١عًذ ٢اختبذاس ايكذ٠ٛ

ٚايلابط ١عً ٢اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايبعذ ٟسٝح

ايشٜاك ١ٝايبعذ ٟسٝذح بًػذت قُٝذ ١ف) احملظذٛب١

بًؼ اكتٛطط اذتظاب ٞيذسدات طايبات ااُٛع١

يًؿذذشم ٖٚ )710220ذذز ٙايكُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاً ٝ٥ا عٓذذذ

ايتذشٜب ١ٝعً ٢اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايبعذٟ

َظت ٣ٛايذالي )α =0005 ١أ ٟأّْ٘ تٛدذ ؾذشٚم رات

ٚ )19093باضتشاف َعٝاس )90736 ٟأَّذا اكتٛطط

داليذذذ ١إسـذذذا ١ٝ٥عٓذذذذ َظذذذت )α =0005 ٣ٛيف ايكذذذ٠ٛ

اذتظاب ٞيذسدات طايبات ااُٛع ١ايلابط ١ؾبًذؼ

ايشٜاك ١ٝبني َتٛطط دسدات طايبات ايــ ايجأَ

ٚ )13031باضتشاف َعٝاس )70723 ٟأ ٟإٔ ٖٓاى

ا طاطذذذ ٞاي تذذذ ٞدُسِّطذ ذٔ باطذذذتدذاّ منذذذٛرز اذتذذذٌ

ؾشم ظاٖش )ٟيف اكتٛطط اذتظاب ٞبني ااُٛعتني

اإلبذذذاع ٞيًُؼذذه ت َٚتٛطذذط دسدذذات اي تذذٞ

عً ٢اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايبعذَ ٟكذاس)6062 ٙ

دُسِّطٔ بايطشٜك ١االعتٝاد.١ٜ
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت ()CPS
شيخة النعيمية ورضا أبو علوان وعدنان العابد

ٚيًتعشّف عً ٢سذِ تىثري ايتْاَر ايتذسٜيب يف تُٓٝذ١

مت سظذذاب َشبذذع اٜتذذا )η2
ايشٜاك ذ ١ّٝيذذذ ٣ايطًبذذّ ١

ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ ٣ايطايبات متّ سظاب َشبذع اٜتذا

سٝذذح بًػذذت ٚ )00094بذذزيو ميهذذٔ ايكذذ ٍٛإٔ َذذا

 )η2سٝح بًػت ٚ )00357بزيو ميهٔ ايك ٍٛإٔ

ٜكاسب  َٔ %904ايتبا ٜٔيف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝبذني

َا ٜكاسب  َٔ %3507ايتبا ٜٔيف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك١ّٝ

ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابطٜ ١شدذع يًتؿاعذٌ بذني

بني ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلذابطٜ ١عذض ٣يًتْذاَر

طشٜكذذذذذذذ ١ايتذذذذذذذذسٜع منذذذذذذذٛرز اذتذذذذذذذٌ اإلبذذذذذذذذاعٞ

ايتذسٜيب.

يًُؼذذذذذذه ت ايطشٜكذذذذذذ ١االعتٝادٜذذذذذذَٚ )١ظذذذذذذت٣ٛ

ٚيتشذٜذذذذذذ قُٝذذذذذ ١ايؿذذذذذشم يف َتٛطذذذذذطات دسدذذذذذات

ايتشـذذذ ٌٝايشٜاكذذذَ ٞشتؿذذذع َتٛطذذذط َتذذذذْ.)ٞ

ايطايبذات يف ااُذذٛعتني ايلذذابطٚ ١ايتذشٜبٝذذ ١عًذذ٢
اختبذذذذذاس ايكذذذذذ ٠ٛايشٜاكذذذذ ١ّٝايبعذذذذذذ ٟتؼذذذذذري قُٝذذذذذ١
اكتٛطذذطات اذتظذذاب ١ٝاكعذّيذذ ١ايٓاجتذذ ١عذذٔ عذذضٍ أثذذش
اختباس ايكذ ٠ٛايشٜاكذ ١ّٝايكبًذ ٞيطايبذات ااُذٛعتني
عً ٢أدا ِٗ٥يف اختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝايبعذذ ٟإىل إّٔ

ٜٛٚكح ػهٌ  1سطِ ايتؿاعٌ بني طشٜكذ ١ايتذذسٜع
منذذذذٛرز اذتذذذذٌ اإلبذذذذذاع ٞيًُؼذذذذه ت ايطشٜكذذذذ١
االعتٝادٜذذَٚ )١ظذذت ٣ٛايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذَ ٞشتؿذذع
َتٛطذذط َتذذذْٚ )ٞأثذذش ٙيف تُٓٝذذ ١ايكذذ ٠ٛايشٜاكذذ١ّٝ
يذ ٣طايبات ايــ ايجأَ ا طاط.ٞ

ايؿذذشم نذذإ يـذذاحل طايبذذات ااُٛعذذ ١ايتذشٜبٝذذ١

إٕ ايؿذذشٚم ايعاٖشٜذذ ١يف تُٓٝذذ ١ايكذذ ٠ٛايشٜاك ذ ١ّٝيذذذ٣

ايذذذيت خلذذذعت يًتذذذذسٜع باطذذذتدذاّ منذذذٛرز اذتذذذٌ

طايبذذذذات ااُٛعذذذذ ١ايلذذذذابط ١ؿذذذذػريٚ ٠يف ؿذذذذاحل

اإلبذاع ٞيًُؼه ت) سٝح سـًٛا عًَ ٢تٛطط

ايطايبذذات َشتؿع ذات َٚتذذذْٝات ايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذٞ

سظذذابَ ٞعذذذٍّ ٖٚ )190762ذذ ٛأعًذذَ ٢ذذٔ اكتٛطذذط

بُٓٝذذا ٜعٗذذش ايؿذذشم نذذبريا بذذني َشتؿعذذات َٚتذذذْٝات

اذتظاب ٞاكعذٍّ يطايبذات ااُٛعذ ١ايلذابط ١ايذيت

ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞيف ااُٛع ١ايتذشٜبٚ .١ٝيف كذ٤ٛ

خلذذذذعت يًتذذذذذسٜع بايطشٜكذذذذ ١االعتٝادٜذذذذٚ )١ايبذذذذايؼ

َا طبل ؾإْ٘ ٜتِّ سؾض ايؿشك ١ٝا ٚىل ٚاكٓبجكَ ١ذٔ

.)130559

ايظسؤاٍ ا  ٍٚاييت ْـّت عً" ٢ال ٜٛدذ ؾذشم ر ٚداليذ١

نُا تؼري ايٓتا٥ر يف دذ 3 ٍٚإىل ٚدذٛد ؾذشٚم دايذ١

إسـذذا ١ٝ٥عٓذذذ َظذذت ٣ٛداليذذ )0005=α ١بذذني َتٛطذذط

إسـذذذذاٝ٥اً بذذذذني َتٛطذذذذطات دسدذذذذات ايطايبذذذذات يف
ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلذابط ١تعذض ٣يًتؿاعذٌ بذني
طشٜكذذ ١ايتذذذسٜع َٚظذذت ٣ٛايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذ ٞيذذذ٣
ايطايبذذات سٝذذح بًػذذت قُٝذذ ١ف) احملظذذٛب ١يًؿذذشم
ٖٚ )60632ذذز ٙايكُٝذذ ١دايذذ ١إسـذذاً ٝ٥ا عٓذذذ َظذذت٣ٛ
ايذاليذذ )α=0005 ١أ ٟأّْذذ٘ تٛدذذذ ؾذذشٚم رات داليذذ١
إسـذذذا ١ٝ٥عٓذذذذ َظذذذت )α=0005 ٣ٛيف تُٓٝذذذ ١ايكذذذ٠ٛ
ايشٜاكذ ذ ١ّٝيذذذذ ٣طايبذذذات ايـذذذـ ايجذذذأَ ا طاطذذذٞ
اي تذذذ ٞدُسِّطذذذٔ باطذذذتدذاّ منذذذٛرز اذتذذذٌ اإلبذذذذاعٞ
يًُؼذذذذه ت َٚتٛطذذذذط دسدذذذذات اي تذذذذ ٞدُسِّطذذذذٔ

دسدات طايبات ااُٛع ١ايتذشٜبٝذ ١اذتذٌ اإلبذذاعٞ
يًُؼذذذه ت) َٚتٛطذذذط دسدذذذات طايبذذذات ااُٛعذذذ١
ايلذذابط ١ايطشٜكذذ ١االعتٝادٜذذ )١يف ايتطبٝذذل ايبعذذذٟ
الختباس ايك ٠ٛايشٜاكٖٚ ."١ٝزا ٜؼذري إىل إّٔ اطذتدذاّ
منذذذذٛرز اذتذذذذٌ اإلبذذذذذاع ٞيًُؼذذذذه ت يف تذذذذذسٜع
ايشّٜاكذ ذّٝات ٜذذذسؤد ٟإىل تُٓٝذذذ ١ايكذذذ ٠ٛايشٜاكذ ذ ١ّٝيذذذذ٣
طايبات ايـذـ ايجذأَ ا طاطذَ ّٞكاسْذ ١باطذتدذاّ
ايطشٜك ١االعتٝاد ١ٜيف ايتذسٜعٚ .قذ ٜعٛد ايظبب يف
ريو إىل:
 .1اعتُاد بٓا ٤ايتْاَر عً ٢كٛابط أطاط١ٝ

بايطشٜكذذذذ ١االعتٝادٜذذذذ ١تُعذذذذض ٣يًتؿاعذذذذٌ بذذذذني طشٜكذذذذ١

يتُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ٖٞٚ ١ٝايتعإٚ

ايتذذذذسٜع منذذذٛرز اذتذذذٌ اإلبذذذذاع ٞيًُؼذذذه ت

ٚاالطتُاع ٚسش ١ٜايتؿهري ذتٌ اكؼه ت

ايطشٜكذذ ١االعتٝادٜذذَٚ )١ظذذت ٣ٛايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذٞ

ٚإتاس ١ايؿشؿ ١هلٔ يًشٛاس ٚاكٓاقؼ ١عش١ٜ

َتذَْ ٞتٛطط َشتؿع).

ؾُٝا بٚ ٔٗٓٝبني ااُٛعات ا خشَٚ ٣ع

ٚيًتعذذ ذشّف إىل سذذذذذِ تذذذذىثري ايتؿاعذذذذٌ بذذذذني طشٜكذذذذ١

اكعًُٚ ١تؼذٝعٗٔ عً ٢طشح أنت قذس

ايتذسٜع َٚظت ٣ٛايتشـ ٌٝايشٜاك ٞيف تُٓ ١ٝايك٠ٛ

هٔ َٔ ا ؾهاس ٚاذتًٍٛ

ا ػذعٗٔ

عً ٢اإلبذاع ٚتطٜٛش ا ؾهاس .نزيو تٓٛع

االعتٝادٜذٚ )١ايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذَ ٞشتؿذذع َتٛطذذط

ا ْؼط ١ايعًُٚ ١ٝايتطبٝكات اذتٝات ١ٝاييت

َتذْ )ٞيذ ٣طايبات ايــ ايجذأَ ا طاطذٖٚ ."ٞذزا

ت َع ٚاقع سٝا ٠ايطايبات ٚاآلي ١ٝاكتبع١

ٜؼذذري إىل إّٔ ايتؿاعذذٌ بذذني طشٜكذذ ١ايتذذذسٜع َٚظذذت٣ٛ

يعشض ٖز ٙا ْؼط َٔ ١سٝح جتُٝع أنت

ايتشـ ٌٝايشٜاكَ ٞشتؿذع َتٛطذط َتذذْ )ٞيذذ٣

قذس

هٔ َٔ ا ؾهاس

َٓٚاقؼتٗا

طايبات ايــ ايجأَ ا طاط ّٞي٘ أثش يف تُٓ ١ٝايكذ٠ٛ

ٚحتًًٗٝا

ٚؿٝاغتٗا بطشٜكٚ ١اكش١

ايشٜاكذذذذ ذ ١ّٝيذذذذذذذٖٚ ٜٔٗذذذذذذ ٛيف ؿذذذذذذاحل ااُٛعذذذذذذ١

َٚؿٗ ١َٛا َش ايز ٟػذع ايطايبات عً٢

ايتذشٜبٝذذذذ ١سٝذذذذح إّٔ اكتٛطذذذذط اذتظذذذذاب ٞاكعذذ ذذٍّ

ايتعبري عٔ أْؿظٗٔ ٚتطٜٛش َٗاساتٗٔ

يذسداتٗٔ يف اختباس تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝنإ أعً٢

& Gentry

َذذذٔ اكتٛطذذذذط اذتظذذذاب ٞاكعذذذذٍّ يذذذذسدات طايبذذذذات

ايشٜاكٜٚ ١ٝسؤٜذ ريو َا ٜشاٙ
.)Neu, 1998

ااُٛعذذ ١ايلذذابط ١عًذذْ ٢ؿذذع االختبذذاسٚ .قذذذ ٜعذذٛد

 .2اعتُاد ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝعً ٢بعذ ٜٔأطاطٝني
ُٖٚا ق ٠ٛايعكٌ ايشٜاكٚ ٞق ٠ٛاكعشؾ١
ايشٜاك ١ٝعبٝذٚ )2006 ٠ن

ايبعذٜٔ

ٜتطًبإ اذتش ١ٜيف طشح ا ؾهاس ٚايتؿاعٌ
َع اآلخشٚ ٜٔاالْؿتاح عً ٢اكعشؾٚ ١ارتتات
ادتذٜذ٠

ٚتىد ٌٝإؿذاس ا سهاّ

ا

ٜضٜذ ايطاق ١ايزٖٓ ١ٝيذ ٣ايطايبات ذتٌ
اكؼه ت ٚنٌ ٖز ٙاكتطًبات ٜٛؾشٖا
ايتْاَر ايتذسٜيب هلز ٙايذساط ١كُٔ أطع
َٚبادع

ايتؿهري

ايتكاسبٞ

ٚايعــ ايزٖين ٜٚسؤنذ ريو

ٚايتباعذٟ
& Mitchell

.)Kowalik, 1999

نُذذذا إٔ خطذذذ ١ايًكذذذا٤ات ايتذسٜبٝذذذ ١يف نذذذٌ سـذذذ١
صٚدت ايطايبات بإطاس عٌُ َٓعِ يتٓعذ ِٝأؾهذاسٖٔ
يف َٛاقـ غذري تكًٝذٜذ١

ذا دعًذٗٔ أنجذش تشنٝذض

ٚحتُذذذٌ يًُظذذذٛ٦يَٚ ١ٝذذذٓشٗٔ يػذذذٚ ١اكذذذش ١يتُٓٝذذذ١
تعًُٗذذذٔ ٚطذذذذاعذٖٔ عًذذذذ ٢اختذذذار قذذذذشاسات ؿذذذذا٥ب١
ٚإؿذذذذاس أسهذذذاّ ؿذذذشٝشٚ ١قذذذذس ٠عًذذذَٛ ٢ادٗذذذ١
اكؼذذه ت ٚاكٛاقذذـ بذاؾعٝذذٚ ١أذذاغ ؾىؿذذبشٔ
ٜطذذذذشسٔ ا طذذذذ ١ً٦ايذذذذيت تذذذذذؾعٗٔ إىل اطتهؼذذذذاف
ٚاطتكـا ٤اكٗاّ اكعشٚك ١عً ٔٗٝبطشٜك ١عًُ.١ٝ
نزيو ؾإْ٘ ٜتِّ سؾذض ايؿشكذ ١ٝايجاْٝذٚ ١اكٓبجكذ١
َٔ ايظسؤاٍ ايجاْٚ ٞاييت ْـّت عً" ٢ال ٜٛدذ أثذش رٚ
داليذذذذ ١إسـذذذذا ١ٝ٥عٓذذذذذ َظذذذذت ٣ٛداليذذذذ )0005=α ١يف
اختباس ايك ٠ٛايشٜاكذُٜ ١ٝعذض ٣إىل ايتؿاعذٌ بذني طشٜكذ١
ايتذذذذسٜع اذتذذذٌ اإلبذذذذاع ٞيًُؼذذذه ت ايطشٜكذذذ١

ايظبب يف ريو إىل ايعٛاٌَ اآلت:١ٝ
إٔ َظذذت ٣ٛايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذ ٞيًطايبذذات قذذذ تٛاؾذذل
بؼذذهٌ قذذَ ٟٛذذع ايتْذذاَر ايتذذذسٜيب َٚذذا تلذذُٓ٘ َذٔ
أْؼذذذطٚ ١أتذذذاح ايتْذذذاَر ايؿشؿذذذ ١يًطايبذذذات يتُٓٝذذذ١
قذذذٛتٗٔ ايشٜاكذذذَ ١ٝذذذٔ خذ ذ ٍ ايونٝذذذض عًذذذ ٢ايذذذذٚس
ايؿاعٌ يًطايب ١يف عشض ٚحتًٚ ٌٝتؿظري ٚتتٜش سًٍٛ
اكؼه ت ايشٜاكذ ١ٝاكتٓٛعذٚ ١ايذشبط ايظذً ِٝبذني
اكعاسف ٚارتشٚز باطتٓتادات ٚاطتٓباطات دذٜذ.٠
نُذذا إٔ ايطايبذذات ر ٟٚايتشـذذ ٌٝايشٜاكذذ ٞاكشتؿذذع
ٜتُذذذذذتعٔ بكذذذذذذس ٠عًذذذذذ ٢اطذذذذذتدذاّ أطذذذذذع ٚقٛاعذذذذذذ
ايشٜاكذذذذٝات َٚتُهٓذذذذات َذذذذٔ اكعشؾذذذذ ١ايشٜاكذذذذ١ٝ
ايظذابكَٚ ١ذا حتٜٛذ٘ َذذٔ َؿذاٖ ِٝسٜاكذٚ ١ٝقذذس ٠عًذذ٢
إدساى ارتـذذذذذذذذا٥ف اكؼذذذذذذذذون ١بذذذذذذذذني اكعذذذذذذذذاسف
ٚاكعًَٛذذذات ٚحتًًٝذذذٗا ٚتـذذذٓٝؿٗا ٚحتذٜذذذذ أٚدذذذ٘
ايؼذذب٘ ٚاالخذذت ف بٗٓٝذذا ٚقذذذ ط ذاعذٖٔ ريذذو عًذذ٢
االطذذذتؿادَ ٠ذذذٔ أْؼذذذطٚ ١تطبٝكذذذات ايتْذذذاَر بـذذذٛس٠
أؾلذذذٌ َذذذٔ ايطايبذذذات َتٛطذذذطَٚ ٞتذذذذْ ٞايتشـذذذٌٝ
ايشٜاك.ٞ
باإلكاؾ ١إىل إٔ ساد ١ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝإىل َٗاسات
عكًَ ١ٝعشؾ١ٝ

ٚؾٛم َعشؾ١ٝ

ٚقذس ٠عً ٢سٌ

اكؼه ت بىطًٛب ايبشح ٚايتدُني ٚاالطتذالٍ
ٚايتؿهري إبذاعٝا ْٚكذٜا
)2011

اذتظين ٚايذيُٞٝ

قذ ٚؾشٖا ايتْاَر ايتذسٜيب َٔ خ ٍ

استباط َهْٛات منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت
ٚأْؼطت٘ اكدتًؿ ١ببعض اكٗاسات ايعكً ١ٝاييت تعشكت
هلا ايطايبات خ ٍ ايًكا٤ات ايتذسٜب١ٝ

ا سظّٔ
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يذ ٜٔٗاجتاٖاتٗٔ ضت ٛتعًِ ايشٜاكٝات ٚصاد َٔ

ااُٛعْ ١ؿظٗا ٚميهٔ إسداع ٖز ٙايٓتٝذ ١إىل

سشؿٗٔ عً ٢تٓع ِٝأؾهاسٖٔ َٚعاسؾٗٔ.

اآلت:ٞ

ٚميهٔ تؿظري ٖز ٙايؿشٚم بني ايطايبات يف

إّٕ كظت ٣ٛايتشـ ٌٝايشٜاك ٞأثش إجياب ٞيف تُٓ١ٝ

ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝبـٛس ٠خاؿ ١نُا ٜىت:ٞ

ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝمبعضٍ عٔ طشٜك ١ايتذسٜع ؾكذس٠

أٚالًْ :تذذذذا٥ر ايطايبذذذذات يف ااُذذذذٛعتني ايتذشٜبٝذذذذ١

ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكشتؿع عً ٢ايشبط

ٚايلابط ١تبعاً كظت ٣ٛايتشـ ٌٝايشٜاك ٞايهً:ٞ
أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍ ايهًٞ
يًك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١
ايتذشٜب ١ٝأؾلٌ َٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍ ايهًٞ
يطايبات ااُٛع ١ايلابطٚ ١ميهٔ تؿظري ٖزٙ
ا ؾلً ١ٝنُا ٜىت:ٞ

بني اكعاسف ايشٜاك ١ٝاكدتًؿٚ ١ايتشًٚ ٌٝايتؿظري
ٚسٌ اكؼه ت أعً٢

ا َٖٛ ٛدٛد يذ ٣ايطايبات
ا طاِٖ يف

رٚات ايتشـ ٌٝاكتٛطط ٚاكتذْٞ

تؿٛم ايطايبات َشتؿع ٞايتشـ ٌٝايشٜاك ٞعً٢
صَ ٝتٗٔ

ٖٚزا ٜتٛاؾل َع َا حتتاز إي ٘ٝايك٠ٛ

ايشٜاكَٗ َٔ ١ٝاسات عاي ١ٝيف ايتؿهري ٚايشبط بني
اكعاسف ايظابكٚ ١اكعاسف ادتذٜذ .٠نُا إٔ ايطايبات

إٕ ايتْاَر مبا استٛا َٔ ٙأْؼطَ ١تٓٛع ١قا ١ُ٥عً٢

رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط ناْٛا أؾلٌ يف

ٚتٛظٝـ

تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك َٔ ١ّٝصَ ٝتٗٔ يف ْؿع ااُٛع١

إطواتٝذٝات َتٓٛعَ ١عتُذ ٠بـٛسٚ ٠اكش ١عً٢

ايزٜ ٜٔتُتع ٕٛبتشـ ٌٝسٜاكَ ٞتذْٞ

ٚقذ ٜعٛد

تُٓ ١ٝايتؿهري ايتباعذٚ ٟايتؿهري ايتكاسبٚ ٞسبط

ايظبب يف ريو إىل إٔ ايكذس ٠عً ٢ايؿِٗ ٚاالطتٝعاب

ايتعًِ ايظابل باي سل َع ايونٝض عً ٢ا دٚاس

يًطايبَ ١تٛطط ١ايتشـ ٌٝأعً٢

ا َٖٛ ٞدٛد ٠يذ٣

ايتعاٚ ١ْٝٚايعــ ايزٖين ٚإتاس ١ايؿشؿ ١يًطًب١

ايطايبَ ١تذْ ١ٝايتشـٌٝ

منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت

إلبذا ٤ايشأٟ

َٓٚاقؼ ١ا ؾهاس عش١ٜ

ٚإعاد٠

ا طاِٖ يف تؿٛم

ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط عً٢

تٓع ِٝاكؿاٖ ِٝايظابك ١يف ك ٤ٛاكعًَٛات ادتذٜذ٠

ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتذْ ٞيف تُٓ١ٝ

ٚدٚس اكعًِّ يف عشض اكؼه ت اييت تتشذ ٣تؿهري

ايك ٠ٛايشٜاك.١ٝ

ايطًبٚ ١تجري اْتباِٖٗ ٚتعُّل تشنٝضِٖ; قذ ٜهٕٛ
يزيو نً٘ أثش يف تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ٣
ايطايبات.

كظت ٣ٛايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

َتذْٞ

َتٛطط

َشتؿع):

ثاْٝاًْ :تا٥ر ايطايبات يف ااُٛع ١ايلابط ١تبعا
كظت ٣ٛايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

ثايجاًْ :تا٥ر ايطايبات يف ااُٛع ١ايتذشٜب ١ٝتبعا

َتذْٞ

َتٛطط

َشتؿع):

أظٗشت ايٓتا٥ر تؿٛم ايطايبات رٚات ايتشـٌٝ
ايشٜاك ٞاكشتؿع عً ٢ايطايبات رٚات ايتشـٌٝ
ايشٜاك ٞاكتٛطط ٚاكتذْٚ ٞتؿٛم ايطايبات رٚات

أظٗشت ايٓتا٥ر إّٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يًك٠ٛ

ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط عً ٢ايطايبات رٚات

ايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتذْٞ

ٜٚعٗش ريو َٔ خ ٍ

ايلابط ١رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكشتؿع أؾلٌ َٔ

اكتٛططات اذتظاب ١ٝاكعذي ١عً ٢ايكٝاغ ايبعذٟ

اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍ يطايبات ااُٛع ١ايلابط١

الختباس ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف دذٚ 2 ٍٚميهٔ إسداع

رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط ٚاكتذْ ٞنُا إّٔ

ٖز ٙايٓتٝذ ١إىل:

اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يًك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ
ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع ١ايلابط ١رٚات ايتشـٌٝ
ايشٜاك ٞاكتٛطط أؾلٌ َٔ اكتٛطط اذتظابٞ
اكعذٍ يًطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتذْ ٞيف

طبٝع ١ايتْاَر َٚا تلُٓ٘ َٔ سبط يًُعاسف
اكؿاَٖ ١ُٝٝع اكعاسف اإلدشاٚ ١ٝ٥إقاَ ١ايوابطات
بني ا ؾهاس ذتٌ اكؼه ت ٚإثشاٖ٤ا بارتتات

اكعشؾ ١ٝاييت طبل تعًُٗا ٚتؿظري ايع قات بني

طبٝع ١ايتْاَر َٚا ٜتظِ ب٘ َٔ َشٚ ١ْٚإثشا ٤يف تكذِٜ

اكجريات ٚسبطٗا بايٓتا٥ر ٚإعطا ٤اكتسات اكٓطك١ٝ

ختات سٜاك ١ٝسكٝكَٚ ١ٝتٓٛع ١تتعاٌَ َعٗا ايطايبات

ا أثش بؼهٌ نبري عً ٢تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ٣

عشٚ ١ٜإعطا ٤ايؿشؿ ١يًتؿاعٌ ٚايٓكاؾ ٚايعٌُ

ايطايبات اي ت ٞمتٝضٕ بتشـ ٌٝسٜاكَ ٞشتؿع ٚإّٔ

ايتعاْٞٚ

ا دعًٗٔ أنجش دذ ١ٜيف قب ٍٛايتشذٜات

ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتذْ ٞقذ

اكٛدٗ ١إيٚ ٔٗٝبايتاي ٞدؾعٗٔ حملاٚي ١مجع أنت

اطتؿادٕ بذسد ١أقٌ َٔ ايطايبات رٚات ايتشـٌٝ

قذس

هٔ َٔ ايبٝاْات ٚا ؾهاس اييت ٜعتكذٕ أْٗا

ايشٜاك ٞاكشتؿع ٚاكتٛطط يف ْؿع ااُٛع١

طتظِٗ يف سٌ اكؼه ت ٚصٜاد ٠قذستٗٔ عً٢

نٜ ْٔٗٛؿتكشٕ إىل طشم ايتؿهري ٚاكٗاسات اييت

تٓع ِٝاكعشؾ ١ايشٜاكَٚ ١ٝعادتتٗا ٚتكُٗٝٝا ٖٞٚ

تظاعذٖٔ عً ٢االطتؿاد َٔ ٠أْؼط ١ايتْاَر

دٛاْب ال ُٜٗٝٓا ايتعًِ بايطشم ايتكًٝذ ١ٜعاد.٠

ايتذسٜيب.

طادطاْ :تا٥ر ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

سابعاًْ :تا٥ر ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

اكشتؿع يف ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط:١

اكتذْ ٞيف ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط:١

أػاست ايٓتا٥ر إىل إّٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يتُٓ١ٝ

أػاست ايٓتا٥ر إىل إّٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يتُٓ١ٝ

ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

ايتذشٜب ١ٝاي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞشتؿع نإ

ايتذشٜب ١ٝاي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞتذْٞ

أعً َٔ ٢اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يتُٓ ١ٝايك٠ٛ

نإ أعً َٔ ٢اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍ يتُٓ ١ٝايك٠ٛ

ايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

ايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

ايلابط ١اي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞشتؿع ٚقذ

ايلابط ١اي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞتذْٚ ٞقذ

ٜعٛد طبب ريو إىل إٔ:

ٜعٛد طبب ريو إىل إٔ:

أْؼط ١ايتْاَر طاعذت ايطايبات عً ٢تشى ايعٓإ

َؼاسن ١ايطايبات ايؿاعً ١يف أْؼط ١ايتْاَر

يًدٝاٍ ٚجتاٚص اكىيٛف

ايتذسٜيب أتاست ايؿشؿ ١يًطايبات َتذْ ٞايتشـٌٝ

ا ؾهاس َُٗا بذت غشٜبٚ ١تشنٝض ايتْاَر عً٢

بُٓٝا اعتُذت

االطتؿاد َٔ ٠أؾهاس ٚختات اآلخشٚ ٜٔتٛظٝـ

طايبات ااُٛع ١ايلابط ١عً ٢تًك ٞاكعًَٛات َٔ

اكعشؾ ١ايشٜاك ١ٝبـٛس ٠رات َعٓ ٢يف َؼه ت

اكعًُ ١د ٕٚإعطا ٖٔ٤سش ١ٜايتعبري عٔ ايشأٚ ٟؾشؿ١

سٝاتٚ ١ٝزتشدٚ ٠تىد ٌٝاذتهِ عً ٢ا ؾهاس أثٓا٤

ايشٜاك ٞيتُٓ ١ٝقٛتٗٔ ايشٜاك١ٝ

اكٓاقؼٚ ١تبادٍ ا ؾهاس.
خاَظاْ :تا٥ر ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاكٞ
اكتٛطط يف ااُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط:١
أػاست ايٓتا٥ر إىل إّٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يتُٓ١ٝ
ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١
ايتذشٜب ١ٝاي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞتٛطط

تٛيٝذٖا

ٚايونٝض عً ٢تٛيٝذ

نإ هلا أثش إجياب ٞيف تُٓ ١ٝايك٠ٛ
ايطايبات

َشتؿعات

ايتشـٌٝ

ايشٜاك١ّٝ

عٓذ

ايشٜاكٞ

َ ٖٛٚا تؿتكش ي٘ ايطايبات يف ايتعًِ

بايطشٜك ١االعتٝاد.١ٜ
طابعاً :ايع ق ١بني ْتا٥ر ايطايبات تبعاً كظت٣ٛ
ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞبـشف ايٓعش عٔ ايطشٜك ١اكتبع١

نإ أعً َٔ ٢اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يتُٓ ١ٝايك٠ٛ

يف تذسٜظِٗ:

ايشٜاك ١ّٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟيطايبات ااُٛع١

أػاست ايٓتا٥ر إىل إّٔ اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يف

ايلابط ١اي ت ٞيذ ٜٔٗحتـ ٌٝسٜاكَ ٞتٛطط ٚقذ

ايكٝاغ ايبعذ ٟيتُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ ٣ايطايبات

ٜعٛد ايظبب يف ريو إىل:

رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكشتؿع نإ أعًَٔ ٢
اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يف ايكٝاغ ايبعذ ٟيتُٓ١ٝ
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ايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ ٣ايطايبات رٚات ايتشـٌٝ
ايشٜاك ٞاكتٛطط ٚاكتذْٚ ٞإّٔ اكتٛطط اذتظابٞ
اكعذٍّ يف ايكٝاغ ايبعذ ٟيتُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ٣
ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط نإ
أعً َٔ ٢اكتٛطط اذتظاب ٞاكعذٍّ يف ايكٝاغ ايبعذٟ
يتُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ّٝيذ ٣ايطايبات رٚات ايتشـٌٝ
ايشٜاك ٞاكتذْٚ ٞقذ ٜعٛد ايظبب يف ريو إىل:
إّٔ ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكشتؿع أقذس
عً ٢ايشبط بني َا ٜعشض عًَ َٔ ٔٗٝعاسف دذٜذ٠
َٚا عٛصتٗٔ َٔ َعاسف طابك١

ٚتتٜش ايٓتا٥ر

ٚتؿظريٖا ٚاذتهِ عًَ ٢عكٛيَٓٚ ١ٝطك ١ٝايٓتا٥ر
ٚميتًه ٕٛثك ١أنت بايٓؿع تعضص َٔ قذستٗٔ عً٢
ا  ُٜٞٓايك ٠ٛايشٜاك ١ٝيذٚ ٜٔٗبايتايٞ

ايتعًِ

ؾإِْٗ أقذس َٔ ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاكٞ

ايتٛؿٝات
يف كَ ٤ٛا أطؿشت عٓ٘ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط١
تٛؿ ٞايباسج ١مبا ٜىت:ٞ
 .1تٓؿٝز دٚسات تذسٜب ١ٝيًتعشٜـ بُٓٛرز اذتٌ
يًُؼه ت

اإلبذاع

ٚتذسٜب

اكعًُني

ٚتؼذٝعِٗ عً ٢اطتدذاَ٘ ٚتٛظٝؿ٘ يف
ايتذسٜع.
 .2اطتدذاّ ايتْاَر ايتذسٜيب ارتاق بٗزٙ
ايذساط ١يف إدشا ٤اكضٜذ َٔ ايذساطات سٍٛ
تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاك ١ٝيذ ٣ؾ٦ات أخشَٔ ٣
ايطًب.١
 .3كشٚس ٠االٖتُاّ بؿ ١٦ايطًبَٓ ١دؿلٞ
َٚشتؿع ٞايتشـ ٌٝيف َذاسغ ايتعًِٝ

اكتٛطط ٚاكتذْ ٞعً ٢ته ٜٔٛتعًِّ رَ ٟعٓ٢

ا طاط ٞيف طًطٓ ١عُإ ٚتذسٜظِٗ ٚؾل

ٜظاعذِٖ يف سٌّ اكؼه ت ايشٜاك .١ّٝنُا إّٔ

منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت كا أظٗشٙ

ايطايبات رٚات ايتشـ ٌٝايشٜاك ٞاكتٛطط أقذس

ايتْاَر َٔ ْتا٥ر إجياب ١ٝعً ٢تعًُِٗ.

عً ٢تزنش اكعًَٛات ٚاالطتؿاد٠
َعشؾ١

طابك١

ٚتشنٝبٗا

ٚاطتٝعاب

ا يذَٔ ٜٔٗ

اكعًَٛات

ٚؾُٗٗا

َكاسْ ١بايطايبات رٚات ايتشـٌٝ

ايشٜاك ٞاكتذْ.ٞ
ٚبزيو تتؿل ْتا٥ر ايذساطَ ١ع َا تٛؿًت إي٘ٝ
زتُٛع َٔ ١ايذساطات َٔ ٚدٛد أثش إجيابٞ
الطتدذاّ منٛرز اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت َجٌ
دساط )Hung, 2003 ١اييت أنذت عً ٢إٔ اطتدذاّ
اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت ٜضٜذ َٔ قذس ٠ايطًب١
عً ٢اإلبذاع ايعًُٚ ٞايكذس ٠عً ٢سٌ اكؼه ت
ٚدساط ١ايـُادٚ ٟأب ٛي )2011 ّٛاييت عجت أثش
بشْاَر تذسٜيب قا ِ٥عً ٢اذتٌ اإلبذاع ٞيًُؼه ت
يف تُٓ ١ٝايتؿهري اإلبذاع ٞايشٜاكٞ
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ايجأَ .طًطٓ ١عُإ :اكذٜش ١ٜايعاَ ١يًتكِٜٛ
ايوب ٟٛبشْاَر ايذساطات ايذٚي.١ٝ
ايضعيب عً ٞستُذ .)2014 .أثش إطواتٝذ ١ٝقا١ُ٥
عً ٢سٌ اكؼه ت يف تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري
اإلبذاع ٞايشٜاك ٞيذ ٣طًبَ ١عًِ ؿـ
إطواتٝذ ١ٝقا ١ُ٥عً ٢سٌ اكؼه ت يف
تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري اإلبذاع ٞايشٜاك ٞيذ٣

اذتٌ

يًُؼه ت

اإلبذاعٞ

 )CPS version 6.1يذ ٣ت َٝز اكشسً١
اإلعذاد .١ٜزتً ١تشبٜٛات ايشٜاكٝات َـش
.210- 185 )1 16
عبٝذْ ٙاؿش ايظٝذ عبذ اذتُٝذ .)2006 .تطٜٛش
َٓٗر ايشٜاكٝات يف ك ٤ٛاكعاٜري اكعاؿشٚ ٠أثش
ريو عً ٢تُٓ ١ٝايك ٠ٛايشٜاكٝات ١ٝيذ ٣ت َٝز
اكشسً ١االبتذا .١ٝ٥اكسؤمتش ايعًُ ٞايظٟٓٛ
ايظادغ

ادتُع١ٝ

اكـش١ٜ

يوبٜٛات

ايشٜاكٝات .60- 52
عكٕ ٝ

إبشاِٖٝ

ستُذ.

.)2002

َٓاٖر

طًبَ ١عًِ ؿـ .ااً ١ا سدْ ١ٝيف ايعًّٛ

ايشٜاكٝات ٚأطايٝب تذسٜظٗا ط .)2ا سدٕ:

ايوب.320- 305 )3 10 ١ٜٛ

داس اكظري ٠يًٓؼش ٚايتٛصٜع ٚايطباع.١

طشٚس عً ٞإ اع .)2010 .ٌٝؾاعً ١ٝاطتدذاّ

عًٙٛٝ

سا٥ذ .)2006 .أثش اطتدذاّ منٛرد:ٞ

ايتزتٝات اذتشَ ٠ؿتٛس ١اكـذس يف تُٓ١ٝ

ايبٓا ٞ٥يًتعًِ ٚسٌ اكؼه ت اإلبذاع ٞيف

ايك ٠ٛايشٜاك ١ٝيذ ٣ط ب ػعب ١ايشٜاكٝات

ايٛعَ ٞا ٚسا ٤اكعشيف يف قشا ٠٤ايٓـٛق

اكسؤمتش ايذٚي ٞارتاَع:

ايعًُٚ ١ٝايكذس ٠عً ٢سٌ اكؼه ت يذ ٣طًب١

َظتكبٌ إؿ ح ايتعً ِٝايعشب ٞاتُع اكعشؾ١

اكشسً ١ا طاط ١ٝايعًٝا يف ك ٤ٛأطًٛبِٗ

جتاسب َٚعاٜري ٚسؤ ٣اكشنض ايعشب ٞيًتعًِٝ

اكعشيف .سطاي ١دنتٛسا ٙغري َٓؼٛس .٠عَُّإ:
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