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أثر أنشطة إمالئية يف تنمية مهارات كتابة 
ف الثالث 

َّ
اهلمزة املتوسطة لدى طالب الص

 املتوسط
 *مدمذ بً عبذالعزيز بً سليمان الىصاس

 

 

ل الثالث اإلاخىطؽ مً يخابت الهمصة اإلاخىطؼت. وحػسف ؤزس ؤوشؼت بمالثُت  امللخص_ في طػذ الدزاطت بلى حػسف دزحت جمًٌ ػالب الصَّ

ل الثالث اإلاخىطؽ مً يخابت  ل الثالث اإلاخىطؽ. وإلاػسقت دزحت جمًٌ ػالب الصَّ جىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي ػالب الصَّ

ن مً زيخحن وزمظحن ًلمت إلاجاالث اإلاخىطؼت )الهمصة ل الثالث اإلاخىطؽ جٍىَّ  الهمصة اإلاخىطؼت؛ ُبِني ازخباز بمالجي ًجُب غىه ػالب الصَّ

رة، والهمصة غلى واو، والهمصة غلى ؤلل، والهمصة غلى طؼس( وػبو الازخباز ؤلامالجي غلى طذ مدازض زالر خٍىمُت وزالر ؤَلُت، غلى هب

ل  ن مً زالزحن ػالًبا. وإلاػسقت ؤزس ؤوشؼت بمالثُت في جىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي ػالب الصَّ ًل مدزطت قصل واخد مٍىَّ

بُت وطابؼت في مدزطخحن خٍىمُت وؤَلُت، وبنى بسهامًجا الثالث اإلاخىطؽ؛ ا بي ذي اإلاجمىغخحن ججٍس طخسدم الباخث اإلاىهج شبه الخجٍس

ل الثالث اإلاخىطؽ بخؼبُو الهاغدة ؤلامالثُت اإلابيُت   يهدف بلى جهدًم غدد مً ألاوشؼت في يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لؼالب الصَّ
ً
بمالثُا

هدم غددا مً غلى نىة خسيت الهمصة، وازخاز م
ُ
بُت غدد ػالبها زالزىن ػالًبا ج دزطخحن خٍىمُت وؤَلُت في ًّلِ مدزطت مجمىغت ججٍس

هت حػدد الحاالث  دزَّض بؼٍس
ُ
ألاوشؼت ؤلامالثُت الهاثمت غلى نىة خسيت الهمصة ومجمىغت طابؼت غدد ػالبها حظػت وغشسون ػالًبا ج

ت وحىد طػٍل يبحر في يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي ػالب الصل الثالث خظب اإلاخبؼ في الٌخاب اإلادزس ي. وؤظهسث هخاثج الدزاط

ل الثالث  اإلاخىطؽ، يما ؤظهسث الدزاطت وحىد ؤزس لألوشؼت ؤلامالثُت في جىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي ػالب الصَّ

 مً
ً
باث  اإلاخىطؽ. ؤوص ى الباخث بظسوزة جبني َرٍ الهاغدة؛ ًىنها جسخصس غلى الؼالب يثحرا ؤلاشٍاالث، ويرلَ طسوزة جٌثُل الخدٍز

 .وألاوشؼت ؤلامالثُت

 .: حػلُم، ػالب، يخابت، الهمصةتفااخيتاملكلماث ال
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 طالب لذي املاىسطت الهمزة كاابت مهاساث جىميت في إمالئيت أوشطت أثش

ف  الثالث الصَّ
 . املقذمت1

دة، وظاثل للؿت       ها ؤبسشَا مً ؤنَّ  بال مخػّدِ  الىطُلت ًىنها وؤَمَّ

ر بها، ؤلاوظان ًخػلم التي ألاولى ػّبِ ػخمد وخاحاجه، ؤقٍاٍز غً بها َو  َو

 اإلااطظاث اججهذ لرا اإلاسخلكت؛ والخىاصل الاجصاُ غملُاث في غليها

ت  اإلاهازاث الخالمُر بيظاب بلى والخػلم الخػلُم بػملُاث اإلاػىُت التربٍى

ت ؿٍى
ُّ
 اإلاجخمؼ، في قاغلحن ؤشخاًصا حػلهم في حظهم التي السثِظت، الل

ً  .ٌظس بٍل الخبراث وايدظاب الخػلم مىاصلت غلى نادٍز

دشٍل       ظام ٍو  مً مجمىغت مً (Language System) اللؿىي  الّىِ

اث ظام: هي ألاهظمت ؤو اإلاظخٍى ظام الصىحي، الّىِ ظام الصسفي، والّىِ  والّىِ

ظام الىدىي، ظام البالغي، والّىِ ظام الداللي، والّىِ رٍ. الٌخابي والّىِ  َو

سة مدٌمت، غالناث في مخأشزة مترابؼت حػمل ألاهظمت ِ
ّ
 بػظها في ماز

كهد منها هظام ؤّيِ  واهكٍاى بػظها، غلى ومػخمدة سل نُمتها، اللؿت ًُ  وٍُ

  [1].به ؤهُؼذ التي الاحخماغُت بالىظُكت

ػدُّ          ظام َو ت، ألاهظمت ؤَم مً (Writing System) الٌخابي الّىِ  اللؿٍى

ػنى خُث ػدُّ  الري الٌخابي، اللؿىي  بالخىاصل ٌُ  وؤصػب ؤزقى بدوزٍ ٌُ

 في مخىىغت حىاهب وجدازل اإلاػهدة، لؼبُػخه اللؿت؛ بهخاج مهازاث

ت، الجىاهب: مثل مىه، والخمًٌ بحادجه ؿٍى
ُّ
 والاحخماغُت، والىكظُت، الل

ت غملُت لِظذ الٌخابت ؤنَّ  ؤي والثهاقُت، والاجصالُت، ا بدخت، لؿٍى  وبهمَّ

  [2].مخدازلت غملُاث

ا ندًزا ؤلامالثُت ألاهظمت بشٍالُت وجمثل        
ً
 وند الشػىب، بحن مشتًر

ظام خظي ت، اإلاجامؼ باَخمام الػسبي ؤلامالجي الّىِ ؿٍى
ُّ
 واإلااطظاث الل

  ونظاًاَا، بالػسبُت اإلاهخمت الػلمُت والهُئاث الخػلُمُت،
ً
 غً قظال

 قخئذ وما ؤلامالء، بهىاغد واإلاهخمحن الػسبُت، ؤَل مً اإلاسخصحن

 الانتراخاث جهدًم في جخىالى اإلااض ي الهسن  مؼلؼ مىر الباخثحن مداوالث

 غدد قخىامى ،(مهترخاث مهاالث، بدىر، يخب،) ؤشٍالها ازخالف غلى

 غلى ؤزبذ ختى الٌخابت نىاغد غلى ؤصحابها ونكها التي اإلاػاصسة الٌخب

  وزمظحن مئت
ً
 [3]. يخابا

ظام ؤصبذ وند         ًساغُه ؤن ًيبػي مددًدا الػسبي ؤلامالجي الّىِ

 غىد اإلاػلمحن اَخمام بلُه ًخجه ؤن ًيبػي يما الٌخابت، غىد اإلاخػلمىن 

ػد للمخػلمحن، الٌخابت حػلُم ظام ذلَ غلى الخسوج َو ا، الّىِ
ً
 ًادي اهدساق

د بلى ا ًٍىن  التي ألازؼاء، مً اإلاٍص ظام. اإلاٌخىب غلى طًِئا جإزحَر  والّىِ

ا وحػهًُدا؛ حشػًبا الٌخابُت ألاهظمت ؤيثر مً الػسبي ؤلامالجي ي ممَّ  بلى ؤدَّ

المُر خحرة ل الٌخابت، غىد الخَّ
َّ
  وشٍ

ً
 ججاوشَا، الِظحر مً لِع غهبت

ا: )ٌَرا جٌخب بالظمحر وصلها غىد( طماء) قٍلمت  مسقىغت، طماَئ

 (.مجسوزة وطمائها مىصىبت، وطماءَا

ا وبالسؾم        اث غلى حهىد مً ًبرُ ممَّ دة مظخٍى  لخدظحن مخػّدِ

 غلى قىلمظه ًخىنل، لم ؤلامالجي الظػل ؤنَّ  بال الخالمُر لدي ؤلامالء

المُر لدي شُىًغا ألازؼاء قإيثر الابخداجي، الخػلُم مظخىي   هي الخَّ

  ؤلامالجي الظػل َرا هجد يما الهمصاث، بٌخابت اإلاخػلهت
ً
 لدي ؤًظا

ت، اإلاخىطؼت اإلاسخلت ػالب  لم بل الجامػُت؛ اإلاسخلت ويرلَ والثاهٍى

م الػسبُت، اللؿت ًلُاث ػالب ٌظلم  الظػل مً اإلاظخهبل مػلمى َو

 .ؤلامالجي

ػدُّ       
ُ
 قهد ؤلامالء، يخب في ؤلامالثُت اإلاباخث ؤَم مً الهمصة وح

 ؤلامالثُت؛ بالٌخابت والخبراء اإلاسخصحن اَخمام مً يبحر بىصِب خظُذ

ػدُّ  التي اإلاخىطؼت، الهمصة طُما ال
ُ
 جىاحه التي اإلاشٌالث ؤيبر مً ح

 مىنؼ بازخالف جسخلل قٌخابتها خاالتها، لخػدد الػسبُت اللؿت مخػلمي

ً مً ؤيثر بلى يخابتها خاالث وصلذ ختى الجملت، مً الٍلمت  غشٍس

ا خالت؛ ل   الؼالب، ؤطػل ممَّ
َّ
م مً ونل  الػدد َرا اطدُػاب في جسيحَز

 .الحاالث مً

 نىة غلى جهىم الحاالث، َرٍ جسخصس بمالثُت ناغدة وحدث وخُث       

ظس الهمصة خسيت ظس بليها بالىَّ  ويخابت ٌظبهها، الري الحسف بلى والىَّ

 ؤزس مػسقت الباخث زؾب غلُه ألانىي، الحسيت ًىاطب ما غلى الهمصة

 الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في الهمصة خسيت نىة غلى ناثم بمالجي بسهامج

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت  .اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 الذساست . مشكلت2

 الػام الخػلُم مدازض في الػسبُت اللؿت مشسفي مً يثحر هادي        

 خُث ؤلامالجي، ؤدائهم لخدظحن للؼالب؛ غالحُت بسامج انتراح بظسوزة

المُر، يخاباث في اإلالمىض الظػل  لػدد الباخث مالخظت زالُ ومً الخَّ

المُر يساطاث مً  ؤزؼاء جخظمً ؤنها وحد اإلاخىطؼت اإلاسخلت في الخَّ

دة،   مخػّدِ
ً
 التي الػلمُت الدزاطاث مً غدد بلُه ؤشازث ما بلى بطاقت

المُر ؤداء جىاولذ  جىاولذ بذ. اإلاسخلكت الدزاطُت اإلاساخل في الٌخابي الخَّ

ُبي البٌس دزاطت  ؤلامالء، في اإلاخىطؽ الثالث ػالب مظخىي   [4]والَى

 في زصىًصا ؤلامالء، في الؼالب مظخىي  في يبحر طػل غً وؤطكسث

 .الهمصاث يخابت

المُر ؤزؼاء ؤنَّ  بلى  [5]الشػالن دزاطت ؤشازث يما       ل في الخَّ  الصَّ

ادض ل الظَّ ُ  والصَّ  الهمصة يخابت في% 87 بلى جصل اإلاخىطؽ ألاو

 دزاطت وؤوضحذ ،%86 بلى جصل اإلاخؼسقت الهمصة يخابت وفي اإلاخىطؼت،

 ػالب لدي الٌخابي الخػبحر في ؤلامالثُت ألازؼاء ؤبسش  ؤنَّ   [6]ؤخمد

 وؤظهسث واإلاخؼسقت، اإلاخىطؼت الهمصة يخابت في جتريص اإلاخىطؼت اإلاسخلت

ًاث دزاطت  جالمُر لدي شُىًغا ؤلامالثُت ألازؼاء ؤيثر ؤنَّ   [7]بس

كىف ُ  مً الصَّ  بإشٍالها الهمصاث بٌخابت اإلاخػلهت هي الخامع بلى ألاو

 بلى جصل خُث اإلاخىطؼت، الهمصة يخابت خاالث لخػدد وهظًسا. اإلاسخلكت

ً رٍ خالت، غشٍس  ناغدة في وجددًدَا جلخُصها ًمًٌ الحاالث َو

م واخدة هدَّ
ُ
 الباخث زؾب غلُه؛ الهمصة خسيت نىة غلى حػخمد للؼالب، ج

 لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في بمالثُت ؤوشؼت ؤزس حػسف

ل ػالب  الظااُ غً ؤلاحابت في اإلاشٍلت وجددد اإلاخىطؼت الثالث الصَّ

 :آلاحي السثِع

 الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في اإلاهترخت ؤلامالثُت ألاوشؼت ؤزس ما

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت خكسع اإلاخىطؽ؟ الثالث الصَّ  الظااُ َرا غً ٍو

 :آلاجُت ألاطئلت
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 أ. أسئلت الذساست

ل ػالب جمًٌ دزحت ما. 1  الهمصة يخابت مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

ل اإلاخىطؼت؟  اإلادزطت إلاخؿحر حػصي  بخصاثُت داللت ذاث قسوم جىحد َو

 ؟(ؤَلُت خٍىمُت،)

 اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث لخىمُت اإلاهترخت ؤلامالثُت ألاوشؼت ما. 2

ل ػالب لدي  اإلاخىطؽ؟ الثالث الصَّ

 الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في اإلاهترخت ؤلامالثُت ألاوشؼت ؤزس ما. 3

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت ل اإلاخىطؽ؟ الثالث الصَّ  ذاث قسوم جىحد َو

 ؟(ؤَلُت خٍىمُت،) اإلادزطت إلاخؿحر حػصي  بخصاثُت داللت

  الذساست ب. أهذاف

ل ػالب جمًٌ دزحت حػسف. 1  الهمصة يخابت مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 .اإلاخىطؼت

 .اإلاخىطؼت الهمصة خسيت نىة غلى ناثمت مهترخت بمالثُت ؤوشؼت بىاء. 2

 الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في اإلاهترخت ؤلامالثُت ألاوشؼت ؤزس حػسف. 3

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت  .اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

يت ِّ
  الذساست ج. أهم 

ُت جٌمً ُت في الدزاطت ؤَّمِ ل لؼالب الٌخابي ألاداء دزاطت ؤَّمِ  الصَّ

ُت اإلاخىطؽ، الثالث  ومً الػسبُت، اللؿت قسوع بحن ومجزلخه ؤلامالء وؤَّمِ

 .الٌخابي الخالمُر ؤداء جدظحن في الدزاطت هخاثج حظهم ؤن اإلاخىنؼ

 الذساست د. خذود

 وطؽ في الهمصة وجددًًدا ؤلامالثُت، اإلاهازاث غلى الدزاطت انخصسث      

 الدزاس ي الػام مً الثاوي، الدزاس ي الكصل في الدزاطت وػبهذ الٍلمت،

ل ػالب غلى 34/1435ٌ  مدازض في الرًىز  اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

ت الػام الخػلُم اض مدًىت في النهاٍز  .وألاَلُت الحٍىمُت الٍس

 الذساست ٌ. مصطلحاث

ى ؤلالهاء، َى لؿت ؤلامالء (Dictation) :ؤلامالء ْمِلي ؤملى مً مصدز َو ًُ .

حن وغىد هت طلًُما، دنًُها زطًما الٍلماث زطم غلى الهدزة" التربٍى  بالؼٍس

 الخاصت اإلاهازاث اطخسدام مً الخمًٌ مؼ اللؿت، ؤَل غليها اجكو التي

 ].8" ]طلُمت يخابت الٍلماث يخابت في بها

ُ  مً ًسسج مجهىز، شدًد خسف هي: الهمصة  آزس مً الحلو مسازج ؤو

ا الحلو ا[: "9] الكساَُدي ذيس يما. الصدز ًلي ممَّ  قمسسحها الهمصة وؤمَّ

ا مظؿىػت، مهخىجت الحلو ؤنص ى مً  الهمصة ؤنَّ  قحرون اإلاددزىن  وؤمَّ

را" مهمىطت غىدَم قهي مجهىز  ؾحر صىث  الخجازب ؤيدجه ما َو

ت، ى اإلاسبًر ُ  في الهمصة وجٍىن . [10]" الؿسبُىن  الػلماء غلُه ما َو  ؤو

 .الٍلمت آزس وفي الٍلمت، وطؽ وفي الٍلمت،

 الش يء، في الحرم[: "11] مىظىز  ابً غسقها يما اإلاهازة (Skill) اإلاهازة

هاُ غمل، بٍل الحاذم: واإلااَس  ؤي مهازة، به ؤمهس ألامس بهرا مهسث: ٍو

ا به صسث
ً
ػسقها". خاذن ا الباخث َو ًُ  في الصحُذ الؼالب ؤداء ؤّنها بحساث

 .اإلاخىطؼت الهمصة يخابت

 مً وطُلت الٌخابت" :[12] وآزسون زاػس غسقها (Writing) الٌخابت

، غً ٌػبر ؤن للخلمُر ًمًٌ بىاطؼتها التي الاجصاُ وطاثل  وؤن ؤقٍاٍز

ً، ؤقٍاز غلى ًهل سجل آلازٍس ". ووناجؼ خىادر مً حسجُله ًىد ما َو

ػسقها  طىء في للٍلماث الصحُذ السطم غلى الؼالب بهدزة الباخث َو

ت بمالثُت نىاغد مً دزطه ما  .اإلاخىطؼت اإلاسخلت في وهدٍى

 السابقت والذساساث الىظشي  إلاطاس. 3

ُت جسحؼ        الكٌس بحن اجصاُ وطُلت ًىنها الحُاة في الٌخابت ؤَّمِ

و غً وذلَ واإلاٍان، الصمان ازخلل مهما البشسي،  اإلاالكاث ػٍس

ا، ها يما وؾحَر ب باإلااض ي، الحاطس اجصاُ ؤداة ؤنَّ  وههل بالبػُد، والهٍس

و قالٌخابت واإلاٍان، الصمان غبر والثهاقت اإلاػسقت  زبراث لىصل ػٍس

 السثِظت ألاداة وهي وههله، الترار لحكظ وؤداة ببػظها، وألامم ألاحُاُ

 ٌػؼي زمصي، لؿىي  ؤداء قالٌخابت. "ومساخله ؤهىاغه بجمُؼ للخػلم

ت الهىاغد قُه جساعى مخػددة دالالث ؿٍى
ُّ
ر اإلاٌخىبت، الل  قٌس غً ٌػّبِ

، ؤلاوظان ٍىن  ومشاغٍس   ٍو
ً
، وحهت غلى دلُال   هظٍس

ً
 الىاض خٌم في وطببا

  ٌػؼي الخػٍسل َرا[ 13]". غلُه
ً
 زالف للٌخابت، وؤشمل ؤوطؼ مكهىما

حن بػع ًريٍس ما ل  الٌخابت: "[14] الشىؼي مثل التربٍى      جدٍى

ت ألاصىاث ؿٍى
ُّ
 بلى    ههلها بهصد الىزم غلى مسؼىػت زمىش  بلى الل

ً  ."آلازٍس

ىصسف        ظام بلى ؤلامالء مصؼلح ٍو  (Writing System) الٌخابي الّىِ

ػنى خُث  قاإلمالء. "غليها مخػازف ونىاهحن بهىاغد اإلاٌخىب بظبؽ ٌُ

 ًجب والتي قصلها ًجب التي الٍلماث مىطىغه مػحن، لؿىي  هظام

 بإهىاغها والهمصة جدرف، التي والحسوف جصاد التي والحسوف وصلها،

ًاهذ طىاء اإلاسخلكت،  وألالل الثالزت، اللحن خسوف ؤخد غلى ؤم مكسدة ؤ

اء اللُىت، ، الخإهِث، َو  اإلاىاد ومصؼلحاث الترنُم، وغالماث وجاٍئ

ً الدزاطُت، ًاث ونلب بإهىاغه، واإلاد بإهىاغه، والخىٍى  الثالر، الحس

ت الشمظُت والالم الحسوف، وببداُ  ].15] "والهمٍس

ظام َرا حظمُت غلى اصؼلح وند          ؿىي  الّىِ
ُّ
 بلى يهدف الري الل

 في جدزض ؤلامالء مادة وؤصبدذ باإلمالء، طلُمت بصىزة اإلاٌخىب بزساج

 في جدزض ًاهذ وند واإلاخىطؼت، الابخداثُت طُما ال الخػلُم مساخل

ا غً مظخهل بمهسز  الظػىدًت الػسبُت اإلاملٌت في الخػلُم وشازة  مً ؾحَر

م   ؤن بلى الػسبُت، اللؿت قسوع  غام للمىاهج الشامل اإلاشسوع ُغّمِ

ى واخد مهسز  في الػسبُت اللؿت قسوع ُحمػذ خُث ،(1421)  لؿتي) بمظمَّ

 اإلاخىطؼت، اإلاسخلت في( الخالدة لؿتي)و الابخداثُت، اإلاسخلت في( الجمُلت

ؿىي  اإلادخىي  طمً جدزَّض ؤلامالثُت الهىاغد ؤصبدذ وند
ُّ
 .الل

        
ً
ا اإلاٌخىب، طبؽ في ؤلامالء دوز  بلى بطاقت د في حظهم قةنهَّ  حػٍى

المُر ػت، اإلاىظمت الصحُدت الٌخابت الخَّ  الٌخابت غملُت وزبؽ والظَس

 قٌالَما وؤلامالء، الىدى بحن الىزُهت الصلت وجىطُذ وؤلاقهام، بالكهم

 خظً في ؤلامالء هص مً الاطخكادة ويرلَ اللؿت، لظبؽ وطُلت

 .والٌخابي الشكىي  الخػبحر

ظام         حػلم مؼالب مً زثِع مؼلب (Dictation System) ؤلامالجي والّىِ

ه خُث وبجهانها اللؿت ِ
ّ
  اللؿت بمهازاث الصلت شدًد به

ً
  خدًثا

ً
 واطخماغا

 
ً
، ونساءة

ً
 ؤنَّ  يما صحًُدا، هؼًها ًخؼلب الصحُذ ؤلامالجي قالسطم ويخابت

ب ًخظمً ؤلامالء  خُث الاطخماع، مهازاث وبيظابهم الخالمُر جدٍز

 .وداللتها الٍلمت وجسيُب ألاصىاث إلدزاى الاهدباٍ ًخؼلب

 في ؤلامالجي الظػل مً واإلاسخصىن  واإلاسبىن  اإلاػلمىن  غاوى وند       

 وند الجامعي؛ الخػلُم وفي بل الػام، الخػلُم مساخل في الػسبُت اللؿت

ظام صػىبت بلى ذلَ في الظبب ٌػىد  قصىزة الػسبي، ؤلامالجي الّىِ

 وقصلها، الحسوف ووصل الٍلمت، مً مىطػه بازخالف جسخلل الحسف

 جىحد يما بػدَا، بما جىصل وال نبلها بما جىصل خسوف جىحد يما
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 جىؼو وال جٌخب وخسوف ،...(ػه ذلَ، لًٌ،) جٌخب وال جىؼو خسوف

 والهساءة الٌخابي الىظام بحن وزُهت حد الػالنت ؤنَّ  يما...(.َاالء ؤولئَ)

 غُىت وعي جىاولذ التيErdoğan [16]  دزاطت قكي. والاطخماع واإلادادزت

 غلى ومهدزتهم للٍلماث الصىحي بالىؼو الابخداثُت اإلاسخلت جالمُر مً

 Yangın, Erdoğan and [17] مهُاض الباخثت اطخسدمذ الٌخابت

Erdoğan هت ازخحروا الدازطت، غُىت غلى  غلى للخػسف غشىاثُت، بؼٍس

 في الٌخابت غلى وندزتهم للٍلماث الصىحي بالىؼو وغيهم بحن الػالنت

 اإلاهُاض هكع بخؼبُو الباخثت نامذ يرلَ الدزاس ي، الكصل بداًت

 الدزاس ي الكصل ونهاًت مىخصل في الٌخابت غلى الؼلبت ندزة إلاػسقت

،  وحىد بلى الدزاطت جىصلذ. الثاوي الدزاس ي الكصل ومىخصل ألاُو

 بالىؼو بدزاى لديهم ًان ممً الخالمُر يخابت وطسغت مهازة في جدظً

 .للٍلماث الصىحي

 ؤلامالثُت، ألازؼاء مهدمت في الهمصة يخابت في ألازؼاء حاءث وند       

ًاث دزاطت في يما  لدي ؤلامالثُت ألازؼاء مػسقت بلى َدقذ خُث[ 7] بس

ل بلى الابخداثُت اإلاسخلت  مخؿحراث طىء في الابخداجي، الخامع الصَّ

ل الجيع  شُىًغا ألازؼاء ؤيثر ؤنَّ  الدزاطت وؤظهسث والخدصُل، والصَّ

المُر لدي  الخلؽ زمَّ  اإلاسخلكت، بإشٍالها الهمصاث بٌخابت اإلاخػلهت هي الخَّ

 قسوم وحىد غدم بلى الدزاطت وؤشازث واإلاسبىػت، اإلاكخىخت الخاء بحن

 .وؤلاهار الرًىز  بحن

 بل الابخداثُت، اإلاسخلت جالمُر غلى ؤلامالجي الظػل ًهخصس ولم      

المُر مؼ اطخمس  [5] الشػالن دزاطت قكي اإلاخىطؼت، اإلاسخلت في الخَّ

 وحىد ؤظهسث اإلاخىطؼت، اإلاسخلت ػالب مً ػالب زالزماثت شملذ

% 87 بلى وظبتها جصل اإلاخىطؼت الهمصة في الؼالب لدي بمالثُت ؤزؼاء

 وظبتها جصل اإلاخؼسقت الهمصة في ؤزؼاء َىاى بِىما الدزاطت، غُىت مً

مصة ،%86 بلى مصة الىصل َو  وؤشازث ،%74 بلى جصل الهؼؼ َو

 وؤزحػذ ؤلامالء، في الؼالب لدي يبحر طػل وحىد بلى الدزاطت

ل في الؼالب ؤغداد يثرة بلى الظػل َرا الدزاطت  وبلى الدزاس ي، الصَّ

م وؤنَّ  اإلاخػددة، ألامثلت غلى ًسيص لم اإلادزس ي الٌخاب ؤنَّ   الري الخهٍى

م في اإلاػلمىن  غلُه ٌػخمد  للؼالب ًدُذ ؤلامالجي الؼالب ؤداء جهٍى

دقذ. ؤزؼاءَم مػهم خاملحن ؤزسي  بلى مسخلت مً الاهخهاُ  دزاطت َو

ُبي البٌس  الػسبُت اللؿت في الشاجػت ؤلامالثُت ألازؼاء حػسف بلى[ 4] والَى

ل ػالباث لدي اض، مدًىت في اإلاخىطؽ الثالث الصَّ  بلى وجىصلذ الٍس

ل ػالباث غىد الشاجػت ؤلامالثُت باألزؼاء ناثمت  اإلاخىطؽ، الثالث الصَّ

ا، زؼإ زمظحن بلؿذ ًُ ًان بمالث  يخابت في شُىًغا ألازؼاء ؤيثر و

 .الهمصاث

 بلى ججاوشٍ بل الػام، الخػلُم ػالب غىد الظػل َرا ًخىنل ولم       

 بلى َدقذ[ 18] والؿلبان خماد دزاطت قكي الجامػُت، اإلاسخلت ػالب

 في الهدض بجامػت الدازطحن لدي الشاجػت ؤلامالثُت ألازؼاء جددًد

 ؤلامالثُت، اإلاهازاث وقو ألازؼاء َرٍ وجصيُل الػسبُت، اللؿت مهسز 

 ؤيثر ؤنَّ  بلى الدزاطت وؤظهسث ػالًبا، وؤزبػىن  وطخت مئت ازخحر خُث

ُ  في الهمصة يخابت في حاءث ألازؼاء  وند ونهاًتها، ووطؼها الٍلمت ؤو

 الػسبُت اللؿت مظام في مظخهلت وخدة بنساز بظسوزة الباخثان ؤوص ى

 .قهؽ الهمصة بٌخابت جسخص

ــامخ دـــون        م ت،ــسبُـالػ تــاللؿ يــــدازط لــــلخص تـــالثُــؤلام اءــــألازؼ دثـ   َو

ون  الرًً اإلاظخهبل، مػلمى ػدَّ  خدد قهد الػسبُت، اللؿت لخػلُم ٌُ

 اللؿت حػلُم شػبت يخاباث في حشُؼ التي ؤلامالثُت ألازؼاء[  19]زشىان

 ؤطبابها، غلى والىنىف التربُت، ًلُاث ببػع الابخداجي الخػلُم الػسبُت

را. غالحها ومهترخاث  غً يشكذ التي[ 20] الهسش ي دزاطت جايدٍ ما َو

 ؤم بجامػت الػسبُت اللؿت ًلُت ػالب يخاباث في بمالثُت ؤزؼاء وحىد

 .اإلاسخلكت بإشٍالها الهمصة يخابت في ًسؼئىن  الؼالب وؤنَّ  الهسي،

 زؼىزة الخػلُم غلى والهاثمىن  واإلاسخصىن  الباخثىن  ؤدزى وند       

مذ ؤلامالجي؛ الظػل  مداولت في والاطتراجُجُاث البرامج مً غدًد   قُهّدِ

ُ  ؤلامالجي، بالسطم للنهىض  مهترخت اطتراجُجُت قاغلُت [6] ؤخمد قخىاو

 اإلاخىطؼت اإلاسخلت جالمُر لدي الٌخابي بالخػبحر ؤلامالثُت ألازؼاء غالج في

 في ؤلامالثُت ألازؼاء يثرة مً البدث اهؼلو الظػىدًت، الػسبُت باإلاملٌت

المُر لدي الٌخابي الخػبحر  واإلاسخلت بػامت الدزاطُت اإلاساخل ًاقت في الخَّ

ُ  بًجاد في الخكٌحر ٌظخىحب مما بساصت؛ اإلاخىطؼت  لخلَ الحلى

هذ غالحُت، اطتراجُجُت بىاء زالُ مً اإلاشٍلت ّبِ
ُ
المُر غلى ػ  في الخَّ

ر يما. اإلاخىطؼت اإلاسخلت  ؤزس حػسف بلى تهدف دزاطت[ 21] الػِظىي  هكَّ

 الؼالنت مهازاث بػع جىمُت في الرَني الهدح ؤطلىب اطخسدام

ت، ؿٍى
ُّ
 جلمُراث مً غُىت لدي الشاجػت ؤلامالثُت ألازؼاء وغالج الل

ل  الػحن مدازض بخدي مً ازخحرث الثاهُت، بالحلهت الثامً الصَّ

 . الخػلُمُت ظبي ؤبى بمىؼهت
ً

 الدازض ؤغدَّ  الهدف َرا لخدهُو ووصىال

 
ً
 ألاداء، مظخىي  لهُاض ازخباز جددًد في جمثلذ ألادواث مً مجمىغت

 التي الخؼىاث للمػلم ًىضح مػلم ودلُل ؤلامالثُت، الصحت في وازخباز

 وند. اإلاهترح ألاطلىب باطخسدام الخػبحر خصص جدَزع غىد ًدبػها

 الؼالنت مهازاث جىمُت في اإلاهترح ألاطلىب قاغلُت الدزاطت ؤظهسث

 . الدزاطت غُىت لدي الشاجػت ؤلامالثُت ألازؼاء غالج ويرا اإلاػىُت،

 جىمُت في مهترح بسهامج ؤزس حػسف[ 22] الجىحى دزاطت جىاولذ يما       

ل ػالباث لدي ؤلامالجي ألاداء مهازاث  بمداقظت ألاطاس ي الخامع الصَّ

دقذ ؾصة، شماُ ا ًيبػي التي ؤلامالثُت اإلاهازاث جددًد بلى َو  جىاقَس

ل ػالباث لدي ؤلامالجي ألاداء مهازاث لخىمُت  ألاطاس ي، الخامع الصَّ

  الباخثت وبيذ
ً
 ػالباث لدي ؤلامالجي ألاداء مهازاث لخىمُت بسهامجا

ل  الباخثت واطخسدمذ ؾصة، شماُ بمداقظت ألاطاس ي الخامع الصَّ

بي، البىاجي اإلاىهج ل ػالباث مً الدزاطت مجخمؼ وجٍىن  الخجٍس  الصَّ

ت الخابػت اإلادازض في ألاطاس ي الخامع  وجإلكذ والخػلُم، التربُت إلادًٍس

بُت مجمىغخحن غلى وشغذ ػالبت، وطبػحن زالر مً الدزاطت غُىت  ججٍس

 اإلاخىطؼت للهمصة مهترح بسهامج بخؼبُو الباخثت ونامذ وطابؼت،

 بحن بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد الدزاطت وؤظهسث. واإلاخؼسقت

بُت اإلاجمىغت ػالباث دزحاث مخىطؽ  البرهامج ًدزطً اللىاحي الخجٍس

 اللىاحي الظابؼت اإلاجمىغت ػالباث دزحاث ومخىطؽ ؤلامالء في اإلاهترح

هت اإلاىهج ًدزطً  لصالح البػدي ؤلامالجي الازخباز في الػادًت بالؼٍس

بُت اإلاجمىغت  . الخجٍس

 قاغلُت مً الخدهو بلى َدقذ [23] غبدالظالم هكرَا دزاطت وفي       

 الٌخابي ألاداء وجدظحن ؤلامالثُت، الصحت مهازاث جىمُت في مهترح بسهامج

 بمهازاث ناثمت الباخثت واطخسدمذ الابخداثُت، اإلاسخلت جالمُر لدي

المُر جمًٌ مدي لهُاض وازخباًزا ؤلامالثُت، الصحت  مهازاث مً الخَّ

ــــبخصاثُ تــــدالل ذاث سومـــق ىدـــوح تــدزاطــال سثـــؤظه ؤلامالثُت، الصحت   تـ
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بُت اإلاجمىغت لصالح  .الخجٍس

ُت       ُ  والخػلم الخػلُم غملُاث في ودوزَا الخهىُت وألَّمِ  مدًىز  جىاو

 الشاجػت ؤلامالثُت ألازؼاء مػالجت في الٌمبُىجس اطخسدام قاغلُت [24]

ل جلمُراث لدي ُ  الصَّ  هدى والاججاٍ الخدصُل في اإلانهي ؤلاغدادي ألاو

 ووحىد ؤلامالجي، الخلمُراث طػل في الدزاطت مشٍلت جدددث. اإلاادة

 الؼسم  الػسبُت اللؿت مػلمي واجباع ؤلامالء، مادة هدى طلبي اججاٍ

 الخػلُم جهىُاث اطخسدام وغدم الظػل، َرا غالج في الخهلُدًت

 ؤلامالء في جخإزس التي الخلمُرة ؤنَّ  يما الظػل، َرا إلاػالجت الحدًثت

 مً ألازسي  اللؿاث حظلم ولم. الدزاطُت اإلاىاد بهُت في طػًكا حػاوي

 ألازؼاء مػسقت بلى َدقذ Ho, et. al [25]  دزاطت قكي الٌخابي الظػل

ت، اللؿت مهسز  في الجامػت الؼالب لدي الٌخابُت  ومػسقت ؤلاهجلحًز

ت للؿت يخابتهم غىد جىاحههم التي الصػىباث  الدزاطت شملذ. ؤلاهجلحًز

  وزالزحن طبػت
ً
 اطخسدم. للخٌىىلىحُا شاًىٌُى حامػت مً ػالبا

 السثِع الظبب ؤن بلى الدزاطت وزلصذ الىىعي، اإلاىهج الباخثىن 

ت اللؿت يخابت لصػىبت  اإلاػسقت طػل َى الؼالب َاالء غىد ؤلاهجلحًز

ت باللؿت  مػسقت بلى َدقذ قهد Wee et. al [26]  دزاطت ؤما. ؤلاهجلحًز

  وزالزحن لدظػت الكػل شٍل في الٌخابُت ألازؼاء
ً
 في مسجلحن ػالبا

ا بجامػت الدبلىم بسهامج  اإلاىهج الباخثىن  واطخسدم الحٍىمُت، مالحًز

 الىدىي  الجاهب في يخابُت ؤزؼاء وحىد بلى الدزاطت وجىصلذ. الىصكي

 ؤزسث ألازؼاء َرٍ وؤن يخابتهم، مً اطخسساحها جم ًلمت( 350) ـل

 .يخابتهم وحىدة الؼالب َاالء نساءة غلى واضح بشٍل

 زماوي ولها هبرة غلى جٌخب قخازة مخػددة، خاالث اإلاخىطؼت وللهمصة       

 ؤلل غلى جٌخب وجازة خاالث، زمع ولها الىاو غلى جٌخب وجازة خاالث،

 ]:27] خاالث ؤزبؼ ولها الظؼس غلى جٌخب وجازة خاالث، زالر ولها

 
ً
 (ت) هبرة غلى اإلاخىطؼت الهمصة زطم :ؤوال

ِئحن: مثل نبلها ما ويظس يظسث بذا. 1 ٌِ  نبلها ما وطم يظسث بذا. 2مخ

 .ُطِئل: مثل

ِئن: مثل نبلها ما وقخذ يظسث بذا. 3 ِثحر جؼم   ما وطًٌ يظسث بذا.4. ش 

ِئدة ؤْطئِلت: نبلها
ْ
 .ؤق

 ما ويظس طمذ بذا. 6 طاِثذ، صاِثم،: مثل ؤلل وطبهها يظسث بذا. 5

ىن : مثل نبلها
ُ
  .ٌظتهِصث

ت،: مثل نبلها ما ويظس قخدذ بذا. 7
 
ت ِقئ

 
 ما ويظس طٌىذ بذا. 8.ِزث

ر،: مثل نبلها
ْ
ب ِبئ

ْ
 .ِذث

ا ًُ  (ئ) واو غلى الهمصة زطم: زاه

ُاوض،: مثل نبلها ما وطم طمذ بذا. 1
ُ
 ما وقخذ طمذ بذا. 2.ًاوض ق

ُام،: مثل نبلها ُام ً 
 
 .ج

ُوض،: مثل نبلها ما وطًٌ طمذ بذا. 3
ْ
 وطم قخدذ بذا. 4.مْظُاوُ مسئ

اد: مثل نبلها ما
 
ا

ُ
 .ق

ْاذي، ُمْامً،: مثل نبلها ما وطم طٌىذ بذا. 5 ْامً ُمْالم، ًُ ًُ. 

ا
ً
 (ؤ) ؤلل غلى اإلاخىطؼت الهمصة زطم: زالث

ُ،: مثل نبلها ما وقخذ قخدذ بذا. 1
 
إ ز، ط 

 
ؤ ِن، ش 

 
إ د اػم 

 
ؤ  قخدذ بذا.2.و 

ة، مْظإلت، :مثل نبلها ما وطًٌ
 
إ ُْ ة، َ

 
ًً قْجإ

 
 ما وقخذ طٌىذ بذا. 3.حْصؤ

ض،: مثل نبلها
ْ
ؤ ض، ز 

ْ
إ
 
ز، ق

ْ
إ
 
ض ق

ْ
إ
 
 .ي

 (ء) طؼس غلى مكسدة اإلاخىطؼت الهمصة زطم: زابًػا

ُ: مثل ؤلل نبلها مكخىخت ًاهذ بذا. 1  مكخىخت ًاهذ بذا. 2.حظاء 

ة :مثل مد واو ونبلها  .مسوء 

 وبػدَا بػدٍ بما ًخصل ال طايً صحُذ بػد مكخىخت ًاهذ بذا. 3 

ً ؤلل  مظمىمت ًاهذ بذا. 4.بْدًءا حْصًءا،: مثل الخثيُت ؤلل ؤو جىٍى

 .هْىُءَا طْىُءَا،: مثل طايىت واو ونبلها

ً بلى جصل ؤنها هجد الحاالث َرٍ بلى الىظس وغىد   جهدم خالت، غشٍس

مًٌ مسخلكت، بصىز  للؼالب  الهاغدة في جسخصس ؤن الحاالث لهرٍ ٍو

ىظس الٍلمت وطؽ في الهمصة) آلاجُت  وجٌخب نبلها، ما وخسيت خسيتها بلى ًُ

 (.ألانىي  الحسيت ًىاطب ما غلى

 وإلاحشاءاث الطشيقت. 3

 الذساست مىهجأ. 

زاطت َرٍ ًاهذ إلاا         في بمالثُت ؤوشؼت ؤزس حػسف بلى حظعى الّدِ

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث جىمُت  الثالث الصَّ

بي شبه اإلاىهج ػبو الباخث قةنَّ  اإلاخىطؽ، جٍس  ٌػّسِقه الري الخَّ

ه [28] وآزسون الحمداوي  الػلمُت الخجسبت غلى ًهىم الري اإلاىهج: "ؤهَّ

 طبؽ طىء في وذلَ اإلاخؿحراث، بحن الظببُت الػالناث غً جٌشل التي

  غدا ما الخابػت، اإلاخؿحراث ؤو اإلاخؿحر في اإلاازسة الػىامل ًل
ً
 ًخدٌم غامال

ؿحٍر الباخث قُه . الخابػت اإلاخؿحراث ؤو اإلاخؿحر غلى جإزحٍر نُاض لؿسض َو

 وجىظُم الاطخسالص لؿسض واإلاظبىػت اإلاهىىت اإلاالخظت حػني والخجسبت

بؼ". مدددة ؤدواث ؤطاض غلى البُاهاث صمُم الباخث واجَّ  شبه الخَّ

بي جٍس بُت: اإلاجمىغخحن ذي الخَّ جٍس ابؼت، الخَّ ً وبخؼبُو والظَّ  ازخباٍز

ُ  في يما وبػدي نبلي  :آلاحي الجدو

 1 حذول 

جشيبي شبه الاصميم
َّ
جشيبيت: املجمىعاين ري الا

َّ
ابط الا  والضَّ

 ()ع

 ()اخاياس عشىائي

 ()ث

جشيبيت
َّ
 ()املجمىعت الا

 1خ

 (اخاباس قبلي)

 م

 (املاغير املساقل)

 2خ

 (اخاباس بعذي)

 ()ع

 ازخُاز غشىاجي()

 )ض(

ابؼت)  (اإلاجمىغت الظَّ

 1ر

 (ازخباز نبلي)

 م

 )اإلاخؿحر اإلاظخهل(

 2ر

 (ازخباز بػدي)

  الذساست عيىتب. 

  وطبػحن وطبػت مئت غلى الدزاطت غُىت اشخملذ       
ً
 حظػحن ػالبا

  وزماهحن وطبػت الحٍىمُت، اإلادازض في ػالًبا
ً
 ألاَلُت اإلادازض في ػالبا

ل ػالب جمًٌ دزحت إلاػسقت  يخابت مهازاث مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

بُت الدزاطت وجٍىهذ. اإلاخىطؼت الهمصة  غشس وزماهُت مئت مً الخجٍس

 
ً
لىن  ألاَلُت الػاصمت مدزطت في ًدزطىن  وزمظىن  زماهُت ػالبا ِ

ّ
 ًمث

بُت مجمىغخحن   وطخىن  وطابؼت، ججٍس
ً
 غبادة بً الىلُد مدزطت في ػالبا

لىن  الحٍىمُت ِ
ّ
بُت مجمىغخحن ًمث  مٌخب مدازض مً. وطابؼت ججٍس

ربُت
َّ
ػلُم الت اض بشسم  والخَّ هت اإلادزطت وازخحرث الٍس  نصدًت؛ بؼٍس

سحؼ  مً اإلادزطخحن مدًسا ؤبداٍ ما بلى اإلادزطخحن ازخُاز في الظبب ٍو
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جسبت، لخؼبُو وحصجُؼ دغم محن ولىحىد الخَّ ِ
ّ
 في وزاؾبحن مخػاوهحن مػل

 .الخجسبت جؼبُو

 الذساست أدواثج. 

زاطت َرٍ ؤنَّ  بما        جىمُت في بمالثُت ؤوشؼت ؤزس حػسف في جبدث الّدِ

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث  قةنَّ  اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

ب الدزاطت َرٍ هخاثج بلى الخىصل
َّ
 بغداد مً) آلاجُت ألادواث جؼل

 (:الباخث

ل ػالب جمًٌ دزحت إلاػسقت اطخؼالعي ازخباز. ؤ  اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

. ج. وبػدي نبلي بمالجي ازخباز. ب. اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث مً

 .الهمصة خسيت نىة غلى ناثمت مخىىغت بمالثُت ؤوشؼت

 :آلاجُت الخؼىاث وقو ألادواث َرٍ ؤغدث وند

 
ً
 (والبػدي والهبلي، الاطخؼالعي،) ؤلامالء ازخباز: ؤوال

 جمًٌ دزحت غلى الىنىف بلى الازخباز َرا زالُ مً الدزاطت حظعى     

ل ػالب  في اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 والهمصة واو، غلى والهمصة هبرة، غلى اإلاخىطؼت الهمصة ألازبؼ، خاالتها

 بىاء في ُزِحؼ   وند طؼس، غلى اإلاخىطؼت والهمصة ؤلل، غلى اإلاخىطؼت

 ؤلامالء يخب) اإلاخىطؼت، اإلاسخلت في الػسبُت اللؿت يخب بلى الازخباز

ت والدزاطاث  ؤزبػت في ألاولُت صىزجه في ؤلامالجي الازخباز وزسج(. التربٍى

ُ  ًلمت، وطخحن طبًػا ًلماجه غدد وبلـ مداوز، ح آلاحي والجدو  ًىّضِ

 :ألاولُت صىزجه في الازخباز مجاالث

 2 حذول 

 ألاوليت بصىسجه الاساطالعي إلامالئي الاخاباس

( البػدي الهبلي، الاطخؼالعي،) الازخباز صدم مً الباخث وجإيد     

 مً الخدهو زالُ مً وذلَ النهاثُت، بصىزجه جؼبُهه نبل وزباجه

دم ت، الٍلماث لهاثمت الظاَسي  الّصِ د الازخباٍز
ُّ
ها مً والخإي  ما جهِع ؤنَّ

محن مً غدد غلى ألاولُت بصىزتها قػسطها لهُاطه، وطػذ ِ
ّ
 مً اإلادٌ

ع َُئت ؤغظاء لب الػسبُت، اللؿت مجاُ في والخبراء الخدَز
ُ
 مً وػ

محن ِ
ّ
 وطىخها، ومدي اإلاجاُ بلى الػبازة اهخماء مدي في آزائهم ببداء اإلادٌ

سى
ُ
  ؤزسي، ًلماث والنتراح الٍلماث، في للخػدًل مجاُ وج

ً
 آلزاء ووقها

 .ًلمت( 52) للٍلماث الٌلي الػدد ؤصبذ قهد اإلادٌمحن

و  اطخسدام جمَّ  قهد ؤلاخصاثُت بالؼسم  الازخباز زباث مً وللخدّهِ

 مجخمػت وللمجاالث خدة غلى مجاُ ًّلِ  في( يسوهبار ؤلكا) زباث مػامل

ُ  في يما  :آلاحي الجدو

 3 حذول 

 (كشوهباخ ألتفا) الاساطالعي إلامالئي الاخاباس ثباث معامل

 معامل الثباث عذد الكلماث املجال م

 0.86 ( ًلمت13) الهمصة اإلاخىطؼت غلى هبرة 1

 0.84 ( ًلمت13) الهمصة اإلاخىطؼت غلى واو. 2

 0.90 ( ًلمت13) الهمصة اإلاخىطؼت غلى ؤلل. 3

 0.93 ( ًلمت13) الهمصة اإلاخىطؼت غلى طؼس 4

 0.88 ( غبازة52) اإلاجمىع 

طح      ُ  مً ًخَّ  حاءث مجاُ لٍل الثباث وظبت ؤنَّ ( 3) زنم الجدو

 حاءث اإلاجاالث حمُؼ في غام بىحه الثباث وظبت وؤنَّ  غالُت، بصىزة

ا بيظبت مَّ  ومً مسجكػت، زباث وظبت وهي 0.88 ندَز
 
 مً الباخث جإيد ز

ت الٍلماث ناثمت وصدم زباث ً وند. الازخباٍز  مهدمت الازخباز جظمَّ

ح   الازخباز، مً الهدف جىّضِ
ُّ

 في الٍلماث يخابت في الخػاون  غلى وجدث

 وظو وند الدزحت، لٌخابت مسصص قساؽ ًلمت ًل وؤمام زازحُت، وزنت

ُ  نبل اإلاادة مػلمي ومؼ اإلادزطت مدًس مؼ الباخث  .الازخباز دزى

 
ً
 :ؤلامالثُت ألاوشؼت: زاهُا

 جىمُت في بمالثُت ؤوشؼت ؤزس حػسف بلى زثِع بشٍل البدث َدف       

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث  وند اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 الػسبُت اللؿت يخب مً غدد مً ألاوشؼت َرٍ بىاء في الباخث اطخكاد

 جىاولذ التي الػلمُت والدزاطاث ؤلامالء ويخب اإلاخىطؼت، للمسخلت

 وزالزحن زمع في ألاولُت صىزجه في الػالجي البرهامج وزسج. ؤلامالء

 مهازاث لخىمُت بمالثُت ؤوشؼت: بػىىان الؿالف صكدت ألاولى صكدت،

ل لؼالب الهمصة يخابت  ؤَداف والثاهُت اإلاخىطؽ، الثالث الصَّ

كدت ألاوشؼت، الثت والصَّ
َّ
ىذ الخاطػت بلى الث  الهمصة يخابت مجاالث جظمَّ

 ألاولُت بصىزتها ُغِسطذ ألاوشؼت َرٍ بىاء مً الاهتهاء وبػد. اإلاخىطؼت

محن مً غدد غلى ِ
ّ
ؿت حػلُم مجاُ في اإلاسخصحن اإلادٌ

ُّ
 الػسبُت الل

مها،
ُّ
ص ؤحلها، مً بىِذ التي ألاَداف جدهُو في ندزتها إلاػسقت وحػل ِ

ّ
 وُزي

ل ػالب ألاوشؼت َرٍ هٌظب ؤن غلى قهؽ  اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 .اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث

ا
ً
 الدزاطت مخؿحراث: زالث

ى: اإلاظخهل اإلاخؿحر ابؼ، اإلاخؿحر في جإزحٍر هسخبر الري اإلاخؿحر َو  واإلاخؿحر الخَّ

زاطت َرٍ في اإلاظخهل ل الّدِ
َّ
 .ؤلامالثُت ألاوشؼت في ًخمث

ابؼ اإلاخؿحر ى: الخَّ ى جإزحر، مً اإلاظخهل اإلاخؿحر ًددزه ما َو  َرٍ في َو

زاطت ا. اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث جىمُت الّدِ  الخازحُت اإلاخؿحراث ؤمَّ

 عذد العباساث املجال م

 ( ًلمت16) الهمصة اإلاخىطؼت غلى هبرة. 1

 ( ًلمت 17) الهمصة اإلاخىطؼت غلى واو. 2

 ( ًلمت17) الهمصة اإلاخىطؼت غلى ؤلل. 3

 ( ًلمت17) الهمصة اإلاخىطؼت غلى طؼس. 4

 ( غبازة 67) اإلاجمىع م
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ت بدزحت لخٍىن  طبؼها ًلصم التي اإلاخؿحراث وهي  اإلاجمىغخحن بحن مدظاٍو

بُت) جٍس ابؼت الخَّ  اإلاسشد مؼ الباخث جىاصل الػمس خُث قمً ،(والظَّ

البي،
ُّ
طح الؼ المُر ؤغماز ؤنَّ  واجَّ  غشسة وطذ غشسة ؤزبؼ بحن جتراوح الخَّ

بُت) للمجمىغخحن طىت جٍس ابؼت الخَّ ه يما ،(والظَّ  ًلخا في ًىحد ال ؤهَّ

 ًىحد ال يما اإلااض ي، الدزاس ي الػام مً مػُدون  جالمُر اإلاجمىغخحن

 ؤو الظمػُت ؤلاغاناث ؤو الخػلم صػىباث ذوي  مً جالمُر بُنهم

ت ع الهاثم ًٍىن  ؤن غلى الباخث خسص وند. البصٍس  في بالخدَز

بُت) اإلاجمىغخحن جٍس ابؼت الخَّ ؿت مػلم َى( والظَّ
ُّ
 ُوِخدث يما الػسبُت، الل

مت ألاوشؼت حمُؼ ؿت خصص في اإلاهدَّ
ُّ
 للمجمىغخحن الػسبُت الل

بُت) جٍس ابؼت الخَّ ص ،(والظَّ
َّ
 الػالجي البرهامج جهدًم في الىخُد الكازم  وجسي

بُت اإلاجمىغت لخالمُر جٍس  .قهؽ الخَّ

جسبت جؼبُو بحساءاث   الخَّ

ث       ِخحر 
ْ
 الػاصمت ومخىطؼت الحٍىمُت، غبادة بً الىلُد مخىطؼت از

هت ألاَلُت ً لىحىد نصدًت؛ بؼٍس  الباخث احخمؼ وند مخػاوهحن، مدًٍس

س ي  ًْ جسبت جىكُر بةذن وشودَما اإلادزطخحن، بمد ػلُم، بدازة مً الخَّ  الخَّ

ح ُت لهما ووضَّ جسبت، جىكُر وآلُت ؤلامالء ؤَّمِ  ججاوًبا اإلادًسان وؤبدي الخَّ

ــم اوًهاــػــوح مُ ثـــاخــالب ؼـــاحخم اـــيم ث،ـــاخــالب ؼـ ِ
ّ
  للخجسبت، اإلاىكرًً ًـــباإلاػل

ح جسبت، مً الهدف لهما ووضَّ  .ؤلامالثُت ألاوشؼت جهدًم وزؼىاث الخَّ

 
ً
 اإلاخىطؼت الهمصة يخابت في للمجمىغخحن الهبلي الهُاض بحساء: ؤوال

ْحِسي  وزباجه، ؤلامالجي الازخباز صدم بلى الاػمئىان بػد      
ُ
 الهُاض ؤ

بُت) للمجمىغخحن الهبلي جٍس ابؼت الخَّ  الحٍىمُت اإلادزطخحن في( والظَّ

محن بدء نبل ججاوظهما مدي لخددًد وألاَلُت، ِ
ّ
 ألاوشؼت جىكُر في اإلاػل

 ونذ ازخُاز: آلاجُت الخؼىاث جؼبُهه في الباخث واجسر ؤلامالثُت،

د بُت) للمجمىغخحن ؤلامالجي الازخباز لخؼبُو مىخَّ جٍس ابؼت الخَّ  ،(والظَّ

هت الٍلماث وجهدًم. للمجمىغخحن مخٍاقئت الكسصت جٍىن  بدُث  بؼٍس

 في ازخباًزا لِع ًٌخبه ما بإنَّ  الؼالب وجريحر. اإلاجمىغخحن بحن مىخدة

 .وزطىب هجاح ؤو دزحاث يخابخه غلى ًترجب وال اإلاادة،

 الكسوم داللت ُخِظبذ اإلاجمىغخحن، غلى الهبلي الازخباز بحساء وبػد      

بُت) اإلاجمىغخحن ؤقساد دزحاث مخىطؼي بحن ؤلاخصاثُت جٍس  الخَّ

ابؼت طح(. والظَّ خَّ ؽ ٍو  ونُمت اإلاػُازي، والاهدساف الحظابي، اإلاخىّطِ

بُت) اإلاجمىغخحن ؤقساد دزحاث إلاخىطؼي وداللتها( ث) جٍس ابؼت الخَّ ( والظَّ

 اإلاجمىغاث وجٍاقا اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث في الهبلي الهُاض في

ُ  في يما اإلاخىطؼت الهمصة يخابت ازخباز في  :آلاحي الجدو

 4 حذول 

 واملذسست املجمىعت ماغيري  خسب القبلي املاىسطت الهمزة كاابت الخاباس املعياسيت والاهدشافاث الحسابيت املاىسطاث

 العذد الاهدشاف املعياسي  املاىسط الحسابي هىع املذسست املجمىعت

بُت  29 11.579 19.72 ؤَلُت ججٍس

 30 6.506 14.13 خٍىمُت

 59 9.687 16.88 اإلاجمىع

 29 8.845 19.34 ؤَلُت طابؼت

 30 7.361 15.53 خٍىمُت

 59 8.280 17.41 اإلاجمىع

 58 10.214 19.53 ؤَلُت اإلاجمىع

 60 6.924 14.83 خٍىمُت

 118 8.976 17.14 اإلاجمىع

ُ  ًبحن        ( 4) الجدو
ً
ت والاهدساقاث للمخىطؼاث وصكا  اإلاػُاٍز

بُت الظابؼت للمجمىغخحن  خٍىمُت،) اإلادزطت هىع بازخالف والخجٍس

 بخصاثُا الدالت الكسوم ولبُان منها، ًل في اإلاظخسدمت وألاغداد( ؤَلُت

 َى يما الثىاجي الخباًً جدلُل اطخسدم الحظابُت اإلاخىطؼاث َرٍ بحن

ُ  في مىضح  :آلاحي الجدو

 5 حذول 

 املاىسطت الهمزة كاابت مهاساث جىميت اخاباس على بينهما والاتفاعل واملذسست املجمىعت ماغيري  ألثش الثىائي الاباًً جدليل

 الذاللت إلاخصائيت قيمت ف ماىسط املشبعاث دسحاث الحشيت مجمىع املشبعاث مصذس الاباًً

 0.752 0.1 7.681 1 7.681 اإلاجمىغت

 0.004 8.498 651.786 1 651.786 اإلادزطت

 0.582 0.304 23.342 1 23.342 اإلاجمىغت× اإلادزطت 

   76.695 114 8743.278 الخؼإ

    117 9426.551 اإلاجمىع

ُ  مً ًخطح        بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم الظابو الجدو

(α = 0.05)   ؤظهس يما. اإلاجمىغت ألزس حػصي  ُ  ذاث قسوم وحىد الجدو

 لصالح الكسوم وحاءث اإلادزطت، ألزس حػصي  (α = 0.01) بخصاثُت داللت

را ألاَلُت، اإلادازض ُ  مً ًخطح َو  ؤظهس يما(. 5) زنم الظابو الجدو

 ُ  ألزس حػصي  (α = 0.05) بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم الجدو

را واإلاجمىغت، اإلادزطت بحن الخكاغل  مً اإلاجمىغاث جٍاقا غلى ًدُ َو

 .واإلادزطت اإلاجمىغت بحن والخكاغل اإلاجمىغت خُث

 
ً
جسبت جؼبُو: زاهُا   الخَّ

طح بػدما       بُت) اإلاجمىغخحن بحن الخٍاقا اجَّ جٍس ابؼت الخَّ  هكر( والظَّ

ُ  وقو ؤلامالثُت ألاوشؼت بسهامج الباخث  :آلاحي الصمني الجدو
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 6 حذول 

جشبت لاىتفيز الزمني التسلسل
َّ
ساسيت ألاسابيع خسب الا ِّ

 الذ 

 جاسيخ الاىتفيز الاجشبتخطىاث  م

ازة اإلادزطت، ومهابلت مدًسي اإلادزطخحن. 1 جسبت ٍش  9/6/1435ٌ- 6 التهُئت لخىكُر الخَّ

 17/6/1435-13 بحساء الازخباز في اإلادازض الحٍىمُت وألاَلُت إلاػسقت دزحت جمًٌ الؼالب مً يخابت الهمصة. 2

بُت والظابؼت 3  24/6/1435ٌ-20 في اإلادزطت الحٍىمُت وألاَلُت. بحساء الازخباز الهبلي للمجمىغت الخجٍس

 24/6/1435ٌ البدء في جىكُر البرهامج مً نبل مػلمي اللؿت الػسبُت في اإلادزطت الحٍىمُت وألاَلُت. 4

 23/7/1435ٌ الاهتهاء مً جىكُر البرهامج. 5

بُت والظابؼت. 6  27/7/1435ٌ بحساء الازخباز البػدي للمجمىغخحن الخجٍس

 3/8/1435ٌ بدزاُ البُاهاث وجدلُلها. 7

 
ً
  للمجمىغخحن البػدي الهُاض بحساء: زالثا

 ؤلامالثُت ألاوشؼت اإلاخظمً البرهامج لخىكُر اإلادددة الكترة اهتهاء بػد 

المُر غلى ْحِسي  الخَّ
 
ل مً ؤلامالجي الازخباز بخؼبُو البػدي الهُاض ؤ  ِنب 

 .اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث جىمُت في البرهامج ؤزس إلاػسقت الباخث؛

 . الىاائج ومىاقشتها5

ااُ غً لإلحابت        ُ  الظُّ  دزحت ما: هصه الري الدزاطت ؤطئلت مً ألاو

ل ػالب جمًٌ ل اإلاخىطؼت؟ الهمصة يخابت مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ  َو

 خٍىمُت،) اإلادزطت إلاخؿحر حػصي  بخصاثُت داللت ذاث قسوم ًىحد

  الباخث بنى ؟(ؤَلُت
ً
ا ازخبازا ًُ ل ػالب غىه ًجُب بمالث  الثالث الصَّ

 ًل ؤَلُت، وزالر خٍىمُت زالر مدازض طذ وازخحرث اإلاخىطؽ،

 البُاهاث بدزاُ وبػد .ػالًبا زالزحن مً مٍىن  واخد قصل مدزطت

سحذ SPSS بسهامج بىاطؼت
ْ
ؼاث اْطُخس  والاهدساقاث الحظابُت اإلاخىّطِ

ت؛ ل ػالب جمًٌ دزحت إلاػسقت اإلاػُاٍز  يخابت مً اإلاخىطؽ الثالث الصَّ

 واو، غلى والهمصة هبرة، غلى الهمصة) اإلاجاالث حمُؼ في اإلاخىطؼت الهمصة

ُ  ،(طؼس غلى والهمصة ؤلل، غلى والهمصة  :ذلَ ًىضح( 7) زنم والجدو

 7 حذول 

 الهمزة كاابت مً املاىسط الثالث الصف طالب جمكً دسحت

 الذسحت الكليت

 

 اليسبت % املجمىع املذسست

( 99خكىميت )
ً
طالبا ( 87أهليت ) 

ً
طالبا  (177 

ً
( طالبا  

 
ً
%87 154 72 82 طػُل حدا  

%2.26 4 4 0 طػُل  

 ُ %5.65 10 10 0 مهبى  

%2.26 4 1 3 حُد  

 
ً
%2.83 5 0 5 حُد حدا  

%100 177 87 90 اإلاجمىع  

 = α) ( غدم وحىد قسوم ذاث داللت بخصاثُت7ًدبحن مً الجدُو )     

حػصي ألزس اإلادزطت في حمُؼ اإلاجاالث )الهمصة غلى هبرة، والهمصة  (0.05

غلى واو، والهمصة غلى ؤلل، والهمصة غلى طؼس(. ومً اإلاكترض ؤن جٍىن 

 مً 
ً
اإلادزض الحٍىمُت، خُث الخجهحزاث اإلادازض ألاَلُت ؤقظل خاال

ألاقظل وؤغداد الؼالب ألانل، بال ؤنَّ َرا لم ًددر، وند ًسحؼ غدم 

وحىد َرٍ الكسوم لٍىن اإلادخىي ؤلامالجي مىخد في الخػلُم الحٍىمي 

ّزِض قيها مػلمىن 
د  ًُ  ،

ً
وألاَلي، يما ؤنَّ اإلادازض ألاَلُت اإلاخىطؼت، ؾالبا

ظُت نلُلت، ومظ خىاَم ؤلامالجي طػُل، ومً زمَّ امخدث زبرتهم الخدَز

 .ألازؼاء ؤلامالثُت لؼالبهم

ه: ما ؤزس       ولإلحابت غً الظااُ الثاوي مً ؤطئلت الدزاطت الري هصُّ

ألاوشؼت ؤلامالثُت اإلاهترخت لخىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي 

 بػىىان:" ؤوشؼت 
ً
ل الثالث اإلاخىطؽ؟ بنى الباخث بسهامجا ػالب الصَّ

بمالثُت ناثمت غلى نىة خسيت الهمصة لخىمُت مهازاث يخابت الهمصة 

خىطؼت لدي ػالب الصل الثالث اإلاخىطؽ "يهدف بشٍل زثِع بلى اإلا

ل الثالث  جىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت لدي ػالب الصَّ

اإلاخىطؽ، واطخكاد الباخث مً غدد مً يخب اللؿت الػسبُت للمسخلت 

اإلاخىطؼت، ويخب ؤلامالء والدزاطاث الػلمُت التي جىاولذ ؤلامالء. وزسج 

 .ه ألاولُت في زمع وزالزحن صكدتالبرهامج في صىزج

ه: ما ؤزس       الث مً ؤطئلت الدزاطت الري هصُّ
َّ
ااُ الث ولإلحابت غً الظُّ

ألاوشؼت ؤلامالثُت اإلاهترخت في جىمُت مهازاث يخابت الهمصة اإلاخىطؼت 

ل جىحد قسوم ذاث داللت  ل الثالث اإلاخىطؽ؟ َو لدي ػالب الصَّ

ُت، ؤَلُت(؟ اطخسسج الباخث بخصاثُت حػصي إلاخؿحر اإلادزطت )خٍىم

ت، واإلاخىطؼاث اإلاػدلت  اإلاخىطؼاث الحظابُت، والاهدساقاث اإلاػُاٍز

ل الثالث اإلاخىطؽ في الازخباز البػدي جبًػا إلاخؿحر  ألداء ػلبت الصَّ

بُت، طابؼت(، وهىع اإلادزطت )خٍىمُت، ؤَلُت(،  اإلاجمىغت )ججٍس

 :( ًىضح ذل8َوالجدُو )
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ف الثالث املاىسط على اخاباس جىميت مهاس . 8حذول  اث كاابت املاىسطاث الحسابيت، والاهدشافاث املعياسيت، واملاىسطاث الحسابيت املعذلت ألداء طلبت الصَّ

 ملاغير املجمىعت وهىع املذسست) الهمزة املاىسطت
ً
 البعذي( جبعا

 املجمىع ضابطت ججشيبيت املذسست املجال

املاىسط  العذد

 الحسابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

املاىسط 

 املعذل

املاىسط  العذد

 الحسابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

املاىسط 

 املعذل

املاىسط 

 الحسابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

املاىسط 

 املعذل

الهمصة 

غلى 

 هبرة

 8.22 2.708 8.29 6.76 2.361 6.83 29 9.69 2.214 9.76 29 ؤَلُت

 7.9 2.65 7.83 6.47 2.787 6.4 30 9.32 1.507 9.27 30 خٍىمُت

 8.06 2.677 8.06 6.61 2.573 6.61 59 9.51 1.888 9.51 59 اإلاجمىع

الهمصة 

غلى 

 الىاو

 8.08 2.537 8.02 6.49 2.044 6.41 29 9.67 1.898 9.62 29 ؤَلُت

 7.54 2.883 7.6 5.78 2.73 5.83 30 9.3 1.732 9.37 30 خٍىمُت

 7.81 2.715 7.81 6.13 2.415 6.12 59 9.49 1.804 9.49 59 اإلاجمىع

الهمصة 

غلى 

 ألالل

 7.85 2.524 7.74 6.45 2.254 6.31 29 9.25 1.91 9.17 29 ؤَلُت

 7.44 2.867 7.55 5.77 2.746 5.9 30 9.12 1.883 9.2 30 خٍىمُت

 7.65 2.694 7.64 6.11 2.503 6.1 59 9.19 1.88 9.19 59 اإلاجمىع

الهمصة 

غلى 

 الظؼس

 7.59 2.836 7.52 5.7 2.307 5.59 29 9.48 1.824 9.45 29 ؤَلُت

 6.84 2.452 6.92 5.23 2.218 5.33 30 8.46 1.456 8.5 30 خٍىمُت

 7.22 2.653 7.21 5.47 2.246 5.46 59 8.97 1.702 8.97 59 اإلاجمىع

الدزحت 

 الٍلُت

 31.58 9.882 31.57 25.15 8.408 25.14 29 38.01 6.514 38 29 ؤَلُت

 29.89 10.008 29.9 23.46 9.489 23.47 30 36.32 5.3 36.33 30 خٍىمُت

 30.73 9.939 30.72 24.3 8.937 24.29 59 37.17 5.936 37.15 59 اإلاجمىع

ُ  ًبحن        َىاى ؤنَّ ( 8) الجدو
ً
  جباًىا

ً
ا  الحظابُت، اإلاخىطؼاث في ظاٍَس

ت، والاهدساقاث ل ػلبت ألداء اإلاػدلت واإلاخىطؼاث اإلاػُاٍز  الثالث الصَّ

 بظبب اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث جىمُت ازخباز غلى اإلاخىطؽ

بُت،) اإلاجمىغت مخؿحر قئاث ازخالف  اإلادزطت وهىع ،(طابؼت ججٍس

 اإلاخىطؼاث بحن ؤلاخصاثُت الكسوم داللت ولبُان(. ؤَلُت خٍىمُت،)

 للمهازاث اإلاخػدد اإلاصاخب الثىاجي الخباًً جدلُل اْطُخسدم الحظابُت

 9) والجدوالن الٍلُت للدزحت اإلاصاخب الثىاجي الخباًً وجدلُل الكسغُت،

 :ذلَ ًىضحان( 10

 9 حذول 

 املاىسطت الهمزة كاابت مهاساث جىميت الخاباس التفشعيت املهاساث على بينهما والاتفاعل املذسست وهىع العالجي البرهامج ألثش املاعذد املصاخب الثىائي الاباًً جدليل

دسحاث  مجمىع املشبعاث املساىي  مصذس الاباًً

 الحشيت

الذاللت  قيمت ف ماىسط املشبعاث

 إلاخصائيت

الهمصة غلى هبرة الهبلي 

 )اإلاصاخب(

 0.578 0.311 1.641 1 1.641 الهمصة غلى هبرة بػدي

 0.866 0.029 0.135 1 0.135 الهمصة غلى الىاو بػدي

 0.241 1.391 6.949 1 6.949 الهمصة غلى ألالل بػدي

 0.277 1.194 4.741 1 4.741 الهمصة غلى الظؼس بػدي

الهمصة غلى الىاو الهبلي 

 )اإلاصاخب(

 0.46 0.549 2.899 1 2.899 الهمصة غلى هبرة بػدي

 0.444 0.589 2.766 1 2.766 الهمصة غلى الىاو بػدي

 0.097 2.799 13.986 1 13.986 الهمصة غلى ألالل بػدي

 0.149 2.109 8.374 1 8.374 الهمصة غلى الظؼس بػدي

الهمصة غلى ألالل الهبلي 

 )اإلاصاخب(

 0.65 0.208 1.096 1 1.096 الهمصة غلى هبرة بػدي

 0.401 0.71 3.332 1 3.332 بػديالهمصة غلى الىاو 

 0.337 0.93 4.647 1 4.647 الهمصة غلى ألالل بػدي

 0.699 0.151 0.598 1 0.598 الهمصة غلى الظؼس بػدي

الهمصة غلى الظؼس الهبلي 

 )اإلاصاخب(

 0.748 0.104 0.55 1 0.55 الهمصة غلى هبرة بػدي

 0.63 0.233 1.094 1 1.094 الهمصة غلى الىاو بػدي

 0.769 0.087 0.433 1 0.433 الهمصة غلى ألالل بػدي

 0.808 0.059 0.236 1 0.236 الهمصة غلى الظؼس بػدي

هت  0.0001 45.492 240.063 1 240.063 الهمصة غلى هبرة بػدي الؼٍس

 0.0001 68.597 321.991 1 321.991 الهمصة غلى الىاو بػدي َىجلىج =

 0.0001 54.241 270.985 1 270.985 الهمصة غلى ألالل بػدي ح=
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 0.0001 88.65 351.958 1 351.958 الهمصة غلى الظؼس بػدي 

 0.481 0.501 2.642 1 2.642 الهمصة غلى هبرة بػدي اإلادزطت

 0.216 1.548 7.268 1 7.268 الهمصة غلى الىاو بػدي َىجلىج =

 0.36 0.845 4.222 1 4.222 الهمصة غلى ألالل بػدي ح=

 0.064 3.513 13.946 1 13.946 الهمصة غلى الظؼس بػدي 

هت   0.919 0.01 0.055 1 0.055 الهمصة غلى هبرة بػدي اإلادزطت× الؼٍس

لٌع =  0.683 0.167 0.786 1 0.786 الهمصة غلى الىاو بػدي ٍو

 0.51 0.437 2.181 1 2.181 الهمصة غلى ألالل بػدي ح=

 0.458 0.556 2.206 1 2.206 الهمصة غلى الظؼس بػدي 

   5.277 110 580.472 الهمصة غلى هبرة بػدي الخؼإ

   4.694 110 516.334 الهمصة غلى الىاو بػدي 

   4.996 110 549.554 الهمصة غلى ألالل بػدي 

   3.97 110 436.723 الهمصة غلى الظؼس بػدي 

    117 838.585 الهمصة غلى هبرة بػدي الٌلي

    117 862.517 الىاو بػديالهمصة غلى  

    117 849.051 الهمصة غلى ألالل بػدي 

    117 823.703 الهمصة غلى الظؼس بػدي 

ُ  مً ًدبحن        غىد بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد( 9) الجدو

 اإلاهترح ؤلامالثُت ألاوشؼت ألزس حػصي  0.0001 مً ؤنل مظخىي 

هت) ل ػالب لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث لخىمُت( الؼٍس  الصَّ

اث، حمُؼ في اإلاخىطؽ الثالث  ىغتـــاإلاجم ذـــلصال الكسوم وحاءث اإلاظخٍى

بُت،   حػصي  (α = 0.05) بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد وغدم الخجٍس

اث، حمُؼ في اإلادزطت ألزس  داللت ذاث قسوم وحىد غدم ويرلَ اإلاظخٍى

 ؤلامالثُت ألاوشؼت ؤزس بحن الخكاغل ألزس حػصي  (α = 0.05) بخصاثُت

اث حمُؼ في واإلادزطت اإلاهترخت  .اإلاظخٍى

 19 حذول 

 املاىسطت الهمزة كاابت مهاساث جىميت الخاباس الكليت الذسحت على بينهما والاتفاعل املذسست وهىع العالجي البرهامج ألثش املصاخب الثىائي الاباًً جدليل

 الذاللت إلاخصائيت )ح( قيمت إلاخصائي )ف( ماىسط املشبعاث دسحاث الحشيت مجمىع املشبعاث مصذس الاباًً

 0.957 0.003 0.167 1 0.167 الازخباز الهبلي )اإلاصاخب(

 0.0001 83.543 4874.637 1 4874.64 اإلاجمىغت

 0.249 1.343 78.34 1 78.34 اإلادزطت

 0.999 0.001 0.00007399 0.00005 0.00005 اإلادزطت× اإلاجمىغت 

   58.349 113 6593.42 الخؼإ

    117 11557.8 الٌلي اإلاػدُ

ُ  مً ًدبحن       غىد بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد( 10) الجدو

 لخىمُت اإلاهترخت ؤلامالثُت ألاوشؼت ألزس حػصي  0.0001 مً ؤنل مظخىي 

ل ػالب لدي اإلاخىطؼت الهمصة يخابت مهازاث  اإلاخىطؽ، الثالث الصَّ

 مظخىي  مً ؤنل بخصاثُت وبداللت ،83.543 ف نُمت بلؿذ خُث

بُت اإلاجمىغت لصالح الكسوم وحاءث ،0.0001  مخىطؽ بلـ خُث الخجٍس

بُت اإلاجمىغت  ،(25.15) الظابؼت اإلاجمىغت ومخىطؽ( 37.01) الخجٍس

ُ  حنًب يما  (α = 0.05) بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم الجدو

 بخصاثُت وبداللت ،1.343 ف نُمت بلؿذ خُث اإلادزطت، ألزس حػصي 

 (α = 0.05) بخصاثُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم ويرلَ ،0.249

 ف نُمت بلؿذ خُث واإلادزطت، اإلاجمىغت بحن الخكاغل ألزس حػصي 

 .0.999 بخصاثُت وبداللت ،0.001

 الاىصياث. 6

 غسض حػدًل بظسوزة ًىص ي الباخث قةنَّ  الدزاطت، هخاثج غلى بىاءً      

 ناغدة غلى جتريص بدُث اإلاخىطؼت، الهمصة يخابت في ؤلامالثُت الهىاغد

باث وجٌثُل قهؽ، واخدة  الهاغدة َرٍ طىء في للؼالب اإلاهدمت الخدٍز

ُت غلى الباخث ًايد يما باث وشاغ يخاب وحىد ؤَّمِ  بمادة زاص وجدٍز

دة الٌخابُت ألاوشؼت مً لػدد الؼالب قُه ًخػسض ؤلامالء،  .اإلاخػّدِ

هترح        ا ًمًٌ التي الدزاطاث مً غدًدا الباخث ٍو   بحساَئ
ً
 مظخهبال

س في جكُد ند  الػسبُت اللؿت مػلمي جمًٌ دزحت يدزاطت الدزاطت، جؼٍى

بي بسهامج وجصمُم الهمصة، يخابت مهازاث مً الابخداثُت اإلاسخلت في  جدٍز

 ؤداء غلى ؤزٍس ومػسقت الهمصة، يخابت مهازاث لخىمُت الػسبُت اللؿت إلاػلمي

 .الؼالب
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EFFECT OF A DICTATION PROGRAM ON 

ENHANCING THE MIDDLE HAMZA 

WRITING SKILLS OF THE THIRD-GRADE 

INTERMEDIATE STUDENTS 

MOHAMAD A. ALNASSAR 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 
 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the degree of the third-grade intermediate students’ 

ability to write the middle Hamza consonant, and to explore the effect of a dictation program 

based on the strength of the movement of Hamza consonant, on enhancing the middle Hamza 

writing skills of the third-grade intermediate students. To find out the degree of the third-grade 

intermediate students’ ability to write the middle Hamza consonant, a dictation test was built to be 

answered by the third-grade intermediate students. The test consisted of fifty two words for the 

domains of: (Hamza on accent, and Hamza on the letter (Waw), Hamzah on the letter (Alf), and 

Hamza on-line). The test was conducted in three public schools and three private schools, with a 

thirty-student class out of each school. In order to explore the effect of the dictation program 

based on the strength of the movement of Hamza letter on enhancing the middle Hamza writing 

skills, the researcher used the quasi-experimental method with control and experimental groups 

within two public and private schools. The researcher has built a dictation program aimed at 

teaching the writing of the middle Hamza for the students of the third grade intermediate level by 

applying the dictation rule based on “Hamza” movement strength. The researcher has choosing 

two public and private schools, with a thirty-student experimental group to be taught using the 

dictation program based on the strength of the movement of Hamza letter, and a twenty-student 

control group to be taught using the multiplicity of cases method which is followed by the school 

textbook. The study’s results showed significant weakness in the writing of middle Hamzah of the 

third-grade intermediate students. Furthermore, the study indicated that there is an impact of the 

therapeutic dictation program based on the strength of Hamza movement. The researcher 

recommended the necessity for the adoption of this rule, since it shortens a lot of the problems for 

the students, as well as the need to intensify training and dictation activities 

KEYWORDS: Teaching, students, writing, Hamza. 

 

 

 

 

 

 


