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بظــــــاء بطاقــــــــة مالحظـــــــــة وفـــــــــــــــق نطــــــــــــــــــــــــــــوذج دن ودن
الباحثة :دعاء فاضل خضير

أ.م.د.جطيل رشيد تهوم

كمية التربية /جامعة واسط

كمية التربية /جامعة واسط
الطمخص

ييجؼ البحث الحالي إلى ( بشاء بصاقة السالحطة وفق نسػذج دف ودف) عمى وفق االنساط
االتية  :الشسط السخئي المفطي,

الشسط السخئي غيخ المفطي ,الشسط الحدي الحخكي ,الشسط

الدسعي المفطي ,الشسط الذسػلي ,الشسط التحميمي ,الشسط االنجفاعي ,الشسط التأممي ,الشسط
الجساعي ,الشسط الفخدؼ ,الشسط الحجسي
ولغخض تحقيق ىجؼ البحث قامت الباحثة بسجسػعة مغ اإلجخاءات الشطخية الستسثمة
بعخض لخمفية البحث الشطخية والخاصة بستغيخات البحث  ,واالستخشاد بجراسة سابقة ذات العالقة
بسػضػع البحث  ,فزال عغ اإلجخاءات العسمية والتصبيكية الستسثمة باآلتي :
اوال  :عخض الشسػذج عمى الخبخاء السختريغ لمتعخؼ عمى مجػ مالءمتو لمتقػيع ومالئستو لمبيئة
التعميسية العخاقية .
ثانيا  :إعجاد قائسة باالنساط التعميسية عمى وفق نسػذج دف ودف والتي تزسشت ( ) 44فقخة مػزعة
عمى ( )11نسط تعميسي  ,والتحقق مغ صجقيا بعخضيا عمى الخبخاء السختريغ  ,وقج اجسع
الخبخاء عمى ( )38نسط .
حجدت الباحثة مدتػيات األداء لكل فقخة باستخجاـ ميداف تقجيخ تزسغ خسدة بجائل يتع
و ّ

اختيار أحجاىا عشج مالحطة أداء السعمع وىحه البجائل ىي ( مستاز  ,جيج ججا  ,جيج  ,متػسط,

مقبػؿ) وأعصت لكل بجيل مغ ىحه البجائل درجة تخاوحت بيغ (  , ) 1 – 5ولغخض الحج مغ
ذاتية تقجيخ السالحع ألداء السعمع وجعل عسمية التقػيع أكثخ مػضػعية قامت الباحثة بتػصيف
مدتػيات األداء لكل فقخة مغ الفقخات التي تزسشتيا االستسارة 4
وبعجىا تع التحقق مغ صجؽ األداة في قياس ما أعجت ألجمو باالعتساد عمى الرجؽ
الطاىخؼ بعخضيا عمى الخبخاء ,ثع استخخجت معامل الثبات ألداة البحث بصخيقتيغ الصخيقة
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 وكانت معامالت,) ) والصخيقة الثانية (ثبات الترحيحtest – Retest( األولى إأعادة االختبار
 لحا تع إخخاج األداة بالريغة الشيائية إلجخاء عسمية التصبيق الشيائي, الثبات بالصخيقتيغ جيجة ججا
 مشيا االختبار,  وتع االستعانة بسجسػعة مغ الػسائل اإلحرائية لمػصػؿ إلى نتائج البحث,ليا
. اختبار شيفيو, تحميل التبايغ الستعجد, التائي
Abstract
The current research aims at (building the observation card according
to the Dun & Denn model) according to the following patterns: verbal
visual type, nonverbal visual type, motor sensory pattern, verbal auditory
style, totalitarian style, analytical style, impulse mode, Individual style,
intuition style
In order to achieve the objective of the research, the researcher
conducted a set of theoretical procedures to present the background of the
theoretical research and the search variables, and guided by a previous
study related to the subject of research, as well as practical and applied
procedures represented by the following:
First: Presenting the model to the competent experts to determine its
suitability for the evaluation and its suitability to the Iraqi educational
environment.
Second: To prepare a list of educational patterns according to the Dun
and Dan model, which included (40) paragraphs divided into (11)
educational style, and verifying their validity by presenting them to the
specialized experts.
The researcher determined the levels of performance for each
paragraph using a balance of assessment that included five alternatives,
one of which is selected when observing the teacher's performance. These
alternatives are excellent, very good, good, average, acceptable and gave
each of these alternatives a score ranging from (1-5) To reduce the selfesteem of the teacher's performance and make the evaluation process
more objective, the researcher described the performance levels for each
of the paragraphs included in the form.
The stability coefficient of the research tool was then extracted in two
ways: the first was the test-retest and the second method was fixed, and
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the stability coefficients were very good. The tool was finalized for the
final application process. A number of statistical methods were used to
reach the search results, including the T-test, multi-variance analysis, and
the Schiff test.

الفصل االول
مشكمة البحث:
اف عجـ مخاعاة الفخوؽ الفخدية لمستعمسيغ وباألخز انساط التعمع لجييع مغ شأنو اف يحجث
خمال واضحا في عسمية التعمع عمى الرعيج الشفدي واالكاديسي واالجتساعي ,واف الحاجة لتحجيج
انساط التعمع وفيسيا ومخاعاتيا تتدايج مع تدايج الصمب عمى التعمع الجساعي في الرفػؼ غيخ
الستجاندة وىشا تقع عمى عاتق السعمع مدؤولية معخفة الصخؽ السفزمة عشج التالميح في التعمع
وعمى مداعجتيع وتذجيعيع عمى التعمع والعسل بأنساط تعمسيع السفزمو مغ جية وتذجيعيع عمى
تشػيع نسط تعمسيع وتػسيعيع مغ جية اخخػ ,وليحا اصبح مغ الزخورؼ اف يكػف السعمع واعيا
لالنساط التعمسية الفخدية الستشػعة في عسمية التعميع واالستخاتيجيات التعميسية التعمسية السالئسة
لكل نسط (نبياف .) 146 - 145 : 2412 ,
تػجج العجيج مغ الػسائل الستعارؼ عمييا تعتسج في عسمية تقػيع السعمع تقػـ عمى اساس اخح
اراء كل مغ لو صمو بالعسمية التخبػية االاف ىحه الػسائل التقػيسية ومغ خالؿ التجخبة اثبتت انيا
غيخ قادرة عمى اعصاء صػرة صحيحو وشاممة وصادقة عغ السعمع وكفاءتو في التجريذ االمخ
الحؼ استػجب ضخورة البحث عغ وسائل ججيجة تديع في تقػيع السعمع بذكل فعاؿ ومؤثخ,
(ربيع)189:2448 ,
اىسية البحث:
ويعج فيع كيفية تعمع التالميح مغ احجػ أساسيات اختيار استخاتيجيات التعمع وفي اغمب
االحياف يدتسخ التعميع بالصخائق القجيسة وتجاىل الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ وانساشيع التعميسيو
,إف الحاجة الى فيع انساط التعمع تتدايج في ضل تدايج الجعػة الى التعميع الجساعي داخل الرفػؼ
غيخ الستجاندة  ,واف اىسية أنساط التعمع ىي الشطخ الييا كأداة لمتفكيخ بالفخوؽ الفخدية فعشجما
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نداعج الستعمسيغ عمى اف يكتذفػا اساليبيع التعميسية الخاصة فأنشا نسشحيع فخصة التػصل الى
االساليب التي يسكغ اف تدتعسل في السػاضيع السجرسية وفي خارج السجرسة (القال واخخوف,
) 579 - 578 : 2446
واف التعخؼ عمى انساط التعمع السفزمة لجػ التالميح حدب راؼ الباحثة يعػد بالسشفعو
عمى كل مغ السعمع والتمسيح ومرسسي السشاىج عمى حج سػاء ,وذلظ لسا تشصػؼ عميو مغ
تصبيقات تخبػية واسعة ,والسعمع ىػ الحؼ يسكغ الستعمسيغ تحجيج انساط التعمع عغ شخيق اختيار
خبخات تعميسية مشاسبو واستخاتيجيات تعمع وتعميع بسا يتالءـ مع االسمػب السفزل في التعمع
والحؼ يداىع في تعديد تعمسو واالحتفاظ بو ونقل اثخه .
وكسا اشار (  ) Gilakjani , 2012انو " مغ الزخورؼ ججا دراسة انساط التعمع الف
الجراسات الحالية تؤكج اف التخابط بيغ انساط التعمع واساليب التعميع تداعج عمى تحفيد عسمية
التعمع لجػ الستعمسيغ وذلظ الف اليجؼ االساسي مغ دراسة انساط التعمع ىػ لجعل اسمػب
التجريذ متػازف ومتكيف مع االنذصة التي تالئع كل متعمع)Gilakjani , 2012 :51( ,
ىجؼ البحث :ييجؼ البحث الحالي الى بشاء بصاقة مالحطة وفق نسػذج دف ودف .
حجود البحث :
حجود زمانية :العاـ الجراسي 2418_2417
حجود نطخية :االنساط التعميسية لشسػذج دف ودف (نسط مخئي لفطي _ نسط مخئي غيخ لفطي
_ نسط حدي حخكي _ سسعي لفطي _ شسػلي _تحميمي _انجفاعي _ تأممي _ جساعي _ فخدؼ
_ حجسي )
تحجيج السرصمحات :انسػذج دف ودف:
.1شاىيغ (:)2411
بػ"شػر ىحا الشسػذج كل مغ ريتا دف وكيشيث دف عمى مجار  25عاما ,ويقجـ ىحا الشسػذج إشا ار
تعميسيا عالجيا وتذخيريا ,ويعتسج عمى نطخية مفادىا أف كل شالب يتعمع أفزل بصخيقتو
الخاصة ,ولحلظ يجعػ إلى تذخيز الصخائق السفزمة لجؼ الصالب التي يتعمع بيا بالذكل
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األفزل ,واستخجاـ ىحه السعمػمات في ترسيع اإلجخاء واألوضاع التعميسية التي تالئع نسط ىحا
الصالب(.شاىيغ)84 ,2411,
.2مجيج( :)2412شخيقة تأثيخ عشاصخ معيشة في السجاالت البيئية واالنفعالية واالجتساعية
والجدسية أو الفديػلػجية عمي تسثل الصمبة واستيعابيع لمسعمػمات والسيارات السختمفة واحتفاضيع
بيا .أو أنو نتاج ألربعة مثيخات ىي " البيئية – العاشفية – االجتساعية – السادية أو الصبيعية "
تؤثخ عمى قجرة الفخد ألنو يتسثل ويحتفع بالسعمػمات أو الكيع أو الحقائق أو السفاليع
(مجيج)2412,6 ,
الفرل الثاني  :نسػذج دف ودف:
تعخيف نسػذج دف ودف :
تع تصػيخ نسػذج دف ودف شػاؿ  25سشة عمى يج ريتا دف وكيشيث دف .واف ىحا الشسػذج يقجـ
إشا ار تعميسيا عالجيا وتذخيريا ويعتسج عمى نطخية مفادىا اف كل شالب يتعمع افزل بصخيقتو
الخاصة ولحلظ يجعػ الى تذخيز الصخؽ السفزمة لجػ الصالب التي يتعمع بيا بالذكل االفزل
,واستخجاـ ىحه السعمػمة في ترسيع االجخاءات واالوضاع التعميسية التي تالئع نسط ىحا الصالب.
افتخاضات الشسػذج :
يدتشج ىحا الشسػذج الى افتخاضيغ :
. 1مغ السسكغ التعخؼ عمى افزميات الصالب الفخدية في البيئات التعمسية .
. 2مغ السسكغ استعساؿ إجخاءات تعميسية متشػعة وتعجيل البيئات التعميسية لتتالءـ مع أفزميات
الصالب ونسصو السفزل .
أىجاؼ الشسػذج :
تع تصػيخ نسػذج دف ودف لالستعساؿ في مختمف الرفػؼ مغ أجل تحديغ االداء االكاديسي
لجسيع الصالب ,وبخاصة ذوؼ التحريل السشخفس.
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واليجؼ الخئيدي لمشسػذج ىػ تحديغ فعالية التعميع مغ خالؿ تذخيز ومالئسة نسط التعمع عشج
الصالب مع الفخص التعميسية السشاسبة ( .جابخ وقخعاف )17:2444,
يخػ (دف ودف) اف الشاس مختمفيغ في اساليب تعمسيع حدب شخريتيع ونسط تفكيخىع مسا
يتصمب مغ السعمع تػفيخ مشاخ وبيئة تعميسية تذجع كل فخد عمى اف يحقق اقرى مايسكغ مغ
قجراتو واف اختالؼ انساط التالميح يجفعشا نحػ دراسة سمػكياتيع فالتالميح حيشسا يتفاعمػف مع
السػاقف التعميسية يقػمػف بالػضائف االساسية االتية (فيع السػقف ػ التفكيخ ػ االستجابة لو ػ
مسارسة الدمػؾ )
اف معخفة انساط التالميح في التعمع سيجعميع اكثخ ذكاء ويداعج عمى تقجيع التعميع بصخائق
واساليب اكثخ فاعمية وكفاءة وبحلظ يتسكغ التالميح مغ اف يتغمبػا عمى متصمبات السجرسة عمى
نحػ احدغ ليتحدغ اداءىع ( .زايخ واخخوف )282:2413,
وتخجع اىسية نسػذج دف ودف باعتباره محاولة لتصبيق الشطخيات التعميسية عمى نحػ مختب ومشطع
في تحديغ العسمية التعميسية ويداعج عمى تكامميا وشسػليا ويسثل وسيمة تذػيكية لديادة دافعية
السعمع والستعمع ويديج مغ احتسالية فخص الشجاح السجرسي في تعميع السادة التعميسية ومغ احتساؿ
تحقيق االىجاؼ التعميسية مغ قبل الستعمع ويديل االتراؿ والتفاعل بيغ االعزاء السذاركيغ في
ترسيع البخامج وتصبيقيا( ,الحيمة )31:1996,
أشارت نجاة حدغ ومجيحو عبج الفزيل (  1998ـ) أف نسػذج أساليب التعمع لجف ودف
مثاال حيا لبشية أساليب التعمع والحؼ يعج بحق ذخيخة لمتعمع  ,وتتكػف ذخيخة التعمع ىحه أساسا مغ
تفزيالت التعمع  .حيث يتكػف الشسػذج مغ خسذ مجسػعات مغ السثيخات تزع كل مشيا
مجسػعة مغ العشاصخ ىي :
 السثيخات البيئية (الرػت -اإلضاءة -درجة الح اخرة – الترسيع). السثيخات الػججانية (الجافعية – السثابخة – السدئػلية – البشية). السثيخات االجتساعية (التعمع الفخدؼ -التعمع مع االصجقاء –التعمع مع الكبار – التعمع بصخؽمختمفة ).
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 السثيخات الفيديكية ( األساليب اإلدراكية – الصعاـ – الػقت –الحخكة). السثيخات الشفدية (األساليب الذسػلية – التحميمي)( .حدغ ومجيحة )14 :1998,ويعتقج داف ودف أف األفخاد والجافعية يتحدشاف عشجما تتصابق أساليب التجريذ مع أنساط
التعمع ,فالسعمسػف ؿ يقػمػف فقط بالتجريذ كسا تع تجريديع ,ولكغ كسا تعمسػا ,وغالبا يذعخوف أف
ىشاؾ فقط شخيقا صحيحا واحجا لمتعمع وأف ىشالظ فقط شخيقة واحجة صحيحة لمتجريذ ,وتعجيل
أسمػب التجريذ يعج صعبا ,ولكغ يسكغ تحكيقو إذا فيع السعمع لساذا ال يرل الشسط بذكل فعاؿ
لجسيع الصمبة ,وتتزسغ عشاصخ أسمػب التجريذ التي يسكغ تكييفيا لتفزيل الصالب عمى:
التخصيط التعميسي ,مجسػعات الصمبة ,وترسيع الغخفة الرفية ,وبيئة التجريذ ,مسيدات التجريذ,
وأساليب التجريذ وأساليب التقييع ..يعتسج ىحا الترشيف عمى تقجيخ الدمػكيات اإلجخائية
لمستعمسيغ أثشاء تفاعميع مع السػقف التعميسي( ,الزسػر)123:2412 ,
ومغ االسذ التي يقػـ عمييا الشسػذج اف اسمػب ىػ مجسػعة مغ الدسات الذخرية
والشفدية والبايػلػجية والشسائية التي تجعل بيئة التعمع فعالة لبعس الستعمسيغ وغيخ فعالة لمبعس
االخخ كسا انو تػجج فخوؽ دالة بيغ تفزيال ت التعمع لجػ مختمف االفخاد وتمظ التفزيالت
متفخدة ويسكغ قياس مجػ تأثيخ مالئستيا وكمسا كانت التفزيالت اقػػ كانت كانت اكثخ اىسية
في اختيار االستخاتيجيات التعميسية السشاسبة ومغ االسذ التي يقػـ عمييا ايزا ىي انو يشتج عغ
مػائسة تفزيالت انساط التعمع زيادة في التحريل وتعجيل في االتجاه نحػ التعمع ويدتصيع
الستعمسػف اف يتعمسػا كيفية االفادة مغ مػاشغ الزعف والقػة في اساليب تعمسيع خاصة عشج تعمع
ميارة ججيجة وكمسا كاف الفخد اقل نجاحا زادت الحاجة الى مالئسة اسمػب تعمسو مع نسصو
السفزل (ابخاليع )88:2411,
خرائز أنساط الستعمسيغ واستخاتيجيات التعمع السالئسة لكل نسط وفق نسػذج دف ودف :
الشسط السخئي /المفطي:
اف االشفاؿ في السخاحل االبتجائية معخضػف الى استخجاـ اشكاؿ التسثيل الرػرؼ لمجرس
وعمى السعمع التخكيد عمى الرػر البرخية والحىشية وجدء اخخ يخكد فيو عمى استخجاـ المغة
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والتفاعل المغػؼ بيغ شمبة الرف ىػ الحؼ يتشاسب مع السػقف ويفزل بخونخ بزخورة التجخل
في خبخات االشفاؿ مغ اجل تدخيعيا او مداعجتيا في الطيػر (دمحم )124:2446,
كسا اف السعمع بعج ىػ السذخؼ عمى التعميع لحا عميو اف يتاكج مغ وصػلو سػاء بالسحادثة
الذفيية او القخاءة وىحا يعشي اف عمى السعمع اف يييأ لعسمية التعمع بحيث يتعمع التمسيح كل ما يخاد
تعمسو لفطيا ومخئيا واف بشاء وتكػيغ السحيط التعميسي لمتاكج مغ اف التالميح يحرمػف عمى فػائج
التعمع وىػ نذاط يتصمب بخاعة واتقاف ويعتسج بذكل حداس وميع عمى الجراية بأنساط تعمع
التالميح ( .خػالجة )22:2412,
خرائز الستعمسيغ ىحا الشسط :
• يسكشو اف يتعمع بذكل افزل عشجما تعخض عميو السعمػمات برخيا او تكتب لغػيا
• يفزل اف يق أخ في كتاب بذكل مشفخد
• يفزل كتابة السعمػمات عمى المػح او باستخجاـ جياز فػؽ الخأس السختفع.
• يفزل اف يدود بالخصػط العخيزة لمسحاضخة قبل الذخح .
• يدتفيج بذكل كبيخ مغ السعمػمات في الكتاب والسالحطات الرفية .
• يفزل اف يجرس في غخفة ىادئة .
• يخػ السعمػمات وكأف شخيصا مرػ ار يسخ اماـ عيشيو عشجما يحاوؿ اف يتحكخ شيئا.
• ال يحتاج الى الكثيخ مغ الذخح والتػضيح لمسعمػمات السكتػبة .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• لتدييل التحكخ ,يسكشو استعساؿ التخميد المػني لمسعمػمات السػجػدة في الكتاب او دفتخ
السالحطات وذلظ باستخجاـ الػاف مختمفة لمسعمػمات السختمفة او استخجاـ الػاف الفمػرسشت.
• كتابة الجسل او السقاشع التي تمخز السعمػمات االساسية في الجرس .
• استخجاـ الجسل او السقاشع التي تمخز السعمػمات االساسية في الجرس.
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• استخجاـ البصاقات لكتابة السرصمحات والسفاليع االساسية التي يحاوؿ تحكخىا ,بحيث تكػف
السرصمحات مكتػبة عمى كل بصاقة تحميمية لسداعجة الحاكخة عمى استخجاعيا .
• عشجما تسثل السعمػمة بػاسصة مخصصات او رسػمات تػضيحية يفزل كتابة تفديخ ليحه
السعمػمات .
• عشج دراسة السػا ضيع الخياضية او التقشية يفزل كتابة جسل او مقاشع لػصف السادة وعشجما
تذتسل السادة عمى خصػات متتابعة ,يفزل كتابة معمػمات تفريمية حػؿ كل خصػة مغ ىحه
الخصػات .
• كتابة السالحطات في الحرو تديل تحكخ السعمػمات( .جابخ وقخعاف )22 :2444 ,
الشسط السخئي /غيخ المفطي :
ىػ قجرة الستعمع عمى ادراؾ العشاصخ البرخية والعالقات الكامشة بيغ ىحه العشاصخ والتعامل معيا
بسا يشاسبيا ()Gwendolyn&Shery,1997:115
وىػ شخيقة التعمع التي تقػـ عمى تػضيف حاسة البرخ بذكل رئيذ عغ شخيق الرػر
والخسػـ البيشية واالفالـ كسا يعخؼ بانو التفكيخ في االشياء برخيا عغ شخيق الترػر مع امتالؾ
القجرة عمى تعجيل ىحا الترػر السخئي في الحىغ قبل اف يتخجسو الذخز الى واقع وىػ التسيد
في القجرة عمى استعساؿ الفزاء او الفخاغ بذتى اشكالو _او ما يعخؼ بالػعي الفخاغي _بسا في
ذلظ قخاءة الخخائط والججاوؿ وتخيل االشياء وترػر السداحات ,وىع متعمسػف يحتاجػف لخؤية
حخكات السعمع وتعابيخ وجيو لفيع محتػػ الجرس تساما كسا يسيمػف الى تفزيل الجمػس في
واجية الرف لتجشب العػائق البرخية ويفكخوف في الرػر ويتعمسػف بذكل جيج مغ خالؿ
العخوض البرخية التي تتزسغ :الخسػـ التػضيحية وكتابة الشرػص باستخجاـ الذفافيات
والفيجيػ والمػحات والرػر في اثشاء السحاضخة او السشاقذة في الرف والستعمسػف البرخيػف
كثي اخ ما يفزمػف اخح مالحطات السفرمة الستيعاب السعمػمات والستعمع البرخؼ يتعمع بالسذاىجة
اؼ يتعخؼ الكمسات بالشطخ ولجيو خياؿ غشي ويتحكخ الػجػه بذكل جيج ويسيل الى اف يكػف
مشطسا ججا ويحب التجبخ في السذكمة او السيسة قبل اعصاء قخار معيغ ويجب اف يكػف ىادئا
ويفزل تختيب االشياء ()Sloon,2004:154
259

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما تعخض السعمػمات مغ خالؿ الرػر او مخصصات .
• يدتفيج في الرف مغ السعمػمات التي تعخض باستخجاـ الػسائل السخئية مثل :االفالـ
واالشخشة السخئية والخخائط والسخصصات.
• يدتفيج مغ السعمػمات السدتقاة مغ الرػر والسخصصات السػجػدة في الكتاب السجرسي .
• يفزل الجراسة في غخفة ىادئة عمى الجراسة مع مجسػعة مغ الصالب .
• عشج تحكخ معمػمة معيشو ,يكػف عادة صػرة ذىشية تختبط بالسعمػمة .
• يدتستع بالشذاشات التي تتصمب ترسيسات وفشػنا مخئية .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط:
• عسل بصاقات مخئية لمسعمػمات التي يحتاج لتحكخىا ,ورسع مخصصات وصػر عمى البصاقات
لتدييل تحكخ السعمػمات .
• استخجاـ اقالـ الفمػرسشت إلبخاز السعمػمات االساسية ,والخسػمات عمى البصاقات ,وتدجيل
السعمػمات السكتػبة عمى البصاقة ليديل تحكخىا.
• عسل ىػامر في حاشية ا لكتاب لكتابة السرصمحات الخئيدية ,والخمػز ,واالشكاؿ التي تداعج
في تحكخ السعمػمات ,واستخجاـ الػاف مختمفة لمسرصمحات السختمفة.
• عسل مخصصات لتشطيع السعمػمات الخياضية عشج دراستيا  ,عشجما تتصمب السدالة الخياضية
سمدمة مغ الخصػات  ,يفزل رسع صشاديق يحتػؼ كل مشيا عمى الجدء السشاسب مغ
السعمػمات لكل خصػة .
• استخجاـ االوراؽ السدصخة بذكل مخبعات لمسداعجة عمى رسع السخصصات .
• تخجسة السعمػمات كمسا امكغ الى رمػز وصػر ومخصصات (جابخ وقخعاف )23: 2444,
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الشسط الحدي /الحخكي:
خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما يدتخجـ يجيو في االنذصة .
• يدتفيج مغ الكياـ بالتجارب في السختبخ لسداعجتو عمى اكتداب السعمػمات .
• يتعمع بذكل افزل عشجما يكػف نذصا جدسيا في البيئة التعميسية .
• يدتفيج مغ السعمسيغ الحيغ يذجعػف العخوض الريفية ,واالنذصة اليجوية ,والعسل السيجاني
خارج غخفة الرف  ,والخحالت .
• يدتفيج مغ التعميع مغ خالؿ مسارسة لعب االدوار .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• الجمػس في مقجمة الرف وأخح مالحطات باستسخار اثشاء الحرة مع عجـ االىتساـ بالتيجئة
الدميسة لمكمسات او اكساؿ الجسل اثشاء الكتابة .
• كتابة الكمسات الخئيدية او رسع الرػر او عسل السخصصات تداعج في تحكخ السعمػمات.
• اثشاء الجراسة يسكشو الديخ وبيجه الكتاب او السالحطات او البصاقات وقخاءة السعمػمات برػت
مختفع.
• استخجاـ شخؽ تداعج عمى جعل تعمسو ممسػسا مثل عسل نساذج لتػضيح السفاليع السختمفة .
• قزاء وقت أكبخ في السيجاف (الستاحف ,واالماكغ التاريخية ,واماكغ العسل )المتالؾ خبخات
مباشخة حػؿ السػاضيع السختمفة.
• عسل بصاقات مختمفة لمخصػات السختمفة والتجرب عمى تختيبيا بالذكل الرحيح واستخجاـ
الخسػمات واالفالـ السمػنة لمسداعجة عمى التحكخ .
(جابخ
)24: 2444,
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الشسط الدسعي /المفطي :
خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
•

يتعمع بذكل افزل عشجما تعخض السعمػمات بذكل مدسػع وبمغو شفػية .

•

يدتفيج مغ السعمػمات السدجمة عمى اشخشة .

•

عشج محاولة تحكخ شيء ما يدتسع وكأف شخرا يخبخه السعمػمة او يدسعيا بشفذ الصخيقة
التي ق أخ بيا برػت مختفع.

•

يدتفيج أكثخ عشجما يشجمج مع االخخيغ في الحجيث والدساع .

استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
•

االلتحاؽ بالسجسػعات الجراسية لمسداعجة عمى تعمع السادة او العسل مع زميل عشج االعجاد
لالمتحاف .

•

مخاجعة السادة برػت مختفع لمسداعجة عمى التحكخ اثشاء االمتحاف .

•

استخجاـ التدجيالت الرػتية لمكتب او عسل تدجيالت خاصة يتع اعجادىا مغ خالؿ قخاءة
السعمػمات برػت مختفع واالستساع ليا عشج االعجاد لالمتحاف .

•

تدجيل السحاضخات باستخجاـ مدجل والبجء بالتدجيل عشجما تكػف السعمػمة ميسة لتجشب
قزاء وقت شػيل في سساع الذخيط .

•

تجريذ الصمبة االخخيغ .

•

مشاقذة السحاضخات مع مجرس السادة( .جابخ وقخعاف )25: 2444,

الشسط الذسػلي :
خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
•

يتعمع بذكل افزل عشجما يبجأ الجرس بسقجمة عامة وشاممة .
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•

يفزل التعمع مغ خالؿ مجسػعات استكذافية .

•

يفزل السياـ الحدية التي يسكغ تخجستيا الى مذاريع عسمية .

•

يدتفيج مغ االنذصة التعميسية التي تتصمب رسع أشكاؿ وكتابة تقاريخ ولعب تعميسية او العسل
عمى مذخوع صفي.

•

يتعمع مغ خالؿ عخض السادة عمى شكل مقتصفات يسكغ اف تكػف عذػائية دوف الحاجة الى
اتباع تدمدل معيغ .

•

يقػـ بحل السذكالت السعقجة بدخعة وربسا ال يدتصيع تػضيح الصخيقة التي تػصل فييا
لمحل.

استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• رؤية الرػرة الكمية قبل البجء بجراسة التفاصيل .
• ربط السػضػع الججيج بسػاضيع اخخػ درست مغ قبل .
• قبل دراسة الفرل االوؿ في الػحجة ترفح جسيع الػحجة ألخح صػرة كالسمة عغ محتػياتيا.
• التعسق قجر االمكاف في السػاضيع السصخوحة في الػحجة .
• الخجػع الى مخاجع او شمب مداعجة السعمع لعسل التخابصات الالزمة بيغ السعمػمات السعخوضة
في الػحجة مع بعزيا البعس ومعمػمات اخخػ تعخفيا مدبقا .
• رسع خارشة تػضح العالقة بيغ السعمػمات التي يجرسيا( .جابخ وقخعاف )25: 2444,
الشسط التحميمي :
خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما يكػف واضحا لجيو ما ىػ متػقع مشو.
• يفزل وجػد خصة مكتػبة لمسػاضيع التي تجرس بذكل متدمدل مخفقة بالتػاريخ .
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• يدتفيج عشجما يكػف ىشاؾ خارشة تػضح العالقة بيغ السػاضيع التي سيتع تعمسيا .
• يفزل وجػد تعميسات مكتػبة لجسيع التعييشات والسذاريع السصمػبة .
• يتعمع بذكل افزل عشجما تكػف ىشاؾ اجخاءات تعميسية مباشخة مثل :محاضخات ومالحطات
عمى المػح وعخض عمى شخائط واختبارات وتغحية راجعة مشتطسة .
• يدتػعب السعمػمات بذكل افزل عشجما تجرس في خصػات متدمدمة كل خصػة تمي الخصػة
الدابقة مشصكيا .
• يتبع خصػات مشطسة متدمدمة عشجما يحاوؿ حل مذكمة معقجة .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• ملء الفخاغات في السعمػمات السعصاة اما بدؤاؿ السعمع واما بالخجػع الى مخاجع .
• عشج الجراسة يفزل ايجاد وقت كاؼ لػضع ممخز لمسعمػمات بتدمدل مشصقي( .جابخ
وقخعاف )26: 2444,
الشسط االنجفاعي :
يخػ (ىشخؼ ومسفػرد )اف االشخاص االنجفاعيػف يفزمػف الخبخات الججيجة وىع متفتحػ
العقل متحسدػف لكل شيء ججيج واف فمدفتيع في الحياة اف يجخبػا اؼ شيء فانيع يترخفػف اوال
ثع يفكخوف في الشتائج او العػاقب كسا ويعالجػف السذاكل بالعرف الحىشي وانيع اجتساعيػف
يخكدوف في االنذصة التي تحجث حػليع .

( رواشجة واخخوف )84:2449,

ومغ خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يدتخجع السعمػمات ويفيسيا بذكل افزل مغ خالؿ العسل الشذط بالذيء او مشاقذتو او
تصبيقو او تفديخه لألخخيغ .
• "دعشا نجخب ىحا الذيء ونخػ كيف يعسل "ىي العبارة السحببة لمستعمع الشذط .
• يحب التعمع مغ خالؿ السجسػعة .
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• يرعب عمية الجمػس بيجوء اثشاء السحاضخة .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• اثشاء الجراسة يفزل مشاقذة السادة مع الدمالء ,والبحث عغ االسئمة والتساريغ التي تتصمب حل
السذكالت .
• الجراسة مع مجسػعة مغ الدمالء بحيث يأخح كل مشيع وقتا كافيا لتفديخ احج السػاضيع لمبكية.
• محاولة التشبؤ باألسئمة التي يسكغ اف تأتي في االمتحاف وكيف يسكغ االجابة عشيا .
• استخجاع السعمػمات بذكل افزل بإيجاد شخؽ لتفعيميا (جابخوقخعاف)27: 2444,
الشسط التأممي :
ومغ خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما يفكخ بالسادة بيجوء .
• "دعشا نفكخ بالسػضػع اوال "ىي العبارة السفزمة لمستعمع التأممي .
• يفزل التعمع مشفخدا .
• يرعب عميو الجمػس بذكل ىادغ في السحاضخات .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• إعصاء وقت كاؼ لمتفكيخ بالسعمػمات اثشاء الجراسة .
• التػقف اثشاء الجراسة مغ حيغ الى اخخ لسخاجعة ما تست قخاءتو ولمتفكيخ باألسئمة الستػقعة
وبالتصبيقات .
• كتابة ممخرات قريخة لمقخاءات او السالحطات الرفية باستخجاـ كمساتظ الخاصة (جابخ
وقخعاف )27: 2444,
الشسط الجساعي :
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خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما يجرس مع االخخيغ .
• يكسل واجباتو بذكل افزل عشجما يعسل مع االخخيغ .
• يثسغ الشقاشات الرفية والعسل الرفي مع الدمالء .
• يتحكخ السعمػمات بذكل افزل عشجما يتعمسيا بسذاركة زميل او اكثخ .
• يتعمع السعمػمات الججيجة ويفيسيا بذكل افزل مغ خالؿ االثارة التي يتمقاىا مغ العسل مع
السجسػعة .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• الكياـ بالجراسة او اتساـ الػاجبات اليػمية مغ خالؿ مشاقذة االخخيغ والعسل معيع ( .جابخ
وقخعاف)28 :2444,
الشسط الفخدؼ :
خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يتعمع بذكل افزل عشجما يعسل بسفخده .
• يفكخ بذكل افزل عشجما يجرس وحجه .
• يفيع السادة بذكل افزل عشجما يجرسيا مشفخدا .
• يتقجـ بذكل افزل عشجما يعسل وحجه .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• الكياـ بالجراسة او اتساـ الػاجبات البيتية بذكل فخدؼ في مكاف ىادغ ( .جابخ وقخعاف2444,
)28:
الشسط الحجسي :
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خرائز الستعمسيغ بيحا الشسط :
• يفزل الستعمع الحجسي استكذاؼ االمكانيات والعالقات .
• يفزل االبجاعات ويكخه التكخار .
• جيج في امتالؾ السرصمحات الججيجة ويجج راحة في التعامل مع الخمػز والعالقات الخياضية .
• يعسل بدخعة وابجاع .
• يكخه السداقات التي تتصمب الكثيخ مغ التحكخ والحدابات الخوتيشية .
استخاتيجيات التعمع السفزمة لجػ الستعمع بيحا الشسط :
• التعػيس عغ الحرز الجراسية التي تخكد عمى الحفع والتعػيس السباشخ في السعادالت
بدؤاؿ السعمع عغ دالالت الشطخيات والخبط بيغ الحقائق او عسل الستخابصات الالزمة بذكل
فخدؼ
• اخح الػقت الكافي في قخاءة كل سؤاؿ قبل البجء باإلجابة والتأكج مغ فحز الشتائج ( .جابخ
وقخعاف )28 :2444,
الفصل الثالث
بصاقة السالحطة :فقج حجدت الباحثة االنساط التعميسية وفق الخصػات االتية :
.1االشالع عمى نسػذج دف ودف في ادبيات البحث .
. 2اعجاد وبشاء قائسة االنساط التعميسية الخاصة بسعمسي االجتساعيات وعمى وفق نسػذج دف ودف
والبالغة ( )44فقخة مػزعة عمى ( )11نسط تعميسي
وقج صسست الباحثة بصاقة السالحطة وفق الخصػات االتية :
 : االشالع عمى مجسػعة مغ الجراسات التي كاف ىجفيا تقػيع االداء .
: االشالع عمى االدبيات التي ليا صمة بسػضػع البحث .
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. االشالع عمى اىجاؼ السخحمة االبتجائية و أىجاؼ تجريذ مادة االجتساعيات في إشار
األىجاؼ العامة لمتخبية
 قامت الباحثة برياغة فقخات بصاقة السالحطة بعبارات إجخائية  ,والتي في ضػئيا سيتع
تقػيع أداء معمسي االجتساعيات  ,والتي صسستيا عمى وفق نسػذج دف ودف  ,وفي ضػء
ذلظ تع الحرػؿ عمى ()44فقخة مػزعة عمى ( )11نسط تعميسي ,قامت الباحثة بتبػيبيا
وتػزيعيا في استبانة خاصة وعمى وفق نسػذج دف ودف  ,لتسثل بصاقة السالحطة في
صػرتيا االولية :
اوال :الشسط السخئي المفطي :والحؼ تكػف مغ ()5فقخات ثانيا :الشسط السخئي /غيخ المفطي :والحؼ
تكػف مغ ()3فقخات ثالثا :الشسط الحدي /الحخكي :والحؼ تكػف مغ ()4فقخات رابعا :الشسط
الدسعي /المفطي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات خامدا :الشسط الذسػلي :والحؼ تكػف مغ ()5
فقخات سادسا :الشسط التحميمي :والحؼ تكػف مغ ( )3فقخات سابعا :الشسط االنجفاعي :والحؼ
تكػف مغ ()3فقخات ثامشا :الشسط التأممي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات تاسعا :الشسط الجساعي
:والحؼ تكػف مغ()4فقخات عاش اخ  :الشسط الفخدؼ  :والحؼ تكػف مغ ()4فقخات حادؼ عذخ
:الشسط الحجسي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات


صجؽ قائسة االنساط التعميسية :
لغخض التحقق مغ كػف بصاقة السالحطة التي تػصمت إلييا الباحثة  ,تسثل االنساط

التعميسية لسعمسي االجتساعيات

في السجارس االبتجائية  ,والتأكج مغ صحة تػزيعيا بيغ

السجاالت ,قامت الباحثة بعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في مجاؿ شخائق
تجريذ ممحق (  ) 3و شمب مشيع بياف رأييع في مجػ صالحيتيا و مجػ مالئستيا و شسػليتيا
لكافة مجاالت الشسػذج و سالمتيا مغ الشاحية العمسية والمغػية وإمكانية تزسيشيا في استسارة
السالحطة التي ستعجىا الباحثة الحقا ممحق(  , ) 5وقج اتخحت الباحثة ندبة اتفاؽ السحكسيغ
( % 84فأكثخ) معيا ار لقبػؿ كل فقخة مغ فقخات قائسة السيارات  ,وفي ضػء آراء السحكسيغ تع
اجخاء التعجيالت االتية :
.1ححفت الفقخة ( )3في الشسط السخئي /المفطي وكحلظ الفقخة ()2مغ الشسط الذسػلي.
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.2تع اجخاء تعجيالت عمى الفقخة ()3في الشسط السخئي غيخ المفطي وكحلظ الفقخة()4في الشسط
الحدي الحخكي وكحلظ تعجيل الفقخة ()1في الشسط التأممي .
وبيحه التعجيالت اصبحت بصاقة السالحطة تتزسغ ()38فقخة تػزعت عمى االنساط التعميسية
لمشسػذج :
اوال :الشسط السخئي المفطي :والحؼ تكػف مغ ()4فقخات ثانيا :الشسط السخئي /غيخ المفطي :والحؼ
تكػف مغ ()3فقخات ثالثا :الشسط الحدي /الحخكي :والحؼ تكػف مغ ()4فقخات رابعا :الشسط
الدسعي /المفطي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات خامدا :الشسط الذسػلي :والحؼ تكػف مغ ()4
فقخات سادسا :الشسط التحميمي :والحؼ تكػف مغ ( )3فقخات سابعا :الشسط االنجفاعي :والحؼ
تكػف مغ ()3فقخات ثامشا :الشسط التأممي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات تاسعا :الشسط الجساعي
:والحؼ تكػف مغ()4فقخات عاش اخ  :الشسط الفخدؼ  :والحؼ تكػف مغ ()4فقخات حادؼ عذخ
:الشسط الحجسي :والحؼ تكػف مغ ()3فقخات وبيحا االجخاء تكػف الباحثة قج حققت الرجؽ
الطاىخؼ لقائسة السيارات االدائية التجريدية ,وىحا يتفق مع ما جاء في ( دمحم  , ) 1994 ,فبعج
عخض االداة ( قائسة االنساط ) عمى عجد مغ الخبخاء في السجاؿ الحؼ أعجت ألجمو وقاؿ الخبخاء
انيا تكيذ ما وضعت ألجمو فأف الباحث يدتصيع االعتساد عمييا كػنيا صادقة ضاىخيا
( دمحم ) 164: 1994 ,
خامدا :اداة البحث :
اعتسجت الباحثة بصاقة السالحطة كأداة لمبحث باعتبارىا مغ االدوات البحثية التي يسكغ
استعساليا لمحرػؿ عمى بيانات تتعمق ببعس الحػادث والػقائع حيث يفزل استعساؿ السالحطة
كأداة بحثية عمى غيخىا مغ االدوات حيث يتع فييا تحجيج السصمػب والتخكيد عميو وتجويغ ما يخاه
الباحث او ما يدسعو بجقو تامة( .ذياب )49:2443,
حيث انيا تػفخ معمػمات دقيقة عغ الدمػؾ السالحع في اوضاع شبيعية (واقعية ) وليا قجرة
تشبؤية عالية وذلظ لمتذابو الشدبي لطخوؼ الدمػؾ السالحع مع الدمػؾ السشتطخ او الستػقع
وامكانية الحرػؿ عمى معمػمات اليسكغ الػصػؿ الييا بالصخؽ االخخػ( .عػدة وممكاوؼ,
)181:1992
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ومغ خالؿ بصاقة السالحطة يسكغ التغمب عمى سمبيات اساليب التقخيخ الحاتي في جسع
البيانات والتي تتزسغ تجخل السخغػبية االجتساعية في االجابة او عػامل الحاكخة السؤثخة في
االستشتاجات التي تدتجعي تحكخ احجاث ماضية (الحسجاني واخخوف)221:2446 ,
*بشاء استسارة السالحطة :
لقج صسست الباحثة استسارة مالحطة اداء معمسي االجتساعيات وفقا لمخصػات االتية :
 -1االشالع عمى مجسػعة مغ الجراسات التي كاف ىجفيا تقػيع االداء مغ اجل االلساـ بيحا
االسمػب البحثي وكيفية تدمدل خصػاتو 4
 -2بشاء استسارة السالحطة برػرتيا االولية عمى وفق الخصػات االتية -:
أ -تزسيغ قائسة االنساط التعميسية برػرتيا الشيائية التي أعجتيا الباحثة والتي حرمت فقخاتيا
عمى أتفاؽ السحكسيغ  ,في استسارة السالحطة 4
ب  -تحجيج مدتػيات األداء لكل نسط باستعساؿ ميداف تقجيخ تزسغ خسدة بجائل يتع اختيار
إحجاىا عشج مالحطة أداء السعمع أو السعمسة ,البجائل ىي (مستاز  ,جيج ججا  ,جيج  ,وسط ,
ضعيف ) وأعصى لكل بجيل مغ ىحه البجائل درجة  ,إذ أعصى البجيل مستاز( )5والبجيل جيج ججا
( )4والبجيل جيج ( )3والبجيل متػسط ( )2والبجيل ضعيف (. )1
ج  -لغخض الحج مغ ذاتية تقجيخ السالحطة ألداء السعمع أو السعمسة وجعل عسمية التقػيع أكثخ
مػضػعية ولبياف السسارسات األدائية والدمػؾ الفعمي لكل نسط  ,قامت الباحثة بػصف مدتػيات
األداء لكل نسط مغ االنساط التعميسية التي تزسشتيا االستسارة  ,وقج تػصل إلى وصف األداء
مغ خالؿ مخاجعة السرادر واألدبيات التي تشاولت تػصيف السدتػيات ذات الرمة بسػضػع
البحث وكحلظ االشالع عمى عجد مغ استسارات السالحطة التي اعتسجت تػصيف السدتػيات
والستزسشة في الجراسات الدابقة .وفي ضػء ذلظ أعجت الباحثة وصفا لخسدة مدتػيات مغ
األداء السحتسل لكل نسط  ,اذ يقابل كل وصف بجيل مغ بجائل السكياس الخساسي الحؼ تزسشتو
استسارة السالحطة .

270

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

*صجؽ استسارة السالحطة  :يقرج بو :قياس ما وضعت الجمو أؼ اف تكيذ اليجؼ الحؼ

صسست مغ

(دروزة )81 :1995 ,ويعج الرجؽ مغ الذخوط السيسة والخصػات االساسية

العجاد االختبارات واستخجاميا( ,الصائي)15 :1983 ,
ولمتثبت مغ الرجؽ االداة قامت الباحثة بعخض استسارة السالحطة بسا تحػيو مغ تػصيف
لسدتػيات االداء  ,عمى عجد مغ الدادة السحكسيغ الستخرريغ في مجاؿ شخائق التجريذ
ممحق (  ) 3وذلظ بيجؼ معخفة آرائيع ومالحطاتيع ومقتخحاتيع حػؿ مجاالت االستسارة وفقخاتيا
ومجػ وضػحيا وتخابصيا وصحة تػصيف وتختيب مدتػيات االداء فييا  ,ومالئسة كل مدتػػ

لمبجيل الحؼ يقابمو  ,ومجػ تحكيقيا ألىجاؼ الج ارسة ممحق (  , ) 6وقج أتخحت الباحثة ندبة
االتفاؽ بيغ السحكسيغ ( ) %84فأكثخ معيا ار لقبػؿ كل فقخة مع التػصيف ,وفي ضػء أراء

ومالحطات السحكسيغ تع إعادة صياغة بعس الفقخات  ,وبقيت استسارة السالحطة تتكػف مغ
( )38فقخة
*ثبات اداة السالحطة :
أؼ مجػ االتداؽ بيغ الشتائج التي تُجسع مغ خالؿ إعادة تصبيق االختبار نفدو عمى األفخاد
أنفديع تحت الطخوؼ نفديا أو ضخوؼ مذابية إلى أكبخ قجر مسكغ ( .ممحع)348 :2411,

وقج تع حداب معامل الثبات لبصاقة السالحطة بصخيقتيغ :

أ  -شخيقة أعادة االختبار :قامت الباحثة بتصبيق استسارة السالحطة عمى العيشة االستصالعية
التي تكػنت مغ

() 34شخز ( )15معمساٌ و( )15معمسة اجتساعيات حيث شبقت الباحثة

التصبيق االوؿ عمى العيشة وبعج مخور اسبػعيغ قامت باعادة التصبيق عمى نفذ العيشة وتع
حداب معامل االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة االستصالعية في التصبيقيغ األوؿ والثاني لكل

مجاؿ مغ مجاالت االستسارة باستعساؿ (معامل ارتباط بيخسػف )  ,حيث اتزح أف معامل ثبات

االستسارة ( , ) 4,86مسا يجؿ عمى أف معامل ثبات استسارة السالحطة جيج ججا وىحا يجؿ عمى
صالحية االستسارة لالستعساؿ في مالحطة وتقػي ع األداء التجريدي لسعمسي االجتساعيات بالسخحمة
االبتجائية  ,كسا مػضح في ممحق ( ) 5
ب ػ شخيقة ثبات الترحيح (االتفاؽ بيغ السكيسيغ) :دربت الباحثة ليحا الغخض أحج زمالئيا ,
عمى كيفية تصبيق األداة  ,وكيفية ترحيح فقخاتيا وبعج أف تأكج مغ مقجرتو عمى استخجاميا

بذكل جيج  ,قاـ السالحع بديارة العيشة االستصالعية ومذاىجة أداء معمسي االجتساعيات .قامت
الباحثة بحداب معامل الثبات بيغ درجات تصبيقيا االوؿ ودرجات تصبيق الباحث االخخ
باستخجاـ معادلة بيخسػف  ,وكاف معامل الثبات ( ) 4.83
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التاسع في اربج واثخىا في تحريميع في الكيسياء ,السجمة االردنية في العمػـ التخبػية
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