
 املستخلص

تعد املشااااااااااانية ان اداغية ت  املتسيةاو انماسااااااااااية دوات اهية ان         دنا ت  ا    

ف م ألاف ا  آلاخ    ت  خالل اخاااااام  دنمم اد ت وا م اد الحياااااااا وات اااااااهيااااااة ه       

 تشاه مم ه       ه لية انتخيل.

إلى تع فة اث  املشانية ان اداغية نتالتيم انصف انسا س  الحال  هدف انبحثي

 انسل يية . موبتدائي     حصيل م  اندناس   د اضط اباته

  ية:آلاا ضياو دنتحقي  أمداف انبحث وام انباحث با ض ان  

 النة إحصااااافية    انتحصاااايل اندناساااا   بيت املب  هة انتب   ية ان   ذاو  قد  اد ف   ال  -أدال 

  تع ض نل شانية ان اداغية داملب  هة انضابطة ان   ال  تع ض إلى املشانية ان اداغية.

 الناة إحصاااااااااااااافياة بيت املب  هاة انتب   ياة ان    تع ض نل شاااااااااااااانيااة  ذاو قد  ااد ف   ال  -ثااغياا

 ة.انسل يي اووضط اب  نااو    داغية د انضابطة ان   ال  تع ض إلى املشانية ان اداغيةان ا

 هلى: يقتص  فاغه  حدد  انبحث أتا

  التيم انصف انسا س    املدانس وبتدافية نلبميت    تحافظة بسدا -1   

 (. 2006-2005نلعام اندناس  )  ذاو انددام اننهان   

 ددات دانعما  دوغط اء دانسضب دألاغاغية(انسل يية)انع وباوضط ا-2

باادهاادا  يااااااااااااال يياااو دأ شاااااااااااااطااة يق م  هااا املعلم  اادل هلى تشااااااااااااااانيتااه دوااد وااام انباااحااث 

عل م انتةب  ة انه ضااااااااه هلى تب  هة ت  الختةاء املختصاااااااايت    د  ,هان اداغية)تعا اه( نتالتيم

يف 2001دد ,اتقياس وضاااااااااط اباو انسااااااااال يية انم  أهده)) اند ىد بن ,دانماساااااااااية
ٌ
(( دانم  ي

ت  خالل ه ضااااااااااااه  نل قياس انظام   صاااااااااااادق اندود  م انتحق  ت  ((, 2005)) انا د,ت  وبل

انتحق  ت  انصدق  ي ا  معل م انتةب  ة دانماسية, د انهلى تب  هة ت  الختةاء املختصيت    

انسل يية انتالزتي ت  خالل  ناة ون باط )بيةي ت( بيت  قدي  املعل يت دألات او نالضط اباو 

 وي ة تعاتل ون باطآلا ية )انعددات,د ألاغاغية , د وغط اء, د انسضب, د انعما (, حيث بلست 

 حلياال  ط  قااةحسااااااااااااااب ب(, اتااا ثباااو املقياااس ف0, 85,  75,0, 89,0, 73,0, 80,0) تااال هلى انت

,  0.89,  0.92,  0.95)تااال هلى انت   اااوي سااتي دغباااف فبل_اناااا انتباااي  باااياااااااااااااتخاادام تعااا نااة

0.81  ,0.94 ) 

دوباااااال انباااااادء بااااااانتب عااااااة ح   انباااااااحااااااث هلى ه ليااااااة   اااااااف  املب  هتيت )انتب   يااااااة 

باااهرااااااااااااا  ,د تعاادل  نااااو  اتحسااااااااااااا عاا تالتيااملنانع   انزتن  دانضااااااااااااااابطااة(    بع  املتسيةاو  اا

انتالتيم    امل ا  ألايااااااايااااااية,د وضااااااط اباو انساااااال يية) انعددات دألاغاغية دوغط اء دانسضااااااب 



نألت او, د ت مة ألاب, د ت مة انتحصااااااااااااايل اندناسااااااااااااا    , د انتحصااااااااااااايل اندناسااااااااااااا   ن باءعما (, د دان

 ألام.فلم  ظ   ف دق ذاو  النة إحصافية بيت املب  هتيت )انتب   ية دانضابطة(.

/  5 اغت فصل  ناس   داحد , اذ بدأو انتب عة ي م انثالثاء امل اف  فتدا انتب عة  أتا

 . 2006/  5/  5م وثميت امل اف   هت    ي  ت, داغ 2006/  3

اد     حقي  غتافبه  إا اءا هي اء       مما انبحث  ع لةإلاحصافية املستان يافل  أتا

تعاتل  , د ت بع  ا  نعينتيت تستقلتيت, د  T-testوختبان انتائي  ,د ي دغباف  –: تعا نة اناا  فه 

 (.  SPSS)  آلال ب غاتج الحاي ب  , ب ايطةان باط " بيةي ت "

   املعادل)اناصااااااااااااال   ناااو املب  هاة انتب   ياة فتبيت أت تت يااااااااااااا  اتاا غتاافج انبحاث

 نااو املب  هة  تت يااااااااااا  ت  أيتة  اغت  املشاااااااااااانية ان اداغيةبعد  طبي   اندناسااااااااااا   انثا ي(

 بينه ا املشااااااااانية ان اداغية ت  وبل انباحث,هلى ان فم ت  انا ق  انضااااااااابطة ان   نم  تع ض

ت ند  (,دنك   سااابة انمبار ان اع73( دعدناة ح  ة) 0,05همد تسااات  )  فية  ال إحصاااافيا

   حيت     اناصاااااااااااااال انثااا ي %55   اناصاااااااااااااال ألادل إلى  %29ت    التياام املب  هااة انتب   يااة

 .%43د   اناصل انثا ي %32غبار املب  هة انضابطة    اناصل ألادل  اغت  سبة 

ات تت ي   نااو وضط اباو انسل يية  اتا باننسبة نالضط اباو انسل يية فمالحظ    

نل ب  هة انتب   ية  اغت اصاااااس  ت  تت يااااا   نااو املب  هة انضاااااابطة دعدالنة إحصاااااافية 

( أ  ات املب  هة انتب   ية  اغت اول اضااااااااااااط ابا ت  73( دعدناة ح  ة) 0,05همد تساااااااااااات  ) 

 املب  هة انضابطة.

ات مماااار ف دواااا ذا  الناااة  دبعاااد تقاااانغاااة تت ياااااااااااااطااااو  ااال اضاااااااااااااط اب هلى حااادا  بيت    

إحصااااااااافية    اضااااااااط ابي وغط اء دانعما  نصااااااااالس املب  هة انضااااااااابطة)الت تت يااااااااط ا ايتة ت  

تت يااااااا  انتب   ية(,أ  ات املب  هة انتب   ية  اغت اول    اضاااااااط ابي وغط اء دانعما ,دمما 

 ابي وغط اء يعن  فاهلية أ شااااااااطة دياااااااال يياو املشااااااااانية ان اداغية)املتسية املسااااااااتقل(    اضااااااااط

 دانعما .

اتا بقية وضاااااااااط اباو انسااااااااال يية)انعددات دألاغاغية دانسضاااااااااب( ف اغت ف دوا فية  انة       

 . (73( دعدناة ح  ة) 0,05إحصافيا همد تست  ) 

 -دايتك اال إلا اءاو انبحث الحال  دضع انباحث بع  انت صياو داملقتةحاو تنها: 

     املشانية ان اداغية دأ شطتها ياوهت ا  يل يي ص   انباحث ض دنا ا -1

 .انتالتيمند   نلحد ت  بع  وضط اباو انسل ييةاملعدا  املشانية ان اداغية دأ شطتها ت 

انباحث  أهدهدتنها تا  دألاخالويةانتةب  ة دوات اهية باه شطة داملت ثلة  بتدافية,املدانس و 

تسيةاو يثيةا  ت  بعدما يحدثتا ي ف د تأخ ا طا نة امل  ثل ت حلة ان بتدافيةو الت امل حلة 

 ) بي ن اية دغاسية داات اهية( .



 امل احل اندنايية  افة دامل ردي  انتةب  يت    عل يتامل إفا ا إت اغية-2

انتب عة هلى وضط اباو انسل يية انعددات دألاغاغية دانسضب ب دا  ة ناية تشا ه إا اء -3

 أ  ل.

 يت تدانس انبميت دانبماو. ناية تقانغة ب إا اء -4

 


