فاعلية بزىامج تدرييب يف حتشني اخلط
العزبي لتالميذ الشية الجالجة مً احللكة األوىل

د .ياسز ذلند ذلجوب محد الشيد
دٍ .ظاو إبزاٍيه عز الديً ذلند

()1

()2

املشتخلص:
تٗدف ٖر ٙايدزاض٫ ،١ختباز بسْاَر يتشطني اـط ايعسب ،ٞيتَٝ٬ر
ايطٓ ١ايجايج َٔ ،١اؿًك ١اٚ٫ىل َٔ َسسً ١ايتعً ِٝا٫ضاضٚ ،ٞقد اضتددّ
ايباسجإ املٓٗر ايٛصف ٞايتشًٚ ،ًٞٝاملٓٗر غب٘ ايتذسٜيبٚ ،اختازا ع ١ٓٝايدزاض١
َٔ تًُٝرات ايصف ايجايح – اؿًك ١ا٭ٚىل َٔ َدزض ١زفٝد ٠أضاع ،ايتابع١
يًُذًظ اٱفسٜك ٞيًتعً ِٝاـاص ،يًعاّ ايدزاضٜٚ .)ّ2013- 2012( ٞتٛقع
اٱفادْ َٔ ٠تا٥ر ٖر ٙايدزاض ;١يف تصٜٚد ٚاضع ٞخطط ايتعً ،ِٝيف ٚشاز ٠ايذلب١ٝ
ٚايتعً ،ِٝباضذلاتٝذ ١ٝفعاي ;١ميهٔ إٔ ت٪ثس عً ٢تعٵًٚ ِٝت ّعًُِٚ ،ؼطني اـط
ايعسبٚ ،ٞمحا٬َ ١ٜق٘ٚٚ ،دٛدٜٖٛٚ ٙت٘.
صُِ ايباسجإ بطاق ١تعًِ يًتَٝ٬ر; سٛت عً ٢بسْاَر يتشطني اـط
( )1
( )2
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ايعسبٜ ;ٞتٛافل َع َطت ٣ٛمنٚ ،ٛدزد ١اضتٝعاب ايتًُٝرات يًهتابٚ ١اـط،
ٚاختازا ع ١ٓٝايدزاض )30( َٔ ١تًُٝر َٔ ٠تًُٝرات اؿًك ١ايدزاض ١ٝا٭ٚىل ،يف
ضًِ ايتعً ِٝا٭ضاض( ٞايطٓ ١ايجايج ;)١ايبايؼ عددٖٔ ( )70تًُٝر ،٠ذيو إٔ ٖرٙ
املسسً ٖٞ ١ايفذل ;٠اييت ٜفذلض إٔ ٜهٌُ فٗٝا ايتًُٝر اَت٬ى املٗازت ا٭ضاض١ٝ
(ايكسا ،٠٤ايهتاب ،١اؿطاب)ٚ ،فٗٝا ٜتػهٌ خط ايتًُٝر َتذٗاّ حن ٛسطٔ اـط،
ٚايهتاب ،١أ ٚضعف٘ٚ ،قبش٘.
مت إدسا ٤اختباز قبً٫ ٞختٝاز ايتًُٝرات ا٫ضعف يف اـط ايعسب،ٞ
(ع ١ٓٝايدزاض 30 - ١تًُٝر )٠يٝتِ تطبٝل ايدلْاَر املكذلح عً ،ٔٗٝثِ اختبازّا
بعدٜاّ يكٝاع فاعً ١ٝايدلْاَر عًَ ٢طت ٣ٛايتًُٝرات.
زنص ايباسجإ عً ٢إٔ ٜتعسف ايتًُٝر عً ٢ق ١ُٝاؿسف ايعسب،ٞ
َٔ ايٓاس ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاؾُاي ;١ٝسٝح مت اضتدداّ بعض ا٭ضايٝبٚ ،ايٛضاٌ٥
ايذلب ١ٜٛاؿدٜج ;١املطتددَ ١يف تُٓ ١ٝاؾٛاْب املٗازٚ ،١ٜتُٓ ١ٝاؿظ
اٱبداع.ٞ
أندت ايٓتا٥ر ٚدٛد فسٚم ذات د٫ي ١إسصا ،١ٝ٥يف خط اجملُٛع١
ايتذسٜب ،١ٝقبٌ ٚبعد تدزٜظ بسْاَر اـط ايعسب.ٞ
أٚص ٢ايباسجإ بطسٚز ٠إعاد ٠ايٛضا ;ٌ٥اييت تطاعد عً ٢ؼطني اـط
ايعسبَ ،ٞجٌ :نساضات ايتدزٜبٚ ،ايبطاقاتٚ ،ايُٓاذز اـط ١ٝاحملهُٚ ،١قًِ
اؿدل ايطا ،ٌ٥نُا أٚصٝا أٜطاّ عً ٢إٔ تسنص إداز ٠املٓاٖر املدزض ،١ٝعً٢
اٖ٫تُاّ بتدزٜظ اـط ايعسب َٔ ،ٞضُٔ َكسز َاد ٠ايًػ ١ايعسب.١ٝ
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املكدمة:
 ٵٕ ٚٳايِ َك ًَ ِِ ٳَٚٳا ٜٳطٵطُسٴٕٚٳ( ضٛز ٠ايكًِ ،اٯ.)1:١ٜ
أقطِ اهلل بايكًَِٚ ،ا خيط٘ أٜ ٚهتب٘; فهإ يًدط َا مل ٜهٔ يػرلَٔ ٙ
سعٚ ٠ٛقدضٚ ،١ٝنإ ي٘ َا مل ٜهٔ يػرل َٔ ٙفٓ ٕٛايعسب ٚاملطًُني َٔ أُٖ،١ٝ
ٚبريو ناْت ٫ٚدت٘ ايهدل ;٣إْ٘ اؿسف ايعسب ;ٞذيو ايسَص ا٫صط٬س;ٞ
اير ٟي٘ َدي٫ٛت٘ ايصٛتٚ ،١ٝاؾُايٚ ،١ٝاير ٟمبعسفت٘ ٜطتطٝع اٱْطإ إٔ
ٜهتبٜٚ ،كسأٚ ،ب٘ ضٴطِّست ا٭فهاز ٚعسفت اؿكٛم ٚسفعت .تًو ٖ ٞاملعطً ١اييت
ت٪زم ايباسجني ٚايعاًَني يف سكٌ ايذلب ١ٝاي( ،ّٛٝايهتاب ١ايٛاضش ١املكس.)٠٤ٚ
فايهتاب ١أصٚ ٖٞ ّ٬ض ١ًٝيٓكٌٚ ،تد ٜٔٚا٭فهازٚ ،اـط اؾُٜ ;ٌٝطفٞ
عًٗٝا د ٍ٬ايطًطٚ ١اهلٝبٚ ،١إذا ناْت ايهًُ ١فكس ٠يف قصٝد ٠غعسٜ ،١ٜتآخٞ
فٗٝا مجاٍ ،ايٓعِ َع مجاٍ اـط ،تٴطتبإٴ فٗٝا يٛس ١فَٓ ١ٝتهاًَٚ .١قد ٫
ٜه ٕٛيًهًُ ١قدز ٖاّ; عٓدَا ٜبك ٞاـط َفسداّ ،يًتعبرل عٔ َٛقف إبداعٞ
صسف ،إذاّ اـط ٖ ٛايتعبرل عٔ ا٭يفاظ بسَٛش َهتٛب ،١اَا يف املٝدإ ايتعً،ُٞٝ
فاـط َاد ٠دزاض ١ٝفٓ ،١ٝهلا اتصاٍ ٚثٝل بايتعبرل ايهتابٚ .ٞسني ادتاش ايعكٌ
ايبػسٚ ،ٟض ١ًٝايتفاِٖ ايطبٝع ٞعٔ طسٜل ايًطإ ،عدل ا٭ذٕ ،اضتكبا َ٫إىل
ٚض ١ًٝايتفاِٖ ايصٓاع ;ٞعٔ طسٜل ايهتابٚ ١ايكسا ،٠٤نإ اـط ٚسدٖٛ ،ٙ
ايٛض ١ًٝايعًُ ١ٝايٓاطك ١يف ايتعبرل ايهتاب.ٞ
ٚاـط ايعسب :ٖٛ ،ٞايٛض ١ًٝا٭ضاع يف ايكساٚ ٠٤ايتشصٚ ،ٌٝإذا
ناْت ي٘ أُٖ ١ٝيف نٌ املساسٌ ايتعً ١ُٝٝاملدتًف ،١فإٕ أُٖٝت٘ تتصاٜد،
ٚتتعاظِ يتَٝ٬ر اؿًك ١ا٭ٚىلٚ ،ؼدٜداّ ايصف ايجايح َٔ ٖر ٙاملسسًٚ .١ذيو
ْ٫تكاٍ ايتًُٝر يف ٖر ٙاملسسً َٔ ١ايهتاب ١بكًِ ايسصاص ،إىل ايهتاب ١بكًِ
اؿدل.
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مظكلة الدراسة:
٫سغ ايباسجإ ،ضعف تَٝ٬ر ايطٓ ١ايجايجَٔ ١
اؿًك ١ا٭ٚىل ،يف ايكدز ٠عً ٢ايهتاب ١ايٛاضش ١املكس – ،٠٤ٚنُا ؿعا قصٛزاّ يف
طسم املعاؾ ١ايتعً ١ُٝٝاؿدٜج ١يًدط ايعسب ;ٞاْعهطت ضًباّ عً ٢ا٭دا٤
اـط ٞيًتَٝ٬رٚ ،غايباّ َا ٬ٜشَِٗ ٖرا ست ٢بعد تسق ِٗٝيًُسسً ١اؾاَع،١ٝ
هلرا أزادا ايٛقٛف عً ٢اؿكا٥لٚ ،دزاضَ ١ػه٬ت زدا ٠٤خط ايتَٝ٬رٚ ،اختباز
فاعً ١ٝبسْاَر صُُا ٙيتشطني َطت ٣ٛخط ايتَٝ٬رٚ .تهُٔ صٝاغَ ١ػهً١
ايدزاض ١يف ايط٪اٍ ا٫ت:ٞ
ٌٖ َٔ املُهٔ ؼطني اـط ايعسب ،ٞيتَٝ٬ر ايطٓ ١ايجايج َٔ ،١اؿًك١
ا٭ٚىل َٔ خ ٍ٬بسْاَر تدزٜيب؟

أٍنية الدراسة:
تتشدد أُٖ ١ٝايدزاض ١يف أْٗا:
 /1تًك ٞايط ٤ٛعًَ ٢ػه٬ت اـط ايعسب ;ٞعٓد تَٝ٬ر ايطٓ ١ايجايج١
َٔ اؿًك ١اٚ٫ىل.
 /2تكذلح بسْافاّ تدزٜبٝاّ يتشطني اـط ايعسب ٞيًتَٝ٬ر.
 /3تطِٗ يف ؼدٜد املعٓٝاتٚ ،ايٛضا ٌ٥اـاص ١بتعً ِٝاـط ايعسب.ٞ

أٍداف الدراسة :
تٗدف ٖر ٙايدزاض ١إىل:
 /1إيكا ٤ايط ٤ٛعًَ ٢ػه٬ت اـط ايعسب ٞعٓد تَٝ٬ر ايطٓ ١ايجايج١
َٔ اؿًك ١ا٭ٚىل.
 /2اقذلاح بسْاَر تدزٜيب يتشطني اـط ايعسب ٞيًتَٝ٬ر.
 /3اٱضٗاّ يف ؼدٜد املعٓٝاتٚ ،ايٛضا ٌ٥اـاص ١بتعً ِٝاـط ايعسب.ٞ
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فزضية الدراسة:
 /1تٛدد فسٚم ذات د٫ي ١إسصا ١ٝ٥يف خط

تَٝ٬ر اجملُٛع١

ايتذسٜب ;١ٝقبٌ ٚبعد تدزٜظ بسْاَر اـط ايعسب.ٞ

ميَج الدراسة:
اضتددّ ايباسجإ املٓٗر ايٛصفٚ ،ٞاملٓٗر غب٘ ايتذسٜيبٚ ،قاَا
بإعداد بسْاَر يتشطني اـط ايعسبٚ ،ٞتطبٝك٘ عً ٢تًُٝرات اجملُٛع١
ايتذسٜب( ١ٝدزاض ١ػسٜب ،)١ٝبد٤اّ بإدسا ٤اختباز قبً ;ٞيهٌ فتُع ايدزاضَٔ ١
تًُٝرات ايطٓ ١ايجايجٚ ،١عددٖٔ ( )70تًُٝرٚ ،٠بٓا ٤عًْ ٢تٝذ ١ا٫ختباز ايكبً;ٞ
مت اختٝاز  30تًُٝر ٠زضدي يف ا٫ختبازٚ ،أظٗسٕ ضعفاّ يف َعاؾ ١زضِ اؿسٚف
املفسدٚ ،٠عا٫ت اتصاهلا املدتًف.١

أدوات الدراسة:
مت اضتدداّ امل٬سع ،١نأدا َٔ ٠خ ٍ٬املكازْ ;١بني نتاب ١ايتًُٝرات،
ٚصٛز ٠اؿسف ايعسب ،ٞا٭منٛذز املتعازف عً ٢قٛاعدٚ ;ٙذيو ملعسفَ ١د ٟتاثس
طسٜك ١زضِ اؿسٚف َٔٚ ،خ ٍ٬امل٬سع ١عًْ ٢تا٥ر ا٫ختباز ايكبًٚ ٞايبعد،ٟ
يد ٣ع ١ٓٝايدزاض.١

التعزيف اإلجزائي مبصطلحات الدراسة:
٭غساض ٖر ٙايدزاضٜ ،١كتصس تفطرل املصطًشات ايٛازد ٠باملعٓ ٢املبني
أَاّ نٌ َٓٗا:
ٜكصد ب٘ ايهتاب ١ايعسب ١ٝاملكس ،٠٤ٚايٛاضش ١ايكا١ُ٥
عً ٢قٛاعدَٝٚ ،صإ زضِ اؿسف ايعسب.ٞ
إسساش ايدزدات ايعاي ١ٝيف ا٫ختبازات ايدزاض;١ٝ
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اييت ػس ٣يًتًُٝر سطب دزد ١اضتٝعابَ٘ ٖٞٚ ،تفاٚت.١
تًُٝرات َدزض ١زفٝد ٠يٮضاع – تًُٝرات ايصف ايجايح
َسسً ١ا٭ضاع قاعد ٠ايطًِ ايتعً ُٞٝيف ايطٛدإ،
ٜٚتأيف َٔ ايصفٛف ايجُاْ ١ٝا٭ٚىل ٖٞٚ ،تعً ِٝإيصاَٜٗ ،ٞدف إىل تصٜٚد
ايتًُٝر باؿد ا٭دْ َٔ ٢املعازفٚ ،ا٫ػاٖاتٚ ،ايك ;ِٝاييت سددتٗا اضذلاتٝذ١ٝ
ايتعًٚ ;ِٝاييت متهٓ٘ َٔ ايعٝؼ يف فتُع٘ َٔ دَٗٛٚ ،١اصً ١ايتعً ِٝايجاْٟٛ
إذا غا َٔ ٤دٗ ١أخسٖٚ( ،٣ر ٙايدزاض ١ؽص ايصف ايجايح ؼدٜداّ َٔ ٖرٙ
املسسً.)١
ٜ :كصد بٗا تَٝ٬ر املسسً ١اٚ٫ىل يف ضًِ ايتعًِٝ
ا٭ضاضٚ ،ٞاييت تٓشصس يف ايفذل َٔ ٠ايطٓ ١اٚ٫ىل ٚست ٢ايطٓ ١ايجايج.١

اجزاءات الدراسة امليداىية:
دلتنع الدراسة:
ٜته ٕٛفتُع ايدزاض َٔ ١تًُٝرات ايطٓ ١ايجايج َٔ ١اؿًك ١ايدزاض١ٝ
اٚ٫ىلٚ ،ايبايؼ عددٖٔ ( )70تًُٝر.٠

عيية الدراسة وحجنَا:
ٖ ٞع ١ٓٝعػٛا( ١ٝ٥استُاي – )١ٝدزاض ١سايٚ ،١سذُٗا ( )30تًُٝر،٠
ٖٚر ٙتعتدل ْطب ١عاي ،١ٝقٝاضاّ عً ٢سذِ اجملتُع اٱسصا ٞ٥ايبايؼ ()70
تًُٝرٜ ،٠فطس يصاحل ايدزاض.١

مربرات اختيار عيية الدراسة:
تًُٝرات ايع ١ٓٝيف ْٗا ١ٜاؿًك ١ايدزاض ١ٝا٭ٚىل ،يف ضًِ ايتعًِٝ
ا٭ضاضٖٚ ،ٞر ٙاؿًك ١تٓشصس يف ايفذل َٔ ٠ايطٓ ١ا٭ٚىلٚ ،ست ٢ايطٓ ١ايجايج،١
 ٖٞٚايفذل ٠اييت ٜفذلض إٔ ٜهٌُ فٗٝا ايتًُٝر اَت٬ى املٗازت ا٭ضاض١ٝ
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(ايكسا ،٠٤ايهتاب ،١اؿطاب)ٚ ،عً ٘ٝمت اختٝاز ايعٖ َٔ ١ٓٝر ٙاؿًك ;١باعتباز إٔ
ٖر ٙاملسسً ٖٞ ;١اييت ميهٔ إٔ ٜتػهٌ فٗٝا خط ايتًُٝر يف ا٫ػا ،ٙحن ٛسطٔ
نتاب ١اـط أ ٚضعف٘.

حدود الدراسة:
خطعت ايدزاض ١اؿاي ١ٝيًُشددات ايتاي:١ٝ
 /اؿد املهاَْ :ٞدزض ١زفٝد ٠يٮضاع باـسط ّٛعس( ٟايطٛدإ);
ايتابع ١يًُذًظ اٱفسٜك ٞيًتعً ِٝاـاص.
 /2اؿد ايصَاْ :ٞايعاّ ا٫نادمي.ّ2013/2012 ٞ
 /3اؿد املٛضٛع :ٞاـط ايعسب /ٞايتعً.ِٝ
ٚتسدع أضباب اختٝاز ٖر ٙاملدزض ١يٰت:ٞ
 /1ايباسح ايسٝ٥ظ عٌُ َدزضاّ يف ٖر ٙاملدزضٖٚ ،١را ضٌٗ ايتعاٌَ
ٚايتعاَ ٕٚع إداز ٠املدزض.١
 /2إبداَ ٤دزض ٞايفٓٚ ،ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝيف املدزض ،١نٌ تعاٚ ٕٚتػذٝع
يًكٝاّ بٗر ٙايدزاض.١

تصنيه أدوات الدراسة:
تحديد المادة التعليمية:
أعد ايباسجإ ،خط ١تتٛافل َع َطت ٣ٛمنٚ ،ٛدزد ١اضتٝعاب ايتًُٝرات،
يًهتابٚ ١اـط ،سٝح صُُا بطاق ١تعًِ يًتَٝ٬ر ،سٛت تصُ ِٝبسْاَر
يتشطني اـط ايعسب( ٞاْعس املًشكات)ٚ ،عٴسِض ايدلْاَر عً ٢أضاتر ٠كتصني
يتشه ،ُ٘ٝيف نً ١ٝايذلبٚ ،١ٝنً ١ٝايفٓ ٕٛاؾُٚ ،١ًٝايتطبٝك ١ٝيف ؽصص
(اـطٛط ايعسب )١ٝظاَع ١ايطٛدإ يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا.
س ٣ٛايدلْاَر ايتدزٜيب عً ٢دزاضْ ١عسٚ ،١ٜعًُ ،١ٝاضتُس ملد 6 ٠أضابٝع.
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املعاجلة اإلحصائية:
اْط٬قاّ َٔ أُٖ ١ٝاٱسصا ٤يف تسمج ١ايدزدات; إىل د٫٫ت َع;١ٓٝ
تفٝد يف تفطرل ْتا٥ر ايبشٛخ ايذلب ;١ٜٛمتت َعاؾ ١ايٓتا٥ر َٔ خ ٍ٬اضتدداّ
اختباز(ت) (

); يبٝاْات ايع ١ٓٝاملستبطٚ ;١ذيو يًتشكل َٔ فسضٝيت

ايدزاضٚ ،١مت ذيو عدل اؿاضٛب ،بعد إدخاٍ ايبٝاْات عً ٢بسْاَر (

).

صدق االختبار:
ٜكصد بصدم ا٫ختباز ،إٔ ٜكٝظ ا٫ختباز َا ٚضع ٭دً٘
(ايطسٚزٚ .)254 :ّ2002يػسض ايتأند َٔ صدم احملت ٣ٛيفكسات ا٫ختباز; مت
عسض٘ عً ٢اختصاص ٞايكٝاع ٚايتكٚ ،ِٜٛاـط ايعسبٚ ،ٞقد مت تصٜٚدِٖ
بدزدات اٱختباز; اييت سصًت عًٗٝا ايتًُٝرات ،قبٌ ٚبعد ايدلْاَرٚ ،ايبايؼ
عددٖٔ ( )30تًُٝرٚ .٠اضتددّ ايباسجإ طسٜك ١ا٫زتباط ،يبرلض ٕٛملعسف ١صدم
ا٫ختباز; سٝح بًػت دزدت٘ (ٖٚ )0.910ر ٙتعتدل دزد ١عاي ،١ٝت٪ند صدم
ا٫ختباز.

ثبات االختبار:
ٜكصد بجبات ا٫ختباز :إٔ ٜأت ٞا٫ختباز بٓتا٥ر مماثً ١يف قٝاض٘; ملعٗس
َٔ َعاٖس ايطًٛى; إذا اضتددّ ٖرا ا٫ختباز أنجس َٔ َس ،٠يفذلات كتًف١
(ايطسٚز .)254 - ّ 2002
اضتددّ ايباسجإ أضًٛب ا٫ختبازٚ ،إعاد ٠ا٫ختباز ،ملعسف ١ايجبات ،عٔ
طسٜل اضتدداّ ا٫زتباط يبرلض ;ٕٛسٝح بًػت دزدت٘ ( ٖٞٚ ،)0.860دزد ١ت٪ند
ثبات ا٫ختباز.

أسلوب تصحيح االختبارات:
دس ٣تصشٝح اختباز ٟاـط ايعسب ،ٞيع ١ٓٝايدزاض( ١ايكبً /ٞايبعد،)ٟ
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َٔ ( )10دزدات ،مت تٛشٜعٗا عً ٢مخظ َٔ َٗازات اـط ايعسب ،ٞمت تٛشٜعٗا
ناٯت:ٞ

 /1مفَوو اخلط العزبي:
ترنس َعادِ ايًػ ١ايعسب ،١ٝإٔ (اـطٚ ،ايهتابٚ ،١ايتشسٜسٚ ،ايسقِ،
ٚايططس) نًٗا مبعٓٚ ٢اسدٚ ،تعْٓ ٢كٌ ا٭فهاز َٔ عامل ايعكٌ; إىل ايعامل
املاد ;ٟبٛاضط ١إعُاٍ ايٝد ،خٛفا ٶ َٔ ايٓطٝإٚ ،ذيو بسضِ أغهاٍ يًشسٚف
َتعازف عًٗٝا (َعسٚف زشٜل .)11 :ّ1999
ٚعٔ َفٗ ّٛاـطٜٛ ،زد (ايكًكػٓد :)8/3 :ّ1987 ٣إٔ ايًفغ َعَٓ ٢تشسى،
ٚاـط َعٓ ٢ضانٔٚ ٖٛٚ ،إٕ نإ ضانٓا;ٶ فإْ٘ ٜفعٌ فعٌ املتشسى; بإٜصاي٘
نٌ َا تطُٓ٘ إىل ا٭فٗاَّ ٖٛٚ ،طتكس ف ٢سٝص ٙفَ ٢هاْ٘ٚ ،نُا إٔ ايًفغ ف٘ٝ
ايعرب ايسقٝل ايطا٥ؼ ف ٢ا٭زلاع .نريو اـط ف ٘ٝايسا٥ل املطتشطٔ
ا٭غهاٍ ٚايصٛز.
ٜٚعسف٘ (عُس عبدايعصٜص  /ْٜٛٝٛمتٛش  )4 :ّ2002بـ :اؿسف ايعسبٖٛ ،ٞ
تسمج٘ تػه ١ًٝٝملعط ٢صٛت ٢قدد.
ٚاـط ايعسب ٖٛ ،ٞفٔ إبداع ٞبرات٘; ي٘ َدازض٘ ٚاػاٖات٘; ٚي٘ َبدعٙٛ
ٚاملٖٛٛب ٕٛف ٖٛٚ ،٘ٝيف ته ٜٔٛذات٘ ،غأْ٘ غإٔ غرل َٔ ٙايفٓ ٕٛا٭خسَٔ ،٣
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ا٫تباع ١ٝاملدزض ;١ٝإىل اٱبداع ١ٝاملتطسفٚ ،١بٗر ٙايصف ١اضتطاع اـط ايعسب،ٞ
إٔ ٜطتُس يف تازٜذ ايفٔ ا٫ض ;َٞ٬تٝازاّ ي٘ غدصٝت٘ املعدل ،٠يف نٌ عصس،
ٚاملعدل ٠عٔ َطتٜٛات كتًف ;١ازتبطت مبطت ٣ٛاجملتُع; اير ٟمنا ف .٘ٝأَا
ايهتاب ١فٗ ٞيف أصًٗا تد ٜٔٚا٭فهازٚ ،إٔ اـط اؾُٜ ;ٌٝطف ٞعًٗٝا دٍ٬
ايطًطٚ ١اهلٝبٚ ،١يكد نإ دٚز اـط بازشاّ يف تعصٜص فٓ ٕٛاٱض ّ٬مجٝعاّ ،فٗٛ
مل ٜهٔ فٓاّ برات٘ٚ .مل ٜهٔ أدا ٠يًد٫ي ١عًَ ٢عٓ ٢فشطب ،بٌ نإ أٜطاّ فّٓا
َٔ أدٌ غرلٚ ،ٙست ٢ي ٛنإ إْتاداّ ٜدٜٚاّ ٚعادٜاّٜ ،بك ٢اـط ٖ ٛايعٓصس
ا٭ضاض ;ٞاير ٟجيعٌ اٱْتاز فّٓا (ْاد ٞش ٜٔايد.)305 :ّ1968 ،ٜٔ
ٚميهٔ ايك ٍٛإْ٘ ٚسني ادتاش ايعكٌ ٚض ١ًٝايتفاِٖ ايطبٝع ،ٞعٔ طسٜل
ايًطإ تعبرلاّٚ ،ا٭ذٕ اضتكبا ،ّ٫إىل ٚض ١ًٝايتفاِٖ ايصٓاع ،ٞعٔ طسٜل ايهتاب١
ٚايكسا ،٠٤نإ اـط ٚسد ٖٛ ،ٙايٛض ١ًٝايعًُ ١ٝايٓاطك ١يف ايتعبرل ايهتاب .ٞأَا
يف املٝدإ ايتعً ;ُٞٝفاـط َاد ٠دزاض ١ٝفٓ ،١ٝهلا اتصاٍ ٚثٝل بايتعبرل ايهتاب.ٞ
ٚاـط يف املٝدإ ايفينٚ ،يف اجملاٍ ايتعًٚ ُٞٝايذلبٜ ;ٟٛتعٗد يف
ايٓاغ ١٦نجرلاّ َٔ ايكٚ ٣ٛاملًهات .فٗ ٛحيٌُ عً ٢اْ٫تبا ٙايٛاعٚ ،ٞامل٬سع١
ايدقٝكٚ ،١اٱصاب ١يف املٛاشْٚ ،١اؿهِٜٚ ،عٛدِٖ فٛم ذيو ايٓعاّ ٚايدقٜٚ .١جرل
ف ِٗٝسب املٓافطٜٚ ،١أخرِٖ بايتاي ٞإىل ايصدلٚ ،املجابسْ( ٠اد ٞش ٜٔايد،ٜٔ
.)305 :ّ1968

 /2اخلط العزبي /التحصيل الدراسي:
مكاىة اخلط العزبي يف التعليه:
ٜٓ ٫هس َٓصف إٔ يًدط ايعسبَ ،ٞهاْ ١ضاَ ١ٝيف اجملاٍ ايتعً ،ُٞٝفٗٛ
َٔ ٚضا ٌ٥ايتعبرل ايهتابٚ ،ٞاـط اؾٝد َعني يف تٝطرل ا٭داٚ ،٤صدم اٱباْ،١
يف أفهاز ايهاتبٚ ،اـط املػ ٙٛايسدٜ ٫ ٤ٟبني َكاصد ايهاتبٚ ،نجرلاّ َا
ٜطُظ َعامل ايهتاب ،١أٜٓ ٚشسف بٗا عٔ ٚدٗٗا ايصشٝحَٚ ،جً٘ يف ذيو
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ايتعابرل املًتٚ ،١ٜٛا٭ضايٝب ايسنٝه ;١اييت تطذس ايكاز ٨أ ٚايطاَعٚ ،تٓأ ٣بُٗا
عٔ ايفِٗ ايدقٝل املطًٛب.

ايكساٚ ،٠٤يف اضتٝعاب مجٝع أفهاز ايتًُٝر،
ٚقد ؼٝد ب٘ عٔ ايدقٚ ،١ايعدٍ يف ايتكدٜس (إبساٖ.)359 :ّ1996 ،ِٝ
َفاٖ ِٝايتشص ٌٝا٭نادمي /ٞايدزاض:ٞ
ايتشص ٖٛ ٌٝضًٛى ،أ ٚاضتذاب ١عً ٞغهٌ َعً ١َٛصػرلَ ،٠جٌ :سسف،
أ ٚنًُ ،١أ ٚزقِ قدٚد ،أَ ٚطٚ٪ي ١ٝنبرلٜٚ ،٠عدَ ٚصطًح ايتشصٌٝ
ايدزاض ;ٞإي ٞاملٛضٛع ،أ ٚاـدل ٠ايًرٜ ٜٔدزضُٗا ايتًُٝر; ٚذيو ْطب ١يًُٛاد
ايعًُ ١ٝيف سك ٍٛاملعسف ١اٱْطاْٚ ،١ٝايطبٝع ١املدتًفٚ ،١يف أسٝإ أخس ٣عٓد
تفطرل ايتشص ٌٝا٭نادميٜ ،ٞػاز إىل أنادمي ١ٝأف٬ط ;ٕٛاييت أْػأٖا خٍ٬
ايكسٕ ايسابع م ،ّ.نأَ ٍٚدزض ١يف َدازضٓا املعاصس ٠ايسآٖٚ .١عً ٞايعُ ،ّٛفإٕ
أْ ٟعس ١ٜأ ٚعًُ ١ٝتتِ دزاضتٗا َٔ املتعًُني ،بطسٜكَٓ ١عُ ١مبعًُنيٚ ،قاعات،
َٓٚاٖرٚ ،دداٚ ،ٍٚخدَات َطاعد ;٠ميهٔ تطُٝتٗا با٭نادميٚ ،١ٝؼصًٗٝا
بايتاي ٞؼص ٌٝأنادميَُٗٚ ،ٞا ٜهٔ فإٕ ايتشص ٌٝيف ا٭صٌ َفٗ ّٛتطبٝك،ٞ
ْفط ،ٞتسب ،ٟٛحيدخ ْفطٝا ذاتّٝا َٔ املتعًِ (محدإ.)8 :ّ1996 ،

عالقة اخلط العزبي بالتحصيل الدراسي:
ٜ /1طاعد اـط ايعسب ٞعً ٢سطٔ ايكسا ٠٤فٗٚ ٛايكساَ ٠٤ت٬شَإ; إذ إٕ
ايرٜ ٫ ٟكسأ ٜ ٫هتبٚ ،ايرٜ ٫ ٟهتب ٜ ٫كسأٚ ،تكدّ ايطفٌ يف إسداُٖاٖٛ ،
ٚض ١ًٝيتكدَ٘ يف ا٭خس.٣
ٚ /2ض ١ًٝتد ٜٔٚا٭فهازٚ ،تطذ ٌٝايذلاخ ايفهس ٟيٮفسادٚ ،اجملتُعات،
ٚيْ٫ ٙ٫ٛدثس نجرل َٔ ايجكافات بتطا ٍٚايصَٔ ،أ ٚبتكًب بعطٗا عً ٢بعض.
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 ُٜٞٓ /4يد ٣ا٭طفاٍ ايكدز ٠عً ٢اْ٫تباٚ ،ٙدق ١امل٬سعٚ ،١ق٠ٛ
ايرانس.٠
ٜ /5ه ِّٕٛيد ٣ا٭طفاٍ بعض ايعادات اؿطٓٚ ،١ايفطا ٌ٥ايتٗرٜب،١ٝ
َجٌ :ايٓعافٚ ،١ايٓعاّٚ ،اٱتكإ.
ٜ /6دزب ايعنيٚ ،ا٭ذٕٚ ،ايٝد; عً ٢ايٛظا٥ف ايهتابٚ ،١ٝتجبٝت صٛز
ايهًُات يف أذٖاِْٗ.
ٜ /7عٌُ عً ٢تسق ١ٝايرٚمٚ ،تٗرٜب٘; ٭ٕ اـط َٔ ايفٓ ٕٛاؾُ;١ًٝ
نايسضِٚ ،ايٓكؼٚ ،حنُٖٛا.
 /8احملافع ١ايعطًٚ ،١ٝاؿسن َٔ ١ٝأِٖ املطاعدات; عً ٢ايتعً ;ِٝ٭ٕ
عط٬ت ايٝد تعٌُ عٓد ايهتابٚ ،١تٛيد بعض اْ٫طباعات; باْطُاَٗا إىل اْطباع
ايعنيٚ ،ا٭ذٕٚ ،تك ٣ٛسفغ صٛز اؿسٚف ٚتعٌُ عً ٢تجبٝتٗا.
 /9ايكساٚ ٠٤اـط ٪ٜثس نٌ َُٓٗا عً ٢اٯخسٚ ،تكدّ ايتًُٝر يف
أسدُٖا ٜطاعد ٙعً ٢ايتكدّ يف تعً ُ٘ٝعَُٛاّ (ايطٝد.)151 :ّ1999 ،

صعوبات تعله الكتابة (:)Dysgraphia
الصعوبة الكتابية:
صعٛب ١ايكدز ٠عً ٢ايهتابٚ ;١اييت تطُ ٢باضِ (

) ٖٞ

عباز ٠عٔ تػٜٛؼ باؾٗد املبر ،ٍٚبايسٜ٩ا ٚاؿسن ،١فايطفٌ أ ٚايػدص ايرٟ
ٜعاْ َٔ ٞصعٛبات يف ايهتابٜ ٫ ،١طتطٝع متسٜس َعًَٛات عٔ طسٜل ساض١
ايبصس ،إىل اؾٗاش اؿسنٖٚ ،ٞرا ٜعٗس بصٛزٚ ٠اضش ١يف عًُ ١ٝايهتاب ،١٭ٕ
ايطايب ٜ ٫طتطٝع ْكٌ َا ٜسا ٙعً ٞايصٛز ،٠أ ٚايهتاب ،ؿسنات ٜد١ٜٚ
باضتعُاٍ ايكًِٚ ،ايهساع; ففَ ٞععِ ا٭سٝإ  ٫تٛدد يدَ ٜ٘ػهً ١يف ايًػ ،١أٚ
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ايكسا ،٠٤إمنا يف ايكدز ٠عً ٞاضذلداع اؿسنات; اييت ٜطتعًُٗا يف نتاب١
ا٭سسف.
أٜطا ميهٔ ايك ;ٍٛإٕ عًُ ١ٝايهتاب ١تتِ عٔ طسٜل دَر َسنب; بني
عد ٠سٛاع ،نشاض ١ايًُظ ٚاٱدزاى اؿسن ،ٞايبعد ،إدزاى ا٭غهاٍ ،ايٓعاّ،
ا٫ػاٖات ،ايطُع ،غهٌ اؾطِٚ .يف ساي ١سدٚخ خًٌ يف إسدٖ ٣ر ٙاؿٛاع
٪ٜد ٟذيو إىل تػٜٛؼ يف عًُ ١ٝايهتاب.١
ٖٓ ٚاى عد ٠أضباب يًصعٛبات ايهتابْ ،١ٝرنس َٓٗا:
َ /1ػانٌ يف ايرانس ٠ايبصس.١ٜ
 /2خًٌ ،أ ٚضعف يف ايتآشز ايبصس ٟاؿسن( ٞعني – ٜد).
َ /3ػانٌ يف اْ٫تعاّ باؿٝص.
 /4عدّ ايكدز ٠عً ٞايتشهِ بايعط٬ت ايدقٝك ١بايٝد.
نُا ميهٔ إٔ ته ٕٛا٭ضباب ْفط ،١ٝأ ٚخازد ،١ٝناملدزض ،١أٚ
ضٝاض ١ايتعً ِٝاملتبع( ،١عبد اهلادٚ ٟآخس.)176 :ّ2000 ،ٕٚ

أطكال صعوبات الكتابة:
 /1تػاب٘ بعض اؿسٚف يف صٛزتٗا َجٌ( :ب ٕ ،ف م .....،اخل).
 /2تعدد صٛز اؿسف ايٛاسد٫ ،خت٬ف صٛزت٘; باخت٬ف َٛقع٘ يف
ايهًُ ;١إىل سد تصٌ ف ٘ٝصٛز اؿسٚف ايعسب ;١ٝإىل َا ٜصٜد عً ٢أزبعُا١٥
صٛز.٠
 /3املدازز املتكازبٚ ،١عدّ ايذلنٝص عًٗٝاٚ( ،ميهٔ ايسدٛع إىل كازز
اؿسٚف ،يف نتب تعً ِٝايتٚ ،٠ٚ٬ايتذٜٛد يٲتكإ).
 /5اـًط يف ايهتاب ١بني خط ٞايٓطذٚ ،ايسقع.١
 /6زضِ اؿسٚف ززلاّ خطأّ بايصٜاد ٠أ ٚايٓكصإ.

الغزض مً حتشني اخلط العزبي وأٍدافُ الرتبوية:
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ٚمما  ٫دداٍ ف ٘ٝإٔ يًدط ،أغساضاّ ٚممٝصات عدَٗٓ ٠ا:
 /1اـط اؾُ ٌٝجيعٌ ايهتابٚ ١اضش.١
 /2يف تدزٜب ايتَٝ٬ر عً ٢اـط إداد ٠يًهتابٚ ١تٓطٝل هلا.
 /3نطب املٗاز ٠ايٝدٚ ،١ٜٚتُٓ ١ٝاٱدزاى ايبصس ;ٟ٭غهاٍ اؿسٚف،
ٚايهًُات.
 /4تُٓ ١ٝايكدزات ايفٓ ١ٝايعكً.١ٝ
 /5يًدط صً ١ق ١ٜٛبايسضِ; ٚف ٘ٝإغباع يًسغباتٚ ،ؼكٝل يًُٓفع١
ايسٚسٚ ،١ٝيرْ ٠فطٚ ،١ٝسب يًذُاٍ.
 /6اـط نريو ٚضٖ ١ًٝاَٚ َٔ ١ضا ٌ٥ايتعبرل ايهتاب.ٞ
يف ٖر ٙايدزاض ١مل ٜتِ فصٌ َباد ٨تعً ِٝايهتاب ١بايصف ايجايح; عٔ
ايكسا ;٠٤إذ إٕ ٖٓاى ع٬قٚ ١ثٝك ١بني تعً ِٝايهتابٚ ،١تعً ِٝايكساٚ ،٠٤نٌ َٓٗا
قد ٜكصد يرات٘ٚ ،يهُٓٗا زغِ اخت٬فُٗا يف املعٗس; ٜتص ٕ٬أغد ا٫تصاٍ ،إذ إٕ
ايكسا ٖٞ ٠٤تسمج ١زَٛش إصط٬سَ ١ٝهتٛب ،١فايسابط بني ايكساٚ ٠٤ايهتاب:ٖٞ ،١
تًو ايسَٛش ا٫صط٬سٚ ،١ٝاييت ْطُٗٝا سسٚفاّ ٚسسنات .فإذا تعًِ ايتًُٝر
ٖر ٙايسَٛشٚ ،عسف َدي٫ٛتٗا ايصٛت ،١ٝاضتطاع إٔ ٜكسأ ٜٚهتبٚ ،هلرا جيب إٔ
ٜطرل تعً ِٝايطفٌ ايهتابَ ;١ع تعً ِٝايكسا ٠٤دٓباّ إىل دٓب (ايطهس:ّ1986 ،ٟ
.)158
إٕ أُٖ ١ٝتعً ِٝايطفٌ يهٝف ١ٝاـط ايٛاضح ايطً ،ِٝتدلش ٙيٓا
اْتادات ايتَٝ٬ر ،فاـط سُٓٝا ٜتعًُ٘ ايتًُٝر ٜطتفٝد َٓ٘ يف سٝات٘
ايدزاضٚ ،١ٝسٝات٘ ايعًُ ١ٝاملطتكبًٚ ،١ٝنريو تتُجٌ ايػا َٔ ١ٜتدزٜظ اـط
ايعسب ،ٞعً ٢اَتداد َساسٌ ايتعً ِٝيف متهني ايط٬ب َٔ ايهتاب ١بصٛزَ ٠كبٛي،١
نتابٜ ;١تشكل فٗٝا ايٛضٛح َع ايتٓطٝلٚ ،اؾُاٍٚ .تهتطب ايطسع ،١بتُسٜٔ
ايٝد عً ٢ا٫ضذلضاٍٚ ،اْ٫ط٬م يف ايهتاب ،١أَا ايٛضٛح فٝتٛافس يف اـط
باضتٝفا ٤ايطُات املُٝص ٠يهٌ سسف; َٔ سٝح سذُ٘ٚ ،غهً٘ٚ ،نٝف ١ٝاتصاي٘
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بػرل ،ٙأَا اؾُاٍ فٝتشكل باْطذاّ اؿسٚفٚ ،ايتٓاضل يف أٚضاع ايهًُات،
ٚتٓاضب املطافات بٗٓٝا ،يف ايططس ايٛاسدٚ ،فُٛع ايططٛز( .ايطهس:ّ1986 ،ٟ
.)158

 /3تدريص اخلط العزبي لتالميذ األساض:
اهلدف َٔ تدزٜظ اـط ٖٛ ،إنطاب ايتَٝ٬ر ايكدز ٠عً٢
ايهتاب ١بطسعٚ ١ضٗٛي ،١غط ٚاضح ف ٘ٝمجاٍ ٚتٓطٝل.

مزاحل التدريب على اخلط:
ٜبدأ ايتدزٜب عً ٢اـط يف َسسً ١ا٭ضاعٜٚ ،ه ٕٛأ :ّ٫ٚبهتاب١
ٚقانا ٠منٛذز ؾًَُ ١هتٛب ١غط ايٓطذَٚ .جاٍ :ذيو ايعباز ٠ايتاي،١ٝ
بهتابتٗا مخظ َسات يف ايهساض( :١أْا  ٫أزضٳٚ ٢ٳطٓاّ ضٛٳٚ ٣ٳطِٓٚ .)ٞطسٜك١
ايُٓاذز ،غرل َٛدٛد ٠باملكسز املدزض :ٖٞٚ ،ٞطسٜك ١تطتعٌُ يف ايتدزٜب عً٢
دزٚع اـطٚ ،بايرات يتَٝ٬ر َسسً ١ا٭ضاع (ايسٜح ٚآخس.)14 :ّ1995 ،ٕٚ

وسائل تعلّه اخلط:
تعتدل ايُٓاذز َٔ أِٖ ايٛضا ٌ٥املع ١ٓٝعً ٢تعً ِٝاـطٚ ،تهٕٛ
ضُٔ ايهساضات ،فٝه ٕٛايُٓٛذز َطبٛعاّ أعً ٢ايصفش ،١ثِ تً ٘ٝأضطس فازغ١
حملانا ٠ايُٓٛذزٖٚ ،را ٖ ٛايػا٥ع يطٗٛي ١اضتعُاي٘.
أَا ايٛض ١ًٝاملطتددَ ١سايٝاّ ،فٗ ٞايُٓٛذز أٜطاّ; ٚيهٔ
بطسٜك ٫ ١متهٔ ايتًُٝر َٔ ايتدزز يف تعً ِٝاؿسف; ٚذيو ٭ٕ ايُٓٛذز َهتٛب
غط ْطذ; ٜفتكس إىل ايكاعد ٠ايصشٝش ١بأضفٌ ايهتابٜ ٫ٚ ،طتطٝع ايتًُٝر
إٔ حيان ٞايُٓٛذز ،نُا إٔ بعض املدزضني ٜ ٫هتب ٕٛايعباز ٠غط ايٓطذ عً٢
ايطبٛز ;٠بايصٛز ٠ايصشٝش( ١ايسناب.)157 :ّ1986 ،ٞ
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 /4مالحظات عً تدريص اخلط العزبي ،مبزحلة األساض
بالشوداٌ:
ٚدد ايباسجإ إٔ ايُٓاذز املٛدٛد ٠يف نتاب (ايبطتإ) يًصف ايجايح،
َهتٛب ١غط ايٓطذٚ .إّٔ ايعبازات املهتٛب ١زٚع ٞاختٝازٖاٚ ،ناْت َٔ ايعبازات
ايطًٗ ;١اييت ٜفُٗٗا ايتًُٝرٚ ،تتصٌ عٝاتْ٘ٚ ،ػاط٘ٚ ،متد ٙبأيٛإ ددٜدَٔ ٠
ايجكافٚ ،١املعسفٚ ١اـدلٚ ،٠جيد فٗٝا تٛدٗٝاّ ضدٜداّ إىل ايعكٝد ٠ايصشٝش،١
ٚايطًٛى اؿُٝدٚ ،قب ١يًٛطٔٚ ،ايتعا ٕٚاملطتُس يف ضب ٌٝؼكٝل ا٭ٖداف
ايكٚ .١َٝٛيتدزٜب ايتًُٝر عً ٢اـط ،نتبت عبازات يف ْٗاٜات بعض ايدزٚع;
يٝك ّٛايتًُٝر بهتابتٗا عدَ ٠سات يف نساضت.١
ٚػدز اٱغاز ٠إىل أْ٘  َٔٚا٭غٝا ٤املُٗ ١يف ٖرا املطُاز; إٔ ٜتِ عسض
يٛسات مج َٔ ١ًٝعٌُ املدزع ،أ ٚغرل َٔ ٙاجملٝد َٔ ٜٔايتَٝ٬ر; تعًل يف فٓا٤
املدزضٚ ،١سذساتٗا (ايسٜح ٚآخس :ّ1995 ،ٕٚب).

 /5الدراسات الشابكة:
الدراسة األوىل :سامية عنز املظزف – اخلط العزبي أصولُ،
ومجاليتُ (1992و).
الفزوض اخلاصة بالدراسة:
َتْ ٢ػأ اؿسف ايعسبٞ؟ َٚا ٖ ٛأصً٘؟ َٚا ٖ ٞاٯزا ٤اييت قًٝت سٛي٘؟
َا ٖ ٞأْٛاع٘ ٚنٝف تطٛزت؟
َا ٖ ٞا٭ضظ ٚاملعاٜرل; اييت ْعتدلٖا قُٝاّ مجاي ١ٝيًشسف؟ ٚعً ٢أٟ
غ ٧تبٖٓ ٢ر ٙايكِٝ؟
َا ٖ ٛدٚز اؿسف يف ايفٓ ٕٛاٱض١َٝ٬؟ ٚيف ايفٔ ايتػهًٞٝ؟
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أٍداف الدراسة:
اٱملاّ غصا٥ص اـط ايعسبٚ ،ٞتازٜذ ْػأت٘ ٚتطٛزٚ ،ٙأْٛاع٘.
إبساش داْب ٖاّ َٔ دٛاْب ٖرا ايفٔ ٖٛٚ ،اؾُاٍ.
اؿسف ايعسب ،ٞفٔ أص ٌٝي٘ غدصَ ٘ٝتُٝص.٠
إبساش دٚز اؿسف يف ايتػه.ٌٝ

ىتائج الدراسة:
إٕ اؿسف ايعسب ٫ ٞميهٔ إٔ تٓفصٌ ف ٘ٝايعٓاصس امله ١ْٛؾُايٝت٘; عٔ
ٚظٝفت٘ ا٭صً ١ٝايتد ;١ٜٝٓٚمما أد ٣إىل متاضوٚ ،ايتشاّ اؿسف ايعسبَ ;ٞع
ا٭صايٚ ١ايتػه.ٌٝ
َٔ بني مجٝع ايًػات اؿ ١ٝايعامل ١ٝاملعسٚف ;١تٓفسد ايًػ ١ايعسب ١ٝبايكدز
ايهبرل َٔ ايتٓٛع اؾُاي ;ٞيسضِ سسٚفٗا ٚنتابتٗا بأضايٝب كتًف ;١أصبشت
تػهٌ يف فُٛعٗا طابعاّ َتُٝصاّٚ ،زنٓاّ أضاضٝاّ َٔ ايفٔ اٱض.َٞ٬
اـط ايعسب َٔ ٞأِٖ ايفٓ ٕٛاؾُ ;١ًٝاييت متٝصت بٗا ايب٬د ايعسب،١ٝ
ٚاٱض ٖٛٚ ،١َٝ٬دص َٔ َِٗ ٤ايذلاخ اؿ ٞيٮَ ١ايعسبٜٚ ;١ٝستبط بًػتٗا،
ٚتطٛزٖا ايجكايفٜٚ ،سدع إي ٘ٝايفطٌ يف متاضو ايعسبٚٚ ،سدتِٗٚ ،سفغ
تساثِٗ.
اـط ايعسب ٞي٘ دٚز يف ايفٓ ٕٛاٱض ;١َٝ٬سٝح ٜدخٌ يف ايصخسف،١
ٚايٓكؼ ايعسبٚ ،ٞنٌ ايصٓاعات ،ايفٓ ١ٝنايتشف ٚا٭ٚاْٚ ،ٞأبٓ ١ٝاملطادد،
ٚايكصٛز ٚايطذاد.
اـط َسّ بأطٛازٚ ،دخً٘ ايتشطني ،إىل إٔ دا ٤إيٓٝا بٗر ٙايصٛز٠
املهتًُ ;١مما ٪ٜند ععُٚ ١إبداع ٖرا ايفٔ.
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الدراسة الجاىية :عنز أمحد إبزاٍيه – دور اخلط العزبي يف
العنلية التعلينية (1993و).
الفزوض اخلاصة بالدراسة:
بٓا٤ٶ عً ٢أٖداف ايدزاض ;١ايساَ ١ٝٱبساش أُٖ ١ٝاـط ايعسب،ٞ
ٚدٚز ٙيف ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝفإٕ فسٚض ايدزاض ١تتًدص يف اٯت:ٞ
َٗاز ٠اـط ايعسب ٞنعاٌَ َِٗ يف شٜاد ٠فعاي ١ٝا٭دا ٤املٗين ،يطايب
نً ١ٝايذلب.١ٝ
تٛظٝف َٗاز ٠اـط ايعسب ٞيف ايٛضٜ ;١ًٝطِٗ يف ػٜٛد ايٛض١ًٝ
ايتعً.١ُٝٝ
تٛدد فسٚم ذات د٫ي ١إسصا ،١ٝ٥بني ط٬ب ا٭دبٚ ،ٞايعًُ ٞيف
اػاٖاتِٗ حنَٗ ٛاز ٠اـط ايعسبٚ .ٞيصاحل ا٭دب.ٞ
ايكًِ نأداَ ٠طتددَ ١يف ايهتابٜ ;١طِٗ بصٛز ٠فعاي ١يف ٚضٛحٚ ،زضِ
اؿسٚف ايعسب.١ٝ

أٍداف الدراسة:
إبساش أَُٖٗ ١ٝاز ٠اـط ايعسب ،ٞنعاٌَ َطاعدٚ ،دٚز ٙيف شٜادَ ٠عاؾ١
ا٭دا ٤املٗين; يطايب نً ١ٝايذلب.١ٝ
إبساش أُٖ ١ٝتٛظٝف َٗاز ٠اـط ايعسب ،ٞنٛض ١ًٝتعًٚ ١ُٝٝدٚز ٙيف
ػٜٛدٖا.
ايتعسض يدٚز ايكًِ نأداَ ٠طتددَ ١يف ايهتابَٚ ،١د ٣إضٗاَ٘ يف
ٚضٛح زضِ اؿسٚف ايعسب.١ٝ

ىتائج الدراسة:
اـط ايعسب ٞفٔ أص ،ٌٝاستٌ َهاَْ ١سَٛق ١يف تساثٓا ايعسبَٚ ،ٞعًِ
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بازش َٔ َعامل اٱبداع ايفين ،عٓد املطًُني;  ٖٛٚإىل داْب تعبرلٚ ٙد٫٫ت٘ عٔ
ق ِٝفَٓ ١ٝعٜٓ ;١ٓٝتكٌ إيٓٝا َٔ خ ٍ٬ايهًُ ١املٛدٛدَ :٠طُْٗٛاَٚ ،عٓاٖا،
ٜٚعتدل ٚض َٔ ١ًٝأزقٚ ٢ضا ٌ٥إٜصاٍ املعسف ١إىل اٱْطإ.
أَُٖٗ ١ٝاز ٠اـط ايعسب ،ٞنأدا ٠فعاي ١يًتدزٜظ بصٛز ٠عاَٚ ،١يف
تدزٜظ ايًػ ١ايعسب ١ٝبصٛز ٠خاص.١
َٗاز ٠اـط ايعسب ٞتُٓ ٞنجرلاّ َٔ قدزات ايط٬ب اٱدزانٚ ،١ٝايفٓ;١ٝ
ٚتٓعهظ إجياباّ إىل سدٍ نبرل عً ٢زضِ اؿسٚف ا٭دٓب.١ٝ
تٛظٝف َٗاز ٠اـط ايعسب ٞيف ايٛض ١ًٝايتعًًٜ .١ُٝٝعب دٚزاّ بازشاّ يف
اضتدداَٗا ٜٚطاعد يف ا٫زتكا ٤مبطت ٣ٛايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝشٜاد ٠فعايٝتٗا.
تُٓ ١ٝاملٗازات ايٝدٜ ;١ٜٚطاعد طايب ايذلب ١ٝايعًُ ١ٝيف إْتاز ايٛض١ًٝ
ايتعً ;١ُٝٝسطب سادت٘ٚ ،مبا ٜٛافل َتطًبات املاد ٠ايتعً ٖٞٚ ،١ُٝٝأفطٌ
ايطبٌ يًشص ٍٛعً ٢ايعدٜد َٔ ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝبطعس قًٚ ،ٌٝسطب ايػسٚط
اييت ميًٗٝا دٚز ايٛض ١ًٝايتعً.١ُٝٝ
تٛدد فسٚم ذات د٫ي ١إسصا ،١ٝ٥بني ط٬ب ايكطُني ا٭دبٚ ٞايعًُ ٞيف
اػاٖاتِٗ ،حنَٗ ٛاز ٠اـط ايعسب.ٞ
قًِ اؿدل ايطاٜ ;ٌ٥طِٗ يف ٚضٛح ايهتابٚ ;١تتُٝص ب٘ أغهاٍ اؿسٚف
ايعسب ١ٝعٔ بعطٗا.

 /6عزض وحتليل ومياقظة اليتائج:
متّ تطبٝل ا٫ختباز عً ٢أفساد ايعٚ .١ٓٝبعد تصشٝشٗا أدخًت
ْتا٥ر ا٫ختباز إىل اؿاضٛبٚ ،مت اضتد٬ص ايٓتا٥ر املتعًك ١بٗا باضتدداّ
بسْاَر

.
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اؾد )1( ٍٚأعٜ ٙ٬بني ايٛضط اؿطاب ٞي٬ختباز ايكبًٚ ،ٞقدز;)3.37( ٙ
ٚباحنساف َعٝاز ٟقدز )1.066( ٙيف سني سكل ا٫ختباز ايبعدٚ ٟضطاّ سطابٝا،ٶ
َكدازٚ ،)6.13( ٙباحنساف َعٝاز ٟقدزٜٚ )1.167( ٙبني نريو قَ ١ُٝطت٣ٛ
ايد٫ي ١اٱسصا ١ٝ٥ايبايػ ٖٞٚ ،)0.000( ١بايطبع ق ١ُٝأقٌ َٔ َطت ٣ٛاملعٓ١ٜٛ
ايعسيف ( ;)0.05مما ٜػرل إىل ٚدٛد فسم َعٓ ،ٟٛبني ا٫ختباز :ٜٔايكبًٞ
ٚايبعد ;ٟيدلْاَر ؼطني اـط ايعسب.ٞ

َٔ خْ ٍ٬تٝذ ١فسض ١ٝايدزاض٬ٜ ،١سغ إٔ ادا ٤ايتًُٝرات ،قبٌ تٓفٝر
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ايدلْاَر; ٜػرل إىل عدّ متهٓٗٔ َٔ إتكإ املٗازات ايهتابٚ ،١ٝقد تبني بإٔ ْطب١
نبرلٜ ٫ ،َٔٗٓ ٠هتدي بصٛزٚ ٠اضشَٚ ١كس .٠٤ٚنُا إّٔ نجرلاّ َٔ ايتًُٝرات
نٔ ٜ ٫طتطعٔ تسنٝب ايهًُات ،تسنٝباّ صشٝشاّ; َٔ سٝح اؿسٚف
ايصاعدٚ ،٠اؿسٚف ايٓاشي ١ؼت ايططسٚ ،زضِ اؿسٚف ،سطب ايتػسٜح ـط
ايٓطذٚ ،ميهٔ إزداع أخطا ٤ايتًُٝرات ايهتاب ١ٝإىل أضباب نجرلَٚ ٠تٓٛع.١
ٚبعد تطبٝل بسْاَر اـط ايعسب ،ٞازتكَ ٢طت ٣ٛا٫دا ٤اـط ;ٞيدٟ
ايتًُٝرات َٔ سٝح تسنٝبات اؿسٚفَٚ ،عاؾات اؿسٚف ايصاعدٚ ٠ايٓاشي١
ؼت ايططس ،مما أندت٘ ْتٝذ ١فسض ١ٝايدزاض.١

 /7مياقظة اليتائج:
بايٓعس يٓتا٥ر فسض ١ٝايدزاض ،١عً ٢ض ٤ٛايدزاضات ايطابك٬ٜ ،١سغ
أْٗا تتفل َع دزاضات نٌ َٔ ضاَ ١ٝعُس املػسف ٚ ،)ّ1992عُس أمحد إبساِٖٝ
 ،)ّ1993سٝح ديت ْتا٥ر ٖر ٙايدزاضات عً ٢أُٖ ١ٝاؿسف ايعسب ;ٞيف تصُِٝ
ايٛض ١ًٝايتعً ;١ُٝٝإىل داْب تعبرلات٘ٚ ،د٫٫ت٘ عٔ ق ِٝفَٓ ١ٝع ;١ٓٝتٓتكٌ
يًتَٝ٬ر َٔ خ ٍ٬ايهًُ ١املٛدٛدَ :٠طُْٗٛاَٚ ،عٓاٖا ،سٝح ٜعتدل اـط
ايعسبٚ ٞض َٔ ;١ًٝأِٖ ٚضا ٌ٥إٜصاٍ املعسف ١إىل اٱْطإ.
 َٔٚخْ ٍ٬تٝذ ١فسض ١ٝايدزاضٚ ;١اييت متشٛزت س ٍٛاستُايٚ ١ٝدٛد
فسٚم ،يف خط اجملُٛع ;١قبٌ ٚبعد تدزٜظ بسْاَر اـط ايعسب٬ٜ ،ٞسغ إٔ أدا٤
ايتًُٝرات قبٌ تٓفٝر ايدلْاَر ،نإ ٜػرل إىل عدّ متهٓٗٔ َٔ ،إتكإ املٗازات
ايهتاب ١ٝا٭ضاض ;١ٝسٝح نٔ ٜ ٫هتدي بصٛزٚ ٠اضشَٚ ١كسٚ ;٠٤ٚجيدٕ صعٛب١
يف تسنٝب ايهًُات ،تسنٝبّا صشٝشاّ; َٔ سٝح متٝٝص أضاضٝات اؿسٚف ايٓاشي;١
ؼت ايططس (نايٓ ٕٛاملفسد َٔ )٠اؿسٚف املطتًك ١ٝعً ٢ايططس (نايبا٤
املفسدٚ ،)٠ميهٔ إزداع ٖر ٙا٭خطا ،٤إىل أضباب نجرلَٚ ٠تٓٛعَٗٓ ،١ا غٝاب
ا٭منٛذز اؾٝد; َٔ سٝح ْٛع ١ٝاـطٛط ايعسب ١ٝاملطتددَ ،١يف ايٛضاٌ٥
ايتعً ،١ُٝٝإضاف ١إىل ْكص ايتأٖٚ ،ٌٝايتدزٜب يًُعًِ ،يف قٝط اـط ايعسب،ٞ
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ٚأضظ ايهتاب ١ايطً.١ُٝ
ٚبعد تطبٝل بسْاَر اـط ايعسب ٞعًٖ ٢ر ٙاجملُٛعٚ ،١بايسغِ َٔ قصس
ايفذل ٠ايصَٓ ١ٝيًدلْاَر; إ ّ٫أْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبازتكاَ ٤طت ٣ٛا٭دا ٤اـط ٞيدٟ
ايتًُٝراتٚ .عًٜ ٘ٝتٛقع إٔ ٜه ٕٛايتطٛز اـط ٞععُٝاّ ،إٕ مت تصُ ِٝبسْاَر
يتشطني اـط ٚايهتاب ١ايعسبٜ ;١ٝطتُس يفذل ٠شَٓ ١ٝأط ;ٍٛسٝح ٜهَ ٕٛتٛافكاّ
َٚتٓاضباَّ ،ع نٌ سًك ١دزاض َٔ ١ٝسًكات ايتعً ِٝايعاّ.
ٚعًْ ٢تٝذ ١فسض ١ٝايدزاض ;١تتطح أُٖ ١ٝايدلْاَر ايتدزٜيب; ايرٟ
اضتددّ يف ٖر ٙايدزاضٚ ;١اير ٟأد ٣تطبٝك٘ إىل ؼطٔ َطت ٣ٛتًُٝرات
اجملُٛع ١يف اـط ايعسب.ٞ
ٚأثٓا ٤إدساٖ ٤ر ٙايدزاض٫ ،١سغ ايباسجإ عد٬َ ٠سعات ،ؼتِ
املطٚ٪ي ١ٝاٱغاز ٠إيٗٝاٚ ،ايتٓب ٘ٝهلا ،زغِ أْٗا يٝطت َٔ أٖداف ٖر ٙايدزاض.١
سٝح ٫سغ ايباسجإ إٔ ضعف ؼص ٌٝايتَٝ٬ر يف املٗازات ايهتابٜ ،١ٝعتدل
ضعفاّ َذلانُاّ; ٪ٜثس عً ٢ايكدز ٠اٱَ ١ٝ٥٬يد ٣ايتًُٝر ،إذ إٕ نجرلاّ َٔ
ايتَٝ٬ر ٜصً ٕٛإىل ايصف ايسابع ،د ٕٚاَت٬ى ايكدز ٠عً ٢ايتُٝٝص بني ا٭سسف
املتػابٗ ١غه ،ّ٬نُا إٔ اضتدداّ قًِ اؿدل اؾافٜ ٫ ،طاعد عً ٢إزضاٍ
اؿسف بصٛزت٘ ايصشٝشٖٓٚ ١اى أٜطاّ عٛاٌَ ْفط ١ٝتعٝل ايتَٝ٬ر; ٚت٪ثس
عً ٢أدا ِٗ٥ايهتاب ،ٞتتُجٌ يف ضعف ايجكٚ ،١اـٛفٚ ،اـذٌ ايصا٥د،ٜٔ
ٚاْ٫طٛا ٤عً ٢ايٓفظٖٚ ،ر ٙايعٛاٌَ ايٓفط ١ٝقد تٓعهظ ضًباّ عً ٢دافع١ٝ
ايتَٝ٬ر يًتعًِٚ ،ت٪د ٟإىل ايطعفٚ ،ايسنان ١يف ايهتابٚ .١ػدز اٱغاز ٠إىل
إٔ َطٚ٪ي ١ٝإنطاب ايتَٝ٬ر ملٗاز ٠ايهتابٚ ١اٱَ ،٤٬يٝطت ٚقفاّ عًَ ٢ا ٜٴعًِّ يف
سص ١اـط ،أ ٚاٱَ ٤٬فكط ،أٜ ٚكتصس أَس َطٚ٪ي ١ٝأدا ٘٥عًَ ٢عًُ ٞايًػ١
ايعسب ١ٝفكط ،إمنا ٜعتُد نريو عً ٢دٗٛد َعًُ ٞاملٛاد ا٭خس ،٣إذ جيب
ايتعاَ ٕٚع َعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف اؿسص عً ٢ايهتاب ١ايطًٚ ،١ُٝا٫زتكا٤
مبطت ٣ٛايتَٝ٬ر اـط.ٞ
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 /7اليتائج والتوصيات:
ىتائج الدراسة:
تٛدد فسٚم ذات د٫ي ١إسصا ،١ٝ٥يف خط تَٝ٬ر اجملُٛع ١ايتذسٜب;١ٝ
قبٌ ٚبعد تدزٜظ بسْاَر اـط ايعسب.ٞ

التوصيات:
عً ٢ضْ ٤ٛتا٥ر ٖر ٙايدزاضٜٛ ١ص ٞايباسجإ بـ:
 /1إعاد ٠اضتدداّ ٚضا ٌ٥ؼطني اـط ايعسبَ ،ٞجٌ :نساضات
ايتدزٜبٚ ،ايبطاقاتٚ ،ايُٓاذزٚ ،قًِ اؿدل ايطا.ٌ٥
 /2إٔ تسنص إداز ٠املٓاٖر املدزض ،١ٝيف ٚشاز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ،ِٝعً٢
اٖ٫تُاّ بتدزٜظ اـط ايعسب ،ٞضُٔ َاد ٠ايًػ ١ايعسب.١ٝ
 /3إعداد بساَر إزغادٚ ،١ٜدزٚع عًُْٚ ،١ٝدٚاتٚ ،قاضسات ٭ضاتر٠
ايتعً ِٝايعاّ ،عٔ اـط ايعسب.ٞ
 /4إٔ تٗتِ نًٝات ايذلب ١ٝمبٛضٛع اـط ايعسبٚ ،ٞإٔ ٜه َٔ ٕٛضُٔ
املكسزات ايدزاض ١ٝبايهًٝات.
 /5إدساَ ٤صٜد َٔ ايبشٛخ ايعًُ ;١ٝتتٓاَ ٍٚػه٬ت اـط ايعسبٞ
ظٛاْبٗا املدتًف.١

املصادر واملزاجع:
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 /1أب ٛايعباع أمحد بٔ عً ٢ايكًكػٓد ،)ّ1987( ٣صبح ا٭عػ ٢يف
صٓاع ١اٱْػا  -برلٚت :داز ايهتب ايعًُ.١ٝ
 /2دٛد ٠ايسناب )ّ1986( ٞطسم تدزٜظ ايًػ ١ايعسب - ١ٝدَػل – داز
ايفهس.
 /3عباع أمحد ايسٜح ٚآخس )ّ1995( ٕٚايبطتإ يف ايكساٚ ٠٤ا٭ْاغٝد –
اـسط٪َ – ّٛضط ١ايذلب ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس.
 /4عبد ايعصٜص ايطٝد ٚآخس )ّ1999( ،ٕٚتسب ١ٝايطفٌ – ،ايعني – داز
ايهتاب اؾاَع.ٞ
 /5عبد ايعً ِٝإبساٖ ،)ّ1996( ِٝاملٛد٘ ايفين ملدزع ايًػ ١ايعسب– ١ٝ
عُإ – داز ايفهس.
 /6عبد ايفتاح ايطهس ،)ّ1986( ٟطسم تدزٜظ ايًػ ١ايعسب – ١ٝدد– ٠
غسن ١ايٓصس.
 /7قُد شٜاد محدإ ( ،)ّ1996ايتشص ٌٝايدزاض – ٞايكاٖس – ٠داز
ايذلب ١ٝاؿدٜج.١
 /8قُد فدس ايد ،)ّ1968( ٜٔتازٜذ اـط ايعسب – ٞبػداد – داز
ايكًِ.
َ /9عسٚف زشٜل (ٖ1419ـ  ،)ّ1999 -نٝف ْعًِ اـط ايعسب ٞدزاض١
تازخي ١ٝفٓ ١ٝتسب - ١ٜٛيبٓإ :داز ايفهس املعاصس ،ايطبع ١ايجاْ.١ٝ
ْ /10اد ٞش ٜٔايد ،)ّ1968( ٜٔزٚح اـط ايعسب – ٞبػداد – داز ايكًِ.
ْ /11ب ٌٝعبد اهلادٚ ٟآخس )ّ2000( ،ٕٚبط ٤ايتعًِ ٚصعٛبات٘ (ط– )1
عُإ  -ا٭زدٕ – داز ٚا ٌ٥يًٓػس.

ايسضا ٌ٥اؾاَع:١ٝ
 /13ضاَ ١ٝعُس املػسف )ّ1992( ،اـط ايعسب( ٞأصٛي٘ ٚمجايٝت٘) -
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(زضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛزَ ،)٠عٗد اـسط ّٛيًػ ١ايعسب.١ٝ
 /14عُس أمحد إبساٖ )ّ1993( ،ِٝدٚز اـط ايعسب ٞيف ايعًُ١ٝ
ايتعً( ١ُٝٝزضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ،)٠نً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١اـسط.ّٛ
اجمل٬ت ٚايدٚزٜات:
 /15عُس عبد ايعصٜص )ّ2002( ،أضساز اؿسف ايعسب .٢فً ١سسٚف
عسب ،١ٝايعدد ايجأَ ،ايصفشات .6 –4
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