ى

جــامعــــــــــةىاألزهــــــــــرىى-ىىىغــــــــــــــــــــزة

ى ى ىى ى ى

عمادةىالدراساتىالعلواىوالبحثىالعلمـــــــيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى

كـلوـــــــــــــــــــــةىالتـربوــــــــــــــــــــــــــــــةى

ى ى

قسمىأسالوبىالمناهجىوطرقىالتدروــــــس ى

أثر استخدام أسلوب التدريس املتداخل "حل املشكالت
واالكتشاف املوجه" يف تعلم بعض مهارات لعبة كرة السلة
لدى طالبات كلية الرتبية البدنية والرياضة جبامعة األقصى
إعداد الباحثة
شريين سعيد أبو عون

إشــــــراف
أ.د /عطا حسن درويش

د  /أمحد يوسف محدان

رئيس قسم مناهج وأساليب التدريس األسبق

أستاذ المناهج وأساليب التدريس المشارك

جامعة األزهر-غزة

ورئيس قسم التربية الرياضية
جامعة األقصى  -غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أساليب املناه
وطرق التدريس من كلية الرتبية -جامعة األزهر -غزة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

{قُل لَّوِ كَانَ الِبَحِرُ ِمدَادّا لِّ َكلِمَاتِ رَبِّي
لََنِفدَ الِبَحِرُ قَِبلَأَنتَنَفدَ َكلِمَاتُ رَبِّي ولَوِ جِئِنَابِمِِثلِهِ َمدَدّا }
صدق اهلل العظيم
(سورة الكهف-أية )904

ث

 إلٕ كل مً أضا ٛبعلنُ عقل غريِ ٍ ّ ، ،د ٚباجلْاب حريٗ ضاٜلُٔ
فأظَس بطناحتُ تْاضع العلناّ ، ، ٛبسحابتُ مساح٘ العازفني.
إىل ...الرٖ فازقيا جطداً ّضكً القلب ّالراكسٗ
إىل ...زّح أبــٕ الطاٍسٗ
إىل ...اليت تعجصُ األجبدٓ٘ عً ّصف حبَا
إىل ...مً أعصق زّحَا ّقلبَا
إىل ..اليتُأضعد بربك٘ دعاَٜا
إىل ...أمــٕ الػالٔ٘
بكل احلب ..إىل زفٔق دزبٕ
إىل ..مً ضاز معٕ حنْ احلله  ،خطْٗ خبطْٗ
برزىاِ معاًّ ..حصدىاِ معاً
ّضيبق ٙمعاً ..إىل أٌ ٓياو القنس ..شّجٕ الساٜع حطــاو
إىل ...مشْع حٔاتٕ  ...أملٕ ّضيدٖ
إلٔكه ٓا مً بكه أحٔا ّألجلكه أفي ٙألىكه حٔاتٕ ّىْز عْٔىٕ
إلٔكه أبيا" ٕٜحطين ّ إلٔاس"
إىل ...مً حتلْ بَه احلٔاٗ
إىل "إخْتٕ ّأخْاتٕ"
إىل  ...األّفٔا ٛدّماً
إىل ...األصدقا ٛدٍساً
إىل ...اليت ضاىدتين
إىل ...اليت شجعتين ّدعنتين باحلب ّاحلياٌ
إىل ...محاتٕ املسبٔ٘ الفاضل٘ "ضَاو عثناٌ"
إىل ...مً مَدّا الطسٓق أمامٕ للْصْل إىل ذزّٗ العله
أٍدٖ ٍرا اجلَد املتْاضع

ث

الباحث٘
شريًٓ

الشكر والتقدير

نً ؽبهيب  ..فئً هى خشخعؼ فنً يخؾويب  ،فئً هى خشخعؼ فأضة اهؾويبء فئً هى خشخعؼ فال
ختغظِى" ؽير تً ؽتد اهؾزٖز رظٕ اهلل ؽٌَ

أخلدى تبهشنر ّاهخلدٖر هسبيؾج األزُر يٌِل اهؾوى ّاهؾويبء إدارث

ّؽبيوًٖ ،هيب كديٍّ

ّٖلديٍّ يً ترايز خؾوٖيٖج يعّرث ّفرٖدث يشخرثً نل اإلينبٌٖبح ّاهعبكبح اهيّسّدث هدِٖب .نيب
أخلدى تخبهص اهشنر ّاهخلدٖر هألشخبذ اهدنخّر/

 ،أشخبذ اهيٌبُز ّعرق اهخدرٖس

اهيشبرم تسبيؾج االزُر-غزث ّ ،اهدنخّر /

 ،أشخبذ اهيٌبُز ّعرق اهخدرٖس

اهيشبرم تسبيؾج األكضٓ – غزث  ،اهيشرفًٖ ؽوٓ رشبهخٕ هيب كديبٍ يً يشبؽدٍ كٖيج ّخّسِٖبح
يذيرث ّإرشبداح فبؽوج زرؽح فٕ يتدأ االسخِبد ّزّدخٌٕ تبهنذٖر يً اهختراح اهتضذٖج ّ ،هيب هِيب

يً أذر عٖة فٕ خشسٖؾٕ ّإذراء رشبهخٕ ّإٌسبزُب ؽوٓ ُذا اهٌضّ  ....فسزاُى اهلل خٖر اهسزاء.
ّنذهم أشنر اهدنخّر اهفبظل/

ؽوٓ يب كديَ يً ٌضص ّخّسَٖ االير اهذٔ شبُى

فٕ إخيبى ُذا اهتضد.
ّ اٌعالكب يً اهؾرفبً تبهسيٖل ،فئٌَ هٖشرٌٕ أً أخلدى تبهشنر ّااليخٌبً إهٓ اهدنخّر اهفبظل/

هيب كديَ هٕ يً يؾوّيبح أذرْ تِب تضذّٕ ،اهشنر يّضّل هألشبخذث  /أ.د/
اهذًٖ كبيّا

تخضنٖى أدّاح اهدراشج.
نيب أخخلدى تسزٖل اهشنر إهٓ أشبخذخٕ أؽظبء

اهيّكرًٖ هدّرُى اهِبى فٕ

إخرار ُذا اهتضد تضّرخَ اهٌِبئٖج.
ّأٖظب اهشنر ّاهؾرفبً إهٓ زّسٕ رفٖق درتٕ /
خالل يشرخٕ اهعّٖوج.

نيب أشنر ضتٖتج كوتٕ اتٌج أخخٕ

ؽوٓ دؽيَ ّإشٌبدٍ هٕ

هيب كديخَ يً ؽًّ ّسِد فٕ ُذٍ اهرشبهج.

ّفٕ اهٌِبٖج ٖشرٌٕ أً أخلدى تسزٖل اهشنر إه ٓ نل يً يد هٕ ٖد اهؾًّ فٕ يشٖرخٕ اهؾويٖج.
ّضدق كّل ؽيبد األضفِبٌٕ  (:إٌِِّٕ رَأَٖحُ أٌَََُّ الَ َٖ ْنخُة أَضَدٌ ِنخَبتبً فِٕ َّٖيَِِ إِالّ كَبلَ فِٕ غَدٍِِ":
شخَضشًََّ ،هَّ كُدِّىَ َُذَا هَنَبً أَ ْفظَلَّ ،هَّ خُرمَ َُذَا هَنَبًَ
هَّ غُِّٖرَ َُذَا هَنَبًَ أَضِشًََّ ،هَّ زِٖدَ َُذَا هَنَبًَ ُٖ ِ

أَسِيَل"ََُّ ،ذَا يًِ أَؽِغَىِ اه ِؾتَرِ َُُّّ ،دَهِٖلٌ ؽَوَٓ اِشخِٖالَءِ اهٌُلصِ ؽَوَٓ سُيوَجِ اهتَشَرِ).

ج

ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف ؽوٓ أذر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيشنالح
ّاالنخشبف اهيّسَ" فٕ خؾوى تؾط يِبراح رٖبظج نرث اهشوج هدْ عبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج
اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج تسبيؾج األكضٓ.

ّاشخخديح اهدراشج اهيٌِز شتَ اهخسرٖتٕ ذٔ اهيسيّؽخًٖ (خسرٖتٖج ّظبتعج)ّ ،خنٌّح

ؽٌٖج اهدراشج يً عبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ ت نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج تسبيؾج األكضٓ هوؾبى
(ّ )2015 -2014اهتبهغ ؽددًُ ( )40عبهتج اخخٖرح تعرٖلج كضدٖجّ ،اشخخديح اهتبضذج
يسيّؽج يً االشخيبراح هلٖبس االخختبراح اهتدٌٖج ّ اهيِبرٖج ،ضٖد خى خعتٖق اهترٌبيز اهخؾوٖيٕ

تبشخخداى أشوّة اهخؾوى اهيخداخل " ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ " هخؾوٖى يِبراح رٖبظج نرث
اهشوج (اهيضبّرث اهؾوٖب ،اهخضّٖة اهشويٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖج) فٕ ذيبٌٖج أشبتٖؼ .
خينٌح اهتبضذج يً اهخّضل إهٓ اهٌخبئز اهخبهٖج:
.1

أذر أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ" ؽوٓ يؾدالح اهخضشً فٕ
تؾط يِبراح نرث اهشوج ،ضٖد ّضوح أؽوٓ ٌشتج اهخضشً فٕ يِبرث اهخضّٖة اهشويٕ إهٓ

( )%29.80خوِٖب يِبرث اهيضبّرث اهؾوٖب ّتوغح (ّ ،)14.22أخٖراً يِبرث اهخيرٖرث اهضدرٖج
إهٓ تٌشتج(.)%13.96

 .2ألشوّة اهخؾوٖى اهيخداخل ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ" خأذٖر إٖسبتٕ فٕ خضشًٖ كدرث
اهعبهتبح ؽوٓ شرؽج اهخؾوى ّإخلبً يِبراح نرث اهشوج (كٖد اهدراشج).

فٕ ظّء ضدّد ؽٌٖج اهدراشج ّخضبئضِب ّتؾد ؽرط اهٌخبئز أّضح اهتبضذج تيب ٖوٕ :
 .9ظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ" فٕ خدرٖس
يِبراح (اهيِبرث اهؾوٖب-اهخضّٖة اهشويٕ  -اهخيرٖرث اهضدرٖج) فٕ نرث اهشوج هعبهتبح
اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج تسبيؾج األكضٓ.
 .2إسراء اهؾدٖد يً اهدراشج ؽً اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيشنالح ّاالنخشبف
اهيّسَ" فٕ تبكٕ يِبراح نرث اهشوج ّاهرٖبظبح األخررْ ّ ،خردرٖة اهيدرشرًٖ ؽورٕ
اشخخداى ُذا األشوّة.

ح

Abstract
The aim of the present study is to identify the impact of using
blended teaching methods "problem solving and directive mastery" on
learning basketball skills (High dribbling ,The Lay-Up Shot and Chest Pass)
among female students of second level at the Faculty of Physical Education
and Sport at Alaqsa University - Palestine of the Year (2014-2015.)
The study used a quasi-experimental design ever the two groups which one is
experimental and the other is controlled. the study sample consisted of (40)
female students were selected deliberately and distributed equally into the two
groups.
The researcher used a series of questionnaires to measure the physical tests
and technique, where the tutorial application using blended teaching methods
" problem solving and directive mastery " to teach basketball skills (High
dribbling ,The Lay-Up Shot and CHEST PASS) in eight weeks.
The results of the study appeared that The using of blended teaching
methods "problem solving and directive mastery" on learning basketball skills
impacts on the rates of improvement in some basketball skills, the highest rate
of improvement was reached in the skill of The Lay-Up Shot to (24.30%),
followed by the skill of High dribbling amounted to (92.22%), and finally the
skill of Chest Pass to rate of (99.41%). They also show that The using of
blended teaching methods "problem solving and directive mastery" on
learning basketball skills has a positive effect in improving the ability of
female students for quick learning and mastering the skills of basketball
(under study).
Finally, In light of the limits and characteristics of the study sample and
after presenting the results, the researcher recommended to use the blended
teaching methods "problem solving and directive mastery" on learning
basketball skills (High dribbling ,The Lay-Up Shot and Chest Pass) among
female students of second level at the Faculty of Physical Education and Sport
at Alaqsa University - Palestine. Also, Perform many studies on the using of
blended teaching methods "problem solving and directive mastery" to learn
other basketball skills, other sports and training teachers to use this method.
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ٖشِد تهؾضر تهعثهٕ يعثّالذ ضثدخ هرعّٖر تهرؾوٖى حضيٖؼ يرتعوَ ،حؾد تٌفرثعَ ؽوٓ تهؾاثهى
تهخثرضّٕ ،كد تعروذ تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد تهرؾويٖد ينثٌثً حثرزتً ظيً أّهّٖثذ ُذت تهرعّٖر ،حثؽرحثرُاث
ؽيوٖد شثيود ررٌثّل ضيٖؼ ضّتٌج شخضٖد تهعثهج حثهرغٖٖر ّتهرٌيٖد ؽً عرٖق ررحٖد تهعوحد تهررحٖاد

تهضثهعدّ ،رفؼ يشرّتُى ّرٌيٖد ؽلّهِى عرٓ ٖنٌّّت كث درًٖ ؽوٓ عل يشنالرِىّ ،تنرشثف تألفنثر
ّتهيشرضدتذ تهعدٖسد يً خالل يّتكف يرؾددخ ٖرؾرط فِٖث تهعثهج هخحرتذ يرٌّؽدّٖ ،رفثؽل فِٖاث

تألدتء ّتهرعضٖل يؾث ّحشنل يرزًٖ ،شرعٖؼ تهيؾوى يً خالهِث تهّضّل حثهعوحد إهٓ أفظل يشارّْ
يينً يً تألدتء.
ّيً ُذت تهيٌعوق ّتشرشؾثرتً حظرّرخ يّتنحد ُذت تهيشِد تهؾثهيٕ شرٖؼ تهرعّر ،فال ٖينً
أً ٌشرير فٕ عثحّر تهيلؾدًّٖٖ ،رعوج ذهم سّرخ ُثةود فٕ ٌغى رؾوٖيٌثّ ،حرتيضٌثّ ،عرق ّأشثهٖج

ردرٖشٌث حيخروف تهيرتعل تهرؾوٖيٖد؛ هرؾٖد رررٖج تألّظثػ فٕ ُٖثنل ّّشثةل ٌّغاى تهرؾثيال ياؼ
تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖدّ ،ال ٖرى ذهم إال حثهررنٖز ؽوٓ رعّٖر ّرعدٖز يٌثُص ّعرق تهردرٖس.
(ؽسيثً ّؽسيثً)11:2002 ،
ّٖذنر نل يً تهخّهٕ ّتهشثفؾٕ ( )25:2000أً تهررحٖد تهحدٌٖد ُٕ يضيّؽَ كاٖى ّيسال
ّخحرتذ رشنل تألُدتف تهؾثيد هوٌغثى ُّٕ حيسثحد يّضِثذ يعنٖد هوياٌِص ّتهحرٌاثيص ّتألٌشاعد
ّعرق تهردرٖس ّتهرلّٖى ،عٖز ٖينً تهٌغر هوررحٖد تهحدٌٖد نٌغثى أنثدٖيٕ ّنيٌَِ ّنحرٌثيص ٌشثع.
ّررضؼ أُيٖد تهررحٖد تهحدٌٖد إهٕ رأسٖرُث ؽوٓ ضيٖؼ ضّتٌج ٌيّ تهرويٖذ تهيخروفاد ّتهررحٖاد
تهحدٌٖد ضزءتً ال ٖرضزأ يً تهٌغثى تإلضيثهٕ هورؾوٖى فِٕ رنيل تهخحرتذ هوحرتيص تهرؾوٖيٖد ّتهررحّٖد فٕ
تهيرتعل تهرؾوٖيٖد تهيخروفد ّرحدّ كٖيرِث ّتظعد حيث رشاثُى حاَ فإ رعلٖاق تألُادتف تهؾثياد
هوررحٖد(.تهيعّػ ّحدٖر)16:2006،
ّٖظٖف عشً ( )41:2012أٌَ ٖؾرلد نسٖر يً تهٌثس أً تهفّتةد تألشثشٖد تهرٕ رضٌٓ ياً
يزتّهد تألٌشعد تهرٖثظٖد ؽثيد ّتألهؾثج تهضيثؽٖد خثضد ررضشد فٕ تهرعشً تهحادٌٕ ّٖرضاثُوًّ
حذهم يؾرفد أً تهضثةزخ تهنحرْ تهرٕ ٖضٌِٖث تهرٖثظٕ ُٕ رعشًٖ تهينٌّثذ تهشخضٖد.
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ّؽوٓ تهرغى يً تهرعّر تهنحٖر فٕ تهيضثل تهرٖثظٕ ّتهؾوّى تهيررحعد حاَ خاالل تهؾلاد
تألخٖر يً تهلرً تهيثظٕ ّحثهرغى ييث عللرَ تهحعّز تهرعحٖلٖد فٕ ُذت تهيضثل إال أٌَ الزتل ٌُاثم
تهؾدٖد يً تهيّتظٖؼ تهرٕ رعرثش تهٓ يزٖد يً تهحعز ّتهرضرٖج هرفشٖرُث(.خرٖحع)3: 2014،
ّرؾد ؽيوٖد تهردرٖس يّكفثً ٖريٖز حثهرفثؽل حًٖ تهيؾوى ّتهيرؾوىّ ،هنل يٌِيث أدّترٍ ٖيثرشِث
يً أضل رعلٖق أُدتف ي ؾٌٖد ،فأضحظ تهردرٖس ؽيوٖد ٖخعع هِث تهيؾوى ٌّٖفذُث ،يً أضل يشثؽدخ
تهعوحد ؽوٓ رعلٖق أُدتف رؾوٖيٖد يؾٌٖدّٖ .ظى تهيّكف تهردرٖشٕ ؽّتيل يرؾددخ ينٌّد هؾيوٖد
تهرؾوٖى (تهيؾوى – تهيرؾوى – تألُدتف تهرؾوٖيٖد – تهيثدخ تهرؾوٖيٖد – تهينثً – تهزيً تهيخضص
هوردرٖس – تهّشثةل ّتألدّتذ تهيؾٌٖد فٕ رٌفٖذ تهدرس( .ؽحد تهؾزٖز.)23:8998 ،
ّيً ٌُث فئً تهرؾوٖى ٖرأسر إهٓ عد نحٖر حعرق تهردرٖس تهرٕ ٖرحؾِث تهيؾوى ّهذت فئً تهرؾوى
تهذٔ ٖلّى ؽوٓ أشثس يً تهرضرٖج ّتهرعحٖق ٌٖرلل أسرٍ حشِّهد ّشرؽد أنسر يً تهرولًٖ فلعّ ،كد
غِرذ أشثهٖج ضدٖدخ فٕ عرق تهردرٖس نٌلل يرنز تهرؾوى يً تهيثدخ تهدرتشٖد إهٓ تهيرؾوى.
ّال شم أً تهرؾوى ٖرأسر إهٕ عد نحٖر حعرق تهردرٖس تهرٕ ٖرحؾِث تهيؾوى ّهذت فئً تهرؾوى تهذٔ
ٖلّى ؽوٕ أ شثس يً تهرضرٖج ّتهرعحٖق ٌٖرلل أسرٍ أشِل ّأشرػ يً تهرؾوى تهذٔ ٖولً حَ تهيرؾوى
فلع ّكد غِرذ أشثهٖج ضدٖ دخ فٕ عرق تهردرٖس رشثؽد ؽوٕ ٌلل يرنز تهٌشثع فٕ ؽيوٖد تهرؾوى
يً تهيثدخ تهدرتشٖد إهٕ تهيرؾوى ّ،رشثؽد ؽوٕ رّضَٖ تهعثهج النرشثج تهيِثرتذ تالشثشٖد هورؾوى
تهذترٕ ،فلد أندذ تهدرتشثذ تهعدٖسد ٌّغرٖثذ ؽوى ٌفس تهرؾوى ّأُيٖد كٖثى تهيرؾوى حرؾوٖى ٌفشَ ّحذل
تهضِد يً تضل رؾدٖل شوّنَ ّنذهم رشثؽد ؽوٕ يرتؽثخ تهفرّق تهفردٖد( .ؽحد تهوعٖف)3: 2008،
ّيً ٌُث فئً ؽيوٖد تهردرٖس رؾد تهرنٖزخ تألشثشٖد تألّهٓ هورلدى ُّٕ تألشثس تهذٔ ال غٌٓ
ؽٌَ هيشثٖرخ تهرعّر فيً خالهَ ٖرى رٌيٖد ضّتٌج تهرؾوى تهيخروفد تهيؾرفٖد ّتهّضدتٌٖد ّتهٌفس عرنٖد
ّتهرٕ ٖرى فِٖث تهرفثؽل حًٖ تهيؾوى ّتهعوحد ّتهيثدخ تهرؾوٖيٖد ّتهخحرتذ حعٖز ٖضحظ تهعثهج يِٖأً هحٌثء
يضريؾَ.
ّكد رأسرذ تهررحٖد تهرٖثظٖد فٕ تهشٌّتذ تألخٖرخ حأشثهٖج تهردرٖس تهعدٖسد؛ ٌغرتً ألُيٖد
تهدّر تهذٔ رلّى حَ ُذٍ تألشثهٖج فٕ تالررلثء حيشرّْ تألدتء حثؽرحثرُث أعد تهيعثّر تألشثشٖد
-3-

هوؾيوٖد تهرؾوٖيٖد ،فنثً الحد يً تشرخدتيِث فٕ ردرٖس تألٌشعد تهرٖثظٖدّ ،تهرٕ رؾريد ؽوٓ تهرؾوى
تهذترّٕ ،رضؾل تهيرؾوى يعّر تهؾيوٖد تهرؾوٖيد (زغوّل ّؽحدتهعوٖى.)27 :2000 ،
ّٖرظظ يً ذهم أً أشثهٖج ردرٖس تهررحٖد تهرٖثظٖد شِدذ رعّرتذ نحٖرخ فٕ تهشٌّتذ
تألخٖرخ حِدف زٖثدخ فثؽوٖد ؽيوٖد تهرؾوى ّتهّضّل هدرضد ؽثهٖد يً تهرأسٖر تهرؾوٖيٕ ّتهررحّٔ
هدرس تهررحٖد تهرٖثظٖد ؽوٓ تهيرؾوى ّنذهم يرتؽثخ رعّٖر يشرّْ ضيٖؼ تهيؾويًٖ حيث ٖرٌثشج يؼ
كدرترِى تهّغٖفٖد ّتهعرنٖد (شحل. ) 563: 2080،
يث شحق ٖرظظ أً رعّر أشثهٖج تهردرٖ س نثٌذ ٌرٖضد هرعّر تألحعثز فٕ يضثل تهررحٖد
تهرٖثظٖد ،فثألكشثى تألنثدٖيٖد تهيرخضضد فٕ ُذت تهيضثل فٕ تهنوٖثذ ّتهضثيؾثذ تهرٕ عّرذ
ؽيوِث فٕ إؽدتد يؾوى تهررحٖد تهرٖثظٖد يً أعثدٖد تهِدف إهٓ رؾدد تألُدتفّ ،كد أضيؼ تهؾدٖد يً
تهؾويثء ؽوٓ أً تهعوحد ال ٖشرضٖحًّ هؾيوٖد تهرؾوى حٌفس تألشوّجّ ،ؽوٓ ُذت نثً ال حد يً تشرؾيثل
أشثهٖج ضدٖدخ ّيخروفد هرعّٖر كدرترِى ّيؾثرفِى ّرشنل عرتةق تهردرٖس تهدؽثيد تهلّٖد هويؾوى فٕ
رّغٖف نفثٖثرَ تهرؾوٖيٖد فٕ رٌغٖى رؾوى تهراليٖذ  ،نيث رشنل تهّشثةع تهرٕ ٖرّشوِث هرعلٖق أُدتف
تهرؾوٖى يشرخديث فٕ إع ثرُث يث ٖرّفر هَ يً يّتد رؾوٖيٖد ّأضٌدخ ّرلٌٖثذ هرٖشٖر ؽيوٖثذ تهرؾوى.
ّٖشٖر تهشثُد ( )11 :1991إهٓ أً عرق ردرٖس تهررحٖد تهرٖثظٖد رعرّٔ ؽوٓ تهؾدٖد يً
عرق تهردرٖس ّتألشثهٖج تهرٕ ريٖزُث ؽً تهؾوّى تهررحّٖد تألخرْ ّتهرٕ رِرى حثهعثهاجّ ،رؾرحارٍ

تهرنٖزخ فٕ رعلٖق ؽيو ٖد تهرؾوى حثخرٖثر أشوّج تهردرٖس حيث ٌٖثشج تهيرعود تهؾيرٖد نيث أً يفِاّى
تألشوّج فٕ يضثل تهردرٖس ٖؾٌٕ شنالً ييٖزتً فٕ رٌفٖذ تهدرس حيث ٌٖثشج تهيرعود تهؾيرٖد نياث أً
يفِّى تأل شوّج فٕ يضثل تهردرٖس ٖؾٌٕ شنالً ييٖزتً فٕ رٌفٖذ تهدرس تهذٔ ٖرخذٍ تهيؾواى نّشاٖود
هرؾوٖى تهعالجّ ،كد ٖرحٌٓ تهيؾوى أشوّحثً أّ أنسر هوّضّل إهٓ تهيؾوّيثذ.
ّييث شحق ررْ تهحثعسد أً ألشثهٖج تهررحٖد تهرٖثظٖد ٌضٖج يً تهرعاّر تهؾويإ  ،فلاد
غِرذ أشثهٖج يخروفد ّيرعّرخ ّتشرعثؽذ أً رعلق ٌرثةص يرلديد فٕ رؾواى ّرعاّٖر تهيِاثرتذ
ّتهفؾثهٖثذّ ،تهرٕ تشرعثؽذ أً رؾيل ؽوٓ رعّٖل حؾط تهلرترتذ تهخثضد حثهردرٖس ياً يرناز
رعنى تهيؾوى إهٓ يرنز رعنى تهعثهج ّيً سى ٖضحظ تهعثهج ٌفشَ يعّر تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد ّال شاٖيث

إذت رى تخرٖثر تألشوّج تألٌشج ،إذ إٌَ ال ّٖضد أشوّج ّتعاد ٖيناً أً ٌؾادٍ أفظال تألشاثهٖج
تهردرٖشٖد ،فثخرٖثر تألشوّج ٖرى عشج تهيّتكف تهرؾوٖيٖد تهيخروفد .
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ٌّغرتً أل ً يؾويٕ تهررحٖد تهرٖثظٖدّٖ ،تضًِّ رعدٖث نحٖرت ٖرؾوق حعرق ردرٖس تألٌشاعد
تهرٖثظٖد تهرٕ ٖعرِّٖث درس تهررحٖد تهرٖثظٖد ّيدْ يٌثشحرِث ّفؾثهٖرِث فٕ رعلٖق أُدتفِث هذت فِإ
فٕ عثضد إهٕ رلّٖى دتةى هوؾيل ؽوٓ رؾدٖوِث ّرعّٖرُث حيث ٖريثشٓ يؼ تهؾضر ّتإلينثٌثذ تهيخروفاد
شّتء نثٌذ يثدٖد أّ حشرٖد(تهفالط ّأحّ ٌُد .)120 : 2002
ّيً تهضدٖر حثهذنر أً يؾوى تهررحٖد تهرٖثظٖد يً تهيعثّر تألشثشٖد فٕ تهؾيوٖاد تهرؾوٖيٖاد
تهرؾويٖد؛ ألٌَ ٖرؾثيل يؼ عوحد هدِٖى فرّق فردٖد يرٌّؽد ييث ٖضؾوَ ّٖتضَ ّٖيٖث تعرٖثضثذ خثضاد،
ّأشثهٖج ردرٖس خثضد هرشضٖؼ تهعوحد ؽوٓ تالنرشثف هويؾوّيثذّ ،تهرلضٕ هويؾاثرفّ ،تهيفاثُٖى،

ّتهرؾيٖيثذّ ،رّغٖفِث فٕ عل تهيشنالذ ّخثضد فٕ ردرٖس تهررحٖد تهرٖثظٖد تهرٕ ٖرؾارط فِٖاث
تهعوحد هوؾدٖد يً تهضؾّحثذ تهرٕ ٖرّضج ؽوِٖى تهّضّل هعوِث.

ّتٌشضثيث يؼ ذهم غِرذ ٌغ رٖاد يّعادخ هورادرٖس فإ تهررحٖاد تهرٖثظاٖد رتةادتُث

(يّشنثيّشرً) (ّ ،شثرخ تشّرذ) ّ،كد أعوق ؽوِٖث تشى عٖف أشاثهٖج تهرادرٖس

spectumof

ُّ teachingذٍ تهٌغرٖد ررظيً أشثهٖج يرؾددخ هردرٖس تهررحٖد تهرٖثظٖد حعٖز رشنل يث ٖؾارف
حعٖف أشثهٖج تهردرٖس ّيً ظيٌِث تألشوّج تهيردتخل (عل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ) تهاذٔ
تشرخدى فٕ ُذٍ تهدرتشد  ،فِّ أشوّج ٖنشف كدرتذ تهعثهج تإلحدتؽٖد ّتالحرنثرٖد يً خالل رٌيٖاد
يِثرتذ تالنرشثف حٌفشَ ( .أحّ ٌيرخ ّآخرًّ)885 : 2009 ،

ّيً تهّتظظ أً أشوّج تهردرٖس تهيردتخل أعد تألشثهٖج تهذٔ ٖشرخدى أنسر يً أشوّج
(نعل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ) ،فِّ ٖؾريد ؽوٓ تهرٌّٖؼ ،عٖز ٖشيظ هنل يرؾوى أً ٖشٖر فٕ
تهرؾوى ّفلثً هخضثةضَ ّكدرترَ تهييٖزخ ،نيث أٌَ ٖؾثهص تهفرّق تهفردٖد حًٖ تهعوحد فٕ أسٌثء ردرٖس
تهيِثرتذ تهرٖثظٖد تهيخروفد ،ألً تؽريثد تهيؾوى ؽوٓ أشوّج ّتعد فٕ تهرؾوى ال ٖؤدٔ حثهظرّرخ
إهٓ رؾوى ضيٖؼ تهعوحد حٌفس تهلدرّ ،يً ٌُث الحد ؽوٓ تهيؾوى أً ٖشرخدى تهؾدٖد يً تألشثهٖج هورؾوى
يً أضل رّفٖر يّتكف رؾوٖيٖد يرٌّؽد ّيٌثشحد ألنحر ؽدد يينً يً تهيرؾويًٖ ،نيث ّأً هِذت
تألشوّج رأسٖرتً نحٖرتً فٕ ٌيّ تهيرؾويًٖ يً تهٌثعٖد تالضريثؽٖد ّتالٌفؾثهٖد.
ّٖؾد أشوّج تهردرٖس تهيردتخل يً تألشثهٖج تهِثيد ،عٖز ٖرعوج ُذت تألشوّج تشرخدتى
أشوّحًٖ هوردرٖس ٖشررع فِٖيث أً تألشوّج تهسثٌٕ يحٌٕ ؽوٓ تألشوّج تألّلّٖ ،شثؽد فٕ رعّٖر
ؽيوٖثذ تهفِى ّضلوِث ،فٖأرٕ أشوّج عل تهيشنالذ أّالً سى ٖأرٕ حؾدٍ أشوّج تالنرشثف تهيّضَ،
ألً تهيرؾويًٖ فٕ أشوّج عل تهيشنالذ شٖعثّهًّ عل تهيشنالذ ،هنٕ ٖضوّت إهٓ تهرؾوى ،سى
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ٖعرثضًّ هرعّٖر ؽيوٖثذ تهرؾوى تهرٕ ّضوّت إهِٖيثّ ،ذهم حخعّتذ أؽيق ّأنسر ررنٖزتً ،فٖرى
رّضِِٖى يً خالل تالنرشثف تهيّضَ هرٌيٖد كدرترِى ٌعّ رؾوى أنسر تٖضثحٖد .
ّكد أشثرذ تهؾدٖد يً تهدرتشثذ حأً أشثهٖج تهردرٖس تهعدٖسد فٕ تهررحٖد تهرٖثظٖد رشِى فٕ
رعشًٖ ّرعّٖر ضّدخ تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد حنفثءخ ّفثؽوٖد ؽثهٖد ّحثهرثهٕ رعشًٖ ضّدخ تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد
تهرؾويٖد يسل درتشد ّأعيد (ّ )2083أعيد (ّ )2002أحّ تهعٖج ّعشًٖ (ّ )2083عشً ( )2080
ّشؾد (ّ )2005تهدٖويٕ ّآخرًّ (.)2008
ّرؾد رٖثظد نرخ تهشود يً تألٌشعد تهرٖثظٖد تهرٕ رعرل ينثً تهضدترخ حًٖ تألهؾثج
تهضيثؽٖد ،عٖز أخذذ ينثٌِث تهيريّق فٕ تهدّرتذ تألّهيحٖد ّتهيعثفل تهؾثهيٖد ،حؾد أً نثٌذ
يضرد رٖثظد ررّٖعٖدٌّ ،رٖضد هِذت تهرعّر رعرق ت هنسٖر يً تهخحرتء ّتهيِريًٖ فٕ رٖثظد نرخ
تهشود هدرتشد ّيؾثهضد يشنالرِث تهيخروفد حثألشوّج تهؾويٕ تهشوٖىّ ،تهرٕ رعرثش إهٓ رعحٖق تألشثهٖج
تهعدٖسد هرعلٖق أُدتفِث.
ّيً تهيؾرّف أً تهيِثرتذ تألشثشٖد ريسل ظرّرخ عريٖد فٕ يضثل نرخ تهشود إذ ٖضج أً
ٖضٖدُث تهعوحد إضثدخ رثيد ،إذ ؽً عرٖلِث ّحثهرؾثًّ حًٖ أفرتد تهفرٖق ٖينً رعلٖق تهضثٌج تهرؾوٖيٕ
تهخثص حثهيلدرخ تهفردٖد ( تهيِثرتذ تهفردٖد )ّ ،تهرٕ رريسل فٕ شرؽد تألدتء فٕ تهيعثّرخ ّتهريرٖر
ّتهرضّٖجّ ،تهذٔ ٖؾرحر يً أُى تهيِثرتذ تألشثشٖد فٕ رٖثظد نرخ تهشود.

يً خالل خحرخ تهحثعسد نٌِّث درشذ حنوٖد تهررحٖد تهحدٌٖد ّتهرٖثظد حضثيؾد تألكضٓ شثحلث ً
ّيً خالل تعالؽِث تهيحثشر ؽوٓ شٖر تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد فٕ تهنوٖد خثضدً يِثرتذ رٖثظد نرخ تهشود
عٖز رؾريد ؽوٓ تألشوّج تهيؾرثد ُّذت تألشوّج تهذٔ ٖلّى حَ تهيؾوى حثرخثذ ضيٖؼ تهلرترتذ ّٖناًّ
دّر تهعثهج تألدتء ّإرحثػ تألّتير ّإعثؽرِث ّتهرٌفٖذ هنل يث ٖولٓ ؽوَٖ يً ضثٌاج تهيؾواى  ،نياث

العغذ أً ٌُثم حؾط تهضّتٌج رعرثش إهٓ إسرتء ؽيوٖد رؾوٖى ّرٌيٖد ّرعّٖر يِثرتذ نارخ تهشاود
حثهشنل تهذٔ رؤدْ حَ فٕ تهيعثظرتذّ ،كد ّضدذ تهحثعسد أٌَ الحد يً تشرخدتى أشاثهٖج رؾوٖيٖاد
رريثشٓ يؼ كدرتذ تهعوحدّ ،رِٖب تهيٌثغ تهيالةى هرٌيٖرِث ّتالشرفثدخ يٌِث ،هاذت ترراأذ تهحثعساد أً

رعذّ عذّ يً شحلِث يً تهدترشًٖ فٕ تهرؾوى تهيردتخل ّعرتةق تهرادرٖس ؽوآ أُيٖاد تشارخدتى
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تألشثهٖج تهعدٖسد فٕ تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد ّخضّضث ً فٕ نوٖثذ تهررحٖد تهرٖثظٖدّ ،ال شٖيث تألشاثهٖج
تهرٕ هى ٖرى تشرخدتيِث يً كحل ُّٕ تألشوّج تهيردتخل (عل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ ) هارؾوى
حؾط تهيِثرتذ حنرخ تهشود ،ييث ٖؾيل ؽوٓ رّفٖر يّتكف رؾوٖيٖد يرٌّؽد هويرؾويًّٖٖ ،ضؾل تهيرؾوى
ٌٖشع ّٖنرشف ّٖعضل ّٖيثرس ،نيث ٖؾد يعثّهد هورغوج ؽوٓ ٌّتعٕ تهلضّر هدْ تهيرؾويًٖ.
ّيً ٌُث العغذ تهحثعسد أٌَ كد ٖشرحؾد حؾط تهيرؾويًٖ هؾدى كدررِى ؽوإ رٌفٖاذ تهيِاثرتذ
تهيعوّحد ٌُث حدأذ تهرفنٖر حثألشوّج تهيردتخل ّ ،كد ٌحؼ تُريثى تهحثعسد حثألشوّج تهيرادتخل ياً
ؽثيل أشثس ُّ:
أً تألشوّج تهيردتخل هَ تهلدرخ ؽوٓ تهيشثُيد حئٖضثحٖد فٕ تهرعضٖل ّرٌيٖد تهيِثرتذ ّرلادٖر
تهذتذ.
هذت رتؽذ تهحثعسد رعحٖق أشوّج تهردرٖس تهيردتخل تهذٔ ٖؾيل ؽوٓ راّفٖر يّتكاف رؾوٖيٖاد
يرٌّؽد هويرؾويًّٖٖ ،ضؾل تهيرؾوى ٌٖشع ّٖنرشف ّٖعضل ّٖيثرس ،نيث ٖؾد يعثّهد هورغوج ؽوآ
ٌّتعٕ تهلضّر هدْ تهيرؾويًّٖ ،يً خالل تعالػ تهحثعسد ؽوٓ تهدرتشثذ تهشثحلد فٕ رؾوى تهيِثرتذ
تهرٖثظٖد تهيخروفدّ ،ؽوٓ عد ؽويِث هى ٖضد أٔ درتشد رٌثّهذ تشرخدتى أشوّج تهرادرٖس تهيرادتخل
فٕ رؾوى يِثرتذ نرخ تهشود( كٖد تهدرتشد) ييث دفؾِث هولٖثى حِذٍ تهدرتشد.

ررعدد يشنود تهدرتشد فٕ تهرشثؤل تهرةٖس تٗرٕ :

ٌّٖحسق يً ُذت تهرشثؤل تهرشثؤالذ تهفرؽٖد تٗرٖد :
ُ -8ل رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد (أشوّج تهردرٖس تهيردتخل ) ّتهيضيّؽد تهظثحعد (تألشوّج

تهيؾرثد) فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هويعثّرخ تهؾوٖث فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس تهحؾدٔ
هضثهظ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد.

ُ -2ل رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد (أشوّج تهردرٖس تهيردتخل ) ّتهيضيّؽد تهظثحعد (تألشوّج
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تهيؾرثد) فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هورضّٖج تهشويٕ فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس
تهحؾدٔ هضثهظ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد.
ُ -3ل رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد (أشوّج تهردرٖس تهيردتخل ) ّتهيضيّؽد تهظثحعد (تألشوّج

تهيؾرثد) فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هوريرٖرخ تهضدرٖد فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس
تهحؾدٔ هضثهظ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد.

 -8رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد ّتهيضيّؽد تهظثحعد فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هويعثّرخ تهؾوٖث
فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس تهحؾدٔ.

 -2رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد ّتهيضيّؽد تهظثحعد فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هورضّٖج
تهشويٕ فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس تهحؾدٔ.

 -3رّضد فرّق ذتذ دالهد إعضثةٖد ؽٌد يشرّْ دالهد ( )α ≥ 0005حًٖ يرّشعٕ درضثذ
عثهحثذ تهيضيّؽد تهرضرٖحٖد ّتهيضيّؽد تهظثحعد فٕ يشرّْ تألدتء تهيِثرٔ هوريرٖرخ
تهضدرٖد فٕ رٖثظد نرخ تهشود فٕ تهلٖثس تهحؾدٔ.

رِدف تهدرتشد تهعثهٖد إهٓ رعلٖق يث ٖوٕ:
 -1تهرؾرف إهٓ أسر تشرخدتى أشوّج تهردرٖس تهيردتخل "عل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ" فٕ
رؾوى حؾط يِثرتذ رٖثظد نرخ تهشود هدْ عثهحثذ نوٖد تهررحٖد تهحدٌٖد ّتهرٖثظد حضثيؾد

تالكضٓ.

تهرؾرف ؽوٓ تهفرق حًٖ يشرّْ أدتء عثهحثذ تهيضيّؽرًٖ تهرضرٖحٖد ّتهظثحعد فٕ يشرّْ
تألدتء تهيِثرٔ هيِثرتذ نرخ تهشود
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رنيً أُيٖد تهدرتشد يً خالل تهٌلثع تٗرٖد:
 إظثفد ؽويٖد ضدٖدخ فٕ يضثل تهرٖثظد تهضثيؾٖد هرٖثظد نرخ تهشود عٖز رؾد تألّهٓ يً ٌّؽِثفٕ فوشعًٖ عشج ؽوى تهحثعسد.

ُ -ذٍ تهدرتشد يعثّهد ؽويٖد يٌغيد هرشِٖل ؽيٖود تهرؾوى تهعرنٕ حثألشوّج تهيردتخل هيِثرتذ

نرخ تهشود (تهريرٖرخ تهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ تهؾوٖث).
 -رؾد ُذٍ تهدرتشد إعدْ تهيعثّالذ هعل حؾط تهيشنالذ فٕ أشثهٖج تهردرٖس فٕ هؾحد نرخ

تهشود.

 رؾيل ُذٍ تهدرتشد ؽوٓ رعفٖز تهيرؾوى فٕ تالنرشثف يً خالل عضّهَ ؽوٓ خحرتذ كٖيَ رشيظهوعثهج حرعّٖر يؾرفرَ .

 كد ٖنًّ تألشوّج تهيردتخل ؽٌّثً هويؾويًٖ فٕ يرتعل رؾوى يِثرتذ نرخ تهشود (تهريرٖرختهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ تهؾوٖث).
 -رنيً أُيٖد تهدرتشد فٕ إينثٌٖد تشرفثدخ يؾويٕ تهررحٖد تهرٖثظٖد يٌِث ّيً خالل رعحٖق تهحرٌثيص

تهرؾوٖيٕ يؼ إضرتء تهرؾدٖالذ تهيٌثشحد ؽوٓ تهحرٌثيص .

 كد رنًّ ُذٍ تهدرتشد ؽٌّثً هويؾويًٖ فٕ يّتضِد تهزٖثدخ فٕ ؽدد تهيرؾويًٖ أّ كود تهزيً تهيرثطهردرٖس يِثرتذ نرخ تهشود.

 -كد رّضَ تهدرتشد أٌغثر تهحثعسًٖ هؾيل درتشثذ رؾريد ؽوٓ أشثهٖج ردرٖس ضدٖدخ ؽوٓ غرتر

تهدرتشد تهعثهٖد.

رلرضر تهدرتشد تهعثهٖد ؽوٓ تهعدّد تٗرٖد:
 :أسر تشرخدتى أشوّج تهردرٖس تهيردتخل "عل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ" فٕ رؾوى
(تهريرٖرخ تهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ تهؾوٖث).
 :ؽٌٖد يً عثهحثذ تهيشرّْ تهسثٌٕ حنوٖد تهررحٖد تهحدٌٖد ّتهرٖثظد .
 :ضثيؾد تألكضٓ .
 :رى رعحٖق أدتخ تهدرتشد فٕ تهفضل تهدرتشٕ تألّل هوؾثى 2012/2012
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ُّ تألشوّج تهذٔ ٖشرخدى أنسر يً عرٖلد ردرٖس ّتعدخ نثهيعثظرخ ّتهيٌثكشد ّتالشرلرتء

ّتالشرٌحثع ّٖعدد فٕ ظّء تألُدتف تهرٕ ٖظؾِث تهيؾوىُّ ،ذت تهرٌاّػ ٖراٖظ تهفارص هوعاالج
هويشثرند فٕ تهؾيوٖد تهرؾوٖيٖد نالً عشج كدرترَ ّيّٖهَّٖ ،ؾعٕ فرص أنسر هوفِى ّتالشرٖؾثج هياث

ٖلّى حردرٖشَ تهيؾوى (تهولثٌٕ ّتهضيل.)26 : 8996 ،

ّرؾرفَ تهحثعسد إضرتةٖثً حأٌَ" تألشوّج تهذٔ ٖشرخدى أنسر يً عرٖلد ردرٖس ّتعدخ فٕ

تهيعثظرخ ،يسل تهرؾوى تهيحٌٕ ؽوٓ عل تهيشنالذّ ،تهرفنٖر تهٌثكدّ ،تالشرنشثفّ ،تهيٌثكشد،
ّتشرخدتى يِثررٕ تالنرشثف ّعل تهيشنالذّ ،تهرٕ رعحق حشنل ّتشؼ ؽٌد تهرؾثيل يؼ روم
تهيشنالذ تهرؾوٖيٖد.
فَٖ ٖلّى تهيؾوى رفنٖر ته يرؾويًٖ فٕ تالرضثٍ تهيرتد تنرشثفَّ ،هذت ٖلدى هِى
تهرّضَٖ حدرضد رنفٕ النرشثفِى تهيرّكؼ رأدٖرَ (خوٖفد.)58 :2002 ،
ُّ أعد أشثهٖج تهردرٖس تهعدٖسد غٖر تهيحثشرخّ ،تهذٔ ِٖدف إهٓ ضؾل
تهيرؾوى ٖرؾوى يً خالل تؽريثدٍ ؽوٓ ٌفشَّ ،يً خالل ضِدٍ تهذترّٕ ،خحررَ تهشخضٖد فٕ
عل تهيشثنل تهرٕ ٖرؾرط هِث (أحّ ُرضد.)38 :2080 ،
ُٕ يلدرخ رنرشج حثهيالعغد ،أّ تهرضرٖج فٕ تألدتء تهؾلوٕ ّتألدتء تهحدٌٕ .
(تهضّفٕ)222 ،2000 ،
ّررحٌٓ تهحثعسد ُذت تهرؾرٖف ألٌَ أكرج ّأٌشج تهرؾرٖفثذ هويِثرخ تهرٖثظٖد.
ُٕ يدْ نفثءخ تألفرتد فٕ أدتء ّتضج عرنٕ يؾًٖ ( عيثد)13:2002 ،
ّرؾرفِث تهحثعسد إضرتةٖثً حأٌِث ُٕ :يدْ نفثءخ عثهحثذ تهيشرّْ تهسثٌٕ فٕ أدتء يِثرتذ نرخ
تهشود (تهريرٖرخ تهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ تهؾوٖث) ّإرلثٌِث حأكضٓ شرؽد يينٌد.
ّرؾرفِث تهحثعسد إضرتةٖثً حأٌِث :ؽحثرخ ؽً يضيّؽد يً تهرعرنثذ تهِضّيٖد ّتهدفثؽٖد

يرشوشود يؼ حؾظِث تهحؾطّ ،يررنزخ ؽوٓ يحثدا كثٌٌّٖد رلّى تهعثهحثذ حرعحٖلِث يً أّظثػ
يخروفد حِدف رضّٖج تهنرخ فٕ تهشود ُّٕ( :تهريرٖرخ تهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ
تهؾوٖث)
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ؽيوٖد ؽلوٖد رعدز دتخل تهنثةً تهعٕ ّرغِر فٕ ضّرخ رغٖر رلديٕ دتةى ٌشحًٖث فٕ شوّم
تهنثةً تهعٕ ٌرٖضد هوييثرشد تهيدؽيد( .خٖر تهللّ ،تهنٌثٌٕ)1996،
ّرؾرفَ تهحثعسد إضرتةٖثً  :رعشً ّتظظ ّيوعّغ ؽوٓ أدتء عثهحثذ تهيشرّْ تهسثٌٕ فٕ أدتء

يِثرتذ نرخ تهشود(تهريرٖرخ تهضدرٖد ،تهرضّٖج تهشويٕ ،تهيعثّرخ تهؾوٖث) ٌرٖضد تهييثرشد حثشرخدتى
تشرخدتى أشوّج تهردرٖس تهيردتخل "عل تهيشنالذ ّتالنرشثف تهيّضَ" تهيشرخدى فٕ تهحرٌثيص.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

 احملور األول :أسلوب التدريس املتداخل
( حل املشكالت واالكتشاف املوجه)
 احملور الجاني :مهارات رياضة كرة السلة
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احملور األول
أسلوب التدريس املتداخل
" االكتشاف املوجه وحل املشكالت "
متهيد
أوالً :التدريس
ثانياً :أساليب التدريس
ثالجاً :األساليب احلديجة يف تدريس الرتبية الرياضية
رابعاً :أساليب موستوى لتدريس الرتبية الرياضية (الهظرية
املوحدة للتدريس)
خامساً :أسلوب التدريس املتداخل "االكتشاف املوجه وحل
املشكالت
خامساً :أسلوب االكتشاف املوجه
سادساً :أسلوب حل املشكالت

21

أظحظ رػٜٗر تٍردرٜس أعد تٍِرػَحثذ تألشثشٜد ن ٛتٍـظر تٍعدٜز ،ؿنّ ػرٜنو إؿندتد
تٍِٗترد تٍحضرٜد ٗرِْٜرٖثٍَ ،يٜثُ حأؿحثء تٍرِْٜد تٍضثَِدٗ ،تٍعهثؼ ؿَ ٙتٍٖٜٗد تٍيِٜٗند ٗتٍِرػَحنثذ
تٍـثٍِٜدٗ ،تالشرضثحد العرٜثضثذ نةثذ ٗضرتةظ تٍِضرِؾٕ ِّٗ ،ذت تٍِْػَو ٗتشرضـثرتً ِْث حغنرٗرخ
ِٗتٌحد ٕذت تٍرػٗر تٍـَِ ،ٛنال حد ِّ رػٗر نْ ٛؼُ رـَِْٜثٗ ،حرتِضْثٗ ،ػرو ٗأشثٍٜج ردرٜشنْث
حِخرَم تٍِرتعل تٍرـَِٜٜد ِّ ،خالل تٍرهثؿل ح ّٜتٍِـَُ ٗتٍِرـَُ ِّٗ ،أضل ِشثؿدخ تٍػَحند ؿَنٙ
رعيٜو تألٕدتم تٍرـَِٜٜد تٍِرضٗخ.

رِسل ػرتةو تٍردرٜس ٗتألْضػد ؿْظرتً رةٜشثً ِّ ؿْثظر تٍِْٖثشٍَٗ ،ػرٜو ِغِّٗ
ٍٖٗث خػد رشٜر ؿَٖٜث ٍٖٗث ٕدم رشـٍ ٙرعيٜئ ٕٛٗ ،حعثضد إٍ ٙريٍِٗ ُٜـرند ِد٘ ْضثعٖث نٛ
رعيٜو تٍٖدم تٍِرتد حَٗكٔٗ ،رخرثر ػرٜيد تٍردرٜس ن ٛغٗء تألٕدتمٗ ،ىحل تٍحعز ن ٛرـرٜم
تٍردرٜس ال حد أّ َْي ٛتٍغٗء ؿَ ٙحـع تٍِهثٕ ُٜتٍِررحػد حٔ ِْٖٗث ،تٍرـَٗ ُٜتٍرـَُ.
(ِرؿٗ ٛتٍعَٜد)21: 2002 ،

 ٌِّٜؿد تٍردرٜس ( ) Teachingحأْٔ تٍضثْج تٍرػحٜيٍَ ٛرـَ ،ُٜأٗ أعد أضٌثٍٔ ٗإِٖٔث،
ٗتٍرـَ ُٜال  ٌّٜٗنـثالً ،إال إذت خُػػ ٍٔ ِشحيثً ،أ ٚىد ظُُِ حػرٜيد ِْؼِد ِٗرشَشَدٍ .ذت نثٍردرٜس
ْضثػ رٗتظَٖٜ ٛدم إٍ ٙإسثرخ تٍرـَُّٗ ،رشٖٜل ِِٖد رعيٜئٜٗ ،رغِّ شًَٗ تٍردرٜس ِضِٗؿد ِّ
تألنـثل تٍرٗتظَٜدٗ ،تٍيرترتذ تٍر ٛرُ تشرلالٍٖثٗ ،رٗؼٜهٖث حٌٜهٜد ِيظٗدخ ِّ تٍِدرس تٍذٜ ٚـِل
حثؿرحثرٓ ٗشٜػثً ن ٛأدتء ِٗىم ررحٗ – ٚرـَ( .ِٜٛتٍشثِرتةٗ ٛآخرّٗ)20:2000 ،
ٗ ٌِّٜتٍيٗل حأّ تٍردرٜس ْؼثُ ِّ تألؿِثل تٍِخػػ ٍٖثٜ ،يظد حٔ أّ ٜؤد ٚإٍ ٙرـَُ
تٍػَحد ن ٛضٗتْحُٖ تٍِخرَهد ُِْٕٕٗٗٗ ،ذت تٍْؼثُ ٜضرِل ؿَِ ٙضِٗؿد تألْضػد تٍٖثدندٜ ،يُٗ حٖث
ٌل ِّ تٍِـَُ ٗتٍِرـَُٜٗ ،رغِّ ٕذت تٍْؼثُ ؿْثظر سالسدِ :ـَِثًِ ،رـَِثًِْٖٗ ،ضثً درتشٜثًٕٗ ،ذٓ
تٍـْثظر ذتذ خثظٜد دْٜثِٜدٌِ ،ث أْٔ ٜرغ ِّ ْضثػثً ٍلٜٗثً ٕٗ ٗشَٜد ترظثل أشثشٜد ،حضثْج
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ٗشثةل تالرظثل تٍظثِردٗ ،تٍلثٜد ِّ ٕذت تٍْؼثُ إٌشثج تٍػَحد تٍِـثرمٗ ،تٍِٖثرتذٗ ،تٍي،ُٜ
ٗتالرضثٕثذٗ ،تٍِٜٗل تٍِْثشحدِ( .رؿٗ ٛتٍعَٜد)23: 2002 ،
ِِث شحو ٜرح ّٜأْٔ  ٌُِّٜأّ رعدز ؿَِٜد تٍرـَ ٌٍّٗ ،ُٜؿَِٜد تٍرـَُّ ٍُ رعدز ٍحـع
تٍػَحد ،أٗ عدسذ ٍُٖ ٌٍّٗ ،حظٗرخ غـٜهد ال ررْثشج ِؾ تٍضٖد ٗتٍٗىذ ٗتٍْهيثذٕٗ ،ذٓ تٍِضٌَد
ٗتغعد نِ ٛدترشْث ،نثٍضٖٗد تٍِحذٍٗد نِ ٛضثل تٍرـٌَ ُٜحٜرخٗ ،تٍٗىذ تٍِخظط ٍٔ ػٜٗل ،نلثٍحثً
ٜررٌز تٍرـَُّ ؿَ ٙعهؼ ِضِٗؿد ِّ تٍِـثرمٗ ،تٍِـَِٗثذ ،حٖدم تضرٜثز تالخرحثرتذ سُ شرؿثّ
ِث رْػهب ٗرُْش ٙحـد ٕذت تالضرٜثزِٖٜٗ ،ل ردرٜج تٍضٗتْج تألخر٘ ِّ ضخظٜد تٍػَحدٍ ،ذت ال
 ٌِّٜأّ رعدز ؿَِٜد تٍرـَُّ دّٗ عدٗز ؿَِٜد تٍرـَ ،ُٜنئذت عدسذ ؿَِٜد تٍرـَُّ ٍَهرد ،نٖذت ٜـْٛ
عدٗز ؿَِٜد ِْٗ نِ ٛـثرنٔ ،أٗ ِٖثرترٔ ،أٗ ىدرترٔ ،أٗ تٕرِثِثرٔ ،أٗ ترضثٕثرٔ ،أٗ ىٕٗ ،ِٜٔذت
تٍِْٗ ِررحػ حعدٗز ؿَِٜد رـَ ُٜشٗتء أِيظٗدخ ٌثْذ ،ىظد إٍٖٜث تٍِـَُ أٗ ىظد إٍٖٜث تٍهرد ْهشٔ،
أُ كٜر ِيظٗدخ نِٗ ٛتىم تٍعٜثخ تٍِرْٗؿد ،نـَِٜد تٍرـَُّ ِررحػد حـَِٜد تٍرـَ ُٜألْٖث سِرخ ٍٖث
ْٗرٜضدٗ .عر ٙرعدز ؿَِٜد تٍرـَُّ ٍد٘ تٍػَحد ،الحد ِّ ٗضد ِٗتد رـَِٜٜد ِظِِد حػرٜيد ررْثشج
ٗىدرترُٖ ٗتعرٜثضثرُٖ ٗتشرـدتدترُٖٗ ،رؤد ٚحثٍِرـَُ إٍ ٙإريثّ تألٕدتم ،نحثإلغثند إٍٗ ٙضٗد
ػرتةو ردرٜشٜد ٗتغعد تٍِـثٍُ رشثؿد تٍِرـَِ ِّ ّٜخالٍٖث حَٗف إٔدتنُٖ تٍِعددخ ،شٗتء ٌثْذ ٕذٓ
تٍػرتةو رـرِد ؿَ ٙتٍِـَُ أٗ تٍػثٍج أٗ تٍِـَُ ٗتٍػثٍج ِـثً.
ٗ رٖدم ؿَِٜد تٍردرٜس ن ٛحـع ِـثْٖٜث إٍ ٙإعدتز رلٜٜرتذ ِركٗحد ن ٛشًَٗ تٍِرـَُ،
ٗإٌشثحٔ تٍِـَِٗثذ ٗتٍِـثرم ٗتٍِٖثرتذ ٗتالرضثٕثذ ٗتٍي ُٜتٍِركٗحد ِّ ،أضل رعيٜو ٕذٓ
تألٕدتم تٍرـَِٜٜد تٍر ٛرشـ ٙإعدتز رًَ تٍرلٜٜرتذ تٍشٌَٜٗد تٍِركٗحدٜٗ ،رٗضج ؿَ ٙتٍِـَُ أّ
ٜيُٗ حْيل ٕذٓ تٍِـثرم ٗتٍِـَِٗثذ تٍِػَٗحد ٍرعيٜو تٍرلٜر تٍشٌَٗ ٛتٍرـَِ ٛحػرٜيد ضثةيد ،رسٜر
تٕرِثُ تٍِرـَُ ٗركحرٔٗ ،ردنـٔ إٍ ٙتٍرـَُ ِؾ تألخذ حـ ّٜتالؿرحثر ظهثذ تٍِرـَُ ٗخظثةظٔ تٍْهشٜد

ٗتالضرِثؿٜد ٗتٍـيَٜد ٗتٍضشِٜدِ( .رؿٗ ٛتٍعَٜد)24: 2002 ،
ٗرـرم ػرٜيد تٍردرٜس حأْٖث" :ؿَِٜد تضرِثؿٜد ٜرُ ِّ خالٍٖث ْيل ِثدخ تٍرـَُ شٗتء

أِـَِٗد ٌثْذ ،أُ ىِٜد ،أُ عرٌد ،أُ خحرخ ِّ ِرشل رػو ؿَ ٜٔتشُ تٍِـَُ ،إٍِ ٙشريحل ْػَو
ؿَ ٜٔتشُ تٍِرـَُ" ٍٗٗ .أردْث أّ ْػٗر تٍرـرٜم ٍيَْث أّ ػرٜيد تٍرـَ" ٕٛ ُٜؿَِٜد ررٌّٗ ِّ ؿدد
ِّ تالضرتءتذ ٍرعيٜو إٔدتم ِرٗخثخ رضِل ؿَ ٙأْضػد رـَِٜٜد ٗرـَِٜد ٗرٗؼم ٌل ِظثدر تٍرـَُ

تٍِرثعد" (ِرؿٗ ٛآخرّٗ.)15:1993 ،
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ٜضٜر تٍشثِرتةٗ ٛآخرّٗ (  )18:2000إٍ ٙأشثٍٜج تٍردرٜس حأْٖث ْٕ ٛهشٖث ػرو تٍرـَ،ُٜ
إال أّ أشثٍٜج تٍرـٍَٖ ُٜث رػحٜي ثذ خثظد حِٗتد درتشٜد ِـْٜد ٗنِ ٛشرٜٗثذ ظهٜد ِـْٜدٗ .إذت
أرتد تٍِـَُ أّ ُٜعشّ ػرو ٗأشثٍٜج رـَ ،ِٜٔنـَ ٜٔأّ ٜأخذ حثٍِحثدا تٝرٜد:
 .1ررٌّٗ ػرو تٍرـَٗ ُٜأشثٍٜح ٔ ِّ تألْضػد تٍرـَِٜٜد تٍرـَِٜدٗ ،رؼٖر ٕذٓ تألْضػد ؿَ ٙضٌل
خػٗتذٗ ،رضرِل ٌل خػٗخ ؿَِ ٙعرٗ٘ ِٗظثدر رـَُ أخر٘ ِسل :تٌٍرثجٗ ،تألْضػد
ٗتألعدتز تٍضثرٜد ٗتٍحٜةد تٍِعَٜد ٗكٜرٕث.
ٜ .2ضج أّ ْٜعظر دٗر تٍِـَُ ن ٛػرو تٍرـَٗ ُٜأشثٍٜحٔ ِّ عٜز ٕٗ ِْؼُ ٍَرـَُ.
ٜ .3ضج أّ ررٗتنر نٖٜث ِحثدا تٍرـَٗ ُٜتٍرـَُ تٍهـثٍِ ،ّٜسل :تشرخدتُ تٍرٌرترٗ ،رٗنٜر تٍدتنـٜد،
ٗتٍرـزٜزٗ ،كٜر ذًٍ.
ٜ .4ض ج أّ ُْٜؼُ تٍِعرٗ٘ حػرٜيد رشثؿد ؿَ ٙرهرٜد تٍرـَِٗ ُٜرتؿثخ تٍهرٗو تٍهردٜد ٗتٍرـَُ
تٍذتر.ٛ
 .5رعرثش حـع تٍِٗغٗؿثذ ٍرْؼ ُٜرـَِٖث تشررترٜضٜثذ خثظدٕ ِّٗ ،ذٓ تٍِٗغٗؿثذ
تٍِهثٕٗ ،ُٜتالرضثٕثذ ٗتٍيٗ ،ُٜتٍِٖثرتذٗ ،عل تٍِضٌالذٗ ،تإلحدتؽ.
 ٌّٜٗ .6تٍرـَُ أٌسر نثؿَٜد إذت أضرً تٍِرـَُ حثٍرخػٜػ ٗتٍرْهٜذ ٗتٍريٗٗ ُٜتٍِرثحـد.
ٜ .7ضج أّ رُرتؿ ٙتٍهرٗو تٍهردٜد ح ّٜتٍِرـَِ ّٜن ٛتٍيدرتذ ٗتالشرـدتدتذ ٗتٍِٜٗل ٗرشرلل ٕذٓ
تٍهرٗو إٍ ٙأىظِ ٙث رشػٜـٔ ىدرترُٖ.
 .8رُرتؿ ٙن ٛؿَِٜد رْؼ ُٜتٍرـَُ تٍخظثةط تٍِْثةٜد ٍَِرـَِ.ّٜ
ٜ .9خػػ تٍرـٍَ ُٜرٗض ٜٔتٍرـَُ تٍِظثعج ن ٛتٍِٗتىم تٍظهٜد ٍرعيٜو إٔدتم ررحٜٗد إٜضثحٜد.
 .10تٍرْٜٗؾ حأضٌثل تٍرـَٗ ُٜرٗضٕ ٜٔذٓ تألضٌثل ْعٗ تٍرـَُ تٍهردٗ ٚتٍرـَُ تٍِرحثدل ح ّٜتسّْٜ
ٗتٍرـَ ُٜتٍزِر.ٚ
 .11تالْرحثٓ إٌٍ ٙل أضٌثل تٍرهثؿالذ تٍَهؼٜد ٗتالضرِثؿٜد ٗتٍرٗتظَٜد ن ٛتٍِٗتىم تٍظهٜد
ٗرٗضٕ ٜٔذٓ تٍرهثؿالذ ٗتٍرٗتظَٜثذ ْعٗ رعيٜو تألٕدتم.
 .12تٍريَٜل ِّ تٍِؤسرتذ تٍشَحٜد تٍر ٛرعٜػ حثٍِٗتىم تٍظهٜد ٗتٍرلَج ؿَٕ ٙذٓ تٍِؤسرتذ ِث
أٌِّ.
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إّ ؿَِٜد تٍردرٜس ٕ ٛؿحثرخ ؿّ شَشَد ِّ تإلضرتءتذ ٗتٍرررٜحثذ ٗتألنـثل تٍِْؼِد تٍرنٛ
ٜيُٗ حٖث تٍِـَُ حدءت ًحثٍرخػٜػ عر ٙحدتٜد تٍرْهٜذ ٍَردرٜسٜٗ ،شُٖ نٖٜث تٍػَحد ْؼرٜثً ٗؿَِٜنثً عرنٙ
 ٌِّٜأّ ٜرعيو ٍٔ تٍرـَٗ ،ُٜأ ّ خحرخ تٍِرـَُ ن ٛدرٗس تٍررحٜد تٍحدْٜد رـٌس ِحثضرخ ِث ٜهـَٔ ِٗنث
ٜيٍٗٔ تٍِدرس أسْثء رهثؿَٔ ِؾ تٍػثٍج( .ؿحد تٍَػٜم) 21: 1002 ،
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ ؿَِٜد تٍردرٜس ِضِٗؿد ؿالىثذ ِشرِرخ رْضأ ح ّٜتٍِـَُ ٗتٍػثٍج ٕٗنذٓ
تٍـالىثذ رشثؿد تٍػثٍج ؿَ ٛتٍِْٗ ٗؿَ ٛتٌرشثج تٍِٖثرتذ ن ٛتألْضػد تٍرٜثغٜد ٌِث أّ تٍِـَِنّٜ
نِ ٛضثل تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٜٗتضّٖٗ رعدٜثً ٌحٜرتً ٜرـَو حأشثٍٜج ردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغنٜد ِٗند٘
نثؿَٜرٖث ن ٛرعيٜو إٔدتم تٍررحٜد تٍحدْٜد ٕٗ ٛن ٛعثضٔ تٍ ٙريٗ ُٜدتةُ ٗتٍ ٙتٍـِل ؿَن ٙرـندَٖٜث
ٗرػٜٗرٕث ٗتشرحدتٍٖث ٗنيث ٍِث ؿْرٔ ؿَِٜثذ تٍريٗ.ُٜ
ٗىد ضٖدذ تٍشْٗتذ تألخٜرخ ؼٖٗر ٌسٜر ِّ أشثٍٜج ردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغٜد كٜر تٍريَٜدٜد
تٍضدٜرخ حثالؿرحثر ٗتالشرهثدخ ِْٖث ن ٛتٍِٗتىم تٍرـَِٜٜد نٌسٜر ِّ تٍِرـَِ ّٜال ٜشنرضٜحّٗ ٍـَِٜند
تٍرـَُ حأشَٗج ٗتعد حل ٜضج تشرـِثل أشثٍٜج ِرْٗؿٔ( .تٍدٜر.)21: 2111،ٚ
ٗرر٘ تٍحثعسد أْٔ ٍٜس ْٕثً أشَٗج ردرٜس ٗتعد  ٌِّٜأّ ْ ٌّٜٗثضظ ِؾ ٌنل تٍػَحند أٗ
 ِّ ٌِّٜخالٍٔ رعيٜو ٌل تألٕدتم .
ٗتٍردرٜس تٍْثضظ ْ ٕٗ :رٜضد تٍرػثحو حِ ّٜث ٜيظد ِٗث ٜعدز حثٍهـل ن ٛتٍدرس ٍَٗٗظٗل
إٍٕ ٙذت تٍرػثحو ٜضج أّ ٜـرم تٍِـَُ تٍـٗتِل تٍر ٌِّٜ ٛأّ رعيو أٗ رـٗو ٕذت تٍرػنثحو ٗرَنً
تٍـٗتِل ررِسل ن( ٛؿحد تٍَػٜم) 21: 1002 ،
 -2تألٕدتم
 -1رْؼ ُٜتألنرتد
-1

رْؼ ُٜتٍِثدخ

 -1تٍٗىذ تٍذٜ ٚشرلرىٔ ن ٛتٍـِل
-1

تٍرلذٜد تٍرتضـد

-1

تإلدترخ

 -1تٍْؼثُ
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ٌِث رر٘ تٍحثعسد أّ أ ٚأشَٗج ِّ أشثٍٜج تٍردرٜس إذت تشرخدُ أسْثء نررٓ ِّ تٍزِّ ٌِٜنّ
أّ ٜعيو ِضِٗؿٔ ِـ ِّ ْٜٔتألٕدتم نثذت رلٜرذ تألٕدتم ٜضج أّ ٜرلٜر ِْٖث أشَٗج تٍردرٜس .
ٍٗذًٍ ال ٜٗضد أشَٗج أنغل ِّ تالخر عٜز أّ أشثٍٜج تٍردرٜس شَشَد ِرظَد ٍٜشذ ذٚ
ػرنِ ّٜرغثدٌِ ّٜث ال ٜٗضد أشَٗج ٗتعد  ٌِّٜأّ ٜعيو ضٜؾ إٔدتم تٍررحٜند تٍرٜثغنٜد ٌٍٗنّ
 ٌِّٜأّ ٜعيو نيػ ضزء ِْٖث( .ؿحد تٍَػٜم) 21: 1002،
ٗرـرم ؿحد تٌٍر )12 :2111( ُٜتٍردرٜس حأْٔ ِضِٗؿد ِّ تألْضػد تٍِظِِد ؿَ ٙأشس
شَِٜد ،رـِل ؿَ ٙرػٜٗر ِشرٗ٘ نُٖ تٍِرـَُ ِٖٗثرترٔ ِٗـَِٗثذِٜٜٗ ،ز ردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغنٜد
ؿّ ردرٜس تٍِٗتد تألخر٘ حأْٔ ؿَِٜد ررحٜٗد ررٌز ؿَ ٙتألْضػد تٍعرٌٜد ٗرـِل ؿَ: ٙ
 .13رـزٜز نُٖ ِٗـَِٗثذ تٍِرـَُ تٍِرـَيد حِحثدا تٍررحٜد تٍرٜثغٜد.
 .14رـزٜز ٗرِْٜد ترضثٕثذ تٍِرـَُ ٗىٗ ِٜٔركحثرٔ حػرٜيد تٜضثحٜد رضثٓ تألْضػد تٍعرٌٜد.
 .15رػٜٗر تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜد ٍَِرـَُ.
 .16رػٜٗر تٍَٜثىد تٍحدْٜد ؿْد تٍِرـَُ.
 .17رنؾ ِشرٗ٘ تٍظعد ٗتٍـثنٜد ؿْد تٍِرـَُ.
ٗىد عدد ِٗشرّٗ ٗآضٗرذ  )10 :2111( Mosston & Ashworthتألشس تٍرٜ ٛـرِند ؿَٖٜنث
تخرٜثر أ ٚأشَٗج ردرٜش ٛن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٗتٍر ٛرـرِد ؿَِ ٙند٘ ريٜنِ ُٜندرس تٍررحٜند
تٍرٜثغٜد ٍَْٗتع ٛتٍرثٍٜد:
 .2ىدرتذ تٍػَحد.
 .1تٍِرعَد تٍـِرٜد ٍَػَحد.
 .1تٍِعرٗ٘ تٍِرتد ردرٜشٔ ٍَػَحد.
 .1ىدرتذ تٍِـَُ تٍذترٜد.
 .1تٍحٜةٜد تٍردرٜشٜد ( أدٗتذ ٗرشٖٜالذ).
 .1تٍؼرٗم تٍضٜٗد.
 .1تٍٗىذ.
ٗتٍِعٗر تٍرةٜس تٍذٜ ٚـرِد ؿَ ٜٔموستوون وآشتوت )11 :2111( Mosston & Ashworth
ن ٛرظِ ُٜت إلػثر تٍردرٜشٜ ٛرِسل حـَِٜد ترخثذ تٍيرترتذ تٍِرـَيد حأ ٚنـل أٗ ْضثػ ٜعندز دتخنل
تٍظم ْرٜضد ٍيرتر شثحو ،عٜز أّ ؿَِٜد ترخثذ تٍيرترتذ تٍرةٜشد رعدد حثٍشٌَٜٗثذ تٍسثْٜٗدٗ ،رعدد
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ؿَِٜد تخرٜثر أ ٚأشَٗج ردرٜش ٛحـَِٜد رٗزٜؾ ٗػرٜيد أدتء تٍرِرْٜثذ ٗؿَِٜد رْؼن ُٜتٍِرـَِن،ّٜ
ٗرعدٜد ٗرْؼ ُٜتٍِعرٗ٘ٗ ،رْؼ ُٜتٍٗىذٗ ،تإلٌِثْثذ تٍِثدٜدٗ ،ؿَِٜد تٍرهثؿل ِؾ تٍِرـَِٗ ،ّٜؿَِٜد
تٍرحػ تإلدرتٌِ ٛؾ تٍِرـَُ.
ٗرـرم تٍحثعسد أستوو تٍردرٜس ؿَ ٙأْٔ إضرتءتذ ِخػػ ٍٖث ،رشـ ٙإٍ ٙأّ ٜعيو تٍػثٍج
ِّ خالٍٖث تألٕدتم تٍِعددخ ن ٛتٍِٗىم تٍرـَ.ِٜٛ

ثالثاً :األاسالب الحديثة في تدريس الترببة الرياضبة
إّ نٌرخ تٍردرٜس تٍضٜد ىد تعرَذ ِشثعد ٗتشـد ن ٛعيل تٍررحٜد ٗتٍرـَٗ ُٜتٕرُ تٍـثَِّٗ نٛ
ٕذت تٍِعٗر تٍع ٜٚٗتٕرِثِثً ضٜدتً ِعثٍٗٗ ّٜغؾ ِشثرتذ ؿالضٜد إلرشثء ىٗتؿد ِيحٍٗد ٍِٖنثرتذ
تٍريدُ ٗتٍرػٗر ٍَـَِٜد تٍردرٜشٜدٗ ،ىد رْثٗل تٍحثعسّٗ ٗتٍدترشّٗ ٕذٓ تٍِضٌالذ حثٍدرتشد ٗتٍرعَٜنل
ٗتٍظٜثكد إذ أٌدٗت ؿَ ٙأّ تٍـِل تٍردرٜش ٛال  ٌِّٜأّ رغؾ ٍٔ ىٗتْٗ ّٜىٗتؿد ْٗظععٖث حظٗرخ
ِػَيد ٌٍّٗ  ٌِّٜأّ ْـثٍص ٌل عثٍد حظٗرخ تْهرتدٜد ْٗخرثر ٍٖث تٍعَٗل ٌ ٛرٌّٗ تىنرج ٍعشنُ
تٍِٗغٗؽ ن ٛعٗ ْٜٔال  ٌِّٜأّ  ٌّٜٗشثحيد إال ن ٛحـع تٍعثالذ.
إّ ِضِٗؿد تألشثٍٜج تٍردرٜشٜد تٍِحثضرخ ٗكٜر تٍِحثضرخ رشرْد إٍِ ٙهُٖٗ ٗضٗد تخرالم
ح ّٜتألشثٍٜج ِّ ضخط ٝخر أ ٚإْٖث رظج ن ٛرػٗر تشريالٍٜد تٍػَحد ٗرـَِٔ ٗزٜثدخ ِـثرنٔ
حثٍضٗتْج تٍحدْٜد ٗتٍْهشٜد ٗتٍِـْٜٗد ٗحِشرٜٗثذ ِخرَهد ٌٍٗل أشَٗج ىرترترٔ ن ٛإدترخ ٗرْؼُٜ
تٍظم ٗتٍعٗتنز ٗتٍٗىذ تٍِخظط ٗتٍرعٌُ حِرلٜرتذ تٍدرس أٗ إؿػثء تٍرلذٜد تٍرتضـد ٗأْٗتؿٖث،
ٗتٍِـْ ٙتٍـثُ ٍألشثٍٜج تٍردرٜشٜد ٕ ٛإْٖث ىرترتذ تٍشًَٗ تٍرـَ ِٜٛأٗ ِـرند تٍرـَِٜٜد ٗحذت نٖٗ
ٜخرَم ؿّ تٍػرٜيد تٍر ٕٛ ٛتٍٗشَٜد ٍَٗظٗل إٍ ٙتٍٖدم ٗحِْٜث تألشَٗج ٕٗ تٍشًَٗ تٍردرٜشٛ
ٍَِدرس خالل تٍدرس( .رغث)1 :1001 ،
ٗإّ تٍٖدم تألشثشٍ ٛألشثٍٜج تٍردرٜشٜد ٕٗ ريدْ ُٜؼرٜد ِرٌثَِد ن ٛتٍردرٜس  ٌِّٜأّ
ريٗد تٍِـَِ ّٜإٌٍْٜٗٗ ٙت أٌسر ىدرخ ؿَ ٙتٍرْٗؽ ٗتالحرٌثر ٗأٌسر رأسٜرت ن ٛترخثذ ىرترتذ تٍردرٜس
أٗ تٍرـَُ(.ؿحد تٌٍر)11 :2111 ،ُٜ
ٍٗذت نثّ ؿَِٜد تٍردرٜس ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٌأ ٚؿِل ررحٗ ٚرعرثش إٍِ ٙدرس ٌهؤ ِٗنرهُٖ
ألٕدتم تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٗخثظد حثألشثٍٜج تٍررحٜٗد ٌٍ ٛررعيو حضٌل ؿَِِْٗ ٛضٗد ،إذ إّ تٍرـَُ
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ٕٗ ترخثذ شَشَد ِّ تٍيرترتذ ضرػ أّ رٌّٗ تٍيرترتذ ن ٛدرس تٍررحٜند تٍرٜثغند نن ٛضِٜنؾ
تألشثٍٜج تٍردرٜشٜد ىرترتذ ؿَِٜد( .تٍدٜر)21 :2111 ،ٚ
ِِث شحو ٜرغظ أّ تٍلثٜد ِّ شَشَد أشثٍٜج تٍردرٜس ٕٗ إحرتز ٌِثْد ٌل أشنَٗج ِٗـرنند
ؿالىرٔ حثألشثٍٜج تألخر٘ ٗأنغل ٕدم ٍشَشَد تألشثٍٜج ٕٗ إؿػثء تٍِدرشْ ّٜؼرٜد ٌثَِند ؿنّ

تٍردرٜس رٌُِْٖ ِّ تّ ٌْٜٗٗت أٌسر ِرْٗد ٗأٌسر رأسٜرت ؿَ ٙتٍرـٌَُِ ،ث أّ ْٕثً أشثٍٜج ردرٜشنٜد
ِحثضرخ  ٌّٜٗنٖٜث رأسٜر شًَٗ تٍِدرس ٗتغعثً ن ٛترخثذ تٍيرترتذ ٗتٍـِل ْٕٗثً أشثٍٜج ردرٜشنٜد
كٜر ِحثضرخ ٗ ٌّٜٗرأسٜر شًَٗ تٍػثٍج ٗتغعثً نٖٜث ِّ ْثعٜد ترخثذ تٍيرتر ٗتٍـِلٗ ،رـرش تٍحثعسد

ؿَٕ ٙذٓ تألشثٍٜج حضٌل ِحشػ سُ ْٜريل حثٍرهظٜل ؿّ تٍشَٗج تٍِردتخل ىٜد تٍدرتشد ٗتٍِرِسل ننٛ
أشَٗج تإلْضثز ٚتٍِرـدد (عل تٍِضٌالذ) ٗأشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ.

ٜٗـد ريشِٗ ُٜشرّٗ  Mosstonألشثٍٜج تٍردرٜس ِّ أٌسر تٍريشِٜثذ ضٜٗؿثً ٗتشرخدتِثً نٛ

ِضثل تٍحعز ٗتٍدرتشد ن ٛردرٜس تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜد نِ ٛضثل تٍررحٜند تٍرٜثغنٜد ٗىند ٗغنؾ
ِٗشرّٗ ٍرًَ تألشثٍٜج تٍحْ ٜٔتٍخثظد حٖث .
ٗرضٜر ؿحد تٌٍر )1 :2110( ُٜإٍ ٙأشثٍٜج تٍردرٜس حأْٖث شَشَد ِررحػد ححـغٖث تٍنحـع

ٌٍٗل ِْٖث إِٜٔد خثظد ال رلْ ٛؿّ تألخر٘ ن ٛإِْثء تٍػثٍج ِنّ تٍْنٗتع ٛتٍحدْٜند ٗتٍِـرنٜند
ٗتالْهـثٍٜد ٗتالضرِثؿٜد.
ٜٗرِٜز ٌل أشَٗج ححْٜد ْؼرٜد رعدد تٍهرد تٍذٜ ٚرخذ تٍيرتر خالل تٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد شنٗتء
ٌثّ تٍػثٍج أٗ تٍِرـَُ أٗ ٌالِٕث ِـث ٜٗحدأ ِٗشرّٗ حأشَٗج تٍرـَُ حثٍـرع تٍرٗغٜع ٛسُ ٜرندرش

ٍٜظل حثٍِرـَُ حأْٔ ٜشرػٜؾ تٍرـَُ حذترٔ ٜٗرُ ذًٍ حػرٜئ ِْؼِد ِٗررحد ٌٍ ٛرٌّٗ شَشَٔ ِررتحػند
ِّ ؿضرخ أشثٍٜج ِرـددخ ٍشًَٗ تٍِرـَُ( .ؿحد تٍَػٜم ) 21 ، 1002:
ٗرـرع تٍحثعسد ِضِٗؿٔ تألشثٍٜج تٍِحثضرخ ٗكٜر تٍِحثضرخ ؿَ ٙتٍْعٗ تٍرثٍ: ٛ
 .2أشَٗج تٍـرع تٍرٗغٜع ( ٛتٍرـَُ حثألِر (.
 .1أشَٗج تٍرػحٜو حرٗض ٜٔتٍِدرس ( تٍرـَُ حثٍِِثرشد ).
 .1أشَٗج تٍرػحٜو حرٗض ٜٔتالىرتّ ( تٍرـَُ تٍرحثدٍ.) ٛ
 .1أشَٗج تٍرػحٜو تٍذتر ( ٛتٍِرتضـد تٍذترٜد ).

 .1أشَٗج تٍرػحٜو تٍذترِ ٛرـدد تٍِشرٜٗثذ (أشَٗج تٍضِٗل ).
ٗررظم تألشثٍٜج تألرحـد تألٍٗ ِّ ٙرًَ تٍِضِٗؿد حـدُ تالٕرِثُ حثٍهرٗو ٗتٍخظثةط
تٍهردٜد ٍألنرتد عٜز أّ تٍِدرس ٕٗ تٍذٜ ٚيرر ِشرٗ٘ تٍـِل تٍذ ٚشٗم ٜيُٗ حأدتةٔ ضِٜؾ تٍػَحد،
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ٌذًٍ ٍُ ٜرػَج ٌل ِّ تألشَٗح ّٜتألٗل ٗتٍسثِْ ٛشرٗ٘ ؿثٍٜثً ِّ تٍـَِٜثذ تٍذْٕٜد حل ٜرػَج نيػ
ِشرٗ٘ تٍرذٌر ٗنُٖ تٍِـَِٗثذ تٍخثظد حْرثةص تٍرـَُ أِث تألشَٗج تٍسثٍز ٗتٍرتحؾ ٗتٍخثِس نٜرػَج
ِشرٗ٘ أؿٍَْ ٙرثةص تٍرـَُ أ  ٚررػَج ِّ تٍِرـَُ أّ ٜؼٖر ِيدررٔ ؿَ ٙإظدتر تالعٌثُ تٍظثةحد
حْثء ؿَِ ٙـثٜٜر ِعددٓ ٍريٗ ُٜأدتةٔ( .ؿحد تٌٍر) 212: 2110 ،ُٜ

ِْٗذ أّ ىدُ تٍـثٍُ ِٗشٌث ِٗشرّ شَشَرٔ تٍضٖٜرخ ن ٛأشثٍٜج تٍردرٜس ٗتٍر ٛأػَو ؿَٖٜث تشُ نٛ

)(spectrum of teaching stylesػٜم أشثٍٜج تٍردرٜس أٗتشػ تٍشرْٜثذ ِّ تٍيرّ تٍِثغ ،ٛنيد
ضٖد ِٜدتّ ردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغٜد رػٗرًت ٌحٜرًتٗ ،عؼ ٛحثٕرِثُ تٍـدٜد ِّ تٍحثعسٗ ّٜتٍدترش،ّٜ

عر ٙتّ تٍحـع ٗظم شَشَد أشثٍٜج ِٗشرّ حأْٖث تٍعدز تٍذ ٚخَو رعٗالً ٌحٜرًت نِٜ ٛدتّ ردرٜس
تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ن ٛتٍـظر تٍعدٜز( .تٍْدتم)21 :1001 ،

ٗريشُ أشثٍٜج تٍردرٜس تٍر ٛىدِٖث ِٗشرّ  Mosstonإٍِ ٙضِٗؿر ّٜرةٜشر: ّٜتألٍٗ ٙرشِٙ

أشثٍٜج تٍردرٜس تٍِحثضرخ ٗنٖٜث  ٌّٜٗتٍِـَُ ظثعج تٍيرتر ن ٛترخثذ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍِرـَيد حثٍـَِٜد
تٍرـَِٜٜد ِّ رخػٜػ ٗريٗٗ ُٜرْهٜذ ،أِث تٍِضِٗؿد تٍسثْٜد ِّ تألشثٍٜج نرشِ ٙأشثٍٜج تٍردرٜس كٜر
تٍِحثضرخ ٗنٖٜث  ٌّٜٗتٍػثل ِعٗر تٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد ،نٖٗ ٜرـَُ ِّ خالل تشرخدتِٔ ٍـَِٜثذ نٌرٜد
ِريدِد ِخرَهد ٌثٍِيثرْد ٗتٍِغثٕثخ ٗتٍرعَٜل ٗتٍرظْٜم ٗعل تٍِضٌَد ٗتالحرٌثر.

(تٍعثٗ ،ًٜتٍعِٗر) 101 :1001 ،ٚ

ِّٗ تألشثٍٜج تٍر ٛىدِٖث ِٗشرّٗ ،تٍرٜ ٛر٘ أْٖث رـِل ؿَ ٙرػٜٗر ىدرتذ تٍػالج
ِٗـثرنُٖ ،أشَٗج تٍري ُٜٜتٍذترٗ ٛأشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ نأشَٗج تٍري ُٜٜتٍذتر ٛأٗ تٍِرتضـد

تٍذترٜد ٜـرحر ِّ تألشثٍٜج تٍر ٛرـػ ٛتٍػثٍج دٗرًت أٌحر نِ ٛرعَر ٛتٍرْهٜذ ٗتٍريٗ ،ُٜعٜز ْٜيل
إٍ ٙتٍػثٍج ؿدد أٌحر ِّ تٍيرترتذ ،تألِر تٍذٜ ٚزٜد ِّ عضُ تٍِشؤٍٜٗثذ تٍذترٜد تٍر ٛرهرغٖث

رًَ تٍيرترتذِِ ،ث ٜشثؿد ؿَ ٙرعهٜز تٍػثٍج ٍَرٗظل إٍِ ٙضِٗؿد ضدٜدخ ِّ تألٕدتم ِّ خالل

تإلدرتً تٍعشٍَِٖ ٛثرخ (عشّ ٗآخرّٗ.) 21 :2112 ،

ٜٗـد ِٗشرّ ٗ Mosstonتعدتً ِّ إُٔ رٗتد تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ن ٛتٍـظر تٍعدٜز ،نيد ٗغنؾ
شَشَد ِرْٗؿد ِٗررتحػد ِّ أشثٍٜج تٍردرٜس ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ،أػَو ؿَٖٜث تشُ تإلػثر تٍـنثُ
ألشثٍٜج تٍردرٜس ( ٕٛٗ ،)Spectrum of Teaching Stylesشَشنَد ِنّ تألشنثٍٜج تٍِررثٍٜند
تٍِررتحػد ححـغٖث تٍحـع ،عٜز ظْم ِٗشرّ ٗتضٗرّ أشثٍٜج تٍردرٜس تٍِحثضرخ:

حعٜز  ٌّٜٗتٍِـَُ ظثعج تٍيرتر ن ٛترخثذ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍِرـَيد حثٍـَِٜند تٍرـَِٜٜند ِنّ
رخػٜػ (ٗ )Pre impact setرْهٜذ (ٗ )Impact setرينٗ ،)Post impact set( ُٜعٜنز رْرينل
حـع تٍيرترتذ تٍرـَِٜٜد إٍ ٙتٍِرـَُ نٕ ٛذٓ تألشثٍٜج حثٍردرشٗ ،ررِسل أشثٍٜج تٍردرٜس تٍِحثضنرخ

حِث ) Mosston & Ashworth,1994: 62):َٜٛ
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قبل التنفٍذ

Pre Impact
Set
تٍرْهٜذ
Impact Set

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ِضِٗؿد ِّ تٍيرترتذ
ٜضج أّ ررخذ

نٌ ٛل ِرعَد ِّ
تٍِرتعل تٍسالز

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ِث حـد تٍرْهٜذ
Post Impact Set
األدنى Min

األقصى Max
المعلم

مــن ٌتخــذ القــزار

األدنى Min

األقصى
Max

Who Makes The Decisions

المتعلم
الطٍف

التذرٌس الذاتً

المبـادرة من المتعلم

تصمٍم البزنامج الفزدي من قبل المتعلم

المتشعب

االكتشاف

االحتـواء

ا لمزاجعت الذاتٍت

التبادلـً

التذرٌبـً

األمزي

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1

)(Mossten & Ashworth, 1994
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1

The Command Style
ٗنٕ ٛذت تألشَٗج ٜيُٗ تٍِـَُ حثرخثذ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍخثظد حثٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد ِّ رخػنٜػ

ٗرْهٜذ ٗريٗ ،ُٜنثٍِـَُ ٜـػ ٛتٍرـَِٜثذ ٗتألٗتِر ٜٗيُٗ تٍِنرـَُ حرػحٜنو تألدتء ٗرْهٜنذ تٍرـَِٜنثذ
ٌِث ٕ.ٛ
2

The Practice Style

ٗنٕ ٛذت تألشَٗج ٜرخذ تٍِـَُ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍخثظد حـَِٜد تٍرخػٜػ ٗتٍرْهٜذ ،نِٜنث رْرينل إٍنٙ
تٍِرـَُ حـع تٍيرترتذ تٍخثظد حثٍرْهٜذ أٗ ِث ٜشِ ٙحثٍيرترتذ تٍرشؾ ٕٗن ٛتٌٍِنثّٗ ،تألٗغنثؽ
تٍعرٌٜدْ ،ؼثُ تٍـِل ،تٍرٗىٜذ ،تإلٜيثؽ تٍعرٌٗ ،ٛىذ تٍحدتٜد ،تالْرٖثء ِّ تٍـِل ،تٍرتعد ،تٍِؼٖر،
ٗإٍيثء تألشةَدٜٗ ،رِٜز ٕذت تألشَٗج حرٗنٜر زِّ ٌثم ٍرػحٜو ِث رُ رـَِٔ.
(تٍعثٗ ،ًٜتٍعِٗر) 101 :1001 ،ٚ
3

The Reciprocal Style
ٗن ٜٔرْريل ٍَِرـَُ ىرترتذ أٌسر ن ٛتٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد ،عٜز ٜظنحظ ِضنثرٌثً ننثؿالً ننٛ

ىرترتذ تٍريٗٗ ،ُٜذًٍ ؿّ ػرٜو إؿػثء تٍرلذٜد تٍرتضـد ٍزِ َٜٔتٍذٜ ٚؤد ٚتٍِٖثرخ ،عٜز ٜالعنؼ
أدتءٓ ٜٗظعظ أخػثءٓ ْٜٗثىضٔ حثألدتء ،سُ حـد ذًٍ ٜرُ رحنثدل تألدٗتر ٍٜظنحظ تٍِالعنؼ ِؤدٜنث
ٗتٍِؤدٍَِٖ ٚثرخ ِالعؼثً(.نرش)21 :2111 ،
4

The Self-Cheek Style
ٗن ٜٔرْريل ٍَِرـَُ ىرترتذ أٌسر ن ٛتٍـَِٜد تٍرـَِٜٜدٗ ،رْريل إٍ ٙتٍِنرـَُ ضِٜنؾ ىنرترتذ

ِرعَد تٍرْهٜذ ٌٗذًٍ ِرعَد تٍري) Mosston & Ashworth,1994: 64).ُٜٜ
5

The Inclusion Style
ٗنٕ ٛذت تألشَٗج ٜرخذ تٍِـَُ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍخثظد حـَِٜد تٍرخػٜػ ٗتٍرْهٜذ ،نِٜث رْرينل

إٍ ٙتٍِرـَُ تٍيرترتذ تٍخثظد حثٍرْهٜذٌٗ ،ذًٍ تخرٜثر تٍِشرٗ٘ تٍذٜ ٚرْثشنج ٗإٌِثْثرنٔٗ ،رٌنّٗ
ىرترتذ تٍري ُٜٜحٜد تٍِرـَُ ( .ؿحد تٌٍر)210: 2111 ،ُٜ
ٗأشثٍٜج تٍردرٜس كٜر تٍِحثضرخ تٍر ٌّٜٗ ٛنٖٜث تٍِرـَُ ِعٗر تٍـَِٜد تٍرـَِٜٜدٜ ،رـَِٖث ِّ
خالل تشرخدتِٔ ٍـَِٜثذ نٌرٜد ِريدِد ِخرَهد ٌثٍِيثرْد ٗتٍِغثٕثخ ٗتٍرعَٜنل ٗتٍرظنْٜم ٗعنل
تٍِضٌَد ٗتالٌرضثم ٗتالحرٌثرٕ ِّٗ ،ذٓ تألشثٍٜج كٜر تٍِحثضرخ:
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 .1أشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ
 .1أشَٗج تإلْضثز ٚتٍِرـدد (عل تٍِضٌالذ)
 .1أشَٗج رظِ ُٜتٍحرْثِص تٍهردٍَِ ٚرـَُ
 .1أشَٗج تٍِحثدرخ

 .20أشَٗج تٍردرٜس تٍذترٛ
-1

The Guided Discovery Style
ٗن ٜٔرْريل ٌسٜر ِّ ىرترتذ ِرعَد تٍرْهٜذ ِّ تٍِـَُ إٍ ٙتٍِرـَُ ،عٜز ٜينُٗ تٍِـَنُ ننٛ

ِرعَد تٍرخػٜػ حٗغؾ ِضِٗؿد ِرـثىحد ِّ تألشةَد تٍر ٛرؤد ٚتإلضثحد ؿَٖٜنث إٍن ٙتٌرضنثنثذ
ِرـثىحد رٗظل إٍ ٙتألدتء تٍظعٜظ أٗ إٍ ٙتٍٖدم تٍِٗغٗؽٗ ،ن ٛتٍضزء تٍريٗ ِٜٛننئّ تٍرلذٜند
تٍرتضـد تٍرٜ ٛعظل ؿَٖٜث تٍِرـَُ حـد أضثحرٔ تٍظعٜعد رٌّٗ حِسثحد رـزٜز ٜضٜر إٍْ ٙضثعٔ ننٛ
ذًٍ تٍضزء( .نرش)210 :2111 ،
ٗشررْثٗل تٍحثعسد ٕذت تألشَٗج العيثً حثٍرهظٜل حـد تالْرٖثء ِّ ؿرع تألشثٍٜج كٜر تٍِحثضرخ.
7

(The Divergent Style

أٗ ِث ٜشِ ٙحأشَٗج عل تٍِضٌَدٗ ،نٕ ٛذت تألشَٗج ٜيُٗ تٍِـَُ حرٗض ٜٔشؤتل أٗ ٗغؾ تٍِرـَُ نٛ
ِٗىم ِضٌَد رضـَٔ ن ٛعثٍد تٍالتْشضثُ تٍهٌرٕٗ ،ٚذت تٍٗغؾ ٜضـَٔ ِْضلالً ن ٛتٍحعز ؿنّ ؿندد

ِْٗؽ ِّ تٍعَٗل أٗ تألنٌثر تٍِرضـحد تٍر ٛرعل تٍِضٌَد) Mosston & Ashworth,1994: 72).

8

The Individual program Style
ٗنٕ ٛذت تألشَٗج رح ّٜؿَِٜد تالٌرضثم تٍِٗضٖد أّ تشرضثحثذ تٍِرـَُ ِـرِدخ ؿَ ٙرـثىنج

رهثظٜل تٍِسٜر (أشةَد أٗ تٍِهثرٜظ) ٗررغِّ تالشرضثحثذ تٍخثظد تٌرضثم ِّ ضثْج تٍِرـٌَُٗ ،نذًٍ
ٌٜرضم تٍِرـَُ تٍشؤتل أٗ تٍِضٌَد ٜٗيُٗ حرظِِٖٜث ،أِث تٍِـَُ نٜيرر تٍِٗغنٗؽ تٍدرتشن ٛتٍـنثُ
ٗتٍخثطٗ ،ؿَ ٙتٍِرـَُ أّ ٜرخذ ىرترترٔ ؿّ تألشةَد أٗ تٍِضثٌل ٗتٍعَٗل تٍِرـددخ دتخل تٍِٗغٗؽ
تٍهرؿْٜٗ ،ٛؼُ تٍعَٗل نِٗ ٛغٗؿثذ ٗإٔدتم رةٜشدٕٗ ،ذٓ ضِٜـٖث رضِل تٍحرْثِص تٍهرد ٚتٍذٚ
ٜيُٗ تٍِرـَُ حثٌرضثنٔ ٗرْهٜذٓ( .ؿحد تٌٍر) 212: 2111 ،ُٜ
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The Learner s Initiated Style
ضٕٗر ٕذت تألشَٗجِ ،حثدأخ تٍِرـَُ ْعٗ ٕذٓ تٍـَِٜد ،نال ٍ ٌِّٜضِٜؾ تٍِرـَِ ّٜتٍٗظٗل إٍنٙ

ْهس تٍِشرٗ٘ نْ ٛهس تٍٗىذٕٗ ،ذت تألشَٗج نرد ٚررعٗل ن ٜٔىرترتذ تٍرخػٜػ ِّ تٍِـَنُ إٍنٙ
11

تٍِرـَُ ،حعٜز ٜرخذ تٍِرـَُ حْهشٔ ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍخثظد حثٍرخػٜػٜ ٗ ،رخذ تٍِرـَُ نن ٛىنرترتذ
تٍرْهٜذ ضِٜؾ تٍيرترتذ ِّ تٌرضثم تٍعرٌثذ ٗرأدٜرٖث عشج تٍِضنٌالذ تٍِظنِِد نن ٛىنرترتذ
تٍرخػٜػ ٗ ٌّٜٗدٗرٓ أٜغث تٌرضثم ٗتخرٜثر تٍعَٗل( .نرش)211 :2111 ،

11

(The Self- Teaching Style

ٜٗرخذ تٍِرـَُ نٕ ٛذت تألشَٗج ضِٜؾ تٍيرترتذ تٍرٌ ٛثّ ٜيُٗ حٖث تٍِـَُ ٗتٍِرـَُ شثحيث .إّ رهثؿنل
تألدٗتر رعدز ن ٛذّٕ تٍِرـَُ ِّٗ خحرترٔ ،نَٜس ِّ تٍغرٗر ٚأّ رؤد٘ أِثُ أنرتد ٍريدٜر تٍـِل؛
ٕٗذت تألشَٗج  ٌِّٜأّ ٜشرخدُ ن ٛأٗ ٚىذ ،أٗ إٌِ ٚثّ ،أٗ أِ ٚضثل تضرِثؿ ٛأٗ حٜة ٛنٖٗ دٍٜل
ؿَِ ٙيدرخ تإلْشثّ ٌٜم ٜدرسٜٗ ،رـَُ)Mosston & Ashworth,1994: 74) .ِْٜٗٗ ،
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ تٍرْٗؽ ن ٛتألشثٍٜج تٍردرٜشٜد تٍر ٛىدِٖث ِٗشرّ نرظد ٍَِـَُ رشِظ ٍنٔ
حثالْريثل ِّ أشَٗج ٝخر خالل تٍِعثغرخ تٍٗتعدخ ٗرشٖل ؿَٜد تخرٜثر تألشَٗج تألْشج ٍَٗظنٗل
إٍ ٙتألٕدتم تٍِْضٗدخ

إّ تٌرشثج تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜد ٕٗ ٕدم ؿثُ ٍَررحٜد تٍحدْٜدٗ ،تٍرـرم ؿٌَٜ ٙم رٌُرشج تٍِٖنثرتذ
تٍعرٌٜد أِر أشثشٍ ٛرخػٜػ ٗغحػ خحرتذ رـَُ تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜدٜٗ ،ؼٖر ضَٜثً أّ ٍَٗىذ ىِٜند
ٌحٜرخ نِ ٛضثل رـَُ تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜد ٗخظٗظثً ن ٛدرس تٍررحٜد تٍحدْٜد ،نٌَل ِٖنثرخ رٜثغنٜد
ػرٜيرٖث تٍِْثشحد ٗتالىرظثدٜد ٗتٍر ٛرعيو كرع تٍعرٌد حأىل ِضٖٗد ٗٗىذ.
ٗرـددذ ىدرتذ تٍِرـَِٗ ،ّٜرحثْٜذ ِشرٜٗثذ رهٌٜرُٕ حِ ّٜرعَد رـَِٜٜد ٗأخرٌ٘ٗ ،نذًٍ
رـددذ ِدتخل تٍِـَُ ٍَردرٜسْٕ ّ ِٗ ،ث نئّ تٍِـَُ ِػثٍج حثٍحعز ؿّ تألشَٗج تٍذٜ ٚرْثشج ِنؾ
ٌل ِّ تٍِرـَُٗ ،ػحٜـد تٍِرعَدٗ ،تٍِٗغٗؽٗ .تٍردرٜس تٍضٜد ٕٗ تٍذٜ ٚنٗنر ِٗتىنم رـَِٜٜند
ِرْٗؿدِ ،رتؿٜثً تٍهرٗو تٍهردٜد ٍَِرـَِٗ ،ّٜتألشَٗج تٍِْثشجٍ ،رعيٜو تألٕدتم تٍرٜ ٛشنـ ٙإٍٖٜنث
تٍررحٗ( .ّٜٗخثػر)11 :2111 ،
ِّٗ تٍضدٜر حثٍذٌر أّ تٍرٗضٔ ْعٗ تشرخدتُ تٍردتخل ن ٛتألشثٍٜج تٍردرٜشٜد تٍعدٜسد ِّ ىحنل
تٍِدرشٗ ّٜتٍِـَِ ّٜن ٛؿَِٜد رػٜٗر ٗحْثء تٍػَحد ِٗالةِد رًَ تألشثٍٜج ِنؾ ػحٜـند تٍِٖنثرتذ
ٗتٍهـثٍٜثذ تٍرٜثغٜد تٍِرتد رـَِٖٜث ٗتٍِرعَد تٍـِرٜد ٗتٍدرتشٜد ٍَػَحدٗ ،تٍعرط ؿَ ٙأّ ٌٜنّٗ
تٍِشريحل ِضرىثً ٜرالةُ ِؾ ػِٗط ػالحْث ن ٛتٍريدُ ٗتٍرلٜٜر( .ؿَٗتّ)111 :1021 ،
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ٜٗـد أشَٗج تٍردرٜس تٍِردتخل أعد تألشثٍٜج تٍذٜ ٚشنرخدُ أٌسنر ِنّ أشنَٗج (ٌعنل
تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ) ،نٖٗ ٜـرِد ؿَ ٙتٍرْٜٗؾ ،عٜز ٜشِظ ٌٍل ِرـَُ أّ ٜشٜر ن ٛتٍنرـَُ
ٗنيثً ٍخظثةظٔ ٗىدرترٔ تٍِِٜزخٌِ ،ث أْٔ ٜـثٍص تٍهرٗو تٍهردٜد حن ّٜتٍػَحند نن ٛأسْنثء رندرٜس
تٍِٖثرتذ تٍرٜثغٜد تٍِخرَهد؛ ألّ تؿرِثد تٍِـَُ ؿَ ٙأشَٗج ٗتعد ن ٛتٍرـَُ ال ٜنؤد ٚحثٍغنرٗرخ
إٍ ٙرـَُ ضِٜؾ تٍػَحد حْهس تٍيدرْٕ ِّٗ ،ث الحد ؿَ ٙتٍِـَُ أّ ٜشرخدُ تٍـدٜد ِّ تألشثٍٜج ٍَنرـَُ
ِّ أضل رٗنٜر ِٗتىم رـَِٜٜد ِرْٗؿد ِْٗثشحد ألٌحر ؿدد ٌِِّ ِّ تٍِرـَِ.ّٜ
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ ردتخل حـع تألشثٍٜج ٗتالشررترٜضٜثذ ٍَرٗظل إٍِ ٙضِٗؿد ِّ تألٕدتم
تٍرـرم ؿَ ٙرأسٜر ٕذت تٍردتخل ؿَ ٙتٍرـَُ ٗتٍرػٗرٌ ،ذًٍ تٍـِل تٍضِثؿ ٛتٍرـثْٗٗ ٛتالٌرضثم
تٍِٗضٔ ح ّٜتٍػثٍحثذ شٗم ٜؤد ٚتٍ ٙزٜثدخ ٗرػٜٗر ِـَِٗثرُٖ ٗ ِٖث رترُٖ تٍعرٌٜد.
إّ رػٜٗر ىدرتذ تٍػالج ٜـرِد تؿرِثدتً ٌحٜرتً ؿَِ ٙد٘ رهثؿَُٖ ِنؾ تألشنَٗج تٍردرٜشنٛ
ٗتشرضثحرُٖ ٍٔ ٗحثٍْؼر إٍ ٙإِٜٔد ِـرند ِدرس تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ألٌسر ِّ أشنَٗج ِنّ أشنثٍٜج
تٍردرٜس ألْٔ ِّ دّٗ ذًٍ رحي ٙىدرترٔ ن ٛتٍرـثِل ِؾ تٍػَحد ِعدٗدخ تٍلثٜد ٗتشرخدتُ أٌسر ِّ أشَٗج
ن ٛتٍردرٜس ٜـػ ٛتٍهرط ٍَِدرس ٗتٍػثٍج ٍالرريثء حثٍـَِٜد تٍرـَِٜٜد(.أعِد)221 :1001 ،
ٜٗـد أشَٗج تٍردرٜس تٍِردتخل ِّ تألشثٍٜج تٍرٜ ٛـرِد ؿَٖٜث ن ٛتٍردرٜس حضنٌل كٜنر
ِحثضرٗ ،ذًٍ ِّ خالل خػٗتذ رـَِٜٜد أٌسر ؿِيثً ٗأٌسر ررٌٜزتً عٜز ٜرػَج ٕذت تألشَٗج دِنص
أشَٗحٍَ ّٜردرٜس ِـثً ِٕٗث ِررحػثّ ِؾ حـغِٖث ٜٗـرِد نِٖٜث تألشَٗج تألٗل ؿَ ٙتٍسنثٍْ ،ٛنذًٍ
نٖٗ ٜشُٖ ن ٛرػٜٗر ؿَِٜثذ تٍهُٖ ٗظيَٖث ٗ ،ذًٍ حخػٗتذ أؿِو ٍضـل تٍـَِٜد تٍرـَِٜٜند أٌسنر
إٜضثحٜد .
ٜرغظ ِِث شحو تّ تٍرْٗؽ ن ٛتشرخدتُ ػرتةو ٗأشثٍٜج ِخرَهد ٍَردرٜس ٜـِل ؿَ ٙرنؾ تٍَِل
ؿّ تٍػثٍج ٗرعيٜو كثٜثذ ٗإٔدتم ال ررعيو ن ٛتألشَٗج تٍٗتعد أٗ تٍِـرثد ٌِٗث أّ ٌٍنل أشنَٗج
إٜضثحٜثرٔ ٗشَحٜثرٔ حـد تٍرػحٜو نثإلحدتؽ ٗتٍرضدٜد ن ٛرظِ ُٜأشَٗج ردرٜشِ ٛردتخل ٜرٌّٗ ِّ أٌسنر
ِّ أشَٗج ٍرعيٜو ْشحد ٌحٜرخ ِّ تألٕدتم غِّ تٍٗىذ تٍِعدد ٍَدرس حِث ٜرْثشج ٗخظثةط تٍػَحد
ٗػحٜـد تألٕدتم ِٜٗزتذ تٍِٖثرتذ.
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ أشَٗج تٍردرٜس تٍِردتخل أعد تألشثٍٜج تٍعدٜسد ،عٜز ٜشرخدُ أٌسر ِنّ
ػرٜيد ردرٜس ٗتعدخ حِْٖٜث ؿالىد ِحثضرخِٗ ،ررحػثّ ححـغِٖث تٍحـع ِسل أشَٗج تالٌرضثم ٗعل
تٍِضٌالذ ٗكٜرٕث ٗحرزذ إِٜٔد تٍدرتشد ن ٛتشرسِثر ِهثٕ ُٜػرتةو تٍردرٜس ٍرٍٜٗم أشَٗج ِرْنٗؽ
11

ِّ ح ّٜحـع تألشثٍٜج تٍردرٜشٜد تٍر ٛرالةُ ػثٍحثذ ٌَٜد تٍررحٜد تٍرٜثغٜد نِ ٛعثغرتذ ٌرخ تٍشَد
ِٗرػَحثرٖث ٗإٔدتنٖث.

ٜـد ٕذت تألشَٗج ِّ أٌسر أشثٍٜج تٍردرٜس تٍعدٜسد نثؿَٜد ن ٛىِٜد تٍرهٌٜر تٍـٍَِ ٛد٘
تٍػَحد ٍِِثرشد ػرو تٍـَُ ٗؿَِٜثرٔ ِٖٗثرتذ تالٌرضثم حأْهشُٖ.
ٜـرنٔ ؿزِ )51 :1996( ٛحأْٔ تألشَٗج تالٗل ن ٛتضلثل تٍػثٍج ن ٛؿَِٜد تالٌرضثم،
نٖٗ ٜـِل ؿَ ٙرػٜٗر ٗرْضٜػ تٍْثعٜد تٍذْٕٜد ٗتٍذٜ ٚرُ ِّ خالل تالشرهٖثُ ٗتٍرهشٜر سُ تالضثحد
ٜٗـِل ؿَ ٙتضلثل تٍػثٍج حظٗرخ شرٜـد ٜٗخَو ٍد ٜٔتٍهغٗل نِ ٛـرند خظثةط تٍِٗغٗؽ .
ٜٗـرنٔ زكَٗل ٗآخرّٗ ( )220 :2001حأْٔ تألشَٗج تٍذٜ ٚيُٗ ن ٜٔتٍِدرس حيٜثدخ رهٌٜر
تٍػَحد ن ٛتالرضثٓ تٍِرتد تٌرضثنٔ  ،نٜيدُ ٍُٖ تٍرٗض ٜٔحدرضد رٌه ٛالٌرضثنُٖ تٍِرٗىؾ ُِْٖ رـَِٔ"
إّ أشثٍٜج تٍردرٜس ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ررضد تٍِدرس ؿّ تألٕدتم ٗتٍِعرٜٗثذ
ٗتٍخػٗتذ ٗتألدٗتذ تٍغرٗرٜد تٍر ٛرشثؿد ؿَْ ٙضثعٔ ن ٛرـَ ُٜتٍػالج ٗررحٜرُٖ ؿَ ٙأشس
ؿَِٜد شٗتء ؿّ ػرٜو درس تٍررحٜد تٍحدْٜد أٗ تٍْضثػ تٍرٜثغ ٛخثرش تٍدرس.
ٜ :ـريد تٍررحٗ ّٜٜتٍِـثظر ّٜأّ تٍػثٍج ٜضج أّ ٜرـَُ ؿّ
ػرٜو تٍحعز ٗتالشرٌضثم ٕٗذت ٜرُ ؿّ ػرٜو ػرط تٍِدرس تألشةَد ِٗعثٍٗد تٍػثٍج إٜضثد ػرو
ِخرَهد ٍعل تٍِضٌَد ِّٗ سُ شٌٜرضهّٗ تٍعل أٗ تٍعَٗل تٍِْثشحد ٍَِضٌَد .نٌل شؤتل ِّ تٍِدرس
نِٗ ٛغٗؽ ِـٜ ّٜضـل تٍِرـَُ ٜشرػٜؾ تٌرضثم تٍعرٌد أٗ تٍِهُٖٗ تٍِػَٗج ٗ.ن ٛأشَٗج
تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٜيُٗ تٍِدرس حرظِ ُٜتألشةَد ن ٛظٗرخ ِرـثىحد ٜٗعثٗل تٍػثٍج تإلضثحد ؽ ّ
ٕذٓ تألشةَد ٜٗ.ضج ؿَ ٙتٍِدرس أّ ٜرعيو ِّ تشرضثحد تٍِرـَُ ؿٌَ ٙل شؤتل ٌِث ٜضج ؿَٜٔ
إؿػثء رلذٜد رتضـد نردٜد ٌٍل ِرـَُ سُ تالْريثل إٍ ٙتٍشؤتل تٍرثٍٕٗ.ٛذٓ تٍػرٜيد ال رـِل ؿَ ٙرَيّٜ
تٍػثٍج ؿددتً ِّ تألحْٜد تٍِـرنٜد أٗ تٍِـَِٗثذ نعشجٗ ،تِْث رـَِٔ تٍسيد حْهشٔ ٗن ٛىدررٔ ألّ ٜهٌر
إحدتؿٜث ن ٛعل تٍِشثةل تٍذْٕٜد ألْٖث ررػَج ِْٔ أّ ٜشرْرص تٍعَٗل ٗتٍِحثدا دّٗ تإلرضثد تل ت زةد
ِّ تٝخر( .ّٜرٗو)293 :1993 ،
11

ٜٗـد ؿثٍُ تٍْهس حرْٗر ) ِّ (Bronerأحرز ِْؼر ٚتالٌرضثم ْٜٗػَو نْ ٛؼرٜرٔ ٍَرـَُ ِّ
ْؼررٔ تألشثشٜد ٍَِْٗ تٍِـرن ٛؿْد  ،تإلْشثّ إذ ٜر٘ ن ٜٔؿَِٜد رِٜز ردرٜضٜد رحدأ حِث ٕٗ كثِع
ٗكٜر ِعدد إٍِ ٙث ٕٗ ٗتغظ ْشحیِ(.عِد ِٗعِد )137 :1991
رغظ ِِث شحو أّ أشَٗج تٍرـٍَ ُٜالٌرضثم تٍِٗضٔ  ٌّٜٗتٍِدرس ٕٗ تٍِشثؿد ٗتٍِرضد
ٍَػثٍج ،أِث تٍػثٍج نٖٗ تٍذٜ ٚهٌر ْٜٗثىص ٜٗضرج إٍ ٙأّ ٜظل ٍعل.
(ضٗىٗ ٛكثز)57 :2000 ،ٚ
ٜٗـد أشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ تألشَٗج تألٗل تٍذٜ ٚؤد ٚإٍ ٙإضلثل تٍػثٍج ن ٛؿَِٜد تالٌرضثم
ِّ خالل تٍـالىد تٍخثظد تٍر ٛرْضأ ح ّٜتٍِـَُ ٗتٍػثٍج ٗتٍر ِّ ٛخالٍٖث ريٗد تألشةَد تٍِررثٍٜد تٍرٛ
ٜٗضٖٖث تٍِـَُ إٍ ٙتٍرٗظل إٍ ٙتالشرضثحثذ تٍرٜ ٛيُٗ حٖث تٍػثٍج ٗتٍر ٛررالءُ ِؾ ٕذٓ تألشةَد،
عٜز تّ ٌل شؤتل ٜٗضٖٔ تٍِـَُ ٜؤد ٚإٍ ٙتشرضثحد ٗتعدخ ظعٜعد ٜيُٗ تٍػثٍج حثٌرضثنٖث ٗ.رؤدٚ
ؿَِٜد تٍرٗتنو ح ّٜتٍشؤتل ٗتالشرضثحد إٍ ٙتٌرضثم ىثؿدخ أٗ ِهُٖٗ أٗ نٌرخ ِـْٜد أٗ تٍحعز ؿْٖث.
(عشّ ٗآخرّٗ)26 :1991 ،
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ تٍرلذٜد تٍرتضـد رـد أدتخ ِّ أدٗتذ تٍريٗ ُٜنٖ ٛريُٗ ؿَِ ٙـثٍضد
ٗرظٜٗج تألخػثء.
إّ أشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٜشثؿد تٍِرـَُ ؿَ ٙتٍرهٌٜر ٗتؿثدخ رْؼ ُٜتٍِـَِٗثذ تٍِخزْٗد
ٍد ٜٔحضٌل  ِّ ٌِْٜٔتٜضثد ؿالىثذ ضدٜدخ ٍُ رٌّ ِـرٗنٔ ٍد ، ٜٔنٖٗ ِّ تألشثٍٜج تٍر ٛرشِظ
حثٍرهثؿل تٍِشرِر ح ّٜتٍِدرس ٗتٍػثٍج(.ؿَٗتّ)643 :2012 ،
ٗأشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ أعد أشثٍٜج تٍردرٜس تٍذ ٕٗ ٚؿحثرخ ؿّ رـَُ تشريظثة ٛحعسٛ
ذترِٗ ٌٍْٔٗ ٛضٔ ٗرعذ إضرتم تٍِدرس ٗشٜػررٔ ٜٗ ،ـرِد ٕذت تألشَٗج ؿَْٗ ٙؽ ِّ تٍرهثؿل
تٍهٌر ٚح ّٜتٍِدرس ٗتٍػالج  ،إذ ٜيُٗ حػرط أشةَد ِررثٍٜد ؿَٜ ُٖٜيثحَٖث تشرضثحد عرٌٜد ُِْٖ ،
أ ٚشؤتل ٗتعد ِّ تٍِدرس ٜرحـٔ تشرضثحد ٗتعدخ ِ ،ضِٗؿد ِّ أشةَد ِرـثىحد ٜرحـٖث ِضِٗؿد
تشرضثحثذ عرٌٜد رؤد٘ إٍ ٙتٌرضثم تٍعرٌد ( تٍٖدم تٍعرٌ ) ٛتٍِرتد تٍٗظٗل إٍ.ٜٔ
(عِط)51 :1997 ،
ٗ ٌّٜٗتٍِدرس نٕ ٛذت تألشَٗج ِشةٗال ؿّ إضرتءتذ أٗ ؿَِٜثذ ِث ىحل تٍردرٜس ،إذ
ٜعدد ٍْهشٔ تٍٖدم تٍعرٌ ٛتٍْٖثة ٛتٍذٜ ٚرٜد أّ ٜظل إٍ ٜٔتٍػالج (رِر ّٜحدِْٖ ، ٛثرخ عرٌٜد )
ٗٗغؾ ىثةِد حثألشة َد ن ٛغٗء رٗىـٔ الشرضثحثرُٖ تٍعرٌٜد ٜرتؿ ٙنٖٜث تٍرشَشل ٌٗل شؤتل ِٖٜد
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ٍِث حـدٓ ن ٛػرٜو تٍٗظٗل ٍَٖدمٌِ ،ث ٜرتؿ ٙإؿدتد أشةَد إغثنٜد ن ٛعثٍد تالشرضثحد كٜر
تٍظعٜعد ٍريرٜج ِهُٖٗ تٍعرٌد إٍ ٙذٌُِْٕٖ ،ث ٜضررً تٍِدرس ِؾ تٍػالج أٜغثً ن ٛؿَِٜد
تٍرلذٜد تٍرتضـد ن ٛأسْ ثء رْهٜذ تٍعرٌد تٍِػَٗحد أٗ حـد أدتةٖث ِحثضرخ ٗ ،رـد حِسثحد رـزٜز ٍُٖٕٙٗ ،
ؿَِٜد ِشرِرخ ػٗتل خػٗتذ تالٌرضثم ٗ رٌّٗ إٜضثحٜد ٗؿثِد ِسل أّ ٜيٗل تٍِدرس ( ِِرثز،
ضٜد ،أعشّ ،عثٗل رهٌر) ٗ ٌِّٜتشرخدتُ ٕذت تألشَٗج ِؾ تٍِرتعل تٍشْٜد ضِٜـٖث ٕٗٗ ،أشَٗج
ٜعدز ن ٜٔتٍرـَُ ٌْرٜضد ٍِـثٍضد تٍػثٍج ٍَِـَِٗثذ ٗررٌٜحٖث ٗرعَٖٜٗث عرٜ ٙظل إٍِ ٙـَِٗثذ
ضدٜدخ ( .حٖضذ)102 :1998 ،
أِث أشَٗج تٍـرع تٍرٗغٜع ٛنٖٗ ِّ أشثٍٜج تٍردرٜس تٍِحثضرخ ٜٗ ،شِ ٙأٜغث حأشَٗج
تٍِعثغرخ  ،تٍرَي ، ّٜأٗ تٍػرٜيد تٍريَٜدٜد  ٕٗٗ ،أشَٗج ىثةُ ؿَ ٙضٖد تٍِدرس ٗعدٓ ٜٗيُٗ
تٍػثٍج حرْهٜذ ٌل ِث ٜػَج ِْٔ ٗحثٍػرٜيد تٍرٜ ٛرٜدٕث تٍِدرس ْهشٔ ٗ ،ركُ ٕذت  ِّ ٌِّٜخالٍٔ
رٗض ٜٔتٍضرط ٍَػالج ٌَُٖ ٍِـرند تٍخػٗتذ تألٍٜٗد ٍرْهٜذ تٍِٖثرخ تٍعرٌٜد.
(نركَ)158 :2002 ،ٛ
ٗإّ أشثس ٕذت تألشَٗج ٕٗ ؿالىد تٍِـَُ ٗتٍِرـَُ تٍرٜ ٛؤد ٚنٖٜث رٗتٍ ٛتألشةَد إٍ ٙىٜثُ
تٍِرـَُ حثٌرضثم ِضِٗؿد ظعٜعد ِّ تالشرضثحثذ ٍٖذٓ تألشةَدٌِ ،ث أّ تٍرأسٜر تٍررتٌٍِٖ ٛذت
تٍرٗتٍ ٕٗ ٛؿَِٜد ريرٜج رؤد ٚحثٍِرـَُ إٍ ٙتٌرضثم تٍِهُٖٗ أٗ تٍِحدأ أٗ تٍهٌرخ تٍِػَٗحد.
(ؿحد تٌٍر) 211: 2110 ،ُٜ
 -1رعدٜد تٍِٖثرخ ٗتٍْضثػ ٗتٍرأٌد ِّ أّ ٌل نرد ن ٛتٍظم ؿَ ٙدرتٜد حيدر ِّ تٍِـرند ؿّ
تٍِٖثرخ تٍِرتد رـَِٖث.
 -2رعدٜد تٍِرتعل تٍهْٜد ٍَِٖثرخ.
ٗ -3غؾ شؤتل ٌٍل ِرعَد ِّ تٍِرتعل تٍهْٜد ٍَِٖثرخ.
 -4إٜضثد تٍـالىد ح ّٜتٍِٖثرخ تٍِرتد رـَِٖث ٗتٍِٖثرخ تٍشثحيد ٗتٍرٍٖ ٛث ؿالىد حٖث ٗررضثحٔ ن ٛتدتةٖث.
ِ -5رتؿثخ أّ ْٗ ٌّٜٗؽ تألشةَد تٍر ٛرشرخدُ ِّ ْٗؽ تألشةَد تٍِهرٗعد أٗ تٍِرضـحد ألّ أٜد
تشرضثحد ٍٖذت تٍْٗؽ ِّ تألشةَد ذتذ تٍـالىد حِٗغٗؽ تٍدرس رٌّٗ ِيحٍٗد.
ٜ -6ضج أّ ال رحدأ تٍشؤتل تالنررثع ٛحـحثرتذ ِٖددخ ٍَِرـَُ ِسلٕ :ل رشرػٜؾ أّ رؤدٚ؟ ٕل
رـرم.؟ (ٌثِل ٗضَرٗذ)151 :2003 ،
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 -1رِْٜد تٌٍهثٜثذ تٍهـَٜد ٍَػثٍج.
ٜ -2يدُ رـزٜزتً ِشرِر حـد ٌل خػٗخ ِِث ٜزٜد تٍدتنـٜد ٍد٘ تٍػثٍج.
ٜ -3عٗل تٍػثٍج ِّ ِرَيٍَِ ٛـرند إٍ ٙظثْـٖث.
ٍ ِْٜٛ -4د٘ تٍػثٍج تالشريالٍٜد ٗتالؿرِثد ؿَ ٙتٍْهس.
ٜ -5يَل ِّ ؼثٕرخ تٍْشٜثّ ٍد٘ تٍػثٍج.
ٜ -6ضـل تٍِثدخ ىثحَد ٍَهُٖ ٗتالشرٜـثج.
ٜ -7زٜد ِّ سيد تٍػثٍج ٜٗـٗدٓ ؿَ ٙتٍرـَُ تٍذتر( .ٛعشّٗ ،ضٌٗذ )111 :2112


 .1ضـل تٍِرـَُ ْٜضلل ن ٛؿَِٜد تشرٌضثم ِـْٜد (ؿَِٜد ريرٜج).
 .2رِْٜد ؿالىد ظعٜعد ح ّٜتشرضثحد تٍِرـَُ تٌٍِرضهد ٗتٍِسٜر (تٍشؤتل تٍذٜ ٚيدِٔ تٍِـَُ).
 .3رِْٜد ِٖثرتذ تٌرضثم ِرٗتٍٜد ،رْرٖ ٛحثٍٗظٗل إٍ ٙتٍْرثةص ،أ ٚرؤدِْ ٚػيٜثً إٍ ٙتٌرضثم
تٍِهُٖٗ أٗ تٍعرٌد.
 .4رِْٜد تٍظح ر ٍد٘ ٌل ِّ تٍِـَُ ٗتٍِرـَُ ٕٛٗ ،غرٗرٜد ٍـَِٜد تالٌرضثم.
(رٗو)12 :1993،

10

ج

أ

د

ضن

ٗ

ٕنن

ىرترتذ تٍرخػٜػ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ىرترتذ تٍرْهٜذ

ُ

ذ

ذ

ذ

ذ

ُ/ذ

ىرترتذ تٍريُٜٗ

ُ

ُ

ؼ

ذ

ذ

ُ/ذ

ٜرغظ ِّ تٍضٌل أّ تٍِـَُ نٕ ٛذت تألشَٗج ٜرخذ ىرترتذ تٍرخػٜػ ضِٜـٖث ٗتٍِرِسَد نٛ
تألٕدتمٗ ،كرع تٍهيرخ تٍَهؼٜدٗ ،رظِ ُٜأشةَد ِرـثىحد تٍرٜ ٛشررضد حٖث تٍِرـَُ الشرٌضثم تٍِهُٖٗ
أٗ تٍعرٌدٌِ .ث ٜرغظ ِّ حْٜد ٕذت تألشَٗج ْيل ٌسٜر ِّ ىرترتذ تٍرْهٜذ ٍَِرـَُ ،نْضثػ تٌرضثم
تإلضثحثذ رضـل تٍِرـَُ ٜرخذ ىرترتذ ؿّ أضزتء تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ٛتٍذٜ ٚخرثرٓ تٍِـَُٗ ،ىرترتذ
تٍرْهٜذ ٕ ٛىرترتذ ِرـثىحد ِٗرظَد ححـغٖثٗ ،ررخذ ِّ تٍِـَُ ٗتٍِرـَُ ِـثً( .أحٗ ِْرخ)172 :2012 ،
أِث ؿّ ىرترتذ تٍريٗ ، ُٜنٜيُٗ تٍِـَُ حثٍرعيو ِّ تشرضثحد تٍِرـَُ ٌٍل شؤتلٗ ،ن ٛحـع
تألؿِثل ٍَِ ٌِّٜرـَُ إسحثذ ظعد تالشرضثحد حْهشٔٗ .أدٗتر تٍيرترتذ تٍِررثحـد ٗتٍِرظَد ن ٛتٍرْهٜذ
ٗتٍريٗ ٕٛ ُٜتٍر ٛرِٜز ٕذت تألشَٗج( .ؿحد تٌٍر) 212: 2110 ،ُٜ

ٜـِل تٍِـَُ ؿَ ٙرٗظٜل ٌل شؤتل ٌِث رُ رظِ ِٜٔإٍ ٙتٍِرـَُْٜٗ ،رؼر تشرضثحرٔ ،سُ ٜـػٛ
رلذٜد رتضـد ن ٛغٗء ٕذٓ تالشرضثحدْٜٗ ،ريل إٍ ٙػرط تٍشؤتل تٍسثٌْٕٗ ......ٛذت
(أحٗ ِْرخ ٗآخرّٗ)173 :2012 ،
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إّ ضِٜؾ ىرترتذ تٍرخػٜػ ٜرخذٕث تٍِـَُ ،نحـد رعدٜدٓ تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ،ٛرٌّٗ إُٔ خػٗخ
ن ٛأشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٕ ٛرعدٜد رـثىج تٍخػٗتذ ،تٍر ٛرِسل ن ٛأشةَد أٗ ِهثرٜظ ٍَعل ،رردرش
حثٍػثٍج إٍ ٙتٌرضثم تٍْرٜضد تٍْٖثةٜد (ِهُٖٗ أٗ عرٌد ِـْٜد)( .نرش)211 :2111 ،
ٌِث إّ ٌل خػٗخ رخرحر ٗرٗغؾ نٌِ ٛثْٖث تٍِعددٕٗ ،ذت ٜـْٗ ٛضٗد تررحثػ دتخَ ٛحّٜ
تٍخػٗتذ تٍِررحػد ححْٜد تٍِٗغٗؽ تٍدرتشٍٗ ،ٛرظِٕ ُٜذٓ تٍخػٗتذ ٜرػَج ِّ تٍِـَُ رٗىؾ تشرضثحثذ
تٍِرـَُ تٌٍِِْد ٍِسٜر ِـٗ ،ّٜإذت رضـحذ ٕذٓ تالشرضثحثذ ٜظُِ تٍِـَُ خػٗخ أخر٘ٗ ،رحِث رٌّٗ
أىرج إٍ ٙتشرضثحد ٗتعدخ ٍِهرثط ،نئذت ٌثّ ْٕثً أٌسر ِّ تشرضثحد ٌِِْد ،نـَ ٙتٍِـَُ تالشرـدتد حِهرثط
آخر ٍٜرضد تٍرـَُ إٍ ٙتخرٜثر ٗتعدخ نيػ ٗررً تٍحثىٕٗ .ٛذت تٍرضـٜج ٜعدز ؿثدخ ن ٛتالٌرضثم دتةِثً
ٍَِهرثط ْهشٔ أٗ تٍشؤتل ح ْهس تٍػرٜيد تٍِرٗىـد ْهشٖثٗ ،تٍِرـَُ دتةِثً ٜيررج ِّ تالشرضثحد تٍظعٜعد،
ٗؿَ ٙتٍِـَُ أّ ٜرضد ٜٗٗضٔ تٍِرـَُ ْعٗ تالشرضثحد تٍِركٗج نٖٜث حريدِ ُٜهرثط أٗ شؤتل آخر.
ٗؿَِٜد تالٌرضثم تٍِٗضٔ رضِل تٍـالىثذ ح ّٜتٍِسٜر ٗتٍٗشٜػ ٗتالشرضثحد نٌ ٛل خػٗخٗ ،تٍِسٜر
(تٍشؤتل) ٜظُِ ٍٜعرً تٍِرـَُ ْعٗ تٍٗشٜػ تٍذٜ ٚحعز ن ٜٔؿّ إضثحدٗ ،ؿْدِث  ٌّٜٗتٍِرـَُ ِشرـدتً
ررعيو تالشرضثحد .سُ ٜٗتظل تٍِـَُ ريد ُٜتٍِسٜر تٍرثٍ ،ٛتٍذٜ ٚعرً تٍِرـَُ ْعٗ تٍٗشٜػْٜٗ ،رص ؿّ
ذًٍ تْرثش تالشرضثحد تٍرثٍٜد تٌٍِرضهدٌٕٗ ،ذت عرٜ ٙؤد ٚتٍِسٜر تألخٜر إٍ ٙتالشرضثحد تٍر ٛرِسل
تالٌرضثم تٍعيٜيٍَٖ ٛدمٕٗ ،ذت تالٌرضثم تألخٜر ٜـحر ؿْٔ حرعدٜد تٍِهُٖٗ تٌٍِرضم أٗ حئؼٖثر
تٍعرٌد تٌٍِرضهد تٍعيٜي( .ٛأحٗ ِْرخ ٗآخرّٗ )173 :2012 ،
ٜخرحر تٍِـَُ رـثىج تألشةَد نٕ ٛذٓ تٍيرترتذ ٗرضرٜحٔ ؿَ ٙحـع تٍِرـَِن ،ّٜسنُ ٜـنثد

رظِٗ ِٜٔرض رٜحٔٗ ،حذًٍ رـػ ٛتٍهرظد ٍٜظحظ ٕذت تٍرـثىج ِْٗذضثً أشثشٜثً ٍَٖدم تٍِعندد ،ننئذت
عيو تٍِـَُ ٕذت تٍِشرٗ٘ ن ٌِّٜأّ ٜشرخدُ رـثىج تألشةَد ْهشٔ ٌٍسٜر ِّ تٍهينرتذ تٍَهؼٜند ِنؾ
تعرِثل ٌحٜر ٍَْضثط .إّ أ ٚنضل ن ٛتالشرضثحد ِّ تٍِرـَُ رضٜر إٍ ٙرظِ ُٜكٜر ٌثم ٍَخػنٗتذ
أٗ تٍِضِٗؿد تٍِرـثىحد ِّ تألشةَد ٌٌل.

(ِٗشرّٗ ٗآضٗرذ)Mosston & Ashworth,1994: 75 ،
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ٗحثإلغثند إٍ ٙرظِ ُٜدىٜو ٍرـثىج تٍخػٗتذ ،ؿَ ٙتٍِـَُ أّ ٜرحؾ تٍرثٍ:ٛ
.1

ال ٜـػ ٛتٍِـَُ تإلضثحد حرثرثً ٍَِرـَُ.

.2

إرثعد تٍهرظد ٍَِرـَُ ٍالشرضثحد ٗتٍرعيو ِْٖث ٌّٜٗٗ ،تٍٗىذ تٍذٜ ٚعرثضٔ تٍِرـَُ ٍالشرضثحد

ىظٜرتً ْشحثًٗ ،رحِث ٜشرلرو حغؾ سٗتْ.ٛ
.3

رزٜٗد تٍِـَُ تٍِرـَِ ّٜحرلذٜد رتضـد حضٌل ِشرِر.

.4

ؿَ ٙتٍِـَُ رٗنٜر ِْثغ ٜشٗدٓ تٍٗد ٗتٍعج ٗتٍظحر ،نٖذت ٜؤد ٚإٍ ٙتْشٜثحٜد تٍـِل ْٗضثعٔ.

إّ ىرترتذ تٍريٗ ُٜن ٛأشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٗتٍٗىٗم ؿَِ ٙد٘ تشرضثحد تٍِرـَِّٜ
ٍَِؤسرتذ تٍرٜ ٛظِِٖث تٍِـَُ ِّ ،تٍِِٖثذ تٍرةٜشد تٍِْٗػد حثٍِـَُٗ ،أعٜثْثً ٍَِ ٌِّٜرـَُ إسحثذ
ظعد تالشرضثحد حْهشٔٗ ،تٍرلذٜد تٍرتضـد نٕ ٛذت تألشَٗج ٍٖث ػحٜـد خثظد ،نٖ ٛرحِْ ٙؾ ٌل
خػٗخ ِّ ؿَِٜد تالٌرضثم أ ٚأْٖث رٗتٌج ٌل تٍخػٗتذٗ ،ؿْد ْضثط تٍِرـَُ ن ٛتالشرضثحد ٍَِؤسر،
ٜرُ رزٜٗدٓ حرلذٜد رتضـد إٜضثحٜدٕٗ ،ذت ٌ ٌّٜٗيٗخ دتنـد ِشرِرخ ٍَحعز ؿّ تٍعَٗل.
(نرش)211 :2111 ،
أِث ؿّ تٍريٗ ُٜتٍخرثِ ٛتٍْٖثة ،ٛنٜعدز ؿْدِث ررُ تٍـَِٜد ،أ ٚؿْدِث ٜرعيو تٍٖدم ٜٗرُ رـَُ تٍـِل.
تٍرلذٜد تٍرتضـد تإلٜضثحٜد تٍر ٛررُ حـد شًَٗ تالشرضثحد تٍظعٜظ ٗتٍظثدر ؿّ تٍِرـَُ نٌ ٛل خػٗخ
ٕٗ حِسثحد ريِٗ ُٜحثضر ٗدىٜوٌِ .ث أّ رزٜٗد تٍِرـَُ حرلذٜد رتضـد نٗرٜد رَـج دٗرتً نـثالً ن ٛعهز
تٍِننرـَُ ٍَحعننز ؿننّ تٍعَننٗل ركحنند ننن ٛتٍعظننٗل ؿَنن ٙتٍِزٜنند ِننّ تٍرـزٜننز.
))Mosston & Ashworth,1994: 76

ٜٗرأٍم ٕذت تٍْٗؽ ِّ تٍرلذٜد تٍرتضـد ِّ شًَٗ ىحٗل تٍِـَُ تشرضثحثذ تٍِرـَُ تٍظعٜعد،
ٍٗٔ رأسٜر تضرِثؿ ٛنِٗ ٛىم تٍِضِٗؿد ،نئذت رُ رِْٜد ٕذٓ تٍـَِٜد ن ٛتٍظم نئّ تالشرـدتد ٍَـِل
ٜظحظ ىثةِثًٗ ،حثٍردرٜص ٜضـر تٍِرـَُ حثألِثّْٜٗ ،يل خٗنٔ ٍالشرضثحدٗ ،حثٍركُ ِّ أّ ٕذٓ تٍـَِٜد
أٌسر نثؿَٜد ن ٛتٍظهٗم ىََٜد تٍـدد ،إال أّ خحرخ تٍِـَُ ٗعٜٜٗرٔ ِّ تٌٍِِّ أّ رضـال ٕذٓ تٍـَِٜد
نـثٍد ِؾ تٍظهٗم ٌحٜرخ تٍـددٗ ،ن ٛتألٗىثذ تٍر ٛال ٜيررج تٍِرـَِّٗ نٖٜث ْعٗ ترضثٓ ؿَِٜد
تالٌرضثم تٍِٗضٔ نـَ ٙتٍِـَُ ؿِل ِث ( :َٜٛنرش)212 :2111 ،
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أٗالً :رٌرتر تٍشؤتل أٗ تٍِهرثط تٍذٜ ٚشحو تالشرضثحد كٜر تٍظعٜعد ،نئذت ٌثْذ ظعٜعد ٜيدُ تٍِـَُ
تٍشؤتل تٍرثٍٗ ،ٛإذت تشرِرذ كٜر ظعٜعدٜ ،ػرط تٍِـَُ شؤتالً آخر ِٜسل خػٗخ ظلٜرخ ِشثؿدخ
ٍَِرـَُ.
سثْٜثًٜ :رغِّ تٍشؤتل تٍَهؼٍَِ ٛـَُ تشرسثرخ تٍِرـَُ ٍَٗظٗل إٍ ٙتالشرضثحد تٍظعٜعدِ ،سلٕ :ل
رثحـذ تشرضثحرً؟ ٕل رعج أّ رهٌر أٌسر؟ ٕٗذت ٜحٍَِ ّٜرـَُ ظحر تٍِـَُ ٗشـد ظدرٓ ٗتٕرِثِٔ
حٔ ٍرٌّٗ ِعٗر تٍـالىد حِْٖٜث
 -1ريؾ ؿَ ٙؿثرو تٍِدرس ِشؤٍٜٗد تالدتء حثؿرحثرٓ ٜخٗع تألشثٍٜج تالشرٌضثنٜد .
 -2تٍِدرس ِشؤٗل ؿّ ضِٜؾ ىرترتذ تٍرخػٜػ .
 -3تخرٜثر تٍِٗغٗؽ أٗ ِعرٗ٘ ِثدخ تٍدرس ٗرعدٜد تٍِهثٕ ُٜتٍـَِٜد ٗتٍِحثدا تٍِرتد درتشرٖث
ٗإ ؿدتد تٍِٗتد ٗتالدٗتذ تٍالزِد ٗتالضٖزخ ٗتٍِشثعد تٌٍثنٜد ٗ رْؼ ُٜتٍرضٌٜالذ تٍظهٜد .
 -4ظٜثكد تٍِضٌَد ؿَٜٕ ٙةد تشةَد نرؿٜد ٗ رٗظٜل ٌل شؤتل ٌِث رُ رظِٗ ِٜٔظٜثكرٔ .
ِ -5شثؿدخ تٍػَحد تٍِررددٗ ّٜتغهثء تٍعِثس ٗتٍرضضٜؾ ٗتسثرخ تٍدتنـٜد .
 -6تؿػثء ن رظد ٍَػثٍج ٌٍٜ ٛحعز ؿّ تٍعل ٗتّ َٜرزُ حثٍظحر ٗتْرؼثر تشرضثحد ٗؿدُ تؿػثء
 -7تٍضٗتج حل  ٌِّٜرشٖ َٜٔحئؿػثء شؤتل حدٜل .
ِ -8رت ؿثخ تٍرٗىٜذ تٍظعٜظ ٍَردخل ِّ تضل تٍرظعٜظ ٗتؿػثء تٍرلذٜد تٍرتضـد .
 -9تٜضثد ضٗ ِّ تٍعرٜد تسْثء تٍدرس ٍٜشثؿد تٍػالج ن ٛتٍرـحٜر ؿِث ن ٛدتخَُٖ دّٗ خٗم تٗ
رردد
 -10ريٗ ُٜتٍػَحد ِٗشثؿدرُٖ ؿَ ٙرػحٜو ِث رـَِٗٓ نِٗ ٛتىم ضدٜدخ .
 -11ؿدُ تٍخرٗش ؿّ ِٗغٗؽ تٍدرس .
 -1تشرخدتُ ىدرترٔ تٍذْٕٜد ن ٛؿَِٜد تالٌرضثم ٌثٍحعز ٗتٍِالعؼد ٗتالشريرتء ٗتالشرْرثش
ٗتالشردالل .تٌرضثم تالضثحثذ نٖٗ ٜرخذ تٍيرترتذ حْثءً ؿَ ٙتشةَد تٍِدرس .
ٜ -2ضررً ن ٛؿَِٜد تٍريِٗ ُٜؾ تٍِدرس ِّ خالل تضثحرٔ ؿَ ٙشَشَد تالشةَد تٍِٗضٖد ٍٔ ِّ ىحل
تٍِدرس(.ؿَٗتّ)649-648 :2012 ،
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إّ ْٗترص ٕذت تألشَٗج رحدٗ ؿَ ٙتٍػثٍج ِّ خالل ىْٗتذ تٍِْٗ ٍد ، ٜٔنه ٛتٍِْٗ تٍحدْ،ٛ
ٜـرِد تٍػثٍج ؿَ ٙتٍِسٜر تٍخثط ِّ تٍِدرسٗ ،تالشريالٍٜد ٕ ٛتٍِعً ٍرعدٜد تٍِْٗ ن ٛتٍِضثالذ
تالرحـد ٗنٕ ٛذٓ تٍعثٍد ٜرضٔ تٍػثٍج ْعٗ تالشرهثدخ تألىلْٗ ،هس تٍضٛء ْٜػحو ؿَ ٙتٍِْٗ
تالضرِثؿ ٛنثٍػثٍج ِ ٌّٜٗررحػث أٌسر حثٍِدرس نال ٜعدز ترظثل تضرِثؿِ ٛؾ تٍػَحد تٝخر. ّٜ
أِث تٍِْٗ تالْهـثٍ ٛنٜرعرً ْعٗ تالىظ ، ٙنثٍػثٍج ؿْدِث ْ ٌّٜٗثضعث نٌ ٛل خػٗخ ِّ تالٌرضثم
 ،نذًٍ ٜخَو ٍد ٜٔإعشثشث تٜضثحٜث حثإلْضثزٌِ ،ث ٜعدز رلٜر ٗتغظ ن ٛتٍِْٗ تٍِـرن ٛنثالْضلثل نٛ
ؿَِٜد نٌرٜد ِـْٜدٗ ،ؿحٗر ؿرحد تالٌرضثم ٜغؾ تٍػثٍج ْعٗ تالىظ(.ٙؿحد تٌٍر)146 :1990 ،ُٜ
:
 -1أّ حْثء تشةَد تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٜرٗىم ؿَِ ٙضِٗؿد ِّ تالشس ٕ:ٛ
 -2أّ ٜعيو تٍشؤتل ) تٍِسٜر (إٔدتم تٍِثدخ تٍدرتشٜد ِٗٗغٗؽ تٍدرتشد.
 -3رعيٜو ْٗؿٜد تالضثحد تٍِرٗىؾ ِّ تٍػثٍج تٍرٗظل تٍٖٜث ٍرعيٜو تٍٖدم.
 -4رعدٜد تٍيدرتذ تٍِرتد رِْٜرٖث ٍد٘ تٍػالج.
 -5رِْٜد ؿَِٜثذ تٍرهٌٜر تالحدتؿٗ ٛتالحرٌثر.ٚ
 -6أّ  ٌّٜٗتٍشؤتل ِعددت ِٗٗضٖث ٍرعيٜو تٍٖدم تٍِرتد ِْٔ .
 -7أّ ِ ٌّٜٗالةِث ٍيدرتذ ِٜٗٗل تٍػَحد ٍرعيٜو تالشرهثدخ تٍِػَٗحد .
 -8أّ ِ ٌّٜٗالةِث إلٜضثد تالعرِثالذ ٗتالضثحثذ تٌٍِِْد (.تٌٍثرج ٗؿحثس)149 :2011 ،

ٍيد تؿرْذ تٍررحٜد تٍعدٜسد حثٍرهٌٜر تٍذٜ ٚرِضِ ٙؾ ضٖد تٍػَحد ٗأؿِثرُٕ ٗتشرـدتدترُٖ
ِٗٗ ٍُٖٜٗترضثٕثرُٖ ٗخحرترُٖ تٍرـَِٜٜد تٍرـَِٜدٗ ،رشـٍ ٙردرٜحُٖ ؿَ ٙعل تٍِضٌالذ تٍرـَِٜٜد
دتخل تٍِعثغرخ ٗخثرضٖث حػرٜيد ؿَِٜد شَِٜد رسٜر دتنـٜد تٍػَحد ٍَرـَُ ٍَٗظٗل إٍ ٙتٍعَٗل
تٍِػَٗحدٜٗ ،ضلل ٕذت تألشَٗج ٌِثْثً ِِٖثً ن ٛشَشَد أشثٍٜج تٍردرٜس ٜٗـد ِّ تألشثٍٜج تٍهثؿَد نٛ
رِْٜد تٍيدرتذ تإلحدتؿٜد ٗتالحرٌثرٜد ٍَِرـَِ ،ّٜعٜز ْٜضلل تٍِرـَُ ن ٛتخرٜثر ٗتٌرضثم دتخل
(ِغِّٗ) تٍِٗغٗؽ تٍدرتش .ٛنه ٛتألشثٍٜج تٍشثحيد ٌثّ تٍِـَُ ٕٗ تٍذٜ ٚرخذ تٍيرترتذ نٛ
تألؿِثل تٍهرؿٜد نِٗ ٛغٗؽ تٍدرتشدٗ ،دٗر تٍِرـَُ إِث أّ ٜؤد ٚأٗ ٌٜرر أٗ ٌٜرضم تٍٖدم
تٍهرؿ.ٛ
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أِث نٕ ٛذت تألشَٗج ٜرخذ تٍِرـَُ ىرترتذ ن ٛتألؿِثل تٍخثظد ن ٛتٍِٗغٗؽ تٍدرتشٛ
تٍِخرثر ،نررثط تٍهرط ٍٔ ٍريد ُٜأٌحر ؿدد ٌِِّ ِّ تألنٌثر ٗتٍِيررعثذ ٗتٍعَٗل تٍِرظَد حيغٜد
أٗ ِضٌَد أٗ ِٗىم ِـ ّٜػرعٔ تٍِـَُ ٗ ٌّٜٗذت ظَد حثٍِٗغٗؿثذ تٍرٜ ٛـَُ ،نٖذت تألشَٗج
ٌٜضم ؿّ ىدرتذ تٍِرـَُ ؿَ ٙتٍرْٜٗؾ ٗتٍرضـٜج ٜٗضـَٔ ٜريدُ إٍ ٙأحـد ِِث ٕٗ ِـرٗم.
(ؿحد تٌٍر) 211: 2110 ،ُٜ
ِٗضثل تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٜرـَُ تٍرَِٜذ – ؿّ ػرٜو تٍخحرتذ تٍِخػػد ٍعل تٍِضٌَد
تٍعرٌٜدٌٜ -هٜد تٍشٜػرخ ؿٌَ ٙسٜر ِّ تٍعرٌثذ تٍرٜ ٛرعرً حٖث ضشِٔ ،عٜز ٜضٌل عرٌرٔ نٛ
عدٗد تٍِضٌَد حػرو ذتذ ِـْ ٙرؤد ٚحٔ إٍ ٙإضحثؽ ركحرٔ ن ٛتالشرخدتُ تٍْثضظ ٍضشِٔ ٗرعشّٜ
سيرٔ حْهشٔ( .أحٗ ِْرخ)181 :2012 ،
"ٗتررحػ أشَٗج عل تٍِضٌالذ حثٍرهٌٜر تٍـَِٗ ٛأظحعذ تٍخػٗتذ تٍر ٛتىررعٖث دٜٚٗ
ٌٗشَٜد ٍَرهٌٜر تٍـٍََِٗ ٛـَِٜثذ تٍـيَٜد تٍر ٛررػَحٖث شٜثشد رـَِٜٜدٗ ،أظحعذ ِٗغٗؽ تٕرِثُ
تٍررحٗ ّٜٜن ٛأْعثء تٍـثٍُ ٗتٍِـَِ ّٜن ٛتٍِؤششثذ تٍرـَِٜٜد تٍِخرَهدٗ ،رْحؾ إِٜٔد ٕذت تألشَٗج ِّ
أّ تإلْشثّ ٜٗتضٔ ن ٛعٜثرٔ ِضٌالذ ِرْٗؿد ٜٗعرثش إٍ ٙعَٖث نـال حئرحثؽ أشَٗج ِعدد نثؿل ،
ٗتٍخػٗتذ تٍرٜ ٛيُٗ ؿَٖٜث ٕذت تألشَٗج ٕ ٛتٍضـٗر حِضٌَد ٗرعدٜدٕث ،ضِؾ تٍِـَِٗثذ ؿْٖث سُ
رٌٗ ّٜتٍهرٗع أٗ تىررتعثذ ٍعَٖث ٗتخرٜثر ظعد تٍهرٗع ٍَٗظٗل إٍ ٙتٍعل ٗرـِ ُٜتٍْرثةص" .
(تألكث ٗؿحد تٍِْـُ)255 :1990 ،
ٜشرخدُ ٕذت تألشَٗج ن ٛرـٜٗد تٍِرـَِ ّٜؿَِٗ ٙتضٖد تٍِضٌالذ تٍر ٛرٗتضُٖٖ ن ٛتٍعٜثخ
ِزٗد ّٜحثرضثٕثذ ِٖٗثرتذ ٍعَٖث ٜٗ ،هٜد ٕذت تألشَٗج ن ٛتٍرـَُ نِ ٛضثالذ درتشٜد ِرـددخ ٗنٙ
ِـؼُ تٍِضثالذ ٗتٍذٜ ٚرلٜر ٕٗ ػحٜـد تٍِضٌالذ ِّٗ ِِٜزتذ تٍرـَُ حأشَٗج عل تٍِضٌالذ ِث
(:َٜٛؿَٗتّ)36 :2009 ،
-1غِثّ تٍدتنـٜد ٍَرـَُ ِِث ٜـ ّٜؿَ ٙتالٕرِثُ حِٗغٗؽ تٍرـَُ ٍد٘ تٍِرـَُ ٗتٍدتنـٜد ِِٖد ٍَرـَُ
ٗضرػ ِّ ضرٗػ عدٗسٔ.
-2تشرِرتر تالْرحثٓ ٗ تالٕرِثُ خالل ؿَِٜد تٍرـَُ ِِث ٜحي ٛتٍِرـَُ ْضٜػثً ػٗتل تٍٗىذ ٗ ٜيدُ
تٍضٖد ٗ تٍٗىذ تٍالزِٜ ٗ ّٜيَل ِّ تٍَِل ٗ تإلِٕثل.
-3تٍعظٗل ؿَِ ٙـَِٗثذ ٗؼٜهٜد خالل خػٗتذ عل تٍِضٌالذ ٗ ذًٍ ؿّ ػرٜو تالٌرضثم ِِث
11

ٜضـل رذٌرٕث أشٖل ِّ رذٌر تٍِـَِٗثذ تٍضثٕزخ تٍر ٛريدُ ٍَِرـَُ ٗ ْشٜثْٖث أىل نثٍرـَُ ْٕث ؿّ
ػرٜو تٍـِل.
-4تٌرشثج ِٖثرتذ ؿيَٜد أٗ نٌرٜد أٗ تضرِثؿٜد  ،ريٜدٓ ن ٛدرتشرٔ ٗن ٛعٜثرٔ تٍـَِٜد ٗنٛ
ؿالىثرٔ ِؾ تٍِشةٍِٗ ٗ ّٜؾ تٍزِالء.
-5تٌرشثج حـع تٍشِثذ ٗ تٍظهثذ تٍضخظٜد ِسل شـد تألنو ٗ تالعرٌثُ إٍ ٙتٍِظثدر تألٌٜدخ ،
ٗ رٗخ ٛتٍدىد ن ٛترخثذ تٍيرترتذ ٗ ،ؿدُ تٍرشرؽ ٗ تٍحعز ؿّ تٍِشححثذ ٗرتء تألعدتز ٗتٍؼٗتٕر
ٗ زٜثدخ عج تالشرػالؽ.
 ِْٜٛ-6تٍردرٜس حػرٜيد تٍِضٌالذ ترضثٓ تٍرهٌٜر تٍـَِِٖٗ ٛثرترٔ.
-7ردرٜج تٍػَحد ؿَ ٙأشَٗج ِٗتضٖد ِضٌالذ تٍعٜثخ تٍٗتىـٜد.
-8أشَٗج عل تٍِضٌالذ ٜلرس ىِٜثً ٗ ترضثٕثذ ررهو ِؾ ِٗتظهثذ تٍِشريحل تٍِركٗج نٛ
رضٌ.َٜٔ
-9تالشرِرثؽ حثٍـِل ؿَ ٙعل تٍِضٌَد تٍر ٛظثكٖث تٍػالج حأْهشُٖ ٗ ضـرٗت حٗضٗدٕث ٗ
حغرٗرخ عَٖث ألْٖث ررعد٘ ِهِٖٗثرُِٖٗ ،ـرٗم أّ ْٗؿٜد تٍرـَُ تٍضٜد رزدتد حزٜثدخ تشرِرثؽ
تٍِرـَُ حـَِٜد تٍرـَُ.
-10رشثؿد تٍِرـَُ ؿَ ٙترخثذ تٍيرترتذ تٍٖثِد ن ٛتٍعٜثخ ِؾ شٜػررٔ ؿَ ٙتٍِضثٌل تٍر ٛرٗتضٖٔ.
ِٗ ٌّٜٗ-11ىم تٍػثٍج ن ٛأشَٗج عل تٍِضٌالذ تٜضثحٜثً ألْٔ ٜضررً ن ٛرعدٜد تٍِضٌَد
ٗرٗغٜعٖث ٗتنررتع تٍعَٗل ٍٖث ٗ ٕٗ تٍذٜ ٚشـ ِّ ٙأضل تٍٗظٗل إٍ ٙتٍعل  ،سُ ٕٗ تٍذٜ ٚخرحر
ٕذت تٍعل.
-12إْٔ ٜـٗد تٍػثٍج ؿَ ٙتٍـِل تٍضِثؿ ٗ ٛتٍرـثْٗ ٗ ٛرٍِْ ٛد ٜٔترضثٕثذ تٜضثحٜد ْعٗ تٍِـَُ ٗ
تٍزِالء تٍذٜ ّٜضررٌّٗ ضِٜـُٖ ِـٔ نِ ٛضثحٖد تٍِضٌَد ٗ عَٖث  ،إغثند إٍ ٙرـٜٗد تٍػَحد تٍظحر
ٗ تألْثخ ٗ رعِل تٍِشةٍٜٗد.
-13إْٔ تألدتخ تٍِْثشحد ٍرِْٜد أشثٍٜج تٍرهٌٜر تٍـَِ ٛتٍشَ. ُٜ
ٍألشحثج تٍشثحيد ٗ كٜرٕث ٜـرحر ِٗغٗؽ عل تٍِضٌالذ ِّ إُٔ تٍِٗغٗؿثذ تٍِرـَيد
حردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ِْذ ِْرظم تٍيرّ تٍـضر ٗ ّٜعرِْٜٗ ٙث ٕذت.
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ أشَٗج عل تٍِضٌالذ ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٜشرْد إٍ ٙأشس ِٗحررتذ
ررحٜٗد عدٜسد ِّ إِٖٔث:
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ٜ -1رِثضٕ ٙذت تألشَٗج ِؾ ػحٜـد ؿَِٜد تٍرـَُ ٍد٘ تٍػَحد عٜز ٜيرغ ٛأّ ٜٗضد ٍد٘ تٍِـَُ
ٕدم أٗ كرع ٜشـٍ ٙرعيٜئ ٗؿَ ٜٔنئّ تشرخدتُ ِـَِ ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ِضٌَد أٗ شؤت الً
ِعٜرتً

ٜسٜر تٍػَحد ٜٗعهزُٕ ؿَ ٙتٍرهٌٜر تٍِشرِر ِٗرثحـد تٍْضثػ تٍرـٍَ ِٜٛعل تٍِضٌَد

تٍِػرٗعد.
ٜ -2رهو أشَٗج عل تٍِضٌالذ ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ِؾ تٍِْٖص تٍـَِ ٛن ٛتٍحعز ٗحثٍرثٍ ٛنئّ ٕذت
تألشَٗج  ِْٛ ٜرٗط تٍريظٗ ٛتٍحعز تٍـٍَِ ٛد٘ تٍػَحد ٜٗدرحُٖ ؿَ ٙخػٗتذ تٍحعز تٍـَِٛ
ٕٗذت حعد ذترٔ ٕدم أشثش ٛن ٛتٍررحٜد تٍـَِٜد ٗردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغٜدٕٗ ،ذت ِث ْٜحل ٛؿَٙ
ِـَُ تٍررحٜد تٍرٜثغٜد أّ ٜعيئ ٍد٘ ػَحرٔ ِّ خالل ِِثرشرٔ دتخل تٍِعثغرخ ن ٛعل
تٍِضٌالذ.
ٜ -3ضِؾ أشَٗج عل تٍِضٌالذ ح ّٜضي ٛتٍـَُ حِثدرٔ ٗػرٜيرٔ ،نثٍِـرند تٍـَِٜد ٗشَٜد ٍَرهٌٜر
تٍـَِْٗ ٛرٜضد ٍٔ ن ٛتٍٗىذ ْهشٔٗ ،ؿَٜ ٜٔعثٗل تٍِـَُ حذل ضٖٗدٓ ن ٛتشرخدتُ ٕذت تألشَٗج
ٍِشثؿدخ تٍػَحد ن ٛإرحثؽ تألشَٗج تٍـَِٗ ٛتالرضثٓ تالشريظثةٗ ٛحثٍرثٍ ٛتٍضِؾ ح ّٜتٍـَُ حِثدرٔ
ٗػرٜيرٔ.
 -4ريُٗ ٕذت تألشَٗج ؿَ ٙتؿرِثد تٍػثٍج ؿَ ٙذترٔ ن ٛتٍٗظٗل إٍ ٙتٍعَٗل ٗتٌرضثم تٍِهثُٕٜ
ٗتٍِحثدا تٍر ٌِّٜ ٛأّ ٜشرخدِٖث نِٗ ٛتىم ؿَِٜدٗ ،عٜثرٔ تٍـَِٜد.
ِّ خالل ٕذت تألشَٗج ٜعثٗل تٍِدرس أّ ٜضـل ػالحٔ ىثدر ّٜؿَ ٙإرحثؽ ػرو ٗؿَِٜثذ
تٍـَُ ن ٛتٍٗظٗل إٍ ٙتٍِـرند تٍـَِٜد ٗتشرخدتِٖث نِٗ ٛتىم رـَِٜٜد -رـَِٜد رعيو عل تٍِضٌالذ
تٍِحعٗسد ِّ خالل تشرخدتُ ػرٜيد عل تٍِضٌالذ .
ٍخط ؿَٗتّ ( )38 :2009حـع تٍخظثةط تٍٗتضج رٗتنرٕث ن ٛتٍضخط تٍخحٜر نٛ
عل تٍِضٌالذ ٗ ِْٖث ِث :َٜٛ
 -1تالرضثٕثذ تإلٜضثحٜد ْعٗ تٍِٗتىم تٍظـحدٗ ،تٍسيد تٌٍحٜرخ حئٌِثْٜد تٍرلَج ؿَٖٜث.
 -2تٍعرط ؿَ ٙتٍدىد ٗ تٍـِل ؿَ ٙنُٖ تٍعيثةو تٍر ٛرْػٗ ٚؿَٖٜث تٍِضٌَد.
 -3رضزةد تٍِضٌَد ٗ تٍـِل ؿَٖٜث ٗ ؿَ ٙرعََٖٜث إٌٍِْٗ ٙثذ أٌسر حشثػد.
 -4تٍرأِل ٗ رضْج تٍرخِ ٗ ّٜتٍشٜر نِ ٛـثٍضد تٍِضٌَد خػٗخ خػٗخ ٗ حٌل عرط ِّ تٍحدتٜد
إٍ ٙتٍْٖثٜد.
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 -5تٍعٜٜٗد ٗ تٍْضثػ ٗ تٍهثؿَٜد حأضٌثل ؿدٜدخ.
 -6تٍرِرؾ حيثؿدخ ِـرنٜد ىٜٗد نِ ٛضثل تٍرخظط.
ِ -7ـرند ٗتشـد حأشَٗج عل تٍِضٌالذ تٍـثِد ٗ تٍخثظد ٗ تإلضثدخ ن ٛتخرٜثر تٍِْثشج ِْٖث
ٗتشرخدتِٔ عشج ِرػَحثذ تٍِضٌَد.
 -8تٍيدرخ ؿَ ٙرعدٜد تألٕدتم تٍرـَِٜٜد ٌٍل خػٗخ ِّ خػٗتذ عل تٍِضٌَد.
 -9تشرخدتُ تٍريٗ ُٜتٍضٜد ٍرـَُ عل تٍِضٌالذ ٗ ،رْؼ ُٜتٍٗىذ تٍرـٍَ ِٜٛرٗنٜر نرط تٍردرٜج.
ٜٗضٜر ؿهثْد ( )150 :1996حأّ تٍرهٌٜر تٍـَِ ٛتٍشَ ُٜن ٛعل تٍِضٌَد ٜضرِل ؿَ ٙتٍخػٗتذ
تٍرثٍٜد:
أ -تٍرعيو ِّ ٗضٗد تٍِضٌَدٗ ،ضـٗر تٍػثٍج حٖث حهـل رأسٜرٕث تٍِحثضر ؿَ.ٜٔ
ج -تٍحعز ؿّ ِـَِٗثذ رخط تٍِضٌَد ٗرشثؿدٓ ؿَ ٙرٗغٜظ ِثٕٜرٖث أٗ رعدٜدٕث أٌسر ٍد.ٜٔ
ذ ٌ-ضم تٍـالىثذ تٍِرٗنرخ ح ّٜتٍـٗتِل تٍِخرَهد ٍَِضٌَد ٗتٍر ٛأدذ ٍرٗتضدٕث كثٍحثَ.
ز -تىررتط تٍهرغٜثذ تٍر ٛرهشر تٍِضٌَد ٗرؤدٍ ٚعَٖث ٗ .ىد رشرحدل ٕذٓ تٍهرغٜثذ حأشةَد ٜيُٗ
تٍِـَُ ِؾ تٍػالج حثإلضثحد ؿَٖٜث ٍعل تٍِضٌَد.
ش -ري ُٜٜظعد تٍهرغٜثذ حِعثٍٗد رػحٜيٖث ن ٛتٍٗتىؾ ٍلرع تٍرلَج ؿَ ٙتٍِضٌَد.
ط -رػحٜو تٍعَٗل تٍِيررعد ٗتٍٗظٗل إٍ ٙعل تٍِضٌَد.
ٜٗح ّٜؿحٜد ٗآخرّٗ ( )110 :1996أّ ؿَ ٙتٍِـَُ ٌٍٜ ٛشرخدُ أشَٗج عل تٍِضٌالذ نٛ
تٍِعثغرخ إرحثؽ تٍخػٗتذ تإلضرتةٜد تٍرثٍٜد:
أ  -ريد ُٜتٍِضٌَد ٗرعدٜدٕث حدىد ٗٗغٗط.
ج  -رٗضْ ٜٔؼر تٍِرـَُ إٍ ٙتٍحٜثْثذ ذتذ تٍـالىد حثٍِضٌَد.
ذ  -رٗض ٜٔتٍػثٍج ٍٜرحػ ح ّٜتٍٖدم تٍِرتد تٍٗظٗل إٍٗ ٜٔتٍِـَِٗثذ تٍِرثعد ٌٍٜ ٛضرٚ
تٍخػٗتذ تٍشَِٜد ٍعل تٍِضٌَد.
ث  -وقويم الحل الذي يصل إليه الطال .

ٜٗضحٔ ٕذت تألشَٗج أشَٗج تالٌرضثم تٍِٗضٔ إٍ ٙعد ٌحٜر ،إال أْٔ ٜخرَم ؿْٔ نِٗ ٛغٗؽ
تالشرضثحد ،عٜز ريٗد تٍـَِٜثذ تٍهٌرٜد –تٍٗشٜػ -إٍِ ٙضِٗؿد ٌحٜرخ ِّ تالشرضثحثذ.
ٗررِسل تٍـَِٜد تٍر ٛرعدز ؿْد رػحٜو ٕذت تألشَٗج نِٜث ٜأر:ٛ
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 .1تٍِسٜر ٌّٜٗٗ :ؿَ ٙضٌل شؤتل ،أٗ ِضٌَد ،أٗ ِٗىمٜٗ ،ظل تٍِرـَُ إٍ ٙعثٍد ِّ تالْشضثُ
تٍهٌر ،ٚرؼٖر عثضرٔ إٍ ٙتٍحعز ٍعل تٍِضٌَد حثشرضثحثذ ِرضـحد ؿدخ.
 .2تٍٗشٜػ :تالْضلثل ن ٛؿَِٜد نٌرٜد ٍَحعز ؿّ عَٗل تٍِضٌَد.
 .3تالشرضثحد :إّ تٍحعز نِ ٛرعَد تٍٗشٜػ ْ ٌّٜٗرٜضرٔ تالٌرضثم ٗإْرثش ِضِٗؿد ِّ تألنٌثر
تٍِرضـحدٗ ،تالشرضثحثذ تٍعرٌٜد رـحر ؿّ تألنٌثر( .نرش)849 :8991 ،
.1

رْضٜػ تٍيدرتذ تٍهٌرٜد ٍَِـَُ ٍٜظُِ ِضثٌل ن ٛتٍِضثل تٍِيرر تٍدرتش.ٛ

.2

رْضٜػ تٍيدرتذ تٍهٌرٜد ٍَِرـَُ عرٜ ٙظحظ ىثدرتً ؿَ ٙإٜضثد حدتةل أٗ خٜثرتذ ٌٍل ِشأٍد

ِّ ِشثةل تٍررحٜد تٍرٜثغٜد تٍر ٛريدُ ٍٔ.
.3

رِْٜد ٌَِد تٍرحظر ن ٛحْٜد تٍْضثػٗ ،تحردتؽ تٍِْٗؿثذ تٌٍِِْد دتخل ٕذٓ تٍحٜةد.

.4

تٍٗظٗل ٍِشر ٗ٘ تألِثّ تالْهـثٍ ٛتٍذٜ ٚشِظ ٍَِـَُ ٗتٍِرـَُ أّ ٜـحرت إٍِ ٙث حـد

تالشرضثحثذ تٍِرٗىـد ٗتٍِأٍٗند.
.5

رِْٜد تٍيدرخ ؿَ ٙتٍرعيو ِّ تٍعَٗل ٗرْؼِٖٜث ألكرتع خثظد( .رٗو)15 :1993،
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ىرترتذ تٍريُٜٗ
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ُ/ذ

ٜرغظ ِّ تٍضٌل تٍشثحو ،أّ ْٕثً رعٜٗالً آخر ٍَيرترتذ ٜأخذ ِضرتٓ .نأدٗتر تٍِـَُ ٗتٍِرـَُ ررلٜر
ِرخ أخر ٘ ،نٜدخالّ ن ٛخحرتذ ضدٜدخ ٗررعيو إٔدتم ضدٜدخ( .أحٗ ِْرخ)182 :2012 ،
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ٜرخذ تٍِـَُ ضِٜؾ ىرترتذ تٍرخػٜػ ٗتٍر ٛرْعظر ن ٛسالسد ىرترتذ رةٜشد ؿّ ِٗغٗؽ
تٍدرتشد ٕ:ٛ
ىرتر ؿّ تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ٛتٍـثُ ٍَهيرخ تٍَهؼٜد.
ىرتر ؿّ تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ٛتٍخثط.
ىرتر ؿّ رظِ ُٜتٍِضٌَد تٍخثظد أٗ ؿدخ ِضثٌل ٗتٍر ٛرؤد ٚإٍ ٙعَٗل ؿدخ نرؿٜد.
(ؿحد تٌٍر) 211: 2111 ،ُٜ
 ٌِّٜرَخٜط ىرترتذ تٍرْهٜذ تٍرٜ ٛرخذٕث تٍِرـَُ حِث :َٜٛ
.1

ٜيرر ِث ٕ ٛتٍعَٗل تٍِرضـحد تٍر ٛرٌّٗ ِالةِد ٍَِضٌَد.

.2

ٌٜرضم حدتةل تإلضثحثذ ٍعل تٍِضٌَد تٍيثةِد.

.3

ٜرخذ تٍيرتر ؿّ تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ٛتٍخثط.

.4

ٜٗرخذ تٍِـَُ تٍيرتر ؿّ تٍِٗغٗؽ تٍدرتش ٛتٍـثُ( .نرش)851 :8991 ،
 ٌِّٜت تٍيٗل ْٕث حأّ تٍعَٗل تٌٍِرضهد ِّ تٍِرـَُ رظحظ ِٗغٗؽ تٍدرتشد ِٗعرٗ٘ تٍهيرخ

تٍَهؼٜد.
.1

ٜرخذ تٍِـَُ ىرترتذ تٍريٗ ُٜؿّ ػرٜو تٍريٗ ُٜتٍذتر ٛؿّ تٍعَٗل تٌٍِرضهد.

.2

إذت رأ٘ تٍِرـَُ عل تٍِضٌَد نال عثضد إذتً ٍرأٌٜد ظعد تٍعل ِّ ضثْج ضخط آخر.

.3

ن ٛعثٍد ؿدُ ىدرخ تٍِرـَُ ِّ رؤٜد حـع تٍضٗتْج ٍَعَٗل ٌِّٜ ،تالشرـثْد حضرٜػ رَهثزٚ
أٗ حِالعؼثذ تٍِـَُ( .أحٗ ِْرخ)185 :2012 ،

ٗرضدر تإلضثرخ ْٕث ،أْٔ ٌَِث تْضلل تٍِرـَُ أٌسر حيرترتذ تٍريٗ ،ُٜرعييذ إٔدتم ٕذت تألشَٗج
حضٌل أنغل.
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إّ إؿػثء تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ِٗث ٜرـَو حٖث ِّ أشثٍٜج
تألِٕٜد تٍيظٗ٘ ِّ ىحل تٍِرخظظ ّٜن ٛردرٜس تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٍُ ٜأذِ ِّ نرتف نيد أٌدذ
تٍْرثةص تٍر ٛرٗظَذ إٍٖٜث تٍحعٗز ٗتٍدرتشثذ أّ ردرٜس تٍػَحد حثألشَٗج تٍِردتخل ؿَ ٙأشثس
أشَٗج عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ  ِّ ٌُِْٖٜأّ ٜظحعٗت أٌسر ىدرخ ؿَ ٙتٍرعَٜل ٗترخثذ
تٍيرترتذ ؿَ ٙأشس شَِٜد.
إّ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ِٖثرخ ِسل أِٖ ٚثرخ ِْٖٜد ٌِّٜ
أّ ٜرـَِٖث تٍهردٗ .تٍِٖثرخ رـرِد درضد إريثْٖث ؿَ ٙأِر.ّٜ
تألٗلِ :د٘ إٍِثُ تٍهرد حثٍِـَِٗثذ تٍْؼرٜد تٍالزِد إلريثّ تٍِٖثرخ.
ٗتٍسثِْ :ٛد٘ ِِثرشد تٍهرد تٍـَِٜد ٍرًَ تٍِٖثرخ ٗتٌرشثحٔ ٍَخحرخ تٍـَِٜد ن ٛأدتء تٍِٖثرخ.
ٗتٍٗتىؾ أّ تٌرشثج تٍػثٍج ِٖثرخ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ال  ٌِّٜأّ
ررعيو حثٍِشرٗ٘ تٍِػَٗج إال إذت رعيو ن ٛتٍػثٍج ضرػ تٌرشثج تٍِٖثرخ .
ٗإّ تٌرشثج تٍهرد ِٖثرخ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ  ٌِّٜأّ
ٜرعيو حهثؿَٜد ٗشرؿد ٗتريثّ ِرِ ٙث رٗتنرذ ركحد ٗعِثس تٍػثٍج الٌرشثج رًَ تٍِٖثرخ ،ألْٖث
رِسل تٍعثنز تٍدتخَْ ٛعٗ ؿَِٜد تٍرـَُ.
ٌٍٜٗٗ ٛضد تٍِدرس نْ ٛهس تٍػثٍج تٍركحد ٗتٍعِثس ْعٗ ؿَِٜد تٍرـَُ ٜرـ ّٜؿَِ ٜٔرتؿثخ
ؿدد ِّ تٍِرلٜرتذ:
أٍٖٗث :ضخظٜرٔ تٍرٜ ٛضج أّ رٌّٗ ِيحٍٗد ِٗعحٗحد ِّ ىحل تٍِرـَُ ،سثْٖٜث :أشَٗحٔ تٍردرٜش ٛتٍذٚ
ْٜحل ٛأّ ٜرشُ حثٍرضدٜد تٍدتةُ ٗحثٍعٜٜٗد ٗتٍْضثػ ٗتٍرهثؿل تٍرثُ ِؾ تٍِٗىم ٗتٍيدرخ ؿَ ٙتٍرِسٜل
تٍـَِ ٛحعرٌثذ تٍٜدٗ ّٜتٍرتس ٗضِٜؾ أضزتء تٍضشد.
ٗإّ ِّ أؿؼُ ِث ٜسٜر تٍعِثس نْ ٛهس تٍِرـَُ ٜٗدنـٔ إٍ ٙتٍِضثرٌد تٍهثؿَد ن ٛعل
تٍِضٌالذ أسْثء تٍِعثغرخ  ،ؿْدِث ريدُ ٍٔ ن ٛضٌل ِشثحيثذ أٗ أْضػد ٗأٍـثج رـَِٜٜد ن ٛظُِٜ
ِٗغٗؽ تٍِعثغرخ ِّ ،خالل تٍِْثنشد ح ّٜتٍػَحد غِّ ِضِٗؿثذٗ ،إذت أغٜم إٍ ٙذًٍ حـع
تٍضٗتةز تٍرضضٜـٜد ٍَِضِٗؿثذ تٍِرهٗىد ِِث ٜشثؿد ؿَ ٙزٜثدخ ِشرٗ٘ رهثؿل ِٗضثرٌد تٍػثٍج،
تٍذٜ ٚؤد ٚنْٖ ٛثٜد تألِر إٍ ٙتٌرشثج تٍػثٍج ِٖثرخ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم
تٍِٗضٔ ٗتٍذٜ ٚـد ِّ إُٔ إٔدتم تٍردرٜس نٌ ٛل ِعثغرخ ِّ ِعثغرتذ تٍررحٜد تٍرٜثغٜد.
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 ٜٗيظد حِٖثرتذ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ٗتٍٖدم تٍِرٗخِّ ٙضرتء رـَُ تٍػَحد ٍألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ٕٗ  :أّ ٜرـَُ تٍػَحد ٌٜهٜد
تٍردرش ن ٛخػٗتذ تٍعل ؿَ ٙأشثس ِْػيِ ٛشرخدِ ّٜتألشَٗج تٍِْثشج ٍَعل ٗؿَ ٙتٍركُ ِّ
أّ تٍٗظٗل إٍ ٙتٍعل تٍْٖثة ٛتٍظعٜظ ُِٖ ن ٛعل تٍِضٌالذ  ،إال أّ تألُٕ ِّ ذًٍ ٕٗ ِْػيٜد ٗ
شالِد خػٗتذ تٍعل  ٗ ،ررثحـٖث ؿَ ٙأشثس خػٗتذ شَِٜد ٗ ِررثحـد ٗ ِْٖضٜد ٗتغعد ن ٛػرٜيد
تٍرهٌٜر ٍَٗظٗل إٍ ٙعل تٍِضٌَدٍ ٗ ،ذًٍ ٜرـ ّٜإدرتً تٍػثٍج أّ إُٔ ىغٜد ن ٛتألشَٗج تٍِردتخل
عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ِْٕ ٛػيٜد خػٗتذ تٍعلٍٜ ٗ ،س ِضرد تٍعظٗل ؿَ ٙتٍعل
تٍْٖثة ٛتٍظعٜظ أٗ تٍْثرص تٍظعٜظ.
ٗحْثء ؿَِ ٙث ريدُ ٜرغظ ٍْث ِد٘ إِٜٔد تشرخدتُ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ
ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ن ٛتٍرـَ ُٜألْٔ ٜـٗد تٍػَحد ؿَ ٙتٍرشَشل تٍـَِ ٛن ٛخػٗتذ عل تٍِٗتىم
تٍـَِٜد ٗتٍعٜثرٜد تٍِخرَهدٜٗ ،ضـَٔ ٜـرِد ؿَْ ٙهشٔ ن ٛإٜضثد تٍعَٗل ؿّ ػرٜو تٍحعز ٗتٍرْيٜج
ٗتٍريظٗ ٛتالٌرضثم ٗتٍرضرٜج.
ٌِث أّ تألشَٗج تٍِردتخل عل تٍِضٌالذ ٗتالٌرضثم تٍِٗضٔ ٜعهز تٍػثٍحثذ ؿَ ٙتٍرهٌٜر
حػرٜيد ؿَِٜد ٗتشرخدتُ ِٖثرتذ ٗأْضػد ِٗـثرم ؿَِٜد شثحيد ن ٛإٜضثد تٍعَٗل ٗنْ ٛهس تٍٗىذ
ٜشرخدُ ٕذٓ تٍعَٗل نِٗ ٛتىم ضدٜدخ شٗتء ٌثْذ عٜثرٜد أٗ ن ٛتٍِثدخ تٍـَِٜدٕٗ ،ذت غرٗر ٚألّ
تٍـثٍُ ٗتٍـَُ ن ٛرػٗر ِشرِر ٗتٍػثٍج حعثضد ٍٖذت تألشَٗج ٍِٗتٌحد ٌل ٕذٓ تٍرػٗرتذ تٍـَِٜد
تٍِعٜػد حٔ.
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رـد تٍِرعَد تٍضثِـٜد ِ ّ إُٔ تٍِرتعل تٍدرتشٜد  ،عٜز إّ ِّ إٔدتنٖث إؿدتد ضٜل ىنثدر
ؿَ ٙخدِد ٗػْٔ ٗحَدٓ ٗتٍِشثؿدخ ن ٛريدِٔ ٗرِْٜرٔ ٗرػٗرٓ ن ٛضِٜؾ ِضثالذ تٍعٜنثخ ٍٗ ،نذًٍ
ٜضج تالٕرِثُ حٖذٓ تٍِرعَد ٗػالحٖث حرْٗؽ ِٗ ٍُٖٜٗترضثٕثرُٖٜٗ ،ضج ِرثحـد ِد٘ ريدُ تٍػَحد ننٛ
ٕذٓ تٍِرعَد ٗتٍـِل ؿَ ٙىٜثس ِد٘ إريثُْٖ ٍِٖثرتذ تٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٗتٍر ٛرْدرش رعذ رظْٜهثذ
تألٕدتم تٍسالز  :تٍِضثل تٍِـرن ، ٛتٍِضثل تٍٗضدتْٗ ٛتٍِضثل تٍْهشعرٌ. ٛ
ٗرـِل أشثٍٜج تٍردرٜس ؿَ ٙإريثّ تٍِٖثرتذ تٍرٜثغٜد ن ٛدرس تٍررحٜد تٍرٜثغنٜد ٗذٍنً
ألْٖث رـِل ؿَ ٙرٗنٜر تٍٗىذ ٗتٍضٖد ٗرذٍل تٍظـٗحثذ تٍر ٛريثحل تٍيثةِ ّٜؿَن ٙحرْنثِص تٍررحٜند
تٍرٜثغٜد ،نغالً ؿَ ٙأْٖث رسٜر تٍعِثس ٗتٍركحد ن ٛتٍرـٌَُِ ،نث رؼهن ٛؿَن ٙتٍػثٍنج تٍضنرأخ
ٗتٍضضثؿد ٗتٍسيد حثٍْهس ٗرعِل تٍِشؤٍٜٗدٗ ،رظحق تٍِعثغرخ حثٍِرط ٗتٍشرٗر.
ٗرـد رٜثغد ٌرخ تٍشَد سثْ ٛتألٍـثج تٍضِثؿٜد ضـحٜدً ٗتْرضثرتً ن ٛحَدتّ تٍـثٍٍُٗ ،يد رـددذ
ِهثٌٕ ُٜرخ تٍشَدٗ ،نٕ ٙذت تٍظدد ٜذٌر أحٗ ؿح ٜٔأْٖث رٜثغد ضِثؿٜد ررَخط نِ ٛعثٍٗند أعند
تٍهرٜي ّٜتٍِرْثنش ّٜإظثحد ٕدم تٍهرٜو تألخر حأٌحر ؿدد ٌِِّ ِّ تإلظثحثذٗ ،نْ ٙهنس تٍٗىنذ
ٜـِل ؿَِْ ٙؾ تٍِْثنس ِّ إظثحد شَرٔ.
ٌِث ٜضٜر زٜدتّ ( )13 : 1998إٍ ٙأّ ٌرخ تٍشَد ْضثػ ضِنثؿٜ ٛرغنِّ تٍـدٜند ِنّ
تٍِٖثرتذ تٍعرٌٜد تٍِرْٗؿد تٍر ٛررػَج ِّ ِِثرشٖٜث تِرالً ؿدد ِّ تٍيدرتذ تٍعرٌٜند تٍخثظند
ٗحضٌل خثط تٍرٗتنو تٍـظح ٛتٍـغَٗ ، ٛتٍِرْٗد ٗ ،تٍرضثىدٗ ،تٍيٗخ تٍِِٜزخ حثٍشرؿد ٌٍنل ِنّ
تٍذرتؿٗ ّٜتٍرضَ ،ّٜحثإلغثند تٍ ٙتِرالً تٍـدٜد ِّ تٍيدرتذ تٍحدْٜد تٍـيَٜد تٍْهشٜد ِغثنثً تٍ ٙذٍنً
نّْٗ تٍَـحد تٍهردٜد ٗتٍضِثؿٜد ٜٗغٜم نٗز٘ ،شالِد حأْٖث ررْثٗل ِعثٗالذ أعد تٍهرٜي ّٜإدخنثل
تٌٍرخ ن ٛشَد تٍهرٜو تألخر أٌحر ؿدد ِّ تٍِرتذِ ،شرخدِ ّٜن ٛذًٍ ٌل ِث ٜنٗنرٓ ٍٖنُ رٌرٜنً
تٍٖضُٗ ن ٛرٜثغد ٌرخ تٍشَد.
ٜٗضٜر زٜدتّ ِٗٗش ) 18 : 2004( ٙأّ ٌرخ تٍشَد ِّ تألْضػد تٍضِثؿٜد تٍرن ٛرِنثرس
ح ّٜنرٜيٜ ّٜرْثنشثّ نِ ٛشثعد ظلٜرخ ْشحٜثً إذت ِث ىٗرْذ حلٜرٕث ِّ تألْضػد تألخر٘ نٖ ٛررشنُ
حثٍرهثؿل تإلٜضثح ٛتٍِشرِر ٍَـدٜد ِّ تٍـَِٜثذ تٍدنثؿٜد ٗتٍٖضِٜٗد حْشحد ؿثٍٜد ِّ تٍرٖدٜمٌِ ،نث "
أْٖث رٜثغد ضِثؿٜد ذتذ ضـحٜد ٗتشـدِٜٗ ،ثرشٖث أؿدتد ٌحٜرخ ِّ تٍرٜثغ ّٜٜؿَِ ٙشرٗ٘ تٍـثٍُ،
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ٗرـد ٗتعدخ ِّ تألٍـثج تٍرٜثغٜد تألشرؽ رػٗرتً ِْٗٗتًٜٗ ،رػَج تألدتء تٍضٜد ٍٖث تٍشرؿد ٗتٍرعِل
ٗدرضد ؿثٍٜد ِّ تٍِٖثرخ ٕٗ ٙرِثرس ؿَِ ٙشرٗ٘ تٍٖٗتٜد ٗتالعررتم.

تضرٖد تٍـدٜد ِّ تٍخحرتء ٗتٍِٖرِ ّٜحرٜثغد ٌرخ تٍشَد نٗ ٛغؾ ٗريش ُٜتٍِٖثرتذ تألشثشنٜد
ٍرٜثغد ٌرخ تٍشَدٗ ،ىد ىثِذ تٍحثعسد حثالػالؽ ؿَ ٙتٍِرتضؾ تٍـرحٜند ٗتألضْحٜند تٍرن ٛرْثٍٗنذ
رظْٜم تٍِٖثرتذ تألشثشٜد ،عٜز ٍٗعؼ أّ ْٕثً إضِثؿثً ٗرٗعٜدتً ٍرظْٜهثذ تٍِٖنثرتذ تألشثشنٜد
ٌٍرخ تٍشَد؛ ألّ ٌرخ تٍشَد رـرِد ؿَ ٙتٍِٖثرتذ تألشثشٜد ٌيثؿدخ ٕثِد ٍَريدُ نِ ٙشرٗ٘ تألدتء.
ٗنٕ ٙذت تٍظدد ٜذٌر ِـٗع ( )44: 1994أّ ِرعَد رـَ ُٜتٍِٖنثرتذ تألشثشنٜد ٕنذٓ
أظـج ِرعَدٌٍْٖٗ ،ث الزِد ٍرنؾ تٍِشرٗ٘ٗ ،رْثٍٗذ تٍحعٗز تٍر ٛأضرٜنذ ننٕ ٛنذت تٍِضنثل
ِضِٗؿد ِّ تٍرظْٜهثذ:

ِ -1شً تٌٍرخ.
 -2تشرالُ تٌٍرخ.
 -3تٍرِرٜر.
 -4تٍِعثٗرخ.
 -5تٍرظٜٗج.
 -6عرٌثذ تٍيدِ.ّٜ
ٌِث أضثر شثٍُ ( )25 :1991أّ ريش ُٜتٍِٖثرتذ تألشثشٜد ٌثٍرثٍ:ٛ
ِ -1شً تٌٍرخ.
 -2تٍرِرٜر.
 -3تٍِعثٗرخ.
 -4تٍرظٜٗج حأْٗتؿٔ.
 -5تٍرِٜد تٍعرخ.
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ٜٗرٌز نٕ ٛذت تٍظدد ٌل نٗزٗ ٚشنالِد ( )15 :1996ؿَن ٙأّ تٍِٖنثرتذ تألشثشنٜد
ٍرٜثغد ٌرخ تٍشَد  ٌِّٜريشِٖٜث إٍِٖ ٙثرتذ ٕضِٜٗدِٖٗ ،نثرتذ دنثؿٜندِٖٗ ،نثرتذ ٕضِٜٗند
دنثؿٜد ،ؿَ ٙتٍْعٗ تٍرثٍ:ٛ
 -1تٍرِرٜر.
 -2تالشريحثل.
 -3تٍِعثٗرخ.
 -4تٍرظٜٗج.
 -5تٍِرثحـد تٍٖضِٜٗد.
 -6تالشرعٗتذ ؿَ ٙتٌٍرتذ تٍِرردخ.
 -1تٌٍِثّ تٍدنثؿ.ٛ

 -2تٍِرثحـد تٍدنثؿٜد.

 -3تٍرعرً تٍدنثؿ.ٛ

 -4تٍدنثؽ غد تٍِظٗج.

 -5تٍدنثؽ غد تٍِِرر.

 - 6تٍدنثؽ غد الؿج تالررٌثز.

 -7تٍدنثؽ غد تٍيثػؾ حثٌٍرخ .

 - 8تٍدنثؽ غد تٍيثػؾ حدّٗ ٌرخ.

 - 1تٍرعٌُ ن ٛتٍضشُ.

 -2تالررخثء ٗتٍرٗتزّ.

 - 3رلٜٜر تالرضثٓ.

 -4رلٜٜر تٍشرؿد.

 - 5تٍيػؾ.

 -6تٍرٗىم.

 - 7تإلررٌثز.

 -8تٍيهز.

 - 9تٍضر.ٚ
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ ريش ُٜتٍِٖثرتذ تألشثشٜد نٌ ٛرخ تٍشَد ٌِٖثرتذ ٕضِٜٗد ِٖٗثرتذ دنثؿٜد
أنغل ريش ،ُٜعٜز ٜرٗضج ؿَ ٛتٍػثٍج أّ ٜضٜد ِٖثرتذ ٌرخ تٍشَد تألشثشٜد حضنيٖٜث تٍٖضِٜٗند
ٗتٍدنثؿٜد؛ عٜز أّ رٜثغد ٌرخ تٍشَد ٍٜس نيػ أّ رـرم أٗ رضٜد تٍرظٜٗج ؿَ ٙشنَد تٍِْنثنس،
ٌٍّٗ ٜضج ؿَ ٙتٍػثٍج أّ ٜـرم أٗ ٜضٜد تٍدنثؽ ؿّ شَد نرٜئ ٌٍِْٜ ٛؾ رشضٜل تٍِْثنس حػرو
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ِضرٗؿدٕٗ ،ذت ال ٜأر ٛإال ؿّ ػرٜو ِـرند ػرو تٍدنثؽ تٍظعٜعد حضِٜؾ أضٌثٍٖث ٗحثٍرثٍ ،ٛننثّ
ٕذت تٍريش ٕٗ ُٜتألْشج ٍري ُٜٜتٍِٖثرتذ تألشثشٜد ن ٛرٜثغد ٌرخ تٍشَد.
حـد تالػالؽ ؿَ ٙتٍِرتضؾ تٍـرحٜد ٗتألضْحٜد تٍر ٛرْثٍٗذ رعدٜد تٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗد نٌ ٛنرخ
تٍشَد ٗحـع تٍحعٗز تٍر ٛأضرٜذ نٕ ٛذت تٍِضثل تشرخَظذ تٍحثعسد تٝرتء تٍرثٍٜد:
ترهيذ تٍـدٜد ِّ تٍدرتشثذ ٗتٍحعٗز ؿَ ٙتٍريش ُٜتألشثشٍَِٖ ٛثرتذ تٍٖضِٜٗد نٌ ٛرخ تٍشَد تٍنذٚ
ٜهظل ح ّ ٜتٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗد حثٌٍرخ ٗح ّٜتٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗند حندّٗ ٌنرخٕٗ ،نذت ِنث أٌندٓ
ضحل( )26 :2010أّ تٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗد نٌ ٛرخ تٍشَد رْيشُ إٍ:ٙ
ِ -1شً ٗتشرالُ تٌٍرخ.
 -2تٍرِرٜر.
 -3تٍرظٜٗج.
 -4تٍِرثحـد تٍٖضِٜٗد.
 -1تٍِض.ٛ
 -2تٍضر.ٚ
 -3تالررٌثز.
 -4تٍٗسج.
 -5أٍـثج تٍشرثر.
 -6تٍرٗىٜذ.
ٜٗؤٌد إشِثؿٜل( )33 :2013أّ ريش ُٜتٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗد نٌ ٛنرخ تٍشنَد ٌِٖنثرتذ
ٕضِٜٗد حثٌٍرخ ِٖٗثرتذ ٕضِٜٗد حدّٗ ٌرخ أنغل ريشُٜ؛ عٜز أّ تٍهرٜو تٍذٜ ٚشرعٗذ ؿَنٙ
تٌٍرخ ٜظحظ أعد أؿغثةٔ ِٖثضِثً ِشرعٗذتً ؿَ ٙتٌٍرخ ٗؿَ ٜٔتٍيٜثُ حِضِٗؿد ِنّ تٍِٖنثرتذ
حظٗرخ (نردٜد أٗ ضِثؿٜد) ٗ ،ذًٍ ٍَٗظٗل إٍ ٙشَد تٍخظُ ٗرعيٜو تٍْيثػ ،أِث حثى ٛأؿغنثء
تٍهرٜو نٜيِّٗٗ حِضِٗؿد ِّ تٍِٖثرتذ تٍٖضِٜٗد (حدّٗ ٌرخ) ٍرشٖٜل ِِٖد تٍزِٜل تٍِشنرعٗذ
ؿَ ٙتٌٍرخ ٍَٗظٗل إٍ ٙشَد تٍِْثنس.
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ٗرر٘ تٍحثعسد أّ ػحٜـد تٍٖضُٗ نِ ٛحثرٜثذ ٌرخ تٍشَد رشٜر نِ ٛعٗر ،ّٜالؿج ِٖنثضُ
ِشرعٗذ ؿَ ٙتٌٍرخٗ ،حثى ٛتٍهرٜو ٜؤدّٗ ِٖثرتذ ٕضِٜٗد ٌٍّٗ حدّٗ ٌرخٍٖ ،نذت ننئّ ذٍنً
تٍريشٜ ُٜـد ٕٗ تألْشج ٗتألِسل ٍري ُٜٜتٍِٖثرتذ تألشثشٜد تٍٖضِٜٗد ن ٛرٜثغد ٌرخ تٍشَد .

ررُ ٕذٓ تٍرِرٜرخ ِّ ؿَِ ٙشثند عٗتٍِ 6- 3 ٛرر ٗ ٌِّٜأدتةٖث ِّ تٍعرٌد أٗ تٍسحثذ،
ٗرِرر تٌٍرخ ِّ تررهثؽ تٍظدر ٗرشَُ تٌٍرخ أٜغثً ؿَ ٙتررهثؽ تٍظدر ٜٗػَو ؿَٖٜث رِرٜرخ تٍهرٜو
ألْٖث أٌسر تٍرِرٜرتذ ضٜٗؿثً ح ّٜتٍهروٍَِٗ ،شرٜٗثذ تٍـَٜث  ّ ٌِٜأّ ررُ ٕذٓ تٍرِرٜرخ ؿَِ ٙشثند
عٗتٍِ 8-5 ٛرر حٌل دىد ٗترزتّ ٗشرؿد ٗذًٍ ٍيٗخ تٍذرتؿ.ّٜ
ػرٜيد ِشً تٌٍرخ نٕ ٛذٓ تٍػرٜيد ْٕ ٛهس تٍػرٜيد تٍر ٛرِشً حٖث تٌٍرخ ؿْد تٍرظٜٗج.
رشِظ حثٍرظٜٗج دّٗ رـدٜل نِ ٛشً تٌٍرخ.
أشٖل تٍرِرٜرتذ أدتءً.
رشِظ حٌسٜر ِّ تٍخدتؽ.
رشِظ حثٍِعثٗرخ دّٗ رلٜٜر ن ٛػرٜيد ِشً تٌٍرخ( .ؿحد تٍدتٗ ُٜعشثْ)64 :1999 ،ّٜ
رضٜر تٍحثعسد إٍ ٙأّ تٍـٜج تٍٗعٜد نٕ ٛذٓ تٍرِرٜرخ أْٖث ال رشرخدُ ن ٛتٍرِرٜر ٍِشثنثذ
ػَٜٗد (ِّ ؿَِ ٙشثند عٗتٍِ 15 ٛرر ريرٜحثً) ٜٗشرعشّ أال رشرخدِٖث ِْٗثنشً حٗ ًْٜح ّٜتٍِشرَُ
ِحثضرخ.

ِٜشً تٍالؿج تٌٍرخ حثٍػرٜيد تٍظعٜعد ٗأّ ٜعرهؼ حثٍِرني ّٜن ٛعثٍد تْسْثء ٗىرٜحد ِّ
تٍِـظُ (ٗىهد تالشرـدتد تٍٖضِٜٗد تٍظعٜعد)ٜٗ ،دنؾ تٍالؿج تٌٍرخ حثٍٜد ِّ ّٜأِثُ تٍظدر ٗذًٍ
حِد شرٜؾ ِّ تٍِر نيٗ ّٜنْ ٛهس تٍٗىذ ِٜد تٍذرتؿٜٗ ّٜدنؾ تٌٍرخ حأظثحـٔ ن ٛعرٌد دتةرٜد حعٜز
رْرٖ ٛعرٌد تٍدنؾ ٗتٍذرتؿثّ تٍِِردرثّ إٍ ٙتألِثُ ٗتٌٍهثّ ٜرضٖثّ ألشهل ٗتٍخثرش ىَٜالًٗ ،ال ررٗىم
عرٌد تٍذرتؿثّ حـد ررً تٌٍرخ حل ٜشرِرتّ ن ٛعرٌرِٖث حشٍٖٗد ٗتررخثءٜٗ ،ضج أّ ٜأخذ تٍالؿج
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خػٗ خ حثٍرضل تٍخَهٜد ن ٛترضثٓ تٍضخط تٍذ ٚشٜرُ رِرٜر تٌٍرخ إٍ ٜٔإلٌشثج تٌٍرخ تٍيٗخ تٍدتنـد
تٍالزِدٗ ،دىد تٍرِرٜرخ ٗتٍعهثؼ ؿَ ٙترزتّ تٍضشُ ،أِث إذت ٌثْذ تٍِشثند ىرٜحد نٜسْ ٙضذؿٔ ىَٜالً
ٍألِثُ حدالً ِّ أخذ تٍخػٗخ( .تٍدٜثشػ)29 :1996 ،ٛ

ٕذٓ تٍِٖثرخ ِّ تٍِٖثرتذ تٍحشٜػد (تٍلٜر ِرٌحد) ٍٗذت رـَُ حثٍػرٜيد تٌٍَٜد ٍألدتء ٜٗرحؾ تٝر:ٛ
 -1ضرط ػرٜيد تألدتء تٌٍِٜثْ ٌٜٛتٍظعٜظ ٍَِٖثرخ ِؾ رأدٜد ِْٗذش شٍَِ ُٜضثٕدخ تٍالؿح ّٜألدتء
تٍِٖثرخ ِّ زٗتٜث ِخرَهد.
ِ ِّ -2شً تٌٍرخ تٍظعٜظ ٗٗىهد تالشرـدتد تٍٖضِٜٗد ٜيم تٍالؿج أِثُ عثةػ ؿَ ٙحـد  3أِرثر
ٍٜؤد ٚتألدتء تٌٍِٜثٍِْٖ ٌٜٛثرخ تٍرِرِ ّٜؾ ِالعؼد سحثذ تٍرضَٗ ّٜتٍِٜل ىَٜالً ِّ تٍضذؽ
ٍألِثُ سُ ِٜشً تٌٍرخ ٍَرٌرتر.
 -3ن ٛتزدٗتشِٜ :رر تٌٍرخ ٍَزِٜل تٍِٗتضٔ ٍِشثند ِّ ِ 4-3رر.
ْ -4هس تٍردرٜج ٌٍّ ،زٜثدخ تٍِشثند ح ّٜتٍزِِٗ َّٜٜرتؿثخ تٍدىد.
ْ -5هس تٍردرٜج ؿَ ٙزٜثدخ تٍشرؿد.
 -6تٍردرٜج ؿَ ٙتٍرِرٜرخ تٍـددٜد ن ٛترضثٕثذ ِخرَهد( .نرش)176 :1996 ،
 -1أّ رِرد تٍذرتؿثّ حهرد تٍِرني ّٜإٍ ٙتألِثُ ِحثضرخ.
 -2دنؾ تٌٍرخ حرشق تٍٜد ٗتألظثحؾ إلٌشثج تٌٍرخ دٗرتّ ؿٌس ترضثٓ ؿيرج تٍشثؿد.
 -3تٍٗغؾ تٍْٖثة ٛتٌٍهثّ ٜرضٖثّ ألشهل ٗتٍخثرش ىَٜالً.
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ْ -4يل تٍرضل تٍخَهٜد ٍأل ِثُ إلٌشثج تٌٍرخ تٍيٗخ تٍدتنـد إذت حـدذ تٍِشثند ح ّٜتٍِشَُ ٗتٍِشرَُ
ٍالعرهثؼ حثٍرٗتزّ.
ْ -5ؼر تٍِشَُ إٍ ٙتألِثُ ن ٛترضثٓ تٍِشرَُ.
 -6أسْثء رأدٜد تٍرِرٜرخ ٜٗضد تْسْثء خهٜم ن ٛتٍرٌحر.ّٜ
 -7ؿدُ رِرٜر تٌٍرخ تال تذت رأٌدذ تْٔ ال رٗضد نرظد ٍيػـٖث ِّ ىحل تٍخظُ .
 -1تالؿرِثد ؿَٗ ٙغـٜد ىدِ ٛتٍِدتنؾ ٗٗغـٔ ِّ تٍَِـج.
-9

رعدٜد تٍالؿج تٍِشرَُ ُِٖ ضدتً حثٍْشحد ٍَِِرر( .ؿحد تٍدتٗ ُٜعشثْ)71 :1999 ،ّٜ

ِ -1رر ؿثٍٜثً غد ىظثر تٍيثِد ِٗرردخ غد ػٗتل تٍيثِد.
ِ -2رر حشرؿد ٌٍّٗ ٍٜس ؿَ ٙعشثج تٍدىد.
 -3تٍٖدم ِّ تٍرِرٜر ٜضج تّ ٜرُ تٜظثل تٌٍرخ تٍ ٙتٍِشرَُ تٍِعدد حشرؿد ٗحدّٗ رـسر نٛ
ِشثر تٌٍرخ.
 -4تٍرِرٜر تٍ ٙتٍِشثنثذ تٍػَٜٗد رعرثش تٍ ٙىٗخ ٗشرؿد ٗتٍِْثٍٗد ٍَِشثنثذ تٍيظٜرخ رعرثش
تٍ ٙدىد.
 -5ؿَ ٙتٍػثٍج تّ ٜـرم ِر ٙرشرخدُ تٍرِرٜرخ تٍظدرٜد.
 -6تٍرِرٜر ال ٜـرِد ؿَٜ ٙيؼد تٍِشرَُ نيػ حل ؿَٜ ٙيؼد تٍِِرر تٜغثً .
 -7تكَج تٍرِرٜرتذ ٜضج تّ رْهذ حعٜز رشرَُ تٌٍرخ ح ّٜتٍظدر ٗتٍعٗع.
 -1ؿدُ سْ ٛتٍِرني.ّٜ
 -2ىَد شرؿد ِد تٍِرني.ّٜ
 -3ؿدُ رِرٜر تٌٍرخ ح ّٜتٍظدر ٗتٍعٗع.
 -4ؿدُ أخذ خػٗخ حثرضثٓ تٍرِرٜر.
 -5رؤد٘ حعرٌد حػٜةد.
 -6غـم تٍرشلٗ ّٜتألظثحؾ ٗتٍِرني. ّٜ
 -1ؿدُ ْؼر تٍِِرر إٍ ٙتألِثُ ن ٛترضثٓ تٍِشرَُ.

 -8ىَد سْ ٛتٍرٌحر ّٜأسْثء رأدٜد تٍرِرٜرخ.
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 -9ؿدُ رعدٜد تٍِِرر ٍالؿج تٍِشرَُ.
 -20ؿدُ دٗرتّ تٌٍرخ ؿٌس ترضثٓ ؿيرج تٍشثؿد.
 -22تٌٍهثّ ال ٜرضٖثّ ألشهل ٗتٍخثرش ىَٜالً ن ٛتٍٗغؾ تٍْٖثة(.ٛزٜدتّ)64 :1998 ،

تٍِعثٗرخ تٍـَٜث ٕ ٛؿَِٜد دنؾ تٌٍرخ حثٍرشق ٗتألظثحؾ إٍ ٙتألرع ٗتشريحثٍٖث ٍدنـٖث ِرخ
أخر٘ حعٜز رٌّٗ عرٌد تٌٍرخ ِشرِرخ ِٗرظَد ح ّٜتألرع ٗتٍٜد ٕٗ ٛعرٌد ِرٗتنيد ِْشضِد
ح ّٜتٍذرتؽ ٗتٍرشق ٗتألظثحؾ ٗت ٍرضَٗ ّٜتٍـٗ ّْٜٜتٌٍرخٜٗ .ضج أّ ررْثشج ىٗخ تٍدنؾ ِؾ تالررهثؽ
تٍذٜ ٚلرج تٍالؿج ن ٛأّ رظل تٌٍرخ إٍ ٜٔؿْد ترردتدٕث ِّ تألرع ،عٜز ررٗىم شرؿد عرٌد
تٍالؿج حثٌٍرخ ؿَِ ٙيدتر زتٜٗد تالرردتد ٗؿَِ ٙيدتر تررهثؽ تٌٍرخ ؿّ تألرع ٗدىد ؿَِٜد تٍدنؾ.
ٗتٍِعثٗرخ ٕ ٛتٍٗشَٜد ت ٍهْٜد تٍٗعٜدخ ٍرٌِْْٜث ِّ تٍضرٗ ٚتٍِض ٛن ٛتٍَِـج حعٜثزخ تٌٍرخ ٜٗضج
دنؾ تٌٍرخ ن ٛترضثٓ تألرع حٜد ٗتعدخ ِؾ رحثؿد تألظثحؾٕٗ ،ذٓ تٍعرٌد شٗم ريٗد تٌٍرخ إٍٙ
تالرضثٓ تٍِركٗج ِّٗ تٍغرٗر ٚرـَُ تشرخدتُ ٌَرث تٍٜد( .ّٜتٍدٜثشػ)37 :1996 ،ٛ
ٗرضٜر تٍحثعسد إٍ ٙتٍِعثٗرخ تٍـ َٜث ٕ ٛتٍرعرً حرْػٜػ تٌٍرخ ن ٛأ ٚترضثٓ ِؾ رنؾ تٍضذؽ
ألؿَ ِّ ٕٛٗ ،ٙأظـج تٍِٖثرتذ تٍهْٜد نٌ ٛرخ تٍشَد ألْٖث ردل ؿَِ ٙد٘ تٍرٗتنو تٍـظحٛ
تٍـغَ ٛح ّٜتٍـٗ ّْٜٜحثى ٛأؿغثء تٍضشُ ٗىد رٌّٗ تٍِعثٗرخ:
 ن ٛتٌٍِثّ :حدنؾ تٌٍرخ إٍ ٙأشهل.
ِ ؾ تٍعرٌد :حدنؾ تٌٍرخ ِّ تٍخَم أٗ عشج ترضثٓ تٍعرٌد.
ٜ -1شرػٜؾ تٍالؿج تٍِٖثضُ تٍريدُ حثٌٍرخ أسْثء تٍٖضُٗ .
ِ -2شثؿدخ تٍِٖثضُ ؿَ ٙتٍِرتٗكد ٗتالضرٜثز .
 -3ترضثؽ تٍِدتنؾ ٍَخَم ٗتٍريرج ٍلرع تٍرٖدٜم .
 -4تحيثء تٌٍرخ حـٜدتً ؿّ ِْػيد تٍَـج تٍِزدعِد ٗدنثؿثذ تٍخظُ .
 -5تٍش ٜػرخ ؿَ ٙتٌٍرخ تسْثء رػحٜو تٍخػػ.
 -6رـد ٗشَٜد ٍيرل تٍٗىذ ؿْدِث  ٌّٜٗذًٍ غرٗرٜثً (.رزو)41 :2005 ،
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 -1أّ رٌّٗ تٌٍرخ إٍ ٙتألِثُ ٗتٍخثرش ىَٜالً.
 -2تٍرأس ِرنٗؿد إٍ ٙأؿَٗ ٙتٍْؼر إٍ ٙتألِثُ الٌرشثج رؤٜد ٗتشـد ٗتغعد.
 -3تٍشٜػرخ ؿَ ٙعرٌد تٌٍرخ ِّ ِهظل تٌٍرم( .ؿحد تهلل ٗعِٗدتّ)137 :1999 :

 -1عثٗر حثٍٜد تٍحـٜد خ ؿّ تٍِدتنؾ ؿَ ٙأّ  ٌّٜٗضشُ تٍِٖثضُ ح ّٜتٌٍرخ ٗتٍِدتنؾ.
ٌَِ -2ث تىررج تٍِدتنؾ ٌَِث تْخهغذ تٍِعثٗرخ إلٌِثّ زٜثدخ تٍشٜػرخ ؿَ ٙتٌٍرخ.
 -3تخرٜثر تٍٗىذ تٍِْثشج ٗتٌٍِثّ تٍِْثشج ألدتء تٍِعثٗرخ.
(تالرعثد تٍدٌٍٍٗ ٛرخ تٍشَد)53 :1998 :
ِ )1يدِد ٜٗغظ نٖٜث تٍِدرس إِٜٔد ِٖثرخ تٍِعثٗرخ ٗتشرخدتِثرٖث ٗأْٗتؿٖث.
 )2ضرط ػرٜيد تألدتء ِؾ ريدِْٗ ُٜذش ٍألدتء.
ٜ )3ضَس تٍالؿحّٗ نٗ ٛغؾ تٍضَٗس ػٗالً نرعثً ٜٗغؾ ٌل ُِْٖ تٌٍرخ أِثِٔ ح ّٜتٍرضَ ،ّٜسُ ٜحدأ
ن ٛرْػٜػٖث عر  ٙرررهؾ ؿّ تألرع عٜز ٜشرِر ن ٛتٍِعثٗرخ حٖث،
ٗ )4ىٗم تٍالؿحّٗ ِؾ رحثؿد تٍيدِٗ ّٜريدُ تٍرضل تٍٜشر٘ أِثِثً ٗسْ ٛتٍرٌحرٌ ّٜثِالً سُ ٗغؾ
تٌٍرخ ؿَ ٙتألرع ٗتٍحدء ن ٛرْػٜػ تٌٍرخ حثألظثحؾ عر ٙرررد ؿّ تألرع.
 )5تٍردرٜج تٍشثحو ِؾ نرد تٍرٌحرِ ،ّٜؾ تٍرْح ٜٔحٗغؾ تٍذرتؽ تألخر٘ كٜر تٍِشرخدِد نٗ ٛغؾ
تٍعِثٜد ٌٍَرخ.
 )6تٍِعثٗرخ ن ٛتٌٍِثّ ِؾ رلٜٜر تررهثؽ تٌٍرخ ِؾ إضثرخ تٍِدرسٗ ،تٍرْح ٜٔحثٍِعثنؼد ؿَ ٙتٍْؼر
إٍ ٙتألِثُ.
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 )7رؤد ٚتٍخػٗتذ تٍشثحيد حثٍٜد تٍٜشر٘.
ٜ )8يم تٍالؿحّٗ ىػثرتذ خَم تٍعد تٍْٖثةٍََِ ٛـج سُ تٍِعثٗرخ أِثِثً نِ ٛضِٗؿثذ حػٗل
تٍَِـج.
 )9تٍردرٜج تٍشثحو ِؾ رلٜر تٌٍرخ ِّ ضثْج إٍ ٙضثْج ٗرلٜٜر تٍٜد تٍِعثٗرخ ٗذًٍ ؿْد إضثرخ
تٍِدرس.
)10

تٍردرٜج تٍشثحو ِؾ رلٜٜر تٍٜد تٍِعثٗرخ حثالررٌثز تٍخَه ٛؿَ ٙتٍيدُ تٍخَهٜد.
(تٍدٜثشػ)39 :1996 ،ٛ
-1تٍْؼر تٍ ٙتٌٍرخ دتةِثً .
 -2ؿدُ تشرخدتُ ٌَرث تٍٜد ّٜأسْثء تٍِعثٗرخ.
 -3ؿدُ تشرخدتُ تٍذرتؽ تٍعرخ تسْثء تٍِعثٗرخ.
 -4دنؾ تٌٍرخ حرتعد تٍٜد ٍٜٗس حرؤٗس تالظثحؾ .
ْ -5يػد ترردتد تٌٍرخ ؿَ ٙتالرع أِثُ تٍيدُ ِحثضرخ ِِث ٜشحج غرحٖث حثٍيدُ ٗنيدتْٖث .
 -6ؿدُ ترردتد تٌٍرخ تٍِ ٙشرٗ٘ تٍعٗع ن ٛتٍِعثٗرخ تٍـَٜث .
 -7ؿدُ دنؾ تٌٍرخ ٍألشهل ِّٗ أِثُ تٍضشُ حرلٜٜر تالرضثٓ .
 -8ؿدُ ترردتد تٌٍرخ ن ٛزتٜٗد ضٜدخ تسْثء تٍِعثٗرخ ِّ خَم تٍؼٖر ِِث ٜشحج رـسر نٛ
خػٗتذ تٍالؿج أسْثء تالشرالُ .
 -9ؿدُ ٗغ ؾ تٍٜد تٍِـثٌشد ح ّٜتٍشثىٍَٗ ّٜخَم ٍلرع تشريحثل تٌٍرخ تسْثء تٍػحػحد حّٜ
تٍشثىِ(. ّٜـٗع)48 :1994 ،

ٜـد تٍرظٜٗج تٍشَِ ِّ ٛإُٔ تٍِٖثرتذ نٌ ٛرخ تٍشَد إذ إّ تٍهٗز ن ٛتٍِحثرٜثذ ن ٛضِٜؾ
تألٍـثج تٍضِثؿٜد الشِٜث ن ٛرٜثغد ٌرخ تٍشَد ٕٗ تٍٖدم تألشثس ٕٗذت تٍهٗز ال ٜأر ٛتال ِنّ
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خالل تٍرظٜٗج تٍْثضظ نٖٗ تٍِعظَد تٍْٖثةٜد حل ٕٗ تٍهٜظل ن ٛرعدٜد تٍْرٜضد تٍْٖثةٜند ٍنألدتء
تٍِٖثر٘ تٍٖضِٗ.ٛ
ٜٗضٜر تالرعثد تٍدٌٍٍٗ ٛرخ تٍشَد تٍ ٛأّ تٍرظٜٗج ٕٗ إِشثً تٌٍرخ حٜد ٗتعدخ أٗ حثٍٜد،ّٜ
سُ إػالىٖث ن ٛتٍٖٗتء ْعٗ تٍشَد ٗرـرحر تإلظثحد ظعٜعد إذت ٗظَذ تٌٍرخ ٕٗ ٙن ٛعثٍد تٍَـج نٛ
تٍشَد ِّ أؿَ ٙتٍعَيد ٗتشريرذ نٖٜث أٗ تخررىرٖث(تٍيثّْٗ تٍدٍٗ.)61 : 1998 ،ٛ
ٗرر٘ تٍحثعسد ِد٘ إِٜٔد ٗخػٗرخ تٍرظٜٗج تٍشَِ ٛن ٛرٜثغد ٌرخ تٍشَد؛ ألّ ٌل
تٍِضٖٗدتذ تٍر ٛرحذل شٗتء ٌثْذ ٕضِٜٗد أٗ دنثؿٜد أ ٗرعرٌثذ حٌرخ أٗ حدّٗ ٌرخ ،ال ىِٜد ٍٖث ِث
ٍُ ْٕ ٌّٜثً رظٜٗج ْثضظ ؿَ ٙشَد تٍِْثنس ٜشرػٜؾ ِّ خالٍٔ إعرتز تٍْيثػ ٗتٍهٗز ن ٛتٍِحثرتخ.
ٗتٍرظٜٗج تٍشَِ ٕٗ ٛأعد أْٗؽ تٍرظٜٗج ِّ تٍعرٌد ٗأٌسرٕث تشرخدتِثً ن ٛتٍِحثرٜثذ،
ٍذًٍ ررػَج ِْث رِْٜرٔ ٗر عش ْٜٔألِٕٜرٔ ن ٛتٍِحثرتخ ٌٍٗ ،ثند تٍِشرٜٗثذ رٌّٗ ٕذٓ تٍرظٜٗحد ِِٖد
ضدتً ٌْٖٗث ررٜظ تالىررتج ِّ تٍٖدمٗ ،ررٜظ ٍٔ شالِد تألدتء تٍعرٌ ٛحـد تالْرٖثء ِّ تٍػحػحد أٗ نٛ
عثٍد تشرالُ تٌٍرخ أسْثء تٍيػؾ ْعٗ تٍشَد (ؿحد تهلل ٗعِٗدتّ .)143:1999،
ٗرر٘ تٍحثعسد أّ أدتء ٕذٓ تٍِٖثرخ ِّ خالل رعرً تٍػثٍج حشرؿد ن ٛترضثٓ تٍٖدم حـد
ؿِل ِعثٗرخ أٗ تشرالُ تٌٍرخ ِّ زِٜلٜٗ ،شرخدُ تٍػثٍج خػٗتذ خثظد حـد تْرٖثةٔ ِّ تٍِعثٗرخ
أٗ حـد تشرالِٔ ٌٍَرخ عرٜ ٙرشْ ٍٔ ٙتالىررتج أٌسر ِث  ِّ ٌِّٜتٍشَدٌ ،ذًٍ ٜضج ؿَ ٙتٍػثٍج
ؿْد أدتء ٕذٓ تٍِٖثرخ أّ ٜرتؿ ٙىثْْٜٗد ٕذٓ تٍخػٗتذ عر ٙال ٜيؾ ن ٛخػأ تٍضر ٚحثٌٍرخٗ ،ىد
رخرَم ِشثند تٍخػٗتذ تٍيثْْٜٗد تٍرٜ ٛؤدٖٜث تٍػثٍج حثٌٍرخ رحـث الخرالم تٌٍِثّ تٍذ٘ ٜحدأ ِْٔ
تٍػثٍج تالىررتج ٍَرظٜٗج ،نِّ تٍُِٖ أّ ٜظٗج تٍػثٍج ؿَ ٙتٍشَد ِّ أىرج ٌِثّ ٌِِِّٗ ،ؾ
تٍٗسج ألؿٍَ ٙرعيٜو أٌحر غِثّ ٌِِّ إلظثحد تٍٖدم ِؾ عِثٜد تٌٍرخ ِّ تٍِْثنس.
ٜٗـد ٕذت تٍْٗؽ ِّ أٌسر تٍرظٜٗحثذ ضٜٗؿثً ٜٗؤد ٚن ٛعثٍد عرٌد تٍالؿج ن ٛترضثٓ تٍٖدم
حشرؿد ٗ ٌِّٜأّ ُٜؤد٘ دّٗ ِعثٗرخ إذت رشَُ تٍالؿج تٌٍرخ ٕٗٗ ىرٜج ِّ تٍٖدم أٗ ٜؤد٘ ِؾ
تٍِعثٗرخ إذت ٌثّ حـٜدتً ؿّ تٍٖدمٜٗ ،شرخدُ تٍالؿج خػٗتذ تىررتج خثظد حـد تْرٖثؤٓ ِّ
تٍِعثٗرخ أٗ حـد تشرالِٔ تٌٍرخ ِّ تٍزِٜل عرٜ ٙرشْ ٍٔ ٙتالىررتج أٌسر ِث  ِّ ٌِّٜتٍشَدٗ .ىد
رخرَم ِشثند تٍخػٗتذ تٍيثْْٜٗد تٍرٜ ٛؤدٖٜث تٍالؿج حثٌٍرخ رحـثً الخرالم تٌٍِثّ تٍذ ٚحدأ ِْٔ
تٍالؿج تالىررتج ٍَرظٜٗج ٗذٍ ً ٌٍٜ ٛظل تٍالؿج إٍ ٙأىرج ْيػد ِّ تٍٖدم ِؾ تٍٗسج ألؿَٙ
ٍرعيٜو أٌحر غِثّ ٌِِّ إلظثحد تٍٖدم ِؾ عِثٜد تٌٍرخ ِّ تٍِْثنسٜٗ ،العؼ أّ رٌّٗ خػٗتذ
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تالىررتج ىثْْٜٗد ٍـدُ تٍٗىٗؽ نِ ٛخثٍهد تٍضر ٚحثٌٍرخ ٕٛٗ .ؿْد ِشً تٌٍرخ رحدأ حخػٗخ ٌحٜرخ
ِّ رضل تٍٜد تٍِظٗحد سُ ٜأخذ خ ػٗخ أخر٘ حثٍرضل تألخر٘ ٕٗ ٛىدُ تالرريثء ِؾ رنؾ تٍٜد
تٍِظٗرخ ألؿٌٍَٜ ٙرشج أؿَ ٙتررهثؽ ٜٗظل إٍ ٙتٍٖدم ٗررٗىم ػٗل تٍخػٗخ تألٍٗٗ ٙتٍسثْٜد ؿَٙ
تٍِشثند حٌِ ّٜثّ تٍحدء ٗتٍشَد( .ؿحد تٍدتٗ ُٜعشثْ)51 :1999 ،ّٜ
ؿْد تشرالُ تٍالؿج تٌٍرخ ِّ زِٜل أٗ ِشٌٖث ؿيج تٍِعثٗرخ – ٌٗثْذ عٜثزخ تٌٍرخ ننٛ
ٌَرث تٍعثٍرِ ّٜؾ ٍِس تٍيدُ تٍٍ ِْٜٙألرع ِسالً – ٜيررج تٍالؿج ْعٗ تٍٖدم ٜٗأخذ خػٗخ ٗتعندخ
حثٍيدُ تٍٜشر٘ٗ ،تالرريثء ؿَٖٜث ٍَٗسج ؿثٍٜثًِ ،ؾ رنؾ تٍرٌحد تٍ ِْٜٙأسْثء تٍرظنٜٗج حثٍٜند تٍِْٜنٙ
ِٗرثحـد تٍذرتؽ تٍِظٗحد ٌٍَرخٌٗ ،ذًٍ تٍرشق ٗتألظثحؾ ،سُ تٍٖحٗػ ؿَ ٙتٍيدِِ ّٜـثً عر ٙال ْٜدنؾ
تٍالؿج حـٜدتً ؿّ تٍٖدم ٍٜرٌِّ ِّ ِرثحـد تٌٍرخ ِرخ أخر٘ ن ٛعثٍد نضل تإلظثحد.
ٗنٕ ٙذت تٍْٗؽ ِّ تٍرظٜٗج ٜشرعشّ أّ  ٌّٜٗرٗض ٜٔتٌٍرخ كٜنر ِحثضنر ؿَن ٙتٍشنَدٗ ،ذٍنً
حثشرـِثل تٍَٗعد تٍخَه ٜد ٗتٍِشرػٜل تألشٗد تٍِرشُٗ ؿَٖٜث ،عٜز رٌّٗ ِالِشد تٌٍرخ ٍَٗعد ؿَنٙ
تٍخػ تألشٗد تٍرأش ٛتٍيرٜج ِّ تٍالؿجٕٗ ،ذت ٍغِثّ تظثحد تٍٖدمٌِ ،ث ٜضج ِالعؼد تٝر ٛؿْد
تألدتء:
 -1أسْثء تالىررتج ن ٛترضثٓ تٍشَد ٜضج أّ ٜعرهؼ تٍالؿج حثٌٍرخ أِثُ تٍضشُ ٗإٍ ٙأؿَ ٙىرج
تٍذىّ.
ٜ -2ضج أ ّ ٜيررج تٍالؿج حيدر تٍِشرػثؽ ِّ تٍشَد حثشرخدتُ خػٗتذ ٌحٜرخ ن ٛعثٍد تالحرـثد
ؿْٖث.
 -3أّ رٌّٗ تألظثحؾ خَم تٌٍرخ أسْثء تٍرظٜٗج.
 -4أّ رٌّٗ تٍٜد تٍِظٗحد أىرج ِث ٍَ ٌِّٜشَد ٗن ٙأؿَ ٙتررهثؽ ٍٖث.
 -5أّ  ٌّٜٗتٍرظٜٗج (كٜر ِحثضر) حثشرـِثل ٍٗعد تٍٖدم ،حعٜز رٗضٔ تٌٍرخ تٍ ٙزتٜٗد
تٍِشرػٜل تٍـَٜث تٍيرٜحد ِّ ترضثٓ تٍرظٜٗج.
ٜضج أّ ٜرٌز تٍالؿج ْؼرٓ ؿَ ٙتٍْيػد تٍِعددخ ٍَرظٜٗج أسْثء رٗض ٜٔتٌٍرخ حثألظثحؾ.
(رزو )47 :2005،
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ٕذت تٍْٗؽ ِّ تٍرظٜٗج إِث أّ ٜـَُ ِّ حدتٜد تٍعرٌد ٕٗ ِّ ٛأٗل تشرالُ تٌٍرخ ٗأخذ
تٍخػٗتذ ٍَرظٜٗج أٗ ِّ ْٖثٜد تٍعرٌد تٍر ٛرْرٖ ٛحثٍرظٜٗجٗ -إْ ٛأنغل رـَُ ٕذٓ تٍِٖثرخ
ِّ تٍْٖثٜد إٍ ٙتٍحدتٜد ٗذًٍ ألّ تٍالؿج ؿْدِث ٜظٗج ٜٗظٜج تٍٖدم نئّ ذًٍ ٜررً أسرتً نٛ
ْهشٔ ٌٜٗشحٔ سيد ن ٛأدتء تٍِٖثرخ ٜٗضج أّ ٌٜررٕث ٌسٜرتً.
ٜ .1يم تٍالؿج ٗىهد تالشرـدتد تٍٖضِٜٗد رعذ تٍشَد ٗحزتٜٗد  45ؿَ ٙتٍَٗعد.
ٜ .2ضـل تٍشثؿد ٗتٍـغد ٍَٜد تٍِظٗحد زتٜٗد ىثةِد ٗتٍـغد ٗتٍضشُ زتٜٗد ىثةِد.
ٜ .3يُٗ حهرد ٕذٓ تٍذرتؽ إٍ ٙأؿَِ ٙؾ دنؾ تٌٍرخ حثٍرشق ٗتألظثحؾ رضثٓ ٍٗعد تٍٖدم ٗنٛ
أؿَ ٙتٍِشرػٜل نٗو تٍعَيد نرررد تٌٍرخ ِّ تٍَٗعد إٍ ٙتٍٖدم.
ٜ .4شرِر ن ٛؿِل ذًٍ ٍـدخ ِرت ذ ِشرخدِثً دنؾ تٌٍرخ حثٍرشق ٗتألظثحؾ إٍٜ ٙأخذ إعشثس
تٍرظٜٗج.
ْ .5هس تٍرِر ّٜتٍشثحو إال أْٔ ٜرنؾ رضل تٍٜد تٍِظٗحد ِؾ تٍذرتؽ تٍِظٗحد ٍٜأخذ إعشثس
دنؾ تٌٍرخ ِؾ رنؾ تٍرٌحد ٕٗٗ تٍٗغؾ تٍْٖثة.ٛ
ْ .6هس تٍرِر ّٜتٍشثحو إال أّ تٍالؿج ٜغؾ رضل تٍٜد تٍِظٗج إٍ ٙتٍخَم أٗالً سُ ٜحدأ حرنؾ
تٍرضل إٍ ٙأؿَِ ٙؾ رنؾ تٍذرتؽ تٍِظٗحد إلرِثُ تٍعرٌد تٍشثحيد.
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 ِّ .1تٍٗغؾ تٍشثحو ٜعرً تٍالؿج تٍرضل تألخر٘ تٍرٌ ٛثْذ سثحرد ؿَ ٙتألرع إٍ ٙتٍخَم
ِّ ْهس تٍٗغؾ تٍشثحو سُ ؿْدِث رحدأ تٍعرٌد ؿَ ٜٔأّ ٜعرً ْهس تٍرضل إٍ ٙتألِثُ ٕٗٛ
ىدُ تالرريثء ٍٜرري ٛحٖث سُ ٌِٜل حثى ٛتٍخػٗتذ تٍشثحيد.
 ِّ .2تٍٗغؾ تٍشثحو ٜرضؾ تٍالؿج ىدُ تٍٜد تٍِظٗحد إٍ ٙتٍخَم خػٗخ سُ ٜرِ ٛتٌٍرخ ِّ
تألرع ِٜٗشٌٖث حـد أّ ٜأخذ خػٗخ حثٍٗسج ٕٗذٓ تٍخػٗخ تألٍٗ ٙتٍرِٜ ٛشً حٖث تٌٍرخ ،سُ
ٜأخذ خػٗخ أخر٘ حثٍرضل تألخر٘ ٍالرريثء حٖث إٍ ٙأؿَٜٗ ٙظٗج حٜد تٍرضل تٍر ٛأخذذ
تٍخػٗخ تألٍٗ.ٙ
ٌٜ .3رر ذًٍ ؿدخ ِرتذ ِّ ِخرَم تالرضثٕثذ.
ٜ .4شرِر ؿِل ذًٍ إذت ٌثّ ِّ ضٖد تٍٜشثر رٌّٗ تٍرضل تألٍٗ ٙتٍرِٜ ٛشً ؿَٖٜث تٌٍرخ ٕٛ
تٍرضل تٍٜشر٘ سُ ٜرري ٛحثٍ ِّٜٜنٜظٗج حثٍٜد تٍٜشر٘.
 .5إذت ٌثّ تٍرظٜٗج ِّ ضٖد تٍ ِّٜرٌّٗ تٍرضل تألٍٗ ٙتٍرِٜ ٛشً ؿَٖٜث تٌٍرخ ٕ ٛتٍرضل
تٍٜٗ ِْٜٙأخذ خػٗخ تالرريثء حثٍرضل تٍٜشر٘ ٜٗظٗج حثٍ.ِْٜٙ
ٜ .6شرعشّ ن ٛذًٍ أّ ٜذٌر تٍالؿج ِؾ ؿِل ٕذٓ تٍخػٗتذ حظٗذ ؿثٍ -ِّٜٜ ٛضِثل –
نٗو ،إذت ٌثّ ٜظٗج حثٍٜد تٍٗ ،ِْٜٙؿْد تٍرظٜٗج حثٍٜد تٍٜشر٘ ضِثل –  – ِّٜٜنٗو،
ٗذًٍ ٌٍْٜ ٛؼُ تٍعرٌد ٜٗضـر أشرؽ حثإلعشثس حأدتء تٍِٖثرخ.
 .7ؿِل ذًٍ تٍْٗؽ ِّ تٍرظٜٗج ِّ ِخرَم تالرضثٕثذ ٗتٍزٗتٜث – ٗؿَِ ٙشثنثذ ِخرَهد-
إٍ ٙأّ رظحظ ٕذٓ تٍِٖثرخ غِّ تٍرٗتنيثذ تٍضٜدخ ٍالؿج.
ٕ .8ذت تٍْٗؽ ِّ تٍرظٜٗج ٜضج أّ ٜحدأ رـَُ تٍرظٜٗج حٔ سُ  َٜٛذًٍ ٌل ِث ضثء ِّ أْٗتؽ
تٍرظٜٗحثذ.
 .9رِرْٜثذ ٍرـَ ُٜتٍرظٜٗج تٍشَِ ِّ ٛتٍٗ ِّٜٜتٍٜشثر ،حثٍٜد تٍٗ ِْٜٙتٍٜشر٘.
.10

ِّ ؿَ ٙضثْج تٍشَد ،تٌٍرخ ِْخهغد ترنؾ تٍرٌحد تٍٗ ِْٜٙظٗج حثٍٜد تٍ.ِْٜٙ

.11

خػٗخ ٗظٗج.

.12

خػٗر ّٜسُ تٍرظٜٗج.

.13

تٍٜد ّٜألؿَ – ٙتالْدنثؽ ٗرظٜٗج شَِ.ٛ

.14

حدء تٍِعثٗرخ ِٗشً تٌٍرخ ِؾ تٍٗسج.

.15

تالْدنثؽ ٗرظٜٗج شَِ( .ٛؿحد تٍدتٗ ُٜعشثْ)57-56 :1999 ،ّٜ
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 -1ؿدُ تالعرهثؼ حثٌٍرخ أِثُ تٍضشُ ٗإٍ ٙأؿَ ٙىرج تٍذىّ.
 -2تحرـثد تٍالؿج ؿّ تٍشَد.
 -3ؿدُ ٗغؾ تألظثحؾ خَم تٌٍرخ أسْثء تٍرظٜٗج.
 -4حـد تٍٜد تٍِظٗحد ؿّ تٍشَد.
 -5ؿدُ تررهثؽ تٍٜد تٍِظٗحد ألؿَ.ٙ
 -6ؿدُ رٗض ٜٔتٍ ٌرخ تٍ ٙزتٜٗد تٍِشرػٜل تٍـَٜث تٍيرٜحد ِّ ترضثٓ تٍرظٜٗج.
 -7ؿدُ ررٌٜز تٍْؼر ؿَ ٙتٍْيػد تٍِعددخ ٍَرظٜٗج أسْثء رٗض ٜٔتٌٍرخ حثألظثحؾ.
(زٜدتّ)38 :1998 ،
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ررِٜز ٕذٓ تٍِرعَد حثؿرحثرٕث نررخ تْريثل ِّ تٍِرتٕيد إٍِ ٙرعَد تٍضحثج ٗتٍضثِـند عٜنز
ٜحرز تٍضشُ ِّ عٜز تٍِؼٖر ٗتٍعضٌُِ ،ث رـرحر تٍِرعَد ِّ ( )11-21شْد ِرعَد ِِٖد ن ٛعٜثخ
تٍْثضة ،ّٜررـدد نٖٜث عثضٜثرُٖ ٗدٗتنـُٖ ٗ ،ررشؾ ِػثٍج ُِْٕٗٗ ،رٌسر نٖٜنث ِضنٌالرُٖٗ ،حنذًٍ
 ٌّْٜٗٗن ٛأِس تٍعثضد إٍ ٙنُٖ ٗتىـُٖٗ ،رـَُ ِٖثرتذ تٍررحٜد تٍرٜثغٜد تٍر ٛرشُٖ إشٖثِثً ٌحٜنرتً
ن ٛريد ُٜتٌٍسٜر ِّ تٍعَٗل تٍِْثشحد ٍعل تٍِضٌالذ تٍِررتٌِد ؿنّ ػرٜنو إٌشنثحُٖ تٍِـنثرم،

ٗتٍِٖثرتذ تٍغرٗرٜد تٍالزِد ،تٍرٜ ٛعرثضْٖٗث نِِ ٛثرشد تألْضػد تٍرٜثغٜد ،تٍرٜ ٛحرز دٗرٕنث
ن ٛرِْٜد تٍضخظٜد؛ ٍٖٗذت نئّ ِـرند خظثةط تٍضحثج تٍضثِـٌ ِّ ّٜٜثنند تٍْنٗتع ٛتٍضشنِٜد
ٗتالْهـثٍٜد ِِٖد ٍَلثٜدٗ ،ذًٍ ِّ أضل أّ ٜشرػٜؾ تٍِدرس إرحثؽ حرْثِص شَٗ ،ُٜؿَ ٙتٍركُ ِّ أّ

كثٍحٜد تٍػالج تٍضثِـِ ّٜٜرِثسَّٗ ضٕٗرٜثً إٍ ٙعد حـٜدِٜٗ ،رّٗ حْهس تٍرشَشل ن ٛتٍِْٗ ٗتٍرػٗر
ِؾ تخرالم ن ٛتٍضخظٜد ،إال أّ تٍرػٗر نْ ٛثعٜد ِـْٜد ؿْد حـع تٍضحثج  ٌّٜٗأشرؽ أٗ أحػنأ

ِْٔ نْ ٛثعٜد أخرٜ٘ٗ ،رضؾ تٍشحج ن ٛذًٍ إٍ ٙتإلٌِثْثذ تٍحٜةٜد تٍِرثعد ٍَحـع ن ٛتٍردرٜج ِنّ
أْدٜد أٗ شثعثذ رٜثغٜد (تٍرلذٜد تٍٗرتسٜد ،تٍِْػ تٍضشِٗ ،ٛتٍيدرتذ تٍحدْٜد).
ٜٗـد ضش ُ تإلْشثّ ِّ تٍِيِٗثذ تألشثشٜد ن ٛرٌٗ ّٜضخظٜرٍٔ ،ذًٍ نئّ تٍرلٜنرتذ تٍرنٛ
رػرأ ؿَٕ ٙذت تٍضشُ رـرحر ِّ تألِٗر تٍٖثِد ِّ ،عٜز رأسٜرٕث ؿَن ٙضخظنٜد تٍضنثج ٗؿيَنٔ

ٗؿٗتػهٔ ،ررأسر ٌل ٗتعدخ ِْٖث حثألخرِ٘( .ـٗع)111 :2111 ،

ٗرر٘ (نرش )221 :2111 ،أّ خظثةط تٍِْٗ ِّ ( )11-10شْد رخرَم ؿْند تألننرتد
ٜٗرضؾ تٍشحج إٍ ٙتٍٗرتسد ٗتٍضْس ٗػحٜـد تٍهرد ٗتٍـٗتِل تالىرظثدٜد ٗتالضرِثؿٜد.
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2
إّ ِْٗ تٍـغالذ نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ٜؤد ٚإٍ ٙزٜثدخ عضُ تٍضشُ ٗرْثشو تٍػٗل ِؾ تٍٗزّ ٍعد
ٌحٜرٜٗ ،زدتد تٍرٗتنو تٍـظح ٛتٍـغٌَِ ،ٛث رررهؾ ٌهثءخ تٍضٖثز تٍدٗر ٚتٍرْهشِِ ٛث ٜشنثؿد ؿَنٙ
تٍرْثشو تٍعرٌ ٛح ّٜأؿغثء تٍضشُ تٍِخرَهدٗ ،زٜثدخ رضثىد تألدتء ٗإٌِثْٜد تالىرظثد ن ٛحذل تٍضٖد؛

حثإلغثند إٍ ٙزٜثدخ تٍيدرخ ؿَ ٙتٍرعِل ِّٗ ،خالل ٕذٓ تٍِؼثٕر تٍِخرَهد ٗتٍِرعشْد ٍَِْٗ تٍحندْٛ
ٗتٍعرٌ ،ٛنئْٔ ٜػَو ؿَٕ ٙذٓ تٍِرعَد ِّ تٍِْٗ ِرعَد تإلؿدتد ٍَحػٍٗد نٌ ٛسٜنر ِنّ تألٍـنثج
تٍرٜثغٜد( .نٗز)11-11 :1001،ٚ

ٗرـد ٕذٓ تٍِرعَد ِّ تٍِرتعل تٍِِٖد ن ٛعٜثخ تٍػثٍج عٜز رِْٗ تٍِرلٜنرتذ تٍحثرِٗررٜند

تٌٍِْٗد ِّ تٍػٗل ٗتٍٗزّ حضٌل ِِٜز ِٜٜز تٍػثٍج نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ؿّ كٜرٓ ِّ تٍػنالج ننٛ
تٍِرتعل تٍشثحيد ٗرـ د ِرعَد ٍْغص ٗتٍٗؿٗ ٛرؼٖر تٍهرٗم ضَٜد ح ّٜتٍػالج ٗتٍػثٍحثذ ٜٗرعشنّ
تٍٗغؾ تٍضشِٗ ٛتٍحدْٗ ٛتٍظع ٛحـد ٕذٓ تٍِرعَد.

1
نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ٜرِٜز تٍضثج حثٍِٜل إٍ ٙتٍعرٌد ٗتٍـِل تٍِرٗتظل ٗؿدُ تٍيثحَٜد ٍَرـجٍ ،ذت
رظحظ عرٌثرٔ أٌسر تْشضثِثً ٗرٗتنيثً ْٗضثػثًِ( .ـٗع)110 :2111 ،

ٗنٕ ٛذٓ تٍِرعَد رخم عدخ تالررحثً ٗتالغػرتج تٍعرٌٗ ٛرأخذ ِخرَم تٍْٗتع ٛتٍْٗؿٜند

ٍَِٖثرتذ تٍعرٌٜد ن ٛتٍرعشّ ٗتٍرىٍ ،ٛرظل إٍ ٙدرضد ؿثٍٜد ِّ تٍضٗدخ ٌِ ،نث ٜالعنؼ تررينثء
ِشرٗ٘ تٍرٗتنو تٍـظح ٛتٍـغَ ٛحدرضد ٌحٜرخٜٗ ،شرػٜؾ تٍضثج تٌرشثج ٗرـَُ ِخرَنم تٍعرٌنثذ
ٗإريثْٖث ٗرسحٜرٖث ،حثإلغثند إٍ ٙزٜثدخ ىٗخ تٍـغالذ نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ٜشثؿد ٌسٜنرتً ؿَن ٙإٌِثْٜند
ِِثرشد ٌرخ تٍشَد تٍر ٛررػَج تٍِزٜد ِّ تٍيٗخ تٍـغَٜد ،عٜز َٜـج دٗرتً ٕثِثً نْ ٛضثط ؿَِٜنثذ
تٍردرٜج ٗحَٗف درضد تٍْضثط حشرؿد( .ؿالٗ)211 :2111 ،ٚ
1
إّ تٍضثج نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ِٜٜل إٍْ ٙيد تٍذتذ ْٗيد تٝخرٗ ،ّٜىد ٜضد نن ٛأنٌنثر زِالةنٔ
ضثذحٜد أٌسر ِّ أنٌثر تألشرخ أٗ تٍِدرشد أٗ تٍْثدٌِ ،ٚث ررظم ٕذٓ تٍِرعَند حثشنريرتر تٍِٜنٗل
ٗتٍرـَو حٖث ،نحـد أّ ٌثّ ِٜٜل إٍ ٙأٌسر ِّ ِٗغٗؽ ن ٛتٍِرعَد تٍشنثحيد ،أظنحظ ٜرٌنز ؿَنٙ

ِٗغٗؽ ٗتعد ٜٗـػٌ ٍٔ ٛل ٗىرٔ ِشخرتً ِث ٍد ِّ ٜٔإٌِثْٜثذ ٗأنٌثر( .نٗز)11 :1001 ،ٚ

ٜٗغٜم (تٍدٜر )211 :2111 ،ٚأّ تٍيدرتذ تٍـيَٜد رشرِر ن ٛتٍِْٗ حِـدل شرٜؾ ،حِْٜث ٜشنرِر
تٍذٌثء ن ٛتٍِْٗ حِـدل حػٛء عرْٖ ٙثٜد ٕذٓ تٍِرعَدٗ ،رزدتد نٕ ٛذٓ تٍِرعَد تٍيدرخ ؿَن ٙتٍهٖنُ
ٗتالشرٜـثج ٗتٍرهٌٜر تٍِضردٌِ ،ث ررعشّ ىدررُٖ ؿَ ٙتٍررٌٜز حِث ٜضـَُٖ رتكحن ّٜننِِ ٛثرشند
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رِثر ّٜرشرلرو ٗىرثً ػٜٗالًٗ ،رزدتد ىدررُٖ ؿَ ٙرـَُ ىٗتؿد أٌسر رـيٜدتً أٗ نُٖ ٗتشنرخدتُ خػنػ
حشٜػد.
4
إّ تٍِْٗ تالضرِثؿٍَ ٛضثج ٜرأسر حثٍحٜةد تٍرْٜ ٛضأ نٖٜث تٍهرد ٌثٍحٜةد تالضرِثؿٜد ٗتألشرٜد تٍرنٛ

رعٜػ حٔ ِّٗ ،إُٔ خظثةط تٍِْٗ تالضرِثؿٍٖ ٛذٓ تٍِرعَد ٕ ٛترشثؽ دتةرخ تٍرهثؿنل تالضرِنثؿٛ
ٍَضثج ْرٜضد ٍرػٗر ِرتعل ِْٗٓٗ ،تٍٗالء ٗتٍػثؿد تٍضدٜدخ ٍضِثؿد تألىرتٌِّ ،ث ِٜٜل تٍضثج إٍنٙ
تٍِْثنشد ح ّٜتألىرتّ ،عٜز رأخذ تٍِْثنشد ضٌالً نردٜثً نِ ٛخرَم تألْضػدٗ ،ىند رنزدتد تٍِْثنشند

نرشٜػر ْزؿد تألْثْٜدٗ ،ررغظ ن ٛضٌل ظرتؽ ِٗـثْثخ ٗرٗررٗ ،رٌّٗ تٍِْثنشند ؼنثٕرخ ظنعٜد
رِِْٗ ٛتٕج ٗىدرتذ تٍضثج(.رترج)211 :2111 ،
ٜٗركج تٍضثج ن ٛأّ  ٌّٜٗضشِٔ ضِٜالً ِرْثشيثً ضذتحثًِِ ،نث ٜضـَنٔ ضندٜد تٍركحند ننٛ

تالضررتً نٌ ٛثند تٍْٗتع ٛتٍر ٛرـٗد ؿَ ٙضشِٔ حثٍيٗخ ٗتٍضِثلٌِ ،ث ٜشـ ٙإٍ ٙأّ ِ ٍٔ ٌّٜٗرٌز
ح ّٜضِثؿد تٍرنثو ِّ ْهس تٍـِرٍٖٗ ،ذت نئّ ظدتىد تٍَِـج نٕ ٛذٓ تٍِرعَد ٍٖنث ظنهد تٍندٗتُ
ٗتالشرِرترٜٗ ،ضررػ تٍضثج نٕ ٛذٓ تٍظدتىد أّ رٌّٗ ىثةِد ؿَ ٙتٍٗد ٗتالعررتُ ٗريندٜر تألنٌنثر
ٗتٍِٜٗل ٗتالرضثٕثذٜٗ ،ضـر نٕ ٛذٓ تٍِرعَد أّ ؿَ ٜٔتٍيٜثُ ححـع تٍِشةٍٜٗثذ تٍر ٛررنؾ ِّ ضأّ
تٍضِثؿد ٗرزٜد ِّ ىٗرٖث ٗنـثٍٜرٖث ٕٗ ِّ ٙتٍِرػَحثذ تٍغرٗرٜد ٍَـج تٍهرٜوٗ ،نْٖ ٛثٜد تٍِرعَد

ٜز دتد ٍد ٜٔتٍضـٗر حثٍِشةٍٜٗد ٗتٍحدء ن ٛتٍردرٜج ؿَ ٙتٍيٜثدخ( .ضثد تهلل)11 :1001 ،
5
إّ ٕذٓ تٍِرعَد ررأسر رأسرتً ٌحٜرًت حػحٜـد تٍرْضةد تالضرِثؿٜد ٗتٍـثدتذ ٗتٍريثٍٜند ٗتألؿنرتم
تٍشثةدخ ن ٛتٍِضرِؾ ،نئذت تؿررم تٍِضرِؾ حثٍضثج ؿغًٗت نـثالًٗ ،حعئ نن ٛتٍرعنرر ٗتالشنريالٍٜد
ٗرٌٗ ّٜتألنٌثر تٍخثظد ٗتٍرـحٜر ؿّ ذترٔ نئّ ذًٍ ٌهٜل حثخرهثء ٌسٜر ِّ تٍِضٌالذ تالْهـثٍٜد تٍرنٛ

رؼٖر نٕ ٛذٓ تٍِرعَد( .نرش)211 :2111 ،

ٜٗضٜر ظثٍظ ( )21 :1022أْٔ ِّ تٍغرٗرِ ٚـرند تٍِدرس ٍخظنثةط تٍِْنٗ تٍِخرَهند
ألنرتد ؿْٜد تٍدرتشد؛ ٍذًٍ ْٜحل ٛؿْد رخػٜػ ٗرْهٜذ ٍحرْثِص تٍرـَ ِٜٛتٍِيرنرط ٗغنؾ تٍرِنثرّٜ

ٗتٍردرٜحثذ تٍر ٛررْثشج ِؾ عثضثرُٖ ِٗٗ ٍُٖٜٗتشرـدتدترُٖ ٗىدرترُٖ ٌدٗتنؾ ٍرعيٜو تٍرـَُ ٗتٍردرٜج
ؿَْ ٙعٗ شَ ٗ ،ُٜأٜغثً ٜـِل تٍحرْثِص ؿَ ٙرِْٜرُٖ ٗرػٜٗر ِٖثرترُٖ حهـثٍٜد ٗرنؾ ِشنرٗتُٕ إٍنٙ
أىظ ٙتٍعدٗد تٌٍِِْدٌْٜٗٗ ٌٍٛ ،ت الةي ّٜحدْٜثً ِٖٗثرٜثً ٗخػػٜثً ٍَـج ِِٗثرشد رٜثغرُٖ تٍِهغَد
حضٌل آِّ ٗحْضثطٌِ ،ث ْٜحل ٛأّ رشرِرؾ تٍػثٍحثذ حثٍردرٜج ال حثٍهٗز ن ٛتٍِْثنشثذ نينػٗ ،إِْنث
ٍالعرهثؼ حَٜثىرُٖ ِد٘ تٍعٜثخ .
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 رحٍَ ّٜحثعسد ِّ خالل تػالؿٖث ؿَ ٙتألدج تٍررحٗ ٚنِ ٛضثل درتشرٖث أْنٔ ِنّ تٍغنرٗرٚرضخٜط أشثٍٜج تٍردرٜس ن ٛتٍررحٜد تٍرٜثغٜد نٗ ٛىذ ِحٌر ِّ خالل رٗؼٜنم حنرتِص رـَِٜٜند
ؿالضٜد ِْثشحد ٗنثؿَد ،عر ٙال رشرِر تٍػرو تالؿرٜثدٜد ِؾ تٍػثٍج نِ ٛرتعل رـَِٜٜد ِريدِد.
 ٗإذت رُ رضخٜط ٗتٌرضثم ىَد تشرخدتُ تألشثٍٜج تٍعدٜسد ن ٛتٍردرٜس نٗ ٛىذ ِحٌر ٗحضٌل شَُٜ ،نئْٔ ِّ تٌٍِِّ ِشثؿدخ ٕؤالء تٍػَحد تٍذٜ ّٜـثّْٗ ِّ تٍػرو تالؿرٜثدٜد ن ٛتٍردرٜس  ،نثٍػثٍنج
ٜعرثش إٍ ٙرـَِ ُٜالةُ ٗىد ٜعرثش إٍ ٙخدِثذ ػحٜد ْٗهشٜد ٗتضرِثؿٜد ٗررنٜٖٜدٗ ،ؿَٜ ٜٔضنج ريندُٜ
تٍِشثؿدخ ٍٖؤالء تٍػَحد عرٌ ٍٗٗ ٙثْذ نٗ ٛىذ ِرأخر نئْٖث رخدُِٖ إٍ ٙدرضد ِث ٗ ،ررعِل ضِٜنؾ
تٍضٖثذ تٍر ٛررهثؿل ِؾ تٍػَحد ِشؤٍٜٗد ريد ُٜتٍِشثؿدخ  ،نٌَل ِْٖث دٗر نثٍضثِـد ٗتألشنرخ حضنٌل
خثط ِشةٍٗرثّ ِشؤٍٜٗد رـثْٜٗد ؿّ ريد ُٜتٍـّٗ ٌلٌ نْ ٛػثو تٍدٗر تٍذٜ ٚرشُ ٍٔ.
 إّ إؿػثء تألشَٗج تٍِردتخل تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٗعل تٍِضٌالذ تألِٕٜند تٍيظنٗ٘ ِنّ ىحنلتٍِرخظظ ّٜن ٛرـَ ُٜتٍررحٜد تٍرٜثغٜد ٍُ ٜأذِ ِّ نرتف ،نيد أٌدذ تٍْرثةص تٍرن ٛرٗظنَذ إٍٖٜنث
تٍحعٗز ٗتٍدرتشثذ أْٔ حردرٜس تٍػالج ؿّ ػرٜو تألشَٗج تٍِردتخل تالٌرضنثم تٍِٗضنٔ ٗعنل
تٍِضٌالذ ٜظحعٗت ىثدر ّٜؿَ ٙإريثّ تٍِٖثرتذٗ ،تٍِٖثرخ رـرِد درضد إريثْٖث ؿَ ٙأِنر ،ّٜتألٗل :
ِد٘ إٍِثُ تٍهرد حثٍِـَِٗثذ تٍْؼرٜد تٍالزِد إلريثّ تٍِٖثرخٗ ،تٍسثِْ:ٛد٘ ِِثرشد تٍهرد تٍـَِٜد ٍرًَ
تٍِٖثرخ ٗتٌرشثحٔ ٍَخحرخ تٍـَِٜد ن ٛأدتء تٍِٖثرخ ٗتٍٗتىؾ أّ تٌرشثج تٍػثٍج تٍِٖنثرخ ال ٌِٜنّ أّ
ٜرعيو حثٍِشرٗ٘ تٍِػَٗج إال إذت رعيو ن ٛتٍِرـَُ ضرػ تٌرشثج تٍِٖثرخ.
 ٌذًٍ رٗتنر ركحد ٗعِثس تٍػثٍج الٌرشثج رًَ تٍِٖثرخ ،ألْٖث رِسل تٍعثنز تٍدتخَْ ٛعٗ ؿَِٜندتٍرـَُٜٗ ٌٍٛٗ ،ضد تٍِـَُ نْ ٛهس تٍػثٍج تٍركحد ٗتٍعِثس ْعٗ ؿَِٜد تٍرـَُ ٜرـ ّٜؿَِ ٜٔرتؿثخ ؿدد
ِّ تٍِرلٜرتذ :أٍٖٗث  :ضخظٜرٔ تٍرٜ ٛضج أّ رٌّٗ ِيحٍٗد ِٗعحٗحد ِّ ىحل تٍِرـَُ ،سثْٖٜث :أشنَٗحٔ
تٍردرٜش ٛتٍذْٜ ٚحل ٛأّ ٜرشُ حثٍرضدٜد تٍدتةُ ٗحثٍعٜٜٗد ٗتٍْضثػ ٗتٍرهثؿل تٍرثُ ِؾ تٍِٗىم ٗتٍيندرخ
ؿَ ٙتٍرِسٜل تٍـَِ.ٛ
 ٗإّ ِّ أؿؼُ ِث ٜسٜر تٍعِثس نْ ٛهس تٍِرـَُ ٜٗدنـٔ إٍ ٙتٍِضثرٌد تٍهثؿَد أسْنثء تٍِعثغنرخ،ؿْدِث ريدُ ٍٔ ن ٛضٌل ِشثحيثذ أٗ أْضػد ٗأٍـثج رِٖٜدٜد ٗأٍـثج ظلٜرخ نن ٛظنِِٗ ُٜغنٗؽ
تٍدرس ِّ ،خالل تٍِْثنشد ح ّٜتٍػَحد غِّ ِضِٗؿثذٗ ،إذت أغٜم إٍن ٙذٍنً حـنع تٍضنٗتةز
تٍرضضٜـٜد ٍَِضِٗؿثذ تٍِرهٗىد ِِث ٜشثؿد ؿَ ٙزٜثدخ ِشرٗ٘ رهثؿل ِٗضثرٌد تٍِرـَُ ،تٍذٜ ٚنؤدٚ
11

نْٖ ٛثٜد تألِر إٍ ٙتٌرشثج تٍػثٍج تٍِٖثرخ ٗتٍر ٛرـرحر ِّ إُٔ إٔدتم تٍردرٜس نٌ ٛل ِعثغرخ ِّ
ِعثغرتذ تٍررحٜد تٍرٜثغٜد.
 ٗنِ ٛضِل تٍعدٜز إّ ٍألشَٗج تٍِردتخل تالٌرضثم تٍِٗضٔ ٗعل تٍِضٌالذ دٗر ُِٖ ن ٛتٍـدٜدِّ تٍِضثالذ ٌٍّٗ ٜحرز ٕذت تٍدٗر حضٌل ٌحٜر ضدتً نِ ٛضثالذ تٍعٜثخ ِٗؾ ٕذت تٍرػنٗر ٗتٍريندُ
ٜرػَج تٍحعز ؿّ أشثٍٜج تٍردرٜس تٍعدٜسد ٍرذٍٜل تٍظـٗحثذ.
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خٌبّهح اهتبضذج فٕ ُذا اهفضل اهدراشبح اهشبتلج ،فتؾد االعالػ ؽوٓ اهؾدٖد يً اهدراشــبح
اهشبتلج اهخٕ خِخى تيّظّػ اهدراشجّ ،خّضوح اهتبضذج إهٓ يسيّؽج يً اهدراشبح اهيخٌّؽـج اهخـٕ
خخؾوق تيّظّػ اهدراشج اهضبهٖجُّ ،ذٍ اهدراشبح خؾًٖ اهتبضذج ؽوٓ إخرار دراشخِب تضّرث شـوٖيج
ّإهلبء اهظّء ؽوٓ نذٖر يً اهيؾبهى اهخٕ خفٖدُب فٕ دراشخِبّ ،هلد خى اشـخؾراط اهدراشـبح يـً
األضدد إهٓ األكدى دًّ فضل اهدراشبح اهؾرتٖج ؽً األسٌتٖج ،ضٖد توغ إسيـبهٕ ؽـدد اهدراشـبح

اهشبتلج(@ )9دراشج ؽرتٖج ّأسٌتٖج ،تّاكؼ(? )8دراشج ؽرتٖج )?(ّ ،دراشبح أسٌتٖـج ،خراّضـح
فخرث خعتٖلِب يب تًٖ ؽبى ;.908; -900

ُذا ّتؾد االعالػ ؽوٓ األدة اهخرتّٔ خينٌح اهتبضذج يً اهضضّل ؽوٓ دراشبح خٌبّهـح

األشوّة اهيخداخل فٕ رٖبظج نرث اهشوج ّدراشبح كرٖتج يً اهيّظّػّ ،خى خٌبّل ُذٍ اهدراشـبح
يً خالل يضّرًٖ ّذهم نيب ٖوٕ:

اهدراشبح اهؾرتٖج
اهدراشبح األسٌتٖج

ّفٖيب ٖوٕ ؽرط هِذٍ اهدراشبح يً خالل اهيضبّر اهذٔ خى خضدٖدُى:

<=

2013
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيرنة ؽوٓ خؾوى تؾط
اهيِبراح األشبشٖج فٕ نرث اهلدىّ ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح
اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج األزُر تيضر تّاكؼ (  ) >9عبهتبً ،خىّ
خلشٖيِى إهٓ يسيّؽخًٖ خسرٖتٖخًٖ يخشبّٖخًٖ إضداُيب خسرٖتٖج ّاألخرْ ظبتعجّ ،اشخخدى اهتبضد
االخختبراح اهتدٌٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر ضضج فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً
تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ :إً أشوّة اهخدرٖس اهيرنة هَ خأذٖر
يؾٌّٔ ّإٖسبتٕ ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح األشبشٖج فٕ نرث اهلدى ّنبً ٌُبم فرق إضضبئٕ تًٖ
اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج هضبهص اهخسرٖتٖجّ ،أّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة
اهخدرٖس اهيرنة.
2013
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر اهخدرٖس تبالنخشبف اهيّسَ ؽوٓ اهخفنٖر االتخنبرٔ
ّتؾط اهيِبراح األشبشٖج تبهشتبضج هدْ األعفبل يً(< ) =-شٌّاحّ ،خى اشخخداى اهيٌِز اهخسرٖتٕ،
ّأسرٖح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج ينٌّج يً (= ( :عفالًّ ،خى خلشٖى اهيخؾويًٖ إهٓ يسيّؽخًٖ؛ األّهٓ

يسيّؽج خسرٖتٖج (? )8عفالً اشخخديح أشوّة اهخدرٖس تبالنخشبف اهيّسَّ ،اهذبٌٖج يسيّؽج ظبتعج

(? )8عفالً اشخخديح أشوّة اهخدرٖس اهخلوٖدٔ ،خى خدرٖس اهيسيّؽج تبشخخداى األشوّة اهخدرٖشٕ
اهخبص تِب ّتّاكؼ ذالد ّضداح خدرٖشٖج فٕ األشتّػ اهّاضد تزيً(  ) =0دكٖلج فٕ اهّضدث

اهخدرٖشٖج اهّاضدث ّهيدث( = ) أشبتٖؼّ ،هسيؼ اهتٖبٌبح خى اشخخداى تؾط اخختبراح اهشتبضج ّيلٖبس
اهخفنٖر االتخنبرٔ هيٌشٕ( =@@ّ ( 8أغِرح ٌخبئز اهدراشج أً أشوّة اهخدرٖس تبالنخشبف اهيّسَ
شبُى فٕ خضشًٖ اهخفنٖر االتخنبرٔ ّتؾط تبهيلبرٌج يؼ األشوّة اهخلوٖدٔ ،اهيِبراح األشبشٖج
تبهشتبضج هدْ األعفبل يً(  ) 5- 6شٌّاح ّتوغح أؽوٓ ٌشتج يئّٖج هوخضشً فٕ اخختبر اهشتبضج

اهنالتٖج(ّ )%89@:أّضٓ اهتبضذبً تبشخخداى اهخدرٖس تأشوّة االنخشبف اهيّسَ هخضشًٖ اهخفنٖر
االتخنبرٔ ّاهيِبراح األشبشٖج هألهؾبة اهرٖبظٖج اهيخخوفج هألعفبل.
2013
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس خلٖٖى األداء اهذاخٕ ّخرنٖز

االٌختبٍ ؽوٓ تؾط اهيِبراح األشبشٖج فٕ اهنرث اهعبئرثّ ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضد
اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة نوٖج ؽوّى اهرٖبظج فٕ سبيؾج يؤخج
==

ّاهيشسوًٖ فٕ يشبق اهنرث اهعبئرث ( )1فٕ اهفضل اهدراشٕ األّل يً اهؾبى اهسبيؾٕ (2010-
 )2011توغ ؽددُب ( ) 15عبهتبً ّزؽّا إهٓ يسيّؽخًٖ خسرٖتٖج ّظبتعجّ ،كبى اهتبضد تبشخخداى
أشوّة اهخدرٖس خلٖٖى األداء اهذاخٕ ّخرنٖز االٌختبٍ هويسيّؽج اهخسرٖتٖجّ ،الخختبر ضضج فرّط
اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر ح (ّ ،)t .testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ:

 ألشوّة خلٖٖى األداء اهذاخٕ أذراً إٖسبتٖبً فٕ خؾوى يِبراح اهنرث اهعبئرث (اإلرشبل يً أؽوٓ،اهخيرٖر يً أؽوٓ ،اهظرتج اهشبضلج) ؽٌد يلبرٌج ٌخبئز اهلٖبشًٖٖ اهلتوٕ ّاهتؾدٔ.
 أشوّة اهخدرٖس خلٖٖى األداء اهذاخٕ أذر إٖسبتٖبً ؽوٓ يشخّْ خرنٖز االٌختبٍ ؽٌد يلبرٌجٌخبئز اهلٖبشًٖٖ اهلتوٕ ّاهتؾدّٔ ،أّضٓ اهتبضد تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس خلٖٖى األداء
اهذاخٕ فٕ خؾوى يِبراح اهنرث اهعبئرث ،هيب هَ يً خأذٖر ؽوٓ يشخّْ خرنٖز االٌختبٍّ ،أّضح

اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهذاخٕ.
.
2012
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر اشخخداى أرتؾج أشبهٖة خدرٖس فٕ خؾوى يِبرث اهخضّٖة
يً اهذتبح تنرث اهشوج هدْ عبهتبح نوٖج اهخرتٖج هوؾوّى اإلٌشبٌٖج ،سبيؾج نرنّمّ ،خى اشخخداى اهيٌِز
اهخسرٖتّٕ ،أسرٖح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج ينٌّج يً ?? عبهتجّ ،خى خلشٖى اهيخؾويًٖ إهٓ ارتؼ
يسيّؽبح؛ تّاكؼ  99عبهتج هنل يسيّؽج ،اشخخديح اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج األّهٓ أشوّة اهخظيًٖ
فٕ اهخدرٖس ّ تٌٖيب اشخخديح اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهذبٌٖج ٌيّذر اهيسبيٖؼ اهضغٖرث غٖر يخسبٌشج
اهخضضٖل ّتٌٖيب اشخخديح اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهذبهذج ٌيّى اهيسبيٖؼ اهضغٖرث اهيخسبٌشج اهخضضٖل
ّ فٕ ضًٖ اشخخديح اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهراتؾج أشوّة األيرٔ فٕ اهخدرٖسّ ،تؾدُب خى سيؼ
اهتٖبٌبح ّيؾبهسخِب إضضبئٖب تبشخخداى اهّشبئل اإلضضبئٖج اهيٌبشتجّ ،أغِرح ٌخبئز اهدراشج أً
األشبهٖة اهيشخخديج أدح إهٓ خؾوى يِبرث اهخضّٖة يً اهذتبح هدْ اهؾٌٖج اهيٌخختج ّخفّق اهيسبيٖؼ
اهيخسبٌشج اهخضضٖلّ ،أّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى اشبهٖة اهخدرٖس األر تؾج.
.
3122
ُدفح ُذٍ اهدراشج إهٓ اهخؾرف ؽوٓ أذر اشخخداى أشوّتٕ اهخدرٖس (يخؾدد اهيشخّٖبح ّخلٖٖى
األداء اهذاخٕ) ؽوٓ تؾط اهلدراح اهؾلوٖج ّاهيِبرٖج فٕ اهنرث اهعبئرث ،خنٌّح ؽٌٖج اهدراشج يً
( ):0عبهة يً عالة نوٖج ؽوّى اهرٖبظج فٕ سبيؾج يؤخج ّ،اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتٕ
>=

.أغِرح ٌخبئز اهدراشج إً ألشوّة اهخدرٖس يخؾدد اهيشخّٖبح ّخلٖٖى األداء اهذاخٕ أذر إٖسبتٖب فٕ
خؾوى يِبراح اهنرث اهعبئرث (اإلرشبل يً أؽوٓ ،اهخيرٖر يً أؽوٓ هأليبى ،اهظرتج اهشبضلج تشنل
كعرٔ) ،ؽٌد يلبرٌج ٌخبئز اهلٖبشًٖ اهلتوٕ ّاهتؾدٔ نبٌح األفظوٖج ألشوّة يخؾدد اهيشخّٖبح،
ّأّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخؾدد اهيشخّٖبح.
2011
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّتٕ اهنخٖة اهيتريز ّاهشرش اهخّظٖضٕ فٕ خعّٖر
خرنٖز االٌختبٍ ّخؾوى اإلرشبل اهشبضق تبهنرث اهعبئرث ّاهخؾرف إهٓ اهفرق تًٖ ُذًٖ األشوّتًٖ،
ّهخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضذًّ اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة

اهيرضوج اهذبٌٖج فٕ نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج – سبيؾج تبتل فٕ اهفضل اهدراشٕ األّل يً اهؾبى
اهسبيؾٕ ( )2010-2011توغ ؽددُب ( )32عبهتبً خى خلشٖيِى إهٓ يسيّؽخًٖ يخشبّٖخًٖ اهيسيّؽج
اهخسرٖتٖج األّهٓ ؽيوح تأشوّة اهنخٖة اهيتريز ّاهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهذبٌٖج ؽيوح تأشوّة

ّاهشرش اهخّظٖضٕ تؾد إسراء ؽيوٖخٕ اهخ سبٌس ّاهخنبفؤّ ،الخختبر ضضج فرّط اهدراشج ؽُّهسح

اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ:
 أشوّت ٕ اهنخٖة اهيتريز ّاهشرش اهخّظٖضٕ هِيب خأذٖر إٖسبتٕ فٕ خؾوى اإلرشبل اهشبضق تبهنرثاهعبئرث ّخعّٖر خرنٖز االٌختبٍ اهيرختعج تِذٍ اهيِبرث.

 إينبٌٖج اشخؾيبل ُذًٖ األشوّتًٖ فٕ اهؾيوٖج اهخؾوٖيٖج هيبدث اهنرث اهعبئرث.ّأّضٕ اهتبضذًّ تبهخأنٖد ؽوٓ اشخؾيبل األشوّة اهذاخٕ اهتريسٕ (اهنخٖة اهيتريز) فٕ خؾوى
اإلرشبل اهشبضق تبهنرث اهعبئرث ّخعّٖر خرنٖز االٌختبٍ اهيرختعج تِذٍ اهيِبرث.
2010
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّة االنخشبف اهيّسَ فٕ اهخترث اإلدرانٖج ّخؾوى
تؾط اهيِبراح األشبشٖج تبهنرث اهعبئرثّ ،اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّة االنخشبف اهيّسَ فٕ اهخترث

اإلدرانٖجّ ،اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّة االنخشبف اهيّسَ فٕ خؾوى يِبرخٕ اهظرة اهشبضق ّضبئع
اهضد فٕ اهنرث اهعبئرث .خى اخخٖبر ؽٌٖج اهدراشج تبهعرٖلج اهؾشّائٖج توغ ؽددُى ( );0عبهتبً يً
عوتج اهيرضوج اهذبٌٖج فٕ نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج – سبيؾج دٖبهّٓ ،أغِرح اهٌخبئز أً ألشوّة
االنخشبف اهيّسَ خأذٖراً إٖسبت ٖبً فٕ ؽيوٖج اإلدرام ،ضٖد خفّق أفراد اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج ؽوٓ
اهيسيّؽج اهظبتعج فٕ اهخترث اإلدرانٖجّ ،أً ألشوّة االنخشبف اهيّسَ أذراً إٖسبتٖبً فٕ خؾوى
يِبرث اهظرة اهشبضق ّضبئع اهضدّ ،ذهم يً خالل اهفرّق اهيؾٌّٖج هيضوضج االخختبر اهتؾدٔ

?=

هويسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج ّاهظبتعجّ ،أّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهخبص
تبالنخشبف اهيّسَ.
2009
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر أشوّتٕ اهخدرٖس اهيخداخل ،اهيختبدل فٕ خعّٖر تؾط
اهيؤشراح اهفشّٖهّسٖج هالؽتٕ نرث اهلدى اهٌبشئًٖ تأؽيبر( <ّ ، )8= - 8هخضلٖق ُدف اهدراشج
اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج
تسبيؾج تبتل تّاكؼ (  ) 90عبهتبً ،خىّ خلشٖيِى إهٓ يسيّؽخًٖ خسرٖتٖخًٖ يخشبّٖخًٖ إضداُيب خدرٖس
يختبدل فٕ اهّضداح اهخدرٖتٖج اهيخخبهٖج ّاألخرْ خدرٖس يخداخل فٕ اهّضدث اهشبيوجّ ،اشخخدى
اهتبضد االخختبراح اهتدٌٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر ضضج فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً
تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ :إً أشوّت ٕ اهخدرٖس اهيخداخل ،اهيختبدل هَ
خأذٖر يؾٌّٔ ّإٖسبت ٕ فٕ خعّٖر تؾط اهيؤشراح اهفشّٖهّسٖج هالؽتٕ نرث اهلدى اهٌبشئًٖ تأؽيبر
(<ّ ، )8= – 8أً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل ضلق ٌسبضبً أفظل يً األشوّة اهيختبدل ّنبً ٌُبم
فرق إضضبئٕ تًٖ األشوّتًٖ هضبهص أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل.
2008
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر اشخخداى أشبهٖة اهخظيًٖ ّاالضخّاء ّفضص اهٌفس هخؾوى
يِبرخٕ اهيٌبّهج اهضدرٖج ّاهعتعتج اهؾبهٖج تنرث اهشوجّ ،اهخؾرف ؽوٓ األشـوّة األفظـل يٌِيـب
هوخؾوىّ ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخديح اهتبضذج اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يـً
عالة سبيؾج دٖبهٕ تبهؾراق توغ ؽددُب ( )60عبهتبً ،كشيح تبهخشبّٔ إهٓ ذالد يسيّؽبح خسرٖتٖـج
ّاشخخدى اهتبضد االخختبراح اهيِبرٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر ضضج فـرّط اهدراشـج ؽُّهسـح
اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ :إً هألشـبهٖة اهخدرٖتٖـج
اهخظيًٖ (االضخّاء) ّاأليرٔ ّفضص اهٌفس خأذٖرا ً ّاظضب ً فٕ ؽيوٖج خؾوـى يِـبرخٕ (اهيٌبّهـج
اهضدرٖج – اهعتعتج اهؾبهٖج) تنرث اهشوج ّ ،ذهم ّاظص يً خالل ٌخبئز االخختبراح اهلتوٖج ّاهتؾدٖـج
ّهويسبيٖؼ اهذالذج ّاهخٕ نبٌح هضبهص االخختبراح اهتؾدٖجّ ،أً ألشوّة اهخظيًٖ (االضخّاء) أشوّة
أفظل يً األشوّتًٖ اٗخرٖ ً فٕ ؽيوٖج خؾوى يِبرخٕ (اهيٌبّهج اهضدرٖج ّاهعتعتج اهؾبهٖـج) تنـرث
اهشوجّ ،أً ألشوّة فضص اهٌفس خأذٖر أفظل يً األشوّة األيرٔ فٕ خؾوـى يِـبرخٕ (اهيٌبّهـج

@=

اهضدرٖج ّاهعتعتج اهؾبهٖج) تنرث اهشوجّ ،أّضٓ اهتبضد تظرّرث اشخخداى أشوّة االضخـّاء خؾوـى
يِبرخٕ (اهيٌبّهج اهضدرٖج ّاهعتعتج اهؾبهٖج) تنرث اهشوج.
2008
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّت ٕ االنخشبف اهيّسَ ّاهشرش اهخّظٖضٕ فٕ خعّٖر
تؾط اهلدراح ّخؾوى اإلؽداد تبهنرث اهعبئرثّ ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز
اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة سبيؾج تبتل تّاكؼ (  ) :0عبهتبً ،خىّ خلشٖيِى إهٓ
يسيّؽخًٖ خسرٖتٖخًٖ يخشبّٖخًّٖ ،اشخخدى اهتبضد االخختبراح اهيِبرٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر
ضضج فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج
هختًٖ :إً أشوّت ٕ االنخشبف اهيّسَ ّاهشرش اهخّظٖضٕ نبً هِيب خأذٖراً إٖسبتٖبً فٕ خؾوى يِبرث
اإلؽداد تبهنرث اهعبئرث ّخعّٖ ر تؾط اهلدراح اهيرختعج تِذٍ اهيِبرثّ ،اهخؾوى تأشوّة االنخشبف
اهيّسَ أنذر إٖسبتٖج يً أشوّة اهشرش اهخّظٖضٕ فٕ خؾوى يِبرث اإلؽداد تبهنرث اهعبئرث ّخعّٖر
تؾط اهلدراح

اهيرختعج تِذٍ اهيِبرثّ ،أّضٓ اهتبضد تظرّرث االُخيبى تئدخبل أشوّة

االنخشبف اهيّسَ فٕ خؾوى يِبرا ح اهنرث اهعبئرث األخرْ تضّرث خبضج ّيِبراح األهؾبة
اهرٖبظٖج تضفج ؽبيج ّفٕ اهيراضل اهشٌٖج اهيخخوفج.
2008
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر األشوّة اهخدرٖشٕ اهيخداخل )األيرٔ ّاهخدرٖتٕ) فٕ
االنخشبة ّاالضخفبغ تيِبرخٕ اهيضبّرث ّاهخضّٖة يً اهذتبح فٕ نرث اهشوجّ ،هخضلٖق ُدف
اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة نوٖج اهخرتٖج
اهرٖبظٖج تسبيؾج اهيّضل تّاكؼ (  ) ;0عبهتبً ،خىّ خلشٖيِى إهٓ يسيّؽخًٖ يخشبّٖخًٖ إضداُيب
ظبتعج ّاألخرْ خسرٖتٖجّ ،اشخخدى اهتبضد االخختبراح اهيِبرٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر ضضج
فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ:
إً أشوّتٕ اهخدرٖشٕ اهيخداخل )األيرٔ ّاهخدرٖتٕ) ضق ضللب فركبً يؾٌّٖبً فٕ االنخشبة ّ االضخفبغ
تيِبرخٕ اهيضبّرث ّ اهخضّٖة يً اهذتبح فٕ نرث اهشوج هضبهص اهيسيّؽج اهخسرٖتٖجّ ،أّضح
اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل.
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: 3112
ُدفح إهٓ اهخؾرف ؽوٓ خأذٖر اشخخداى تؾط أشبهٖة اهخدرٖس ؽوٓ يشخّْ أداء تؾط
اهّذتبح فٕ اهتبهٖجّ ،خنٌّح ؽٌٖج اهدراشج يً ( ) ;9عبهتج يً عبهتبح اهفركج اهذبهذج تنوٖج اهخرتٖج
اهرٖبظٖج تبهزكبزٖقّ ،اشخخديح اهتبضذج اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،أغِرح ٌخبئز اهدراشج فبؽوٖج أشبهٖة
اهخدرٖس اهيشخخديج (األيرٔ ،اهخعتٖق تخّسَٖ األكراً ،يخؾدد اهيشخّٖبح) ّخأذٖرُب إٖسبتٖب ؽوٓ
يشخّْ أداء تؾط اهّذتبح ،نيب أغِرح اهخأذٖر اإلٖسبتٕ تًٖ أشوّة اهخعتٖق تخّسَٖ األكراً
ّأشوّة اهخعتٖق اهذاخٕ ّيخؾدد اهيشخّٖبح فٕ اهخدرٖس ؽً تبكٕ أشبهٖة اهخدرٖس اهيشخخديج فٕ
يشخّْ أداء تؾط اهّذتبحّ ،أّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل.
3112
ُدفح اهدراشج إهٓ اهخؾرف ؽوٓ خأذٖر اشخخداى أشوّتٕ اهخؾوٖى تبهخّسٖـَ اهـذاخّٕ ،يخؾـدد
اهيشخّٖبح فٕ درّس اهخرتٖج اهتدٌٖج ؽوٓ نل يً سّاٌة اهخعّر اهيِبرّٔ ،اهيؾرفـٕ ّاهّسـدإٌ
هّضدخٕ اهسيتبز ّنرث اهشوج اهيلررخًٖ ؽوٓ عالة اهضف األّل يخّشع هيدارس يدٌٖج اهرٖـبط.
خنٌّح ؽٌٖج اهدراشج يً عالة ذالذج فضّل يً عالة اهضف األّل اخخٖرّا ؽشّائٖبً يً يدرشـج
أّس تً ذبتح اهيخّشعجّ .كد توغ إسيبهٕ ؽٌٖج اهدراشج = > 89عبهتـبً ،يـّزؽًٖ ؽوـٓ ذـالد
يسيّؽبح ُٕ اهيسيّؽج اهظبتعج ً =  ;9عبهتبً ّعتق ؽوِٖب أشوّة اهخؾوٖى تـبألير "اهخلوٖـدٔ"،
ّاهيسيّؽج اهخسرٖتٖج األّهٓ ً ;; =8عبهتبً ّعتـق ؽوِٖـب أشـوّة اهخؾوـٖى تبهخّسٖـَ اهـذاخٕ،
ّاهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهذبٌٖج ً ;8 =9عبهتبً ّعتق ؽوِٖب أشوّة اهخؾوٖى يخؾدد اهيشـخّٖبح .دهـح
اهٌخبئز ؽوٓ خفبّح فٕ فبؽوٖج أشبهٖة اهخؾوٖى اهذالذج إلضداد خضشً فٕ يسبالح اهخعـّر اهيِـبرٔ
ّاهيؾرفٕ ّاهّسدإٌ هّضدخٕ اهسيتبز ّنرث اهشوجّ ،أّضح اهدراشج تظـرّرث اشـخخداى أشـوّة
اهخدرٖس اهيخؾدد اهيشخّٖبح ّاهخّسَٖ اهذاخٕ.
2007
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر اشخخداى أشوّتٕ اهخدرٖة األيرٔ ّاهخظـيًٖ فـٕ انخشـبة
تؾط اهيِبراح األشبشٖج تنرث اهٖد ّنذهم اهنشف ؽً خأذٖرُب فٕ اشخذٌبء ّكح اهخرتٖـج اهرٖبظـٖج
ّهخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،كد أسرٖح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖـج كّايِـب
(;= ) عبهتبً يً عالة اهيرضوج اهيخّشعج  /اهضف األّل فٕ سبيؾج دٖبهٕ ،كشيّا إهٓ يسيـّؽخًٖ
خسرٖتٖخًّٖ ،هوضضّل ؽوٓ اهٌخبئز أشخخدى اهتبضد اهّشع اهضشبتٕ ّاالٌضراف اهيؾٖبرٔ ،اخختبر( t.
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ّ ،)testنبً يً أُى اهٌخبئز اهخٕ خّضل إهِٖب اهتبضد ُٕ أً أشوّة اهخظيًٖ (االضخّاء) ُّ األنذر
اشخذيبرا فٕ ّكح األداء اهضرنٕ يً األشوّة األيرٔ فٕ درس اهخرتٖـج اهرٖبظـٖج ّهلـد أشـِى
األشوّتًٖ اهيشخخديًٖ (األيرٔ ّاهخظيًٖ) فٕ خؾوى يِبرخٕ ( اهيٌبّهج ّاهخضّٖة) تنرث اهٖـد يـؼ
ّسّد فرّق فٕ اهخؾوى هضبهص أشوّة اهخظيًّٖ ،أّضح اهدراشـج تظـرّرث اشـخخداى أشـوّة
اهخدرٖس األيرٔ ّاهخظيًٖ.
2006
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر اشخخداى أشوّة يرنة فٕ اهخدرٖس يّازٌج تبألشوّة
اهخلوٖدٔ ؽوٓ خضضٖل عوتج نوٖج اهخرتٖج سبيؾج ذيبرّ ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز
اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج األزُر تيضر تّاكؼ
(  ) >9عبهتبً ،خىّ خلشٖيِى إهٓ يسيّؽخًٖ خسرٖتٖخًٖ يخشبّٖخًٖ

إضداُيب خسرٖتٖج ّاألخرْ

ظبتعجّ ،اشخخدى اهتبضد االخختبراح اهتدٌٖج نأداث هودراشجّ ،الخختبر ضضج فرّط اهدراشج
ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ :إً أشوّة
اهخدرٖس اهيرنة هَ خأذٖر يؾٌّٔ ّإٖسبتٕ فٕ ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح األشبشٖج فٕ نرث اهلدى
ّنبً ٌُبم فرق إضضبئٕ تًٖ اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج هضبهص اهخسرٖتٖجّ ،أّضح اهدراشج
تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيرنة..
2005
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ فؾبهٖج اشخخداى أٌيبع يخخوفج ألشوّة اهخـدرٖس اهيرنـة
ؽوٓ خؾوى عبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج هتؾط يِبراح اهٖدّ ،اشخخديح اهتبضذج اهيٌِز اهخسرٖتـٕ
ؽوٓ ؽٌٖج كّايِب ( ) =0عبهتج يً سبيؾج اهيٌٖب ،خى خلشٖيًِ إهٓ ذالد يسيّؽبح يخشبّٖج ّيخنبفئج
كّاى نل يٌِب ( )90عبهتج .خنٌّح أدّاح اهدراشج يً االخختبراح اهيِبرٖـجّ ،اخختـبر اهخضضـٖل
اهيؾرفٕ ،أغِرح ٌخبئز اهدراشج أً أشوّة اهخدرٖس اهيرنة تٌيعَٖ ،اهخعتٖـق تخّسٖـَ األكـراً
اهذٌبئٕ ّاهرتبؽٕ شبُى تعرٖلج إٖسبتٖج فٕ خؾوى اهيِبراح كٖد اهدراشج ّاهخضضٖل اهيؾرفٕ فٕ نـرث
اهٖد ،نيب خفّق أفراد اهيسيّؽج ّاهخٕ خشخخدى أشوّة اهخدرٖس اهيرنة (اهذٌبئٕ ّاهرتـبؽٕ) ؽوـٓ
اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج األّهٓ ّاهخٕ خشخخدى أشوّة اهخـدرٖس اهيرنـة تٌيعـَ (ضـل اهيشـنالح
ّاالنخشبف اهيّسَ) ّ ،أّضح اهدراشج تظرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيرنة.
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2013 Al-Hadidi
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّة اهخؾوى اهيخداخل فٕ انخشبة يِبرث اهخيرٖر يً
أشفل هدْ عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج فٕ اهنرث اهعبئرث فٕ اهسبيؾج األردٌٖجّ ،هخضلٖق ُدف
اهدراشج اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتٕ ،يً خالل خضيٖى اهيسيّؽبح (اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج)،

ضٖد أخظؼ اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج إهٓ أشوّة اهخؾوى اهيخداخل ّكّايِب (; )9عبهتبً ّعبهتج،
ّاهيسيّؽج اهظبتعج اهعرٖلج االؽخٖبدٖج ّكّايِب ( )98عبهتبً ّعبهتجّ ،خى اخخٖبر ؽٌٖج اهدراشج
تعرٖلج كضدٖج يً أكشبى اهنرث اهعبئرثّ ،خنٌّح أداث اهدراشج يً اخختبر اهخيرٖر فٕ نرث اهٖد،

ّأغ ِرح ٌخبئز اهدراشج يب ٖوّٕ :سّد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج اهخٕ
أشوّة اهخؾوى اهيخداخلّ ،اهيسيّؽج اهظبتعج اهخٕ خشخخدى اهعرٖلج االؽخٖبدٖج هضبهص اهيسيّؽج
اهخسرٖتٖج.
2012 Dopsaj
ُدفح اهدراشج اهخؾرف إهٓ أشوّة خدرٖشٕ هوخلٖٖى يخؾدد اهيشخّٖبح فٕ اهلفز اهؾبى ّؽالكخَ
تّظؾٖج اهوؾة هدْ الؽتبح اهنرث اهعبئرث اهيخيرشبح ذّاح اهيٌبفشج اهلّٖج فٕ اهيتبرٖبح اهدّهٖج،
فلد خؾرفح ُذٍ اهدراشج ؽوٓ يؾرفج يب إذا ٌُبم فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج ألداء اهلفز هدْ الؽتبح

اهنرث اهعبئرث اهيخيرشبح هؾ الكج تّظؾٖج اهوؾة فٕ اهيِبراح اهخبهٖج (اهخضّٖة ،االشخلتبل ،اهضد).
ّهخضلٖق ُدف اهدراشج  ،اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهخسرٖتّٕ ،عُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً الؽتبح
اهنرث اهعبئرث اهيخيرشبحّ ،كبى اهتبضد تبشخخداى ( )7يخغٖراح هخلٖٖى يشخّٖبح اهلفز يؼ ()6

يخغٖراح خغعٕ اه يشبفج هولفز اهرأشٕ ،تٌٖيب ٌُبم يخغٖر ّاضد ٖغعٕ يِبراح اهلفز األفلّٕ ،نذهم
اشخخدى اهتبضد االخختبراح يؾٖبرٖج يذل (عرٖلج أتبهنّفّ ،اخختبر اهفلز اهعّٖل) ّذهم يؾرفج
اهيلبٖٖسّ ،الخختبر ضضج فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى يرتؼ نبٔ (،)K2

ّسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ:

 ّسّد فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ يِبراح اهلفز هدْ اهالؽتبح اهيخيرشبح فٕ اهنرث اهعبئرثتبهؾالكج يؼ ّظؾٖج اهوؾة.
ّ -نذهم أشبرح اهٌخبئز تأً ّظؾٖج االشخلتبل هدْ الؽتبح اهلفز األؽوٓ تأٌِب سٖدث ضٖد ّضوح

اهٌخٖسج (ٌ )9.18(ّ )66.58%لعج.
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2007 Kallipi & Spiridon
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ اذر خدرٖس اهضرنبح اإلتداؽٖج ّاالرخسبهٖج ؽوٓ خضشًٖ اهلدرث ؽوٓ
خرنٖة ّخنًّٖ ضرنبح سدٖدثّ ، ،هخضلٖق ُدف اهدراشج اشـخخدى اهتبضذـبً اهيـٌِز اهخسرٖتـٕ،
ّعُتلح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج يً عوتج نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج توغ ؽددُب ( )25عبهتبً ّعبهتج كشيّا إهٓ
يسيّؽخًٖ خسرٖتٖج ّظبتعجّ ،اشخخدى اهتبضد اخختبرح ضرنٖج نأداث هودراشجّ ،الخختـبر ضـضج

فرّط اهدراشج ؽُّهسح اهتٖبٌبح إضضبئٖبً تبشخخداى اخختبر (ّ ،)t. testسبءح ٌخبئز اهدراشج هختًٖ:
خضشً أداء اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج فٕ ضرنبح اهدّراً ّخغٖٖـر االخسبُـبح ّاهيشـخّٖبح اهضرنٖـج
ّهشرؽج ّاهشدث اهضرنٖج ّاهخضنى تبهسشى.
Solvara et al 2006
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر اشخخداى أشبهٖة اهخدرٖس ؽوٓ أُداف اهعوتج ّاخسبُبخِى
فٕ اهخرتٖج اهرٖبظٖجّ ،خنٌّح ؽٌٖج يً (< ):عبهتبً ّ( );0عبهتـج يـً عوتـج اهضـف اهشـبدس
األشبشٕ خى خلشٖيِى إهٓ أرتؼ يسيّؽبح :يسيّؽج خولح ترٌبيز فٕ اهركص اهٌّٖـبٌٕ تبألشـوّة

األيرّٔ ،يسيّؽج خولح ترٌبيز فٕ اهنرث اهعبئرث ّنرث اهشوج ّنرث اهلدى تؾدث أشـبهٖة خدرٖشـٖج
ُٕ :اهخدرٖتٕ ّاهختبدهٕ ّاهفضص اهذاخٕ ّاهخظيٌّٖٕ ،يسيّؽج خولح ترٌبيز فـٕ اهسيتـبز ّنـرث
اهشوج ّاهركص تأشوّة االنخشبف اهيّسَّ ،يسيّؽج خولح ترٌبيز فـٕ اهسيتـبز تأشـوّة ضـل
اهيشنوجّ ،أغِرح اهٌخبئز أً اهعوتج اهذًٖ خؾويّا تبألشوّة األيرٔ أغِرّا اخسبُب ٌضّ يفِّى األٌب،
نذهم أغِرّا رغتخِى هٖنٌّّا أفظل يً اٗخرًٖ ّنبٌّا كولًٖ يً ارخنبة األخعبء فـٕ اهيلبتـل
خسبّة اهعوتج فٕ األشبهٖة اهخدرٖشٖج األخرْ تئٖسبتٖج ّاٌخفط اخسبٍ األٌب هدِٖى ّنبٌّا أكـل كوـق
يً ارخنبة األخعبءّ ،أشبرح اهٌخبئز أً األشبهٖة اهخدرٖشٖج اهخٕ ٖشخرم اهعوتـج تضـٌؼ اهلـرار،
ٖغِر فِٖب اهعوتج اشخسبتبح اٖسبتٖج ٌضّ اهيِيبح اهخٕ ٖلّيًّ تِب ّأشبرح اهٌخـبئز أً اهيخؾويـبح

نً أنذر دافؾَٖ يً اهعالة.
2005 Morgan et al
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ أذر تؾط أشبهٖة اهخدرٖس ؽوٓ اهشوّنٖبح اهخدرٖشٖج اهخٕ

خؤذر ؽوٓ اشخسبتبح اهعالة اهؾلوٖج ّاهؾبعفٖج فٕ اهخرتٖج اهرٖبظٖج .خنٌّح ؽٌٖج اهدراشج يً أرتؾج
يؾويًٖ يخدرتًٖ ّ )  ( 92عبهتب ّعبهتج 47عبهتب ّ  45عبهتج )خى اخخٖبرُى يً يدرشخًٖ فٕ اهييونج
اهيخضدث .كبى يؾوى يخدرة تخدرٖس اهعالة تبشخخداى ذالذج أشبهٖة خدرٖشٖج يخخوفج( األيرٔ ،اهختبدهٕ،

ّاالنخشبف اهيّسَ )ّخى خضّٖر ُذٍ اهدرّس ؽوٓ شرائع فٖدّّٖ ،كد أشبرح اهٌخبئز إهٓ اً األشوّتًٖ

اهختبدهّٕ ،االنخشبف اهيّسَ ،أدح إهٓ إخلبً األداء تشنل أفظلّ ،اهٓ خضشً اشخسبتبح اهعالة
اهؾلوٖج ّاهؾبعفٖج ّخنٖفِى تشنل أفظل يً األشوّة األيرٔ.

;>

2004) AAHPERD
ُدفح ُذٍ اهدراشج اهخؾرف إهٓ أنذر األشبهٖة اشخؾيبال ّخأذٖراً يً كتـل يؾويـٕ اهخرتٖـج
اهرٖبظٖج فٕ اهؾبهى ييذوج تـ (نٌدا ،فرٌشب ،اٌسوخرا ،اهّالٖبح اهيخضدث فٌوٌدا ،ضٖد اشخخدى االشختٖبً
هسيؼ اهيؾوّيبح يشخيال ؽدث يضبّر ّنل يضّر هَ ؽدث أشئوجّ ،اشخخدى يلٖبس هٖنرح اهخيبشـٕ
( )Likert scaleهإلسبتج ؽوٓ االشختٖبًّ ،خوضح اهدراشج أً األشبهٖة األنذـر اشـخخدايب هـدْ
يدرس اهخرتٖج اهرٖبظٖج خٌدرر يً األشوّة األيرٔ ّضخٓ األشوّة اهخظيٌٖٕ اهيخؾدد اهيشخّٖبح،
أنذر يً األشبهٖة اهخٕ خٌدرر يً أشوّة االشخنشبف ّضخٓ اهخؾوٖى اهذاخٕ ،نيب ّنشفح اهدراشج أً
األشوّة اهخعتٖلٕ تخّسَٖ اهيدرس ُّ األنذر اٌخشبر ّاشخؾيبال هدْ يدرشـٕ اهخرتٖـج اهرٖبظـٖج،
ّاشخٌخسح اهدراشج أً شتة ؽدى اشخؾيبل اهيدرشًٖ ألشبهٖة اهخدرٖس اهخٕ خٌـدرر يـً أشـوّة
االشخنشبف ّضخٓ اهخؾوٖى اهذاخٕ ٖؾّد إهٓ ؽدث أشتبة يٌِب ضسى اهضف ،ؽيـر اهيؾويـًٖ ،افخلـبر
اهيؾويًٖ هويؾرفج تبشخخداى خوم األشبهٖةّ ،كد ٖنًّ اهشتة فٕ اهيٌبُزّ ،أّضح اهدراشج تبهؾيـل
ؽوٓ إؽداد ّخضظٖر اهيؾويًٖ أذٌبء اهخديجّ ،خعّٖر اهيٌبُز.

<>

يً خالل اشخؾراط اهتبضذج هودراشبح اهخٕ اُخيح تأشبهٖة اهخدرٖس اهيخداخل (االنخشبف
اهيّسَ ّضل اهيشنالح) ّنرث اهشوج ،فئٌَ ٖينً إسيبل اهٌلبع اهخٕ خّضوح إهِٖب اهدراشبح اهشبتلج
يً ضٖد:

خٌّؽح اهدراشبح ّختبٌٖح فٕ اهينبً اهذٔ أسرٖح فَٖ ّفٕ اهزيبً اهذٔ أسرٖح خالهَ
ضٖد أسرٖح فٕ اهفخرث يب تًٖ ؽبى ( ،)2014-2004أٔ فٕ فخرث ؽشر شٌّاحّ ،تؾظِب فٕ
اهيسخيؾبح اهؾرتٖج يؾغيِب فٕ اهؾراق ّيضر يذل دراشج اهٌسبر (ّ )2005دراشج أضيد ()2013

دراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج شٖح ّؽٖد (ّ )2008دراشج اهضدٖدٔ (ّ )2013أسرٖح
تؾظِب فٕ اهيسخيؾبح اهغرتٖج يذل دراشج دّتزار (ّ )2012دراشج نبهّتٕ ّشتٖردًّ()2007
ّدراشج دراشج شبهفبرا (ّ )2006دراشج يّرسبً ّآخرًّ(.)2005

ختبٌٖح أُداف اهدراشبح اهخبضج هويضّر اهذبهد تبخخالف اهدراشج ّعتٖؾخِب فيٌِب يب نبً

ِٖدف اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشوّة يؾًٖ ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح يذل اهضدٖدٔ (ّ ، )908:يٌِب يب
نبً ِٖدف اهخؾرف إهٓ خأذٖر أشبهٖة يؾٌٖج ّاهيلبرٌج تٌِٖى ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح يذل كبشى
ّضشًٖ (.)9089

اخخوفح اهدراشبح اهشبتلج يً ضٖد اهٌّػ ّ،اهؾددّ ،اهؾيرّ ،اهيرضوج ّفٕ اخخٖبرُب هيسخيؼ
ّؽٌٖج نل دراشج ّعرق اخخٖبرُب ّٖرسؼ ذهم هعتٖؾج ُّدف نل دراشجّٖ ،الضغ يً اهدراشبح
اهشبتلج االخخالف فٕ ؽدد اهؾٌٖبح فغبهتٖخِب ٖخراّش ؽددُب يبتًٖ (< )@0-8فرداًّ ،خراّش خلشٖى
ؽٌَٖ اهدراشج يب تًٖ يسيّؽج ّاضدث إهٓ أرتؼ يسيّؽبح.

ّيٌِب يب خيذوح فٕ اهؾٌٖبح اهنتٖرث ندراشج اهٌسبر (<ّ )900اهخٕ ٖخراّش ؽددُب ( )@0فرداً .
ّسيٖؼ اهدراشبح اشخخديح اهؾٌٖج اهلضدٖجّ ،اخخوفح ُذٍ اهؾٌٖبح فٕ ٌّؽٖبخِب ّأؽيبرُـب

ّفئبخِب فيٌِب اهعوتج ّيٌِب اهٌبشئًّ ّيٌِب اهالؽتًّ اهيخلديًّ ّ ،هنً اخفلح يؾغى اهدراشبح فٕ أٌِب
أسرٖح ؽوٓ ؽٌٖبح يً اهيراضل اهسبيؾٖج يذل دراشج شؾد (ّ )2005دراشج كبشى ّضشًٖ ()2012
ّدراشج شٖح ّؽٖد (ّ )2008دراشج اهضدٖدٔ (ّ )2013دراشج ضٖدر (.(2006

=>

عتلح يؾغى اهدراشبح ترٌبيز خدرٖتٕ ّٖغف فَٖ تؾط أشبهٖة اهخؾوى ّخبضج األشوّة
اهيخداخل ؽوٓ خؾوى اهيِبراح األشبشٖج فٕ تؾط اهرٖبظبح ّخبضج رٖبظج نرث اهشوج ّخى اشخخداى
االخختبراح اهيِبرٖج يذل دراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج شٖح ّؽٖد (ّ ،)2008اخختبراح
تدٌٖج يذل دراشج أضيد (ّ )2013دراشج دراشج ضٖدر (.)2006

ّاخفلح سي ٖؼ اهدراشبح اهخٕ عتلح ترٌبيز فٕ يدث اهخعتٖق تضٖد خراّضح يً ()12-4

أشتّػ تّاكؼ ّ 2-3ضدث خدرٖتٖج فٕ األشتّػ.
ّاخفلح اهدراشج اهضبهٖج يؼ اهدراشبح اهخٕ عتلح ترٌبيز خدرٖتٕ ضٖد خى خعتٖق ترٌبيز

تبشخخداى األشوّة اهيخداخل.

اشخخديح سيٖؼ اهدراشبح اهشبتلج اهخبضج تبهيضّر اهذبهد اهيٌِز اهخسرٖتٕ يذل دراشج

اهٌسبر (ّ )2005دراشج أضيد ( )2013دراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج شٖح ّؽٖد ()2008

ّدراشج اهضدٖدٔ (ّ )2013دراشج دّتزار (ّ )2012دراشج نبهّتٕ ّشتٖردًّ(ّ )2007دراشج
دراشج شبهفبرا (ّ )2006دراشج يّرسبً ّآخرًّ(ّ ،)2005اخفلح اهدراشج اهضبهٖج يؼ اهدراشبح

اهخٕ اشخخديح اهيٌِز اهخسرٖتٕ.

خوضح اهدراشبح اهشبتلج إهٓ ٌخبئز يخلبرتج ضٖد اخفلح أغوتِب ؽوٓ أُيٖج اهخأذٖر اإلٖسبتٕ
ألشبهٖة اهخؾوى ّخبضج األشوّة اهيخداخل ؽوٓ خؾوى اهيِبراح األشبشٖج فٕ تؾط اهرٖبظبح
ّخبضج رٖبظج نرث اهشوجّ ،أندح اهدراشبح أً األشوّة اهيخداخل يذل االنخشبف اهيّسَ ّضل

اهيشنالح ،هَ دّر ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح ّخبضج يِبراح نرث اهشوج يذل دراشج اهٌسبر
(ّ )2005دراشج أضيد ( )2013دراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج شٖح ّؽٖد ()2008

ّدراشج اهضدٖدٔ (. )2013

نيب أذتخح ٌخبئز اهدراشبح اهشبتلج ٌسبش ّفبؽوٖج اهترايز اهخدرٖتٖـج اهيلخرضـج فـٕ األشـوّة
اهيخداخل ؽوٓ خؾوى اهيِبراح األشبشٖج فٕ تؾط اهرٖبظبح ّخبضج رٖبظج نـرث اهشـوج ،،يذـل

دراشج نل يً :دراشج دراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج شٖح ّؽٖد (ّ ،)2008دراشج أضيـد
(ّ )2013دراشج دراشج ضٖدر (.)2006
ّاشخفبدح اهتبضذج يً اهدراشبح اهشبتلج ؽوٓ أُيٖج ظتع اهيخغٖراح اهخبضج تبهلٖبشبح
اهسشيٖج ّاهلدراح اهتدٌٖج ّذهم فٕ اخخٖبر ؽٌٖج اهدراشج تضٖد كد ٖنًّ هِب ؽالكج فٕ أداء
>>

اهيِبراح كٖد اهدراشج نتبكٕ اهيِبراح األشبشٖج ّذهم يً خالل خشوٖع اهظّء ؽوٓ ُذا األير نيب
فٕ دراشج شٖح ّؽٖد ( ) 2008تضٖد هفح ٌغر اهتبضذج ٌخبئز اهدراشج اهخٕ أندح ؽوٓ ّسّد ؽالكج
تًٖ اهلٖبشبح اهسشيٖج ّاهلدراح اهتدٌٖج ّأداء اهيِبرث ّتبهخبهٕ ضرضح اهتبضذج ؽوٓ خعتٖق
االخختبراح اهتدٌٖج ّاهلٖبشبح اهسشيٖج ّاهلتوٖج ّذهم هظيبً خنبفؤ اهؾٌٖج تضٖد ال ٖؤذر ؽوٓ ٌخبئز
اهدراشج اهضبهٖجّ ،أً أٔ خغٖر ّخضشً فٕ أداء اهيِبراح كٖد اهدراشج ال ٖؾزْ الخخالف فٕ
اهلٖبشبح اهسشيٖج أّ اليخالم أضد األفراد هتؾط اهلدراح اهتدٌٖج اهيخخوفج ؽً غٖرٍ يً األفراد تل
ٖؾزْ الشخخداى ألشوّة اهخدرٖس اهيخداخل.

:
خؾختر ُذٍ دراشج أّل دراشج يبسشخٖر فٕ سبيؾج األزُر تغزث –ضشة ؽوى اهتبضذج  -اهخٕ
خخضضح فٕ اهخؾرف إهٓ أذر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضـل اهيشـنالح ّاالنخشـبف
اهيّسَ" فٕ خؾوى تؾط يِبراح هؾتج نرث اهشوج هدْ عبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج تسبيؾـج

األكضٓ.
:
هلد أينً هوتبضذج االشخفبدث يً اهدراشبح اهيرسؾٖج اهشبتلج فٖيب ٖوٕ:

االشخفبدث يً اهدراشبح اهشبتلج فٖيب ٖخص اهّاكؼ اهفوشعٌٖٕ ؽوٓ ضؾٖد خؾوٖى رٖبظـج نـرث

.8
اهشوج.
.9

ّفرح فِيبً أشيل هويّظّػ يً خالل إهلبء اهظّء ؽوٓ أشبهٖة اهخدرٖس شّاء فٕ اهيٌـبُز

اهدراشٖج أّ فٕ يسبل اهخؾوٖى ّاهخرتٖج تيب ٖخالءى يؼ رٖبظج نرث اهشوج.

.:

تٌٖح اهذغراح ّيٌبعق اهظؾف ييب ّسَ اهتبضذج الخخٖبر يشنوج اهدراشج.

;.

شبُيح فٕ تٌبء اإلعبر اهٌغرٔ هودراشج.

<.

شبُيح فٕ ضٖبغج األُداف ّّظؼ اهخشبؤالح.

>.

خضدٖد يفبُٖى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسـَ" فـٕ اهيرضوـج

=.

خضدٖد اهيٌِز اهيٌبشة هعتٖؾج اهدراشج ُّّ اهيٌِز شتَ اهخسرٖتٕ.

اهسبيؾٖج اهخٕ ختٌٓ ؽوِٖب اهدراشج.

?.

اخخٖبر األدّاح اهخبضج اهيشخخديج فٕ اهدراشج اهضبهٖج.

@.

خضدٖد اهخعّاح اهيختؾج فٕ إسراءاح اهدراشج شّاءً يً اهٌبضٖج اهفٌٖج أّ اإلدارٖج.

 .80االشخرشبد تٌخبئز ُذٍ اهدراشج ؽوٓ ظّء ٌخبئز اهدراشبح اهشبتلج.

?>

هلد اخفلح اهدراشبح اهيرسؾٖج اهشبتلج فٖيب ٖوٕ:
 .1أُيٖج ترٌبيز األشوّة اهيخداخل (ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ) فٕ خضشًٖ خؾوى اهيِبراح
اهرٖبظٖج ّخضشًٖ أدائِب.
 .2اهيٌِز اهيختؼ ّتٌبء أدّاح اهدراشج ّخضدٖد ّخعتٖق اهترٌبيز ّفٕ اهؾٌٖج اهخٕ أسرٖح ؽوِٖب
اهدراشج.

 .3خٌبّل يّظّػ األشوّة اهيخداخل (ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ) فٕ رٖبظج نرث اهشوج.
 .4اهِدف ييذالً فٕ خضلٖق خضشٌبً فٕ أداء اهيِبراح األشبشٖج فٕ رٖبظج نرث اهشوج.
هلد اخخوفح يؼ اهدراشبح اهيرسؾٖج اهشبتلج فٖيب ٖوٕ:
 .8عتلح فٕ اهتٖئج اهفوشعٌٖٖج ّؽوٓ ؽٌٖج دراشج اهيشخّْ اهذبٌٕ يً سبيؾج األكضٓ تغزث.
 .9خٌبّهح يّظّػ األشوّة اهيخداخل (ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ) ّأذرُب ؽوٓ يِبراح
(اهخيرٖرث اهضدرٖج ،اهخضّٖة اهشويٕ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) فٕ اهدراشبح اهشبتلج اهخٕ ؽرظخِب
اهتبضذج ّهى ٖشتق أً خى خٌبّل ُذٍ اهيِبراح شّٖبً فٕ أٔ دراشج يً كتل.

@>

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة امليدانية


منهج الدراسة.
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عينة الدراسة.



وسائل وأدوات مجع البيانات.



االختبار ات والقياسات البدنية واملهارية املستتددمة
الدراسة.



الدراسات االستطالعية.



املعامالت العلمية لالختبارات.



بناء الربنامج .



الدراسة األساسية.



املعاجلات اإلحصائية.
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ٖخٌبّل ُذا اهفضل ؽرظبً هيٌِز اهدراشجّ ،هيسخيؼ اهدراشج ّؽٌٖخِب يخظيٌبً نٖفٖــج
اخخٖبرُبّ ،اإلسراءاح اهخٕ خيح ،ذى ٖخٌبّل ؽرظبً خفضٖوٖبً هنٖفٖـج تٌـبء أدّاح اهدراشــج
ّخعتٖلِبٖ ،وٕ ذهم ؽرط هخعّاح اهدراشج ،ذى األشبهٖة اإلضضبئٖج اهيشخخديجّ ،فٖيب ٖوـٕ

ؽرط هِذٍ اإلسراءاح.
اشخخديح اهتبضذج اهيٌِز اهخسرٖتٕ ذٔ اهخضيٖى اهذٌبئٕ تبشخخداى اهلٖبس اهلتوٕ ّاهتؾـدٔ

هيسيّؽخًٖ يخنبفئخًٖ إضداُيب ظبتعج ّاألخرْ خسرٖتٖج.

"ُّ اهيٌِز اهذٔ ٖشخخدى اهخسرتج فٕ إذتبح اهفرّط ّاخخبذ شوشوج يـً

اإلسراءاح اهالزيج هظتع خأذٖر اهؾّايل األخرْ غٖر اهؾبيل اهخسرٖتٕ"

(ؽعّْ)193:2000،

ٖخنًّ يسخيؼ اهدراشج يً عبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج فـٕ

سبيؾج األكضّٓ ،خخراّش أؽيبرًُ يب تًٖ ( )20-19شٌجّ ،ؽددًُ ( )50عبهتج.

أسرٖح اهدراشج ؽوٓ ؽٌٖج كضدٖج كّايِب ( )40عبهتج يً عبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج

اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج فٕ سبيؾج األكضّٓ ،خيذوح ؽٌٖج اهدراشج تٌشتج ( )%88يً اهيسخيؼ
األضوٕ ّزؽح اهؾٌٖج إهٓ يسيّؽخًٖ :إضداُب ظبتعج ّؽددُب ( )20عبهتج ّأخرْ خسرٖتٖـج
ّؽددُب ( )20عبهتج.
 )8خضٌٖف اهؾٌٖج نعبهتبح يلرر ؽوًِٖ يِبراح نرث اهشوج (اهيضبّرث اهؾوٖب  ،اهخضـّٖة
اهشويٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖج) فٕ اهسبيؾج.
 )2هى ٖخؾرظً ألٔ ترٌبيز خؾوٖيٓ آخر ضخٓ ٖخى ظتع اهيخغٖراح اهدخٖوج هدًِٖ.
 )3أً ُذٍ اهفئج اهؾيرٖج يٌبشتج هخؾوى اهيِبراح.
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هوخأند يً ّكّػ أفراد اهؾٌٖج خضح اهيٌضٌٓ االؽخداهٓ كبيح اهتبضذج تئسراء اهخسبٌس تـًٖ
أفراد ؽٌٖج اهدراشج فٕ تؾط اهيخغٖراح اهيخخبرث ّكد خى ذهم يً خـالل إٖسـبد اهيخّشـع
اهضشبتّٕ ،اهّشٖعّ ،االٌضراف اهيؾٖبرّٔ ،اشخخرار يؾبيل اإلهخّاء ّاهـخفوعص ،نيـب فـٕ
اهسدّل (.)2(ّ ،)8

1

8

اهؾير اهزيٌٕ

شٌج

19.25

19

0.439

1.20

-0.592

2

اهعّل

شى

157.75

159

5.401

-0.967

0.484

3

اهّزً

نسى

56.99

56.45

6.889

0.994

2.05

8

دفؼ اهنرث اهعتٖج تبهٖدًٖ

يخر

2.25

2.25

0.112

0.129

-1.576

2

اهّذة اهؾيّدٔ هشبرسٌح

شى

2664

26

0.081

0.432

-1.388

3

اهسرٔ اهيخؾرر

ذبٌٖج

32.13

32

1.828

0.336

-1.231

4

اهؾدّ يشبفج 38ى

ذبٌٖج

6.23

5.9

0.975

0.32

-1.076

5

اهخضّٖة ؽوٓ اهدّائر اهيخداخوج

درسج

2.20

2

1.114

0.754

0.161

6

ذٌٕ اهسذػ أيبيبً أشفل يً اهّكّف

شى

19.10

19

2.285

-0.251

-1.077

ٖخظص يً اهسدّل ( )8اهخّضٖف اإلضضبئٕ ّيؾبيل اإلهخّاء هؾٌٖج اهدراشج ،فٕ
اهيخغٖراح كٖد اهدراشج اهخٕ خخراّش يب تًٖ ( )862 -86967-ييب ٖشٖر إهٓ خسبٌس اهؾٌٖج فٕ
خوم اهيخغٖراحّ ،اهخٕ اٌضضرح تًٖ (.)3±
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2
40

8
2
3
4
5
6

اهسرٔ يؼ خٌعٖع اهنرث ضّل دّائر اهيوؾة

ذبٌٖج

16.21

15.6

1.707

0.211

-0.844

ذبٌٖج

24.29

23

1.574

0.458

-0.447

ذبٌٖج

34.79

35

3.731

-0.157

-1.195

درسج

1.32

1

0.747

-0.119

-0.251

اهيضبّرث تًٖ األكيبػ
اهيضبّرث هيٌخضف اهيوؾة ّاهؾّدث ذى اهيضبّرث
الخر اهيوؾة
اهخضّٖة اهشويٕ تؾد اهيضبّرث
اهسرٔ تًٖ األكيبػ ّيً ذى اهخلبع اهنرث يً

درسج

زيٖل ّاهخضّٖة اهشويٕ
اهخضّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

درسج

1.27

1

0.815

0.169

-0.344

8.89
7.15

9
8

1.682
2.207

0.44
-0.045

-0.908
-1.302

7.3

1.733

-1.237

0.665

6.87

0.711

0.004

-0.705

7

ضبئع االرخداد

ؽدد

8

اهخيرٖر ؽوٓ اهضبئع.

ؽدد

7.58

9

اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.

ذبٌٖج

7.17

ٖخظص يً اهسدّل ( )2اهخّضٖف اإلضضبئٕ ّيؾبيل اإلهخّاء هؾٌٖج اهدراشج ،فٕ
اهيخغٖراح كٖد اهدراشج اهخٕ خخراّش يب تًٖ ) )86237 - 86288-ييب ٖشٖر إهٓ خسبٌس اهؾٌٖج
فٕ خوم اهيخغٖراحّ ،اهخٕ اٌضضرح تًٖ (.)3±
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3
Mann-Whitney Test U

U
اهخسرٖتٖج

20

21.5

430

اهظبتعج

20

19.5

390

اهخسرٖتٖج

20

20.7

414

اهظبتعج

20

20.3

406

اهخسرٖتٖج

20

17.83

356.5

اهظبتعج

20

23.18

463.5

180

196

146.5

1.96 .0.5

Z

0.721

0.109

1.449

غٖر داهج

غٖر داهج

غٖر داهج

2.58 .0.1

ٖخظص يً اهسدّل ( )3اخختبر يبًّ -خٌـٕ  Mann-Whitney Test Uأً كٖيـج
" "Zغٖر داهج إضضبئٖبً ؽٌد يشخّْ دالهج ( )0.05هسيٖؼ االخختبراحُّ ،ذا ٖؾٌٕ أٌَ ال خّسـد
فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ اهيسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج فٕ سيٖؼ االخختبراحُّ ،ـذا
ٖدهل ؽوٓ خنبفؤ اهيسّؽخًٖ فٕ سيٖؼ يخغٖراح يؾدالح اهٌيّ.

هخضلٖق اهخنبفؤ هيسيّؽخٕ اهتضد اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج كبيح اهتبضذج تئٖسـبد اهفـرّق

تًٖ اهيسيّؽخًٖ فٕ اهلٖبس اهلتوٕ هتؾط اهيخغٖراح اهتدٌٖج ،نيب فٕ اهسدّل (.)4
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4
Mann-Whitney Test U

U

3.

اهخسرٖتٖج

20

18.25

365

اهظبتعج

20

22.75

455

اهخسرٖتٖج

20

18.95

379

اهظبتعج

20

22.05

441

اهخسرٖتٖج

20

22.95

459

اهظبتعج

20

18.05

361

اهخسرٖتج

20

22.45

449

اهظبتعج

20

18.55

371

اهخسرٖتٖج

20

23.25

465

اهظبتعج

20

17.75

355

اهخسرٖتٖج

20

17.3

346

اهظبتعج

20

23.7

474

غٖر داهج
155

1.96 .0.5

Z

1.242
غٖر داهج

169

151

141

145

136

0.842

1.351

1.064

1.553

1.551

2.58 .0.1

ٖخظص يً اهسدّل ( )4اخختبر يبً ّ -خٌٕ Mann-Whitney Test U

أً كٖيج " "Zغٖر

داهج إضضبئٖبً ؽٌد يشخّْ دالهج ( )0.05هسيٖؼ االخختبراحُّ ،ذا ٖؾٌٕ أٌَ ال خّسـد فـرّق
ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ اهيسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج فٕ سيٖؼ االخختبراحُّ ،ـذا ٖـدهل
ؽوٓ خنبفؤ اهيسيّؽخًٖ فٕ سيٖؼ اهيخغٖراح اهتدٌٖج.
هخضلٖق اهخنبفؤ هيسيّؽخٕ اهتضد اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج كبيح اهتبضذج تئٖسبد اهفرّق تًٖ
اهيسيّؽخًٖ فٕ اهلٖبس اهلتوٕ هتؾط اهيخغٖراح اهيِبرٖج اهيخخبرث (كٖد اهدراشـج) ،نيـب فـٕ
اهسدّل (.)5
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غٖر داهج
غٖر داهج
غٖر داهج
غٖر داهج

5
Mann-Whitney Test U

U
اهسرٔ يؼ خٌعٖع اهنرث ضّل

اهخسرٖتٖج

20

18.15

363

دّائر اهيوؾة

اهظبتعج

20

22.85

457

اهيضبّرث تًٖ األكيبػ

اهخسرٖتٖج

20

23.13

462.5

اهظبتعج

20

17.88

357.5

اهخسرٖتٖج

20

17.85

357

اهظبتعج

20

اهيضبّرث هيٌخضف اهيوؾة
ّاهؾّدث ذى اهيضبّرث الخر
اهيوؾة
اهخضّٖة اهشويٕ تؾد اهيضبّرث
اهسرٔ تًٖ األكيبػ ّيً ذى
اهخلبع اهنرث يً زيٖل
ّاهخضّٖة اهشويٕ
اهخضّٖة اهشويٕ يً اهذتبح
ضبئع االرخداد

اهخيرٖر ؽوٓ اهضبئع
اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.

غٖر
153

23.15

اهخسرٖتج

20

21.78

435.5

اهظبتعج

20

19.23

384.5

اهخسرٖتٖج

20

20.05

401

اهظبتعج

20

اهخسرٖتٖج

20

1.284

147.5

1.444

1.438

20.4

408

اهظبتعج

20

20.6

412

اهخسرٖتٖج

20

17.4

348

اهظبتعج

20

23.6

472

اهخسرٖتٖج

20

22.5

450

اهظبتعج

20

18.5

370

اهخسرٖتٖج

20

21.68

433.5

اهظبتعج

20

19.33

386.5

1.96 .0.5

-0.75

داهج
غٖر

0.262

داهج
غٖر

198

0.055

داهج
غٖر

138

1.706

داهج
غٖر

-1.19

160

داهج
غٖر

176.5

0.643

2.58 .0.1

ٖخظص يً اهسدّل ( )5اخختبر يبًّ -خٌٕ  Mann-Whitney Test Uأً كٖيج " "Zغٖـر
داهج إضضبئٖبً ؽٌد يشخّْ دالهج ( )8685هسيٖؼ االخختبراحُّ ،ذا ٖؾٌٕ أٌَ ال خّسـد فـرّق

86

داهج
غٖر

191
20.95

داهج
غٖر

174.5

419

داهج
غٖر

147
463

Z

داهج

ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ اهيسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج فٕ سيٖؼ االخختبراحُّ ،ـذا ٖـدهل
ؽوٓ خنبفؤ اهيسيّؽخًٖ فٕ سيٖؼ اهيخغٖراح اهيِبرٖج اهيخخبرث (كٖد اهدراشج).

كبيح اهتبضذج تضضر ّظتع اهيخغٖراح اهخٕ خوؾة دّراً فٕ ٌخبئز اهدراشجّ ،خى ضضـرُب
فٖيب ٖوٕ:
أ-

(اهؾير اهزيٌٕ –اهعّل– اهّزً).
:

-

 .8دفؼ اهنرث اهعتٖج تبهٖدًٖ.
 .2اهّذة اهؾيّدٔ هشبرسٌح.
 .3اهسرٔ اهيخؾرر.
 .4اهؾدّ يشبفج  38ى
 .5اهخضّٖة ؽوٓ اهدّائر اهيخداخوج (اهخيرٖر تبهدفؼ)
 .6ذٌٕ اهسذػ أيبيبً أشفل يً اهّكّف.
:

1

 اهسرٔ يؼ خٌعٖع اهنرث ضّل دّائر اهيوؾة.
 اهيضبّرث تًٖ األكيبػ.
 اهيضبّرث هيٌخضف اهيوؾة ّاهؾّدث ذى اهيضبّرث الخر اهيوؾة.
2
 اهخضّٖة اهشويٕ تؾد اهيضبّرث.
 اهسرٔ تًٖ األكيبػ ّيً ذى اهخلبع اهنرث يً زيٖل ّاهخضّٖة اهشويٕ.
 اهخضّٖة اهشويٕ يً اهذتبح.
3
 ضبئع االرخداد.
 اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.
87

 اهخيرٖر ؽوٓ اهضبئع.

:
اشخٌدح اهتبضذج هسيؼ اهيؾوّيبح ّاهتٖبٌبح اهيخؾولج تِذٍ اهدراشج إهٓ اهّشبئل ّاألدّاح
اهخبهٖج:
 )8اشخيبرث اشخعالػ آراء اهختراء هخضدٖد أُى يِبراح نرث اهشوج اهيٌبشتج هوعبهتبح نوٖج
اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظج تسبيؾج األفضٓ .يوضق ( ) 2
 )2اشخيبرث خشسٖل يؾدالح اهٌيّ ّاالخختبراح اهتدٌٖج ّاهيِبرٖج اهخبضج تخسبٌس ؽٌٖج
اهدراشج .يوضق ( )4
 )3اشخيبرث خشسٖل أشيبء ٌّخبئز االخختبر اح اهتدٌٖج ّاهيِبرٖج اهلتوٖج ّاهتؾدٖج هعبهتبح
اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج ّاالشخعالؽٖج .يوضق ( ) 5

كبيح اهتبضذج تؾيـل اشـخعالػ ؽوـٓ اهدراشـبح ّاهيراسـؼ هخضدٖـد االخختـبراح
اهتدٌٖج اهيرختعج تنرث اهشوج ّذهم نيب ُّ يّظـص فـٓ دراشـج نـل يـً دراشـج كبشـى
ـؼ
ـٓ اهيراسـ
ـالػ ؽوـ
ـد االعـ
ـد ( ،)2888فتؾـ
ـٖح ّؽٖـ
ـج شـ
ـًٖ (ّ )2882دراشـ
ّضشـ
ّاهدراشبح اهشـبتلجّ ،تؾـد اشـخعالػ آراء اهشـبدث اهختـراء خـى اهخّضـل إهـٓ شـخج

اخختبراح تدٌٖج نيب فٕ اهسدّل (.)6
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6

8

اهلّث اهييٖزث تبهشرؽج هوذراؽًٖ

دفؼ اهنرث اهعتٖج تبهٖدًٖ

شى

%888

2

اهلّث اهييٖزث تبهشرؽج هورسوًٖ

اهّذة اهؾيّدٔ هشبرسٌح

شى

%888

3

اهرشبكج

اهسرٔ اهيخؾرر.

ذبٌٖج

%75

4

اهشرؽج

اهؾدّ يشبفج  38ى

ذبٌٖج

%888

5

اهدكج هوذراػ

اهخضّٖة ؽوٓ اهدّائر اهيخداخوج

درسج

%75

6

اهيرٌّج األيبيٖج

ذٌٕ اهسذػ أيبيبً أشفل يً اهّكّف

شى

%888

اخخبرح اهتبضذج يسيّؽج يً اهيشبؽدًٖ يً يؾويبح ّعبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج
ّاهرٖبظج ّؽددًُ ( ، )5يوضق ( ّ ،) 7خى خؾرٖفًِ تسّاٌة اهدراشج ّأُدافِب ّنٖفٖج كٖبس
االخختبراح اهتدٌٖج ّاهيِبرٖجّ ،خى االشخؾبٌج تًِ – أٖظبً  -فٓ خسِٖز األدّاح اهالزيج فٓ
ؽيوٖج اهدراشج.

:
كبيح اهتبضذج تئسراء دراشج اشخعالؽٖج كتل اهتدء تبهترٌبيز اهخؾوٖيٕ األضوٖج ؽوٓ
ؽٌٖج كّايِب ( )6عبهتبح يً خبرر ؽٌٖج اهدراشج األشبشٖج يً اهيشخّْ اهذبٌّٕ ،ذهم تنوٖج
اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج فٕ سبيؾج األكضٓ ّ ،ذهم فٕ ّٖى االذًٌٖ اهيّافق (.)5/10/2014

ّأشفرح ٌخبئز اهدراشج االشخعالؽٖج األّهٓ ؽً:
 اهخأند يً شاليج األدّاح ّاألسِزث اهيشخخديج فٓ االخختبراح.
 خفِى اهؾٌٖج اإلشخعالؽٖج هنٖفٖج أداء االخختبراح.
 يؾرفج اهّكح اهيشخغرق إلسراء االخختبراح.
 اهخؾرف ؽوٓ يٌبشتج اهخدرٖتبح اهيخخبرث ّإينبٌٖج خعتٖلِب.
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كبيح اهتبضذج

تئسراء اهدراشج اإلشخعالؽٖج اهذبٌٖج ّٖى األضد اهيّافق

(ّ ،)12/10/2014ذهم ؽوٓ ؽٌٖج كّايِب ( )6عبهتبح يً خبرر ؽٌٖج اهدراشج ًُّ ٌفس

اهؾٌٖج اإلشخعالؽٖج األّهٓ ّذهم تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج فٕ سبيؾج األكضٓ ،
ّخظيٌح اهدراشج خعتٖق ّضدث خؾوٖيٖج يً اهترٌبيز تِدف اهخأند يً:
 يالئيج يضخّْ اهترٌبيز اهخؾوٖيٕ هويرضوج اهؾيرٖج (ؽٌٖج اهدراشج ).
 اهخؾرف ؽوٓ اهضؾّتبح اهخٓ كد خّاسَ اهتبضذج ؽٌد خعتٖق اهترٌبيز.
 اهخأند يً ضالضٖج اهينبً ّيٌبشتخَ هوترٌبيز اهخؾوٖيٕ.
 اهخأند يً إضنبى اهترٌبيز اهخؾوٖيٕ ّإينبٌٖج خٌفٖذٍ.
 اشخٖؾبة اهعبهتبح هوخؾوٖيبح اهفٌٖج اهيرختعج تنل خدرٖة.
 خضدٖد اهزيً اهذٔ ٖشخغركج خٌفٖذ اهيِبراح كٖد اهدراشج.
 يٌبشتج خرخٖة اشخخداى اهخلشٖيبح ألشوّة اهخدرٖس اهيخداخل تبهترٌبيز.

شؾح اهتبضذج إهٓ اؽخيبد األشس اهؾويٖج فٕ ؽيوٖج خعتٖق االخختبراح ؽوٓ اهرغى يـً
نٌِّب اخختبراح يلٌٌج هغرط خضدٖد يدْ ؽيوٖج ُذٍ االخختبراح اهيخخبرث ّيالءيخِب هويرضوـج
اهؾيرٖج.

"ٖؾد االخختبر ضبدكبً إذا نبً ٖلٖس يب أؽد هلٖبشَ فلع ّ ،ال ٖلٖس غٖرٍ ّٖ ،شخعٖؼ اهخيٖٖز
تًٖ األفراد فٕ اهشيج اهيلبشج "(ؽّٖس.)53:1999،
هوخأند يً ضدق االخختبراح اؽخيدح اهتبضذج ؽوـٓ ضـدق اهيضنيـًٖ ،إذ اؽخيـدح

تضّرث أشبشٖج ؽوٓ يدْ إينبٌٖج خيذٖل االخختبر هويّاكف ّاهسّاٌة اهخٕ ٖلٖشِب خيذٖالً ضبدكبً
ّيخسبٌشبً هخضلٖق اهِدف اهذٔ ّظؼ يً أسوَّ ،خى خضدٖد أُداف االخختبراح تشـنل ّاظـص
ّخفضٖوٕ ،هذا كبيح اهتبضذج تؾرط االخختبراح اهيلخرش اشخخدايِب فٕ ترٌبيز اهدراشج ؽوـٓ
يسيّؽج يً اهيضنيًٖ ّاهيخخضًٖ ،فٕ يسبل االخختبر ّاهلٖبس ّيسبل رٖبظج نـرث اهشـوج

ّاهخدرٖة اهرٖبظٕ؛ إلتداء آرائِى ّيلخرضبخِى ّ ،كد أسيؾّا تأً ُـذٍ االخختـبراح خؾنـس
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اهّاكؼ اهضرنٕ ّاهيِبرٔ اهيراد كٖبشَّ ،خى االؽخيبد أٖظبً ؽوٓ ؽدد يً اهيضبدر اهخٕ أذتخح
أً ُذٍ االخختبراح خلٖس ُذٍ اهضفج.
كبيح اهتبضذج تخعتٖق االخختبراح اهيِبرٖجّ ،اهيخيذوج فٕ (اهيضبّرث اهؾوٖب ّاهخضـّٖة
اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖج)ّ ،ذ هم ؽوٓ ؽٌٖج اشخعالؽٖج يً يسخيؼ اهدراشـج ،يـً غٖـر
اهؾٌٖج األضوٖجّ ،اهتبهغ ؽددُب ( )6عبهتبح يً ٌفس اهيرضوج اهؾيرٖج ّاهّزً ّاهعّل.

أؽٖدح االخختبراح ؽوٓ ٌفس اهيسيّؽج تفبضل زيٌٕ كدرٍ ( )6أٖبى تًٖ اهخعتٖلـًٖ،

ّخى إٖسبد اهضدق يً خالل ضشبة اهسذر اهخرتٖؾٕ هيؾبيل اهذتبح اهٌبخز يً خعتٖق االخختـبر،
ذى إؽبدث خعتٖلَّ ،اهسدّل (ّٖ )7ظص اهيؾبيالح اهؾويٖج هضدق االخختبراح.
)7

اهسرٔ يؼ خٌعٖع اهنرث ضّل دّائر اهيوؾة

**.945

0.97

اهيضبّرث تًٖ األكيبػ

**.982

0.99

اهيضبّرث هيٌخضف اهيوؾة ّاهؾّدث ذى

**.921

0.96

اهخضّٖة اهشويٕ تؾد اهيضبّرث

**.878

0.94

اهسرٔ تًٖ األكيبػ ّيً ذى اهخلبع اهنرث يً

**1.00

1.00

اهخضّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

**1.00

1.00

ضبئع االرخداد

**.975

0.98

اهخيرٖر ؽوٓ اهضبئع

*.815

0.90

اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.

**.934

0.97

اهيضبّرث الخر اهيوؾة

زيٖل ّاهخضّٖة اهشويٕ

ٖختًٖ يً اهسدّل ( )7أً يؾبيالح اهضدق هالخختبراح اهيِبرٖج خراّضح تًٖ
( ُّٕ ،)1.00 – 0.99كٖى يرخفؾج خدهل ؽوٓ أً اهيلٖبس ٖخشى تدرسـج سٖـدث يـً
اهضدق اهذاخٕ ّكد خضللح ؽً عرٖق إٖسبد اهسذر اهخرتٖؾٕ هيؾبيل اهذتبح.
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:
إً االخختبر اهذبتح ُّ اهذٔ ٖؾعٕ ٌفس اهٌخبئز أّ ٌخبئز يخلبرتج إذا أؽٖد خعتٖلَ أنذـر
يً يرث ؽوٓ ٌفس األفراد ّفٕ ٌفس اهغرّف (أتّ ؽالى.)455:2001,

كبيح اهتبضذج تضشبة يؾبيل اهذتبح تبشخخداى عرٖلج خعتٖق االخختبر ذى إؽبدث خعتٖلـَ

تفبضل زيٌٕ كدرٍ شخج أٖبى تًٖ اهخعتٖلًٖ ؽوٓ ٌفس اهؾٌٖـج اإلشـخعالؽٖج )(Test- Retest
األّهٓ ّؽددُب ( )6عبهتبح ُّٕ ،يً يسخيؼ اهدراشجّ ،يً خبرر ؽٌٖج اهدراشـج األضـوٖج

اهيخيذوج ّذهم تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج فٕ سبيؾج األكضٓ ،يؼ يراؽـبث خّضٖـد ٌفـس
غرّف اهلٖبس ّتبشخخداى ٌفس األدّاح ّاهيشبؽدًّٖ ،خى ضشـبة يؾبيـل اإلرختـبع تـًٖ
اهخعتٖلًٖ األّل ّاهذبٌٕ تبشخخداى يؾبيل االرختبع تٖرشًّ ّاهسـدّل (ّٖ )8ظـص يؾـبيالح
اهذتبح هالخختبراح اهيِبرٖج كٖد اهدراشج.
8

اهسرٔ يؼ خٌعٖع اهنرث ضّل دّائر اهيوؾة

ذبٌٖج

16.98

1.844

16.75

2.292

**.945

0.01

اهيضبّرث تًٖ األكيبػ

ذبٌٖج

24.93

1.497

24.75

1.768

**.982

0.01

ذبٌٖج

34.70

2.179

34.19

2.387

**.921

0.01

درسج

1.333

0.408

1.333

0.408

**1.00

0.01

درسج

1.289

0.000

1.289

0.000

**1.00

0.01

اهخضّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

درسج

8.19

1.656

8.35

1.541

**.975

0.01

ضبئع االرخداد

درسج

7.16

1.472

7.667

1.966

**.921

0.01

اهخيرٖر ؽوٓ اهضبئع

درسج

7.58

1.871

7.34

2.098

*.815

0.05

اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.

ذبٌٖج

7.524

1.049

7.659

0.817

**.934

0.01

اهيضبّرث هيٌخضف اهيوؾة ّاهؾّدث ذى
اهيضبّرث الخر اهيوؾة
اهخضّٖة اهشويٕ تؾد اهيضبّرث
اهسرٔ تًٖ األكيبػ ّيً ذى اهخلبع اهنرث يً
زيٖل ّاهخضّٖة اهشويٕ

5

0.754 0.05
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0.874 0.01

ٖخظص يً اهسدّل ( )7أً يؾبيالح االرختبع تًٖ درسبح اهخعتٖلًٖ األّل ّاهذبٌٕ هالخختبراح
اهيِبرٖج خراّضح تًٖ ( ُّٕ ،)1.00 – 8.982كٖى يرخفؾج خدهل ؽوـٓ أً اهيلٖـبس ٖخشـى
تدرسج سٖدث يً اهذتبح.

كبيح اهتبضذج تّظؼ األُداف اهؾبيج هوترٌبيز فٓ ذالذج أُداف ُّيب:

ّٖ :خظيً إنشبة اهعبهتبح اهيؾوّيبح يً يفبُٖى ّضلبئق يرختعج تأُيٖج

يِبراح(اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب)ّ ،خأذٖرُب ؽوٓ األداء
ّؽوٓ ٌخٖسج اهيتبرٖبح ّدّرُب اهيِى فٓ خضدٖدُب يً اهذْ شّف ٖفّز فٓ اهيتبرٖبح.
ّٖ :شيل انخشبة اهعبهتبح (اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج) اهعرٖلج اهضضٖضج ّنٖفٖج
أداء يِبرح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) تبهعرٖلج اهٌيّذسٖج
اهضضٖضج يً خالل خّغٖف أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل.

ّٖشيل انخشبة اهعبهتبح (اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج) اخسبُبح إٖسبتٖج ٌضّ

اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل فٕ خؾوى يِبرح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث
اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) فٕ نرث اهشوج.
 خضلٖق األُداف اهخٓ ّظؼ يً أسوِب.
 يٌبشتج يضخّْ اهترٌبيز هويرضوج اهؾيرٖج.
 خضدٖد يِبرح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) هعبهتبح
اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج فٕ سبيؾج األكضٓ.
 خضدٖد يضخّْ اهّضداح اهخؾوٖيٖج ّأزيٌخِب.
 يراؽبث اهفرّق اهفردٖج تًٖ اهعبهتبح.
 يراؽبث ؽّايل األيً ّاهشاليج.
 أً ٖخيٖز اهترٌبيز تبهخدرر يً اهشِل إهٓ اهضؾة ّاهخٌّٖؼ ّاهخشّٖق.
 أً ٖضلق يتدأ اهخفبؽوٖج تًٖ اهعبهتبح ّاهترٌبيز.

 يوؾة نرث شوج يسِز خسِٖز نبيل.


أكيبػ
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 سِبز كٖبس اهّزً .
 شرٖع كٖبس اهعّل .
 نراح شوج ؽدد ()28
 شّاخص
 شبؽج خّكٖح اهنخرٌّٖج .

اخفلح يؾغى اهدراشبح ذاح اهضوج يذل دراشج (كبشى ّضشًّٖ )2882 ،دراشج (شٖح
ّؽٖد )2888 ،أً عبهتبح ُذٍ اهيرضوج ٖضخسً إهٓ ييبرشج األٌشعج اهخٓ خخٖص هًِ فرضج
تذل أكضٓ يب ٖينً يً اهّكح اهيخضص يً خالل أٌشعج خخشى تبهٌشبع ّاهضّٖٖجّ ،زيً
اهّضدث اهخؾوٖيٖج ( 120د) تّاكؼ (ّ )2ضدث أشتّؽٖبً.
ّتٌبء ؽوٓ يب شتق ّيب كبيح تَ اهتبضذج يً يشص يرسؾٕ هودراشبح ّاهتضّد اهخٓ
خٌبّهح خضيٖى اهترايز اهخؾوٖيٖج ،فلد ضددح اهتبضذج يدث اهترٌبيز شِرًٖ ( )8أشبتٖؼّ ،ؽدد
يراح اهخدرٖة األشتّؽٖج (ّ )2ضدث خؾوٖيٖج أشتّؽٖبً تّاكؼ (ّ )16ضدث خؾوٖيٖج هوخسرتج،
ّزيً اهّضدث ( 120د).

اخفلح اهدراشبح اهخٓ خيح فٓ نرث اهشوج ؽوٓ أً اهّضدث اهخؾوٖيٖج خٌلشى اهٓ ذالذج
أسزاء:

.8

ّٖ :شخيل ؽوٓ خيرٌٖبح اهخِٖئج اهتدٌٖج ّاهفشّٖهّسٖج ألسِزث
اهسشى هييبرشج األٌشعج اهخٓ شخخظيٌِب اهّضدث اهخؾوٖيٖج ٌّٖلشى إهٓ ذالذج أكشبى:

أ .اهيلديج ّاألؽيبل اإلدارٖج(  10د)ّ ،خخظيً خِٖئج ّخسِٖز هنبفج األدّاح ّأٖظبً
هخشسٖل اهضظّر ّاهغٖبة.
ة.

 88 (:د)ّٖ ،شخيل ؽوٓ خيرٌٖبح يرٌّج ّإعبهج هخِٖئج
اهسشى ،أٖظبً ٖشخيل ؽوٓ خيرٌٖبح اإلضشبس تبهنرث.
( 10د)ّٖ ،شخيل ؽوٓ خيرٌٖبح شبيوج ّيخٌّؽج

ر.

ّيً أّظبػ يخخوفجّ ،خخدى يِبرح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖج،
ّاهيضبّرث اهؾوٖب) فٕ نرث اهشوج.
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 48( :د)ّٖ ،شخيل ؽوٓ خدرٖتبح يخخوفج خبضج تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل

.2

(ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ) هيِبرح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖج،
ّاهيضبّرث اهؾوٖب) فٕ نرث اهشوجّٖ ،شيل اهخدرٖتبح اهيراد خضشٌِٖب ّاهخٕ هِب اهخأذٖر
اهرئٖس فٕ خضلٖق أُداف اهّضدث اهخدرٖتٖج ّذهم تبهخٌّػ تبشخخداى اهخيرٌٖبح ّاألدّاح
اهالزيج هخعتٖق اهخيرًٖ تضٖد اهخدرر فِٖب يً اهتشٖع إهٓ اهيرنة ّيً اهشِل إهٓ
اهضؾةّ ،اهخٕ خشِى فٕ خعّٖر اهضبهج اهخدرٖتٖج هوعبهتبح ّٖيذل أنتر زيً فٕ أسزاء
اهّضدث اهخدرٖتٖج .
.3

 48( :د)ّٖ ،شخيل ؽوٓ خدرٖتبح يخخوفج ذاح يِبرث ؽبهٖـج

تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل (االنخشبف اهيّسَ ّضل اهيشنالح) هيِـبرح (اهخضـّٖة
اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) فٕ نرث اهشوج تِـدف خفؾٖـل ؽيوٖـج

اهخؾوى ّاالرخلبء تيشخّْ األداء اهيِبرٔ فٕ يِبراح نـرث اهشـوجّ ،نـذهم إشـرام
اهعبهتبح تضّرث إٖسبتٖج فٕ اهؾيوٖج اهخؾوٖيٖج ّاهخغوة ؽوـٓ ٌـّاضٕ اهلضـّر فـٕ

اهخدرٖس تبهعرٖلج اإلؽخٖبدٖج يً خالل زٖبدث فبؽوٖج اهخؾوٖى ّيراؽبث اهفـرّق اهفردٖـج

تًٖ اهيشخّٖبح اهيختبٌٖج هسؾل ٌشة نتٖرث يً اهعبهتبح خضل هيشخّْ االرخلـبء ،تيـب

ٖخالءى يؼ اهيشخّْ اهؾيرٔ ّعتٖؾج اهيِبرث .
 10( :د)ّٖ ،شخيل ؽوٓ خيرٌٖبح يخٌّؽج يذل خيرٌٖبح االشخرخبء اهخٓ
.4
خِدف اهٓ ؽّدث اهعبهتج إهٓ ضبهخَ اهعتٖؾٖج.
 خى اخخٖبر اهؾٌٖج االشخعالؽٖج ّأسرٖح اهدراشج االشخعالؽٖج األّهٓ فٓ ّٖى األضد
اهيّافق (.)5/10/2014
 أسرٖح اهدراشج اإلشخعالؽٖج اهذبٌٖج فٓ ّٖى األضد اهيّافق (.)12/10/2014
 .5اخخٖبر االخختبراح اهيِبرٖج (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث
اهؾوٖب).
 إسراء اهلٖبشبح اهلتوٖج هيخغٖراح يؾدالح اهٌيّ ّ هويخغٖراح اهتدٌٖج ّيِبراح
(اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) ؽوٓ اهيسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج
ّاهظبتعج ًُّ عبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبظٖج فٕ سبيؾج
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األكضٓ اهوّاخٕ خخراّش أؽيبرُى يب تًٖ ( )20-19شٌجّ ،أسرٖح االخختبراح فٓ
(.)19-21/10/2014
 خعتٖق ترٌبيز أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل (ضل اهيشنالح ّاالنخشبف اهيّسَ) ؽوٓ
يِبراح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث اهؾوٖب) ّاهذْ نبً فٓ
اهفخرث يً (ّ )23/10/2014ضخٓ (ّ )23/12/2015اشخغرق خعتٖق اهترٌبيز ()8
أشبتٖؼ تّاكؼ (ّ )2ضدث خؾوٖيٖج أشتّؽٖب ّزيً نل ّضدث ( 120د).
 إسراء اهلٖبشبح اهتؾدٖج هيِبراح (اهخضّٖة اهشويّٕ ،اهخيرٖرث اهضدرٖجّ ،اهيضبّرث
اهؾوٖب) ؽوٓ اهيسيّؽخًٖ اهخسرٖتٖج ّاهظبتعج ّأسرٖح اهلٖبشبح فٓ ّٖيًٖ يخخبهًٖٖ
(.)2884 /12/ 25 -24
خى ؽيل اهيراسؾج اهٌِبئٖج ّاهخأند يً أداء نل ٌبشئ هسيٖؼ اهيضبّالح فـٕ االخختـبراح
اهتدٌٖج ّاالخختبراح اهيِبرٖج (كٖد اهدراشج)ّ ،خشـسٖل يؾـدالح اهٌيـّ فـٕ االشـخيبراح
اهيخضضج هذهم ،خيِٖداً هيؾبهسخِب إضضبئٖبً.

هوخضلق يً ضضج اهفرّط اشخخديح اهتبضذج األشبهٖة اإلضضبئٖج اهخبهٖج:

 اهيخّشع اهضشبتٕ ّاهّشٖع ّاالٌضراف اهيؾٖبرّٔ ،يؾبيل اإلهخّاءّ ،اهخفوعص.
 يؾبيل االرختبع تٖرشًّ هوخأند يً اهذتبح.
 اهسذر اهخرتٖؾٕ هوخأند يً اهضدق.
 اخختبر شبتٖرّ ّٖ -وم  Shapiro-Wilkهيؾرفج ُل اهتٖبٌبح خختؼ اهخّزٖؼ اهعتٖؾٕ أى ال؟

 اخختبر يبًّ -خٌٕ Mann-Whitney Test U

هونشف ؽً دالهـج اهفـرّق تـًٖ

يخّشعبح ؽٌٖخًٖ يشخلوخًٖ.
 اخختبر ّٖوننشًّ هورخة  Wilcoxon Signed Ranks Testهوفرّق تـًٖ يخّشـعبح
درسبح ؽٌٖخًٖ يرختعخًٖ.

 يرتؼ إٖخب :هخضلق يً ضسى أذر اهترٌبيز فٕ خضشًٖ اهيخغٖـراح اهيِبرٖـج اهيخخـبرث (كٖـد
اهدراشج).
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :عرض ومناقشة نتائج الفرض األول.
ثانيًا :عرض ومناقشة نتائج الفرض الجانى.
ثانيًا :عرض ومناقشة نتائج الفرض الجالح.
ثالجاً :االستنتاجات.
رابعاً :التوصيات.
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هخضلٖق أُداف اهدراشج خى خػتٖق أدّاح اهدراشج ؿوٓ أفراد اهيسيّؿخًٖ اهخسرٖتٖج
ّاهغبتػج ّؿددُى ( )40ػبهتج يً ػبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبغج تسبيـج اٙكظٓ،

نيب خى خفرٖغ اهتٖبٌبح اهخٕ ضظل ؿوِٖب تبشخخداى ترٌبيز اهرزى اإلضظبئٖج هوـوّى اإلسخيبؿٖج

ّ ،SPSSخ ى اشخخداى اخختبر ضبتٖرّ ّٖ -وم ) )Shapiro-Wilkهيـرفج ُل اهتٖبٌبح خختؾ
اهخّزٖؾ اهػتٖـٕ أى ال ؟ ّٖشخخدى فٕ ضبهج أً ٖنًّ ضسى اهـٌٖج أكل يً( ُّّ ،)50اخختبر

غرّرٔ ًٙ ،يـؼى اال خختبراح اهيـويٖج خضخرػ أً ٖنًّ خّزٖؾ اهتٖبٌبح ػتٖـٖبًّ ،إً هى
ٖنً اهخّزٖؾ ػتٖـٖبً ٖينً اشخخداى االخختبراح اهالتبرايخرٖج )يبً ّخٌٕ هـٌٖخًٖ يشخلوخًٖ)

هوـٌٖبح اهخٕ ؿددُب أكل يً(ّّٖ ،)30غص اهسدّل ركى (ٌ )10خبئز االخختبر ،ضٖد أً كٖيج
يشخّْ اهدالهج هنل اخختبر أكل يً ُّ ،) 0.05<( 0.05ذا ٖدل ؿوٓ أً اهتٖبٌبح ال خختؾ
اهخّزٖؾ اهػتٖـّٕٖ ،ينً اشخخداى االخختبراح اهالتبرايخرٖج)يبً ّخٌٕ هـٌٖخًٖ يشخلوخًٖ)،

ّ(ّٖوننشًّ هـٌٖخًٖ يرختػخًٖ ) ّاهسدّل (ّٖ )9غص ذهم.

()Shapiro-Wilk

0.961

0.01

1

0.863

0.01

3

اهيضبّرث هيٌخظف اهيوـة ّاهـّدث ذى اهيضبّرث الخر اهيوـة

0.964

0.01

4

اهخظّٖة اهشويٕ تـد اهيضبّرث

0.899

0.01

2

اهسرٔ يؾ خٌػٖػ اهنرث ضّل دّائر اهيوـة
اهيضبّرث تًٖ اٙكيبؽ

اهسرٔ تًٖ اٙكيبؽ ّيً ذى اهخلبػ اهنرث يً زيٖل

0.944

اهخظّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

0.865

0.01

4

ضبئػ االرخداد

0.871

0.01

8

اهخيرٖر ؿوٓ اهضبئػ.

0.967

0.01

0.831

0.01

5
6

9

ّاهخظّٖة اهشويٕ

اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل.

0.01

تبهٌؼر هيشخّْ اهدالهج فٕ اهـٌٖبح ٌسد أٌَ دال إضظبئٖبً ،ضٖد أٌَ أظغر يً
)ّ ،)0.05تبهخبهٕ ٌرفع اهفرع اهظفرٔ تّسّد خّزٖؾ اؿخداهٕ فٕ االخختبراح اهيِبرٖج،
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ٌّلتل اهفرع اهتدٖل فٕ ؿدى سّد خّزٖؾ اؿخداهّٕ ،تبهخبهٕ ٖينً اشخخداى اخختبر ) يبً ّخٌٕ
هـٌٖخًٖ يشخلوخٕ( ّ ،اخختبر (ّٖوننشًّ هـٌٖخًٖ يخراتػخًٖ ) اهالتبرايخرًٖٖ.

ّهوخضلق يً أذر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف

اهيّسَ" فٕ خـوى تـع يِبراح هـتج نرث اهشوج هدْ ػبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبغج
تسبيـج اٙكظٓ ٙفراد اهـٌٖج ّذهم تبهخضلق يً فرّع اهدراشج:
:
≥α

هوخضلق يً ُذا اهفرع خيح اهيلبرٌج تًٖ يخّشػٕ درسبح اهػبهتبح أفراد اهـٌٖج
( ً=  )40ؿوٓ اخختبر (اهيضبّرث اهـوٖب) فٕ اهلٖبس اهتـدٔ ،تبشخخداى اخختبر (يبًّٖ -خٌٕ)
 Mann-Whitney Test Uهوفرّق تًٖ يخّشػبح درسبح ؿٌٖخًٖ يشخلوخًٖ ّذهم هظغر
ضسى اهـٌٖج ،نيب ّٖغضِب اهسدّل (. )10

اهسرٔ يؾ خٌػٖػ اهنرث ضّل دّائر اهيوـة
اهيضبّرث تًٖ اٙكيبؽ
اهيضبّرث هيٌخظف اهيوـة ّاهـّدث ذى اهيضبّرث الخر
اهيوـة

خسرٖتٖج

20

13.65

1.27

غبتػج

20

15.88

1.53

خسرٖتٖج

20

19.60

1.54

غبتػج

20

21.86

2.11

خسرٖتٖج

22

24.45

3.46

غبتػج

22

29.94

3.83

14.00
10.33

18.33

ٖخغص يً اهسدّل (ّ )02سّد فرّق ّّ ،سّد خضشً تًٖ يخّشطػ ػبهتطبح اهيسيّؿطج

اهخسرٖتٖجّ ،يخّشػ ػبهتبح اهيسيّؿج اهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ اخختبر (اهيضطبّرث اهـوٖطب)

ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج ضٖد كوح تـد اهترٌبيز اهخٌـوٖيٕ (أٔ خضشطٌح) ّخراّضطح ٌشطة
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اهخضشً تًٖ ( ّ ،) ٪04 –02.33يخّشػ ٌشتج اهخضشً اهـبى هويخغٖراح يسخيـطجً (،)%14.22
ُّذا ٖؤند أً اهترٌبيز اهخبط تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضطبف اهيّسطَ"
شبُى تدرسج نتٖرث فٕ خضشًٖ ُذٍ اهيخغٖراح هدْ أفراد اهـٌٖج.
)11
Mann-Whitney Test U
40

اهسرٔ يؾ خٌػٖػ اهنرث ضّل دّائر اهيوـة

اهخسرٖتٖج

20

13.4

268

اهغبتػج

20

27.6

552

اهخسرٖتٖج

20

14.63

292.5

اهغبتػج

20

26.38

527.5

اهيضبّرث هيٌخظف اهيوـة ّاهـّدث ذى اهيضبّرث

اهخسرٖتٖج

22

13.9

278

الخر اهيوـة

اهغبتػج

22

اهيضبّرث تًٖ اٙكيبؽ

27.1

542

58
82.5
68

3.85
3.21
3.58

ٖخغص يً اهسدّل ( )00اخختبر يبًّ -خٌٕ  Mann-Whitney Test Uأً كٖيطج
" "Zداهج إضظبئٖبً ؿٌد يشخّْ دالهج ( ،)1010هسيٖؾ االخختبراحُّ ،ذا ٖدل ؿوٓ ّسّد فطرّق
ذاح دالهج إضظبئٖج ؿوٓ اهلٖبس اهتـدٔ تًٖ اهيسيّؿطج اهخسرٖتٖطج ّاهيسيّؿطج اهغطبتػج

ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖجُّ ،ذا ٖؤند أً اهترٌبيز اهخبط تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضطل
اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" شبُى تدرسج فبؿوج فٕ خضشًٖ ُذٍ اهيخغٖراح هدْ أفراد اهـٌٖج.
فٖيب ٖخـوق تِذا اهفرع تّسّد فرّق داهطج إضظطبئٖبً تطًٖ اهيسيّؿطج اهخسرٖتٖطج

ّاهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب هظبهص اهيسيّؿطج اهخسرٖتٖطجّ ،يطب
أشفرح ؿٌَ ٌخبئز سدّهٕ ( )11 ،10يً ّسّد فرّق داهج فٕ سيٖؾ اهيخغٖراح كٖد اهدراشطج
هظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج فٕ اهلٖبس اهتـدّٔ ،أً كٖيج ( )Zاهيضشّتج أنتر يطً كٖيطج ()Z
اهسدّهٖج ،ضٖد نبٌح كٖيج ( )Zأؿوٓ يً اهلٖيج اهضرسج ؿٌد (ّ ،)1010اهخٕ ختوطغ (،)8036
فلدّ ،خراّضح سيٖؾ كٖى ( )Zاهيضشّتج تًٖ (ّ )3.85 – 2.65سيٖـِب أؿوٓ يطً كٖيطج ()Z

اهسدّهٖج ّاهخٕ ختوغ ( ،)8036ييب ٖتًٖ ّسّد دالهج ؿٌد يشطخّْ ّ ،1010خراّضطح ٌشطة
اهخضشً الخختبراح يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب تًٖ(  ، ) ٪04 –02.33ضٖد شسوح يسخيـجً يـطبً
يـدالً ؿبيبً هوخضشً ٌشتخَ (ّ ،)%02088اهخٕ خى ضشبتِب تسيؾ ٌشة اهخضشً فٕ اخختطبراح
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يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب كٖد اهدراشج ّخلشٖيِب ؿوٓ ؿددُبّ ،خـختر ٌشتج اهخضشطً ُطذٍ سٖطدث،
ّفٕ غّء ُذٍ اهٌخٖسج ٖختًٖ أً اهترٌبيز اهخـوٖيٕ تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضطنالح
ّاالنخضبف اهيّسَ" اهذٔ كبيح اهتبضذج تخػتٖلَ ؿوٓ اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج كد اٌـنس إٖسبتبً ؿوٓ

خضشًٖ يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب.
ّخرسؾ اهتبضذج خلدى أفراد اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج فٕ اهترٌبيز اهخطبط ؿوطٓ خّؼٖطف
أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ"ّ ،هوخٌّٖؾ ّاهخػّٖر اهيخـبكة فٕ

اشخـيبل ُذا اٙشوّة الؿخيبدٍ ؿوٓ خٌيٖج اهلدراح اإلتداؿٖج ّاالتخنبرّ هخّفٖر ؿٌظر االذبرث
ّاهخضّٖق ّٖذٖر ضيبس اهػبهتبح هوـيل فغالً ؿً أٌَ أضشً ّشبئل هوخضّٖق ّاهخٌّٖؾ ّأفغوِب
خأذٖراً فٕ خضلٖق اهفبئدث يً اهٌبضٖج اهتدٌٖج ّاهيِبرٖج ّاهخٖرث اهخرتّٖج ،نذهم ٖـيطل أشطوّة
اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوٓ خلّٖج اهلطدراح اهتدٌٖطج ّٖخطٖص
اهفرظج هويخـوى هّغؾ ترٌبيز خبط هٌفشَ ّكدراخَ اهضرنٖج ؿٌد اهخطدرٖس ُّطّ اٙشطوّة
اهّضٖد اهذٔ ٖؤدٔ فَٖ خّاهٕ اٙشئوج إهٓ كٖبى اهيخـوى تبشخنضبف يسيّؿطج ّاضطدث ظطضٖضج

ٖنخضفِب اهيـوى.

فغال ؿً إ ً ُذا اٙشوّة ٖخى تيظبدر االُخيبى ّاهدافؾ ّاهخضّٖق إهٓ اهخـوى ّاالٌختبٍ
اهخولبئٕ ّاهـيل اهٌضػ نيب ٖنًّ شوّم اهيخـوى فٕ ُذا اٙشوّة شوّم يشخلل نفرد ّنـغطّ
فٕ يسيّؿخَ إذ ٖضٖر ُذا اٙشوّة إهٓ أٌَ أشوّة اهخـوى اهلبئى ؿوٓ تـطع اهيشطبؿدث يطً
سبٌة اهيدرس هويخـوى  ،فبهيخـوى ُّ اهذٔ ٖلّى تبهدّر اٙشبشٕ فٕ ؿيوٖطج اهطخـوى أيطب دّر

اهيدرس فٖلخظر ؿوٓ خّسَٖ اهيخـوى ّخضفٖزٍ ؿوٓ اهلٖبى تـيوٖج االنخضبف ،نيطب إً أشطوّة
اهخـوى تبالنخضبف اهيّسَ ّضل اهيضنالح ٖزّد اهيخـوى تخـوٖيبح خنفٕ غيبً ضظطّهَ ؿوطٓ
خترث كٖيج ّذهم ٖغيً اخسبُبخَ فٕ اشخخداى كدراخَ النخضبف اهيفطبُٖى ّاهيتطبدْء اهـويٖطج

ّٖشيص ُذا اٙشوّة هويخـوى تخػّٖر يـرفخَ يً خالل ختراح ؿيوٖج يتبضطرث خضطسؾ ؿوطٓ
اهخفنٖر ّخٌيٖج اهخّسَٖ اهذاخٕ فٕ يضبّالح خـوى اهيِبراح ّفلبط هشرؿخِباهذاخٖجٖ ُّّ ،ذٖطر
خفنٖر اهيخـوى ّخضّٖلَ تضنل إٖسبتٖبً ّٖـيل ؿوٓ انخضبف اهضل يً خالل كٖبى اهيـوطى ٖخلطدٖى
يلخرضبح تضنل أشئوج ّكٖبى اهيخـوى تئٖسبد ُذٍ اهـالكبح ؿً ػرٖق سِطدٍ اهطذاخٕ ّخترخطَ
اهضخظٖج فٕ ضل اهيضنالح اهخٕ ٖخـرع هِب.
ّ ُذا ٖدل ؿوٓ إٖسبتٖج اهخـوى تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضطبف

اهيّسَ" إذ ٖنًّ يّكف اهيخـوى فٕ ُذا اٙشوّة يّكفبً إٖسبتٖبً ٌّضػبً ّفـبالً ّهٖس يشطخلتالً
هنل يب ٖولٕ إهَٖ يشوى تظضخَ  ،فيّكفَ يّكف اهتبضد اهيشخنضف اهلبدر ؿوٓ ضل اهيضطنوج
إذ إً أُى "خػّث فٕ أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ُّ خضدٖطد
خـبكة اهخػّاح أيب أشئوج أّ يفبخٖص هوضل خؤدْ تبهيخـوى إهٓ انخضبف اهٌخٖسج اهٌِبئٖطجّ ،نطل
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خػّث ختٌٓ ؿوٓ االشخسبتج اهخٕ تخى خضلٖلِب فٕ اهخػّث اهشبتلج ّ ٖسة أً ٖتٌطٓ االنخضطبف
اهيّسَ هٖؤدْ إهٓ اشخسبتج ّاضدث ظضٖضج هيفخبش ّاضدّٖ ،شبُى فٕ خـوى اهيِبرث ٖ ٌَٙـد يً
اٙشبهٖة اهـويٖج اهضدٖذج اهخٕ ٖنًّ فِٖب اهيخـوى يضّر اهـوٖج اهخـوٖيٖج ييب ٖزٖد يطً دافـٖخطَ

ٌضّ ؿيوٖج اهخـوى نيب اٌَ ٖـيل ؿوٓ خّفٖر ّكح نبفٕ هخػتٖق ّخلطدٖى اهيـوّيطبح ّخظطضٖص
اٙخػبء ييب اخبش فرظج انتر هوخدرٖة ؿوٓ اهيِبرث ، .فغالؿً خػطّٖر تـطع اهلطدراح
اهيرختػج تيِبرث اهيضبّرث اهـوٖب تنرث اهشوج كٖد اهتضد اهذٔ سبء ٌخٖسج اهخيرٌٖبح اهخٕ ٖؤدٌِّب
اهيخـويًٖ فٕ سزء اإلؿداد اهتدٌٕ اهخبط فٕ نل ّضدث خـوٖيٖج.

ّأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ ٖؤدْ اهٓ زٖبدث اٌختطبٍ
اهػبهتج ّاشخذبرخِب ّخضّٖلِب  ًٙذهم ٖـد يً ؿّايل اهخـوى اهضرنٓ ،ضٖد ال ّٖسد اخلبً هوخـوى
اال تّسّد إذبرث أّ رغتج فٕ اهـيل ،إذ إٌَ ٖشخخدى فٕ أداء اهيِبراح اهخٕ خشِل إينبٌٖج خـوى

اهضرنبح اهظـتج فخسـل اهػبهتج أنذر خرنٖزاً ؿوٓ اهيِبراح اهيراد خـويِب ،نيب أٌَ ٖشبؿد فٕ
اهخغوة ؿوٓ اهخّف ،هذهم فِّ ٖـختر يً اهـّايل اهخرتّٖج اهِبيج تبإلغطبفج إهطٓ دّرٍ فطٕ
يشبؿدث اهيـوى ؿوٓ خٌّٖؾ اهخـوٖى ييب ٖشخذٖر يّٖل اهػبهتبح هخضشًٖ اٙداء اٙفغل فٕ ؿيوٖطج

خـوى اهيِبراح ٖؤدٔ إهٓ تٌبء ّخػّر اهخظّر اهضرنٕ ؿٌد اهفرد اهيخـوىّ ،خضشًٖ يّاظطفبح
اٙداءّ ،اهخأذٖر فٕ شرؿج اهخـوىّ ،خنًّٖ االخسبُبح االٖسبتٖج فطٕ اهـيطل ّخضشطًٖ اٙداء،
ّخّفٖر ّكح ّسِد اهيدرس ّخشبؿد اهػبهتبح ؿوٓ خأدٖج اهيِبرث تضنل أفغل.

ّخؤند اهتبضذج ؿوٓ يبشتق تأً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف

اهيّسَ نبً هَ اهدّر اهتبرز ّاهّاغص فٓ خضشً يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب كٖد اهدراشج ،فخشوشل
خّؼٖف اٙشوّة فٓ ػرٖلج ؿرع اهيِبرث تبهخدرر اهـويٓ اهظضٖص ّاٙشوّة ّاهػرٖلج اهخٓ
اشخخديح فٓ خّغٖص اهيِبرث تبهٌيّذر سـوح ٌُبم ٌّؿبً يً اهخضّٖق ّاإلٌسذاة ٌضّ

اهػبهتبح يؾ دّر اهيدرشج فٓ اهخّسَٖ ّاإلرضبد ،أٖغبً يب ٖلّى تَ اٙشوّة يً خنرار
ييبرشج اهيِبرث ٙنذر يً يرث ّتٌيبذر يخخوفج شبؿد ّتضنل نتٖر ؿوٓ فِى ّاشخٖـبة

اهيِبرثُّ ،ذا ييب سـل ػرٖلج اهخـوى أنذر سدٖج ّاشخغالالً هـبيل اهزيً هنٕ ٖخى االشخفبدث يً
اهترٌبيز اهخـوٖيُّٕ ،ذا تدّرٍ أدْ إهٓ ٌسبش اهترٌبيز اهخـوٖيٕ اهذٔ اؿخيدح ؿوَٖ اهتبضذج فٕ
دراشخِب.
ّخخفق اهٌخبئز اهشبتلج يؾ اهدراشبح اهشبتلج اهخٓ أسرٖح ندراشج ضشًٖ ()2010

ّدراشج كبشى ّضشًٖ (ّ )2012دراشج ضالص (ّ )2008دراشج ضٖح ّؿٖد ( )2008ؿوٓ
أً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" أنذر سبذتٖج ّيخـج ضٖد
خشخيخؾ اهػبهتج تضشً ؿيوٖج اهخـوى ّٖ،زٖد يً كدرخِب ؿوٓ ضل اهظـّتبح اهخٓ خّاسِِب
ّتبهخبهٓ خـزز ؿبيل اهذلج تبهٌفس فٓ اهلدرث ؿوٓ ضل اهيضنالح  ،هيب هِب خأذٖر إٖسبتٕ فٕ
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خػّٖر ّخضشًٖ اهيِبراح ييب أدْ إهٓ اهخضشً فٕ يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب فٕ نرث اهشوج كٖد
اهدراشج تضنل يوضّؼ.

ّخرْ اهتبضذج أً اهترٌبيز اهيلخرش تأشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح

ّاالنخضبف اهيّسَ يـد ؿوٓ أشس ؿويٖج سٖدثّ ،أٖغب هدكج خضدٖد اٙدّاح اهيٌبشتج هويرضوج
اهـيرٖج  ،ضٖد راؿح كدراح اهػبهتبح اهيِبرٖج ّؿيل ؿوٓ اخخٖبر اٙدّاح اهيٌبشتج هويرضوج
اهسبيـٖج ّاهؼرّف اهخبظج تػبهتبح اهيرضوج اهسبيـٖج اهالخٕ ٖضخسً هترٌبيز خبط ٖينًٌِ
يً يّاسِج اهلظّر ّاهـلتبح اهخٕ خيٌـًِ يً االرخلبء تيشخّْ يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب فٕ
نرث اهشوج ّخػتٖلًِ هوترٌبيز  ،أدْ إهٓ ارخفبؽ يشخّْ اٙداء اهيِبرٔ هدْ أفراد اهـٌٖج ؿلة
اهلٖبس اهتـدٔ ،اهذٔ ٖزٖد يً خنٖف اهػبهتبح ّ،خضشً يً خرنٖزًُّ ،ردّد أفـبهًِ هوخيخؾ

تبهدرّس ّخى تٌبء اهترٌبيز اهيلخرش تـٖداً ؿً اهػرٖلج االؿخٖبدٖج فٕ اهخـوى.

ّخضٖر اهتبضذج أً اهخٌّٖؾ ّضشً اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح
ّاالنخضبف اهيّسَ شبُى إهٓ ضد نتٖر فٕ كدرث اهػبهتبح ؿوٓ شرؿج اهخـوى ّإخلبً اهيِبراح

ّزٖبدث فبؿوٖج اهدرسُّ ،ذا يب كد أّظح تَ دراشج اهيشـّد (. )2007

إذ إً يب خنخشتَ اهػبهتج فٕ اهيرضوج اّٙهٓ يً اهخـوىٌٖ ،ـنس إٖسبتٖبً أّ شوتٖبً ؿوٓ
يشخّْ االضخفبؼّ ،هيب نبً االنخشبة فٕ اهّضدث اهخـوٖيٖج تظّرث أفغل يً اهيسيّؿج
اهغبتػج اٙخرْ  ،فئ ً االضخفبؼ شٖنًّ أفغل يً خوم اهيسيّؿج اهغبتػج أٖغبً ُّذا ٖـٌٕ
اٌَ هغيبً اضخفبؼ ّاشخذنبر سٖدًٖ تـد يرّر زيً يب ؿوٓ اهخـوى ،فبً ٌُبم ضبسج ٖ ًٙخى

اهخـوى تضنل سٖدُّ ،ذا زاد يً دافـٖخًِ ٌضّ أداء اهخيبرًٖ تضيبسّ ،أتـد ؿًٌِ ؿبيل اهيول
ّاهرخبتج.

فغالً ؿً ذهم فئ ً ّسّد أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف

اهيّسَ فٕ اهخيبرًٖ شّف ٖستر اهػوتج ؿوٓ اهيراسـج اهذٌُٖج ٙدائَ ،ػتلبً هوٌخٖسج اهخٕ ضظل
ؿوِٖب فٕ اٙداء ،فئذا نبٌح اهٌخٖسج شوتٖج ،فئٌَ شٖـيل ؿوٓ خضشًٖ أدائَ يً أ سل اهضظّل
ؿوٓ ٌخٖسج سٖدث ُّذا اهخضشً ٖأخٕ يً خالل خظضٖص شرؿج ّارخفبؽ اهنرثّ ،زاّٖج اهخٌػٖػ

ّينبً غرة اهنرث ّاهسزء اهيشخخدى يً اهذراؽ نل خوم اٙيّر شّف خسـوَ ٖراسؾ أداءٍ
ذٌُٖبًّٖ ،خظّر اهيِبرث تًٖ ييبرشج ّأخرْ ،أّ خنراراً ّأخرُّ ،ذا ٖيٌضَ فرظج نتٖرث
إلخلبً اشخسبتبخَ اهضرنٖج اهخٕ خوزى هويِبرث ّذهم ؿً ػرٖق خذتٖخِب ّخٌؼٖيِب ،نيب ٖؤدٔ إهٓ

تٌبء اهخظّر اهضرنٕ ّخػّرٍ ؿٌد اهيخـوى يً خالل خنرار اٙداءّٖ ،ؤدٔ اهٓ إػبهج خذنرٍ
ٙداء اهيِبراح اهضرنٖج تئخلبً ،ييب ٖؤدٔ اهٓ اٙداء اٗهٕ  ،نيب ٖشبؿد ؿوٓ خػّٖر اإلدرام
اهضس ضرنٕ هويِبراحّ ،اهخٕ خٌـنس اٖسبتٖبً ؿوٓ دكج أداء اهيِبراح ،اذ ٖخّكف اإلدرام
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اهضس ضرنٕ ؿوٓ اهـدٖد يً اهـيوٖبح اهفشّٖهّسٖجّ ،اهخٕ خضيل ٌضبػ اهسِبز اهـظتٕ
ّاهسِبز اهـغوٕ.
:
≥α

هوخضلق يً ُذا اهفرع خيح اهيلبرٌج تًٖ يخّشػٕ درسبح اهػبهتبح أفراد اهـٌٖج
( ً=  )40ؿوٓ اخختبر (اهخظّٔ اهشويٕ) فٕ اهلٖبس اهتـدٔ ،تبشخخداى اخختبر (يبًّٖ -خٌٕ)
 Mann-Whitney Test Uهوفرّق تًٖ يخّشػبح درسبح ؿٌٖخًٖ يشخلوخًٖ ّذهم هظغر

ضسى اهـٌٖج ،نيب ّٖغضِب اهسدّل (. )12

خسرٖتٖج

20

2.18

0.68

غبتػج

20

1.55

0.78

اهسرٔ تًٖ اٙكيبؽ ّيً ذى اهخلبػ اهنرث يً زيٖل

خسرٖتٖج

20

2.13

0.72

ّاهخظّٖة اهشويٕ

غبتػج

20

1.58

0.85

اهخظّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

خسرٖتٖج

22

10.85

1.26

غبتػج

22

9.51

1.76

اهخظّٖة اهشويٕ تـد اهيضبّرث

42.65
34.43
14.09

ٖخغص يً اهسدّل (ّ )02سّد فرّقّّ ،سّد خضشً تًٖ يخّشػ ػبهتبح اهيسيّؿج

اهخسرٖتٖجّ ،يخّشػ ػبهتبح اهيسيّؿج اهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ اخختبر (اهخظّٖة
اهشويٕ ) ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج ضٖد خراّضح ٌشة اهخضشً تًٖ ( )٪45.89 –04.29
ّيخّشػ ٌشتج اهخضشً اهـبى هويخغٖراح يسخيـجً (ُّ ،)%29.82ذا ٖؤند أً اهترٌبيز اهخبط
ت أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" شبُى تدرسج نتٖرث فٕ خضشًٖ
ُذٍ اهيخغٖراح هدْ أفراد اهـٌٖج.
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)13
Mann-Whitney Test U

اهخسرٖتٖج

20

25

500

اهغبتػج

20

16

320

اهسرٔ تًٖ اٙكيبؽ ّيً ذى اهخلبػ اهنرث يً

اهخسرٖتٖج

20

24.25

485

زيٖل ّاهخظّٖة اهشويٕ

اهغبتػج

20

16.75

335

اهخظّٖة اهشويٕ يً اهذتبح

اهخسرٖتٖج

22

25.7

514

اهغبتػج

22

15.3

306

اهخظّٖة اهشويٕ تـد اهيضبّرث

110
125
96

ٖخغص يً اهسدّل ( )03اخختبر يبًّ -خٌٕ Mann-Whitney Test U

2.47
2.05
2.83

أً كٖيج

" "Zداهج إضظبئٖبً ؿٌد يشخّْ دالهج ( )2.25( ،)2.20هسيٖؾ االخختبراحُّ ،ذا ٖطدل ؿوطٓ
ّسّد فرّق ذاح دالهج إضظبئٖج ؿوٓ اهلٖبس اهتـدٔ تًٖ اهيسيّؿج اهخسرٖتٖطج ّاهيسيّؿطج

اهغبتػج ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖجُّ ،ذا ٖؤند أً اهترٌبيز اهخطبط تأشطوّة اهخطدرٖس
اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" شبُى تدرسج فبؿوج فٕ خضشًٖ ُذٍ اهيخغٖطراح
هدْ أفراد اهـٌٖج.

فٖيب ٖخـوق تِذا اهفرع تّسّد فرّق داهج إضظبئٖبً تًٖ اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج

ّاهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ يِبرث اهخظّٖة اهشويٕ هظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖجّ ،يب
أشفرح ؿٌَ ٌخبئز سدّهٕ ( )13 ،12يً ّسّد فرّق داهج فٕ سيٖؾ اهيخغٖراح كٖد اهدراشج
هظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج فٕ اهلٖبس اهتـدّٔ ،أً كٖيج ( )Zاهيضشّتج أنتر يً كٖيج ()Z

اهسدّهٖج ،ضٖد نبٌح كٖيج ( )Zأؿوٓ يً اهلٖيج اهضرسج ؿٌد (ّ ،)0.05اهخٕ ختوغ (،)1.96
فلد خراّضح سيٖؾ كٖى ( )Zاهيضشّتج تًٖ (ّ )8061 –8013سيٖـِب أؿوٓ يً كٖيج ()Z
اهسدّهٖج ّاهخٕ ختوغ ( ،)1.96ييب ٖتًٖ ّسّد دالهج ؿٌد يشخّْ ّ ،1013خراّضح ٌشة
اهخضشً الخختبراح يِبرث اهخظّٖة اهشويٕ تًٖ (  ، )٪45.89 –04.29ضٖد شسوح
يسخيـجً يـبً يـدالً ؿبيبً هوخضشً ٌشتخَ (ّ ،)%29.82اهخٕ خى ضشبتِب تسيؾ ٌشة اهخضشً
فٕ اخختبراح يِبرث اهخظّٖة اهشويٕ كٖد اهدراشج ّخلشٖيِب ؿوٓ ؿددُبّ ،خـختر ٌشتج اهخضشً

ُذٍ سٖدث.
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ّخرسؾ اهتبضذج خلدى أفراد اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج إهٓ اهترٌبيز اهخفبؿوٓ اهيـد تأشوّة
اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضب ف اهيّسَ" ّاهذْ راؿٓ يشخّٖبح ّكدراح ّيّٖل

اهػالةّ ،ذهم تخسزئج اهيِبرث

إهٓ أسزاء ظغٖرثّ ،تضنل يخخبتؾ خشِل ؿيوٖج إدرام

اهضرنج ،أّ اهيِبرث ّخشرؽ يً فِيِب ّإخلبٌِب ،أٖغب إضخّاء ترٌبيز أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل
"ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوٓ اهخٌّؽ فٓ يظبدر ا هخـوى يً ظّر يخشوشوج ّأضنبل
ّرشّى خّغٖضٖج ،اٙير اهذْ ٖزٖد يً كدرث اهيخـوى ؿوٓ اشخٖـبة ّفِى اهيِبرث ّاإلشراؽ فٓ
ؿيوٖج اهخـوى ،تضٖد ٖلّى تختشٖػ اهيِبرث ّخضوٖوِب ،تضٖد ٖينً هويخـوى أً ٖضدد ؿيوٖج خغذٖج

راسـج هنل سزئٖجّ ،تبهخبهٓ ٖؤدْ اهيِبرث تبهضنل اهيػوّة.
نذهم ٖضخّْ أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوٓ ضل اهيضنوج
يً كتل اهخاليٖذ ّكتّل أٔ ضل يـلّل ؿوٓ أٌَ ظضٖص ّ ،أشئوج اهيـوى ّإرضبداخَ خِدف إهٓ

خػّٖر يشخّْ أداء اهػفل ّخضسٖـَ النخضبف ّإٖسبد اهضل اهظضٖص ،نيب ٖـخيد ؿوٓ خظبئط
ّييٖزاح ٖينً أً خركٓ تـيوٖج خـوى اهيِبراح اهضرنٖج ،ضٖد تضنل نتٖر ؿوٓ ؿيوٖج ضل
اهيضنالح ّخػتٖق اهيِبرث اهضرنٖجّ ،تبهخبهٓ ٖـخيد اهيخـوى ؿوٓ اإلضشبس ،أّ اهضـّر

تبهضرنج
فبهػبهة ُّ يضّر اهـيوٖج اهخـوٖيٖجّ ،فَٖ ٖخى يراؿبث اهفرّق اهفردٖجّ ،يشبؿدث اهػبهتبح ؿوٓ
خػّٖر اهيفِّى اهذاخٕ هنل يٌِى فٕ ضدّد كدراخَّ ،خػّٖر يفرداح اهضرنج ّاهخـتٖر ؿً

أٌفشِى ّاالتداؽّ ،خضسٖـًِ ؿوٓ اهخفنٖر ّخػّٖر االخسبُبح اهذاخٖج أذٌبء يضبّهج اهخـوىُّ ،ذا
ٖـختر أضد اٙشبهٖة اهضدٖذج اهيشخخديج فٓ خضشًٖ ّخػّٖر اهـيوٖج اهخـوٖيٖج ّاهخدرٖتٖج.
ّخـز ّ اهتبضذج ذهم إهٓ اشخخداى اهػبهة هوخغذٖج اهراسـج هٌفشَ يً خالل ّركج اهـيل

أؿدح يً كتل اهيدرس ُّذا ٖشبؿدٍ ؿوٓ زٖبدث فخرث ييبرشج اهفـبهٖج ّاهيِبرث هوػبهة أذٌبء
اهدرس تبإلغبفج إهٓ ذهم فبً ّركج اهـيل خؤدٔ إهٓ خلوٖل زيً اهٌضبػ اهخـوٖيٕ ؿً ػرٖق
خلوٖل ؿدث يراح إؿ بدث اهيدرشج هويِبرث ٙغّاء ّركج اهـيل ؿوٓ خػّاح اٙداء اهفٌٕ

هويِبرث .

ّنذهم يً اٙيّر اهسُّرٖج فٕ نٖفٖج إٖظبل اهيـوّيبح ّاهخٕ خخيرنز ضّل اهػبهة
ٌفشَ ّخظضٖضَ أخػبءٍ شّف خزٖد يً خظّرٍ اهضرنٕ ّختًٖ هَ يدْ اهخلدى ّاهخػّر اهذٔ
ّظل إهَٖ يً خالل خولٕ اهيـوّيبح ت ػرٖلج أخرْ غٖر نالى اهيدرس تئٖسبد ّإتداؽ ػرائق
تغٖج إٖظبل اهيـوّيبح إهٓ اهػالة ّ .خلوٖل نالى اهيدرس ُّ ّاضد يً أُى اهخضدٖبح هخضشًٖ

اهخدرٖس فٕ اهخرتٖج اهرٖبغٖج " ٌُّب ٖسة ؿوٓ اهدارشًٖ ّاهيدرشًٖ اهخٌّؽ فٕ اشخخداى
اٙشبهٖة اهضدٖذج ّاهيخٌّؿج اهخٕ خالئى اهيرضوج اهـيرٖج ٌّّؽ اهيِبرث تضٖد خنًّ يالئيج
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ٙؿيبر اهػالة ّكدراخِى اهـلوٖج ّاهتدٌٖج ّالتد يً يراؿبث اهضبهج اهـبيج ّاهؼرّف اهيضٖػج
تبهدرس يً أسل خضلٖق اُٙداف اهيػوّتج .

ّخخفق اهٌخبئز اهشبتلج يؾ اهدراشبح اهشبتلج اهخٓ أسرٖح ندراشج اهضدٖدٔ ()2013

ّدراشج أتّ اهػٖة ّضشًٖ (ّ )2013دراشج اهدٖويٕ (ّ )2011دراشج ضٖح ّؿٖد ()2008
ؿوٓ أً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ال ٖخى إال يً خالل
اشخخداى أشبهٖة خدرٖشٖج يخٌّؿج فٕ ؿيوٖج اهخدرٖس خضلق اهغرع اهيٌضّدٌِٙ ،ب ؿتبرث ؿً

ٌؼرٖج تًٖ اهيـوى ّاهػبهة ّاهّاسة اهذٔ ٖلّيًّ تَ ّيدْ خأذٖر ذهم فٕ اهػبهة (اهيخـوى)،
هذهم ُذٍ اهٌؼرٖج خخخبر اٙشوّة اهيالئى هوخّظل إهٓ يسيّؿج يـٌٖج يً اُٙداف اهيرسّث.
ّتِذا خنًّ اهتبضذج كد ضلق أُدافِب ّفرّغِب.

ّخالظج اهلّل أً ُذا اهخػّر فٕ يشخّْ اهخـوى هدْ أفراد ؿٌٖج اهتضد ٖرسؾ إهٓ

اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ّهِذا اٙشوّة يفِّيبً
يخخوفبً فٕ أداء اهّاسة اهيٌبػ تبهيخـوى ضٖد ٖخى فَٖ خضدٖد يشخّٖبح يخـددث يً اٙداء هٌفس
اهّاسة يلشى ؿوٓ سيٖؾ اهػوتج نل ضشة إينبٌٖخَ اهفٌٖج فٕ اٙداءٖ ،ـٌٕ ُذا فٕ أٔ يشخّْ

ٖتدأ تبٙداء.
ّيً ٌُب ٖخغص يِبى اهيدرس نٌَّ اهيشؤّل اهيٌفذ هوـيوٖج اهخـوٖيٖج يً خالل
اشخخدايَ أشوّة خدرٖشٕ يـًٖ ٖضلق اهغرع اهيػوّة يً اهيفِّى اهخرتّٔ أّال تبضخّائَ

هسيٖؾ اهػبهتبح ّتٌفس اهّكح ٖـيل ؿوٓ خػّٖر اٙداء اهيِبرٔ هوػوتج إغبفج إهٓ فبؿوٖج
اهّضداح اهخـوٖيٖج تبشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ"
اهذٔ أشِى فٕ خػّٖر اهلبتوٖبح اهتدٌٖج ّاهيِبرٖج.
:
≥α

هوخضلق يً ُذا اهفرع خيح اهيلبرٌج تًٖ يخّشػٕ درسبح اهػبهتبح أفراد اهـٌٖج
( ً=  )40ؿوٓ اخختبر (اهخيرٖرث اهظدرٖج) فٕ اهلٖبس اهتـدٔ ،تبشخخداى اخختبر (يبً-
ّٖخٌٕ)

 Mann-Whitney Test Uهوفرّق تًٖ يخّشػبح درسبح ؿٌٖخًٖ يشخلوخًٖ ّذهم

هظغر ضسى اهـٌٖج ،نيب ّٖغضِب اهسدّل (.)14
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ضبئػ االرخداد
اهخيرٖر ؿوٓ اهضبئػ
اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل

خسرٖتٖج

20

0.46

13.13

غبتػج

20

11.90

1.72

خسرٖتٖج

20

10.60

1.82

غبتػج

20

8.96

1.51

خسرٖتٖج

22

4.86

0.92

غبتػج

22

5.60

1.22

10.29
18.38
13.21

ٖخغص يً اهسدّل (ّ )04سّد فرّقّّ ،سّد خضشً تًٖ يخّشػ ػبهتبح اهيسيّؿج
اهخسرٖتٖجّ ،يخّشػ ػبهتبح اهيسيّؿج اهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ اخختبر (اهخيرٖرث

اهظدرٖج) ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج ضٖد خراّضح ٌشة اهخضشً تًٖ ( –02.29
ّ ،)٪08.38يخّشػ ٌشتج اهخضشً اهـبى هويخغٖراح يسخيـجً (ُّ ،)% 03.96ذا ٖؤند أً
أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" شبُى تدرسج نتٖرث فٕ خضشًٖ

ُذٍ اهيخغٖراح هدْ أفراد اهـٌٖج.
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ضبئػ االرخداد
اهخيرٖر ؿوٓ اهضبئػ
اشخالى ّخشوٖى اهنرث يً زيٖل

اهخسرٖتٖج

20

25.23

اهغبتػج

20

15.78

315.5

اهخسرٖتٖج

20

27.75

555

اهغبتػج

20

13.25

265

اهخسرٖتٖج

22

16.75

335

اهغبتػج

22

24.25

485

016

504.5

105.5
55

2.752

0.006

4.018
0.000

125

2.086

0.037

ٖخغص يً اهسدّل ( )03اخختبر يبًّ -خٌٕ  Mann-Whitney Test Uأً كٖيطج
" "Zداهج إضظبئٖبً ؿٌد يشخّْ دالهج ( )1013( ،)1010هسيٖؾ االخختبراحُّ ،طذا ٖطدل ؿوطٓ
ّسّد فرّق ذاح دالهج إضظبئٖج ؿوٓ اهلٖبس اهتـدٔ تًٖ اهيسيّؿج اهخسرٖتٖطج ّاهيسيّؿطج

اهغبتػج ّهظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖجُّ ،ذا ٖؤنطد أً أشطوّة اهخطدرٖس اهيخطداخل "ضطل
اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" شبُى تدرسج فبؿوج فٕ خضشًٖ ُذٍ اهيخغٖراح هدْ أفراد اهـٌٖج.
فٖيب ٖخـوق تِذا اهفرع تّسّد فرّق داهج إضظبئٖبً تًٖ اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج

ّاهغبتػج فٕ اهلٖبس اهتـدٔ فٕ يِبرث اهخيرٖرث اهظدرٖج هظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖجّ ،يب
أشفرح ؿٌَ ٌخبئز سدّهٕ ( )15 ،14يً ّسّد فرّق داهج فٕ سيٖؾ اهيخغٖراح كٖد اهدراشج
هظبهص اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج فٕ اهلٖبس اهتـدّٔ ،أً كٖيج ( )Zاهيضشّتج أنتر يً كٖيج ()Z

اهسدّهٖج ،ضٖد نبٌح كٖيج ( )Zأؿوٓ يً اهلٖيج اهضرسج ؿٌد (ّ ،)0.05اهخٕ ختوغ (،)1.96
فلد خراّضح سيٖؾ كٖى ( )Zاهيضشّتج تًٖ (ّ )4.01– 2. 08سيٖـِب أؿوٓ يً كٖيج ()Z
اهسدّهٖج ّاهخٕ ختوغ ( ،)1.96ييب ٖتًٖ ّسّد دالهج ؿٌد يشخّْ ّ ،1013خراّضح ٌشة
اهخضشً الخختبراح يِبرث اهخيرٖرث اهظدرٖج تًٖ (، ،)٪08.38 – 02.29ضٖد شسوح يسخيـجً

يـبً يـدالً ؿبيبً هوخضشً ٌشتخَ

(ّ ،)%01074اهخٕ خى ضشبتِب تسيؾ ٌشة اهخضشً فٕ

اخختبراح يِبرث اهخيرٖرث اهظدرٖج كٖد اهدراشج ّخلشٖيِب ؿوٓ ؿددُبّ ،خـختر ٌشتج اهخضشً
ُذٍ سٖدث.

ّخـزّ اهتبضذج ذهم إهٓ أً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل ٖضسؾ ؿوٓ اهخفنٖر اهـويٕ،

ّخٌيٖج اهخّسَٖ اهذاخٕ فٕ يضبّالح خـوى اهيِبراح ّفلبً هشرؿخِب اهذاخٖج ،نيب أً ُذا اٙشوّة
ٖشخذٖر خفنٖر اهيخـوىّٖ ،ـيل ؿوٓ خضّٖلَ ّٖسـوَ إٖسبتٖبًّٖ ،ضسؾ اهيخـوى ؿوٓ انخضبف اهضل
يً خالل كٖبى اهيضبغر تخلدٖى يلخرضبح فٕ ضنل أشئوجّ ،كٖبى اهيخـوى تئٖسبد اهـالكبح ؿً
ػرٖق سِدٍ اهذاخّٕ ،خترخ َ اهضخظٖج فٕ االنخضبفّ ،هٖس ؿً ػرٖق االشخسبتج هويـوّيبح
اهيـػبث يتبضرث يً اهيـوىّ ،أضبرح دراشج نل يً ضشً (ّ )8101أضيد (ّ ، )8100كبشى
ّضشًٖ ( ،)8108أً ُذا اٙشوّة أخبش اهفرظج هوػوتج هخـوى خوم اهيِبراح كٖد اهدراشج ،هيب
ٖخيٖز تَ يً خلشٖى اهيِبرث إهٓ خػّاح ظغٖرث فٕ غّء اهخشوشل اهيٌػلٕ هِب تػرٖلج يٌؼيج
ّيخخبتـج ،ييب ٖشبؿد اهػبهة ؿوٓ اهخرنٖز االٌختبٍّ ،خفِى نل سزء يً أسزاء اهيِبرث ّخـويِب
تشِّهجّ ،خخفق اهتبضذج يؾ ٌخبئز دراشج اهدٖويٕ ّآخرًّ ( )8116تأً ُذا اٙشوّة ٖخى
تيظبدر االُخيبىّ ،اهدافؾّ ،اهخضّٖق إهٓ اهخـوىّ ،االٌختبٍ اهخولبئّٕ ،اهـيل اهٌضػ ،نيب ٖنًّ
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شوّم اهيخـوى فٕ ُذا اٙشوّة يشخلالً نفرد ّنـغّ فٕ يسيّؿخَ ،إذ ٖضٖر ُذا اٙشوّة إهٓ
أٌَ "أشوّة اهخـوى اهل بئى ؿوٓ تـع اهيشبؿدث يً سبٌة اهيدرس هويخـوى ،فبهيخـوى ُّ اهذٔ
ٖلّى تبهدّر اٙشبشٕ فٕ ؿيوٖج اهخـوى ،أيب دّر اهيدرس فٖلخظر ؿوٓ خّسَٖ اهيخـوى ّخضفٖزٍ
ؿوٓ اهلٖبى تـيوٖج االنخضبف " ،نيب أً أشوّة اهخـوى تبالنخضبف اهيّسَ ٖزّد اهيخـوى تخـوٖيبح
خنفٕ غيبً ضظّهَ ؿوٓ خترث كٖيجّ ،ذهم ٖغيً اخسبُبخَ فٕ اشخخداى كدراخَ النخضبف
اهيفبُٖى ّاهيتبدا اهـويٖجّٖ ،يذل أشوّة االنخضبف اهيّسَ أشوّتبً خـوٖيٖبً ٖشيص هويخـوى تخػّٖر
يـرفخَ يً خالل ختراح ؿيوٖج يتبضرث.
ّخخفق اهٌخبئز اهشبتلج يؾ اهدراشبح اهشبتلج اهخٓ أسرٖح ندراشج رتبٖـج (ّ )2013دراشج
يتبرم ّؿرام(ّ )2009دراشج ضٖح ّؿٖد (ّ )2008دراشج اهضدٖدٔ (ّ )2010دراشج
كبشى ّضشًٖ ( ) 2012ؿوٓ أً أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ"
هَ خأذٖر إٖسبتٕ فٕ خـوى يِبراح كٖد اهدراشجّ ،كد ٖـزْ شتة خلدى أفراد اهيسيّؿج اهخسرٖتٖج
إهٓ أً ا ٙشوّة اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ٖشخخدى أنذر يً أشوّة
هوخدرٖسّ ،ذهم ٖضد اهيضبغر اهـيل تيِبرث فٕ سيؾ اهيبدث اهـويٖج نيبً ٌّّؿب ً،تضٖد
خخٌبشة ّاهيرضوج اهدراشٖجّ ،يشخّٖبح اهيخـويًٖ ّكدراخِىّ ،خلدٖيِب تأشوّة يضّق ّسذاة
فَٖ إذبرث هدافـخِٖىّ ،يٌى هلدراخِىّ ،يضفز ّيـزز ٙفنبرُى ّيضبرنبخِىّ ،اشخلظبئِى،
ّيٌبكضبخِىّ .هخضلٖق ذهم التد يً اشخخداى أشبهٖة اهخدرٖس اهيخٌّؿج ّاهيخداخوج ّاهفـبهج اهخٕ
خِخى هٖس فلػ تبهيشخّٖبح اهدٌٖب يً اهخفنٖر نبهضفؼ ّاهخذنر ّاهخػتٖق ،تل خرنز ؿوٓ اهسّاٌة
اٙخرْ هخٌيٖج يِبراخِى اهضرنٖج اهـيوٖج اهخٕ خضذِى ّخدفـِى ؿوٓ اهخفنٖرّ ،اإلتداؽّ ،اهخفنٖر
اهٌبكدّ ،ضل اهيضنالحّ ،االشخلظبءّ ،ذهم هخخنبيل سّاٌة ؿيوٖج اإلؿداد هويشخلتلّٖ ،رْ
اهتبضد تأً اهخٌّؽ فٕ ػرائق ّأشبهٖة اهخدرٖس ٖؤدٔ ذهم إهٓ خضسٖؾ اهيشبّاث فٕ فرط
اهخـوى هسيٖؾ اهػالة ،هنٌِّى هِى اهضق فٕ أً خنًّ ضبسبخِى اهفردٖج يٌّؿج ّيضتـج ،فٌسد
تـغبً يٌِى ٖفغل أشبهٖة خنًّ يرٖضج هِى تبهرغى يً أٌِب غٖر يالئيج ه٘خرًٖ ،هذا ٌسدُب
خضرى اهـدٖد يً اهػالة فرظج ضلٖلٖج هٌسبش خـوٖيِى ُذا تبإلغبفج إهٓ أً تـع اٙشبهٖة
ّاهػرائق خفخلر إهٓ اهيرٌّج ّاهخٌّؽ أذٌبء خلدٖيِب ،ييب خيٌؾ اهػبهة يً اهخّسَّ ،خوق
اهضّافز اهذاخٖج ّاهوِفج ،هخضشًٖ اهسّ اهخـوٖيّٕ ،إذراء يً أسل خوق سّ دراشٕ يرٖص ّيتِز
هوػبهة.
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نيب أً ُذا اٙشوّة ٖشبؿد ؿوٓ إذبرث اُخيبى اهيخـوى ّخضفٖزٍ ؿوٓ تذل اهسِد فٕ
اهخـوىّ ،ؿدى ضـّرٍ تبهيولّ ،نذهم رتيب ٖرسؾ ُذا اهخلدى إهٓ أً ُذا اٙشوّة ٖـد إؿداداً
ؿيوٖبً ّؿلوٖبً هويخـوى ،ضٖد ٖشبؿد ُذا فٕ خوق اهنذٖر يً اهلدراح اهـلوٖج نبهخضوٖل
ّاالشخلظبء هدْ اهيخـوى ،تبإلغبفج إهٓ اشخخداى أّراق اهـيل اهخبظج تنل يِبرث أخبضح
هويخـويًٖ اهيضبرنج اإلٖسبتٖج فٕ اهيضبغرثُّ ،ذا ٖـػٕ يؤضراً ّاغضبً إهٓ أً أشوّة
اهخدرٖس اهيخداخل هَ خأذٖر إٖسبتٕ ّفـبل فٕ خضشًٖ يشخّْ أداء تـع يِبراح نرث اهشوج.
ّفر أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسطَ اهّكطح ييطب
ٖـزز ؿيوٖج اهخـوى
هلد شبؿد أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسطَ
تضنل نتٖر ؿوٓ يراؿبث اهفرّق اهفردٖج تًٖ اهػبهتبح  ،اذ تًٖ اهترٌبيز اهٌـوٖيٕ اً ٌُبم
ػبهتبح اشخػـً اهخـوى تـدد كوٖل يً اهيضبّالح ،إال أً ٌُبم ػبهتبح اضطخسً يضطبّالح
أنذر ّ ،تذهم خدى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضطبف اهيّسطَ يتطدأ
اهخدرر فٕ اهخـوٖىّ ،ضشة يلدرث نل ػبهتج تضنل يٌفرد.
هى خضدد أٔ إظبتج ؿوٓ اإلػالقُّ،ذا ؿنس يب نبٌح ؿوٖطَ اهػرٖلطج

.3
االؿخٖبدٖج.
.4

خالضٕ اهخّف ؿٌد اهػبهتبحّ ،إينبٌٖج اشخخداى ُذا أشوّة اهخدرٖس
اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" يً كتل أنذر يً ػبهتج فٕ ذاح اهّكح ،دفؾ
نل اهػبهتبح هويضبرنج فٕ اهدرس ،ييب ّهد ضـّر تبهخٌبفس تًٌِّّٖ ،هد ضطـّر تبهيخـطج،
ّّفرؿبيل اهخضّٖق فٕ ؿيوٖج اهخـوىّ ،أظتضح اهػبهتبح خخسطرأ ؿوطٓ أداء اهخيرٌٖطبح
تضسبؿجّ ،خضّل اهخّف إهٓ سرأث ّخغٖرح اهٌخٖسج.
ؿٌديب خنًّ أؿداد اهػبهتبح نتٖرث ٖخى

.5

خلشٖيًِ إهٓ ظفًٖ يخلبتوًٖ ّ ،ال ضم أً ُذا نبً هَ اٙذر اهنتٖر ؿوٓ ؿيوٖج اهخـوى.
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يً خالل يب خضلق يً فرّع اهدراشجّّ ،فلبً هيب أضبرح إهَٖ ٌخبئز اهدراشجّ ،فٓ
غّء ؿرع ّيٌبكضج اهٌخبئزّ ،فٓ ضدّد ؿٌٖج اهدراشج ّاٙدّاح اهيشخخديجّ ،يطً خطالل

سيؾ اهيـوّيبح اهدكٖلج ،خينٌح اهتبضذج يً اهخّظل اهٓ اهٌخبئز اهخبهٖج:

 .0أذر أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوطٓ يـطدالح
اهخضشً فٓ تـع يِبراح نرث اهشوج ،ضٖد ّظوح أؿوٓ ٌشتج اهخضشً فٕ يِطبرث
اهخظّٖة اهشويٕ إهٓ ( )%29.80خوِٖب يِبرث اهيضبّرث اهـوٖب ّتوغطح (،)04.22
ّأخٖراً يِبرث اهخيرٖرث اهظدرٖج إهٓ تٌشتج(.)%03.96
ٙ .2شوّة اهخـوٖى اهيخداخل ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" خأذٖر إٖسبتٕ فٕ خدرٖس
تـع يِبراح نرث اهشوج (كٖد اهدراشج).
ٖ .3زّد أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" اهيخـوى تخـوٖيبح
ّختراح كٖيجّ ،اخسبُبح شوٖيج خشيص هَ تخػّٖر يـرفخَ يً خالل ختراح ؿيوٖج
يتبضرث.
ٖ .4شبؿد أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل"ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوٓ إذبرث اُخيبى
اهيخـوى ّخضفٖزٍ ؿوٓ تذل اهسِد فٕ اهخـوى ّؿدى اهضـّر تبهيول خالل ييبرشخَ هويِبراح
اٙشبشٖج فٕ هـتج نرث اهشوج.
ٖ .5ـيل أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل"ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" ؿوٓ اشخخداى
اهلدراح اهـلوٖج كتل ّأذٌبء خػتٖق اهيِبراح اٙشبشٖج فٕ هـتج نرث اهشوج نبهخظّر
اهذٌُٕ ّاهخضوٖل ّاهخخٖل.
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فٕ غّء ضدّد ؿٌٖج اهدراشج ّخظبئظِب ّتـد ؿرع اهٌخبئز خّظٕ اهتبضذطج تيطب
ٖوٕ:
 .0غرّرث اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ" فٕ
خدرٖس يِبراح (اهيِبرث اهـوٖب-اهخظّٖة اهشويٕ  -اهخيرٖرث اهظدرٖج) فٕ نرث
اهشوج هػبهتبح اهيشخّْ اهذبٌٕ تنوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ّاهرٖبغج تسبيـج اٙكظٓ.
 .2إسراء اهـدٖد يً اهدراشج ؿً اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح
ّاالنخضبف اهيّسَ" فٕ تبكٕ يِبراح نرث اهشوج ّاهرٖبغبح اٙخرْ.
 .3غرّرث ؿلد دّراح هويدرشًٖ فٕ يدٖرٖبح اهخرتٖج ّاهخـوٖى هخدرٖتِى ؿوٓ نٖفٖج
اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ"

هخضشًٖ

يشخّْ اٙداء داخل يؤششبح اهخـوٖى اهيخخوفج.
 .4خدرٖة اهػبهة اهيـوى تنوٖبح اهخرتٖج اهرٖبغٖج ؿوٓ اشخخداى أضدد أشبهٖة اهخدرٖس
ضخٓ ٖخشٌٓ هَ اشخخدايِب تنفبءث تـد اهخخرر.
 .5ؿلد دّراح خدرٖتٖج هيدرتٕ نرث اهشوج تبٌٙدٖج اهرٖبغٖج ّاهرٖبغبح اٙخرّْ ،نٖفٖج
اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيخداخل "ضل اهيضنالح ّاالنخضبف اهيّسَ"

هخضشًٖ

يشخّْ اٙداء هوفرق اهرٖبغٖج.
 .6إسراء اهيزٖد يً اهدراشبح ّاهتضّد الخخٖبر أشبهٖة ضدٖذج فٕ خدرٖس اهيلرراح
اهدراشٖجّ ،يّانتج اهخػّر اهضبدد فٕ اهدّل اهيخلديج.

001

إتراُٖى ،ضبخى ضّنح (.)7007
 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث،
نوٖج اهيـويًٖ ،سبيـج دٖبهٓ ،اهـراق.
أتّ اهػٖة ،يضيد ّ ضشًٖ ،ؿتداهشالى ( .)7002أذر اهخدرٖس تبالنخضبف اهيّسَ ؿوٓ اهخفنٖر االتخنبرٔ
ّتـع اهيِبراح األشبشٖج تبهشتبضج هدْ األػفبل يً 6-5شٌّاح،
.540 -507 ،)2( 72
أتّ ؿالى ،رسبء (.)7000

 ،ػ ،2يظر :دار اهٌضر هوسبيـبح.

أتّ ٌيرث ،يضيد خيٖس ّآخرًّ (.) 7009
 ،دار اهٌضر ،ؿيبً ،األردً.
 ،ؿيبً :يٌضّراح

أتّ ٌيرث ،يضيد خيٖس ّآخرًّ (.) 7007
سبيـج اهلدس اهيفخّضج.

 ،اهلبُرث :يرنز

أتّ ُرسجّ ،آخرًّ (.)7000
اهنخبة.

أضيد ،إتراُٖى اهيخّهٕ( .)7002خأذٖر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيرنة ؿوٓ خـوى تـع اهيِبراح
.568 - 525 ،) 7( 05 ،

األشبشٖج فٕ نرث اهلدى،

أضيد ،يبزً ؿتد اهِبدٔ ( .)7007خأذٖر أشبهٖة خدرٖشٖج يخخوفج فٕ خـوى يِبراح االرشبل اهـبهٕ اهػّٖل
فٕ اهرٖضج،

.740-705 ،)7( ،1

إشيبؿٖل ،ضشـً ٖضٖـٓ ( .)7002أذر خّؼٖف اهفٖدّٖ اهخفبؿوٕ هخضشًٖ يِبرث اهخظّٖة فٕ نرث
اهشوج هدْ اهالؿتًٖ اهٌبضئًٖ تيضبفؼبح غزث ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج،
سبيـج األزُر ،غزث.
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 ،ػ  ،7غزث،

األغب ،إضشبً خوٖل ّؿتد اهيٌـى ،ؿتد اهلل (.)0990
ينختج اهٖبزسٕ.
 ،اهلبُرث :ؿبهى اهنخة.

تِسح ،رفـح يضيّد (.)0998

 ،ؿيبً :يـِد اهخرتٖج أٌّرّا ٌّٖشنّ.

خّق ،يضٖٕ اهدًٖ (.)0992
سبد اهللّ ،شبى).(2006

 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج هوتٌبح،
سبيـج اإلشنٌدرٖج ،يظر.
اهسٌدٔ ،أيبٌٕ ( .)7008اهديز تًٖ أشوّتًٖ يً أشبهٖة اهخدرٖس ّخأذٖرٍ ؿوٓ يشخّْ أداء تـع
.267 -270 ،)65( ،

اهّذتبح فٕ اهتبهٖج،

اهضبٖم ،ظبدقّّ ،هٖد اهضيّرٔ( .)7005درسج خفغٖل ػوتج نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج ألشبهٖة اهخدرٖس
اهيشخخديج فٕ خدرٖس يٌبُز نرث اهشوج ّاهـبة اهيغرة ّاخسبُبخِى ٌضُّب.
– سبيـج اهتضرًٖ.772 -700 ،)2( ،6 ،
ّ :زارث اهخـوٖى اهـبهٕ ّاهتضد

ضشً ،سيبل ظبهص ّآخرًّ (.)0990
ضشً ،سيبل ظبهص ّضّنح ُالل ؿتد اهرازق (.)0990

 ،اهيّظل :دار

اهنخة هوػتبؿج ّاهٌضر.
ضشً ،زنٕ يضيد ( .)7007االشخراخٖسٖبح اهضدٖذج فٕ خدرٖس اهيِبراح األشبشٖج

،

يظر :دار اهنخبة اهضدٖد .
ضشً ،شٌٖبء (.)7000
 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج ،سبيـج دٖبهٓ،
اهـراق.
ضشًٖ ،أيٌَٖ نرٖى ّكبشى ،فرٖق فبئق ( .)7007أذر اشخخداى أرتـج أشبهٖة خدرٖس فٕ خـوى يِبرث
اهخظّٖة يً اهذتبح تنرث اهشوج هدْ ػبهتبح نوٖج اهخرتٖج هوـوّى،
.77 -0 ،)7( 17
 ،اهلبُرث:

ضيبد ،يفخٕ إتراُٖى (.)7007
يرنز اهنخبة هوٌضر.
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ضيداً ،أضيد ّٖشف (.)7004
.
 ،اإلشنٌدرٖج  :يٌضأث

ضيط ،يضشً يضيد(.)0997
اهيـبرف.0997،

ضٖدر ،أضيد شٖف( .)7006أذر اشخخداى أشوّة يرنة فٕ اهخدرٖس يّازٌج تبألشوّة اهخلوٖدٔ ؿوٓ
- 906 ،) 2(7،

خضظٖل ػوتج نوٖج اهخرتٖج سبيـج ذيبر.
.940
 ،اهلبُرث :دار اهيـبرف.

خبػر ،أضيد.)0994( .

 ،اهلبُرث:

خرٖتػ ،رٖشبً يسٖد (.)7004
يرنز اهنخبة هوٌضر.
خوٖفج ،يضيّد (.)7007

 ،رشبهج دنخّراٍ غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج
تتّر شـٖد ،كٌبث اهشّٖس ،يظر.
 ،اهلبُرث :دار اهفنر

اهخّهٕ ،أيًٖ ّاهضبفـٕ ،ضيبد (.)7000
اهـرتٕ.

 ،اهلبُرث :دار

خٖر اهلل ،شٖد ّاهنٌبٌٕ ييدّش (.)0996
اهٌِغج اهـرتٖج.

 ،نوٖج

اهدٖبشػٕ ،ؿظبى اهدًٖ ؿتبس(.)0996
اهخرتٖج اهرٖبغٖج تبهِرى.

ؿيبً  ،األردً ،دار اهفركبً

اهدٖرٔ ،ؿوٕ (.)0992
هوٌضر.
اهدٖرٔ ،ؿوٕ (.)0996

 ،اهيؤخير اهرٖبغٕ األّل ،اهسبيـج األّرتٖج ،اهييونج االردٌٖج اهِبضيٖج.
اهدٖرٔ ،ؿوٕ (.)0997
2008

 ،األردً :دار األّل هوػتبؿج ّاهٌضر.
خأذٖر أشوّتٕ االنخضبف اهيّسَ ّاهضرش اهخّغٖضٕ فٕ خػّٖر تـع
.28-74 ،)6( 7

اهلدراح ّخـوى اإلؿداد تبهنرث اهػبئرث،
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اهدٖويٌٕ ،بُد ؿتد زٖد ّآخرًّ( .)7000خأذٖر خيرٌٖبح اهخّافق اهضرنٕ فٕ خػّٖر دكج تـع يِبراح
-428 ،)4( 7

اهنرث اهػبئرث ّؿالكبخِب تخرنٖز االٌختبٍ،
.467

 ،اهلبُرث ،دار اهفنر

راخة ،أشبيج (.)0997
اهـرتٕ.

رتبٖـج ،يضيّد ( .)7000أذر اشخخداى أشوّتٕ اهخدرٖس (يخـدد اهيشخّٖبح ّخلٖٖى األداء اهذاخٕ) ؿوٓ
تـع اهلدراح اهـلوٖج ّاهيِبرٖج فٕ اهنرث اهػبئرث،
.772 - 750 ،)78( 1،
رتبٖـَ ،سيبل ؿوٕ ( .)7002خأذٖر اشخخداى أشوّة اهخلٖٖى اهذاخٕ ّخرنٖز االٌختبٍ ؿوٓ تـع اهيِبراح
االشبشٖج فٕ اهنرث اهػبئرث،
.476 -840 ،)7( 72
رزق ،إٖيبً ( .)7005فبؿوٖج اشخخداى تـع يـٌٖبح اهخـوى ؿوٓ يِبرث اهخظّٖة فٕ نرث اهشوج ،رشبهج
 ،سبيـج اإلشنٌدرٖج.

يبسشخٖر يٌضّرث،

رغب ،إشيبؿٖل يضيد ( .)7008خأذٖر اشخخداى تـع أشبهٖة خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبغٖج فٕ خـوى تـع
 ،ا (.22-0 ،)9

يِبراح نرث اهٖد،

؛ ػ ،7

زغوّل ،يضيد شـد ّ آخرًّ (.)7000
اهلبُرث :اهنخبة هوٌضر ّاهخّزٖؾ .

زغوّل ،يضيد ّؿتد اهضوٖىُ ،ضبى .)7000( .خأذٖر اشخخداى أشوّة اهخدرٖس اهيختبًٖ ؿوٓ خـوى تـع
اهيِبراح نرث اهٖد هػوتج ضـتج اهخدرٖس تنوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج اهيٌٖب ،تضد يٌضّر،
 ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج هوتٌبح ،سبيـج ضوّاً 09-07 ،أنخّتر.
 ،اهلبُرث :دار اهفنر اهـرتٕ.

زٖداً ،يظػفٓ (.)0998

 ،ػ ،7اهلبُرث :دار اهفنر

زٖداً ،يظػفٓ ّ يّشٓ ،سيبل ( .) 7004
اهـرتٕ.
شبهى ،يخخبر (.) 0990

 ،تٖرّح ،تٌبً :يؤششج اهيـبرف.
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 ،ػ ،7إرتد ،األردً :دار

اهشبيرائُٕ ،بضىّ ،آخرًّ (.)7000
األيل.
شـدُ ،تج ؿتد اهضبفؼ (7005

 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج
اهخرتٖج اهرٖبغٖج ،سبيـج اهيٌٖب ،يظر.
 ،اهلبُرث :ينختج اهػوتج.

اهضبُد ،خوٖل (.)0997

ضتل ،أضيد ( .)7000خأذٖر خدرٖتبح اهيٌبفشج ؿوٓ خٌيٖج تـع اهيِبراح اهِسّيٖج هدْ ٌبضئٕ نرث
 ،سبيـج ػٌػب ،اهلبُرث.

اهشوج ،رشبهج يبسشخٖر يٌضّرث ،

ضالص ،تضبئر رضٖى ( ،)7008خأذٖر اشخخداى أشوّتٕ اهخغيًٖ (االضخّاء) ّفضط اهٌفس هخـوى يِبرخٕ
-06 ،)0( 5

اهيٌبّهج اهظدرٖج ّاهػتػتج اهـبهٖج تنرث اهشوج،
.28
اإلشنٌدرٖج :يػتـج اهسيِّرٖج.

ضّكٕ ،فبرّق ّغبزٔ ،يضيد(.)7000

ضٖح ،اٖبد يضيد ّؿٖد ،زٖبد شبهى ( . )7008األشوّة اهخدرٖشٕ اهيخداخل فٕ االنخشبة ّ االضخفبؼ
تيِبرخٕ اهيضبّرث ّ اهخظّٖة يً اهذتبح فٕ نرث اهشوج.
.44 - 75 ،)04( 82
ظبهص ،أضيد فبرس (.)7000
 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث،
نوٖج اهخرتٖج ،سبيـج األزُر ،غزث.
 ،ػ ،7ؿيبً :دار اهيشرث هوخّزٖؾ ّاهٌضر.

اهظّفٕ ،ؿتداهلل (.)7000

ؿتد اهداٖى ،يضيد يضيّد ّيضيد ظتضٓ ضشبًٌٖ(.)0999
 7اهلبُرث :دار اهفنر اهـرتٕ.
ؿتد اهـزٖز ،أشبيج (0998
 ،رشبهج يبسشخٖر ،غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج تبهيٌٖب،
يظر.
اهنرٖى ،ؿفبف ( .)0990اهخدر
 ،اإلشنٌدرٖج :يٌضأث اهيـبرف.
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 ،اإلشنٌدرٖج :يػتـج يٌضأث

ؿتد اهنرٖى ،ؿفبف (.)0996
اهيـبرف.
ؿتد اهوػٖف ،شبهٕ (.)7000

"
رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج ،سبيـج ػٌػب ،يظر.
 ،ػ ،7سبيـج اهيّظل ،اهـراق :دار اهنخبة

ؿتد اهلل ،يؤٖد ّضيّداً ،فبٖز (.)0999
هوػتبؿج ّاهٌضر.

 ، 4يظر :ينختج االٌسوّ يظرٖج.

ؿتٖدّ ،هٖى ّآخرًّ ) . ( 1996

ؿذيبً ،ؿذيبً ُّضبى ،ؿذيبً ( .)7004خأذٖر ترٌبيز خـوٖيٕ تبشخخداى أشوّة اهِرٖتريٖدٖب ؿوٓ خـوى
تـع اهيِبراح تدرس اهخرتٖج اهرٖبغٖج هخاليٖذ اهيرضوج اإلؿدادٖج"،
 .779 -700 ، 1 70 ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبغٖج هوتٌبح ،سبيـج ضوّاًٌٖ ،بٖر.
ؿزيٕ ،يضيد شـٖد(.)0996
 ،يظر  ،اإلشنٌدرٖج :يٌضأث اهيـبرف هوٌضر.
 ،ؿيبً :دار

ؿػّْ ،سّدح (.)7000
اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
ؿفبٌج ،ؿزّ إشيبؿٖل ( .) 0996
ؿالّٔ ،يضيد.)0998( .

 ،غزث  :ينختج اهٖبزسٕ.
 ،اهلبُرث :دار اهيـبرف.

ؿوّاً ،رٌب ؿتد اهيسٖد ( .)7007خداخل اهخـوى اهخـبٌّٕ ّاالنخضبف اهيّسَ ّاذرٍ فٕ خػّٖر تـع
(.668-640 ،)76

يِبراح نرث اهشوج هوػبهتبح،
ؿوّاً ،يظـة يضيد) .( 2009

" رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج ،اهسبيـج اإلشاليٖج ،غزث.
ؿّٖس ،خٖر اهدًٖ (.)0999

 ،اهلبُرث :دار اهفنر اهـرتٕ.
 ،اإلشنٌدرٖج :يٌضأث اهيـبرف.

فرر ،إٖوًٖ (.)0996

 ،اهلبُرث :دار اهفنر اهـرتٕ.

فرر ،ؿٌبٖبح يضيد (.)0998

 ،اهلبُرث :يرنز اهنخبة هوٌضر.

فرضبح ،هٖوٓ اهشٖد (.)7007
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 ،اإلشنٌدرٖج :ينختج دار

فرغوٕ ،شبيٖج(.)7007
اهضنيج.

اهفالش ،خبهد ّأتّ ٌُد ،دؿبء( .)7004خأذٖر اشخخداى أشوّة االشخلظبء اهخـبٌّٕ تبهّاستبح اهضرنٖج
ؿوٓ خضشًٖ اهزيً األنبدٖيٕ هوخـوى فٕ يِبرث 000ى ؿدّ فٕ يشبتلبح اهيٖداً ّاهيغيبر
(-204 ،)4

هخاليٖذ اهضولج اهذبٌٖج يً اهخـوٖى األشبشٕ ،اهيسوج
.240
 ،اهلبُرث ،دار اهفنر اهـرتٕ.

فّزٔ ،أضيد (.)7002

،

فّزٔ ،أضيد ّ شاليج ،يضيد (.)0986

ػ ،2اإلشنٌدرٖج :اهفٌٖج هوػتبؿج

ّاهٌضر.
(  ،) 0998اهلبُرث :دار ٌّتبر هوػتبؿج.
اهنبخة ،ؿفبف ّؿتبسٌ ،سالء ( .)7000اس
؛ ػ  ، 7تغداد :يػتـج اهضيّس .
 ،اإلشنٌدرٖج ،دار

نبيل ،ذنٖج إتراُٖى ّضوخّحٌّ ،ال إتراُٖى ( .) 7002
اهّفبء هدٌٖب اهػتبؿج ّاهٌضر·
اهولبٌٕ ،أضيد ضشًٖ ّاهسيل ،ؿوٓ (.)0996
اهلبُرث :ؿبهى اهنخة.

يتبرم ،رافد ؿتد األيٖر ّؿرام ،يضيد يػر ( .)7009أذر أشوّتٕ اهخدرٖس اهيخداخل ،اهيختبدل فٕ
خػّٖر تـع اهيؤضراح اهفشّٖهّسٖج هالؿتٕ نرث اهلدى اهٌبضئًٖ تأؿيبر  06 - 05شٌج،
.58 -24 ،)2( 7
 ،اهيّظل:

يضيد ،يبُر يضيد ّيضيد ،يسٖد يِدٔ ( .) 0990
دار اهنخة هوػتبؿج ّاهٌضر·

ؿيبً :دار اهيٖشرث

يرؿٕ ،خّفٖق أضيد ّاهضٖوج ،يضيد يضيّد (.)7007
هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 ،اهٖيً.

يرؿٕ ،خّفٖق ّآخرًّ(.)0992
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اهيشـّد ،ؿتد اهضيٖد (.)7007
رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،نوٖج اهخرتٖج ،اهرٖبع.
 ،اهسيـٖج اهنّٖخٖج

اهيػّؽ ،تدر ّتدٖر ،شِٖر (.)7006
هودراشبح ّاهتضّد اهخخظظٖج ،اهلبُرث  :يرنز اهنخبة.
يـّع ،ضششً (.)0994

 ،ػ ،6اهلبُرث :دار اهفنر اهـرتٕ.

اهٌداف ،ؿتد اهشالى ( .)7004أذر اشخخداى ذالذج أشبهٖة خدرٖشٖج ؿوٓ يشخّْ ّخنرار أداء يِبرخٕ
اإلرشبل اهػّٖل ّاإلرشبل اهلظٖر فٕ اهرٖضج اهػبئرث.
(.004 -88،)20
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مالحق الدراسة
قائمة المالحق

ملحق ( :)1أسماء السادة الخبراء الذين تم اإلستعانة بهم فى تحكيم أدوات الدراسة.
ملحق ( :)2نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أهم االختبارات البدنية
للمهارات قيد الدراسة في رياضة كرة السلة
ملحق ( :)3اختبارات القدرات البدنية و المهارية المستخدمة فى الدراسة.
ملحق ( :)4نموذج استمارة تسجيل أسماء الطالبات وبياناتهن ومعدالت النمو
الخاصة بتجانس عينة الدراسة.
ملحق ( :)5نموذج استمارة فردية لتسجيل نتائج اإلختبارات البدنية والمهارية.
ملحق ( :)6البرنامج التعليمى لألسلوب المتداخل
ملحق ( :)7قائمة بأسماء السادة المساعدين فى تطبيق البرنامج.
ملحق ( :)8صور خاصة بالبرنامج التعليمى.

1

ملحق ((1
أسماء السادة الخبراء الذين تم اإلستعانة بهم فى تحكيم أدوات الدراسة
م
1

الوظيفة

االســــم
أ.د /مصطفى محمد احمد

أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس القسم بكلية

الجبالي

التربية الرياضية للبنيين للبنات -جامعة حلوان

2

أ.د /علي محمد عبد المجيد

أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية

3

أ.د /اشرف محمد مصطفى

أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية

عبده

الرياضية للبنيين  -الهرم

4

د /هشام علي األقرع

أستاذ التدريب الرياضي المساعد بكلية التربية

5

د /أحمد فارس محمد صالح

الرياضية للبنيين  -الهرم

البدنية والرياضة في جامعة األقصى
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة
القدس المفتوحة -شمال غزة

2

ملحق ()2
نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أهم االختبارات البدنية لمهارات المحاورة
العليا والتصويب السلمي والتمريرة المرتدة في رياضة كرة السلة
السيد الدكتور..............................................................:
تحية طيبة وبعد,...

تقوم الباحثة  /شيرين أبو عون.

بإجراء دراسة تهدف الى التعرف على  " :أثر استخدام أسلوب التدريس المتداخل "حل

المشكالت واالكتشاف الموجه" في تعلم بعض مهارات لعبة كرة السلة لدى طالبات كلية
التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى "  ,وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة
الماجستير فى المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بجامعة األزهر -غزة ,فالرجاء من

سيادتكم المساهمة بأفكاركم البناءة فى تحديد أهم االختبارات البدنية لمهارات المحاورة العليا
والتصويب السلمي والتمريرة المرتدة في رياضة كرة السلة للفئة العمرية ( )22- 11سنة لتكون

ضمن محتوى البرنامج ,وذلك من وجهة نظر سيادتكم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول التقدير واالحترام

البدني

الوثب العمودي من الحركة.
القوة
1

المميزة

القدرة للرجلين

بالسرعة
القدرة للذراعين

الوثب العمودي لسارجنت من الثبات.
الوثب العريض من الثبات.
دفع كرة طبية  1.1كغم باليدين من الجلوس طوالا.
رمي كرة طبية ألبعد مسافة بيد واحدة وزن  1.1كجم.
ثني الجذع أمام ا أسفل من الوقوف.

2

المرونة

رفع الجذع خلف ا من االنبطاح.

رفع المنكبين خلف ا من االنبطاح.

ثني الجذع أماما من الجلوس طوالا
3

السرعة
العضلية للرجلين

سرعة دوران الذراع حول السلة.
الجرى فى المكان مدة 15ث
العدو لمسافة  33متر.

القدرة العضلية
الذراعين

3

أوافق

عن المتغير

أوافق بشدة

البدني

االختبارات البدنية

ال أوافق

م

المتغير

العناصر المنبثقة

أوافق

البدني

أوافق بشدة

عن المتغير

البدني

االختبارات البدنية
الجري متعدد االتجاهات.
لمس المستطيالت األربعة.
جري المتعرج.

4

الرشاقة

الجري اللولبي .
الجري االرتدادي الجانبي .
الجري مختلف األبعاد .9+3+6+3+9
الجرى المكوكى 1×1م.
التصويب على الدوائر المتداخلة.

5

الدقة

التصويب على المستطيالت المتداخلة.
ضرب الكرة إلى مركز محدد على هدف صغير
التصويب على مربع في  32ث

آراء أخرى يمكن اضافتها:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

4

ال أوافق

م

المتغير

العناصر المنبثقة

ملحق ()3

اختبارات القدرات البدنية المهارية المستخدمة فى الدراسة
االختبار األول
دفع الكرة الطبية باليدين

 الغرض من االختبار :قياس القدرة للذراعين وحزام الكتفين.
 مستوى السن :من  12سنة حتى الجامعة.
 الجنس :للبنين والبنات.

 األدوات واألجهزة:

 كرة طبية ( 3كيلو)

 عالمات من الطباشير أو شريط الصق.
 حبل صغير – كرسي – شريط قياس.

 التعليمات:

 من وضع الجلوس على الكرسي والظهر مستقيم ا.

 يتم مسك الكرة الطبية باليدين أمام الصدر وأسفل الذقن.
 يتم ربط المختبر بالحبل حول صدره ويمسك من خلف الكرسي وذلك لمنع حركة الجسم
لألمام مع الكرة.

 يتم دفع الكرة لألمام باليدين.

 حساب الدرجة:

 تحسب المسافة التي تقطعها الكرة في اتجاه أمام الكرسي ألحسن المحاوالت الثالث.
 تحسب ألقرب سم وتسجل.

 يمكن إعطاء محاولة قبل القياس.

 تعليمات إضافية:

 يعطي المختبر ثالث محاوالت

 تقاس المسافة من أمام رجل الكرسي ألقرب نقطة تتركها الكرة على األرض من ناحية
الكرسي(.فرحات)235 :2227 ,

1

االختبار الثاني
اختبار الوثب العمودي






الهدف :اختبار قياس القدرة الرياضية للرجلين مع ا
مستوى السن :من  1سنوات إلى ما بعد البلوغ.

الجنس :يصلح هذا االختبار للبنين والبنات.

األدوات واألجهزة :عصا مترية للقياس – قطع من الطباشير – حائط أملس بارتفاع  12قدم ا.

التعليمات:

 يقف المختبر بإحدى جانبية مواجه الحائط ,والكعبين مع ا ,مع مسك الطباشير بيده القريبة من الحائط مع
االحتفاظ بكعبيه على األرض .ويضع عالمة بالطباشير على الحائط في أعلى مكان تصل إليه
الطباشيرة التي بين أصابع يديه.

 يقوم المختبر بثني الركبتين ألسفل مع االستمرار في رفع يده إلى أعلى.
 يقوم المختبر بالوثب ألعلى بقدر المستطاع ويضع عالمة أخرى بنفس اليد في أعلى مكان وصل إليه
بالقفز ألعلى مع االحتفاظ باستقامة جسمه.


حساب الدرجة:

 يعطى المختبر من ثالث إلى خمس محاوالت متتالية:
تحتسب عدد البوصات أو السنتيمترات بين العالمة التي سجلها المختبر عند وقوفه على االرض والعالمة
المسجلة ألحسن محاولة في القفز ألعلى ويتم القياس ألقرب نصف بوصة.



تعليمات إضافية:

 عدم أداء محاولتين أو اهت اززات متكررة لالستعداد للوثب ألعلى.
 أن تكون الطباشيرة عند أصبعه األوسط والذراع األخرى بجانب الجسم.
يقوم المختبر بثني الركبتين ألخذ الدفعة للوثب ألعلى( .فرحات)228 :2227 ,

6

االختبار الثالث
اختبار الجري المتعرج
 الهدف :قياس الرشاقة.

 األدوات واألجهزة:
مساحة أرض مسطحة طولها  11ياردة ( 12.258م) وعرضها  15قدما ( 4.52م) ,تقسم
هذه المساحة إلى خمس حارات (عرض كل حارة  3أقدام (12سم) ,توضع أربعةأقماع مع
مراعاة المقاييس واألبعاد الموضحة ,ساعة إيقاف.

 التعليمات:
 يبدأ المختبر االختبار من خلف القمع األول متبعا السهم ,حتى يعود مرة أخرى إلى القمع
األول

 حساب الدرجة:
يحسب الزمن من بداية الجري من خلف قمع األول وحتى تخطي المختبر لنفس قمع بعد أداء

الدورة المحددة ..ولكل مختبر محاولة واحدة على االختبار.

(عبد الدايم وحسانين)115 :1111 ,

7

االختبار الرابع
اختبار العدو  33متر.
 الهدف :قياس السرعة.

 اإلجراءات:
 يفضل اشتراك اثنين من المتسابقين.
 تحدد منطقة للسباق بخطين أحدهما للبداية واآلخر للنهاية بحيث تكون المسافة بينهما 45
متر .
 يقف المتسابق خلف خط البداية في وضع االستعداد.
 يقوم منظم السباق برفع يده وينادي" استعدا ( )Readyثم يخفض ذراعه ويأمر باالنطالق
()go
 بداية حساب الزمن وتشغيل ساعة اإليقاف من بعد االنطالق ب  15متر األولى .
 يجري المختبر بأقصى سرعة لديه لقطع خط النهاية.
 المسافة المقطوعة هي  32 =15-45متر

 حساب الدرجة:
 نتيجة السباق تحسب على أساس الوقت الذي استغرقه المتسابق من لحظة وصوله خط
ال 15متر حتى عبور خط النهاية ويسجل الزمن ألقرب  2.1من الثانية( .فرحات,
)322 :2227

8

االختبار الخامس
اختبار التصويب على الدوائر المتداخلة (التمرير بالدفع)

الهدف :قياس سرعة ودقة التمرير.
األدوات واألجهزة:

حائط أملس ,كرة سلة ,ساعة إيقاف.

يرسم خط على األرض وعلى بعد  12أقدام (3م) من الحائط ,ويرسم على الحائط

ثالث دوائر متداخلة ذات مركز واحد نصف قطر كل منها هو :الكبرى  32بوصة

(76.2سم) ,وللوسطى  22بوصة (52.8سم) ,وللصغرى  12بوصات (25.4سم) ,والحافة
الخارجية السفلى للدائرة الكبرى تبعد  24بوصة (62.16سم) عن األرض .كما يرتقع مركز
الدائرة الصغرى عن األرض بمقدار أربعة أقدام وست بوصات (. (135.24
التعليمات:

يقف المختبر خلف الخط المرسوم على األرض ويبعد عن الحائط بمقدار  12أقدام,

وعند سماع إشارة البدء يقوم المختبر بالتمرير نحو الحائط باستخدام اليدين (التمريرة الصدرية),
على أن يحاول إصابة الدوائر المرسومة على الحائط ,ثم يعاود التقاط الكرة بعد ارتدادها من

الحائط ليعاود مرة أخرى التصويب من خلف الخط المرسوم على األرض.
يكرر األداء بأسرع ما يمكن ألداء أكبر عدد من التمريرات في  32ثانية.
الشروط:

.1
.2

تحسب نتائج اإلصابات خالل ال ـ  32ثانية فقط.

يجب أن تكون قدما المختبر خلف الخط المرسوم على األرض سواء عند التمرير أو

االستالم.
.3

يسمح للمختبر بمحاولتين على االختبار ,على أن يحسب له أفضلهما.

.4

الخطوط المرسومة على الحائط تعتبر داخل مقاييس الدوائر

التسجل:

تحسب النقاط لكل إصابة صحيحة يقوم بها المختبر خالل الثالثين ثانية المقررة لالختبار,

وذلك وفقا للشروط التالية:

.1

إذا أصابت الكرة الدائرة الصغيرة يحصل المختبر على  5درجات.

.3

إذا أصابت الكرة الدائرة الكبرى يحصل المختبر على درجة واحدة.

.2
.4

إذا أصابت الكرة الدائرة المتوسطة يحصل المختبر على  3درجات.
إذا خرجت الكرة عن جميع الدوائر يحصل المختبر على صفر.

(عبد الدايم وحسانين)11 :1111 ,

9

االختبار السادس
ﺍختباﺭ ثني ﺍلجﺫﻉ ﺃماما ﺃسفل مﻥ الوقوف

 الهدف :قياﺱ مﺭﻭنة ﺍلثني ﺍالمامي للعمﻭﺩ ﺍلفقﺭﻱ.
 األﺩﻭﺍﺕ واالجهزة :
 -مقعﺩ بﺩﻭﻥ ﻅهﺭ ﺍﺭتفاعه ()52سم

 مسﻁﺭﺓ غيﺭ مﺭنة مقسمة مﻥ صفﺭ ﺍلى ( )122سﻡ ,مثبتـه عمﻭﺩيا على ﺍلمقعﺩبحيﺙ يﻜﻭﻥ ﺭقﻡ ( )52مﻭﺍﺯيا لسﻁح ﺍلمقعﺩ ﻭﺭقﻡ ( )122مﻭﺍﺯيﹰا للحافـة ﺍلسـفلى
للمقعـﺩ.
-

مﺅشﺭ خشبي يتحﺭﻙ على سﻁح ﺍلمسﻁﺭﺓ .

 تعليمات ﺍالﺩاء :
 يقف ﺍلمختبﺭ فﻭﻕ ﺍلمقعﺩ ﻭﺍلقﺩماﻥ مضمﻭمتاﻥ مع تثبيﺕ ﺍصابع ﺍلقﺩميﻥ على حافةﺍلمقعﺩ ,ﻭﺍالحتفاﻅ بالركبتين مفﺭﺩتيﻥ ﻭيقﻭﻡ ﺍلمختبﺭ بثني جﺫعه ﺍلى ﺍالماﻡ ﻭﺍألسفل
بحيﺙ يـﺩفع ﺍلمﺅشـﺭ بـأﻁﺭﺍﻑ  ,ﺃصابعه ﺇلى ﺃبعﺩ مسافة ممﻜنة على ﺃﻥ تثبﺕ عنﺩ
ﺁخﺭ مسافة يصل لها لمﺩﺓ ثانيتيﻥ .
 ﺍلشﺭﻭﻁ :
 يجﺏ عﺩم ثني ﺍلﺭﻜبتيﻥ أثناء األداء . -للمختبﺭ محاﻭلتاﻥ تسجل لهما ﺍفضلهما .

ﻁ.
 -يجﺏ ﺃﻥ يتﻡ ثني ﺍلجﺫﻉ بب ﺀ

 -يجﺏ ﺍلثباﺕ عنﺩ ﺁخﺭ مسافة يصل ﺍليها ﺍلمختبﺭ لمﺩﺓ ثانيتيﻥ .

 ﺍلتسجيل :

 يسجل ﺍلمختبﺭ ﺍلمسافة ﺍلتي حققها في ﺍلمحاﻭلتيﻥ ﻭتحسﺏ له ﺍلمسافة ﺍالﻜبﺭبالسنتمتر ( .حسانين .)632:2221,

13

االختبار السابع

( اختبار الجري مع تنطيط الكرة حول دوائر الملعب ) .

الهدف من االختبار :

قياس سرعة التنطيط .

األدوات المستخدمة :

كرة السلة قانونية  :ملعب كرة سلة  ,ساعة إيقاف .

*شرح االختبار -:
تقف المختبرة عند التقاء الحد النهائي بخط الرمية الحرة من الجهة اليمنى وعند اإلشارة

بالبدء تجرى المختبرة مع تنطيط الكـرة بمحـاذاة منطقـة الرميـة الحـرة مـع الـدوران حـول دائـرة هـذه
المنطقة والكرة تكون للخـارج ثـم االنتقـال مـن الجهـة اليمنـى إلـى الـدائرة المركزيـة والـدوران حولهـا

بالجري مع التنطيط ثم االنتقال للدائرة األخيرة من الجهة اليمنى أيضا والدوران حولها ثم تستمر
بمحــاذاة منطقــة الرميــة الحـرة حتــى الوصــول إلــى نقطــة التقــاء الحــد النهــائي بخــط منطقــة الرميــة

الحرة من الجهة اليمنى .
*التسجيل :

 يحتسب الزمن الذى استغرقته المختبرة فى الجري مع التنطيط من خط البداية إلى النهاية تعطى المختبرة  3محاوالت وتختار األحسن . -للمختبرة حرية التنطيط بارتفاعاته المختلفة .

 -يضاف لالعبة ثانية إذا ما تخطت هى أو الكرة خطوط الدوائر أو منطقة الرمية الحرة .
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االختبار الثامن
الهدف :قياس التحكم في الكرة

المحاورة بين االقماع

االدوات المستخدمة  :كرة سلة /كملعب سلة /ساعة ايقاف /صافرة
شرح االختبار:

تقف الالعبة المختبرة من خط البداية للملعب ومن ثم تحاور الكرة بين االقماع لمنتصف

الملعب ومن ثم العودة لخط البداية

تعليمات االختبار:

تعطى الالعبة  3محاوالت

المسافة بين االقماع  62سم

قياس االختبار /تحسب المحاولة التى استغرقت اقل زمن

االختبار التاسع
المحاورة لمنتصف الملعب والعودة ثم المحاورة الخر الملعب

الهدف :سرعة التحكم بالكرة من المحاورة لمنتصف الملعب والعودة ثم المحاورة الخر الملعب
شرح االختبار:

تقوم الالعبة بمحاورة الكرة من بداية الملعب لغاية المنتصف ومن ثم العودة لخط البداية ومن
ثم االنطالق لنهاية الملعب كرة السلة

قياس االختبار/

تحسب المحاولة التى استغرقت اقل زمن

12

االختبار العاشر
الغرض من اإلختبار:

مهارة التصويب السلمي بعد محاورة.

قياس مهارة التصويب السلمي.
األدوات المستخدمة:
أقماع– مساعدين – ساعة توقيت – هدف سلة –

شرح اإلختبار:

كارت سلة

يبدأ الالعب بمحاورة األقماع بعد أخذ إشارة البدء من المدرب ,وبعد االنتهاء من المحاورة

يقوم الالعب بأداء مهارة التصويب السلمي.
تعليمات االختبار:

لكل العب ( )3محاوالت على هدف السلة
قياس اإلختبار:

 تحتسب درجتان لكل تصويبة ناجحة تدخل الكرة فيها في السلة تحتسب درجة واحدة لكل تصويبة تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة التحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل فيها الكرة السلة أو ال تلمسالحلقة.
*مالحظة  :تم التصويب ثالث مرات وسجلت الثالث محاوالت مجتمعة مع ا
مالحظة /الدرجة النهائية  6 =3 *2درجات

13

االختبار الحادي عشر

الجري بين األقماع ومن ثم التقاط الكرة من زميل والتصويب السلمي
الغرض من اإلختبار:
قياس مهارة التصويب السلمي.
األدوات المستخدمة:
أقماع– مساعدين – ساعة توقيت – هدف سلة –

شرح اإلختبار:

كارت سلة

يبدأ الالعب بالجري بين األقماع ومن ثم التقاط الكرة من زميله الذي التقطها من المدرب

,وبعد االنتهاء من المحاورة يقوم الالعب بأداء مهارة التصويب السلمي.
تعليمات االختبار:

لكل العب ( )3محاوالت على هدف السلة
قياس اإلختبار:

 تحتسب درجتان لكل تصويبة ناجحة تدخل الكرة فيها في السلة تحتسب درجة واحدة لكل تصويبة تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة التحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل فيها الكرة السلة أو ال تلمسالحلقة.
*مالحظة  :تم التصويب ثالث مرات وسجلت الثالث محاوالت مجتمعة مع ا
مالحظة /الدرجة النهائية  6 =3 *2درجات
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االختبار الثاني عشر

-الهدف من االختبار :

القدرة على التصويب من الثبات

قيــاس مهــارة المتعلمــة فــى التصــويب نحــو الســلة مــن مكــان محــدد لهــدف ك ـرة
السلة .

*األدوات المستخدمة :
كرة سلة  ,هدف كرة السلة .

*شرح االختبار :

تصوب المتعلمة الكرة من المكـان المحـدد خـارج منطقـة الرميـة الحـرة

مباش ـرة  ,وذلــك مــن منطقــة تقــع عنــد تقــاطع خــط الرميــة الح ـرة مــع الــدائرة ,

ويجب تحديد هذه المنطقة بعالمة ترسم على األرض .

ويمكــن للمختبــر أن يــتدى التصــويب بيــد واحــدة أو باليــدين مع ـ ا بــأى طريقــة مــن طــرق

التصويب ,مع مالحظة ان يتم التصويب مباشرة الـى السـلة دون ان تلمـس الكـرة اللوحـة الهـدف
.

للمختبر  11محاولة يتم اداتها فى ثالث مجموعات (كـل مجموعـة خـس رميـات ) مـع مالحظـة
أن يترك المختبر مكان التصويب عقب كل مجموعة  ,وتعطى الفرصة لمختبر أخر يتدى أول

مجموعاته وهذا  ,وهذا ويسمح قبل األداء بعمل الرميات على سبيل التجريب .

*الشروط :

 -1يجب أن يتم التصويب من المكان المحدد لذلك .
 -2للمختبر الحق فى  11رمية .

*التسجيل :

 -1تحتسب درجتان لكل تصويبة ( محاولة ) ناجحة تدخل فيها الكرة فى السلة .

 -2يحتسب درجة واحدة لكل تصويبه ( محاولة ) تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة .
 -3ال تحتسب درجات عندما تلمس الكرة الحلقة وال تدخل السلة .

*مالحظة  :تم التصويب من مرة ثالث مرات وسجلت افضل محاولة.
*مالحظة /الدرجة النهائية  33 =2 *11درجة
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االختبار الثالث عشر
التمرير الصدرية  -حائط االرتداد

الغرض من االختبار :قياس سرعة التمرير
االدوات المستخدمة:

حائط املس مرسوم عليه مستطيل 122سم*62سم) ارتفاع حافته السفلية عن االرض  12سم

ويرسم خط على االرض يبعد  182سم غعن الحائط  /ساع ة ايقاف  /كرة سلة

شرح االختبار:

يقف المختبر خلف الخط المرسوم على االرض والذى يبعد عن الحائط بمقدار  182سم ومن

ثم باستخدام كرة سلة يقوم المختبر بالتمرير على المستطيل المرسوم على الحائط الكبر عدد
ممكن من التمريرات المتتالية في غضون ( 12ثوانى) على اال تلمس الكرة االرض خالل

االداء

الية التسجيل:

يسجل عدد مرات مالمسةالالعب اللكرة تمرير بعد ارتدارها من على الحائطفى ال 12ثوانى
المقررة لالختبار مع مالحظة ضرورة ان توجه الكرة نحو المستطيل في كل مرة

16

االختبار الرابع عشر عشر
 -الهدف من االختبار :

التمرير الصدرية على حائط

قياس دقة وسرعة التمريرة من الصدر.

 -األدوات المستخدمة :

كرة سلة – حائط أملس ال يقل ارتفاعه عن ( 138.11سم ) من األرض – طباشـير –

ساعة إيقاف – متر القياس .

الحائط
 13سم

+

 138سم
الحائط

األرض

األرض
مسقط جانبى

 333سم
مسقط وجهى

شرح االختبار  :يرسم على الحائط خطين :
أ -الخط األول على بعد ( 138.11سم ) من األرض .
ب -الخط الثاني على بعد( 13سم ) أعلى الخط األول .

 -يرسم خط البداية يبعد عن الحائط بمقدار ( 3م ) .

 تقف المختبرة خلف خط البداية ومع إشارة البدء تقـوم بـالتمرير مـن الصـدر فـي اتجـاه الحـائطبين الخطين المرسومين عليه( لمدة 23ث ) .

* التسجيل -:

 تحتسب المحاوالت الناجحة فى المسافة المحصورة بين المحيطين خـالل الـزمن المحـدد.

 ال تحتسب كل تمريره عقب استالم الكرة من األرض . ال تحتسب كل تمريره ال مست الحائط من نقطة تحت الخط المرسوم أسفل وفوق الخطالمرسوم أعلى أو عليهما .

 احتس ــاب ع ــدد التمريـ ـرات الص ــحيحة الت ــى قام ــت به ــا المختبـ ـرة خ ــالل ال ــزمن المح ــدد(23ث).
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االختبار الخامس عشر

التمرير الصدرية ( استالم وتسليم الكرة من زميل بشكل مثلث)
الغرض من االختبار :سرعة واتقان التمريرة الصدرية
االدوات المستخدمة :حائط املس مرسوم عليه دائرة قطرها 73سم /ساعة توقف/صافرة/كرة
شرح االختبار:

يتم وقوف ثالث العبين بشكل المثلث على ان يتم التركيز دائما على الالعب الذى يحمل رقم
واحد  ,يقوم الالعب رقم( )1بتمرير الكرة صدرية لالعب رقم ( )2و الالعب رقم ( )2يمررها

صدرية لالعب رقم ( )3والالعب رقم ( )3يعود ويمررها لالعب رقم ( )1ومن ثم العب رقم

واحد يتقدم الى الخط الذى يبعد عن الحائط االملس  3متر  ,ويقوم بلتمريرة الصدرية على

الدائرة المرسومة على الحائط خالل ال 13ثواني.
الية التسجيل:

يعطى الالعب  3محاوالت و يحسب الزمن االقل الذى استغرقه الالعب

18
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قائمة بأسماء الطالبات وبياناتهن ومعدالت النمو الخاصة بتجانس عينة الدراسة
(اإلسم والعمر الزمنى والطول الوزن )
ب -المجموعة التجريبية

العمر الزمني بالسنة

م

اإلسم

1

مريم ابراهيم صرصور

19.33

2

اشواق بسام قشطة

19.33

147.33

3

شيماء فتحي ابو الروس

19.33

119.33

13.43

4

ايمان شحدة ابو نقيرة

19.33

118.33

13.93

5

أماني سعدى النحال

23.33

161.33

77.33

6

شروق محمود النحال

23.33

164.33

11.13

7

منار محمود ابو نقيرة

19.33

163.33

61.13

8

هالة محمد شامية

19.33

141.33

16.93

9

اسراء نمر حمدان

19.33

162.33

13.33

11

حنين خليل جربوع

19.33

119.33

63.73

11

ايمان صالح شاهين

19.33

118.33

14.13

12

بلسم نبيل البحيصي

19.33

116.33

13.63

13

ضحى منير موسى

23.33

161.33

14.33

14

االء روحي عيسى

23.33

161.33

13.33

15

ختام سعيد ابو جريبان

19.33

163.33

11.33

16

أماني عبد ابو غالي

23.33

119.33

12.33

17

دعاء سالم القبطي

23.33

113.33

19.33

18

حنين على ابو شريف

19.33

119.33

18.33

19

مها وليد موسى

19.33

163.33

62.33

21

ريم انور عبد الغفور

19.33

147.33

17.33

19

الطول سم

الوزن كجم

164.33

11.13
44.13

قائمة بأسماء الطالبات وبياناتهن ومعدالت النمو الخاصة بتجانس عينة الدراسة
(اإلسم والعمر الزمنى والطول الوزن )
ب -المجموعة الضابطة

م

اإلسم

العمر الزمني بالسنة

الطول سم

الوزن كجم

1

اسماء جمعة ابو شوشة

20.00

159.00

52.00

2

حنان جمال بركات

19.00

162.00

61.00

3

منال وليد الحالق

19.00

159.00

50.00

4

صفاء عبد ابو مغيصيب

19.00

155.00

59.50

5

منى اشرف الصوالحي

19.00

155.00

58.50

6

روال سهيل سالم

19.00

154.00

66.00

7

شذى ناجى البشيتي

19.00

159.00

52.50

8

اخالص عرفات حمد

19.00

159.00

57.00

9

عال ازير الشنبارى

20.00

157.00

56.00

11

غادة رائد دبور

19.00

153.00

63.00

11

حنين محمود فروانة

19.00

165.00

60.50

12

صفاء فتاد حمدان

19.00

167.00

66.00

13

حنين عماد السلول

19.00

149.00

45.00

14

هبة فتحي القطراوي

19.00

156.00

56.00

15

صفاء عبد ابو مغيصيب

20.00

161.00

77.00

16

منى اشرف الصوالحي

20.00

164.00

55.50

17

روال سهيل سالم

19.00

160.00

61.50

18

شذى ناجى البشيتي

19.00

145.00

56.90

19

اخالص عرفات حمد

19.00

162.00

50.00

21

صفاء عبد ابو مغيصيب

19.00

159.00

60.70

23
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استمارة تسجيل نتائج اإلختبارات البدنية والمهارية للطالبات في كرة السلة
اسم الطالبة :

...................................................................

م

عرض ونوع االختبار

اسم االختبار
الغرض

1

دفع الكرة الطبية باليدين

القدرة

2

الوثب العمودي

القدرة

3

الجري المتعرج

الرشاقة

4

العدو مسافة  32متر

5

التصويب على الدوائر المتداخلة

6

8

المحاورة بين األقماع

9
13
11

الدقة

بدني

المرونة

ﺍلﻁﻭيل

7

النوع

السرعة

ﺍختباﺭ ثني ﺍلجﺫﻉ ﺃماما ﺃسفل مﻥ ﺍلجلﻭﺱ

الجري مع تنطيط الكرة حول دوائر الملعب

المحاورة العليا

المحاورة لمنتصف الملعب والعودة ثم المحاورة
الخر الملعب
التصويب

التصويب السلمي بعد المحاورة

السلمي

الجري بين األقماع ومن ثم التقاط الكرة من
زميل والتصويب السلمي

12

التصويب السلمي من الثبات

13

حائط االرتداد

14

التمرير على الحائط

15

استالم وتسليم الكرة من زميل

عدد المحاوالت

التمريرة

الصدرية

21

مهارى

1

2

3

4

5

الدرجة

مالحظات

ملحق ()6
البرنامج التعليمى باألسلوب المتداخل
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121
أجزاء
الوحدة
أعماااااا
إدارية

المحتوى

الزمن

األهداف

 13ق

تس اايف حفظفال ا ا فتنفي اايفعفيتفل ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينففتق ا ا ا ا ا ا ا ا فيقل ا ا ا ا ا ا ا اايف فمرحي ا ا ا ا ا ا ا ا فأثف ا ا ا ا ا ا ا اايف فت ت فيتالصطليفف.فف
ف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

ف-فتك ساابفتنقاادرةفع ااىفأ ت فتاادريةيف ف ل ا ف ف-دريرفتنكرةفاولفتجل عف.ف
فجيبفمرتعيفةفعدعفملسفتنكرةفن جسحف.فبيفنكرةف.ف
فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت فتملهيفر .ف
دررتنكرةفمنف ففتالجتيف يف .فف
ف ففتق فتدريةيف فبيفنكرةفاولفأجزت ف ل فن جسح.ف
-فتسيف حفظفتأ ي فت ت فتنصح ح.

دريرفتنكرةفمنفأميفعفتجلسحفيتن قيفطهيففمنفتخل ففف

الجاااااا
الرئيسى

43ق

-فتك ش ااففتمل ا اايفرففيتمل وما اايف فتخليفصا ا فبا اايفن رفيرةف

دس ااكفتنك اارةفبيفنطريق ا فتنص ااح ح ففيحي ا ل فب اايفملرفق فظفايفنا ا فت ثف اايف فيقرية ا ا فم اانفتمل ص ااحف(يقل ا ا فتالس ا ا دت ف
تهلجوم فتنصح ح ).ف
تدفلعفبيفن دينفمانفأمايفعفتنصادرفيذناكفرادفساريعفمانفتملرفق فيظف لسفتنوقتفميدفتن رتع فيتادفعفبيف صايفبعف
ظفارك ا ف تئريا ا فت اارفتف ه اايفارك ا فتن اادفعفيتنا ا رتعيفنف
تمل اادتيفنف فت ماايفعفيتنكلاايفنفي جهاايفنف سااللفيتخلاايفر ف
-أخ فخطوةفبيفنرجلفتخل ل فظفتجتيفهفتنشخصفتن يفس ا حفدري اارفتنك اارةف ن ااةفإلكس اايفبفتنك اارةفتنق ااوةفتندتف ا ا ف
تنالزم ،في ق فتن ريرةفيتحلليفظفع ىفتتزتنفتجلسح،.ف

ن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–مري ا -فحت اال-ف -أ ت ف يتئرفبيفن رتع فأميفميفًفيخ ليفًفف
تةيف لفضغطفتنرقة فع ىفتجليف ة ففسرع )فف
تفشااطفتنقاادرت فتنةد ا فن وصااولف فتنسا يف ةف -تةيف لفضغطفتنرقة فع ىفتجليف ةأثفيف فت ت فف
-فتك شففأ حفتن ضال فتن يفم فظفتملهيفرة.

(تنساتل)فتملقدعفمنفقةلفتمل

ف

فت ا اادركفأنفتن ري ا اارف ا ااوفأقص ا اارفتنط ا اار فن وص ا ااولفن هدففيننفي حفذنكف الفعنفطريقفتن لفتجل ايفعىف
تن فيس دفتنلر فيتجل يفع فف
فتف ا فتنصاارفظفتنقاادرةفع ااىفتالك شاايفففتملط وب ا فمفهيففنأل ت فتنصح حف.ف
فتفشطفتنقدرت فتنلكري فحللفمشك فمهيفري فف-فتفشااطفتنقاادرت فتنلكري ا فالجياايف فباادتئلفيخ اايفرت ف
نكلفمثريف(ساتلفرييفضي)ف

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

الجرى فى صفوف

ص فرة-
س عة
إيق ف

X X X
X X X
X X X

تجلر فاولفم بفكرةفتنس ففجتريفاولفم بفكرةفتنس .ف-ت ا ا ااا فدريف ا ا اايف فبد ا ا ا ا فن فيفص ا ا اارف(فتنقا ا ا اادرةف -تنوثبفبيفن ةيف لفأميفميفًفيخ ليفًفف

تنصدري فف
-فتا ا اادركففتن القا ا ا فبا ا ا فتن ريا ا اارةفتنصا ا اادري فيتملثا ا ااريف

الجانب التنظيمي

األدوات

فأنفت كنفمنفأ ت فمهيفرةفتن رفيرةفتنصدري ف.ففأنفحتا ا االفمشا ا ااك فأ ت فمها ا اايفرةفتن ريا ا اارفتن ريا ا افارةفتنصدري فبيفنرسغ فيت صيفبع.فف
تف يفم ك فتن ةصرفظفبف فتملهيفرةفأيفتنفشيفط
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فت ا ا ا ا حفتنلرص ا ا ا ا فن ف ا ا ا ا فتالس ا ا ا ا جيفب ف -فتن ريرةفتنصدري فىففصلوففم قيفب ف.فففتن ريرةفتنصدري فىففمث ر.ففن طيفنة ف
فت ا ا ا اارففأمه ا ا ا ا فت ا ا اادريةيف فتإلرتقا ا ا اايف ف -فتن ريرةفتنصدري فبطولفتمل بفبيفجلر .فففبيفملهيفرة.فف
تة اادعفتملفوع اايف فتمل كفا ا ف تخ االفبف ا ا فتن ريرةفتنصدري فمنفمسيفف ف1فع.ف
تساايف حفظفت ت فتجل اادفملهاايفرةفتن رياارةفتنصدري فمنفتنثةيف فيمنفمسيفف ف2ع.فف
فأنفحت االفمش ااك فت ت فتجل اادفمله اايفرةفتن ري ا ا ا اارةفتنصا ا ا اادري فم ا ا ا اانفتجل ا ا ا اار فما ا ا ااعف
تخ الففتملسيففيف .ف
تصاالفملس ا و فت ماايفنفتإل ل اايف فن ةااريف
عنفتالس جيفبيف فتمل وق فيتملأنوف ف
فتقا فااالًفن قادرةفع ااىفتن ك اففمااعفتنزمال فيتنة دفعنفابفتن ت ف.ف
فتك سا اابفتنق ا ا حفتنفيفب ا ا فما اانف يفرس ا ا فشيفطفكرةفتنس ف.
ي حقااقفماانفتحل ااولفيتفي هاايفف ارت ف
خيفص .

الجاااااا
الخت مى

 13ق

فت ا ا حفتنلرصا ا ف ت فدريف اايف فتن هدئا ا ف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحب دفتندرسف.ف
فتة ا ا اادعفدريف ا ا اايف فن هدئا ا ا ا فعضا ا ااال فتجلسحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف.ف
فتك شففتنش ورفبيفالس خيف فيتنرتاا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن ق.ف
فتصا ا ا االفملس ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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X X
X X
X X
صلوففم قيفب ف
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X X X
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فففففXففففففففففففففففففففففففففففف
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X X
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 13ق

تس اايف حفظفال ا ا فتنفي اايفعفيتفل ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق ا ا ا ا ا ا ا فيقلا ا ا ا ا ا اايف فمرحي ا ا ا ا ا ا ا فأثفا ا ا ا ا ا اايف فت ت فيتالصطليفف.فف
ف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

الجانب التنظيمي

األدوات

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

تك ش اافففت اادريةيف فتس اايفعد يففع ااىفتن ه ا ا ف -تن ديفاولفم بفكرةفتنس فملدةف11فثيف فففتنوثبفبيفن ةيف لفأميفميفًفيخ ليفًف.فتنةد .ف
فأنفت ااا فتمل ا فدريف اايف فبد ا فن فيفص اارف(ف -فع لف يتئرفبيفن رتع فأميفميفًفيخ ليفًف.فتنقاادرةفن ا رتع ف–فتنقاادرةفن اارج ف–فتنساارع ف -فتةيف لفضغطفتملرفقفخ ليفًفف
فتةيف لفم لفتجل عفع ىفتجليف ة فف–فتملري ف)ف.ف

X
X
X

الجرى فى صفوف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

ف-فتك ساابفتنقاادرةفع ااىفأ ت فتاادريةيف ف ل ا ف ف-دريرفتنكرةفمنفأميفعفتجلسحفيتن قيفطهيففمنفتخل ففف
دريرفتنكرةفن زم لفتملوتجةفملسيفف فمنف4-3فم .ففبيفنكرةف.ف

الجاااااا
الرئيسى

43ق

فتك س ا ا ا اابفتمل ا ا ا اايفرففيتمل وم ا ا ا اايف فتخليفصا ا ا ا ا ف -شاار فطريق ا فت ت فتمل ك اايف كيفتنصااح حفن ه اايفرةف صفين متواجهينمعفتأ ي فمنوذ فس حف ت فتملهيفرةفمنفزيتييفف ل .فف
بيفن رفيرةفتنصدري فف

انتش ر حر
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

ص فرة-
س عة
إيق ف

أقم ع

فت ديفاولفم بفكارةفتنسا فملادةف11فثيف ا ف -فمدفتن رتع فأميفمفيفً.ف
-تة دعفتملفوعيف فتمل كف ف تخلفبف فتالمحيف

فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت فتملهيفر .ف
فتسيف حفظف ق فت ت فتنصح ح.ففتك شففتدريةيف فده دي فن هيفرةفتمل يف ةف.ففتك سبفتإلاسيفسفبيفن وق تفتنزميفىنفيتملكيفىنف

فتك سبفتنقدرةفع ىفتنوصولفت فم رف فخطوت فت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حف

ن ريرةفتنصدري ف-فت كنفمنفأ ت فمهيفرةف

تن ريرةفتنصدري ف

-فحتلفمشك فأ ت فمهيفرةفتن ريرةفتنصدري ف

بيفنرسغ فيت صيفبعف.ف

كااااااارات
سلة

 لااسفتن اادريب،فنكاانفزياايف ةفتملساايفف فب ا فتناازم فيمرتعيفةفتندق .فف
 -لسفتن دريبفع ىفزييف ةفتنسرع .ف

فمسكفتنكرةفتنصح حفييقلا فتالسا دت فتهلجوم ا فيقففتنالعبفأميفعفايفئطفع ىفب دف3فأم ايفرفن اا يف
ت ت فتمل كايف كيفملهايفرةفتن ارينفماعفمالايا فثةاايف ف
تن اارج فيتمل االفق ا ا الًفم اانفتجلا ا عفنألم اايفعف فميس ااكف
تنكرةفن كرتر.ف
-تن دريبفع ىفتن ريرةفتن د ي فظفتجتيف يف ف ل .

فت حفتنلرص فن يفب فبيفن دينفيتنقدم فيتنفيرفب دفأ ت فتملهيفرةف.ف
-فتفشطفتنقدرةفيفتملثيفبرةفع ىفب لفتجلهد.
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األهداف

تال ةيفهفيسرع فر فتنل لفن ريرةفتنزم ف.ف
فأنفتفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفمعفتنزم ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتنوتجبفتملط وبفمفهيففاىتفيك لفت ت ف
.ف
فأنفتسيف حفتمل فظفتملثيفبرةفع ىفب لفتجلهدف.ف
فأنفتك سا ا ا ا اابفتمل ا ا ا ا ا فتنق ا ا ا اادرةفع ا ا ا ا ااىفتملالايا ا ا ا فيتن لك ا ا ااريفىففتب ك ا ا اايفرفتا ا اادريةيف ف
جديدةفن طويرفت ت ف.
الجاااااا
الخت مى

 13ق

المحتوى

ف
فأنفتصلفتمل فت ف رج فعيفن فمنففتن ري ا ا اارةفتنصا ا اادري فنص ا ااففم ا اانفتمل ا اايف فت ت فتملهيفر فتنصح حفيتنسريعفيتن ف
يتنالتىفيرج نفتنكرةفن ررةفت ص ف.فف
ي زفبيفندق ف.ف
-فأنفتق فتمل فاالًفن قدرةفع ىفترك زف -فأ ت فدري ا ا ارت ف طا ا ا فبا ا ا فك ا االف ثف ا اايفنفم ا اانف

الجانب التنظيمي

كرات
سلة

X X
X X
X X
صقوففم قيفب ف

تمل يف ف.ف
ف-فتن ريرةفتنصدري فىففصلوففم قيفب ف.

األدوات

أقم ع
ف

X
X

X
X

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

الجاااااا
الرئيسى

43ق

المحتوى
ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

-فجتريفاولفم بفكرةفتنس ف.ف

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف -تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فففأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةف -فتجلر فاولفم بفكرةفتنس ف.ففن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف -فتنوثبفمعفتةيفعدفتنقدم ف.ف

تنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف

الجانب التنظيمي

األدوات

فتةيف لفتنط نفن فيتن سيفر.ف-فثىنفتجل عفأميفعفيأسللفيتنضغطف.فف

X
X
X

الجرى فى صفوف
انتش ر حر
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

ص فرة-
س عة
إيق ف

أقم ع

ف يتئرفبيفن رتع فأميفميفًفيخ ليفًف.فف يتئرفنرسغفتن دينفىففمج عفتالجتيف يف فف-ف يتئرفبيفنرقة ف.

ف-فتك سبفتنقدرةفع ىفأ ت فتدريةيف ف ل فبيفنكرةفف
فتقوعفتملف
ت
هيففنأل
فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فياتنصدرف.ف
تملهيفر .ف
فتقوعفتمل فبثىنفتجل عفأميفميفًفي مرترففأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتن يفيشفيتن أق حفمعف تن رتع فب فتنرج فإلن قيفطفتنكرةف.فتنكرةفيمصيفاة هيففي وفعيفملف يفعف ت فمهيفرةفتحمليفيرةف.ف
-فتقوعفتمل فب ةيف لفق ففأميفميفًفيدريرفتنكرةف

فب ريرفتنكرةفبيفن دينفمنفأميفعف

-فأنفتك سبفتمل

فتنقدرةفع ىفتش تكفمج عف

تن ضال فتن يفم فىففت ت فملهيفرةفتحمليفيرة.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفت ت فتحلركىف.ففأنفتك سبفتمل-فأنفتك سبفتمل

كااااااارات
سلة
أقم ع

ب فتنارج ف(فتكاررفتن ادريةيف فااىتفتإلتقايفنف)ف
.ف

فتإلاسيفسفبيفنكرةف.ف
ف شةيفعفتمل لفت فتهلوتي فأيفتن بف.

فتك سا اابفتمل ا اايفرففيتمل وما اايف فتخليفص ا ا فبيفحملا اايفيرةف -1ف أنفتكونفتنكرةف فت ميفعفيتخليفر فق فالً.فف ف-2ف تنرأسفمرفوع ف فأع اىفيتنفيارف فت مايفعف
تن يفف
فتك سبفتنقدرةفع اىفتنوصاولفت فم رفا فخطاوت ف الك سيفبفرؤي فيتس فيتضح .فف-3ف تنسا ا طرةفع ااىفاركا ا فتنك اارةفم اانفملص االف
ت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حفبيفحمليفيرةفتن يفف
تنك ف.
-فأنفت كنفتمل فمنفأ ت فمهيفرةفتحمليفيرةف.ف

فأنفت كنفتمل فمنفأ ت فتحمليفيرةفبيف صيفبعفيتمل يفب فبيفنرسغفيت صيفبعف.ف
فأنفت كنفتمل فمنفأ ت فتحمليفيرةفيتنفيرفنألميفعف.ف
فت رففخطوت فأ ت فمهيفرةفتحمليفيرةف.ففأنفت زي فتمل فتحلقيفئقفيتملليف حفيتمل يفرففتمل ص فرهيفرةفتحمليفيرةف.ف
فتف ىفتن وتفقفتحلركىفب فكلفمنفتن دفيتنكرةفيتن ف
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43

فأنفتك س ا اابفتمل ا ا ا فتن ا اادر فم ا اانفأ ت فتحمليفيرةفت فأ ت فتحمليفيرةفتملرتل ف.ف
فأنفتك س ا ا اابفتمل ا ا ا ا فتن وتف ا ا ااقفيتندق ا ا ا ا فيتن وق تفتنس حفنأل ت ف.ف
فأنفتك سا اابفتمل ا ا فع ا ااىفأ ت فتحملا اايفيرةفاولفم بفكرةفتنس فىففأقلفزمنف كنف.ف
فأنفتك سا ا اابفتمل ا ا ا فتنكل ا ا اايف ةفىففأ ت فتحملا ا اايفيرةفبيفن ا اادينفتن ا ا ااىنفيتن سا ا اار فبا ا اافلسف
تندرج ف.ف
فأنفت ا ا ا اادربفتمل ا ا ا ا ا فع ا ا ا ااىفتملالايا ا ا ا ا فيتن لكااريفىفف ب كاايفرفتاادريةيف ف ل ا فن ف ا ف
تحمليفيرةف.ف
فأنفتك ساابفتمل ا فتنقاادرةفع ااىفتن ةااريفتنصيف فعنفتن ت ف.

ف
فتنوقوفف اد فتنقدم فت قدعفت خر فيأ ت فتحمل اايفيرةفتملفخلضا ا فم ااعفت ثف اايف فع ااقفن ااركة ف ف
تالرتلاايفعفتن اادرجيىفباايفنكرةفيف ار فتنااركة فتاادرجي يفًف
اىتفتصلفملس و فازتعفتنوسطف.فف
(فتن كرترفاىتفتإلتقيفنف)ف.ف

 13ق

الجانب التنظيمي

األدوات
كرات
سلة

X X
X X
X X
صقوففم قيفب ف

أقم ع
ف

X
X

X

X

مربع ن قص ضلع

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

الجاااااا
الرئيسى

43ق

المحتوى
ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

-فجتريفاولفم بفكرةفتنس ف.ف

ف-فتك سبفتنقدرةفع ىفأ ت فتدريةيف ف ل فبيفنكرةفف

-فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت ف

تملهيفر .ف
-فأنفتك سبفتمل

فتنقدرةفع ىفت ت فبيفن دينفبفلسف

تنكليف ةف.ف
-فأنفتك سبفتمل

فتنقدرةفع ىفترك زفتنفيرفنألميفعف

عفدفأ ت فتحمليفيرةف.ف
فأنفتس ط عفتمل فمنفأ ت فتحمليفيرةفىففمج عفتإلجتيف يف فبفلسفتنكليف ةف.ف
-فأنفتس ط عفتمل فمنفتغ ريفتإلجتيفهفبيفحمليفيرةف كرف

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف -تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فففأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةف -فتنوثبفمعفتةيفعدفتنط نفجيف ةيفًف.ففن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف -فتنوثبفمعفتةيفعدفتنقدم ف.ففف

تنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف

الجانب التنظيمي

األدوات

X
X
X

الجرى فى صفوف
انتش ر حر

ثىنفتنركة فكيفمالًفمعفثةيف فتنك ة ف.ف-فم لفتجل عفنألميفعفمعفتنقةضفع ىفتملشط ف.فف

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

ص فرة-
س عة
إيق ف

أقم ع

ف يتئرفبيفن رتع فأميفميفًفيخ ليفًف.فف يتئا ا ا ا ا اارفن رسا ا ا ا ا ااغ فىففمج ا ا ا ا ا ااعفتالجتيف ا ا ا ا ا اايف ف.فففففففففففففففف-ف يتئرفتنرق ف.

 -من وضع الوقوف فتحا:ف

كااااااارات
سلة

فثىنفتنركة ف صليفًف.ففتةيف لفدريرفتنكرةفب فتنقدم ف.فف-فجيبفمرتعيفةفتنفيرفنألميفعف.ف

 -تق ووول اللتة لو و حةل ووح مح وواو

أقم ع
ووو

الرجح األمامي ثم و الجسم وهكذا ف

(فتكررفتن دريةيف فاىتفتإلتقيفنف)ف..ف

عد فمنفتملرت ف.

فتك سا اابفتمل ا اايفرففيتمل وما اايف فتخليفص ا ا فبيفحملا اايفيرةف شر فطريق فت ت فمعفتقدميفمنوذ فنأل ت .ففجي سفتنالعةونفظفيضعفتجل وسفطوالًفف حيفًف
تن يفف

فتك سبفتنقدرةفع اىفتنوصاولفت فم رفا فخطاوت ف ييضعفكلفمفهحفتنكرةفأميفمةفب فتنرج ،ف فيةدأفظفتفط طهيففاىتفترتلعفعنفت ر فا رف
ت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حفبيفحمليفيرةفتن يفف
فأنفت كنفتمل فمنفأ ت فمهيفرةفتحمليفيرةفبسرع ف يس رفظفتحمليفيرةفهبيف،ففيقوففتنالعةونفمعفتةيفعدفتنقدم فيتقدعف
ي ق .ف
فأنفت كنفتمل فمنفأ ت فتحمليفيرةفيتنفيرفنكلف تنرجلفتن سر فأميفميفًفيثينفتنركة فكيفمالًف فيضعفتنكرةفع ىفت ر فيتنةد فظفتفط طف
ميففيديرفبيفمل بف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتخلطوت ف تنكرةفبيف صيفبعفاىتفترتدفعنفت ر .ففتن دريبفتنسيفبقفمعففر فتنركة ،فمعفتن فة ةف
فك يففشيف دهتيففىففتنوسيفئطف.ف
تن
فأنفتك سبفتمل فتمل يفرففيتمل وميف فتملرتةط ف بوضعفتن رتعفت خر ف ريفتملس خدم فظفيضعفتحل يفي فن كرة.فف
رهيفرةفتحمليفيرةف.ف
فأنفتدركفتمل فأنفتحمليفيرةف ىفأسرعفتنطر فيأسه هيففن وصولفت فتهلدفف.
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فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع اىفأ ت فتملهايفرةف فبيفن دينفبفلسفتنكليف ةف.ف
-فتنوقوففمعفف حفتنقدم فيأ ت فتحمليفيرةفبيفن دف

األدوات
كرات
سلة

ا ا ا فتنقا ا اادرةفع ا ا ااىفترك ا ا اازف تن ىنفيتن ةديلفن سر فمعفيضعفأ فمثريفبصر ف
أميفعفتخلط ف.فشكلفف
فتن وتفقفيتن وق تفتنس حف -فأ ت فتحمليفيرةفىففخطوطفمس ق .ف

فأنفتك سا ا اابفتملتال ةيفهفيتندق ف.ف
فأنفتك سبفتمل.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتحمليفيرةفىففخطفمس ق حفىففأقصرفيقتف كن.
فأنفتك س اابفتمل ا ا فتنا ا حكحفىففتن وتط ااففيتنقدرةفع اىفضاةطفتنافلسفىففتملوتقاففتناىتفتثاريف
تإل ل يفلف.ف

 13ق

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف
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43ق

المحتوى
ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

فأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةف -فتجلر فىففتملكيفنفمعفتةيف لفرفعفتنركة فن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف عيفن فيفً.فف
فتةيف لفثىنفتجل عفأميفميفًفمعفتنقةضفع ىفرسغفتنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف
تنقدعف.فف
فجتريفاولفم بفكرةفتنس ف.ففثىنفتجل عفأميفميفًفن سفت ر فمعفمدفتنرج .
ف-فتك سبفتنقدرةفع ىفأ ت فتدريةيف ف ل فبيفنكرةفف
 -من وضع نصف الجثو :ف

فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتحمليفيرةفخيفر فتنقدعفتن ىنف ذتفكيف تفبيفن فيتن كسف.ف
فأنفتك سبفتمل فع ىفتن آنففيتإلاسيفسفبيفنكرةفجب عفأجزت فجس هيفف.ف
فأنفتس ط عفتمل فمنفتن رففع ىفتن ضال فيأجزت فتجلسحفتملش ك فىففأ ت فمهيفرةفتحمليفيرةف.ف
فأنفت رففتمل فأمه فمهيفرةفتحمليفيرةفبيفنفسة فنفشيفطفكرةفتنس فف
-فأنفتك سبفتمل فتنرضيففيتنش ورفبيفنس يف ةف.

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

-تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف -تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فف

فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت فتملهيفر .ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفت ت فبيفن دينفبفلسفتنكليف ةف.ف

الجانب التنظيمي

األدوات

X
X
X

الجرى فى صفوف

ص فرة-
س عة
إيق ف

انتش ر حر
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

كااااااارات
سلة

-فتقا ااوعفتمل ا ا فب ا االف ا اايفيرةفاا ااولفتنرجا االف انتش ر حر

ت ميفم ا ا ف فاا ااولفتجلس ااحفي ك ا ا تفم ااعفتةا ااديلف
تن دينفمرةفبيفن فيتنش يفلف.ف
X
فيضعف دففأميفعفتمل فيتن ك زفع ةففX
 التلرين الثانى : من وضع الوقوف :فتقوعفتمل فب ةيف لفق ففأميفميفًفيدريرفتنكرةفب فتنارج ف(فتكاررفتن ادريةيف فااىتفتإلتقايفنف)ف
.ف

X

X

X

فتك سا اابفتمل ا اايفرففيتمل وما اايف فتخليفص ا ا فبيفحملا اايفيرةف -تحملاايفيرةفظفتملكاايفنفمااعفتغ ااريفترتلاايفعفتنكاارةفمااعف فتإلشيفرةف،فبيفحمليففي فع ىفتنفيرف فت ميفع.فف
تن يفف
فتك سبفتنقدرةفع اىفتنوصاولفت فم رفا فخطاوت ف -تا يفتخلطوت فتنسيفبق فبيفن دفتن سر .ففتقففتنالعةيف فقطيفرت فخ اففتحلادفتنفهايفئيفت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حفبيفحمليفيرةفتن يفف

فأنفتك سبفتمل فتمل وميف فيتمل يفرففتخليفص ف ن اابف فتحمل اايفيرةفأميفم ايفًفظفو وع اايف فبط ااولفتمل ب.فف
بفوعىفتحمليفيرةفتملفخلض فيتن يفن فيتنلر فب فهحف.ف
تن اادريبفتنساايفبقفمااعفتغااريفتنكاارةفماانفجيف اابففأنفتك سبفتمل ففهحفتن الق فب فمهيفرةففجيف ا اابفيتغ ا ااريفتن ا اادفتحمل ا اايفيرةفيذن ا ااكفعف ا اادف
تحمليفيرةفياركيف فتجلسحفيتكويفةف ت ف هفتملهيفرةف.ف
فأنفتصلفتمل فت فمرا فتإلتقيفنف ت فمهيفرةف تإلشيفرةففتن ا اادريبفتنس ا اايفبقفما ا ااعفتغ ا ااريفتن ا اادفتحملا ا اايفيرةفتحمليفيرةف.ف
بيفالرتكيفزفتخل ليفع ىفتنقدعفتخل ل .
فأنفتك سبفمهيفرت فعق فك ك زفتال ةيفهفيتن كرفف
فتإلع يف فع ىفتنفلسفيقوةف
فأنفتف ىفنتإلرت ةفيتن ص حف.
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أنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتحمليفيرةفىفف -فت حفتحملايفيرةفماعفتغ اريفتالجتايفهفييجاو فخصاحف
مج عفتالجتيف يف ف.ف
،فيتن ةديلفبيفن دفتن ىنفيتن سر ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتحمليفيرةف -فتن دريبفع ىفتحمليفيرةف،فمرتةط فرهيفرةفتن ريارةفبيفن دينفبفلسفتنكليف ةف.ف
تنصدري فف

كرات
سلة
أقم ع

فتنقدرةفع ىفربطفتحمليفيرةف

فأنفتك سبفتملرهيفرت فأخر ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتن وتفقفيتندق ف.ففأنفت دربفتمل فع ىفت ت فىفف لسفظريففتملفيففس ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنش ورفبيفإلثيفرةفيتن شويقفبوجو فخصحف.ف
-فأنفتشةعفتمل فتمل لفت فتهلوتي فأيفتن ة ف

الجاااااا
الخت مى

 13ق

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

إحمااااااا
عم

 13ق

-تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

ف-فتك سبفتنقدرةفع ىفأ ت فتدريةيف ف ل فبيفنكرةفف
فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت فتملهيفر .ف
فأنفتك سبفتمل فتن وتفقفب فع لفتن دينفيتنرج فيتن ففأنفتك سبفتمل فتإلاسيفسفبيفملسيفف فيتملكيفنف.ففأنفتك سبفتمل فضةطفتملسيفف فيتن وق تفتملفيفسبفنأل ت ف.ف

الجاااااا
الرئيسى

43ق

فأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةفن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف
تنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف
-فجتريفاولفم بفكرةفتنس .ف

فأنفتس ط عفتمل فمنفأ ت فتحمليفيرةفبأكثرفمنفيضعف جزت فتجلسحفيتنربطفرهيفرةفأخر .ف
فأنفتك سبفتمل فتمل يفرففيتمل وميف فتملرتةط فبأمه فعفيفصرفتن يفق فتنةد فملهيفرةفتن صوية فتنس ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتن غ ريفتنصيف فعنفتن ت ف.

تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فففتجلر فىففتملكيفنفمعفتةيف لفرفعفتنركة فعيفن فيفً.فففتجلر فىففتملكيفنفمعفتةيف لفملسفتنركة فن ق دةفففتنوثبفأميفميفًفيخ ليفًف.ففتةيف لفع لف يتئرفنرسغفتنقدعف.ففففتةيف لفثىنفتنركة فمعفمدف اد فت مشيفطفخ ليفًفيم لفتجل عفنألميفعف.فف
-ف يرتنفتن رتع فأميفميفًفيخ ليفًف.

 -منفيضعفتنوقوففف حفيفً:فف

فتقوعفتمل فب ريرفتنكرةفمنفتخل ففنألميفعفمنفب فتنرج ف.فف
(فتن ريرفتالرتدت فيتن كس)ف
فييا حفضااحفتناارج فب اادفمااريرفتنكاارةفماانفبا فتنرج ف.ف(فتن كرترفاىتفتإلتقيفنف) ف

أع ىفقربفتن قن.ف
ت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حفبيفن صويبفتنس يف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فخطوت فتنقدم ف -جيبفأنفيق بفتنالعبفبقدرفتملس طيفعفمنفن صويبف.ف
-فأنفتك سبفتمل

تنس فبيفس خدتعفخطوت فكةريةفظفايفن فب دهف
عفهيف.ف

بيفن دينفحنوفتهلدفف.ف

-فأنفتكونفت صيفبعفخ ففتنكرةفأثفيف فتن صويب.ف

فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفيتنربطفب فخطوت فتنقدم فيتن صويبفبيفن دينفحنوفتهلدفف.ف

فأنفتكونفتن دفتملصوب فأقربفميففميكنفن س فيىففأع ىفترتليفعفهليف.ف

فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفترك زفتال ةيفهفع ىفتهلدففتن في حفتن صويبفع ةف.ف

فأنفيكونفتن صويبف( ريفمةيفشر)فبيفس يفلفنوا فتهلدف،فت رفتوجةفتنكرةفت فزتيي فتملس ط لف

فأنفتس ط عفتملخطوت فتنقدم ف.ف

ف خ يفرفتن وق تفتنس حفنةدتي ف

فأنفتس ط عفتملتن دف.ف

فأ ت فتن صويبف ينفتص بفرسغف

-فأنفت كنفتمل

فمنفتن وتفقفب فاركيف فتنقدم ف

يتن دينفيتن ف.ف
-فأنفتك سبفتمل

فتنري فتنرييفض فىففتهلزمي فيتنلوز

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

-فتك س ا اابفتنق ا اادرةفع ا ااىفتنوص ا ااولفت فم رف ا ا فخط ا اوت ف -فجيبفأنفحي ل فتنالعبفبيفنكرةفأميفعفتجلسحفي ف

فتنقدرةفع ىفأ ت فتن صويبف

الجانب التنظيمي

األدوات

تن يففتنقرية فمنفتجتيفهفتن صويب.ف
-فجيبفأنفيركزفتنالعبف يرهفع ىفتنفقط فتحملد ةف

ن صويبفأثفيف فتوج ةفتنكرةفبيف صيفبعفف

33

X
X
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الجرى فى صفوف
انتش ر حر
X
X
X

X

X
X
X
X
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X

انتش ر حر
X
X
X
X
X
X
X
X
X X

ص فرة-
س عة
إيق ف

أقم ع
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األهداف

الجانب التنظيمي

المحتوى

فأنفت كنفتمل فمنفضةطفزتيي فتن صوية ف -فتقوعفتمل فبيفنوقوففحتاتفتنسا فº41فماعفتن واا ا فف ق ااوعفبل اار فتن ا ا رتعفت فأع ااىفم ااعف ف ااعف التصويب السلمي
تنس فن كونف.˚41ف
فأنفتس ط عفتنطيفنة فمنفأ ت فتن صويبفتنك اارةفبيفنرس ااغفيت ص اايفبعفجت اايفهفتن وا ا ا فن ه اادفف
بيفنرسغفيت صيفبعف.ف
ف تدفتنكرةفمنفتن وا فت فتهلدف.فف
فأنفتك سبفتمل فتندق ف.ففتكا ارترفم اايففس ااةقف(ف13ف)فما ارت فم ااعفمرتع اايفةففأنفتس ط عفتمل فتن صويبفمنفتملكيفنفتمل يفب فبيفنرسغفيت صيفبعفيضةطفتنزيتييفف.ف
تملفيفسبفمنفتهلدفف.ف

األدوات
كرات
سلة
أقم ع

فأنفت كنفتمل فمنفترتدت فتنكرةفىففتن وا فقةلف زيهليففىففتهلدفف.ف
فأنفتس ط عفتمل فمنفت كرفميففتك شل ةفعنفأمه فتنربطفب فأجزت فتجلسحفتملش ك فىفف
أ ت فتن صوية فتنس ف.ف
فأنفتك سبفتمل فمهيفرت فعق فكيفن صورفتن ق ىفن هيفرةفقةلفت ت ف.ف
فأنفتك س ا اابفتمل ا ا ا فتنق ا اادرةفع ا ااىفتن ة ا ااريفتنصيف فعنفتن ت ف.ف

الجاااااا
الخت مى

 13ق

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

الجاااااا
الرئيسى

43ق

المحتوى
ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

فأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةف -فتنوثبفأميفميفًفيخ ليفًف،فيف حفيضحفتنرج ف.فن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف -فتةيف لفثىنفتنركة فيم لفتجل عفخ ليفًف.فف
فنففتحلو فن دتخلفمعفثةيف فتنيهرفتنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف
نألر فف
فجتريفاولفم بفكرةفتنس .ف-ف يرتنفتن رتع فأميفميفًفيخ ليفًف.ف

-فأنفتك سبفتمل

فتنقدرةفع ىفتن صويبفبيفن دينف

يتكونفتمل يفب فبرسغفتن دينف.ف
فأنفتركزفع ىفمكيفنفتن صويبفع ىفتحليفئطف.ف-فأنفتك سبفتمل

فتنقدرةفحت لفمهيفرةفتن صوية ف

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

-تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف -تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فف

ف-فتك سبفتنقدرةفع ىفأ ت فتدريةيف ف ل فبيفنكرةفف
فتك سبفتن وتفقفيتن وق تفتملفيفسبفتن فيا هيففنأل ت فتملهيفر .ف

الجانب التنظيمي

األدوات

X
X
X

الجرى فى صفوف
انتش ر حر
X
X
X

X

ص فرة-
س عة
إيق ف

X
X
X
X
X
X

ف يرتنفتنرقة فىففمج عفتالجتيف يف ف. -من الج وس :

فتق ااوعفتمل ا ا فب ااأ ت فتن ص ااوية فجت اايفهفتحل اايفئطفبيفن دينفمعفمرتعيفةفتمل يفب فبيفنرسغف فترتدفتنكارةف
ماانفتحلاايفئطفت فت ر ف فتمل ا فن ك ارترفماارةف
أخر ف(.فتكرترفتن رينف كرفعد فمانفتملارت ف
اىتفتإلتقيفنف)ف

انتش ر حر
X
X
X
X
X
X
X
X
X X

كااااااارات
سلة
أقم ع

تنس فارك يفًفقةلفت ت ف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتالع يف فع ىفتنفلسفيقوةفتإلرت ةفيتن ق حف.

فيبزتيي ف41ففع ىفتن وا .فف
-فتك سا اابفتنقا اادرةفع ا ااىفتنوصا ااولفت فم رف ا ا فخط ا اوت ف -يقل فتالس دت ف

ت ت فتملهيفر فيتنلنفتنصح حفبيفن صويبفتنس يف
تنسيفعدفيتن ضدفن دفتملصوب فزتيي فقيفئ ففأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتخلطوت ف يتن ضدفيتجلسحفزتيي فقيفئ .فففملهيفرةفتن صويبفتنس ىف.ف
تن
فر ف هفتن رتعف فأع ىفمعف فعفتنكرةففتا يفتملهيفرةفب وتفقفب فارك فتن دينفييتن ف.ف بيفنرسغفيت صيفبعفجتيفهفنوا فتهلدففيظفأع ىففتا يفتملهيفرةفتا يفتملهيفرةفىففتن وق تفتنس حف.ف تملس ط لففو فتحل ق فف تدفتنكرةفمنفتن وا ففأنفتك سبفتمل فم وميف فيم يفرففعنفأمه ف فتهلدف.فففعفرجلفتن دف
تالاسيفسفبيفملكيفنفيتملسيفف فيك ل فتطة قهيففىففمهيفرةف لسفتن رينفتنسيفبقف الفأ ةفير ف
تن صوية فتنس ف.ف
تملصوب فمعفتن رتعفتملصوب فن أخ ف اسيفسف فعف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفترك زفتال ةيفهفتنكرةفمعفرفعفتنركة في وفتنوضعفتنفهيفئي.فف
.أنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتصورفتن صوية ف
لسفتن رينفتنسيفبقف الفأنفتنالعبفيضعف
تنس فعق يفًفقةلفتن طة قفتن ىفهليفف.ف
رجلفتن دفتملصوبف فتخل ففأيالًف فيةدأفبرفعف
فأنفتك سبفتمل فتنش ورفبيفنرضيففيتنثق فتنرجلف فأع ىفمعفرفعفتن رتعفتملصوب فإلديفعف
بيفنفلسفف
تحلرك فتنسيفبق .ف
-فأنفتك سبفتمل فتنثةيف فتال ل يف ف.
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األهداف

الجانب التنظيمي

المحتوى

فمي فأيفيسيفرف
فأنفت ا اادربفتمل ا ا فع ا ااىفرفا ااعفركة ا ا فتنقا اادعف -فمنفع ىفتجليف بفتملفيفسبفنتن ا ااىنفأيفتن س ا اار فتالرتل ا اايفعفتملفيفس ا اابفتن ا ا ا ف ترف ىفتنركة فتن ىنفأيفتن سر فيتن صويبف(فاسبف التصويب السلمي
ف
جه فتملصوب ف).ف
يا هيففن صويبف.ف

فخطوةفبيفنقدعفتن سر فيتصوب.ف

فأنفت ا ا اادربفتمل ا ا ا ا فع ا ا ااىفأ ت فخط ا ا ا اوت ف -فتأخ فتملفتقوعفتمل فبأخ فخطوةفمي ف فخطوةفيسيفرفتنقدم فيضةطفتملسيففيف ف.
فأنفتسا ا ا ط عفتمل ا ا ا فتنا ا اربطفبا ا ا فخطا ا اوت ف يتن صويبف(فتن كرترف13فمرت ف)فف
تنقدم فيتن صويبفحنوفتهلدفف.
فأنفت ا ا اادربفتمل ا ا ا فع ا ا ااىفتالرتق ا ا اايف فبق ا ا ااوةفتالرتقيف فن وصولفنالرتليفعفتملفيفسبفن صويب.
فأنفتك ساابفتمل ا فتمل وماايف فتنكيفف ا فعاانفيصولفتجلسحف قصىفمادف كانفن ضاالتةفأثفايف ف
تن صويبف.ف
فأنفتك ساابفتمل ا فتنقاادرةفع ااىف تقاايفنفأ ت فخطوت فتن صويبفتنس فيتن صويبفف
فأنفت ااو فتمل ا فب ك ارترفت ت فع ااىفتثة ااتفي تقيفنفتملهيفرةف.ف
-فأنفتك سبفتمل فتنصرفيتملثيفبرةف.ف

الجاااااا
الخت مى

 13ق

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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 13ق

تسا ا ا اايف حفظفال ا ا ا ا فتنفيا ا ا اايفعفيتفل ا ا ا ا فتنيتن وج هيف فف
تفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينفف-تق فيقليف فمرحي فأثفيف فت ت فيتالصطليفف.ففف-تدركفأمه فتإلمحيف فتجل دف

إحمااااااا
عم

 13ق

إعاااااااا اد
باااااااااا نى
خص

 13ق

الجاااااا
الرئيسى

43ق

المحتوى
ا ا ا اايف ف -أخ فتنغ يفبفيتغ ريفتملالبسفيجته زفت يت ف

-فجتريفاولفم بفكرةفتنس .

-ف يرتنفتنرقة فىففمج عفتالجتيف يف ف.

فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتن حكحفىففتنكرةفبيف صيفبعفأثفيف فتن صويبف.ف

من وضع الوقوف :

X
X
X

الجرى فى صفوف

ن ا رتع ف–فتنق اادرةفن اارج ف–فتنس اارع ف–فتملري ا _ف -فتةيف لفمدفتن رتعفأميفميفًفمعفثةيف فتحلو ف.ف
فتالرتكيفنفع ىفتنكل فمعفثىنفتجل عفأميفميفًف.فتنرشيفق -فتن ح لف)ف.ف

-فأنفتك سبفتمل

وقوف المتعلم ت فى
ق طرات

سجل
غي ب-
قلم

X X X
X X X
X X X

تك شفففتدريةيف فتسيفعد يففع ىفتن ه فتنةد .ف -تجلريفاولفم بفكرةفتنس ف.فف-فأنفتا فتمل ا فدريفايف فبد ا فن فيفصارف(فتنقادرةف -فتنوثبفأميفميفًفيخ ليفًفبيفن ةيف لف.ف

فتنقدرةفع ىفترك زفتنفيرفنألميفعف

الجانب التنظيمي

األدوات

-فتنك ففت يسرفموتجةفن حيفئطف.ف

عفدفأ ت فتن صويبفع ىفتهلدفف.ف
فتق ا ااوعفتمل ا ا ا فب ا االفدريا ا ارت فبرس ا ااغفتن ا اادفةف
آنففمعفتنكرةف
ىفتن
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفعيت ص ا اايفبعفم ا اانفخ ا ا ااففتنيه ا اارفبيفن ا اادفتن ا ا ااىنف
عفصرفأسيفسىف ت فتحمليفيرةف.ف
يتس ا قةيفهليففيتن ص ااويبفم اارةفأخ اار فجت اايفهف اادفف
فأنفتك سبفتمل فتمل يفرففيتمل وميف فعنفت جزت فع ىفتحليفئطف

انتش ر حر
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

انتش ر حر
X
X
X
X
X
X
X
X
X X

ص فرة-
س عة
إيق ف

أقم ع
كااااااارات
سلة
أقم ع

تنرئ س فتنىتفجيبفتن ك زفع هيفف ت فمهيفرةفتن صوية ف
تنس ف.ف

فأنفت و فتمل فع ىفتن لكريفتنس حفىففتنربطفب فتدريبفأجزت ف ل فمنفتجلسحفع ىفت ت ف.ف
-فأنفتس ط عفتمل

فتنقدرةفع ىفتن حكحفىففتن وتطفف

يتنقدرةفع ىفضةطفتنفلسفىففتملوتقففتنىتفتثريفتال ل يفلف.

ف

دريفيف فن حفتن صويبفتنس يفمنفتنفأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفأ ت فتن صوية فيتن سيفر،فبيفن دفتن ىنفيتن سر .فف
تنس فب وق تفس حفي ق فعيفن .ف
فأنفتس ط عفتمل فتنوصولفت فتآلن فىففت ت ف.ف -منفع ىفجيف بفتنس ،فتنكرةفمفخلض فترفعففأنفتصلفتمل فت فأع ىف رجيف فتن وتفقفب ف تنركة فتن ىنفيصوبفبيفن دفتن ىن.ففخطوةفيصوب.ففتخلطوت فن قدم فيتن صويبفبيفن دينفيتنفيرف
خطوت ف فتن صويب.ففن هدففف
تن دينف ع ىففيتال دفيفعفيتصويبفس ي.فففأنفتك سبفتمل فمهيفرت فعق فكيفن صورفتن ق ىفملهيفرةفتن صوية فتنس فقةلفت ت فمةيفشرةف.ف -بد فتحمليفيرةفيمسكفتنكرةفمعفتنوثب.فف
فأنفتك سبفتمل فع ىفتفش طفأجزت ف ل فىفف -تال دفيفعفيتصويبفس ي.تملخفن لفكيفنقدرةفع ىفتن كرفيترك زفتال ةيفهف.ف
فأنفتفشطفتمل فتنقدرت فتإلبدتع فيتإلب كيفري فنديهيفف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتن ةريفتنصيف فعنفتن ت ف.
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فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفتنربطفب فتملهيفرت فق دفتنةحرفبدق فيتوتفقف.ف
فأنفتسيف حفتمل فظفت ت فمعفتنزم فب وتفقفيتوق تفس حف.ف
فأنفتك سبفتمل فتنقدرةفع ىفضةطفتملسيفف فيتإلاسيفسفهبيفف.ف
فأنفحتلفمشك فتنقدرةفع ىففهحفتن الق فب فتن ريرفمنففو فتنرأسفيتحمليفيرةفيتن صويبف
تنس ىفف
فأنفتشطفتمل فتنقدرةفع ىفتن قوميفتن تتىف.ف
ييفضىف
فأنفتك سبفتمل فتخل قفتنر فكيفنصد فيت ميف فيتا تعفتنس ط ف.ف
-فأنفتفشطفقدرت فتن لفتجل يفعىفيتن يفينف.ف

فأ ت فتحمليفيرةفبيفن ادفتن اىنف فأخا فتخلطاوت ف فتن صويبف.ف
فأ ت فتن ري اارفم اانفف ااو فتنا ارأسفبوتس ااط فزم ا ا فف فتحمليفيرةف فتن صوية فتنس ف.ف(فتن كرترف13ف
مرت ف)فف

 13ق

فت ا حفتنلرص ا ف ت فدريفاايف فتن هدئ ا فب اادف دريفيف فهتدئ فجل عفأجزت فتجلسحتندرسف.ف.ف
فتة اادعفدريفاايف فن هدئ ا فعضااال فتجلس ااحفتن يفم فأثفيف فت ت فتملهيفر ف..ف
فتك ش ا ااففتنشا ا ا ورفبيفالس ا ا خيف فيتنرتاا ا ا فتنفلس فمنفخاللفتن فلسفتن قف
ف-فتص ا ا ا االفملس ا ا ا ا ا و فتنش ا ا ا ا ا ورفبيفنثةا ا ا ا اايف فتال ل يف فيتنثق فبيفنفلسف.
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التصويب السلمي
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انتش ر حر
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

ب ون
أدوات

ملحق ( ) 7
قائمة بأسماء السادة المساعدين فى إجراء التجربة
م

الصفة

االسم

1

عطاف موسى

معيدة بجامعة األقصى

2

وصال أبو العجين

طالبة مستوى رابع

3

هيجر أبو العجين

مدرسة تربية رياضية

4

فدوى أحمد

مدرسة تربية رياضية

5

آية موسى

طالبة مستوى رابع
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ملحق ()8

الصور الخاصة بالبرنامج التعليمى
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