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 امللخص
الؽشػّعـّاثرّادًُدامّادرتاتقٍقةّاجملامقعّادلرنةّيفّتعؾؿّفـّأداءّمفارتلّالًؿرورّمـّاألعؾكّوالًؿرورّمـّاألدػؾّيفّّإديوفدفّاليَثّ

ّإديّّالرأسّأمامومـّّاألمامّإديّألدػؾامفارتلّالًؿرورّمـّّأداءيفّنًائجّتعؾؿّفـّّإحصائقةالّتقجدّفروقّذاتّداللةّّّبأنفالؽرةّالطائرة.وفرضّالياحثّ

ّبالؽرةّالطائرة.ّبنيّاجملؿقعةّاليتّتًعؾؿّبادًُدامّإدرتاتقٍقةّاجملامقعّادلرنةّواجملؿقعةةّالةيتّالّتِةًُدمّهةالهّاالدةرتاتقٍقةّ.ادةًُدمّّّّّّّاألمام

الٌانقةّيفّكؾقةّالرتبقةّالرواضقةّوادلـًظؿنيّبالدوامّالياحثّادلـفجّالًٍرويبّدلالئؿًفّوريقعةّاليَثّ.تؽقنّجمًؿعّاليَثّمـّرالبّالِـةّالدرادقةّ

(ّرالياّحواخًارّالياحثّذعيًنيّمـّالشعبّاّاليالغّعددهاّتِعّذعبّوبشؽؾّعؿةديّفؽانةتّالعقـةةّمًؿٌؾةة186ّّّّّّّيفّجامعةّادلقصؾ.ّواليالغّعددهؿّ)

العددّّأصيحًطالعقةّّحوبعدّادًيعادّعددّمـّالطالبّيفّكؾّذعيةّذعيةّ)ب(ّفؽانتّعقـةّلؾًٍربةّاالدّأما(21ّّّ(ّرالياّوذعيةّ)ط(ّ)22بشعيةّ)ح(ّ)

ادًُدمّالياحةثّالًصةؿقؿّّّوّ،ذعيةّ)ب(ّفؽانتّعقـةّالًٍربةّاالدًطالعقةّّأماجمؿقعًنيّوضابطةّبطروؼةّالؼرعةّّ(ّرالبّلؽؾّذعيةّوزعتّادي16)

قامّالياحةثّّ،والؼيؾةلّوّاليعةديّمؽؿةةّالضةي .(ًّّّّّقارّذاتّاالخًيةاّرالًٍرويبّاحلؼقؼلّالاليّوِؿك)تصؿقؿّاجملؿقعًنيّادلًؽافىًنيّالعشقائقةّاالخ

ّبةإجراّءوبعةدّذلةؽّقةامّالياحةثّّّّّ،ادلةًغااتّاخلاصةةّبالعقـةةّوالمنةامجّّّّّّجتربةّادًطالعقةّعؾكّعقـةّمـّجمًؿعّاليَثّلغرضّضي ّبعضّبإجراء

ّأعةدهّاوالًؿةاروـّالةيتّّّّاألنشةطّةعّادلرنةّواليتّريؼّفقفاّعددّمـّالًٍربةّالرئقِةّواليتّادًُدمّفقفاّتـقوعّالًدروسّبقدارةّادرتاتقٍقةّاجملامق

الياحةثّّّوادةًُدّم.ّاألخةرّىّاألنشةطّةفضةالّعةـّوجةقدّّّّّاألدةػّؾمِاعدةّلًعؾقؿّمفارةّالًؿرورّمـّّأداةالطالبّّكؿاّصؿؿّالياحثّّإمؽانقاتبـاءّعؾكّ

ّابلّحّواالحنرافّادلعقاريّحّواخًيارّ)ت(ّ.ِدلعاجلةّبقاناتفّالقد ّاحل

والًؿروةرّمةـّّّّلألمةاّمّالةرأّسّأمةاّمادرتاتقٍقةّاجملامقعّادلرنةّيفّتعؾقؿّمفارتلّالًؿروةرّمةـّّّّبادًُدامميؽـّتـقوعّالًدروسّّبأنفادًـًجّالياحثّو

ّيفّالؽرةّالطائرةّ.ّاألدػؾ

يعةّيفّتعؾةؿّمفةارتلّالًؿروةرّمةـّّّّّمـّالطرقّاالعًقادوةّادلًّأفضؾوانّتـقوعّالًدروسّبادًُدامّإدرتاتقٍقةّاجملامقعّادلرنةّحيؼؼّتعؾؿاّّّّّّ

ّ.ّاألدػؾوالًؿرورّمـّّاألماماديّّالرأسّأمام

لطةالبّكؾقةةّّّّاألدػؾالياحثّبادًُدامّتـقوعّالًدروسّبقدارةّإدرتاتقٍقةّاجملامقعّادلرنةّيفّتعؾؿّمفارتلّالًؿرورّمـّاألعؾكّوالًؿرورّمـّّوأوصك

 الرتبقةّالرواضقة.

The effect of using flexible groups strategic learning of over hand and forearm passes 

skills techniques in volley ball 

Asist.Prof,dr.laith albana 

bstractA 

The research aims at reveling the effect of using flexible groups strategic learning of 
over hand and forearm passes skills techniques in volley ball The researcher has suggested 
that there is no statistical differences between the results of learning the over hand and 
forearmpassesskillstechniquesinvolleyball.                                                                                
The sample of research composed second year students in the physical education college 
mosul university. Two groups randomly were chosen to represented experimental and 
control groups. The researcher used the design of two equivalent randomly selected groups 
with pre-post test and vigorous control. The experiment took six learning units three for 
each one. data were analyzed statistically bay used mean ,standard deviation and (t) test, 
the researcher has concluded the following : 

The flexible groups strategic can be used in learning the over hand and forearm 
passes skills techniques in volley ball in the physical education college lesson . 

Using of flexible groups strategic achieved best learning of over hand and forearm 
passes skills techniques in volley ball, and the researcher recommended to use flexible 
groups strategic learning of over hand and forearm passes skills techniques in volley ball. 
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 انبحج: وأهًٍتانًمذيت  1-1
 يكدختدفكٙ  ثكخخس أٔركضس فٛٓب انًزغٛساد انزٙ رزداخم ثشككم رؼد دزٔض انزسثٛخ انسٚبظٛخ يٍ اندزٔض انزٙ 

فكت داخكم انكدزض فزكُؼكط ػهكٗ يتسعكبد انكدزض  اإلعكسااادثكرن   فززكخصسطس ػهّٛ انًكدزض ٛاندزض ٔثشكم قد ال ٚع
انزكٙ ؽكددْب نهٕؽكداد انزؼهًٛٛكخ ثشككم وبيكم.ٔيٍ ْكرِ انًزغٛكساد انركسٔ  انرسدٚكخ ثكٍٛ  ْكدا األانًدزض ػهكٗ  ٚؾصم
انضكبَٙ يكٍ اننكسٌ انؼشكسٍٚ  ففٙ انُصك ثٓب انزسثٍٕٚٛ َبد٘ف انٕاؽد ٔيٍ ُْب وبَذ ػًهٛخ ررسٚد انزؼهٛى انزٙ انص إفساد

ٔاعجكبد  ٔإػطكبهٓىة انكٗ يعكزٕٚبد يزنبزثكخ ٔنكٍ ْرِ انؼًهٛخ ال ًٚكٍ انعٛطسح ػهٛٓب ثشكم وبيم َزٛغخ نزنعكٛى انطكت
ٔقد ٚعغ انًكدزض خطكخ نككم يغًٕػكخ أ نككم فكسد أ٘ نككم غبنكت يُٓغكّ ٔخططكّ  رُبظجٓى يٍ ٔعٓخ َظس انًدزظٍٛ

انٗ اػداد عٛد ٔركدزٚت  ٚؾزبطاٌ رطجٛق ررسٚد انزؼهٛى  اذ ). ٙ اندزض ثشكم وبيم ْٔرا ايس ٚصؼت رُرٛرِ ف ثّ انتبصخ
ٔظكٛهخ َٔزٛغخ نرن  ثكداا انًسثكٌٕ ثبظكزؾداو ،(34 ,8991,)يسػٙ ٔانؾٛهخ (رٕفس االيكبَبد انًبنٛخنهًؼهًٍٛ فعت ػٍ 

ػٍ ٔٚكزى رُرٛكرْب  ثؼكدح اظكبنٛت ٔاظكزسارٛغٛبد ٔيُٓكب إظكزسارٛغٛخ انًغكبيٛغ انًسَكخ عدٚدح ْٙ رُٕٚغ انزدزٚط ٔٚكزى ذنك 
ْٔكٙ رزكٛؼ ثكداهم  يتزهركخ . ٔٚزؼهًٌٕ ثطس جؼٓى غسٚق رٓٛئخ ثٛئخ ردزٚعٛخ اػزًبدا ػهٗ يعهًخ اٌ انطتة يتزهرٍٛ ثط

رؼهًٛٛخ ايبو انًزؼهى ٚتزبز يُٓب يب ُٚبظجّ ُٔٚزنم فّٛ انًدزض يكٍ انزكدزٚط انًٕعكّ نغًٛكغ انطكتة انكٗ رنعكٛى انًكدزض 
ٙ رؾنٛنٓكب فكٔٚعزًس انؼًم يؼٓى نرزسح يؾددح ؽعت االْدا  انزٙ ٚسغكت انًكدزض انصف انٗ يغبيٛغ غٛس صبثزخ انؼدد 

يُٕػخ ايبو انًزؼهى ٔثؼدْب ٚؼٕد انًدزض نهؼًم يغ انًزؼهًٍٛ ثشكم عًبػٙ.ٔٚزى ذنك  ختل ٔظغ خٛبزاد رؼهًٛٛخ يٍ 
ثؼد اٌ ٚكٌٕ انًدزض قد خطػ ٔصًى اَشطخ يُٕػخ رزُبظت يكغ اْزًبيكبد ٔقكدزاد ٔيٛكٕل انًزؼهًكٍٛ ػكبيت ػهكٗ اٌ 

ى اندزاظخ فٙ صٕزح يغكبالد أ يغًٕػكبد يكٍ اننكسازاد ) اَّ يٍ االفعم رُظٛانًزؼهى ْٕ يؾٕز انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ اذ 
ٚتزبز يُٓب انطبنت ٔفنب نًٕٛنخ ٔقدزارّ ٔاظزؼدادارّ ػهٗ اٌ ٚكٌٕ االخزٛبز يٍ ثٍٛ انًغًٕػبد ٔداخم وم يغًٕػكخ ( 

( اٌ اربؽكخ انركسا ايكبو انطكتة نهنٛكبو ثخَشكطخ عًبػٛكخ يزُٕػكخ رخخكر ؽبعكبد ٔيٛكٕل 071 ,8991)انٕوٛم ٔيؾًٕد,
ة ثُظككس االػزجككبز ٚعككٓم يككٍ ػًهٛككخ انككزؼهى فككٙ انككدزٔض اذ اٌ )انزُٕٚككغ انكجٛككس فككٙ أظككبنٛت انزككدزٚط ٔانككزؼهى انطككت

انًعكزتديخ فكٙ انزؼهكٛى انؼكبنٙ ْكٙ ٔظكبهم يًٓكخ نزشكغٛغ انًعككبٔاح فكٙ فكسا انكزؼهى فككم غبنكت نكّ انؾكق فكٙ اٌ ركككٌٕ 
اٌ نهطهجكخ اظكبنٛت يرعكهخ فكٙ انزؼهكٛى ٔاٌ وكم  ؽبعزّ انرسدٚكخ يرٕٓيكخ ٔيشكجؼخ . اٌ َظسٚكخ االظكهٕة انزؼهًٛكٙ رٕظكؼ

غسٚنخ نهزؼهٛى ْكٙ يسٚؾكخ رًبيكب نهكجؼط ٔيسٚؾكخ ثؼكط انشكٙ نكضٛكس يكُٓى ٔنككٍ غٛكس يسٚؾكخ َٓبهٛكب نهكجؼط االخكس ( 
ٔيكٍ دزٔض انزسثٛكخ انسٚبظكخ دزض انككسح انطكبهسح  انكر٘ يكٍ اْدافكّ اٌ ٚكزؼهى انطبنكت فكٍ اداا ،(3 .0112)انَٕٛعكٕ.

ْٔكٙ ثكرن  رؾزكبط انكٗ  األْكدا فٙ انكسح انطكبهسح ػكٍ غسٚكق رطجٛكق انٕؽكداد انزؼهًٛٛكخ نزؾنٛكق ْكرِ يٓبزاد يزؼددح 
رُٕٚغ خجساد انزؼهى انًزبؽخ ايبو انًزؼهى ٔانًؼكدح يعكجنب يكٍ قجكم انًكدزض ٔذنك  نٕعكٕد يزؼهًكٍٛ يتزهركٍٛ فكٙ ػكدد يكٍ 

ٔيكٍ  األػهكٗاٌ يٓكبزرٙ انزًسٚكس يكٍ ٕعٓكبد خ ٔ يٛكٕل ٔفكسٔ  فكٙ انزانزؼهى يٍ دافؼٛكانًزغٛساد انزٙ رهؼت دٔزا فٙ 
اذ اٌ ) يٓكبزح انزًسٚكس يكٍ دو فكٙ وكم َنطكخ يكٍ َنكبغ انًجكبزاح رنسٚجكب رعكزت ًْكب يكٍ انًٓكبزاد انزكٙ األيكبوانٗ  األظرم

انًٓبزاد انًًٓخ فٙ انكسح انطبهسح اذ رشكم يرزبؽب نهٓغٕو انُبعؼ ٔػهٛٓب ٚؼزًد انرسٚق فٙ رطجٛكق خططكّ ٔوهًكب وبَكذ 
فعكت ػكٍ اٌ ارنكبٌ  فٙ انُغبػ فٙ انًجكبزاح ... ٚعٓىانتػجٍٛ ػهٗ انزؾكى انصؾٛؼ ثٓرِ انًٓبزح  وهًب اظزطبع اٌ قدزح 

انجُكب (ْرِ انًٓبزح ثُٕػٛٓب ٚغؼم انطبنت ٔانر٘ ْٕ يشسٔع يدزض فٙ انًعزنجم يزًكُب يٍ ردزٚعٓب ٔرؼهًٛٓب نطتثّ ( 
غبنجكب  ٚٓٛئ أٌ أزاد إذاالْزًبو ٔانؼُبٚخ يٍ قجم انًدزض ٔافٛب يٍ ا عطبقٔنٓرا فبٌ رؼهًٓب ٚغت اٌ ُٚبل ،( 18 ,0111,

فٙ دزض انككسح ْرا انجؾش فٙ اَّ يؾبٔنخ نزطجٛق خجساد يُٕػخ  أًْٛخٔركًٍ  ، األظبظٛخيهًب ثًٓبزاد انكسح انطبهسح 
ػًهٛكخ رؼهكى يٓكبزاد انطبهسح ٔيب ُٚزظ ػٍ ْرا انزطجٛق يٍ يتسعبد قد رصت فٙ ثٕدقخ انؼًهٛكخ انزسثٕٚكخ ثشككم ػكبو ٔ

ْككرِ انككدزٔض انزككٙ رزًٛككص ثبنطككبثغ فككٙ انكككسح انطككبهسح ثشكككم خككبا ْٔككٙ يؾبٔنككخ نًؼبنغككخ يشكككهخ ٕٚاعٓٓككب انًككدزض 
 انؼًهٙ فٙ دزٔض انكسح انطبهسح فٙ وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ . انزؼهًٛٙ

 :يشكهت انبحج 1-1
ػهكٗ  (0111انَٕٛعككٕ  -0111دوكبز -0111سثٛخ )اننبْسحنهز ٔاإلقهًٛٛخانؼبنًٛخ ٔانؼسثٛخ انًٕرًساد  أٔصذ

أنٕٚبرٓكب فكٙ انؼًهٛكخ انزسثٕٚكخ ٔذنك  ػكٍ  يٍ غٕدحانانطهجخ ٔرؾعٍٛ َٕػٛخ انزؼهٛى نزكٌٕ  عٛد نغًٛغظسٔح رٕفٛس رؼهى 
ُبنك  ػكدد يكٍ االظكزسارٛغٛبد انزكٙ , ْٔغسٚق رُٕٚكغ ػًهٛكبد انزكدزٚط نغًٛكغ انًكٕاد فكٙ انًساؽكم اندزاظكٛخ انًتزهركخ 

ٚكٕفس نٓب رُٕٚغ انزدزٚط ٔيٍ ْكرِ االظكزسارٛغٛبد اظكزسارٛغٛخ انًغكبيٛغ انًسَكخ انزكٙ رشككم َٕػكب اظبظكٛب ًكٍ يٍ ختٚ
ٔرزٛؼ نٓى اخزٛبز َٕع انؼًم ٔػدد انطتة انرٍٚ ظكٕ  ٚؼًكم  نهطبنت رزًبشٗ يغ يٕٛل ٔقبثهٛبد انطتةثداهم رؼهًٛٛخ 

ٔ رُكدزط ظكًٍ يؾزكٕٖ انًكبدح يٍ يساؽكم انزؼهكٛى انغكبيؼٙ  وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ يسؽهخفٙ  ٔرًضم انعُخ انضبَٛخ.يؼٓى
ػهكٗ يكدٖ صكتس  فٙ انككسح انطكبهسح ٔانزكٙ ٚعكزًس انطبنكت  فكٙ يًبزظكزٓب اندزاظٛخ نٓرا انصف رؼهى فٍ االداا انًٓبز٘

خطكػ ٔقكبٌَٕ ركدزٚت ٔ ظُٕاد ٔٚشكم فٍ االداا انًٓبز٘ االظبض فٙ االظكزًساز ثكزؼهى يزطهجكبد انصكرٕ  انزبنٛكخ يكٍ
ٔانزٙ رشككم  أٚعب األيبو إنٗ انسأض أيبوااليبو ٔيٓبزح انزًسٚس يٍ  ٔيٍ ْرِ انًٓبزاد يٓبزح انزًسٚس يٍ االظرم انٗ،

 .نزؼهى عًٛغ إَاع انزًسٚساد  األٔنٗانهجُخ 
 : اٜرٛخالد شكهخ انجؾش فٙ االعبثخ ػٍ انزعبؤٔركًٍ ي

انتبصكخ فكٙ  ض انزسثٛكخ انسٚبظكٛخٔغكبيٛغ انًسَكخ فكٙ دزانً إظزسارٛغٛخ اظزتداو رُٕٚغ انزدزٚط ػٍ غسٚقْم ًٚكٍ  -
  ؟انكسح انطبهسح 

 أداافٙ ؽبنخ رطجٛنكّ نكزؼهى فكٍ  أفعمانًغبيٛغ انًسَخ رؼهًب  إظزسارٛغٛخرُٕٚغ انزدزٚط ػٍ غسٚق  ٚؾنقاٌ  ْم ًٚكٍ -
 ؟ األيبو إنٗ انسأض أيبؤانزًسٚس يٍ  انٗ االيبو يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االظرم

 ْرا انجؾش. إلعساانٍٛ اَجسٖ  انجبؽش ْرٍٚ انزعبؤػٍ  ٔنإلعبثخ
 :هذف انبحج1-۳

 :ٚٓد  انجؾش انٗ انكشف ػٍ 
 إنكٗ  انكسأض أيكبويٓكبزرٙ انزًسٚكس يكٍ االظكرم ٔيكٍ  أدااانًغبيٛغ انًسَخ فٙ رؼهى فكٍ  إظزسارٛغٛخاصس اظزتداو 8-4-8 

 .ثبنكسح انطبهسح األيبو
 :فرض انبحج  ٤-1
 انكسأضٔيكٍ ايكبو  انٗ االيكبو يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االظرم فٙ َزبهظ رؼهى فٍ اداا إؽصبهٛخ ذاد دالنخ رٕعد فسٔ 8-3-8

نًغبيٛغ انًسَخ ٔانًغًٕػكخ انزكٙ ال ا إظزسارٛغٛخثٍٛ انًغًٕػخ انزٙ رزؼهى ثبظزتداو  انٗ االيبو ثبنكسح انطبهسح.
 رعزتدو ْرِ االظزسارٛغٛخ .
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 :يجاالث انبحج 1-5
 .عبيؼخ انًٕصم انزسثٛخ انسٚبظٛخ  فٙ وهٛخ ة انعُخ اندزاظٛخ انضبَٛخغت انًجال انبشري : 1-5-1
 انرسقٛخ وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ عبيؼخ انًٕصم األنؼبةانسٚبظخ فٙ فسع  األنؼبةقبػخ انًجال انًكانً : 1-5-1
 8/3/0188 إنٗ 8/4/0188يٍ : انًجال انزيانً 1-5-۳

 :انذراصاث اننظرٌت وانبحىث انًشابهت -1 
 انذراصاث اننظرٌت : 1-1 
  :تنىٌع انتذرٌش 1-1-1       

فؼت ثزُٕٚكغ انزكدزٚط فًكُٓى يكٍ شكك  فكٙ عكدٖٔ ْكرا  ٔعٓبد َظس ٔازاا انزسثٍٕٚٛ ؽٕل انًنصٕد  هرذاخز     
ت ككٍ فكٙ انغبَكنهٓكب انكٗ انٕاقكغ انؼًهكٙ ٔرطجٛنٓكب فكٙ انكدزٔض ٔانعجت انٗ اٌ ْرِ انُظسٚخ ٚصكؼت َناالرغبِ يسعؼٍٛ 

رِ انرئخ ثكضٛكس زٚط ْٕ انؾم نكضٛس يٍ انؼنجبد انزٙ رٕاعٓٓى فٙ اصُبا انزدزٚط ٔرزًضم ْبن  يٍ ٚؼد رُٕٚغ انزداألخس ُْ
نصكد ٚٚغؼم انًزؼهى ْٕ يؾٕز انؼًهٛخ انزسثٕٚخ ْٔكدفٓب ٔٚؼًهٌٕ فٙ انزؼهٛى ٔٚسعؼٌٕ ْرا انزرعٛم انٗ اٌ انزُٕٚغ  يًٍ

ػ ثكٍٛ انزؼكدٚتد انجعكٛطخ انكٗ انزؼكدٚتد انغْٕسٚكخ فكٙ انًٕاقكف ثؼط انزؼدٚتد رزكسأ إعساافٙ رُٕٚغ انزدزٚط ْٕ 
وًكب انزؼهًٛٛخ ثؾٛش رًكٍ انزتيٛر يكٍ انكزؼهى يكٍ انًكُٓظ انًنكسز نًسؽهكخ ػًسٚكخ يكغ أقكسآَى فكٙ فصكم دزاظكٙ ٔاؽكد .

صكب سًٛٛكخ فانزؼه ٔاؽزٛبعكبرٓىٚؼُٙ رُٕٚغ انزدزٚط اثزكبز غكس  يزؼكددح ركٕفس نهزتيٛكر ػهكٗ اخكزت  قكدزارٓى ٔيٛكٕنٓى 
رؼهًٓككى يككٍ  يعككلٔنٛخيزكبفئككخ نرٓككى ٔاظككزٛؼبة انًرككبْٛى ٔاظككزتدايٓب فككٙ يٕاقككف يُٕػككخ , وًككب رعككًؼ نهزتيٛككر ثزؾًككم 

 هكٗرُٕٚغ انزدزٚط ٚزطهت يٍ انًكدزض اٌ ٚزؼكس  ػ أٌ،(03 .0111,ٔآخسٌٔانًشبزوخ انًلصسح فٙ اندزض . )وٕع  
انزكٙ  حنتهرٛبد انؼهًٛخ نهزتيٛر ٔيدٖ اظزؼدادْى نهزؼهى ٔيب ْٙ انًبدػدد يٍ انًزغٛساد انًلصسح فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔيُٓب ا

ٙ ٚسغجٌٕ فٙ يًبزظزٓب فٙ داخم انٕؽكدح اندزاظكٛخ زان ٔانُشبغبدانًرعهخ ندٚٓى  األظبنٛت أٔٚرعهٌٕ رؼهًٓب ٔانطس  
. 

 انفرق بٍن تنىٌع انتذرٌش وتفرٌذ انتعهٍى  : 1-1-1
انًبظٙ ارغبْبد رسثٕٚخ َٔرعٛخ رلود ظسٔزح  االْزًبو ثبنرسٔ  انرسدٚكخ ثكٍٛ  ظٓسد فٙ انعجؼُٛٛبد يٍ اننسٌ        

انزتيٛر ٔاَزشس يصطهؼ ررسٚد انزؼهٛى, ٔنرزذ ْرِ االرغبْكبد االَزجكبِ انكٗ اٌ انزتيٛكر يكٍ ػًكس ٔاؽكد ٔانغبنعكٌٕ ايكبو 
ًٍٛ انجدا يغ وم يكزؼهى ٔفنكب نٓكرِ ٔنكم يُٓى قدزارّ ٔيٕٛنّ ًَٔػ رؼهًّٛ ٔاٌ ػهٗ انًؼه يتزهرٌٕانًؼهى فٙ فصم ٔاؽد 

فكٙ رطجٛكق ْكرا  أخطكبأْكٙ ثداٚكخ غٛجكخ َؾكٕ رُٕٚكغ انزكدزٚط ٔنككٍ ؽكدصذ اقساَكّ ,انتصبهص ٔاالخزتفبد ثُّٛ ٔثٍٛ 
ٔاٌ ررسٚكد انكزؼهى ٚؼُكٙ اٌ  ٚلود اٌ ػهٗ انًؼهى اٌ ٚعغ خطخ ردزٚط نكم رهًٛر ػهٗ ؽكدااالرغبِ ؽٛش شبع فٓى خبغٗ 

ٔغٛكس يطهكٕة.ٔيٍ ػٛكٕة ررسٚكد انكزؼهى اٚعكب اٌ انًؼهًكٍٛ صؼت انزؾنٛق ردزٚعّ.ْٔرا شٙ  نكم رهًٛر يُٓغّ ٔخطػ
 أفنكدرٓبثدأا ٚؾددٌٔ يعزٕٖ دزاظٙ نكم رهًٛر ؽزكٗ ٚجكدا يكٍ ؽٛكش ْٕ,ٔقكد ادٖ ذنك  انكٗ رغصهكخ انًؼهٕيكبد ثطسٚنكخ 

ػهكٗ غكس  انزتطكٛػ ٔػهكٗ  م ظكهجٙذن   ثشكك ٔاَؼكطركبيهٓب ٔرساثطٓب,يًب قهم يٍ فبهدرٓب ٔازرجبغٓب ثؾٛبح انزتيٛر, 
 .انزنٕٚىاظبنٛت انزدزٚط ٔاٚعب ػهٗ ػًهٛبد 

اٌ رُٕٚغ انزدزٚط الٚسوص ػهٗ وم رهًٛر يُرسدا ٔٚعغ نّ ثسَبيغكّ انتكبا,ٔنكٍ ٚكزى رؼكس  قكدزاد ٔيٛكٕل ٔخهرٛكبد 
أ ٚطهكت يكٍ وكم انًغًٕػكبد انًسَكخ, ٚكٕشع انًؼهكى انزتيٛكر فكٙ يغًٕػكبد صكغٛسح, إظكزسارٛغٛخ ٔثبظكزتداوانزتيٛر, 

رهًٛر انؼًم يغ شيٛهّ ٔذن  ٔفنب نًؾٕز انزشبثّ ثٍٛ انزتيٛر. ثًؼُكٗ اٌ انًغًٕػكبد ال رككٌٕ صبثزكخ غكٕال انؼبو,ٔنكُٓكب 
 خصٛصب نّ غٕل انؼبو. رتطٛطّٚزطهت ررسٚد انزؼهى انزصاو وم رهًٛر ثبنجسَبيظ انر٘ رى ٔيٕظٕع انٗ اخس. رتزهف يٍ

انزككدزٚط انًٕعككّ نغًٛككغ انزتيٛككر انككٗ رنعككٛى انرصككم انككٗ يغًٕػككبد أ اشٔاط أ ؽزككٗ ايككب رُٕٚككغ انزككدزٚط فُٛزنككم يككٍ 
انزٙ ٚسٚد اٌ ٚؾننٓب انًؼهى يغ انزتيٛر.صى ٚؼٕد انرصم نهؼًم انغًكبػٙ,  نألْدا افساد....ٔٚعزًس ذن  نرزسح شيُٛخ ٔفنب 

شكبثّ ,ٔثٛكُٓى يزكبيم ثٍٛ افسادِ وضٛس يٍ انز اػعبا فٙ يغزًغ ٔثخَٓى ثبالَزًبا نهرصم. إؽعبظٓىٔثٓرا ال ٚرند انزتيٛر 
 ثؼط االررب .

 انفرق بٍن تنىٌع انتذرٌش وانذروس انتمهٍذٌت : 1-1-۳
 فٙ ادَبِ : ٔوًب يٕظؾخ (وٕع  )انزٙ أزدْبثٍٛ رُٕٚغ انزدزٚط ٔاندزٔض انزنهٛدٚخ ٔ يٍ انرسٔ  انًًٓخ 

ّالدروسّالًؼؾقدوةّدروسّتـقوعّالًدروسّّّ

ادلصةةؿؿةّخصقصةةاّلًًةةقاءمّمةةعّقةةدراتّمةةعّقةةدراتّّّّواألنشةةطةِةةيؼّالًُطةةق ّادلّ-1
واهًؿاماتّومعؾقماتّالًالمقال.ّفعـدّختطق ّدروسّالقحدةّوختطق ّالدروسّالققمقةّ
وضعّادلدرسّتقققًاتّمددةّلقًؿّفقفاّتـػقالّانشطةّمًـقعةّقدّتؽقنّانشةطةّتـػةالّيفّّّ

ّثـائقاتّاوّبشؽؾّفرديّليعضّالًالمقالّ.ّجمؿقعاتّصغاةّاو
وعًؿدّادلعؾؿّعؾكّالًعرفّعؾكّقدراتّالطالبّومققهلؿّوادًعداداتفؿّلًؼيؾّالدرسّ-2

اجلدودّوامناطّتعؾؿفؿ.ّويفّضقءّذلؽّوصؿؿّخط ّالدرسّواالنشطةّاليتّدقؼقمّالطالبّ
ّبفاّخاللّالقحدةّ.

تعدّعؿؾقةّالًؼققؿّعؿؾقةّمًِؿرةّقيؾّواثـاءّوبعدّالًةدروسّوعةؾّادةاسّالًؼقةقؿّّّّّّ-3
ّط ّدلقاجفةّاحًقاجاتفؿّؾؿّعؾكّمًِقىّرالبفّوخيوًعرفّادلع

حًكّلقّقامّادلعؾؿّبيعضّعؿؾقاتّالًـقوعّفًؽةقنّريةاّطططةةّّّّ-1
ّمِيؼاّوالّوًعقدّعؾقفاّالطالب

ّ
ّ
ّ

وضعّادلعؾؿّخططفّلؾؿًِقىّادلًقد ّمـّالطالبّوالّوـالّالطالبّّ-2
ّالالوـّفققّاودنكّمـّهالاّادلًِقىّفصةّمـاديةّهلؿّ.

 ( 72, 0111)وٕع  , ٔآخسٌٔ ,                                                                           
 انًرنت : انًجايٍع إصتراتٍجٍت ٤-1-1

رعزُد ْرِ االظزسارٛغٛخ ػهٗ اظبض يٓى ْٕ اٌ وم رهًٛر فٙ انرصم ْكٕ ػعكٕ فكٙ يغًٕػكبد يتزهركخ يزؼكددح 
ب فٙ ظٕا خصبهص انزهًٛر .ٔٚعًؼ فكٙ ْكرِ االظكزسارٛغٛخ ثبَزنكبل ٚعهى ٔاٚشكهٓب انًؼهى فٙ ظٕا أْدا  انزؼهٛى ٔانزؼ

انزهًٛر يكٍ يغًٕػكخ انكٗ يغًٕػكخ اخكسٖ رجؼكب الؽزٛبعبركّ انزؼهًٛٛكخ , ٔػهكٗ انًكزؼهى يزبثؼكخ انزهًٛكر يكٍ خكتل االَزنكبل 
ز رؼهككى ٔرصٔٚككدِ ثًصككبد ٔانزغككٕل ثككٍٛ انًغًٕػككبد نزٛعككٛس ػًهٛككخ انككزؼهى ٔيزبثؼككخ انزتيٛككر .ٔٚككزى رٓٛئككخ ٔاػككداد انًكككبٌ

رزُبظت يغ غجٛؼخ  انًؾزٕٖ انًطكسٔػ ٔركزتهى يكغ خصكبهص انزتيٛكر ٔػهكٗ انًؼهكى اٌ  يُبظجخ نكم يغًٕػخ ػهٗ ؽدا
ٔٚتزهكف اظكبض رشككٛم انًغًٕػكبد رجؼكب ،ٚٓزى ثزنٛٛى انزتيٛر ثشكم يُرسد ٔفنب نًعكزٕٖ االَغكبش انكر٘ ؽننكّ وكم يكُٓى 

انًغًٕػككبد يزغبَعكككخ اننككدزاد ٔانًٛككٕل أ االظككزؼداداد ٔاؽٛبَككب ٚكككٌٕ اػعكككبا نهًٕقككف انزؼهًٛككٙ , فبؽٛبَككب ركككٌٕ 
انًغًٕػخ يتزهرٍٛ فٙ اًَبغ انزؼهٛى أ فٙ انًٕٛل أ فٙ انزغبزة انعكبثنخ ٔانًؼهٕيكبد ػكٍ انًٕظكٕع انًطكسٔػ ٔيكٍ 
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ِ أ يكغ غبنكت اٌ رٕعّ انطتة نهؼًم داخم اندزض ٚتزهف يٍ غبنت الخس فجؼط انطتة ًٚٛم نهؼًكم نٕؽكد،يًٛصاد
اخس ٔانجؼط ًٚٛم انٗ انؼًم يغ انًغًٕػخ يزًزؼب ثؼًهّ ْرا ثتجسح انًغًٕػخ انزٙ رُؼكط يٍ ختل رربػكم انركسد يكغ 

عككى يككٍ انًدزظككٍٛ ُٕٚػككٌٕ يككٍ افؼٛككخ انككزؼهى َؾككٕ انككزؼهى ُْٔبنكك  قانًغًٕػككخ , ٔوككم يككٍ انؾككبالد انعككبثنخ رصٚككد يككٍ د
سعككبد افعككم نهككدزض ينزككسثٍٛ يككٍ ركبيككم رؾنٛككق اْككدا  انككدزض انُشككبغبد فككٙ انككدزض انٕاؽككد ٔٚؾصككهٌٕ ػهككٗ يت

زض اظكهٕة ٔاؽكد ٔثٛئكخ د.ٔانًؼهى انربػم ْٕ انر٘ ٚعزضًس ْرا انزُٕٚغ نهؾصكٕل ػهكٗ رؼهكى افعكم . ايكب اذا اظكزتدو انًك
غؼكم رؼهًٛٛخ ٔاؽدح َٔجسح صٕد صبثزخ ال رزغٛسيغ يجكبدزاد رغٛٛكس قهٛهكخ عكدا ٔػهكٗ يكداز انؼكبو اندزاظكٙ  فبَكّ ظكٕ  ٚ

ؼهًٌٕ ٚعزطٛؼٌٕ اٌ ُٕٚػٕا فٙ اظكبنٛت انزكدزٚط ثبظكزتداو اظكبنٛت يُٕػكخ ًربصٛس انزؼهٛى ٚؾٕ٘ وضٛس يٍ انعهجٛخ .اٌ ان
 (Donald&others,2010,185-449) أ َشبغبد يتزهرخ ٔػهّٛ فبَٓى ظٕ  نٍ ٚهزصيٌٕ ثبظهٕة ٔاؽد َٔشبغ صبثذ

 انى االياو : يهارة انتًرٌر ين اياو انراس 1-1-5
ْٙ يٍ انًٓبزاد االظبظٛخ فٙ انكسح انطبهسح ٔرعزتدو فٙ ؽبالد نؼت وضٛكسح يضكم رًسٚكس انككسح انكٗ يهؼكت ٔ 

يكٍ  انًٓكبزحنهعسة انعبؽق ًٔٚكٍ اظزتدايٓب فٙ اظكزنجبل االزظكبالد انعكؼٛرخ . ٔركلدٖ ْكرِ  األػدادُبفط أ فٙ ًان
عًٛكغ يربصكم انغعكى صكى يٓكى  سح ٔثؼد نًط انكسح صُٙٔظغ رٓٛل انتػت انؼبنٙ ٔزفغ انكرٍٛ ايبو انغجٓخ  الظزنجبل انك

يٍ يرصم انكبؽم انٗ يرصم انسظغ يسٔزا ثًربصم انسوجخ ٔانٕزك ٔانكزرٍٛ فبنًسفق صى َنكس انككسح انكٗ االيكبو  اثزدااا  
 يغ يزبثؼخ انٛد نًعبز انكسح .

 يهارة انتًرٌر ين االصفم انى االياو : 1-1-6
ٔانكدفبع ظكد انعكسة انعكبؽق ٔانككساد  اإلزظكبلرعكزؾدو فكٙ اظكزنجبل ٔٛخ اٚعكب ظكْٔٙ يكٍ انًٓكبزاد االظب

ؽٛكبٌ فكٙ ػًهٛكخ االػكداد نهٓغكٕو ٔرًسٚكس انككسح انكٗ انصيٛكم أ انكٗ انصؼجخ اننبديخ يٍ انًُبفط ٔرعزتدو فٙ ثؼكط اال
ب , يهؼت انًُبفط . ٔرلدٖ يٍ ٔظغ انزٓٛل انؼبنٙ أ انًزٕظػ أ انًُترط ٔؽعكت ٔظكغ انككسح ٔصكؼٕثزٓب ٔيعكبزْ

رًككد انككرزاػٍٛ ايككبو انغعككى   ؽعككت انككرزاع انًعككٛطسح نككدٖ انتػككت  ٔ ٔفٛٓككب رًعكك  انٛككد انًُٛككٗ ثبنٛككد انٛعككسٖ أ انؼكككط
ٔٚنبثم انكسح ايبو انصدز ٔنًٛعٓب ثبنعبػدٍٚ ًٔٚد يرصم انكسوجزٍٛ ٔانكٕزك نكدفغ انككسح انكٗ  ٔٚضُٙ انتػت انٗ االظرم

 االيبو .
 انذراصاث انًشابهت : 1-1
نكرن  خكت انجبؽش يغ ثؾضكّ انكدؤة فكٙ انًكزجكبد ٔانكدٔزٚبد االَزسَٛكذ ػهكٗ ثؾكش يشكبثّ نٓكرا انجؾكش  نى ٚغد  

 انجؾش يٍ اندزاظبد انًشبثٓخ .
 ينهج و اجراءاث انبحج : -۳
 انجؾش . انًُٓظ انزغسٚجٙ نًتهًزّ ٔغجٛؼخانجبؽش  اظزتدوينهج انبحج :۳-1
فككٙ وهٛككخ انزسثٛككخ انسٚبظككٛخ  انعككُخ اندزاظككٛخ انضبَٛككخ  ٍ غككتةيغزًككغ ٔػُٛككخ انجؾككش :   ركككٌٕ يغزًككغ انجؾككش يكك 4-0

ؼت انصكف انضكبَٙ ٔاخزبز انجبؽش شؼجزٍٛ يٍ شغبنجب , ( 811)ٔانجبنغ ػددْى  ثبندٔاو فٙ عبيؼخ انًٕصم. ٔانًُزظًٍٛ
  (8ٔل )ثبنغكد ( ٔ )غ( ٔثهغ ػكددْى وًكب ْكٕ يجكًٍٛد٘ فكبَذ انؼُٛخ يزًضهخ ثشؼجخ )ػشؼت ٔثشكم ػ انجبنغ ػددْب رعغ

   ٔاظزجؼد انجبؽش ػدد يٍ انطتة ْى:ايب شؼجخ )ة( فكبَذ ػُٛخ نهزغسثخ االظزطتػٛخ 
 خانضبَٛ عُخ اندزاظٛخانطتة انًلعهٌٕ ٔانساظجٌٕ فٙ ان-
 ػٍ اندٔاو  اَنطؼٕاانطتة انرٍٚ -
ٍ انكٗ يغًٕػكخ رغسٚجٛكخ قعكى انجبؽكش انشكؼجزٛ اننٛى انشبذح انطٕل ٔانؼًس ٔانكزهخ نكزتهص يكٍ انزشكزذ ثٓكرِ انًزغٛكساد-
 سٖ ظبثطخ ثٕاظطخ اننسػخ .خٔا

 انعٍنت أفراد(ٌبٍن  تفاصٍم  1انجذول رلى)       

ّالعددّادلًيؼلّالعددّادلًِيعدّالعددّالؽؾلّلؾشعيةّالشعبّاجملؿقعةّ

22ّ6ّ16ّّطّاجملقعةّالًٍرويقة

21ّ5ّ16ّّحّاجملؿقعةّالضابطة

زنم قكبو عكٌ ٚسعغ انرسٔ  ثٍٛ َزبهظ انًغًٕػزٍٛ اٌ ٔعكدد انكٗ انًزغٛكس انً: نكٙ ٚعزطٛغ انجبؽش اتجانش انعٍنت ۳-۳
 ( 0انًسقى )فٙ انغدٔل  انُزبهظ وًب يجُٛخ انجبؽش ثبنزؾنق يٍ رغبَط انؼُٛخ ثبنؼًس ٔانطٕل ٔانكزهخ فكبَذ

 واختباراث )ث( نًتغٍراث انتجانش اإلحصائٍت(ٌبٍن انًعانى 1انجذول رلى )

ّادلًغاات
ققؿة)ت(ّّاجملؿقعةّالضابطةٍّرويقةاجملؿقعةّالً

ّاحملِقبة
ّ)ت(ّاجلدولقة

ّعّسّعّس ٍِ

168.7ّ3.508ّ168.125ّ3.461ّ0.101ّّدـًؿ\الطقلّ
ّ

1.684ّ
260.875ّ2.629ّ261ّ2.449ّ0.139ّّذفر\العؿر

68.187ّ4.392ّ67.195ّ2.762ّ0.778ّّكغؿ\الؽًؾة

دزعكخ س يؼُٕٚخ ػُد ينبزَزٓب ثنًٛكخ )د( انغدٔنٛكخ ػُكد ٚزجٍٛ يٍ انغدٔل اػتِ ثبٌ قٛى د انًؾعٕثخ وبَذ غٛ
( اٌ ْكرِ انركسٔ  انغٛكس انًؼُٕٚكخ رؼطكٙ يلشكسا 8.113( ٔانجبنغكخ )1.12َٔعجخ خطخ رعبٔ٘ أ اقم يكٍ ). (41)ؽسٚخ

 نزغبَط انؼُٛخ ثؼُبصس انطٕل ٔانؼًس ٔانكزهخ  
 انتصًٍى انتجرٌبً : ۳-۳
ذاد  انؼشكٕاهٛخ االخزٛكبز نؾنٛنٙ انكر٘ ٚعًٗ)رصكًٛى انًغًكٕػزٍٛ انًزككبفئزٍٛاظزتدو انجبؽش انزصًٛى انزغسٚجٙ ا       

  (440,ا0112) عٛس٘,   عجػ (انجؼد٘ يؾكًخ ان اننجهٙ ٔاالخزجبز
 ًٔٚكٍ رٕظٛؾّ ثبنسيٕش ادَبِ :

            E.G               pre-t                   x                     po.t         
C.G               pre-t             ---------             po.t         

 اذ رًضم انسيٕش يبٚهٙ: 
E.G     -                   انًغًٕػخ انزغسٚجٛخ-  C.G انًغًٕػخ انعبثطخ 
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pre–t   -    ٙاالظرم رٍ االداا انًٓبز٘ نًٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االػهٗ ٔانزًسٚسيٍ  ن االخزجبز اننجه 
X     -      انًغبيٛغ انًسَخ( انًزغٛس انزغسٚجٙ )اظزسارٛغٛخ 

po.t   -       ٗٔانزًسٚسيٍ االظرماخزجبزرؼهى فٍ االداا انًٓبز٘ نًٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االػه 
بزعٙ نهزصكككًٛى رجكككٍٛ ثكككبٌ ْكككرا انزصكككًٛى ركككلصس فكككٙ صكككدقّ انكككداخهٙ تكككٔنهزؾنكككق يكككٍ انصكككد  انكككداخهٙ ٔانصكككد  ان

) ؽعككت عككدٔل   . ٔذنكك بز( ٔرككى ظككجػ ْككرِ انؼٕايككم ثٕاظكطخ انزصككًٛى انزغسٚجككٙ َرعككّ )انزكبزٚ  ,انُعككظ,االخزٛخرٙيبٚ
)ػٕدح ٔصككف انزصككبيٛى انزغسٚجٛككخ يككٍ ؽٛككش انًُككٕذط انسيككص٘ انككر٘ ًٚٛككص انزصككًٛى ٔانؼٕايككم انًككلصسح فككٙ صككدقّ(

بثٕا فكٙ اصُكبا غكٔ( ايب االْكداز فكزى انعكٛطسح ػهٛكّ ثبظكزجؼبد انطكتة انطكتة انكرٍٚ نكى ٚكدأيٕا 818 ,8913ٔيهكبٔ٘,
 (818 ,8913بزعٙ  فبٌ ػُبصس ْرا انصد  الرلصس فٙ ْرا انزصًٛى . )ػٕدح ٔيهكبٔ٘,ايب انصد  انتانزغسثخ 

 وًب قبو انجبؽش ثزؾدٚد ٔظجػ يبٚخرٙ:
 . وهزب انًٓبزرٍٛ  : ٔقبو انجبؽش ثزدزٚط انًغًٕػزٍٛ#يدزض انًبدح  -
ًسٚكس يكٍ االظكرم انكٗ االيكبو ٔيٓكبزح انًكبدح اندزاظكٛخ ْكٙ يٓكبزح انزبَكذ انًبدح اندزاظٛخ ٔػدد انٕؽكداد اندزاظكٛخ: و -

فٙ وهٛكخ انزسثٛكخ  خانضبَٛ عُخاندزاظٛخبزربٌ ًْب ظًٍ انًرسداد انتبصخ نهايبو انساض انٗ االيبو ْٔبربٌ انًٓانزًسٚسيٍ 
 إعكساايككبٌ ٔوكبٌ .بثٛغ اظك خصتصك اظكجٕػٛب  ٔنًكدح ( دقٛنكخ ٔثٕاقكغ ٔؽكدر91ٍٛانسٚبظٛخ. ٔوبٌ شيٍ انٕؽكدح انزؼهًٛٛكخ )

انزغسثخ يٕؽدا  نهًغًٕػزٍٛ ْٕٔ اننبػخ انداخهٛخ نرسع األنؼبة انرسقٛكخ فكٙ وهٛكخ انزسثٛكخ انسٚبظكٛخ فكٙ عبيؼكخ انًٕصكم 
 . زض انكسح انطبهسح فٙ اصُبا اندزٔضْٕٔ انًكبٌ انًؼزبد انر٘ ٚطجق فّٛ د

 :انًضتخذيتاالجهزة واالدواث   ٤-۳
يسظٕو فٙ ٔظطّ داهكسح قطسِ صتصٌٕ ظُزًزس  انتشتبو انجبؽش ثزصًٛى قسا داهس٘ يٍ نغسض رُٕٚغ انزدزٚط ق -  

ينهكٕة ٚكسرجػ انعكهغ اننصكٛس  (L)ػهكٗ شككم ؽكس   ؽشكجٙ ٚضجذ فٙ اظكرم اننكسا ذزاع ٔ قطسْب ػشسح ظُزًزساد
نهعكهغ  ُزًزسظك 81ظكبهجب  نٛعكزتدو نًعك  اننكسا ثبنٛكدٍٚ ٔرككٌٕ اثؼكبد ْكرا انؾكس   يُّ ثبننسا ٔٚجنٗ انعهغ االخس

ٔٚشككم انًككبٌ انًُكٕذعٙ  ظكُزًزس نهعكهغ انطٕٚكم .ٚعكزنس اننكسا ثؼكد يعككّ ثبنٛكدٍٚ ػهكٗ انعكبػدٍٚ ( 01)اننصٛس ٔ
 انر٘ رعسة فّٛ انكسح ,اٌ ْرِ األداح رعٓم يٍ ظجػ االداا انؾسوٙ ٔيعبز انزًسٚس يٍ االظرم .

اشسغخ يطبغٛخ ػهٗ شكم ؽهنبد رٕظغ فٙ يُطنزٙ انسظغ َٔٓبٚخ ػظى انعبػد نكهزب انرزاػٍٛ ٔذنك  نزؾدٚكد انًككبٌ  -
 انًُبظت نًتيعخ انكسح فٙ اصُبا انزًسٚس يٍ االظرم.

 01وساد غبهسح ػدد  -
 80وساد رُط ػدد  -
 عداز أيهط -
 81وساد ظهخ ػدد  -
انًغًٕػكبد انًسَكخ نهؾصكٕل ػهكٗ انزُٕٚكغ  أظكهٕةانجبؽكش  اظكزتدوذرس :انبرنايج انتعهًًٍ وانتطبٍميً فيً اني  ۳-5

 داخم اندزض وًب ْٕ يٕظؼ فًٛب ٚخرٙ : 
اننعككى انككسهٛط  وككبٌ انجبؽككش ٚنككٕو ثزطجٛككق اننعككى انزًٓٛككد٘ ٔانككر٘ ٚكككٌٕ يٕؽككدا  نهًغًككٕػزٍٛ ٔٚعككى  إنككٗقجككم انككدخٕل 

انغعككى ٔانغككسض يُككّ ْككٕ رٓٛئككخ انغعككى  أعككصاا ٔ انٓسٔنككخ ٔانككسوط يككغ رؾسٚكك  انؼككبو ٔٚشككًم رًككبزٍٚ انعككٛس اإلؽًككبا
 ( دقبهق . 1الظزنجبل انغٓد انر٘ ظٛجرنّ انطبنت فٙ داخم اندزض ٔٚعزغس ) 

 دقبهق. 7ٍ ٔرعزغس  ٛاشزساوب  فٙ رُرٛر انًٓبزر األوضس األعصااػهٗ  انزخوٛدأيب اإلؽًبا انتبا فٛشًم 
 ( دقٛنخ  ٔٚشًم: 12اننعى انسهٛط :) 
 ( دقٛنخ ٔٚزى فّٛ يبٚخرٙ :82ٚعزغس  )انغصا انزؼهًٛٙ: ٔ

 شسػ اًْٛخ انًٓبزح ٔيٕقؼٓب ثٍٛ انًٓبزاد االظبظٛخ فٙ انكسح انطبهسح فعت ػٍ اًْٛزٓب فٙ انًجبزٚبد  - 
 شسػ غسٚنخ االداا انرُٙ نهًٓبزح ثشكم إًَٔذعٙ . -
 اداا انًٓبزح يٍ قجم انًدزض ثشكم إًَٔذعٙ  اوضس يٍ يسح . -
 طتة نهًٓبزح اداا غبنت يٍ ان -
اػبدح االداا يٍ قجم انًدزض -


 . 

 انزدزط ثزؼهٛى انًٓبزح يغ عًٛغ انطتة ٔثشكم يٕؽد ٔٚشًم انزًبزٍٚ االرٛخ : -
,  ظكُزًٛزس (  011)  ػهكٗ ازرركبع  افنكٙ يسثكٕغ ثُٓبٚكخ ؽٕايكم انشكجكخ وساد يٕظٕػخ داخم شجكخ ٔيؼهنخ فٙ ؽجم -

ٔؽعكت غكٕل انطبنكت نهًعكبػدح فكٙ  يكٍ انؾجكم االفنكٙ ثشكم ػًٕد٘جم يزدنٙ فٙ ازرربع انكسح ثٕاظطخ ؽ ٔٚزى انزؾكى
 رعٓٛم يًٓخ رؼهى يٓبزح انزًسٚس يٍ ايبو انساض انٗ االيبو .

 . رًبزٍٚ االؽعبض ثبنكسح  .
 . اداا انًٓبزح ثدٌٔ وسح .  
 .اداا انًٓبزح ثشكم ثعٛػ يٍ انضجبد يغ رصؾٛؼ االخطبا .   
 خ .   .اداا انًٓبزح يٍ انؾسو  
 . ٚنٕو انًدزض ثؼسض ازثؼخ اَشطخ نزًبزٍٚ يتزهرخ يٕشػخ ػهٗ ايبوٍ يؾددح داخم انًهؼت .  
 . ُٚنعى انطتة انٗ يغبيٛغ رؼًم وم يُٓب ػهٗ ٔفق َشبغ يٍ االَشطخ االزثؼخ انزٙ ػسظٓب انًدزض ٔثشكم  

ًكم انجكبقٙ ثًغكبيٛغ ٔؽعكت زغجكزٓى .    غٕػٙ ٔالٚؾددٌٔ ثؼدد يؼٍٛ فند ٚؼًم غبنت ٔاؽد ػهٗ اظهٕة رًسٍٚ ثًُٛب ٚؼ
 ( دقبهق1)
ٚؼٕد انطتة انٗ ٔظػ انًهؼت  نهؼًم ثشكم عًبػٙ ٔؽعت رًبزٍٚ خبصكخ ٔانزكٙ رؼطكٗ ػكبدح فكٙ دزٔض رؼهكى ْكرِ -

 ( دقبهق1) .انًٓبزاد 
بنت فٙ ٔٚغٛس انطاظهٕة انزًسٍٚ انر٘ رسغت فّٛ  وم يغًٕػخيغبيٛغ رتزبزثؼد ذن  ٚؼٕد انطتة نٛزنعًٕا انٗ  -

ٚزُنم انًدزض يٍ يغًٕػخ انٗ ٚؼًم يؼٓب أٚجنٗ ثٓب ٔؽعت زغجزٓى ْٔرا انزنعٛى انزًسٍٚ ٔانًغًٕػخ انزٙ وبٌ 
 ( دقبهق 1) . ٔػُد ؽدٔس اخطبا رؾم ثعٛس ٔصتخ انُشبغ اخسٖ يٕعٓب ٔيصؾؾب نتداا اذا اقزعٗ االيس ذن 

                                                 
ّّادةّهقّالياحثّووؼقمّبًدروسّمادةّالؽرةّالطائرةّودلدةّاكٌرّمـّسمِةّوعشروـّدـةّيفّالؽؾقةّ.مدرسّادل
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 ( دقبهق 1ؽدح ٔرًبزٍٚ يٕؽدح . )ٚؼٕد انطتة ثؼد اَزٓبا انصيٍ انًؾدد نهؼًم وًغًٕػخ يٕ -
 ٚعزًس انؼًم ػهٗ ْرا انُؾٕ انٗ اٌ ُٚزٓٙ انٕقذ انؾدد نٓرا اننعى .

 اإلظزسارٛغٛخ وبألرٙ :رٕظٛؼ ْرِ  ًٔٚكٍ

ّادلرحؾةّاالودي
ادلدرسّوعؿؾّمعّالطالبّبشؽؾّ

ّمقحدّمتروـًاّوادؾقبًا

ّ
ّادلرحؾةّالٌانقة

رياّمددةّّوـًؼؾّالطالبّلؾعؿؾّجمامقع
ّوعؿؾقنّوفؼّادؾقبّمددالعددّ

ّ

تعادّادلرحؾةّاالوديّ
ّوبًؿاروـّمقحدة

تقزعّ
ّالطالب

ّعقدةّالطالب

ّّ

زكبيٙ ٔٚشكًم رًكبزٍٚ اظكزسخبا ٔركُرط يكٍ انٓسٔنكخ ُزٓٙ اندزض . ٔٚؼنت ذن  انغكصا انتركسز ْرِ انًساؽم انٗ اٌ ٚ 
 .(دقبهق صى االَصسا  2ٔانعٛس ٔانٕقٕ    ٔٚجهغ ٔقذ اننعى انتزبيٙ )

  :درس تعهى يهارة انتًرٌر ين االعهىتنىٌع اننشاط فً  ۳-6
ٔٚنكٕو ثكبداا  خغجٓكهانطكتة ايبيٓكب ٔرككٌٕ انككسح يٕاعٓكخ ن اظكزتداو انككساد انًؼهنكخ اذ ٚنكف انطبنكت أ :اننشاط االول

ػككخ يككٍ غبنككت فككٙ انًغًٕٔاذا وككبٌ ُْبنكك  اوضككس  انًٓككبزح ثشكككم وبيككم صككى ٚضجككذ انكككسح ٔٚؼككبٔد انزًككسٍٚ يككسح اخككسٖ
 َرعّ . ٛخ انكساد انًؼهنخ ٔٚلدٌٔ انزًسٚسفٛزٕشػٌٕ ػهٗ ثن

ثشككم يعكزًس ٔيكٍ ػهكٗ ثؼكد يزكسٍٚٛ يكٍ  يزكس(0 )انزًسٚس انٗ خػ يسظٕو ػهٗ عداز ايهط ثبزرركبع اننشاط انثانً :
 انغداز .

 )قكف ايبيكّ ػهكٗ ثؼكد انٕا اظزتداو انًعبغت انعٕٚدٚخ الداا يٓبزح انزًسٚس يٍ االػهٗ ايب انكٗ انصيٛكم اننشاط انثانج :
زكبز ْكرا انُشكبغ ظكٕٖ غبنكت ٔاؽكد ٚت الػُكديب  ٔ انٗ انغداز فكٙ ؽبنكخ ػًهكّ نٕؽكدِ أ٘  ثبنكساد ًٕنّٚانر٘  ٔ يزس(0

 .( ثؼد االداا ٔٚلد٘ انزًسٚس يغ انُٕٓض ٔانؼٕدح انٗ ٔظغ انغهٕض )ٚغهط انطبنت ػهٗ انًعطجخ
ٚنف الػجبٌ ػهكٗ ثؼكد ازثؼكخ ايزكبز ٔيسظكٕو ػهكٗ االزض يسثكغ  رًسٚس انكسح انًسردح يٍ االزض  ,  اننشاط انرابع :

فٛزنكدو انطبنكت االخكس ٔٚكلد٘ يزس رلدٖ انًٓبزح يٍ األػهكٗ ػهكٗ شككم قكٕض ػكبنٙ ٔرعكنػ داخكم انًسثكغ  8×8ثبثؼبد 
 انًٓبزح َرعٓب ٔاذا خسعذ انكسح خبزط  انًسثغ ًٚعكٓب انتػت ٔٚؼبٔد انزًسٍٚ يسح اخسٖ .

 .فٙ ؽبنخ ٔعٕد ظؼف فٙ انزًسٚس  انكساد انًعزتديخ ثدال يٍزتداو وسح انعهخ ثبظرُٕع ْرِ االَشطخ 
     :تنىٌع اننشاط فً درس تعهى يهارة انتًرٌر ين االصفم ۳-7

اداا انًٓككبزح ثشكككم وبيككم انككٗ انغككداز ٔرسرككد انكككسح انككٗ االزض ٔٚؼككبٔد انطبنككت رًسٚسْككب انككٗ انغككداز  : اننشياط االول
 ٔثبظزًساز .
ر انطبنكت انٕظكغ االظبظكٙ نهزًسٚكس يكٍ االظكرم اٌ ٚبخكاظزؾداو وساد رُط يغ اننكسا انتشكجٙ ثؼكد   : نًاننشاط انثا

ٔانكر٘ يبظكب ثرزاع اننسا ثكهزب ٚدّٚ نٛعزنس اننسا ػهٗ ظبػد٘ انطبنت ٔيٍ صى ٚنٕو ثزًسٚس وسح انزُط انٗ انصيٛم 
 زجدل وساد انزُط ثكساد انطبهسح .ٚؾًم اننسا انتبا ثّ أ انٗ انغداز فٙ ؽبنخ االداا انرسد٘ , ٔرع

ى انعككبػد شككساهػ ظككزًساز ٕٔٚظككغ ؽككٕل انعككبػد َٔٓبٚككخ ػظككرًسٚككس انكككسح يككٍ االظككرم يككغ انصيٛككم ثب اننشيياط انثانييج :
 يطبغٛخ نزؾدٚد انًكبٌ انًُٕذعٙ نعسة انكسح .

نككر٘ ٚككلد٘ رًسٚككس انككٗ داهككسح يسظككٕيخ ػهككٗ االزض قطسْككب ٔاؽككد َٔصككف يزككس , ٚنككف انطبنككت ا اننشيياط انرابييع :
( يٕاعّ نهشجكخ ٔٚنف انطبنت انضبَٙ فٙ انًهؼكت انًنبثكم ٔثٛكدِ وكسح ٚنكٕو ثسيٛٓكب انكٗ انطبنكت 1انزًسٚسفٙ يسوص زقى )

 انر٘ ًٚسزْب ثدٔزِ انٗ انداهسح فٙ انًهؼت انًنبثم ثؼد خػ انٓغٕو ٔػهٗ رًبض ثّ .
ؾكش ػهكٗ ػُٛكخ يكٍ يغزًكغ انج1/4/0188ٚ  ثزكبزقبو انجبؽش ثبعساا رغسثكخ اظكزطتػٛخ  انتجربت االصتطالعٍت : ۳-8

 غبنجب ٔوبٌ انٓد  يٍ ْرِ انزغسثخ االرٙ : (81ْٙ شؼجخ )ة( ٔثهغ ػدد غتثٓب )
 ظجػ ٔقذ اداا انزًسُٚبد -  
 انزبود يٍ صتؽٛخ انزًبزٍٚ ٔاالدٔاد انًؼدح نٓب  ٔإيكبَٛخ اظزتدايٓب يُخ قجم انطتة . -  
 انزغسثخ  انزخود يٍ صتؽٛخ انًهؼت نزطجٛق -  
 ٔثؼد ذن  قبو انجبؽش ثزؼدٚم قعى يٍ انزًبزٍٚ ٔاالٔقبد ٔؽعت يبثُٛزّ انزغسثخ االظزطتػٛخ .    
  انتجربت انرئٍضت : ۳-9 

الظكزسارٛغٛخ انًغًٕػكبد  صكتس ٔؽكداد انجبؽكش اذ غجكق 0188 \ 4 \ 84انزغسثخ ٕٚو االؽكد انًٕافكق  ثدأد 
انكهٛككخ ٔانٓككد  يُٓككب رؼهككٛى فككٍ االداا  دزض انكككسح انطككبهسح فككٙ عككزتدو فككٙانًسَككخ ٔصتصككخ أخككسٖ ثبظككزتداو االظككهٕة انً

ثزنٕٚى فٍ االداا انًٓبز٘ فكٕز  قبو انًتزصٍٛ َٓبٚخ ْرِ انٕؽداد انًٓبز٘ نًٓبزح انزًسٚس يٍ االظرم انٗ االيبو , ٔثؼد
 االَزٓبا يٍ انزؼهى .

 ٕازٚ  ٔاالٚبو وبالرٙ :زفكبَذ ان
   نٗؽدح االٕٔان 84/4/0188االؽد 

 انٕؽدح انضبَٛخ 0188/ 81/4االزثؼبا 
ثبظكزسارٛغٛخ انًغكبيٛغ انًسَكخ ٔٚنبثهٓكب فكٙ انزكٕازٚ  َرعكٓب ْكرِ انٕؽكداد  انٕؽدح انضبنضخ َٔركرد   0188/ 4/ 01االؽد 

 االظهٕة انًزجغ فٙ اندزٔض االػزٛبدٚخ فٙ انكهٛخ . ٙ صتس ٔؽداد َررد ف
ٛككق صككتس ٔؽككداد رؼهًٛٛككخ  اخككسٖ ثبظككزتداو إظككزسارٛغٛخ انًغًٕػككبد قككبو انجبؽككش ثزطج 0188 \  4 \04ٔفككٙ رككبزٚ   

ٔانٓكد  يُٓكب رؼهكٛى فكٍ االداا انًٓكبز٘  دزض انكسح انطبهسح فٙ انكهٛخانًسَخ ٔصتصخ ٔؽداد فٙ االظهٕة انًعزتدو فٙ 
   .دااَرط انًتزصٍٛ ثزنٕٚى فٍ اال ٔثؼد االَزٓبا قبو  نًٓبزح انزًسٚس يٍ االػهٗ انٗ االيبو

 انٕؽدح االٔنٗ   0188/ 04/4ثؼبا االز
 انٕؽدح انضبَٛخ 07/4/0188االؽد 

انٕؽدح انضبنضخ َٔررد  ْرِ انٕؽكداد ثبظكزسارٛغٛخ انًغكبيٛغ انًسَكخ ٔٚنبثهٓكب فكٙ انزكٕازٚ  َرعكٓب  41/4/0188االزثؼبا 
 صتس ٔؽداد َررد فٙ االظهٕة انًزجغ فٙ اندزٔض االػزٛبدٚخ فٙ انكهٛخ 

اٌ انٓد  يكٍ ْكرا االظكهٕة فكٙ انزنكٕٚى ْكٕ نككٙ ال ٚككٌٕ ُْبنك  د االَزٓبا يٍ وم رؼهٛى وم يٓبزح ٔوبد انزنٕٚى ٚزى ثؼ
   يغبال نؾدٔس اَطربا فٙ االظزغبثبد انؾسوٛخ انتبصخ نكم يٓبزح . 

 :تمىٌى فن االداء  ۳-9
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 ( ٔ  8997, انجبؽكككش اظكككزًبزح رنكككٕٚى ينُُكككخ ػهكككٗ انجٛئكككخ انؼساقٛكككخ يكككٍ قجكككم ػكككدد يكككٍ انجكككبؽضٍٛ )يطكككسٔد اظكككزتدو 
 .(8يهؾق )ٚؼزًد ػهٗ انجُبا انظبْس٘ نهؾسوخ   ( ٔانر0111٘)ػدَبٌ,

قبو ثبنزنٕٚى ػدد يٍ انًتزصٍٛ فٙ يغبل انكسح انطبهسح 

ٚجكداا اذ ٚؼطٗ نكم غبنت صتس يؾبٔالد وبؽًبا ٔثؼد ذنك    

ٓككب ٔٚتزككبز انجبؽككش افعككم ثزنًٕٚٔٚنككٕو انًتزصككٍٛ صككتس يؾككبٔالد  ثككخداا ٔنٕؽككدِ ٔدٌٔ ٔعككٕد انككصيتا  انطبنككت وككم
. اعسٖ انجبؽش االخزجبز اننجهٙ قجم انشسٔع ثبنزغسثخ  ,ايب االخزجكبز أنجؼكد٘ يؾبٔنخ نٛؼزًدْب فٙ انًؼبنغبد االؽصبهٛخ 

 .رؼهى وم يٓبزح  َٓبٚخٔثؼد  فزى ثؼد َٓبٚخ انزغسثخ ٔثبألظهٕة َرعّ
 : رٛخاالاظزتدو انجبؽش انٕظبهم االؽصبهٛخ : اإلحصائٍتانىصائم  ۳-11

     انٕظػ انؾعبثٙ -
   االَؾسا  انًؼٛبز٘-
 اخزجبز )د( -

 Minitabرًذ انًؼبنغبد االؽصبهٛخ ثبظزتداو انؾبظٕة االنٙ ٔثبنُظبو االؽصبهٙ  -    
 : االرٛخثؼد عًغ ٔررسٚغ انجٛبَبد ٔيؼبنغزٓب إؽصبهٛب ظٓسد انُزبهظ  عرض وينالشت اننتائج : -٤

تباراث انمبهٍت نًهارتً انتًرٌرين خانحضابٍت واالنحرافاث انًعٍارٌت ولًٍتا )ث( نال ألوصاطاٌبٍن يمارنت  (۳انجذول رلى )
 االعهى وانتًرٌر ين االصفم نًجًىعتً انبحج

ّ
ّادؿّادلفارة

ّاجملؿقعةّالضابطةّاجملؿقعةّالًٍرويقة
ّققؿةّ)ت(ّاحملِقبة

ّعّسّعّس

2.375ّ0.5ّ2.312ّ1.014ّ0.221ّّالًؿرورّمـّاالعؾك

2.312ّ0.704ّ2.212ّ0.957ّ0.631ّّؿرورّمـّاالدػؾالً

( 1.148( نًٓككبزح انزًسٚككس يككٍ االػهككٗ ٔ)1.008ٚزجككٍٛ يككٍ انغككدٔل اػككتِ  ثككبٌ قًٛزككب )د( انغدٔنٛككخ وبَزككب )   
( ٔثعكجخ خطكخ رعكبٔ٘ أ اقكم يكٍ 41ػُكد دزعكخ ؽسٚكخ )نًٓبزح انزًسٚس يكٍ االظكرم ًْٔكب اقكم يكٍ قًٛكخ )د( انغدٔنٛخ

, ْٔرا ٚؼُكٙ اٌ انركسٔ  ثكٍٛ االؽزجكبزاد اننجهٛكخ نكى ٚككٍ ذاد دالنكخ اؽصكبهٛخ, يًكب ٚؼطكٙ ( 0.130 ) خ( ٔانجبنغ1.12)
ػ شسٔع ٔاؽد نزؼهى انًٓبزرٍٛ .ٔٚؼصٔ انجبؽش ذن  انٗ اٌ انؼُٛكخ وبَكذ نٛعكذ نٓكب انزغسٚجٛخ ٔانعبثطخ خنهًغًٕػزٍٛ 

ػجككٙ انكككسح انطككبهسح فككٙ انؼُٛككخ ٔػهككٗ عًٛككغ خجككسح ظككبثنخ فككٙ فككٍ اداا انًٓككبزرٍٛ ,فعككت ػككٍ اٌ انجبؽككش اظككزجؼد ال
انًعزٕٚبد ٔانطتة انساظجٌٕ فٙ انصف , ٔاٌ ركدَٙ قكٛى االٔظكبغ انؾعكبثٛخ  ٚؼكٕد انكٗ اٌ انؼُٛكخ وبَكذ يكٍ انًجزكدهٍٛ 

 .ْٔى فٙ يسؽهخ دزاظٛخ ٔاؽدح ٔنى ٚعجق نٓى اٌ رؼهًٕا ْبرٍٛ انًٓبزرٍٛ 
نحرافاث انًعٍارٌت ولٍى )ث( انًحضىبت نالحتباراث  انمبهٍتوانبعذٌت انحضابٍت واال األوصاط(ٌبٍن يمارنت ٤انجذول رلى )

 نًهارتً انتًرٌرين االعهى وانتًرٌر ين االصفم نًجًىعتً انبحج

ّادؿّادلفارةّاجملؿقعة
ّاالخًيارّاليعديّاالخًيارّالؼيؾل

ّققؿّ)ت(ّاحملِقبة
ّعّسّعّس

ّاجملؿقعةّالًٍرويقة
2.375ّ0.51ّ7.093ّ0.779ّ20.386ّّالًؿرورّمـّاالعؾك

2.312ّ0.704ّ7.593ّ0.712ّ14.98ّّالًؿرورّمـّاالدػؾ

ّاجملؿقعةّالضابطة
2.312ّ1.014ّ6.125ّ0.718ّ12.266ّّالًؿرورّمـّاالعؾك

2.125ّ0.957ّ6.593ّ0.712ّ21.092ّّالًؿرورّمـّاالدػؾ

( 82نٛككخ ػُككد دزعككخ ؽسٚككخ)ٚزجككٍٛ يككٍ انغككدٔل اػككتِ ثككبٌ قككٛى )د( انًؾعككٕثخ وبَككذ اوجككسيٍ قًٛككخ )د( انغدٔ
( ْٔرا ٚؼُٙ ثبٌ انرسٔ  وبَذ ذٔاد دالنكخ اؽصكبهٛخ ٔنًصكهؾخ 0.80( ٔانجبنغخ )1.12َٔعجخ خطخ رعبٔ٘ أ اقم يٍ) 

ٔٚؼككصٔ انجبؽككش ذنكك  انككٗ فبػهٛككخ . انًٓككبزرٍٛاالخزجككبزاد انجؼدٚككخ نهًغًٕػككخ انزغسٚجٛككخ  ٔانًغًٕػككخ انعككبثطخ ٔنكهزككب 
هككٗ انًغًككٕػزٍٛ اذ اٌ اخعككبع انًغًككٕػزٍٛ نجسَككبيغٍٛ رؼهًٛٛككٍٛ ادٖ انككٗ رؾنٛككق انجككسايظ انزؼهًٛٛككخ انزككٙ غجنككذ ػ

صكخ ثكدزض انككسح انطكبهسح ,اٌ ْكد  انكدزض رؾنكق ػُكديب يتسعبد اندزض ازرنذ انكٗ رؾنٛكق االْكدا  انزؼهًٛٛكخ انتب
نصكد ثكّ رؼهكٛى ػٍ غسٚق انزدزٚط انربػم اذ اٌ )انزدزٚط َظكبو يكٍ االػًكبل انًتطكػ نٓكب ٚرٕفسد يعزهصيبد إَغبؽّ 
 (04 ,0117انطهجخ ( . )يسػٙ ٔانؾٛهخ ,

فكٙ انكزؼهى عؼكم انطكتة ٚكلدٌٔ انًٓكبزرٍٛ ثُعكت  انًزجؼكٍٛاٌ انزتطٛػ انًعكجق نهكدزض يكٍ قجكم انًكدزض ٔاالظكهٕثٍٛ 
,ٔٚجنٗ انزعبؤل أ٘ يٍ انًغًٕػزٍٛ ؽننذ رؼهًب  افعم , فكبَكذ انًنبزَكخ انًجُٛكخ فكٙ َغبػ اخزهرذ يٍ اظهٕة انٗ اخس 

 نغدٔل ادَبِ .ا
انحضابٍت واالنحرافاث انًعٍارٌت ولٍى )ث( انًحضىبت نالحتباراث انبعذٌت نًهارتً  األوصاطٌبٍن يمارنت  (5رلى ) انجذول

 انتًرٌرين االعهى وانتًرٌر ين االصفم نًجًىعتً انبحج

ّ
ّادلفارة

ّّاجملؿقعةّالضابطةّاجملؿقعةّالًٍرويقة
ّققؿةّ)ت(ّاحملِقبة

ّعّسّعّس

7.097ّ0.779ّ6.125ّ0.718ّّّّّّّّّّ3.655ّّاألعؾكرورّمـّالًؿ

                                                 
ّ-ّا.م.دّخالدّمؿدّداود

ّم.دّامحدّحامدّامحدّّ-ّّ

ّمّعدنانّهاديّ-ّّ
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7.593ّ0.712ّ6.931ّ0.712ّّّّّّّّّ3.971ّّّاألدػؾالًؿرورّمـّ

( 41ٚزجٍٛ يٍ انغدٔل اػتِ اٌ قًٛزب )د( انًؾعٕثزبٌ وبَزكب اوجكس يكٍ قًٛكخ )د( انغدٔنٛكخ ػُكد دزعكخ ؽسٚكخ)
( ْٔرا ٚؼُٙ ثبٌ انرسٔ  وبَذ ذاد دالنخ اؽصكبهٛخ ٔنًصكهؾخ 0.130( ٔانجبنغخ )1.12َٔعجخ خطخ رعبٔ٘ أ اقم يٍ) 

ٗ انًغًٕػخ انزغسٚجٛخ   ٔنكهزب انًٓبزرٍٛ .يًب ٚدػٕ انٗ زفط انرسظٛخ انصرسٚخ انزٙ ٔظؼٓب انجبؽش ٔانزٙ رُص ػهك
ٕػكخ انزكٙ الرٕعد فسٔ  ذاد دالنخ اؽصبهٛخ فٙ َزبهظ رؼهى فٍ اداا يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االظكرم ٔاالػهكٗ ثكٍٛ انًغً اَّ

 , ٔقجٕل انرسظٛخ انجدٚهخ .ٔٚؼصٔ انجبؽش ْكرِ انركسٔ  انًغبيٛغ انًسَخ ٔانًغًٕػخ انعبثطخ إظزسارٛغٛخرزؼهى ثبظزتداو 
نزُٕٚكغ انزكدزٚط  يكٕفسا ثكرن  اوضكس يكٍ  انًغبيٛغ انًسَخ إظزسارٛغٛخانٗ فبػهٛخ انجسَبيظ انر٘ ٔظؼّ انجبؽش يعزتديب 

 ٔانزًسٚككس يككٍ االظككرم ٔانؼًككم ػهككٗ شكككم يغككبيٛغ س يككٍ األػهككٗى يٓككبزرٙ انزًسٚككثككدٚم يككٍ االَشككطخ ٔانزًككبزٍٚ نزؼهككٛ
فكبَكذ َزكبهظ انكزؼهى افعكم اذ ٚكروس  صغٛسح فبخزبز انطبنت انًغًٕػخ ٔػددْب ٔاالظهٕة انًرعم ندّٚ نزؼهى انًٓبزرٍٛ 

ديب ٚزؼهًككٌٕ يككٍ خككتل ( ) اٌ انطككتة ًٚٛهككٌٕ انككٗ انككزؼهى ٔانزككروس ٔاالظككزًزبع ثككبنزؼهى ثدزعككخ اوجسػُكك0118وككٍْٕٛ )
انزُٕٚككغ (  ٚككزى فٛٓككباظككبنٛت رؼهًٓككى انًرعككهخ فعككت ػككٍ شٚككبدح انزؾصككٛم ٔرؾنٛككق دزعككبد اػهككٗ يككٍ انًٕاقككف انزككٙ ال 

(cohen.2001.p.335 );ٛغٛخ انًغككبيٛغ روًككب اٌ ْككرِ انرككسٔ  وبَككذ َزٛغككخ الػككداد ٔرُرٛككر انجبؽككش دزظككب ؽعككت اظككزسا
 ش نهؼُٛكخ قكبو ثٕظكغانؼًكم وًغًٕػكبد ٔاػزًكبدا ػهكٗ يتؽظكبد انجبؽكصاٚكب ٔيانؼًكم انركسد٘  يصاٚب فغًغ ثٍٛ انًسَخ

فٙ وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ فزؼكددد يصكبدز  انعُخ اندزاظٛخ انضبَٛخ اَشطخ يزُٕػخ رزُبظت يغ قدزاد ٔيٕٛل انطتة فٙ
عًبػٙ  انكٗ انؼًكم فكبٌ انطتة ٚزُنهٌٕ يٍ رهنٙ انزدزٚط ثشكم انزؼهى ٔذن  ػٍ غسٚق رٕفٛس اَشطخ يُٕػخ نهطتة 

ض انٕاؽكد انكدز فٙ يغبيٛغ صغٛسح ٔثزًبزٍٚ يُٕػخ .اٌ انؼًم يغ انؼُٛخ وًغًٕػخ ٔاؽدح ٔرسوٓكب صكى انؼكٕدح انٛٓكب فكٙ
اػطبْى اؽعبض ثبالَزًبا انٗ انًغًٕػخ انزٙ وبٌ فٛٓب وضٛس يٍ انزشبثّ ٔاالررب  فككبٌ انطكتة ٚزجكبدنٌٕ انتجكساد ػكٍ 

ا رطجٛق انُشبغبد انًزٕفسح فٙ اندزض ٔظًٍ انًغًٕػخ انٕاؽدح انكجٛكسح انزكٙ رًضكم غسٚق يشبْدرٓى نجؼعٓى فٙ اصُب
ؤٖ انًشكزسوخ سٔاَعغبو ثٍٛ االفساد َؾكٕ انكانرؼبل ٚكٌٕ فٙ رُبغى )ثبٌ انزؼهى انغًبػٙ   gevenاذ ٚروس عًٛغ انطتة 

٘  ٚلدٚككككككّ(       ٔانطسٚنككككككخ نزؼصٚككككككص انككككككزؼهى انغًككككككبػٙ انرؼككككككبل يككككككٍ خككككككتل فٓككككككى اظككككككبنٛت انككككككزؼهى ٔانككككككدٔز انككككككر
((Geven.1997.185،انكٗ انًغكبيٛغ انصكغٛسح غٛكس  انزٙ رعى عًٛكغ غكتة انصكف اٌ االَزنبل يٍ انًغًٕػخ انٕاؽدح

يؾددح انؼدد يغ ػُٛخ يٍ غتة انغبيؼخ ٔفس ثداهم يُٕػخ رٕشع ػهٛٓب انطتة ٔوبٌ ذن  ؽبفصا نٓكى نجكرل عٓكٕد اوجكس 
اٌ انًزؼهًكٌٕ انجكبنغٌٕ ٚؾزكبعٌٕ انكٗ اظكزسارٛغٛبد  )انكر٘ ٚكروس  voughn فٙ ظجٛجم رؾنٛق انزؼهى ْٔرا ٚزركق يكغ زا٘
نككدٚٓى اظككبنٛت رؼهككى يتزهرككخ ٔغساهككق رككدزٚط يُٕػككخ رعككزتدو  ْككلالا انًزؼهًككٌٕرؼهككى يُٕػككخ ٔفؼبنككخ نزؾرٛككص انككزؼهى الٌ 

انطكتة  زضًبزالظكٔٔفكسد اظكزسارٛغٛخ انًغكبيٛغ انًسَكخ فكسا ، ( voughn.2001.p.37)نًغبثٓخ اظبنٛت رؼهى غتثٓى
ٔوكبَٕا ثكرن   اخزكبزِٔؾنٛنكٙ ٔؽعكت انُشكبغ انكر٘ االَشطخ انًُٕػخ انزٙ ٔفسْب ْرا االظهٕة فزؼسفٕا ػهٗ يعكزٕاْى ان

) اٌ انًكدزض ٚغكت اٌ  0111ٚزؾٕنٌٕ يٍ َشبغ عًبػٙ يركسٔض ػهٛكّ انكٗ َشكبغ  يتزبزاقكم ػكددا , اذ ٚكروس عكبثس 
 ؼنٛكككدزًٛٛككخ يتزهركككخ يككٍ انزؼهككٛى يكككغ دزعككبد يزجبُٚكككخ يككٍ انٚكككٌٕ يعككزؼد نكككديظ غككتة انكككزؼهى ػككٍ غسٚككق صكككٛغ رؼه

اٌ رٕفس ػدد يٍ انجكداهم يزًضهكخ ثبالَشكطخ انًُٕػكخ ٔيغًٕػكبد يسَكخ انؼكدد ادٖ انكٗ اٌ ٚكدزض ،(84 ,0111()عبثس,
ى انطككتة نككدٚٓى يسوككت يُرككسد يككٍ فبخزككبز يبُٚبظككجّ )اٌ يؼظككانطبنككت ٔٚككزؼهى انًٓككبزرٍٛ يككٍ ٔعٓككبد َظككس يزؼككددح 

انكر٘ ظبنٛت انزؼهى ٔانزٙ رتزهف اخزتفب داال يٍ غبنت انٗ انٗ اخس ْٔرا ٕٚفس فسصكخ الخزٛكبز َكٕع انكزؼهى الٛتد ررع
ٔٚؼصٔ انجبؽش ْكرِ انُزكبهظ فكٙ انًٓكبزرٍٛ انكٗ اٌ ْكرِ االظكزسارٛغٛخ ٔفكسد نهًكدزض وًب ،(74 ,0112)زاشد,ٚتزبزِ (

ػكٍ االداا انكر٘ ٚنككٕو ثكّ انطبنكت فككٙ اصُكبا انُشككبغ  يتؽظبرككّفسصكخ نهزُنكم ثككٍٛ انًغكبيٛغ ثعكٕٓنخ ٔٚعككس يجكدٚب ثؼكط 
د  انًكدزض فكٙ ٕفكبٌ ٔعٕدِ ٔردخهكّ فكبػت ثزندًٚكّ انزٕعٛكّ ٔانًعكبػدح اذا نكصو االيكس .ٔاٌ ٔعكانتبا ثكم يغًٕػخ 

انٕقذ انًُبظت ػُد ؽدٔس انتطبا ٔرؼدٚهّ ٚعبػد ػهٗ ػدو رضجٛذ ْرا انتطكبا فكٙ االداا ٔانؼكٕدح انكٗ االداا انًٓكبز٘ 
االدازح انؾبظككًخ ػككٍ غسٚككق انعككٛطسح ػهككٗ انطككتة فككٙ اصُككبا انؼًككم ٔيشككبزوخ  اإلظككزسارٛغٛخصككؾٛؼ .عًؼككذ ْككرِ ان

ٔوًكب ٚؼكصٔ انجبؽكش . هكدزض ٔانعكهٕك انًنجكٕل فٛكّنثبننٕاػكد انؼبيكخ  ٔالنزكصاوانؼًم ٔانُظكبو  يعزٕنٛخانطبنت فٙ رؾًم 
اظككًٓذ فككٙ  ثككداهمخ ػككٍ غسٚككق رُٕٚككغ انزككدزٚط ثزنككدٚى اظككزضًسد انرككسٔ  انرسدٚككْككرِ انُزككبهظ انككٗ اٌ ْككرِ انعككزسارٛغٛخ 
ًٓككبزرٙ انزًسٚككس يككٍ االظككرم ٔيككٍ فؾككبٔنٕا عبْككدٍٚ رؼككدٚم انعككهٕك انًٓككبز٘ نانكشككف ػككٍ يعككزٕٖ انطككتة انؾنٛنككٙ 

تل انًٕقكف انزؼهًٛكٙ انكر٘ اخزكبزِٔ ذارٛكب ٔثشككم ٚزُبظكت يكغ قدزاركّ ٔاظكزؼدادارّ انجدَٛكخ رشكٛهّ يٍ خكاالػهٗ ٔاػبدح 
كٍ ػُصس ا فبػت فٙ ْكرا نٛط ثصرزّ يزؼهى ٔيزهنٙ ظهجٙ ٔن ٚخ ٔانؼنهٛخ ٔثرن  اشزسك انطبنت فٙ رُرٛر اندزضٔانًٓبز

انكدزض  اذ ٚكروس ظكبنى)ثبٌ انكزؼهى ٚؾزكبط انككٗ يشكبزوخ انًكزؼهى انرؼهٛكخ خكتل انككدزض ٔٚغكت اٌ ٚشكبزك فكٙ انجؾكش ػككٍ 
اٌ ْرِ انعزسارٛغٛخ ؽننذ اظكزضًبزا عٛكدا نهركسٔ  ،(01 ,0118انًؼهٕيبد ٔاٌ ٚؼس  يبْٕ انشٙ انًطهٕة يُّ()ظبنى,

نهًٓكبزرٍٛ يٕظكٕع ذ ػبيكم ٚعكبػدِ ػهكٗ انُغكبػ فكٙ االداا انًٓكبز٘ دل اٌ ركٌٕ ػبهنب ايبو انطبنت اصجؾانرسدٚخ ٔث
ثككبٌ ظككجت انزُٕٚككغ فككٙ انزككدزٚط ٚؼككٕد انرككسٔ  انرسدٚككخ نتفككساد يككٍ ؽٛككش قكككدزارٓى ) 8998اذ رككروس َككبدٍٚ ،انجؾككش

أ يٍ ؽٛش يٕٛنٓى ٔدٔافؼٓى ٔخجسارٓى انزٙ رزطٕز ثزربػهٓى انًعزًس يغ انجٛئخ ٔانزٙ رٕد٘ انكٗ اخكزت   ٔاظزؼدادارٓى
 (31 ,8998)َبدٚخ ػجد انؼظٛى, ظزغبثخ وم يُٓى نهًٕقف انزؼهًٛٙ( ا

م ظكٕ  ٚكٕد٘ انكٗ قهكخ َكٕاؽٙ َٔنكبغ انعكؼف ػُكد اظكزًسازِ ثبنؼًكاٌ يؾبٔنخ انًدزض اذوبا َنبغ اننكٕح ػُكد انطبنكت 
ٔٚزركق زؼهى يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االظرم ٔيٍ االػهٗ يزغهجكب ػهكٗ َنكبغ ظكؼرّ فكٙ انؼًكم ثإظزسارٛغٛخ انًغبيٛغ انًسَخ ن

)ثكبٌ انًدزظكٌٕ ٚؾزكبعٌٕ انكٗ اٌ ٚزؼكبيهٕا يكغ َكٕاؽٙ قكٕح انزتيٛكر ٔاٌ  Thomasػٍ  0111ذن  يغ يب أزدِ عبثس 
اٌ  (.881,ا0111ٍ خكتل اظكزتداو رُٕٚكغ رؼهًكّ( )عكبثس,ٚترظٕا يٍ َٕاؽٙ ظؼرٓى فٙ انزؼهى ْٔرا ًٚككٍ ػًهكّ يك

رُٕٚغ انزدزٚط ظبػد انًزؼهى ػهٗ فًّٓ نتَشطخ ٔاالعساااد انزؼهًٛٛخ انصرٛخ يًب عؼم ػًهٛخ انزكدزٚط ػًهٛكخ يُظًكخ 
ظ انكٗ وًب ٚؼكصٔ انجبؽكش ْكرِ انُزكبه،ظبػدد ػهٗ اػدادِ ٔربْٛهّ نزؼهى يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ االظرم ٔانزًسٚس يٍ االػهٗ

اٌ انًككدزض وككبٌ ٚنككٕو ثؼًهٛككخ رنككٕٚى داهًٛككخ يككٍ خككتل يتؽظزككّ الداا انطككتة فككٙ َٓبٚككخ وككم دزض نٛجُككٙ ػهككٗ ْككرِ 
انًتؽظبد َشبغبد عدٚدح ٚعزتديٓب فٙ اندزض انر٘ ٚهّٛ .)اٌ ػهكٗ انًكدزض انزؼكس  ػهكٗ قكدزاد انطكتة ٔيٛكٕنٓى 

انككدزض ٔاالَشككطخ انزككٙ ظككٛنٕو انطككتة ثٓككب خككتل  ٔاظككزؼدادارٓى نزنجككم انككدزض انغدٚككد. ٔفككٙ ظككٕا ذنكك  ٚصككًى خطككػ
 .(Mohansen ,s,&bonnie,1997.125).انٕؽدح (
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يٓكبزرٙ انزًسٚكس يكٍ ايكبو انكساض نتيكبو ظزسارٛغٛخ انًغبيٛغ انًسَخ فكٙ رؼهكٛى اداو تًٚكٍ رُٕٚغ انزدزٚط ثبظز -8      
 .ٔانزًسٚس يٍ االظرم فٙ انكسح انطبهسح 

خ فكٙ افعكم يكٍ انطكس  االػزٛبدٚكخ انًزجؼك انًغكبيٛغ انًسَكخ ٚؾنكق رؼهًكب إظزسارٛغٛخاٌ رُٕٚغ انزدزٚط ثبظزتداو -0     
 رؼهى يٓبزرٙ انزًسٚس يٍ ايبو انساض انٗ االيبو ٔانزًسٚس يٍ االظرم .

 :ٍاثانتىص 5-1
ٔانزًسٚكس يكٍ  األػهكٗانًغكبيٛغ انًسَكخ فكٙ رؼهكى يٓكبزرٙ انزًسٚكس يكٍ  إظكزسارٛغٛخاظزتداو رُٕٚغ انزكدزٚط ثبظكزتداو  -

 .وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ نطتة االظرم
 :انًمترحاث  5-۳
 اعساا ثؾٕس ػهٗ رؼهى يٓبزاد اخسٖ فٙ انكسح انطبهسح أ ثنٛخ االنؼبة انًُظًخ.-
 
 
 

      
 :واألجنبٍتعربٍت انًصادر ان

 انككككسح انطكككبهسح, فكككٍ االداا انًٓكككبز٘ , داز اثكككٍ االصٛكككس نهطجبػكككخ ٔانُشكككس , عبيؼكككخ  0111,نٛكككش ا دأد ,  أنجُكككب ,
 انًٕصم , انؼسا  .

 (, ؽغسح اندزاظخ انربزقكخ ٔانجُبهٛكخ , انشكسوخ اندٔنٛكخ نهطجبػكخ , يدُٚكخ 0111عبثس , عبثس ػجد انؾًٛد , )اوزكٕثس  1
 ,يصس .

 ػتقخ ثؼط انندزاد انؼنهٛخ ثرٍ االداا انًٓبز٘ ٔيعزٕٖ االَغكبش نكجؼط انًٓكبزاد  0113,ػدَبٌ ْبد٘ , ؽَُٕب,
االظبظكٛخ ثكبنكسح انطكبهسح نكدٖ الػجككبد اَدٚكخاننطس نهدزعكخ االٔنكٗ , زظكبنخ يبععككزٛس غٛكس يُشكٕزح , وهٛكخ انزسثٛككخ 

 انسٚبظٛخ ,عبيؼخ انًٕصم ,انؼسا  .
 , ٘ٔ( , اظبظككٛبد انجؾككش انؼهًككٙ فككٙ انزسثٛككخ ٔانؼهككٕو االَعككبَٛخ 8917فزؾككٙ ؽعككٍ ٔ) ػككٕد ح,اؽًككد ظككهًٛبٌ, يهكككب

 ,يكزجخ انًُبز نهطجبػخ ٔانُشس
   ( , رُٕٚغ انزدزٚط فٙ انرصم دنٛم انًؼهى نزؾعٍٛ غس  انزؼهٛى ٔانزؼهى فٙ يكدازض انكٕغٍ 0111) ٔآخسٌٔوٕع

 ثٛسٔد .انؼسثٙ , يكزت انَٕٛعكٕ االقهًٛٙ نهزسثٛخ فٙ اندٔل انؼسثٛخ , 
 (, 0117يسػٙ , يسػٙ اؽًد , انؾٛهكخ ٔا يؾًكٕد, )  , غساهكق انزكدزٚط انؼبيكخ , داز انًعكٛسح نهطجبػكخ ٔانُشكس

 ػًبٌ االزدٌ .
 . اصككس اظككزتداو اظككبنٛت يتزهرككخ فككٙ رُظككٛى يؾزككٕٖ يككُٓظ انكككسح انطككبهسح فككٙ يعككزٕٖ 8997يطككسٔد ,ؽككبشو اؽًككد ,

دوزٕزاح غٛس يُشٕزح , , وهٛخ انزسثٛخ انسٚبظكٛخ ,عبيؼكخ انًٕصكم  انزؾصٛم ٔاالؽزربظ انًؼسفٙ ٔانؾسوٙ , زظبنخ
 ,انؼسا  .

 ( , االرغبْكبد انؾدٚضكخ فكٙ رتطكٛػ ٔرطكٕٚس انًُكبْظ , غ8991انٕوٛم , ؽهًٙ اؽًد ,ٔيؾًكٕد, ؽعكٍٛ ثشكٛس )0  ,
 يكزجخ انرترؼ نهُشس ٔانزٕشٚغ , انكٕٚذ .

 ٔ, ٕانًككدازض انضبَٕٚكخ ,دنٛكم انًدزظكٍٛ ٔانًكدزثٍٛ , يطجؼككخ  , انزكدزٚط انًكلصس فك0112ٙٔشازح انزسثٛكخ , انَٕٛعكك
 ٔشازح انزسثٛخ ,انؼسا  .
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