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ىجف البحث الى ما يأتي :

امللخص

إعجاد بخنامجيغ يتزسشان فشيتيغ مغ فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي لمعبة الذصخنج والكذف عغ أثخ البخنامجيغ في تشسية بعس
مطاىخ االنتباه ،وبخرػص مشيج البحث استخجم الباحثان السشيج التجخيبي لسالئستو وشبيعة البحث  ،وتسثل مجتسع البحث

بالفئة العسخية ( )31-31سشة في مجيشة السػصل ،إذ بمغ عجد البشيغ ( )14704وعجد البشات ( )82172ومجسػعيسا
( ،) 82882وقج اعتسج الباحثان الفئة العسخية لمبشيغ كسجتسع لمبحث .وبصخيقة القخعة تع تدسية ثانػية القادة كسخكد إلجخاء

التجارب اإلستصالعية الخاصة بستغيخات البحث ،ومخكد ثانػية األوائل إلجخاء تجخبة البحث التجخيبية ،إذ تكػنت عيشة

البحث مغ ( )84متعمساً ثع قدست ىحه العيشة إلى مجسػعتيغ بالقخعة ،تزع كل مجسػعة ( )14متعمساً ،ثع قام الباحثان
بتدسية السجسػعتيغ بذكل عذػائي أيز ًا بحدب فشيتي التفكيخ اإلستخاتيجي ،إذ بمغ عجد متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى
التي تجرس بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات ( )14متعمساً ،في حيغ بمغ عجد متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية
التي تجرس بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ ( )14متعمساً ،وقج تع إستبعاد ( )2متعمسيغ مغ السجسػعة التجخيبية األولى و()1

متعمسيغ مغ السجسػعة التجخيبية الثانية بدبب عجم اإللتدام بجروس البخنامج ،إذ بمغ عجد أفخاد العيشة بعج اإلستبعاد ()12

متعمساً ،وبخرػص الترسيع التجخيبي فقج اعتسج الباحثان ترسيع السجسػعات الستشاضخة ،وقام الباحثان بإجخاء التكافؤ بيغ
ال عغ القجرة العقمية ،كسا قام الباحثان
مجسػعتي البحث وتجانذ التبايغ في (مطاىخ االنتباه ،والحكاءات الستعجدة) فز ً
بإجخاء االختبار ا لقبمي في (مطاىخ االنتباه) ،ثع قام الباحثان بإعجاد بخنامج تعميسي لكال السجسػعتيغ التجخيبيتيغ وبحدب

الفشيات الخاصة بيا بػاقع ( )84وحجة تعميسية ،ثع اجخؼ االختبار البعجؼ في مطاىخ اإلنتباه عمى عيشة البحث مغ أجل
الحرػل عمى البيانات الخام والتي عػلجت إحرائي ًا مغ خالل الشدبة السئػية لتحجيج ندبة إتفاق الخبخاء ،لـ(معامل اإلرتباط
البديط ،معامل سبيخمان  -بخاون ،والػسط الحدابي ،واإلنحخاف السعيارؼ ،واختبار ليفيغ ،واإلختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ،
واإلختبار التائي لعيشتيغ مختبصتيغ ،وقج تع اإلستعانة بالحقيبة اإلحرائية ( )SPSSإلجخاء التحميل اإلحرائي) ،وأضيخت
الشتائج تقارب أثخ كل مغ بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشيات التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات وبخنامج التفكيخ

اإلستخاتيجي بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ في تشسية مطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) وزمغ مطاىخ اإلنتباه .

وفي ضػء نتائج واستشتاجات البحث يػصي الباحثان بسا يأتي :

 -3إعتساد السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج كسادة أساسية لسجارس الستػسصة لسجيخيات التخبية .
 -8إعتساد كل مغ بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات وبخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي

بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ في تجريذ السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج .
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 إعتساد الحدم الحىشية وما تتزسشو مغ ألعاب وتسخيشات وميام ذىشية في تجريب القجرات الحىشية لستعمسي الفئة العسخية-1
.) سشة31-31(

. إعتساد الػسائل التعميسية السدتخجمة في البحث في تجريذ السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج-1

.) مطاىخ االنتباه، لعبة الذصخنج، (فشيات التفكيخ االستخاتيجي:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The aim of the research is the following:
Preparing a program that includes two techniques of strategic thinking of the game of chess
and revealing the effect of the program on developing some aspects of attention. Regarding the
research methodology, the researchers used the experimental method for its suitability and the
nature of the research. The research community represented the age group (13-14) years in the
city of Mosul, as the number of boys reached (40750) and the number of girls (28478) and
their total (69228). The researchers adopted the age group of boys as the research community.
And by the method of drawing lots, the leaders secondary school was named as a center for
conducting exploratory experiments related to research variables and the Al-Awael secondary
center for conducting the experimental research experiment, as the research sample consisted
of (60) learners, then this sample was divided into two groups by lot, each group includes (30)
learners, then the two researchers randomly named the two groups also according to the two
techniques of strategic thinking. According to the technique of thinking scenarios (30) learners,
and (8) learners were excluded from the first experimental group and (3) learners from the
second experimental group due to lack of commitment to the program’s lessons, and with
regard to the experimental design, the two researchers adopted the design of the corresponding
groups, and the two researchers conducted the equivalence between the two research groups
and the homogeneity of the variance in (aspects of attention, and multiple intelligences) as well
as mental ability. An educational program for both experimental groups according to their own
techniques by (20) educational units, then a post-test was conducted in the aspects of attention
on the research sample in order to obtain the raw data that were statistically treated through the
percentage to determine the percentage of expert agreement, for (simple correlation coefficient,
and Spearman-Brown coefficient, and the arithmetic mean, and standard deviation, and Levin's
test, and the T-test for two independent samples, and the T-test for two linked samples, and the
statistical package (SPSS) was used to conduct statistical analysis), and the results showed the
convergence of the impact of each of the strategic thinking program according to thinking
techniques from all directions and the strategic thinking program according to Artistic thinking
scenarios in developing the aspects of attention (focus, and distribution, and transformation)
and the time of attention manifestations.
In light of the results and conclusions of the research, the researchers recommend the
following:
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1. Adopting the educational content of the game of chess as a basic material for middle
schools for directorates of education.
2. Adopting both the strategic thinking program according to the technique of thinking from
all directions and the strategic thinking program according to the art of thinking scenarios in
teaching the educational content of the game of chess.
3. Adopting mental packages and the games, exercises and mental tasks they contain in
training the mental capabilities of learners of the age group (13-14) years.
4. Adopting of the educational methods used in research in teaching the educational
content of the game of chess.
Keywords: (Strategic Thinking Techniques, Game of Chess, Aspects of Attention).

 -2التعريف بالبحث

 2-2مقدمة البحث وأىميتو:

يعج التعميع ىػ السحخك الحيػؼ لسختمف السدارات اإلقترادية واإلجتساعية والتكشػلػجية في أؼ مجتسع ،بل إن

تقجم الجول ورقييا ما ىػ إال مؤشخ واضح عمى جػدة التعميع فييا ،ويشطخ لسؤسدات التعميع اليػم بػصفيا محػ اًر

رئيداً في تمبية إحتياجات السجتسع والػفاء بستصمبات التشسية في ضل التغيخات العالسية الستالحقة ،مسا دفع ىحه

السؤسدات إلى ال دعي السدتسخ إلى تحديغ وتجػيج مخخجاتيا .وتعج السؤسدات التعميسية بسا تزسشو مغ مجارس،

ومخاكد لمتجريب ومعاىج وكميات ،وجامعات ،وغيخىا مغ أىع السؤسدات في السجتسع ،وذلظ بحكع دورىا في الحفاظ
عمى ثقافة السجتسع ،والعسل عمى تصػيخه مغ خالل تشسية أفخاده وتدويجىع بالسعمػمات والسيارات والتقشيات

واإلتجاىات الحجيثة في السجاالت كافة.

إن ىحه الخسالة خمقت تحجيات أمام ىحه السؤسدات دفعتيا لمبحث عغ أدوات وآليات تسكشيا مغ التغمب عمى
ىحه التحجيات  ،ومغ بيغ ىحه اآلليات ضخورة تبشي تفكيخ إستخاتيجي ،بسعشى أن البعج اإلستخاتيجي في مجال
التعميع أصبح ضخورة ممحة وليذ إختيار يسكغ اإلستغشاء عشو ،إذ أكج كالً مغ (الذجيفات والح اخحذة) "إلى أن

التفكيخ اإلستخاتيجي ىػ األسمػب الحؼ سيحجد التػجيات الخاصة باألنذصة وسيداعج السؤسدات التخبػية عمى
مػاجية السذكالت والتغيخات الجاخمية والخارجية كسا أنو سيداىع في رفع مدتػػ أدائو ،األمخ الحؼ يتصمب تبشي

مجخل التفكيخ اإلستخاتيجي في ىحه السؤسدات" ( .الذجيفات والح اخحذة)318 ,8440،

ويزيف (الفػاز) "بأن التفكيخ اإلستخاتيجي يديع مغ خالل السدتػػ التذغيمي في وضػح الخؤية ،وتختيب

األولػيات وتحجيجىا وإشاعتيا بيغ الستعمسيغ ،والتصػيخ والتحجيث السدتسخيغ ،مسا يؤدؼ إلى تحديغ األداء وحل
السذكالت في أثشاء التعامل مع السػاقف التعميسية واتخاذ الق اخرات الالزمة إلنجاح السػقف التعميسي ،وذلظ مغ
خالل أنساط التفكيخ اإلستخاتيجي التي تتعجد بتعجد السػاقف التي يػاجييا الستعمسػن وفقاً ألساليب إختيارىع لمبجائل

اإلستخاتيجية" ( .الفػاز)۸۲ ،۸۰۰۲ ،

وتعج لعبة الذصخنج مغ أكثخ الخياضات الفكخية استخجاماً لمقجرات العقمية لسا تتصمبو مغ ذكاء وتخكيد انتباه

وترػر عقمي مغ أجل إتخاذ الق اخرات اإلستخاتيجية السالئسة لسػقف المعب ،إذ يحكخ (مرصفى) "بأن اإلنتباه في
السجال الخياضي يتسيد بعجة مطاىخ ،وإن الػصػل إلى السدتػيات الخياضية العاليا يتػقف إلى حج كبيخ عمى نسػ
وإتقان تمظ السطاىخ لجػ األفخاد وبجرجات متفاوتة تختمف باختالف شبيعة كل نذاط ،ويعج اإلنتباه شخشاً ضخورياً
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مغ شخوط السالحطة الشاجحة ويتسيد بػجػد حالة تأىب عقمي أو حالة مغ اليقطة لكي يحدغ أو يجرك مجسػعة
مغ الػقائع أو الطخوف أو األشياء" ( .مرصفى)32 ،8431،
مسا تقجم تبخز أىسية البحث في :
 .3كػنو الجراسة األولى في مجال تشسية التفكيخ اإلستخاتيجي لمفئة العسخية ( )31-31سشة.
 .8الجراسة األولى في مجال تعميع وتشسية ميارات المعب في لعبة الذصخنج.

 .1تفعيل دور األلعاب الفكخية في األنذصة الخياضية متسثمة بمعبة الذصخنج واأللعاب الفكخية السعدزة ليا.
 .1إعجاد مشيجية لمتفكيخ اإلستخاتيجي قائسة عمى فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي مغ خالل لعبة الذصخنج.
 .0كسا يدتسج البحث الحالي أىسيتو مغ خالل تشسية بعس مطاىخ االنتباه.
 1-2مذكمة البحث-:
تتمحهر مذكمة البحث في المحاور اآلتية:

إن الفئة العسخية ( )31-31سشة لع تتعخض إلى بخامج تفكيخ تشسي ممكة التفكيخ االستخاتيجي بيجف

إعجادىع لمسدتقبل ،بل انحرخ التفكيخ االستخاتيجي بالفئات العسخية الستقجمة كاإلدارييغ والقادة والسجربيغ وغيخىع،
وعجم وجػد أؼ دراسة تشاولت لعبة الذصخنج إستخجمت بخامج التفكيخ والتعمع في تعميع تكتيكات المعبة ،وأن أنذصة
درس التخبية الخياضية ال تػفخ السجال الدمشي الالزم لتشسية ميارات التفكيخ التأممي والحؼ يؤثخ بجوره عمى القجرة
عمى إتخاذ القخار الرائب ،وكحلظ ِقَّمت إىتسام درس التخبية الخياضية وباقي الجروس السشيجية بالسيارات والقجرات

الحىشية والحؼ بجوره يشعكذ سمباً عمى الشذاط الحىشي لمستعمسيغ والتحريل الجراسي والقجرات الحىشية كاالنتباه

ومطاىخه ،وعمى ا لخغع مغ أن درس التخبية الخياضية واألنذصة الخياضية تػفخ مجال حخكة مقارنة بباقي الجروس

إال أن ق اخرات السػقف التعميسي محرػرة بسجرس التخبية الخياضية دون غيخه  ،وىحا يشعكذ سمباً عمى قجرة الصالب
عمى إتخاذ الق اخرات الالزمة لمسػقف التعميسي والحؼ بجوره يحج مغ مقجرة الصالب عمى تحقيق إنجاز في السػقف

التعميسي .

ومسا تقجم مغ تفريل لسحاور مذكمة البحث يسكغ أن يصخح الباحثان التداؤالت اآلتية:
 .3ىل أن لعبة الذصخنج واألنذصة والتسخيشات الفكخية تحقق مبجأ التشػع في األنذصة الخياضية ودرس التخبية
الخياضية؟

 .8ىل أن بخنامج فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي يشسي ممكات التفكيخ االستخاتيجي لجػ متعمسي الفئة العسخية
( )31-31سشة ؟
 .1ىل أن تعميع لعبة الذصخنج مغ خالل بخامج التفكيخ والتعمع يؤثخ بذكل فعال في تكتيكات المعبة؟
 .1ىل أن بخنامج فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي يشسي بعس مطاىخ االنتباه ؟
 2-2أىداف البحث:

 .3إعجاد بخنامجيغ يتزسشان فشيتيغ مغ فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي لمعبة الذصخنج.
 .8الكذف عغ أثخ البخنامج في تشسية بعس مطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) .
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 3-2فرضيات البحث:

 3-1-3تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس
بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات لمعبة الذصخنج في اإلختبار القبمي لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع،
والتحػيل) وبيغ متػسصات درجاتيع عمى اإلختبار البعجؼ ولسرمحة اإلختبار البعجؼ.

 8-1-3تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية التي تجرس
بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ لمعبة الذصخنج في اإلختبار القبمي لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل)

وبيغ متػسصات درجاتيع عمى اإلختبار البعجؼ ولسرمحة اإلختبار البعجؼ.

 1-1-3ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس
بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات لمعبة الذصخنج وبيغ متػسط متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية التي

تجرس بحدب فشية الديشاريػىات لمعبة الذصخنج في تشسية بعس مطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) لمفئة
العسخية ( )31-31سشة.
4-2

مجاالت البحث:

 3-0-3المجال البذري :متعمسػ الفئة العسخية ( )31-31سشة.

 8-0-3المجال الزماني :تع إجخاء البحث مغ تاريخ 8484/33/3م ولغاية 8483/8/2م .
 1-0-3المجال المكاني :القاعات الجراسية في السخكد التعميسي (ثانػية األوائل األىمية لمبشيغ) لمعبة الذصخنج في
مجيشة السػصل.

 5-2تحديد المرظمحات:

 2-5-2الفنيات إجرائياً :التكتيكات واإلستخاتيجيات الحىشية القائسة عمى أساس مشيجية التفكيخ التذغيمي السػضفة

في لعبة الذصخنج ،والتي يتعخض ليا متعمسػ الفئة العسخية ( )31-31سشة ،بذكل مػاقف تعميسية الغخض مشيا
تشسية بعس القجرات الحىشية (اإلنتباه ومطاىخه ،والحكاءات الستعجدة) بيجف تحقيق أفزل إنجاز في المعبة.

 1-5-2التفكير اإلستراتيجي:

التفكير االستراتيجي :نقالً عغ الفػاز فقج عخفو دمحم شارق (8448م) بأنو  ":تمظ العسميات العقمية والسعخفية التي
يدتخجميا الفخد لحطة الشطخ إلى السذكالت التي تدتػجب إتخاذ ق اخرات ،ويتصمب التعامل مع ىحا البعج إستحزار

الحالة الفعمية التي يجابييا الفخد بجقة متشالية"( .الفػاز)82، 8442،
التفكير االستراتيجي إجرائياً :ويتسثل في الخصػات القائسة عمى أساس مشيجية التفكيخ التذغيمي السػضفة في لعبة
الذصخنج ،والتي يتعخض ليا متعمسػ الفئة العسخية ( )31-31سشة ،والتي تكػن بذكل خصط دراسية الغخض مشيا
تشسية بعس القجرات الحىشية (اإلنتباه ومطاىخه  ،والحكاءات الستعجدة) بيجف تحقيق أفزل إنجاز في المعبة.
 2-5-2اإلنتباه ومظاىره:

اإلنتباه :فقج عخفو السميجي ( ":)8444بأنو تػجيو الذعػر وتخكيده في شيء معيغ إستعجاداً لسالحطتو أو أدائو أو

التفكيخ فيو"( .السميجي)327 ،8444 ،

اإلنتباه إجرائياً :ىي الجرجة التي يحرل عمييا الستعمع في الفئة العسخية ( )31-31سشة مغ خالل تصبيق إختبار

تختاسكػب السعجل الحؼ يكيذ مطاىخ اإلنتباه ( تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) ،ويتصمب ىحا
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االختبار جياز يعخض شكل مخبع يحتػؼ ( )84خانة ،وداخل كل خانة عالمة معيشة ويعخض ىحا الذكل لسجة ثانية
واحجة ،ثع يػضع أمام السختبخ لػح يتزسغ شكل السخبع نفدو ولكغ بخانات فارغة ،ويصمب مغ السختبخ ملء

الخانات كسا في الذكل الحؼ عخض عميو ويحتدب زمغ ملء الذكل ثع يثبت الدمغ السدتغخق وعجد العالمات
الرائبة.

ونط اًخ إلعتساد الباحثان ثالثة مطاىخ ىي (تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) فدػف يقػم

الباحثان بتعخيف ىحه السطاىخ الثالثة:

تركيز اإلنتباه :نقالً عغ مرصفى ( )8431فقج عخفو الزسج (" :)8444ىػ تجسيع كافة األفكار والعسميات العقمية

نحػ تحقيق ىجف معيغ وىػ تثبيت لإلنتباه لتحقيق ىحا اليجف"( .مرصفى)84،8431،

تركيز اإلنتباه إجرائياً :ىي الجرجة التي يحرل عمييا الستعمع في الفئة العسخية ( )31-31سشة مغ خالل تصبيق
إختبار تختاسكػب السعجل الحؼ يكيذ مطاىخ اإلنتباه (تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) إذ يتع

وضع جياز الحاسػب ) )Lap Topأمام السختبخ وباستخجام بخنامج ) (Power Pointلعخض الذخائح إذ تعخض
شخيحة واحجة لسجة ثانية تتزسغ ججول مكػن مغ ( )84خانة تحتػؼ بعس الخانات عمى ( )8صػر بيادق مػزعة
عمى شكل عذػائي ،ثع يػضع لػح مخبع تختاسكػب أمام الستعمع ،ويقػم بتختيب البيادق كسا رأىا في الذخيحة ثع

يحدب الدمغ السدتغخق لمتختيب وعجد العالمات الرائبة.

تهزيع اإلنتباه " :قجرة الالعب عمى تػجيو إنتباىو نحػ أكثخ مغ مثيخ في وقت واحج ،أو تػجيو إنتباىو نحػ
إستيعاب وفيع أكثخ مغ معمػمة مغ مرادر مختمفة وقت واحج"( .سامي وغالب)324،8442،

تهزيع اإلنتباه إجرائياً :ىي الجرجة التي يحرل عمييا الستعمع في الفئة العسخية ( )31-31سشة مغ خالل تصبيق
إختبار تختاسكػب السعجل الحؼ يكيذ مطاىخ اإلنتباه (تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) إذ يتع

وضع جياز الحاسػب ) )Lap Topأمام السختبخ وبإستخجام بخنامج ) (Power Pointلعخض الذخائح ،إذ تعخض
شخيحة واحجة لسجة ثانية تتزسغ ججول مكػن مغ ( )84خانة تحتػؼ بعس الخانات عمى ( )8صػر لقصع شصخنج

متشػعة ومػزعة عمى شكل عذػائي ،ثع يػضع مخبع تختاسكػب أمام الستعمع ويصمب مغ الستعمع أن يثبت القصع

التي رأىا آنفاً ،ثع يحدب زمغ السدتغخق في تثبيت القصع وعجد القصع الرائبة.

تحهيل اإلنتباه :بأنو القجرة عمى سخعة تػجيو اإلنتباه مغ نذاط إلى آخخ ،وبالحجة نفديا وتختمف قجرة األفخاد عمى

تحػيل اإلنتباه مغ فخد إلى آخخ عمى وفق الخرائز والسسيدات الفخدية( .الخيكاني وآخخان)370 ،8438 ،

تحهيل اإلنتباه إجرائياً :وىي الجرجة التي يحرل عمييا الستعمع في الفئة العسخية ( )31-31سشة مغ خالل تصبيق
إختبار تختاسكػب السعجل الحؼ يكيذ مطاىخ اإلنتباه (تخكيد اإلنتباه ،تػزيع اإلنتباه ،تحػيل اإلنتباه) إذ يتع وضع

جياز الحاسػب ) )Lap Topأمام السختبخ وباستخجام بخنامج ) (Power Pointلعخض الذخائح إذ تعخض شخيحة

واحجة لسجة ثانية تتزسغ ججول مكػن مغ ( )84خانة تحتػؼ بعس الخانات عمى ( )8صػر لقصع شصخنج متشػعة
ومػزعة عمى شكل عذػائي ،ويصمب مغ الستعمع تثبيت قصعة محجدة ثع يصمب مشو تثبيت قصعة أخخػ وىكحا ثع

يحدب الدمغ السدتغخق لتثبيت القصع وعجد القصع الرائبة.
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 3-5-2لعبة الذظرنج:

لعبة الذظرنج :ىي لعبة ذىشية تعتسج عمى قجر كبيخ مغ الحكاء باإلضافة إلى تخكيد الذجيج مغ أجل إتخاذ ق اخرات
صائبة لتحقيق الفػز( .قجور)7 ،8432،

لعبة الذظرنج إجرائياً :ىي التكتيكات واالستخاتيجيات الحىشية التي يسارسيا متعمسػ الفئة العسخية ( )31-31سشة

في لعبة الذصخنج بحدب الزػابط القانػنية السعتسجة دولياً.

 1-1الدراسات الدابقة:

 2-1-1دراسة ميذال نهار ()Michel Noir 2002

"تنمية القدرات المعرفية والعقمية لمظفل من خالل ممارسة الذظرنج"

ىجفت الجراسة إلى تشسية القجرات السعخفية والعقمية لمصفل مغ خالل مسارسة الذصخنج ،وأُجخيت عمى تالميح

السخحمة الستػسصة في بعس السجارس الفخندية ،حيث كان متػسط ندبة التصػر لجػ التالميح الحيغ مارسػا
الذصخنج في تخكيد اإلنتباه ( ، )٪04والحاكخة ( ، )٪88والتفكيخ السشصقي ( ، )٪18مقارنة مع التالميح الحيغ لع
يسارسػا الذصخنج .حيث أسفخت التجارب التي أُجخيت عغ نتائج مقشعة تجل بذكل كبيخ عمى فػائج لعب الذصخنج

لمشجاح األكاديسي مغ خالل الجراسة والتحميل عمى مجار أربع سشػات مغ البحث في عمع الشفذ السعخفي وعمع

التخبية)Noir, 2002,13( .
 -2إجراءات البحث

 2-2منيج البحث :إستخجم الباحثان السشيج التجخيبي لسالئستو وشبيعة البحث.

 1-2مجتمع البحث :تسثل مجتسع البحث بالفئة العسخية ( )31-31سشة في مجيشة السػصل ،إذ بمغ عجد البشيغ
( )14704وعجد البشات ( )82172ومجسػعيسا (،)82882وقج اعتسج الباحثان الفئةالعسخية لمبشيغ كسجتسع لمبحث.

 2-2عينة البحث :لعجم وجػد درس مشيجي لمعبة الذصخنج وعجم وجػد مفخدات خاصة بمعبة الذصخنج في درس

التخبية الخياضية ،وكػن البخنامج والمعبة مقتخحة لػ ازرة التخبية ،لحلظ اعتسج الباحثان السخاكد التجريبية السعتسجة مغ

قبل إتحاد الذصخنج العخاقي /فخع نيشػػ والستسثمة بالسجارس األىمية ،إذ قام الباحثان باإلعالن عغ دورة تعميسية
لمذصخنج مغ خالل تبميغ السخاكد التجريبية ،ومغ خالل إعالن عغ الجورة التعميسية عغ شخيق وسائل التػاصل
االجتساعي لغخض التدجيل في ىحه السخاكد ،وبعج اإلنتياء قام الباحثان باعتساد مخكديغ تعميسييغ ،األول في ثانػية
القادة األىمية لمبشيغ والثاني ثانػية األوائل االىمية لمبشيغ  ،وبصخيقة القخعة تع تدسية ثانػية القادة كسخكد إلجخاء
التجارب اإلستصالعية الخاصة بستغيخات البحث ،ومخكد ثانػية األوائل إلجخاء تجخبة البحث التجخيبية إذ تكػنت

عيشة البحث مغ ( )84متعمساً ،ثع قام الباحثان بتقديع العيشة إلى مجسػعتيغ بالقخعة ،تزع كل مجسػعة ()14
متعمساً ،ثع قام الباحثان بتدسية السجسػعتيغ بذكل عذػائي أيزاً بحدب فشيتي التفكيخ اإلستخاتيجي ،إذ بمغ عجد

متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات ( )14متعمساً ،في حيغ
بمغ عجد متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية التي تجرس بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ ( )14متعمساً ،وقج تع

إستبعاد ( )2متعمسيغ مغ السجسػعة التجخيبية األولى و( )1متعمسيغ مغ السجسػعة التجخيبية الثانية بدبب عجم
اإللتدام بجروس البخنامج ،إذ بمغ عجد أفخاد العيشة بعج اإلستبعاد ( )12متعمساً ،والججول ( )3يبيغ تػزيع عيشة البحث

إلى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ.
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اندذول ( )1رىصَغ ػُُخ انجحث إنً يدًىػزٍُ ردشَجُزٍُ
انًدًىػخ
انًدًىػخ انزدشَجُخ األونً
انًدًىػخ انزدشَجُخ انثبَُخ
انًدًىع

انؼذد لجم
االعزجؼبد
33
33
63

ػذد انطالة
انًغزجؼذٍَ
8
3
11

انؼذد ثؼذ
االعزجؼبد
22
22
44

 3-2الترميم التجريبي :إعتسج الباحثان ترسيع السجسػعات الستشاضخة والتي تتزسغ مجسػعتيغ تجخيبيتيغ والتي

تتصمب إجخاء تكافؤ بيغ السجسػعتيغ واختباريغ قبمي وبعجؼ والذكل ( )3يػضح الترسيع التجخيبي السدتخجم فيالبحث.
انًزغُش

ركبفؤ

إخزجبس لجهٍ

انًدًىػخ
انزدشَجُخ األونً
انزدشَجُخ انثبَُخ

 .1انمذسح انؼمهُخ
 .2يظبهش اإلَزجبِ
.3انزكبءاد انًزؼذدح

.1يظبهش اإلَزجبِ

انًزغُش انًغزمم

إخزجبس ثؼذٌ

فُُخ انزفكُش يٍ خًُغ
االردبهبد
فُُخ عُُبسَىهبد انزفكُش

.1يظبهش اإلَزجبِ

انشكم ()1
انزظًُى انزدشَجٍ نهًدًىػبد انًزُبظشح

 4-2أداة البحث :
 2-4-2إختبار تختاسكهب :اعتسج الباحثان مطاىخ اإلنتباه كقجرات ذىشية في البحث لحلظ قاما بعسل تحميل
محتػػ لألدبيات والجراسات الدابقة التي تشاولت

إختبارات

اإلنتباه ومطاىخه والتي تتالءم مع الفئة العسخية

( )31-31سشة ،إذ وجج الباحثان أن أكثخ إختبار يالءم الفئة العسخية ( )31-31سشة ىػ إختبار

( )Tachiscopeروسي األصل والسدتخجم مغ قبل (حدانيغ وحسجؼ ،)3227 ،و(شسعػن،)3222 ،
و(الزسج ،)8444،و(مرصفى8431 ،م) .

وبعج الحرػل عمى اإلختبار قام الباحثان بتػضيف اإلختبار عمى لعبة الذصخنج بذكل ألكتخوني مغ خالل

استخجام بخنامج ) (Power Pointوذلظ لإلستفادة مغ خاصية عخض الذخائح الخاصة بالبخنامج .

 2-2-4-2مهاصفات اإلختبار :يكيذ إختبار تختاسكػب مطاىخ اإلنتباه (حجة اإلنتباه ،وشجة اإلنتباه ،وثبات
اإلنتباه ،وتخكيد اإلنتباه ،وتػزيع

اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) حيث تعخض لػحة تختاسكػب مغ خالل جياز

تختاسكػب الزػئي لسجة ثانية ،ثع يصمب مغ الالعب بعج إستبعاد المػحة أن يخسع صػرة شبق االصل لسػاقع

عالمة (×) ثع يتع حداب الدمغ السدتغخق في وضع العالمات وعجد العالمات الرحيحة السصابقة مع المػحة

األصمية والذكل ( )8يػضح ذلظ.

انشكم (ًَ2ىرج الخزجبس رخزبعكىة
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ولغخض تػضيف اإلختبار مع أىجاف البحث ،قام الباحثان بترسيع اإلختبار ألكتخونياً وبسا يتالءم بمعبة

الذصخنج ليكيذ مطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتحػيل ،والتػزيع) ويتصمب ىحا اإلختبار جياز يعخض شكل مخبع

يحتػؼ ( )84خانة ،وداخل كل خانة عالمة معيشة ويعخض ىحا الذكل لسجة ثانية واحجة ،ثع يػضع أمام السختبخ

لػح يتزسغ شكل السخبع نفدو ،ولكغ بخانات فارغة ويصمب مغ السختبخ ملء الخانات كسا في الذكل الحؼ عخض
عميو ويحتدب زمغ ملء الذكل ثع يثبت الدمغ السدتغخق وعجد العالمات الرائبة.

أوالً :تركيز اإلنتباه :يعخض مخبع تختاسكػب عمى السختبخ لسجة ثانية باستخجام جياز الحاسػب ()Lap Top
وتكػن القصع مغ نػع واحج ،ثع يػضع أمام السختبخ لػح يحتػؼ عمى مخبع تختاسكػب ويصمب مغ السختبخ وضع
قصع الذصخنج الدت التي رأىا في السخبع الحؼ عخض عميو في جياز الحاسػب ،ويحتدب زمغ وضع القصع،
ويحتدب أيزاَ عجد القصع التي وضعت في مكانيا الرحيح ،والذكل ( )1يػضح إختبار تختاسكػب السعجل
لتخكيد االنتباه والمػحة الفارغة.

انشكم ( )3إخزجبس رخزبعكىة انًؼذل نزشكُض اإلَزجبِ وانهىحخ انفبسغخ

ثانياً :تهزيع اإلنتباه :يعخض مخبع تختاسكػب عمى السختبخ لسجة ثانية واحجة باستخجام جياز الحاسػب ولكغ ىحه
السخة تكػن القصع السػجػدة داخل خانات السخبع متشػعة ،ثع يػضع أمام السختبخ لػح يحتػؼ عمى مخبع تختاسكػب
ويصمب مغ السختبخ ملء السخبع بقصع الذصخنج الدت ،كسا عخضت عميو ولكغ ىحه السخة يجب عميو تػزيع إنتباىو
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عمى القصع الستشػعة ،ويحتدب زمغ وضع القصع ،ويحتدب أيزاً عجد القصع التي وضعت في مكانيا الرحيح،
والذكل ( ) 1يػضح إختبار تختاسكػب السعجل لتػزيع اإلنتباه والمػحة الفارغة.

انشكم ( )4إخزجبس رخزبعكىة انًؼذل نزىصَغ اإلَزجبِ وانهىحخ انفبسغخ

ثالثاً :تحهيل اإلنتباه :يعخض تختاسكػب عمى السختبخ لسجة ثانية واحجة باستخجام جياز الحاسػب وتكػن القصع

الدتة متشػعة ومكخرة ،ثع يػضع أمام السختبخ لػح مخبع تختاسكػب ويصمب مغ السختبخ ملء الخانة بأن نقػل لو
أيغ كان مكان قصعة الفخس ،وبعج وضعيا نقػل أيغ كان مكان قصعة الخخ وبعج وضعيا نقػل لو أيغ كان مكان

قصعة الفيل وىكحا ..ثع يحتدب زمغ وضع القصع ،ويحتدب أيزاً عجد القصع التي وضعت في مكانيا الرحيح،
والذكل ( ) 0يػضح إختبار تختاسكػب السعجل لتحػيل االنتباه والمػحة الفارغة.
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الذكل ( )4إختبار تختاسكهب المعدل لتحهيل اإلنتباه والمهحة الفارغة

 1-2-4-2التجربة اإلستظالعية:

شبق إختبار تختاسكػب السعجل لمسطاىخ (تخكيد ،وتػزيع ،وتحػيل) عمى عيشة إستصالعية بمغت ( )14متعمساً

مغ السخكد التعميسي لثانػية القادة األىمية لمبشيغ بتاريخ ( ،)8484/33/32-32وذلظ لمتأكج مغ مجػ مالءمة

إختبار تختاسكػب عمى الفئة العسخية ( )31-31سشة ،إذ تبيغ إستجابة الصالب الختبار تختاسكػب لسطاىخه
الثالثة.
 2-2-4-2المعامالت العممية إلختبار تختاسكهب المعدل:

 .2الردق الظاىري :تترف األداة بالرجق الطاىخؼ إذا كان عشػانيا وضاىخىا يذيخ إلى قياس اليجف الحؼ
وضعت مغ أجمو( .دروزة)100 ، 3220 ،

يسكغ إعتساد صجق السحكسيغ نػعاً داالً عمى الرجق الطاىخؼ ،وقج قام الباحثان بيحا اإلجخاء مغ خالل عخض

اإلختبار برػرتو األولية مغ حيث شخيقة األداء وتقػيع األداء عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ الستخرريغ في

مجال الكياس والتقػيع والتعمع الحخكي السمحق ( ،)3وبعج تفخيغ الرػرة األولية لإلختبار ضيخ لمباحث ندبة االتفاق
( )٪344عمى شخيقة أداء اإلختبار وشخيقة الترحيح.

 .1الثبات":يذيخ الثبات إلى االتداق ،بسعشى أن عالمة السفحػص عمى جدء مغ اإلختبار تكػن مختبصة إرتباشاً
عالياً بعالمتو عمى اإلختبار بذكل كامل" ( .سالمة)322 ،8448 ،

اعتسج الباحثان في إيجاد الثبات عمى شخيقة التجدئة الشرفية ،إذ تع تصبيق اإلختبار عمى عيشة الثبات السكػنة

مغ ( )14متعمساً ،وباجخاءات االختبار نفديا  ،وبعج ترحيح محاوالت الستعمسيغ عمى إختبار تختاسكػب لمسطاىخ
(تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) تع جسع درجات السحاوالت الفخدية مغ اإلختبار في عالمة واحجة،
وجسع درجات السحاوالت الدوجية مغ اإلختبار في عالمة ثانية ،ثع احتدبت معامالت اإلرتباط بيغ ىاتيغ العالمتيغ

لسطاىخ اإلنتباه ،ثع عػلجت نتيجة معامالت اإلرتباط بػاسصة معادلة (سبيخمان – بخاون) وذلظ لتالفي تقميز عجد
السحاوالت إلى الشرف ،والججول ( )8يبيغ قيع معامالت اإلرتباط والثبات لسطاىخ اإلنتباه.
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الجدول ( )1قيم معامالت اإلرتباط والثبات لمظاىر اإلنتباه
مظاىر اإلنتباه

قيم R

معامل الثبات

تركيز اإلنتباه

0.67

0.77

زمن تركيز اإلنتباه

0.66

0.76

تهزيع اإلنتباه

0.67

0.77

زمن تهزيع اإلنتباه

0.67

0.77

تحهيل اإلنتباه

0.65

0.75

زمن تحهيل اإلنتباه

0.66

0.76

 5-2تكافؤ مجمهعتي البحث :يعج ضبط الستغيخات ذات العالقة بالبحث واحجاً مغ أىع اإلجخاءات في البحػث
ال مغ التأثيخات
التجخيبية ،وذلظ ألنيا تحقق صجقاً داخمياً لمترسيع التجخيبي مسا يجعل الترسيع أكثخ نقاءاً وخمػ ً
الجانبية لمستغيخات الجاخمية ،وبالتالي يتسكغ الباحثان عدو التغيخ في الستغيخات التابعة إلى تأثيخ الستغيخ السدتقل

وليذ إلى تأثيخ متغيخات أخخػ ،وبشاء إلى ذلظ عسج الباحثان إلى إجخاء التكافؤ لسجسػعتي البحث في الستغيخات
(القجرة العقمية ،ومطاىخ اإلنتباه ،والحكاءات الستعجدة) ،واستخجام اإلختبار التائي لمسقارنة بيغ مجسػعتي البحث في

الستغيخات السحكػرة.

 2-5-2القدرات العقمية :استخجم الباحثان إختبار (أوتيذ -ليشػن) لمقجرة العقمية السدتػػ الستػسط الرػرة (، )j
إذ قام الباحثان بتصبيق اإلختبار عمى عيشة البحث بتاريخ ( ، )8484/33/37إذ صححت اإلجابات وتع إحتداب

الػسط الحدابي واإلنحخاف السعيارؼ لسجسػعتي البحث ،وباستخجام اإلختبار التائي لمسقارنة بيغ مجسػعتي البحث
تبيغ عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ في إختبار القجرات العقمية وبحلظ تكػن مجسػعتي

البحث متكافئتيغ في متغيخ القجرات العقمية كسا مبيغ في الججول (. )1
اندذول ( )3األوعبط انحغبثُخ واإلَحشافبد انًؼُبسَخ ولًُخ ( )fإلخزجبس نُفٍُ ولًُخ (د) انًحزغجخ وَغجخ انًؼُىَخ
إلخزجبس أورُظ -نُُىٌ نهمذسح انؼمهُخ انًغزىي انًزىعظ انظىسح ()j
المجمهعة
المتغير
القدرة العقمية

المجمهعة التجريبية االولى
الهسط

المجمهعة التجريبية الثانية

الحدابي

االنحراف
المعياري

الهسط

الحدابي

المعياري

10.5727

2.11654

10.7237

2.75218

إختبار ليفين

االنحراف

قيم

قيم

2.702

0.275

()f

()sig

قيم (ت)

ندبة

المحتدبة

المعنهية

0.272

0.746

*معنهية عند ندبة خظأ ≤  0.04وأمام درجة حرية تداوي ()36

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( )1أن قيع ( )fإلختبار (ليفيغ) غيخ معشػية بجاللة قيع ( )sigالخاصة بيا،
وىحا يعشي أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متجاندتيغ في إختبار التكافؤ لمقجرة العقمية وىحا يجعمشا نعتسج قيع (ت)
السحتدبة في الججول ( ، )1إذ إن قيع (ت) السحتدبة عمى إختبار التكافؤ لمقجرة العقمية بيغ السجسػعتيغ
التجخيبيتيغ كانت غيخ معشػية بحدب ندب السعشػية ( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ

( ،)17بسعشى أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متكافئتيغ في إختبار القجرة العقمية.
 1-5-2مظاىر اإلنتباه :شبق الباحثان إختبار مطاىخ اإلنتباه السعجل لـ(تختاسكػب) مغ قبل الباحثان عمى
متعمسي مجسػعتي البحث ،بتاريخ ( ، )8484/33/32-32وصححت اإلجابات ثع استخخجت األوساط الحدابية
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واإلنحخافات السعيارية لسجسػعتي البحث ،وباستخجام اإلختبار التائي لمسقارنة بيغ مجسػعتي البحث،عجم وجػد فخوق
ذات داللة إحرائية وبحلظ تكػن مجسػعتي البحث متكافئتيغ في متغيخ مطاىخاإلنتباه ،كسا مبيغ في الججول (.)1
اندذول ( )4األوعبط انحغبثُخ واإلَحشافبد انًؼُبسَخ ولًُخ ( )fإلخزجبس نُفٍُ ولُى (د) انًحزغجخ وَغت انًؼُىَخ
إلخزجبس يظبهش االَزجبِ انًؼذل
المجمهعة
مظاىر االنتباه

المجمهعة التجريبية االولى
الهسط

المجمهعة التجريبية الثانية

الحدابي

االنحراف
المعياري

الهسط

الحدابي

المعياري

إختبار ليفين

االنحراف

قيم

قيم

()f

()sig

قيم (ت)

المحتدبة

ندبة

المعنهية
()sig

تركيز االنتباه

2.7271

0.55340

2.8148

0.61882

0.040

0.714

0.424

0.484

زمن تركيز االنتباه

27.6516

2.00001

27.8232

2.04014

0.025

0.788

0.470

0.454

تهزيع االنتباه

0.8082

0.72227

0.7237

0.57235

0.843

0.223

0.331

0.550

زمن تهزيع االنتباه

13.2362

0.80233

13.2120

0.75371

0.023

0.743

0.085

0.813

تحهيل االنتباه

0.5253

0.54684

0.4445

0.46624

0.304

0.417

0.347

0.538

زمن تحهيل االنتباه

17.2453

2.22384

17.3060

2.08372

0.015

0.762

0.248

0.764

*يؼُىَخ ػُذ َغجخ خطأ ≤  3.35وأيبو دسخخ حشَخ رغبوٌ ()42

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( )1أن قيع ( )fإلختبار (ليفيغ) غيخ معشػية بجاللة قيع ( )sigالخاصة بيا،

وىحا يعشي أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متجاندتيغ في اختبار التكافؤ لسطاىخ االنتباه وىحا يجعمشا نعتسج قيع (ت)
السحتدبة في الججول ( ، )1إذ إن قيع (ت) السحتدبة عمى إختبار التكافؤ لسطاىخ االنتباه (التخكيد ،والتػزيع،
والتحػيل) بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ كانت غيخ معشػية بحدب ندب السعشػية ( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ()4.40
وأمام درجة حخية تداوؼ ( ، )17بسعشى أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متكافئتيغ في إختبار مطاىخ االنتباه.

 2-5-2الذكاءات المتعددة :شبق الباحثان إختبار الحكاءات الستعجدة قائسة تيمي ( (Teeleلـ(نائمة نجيب
الخدنجار( ))3222عمى متعمسي مجسػعتي البحث  ،بتاريخ ( )8484/33/88وصححت اإلجابات ثع استخخجت

األوساط الحدابية واإلنحخافات السعيارية لسجسػعتي البحث ،وباستخجام اإلختبار التائي لمسقارنة بيغ مجسػعتي

البحث ،عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية وبحلظ تكػن مجسػعتي البحث متكافئتيغ في متغيخ الحكاءات
الستعجدة ،كسا مبيغ في الججول (.)0
اندذول ( )5األوعبط انحغبثُخ واإلَحشافبد انًؼُبسَخ ولًُخ ( )fإلخزجبس نُفٍُ ولُى (د) انًحزغجخ وَغت انًؼُىَخ
إلخزجبس انزكبءاد انًزؼذدح
انًدًىػخ
انزكبءاد انًزؼذدح
انزكبء انهغىٌ انهفظٍ
انزكبء اندغًٍ انحشكٍ
انزكبء انًكبٍَ
انزكبء انًىعُمٍ
انزكبء انًُطمٍ انشَبضٍ
انزكبء انضًٍ شخظٍ
انزكبء انجٍُ شخظٍ

انًدًىػخ انزدشَجُخ االونً
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
3.83355
2.1364
3.53465
3.5455
3.25543
3.3333
3.53324
3.4341
3.28454
3.3636
3.53324
3.5434
3.45335
3.4545

انًدًىػخ انزدشَجُخ انثبَُخ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
3.83223
2.3323
3.53418
3.5185
3.82862
2.4254
3.53418
3.4815
3.83242
3.4815
3.48338
3.6662
3.84156
3.8884

إخزجبس نُفٍُ
لُى
لُى
()sig
()f
3.618
3.252
3.226
3.125
3.334
1.354
3.384
3.223
3.428
3.331
3.315
1.333
3.264
3.341

لُى (د)
انًحزغجخ
3.422
3.184
3.324
3.448
3.515
3.538
3.244

َغجخ
انًؼُىَخ
()sig
3.625
3.855
3.248
3.621
3.634
3.543
3.834

*يؼُىَخ ػُذ َغجخ خطأ ≤  3.35وأيبو دسخخ حشَخ رغبوٌ ()42

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( )0أن قيع ( )fإلختبار (ليفيغ) غيخ معشػية بجاللة قيع ( )sigالخاصة بيا،

وىحا يعشي أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متجاندتيغ في إختبار التكافؤ لمحكاءات الستعجدة (الحكاء المغػؼ ،والسشصقي،
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والسكاني ،والسػسيقي ،والجدسي ،والحكاء الزسغ شخري ،والحكاء البيغ شخري) ،وىحا يجعمشا نعتسج قيع (ت)
السحتدبة في الججول ( ، )0إذ إن قيع (ت) السحتدبة عمى إختبار التكافؤ لمحكاءات الستعجدة بيغ السجسػعتيغ
التجخيبيتيغ كانت غيخ معشػية بحدب ندب السعشػية ( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ

( ،)17بسعشى أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متكافئتيغ في ىحا اإلختبار.
 3-5-2مدرس المعبة  :قام الباحثان بتجريذ مجسػعتي البحث عمى وفق ججول البخنامج السعج بػاقع وحجتيغ
تعميسيتيغ في األسبػع الػاحج ،وبحلظ تع ضبط عامل الخبخة التجريدية ،عمساً أن الباحثيغ قج خزعا مدبقاً لجورات

مكثفة في تعميع وتجريب الذصخنج.

مخت عسمية ترسيع بخنامجي التفكيخ اإلستخاتيجي لتعميع مفاليع
 6-2برنامجي فنيات التفكير اإلستراتيجيّ :
وميارات لعبة الذصخنج بعجد مغ الخصػات تشجرج بحدب التختيب اآلتي:
 2-6-2ىدف البرنامجين :تشطيع األفكار والسعمػمات ضسغ سياقات إستخاتيجية تذغيمية بيجف اكداب السفاليع

والسبادغ والسيارات السعخفية واألدائية لمعبة الذصخنج مغ أجل رفع مدتػػ القجرات الحىشية والتفكيخ التأممي

لمستعمسيغ.
 1-6-2خرائص الفئة العمرية:عشجما نعسج إلى ترسيع بخنامج تعميسي يشبغي أن تؤخح بعس صفات الستعمسيغ
وخرائريع في اإلعتبار مثل الخمفيات الثقافية والحىشية والخبخات الدابقة التعميسية والتجريبية والسعخفة السػجػدة،
والقجرات التي يستمكيا الستعمع والستجرب والجافعية والتػجو الػضيفي ،والعسخ والجشذ وأؼ أمػر أخخػ ليا عالقة

بالتعميع ،ولغخض الكيام بيحا اإلجخاء عسج الباحثان إلى تحميل محتػػ الشطخيات السعخفية التي تشاولت الفئة العسخية

( )31 - 31سشة ،كسا ىػ مبيغ في الججول (( . )8قصامي وآخخون)387 -388 ، 8448 ،

اندذول ( )6انُظشَبد انًؼشفُخ انزٍ رُبونذ انخظبئض انزهُُخ نهفئخ انؼًشَخ ( )14-13عُخ
انُظشَبد
وظشٔت انىمُ انمؼشفٓ (بٕاخًٕ)
وظشٔت انىمُ انمؼشفٓ (بشَوش)
وظشٔت حكُٔه انٍُٔت (خٕمسماسسٕا)
وظشٔت انمحصهت (سَبٓ كٕس)
وظشٔت االمُاج(سَبشث سٕغهش)
وظشٔت انمٍاسة انذٔىامٕت(كٕشث فٕشش)
وظشٔتانخؼهمانمؼشفٓ االخخماػٓ باوذَسا
وظشٔت مؼاندت انمؼهُماث
وظشٔت انخؼهم انمسىذ انذماؽ (كٕه
َكٕه َسُسا َبج َنُف)
خالصت ابحاد (سٕهُٔسخش)
ابحاد ومُ انذماؽ انبىُٕٔت نذِ
انمشاٌقٕٕه حشٕش:
انخطُسانهغُْ نهمشاٌقحشٕشنُسابٕشك
ٔؤكذ (اَبهش : )Obler,1993

انخظبئض انزهُُخ
انخفكٕش انمدشد /انخفكٕش انمىطقٓ /االسخقشاء /انخفسٕش /صٕاغت انفشَض /اإلدساك /انفٍم /انخحهٕم/
انخشكٕب /انخأمم /ادساك بٕه اندمم َسٕاقٍأ /صبح نذًٔ حساسٕت نهفشَقاث انهغُٔت /انقذسة ػهّ فٍم ما
ٔكخبً انشاشذٔه/انقذسة ػهّ صٕاغت خمم اطُل/انقذسة ػهّ انخحهٕم َانخشكٕب َانخأمم َانفٍم.
انخمثٕم انؼقهٓ/انخفكٕش انشمزْ /انخصُس انزٌىٓ.
انبحذ ػه انبذائم /اسخكشاف /حىظٕم انزاث.
اإلدساك(انمحصالث) /ادساك وخائح انخفاػم بٕه االبؼاد/انخفسٕش/انخحهٕم /انخشكٕب /انخىبؤ بانىخائح.
انخفكٕش اإلسخشاحٕدٓ /انخغٕٕش /اإلدساك /انخفسٕش /انخىبؤ /انخفكٕش بؼذة احداٌاث.
انخفكٕش انمدشد/انبىاء انٍشمٓ نهمٍاسة/اإلوخباي /انخشكٕز/اإلدساك/انخفكٕشانشمزْ /انخشحٕب /االبذاع.
االسخؼذاد /انزكاء  /حم انمشكالث  /انخُقغ انمثٕش/انخُقغ انسهُك/انخُقغ انزاحٓ/انخفاػماالخخماػٓ.
حم انمشكالث /حزكٕش /حفكٕش  /ادساك  /راكشة.
انخحهٕم /انخشكٕب /انخقُٔم /انخفسٕش /حم انمشكالث /االبذاع /انخفكٕش انمدشد /انخفكٕش باحداٌاث مخؼذدة/
انخفكٕش بانبذائم /اإلوخباي َمظاٌشي /مٍاساث انزاكشة /انخخطٕط /االسخبصاس.
حم انمشكالث /انخفكٕش انىاقذ /انخىظٕم
االسخبصاس /انخؼقم /انقذسة ػهّ انخؼامم مغ االشٕاء بشكم ػقالوٓ /انقذسة ػهّ انمقاسوت بٕه االشٕاء /
اإلوخباي َمظاٌش اإلوخباي/انخخطٕط اإلسخشاحٕدٓ /انخىظٕم /انخىاغم بٕه انمٍاساث انمؼشفٕت
انخفكٕش انخأمهٓ/انخدشٔذَ /حشٕش انذساساث ان انمشاٌق حخكُن نذًٔ ما بٕه11-11انف مفشدة اَ كهمت.
انقذسة ػهّ انخؼبٕش/انخأمم/انخىظٕم انزاحٓ /

(الخيساوؼ( )838-830 ،314، 380-381 ،22-24 ،8442 ،الخيساوؼ)342،317،844،808-348،8441 ،

 2-6-2الحزم الذىنية :في ضػء الخرائز الحىشية التي حجدتيا الشطخيات السعخفية في الججول ( ،)8قام

الباحثان بإعجاد استبيان مػجو لخبخاء الذصخنج السمحق ( ، )3بيجف تحجيج السيارات الحىشية لمفئة العسخية (-31
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أثر برنامجين تعميميين لفنيات التفكير االستراتيجي لتعميم لعبة الذظرنج في تنمية ...

 )31سشة ،إذ تزسغ اإلستبيان تعخيفات اصصالحية لكل ميارة ذىشية ،وبعج تفخيغ آراء الخبخاء تع تحجيج السيارات
الحىشية التي تسيد متعمع الذصخنج ،واستبعجت السيارات الحىشية التي ال يحتاج الييا الستعمع ،ولغخض تزسيغ
السيارات الحىشية في بخنامج فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي ،قام الباحثان بترشيف السيارات الحىشية عمى شكل حدم
ذىشية معتسجاً بحلظ عمى مجػ استخجام السيارات الحىشية في الػحجة التعميسية الػاحجة ،عمساً أن الباحثيغ لجأ إلى ىحا
اإلجخاء بدبب كثخة عجد السيارات الحىشية التي يحتاجيا متعمع الذصخنج في ىحه الفئة العسخية ،ولغخض سيػلة

إستخجام السيارات عسج الباحثان إلى ىحا اإلجخاء ،والججول ( )7يبيغ الحدم الحىشية والسيارات الخاصة لستعمع
الذصخنج.
اندذول ( )2انحضو انزهُُخ وانًهبساد انخبطخ نًزؼهى انشطشَح
انحضو انزهُُخ
انحضيخ األونً
انحضيخ انثبَُخ
انحضيخ انثبنثخ
انحضيخ انشاثؼخ
انحضيخ انخبيغخ
انحضيخ انغبدعخ
انحضيخ انغبثؼخ
انحضيخ انثبيُخ
انحضيخ انزبعؼخ
انحضيخ انؼبششح
انحضيخ انحبدَخ ػشش
انحضيخ انثبَُخ ػشش
انحضيخ انثبنثخ ػشش

انًهبساد
انفٍم  ،انخحهٕم  ،انخشكٕب  ،انخشحٕب  ،انخىظٕم .
انمقاسوت  ،االسخكشاف  ،اسخكشاف انؼالقاث  ،انسبب َانىخٕدت  ،اكشاف انمغانطاث  ،انخفسٕش .
انشبط  ،انذمح  ،انخحُٔش  ،انخكٕٕف  ،انخغٕٕش  ،انخمثٕم انؼقهٓ .
اإلوخباي َمظاٌشي  ،اإلدساك .
انزكاءاث انمخؼذدة  ،اإلدساك.
انخفكٕش انخأمهٓ .
انخفكٕش انشمزْ  ،انخفكٕش انمدشد  ،انخفكٕش انمىطقٓ  ،انخفكٕش بؼذة احداٌاث .
حم انمشكالث  ،صٕاغت انفشضٕاث (حخمٕه)  ،انخفسٕش  ،انخفكٕش بانىخائح  ،انخفكٕش بانبذائم .
االسخؼذاد  ،انخُقغ (انخىبؤ)  ،االسخبصاس  ،انخصُس  ،اإلدساك .
انخؼهم  ،اإلدساك  ،انزاكشة  ،انخقُٔم .
انخفكٕش اإلسخشاحٕدٓ  ،حخطٕط  ،انخفكٕش انخشغٕهٓ .
اإلدساك  ،انمشاخؼت انزاحٕت (حغزٔت ساخؼت راحٕت)  ،انخىظٕم انزاحٓ .
انخفكٕش االبذاػٓ  ،انخفكٕش انىاقذ .

 3-6-2المحتهى التعميمي لمعبة الذظرنج :

نط اًخ لعجم وجػد مادة تعميسية لمعبة الذصخنج في السجارس العخاقية ،وعجم وجػد كتب مشيجية لمعبة الذصخنج،
قام الباحثان بإجخاء تحميل محتػػ لألدبيات والسخاجع الغاية مشو حرخ مجسل الخبخات والسعارف والسػضػعات
الستعمقة بمعبة الذصخنج والسيارات األدائية الخاصة بالمعبة ،فزالً عغ قانػن المعبة تسييجاً إلعجاد محتػػ تعميسي
يجرس لمفئة العسخية السدتيجفة في البحث.

وفيسا يأتي اإلجخاءات الستبعة إلعجاد السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج:

أ .تحجيج مفخدات السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج .

نط اًخ لعجم وجػد مفخدات قصاعية لمعبة الذصخنج ،قام الباحثان بتحجيج مفخدات لعبة الذصخنج باإلعتساد عمى

األدبيات والسخاجع الخاصة بمعبة الذصخنج( :الشبحة التاريخية لمعبة الذصخنج ،ورقعة الذصخنج ،والػزيخ ،والخخ،

والفخس ،والفيل ،والبيجق ،والسمظ ،واإلفتتاحيات ،واألسخ ،وتبادل أسخ القصع ،واليجػم والجفاع ،والتبييت ،والتخقية،
والكر ،والكر مات ،والتعادل ،وأنػاع المعب ،ومبادغ المعب ،وتدجيل الشقالت وقخاءة الخقعة)  ،ثع قام الباحثان

بعخض ىحه السفخدات عمى الخبخاء الستخرريغ بمعبة الذصخنج لبيان مجػ تسثيل السفخدات لمسحتػػ التعميسي
والتدمدل السشصقي ليحه السفخدات.

ب .تشطيع مفخدات السحتػػ التعميسي:

تشطيع مفخدات السحتػػ التعميسي بحيث تزسغ السحتػػ مفخدات رئيدة عشاويغ لكل درس ،ومفخدات فخعية،

وىحه السفخدات متجرجة في تشطيسيا السشصقي وصعػبتيا ،حيث أعصيت السفخدات الخئيدة التخقيع (، 1 ، 8 ، 3
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 ، ).... ، 1في حيغ أعصيت السفخدات الفخعية التخقيع ( ، ).... ، 1-3 ، 8-3 ، 3-3كسا روعي في تشطيع

السحتػػ حاج ات الستعمسيغ وخرائريع الجراسية ،ثع قام الباحثان بجسع السعمػمات والخبخات والسفاليع الستعمقة
بكل مفخدة مغ السفخدات التي تع تحجيجىا وتشطيسيا وقاما بكتابة السحتػػ التعميسي لسفخدات لعبة الذصخنج ،وقج راعا

بحلظ مجسػعة مغ الخرائز الػاجب تػفيخىا في أؼ محتػػ تعميسي:

.3عخض السحتػػ التعميسي بصخيقة تتسيد بالذسػل والتكامل والعسق واالستس اخرية.
.8تشػيع السحتػػ بحيث إشتسل عمى السفاليع والحقائق والسبادغ واإلجخاءات.

.1استخجم ترشيف بمػم (معخفة  -فيع  -تصبيق  -تحميل  -تخكيب  -تقػيع) .

ثع قام الباحثان بعخض السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج عمى الخبخاء الستخرريغ في لعبة الذصخنج السمحق

( ، )3إذ أبجػ الخبخاء إتفاق بشدبة ( )٪344حػل تسثيل السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج والتدمدل السشصقي

لسفخدات السحتػػ التعميسي.

 4-6-2صياغة األىداف التعميمية والدمهكية:

قام الباحثان بتحميل محتػػ السادة التعميسية لمعبة الذصخنج التي أعجىا في ضػء ترشيف العقمي لبمػم

(معخفة  -فيع  -تصبيق  -تحميل  -تخكيب  -تقػيع) وذلظ بيجف إعجاد قائسة األىجاف التعميسية ،إذ قام الباحثان

بإعجاد قائسة لألىجاف التعميسية ،ثع قاما برياغة األىجاف الدمػكية بحدب مدتػيات ترشيف بمػم ،ثع ُعخض ىحا
اإلجخاء عمى الخبخاء الستخرريغ في مجال شخائق التجريذ السمحق ( ، )3إذ أضيخ الخبخاء ندبة إتفاق ()٪344
حػل صحة صياغة األىجاف الدمػكية ومجػ تسثيميا لمسادة التعميسية.
 5-6-2خظهات التفكير اإلستراتيجي:

قام الباحثان بتحميل محتػػ األدبيات والجراسات التي تشاولت التفكيخ اإلستخاتيجي ،لغخض تحجيج خصػات

إجخائية لمتفكيخ اإلستخاتيجي يسكغ إعتسادىا في البخنامج التعميسي لفشيات التفكيخ اإلستخاتيجي ،إذ وجج الباحثان
نػعيغ مغ الخصػات بحدب الشطخيات الستعمقة بالتفكيخ اإلستخاتيجي:

النهع األول :تسثل بسخاحل التفكيخ اإلستخاتيجي ،وىي مخاحل تشطيسية.

النهع الثاني :تسثل بخصػات التفكيخ اإلستخاتيجي والتي أخحت شابع إجخائي.

نط اًخ ألن بخنامج فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي بخنامج تصبيقي لحلظ اعتسج الباحثان الشػع الثاني ،إذ وجج الباحثان

أكثخ خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي شيػعاً ما يدسى بالخصػات العذخ لمتفكيخ اإلستخاتيجي والتي أوردىا كل مغ

(السغخبي ،)00، 3222 ،و(الذجيفات والحخاحذة ،)317، 8440 ،و(يػنذ )342 ،8448 ،التي تتزسغ

الخصػات اآلتية:

 .3تحميل البيئة الجاخمية والخارجية.
 .8تحميل الكيسة السزافة بيجف التخكيد عمى الكيسة التشافدية.
 .1تحميل وضع السشافدة.

 .1التػفيق بيغ الستغيخات البيئية الخئيدة.
 .0إعجاد سيشاريػىات بجيمة.
 .8مشاقذة أو تحميل كل سيشاريػ.
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 .7إتخاذ القخار.
 .2إتخاذ الق اخرات الخاصة.
 .2البجء بعسمية التخصيط.
.34التغحية الخاجعة.

ولتػضيف ىحه الخصػات في بخنامج فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي وبسا يتالءم وشبيعة لعبة الذصخنج والفئة

العسخية السدتيجفة استخجم الباحثان مرفػفة ( )swotكي تربح الخصػات كاآلتي:
.3تحميل الػضع الجاخمي والخارجي لسػقف المعب ،وىحا يتصمب ميارة التحميل.
.8تحجيج الكيسة السسيد لمصخفيغ ،وىحا يتصمب ميارة التشبؤ والتػقع.
.1تحجيج نقاط الزعف لمصخفيغ ،وىحا يتصمب ميارة التحميل.
.1التشبؤ بفخص الخرع ،وىحا يتصمب ميارة التشبؤ والترػر.
.0إقتخاح الحمػل السسكشة ،وىحا يتصمب ميارة صياغة البجائل وحل السذكالت.
.8إتخاذ القخار السشاسب ،وىحا يتصمب ميارة اتخاذ القخار والتحكع بالبجائل.
 .7مرفػفة ). (swot

.2التغحية الخاجعة ،وىحا يتصمب ميارة تقييع الشتائج والتفديخ.
 6-6-2فنيات التفكير التذغيمي:

مغ خالل إشالع الباحثان عمى األدبيات والسخاجع والجراسات في مجال التفكيخ التذغيمي ،تسكغ مغ حرخ

عجد مغ الفشيات الخاصة بالتفكيخ التذغيمي تسثمت( :فشية سيشاريػىات التفكيخ ،وفشية سعة التفكيخ ،وفشية التفكيخ

مغ جسيع اإلتجاىات ،وفشية ( ، )RAVBAوفشية ترػر التحجؼ عمى شكل خخيصة فكخية ،وفشية مرفػفة

األولػيات ،وفشية التفكيخ مغ وضع الثبات ،وأسمػب مغ  ...إلى ). ((To … From
ثم اختار الباحثان فنيتان المتمثمتان:

أ .فنية التفكير من جميع اإلتجاىات:

مغ أجل تحجيج الخصػات التشفيحية لفشية التفكيخ مغ جسيع االتجاىات ،قام الباحثان باإلشالع عمى األدبيات

والسخاجع العمسية التي تشاولت فشيات التفكيخ اإلستخاتيجي ،وفي ضػء ذلظ خمُز الباحثان الخصػات اآلتية:

 -3تػصيف السػقف التعميسي مغ حيث نقاط القػة ونقاط الزعف والفخص والتيجيجات السحتسمة.

 -8بشاء وحجة التػقع والتي تتزسغ (وضع اإلحتساالت مغ خالل قخاءة السػقف ثع صياغة اإلجخاءات الالزمة ثع
تشفيح الفكخة ،وفي حالة عجم نجاح الفكخة يتع بشاء وحجة تػقع ججيجة) .
 -1بشاء تػقعات ججيجة لمسػاقف التعميسية الججيجة.
ب .فنية سيناريهىات التفكير اإلستراتيجي:

عسج الباحثان إلى إجخاء تحميل محتػػ لألدبيات والجراسات التي تشاولت فشية سيشاريػىات التفكيخ اإلستخاتيجي

بيجف الخخوج بخصػات ذات شابع تصبيقي يشدجع مع شبيعة لعبة الذصخنج والخرائز الحىشية لمفئة العسخية
السدتيجفة ،وفي ضػء ذلظ حجد الباحثان الخصػات اآلتية لرياغة سيشاريػىات السػقف التعميسي:
 -3تحجيج معصيات السػقف التعميسي مغ حيث نقاط القػة ونقاط الزعف والفخص والتيجيجات واإلحتساالت السسكشة.
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 -8وضع سيشاريػىات رئيدة.
 -1صياغة سيشاريػىات فخعية.
 -1تختيب الديشاريػىات الفخعية حدب أىسيتيا أو إحتسالية حجوثيا.
 -0تعييغ مدتػػ التخابط بيغ الديشاريػىات الفخعية.

 -8صياغة حبكة الديشاريػ (أحسج يتعمع الذصخنج) .
 -7مخاجعة الديشاريػىات.
 -2تشفيح الديشاريػىات.

عمساً أن إجخاءات ترسيع الديشاريػىات تتع مغ قبل السجرس وبجسيع مفخدات السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج،
ولتشفيح ىحه الديشاريػىات في السػاقف التعميسية تع صياغة خصػات تشفيحية تسثمت بالتختيب اآلتي:

 .3سخد الديشاريػ عمى شكل قرة بحدب السػقف التعميسي.
 .8إعادة سخد الديشاريػ مع تصبيق الديشاريػىات السحتسمة مغ قبل السجرس.
 .1سخد الديشاريػىات مغ قبل السجرس والتصبيق مغ قبل الستعمسيغ.

 .1تصبيق الديشاريػىات مغ الستعمسيغ ،والسجرس يقػم بالتػجيو والتغحية الخاجعة.
 7-6-2الخظط الدراسية :

قام الباحثان بإعجاد خصط دراسية لفشيتي التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات وسيشاريػىات التفكيخ.

أ .خظهات التفكير اإلستراتيجي بحدب فنية التفكير من جميع اإلتجاىات:

3ـ التييئة الذىنية (تمرينات فكرية عامة) :في ىحه السخحمة يتع تحفيد أو تييئة الستعمسيغ ذىشياً مغ خالل مجسػعة
مغ األلعاب الحىشية العامة كـ(لعبة كمسة الدخ ،والستاىات ،واأللغاز ،وتكػيغ الكمسات الستقاشعة) وغيخىا مغ

األلعاب الحىشية ،إذ قام الباحثان بإعجاد ممف خاص ليحه األلعاب ،تعصى لمستعمسيغ مغ خالل تػزيع أوراق
التجريبات عمييع.
8ـ المراجعة الذىنية لممهاقف التعميمية الدابقة :يعخض السجرس السػاقف التي تع تعميسيا في الجروس الدابقة
تسييجاً لتعميع السػاقف الججيجة.

1ـ طرح مذكمة ذىنية :قج تكػن السذكمة بذكل تداؤل يصخحو السجرس وبذكل مػاقف لعب تتحجػ القجرات الحىشية

لمستعمسيغ مغ خالل إستخجام (جياز عخض (الجاتاشػ)  ،Data showوالمػحة السسغشصة لصخح السذكمة أو

التداؤل)  ،إذ يقػم السجرس بت قديع الستعمسيغ عمى شكل مجاميع وتحجيج رئيذ لكل مجسػعة ثع يقػم بتػزيع أوراق
التجريبات عمى السجاميع التي تتزسغ ميام وتجريبات خاصة والتي يجب أن تقػم بيا السجسػعة ،حيث تقػم كل
مجسػعة بسشاقذة السذكمة أو تداؤل الحؼ شخحو السجرس تسييجاً لسخحمة التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية التفكيخ

مغ جسيع االتجاىات ،وفي ىحه السخحمة يسكغ لمسجسػعة أن تعػد لمسجرس لغخض تػضيح أو االستفدار ألؼ
مػقف.

1ـ فنية التفكير من جميع االتجاىات :تقػم السجسػعة بسشاقذة السػقف أو السذكمة بيجف تحجيج نقاط القػة ونقاط
الزعف والفخص والتيجيجات مدتعيشة بحلظ بػرقة التجريبات ولػحة الحاكخة السسغشصة السػجػدة في الرف ،إذ تسخ

الفشية باإلجخاءات اآلتية:
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أ .تهصيف المهقف التعميمي :يتع تشفيح الخصػات األربعة األولى لخصػات التفكيخ اإلستخاتيجي والتي ىي (تحميل
الػضع الجاخمي والخارجي لسػقف المعب ،وتحجيج الكيسة السسيدة لمصخفيغ ،وتحجيج نقاط الزعف لمصخفيغ ،والتشبؤ

بفخص الخرع) .
ب .بناء وحدة التهقع :يتع بشاء وحجة التػقع مغ خالل تصبيق الخصػة الخامدة والدادسة والدابعة لخصػات التفكيخ
اإلستخات يجي والستسثمة بـ(إقتخاح الحمػل السسكشة ،وإتخاذ القخار السشاسب مغ خالل تشفيح التػقعات واالنتقال مغ
تػقع إلى آخخ ،ومرفػفة . )swot
ج .بناء تهقعات جديدة لممهاقف التعميمية الجديدة :يتع تقييع تػقعات سابقة مغ خالل الخصػة الثامشة لخصػات
التفكيخ اإلستخاتيجي الستسثمة بالتغحية الخاجعة ثع بشاء وحجة تػقع ججيجة.

0ـ مرحمة التظبيق :يتع التختيب عمى مػاقف التعميسية الدابقة بحدب خصػات فشية التفكيخ مغ جسيع االتجاىات.

8ـ مرحمة المنافدة :يقػم السجرس بتػزيع الستعمسيغ بذكل ثشائيات ،إذ يقػم الستعمسػن بسسارسة مػاقف التعميع
التشافدي ،في حيغ يقػم السجرس بالتشقل بيغ الثشائيات بيجف ترحيح األخصاء وتقجم التغحية الخاجعة لمستعمسيغ.

7ـ مرحمة الغمق :يقػم السجرس بغمق الجرس مغ خالل تقجيع مػجد لسا تع تشاولو مغ مػاقف في الجرس ثع تعصى
لمستعمسيغ لعبة فكخية تخويحية .والسمحق ( )8يبيغ نسػذج لخصة الجرس بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع االتجاىات.

ب .خظهات التفكير اإلستراتيجي بحدب فنية سيناريهىات التفكير:
 -3التييئة الذىنية (تمرينات فكرية عامة) :يتع تحفيد أو تييئة الستعمسيغ ذىشياً مغ خالل مجسػعة مغ األلعاب

الحىشية العامة كـ(لعبة كمسة الدخ ،والستاىات ،واأللغاز ،وتكػيغ الكمسات الستقاشعة) وغيخىا مغ األلعاب

الحىشية ،إذ قام الباحثان بإعجاد ممف خاص ليحه األلعاب ،تعصى لمستعمسيغ مغ خالل تػزيع اوراق التجريبات
عمييع .
 -8المراجعة الذىنية لممهاقف التعميمية الدابقة :يعخض السجرس السػاقف التي تع تعميسيا في الجروس الدابقة
تسييجاً لتعميع السػاقف الججيجة.

 -1طرح مذكمة ذىنية :قج تكػن السذكمة بذكل تداؤل يصخحو السجرس وبذكل مػاقف لعب تتحجػ القجرات
الحىشية لمستعمسيغ مغ خالل استخجام (جياز عخض (الجاتاشػ)  ، Data showوالمػحة السسغشصة لصخح

السذكمة أو التداؤل)  ،إذ يقػم السجرس بتقديع الستعمسيغ عمى شكل مجاميع وتحجيج رئيذ لكل مجسػعة ثع يقػم
بتػزيع أوراق التجريبات عمى السجاميع التي تتزسغ ميام (والتي يجب أن تقػم بيا السجسػعة) والتجريبات
الخاصة بيا ،حيث تقػم كل مجسػعة بسشاقذة السذكمة أو تداؤل الحؼ شخحو السجرس تسييجاً لسخحمة التفكيخ

اإلستخات يجي بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ .وفي ىحه السخحمة يسكغ لمسجسػعة أن تعػد لمسجرس لغخض
تػضيح أو االستفدار ألؼ مػقف.

 -1فنية سيناريهىات التفكير :في ىحه السخحمة تقػم السجسػعة بسشاقذة السػقف أو السذكمة بيجف تحجيج نقاط القػة
ونقاط الزعف والفخص والتيجيجات مدتعيشة بحلظ بػرقة التجريبات ولػحة الحاكخة السسغشصة السػجػدة في الرف،

إذ تسخ الفشية باإلجخاءات اآلتية:
أ .سرد الديناريه عمى شكل قرة بحدب المهقف التعميمي :يتع تصبيق الخصػة األولى مغ خصػات التفكيخ
اإلستخاتيجي.

711

جملة الرافذين للعلوم الريبضية – اجمللذ ( – )47العذد (4244 – )98

أثر برنامجين تعميميين لفنيات التفكير االستراتيجي لتعميم لعبة الذظرنج في تنمية ...

ب .إعادة سرد الديناريه عمى شكل قرة بحدب المهقف التعميمي :إذ يتع تصبيق الخصة الثانية والثالثة
والخابعة والخامدة والدادسة مغ خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي والستسثمة بـ(تحجيج الكيسة السسيد لمصخفيغ،

وتحجيج نقاط الزعف لمصخفيغ ،والتشبؤ بفخص الخرع ،واقتخاح الحمػل السسكشة ،واتخاذ القخار السشاسب مغ
خالل تشفيح التػقعات واالنتقال مغ تػقع إلى آخخ).
ج .سرد الديناريهىات من قبل المدرس والتظبيق من قبل المتعممين :يقػم السجرس والستعمسيغ بتصبيق السػاقف
والحمػل الججيجة باستخجام الخصة الدابعة والستسثمة بـ(مرفػفة .(swot

د .تظبيق الديناريهىات من قبل المتعممين ،والمدرس يقهم باستخدام التغذية الراجعة :التي تسثل الخصػة
الثامشة مغ خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي.

 -0مرحمة التظبيق :يتع التختيب عمى مػاقف التعميسية الدابقة بحدب خصػات فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات.

 -8مرحمة المنافدة :يقػم السجرس بتػزيع الستعمسيغ بذكل ثشائيات ،إذ يقػم الستعمسػن بسسارسة مػاقف التعميع
ا لتشافدي ،في حيغ يقػم السجرس بالتشقل بيغ الثشائيات بيجف ترحيح األخصاء وتقجم التغحية الخاجعة لمستعمسيغ.

 -7مرحمة الغمق :يقػم السجرس بغمق الجرس مغ خالل تقجيع مػجد لسا تع تشاولو مغ مػاقف في الجرس ،ثع تعصى
لمستعمسيغ لعبة فكخية تخويحية ،والسمحق ( )1يبيغ نسػذج لخصة الجرس بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ ،وقج
تع عخض لخصة الجرس بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات ونسػذج آخخ بحدب فشية سيشاريػىات
التفكيخ عمى الخبخاء الستخرريغ في مجال شخائق التجريذ ولعبة الذصخنج السمحق (.)3
 8-6-2دليل المدرس :قام الباحثان بإعجاد دليل خاص بالسجرس والحؼ يتزسغ( :مفخدات السحتػػ التعميسي

لسادة الذصخنج ،واألىجاف التعميسية واألىجاف الدمػكية لسفخدات السحتػػ التعميسي ،وخصػات التفكيخ اإلستخاتيجي،

وخصػات فشية التفكيخ مغ جسيع االتجاىات،وخصػات فشية سيشاريػىات التفكيخ،والسيارات الحىشية ،والتساريغالحىشية).
 20-6-2الهسائل التعميمية :استخجم الباحثان عجد مغ الػسائل التعميسية بيجف تشفيح خصػات التفكيخ
اإلستخاتيجي وفشياتو والخصط الجراسية ومغ ىحه الػسائل:

 .3جياز (داتاشه)  :لعخض شخائح مغ خالل بخنامج ). (Power Point

 .8لهحة الذظرنج الممغنظة :إذ قام الباحثان بترسيع لػحة مسغشصة لخقعة الذصخنج بحجع ( 70سع ×  70سع)
مع ترسيع قصع الذصخنج الخاصة بيا ،وذلظ لعخض السػاقف والحاالت وتشفيحىا بذكل عسمي مغ قبل السجرس.

 .1لهحة الذاكرة الممغنظة :في ىحه المػحة تػضع الرػر والسػاقف التعميسية والسيام واألفكار والحمػل ،الغخض
مشيا إتاحة الفخصة لمستعمسيغ لسخاجعة ومحاكخة السعمػمات التي تع تقجيسيا مغ قبل السجرس ،إذ قام السجرس

بإعجاد السحتػيات مغ صػر ومخصصات ومعمػمات وأفكار وحمػل عمى شكل أوراق يديل تعميقيا عمى ىحه

المػحة .عمساً أن أبعاد المػحة (24سع × 84سع) ومثبتة عمى ستانج خاص بيا.

 .1سجل مرفهفة ( : (swotىػ عبارة عغ سجل ورقي بكياسات (23سع × 02.0سع) مثبت عمى ستانج بو،

الغاية مشو تحجيج نقاط القػة ونقاط الزعف والفخص السسكشة والتيجيجات واالحتساالت الػاردة ألؼ مػقف تعميسي

بيجف ترسيع مرفػفة ( ،(swotويدتخجم مغ قبل السجرس .
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 .0لعبة الذظرنج :التي تتزسغ ( )84لعبة عمى شكل صشجوق بحدب الكياسات والسػاصفات السػصى بيا في
االتحاد السخكدؼ العخاقي لمعبة الذصخنج (14سع ×  14سع) ،إذ تدتخجم ىحه المعبة لتصبيق السػاقف ومسارسة
المعب والسشافدة .
 22-6-2تهصيف خريظة العمل :قام الباحثان بإعجاد خخيصة عسل تزسشت مػاقع الػسائل التعميسية السدتخجمة
في البحث ومشاشق جمػس الصالب.

 21-6-2التجربة اإلستظالعية :قام الباحثان بتصبيق الخصط الجراسية لفشيتي التفكيخ اإلستخاتيجي عمى عيشة
قػاميا ( )14متعمساً مغ السخكد التعميسي لثانػية القادة األىمية لمبشيغ ،كسا تع تقديع العيشة إلى مجسػعتيغ بػاقع

( )30متعمساً لكل مجسػعة ،إذ تع إجخاء التجخبة اإلستصالعية الخاصة بخصػات التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية
التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات عمى السجسػعة األولى ،في حيغ تع تصبيق التجخبة اإلستصالعية الخاصة بخصػات

التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ عمى السجسػعة الثانية ،ومغ خالل تصبيق التجخبة
اإلستصالعية ،قام الباحثان بإجخاء التعجيالت السالئسة بسا يزسغ تشفيح الخصط الجراسية بذكل صحيح.
 7-2تظبيق اإلختبار القبمي:

 2-7-2تظبيق إختبار تختاسكهب المعدل لمظاىر اإلنتباه :شبقت إختبار تختاسكػب السعجل مغ قبل الباحثان

لسطاىخ اإلنتباه الثالثة (تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) عمى متعمسي مجسػعتي البحث بتاريخ

( )8484/33 /81ولغاية( ) 8484/33 /80وعمى قاعات السخكد التعميسي في ثانػية األوائل في مجيشة السػصل.

 8-2تظبيق التجربة الرئيدةُ :د ِّر َس السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج عمى وفق خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي
إبتجاء مغ تاريخ ( )8484/33/82ولغاية
وبحدب فشيتي (التفكيخ مغ جسيع االتجاىات ،وسيشاريػىات التفكيخ) ،
ً
( )8483/3/13وبػاقع وحجتيغ تعميسيتيغ في األسبػع الػاحج والججول ( )2يبيغ أيام تصبيق التجخبة الخئيدة

لسجسػعتي البحث.
اندذول ( )8أَبو رطجُك انزدشثخ انشئُغُخ نًدًىػزٍ انجحث
األيام

انًدًىػخ
المجموعة األولى
التفكير في جميع االتجاهات
المجموعة الثانية
سيناريوهات التفكير

األحذ  ،انخمٕس
األحذ  ،انخمٕس

عمساً أن الباحثان حرل عمى السػافقات الخسسية مغ قبل مجيخية تخبية نيشػػ التعميع األىمي والسػافقات الخسسية مغ

قبل اإلتحاد العخاقي لمذصخنج فخع نيشػػ .
 20-2تظبيق اإلختبار البعدي:

 2-20-2تظبيق إختبار تختاسكهب المعدل لمظاىر اإلنتباه :شبقت إختبار تختاسكػب السعجل مغ قبل الباحثان
لسطاىخ اإلنتباه (تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل اإلنتباه) عمى متعمسي مجسػعتي البحث بتاريخ

( )8483/8/7ولغاية ( )8483/8/2وعمى قاعات السخكد التعميسي في ثانػية األوائل في مجيشة السػصل.
 22-2الهسائل اإلحرائية :تع اإلستعانة بالحقيبة اإلحرائية( )SPSSإلجخاء التحميل اإلحرائي،إذ تع االعتساد
عمى الػسائل االحرائية اآلتية( :الشدبة السئػية لتحجيج ندبة إتفاق الخبخاء ،ومعامل اإلرتباط البديط ،ومعامل
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سبيخمان – بخاون  ،والػسط الحدابي ،واإلنحخاف السعيارؼ ،واختبار ليفيغ ،واإلختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ،
واإلختبار التائيلعيشتيغ مختبصتيغ).
 -3عرض النتائج ومناقذتيا :

 2-3عرض نتائج الفرضية االولى ومناقذتيا :
 2-2-3عرض نتائج الفرضية االولى:
اندذول ( )4األوعبط انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ ولُى (د) انًحزغجخ وَغت انًؼُىَخ
الخزجبساد يظبهش االَزجبِ واالصيُخ انخبطخ ثهب نهًدًىػخ انزدشَجُخ األونً
انًدًىػخ
يظبهش االَزجبِ
رشكُض االَزجبِ
صيٍ رشكُض االَزجبِ
رىصَغ االَزجبِ
صيٍ رىصَغ االَزجبِ
رحىَم االَزجبِ
صيٍ رحىَم االَزجبِ

اإلخزجبس انجؼذٌ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.11111
1.1111
1.11111
71.1117
1.11111
1.1111
7.17111
11.1117
1.17117
1.1111
7.71111
11.1111

اإلخزجبس انمجهٍ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.11111
7.1711
7.11111
71.1111
1.17771
1.1117
1.11711
11.7111
1.11111
1.1111
7.71111
11.1111

لُى (د)
انًحزغجخ

َغجخ
انًؼُىَخ
()sig

*71.111
1.117
*71.111
1.111
*71.111
1.111

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

*معنهية عند ندبة خظأ ≤  0.04وأمام درجة حرية تداوي ()12

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( )2أن قيع (ت) الستحدبة الخاصة بالسجسػعة التجخيبية األولى لسطاىخ
االنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ كانت ذات داللة معشػية بحدب ندب السعشػية
( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ ( ،)88بسعشى أنشا نقبل الفخضية الفخعية األولى ،في
حيغ يتبيغ لشا مغ الججول ( ) 2أن قيع (ت) الستحدبة الخاصة بالسجسػعة التجخيبية األولى لدمغ مطاىخ االنتباه
(التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ كانت ذات داللة غيخ معشػية بحدب ندب السعشػية

( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ ( ،)88بسعشى أنشا نخفس الفخضية الفخعية األولى ونقبل
الفخضية البجيمة ليا.
 1-2-3مناقذة نتائج الفرضية الثانية:

أضيخت نتائج اإلختبار التائي بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ لستغيخات تخكيد اإلنتباه وتػزيع اإلنتباه وتحػيل

اإلنتباه لستعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس عمى وفق بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية التفكيخ

مغ جسيع اإلتجاىات ،وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ولسرمحة اإلختبار البعجؼ.

إذ يعدو الباحثان ىحه الشتائج إلى أن تعخض متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى لبخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي

مغ خالل مرفػفة ( ،)swotالتي مغ خالليا تسكشػا مغ تذخيز نقاط القػة والزعف والتيجيجات السسكشة والفخص
الستاحة لسػاقف المعب الخاصة بالذصخنج ،ومغ خالل تخكيدىع عمى ىحه السعصيات عدز مقجرتيع عمى تخكيد
اإلنتباه ،ومغ خالل إجخاءات فشية التفكيخ بجسيع اإلتجاىات والتي تسثمت باالعتساد عمى ىحه السعصيات في صياغة
تػقعات لعب متعجدة عمى رقعة الذصخنج مسكشة الحجوث األمخ الحؼ يتصمب تػزيع انتباىيع لجسيع ىحه التػقعات

مسا رفع لجييع السقجرة عمى تػزيع اإلنتباه ،وألن استخجام ىحه التػقعات والعسل بيا يتأثخ بسػاقف السشافدة وما يتختب

عمييا ،األمخ الحؼ يحتع عمى ا لستعمع تحػيل انتباىو مغ مػقف إلى آخخ ومغ تػقع إلى تػقع آخخ األمخ الحؼ رفع
لجييع القجرة عمى تحػيل اإلنتباه مغ مػقف إلى آخخ ،فزالً عغ ذلظ فأن استخجام السجرس عجة وسائل تعميسية
711

جملة الرافذين للعلوم الريبضية – اجمللذ ( – )47العذد (4244 – )98

أثر برنامجين تعميميين لفنيات التفكير االستراتيجي لتعميم لعبة الذظرنج في تنمية ...

وجعل لكل وسيمة تعميسية وضيفة خاصة بيا فاستخجام الجاتاشػ لغخض عخض األفكار الخاصة بالجرس ،واستخجام
سجل ( ) swotلتذخيز معصيات كل مػقف ،واستخجام لػحة ذاكخة الستعمع لتعديد التعامل مع كل مػقف،
واستخجام لػحة رقعة الذصخنج لتصبيق جسيع حاالت ومػاقف المعب ،أسيع جسيع ذلظ في رفع جيػزية حػاس
الستعمسيغ األمخ الحؼ عدز مقجرتيع عمى تخكيد وتػزيع وتحػيل اإلنتباه بحدب ما يتصمبو السػقف التعميسي انعكذ

ذلظ عمى مقجرتيع اختبارات تختاسكػب لسطاىخ اإلنتباه مقارن ًة بسقجرتيع في اإلختبار القبمي ،في حيغ أضيخت نتائج
اإلختبار التائي بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ لستغيخات زمغ تخكيد اإلنتباه ،وزمغ تػزيع ،اإلنتباه وزمغ تحػيل

ا إلنتباه لستعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس عمى وفق بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية التفكيخ

مغ جسيع اإلتجاىات ،عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ،وىشا يعدو الباحثان ىحه الشتيجة إلى أن عامل الدمغ

في اختبارات اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) يطيخ أنو عامل غيخ حاسع ،إذ إن العسل بحدب خصػات
التفكيخ اإلستخاتيجي ومرفػفة ( ) swotيػفخ لستعمسي السجسػعة التجخيبية األولى معصيات السػاقف التعميسية
الخاصة بمعبة الذصخنج ،ومغ ثع معالجة ىحه السعصيات عغ شخيق إجخاءات فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات
بيجف صياغة عجة أفكار وتػقعات محتسمة ،إذ إن مطاىخ االنتباه الثالثة لتحقيق ىحه األفكار والتػقعات تعج أكثخ

أىسية مغ الدمغ السدتغخق لمتخكيد عمى ىحه األفكار أو تػزيع اإلنتباه وتحػيل اإلنتباه بيغ ىحه األفكار بسعشى أن
اتخاذ القخار الرحيح في مػاقف المعب أكثخ أىسية مغ زمغ اتخاذ القخار الرحيح.
 1-3عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقذتيا :
 2-1-3عرض نتائج الفرضية الثانية :

اندذول ( )13األوعبط انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ ولُى (د) انًحزغجخ وَغت انًؼُىَخ
الخزجبساد يظبهش االَزجبِ واالصيُخ انخبطخ ثهب نهًدًىػخ انزدشَجُخ انثبَُخ
انًدًىػخ
يظبهش االَزجبِ
رشكُض االَزجبِ
صيٍ رشكُض االَزجبِ
رىصَغ االَزجبِ
صيٍ رىصَغ االَزجبِ
رحىَم االَزجبِ
صيٍ رحىَم االَزجبِ

اإلخزجبس انجؼذٌ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.17111
1.1111
1.11111
71.1111
1.11111
1.1111
7.17111
11.1111
1.11111
1.1111
7.11111
11.1117

اإلخزجبس انمجهٍ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.11117
7.1111
7.11111
71.1117
1.11711
1.1711
1.11111
11.1111
1.11111
1.1111
7.11111
11.1111

لُى (د)
انًحزغجخ
*17.111
1.111
*11.111
7.111
*11.111
1.117

َغجخ
انًؼُىَخ
()sig
1.111
1.117
1.111
1.111
1.111
1.111

*يؼُىَخ ػُذ َغجخ خطأ ≤  3.35وأيبو دسخخ حشَخ رغبوٌ ()26

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( ) 34أن قيع (ت) الستحدبة الخاصة بالسجسػعة التجخيبية الثانية لسطاىخ
االنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ كانت ذات داللة معشػية بحدب ندب السعشػية
( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ ( ،)87بسعشى أنشا نقبل الفخضية الفخعية األولى.

في حيغ يتبيغ لشا مغ الججول ( ) 34أن قيع (ت) الستحدبة الخاصة بالسجسػعة التجخيبية الثانية لسطاىخ

االنتباه بيغ اإلخ تباريغ القبمي والبعجؼ كانت ذات داللة غيخ معشػية بحدب ندب السعشػية ( )sigعشج ندبة خصأ
≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ ( ،)87بسعشى أنشا نخفس الفخضية الفخعية األولى ونقبل الفخضية البجيمة ليا.

 1-1-3مناقذة نتائج الفرضية الثالثة:

أضيخت نتائج اإلختبار التائي بيغ اإلختباريغ القبمي والبعجؼ لستغيخات تخكيد اإلنتباه ،وتػزيع اإلنتباه ،وتحػيل
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اإلنتباه لستعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية ،التي تجرس عمى وفق بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية

سيشاريػىات التفكيخ ،وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ولسرالحة اإلختبار البعجؼ .إذ يعدو الباحثان تفػق متعمسي

السجسػعة التجخيبية الثانية في اإلختبار البعجؼ مقارنة بأدائيع عمى اإلختبار القبمي في مطاىخ اإلنتباه الثالثة إلى
أن متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية تعخضػا إلى بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي ومرفػفة ( ،)swotالتي مغ خالليا
تسكشػا مغ تذخيز نقاط القػة والزعف والتيجيجات السسكشة والفخص الستاحة في مػاقف المعب الخاصة بمعبة

الذصخنج ،أن قجرتيع عمى تذخيز ىحه السعصيات عدزت لجييع السقجرة عمى تخكيد اإلنتباه والحؼ بجأ واضحاً في

اإلختبار البعجؼ لتختاسكػب  ،ومغ خالل اجخاءات فشية سيشاريػىات التفكيخ والتي اعتسجت عمى معصيات مرفػفة

( )swotالتي شخريا الستعمسػن ،فسغ خالل سيشاريػىات السػاقف التعميسية لمعبة الذصخنج تع تػضيف ىحه
السعصيات إلنتاج أفكار ججيجة ضسغ سباقات محبػكة ومتخابصة بذكل جيج مسا أسيع في جعل الستعمسيغ مذجودؼ

اإلنتباه لجسيع ىحه األفكار والسػاقف ،وىحا ماعدز لجييع القجرة عمى تػزيع اإلنتباه لجسيع مػاقف وأفكار الديشاريػ
والحؼ بجأ واضحاً في اإلختبار البعجؼ لتػزيع اإلنتباه.

كسا أن أسمػب عخض األفكار والسػاقف الخاصة بمعبة الذصخنج في احجاث الديشاريػىات ،والستسثل باالنتقال

السسشيج مغ مػقف إلى مػقف آخخ ،ومغ فكخة إلى فكخة أُخخػ بحدب معصيات السػقف التعميسي أسيع في تحػيل
انتباه متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية بيغ احجاث وأفكار ومػاقف الديشاريػىات التعميسية ،إذ كان ذلظ واضحاً

في أدائيع عمى اإلختبار البعجؼ لتحػيل اإلنتباه مقارنة باإلختبار القبمي ،فزالً عغ ذلظ فإن إدارة السػقف التعميسي
مغ خالل االنتقال الػضيفي مغ وسيمة تعميسية إلى وسيمة تعميسية أُخخػ بيجف عخض األفكار وتصبيق السػاقف
الخاصة بمعبة الذصخنج ،أسيع في تخكيد انتباه الستعمسيغ لسا يعخضو السجرس في كل وسيمة تعميسية ،كسا عدز

أيزاً تػزيع انتباىيع عمى معصيات السػقف الػاحج ،في حيغ انتقال عخض السجرس مغ وسيمة إلى أُخخػ شػال فتخة
الجرس الػاحج عدز أيزاً قجرتيع عمى تحػيل انتباىيع لسجخيات الجرس ،وىحا يعصيشا داللة واضحة أن إدارة السػقف

التعميسي مغ خالل الػسائل التعميسية أسيع في تعديد قجرة متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية في اختبار تختاسكػب

لتخكيد وتػزيع وتحػيل اإلنتباه ،فزالً عغ ذلظ فأن استخجام الحدم الحىشية بذكل ميام يقػم بيا الستعمسيغ بسداعجة
وتػجيو السجرس ،واستخجام األلعاب والتساريغ الحىشية ضسغ خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية سيشاريػىات
التفكيخ عدز القجرة الحىشية لستعمسي السجسػعة التجخيبية ،إذ إن ىحه السيام واأللعاب والتسخيشات الحىشية تعدز مقجرة

الستعمسيغ عمى تخكيد وتػزيع وتحػيل اإلنتباه ،كػن مطاىخ اإلنتباه ميارات ضخورية ألؼ جيج ذىشي.

في حيغ أضيخت نتائج اإلختبار التائي بيغ اإلختبار القبمي والبعجؼ لستغيخات زمغ تخكيد اإلنتباه ،وزمغ تػزيع

اإلنتباه ،وزمغ تحػيل اإلنتباه لستعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ،وىشا يعدو

الباحثان ىحه الشتيجة إلى أن عامل الدمغ في اختبارات مطاىخ اإلنتباه الثالثة لع تكػن عامل حاسع ،إذ يسكغ القػل
إن تجريذ متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية بحدب خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي وباستخجام مرفػفة ()swot

أسيع في تحجيج معصيات السػاقف التعميسية لمعبة الذصخنج ،ثع تػضيف ىحه السعصيات مغ خالل فشية سيشاريػىات

التفكيخ بيجف صياغة أفكار وحمػل لسػاقف المعب ،إذ إن تخكيد وتػزيع وتحػيل اإلنتباه في أثشاء صياغة ىحه

األفكار والحمػل يعج أكثخ أىسية مغ الدمغ السدتغخق لتخكيد اإلنتباه عمى ىحه األفكار والحمػل أو تػزيع وتحػيل
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اإلنتباه بيغ ىحه األفكار ،بسعشى أن اتخاذ القخار الرائب ليحه األفكار يعج أكثخ أىسية مغ الدمغ السدتغخق إلتخاذ
القخار الرحيح.
 3-4ػشع َزبئح انفشضُخ انثبنثخ ويُبلشزهب :
 1-3-4ػشع َزبئح انفشضُخ انثبنثخ :
اندذول ( )11األوعبط انحغبثُخ واإلَحشافبد انًؼُبسَخ ولُى ( )fإلخزجبس نُفٍُ ولُى (د) انًحزغجخ وَغت انًؼُىَخ
نهًدًىػزٍُ انزدشَجُزٍُ ػهً اإلخزجبس انجؼذٌ نًظبهش االَزجبِ
انًدًىػخ
يظبهش االَزجبِ
رشكُضاالَزجبِ
صيٍ رشكُض االَزجبِ
رىصَغ االَزجبِ
صيٍ رىصَغ االَزجبِ
رحىَم االَزجبِ
صيٍ رحىَم االَزجبِ

انًدًىػخ انزدشَجُخ األونً
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.11111
1.1111
1.11111
71.1117
1.11111
1.1111
7.17111
11.1117
1.17117
1.1111
7.71111
11.1111

انًدًىػخ انزدشَجُخ انثبَُخ
االَحشاف
انىعظ
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.17111
1.1111
1.11111
71.1111
1.11111
1.1111
7.17111
11.1111
1.11111
1.1111
7.11111
11.1117

إخزجبس نُفٍُ
لُى
لُى
()sig
()f
1.111
1.111
1.111
1.111
1.117
1.117
1.111
1.111
1.111
1.171
1.111
1.711

لُى (د)
انًحزغجخ
1.111
1.111
1.117
1.177
1.111
1.171

َغجخ
انًؼُىَخ
()sig
1.111
1.111
1.117
1.117
1.111
1.111

*معنهية عند ندبة خظأ ≤  0.04وأمام درجة حرية تداوي ()36

يتبيغ مغ خالل مالحطة الججول ( )33أن قيع ( )fإلختبار (ليفيغ) غيخ معشػية بجاللة قيع ( )sigالخاصة
بيا ،وىحا يعشي أن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ متجاندتيغ في اإلختبار البعجؼ لسطاىخ االنتباه (التخكيد ،والتػزيع،
والتحػيل) وىحا يجعمشا نعتسج قيع (ت) السحتدبة في الججول ( ، )33إذ إن قيع (ت) السحتدبة عمى االختبار
البعجؼ لسطاىخ االنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ كانت غيخ معشػية بحدب ندب

السعشػية ( )sigعشج ندبة خصأ ≤ ( )4.40وأمام درجة حخية تداوؼ ( ،)17بسعشى أنشا نقبل الفخضية الرفخية.
 1-2-3مناقذة نتائج الفرضية االولى :

أضيخت نتائج اإلختبار التائي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في اإلختبار

البعجؼ لسطاىخ اإلنتباه والدمغ الخاص بيا ،وىشا يعدو الباحثان ىحه الشتائج إلى أن كمتا السجسػعتيغ التجخيبيتيغ
تمقتا مداقات معخفية ومشيجية متساثمة ،فزالً عغ التقشيات والػسائل التعميسية السدتخجمة في البحث.

إذ إ ن السجسػعتيغ التجخيبيتيغ عسمتا شػال فتخة البخنامج ضسغ خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي نفديا ،فزالً عغ

إستخجام اإلجخاءات نفديا إلعجاد مرفػفة ( ،)swotاألمخ الحؼ أسيع في تذخيز وتحجيج معصيات مػاقف لعبة
الذصخنج تذكل مساثل ،بسعشى أن خصػات التفكيخ اإلستخاتيجي وإجخاءات معصيات مػاقف الذصخنج مغ نقاط قػة
وضعف والتيجيجات السحتسمة والفخص الستاحة عدز تخكيد اإلنتباه بذكل مساثل لجػ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ ،كسا

أن ما تتصمبو عسمية التخصيط اإلستخاتيجي مغ األخح باإلعتبار جسيع معصيات السػاقف السصخوحة مغ خالل

اإلحتساالت السسكشة ،والتي يتع التػصل إلييا عغ شخيق مرفػفة ( ،)swotكسا عدز وبذكل مساثل لجػ متعمسي
السجسػعتيغ التجخيبيتيغ القجرة عمى تػزيع اإلنتباه وتحػيل اإلنتباه لإلحاشة بجسيع اإلحتساالت السسكشة وعمى ما
يبجو فأن معالجة السعصيات التي تػصل إلييا متعمسي السجسػعتيغ عغ شخيق خصػات كل مغ فشية التفكيخ مغ

جسيع اإلتجاىات ،وفشية سيشاريػىات التفكيخ كانت متقاربة بذكل ال يطيخ فارق معشػؼ عمى الخغع مغ إختالف
مشيجية كل فشية ،بسعشى أن الحمػل كانت متقاربة عمى الخغع مغ أن السعصيات عػلجت عغ شخيق فشيتيغ
مختمفتيغ.
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فزالً عغ ذلظ فإن إستخجام الحدم الحىشية مغ تجريبات وألعاب وميام ذىشية كان متساثالً لكال السجسػعتيغ ،إذ

إن ىحه الحدم الحىشية عسمت عمى تعديد القجرات الحىشية مغ خالل األلعاب والتجريبات الحىشية في الجدء اإلعجادؼ
والسيام الحىشية في الجدء الخئيذ ،وكػن مطاىخ االنتباه قجرات ذىشية ،فأن تشسية ىحه السطاىخ عسمية حتسية نتيجة

تأثيخ التجريبات واأللعاب والسيام الحىشية ولحلظ كان نتيجة تأثيخ ىحه الحدم متقارب لجػ متعمسي السجسػعتيغ

التجخيبيتيغ ،فزالً عغ ذلظ فأن إستخجام وسائل تعميسية عجة كل حدب اليجف الخاص بيا مغ قبل السجسػعتيغ
التجخيبيتيغ جعل مشيا قشػات إلثارة عجة مطاىخ لإلنتباه مغ بيشيا (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) وىحا ما عدز تقارب

نتائج مطاىخ اإلنتباه ،أما في سا يتعمق بأزمشة تخكيد وتػزيع وتحػيل اإلنتباه فقج أضيخت نتائج اإلختبار التائي البعجية

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ ،فأن الباحثان يعدو ذلظ إلى أن خصػات التفكيخ
اإلستخاتيجي ومرفػفة ( )swotوإجخاءات كل مغ فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات ،وفشية سيشاريػىات التفكيخ تخكد
عمى عامل جػدة الق اخرات والحمػل واألفكار بذكل أكبخ مغ عامل زمغ إنتاج ىحه األفكار والحمػل بسعشى أن تخكيد
وتػزيع وتحػيل اإلنتباه أكثخ أىسية مغ زمغ حجوث ىحه السطاىخ في الحمػل ،واألفكار الخاصة بسػاقف لعبة
الذصخنج ،وىحا ما يفدخ تقارب نتائج السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في أزمشة مطاىخ اإلنتباه.
 -4االستنتاجات والتهصيات والمقترحات :

 2-4االستنتاجات  :في ضػء نتائج البحث إستشتج الباحثان ما يأتي :
 2-2-4تقارب أثخ كل مغ بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشيات التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات وبخنامج

التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ في تشسية مطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل)

وأزمشتيع.

 1-2-4تفػق متعمسي السجسػعة التجخيبية األولى التي تجرس عمى وفق بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية
التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات في االختبار البعجؼ لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) وزمغ مطاىخ
اإلنتباه مقارنة باالختبار القبمي .

 2-2-4تفػق متعمسي السجسػعة التجخيبية الثانية التي تجرس عمى وفق بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية

سيشاريػىات التفكيخ في االختبار البعجؼ لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع ،والتحػيل) وزمغ مطاىخ اإلنتباه

مقارنة باالختبار القبمي .

 3-2-4عجم ضيػر فخوق في أزمشة مطاىخ االنتباه (التخكيد  ،والتػزيع  ،والتحػيل) لستعمسي السجسػعة التجخيبية
األولى التي تجرس بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات في االختبار البعجؼ لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع

 ،والتحػيل) في االختباريغ القبمي والبعجؼ .

 4-2-4عجم ضيػر فخوق في أزمشة مطاىخ االنتباه (التخكيد  ،والتػزيع  ،والتحػيل) لستعمسي السجسػعة التجخيبية
الثانية والتي تجرس بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ في االختبار البعجؼ لسطاىخ اإلنتباه (التخكيد ،والتػزيع،
والتحػيل) في االختباريغ القبمي والبعجؼ .
 1-4التهصيات :في ضػء نتائج واستشتاجات البحث يػصي الباحثان بسا يأتي :

 2-1-4إعتساد السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج كسادة أساسية لسجارس الستػسصة لسجيخيات التخبية.
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 1-1-4إعتساد كل مغ بخنامج التفكيخ اإلستخاتيجي بحدب فشية التفكيخ مغ جسيع اإلتجاىات وبخنامج التفكيخ
اإلستخاتيجي بحدب فشية سيشاريػىات التفكيخ في تجريذ السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج.

 2-1-4إعتساد الحدم الحىشية وما تتزسشو مغ ألعاب وتسخيشات وميام ذىشية في تجريب القجرات الحىشية لستعمسي
الفئة العسخية ( )31-31سشة.

 3-1-4إعتساد الػسائل التعميسية السدتخجمة في البحث في تجريذ السحتػػ التعميسي لمعبة الذصخنج.
 2-4المقترحات :

 2-2-4إجخاء دراسات باإلعتساد عمى أحج البخنامجيغ السقتخحيغ أو كالىسا عمى فئات عسخية أخخػ .
 1-2-4إجخاء دراسات لمسقارنة بيغ أحج البخنامجيغ السقتخحيغ أو كالىسا مع بخامج تفكيخ أخخػ.

 2-2-4إجخاء دراسات أخخػ باإلعتساد عمى أحج البخنامجيغ السقتخحيغ أو كالىسا وأثخ ذلظ عمى (التحريل
السعخفي ،والتفكيخ اإلبجاعي ،والتفكيخ الخصصي) .

المرادر

 .3حدانيغ ،دمحم صبحي وعبجالسشعع ،حسجؼ (" :)3227األسذ العمسية لمكخة الصائخة وشخق الكياس لمتقػيع:
بجني ،ميارؼ ،معخفي ،نفدي ،تحميمي)"،ط ،3مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة
 .8الخيكاني ،عامخ سعيج والذافعي ،عبجهللا ىداع والداممي ،عمي حديغ (" :)8438عمع الشفذ الخياضي كتاب
مشيجي لمسخحمة الخابعة في كميات التخبية البجنية وعمػم الخياضة" ط ،8دار الزياء لمصباعة والترسيع ،الشجف.

 .1دروزة  ،أفشان نطيخ (" : )3220أساسيات في عمع الشفذ  -استخاتيجيات اإلدراك وأنذصتيا كأساس لمترسيع
التعميسي"  ،ط ، 3نابمذ ،فمدصيغ.

 .1الخيساوؼ  ،دمحم عػدة (" : )8441عمع نفذ الشسػ ـ الصفػلة والسخاىقة"  ،ط ،3دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة
 ،عسان ،األردن.

 .0الخيساوؼ  ،دمحم عػدة (" : )8442عمع نفذ الشسػ ـ الصفػلة والسخاىقة"  ،ط ،8دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة
 ،عسان ،األردن.
 .8سامي ،شيساء وغالب ،بذار(" :) 8442مقارنة في تخكيد اإلنتباه بيغ العبي التشذ األرضي والسبارزة لفئتي
الذباب والستقجميغ"،مجـمة عمػم التخبية الخياضية،العجد الثالث ،مجمج الثاني ،كمية التخبية الخياضية،جامعة بابل.

 .7سالمة ،عبجالحافع (":)8448أساسيات في ترسيع التجريذ"  ،دار اليازوردؼ العمسية لمشذخ والتػزيع ،عسان،
االردن.
 .2الذجيفات ،يحيى دمحم والحخاحذة ،دمحم عبػد (" :)8440درجة مسارسة أنساط التفكيخ اإلستخاتيجي لجػ
القادة التخبػييغ في و ازرة التخبية والتعميع في األردن" ،مجمة أم القخػ لمعمػم التخبػية واالجتساعية واإلندانية،

العجد  ،8مجمج  ،37جامعة أم القخػ ،مكة السكخمة.
.2

شسعػن ،دمحم العخبي (" :)3222عمع الشفذ الخياضي والكياس الشفذ" ،ط،3مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة.

 .34الزسج ،عبجالدتار جبار (" :)8444فديػلػجيا العسميات العقمية في الخياضة  -تحميل  -تجريب -قياس"،
عسان ،األردن.
ط ،3دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيعّ ،
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 .33الفػاز ،نجػػ مفػز(":)8442التفكيخ اإلستخاتيجي االنساط-السسارسات-السعػقات لجػ مجيخات مجارس
التعميع العام الحكػمية بسجيشة ججة" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية قدع االدارة التخبػية
والتخصيط ،جامعة ام القخػ ،الدعػدية.

 .38قجور ،قشجوز (":) 8432اثخ لعب ومسارسة الذصخنج في تشسية التفكيخ الخصصي وبعس القجرات العقمية لجػ
العبي كخة القجم الشاشئيغ (أقل مغ  30سشة)"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،معيج التخبية البجنية

والخياضية قدع التجريب الخياضي ،جامعة عبجالحسيج بغ باديذ – مدتغانع ، -الجدائخ.

 .31قصامي ،يػسف وآخخون (": )8448ترسيع التجريذ" ،ط،8دارالفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن.
 .31مرصفى ،سحخ (" : )8431أثخ بخنامج تجريبي مقتخح لتشسية تخكيد اإلنتباه في تالميح بأعسار 38- 34

سشة خالل درس التخبية الخياضية"  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية الخياضية ،قدع التجريب

الخياضي ،جامعة تذخيغ ،سػرية.

 .30السغخبي ،عبجالفتاح (":)3222اإلدارة اإلستخاتيجية لسػاجية تحجيات القخن العذخيغ"،القاىخة ،مجسػعة الشيل
العخبية.

 .38السميجي ،حمسي (":)8444عمع الشفذ السعاصخ" ،ط ،2دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ ،بيخوت.
 .37يػنذ ،شارق شخيف (" :)8448الفكخ اإلستخاتيجي لمقادة" ،السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية ،القاىخة.

18. Nior, Michel. (2002). Le Developpement Des Habiletes Cognitives De L’enfant
Par La Pratique Du Jeu D’echecs . Lyon: Universite Lumiere Lyon 2.
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بناء مقياس بعض دوافع الالعبين لممارسة كرة الدمة عمى الكراسي المتحركة
انًهحك ()1
أعًبء انغبدح انًحكًٍُ وطجُؼخ االعزشبساد
د
1
2
3
4
5
6
2
8
4
13
11
12
13
14
15
16
12
18
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-2

أعًبء انًحكًٍُ
ثُالو َىَظ ػالوٌ
يكٍ يحًىد حغٍُ
اَبد دمحم شُذ
عجهبٌ يحًىد انضهُشٌ
غُذاء عبنى ػضَض
َجشاط َىَظ دمحم
َىفم فبضم سشُذ
عهىاٌ خبنذ دمحم
خًبل شكشٌ عهُى
طجبذ خبعى دمحم
احًذ حبصو احًذ
احًذ طجبذ
ػهٍ حغٍُ دمحم طجُم
لزُجخ َىَظ أحًذ
غغبٌ دمحم ػهٍ احًذ
ًَُش دمحم اعًبػُم
يؼشوف دمحم عبنى
عفُبٌ َىَظ انؼجبَدٍ

انهمت انؼهًٍ

االخزظبص انذلُك

ػُىاٌ انىظُفخ

اعزبر
اعزبر
اعزبر
اعزبر
اعزبر
اعزبر
اعزبر
اعزبر يغبػذ
اعزبر يغبػذ
اعزبر يغبػذ
اعزبر يغبػذ
اعزبر يغبػذ
اعزبر يغبػذ
حكى دونٍ
يذسة دونٍ
الػت دونٍ
الػت دونٍ
الػت دونٍ

لُبط ورمىَى
لُبط ورمىَى
طشائك انزذسَظ
لُبط ورمىَى
لُبط ورمىَى
ػهى انُفظ
رؼهى حشكٍ
طشائك انزذسَظ
طشائك انزذسَظ
طشائك انزذسَظ
طشائك انزذسَظ
ػهى انزذسَت
لُبط ورمىَى

خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ ثُبد
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
يذسة يُزخت خبيؼخ
خبيؼخ انًىطم/كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ
سئُظ ارحبد شطشَح َُُىي
يذسة دونٍ يذسة يُزخت انؼشاق
الػت دونٍ والػت انًُزخت انىطٍُ
يذَش شجبة وسَبضخ َُُىي
الػت دونٍ والػت انًُزخت انىطٍُ

*طجُؼخ االعزشبسح:
طالحُخ اخزجبس رخزبعكىوة نمُبط يظبهش االَزجبِ.
طالحُخ اخزجبس أورُظ -نُُىٌ نهمذسح انؼمهُخ انًغزىي انًزىعظ انظىسح (.)j
رحذَذ انًهبساد انزهُُخ نهفئخ انؼًشَخ ( )14 - 13عُخ (انًشاهمخ).
رحذَذ يغزىَبد األهذاف انغهىكُخ واألهذاف انزؼهًُُخ.
طالحُخ اخزجبس انزكبءاد انًزؼذدح "لبئًخ رُهٍ".
انخطخ انزذسَغُخ.
** يمبثهخ شخظُخ نخجشاء انشطشَح نزحذَذ طالحُخ انخطخ انزذسَغُخ.
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