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 امللخص

 -:الكشف عنييدف البحث إلى 
المتشعب والمبادرة في تحقيق االىداف المعرفية والوجدانية نحو مادة الريشة الطائرة التدريس تأثير استخدام أسموبي  -1

 لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية .
أفضل أسموب باستخدام أسموبي المتشعب و المبادرة في تحقيق االىداف المعرفية والوجدانية نحو مادة الريشة   -2    

  الطائرة لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية .
( 26طالبا ، وبواقع )( 66وقد استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث ، واشتممت عينة البحث عمى )

( طالبا لممجموعة التجريبية الثانية والتي 26) المتشعب و األسموبطالبا لممجموعة التجريبية األولى والتي درست وفق 
 االعتيادي . األسموب( طالبا لممجموعة الضابطة التي درست وفق 26المبادرة ، و ) سموبادرست وفق 

 وتم اجراء التكافؤ بين المجموعات الثالث في عدد من المتغيرات ) العمر، مقياس الذكاء ، مقياس االتجاه النفسي ( . 
( وحدات تعميمية لممجموعة 6( وحدة تعميمية تضمنت )18( أسابيع ، وبواقع )6استغرق تنفيذ البرنامج التعميمي )
( وحدات تعميمية لممجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت 6و ) المتشعب األسموبالتجريبية االولى التي استخدمت 

 .المتبع من قبل المدرساالعتيادي  األسموب( وحدات تعميمية لممجموعة الضابطة التي استخدمت 6المبادرة و) سموبا
 لمتغير المقياس االتجاه النفسي  البعدي نتياء من البرنامج اجري االختبار ( دقيقة ، وبعد اال 96وزمن كل وحدة تعميمية )

 اختبار التحصيل المعرفي .و 
 -استخدمت الباحثتان الوسائل اإلحصائية اآلتية :     

،  L.S.Dتحميل التباين ، اختبار اقل فرق المعنوي  (F)، اختبار  (T.test)) الوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، اختبار 
 . (spss)لنسبة المئوية ، مربع كاي ( وتم معالجة البيانات باستخدام برنامج معامل االرتباط البسيط "بيرسون"، ا

 -وفي ضوء نتائج البحث وضمن حدوده توصمت الباحثتان إلى االستنتاجات اآلتية :
نحو االتجاه النفسي المبادرة من األساليب المؤثرة في تحقيق االىداف المعرفية  سموبواالمتشعب  األسموبان  .1

 الطائرة . مادة الريشة
 حو مادة الريشة الطائرة .ناالتجاه النفسي في تحقيق  المبادرة و المتشعب  اسموبيلم يتبين اي فرق بين  .2

 االتجاه النفسياالعتيادي في تحقيق االىداف المعرفية و  األسموبو  المبادرة  سموباعمى المتشعب  األسموبتفوق  .3
 نحو مادة الريشة الطائرة .

 -يأتي:ات فتمثمت بما أما التوصيات والمقترح
 التأكيد عمى استخدام أسموبي المتشعب والمبادرة في تحقيق األىداف المعرفية نحو مادة الريشة الطائرة . .1
 نحو مادة الريشة الطائرة . االتجاهالتأكيد عمى استخدام أسموبي المتشعب والمبادرة في تحقيق  .2

 االستفادة من استخدام االختبار التحصيل المعرفي ومقياس االتجاه النفسي نحو مادة الريشة الطائرة . .3

 الكممات المفتاحية : اسموب التدريس المتشعب ، اسموب التدريس المبادرة ، االىداف المعرفية، االتجاه ،الريشة الطائرة
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The effect of Using Two Teaching Methods (Complex and Initiative teaching 

methods) in Achieving the Educational Goals of Basic Skills in Badminton 

Asst. prof. dr. Safa Thanoon Al-Imam                   Noor Faris Ahmed 

Abstract 

The research aims to expound the following: - 

1 - The effect of using the two teaching methods (complex and initiative) teaching methods in 

achieving the educational goals of the basic skills of badminton among students in the third 

grade in the college of physical education. 

 2 - The best method of the two training methods (complex and initiative) in achieving the 

educational goals of the basic skills basic skills of badminton among students in the third 

grade in the college of physical education. 

The researchers set the following hypothesis - 

1 - No statistically significant differences exist among the three research groups using 

complex, initiative and the normal practice training methods used by the teacher. 

2 - There are significant differences between post-test results among the three research groups 

using complex, initiative, and the normal practiced teaching methods used by the teacher.     
The researchers used the experimental approach appropriate with the nature of study, with a 

study sample of (60) students, divided into three groups in which (20) students were assigned 

to the experimental group that studied according to the complex method and (20) students to 

the experimental group, that studied according to the initiative method and (20) students to the 

control group, that  studied according to the usual method . 

Equalization  among the three groups was been achieved in a number of key variables  

including (age, height, mass, and IQ) , some elements of physical and motor fitness , the 

accuracy of technical performance and achievement of basic skills in badminton and the  

psychological attitude scale . 
The implementation of the teaching methods continued for (6) weeks, by (18) teaching units 

which divided into three groups in which (6) units  were assigned to the  experimental group 

which studied according to the complex method , (6) units  to the experimental group, which 

studied according to the initiative method, and (6) units  to the control group, which  studied 

according to the usual method . 

 The time allocated to each educational unit was (90) minutes. After completion of the 

program, the post-test was conducted for the variables (accuracy of achievement and technical 

performance of basic skills in badminton and psychological attitude and cognitive 

achievement test). 

     The researchers used the following statistical tools: - 

(Arithmetic mean, standard deviation, (T.test), (F .test) analysis of variance, LSD, 

Pearson's simple correlation coefficient, percentage, and  chi square) using the data 

processing program (spss). 

Based on the results the researchers concluded the following:- 

 1 - The complex and initiative methods are affective in achieving the educational goals of 

basic badminton skills. 
2 - The results for the three groups showed that the post –test results were superior results in 

both badminton skills and   psychological attitude. 

3 - The results showed superiority of the complex and initiative methods are affective in 

achieving the educational goals of basic badminton skills. 

The researchers recommends the following: - 

1 - Emphasis on the use of both the complex and initiative methods because of their 

effectiveness in achieving the educational goals of basic skills badminton. 

2 - Emphasis on the use of both the complex and initiative methods because of their 
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effectiveness in achieving   accuracy of the performance and technical achievement of basic 

skills badminton. 

3 - To benefit from the use of cognitive achievement test and the psychological attitude test in 

badminton classes. 

Through the results of the study the researcher suggests the following: 

1 - Conduct studies similar to the current research materials and at different study 

grades. 

2 - Conducting studies to compare he cognitive achievement test and the   toward 

psychological attitude in badminton classes between females and males. 

3 - Conducting studies to compare the accuracy of the technical performance and 

achievement of basic skills badminton between females and males. 

Keywords: Branched methods- Initiative method- Achieving Cognitive- Emotional- 

Badminton  
 التعريف بالبحث  -1
 -المقدمة وأىمية البحث : 1-1

تعدددددؤسسات اادددددة سساتامة ددددد سساؤيةتددددد سسحةادددددمستدددددلسي عدددددةؤسع ددددد سسا ة ددددداسةساتادددددت م سساددددد  سي دددددمس  تةتددددد ست دددددة س
نه دددددد سةت ددددددؤ سساتعتتددددددلسعسة ادددددد سيدددددد سلا دددددداسساتع دددددد  سساتمنددددددلسي ددددددمسسحادددددد سساع ت دددددد سعسس ست ددددددهؤسسا تددددددا سسا ةا دددددد س

ساعت  دددد سساتع  ت دددد ست ةنددددةسمددددةاذسس ددددت س ةاة ددددة س دددد سست ددددةةح سعددددةؤ ساتلددددة اسساتع دددد  ستددددلسعت ددددلستاس  دددد سعسةس ت دددد س
ساتلدددددة اسمةيتمدددددةامسيت  ددددد س دددددةت  ستتندددددةة سعت دددددلسعةسندددددنس ريددددد  سساتدددددتع  سمدددددةات   اسةساتنت ددددد سيددددد سلا ددددداسسيدددددؤسؤس

تع  سارمددددداس ستتنةيددددد س ت ةيددددد ست هدددددةسعةسندددددنسسحؤس سةسحؤاس سةساةعدددددؤس ستدددددتةسقددددديستع  ت ددددد ستتعدددددؤؤ س تعدددددا ست هدددددةسسا
س.ستعةسةم   س ةت سةتتذ 

ة عدددددددؤسساتدددددددؤا  سن دددددددةلسسنادددددددةنلس دددددددةؤيسةترلدددددددلسةتن  ددددددد  س دددددددت ست ددددددد سسات ةيددددددد سمددددددد  سساتدددددددؤا سةسالةادددددددنس
ةتة ددددددة سم تدددددد سساتددددددتع  سعسة دددددد ؤ س دددددد سسسان ددددددةلسياددددددمسنتددددددةسساعةنددددددنسساتعاتددددددلسةساتهددددددةا سةسسحن عددددددةالسا دددددد ستدددددد س

س(17عس7111يامسيت   ست ة  س ةت  سةتاتتا س)ذ تة سعسسساتؤا سةسالةانسة ر لس  سسسان ةل
تعدددددؤسسادددددةا نسساتدددددؤا  سمدددددةرتايسسنةسيهدددددةسةادددددةت سستيدددددة س     ددددد سااادددددةا سسادددددتع  سادددددةس س دددددة ست تدددددة سس تدددددة

س ددددد مسسااادددددةا ستعات دددددةسسةستهةا دددددةسسةسن اددددد ةسسةسق ت دددددةسعسةتردددددتذسسادددددةا نسساتدددددؤا  سساتدددددؤا نسمةاتدددددؤا عساددددد سسي  ددددد 
ةسيددددددؤسؤ  سسيددددددؤسؤسسسسرت ددددددةاسست دددددد سسحاددددددةا نسساتددددددلستنةاددددددنسقؤاستدددددد سةقددددددؤاس سسالددددددانسساددددددن  س ا  دددددد سةس تتةتددددددةته 

س(15عسس7111)اس ؤسعسي   ةس.
تدددد سرددددا ستدددددةست ددددؤ ستمدددد  ساندددددةس دددداةا سسادددددترؤس سساددددةا نس ؤ  دددد ستدددددلستددددؤا  سساتام دددد سساا ة ددددد  سساتددددلستت ددددداس
تدددددددلست دددددددة سةستعة دددددددة سسال مددددددد سا ةيدددددددة سمهددددددد سيادددددددمستادددددددتة ستت دددددددؤ سعسةتاتمددددددد سيةا ددددددد ستددددددد سسا  دددددددة  سةسا عةا ددددددد سعس

تددددلسيتددددداسسة ددددةس ت دددداستددددلسساتةقدددديسساتع  تددددلسة ناددددع تعاتدددد سا تددددتع  سعسساتؤا اددددلس ددددةسساةادددد   سان دددد سساسةألادددد ةنت
عستدددددلستاسيدددددة سسا ددددداةاسسا اؤ ددددد سمددددد  سساتتع تددددد  سةسيلدددددة سسا ايددددد سا ددددد ستدددددنه ستدددددلسسادددددتع  س ادددددنسسع  سةقةم  تددددد ساتدددددت

س.عسات   اسسح ؤسيسساتااةت سم   سسةالسةس  اسيت ةسةتةتؤ سقؤاسته سةقةم  ةته س
ساتت دددددعنس  كدددددمسمت ةنددددد ستا دددددؤ ستددددد س دددددت ستعتةيددددد سسحادددددةا نست نت ددددد سسادددددتع  ستدددددلسس ت دددددةيسسةألاددددد ةنتسس

ةسؤس سيددددددؤؤستدددددد سسار ددددددةاس س ددددددت ستة ددددددة سساددددددؤا ست  ددددددة سمةترددددددة سسا دددددداساس سةساةسعمددددددة سساتل ةمدددددد س ددددددت سقةم  دددددد س
سسسةقؤاست سي مسسات عنسةسام ثسمتةسسمعؤست سسح  ة سساتعاةت ساؤ ه 

ساتت دددددعنستلدددددااسساتهدددددةا سسةسساتدددددةؤ سساع ت ددددد سساتددددداسؤستع تهدددددةسي دددددمس ددددد  سسسألاددددد ةنس ستدددددلسس(7117ع اددددد )ة ددددد  اسس
) اددددد سةسرددددداة سعسس.ؤا تددددداددددد س س  دددددةاستددددد سرااددددد سسالدددددانسة  دددددة سسادددددؤةاسسح مددددداسا لةادددددنسة   ددددد سسحيتتدددددةؤسي دددددمسسا

س(سس117عسس7117
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 ستعةا دددددة سساتمدددددةؤا س  دددددة سسالةادددددنسي دددددمسسادددددتعؤسؤستدددددلسستردددددة سعت دددددلسسا ددددداساس سرددددداسألاددددد ةنستدددددةسمةانادددددم سسس
عسس7117اددددد سةسرددددداس سعسةسسح ت دددددةيسس) سةساتأ دددددؤةسات  ددددداسسسألاددددد ةنةا  سسامدددددؤ ستدددددلسسادددددؤا س ةتددددد سة ت تددددد ستاددددد س

يادددددمس ةنددددد سسمةإل دددددةت استدددددلس ةنددددد ستادددددتتعةسةتاسقمدددددةسا لةادددددنست ن يدددددسسألاددددد ةنستدددددةسؤةاسساتدددددؤا ستدددددلس ددددد سس(س111
س.اتؤا ستلسساةسقلس نةستاةنؤسست ل تت  ست ستةع  سةسا ة سسحات  ستة

س(س751-711عس1177ةساذ  ا عسس)سا ةتنس
ةتددددد ؤ سسحتعة ددددددة سسؤةاسس ةتدددددد ستددددددلسساتةسقددددديسسحعتتةي دددددد سساتددددددلس ت ةيدددددد ست هدددددةسسا دددددداؤستددددددلسسحرددددددا  سةتدددددد  اس

س(715عس1111)عةماسعسي مستاتة سا ةمسي مسياقةته سمه سةتؤ ست    ستعه س
 سياددددددمساتددددددلستاددددددتة سةتدددددد سرددددددا س دددددد سسسات ةيدددددد سسادددددد  س ددددددت سمدددددد  سسالددددددانستددددددلسساتةسقدددددديسساتع  ت دددددد س دددددد ؤ

ست ي  ه س.
سس-ةتلس ة ستةست ؤ ست ت سس ت  سسام ثستلسسان ةلسسآلت  س:

ستمدددددددة س اددددددد ةم  س دددددددؤ    س اسيدددددددمست هدددددددةسسا ددددددداةاسسا اؤ ددددددد سمددددددد  سسال مددددددد سةسارددددددداة سيددددددد سنلدددددددةاسسادددددددترؤس س -7
سسحيت ةؤ س.سسألا ةن
ي دددددمس دددددؤسي ددددد سسسألاددددد ةناددددد ةنسساتمدددددةؤا ساعدددددؤ سةعدددددةؤسؤاسادددددة سسادددددترؤت س ددددد سسساتلدددددااسيادددددمسسادددددترؤس سس -1

 سامة  تة س.
 سسا ةا ددددد ستت ددددد س تدددددةؤ سساا  ددددد سسالدددددةتا سالدددددانسساتا  ددددد سساؤاسادددددست يددددد   ةستة دددددةي ةستدددددلسسمندددددة سسرتمدددددةاس -3

 سحات ةؤ ستن س.ت سساتؤاا  س
  ةستةؤ سساا   سسالةتا س.تعات ستأ  اسسحتعةمسسان السن -1

 -مشكمة البحث: 1-2
 سسرت دددددددةاسسحاددددددةا نسسا ؤ  ددددددد سساتددددددلستا دددددددذسي دددددددمسا ددددددؤستعدددددددؤؤ سةتنةيدددددد سسادددددددةا نسساتددددددؤا  سعسةمتنةيهدددددددةس ددددددت

سادددددد  س ا ددددددذسي ددددددمسسسحيت ددددددةؤ سسألادددددد ةنساتددددددتع  س ت ددددددةاسساددددددة سةتعددددددة ستددددددلسساعت  دددددد سساتع  ت دددددد سةسحمتعددددددةؤسيدددددد س
ساتددددددؤا س ت ددددددةاسساةاددددددلسساعت  دددددد سساتع  ت دددددد سةسادددددد  س ددددددنع  سادددددد مةسي ددددددمستاددددددتة ست ددددددةا  سسال مدددددد ستددددددلستن  دددددد س

سسان ةلة سة ا ساعؤ سس مة ست ةاه سةاغمةته س.
ساتؤا اددددددلسسحت دددددد سساةسعددددددنسيتمةيدددددد ساتادددددده  ستهدددددد سساةسعمددددددة سسسألادددددد ةنادددددد سسةعددددددنسي ددددددمسساتددددددؤا سسرت ددددددةاس

سمةااغ ست سةعةؤسسا اةاسسا اؤ  سم نه .ت ةانسا تعتةي سساتتع ت س ةت سعسسا ا   سةساةية ساتاتة سةس ؤست
ساتت دددددعنسةساتمدددددةؤا سساددددد  س علدددددلسساتدددددتع  سؤةاسسات اددددد ةستدددددلسساعت  ددددد سسسألاددددد ةنةتددددد س دددددت س ددددد مسسحادددددةا نس

 ةاددددؤسستعة ددددة سس عةم دددد سن ددددةسساتددددةؤ سساتع  ت دددد ستتددددةس ددددنع  سس ت دددد سس ة دددد سسم دددد سساا ة دددد  س.امة دددد ستددددلسؤا سساتاسسات
سس  ةسي مستهته سا تةؤ سةتاتة ست ي  ه س.

سغ ددددددنسساتؤااددددد  س ت  ددددددة سستددددددةساتدددددةؤ سساا  ددددد سسالددددددةتا سةعدددددؤ سس ةتا كةتهسةتددددد سردددددا ستتةمعدددددد سسامة  تدددددة 
س  تدددددة سيادددددمسعهدددددؤسسادددددت نةتلستدددددلسساتن  ددددد سةسساددددد  سحس ةنددددد سساددددد ةمةستعامدددددةسةحسسحيت دددددةؤ سسألاددددد ةنيادددددمسسادددددترؤس س

ي دددددمسساتدددددؤا ستدددددلسستردددددة سسسألاددددد ةن اسيدددددمست ددددد سسا ددددداةاسسا اؤ ددددد سا تدددددتع  ستدددددلسساعت  ددددد سساتع  ت ددددد سعسة عتتدددددؤس ددددد سس
سعت لسسا اساس ست سمؤس  سساؤا سيامسسحنتهة ستن سةحسؤر سا لةانستن ساة سستمة سسحةستاسةساتن   س.

ادددددد ةنسساتمددددددةؤا ستددددددلست   دددددداسساتت ددددددعنسةسسسألادددددد ةنتمددددددة سسادددددد ةم  س ددددددؤ     سة ددددددةسادددددد سسساتددددددأ سسامة  تددددددة سس
سح دددددؤسيسساتعات ددددد سةساةعؤسن ددددد سن دددددةستدددددةؤ سساا  ددددد سسالددددددةتا سةسا ددددد س س عتتدددددؤس سي دددددمسسالةادددددنستدددددلسستردددددة سسا دددددداساس س

سعت عهة.
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س
سالبحث افىد 1-3 

س-:سا  يسي  هؤيسسام ثسيامس
ةساتمدددددددةؤا ستدددددددلست   ددددددداسسح دددددددؤسيسساتعات ددددددد سةساةعؤسن ددددددد سن دددددددةستدددددددةؤ ست دددددددعنستدددددددأ  اسسادددددددترؤس سساددددددد ةملسساتس7-3-7
س   سسالةتا ساؤ سلانسساان سسا ةا  سم    سساتام  سساا ة   .اسسا

 ت ددددددددد س اددددددددد ةنسمةادددددددددترؤس س اددددددددد ةملسساتت دددددددددعنسةسساتمدددددددددةؤا ستدددددددددلست   ددددددددداسسح دددددددددؤسيسساتعات ددددددددد سس1س-3-7سسسسسس
س  اسا  سسا ةا  سم    سساتام  سساا ة   س.ةساةعؤسن  سن ةستةؤ سساا   سسالةتا ساؤ سلانسساان سساؤ

 البحث فرضيتا 1-4
س-تا  سسامة  تة ستةس  لس:

تةعددددددددؤستدددددددداةاس س سؤحادددددددد سس يددددددددةت  ساتعتةيددددددددة سسام ددددددددثسسادددددددد اثسةساتت ددددددددعنسةساتمددددددددةؤا سةسحيت ددددددددةؤ سس7-1-7
سساتتملست سقم سساتؤا .

ثسساددددد اثسساتت دددددعنسةساتمدددددةؤا ستةعدددددؤستددددداةاس س سؤحاددددد ستعنة ددددد سمددددد  سسحرتمدددددةاسسامعدددددؤ ساتعتةيدددددة سسام دددددس7-1-1
سةسحيت ةؤ سساتتملست سقم سساتؤا .

 -مجاالت البحث: 1-5
سلانسساان سسا ةا  س/    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي سس-ساتعة سسام ا س:س7-5-7
س5/1/1171ا ة  سس71/1/1171س-ساتعة سساذتةنلس:س7-5-1
تدددددددلس   ددددددد سساتام دددددد سساا ة ددددددد  س/عةتعددددددد سس)تدددددددا سسحاعدددددددةنسسا اق دددددد (سسا ةيددددددد سساؤسر  دددددد س-ساتعددددددة سسات دددددددةنلس:س7-5-3

سساتةي .
 مصطمحات البحث 1-6
   -اسموب التدريس : 1-6-1

سعدددددداس س س تمعهددددددةسساتددددددؤا ساتنكدددددد  سيت  دددددد سساددددددتع  سةسترددددددة سساتع دددددد سالددددددااستددددددؤا  سترت  دددددد س ةادددددد   ساتع دددددد  س
س(1111ع775ساتات  .س)يتاسةيمؤسسا    سع

 -المتشعب  : األسموب 1-6-2
 دددددددةسس دددددددؤسسحادددددددةا نسساتؤا اددددددد  سسا ؤ  ددددددد س نت ددددددد سساتع ددددددد ستدددددددلسس ت دددددددةيسةسؤس سيدددددددؤؤستددددددد سسار دددددددةاس س دددددددت س
تة دددددة سسادددددؤا سم نتدددددةست دددددة سةك  ددددد سساتدددددتع  ستلم ددددداسساةسعمدددددة سةسؤستهدددددةسسةسس ت دددددةيس دددددؤيستعددددد  سة  دددددة سمةتردددددة س

سح دددددد ة سس ددددددمسسات ددددددعنسةسام ددددددثسمتددددددةسسمعددددددؤستدددددد سسا دددددداساس س ددددددة سساةسعمددددددة سساتل ةمدددددد س ددددددت سقةم  تدددددد سةقؤاستدددددد سي
س(313,7117سعساتعاةت ساؤ  س.س)س ا سةسراة 

   -اسموب المبادرة : 1-6-3
ة ددددةسس ددددؤسسحاددددةا نسساتؤا ادددد  سسا ؤ  دددد سساتتت  دددد سمةا اؤ دددد سنعددددؤست دددد سس سسالةاددددنس ت تدددد ستادددد ةا  سسامددددؤ ستددددلس

سةساتأ ددددددؤة دددددد ا سسات  دددددداسسسألادددددد ةنسؤاس دددددد سةتعاتتدددددد سةلم عدددددد سساددددددتعؤسؤمسا ت ددددددؤ ستددددددلسة ادددددد ستدددددد سرددددددا سسسألادددددد ةن
س(355,7117ةسح ت ةيسةتيت  سسامانةتج.س)س ا سةسراة سع

 -التحصيل المعرفي : 1-6-4
(سمةنددددد ساست دددددؤساستعاتدددد ستدددددةسستت  ددددد سسالةادددددنستدددددلستددددةؤ سؤاساددددد  ستع نددددد سةتددددداسس دددددؤسيس1113ياتدددد س)سا دددددتا سع

س(1113ع311تع ن سةتلستؤ سذتن  سا.س)سسا تا سعس
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 -االتجاه النفسي : 1-6-5
اسسحاددددددتعةم سسات تاددددددم سةسحن عةا دددددد سمعدددددد سسا ددددددلساتنمدددددد ستعدددددد  سعس تةقدددددديس-(سمةندددددد س:1111ياتدددددد س)سيددددددةسؤسع

س(1111ع1ساتا ست سسا انسسةست ساس ستع  سس ست ست  نستع  س......ساخسا.س)يةسؤسع
 -اإلطار النظري والدراسات السابقة : -2
 اإلطار النظري  2-1
 المتشعب األسموب2-1-1

ساتت دددددعنسس تتةتدددددةس م ددددداسستددددد سقمددددد سسامدددددة    سا ةنددددد س اددددد ةمةس ددددداتملسمدددددةات   اسم ددددد  ستمة ددددداسسسألاددددد ةنندددددة س
ن ددددددةلةس  ن ددددددةسسسألادددددد ةنة م دددددداسسس سس س دددددد س  ست دددددد   س ت  دددددداسمةساددددددل سسات   دددددداسمأنتةلدددددد سساترت  دددددد سة عددددددؤس دددددد سس

)سسا ةتددددددددنسسسسةتعات ددددددددةس نددددددددتك سم دددددددد  ستنهعددددددددلسة ادددددددد اسةتدددددددداسساددددددددتاست ع  ستنكتدددددددد سةترللدددددددد سم دددددددد  س ددددددددةؤيسس
س(1177ع711  ا سعةساذس

)سسسسسسسسس لددددددااسساتددددددؤا سسات دددددد   سسساتمة ددددددا سس غ دددددداسساتت ددددددعنستدددددد سسألاددددددةا نسسا ؤ  دددددد سسسألادددددد ةنسة عددددددؤ
ساتهددددةا س(سي ددددمسسالددددانستددددلس دددد  سادددد س سسةستةقدددديست  دددداس ت ددددؤ سقددددؤاسته سساع   دددد سةت دددد س  ددددةة س دددد سلةاددددنسس س

تددددلسسملا  تدددد ةسإلؤستهددددةسس ت ددددة  سسامددددؤست سساتت ددددةمهسسألادددد ةن عددددؤسسا دددد ساهدددد سسسات دددد   سة  ددددة سؤةاسسالةاددددنستددددلس دددد سس
س(1115ع111تن   سساتهةا س.)سسمةسا  ؤسةسااماع

ساتت دددددددعنسمرلدددددددةس سيةتددددددد ستادددددددمنسسات دددددددت ستدددددددلسسحؤس سةسحؤاس سةسام دددددددثسةسح ت دددددددةيسسسألاددددددد ةن تا دددددددنس
س.سسألا ةنسا  ة سسامؤ   سةسا   سساتةالس ة حسساا ةاسسا  س  ؤثس ت س  سسسإل عةؤ

س(7سحاتعةم س)سسسا ةتذسسسسسسسسسساعت  ة سسسسسسسسسساةا لسسسسسسسسسسسسسس
س(1سا  ن  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحاتعةم س)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س(3سحاتعةم س)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سساتت عنسسألا ةنتلسسسا  ن  س(س ة حسساعت  ة 7)سا   سسسسسسسسسس

 -الحافز :
  ددة سسا ددةتذسي ددمس دد  سادد س سسةست دد   ستن دد سساتددتع  سياددمس ةادد ستدد سساتمددة  سةسات مدد ستددلسسحؤاس سم  ددثس ةاددؤس
سا ةعدد سياددمسسام ددثسي ددمسسا  ددة سساتنةاددم سة ددت ستيددت  سسا ددةتذسةساتعم دداسيندد سا مددؤ ستددلسيت  دد سسام ددثسيدد سساددتعةمة س

س(7117ع311)س ا سةسراة سعسسسستتعؤؤ سةتت عم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
را س  مسسا تا س  ة سساتتع  سمةام ثسي س  دة ستتنةيد ستد ؤ سيادمس د سسااد س سس-:سةسحاتعةم سا تا سم  سسا ةتذس

سس سسن  ة سساتتع  س  سس عنلسساتا  ذسي مسيت   سسؤاس   سةس ؤ ستاةنؤ ةسستعة سسرا سينؤسسا اةا س.
لسنتة ستت عنستلست  سساعت   سسةسسا ع سساتعد  سساد  س   دنسي  د سسالدةملسة ت ستيت  سسا ةتذسحن  ة سساؤتةغست

س(7111ع731ذ سعتسا  نلس.)ست تةؤسةاس
س سسام ددثستدددلستا  دد سساةاددلس)سمددد  سسا ددةتذسةسسحادددتعةم س(س دد ؤ سياددمسس ت دددةيسةسنتددة سست دددةاسس-سحاددتعةمة س:

ترت ديسسح د ة سسا ست د سسا ا دؤ ساتة دة سسادؤا ستتعؤؤ سةستت عم سعس  مسسحت دةاسةسحادتعةمة س ت د سساتعم داسينهدةسعسم
عستددلسساتام دد سساا ة دد  س ت دد سساتعم دداسينهددةستدد سرددا سسا ا ددة سعسةساعت  دد ست ددة ستت ددةمه سي ددمسسادداغ ستدد سسرددتايس

س(.1111ع11ةاةت سساتعم اس.)ت اة سعس
 -اسموب المبادرة :  2-1-2

ت ؤتدد سن ددةسساددت اا  سساتددتع  سعس  ددثس  ددة سيسرلددةس ستة ددةستدد سسحاددةا نسسا ؤ  دد سةغ دداسساتمة ددا ستهددةس  دد 
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تع  سمن ادد سمةترددة سعت ددلسسا دداساس سيدد سسحاددت  سسةسسات دد   سة يددتت سعسستددةسساتع دد ست  ددااسساتة ددة سساؤاساددلسساعددة سساتدد
تدددلسساتة دددة سسساتتعدددؤؤ ةسا  دددة سس–سات ددد ا سس–ذسعسةي دددمسساتدددتع  سس س ترددد سقاساستددد سيددد سسحادددت  سةةساتة دددة سسارددد

س(.1111ع711تلسنااستنك تلستين  لست ؤؤس.س)سسمةسنتامسةاعةؤ سعسساتت ؤت سا ايلسعسة نك ست  سسا  ة س
س-سألا ةن: س تاسمهةسةت     س نة س ا  سقاساس سات اسسألا ةنينؤسسات ؤثسي س

 قرارات التخطيط  -أوال:
ساة دنسس–)ستادةم ة سسات دؤس سةسات دتةاس ةامسم   سية سةم   سردةذس  ااسساتتع  سساتة ة سساؤاسالسساتنة سسرت -7

سسحااة (.س–ساعةالس
   ااسساتتع  سسام ت سساتنةام سساتلس اترؤتهةسا  ذسةسات  ةيس  سسساتة ة سسارةذ. -1
   ااسساتتع  ستةس لسسحؤةس سةسحعهذ سسا اةا  سا تعةت ستلسسات ة  سساتت تن ستلس  سسساتة ة سسا ايلس. -3
سا  دة سسألت د ساتتع  سسحات  سةتيت  سسات    سم  ثستاه ستلسسحقتاسنستد سسا  دة سساتنةادم سسةسساتةيد س  ااس -1

 سات تت  سا ت    س.
   ااسساتتع  سم   سقاساس سساترل لسسااذت سات ؤ  سسا  ة سسات تا  سةسيؤساسس  ة سي  هةس. -5

 قرارات التنفيذ  -ثانيا :
 سساتعا دنسسا ع دلسةسات  داسسا ريددلسةسح ت دةيساعؤ دؤستد سسا ا دة سساتددلس تعةتد سساتدتع  ستدلس د ست دد   سمةسادل -7

تد سردا سة دعهةس  دذسساتن  د سعسةمعد سسساتت دتن ت  ؤستلس  سسات    سساتلاة  سعسم  دثس رتمداست د سسا  دة س
سسحاتعةمة سحستتعؤ سساتعة سسا  ا ست لسعسةسامع سسحراست ة سنتة سساعت   سسا  ا  سةسألؤس سسامؤنلستعة.

  نك سساتتع  سسحاتعةمة سةسا  ة سساتلستةي سسا هةسي مس   ست ةةاستنك ت  س. -1
تمدؤ  ستيدت  سسات د   سعسة ع دؤستنكد  سساتات دنسةساتعةقدنسستع  ساتن   سعست سساتت  سس س  ة سساتدسس نة ستعا نسقاساس  -3

سساتت ند عسة ت  است سي تهةسعسة  ا سسامؤ ستلسمنة سمانةتجستت ةتد سم د  ستدؤا علسمة تتةحتد سةمؤست د سسا ا  د س
 تلسساكاةيسسام ت  .ستتا  ةساتلس

 قرارات التقويم -ثالثا :
ت سي  سسحاتعةم سسا ا   سةةقتهدةسعستهدةس ت  داستد سيد  سس تر سساتتع  سقاساس سسات ة  ستلس  ستا س ت  است هة -7

سسحاتعةم س   سا ت    سة   ؤستمع تهةسامنؤستع  .
تع دد سسمأ ت هددةرددا س دد مسساعت  دد س  ددة سساتددتع  سمتاددع  سسا  ددة سملا  دد ستنكتدد سم  ددثست ددة سسانتةعددة سسات تةمدد س -1

   ة س.سساعاق سم  سسات ة  سسةسسحات  سساتلاة  سةسات ةةاسسارةي سمةا
 تتع  ستن   سعذ سسةسيؤ سسعذس ست سسامانةتجسساتعؤسستة سساتع د سةس  ةندةسستدة ست دة ؤ  ساتلسنهة  س  مسساعت   س ت  س -3

تع  سيد سمعدؤسة ا دكستدؤ سنعة د ستدلستن  د سسحؤةساسسات دة سادد سسادذةساسعسةساتع د سمدؤةامس اسقدنسساتدتد سسادذتا سسةس
س(711-715عس1111عةؤ سع.س)سسمةسنتا سةاسسألا ةنةتاسريةي  س  سس

 -التحصيل المعرفي : 2-1-3
س(.7111ع71)سسايت ؤيلسعلسناغمهةسا.  يؤسمةات ي  سساتعاتلساس ؤةثسيت  ة سساتع  سسات

ة  مسساعت  ة س عنسس ستت دت سست د ستدةس ت د سسؤس مستد سقمد سساتدتع  سم  دثس  دة سقدةؤاسسي دمسسنعدةذسسحيتدة س
ساتلستتل نسعهؤسسةتهةا ستت ن ست سسا  ة سمتهتة سست  ست سغ امستتةسا س تع تةسستةستع ت سعسة  سس تل دنسس ستت دت س

لستتةقيسي مستدنهجسسةسنتدلسساعت  د سساتع  ت د سةاد ا ةسيت   سسات ي  س  مس  تةست   ت ةعس  سس سق ت سسات ي  سساع ت
تددلسسحتعددةمسسايدد  حسةسات يدد  سساع تددلسحس ت دد سس س ت  دداسم دد   سساتاغددةنست دد سس سادد ست دد ساددؤ سساتددتع  ساغمدد ستددلس
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س(.7111ع753)ستةاسةيؤ سعسساتع  سسةسساعت سسا  س تع ت .سات ي  سساع تلسعسا ت  اسا سسانعةاستلس
يددعةمة سةس عددةؤسس سسساسؤستةسعهدد سساسةسةتهتددةستددلس  ددة سسحناددة س اددترؤت عاتددلسعددذ سس اةادد ادد سس عددؤسسات يدد  سسات

سعستهلسيامسعةننس ا ستعؤسعذ سستهتةسةينياسسساةا ةسس سحس ت  سسحات نة سين س.سسا  ة سسامؤ   سا 
 يد  سؤاسادلس نم دلسةمنة سسي مستةست ؤ ستة سسا     سساتامة  سساتلسحس ت  ستعة  هةسسمؤسس لسس س  سسنعدةذسسةست

ا ستةستاسقؤاستع  ست سساؤستع  ساؤ سساتتع  ست اسيد س اد ستدة س د مسسا    د س عدنسس س اسي هدةسساتع د سة هدت سمهدةسة دةس
تع  س دددةسساعنيددداسسحاةادددلسةساتهددد ستدددلسةس سس ةنددد ستادددةا سساؤستع ددد سادددؤ سساتددد  دددؤ سساتع ةتدددة سسةسساتهتدددة سا تتع تددد  عس

سسا ؤ   سقؤس  ةت سعةسننسسرا س س سس اسمةاذستلست ي  سساتتع  ست هةست  س:ت ي   سةتلستلة امستة سساؤاساة س
سسحاتعؤسؤسساع  لس)سسا  ة (. -7
 مع سعةسننسسا ري  ست  ست هة سسا س سةسات  يسسحعتتةيلسةسا  اس.....ساخس. -1
 (7117ع11ساعةست سسحاا  س.سس)سسااعؤ سع -3
سالةاددنسساع   دد ستددلسساتعةتدد ستددلسسح ددؤسثسسةسسا ددةح سساتت  ددا سسمددة سساتعاتدد سساع ت دد سة ددةسقددؤا ستددةست ددؤ ستددا سسامة  تددة ت

س سةساتتةاا سةسحؤس سةتلسكاةيسترت   س.ساع    سةسا  ن  سي سلا اسساتعامةتاسساتاس تة س
 -االتجاه النفسي : 2-1-4

تلس   داستد سسساا ة سسحعتتةيلسا  اؤستةع  ت عنسؤةاسس م اسستلسسألنهةاستعؤسسحتعة ة سعذ سس ةتةست س  ةتنةسعس
تةسقدديسسا  ددة سسحعتتةي دد سةتتددؤنةسمدد س سساةقدد سمتنمدد س سيددةؤق سيدد سادد ة  ستددلست دد سساتةسقدديست دداسيدد س ةنهددةستدد س

س(.1111ع111سانةستجسساتهت ساعت   سساتن ت سسحعتتةي  سا)سعةماسع
 ة  سن دةس(سسحتعةمسسان الساسمةند سسادتعؤسؤسةعدؤسنلست تادنس ةمد س  دؤؤس دعةاسسا داؤسةاد1111ةقؤسيايس)ستا ع

س(.1111ع713تةسي ة ستع ن سة ت ت س  تةسي  هةسمةا مة سسةسساات ساس)تا ع
ةي ددمسسادداغ ستدد سسات ةندد سسا م ددا سساتددلس  ت هددةست هددة سسحتعددةمسسان اددلسسحسسندد ستدد سس  دداست ددة   سي دد سساددن  سس ددةا س

س عؤ سةسان ةشساةس ست س  ثسساتعا يسسانكا سسةسساةسقعلسةت س  ست ةنة سسحتعةمس.ا
س-لس ة ستةست ؤ ستنلة سسحتعة ة سي مس اثست ةنة سات ا  س لس:ةت
 -المكون الفكري ) المعرفي ( : -1

س س نلة سسات ة سساتعاتلسي مسساتع ةتة سةسا  ةتاسساتة ةي  سساتتةستا ساؤ سسا اؤسي ستة دة سسحتعدةمسعسس ستت دت س
سعسمددةرتايستع  ددؤسسات دد   س.)سا ددنةة تاددتةسمسستعة ددة سسا دداؤسن ددةسسات دد ا سسحعتتةي دد سعةنمددةسي   ددةس رت دديس

س(711عس1117
 -المكون العاطفي ) الوجداني (: -2

  د اس دد سسسات دة سياددمست دةياسسا ددنسةسا اس  د سساتددلس ةعههدةسسا دداؤسن دةستة ددة سسحتعدةمسعسة دداتملسمت ة ند سساعددةل لسعس
تة دة سسرداسة ادتع نست ؤس  نستة ةيةستةسعست نؤتلسن ةمسعسة اتع نسا سي دمسن دةسس عدةملسعسةقدؤس ن داستد س

س(.1111ع111ا سي مسن ةسا مل.)عةماسع
 -المكون السموكي ) الميل لمفعل (: -3

  ددد اس ددد سسسات دددة سيادددمسنذيددد سسا ددداؤسا اددد ة سةتددداسسنتدددةلست دددؤؤ ستدددلسسة دددة ستع نددد سعسس سسحتعة دددة ستعتددد ستةعهدددة س
س(.1113ع111ا ا ة س  ثستؤتلسسا اؤسيامسساعت سةتاسسحتعةمسسا  س تمنةمس.س)ن ةستلسع

س
س
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 الدراسات السابقة 2-2
 -( :2611دراسة الشرفاني ) 2-2-1

االكتشررررراف الموجرررررو والمتشرررررعب واثرىمرررررا فررررري التحصررررريل المعرفررررري وتعمرررررم  بأسرررررموبي"الررررررزم التعميميرررررة 
 واحتفاظ الميارات االساسية بالتنس"

س ؤت س  مسساؤاسا سيامس:
 سح ت ددددددةيسساتةعدددددد ستددددددلسسات يدددددد  سساتعاتددددددلسةتع دددددد سساتهددددددةاس سسيسي ددددددمسس دددددداسسادددددداذ سساتع  ت دددددد سمأادددددد ةنساتعدددددداس

 سحاةا  سمةاتن س.
 ساتت دددددعنستدددددلسسات يددددد  سساتعاتدددددلسةتع ددددد سساتهدددددةاس سسألاةاددددد  سسةألاددددد ةنمساتعدددددايسي دددددمسس ددددداسساددددداذ سساتع  ت ددددد س

 مةاتن .
 سح ت دددددةيسساتةعددددد سةساتت دددددعنسسمأاددددد ةملساتعدددددايسي دددددمسسا ددددداةاستدددددلسسحرتمدددددةاس سسامعؤ ددددد سمددددد  سساددددداذ سساتع  ت ددددد س

 تلسسات ي  سساتعاتلسةتع  سساتهةاس سسحاةا  سمةاتن س.
 سا  دددديسيدددد سست دددد سسادددد ةنستددددلسسح ت ددددةكسمددددةاتع  ستدددد سمدددد  سساتعددددةت لسسادددد اث.سةقددددؤسساددددترؤ سسامة ددددثسساتددددنهجس

عدددددد سساتعا مددددددلسعسةسعا دددددد س دددددد مسساؤاسادددددد سي ددددددمسلددددددانسسااددددددن سساؤاسادددددد  سسا ةن دددددد سم   دددددد سساتام دددددد سساا ة دددددد  س/عةت
(سلةامدددددةسقادددددتةسسيادددددمس) ددددداث(ستعدددددةت لسس دددددؤ تةس دددددةمل س57ةي دددددمسي نددددد ست ةنددددد ستددددد س)-يدددددااسسادددددؤ  سسام ددددد 

(سلةادددددددنسم ددددددد ستعتةيددددددد ستع تددددددد سساتعتةيددددددد سسا دددددددةمل سةتددددددداس71تعا م ددددددد سةمتعدددددددؤ )سسآلردددددددات  ةساتعتدددددددةيت  س
 ت ددددددةيسسحسمأادددددد ةنةتع تدددددد سساتعتةيددددد سساتعا م دددددد سسحةاددددددمسةتدددددداسساددددداذ سساتع  ت دددددد س–سحتددددددا سساتتمددددددلسسسألاددددد ةن

ةتددددددد ست   ددددددداس–ساتت دددددددعنسسةألاددددددد ةنمساتةعددددددد سةتع تددددددد سساتعتةيددددددد سساتعا م ددددددد سسا ةن ددددددد سةتددددددداسساددددددداذ سساتع  ت ددددددد س
)ساعتددددداسساذتندددددلسعسالدددددة سعسا ت ددددد س(سةمعددددد سينةيددددداسسا  ةقددددد س سات دددددةت ساتعدددددةت لسسام دددددثسساددددد اثستدددددلستت  ددددداس س(

 .ستةس  لسامؤن  سةسا ا   سسات  ا ستلستع  ستعةا  سساتن سةقؤسساتنتجسسامة ثس
 ت ددددددةاسسساتعددددددةت لسسا ا دددددد ستددددددلسسحرتمددددددةاس سسامعؤ دددددد سي ددددددمسسحرتمددددددةاس سسا م  دددددد ستددددددلستع دددددد سساتهددددددةاس سسحاةادددددد  س

 مةاتن .
 ساتت دددددددعنس(س دددددددة سس  ددددددداستةي  ددددددد ستدددددددلستع ددددددد سس–)سسح ت دددددددةيسساتةعددددددد سسمأاددددددد ةنس سسادددددددترؤس سساددددددداذ سساتع  ت ددددددد س

 ساتع  سساتتملس.سمأا ةنساتهةاس سسحاةا  ست ةان س
 س عةم دددددةستدددددلسستدددددأ  اسسادددددةا نسساتدددددؤا  س ددددد  اسس أ دددددؤسح ت دددددةيسساتةعددددد سسمأاددددد ةنتددددد سساتع  ت ددددد سس سسادددددترؤس سسااذس

 سسساتت عنسةساتع  سساتتملس.سمأا ةملتع  سساتهةاس سسحاةا  سمةاتن ست ةان س
 ت دددددددةاسساتعتةيددددددد سساتعا م ددددددد سسا ةن ددددددد سساتادددددددترؤت سسااذتددددددد سساتع  ت ددددددد س)سساددددددد ةنستت دددددددعنس(سي دددددددمسساتعتةيددددددد س

س(1177ع)سا اتةنلسساتعاتلسةتع  سةس ت ك سمةاتهةاس سسحاةا  سمةاتن س.سسا ةمل ستلسسات ي  
 (2611دراسة الطائي ) 2-2-2

سرررررال المسرررررتقيم والقررررراطع برررررالتنس ر " اثرررررر اسرررررتخدام أسرررررموب التررررردريس الرررررذاتي فررررري تحصررررريل ميرررررارة اال 
 واالتجاه نحو المادة "

س- هؤيسسام ثسا   يسي س:
 ت يددددد  ستهدددددةا سسحاادددددة سساتادددددت   سةسا دددددةللسمدددددةاتن سادددددؤ سس ددددداسسادددددترؤس سساددددد ةنسساتدددددؤا  سساددددد ستلستدددددلس

 لانسساان سساؤاسا  سسا ةا  سم    سساتام  سساا ة   .
 ن ددددددةستددددددةؤ سساتدددددن ساددددددؤ سلددددددانسسااددددددن سساؤاسادددددد  سسسحتعددددددةمس ددددداسساددددددترؤس سسادددددد ةنسساتددددددؤا  سساددددد ستلستددددددلس
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 سا ةا  سم    سساتام  س.
لددددددانسسااددددددن سساؤاسادددددد  سسا ةا دددددد ستددددددلس   دددددد سساتام دددددد سساددددددترؤ سسامة ددددددثسساتددددددنهجسساتعا مددددددلسعسةت ةندددددد سساع ندددددد ستدددددد س

(س11(سلةامدددددددةسا تعتةيددددددد سساتعا م ددددددد سة)71(سلةامدددددددةسةمةسقدددددددلس)31ساا ة ددددددد  س/عةتعددددددد سساتةيددددددد سةسامدددددددةا سيدددددددؤؤ  س)
لةامدددددةسا تعتةيددددد سسا دددددةمل سعسةتددددد ست   ددددداسسات دددددةت ساتعتدددددةيتلسسام دددددثستدددددلستت  ددددداس س)ساعتددددداعسسالدددددة سعسسا ت ددددد س(س

سسا ا   سةت  ة سسحتعةمسسان الستلستعةا  سساتن .ةمع سينةياسسا  ةق سساؤن  سةس
س-ةقؤسساتنتجسسامة ثستةس  لس:

 س سساددددد ةنسساتدددددؤا  سساددددد ستلستددددد سسحادددددةا نسساتددددد  ا ستدددددلست يددددد  ستهدددددةا سسحاادددددة سساتادددددت   سةسا دددددةللسمدددددةاتن س
 الانسساتا   سساؤاسا  سسا ةا  ستلس    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي س.

 سان السس عةم ةسن ةستةؤ سساتن .سسحتعةمساتؤا  سسا ستلسس ت  س م ا ستلست   اسسألا ةن ة س 
 ت دددددةاسسادددددد ةنسساتدددددؤا  سسادددددد ستلسي دددددمسسادددددد ةنسساتدددددؤا  سسحيت ددددددةؤ ستدددددلست يدددددد  ستهدددددةا سسحااددددددة سساتاددددددت   س

س(1177)سالةتلسعسةسا ةللسمةاتن سةسسحتعةمسن ةسساتةؤ س.
 إجراءات البحث -3
 -منيج البحث: 3-1

سلم ع سسام ثس.ةسسامة  تة سساتنهجسساتعا ملساتا تت سسساترؤت 
 -مجتمع البحث وعينتو: 3-2

 تت دددد ستعتتددددلسسام ددددثستدددد سلددددانسسااددددن سساؤاسادددد  سسا ةا دددد ستددددلس   دددد سساتام دددد سساا ة دددد  س/عةتعدددد سساتةيدددد سعس
(سلةامدددددددةستدددددددةذي  سي دددددددمسرتاددددددد س دددددددعنس)سنسعس سعسؤسعس731(سةسامدددددددةا سيدددددددؤؤ  س)1171-117ا عدددددددة سساؤاسادددددددلس)

(س11ي دددددمس ا ددددد س دددددعنس)نسعس سعسة(سةسامدددددةا سيدددددؤؤ  س)س(7)ة(سستدددددةسي نددددد سسام دددددثست دددددؤسةقدددددلسسحرت دددددةاسيتدددددؤ ة ددددددسعس
لةامدددددةسةا دددددا ست ؤ دددددؤسي نددددد سسام دددددثسمةا ددددد  سسانهدددددةتلساعدددددة  سسامة  تدددددة سيادددددمسسادددددتمعةؤسيدددددؤؤستددددد سستددددداسؤسساع نددددد س

ا  ددددد سساع دددددةست  س)س(سلةامدددددةسا ددددد ستعتةيددددد ستددددد ستعتةيدددددة سسام دددددثسساددددد اثسةمةال11(سلةامدددددةسةمةسقدددددلس)11اتيدددددمحس)
سحيت دددددةؤ سساتتمدددددلسسةألاددددد ةنم س(ستدددددؤا ست دددددعنسةس دددددعم )تساسةألاددددد ةنمسا ايددددد س(ستددددد سسرت دددددةاس دددددعم س)ن(ستدددددؤا س

سساتمةؤا س.سمأا ةنت سقم سساتؤا سة عم س)ة(ستؤا س
س-ة ةعؤسيؤؤست سسحامةنسساتلسسؤ سيامسساتمعةؤسسالانسةسالانسساتاتمعؤة س  س:

س(.1رتمةاس سسا م   سةسامعؤ  س)سالانسسا   ستر  ةسسي سسح -7
 ساا   سسالةتا س.س سا عةا  ةتتةااسلةامة  -1
 لةامة س مةاستلسساعتا. -3
 لةامة ست عا س. -1
 (5سالانسسا   ست  مةسسات ة ات  ستة  اس) -5
س(س م  س ا .7(سةساعؤة ساق سس)71سالانسسا   سسعا  سي  ه سساتعام سسحاتلاي  س) -1

 
 
 

                                           

سسات ةانسساذتنلسا ت ة ا سمةانام سا تعةت لسسام ثسسا اث-7س(س7)
سسات ة ا سسحةامسمةانام سا تعتةي سسا ةمل سحست  اسا مةسي مسسات ة ا سسا ةن  سساتلستعا ست هةسساتعام سس-1سسسسسسس
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 (1جدول )
 العينة الكمي وعينة البحث المتبقية و المستبعدون واساليب البحث المستخدم .يبين عدد افراد 

سسألا ةنستعتةية سسام ثسسا عم 
سالانسسساعؤؤسسا  لسا ع ن سساتاترؤ 

سساتاتمعؤ  
سيؤؤسلان
سساع ن سسانهةت  

ساتعتةي سسن
س11س71س31سساتت عنسسألا ةنسساتعا م  سسحةام

ساتعتةي سسة
س11س3س13سا ةنسساتمةؤا سسساتعا م  سسا ةن  

ساتعتةي سس 
سسا ةمل 

سسألا ةن
س11س71س31سسحيت ةؤ 

س11س11س11سسساتعتة س
 التصميم التجريبي لمبحث: 3-3

سيتتدددددؤ سسامة  تدددددة سساتيدددددت  سساتعا مدددددلسساددددد  س عدددددايسمتيدددددت  سساتعتةيدددددة سساتت ةتتددددد س س سسحرت دددددةاسسا م دددددلس
س(1111ع111ةسامعؤ .)يم ؤس سع

س-(س ة حسساتيت  سساتعا ملسا م ث:1ةسا   س)سسسسسسسسسسسسسس
 االختبارات                

 المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعات     
 االختبار البعدي التدريسي( األسموب)

اختبار االتجاه  المجموعة التجريبية االولى
 النفسي نحو المادة

االتجاه النفسي  اختبار المتشعب األسموب
 المبادرة األسموب المجموعة التجريبية الثانية نحو المادة

 االعتيادي األسموب المجموعة الضابطة
س(1سا   س)

س(س363ع 1978 ع kerlinger)سسامعؤ  سسة  ا سساترؤس سساتيت  سساتعا ملس س سساتا ك 
 -تكافؤ مجموعات البحث الثالث : 3-4

ت ستتل مة سساتيت  سساتعا ملس ةست ةتت ستعتةية سسام ثسا ا سسا دؤستد سساعةستد سساؤر  د سعسةي  د س عا د س
س-يت   سسات ةت ستلسيؤؤست سساتت  اس سسآلت  س:

س(مةأل هاساعتاسساذتنلس)سس3-3-7
س(7111ع77سرتمةاسسا  ة س)سؤاع س(س.)سقلةتلسةقلةتلسعس3-3-1
س(.711-713عسس1177سالةتلسع)ست  ة سسحتعةمسسان الس.سسس3-3-3

س(س م  س ا س.1ةساعؤة ساق س)
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 (2جدول )
 يبين تكافؤ مجموعات البحث الثالث في متغيرات ) العمر ، اختبار الذكاء ، مقياس االتجاه النفسي (

وحدة  المتغيرات
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين القياس

قيمة )ف(  متوسط المربعات الحرية
 المحسوبة

 236.721 66 15623.614 داخل المجموعات 6.114 27.677 2 54, 155 بين المجموعات شير العمر
مقياس 
 36.767 66 2636.624 داخل مجموعات 2.315 71.225 2 142.451 بين المجموعات درجة الذكاء

مقياس 
االتجاه 
 النفسي

 درجة
 28.372 2 56.744 بين المجموعات

3642.4 المجموعاتداخل  6.615
16 66 46.697 

 ( والقيمة الجدولية تساوي2.669( وبدرجتي الحرية )6.65معنوي عند نسبة الخطأ )3.156   
س(ستمدد  سمددة سسا دداةاس ةندد سغ دداستعنة دد سمدد  سستدداسؤسساتعتةيددة سسا ا دد ستددلس دد ستدد سساتت  دداس س)ساعتددا1تدد سساعددؤة )سسس

ت دددةت ستعتةيدددة سس دددمسا  تددد سساعؤةا ددد ستتدددةس دددؤ سيسسات ادددةم سسيددد استددد سحتعدددةمسسان ادددل(سة اددد سح سسا  تددد سسعساددد  ة ع
سسام ثسسا اثسستلس  مسساتت  اس س.

س
 األدوات المستخدمة ووسائل جمع البيانات 3-5
 األدوات المستخدمة 3-5-1 
 -ار التحصيل المعرفي :اختب 3-5-1-1

سات يد  سساتعاتدلساتدةؤ سساا  د سسالدةتا سعسنكاسساعؤ ستةتاسسرتمةاست ي  لستت  س ت  سسحيتتةؤسي   ستلسق دة س
معدؤسس ستد سيا د سس(multible choice)ست يد  لستد سندة سسحرت دةاستد ستتعدؤؤيادمسمندة سسرتمدةاسستة ت ؤساعأ سسامة  

سانهةت د سعسساهدؤيسستد سة دع ستدلسيدةات س(سس 7تلسلاستاسساتؤا  سةساعةنسسات دانس)ت  داسي مسسارماس سةساترتي  س
سالةادنستدلسساتهدةاس سق دؤسسام دثسعس د ا س  د اسسحرتمدةاسسات يد  لسي دمس ةند ستد سستن سساتعايسي مست ؤساستةستع تد 

سسةسساتي حست سسيتتةؤسسات ؤ اس سسا ست  . ساتة ةي  سةساتلسحستاتحسا ت ة سسحرتمةاس 
 -:التحصيل المعرفيخطوات بناء اختبار  3-5-2-1

(سس سسحرتمددةاس سسات يدد    س ددلساس ددؤ سساةاددةت سساتهتدد سةساتاددترؤت ستددلسق ددة س7111ؤسسا ت ددؤع ددا س)عددةماسيمدد
س(7111ع11ت ؤساسته سسال م ساتةؤ سؤاسا  ستع ن سا.س)عةماسع

س-ةتلستةس أتلسس  سسارلةس ساتيت  سسات  ة سةسعاس ست سسات ؤسن  س:
 -صياغة فقرات االختبار : 

 سسحعاس س سساع ت  سيندؤسيد ةغ ست داس سسحرتمدةاسعسة دا سسنهدةس س سعدؤة سا ؤسسيتتؤ سسامة  تة سي مسا ا  ست
س-ق ت سعسةقؤستت   سسعاس ستهةسمتةس أتلس:

تد ستة دةي  ستدلسساتيد  حست ةمد سسامة  تة سسحرتمةاسساتة دةيلسةت د تةمسي دمسغ دامسمتدةس تتدةذسمد ستمن سس_س7
س سسة ددلسم دد  سع ددؤسعسنة  دد سيدد س ةندد س ددتةالسسسا ست دد ستددلسساتيدد  حسعستدداس رت دديستددلستيدد    سسةست    دد سس نددة 

)سا دددة سةسا دددعيسادددؤ سسالدددانساسة ع ددد سسالدددانسساؤقددد ستدددلسسرت دددةاسسحعةمددد سعسة ادددةيؤسساتدددؤا سي دددمست دددر ذسن دددةلسس
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س(11-17عسس7111ساكة اسةسراة سع
عسةم  دد ستأ  ددؤسس سس سساتة ددةي  سة ددةسسحرت ددةاستدد ستتعددؤؤةتتة دد ةستددلس ادد سسرتددةا سسامة  تددة سس ددؤسسحرتمددةاس_س1 

(ست دددا سي دددمسيدددؤؤستددد سسارمددداس سةساترتيددد  س11سحرتمدددةاسساددد  س يؤتددد سسامة  تدددة سيدددةؤقةسعسيا ددد ست استددد سسامةا ددد س)
(ست داس س3(ستد ست داس سسحرتمدةاسعسة ي دؤسيد ةغ س)71مةاتلا سآاستهد ست د سةادات سسيد ةغتهةسعس  دثستد س د يس)

%(ستد س  دثسيدا  تهةس  دثستد س15ع دةاسسا مدة سسا  دا سة دلس)  ثسساترؤت سسانام سساتتة  ساات دةاسسات  تد  ست
(ست دددا سةساتدددلسادددةيستت ددد سسات  دددة س51ييدددةؤ سيددد ةغ سمعددد سسا  ددداس سعسة يدددمحسيدددؤؤسسا  ددداس سسات ةا ددد سةسانهةت ددد س)

س.(1)سات  اسات ي  لس
 (3جدول  )

 يبين اتفاق الخبراء عمى صالحية فقرات االختبار ونتائج مربع كاي

 الفقرات
قيمة مربع  المعارضون الموافقون

النسبة  التكرار مستوى الداللة كاي
النسبة  التكرار المئوية

 المئوية
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

16-11-12-13-14-15-
16-26 

غير دالة عند مستوى  6.4 66% 6 46% 4
(6.65) 

17-18-19-21-22-23-
 نالت ثقة الحكام 16 **** **** 166% 16 24-25-26-27-28

29-36-31-32-33-34-
 (6.65دالة عند مستوى ) 6.4 16% 1 96% 9 35-36-37-38-39

46-41-42-56-51-52-
53-54-55-56-57-58-

59 
 (6.65دالة عند مستوى ) 6.4 16% 1 96% 9

66-61-62-63-64-65-
 (6.65عند مستوى) دالة 6.4 16% 3 96% 7 66-67

س3.13=س(1.15ق ت س)س ة س(سساعؤةا  سينؤستاتة سؤحا س)
 -تحميل فقرات اختبار التحصيل المعرفي :

%(ست سساؤاعة سساع  ةسة  ا سسا ة سمةانام س51اتم سسامة  تة سؤاعة سسات  ةي  ستنةذا ةس  سسرتةا سنام س)
س-:س ةحتلا ؤاعة سساؤن ةسعسا ا ستت   هةسا ت    سسإل يةتلسة لس

 عدد األفراد الذين أجابوا أجابو صحيحة عمى كل فقرة                                   
 عدد األفراد الكمي         معامل سيولة الفقرة  -أ

 عدد األفراد الذين أجابوا أجابو خاطئة عمى كل فقرة                                
     معامل صعوبة الفقرة =   -ب

 عدد األفراد الكميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
س(15عس1117ع)تا ة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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 (4جدول )
 يبين معامل السيولة والصعوبة لكل فقرة من فقرات المقياس

 معامل الصعوبة معامل السيولة ت معامل الصعوبة  معامل السيولة ت
س1.51س1.51س11س1.11س1.11س7
س1.31س1.11س11س1.11س1.51س1
س1.11س1.51س11س1.31س1.11س3
س1.11س1.51س11س1.31س1.11س1
س1.11س1.51س31س1.51س1.51س5
س1,11س1.51س37س1.11س1.51س1
س1.31س1.11س31س1.11س1.51س1
س1.11س1.11س33س1.11س1.51س1
س1.11س1.51س31س1.31س1.11س1
س1.31س1.11س35س1.11س1.51س71
س1.11س1.51س31س1.11س1.51س77
س1.11س1.51س31س1.11س1.51س71
س1.11س1.51س31س1.31س1.11س73
س1.11س1.11س31س1.11س1.51س71
س1.11س1.51س11س1.11س1.51س75
س1.11س1.11س17س1.11س1.51س71
س1.11س1.51س11س1.11س1.11س71
س1.11س1.51س13س1.31س1.11س71
س1.11س1.51س11س1.11س1.11س71
س1.31س1.11س15س1.31س1.11س11
س1.11س1.51س11س1.11س1.51س17
س1.11س1.51س11س1.51س1.51س11
س1.11س1.51س11س1.11س1.11س13
س1.11س1.51س11س1.11س1.11س11
س1.31س1.11س51س1.31س1.11س15

عدددؤة سس(سةيندددؤسسااعدددة سيادددم1.11-1.51(سس سنادددم ستعةتددد سساادددهةا ستتددداسةاستدددةسمددد  س)1 تمددد  ستددد سساعدددؤة س)
 (سحستاتعت سااهةاتهة.1.11تعةتا ستت  ذسسا  اس سساتنةام سا ع سساع ن ستة س)

(سةيندؤسسااعدة سيادمسعدؤة س1.51-1.11(سس سنام ستعةت سسايعةم ستتاسةاستدةسمد  س)1ة  ا ستم  ست سساعؤة س)
س(سحستاتعت سايعةمتهةس.1.17تعةتا ستت  ذسسا  اس سساتنةام سا ع سساع ن ستة س)

س
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 -قوة التمييز : -ب
ة  يددؤسمهددةساسقددؤا سسا  ددا سسحرتمةا دد سي ددمسساتت  ددذسمدد  سسال مدد س ة سساتاددتة ة سساع  ددةسعسة ة سساتاددتة ة سساددؤن ةس

س(.111عس7113هةسسحرتمةاساسسس)يةؤ سسعسمةانام سيامسساي  سساتلس   ا
(س1.51سس-1.11)سسنهددةستتدداسةاسمدد  ةمعددؤسس س عددا سسامة  تددة س اددةنسقددة ستت  ددذس دد ست ددا ستدد ست دداس سسحرتمددةاسعسةعددؤس 

س%(ستأ  است  ةسا مة ستت  ذست است س.31ةقؤسسرتةا سسامة  تة سنام س)
 (5جدول )

 يبين معامل القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس
 قوة التمييز ت قوة التمييز ت قوة التمييز ت قوة التمييز ت قوة التمييز ت
س1.11س17س1.51س37س1.51س17س1.11س77س1.11س7
س1.31س11س1.11س31س1.11س11س1.11س71س1.11س1
س1.11س13س1.11س33س1.31س13س1.31س73س1.11س3
س1.11س11س1.11س31س1.31س11س1.11س71س1.11س1
س1.11س15س1.15س35س1.11س15س1.31س75س1.13س5
س1.11س11س1.11س31س1.11س11س1.31س71س1.11س1
س1.31س11س1.11س31س1.11س11س1.15س71س1.13س1
س1.31س11س1.31س31س1.11س11س1.11س71س1.31س1
س1.11س11س1.11س31س1.11س11س1.11س71س1.11س1
س1.11س51س1.11س11س1.31س31س1.11س11س1.11س71

 -مقياس االتجاه النفسي: 3-5-1-2
(س ددددددة س ادددددد سسات  ددددددة س1177مةاددددددترؤس ست  ددددددة سسحتعدددددةمسسان اددددددلستدددددد سااددددددةا س)سسالدددددةتلسعتددددددة سقةتددددد سسامة  

(ست ددددا س71(ستنهددددةست ددددا سس عةم دددد سة)73(ست ددددا عس)11 س) ددددةسا ددددةالسعس  ددددثست ددددت س دددد سسسات  رددددؤ ستة ددددة سسام ددددثس
ؤاعددددد ستع نددددد سةقدددددؤستت  ددددد سمدددددؤست سسات  دددددة سمةاتات دددددنسسآلتدددددل:س)ستةستددددداسعسس  ةندددددةسعسغ ددددداستةستددددداسس اددددد م  عسةا ددددد ست ددددداس

س.(3)سات  اس(
 -األسس العممية لمقياس االتجاه النفسي : 3-5-1-2-1

 صدق مقياس االتجاه النفسي  -
ا   ددددد سي دددددمسيدددددا   سسا  ددددداس ستددددد س  دددددثسيدددددا  تهةسا  دددددا سساددددد  سة دددددع ستددددد سسع ددددد سةؤقددددد سيددددد ةغتهةس

تددددددلستعددددددة سساتام دددددد سساا ة دددددد  سةي دددددد سسي ددددددمستعتةيدددددد ستدددددد سسارمدددددداس سةساترتيدددددد  ةة ددددددة هةسيددددددا سسات  ددددددة س
                                           

 اخلرباء 

 أ.م.د نرباس وونس حممد        علم النػس الرواضي     كلية الرتبية بنات

 علم النػس الرواضي     كلية الرتبية الرواضية     أ.م.د زهري حييى ادلعاضيدي

 كلية الرتبية الرواضية     أ.م.د مؤود عبدالرزاق احلسو     علم النػس الرواضي

 كلية الرتبية الرواضية    أ.م.د نغم حممد العبيدي           علم النػس الرواضي

 الرتبية الرواضيةكلية     أ.م.د عصام حممد عبد الرضا     علم النػس الرواضي

س
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س.س%711ةمنام سسسان  سساا ة لسةتت سساتةست  سي مسسات  ة 
 جاه النفسي .ثبات مقياس االت -

يددددددةؤ س  عددددددايسسا مددددددة سمأندددددد ستعةتدددددد سسحاتمددددددةلسمدددددد  سؤاعددددددة ستعتةيدددددد سسال مدددددد سي ددددددمسسرت ددددددةاسينددددددؤستلم  دددددد سةس 
س(.7111ع315تلم   سمعؤستاةاستتا سذتن  سي مسساتلم استلسساتا سسألةام.سسس)يةؤمسع

اسادددد  سلددددانسسااددددن سساؤةقددددؤسلمدددداسسات  ددددة سي ددددمستعتةيدددد ستدددد سةقددددؤستدددد سساددددترؤس سلا  دددد سييددددةؤ سسحرتمددددةاسعس
(س  ددددددة سةتدددددد س1(سلددددددانس دددددد س ي ددددددؤسسحرتمددددددةاسي ددددددمسساتعتةيدددددد سن اددددددهةسمعددددددؤست ددددددلس)71سا ةا دددددد سةسامددددددةا سيددددددؤؤ  س)
س(سة ةستعةت سساتمةلستعنة س.س1.11)س اةنستعةت سسا مة سي سم  

 وسائل جمع البيانات 3-5-2
سساتيةؤاسساعام  سةسألعنم  س.سس-7
سيا   سسحرتمةاسسات ي  سساتعاتل.سساتتةا سسحاتم ة ساتعات ست  ة س-1
سساتتةا سسحاتم ة ساتعات ست  ة سسحتعةمسسان الس.س-3

 -التجارب االستطالعية: 3-6 
س.سسسالتجربة االستطالعية األولى الخاصة بتطبيق أسموبي المتشعب والمبادرة 3-6-1

ةا ددددددد س11/7/1171تددددددد سيعددددددداس سساتعامددددددد سسحادددددددتلاي  سسألةادددددددمسا اددددددد ةم  ستدددددددلس دددددددة سسأل دددددددؤسساتيدددددددةؤيس
(لةامددددةسمهددددؤيسساتعددددايس71 ادددد ةنسي ددددمس ددددؤس ةسي ددددمس دددد ستعتةيدددد ستدددد سلددددانسسااددددن سساؤاسادددد  سسا ةا دددد سةيددددؤؤ  )

ي ددددمس  دددد سساتعةقددددة سساتددددلسقددددؤستاستدددداسيت  دددد ستلم دددداس ادددد ةملس)ساتت ددددعنسةساتمددددةؤا (سةتددددؤ ستاتتدددد س دددد مسسألاددددةا نس
س-تلسسالانسةسات عةمه ساهةسةي مسسان ةسساتةال:

 (ست ستلم اسسألا ةنسساتت عنسي مس)(ست سسالانس1 عم س)ن 
 (ست ستلم اسسا ةنسساتمةؤا سي مس)(ست سسالان1 عم س)ة 

 دددددداةا سير ددددددة سي ندددددد سسام ددددددثساة ددددددؤت  ستعددددددا   ت  سسساتعامدددددد سسحاددددددتلاي  ستمدددددد  سا مة  تددددددة ةتدددددد سرددددددا س
ستمةاسسا م لس.(سقم سيعاس سسحر1/1/1171(سةا ة  س)31/7/1171تلس ة سسح ن  سساتيةؤيس)

 -التجربة االستطالعية الثانية الختبار التحصيل المعرفي: 3-6-2
(سلدددددانستددددد سساادددددن سساؤاساددددد  سسا ةا ددددد ستدددددلس دددددة س5تددددد ستلم ددددداسسحرتمدددددةاسميدددددةات سسحةا ددددد سي دددددمسي نددددد ستددددد س)

س-:س أتل(سة ا ساتعات ستةس75/1/1171سح ؤس)
ستعات ستؤ سة ةاستع  تة سسحرتمةاسةت است . -7
ساست اس سسحرتمةاسمةانام سا ترتماسمهؤيسسيةؤ سي ةغتهة.تعات ستؤ سة ةس -1
 ت ؤ ؤسساةق سسا  س ات اق سسحرتمةاسةت م  سذتن سساتنةانس. -3

 -التجربة االستطالعية الثالثة لمقياس االتجاه النفسي : 3-6-3
(سلدددددددانستددددددد سسااددددددد سساؤاساددددددد  سسا ةا ددددددد ستدددددددلس دددددددة سسا ا دددددددة س5تددددددد ستلم ددددددداسسات  دددددددة سي دددددددمسي نددددددد ست ةنددددددد س)

(سة اددددد سا تأ دددددؤستددددد ستدددددؤ ستاتتددددد سسات  دددددة سا ع نددددد سساتادددددتهؤت سة ددددد ا سات ؤ دددددؤسسادددددذت س71/1/1171ساتيدددددةؤيس)
سي سسات  ة س.ساإلعةم سا ع لس

 -تجربة البحث الرئيسية : 3-7
 -االختبار القبمي: 3-7-1

 دددددددةستدددددددةؤ سساا  ددددددد سسالدددددددةتا ستدددددددلس دددددددة سسح نددددددد  ساسسا م دددددددلسات  دددددددة سسحتعدددددددةمسسان ادددددددلسنعددددددداس سسحرتمدددددددةتددددددد سس
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س(س.11/1/1171)
 -تنفيذ البرنامج التعميمي: 3-7-2

تدددددةؤ سساا  ددددد سس سةساتعتةيددددد سسا دددددةمل ستددددد سقمددددد ستدددددؤا تددددد ستن  ددددد سساماندددددةتجسساردددددةذسا تعتدددددةيت  سساتعدددددا م ت 
(سة ددددددددددؤ ستع  ت دددددددددد سعس71(سةمةسقددددددددددلس)س5/1/1171(سا ة دددددددددد س)11/1/1171)ستددددددددددةسمدددددددددد  ا تددددددددددؤ سساةسقعدددددددددد سس سالددددددددددةتاس

(سة ددددددؤس س1ساتت ددددددعنسة)سسألادددددد ةنتع  ت دددددد ستددددد سساتعتةيدددددد سساتعا م دددددد سسحةاددددددمسسادددددترؤت سة ددددددؤس س(س1ت دددددتن س)
(سة ددددددددؤس ستع  ت دددددددد ستدددددددد سساتعتةيدددددددد س1ادددددددد ةنسساتمددددددددةؤا سة)يدددددددد سساتعا م دددددددد سسا ةن دددددددد سةساددددددددترؤت سستع  ت دددددددد سا تعتةس

ؤق  دددد س(سةت ددددةس11ةذتدددد س دددد سة ددددؤ ستع  ت دددد س)سسسحيت ددددةؤ سساتتمددددلستدددد سقمدددد سساتددددؤا س ةنسألاددددسا ددددةمل سساددددترؤت س
سا مانةتجسساتريذس.

 -المتشعب: األسموببالبرنامج التعميمي الخاص  3-7-2-1
ساتت ددددددعنسة ادددددد ستدددددد سرددددددا سةيددددددة سسسألادددددد ةنتدددددد ستيددددددت  سنتددددددة  ساة ددددددؤس ستع  ت دددددد ستعتدددددد سي ددددددمسةتدددددداس

 سةست ددددددةق سعستدددددد سسعدددددد سس دددددداسذستع تددددددةسعؤ ددددددؤسسسةستلددددددة استهددددددةا سمعددددددؤسساتددددددةؤ سساؤاسادددددد  سا تتع تدددددد  سملا  دددددد س ةؤتدددددد
ستع تهدددددةس  دددددثستددددد سيدددددا سسألنتدددددة  سي دددددمسسارمددددداس سةساترتيددددد  ستدددددلستعدددددة سلاستددددداسساتدددددؤا  سةساعدددددةنسسات دددددان

سانهةت دددد سعسةقددددؤسساددددت ااسسيددددةات تدددد ستددددؤ سيددددا  ت سةمعددددؤسسعدددداس سساتعددددؤ ا ستدددد سة ددددع ستددددلسسا تأ ددددؤس(7)ت  دددداس
س (سؤق   س.11تع  ت  سذت س  سة ؤ س)(سة ؤس س1ساتت عنس)سةألا ةنمسامانةتجسساتع  تلسسارةذس

م ددددااسساتددددةؤ سساتع  ت دددد سا لددددانسةمعددددؤسسحنتهددددة سس سساتددددؤا تدددد سرددددا سق ددددةسسألادددد ةنتدددد سسعدددداس سساعتدددد سمهدددد سس
ؤسسحنتهددددة ستدددد سساعددددذ سعددددتدددد سسا ددددااس  ددددة سملددددااسسحاددددت  سي دددد ه ست ددددت سسحعةمدددد سي ددددمسسحاددددت  سساتددددلستدددد سلا هددددةسةم

 ددددت سسعدددداس سساعددددذ سساتلم  ددددلسةسادددد  ستدددد سراادددد س ددددت ستن  دددد ستتددددةا  سساتهددددةا سساتددددلستدددد س ددددا هةسةس نددددة ستن  دددد سساتع  تددددلس
ساتتددددةا  س ددددت سلددددااسسحاددددت  سي ددددمسسالددددانست  ددددة سسالددددانسمتن  دددد سساادددد س سسادددد  ستدددد سلا دددد ستدددد سيددددؤ سر دددددةاس سسةس

سحعةمددددد س ددددد س دددددت سسرت دددددةاسست ع دددددنسسالدددددانسيدددددؤ سسعةمددددد سةسيلدددددة سيدددددؤ سر دددددةاس سيددددد مدددددؤست سترتدددددةا ساتن  ددددد سساتهدددددةا س
س.سحعةمة سساتنةام سة اتل لسسالةانستن   سسرت ةاست سمتاةيؤ سساتؤا س

 -المبادرة: بأسموبالبرنامج التعميمي الخاص  3-7-2-2
ستدددددلسساماندددددةتجسساتع  تدددددلسساردددددةذسمأاددددد ةنستددددد سسيدددددؤسؤستتدددددةا  سساتهدددددةاس سسألاةاددددد  سساتدددددلسادددددةيس دددددت ستن  ددددد  ة

سالددددانستددددلسسرت ددددةاسساتتددددةا  سساتددددلساددددةيس ددددت ستن  دددد  ةستددددلسساة ددددؤ سساتع  ت دددد سسساتمددددةؤا سة ادددد ستدددد سرددددا ستاددددةيؤ 
نس ادددددنسقةم  ةتددددد سةقؤاستددددد سساتهةا ددددد سةتددددد سيدددددا ست ددددد سساتتدددددةا  سي دددددمسسارمددددداس سادددددة دددددت سسرت دددددةاسساتتدددددةا  س ددددد سلة

تددددددد سيدددددددا   سساتتدددددددةا  سةمعدددددددؤسسا تأ دددددددؤس(7)ت  اسةساترتيددددددد  ستدددددددلستعدددددددة سلاستددددددداسساتدددددددؤا  سةساعدددددددةنسسات دددددددان
ساتمددددددةؤا ساددددددت سسعسةقددددددؤسساددددددت ااسسامانددددددةتجسسارددددددةذسمأادددددد ةنسعدددددداس سساتعددددددؤ ا ستدددددد سة ددددددعهةستددددددلسسايددددددةا سسانهةت دددددد س

س.(ؤق   11ة ؤس ستع  ت  سذت س  سة ؤ )
تدددد سرددددا سق ددددة س دددد سلةاددددنسم تةمدددد سساة ددددؤ سساتع  ت دددد سةقمدددد س دددد سة ددددؤ س ددددت سسسألادددد ةنتدددد سسعدددداس سساعتدددد سمهدددد سس

ة  ددددة ساة ددددؤ سساتع  ت دددد سةتتددددةا  سساتهددددةا سساتددددلساددددةيس ددددت ستن  دددد  ةساتاددددةيؤ سسالددددانستددددلس تةمتهددددةستةذ ددددلس     دددد سس
تدددددلسساة دددددؤ سسارةيددددد سمدددددةاعذ سساتع  تدددددلسةؤةاسساتدددددؤا س  دددددة ستةعهدددددةسةتا دددددؤسسسسالةادددددنسم ددددداس  سةيدددددا ستدددددةس تمددددد 

ة  دددددة سس ساتع  ت دددددسةمعدددددؤسسحنتهدددددة ستددددد سساعدددددذ سساتع  تدددددلس  دددددة س ددددد سلةادددددنسمتن  ددددد سساتتدددددةا  سساتدددددلس تمهدددددةستدددددلسساة دددددؤ 

                                           
 م. عمار حممد خليل      كلية الرتبية الرياضية         جامعة املوصل 

س
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 دددددد سسيلدددددددة سساتددددددؤا ستاسقمددددددةسةتةعهددددددةسةتاددددددةنؤسسا لةاددددددنستعنددددددؤستا كتدددددد سأل سرلددددددةس  ددددددة سساتددددددؤا سمتيدددددد    س
س.سات    سسااسعع سس سست  سس سستةسح كسساتؤا س نة سر  ستلسساتلم اس

 -االعتيادي المتبع من قبل المدرس: األسموببالبرنامج التعميمي الخاص  3-7-2-3
ساتع  ت ددددد ستعتةيددددد ستددددد سساتتدددددةا  سسامؤن دددد سةسإل تدددددة سساعدددددة سةساردددددةذست ددددداسيددددد ستعتةيددددد ست ددددتن سساة دددددؤ س
سةألادددد ةنمتهددددةاس سسألاةادددد  سساتددددلساددددةيس ددددت ستن  دددد  ةستددددلسسامانددددةتجسساتع  تددددلسسارددددةذسةاتدددد سساتتددددةا  سسارةيدددد سم

سسحيت ةؤ ستن  سلانسساة ؤ سساتع  ت  سيت  ةسةميةا سعتةي  سمنة سسي مس ةستاسساتؤا س.
س(سؤق   س.11سحيت ةؤ سات سة ؤس ستع  ت  سذت س  سة ؤ س)سةألا ةنمات ااسسامانةتجسسارةذسةقؤسس

 االختبار البعدي 3-7-3
 -اختبار التحصيل المعرفي : 3-7-3-1

رتمدددددةاسسات يددددد  س  دددددة سسحتعدددددةمسسان ادددددلستددددد سسعددددداس سسمعدددددؤسسحنتهدددددة ستددددد سساتعامددددد سساات اددددد  سةسعددددداس ستن  ددددد ست
(سس ستدددددد س ددددددااس    دددددد ستن  دددددد س13/1/1171اثستددددددلس ددددددة سسح ندددددد  سساتيددددددةؤيس)ساتعاتددددددلساتعتةيددددددة سسام ددددددثسسادددددد 

سحرتمدددددةاسةسيلدددددة سمعددددد سسحت  ددددد سقمددددد سسامدددددؤ ستدددددلسسحرتمدددددةاسمعدددددؤسس ستددددد ستيددددد  حسسعةمدددددة سسال مددددد سةؤةنددددد سي دددددمس
سقةتت ستات   سمهؤيستعةاعتهةسس يةت ةسا تةي سيامست   اسس ؤسيسسام ث.

 -: مقياس االتجاه النفسي 3-7-3-2
معددددؤستن  دددد سساتعامدددد سساات ادددد  ستدددد سيعدددداس سسرتمددددةاسمعددددؤ سااتعددددةمسسان اددددلساتعتةيددددة سسام ددددثسسادددد اثستددددلس ددددة س

(سمهددددؤيستعاتدددد ستددددؤ ستةي  دددد ستلم دددداس دددد ستدددد س ادددد ةملسساتت ددددعنسةساتمددددةؤا ستددددلس1/1/1171سح ندددد  سساتيددددةؤيس)
سستعة ة سسالانسن ةستةؤ سساا   سسالةتا س.

 :   الوسائل اإلحصائية 3-8
س-اتعةاع سسام ةنة س:س(spss)ت ست    سسغ نسسام ةنة سمةحاتعةن سمنكة سسات    سسإل يةتلس

سساةالسسا اةملس. -7
 سحن اسيسساتع ةا س. -1
 .س(T.test)سرتمةاس -3
 ت    سساتمة  س.س(F)سرتمةاس -1
 .س(LSD)سرتمةاسسق ستااستعنة س -5
 تعةت سسحاتمةلسساما لس)م ااة ( -1
 سانام سساتتة  س. -1
 تاملس ة س. -1
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 -رض النتائج ومناقشتيا:ع-4
 عرض النتائج . 4-1
 -عرض النتائج الخاصة باختبار التحصيل المعرفي : 4-1-1

 ( 6جدول )
 يبين عرض نتائج تحميل التباين الختبار التحصيل المعرفي لممجاميع الثالث 

 اإلحصائيةوسائل ال
قيمة )ف(  المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات در التباينامص المتغيرات

 المحسوبة
اختبار التحصيل 

 المعرفي
س317.151س1س111.711سم  سساتعتةية 

س17.531 س73.111س51س111.151سؤسر سساتعتةية 
س(.3.751(سةسا  ت سساعؤةا  ستاةة س)1.51(سةمؤاعتلس ا  س)1.15*تعنة سينؤسنام سرلةس)

(سة دةسس مدداستدد س17.531سات يدد  سساتعاتدلسقددؤسم دد س)(سس سق تدد س)ي(سسات اددةم سحرتمدةاس1 تمد  ستدد سساعدؤة س)
(ستتدددةس دددؤ سي دددمسس س ندددة ستاةقدددة س1.15(سةيندددؤسنادددم سسارلدددأس)1.51(سةمدددؤاعتلس)3.751سا  تددد سساعؤةا ددد سسامةا ددد س)

ستعنة  سم  سساتعتةية سساتلسؤاا سةتاسسألاةا نسسا اثستلسسرتمةاسسات ي  سساتعاتلس.
ةمتددةسس ستعةاعدد ست   دد سساتمددة  ستددلسسات يدد  سساتعاتددلسا تعددةت لسسا ا دد سعسحس  دد اسياددمسس سسا ددااسايددةاحس  دد س

س(L.S.D)تعتةيد سمد  سساتعددةت لسسا ا د سعساد سساعددأ سسامة  تدة سياددمسسادترؤس ستعدةاجسسردداسة دةسق تد سسقدد ستدااستعنددة س
س(.1ت لسسا ا  سعسة تةستم  ستلسساعؤة س)ا ت ةان سم  سساتتةالة سسا اةم  ستلسسات ي  سساتعاتلسا تعة

 (7الجدول )
 بين المتوسطات الحسابية في التحصيل المعرفي لممجاميع الثالثة  (L.S.D)يبين قيمة اقل فرق معنوي 

 الوسائل اإلحصائية
الفروقات بين  المجاميع المتغيرات

 المتوسطات
نتائج 
 L.S.D) قيمة ) الفروقات

 اختبار
 التحصيل
 المعرفي

س*7تعدس1.1511س1تعدس-7تعدس
س
س1.31

س*س7تعدسس1.1511س3تعدس–س7تعد

س*س1تعدسس1.111س3تعدس-1تعد
س(1.15*تعنة سينؤسنام سرلةس)

ساتمدةؤا س(ستدلسسرتمدةاسسات يد  سساد ةنسساتت دعنس(سةساتعتةيد سسا ةن د س)سسألاد ةن*سس سسا ااسمد  سساتعتةيد سسحةادمس)س
(سة دةسس مداستد سق تد سسقد س1.1511س سم  سسا ااسمد  سساتتةادلة سسا ادةم  س)س(1.15ساتعاتلستعنة ةسينؤسنام سرلةس)

سساتت عنس(.سسألا ةن(سةاتي   سساتعتةي سسحةامسساتلسساترؤت س)س1.31ةسامةا  س)س(L.S.D)تااستعنة 
سحيت دةؤ (ستدلسسرتمدةاسسات يد  سسسألاد ةنساتت عن(سةساتعتةي سسا ةا د س)سسألا ةن*سس سسا ااسم  سساتعتةي سسحةامس)
(سة دةسس مداستد سق تد سسقد س1.1511(سس سم  سسا ااسمد  سساتتةادلة سسا ادةم  س)1.15ساتعاتلستعنة ةسينؤسنام سرلةس)

سساتت عن(.سسألا ةن(سةاتي   سساتعتةي سسحةامسساتلسساترؤت س)1.31ا  س)ةةسامس(L.S.D)ستعنة تااس
سحيت دةؤ (ستدلسسرتمدةاسسات يد  سسسألاد ةنساتمةؤا س(سةساتعتةيد سسا ةا د س)سألا ةنس*سس سسا ااسم  سساتعتةي سسا ةن  س)س
(سة ددةسس مداستدد سق تد سسقدد س1.111(سس سم د سسا ددااسمد  سساتتةاددلة سسا ادةم  س)1.15ساتعاتدلستعنة دةسينددؤسنادم سرلددةس)
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سمةؤا (.ساتسا ةنس(سةاتي   سساتعتةي سسا ةن  سساتلسساترؤت س)1.31ا  س)ةةسامس(L.S.D)ستعنة تااس
 .سعرض نتائج مقياس االتجاه النفسي 4-1-2

 (8جدول )
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه النفسي لممجاميع الثالث

 ئل االحصائيةالوسا
 المجموعات

ق ت س س االختبار البعدي االختبار القبمي
 سات اةم 

 

 ع س ع س

س*س3.731س3.111س11.15س1.111س11.11 المجموعة التجريبية االولى

س*5.737س1.153س13.71س1.571س11.11 التجريبية الثانية المجموعة

س1.111س1.117س17.71س3.111س11.11 المجموعة الضابطة

سسس1.11=س(سةسا  ت سساعؤةا  س71(سةمؤاع س ا  س)1.15تعنة سينؤسنام سرلأس)س*سسسسس
(سس سق ت س سسات اةم سات  ة سسحتعةمسسان السا تعةت لسسا اثسقؤسم   سي مس1ساعؤة سساتاق س) تم  ست س

(سةست حسس سساتعتةي سساتعا م  سسحةامسةسا ةن  سس ماست سسا  ت سساعؤةا  س1.111عس5.737عسس3.731ساتةسالس)
ةاستعنة  سم  سسحرتمةا  سسا م لس(ستتةس ؤ سي مسةعةؤستاس1.15(سةمنام سرلأ)71(سينؤسؤاع س ا  س)1.11سامةا  س)

ةسامعؤ سةاتي   سسحرتمةاسسامعؤ سستةسساتعتةي سسا ةمل ست ؤس ةن سسي است سسا  ت سساعؤةا  ستتةس ؤ سي مسةعةؤس
ستاةاسغ استعنة  سم  سسحرتمةا  سسا م لسةسامعؤ .سس

 (9جدول )
 الث يبين عرض نتائج تحميل التباين لمقياس االتجاه النفسي لممجاميع الث

 اإلحصائية وسائلال
قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات در التباينامصسالمتغيرات

 المحسوبة
 االتجاه
سالنفسي

س1.111س117.171س1س513.133سم  سساتعتةية  س31.311س51س1711.551سؤسر سساتعتةية 
س(3.751تاةة س)(سةسا  ت سساعؤةا  س1.51(سةمؤاعتلس ا  س)1.15*تعنة سينؤسنام سرلةس)
(سة ددةسس مدداستدد س1.111(سس سق تدد س)ي(سسات اددةم سات  ددة سسحتعددةمسسان اددلسقددؤسم دد س)1 تمدد  ستدد سساعددؤة ساقدد س)

(ستتدددةس دددؤ سي دددمسس س ندددة س1.15(سةيندددؤسنادددم سسارلدددأس)1.51(سةمدددؤاعتلسسا ا ددد س)3.751سا  تددد سساعؤةا ددد سسامةا ددد س)
تلسؤاا سةتاسسحاةا نسسا ا  ستدلست  دة سسحتعدةمسسان ادلسةمتدةسس ستعةاعد ست   د ستاةقة ستعنة  سم  سساتعتةية سسا

ساتمددة  ستددلسسحتعددةمسسان اددلسا تعددةت لسسا ا دد سعسحس  دد اسياددمسس سسا ددااسايددةاحس  دد ستعتةيدد سمدد  سساتعددةت لسسا ا دد سادد سس
اندد سمدد  سساتتةاددلة سسا اددةم  سا ت ةس(L.S.D)اعددة  سسامة  تددة سياددمسساددترؤس ستعددةاجسسردداسة ددةسق تدد سسقدد ستددااستعنددة س

س(س.71تلسسحتعةمسسان السا تعةت لسسا ا  سة تةستم  ستلسساعؤة س)
س
س
س
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س
 (16الجدول )

 بين المتوسطات الحسابية في االتجاه النفسي لممجاميع الثالثة  (L.S.D)يبين اقل فرق معنوي 
 الوسائل اإلحصائية

 
سالمتغيرات

الفروقات بين  المجاميع
 المتوسطات

نتائج 
 L.S.D) قيمة ) الفروقات

 االتجاه مقياس
سالنفسي

سس1.1511س1تعدس-7تعدس

س3.17 س*س7تعدسس1.1111س3تعدس–س7تعد

س*س1تعدسس1.7511س3تعدس-1تعد

س(سسس1.15*تعنة سينؤسنام سرلةس)
ساتمددةؤا س(ستددلست  ددة سسسألادد ةنساتت ددعنس(سةساتعتةيدد سسا ةن دد س)سسسألادد ةن*سس سسا ددااسمدد  سساتعتةيدد سسحةاددمس)
(سة ددةسسقدد ستدد س1.1511(سس سم دد سسا ددااسمدد  سساتتةاددلة سسا اددةم  س)س1.15سحتعددةمسسان اددلستعنة ددةسينددؤسناددم سرلددةس)

(ستتددةس ددؤ سي ددمسس سسا ددااسغ دداستعنددة سسمدد  سساتعتددةيت  )سسحةاددمس3.17ةسامةا دد س)س(L.S.D)ق تدد سسقدد ستددااستعنددة س
سةسا ةن  س(س.

سحيت دةؤ س(ستدلست  دة سسسألاد ةنساتت دعنس(سةساتعتةيد سسا ةا د )سسسألاد ةنةادمس)س*س سسا ااسمد  سساتعتةيد سسح
(سة ددةسس مدداستدد سس1.1111(سس سم دد سسا ددااسمدد  سساتتةاددلة سسا اددةم  س)1.15سحتعددةمسسان اددلستعنة ددةسينددؤسناددم سرلددةس)

)سسسسسسسسسسسسسسسس(سةاتيدد   سساتعتةيدد سسألةاددمسساتددلسساددترؤت سسسس3.17ةسامةا دد س)س(L.S.D)ق تدد سسقدد ستددااستعنددة س
سساتت عنس(س.سسألا ةن

سحيت ددةؤ س(ستددلست  ددة سسسألادد ةنساتمددةؤا س(سةساتعتةيدد سسا ةا دد س)سسألادد ةن*سس سسا ددااسمدد  سساتعتةيدد سسا ةن دد س)س
(سة ددةسس مدداستدد س1.7511(سس سم دد سسا ددااسمدد  سساتتةاددلة سسا اددةم  س)1.15سحتعددةمسسان اددلستعنة ددةسينددؤسناددم سرلددةس)

سساتمةؤا س(س.سسألا ةنلسساترؤت س)س(سةاتي   سساتعتةي سسا ةن  سسات3.17ةسامةا  س)س(L.S.D)ق ت سسق ستااستعنة س
 مناقشة النتائج 1-2
س-:ساتعاتلتنةق  سسانتةتجسسارةي سمةات ي  سس1-1-7

اتت  دداسسات يدد  سساتعاتددلسس(L.S.D)(سستددلسسرتمددةاسسقدد ستددااستعنددة س1تدد سرددا سيددا سسانتددةتجستددلسساعددؤة س)
ساتت دددعن(سي دددمسسسألاددد ةنمدد  سساتعدددةت لسسا ا ددد سنا دددكسكهدددةاستاقددةستعنة دددةستدددلست دددةاسساتعتةيددد سساتعا م دد سسألةادددمس)

سساتمةؤا (س.سسألا ةن)س  سسا ةن  ساتعتةي سساتعا م
ساتت دعنسس ةنمأادت ةيد سسا دةؤثسمد  سساتدؤا سةسالةادنسس ندة سساتدؤا  سساةتعذةسسامة  تة سامنس ؤةثس ا سيادمس

تتةسسؤ سيامسر اسعةستع  تلسن لساةيؤسي مسسات عةنسسات ة   سةساعت سي مستلم  هةسم   ستعدة ستدلستلدةاستادتة س
تعتتؤسي مسسسالةانس   استد سساتدؤا سستتدةس   د سسات ةيد سسا ةيد سمد  سسالةادنسسألن ا ةنسساتمةؤا س است سسساتع  سسس 

ساتت ددعنسةتددلسساعددؤة سن ادد سنا ددكسكهددةاستاقددةستعنة ددةسستددلست ددةاسسسألادد ةنةساتددؤا ساهدد سسكهددا سسانتددةتجسايددةاحس
سحيت دددةؤ س(سةتعدددذةسسامة  تدددة سادددمنسسسألاددد ةنساتت دددعن(سي دددمسساتعتةيددد سسا دددةمل س)سسسألاددد ةنساتعتةيددد سسألةادددمس)

ساتت دددعنسسؤ سيادددمساتدددلستادددتة سسات يددد  سساتعاتدددلسسادددؤ سسالدددانسس  ددداستددد سسسألاددد ةن دددؤةثسس اددد سيادددمسسادددترؤس س
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 ددةستدد سسألاددةا نسسا ؤ  دد سةساعؤ ددؤ ستددلسساتددؤا  سسةغ دداسسسألادد ةنيت ددةؤ سا تعتةيدد سسا ددةمل سس سس س دد سسسحسسألادد ةن
ة  دامسي دمسسات يد  سساتعاتدلساسس سس سسألادةا نسسا ؤ  د سسسألاد ةنتتمع ستدلسسا   دة ستتدةسسؤ سيادمست مد سسالدانساهد سس

 تة سساع ت  سسة اه ستلسس تاةم ستهدةاس ست دة سس  داستت حسسا تتع  سرماس ستتنةي ستاةيؤمسي مسساتنتة سسا  ةتاسةساتع 
س(.1111ع111اهةا ستلسسنت ة سس ا ةسيامسسن ل سةتةسقيستع  سعؤ ؤ سا)سيماس   سع

ساددد ةنسةتدددلسساعدددؤة سن اددد سس  دددةسنا دددكس   دددةسكهدددةاستاقدددةستعنة دددةستدددلست دددةاسساتعتةيددد سساتعا م ددد سسا ةن ددد سس)س
سسحيت ةؤ س(س.سسألا ةنساتمةؤا (ي مسساتعتةي سسا ةمل س)س

ساعؤ ددؤستددلسيت  دد سساتددؤا  سستتددةسسؤ سياددمسسسألادد ةنتددة سس ساددمنس دد سسساتلددةاس عددةؤسياددمسساددترؤس س ةتعددذةسسامة 
سحيت ددةؤ سا تعتةيدد سسسألادد ةنةاتددلستاددتة سسات يدد  سساتعاتددلساددؤ سسالددانسس  دداستدد سسسألادد ةنت مدد سسالددانساهدد سس

سساتمةؤا س(.سا ةنسسا ةمل سسا ا سكها ستاةاستعنة  سايةاحسساتعتةي سساتعا م  سسا ةن  س)س
س-تنةق  سنتةتجست  ة سسحتعةمسسان ال:س1-1-1

ةادد ستدداةاس س سؤحادد ستعنة دد س(س ت ددحس ن1تددلس ددة سسانتددةتجسساتددلستةيدد  سسا هددةسسامة  تددة سةتدد سرددا سساعددؤة )
 سةتعدذةسسامة  تدة س اد سس ساارتمدةا  سسا م دلسةسامعدؤ سةاتيد   سسحرتمدةاسسامعدؤسةسا ةن د س م  سسحةادمساتعاسسا تعتةيت  

لانسساتعتةيت  سقؤستأ اةسسمةامانةتجسساتع  تلسسا  سلماسي  ه ساد سسسيدمحسادؤ ه ست دة سةستعة دة سس عةم د سن دةستدةؤ س
ةتد سردا سساعدؤة سن اد س ت دحسةعدةؤستداةاس س سؤحاد سسساا   سسالةتا سةقنةية س م ا سن ةسساتهةاس سساتلستةاادة ةعس

غ استعنة  ساارتمةا  سسا م لسةسامعدؤ ستدلستنت د سسحتعدةمسسان ادلسن دةستدةؤ سساا  د سسالدةتا سا تعتةيد سسا دةمل سةساتدلس
تر ددلساتنهددة ستددةؤ سساا  دد سسالددةتا سسات ددااستددلسسا   دد سةتعددذةسسامة  تددة س ادد سساددمسس سلددانسساتعتةيدد سسا ددةمل سادد س
    ةسسساتاتة سساتل ةنستلستنت  سسحتعةمسسان الست ةان سمةاتعتةيت  سساتعا م ت  ساعؤ س ؤةثسس ست   داستدلسساتنهدة س

سساتلماسي  ه س.س
سان ادلسمد  سساتت  داسسحتعدةمس(L.S.D)(ستلسسرت ةاسسقد ستدااستعندة س71ت سرا سيا سسانتةتجستلسساعؤة س)ةس

ساتت دعنسسسألاد ةنا دكسسند ساد س كهداستدااستعندة سمد  سساتعتةيد سساتعا م د سسحةادمسساد   سؤاادةسسساتعةت لسسا ا  سعسن
ةتعدددذةسسامة  تدددة سادددمنسيدددؤ سكهدددةاستدددااستعندددة سمددد  سسمأاددد ةنسساتمدددةؤا ةساتعتةيددد سساتعا م ددد سسا ةن ددد سساددد   سؤاادددةسس

 سةساتةسقدديسساتع  ت دد سعت تددنحسسالددانسساتعتددةيت  سساتعددامت  س)سسحةاددمسةسا ةن دد س(سياددمسنت عدد ست ةيدد سسالددانستددلسسام تدد
سا ا  سةسا   سمةان  سينؤستن   سسامانةتجسساتع  تلستتدةسسؤ سيادمست دة سسالدانسةستعدة ه سن دةستدةؤ سساا  د سسالدةتا سعسس س
س  دد اس)سذ ددؤس س(ساسياددمسسندد س  تددةس ددة سستعددةمسساتددتع  سس عةم ددةسن ددةستع دد سساتددةؤ سساؤاسادد  س ددة سؤستددلسسحنعددةذساؤ دد سقة ددةساس

س(.7111ع11)ذ ؤس سعس
ةتددلسساعددؤة سن ادد سنا ددكسس  ددةسس س نددة ستاةقددةس س سؤحادد ستعنة دد سمدد  ستتةاددلة سؤاعددة سسحرتمددةاسسامعددؤ س

سحيت ددةؤ سسسألادد ةنساتت ددعنسةساتعتةيدد سسا ددةمل سسادد   سؤااددةسسسسألادد ةنا تعتةيدد سساتعا م دد سسحةاددمسسادد   سؤااددةسس
ساتت ددعنسساتاددترؤ ستددلسسام ددثستددلسسحتعددةمسن ددةسسا ادد ةنح عددةملسسسساتددأ  اتعددذةسسسامة  تددة ساددمنس ددؤةثس ادد سياددمس

 ةستاسية سسا اةاسسا اؤ  سم  سسالانست عللسسا ا  سساتنكتد سا لةادنستدلس    د سسسألا ةن  سسستةس ت ذساتةؤ سعس  ثس
ا سعسة د مسساةية سيامست   اسساهؤيست سساؤا سة  سستتدةسغ داسستعدةمسسالدانسميدةا سس عةم د سن دةستدةؤ سساا  د سسالدةت

ساتادترؤ ستدلسسسألاد ةنمندة سس تدأ اس سسحتعةمسسح عةملسن ةسساتدةؤ سا(س7111لستةسس ةاسسا  س)سن ةس سعسسانت ع ستت است
س(س.7111ع1)سن ةس سعا  استلستاتة سسات ي  سس  ةسساتؤا  سة 

ةاسسامعددؤ سةتددلسساعددؤة سن ادد سنا ددكسس  ددةسس س نددة ستاةقددةس س سؤحادد ستعنة دد سمدد  ستتةاددلة سؤاعددة سسحرتمدد
سحيت دةؤ سةتعدذةسسةألاد ةنمساتمةؤا سةساتعتةي سسا ةمل سسا   سؤااةسسسا ةنمأا تعتةي سساتعا م  سسا ةن  سسا   سؤااةسس
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سح عةملسمةانام سا مانةتجسساتع  تدلسة د ا ستدؤ ست دةي ه سمت داؤس سساماندةتجسس سسساتأ  اسامة  تة سامنسكهةاستاةاسيامس
ماندةتجسةمد  سقدؤاس سسا سن ةستةؤ سساا  د سسالدةتا سس سس سيةتد سسات ةيد سمد  ست داؤس سسيمحساؤ سسالانستيةاس سةساع

(سا  ددثسس سؤاعدد س7117ي ددمسؤاعدد سةساددع ستدد سساتمددةؤ سةسحناددعة سة دد سستددةس  دد اسسا دد س)سيمددؤسساددا   سعسسالددانس ددة 
مستيدددؤا ةسسا دددرذسي دددمسساتع ةتدددة سةي دددسي دددمسلم عددد سسساتةقددديسساددد  س  يددد ست ددد سسات   ددداستدددلسسحتعة دددة ستتةقدددي

س(.773-771عس7117ةسا ةمهةسةؤاع سسا   سمهةاس)سيمؤسساا   سع
ستدددةسلدددانسساتعتةيددد سسا دددةمل ست دددؤس يددد سادددؤ ه سستعدددةمسن دددةستدددةؤ سساا  ددد سسالدددةتا سةا ددد سسقددد ستددد سساتعتةيددد س

سساتعا م  سسا ةن  س.
 -االستنتاجات والتوصيات : -5
 -االستنتاجات: 5-1

س-سام ثستةي  سسامة  تة سيامسسحاتنتةعة سسحت  س:سس تلس ة سسعاس 
ةسحتعددةمسن ددةستددةؤ سساتمددةؤا ستدد سسحاددةا نسساتدد  ا ستددلست   دداسسح ددؤسيسساتعات دد سسادد ةنسساتت ددعنسةسسسألادد ةنس س -7

سسسساا   سسالةتا س.
سالددددةتا سادددد س تمدددد  سس ستددددااسمدددد  سسادددد ةملسساتت ددددعنسةساتمددددةؤا سستددددلست   دددداسسحتعددددةمسسان اددددلسن ددددةستددددةؤ سساا  دددد س -1

. 
سحيت دةؤ ستدلست   داسسح دؤسيسساتعات د سةساةعؤسن د سن دةسسسألاد ةنةسسساتمةؤا سا ةنسي مسساتت عنسسسألا ةنت ةاس -3

 تةؤ سساا   سسالةتا س.
 -التوصيات : 5-2 

س-ت سرا سنتةتجسسام ثستةيلسسامة  تة سمتةس  ل:
سي مسساترؤس سسا ةملسساتت عنسةساتمةؤا ستلست   اسسح ؤسيسساتعات  سن ةستةؤ سساا   سسالةتا س.سساتأ  ؤ -7
 ي مسساترؤس سسا ةملسساتت عنسةساتمةؤا ستلست   اسسح ؤسيسساةعؤسن  سن ةستةؤ سساا   سسالةتا س.سساتأ  ؤ -1
 ن ةستةؤ سساا   سسالةتا س.سحات ةؤ ست سساترؤس سسحرتمةاسسات ي  سساتعاتلسةت  ة سسحتعةمسسان الس -3
 -المقترحات : 5-3

س-ت سرا سنتةتجسسام ثست تااسسامة  تة ستةس  لس:
سسعاس سؤاساة ست ةمه سا م ثسسا ةالسةتاستةسؤسةتاس  سؤاسا  سترت   س. -7
 سعاس سؤاساة سات ةان سسحرتمةاسسات ي  سساتعاتلسن ةستةؤ سساا   سسالةتا سم  سسحنةثسةسا  ةاس. -1
س سات ةان سسحتعةمسسان السن ةستةؤ سساا   سم  سسإلنةثسةسا  ةاس.سعاس سؤاساة -3

 المصادر
 (س:ستةاةي سساتؤا  سعسساعذ سسا ةنلسعسؤساسسان اسةساتةذ لسةسالمةي سعستيا1111سماس   سعستعؤ سيذ ذس) .7
سامؤن د سعستهااد س(س:سسادةا نسساتع د  ستدلسساتام د س1115سمةسا  ؤسعسا  ؤسم سيمؤسساعذ ذسةسااماسعسرةاؤسم سنةياس) .1

 ت تم سسات  ستهؤسساةلن  سس نة سسان اسعسساا ة س.
(س:سساتام دد سساا ة دد  سةلاستدداستؤا اددهةسسا ددا  سساعام دد سساتت ددؤ س1111سمددةسنتددا سعست تددؤسرتدد  سةاددعةؤ سعسنددة يس) .3

 ا تاة اسةساتةا ؤس سعسسا ة ا سعستياس.
 سساددن  سساتامددة سعسعددة سةس  ددلسةسةحؤمسعس(س:سساةادد ة ستددلسي دد7111تددةاسعست ددلسساددؤ  سةسيددؤ سعسيمددؤسساددا ت س) .1

 ن ة ةا سعسستا  ة.
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 عسؤساسسانه  سساعام  سعسسا ة ا س.س1(س:سي  سسان  سساتامة سعسل7111عةماسعسعةماسيمؤسسا ت ؤس) .5
(س:سي ددد سسادددن  سسحعتتدددةيلسعسسالمعدد سسحةادددمسعست تمددد سؤساسسا  ةتددد سا ن ددداسةساتةذ دددلسعس1111عددةماعسعدددةؤ سمندددلس) .1

 يتة سعسسحاؤ س.
  (س:ستؤا  سساتام  سساا ة   سعسةذسا سساتع   سعةتع سم ؤسؤس7117 ا سعسعتة سيةاحسةسراة س) .1
يؤسؤمسةؤا  سساتام  سساع ت  سعسؤساسسا  اسسات تنسساع تلسا ن اس.7111اس ؤسعسي لس) .1  (س:سسرت ةاسساتع  سةس 
س.(س:سساتؤا  سنتة ع سةتهةاست سعسسات تنسساع تلسا ن ا7111ذ تة سعس تة س ا  س) .1

(س:سساعاقددة سمددد  سةسقع ددد سسحنعدددةذسةسحتعددةمسن دددةستدددةؤ سساا ة ددد ة سعساادددةا س7111ذ ددؤس سعسيمدددؤسساتدددنع س دددنةة س) .71
 .11سار  جسساعاملعسساعؤؤس

(س:سساعاقدددد سمدددد  سسحنعددددةذسساؤاساددددلسةسات يدددد  ساددددؤ سل مدددد سسايدددديسسااددددةؤ س7117سااددددعؤ سعسقدددد  ست  دددد شس) .77
 (ستلمع سسار اس سعسم ؤسؤ.71عؤؤ)سحيؤسؤ سعستع  سساع ة سساتامة  سةسان ا  سعسسا

(س:سساددداذ سساتع  ت ددد سمأاددد ةملسسح ت دددةيسساتةعددد سةساتت دددعنسةس ا تدددةستدددلس1177سا ددداتةنلسعسس تدددؤست تدددؤسي دددلس) .71
سات يددد  سساتعاتدددلسةتع ددد سةس ت دددةكسساتهدددةاس سسحاةاددد  سمدددةاتن سعساادددةا ستةعادددت اسغ ددداستن دددةا سعس   ددد سساتام ددد س

  س.ساا ة   سعسعةتع سيااسساؤ  سعسسام 
عسس7(س:سلددااستدددؤا  سساتام دد سسإلاددات  سعسؤساسسا ددةاسعسا ن دداسةساتةذ دددلسعل1113سا ددتا سعس ددؤ سي ددلسعددةسؤس) .73

 يتة سعسسحاؤ .
-عؤساسسايدد ة سا ن دداسةساتةذ ددلعسيتددة س7(:ساتن ددت سسحعتتةي دد سا ل دد سعل1117سا ددنةة عست تددؤس ادد سةسردداة ) .71

 سحاؤ .س
اتمددةؤالستددلستاددتة سسحيددؤسؤسسا نددلسةسات يدد  ستددلسسااددمة  س(س:سس دداسسادد ةنسس7111سايددت ؤيلسعسة ددةاسغددةن س) .75

 سا ا سعسااةا ستةعات اسغ استن ةا سعس    سساتام  سساا ة   سعسعةتع سساتةي س.
(س:سس اسساترؤس سسا ةنسساتؤا  سساد ستلستدلست يد  ستهدةا سسحاادة سساتادت   س1171سالةتلسعسيا سيمؤسسااتةاس) .71

 ؤ سعسااةا ستةعات اسغ استن ةا سعس    سساتام  سساا ة   سعسعةتع سساتةي .ةسا ةللسمةاتن سةسحتعةمسن ةسساتة
(س:ستمةؤئسسا  ة سةسات ة  ستلسساتام د عست تمد سؤساسسا  ةتد سا ن داسةساتةذ دلسعس7111ساكة اسعسذ ا ةست تؤسةسراة س) .71

 يتة س.
 لمةيد سةسان داسعسسا دة ا سعس(س:سي  سسان  سسحعتتةيلسساتعةياسعسؤساسسا  ةت سا7117يمؤسساا   سعسل ع س ا س) .71

 تياس.
 اددةا م س(سسالمعدد سسا ةتندد سعسؤساسسا  دداس– ؤةستدد سس–(س:سسام ددثسساع تددلس)ست هةتدد س1111عس ةقددة سةسردداة س)سيم ددؤس  .71

 ا ن اسةساتةذ لسعسيتة سعسسحاؤ س.
(س:سلددددااستدددؤا  سساتام ددد سساا ة دددد  سسحاددد سسانكا دددد س1111يتددداسعسذ ندددنسي ددددلسةيمدددؤسسا  ددد  سعسغددددةؤ سعدددا س) .11

 عسسا ة ا سعسؤساسسا  اسساعاملس.س7اتلم  ة سساعت   سعسلةس
(س:ستععد سسالددنسسان ادلسةساع  دلسعسسالمعد سسحةاددمسعسؤساسسادةت سا ن داسةساتةذ دلسعسيتددة سعس1111يدةسؤعست تدةؤس) .17

 سحاؤ س.
 يتة س.سعسؤساسسحت سا ن اسةساتةذ لسع1(س:سسا  ة سةسات ة  ستلسساعت   سساتؤا م  سعل7113يةؤ سعسس تؤسا  تة س) .11
(س:سسا  دددة سةسات دددة  ستدددلسساعت  ددد سساتؤا اددد  سعسسالمعددد سسا ةن ددد سعسؤساسسحتددد سا ن ددداس7111يدددةؤ سعسس تدددؤساددد  تة س) .13

 ةساتةذ لسعسيتة سعسسحاؤ .
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 عستا ذسسا تةنسا ن اس.س7(س:سسا  ة سساتعاتلسساا ة لسعسل1117تا ة سعسا  مسساا ؤس) .11
ساددد  ة سةساؤستع ددد ساإلنعدددةذسي دددمسساددد ةنست   ددداس ددد سس(س:سس ددداسؤاعددد 7111قلدددةتلسعس ةاددديسةقلدددةتلسعسندددة يس) .15

عسيتدة س7عساعدؤؤسس13سات    ساؤ سسال م سساتت ةق  ستلسا سساتاس   سعستع  سؤاساة س)ساع ة سساتامة د س(سعسساتع دؤس
 عسسحاؤ سس.

(س:سساددتاست ع ة سةنتددة  ستةي دد ستددلسلاستدداستددؤا  س1177سا ةتددنسعسي ددةيسيمددؤسسزسةسساذ  ددا سعسنعددا سيمددة س) .11
 ساتام  سساا ة   سا منة سعسعةتع سم ؤسؤسعسؤساسسا تنسةساة ةتاسمم ؤسؤس.

(س:ستددأ  اسساددترؤس سمعدد سسادةا نسي ددمستاددتة سسحؤس سةساتهددةا سةساؤستع دد ساددمع س1111ت داة سعسات ددة ستددةذ س) .11
م د سساا ة د  سساتهةاس سسحاةا  ستلس ا سساا  سالةامدة س   د سساتام د سساا ة د  سملنلدةسعساادةا سؤ تدةاسمسعس   د سساتاس

 عسلنلةس.
 (س:سلاستاستؤا  ستلسساتام  سساا ة  سعستا ذسسا تةنسا ن اسسا ة ا س.7111ت تةؤسعساتذ سةن  لعسنة ؤس) .11
عسؤساسسا اقدة سعسيتدة س7(س:سستعة ة ستعةيا ستلستنهجسةساةا نسلااستؤا  سساع ة سعل7111ن ةس سعس ع ةنس) .11

 عسسألاؤ .
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 (1ممحق )
 -أسماء السادة الخبراء الذين تمت االستعانة بخبراتيم :

سؤس  ة سقةا سسار ةلس/لاستاستؤا  /    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي  . -7
 /عةتع سساتةي س/س    سساتام  سساا ة    .ؤسقت م سذ لسسات /لاستاستؤا   -1
 /س    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي ساعةنست ان ؤسةيؤسسزسسحلة س/لاستاستؤا  س .ؤسةا -3
     سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي س/ .ؤسلا سنع سيمؤسسزسسانع تلس/لاستاستؤا   -1
 /س    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي سساعةنست انيمؤسسا ا  سس/ق ة ست ة  س . .ؤسس  ةاس -5
 /س    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي  . .ؤسستاساس نة س ةن /لاستاستؤا   -1
 سس/س    سساتام  سساا ة   س/عةتع سساتةي  . .ؤسس ةؤست تؤس   س/لاستاستؤا   -1
 عةتع سساتةي /س    سساتام  سساا ة   /ساعةنست انة ست تةؤسساذ  ا س/ق ة سسات ة  س . .ؤسامهس -1
 /س    سساتام  سساا ة   /عةتع سساتةي ساعةنست انت تؤسر   /ي  سساتؤا نسساا ة لسيتةاس .س س -1

 /س    سساتام  سمنة س/عةتع سساتةي ساعةنست انس نة سمهنة سن ةحس/ق ة سسات ة  س . سس-71
 
س


