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 مقدمــة:
أصببب اتتابية اببباتابةالمبببااتم بببمتمبببنتأوبببمتابس ببب متابية  ابببات ااتهبببلتاات ببب ت  هببب ي لت تظةالي بببلت
ابمخي  ا،ت اشكلتم م عتابيس متااب تابظب اوةتاثك بةتأوماباتمتب تااتهبلنت سبنتطةابباتاكيهببت ماب ت

اتيم ا ببببلتط اسبببباتابسصببببةتخ ةايببببتت اي لوليببببتت ا ا ببببتتابيس ببببامت بببب تمصببببةتمشببببك تت يابببب التتيس امابببب
 ابخصلئصتابممازةتبتت بذبكتال  تمنتإا اثتيغاةت يط اةت  تأهلبابتابيس امتابمي سبات اابثتيصب  ت

  انتابمس مت ابميس مت.تتابسم ااتابيس امااتم لةةتمنتي لملتمهيمة
يماببزتابسصببةتابببذ تتسببالت اببتت ببلبيغاةاتتابهببةاسا،ت ابيطبب ةاتتابمذو ببات بب ت مابب ت  اتبببتتكمببل

ببلت ابمسة بباتابس ماببا،ت بمببلتكلتببتت ظا بباتابية ابباتوبب تإمبب ا تاث ببةا تب ااببلةت بب توببذاتابسصببة،تبببذاتكببلنتبزام 
بلتأك بةتبيب ةا تابس ب م،ت تيا باتبب ذبكتم ا لتأنتي اكببتط اسباتوبذاتابسصبةت هبمليت،ت أنتيسطب تاويملم 

 ب تظ ةتمتذتابه ساتالتتاي لهت  تمتلوجتابس  متاؤك تاالويملمت يس امتأهلهالتتابس مت  تايت،ت أنت  مت
وذهتاثهلهالتتاسيم تم ىتيس متابم لوام.بذبكت ب تظ ةتتابس ا تمنتاث كلةت ابتظةالتتابية  ااتا لت

 تشببب  تتابهبببت اتتاثخابببةةتكا ابباتإكهبببلبتابي مابببذتابم لوامببلتبس مابببا،ت مبببنتمببمنتوبببذهتابتظةابببلتتابيبب
ت. اويملم لتميزاا  اتتظةاات:ت) لنت ال ات(

 يط ابلي ببلتابية  اببات بب تطةائببستابيبب ةا تملمببا،ت طةائببستيبب ةا تابس بب متخلصببا،تااببثت بب متت
ببلتإب يبب ةا تابم ببلوامتابس مابباتهوببماتتطةابببات  ةةتابببيس م،ت وببذهتابطةاببباتيببؤ  ت  ة ات طةاببباتي بب اتأهله 

ي ماذتب م   مت ت هتتمنتخ لتمملةهيتتب سضتاثتشطاتابمب ماتببت،ت بمت المبتتأهلها لت  تاهيكشلاتاب
 يط ابببتت بب تم ا ببات  ا ة. ابيبب ةا ت  ببذهتابطةاببباتاوهببلم تابي ماببذت بب تأنتاكبب نتبببتت  ةتإا ببل  ت بب ت

 ابسم ااتابيس امااتمنتخ لت المتت لثتشطاتابمب ماتبتت  تابمةاالتاب  ثتب  ةةتابيس م.
يبب ةا تإبببىتم امببلتك اببةةتايببىتيابببستأوبب   ل،ت التيبيصببةتي ببكتابس امببلتم ببىتيايببلجتمم ابباتاب

    تابمس مت ابميس مت ابمل ةتابس مااتابي تو تما ةتوذهتابسم اات،ت لتال  تمنتاالويملمت لبكا ااتابي ت
مكلتببلي متابسب اببات ابهبب  كاات اب   اتاببات اكيهبببت  ببلتابميس مبب نتابمسة ببات،ت مال ببباتاكيشببلاتطببل ي مت ال
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يتماي بببلت،ت التاكببب نتذببببكتإالت م اك ببباتابيطببب ةتابس مببب تاببببذ تاشببب  ةتابسبببلبمت،ت الهبببي ل ةتمبببنتوبببذاتابكبببمت ت
اب لئببلتمببنتابمس  مببلتت،ت ابخ ببةات،ت خلصببات بب تم ببللتابيبب ةا ،تااببثتظ ببةتتطةائببست،ت اهببلبابت،ت

مببنتايبتببتت اهببيةايا الت،ت  هببلئلت، يبتاببلتت،تي سببلتمببنتمم ابباتابيس ببامت ابببيس مت تببل تالتاخبب ضت اببتتإالت
 . ابي ةا تمم ااتمسب ةتي  ةت ا لتم املت ميغاةاتتك اةةت مةاتكااتايسلملتمست،

اي لظت  لتمة ةةتيتمااتابم لةاتت ابمسلةات ابمس  ملتت  تابسصةتابا اثت ااتتأص اكملت
 صبب ةت م ابباتبيخببةاجت اببلت  ابب ت ببل ةتم بب تابيسلمببلتمبب تميغاببةاتتابسصببةت م ا  بباتمشببكلبيتت ا  ببل،ت

ابال اتإبىتإهيخ امتطةست أهلبابتا ا ات ب تابيب ةا تيسمبلتم بىتيتماباتابم بلةاتتبب  تتااثت لءت
ابم بل ئتلت تلءتابمسلةاتابس مااتمبنتم بلوامت يسمامبلت،ت ايط ببتذتببكتم م مباتمبنت ابطلببتمنتخ

ت ب تإي بلهتتكم ل ئتابتظةابات اب تلئاباتابمتط بباتمبنتأ كبلةتج ال اباجت ب تابتمب تابمسة ب تاابثتيسب تياب ال 
ابيتبب عت بب تإهببيةايا التتابببيس متاب تببلئ تابيبب تاببب متابطلببببتمببنتخلب  ببلت سم ابباتاإبهيبصببلء،ت ابيبب تيببؤ  ت

هيةايا التتإهبيةايا اات  ةةتاببيس م،تابيب تيب  ةتاب ائباتابملبئمباتبيب مامتاات منتوذهت   ةولتإبىتابيس م،ت
مجتابمسة باتابهبل بات بلبخ ةاتتابيس متابتشطتابذ تاب مت تتابميس مت اكيشات اتبب،ت يهلم ت  تهةمات 

اب  ا ةتابمب ماتب ميس م،ت يسط تابميس متاب ةصاتبك تاكيشاتابم لوامت ت هت،تكمبلتأت بلتي بيمت بلبي ازنت
ت(979:ت3) انت  ةتابمس مت ابميس مت

 إهيةايا التت  ةةتابيس متو تيط ابلتتمم ااتب تظةااتاب تلئاات  تابيب ةا ،ت  ب أتتإهبيةايا اات
،ت مبنت بمتيسب ا  لتإببىتأة سبات(  ةةتاببيس متاب لب ابا) تمب ذجتكبلة   ت Cycle Learning   ةةتاببيس م

  ةةتاببيس مت" Bybee "، بمتيطب ةتتإببىتتمب جت بلا   (E’ s 4) مةاابلتبيصب  ت  ةةتاببيس متابمس ببا
،  ب تإهبيةايا اات( (7E’ s أخابةاتيبمتيط اةوبلتبيصب  ت  ةةتاببيس متابهب لماا ،( 5E’ s )ابخملهباا

كيشبلاتابمسة باتابس ماباتاب  اب ةتي ةا هااتيسملتم ىتي سالتابمسة باتابهبل باتمتب تابطلبببت ب تيكب انت ال
هيكشبببلات ابي هببباةت ابي هببب ت ابيم اببب ت ي بببل لتابمس  مبببلتتاا بببلةةت ت)اا وببب تييكببب نتمبببنتهببب  تمةاابببلت

ت(ت.43:5(ت)402:2)   ت(تتابيب امت اب اص
ل ات،ااثتاة تج ال ابتجتأنتابمسة باتيتشبنتمبنتيهيم ت  ةةتابيس متإطلةولتاب  ه  تمنتتظةاات ا ت

خ لتاب سلتابذ تاآي ت تتابميس مت  تي لم بتتمب تاب ائباتابيب تاسبالت ا بل،ت ببا تمبنتم بة تاااهبل ت
أ تاالةي لطلتت انتابم اةاتت ابا ا ت بط،ت بكنتمنتخ لتابتشلطتابذ تاب مت تتابميس متأ تبلءتي لم بتت

م  اتابيس ام تا بتأنتايممنتإالطاتابميس مت م ا اتمساتاتام تم تاب ائاتابمااطات ت،تبذات إنتاب
مببنتخ ب ببلتيهببلؤالتت اخطببطتبه ل بباتمت ببلت ت هببتت ابببلةنت ببانتمببلتي صببلتإباببتت  ببانتمببلتي صببلتإباببتت
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زم ئت،ت اآي ت  ةتابمس مت  تمهلم ةتابي ماذتبا تبىتمسة يبتتمبنتخب لتي  ابتتخ ةايبت،ت وبذاتمبلتيياابتت
ت(8:ت7.ت)  ةةتابيس م

مت لب الالتتابميا ةتاثمةاكاا،ت اة  تاب ملت  تيصمام لتإبىت9994ظ ةتت  ةةتابيس متملمت
 بمتأ خبلتم ا بلتكبلة   ت كخبة نت سبضتابيسب ا تت ”Atkin & Karplus" "كبلتمبنتجكيكبنت كبلة   

 Science (SCIS) م،تااببثتاهببيخ متت ببب تك اببةتمببنتابمشببة ملتتم بببلتمشببة ع9972مببلم
Curriculum Improvement Study وب تأاب تابمشبة ملتتبيطب اةتمبت جتابس ب م،ت  ب ت لمبتت بتت 

ت(52:ت7.ت)ت  لمساتكلبا  ةتالت لب الالتتابميا ةتاثمةاكااتبيط اةتابس  مت لبمةا اتاال ي ائاا
و تمم اات تاباتمسبب ة،تتابيم التابمسة  أ تملتاط ستم ا لتمم ااتتش كلتتابي كاةتاب صة إنت

ب مسة ببباتابميببب ا ةةت ببب تابمتظمبببات يةكا بببلتب س  بببلتت ات بببل،ت يا اببب اتتييط ببببتيخطاطبببلتمهببب بل،ت يا بببا 
ب اببلم انتب ببلت طببةستاب صبب لتإبببا م.تإت ببلتشببكلتمببنتأشببكللتأ ببباتاث ةاستابصبب ةاءتب متظمببا،تأ توبب ت
خلةطات س ااتيا  تمكلمنتابمسة ات أملكت لت  تابمتظما.ت م ات،ت بإنتاب صب لتإببىتابمسة بات  خلصبات

ابمسة بببا.ت  غبببةضتزابببل ةت سلباببباتتابخةاطببباهبببيغ ب ل،تامكبببنتيسظامبببتتمبببنتخببب لتابيببب تبببب  تاث بببةا ت ا
بمملنتابيا اب تابب  استثمبلكنتابمسة با،ت ابهبةمات ب تاب صب لتتكب ةال  تمنتإ اةي لت طةاباتتابخةاطا

إبا لتم بةتمهبلةاتتماب  ةت  امباا،ت ابي صبااتابمتلهببتب خ بةاتتابميلاباتبب  تاث بةا ت ب تابمتظمبات
كبببلتمشبببة عت  اببب ،ت أامبببلتيا اببب ت  ببب اتتابمسة ببباتابيببب تي  ببب ت ببب تاببببب ةاتتاب  وةاببباتت ابمط   بببات ببب 

 ت(904:ت98)ابالبااتب متظما.ت
جتمم ابباتيتهبباست بببةاتتابمس  مببلتتأ تابمسة ببات طةاببباتتشبب كلتتابي كاببةتاب صببة ت يسبب تخببةائط

 أاملت نت لتجابسم ااتابي تايمتمبنتخ ب بلتتيظ ةتأنتمم ااتةهمتابمسة اتذاي لت  تك تتتمسة اتممل ا
 (998:ت5)ت(908:ت49)يك انتيم التمتطب تب مسة ا.جت

اتةتابم لوامتو تتيل لتتمم التتابس م،ت اب  تلتتاثهلهااتب س مت ابمسة اتابس ماا.ت يسبتكملتان
متب ت مباتتخةاطاتابم   مت نت بلجت تاباتوةماباتميه هب ا،تي مب ت ا بلتابم بلوامتاثك بةتمم مابات شبم باا

 يسبةاتأامبلت نت بلتجأ اةتيخطاطاباتيم بلتم م مبات،تابخةاطا،ت ابم لوامتاثك ةتيا ا اتمت تاببلمب ة.جت
منتمسلت تابم لوامتابميةا طاتممنتش كاتمنتابس  لت،ت ااثتايمتيةيابتابم لوامت ا لت شكلتوةمب ت

 (937:ت49)جتييه هلتمنتابم لوامتاثك ةتمم ماات ي ةا اتإبىتاث لتمم ماات ي ةا ا.
  صب  لتأ اةت (Novak)  مبةات  بلت  زاباتت  بلكتش كلتتابي كاةتاب صة كلنتأ لتمنت  مت

ب  ابببث،ت يطببب ةتاهبببيخ ام لت امبببلت سببب ت ببب تابيس بببامت  صببب  لتأ اةتم اببب ةتبيتظبببامتمسة ببباتابمبببيس مت يم ابببلت
ابيغاةاتتابي تيا ثت  ت تايتتابمسة اا،ت أاملت  ص  لتاهيةايا اات لم اتبيس امتتكااتايس م،تأ نتأنت
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مبت،ت أنتاصبلتإببىتابمسة بات ت هبت،تاسةاتابكا ااتأ تابطةاباتابي تايمت  بلتاببيس متايبىتاهب ك لت ب تيس 
 (90:ت5)

يظ ببةت طةاببباتصبب ةااتابم ببلوامتابميس بببات نابب تابم مبب ملتتتكمببلتانتشبب كلتتابي كاببةتاب صببة 
 م  لي ببلتابمي ل بببا.تبببذا،تاهببيسم تتابخببةائطتابم لواماببات  صبب  لتأ  اتتيس اماببات بب تم ببلالتتابية اببات

تت(49:ت25) ابس  مت اب غلت،ت غاةولتمنتابم لالت.ت
إا  تاهيةايا التتابي ةا تاب لمات تست ت مصط  تاهبيةايا ااتتش كلتتابي كاةتاب صة يس ت ت

.تتببببللت–يبب ةابتت–اهيبصببلءتت–يتهبباستت–مببنتمببةضتتببب مت  ببلتابمس ببما نت ببلتم م مبباتابم ببلمتابيبب ت
 ت(94:ت47)

أامبب تاهببانتاب بببلت ت نت ببلتم م مبباتمببنتاا ببةاءاتت وبب تابمملةهببلتتابيبب تاي س ببلتتكمببلتمة  ببل
ابمس مت اخلتاب صلتب  ص لتابىتابمخة لتت  تم ءتاثو ااتابي ت مس لت ييمبمنتم م مباتمبنت

 ت(42:ت9.ت)اثهلبابت اثتشطات اب هلئلت أهلبابتابيب امتابي تيهلم هتم ىتياباستأو ا تت
وببب تم بببلةةتمبببنتشبببكلتي مبببااا تب س  بببلتتلتتابي كابببةتاب صبببة ت ببب تذاتتابهبببالست بببإنتشببب ك

  ت(942:ت49.ت)اب ةماات انتابم لوامت خ ب لتيكيهبتابم لوامتمستىت  ا تتيا اتب ذاتاالةي لط
أت لت هلئلت سلباتب يم التاب ةم ت اب صة تب يسماملتت اببملالتابمةي طات (Bennett)  اسة  ل

 (43:ت42) . سم لتاب سضت  تأ ةعتابمسة ا
منتخ لتتظةايتتابمسة اباتإبب تأنتابتبل تاي تب اتاهبيةايا التتهب  كاات (Tolmen)    تي صل

ييكلملتممت لتأ زاءتمهيب اتمنتابمسة اتيمكت متمنتاب ص لتثو ا  م.تبذبكتصبممتتأ بزاءتمهبيب ات
اتك تيبب از تاب ائببشبب كلتتابي كاببةتاب صببةامببنتابمسة بباتيمكببت متمببنتاب صبب لتثوبب ا  م.تبببذبكتصببممتت

ابمسة اباتبهتهببلنت  بب تي مبب تابم بلوامتمةي طبباتيةيا ببل توةماببل تمببنتاثك بةتمم مابباتإببب تاث ببلتمم ماببات
  ت(99-97:ت44).  ذبكتيسك تابيةيابتابهاك ب   تب مسة ا
تظةااتابمسة اتاب تلئااتابي تيؤك تم ب تش كلتتابي كاةتاب صةا منتابتظةالتتابي تات  بتتمت لت

 .بي تيس متكا ااتيتظامتابم لوامت اةي لط لت م لوامتأخة   متط اسات  تلءتابمل ةتا
 تظةاببباتاببببذاكةةتاالةي لطاببباتابيببب تيصببباتاب تبببلءتابمسة ببب تكم م مببباتمبببنتابم بببلوامت ابس  بببلتت

  ت(97:ت48)ت.ابميشل كاتابمي اخ ات انت سم ل
ئطتمنتأوبمتابتظةابلتتابيب ت تابتتم ا بلتخبةا (Ausbul)  يسي ةتتظةااتابيةكابتاب ةم تب ذاكةة

 يطبب اةت كببةةتابيم اببلتاب ةمبب تب م ببلوامتابيبب ت بب م ل (Novak) ابم ببلوام،ت مببنتخ ب ببلتاهببيطلع
(Ausbul). ت ت(95:ت49.ت)إبىتملتاهملهت لبخةائطتابمسة ااتأ تخةائطتابم لوام 
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  ( يوضح كيفية رسم الخريطة الذهنية1شكل )

 

 اببة تأنتابم ببلوامتيببةي طت امببلت ات ببلت بب تإطببلةتمةيبببتمببنتابم ببلوامتاثك ببةتمم مابباتإبببىتاث ببلت
ابت لااتإبىتابشكلتاب ةم ت و تاؤك تم  تأنتابيس متذ تابمست ،ت ابمسة باتابهبل باتمم مااتبيصلت  ت

تت(48:ت44.ت)  تاب تااتابمسة ااتوملتأهل تابيس امتاب  ا 
أنتمم ااتيغاةتابم لوامت يك انتم لوامت  ا ةتييك نتمنت ب ثتمةاابلتي ب أت (Ausbul)  اة 

  ا لتاهيخ متابميس متابم لوامتابي تب اتتبايسلملتم تابظ اوةتاب  ا ةت Assimilation  مةا اتابيم ال
 ايمبب تذبببكتمببنتخبب لتيس ببمتابط ببلتمستبب تابةمبب زت  بب تأ لتاثمببةتاكيبببتابط ببلتك مببلتتاثشببالءت ببمت

أنتاثشالءتام  تم ا لتمست تمنتخ لتابص ةتاب صةاات ابهمسااتابمةي طات ي كتاثشالءت متا اظت
ابمخي  اتب لتأهملءتمخي  ا،ت اثم  اتابمخي  اتمنتت  تاب ئاتيسط تت ب تاالهبم،ت وبذاتمبلتاط بستم ابتت

اابثتياب ثتمتب ملتيكب نتابم بلوامت Accommodsation ابيكل ؤتابيم ا ب ،تا ب تذببكتمةا باتابيكابا
بم بلوام تممببلتاتب بتتإببب تابيب تببب  تابمبيس متالتيك بب تبي هباةتظببلوةةتمبلت ا بب أت ب تإمببل ةتيتظبامتب  اكببلتا

 ابمةا اتاب لب ات و تابيملازتابيب م 
Progressive Differentiation 

اابببببببثتابببببببيمتإمبببببببل ةت تبببببببلءتابم بببببببلوامت
اب ةماات  تاب تااتابمسة اات لبم لوامت
ابسلمبباتيابب  تم ببلوامتأ ببلتمت ببلت بب ت

 تت(39:ت95.ت)ابسم ماا

ش كلتتابي كابةتيهيخ متكملت
 شبببببكلت اهببببب ت ببببب تابسم اببببباتتاب صبببببة

ابيس اماببات ببب تك ابببةتمبببنتابيط اببببلتتابية  ابببا.ت
  ب تيهبيخ متكببن اةتبيصبمامتابمببل ةتابيس امابات بيتظببامتمايب  تابمببت جت يهبيخ متك هببا اتب يصبللت ببانت
اث كلةت ابم لوامت ك  ة تب   مت ام ا تابمس متإم ا ا تية  ال ،ت كن اةتب يب امتب    اتم  تم  تابيغاةت

شبببببب كلتتابي كاببببببةت بببببب ت ةاهببببببيتت لهببببببيخ امتتأنتاب لاببببببثت بببببب تاوببببببيمت بببببب تاب اكببببببلتابم ببببببلوام ...تم بببببب 
أنتمبببنتخ ب بببلتابببيمكنتاثط بببللتمبببنتي مبببا تأ كبببلةومت ي ماببب تتكلهبببيةايا ااتب يس بببامتاابببثتأكببب اب صةا

مس  ملتتا لتم م عتملت منت متيتظام لت ابة طت ات لت ي ماس لت  ت ئلت،تكملتأت لتيهلم ومتم  ت
ةتوةماا،ت يهلم ومتم  تيبذكةولت هب  باتأك بة،ت وب تيهبم تب مس بمتةؤااتابس  لتت انتابم لوامت ص ةت

 " ة تابيكلملت انتابمس  ملتتابب امات اب  ا ة.ت منت متيشخاصتمب اطنتهب ءتاب  بم،تاابثتابة اأنت
Ausbul" كخة نتأنتابم لوامتابمه بات)تابخلطئا(تذاتتأومااتب اكمتم  ت   ةتابيس متاب اس،ت   ت 
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 ةتابم لوام تب ط لت م  ت  متتب م م ملتتاب  ا ةتمالتابتببللت مبنت بمتمنتابيطت نيخ ةتابمس م
هيطا تابمس متابينكا تم  تاهيمةاةااتابخ ةةت يط اةولت ابينكا تم  تاثتشطاتابيب تياب ثتيكبلم  ت بانتا

تت(38:ت47)تت(42:ت49.ت)ابم م ملتتابمخي  ا
 مشكمة الدراسة :

ابمسة بببباتابس ماببببا،ت يطبببب ةا تبيط ابلي ببببلت بببب ت مابببب تاشبببب  تابسصببببةتاباببببلب تيزاابببب ا تم ا ظببببل ت بببب ت
ابم لالتت ملت ا لتابيس ام،ت وذاتابيط ةتاتسك ت   ةهتم ىتطبةست أهبلبابتيب ةا تابمخي  بات،ت أصب  ت
مببببنتابمببببة ة تاهببببيخ امتطببببةست أهببببلبابتيهببببلاةتوببببذاتابيطبببب ةتابهببببةا ،ت يبببببب متم ببببىت لم ابببباتابي ماببببذت

ا ل ايت،ت اةيكزتابتشلطت ا لتم ىتاهبيخ ا متابماه هبلتت ب تابيب ةا ،ت م بىتابيسبل نت ابي لمبلت بانت ال
ا ل ااتابميس مت  تابم  اتابيس ام  ت.ابمس مت ابميس مت طة اتيابستتشلطت ال

 يس تاب تلئااتإا  تتظةالتتابمسة اتابا ا ا،ابي تاشيستمت لتطةائبستيس بمتميسب  ة، يب متم ا بلت
 ببت،ت خطبب اتتأكيهببل  لت،الت ببلتيةكببزتم ببىت  ةتتمببلذجتي ةاهببااتميت مببا، ي يمتوببذهتابتظةاببات  تببلءتابمسةت

ابميس مت  ت تبلءتابمسة بتت تشبكا  لت،ت ابة تجزايب نجتأنتاب تلئاباتيبب  تإببىتمسيبب اتت  اب ةتاب لتابيمابزت
 اال بب اعت بب تابببيس مت ابيس ببامت،ت ابي  ابب ت بب تأ  اةتابمس مببانت ابميس مببان،ت  بب تاب تلئابباتاكبب نتابميس مبب نت

ان،ت ابمس م نتماهةانتأ تمهلت انتب يس مت  التمنتك ت متتبل  انتب مسة باتتشاطانت  التمنتك ت مته  ا
ابس ماا،   ببذاتاؤكبب تابببيس متاب تببلئ تابببيس متابتشببطت)التابيس ببام(ت اب اببلستابببذ تاابب ثت اببتتابببيس مت،ت اشبب  ت

ت(48:ت92اهيب بااتابيس م،ت اةكزتم ىتابي كاةت اب  مت االهي الل،ت يط استابمسة تت ي ظا  لت)
مببب مت ببب ةةتتاب اببب اتتابمببببةةةتم بببىتي مابببذتابمةا ببباتاالم ا ابببا  ببب تالابببظتاب لابببثتمتببب تيببب ةا ت

 لبم ببلوامت لبم بلةاتتاباةكاباتاالهلهباات ب ت اب اتتابمببةةت،تكبذبكتمب متاالبمبلمتم بىتاابمبلمتتابي مابذ
 ات مل،ت م متت ابس  اتب  ا اتتابيس امااابميشس ات كذبكتم متابب ةةتم ىتابة طت انتاث زاءتابمخي  ات

ابم ببلة ت  بب  تيصبب ةتمببلمتب م مبب ملتت يه هبب  لتمببنتابك اببلتتإبببىتاب زئاببلتت خلصببات بب تاب لتبببت
 ببلمتت ا اتتمبةةتابية اباتابةالمبااتا ت ةاهات سضتتابي ماذكملتالاظلتاب لاثت  اتإ  للت ابمسة  ت

بكتاب ةاهبلتتابيب تاب لاثت لالط عتم ىتابطةست اثهلبابتابي تيسملتم بىتابلتوبذهتابمشبك تت كبذ
اهببيةايا ااتاهبيخ امتتي ةاببيتل ببتتمشبك تتميشبل تت خلصبباتاب ةاهبلتتابية  ابا.ت اي بتتاب لاببثتإببىت

 طةستيب امتمخي  اتب  ص لتإبىتابالتت  ةةتابيس متابه لمااتابم ممات تم ذجتش كلتتابي كاةتاب صة 
كهبلبتاات)تكبةةت ب م( سبضتم بلةاتتمببةةتابية اباتابةالمب ب تيس بامتتاثم لتب ذهتابمشبك ت تابي مابذت ال

مببمنتمشببة عتتابمطبب ةتب ية ابباتابةالمبباا سببضتابم ببلوامتمببنتخبب لتابخطبباتابم مبب ماتط بببل تب مببت جت
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ت(45:93)(ت4040 زاةةتابية اببببات ابيس ببببامت) زاةةتابية اببببات ابيس ببببامت،ت باببببلتابمبببب ةب،تت-ياهببببانتابيس ببببامت
ت(48:ت40)

أابب ت Concept Mapsابي كاببةتاب صببة شبب كلتتمتأنت4002 اببذكةتم بب  تمزاببزتإ ببةاوامت
شبب كلتتابي كاببةتابب لتابببيس متذ تابمستببىتااببثتيم ببلت Ausubel ابيط ابببلتتابم مبباتبتظةابباتأ ز ببل

ةه متيخطاطاات تلئااتاب س ،تي مب تابس  بلتتابميه هب ات بانتم بلوامت بةعتمبنت بة عتابمسة باتتاب صة 
بم بببلوامت طةاببباتميه هببب اتوةمابببا،ت اابببثت ابمهببيم ةتمبببنتاب تبببلءتاب ةمبب تب بببذاتاب بببةعت ابببيمتيتظببامتوبببذهتا

ا م تابم   متابةئاه ت)اثك ةتمم ماات شم باا(ت  تأم ىتابخةاطات متيت ةجتيايتتابم لوامتاب ةماات
تتت(238:ت92.ت))اث لتمم ماا(ت  تابمهي التتابيلبااتم ت    تة ا طتي م تابس  لتت ات ل

ابةالمببااتاسيمبب  نت لبشببكلتاثك ببةتم ببىتابطببةستغلب ابباتمس مبب تابية ابباتانتاب لاببثتالاببظتكمببلت
 ابيبب تاببب مت ا ببلتابمس ببمت هبببة تت اثهببلبابتابمي سبباتمببنت ببتتابمس ببمتاببلئمبباتم ببىتابشببةحت أ اءتابتمبب ذج

 ي هاةتب مل ةتابس ماا،تأ تطةاباتابمتل شاتابي تيسيم تم ىتي ل لتاثهئ ات اث   ات انتابمس مت ابط  ات
ت.اب ةصاتب ط  اتأنتاملةه اتمم التتاالكيشلات ابم ازتات ابي ةا ت   تك يلتابالبيانتالتيويلح

بببمتت يس ببامتابي ماببذت لبمةا بباتاالم ا اببام ببىتاب ةاهببلتتابهببل باتابيبب تاويمببتتت ببلط عتاب لاببث ت
 بب تإكهببلبت سببضتت  ةةتابببيس متابهبب لماا بب تابب   تاط مببتتأ ت ةاهبباتاويمببتت لهببيخ امتتا بب تاب لاببث

ت.امتكةةتابب متبي ماذتابمةا اتاالم ا اا  تيس ابم لوامتابم لةاتت ت
 ةاءتابكشبباتمببنتابطةاببباتابمتلهبب اتبيبب ةا تابم ببلوامت ابيبب تت تببلءا تم ببىتمببلتيببب متهببسىتاب لاببث

يسببلبجتتبب اا تاببصبب ةت بب تابطببةستابمي سبباتالبا ببلت بب تم اةهببتل،تابيبب تيةكببزت بب تمسظببمتاثااببلنتم ببىت
تإبىتاب اثت أومايتت:إمل اتإبىتملتهب ست بب تشبسةابمالمةةتأ تابمتل شاتابي تا اةولتابمس مت.ابال ات

ت.اب لاثت لبال اتإبىتاب اثت
يببن اةتأهبببيخ امتاهبببيةايا ااتتكمال بببباتم مابباتب يسبببةاتم بببىتممببلتهببب ستات  ببببتتمشببك اتاب ةاهبببات

ابيس متابه لمااتابم ممات تم ذجتش كلتتابي كاةتاب صة تم ىتمهي  تأ اءت سضتابم لةاتتاالهلهباات
ت.ابيط اب ت  ة تابية ااتابةالمااتت زء  تكةةتابب مت لب
 ىدف الدراسة:

يببن اةتاهببيةايا اات  ةةتابببيس متابهبب لمااتابم ممببات تمبب ذجتشبب كلتتي بب اتاب ةاهبباتابببىتابيسببةات
بببب  تي مابببذتابمةا ببباتتكبببةةتاببببب متتابي كابببةتاب صبببة تم بببىتمهبببي  تأ اءت سبببضتابم بببلةاتتاالهلهببباات ببب 

تاام ا اا.
 فروض الدراسة:
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ب م م مبباتابمببل طات ببب ت ببة ستذاتت الببباتإاصببلئاات ببانتابباببل تابب  بب ت اب سبب  تتي  بب  .9
بصبببلب تاببابببل تتمهبببي  تاث اءتابم بببلة ت ابياصبببالتابمسة ببب تب م بببلةاتتجت اببب تاب ابببثجت،

 .اب س  
ب م م مببباتابي ةا ابببات ببب ت بببة ستذاتت البببباتإاصبببلئاات بببانتابباببل تابب  ببب ت اب سببب  تتي  بب  .4

بصبببلب تاببابببل تت ابياصبببالتابمسة ببب تب م بببلةاتتجت اببب تاب ابببثجت،مهبببي  تاث اءتابم بببلة ت
 .اب س  

ب م مب ميانتابي ةا ابات ابمبل طاتتاببالهبلتتاب س ابا ة ستذاتت الباتإاصبلئاات بانتتي    .3
ابم م ماتبصلب تت  تمهي  تاث اءتابم لة ت ابياصالتابمسة  تب م لةاتجت ا تاب اثجت،

 .ابي ةا اا
 مصطمحات الدراسة:

 The Constructivistالبنائية 
وببب تمم اببباتاب تبببلءتابمسة ببب تابيببب تيبببيمتمبببنتخببب لتي لمبببلتاب بببة تمببب تمبببلتا ببببتتمبببنتأشبببالءت"

 أشخلصت  ىتأ تلءتوذهتابسم ااتا تىتاب ة تم بلوامتمساتباتمبنتط اسبي مت وبذاتا  بتتهب  كلايتتمب تكبلت
 . ( 27 :22) " ملتاااطت تتمنتأشالءت أشخلصت أا اث

 The Constructivist Learning Style :أسموب التعمم البنائى 
و تجاا تاثهلبابتابي تيب متم ىتاب تلئاات ايكب نتمبنتأة سباتمةاابلتمييل سباتوب ت)ابب م ة،ت
االهيكشببلا،تا يببةاحتابي هبباةاتت ابا بب ل،تايخببلذتاا ببةاءات(ت يببؤ  تكببلتمةا بباتمت ببلت ظا بباتمساتببات

جتيؤ  تمةا اتاب م ةتإبىت   تابط بتب  اثت ابيتبابت  ىتمةا باتيم لتيم ا اتب مةا اتابي تي ا لت
االهيكشلاتا اثتابط بتم ىتكلتملتمةضتم ا مت  تمةا اتاب م ةت  بىتمةا باتا يبةاحتابا ب لت
 ابي هبببباةاتتاببببب  تابمس ببببمتط  ببببتتب ي صببببلتب م ببببلوامتأ تابس  ببببلتتابمط   بببباتمببببنتخبببب لتي هبببباةاي مت

مةا اتاالهيكشبلات  بىتمةا باتايخبلذتاا بةاءاتت ابيمتيط ابستمبلت مبيةالي متابي تي صلتإبا لت  ت
 . (16 – 37 :32) يمتابي صلتإباتت  تمةا اتا يةاحتابي هاةات

 : Seven E'sالبنائية المعدلة  ES,7دورة أبعاد التعمم 
تمب ذجت تبلئ تيس امب تيس مبب تايكب نتمبنتهب ساتخطبب اتتا ةائاباتاهبيخ م لتم ةهب تابس بب مت

ابطب بت اخبلتغة باتابصباتا تابماب انت،ت  ب اتأنتا تب تابطلبببتمسة يبتتابس مابات ابةالمالتتم ت
ت.(259:ت7 ت هتتمنت  ات،ت يتمااتابم لوامت ابم لةاتتابس مااتمنت  اتاخة ت)

 :  Concept Mapsشبكات التفكير البصري
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م ببب توائببباتصببب ةتأ تت–أشبببكللتيخطاطاببباتييمبببمنتم م مببباتمبببنتابم بببلوامتيسبببةات نت بببلت
كببلتز جتمت ببلت هبب متم اببتتك مببلتتيبب لتم ببىتابس  بباتأ تابةا طببات ات ببلت ييبب ةجتمببنتتاببة طت-ك مببلت

ت(52:ت49)ت.ابم لوامتاثك ةتمم مااتإبىتاث لتمم ماا
وبب تجاب ة بباتأ تابةي باتابيبب تاصببلتإباببتتتskill performance level :مســتوا ااداا الميــاري

يببببلنتابطلبببببتمبببنتابهببب  كتاباةكببب تابتبببليجتمبببنتمم اببباتاببببيس متالكيهبببل بت ال
اةكلتتابتشلطتابمملة تم ىتأنتيؤ  ت شكلتايمت لتهال اات اب  بات   ة بات
ملبااتمنتاب مل اتب  تاب ة تبيابابتتأم ىتابتيلئجتم تاال يصبل ت ب تاب  ب جت

 (.989:ت43)
و تابمس  ملتتابي تاكيه  لتابطلببتأ تابم لةةتابيب تتمبتتمتب هتمبنتخب لتيس بمتت:التحصيل المعرفي

ابم م ملتتاب ةاهاا،ت ابذ تابل ت لب ة اتابي تااصلتم ا لتابطلببت  ت
 (92:4أا تاخي لةاتتابياصالجت)

 :أجرااات البحث الميدانية
 منيج البحث :

ذ تابيصببمامتابي ةا بب تابي ةا بب تشب اتياباببلتثوبب ااتاب اببثت  ة مبتتاهببيخ متاب لاببثتابمببت جت
 لي بلعتاببالهبلتتابب  اباتاب س اباتتظبةاتبم ئميباتبط اسباتتبم م ميانتأا اوملتمل طات اثخبة تي ةا ابا

تاب اث.
 :وعينة البحثمجتمع 

 م ةهبباتم  ابهببيلةت  مبب تتاب ةاهبباتم ببىت مابب تي ماببذتابصبباتاب ببلت تاالمبب ا  أشببيملتم يمبب ت
 ابمباب  نت هب  تتي مابذت(ت80،تاب بلب تمب  ومت)اتال اةةتطمبلتابيس امابااالم ا اات تانت مشبطلتت ابيل سب

تم.4040/4049اب ةاه تب سلمت
 م ةهباتم  ابهبيلةتتابسم ااتمنتتي ماذتابصاتاب بلت تاالمب ا  ابساتات لبطةاباتتيمتاخيالةكملت

تاب ةاهببب ب سبببلمتت لبهببب  ب،ت ابمباببب  نت  مببب تاالم ا ابببات تبببانت مشبببطلت ابيل سببباتال اةةتطمبببلتابيس امابببات
(تي ماببببذتكساتبببباتاهلهببببااتمبببب زمانت لبيهببببل  تم ببببىتم مبببب ميانت75، اب ببببلب ت  ام ببببلت)،تم4040/4049

(تي ماببذتبكببلتم م مببات،تكمببلتيببمتاخياببلةتماتببتت30مببل طات  ا بب تتيصببتا  ت)ت اثخببة ااب وملتي ةا اببات
بمب طتاثهلهبااتكساتاتيبتانتاهيط مااتتمنتم يم تاب اثت خبلةجتماتباتاب ابثتتي ماذ(ت95  ام لت)

ت.ابميغاةاتتابمخيلةةتجت ا تاب اثج
 شروط اختيار عينة البحث: 
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 راعى الباحث عدة شروط عند اختياره لعينة البحث وىى :     
تي ماذ.تت( 4)اب لب تم  ومتت,اهي سل تابي ماذتابذانتبمتاتيظم ات لب ةتلمجتابيس ام  -1
ط ابات،تاب بلب تمب  ومتتثمبذاةتاالخي بلةاتتاهي سل تابي ماذتابمشبلةك نتاببذانتيغا ب اتمبنتأ اء -2

 ي ماذ.( 1)
 التوصيف االحصائي لمجتمع وعينة البحث:

 (1جدول )
تتوصيف مجتمـــــــع وعينــــــــة البحث الكميــــــة

 العينة الكمية البيانات
 عينة البحث ااساسية

 المستبعدين العينة ااستطالعية
 التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة

 1 11 08 08 08 العــــــــــــــــــــدد
 %57.1  %10771 %0771 %0771 %188 النسبـــــــــــــــة

 أسباب اختيار عينة البحث: 
 بإدارة الجيزة التعميمية  لألسباب ااتية :  المشير االعداديةتعمد الباحث اختيار مدرسة   
تابسمةتابذو ىتب يس م.يسي ةتوذهتابمةا تتابهتاات ص تتملمتت -
 .ي لت تأ ةا تماتاتاب اثتمنتااثتابسمةتابزمتى -
 ي ا ةتاامكلتالتت اث  اتتاب زماتبيط استاب اث. -
 م ا بببببباتإ اةةتابم ةهبببببببببببببببببببببببببات يسل ت لتمبببببب تاب لاث. -

 تجانس عينة البحث 
 الذكاا( -الوزن-الطول  -العمر )تجانس عينة البحث فى متغيرات

 ( .جدول )
 71تجانس عينة البحث في متغيرات العمر والطول والوزن ن=                     

 االلتواا االنحراف المعيارا المتوسط وحده القياس المتغيرات

 0.722 0.475 13.333 سنو العمر

 0.454- 0.723 146.267 سم الطول

 0.071 1.563 47.480 كجم الوزن

 0.209 1.433 37.120 درجة الذكاا
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 وبب تمببلتاشباةتابببىتيمل ببلت(  0) ± (تأنت ببامتمسلمببلتاالبيب اءتيتاصببةت بانت4ايمب تمببنت ب  لت)
اب التبببلتتاببب لتماببب ةتابمتاتبببىتيبةا بببل ت،تممبببلتاببب لتم بببىتأنت ماببب تأ بببةا تابساتببباتيبببب تيابببتتابمتاتبببىت

ممببلتاشبباةتابببىتي ببلت تأ ببةا تماتبباتاب اببثت ببىتتابببذكلء،تاالميبب ابىت ببىتميغاببةاتتابسمببةتابطبب لتاببب زن
تابميغاةاتتابمخيلةة.

 (0جدول )
 71تجانس عينة البحث فى القدرات البدنية  ن=

 االلتواا االنحراف المعيارا المتوسط وحده القياس المتغيرات

 0.271 0.569 5.600 ثانيو م من الوقوف08اختبار عدو 

اختبــار تمريــر الكــرة عمــى مقعــد 
 0.251- 1.245 52.533 عدد ث 08سويدا 

 0.049- 0.805 25.027 ثانيو اختبار الجرا الزجزاجى بارو

اختبــــار الوثــــب العــــريض مــــن 
 0.129 1.427 114.507 سم الثبات

ــــار جــــرا  مــــرات 1×)م 08اختب
 0.060- 0.644 28.067 ثانيو تكرار(

 0.146 0.867 37.240 عدد اختبار الجموس من الرقود

أمامـا أســفل  اختبـار ثنـى الجـذ 
 1.137 0.595 2.413 سم من الوقوف

 0.191- 0.501 3.547 دقيقو م088اختبار الجرا 

 وبب تمببلتاشبباةتابببىتيمل ببلت(  0) ± (تأنت ببامتمسلمببلتاالبيبب اءتيتاصببةت ببانت3ايمبب تمببنت بب  لت)
اب التبببلتتاببب لتماببب ةتابمتاتبببىتيبةا بببل ت،تممبببلتاببب لتم بببىتأنت ماببب تأ بببةا تابساتببباتيبببب تيابببتتابمتاتبببىت

،تممبببلتاشببباةتاببببىتي بببلت تأ بببةا تماتببباتاب ابببثت بببىتابميغابببةاتتاببببب ةاتتاب  تابببااالميببب ابىت بببىتميغابببةاتت
تابمخيلةة.

 ( 4جدول )
 71تجانس عينة البحث فى القدرات الميارية ن=

 االلتواا االنحراف المعيارا المتوسط وحده القياس المتغيرات

 0.788- 0.470 2.680 درجة القصير راختبار دقة التمري
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اختبــــار دقــــة التصــــويب عمـــــى 
 0.595 0.483 2.360 درجة المرمى المقسم

اختبـــار الجـــرا بـــالكرة فـــى خـــط 
 0.821 0.701 12.573 ثانيو م(48مستقيم )

فـــى خـــط اختبـــار الجـــرا بـــالكرة 
 0.191- 0.501 16.547 ثانيو م18متعرج بين ااقما  

اختبـــــار تنطـــــيط الكـــــرة بـــــ جزاا 
 0.525- 1.355 14.120 عدد الجسم 

 وب تمبلتاشباةتاببىتيمل بلت(  0) ± (تأنت امتمسلملتاالبي اءتيتاصةت انت2ايم تمنت   لت)
اب التبببلتتاببب لتماببب ةتابمتاتبببىتيبةا بببل ت،تممبببلتاببب لتم بببىتأنت ماببب تأ بببةا تابساتببباتيبببب تيابببتتابمتاتبببىت

،تممببلتاشبباةتابببىتي ببلت تأ ببةا تماتبباتاب اببثت ببىتابميغاببةاتتابم لةاببااالميبب ابىت ببىتميغاببةاتتابببب ةاتت
تابمخيلةة.

 تكافؤ مجموعتي البحث: /أ
اب اثتمها  اتمنتم يم تمي لت ت يب تياتتابمتات تاالمي اب ،ت س تأنتينك تاب لاثتمنتأنتماتات

ي ماذا ،ت( 08)ي ماذا ،ت اثخة تمل طا،ت  ا  ت( 08)يمتيبهامتابساتاتإبىتم م ميانتأا اوملتي ةا اا،ت  ا  ت
"  T " انتم م مي تاب اثت،ت ذبكت لهيخ امتاخي لةتت)التكافؤ(منتابيكل ؤتمنتخ لتإا ل تاب لاث يابست

 (17جدول )كما يتضح من 
 (1جدول )

 التجريبية ( في القياسات القبمية لممتغيرات -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة 
 (90نت=ت) "قيد البحث" االنثروبومترية واختبار الذكاا

 وحده القياس المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 (Tقيم)
   م   م

 17273 0.466 13.300 0.479 13.333 سنو العمر

 17076 0.740 146.267 0.728 146.233 سم الطول

 17518 1.501 47.433 1.547 47.233 كجم الوزن

 17645 1.351 36.967 1.448 37.200 درجة الذكاا

 2.021=  8781قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة  -
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تاب اثت(  1يتضح من جدول )  تم م مي  ت ان تإاصلئال ت ابا تغاة ت لءت تت ت اما أن
 اخي لةت)تتت-تالوزن ( –الطول  –) السن ابي ةا ااتم  ت ما ت الهلتتمس التتابتم تت–ابمل طات

 7ابذكلءت(ت  تاببالهلتتابب  ااتتمملتا لتم ىتيكل ؤتابم م ميانت  توذهتاببالهلت
 (5جدول )

لمتغيرات القدرات التجريبية ( في القياسات القبمية  -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة 
 (90نت=ت) "قيد البحث" البدنية

 وحده القياس المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 (Tقيم)
   م   م

م مـن 08اختبار عـدو 
 17228 0.563 5.600 0.568 5.567 ثانيو الوقوف

ــــرة  ــــر الك ــــار تمري اختب
ــــد ســــويدا  ــــى مقع عم

 ث 08
 17214 1.279 52.533 1.252 52.467 عدد

اختبـــــــــــــار الجـــــــــــــرا 
 17321 0.830 25.000 0.785 25.067 ثانيو الزجزاجى بارو

اختبار الوثب العريض 
 17189 1.479 114.467 1.408 114.500 سم من الثبات

ـــــــار جـــــــرا  م 08اختب
 17097 0.640 28.067 0.669 28.033 ثانيو مرات تكرار(1×)

ـــوس مـــن  ـــار الجم اختب
 17298 17858 377233 0.858 37.233 عدد الرقود

اختبـــــار ثنـــــى الجـــــذ  
ـــــــن  أمامـــــــا أســـــــفل م

 الوقوف
 17659 0.626 2.433 0.547 2.333 سم

 17255 0.507 3.533 0.504 3.567 دقيقو م088اختبار الجرا 

 2.021=  8781قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة  -
أنت اماتتت لءتتغاةت اباتإاصلئالت انتم م مي تاب اثتابمل طات( 5يتضح من جدول )

مملتا لتم ىتيكل ؤتابم م ميانت  تب ميغاةاتتاب  تااتج ا تاب اثجتابي ةا اات  تاببالهلتتابب  ااتتت–
 7وذهتاببالهلت



04 
 

 (7جدول )
 لممتغيرات المياريةالتجريبية ( في القياسات القبمية  -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة 

 (90نت=ت) "قيد البحث"

 وحده القياس المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 (Tقيم)
   م   م

 راختبــــار دقــــة التمريــــ
 17273 0.466 2.700 0.479 2.667 درجة القصير

اختبــار دقــة التصــويب 
 17528 0.498 2.400 0.479 2.333 درجة عمى المرمى المقسم

ـــالكرة  ـــار الجـــرا ب اختب
فـــــــى خـــــــط مســـــــتقيم 

 م(48)
 17367 0.681 12.533 0.724 12.600 ثانيو

ـــالكرة  ـــار الجـــرا ب اختب
فـــى خـــط متعـــرج بـــين 

 م18ااقما  
 17255 0.507 16.533 0.504 16.567 ثانيو

اختبــــار تنطــــيط الكــــرة 
 17469 1.402 14.033 1.349 14.200 عدد ب جزاا الجسم 

 2.021=  8781قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة  -
أنت اماتتت لءتتغاةت اباتإاصلئالت انتم م مي تاب اثتابمل طات( 7يتضح من جدول )

مملتا لتم ىتيكل ؤتابم م ميانتب ميغاةاتتابم لةااتتج ا تاب اثجتابي ةا اات  تاببالهلتتابب  ااتتت–
 7  توذهتاببالهلت

  Means & Data Collection Toolsوسائل وأدوات جمع البيانات 

 استطال  رأا الخبراا

 لمتاب لاثت لاط عتم ىتابمةا  ت اب ةاهلتت اب ا ثتابس ماات ابم ا  تاب ا ااتابمةي طات كةةت
 ابم لةاات تاالخي لةاتتاب  تاات ابم لةااتابخلصات  ذهتابب م،ت مت لمتاب لاثت يا ا تابب ةاتتاب  تاات

ت.ابب ةاتتيم ا اتبسةم لتم ىتابخ ةاء
  7(.مرفق ) اختبار القدرات العقمية)الذكاا(

ت4007،اخي لةتابذكلءتابمص ةتبألهيلذتاب كي ةت/ت لة ستم  تاب يلحتم ه أهيخ متاب لاثت
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ت(2مة ست) Physical Testsاالختبارات البدنية 
،تت م م عتاب اثتابمةي طا لمتاب لاثت سملتاهيط عتةأ تابخ ةاءت ىتااخي لةاتتاب  تاات

   تتمنتخ لتابمةا  ت اب ةاهلتتابهل بات ذبكت ي صلتاب لاثتمنتخ لتاهيط عتةأ تابخ ةاءت
ط بتتوذهتاالخي لةاتت  تابس ا تمنتاب ةاهلتت اث الثتابممل  ا،ت   تتأت لتذ تمسلم تتم ماات

ت.(تا م تإهمتااخي لةت ابغةضتمتتت  ا ةتاببال 8 اب   لتة مت)ت،(9مة ست)ت،لباام
 (0جدول )

 االختبارات البدنية المستخدمة فى البحث 
 وحده القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات

 ثانيو قياس السرعة اإلنتقالية م من الوقوف 08إختبارعدو

 عدد قياس سرعة ااداا ث(58سويدا)إختبار تمرير الكرة عمى مقعد 

 ثانيو قياس الرشاقة إختبار الجرا الزجزاجى )بارو (

 سم قياس القدرة إختبار الوثب العريض من الثبات

 ثانيو قياس تحمل السرعة مرات تكرار( X 1م 08إختبار جرا )

 عدد قياس تحمل القوة إختبار الجموس من الرقود 

 سم قياس المرونة أسفل من الوقوفإختبار ثنى الجذ  أمامًا 

 دقيقو قياس التحمل الدورا التنفسى م 088إختبار جرا 

 Skillful Testsاالختبارات الميارية 
ت تابمةي طا تاب ا اا ت ابم ا   ت اب ا ثتابس ماا تاب لاثت لاط عتم ىتابمةا    م م عت لم

تاالخي لةاتاب اث ت  تابم لةاا تابب ةات ت يا ا  تاب لاث ت لم ت م تم ىتت، تبسةم ل تيم ا ا ابم لةاا
ت.(تا م تإهمتااخي لةت ابغةضتمتتت  ا ةتاببال 9 اب   لتة مت)ت،ابخ ةاء

 (9جدول )
 اإلختبارات الميارية المستخدمو فى البحث 

 وحده القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات

 درجة قياس دقة التمرير إختبار دقة التمرير القصير  

 درجة قياس دقة التصويب عمى المرمى المقسم إختبار دقة التصويب
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قياس القدرة عمى الجرا  م( 48إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم )
 بالكرة

 ثانيو

 ثانيو قياس المراوغة والتحكم بالكرة إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين ااقما   

 عدد عمى الكرةقياس السيطرة  م18إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم بالعدد 

 Data Recording Formsإستمارات تسجيل البيانات 
اببب زن(.تت–ابطبب لتت–ابسمببةتابزمتببىتت–ابستبب انتت–)تااهببمتتلبي ماببذإهببيملةةتيهبب التاب التببلتتابخلصببات 

ت(3مة ست)ت ابم لةااتتيلئجتااخي لةاتتاب  تاا
 ااجيزة المستخدمو فى القياسات الخاصة والشرح التفاعمى بالبحث

Devices Used in Measurements for Research 
 ت  لزتكم ا يةت
 لزتمةضت  Data showتت
 (تمنتاب لتاا.0.9هلماتإابلاتث ةبت)ت
 .تمازانتط ىتإبكية تى
 . تشةاطت ال
 .تمهطةةتم ة ا
 )تاهط اتاتم لةاتتاب  ة ت)تابخلصات لبتملذجتابي لم ااتب ي ةا لت

 التدريبى الخاصة بالبحثاادوات المساعدة فى القياسات والبرنامج 

Utilities in the Measurements and the Training Program for Research 

 .أ ملعتك اةة  .كةاتت  م 

 .أم م  .أ ملعتصغاةة 

 .أط لستي ةاب  .ا ا زتصغاةة 

 .تمصالن  .تمةمىتصغاة
 .تأط اس  .تا لل
 .ت مصلنتي ةاب  ته متي ا بى.ت

 ASSISTANTSاختيار المساعدين 
اب لابببثت إخيابببلةتم م مببباتمبببنتابمهبببلم انتب هبببيسلتات  بببمت بببىتاببالهبببلتت االخي بببلةاتتابخلصبببات بببلمت

(ت مت لمتاب لاثت ي ةا  متم ىتإ بةاءت4(تمة ست)3 لب اثت أاملتيط استاب ةتلمجت اب ذانت   تم  ومت)
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تاببالهلتت كا ااتاهلبتاب ة لتت اب  اتمنتكلتاخي لةت اب  اتمنتاب ةاها.
 Surveysالدراسات االستطالعية   

 The First Surveyالدراسة االستطالعية ااولى 
 لمتاب لابثت بإ ةاءتابي ة باتاالهبيط مااتاث ببىتم بىتماتباتمبنتمبنتم يمب تاب ابثت مبنتخبلةجت

اببب متإببببىتت99/3/4049ابببب  ءت(تي مابببذ،تخببب لتاب يبببةةتمبببنتاببب مت95ابساتببباتاالهلهببباا،تاب بببلب تمببب  ومت)
ت.43/3/4049اب   لءت

 The Aims of the Surveyأىداف الدراسة اإلستطالعية 
 .تمةا ساتابشة طتابت لئااتابخلصات يط استااخي لةات
 .تم  تإهياسلبتابمهلم انتبطةاباتإ ةاءتااخي لةات
 .تإكيشلاتابصس  لتت ابمس  لتتابيىت  تيظ ةتخ لتابيط اس
 تابينك تمنتابمسلم تتابس مااتب خي لةات

 The Results of the Surveyنتائج الدراسة اإلستطالعية 
 .تابمسة اتابيلمتت لبشة طت اا ةاءاتتابت لئااتابخلصات يط استااخي لةات
 .تإهياسلبتابمهلم انتبطةاباتإ ةاءتااخي لةات
 تص اااتابمسلم تتابس مااتب خي لةاتتابمهيخ مات
 ت  تيظ ةتخ لتابيط اس.تابب ةةتم ىتابيغ بتم ىتابصس  لتت ابمس  لتتابيى

 المعامالت العممية لإلختبارات
 بببلمتاب لابببثت لبينكببب تمبببنتابصببب اااتابس مابببات)تابصببب ست تاب  بببلتت(تبهخي بببلةاتتاب  تابببات ابم لةاببباتت-

تابيس ام تم ىتابتا تابيلب :ابمهيخ متت  لتيط استاب ةتلمجت
 (.المعامالت العممية لمقدرات العقمية)الذكاا(: مرفق )

     ابىتا مت     لمتاب لاثت اهبلبتابمسلم تتابس مااتالخي بلةتابذكلءتخ لت  تاب يةةتمنتا مت
ت-عمى النحو التالي:

 -:Tests Validityأوال: صدق االختبار 
ت)ابذكلء( تابسب اا تابب ةات تاخي لة تص س تمن تاب لاث تابص ست" قيد البحث يابس ج لهيخ ام

يط استاالخي لةاتتج ا تاب اثجتم ىتم م ميانتميهل ايانت  تت،ت ذأبكتمنتطةاس)التمايز(ابي ةا  
،ت)مجموعة غير مميزة(ي ماذ،تأا اوملتيم لتماتاتاب اثتاالهيط ماات( 11) ابس  ت  امتكلتمت م

ت تابميغاةات تي ك ت   تمةي   تمهي   تذات تاثخة  ت  تت)المجموعة المميزة( ابم م ما تيم  ت  ابي 
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ت ت لبمةا ا تاب لبث تابصا تمنتي ماذ ت ذبك تابم م ميان، ت ان تاب ة س ت البا تاهلب ت يم االم ا اا،
 (187وتني" , كما يتضح من جدول ) -"مانطةاستاخي لةت

 (18جدول)
القدرات العقمية قيد  فاالختبارات(  ةغير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة 

 (11=).=ن1ن وتني" -البحث بطريقة " مان 

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
متوسط  المجموعات القياس

 الرتب
مجمو  

احتمالية  U Z الرتب
 P)الخطاا )

 درجة الذكاا -القدرات العقمية
 123.00 8.20 غيــــر المميزة

3.000 123.000 
.000b 

 342.00 22.80 المميـــــــــــــــــزة 

 1795= 8781( الجدولية عند مستوا معنوية  zقمية ) 
    ت ة ست اباتإاصلئالت انتابم م ميانتابممازةت غاةتابممازةت  تت(18يتضح من جدول )

 ابب ةاتتابسب اا.
 (11جدول)

قيد  البدنية " االختباراتي ف(  ةغير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة 
 (11=).=ن1ن وتني" -بطريقة " مان  "البحث

 

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القياس

متوسط  المجموعات
 الرتب

مجمو  
 الرتب

U Z  احتمالية
 P)الخطاا )

 ثانيو م من الوقوف08إختبارعدو
 322.50 21.50 غيــــر المميزة

22.500 142.500 .000b 
 142.50 9.50 المميـــــــــــــــــزة

إختبار تمرير الكرة عمى مقعد 
 ث(58سويدا)

 عدد
 123.00 8.20 غيــــر المميزة

3.000 123.000 .000b 
 342.00 22.80 المميـــــــــــــــــزة

إختبار الجرا الزجزاجى 
 )بارو (

 ثانيو
 335.00 22.33 غيــــر المميزة

10.000 130.000 .000b 
 130.00 8.67 المميـــــــــــــــــزة

إختبار الوثب العريض من 
 الثبات

 سم
 120.00 8.00 غيــــر المميزة

0.000 120.000 .000b 
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة

مرات X 1م 08إختبار جرا )
 تكرار(

 ثانيو
 345.00 23.00 غيــــر المميزة

0.000 120.000 .000b 
 120.00 8.00 المميـــــــــــــــــزة

 عدد إختبار الجموس من الرقود
 120.00 8.00 غيــــر المميزة

0.000 120.000 .000b 
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة

 سمإختبار ثنى الجذ  أمامًا 
 140.50 9.37 غيــــر المميزة

20.500 140.500 .000b 
 324.50 21.63 المميـــــــــــــــــزة
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 أسفل من الوقوف

 دقيقو م088إختبار جرا 
 277.50 18.50 غيــــر المميزة

67.500 187.500 .061b 
 187.50 12.50 المميـــــــــــــــــزة

 1795= 8781( الجدولية عند مستوا معنوية  zقمية ) 
    ت ة ست اباتإاصلئالت انتابم م ميانتابممازةت غاةتابممازةت  تت(11يتضح من جدول )

 ابميغاةاتتاب  تااتج ا تاب اثج.
 (.1جدول)

قيد  الميارية " االختباراتي ف(  ةغير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة 
 (11=).=ن1ن وتني" -بطريقة " مان  "البحث

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
متوسط  المجموعات القياس

 الرتب
مجمو  

احتمالية  U Z الرتب
 P)الخطاا )

 درجة إختبار دقة التمرير القصير  
 120.00 8.00 غيــــر المميزة

0.000 120.000 .000b 
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة

التصويب عمى المرمى  إختبار دقة
 درجة المقسم

 130.00 8.67 غيــــر المميزة
10.000 130.000 .000b 

 335.00 22.33 المميـــــــــــــــــزة

إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم 
 ثانيو م( 48)

 333.00 22.20 غيــــر المميزة
12.000 132.000 .000b 

 132.00 8.80 المميـــــــــــــــــزة

إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين 
 ثانيو ااقما   

 345.00 23.00 غيــــر المميزة
0.000 120.000 .000b 

 120.00 8.00 المميـــــــــــــــــزة

إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم 
 عدد بالعدد 

 141.50 9.43 غيــــر المميزة
21.500 141.500 .000b 

 323.50 21.57 المميـــــــــــــــــزة

 1795= 8781( الجدولية عند مستوا معنوية  zقمية ) 
    ت ة ست اباتإاصلئالت انتابم م ميانتابممازةت غاةتابممازةت  تت(.1يتضح من جدول )

 .ابميغاةاتتابم لةااتج ا تاب اثج
 Tests Riliability  اتاإلختبار ثبات  

تيط ابتتم ىتي ماذتماتاتاب اثت مل ة يمتاهلبتمسلملتاب  لتتمنتطةاستيط استاالخي لةت ال
ت ت  ام ل تاب لب  تاث ل،ت( تمميذ11)االهيط ماا، تابيط اس تظة ا ت  ت   تأه  ع ت  ةة تزمت  ت  لةس ،

ا ل تمسلملتاالةي لطت انتابيط ابان،  (10كما يتضح من  جدول )  ال
 (10جدول )

 ين التطبيق ااول والثاني في القدرات العقمية)الذكاا (معامالت االرتباط ب 
ت(95نت=ت)ت
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 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 التطبيق الثاني التطبيق االول

 اإلرتباط معامل
   م   م

 **17952 07682 377411 07624 377267 الذكاا -القدرات العقمية

 .8740( = 8781) قيمة )ر( الجدولية عند مستوا داللة
أنتمسلملتاالةي لطت انتاببال تاال لت اب لتىتب ذكلءتت   تت(10يتضح من الجدول رقم )

ت. مملتاشاةتابىتانتاالخي لةتابمهيخ متذاتتمسلملت  لتتتملبتت0.989
 (14جدول )

 ( البدنيةالقدرات )اختبارات معامالت االرتباط بين التطبيق ااول والثاني في  
 (95نت=ت)

وحدة  اإلختبارات
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق االول
 اإلرتباط معامل

  ± س    ± س  

 ثانية م من الوقوف 08إختبارعدو
5.733 0.594 5.667 0.617 .910** 

إختبـــــــار تمريـــــــر الكـــــــرة عمـــــــى مقعـــــــد 
 عدد ث(58سويدا)

52.667 1.234 52.800 1.014 .913** 

 ثانية إختبار الجرا الزجزاجى )بارو (
25.000 0.845 24.933 0.799 .952** 

 سم إختبار الوثب العريض من الثبات
114.600 1.454 114.533 1.457 .984** 

 ثانية مرات تكرار( X 1م  08إختبار جرا )
28.133 0.640 28.067 0.704 .931** 

 عدد إختبار الجموس من الرقود 
37.267 0.884 37.200 0.862 .957** 

 سم الجذ  أمامًا أسفلإختبار ثنى 
2.533 0.640 2.600 0.632 .918** 

 دقيقة م  088إختبار جرا 
3.533 0.516 3.533 0.516 1.000** 

 .8740( = 8781قيمة )ر( الجدولية عند مستوا داللة )
ابماه  اتأك ةتمنت اماتجةجتاب   بااتمت تمهي  تمست اات"ر" أنت اماتت(14يتضح من جدول)

تا لتم ىت    تم  ات( 8781) تممل  انتابيط اباانتاث لت اب لت تم ىت ما تابميغاةاتتاب  تاات،
ت انتابيط است ت ا تاب اثج،تالثاني (  -) ااول اةي لطت اباتإاصلئال ت ابذ م ىتاخي لةاتتاب  تااتج

تاشاةتإب ت  لتتي كتاالخي لةاتتمت تإمل ةتيط اب لتم ىتماتاتاب اث.
 (11جدول )

 ( البدنيةالقدرات )اختبارات الرتباط بين التطبيق ااول والثاني في معامالت ا 
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 (95نت=ت)

 وحده اإلختبارات
 القياس

 القياس الثانى القياس ااول
 معامل اإلرتباط

  ± س    ± س  

 **853. 0.458 2.733 0.488 2.667 درجة إختبار دقة التمرير القصير  

 0.507 2.400 0.488 2.333 درجة المقسمإختبار دقة التصويب عمى المرمى 
.866** 

 

 **939. 0.640 12.533 0.737 12.600 ثانيو م( 48إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم )

 **764. 0.507 16.400 0.516 16.533 ثانيو إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين ااقما   

 **982. 1.335 14.067 1.356 14.133 عدد إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم بالعدد 

 .8740( = 8781قيمة )ر( الجدولية عند مستوا داللة )
ابماه  اتأك ةتمنت اماتجةجتاب   بااتمت تمهي  تمست اات"ر" أنت اماتت(11يتضح من جدول)

تم  ات( 8781) ت     تم ى تا ل تممل ت، تاب  تاا تابميغاةات ت ما  تم ى ت اب لت  تاث ل تابيط اس  ان
ت ابذ م ىتاالخي لةاتتابم لةااتجت ا تاب اثج،تالثاني (  -) ااول اةي لطت اباتإاصلئالت انتابيط است

تاشاةتإب ت  لتتي كتاالخي لةاتتمت تإمل ةتيط اب لتم ىتماتاتاب اث.
 :مقترح البرنامج التعميمي ال

كبةةتابببب متم بلةاتتاثهلهباات ب تاب  مب تاب ةتبلمجتابيس امب تابخبلصت بيس مت سبضتتاب لابثت بلم
اب لابببثت  تبببلءتت بببلمتاب لابببث ت ذببببكت ببب تمببب ءتابمبببت جتابمببببةة،تتبي مابببذتابصببباتاب بببلت تاالمببب ا  ت،

 (9.تمة ست)اب ةتلمجتابيس ام ت
 البرنامج : لتنفيذاإلطار العام 

م لةةتت–تكةةتابب م لمتاب لاثت  م تاب ا اتتابيس امااتب سضتابم لةاتتاالهلهاات ىتتتتتتتتت
تابيمةاة تابيص ابت-  ا ت لبكةةت-اب ة ت لبكةةت-  ا ت ابياكم تم ىتابكةة،تت-ابمةا غا ابهاطةة

ت نو ااته  كاات  همتت ت ابخ ةاءتمصا  ا تاب اثتج ذبكت لبة  عتإبىتابمةا  تابتظةاا ج ا 
يس اماات  ا  ت ة ت اا تأه  مال ت  بل تب   لتاب ةاه ت ابزمنتابمخصصتبكلتت ا ة(ت94إبىت)

(ت9(ت  ابات،ت  تلءتم ىتذبكت ب تاهيغةستيت اذتاب ا اتتابيس اماات)90 ا ةتيس اماات،ت  زمنت)
تأهل ا ت كلنتابشكلتابت لئ تب  ا ةتابيس امااتم ىتابتا تابيلب ت:ت

 (15جدول )
 اجزاا الوحدة التعميميةالتوزيع الزمني 
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 الزمن  المحتــــــوا أجزاا الوحدة
تابيااات اخذتابغالب.ت  اعمال ادارية

 تي  ازتاث  اتتابمهيخ مات  تاث اء.ت
 ابسلبتصغاةةتأ ت م لزتم ات تأ تإاملءتاة.ت 

ت
 س5

 

/ الجزء التمهيدي
ومشاهدة النشاط 

 التعليمي
 يتمااتاب ال اتاب  تاات ص اتملمات اب ال اتاب  تاات

تابمةي طات لبم لةةتابمةا تيس ام لت ص اتخلصا.تت
 اب ةتلمجتمنتطةاستمشلو ةتابم لةةت لهيخ امت

 تابيس ام تابمبيةح

ت

 س30

 يط استملتشلو  هت  تابمسملتتابميس ماناب مت  الجزء الرئيسي
تياتتإشةاات ي  ا لتتابمس م.

ت
 تس20

 يط استملتشلو  هت  تابمسملتتابميس ماناب مت  الختاميالجزء 
 ياتتإشةاات ي  ا لتتابمس م.ت

ت

 س95

 تست90ت ....................................................... المجمو 
 تقويم محتوا البرنامج : /أ

تابم لةاات تاالخي لةات ت لهيخ ام تاب لاث ت لم تاب ةتلمج تماي   ت لم اا تيب ام تأ ل من
كةةت ابي تيبا تمهي  تابي ماذت ىتا اءت سضتم لةاتتتكةةتابب م ابخلصات  سضتم لةاتت

ت-،ت ابميم  ات  تابم لةاتتابيلباا:ج ا تاب اثجتابب م
  تدقو التمريرميارة  تدقة التصويبميارة
  بالكرةالجرا ميارة   المراوغة والتحكم بالكرةميارة 
  تتالسيطرة عمى الكرةميارة

 تجريب البرنامج التعميمي : /ب
 س تاالتي لءتمنتمةا اتابيصمامت يا ا تمك تلتتاب ةتلمجتابيس ام تابمبيةحت لمتاب لاثت
 ي ةابتاب ةتلمجتم ىتماتاتممل  اتبم يم تاب ابثت منتخلةجتماتاتاب اثتاالهلهاات اب لب ت

الثالثاا ابىتا مت 8.1./15/0الثالثاا خ لت  تاب يةةتمنتا مت(تي ماذ،ت ذبكت95ام ببلت)  ت
،تابينك تمنتمسلااةتابمل ةتابيس اماات)ابم لةات(تابي ته اتيب متب ي ماذتماتاتت8.1./0/0.

اب اثتبمسة اتم  ت  متابي ماذتب  ةتلمجتابمبيةحت،ت  تلءتم ىتتيلئجتمةا اتابي ةابتيمتإ ةاءت
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ت  ذبكتاص  تابيس ا ت تاب اث،تتت، ت ا  تب يط استم ىتابساتاتاثص اا ت مكيم   اب ةتلمجتم  زا 
ت م ىتوذات لمتاب لاثت لبيت اذتاب س  تب  ةتلمجتابيس ام تابمبيةحت.

تتنفيذ  تجـــــــــــــــربة البحث:
ت:تالقياس القبمي

تاب  تاات تاالخي لةات ت   ت ابمل طا تابي ةا اا تب م م ميان تابب    تاببال  ت إ ةاء تاب لاث  لم
ت تم لةات تب سض ت تابب م ابم لةاا تتكةة تمن تاب يةة تخ ل ت ذبك تاب اثج ت ا  الثالثاا يوم ج

تم ىتماتاتاب اثت.ت8.1./5/4الثالثاا -ابىتا مت8.1./08/0
ت:تتنفيذ البرنامج التعميمي المقترح

ت ت يط اس تاب لاث تابخملهاا لم تابيس م ت  ةة تاال يةام تاهيةايا اا تاب ا   ت تم ذج تابم مما
جت ا تاب اثجتبي ماذتب م م ماتابي ةا اات،تتكةةتابب م)اب ةتلمجتابيس ام تابمبيةح(تبيس مت سضتم لةاتت

تابمل طا تابم م ما تاي ست تابشةح  اتمل ت) تابيب ا اا ت ذت-ابطةابا تابي ةا  ت   ت( تمببتابسةض بك
ت8.1./0/1.االحد  االحدالى يوم  8.1./11/4االحد يوم اببال تابب   ت   تخ لتاب يةةتمنت

(ت  اباتبكلت ا ةتيس اماات،ت تلءتم ىتذبكتاهيغةستيت اذت90  ا  ت ا ةتيس امااتأه  مال ،تت  زمنت)
تأهل ا ت.( 5)ابي ة ات
ت:تالبعديالقياس 

ت تاب ةتلمج تبيت اذ تابما  ة تاب يةة تاتي لء تم ىتت ابيس ام س  تابما ة  تاببال  تإ ةاء تيم ابمبيةح
جت ا تاب اثجت ذبكتخ لتاب يةةتمنتتتابم لةاام م مي تاب اثتابي ةا اات ابمل طات  تاالخي لةاتت

ةاات،ت   تيمتاببال تب خي لةاتتابم ل 8.1./7/1.الخميس ا متتالي 8.1./4/1.االثنين يوم 
تم ىتتا تملتيمتإ ةاؤهت  تاببال تابب   ت.

 :المعالجات اإلحصائية
تاب اثت لهيخ امت ةتلمجتاب لاثتاهيخ مت ابمسلب لتتاااصلئااتب  التلتتاثهلهاات اخلتوذا

ت:تاال يملمااابازماتاااصلئااتب س  مت
Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).)ت

 Meanابمي هطتاباهل   -1
 Medianاب هاطت. -2
 Standard Deviationاالتاةااتابمسالة . -3
 Skewnessمسلملتاالبي اء. -4
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 Correlation Coefficientمسلملتاالةي لط. -5
 .  T testجتجتتاخي لة -6
 Change Ratioمسلملتابيغااةت)تابياهنت(تتت -7

 عرض ومناقشة وتفسير النتائج:
ت تابمسلب ا تاطلة ت  ى تاب اث، ت  ة ض ت  تأو اا تم ء تاب اثت ى تتيلئج تمةض تهايم اااصلئاا

ت لبيةيابتابيلبى:
ت الباتعرض نتائج الفرضية  االولى من فروض البحث  .1 تذات ت ة س ت     تم ى تاتص  ابذ 

جت ا تإاصلئاات انتمي هطلتتاببالهلتتابب  اات اب س ااتب م م ماتابمل طات  تابميغاةاتتابم لةاات
 بصلب تاببال تاب س  ت.اب اثجت،ت

 (17جدول)
داللة الفروق بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات الميارية "قيد 

 (30ن=ت)تالبحث"
 م

وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
نسب  (Tقيم)

   م   م التغير
 957267 047061 17639 4.733 0.479 2.667تدرجة إختبار دقة التمرير القصير  ت .1

 957567 057469 17568 4.433 0.479 2.333تدرجة إختبار دقة التصويب عمى المرمى المقسمت .2

 887267 57016 0.583 11.733 0.724 12.600تثانيو م( 48إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم )ت .3

إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين ت .4
 847267 67757 0.450 15.733 0.504 16.567تثانيو ااقما   

 847233 57597 0.728 15.767 1.349 14.200تعدد إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم بالعدد ت .5

ت2.045=تت0.05 امات)ت(تاب   بااتمت تمهي  ت
ت
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ت
 (1)شكل

الميارية "قيد داللة الفروق بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات 
 (30ن=ت)تالبحث"

 
ت)ت(1, شكل )(17يتضح من جدول) تمهي   تمت  تإاصلئال  ت ابا ت ة س  انتت(0.05    

اببالهلتتابب  اات اب س ااتب م م ماتابمل طات  تابميغاةاتتابم لةااتج ا تاب اثجت،تكملتيةا اتتتهبت
ت(ت بصلب تاببالهلتتاب س اا.95.597ت-82.433ابيغاةتملت انت)

 لهببيخ امتأهبب  بتابشببةحتاب  ظبب ت أ اءتابتمبب ذجتابسم بب تابيبب تتابمي سبباأنتابطةاببباتتاب لاببث ابة ت
ابم م ماتابمل طات ب تاة ب تإببىتيبب امتابمسبلةات ابمس  مبلتتابمةي طبات لبم بلةاتتتي ماذخمستتبتت

 ا تاب اثتااثتهلم تذبكتم ىتيك انتيص ةتاةك ت ام تمنتابم لةةتابمط ب بتأ ائ بلت وبذاتام بلت
أنتاكيهببلبتابمسببلةاتابتظةابباتاهببلومت بب تتكمببلل ت  ببلتابمملةهببات لبمسة بباتيببني ت  ببلتابمملةهببا،تاثهبب

زابببل ةت لم اببباتاببببيس مت أنت ة ببباتأ اءتابمبببيس متب م بببلةةتاي  ببباتم بببىتمبببب ةةتابمس بببمتم بببىتيبببب امتاباصبببا ات
ت.ابمسة ااتب ميس مت شكلت ا تاسملتم ىتيس م لت ه  بات هةما

بيب ابب  ت)ابشببةحت ابتمبب ذج(تبببتتيببن اةتإا ببل  تم ببىتيس ببمتابم ببلةاتت وببذاتاشبباةتإبببىتأنتاثهبب  بتا
اباةكاات ا تاب ةاهات اة  تذبكتإبىت    تابميس مت  المتت لبشةحت أ اءتابتم ذجت ايخلذت ماب تابببةاةاتت
مطبلءتابيغذاباتابةا سباتب بمت ماسبلت ب ت  بتت ااب تممبلتكبلنتببتتاث بةت  ميل ساتابميس مبانتأ تبلءتاث اءت ال

ت  تمم ااتابيس م.تااا ل  
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ذبكتابيب متابال ثتإبىتأنتاثه  بتابيب ا  ت)تابشةحت أ اءتابتم ذجت(تايط بتت اسز تاب لاث
منتابمس متابشةحت أ اءتابتم ذجتاب ا تب م لةةتابطلب اتمملتهلم تابطلب لتتم ىت  متابيه هلتاباةك ت

اب  ظ تب م لةاتتاباةكااتم ىتبي كتابم لةاتتااثتأنتاثه  بتابيب ا  ت ابذ تاسيم تم ىتابشةحت
  لزتاباةكلتتاثةماات ابيكةاةتمنتابطلب اتم ت المتابمس مت يصاا تاثخطلءتب طلب لتتأ تلءتمم اات
ابيس متكلتوذاتأيلحتاب ةصاتاب ا ةتب طلب لتتك تايس منت شكلت ا ت أنت الم لت ي ةابتابطلب لتتم  ت

تي كتابم لةاتتة  تمنتمهي  تأ اؤون.
م(تأتاتبك تايمكنتابمس متمنت   تط  تتإبىتابيس مت  ت  تبتتمنت4004إ ةاوامت)ت اشاةتم   

ت طةست تيلمل  تإبململ  تم مل  تاك ن تأن تابمس م تمن تايط ب تممل ت ميس  ة تمخي  ا ت أهلباب تطةس اهيخ ام
تمنت لتبتابط بت كااتيؤ ةتابطةست اثهلبابت تا  ثتابيس م ت كا اا  أهلبابتابي ةا تابمخي  ا

ت(49:92ات  تهةماتياباستاب  اتمنتمم ااتابيس امت ابيس م.ت)ابمهيخ م
م(تأتتتمنتابمة ة تم ىتابطلب اتأنتاك ت اتم مانت نا ثت4005)تsteven امااتهيا نت

تأ ملت تم لالت ت ي ائا تب ميس مان تابمسة ا تي صال تمن تيمكت م تابي  تابا ا ا ت ابيبتالت اثهلباب
تيظ ةتأومااتاخيالةتاثه  بتابي ةاه تابمتلهبتبياباست تابيس امت ابيس مت،ت منتوتل بياهانتمم اا

تاال خيالةتاي  اتم ىتخ ةةتابمس مت م  تإ ةاكتتبط اسات مك تلتت ميغاةاتتاب  اتابمتش  ت،ت وذا
ت(37:47ابم ا اتابيس امااتابمخي  ات)

ت تاب لاثكمل ت  تتاسز  ت االهيمةاة تاالتيظلم تأن تإبى تابمل طا تب م م ما تابال ث تابيب م وذا
تابه ل تمن تابمي ة ا تابي ةا لت تمن تم م ما ت يب ام تابمس م ت الم تم  ت ابيس م تابصسبتتابمملةها إبى

 ابمملةهاتمنتابطلب اتأيلحتب ميس مت ةصات ا ةتبيس متابم لةاتت ا تاب اثتمملتأ ةتإا ل الت  تك لءةت
تاث اءتابم لة .

ت الباتعرض نتائج الفرضية  الثاني من فروض البحث  .2 تذات ت ة س ت     تم ى تاتص  ابذ 
جت ا تاب اثج،تابميغاةاتتابم لةااتتإاصلئاات انتاببالهلتتابب  اات اب س ااتب م م ماتابي ةا ااتجت  

 بصلب تاببال تاب س اات.
 

 (10جدول)
داللة الفروق بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في المتغيرات الميارية "قيد 

 (30ن=ت)تالبحث"
 م

وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القياس

 البعديالقياس  القياس القبمي
 نسب التغير (Tقيم)

   م   م



27 
 

 93.997 44.394ت0.758ت6.333ت0.466ت2.700تدرجة إختبار دقة التمرير القصير  ت .1

إختبار دقة التصويب عمى المرمى ت .2
 92.033 49.200 0.765 5.967 0.498 2.400تدرجة المقسم

إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم ت .3
 89.033 93.829 0.498 10.400 0.681 12.533تثانيو م( 48)

إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين ت .4
ت89.033ت95.399ت0.765ت13.967ت0.507ت16.533تثانيو ااقما   

إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم ت .5
ت78.997ت43.525ت0.959ت21.333ت1.402ت14.033تعدد بالعدد 

ت2.045=تت0.05 امات)ت(تاب   بااتمت تمهي  ت*
ت

ت
 (.)شكل

داللة الفروق بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في المتغيرات الميارية "قيد 
 (30ن=ت)تالبحث"

 
ت)(10يتضح من جدول) تشكل ت)ت(4، تمهي   تمت  تإاصلئال  ت ابا ت ة س ت انت0.05     )

اببالهلتتابب  ااتاب س ااتب م م ماتابمل طات  تابميغاةاتتج ا تاب اثج،تكملتيةا اتتتهبتابيغاةتملت
ت(ت بصلب تاببالهلتتاب س ااتب م م ماتابي ةا اا.92.033ت-78.997 انت)

تم  تم م ماتاب اثتابت اة   تابيب متابذ تطةا ي ةا ااتتيا اتاب ةتلمجتابيس ام تاب لاثتوذا
ااثتات لتخ بتت ائاتيس اماات ا ةتتابم ممات تم ذجتاب ا  تاال يةام  لهيخ امت  ةةتابيس متابخملهاات

2.7 2.4 

12.533 

16.533 

14.033 

6.333 5.967 

10.4 

13.967 

21.333 

0

5

10

15

20

25

إختبار دقة التمرير 
 القصير  

إختبار دقة التصويب 
 على المرمى المقسم

إختبار الجرى بالكرة فى 
 ( م40)خط مستقيم 

إختبار الجرى بالكرة فى 
 خط متعرج بين األقماع  

إختبار تنطيط الكرة 
 بأجزاء الجسم بالعدد 

 القياس القبلي

 القياس البعدي



28 
 

تاكيهلبت تتا  تابيس اماا ت  ا س م ت أ لةة تاالم ا اا تابمةاا تط  ا تا ا  ت ما  تاشيةاك تخ ل من
تابم لةات.

اب تلئااتابمس بات ابذ تتES،7م ذجت  ةةتأ سل تابيس متي كتابتيا اتإبىتيط استتت اة  تتاب لاث
ايمازت يب امتابمس  ملتت طةاباتميكلم ات  يةيابتمتطب ت  تإطلةاتتيةامىتم ل ئت تظةالتتابي ةا ت
اب سللتمنتااثتإت لتيةام تابب ةاتتابسب ااتب ميس مانتكملتإت لتياثتم  تيس متابي كاةت اب اثت  ت

 سلت  ةتابميس مت سلالت  تابسم ااتابيس امااتكملتإت لتي سلتابميس متأك ةتاب ص لتإبىتابمسة اتمملتا
ت تإبات تأشلة تمل تم  تذبك ت اي س تميسا تأك ة تابيس م تمم اا تا سل تممل ت ال لةة ت اتي له  ,Canasيش ابل

Alberto. J (2005منتأنتتم ذجتابيس متاب تلئ تايا تاب ةصاتأملمتابميس مانتب ي كاةت  تاك ةتم  تت
ت(ت.74:42ابا  لتب مشك اتاب اا ةت)ممكنتمنت

  ةةتأ سل ت(ت،تإبىت لم اات99)تم(ت4099ت ةتطتتإ ةاوامت)كملتيشاةتتيلئجت ةاهاتكلتمنتجت
اب تلئااتابمس باتم ىتمهي  تيس مت سضتابم لةاتتاباةكااتم ىت  لزتاباةكلتتتs’7Eابيس متابتس مت

ت تاالم ا ااج تب  تطلب لتتابمةا ا تاب لاثتاالةماا ت تإبىتيط استت اشاة تابتيلئجتية   إبىتأنتوذه
ه لم تابمةاالت،تااثتاك نتخ ب لتابيس متتشطل ت   ةتتتأه  بت  ا تب يس مت و تتم ذجت  ةةتابيس م

مةاملةتاب ة ستاب ة اات  تإهيةايا اات  ةةتأ سل تابيس متتتابميس متإا ل  ت يي ا ةتب اتتاب ا سااتب يس متم 
7،ESولتم ىتابخ ةةتابذايااتب ميس مانت ااثتاك نتابميس متو تما ةتابسم ااتاب تلئااتابمس باتالميملت 

تأشلةت ابيس امااتااثتا سلتابميس متا اثت ايذكةتابمسة اتابهل بات اكيشات ات ذت وذاتاي ستم تمل
(ت99م()4099(ت،تجتم تط ستت)97)م(ت4007ماة تتإ ةاوامتصلب تمام  تابب لت ت)إباتتكلتمنتجت

تت تأوم تأشلةت تم ىت ابي  تأ ةت تابمةاال ته لماا تابيس م تأ سل  ت  ةة تتم ذج تاهيخ ام تأن تإبى يلئ  م
ا ل تابا  لت ابيس مت. ا ل تابخطنت ال تابميس مانتمنتت اا تميس  ةتم لتابي كاةت ال

تبسم اات تمتظم ت    تابمس م ت  ة تأمل ت، تاويملمت تابتم ذجت مةكز تو تما ةتوذا تابميس م  اسي ة
 تاب مت  لتابميس م نتياتتإشةا تت ي  ا تت،ت متاب متكلتميس مت ن اءت و تابم  اتب م لمتابيتتابيس م
تابيس متتتابسمل تابسملتابمط   اتات لزتم لم تي  اةتأ  اتت أ  زة تم ىتأنتاك نت  ةتابمس م  م ة ه

(ت4007 لبيسل نتمس مت و ت ذبكتاشلةك مت  تمم ااتإ اةةتابيس مت يب امتت،ت اؤك تججتملالتزاي نتجت)
تتم تأن تمنتإبى ت اب اث تب ي كاة تابميس مان تأملم تاب ةصا تايا  تابمةاال ته لم  تابيس م تأ سل   ذج

:ت7ابمس  ملتت اابملمت  لتمملتاهلم ومتم ىتاب ص لتب التاثم لتب مشك تتابي ت  تي ا   مت)ت
ت(ت.58
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م ىت ة ستذاتت الباتإاصلئااتعرض نتائج الفرضية  الثالثة من فروض البحث والذي ينص  .3
تتاب س اا انتاببالهلتت ت ابي ةا ااتاتابميغاةاتتابم لةاا تابمل طا تاب اثجب م م ما ت ا  تبصلب تج ،

  م م ماتابي ةا اا.اببالهلتتاب س ااتب
 (19جدول)

داللة الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات 
 (90ن=ت)تد البحث"الميارية "قي

 م
وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 القياس
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 (Tقيم)
   م   م

 87835 0.758 6.333 0.640 4.733تدرجة إختبار دقة التمرير القصير  ت .6

 87803 0.765 5.967 0.568 4.433تدرجة إختبار دقة التصويب عمى المرمى المقسمت .7

 97521 0.498 10.400 0.583 11.733تثانيو م( 48إختبار الجرا بالكرة فى خط مستقيم )ت .8

 017915 0.765 13.967 0.450 15.733تثانيو إختبار الجرا بالكرة فى خط متعرج بين ااقما   ت .9

 257325 0.959 21.333 0.728 15.767تعدد إختبار تنطيط الكرة ب جزاا الجسم بالعدد ت .11

ت2.021=تت0.05 امات)ت(تاب   بااتمت تمهي  ت*

ت
 (0)شكل

داللة الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات 
 (50ن=ت)تالميارية "قيد البحث"
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ت)(19يتضح من جدول) تشكل ت(3، ت)ت تمهي   تمت  تإاصلئال  ت ابا ت ة س ت انت0.05     )
اببالهلتتاب س ااتبم م مي تاب اثتابمل طات ابي ةا اات  تابميغاةاتتابم لةااتج ا تاب اثجت بصلب ت

ت م م ماتابي ةا اا.اببالهلتتاب س ااتب
 ابب تتكببةةتابببب ماة بب تاب لاببثتوببذاتاب ببةست ابياهببنتاب امبب ت بب تمهببي  تاث اءتابم ببلة تبم ببلةاتت ت
 بب تابباببل تأب سبب  تإببب تيببن اةتاهببيخ امتاب ةم ابباتابيس امابباتابمبيةاببات ابمصببممات يبتابباتاب ا بب تتاب اببث

كبةةت،تااثتيمازتتاب ةم ااتابيس امااتابمبيةاات يبهبامتم بلةاتتتم لةاتتكةةتابب ماال يةام تم  تيس مت
 بببلت لبمس  مبببلتت طةاببببات،ت  طةابببباتمتظمبببات مييل سبببا،ت ة طتإبببب تأ بببزاءتصبببغاةةت يه هبببلتمتطبببب تاببببب م

،ت أخبة تصب يااتممبلتاهبلم تابميس مبانتم ب تيةكابزتتخطاات  تصب ةةتةهب مت صب ةت يهب ا تت اب ا 
ت.تاالتي لهت ي  متكلت زءت يس متت ه  با

ت
تب ةتطبتتإ بةاوامت(ت،تجت8)مت(ت4005ملئشباتمامب تاب بلي ت) اي ستذببكتمب تتيبلئجت ةاهباتكبلتمبنتجت

اب تلئاباتابمس بباتاسمبلتم بىتيا ابزتتES،7 ذجت  ةةتأ سبل تاببيس مت(تإبىتأنتاهيخ امتتم99ج)م(ت4099)
ابميس مانت ال لةةت م ب مت اويملم مت م م عتمسانت مشلةكي متاب سلبات،ت اكب نت ا بلت  ةتابمس بمتخ بست
اا لةةت،تي با تاب م لتي لهتابيس مت،تإ لةةتاثهئ ات،تيش ا تابيت ؤت،تاهيخةاجتاالهي ل لتتابي تيكشبات

تتتهل بات،تأ تكااتا كة نتي لهتابم لةاتت ا تاب اثت.مملتب  تابميس مانتمنتمس  ملتت خ ةا
يبببب متابم م مببباتابي ةا اببباتمبببنتابمبببل طاتأامبببل تإببببىتاهبببيخ امتتمببب ذجت  ةةتأ سبببل تت اسبببز تاب لابببث

اب تلئااتابمس باتابي تيةامب تمب ةتم امبلتمت بلتمةامبلةتاببب ةاتتابسب اباتب ميس مبانت اب بة ستتES،7ابيس مت
 تاب ةصببباتب مبببيس متأنتا تببب تابم بببلوامت ت هبببتتممبببلتا هببب تم اةكبببتت اكببب نتاب بببة ستاب ة اببباتكمبببلتإت بببلتييبببا

اي لولتتاا ل ااتبتت لامل اتإبىتإت لتيابستابيش است  ذبتاتي لهتابميس مبانتممبلتا سبلتابمبيس متابب مت
 ببببلبي كاةت شببببكلتأ مببببلت وببببذاتغاببببةتميببببلحت بببب تابطةاببببباتابيب ا ابببباتابيبببب تيسيمبببب تم بببب تابمس ببببمت بببب تي ببببب ت

صبببب حتابببب انتابك اهبببب ،ت وبببذاتاي ببببستمببب تمببببلتأشبببلةتإبابببتتكببببلتمبببنتجتتتةاكتابمببببيس مابمس  مبببلتت  نتإشببب
أنتاببببيس متابم تببب تم ببب تاالكيشبببلاتابببب متم ببب ت(7)تم(4007مبببلالتزايببب نتابمببب بىت)،ت(ت5)تم(4005)

تاب  ةتابتشطتب ميس مت   ةيتتم ىتاالهي صلةت ابي كاةتابا ه ت  ت تااتابمل ةتابيس اماا
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 : ااستنتجات والتوصيات
 أواّل: ااستنتجات :  

منت ا  تاب التلتت ابمس  ملتتابي تي صلتإبا لتاب لابثت  ب تاب   تماتباتاب ابثت خصلئصب لت
 ط اسبات أوب ااتوبذهتاب ةاهبات  ب تاب   تابم ببللتاببذ تط ببتت ابتت  ب تمب ءتابمسلب بلتتاااصببلئاات

ت منتخ لتمتل شات ي هاةتابتيلئجتامكنتإهيتيلجتاثي ت:ت
ابمي سبباتت)تابشببةحتاب  ظبب ت أ اءتابتمبب ذجت(تكببلنتبببتتيببن اةتإا ببل  ت هبباطت بب تإهببيخ امتابطببةست .9

تيس مت سضتم لةاتتكةةتابه اتب  تابي ماذت.
 لهببببيخ امتاهببببيةايا اات  ةةتابببببيس متابهبببب لمااتابم ممبببباتتاب ةتببببلمجتابيس امبببب تابمبيببببةح إهببببيخ امت .4

 سبضتم بلةاتتكبةةتتم ىتمهبي  تأ اءين اةتإا ل  تتكلنتبتت تم ذجتش كلتتابي كاةتاب صة ت
ت.تابب متب  تي ماذتابمةا اتاالم ا اا

 لهببببيخ امتاهببببيةايا اات  ةةتابببببيس متابهبببب لمااتابم ممبببباتتاب ةتببببلمجتابيس امبببب تابمبيببببةح إهببببيخ امت .3
أ  تإبببب تزابببل ةت ا ساببباتابي مابببذتخببب لتابسم اببباتابيس اماببباتت تمببب ذجتشببب كلتتابي كابببةتاب صبببة ت

 لتابسمبلتاب مبلم تممبلتا اب تاباابلةتابسم ابات كذبكتاكيهبلبتم بلةاتتشخصباات ال يملماباتخب
تمهيب   ت.

 ثانيّا : التوصيات : 
 لهببيخ امتاهببيةايا اات  ةةتابببيس مت بب تمبب ءتتمببلتأهبب ةتتمتببتتاب ةاهببتتابالبابباتمببنتأنتابيبب ةا ت   

أ ملتمنتابي ةا ت نه  بتابشةحت ابسةضت   تتابه لمااتابم ممات تم ذجتش كلتتابي كاةتاب صة ت
تابي ماذتم لةاتتمم التتابيس مت.إكيهلبت
اهبببيةايا اات  ةةتاببببيس متابهببب لمااتابم ممبببات تمببب ذجتشببب كلتتي صببب توبببذهتاب ةاهبببات إهبببيخ امت .9

ثت ببلتيببة طتاب لتبببتابسم بب ت لب لتبببتابتظببة ت ييط بببتمببنتابي ماببذتابباببلمتتابي كاببةتاب صببة ت
تت ت. لبس ا تمنتمم التتابي كاةتمملتاؤ  تإب تياباستو اتابيس متذ تابمس

اهبيةايا اات  ةةتاببيس متا ص تاب لاثت إ ةاءتمزا تمبنتاب ةاهبلتت اث ابلثتييتبل لتاهبيخ امت .4
ت  تأتشطاتةالمااتأخة ت.تابه لمااتابم ممات تم ذجتش كلتتابي كاةتاب صة ت

مبمنتتاهيةايا اات  ةةتابيس متابهب لمااتابم ممبات تمب ذجتشب كلتتابي كابةتاب صبة تأهيخ امت .3
ت ك التتابية ااتابةالماات.أهلبابتابي ةا ت

مة ةةتمب ت  ةاتتي ةا ااتب مس مانت ذبكتمنتأ لتابيسةاتم  تأاب ثتاثهبلبابتابيس امابات .2
ت.
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 ع:ــــــــــــــــــــــقائمة المراج

 المراجع بالمغة العربية: أوال:
م(.تمس متابمصط التتابية  ااتابمسة اات ب تابمتبلوجت4003أام تاهانتاببلت ت م  تاب ملل،ت)  .9
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ت. طةستابي ةا .تابط ساتاث ب .تاببلوةة:تملبمتابكيب
م(ت:تيببببن اةت ةتببببلمجتيس امبببب ت لهببببيخ امتاب هببببلئطتابميسبببب  ةتم ببببىت4007أامبببب تط سببببتتأ بببب تزابببب ،ت)  .4

 ببب تابكبببةةتابطبببلئةةتابياصبببالتابمسة ببب ت مهبببي  تابم بببلةاتتاثهلهببباات
بي مابببذتابمةا ببباتاام ا ابببا،تةهبببلباتمل هبببياةتمتشببب ةة،تك اببباتابية ابببات

ت.ابةالماا،ت لمساتابمتص ةة
م(:تإهيةاي ااتابيس متاب تلئ ت لهيخ امت  لزتتصاتابكةةتاب ب ائ ت ال ةوبلت4099أماةةتمام تأماةت)  .3

م بببىتابمهبببي  تابم بببلة ت ببب تابكبببةةتابطبببلئةةت،ت ابببثتم مببب تمتشببب ة،ت
ت.م  مت  ت نتابةالماا،تك ااتابية ااتابةالماا،ت لمساتأها طم  ات

،ابببلوةة،تمبلبمتت9جابيس مت ابيب ةا تمبنتمتظب ةتاب تلئاباج،تطت(:م4003)اهنتزاي ن،تكمللتزاي نت  .2
 .ابكيب

م(:،تإ اةةتابمسة بببا.تابببببلوةة:تابمتظمببباتابسة اببباتب يتماببباتاا اةابببا،ت4005صببب حتابببب انتابك اهببب ،ت)  .5
ت.998-997،تصت4005

م(:تأ ببةتاهبيخ امتشبب كلتتابي كاببةتاب صبةاس ىتيس ببمتابم ببلةاتت4008مبل لتةممببلنت خابتتولشببمت)  .9
اب   ماببات بب تكببةةتابهبب ا،تابمببؤيمةتاا  امبب تابةا بب تب م  بب تاببب  ب ت
ب صاات ابية ااتاب  تاات ابية ا ت ابةالمات ابيس ابةتاباةكب تبمتطببات

 لمسبببببباتت- اببببببةتأ بببببب ت-ابشببببببةستاث هببببببط،تك ابببببباتابية ابببببباتابةالمبببببباا
ت.أكي  ةت97ت-95ااهكت ةاا،ت

م(:تابتظةابباتاب تلئاببات اهببيةايا التتيبب ةا تابس بب مت،ت اةتابشببة ست،ت4007مببلالتزايبب نتابمبب بىت)  .7
 م4007اببلوةةت،ت

:تجت لم ابببباتاهببببيخ امتابببببيس متاب تببببلئ تم ببببىتابم ببببلوامتابمسة ابببباتمت(ت4005ملئشبببباتمامبببب تاب ببببلي ت)  .8
 مهبببببي  تاث اءتبببببب سضتاب  مبببببلتت ببببب تةالمببببباتابم بببببلةزةتجتةهبببببلبات
 كي ةاهتغاةتمتش ةةت،تك ااتابية ااتابةالمااتب  تلتت،ت لمساتا  انت

 .تت،تاببلوةة
ت

ب ابب ثتابية  اببا،تم(:تأهببلبابتابيس ببامت ابببيس مت يط ابلي ببلت بب تا40004م ببتتمصببط ىتابطتببل  ،ت)  .9
ت.مكي اتاثت   تابمصةاا

م(:تيبببل اةتإهبببيخ امتإهبببيةايا ااتشببب كلتتابي كابببةتاب صةا مهبببلم ةت4090ممبببل تأامببب تأ ببب تشببب لتات)  .90
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ابكم ا يةتم ىت سضتابم بلةاتتاباةكابات ابياصبالتابمسة بىت ب ة ت
ابية اببببباتابةالمببببباات،تةهبببببلباتمل هبببببياةتغابببببةتمتشببببب ةةتك اببببباتابية ابببببات

 . لمساتااهكت ةااابةالمااتب  تانت،ت
ابم ببببلةاتتتتم(ت:تجتيببببن اةتابببببيس متاب تببببلئ ت بببب تيس ببببام4002ممببببة تم بببب تاقتم بببب تاببببببل ةتاهببببانت)  .99

غاببةتمتشبب ةة،تك ابباتابية ابباتتتاثهلهببااتبكببةةتابهبب اتجت،تةهببلبات كيبب ةاه
ت.تتابةالمااتب  تانت لمساتا  ان

يصبببمامتاب بببةامجتابيس امابببات  كبببةتاب تلئابببا،تمبببلبمتابكيبببب،تتم(:4008كمبببللتم ببب تاباماببب تزايببب ن،ت)  .94
ت.اببلوةة

م(:ت بب   تاهببيخ امتإهببيةايا ااتشبب كلتتابي كاببةتاب صببةاس ىت4007بماببلءتمامبب تإ ببةاوامتمةهبب ت)  .93
مهببي  تابياصببالت االي لوببلتتبطلب ببلتتاب ة بباتاب لتاببات ك ابباتابية اببات

 تابهبل  تابةالماات  تمل ةتطبةستابيب ةا ،تابمبؤيمةتابس مب تابب  ب
 .ه يم ةت2ت-4 لببلوةة،ت

م(:تاهبيةايا التتابيس بامت أهبلبابتاببيس م،تمكي باتاثت  ب تابمصبةاا،ت4002م   تمزازتإ بةاوام،ت)  .92
ت.اببلوةة

م(:ت لم ااتش كلتتابي كاةتاب صةا  تيتمااتابياصالتابمسة  ت4007متللتمام تمام  تم ا ت)  .95
اب لت ابببا.تةهبببلباتت االي بببلهتتاببب تمبببل ةتابيبببلةامتبببب  تطببب بتابمةا بببا

ت.مل هياةتغاةتمتش ةةتك ااتاب تلت.ت لمساتمانتشم 
اث اءتبب سضتتتم(ت:تجتين اةتابيس متاب تلئ تم ىتابذاكةةتاباةكاات مهبي  4099م تط ستتط  ات)  .99

كبببةةتابهببب اتجتةهبببلبات كيببب ةاهتغابببةتمتشببب ةةت،تك اببباتابية اببباتتتم بببلةات
ت. ابةالمااتب  تلتت لببلوةةت لمساتا  ان

م(:ت سلباببباتاهبببيخ امتاهبببيةايا ااتشببب كلتتابي كابببةت4007ماة بببتتإ بببةاوامتصبببلب تمامببب  تابب بببلت ت)  .97
اب صببةا  تيتمابباتابياصببالت ابيببذ ستاب تبب ت اب مببللتبطبب بتابصببات
اث لتاب بببببلت  .تةهبببببلباتمل هبببببياةتغابببببةتمتشببببب ةة.تمس ببببب تاب ةاهبببببلتت

ت اب ا ثتابية  اا
،ت3م ببببلوام،ت االهببببيةايا الت،ت ابسم اببببلت،تطتم(تت:تإ اةةتابمسة بببباتتاب4008ت ببببمتم بببب  تت ببببمت،،ت)  .98

تمزا ةت متباا.تمملن.
اب تلئاباتابمس بباتم بىتتs’7Eم(ت:جيبن اةتإهبيخ امت  ةةتأ سبل تاببيس متاببتس مت4099ت ةتطبتتإ بةاوامت)  .99



35 
 

مهي  تيس مت سضتابم لةاتتاباةكااتم ىت  لزتاباةكلتتاالةماات
ب ية اببباتاب  تاببباتبببب  تطلب بببلتتابمةا ببباتاالم ا اببباجت،تابم  ببباتابس مابببات

ت4،اب زء79 م  متابةالمات،تك ااتابية ااتب  تان، لمساتا  ان،ابس  
 بابلتابمب ةب.تت-م(:تابمل ةتابي ةا ااتب مت جتابمط ةتبةالضتاثط بلل4090 زاةةتابية اات ابيس امت)  .40

ت.اببلوةة:تاا اةةتابمةكزااتبةالضتاثط للت ابيس امتاالهله 
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