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 َهذف اىجسث إىً:

ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر -ثػوثه ص٣ٌٔ٘جس ُإلهًثى ثُقِ .1

 ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ُطالح ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ.

ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر -صؼٌف صأع٤ٌ ص٣ٌٔ٘جس ثالهًثى ثُقِ .2

 الح ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ.ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ُوٟ ؽ

ّْ  ثّضنوّ ثُذجفغجٕ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذ٢ ُٔالءٓضٚ ٓشٌِز ثُذقظ ٝأٛوثكٚ.      أٓج ثُؼ٤٘ز كض

ثمض٤جًٛج ػشٞثة٤جً دط٣ٌوز ثُوٌػز ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ٝدٞثهغ عالط شؼخ )أ(، ٝ)ح(، 

)ح(  ( ؽجُخ، ُضٔغَ شؼذز )أ( ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝشؼذز90)ػ(، ٝثُذجُؾ ػوهٛج )

ؽجُذجً( ، ٝديُي ًجٗش ْٗذز ثُؼ٤٘ز  30ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز، ٝدِؾ ػوه أكٌثه ثُؼ٤٘ز )

%( ٖٓ ثُٔؾضٔغ ثُذقظ. أٓج أهٝثس ثُذقظ كٌجٗش ثمضذجًثس ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق  33.33)

ٝثُضقٌْ دجٌٌُر. ٝدؼو إؽٌثء ثالمضذجًثس ثُوذ٤ِز ٝصطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ػ٠ِ أكٌثه ثُٔؾٔٞػز 

طذ٤ن ثالمضذجًثس ثُذؼو٣ز ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس، ثّضنوّ ثُذجفظ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٖٝٓ عْ ص

ُٔؼجُؾضٜج ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ ٜٝٓ٘ج صٞطَ إ٠ُ  (SPSS)ثُقو٤ذز ثإلفظجة٤ز 

 : ثالّض٘ضجؽجس ٝأٜٛٔج

ف٢ًٌ( دجٌُٔجٕ ثُْٔضنوٓز أعٌس إ٣ؾجدجً ك٢ صؼِْ ثُطالح  -إٕ ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ -1

 ٜجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس. ( ّ٘ز 15ُٔــ  13دأػٔجً )
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Abstract : 

The paper aims at : 

1- Preparing spatial senso-dynamic cognition exercises in learning 

the two skill of ball control and scoring in futsal among second 

intermediate students. 

2- Recognizing the effect of spatial senso- dynamic cognition 

exercises in learning the two skills of ball control and scoring in 

futsal among second intermediate students. 

    The researchers made use of the experimental approach due 

to its suitability to the problem and aims of the study. The sample is 

randomly selected in terms of lot among second intermediate 

students in three section A,B and C which comprised (90) students. 

Group A comes to be the experimental group, while group B 

represents the controlling group with (30) students in each of the 

three groups. Thus, the sample is (33.33%) of the population of the 

study .Tools adopted in the paper are the skills of scoring and ball 

control. Aftar conducting the pre-tests and exercises on members of 

the experimental group, and then applying the post-tests as well as 

achieving the data, the researchers have used the SPSS in order to 

process the data and to gain results . They have concluded the 

following :  

1.Spatial senso-dynamic cognition exercises have positively 

influenced student aging ( 13-15years) learning of the two skills of 

ball control and scoring in futsal. 

 



 اىجبة االوه

 ـ اىتعرَف ثبىجسث1

 .اىَقذٍخ واهَُخ اىجسث:1ـ 1

صؼو ًٌر ثُووّ ٝثفور ٖٓ ثالُؼجح ثُؾٔجػ٤ز ثُض٢ ثميس ٗظ٤ذجً ٝثكٌثً ٖٓ ثالٛضٔجّ    

ثُؾٔج١ٌ٤ٛ ًٜٞٗج ُؼذز شؼذ٤ز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼجُْ ٝػوّ فجؽضٜج ث٠ُ ثهٝثس ًغ٤ٌر ٝصٔجًُ 

ر هوًثس ٜٓ٘ج ثُذو٤ٗز، ثُٜٔج٣ًز ، ثُنطط٤ز ، ٖٓ ًال ثُؾ٤ْٖ٘ ثال ثٜٗج ُؼذز صقضجػ ث٠ُ ػو

ثُ٘ل٤ْز ، ٝثُؼو٤ِز )ثُي٤٘ٛز( ٝثُض٢ صؤه١ هًٝثً ٜٓٔجً ك٢ صقو٤ن ثالٗؾجٍثس ث٣ٌُجػ٤ز ثٌُذ٤ٌر 

. 

صٔضجٍ ًٌر ثُووّ ُِظجالس دجإلعجًر ٝثُضش٣ٞن ٝثُٔضؼز ٝصٞكٌ د٤تز صٌد٣ٞز ٓضٌجِٓز    

فضٌثّ ثُوٞث٤ٖٗ ٢ٛٝ ٖٓ ثالُؼجح ثُض٢ ًجُضؼجٕٝ ٝثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ ٝثُٔ٘جكْز ثُش٣ٌلز ٝث

ثٗضشٌس فو٣غجً ك٢ دِوثٕ ثُؼجُْ دٌْػز ًذ٤ٌر كوو ثطذقش ُٜج شؼذ٤ز ٝثّؼز صٌجه صؼج٢ٛ 

ًٌر ثُووّ ثالػض٤جه٣ز كؼالً ػٖ ثٜٗج صقضجػ ث٠ُ ْٓضٟٞ ػج٢ُ ٖٓ ث٤ُِجهز ثُذو٤ٗز ٝؽجٗخ ًذ٤ٌ 

ٖٔ ثُٜٔ٘جػ ثُوًث٢ّ ٖٓ ثُٜٔجًثس ثالّج٤ّز كؼالً ػٖ ًٜٞٗج ٖٓ ثالُؼجح ثُٔوًٌر ػ

 ٌُِٔفِز ثُٔضّٞطز ُِذ٤ٖ٘ ٝثُذ٘جس. 

ف٢ًٌ( ثٌُٔج٢ٗ ك٢ ًٌر ثُووّ ُِظجالس ٖٓ  -ٝصظٌٜ أ٤ٔٛز صٔج٣ًٖ ثإلهًثى )ثُقِ    

مالٍ إفْجُ ثُٔضؼِْ دقًٌز أؽَثء ؽْٔٚ ٝٓوٟ ث٤ُْطٌر ػ٠ِ ثٌٌُر ٝثُضقٌْ دٜج ٝكوجً ُٔج 

٤ز ثُضؼِْ صٌصذؾ دذؼغ ثُٔوًًجس ٣ضطِذٚ ثُٞثؽخ ثُق٢ًٌ ُألهثء ثُٜٔج١ً، إى إٕ ػِٔ

ف٤ًٌز ٖٝٓ أٜٛٔج إهًثى ثإلفْجُ دجَُٖٓ ٝثُْٔجكز ٝثٌُٔجٕ كؼال ػٖ إهًثى  -ثُقِ

ثإلفْجُ دجألهثر ٝثُٔ٘جكِ، ٝثإلهًثى ثُؾ٤و ٛٞ ثُي١ ٣ْجػو ثُٔضؼِْ ػ٠ِ صٞثكن فًٌجصٚ ٓغ 

   ثألهثر ٝثُٔ٘جكِ.

ض٤َٔر ك٢ ص٘ل٤ي ثالهثء ثُٜٔجًٟ ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ٌٓجٗز ٓ-ثى صقضَ ػ٤ِٔز ثالهًثى ثُقِ   

ُٜٔجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس كضوو٣ٌ ثُْٔجكز ٍٖٝٓ ثالهثء 

ٝثُشؼًٞ دجُْٔجكز ثُو٣ٌذز ٝثُذؼ٤ور ٝثالفْجُ دجٌٌُر، ُيث ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُالػخ ثٕ ٣شؼٌ 

ْ صـ٤٤ٌٙ ٣ٝوًى ٓٞثهق ثُِؼخ ثُٔضؼوهر ٖٓ ٗجف٤ز ٓض٠ ٣ضقٌى دٌْػز ٝٓض٠ ٣ذطب ٝٓض٠ ٣ض

 ًٌَُٔٙ ثع٘جء ثُِؼخ فْخ ٓضطِذجس ثُٔٞهق ثُي١ ٣ٌٔ دٚ ثُالػخ.

ٝصؼو ػ٤ِٔز ثمض٤جً ثألِّٞح ثُٔ٘جّخ ٌُِٔفِز ثُؼ٣ٌٔز ك٢ صؼِْ ٝص٤ٔ٘ز ثُٜٔجًثس    

ثُنجطز دجُلؼج٤ُز ث٣ٌُجػ٤ز ثُٔنضجًر ٖٓ ثألًٓٞ ثُٜٔٔز ثُٞثؽخ ػ٠ِ ثُوجةْ دجُؼ٤ِٔز 

ثألًغٌ صأع٤ٌثً ك٢ ُألِّٞح ثُٔضَِْْ أ٤ٔٛز مجطز ًٞٗٚ  ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٌٓثػجصٜج دوهز . ُيث كإٔ

ٌٓفِز ثُضؼِْ ثُٔذٌٌ ُضؼِْ ٜٓجًر ٓج ٖٓ هذَ ثُٔضؼِْ ثُٔذضوا ٝىُي ألٗٚ ٣َْٜ ػ٤ِٔز ثألهثء. 

ٝٛيث ثألِّٞح ٣لٌع إٔ ثُٔضؼِْ ٣ٌَٔ ٝهش ثُض٣ٌٖٔ ك٢ هؼجء ٜٓٔز ٝثفور هذَ ثُذوء دضؼِْ 

 ث ثألِّٞح ٓالةْ ٓغ ٌٓثفَ ثُضؼِْ ثأل٠ُٝ .  ثُٜٔٔز ثألمٌٟ ، ٝصٌٟ ثألهد٤جس دإٔ ٛي

ف٢ًٌ( دجٌُٔجٕ ٝكن ثِّٞح -ٝصأص٢ ث٤ٔٛز ثُذقظ ك٢ ثػوثه ص٣ٌٔ٘جس ثالهًثى )ثُقِ  

ػ٢ِٔ ٖٓ شجٜٗج ثالّٜجّ ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس، ٖٓ 



ثُْٜٔ ٖٓ ثؽَثء ثُؼ٤ِٔز  ثؽَ ثًضْجح ثُٜٔجًثس ه٤و ثُذقظ ٖٓ هذَ ثُؼ٤٘ز ٝموٓز ثُؾَء

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضقو٤ن ثالهثء ثالكؼَ. كؼالً ػٖ ْٓجػور ثُٔو٤ًّٖ ٝصٞؽ٤ْٜٜ ٗقٞ ثّضنوثّ ٛيٙ 

ثُض٣ٌٔ٘جس ك٢ ثُٔ٘جٛؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٘و صؼ٤ِْ ثُٜٔجًثس ثالّج٤ّز ُـٌع مِن ثالفْجُ 

ثُظق٤ـ دأهثء ثُٜٔجًثس ٝثُٞطٍٞ دجُطالح ث٠ُ ْٓضٟٞ ثكؼَ ُضقو٤ن ثالٗؾجٍثس 

 ووٓز ك٢ ُؼذز ًٌر ثُووّ ُِظجالس ك٢ دِوٗج.ثُٔض

 

 . ٍشنيخ اىجسث:2ـ  1

٣ؼو ثالهثء ثُٜٔج١ً ٝثُق٢ًٌ ك٢ ُؼذز ًٌر ثُووّ ُِظجالس ٖٓ ثُٞثؽذجس ثُٜٔٔز ثُض٢         

، ٖٝٓ ثؽَ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ  ٣ؾخ ػ٠ِ ثُطالح إصوجٜٗج

ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ثالِّ ثُؼ٤ِٔز ٝثػوثه ثُطالح ثػوثهثً شجٓالً  ُِظجالس الدو ٖٓ ثُضنط٤ؾ ث٤ُِْْ

ك٢ ثُؾجٗخ ثُٜٔجًٟ ٝثُق٢ًٌ ٖٝٓ مالٍ ثفضٌجى ثُذجفظ ثُٔذجشٌ دجُٔوثًُ ثُٔضّٞطز 

ًٞٗٚ ٓشٌف ك٢ ثُ٘شجؽ ث٣ٌُجػ٢ ُؼور ّ٘ٞثس ٝالػخ ًٌر هوّ ّجدن ٝؽو ٛ٘جى ػؼلجً ك٢ 

ٌٌر ثُووّ ُِظجالس ٝٛيث ٗجصؼ ػٖ أهثء ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق ٖٓ هذَ ثُطالح د

ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ك٢ ثُٞفوثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ُيث ثًصأٟ  -هِز ثّضنوثّ ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى ثُقِ

ثُذجفظ هًثّز ٛيٙ ثُٔشٌِز ٝٓقجُٝز فِٜج أٝ ثُضـِخ ػ٤ِٜج ٖٓ مالٍ ثػوثه ٓؾٔٞػز ٖٓ 

ضٜو٣ق دإٔ ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ٣ض٘جّخ ٓغ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُ-ص٣ٌٔ٘جس ثالهًثى ثُقِ

 ٛيٙ ثُض٣ٌٔ٘جس ّٞف صؤه١ إ٠ُ صق٤ْٖ أهثء ثُطالح ك٢ ُؼذز ًٌر ثُووّ ُِظجالس.

 

 .اهذاف اىجسث: 3ـ 1

ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر -ثػوثه ص٣ٌٔ٘جس ُإلهًثى ثُقِ -1

 ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ُوٟ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ.

ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر -قِصؼٌف أعٌ ص٣ٌٔ٘جس ثالهًثى ثُ -2

 ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ُوٟ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ.

صؼٌف ػ٠ِ ثكؼ٤ِز ثُلٌٝم د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١  -3

 ُٜٔجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس.

 

 

 

 

 . فرضب اىجسث:4ـ 1

ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ٣ٌ٘جس أعٌ إ٣ؾجد٢ ُِضٔ .1

 ُطالح ثُظق ثُغج٢ٗ ٓضّٞؾ.



ف٢ًٌ دجٌُٔجٕ ٣ؼط٢ ثألكؼ٤ِز ألهثء ثُٔؾٔٞػز  -الّضنوثّ ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى ثُقِ .2

 ثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ ثالمضذجًثس ثُذؼو٣ز.

 

 . ٍدبالد اىجسث:5ـ 1

ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ٓضّٞؾ ك٢ ٓضّٞطز ثُقَٔر  .  ثُٔؾجٍ ثُذش١ٌ : ػ٤٘ز1ـ 5ـ 1

 .2015 -2014ُِذ٤ٖ٘ ُِؼجّ ثُوًث٢ّ 

 .31/12/2014ُٝـج٣ز  15/11/2014. ثُٔؾجٍ ثَُٓج٢ٗ : ُِٔور ٖٓ 2ـ  5ـ 1

 . ثُٔؾجٍ ثٌُٔج٢ٗ : ّجفز ٗجه١ ثُٔووثه٣ز ث٣ٌُجػ٢ /ثُٔووثه٣ز.3ـ  5ـ 1

 

 اىجبة اىثبٍّ

 طبثقخاىذراضبد اىْظرَخ واىذراضبد اى -2

 اىذراضبد اىْظرَخ: 2-1

 االزطبش 2-1-1

ٛٞ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ػٖ ؽ٣ٌوٜج ٗضؼٌف ػ٠ِ ػجُٔ٘ج ثُنجًؽ٢ ثى ثٕ ثؽْجٓ٘ج َٓٝهر دجٗظٔز 

مجطز ُؾٔغ ثُٔؼِٞٓجس ص٠ْٔ ثُقٞثُ. ٝٛيٙ ثُقٞثُ صِضوؾ ثُٔؼِٞٓجس ٝصؾؼِ٘ج ٗضٞثكن 

ِضوؾ فٞثّ٘ج ثُٔ٘ذٜجس ٣٘ضوَ ٓغ ثُذ٤تز ثُض٢ ٗؼ٤ش ك٤ٜج دجّضؾجدجس ٓنضِلز ٝٓ٘جّذز . كؼ٘وٓج ص

ثعٌ ٛيٙ ثُض٘ذ٤ٜجس ػٖ ؽ٣ٌن ثالػظجح ثًُٔٞهر ث٠ُ ثٌُٔثًَ ثُؼظذ٤ز ك٢ ثُٔل ٢ٌُ ٣ضْ 

صل٤ٌْٛج ٝصٌؽٔضٜج ث٠ُ فجالس شؼ٣ًٞز د٤ْطز ، كجالفْجُ ٛٞ " ثالعٌ ثُ٘ل٢ْ ثُي١ ٣٘شأ 

، 1973. )ًثؽـ، ٓذجشٌر ٖٓ ص٘ذ٤ٚ فجّز ثٝ ػؼٞ فجُ ٝصجعٌ ٌٓثًَ ثُقِ ك٢ ثُوٓجؽ "

( دأٗز " ثّضؾجدز شؼ٣ًٞز ٝثػ٤ز ُألفوثط ثُنجًؽ٤ز 2002ٝػٌكٚ )ػ٢ِ ثإل٤ٌٓ،  (160

ٝثُوثم٤ِز أ١ أٗٚ ثألعٌ ثُ٘ل٢ْ ثُ٘جصؼ ػٖ ص٘ذ٤ٚ أ٣ز فجّز ّٞثء ًجٗش هثم٤ِز أٝ مجًؽ٤ز ". 

 (146، 2002)ثأل٤ٌٓ، 
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ج ٓؼٌكض٘ج دجُؼجُْ ثُنجًؽ٢، ٣ؼو ثالهًثى ثُؼ٤ِٔز ثالّج٤ّز ثُٜٔٔز ثُض٢ ٣ضقون دٜ          

٣ٝوّٞ ػ٤ِٜج ثُضؼِْ ثُٔؼٌك٢ ٝثُٜٔج١ً ٗض٤ؾز ُنذٌر ف٤ْز ثٝ ػٖ ؽ٣ٌن ثُٔغ٤ٌثس ثُق٤ْز 

ثُٔنضِلز ثُض٢ صظطوّ دقٞثّ٘ج ٣ٝضْ صل٤ٌْ ٛيٙ ثُٔغ٤ٌثس ٝط٤جؿضٜج دٔؼج٢ٗ ٣ٌٖٔ كٜٜٔج.   

ػ٠ِ ٛيٙ كجالهًثى ٛٞ " ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ْٗض٘ضؼ ٖٓ مالُٜج ثُٔؼِٞٓجس ثٝ ٗضؼٌف دٜج 

ثُٔؼِٞٓجس ٗض٤ؾز ثُض٘ذ٤ٚ ثُٔجه١ ثُظجهً ٖٓ فُٞ٘ج . ثٝ ثُووًر ػ٠ِ ٓؼٌكز ثالش٤جء ػٖ 

 ( 163، 2009ؽ٣ٌن ثُقٞثُ ". )ثَُؿذ٢، 

الٕ ػ٤ِٔز ثالهًثى "ػ٤ِٔز ثٗضوجة٤ز ك٘قٖ ال ْٗضؾ٤خ ٌَُ ثُٔغ٤ٌثس ثُض٢ ٗضؼٌع ُٜج دَ    

٤ٌثس ك٢ دؤًر ثُشؼًٞ ٝصوجّٝ ًٌَٗ ػ٠ِ ػوه ٜٓ٘ج ٝٛيث ثُض٤ًٌَ ثالهًث٢ً صذو٢ ثُٔغ

 ( .149، 2010ثُٔغ٤ٌثس ثُٔشٞشز ".) ثُؼٔو، 
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٣ؼٌف ثإلهًثى ) ثُقِ ـ ف٢ًٌ ( دأٗٚ " ػذجًر ػٖ إعجًر ثألػؼجء ثُق٤ْز ثُٔٞؽٞهر     

ك٢ ثُؼؼالس ٝثألػظجح ٝثُٔلجطَ ، ك٢ٜ صَٝه ثُؼوَ دجُٔؼِٞٓجس ٓٔج ٣ؾخ إٔ صلؼِٚ 

 (481، 1998ْْ ػ٘و ثُو٤جّ دض٘ل٤ي أ١ ٜٓجًر ") ف٤ْٖ، أؽَثء ثُؾ

ّ ( ثالهًثى ثُق٢ْ ثُق٢ًٌ دجٗٚ " هوًر ثُلٌه ػ٠ِ ثّضوذجٍ ٣ٝ1995ؼٌف ) ؽ٤ق 

ثُٔؼِٞٓجس ثُق٤ْز ٝصل٤ٌْٛج ٝثالّضؾجدز ُٜج د٘ؾجؿ ، ٝٛٞ ٤ِّٝز ُٔؼٌكز ثٝ صل٤ٌْ 

  (Jeff, 1995, 18)ُِٔؼِٞٓجس ٝثمٌثػ ثالّضؾجدز ثُق٤ًٌز ".

-48، 1990ف٢ًٌ ػ٠ِ ػوه ٖٓ ثُٔوًًجس ٝأٜٛٔج:)ثٌُْٛو،  -َ ثالهًثى ثُق٣ِٝشضٔ

61 ) 

  -االدراك او اىىعٍ ثبىدطٌ :  -1

ٝٛٞ هوًر ثُلٌه ػ٠ِ ص٤٤َٔ ثؽَثء ؽْٔٚ د٣َٔو ٖٓ ثُوهز ٝثُٞػٞؿ ) كؼالً ػٖ ٓؼٌكز 

ًٌز ُٔج ٣ٌٖٔ ألؽَثء ثُؾْْ ثٕ صوّٞ دٚ ٝدٔج ٣ٌٔ٘ٚ ك٢ ثػجهر ص٘ظ٤ْ ثؽَثء ؽْٔٚ ألهثء ف

 ٓج ( . 

  -االدراك اىَنبٍّ واىسٍبٍّ :-2

 : ٓؼٌكز ثُلٌه ُقؾْ ثُلٌثؽ ثُي١ ٣شـِٚ ثُؾْْ ٝهوًر ثُلٌه ػ٠ِ  -ثالهًثى ثٌُٔج٢ٗ ٞٛ

 ص٣ٌٖٞ طًٞر طق٤قز ُٜيث ثُؾْْ ك٢ ثُلٌثؽ ثُنجًؽ٢ . 

 : ٓؼٌكز ٍٖٓ ثألهثء ٝٓوصٚ ٌّٝػضٚ ٝصٞه٤ش ثشضٌثى أػؼجء  -ثالهًثى ثَُٓج٢ٗ ٞٛ

 ز ك٤ٚ . ثُؾْْ ثُٔنضِل

ٝٛٞ ثُٔوًى ثُي١ ٣ؼط٢ أدؼجهثً ىثص٤ز ُووًر ثُلٌه ُٔؼٌكز ٓٞهغ  -:االدراك االتدبهٍ -3

 ثألشنجص ثٝ ثألش٤جء ٓ٘ٚ ك٢ ٌٓجٕ ثُقًٌز ثٝ ثصؾجٜٛج.

 اىطُطرح عيً اىنرح )اىتسنٌ ثبىنرح فٍ اىهىاء(  2-1-4

ذٔج ٣وضؼ٢ ث٤ُْطٌر ػ٠ِ ثٌٌُر صؼ٢٘ ثٓضالًٜج ُِضظٌف ك٤ٜج دجُط٣ٌوز ثُٔ٘جّذز فْ 

ثُٔٞهق ٝصضطِخ ث٤ُْطٌر صٞه٤ضجً هه٤وجً ٝفْج٤ّز دجُـز ٖٓ أؽَثء ثُؾْْ ثُض٢ صوّٞ دجألهثء ، 

ُيث ػ٘و صؼِْ ثُ٘جشت٤ٖ ٛيٙ ثُٜٔجًر ٣قظَ ثٕ ًِٔج أّضطجع ؽَء ثُؾْْ ث٤ُْٔطٌ ُالًصنجء 

( 37، 1994ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ الٓضظجص هٞر ثٌٌُر ًِٔج ٗؾقش ث٤ُْطٌر. )فٔجه، 

٤ٔز ث٤ُْطٌر ػ٠ِ ثٌٌُر ًٜٞٗج ص٢ٔ٘ ػ٘و ثُالػخ ٓووًصٚ ػ٠ِ إهًثى مٞثص ٝصذٌٍ أٛ

ثٌٌُر ٖٓ ف٤ظ شٌِٜج ثٝ ٍٜٝٗج ، ٌٝٓٝٗضٜج ػ٘و ثُؾ١ٌ دٜج ، ٌّٝػضٜج ، ٝثصؾجٜٛج دْذخ 

أطوثٜٓج دجألًع ٝدْذخ ث٣ٌُجؿ ثُٔؼجهر ٝٛيث ٓج ٣ْجػوٙ ك٢ ثٕ ٣ضقٌْ ك٢ صٞثكوٚ 

ٝػ٘و ص٣ٌٌٔٛج ثٝ أّضالٜٓج. )ٓنضجً، ثُق٢ًٌ ّٞثءػ٘و ػٌح ثٌٌُر ثٝ ثُؾ١ٌ دٜج 

1980 ،114 ) 
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٣ؼو ثُضٜو٣ق ٖٓ ثُٜٔجًثس ثالّج٤ّز ك٢ ًٌر ثُووّ ،ٝػٖ ؽ٣ٌوٜج ٣ٌٖٔ فْْ ثُٔذج٣ًجس ،    

ًَٝ ٓج ٣وّٞ دٚ ثُالػذٕٞ هثمَ ثُِٔؼخ ٣ضؾٚ طٞح ٛوف ٝثفو ٝٛٞ مِن كٌطز ٓ٘جّذز 

٣ق أفو ّٝجةَ ثُٜؾّٞ ثُلٌه٣ز ثُي١ ٣ضِْـ دٚ ثُالػخ ُضقو٤ن ٛوف ُِضٜو٣ق ،ثى ٣ؼو ثُضٜو



ك٢ ٠ٌٓٓ ثُل٣ٌن ثالمٌ ، ف٤ظ إٕ ثُل٣ٌن ثُي١ ٣قون أًذٌ ػوه ٖٓ ثالٛوثف مالٍ 

(، ٝك٢ ًٌر ثُووّ ُِظجالس صٌٕٞ كٌص 104، 2009ثُٔذجًثر ٣ؼو كجةَث" .)ٓقٔٞه، 

دجٌُْػز ٝثُقًٌز ٝثٕ ٝهش  ثُضٜو٣ق ًغ٤ٌر ٌُٕٞ ْٓجفز ثُِؼخ طـ٤ٌر ُٝؼخ ثٌٌُر ٣ضْْ

 (. 87، 2005ثُٞطٍٞ إ٠ُ ٠ٌٓٓ )ثُٔ٘جكِ( ٣ضْ دٌْػز مجؽلز ") أفٔو، 

ٝثُضٜو٣ق ٖٓ أًغٌ ٜٓجًثس ًٌر ثُووّ ثُض٢ ٣ؾخ إٔ ص٠ُٞ ثٛضٔجٓجً ًذ٤ٌثً ك٢ صو٣ًخ      

ثُ٘جشت٤ٖ، ألٜٗج صؼوُّ أًغٌ صؼو٤وثً ٖٓ ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ، إى إٕ صؼِْ ثُنطأ ك٤ٜج ٤ٌّٕٞ ٖٓ 

 (.283، 2010ُظؼٞدز صظق٤قٚ ٝصؾجٍٝٙ ك٢ ثٌُٔثفَ ثُٔضووٓز )طذٌ، ث

" ثٕ ث٤ٔٛز ثُضٜو٣ق ك٢ ًٌر ثُووّ ُِظجالس ٣ؼو ثُؾَء ثُْٜٔ ٝثالًغٌ ثعجًر ك٢ ثُِؼذز     

ٝثُٜوف ثُٜ٘جة٢ ٌَُ ك٣ٌن ٣ٌٕٞ ك٢ مِن كٌطز ثٝ كٌص ُضْؾ٤َ ثالٛوثف ٝك٢ ًٌر ثُووّ 

ْٓجفز ثُِٔؼخ طـ٤ٌر ُٝؼخ ثٌٌُر ػٖٔ  ُِظجالس صٌٕٞ كٌص ثُضٜو٣ق ًغ٤ٌر ٌُٕٞ

ثؽجً ثُِؼذز ٣ضْ دجٌُْػز ٝثُقًٌز ٝثٕ ٝهش ثُٞطٍٞ ث٠ُ ٠ٌٓٓ ثُنظْ ٣ضْ دٌْػز 

 ( .87، 2005مجؽلز ". )أفٔو، 
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زرمٍ )اىَنبٍّ(  -سص عْىاّهب: أثر اىَْهح اىتذرَجٍ اىَقترذ فٍ تطىَر اإلدراك اى   

 ( ضْخ "17 - 15ىسراش اىَرًٍ ثنرح اىُذ ألعَبر )

ٛوكش ثُوًثّز إ٠ُ ٝػغ ٜٓ٘ؼ صو٣ًذ٢ ٓوضٌؿ ٝثُضؼٌف ػ٠ِ أعٌٙ ك٢ صط٣ٌٞ ثإلهًثى      

( ّ٘ز . ٝهو  17ـ  15ُقٌثُ ث٠ٌُٓٔ دٌٌر ث٤ُو ألػٔجً )ثُقِ ـ ف٢ًٌ ) ثٌُٔج٢ٗ ( 

ز ٖٓ فٌثُ ث٠ٌُٓٔ ُٔقجكظض٢ ه٣ج٠ُ ـ دـوثه ثّضنوّ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذ٢ ػ٠ِ ػ٤٘

( فٌثُ ٍٓٞػ٤ٖ ٓ٘جطلز د٤ٖ 8( ّ٘ز ٝثُذجُؾ ػوهْٛ )17ـ  15/ثٌٌُك دأػٔجً )

 ثُٔقجكظض٤ٖ .

ف٢ًٌ )ثٌُٔج٢ٗ(  -ٝهو ثّض٘ضؼ ثُذجفظ دإٔ ٛ٘جى صطًٞث ك٢ هوًثس ثإلهًثى ثُقِ

وٝط صطًٞث ثهَ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٖٓ فٌثُ ث٠ٌُٓٔ الػضٔجهْٛ ثُٜٔ٘ؼ ثُٔوضٌؿ ٓغ ف

 دجُْ٘ذز ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز .

 

 اىجبة اىثبىث

 ــ  ٍْهح اىجسث وإخراءاته اىَُذاُّخ : 3

 ٍْهح اىجسث :  1ــ  3

ثّضنوّ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذ٢ ُٔالءٓضٚ ٓشٌِز ثُذقظ ٝأٛوثكٚ، ٝثػضٔو ثُذجفظ       

 ( ٣ذ٤ٖ ىُي. 1ؾوٍٝ )صظ٤ْٔ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُٔضٌجكتض٤ٖ ىثس ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ٝثُذؼو١، ٝثُ

 (1اىدذوه )

 َجِ تصٌَُ اىَدَىعتُِ اىَتنبفئتُِ راد االختجبرَِ اىقجيٍ واىجعذٌ



ثُنطٞر  ثُغجُغز ثُغج٤ٗز ثُنطٞر ثال٠ُٝ ثُٔؾٔٞػجس س

 ثٌُثدؼز

ثُنطٞر 

ثالمضذجً  ثُٔضـ٤ٌ ثُْٔضوَ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ثُنجْٓز

 ثُذؼو١

ثُٔؾٔٞػز  1

 ثُضؾ٣ٌذ٤ز 

ثمضذجًثس  

ص٢ ثُضقٌْ ٜٓجً

دجٌٌُر 

ٝثُضٜو٣ق دٌٌر 

 ثُووّ ُِظجالس 

ص٣ٌٔ٘جس 

ثالهًثى 

 -)ثُقِ

ف٢ًٌ( 

 دجٌُٔجٕ 

ثمضذجًثس  

ٜٓجًص٢ 

ثُضقٌْ دجٌٌُر 

ٝثُضٜو٣ق 

دٌٌر ثُووّ 

 ُِظجالس 

ثُلٌم د٤ٖ 

ثالمضذج٣ًٖ 

ثُوذ٢ِ 

ٝثُذؼو١ 

 ُِٔؾٔٞػض٤ٖ

ثُلٌم د٤ٖ 

ثُٔؾٔٞػض

٣ٖ ك٢ 

ثالمضذجً 

 ثُذؼو١

ثُٔؾٔٞػز  2

 ثُؼجدطز

٣ٌ٘جس ثُضٔ

ثُٔضذؼز ٖٓ هذَ 

 ثُٔوًُ

 

 ٍدتَع اىجسث وعُْته :  2ــ 3

ّٔغ ثُذقظ ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ثُٔضّٞؾ ك٢ ًٌَٓ هؼجء ثُٔووثه٣ز ٝثُذجُؾ     صٌٕٞ ٓؾض

ّْ ثمض٤جً ٓضّٞطز ثُقَٔر ُِذ٤ٖ٘ دجُط٣ٌوز ثُؼٔو٣ز.7ػوهٛج )  ( إى ص

ّْ ثمض٤جًٛج ػشٞثة٤جً دط٣ٌوز ثُوٌػز      ٖٓ ؽالح ثُظق ثُغج٢ٗ ٝدٞثهغ عالط أٓج ثُؼ٤٘ز كض

( ؽجُخ، ُضٔغَ شؼذز )أ( ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز 90شؼخ )أ(، ٝ)ح(، )ػ(، ٝثُذجُؾ ػوهٛج )

( 6ؽجُذجً( دؼو ثّضذؼجه ) 30ٝشؼذز )ح( ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز، ٝدِؾ ػوه أكٌثه ثُؼ٤٘ز )

ثمض٤جً  ؽالح ٖٓ ثُشؼذض٤ٖ دْذخ ثُقجُز ثُظق٤ز ٝػوّ ثالُضَثّ دجُقؼًٞ، كؼالً ػٖ

%(  33.33( ؽجُذجً ُِضؾجًح ثالّضطالػ٤ز ٖٓ ثُشؼذز )ػ(، ٝديُي ًجٗش ْٗذز ثُؼ٤٘ز )15)

 ٖٓ ثُٔؾضٔغ ثُذقظ.

 تدبّص عُْخ اىجسث :  1ــ  2ــ  3

( ّ٘ز 15-13ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٕ أكٌثه ػ٤٘ز ثُذقظ ٖٓ ٌٓفِز هًث٤ّز ٝثفور ٝػٌٔ ٝثفو )

ض٢ صـؤعـٌ كـ٢ ٗضـجةـؼ ثُذـقظ ٖٓ فـ٤ـظ ٝد٤تز ثؽضٔجػ٤ز ٝثفور، ُٝضؾ٘خ ثُٔضـ٤ٌثس ثُ

ثُلـٌٝم ثُلـٌه٣ز. هـجّ ثُذجفظ دأؽٌثء ثُضؾجِٗ ػِـ٠ ػـ٤٘ز دقغٚ دأمي ثُٔضـ٤ٌثس ) ثُؼٌٔ، 

 ( ٣ذ٤ٖ ىُي.2ثٌُضِز ، ثُطٍٞ(. ٝ ثُؾوٍٝ )

 (2اىدذوه )

 تدبّص عُْخ اىجسث فٍ ٍؤشراد اىَْى

 ثُٔضـ٤ٌثس س
ٝفور 

 ثُو٤جُ

ثُّٞؾ 

 ثُقْجد٢

ثالٗقٌثف 

 ٔؼ٤ج١ًثُ

 

 ث٤ُّٞؾ

ٓؼجَٓ 

 ثالُضٞثء

 0.73 180 5.39 172.68 ثألشٌٜ ثُؼٌٔ 1

 0.60 55 5.59 56.13 ًـْ ثٌُضِز 2

 0.74 155 6.04 156.59 ّ٘ضٔضٌ ثُطٍٞ 3



( إٕ ه٤ـْ ٓؼـجَٓ ثالُضـٞثء ُِو٤ـجّـجس أػالٙ ثٗقظٌس ٓج د٤ٖ ٣2ضـؼـ ٖٓ ثُؾـوٍٝ ًهـْ  )

 ػش ص٣ٍٞؼجً ؽذ٤ؼ٤جً.( ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ إٔ ثُؼ٤٘ز هو ص3ٍٞ +) 

 

 األخهسح واألدواد ووضبئو خَع اىَعيىٍبد :  3-3

 األخهسح واألدواد اىَطتخذٍخ :  3-3-1

٢ٛٝ ؽ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُض٢ صْجػو ثُذجفظ دؾٔغ ثُٔؼِٞٓجس ٝفَ ثُٔشٌِز ثٌُٔثه هًثّضٜج    

 ٝهو صْ ثالّضؼجٗز دجُّٞجةَ ٝثألؽَٜر ثُْٔجػور ث٥ص٤ز:

 ِٓؼخ ًٌر هوّ ُِظجالس -1

(، ًٌثس هوّ 15( ًٌٝثس هوّ ػجه٣ز ػوه)15ًٌثس هوّ مجطز دجُظجالس ػوه )  -2

 ( ًٌر. 15ٗج٣ِٕٞ )

 (.12شٞثمض دالّض٤ٌ٤ز ػوه ) -3

 (.2ٛوف ًٌر هوّ طـ٤ٌ ػوه ) -4

 ش٣ٌؾ ه٤جُ ٓؼو٢ٗ.  -5

 ( .2ّجػجس صٞه٤ش ثٌُض٤ٌٗٝز ٗٞع ًج٤ّٞ ػوه ) -6

 وضبئو خَع اىَعيىٍبد  :  3-3-2

 ثُٔظجهً ثُؼٌد٤ز ٝثألؽ٘ذ٤ز -1

 ثُنذٌثء ٝثُٔنضظ٤ٖ أًثء -2

 ثّضٔجًر ثّضذ٤جٕ -3

 ثالمضذجًثس ٝثُو٤جّجس -4

 

 االختجبراد اىَطتخذٍخ فٍ اىجسث  3-4

 اختجبر اىطُطرح )  اىتسنٌ ثبىنرح (  3-4-1

 ثمضذجً ثإلفْجُ دجٌٌُر)دجَُٖٓ(.اضٌ االختجـــبر :  -

 : ه٤جُ أفْجُ ثُالػخ دجٌٌُر ٝٓووًصٚ ػ٠ِ ثُضقٌْ دٜج .هذف االختجــبر  -

 : ًٌر هوّ ، ش٣ٌؾ ه٤جُ . ألدواد اىَطتخذٍخ ا -

: صٞػغ ثٌٌُر ػ٠ِ ثألًع أٓجّ ثُالػخ ٝػ٘وٓج صؼط٠ ُٚ إشجًر ثُذوء طرَقـــخ األداء  -

٣وّٞ دٌكؼٜج ػٖ ثألًع دجُووّ ٝثُضقٌْ دجٌٌُر دجُوو٤ٖٓ دجُضـذجهٍ أٝ دٌؽَ ٝثفـور أٝ 

 (.1دجُؾْْ أٝ ثٌُثُ ٣٘ـظٌ، ثُشٌَ )

ح ٝهش ثألهثء دجُغج٤ٗز ٖٓ دوء ثإلشجًر فض٠ ّوٞؽ ثٌٌُر ػ٠ِ : ثفضْجاىتطدُـــــو 

 (257، 1985ثألًع. )طجُـ، 



 
 (: ٣ٞػـ ثمضذجً ثإلفْجُ دجٌٌُر)دجُْٔجكز(1ثُشٌَ )

 اختجبر اىتهذَف :   3-4-2

  ـــ ثُضٜو٣ق ٗقٞ ٠ٌٓٓ ٓوْْ إ٠ُ ٌٓدؼجس:

 ه٤جُ ههز ثُضظ٣ٞخ ٗقٞ ث٠ٌُٓٔ هذف االختجبر: -

ش٣ٌؾ ُضؼ٤٤ٖ ٓ٘طوز ثُضٜو٣ق، ٛوف ًٌر هوّ ُِظجالس هج٢ٗٞٗ، يخ: األدواد اىَطتعَ -

 (.5ًٌثس هوّ ػوه)

ٓضٌ ٖٓ ؽٜز ث٤ٔ٤ُٖ  10( ًٌثس ػ٠ِ مؾ ثُؾَثء ثُي١ ٣ذؼو 5صٞػغ )طرَقخ األداء:  -

ث٠ٌُٓٔ، ف٤ظ ٣وّٞ ثُالػخ دجُضٜو٣ق ك٢ ثُٔ٘جؽن ثُٔؤشٌر دجالمضذجً ٝفْخ أ٤ٔٛضٜج 

و ثألمٌٟ ػ٠ِ إٔ ٣ضْ ثالمضذجً ٖٓ ٝػغ ثًٌُغ ٝطؼٞدضٜج ٝدشٌَ ٓضَِْْ ثٌٌُر دؼ

 ٣ٝؤهٟ ثالمضذجً ٌٓر أمٌٟ ٖٓ ؽٜز ث٤ُْجً.

 ؽ٣ٌوز ثُضْؾ٤َ: -

صقضْخ ػوه ثإلطجدجس ثُض٢ صومَ ثألٛوثف ثُٔقوهر ٖٓ ًال ثُؾجٗذ٤ٖ دق٤ظ صقضْخ 

 هًؽجس ًَ ًٌر ٖٓ ثٌٌُثس ثُنْٔز ًج٥ص٢:

ٌٓثػجر ك٢ فجٍ ِٓ ثٌٌُر ُِش٣ٌؾ صقْخ ًَ ًٌر دجُ٘وجؽ ثُٔقوهر ُِٔ٘طوز ثُٔقْٞدز ٓغ 

صقْخ ُِٔ٘طوز ثألػ٠ِ فْخ ثُٔ٘جؽن ثٌُٔهٔز ،ٝطلٌ ػ٘و مٌٝؽٜج مجًػ فوٝه 

 ث٠ٌُٓٔ.                        

هًؽجس إ٠ُ ثُٔ٘طوز  3، ٝ 4هًؽجس إ٠ُ ثُٔ٘طوز ًهْ 4،  5هًؽجس إ٠ُ ثُٔ٘طوز ًهْ 5 

، طلٌ مجًػ 1ُٔ٘طوز ًهْ ، ٝهًؽز ٝثفور إ٠ُ ث 2، هًؽضجٕ إ٠ُ ثُٔ٘طوز ًهْ 3ًهْ 

 (260، 1994فوٝه ث٠ٌُٓٔ )فٔجه، 
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 (: َىضر اختجبر اىتهذَف ّسى اىَرًٍ اىَقط2ٌاىشنو )

 

 زرمٍ(: -إعذاد تَرَْبد اإلدراك )اىسص  5ــ 3

إلػوثه ثُض٣ٌٔ٘جس ثٛضْ ثُذجفظ دجالؽالع ػ٠ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔظجهً ثُؼ٤ِٔز ٝٓوجدِز      

، ُٝؼذز ًٌر ثُووّ  ثء ٝثُٔنضظ٤ٖ ك٢ ٓؾجٍ ؽٌثةن ثُضو٣ًِ ٝثُضؼِْ ثُق٢ًٌدؼغ ثُنذٌ

ٝىُي ُالّضلجهر ٖٓ آًثةْٜ ٝصٞؽ٤ٜجصْٜ ثُْو٣ور ُضقو٤ن أٛوثف ثُذقظ، هجّ ثُذجفظ دئػوثه 

ثُض٣ٌٔ٘جس ثُٜٔج٣ًز دٜوف صؼِْ دؼغ ثُٜٔجًثس ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ دجٌٌُر دٌٌر ثُووّ 

٢ٗ ثُٔضّٞؾ ٝثُٔوًٌر ػٖٔ ٜٓ٘جػ ٍٝثًر ثُضٌد٤ز ٌُِٔفِز ُِظجالس ُطالح ثُظق ثُغج

 ثُٔضّٞطز ٌٓثػ٤جً ثُ٘وجؽ ث٥ص٤ز:

إٕ صٌثػ٢ ٓقض٣ٞجس ثُضٔج٣ًٖ مظجةض ثٌُٔفِز ثُؼ٣ٌٔز ٖٓ ف٤ظ ٤ُْٜٓٞ، هوًثصْٜ،  -1

 ٌٓفِز ْٗٔٞٛ.

 صض٘جّخ ٓغ ثإلٌٓج٤ٗجس ٝثألهٝثس ثُٔضٞكٌر. -2

 صٌثػ٢ ٓذوأ مطٞثس صؼِْ ثُٜٔجًثس ثُق٤ًٌز. -3

 ذوأ ثُضوًػ ك٢ صؼِْ ثُٜٔجًثس ثألّج٤ّز ٖٓ ثَُْٜ إ٠ُ ثُظؼخ.صٌثػ٢ ٓ -4

 صٌثػ٢ ثُٞهش ثُٔنظض ُوًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز. -5

 .صضًٌَ ثُضٔج٣ًٖ ك٢ ثُؾَء ثٌُة٢ْ٤ ٖٓ هًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز -6

 

 اىتدرثخ اىرئُطُخ :  6ــ 3

 االختجبراد اىقجيُخ : 1ــ  6ــ 3

ُِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ ِٓؼخ ٝصْ إؽٌثء ثالمضذجًثس ثُوذ٤ِز ُؼ٤٘ز ثُذقظ 

ك٢   2014/ 11/ 23ٗجه١ ثُٔووثه٣ز ث٣ٌُجػ٢ ثُنجص دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ك٢ ٣ّٞ ثألفو 

صٔجّ ثُْجػز ثُضجّؼز طذجفجً، ٝدؼو صغذ٤ش ثُظٌٝف ثُٔضؼِوز دجالمضذجً ٖٓ ف٤ظ ثَُٓجٕ 

 .ٝثٌُٔجٕ ٝثألهٝثس ثُْٔضنوٓز ٝؽ٣ٌوز ثُض٘ل٤ي ٝك٣ٌن ثُؼَٔ ثُْٔجػو

 تنبفؤ اىعُْخ :  3-6-2

 

          10ّ 

                                                                



ْٓضٟٞ ثألهثء ثُٜٔج١ً  ك٢ِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾ٣ٌذ٤ز ُ ثً صٌجكؤ أؽٌٟ ثُذجفظ     

ٝىُي دجّضنوثّ ثمضذجً ) س ( ثإلفظجة٢ ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓضْج٣ٝض٤ٖ ُالمضذجً ثُوذ٢ِ ُِٜٔجًثس 

ٕ ثُٔنضجًر ه٤و ثُذقظ، إى ًجٗش ه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز ؿ٤ٌ هثُز ٓؼ٣ٞ٘جً ٝٛيث ٣ؼ٢٘ أ

ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٓضٌجكتض٤ٖ ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ُٜٔجًص٢ ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ 

 ( ٣ذ٤ٖ ىُي:   3ُِظجالس، ٝإٕ ٗوطز شٌٝػٜٔج ٝثفور ٝثُؾوٍٝ )

 ( 3اىدذوه ) 

َجُِ األوضبط اىسطبثُخ واالّسرافبد اىَعُبرَخ وقَُخ )د( اىَسطىثخ ىالختجبراد اىقجيُخ 

 واىضبثطخ فٍ اىَهبراد ٍهبرتٍ اىتهذَف واىتسنٌ ثبىنرح ىيَدَىعتُِ اىتدرَجُخ

 س
ثُٔضـ٤ٌث

 س

 ٝفور

 ثُو٤جُ

 

 ثُٔؾٔٞػز

 ثُؼجدطز

 ثُٔؾٔٞػز

 ه٤ٔز)س( ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 ثُٔقْٞدز

 

 ثُوالُز
 ع -ُ ع -ُ

1 

ثُضٜو٣ق 

ٖٓ ؽٜز 

 ث٤ٔ٤ُٖ

 0.214 2.875 4.867 2.236 5.000 هًؽز
ؿ٤ٌ 

 ٓؼ١ٞ٘

2 

ثُضٜو٣ق 

ٖٓ ؽٜز 

 ث٤ُْجً

 1.000 1.767 2.467 1.624 1.933 هًؽز
ؿ٤ٌ 

 ٓؼ١ٞ٘

3 
ثُضقٌْ 

 دجٌٌُر
 0.561 1.877 12.531 1.727 12.890 عج٤ٗز

ؿ٤ٌ 

 ٓؼ١ٞ٘

 2.048(= 28( ٝدوًؽز ف٣ٌز )0.05ه٤ٔز )س( ثُؾو٤ُٝز ػ٘و ْٓضٟٞ هالُز ) -*

 زرمٍ(: -تطجُق تَرَْبد اإلدراك )اىسص 3ــ  6ــ  3

َ ثُذجفظ ك٢ ثُؾَء ثٌُة٢ْ٤ ٖٓ ثُوًُ ٝهو صٍٞػش صْ صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ثُٔؼور ٖٓ هذ    

ثُضٔج٣ًٖ ػ٠ِ ثُٜٔجًثس ه٤و ثُذقظ، دؼو شٌؿ ثُٜٔجًثس ٝػٌػٜج ٝأهثءٛج ك٢ ثُ٘شجؽ 

 6ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ثُوْْ ثٌُة٢ْ٤ ٖٓ هًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز، ًٝجٗش ٓور صطذ٤ن ٛيث ثُ٘شجؽ )

ه(، ٝديُي دِؾ ػوه 25)ه(، أٓج صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ك٢ ثُ٘شجؽ ثُضطذ٤و٢ ًٝجٗش ٓوصٚ  

( ص٣ٌٔ٘جس ٌَُ ٜٓجًر ٝؽذوٜج ك٢ أًدغ ٝفوثس صؼ٤ٔ٤ِز، 8ثُض٣ٌٔ٘جس ثُض٢ أػوٛج ثُذجفظ )

( ٝفوص٤ٖ صؼ٤ٔ٤ِض٤ٖ ُألّذٞع 2( أّجد٤غ ٝدٔؼوٍ )4ٝهو ثّضٌٔ صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ُٔور )

٣٘جس ( ٝفور. ٝهو دوء ثُذجفظ دضطذ٤ن ثُض8ٌٔثُٞثفو، ٝديُي دِؾ ػوه ثُٞفوثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز )

ٝثٗض٠ٜ ثُذجفظ ٖٓ صطذ٤ن أمٌ ٝفور صؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ٣ّٞ  30/11/2014ك٢ ٣ّٞ ثألفو 

ٝثّضٌٔ صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ك٢ أ٣جّ ثألفو ٝثألًدؼجء ٖٓ ًَ  24/12/2014ثألًدؼجء 

ف٢ًٌ( دجٌُٔجٕ ك٢ ثُوْْ ثٌُة٢ْ٤ ٖٓ  -أّذٞع، ٝصْ صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ

ُضؾ٣ٌذ٤ز ٝمالٍ ثُوًُٝ ثُٔنظظز ُْٜ ك٢ ؽوٍٝ هًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ُِٔؾٔٞػز ث

ثُقظض ثألّذٞػ٢، د٤٘ٔج صِو٠ أكٌثه ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ص٣ٌٔ٘جصْٜ دجألِّٞح ثُٔضذغ ٖٓ 

هذَ ٓوًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ك٢ ثُوْْ ثٌُة٢ْ٤ )صو٤ْْ ثُطالح إ٠ُ أًدغ ٓؾٔٞػجس صؤه١ 



ٔؼضٔو ٖٓ هذَ ٍٝثًر ًَ ٓؾٔٞػز ٜٓجًر ٖٓ ٜٓجًثس ًٌر ثُووّ ٝكن ٓلٌهثس ثُٜٔ٘ؼ ثُ

ههجةن(، ٝهجّ ٓوًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ك٢  5ثُضٌد٤ز، عْ ٣ضْ ثُضذجهٍ د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس دؼو 

ثُٔوًّز دضطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس ثُٔؼور ٖٓ هذِٚ ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ًَ فْخ أِّٞدٚ ٤ُِْطٌر 

 ػ٠ِ ٓضـ٤ٌ ثُؼٞثَٓ ثُنجًؽ٤ز ثُٔؤعٌر ٜٝٓ٘ج ثُوجةْ دؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ.

 االختجبراد اىجعذَخ :  4ــ  6ــ  3

صْ أؽٌثء ثالمضذجًثس ثُذؼو٣ز ُؼ٤٘ز ثُذقظ ُِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُؼجدطز ٝثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝدؼو ٓؼ٢    

كضٌر عٔج٤ٗز أّجد٤غ ػ٠ِ صطذ٤ن ثُض٣ٌٔ٘جس مالٍ هًُٝ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ثُٔنظظز ُْٜ. 

ك٢ صٔجّ ثُْجػز ثُضجّؼز طذجفجً. ٝفٌص  2014/  12/  25ك٢ ٣ّٞ ثُن٤ِٔ ثُٔظجهف 

ثُذجفظ ػ٠ِ صغذ٤ش ثُظٌٝف ٗلْٜج ثُض٢ ثّضنوٓش ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ٖٓ ف٤ظ ثَُٓجٕ 

 ٝثٌُٔجٕ ٝثألهٝثس ثُْٔضنوٓز ٝؽ٣ٌوز ثُض٘ل٤ي ٝك٣ٌن ثُؼَٔ ثُْٔجػو.

 

 اىىضبئو اإلزصبئُخ :  7ــ  3

ثّضنوّ ثُذجفظ ثُّٞجةَ ثإلفظجة٤ز ثُٔ٘جّذز ُٔؼجُؾز ثُذ٤جٗجس ثُ٘جصؾز ٖٓ مالٍ    

 (. spssثُوذ٤ِز ٝثُذؼو٣ز ػٖ ؽ٣ٌن ثُقو٤ذز ثإلفظجة٤ز )ثالمضذجًثس 
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 عرض ّتبئح االختجبراد اىقجيُخ واىجعذَخ ىيَدَىعخ اىتدرَجُخ وتسيُيهب: 4-1

 

 

 

 

 

 

 

 (4اىدذوه )

االختجبراد  َجُِ األوضبط اىسطبثُخ واالّسرافبد اىَعُبرَخ وقَُخ )د( اىَستطجخ ثُِ

 اىقجيُخ واىجعذَخ ىيَدَىعخ اىتدرَجُخ فٍ ٍهبرتٍ اىتهذَف واىتسنٌ ثبىنرح

 ثُٔضـ٤ٌثس س
ٝفور 

 ثُو٤جُ

ه٤ٔز)س(  ثُو٤جُ ثُذؼو١ ثُو٤جُ ثُوذ٢ِ

ثُٔقْٞ

 دز

ْٗذز 

 هالُز ثُنطأ

 ثُلٌٝم
 ع± -ُ ع± -ُ

1 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ
 2.145 8.200 1.047 5.333 هًؽز

 ؼ١ٞ٘ٓ 0.001 3.966



2 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ُْجً
 1.280 7.733 1.082 4.800 هًؽز

 ٓؼ١ٞ٘ 0.000 8.876

3 
ثُضقٌْ 

 دجٌٌُر
 5.377 13.032 3.888 7.053 عج٤ٗز

 ٓؼ١ٞ٘ 0.001 4.289

( ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُٜٔجًر ثُضٜو٣ق ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ٣4ذ٤ٖ ُ٘ج ثُؾوٍٝ )

ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ ثُّٞؾ ثُقْجد٢  ( أٓج1.047( ٝثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )5.333)

(، أٓج 3.966( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز )2.145( ك٢ ف٤ٖ دِؾ ثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )8.200)

( ٝثالٗقٌثف 4.800ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُٜٔجًر ثُضٜو٣ق ٖٓ ث٤ُْجً ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ )

( ك٢ ف٤ٖ 7.733د٢ )( ، أٓج ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ ثُّٞؾ ثُقْج1.082ثُٔؼ٤ج١ً )

(، أٓج ثُّٞؾ ثُقْجد٢ 8.876( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز )1.280دِؾ ثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )

( أٓج ك٢ 3.888( ٝثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )7.053ُٜٔجًر ثُضقٌْ دجٌٌُر ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ )

( ك٢ ف٤ٖ دِؾ ثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً 13.032ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ ثُّٞؾ ثُقْجد٢ )

ٍَ ىُي ػ٠ِ ٝؽٞه كٌٝم د٤ٖ ثالمضذج٣ًٖ 4.289( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز )5.377) (. ٝه

 ثُوذ٢ِ ٝثُذؼو١ ُٝظجُـ ثالمضذجً ثُذؼو١. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض ّتبئح االختجبراد اىقجيُخ واىجعذَخ ىيَدَىعخ اىضبثطخ وتسيُيهب: 4-2

 (5اىدذوه )

ىَستطجخ ثُِ االختجبراد َجُِ االوضبط اىسطبثُخ واالّسرافبد اىَعُبرَخ وقَُخ )د( ا

 اىقجيُخ واىجعذَخ ىيَدَىعخ اىضبثطخ فٍ اىَهبراد ٍهبرتٍ اىتهذَف واىتسنٌ ثبىنرح

 ثُٔضـ٤ٌثس س
ٝفور 

 ثُو٤جُ

 ثُو٤جُ ثُذؼو١ ثُو٤جُ ثُوذ٢ِ
)س( 

 ثُٔقضْذز

ْٗذز 

هالُز  ثُنطأ

 ثُلٌٝم
 ع -ُ ع -ُ

1 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ
 1.146 4.200 1.521 4.800 هًؽز

 ٓؼ١ٞ٘ 0.033 2.358



2 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ُْجً
 1.907 6.267 1.223 4.733 هًؽز

 ٓؼ١ٞ٘ 0.023 2.553

3 
ثُضقٌْ 

 دجٌٌُر
 1.940 8.019 3.973 6.396 عج٤ٗز

 ٓؼ١ٞ٘ 0.036 2.318

( ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُٜٔجًر ثُضٜو٣ق ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ ٣5ذ٤ٖ ُ٘ج ثُؾوٍٝ )

(، أٓج ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ ثُّٞؾ 1.521)( ٝثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً 4.800)

( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز 1.146( ك٢ ف٤ٖ دِؾ ثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )4.200ثُقْجد٢ )

( 4.733(، أٓج ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُٜٔجًر ثُضٜو٣ق ٖٓ ث٤ُْجً ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ )2.358)

ثُّٞؾ ثُقْجد٢ (، أٓج ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ 1.223ٝثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )

(، أٓج 2.553( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز )1.907( ك٢ ف٤ٖ دِؾ ثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً )6.267)

( ٝثالٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً 6.390ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُٜٔجًر ثُضقٌْ دجٌٌُر ك٢ ثالمضذجً ثُوذ٢ِ )

( ك٢ ف٤ٖ دِؾ 8.019( أٓج ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ كوو دِؾ ثُّٞؾ ثُقْجد٢ )3.973)

ٍَ ىُي ػ٠ِ ٝؽٞه 2.318( ٝه٤ٔز )س( ثُٔقْٞدز )1.948ؼ٤ج١ً )ثالٗقٌثف ثُٔ (. ٝه

 كٌٝم د٤ٖ ثالمضذج٣ًٖ ثُوذ٢ِ ٝثُذؼو١ ُٝظجُـ ثالمضذجً ثُذؼو١. 
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(، ٝؽٞه كٌٝم ٓؼ٣ٞ٘ز د٤ٖ ثالمضذجًثس ثُوذ٤ِز ٝثُذؼو٣ز 4أظٌٜس ٗضجةؼ ثُؾوٍٝ )    

 ٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ُٝظجُـ ثالمضذجًثس ثُذؼو٣ز.ُِ

ف٢ًٌ( ثُٔؼور ٖٓ هذَ  -٣ؼَٝ ثُذجفظ ّذخ ىُي إ٠ُ ٓ٘جّذز ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ   

ثُذجفظ ٓغ ْٓضٟٞ ثُؼ٤٘ز ّجػوس ػ٠ِ صؼِْ ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ دجٌٌُر دٌٌر ثُووّ 

دجُشٌَ ثُٔ٘جّخ ٛٞ  ُِظجالس ه٤و ثُذقظ، إى إٕ ٖٓ ثألًٓٞ ثألّج٤ّز ُقوٝط ثُضؼِْ

ثالٛضٔجّ ػ٘و إػوثه ثُض٣ٌٔ٘جس  دجُْٔضٟٞ ثُؼ١ٌٔ ُؼ٤٘ز ثُذقظ، ٝهو ًثػ٠ ثُذجفظ ىُي ك٢ 

ف٢ًٌ( ثُضوًػ ٖٓ ثَُْٜ إ٠ُ ثُظؼخ دٔج ٣ض٘جّخ  -إػوثهٙ ُِض٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ

( " إٕ كجػ٤ِز 2011ٝػ٤٘ز دقغٚ، ٓٔج ّجػو ك٢ صؼِْ ثهثةْٜ ُٜج ٣ٌٟٝ )ٛجشْ ٣جٌّ فْٖ، 

ثُض٣ٌٔ٘جس  ث٣ٌُجػ٤ز ثُٔٞػٞػز دشٌَ ػ٢ِٔ ٝثُض٢ صض٘جّخ ٓغ إٌٓج٤ٗز ثُالػذ٤ٖ ث

)ثُطالح( صؼو أفو ثُّٞجةَ ثُٜٔٔز ك٢ ثًضْجح ههز ثألهثء ثُق٢ًٌ ٝثُٜٔج١ً 

 (38، 2011ُالػذ٢)ُِطالح( ًٌر ثُووّ. ") فْٖ، 

ؾز ػ٤ِٔز ثٕ ظًٜٞ ثُٔؼ٣ٞ٘ز ُٔظِقز ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ُٝالمضذجً ثُذؼو١ ؽجء ٗض٤    

ثُضؼِْ ثُٜٔجًثس ثالّج٤ّز دٌٌر ثُووّ ًجٕ ثكؼَ )دجُط٣ٌوز ثُٔضِِْْز( ٝٛيث ٓج ثًوٙ )ٓلض٢ 

ثدٌث٤ْٛ( ثُي١ ثشجً ث٠ُ ثٕ "ثالػوثه ثُٜٔج١ً الدو ثٕ ٣ذوأ ثٝالً ٝمجطز ػ٘و صو٣ًخ 

 (.19، 1994ثُالػذ٤ٖ ثُٔذضوة٤ٖ دض٤ٔ٘ز ًَ ٜٓجًر ػ٠ِ فور")إدٌث٤ْٛ، 



جفظ ٖٓ مظجةض ثالهًثى ٝثالفْجُ ٝثُيثًٌر ك٢ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٖٓ ٝهو ثّضلجه ثُذ      

مالٍ: ؽؼَ ٓغ٤ٌثس ثُضؼِْ ٤َٔٓر دق٤ظ ٣ضْ ؽيح ثٗضذجٙ ثُٔضؼِْ ٝصوو٣ْ ٛيٙ ثُٔغ٤ٌثس 

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ مالٍ ثُض٣ٞ٘غ ك٢ ثُض٣ٌٔ٘جس ٖٓ ثؽَ صق٤ْٖ ًلجءر ثُٔضؼِْ .

٠ صؼِْ ثُٜٔجًثس دشٌَ ٓضٞثٍٕ ، ًٔج إٕ صٌٌثً ثُض٣ٌٔ٘جس  ُألهثء ثُٜٔج١ً ّجػو ػِ      

( " إٕ ثّضنوثّ ؽٌم صٌٌثً ٓٔجًّز ثُٜٔجًر 2011ٝىُي ٓج ٣ؤًوٙ )ؿج١ٍ طجُـ ٓقٔٞه، 

ثٌُٔثه صؼِٜٔج ُالػذ٤ٖ ثُٔذضوة٤ٖ دأِّٞح ٓضٞثٍٕ ٣ْجػو ػ٠ِ صؼِٜٔج دجُشٌَ ثُٔطِٞح 

 (. 65، 2011")ٓقٔٞه، 

(، إ٠ُ ٝؽٞه 5ك٢ ثُؾو٤ُٖٝ )أٓج دجُْ٘ذز ُ٘ضجةؼ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُض٢ ظٌٜس      

كٌٝم ىثس هالُز ٓؼ٣ٞ٘ز د٤ٖ ثالمضذج٣ًٖ ثُوذ٢ِ ٝثُذؼو١ ك٢ ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ 

ّذخ صؼِٜٔج إ٠ُ ػوه ثُضٌٌثًثس ػ٘و صطذ٤ن دجٌٌُر دٌٌر ثُووّ ُِظجالس ك٤ؼَٝ ثُذجفظ 

ُٔضّٞطز ثُض٣ٌٔ٘جس ثُض٢ أػوٛج ٓوًُ ثُٔجهر ٝكوجً ُٔلٌهثس ثُٜٔ٘ؼ ثُٔضذغ ػٖٔ ثٌُٔفِز ث

ك٢ٜ ٓ٘قش ثُطالح ثُٞهش ثُٔ٘جّخ ُِٔٔجًّز ٝثُضٌٌثً، ٝٛيث ٣ضلن ٓغ ٓج أشجً إ٤ُٚ)شٔش 

( " إٕ ٖٓ ثُٔلٌٝع ػ٠ِ ثُٔو٤ًّٖ أٝ ثُٔوًد٤ٖ صشؾ٤غ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ أهثء ثًذٌ 2000

 .(Schmidt, 2000, 206)ػوه ٌٖٓٔ ٖٓ ٓقجٝالس ثُض٣ٌٖٔ هوً ثُْٔضطجع"

شٌؿ ٝػٌع ٝأهثء ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ دجٌٌُر ك٢  ٣ٌٟٝ ثُذجفظ أ٣ؼجً إٕ ػ٤ِٔز   

ثُ٘شجؽ ثُضؼ٢ٔ٤ِ أعٌ دشٌَ ًذ٤ٌ ك٢ صؼِٜٔج ٝثهثةٜج، ٣ٌٖٝٔ صو٤ْْ ٌٓثفَ ثُضؼِْ ك٢ ٛيٙ 

ثُٜٔجًر إ٠ُ عالط ٌٓثفَ ٢ٛ ثّض٤ؼجح أ٤ٔٛز ثُٜٔجًر ٖٓ مالٍ ثُشٌؿ عْ ًدؾ ثُٔؼِٞٓجس 

ٕ ٣ٝضلن ٓغ ٛيث ثٌُأ١ )ػذو ثُذجّؾ ٓغ ثُٞثؽخ ثُق٢ًٌ عْ صق٣ِٜٞج إ٠ُ أهثء ف٢ًٌ ٓضٞثٍ

( " إٕ ثٌُٔفِز ثأل٤ُٝز ٖٓ ثُضؼِْ ٣قجٍٝ ك٤ٜج ثُٔضؼِٕٔٞ ثّض٤ؼجح ثُلٌٌر 2012ٓذجًى 

ثُؼجٓز ُِقًٌز ، ٝك٢ ثُْٔضٟٞ ثُضج٢ُ ٣قجُٕٝٞ صقو٣و ٝصأه٣ز ٓج ٣ؾخ ثُو٤جّ دٚ ُوٓؼ ثُؾٜٞه 

٠ِ ٣قجُٕٝٞ صق٣َٞ صِي ثُٔؼٌك٤ز ٝثُق٤ًٌز ك٢ فًٌز ٓض٘جّوز ٝٛجهكز ، ٝك٢ ثُْٔضٟٞ ثألػ

 (. 285، 2012ثُقًٌز ثُٜجهكز ك٢ كؼَ ٣ٌٕٞ هجدالً ُإلػجهر ٌٝٓٗجً ٝآ٤ُجً ") ٓذجًى، 
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 وٍْبقشتهب:

 (6اىدذوه )

سطىثخ وٍطتىي اىذالىخ َجُِ األوضبط اىسطبثُخ واالّسرافبد اىَعُبرَخ وقَُخ )د( اىَ

ىالختجبراد اىجعذَخ ىيَدَىعتُِ اىتدرَجُخ واىضبثطخ فٍ ٍهبرتٍ اىتهذَف واىتسنٌ 

 ثبىنرح

 ثُٔضـ٤ٌثس س

 ٝفور

 ثُو٤جُ

 

 ثُٔؾٔٞػز

 ثُؼجدطز

 ثُٔؾٔٞػز

 ه٤ٔز)س( ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 ثُٔقْٞدز

 

 ثُوالُز
 ع± َُ  ع± َُ 



1 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ
 ٓؼ١ٞ٘ 6.563 2.145 8.200 1.146 4.200 هًؽز

2 
ثُضٜو٣ق 

 ٖٓ ث٤ُْجً
 ٓؼ١ٞ٘ 2.509 1.280 7.733 1.907 6.267 هًؽز

3 
ثُضقٌْ 

 دجٌٌُر
 1.940 8.019 عج٤ٗز

13.03

2 
 ٓؼ١ٞ٘ 3.879 5.377

 ( 28( وثذرخخ زرَخ )0.05( عْذ ٍطتىي دالىخ )2.048)*( )د( اىدذوىُخ )

كجس ثُٔؼ٤ج٣ًز ٝه٤ْ )س( ( ٣ضذ٤ٖ ُ٘ج ه٤ْ ثألّٝجؽ ثُقْجد٤ز ٝثالٗقٌث6ٖٓ ثُؾوٍٝ )

ثُٔقْٞدز ٝثُؾو٤ُٝز ُالمضذجًثس ثُذؼو٣ز ُِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز المضذجًثس 

ثُٜٔجًثس ٜٓجًص٢ ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ دجٌٌُر. إى صذ٤ٖ ٝؽٞه كٌٝم ٓؼ٣ٞ٘ز ك٢ ثالمضذجً 

ثُذؼو١ ُِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز  ك٢ ٜٓجًر ثُضٜو٣ق ٖٓ ث٤ٔ٤ُٖ إى دِؾ ثُّٞؾ 

(، إٓج ثُّٞؾ 1.146( ٝدجٗقٌثف ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )4.200ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز )

(، 2.145( ٝدجٗقٌثف ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )8.200ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز كوو دِؾ )

( ػ٘و 2.048( ٢ٛٝ أًذٌ ٖٓ ه٤ٔز )س( ثُؾو٤ُٝز )6.563ٝدِـش ه٤ٔز )س( ثُٔقضْذز )

ٍّ ىُي ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘ز ثُلٌٝم ك٢ ثالمضذجً ( 28( ٝدوًؽز ف٣ٌز )0.05ْٓضٟٞ هالُز ) ٣ٝو

 ثُذؼو١ ُٝظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز.

أٓج ثُضٜو٣ق ٖٓ ؽٜز ث٤ُْجً إى صذ٤ٖ ٝؽٞه كٌٝم ٓؼ٣ٞ٘ز ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١    

( 6.267ُِٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز إى دِؾ ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز )

ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز كوو دِؾ  (، إٓج1.907ٝدجٗقٌثف ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )

( ٢ٛٝ 2.509(، ٝدِـش ه٤ٔز )س( ثُٔقضْذز )1.280( ٝدجٗقٌثف ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )7.733)

( 28( ٝدوًؽز ف٣ٌز )0.05( ػ٘و ْٓضٟٞ هالُز )2.048أًذٌ ٖٓ ه٤ٔز )س( ثُؾو٤ُٝز )

ٍّ ىُي ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘ز ثُلٌٝم ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ ُٝظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ  ٣ٌذ٤ز.ٝه

أٓج ثُضقٌْ دجٌٌُر إى صذ٤ٖ ٝؽٞه كٌٝم ٓؼ٣ٞ٘ز ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ ُِٔؾٔٞػض٤ٖ    

( ٝدجٗقٌثف 8.018ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز ثى دِؾ ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز )

( 13.032(، ثٓج ثُّٞؾ ثُقْجد٢ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز كوو دِؾ )1.940ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )

( ٢ٛٝ أًذٌ ٖٓ 3.879(، ٝدِـش ه٤ٔز )س( ثُٔقضْذز )5.377ٝدجٗقٌثف ٓؼ٤ج١ً هوًٙ )

ٍّ ىُي 28( ٝدوًؽز ف٣ٌز )0.05( ػ٘و ْٓضٟٞ هالُز )2.048ه٤ٔز )س( ثُؾو٤ُٝز ) ( ٝه

 ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘ز ثُلٌٝم ك٢ ثالمضذجً ثُذؼو١ ُٝظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز.

ثس ٜٓجًص٢ ٣ٝؼَٝ ثُذجفظ ّذخ ٝؽٞه كٌٝم ٓؼ٣ٞ٘ز ك٢ ثالمضذجًثس ثُذؼو٣ز ُِٜٔجً     

ثُضٜو٣ق ٝثُضقٌْ دجٌٌُر دٌٌر ثُووّ ُِظجالس د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز 

ف٢ًٌ( دجألِّٞح  -ثُض٣ٌٔ٘جس  ثإلهًثى )ثُقُِٝظجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز إ٠ُ 

ثُٔضَِْْ ثُٔض٘ٞػز ٝثُٔشٞهز ثُض٢ صؼٜٔ٘ج ثألِّٞح ّجػوس ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ 

( "إٕ 1990ٝٛيث ٓج أشجً إ٤ُٚ )هجّْ ثُٔ٘وال١ٝ ٝآمٌٕٝ ، صط٣ٌٞ ثُٜٔجًثس ه٤و ثُذقظ



ثّضنوثّ ثُض٣ٌٔ٘جس  ثُٔض٘ٞػز ٝثُٜجهكز ُٜج صأع٤ٌ ث٣ؾجد٢ ك٢ صط٣ٌٞ ثُٜٔجًر " )ثُٔ٘وال١ٝ، 

1990 ،284.) 

ًٔج ٣ٌٟ ثُذجفظ إٔ ثُض٣ٌٔ٘جس ٢ٛ أًغٌ صأع٤ٌثً ك٢ ٌٓفِز ثُض٣ٌٖٔ ثُٔذٌٌر ٝصل٤و ثُٔضؼِْ ك٢ 

ثس ثأل٠ُٝ ُضؼِْ ٜٓجًر ٓج ألؽَ إٔ ٣ظ٘غ ثُِذ٘جس ثألّجُ ُِٜٔجًر ثّضنوثٜٓج ٖٓ ثُضٌٌثً

ثٌُٔثه ص٘ل٤يٛج ٝطٞالً إ٠ُ ٝػغ ثُذٌٗجٓؼ ثُق٢ًٌ ثُي١ ٣قجٍٝ ثُٔضؼِْ ص٘ل٤يٙ دظًٞر 

ٗجؽقز ُٝٞ ٌُٔر ٝثفور، ُٜٝيث ٣ٌٕٞ ٛيث ثألِّٞح ثألًغٌ صأع٤ٌثً ك٢ ٌٓفِز ثُضؼِْ ثُٔذٌٌ 

 ضوا ٝىُي ألٗٚ ٣َْٜ ػ٤ِٔز ثألهثء .ُضؼِْ ٜٓجًر ٓج ٖٓ هذَ ثُٔضؼِْ ثُٔذ

    ّْ " كجُٜٔجًر ثُض٢ صضظق دض٘ظ٤ْ ػج٢ُ ٣ضقون ثُضؼ٤ِْ ك٤ٜج دشٌَ أٌّع ٝأَّٜ ٖٝٓ ع

 (.308، 2012صقون هوًثس ثًذٌ ك٢ ثالفضلجظ دٜج " )طذٌ، 

ف٢ًٌ( ثُض٢ ثّضنوٜٓج ثُذجفظ ًجٕ ُٜج صأع٤ٌٛج ثال٣ؾجد٢  -إٕ ثُض٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ  

ثُٔوًًجس ثُق٤ْز ٖٓ مالٍ ثّضنوثّ ثُض٣ٌٔ٘جس ألهثء ثُٜٔجًثس ثُض٢ ّجٛٔش ك٢ صط٣ٌٞ 

ثُق٢ًٌ( ٢ٛ هوًثس  -ك٢ صط٣ٌٞ إهًثى ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ٝىُي الٕ "ثُووًثس ثإلهًث٤ًز )ثُقِ 

صؼ٤ٔ٤ِز صؼضٔو ػ٠ِ ثُقًٌز ٤ًِّٞز الٕ ٣أمي ثُضؼِْ ٌٓجٗٚ ُٝيُي ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى 

٤جٗجس ثإلهًث٤ًز دق٤ظ ص٘ٔٞ ًال ثُووًص٤ٖ ؽ٘ذج إ٠ُ ؽ٘خ صلجػال د٤ٖ ثُذ٤جٗجس ثُق٤ًٌز ٝثُذ

ف٤ظ ٣ؼضٔو أهثء فًٌز ػ٠ِ ٗوطض٤ٖ ٛٔج : ههز ثإلهًثى ، ٝثُووًر ػ٠ِ صل٤ٌْ ٛيٙ 

 ( .112، 2011ثُٔوًًجس إ٠ُ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألكؼجٍ ثُق٤ًٌز ثُضٞثكو٤ز " ) ثُؼضّٞ، 

 

 

 ىجبة اىخبٍصا

 ـــ االضتْتبخبد واىتىصُبد : 5

 تْتبخبد :االض 1ـــ  5

 ٖٓ مالٍ ثُ٘ضجةؼ صٞطَ ثُذجفظ إ٠ُ ثالّض٘ضجؽجس ث٥ص٤ز :   

ف٢ًٌ( دجٌُٔجٕ ثُْٔضنوٓز أعٌس إ٣ؾجدجً ك٢ صؼِْ ٜٓجًص٢  -إٕ ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُقِ -1

 ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣ق دٌٌر ثُووّ ُِظجالس.

٣ؾجد٤ج ك٢ صؼِْ إٕ ثُض٣ٌٔ٘جس ٝثألِّٞح ثُٔضذغ ٖٓ هذَ ثُٔوًُ صٌٖٔ ٖٓ أفوثط أعٌث ث -2

 ه٤و ثُذقظ دجُْ٘ذز ُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز. ثُضقٌْ دجٌٌُر ٝثُضٜو٣قٜٓجًص٢ 

إٕ ثُض٣ٌٔ٘جس ثُْٔضؼِٔز ّجػوس ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ثُضٞثكن ثُؼؼ٢ِ ثُؼظذ٢، ٝصط٣ٌٞ ثُٜٔجًر  -3

ثُق٤ًٌز ث٣ٌُجػ٤ز، إى إٕ ثُوجد٤ِز ػ٠ِ إهًثى ثُٜٔجًثس دشٌَ ٓض٤َٔ ٣ْجػو ػ٠ِ صطًٞٛج 

 دشٌَ ؽ٤و.

 

 اىتىصُبد :  2 ـــ 5

 ٖٓ مالٍ ثالّض٘ضجؽجس ٣ٞط٢ ثُذجفظ دج٥ص٢ :   



ػًٌٝر ثمض٤جً ثُض٣ٌٔ٘جس ثُٔالةٔز ٌُِٔفِز ثُؼ٣ٌٔز ُِطالح ٝإٌٓج٤ٗجصْٜ ٝثُض٘ٞع ك٤ٜج  -1

ٖٓ مالٍ صـ٤٤ٌ ثٌُٔجٕ ٝثُْٔجكز ٝثُقؾْ ٝثٍُٕٞ ألؽَ ثعجًر ثُضشٞم ٝٓشجًًز ثُطالح 

 ثُوًُ.

ف٢ًٌ( دأّج٤ُخ أؽوُٝز ثُض٣ٌٖٔ ٖٓ هذَ  -قِػًٌٝر ثّضؼٔجٍ ص٣ٌٔ٘جس ثإلهًثى )ثُ -2

ٓوًُ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ك٢ صؼِْ ٜٓجًثس أمٌٟ دٌٌر ثُووّ ُِظجالس، أل٤ٔٛضٜج ك٢ 

 ثًضْجح ثُٜٔجًثس.

ػًٌٝر ًكغ ْٓضٟٞ ٓؼ٤ِٖٔ ٝٓو٤ًّٖ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ك٢ ثُٔوثًُ ٖٓ مالٍ  -3

ك٢ ثًْجح ؽالدْٜ ثُوًٝثس ثُضط٣ٌ٣ٞز ٝثؽالػْٜ ػ٠ِ ثألّج٤ُخ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُقو٣غز 

ؼ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ُٝؾ٤ٔغ ثُٜٔجًثس ثألّج٤ّز ُألُؼجح ث٣ٌُجػ٤ز ثُٔؼضٔور ك٢ ٜٓ٘

 ثٌُٔثفَ ثُوًث٤ّز.

 

 اىَصبدر اىعرثُخ واألخْجُخ

  ،شًٌز ثُْ٘ودجه ُِطذجػز  ثُض٤ٌ٘ي ٝثُضٌجص٤ي ك٢ مٔج٢ّ ًٌر ثُووّ ،ػٔجه ٍد٤ٌ؛ أفٔو

 . 2005، 1، ؽ

  دـوثه، هثً ثُشؤٕٝ ثُغوجك٤ز، أكجم ػٌد٤ز ،  1، ؽكِْؾز ثُ٘لِثأل٤ٌٓ، ػ٢ِ ؛ ( :

2002 .) 

  ص٣ٌٔ٘جس مجطز ُضط٣ٌٞ ههز ثُوثء ثُق٢ًٌ ٝثُٜٔج١ً ُالػذ٢ فْٖ، ٛجشْ ٣جٌّ ؛
 (.2011: )ػٔجٕ ، ٌٓضذز ثُٔؾضٔغ ثُؼٌد٢ ،  1ؽ  ًٌر ثُووّ ،

 ْٖ؛  ثُّٔٞٞػز ث٣ٌُجػ٤ز ٝثُذو٤ٗز ك٢ ثالُؼجح ٝثُلؼج٤ُجس ٝثُؼِّٞ ف٤ْٖ، هجّْ ف
 (.1998)ػٔجٕ، هثً ثُطذجػز ٝثُ٘شٌ ، ٣ٌُ1جػ٤ز، ؽث

  ،ثُؾو٣و ك٢ ثالػوثه ثُٜٔج١ً ٝثُنطط٢ ُالػخ ًٌر ثُووّٓلض٠ ثدٌث٤ْٛ؛ فٔجه ،

 (.1994)ثُوجٌٛر، هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢، 

  ،ثُٔ٘ظًٞر،  ثّج٤ّجس ًٌر ثُووّٓلض٢ ثدٌث٤ْٛ، ٝثُٞفش، ٓقٔو طجُـ ػذور؛ فٔجه ،

 .1994ٓؤّْز ٓنضجً ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ، 

  ،ثالٌّ٘و٣ًز ، ثٌُٔضخ ثُٔظ١ٌ  9، ؽ  ثطٍٞ ػِْ ثُ٘لِثفٔو ػَس ؛ ًثؽـ( :

 ّ (.1973ثُقو٣ظ ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ ، 

  ػٔجٕ، هثً ٌٍٛثٕ  ػِْ ٗلِ ثُ٘ٔٞ )ثُطلُٞز ٝثٌُٔثٛوز(ثَُؿذ٢، ثفٔو ٓقٔو ؛( :

 ّ (.2009ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، 

 ثُؼ٤ِٔز ُِضٌد٤ز ثال، ثفٔو ػذو ثٌُفٖٔ، ٝػغٔجٕ، ك٣ٌور ثدٌث٤ْٛ : ث٤ٌُْٛو ِّ
، ث٣ٌُٞش ، هثً ثُضؼ٤ِْ ُِ٘شٌ  1، ؽ ثُق٤ًٌز ٝصطذ٤وٜج ٣ٌُجع ثالؽلجٍ ٝثٌُٔفِز ثالدضوثة٤ز

 . 1990ٝثُض٣ٍٞغ ، 



  ثُوجٌٛر،  ثإلػوثه ثُٔضٌجَٓ ُالػذ٢ ًٌر ثُووّطجُـ، ٓقٔو ػذوٙ، ٝإدٌث٤ْٛ، ٓلض٢ ؛ .

 .1985هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢، 

 ُضو٣ًذ٢ ثُٔوضٌؿ ك٢ صط٣ٌٞ ثإلهًثى ثُقِ طجُـ، ٓقٔو ٜٓو١؛ أعٌ ثُٜٔ٘ؼ ث- 

( ّ٘ز : )ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ ،  17ـ  15ف٢ًٌ )ثٌُٔج٢ٗ( ُقٌثُ ث٠ٌُٓٔ دٌٌر ث٤ُو ألػٔجً ) 

 ( 2003ؽجٓؼز ه٣ج٠ُ ، ٤ًِز ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤ز ، 

  دـوثه، ثٌُٔضذز ) :1ؽ ،ؽوُٝز ثُضو٣ًخ ٝثألهثء ثُنطط٢ دٌٌر ثُووّطذٌ، هجّْ َُثّ؛

 (. 2010ث٣ٌُجػ٤ز، 

  ػٔجٕ ، هثً ثُن٤ِؼ ُِ٘شٌ 1، ؽ ػِْ ثُ٘لِ ك٢ ث٣ٌُجػزثُؼٔو، ػذوثُْضجً ؽذجً؛( :

 ّ (. 2010ٝثُطذغ ، 

  1، ؽ ػِْ ثُ٘لِ ثُضٌد١ٞ ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُضطذ٤نثُؼضّٞ، ػوٗجٕ ٣ّٞق، )ٝآمٌٕٝ( ؛  :

   (.2011)ػٔجٕ ، هثً ث٤ٌُْٔر ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، 

  ػٔجٕ ، هثً ؽ٤ٜ٘ز  ؼِْ إ٠ُ ثألهثء :ثُِْٞى ثُق٢ًٌ ٖٓ ثُضٓذجًى، ػذو ثُذجّؾ ؛(

 ( .2012ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، 

  ػٔجٕ ، ٌٓضذز  1، ؽًٌر ثُووّ ــ ثُٔلج٤ْٛ ــ ثُضو٣ًخ  ٓقٔٞه، ؿج١ٍ طجُـ؛( :

 (. 2011ثُٔؾضٔغ ثُؼٌد٢ ، 

  هثً هؽِز ، 1، ؽ ثُضؼِْ ٝثُٜٔجًثس ثالّج٤ّز ك٢ ًٌر ثُووّٓقٔٞه، ٓٞكن ثّؼو؛(:

2009.) 

  ،ًثُوجٌٛر ، هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢  ِ ثُؼ٤ِٔز ك٢ صو٣ًخ ًٌر ثُووّثالّف٘ل٢: ٓنضج( ،

1980.) 

 ثالمضذجًثس ٝثُو٤جُ ٝثُضو٣ْٞ ك٢ ثُضٌد٤ز ث٣ٌُجػ٤زثُٔ٘وال١ٝ، هجّْ، ٝ)آمٌٕٝ(؛ 

 (.1990:)ثُٔٞطَ ، ٓطجدغ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ، 

 

 Schmidt ، A. Richard ، Craig A.wrisherg ; Motor Learning and 

performance : (Human Ken tics ،2000).  

 Jeff Walkley: Motor Skills & Perceptual Motor Programs :  ( USA 

, the ACHPER Healthy Lifestyle Jo 

 

 اىَالزق

 زرمٍ ( اىَنبٍّ -( َّىرج تَرَْبد )االدراك اىسص1ٍيسق )

 ص٣ٌٖٔ ثُضٜو٣ق ث٠ُ ث٠ٌُٓٔ ٖٓ أٓجًٖ ٓنضِلز ػ٠ِ مؾ ث٠ٌُٓٔ -1

 ِ : اإلزطبش ثبىَنبُ اىهذف ٍِ اىتَرَ

 االدواد اىَطتخذٍخ : مراد قذً ىيصبالد ، هذف مرح قذً ىيصبالد 



ً( عِ اىهذف زُث َنىُ ثىضع االضتعذاد 6تىصُف اىتَرَِ : َقف اىطبىت عيً ثعذ )

ثعذ رىل َقىً ثبىتهذَف ٍِ ََُِ اىَيعت عيً اىهذف ثبىنراد ثٌ ٍِ وضظ اىَيعت، ثٌ 

 (ٍتر.12( ٍتر، ثٌ )10َِ ٍِ ٍطبفخ )ٍِ َطبر اىَيعت. َنرر اىتَر

 
 

 ( ٓضٌ .6ثُضٜو٣ق ػ٠ِ ٛوف ًٌر ثُووّ ُِظجالس ٖٓ ْٓجكز ) -2

 اىهذف ٍِ اىتَرَِ : قُبش اإلدراك اىسص زرمٍ عيً اىتهذَف ثبىنراد.

 .ً واالوزاُ، هذف مرح قذً ىيصبالداالدواد اىَطتخذٍخ : مراد ٍختيفخ اىسدى

ً( عِ اىَرًٍ إّر َنىُ ثىضع االضتعذاد ثعذ 6ذ )تىصُف اىتَرَِ : َقف اىطبىت عيً ثع

( 10رىل َقىً ثبىتهذَف عيً اىَرًٍ ثنراد ٍختيفخ االوزاُ . َنرر اىتَرَِ ٍِ ٍطبفخ )

 ( ٍتر. ٍِ اىثجبد ثٌ ٍِ اىسرمخ.12ٍتر، و)

 
 

 (2ٍيسق )



 اىَذرضخ /ٍتىضطخ اىسَسح ىيجُِْ         َّىرج ىىزذح تعيَُُخ       اىهذف اىتعيٍَُ /

 تعيٌ ٍهبرح اىتهذَف

اىهذف اىترثىٌ /       30/11/2014اىصف /اىثبٍّ ٍتىضظ                      اىتبرَخ / 

 تَُْخ روذ اىتعبوُ

 اىىزذح / االوىً                   
أهْجّ 

 ثُٞفور
 ثُٞهش

ثُلؼج٤ُجس ٝثُٜٔجًثس 

 ثُق٤ًٌز

 ثُضو٣ْٞ ثألهٝثس ثُض٘ظ٤ْ

ثُؾَء 

 ثُض٤ٜٔو١

 ه 15
 

   

 ٔووٓزثُ

 ه 4
ٝهوٞف ثُطووالح  ، ثُقؼووًٞ 

 ، ثُضق٤ز ث٣ٌُجػ٤ز   

ثُضأ٤ًو ػ٠ِ   

ثُؼذؾ 

 ٝثُ٘ظجّ

 ثإلفٔجء

ٌُٛٝوووز  –ثُْوو٤ٌ ثالػض٤ووجه١  ه 5

ثػض٤جه٣ووووووز ٌُٛٝووووووز دٌكوووووووغ 

ثُووووًٌذض٤ٖ ػج٤ُووووجً عووووْ ّوووو٤ٌ 

 ثػض٤جه١ . 

   

ثُض٣ٌٔ٘جس 

 ثُذو٤ٗز

 

 

ُِووويًثػ٤ٖ صٔوووج٣ًٖ صٔط٤وووز ) ه 6

 ٝثُؾيع ٝثٌُؽ٤ِٖ (   

٤ًو ػ٠ِ ثُضأ  

طقز 

 ثُض٣ٌٖٔ

ثُؾَء 

 ثٌُة٢ْ٤

ثُضٜووووووووو٣ق دٌووووووووٌر ثُووووووووووّ  ه 25

 ُِظجالس

   

ثُ٘شجؽ 

 ثُضؼ٢ٔ٤ِ

شوووٌؿ ؽ٣ٌووووز ثهثء صٔوووج٣ًٖ  ه 10

ضؼ٤ٔ٤ِوووز دوووجُض٤ًٌَ ثُٞفوووور ثُ

ٓووووووٖ هذووووووَ ػِوووووو٠ ثالهًثى 

 ٓوًُ ثُٔجهر . 

   

ثُ٘شجؽ 

 ثُضطذ٤و٢

( ثالهًثى   1صٔوووووووو٣ٌٖ ًهووووووووْ )  ه 15

 ثٌُٔج٢ٗ  ُٜٔجًر ثُضٜو٣ق 

وّ ًٌثس ه 

 ُِظجالس

صظق٤ـ 

 ثالمطجء

ثُؾَء 

 ثُنضج٢ٓ

 ه 5
 ُؼذز طـ٤ٌر / ثالٗظٌثف .

   

 

 

 

 
 


