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يفِّى اهذاح اهسشيٖج نداهج هوخٌتؤ تبالخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج
أ  .ى  .د ٖ .بشًٖ عوّاً اهخيٖيٕ

أ .ى  .د  .عوٕ عتد اهحشً حشًٖ
 -1اهخعرٖف تبهتحد :

ى  .ى  .د  .يحيد يعر عـــرام

 1-1يلديج اهتحد ّأُيٖخَ :
خشؾٓ اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،نٌِّب سزء يً اهخرتٖج اهؾبيج هالرخلبء تبهفرد  ،هسؾوَ أنذر اخزاٌاب ،

ّهَ اهلدرث ؽوٓ اهخّافق يؼ تٖئخَ ّيسخيؾَ  ،فِٕ خِخى تئنشبة اهلٖى تضنى عتٖؾخِب ّأُدافِب  ،ياً

خالل خفبؽل أٌشعخِب ّفؾبهٖبخِب اهيخخوفج  ،يؼ اهضٖبث االسخيبؽٖج  ،تسبٌة ؽٌبٖخِب تضضج اهفارد ،
ّخٌيٖج يِبراخَ ّكدراخَ اهتدٌٖج ّاهضرنٖج .

ّٖلؼ ؽوٓ ؽبخق يدرس (يؾوى)  ،اهخرتٖج اهرٖبظٖج اهدّر األنتر فإ خٌفٖاذ خوناى األٌشاعج

ّاهفؾبهٖبح تبهشنل اهضضٖص  ،هذا فخشوضَ تبهيؾرفج ّاهؾبداح اهخٕ خيدٍ تبهخترث هخعاّٖر يفبُٖياَ
ّاُخيبيبخَ ّ ،تٌبء كدراخَ  ،خؾد يعوتبً أشبشٖب ّ . . .االُخيبى تيٌِج اهخدرٖس ُٕ أّهٓ اهخعّاح
ٌضّ أضالش ؽيوٖج اهخؾوٖى  ،فبهيؾوى اهذٔ ٖيخوم اهنفبٖبح اهيٌِٖج اهيعوّتج ٖخارم تضايبخَ ؽوآ

شوّنٖبح عالتَ . . .

أً األؽداد اهضضٖص هيدرس (يؾوى)  ،اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،اشخيرار تٌبء كدراخَ ّإينبٌٖبخاَ ،

ُٕ اهّشٖوج األٌسؼ الشخيرارٖج إكتبل اهعبهة ؽوٓ ييبرشج األٌشعج ّاهفؾبهٖبح اهرٖبظٖج ّ ،إؽبدث
تٌبء شخضٖخَ  ،يً خالل زٖبدث يؾبرفَ ّ ،خعّٖر أفنبرٍ ّؽبداخَ ّ ،خؾدٖل شوّنَ .

فيٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج خخعوة يؤُالح خبضج هدْ يً ٖرغة اهؾيل فِٖب ّ ،االخسابٍ

ٌضُّب ٖن ًّ ضلٖلج ّاكؾج ؽٌديب ٖسد اهفرد أٌِب خرفؼ يً يشخّاٍ اهذلبفٕ ّاالسخيبؽٕ  ،فظالً ؽاً

اهدخل اهيبدٔ اهذٔ خضللَ هَ .

ّؽوٓ اهرغى يً أً ٌُبم سّاٌة يخؾددث ٖسة أً خؤخذ تؾًٖ االؽختبر (اهاذنبء  ،اهشخضاٖج ،

اهلٖبدث  ،االخسبُبح  ،اهيؾوّيبح اهفٌٖج  . . . ،اهخ)،هلتّل اهيرشضًٖ فٕ نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج ،

إال أً اهلتّل فِٖب  -فٕ اهؾراق  -ال ٖزال ٖخى ؽوٓ أشبس يسيّػ اهدرسبح فٕ االيخضبً اهّزارٔ
ّ ،نذا اسخٖبز تؾط االخختبراح اهٌغرٖج ّاهؾيوٖج  . . .ييب خشتة فٕ ؽادى ضضاّل اهفرضاج
هونذٖر يً اهعالة هالهخضبق فٕ نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،ؽوٓ اهارغى ياً رغتاخِى اهيوضاج ،

ّايخالنِى هسّاٌة نذٖرث خؤُوِى هالهخضبق تِب ّ .تبهيلبتل فأً اهنذٖر يٌِى خينً يً أهالهخضبق تِذٍ
اهنوٖبح ؽوٓ أشبس يسيّػ درسبخِى ّ ،يلدرخِى اهرٖبظٖج ّضدُب  ،دًّ اؽختبر هوسّاٌة األخرْ
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 . . .األير اهذٔ ٖضخيل يؾَ أً اخسبُبخِى كد ال خنًّ اٖسبتٖج ٌضّ ؽيوِى نيدرشًٖ (يؾوياًٖ) ،
هوخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،تبهخبهٕ شّف ال ٖنًٌّّ يدرشًٖ (يؾويًٖ)  ،يتدؽًٖ ّيتخنرًٖ  ،فيً األُيٖج

تينبً أً ٖنًّ اهعالة راظًٖ ؽً يٌِخِى اهيشخلتوٖج  ،ييب شٌٖؾنس إٖسبتبً ؽوٓ خضضاٖل ياً

شٖلّيًّ تخدرٖشِى (خرتّٖبً  ،تدٌٖبً  ،يِبرٖبً  ،ضرنٖبً  ،ؽلوٖبً ٌ ،فشٖبً  . . . ،اهخ) ّ ،اهيالضغ أً
اهنذٖر يٌِى ٖخسَ ٌضّ يٌِج اهخدرٖس تدافؼ ( :اهشؾّر تأُيٖخِب تبهٌشاتج هويسخياؼ  ،أّ يسابراث

األضدكبء ّاهزيالء أّ اهرغتج فٕ اهضضّل ؽوٓ ّغٖفج هخضلٖق اهنشة اهيبدٔ) .

نيب أً اهترٌبيز اهدراشٕ اهذٔ ٖؾيل ؽوٓ أؽداد اهعبهة هنٕ ٖنًّ فٕ اهيشخلتل يدرشبً  ،كد ال

ٖراؽٕ سيٖؼ اهخضبئص اهخٕ خخعوتِب يٌِج اهخدرٖس فٕ يسبل اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،فِّ تضبسج إهٓ

ذلبفج ؽبيج ّاشؾج  ،خّانة اهغرّف االسخيبؽٖج اهيخغٖرث ّخخّافق يؾِب ُّ ،ذا ال ٖخضلق إال ياً
خالل خزّٖدٍ تئعبر ّاشؼ يً اهذلبفج فٕ يسبالح يخؾددث هخؾدٖل شوّنَ .

ّاهيالضغ أً نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل  ،يً خالل ترٌبيسِب (اهخرتّٔ  ،اهخؾوٖيٕ) ،

ُٖئج اهفرضج اهخؾوٖيٖج ّاهفٌٖج إلنشبة عالتِب اهيِبراح اهالزيج هٌسبضِى فٕ يٌِج خدرٖس اهخرتٖاج
اهرٖبظٖج ّ ،هنً اهخشبؤل اهذٔ ُٖعرش ٌُب ُ ،ل خى خزّٖدُى تبهيفبُٖى االٖسبتٖج ٌضّ ُذٍ اهيٌِاج
ُّل خى خؾدٖل يفبُٖيِى اهشوتٖج اخسبُِب .

ّيً ٌُب ٌسد أً ٌُبم ظرّرث يوضج هيؾرفج اخسبُبح اهعالة ٌضّ اهيٌِاج اهخإ شاّٖف

ٖيبرشٌِّب يشخلتالً (خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج)  ،نيب ٌسد أُيٖج نترْ هوخنًِ تخوم االخسبُبح ياً

خالل سّاٌة يخؾددث يٌِب (يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،يً أسل خرشٖخ االٖسبتٖج يٌِب ّخؾدٖل اهشوتٖج

ّخنيً األُيٖج اهؾويٖج هِذٍ اهدراشج يً خالل خشوٖع اهظّء ؽوٓ اخسبُبح عالة نوٖبح اهخرتٖاج

اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،نخعّث أّهٓ هخؾدٖل يفبُٖيِى اهشوتٖج خسبُِب ّ ،خفشاٖر شاوّنِى
ال ؽً اهخٌتؤ تشوّنِى اهيشخلتوٕ .
اهضبهٕ  ،فظ ً

أيب األُيٖج اهخعتٖلٖج هِذٍ اهدراشج فخغِر يً خالل ٌخبئسِب ّخّضٖبخِب  ،اهخٕ كد كد خشبؽد فٕ

اإلسبتج ؽوٓ تؾط اهخشبؤالح ضّل سدّْ اهخٌتؤ تبخسبُبح عالة نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضاّ
يٌِج اهخدرٖس يً خالل يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج  ّ ،خضدٖد األُداف ّاهّشبئل اهيٌبشاتج ّاهخإ
خشبُى فٕ خعّٖر االخسبُبح االٖسبتٖج ّخؾدٖل اهشوتٖج يٌِب  ،هوّضّل إهٓ أفظل ّأٌشة يؾدالخِب ،
ّتيب ٖشبؽد فٕ االرخلبء تيفِّى ّفنرث اهعالة فٖيب ٖخص يٌِخِى اهيشخلتوٖج (خادرٖس اهخرتٖاج

اهرٖبظٖج) .
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 2-1يشنوج اهتحد :
أٖيبٌبً يً اهتبضذًٖ تأُيٖج أً خنًّ اخسبُبح عالة نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج اٖسبتٖج ٌضّ يٌِاج

اهخدرٖس  ،فأً ُذٍ اهدراشج ُٕ يضبّهج هإلسبتج ؽوٓ تؾط اهخشبؤالح  ،ؽوَٖ فأً يشنوج اهتضاد
خنيً فٕ اإلسبتج ؽوٓ خونى اهخشبؤالح :

 -1يب ُٕ ٌّؽٖج اخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل ٌ ،ضّ يٌِج اهخدرٖس .
ُ -2ل خخخوف ُذٍ االخسبُبح تبخخالف اهيراضل اهدراشٖج .

ُ -3ل ٖينً اهخٌتؤ تِذٍ االخسبُبح تدالهج يخغٖر (يفِّى اهذاح اهسشيٖج) .
 3-1أُداف اهتحد :
ِٖدف اهتضد إهٓ :

 -1خلًٌٖ يلٖبشَٕ ( :االخسبُبح ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج )  ،ؽوٓ عاالة
نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل .

 -2خعتٖق يلٖبشَٕ ( :االخسبُبح ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج )  ،هدْ عاالة
نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل .

 -3اهخؾرف ؽوٓ اهفرّق فٕ (االخسبُبح ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،هادْ
عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل  ،ؽوٓ ّفق اهيراضل اهدراشٖج .

 -4اشخٌتبع يؾبدهج خٌتؤٖج الخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل  ،ؽوٓ ّفاق
(يفِّى اهذاح اهسشيٖج) .

 4-1فرّط اهتحد :
ٌُبم فرّق داهج يؾٌّٖبً فٕ (االخسبُبح ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،يفِّى اهذاح اهسشايٖج)  ،هادْ
عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل  ،ؽوٓ ّفق اهيراضل اهدراشٖج .
 5-1يسبالح اهتحد :
 1-5-1اهيسبل اهتشرٔ  :عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل  ،هوؾبى اهدراشٕ (- 2008

. )2009

 2-5-1اهيسبل اهينبٌٕ  :اهلبؽبح اهدراشٖج فٕ نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل .
 3-5-1اهيسبل أهزيبٌٕ  :اهيدث يً ( )2009/3/1إهٓ (. )2009/5/1

3

العدد الثالث

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

 6-1اهيضعوحبح اهيشخعيوج فٕ اهتحد :

 -1االخسبٍ(:حبهج يً اهخِٖؤ اهعلوٕ ّاهعضتٕ اهخٕ خٌغيِب اهخترث اهشـبتلج ّاهخـٕ خّسـَ
اشخسبتبح اهفردهويّاكف أّاهيذٖراح اهيخخوفجّ،كد ٖنًّ ُذااهخِٖؤ يؤكخًب أّذّ يدْ تعٖد)

1

 -2اهيٌِج  ُٕ( :يسيّعج يً اهيِبى أّ األعيبل أّ اهّغبئف ّاهيشـخّٖبح اهخـٕ ٖخعوـة
أداؤُب تٌسبش ّفبعوٖج ّ ،خحلٖق أُدافِب اهلرٖتج ّاهتعٖدث ايخالم نفبٖبح  ،أٔ يِـبراح

يعٖتج ٖ ،خعوة إخلبً خوم اهيِبراح اهخدرٖة عوِٖب فٕ يؤششبح خبضج). 2

 -3اهخدرٖس ٌ( :شبع خّاضوٕ ِٖدف إهٓ أذبرث اهخعوى ّ ،خشِٖل يِيج خحلٖلـَ ّٖ ،خظـيً

شوّم اهخدرٖس يسيّعج يً األفعبل اهخّاضـوٖج ّ ،اهلـراراح اهخـٕ خـى اشـخالالهِب ،

ّخّغٖفِب تنٖفٖج يلضّدث يً اهيدرس اهذٔ ٖعيل تبعختبرٍ ّشٖعبً فٕ أداء يّكف خرتّٔ

خعوٖيٕ). 3

 -4االخسبٍ ٌحّ يٌِج اهخدرٖس  ُّ( :يسيّعج اهخضّراح ّاهيشبعر اهخٕ ٖحيوِب اهيشـبرم
ّخغِر فٕ ضّرث اشخسبتبح اهلتّل أّ اهرفط اهخٕ ٖتدِٖب حٖبل اهلظبٖب اهسدهٖج ّاهخـٕ

خخعوق تبهعيل فٕ يٌِج اهخدرٖس). 4

 -5اخسبُبح اهعالة ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج*( :فٕ ظّء يب سـبء نٌفـًب ٖينـً

خحدٖد يفِّى اخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيعج تبتل ٌحّ يٌِج اهخـدرٖس ،

تأٌَ اهدرسج اهنوٖج اهخٕ ٖحضل عوِٖب اهعبهة  ،عوٓ يلٖبس االخسبُبح اهيشـخعيل فـٕ

اهتحد اهحبهٕ  ،تحٖد خعَتر اهدرسج اهعبهٖج عً االخسبٍ االٖسبتٕ ٌحُّـب  ،أيـب اهدرسـج
اهيٌخفظج فخعَتر عً االخسبٍ اهشوتٕ ٌحُّب).

 -6يفِّى اهذاح اهسشيٖج ( :أحدْ األتعبد اهِبيج هيفِّى اهذاح ّشخضٖج اهفرد ّ . . .خيذل
يؤشراً ُبيبً هسّاٌة يخخوفج هشخضٖخَ ّ ،أً شعّر اهفرد تأً سشيَ نتٖر أى ضـالٖر ،

سذاة أى غٖر سذاة  ،كّٔ أّ ظعٖف  ،كد ٖفٖد نذٖراً فٕ اهخعرف عوٓ يفِّيـَ هذاخـَ
ّاهخعرف عوٓ ٌيع شوّنَ خسبٍ اٗخرًٖ ّٖ . . .رختع تذلخَ فٕ ٌفشَ ّفٕ عرٖلج خعبيوَ

 -1يحًذ حطٍ ػالٔ٘ ؛ ػهى انُفص انرٚاض ، ٙط ( : 9انماْرة  ،دار انًؼارف  ، )1991 ،ص919
 -9تٕفٛك يرػٔ ٙأحًذ بهمٛص ؛ أخاللٛاث يُٓت انتؼهٛى  ،ط(: 9ضهطُت ػًاٌ  ،دائرة أػذاد ٔتٕج ّٛانًؼهً ، )1991 ، ٍٛص6
 -3تٕفٛك أحًذ ٔيحًذ يحًٕد ؛ طرائك انتذرٚص انؼايت  ،ط( :1ػًاٌ  ،دار انًٛطرة نهُشر ٔانتٕزٚغ ٔانطباػت  ، )9119 ،ص93
 -1أييي ٍٛيحًييذ ػهيي ٙضييهًٛاٌ ؛ اتميياِ طييالي يؼٓييذ انتسْٛييم انتربييٕ٘ بطييهطُت ػًيياٌ َحييٕ يُٓييت انتييذرٚص فيي ٙضييٕ بؼي
انًصرٚت نهذراضاث انُفطٛت  ،انًمهذ  ، 6انؼذد ( : 11انماْرة ُٚ ،اٚر ، )1996 ،ص01
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يع اهتٖئج اهيحٖعج تَ ّيً ٌبحٖج أخرْ فأً األفراد اهذًٖ هدِٖى اخسبُـبح أّ خضـّراح

اٖسبتٖج ٌحّ أسشبيِى ٖخيخعًّ تدرسج يرخفعج هخلدٖرُى هدّاخِى). 1

 -7اهخحوٖل اهيٌعلٕ هالٌحدار(:عرط اهعالكج تًٖ اهيخالٖراح فٕ ضّرث يعبدالح رٖبظٖج تالٖج
اهخٌتؤ تلٖيج اهيخالٖر اهخبتع تيعوّيٖج اهيخالٖر اهيشخلل  ،اهذٔ ٖؤذر عوٓ اهيخالٖر اهخبتع). 2

 -8اهخٌتؤ ( :عيوٖج خنًِ ّخّكع هيب شٖحدد فٕ اهيشخلتل).3

 -9اهلٖيج اهخٌتؤٖج هالخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظـٖج تدالهـج يفِـّى اهـذاح
اهسشيٖج* ( :خّكع درسج اخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيعج تبتل ٌ ،حّ يٌِج
اهخدرٖس  ،يً خالل يعرفج درسج خلدٖرُى هذاخِى اهسشيٖج).

 -2اهدراشبح اهٌغرٖج ّاهدراشبح اهيشبتِج ّاهيرختعج :
 1-2اهدراشبح اهٌغرٖج :

 1-1-2يفِّى اهخدرٖس :
ٖسة أً ال ٌٖغر إهٓ اهخدرٖس تأٌَ ( :اهخؾوٖى اهذٔ ٖفِى يٌَ أٌَ انخشابة تؾاط اهيؾوّيابح

ّاهيِبراح ّاهيؾبرف)  .4فبهخرتٖج ّخٌيٖج اهلبتوٖبح ّإنشبة اهيِبراح ّاهختراح ّاهّضاّل إهآ

اهخضّر اهّاظص ّاهخفنٖر اهيٌغى ّ ،إذبرث اهؾّاعف اهشبيٖج فٕ اهٌفّس ّأؽداد سٖل اهيشاخلتل ،

غبٖبح أُى ّأُداف أشيٓ يً يؾبرف خولٓ ّخنخشة .

"ّٖينً اهلّل تأٌَ ٌغبى يً األؽيبل اهيخعع هِب ّٖ ،لضد تَ أً ٖؤدٔ إهٓ خؾوى اهعوتاج فإ

سّاٌتِى اهيخخوفج ٌّيُّى ُّ ،ذا اهٌغبى ٖشخيل ؽوٓ يسيّؽج األٌشعج اهِبدفج ٖ ،لّى تِب نل ياً

اهيؾوى ّاهيخؾوى ّٖ ،خظيً ُذا اهٌغبى ؽٌبضر ذالذج  :يؾويبً  ،يخؾويبً ّ ،يٌِسبً دراشاٖبً ُّ ،اذٍ
اهؾٌبضر ذاح خبضٖج دٌٖبيٖج  ،نيب أٌَ ٖخظيً ٌشبعبً هغّٖبً ُّ ّشٖوج اخضبل أشبشاٖج  ،تسبٌاة
ّشبئل االخضبل اهضبيخج ّ ،اهغبٖج يً ُذا اهٌغبى إنشبة اهعوتج اهيؾبرف ّ ،اهيِبراح ّ ،اهلاٖى ،

ّاالخسبُبح ّ ،اهيّٖل اهيٌبشتج". 5

1
 -5إبراْٛى يٕضٗ ػبذ انفتاح ؛ يمذيت ف ٙاإلحصا انٕصف( : ٙانسلازٚك  ،انشرٔق نهطباػت ٔانُشر  ، )1995 ،ص311
 -6أشرف يطؼذ إبراْٛى ػبٛذ ؛ انمًٛت انتُبؤٚت الختباراث االضتؼذاد انبذَٔ ٙانُفط ٙالختٛار الػب ٙانًبارزة ( :أطرٔحت دكتيٕراِ  ،كهٛيت انتربٛيت
انرٚاضٛت  ،جايؼت جايؼت حهٕاٌ  ، )1999 ،ص113
* تؼرٚف أجرائٙ
 -1يحًٕد دأد انربٛؼ ٙ؛ طرائك ٔأضانٛب انتذرٚص انحذٚج ( :أربذ  ،ػانى انكتب انحذٚج  ، )9116 ،ص3
 -9تٕفٛك أحًذ يرػ ٔ ٙيحًذ يحًٕد انحٛهت ؛ انًصذر انطابك  ،ص93
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ُّذا يب ٖذُة اهَٖ (ُبٖيبً  ، )1983 ،اهذٔ ٖرْ "أً اهؾيوٖج اهخدرٖشٖج هِب أتؾبد ذالذج خخيذل

فٕ اهيؾوى ّاهخويٖذ ّاهيبدث اهدراشٖج  ،خٌديز ّخخفبؽل تؾظِب تتؾط هخؤدٔ إهٓ اهيخرسبح اهيعوّتج

ّاهيأيّهج هخوم اهؾيوٖج اهخدرٖشٖج". 1

"ّٖشٖر اهخدرٖس إهٓ يب ٖ ضدد يً خؾوى هوعالة ّ ،تذهم ٖسة أً ٌلَّى اهخدرٖس تيدْ خاأذٖرٍ

فٕ اهعالة يً خالل ٌلل ّخفِى ّخّظٖص ّخؾوٖى ّإنشبة اهيؾوّيبح ّاهختراح ّاهيِابراح ياً

اهيدرس إهٓ اهعبهة تأٔ أشوّة أّ عرٖلج" ، 2إذا فِّ شوشوج يً اخخبذ اهلراراح. 3

ٌّٖتغٕ أً ٖخذنر اهيدرس أً ٌُبم ؽدد غٖر يضدد يً اهيخغٖراح اهخٕ خؾيل فإ اهيّكاف

اهضفٕ ٖينً ظتع ؽدداً يٌِب ّ .ال ّٖسد يتدأ ّاضد ٖينً أً ٖغعٕ اهيّاكف اهيخخوفج اهؾدٖدث اهخٕ

خغِر  .فٌِبم دائيبً تؾط اهضؾّتبح ّاالشخذٌبءاح ّ ،اهيدرس اهيبُر ٖؤدٔ دّراً فٌٖبً فٕ خأهٖف
ّإٖسبد ّخلدٖى اهيّاكف اهيِبرٖج اهيخخوفج هخغعٖج أّ هشد اهخغٖٖراح اهيعوّتج فٕ اهيّاكف اهخؾوٖيٖج .
ٌُّبم أشٖبء أنذر يخؾج ُٕ أً اهيدرس اهيبُر ٖينٌَ اهشٖعرث ؽوٓ اهيّاكف اهخدرٖشٖج اهسٖدث اهخٕ

ال ٖخؾوى اهعالة يٌِب ّضشة  ،تل ٖخيخؾًّ تبهخؾوٖى. 4

ييب سبء آٌفبً فأً أٌشة يفِّى هوخدرٖس كد ضددٍ (ّٖشف كعبيٕ ّآخرًّ ُّ ، )2000 ،اّ :

(أٌَ ؽيوٖج يخععج يضنّيج تأُداف ّيشخٌدث إهٓ أشس ٌغرٖج ٌيّذسٖج خِدف إهٓ اؽختبر ينٌّبح
يٌغّيج اهخدرٖس ّخضبئص اهعوتج ّاهيدرشًٖ ّاهيضخّْ اهخدرٖشٕ ّفق يٌغّيج يخفبؽوج هخضلٖق

اهخعّر ّاهخنبيل فٕ اهؾيوٖج اهخدرٖشٖج ّتِدف خرتّٔ ؽبى هخضلٖق أُداف اهيخععبح اهخدرٖشٖج)

5

3Heinemann , k . linfuhrung hn dhe so / hologhe des sports , schorndort .1983
 -1يحًٕد دأد انربٛؼ ٙ؛ انًصذر انطابك  ،ص3
– 5- mouka masston ; Teocling physical Education edition , charlde . Melli puplishing company -1981
New New york
ْ -6ربرث كٕل ؛ فٍ انتذرٚص  ،ترجًت ضؼاد جار هللا ( :انماْرة  ،دار انفكر انؼرب ، )1901 ، ٙص11
ٕٚ -7ضف َٔاٚفّ لطاي ٙ؛ ًَارج انتذرٚص انصف ، ٙط( : 9ػًاٌ  ،دار انشرٔق نهُشر ٔانتٕزٚغ ، )1990 ،ص5
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 2-1-2يلّيبح اهخدرٖس :
أً اهخدرٖس ؽوى هَ يلّيبح ّأشس ٖؾخيد ؽوِٖب فٕ اهخعتٖق ٌغرٖبً ّؽيوٖبً ّ ،يً أُاى ُاذٍ

اهيلّيبح ُٕ: 1

أّالً -اهيُّتج اهفعرٖج أّ اهعتٖؾٖج :

ّاهخٕ خخيذل فٕ كّث اهشخضٖج  ،اهخٕ خينً اهيدرس يً أً ٖيخوم زيبى اهدرس إذا نبً ٌغرًٖب

أّ ؽيوٖبً ّخشسٖؼ اهعالة ؽوٓ أً ٌٖشسيّا فَٖ ٌّٖديسّا تَ ّٖشخسٖتّا هَ خولبئٖابً دًّ اشاخؾيبل

أشوّة اهيراّغج  . . .فبهضّح اهّاظص اهٌلٕ  ،اهضّح اهيرً  ،اهضاّح اهيؾخادل ّاهٌعاق

اهّاظص ّعرٖلج األداء ّظتع اهٌفس ّشرؽج اهتدِٖٖج  ُٕ ،يً اهؾّايل ّاهيلّيبح اهعتٖؾٖج اهخٕ
خشِى فٕ ٌسبش ؽيوٖج اهخدرٖس .

ذبٌٖبً -اهلدرث ؽوٓ اهخؾوى أّ اإلهيبى تبهيبدث اهؾويٖج :
ُّذا ٖخعوة اإلضبعج تبهيبدث اهخٕ خّنل إهٓ اهيدرس خؾوٖيِب ّخدرٖشِب ّخعتٖلِب ّإهيابى تِاب

نبفٖبً ّنبيالً ّ ،أً ٖدفؼ اهيدرس ؽوٓ ضفغ يلّهخَ ّاهذلج تٌفشَ ّاإلكتبل ّاالٌدفبػ ؽوٓ ؽيوَ تنل

ضيبس ٌّشبع  .أً إهيبى اهيدرس تيبدخَ ٖسة أً ال ٖلف ؽٌد كدر يضدد تل يً اهظرّرٔ سادًا

اإلضبعج اهخبيج ّاهّاشؾج ّاهؾيٖلج تخعّر خوم اهيبدث ّاالعالػ ؽوٓ أضدد اهيراساؼ ّاهيضابدر

اهؾويٖج يً أسل خعتٖق أفظل اهعرق ّاألشبهٖة اهيخعّرث فٕ يسبل اهخدرٖس .
 3-1-2اهيلّيبح األشبشٖج هويعوى (اهيدرس) :

هى خؾد ّغٖفج اهيؾوى (اهيدرس)  ،يلخضرث ؽوٓ خلدٖى اهيؾوّيبح ّاهضلبئق ّإٌيب أضتص هِب دّر

يِى فٕ خٌغٖى اهختراح اهخؾوٖيٖج ّخّسَٖ اهعالة شوّنٖبً ّخولٖبً ّهذا ٖسة أً خخّفر فإ اهيؾواى

(اهيدرس)  ،ؽدد يً اهيؤشراح ّاهيلّيبح اهالزى خّفرُب ّخخيذل فٕ يب ٖوٕ: 2

أّالً -اهيلّيبح اهشخضٖج :

ٖخّكف ٌسبش اهترايز اهخرتّٖج إهٓ ضد تؾٖد ؽوٓ شخضٖج اهيؾواى (اهيادرس) ّنفبءخاَ . . .

فشخضٖج اهيؾوى (اهيدرس) ُٕ نل يب ٖشيل يً ُٖئج خبرسٖج نيغبُر اهضضج ّاهٌغبفج ّشااليج

اهيغِر ّّظّش اهضّح ّاهٌشبع ّاهضّٖٖج ّيب ٖيخونَ يً ؽلل ّضنيج فٕ يؾبهسج األيّر ّيِبرث
أدارث اهضف ّاهيضبفغج ؽوٓ اهيّاؽٖد ّاالهخزاى تلّاؽد األخالق اهؾبيج ٌُّ .بم يتابدا أشبشاٖج

خخضف تِب شخضٖج اهيؾوى (اهيدرس) ُّٕ ( :اضخراى اهذاح  ،اضخراى اهيٌِج  ،اضخاراى اهياخؾوى ،
اهؾالكبح اهعٖتج) .
 -1يحًٕد دأد انربٛؼ ٙ؛ انًصذر انطابك  ،ص9-0
 -9يحًٕد دأد انربٛؼ ٙ؛ انًصذر َفطّ  ،ص11-11
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ذبٌٖبً -اهخينً يً اهيبدث ّشاليج األؽداد هودرس :

ٖسة أً ٖنًّ اهيؾوى (اهيدرس)  ،يويبً تنل يضخّٖبح اهدرس اهذٔ ٖؾويَ ّ ،كبدراً ؽوٓ اإلسبتج

ؽً اشخفشبراح اهعوتج  ،فخينٌَ يً يبدخَ ٖزٖد يً ذلخَ تٌفشَ ّّظّش خفنٖرٍ ّضشً خضارفبخَ

داخل اهضف .

ذبهذبً -انخشبة اهيِبرث فٕ خّضٖل اهيؾوّيبح :

خخعوة اهيِبرث اهخدرٖشٖج اٌفخبضب يً اهيؾوى (اهيدرس)  ،ؽوٓ نل اهعرائق اهيينٌج ّاألشابهٖة

اهسٖدث ّشؾج األفق ؽٌد اهخسرٖة ّدكج فٕ اخخٖبر اهعرٖلج اهيٌبشتج  ،فال خّساد عرٖلاج ّاضادث
ضبهضج هنل اهيّاكف أّ خٌبشة نل اهيّاد أّ خضوص هنل اهخاليٖذ  ،فٌّػ اهعرٖلج يعواة أشبشإ
ألضداد اهخّضٖل اهسٖد هويؾوّيبح .

راتؾبً -دراشج خضبئص اهخاليٖذ (اهعوتج) :

ؽوٓ اهيؾوى (اهيدرس)  ،دراشج اهخضبئص االسخيبؽٖج ّاهٌفشٖج ّاهعتٖؾٖج هوخاليٖذ (اهعوتاج) ،

نل ضشة يرضوخَ اهؾيرٖج  ،هٖنًّ كبدرًا ؽوٓ خّضٖل اهيؾوّيبح تبهعرٖلج اهيٌبشتج .
 2-2اهدراشبح اهيشبتِج ّاهيرختعج ّاهخعوٖق عوِٖب :
 1-2-2اهدراشبح اهيشبتِج ّاهيرختعج :

 1-1-2-2دراشج (فبٖزث أضيد يضيد خظر  ، 1)1986 ،تؾٌّاً ( :اخسبُبح عبهتبح نوٖج اهخرتٖج
اهرٖبظٖج هوتٌبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج) ُ ،دفح اهدراشج إهٓ اهخؾرف ؽوٓ اخسبُابح

عبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوتٌبح – سبيؾج اهزكبزٖق ٌ ،ضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظاٖج ،
أسرٔ اهتضد ؽوٓ سيٖؼ اهعبهتبح فٕ اهنوٖج  ،هوؾبى اهدراشإ ّ ،1984/1983اهتابه ؽاددًُ

( ، )315عبهتج  .اشخؾيوح اهتبضذج اهيٌِز اهيشضٕ ّ ،كد اشخؾبٌج تيلٖبس االخسبُبح ٌضاّ يٌِاج
خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج اهذٔ أؽدٍ (يضيد يضيد اهضيبضيٕ) ّ ،نذهم تيلٖبس اهخيبٖز اهشاٖيبخٕ ،

اهذٔ ضييخَ اهتبضذج  ،نأدّاح هوتضد  .أشبرح ٌخبئز اهدراشج إهٓ خزاٖد االخسبُبح اهشوتٖج ٌضاّ

يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج هعبهتبح اهفركج األّهٓ  ،نيب ّسدح فرّق داهج إضضبئٖب فٕ درساج

االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج تًٖ عبهتبح اهفركج اهذبٌٖج ّّ ،سدح أٖظبً فرّكًب داهج
تًٖ درسج عبهتبح نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوتٌبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّعبهتبح اهفركج

اهراتؾج ّ ،هضبهص عبهتبح اهفركج اهذبهذج .

 -1فاٚسة أحًذ يحًذ خضر ؛ اتماْاث طانباث انتربٛت انرٚاضٛت نهبُاث َحٕ يُٓت تذرٚص انتربٛت انرٚاضٛت ( :كهٛت انتربٛت انرٚاضٛت نهبُاث –
جايؼت انسلازٚك )1906 ،
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 2-1-2-2دراشج (ضشً ؽوٕ ضشًٖ  ، 1)2007 ،تؾٌّاً ] :اهلٖيج اهخٌتؤٖج هولدرث اهضرنٖج تدالهج

تؾط اهشيبح اهشخضٖج هالؽتٕ نرث اهلدى تأؽيبر( )12-10شٌَ[ ُ ،دفح اهدراشج إهٓ اشاخٌتبع
يؾبدهج خٌتؤٖج هخّسَٖ ّاٌخلبء اهيخيٖزًٖ ّفق تؾط اهشيبح اهشخضٖج هالؽتٕ نرث اهلدى اهيٌخياًٖ

إهٓ أنبدٖيٖج اهفراًٌٖ اهنرّٖج فٕ يضبفغبح (تبتل  ،اهلبدشٖج  ،اهٌسف)  ،ييً ُى تأؽيابر (-10
 )12شٌَ ّ ،اهتبه ؽددُى ( ، )174الؽتبً  .أشخؾيل اهتبضد اهيٌِز اهّضفٕ ّ ،خّضل إهٓ ّظؼ
ضٖغج يالئيج ألضل يلٖبس (فراٖتّرر)  ،هشيبح اهشخضٖج هؾٌٖج اهتضد  ،نيب خّضل إهٓ اشخٌتبع
يؾبدهج خٌتؤٖج ٖ ،ينً يً خالهِب اهخنًِ تبهلدرث اهضرنٖج تدالهج تؾط اهشيبح اهشخضٖج ُّإ :

(اهؾضتٖج  ،اهلبتوٖج هالشخذبرث  ،اهِدّء  ،اهظتع) .
 2-2-2اهخعوٖق عوٓ اهدراشبح اهيشبتِج ّاهيرختعج :
يً خالل اشخؾراط أُداف ّإسراءاح ٌّخبئز يذل ُنذا دراشبح تضذٖج ٖ ،خظص إً ٌُبم أّسَ
ؽدٖدث أينً االشخفبدث يٌِب فٕ خّسَٖ اهدراشج اهضبهٖج ّ ،ينيً االشخفبدث يً ُذٍ اهدراشبح اشخؾيبل
يٌِز اهتضد اهيٌبشة ّاخخٖبر اهؾٌٖج ّخضدٖد اهيؾبهسبح اإلضضبئٖج اهيٌبشتج ّضّال إهآ اهٌخابئز

اهيتخغبث يً ُذٍ اهدراشج ّيٌبكشج خوم اهٌخبئز .

ّيً خالل ذهم كبى اهتبضذ ًّ تبشخٌتبع يؾبدهج خٌتؤٖج هوخنًِ تبخسبُبح عاالة نوٖاج اهخرتٖاج

اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل ٌضّ يٌِج اهخدرٖس  ،تدالهج يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج .

 -9حطٍ ػه ٙحط ٍٛ؛ انمًٛت انتُبؤٚت نهمذرة انحركٛت بذالنت بؼ
ياجطتٛر  ،كهٛت انتربٛت انرٚاضٛت  ،جايؼت بابم) 9117 ،

انطًاث انشخصٛت نالػب ٙكرة انمذو بسػًار ( )19-11ضُّ ( :رضانت
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 -3يٌِسٖج اهتحد ّأسر نخَ اهيٖداٌٖج :
 1-3يٌِز اهتحد :

أشخُؾيل اهيٌِز اهّضفٕ  ،هيالئيخَ عتٖؾج ُذٍ اهدراشج .
 2-3أدّاح اهتحد :

اشخؾبً اهتبضذًّ تبألدّاح اهتضذٖج اٗخٖج :

 1-2-3عٌٖج اهتحد :

تؾد أً ضُدد يسخيؼ اهتضد ّ ،اهيخيذل تعالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظاٖج  -سبيؾاج تبتال –

تيراضوِب اهدراشٖج األرتؾج  ،اخخٖرح يٌَ ؽٌٖج كّايِب ( ، )80عبهتبً ّ ،كاد سابء االخخٖابر
تبهعرٖلج اهعتلٖج اهؾشّائٖج  -ؽوٓ ذالد يراضل ّ -تيب ٖخالئى ّغرط نل يرضوج ٌٖ .غار

سدّل (ّ . )1اهؾٌٖبح ُٕ :

 ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج -ؽٌٖج اهخلًٌٖ

 -ؽٌٖج اهخسرتج اهرئٖشج

اهسدّل ()1

ٖتًٖ ضسى ؽٌٖبح اهتضد ضشة اهغرط يً اشخؾيبهِب
اهيرضوج

اهؾدد

اهدراشٖج

اهؾٌٖج االشخعالؽٖج

ؽٌٖج

اهؾٌٖج

اهيرضوج

اهيرضوج

اهخلًٌٖ

اهرئٖشج

األّهٓ

اهذبٌٖج

األّهٓ

108

2

6

6

15

اهذبٌٖج

159

3

8

8

22

اهذبهذج

144

2

7

7

20

اهراتؾج

168

3

9

9

23

اهيسيّػ

579

10

30

30

80

اهيالضغبح

 ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج (اهيرضوج اهذبٌٖج) ٌ ،فشِبؽٌٖج (اهيرضوج األّهٓ) يظبفبً إهِٖب  ،ؽوٓ اهخّاهٕ (2

اهنوٕ

10

 ، )6 ، 5 ، 5 ،عالة هنل يرضوج دراشٖج .
 ؽٌٖج اهخلًٌٖ ُٕ ٌفشِب ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج . اهؾٌٖج اهرئٖشج ُٕ ٌفشِب ؽٌٖج (اهخسرتج االشخعالؽٖج ،اهخلًٌٖ)  ،يظبفبً إهِٖب  ،ؽوٓ اهخّاهٕ (13 ، 14 ، 9

 ، )14 ،عبهة هنل يرضوج دراشٖج .
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ّ 2-2-3شبئل سيع اهتٖبٌبح :
أُشخؾيل يلٖبشَٕ (االخسبُبح  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،نّشٖوخًٖ أشبشٖخًٖ هسيؼ اهتٖبٌبح :
أّالً -يلٖبس االخسبُبح* :

أؽدٍ نل يً (يضيد ضيزث  ،شوعبً شؾٖد ) ّ ، 1)1991( ،فلًب هيب أشبر إهَٖ (هٖنرح) ٖ ،خنًّ

اهيلٖبس يً ( ، )59فلرث يّزؽج ؽوٓ خيشج يضبّر  ،ؽوٓ اهٌضّ اٗخٕ :
 -1االخسبٍ ٌضّ اإلشتبػ اهٌفشٕ ٖ :خنًّ يً ( ، )17ؽتبرث .
 -9االخسبٍ ٌضّ عتٖؾج اهيٌِج ٖ :خنًّ يً ( ، )9ؽتبراح .

 -3االخسبٍ ٌضّ ضفبح اهيدرس ٖ :خنًّ يً ( ، )15ؽتبرث .
 -1االخسبٍ ٌضّ يشخلتل اهيٌِج ٖ :خنًّ يً ( ، )6ؽتبراح .

 -5االخسبٍ ٌضّ اهينبٌج االسخيبؽٖج هويٌِج ٖ :خنًّ يً ( ، )12ؽتبرث .
تدائل اإلسبتج :

نل فلرث يختّؽج تخيشج تدائل ُٕ ( :أّافق خيبيبً  -أّافق  -غٖر يخأناد  -ال أّافاق  -ال

أّافق خيبيبً) .

عرٖلج اهخضضٖص :

ضُدد اخسبٍ نل فلرث ُ ،ل ُٕ يّستج أى شبهتج ّ ،أؽعٖح خلدٖراخِب ؽوٓ اهٌضّ اٗخٕ :

أ -اهفلراح اهيّستج  :ؽددُب ( ، )29فلرث ّخأخذ اهخلدٖر 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 :

ة -اهفلراح اهشبهتج  :ؽددُب ( ، )30فلرث ّخأخذ اهخلدٖر 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1 :
ح -أؽوٓ درسج هويلٖبس ُٕ ّ ، )295( :أكل درسج هَ ُٕ . )59( :
ذبٌٖبً -يلٖبس يفِّى اهذاح اهسشيٖج* :

أؽدٍ يضيد ضشً ؽالّّٖٔ ، 2خنًّ يً ( ، )15فلرث ّؽنشِب .
تدائل اإلسبتج :

نل فلرث يختّؽج تشتؾج تدائل ُٕ ( :تدرسج نتٖرث – تدرسج يخّشعج – تدرسج كوٖوج – ال

ُذا ّال ذام  -تدرسج كوٖوج – تدرسج يخّشعج  -تدرسج نتٖرث .

عرٖلج اهخضضٖص :

* ُٚظر يهحك ()1
 -1يحًذ حًسة أيٛر ٔضهطاٌ ضؼٛذ يمصٕد ؛ يمٛاش اتماِ طالي – طانباث كهٛاث أػذاد انًؼهًَ ٍٛحٕ يُٓت انتذرٚص ( :يركس انبحٕث
انتربٕٚت ٔانُفطٛت  ،جايؼت أو انمرٖ  ،يكت انًكريت )1991،
* ُٚظر يهحك ()9
 -1يحًذ حطٍ ػالٔ٘ ؛ انًصذر انطابك  ،ص136
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أٖ -خى اهخضضٖص فٕ ظّء فلراح يفخبش اهخضضٖص اهخبص تبهيلٖبس  ،اهذٔ خنًّ فَٖ أؽوٓ

درسج ُٕ ّ ، )105( :أكل درسج ُٕ  ، )15( :فبهدرسج اهؾبهٖج خشٖر إهٓ اهيفِاّى اهؾابهٕ
هوذاح اهسشيٖج ّ ،اهدرسج اهيٌخفظج خشٖر إهٓ اهيفِّى اهيٌخفط هوذاح اهسشيٖج ّنبٗخٕ :
اهضفبح تدرسج
نتٖرث

تدرسج

تدرسج

يخّشعج كوٖوج

ال ُذا تدرسج
ّال

ذام

كوٖوج

تدرسج

تدرسج

هضفبح

يخّشعج نتٖرث

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

 3-3اهخسرتج االشخعالعٖج :
أسرٖح اهخسرتج االشخعالؽٖج ؽوٓ يرضوخًٖ  ،خالل اهفخرث يً ( ، )2009 / 3 / 4هغبٖاج

( ، )2009 / 3 / 24ؽوٓ ؽٌٖج يلدارُب ( ، )30عبهتبً ٖ ،يذوًّ اهيراضل اهدراشٖج فٕ نوٖاج
اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل  ،نيب ٖوٕ :

اهيرضوج األّهٓ :

أسرٖح اهيرضوج األّهٓ يً اهخسرتج االشخعالؽٖج  ،فٕ ٖاّيٕ (األرتؾابء  ،اهخياٖس) ،

اهيّافلًٖ ( ، )2009 / 3 / 5 ، 4ؽوٓ ؽٌٖج ينٌّج يً ( ، )10عالة  ،شاضتّا تبهعرٖلاج
اهعتلٖج اهؾشّائٖج يً ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج  ،اهيشبر إهِٖب أؽالٍ ٌٖ .غار سادّل (، )1

هخضلٖق ؽدث أغراط يٌِب :

 -1اهخأند يً ّظّش يؾبٌٕ اهفلراح ّ ،شِّهج فِيِب.
ّ -2ظّش اهخؾوٖيبح ّعرٖلج اإلسبتج .

 -3خضدٖد اهضؾّتبح ّاهيؾّكبح أً ّسدح .
 -4يؾرفج اهّكح اهيشخغرق فٕ اإلسبتج .

هلد أشرح اهٌخبئز اهخٕ خرسح تِب ُذٍ اهيرضوج ّ ،ظّش فلراح اهيلٖبشًٖ هوعالة ّ ،فِيِاى
هوخؾوٖيبح .

اهيرضوج اهذبٌٖج :
أً اهخضلق يً اهيؾبيالح اهؾويٖج هويلٖبشًٖ ّ ،خضوٖل فلراخِيب  ،يً أسل اهخأند يً يالئيخِب هؾٌٖاج

اهتضد ٖ ،ؾد ُدف ُذٍ اهيرضوج يً اهخسرتج االشخعالؽٖج  ،ؽوَٖ أسرٖح ُذٍ اهيرضوج ؽوٓ ؽٌٖاج

كّايِب ( )30عبهتبً  ،شضتح تبهعرٖلج اهعتلٖج اهؾشّائٖج يً ؽٌٖج اهتضد اهرئٖشج  ،اهيٌٍّ ؽٌِب فٕ
سدّل (. )1
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 1-3-3اهيعبيالح اهعويٖج هويلٖبشًٖ :
أّالً  -اهضدق :

هلد أشخخوص اهتبضذًّ ضدق اهيضخّْ (اهيظيًّ)  ،اهذٔ ٖلّى ؽوٓ أشابس يادْ خيذٖال

اهيلٖبشًٖ هوغبُرث اهخٕ ٖلٖشبٌِب (االخسبُبح ٌضّ يٌِج اهخدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،يفِّى اهاذاح

اهسشيٖج)  ،يً خالل االشختٖبً اهذٔ ّزػ ؽوٓ ( ، )6يً اهيخخضًٖ* فٕ يسابل ؽواى اهاٌفس
اهخرتّٔ  ،ؽوى اهٌفس اهرٖبظٕ ّعرائق اهخدرٖس ّ ،اهذًٖ أشرّا ضالضٖج فلراح اهيلٖبشًٖ ياً

خالل اٗخٕ :

 -1خؾد اهفلرث ضبهضج أذا ضللح ٌشتج ( ، ): 100يً يسيّػ آراء اهختراء هويّافلاج ؽوآ
خيذٖل اهفلرث فٕ اهيلٖبس .

 -2ؽُدهح ( ، )3فلراح يً يلٖبس االخسبُبح ُّٕ  :اهفلرث ركى ( ، )3فٕ يضاّر يشاخلتل
اهيٌِج ّ ،اهفلرخًٖ ( ، )9 ، 4فٕ يضّر اهينبٌج االسخيبؽٖج هويٌِج  .نيب ؽُدهح فلرخًٖ يً
يلٖبس يفِّى اهذاح اهسشيٖج ُّيب  :اهفلرخبً ركى (ّ ، )14 ، 2نبٌح ٌشتج اهيّافلج ؽوِٖب

تؾد اهخؾدٖل (. ): 100

 -3ضذفح فلرخًٖ يً يلٖبس االخسبُبح  : ُّٕ ،اهفلرث اهخٕ خضيل اهركى ( ، )13فٕ يضاّر
اإلشتبػ اهٌفشٕ ّ ،اهفلرث اهخٕ خضيل اهركى ( ، )4فٕ يضاّر يشاخلتل اهيٌِاج  ،هؾادى
خضلٖلِيب اهٌشتج اهيعوّتج .

ّهخأنٖد ضالضٖج اهيلٖبشًٖ  ،فلد خضلق اهتبضذًّ يً اهضدق (اهغبُرٔ)  ،ؽاً عرٖاق

خلّٖى اهيخخضًٖ اهذًٖ أشرّا ضالضٖج اهيلبشًٖ يً خالل ( :ؽالكج فلراح اهيلٖبشًٖ غبُرٖابً
تا (االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،عتٖؾج اهفلراح
ّّظّضِب  ،خؾوٖيبح اهيلٖبشًٖ  ،اهزيً اهيخضص هونل يلٖبس) .

ذبًٌٖب  -اهذتبح :

هوخضلق يً ذتبح درسبح اهيلبشًٖ  ،اُشخؾيوح عرٖلج (اهلٖبس ّإؽبدث اهلٖبس)  ،فعُتق اهيلٖبشًٖ

ؽوٓ ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج تيرضوخِب اهذبٌٖج  ،تخبرٖخ (ّ ، )2009 / 3 / 9 ، 8أؽٖد خعتٖلِيب

تؾد (ّٖ )15ى يً اهخعتٖق األّل  .فسبءح درسبح يؾبيل االرختبع (تٖرشًّ)  ،تاًٖ درسابح
اهخعتٖق األّل ّاهذبٌٕ  ،هخؤند أً سيٖؼ فلراح اهيلٖبشًٖ خخيخؼ تدرسج ؽبهٖج يً اهذتبح ٌ ،غرًا ألً

سيٖؼ أكٖبى االخختبر اهخبئٕ اهيضشّتج هدالهج يؾٌّٖج االرختبع سبءح أنتر ياً اهسدّهٖاج اهتبهغاج

( ، )2.048ؽٌد درسج ضرٖج (ّ ، )28يشخّْ دالهج ()0.05
* ُٚظر يهحك ()3
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 2-3-3ضالحٖج اهيلٖبشًٖ :
ال – اهلدرث اهخيٖٖزٖج :
أّ ً

هونشف ؽً اهلدرث اهخيٖٖزٖج هفلراح اهيلٖبشًٖ أشخؾيل أشوّة (اهيسيّؽخبً اهعرفٖخبً)  ،فِاّ

يً األشبهٖة اهيٌبشتج هوخؾرف ؽوٓ يدْ كدرث اهفلراح ؽوٓ اهخيٖٖز تًٖ اهعاالة ذّٔ اهادرسبح

اهؾبهٖج ّ ،ذّٔ اهدرسبح اهّاعئج فٕ (االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،يفِّى اهذاح
اهسشيٖج)  . . .ف رختح درسبح ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج (اهيرضوج اهذبٌٖج)  ،تؾد خضضٖص اهيلٖبس

 ،خرخٖتبً خٌبزهٖبً ّ ،كشيح إهٓ يسيّؽخًٖ  ،ظيح نل يسيّؽج ( ، )15عبهتبً  ،أٔ تٌشتج (): 50

 ،هنل يسيّؽج ّ . . .هغرط ضشبة يؾبيل خيٖٖز نل فلارث  ،أشاخؾيل اخختابر (ح) هؾٌٖخاًٖ
يشخلوخًٖ ّ ،ؽُدح اهلٖيج اهخبئٖج اهداهج إضضبئٖب يؤشراً هخيٖٖز اهفلراح ّ ،ؽٌد يلبرٌج أكٖابى (ح) ،

اهيضشّتج تبهلٖيج اهسدّهٖج اهتبهغج ( ، )2.048ؽٌد درسج ضرٖج (ّ ، )28يشخّْ دالهج (، )0.05
 . . .ؽوَٖ رفظح فلرخًٖ يً يلٖبس (االخسبُبح) ُ ،يب  :ركى (ّ ، )7 ،14خٌخيٖبً إهٓ يضّرٔ

(األشتبػ اهٌفشٕ  ،عتٖؾج اهيٌِج )  ،ؽوٓ اهخّاهٕ  .أيب تلٖج فلراح اهيلٖبشًٖ فلد خى اإلتلبء ؽوِٖاب
هدالهخِب فٕ اهخيٖٖز .
يشخّْ اهضؾّتج :
هلد دهح أكٖبى اهخعأ اهيؾٖبرٔ اهضغٖرث ؽوٓ أً سيٖؼ اهفلراح  ،خضلق اهيٌضٌآ األؽخاداهٕ .

ُّذا ٖؾٌٕ ضشً اٌخشبر ؽٌٖج اهخسرتج االشخعالؽٖج (اهيرضوج اهذبٌٖج)  ،ؽٌد نل فلرث ياً فلاراح

اهيلٖبشًٖ .

 4-3اهخسرتج اهرئٖشج (خعتٖق اهيلٖبشًٖ) :
تؾد االٌخِبء يً اهخسرتج االشخعالؽٖج تيرضوخِٖب (األّهٓ ّاهذبٌٖج) ّ ،اهضضّل ؽوٓ ٌخبئسِاب ،
اخظضح ضالضٖج اهيلٖبشًٖ  ،ؽوَٖ عتلب ؽوٓ يب ختلٓ يً ؽٌٖج اهتضد (ؽٌٖج اهخسرتج اهرئٖشاج) ،
ّاهتبه ؽدد يفرداخِب ( ، )50عبهتًب*  ،تخبرٖخ (. )2009 / 5 / 2 ، 1

* ٚضاف انٓٛا ( ، )31طانبا ً ْٔ ،ى ػُٛت انتمربت االضتطالػٛت (ػُٛت انتمُ ، )ٍٛفٛصبح يمًٕع ػُٛت انتمربت انرئٛطت (انتطبٛك)  ، )01( ،طانباً
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 5-3اهّشبئل اإلحضبئٖج :
أؽخيد اهتبضذًّ يسيّؽج يً اهّشبئل اإلضضبئٖج هيؾبهسج اهتٖبٌبح ّإغِبر اهٌخبئز ّ ،فٖيب ٖوإ

ؽرط هخوم اهّشبئل :

 -1اهّشع اهضشبتٕ  -2االٌضراف اهيؾٖبرٔ  -3يؾبيل االهخّاء  -4اهيٌّال  -5اهخعاأ

اهيؾٖبرٔ  -6اهدرسج اهيؾٖبرٖج اهيؾدهج (ح)

 -7يؾبيل االرختبع اهتشٖع (تٖرشًّ)

 -8اخختبر (ح) هؾٌٖخًٖ يشخلوخًٖ  -9االخختبر اهخبئٕ هيؾٌّٖج االرختبع
 -11خضوٖل اهختبًٖ تبخسبٍ ّاضد

 -11االٌضدار اهخعٕ اهتشٖع ّ ،يٌَ خى أٖسبد يب ٖوٕ :

أ -خلدٖر يؾويبح أٌيّذر االٌضدار اهخعٕ اهتشٖع (أ  ،ة)

ة -يؾبيل اهخفشٖر (ٌشتج اهيشبُيج)

ح -اهخعأ اهيؾٖبرٔ هوخلدٖر

د -اخختبر(ف) هيؾٌّٖج أٌيّذر االٌضدار اهخعٕ اهتشٖع

ر -اخختبر (ح) هيؾٌّٖج يؾبيل اهخلبعؼ ّ ،يؾٌّٖج يؾبيل االٌضدار

 -4اهٌخبئز  -عرط  ،خحوٖل  ،يٌبكشج :

 1-4تٌبء اهيعبٖٖر هيلٖبشٕ (االخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظـٖج  ،يفِـّى اهـذاح
اهسشيٖج)  ،هعٌٖج اهخلًٌٖ :

يً أسل اشخنيبل اهخعج اهخٕ رشيِب اهتبضذًّ فٕ اهخسرتج االشخعالؽٖج  ،تبشرّا تيؾبهسج ٌخبئز

ال
اهيلٖبشًٖ (هؾٌٖج اهخلًٌٖ)  ،فخينٌّا يً اشخخرار األّشبع اهضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج فظا ً
ؽً األخعبء اهيؾٖبرٖج هِب ّ ،يً ذى ؽيوّا ؽوٓ اشخؾيبل عرٖلج اهخخبتؼ إلٖسبد اهدرسبح اهيؾٖبرٖج

ّتِذا خى تٌبء اهسداّل اهيؾٖبرٖج اهيٌبشتج هؾٌٖج اهتضد يً أسل خرسيج ٌخبئز اهيلٖبشًٖ فٖيب هّ عتلب

ؽوٓ ذاح اهؾٌٖج ّاهيسخيؼ اهذٔ خيذوَ أضدق خيذٖل ٌٖ .غر اهسدّل ()2
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اهسدّل ()2

ٖتًٖ اهدرسبح اهخبى ّاهدرسبح اهيؾٖبرٖج اهيلبتوج هِب هؾٌٖج اهخلًٌٖ فٕ نل يً يخغٖرٔ اهتضد
االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج
اهدرسبح

اهدرسبح اهخبى

يفِّى اهذاح اهسشيٖج

اهدرسبح

اهدرسبح

اهدرسبح

اهدرسبح

اهدرسبح

اهدرسبح

اهيؾٖبرٖج

اهخبى

اهيؾٖبرٖج

اهخبى

اهيؾٖبرٖج

اهخبى

80

255.377

49

163.997

80

97.691

49

62.692

79

252.431

48

161.051

79

96.562

48

61.563

78

949.485

47

158.105

78

95.433

47

60.434

77

246.539

46

155.159

77

94.304

46

59.305

76

243.593

45

152.213

76

93.175

45

58.176

75

240.647

44

149.267

75

92.046

44

57.047

74

237.701

43

146.321

74

90.917

43

55.918

73

234.755

42

143.375

73

89.788

42

54.689

72

231.809

41

140.429

72

88.659

41

53.66

71

228.863

40

137.483

71

87.53

40

52.531

70

225.917

39

134.537

70

86.401

39

51.402

69

222.971

38

128.645

69

85.272

38

50.273

68

220.025

37

125.699

68

84.143

37

49.144

67

217.079

36

122.753

67

83.013

36

48.015

66

214.133

35

119.807

66

81.885

35

46.886

65

211.187

34

116.861

65

80.756

34

45.757

64

208.241

33

113.915

64

79.627

33

44.628

63

205.295

32

110.969

63

78.498

32

43.499

62

202.349

31

108.023

62

77.365

31

42.37

61

199.403

30

105.077

61

76.24

30

41.241

60

196.457

29

102.131

60

75.111

29

40.512

59

193.511

28

99.185

59

73.982

28

39.383

58

190.565

27

96.239

58

72.853

27

38.254

57

178.619

26

93.293

57

71.724

26

37.125

56

184.673

25

90.347

56

70.595

25

35.996

55

181.727

24

87.401

55

69.466

24

34.867

54

178.781

23

84.455

54

68.337

23

33.738

53

175.835

22

81.509

53

67.208

22

32.609

52

172.889

21

78.563

52

66.079

21

31.48

51

169.943

20

75.617

51

64.495

20

30.351

50

166.997

19

72.671

50

63.821

19

29.222

اهيؾٖبرٖج

اهّشع اهضشبتٕ

166.997

اهّشع اهضشبتٕ

63.821

االٌضراف اهيؾٖبرٔ

29.455

االٌضراف اهيؾٖبرٔ

11.29

اهخعأ اهيؾٖبرٔ

4.657

اهخعأ اهيؾٖبرٔ

1.785

اهيلدار اهذبتح

2.946

اهيلدار اهذبتح

1.129
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 3 -4اهخّضٖف اإلحضبئٕ هخّزٖعبح يخالٖرَٔ (االخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج
 ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،هعٌٖج اهتحد :

اهسدّل ()4

ٖتًٖ األّشبع اهضشبتٖج ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج ّاهختبًٖ ّيؾبيل االهخّاء ّاهخعأ اهيؾٖابرٔ هؾٌٖاج
اهتضد فٕ اهيخغٖراح اهيتضّذج
اهيخغٖراح

سا

ػ

ى

ل

ػسا

االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج 0.125 165 32.943 169.125

3.683

0.560

1.78

اهرٖبظٖج

يفِّى اهذاح اهسشيٖج

65.813

15.92

75

اهسدّل (ٖ )4تًٖ أً اهّشع اهضشبتٕ هيخغٖر (االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج) ،

سبء تيلدار (ّ ، )169.125تبٌضراف يؾٖبرٔ يلدارٍ ( ، )32.943أيب اهّشع اهضشبتٕ هيخغٖار
(يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،فلد سبء تيلدار (ّ ، )65.813تبٌضراف يؾٖبرٔ يلدارٍ (. )15.92

إً ٌخبئز ذاح اهسدّل خؤشر ضشً اٌخشبر درسبح اهعالة ؽٌد نل يً يخغٖرٔ اهتضد  ،ضٖد

دهح أكٖبى يؾبيل االهخّاء اهضفرٖج ؽوٓ إً نال اهيخغٖرًٖ كد ضللب اهيٌضٌٓ األؽخداهٕ .

ّهى ٖلف األير ؽٌد ُذا اهضد  ،فأكٖبى اهخعأ اهيؾٖبرٔ اهضغٖرث  ،دهح ؽوٓ أً ضساى اهؾٌٖاج

يٌبشة ّٖ ،ؤند ضشً اخخٖبرُب ّضضخِب فٕ خيذٖل اهيسخيؼ اهيادرّس (عاالة نوٖاج اهخرتٖاج
اهرٖبظٖج – سبيؾج تبتل) .
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 2-4اهفرّق فٕ االخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج هـدْ
أفراد عٌٖج اهتحد  ،عوٓ ّفق اهيراحل اهدراشٖج :

اهسدّل ()5

ٖتًٖ ٌخبئز خضوٖل اهختبًٖ هخلدٖراح يلٖبس االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،يلٖبس
يفِّى اهذاح اهسشيٖج  ،ؽوٓ ّفق اهيراضل اهدراشٖج
يضدر

درسبح

يسيّػ

يخّشع

اهيخغٖراح

االخخالف

اهضرٖج

اهيرتؾبح

يسيّػ

االخسبُبح

تًٖ

3

1.096

0.365

خدرٖس

داخل

76

116.892

1.538

اهرٖبظٖج

اهيسيّػ

79

117.988

يفِّى

تًٖ

3

4.116

اهذاح

اهيؾبيالح

ٌضّ يٌِج اهيؾبيالح
اهخرتٖج

اهسشيٖج

اهيؾبيالح

داخل

اهيرتؾبح

0.729

*

كٖيج (ف)

اهدالهج

اهيضشّتج اهسدّهٖج اإلضضبئٖج
0.24

0.66

2.24

2.68

غٖر

يؾٌّٔ

غٖر
يؾٌّٔ

76

83.834

1.103

اهيؾبيالح
اهيسيّػ

79

87.95

يً اهسدّل (ٖ ، )5غِر أً اهلٖيج اهيضشّتج هوٌشتج اهفبئٖج  -كٖيج (ف) اهيضشّتج – هيخغٖرٔ :

(االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،خشبّٔ (، 0.24

 ، )0.66ؽوٓ اهخّاهٕ  ُّٕ ،أضغر يً اهسدّهٖج اهتبهغج ( ، )2.68ؽٌد درسخٕ ضرٖج ()76 ، 3

ّ ،يشخّْ دالهج ( ، )0.05ييب ٖؤشر ؽشّائٖج اهفرّق تًٖ األّشبع اهضشبتٖج ّ ،ؽدى دالهخِب
اإلضضبئٖج (فرّق غٖر ضلٖلٖج)  ،تًٖ اهيراضل اهدراشٖج  ،فٕ خونى اهيخغٖراح .

* ػُذ يطتٕٖ دالنت ()1015
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 3-4اشخٌتبع يعبدهج اهخٌتؤ تبالخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،تدالهج يفِّى اهذاح

اهسشيٖج :

 1-3-4أٖسبد عالكج االرختبع تًٖ االخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،يفِّى
اهذاح اهسشيٖج هدْ أفراد عٌٖج اهتحد :

اهسدّل ()6

ٖتًٖ كٖيج يؾبيل االرختبع تًٖ االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّيفِّى اهذاح
اهسشيٖج هدْ أفراد ؽٌٖج اهتضد
اهيخغٖراح
االخسبُبح ٌضّ يٌِج

يؾبيل

عتٖؾج

كٖيج (ح)

*

اهدالهج

االرختبع

االرختبع

اهيضشّتج

اهسدّهٖج

اإلضضبئٖج

0.29

تشٖع

2.679

1.671

يؾٌّٔ

خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج
 ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج

ؽٌد اشخؾراط ٌخبئز اهسدّل أؽالٍ ٌ ،سد أً كٖيج يؾبيل االرختابع تاًٖ يخغٖارٔ اهتضاد

(االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،كد تو (. )0.29

ّهوخضلق يً يؾٌّٖج االرختبع  ،أشخؾيل اهلبًٌّ اهخابئٕ  ،فسابءح كٖياج (ح)  ،اهيضشاّتج

تيلدار(ُّ ، )2.679ذٍ اهلٖيج أنتر يً اهسدّهٖج اهتبهغج ( ، )1.671ؽٌد درساج ضرٖاج (، )78

ّيشخّْ دالهج ( ، )0.05ييب ٖؤند يؾٌّٖج االرختبع ّضلٖلخَ تًٖ اهيخغٖرًٖ كٖد اهتضد .

 2-3-4اشخخرار يؤشراح أٌيّذر يعبدهج االٌحدار اهخعٕ :
اهسدّل ()7

ٖتًٖ يؤشراح سّدث أٌيّذر يؾبدهج االٌضدار اهخعٕ
ٌشتج اهيشبُيج

اهيخغٖراح

كٖيج (ف)

اهيشخلل

اهخبتؼ

(يؾبيل اهخفشٖر)

اهيضشّتج

يفِّى اهذاح

االخسبُبح ٌضّ

0.184

18.4

اهسشيٖج

يٌِج خدرٖس اهخرتٖج
اهرٖبظٖج

* ػُذ درجت حرٚت (ٔ ، )70يطتٕٖ دالنت ()1015
** ػُذ درجت ٙحرٚت (ٔ ، )70 ، 1يطتٕٖ دالنت ()1015
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ٖغِر يً خالل اهسدّل ( ، )7أً كٖيج يؾبيل اهخفشٖر (ٌشتج اهيشبُيج)  ،كد توغح (، )0.184

ُّذا اهلٖيج خشٖر إهٓ أً يخغٖر (يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،ال ٖفشر شّْ ٌشتج كوٖوج يً (االخسبُبح
ٌضّ يٌِج اهخدرٖس) ّ ،خفشٖر اهختبًٖ تٌِٖيب .

ُّذا ٖؾٌٕ أً اهخٌتؤ (تبخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخدرٖس)  ،ال ٖؾخياد

فلع ؽوٓ (يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج)  ،تل ؽوٓ ؽّايل أخرْ كد خنًّ اسخيبؽٖج أّ اكخضابدٖج أّ
ضٖبخٖج  . . .اهخ .

نيب ٖشٖر ذاح اهسدّل إهٓ أً كٖيج (ف)  ،اهيضشّتج اهتبهغج ( ُٕ ، )18.4أنتر يً كٖيج (ف)

 ،اهسدّهٖج اهتبهغج ( ، )4.000ؽٌد درسخٕ ضرٖج (ّ ، )78 ، 1يشخّْ دالهج (ُّ ، )0.05ذا ٖدل
ؽوٓ يؾٌّٖج أٌيّذر االٌضدار اهخعٕ اهتشٖع ّ ،تبهخبهٕ فأً األٌيّذر ٖيذل اهؾالكج تًٖ اهيخغٖارًٖ

كٖد اهتضد أفظل خيذٖل .

 3-3-4اشخخرار أكٖبى يعبيالح يعبدهج االٌحدار :
اهسدّل()8

ٖتًٖ األكٖبى اهخبضج تيؾبيالح يؾبدهج االٌضدار ّيؾٌّٖج يؾويبح األٌيّذر
كٖيج (ح)

اهيؾبيالح

*

اهدالهج

عتٖؾج اهيؾبيل

كٖيج اهيؾبيل

اهيضشّتج

اهسدّهٖج

اإلضضبئٖج

اهيلدار اهذبتح(أ)

85.942

10.899

1.671

يؾٌّٔ

اهيلدار اهذبتح(ة)

1.264

13.305

يؾٌّٔ

اهسدّل (ٖ ، )8شٖر إهٓ أً كٖيخٕ (ح)  ،اهيضشّتخبً هيؾبيل اهخلبعؼ (أ) ّ ،يؾبيل االٌضدار (ة)

 ،سبءح ؽوٓ اهخّاهٕ (ُّ ، )13.305 ، 10.899يب أنتر يً كٖياج (ح)  ،اهسدّهٖاج اهتبهغاج
( ، )1.671ؽٌد درسج ضرٖج (ّ ، )78يشخّْ دالهج ( ، )0.05ييب ٖدل ؽوٓ يؾٌّٖج اهيؾبيوًٖ (أ
 ،ة)  ،ألٌيّذر اال ٌضدار اهخعٕ اهتشٖع  ،أٔ أً يؾبدهج أٌيّذر االٌضدار ال خير تٌلعج األضل ،
ّأً كٖيج يؾبيل االٌضدار ال خشبّٔ ضفراً .

* ػُذ درجت حرٚت (ٔ ، )70يطتٕٖ دالنت ()1،15
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ّتذهم أينً ّظؼ اهيؾبدهج اهخٌتؤٖج (الخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخدرٖس)،

تدالهج (يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،تبشخؾيبل يؾبدهج االٌضدار اهخعٕ اهتشٖع  ،نيب ٖوٕ :

كٖيج االخسبُبح ٌحّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج (ص) = اهيلدار اهذبتح (أ)  +اهيلـدار

اهذبتح (ة) × كٖيج يفِّى اهذاح اهسشيٖج (س) .

ص =  ×1.264 + 85.942س
ؽوَٖ فأً خلدٖر اهعبهة ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،اهذٔ ٖنًّ خلدٖر اهذاح اهسشيٖج هدَٖ
( )60يذالً ُّ :
ص = 61 ×1.264 + 85.942
ص = 161.782

ّتِذا ٖنًّ اهِدف اهرئٖشٕ هوتضد كد خضلق يً خالل ّظؼ يؾبدهج خٌتؤٖج هالخسبُبح ٌضّ يٌِاج
خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج تدالهج يفِّى اهذاح اهسشيٖج  ،هعالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج تسبيؾج تبتل

.فٖيب هى ٖخضلق فرط اهتضد اهذٔ ٖلّل } :تأً ٌُبم فرّق داهج يؾٌّٖبً فٕ (االخسبُبح ٌضّ يٌِج
اهخدرٖس  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،هدْ عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  -سبيؾج تبتل  ،ؽوٓ ّفاق

اهيراضل اهدراشٖج{ .
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 -5االشخٌخبسبح ّاهخّضٖبح :
 1-5االشخٌخبسبح :

يً خالل اهٌخبئز ّؽوٓ ظّء األُداف ّاهيٌِز اهيشخؾيل ّفٕ ضدّد ؽٌٖج اهتضد ّيً ّاكاؼ

اهتٖبٌبح اهخٕ خسيؾح هدْ اهتبضذًٖ ّفٕ أعبر اهيؾبهسبح اإلضضبئٖج  ،أينً اهخّضل هالشاخٌخبسبح
اٗخٖج :

 -1اشخٌتبع يؾبدهج خٌتؤٖج ٖينً يً خالهِب اهخنًِ تبخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ
يٌِج اهخدرٖس  ،تدالهج يفِّى اهذاح اهسشيٖج .

 -2أً اخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخدرٖس خرختع تؾالكاج داهاج  ،ياؼ
يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج .

 -3أً اهزٖبدث فٕ كٖيج يخغٖر (يفِّى اهذاح اهسشيٖج) ٖ ،ضبضتَ زٖابدث فإ كٖياج يخغٖار
(االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج) .

 -4هى خغِر فرّكبح فٕ االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظاٖج ّ ،يفِاّى اهاذاح
اهسشيٖج  ،ؽوٓ ّفق اهيراضل اهدراشٖج .

 -5خيذل اهيؾبٖٖر اهيشخلج يً ؽٌٖج اهخلًٌٖ ّ ،شٖوج خلّٖى ّخفشٖر ٖينً االؽخيبد ؽوِٖب فٕ خلّٖى
االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّ ،يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج  ،ياً خاالل
يلبرٌج يشخّْ نل عبهة يؼ أكراٌَ يً اهعالة اٗخرًٖ .

ٌُ -6بم خعبتق فٕ اهيشخّٖبح اهيخضللج الخسبُبح عالة نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظاٖج ّيفِاّيِى
هذاخِى اهسشيٖج يؼ يب ٖفخرط أً خنًّ ؽوَٖ خونى اهيشخّٖبح .
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 2-5اهخّضٖبح :
ؽوٓ ظّء ٌخبئز اهتضد ّٖ ،ضٕ اهتبضذًّ تبٗخٕ :

 -1خعتٖق اهيلٖبشًٖ (االخسبُبح  ،يفِّى اهذاح اهسشيٖج)  ،ؽوآ عاالة نوٖابح اهخرتٖاج
اهرٖبظٖج فٕ اهؾراق هوخؾرف ؽوٓ اخسبُبخِى ٌضّ يٌِج اهخدرٖس ّ ،نذا يفِّيِى هاذاخِى

اهسشيٖج .

 -2اهخلٖٖى اهدّرٔ ّاهيشخير الخسبُبح عالة نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخادرٖس ،
ّنذا يفِّى اهذاح اهسشيٖج  ،نيدخل هورؽبٖج اهٌفشٖج هِى .

ّ -3ظؼ ترايز خعتٖلٖج هورؽبٖج اهٌفشٖج هعالة نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،فٕ اخسبُبخِى ٌضّ
يٌِج اهخدرٖس ّ ،نذا يفِّيِى هذاخِى اهسشيٖج .

ّ -4ظؼ اهترايز ّاهخعع اهخعتٖلٖج اهيؤذرث ؽوٓ اخسبُبح عالة نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ
يٌِج اهخدرٖس .

 -5اشخؾيبل نل األشبهٖة ّاهّشبئل اهيخبضج  ،اهخٕ خظيً خؾدٖل ّخضشًٖ اخسبُابح عاالة
نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج ٌضّ يٌِج اهخدرٖس .

 -6االؽخيبد ؽوٓ اهيؾبدالح اهخٌتؤٖج اهخٕ أشفرح ؽٌِب ُذٍ اهدراشج ّ ،اهدراشبح األخارْ ،
ؽٌد اخخٖبر اهيخلديًٖ هولتّل فٕ نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج .

 -7دراشج اهؾالكج تًٖ االخسبُبح ٌضّ يٌِج خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج ّيخغٖراح أخرْ (تدٌٖج ،
يِبرٖج ٌ ،فشٖج  ،يؾرفٖج  . . . ،اهخ) ّ ،اشخٌتبع يؾبدالح خٌتؤٖج  ،هوخنًِ تِب يً خالل

خونى اهيخغٖراح .

 -8أسراء دراشبح يشبتِج ؽوٓ ؽٌٖبح يً عبهتبح نوٖبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوخؾارف ؽوآ
اخسبُبخًِ ٌضّ يٌِج اهخدرٖس ّ ،اشخٌتبع اهيؾبدالح اهخٌتؤٖج هوخنًِ تاخونى االخسبُابح ،

تدالهج يفِّيًِ هذاخًِ اهسشيٖج  ّ ،تدالهج يخغٖراح أخرْ .
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اهيضبدر اهعرتٖج ّاألسٌتٖج

 إتراُٖى يّشٓ ؽتد اهفخبش ؛ يلديج فٕ اإلضضبء اهّضفٕ ( :اهزكبزٖق  ،اهشرّق هوعتبؽاج
ّاهٌشر )1995 ،

 أشرف يشؾد إتراُٖى ؽتٖد ؛ اهلٖيج اهخٌتؤٖج الخختبراح االشخؾداد اهتدٌٕ ّاهٌفشٕ الخخٖابر
الؽتٕ اهيتبرزث (:أعرّضج دنخّراٍ ،نوٖج اهخرتٖجاهرٖبظٖج ،سبيؾج سبيؾج ضوّاً )1992 ،

 أيًٖ يضيد ؽوٕ شوٖيبً ؛ اخسبٍ عالة يؾِد اهخأُٖل اهخرتّٔ تشوعٌج ؽيبً ٌضاّ يٌِاج

اهخدرٖس فٕ ظّء تؾط اهيخغٖراح  ،اهيسوج اهيضرٖج هودراشبح اهٌفشاٖج  ،اهيسواد ، 6

اهؾدد ( : 14اهلبُرث ٌٖ ،بٖر )1996 ،

 خّفٖق أضيد يرؽٕ ّيضيد يضيّد اهضٖوج ؛ عرائق اهخدرٖس اهؾبيج  ،ع( : 1ؽيابً  ،دار
اهيٖشرث هوٌشر ّاهخّزٖؼ ّاهعتبؽج )2002 ،

 ضشً ؽوٕ ضشًٖ ؛ اهلٖيج اهخٌتؤٖج هولدرث اهضرنٖج تدالهج تؾط اهشيبح اهشخضٖج هالؽتإ
نرث اهلدى تأؽيبر ( )12-10شٌَ (:رشبهج يبسشخٖر  ،نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج  ،سبيؾج تبتل)

 فبٖزث أضيد يضيد خظر ؛ اخسبُبح عبهتبح اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوتٌبح ٌضّ يٌِاج خادرٖس
اهخرتٖج اهرٖبظٖج ( :نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوتٌبح – سبيؾج اهزكبزٖق )1986 ،

 يضيد ضشً ؽالّٔ ؛ ؽوى اهٌفس اهرٖبظٕ  ،ع ( : 9اهلبُرث  ،دار اهيؾبرف )1994 ،


يضيد ضيزث أيٖر ّشوعبً شؾٖد يلضّد ؛ يلٖبس اخسبٍ عالة – عبهتبح نوٖابح أؽاداد

اهيؾويًٖ ٌضّ يٌِج اهخدرٖس ( :يرنز اهتضّد اهخرتّٖج ّاهٌفشٖج  ،سبيؾج أى اهلرْ  ،ينج

اهينريج )1991،

ّ فٖق يرؽٕ ّأضيد تولٖس ؛ أخالكٖبح يٌِج اهخؾوٖى  ،ع( : 2شوعٌج ؽيبً  ،دائرث أؽاداد
ّخّسَٖ اهيؾويًٖ )1990 ،

 يضيّدداّداهرتٖؾٕ؛عرائق ّأشبهٖة اهخدرٖس اهضدٖد (:أرتد،ؽبهى اهنخة اهضدٖد )2006 ،

ُ رترح نّل ؛ فً اهخدرٖس،خرسيج شؾبد سبر اهلل ( :اهلبُرث  ،دار اهفنر اهؾرتٕ )1984 ،
ّٖ شف ٌّبٖفَ كعبيٕ ؛ ٌيبذر اهخدرٖس اهضفٕ  ،ع( : 2ؽيابً  ،دار اهشارّق هوٌشار
ّاهخّزٖؼ )1998 ،

ذبٌٖبً -اهيضبدر األسٌتٖج :
* Heinemann , k . linfuhrung hn dhe so / hologhe des sports , schorndort
.1983
*moukamasston ; Teocling physical Education edition , charlde . Melli
puplishing company -1981 – New New york
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