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ادر اسحخدان حأدير أساليب حدريسيث في حىهيث ةؽض القدراج اإلةداؼيث الحركيةث فةي
درس الحرةيث الرياطيث
د .لهياء حسو الديواو
1-1اًَودَج ٕأَٓٚج اًتضد:
خزداد أَٓٚج َٕظٕػ اإلتداػ ل ٙإًهح اًضبظر ٕهد تبح اًعٌة ؽٌٗ لَْٔ ٕ ,اًضضوٕ
ُ
ؽٌٗ اًَتدؽ ُٚأَرا ٚخؾبغٍ َٕٚب تؾد ٕ ٍٕٚال ِتبًـ اُ هٌِب اِْ الٕٚسد َٕظٕػ ٚمٕن أَٓٚخْ ,أ ّ
اإلتداػ شؤُ سَٚؼ اًضمبح اًِمشٚج ٚؾٕد سزئٚب ئًٗ إًراذج  ,اًخ ٙخضدد ضدٕد إًَِ اًؾوٌو, ٙ
ٕاًٗ اًتٚئج اًخ َُ ٙؽٌَٔب اُ خمخص اًوبتٌٚبح ٕخشَص ًٔب تبالزدٓبر ٕإًَِ ًٕ,ذا لوبُ اًَسوب
يتٚر اَبٍ اًخرتٚج ًٌؾَ ؽٌٗ خعٕٚر ٕخَِٚج اًودراح اإلتداؽٚج خبضج ًدٖ األعمب الُ اًيذٚور
َُ اًدراشبح أذتخح تؤِْ ِبدرا َب ٚض اإلِشبُ ئًٗ ِٔبٚج اًضدٕد اًخ ٙخرشَٔب ًْ ٕراذخوْ ٕاُ
ٓذّ اًودراح هد الخشخخدٍ ئًٗ أهضٗ ضدٕد ئَِٕب ٓ .ذا شتة اُ اًيذٚر َُ األعمب األذيٚوب
ال ٚذتّخُٕ أٍِٔ َتدؽُٕ تدرسج ؽبًٚج ض ُٚخوبس هدراخٍٔ اإلتداؽٚج ٕاُ هشِب اإلتداػ ًعم ذيٙ
ًٍٕ ٚشس درسج ؽبًٚج ٓذا ًٚس تبًظرٕرث اِْ الٌَٚى هدراح ئتداؽٚجٕ ,ئَِب ٚؾِ ٙاِْ ًٍ خخٚشّر
ًْ اًمرص اًيبلٚج ٕاًخشسٚؼ اًالزٍ الشخخداٍ هدراخْ اإلتداؽٚج .ئذ َُ أًٍَ سدا" اًؾِبٚج تبإلتداػ
ؽِد األعمب َتيرا" َٕشبؽدخٍٔ ؽٌٗ خَِٚج هدراخٍٔ ٕئغٔبر َبًد َُ ٍٔٚعبهوبح يبَِوج يوٙ
ِشخعٚؼ ضؤٌب ٕخعٕرٓب ضخٗ الِمودٓب تَرٕر اًزَُ لٚضخبر اًعمو ئًوٗ َؾرلوج اًيذٚور
اليخشبك َب ٚضٚع تْ ٕاذتبح هدراخْ ًذا ؽٌِٚب اُ َِِ ٙاًودراح اإلتداؽٚج ألعمبًِب َوُ خوال
اًؾٌَٚج اًخؾٌَٚٚج ٕالتد ًي َؾٌٍ ٕخرتٕ٘ اُ ٚختؼ شت َخخٌمج ًالرخوب تؤالعمب ِضٕ َشوخوت
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أيذر ئتداؽب" .ئُ دخٕ اًعم اًَدرشج َٚذ خؾرلْ ؽٌٗ تٚئج سدٚدث ٚضبٕ ايخشبلٔب ئذ ٚوظوٙ
َؾغٍ ٕهخْ لٔٚب َٚبرس إِٔاؽب" َخخٌمج" َُ أًَبراح اًخٚ ٙرفة لََ ٙبرشخٔب تبإلظبلج ئًٗ
االخخالع تؤعمب آخرٕ ُٚخؾد اًَدرشج أضدٖ اًريبئز أًََج ًخَِٚج اإلتداػ ٕئذرائْ ٕخبضوج"
اًَرضٌج االتخدائٚج لٔ ٙخؾختر اًَرضٌج األيذر أَٓٚج ل ٙضٚبث اًعم  ,ئذ خخشوي َوُ خالًٔوب
ختراخْ َٕؾٌَٕبخْٕ .الُ اًخرتٚج اًرٚبظج سز ٓبٍ ال ٚخسزأ َُ اًخرتٚج اًؾبَج ٚ ,سة ؽٌٔٚب اُ
خشٍٔ ل ٙخٌن اًَتدؽٕ ُٚئغٔبر هبتٌٚخٍٔ اإلتداؽٚج َُ اس اًخشخٚص اًَتير ًٌؾوٕ اًَميورث
اًخِ ٙؾٕ ؽٌٔٚب ًالرخوب تبًَسخَؼ ٕاإلشٔبٍ ل ٙاًخودٍ اًؾًٌٌَ ٙتٌد ًٕ ,ذا أضوتص االٓخَوبٍ
َخسْ ًدرس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ل ٙاًَدارس االتخدائٚج ًَب لََٚ ْٚزاح خبضج خخخٌك ؽُ فٚرث
َُ اًدرٕس ًٕٓٚ ٙشح َسرد َبدث" َُ َٕاد أًَِز اًَدرش ٙإٔ َسرد ٓدلب" َؾ ُٚت خؾختر
اضد أشبشٚبح اًؾٌَٚج اًخرتٕٚج ,ضٚد أِٔب خٔخٍ تبًِشبع اًتدِ ٕ ٙخإذر خؤذٚرا" َتبشرا" ؽٌٗ ضٚبث
اًعم ً ,ذا التد اُ خيُٕ سز أشبش ٙل ٙئؽداد اًعم تدِٚب" ٕليرٚب" ٕ ,اُ يبُ درس اًخرتٚج
اًرٚبظٚج ٔٚخٍ تبًسبِة اًضري ٙلَ ٙغٔرّ أال اِْ ٔٚخٍ تبًسبِة اًمير٘ ٕاالسخَبؽٕ ٙاًِمشٙ
ل ٙتبعِْ ًذًى التد َُ اشخخداٍ األشٌٕة اًَِبشة  .اًذ٘ ٔٚخٍ تسٕاِة درس اًخرتٚج اًرٚبظٚج
ٕٕٓ اًعرٚوج اًضضٚضج ًٌٕضٕ ئًٗ أًدك تضٕرث شرٚؾج ٕٓبدلج.
َُٕ خال َب خودٍ أضتص َُ اًظرٕر٘ ئدخب اشبًٚة خؾٌَٚٚج ٕخدرٚشٚج سدٚدث فٚور اًعورن
اًخوٌٚدٚج تضٚد ال خؾخَد تضٕرث يٌٚج ؽٌٗ اًَؾٌٍ لوع ل ٙعرٚوج اًضضٕ ؽٌٗ اًَؾرلج ت ِٓبًى
َضبدر خبرسٚج َخؾٌوج تعرٚوج اًخؾٌٚ ٍٚسة أُ خٔخٍ تبيخشبة اًعٌتج اًودرث ؽٌٗ اًخؾٌوٕ ٍٚخَِٚوج
هدراح اًخميٚر تي َشخٕٚبخٔب تدالً َُ االؽخَبد ؽٌٗ اًَؾٌٍ .
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ٕٚؾد أشٌٕة ض اًَشيالح تؤِْ ِٕٚػ َُ اًَرِٕج ٕٚشخخدٍ اًسبِة اًمير٘ ل ٙخضوٚن األٓداك
اًضريٚج ضٚد ٚشخخدٍ ض اًَشيٌج ًٌٕضٕ ئًٗ إًاسةٕ.األشٌٕة اًذبِٓ ٙوٕ أشوٌٕة اًخؾٌوٍٚ
اًخؾبََِٕٚ َُٕ ٙزخْ اِْ ٚؾع ٙاًضرٚج ل ٙخعتٚن إًاسة اًضريٕ ٙيٚمٚج األدا ًٌٕضوٕ ئًوٗ
أًدك اًَعٌٕة ٚخٚص لرص اًخؾبُٕ ٕاًخآزر ت ُٚئلراد اًضك إًاضد ٕيَب أشبر ئًْٚ
(هض ٙضبزٍ) " أُ األشٌٕة اًخؾبِٕٚ ٙمظ ٙئًٗ اًخؾبُٕ ٕاًخآزر ت ُٚأؽظب اًَسَٕؽج إًاضدث
ؽٌٗ خضوٚن أًَبراح اًسزئٚج أدٖ ئًٗ اًخمبؽ اًِشع ت ُٚأؽظب اًَسَٕؽج إًاضدث"

()1

ئظوبلج

ئًٗ األشٌٕة االَر٘(( ٕٕٓ (( The Order Styleاألشٌٕة اًذ٘ ٚوٍٕ اًَؾٌٍ ل ْٚتبخخبذ سَٚوؼ
اًوراراح هت ٕأذِب ٕتؾد اًدرس ٕ,خَيُ أَٓٚج اًتضد تظرٕرث أُ ٚخَٚز درس اًخرتٚج اًرٚبظٚج
ل ٙاًَدارس االتخدائٚج تادخب عرن خدرٚشٚج ضدٚذج َُ شؤِٔب أُ خٕلر َِبخبً خرتٕٚبً لؾبالً َٚيُ أُ
ٚشبٍٓ ل ٙئِسبش َِبذر اًخؾٌ َِٕٙٚ ٍٚاًودراح اإلتداؽٚج ًٌعٌتج ٕٚشبؽد ؽٌٗ ئذبرث آخَبٍ اًَخؾٌَُٚ
ٕخضمٚزٍٓ َٕشبٚرث َب َٚيُ أُ خِشؤ ت َُ ٍِٔٚلرٕن لردٚج ِٓ َُٕ.ب خغٔر أَٓٚج اًتضود لوٙ
اًخؾرك ؽٌٗ خؤذٚر أشبًٚة ض اًَشيالح ٕ اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕٕ ٙاألشٌٕة االَور٘ ؽٌوٗ خعوٕٚر
َشخٕٖ اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ًدٖ خٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائٕ ,ٙذًى تقٚج إًضوٕ
اًٗ ألظ األشبًٚة ل ٙعرن خدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ًخعٕٚر َشخٕٖ اإلتوداػ اًضريؤً ٙوذّ
اًَرضٌج اًؾَرٚج.اُ ئؽداد تراَز ٕخدرٚشٔب تبشخخداٍ أشبًٚة خؾٌَٚٚج سدٚدث َؾززث خشؤ ؽٌوٗ
اًَدرش ُٚإًضٕ ئًٗ اًَشخٕٖ اًَعٌٕة َُ اًخعٕر ًٌعٌتج .

( )1اًزتٚد٘  ,هض ٙضبزٍ َضَد  :دراشج َوبرِج ل ٙأذر اشخخداٍ تؾط أشبًٚة اًخؾٌٍ اًَخخٌك ًخضوٚن تؾط أٓوداك
درس اًخرتٚج اًرٚبظج و أعرٕضج ديخٕراّ  .سبَؾج إًَض  , 2002ص. 111
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َ 2-1شيٌج اًتضد
خؾد اًَدرشج أضدٖ اًريبئز أًََج ًخَِٚج اإلتداػ ٕئذرائْ ٕخبضج" اًَرضٌوج االتخدائٚوج
لٔ ٙخؾختر اًَرضٌج األيذر أَٓٚج ل ٙضٚبث اًعم  ,ئذ خخشي َُ خالًٔب ختراخْ َٕؾٌَٕبخوْ اًخوٙ
خرالن ؽٌَٚج َِّٕ اًخٚ ٙضخبر لٔٚب ئًٗ ؽدد َُ َخعٌتبح إًَِ ٕ ,ل ٙدرس اًخرتٚوج اًرٚبظوٚج
ٚشخعٚؼ اًَؾٌٍ اُ  َِٙٚأٍٓ َخعٌتبح إًَِ ئال ٕٓ ٙاًضريج ََٕبرشج األِشعج َؼ ئذتبح اًوذاح
ٕتِب اًشخضٚج ًٕذا يبُ ؽٌٗ اًخرتٕ ُٕٚاًتضد ؽُ ي َب ٕٓ سدٚد ََٕخؼ ٕٚسؾ َُ اًخالَٚوذ
َٔخَ ُٚتخؾٌ ٍٚأًَبراح ٕاالرخوب تَشخٕٖ األدا اُ ٓذا إًَِ شٚيُٕ أضشُ ًٕ رٕؽٕ ٙاضخظُ
ٕلن أشٌٕة ؽٌَ ٙشٌٕ ٍٚرؽبٚج َٕراهتْ ٕٓذا ضخَب شٚخٍ َُ خال ئدخب أشبًٚة خدرٚشٚج سدٚدث
ٕضدٚذج ٚخؾٌَُٕ تٔب ٕخَِ ٙهدراخٍٔ اإلتداؽٚج ئَب ئذا ظٌح اًَدرشج تسدًٕٔب اًسبَود ٕضضضؤب
اًَضددث تزَُ ٕٓدك ٚظؾْ اًراشدُٕ ٕتؾدٍ أَٓٚج تؾط إًَاد اًخ ٙخودٍ ًألعمب ٕاًخ ٙخخعٌوة
َُ اًعم

ضمغ َبخٍ خٌو ًْ ِْٚدُٕ َعبًتخْ تخود ٍٚئِخبر ئتداؽ ٙؽٌٗ شوي ؽودد َوُ األليوبر

ٕاالشخؾَبالح ٕاًَخرادلبح ٕاالشخؾَبالح اًقٚر َؤًٕلج لاِِب شِظٚؼ اًذرٕث اًخو ٙؽٌوٗ أشبشؤب
شِتَِ ٙشخوت األَج ضٚد خظٚؼ ؽٌِٚب لرضج ايخشبك إًَٕٓتٕ ٍَِٔ ُٚخَِٚج َبًد َُ ٍٔٚتوٕادر
ًإلتداػ  ,ئِِب ضخَب تضبسج ئًٗ أُ ِٔخٍ تبيخشبك األعمب اًَتدؽ ُٚألِْ يَب أيد اًيذٚر َُ ُٚاًؾٌَب
ئِٔب هبتٌج ًٌخدرٚة َٕٚيُ خؾٌَٔب ٕخرتٚخٔبً .ود شؾرح اًتبضذج تخٌوى اًَشويٌج ئِٕوب َوُ ذوي
االخخضبص لَ ٙسب اًخرتٚج اًرٚبظٚج َُٕ خال ًوبئٔب تتؾط َؾٌََٕ ٙشرل ٙدرس اًخرتٚوج
اًرٚبظٚج ٕزٚبرخٔب ًتؾط اًَدارس االتخدائٚج ايخشمح تبُ افٌة َدارشِب خشخخدٍ أشٌٕتب" ٕاضدا"
ل ٙاًخدرٚس ؽٌٗ اًرفٍ َُ خِٕػ أشبًٚة اًخدرٚس ٕٕٓ األشٌٕة االَر٘ ِٓ َُٕ ,ب خسٌح َشيٌج
اًتضد ل ٙاشخخداٍ أشٌٕة ٕاضد ل ٙخدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٕئَٓب األشبًٚة األخرٖ ََب دلوؼ

300

المؤتمر العلمي السادس عشر لكليات وأقسام التربية الرياضية في العراق  .بابل 7002

033

اًتبضذج ئًٗ اشخخداٍ تؾط األشبًٚة اًخ ٙخضَ خشبٍٓ ل ٙخرتٚج اإلتداػ َُ خال خَِٚوج تؾوط
اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج  ٕٙٓ ,أشٌٕة ض اًَشيالح ٕاًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙئظبلج ئًٗ أِٔب أتووح
ئضدٖ اًَسَٕؽبح خدرس تبألشٌٕة االَر٘ ًٔ.ذا هبَح اًتبضذج تٕظؼ ترِوبَز َوخورش ًودرس
اًخرتٚج اًرٚبظٚج ل ٙاًَرضٌج االتخدائٚج ًخٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائٕٚ ٙدرس ٓذا اًترِوبَز
تبألشبًٚة اًذالد ي ؽٌٗ ضدث ًخعٕٚر تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج
(اًعالهج  ,اًَرِٕج  ,األضبًج ) ئظبلج ئًٗ َب ٚعٕرّ درس اًخرتٚج اًرٚبظٚج االؽخٚبد٘
َُ َٔبراح أشبشٚج ل ٙاًَرضٌج االتخدائٚج َُ خال أًَِز اًَدرش.ٙ
 3-1أهداف الةحخ
 -1ئؽداد ترِبَز خؾٌَ َٙٚوخرش ًدرس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٚدرس تض اًَشيالح ٕاًخؾٌٍٚ
اًخؾبِٕٕ ٙاالَر٘ ًخَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ًخٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائَُ ٙ
خال اًدرس أًَِس. ٙ
 -2اًخؾرك ؽٌٗ أذر اًترِبَز اًَوخرش ل ٙخَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج
ًخٌَٚذاح اًضك اًخبَس
-3اًيشك ؽُ اًمرٕن ت ُٚاألشبًٚة اًذالذج (ض اًَشيالح ٕ ,اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕٕ ٙاألشٌٕة
االَر٘) ل ٙخَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ًدٖ خٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائ. ٙ
 4-1لرظب اًتضد
ٕ -1سٕد لرٕن ل ٙاخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج اًوتٌٚج ٕاًتؾدٚج تبشوخخداٍ
األشبًٚة اًذالذج( ض اًَشيالح ٕ ,اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕٕ ,ٙاألشٌٕة االَر٘) .
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ٕ -2سٕد لرٕن ل ٙاخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج اًتؾدٚج ت ُٚاًَسبَٚؼ اًذالذوج ,
ًٕضبًص ( ض اًَشيالح )
َ 5-1سبالح اًتضد
 -1اًَسب اًتشر٘:خٌَٚذاح اًخبَس االتخودائ ٙتؤؽَوبر ( )11-10شوِج -2.اًَسوب
أًزَبًِ 2/15 َُ : ٙقبٚج

-3 2005 /12 /15اًَسب اًَيبٌَِ : ٙؾة َدرشج راتؾج اًؾدٕٚج

ا ًٌتِبح لَ ٙضبلغج اًتضرث
-2اًودراح اإلتداؽٚج Creative Talent
يبُ اًمالشمج لَٚب َظٗ ٚضشتُٕ اُ اإلتداػ ٕاضد ل ٙي اًَٚبدٕ, ُٚرلط سٌٚمٕرد خٌى
األليبر ٕ ايد(( اُ ذَج لرٕهب ل ٙإِٔاػ اإلتداػ لَ ٙخخٌك اًَٚبد ُٚؽٌٗ اًرفٍ َُ ٕسٕد ؽٕاَ
َشخريج ت ُٚاًَتدؽٕ ُٚأَِبع هدراخٍٔ ٕيذًى اُ اًودراح األًٕٚج األشبشٚج َٚيُ اُ خشبٍٓ لٙ
اًسٕٔد اإلتداؽٚج ًدٖ اإللراد ٕاُ اًعم َتدػ ل ٙي َرث َٚبرس شٚئب إٔ ؽَال ألٕ َرث
لبألعمب أيذر اًِبس ئتداؽب)( - )1اًوبتٌٚج ؽٌٗ اِخبر أيتر ؽدد َُ االشخسبتبح اًضريٚج اًسدٚدث
ٕاًَخيِٕج َُ اًعالهج ٕاًَرِٕج ٕاألضبًج تزَُ َضدد ٕاًِبتؾج َُ اًخمبؽ ت ُٚاًخٌَٚذث َٕب خيشتْ
َُ ختراح ختؾدٓب ؽُ اًخوٌٚدٚج ل ٙاًخميٚر )2(.
_____________
()1

اًيشِدر رٕشيب  :اإلتداػ اًؾبٍ ٕاًخبص  ,خرسَج فشبُ ؽتداًض ٙاتٕ اًمخر  ,اًيٕٚح َعبتؼ اًشٚبشوج 0

 .1989ص .108
( )2اَٚرث ؽتد إًاضد اًؾبِ : ٙاًسَِبشخى األٚوبؽٕ ٙؽالهخْ تخَِٚج اًودرث ؽٌٗ اًخميٚر اإلتداؽ ,ٙرشبًج َبسشخٚر
فٚر َِشٕرث ,سبَؾج تقداد  .1986 ,ص45
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ًود أسَؼ اًؾدٚد َُ اًؾٌَب ؽٌٗ اًَيِٕبح اًذالذوج اًرئٚشوٚج ًإلتوداػ ( اًعالهوج  ,اًَرِٕوج ,
األضبًج ) تؤِٔب هدراح أشبشٚج ال َٚيُ تدِٕٔب اُ ِخضدد ؽُ ٕسٕد ئتوداػٕ ,رلوط سٌٚموٕرد
اًِغرث اًخ ٙخؾخود ئُ اإلتداػ ٕاضد ل ٙي اًَٚبدٕ ,ُٚأؽخود ئُ ًي خخضوص ئتوداػ ًََبرشوْٚ
خبص تٍٔ َٚٚزٍٓ ؽُ فٚرٍٓ َؼ ئِْ خٕسد ؽٕاَ َشخريج ت ُٚي اًَتدؽٕ ُٚهودراخٍٔ ٕأدِوبّ
خؾبر ٚك ًٌودراح اإلتداؽٚج اًخبضج تبًَسب اًرٚبظ ٙاًخ ٙأعٌوِب ؽٌٔٚوب ( اًوودراح اإلتداؽٚوج
اًضريٚج) ضٚد ؽرلخٔب ًَٚب اًدٕٚاُ ( هدرث األعمب ؽٌٗ خيٕ ُٚأَِبع سدٚدث ًٌَٔبراح اًرٚبظٚج
َشخَدث َُ اًخترث اًشبتوج َؼ خسِة اًعرن اًخوٌٚدٚج ل ٙاًخميٚر ًغٕٔر ئِخبر ًضريبح َٕٔوبراح
فٚر شبئؾج َٚيُ أداإٓب) (ٕ .)1ؽرلخْ رإٖ ( ٕٓ ِٕػ َُ إِٔاػ اإلتداػ ٕٚخَٚز تبًِبخز اًضريٙ
ًٌخميٚرٕٚ ,رختع تبألدا اًضريًٌ ٙعم )()2
1-2اًعالهج اًضريٚج
اًعالهج اًضريٚج  ٙٓ :هدرث اًخٌَٚذ ؽٌٗ ئِخبر اشخسبتبح ضريٚج يذٚرث ٚشسٌٔب لٕ ٙضدث زَِٚوج
َؾِٚج َوبرِْ تزَالئْ ئُ األعمب ذٕ اًعالهج اًضريٚج ٚؤخُٕ تبًيذٚر َُ األليبر تبًرفٍ َُ أِوٍ
ًٚشٕا أيذر اًخالَٚذ يالَب ٕرتَب ال خيُٕ أليبرٍٓ َُ إًِػ اًسٚد ٕؽرلٔب( سٌٚمٕرد )ئِٔب ضودٕر
األليبر تشًٕٔج ٕٓ ٙخؾِ ٙهدرث اًخٌَٚذ ؽٌٗ ئِخبر اشخسبتبح ضريٚج يذٚرث ٚشسٌٔب لٕ ٙضدث زَِٚج
َؾِٚج َوبرِج تزَالئْ ()3
 2- 2األضبًج اًضريٚج
ئُ اًميرث اًسدٚدث خيُٕ سدٚدث تبًِشتج ًضبضتٔب ٕٚسة أُ خيُٕ اًميرث فٚر ؽبدٚج ٕتؾٚدث اًَدٖ
ٕذاح ارختبعبح تؾٚدث ٕذيٚج ,أَب خٕراِس لذير ئُ األضبًج ؽِد اًخالَٚذ خخظص ضٚ ُٚخَيِٕا َوُ
االتخؾبد ؽُ اًَؤًٕك ٕاًشبئؼ ٕٚتخؾدُٕ ؽُ اًعرٚن اًَعرٕن ٍٕٓ ٚدريُٕ اًؾالهبح ٕٚميرُٕ لٙ
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أليبر ٕضٌٕ َخخٌمج ؽُ َب ٚمير تْ اٛخرُٕ َُ زَالئٍٔ ٕتؾط أليبرٍٓ خذٚر اًدٓشوجٕ.ؽرلٔب
َبًخزَبُ ئِٔب ِٕػ َُ اًشٌٕى اًقٚر اًشبئؼ ت ُٚاًيذٚر.)4( ُٚ
3-2أشبًٚة خدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج
األشبًٚة اًِبسضج ٓ ٙاًخ ٙخإد٘ اًقبٚج اًَوضٕدث  ,ل ٙأه ٕهح ٕ ,تؤٚشر سٔد ٚتذًْ اًَؾٌٍ
ٕاًَخؾٌٍ  ٕٙٓ ,اًخ ٙخذٚر آخَبٍ اًخالَٚذ َٕٕ , ًٍٕٔٚخضمزٍٓ ؽٌ ٙاًؾَ اإلٚسوبتٕ , ٙاًِشوبع
اًذاخٕ , ٙاًَشبريج اًمبؽٌج ل ٙاًدرس ٕخشسؼ ؽٌٗ اًخميٚر اًضر ٕاًضيٍ اًَشخو  ٕ,خشسؼ اًخالَٚذ
ؽٌٗ اًؾَ اًسَؾ ٙاًخؾبِٕٕ , ٙاالتخؾبد ؽُ اًخٌوٕ ُٚاإلًوب ٕ ,تخبضج َوؼ ضوقبر اًخالَٚوذ ,
ٕاألشبًٚة اًِبسضج خشٚر خبرث ل ٙضٕرث َِبهشج ٕ ,خبرث ل ٙضٕرث َشيالح ٕٓ...يذا ؛ ٕذًوى
ألُ اشخَرار عرٚوج ٕاضدث ٕ ,اًخزأَب ل ٙسَٚؼ األضٕا  ,شٚضًٕٔب َؼ اًزَُ ئًٗ عرٚوج شيٌٚج
ؽوَٚج ٕٓ ,ذا ٚشتة اًشآَج ٕاًٌَ ًٌخالَٚذٕ.خِٕػ اًعرائن أَر ضخَ ٙل ٙاًمض إًاضود ٕلوٙ
اًَبدث إًاضدث
ت ل ٙإًَظٕػ إًاضد ؛ ٕذًى ألُ اًخؾٌٍ ال ٚخٍ تعرٚوج ٕاضدث لبًمرد ٚخؾٌٍ ؽُ عرٚن االشخَبػ
ٕؽُ عرٚن اًرإٚج ٕؽُ عرٚن اًضدد ٕاًورا ث إٔ اًضٕر .
()1

ًَٚب ضشُ اًدٕٚاُ  :أذرأشخخداٍ أشٌٕت ُٚخدرٚشً ُٚٚخَِٚج اًودراح اإلتداؽٚج اًؾبَج ٕاًضريٚوج لو ٙدرس

اًخرتٚج اًرٚبظٚج ًدٖ خٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائ . ٙأعرٕضج ديخٕراّ ,سبَؾوج اًتضورث  ,يٌٚوج اًخرتٚوج
اًرٚبظٚج . 1999
()2رإٖ َضَد :أذر اشخخداٍ أشٌٕت ٙض اًَشيالح ٕاًخظَ ُٚل ٙخَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚوج لوٙ
درس اًخرتٚج اًرٚبظٚج
(3) Guliffered G.P creativity Americana Psychological.W Nr .9. 1950
(4)Maltzman 1,Simon,Raskim,Dand Light 1950 . Experience studies in the

)Training of Originality ,Psychologicall
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 4-2أشٌٕة ض اًَشيالح
ًود اؽختر أشٌٕة ض اًَشيالح َُ ألظ األشبًٚة اًؾٌَٚج ٕاًؾٌَٚوج الشوخخداَْ لوٙ
اًَرضٌج االتخدائ ٚج ٕذًى ألِْ ٚشسؼ اًخسرٚة ٕاالشخوال ل ٙاًخميٚر ٕايخشبك اًضٌٕ ًٌَشويالح
اًَراد ضٌٔب َٕؾرلج دهبئن األَٕر ًض اًَشيالح اًضريٚج ٕ ,خشسٚؼ األعمب ؽٌٗ االتخيبر ًضٌٕ
أخرٖ ًٌَشيٌج اًضريٚج ٕٓ ٙخشبؽد اًَؾٌٍ ؽٌٗ ض َشيٌج اًمرٕن اًمردٚوج تو ُٚاًخالَٚوذ .اُ
اًَشيٌج تضٕرث ؽبَج ٓ ٙضبًج شى ٕضٚرث ٕخردد خخعٌة اًوٚبٍ تؾَ إٔ تضد ٚرَ ٙئًٗ اًخخٌص
َِٔب ٕئٚسبد اًشؾٕر تبالرخٚبش ٕؽٌٗ اًرفٍ َُ ذًى لالتد َُ اًخِت ْٚئًٗ اِْ الٚخضوخٍ اُ ٚشوؾر
اًخٌَٚذ ل ٙتؾط إًَظٕؽبح تبًشى ٕاًضٚرث ٕاًخردد َؾب ت ٚيم ٙاُ ٚيُٕ ِٓبى ضبًج ٚشؾر لٔٚب
اًخٌَٚذ تؾدٍ اًخؤيد إٔ تسٔ َؼ رفتج هٕٚج ل ٙاًخخٌص َُ ذًى تخِغ ٍٚاًَؾٌَٕبح ٕرتعٔب تتؾط
ِٕودٓب ٕ ,تبشخيَب اًِوص لٔٚب ٕاشخخالص ئضيبٍ ؽبَج َِٔب (( لخرسؼ أَٓٚج ٓذا األشٌٕة ئًٗ
أِْ ٚشخذٚر خميٚر اًخٌَٚذ ٕخِشعْ لبإلِشبُ ؽِدَب ٕٚاسْ ضؾٕتج إٔ َشيٌج خخًٕد ًد ْٚاًرفتوج لوٙ
اًخميٚر ل ٙاًخقٌة ؽٌٗ ٓذّ اًضؾٕتج ٕئٚسبد ض ًٔذّ اًَشيٌج)) (ٚ )1خمن َؼ رأ٘ (ترِٕٕ)
(( ئُ دٕر اًَخؾٌٍ ل ٙايخشبك اًَؾرلج تبشخخداٍ ض اًَشيالح ٚزٚد َُ خضضو ٚاًخالَٚوذ))()2
ٕٚشخخدٍ "لَ ٙسب خدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٕتبًخضدٚد ل ٙاًَرضٌج االتخدائٚج ,ئذ ٚووٍٕ اًَودرس
تخود ٍٚؽَ ضريً ٙألعمب

تضٕرث َشيٌج ٕٚسة اُ خيُٕ ٓذّ اًَشيٌج لوَ ٙشوخٕٖ ِظوز

األعمب اًؾوٌ ٙضٚد ٚوٍٕ إٔالئى األعمب تبيخشبك اًض ؽُ عرٚن اًخسرتج ٕاالشخيشبك .
 5-2األشٌٕة أألَر٘
ٚؾد األشٌٕة األَر٘ ٕٓ األشٌٕة األيذر اشخخداَب" لَ ٙسبالح اًخؾٌٕٚ ٍٚخَٚز توٚوبٍ اًَؾٌوٍ
تبخخبذ سَٚؼ اًوراراح ل ٙتِٚج ٕخريٚة ٓذا األشٌٕة ٕتبًخبً ٙلبُ دٕر اًَؾٌٍ ٕٓ اخخوبذ سَٚوؼ
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اًوراراح لَ ٙرضٌج اًخضظٚر ٕاألدا ٕاًخوًٕ ٍٚذا ٚيُٕ اًخٌَٚوذ َوٚود تؾٌَٚوج األدا ٕاالًخوزاٍ
تخؾٌَٚبح اًَؾٌٍ ٕأعبؽخٔب ٕ )1( .تذًى ٚيُٕ ٓذا األشٌٕة هود ظوَُ اًِغوبٍ ٕشوالَج األدا
ٕاًَإد٘ ٕلشص اًَسب ًخؾٌ ٍٚاًخٌَٚذ تشي َظتٕع ٕتشرؽج ًألشخسبة اًَتبشرث ًٌضبلز ٕٓذّ َُ
َٚزاح ٓذا األشٌٕة  )2(.اُ َضٚع اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٚؾخَد ؽٌٗ َمٍٕٔ اًخٌَٚذ ًٌسبِة الةةدىي
ٕهبتٌٚخْ ٕاشخؾدادّ اًذاخًٌ ٙوتٕ ٕاًشؾً ٙخؾٌٍ أًَبراح اًتدِٚج لم ٙاألشٌٕة األَور٘ ِسود اُ
اًخٌَٚذ ال ِٚشق تؾٌَٚبح ذِٓ ْٚيذٚرث لبًؾٌَٚج اًذِٓٚج اًرئٚشٚج اًخٚ ٙوٍٕ تٔوب خيوُٕ تبشوخخداٍ
اًذايرث ٕٓذا ٚؾِ ٙؽدٍ االشخراى ل ٙؽٌَٚبح ذِٓٚج خشبؽد ؽٌٗ اًخعٕر اًذَِٓ ٙذو اًَوبرِوج
ٕاًخَبٚز ٕاًخضِٚك ٕض اًَشيالح ٕااللخراط ٕاالتخيبر لبألشٌٕة األَور٘ ال ٚمشوص اًَسوب
ًٌخٌَٚذ ًٌوٚبٍ تٔذّ اًؾٌَٚبح ًٕيُ لٓ ٙذا األشٌٕة ٚظَُ اًَؾٌٍ اًِغبٍ ٕشالَج األدا ٕاًَإد٘ ئال
اُ ِشتج األشراك َُ اًَؾٌٍ ؽٌٗ اًخٌَٚذ شخإد٘ ئًٗ خوٌ ٚؽَ اًخٌَٚذ ًٕ.يوُ ٚتووٗ األشوٌٕة
األَر٘ ٕٓ األشٌٕة اًشبئد ٕخبضج لَ ٙدارشِب االتخدائٚج .
َِٔ -3ز اًتضد :اشخخدٍ اًتبضد أًَِز اًخسرٚتًَ ٙالئَخْ ًغرٕك اًتضد
 1-3ؽِٚج اًتضدً :ود يبُ اًَسخَؼ األضًٌٌ ٙؾِٚج ٚتٌـ ( )81عبًتج ُٕٓ سَٚؼ عبًتبح
اًضك اًخبَس االتخدائ ٙلَ ٙدرشج راتؾج اًؾدٕٚج ًٌتِبح ٕ تبًعرٚوج اًؾَدٚج خٍ اخخٚوبر ؽِٚوج
تٌـ()66خٌَٚذث يبِح ِشتخٔب
وووووووووووووووووووووووووووووووو
(ِٔ )1بد ضتٚص شؾد  :اًعرن اًخبضج ل ٙخدرٚس اًؾٌٍٕ االسخَبؽٚج  ,يٌٚج اًخرتٚج اًتضورثَ ,عتؾوج
اًخؾٌ.1990 ,ٍٚص 175
( )2ؽتد اًضي ٍٚاًشٌٍٕ :اًخميٚر ٕض اًَشيالح َ ,سٌج اًِتؤ  ,اًؾدد  .2001. 53ص 10
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( ٕ َُ )% 81.48هد خٍ خٕزٚؼ ئلراد اًؾِٚج ؽٌٗ ذالد َسبَٚؼ تضٕرث ؽشٕائٚج ي َسَٕؽج
خخيُٕ َُ ( )22عبًتجٕ ,خٍ اشختؾبد ( )15خٌَٚذث َُ الراد اًؾِٚج ( َُِٔ )6الشخرائُ تبًخسرتوج
االشخعالؽٚج ٕ(ً )9ؾدٍ َالئَج اًَخقٚراح اًخ ٙخإذر تبًخسرتج إاالخ ٙخقٚتُ أيذر َُ درس ٕاضد
ٕتذا خوشَح اًؾِٚج اًٗ ذالد َسبَٚؼ ؽدد ي َسَٕؽج 22عبًتج ٕ .سبِشح اًَسَٕؽبح ة
(اًذيب –اًعٕ –إًزُ –اًؾَر) ٕهد اشخخدَح اًتبضذج هبُِٕ اخختبر (ك) ًٌدالًج ؽٌٗ اًمرٕن تُٚ
ألراد اًؾِٚج ٕاًسدٕ ( )1أغٔرح اًِخبئز خسبِس اًَسبَٚؼ اًذالذج الُ هَٚج(ك) اًَضخشوتج يبِوح
أضقر َُ اًسدًٕٚج ٕٓذا ٚؾِ ٙاُ اًمرٕهبح ت ُٚاًَسبَٚؼ يبِح فٚر داًج أضضبئٚب" .
ٕ 2-3شبئ سَؼ اًتٚبِبح
 -1اًَضبدر ٕاًَراسؼ  -2 .اًَوبتالح اًشخضٚج - 3اخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج
 -4شبؽج خٕهٚح -5.شخج َٕاِؼ َخخٌمج اًوٚبشبح ٕ أالشيب َٚ -6.زاُ ًوٚبس إًزُ
 -7أرتؾج أعٕان هبِِٕٚج (سَِبشخى )  -8شخج شٕاخص  -9 .شرٚع هٚوبس -10 0اًيوبدر
اًَشبؽد ل ٙاًخسرتج -11خَشج ؽشر يرث شٌج  -12.ضِدٕن ًسَؼ اًيراح .
 3-3اخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ()1

اؽخَدح اًتبضذج اخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ٕاًخ ٙخخيُٕ َُ ذالذوج اخختوبراح

ًألعمب تؤؽَبر ( )12-8شِج ٕ ,خوٚس ٓذّ االخختبراح ( اًعالهج اًضريٚج ,اًَرِٕوج اًضريٚوج
,األضبًج اًضريٚج ) .
إال :اخختبر اًعالهج اًضريٚج()1
االخختبر أالٕ  :اخختبر اًَبِؼ
أًدك َُ االخختبر :اخختبر اًعالهج اًضريٚج
اًَشخٕٖ :األؽَبر َُ (  ) 12 -8شِج.
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األدٕاح اًَشخخدَج  :شخج َٕاِؼ تبرخمبؽبح َخخٌمج يبألخ: ٙ
اًَبِؼ األٕ :عًْٕ (ٕ)ٍ 1ؽرظْ(. )ٍ1ٕ5
اًَبِؼ اًذبِ : ٙعًْٕ(  ٕ )ٍ1ٕ5ؽرظْ (. )ٍ1
اًَبِؼ اًذبًد:عٕ هبئَج األٕ (ٕ )ٍ1عٕ اًذبِٕ )ٍ1ٕ5( ٙؽرظْ ()ٍ3
اًَبِؼ اًراتؼ :ؽٌٗ شي َذٌد َخشبٕ٘ األظالػ عٕ ظٌؾْ (.)ٍ3
اًَبِؼ اًخبَس :عًْٕ(  50شٍ) ٕؽرظْ (. )ٍ2
اًَبِؼ اًشبدس َ:ذٌد هبئٍ اًزإٚج عٕ ظٌؾْ اًوبئٍ (ٕ )ٍ1ٕ5ظٌؾْ اًذبًد (. )ٍ1
َٕاضمبح األدا ِ :رشٍ خعب" َشخوَٚب" ؽٌٗ األرط عًْٕ (ٕ )ٍ14خٕظؼ إًَاِؼ
اًَذيٕرث ضشة خشٌشٌٔب ؽٌٗ  َُٚٚاًخع اًَرشٍٕ ٕاًَشبلج تَ ُٚبِؼ (ٕ )ٍ2ؽِد اإلشبرث
ٚخضرى اًَخختر تعرن َخخٌمج (همز ,دضرسْ ,شٚر ,ؽتٕر .....,اًخ )ٕ .ضشة اشخعبؽخٔب َُ َبِؼ
اًٗ أخر ٕلن خع
اًشٚر اًَضدد لَٕ ٙاضمبح األدا ٕ .تؾد أالِخٔب َُ األدا ؽٌٗ أخور َوبِؼ خيوُٕ
اًؾٕدث تبألدا َُ اًَبِؼ ا ًشبدس أ٘ أِب خؾَ دٕراُ ًخٕاسْ إًَاِؼ َرث" أخرٖ ًخيٌَوج ٕهوح
أألدا .

(ًَٚ )1ب ضشُ اًدٕٚاُ  :خضَٕ ٍٚخوِ ُٚاخختبراح ًٌودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ؽٌٗ األعمب تؤؽَبر َُ
 12-8شِج ,تضد َِشٕر لَ ٙسٌج تضٕد ٕدراشبح ,اًخرتٚج اًرٚبظٚج اًؾدد , 16سبَؾج اًتضرث . 3003 ,ص
33
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خؾٌَٚبح أالخختبر:أذا يبُ االخختبر أليذر َُ لرد ٚسة اُ ٚيوُٕ َيوبُ أألدا تؾٚودا" ؽوُ
اًَسَٕؽج اًَخخترث تضٚد الٚشخعٚؼ أ٘ لرد َُ ألراد اًَسَٕؽج اُ ٚرٖ َب ٚوٍٕ تْ اًَخختر .
اًخشس : ٚخضخشة ؽدد االشخسبتبح اًضريٚج ظَُ إًهح اًَخضص ًالخختبر ٕهودرث
( )2دهٚوج .
اًخوٕ : ٍٚخؾعٗ ًٌَخختر درسج" ٕاضدث" ًي اشخسبتج خِخَ ٙاًٗ لئج ٕاضدث تقط اًِغور
ؽُ ؽدد خيرارٓب .
.

الةدايث

الىهايث

14ن
الشكل ( )1يوطح االخحةار االول

.داىيا :اخحةار الهروىث الحركيث()1
ةرت
ةار الكةةة
ةار الدةةةاىي  :اخحةةةة
أالخحةةةة
صىدوق الكراج
الهدف هو االخحةار :اخحةار الهروىث الحركيث .
الهسحوى :األؼهار هو( )12-8سىث .
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شي (ٕٚ)2ظص االخختبر اًذبِٙ
األدٕاح اًَشخخدَج  :يرث اًشٌج – ضِدٕن ٚخشؼ ( )15يرث شٌج ( )25خٌَٚذث ٚومُ ؽٌوٗ
َضٚع اًدائرث ًٚيُ يشٕاخص ألشخالٍ اًيراح ٕأؽبدخٔب اًٗ اًضِدٕن ًٌضًٌٕٚج دُٕ اتخؾبد اًيراح
ؽُ َضٚع اًدائرث ي ٙال خإذر ؽٌٗ اًزَُ اًيٌ ٙاًَورر ألدا االخختوبر َوُ هتو َسَٕؽوج
اًَخختر. ُٚ
َٕاضمبح األدا ِ :رشٍ دائرث ؽٌٗ األرط ِضك هعرٓب (ٚ )ٍ2ٕ5وك اًَخختر لوٙ
ٕشعٔب ٕتبًورة َِْ ضِدٕن اًيراح ٕ ,ؽِد شَبػ اًضبلرث ٚتدأ اًَخختر ترَ ٙاًيرث تؤ٘ سز
َُ أسزا سشَْ ٕتعرن َخخٌمج ضشة اشخعبؽخْ تشرع أُ ٚشخٌٍ اًَخختر يرث أخرٖ ضب اِخٔبئْ
َُ أ٘ َضبًٕج ًرَ ٙاًيرث .
خؾٌَٚبح االخختبر : :
 -1أذا يبُ االخختبر أليذر َُ لرد ٚسة اُ ٚيُٕ َيبُ أألدا تؾٚودا ؽوُ اًَسَٕؽوج
اًَخخترث تضٚد الٚشخعٚؼ أ٘ لرد َُ ألراد اًَسَٕؽج اُ ٚرٖ َبٚوٍٕ تْ اًَخختر .
 -2ضبٕ اُ الخيرر عرٚوج رَ ٙاًيرث أيذر َُ َرث .
ٚ -3خبعة اًتبضد اًَخختر ُٚهبئال :ل ٙاًضِدٕن ؽدث يراح ضبٕ اُ خرَ ٙأيتر ؽودد
َُ اًيراح تعرن َخخٌمج َشخخدَب أ٘ سز َُ أسزا سشَى ل ٙظرة اًيوراح خوال ()4
دهبئن .
اًخشس: ٚخضخشة ؽدد االشخسبتبح اًضريٚج ظَُ إًهح اًَخضص ًالخختبر ٕهدرث
()4دهبئن .
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اًخوٕ : ٍٚخؾعٗ درسج ٕاضدث ؽُ ي َضبًٕج أشخعبػ اًَخختر اُ ٚإدٔٚوب ضخوٗ ٕاُ
يبِح َخشبتج ل ٙاًخضِٚك أ٘ خدخ ظَُ لئج ٕاضدث ٕ .اًشي ( ٕٚ) 2ظص االخختبر اًذبِ. ٙ
ذبًذب  -اخختبر األضبًج اًضريٚج
أالخختبر اًذبًد  :اخختبر اًشٕاخص
أًدك َُ أالخختبر  :اخختبر االضبًج اًضريٚج
اًَشخٕٖ  :األؽَبر َُ ( )12-8شِج
األدٕاح اًَشخخدَج  )6( :شٕاخص ٕ()4أعٕان
َٕاضمبح األدا ِ :رشٍ خع َشخو ٍٚؽٌٗ األرط عًْٕ ( )ٍ22خٕزػ يبًخبً: ٙ
ٚرشٍ ؽٌٗ اًَخر ُٚاألًٕٗ تٌُٕ َقبٚر ًخع اًتداٚج اًذ٘ ٚتؾد (ٕٚ )ٍ2رشٍ خع أًِبٚج
تٌُٕ َقبٚر ًٌُٕ ل ٙأخر ( َُ )ٍ2اًَشبلج خٕظؼ اًشٕاخص اًذالذج تؾد خع اًتداٚج ٕاًَشبلج تُٚ
ي شبخص()ٍ2ذٍ خٕظؼ األعٕان ؽٌٗ األرط يَب ٕظؾح اًشٕاخص ٕاًَشبلج ت ُٚي ٕاضدث
(ٕ )ٍ2ؽِد اًالشبرث ٚخضرى اًَخختر تعرن َخخٌمج (همز ,شٚر ,دضرسْ ,ؽتٕرا ًشبخص) ٕضشة
اشخعبؽخْ َُ شبخص اًٗ أخر ٕلن خع اًشٚر اًَضدد لَٕ ٙاضمبح األدا .أَب األعٕان لؾٌوٗ
اًَخختر اُ ٚضبٕ خدٕٚر اًعٕن ضٕ سشَج ٕتؤ٘ عرٚوج .
خؾٌَٚبح االخختبر:
اًخشس : ٚخضخشة ؽدد االشخسبتبح اًضريٚج ظَُ إًهح اًَخضص ًالخختبر ٕهودرث
( )3دهبئن .
اًخوٍٕٚ

 :خؾعٗ ًٌَخختر درسج ٕاضدث ًي اشخسبتج خِخَ ٙئًٗ لئج ٕاضدث تقط اًِغر

ؽُ ؽدد خيرارٓب ٕ .اًشي ( ٕٚ ) 3ظص االخختبر اًذبًد .
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22ن
الةدايةةةث

األظةةةواق

الشةةةاخ

الىهايث

اًشي (ٕٚ )3ظص االخختبر اًذبًد
4-3اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش
ٕهد هبَح اًتبضذج تاؽداد ترِبَز خؾٌَ َٙٚوخرش ًخَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚوج
ًخٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائٕ ٙهد راؽح اًتبضذج اُ ٚيُٕ اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش ظوَُ
أًَِبر اًَدرشًٌَ ٙرضٌج االتخدائٚجٕ ,خٍِ ئدخب تؾط اًمؾبًٚبح َٕخعٌتبح األشوٌٕة اًَشوخخدٍ
ؽٌٗ اًوشٍ اًخعتٚوًٌ ٙترِبَز ٕاًخ ٙخٔدك تبًٕضٕ تْ ِضٕ أًدك اًَعٌٕة .ئذ تٌوـ إًهوح
اًَخضص ًٌوشٍ اًخَٔٚد٘ ()10دهبئن ٕإًهح اًَخضص ًٌوشٍ اًرئٚش)30( ٙدهٚوج ٕٚوشٍ ئًوٗ
اًخؾٌ ٕ َٙٚاًخعتٚوٕ ٙتٌـ إًهح اًَخضص ًٌخؾٌ)5( َٙٚدهبئن ٕاًخعتٚو )25( ٙدهٚوج أَوب اًوشوٍ
اًخخبَ ٙلخضص ًْ ()5دهبئن ٕ .تؾد ؽرط اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش ؽٌٗ اًخترا اًَخخضُٚ
لَ ٙسب اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٕعرن اًخدرٚس ٕؽٌٍ اًِمس ضٚد اتدٕا تؾط اًَالضغبح اًخ ٙأخذح
تٔب اًتبضذج ٕأسرح اًخؾدٚالح اًالزَج ٕخٍ ؽرظج ؽٌَ ٍٔٚرث أخرٖ ضٚد خَح َوٕالوخٍٔ ؽٌوٗ
اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش.

شَ (ٕ )16ضدّ" خؾٌَٚٚج" إ,أشخقرن خِمٚذ اًترِبَز ( )8أشوبتٚؼ

تٕاهؼ ٕضدخ ُٚخؾٌَٚٚخً ُٚي أشٌٕة ل ٙاألشتٕػ زَُ ي ٕضدث خؾٌَٚٚج ( )45دهٚوج ٕ ,هد أشخَ
اًترِبَز ؽٌٗ اًؾدٚد َُ اًخَرِٚبح ٕ أًَبراح اًضريٚج ٕاًذِٓٚج َؾب ٕيذًى األًؾبة اًضقٚرث اًخٙ
خشبؽد ل ٙإًضٕ اًٗ األٓداك اًَعٌٕتج لظال" ؽُ تؾط اًٌَشبح اًخ ٙخَٚز األشٌٕة اًَشخخدٍ
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ؽُ فٚرّ َُ األشبًٚة ٕ,يذًى خعٕٚر األًؾبة اًسَبؽٚج ؽُ عرٚن ئدخبًٔوب ظوَُ األًؾوبة
اًضقٚرث إلغٔبر اًيذٚر َُ اإلتداػ ٕاًعبهج اًخ ٙتضبسج اًٗ اًدؽٍ .
 5-3اًخسرتج األشخعالؽٚج  :أسرٚح ؽٌٗ ( )6خٌَٚذاح َٚذٌُ ( َُ )%7.40اًَسخَؼ
ٕتضٕرث ؽشٕائٚج
 6-3اًخسرتج اًرئٚشٚج ٕ:تؾد خضدٚد اًؾِٚج خٍ خٕزٚؾٔب اًٗ اًَسَٕؽبح اًذالذج ضٚود خوٍ
خعتٚن االخختبراح اًوتٌٚج ًٌَدث ًَُٕ 2005/2/15قبٚج  2005/2/15ؽٌٗ اًَسبَٚؼ اًذالد ٕتؾد
االِخٔب َُ االخختبراح اًوتٌٚج خٍ خعتٚن اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش ل 2005/2/23 ٙتٕاهوؼ ()2
ضضج ل ٙاألشتٕػ ًي ترِبَز ٕتؾد االِخٔب َُ خعتٚن أًَِبر هبَح اًتبضذج تاخظبػ اًَسوبَٚؼ
اًذالد ًالخختبراح اًتؾدٚج ٕهد هبٍ تَشبؽدث اًتبضذج لرٚن ؽَ .
 7-3إًشبئ األضضبئ)1(ْٚ
 إًشع اًضشبت - ٙاِضراك اًَؾٚبر٘ -اًِشتج اًَئٕٚج  -اخختبر ( ًٌ ) Tؾِٚج اًَزدٕسجٕاًَخراتعج  -اخختبر  Fخضٌ ٚختبَ -ُٚؾبَ االخخالك  -اخختبر أه لرن َؾِٕ٘ L.S.D
 -4ؽرط ٕخضٌَِٕ ٚبهشج اًِخبئز
َُٕ اًسدٕ ( ٕ ) 2اًذ٘ ٕٚظص ًِوب األٕشوبع اًضشوبتٚج ٕ االِضرالوبح اًَؾٚبرٚوج
ٕاخختبر( ًٌ ) Tدالًج ؽٌٗ اًمرٕن تِ ُٚخبئز اخختبراح اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
(ض اًَشيالح ٕاًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕٕ ٙاألَر٘).
ِالضغ تبُ إًشع اًضشبت ٙالخختبر اًعالهج اًضريٚج تؤشوٌٕة ضو اًَشويالح هود
تٌـ( ) 75,2تبِضراك َؾٚبر٘ َودارّ ( )7,4أَب االخختبر اًتؾد٘ لوود تٌوـ إًشوع اًضشوبتٙ
ًٌَسَٕؽج ِمشٔب (ٕ ) 87,4تبِضراك َودارّ (ٕ ) 6,8هد تٌقح هَٚج ًٌ Tدالًوج ؽٌوٗ اًمورٕن
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ًالخختبراح اًوتٌٚج ٕاًتؾدٚج ًٌعالهج اًضريٚج ( )5,5أَب اخختبر اًَرِٕج اًضريٚج اًوتًٌَ ٙسَٕؽوج
أشٌٕة ض اًَشيالح ِالضغ تبُ إًشع اًضشبتًٔ ٙذّ اًَسَٕؽج هود تٌوـ ( )29,7توبِضراك
َؾٚبر٘ َودارّ ( )5,6أَب االخختبر أًتؾد٘ لود تٌـ إًشع اًضشبتًٌَ ٙسَٕؽوج ِمشؤب ()40,3
ٕتبِضراك َودارّ (ٕ )3,4هد تٌقح هَٚج ًٌ Tدالًج ؽٌٗ اًمرٕن ًالخختبر اًوتٌٕ ٙاًتؾد٘ ًٌَرِٕج
اًضريٚج (. )5,9
أَب اخختبر األضبًج اًضريٚج اًوتًٌَ ٙسَٕؽج أشٌٕة ض اًَشيالح ِالضوغ اُ إًشوع
اًضشبت ٙهد تٌـ ( )2,7تبِضراك َؾٚبر٘ َودارّ ( )0,7أَب االخختبر اًتؾود٘ لوود تٌوـ إًشوع
اًضشبتًٌَ ٙسَٕؽج ِمشٔب (ٕ )7,3تبِضراك َودارّ (ٕ )1,8هد تٌقح هَٚج ًٌ Tدالًج ؽٌٗ اًمرٕن
ًالخختبر اًوتٌٕ ٙاًتؾد٘ ًألضبًج اًضريٚج (ََ.)4,5ب شتن ِالضغ اُ هَٚج (ح) اًَضخشتْ ًَسَٕؽج
ض اًَشيالح ًٌَسبَٚؼ اًذالذج ٓ ٙايتر َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج ٕاًتبًقْ( ٕٓ )2,02ذا ٚود ؽٌوٗ
ٕسٕد لرٕن َؾِٕٚج ذاح دالًج ئضضبئٚج  .أَب َسَٕؽج أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾوبِٕ ٙلوبُ إًشوع
اًضشبت ٙالخختبر اًعالهج اًضريٚج اًوتٌ ٙهد تٌـ (ٕ ) 75,3تبِضراك ( ) 8,2أَب االخختبر اًتؾود٘
لتٌـ إًشع اًضشبتٕ )80,2( ًْ ٙتبِضراك ( ) 6,5أَب هَٚج  Tلتٌقوح ( . ) 4,2أَوب اخختوبر
اًَرِٕج اًضريٚج اًوتًٌَ ٙسَٕؽج أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِِٕ ٙالضغ اُ إًشع اًضشبت ٙهد تٌـ()29,9
ٕتبِضراك َؾٚبر٘ ( )4,8أَب االخختبر اًتؾد٘ لتٌـ
______________
()1

ٕدٚؼ ٚبش ُٚاًخيرٚخ , ٙضشُ َضَد اًؾتٚد٘  :اًخعتٚوبح االضضبئٚج ٕأشخخداَبح اًضبشٕة
ل ٙتضٕد اًخرتٚج اًرٚبظٚج . 1999 ,
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اًضشبتٕ )35,2( ٙتبِضراك ( )3,9أَب هَٚج  Tلود تٌقح ( )3,7أَوب اخختوبر األضوبًج
اًضريٚج اًوتًٌَ ٙسَٕؽج أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِِٕ ٙالضغ تبُ إًشوع اًضشوبت ٙهود تٌوـ ()3,1
ٕتبِضراك َؾٚبر٘ ( )0,9أَب االخختبر اًتؾد٘ لود تٌـ إًشع اًضشبتٕ )6,2( ٙتبِضراك ()1,8
أَب هَٚج  Tلود تٌقح (ََ )7,8ب شتن ِالضغ اُ ه( ٍٚح) اًَضخشتج ًَسَٕؽوج أشوٌٕة اًخؾٌوٍٚ
اًخؾبًِٕ ٙالخختبراح اًذالذج ٓ ٙايتر َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج ٕاًتبًقْ (  )2,02ل ٙدرسوج ضرٚوج
(ِٕ )42شتج خعؤ (ٕٓ)0,05ذا ٚد ؽٌٗ ٕسٕد لرٕن َؾِٕ ْٚذاح دالًج أضضبئٚج .أَب َسَٕؽوج
االشٌٕة األَر٘ لود تٌـ إًشع اًضشبت ٙالخختبر اًعالهج اًضريٚج اًوتٌوٕ ) 74,9( ٙتوبِضراك
َودارّ( ) 6,3أَب

315

المؤتمر العلمي السادس عشر لكليات وأقسام التربية الرياضية في العراق  .بابل 7002

سدٕ ()2

ٚت ُٚاألٕشبع اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج ٕهَٚج (ح) ًدالًج ؽٌٗ اًمرٕن الخختبراح
اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج اًوتٌٚج ٕاًتؾدٚج .

الهجهوؼاج

الوسةةةةةةةةةا ل الظالقث

االخحةاراج

الهروىث

األصالث

اإلحصا يث

القةمي
هجهوؼث حل

الهشكالج

الةؽدي

س´

75,4

29,8

2,7

غ±

7,4

5,6

7,7

س´

87,4

47,3

7,3

غ±

6,8

3,4

1,8

5,5

5,9

4,5

س´

75,3

29,9

7,7

غ±

8,2

4,8

1,73

س´

87,2

35,2

6,2

غ±

6,5

3,9

1,8

4,2

3,7

7,4

س´

74,2

37 5

2,8

غ±

6,3

5,4

79

س´

71,7

32 3

4,6

غ±

69

4,72

1,9

21 2

24

32

قيهث ج
هجهوؼث

األسموب الحؽاوىي

القةمي
الةؽدي
قيهث ج

الهجهوؼةةةةث

األسموب
األهري

القةمي
الةؽدي
قيهث ج
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هَٚج  Tلود االخختبر اًتؾد٘ لود تٌـ إًشع اًضشبتٕ ) 71,1( ٙتبِضراك َؾٚبر٘ َودرّ
( )6,9أَب تٌقح ( . )2,21أَب اخختبر اًَرِٕج اًضريٚج اًوتٌٚج ًَسَٕؽج األشٌٕة األَر٘ ِالضغ
اُ إًشع اًضشبتٕ )30,5( ٙتبِضراك َودارّ ( )5,4أَب االخختبر اًتؾد٘ لود تٌـ إًشع اًضشبتٙ
(ٕ )32,3تبِضراك َؾٚبر٘ َودارّ ( )4,7أَب هَٚج  Tلود تٌقح ( . )2,4أَب اخختوبر األضوبًج
اًضريٚج اًوتًٌَ ٙسَٕؽج األشٌٕة األَر٘ ِالضغ اُ إًشع اًضشبتٕ )2,8( ٙتبِضراك َوودارّ
( )0,9أَب االخختبر اًتؾد٘ لود تٌـ إًشع اًضشبتٕ )4,6( ٙتبِضراك َؾٚبر٘ َودارّ ( )1,9أَب
هَٚج  Tلود تٌقح (ٕ )3,1تذًى خيُٕ هَٚج (ح) اًَضخشتْ ًَسَٕؽج األشٌٕة االَر٘ ًالخختبراح
اًذالذج ٓ ٙايتر َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج ٕاًتبًقْ (  )2,02ل ٙدرسج ضرٚوْ (ِٕ )42شوتج خعوؤ
(ٕٓ)0,05ذا ٚد ؽٌٗ ٕسٕد لرٕن َؾِٕ ْٚذاح دالًج أضضبئٚج ََ .ب شتن ِالضغ ٕسٕد لورٕن
َؾِٕٚج ذاح دالًج أضضبئٚج ت ُٚاالخختبراح اًوتٌٚج ٕاًتؾدٚج ًٌعالهج اًضريٚج ٕاًَرِٕج اًضريٚوج
ٕاألضبًج اًضريٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالد (ض اًَشيالح ٕاًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕٕ ٙاالَر٘) ٕ .خؾزٕ اًتبضذوج
اًشتة ئًٗ اُ اًتراَز اًَِغَج اًخٚ ٙخظؼ ًٔب اًخٌَٚذ خال لخرث َؾ َُ ِْٚاًوزَُ خوإد٘ ئًوٗ
ئيشبتْ هدراح ضريٚج ئتداؽٚج ًٕيُ تِشة َخمبٕخج ٕٓذا َب أيدّ َٕشخُ ٕشٕرح لو (( ٙاُ يو
أشٌٕة َُ األشبًٚة ؽِد أشخخداَج خال لخرث َؾِٚج َُ إًهح لبِْ ٚإد٘ ئًٗ ٕضوٕ ٕتٌوٕؿ
َسَٕؽج َؾِٚج َُ األٓداك)) (ٕ )1الُ اًترِبَز إًَظٕػ هد خٍ ئؽدادّ تختورث اًتبضود ٕأرا
اًخترا ٕاًَخخض ُٚيبُ ذًى ؽبَال ََٔب رلؼ َشخٕٖ أتِبئِب اًخالَٚذ ٕدلؾٍٔ ِضٕ اإلتداػ ٕخووؼ
اًَشإًٕٚج ؽٌٗ َدرش ٙاًخرتٚج اًرٚبظٚج ؽٌٗ ٕسْ اًخضٕص اُ ٚشبريٕا ل ٙأؽوداد توراَز
خشبؽد اًخٌَٚذ ٕخرلؼ َشخٕاّ ٕخسؾٌْ أيذر ئتداؽب َخرسَب" اًَؾرلج ئًٗ ؽَ ٕاهؼ .
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 1-4ؽرط ٕخضٌَِٕ ٚبهشج ِخبئز اًمرٕن ت ُٚاالخختبراح اًتؾدٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج.
2-4ؽرط ٕخضٌَِٕ ٚبهشج ِخبئز اًمرٕن ت ُٚاالخختبراح اًتؾدٚج ًٌعالهوج اًضريٚوج ًٌَسوبَٚؼ

اًذالذج .

ًٌخؾرك ؽٌٗ خؤذٚر األشبًٚة اًَشخخدَج ؽٌٗ َشخٕٖ اًعالهج اًضريٚوج هبَوح اًتبضذوج
تَؾبًسج اًتٚبِبح تؤشخؾَب خضٌ ٚاًختبًَ ُٚؾرلج اًمرٕن ت ُٚاًَسبَٚؼ يَب ل ٙاًسدٕ ()4
سدٕ ( ) 4
ٚت ُٚخضٌ ٚاًختب( ُٚك) الخختبراح اًعالهج اًضريٚج اًتؾدٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
درجةةةث هجهوغ

هصادرت

الحةايو

هجهوغ

هحوسةةظ قيهث (ف)

الحريث

الهرةؽاج

الهرةؽاج

هجهةةوغ

ىسةةةةث الداللث

الخظأ

الهرةؽاج

ةةةةةيو

2

2316

2316

1722

هححسةث

جدوليه

داخةةةل

63

3379

3379

56 53

16 23

3,14

5865

5865

-

الهجاهيػ
الهجاهيػ

الهجهوغ
الكمي

65

ووووووووووووووووووووووووووووووو

7,75

هؽىوي

(َٕ )1شيب َٕشخُ ٕشبرّ:خدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج خرسَج سَب ضبًص ,دار اًيخوة ًٌعتبؽوج ٕاًِشور ,
 1991ص.26
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( ٕ ) 4اًذ٘ ٚتًِ ُٚب خضٌ ٚاًختب ُٚالخختبراح اًعالهج اًضريٚج اًتؾدٚج ًٌَسبَٚؼ

اًذالذج (ض اًَشيالح ٕاًخظَٕ ُٚاألَر٘) ِالضغ اُ هَٚج (ك) اًَضخشتج هود تٌقوح ()16,23
ٕٓ ٙأؽٌٗ َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج اًتبًقج ( )3,14خضح َشخٕٖ خعؤ(ٕ )0,05درسج ضرٚج (ٕٓ )63ذا
ٚد ؽٌٗ ٕسٕد لرٕن َؾِٕٚج ذاح دالًج اضضبئٚج ت ُٚاالخختوبراح اًتؾدٚوج ًٌعالهوج اًضريٚوج
ًٌَسبَٚؼ اًذالذج ًٌٕخؾرك ؽٌٗ أ٘ َُ ٓذّ اًَسبَٚؼ يبُ الظ لَ ٙشوخٕٖ اًعالهوج اًضريٚوج
أشخخدَح اًتبضذج أه لرن َؾِٕ٘ ٕ L.S.Dيَب َٕظص تبًسدٕ ()5
سدٕ ( ) 5
ٚت ُٚأه لرن َؾِٕ٘ الخختبراح َشخٕٖ اًعالهج اًضريٚج اًتؾد٘ ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
حل الهشكالج

الهجاهيػ
س

األسةةةةةموب األسموب االهري
الحؽاوىي

87 4

87 2

71 1

األسموب االهري

71 1

* 12 1

* 9,69

-

االسموب الحؽاوىي

87 2

3,41

-

-

حل الهشكالج

78 4

-

-

-

ختٌـ هَٚج اه لرن َؾِٕ٘ ( ٕ) 4,6تِشتج خعؤ ( .) 0,05
اُ أه لرن َؾِٕ٘ يبِح ًضبًص َسَٕؽج ض اًَشيالح ٕٓذا ٚد ؽٌوٗ اُ أشوٌٕة ضو
اًَشيالح يبُ ًْ اًخؤذٚر إًاظص ؽٌٗ َشخٕٖ اًعالهج اًضريٚجٕ.خؾزٕ اًتبضذج اُ اشخخداٍ أشٌٕة
ض اًَشيالح شٚشبؽد ل ٙخعٕٚر اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ؽُ عرٚن ض اًَشيالح اًضريٚوج
اًَعرٕضج َُ خال اًترِبَز اًَوخرش ٕاًخ ٙشخسؾ اًخٌَٚذ ًٚسرة ٕٚشخو ل ٙخميٚرّ الكحشةاف
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ضٌٕ ًٌَشيالح اًضريٚج اًَراد َِْ ضٌٔب ٕتٔذا شٚخشسؼ ؽٌٗ اتخيبر ضٌٕ

073

أخورٖ ًٌَشويالح

اًخ ٙشخضبدلْ (( ٕٓذا شٚشبؽد اًَؾٌٍ ؽٌٗ ض َشيٌج اًمرٕن اًمردٚج ت ُٚاًخالَٚذ )(ٕ .)1سب ح
َسَٕؽج أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙذبِٚب" :أُ أشخخداٍ ٓذا االشٌٕة ٚؾَ ؽٌٗ اًَشبريج اًمؾبًج توُٚ
اًعالة ٕٚتِ ٙخؾبِٕبً تِب ٚخٍ َُ خالًْ اإللبدث َُ هدراح عالة اًَسَٕؽج إًاضدث تضٚد ٚوإد٘
أِدَبر ٓذّ اًودراح لَ ٙضضٌج ٕاضدث خخضد َؾب ًٚمٚد َِٔب ألراد اًَسَٕؽج إًاضدث ٕٚضوس أِٔوٍ
َشإًُٕٕ ؽُ اِسبز ي لرد ٕؽُ خضوٚن ٓدك سَبؽ)2("ٙل ٙض ُٚسوب ح َسَٕؽوج االشوٌٕة
األَر٘ اًذ٘ عٕر اًعالهج اًضريٚج ًٕيُ أه َُ اًَسَٕؽخ(ُٚض اًَشيالح ٕ,اًخؾٌ ٍٚاًخؾوبِٕ)ٙ
ذًى اُ أ٘ أدا ضري ٙشٚشبٍٓ ًٕٕ تِشتج ظئٌٚج ل ٙخَِٚج اًعالهج اًضريٚج ٕاُ اًَِعٚج ل ٙاًخؾٌٍٚ
خٕهك إٔ خؾٚن خعٕر خٌى اًودراح ٕالخإد٘ اًٗ أؽداد خالَٚذ َٚخبزُٕ تخؾدد األليبر ٕفٚر هبدرُٚ
ؽٌٗ اِخبر اًَخِٕػ ٕاًسدٚد.
 3-4ؽرط ٕخضٌَِٕ ٚبهشج ِخبئز اًمرٕن ت ُٚاالخختبراح اًتؾدٚج ًٌَرِٕج اًضريٚوج ًٌَسوبَٚؼ
اًذالذج ًَ.ؾرلج اًمرٕن ت ُٚاًَسبَٚؼ يَب ل ٙاًسدٕ (ٕ .)6اًذ٘ ٚتًِ ُٚب خضٌ ٚاًختب ُٚالخختبراح
اًَرِٕج اًضريٚج ًٌَسبَٚؼ ٕالضغ اُ هَٚج (ك) اًَضخشتج هد تٌقح ( ٕٕٓ )9,25أؽٌٗ َُ اًوَٚوج
اًسدًٕٚج اًتبًقج (ٚ ٕٕٓ )3,14د ؽٌٗ ٕسٕد لرٕن َؾِٕٚج ت ُٚاالخختوبراح اًتؾدٚوج ًٌَرِٕوج
اًضريٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج ًٌٕخؾرك ؽٌٗ الظ

اًَسبَٚؼ الظ لَ ٙشوخٕٖ اًَرِٕوج اًضريٚوج

أشخخدَح اًتبضذج أه لرن ٕ L.S.Dيَب َٕظص تبًسدٕ ()7

()1ضمِ ٙاشَبؽ:: ٚاًخميٚر اإلتداؽ, ٙيٌٚج اًَؾٌَ , ُٚاًتبضْ .ص1
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سدٕ ( ) 6

ٚت ُٚخضٌ ٚاًختب( ُٚك) الخختبراح اًَرِٕج اًضريٚج اًتؾدٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج .
هصةةادر درجةةةث هجهةةوغ هحوسةةظ

الحةايو

قيهث ف

الحريث

الهرةؽاج

هجهةةوغ

ةةةةةيو

2

773 1

 322 41هححسةث

داخةةةل

63

الهجهوغ

65

الهجاهيػ
الهجاهيػ
الكمي

الخعأ

الهرةؽاج

26 511 2717 6
2325 7

ىسةةةةث الداللث

9 25

جدوليه

3,14

7,75

هؽىوي

سدٕ ( ) 7

ٚت ُٚأه لرن َؾِٕ٘ الخختبراح َشخٕٖ اًَرِٕج اًضريٚج اًتؾد٘ ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
حل الهشكالج

الهجاهيػ

األسموب االهري

س

األسةةةةةموب
الحؽاوىي

47 3

35,182

32 3

األسموب االهري

32 3

*7 2

*3 97

-

األسموب الحؽاوىي

35,2

3,22

-

-

حل الهشكالج

47 3

-

-

-

ختٌـ هَٚج اه لرن َؾِٕ٘( ٕ)3,23تِشتج خعؤ ( .) 0,05
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َُ خال اًسدٕ (  ) 7اًذ٘ ٕٚظص ًِب األٕشوبع اًضشوبتٚج ًَشوخٕٖ اًَرِٕوج اًضريٚوج
ًالخختبراًتؾد٘ ًٌَسبَٚؼ اًذالذج ٕ,هَٚج أه لرن َؾِٕ٘ ِالضغ اُ اًمرٕن يبِح ًضبًص َسَٕؽج
ض اًَشيالح أٚظب" لخؾزٕ اًتبضذج ذًى اًٗ اُ األشٌٕة ًْ دٕر ل ٙأؽعب ؽدث ضٌوٕ َخِٕؽوج
ًٌَشيالح اًضريٚج لتٔذا خَح َشبؽدث اًخٌَٚذث ل ٙأؽعب أليبر ضريٚج َخخٌمج خشبؽد لو ٙخَِٚوج
اًَرِٕج اًضريٚج ذٍ سب أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙذبِٚب" ئذ خؾزٕ اًتبضذج اًٗ اُ ٓذا األشٌٕة ٚؾعٙ
ًٌخٌَٚذث ضرٚج اًخميٚر ل ٙاالخخٚبر ٕاًخِمٚذ ٕاألشخوال ل ٙأدا إًاسة ٕسب ح َسَٕؽج االشوٌٕة
االَر٘ ذبًذب" ل ٙخعٕٚر اًَرِٕج اًضريٚج .
 4-4ؽرط ٕخضٌَِٕ ٚبهشج ِخبئز اًمرٕن ت ُٚاالخختبراح اًتؾدٚج ًألضبًج اًضريٚوج ًٌَسوبَٚؼ

اًذالذج .

هبَح اًتبضذج تَؾبًسج اًتٚبِبح تؤشخؾَب خضٌ ٚاًختبَٕ ُٚؾرلج اًمرٕن ت ُٚاًَسوبَٚؼ تبًِشوتج
ًٔذّ اًَخقٚراح ٕاًخؾرك ؽٌٗ خؤذٚر األشبًٚة اًَشخخدَج ؽٌٗ َشخٕٖ األضبًج اًضريٚج َُ خال
اًسدٕ ( ٕ ) 8اًذ٘ ٚتًِ ُٚب خضٌ ٚاًختب ُٚالخختبراح األضبًج اًضريٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذوج (ضو
اًَشيالح ,اًؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ , ٙاألَر٘) ضٚد ِالضغ اُ هَٚج (ك) اًَضخشتج هد تٌقح (ٕٕٓ )30,82
أؽٌٗ َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج اًتبًقج ( )3,14خضح َشخٕٖ خعؤ(ٕ )0,05درسج ضرٚج (ٚ ٕٕٓ )63د
ؽٌٗ ٕسٕد لرٕن َؾِٕٚج ذاح دالًج اضضبئٚج ت ُٚاالخختبراح اًتؾدٚج ًألضبًج اًضريٚج ًٌَسوبَٚؼ
اًذالذج ًٕخؾرك ؽٌٗ أ٘ َُ ٓذّ اًَسبَٚؼ يبُ الظ لَ ٙشخٕٖ األضبًج اًضريٚوج أشوخخدَح
اًتبضذج أه لرن َؾِٕ٘ ٕ L.S.Dيَب َٕظص تبًسدٕ (.)9
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سدٕ ( ٚ ) 8ت ُٚخضٌ ٚاًختب( ُٚك) الخختبراح األضبًج اًضريٚج اًتؾدٚج ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
هصةةةادر درجةةةث هجهةةوغ هحوسةةظ قيهث ف
الحريث

الهرةؽاج

هجهةةوغ

الحةايو

2

146 3

82 1

داخةةةةل 63

148 4

26

الهجهةةوغ 65

567 6

-

ةةةةةةيو

الهجهوؼاج
الهجاهيػ
الكمي

ىسةةةةث الداللث

الخظأ

الهرةؽاج

جدوليه

هححسةث

3,14

37 82

7,75

هؽىوي

سدٕ ( ) 9
ٚت ُٚأه لرن َؾِٕ٘ الخختبراح َشخٕٖ األضبًج اًضريٚج اًتؾد٘ ًٌَسبَٚؼ اًذالذج
حل الهشكالج

الحؽمين الحؽاوىي

حل الهشكالج

الهجاهيػ

7,52

6,52

3,61

االسموب االهري

45

*3,11

*3,1

-

الحؽمين الحؽاوىي

6,6

7,6

-

-

حل الهشكالج

7,4

-

-

س

ختٌـ هَٚج اه لرن َؾِٕ٘(ٕ)0,95تِشتج خعؤ ( .) 0,05
سدٕ ( ٕٚ) 9ظص ًِب األٕشبع اًضشبتٚج ًألضبًج اًضريٚج اًتؾد٘ ًٌَسبَٚؼ اًذالذج ٕهَٚج أهو
لرن ِالضغ اُ اًمرٕن يبِح ًضبًص ض اًَشيالح أٚظب" ذٍ اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙذٍ األَر٘ ِٕؾزٕ
خعٕر األضبًج َُ خال أشخخداٍ أشٌٕة ض اًَشيالح اًٗ اُ ٓذا األشٌٕة ٚشخذٚر خميٚر اًخٌَٚذ
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ِٕٚشعج الضدارّ أليبرا" سدٚدث" ,أَب (اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ )ٙلبُ أشٌٕتٔب عٕر األضبًج ٕذًى الؽعوب
اًورار اًرئٚشًٌ ٙخٌَٚذ ل ٙيٚمٚج خِمٚذ إًاسة ََب ٚإدٖ اًٗ أؽعب أليبر أضٌٚج ٕسدٚودث ٕٓ.وذا
َبايدّ ؽتد اًشخبر اترآ(ٍٚل ٙاُ األضبًج َٚيُ خؾٌَٔٚب َذ أ٘ شي شٌٕي ٙأخر ضٚد اُ أؽعب
أشخسبتبح َخيررث َٕخِٕؽج تؤشخَرار ٚإد٘ اًوٗ شوٕٚػ االشوخسبتبح األضوٌٚج لو ٙشوٌٕى
اًخٌَٚذ)) )1(.
 1-5االشخِخبسبح
 -1اُ اًترِبَز اًذ٘ أؽدخج اًتبضذج ًْ أذر ٕاظوص لو ٙخعوٕٚر تؾوط اًوودراح اإلتداؽٚوج
اًضريٚج(اًعالهج اًضريٚج,اًَرِٕج اًضريٚج ,األضبًج اًضريٚج).
ٕ -2سٕد لرٕن َؾِٕٚج ذاح دالًج أضضبئٚج الخختبراح اًوتٌٚج ٕاًتؾدٚج ًٌعالهج اًضريٚج ٕاًَرِْٕ
ٕاالضبًج ل ٙاًَسبَٚؼ اًذالذج ًٕضبًص َسَٕؽج أشٌٕة ض اًَشيالح إال َٕسَٕؽوج أشوٌٕة
اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙذبِٚب ٕاألَر٘ اخٚرا
ٕ -3سٕد لرٕن َؾِٕٚج ذاح دالًج أضضبئٚج ل ٙالخختبراح ٕاًتؾدٚج ًٌَرِٕج اًضريٚج ل ٙاًَسبَٚؼ
اًذالذج ًٕضبًص اًَسَٕؽج اًخ ٙأشخخدَح أشٌٕة ض اًَشيالح ذٍ اًَسَٕؽج اًخو ٙأشوخخدَح
أشٌٕة اًخؾٌ ٍٚاًخؾبِٕ ٙذٍ اًَسَٕؽج اًخ ٙأشخخدَح األشٌٕة األَر٘.
 2 -5اًخٕضٚبح
 -1اؽخَبد اًترِبَز اًخؾٌ َٙٚاًَوخرش ٕخدرٚشج تؤشٌٕة ض اًَشيالح ًَب ًْ َُ خوؤذٚر لوٙ
خَِٚج تؾط اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج .
 -2اؽداد تراَز خؾٌَٚٚج ًخَِٚج اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ظَُ اًَِبٓز اًدراشٚج.
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 -3خؾدٕ ٚخعٕٚر اًتراَز اًدراشٚج ل ٙاًخرتٚج اًرٚبظٚج ًخضبؿ تعورن خِشوع اًوودراح
اإلتداؽٚج اًضريٚج.
 -4أسرا دراشبح َشبتٔج خشخخدٍ لٔٚب أشبًٚة اخرٖ ًخعٕٚر اًودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج.
الهصادر الؽرةيث واألجىةيث
 اًيشِدر رٕشيب  :اإلتداػ اًؾبٍ ٕاًخبص  ,خرسَج فشبُ ؽتداًض ٙاتٕ اًمخر  ,اًيٕٚح َعبتؼالسياسث 1989 7
 اَٚرث ؽتد إًاضد اًؾبِ : ٙاًسَِبشخى األٚوبؽٕ ٙؽالهخْ تخَِٚج اًودرث ؽٌٗ اًخميٚر اإلتوداؽ,ٙرشبًج َبسشخٚر فٚر َِشٕرث ,سبَؾج تقداد .1986 ,
 ضمِ ٙئشَبؽَ ٚضَد :اًخميٚر اإلتداؽ, ٙيٌٚج اًَؾٌَ , ُٚاًتبضْ . رالُ :اخختبر اًَضمٕلبح اًَخخبتؾج اًَوٚبس اًؾراه . ٙأؽداد لخر٘ اًدتبؿ ٕأخرُٕ ,ة.ح. ؽتد اًضي ٍٚاًشٌٍٕ :اًخميٚر ٕض اًَشيالح َ ,سٌج اًِتؤ  ,اًؾدد 2001 , 53-

لخض ٙؽتد اًرضَُ سرٕاُ  :اإلتداػ  .األردُ  ,دار اًمير ًٌعتبؽج ٕاًِشر ٕ اًخٕزٚؼ ع1

. 2002 ,
 ًَٚب ضشُ اًدٕٚاُ  :أذرأشخخداٍ أشٌٕت ُٚخدرٚشً ُٚٚخَِٚج اًودراح اإلتداؽٚج اًؾبَج ٕاًضريٚوجل ٙدرس اًخرتٚج اًرٚبظٚج ًدٖ خٌَٚذاح اًضك اًخبَس االتخدائ . ٙأعرٕضوج ديخوٕراث سبَؾوج
اًتضرث  ,يٌٚج اًخرتٚج اًرٚبظٚج . 1999
 ًَٚب ضشُ اًدٕٚاُ  :خضَٕ ٍٚخوِ ُٚاخختبراح ًٌودراح اإلتداؽٚج اًضريٚج ؽٌٗ األعمب تؤؽَبرَُ  12-8شِج ,تضد َِشٕر ,يٌٚج اًخرتٚج اًرٚبظٚج ,سبَؾج اًتضرث . 3003 ,
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 َٕشيب َٕشخُ ٕشبرّ:خدرٚس اًخرتٚج اًرٚبظٚج خرسَج سَب ضوبًص ,دار اًيخوة ًٌعتبؽوجٕاًِشر .1991 ,
 ِٔبد ضتٚص شؾد  :اًعرن اًخبضج ل ٙخدرٚس اًؾٌٍٕ االسخَبؽٚج  ,يٌٚوج اًخرتٚوج  ,اًخؾٌوٍٚاًؾبً. 1990 , ٙ
 ٕدٚؼ ٚبش ُٚاًخيرٚخ , ٙضشُ َضَد اًؾتٚد٘  :اًخعتٚوبح االضضبئٚج ٕأشخخداَبح اًضبشٕة فيتضٕد اًخرتٚج اًرٚبظٚج . 1999 ,
psychological",V.V

Guliffred.G.P.Greativity,"Amearicana

Nr.9.1950.
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