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 انثحث يستخهض 

ٚٓذف انجؾش إنٗ يؼشفخ رأصٛش اعزخذاو اإلعهٕة انزذسٚغٙ انًزذاخم فٙ اكزغبة رؼهى يٓبسرٙ 

خ انؾشح ثكشح انغهخ نذٖ ؽبنجبد انًشؽهخ األٔنٗ انطجطجخ ثزغٛش اإلرغبِ  ٔانزظٕٚت يٍ انضجبد انشيٛ

(, 2018-2017نهؼبو انذساعٙ ) كهٛخ انًؼبسف انغبيؼخفٙ لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ 

ٔاعزخذو انجبؽضٌٕ انًُٓظ انزغشٚجٙ ٔرنك نًالئًزّ ٔيشكهخ انجؾش , ٔركَٕذ ػُٛخ انجؾش يٍ 

غى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ كهٛخ انًؼبسف ؽبنجبد انًشؽهخ األٔنٗ نهذساعخ انظجبؽٛخ فٙ ل

( نًؼبنغخ SPSS( ؽبنجخ , ٔاعزخذو انجبؽضٌٕ انؾمٛجخ اإلؽظبئٛخ اإلعزًبػٛخ ) 50ٔانجبنغ ػذدٍْ )

ً , ٔاعزُزظ انجبؽضٌٕ اٌ اعزشارٛغٛخ فٕسعذ اصش اٚغبثٙ فٙ رًُٛخ رؼهى يٓبسرٙ  انجٛبَبد اؽظبئٛب

فٙ ٔلذ اٚغبثٙ عذا , ٕٔٚطٙ انجبؽضٌٕ ثؼشٔسح رطجٛك انطجطجخ ثزغٛش اإلرغبِ  ٔانزظٕٚت 

 االعزشارٛغٛبد انزٙ رغزخذو انظٕس كًضٛش ثظش٘ نضٚبدح رفبػم ٔعبرثٛخ انطبنجبد .

 االعهٕة انًزذاخم , يٓبسح انطجطجخ ثزغٛٛش االرغبِ , انزظٕة يٍ انضجبد.انكهًاخ انًفتاحْح: 
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Abstract 

The aim of the research was to find out the effect of the use of 

interlocking pedagogy on learning the skills of TheBeatlesto change the 

direction and correction of the free throw stability in the first stage students 

in the Department of Physical Education and Sport Sciences for the 

academic year 2017-2018. The research sample consisted of students of the 

first stage of the morning study in the Department of Physical Education 

and Sports Sciences Faculty of Knowledge and the number of (50) students 

,The researchers concluded that Forrest's strategy has a positive effect on 

the development of learning the skills of TheBeatlesin changing direction 

and correction at a very positive time. The researchers recommend that 

strategies that use images as visual stimuli should be applied to increase the 

interaction and attractiveness of female students. 

Keywords: interlaced style, skill of changing direction, aiming for stability. 

 األًل انفظم

 :انتؼرّف تانثحث -1

 :يقذيح انثحث ًأىًْتو 1-1

نمذ اطجؼ يٍ انؼشٔس٘ ػهٗ انًغزًؼبد كبفخ اٌ رجؾش ػٍ األعبنٛت انؼهًٛخ األفؼم ألعم 

انٕطٕل انٗ رؾمٛك اْذافٓب ٔانُٕٓع ثبفشادْب يٍ انُٕاؽٙ انجذَٛخ ٔانُفغٛخ ٔاالعزًبػٛخ ،ٔانًززجغ 

ٚظ خالل انغُٕاد انًبػٛخ ٚشبْذ انزطٕس انكجٛش فٙ يٛذاٌ رذسٚظ  نهزغٛٛش انز٘ شٓذِ يٛذاٌ انزذس

انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ فزطٕس اعبنٛت انزذسٚظ ،فمذ لبو انؼذٚذ يٍ اانخجشاء ٔانًزخظظٍٛ 
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أيضبل يٕعزٍ ٔ دٔرش٘ ٔنٕٚظ ٔعٛذ َزٛت ثزظًٛى انؼذٚذ يٍ اعبنٛت انزذسٚظ انًخزهفخ انزٙ ًٚكٍ 

انًٓبساد انًخزهفخ فٙ رذسٚظ يفشداد ٔيٓبساد انًٕاد انشٚبػٛخ انًخزهفخ  اعزخذايٓب فٙ رذسٚظ 

يضم االعهٕة االيش٘ ، انزذسٚجٙ ، انضُبئٙ ، انشبيم ،  االكزشبف انًزشؼت ٔاالركشبف انًٕعّ ٔلذ 

اظٓشد َزبئظ انذساعبد انًزؼذدح انزٙ ؽجمذ ْزِ االعبنٛت انًخزهفخ ٔخظٕطب االعبنٛت انزذسٚغٛخ 

غٛش انًجبششح ٔانزٙ رشكم االؽبس انزذسٚغٙ انًظًى يٍ لجم يٕعزُؼهٗ ٔعٕد ػاللخ انًجبششح ٔ

اٚغبثٛخ دانخ إؽظبئٛبً ثٍٛ صٚبدح يغزٕٖ انزؾظٛم ٔانزؼهى ػُذ انطهجخ ٔػهٗ اخزالف فئبرٓى  انؼًشٚخ 

 ٔيغزٕٚبرٓى انجذَٛخ ٔانًٓبسٚخ ٔثٍٛ اعزخذاو ْزِ االعبنٛت .

بدا كجٛشا ػهٗ يذٖ رفبػهٓى يغ االعهٕة انزذسٚغٙ انًزجغ ٔاٌ رطٕس لذساد انطالة ٚؼزًذ اػزً

(انٗ" اًْٛخ يؼشفخ يذسط انزشثٛخ انجذَٛخ الكضش يٍ اعهٕة singerٔاعزغبثزٓى نّ ٔانٗ رنك اشبس )

يٍ اعبنٛت انزذسٚظ الَّ يٍ دٌٔ رنك رجمٗ لذسارّ فٙ انزؼبيم يغ انطهجخ يؾذٔدح ٔاعزخذاو اكضش 

شص نهًذسط ٔانطبنت نالسرمبء ثبنؼًهٛخ انزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ" يٍ اعهٕة فٙ انزذسٚظ ٚؼطٙ ف

(1)
.ٔٚؼزجش انزذاخم فٙ االعبنٛت انزذسٚغٛخ انًغزخذيخ فٙ انٕؽذح انزؼهًٛٛخ انٕاؽذح ٔرزجغ انخطٕاد 

انؼهًٛخ انذلٛمخ فٙ انًضط ثٍٛ اعهٕثٍٛ أ اكضش يٍ انؾبالد انًزغذدح فٙ رؼهٛى انًٓبساد انؾشكٛخ ٔلذ 

م فٙ انجٛئخ انزؼهًٛٛخ فبػهٛخ فٙ انٕطٕل نهزذسٚظ انز٘ ٚؤصش إٚغبثٛبً نًب نّ يٍ خطٕاد ٚضجذ انزذاخ

يًٓخ رغبػذ ػهٗ اكزغبة انزؼهى ٔرطٕسِ ٔارمبَّ ٔرغشٚغ ػًهٛخ انزؼهى َٔمهّ انٗ ؽبالد ٔالؼٛخ 

رشبثّ ؽبالد انهؼت ْٔزا ثؾذ رارّ ْذف أنٙ نكم يذسط ٔيذسة ٔخبطخ كشح انغهخ انزٙ ؽظٛذ 

َٔخ االخٛشح ثًكبَخ يزمذيخ ثٍٛ االَشطخ انشٚبػٛخ انًخزهفخ ثظٕسح ػبيخ ٔثٍٛ االنؼبة فٙ اال

انشٚبػٛخ انغًبػٛخ ثظٕسح خبطخ يٍ ؽٛش ػذد انًًبسعٍٛ أ ػذد انًشبْذٍٚ ثبإلػبفخ انٗ كَٕٓب 

 يٍ االنؼبة انشٛمخ انزٙ ٚزى فٛٓب انزُبفظ ػهٗ كبفخ انًغزٕٚبد ٔاالػًبس ٔنهغُغٍٛ.

نجؾش فٙ اعزضًبس يفبْٛى ؽشائك انزذسٚظ نزٕنٛف اعهٕة يزُٕع يكٌٕ يٍ رذاخم ثؼغ ٔإٌ اًْٛخ ا

اعبنٛت انزذسٚظ انفؼبنخ فٙ انزؼهٛى انزٙ رٓذف انٗ االَؼجبؽ ٔانغٛطشح ٔانذلخ ٔصٚبدح فٙ انًؾبٔالد 

انزكشاسٚخ ٔاالْزًبو ثًشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ٔيشبسكخ انًزؼهى فٙ اػطبء انمشاساد انغهٕكٛخ 

ؼهًٛٛخ ٔانزُٕٚغ فٙ يزؼًُبد انزؼهٛى ٔطٛبغزٓب ثبعهٕة ٚزالءو ٔيزطهجبد رؼهٛى ثؼغ يٓبساد انز

كشح انغهخ ًْٔب االيش٘ ٔانزذسٚجٙ ٔاٌ َزبط ْزا انزذاخم عٕف ٚخزجش يٍ خالل انجشَبيظ انًؼذ 

نزنك , ٔيٍ ُْب اَطهك انجبؽضٌٕ فٙ يؾبٔنخ رغشٚجٛخ فٙ ْزا انًغبل ثؼذ االػزًبد ػهٗ آساء 

                                                 
1
يبصٌ ػجذ انٓبد٘ اؽًدذ : ردبصٛش اعدبنٛت رذسٚغدٛخ يخزهفدخ فدٙ رؼهدى يٓدبساد االسعدبل انؼدبنٙ انطٕٚدم فدٙ انشٚشدخ ( (

 . 114, ص2002, 2, انؼذد 1,عبيؼخ ثبثم انًغهذ خيغهخ ػهٕو انزشثٛخ انشٚبػٛانطبئشح ، 
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ًزخظظٍٛ ٔاإلؽالع ػهٗ يبرٕافش يٍ انذساعبد ٔثؾٕس يزخظظخ فٙ يغبل ؽشائك انزذسٚظ ان

 ٔأعبنٛجّ نزمذٚى أعهٕة رذسٚغٙ عذٚذ َٔزبط ػهًٙ ٚشفذ انًغٛشح انؼهًٛخ.

 :يشكهح انثحث  1-2

انجبؽضَٕٕيزبثؼبرٓى نطشٚمخ رُفٛز دسٔط رؼهٛى انًٓبساد االعبعٛخ ثكشح انغهخ اٌ يٍ خالل خجشح

،ٔاٌ يؼظى انذسٔط انؼًهٛخ فٙ  ال ٚشلٗ انٗ انًغزٕٖ انًطهٕة مبٌ انًٓبساد األعبعٛخيغزٕٖ إر

رؼهٛى انًٓبساد انؾشكٛخ رًٛم انٗ اعزخذاو االعهٕة انخبص ثبنًذسط انز٘ ٚؼطٙ نّ انًُٓٛخ ػهٗ 

كبفخ لشاساد انذسط ٔٚجمٙ نهطبنت انذٔس انزُفٛز٘ فمؾ فؼال ػٍ ػذو يشاػبرّ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ 

طالة ٔال رشغٛؼٓى ػهٗ اإلثذاع ٔرؾًم انًغئٕنٛخ  نزنك نٛظ نذٚٓى دافؼٛخ فٙ االداء ،ٔيٍ اعم ان

رنك أطجؾذ انؾبعخ انٗ االسرمبء ثًغزٕٖ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ خالل اإلثذاع ٔاالثزكبس ٔإٚغبد 

ؾبعخ أعبنٛت رذسٚغٛخ ثذٚهخ رٕطم انٗ يغزٕٖ رؼهًٛٙ افؼم , ٔيٍ ُْب رزؾذد يشكهخ انجؾش فٙ ان

انٗ انزمظٙ ػٍ اعبنٛت رذسٚغٛخ افؼم يٍ خالل االعزفبدح يٍ اكضش يٍ اعهٕة ٔطٛبغزّ فٙ 

 اعهٕة رذسٚغٙ يزذاخم ٚزالءو ٔػُٛخ انجؾش .

 ىذفا انثحث: 1-3

انزؼشف ػهٗ اصش اعزخذاو االعهٕة انزذسٚغٙ انًزذاخم )االيش٘ انزذسٚجٙ ( فٙ اكزغبة ثؼغ  .1

 يٓبساد كشح انغهخ . 

( ٔاعهٕة انًذسط فٙ ذسٚغٙ انًزذاخم )االيش٘ انزذسٚجٙاعزخذاو االعهٕة انز انًمبسَخ ثٍٛ .2

 اكزغبة ثؼغ يٓبساد كشح انغهخ .

 ا انثحث :ْتفرض 4 -1

ٔعٕد فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ االخزجبساد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  .1

 ٔانؼبثطخ ٔنظبنؼ االخزجبساد نهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ . 

ق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ َزبئظ االخزجبساد انجؼذٚخ نهًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔانؼبثطخ ٔعٕد فشٔ .2

 فٙ اكزغبة ثؼغ يٓبساد كشح انغهخ ٔنظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ . 

 يجاالخ انثحث . 5ـ 1

كهٛددخ ؽبنجددبد انًشؽهددخ األٔنددٗ لغددى انزشثٛددخ انجذَٛددخ ٔػهددٕو انشٚبػددخ :  انًغددبل انجشددش٘ 1ـ   5ـ   1

 ( فٙ يؾبفظخ االَجبس.2018-2017انًؼبسف انغبيؼخ نهؼبو انذساعٙ )

 انمبػخ انشٚبػٛخ انًغهمخ انخبطخ ثبنطبنجبد .:  انًغبل انًكبَٙ 2ـ 5ـ  1
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 .20/4/2018 إنٗ 15/2/2018انًغبل أنضيبَٙ :نهًذح يٍ  3ـ  5ـ 1

 انثانِ انفظم

 :ينيجْح انثحث ًاجراءاتو انًْذانْح -2

 :حثينيج انث 2-1

 أعزخذو انجبؽضٌٕ انًُٓظ انزغشٚجٙ نًالئًزّ نطجٛؼخ ْزِ انذساعخ نؾم يشكهخ انجؾش.

 :ػْنح انثحث 2-2

رى اخزٛبس ػُٛخ انجؾش ثبنطشٚمخ انؼًذٚخ ْٔٙ يًضهخ ثطبنجبربنًشؽهخ االٔنٗ لغى انزشٚخ انجذَٛخ ٔػهدٕو 

( ٔانجبنغ ػدذدٍْ 2018ـ 2017انشٚبػخ كهٛخ انًؼبسف انغبيؼخ فٙ يؾبفظخ االَجبس نهؼبو انذساعٙ )

( ؽبنجبد ثبنطشٚمدخ انؼشدٕائٛخ نغدشع إعدشاء انزغشثدّ األعدزطالػٛخ ٔردى 8( ؽبنجخ ٔرى أخزٛبس )50)

أعددزجؼبدْى يددٍ ػُٛددّ انجؾددش انشئٛغددٛخ. ٔرددى اعددزجؼبد ؽددبنجزٍٛ ثغددجت انغٛددبة ؽٛددش أطددجؾذ انؼُٛددخ 

لغدًذ  ػُٛدخ انجؾدش اندٗ %( يٍ يغزًغ األطدم. ٔلدذ 80( ؽبنجخ ٔ ثُغجخ )40انشئٛغخ رزكٌٕ يٍ )

( ؽبنجخ ٔلذ لغًذ ػٍ ؽشٚك انمشػخ ؽٛش رًضم انًغًٕػخ 20يغًٕػزٍٛ كم يغًٕػخ يكَٕخ يٍ )

ٔانًغًٕػخ انؼدبثطخ ٔانزدٙ رطجدك اإلعهٕة انزذسٚغٙ انًزذاخم األٔنٗ ْٙ انزغشٚجٛخ ٔانزٙ رطجٛك 

 األعهٕة األيش٘.

 انتظًْى انتجرّثِ  3 -2

انًغًٕػزٍٛ انزغشٚجٛخ ٔانؼبثطخ ػشٕائٛخ األخزٛبس راد األخزجبس اعزخذو انجبؽضٌٕ انزظًٛى راد 

انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ٔلبو انجبؽضٌٕ ثئعشاء االخزجبس انمجهٙ ٔثؼذْب ٚذخم انًزغٛش انزغشٚجٙ نهًغًٕػخ 

انزغشٚجٛخ ٔصى إعشاء األخزجبس أنجؼذ٘ نهًغًٕػبد ٔرؾغت انفشٔق ثٍٛ األخزجبسٍٚ ٔثٍٛ 

 .االرٙغٛش انزغشٚجٙ ثبنُغجخ نهًغًٕػزٍٛ ًٔٚكٍ ثأخز انزظًٛى انًغًٕػبد إلٚغبد رأصٛش انًز

 (1جذًل)

 نثحثاانتظًْى انتجرّثِ نًجًٌػاخ  

 انًالحظاخ  تؼذُ يستقم قثهِ يجايْغ انثحث

 T1 X T2 يغًٕػخ رغشٚجٛخ 
T1 ٙأخزجبس لجه 

X  ٙيزغٛش رغشٚج 

T2 ٘يغًٕػخ ػبثطخ أخزجبس ثؼذ T1 ـــ T2 
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 :انثحث تكافؤ يجًٌػاخ 4 -2

 ( 2جذًل )

 ( نًتغْراخ انثحثFّثْن انًؼانى اإلحظائْح ًقًْح )

 انًؼانى           

 اإلحظائْح          

 

 انًتغْراخ

 

انًجًٌػح 

 انتجرّثْح األًنَ

انًجًٌػح 

 انتجرّثْح انثانْح
 Fقًْح  انًجًٌػح انضاتطح

 انًحسٌتح
 انذالنح

 +ع س   +ع س   +ع س  

 غٛش يؼُٕٚخ  0.29 1.34 12.99 0.60 12.84 1.65 13.37 ؽجطجخ ثزغٛشاألرغبِ

 غٛش يؼُٕٚخ 1.24 3.84 16.81 3.60 18.92 3.56 16.82 رظٕٚت يٍ انضجبد

 (38=2-40( ً)1=1-2( ًتذرجح حرّح )0.05( ػنذ يستٌٍ انذالنح )3.35( انجذًنْح )F* قًْح )

( أيدبو 3.35انغذٔنٛدخ ) (F)ًٛدخ ( ٔػهدٗ انزدٕانٙ أطدغش يدٍ ل1.24 - 0.29( انًؾغدٕثخ )Fأٌ لًٛخ )

(  ٔثددزنك ركددٌٕ انفددشٔق غٛددش دانددخ 0.05(   ٔيغددزٕٖ انذالنددخ )38=2-40( ٔ)1=1-2دسعددخ ؽشٚددخ )

 إؽظبئٛب يًب ٚذل ػهٗ ركبفؤ يغبيٛغ انجؾش فٙ انًٓبساد انًخزبسح لٛذ انجؾش.

 :األجيزج ًاألدًاخ ًًسائم جًغ انًؼهٌياخ 5 -2

عددبػخ  -( Lenovo( َددٕع )1جخ انكزشَٔٛددخ الثزددٕة ػددذد )ؽبعدد -( 1ؽبعددجخ انكزشَٔٛددخ  ػددذد ))

شددشٚؾ لٛددبط  -شددشٚؾ الطددك  -(  2طددبفشح ػددذد ) -( 15شددٕاخض ػددذد ) -( 1رٕلٛددذ )ػددذد 

انًظدبدس انؼشثٛدخ  -ؽدبئؾ أيهدظ ط ؽجبشدٛش  -يهؼت كشح عهخ  -( 20كشاد عهخ ػذد ) -يزش٘ 

 انشجكخ انؼبنًٛخ األَزشَٛذ( . -ٔاألعُجٛخ 

 :انًيارّح ختثاراخالا 6 -2

ختثار ييارج انطثطثح تتغْر األتجاها 1 -6 -2
(1)

: 

  :انيذف ين األختثار 

 رمٛٛى يغزٕٖ األداء انفُٙ )ركُٛك( نهطجطجخ ثزغٛش األرغبِ.

  :ًطف األداء 

صى انؼٕدح ثظٕسح يغزمًٛخ  ٚؾبٔس انالػت ثطشٚمخ صعضاعٛخ إنٗ َٓبٚخ يهؼت كشح انغهخ ٔنغجغ ؽٕاعض

 أخش صالس أيزبس(.)انًغبفخ ثٍٛ ؽبعض ٔ

  :انتسجْم 

 ٚزى اؽزغبة أفؼم صيٍ نًؾبٔنزٍٛ.

                                                 
((1

 .27، ص1997, داس انفكش انؼشثٙ , انمبْشح , يٕعٕػخ رذسٚت كشح انغهخيظطفٗ دمحم صٚذاٌ: 
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(1)اختثار انريْح انحرج  2 -6 -2
: 

 : لٛبط يٓبسح انشيٛخ انؾشح .  انغرع ين االختثار

 : ْذف كشح عهخ ,كشح عهخ . االدًاخ

و ثبداء : ٚمٕو انًخزجش ثبداء انشيٛخ انؾشح يٍ خهف خؾ انشيٛخ انؾشح ػهٗ اٌ ٚمٕ طرّقح االختثار

 انشيٛبد ثبٚخ ؽشٚمخ يٍ ؽشائك انزظٕٚت يٍ انضجبد . 

 ٚؾك نًخزجش اداء ثؼغ انشيٛبد لجم االخزجبس ػهٗ عجٛم انزغشثخ .  -:  انشرًط

 نكم يخزجش انؾك فٙ ػشش سيٛبد . -

 ٚغت اٌ رزى ػًهٛخ انزظٕٚت يٍ خهف خؾ انشيٛخ انؾشح . -

انغهخ ثغغ انُظش ػٍ كٛفٛخ دخٕنٓب ٔرؾغت : رؾغت دسعزبٌ نكم اطبثخ َبعؾخ رذخم  انتسجْم

دسعخ ٔاؽذح ارا اليغذ انكشح ؽهمخ انٓذف . ٔٚؼطٗ طفش ػُذ ػذو دخٕل انكشح ٔػذو نًظ 

 انؾهمخ , انؾذ االلظٗ نهذسعبد ػششٌٔ دسعخ . 

 :انتجرتح االستطالػْح 7 -2

يب أيكٍ رنك نزا لبو  ٚغت أٌ رزٕافش فٛٓب انششٔؽ َفغٓب ٔانظشٔف انزٙ ركٌٕ فٛٓب انزغشثخ انشئٛغٛخ

انجبؽضٌٕ ثئعشاء انزغشثدخ األعدزطالػٛخ فدٙ انمبػدخ انشٚبػدٛخ انًغهمدخ انخبطدخ ثبنطبنجدبد ٚدٕو ػهدٗ 

( ؽبنجددبد رددى أخزٛددبسٍْ ثطشٚمددخ ػشددٕائٛخ يددٍ يغزًددغ انجؾددش األطددهٙ ٔرددى 8ػُٛددخ يكَٕددخ يددٍ )

يٍ خبسط ػُٛخ انجؾدش. ٔكدبٌ انغدشع يدٍ إعدشاء انزغشثدخ  أعزجؼبدٍْ يٍ انؼُٛخ انشئٛغٛخ  ؽبنجبد

:ْٕ 

 .يؼشفخ انٕلذ انالصو نزُفٛز األخزجبساد ٔيؼشفخ كفبءح فشٚك انؼًم انًغبػذ 

                                                 
،  كرة السلة ، كتاب منهجي لطلبة كليات التربية الرياضيةجي, فائز بشير حمودات: ه مؤيد عبد هللا جاسم الديو  1) )

 .209ص، 9111العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، ، وزارة التعليم 2ط
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 . ٌٕانزؼشف ػهٗ انظؼٕثبد ٔانًشبكم انزٙ لذ رٕاعّ انجبؽض 

 . يؼشفخ يذٖ يالئًخ األخزجبس ٔاألعٓضح ٔاألدأد انًغزخذيخ ثبنجؾش 

 :حث انًْذانْحإجراءاخ انث 8 -2

 :انًيارّح انقثهْح األختثاراخ 1 -8 -2

لبو انجدبؽضٌٕ ثدئعشاء األخزجبساربنًٓبسٚدخ نهًغًٕػدخ انزغشٚجٛدخ ٔانًغًٕػدخ انؼدبثطخ نهًٓدبساد لٛدذ 

انذساعددخ )ؽجطجددخ ثزغٛددش األرغددبِ ٔرظددٕٚت يددٍ انضجددبد( ٔفددٙ ٚددٕيٍٛ يززددبنٍٛٛ ْٔددٙ ٚددٕيٙ انضالصددبء 

ٔعددشد األخزجددبساد يددٍ لجددم فشٚددك ػًددم يغددبػذ ٔثئشددشاف ( 2018/ 8/2-7ٔاألسثؼددبء انًٕافددك )

انجبؽضٌٕ ٔنكم يغًٕػخ ػهٗ ؽدذح. ٔفدٙ ٚدٕو األسثؼدبء عدشد األخزجدبساد نهًغًٕػدخ انؼدبثطخ فدٙ 

لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ كهٛخ انًؼدبسف انغبيؼدخ ٔردى إعدشاء األخزجدبساد ثدُفظ انظدشٔف 

 خ .انزٙ عشد فٛٓب أخزجبساد انًغًٕػخ انزغشٚجٛ

 :انتجرتح انرئْسح 2 -8 -2

لجددم رطجٛددك انؾظددض فددٙ انًُٓددبط انزؼهًٛددٙ انخددبص ثبنًٓددبساد رددى ثددئعشاء ؽظددزٍٛ رذسٚغددٛزٍٛ 

رؼدددشٚفٛزٍٛ نهزؼدددشف ػهدددٗ اإلعدددهٕة انزذسٚغدددٙ يدددٍ لجدددم انطبنجدددبد ٔفدددٙ ٚدددٕو انغدددجذ انًٕافدددك 

( ٔؽدذح 24ػهدٗ)( لبو انجبؽضٌٕ ثبنجذء ثزطجٛك انزغشثخ انشئٛغٛخ ؽٛدش أشدزًم انًدُٓظ 11/2/2017)

رؼهًٛٛخ صى إدخبل اإلعهٕة لٛذ انذساعخ ػهٗ ْزِ انٕؽذاد فٙ انغضء انزؼهًٛٙ يٍ انمغى انشئٛغٙ يدٍ 

( أعددبثٛغ  8انٕؽدذح انزؼهًٛٛددخ ؽٛدش كبَددذ ػدذد انٕؽددذاد صدالس ٔؽددذاد فدٙ األعددجٕع انٕاؽدذ ٔثٕالددغ)

شثٛددخ انجذَٛددخ ٔػهددٕو ٔعددشٖ رطجٛددك انًددُٓظ فددٙ انمبػددخ انشٚبػددٛخ انًغهمددخ انخبطددخ ثطبنجددبد لغددى انز

انشٚبػخ فٙ كهٛخ انًؼبسف انغبيؼخ ٔلذ رى رٕصٚغ ػذد انٕؽذاد ثخظٕص رذسٚظ كدم يٓدبسح ػهدٗ 

( ٔؽدذح 12( ٔؽذح رؼهًٛٛخ نًٓدبسح ؽجطجدخ ثزغٛدش األرغدبِ ٔ)12ؽذح ػهٗ انًخزظٍٛ ؽٛش رخظض)

غًٕػدخ رؼهًٛٛخ نًٓبسح رظٕٚت يدٍ انضجدبد ْٔدزا انزمغدٛى ؽغدت سأ٘ انًزخظظدٍٛ ؽٛدش كبَدذ انً

انزغشٚجٛدددخ ردددذسط ثأعدددهٕة انزذسٚغدددٙ انًخدددزهؾ اندددز٘ ركدددٌٕ يدددٍ اعدددهٕثٍٛ ْدددٕ االعدددهٕة األيدددش٘ 

ٔاالعهٕة انزذسٚجٙ أيب انًغًٕػخ انؼبثطخ فزذسط ثبألعهٕة أأليش٘ انًزجغ يدٍ لجدم انًدذسط. أيدب 

ثخظٕص انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فجؼدذ شدشػ انًٓدبسح انًدشاد رؼهًٓدب ٔثؼدذ ػشػدٓب يدٍ لجدم انًدذسط 

انًددذسط ثطددشػ األعددئهخ انًؼددذح يددٍ لجددم انجددبؽضٌٕ ٔانزددٙ رخددض انزكُٛددك انًٓددبس٘ ٔانشددكم  ٚمددٕو

انظبْش٘ نهًٓبسح انًشاد رؼهًٓب ثؾٛش ركٌٕ ْزِ األعئهخ يؾذدح كم عؤال ٚؾذد ثئعبثدخ ٔاؽدذح فمدؾ . 

ٔركٌٕ ػذد األعئهخ انزٙ رطشػ فٙ كم ؽظخ رذسٚغٛخ ؽغت انٕلذ انًخظض نهغضء انزؼهًٛٙ يدٍ 

شئٛغٙ ُْٔب ٔيٍ صى ٚكدٌٕ دٔس نهطبنجدخ فدٙ انزدذسٚت انًزكدشس ػهدٗ انًٓدبسح ٔاػطدبء ثؼدغ انمغى ان

انذٔس ُْب نٍٓ يًٗ ٚؼطٙ اؽغبط ثبنضمخ ندذٖ انطبنجدبد ٔلدذ رؼدًٍ انجشَدبيظ  رمدذٚى ٔسلدخ فؼبنٛدبد 
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خبطخ ثبنٕؽذح انزؼهًٛٛدخ نٓدزا انٛدٕو ٔرؼهٛمٓدب فدٙ ايدبكٍ يزفشلدخ يدٍ لبػدخ اندذسط نٛزغدُٗ نهطبنجدبد 

ؽددالع ػهٛٓددب لجددم ثددذا انددذسط ؽٛددش عددٛكٌٕ يؼشٔفددب نددذٚٓى يٕػددٕع انٕؽددذح ٔانزًددبسٍٚ انٕاعددت نإل

رطجٛمٓددب ٔاالصيُددخ ٔانزكددشاساد انًؾددذدح نكددم رًددشٍٚ ٔكددزنك االشددكبل انًمزشؽددخ , أيددب ثخظددٕص 

انًغًٕػخ انؼبثطخ فٛكٌٕ رؼهًٓب نهًٓبساد ثأعهٕة انًذسط انًزجغ يٍ لجهدّ. ْٔكدزا أعدزًش رطجٛدك 

ٔثأششاف يٍ لجم انجبؽضٌٕ ػهٗ كم خطٕاد انزغشثخ انشئٛغٛخ ٔلدذ اَزٓدٗ انجدبؽضٌٕ يدٍ  ْزا انًُٓظ

( ٔكبٌ ْدزا أخدش ٚدٕو فدٙ انزغشثدخ ثؼدذْب ردى رؾذٚدذ ٚدٕيٍٛ 20/4/2018رُفٛز انًُٓظ ٕٚو االسثؼبء  )

 ألعشاء األخزجبساد انجؼذٚخ.

 انًيارّح انثؼذّح: األختثاراخ 3 -8 -2

انجؾددش انشئٛغددخ اعددشٖ انجددبؽضٌٕ األخزجددبساد انجؼذٚددخ نهًغًٕػددخ  يددٍ رُفٛددز رغشثددخ االَزٓددبءػُددذ 

انزغشٚجٛخ فٙ انغبػخ انؼبششح طجبؽبً رى إعشاء االخزجبساد انجؼذٚخ نهًغًٕػخ انؼبثطخ  ثبنٕٛو انزبنٙ 

ٔثددُفظ انظددشٔف ٔانٕلددذ انددز٘ رددى إعددشاء أخزجددبساد انًغًٕػددخ انزغشٚجٛددخ ٔلددذ عددشد األخزجددبساد 

نمبػخ انشٚبػخ انًغهمخ انخبطخ ثبنطبنجدبد فدٙ كهٛدخ انًؼدبسف انغبيؼدخ يدٍ نًغبيٛغ انجؾش كهٓب فٙ ا

 لجم فشٚك ػًم يغبػذ َغٕ٘ يزخظض.

 انٌسائم االحظائْح: 11 – 2

 ( نًؼبنغخ انجٛبَبد اؽظبئٛبً.SPSSاعزخذو انجبؽضٌٕ انؾمٛجخ االؽظبئٛخ )

 انثانث انفظم

 ػرع اننتائج ًتحهْهيا ًيناقشتيا: -3

 تحهْهيا :ػرع اننتائج ً 3-1
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، انزظٕٚت يٍ  انطجطجخ ثزغٛش االرغبِاٌ لًٛخ )د( انًؾزغجخ نهًٓبساد ) (3) ٚزجٍٛ يٍ عذٔل

( َغجخ خطب 19( ؽٛش ثهغذ لًٛخ )د( انغذٔنٛخ ٔػُذ دسعخ ؽشٚخ )4.84،  8.28انضجبد(ْٙ  )

اكجش يٍ انغذٔنٛخ فٓزا ٚؼُٙ ٔعٕد فشق  ( ٔنًب كبَذ انمًٛخ انًؾغٕثخ2.09( رغبٔ٘ )0.05)

يؼُٕ٘ ثٍٛ االخزجبسٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ٔيٍ يشاعؼخ األٔعبؽ انؾغبثٛخ ٚزؼؼ اٌ انفشق نظبنؼ 

 االخزجبس انجؼذ٘ ْٔزا ٚؼُٙ رؾمك انفشػٛخ األٔنٗ . 

 أيب انٓذف انضبَٙ انز٘ رؼًُزّ انفشػٛخ انضبَٛخ ْٔٙ : 

بئظ اخزجبساد انجؼذٚخ فٙ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔانؼبثطخ فٙ ٔعٕد فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ َز

 اكزغبة ثؼغ يٓبساد كشح انغهخ ٔنظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ .

فٙ جٍٛ يغًٕػزٙ انجؾش فٙ اخزجبس االكزغبة ٔكًب ي بنجبدطبد نطفمذ اخزجشد انفشٔق ثٍٛ انًزٕع

 (.4) انغذٔل

 
 

، انزظٕٚت يٍ انطجطجخ ثزغٛش االرغبِ اٌ لًٛخ )د( انًؾزغجخ نهًٓبساد ) (4)ٚزجٍٛ يٍ انغذٔل 

( 38فٙ ؽٍٛ ثهغذ لًٛخ )د( انغذٔنٛخ ٔػُذ دسعخ ؽشٚخ )(  2.40،  2.42)   انضجبد(ٔػهٗ انزٕانٙ

ٚؼُٙ ٔعٕد  ( ٔنًب كبَذ انمًٛخ انًؾغٕثخ اكجش يٍ انغذٔنٛخ فٓزا2.01( رغبٔ٘ )0.05َغجخ خطب )ٔ

 ٔيٍ يشاعؼخ االٔعبؽ انؾغبثٛخ ٚزؼؼ اٌ انفشق نظبنؼَزبئظ يغًٕػزٙ انجؾش  فشق يؼُٕ٘ ثٍٛ

 انضبَٛخ . ْٔزا ٚؼُٙ رؾمك انفشػٛخانًغٕػخ انزغشٚجٛخ 
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 يناقشح اننتائج:  3-2

 يناقشح نتائج االكتساب:  3-2-1

ًغًٕػدخ انزغشٚجٛدخ فدٙ االخزجدبس ( رفدٕق ؽبنجدبد ان3ٚزجٍٛ يٍ انُزبئظ انزٙ ظٓشد فٙ انغذٔل )     

 انجؼذ٘ ػهٗ َزبئغٓى فٙ االخزجبس انمجهٙ يًب ٚؼُٙ رطٕسا فٙ يغزٕٖ انزؼهى ٔاالكزغبة .

( رفٕق ؽبنجبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼدذ٘ 4ٔيٍ انُزبئظ انزٙ ظٓشد فٙ انغذٔل )    

ٛخ األعددهٕة انددز٘ اعددزخذيزّ )االكزغددبة( ػهددٗ ألددشآَى فددٙ انًغًٕػددخ انؼددبثطخ يًددب ٚؼُددٙ أفؼدده

انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ْٕٔ األعدهٕة أنزذسٚغدٙ انًزدذاخم)االيش٘ انزدذسٚجٙ( ػهدٗ األعدهٕة انزمهٛدذ٘ 

انًغزخذو فٙ انًغًٕػخ انؼبثطخ, ٔٚؼضٔ انجبؽضٌٕ ؽذٔس رنك اندٗ فبػهٛدخ األعدهٕة انًغدزخذو فدٙ 

أنٕفدب ندذٚٓى فدٙ اندذسٔط االػزٛبدٚدخ ْزا انجؾش ؽٛش اٌ انطبنجبد لذ يبسعٕا  أعهٕثب عذٚذا  نى ٚكٍ ي

يًب شذ انطبنجبد انٗ رُفٛز فمشاد انذسط ٔأعضائّ ٔرطجٛك يٓبسارّ ثظٕسح عٛذح . ٔٚزفك رنك يغ يب 

ػُذ رُفٛدز انًُٓدبط ثشدكم فؼدبل فدبٌ االداء انؼدبو نهطبندت ٚزؾغدٍ " اشبس انّٛ )دمحم يؾًٕد( ؽٛش ركش 

اػددبفٛخ ْددٕ رطددٕٚش رؼهددى عذٚددذ ػددٍ كٛفٛددخ رؼهددى كضٛددشا ٔيددٍ صددى ًٚكددٍ نهطددالة اٌ ٚكزغددجٕا فبئددذح 

انًٓبساد"
(1)

ٔدٔس انزٓٛئخ انزُْٛخ ٔاالَفؼبنٛخ ٔانغغًٛخ نهذسط انغذٚذ يٍ خدالل أيدٕس يزؼدذدح يُٓدب 

ٔسلدخ انفؼبنٛدبد انزدٙ كبَددذ رٕػدغ فدٙ لبػدخ انددذسط لجدم ثذاٚدخ كدم دسط ٔانزددٙ كبَدذ رٕػدؼ نٓددى 

يغ ثٛبٌ ػدذد ركشاسْدب أ اندضيٍ انًغدزغشق فدٙ  يٕػٕع انذسط ٔانزًبسٍٚ انزٙ عٛمٕيٌٕ ثزطجٛمٓب

األداء  يغ األشكبل انًمزشؽدخ نهزطجٛدك ٔانزدٙ أػطدذ انًؤشدش انؼدبو اندز٘ ًٚكدٍ انشعدٕع انٛدّ نزمٛدٛى 

انؼًم ٔيؼشفخ يذٖ رؾمك َغجخ انؼًم انًُغض يًب عبػذ فٙ صٚبدح انؼًم ٔانزكشاس , ٔلذ اشبس )عبثش 

هدٗ صٚدبدح رشكٛدض ٔاَزجدبِ انطدالة اندٗ انًدبدح انزؼهًٛٛدخ انغذٚدذح ػجذ انؾًٛذ ( )انٗ اٌ انزٓٛئخ رؼًدم ػ

ٔرؼًم ػهٗ ػًبٌ اَذيبعٓى فدٙ األَشدطخ انؼًهٛدخ ، ٔآَدب رغدبػذ ػهدٗ خهدك إؽدبس يشعؼدٙ نزُظدٛى 

األفكددبس ٔانًؼهٕيددبد انزددٙ عددٕف ٚزؼددًُٓب  انددذسط فهمددذ أصجزددذ انجؾددٕس انزددٙ لددبو ثأعشائٓددب )عددٛظ( 

ء انطددالة يمددذيب فكددشح ػددٍ انددذسط أ كًددب ْددٕ يزٕلددغ يددُٓى اٌ ٔ)ثشالُٚددش( ٔ)د٘ عددٛكٕ( أٌ إػطددب

ٚفؼهِٕ ٚغبػذْى ػهٗ فٓى انذسط ٔرؾمٛك يب ْٕ يزٕلغ يُٓى("
(2)

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 64,ص1999,، ػًبٌ  ، داس انًغٛشح  انزظًٛى انزؼهًٛٙ َظشٚخ ٔيًبسعخ:دمحم يؾًٕد انؾٛهخ ( (

 .130-129, ص1985، داس انُٓؼخ , انمبْشح ,  يٓبساد انزذسٚظعبثش ػجذ انؾًٛذ ٔاخشٌٔ : ( (2
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 انراتغانفظم 

 االستنتاجاخ ًانتٌطْاخ: -4

 االستنتاجاخ: 1 -4

اكزغدبة فدٙ  اٌ األعدهٕة أنزذسٚغدٙ انًزدذاخم كدبٌ أكضدش ردبصٛشاً يدٍ األعدهٕة انزمهٛدذ٘ نهًدذسط  .1

 يٓبساد )انطجطجخ ثزغٛش االرغبِ , ٔانزظٕٚت يٍ انضجبد( ثكشح انغهخ . 

 كبٌ العزخذاو االعهٕة انزذسٚغٙ انًزذاخالصش ٔاػؼ فٙ رطٕس انًٓبساد لٛذ انذساعخ  .2

 انتٌطْاخ:   4-2

ػشٔسح اعدزخذاو اكضدش يدٍ اعدهٕة رذسٚغدٙ فدٙ انٕؽدذح انزؼهًٛٛدخ انٕاؽدذح ٔٔفدك رغهغدم ػهًدٙ  .1

  .يؼذ يغجمب ٔيُٓغٙ 

رٕعٛددّ انزذسٚغددٍٛٛ فددٙ كددشح انغددهخ فددٙ كهٛددبد ٔالغددبو انزشثٛددخ انجذَٛددخ ٔػهددٕو انشٚبػددخ ثغبيؼددبد  .2

انؼشاق األْهٛخ ٔانؾكٕيٛخ انٗ ػشٔسح اعزخذاو انزذاخم فٙ االعبنٛت انزذسٚغٛخ فٙ رؼهدٛى انًٓدبساد 

 االعبعٛخ . 

د االعبعدٛخ فدٙ اعشاء دساعبد ٔثؾٕس نهزذاخم ثدٍٛ اعدبنٛت رذسٚغدٛخ اخدشٖ فدٙ رؼهدٛى انًٓدبسا .3

 كشح انغهخ ٔثبلٙ األنؼبة انشٚبػٛخ االخشٖ.

 ًظادران

  : ٌٔ1985، داس انُٓؼخ , انمبْشح ,  يٓبساد انزذسٚظعبثش ػجذ انؾًٛذ ٔاخش. 

  يبصٌ ػجذ انٓبد٘ اؽًذ : ربصٛش اعبنٛت رذسٚغٛخ يخزهفخ فٙ رؼهدى يٓدبساد االسعدبل انؼدبنٙ انطٕٚدم

 .2002, 2, انؼذد 1ثٛخ انشٚبػٛخ عبيؼخ ثبثم انًغهذ فٙ انشٚشخ انطبئشح ، يغهخ ػهٕو انزش

  1999,، ػًبٌ  ، داس انًغٛشح  انزظًٛى انزؼهًٛٙ َظشٚخ ٔيًبسعخ:دمحم يؾًٕد انؾٛهخ. 

  : ٌ1997, داس انفكش انؼشثٙ , انمبْشح , يٕعٕػخ رذسٚت كشح انغهخيظطفٗ دمحم صٚذا. 

  :نطهجددخ كهٛددبد   ح انغددهخ ، كزددبة يُٓغددٙكددشيؤٚددذ ػجددذ هللا عبعددى انددذِٕٚ عددٙ, فددبئض ثشددٛش ؽًددٕداد

 .1999، ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ، عبيؼخ انًٕطم ، 2، ؽ انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 

 

  


