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 ٍِقض اٌجؾش

لاَ ثؼغ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ فٟ ٘لف اٌجؾش ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ رأص١و اٍزق 

رؼٍُ ثؼغ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ ِٚٓ أُ٘ فوٚع اٌجؾش أْ 

ٕ٘بن فوٚلبً ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ ٌٚظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ، ٚرُ 

اٌزطوق فٟ اٌلهاٍبد إٌظو٠خ ئٌٝ ِفب١ُ٘ اٌزؼٍُ اٌؾووٟ ٚاألٍٍٛة اٌّؼوفٟ 

ٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ، ٚلل رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ٌّالئّزٗ ِغ ٚاٌّٙبهاد اٌّغ

( 36ؽج١ؼخ اٌّشىٍخ، أِب ػ١ٕخ اٌجؾش فزىٛٔذ ِٓ ؽالة اٌظف األٚي ٚثٍغ ػلكُ٘ )

ؽبٌت رٛىػٛا ػٍٝ شؼجز١ٓ، ثؼل مٌه رُ ئ٠غبك اٌزغبٌٔ ٚاٌزىبفإ ٌُٙ ١ٌزَٕٝ ٌٍجبؽش 

اٌواثغ ئٌٝ ػوع إٌزبئظ اٌجلء ِٓ ٔمطخ شوٚع ٚاؽلح، صُ رطوق اٌجبؽش فٟ اٌجبة 

اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب ِٚؼوفخ أٞ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزٟ رؾَٕذ أوضو 

ِغ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ، أِب اٌجبة اٌقبٌِ فبؽزٜٛ ػٍٝ االٍزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد 

 اٌزٟ فوط ثٙب اٌجبؽش .   

 

 



Abstract 

The effect of using some style  of knowledge in to learning 

some open and closed skills in soccer 

The aim is to know the effect of using some style  of 

knowledge in learning some open and closed skills in soccer 

and the significant hypothesis that significant differences 

between the two grope for the experimental group . and 

talking about the motor learning and knowledge style also 

the open skills and closed skill< and used experimental 

program to resolve the problem .the subject were 36 

students at first stage .divided in two groups to begin with 

same point. in the fourth section talking about the result and 

analysis it and dissection. To know who's the group  gain the 

improvable with style knowledge  . the fifth section contain 

the conclusion and recommendations in the light of results. 

 اٌجبة األٚي 

 : و٠ف ثبٌجؾشاٌزؼ  -1

 ِملِخ اٌجؾش ٚأ١ّ٘زٗ: 1-1

ئما أهكٔاااب أْ ٔمؼٍاااُ أٚ ٔطاااٛه ٌؼجاااخ ِااآ األٌؼااابة اٌو٠بػااا١خ فٙااانا ٠ؼٕاااٟ أْ ٔطاااٛه     

رطج١ااااك ِااااب رؼٍّٕاااابٖ ِاااآ اٌغبٔاااات  ئٌااااٝاٌؼٍااااَٛ اٌّورجطااااخ ثٙاااانٖ اٌٍؼجااااخ َٚٔااااؼٝ 

رطااا٠ٛو اٌااازؼٍُ فاااٟ  ئٌاااٝاٌٛالاااغ اٌؼٍّاااٟ، ٌااانٌه فؼٕااالِب َٔاااؼٝ  ئٌاااٝإٌظاااوٞ ٚٔمٍاااٗ 

فماااؾ ػٍاااٝ اٌغبٔااات اٌؼٍّاااٟ ثاااً ػ١ٍٕاااب ٠غااات ػ١ٍٕاااب أْ الٔؼزّااال  ٌؼجاااخ واااوح اٌمااالَ

زغل ٌزؾم١ك أفؼً رؼٍُ.   ِٛاوجخ اٌطوق ٚاألٍب١ٌت اٌزٟ رَم



ٌااانٌه ٚعااات ػٍاااٝ اٌمااابئ١ّٓ ػٍاااٝ اٌؼ١ٍّاااخ اٌزؼ١ّ١ٍاااخ اٍااازقلاَ ِقزٍاااف اٌطاااوق     

ٚاألٍاااب١ٌت اٌؾل٠ضاااخ اٌزاااٟ رَااابػل ػٍاااٝ اوزَااابة ٚرطااا٠ٛو اٌااازؼٍُ ثشاااىً أٍاااوع 

ٛالاااف اٌّقزٍفاااخ أصٕااابء األكاء، ِٚااآ ٘ااانٖ األٍاااب١ٌت أٍاااٍٛة ٚأفؼاااً ٌّٛاعٙاااخ اٌّ

فااااٟ ارقاااابم )اٌّغبىفااااخ ِمبثااااً اٌؾاااانه( اٌاااانٞ ١ّ٠ااااي األفااااواك مٚٞ اٌغااااوأح اٌؼب١ٌااااخ 

اٌَاااّؼٟ( اٌااانٞ ٠ؼزّااال ػٍاااٝ شاااوػ  –اٌماااواهاد ػااآ  ١اااوُ٘، ٚأٍاااٍٛة )اٌّوئاااٟ 

بئً ٍاااااّؼ١خ ٚثظاااااو٠خ ٌزَااااا١ًٙ ٚػاااااوع اٌّٙااااابهاد ِااااآ فاااااالي اٍااااازقلاَ ٍٚااااا

   .اٌزؼٍُ

ألٍااااااب١ٌت اٌّؼوف١ااااااخ رؼىااااااٌ أفىاااااابه ٚاٍاااااازوار١غ١بد اٌؼ١ٍّاااااابد اٌؼم١ٍااااااخ ئْ ا    

ٚاٌزوو١ااااااي ٚروٍاااااا١ـ اٌّؼٍِٛاااااابد فااااااٟ اٌااااااناووح ٚكٚه٘ااااااب فااااااٟ األكاء  ٌالٔزجاااااابٖ

اٌّٙااااابهٞ، ٚمٌاااااه ألْ اٌّؼوفاااااخ رشااااابهن فاااااٟ اٌااااازؾىُ ثبٌَااااا١طوح ػٍاااااٝ ؽااااالٚس 

اٌّزؼٍّاااااا١ٓ ثزؼاااااال٠الد فااااااٟ اٌَااااااٍٛن  ئِاااااالاكاٌؾووااااااخ أٚ األكاء ٚرؼّااااااً ػٍااااااٝ 

 ْاٌؾوواااااٟ، ؽ١اااااش أ


اٌّؼوفاااااخ راااااإكٞ كٚهاً رٕظ١ّ١ااااابً ٚرقط١ط١ااااابً فاااااٟ اٌّواؽاااااً 

األٌٚٝ ِٓ اٌزؼٍُ ٚػ١ٍٗ ١ٍىْٛ اٌزؼٍُ اٌّؼوفٟ ما فبئلح أوجو.

 
(1)

   

ئْ واااااوح اٌمااااالَ ٚاؽااااالح ِااااآ األٌؼااااابة اٌزاااااٟ رؾزاااااٛٞ ػٍاااااٝ ِٙااااابهاد ِغٍماااااخ     

ِٚفزٛؽاااخ، ِٚااآ ٕ٘اااب عااابءد أ١ّ٘اااخ اٌجؾاااش فاااٟ ِؾبٌٚاااخ ػ١ٍّاااخ ٌّؼوفاااخ راااأص١و 

ٌّؼوف١ااااخ فااااٟ ٘اااانٖ اٌّٙاااابهاد ؽ١ااااش اػزّاااال اٌجبؽااااش ِٙاااابهح ثؼااااغ األٍااااب١ٌت ا

                     وّٙبهح ِفزٛؽخ.   اإلفّبكاٌزٙل٠ف وّٙبهح ِغٍمخ ِٚٙبهح 

 ِشىٍخ اٌجؾش:  1-2

ئْ إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ رله٠ٌ ِٙبهاد ووح اٌملَ رمؼل ِٓ إٌّب٘ظ اٌغ١لح     

جنٌْٛ لظبهٜ عٙلُ٘ ِٓ أعً ٚاٌّز١ّيح ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاْ وبفخ اٌزله١١َ٠ٓ ٠

ٚئْ اٌٛطٛي ثبٌّزؼ١ٍّٓ ئٌٝ كهعخ اإلرمبْ ٚاٌنٞ ٠أفن فٟ اٌغبٌت ٚلزبً ؽ٠ٛالً، 

                                                           
عقلً فً النواحً المعرفٌة والمهارٌة والخططٌة بكرة القدم، أطروحة فرات جبار. تأثٌر استخدام أسالٌب متنوعة للتدرٌب ال (1)

 .  26، ص2001دكتوراه، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بغداد، 
 
 



٠وٜ ثأْ اٌنٞ  ِغبي رله٠ٌ ووح اٌملَ اٌجبؽش ِٚٓ فالي فجورٗ اٌّزٛاػؼخ فٟ

٠ٕمض اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٘ٛ اٌّبكح اٌّؼوف١خ اٌزٟ رمؼطٝ ٌٍّزؼٍُ لجً األكاء اٌؼٍّٟ، 

ط١غ اٌّزؼٍُ رى٠ٛٓ ثؤبِظ ؽووٟ ٌّب١٘خ اٌّٙبهح ػٓ ؽو٠ك اٌشوػ ثؾ١ش ٠َز

ٚاٌؼوع ِغ اٍزقلاَ أُ٘ اٌؾٛاً فٟ اٌزؼٍُ ّ٘ب اٌَّغ ٚإٌظو، ٘نا اٌجؤبِظ ٚئْ 

وبْ فٟ ثلا٠زٗ ئال أٔٗ ٠ىْٛ ِف١لاً فٟ ثؼغ األؽ١بْ ٌز١ًَٙ ٚرَو٠غ اٌزؼٍُ، فؼٓ 

ثبٌزغن٠خ  الوزفبءٚاؽو٠مٗ ٍٛف ٠قزظو اٌّلهً اٌشوػ ٚاٌؼوع فٟ اٌٍّؼت 

فالي اإلعبثخ ػٍٝ  ِؼبٌغخ اٌّشىٍخ ٌِٓٚنٌه فاْ اٌجبؽش ٠َؼٝ ئٌٝ ، اٌواعؼخ

  اٌَإاي ا٢رٟ: 

ِلٜ ِشبهوخ األٍٍٛة اٌّؼوفٟ فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح  -

 اٌملَ.

 ٘لف اٌجؾش:  1-3

 ٌّٙبهاد اٌزؼوف ػٍٝ رأص١و اٍزقلاَ ثؼغ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ فٟ رؼٍُ ثؼغ ا

 اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ.

 ع اٌجؾش:ٚفو 1-4

  اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خ فٟ رؼٍُ  االفزجبهادث١ٓ  ئؽظبئ١خٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ

 االفزجبهاد اٌجؼل٠خ.ٌٚظبٌؼ  ثىوح اٌملَ ثؼغ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ

  ٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ رؼٍُ ثؼغ

 اٌزغو٠ج١خ.ّغّٛػخ اٌمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ ٌٚظبٌؼ اٌّٙبهاد اٌّغٍ

 فٟ رؼٍُ ثؼغ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ  ٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ

  ٌٚظبٌؼ اٌّغبىف١ٓ. فٟ وً ِغّٛػخ ثىوح اٌملَ ث١ٓ اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ

 الد اٌجؾش:بِغ 1-5

ٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ / ػ١ٕخ ِٓ ؽالة اٌظف األٚي فٟ و١ٍخ ااٌّغبي اٌجشوٞ:  1-5-1

 عبِؼخ ثغلاك.



  .30/3/2011ٌغب٠خ  2/2/2011اٌّغبي اٌيِبٟٔ: ٌٍفزوح ِٓ  1-5-2

 اٌغبكه٠خ. ٍِؼت و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ / اٌّغبي اٌّىبٟٔ: 1-5-3

 اٌجبة اٌضبٟٔ

 اٌلهاٍبد إٌظو٠خ ٚاٌّشبثٙخ :  -2

 اٌلهاٍبد إٌظو٠خ : 2-1

 ِٟفَٙٛ اٌزؼٍُ اٌؾوو :- 

ٚئْ  اٌؾووٟ أؽل اٌؼَٛ اٌّّٙخ ٚاٌّورجطخ فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾوو١خ، ئْ اٌزؼٍُ    

٘نا اٌزؼٍُ ٠ؾلس كافً اإلَٔبْ أٞ فٟ اٌغٙبى اٌؼظجٟ اٌّوويٞ ٚال٠ّىٓ ِالؽظزٗ 

ثظٛهح ِجبشوح ثً ٠ّىٓ االٍزلالي ػ١ٍٗ ِٓ فالي أكاء اٌّزؼٍُ، ٚأطجؼ اٌزؼٍُ 

 .١ًَٙ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌو٠بػ١خاٌؾووٟ ٠ؼزّل األٍب١ٌت ٚاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ ِٓ أعً ر

ِغّٛػخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌلاف١ٍخ رورجؾ ٠ّٚىٓ أْ ٔؼوف اٌزؼٍُ اٌؾووٟ ثأٔٗ     

َٔج١بً فٟ اٌملهح ػٍٝ أكاء ثزّو٠ٓ أٚ فجوح ِؼ١ٕخ ٚرإكٞ ئٌٝ رغ١واد كائ١ّخ 

اٌّٙبهح اٌؾوو١خ.
(1)

رٍه اٌؼ١ٍّبد اٌؼظج١خ  ٚػوفٗ )ِؾّٛك ػجل اٌفزبػ ( ثأٔٗ  

ٚاٌزٟ ٠فزوع ؽلٚصٙب ٔز١غخ رطٛه أٚ رغ١و صبثذ َٔج١بً فٟ األكاء شو٠طخ اٌلاف١ٍخ 

أْ ال٠ىْٛ مٌه ٔز١غخ ػٛاًِ إٌّٛ أٚ اٌؼٛاًِ إٌف١َخ. 
(2)

 

 ِٟفَٙٛ األٍٍٛة اٌّؼوف :- 

ٌمل ريا٠ل اال٘زّبَ ثلهاٍخ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ثٛطفٙب أٍبٍبً ٠ؼزّل ػ١ٍٗ فٟ     

ٚفٟ أٍٍٛة رؼبٍُِٙ ِغ ِٛالف اٌؾ١بح ٌٍزٕجإ  كهاٍخ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ األفواك

ثبٌٍَٛن ثلهعخ ِؼمٌٛخ ِٓ اٌللخ ، فؼالً ػٓ أٔٙب رؼل ِٓ أُ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ 

اٍزقلِذ فٟ اٌلهاٍبد اٌّقزٍفخ ٌّب رمَٛ ثٗ ِٓ كٚه ُِٙ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ 
                                                           

(1)Schmidt A. Richard and Timothy; Motor control and learning. IL. Human Kinetics , U.S.A. third 
edition ,  1999 ,   p416                                                                                                                                                     

 . 483، ص1995القاهرة ، دار الفكر العربً ،  ، 1. ط سٌكولوجٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةمحمود عبد الفتاح .  (2)



اٍز١ؼبة اٌفوك ٌٍّبكح  أٍٍٛةثٛطفٙب ئؽلٜ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رإصو فٟ 

ّزؼٍّخ ٚؽفظٙب ٚرنوو٘ب.اٌ
(1)

   

 ٚلل ٚهكد ػلح رؼو٠فبد ٌألٍٍٛة اٌّؼوفٟ ِٕٙب:

  ًأٔٗ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٌٍٕشبؽ اٌّؼوفٟ ٌٍفوك ِٓ رفى١و ٚرق١ً ٚئكهان ٚؽ

ثبإلكهان ِّب ٠ؼطٟ ٌٍفوك ّٔطبً اٌّشىالد ٚارقبم اٌمواهاد ٚفٟ ؽو٠مخ اٌزفى١و 

ِز١ّياً.
 ((2

 

     ٍب١ٌت ِقزٍفخ رىشف اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ ئْ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ٟ٘ أ

، وّب رؼل ؽو٠مخ اٌفوك اٌقبطخ فٟ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ األفواك فٟ

اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍِٛبد.
((3

 

     ئْ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ رّضً ؽو٠مخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼزّل

ئٙب ٚاٍزلػبء٘ب ٚفط١غبً ػل٠لح ِٕٙب رظ١ٕف اٌّؼٍِٛبد ٚروو١جٙب ٚرؾ١ٍٍٙب 

ػٕل اٌؼوٚهح.
(4)

 

  : أٔٛاع األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ- 

ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ األٍب١ٌت اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌغبٔت اٌّؼوفٟ ِٕٙب       
(5)

 : 

-االٔلفبػٟ(،)اٌّغبىفخ-اٌجَبؽخاٌّؼوف١خ(،)اٌزأٍِٟ–اٌّوٚٔخ(،)اٌزؼم١ل-)اٌزظٍت

الٍزمجبٌٟ(،)اٌجظوٞ ا -اٌَّؼٟ(،)األٍز١ؼبثٟ -اٌزلل١ك(،)اٌّوئٟ-ٌؾنه(،)اٌفؾضا

 أٌٍَّٟ( ٚ ١و٘ب وض١و.  -

  اٌؾنه( : -األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌّغبىفخ 

                                                           
سن خزعل . )اقتبسته( بسمة نعٌم محسن .تأثٌر التعلٌم وفق إستراتٌجٌة المعرفة ما وراء اإلدراكٌة لذوي المجازفة مقابل سامٌة ح (1)

الحذر فً تعلم واحتفاظ بعض المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة . أطروحة دكتوراه ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات، جامعة بغداد، 

 .  47،  ص2010
 .285، ص 2004،عمان ، دار المسٌرة للطباعة والنشر ،  علم النفس المعرفً ٌوسف العتوم .  عدنان  (2)

لمى سمٌر الشٌخلً . تأثٌر أسلوبً التنافس الذاتً والجامعً لذوي األستقالل مقابل األعتماد على المجال األدراكً فً تعلم   (3)

 . 44ص،  2006دكتوراه ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، جامعة بغداد ،  واحتفاظ بعض المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة ، أطروحة

إقبال عمار نعمة . أثر األسلوب المعرفً الشمولً مقابل التحلٌلً فً التعلم واألحتفاظ ببعض المهارات الوحٌدة والثنائٌة والمركبة  (4)
 . 34، ص2009نات ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبفً الجمناستك الفنً، أطروحة دكتوراه، 

التدقٌق، أطروحة دكتوراه، كلٌة -مٌسون عبد خلٌفة. تكوٌن األنطباعات وعالقته باألسلوبٌن المعرفٌٌن تكوٌن المدركات والفحص (5)
 .   53-52،ص2003اآلداب، جامعة بغداد، 



ثأٍٍٛة اٌّغبىفخ ِمبثً اٌؾنه ثأٔٗ ؽو٠مخ رٛػؼ ِلٜ اٌفوٚق اٌفوك٠خ  ٠ٚمظل    

ث١ٓ األشقبص ِٓ ؽ١ش اٌَوػخ ٚاٌّقبؽوح فٟ ارقبم اٌمواهاد ٚلجٛي اٌّٛالف 

ْٚ ثّٕؾ اٌؾنه ُ٘ أوضو أزجب٘بً ٌٍّٛالف  ١و اٌزم١ٍل٠خ، فبألفواك اٌن٠ٓ ٠ّزبى

ٚال٠زَوػْٛ فٟ ارقبم اٌمواهاد ، ُٚ٘ ألً ١ِالً ٌٍّغبىفخ فٟ ِٛاعٙخ اٌّٛالف 

اٌغل٠لح ، أِب األفواك ِٓ مٚٞ اٌّغبىفخ فُٙ فٟ اٌغبٌت أوضو ١ِالً ٌٍّقبؽوح 

 ٚاٌزغو٠ت ٚأوضو للهح ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌّٛالف اٌغل٠لح .
(1) 

فٟ ِلٜ الجبٌُٙ ػٍٝ اٌّغبىفخ ٌزؾم١ك  رجب٠ٓ األفواك ( ثأٔٗ ٚلل ػوفٗ )اٌؼزَٛ    

أ٘لافُٙ، ٠ٚزٛىع األفواك فٟ ٘نا اٌزٛعٗ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ : األٚي ٌل٠ٗ اٌو جخ فٟ 

اٌّغبىفخ أِب اٌضبٟٔ ف١ّ١ً اٌٝ اٌؾنه ٚا١ٌمظخ ٚال٠جلْٚ أٞ ه جخ فٟ رؾلٞ 

اٌّغٙٛي ثً ٠فؼٍْٛ اٌّٛالف اٌٛالؼ١خ ٚاٌزم١ٍل٠خ
(2)

  .      

   ٟاٌَّؼٟ( : -األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌّوئ 

ٚ٘ٛ أؽل األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ  اٌزٟ ٠َزقلَ ف١ٙب اٌّزؼٍّْٛ ِقزٍف اٌٍٛبئً اٌزٟ     

رًَٙ ػ١ٍُٙ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٚٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ِشب٘لح األفالَ ػٓ و١ف١خ رؼ١ٍُ 

 اٌّٙبهح ِغ لواءح اٌٛطف اٌفٕٟ ٌٍّٙبهح أٚ االٍزّبع ئ١ٌٙب ػٓ ؽو٠ك اٌّلهً أٚ

اٌّلهة ِغ ِشب٘لح ّٔبمط ٌألكاء ٚئْ أفؼً األٔٛاع ٘ٛ اٌلِظ ث١ٓ اٌٍٛبئً 

لجً األكاء اٌؼٍّٟ وٟ  ئػطبؤ٘باٌَّؼ١خ ٚاٌجظو٠خ ٚئْ ٘نٖ األٔٛاع ِٓ األفؼً 

ٚأ٠ؼبً ٍٛف رَبػل اٌّزؼٍُ ػٍٝ  رَبػل اٌّلهً ػٍٝ افزظبه اٌٛلذ ٚاٌغٙل

اٌٍّؼت.رى٠ٛٓ ثؤبِظ ؽووٟ ٌىٟ ٠ىْٛ ١ِٙئبً ػٕل إٌيٚي ئٌٝ 
(3)

  

  ثىوح اٌملَ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ : 

ػٍٝ  االػزّبكئْ اٌنٞ ٠ؾلك ؽج١ؼخ وْٛ اٌّٙبهح ِغٍمخ أٚ ِفزٛؽخ ِٓ فالي     

أصٕبء اٌزٕف١ن ، فبٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٟ٘ أكاء ِؾلك رؾذ ظوٚف كهعخ صجبد اٌّؾ١ؾ 

                                                           
 .74، ص2009، بٌروت، دار النهضة العربٌة، 1، طعلم النفس المعرفًمرٌم سلٌم.   (1)
 .297، ص مصدر سبق ذكره.  عدنان ٌوسف العتوم (2)

 .58، ص2010،  مصدر سبق ذكرهبسمة نعٌم محسن.  (3)



ٚف ِؾ١ط١خ  ١و ِؾ١ط١خ صبثزخ ، أِب اٌّٙبهاد اٌّفزٛؽخ فٟٙ أكاء ِٙبهٞ رؾذ ظو

صبثزخ.
(1)

  

ئْ ووح اٌملَ رؾزٛٞ ػٍٝ ِٙبهاد ػل٠لح ِٕٙب ِب رإكٜ رؾذ ١ٍطوح اٌالػت     

ٚثأعٛاء صبثزخ ِضً ِٙبهح اٌزٙل٠ف ِٕٚٙب ِب رإكٜ رؾذ ظوٚف  ١و صبثزخ ٚ ١و 

  ِزٛلؼخ ِضً ِٙبهح اإلفّبك.

ؾبٌٚخ ئْ ِٙبهح اٌزٙل٠ف ثىوح اٌملَ ٟ٘ ئؽلٜ ٍٚبئً اٌٙغَٛ اٌفوكٞ فٟ ِ    

١ٌَذ ِٙبهح  فٟ مٌه ، وّب أٔٙب  إلطبثخ اٌٙلف ٠ٍٚؼت ػبًِ اٌللخ اٌلٚه األوجو

لبئّخ ثنارٙب ٌٚىٕٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبهاد اٌّزلافٍخ ٚئما وبٔذ إٌّبٌٚخ ١ٍٍٚخ 

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِوِٝ إٌّبفٌ فاْ اٌزٙل٠ف ٘ٛ  ب٠خ ٘نٖ إٌّبٌٚخ .
(2)

        

رؾىُ اٌالػت فٟ وً اٌىواد اٌمبكِخ ئ١ٌٗ  فزؼٕٟ  أِب ِٙبهح اإلفّبك ثىوح اٌملَ    

ٍٛاء أوبٔذ اٌىوح اٌمبكِخ أهػ١خ أٚ ػب١ٌخ أٚ ٔظف ػب١ٌخ فٟ ئؽبه لبْٔٛ 

اٌٍؼجخ.
(3)

 
 

 اٌلهاٍبد اٌّشبثٙخ : 2-2

  (2002ؽَٓ فيػً )ٍب١ِخ كهاٍخ
(4)

 : 

 : ػاللخ ثؼغ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ثملهاد اٌزفى١و اٌزجبػلٞ .اٌؼٕٛاْ 

اٌؾنه ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِؼخ،  –٘لاف اٌلهاٍخ ل١بً أٍٍٛة اٌّغبىفخ ِٓ أُ٘ أ

اٌؾنه ػٍٝ ٚفك ِزغ١و اٌغٌٕ، اٌّمبهٔخ فٟ  –اٌّمبهٔخ فٟ أٍٍٛة اٌّغبىفخ 

ِؼوفخ كالٌخ اٌفوٚق فٟ  ،اٌزقظض اٌؾنه ػٍٝ ٚفك ِزغ١و –أٍٍٛة اٌّغبىفخ 

                                                           
 .29-28، ص2010، بغداد، الكلمة الطٌبة للطباعة، 2، طالتعلم الحركً بٌن المبدأ والتطبٌقٌعرب خٌون.  (1)

 .204،  ص2001، الكوٌت، مطابع صوت الخلٌج،لكرة القدمالمهارات األساسٌة محمد عبد هللا الهزاع، مختار أحمد.  (2)

 .77، ص2001، القاهرة، دار الفكر العربً، األسس العلمٌة فً تدرٌب كرة القدمحنفً محمود مختار.  (3)

د، . عالقة بعض األسالٌب المعرفٌة بقدرات التفكٌر التباعدي، أطروحة دكتوراه، كلٌة اآلداب، جامعة بغداسامٌة حسن خزعل (4)

2002   . 

  



اٌؾنه( ،  -اٌضجبد( ، )اٌّغبىفخ  -اٌزفى١و اٌزجبػلٞ ٚفمبً ألٍٍٛثٟ )اٌظمً 

 ٚاٌزقظض ٚاٌغٌٕ .

( ؽبٌت ٚؽبٌجخ عبِؼ١خ 400ٚلل اٍزقلِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ، ٚثٍغذ اٌؼ١ٕخ )

رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼشٛائ١خ ِٓ أهثغ و١ٍبد فٟ عبِؼزٟ ثغلاك ٚاٌَّزٕظو٠خ 

اٌؾنه( فؼالً  -اٌضجبد ، اٌّغبىفخ  –ٚرُ اٍزقلاَ ِم١بً األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌظمً 

 ٌم١بً للهاد اٌزفى١و اٌزجبػلٞ وأكٚاد ٌٍلهاٍخ .و١ٍفٛهك  ػٓ ِم١بً

 : االٍزٕزبعبدِٚٓ أُ٘ 

 . ٞ٠زظف ؽٍجخ اٌغبِؼخ ثملهاد اٌزفى١و اٌزجبػل 

 . ٞال٠قزٍف اٌنوٛه ػٓ اإلٔبس ِٓ ؽٍجخ اٌغبِؼخ فٟ للهاد اٌزفى١و اٌزجبػل 

  ًاٌضجبد . –ال٠قزٍف اٌنوٛه ػٓ اإلٔبس ِٓ ؽٍجخ اٌغبِؼخ فٟ أٍٍٛة اٌظم 

  اٌؾنه . –ال٠قزٍف اٌنوٛه ػٓ اإلٔبس ِٓ ؽٍجخ اٌغبِؼخ فٟ أٍٍٛة اٌّغبىفخ 

 ًاٌضجبد(ٚ)اٌّغبىفخ-ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ )اٌظم-

 اٌؾنه(ٚاٌزقظض ٚاٌغٌٕ ِؼبً ٚث١ٓ للهاد اٌزفى١و اٌزجبػلٞ .

 اٌجبة اٌضبٌش

 ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعواءارٗ ا١ٌّلا١ٔخ : -3

 ِٕٙظ اٌجؾش : 3-1

 َ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ٌّالئّزٗ ِغ ؽج١ؼخ اٌّشىٍخ .اٍزقل 

 اٌؼ١ٕخ : 3-2

عبِؼخ  –رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ ؽالة اٌظف األٚي فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ     

( ٚ،ٞ) زٟٚرُ افز١به شؼج ٌىْٛ ِٙبهاد ووح اٌملَ رؼطٝ فٟ اٌظف األٚي،  ثغلاك،

خ )ٚ( ٟ٘ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فىبٔذ شؼج ( شؼت،7ثبٌطو٠مخ اٌؼشٛائ١خ ِٓ أطً )

صُ ثؼل مٌه رُ رٛى٠غ االٍزّبهاد اٌقبطخ ثبألٍٍٛة اٌّؼوفٟ  ٚشؼجخ )ٞ( رغو٠ج١خ،



ٚرُ ، اٌٛاؽلح اٌشؼجخٌّؼوفخ ػلك اٌطالة اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ فٟ  اٌّغبىفخ ِمبثً اٌؾنه

 2/2/2011فٟ ٠َٛ األهثؼبء اٌّظبكف  (5فٟ اٌمبػخ اٌلها١ٍخ هلُ ) االفزجبهئعواء ٘نا 

( ٚمٌه ثبالػزّبك 17( ٚاٌؾنه٠ٓ )19رج١ٓ أْ اٌّغبىف١ٓ وبْ ػلكُ٘ ) ٚثؼل فوى اإلعبثبد

ػٍٝ َٔجخ اإلعبثخ فاْ اٌطبٌت اٌنٞ ٠ؾظً ػٍٝ ٔمبؽ أوضو فٟ ؽمً اٌّغبىفخ ٠ىْٛ ػّٓ 

٠ؾظً ػٍٝ ٔمبؽ أوضو فٟ ؽمً اٌؾنه ٠ىْٛ ػّٓ ػ١ٕخ ػ١ٕخ اٌّغبىف١ٓ ٚاٌطبٌت اٌنٞ 

( ؽبٌت ٚثؼل اٍزجؼبك اٌطالة اٌواٍج١ٓ 50) ٌٍؼ١ٕخلك اٌىٍٟ وبْ اٌؼ ٌٚمل اٌؾنه٠ٓ،

ِٛىػ١ٓ  ( ؽبٌت36ٚاٌّإع١ٍٓ ٚاٌن٠ٓ رغ١َّجٛا ػٓ اٌلهًٚ ثٍغ اٌؼلك اٌىٍٟ ٌٍؼ١ٕخ )

     ٞ(. -ثبٌزَبٚٞ ث١ٓ شؼجزٟ )ٚ

 (1اٌغلٚي )

  ٠ج١ٓ ػلك اٌطالة اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ

 

 اٌّغّٛػبد

 

ْ 

 

 اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ

 

 االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ

 

 اٌّلٜ

 61-46 5.22 53.05 19 اٌّغبىف١ٓ

 48-33 4.64 42.82 17 اٌؾنه٠ٓ

( ػلك اٌطالة اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ فٟ اٌّغّٛػز١ٓ، ٚوبٔذ َٔجخ ٠1ج١ٓ اٌغلٚي )

 ( .48-33( ٚاٌؾنه٠ٓ )61-46اإلعبثخ ٌٍّغبىف١ٓ رواٚؽذ ِبث١ٓ )

ٓ اٌشؼت ٚوّب ِج١ٓ ٌٚمل رُ رؾل٠ل ػلك اٌطالة اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ فٟ وً شؼجخ ِ 

 ( :2فٟ اٌغلٚي )

 (2اٌغلٚي )

 ٠ج١ٓ رم١َُ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ٚفك األٍٍٛة اٌّؼوفٟ اٌّغبىفخ ِمبثً اٌؾنه

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌّغّٛع اٌؾنه٠ٓ اٌّغبىف١ٓ اٌشؼت

 %50 18 9 9 اٌؼبثطخ )ٚ(

 %50 18 8 10 اٌزغو٠ج١خ )ٞ(

 %100 36 17 19 اٌّغّٛع



  اٌزغبٌٔ : 3-3

ٌزغبٌٔ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش فٟ ِزغ١واد اٌٛىْ ٚاٌطٛي ٚاٌؼّو ٚػٓ ؽو٠ك رُ ئعواء ا 

% ِّب ٠لي ػٍٝ 30ؽ١ش وبٔذ ع١ّغ اٌم١ُ ألً ِٓ  اٍزقلاَ ِؼبًِ االفزالف،

 . (3ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌغلٚي ) رغبٌٔ اٌؼ١ٕخ فٟ اٌّزغ١واد اٌّنوٛهح،

 (3اٌغلٚي )

 رغبٌٔ اٌؼ١ٕخ فٟ ِزغ١واد اٌٛىْ ٚاٌطٛي ٚاٌؼّو٠ج١ٓ 

 

 اٌؼّو)شٙو( )ٍُ(اٌطٛي )وغُ(اٌٛىْ ١ٕخػلك اٌؼ

 

36 

 ؿ ع ً   ؿ ع ً   ؿ ع ً  

65.5 6.11 9.2 

 

173 

 

4.33 6.45 216 5.27 3.35 

 اٌزىبفإ : 3-3

ٌٍؼ١ٕبد اٌغ١و ِزٕبظوح ٚػٍٝ ػٛء  )د( رُ ئ٠غبك اٌزىبفإ ثبٍزقلاَ افزجبه  

 .( 4االفزجبهاد اٌّٙبه٠خ اٌمج١ٍخ ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌغلٚي )

 (4اٌغلٚي )                                           

 ٠ج١ٓ رىبفإ اٌؼ١ٕخ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ

 

 اٌّٙبهح

 

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغو٠ج١خ

اٌّغّٛػخ 

 اٌؼبثطخ

   ( دل١ّخ )

 اٌّؾَٛثخ

 

 اٌلالٌخ

 ع ً   ع ً  

  ١و ِؼٕٛٞ 0.5 1.24 2.8 1.08 3 اإلفّبك

  ١و ِؼٕٛٞ 0.31 1.26 6.05 1.59 5.9 اٌزٙل٠ف

 2.03( = 34( ٚكهعخ ؽو٠خ )0.05( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )دل١ّخ )*

( ػلَ ٚعٛك فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ ٚ٘نا ٠ؼٕٟ رىبفإ ٠4ج١ٓ اٌغلٚي )

 اٌؼ١ٕخ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ.



 األكٚاد ٚاألعٙيح ٚاٌٍٛبئً اٌَّبػلح :  3-4

 : األكٚاد ٚاألعٙيح 3-4-1

 عٙبى الثزٛة .  .1

 بي .شو٠ؾ ل١بً ِغ ؽج .2

 ( .10)وواد للَ ػلك  .3

 ( .5شٛافض ػلك ) .4

 ٍِؼت ووح اٌملَ . .5

 طبفوح . .6

 اٌٍٛبئً اٌَّبػلح :  3-4-2

 اٌّظبكه اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ .  .1

 ( . CD) ألواص ١ٌيه٠خ  .2

فو٠ك ػًّ َِبػل.  .3
*

 

 اٍزّبهح رَغ١ً اٌج١بٔبد .  .4

  اٌٍٛبئً اإلؽظبئ١خ .  .5

 اٌزغوثخ االٍزطالػ١خ : 3-5

غوثخ االٍزطالػ١خ فٟ ٠َٛ األهثؼبء اٌّظبكف لبَ اٌجبؽش ثاعواء اٌز

عبِؼخ  –ػ١ٕخ ِٓ ؽالة اٌظف األٚي فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ  ػٍٝ 2/2/2011

ثغلاك ِٓ  ١و ػ١ٕخ اٌجؾش ٚمٌه ٌّؼوفخ اٌظؼٛثبد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ 

 ئعواءاد اٌجؾش ِٚلٜ رفُٙ اٌؼ١ٕخ ٌّفوكاد األٍٍٛة اٌّؼوفٟ .

 االفزجبه اٌمجٍٟ : 3-6

                                                           
*
  : من المساعد العمل فرٌق تألف*  
 . بغداد جامعة ، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، األمٌر عبد ٌوسف. د.م.أ •
 . بغداد جامعة ، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، خلٌف كاظم عماد. م •
 . بغداد جامعة ، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، كامل شامل وسام. م •
 . بغداد جامعة ، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، نجٌب وسام. م.م •



ٚاٌزٟ رىٛٔذ ِٓ  7/2/2011اٌّٙبهٞ اٌمجٍٟ ثزبه٠ـ  رُ ئعواء االفزجبه 

( 1، ٚاٌٍّؾك هلُ ) ٌٚىال اٌّغّٛػز١ٓافزجبهٞ اإلفّبك ٚاٌزٙل٠ف ثىوح اٌملَ 

  ٠ٛػؼ ِٛاطفبد ٘نٖ االفزجبهاد .

 : خاٌّؼوف١األٍب١ٌت رٕف١ن  3-7

اٌؾنه  رُ رٛى٠غ االٍزّبهاد اٌقبطخ ثبألٍٍٛة اٌّؼوفٟ اٌّغبىفخ ِمبثً 

 االٔزٙبءٚثؼل  2/2/2011( ثزبه٠ـ 5ػٍٝ اٌّغّٛػز١ٓ فٟ اٌمبػخ اٌلها١ٍخ هلُ )

-15ٌإلعبثخ ِبث١ٓ ) اٌالىَ ِٓ اإلعبثخ رُ عّغ االٍزّبهاد ٚرفو٠غٙب، ٚثٍغ اٌيِٓ

كل١مخ، ٚثؼل اٌؾظٛي ػٍٝ إٌزبئظ رج١ٓ ثأْ كهعبد اٌطالة رواٚؽذ ِبث١ٓ  (20

ِوفك َٔقخ ِٓ ٘نا األٍٍٛة فٟ اٌٍّؾك ٚ( كهعخ، 68( كهعخ ِٓ أطً )33-61)

(  2008اٌجبؽضخ )ؽي٠ّخ وّبي،  ( . ٚرُ افز١به ٘نا اٌّم١بً اٌنٞ أػلر2ٗهلُ )

( 2010ٚاٌّؼلي ِٓ لجً اٌجبؽضخ )ثَّخ ٔؼ١ُ ِؾَٓ، 
(1)

ٚاٌنٞ رُ رطج١مٗ ػٍٝ  

  ٔفٌ َِزٜٛ اٌؼ١ٕخ .      

 9/2/2011به٠ـ اٌَّؼٟ( ثز -رُ اٌشوٚع ثزٕف١ن األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌّوئٟ 

ٚثٛالغ ٚؽلر١ٓ رؼ١ّ١ٍز١ٓ فٟ األٍجٛع ، ؽ١ش ٠مَٛ ِلهً اٌّبكح ثشوػ اٌّٙبهح 

ٚػوػٙب ِٓ فالي اٌؾبٍٛة أٚ ئػطبء اٌطالة أٚهاق ِلهط ف١ٙب شوػ اٌّٙبهح 

اٌزٟ ٍٛف رؼطٝ ٌٍطالة ٠ٚزُ مٌه فٟ لبػخ كها١ٍخ ثؼل٘ب ٠زُ اٌزٛعٗ ئٌٝ اٌٍّؼت 

اٌمبػخ ، ٚئْ اٌجبؽش ٌُ ٠زلفً فٟ إٌّٙظ  ألفن ٔفٌ اٌّٙبهح اٌزٟ أمػط١ذ فٟ

 اٌؼٍّٟ إٌّفن ِٓ لجً ِلهٍٟ اٌّبكح .

   االفزجبه اٌجؼلٞ : 3-8

ٌٚىال اٌّغّٛػز١ٓ   30/3/2011رُ ئعواء االفزجبه اٌّٙبهٞ اٌجؼلٞ ثزبه٠ـ 

 .اٌزغو٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ ٚرؾذ ٔفٌ اٌظوٚف ٚاإلعواءاد اٌزٟ رُ ف١ٙب االفزجبه اٌمجٍٟ

  

                                                           
 . 90، ص 2010 ، مصدر سبق ذكره( بسمة نعٌم محسن . 1) 



 ً اإلؽظبئ١خ :اٌٍٛبئ 3-9

اٍزقلَ اٌجبؽش اٌٍٛبئً اإلؽظبئ١خ ا٢ر١خ 
(1  )

: 

 اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ .  .1

 اٌّؼ١بهٞ . االٔؾواف  .2

 ( ٌٍؼ١ٕبد اٌّزٕبظوح .دافزجبه )  .3

 ( ٌٍؼ١ٕبد اٌغ١و ِزٕبظوح .دافزجبه )  .4

.ِملاه اٌزؼٍُ  .5
(2)

 

 اٌجبة اٌواثغ

 ػوع إٌزبئظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب.  -4

 ب:ػوع إٌزبئظ ٚرؾ١ٍٍٙ 4-1

( داٌّؼ١به٠خ ٚل١ُ ) ٚاالٔؾوافبد( ل١ُ األٍٚبؽ اٌؾَبث١خ ٠5جٓ اٌغلٚي )

اٌّؾَٛثخ ٚاٌغل١ٌٚخ ِٚملاه اٌزؼٍُ فٟ االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خ ٌٍّٚغّٛػز١ٓ 

 : اٌؼبثطخ ٚاٌزغو٠ج١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الموصل، دار الكتب  التطبٌقات اإلحصائٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة،( ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد. 1)

   .285-279-158-103، ص 1999للطباعة والنشر، 

 . 52، ص 2010،  سبق ذكره مصدر(ٌعرب خٌون . 2)



 (5اٌغلٚي )

 ( فٟ االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خدل١ُ) ٠ج١ٓ

 

االفزجبه 

 اٌّٙبهٞ

 

 

 

 

 اٌّغّٛػخ

 االفزجبه اٌمجٍٟ

 
 االفزجبه اٌجؼلٞ

 

 

 ف  

 

 

 ٘ـف

 

ل١ّخ 

( د)

اٌّؾَٛ

 ثخ

 

 اٌلالٌخ

 

ِملاه 

 ع ً   ع ً   اٌزؼٍُ

 

 اإلفّبك

 

 اٌؼبثطخ

 
 %33.6 ِؼٕٛٞ 6.13 0.39 2.39 1.003 5.22 1.24 2.8

 %41.4 ِؼٕٛٞ 14.15 0.20 2.83 0.79 5.9 1.08 3 اٌزغو٠ج١خ

 

 اٌزٙل٠ف

 

 %50.8 ِؼٕٛٞ 20.73 0.22 4.56 0.98 10.6 1.26 6.05 اٌؼبثطخ

 اٌزغو٠ج١خ

 
 %65.9 ِؼٕٛٞ 17.14 0.35 6 1.7 11.9 1.59 5.9

 0 1077= (71) ( ودرجة حرية0.0.( الجدولية عند مستوى داللة )ت*قيمة )

( د( اٌّؾَٛثخ ٚاٌزٟ وبٔذ أوجو ِٓ ل١ّخ )د( ل١ُ )٠5ج١ٓ اٌغلٚي )

ك فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خ ِّب ٠لي ػٍٝ ٚعٛاٌغل١ٌٚخ، 

أِب ثبٌَٕجخ ٌّملاه اٌزؼٍُ فمل وبٔذ اٌّغّٛػخ  ٌٚظبٌؼ االفزجبهاد اٌجؼل٠خ.

%( ٌإلفّبك 41.4اٌزغو٠ج١خ ٟ٘ األفؼً فٟ َٔجخ رؼٍُ اٌّٙبهر١ٓ ؽ١ش وبٔذ )

ػٍٝ  %(50.8%( ٚ)33.6%( ٌٍزٙل٠ف ِمبهٔخ ثبٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ )65.9ٚ)

( ف١ج١ٓ ل١ُ األٍٚبؽ اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٚل١ُ 6أِب اٌغلٚي) اٌزٛاٌٟ.

 ( اٌّؾَٛثخ ٚاٌغل١ٌٚخ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌؼبثطخ ٚاٌزغو٠ج١خ فٟ االفزجبه اٌجؼلٞ .د)

 

 

 

 



 (6اٌغلٚي )

 ٠ج١ٓ ل١ُ )د( اٌّؾَٛثخ ٚاٌغل١ٌٚخ فٟ االفزجبه اٌجؼلٞ

   

 اٌّٙبهح    

 

اٌّغّٛػخ 

 اٌؼبثطخ

اٌّغّٛػخ 

 ٠ج١خ اٌزغو

(    دل١ّخ )

 اٌّؾَٛثخ

   

 اٌلالٌخ

 ع ً   ع ً  

 ِؼٕٛٞ 2.25 0.79 5.9 1.003 5.22 اإلفّبك   

 ِؼٕٛٞ 2.81 1.7 11.9 0.98 10.6 اٌزٙل٠ف  

 2.03( = 34( ٚكهعخ ؽو٠خ )0.05( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )د*ل١ّخ )

طخ اٌؼبث ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ( ٚعٛك فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ٠6ج١ٓ اٌغلٚي ) 

 .  ٌالفزجبهاد اٌجؼل٠خ ٚاٌزٙل٠ف اإلفّبك ِٙبهرٟفٟ  ٚاٌزغو٠ج١خ

ٌٕب ل١ُ األٍٚبؽ اٌؾَبث١خ  اٌنٞ ٠ج١ٓ( 7ِٚٓ فالي ِالؽظخ اٌغلٚي )

ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ِٚملاه اٌزؼٍُ ٌٍّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ فٟ وً ِغّٛػخ ِٓ 

 ِغّٛػزٟ اٌجؾش : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (7اٌغلٚي )

 ظبئ١خ ٌٍّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ٠ج١ٓ اٌّؼبٌغبد اإلؽ

 

 االفزجبه

 

 

 

 اٌّغّٛػخ

 

 

ِغبىف١ٓ 

 ٚؽنه٠ٓ

 

ْ 

 االفزجبه اٌجؼلٞ االفزجبه اٌمجٍٟ
 

 

 ع ً   ع ً   ِملاه اٌزؼٍُ

 

 

 

 اإلفّبك

 

 

 

 اٌؼبثطخ

 

َ 9 3.11 1.17 5.61 0.97 36.28% 

 %35.75 1.09 5.22 1.33 2.56 9 ػ
 

 

 اٌزغو٠ج١خ

 

َ 10 2.7 1.16 5.93 0.53 44.25% 

 %39.12 0.89 5.97 0.92 3.38 8 ػ

 

 

 

 اٌزٙل٠ف

 

 

 

 اٌؼبثطخ

 

َ 9 6.22 1.09 10.67 0.87 50.68% 

 %51.26 1.13 10.56 1.45 5.89 9 ػ

 

 اٌزغو٠ج١خ

 

 

َ 10 5.8 1.32 11.6 1.58 63.04% 

 %70.46 1.92 12.38 1.96 6.13 8 ػ

 

اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ  فٟ اٌّغبىف١ٓ ( ٠زج١ٓ ٌٕب ثأ7ِْٓ فالي ِالؽظخ اٌغلٚي)

ٌٕفٌ  اٌؾنه٠ٓ%( ١ٍ٠ٙب 44.25وبٔذ ٟ٘ األفؼً فٟ رؼٍُ ِٙبهح اإلفّبك ثَٕجخ )

%( 35.75) اٌؾنه٠ٓ%( 36.28ٚ) اٌّغبىف١ٓ%(، صُ 39.12اٌّغّٛػخ ثَٕجخ )

فٟ رؼٍُ  اٌؾنه٠ٓأفؼً ِٓ  اٌّغبىف١ٓفٟ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ 

أِب ِٙبهح اٌزٙل٠ف فاْ اٌؾنه٠ٓ فٟ اٌّغّٛػخ .  اٌّغّٛػز١ٓىال ٌ اإلفّبك ِٙبهح



%( صُ اٌّغبىف١ٓ ٌٕفٌ 70.46اٌزغو٠ج١خ وبٔٛا ُ٘ األفؼً فٟ اٌزؼٍُ ٚثَٕجخ )

%( ٚأف١واً 51.26ٌٍّغّٛػخ اٌؼبثطخ ) اٌؾنه٠ٓ%(، صُ 63.04اٌّغّٛػخ )

 %( .  50.68ٌٕفٌ اٌّغّٛػخ ) اٌّغبىف١ٓ

 ِٕبلشخ إٌزبئظ :  4-2

الي ػوع اٌغلاٚي ٠زؼؼ ٌٕب ٚعٛك فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ِٓ ف    

ٚاٌجؼل٠خ ٌٚظبٌؼ االفزجبهاد اٌجؼل٠خ ٌٚىال اٌّغّٛػز١ٓ اٌؼبثطخ ٚاٌزغو٠ج١خ ، 

٠ٚؼيٚ اٌجبؽش اٌَجت فٟ مٌه ئٌٝ أْ إٌّٙظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّزجغ فٟ رله٠ٌ اٌّٙبهاد 

اٌزلهط فٟ رؼ١ٍُ اٌّٙبهاد ِغ  ِٓ فالي اٍزقلاَ ِجلأ أكٜ ئٌٝ ظٙٛه ٘نا اٌزطٛه

ٚػٕل ِشب٘لح ِملاه اٌزؼٍُ ٠زج١ٓ ٌٕب رفٛق  ئػطبء اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ

ػٍٝ اٌؼبثطخ فٟ وٍزب اٌّٙبهر١ٓ، ٠ٚؼيٚ اٌجبؽش اٌَجت فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ 

اٌّؼوفٟ اٌنٞ اٍزقلِزٗ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌنٞ  األٍٍٛة٘نا اٌزطٛه ئٌٝ 

اٌزغو٠ج١خ فٟ اٌزؼوف ػٍٝ كلبئك ِّٙخ فٟ اٌّٙبهح ٚرى٠ٛٓ  ٍبػل اٌّغّٛػخ

ثواِظ ؽوو١خ ِجلئ١خ ٌٍّٙبهاد ِٚؼوفخ اٌؼؼالد اٌَّإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ن لجً االٔزمبي 

ئٌٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ، األِو اٌنٞ أكٜ ئٌٝ ظٙٛه فوٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ فٟ 

، ؽ١ش أْ اٌؼبثطخ ػٍٝفزجبهاد اٌجؼل٠خ ٚمٌه ثَجت رفٛق اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ اال

اٌّؼوفخ رؼل ِٓ األِٛه اٌّّٙخ اٌزٟ رَبػل اٌّزؼٍُ فٟ رٛع١ٗ اإلٔزجبٖ ٚاٌزوو١ي 

ِٙبهٞ ٚثبٌزبٌٟ ٍٛف ٠ٕؼىٌ ئ٠غبث١بً ٚاٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ األفوٜ ٌزٕف١ن أفؼً أكاء 

(2003عٛاك، ػٍٝ َِزٜٛ رؼٍُ ٘نٖ اٌّٙبهاد، ٚ٘نا ٠زفك ِغ كهاٍخ )شنٜ 
(1)

 

اٌجؤبِظ اٌزله٠َٟ اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٍزوار١غ١بد ِؼوف١خ ٌٗ  اٌزٟ أشبهد ئٌٝ أْ

أصو فبػً فٟ ى٠بكح اٌزؼٍُ ٌلٜ اٌطٍجخ، ؽ١ش أكٜ ئٌٝ عؼً اٌطبٌت أوضو ٚػ١بً ثأٍٍٛة 

ٚاٍزقلاَ ٘نا اٌٛػٟ فٟ اٌزؾىُ ٚػجؾ أكاء رفى١وٖ ػٕل ل١بِٗ ثأكاء ِّٙخ ِؾلكح 

(2003، ِغ١لجوق وّب أولد ٘نٖ اٌؾم١مخ )ئٍز .أٞ ٔشبؽ ٠مَٛ ثٗ اٌطبٌت
(2)

اٌزٟ  

أشبهد ئٌٝ أْ اِزالن لبػلح ل٠ٛخ ِٓ اٌّؼوفخ ٘ٛ ػٕظو ؽبٍُ فٟ رؾم١ك اٌزؼٍُ 
                                                           

( شذى جواد كاظم. أثر تدرٌس استراتٌجٌات ماوراء المعرفة فً التنظٌم الذاتً للتعلم بحسب الذكاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد 1)

 . 125، ص 2003ابن رشد ، جامعة بغداد ،  -المعلمٌن، أطروحة دكتوراه، كلٌة التربٌة 

اإلدراكٌة باستراتٌجٌات حل المشكلة لدى طلبة الجامعة وعالقتها بالجنس والتخصص ونوع  ( إستبرق مجٌد. المعرفة ماوراء2)

 . 40، ص 2003ابن رشد ، جامعة بغداد ،  -كلٌة التربٌة  المشكلة ، رسالة ماجستٌر ،



، ئم أْ اٌّزؼٍُ إٌبعؼ ٘ٛ اٌّزؼٍُ اٌنٞ ٌل٠ٗ اٌّؼوفخ ثشأْ ؽج١ؼخ اٌّّٙخ إٌبعؼ

  اٌزٟ ٍٛف ٠ٕغي٘ب.   

ٓ أفؼً ِٓ ( ٠ظٙو ثأْ اٌّغبىف7١ِٚٓ فالي ِشب٘لح ِملاه اٌزؼٍُ فٟ اٌغلٚي )    

ِٙبهح  رؼٍُ اٌؾنه٠ٓ فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٚونٌه فٟ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ

فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٚونٌه اإلفّبك، ث١ّٕب وبْ اٌؾنه٠ٓ أفؼً ِٓ اٌّغبىف١ٓ 

، ٠ٚؼيٚ اٌجبؽش اٌَجت فٟ مٌه ئٌٝ أْ ِٙبهح فٟ رؼٍُ ِٙبهح اٌزٙل٠ف اٌؼبثطخ

ٚرؾزبط ئٌٝ عوأح أوجو ِٚغٙٛك ػبٌٟ  ػٕل اإلفّبك رؼل ِٓ اٌّٙبهاد اٌّفزٛؽخ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ٚلل رؾزبط ئٌٝ رىواهاد أوضو ِٓ ثم١خ اٌّٙبهاد وٛٔٙب رؼل ِٓ اٌّٙبهاد 

اٌظؼجخ ٚاٌّؼملح، أِب ِٙبهح اٌزٙل٠ف ِٓ اٌضجبد فٟٙ رؼل ِٓ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ 

وْٛ ٚ٘نا ٠ؼيٚ ٍجت رفٛق اٌؾنه٠ٓ ػٍٝ اٌّغبىف١ٓ،  اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ صجبد اٌّؾ١ؾ

أْ اٌّٙبهح اٌّغٍمخ رمغ رؾذ ١ٍطوح إٌّفن ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠قزبه اٌٛلذ إٌّبٍت ٌٍزٕف١ن 

ٚونٌه ٠ؾلك لٛح ٍٚوػخ اٌؼوثخ، ٚ٘نٖ األِٛه لل رزالئُ ِغ اٌؾنه٠ٓ ثؼىٌ 

ٚاٌّجب زخ فُٙ أوضو ١ِالً ئٌٝ اٌّٙبهاد اٌّغبىف١ٓ اٌن٠ٓ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ اٌغوأح 

ظؾ١ؾخ ٌٍّض١واد اٌقبهع١خ اٌزٟ رؾلس فٟ اٌّفزٛؽخ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ االٍزغبثخ اٌ

  اٌّجبهاح.

اٌّوئٟ( أكٜ ئٌٝ رطٛه اٌّغّٛػخ -األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌَّؼٟ ئْٚ٘نا ٠ؼٕٟ     

اٌزغو٠ج١خ ثّب ٠ؾٛٞ ِٓ ِفوكاد أٍّٙذ فٟ ؽظٛي اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ػٍٝ 

ٝ ِؼٍِٛبد رقض وً ِب٠زؼٍك ثبٌّٙبهح ِٓ فالي اٌّشب٘لح ٚاالٍزّبع ثبالػزّبك ػٍ

( 2002شوػ اٌّٙبهح ٚػوػٙب ثؼلح أٍب١ٌت، ٚ٘نا ٠زفك ِغ ِبمووٖ )ظبفو ٘بشُ، 

 ٍُالثل أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رط٠ٛو فٟ اٌزؼٍُ  ئْ ِٓ اٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ ٌؼ١ٍّخ اٌزؼ ٛ٘

ِبكاَ اٌّلهً ٠زجغ فطٛاد األٌٍ ا١ٌٍَّخ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٚىٟ رىْٛ ثلا٠خ اٌزؼٍُ 

وع ٚاٌزّو٠ٓ ػٍٝ األكاء اٌظؾ١ؼ ٚاٌزوو١ي ١ٍٍّخ فالثل ِٓ رٛػ١ؼ اٌشوػ ٚاٌؼ



ػ١ٍٗ ٌؾ١ٓ رو١ٍـ ٚصجبد األكاء، وّب أْ ري٠ٚل اٌّزؼٍُ ثبٌزغن٠خ اٌواعؼخ ري٠ل ِٓ 

.اٌّزؼٍُ ٚرؾضٗ ػٍٝ األكاء اٌظؾ١ؼ ثو جخ ٚألفبعكافؼ١خ 
 


(1)
 

 اٌجبة اٌقبٌِ 

 االٍزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد . -5

 االٍزٕزبعبد : 5-1

ِٓ لجً اٌى١ٍخ ِٓ إٌّب٘ظ اٌفبػٍخ فٟ رؼٍُ  إٌٙظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّٛػٛع .1

 اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ .

ٌألٍب١ٌت اٌّؼوف١خ كٚه ُِٙ فٟ رؼٍُ ثؼغ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ  .2

 ثىوح اٌملَ .

ئْ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ وبٔذ األفؼً فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ   .3

 . .ثىوح اٌملَ

اٌّغبىف١ٓ فٟ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ وبٔٛا ُ٘ األفؼً  ئْ اٌطالة .4

 فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ .

ئْ اٌطالة اٌؾنه٠ٓ فٟ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ وبٔٛا ُ٘ األفؼً  .5

             فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌّغٍمخ ثىوح اٌملَ .  

 اٌزٛط١بد : 5-2

وف١خ فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾوو١خ ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ ثبٌغخ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اٌّؼ  .1

 فٟ ى٠بكح ٍوػخ اٌزؼٍُ .

اٌّوئٟ( ػّٓ إٌّٙظ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ -اٍزقلاَ األٍٍٛة اٌّؼوفٟ )اٌَّؼٟ .2

 ٌزله٠ٌ ِٙبهاد ووح اٌملَ .

اٍزقلاَ أٍب١ٌت ِؼوف١خ أفوٜ ِغ ِٙبهاد أفوٜ ٌىوح اٌملَ ٌّؼوفخ رأص١و٘ب فٟ  .3

 اٌزؼٍُ .
                                                           

ٌمٌة المكانٌة لبٌئة تعلٌم إسماعٌل. األسلوب التدرٌسً المتداخل وتأثٌره فً التعلم والتطور من خالل الخٌارات التنظ ظافر هاشم( 1)

 .  102، ص2002التنس، أطروحة دكتوراه، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بغداد، 



زفبكح ِٓ اٌطالة اٌّغبىف١ٓ ٚاٌؾنه٠ٓ كافً اٌظف فٟ رؼٍُ اٌّٙبهاد االٍ .4

 اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ثىوح اٌملَ . 

 اٌّظبكه  

 ئٍزجوق ِغ١ل. اٌّؼوفخ ِبٚهاء اإلكهاو١خ ثبٍزوار١غ١بد ؽً اٌّشىٍخ ٌلٜ ؽٍجخ

و١ٍخ  اٌغبِؼخ ٚػاللزٙب ثبٌغٌٕ ٚاٌزقظض ٚٔٛع اٌّشىٍخ ، هٍبٌخ ِبعَز١و ،

 . 2003هشل ، عبِؼخ ثغلاك ،  اثٓ -اٌزوث١خ 

 ٍُئلجبي ػّبه ٔؼّخ. أصو األٍٍٛة اٌّؼوفٟ اٌشٌّٟٛ ِمبثً اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ اٌزؼ

ٚاالؽزفبظ       ثجؼغ اٌّٙبهاد اٌٛؽ١لح ٚاٌضٕبئ١خ ٚاٌّووجخ فٟ اٌغّٕبٍزه اٌفٕٟ، 

 . 2009أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ ٌٍجٕبد ، عبِؼخ ثغلاك ، 

َرأص١و اٌزؼ١ٍُ ٚفك ئٍزوار١غ١خ اٌّؼوفخ ِب ٚهاء اإلكهاو١خ ٌنٚٞ ثَّخ ٔؼ١ُ ِؾ .ٓ

اٌّغبىفخ ِمبثً اٌؾنه فٟ رؼٍُ ٚاؽزفبظ ثؼغ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ثبٌىوح اٌطبئوح، 

 .2010أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ ٌٍجٕبد، عبِؼخ ثغلاك، 

 .ٌمب٘وح، كاه اٌفىو ، ااألٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ رله٠ت ووح اٌملَؽٕفٟ ِؾّٛك ِقزبه

 . 2001اٌؼوثٟ، 

 ،ٍٞب١ِخ ؽَٓ فيػً. ػاللخ ثؼغ األٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ثملهاد اٌزفى١و اٌزجبػل

 . 2002أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ثغلاك، 

 ٍُشنٜ عٛاك وبظُ. أصو رله٠ٌ اٍزوار١غ١بد ِبٚهاء اٌّؼوفخ فٟ اٌزٕظ١ُ اٌنارٟ ٌٍزؼ

ِؼب٘ل ئػلاك اٌّؼ١ٍّٓ، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ ثؾَت اٌنوبء ٚاٌغٌٕ ػٕل ؽٍجخ 

 . 2003اثٓ هشل ، عبِؼخ ثغلاك ،  -اٌزوث١خ 

األٍٍٛة اٌزله٠َٟ اٌّزلافً ٚرأص١وٖ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزطٛه ِٓ  ،ئٍّبػ١ً ٘بشُ ظبفو

فالي اٌق١بهاد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّىب١ٔخ ٌج١ئخ رؼ١ٍُ اٌزٌٕ، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ 

 . 2002غلاك، اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ، عبِؼخ ث

 . َٛػّبْ ، كاه ا١ٌَّوح ٌٍطجبػخ ٚإٌشو  ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ ػلٔبْ ٠ٍٛف اٌؼز،

 ،2004. 



 فواد عجبه. رأص١و اٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ ٌٍزله٠ت اٌؼمٍٟ فٟ إٌٛاؽٟ اٌّؼوف١خ

ٚاٌّٙبه٠خ ٚاٌقطط١خ ثىوح اٌملَ، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ، عبِؼخ 

 . 2001ثغلاك، 

 ً١ٍّو اٌش١قٍٟ. رأص١و أٍٍٛثٟ اٌزٕبفٌ اٌنارٟ ٚاٌغبِؼٟ ٌنٚٞ االٍزمالي ِمبث ٌّٝ

االػزّبك ػٍٝ اٌّغبي اإلكهاوٟ فٟ رؼٍُ ٚاؽزفبظ ثؼغ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ثبٌىوح 

 . 2006اٌطبئوح، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ ٌٍجٕبد، عبِؼخ ثغلاك ، 

اٌى٠ٛذ، ِطبثغ     اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ٌىوح اٌملَأؽّل.  ِؾّل ػجل هللا اٌٙياع ِٚقزبه ،

 . 2001طٛد اٌق١ٍظ،

 .اٌمب٘وح ، كاه  1. ؽ ١ٍىٌٛٛع١خ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚاٌو٠بػ١خِؾّٛك ػجل اٌفزبػ ،

 . 1995اٌفىو اٌؼوثٟ ، 

 .ُ2009، ث١وٚد، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، 1، ؽػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفِٟو٠ُ ١ٍٍ . 

ى٠ٛٓ األٔطجبػبد ٚػاللزٗ ثبألٍٍٛث١ٓ اٌّؼوف١١ٓ رى٠ٛٓ ١َِْٛ ػجل ف١ٍفخ. ر

 . 2003اٌزلل١ك، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ثغلاك، -اٌّلهوبد ٚاٌفؾض

 .اٌزطج١مبد اإلؽظبئ١خ ٚاٍزقلاِبد اٌؾبٍٛة فٟ ثؾٛس ٚك٠غ ٠ب١ٍٓ ٚؽَٓ ِؾّل

 . 1999اٌّٛطً، كاه اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشو،  اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ،

ثغلاك، اٌىٍّخ اٌط١جخ 2، ؽاٌزؼٍُ اٌؾووٟ ث١ٓ اٌّجلأ ٚاٌزطج١كة ف١ْٛ. ٠ؼو ،

  . 2010ٌٍطجبػخ، 

Schmidt  A. Richard and Timothy; Motor control and 

learning. IL. Human Kinetics , U.S.A  ,third  edition , 1999.                                            

 

 

 

 



 اٌٍّؾك )1(

 ٠ج١ٓ ِٛاطفبد االفزجبهاد اٌّٙبه٠خ .

َ( 10َ( ِٓ َِبفخ )2ئفّبك اٌىوح اٌّو١ِخ كافً ِوثغ )( 1)     
(1)

. 

  ( َ10األكٚاد اٌَّزقلِخ: وواد لل )– ( 5شٛافض )– .ثٛهن 

 :اإلعواءاد 

 (٠مف ػٕلٖ اٌّله٠3وٍُ فؾ ثطٛي )ًَ ( 4َ( ِٓ اٌقؾ رٛػاغ )10ٚػٍٝ ثؼل )

 َ( ػٓ اٌّوثغ.1اٌشبفض اٌقبٌِ ٠جؼل )َ(، 2ٚ×2شٛافض ػٍٝ شىً ِوثغ )

  ًػٕال اٌشابفض اٌقابٌِ ٚثؼال ئػطابء ئشابهح اٌجالء ٠وِاٟ اٌّاله اٌطبٌات٠مف 

الٍازالِٙب ٚئفّبك٘اب كافاً اٌّوثاغ ثاأٞ عايء ِآ  اٌطبٌاتاٌىوح ػب١ٌخ ٠ٚزملَ 

 اٌملَ.

  فاٟ هِاٟ اٌىاوح فزؼابك اٌّؾبٌٚاخ ٚال رؾزَات، ٚاْ هِاٟ اٌىاوح  ًفطأ اٌّلهأئما

 ل٠ٓ ِٓ األٍفً ئٌٝ األػٍٝ.٠زُ ثؾووخ ا١ٌ

 :ًاٌزَغ١ 

 ( ِؾاابٚالد،    5ٌىااً ؽبٌاات كهعزاابْ ٌىااً ِؾبٌٚااخ طااؾ١ؾخ ِاآ أطااً) ٠ؼطااٝ 

ئما أفّل اٌطبٌت اٌىاوح ٚفوعاذ ِآ اٌّوثاغ، ٠ٚمؼطاٝ طافواً ئما ٌاُ  كهعخ ٚاؽلحٚ

 :ا٢رٟٚوّب ِٛػؼ ثبٌشىً  فٟ ئفّبك اٌىوح ثشىً طؾ١ؼ،٠ٕغؼ اٌطبٌت 
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ٔؾٛ ٘لف ِمَُ ئٌٝ ِوثؼبد.( افزجبه اٌزٙل٠ف 2)
(1)

  

 ( َ5األكٚاد اٌَّزقلِخ: وواد لل )– .ِٝؽجً ٌزم١َُ اٌّو 

 :اإلعواءاد 

  ٠ازُ رمَاا١ُ اٌّوِاٝ ئٌااٝ ِٕاابؽك وّاب فااٟ اٌشاىً ا٢رااٟ ٚوااً ِٕطماخ ٌٙااب كهعااخ

 ِٕطمخ اٌغياء. فبهط فٟ أِبوٓ ِؾلكح اٌقٌِّؼ١ٕخ، ٚرٛػغ اٌىواد 

  طٝ ئشبهح اٌجلء ٠ظٛة اٌىوح ئٌٝ ( ٚػٕلِب رؼ1فٍف اٌىوح هلُ ) اٌطبٌت٠مف

اٌّوِٝ ثأٞ عيء ِٓ أعياء اٌملَ صاُ ٠ٕزماً ئٌاٝ اٌىاوح اٌضب١ٔاخ ٚاٌضبٌضاخ ٚ٘ىانا 

اٌٛلاذ اٌىابفٟ  اٌطبٌات٠أفان  أْ، ػٍٝ اٌقٌّؽزٝ ٠ٕزٟٙ ِٓ رظ٠ٛت اٌىواد 

 ٌزٕف١ن اٌزٙل٠ف.

 :ًاٌزَغ١ 

  ِاآ رظاا٠ٛت  اٌطبٌاترؾزَات اٌلهعااخ ثّغّاٛع اٌّوثؼاابد اٌزااٟ ٠ؾظاً ػ١ٍٙااب

اٌلهعاخ اٌّؾالكح فاٟ  رظا٠ٛجٗٚوّب فٟ اٌشىً ثؾ١اش رٕابي واً  اٌقٌّواد اٌى

وً ِٕطمخ، ٚرؾزَت فطٛؽ اٌزم١َُ ػّٓ إٌّطماخ األػٍاٝ كهعاخ، ٚرؾزَات 

 )طفو( ئما فوعذ اٌىوح فبهط ؽلٚك اٌّوِٝ.
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 اٌٍّؾك)2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


