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تأثري أسهىة االكتشبف ادلىجه ببستخذاو األنعبة ادلبئُت عهٍ دافعُت انتعهى 
 بعط ادلهبراث األسبسُت نهًبتذئني يف انسببحت ويستىٌ

 
 الباحثة/ اسراء سعد حسن العشري

 الباحثة بقشه املياهج وطرق تدريص الرتبية الرياضية

 جامعة امليصورة –كلية الرتبية الرياضية 

 الفتاح و.د/ مي عادل عبد

 مدرض بقشه املياهج وطرق تدريص الرتبية الرياضية 

 جامعة امليصورة -كلية الرتبية الرياضية  

 أ.و د /حمند الشحات إبراهيه

 أستاذ مشاعد بقشه عله اليفص الرياضي

 جامعة امليصورة. –كلية الرتبية الرياضية 

 أ.و د/ دينا متولي امحد متولي

 تدريص الرتبية الرياضية أستاذ مشاعد بقشه املياهج وطرق

 جامعة امليصورة . -كلية الرتبية الرياضية 

 
 يهخص انبحث : 

ٚٓدد البنث ددلللانددٗلبنلىددزالرهددٗلبددالكٛزلفطددهٕجلببالتدداالبنًٕاددّلماطددلع بولبفنىدداجلبنًا ٛدد لرهددٙل ب ىٛدد لبنددلىهىلللل

بإلَدشب لٔبإلَد  افل دٗللللل-بنغفدوٕللل-ٔيظلٕ٘لمىضلبنًٓاربتلبفطاطٛ لنهًثلد  ٍٛل دٙلبنظدثا) لثبن ود لٔبنلىدٕ لرهدٗلبنًدا لللللللل

بدىلبخلٛدارلللل9191-9102بنوفشل ٗلبنًا (،لٔبىلبخلٛارلبنىُٛ ليٍلَا ٘لطلا لبنًُصٕرةلنهًٕطىلبنزٚاضٙلل-بنلُفضلل-بنًا 

(ليثلدد يلًٚ هددٌٕلبنًتددلزاٍٛل ددٙليدد برصلبىهددٛىلبنظددثا) لمُددا ٘لاطددلا لبنًُصددٕرةلبنزٚاضددٙلمانغزٚودد للل01رُٛدد لإبيٓددالث

(ليثل يل91علبنث لل،لٔبىلبوظًٛٓىلرتٕب ٛالانٗليجًٕرلٍٛليلظأٚلٍٛلٔيلكا ئلٍٛلإبولامليجًٕرّلثبنىً ّٚليٍليجلً

طٕالبظلع ولبنثا)  لبنًدُٓ لبنلجزٚثدٙلنًم ًلدّلنغثٛىد لبنث دللٔاندخلماطدلع بوليجًدٕرلٍٛلب)د ًْالبجزٚثٛد لٔبفخدز٘لللللللللللل

لضامغ لمإبثافلبنوٛاطٍٛلبنوثهٙلٔبنثى ٘لنهًجًٕرلٍٛل.

ل  لبنث للاانلانٗ:ٔااَتلفْىلَلا

لبنًٓاربتل - لمٍٛلبنوٛاطاتلبنثى ٚ لمٍٛلبنًجًٕرلٍٛلبنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل ٗليظلٕٖلبىهى ل زٔ ل بن لا)صا ًٛا بٕا 

ل.لبفطاطٛ ل ٗلبنظثا) لنصانحلبنًجًٕر لبنلجزٚثٛ 

بنلىهىل ٗلبنظثا) للبٕا ل زٔ ل بن لا)صا ًٛالمٍٛلبنوٛاطاتلبنثى ٚ للمٍٛلبنًجًٕرلٍٛلبنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل ٗل ب ىٛ  -

 نصانحلبنًجًٕر لبنلجزٚثٛ .

ل - لثبنضامغ  لبنًجًٕرلٍٛ لمٍٛ لبنثى ٍٚٛ لبنوٛاطٍٛ ليلٕطظ لمٍٛ لا)صا ًٛا ل بنّ ل زٔ  لبن ب ىٛ لل–ٔإ  ل ٙ بنلجزٚثٛ (

لٔيظلٕ٘لبىهىلمىضلبنًٓاربتلببطاطٛ لنهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) لنصانحلبنًجًٕر لبنلجزٚثٛ ل.

ل
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 ........  تأثري أسلوب االكتشاف املوجه باستخدام األلعاب املائية على دافعية التعلم

 ادلمذيت ويشكهت انبحث:  1/1
ٚلًٛشلبنىصزلبنذ٘لَىدٛ ل ٛدّلملغدٕرلطدزٚعل دٙللللللل

اًٛعلبنًجابتلٔمعاص ل ٙليجاللبنىهىلٔرهٙلانخل مم ل

نإلَظدداٌلفٌلٚظددىٙلٔٚغددٕرليددوٍلَفظددّلٔا رببددّلنٕٛبادد لل

ْذبلبنلغٕر،لٔنكوووٙلٚغٕرليٍلَفظّل إٌلانخلطدٕالٚدلىللل

ردٍلعزٚدولٔضدىّل دٙليٕباددلا ٚد ةل دٙلبن ٛداةلٔيودوٍلللللللللل

ادلطٕالٚلىلبنلىهىلبنذ٘لْدٕللخملليوٕبآلّلنٓذِلبنًٕب

لبنظث ل ٙلٔإ لْذبلبنلغٕر.

ٚدددذازلمب)ًددد ليددداْزلبَدددٕرملمردددملي ًددد لرثددد لللل

و(بٌلبطدددهٕجل9112بن ًٛددد ملمبًٚددداٌلب)ًددد ليددداْزمثللل

ببالتدداالبنًٕادد لْددٕلرًهٛدد لبفكٛددزلبلغهدد ليددٍلبنفددز للللل

برا ةلبُظثىلبنًىهٕياتلبنًعشَٔد للن ٚد لٔلبكٛفٓدالمتدكملللللل

بكٍلليىزٔ  لن ٚ ليٍللبًكُّليٍلرؤٚ لرمياتلا ٚ ةلنى

اثددملٔلاددذنخلْددٕلبطددهٕجلٚددشٔ ل ٛددّلبنًلىهًددٍٛلملىهًٛدداتلل

بكفٙلضًاٌل)صدٕنٓىلرهدٙلخثدزةلٔضدًاٌلَجدا)ٓىل دٙللللللل

بطددلع بولادد رببٓىلبنىوهٛدد لبالتددااللبنًفدداْٛىلٔبنًثددا يللل

ل(.000:ل0بنىهًٛ لثل

بٌل و(9111طدٕٚ بٌثل رثد لبنهغٛددلللٔٚتٛزلطدانىل

  ٙ بنًثاشزة غٛز بنغز  ف)  بنًٕ)ّلببالتاا بطهٕج

 ٚظلع و يا غانثًا بنذ٘ بنًًٛش ْٕلبفطاص بنل رٚضلٔفٌ

ٕل بنغزٚو  ْذِ  ٙ ٚ ٛدزلل )ٛدلل بنًتدكمت ل )دمل فطدهٕجل ْد

ٙل بنًتدكمتل مىدضل بنًىهدىل ٖل يدعل بلُاطد ل بنلد  يظدلٕ

ٗل ٔٚتجىٓى بنًلىهًٍٛ ٔبجزٚد لبن هدٕلللل ببطلكتداال رهد

ل(.99:00بنًُاطث لث

ٕٔٚضددحلاددمليددٍلثرثدد لبحلرثدد لبن هددٛىلي ًدد (،لللل

و(لبٌللبطدددهٕجلببالتددداالل9100ر)ددداجلردددا للاثدددملثلل

بنًٕاّلب) لببًَاطلبنلٙلٚصدملمٓدالبنلهًٛدذلبندٙلبنًفداْٛىلللللل

لٔبنُظزٚاتلٔبنلىًًٛاتليٍلخمللببطئه لٔبنًُاات 

بنًٕآددد لبنلدددٙلٚودددٕولمٓدددالبنًىهدددىل،)ٛدددللٚكدددٌٕللل

بنًددلىهىلْددٕلي ددٕرلبنفارهٛدد لٔبنُتدداط،لٔيًٓدد لبنًىهددىللللللل

يٍلبنغدز لبنلدٙلبظدار للللبنلٕاّٛلَ ٕلببالتاال،ٔٚىلثزل

بنًلىهًٍٛلرهٙلبالتاالبب كدارلٔبن هدٕللماَفظدٓىلْٔدذبللللل

م ٔرةلٕٚن لرُ ْىلشىٕربلمانزضالٔبنزغث ل دٙليٕبصده للل

بنىهىلٔبنلىهىلٔٚفظحلنٓدىلبنًجداللبالتداالب كدارلا ٚد ةلللللل

ل(021:91ماَفظٓىلث

و(لبندددٙلفٌل9110اًدددالٚتدددٛزلي ًددد لبن ًدددايٙلثلل

 لند ٘لببعفال، انًدا لللبفنىاجلبنًا ٛ ليٍلبفنىداجلبنً ثثدلل

معصا ص لبنفزٚد ةلٚىًدملرهدٙلبالدذبمٓىلٔنفدتلبَلثدآْىللللللل

ٔٚشٚدددد ليددددٍل)ًاطددددٓىلٔب)ظاطددددٓىلمانًلىدددد لٔببكددددارة،ل

 انٕطددظلبنًددا ٙليددٍلبنثٛئدداتلبنً ٛددزةلبنلددٙلبثىددللرٔ للللللل

بنلفدداؤللٔبنًددز ،لٔبفنىدداجلبنًا ٛدد لبظددٓىلم رادد لاثٛددزةلل

ل ددٙلبًُٛدد لبنجٕبَدد لبنُفظددٛ لنيعفدداللأ٘لبب)لٛاادداتلللل

بنعاصدد لٔبفطددٕٚا ،)ٛللبىًددملرهددٙلبن دد ليددٍلبنلددٕبزلللللل

ل(00:94ث

و(لفٌليىظدددىل9112ٔبدددذازل ُٚددداليلدددٕنٙلف)ًددد لثل

بنعثزب ل دٙليجداللبنظدثا) لببفودٕبلرهدٙلفٌليدٍلبب ضدملللللللل

بنث  ل ٙلبىهىلبنظثا) ل دٙلبنظدٍلبنصد ٛزل)لدٙلٚظدلغٛعلللللل

بنغفدددملبالظددداجليٓددداربتلْدددذِلبنزٚاضددد ل)لدددٙلٚلجُددد للللل

ىددزللنٓددال ددٙل)اندد لردد وللبنًعدداعزلبنلددٙليددٍلبنًًكددٍلبنل

يىز لددددّلمانظددددثا) لماإلضدددددا  لانددددٙلايكاَٛدددد لب وٛوددددد للللل

نًظلٕٚاتلرانٛ ل ٙلرٚاض لبنظثا) ليدٍلخدمللبنلد رٚ لللل

ل(.99:09ث

و(للفٌلبىهددىلبنًٓدداربتلل9110ٚددزٖلي ًدد لبنوددظلثل

بفطاطددٛ ل ددٗلبنظددثا) لٚٓدد الانددٗلبىهددٛىلبنُتدد لاٛفٛدد للللل

لبنظثا) لٔانخلم زللااظامٓىلبنتىٕرلمافيٍلٔبنًود رةل

رهدٗلبنل دزفل دٗلبنًدا ل ددٗلبإلبجداِلبنًغهدٕجلٔاندخلرددٍلللللللل

عزٚددولبىهددٛىلبنودد ربتلٔبنًٓدداربتلبفطاطددٛ لبنلددٗلبىدد للللللل

بنُت ل ًٛدالمىد لنهلعصدىل دٗلَدٕفليىدٍٛليدٍلبنظدثا) للللللللل

ل.(04:ل92ث

و(لفٌل9111ٔٚدددددذازلبنتددددددُأ٘لرثددددد لبنًددددددُىىثلل

بن ب ىٛ ل)ان لَاشئ لن ٘لبنمر ل ٙليٕادليىدٍٛلَلٛجد للل



 
 م0202يوليو   -الثالثون و التاسع العدد

 

 
65 

فٔلٔادددٕ لمىدددضلبنًل ٛدددزبتلللمىدددضلبنىٕبيدددملبن بخهٛددد للل

بنعاراٛدد ل ددٙلْددذبلبنًٕاددد،لْٔددذِلبنًل ٛددزبتلْددٙلبنلددٙلل

بٕادددّلطدددهٕفلبنمرددد لَ دددٕلٔآددد ليىُٛددد ل ٌٔلغٛزْدددال

مغزٚوددد لي ددد  ةل)لدددٙلٚظدددلغٛعلفٌلٚ ودددولبنٓددد اليدددٍلللل

ل(.022ل:2بنظهٕفل ٙلانخلبنًٕادلث

و(لفٌلر  لاثٛزليدٍلل9112ٔٚز٘لي ً لرمٔ٘لث

ارٔبلبنددٙلبَددّلنكددٙللبن برطددٍٛلبنددذٍٚلبُددأنٕبلبن ب ىٛدد لبشددلل

ًٚكٍل ٓدىلبن ب ىٛد ل دٙلبنًجداللبنزٚاضدٙلٚجد لبوظدًٛٓالللللللل

ل90يٍل)ٛدلليصدا رْالبندٙل ب ىٛد لل بخهٛد لٔخاراٛد لثلللللل

ل(902:

(لبندٙلُْدافللل9110ٔا لبشارلبطاي لاايملرببد لثل

مىددضلبنظددًاتلبنُفظددٛ لبنلددٙلٚجدد لبٌلب ظددٙلمابْلًدداولل

ٔبن ربط لنهظُٕبتلبنوا يد لنلد رٛىلبنثُدا لبنًىز دٙلنىهدىلللللل

بنُفضلبنزٚاضٙلٔبنث للرٍل)هٕللنهًتكمتل دٙليجدالللل

بن ود لل–بنلغثٛوٙلنهزٚاضٍٛ،لٔيٍلْذِلبنظًاتل،بن ب ىٛد لل

مانُفضلٔبنلدٕبزلٔبنوهدولٔغٛزْداليدٍلبنظدًاتلببَفىانٛد للللللل

ل(42:2ث

ر٘لبنثدددددا) ٌٕللاندددددٙلفٌلخصدددددا ىلبنًز)هددددد للللل

طدددُ لبلًٛدددشلمشٚدددا ةلبنًٛدددملَ دددٕلللللل09-2بنىًزٚددد ليدددٍلل

أندد لبىهددىلَددٕب)ٗلا ٚدد ةلللبإلطددلغمفلٔبإلطلكتدداالٔي ل

ٔبغٕرلرٔ لبن ًاط لٔبنُشر لَ دٕلبنًُا ظد لٔبنتدىٕرلللل

مانزب)دد لرُدد لاالظددامّلنًٓدداربتلا ٚدد ةلفٔلبنُجددا ل ددٗللللللل

لف ب ٓا.

ٔ ٗلضٕ لياطثولٚلضحلفٌلبنًٓاربتلببطاطدٛ لل

ًًددداليدددٍلبْلًددداولبنىهًدددا لٔبنثدددا) ٍٛل دددٗلل َاندددتلااًَثددداليٓ

للٚدز٘لللبنًجاللبنزٚاضٗلٔف رادٕبلفًْٛلٓدالنهًثلد  ٍٛل)ٛدلللل

(ل0221و(لل،لبطدداي لرببدد ث9110اددمليددٍلي ًدد لبنوددظث

بٌلبنًٓدددداربتلببطاطددددٛ لْددددٙلبنهثُدددد لببطاطددددٛ لنددددلىهىلل

ليٓاربتلبنظثا) .

ٔيٍلخمللمىدضلبن ربطداتلبنًزاىٛد لٔبن ربطد للللل

(لببضدحلل0ببطلغمرٛ لبنلٙلاايٕبلمٓالبنثا) ٌٕليز دولثل

ٔإ لبَعفالل ٙليظلٕ٘لبىهىلبنًٓاربتلببطاطٛ ل دٙلل

ٔبىلود لبنثا) د لبٌلاندخللللل09 لنهًثلد  ٍٛليدٍلطدٍللللبنظثا)

ببَعفدداللادد لٚزاددعلبنددٙلبٌلرًهٛدد لبنددلىهىلبىلًدد لرهددٙللللل

بنغزٚو لبنلوهٛ ٚ لثبنًلثى (ل ٙلبنلىهٛىل)ٛللٚودٕولبنًىهدىللل

مانتددددز ليددددٍلااَثددددّلٔٚلثىٓددددالرددددزللبنًُددددٕا ل ٌٔلللل

بنًتدددارا لبنفىهٛددد ليدددٍلااَددد لبنًثلددد يل دددٙلبنًٕاددددللللللل

ندثىضلبنتدز لبٔلاد لٚجد ٌٔلللللبنلىهًٛٙ،لمذنخلا لبلٚلامعلب

صىٕم ل ٙل ٓىليالٚغه ليدُٓىليًدالٚد  ٘لبندٙلبَعفداللللللل

يظلٕ٘ل ب ىٛلٓىلنهلىهىل ٙلبنث بٚ لٔسٚا ةل را لبنعدٕالل

يدددٍلبنًدددا لٔادددذنخلرددد ولبطدددلٛىاجلبنًثلددد  ٍٛلنًفدددزب بتلل

بنًٓاربتلببطاطٛ لنهظثا) لا لبد  ٘لبندٙلرد ولبنلزاٛدشللللل

ٙللللل ردد وللرهددٙلبباددشب لبنًًٓدد ل ددٙلبب ب ليًددالرًددملرهدد

بنتددىٕرلمابعًئُدداٌلٔببيدداٌلٔمانلددانٙلبَعفددضليظددلٕ٘لل

بىهىلْذِلبنًٓاربتل،لنذبلٚ أللبنثدا) ٌٕليدٍلخدمللْدذِللللل

بن ربطدددد لبنلجزٚثٛدددد لبصددددًٛىلٔبُفٛددددذلمزَدددداي لبىهًٛددددٙلل

ماطددلع بولببنىدداجلبنًا ٛدد لماطددهٕجلببالتدداالبنًٕاددّلللللل

ااطهٕجل ز ٘ل ٙلبنلىهٛىلٚزبرٙلبنفزٔ لبنفز ٚ لٔٚدٕ زلل

زباى لبكُا لبنلىهىلٔبص ٛحلببخغا لنهًثلد  ٍٛللبنلىذٚ لبن

 دددٙلبنظدددثا) لٔبندددذٍٚلندددىلٚظدددثولنٓدددىليًارطددد لٔبىهدددىللللل

بنظدددثا) لٔبنلىدددزالرهدددٙلبددداكٛزةلرهدددٙل ب ىٛددد لبندددلىهىللللللل

لٔيظلٕ٘لمىضلبنًٓاربتلببطاطٛ ل ٙلبنظثا) .

 أهًُت انبحث واحلبجت إنُه:  1/2
لبكًٍلفًْٛ لبنث للٔبن اا لانّٛل ٗ:

 رَت: األهًُت اننظ 1/3/1
بُأللبنث للبن انٙليٕضًٕرالرهدٗل راد لرانٛد لللل 

يدٍلبفًْٛدد ل دٗلبنظددثا)  ل)ٛدللبلبٕادد ل ربطدد للللل

بىزضددددتلل-رهددددٗل)دددد لرهددددىلبنثا) دددد لللل-رزمٛدددد ل

ن ربطددددد :لبددددداكٛزلبطدددددهٕجلببالتددددداالبنًٕادددددّلل

ماطدددلع بولببنىددداجلبنًا ٛددد لرهدددٙل ب ىٛددد لبندددلىهىللل

ٔيظددلٕ٘لمىددضلبنًٓدداربتلببطاطددٛ لنهًثلدد  ٍٛلللل

ل ٙلبنظثا) .لل
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فصددددثحلبطددددهٕجلببالتدددداالبنًٕاددددّلماطددددلع بولل 

ببنىاجلبنًا ٛد ليدٍلبفًْٛد لن راد لفَدّلاد لٚد كزلللللللل

 دددٗل ب ىٛددد لبندددلىهىلٔيظدددلٕ٘لمىدددضلبنًٓددداربتللللل

لببطاطٛ لنهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) .ل

اكددددزب لبنجاَدددد لبنُظددددز٘لنه ربطدددداتلٔبنث ددددٕ لللل 

بنًلىهودددد لمالطددددهٕجلببالتدددداالبنًٕاددددّلٔاددددذنخلل

بتلببطاطٛ ل ب ىٛ لبنلىهىلٔيظلٕ٘لمىضلبنًٓار

لنهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) .ل

 األهًُت انتطبُمُت:  1/3/2
بنلىزالرهٙلبًْٛ ليكَٕاتلبنثزَاي لبنث دلليدٍللل 

خمللبطلع بولبطهٕجلبنكلتداالبنًٕادّلٔبداكٛزِلللل

رهدٙليظددلٕ٘لبىهددىلبنًٓداربتلببطاطددٛ لنهثلدد  ٍٛللل

ٕل بنٕادددٕال دددٙللل-ببَدددشب ل- دددٙلبنظدددثا) ثلبنغفددد

بن ربطدد ل ددٗللبنلددُفضل(لاًددالبظددار لْددذِلللل-بنًددا 

بنلىددددزالرهددددٗلبنىمادددد لمددددٍٛلبطددددلع بولبطددددهٕجل

ببالتاالبنًٕاّلماطلع بولببنىاجلبنًا ٛد لرهدٗللل

 ب ىٛ لبنلىهىلٔيظلٕ٘لمىضلبنًٓاربتلببطاطٛ ل

لنهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) 

 هذف انبحث: 1/3
ٚٓدد البنث ددللانددٙلبنلىددزالرهددٙلبددالكٛزلبطددهٕجلللللل

ب ىٛد للببالتاالبنًٕاّلماطلع بولببنىاجلبنًا ٛد لرهدٙل لل

بنلىهىلٔيظلٕ٘لبىهدىلمىدضلبنًٓداربتلببطاطدٛ لثبنغفدٕلللللل

بنلددُفض(لنهًثلدد  ٍٛل ددٙلل-بنٕاددٕال ددٙلبنًددا -ببَددشب ل–

لبنظثا) ،لٔانخليٍلخمللبنلىزالرهٗ:لل

لماطلع بول - لبنًٕاّ لببالتاا لفطهٕج بالكٛز

لبنلىهىل ل ب ىٛ  ليظلٕ٘ لرهٙ لبنًا ٛ  بفنىاج

 نهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) .

لببالتا - لفطهٕج لماطلع بولبالكٛز لبنًٕاّ ا

لمىضل لبىهى ليظلٕ٘ لرهٙ لبنًا ٛ  بفنىاج

بنٕإال-ببَشب ل–بنًٓاربتلبفطاطٛ لثبنغفٕل

 بنلُفض(لنهًثل  ٍٛل ٙلبنظثا) .لل- ٙلبنًا 

 فروض انبحث:  1/4

ٕاددد ل دددزٔ ل بنددد لا)صدددا ًٛالمدددٍٛلبنوٛاطددداتللللللب -

بنثى ٚ لنهًجًدٕرلٍٛلبنلجزٚثٛد لٔبنضدامغ ل دٗللللل

-ببَددشب ل–غفٕلمىددضلبنًٓدداربتلبفطاطددٛ ثبن

بنلدددُفض(لل دددٗلبنظدددثا) للل-بنٕادددٕال دددٙلبنًدددا ل

لنصانحلبنوٛاصلبنثى ٖلنهًجًٕر لبنلجزٚثٛ .لل

ٕا ل زٔ ل بن لا)صا ًٛالمٍٛلبنوٛاطاتلبنثى ٚ لب -

ليظلٕٖل ل ٗ لٔبنضامغ  لبنلجزٚثٛ  نهًجًٕرلٍٛ

لبنثى ٖل لبنوٛاص لنصانح لنهظثا)  لبنلىهى  ب ىٛ 

 نهًجًٕر لبنلجزٚثٛ .ل

 ث: يصطهحبث انبح 1/5
 اسهىة االكتشبف ادلىجه:  1/5/1

ْٕلاندخلبفطدهٕجلبندذ٘لٚودٕ ل ٛدّلبنًىهدىلبنًدلىهىلللللللل

َ ٕلبالتاالْ الي   لغٛزليىزٔالنهًدلىهىليدٍلاثدم،لللل

ٔٚوددٕولبنًىهددىلمصددٛاغ لبنًفدداْٛىلبنلددٙلبالتددفٓالبنلميٛددذللل

يددددددٍلخددددددمللبن ددددددٕبرلٔبنًُااتدددددد لبنًٕآدددددد لَ ددددددٕللللل

ل(.92:ل92ببالتااث

 االنعبة ادلبئُت:  1/5/2
بفنىاجلبنلٙلبد  ٘لرهدٙلبنًدا لبٔل بللبنًدا للللللْٙ

فٔلب تلطغحلبنًا لمال بةلفٔلم ٌٔلف بةلرهٙلشدكمل دز ٘للل

فٔلاًددارٙلٔبدد  ٘لايددال)ددزةلفٔليُظًدد لمٓدد البنددلىهىلفٔل

ل(.92:لل00بنلزٔٚحلفٔلبنًُا ظ ث

 انذافعُت:  1/5/3
ُبىدد لبن ب ىٛدد لعاادد لاايُدد ل ددٙلبنكددا ٍلبن ددٙلبىًددمل

يىُٛدًال دٙلبنىدانىلبنعداراٙ،لللللرهٙلبطل اربّلنٛظهخلطدهٕاًالل

ٔٚلىلانخلرٍلعزٚولبخلٛارلببطلجام لبنًفٛ ةلٔظٛفٛالندّلل

 دددٙلرًهٛددد لبكٛفدددّليدددعلمٛئلدددّلبنعاراٛددد لٔٔضدددعلْدددذِلللللل
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ببطددددلجام ل ددددٙليكدددداٌلبفطددددثوٛ لرهددددٙلغٛزْدددداليددددٍللللللل

ببطلجاماتلبنً لًه ليًالُٚل لرُّلبشدثافل)ااد ليىُٛد لللل

ل(.924:2ٔبن صٕللرهٙلْ اليىٍٛث

 جعُت :انذراسبث ادلر 1/6
و(لْد  تلل9111 ربط لفيملي ً لفمٕلبنًىاعٙث -

انٙلبنلىزالرهٗلرما ليزادشلبندل كىلٔبنظدًاتلللل

بن ب ىٛ لبنزٚاضدٛ لمانًظدلٕٖلبنزاًدٙلنهُاشدئٍٛللللل

طُ ل ٙلبنظثا) لٔبشلًهتلرُٛدّللل02ل-ل04يٍل

طدددُ لل02-09بنث دددلليدددٍلبنُاشدددئٍٛليدددٍلطدددٍلل

ٔبنًتدددلزٍٚل دددٙلمغٕندددّلبنجًٕٓرٚددد لبنصدددٛفٛ للل

ًتل دٙلبنوداْزةلٔااَدتليدٍلفْدىللللللنمَ ٚ لبنلٙلباٛ

بنُلا  :لبٌلرٚاضد لبنظدثا) لب لدا لبندٙلبندل كىلللللل

بندددد بخهٙلم رادددد لاثٛددددزة ل)ٛددددللبٌلبنظددددثا)ٍٛلل

ٚثددذنٌٕلبنجٓدد لٔٚىلًدد ٌٔلرهددٙلبَفظددٓىلٔندد ٚٓىل

اددد رلاثٛدددزلرهدددٙلب ًدددملبنًظددد ٔنٛ ليدددٍلم بٚددد للل

ل(4ثلبنظثا ل)لٙلبنُٓاٚ .

و(للبٓدددد البنددددٗلل9119 ربطدددد لي ًدددد لاًددددالثل -

زلبفنىدداجلبنًا ٛدد لرهددٗلبىهددىلللبنلىددزالرهددٗلبددالكٛل

بنًٓدداربتلبن زاٛدد ل ددٙلبنظددثا) لنيعفدداللٔادد لللللل

بطلع ولبنثا)دللبنًدُٓ لبنلجزٚثدٙلٔاد لبشدلًهتلللللل

رُٛدد لبن ربطدد لرهددٙلادداولبنثا)ددللماخلٛاررُٛدد لللللل

رً ٚد لمددٍٛلبفعفدداللبنًتدلزاٍٛلمًدد برصلبىهددٛىللل

فالدددٕمزلبنزٚاضدددٙلبنًٕطدددىللل2بنظدددثا) لمُدددا ٘لل

لددددا  :لولٔااَددددتليددددٍلفْددددىلبنُل9110بنصددددٛفٙل

بطلع بولبفنىاجلبنًا ٛ لٚ كزلبالكٛزبلبٚجامٛالرهٗل

بىهددىلبنًٓدداربتلبن زاٛدد ل ددٙلبنظددثا) لنيعفددال.للل

 (92ث

لBíró Melinda ربطددددد للمٛدددددزٔليٛهُددددد بلل -

و(لمىُدددددٕبٌلبنلددددد رٚضلٔبطدددددلزببٛجٛاتل9112ث

بندددلىهىلبنًظدددلع ي ل دددٗلبنظدددثا) ل دددٗلبنًز)هددد لل

ببمل ب ٛدد ،لٔبطددلع ولبنثا)ددللبنًددُٓ لبنلجزٚثددٗلل

(ل022(ليد رجلطدثا) لٔثلل92إبولبنىُٛ لثلٔمهغ

طثا ،لٔبىلاازب لاٛاطاتليظ ٛ لنهلىزالرهدٗلل

ف ضددملبفطددانٛ لبنًظددلع ي ل ددٗلبىهددٛىليٓدداربتلل

بنظددثا) لفعفدداللبنًز)هدد لببمل ب ٛدد ل ددٗلضددٕ لللل

يظدددلٕبْىلبنًٓدددارٖلٔااَدددتليدددٍلفْدددىلبنُلدددا  :لل

بفٕ لبنظثا)ٍٛلبفعفاللبنذٍٚلبدىلبطدلع بولفا دزلللل

ٓدىليوارَد لمافعفداللبندذٍٚللللليٍلفطدهٕجلبىهًٛدٗلنلل

ل(.لل42بطلع وليىٓىلفطهٕجلٔب) ل وظث

لو(9112رفدددداالي ًدددد لبمددددٕلضددددٕةلثلل ربطدددد  -

بٓ  تلانٙلبنلىزالرهٗلبالكٛزلبندلىهىلمابالتدااللل

بنًٕادد ل ددٙلبًُٛدد للبنلفكٛددزلببملكددار٘لٔمىددضللللل

بنًٓدداربتلببطاطددٛ لنزٚدداللببعفدداللٔبشددلًهتلل

عفددملٔعفهد لبددىلبوظدًٛٓىلبنددٙلللل41رُٛد لبنث دلللل

ٕرلٍٛلضددددامغ لٔبجزٚثٛدددد لٔبطددددلع يتللليجًدددد

بنثا) دددد ليجًٕردددد ليددددٍلبنًٓدددداربتلببطاطددددٛ لل

بنهودد......(لٔااَدتليدٍلفْدىلللللل-بنزيٙلل–ثبنٕك ل

بنُلدددا  :لٔادددٕ ل دددزٔ ل بندددّلب)صدددا ٛالنصدددانحللل

بنًجًٕر لبنلٙلبطلع يتلبنلد رٚضلمابالتدااللل

بنًٕادددددد ل ددددددٙلبنلفكٛددددددزلٔبنىُاٚدددددد لمددددددانلفكٛزلللل

ل(.2ببملكار٘ث

إٌلٔلمزمُجددٕليار ٚظددٛال ربطدد لادداولبشددًٛ لطددٛفل -

 & Achmad Sofyanو(9100ث

Pringgo Mardesiaبٓدد  تلانددٙلبنلىددزاللل

رهدددٙلبدددالكٛزلبطدددهٕجلبندددلىهىلٔرمالدددّلمان ب ىٛددد لل

ٔبىهددىلضددزماتلطددثا) ،لٔبشددلًهتلرُٛددّلبنث ددللل

طددثا ليلٕطددظلبرًددارْىلرتددزلطددُٕبتلبددىلللل49

بوظدددًٛٓىلبندددٙلليجًدددٕرلٍٛلب)ددد ًْالبجزٚثٛددد لللل

ٔبفخدددزٖللبطدددلع يتلبطدددانٛ لبىهًٛددد لي يجددد لل

 (.49ضامغ لبطلع يتلبطهٕجلببٔبيزل وظث

حتهُم انذراسبث ادلرجعُت ويذي االستفبدة  1/7
 ينهب: 
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ٚلضدحليدٍلبنىدزللبنظدامولنه ربطداتلبنًزاىٛدد لللللل

فَٓالبهوٗلبنضٕ لرهٗلا ٛزليٍلبنًىانىلبنلدٗلبفٛد لبنث دللللل

بن انٗ،لاًالبٕضحلَٕفلبنىما لمدٍٛلبن ربطداتلٔمىضدٓالللل

(ل ربطددد ليُٓدددالل2ن ربطددداتلثبندددثىضلٔاددد لمه دددتلْدددذِلبل

 ربطدداتلبُأنددتليٕضددٕفلبطددهٕجلببالتدداالبنًٕاددّ،لللل

لٔ ربطاتلبُأنتل ب ىٛ لبنلىهى.لللللللل

ًٔٚكددٍلب  ٚدد ليدد ٖلبإلطددلفا ةليددٍلبن ربطدداتلبنًزاىٛدد لل

لبنظامو ل ٗلبنُواطلبنلانٛ :

 ب  ٚ لبنٓ الٔبخلٛارلبنًُٓ لبنًُاط . -

لاٛفٛ لبخلٛارلرُٛ لبنث لل. -

 لفْددىلبنًزباددعل ددٗليجددالللللبٕاٛددّلَظددزلبنثا) ددلل -

لبنث ل.

لٔضعلبنفزٔللبنث ل. -

لب  ٚ لبنًىانجاتلبإل)صا ٛ . -

بنلىددددزالرهددددٗليددددالبٕصددددهتلانٛددددّلبن ربطدددداتللللل -

لبنًزاىٛ لبنظامو ليٍلَلا  .

 بٕكٛولَلا  لبنث للرُ ليُاات لبنُلا  . -

 إجراءاث انبحث :  1/8
 ينهج انبحث: 1/8/1

بطدددلع ولبنثدددا) ٌٕلبنًدددُٓ لبنلجزٚثدددٙلنًم ًلدددّللل

ثٛىددد لبنث دددللٔاندددخلماطدددلع بوليجًدددٕرلٍٛلب)ددد ًْالللللنغ

بجزٚثٛدددد لٔبفخددددز٘لضددددامغ لمإبثددددافلبنوٛاطددددٍٛلبنوثهددددٙل

لٔبنثى ٘لنهًجًٕرلٍٛ.

 جمتًع انبحث: 
ًٚ دددمليجلًدددعلبنث دددلليثلددد  ٗلمًددد برصلبىهدددٛىلللل

بنظددثا) لمإطددلا لبنًُصددٕرةلبنزٚاضددٙلٔبنثددانغلردد  ْىلثللل

ل(ليٍلبنذإرل.ل9112ثل (ليثل يليٍليٕبنٛ ل21

 انبحث:   عُنت1/8/2
اشددددلًمليجلًددددعلبنث ددددللرهددددٗلاًٛددددعلبفعفددددالللل

بنًثل  ٍٛلبنذٍٚلنىلٚظدثولنٓدىلبىهدىلطدثا) لمُدا ٖلاطدلا للللللل

ل–ول9102بنًُصددٕرةلبنزٚاضددٗل ددٗلبنًٕطددىلبنزٚاضددٗلثل

طدددُٕبتلل09-00ول(ل دددٗلبنًز)هددد لبنظدددُٛ ليدددٍللل9191

(ليثلد يل،لٔاد لاايدتلبنثا) د لمإخلٛدارلللللل21ٔمهغلرد  ْىلثل

تدددٕب ًٛاليدددٍلمدددٍٛلف دددزب لرُٛددد لنه ربطددد لبإلطدددلغمرٛ لر

(ليثلد يلإلطدلع بيٓال دٗلللل91بنًجلًعلبنكهٗلمهغلر  ْالث

بنلجارجلبإلطلغمرٛ لٔاٚجا لبنًىايمتلبنىهًٛ لني ٔبتل

(ليثلد يلل91بنًظلع ي ل ٗلبنث لل،لٔبدىلاطدلثىا لرد  لثللل

خددار لرُٛدد لبنث ددللَظددزًبلنىدد ولاَلظددايٓىل ددٗلبنوٛاطدداتلللل

(ل01انغلردد  ْىلثبنوثهٛد ل،لفيدالمدااٗلف ددزب لبنًجلًدعلٔبنثدللللل

يثلددد يل وددد لاطدددلع يٕبلاىُٛددد لبنث دددللبفطاطدددٛ لٔبدددىلللللل

بوظددًٛٓىلرتددٕب ًٛالاندددٗليجًددٕرلٍٛلا)دد بًْالبجزٚثٛددد للللل

(ليثلدد يل91ٔبفخددزٖلضددامغ لٔمهددغلاددٕبولاددمليًُٓددالثلللل

ل(لٕٚضحلبصُٛدليجلًعلبنث ل.لل0ٔبنج ٔللراىلث

 انتىصُف االحصبئً جملتًع وعُنت انبحث (1جذول )

 اليشبة جمتنع البحث
 العيية األساسية

 اليشبة العيية اإلستطالعية
 اليشبة ضابطة اليشبة جتريبية

ل%92ل91ل%92ل91ل%92ل91ل%011ل21

 ظبـط يتغرياث انبحـث: 1/9
بدىلااددزب لبنلجدداَضلرهدٗلرُٛدد لبنث ددللبفطاطددٛ للل

بنددددٕسٌ(لل-بنغددددٕلل– ددددٗلبنًل ٛددددزبتلبفطاطددددٛ لثبنىًددددز

(ل9ٔاد ٔلثللٔبنًل ٛزبتلبنث َٛد ل دٗلبنظدثا) لاٛد لبنث دلللللل

لٕٚضحلانخ.لل
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 (  2جـذول )
 ( 44)ٌ=    جتبنس عُنت انبحث انكهُت فً ادلتغرياث األسبسُت وانبذنُت لُذ انبحث  

 بإلخلثاربت بنًل ٛزبت
ٔ) ةل

 بنوٛاص

بنًلٕطظل

 بن ظامٗ
 بنٕطٛظ

بإلَ زبال

 بنًىٛارٖ
 يىايملبإلنلٕب 

ط
طا
ف
ب

 ٚ
 

 0.315 3.894 139.000 139.020 طى بنغٕل

 -0.464 3.515 39.000 38.180 اجىلبنٕسٌ

 0.907- 0.608 12.000 11.550 طُ لبنظٍ

 ٛ
َ 
نث
ب

 

 1.160 2.772 140.000 140.220لطىلٔك لرزٚض

 0.122 0.462 1.450 1.505ليلزلاجىل4ريٙلازةلعثٛ ل

 0.041 1.232 15.500 15.560لكاَٛ لاز٘لساشباٙ

 0.189 2.063 20.500 20.700لطىليزَٔ لالفٍٛ

 -0.215 1.628 9.000 8.960لطىليزَٔ لاذف

 0.083 1.181 7.500 7.560لطىليزَٔ لا و

(لفٌلاًٛددعلادددٛىليىدددايمتلل9ٚلضددحليدددٍلاددد ٔللثل

ببنلددٕب لف ددزب لرُٛدد لبنث ددلل ددٗلبنًل ٛددزبتلبفطاطددٛ لللللل

بنٕسٌ(لٔبنًل ٛزبتلبنث َٛد لاٛد لبنث دلللللل-بنغٕللل–ثبنىًز

ف زب لرُٛد للل(ليًالٚتٛزلانٗلف4ٌ،ل+ل4-بُ صزليالمٍٛلث

لبنث للبً مليجلًىًالبرل بنٛال ٗلْذِلبنًل ٛزبت.

 -تكبفؤ جمًىعتٍ انبحث )انتجرَبُت  1/14
 انعببطت(:

اايددتلبنثا) دد لمددإازب لبنلكددا  لمددٍٛلبنًجًددٕرلٍٛلل

ل–بنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل دٙلبنًل ٛدزبتلبفطاطدٛ لثبنىًدزللللل

بنٕسٌ(لٔبنًل ٛزبتلبنث َٛ لاٛد لبنث دل،لٔاد ٔلللللل-بنغٕلل

لضحلانخ.لل(ل4ٕٚث

 (  3جـذول )
 دالنت انفروق اإلحصبئُت بني اجملًىعتني انتجرَبُت وانعببطت فً ادلتغرياث 

 (24=2=1ٌ)ٌ      األسبسُت وانبذنُت لُذ انبحث )انتكبفؤ(    

 اإلختبارات املتػريات
وحدة 

 القياض

 اجملنوعة الضابطة اجملنوعة التجريبية
 قينة "ت"

مشتوي 

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض الداللة

 ٛ
ط
طا
ف
ب

 

 409. 0.833 3.831 138.560 3.980 139.480 طى بنغٕل

 905. 0.119 4.126 38.240 2.862 38.120لاجى بنٕسٌ

 102. 1.669 0.688 11.500 0.436 11.760لطُ  بنظٍ

 ٛ
َ 
نث
ب

 

 580. 0.557 3.488 140.000 1.850 140.440لطى ٔك لرزٚض

 831. 0.215 0.642 1.519 0.154 1.490ليلزلاجىل4ريٙلازةلعثٛ ل

 364. 0.917 1.190 15.400 1.275 15.720لكاَٛ لاز٘لساشباٙ

 946. 0.068 1.909 20.680 2.246 20.720لطىليزَٔ لالفٍٛ

 493. 0.691 1.756 8.800 1.509 9.120لطىليزَٔ لاذف

 813. 0.237 1.262 7.520 1.118 7.600لطىليزَٔ لا و

لللللللللللللللللللللللللللللللل9.109=1.12ٛ لرُ ليظلٕٖلاًٛ لمتملبنج ٔن

(لردد ولٔاددٕ ل ددزٔ ل بندد لللل4ٚلضددحليددٍلادد ٔللثلل

(لمددددٍٛلبنًجًددددٕرلٍٛلل1.12ا)صددددا ًٛالرُدددد ليظددددلٕٖلثلل

بنلجزٚثٛددد لٔبنضدددامغ ل دددٗليىددد بتلبنًُدددٕلٔبنًل ٛدددزبتللل

بنث َٛددد ،ليًدددالٚتدددٛزلاندددٗلبكدددا  لبنًجًدددٕرلٍٛل دددٗلْدددذِل

لبنًل ٛزبت.ل
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 ........  تأثري أسلوب االكتشاف املوجه باستخدام األلعاب املائية على دافعية التعلم

 ـع انبُـبنبث:وسـبئم وأدواث مج1/11
 األدواث واألجهزة ادلستخذيت فً انبحث :

نوٛدداصلبنغددٕللللRest meterآدداسلبنزٚظددلايٛزلل-

لمانظُلًٛلزلٔٔسٌلبنجظىلمانكٛهٕازبو.

 شزٚظلاٛاصلنوٛاصلبنًظا اتلمانظُلًٛلزل-

ن ظدداجلبنددشيٍلل Stop watch طددار لاٚوددااللل-

لثكاَٛ (.

لنددٕ ل-نددٕ لبنكفددٍٛلل-نٕ)دداتلعفددٕلل-)ًدداولطددثا) لل-

لضزماتلبنزاهٍٛ.

ل-رٕبيدداتلبنتدد لبنغا ٛدد لث)ددشبولبنغفددٕ(لللل-سردداَدلل-

لرٕبياتلبنغفٕلثنهىض (.لل

يكىثدداتلل-يلددزلل2)ثدداللمغددٕللل-)ثددملٔرصددالاَودداالل-

لفعٕب لممطلٛخ.ل-م بٚ ل

 االختببراث انبذنُـت: 1/11/1
بددىلب  ٚدد لبنًل ٛددزبتلبنث َٛدد لٔبإلخلثدداربتلبنلددٙللللل

علبنىهًٛدددد لبوٛظددددٓاليددددٍلخددددمللببعددددمفلرهددددٗلبنًزباددددل

(ل01(لث2(لث0بنًلعصصددددددد لٔبن ربطددددددداتلٔبنكلددددددد للثل

(،لٔاندددخلم صدددزلاًٛددددعلبنًل ٛدددزبتلبنث َٛدددد لللل90(ث92ث

ٔببخلثدداربتلبنلددٗلبوٛظددٓا،لٔبددىلرزضددٓالرهددٗلبنظددا ةلللللل

بنعثزب لبنًلعصصٍٛللنل  ٚد لبنًل ٛدزبتلبنث َٛد لٔادذنخللللل

فْىلببخلثاربتلبنلٗلبوٛظٓاللٔا لاربضتلبنثا)  لمُظدث لل

بىلاطلع بيٓال ٗلبنى ٚ ليٍلبن ربطاتلل٪ل الا زلٔبنل21ٗ

ٔبنلددٗلبددىلاازْددال ددٗلبنك ٛددزليددٍلبنًزباددعلإلربفددافلاًٛدد للل

بنًىايمتلبنىهًٛ لنٓا،لاًالبلًٛشلْذِلبإلخلثداربتلموصدزللل

سيددٍلف ب ٓددالٔطددٕٓن لف ب ٓددالٔردد ولٔاددٕ لصددىٕم ل ددٗللللل

(ل9بُفٛدددذْالنلصدددثحلرهدددٗلبنُ دددٕلبنًثدددٍٛل دددٗلثيز دددوللللللل

لنُلا  لببنعثزب ل.(لٕٚضحلبنُظث لبنًئٕٚ ل0.ٔا ٔللث

 ( 4جـذول )
 اننسبت ادلئىَت ِراء اخلرباء نتحذَذ ادلتغرياث انبذنُت وأهى االختببراث انىت تمُسهب 

 اليشبة املئوية وحدة القياض اإلختبارات البدىية املرطحة املتػريات البدىية و

 ٪011 كاَٛ  نٕك لبنىزٚضليٍلبن ثات. بنو رةلبنىضهٛ لنهزاهٍٛ 0

ل٪011لطىلاى(.ل4  علبنكزةلبنغثٛ لسَ لثلبنىضهٛ لنهذربرٍٛلبنو رةل9

ل٪011ليلزلبنجزٖلبنشاشباٗلمغزٚو لمارٔ.لبنزشاا ل4

 ٪011 كاَٛ  يزَٔ لبنكلفٍٛليٍلبنٕضعلبب وٙ يزَٔ ليفصملبنكلفٍٛ 0

 ٪011 طى كُٗلبنجذفلنيياوليٍلبنٕإا. يزَٔ لبنجذف 2

ل٪011لكاَٛ  يزَٔ ليفصملبنو و يزَٔ لبنو و 2

(لَلدددا  لفْدددىلبنًل ٛدددزبتلل0ٚلضدددحليدددٍلاددد ٔللثل

بنث َٛدد لبنًزبثغدد لمانًٓدداربتلبفطاطددٛ لثبن ودد لٔبنلىددٕ لللل

ل-بإلَددشب لٔبإلَدد  افل ددٗلبنًدددا لللل-بنغفددوٕللل-رهددٗلبنًددا للل

بنوفشل ٗلبنًا (ل ٗلبنظثا) لاٛ لبنث دللٔادذنخلللل-بنلُفضل

بإلخلثاربتلبنلٗلبوٛظدٓالمُدا لرهدٗلرفٖلبنظدا ةلبنعثدزب لللللل

لبغثٛولْذِلببخلثاربت.لٔا لبىل

ل

االختبــبراث ادلهبرَــت نمُــبر ادلهــبراث  1/11/1
 األسبسُت فً انسببحت  :

 بنىهًٛدد  بإلعددمفلرهددٗلبنًزباددعل خددمل يددٍ

ل-(ل920:ل2و(للث0221بنًلعصص لفطاي لاايدملرببد ثلل

ٔ ٛوددد لل-(ل44:ل44ث92و(لث0224عدددار لي ًددد لَددد بلثل

ي ًددد لل-(022ل-022:ل02و(لثل0222يصدددغفٗلطدددانىث

(.لٔبنلدددٗلابفودددتلرهدددٗللل20:ل92و(لث9110نودددظثرهدددٗلب

ٍل يجًٕرد ل  نًُاطدثلٓال ٔاندخل بنًٓارٚد ل بإلخلثداربتل يد
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مىد لاٚجدا لصد آالللل بدىلبغثٛوٓدالل بن ربطد ،ل)ٛدللل ٔعثٛىد ل

ليٍلخمللنجُ لبنل كٛىل،لٔببخلثاربتلْٗ: ٔكثابٓا

ل.يظا  لثمانًلز( فعٕل بنثغٍ رهٗ بإلَشب ل-

ل.ًلز(يظا  لثمان فعٕل بنظٓز رهٗ بإلَشب ل-

 ثبكزبر(. نهجظى بنزفطٙ بنلىهو - بنلُفض بٕاٛتل-

ٙل بنٕادٕالل-  سيُٛد ل  لدزةل فعدٕلل بنىًٛدول بنًدا ل  د

لثمان اٛو (.

لبنىًٛولث را ( بنًا  انٗ بنوفشل-

ــت  1/12 ــبراث انبذنُ ــت ن ختب ــبي ث انعهًُ ادلع
 وادلهبرَت ادلستخذيت لُذ انبحث:

 أوالً: حسبة يعبيم انصذق:
بتلبنث َٛدد لٔبنًٓدداربتلبددىل)ظدداجلصدد  لببخلثددار

بفطاطددٛ ل ددٗلبنظددثا) لرددٍلعزٚددولصدد  لبنلًدداٚشلمددٍٛلللللل

(لبرثدد ،لل91يجًددٕرلٍٛليلظددأٚلٍٛلاددٕبولاددمليددٍُٓلثلللل

ا) بٍْلبً ملرُٛ لبنث للبإلطلغمرٛ لثبنًجًٕر لغٛدزلل

بنًًٛددشة(،لٔبنًجًٕردد لبفخدددزٖليددٍلبرثدداتلبنظدددثا) للللل

طددُ ثبنًجًٕر لبنًًٛددشة(،لل09مإطددلا لبنًُصددٕرةلب ددتل

ل(لٕٚضحلانخل.2ٔا ٔللث

 دالنت انفروق بني لُبسبث اجملًىعتني ادلًُزة وغري ادلًُزة فً(  5جـذول )
 (24=2=1ٌادلهبراث األسبسُت فً انسببحت لُذ انبحث   )ٌ

 املتػريات البدىية
اختبارات قياسات 

 املتػريات البدىية

وحدة 

 القياض

 اجملنوعة غري املنيزة اجملنوعة املنيزة
 قينة "ت"

مشتوي 

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض داللةال

 0.000 *4.777 3.301 137.692 1.929ل142.917لطى ٔك لرزٚض بنو رةلبنىضهٛ لنهزاهٍٛ

 0.000 *9.550 0.077 1.361 0.063 1.631ليلز ريٙلبنكزةلعثٛ ل بنو رةلبنىضهٛ لنهذربرٍٛللل

 0.000 *6.747 0.515 16.583 1.144 14.154لكاَٛ  از٘لساشباٙ بنزشاا للل

 0.000 *5.105 1.642 22.833 2.323 18.692لطى يزَٔ لالفٍٛ يزَٔ لالفٍٛل

 0.000 *5.894 1.087 10.500 1.391 7.538لطى يزَٔ لبنجذف يزَٔ لاذف

 0.000 *6.629 0.492 8.667 0.961 6.615لطى يزَٔ لبنو و يزَٔ لا و

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖلللللللللللللللللللللللللللللللللل9.109=1.12اًٛ لمتملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖل

(لٔإ ل زٔ ل بند لا)صدا ًٛاللل2ٚلضحليٍلا ٔللث

مددٍٛلبنًجًددٕرلٍٛلبنًًٛددشةلٔغٛددزللللل1.12رُدد ليظددلٕٖلل

بنًًٛدددشةل دددٗلببخلثددداربتلبنث َٛددد لاٛددد لبنث دددللنصدددانحللللللل

بنًجًٕر لبنًًٛشة،ليًالٚتٛزلانٗلص  لْذِلبنًل ٛدزبتلل

لنًالٔضىتليٍلفاهّل.ل

 وق بني لُبسبث اجملًىعتني ادلًُزة وغري ادلًُزة فً ادلهبراث األسبسُت دالنت انفر(  6جـذول )
 (24=2=1ٌ)ٌ    فً انسببحت لُذ انبحث  )يعبيم انصذق(

 اإلختبارات املتػريات
وحدة 

 القياض

 غري املنيزة اجملنوعة املنيزة
 قينة "ت"

مشتوي 

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض الداللة

٘ل
لٕ
ظ
لي
ار
لث
خ
ب

هى
لى
بن

ل

 0.000 *4.601 1.121 3.385 0.985 5.333  اٛو  ٗلبنًا لبنىًٛوبنٕإال 

 0.000 *4.578 0.760 2.923 0.577 4.167ل را لبنوفشلانٗلبنًا 

 0.000 4.759* 2.340 20.846 1.215 17.250 يلز بنثغٍ رهٗ ببَشب 

 0.000 5.335* 1.613 21.462 1.087 18.500 يلز بنظٓز رهٗ ببَشب 

 0.000 *4.695 1.494 4.308 2.374 8.000لبكزبرللُفضلبٕاٛتلبن

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖلللللللللللللللل9.109=1.12اًٛ لمتملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖل
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ٔإ ل زٔ ل بند لا)صدا ًٛاللل (2ٚلضحليٍلا ٔللث

مددٍٛلبنًجًددٕرلٍٛلبنًًٛددشةلٔغٛددزللللل1.12رُدد ليظددلٕٖلل

 دلللبنًًٛشةل ٗلبنًٓاربتلبفطاطٛ ل دٗلبنظدثا) لاٛد لبنثللل

نصانحلبنًجًٕرد لبنًًٛدشةل،ليًدالٚتدٛزلاندٗلصد  لْدذِلللللللل

لبنًل ٛزبتلنًالٔضىتليٍلفاهّل.ل

 
 

 ثبنًُب: يعبيم انثبـبث:
بددىل)ظدداجليىايددملكثدداتلبنًٓدداربتلبفطاطددٛ ل ددٗلل

بنظددثا) لاٛدد لبنث ددللرددٍلعزٚددولبنلغثٛددولٔارا بددّلرهددٗلل

(لبرثددد ل91ف دددزب لبنىُٛددد لبإلطدددلغمرٛ لبنلدددٗلإبيٓدددالثلل

(لفٚاو،لكىلبىلاٚجا ليىايدملبإلربثداطللل4مفاصملسيُٗلا رِلث

(ل2بنثظٛظلمٍٛلَلا  لبنلغثٛوٍٛلبفٔللٔبن داَٗ،لٔاد ٔللثلل

لٕٚضحلانخ.لل

 ( 7جـذول )
 (24يعبيم ثببث االختببراث لُبسبث انمذراث انبذنُت فً انسببحت لُذ انبحث  )ٌ=

 املتػريات البدىية

 

 اختبارات قياسات املتػريات البدىية

 

وحدة 

 القياض

 التطبيق الثاىى ق األولالتطبي
معامل 

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض االرتباط

 0.949* 3.166 137.769 3.301 137.692 طىلٔك لرزٚضلبنو رةلبنىضهٛ لنهزاهٍٛ

 0.935* 0.105 1.381 0.077 1.361ليلز اجىل4ريٙلازةلعثٛ ل بنو رةلبنىضهٛ لنهذربرٍٛللل

 0.891* 0.660 16.462 0.515 16.583لكاَٛ  از٘لساشباٙ بنزشاا لللل

 0.905* 1.320 22.077 1.642 22.833لطى يزَٔ لبنكلفٍٛليٍلبنٕضعلبب وٙ يزَٔ لالفٍٛل

 0.899* 1.050 10.462 1.087 10.500لطى كُٗلبنجذفلنيياوليٍلبنٕإا يزَٔ لاذفلل

 0.939* 0.725 8.769 0.492 8.667لطى يزَٔ ليفصملبنو و( يزَٔ لا ولل

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖللللللللللللللللللللللللللل1.422=1.12رُ ليظلٕٖللاًٛ لمرملبنج ٔنٛ 

(لٔاددٕ لرمادد لاربثاعٛدد للل2ٚلضددحليددٍلادد ٔللثلل

مدٍٛلَلدا  لبنلغثٛودٍٛللللل1.12 بن لا)صدا ًٛالرُد ليظدلٕٖلللل

بفٔللٔبن دداَٗل ددٗلببخلثدداربتلبنث َٛدد لاٛدد لبنث ددل،ليًدداللللل

لٚتٛزلانٗلكثاتلْذِلبنًل ٛزبتلرُ لبنوٛاص.للل

 (  8) جـذول
 (24يعبيم ثببث اختببراث لُبسبث ادلهبراث األسبسُت فً انسببحت لُذ انبحث   )ٌ= 

 اإلختبارات املتػريات
وحدة 

 القياض

معامل  التطبيق الثاىى التطبيق األول

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض االرتباط

 0.950* 0.927 3.231 1.121 3.385  اٛو  بنٕإال ٗلبنًا لبنىًٛو بنٕإال ٙلبنًا 

 0.873* 0.599 2.769 0.760 2.923ل را لبنوفشلانٗلبنًا لبنغفٕ

 0.973* 2.019 21.077 2.340 20.846 يلز بنثغٍ رهٗ ببَشب  ببَشب 

 0.955* 1.182 21.692 1.613 21.462 يلز بنظٓز رهٗ ببَشب  ببَشب 

 0.946* 1.325 4.385 1.494 4.308لبكزبر بٕاٛتلبنلُفضل بنلُفض

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖللللللللللللللللللللللللللل1.422=1.12ًٛ لمرملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖلا

(لٔإ لرما لبربثاعٛ ل بند لل2ٚلضحليٍلا ٔللث

مدٍٛلَلدا  لبنلغثٛودٍٛلبفٔلللللل1.12ا)صا ًٛالرُ ليظلٕٖل

ٔبن اَٗل ٗلبنًٓاربتلبفطاطٛ ل ٗلبنظثا) لاٛ لبنث دلل،لل

لٛزبتلرُ لبنوٛاص.يًالٚتٛزلانٗلكثاتلْذِلبنًل 
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بنبء يمُبر دافعُت انتعهى نهًبتذئني فـً  1/13
 (3انسببحت: يرفك)

ل)ٛللٚلىلببثافلبنعغٕبتلبنلانٛ لنثُا لبنًوٛاص:

يىز د لفرب لبنعثددزب ل ددٗلفْددىلبنً ددأرلبنلددٗلبُلًددٗللل-

انٗل ب ىٛ لبنلىهىلنهًثلد  ٍٛل دٙلبنظدثا) لثبطدلثٛاٌللللل

ليفلٕ (.

فْددىلبنً ددأرلليظددحلنهًزباددعلٔبن ربطدداتلبنظددامو ل-

بنلدددٗلبُلًددددٗلانددددٗل ب ىٛددد لبنددددلىهىلنهًثلدددد  ٍٛل ددددٙللل

لبنظثا) .

لرزللبنً أرلرهٗلبنظا ةلبنعثزب .ل-

لبوٛٛىلبنىزللبنلٗلبىلرزضّلرهٗلبنظا ةلبنعثزب .ل-

لصٛاغ لرثاربتلنٓذِلبنً أر.ل-

لرزللبنىثاربتلرهٗلبنظا ةلبنعثزب .ل-

بغثٛددولبنًوٛدداصل ددٗلصددٕربّلبفٔنٛدد لرهددٗلرُٛدد للللللل-

لبط لببطلغمرٛ ل.بن ر

لبنٕصٕللانٗلبنًوٛاصل ٗلصٕربّلبنُٓا ٛ ل.ل-

بغثٛددولبنًوٛدداصل ددٗلصددٕربّلبنُٓا ٛدد لرهددٗلرُٛدد للللل-

لبنث للبفطاطٛ .

 صـذق يمُبر انذافعُت: 1/13/1

اايتلبنثا)  لم ظاجلبنص  لرٍلعزٚولص  ل

بببظدددا لبنددد بخهٗلٔاندددخلم ظددداجليىايدددملببربثددداطلمدددٍٛلل

 لنهً ٕرلٔبنًوٛداص،لاًداللل را لاملرثارةلٔبن را لبنكهٛ

ل(ل.4(لٔيز ولث2ْٕليٕضحلمج ٔللث

 (24صذق اإلتسبق انذاخهً دلمُبر انذافعُت     )ٌ= (9جـذول )
 و

 معامل االرتباط
 و

 
 و

 معامل

 املقياض احملور املقياض احملور املقياض احملور

ل ب علبجُ لبنفتمل ب علبَجاسلبنُجا لبن ا ش

ل*1.222ل*1.220 4ل*1.292ل*1.212 9ل*1.292ل*1.292 0

ل*1.202ل*1.222 2ل*1.02ل*1.220 2ل*1.020ل*1.221 2

ل*1.214ل*1.210 02ل*1.22ل*1.202 00ل*1.220ل*1.221 04

ل*1.242ل*1.200 90ل*1.20ل*1.222 91ل*1.242ل*1.200 02

ل*1.202ل*1.024 92ل*1.20ل*1.021 92ل*1.202ل*1.292 92

ل*1.022ل*1.229 44ل*1.29ل*1.200 49ل*1.242ل*1.222 40

ل*1.202ل*1.202 42ل*1.22ل*1.212 42ل*1.291ل*1.229 42

ل1.021ل1.042ل00ل*1.22ل*1.222 04ل*1.224ل*1.222 09

ل*1.242ل*1.202 21ل*1.29ل*1.202 02ل*1.222ل*1.229 02

ل*1.212ل*1.202 22ل*1.02ل*1.204 22ل*1.222ل*1.222 20

ل*1.202ل*1.211 21ل*1.202ل*1.202 20ل*1.209ل*1.212ل21

لل  ل ل*1.202ل*1.202ل22

 بنوامهٛ لنهل رٚ لبن و لمافخزٍٚلبن و لمانُفض

ل*1.202 *1.292 2ل*1.222 *1.222 2ل*1.291 *1.222 0

ل*1.292ل*1.292 09ل*1.202ل*1.202 00ل*1.229ل*1.242 01

ل*1.024ل*1.221 02ل*1.292ل*1.020 02ل*1.020ل*1.214 02

ل*1.224ل*1.221 90ل*1.024ل*1.221 94ل1.020ل1.920 99

ل*1.240 *1.200 41ل*1.220ل*1.224 92ل*1.201ل*1.290 92

ل*1.242ل*1.222 42ل*1.200ل*1.212 42ل*1.222ل*1.224 40

ل*1.202ل*1.229 09ل*1.204ل*1.222 00ل*1.222ل*1.020 01

ل*1.229ل*1.222ل24 *1.212 *1.220ل02ل*1.212ل*1.242ل02

ل*1.200 *1.209ل21 *1.242ل*1.020ل29ل*1.224 *1.220ل20

ل*1.292ل*1.200ل22 *1.202ل*1.214ل22ل*1.241ل*1.222ل22

للل 1.022ل1.910ل20ل*1.222ل*1.242ل24

للللللللل

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖلللللللللل1.422=1.12اًٛ لمرملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖللللللل
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(لفٌليىدايمتلببربثداطلمدٍٛلللل2ٚلضحليٍلا ٔللث

رثدددارةلٔبن راددد لبنكهٛددد لنهً دددٕرلٔبن راددد لبنكهٛددد للللادددمل

يًالٚ للرهدٗللل1.12نهًوٛاصل بن لا)صا ًٛالرُ ليظلٕٖل

ص  لببخلثارل ًٛالٔضعليٍلفاهّ،لاًدالبلٕٚاد لبربثداطلللل

يًداللل1.12(لرُد ليظدلٕٖللل20،ل00،ل99مٍٛلبنىثداربتلثل

لٚ للرهٙلر ولص  لْذِلبنىثاربتل.

  يعبيم انثبـبث دلمُبر انذافعُت:  1/13/2
نهل ودددوليدددٍلكثددداتلببطدددلثٛاٌلاايدددتلبنثا) ددد لللل

ملغثٛولبنًوٛاصلرهٗلرُٛ لبطلغمرٛ ليٍل بخمليجلًعل

بنث ددللٔخددار لبنىُٛدد لبفطاطددٛ لٔادد لبطددلىاَتلبنثا) دد لللل

مغزٚو لبنلجش  لبنُصفٛ لنظثٛزياٌلمزبٌٔلٔيىايملكثداتلل

لالًاٌلٔبنفالازَٔثاللن ظاجليىايملبن ثاتلبنًوٛاصل.لللللل

 ( 14جـذول )
 24بيم ثببث يمُبر انذافعُت          ٌ= يع

لبنً أر
بنلجش  ل

لبنُصفٛ 

لطثٛزياٌ

لمزبٌٔ
لكثاتلالًاٌ

ليىايم

لبنفالازَٔثال

ل1.202ل1.222ل1.222 1.220 بن ا ش

ل1.222ل1.222ل1.220ل1.220  ب علبَجاسلبنُجا 

ل1.20ل1.222ل1.200ل1.229  ب علبجُ لبنفتم

ل1.212ل1.220ل1.220ل1.200 بن و لمانُفض

ل1.224ل1.224ل1.219 1.222 بن و لمافخزٍٚ

ل1.299ل1.200ل1.220 1.200 بنوامهٛ لنهل رٚ 

ل1.242ل1.202ل1.222ل1.202لبن را لبنكهٛ لنهًوٛاص

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖللللللللللللللللللللللللللل1.422=1.12اًٛ لمرملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖلللللللللل

ىدايمتلكثداتللل(لفٌلاًٛعلي01ٚلضحليٍلا ٔللث

بنً ددأرلرانٛدد لٔبولددزجليددٍلبنٕب)دد لبنصدد ٛحليًددالٚدد للللل

رهددٗلصدد  لٔكثدداتلبنًوٛدداصلٔصددم)ٛلّلنهلغثٛددولرهددٗللللل

لرُٛ لبنث للبن انٛ 

انىحــذاث انتعهًُُــت ادلمبحــت ببســتخذاو  1/14
 (1اسهىة االكتشبف ادلىجه: يرفك )

بدىلٔضددعليفددز بتلبنٕ)د بتلبنلىهًٛٛدد لمابرلًددا للل

نًلعصص لي ملرٚلتدار لشدًٛ تللللرهٗلبنًزباعلبنىهًٛ لب

Richard، A.، Schmidt ( 1991ل،لفٔطددكُٛال)ول

و(ل0222(ل،لرصدداول)هًددٗلثOckena0222ٔآخددزٌٔل

و(ل،ل9119و(ل،لرهٗلساٗلث0222،لفطاي لاايملربب لث

و(ل،لماإلضدددا  لاندددٗلاندددخلبدددىلل9110ي ًددد لرهدددٗلبنودددظلث

ببطدددلىاَ لمددددرب لرددد  ليدددٍلبنًلعصصدددٍٛل دددٙليجدددالللللللل

ٍلبنظا ةلبنعثزب لٔخثدزةلبنثا) د ل،لللبنل رٚضلٔبنل رٚ لي

ٔمُدددا لرهدددٗلاندددخلبدددىلبنلىددد ٚمل دددٙلي لدددٕٖلبنٕ)ددد بتللللللل

(ل90بنلىهًٛٛددد ل)لدددٗلفصدددث تل دددٗلصدددٕربٓالبنُٓا ٛددد لثلل

لٔ) ةليتلًه لرهٗلبنًٓاربتلبنلانٛ ل:

بن ودد لٔبنلىددٕ لرهددٗلبنًددا :لٔبتددًملبنلىددزالرهددٗلللل -

بنثٛئدد لبنًا ٛدد ،لبنُددشٔللب ددتلطددغحلبنًددا ليددعلاددلىلل

ٍٛ،لبنل دددزفلنإليددداولٔبنعهدددد،لبندددُفضلٔ دددلحلبنىُٛددد

بنوفشلانٗلبنًدا لمدانزاهٍٛلٔمدانزفصليدٍلبربفارداتلللللل

ليعلهف .

بنغفدددوٕ:لٔبتدددًملعفدددٕلبنلكدددٕرلثبنوُددد ٚم(،لبنغفدددٕللل -

بف وددٗلرهددٗلبنددثغٍ،لبنغفددٕلبف وددٗلرهددٗلبنظٓددز،للللللل

بنٕإاليٍلٔضعلبنغفٕلرهٗلبنثغٍ،لبنٕادٕاليدٍللل

لٔضعلبنغفٕلرهٗلبنظٓز.

ٍل - عزٚدددول  دددعللبإلَدددشب لٔبإلَددد  افل دددٗلبنًدددا :لرددد

فرضددٛ لفٔل)ددا ظلبن ًدداو،لبىهددول  ددعلاَددشب لرهددٗلللل

لبنثغٍ،لبىهول  علاَشب لرهٗلبنظٓز.لل
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بٕاٛتلبنلُفضلملبنلىهولبنزفطٗلنهجظى:لبىلثزليدٍلل -

بنًٓداربتلبنلًٓٛ ٚدد لبنًفٛد ةلبنلددٗلبظدزفليددٍلبىهددىلللل

عز لبنظثا) ،لٚلىلااظامٓالنهًدلىهىلمىد لببعًئُداٌلللل

فلبنغفددددٕلانددددٗلابواَددددّلنًٓددددارةلببَددددشب لٔفٔضددددال

لبنًعلهف ل.لل

بنلودد ولمل زٚددخلبفعددزبا:لٔبتددًملبنغفددٕلبف وددٗلللللل -

لرهٗلبنثغٍ/بنظٓزليعلب زٚخلبنزاهٍٛ.للل

بنٕاددٕال ددٗلبنًددا لبنىًٛددو:لبىلثددزليددٍلبنًٓدداربتللللل -

بفطاطٛ لٔبنٓاي لنًدالبظدٓىلمدّل دٗلب وٛدولبفيدٍللللللل

لٔبنظمي لنهًلىهى.ل

بنوفدددشل ددددٗلبنًددددا :لٔٚتدددًملبن غددددضليددددٍلٔضددددعللل -

 ددٕل،لبن غددضليددعلٔضددعللبنجهددٕصلرهددٗل)ا دد لبن

بإلربكاسلرهٗلبنزاث ،لبنٕكد لبنىًدٕ ٖل بخدملبنًدا للللل

-022:ل42بنىًٛدددو،لبنوفدددشلرهدددٗلشدددكملبنلكدددٕر.لثل

(ثل22:لل2(ث022:لل02(ث21-22:ل49(لث021

ل(49-92:ل92(ث22-22:لل02

ل(:0بإلعارلبنىاولنلُفٛذلبنثزَاي ليز ولث

بددىلبُفٛددذلبنثزَدداي لرهددٗلبنًثلدد  ٍٛل ددٗلبنًٓدداربتللللل -

لبنظثا) ليٍلخمللٔ) بتلبىهًٛٛ .لبفطاطٛ ل ٗ

(لفطدامٛعلل2بغثٛولي لٕٖلبنثزَاي لبنًولز لنً ةلث -

ل.

(لٔ)ددد بتل4بفطدددثٕفلبنٕب)ددد لٚتدددًملرهدددٗلرددد  لثلل -

بىهًٛٛدددد لٔمانلددددانٗلااًددددانٗلبنٕ)دددد بتلبنلىهًٛٛدددد لللل

 (لٔ) ةل.02مانثزَاي لٚثهغلث

 (ل اٛو .لل21سيٍلبنٕ) ةلبنلىهًٛٛ لبإلاًانٗلٚثهغلث -

 حذاث انتعهًُُت نهًجًىعت انعببطت وفمب ِراء اخلرباءحمتىي انى(  14 جذول )
 الزمً / دقيقة حمتوى الوحدة التعلينية التقليدية و

 2 بفرًاللبإل برٚ ل 0

 01 ا)ًا ل 9

 91 بنتز لبنهفظٙلٔف ب لبنًُٕا ل 4

 21 بنلغثٛولبنىًهٙلنهٕ) ةلبنلىهًٛٛ ل 0

 2 بنعلاول 2

 ل21 بنشيٍلبنكهٗ 2

 ربنبيج :تطبُك ان 1/15
بدددىلبغثٛدددولبنثزَددداي لمًددد برصلبىهدددٛىلبنظدددثا) للل

مابطلا لبنًُصدٕرةلبنزٚاضدٙلرهدٙلبنًجًٕرد لبنلجزٚثد لللللل

مظددل  بولبطددهٕجلببالتدداالبنًٕادد لبابلاايددتلبنثا) دد لللللل

ملصًٛىلمزَاي لٚ لٕ٘لرهٙلببطهٕجلببالتاالبنًٕاّل

رددٍلعزٚددولبٕاٛددّلببطددئه لٔبنًُااتدداتلبنلددٙلبظددار ْىلل

بتلببطاطددٛ ل ددٙلبنظددثا) ليددعللل ددٙلبىهددٛىلمىددضلبنًٓددارلل

ببطددلىاَ لمافنىدداجلبنًا ٛدد لبنلددٙلبظددار لبنًثلدد  ٍٛلرهددٙلل

بالتدداالبف كددارلٔبن هددٕللماَفظددٓىلْٔددذبلمدد ٔرةلٕٚندد للللللل

رُ ْىلبنتىٕرلمانزضالٔبنزغثد ل دٙلبندلىهىلنلصدثحلرهدٗلللللل

ل(0بنُ ٕلبنًثٍٛل ٗلثيز ول

 انذراسبث االستط عُت:  1/16
 انذراست االستط عُت األوىل:

يددتلبنثا) دد لمددإازب ل ربطدد لبطددلغمرٛ لفٔنددٗلاا

ولاندددددددددٗل02/09/9102 دددددددددٗل دددددددددٗلبنفلدددددددددزةليدددددددددٍل

ولٔانخلمٓ البنلالا ليٍلطدمي لبف ٔبتلل91/09/9102

ٔبفآشةلبنًظلع ي لٔي ٖليُاطدثلٓالنهًز)هد لبنظدُٛ ،لللل

ٔبجزٚدددد لٔ)دددد بٍٛليددددٍلٔ)دددد بتلبنثزَدددداي لبنلىهًٛددددٙلللل

ببالتاالبنًٕادّ،لٔاندخلنهلىدزالرهدٗلبنصدىٕماتلبنلدٗللللللل

بىلزللبنًثل  ٍٛلفكُا لبنلغثٛو،لٔاذنخلب  ٚ لبندشيٍلللا 

بنًُاطدد لنلغثٛددولببخلثدداربت،لٔانددخلرهددٗلرُٛدد لإبيٓددالل
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(ليثلدددد  ٍٛليددددٍليجلًددددعلبنث ددددللٔخددددار لبنىُٛدددد لللل91ث

لبفطاطٛ لٔا لبثٍٛلصم)ٛ لبطلع بيٓا

 انذراست االستط عُت انثبنُت:
اايددتلبنثا) دد لمددإازب ل ربطدد لبطددلغمرٛ لكاَٛدد ل

ول92/09/9102ولانددٗل92/09/9102ٍل ددٗلبنفلددزةليددل

(لعانثاتليٍل بخمليجلًعلبنث دللٔخدار للل91ر  لثلرهٗ

بنىُٛدد لبفطاطددٛ ل،لٔاطددلٓ  تلاٚجددا لبنًىددايمتلبنىهًٛدد ل

لبن ثات(لنإلخلثاربتلاٛ لبنث لل.لل–ثبنص  ل

 انمُبسبث انمبهُت : 1/17 

اايدددتلبنثا) ددد لمدددإازب لبنوٛاطددداتلبنوثهٛددد لرهدددٗلل

/لل02بنضدددامغ لخدددمللٚدددٕيٗلبنًجًدددٕرلٍٛلبنلجزٚثٛددد لٔ

ولٔانددددددخلنجًٛددددددعل91/09/9102ولانددددددٗلل9102/ل09

لبنًل ٛزبتلبنث َٛ لٔبنًٓارٚ لٔبنُفظٛ لاٛ لبنث ل.

 انذراست األسبسُت: 1/18
بددىلبُفٛددذلبنثزَدداي لبنلىهًٛددٗلماطددلع بولبطددهٕجللللل

ببالتدددداالبنًٕاددددّلنهًجًٕردددد لبنلجزٚثٛدددد ل،لٔادددد لبددددىلل

َدددداي لبنلدددد رٚضلنهًجًٕردددد لبنضددددامغ لمإطددددلع بولبنثزلل

(لٔانددخل0بنلوهٛدد ٖلثلبنتددز لٔارغددا لًَددٕا ل(ل،يز ددوثل

/لل9/لل09انددددٗللللل09/9102/لل90خددددمللبنفلددددزةليددددٍل

ولنًدددد ةلكًاَٛدددد لفطددددامٛعلمٕباددددعلكددددم لٔ)دددد بتلل9191

بىهًٛٛدد ل ددٗلبفطددثٕفلٔسيددٍلبنٕ)دد ةلبنلىهًٛٛدد لبنٕب)دد ةلللل

ل(ل اٛو ل.21ث

 انمُبسبث انبعذَت : 1/19
ًجًٕرددد لبدددىلاادددزب لبنوٛاطددداتلبنثى ٚددد لرهدددٗلبنل

نجًٛعلبنًل ٛزبتلبنث َٛ لٔبنًٓارٚ لبنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل

مىدد لببَلٓددا ليددٍلبغثٛددولبنثزَدداي للٔبنُفظددٛ لاٛدد لبنث ددل

لو.00/9/9191،ل04ٔانخلخمللٕٚيٗل

 ادلعبجلـبث اإلحصبئُـت: 1/24
اايتلبنثا)  لمإطلع بولمزبي لبن شولبإل)صدا ٛ لل

ىايمتل(ل)ٛللبىلاطلع بولبنSPSSًنهىهٕولببالًارٛ لث

بإلَ دددزبالل-بنًلٕطدددظلبن ظدددامٗلل-بإل)صدددا ٛ لبنلانٛددد ل:

يىايدملببربثداطلللل-يىايدملبإلنلدٕب لللل-بنٕطٛظلل–بنًىٛارٖل

لاخلثارلثت(لنثٛاٌلبنفزٔ لمٍٛلاٛاطاتلبنث ل.ل-بنثظٛظل

 عرض وينبلشت اننتبئج:1/21
 (  12جـذول)

جرَبُت وانعببطتفً يستىٌ اداء دالنت انفروق بني يتىسطبث انمُبسبث انبعذَت بني اجملًىعتني انت
  24= 2=1ٌٌادلهبراث األسبسُت فً انسببحت لُذ انبحث            

 

 املتػريات
 اإلختبارات

وحدة 

 القياض

متوسط  اجملنوعة الضابطة اجملنوعة التجريبية

 الفروق
 قينة "ت"

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض

 ل
طٛ
طا
ف
لب
ت
رب
ٓا
نً
ب

 (
ثا
ظ
لبن
ٗ
 

 

 6.001* 1.840 0.831 3.240 1.288 5.080  اٛو  ٛوبنٕإال ٗلبنًا لبنىً

 5.621* 1.240 0.640 2.920 0.898 4.160ل را  بنوفشلانٗلبنًا 

 3.419* 2.200- 1.935 21.080 2.571 18.880 يلزلبنثغٍ رهٗ ببَشب 

 4.412* 2.840- 1.422 22.240 2.887 19.400 يلز بنظٓز رهٗ ببَشب 

 *3.030 1.800 1.229 4.520 2.704 6.320 بكزبرلبٕاٛتلبنلُفض

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖلللللللللللللللل9.109=1.12اًٛ لمتملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖل

(لٔادٕ ل دزٔ ل بند لللل09ا ٔللثلَلا  ٚلضحليٍل

مٍٛلَلا  لبنوٛاطاتلبنثى ٚد للل1.12ا)صا ًٛالرُ ليظلٕٖل
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نهًجًدددٕرلٍٛلبنلجزٚثٛددد لٔبنضدددامغ ل دددٗليظدددلٕٖلب ب لللل

بفطاطدددٛ ل دددٗلبنظدددثا) لنصدددانحلبنًجًٕرددد للللبنًٓددداربت

لبنلجزٚثٛ 

ٔٚىددددشٔلبنثددددا) ٍٛلانددددٗلفٌلاطددددلع بولبطددددهٕجللللل

ببالتددداالبنًٕادددّل دددٗلبىهدددىلبنًٓددداربتلبفطاطدددٛ ل دددٗللل

بنظددثا) لادداٌلنددّلفكددزلاٚجددامٗ ل)ٛددللف ٖلانددٗلبنتددىٕرللللللل

مانغًالَُٛددد لٔمانلدددانٗلبوهٛدددمل راددد لبنعدددٕاليدددٍلبنًدددا ،لل

ر لبىهددىلبهددخلٔسٚددا ةلبن ودد لمددانُفضليًددالطددار لرهددٗلطددز

بنًٓاربت،لاًالفٌلاطلع بولبطهٕجلببالتاالبنًٕاّلاد لل

ف ٖلانددٙلسٚددا ةلاطددلٛىاجلبنغانثدداتلنًفددز بتلبنًٓدداربتلللللل

بفطاطٛ ل ٗلبنظثا) ،ليًدالفطدٓىل دٗلبنىًدملرهدٗلصدومللللللل

بنًٓارةلبن زاٛ لاكدم،لٔادذنخلردزللٔبٕضدٛحل)زاداتلللللل

فاشب لبنجظىلفكُا لف ب لبنًٓارةلٔبنلزاٛدشلرهدٗلبفادشب لللل

ًٓدد ل ددٗلبف ب ليًددالادداٌلنددّلبددالكٛزًبلاٚجامٛددًال ددٗلبىهددىلللللبنً

لبنث ل.لاٛ بنًٓاربتلبفطاطٛ ل ٗلبنظثا) ل

ول9119ْٔذبلٚلفوليعليالفشارلانّٛلي ً لاًدالل

(فنددٙلبطددلع بولبفنىدداجلبنًا ٛدد لٚدد كزلبددالكٛزبلبٚجامٛدداللل92ث

لرهٗلبىهىلبنًٓاربتلبن زاٛ ل ٙلبنظثا) لنيعفال.

الي ًدد لبمددٕلل ربطدد لرفدداللَلددا  اًددالبشدداربتللل

ولبنددٙلٔاددٕ ل ددزٔ ل بنددّلب)صددا ٛالنصددانحلل9112ضددٕةل

بنًجًٕر لبنلٙلبطلع يتلبنلد رٚضلمابالتداالبنًٕاد لللل

ل ٙلبنلفكٛزلٔبنىُاٚ لمانلفكٛزلببملكار٘.

ٍلمًُٛددالادد لبللل فطددهٕجلبفٔبيددزلبنًظدددلع وللللًٚكدد

نهًجًٕر لبنضامغ لنثىضلبنًثل  ٍٛليٍليلامىد لبنتدز للل

ٚغهددد ليدددٍُٓلندددلىهىللٔيدددٍلكدددىلصدددىٕم ل ٓدددىلعثٛىددد ليدددالل

لبنًٓاربتلبنًغهٕم .

و(ل0222ٔا لفشارلمدذنخلي ًد ل)ظدٍلردمٖٔلثلللل

(لبنٙلفٌلبنًثل ٘لا لبلبظُحلنٓالبنفزص لمإطدلع بولل02ث

فطددهٕجلبفٔبيددزلثلبنتددز لٔف ب لبنًُددٕا ل(لبطددلٛىامٓالللل

ٔبالظامّلبنو رلبنكا ٗليدٍلبنزؤٚد لَظدزًبلفٌلبنًٓدارةلاد لللللل

زفل ددٗلَفظددٓالطددٕٖللبًددزلفيايٓدداليددزٔرًبلطددزٚىًالٔبلبلددلل

مىدددضلبإلَغثارددداتلبنثاْلددد ليًدددالٚددد  ٖلاندددٗلاالظددداجلللللل

لبنًثل ٘لف ب لخاع لنهًٓاربتلبن زاٛ .

ٔبلفولْدذِلبنُلدا  ليدعلَلدا  لل ربطداتلادمليدٍلللللللل

(لرهدددٙل40(ث0222 اعًددد ليصدددثا ،لَٔتدددٕ٘لْٔددد بٌثل

رُدد لبىهددٛىلٔب ظددٍٛلللبنًا ٛدد ضددزٔرةلبطددلع بولببنىدداجل

َٓدالبظدار لرهدٙلللليظلٕ٘لبب ب لبنًٓار٘ل دٙلبنظدثا) لبلل

بهوددٙلبنًٓددارةلبنًو يدد لمزغثدد لٔطددزٔرلٔ)دد ل ددٙلبىهددٛىلل

ٔب ظٍٛلْذِلبنًٓارة،لاًالٔبٌلبا ٚ لبنًٓارةلرهٙلشكمل

يُا ظد لٚظددار لرهددٙلببربوددا لمًظددلٕبْالٔردد ولبنتددىٕرلل

لمانًهملٔبنلى لٔبنزغث ل ٙلببطلًزبرل ٙلبب ب .

(بنددددٙلبٌل2(للث0221ٔٚتددددٛزلبطدددداي لرببدددد ثلل

بنًا ٛ لندّل ٔرل دٙلسٚدا ةل ارهٛد ل رصلللللبطلع بولببنىاجل

بنظثا) لبنلىهًٛٙلٔلر عليظلٕ٘لبب ب ليعلببالصا ل دٙلل

بنجٓ ل)ٛللبٌلب خاللرايملبنلتدٕٚولٔبب برةلٔبن ب ىٛد للل

ل.لل(02:0ٔبنلُٕٚعلٚىٕ لمُلا  لب ضملث

ٔاًالٚلفولانخلرهٙليااازِلي ًد لاًدالل)ظدٍٛلللل

لل(لبٌلبطلع بولبنثزَاي لبنًغثدوليدٍلخدمللل9119رشتلث

ببنىدددددداجلبنًاٚدددددد لرهددددددٙليجًٕردددددد لبنلجزٚثدددددد ل)ٛددددددلل

لبلًٛشببنىاجلمانُواطلبنلانٛ ل:

 بغهولعاا لبنجظىلٔبًُٙلبنًٓاربتلبن زاٛ  -

بىلثدددزليدددٍلبن ااددداتلبنُفظدددٛ لبنضدددزٔرٚ لنٓدددذةلللللل -

 بنًز)ه لبنظُٛ ل

بوثملببعفاللبنًٓاربتلبن زاٛ لرٍلعزٚولببنىداجلل -

مصدددٕرةلب ضدددمليدددٍلبودددثهٓىلنلهدددخلبنًٓددداربتلردددٍلل

 بنٕباثاتلبن زاٛ لعزٚول

ٔاددٕ لرايددملبنلتددٕ لٔببكددارةل)ٛددللبَٓددالبكظددزلللللل -

بب)ظددداصلمانًهدددملنددد ٘لبنغفدددملبكُدددا لبنًًارطددد للللل

ل(42:ل92بن زاٛ ثل

ٔمدددذنخلٚكدددٌٕلاددد لب ودددولصددد  لبنفدددزللبفٔللللل

ٔبنددذٖلٚددُىلرهددٗلملبٕادد ل ددزٔ ل بندد لا)صددا ًٛالمددٍٛللللللل

بنوٛاطاتلبنثى ٚ لمٍٛلبنًجًٕرلٍٛلبنلجزٚثٛد لٔبنضدامغ للل
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لبنًجًٕر لبنلجزٚثٛ لمهىلبنًٓاربتلبفطاطٛ ل ٗلبنظثا) لنصدانحلل ٗليظلٕٖلبى

 دالنت انفروق بني يتىسطبث انمُبسبث انبعذَت بني اجملًىعتني انتجرَبُت ( 13جذول)
                                                               24= 2=1ٌٌ       وانعببطت فً يمُبر انذافعُت لُذ انبحث   

 اإلختبارات ملتػرياتا
وحدة 

 القياض

متوسط  اجملنوعة الضابطة اجملنوعة التجريبية

 الفروق
 قينة "ت"

 2ع ± 2َض 1ع ± 1َض

 ٛ
 ى
 ب
بن
صل
ٛا
يو

 

 7.646 *5.464 2.866 45.286 1.446 50.750  را  بن ا ش

 9.448 *6.379 2.158 39.571 2.164 45.950  را   ب علبَجاسلبنُجا 

 7.659 *7.210 3.737 34.190 1.984 41.400  را  بنفتمل ب علبجُ 

 6.081 *3.648 2.037 36.952 1.789 40.600  را  بن و لمانفض

 8.804 *6.455 2.364 37.095 2.328 43.550  را  بن و لمابخزٍٚ

 7.488 *5.793 3.103 35.857 1.565 41.650  را  بنوامهٛ لنهل رٚ 

 8.264 *34.948 15.692 228.952 10.809 263.900  را  بن را لبنكهٛ لنهًوٛاص

ل1.12*ل بللرُ ليظلٕٖللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل9.109=1.12اًٛ لمتملبنج ٔنٛ لرُ ليظلٕٖل

(للٔإ ل زٔ ل بند لل04ٚلضحليٍلَلا  لا ٔللث

مٍٛلَلا  لبنوٛاطاتلبنثى ٚد للل1.12ا)صا ًٛالرُ ليظلٕٖل

ٍٛلبنلجزٚثٛددد لٔبنضدددامغ ل دددٗليظدددلٕٖلللمدددٍٛلبنًجًدددٕرلل

بنًٓددداربتلبفطاطدددٛ ل دددٗلبنظدددثا) لنصدددانحلبنًجًٕرددد للل

 بنلجزٚثٛ .

ٔمددز٘لبنثا) دد لبٌلبنلىهددٛىلرددٍلعزٚددوللبطددلع بولل

ببطددهٕجلببالتدداالبنًٕاددّلماطددل  بولببنىدداجلبنًا ٛدد لللل

ٚ  ٖلانٗلاربفافل ب ىٛدلىلَ دٕلبىهدىلبنًٓداربتلببطاطدٛ لللللل

طددهٕجلٔبنلدد رٚ للٔبٌلردد ولبىددزللبنًجًٕردد لنٓددذبلبفللل

 وظلرهٗلببطهٕجلبنلوهٛ ٖلبنًلثدعليدٍلاثدملبنًد رجل دٙلللللل

لْذبلٚوهمل ب ىٛلٓىلببجاةلَىهىلبنًٓاربتلببطاطٛ .

ْٔدددذبلٚلفدددوليدددعليدددالفشدددارلانٛدددّلي ًددد ل)ظدددٍلللل

(لاندددٗلفَدددّليدددٍلخدددمللرًهٛددداتلل92و(لث0220ردددمٖٔلث

بنلىهددددٛىلٔاصددددم لبفخغددددا لٔبن ب ىٛددددّلَ ددددٕلبإلربوددددا لللل

هٛ لبنلىهٛىلنى ل ٔرًبلْايًا ل)ٛدلللمانًظلٕٖل ٗلَٓاٚ لرً

فٌلبنددددلىهىلرددددٍلعزٚددددولبنًُا ظدددد لٚدددد  ٖلانددددٗلاربفددددافلل

بنًظددلٕٖل،لٔبنهجددٕ لانددٗلبنُتدداطلبن ددزلف ٖلانددٗلبكٛدددلللل

لبنغانثاتلٔبًلىًٍٓلمذنخ.

(رد ولل40ولث9114ٔا لفشدارلٔنٛد لي ًد لطدٛ لللللل

ٔادددٕ ل دددزٔ ل بندددّلمدددٍٛلبرثدددٙلبنكارببٛدددّلٔ ودددالنفئددداتلل

 لرد بلٔاددٕ ل دزٔ ل بنددّلللببٔسبٌل دٙلبنعصدا ىلبنُفظددٛلل

ب)صا ٛ ل ٙلامليٍثلبن و ل دٙلبندُفضل،بن دا شل(لنصدانحللللل

اجددى(،لٔببربثدداطلبندد بللل21بنمرثددٍٛلبباددملٔسَددالثب ددتلل

ٌل ل-بنلصددددًٛىل-مددددٍٛلبنظددددًاتلبن ب ىٛدددد لخاصدددد لثبنىدددد ٔب

بنضددًٛزلبن ددٙل(لٔاددمليددٍلبن ودد ل ددٙلبنددُفضللللللل-بنصددمم 

ٛدد لٔبنوهددولبنجظددًٙل،لببربثدداطلبندد بللمددٍٛلبنظددًاتلبن ب ى

ل–بنددددل كىلببَفىددددانٙللل–بنًظدددد نٛ لل-خاصدددد لثبنلصددددًٛى

لبنضًٛزلبن ٙ(لٔخصا ىلببَلثاةللل–بنوامهٛ لبنل رٚ ل

بٌلرٚاضد لبنظدثا) لب لددا لبندٙلبندل كىلبندد بخهٙللللل

م راددددد لاثٛدددددزةل)ٛدددددللبٌلبنظدددددثا)ٍٛلٚثدددددذنٌٕلبنجٓددددد لل

ٔٚىلًدد ٌٔلرهددٙلبَفظددٓىلٔندد ٚٓىلادد رلاثٛددزلرهددٙلب ًددملللل

نُٓاٚ لْٔذبلٚلفدوليدعلللبنًظ نٛ لليٍلم بٚ لبنظثا ل)لٙلب

ل(4ولث9111 ربط لفيملي ً لفمٕلبنًىاعٙل

ٔمددذنخلٚكددٌٕلادد لب وددولصدد  لبنفددزللبن ددداَٗللللللل

ٔبنددذٖلٚددُىلرهددٗلملبٕادد ل ددزٔ ل بندد لا)صددا ًٛالمددٍٛللللللل

بنوٛاطاتلبنثى ٚ للمٍٛلبنًجًٕرلٍٛلبنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل

 ددددٗل ب ىٛدددد لبنددددلىهىل ددددٗلبنظددددثا) لنصددددانحلبنًجًٕردددد لل

لبنلجزٚثٛ 

 بث:االستخ ص 1/22
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اطدددلع بولبطدددهٕجلببالتددداالبنًٕادددّلماطدددلع بوللللل -

ببنىددداجلبنًا ٛددد ل دددٗلبىهدددٛىلبنًٓددداربتلبفطاطدددٛ للللل

نهظدددثا) لاددداٌلندددّلفكدددزلاٚجدددامٗلرهدددٗلبنًجًٕرددد لللل

بنلجزٚثٛدد  ل)ٛددللف ٖلنهتددىٕرلمانغًالَُٛدد لٔبوهٛددملللل

 را لبنعٕاليٍلبنًا لٔسٚدا ةلبن ود لمدانُفضليًداللللل

لطٓاولمتكملاٚجامٗل ٙلبىهىلبنًٓاربت.

بطدددهٕجلببالتددداالبنًٕادددّلماطدددلع بوللللاطدددلع بول -

ببنىدداجلبنًا ٛدد لرًددملرهددٗلاددذجلبَلثدداِلبنًثلدد  ٍٛللل

 يًالإٌلن ٍٚٓلببجاْاتلاٚجامٛ ل ٗلبف ب .

اطدددلع بولبطدددهٕجلببالتددداالبنًٕادددّلماطدددلع بوللللل -

ببنىددداجلبنًا ٛددد ل دددٗلاخلصدددارلبندددشيٍلبنًعصدددىلل

 نلىهٛىلبنًٓاربتلاٛ لبنث ل.

اتلبنثى ٚدد لٕادد ل ددزٔ ل بندد لا)صددا ًٛالمددٍٛلبنوٛاطددلب -

مدددددٍٛلبنًجًدددددٕرلٍٛلبنلجزٚثٛددددد لٔبنضدددددامغ ل دددددٗلل

بنًٓاربتلبفطاطٛ ل ٗلبنظثا) لاٛ لبنث للنصدانحلل

لبنوٛاصلبنثى ٖلنهًجًٕر لبنلجزٚثٛ .لل

ٕادد ل ددزٔ ل بندد لا)صددا ًٛالمددٍٛلبنوٛاطدداتلبنثى ٚدد للب -

مٍٛلبنًجًٕرلٍٛلبنلجزٚثٛ لٔبنضامغ ل ٗليظدلٕٖلل

ٖل ب ىٛددد لبندددلىهىلنهظدددثا) لنصدددانحلبنوٛددداصلبنثىددد للل

لنهًجًٕر لبنلجزٚثٛ .

 انتىصُبث: 1/23
 ددٗلضددٕ لَلددا  لبنث ددللٔبطلعمصدداب لًٚكددٍلنهثا) ددد للللللل

لبنلٕصٛ لمًالٚهٗ:

بغثٛددددولبنثزَدددداي لبنلىهًٛددددٙلماطددددلع بولبطددددهٕجللللل -

ببالتدداالبنًٕاددّلرهددٗليزب)ددملطددُٛ لفخددزٖل ددٗلللل

لرٚاض لبنظثا) .

باددددزب لبنًشٚدددد ليددددٍلبن ربطدددداتلٔبنث ددددٕ لرهددددٗللل -

ببخدزٖلماطدلع بولللبنًثل  ٍٛل ٗليعلهدلبنزٚاضاتل

لبطهٕجلببالتاالبنًٕاّ.

بازب لم ٕ ليتامّٓلماطلع بولبطدهٕجلببالتدااللل -

بنًٕاددّلرهددٗلعددز لبنظددثا) لببخددز٘ل)لددٗلًٚكددٍللل

لبنزإفلنُلا جٓالنز عليظلٕٖلبف ب .

ببطددلىاَ لمٛاطددهٕجلببالتدداالبنًٕاددّلماطددلع بوللل -

ببنىاجلبنًا ٛ لبنلٗلب خهتلرهدٗلبنثزَداي لبنًغثدولللل

ث دددللرُددد لبًُٛددد لعدددز لبنظدددثا) لللللرهدددٗلرُٛددد لبنل

 بفخز٘.

ببْلًاولماطلع بولببنىاجلبنًا ٛ لبكُا لبىهٛىلعز ل -

 بنظثا) لبنًعلهف لنمعفاللل

ببْلًددداولماطدددلع بولبنغدددز لٔلببطدددانٛ لبنج ٚددد ةللل -

بنًثلكزةلٔببنىاجلبنٓا   لٔبب ٔبتلبنًظدار ةل دٙللل

 رٔصلبنظثا) لبب خداللبنلتدٕٚولٔببكدارةلٔخهدوللللل

 ىلبنظثا) لٔب ظٍٛليظلٕ٘لبب ب بن ب ىٛ لنلىه

 لبئًت ادلراجع
 أوال: ادلراجع انعربُــت:
بدددالكٛزلمزَددداي لبزمٛددد للللو(9101امدددزبْٛىلرثددد لبندددزبس ثل

)زاٛددد لرهدددٗلمىدددضلبنوددد ربتلبنث َٛددد لنغفدددمليدددالاثدددملللللللل

رطان ليااظلٛز،لغٛزليُتدٕرة،لاهٛد لبنلزمٛد لللللبنً رط ،

لبنزٚاضٛ ،لاايى لبنًُٛا.

 لبطددهٕجلببالتدداال ارهٛددلو(9112ب)ًد لي ًدد لااطددزثل

بنًٕادددّل دددٙلبىهدددىلمىدددضليٓددداربتلادددزةلبنوددد ولنغدددمجللللل

اهٛ لبنلزمٛ لبنزٚاضٛ لنهثٍُٛ،للبنًز)ه لبن إَٚ لمصُىا ،

لاايى لبنشااسٚو.

رماد ليزادشلبندل كىللللو(ل9111بيملي ً لبمدٕلبنًىداعٙلثلل

ٔبنظًاتلبن ب ىٛ لبنزٚاضٛ لمانًظلٕ٘لبنزاًٙلنهُاشدئٍٛلل

 لم ددٕ لبنلزمٛدد لليجهددلطددُ ل ددٙلبنظددثا) ،للل02-04يددٍل

بنزٚاضددددٛ ،لاهٛددددد لبنلزمٛددددد لبنزٚاضددددٛ لمُدددددٍٛ،لاايىددددد للل

لبنشااسٚو.
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 ........  تأثري أسلوب االكتشاف املوجه باستخدام األلعاب املائية على دافعية التعلم

ياْزلبَٕر،رمي ً رث لبن ًٛد ،بًٚاٌلب)ًد ليداْزلللللب)ً 

بنلدد رٚ ل ددٙلبنلزمٛدد لبنزٚاضددٛ لمددٍٛلبنُظزٚدد لٔبنلغثٛددولللل

ل، برلبنفكزلبنىزم0ٙط.

بنغثىدد للبىهددٛىلبنظددثا) ل،لو(ل9110فطدداي لاايددملرببدد ثلل

لىزمٗل،لبنواْزة.بن اَٛ ل،ل برلبنفكزلبن

بنغثىددد للبىهدددٛىلبنظدددثا) ل،و(0222فطددداي لاايدددملرببددد ث

لبن ان  ل،ل برلبنفكزلبنىزمٗل،لبنواْزة.

ول9112بطدددداي لاايددددملرببدددد ل،بيددددٍٛلبَددددٕرلبنعددددٕنٙثلللل

،ل برلَظزٚاتلٔمزبي لبنفز ٚ لبن زاٛ لنمعفداللبنوداْزةلل(

لبنفكزلبنىزمٙ

لطدددٛكٕنٕاٛ لبندددلىهى،و(لل9101بنتدددُأ٘لرثددد لبنًدددُىىلث

لرز ات،لبنشااسٚو.يكلث ل

 برللرهدىلبندُفضلبنزٚاضدٙ،لللو(ل9109)اي لطهًٛاٌل)ً ث

لبنىزجلنهُتزلٔبنلزاً ،لطٕرٚال.

بنًُدداْ لٔعددز لبنلدد رٚضلو(ل0221)ايدد لرثدد لبنعددانولث

ليذازبتل ربطٛ .لبنلزمٛ لبنزٚاضٛ ،

بنثدددزبي لبنزٚاضدددٛ لنزٚددداللللو(9111خٛزٚددد لبمدددزبْٛىث

ل برلبنًىارا.ببعفال،

بدددالكٛزلمزَددداي ليولدددز لللو(9112 ُٚددداليلدددٕنٙلب)ًددد ٘ثل

ماطلع بولبنٕطا ظلبنفا و لبنلد خملرهدٙلادمليدٍليظدلٕ٘لللللل

بب ب لٔبنوهددددولندددد ٘لببعفدددداللبنًثلدددد  ٍٛل ددددٙلطددددثا) للللل

رطددان ل الددٕربِلغٛددزليُتددٕرة،لاهٛدد لبنلزمٛدد لللللبندد ٔنفٍ،

لبنزٚاضٛ ،لاايى لبنًُصٕرة.

بنًتدددددكمتلبنُفظددددددٛ للللو(للل0220سازٚالبنتزمُٛٙث

لنىزمٙ،لبنواْزة. برلبنفكزلبلرُ لبفعفال،

بدددد رٚضلبنلزمٛدددد للو(9112طانىلرث لبنهغٛدلطٕٚ بٌلث

،لليهلوددددددٗلبنزٚاضددددددٛ لنلميٛددددددذلبنًز)هدددددد للببمل ب ٛدددددد لل

لبنفكزبنىزمٙ،لبإلطكُ رٚ .

يكلد لللبنًُٓدا ل دٗلبنظدثا) ،للللو(0224عار لي ً لَ بث

لبنتزاٛ لنهغثار ،لبنشااسٚو.

عددددز لبنلدددد رٚضلللو(0220رثدددد لبحلبفيددددٍٛلبنُىًددددٙلثل

ندد برلبنجًاْٛزٚدد لنهُتددزلٔبنلٕسٚددعلٔبإلرددمٌ،للللبلبنىايدد ،

لنٛثٛا.

بطلزببٛجٛ لب رٚ لبنُاشدئٍٛل دٗللللو(0222رصاول)هًٗث

ليُتالةلبنًىارا،لبإلطكُ رٚ .للللبنظثا) ،

بنظددثا) :لبكُٛددخ،لبىهددٛى،لبدد رٚ ،للللو(9119رهددٗلساددٗثل

ل برلبنفكزلبنىزمٗ،لبنواْزة.للللللاَواا،

ٚ دد لببجاْدداتل) لو(0222رهددٗل ًٓددٗلبنثٛددخلٔفخددزٌٔلثل

يُتدداةلبنًىددارا،لللبنظٓددز(،ل- ددٗلبىهددٛىلبنظددثا) ثبنش)دل

لبإلطكُ رٚ .

و(ل9100رثدددد لبحلرثدددد لبن هددددٛى،لر)دددداجلرددددا للاثددددملث

بنًٓاربتلبنل رٚظٛ لٔبنل رٚث لبنًٛ بَٙل دٙلضدٕ بنٕباعللل

بغثٛودات(،للل-يثدا يلل-بنًىاصزلنهلزمٛ لبنزٚاضٛ لثيفداْٛىل

لبنغثى لببٔنٙ،ل برلبنٕ ا 

بدداكٛزلعزٚودد للو(0220إر٘ث اعًدد ليصددثا ،َا ٚ لبنثددال

بنهى لبن ز ٙلبنًا لرهٙلبىهىلمىضلبنًٓاربتلببطاطدٛ لل

،رهدٕولٔ ُدٌٕلبنزٚاضد ،لبنًجهد للللللنمعفالليااثملبنً رط 

لبن انت

يٕطددددددددددددددددددددٕر للو(0222ي ً لصث ٗل)ظاٍَٛلث

ٗلل ،ليزادددشلبنكلددداجلنهُتدددز،للللبنلددد رٚ لبنزٚاضدددٗلبنلغثٛوددد

لبنواْزة.

بنلددددددددددزٔٚحلبنًددددددددددا ٙلللو(9110ي ً لبن ًايٙث

ليزاشلالاجلنهُتز،لبنواْزةلف لبنلزٔٚح،ٔ هظ

رهددددىلبنددددُفضلبنًدددد رجلللو(9112ي ً ل)ظٍلرمٖٔث

ل برلبنًىارا،لبنواْزة.لٔبنل رٚ لبنزٚاضٙ،

بنًددٕاشل ددٗلبنزٚاضدداتلل و(9110ي ً لرهٗلبنوظث

ل،لبنًزاشلبنىزمٗلنهُتز،لبنشااسٚو.4،لطلبنًا ٛ 

بطدددددلع بولبفنىددددداجللفٌل و(9119ي ً لاًالث

بٚجامٛالرهدٗلبىهدىلبنًٓداربتلبن زاٛد للللللبنًا ٛ لٚ كزلبالكٛزب

ل. ٙلبنظثا) لنيعفال
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بنظدددددددددثا) لنهًددددددددد رجللو(9119يصغفٙلااظىلث

ل،لبنجش لببٔل،لبنظُ صلنهغثار .ةبنًىهى

با  ٛزلبطلع بولببنىداجلللو(0222َتٕ٘لْٔ بٌث

بنًا ٛدد لرهددٙلبوددٕٚىلبنًٓدداربتلببطاطددٛ لٔبعفددٛضل)دد ةلل

) لرايدددملبنعدددٕالٔبنوهدددولرهدددٙلبنًثلددد  ٛاتل دددٙلبنظدددثالل

رطددددددان ليااظددددددلٛزلغٛددددددزليُتددددددٕرةل،اهٛدددددد لبنلزمٛدددددد لل

لبنزٚاضٛ نهثُات،لاايى ل)هٕبٌ

 ىانٛدد لبطددلع بولمىددضلللو(9119ٔب ملرث لبنًىاعٙث

رطددان لللبطددانٛ لبنلدد رٚضل ددٙلبىهددىليٓدداربتلبنظددثا) ،للللل

 الددٕربِلغٛددزليُتددٕرة،لاهٛدد لبنلزمٛدد لبنزٚاضددٛ لنهثُددٍٛ،لل

لاايى ل)هٌٕ.

ا ٛدددددددد لبنزٚاضدددددددداتلبنًلو(0222ٔ ٛو ليصغفٗلطانىث

فطدانٛ للل–فطدضلبد رٚثٓالللل–عدز لب رٚظدٓالللل–مفْ ب ٓال

ل.،ليُتالةلبنًىارا،لبإلطكُ رٚ بوًٕٚٓام

بنظددًاتلبن ب ىٛدد لٔرمالٓدداللو(لل9114ٔنٛ لي ً لبنظٛ ث

موهولبنًُا ظ لٔخصا ىلببَلثداِلٔيظدلٕ٘لب ب لبرثدٙلللل

رطددانّل الددٕربِلغٛددزليُتددٕرة،لاهٛدد لبنلزمٛدد للبنكارببٛددّ،ل

لنشااسٚورٚاضٛ لنهثٍُٛلاايى لب
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 ........  تأثري أسلوب االكتشاف املوجه باستخدام األلعاب املائية على دافعية التعلم

Abstract 

The effect of discovery-oriented style using water games on learning motivation 

and some basic swimming beginners' skills 
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The current research aims to identify the impact of the method of discovery 

directed using water games on the motivation of learning and the level of some basic 

skills for beginners in swimming, and the sample was chosen from Mansoura Stadium 

Club for the sports season 2019-2020, a sample consisting of (40) beginners representing 

participants in swimming education schools was chosen. At Al-Mansoura Sports Club, 

by the intentional method of the research community, they were randomly divided into 

two equal and equal groups, each group has a capacity of (20) beginners 

The most important results of the search were as follows: 

- There are statistically significant differences between the dimensional measurements 

between the experimental and control groups in the level of learning basic skills in 

swimming in favor of the experimental group. 

- There are statistically significant differences between the dimensional measurements 

between the experimental and control groups in the learning motivation in 

swimming in favor of the experimental group. 

- There are statistically significant differences between the mean of the two 

dimensional measurements between the two groups (control - experimental) in 

motivation and the level of learning some basic skills for beginners in swimming in 

favor of the experimental group 

 


