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 تأثري تزوامج تاطتخذاو عزض رياظى مذرطى مقرتح 
 نتحظني تعط انصفاخ انثذويح وانتىافق انىفظي 

 نتالميذ املزحهح االتتذائيح
 

 أ.ك/ هؾول هوٍبل ؽول اهثبة
 اصتاذ انتًسٍُاث وانعسوض انسٍاضَت

 لضى انًُاهج وطسق تدزٍش انتسبَت انسٍاضَت

 جايعت انًُصوزة –كهَت انتسبَت انسٍاضَت 

 م.ك/ ًشأد هؾول هٌظْهأ.
 أصتاذ يضاعد بمضى عهى انُفش انسٍاضي

 جايعت انًُصوزة –كهَت انتسبَت انسٍاضَت 

 ك/ هؾوْك هؾول اؽول علٖ
 يدزس بمضى  انًُاهج وطسق تدزٍش انتسبَت انسٍاضَت

 جايعت انًُصوزة –كهَت انتسبَت انسٍاضَت 

 الجبؽش/ عالء هؾول الجًَْ٘ٔ هؾول
 هج وطسق تدزٍش انتسبَت انسٍاضَتانباحث  بمضى  انًُا

 جايعت انًُصوزة    –كهَت انتسبَت انسٍاضَت 

 
 املهخص

لقل أطبجؾذ العبوّع الوٗبػب٘خ أؽبل أُبن هغببيد الوٗبػبخا كأؽبل الىٌبْى الزبٔ ٗبزن ر ج٘قِبب  يمديت ويشكهت انبحث:

كافل كل٘بد الزوث٘خ الوٗبػ٘خ للجٌب٘ي علٔ هَزْٓ العبلناّف٘و كل٘ل علٔ ملك أى لِب هقوهاد ّقْاعل كهاٍ٘خ ٗزن رلهَِٗب 

ّالجٌبد علٔ ؽلاً ٍْاء علٔ هَزْٓ العبلنا كوب أطجؾذ هٌلهعخ فٔ الزوث٘خ ّالزعل٘ن ايٍبٍٔ فٔ طْهح أًشب خ يطبى٘خ 

 علٔ هَزْٓ الولاهً أّ اإلكاهاد أّ الوؾبفظبد ؽزٔ هَزْٓ الغوِْهٗخ. ّهَبثقبد رٌبفَ٘خ هٌِب ّاؽزىبل٘خ ٍْاء

م(ا ئلٔ أى اإلًَبى ٗزو٘ي عبي ي٘بوٍ هبي النبتٌببد ا فبوٓ ثأًبَ ٗعب٘ا فبٖ هغببل 1998بل ؽول )ّٗش٘و هؾول هوٍ

اعزوبعٖ هٌظن ٗزأصو ثبَ ّٗبإصو ف٘بَ ا ُّبْ فبٖ ُبنا ٗبزعلن أًوببؽ ٍبلْك٘خ هقزلىبخ رَببعلٍ علبٔ الزن٘بن ايعزوببعٖ ّعٌبل 

ًْع٘ببخ ّلببنل الزىبببعالد ّالعالقبببد كهاٍببخ ٍببلْف ا فببواك هببي ؽ٘ببش ؽج٘عببخ عالقببزِن ثت٘ببوُنا ٗغببت ايُزوبببم  ث ج٘عببخ ّ

ايعزوبع٘ببخ الوقزلىببخ ث٘ببٌِن ّالعْاهببل الوببإصوح فِ٘ببب ّهببلٓ رببأصو ا فببواك ثِببب ّرببأص٘وُن فِ٘ببب كافببل الغوبعبببد ّكهاٍببخ 

الغوبعبد هي فالل الوْاقبن ايعزوبع٘بخ ّالٌىَب٘خ الوقزلىبخ ٗعزجبو الوغببل الز ج٘قبٖ للَبتلْف ايعزوببعٖ ّالٌىَبٖ. ّأى 

د الغوبع٘خ رٌلهط رؾذ الغوبعبد النج٘وح الوٌظوخ الزٖ رزو٘ي ثأًِب عوبعخ اعزوبع٘خ رزن فِ٘ب الزىببعالد عوّع الزووٌٗب

 (.318ا  317: 128ّالعالقبد ايعزوبع٘خ. ّٗظِو ملك ثْػْػ أصٌبء رظو٘ن ّرٌى٘ن عوّع الزووٌٗبد الغوبع٘خ) 

هلهٍٔ هقزوػ لزؾَب٘ي ثعبغ الظبىبد ِٗلف للزعوف علٔ رأص٘و ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ  هذف انثحث: 

 الجلً٘خ ّالزْافق الٌىَٖ لزاله٘ن الووؽلخ ايثزلات٘خا ّملك هي فالل:
  رببأص٘و هوبهٍببخ العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ علببٔ ثعببغ هظبببُو الزْافببق الٌىَببٔ لنببال هببي الوغوْعببَ الزغوٗج٘ببخ

 ّالوغوْعَ الؼبث خ هي راله٘ن هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٔ. 

 لعوّع الوٗبػب٘خ الولهٍب٘خ علبٔ هَبزْٓ ثعبغ الظبىبد الجلً٘بخ الوورج بخ ثزاله٘بن هوؽلبخ الزعلب٘ن رأص٘و هوبهٍخ ا

 ايٍبٍٔ.
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

اٍُزقلم الوٌِظ الزغوٗجٖ لوغوْعز٘ي ئؽبلاُوب رغوٗج٘بخ ّا فبوٓ ػببث َ ّثاٍزقبتلام الق٘ببً  املىهج املظتخذو:

 القجلٔ الجعلٓ للوغوْعز٘ي.

لعٌ٘بخ القبطبخ ثبلجؾبش ّالوبٌِظ الوَبزقلم ف٘بَ اإلعبواءاد العلو٘بخ فٔ ػْء ا ُلاف ّالىوّع ّا اإلطتىتاجاخ:

 :ّالوعبلغبد اإلؽظبت٘خ للج٘بًبدا قل رْطل الجبؽش لإلٍزٌزبعبد الزبل٘خ

  أٍِن هؾزبْٓ العبوع الوٗبػبٔ الولهٍبٔ ق٘بل الجؾبش فبٔ رؾَبي ثعبغ هظببُو الزْافبق الٌىَبٔا ّثعبغ الظبىبد

 ٌٍخ . 12:  9زعل٘ن ايٍبٍٔ هي الجلً٘خ لزاله٘ن الؾلقخ ا ّلٔ هي هوؽلخ ال

  الؼببث خ ( فبٔ هَبزْٓ الظبىبد الجلً٘بخ الوورج بخ  –ّعْك فوّق ماد كيلخ ئؽظبت٘خ ث٘ي الوغوْعز٘ي ) الزغوٗج٘خ

 .0.05ثزاله٘ن هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٔ لظبلؼ الوغوْعَ الزغوٗج٘خ عٌل هَزْٓ هعٌْٗخ 

 طل ئلِ٘ب الجبؽش ْٗطٔ الجبؽش ثوب ٗلٔ:فٔ ػْء هبأٍىود عٌَ الٌزبتظ الزٔ رْ تىصياخ انثحث:

  ػوّهح ر ج٘ق العوع الوٗبػٔ ق٘ل الجؾش علٔ هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٔ ّملك لوب لبَ هبي ربأص٘و ئٗغببثٔ فبٔ رؾَب٘ي

 ثعغ هظبُو الزْافق الٌىَٔا ّالظىبد الجلً٘خ لزاله٘ن الووؽلخ اإلثزلات٘خ.

 لهٍ٘خ لوقزلن الوواؽل الزعل٘و٘خ.ئعواء العلٗل هي الجؾْس فٔ هغبل العوّع الوٗبػ٘خ الو 

  ػوّهح ئُزوبم هعلؤ الزوث٘خ الوٗبػ٘خ ثز ج٘ق العبوّع الوٗبػب٘خ الولهٍب٘خ فبٔ ػبْء اإلهنبًببد الوزبؽبخ ٍبْاء

فببٔ طببْهح رٌبفَبب٘خ أّ ئؽزىبل٘ببخ لزٌو٘ببخ العلٗببل هببي الظببىبد الجلً٘ببخ ّالٌىَبب٘خ ّاإلعزوبع٘ببخ لزاله٘ببن هوؽلببخ الزعلبب٘ن 

 ّاإلهرقبء ثبلوغزوع.ا ٍبٍٔ إلعلاك ع٘ل ع٘ل 

 .ًرٍْ٘ع قبعلح ر ج٘ق العوّع الوٗبػ٘خ الولهٍ٘خ علٔ هَزْٓ الولاه 

ئلببٔ الزعببوف رببأص٘و ثوًبببهظ ثبٍببزقلام عببوع هٗبػببٔ هلهٍببٔ هقزببوػ لزؾَبب٘ي ثعببغ الظببىبد   : يهددذف انثحددث

 وٗقبخ الق٘ببً القجلبٖ الجعبلٕ الجلً٘خ ّالزْافق الٌىَٖ لزاله٘ن الووؽلخ ايثزلات٘خ ّ قل اٍزقلم الجبؽبش الوبٌِظ الزغوٗجبٖ ث

رلو٘بن (ا  32لوغوْعز٘ي ئؽبُوب ػبث خ ّايفوٓ رغوٗج٘خا ّرن ئفز٘ببه العٌ٘بخ ثبل وقبخ العولٗبخا ّ قبل ثلبا ؽغبن العٌ٘بخ ) 

رلو٘ن(ا ّروضلذ أكّاد عوبع الج٘بًببد فبٔ ايفزجببهاد الجلً٘بخ لق٘ببً  16ّرن رقَ٘وِن ئلٖ هغوْعز٘ي قْام كل هغوْعخ ) 

خ الوورج خ ثزاله٘ن الؾلقخ ا ّلٖ هي هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٖ ا ّايفزجبهاد الٌىَ٘خ ّاإلعزوبع٘خ ّالوزوضلبَ الظىبد الجلً٘

فٔ )هق٘بً الزْافق الٌىَٔ  هبًٔ عجل الوقظْك(ا )هق٘ببً النىببءح اإلعزوبع٘بخ لظبجؾٔ النببفْهٓ(ا ّثوًببهظ العبوّع 

لزغوٗج٘خ علٖ الؼبث خ فٖ رؾَي ثعبغ هظببُو الزْافبق الٌىَبٔ الوٗبػٖ الوقزوػا ّكبًذ أُن الٌزبتظ رىْق الوغوْعخ ا

 ّالنىبءح اإلعزوبع٘خ ّالظىبد الجلً٘خ الوورج خ ثزاله٘ن الؾلقخ ا ّلٖ هي هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٖ.
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 مقذمح ومشكهح انثحث:
م(ا أى كّه 2005ٗبببببوٓ علبببببٔ فببببببلؼ الٌِبببببلإّ )

 الولهٍخ ٗزغلٔ ثْعْك هفبق للزلو٘ن ّافزالؽَ ثوغوْعخ

هببي الوعلوبب٘يال فؼببالً عوببب ٗؾزْٗببَ الوٌِبببط هببي هْاقببن 

ًّشبؽبد رَِن فٖ ًوٍْ ايعزوبعٖا فبلزلو٘ن ٗعب٘ا فبٖ 

الولهٍبببخ ّكأًبببَ ٗزوبببوى علبببٔ هوبهٍبببخ ألبببْاى الؾ٘ببببح 

ايعزوبع٘ببخ ؽزببٔ ٗنببْى هِ٘ببأ لقببْع الؾ٘بببح ايعزوبع٘ببخ 

الؾق٘ق٘خ فبٖ الوغزوبعا ّالولهٍبخ فبٖ ُبنا الْػبع كأًِبب 

فَ٘ الٌبلئ علٔ الَجبؽخ  قجبل أى ؽْع للَجبؽخ ٗزووى 

 (.  308:  11ٗوبهً هٗبػزَ فٖ الجؾو) 

م(ا اى 2011ّروٓ اٗبذ ؽوبْكح ؽن٘وبخ ّوفبوّى )

الزْافببببق الٌىَببببٔ رعببببلٗل ّرت٘٘ببببو ٍببببلْف الزلو٘ببببن ّفببببق 

هز لجبد الج٘ئخ الوؾ٘ خ ثَ ال ج٘ع٘بخ ّايعزوبع٘بخا ؽ٘بش 

ٗنبببْى الزلو٘ببببن قببببكه علببببٔ رؾق٘بببق الزْافببببق الشقظببببٖ 

ٖ ّثبلزبلٖ لعْهٍ ثبلوػب ّالزالؤم هع ٍّب َ ّايعزوبع

الببببلافلٖ ّالقبببببهعٖ ًز٘غببببخ لببببعْهٍ ثز ج٘ببببق اإللببببجب  

لؾبعبرَ اللافل٘خ ّرقلظَ هبي الؼبتؾ كّى ئلؾببق ػبوه 

 (   10:  5ثبلٍْؾ القبهعٖ. ) 

م( 1998ّٗزىبببق كبببل هبببي  طبببجؾٔ ًبببْه البببلٗي ) 

م(ا أى العببوّع الوٗبػبب٘خ 1999ّهؾوببل هوٍبببل ؽوببل )

لهٍ٘خ ّعيء هتَ٘بٖ لوٌِببط الزووٌٗببد أؽل ا ًش خ الو

 ّرَبببببزقلم فِ٘بببببب الغوبعببببببد النج٘بببببوح الوٌظوبببببخ الزبببببٖ 

رزو٘ببي ثبلزىبعببل الوزجبببكل ثبب٘ي أفواكُببب فببٖ رأكٗببخ ا كّاه 

الوقزلىبببخ كافبببل الغوبعبببخ ّربببورجؾ العبببوّع الوٗبػببب٘خ 

ثوغوْعببخ هببي الىٌببْى ّالعلببْم رزوضببل فببٖ فببي الؾوكببخ 

الببٌىٌ ّؽببوق  ّالشببنل ّاللببْى ثبلٌَببجخ للزظببو٘نا ّعلببن

 (4:  8){الزببببلهٗت ّالزٌظببببب٘ن ّاإلكاهح ثبلٌَبببببجخ للزٌى٘بببببن

 (16 :1 ){. 

كوبببب أًبببَ هبببي الوَبببلن ثبببَ أى العبببوّع الوٗبػببب٘خ 

الولهٍ٘خ رزن فٖ طبْهح عوبع٘بخال ؽ٘بش ئًِبب رعوبل علبٔ 

ئلببببجب  الؾبعبببببد الٌىَبببب٘خ للزاله٘ببببنا ّرقببببجلِن للببببنادا 

ّاٍببزوزبعِن ثؾ٘بببح فبل٘ببخ هببي الزببْروادا ّالظببواعبدا 

ايػبب واثبد الٌىَبب٘خ ًز٘غببخ الزىبعببل ثبب٘ي الزاله٘ببن عببي ّ

ؽوٗببببق الزووٌٗبببببد اليّع٘ببببخ ّالغوبع٘ببببخ ّالزشببببن٘الد 

ّالزنٌْٗبد الغوبع٘خال هوب َِٗن فٖ اًتوبً الزاله٘ن فبٖ 

ا كاء عببببي ؽوٗببببق رظببببْه  كاء الؾوكبببببد ّالزووٌٗبببببد 

ّالبببوثؾ البببنٌُٖ ثٌِ٘وببببا ّكبببنلك رْافبببق الؾوكببببد هبببع 

و٘بخ الجؾبش رزووكبي ؽبْل رٌو٘بخ الوٍْ٘قٔال هوبب ٗغعبل أُ

ثعبغ هظبببُو الزْافببق الٌىَبٖ ّالظببىبد الجلً٘ببخ لزاله٘ببن 

 ٌٍَ. 12:  9الؾلقخ ايّلٔ هي الزعل٘ن ا ٍبٍٖ هي 

 كوببب رشبب٘و ًزبببتظ كهاٍببخ ؽلعببذ الَبب٘ل ٍبببلن قبببعْك

م (ا عي ّعْك قظْه فٔ ثعبغ هظببُو الزْافبق 2005) 

 (.9الٌىَٖ فٔ الووؽلخ ايثزلات٘خ)

ٌ لببق كببْى ّعببْك قظببْه فببٔ ثعببغ ّهببي ُببنا الو

هظببببُو الزْافببببق الٌىَببببٔ ثبببب٘ي الزاله٘ببببن فببببٔ )الزْافببببق 

الشقظبببٔ ّاإلعزوبببببعٔ ّايًىعبببببلٔ(ا ّثبببببإلؽال  علببببٔ 

اللهاٍبببد الووعع٘ببخ الوورج ببخ ثوْػببْ  الجؾببش العوث٘ببخ 

ّايعٌج٘ببببخ ّالزْاطببببل هببببع ثعببببغ القجببببواء فببببٔ هغبببببل 

العوّع الوٗبػ٘خ ّعلبن البٌىٌ الوٗبػبٔ ارؼبؼ أًبَ لبن 

 ببببوق آ هببببي الجبببببؽض٘ي ثوْػببببْ  رببببأص٘و هوبهٍببببخ ٗز

العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ لزؾَبب٘ي ثعببغ الظببىبد 

الجلً٘ببببخ ّهظبببببُو الزْافببببق الٌىَببببٖ لزاله٘ببببن الووؽلببببخ 

ايثزلات٘بببخال هوبببب كفبببع ئلبببٔ الزعبببوف علبببٔ ربببأص٘و ثوًببببهظ 

ثبٍببزقلام العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ لزؾَبب٘ي ثعببغ 

ه٘بببن الووؽلبببخ الظبببىبد الجلً٘بببخ ّ الزْافبببق الٌىَبببٖ لزال

 ايثزلات٘خ.

 أهميح انثحث:
رنوي أُوَ٘ الجؾش فٖ أًَ ٗعزجبو هبي ًبْ  الجؾبْس 

الزبببٖ رزٌببببّل هْػبببْ  العبببوّع الوٗبػببب٘خ الولهٍببب٘خ 

ّعالقزِب ثجعغ هظبُو الزْافق الٌىَٖ لزاله٘بن الووؽلبخ 

 اإلثزلات٘خ كًِْن اللجٌخ ا ٍبٍ٘خ للوغزوع.

كهاٍبخ ّألبهد ًزبتظ اللهاٍبد الووعع٘خ كوبب فبٔ 

( ئلبٔ أى هوبهٍبخ ا ًشب خ الوٗبػب٘خ ثظبىخ 3(ا)2(ا)1)
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

عبهبببَ ّالعبببوّع الوٗبػببب٘خ ثظبببىَ فبطبببَ رعبببل عببببهالً 

اٍبٍ٘ب فٖ رنْٗي الشقظ٘خ الوزنبهلخ للزاله٘بن هبي فبالل 

 –فنببوح العببوع  –الزشببن٘الد ّالزنٌْٗبببد  –)الزووٌٗبببد 

هثؾ الوؾزْٕ ثبلوٍْ٘قٖ(ال ؽ٘بش ئى العبوّع الوٗبػب٘خ 

هب رؾزَْٗ فٖ طْهح هزنبهلخال ؽ٘ش رنَبت رغوع ث٘ي كل 

الزاله٘ن اإلؽَبً ثبلزنّق الغوبلٖ للؾوكبد ّالزشن٘الد 

ّالزنٌْٗبببد ّالوٍْبب٘قٔ الوظبببؽجخ ّرٌبببين ا لببْاى هببي 

)هالثببٌ ّأكّاد(ا ّملببك ثزظببْه الزلو٘ببن لببيكاء الؾوكببٖ 

ّهببلٓ رْافقببَ هببع الوٍْبب٘قٔ الوظبببؽجخ ثبببلوثؾ الببنٌُٖ 

ُ٘ببببل ّئعببببلاك ّهعبلغببببخ ثٌِ٘وبببببال هوببببب َٗبببببعل علببببٔ رأ

ٍبببلْك٘برِنا عبببي ؽوٗبببق هوبهٍبببَ العبببوّع الوٗبػببب٘خ 

 الولهٍ٘خ.

 هذف انثحث:
ِٗبببلف الجؾبببش ئلبببٔ الزعبببوف علبببٔ ربببأص٘و ثوًببببهظ 

ثبٍببزقلام العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ لزؾَبب٘ي ثعببغ 

الظبببىبد الجلً٘بببخ ّ الزْافبببق الٌىَبببٖ لزاله٘بببن الووؽلبببخ 

 ايثزلات٘خ ا ّملك هي فالل الزعوف علٔ:

و هوبهٍببخ العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ علببٔ رببأص٘ -

ثعبببغ هظببببُو الزْافبببق الٌىَبببٖ لزاله٘بببن الووؽلبببخ 

 ايثزلات٘خ. 

رببأص٘و هوبهٍببخ العببوّع الوٗبػبب٘خ الولهٍبب٘خ علببٔ  -

 ثعغ الظىبد الجلً٘خ لزاله٘ن الووؽلخ ايثزلات٘خ.

 فزظا انثحث:
ق كالببببخ ئؽظبببببت٘ب ثبببب٘ي الوغوببببْعز٘ي رْعببببل فببببوّ -1

ثعبغ الظبىبد الجلً٘بخ الؼبث خ( فٖ  –الزغوٗج٘خ )

الوورج ببخ ثزاله٘ببن هوؽلببخ الزعلبب٘ن ا ٍبٍببٖ لظبببلؼ 

 .0.05الوغوْعخ الزغوٗج٘خ عٌل هَزْٓ هعٌْٗخ 

رْعببببل فببببوّق كالببببخ ئؽظبببببت٘بً ثبببب٘ي الوغوببببْعز٘ي  -2

الؼبث خ( فبٖ ثعبغ هظببُو الزْافبق  –)الزغوٗج٘خ 

الٌىَٖ لظبلؼ الوغوْعبخ الزغوٗج٘بخ عٌبل هَبزْٓ 

 .0.05هعٌْٗخ 

 : مصطهحاخ انثحث
 School Sportانعددزوض انزياظدديح املذرطدديح 

Shows: * 
ُْ"أؽببل أًببْا  العببوّع الوٗبػبب٘خ الزببٖ رُق٘وِببب 

ثعبغ الوببلاهً ثالبواف هببي هلهٍبٖ الزوث٘ببخ الوٗبػبب٘خ 

ثبلولهٍببببخ ثزعلبببب٘ن الزاله٘ببببن هغوْعببببخ هببببي الؾوكبببببد 

ّا ّػبب  ّالزشببن٘الد الوقزبببهح ّالوظبببؽجخ للوٍْبب٘قٔ 

العببوع ّٗإكِٗببب الزاله٘ببن  الوٌزقبببح ّفقبببً لوؾزببْٓ ّفنببوح

فبٖ طببْهٍ عوبع٘ببخ ئؽزىبل٘بخ أّ رٌبفَبب٘خ رزو٘ببي ثبلظببجتخ 

اإلعزوبع٘بببخ رِببببلف إلٗقبببببي الببببْعٔ الوٗبػببببٖ ّئلببببجب  

الؾبعبد الجلً٘خ ّالٌىَ٘خ ّالعقل٘بخ ّايعزوبع٘بخ للزاله٘بن 

هوببب َٗبببعل علببٔ رْاعببل الشقظبب٘خ الَببْٗخا ّاعزببناثِن 

 ًؾْ هوبهٍخ الوٗبػخ". 

 :Psycho  Adjustment انتىافق انىفظي

ُبْ أى ٗنببْى الزلو٘ببن هاػببً٘ب عبي ًىَببَا ي٘ببو كبببهٍ 

لِب أّ ًبفو هٌِب أّ ٍبفؾ علِ٘ب أّ ي٘و ّاصبق فِ٘ببا كوبب 

رزَببن ؽ٘برببَ الٌىَبب٘خ ثبببلقلْ هببي الزببْرواد ّالظببواعبد 

الٌىَبب٘خ الزببٖ رقزببوى ثوشبببعو الببنًت ّالقلببق ّالؼبب٘ق. 

 .(19:  13ّالٌقض ّالوصبء للناد) 

                                                 

 ) رعوٗن ئعواتٖ(  
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

 انذراطاخ املزجعيح:مىاقشح 
ثعبببل ق٘ببببم الجببببؽضْى ثبلوَبببؼ الووععبببٖ الشببببهل 

لللهاٍببد ّالجؾبْس هبي هظببكه هقزلىبخ ا ّملبك ثِبلف 

عبببوع أّعبببَ الشبببجخ ّايفبببزالف ثببب٘ي رلبببك اللهاٍببببد 

الَببببثقخ ّاللهاٍبببخ الؾبل٘بببخا ّهبببلٓ ايٍبببزىبكح هٌِبببب فبببٖ 

     (.                2ر ج٘ق اللهاٍخ الؾبل٘خ كوب ُْ هْػؼ ثغلّل )

 (2جذول)
 مىاقشح انذراطاخ املزجعيح

 انًُالشت   انًحوز و

ارىقببذ اللهاٍببخ الؾبل٘ببخ هببع ثعببغ اللهاٍبببد الَبببثقخ فببٖ الزعببوف علببٔ رببأص٘و العببوّع الوٗبػبب٘خ علببٔ  - الِلف -1

العلٗبل هببي الوزت٘بواد الوقزلىببخ فِببلفذ ثعؼبِب ئلببٔ الزعببوف علبٔ رببأص٘و العببوّع الوٗبػب٘خ علببٔ ثعببغ  

ً٘خ هضبل )النىببءح الجلً٘بخ ّالْي٘ى٘بخا هنًْببد الل٘بقبخ الجلً٘بخا القبلهاد الؾوك٘بخا عٌبطبو الوزت٘واد الجل

 الل٘بقخ الجلً٘خ ا الغبًت الْعلاًٖا الَلْف العلّاًٖ(.

ثعغ اللهاٍبد الوزعلقخ ثبلزْافق الٌىَٖ ُبلفذ ئلبٔ الزعبوف علبٔ عالقزبَ ثبب كاء الوِببهٓ ا ّالزعبوف  -

اعزوبببعٖ  –لٌْع٘ببخ علببٔ رعلبب٘ن الوِبببهاد ا ٍبٍبب٘خ ّالزْافببق الٌىَببٖ علببٔ رببأص٘و اٍببزقلام الزووٌٗبببد ا

 لزلو٘ناد الووؽلخ اإلعلاكٗخ.

 ارىقذ اللهاٍخ الؾبل٘خ هع ثعغ اللهاٍبد الووعع٘خ الوَزقلهخ للوٌِظ الزغوٗجٖ. - الوٌِظ الوَزقلم -2

ز٘بهُببب لعٌ٘ببخ الجؾببش ّ الزببٖ ٗالؽببأ أى اللاهٍبببد الَبببثقخ ثعؼببِب ارىقببذ هببع اللهاٍببخ الؾبل٘ببخ فببٖ اف - العٌ٘خ -3

اًؾظببود فببٖ راله٘ببن ثووؽلببخ )الزعلبب٘ن ا ٍبٍببٖ(ا ّ)ؽببالة ّؽبلجبببد(ا ّ)هوؽلببخ الزعلبب٘ن الغبببهعٖ(ا 

)ًبلئ٘ي ًّبلئبد(ا ّقل ّعل الجبؽش رًٌْعب فٖ افز٘به العٌ٘خ ّفقبً لوالتوزِب ل ج٘عبخ ّأُبلاف ّئعبواءاد 

 رلك اللهاٍبد.

الَبببثقخ ثعؼببِب ارىقببذ هببع اللهاٍببخ الؾبل٘ببخ فببٖ افز٘بهُببب لعٌ٘ببخ الجؾببش ّ الزببٖ ٗالؽببأ أى اللاهٍبببد  - أُن الٌزبتظ -4

اًؾظببود فببٖ راله٘ببن ثووؽلببخ )الزعلبب٘ن ا ٍبٍببٖ(ا ّ)ؽببالة ّؽبلجبببد(ا ّ)هوؽلببخ الزعلبب٘ن الغبببهعٖ(ا 

)ًبلئ٘ي ًّبلئبد(ا ّقل ّعل الجبؽش رًٌْعب فٖ افز٘به العٌ٘خ ّفقبً لوالتوزِب ل ج٘عبخ ّأُبلاف ّئعبواءاد 

 اللهاٍبد.رلك 

أٍبل٘ت الوعبلغبد  -5

 اإلؽظبت٘خ

رجبٌٗببذ اللهاٍبببد الَبببثقخ فببٖ اٍببزقلام العلٗببل هببي الوعبلغبببد اإلؽظبببت٘خ ّفقبببً لوالتوبرِببب ّرٌبٍببجِب  -

لللهاٍخ ّاًؾظود ا ٍبل٘ت اإلؽظبت٘خ فٖ )الوزٍْبؾا الٍْب٘ؾا ايًؾبواف الوع٘ببهٕا الوٌبْالا هعبهبل 

 ج٘بًبدا ًَت الزؾَي أّ الزقلم(.ايلزْاءا هعبهل ايهرجبؽا رؾل٘ل ال

 إجزاءاخ انثحث -
 مىهج انثحث:  -

اٍُزقلم الوٌِظ الزغوٗجبٖا ّملبك لوالتوزبَ لزؾق٘بق 

ُبببلف الجؾبببش ّؽج٘عبببخ ئعواءاربببَ عبببي ؽوٗبببق الزظبببو٘ن 

الزغوٗجٖ لوغوْعز٘ي ئؽلاُوب رغوٗج٘خ ّا فوٓ ػببث خ 

 ثْاٍ خ الق٘بً القجلٖ ّالجعلٕ لنل هغوْعخ.

هغزوبببع الجؾبببش راله٘بببن روضبببل  جمتمدددل انثحدددث: -

 الووؽلخ ايثزلات٘خ.

راله٘ببن هلهٍببخ الببلكزْه هلببلٓ  وعيىددح انثحددث: -

ئٍبببوبع٘ل اإلثزلات٘ببببخ الزبثعبببخ إلكاهح يببببوة الوؾلببببخ 

هلٗوٗببببخ الزوث٘ببببخ ّالزعلبببب٘ن ثبلتوث٘ببببخ ا  –الزعل٘و٘ببببخ 

ّأفز٘ببببود عٌ٘ببببخ الجؾببببش ثبل وٗقببببخ العولٗببببخا ّرببببن 

 (3رقَ٘وِب كوب ُْ هْػؼ ثبلغلّل هقن علّل )

 (3ل )جذو
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 تىصيف عيىح انثحث 
 انبسَايج عدد انتاليَر يجًوعت انبحث و

 - 50 ايٍز الع٘خ العٌ٘خ اٍز الع٘خ 2

 

1 
 ا ٍبٍ٘خ

 الجوًبهظ الوقزوػ 16 الزغوٗج٘خ

 الجوًبهظ الوزجع 16 الؼبث خ

 - 82 الوغوْ  النلٔ

رببن ئعببواء الزغبببًٌ لعٌ٘ببخ  جتدداوض عيىددح انثحددث : -

بهظ فبٖ الوزت٘بواد )الق٘بٍببد الجؾش قجل ر ج٘ق الجوًب

الغَببو٘خ(ا ثعببغ هظبببُوالزْافق الٌىَببٖ ق٘ببل الجؾببش 

ّالزببٖ قببل رببإصو علببٖ ًزبببتظ الجؾببش كوببب ُببْ هْػببؼ 

 (:4ثغلّل)

 (4جذول)
 جتاوض عيىح انثحث يف متغرياخ انثحث

 و

سا
غَ

ًت
ان

ث
 

 انوصَظ انًتوصظ وحدة انمَاس االختبــــــــازاث
االَحساف 

 انًعَازً

يعال 

 االنتواء

1 

٘خ
َو

ع
 

 0.113- 0.494 11.400 11.38 ٌٍخ العوو اليهٌٖ.

 20.5 1.983 32.000 32.06 كغن الْىى. 2

 0.0-3 74.1 135.500 9134.4 ٍن ال ْل. 3

1 

٘خ
لً
ث

 

 0.143- 20.4 4.550 94.4 رنواهاد )علك( س10ايًج بػ الوبتل هي الْقْف  الولبقخ

 0.754- 1.571 9139.8 139.53 هَبفخ )ٍن( الْصت العوٗغ القلهح 2

 1.1-6 30.6 13.970 13.96 هَبفخ )ٍن( صٌٖ الغن  هي الْقْف الووًّخ 3

 0.2-7 50.4 95.6 5.61 ىهي )س( م هي الجلء ال بتو30العلّ  الَوعخ 4

 30.6 90.9 11.960 612.0 ىهي )س( اللّاتو الوقو٘خ الزْافق 5

 1.614- 40.2 1.860 81.7 هَبفخ )ٍن( كفع كوح ؽج٘خ القْح 6

1 

ٔ
َ
ًى
ق 
اف
رْ

ق  
اف
زْ
 ال
ً
٘ب
هق

ٖ
َ
ٌى
ال

 

 الزْافق النارٔ.

عخ
له
ال

 

125.9 26.000 4.373 50.1 

 10.4 74.2 26.000 25.91 الزْافق ايعزوبعٔ. 2

 0.43 4.26 26.000 327.1 الزْافق ايٍوٓ. 3

 11.0 810.4 75.50 478.9 اللهعخ النل٘خ للوق٘بً. 4

(ال ّالقبص ثزغببًٌ ث٘بًببد عٌ٘بخ 4ثلهاٍخ علّل)

الجؾش فٖ )الوزت٘واد ق٘ل الجؾبش( قجبل الزغوثبخ رجب٘ي أى: 

 (1.009:  1.614 -هببب ثبب٘ي )هعبببهالد ايلزببْاء رزببواّػ 

هوبببب ٗبببلل علبببٔ أى الق٘بٍببببد الوَزقلظبببخ قوٗجبببخ هبببي 

ايعزلال٘خ ؽ٘ش أى ق٘ن هعبهل ايلزْاء ايعزلال٘بخ رزبواّػ 

هوبب ٗشب٘و ئلبٔ رغببًٌ  ا ّرقزبوة هبي الظبىو3±هب ث٘ي  

أفواك هغوْعبد الجؾش فٖ )الوزت٘بواد ق٘بل الجؾبش(  قجبل 

 الزغوثخ.

ربببن ئعبببواء الزنببببفإ ثببب٘ي  تكدددافي عيىدددح انثحدددث: -

هغوببببْعزٖ الجؾببببش )الزغوٗج٘ببببخ ّالؼبببببث خ( فببببٖ 

الوزت٘ببواد ق٘ببل الجؾببش ّفقببب لٌزبببتظ الق٘بٍبببد القجل٘ببخ 

 (:5كوب ُْ هْػؼ ثغلّل)
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

 ( 5جذول ) 
 (56=2=ن 5)ن      تكافي عيىح انثحث

تغ و
نً

ا

ث
سا

ٍ
 

 وحدة انمَاس االختبــــــــازاث
لًَت )ث(  انًجًوعت انتجسٍبَت انًجًوعت انضابطت

  ± -ً  ± -ً انًحضوبت

1 

٘خ
َو

ع
 

 .0-50 30.5 311.4 80.4 411.3 ٌٍخ العوو اليهٌٖ )ٌٍخ(

 80.1 1.932 32.00 .102 332.1 كغن الْىى / كغن 2

 0.67 83.6 4133.9 74.6 4134.9 ٍن ال ْل / ٍن 3

1 

٘خ
لً
ث

 

ايًج بببببببببببببػ الوبتببببببببببببل هببببببببببببي  الولبقخ

 س10الْقْف

 60.0 0.494 4.49 0.35 4.48 )علك(رنواهاد

 21.1 31.6 139.14 1.49 139.92 هَبفخ )ٍن( الْصت العوٗغ القلهح 2

 71.7 0.68 313.7 0.49 .2014 هَبفخ )ٍن( صٌٖ الغن  هي الْقْف الووًّخ 3

 70.0 0.52 25.6 90.3 15.6 ىهي )س( م هي الجلء ال بتو30العلّ  لَوعخا 4

 1.29 1.01 312.0 20.6 511.5 ىهي )س( اللّاتو الوقو٘خ الزْافق 5

 30.2 .300 1.76 0.17 91.7 هَبفخ )ٍن( كفع كوح ؽج٘خ القْح 6

1 

ٔ
َ
ًى
ق 
اف
رْ

ق  
اف
زْ
 ال
ً
٘ب
هق

 ٖ
َ
ٌى
ال

 

 الزْافق النارٔ

عخ
له
ال

 

26.00 34.9 25.81 3.90 20.1 

 1.75 3.70 324.6 4.52 927.1 الزْافق ايعزوبعٔ 2

 1.43 4.25 26.06 44.1 928.1 الزْافق ايٍوٓ 3

 1.33 89.8 76.50 10.80 881.3 اللهعخ النل٘خ للوق٘بً 7

 2.130= 0.05*  ق٘وخ "د" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(ال رجبب٘ي ّعببْك فببوّق ي٘ببو كالببخ 5ثلهاٍببخ عببلّل)

ئؽظببت٘ب ًثبب٘ي هغوببْعزٖ الجؾبش )الزغوٗج٘ببخ ّالؼبببث خ( 

فبببٖ الوزت٘بببواد ق٘بببل الجؾبببشال ؽ٘بببش عببببءد ق٘وبببخ )د( 

الوؾَْثخ لزلبك الوزت٘بواد أقبل هبي ق٘وبخ )د( الغلّل٘بخ 

هوبببب ٗبببلل علبببٔ  رنببببفإ  0.05عٌبببل هَبببزْٓ هعٌْٗبببخ  

 هغوْعزٖ الجؾش فٖ الق٘بً القجلٖ.

عتمددذ فددى مجددل  أدواخ مجددل تياودداخ انثحددث: أف
 خ انثحث عهى األدواخ انتانيه:تياوا

أٍُبببزقلهذ الوقببببثالد  املقددداتالخ انشخصددديح: -أ 

الشقظ٘خ الوقظْكح هبي فبالل ثعبغ ا ٍبئلخ فبٖ 

( ّؽوؽِببب علببٔ 3طببْهح اٍببزوبهح هجلأٗببَ هوفببق)

الوؾنوبببب٘ي الوزقظظبببب٘ي فببببٖ هغبببببل العببببوّع 

الوٗبػ٘خ هبي أعبل الزعبوف علبٔ الجوًببهظ اليهٌبٔ 

بد للعبببببوع الوقزبببببوػا ّالزعبببببوف علبببببٔ الونًْببببب

 ا ٍبٍ٘خ للعوع.

ؽ٘ش ربن ايٍبزعبًخ ثِبب لؾَببة  انظجالخ املذرطح: -ة 

العوببو اليهٌببٔ ثبببلوعْ  ئلببٔ قببْاتن أٍببوبء الزاله٘ببن 

 ّربهٗـ الو٘الك.

 (5هوفق) – انعزض انزياظي املقرتح -ط 

هَبببزقلهبً أعِبببيٍ ق٘ببببً انقياطددداخ ايظدددميح:  -ك 

 ال ْل ّالْىى.

ئعببلاك/ أهبببًٔ عجببل  :مقيدداص انتىافددق انىفظددي  -ٍ 

 عجبببل الُْببببةا ّاٍبببواء عجبببل الوقظبببْك الوقظبببْك

 (2هوفق)

رن ئعلاك ُنا الوق٘بً ثعل أى رج٘ي أُو٘بخ ّعبْك أكاح 

رقببببٌ٘ كهعببببخ الزْافببببق الٌىَببببٖ ليؽىبببببل ثظببببىخ عبهببببخ 

ّا ؽىبل مّٓ ايؽز٘بعبد القبطخ ثظىخ فبطبخا ِّٗبلف 

ُبببنا الوق٘ببببً ئلبببٔ: النشبببن عبببي هبببلٓ رْافبببق الزلو٘بببنا 

ٖ رْاعِبَا ّئلبٔ إٔ ّرْافقَ هع الوشنالد ّالظبوّف الزب

هلٓ ئلجب  ا ٍوحا ّالولهٍبخا ّالج٘ئبخ الزبٖ ٗعب٘ا فِ٘بب 

 ال ىل لؾبعبرَ ا ٍبٍ٘خ.
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حظاب املعامالخ انظيكى مرتيح ملقيداص انتىافدق 
 –انىفظدي نتالميددذ املزحهددح االتتذائيددح )انصددذ  

 انثثاخ(:
 حظاب انصذ : -5

للزؾقبببق هبببي طبببلق الوق٘ببببً ربببن ؽَببببة طبببلق 

 ايرَببببق البببلافلٖ ّالزؾقبببق  الزنبببْٗي ثبٍبببزقلام ؽوٗقبببخ

هي هلٓ روض٘ل عجبهاد الوق٘بً ّهلٓ اهرجبؽ كهعخ كبل 

عجبببهح ثبببلوؾْه الوٌزوببٖ ئل٘ببَا ّاهرجبببؽ الوؾبببّه ثجعؼببِب 

الجعغ ّثبللهعخ النل٘خ للوق٘بًا ّقل رن ر ج٘بق الوق٘ببً 

 علبببببببببٔ العٌ٘بببببببببخ ا ٍببببببببببز الع٘خ ّالجببببببببببلا قْاهِببببببببببب 

لعببببلم ( راله٘ببببن 5( رلو٘ببببن ؽ٘ببببش رببببن اٍببببزجعبك عببببلك)45)

أٍبببببببزنوبلِن للق٘بٍببببببببد ّٗزؼبببببببؼ ملبببببببك هبببببببي فبببببببالل 

 .}(7(ا)6){الغلّل٘ي

 (6جذول )
 صذ  االتظا  انذاخهي نعثاراخ مقياص انتىافق انىفظي

 (45)ن = 
 انًحوز األول

 انتوافك انراتي

 انًحوز انثاٌَ 

 انتوافك االجتًاعي

 انًحوز انثانث 

 انتوافك االصسى

 يعايم االزتباط انعبازة م االزتباطيعاي انعبازة يعايم االزتباط انعبازة

1 1.4* 2 4.7* 3 4.6* 

4 6.5* 5 7.6* 6 6.7* 

7 5.6* 8 .63* 9 80. * 

10 1.6* 11 7.4* 12 .52* 

13 1.5* 14 .62* 15 .86* 

16 4.3* 17 .93* 18 .58* 

19 1.5* 20 .64* 21 .71* 

22 .63* 23 .54* 24 3.6* 

25 .69* 26 .71* 27 6.4* 

28 .31* 29 40. * 30 .64* 

31 8.4* 32 .42* 33 40. * 

34 .65* 35 8.4* 36 .59* 

37 8.5* 38 .48* 39 .42* 

40 .36* 41 7.6*   

 0.304= 0.05*  ق٘وخ "ه" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(ا ٗزجبب٘ي: ّعببْك اهرجبببؽ ما كيلببخ 6ثلهاٍببخ عببلّل)

ئؽظبببت٘خ ثبب٘ي العجبببهح ّاللهعببخ النل٘ببخ للوؾببْه الوٌزوببٖ 

 0.314ل٘خ لوق٘بً الزْافق الٌىَٖال ّرواّؽذ هبب ثب٘ي  ا

ال هوببب ٗشبب٘و 0.05ا ّملببك عٌبل هَببزْٓ كيلبخ 0.931ئلبٔ 

ئلبببٔ طبببلق اإلرَببببق البببلافلٔ ثببب٘ي العجببببهاد ّالوؾبببْه 

 الوٌزوٖ ئلَ٘.
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

 (7جذول)
 صذ  االتظا  انذاخهي حملاور ملقياص انتىافق انىفظي نتالميذ املزحهح اإلتتذائيح

 (45)ن = 
 انًمَاس انتوافك االصسً انتوافك االجتًاعٌ انتوافك انراتٌ ز انًمَاسيحاو و

 791.* 716.* 723.*  الزْافق النارٔ 1

 785.* 761.*   الزْافق ايعزوبعٔ 2

 788.*    الزْافق ايٍوٓ 3

     اللهعخ النل٘خ للوق٘بً 4

 0.304=  0.05*  ق٘وخ "ه" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

جببب٘ي ّعبببْك اهرجببببؽ ما كيلبببخ ( ر7ثلهاٍبببخ عبببلّل)

ئؽظبت٘خ ث٘ي الوؾبّه ثعؼِب الجعغال ّلوؾبّه ّاللهعخ 

( عٌببببل 0.791( : )0.723النل٘ببببخ ّرواّؽببببذ هببببب ثبببب٘ي)

ال ل٘بلل علبٔ ّعبْك ارَببق كافلبٖ ثب٘ي 0.05هَزْٓ كيلخ

 هؾبّه الوق٘بً.

ثثاخ مقياص انتىافق انىفظي نتالميذ املزحهح  -2
 اإلتتذائيح:

تببخ الٌظببى٘خ لَببج٘وهبى رببن اٍببزقلام ؽوٗقببخ الزغي 

ثبواّى ّهعبهبل ألىبب كبوّ ًجببؿ للزؾقبق هبي صجببد هق٘بببً 

الزْافببق الٌىَبببٖ لزاله٘بببن الووؽلببخ اإلثزلات٘بببخ ال كوبببب ُبببْ 

 (.8هْػؼ ثغلّل)

 (8جذول)
 ثثاخ مقياص انتىافق انىفظي نتالميذ املزحهح اإلتتذائيح

 أنفا كسو َباخ صَبسياٌ بساوٌ انًحاوز و

 869. 817. الزْافق النارٔ 1

 832. 750. الزْافق ايعزوبعٔ 3

 833. 762. الزْافق ايٍوٓ 4

 898. 823. صجبد الوق٘بً كنل

 0.304=  0.05*  ق٘وخ "ه" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(ا ٗزجب٘ي: صجببد الوق٘ببً ّأثعببكٍال 7ثلهاٍخ علّل)

 0.823ؽ٘ش ثلا هعبهل الضجببد ث وٗقبخ ٍب٘جوهبى ثبواّى 

ال هوبببب ٗشببب٘و 0.898ّ ًجببببؿ ثٌ٘وبببب ثلبببا ث وٗقبببخ ألىبببب كبببو

 يهرىب  هعبهل صجبد الوق٘بً ق٘ل الجؾش.

ايفزجبببهاد الجلً٘ببخ الوورج ببخ ثزاله٘ببن هوؽلببخ الزعلبب٘ن  -ّ 

 (1هوفق)ا ٍبٍٖ: 

ربببن ئعبببواء هَبببؼ هوععبببٖ للوواعبببع ّاللهاٍببببد 

ّكبًببذ أُببن   }(17(ا)14(ا)12){الوزقظظببخ كوببب فببٖ 

 (.9الٌزبتظ كوب فٖ علّل)

جلً٘خ الزٖ رقبٌ٘ هنًْببد (: ايفزجبهاد ال9علّل )

 الل٘بقخ الجلً٘خ القبطخ ثبلووؽلخ الٌَ٘خ للعٌ٘خ ق٘ل الجؾش.

 املعامالخ انعهميح نالختثاراخ انثذويح:
ؽَبة طلق ايفزجببهاد: اٍبزُقَله ذ ؽوٗقبخ طبلق  -1

الوقبهًخ ال وف٘بخ ثبٍبزقلام الوث٘بع ا علبٔ ّا كًبٔ 

ثبببلز ج٘ق علببٔ عٌ٘ببخ اٍببز الع٘خ هببي فبببهط عٌ٘ببخ 

( ّربن ؽَببة 45 ٍبٍ٘خ قبْام كبل هٌِوبب )الجؾش ا

كيلببخ الىببوّق ثبب٘ي الوث٘ببع ا علببٔ ّالوث٘ببع ا كًببٔ 

 إلٗغبك طلق ايفزجبه.



 هغلخ كل٘خ الزوث٘خ الوٗبػ٘خ
ًْفوجو    –صْى العلك الضال

 م2017

 

 

555 

 (50جذول )
 (56)ن=        صذ  االختثاراخ

 و
انًتغَسا

 ث
 وحدة انمَاس االختبــــــــازاث

لًَت "ث"  انسبَع األعهي انسبَع األدَي

 ع± -س ع± -س انًحضوبت

 3.803* 80.4 6.23 0.78 5.13 رنواهاد )علك( س10ايًج بػ الوبتل هي الْقْف  لبقخالو 1

 18.733* 81.6 152.32 61.0 140.58 هَبفخ )ٍن( الْصت العوٗغ القلهح 2

 6.922* 1.173 216.7 50.6 913.7 هَبفخ )ٍن( صٌٖ الغن  هي الْقْف الووًّخ 3

 *44.2 0.293 4.76 70.7 5.864 (ىهي )س م هي الجلء ال بتو30العلّ  الَوعخ 4

 *42.7 80.4 39.3 22.1 11.204 ىهي )س( اللّاتو الوقو٘خ الزْافق 5

 3.10* 80.3 2.49 0.51 71.8 هَبفخ )ٍن( كفع كوح ؽج٘خ القْح 6

 2.130=  0.05*  ق٘وخ "د" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(ال رجبب٘ي ّعببْك فببوّق ماد كالببخ 10ثلهاٍببخ عببلّل)

ثب٘ي الوث٘بع ا علبٔ  0.05هعٌْٗبخ  ئؽظبت٘خ عٌل هَبزْٓ

ّالوث٘ع ا كًٔ فٖ ايفزجبهاد ق٘بل الجؾبشا لظببلؼ الوث٘بع 

ا علببٔال ؽ٘ببش ئى ق٘وببخ "د" الوؾَببْثخ أكجببو هببي ق٘وببخ 

"د" الغلّل٘ببخا هوببب ٗببلل علببٔ طببلق ايفزجبببهاد ق٘ببل 

 الجؾش. 

اٍببزُقَله ذ ؽوٗقببخ  حظدداب ثثدداخ االختثدداراخ: -2

علببٔ عٌ٘ببخ ر ج٘ببق ايفزجبببهاد صببن ئعبببكح ر ج٘قِببب 

 ( رلو٘بببببن هبببببي هغزوبببببع 45اٍبببببز الع٘خ قْاهِبببببب)

الجؾش ّهي فبهط العٌ٘خ ا ٍبٍ٘خ ّئعببكح ر ج٘قِبب 

علبببٔ ًىبببٌ العٌ٘بببخ ايٍبببز الع٘خ ثعبببل أٍبببجْ  هبببي 

الز ج٘ق ا ّل إلٗغبك هعبهل ايهرجبؽ ثب٘ي الز ج٘قب٘ي 

أّػببببؾذ ا ّل ّالضبببببًٖ للعٌ٘ببببخ ايٍببببز الع٘خا ّ

الٌزبببتظ صجبببد ايفزجبببهاد كوببب ُببْ هْػببؼ ثغببلّل 

(11.) 

 (55جذول )
 (45=2=ن 5)ن    ثثاخ االختثاراخ

 و
انًتغَسا

 ث
 وحدة انمَاس االختبــــــــازاث

لًَت "ز"  اعادة انتطبَك انتطبَك االول

 ع± -س ع± -س انًحضوبت

 *0.7 0.44 35.3 90.9 25.4 (رنواهاد )علك س10ايًج بػ الوبتل هي الْقْف  الولبقخ 1

 *30.8 50.9 140.34 11.2 140.73 هَبفخ )ٍن( الْصت العوٗغ القلهح 2

 *40.8 30.4 13.99 60.6 13.89 هَبفخ )ٍن( صٌٖ الغن  هي الْقْف الووًّخ 3

 *70.8 0.364 5.52 91.0 5.56 ىهي )س( م هي الجلء ال بتو30العلّ  الَوعخ 4

 *0.89 1.043 111.6 2.02 11.25 ىهي )س( ٘خاللّاتو الوقو الزْافق 5

 *0.91 80.2 1.71 0.47 1.82 هَبفخ )ٍن( كفع كوح ؽج٘خ القْح 6

 0.304=  0.05*  ق٘وخ "ه" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

 (: ْٗعبببببببل اهرجببببببببؽ ماد 11ثلهاٍبببببببخ عبببببببلّل)

كالخ ئؽظبت٘خ ث٘ي الز ج٘ق ا ّل ّ الضببًٖ لعٌ٘بخ اللهاٍبخ 

 اد الجلً٘بببخا ؽ٘بببش أى عو٘بببع ايٍبببز الع٘خ فبببٖ ايفزجببببه

 قبببب٘ن "ه" الوؾَببببْثخ أكجببببو هببببي ق٘وببببخ "ه" الغلّل٘ببببخ 

 هوب ٗلل ئلٔ صجبد ايفزجبهاد. 0.05عٌل هَزْٓ هعٌْٗخ 

 
 

 انذراطاخ االطتطالعيح: 
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

 املزحهح األوىل مه انذراطح االطتطالعيح: -5
رببببن الزؾقببببق هببببي طببببالؽ٘خ ا كّاد ّا عِببببيح 

جببهاد ّؽوٗقبخ ّؽوٗقخ اٍزقلاهِب ّرَلَبل ئعبواء ايفز

رَببغ٘ل ًزبتغِبببا ّكببنلك الزأكببل هببي طببالؽ٘خ اٍببزوبهاد 

 الزَغ٘ل القبطخ ثبلق٘بٍبد 

 املزحهح انثاويح مه انذراطح االطتطالعيح: -2
ّفِ٘ببب رببن ر ج٘ببق ايفزجبببهاد ّالوقبببٌٗ٘ للزؾقببق 

هي الزغبًٌ ث٘ي أفواك عٌ٘خ الجؾبش ّملبك فبٖ الىزبوح هبي 

/ 27فبببببق ما ئلبببببٔ ايصٌببببب٘ي الوْا 2016/ 24/9الَبببببجذ 

 م. 2017م/ 2016ما للعبم اللهاٍٖ 9/2016

 ّاٍببببببزِلفذ اللهاٍببببببخ ايٍببببببز الع٘خ الزعببببببوف 

علٔ: هبلٓ هٌبٍبجخ طب٘بيخ عجببهاد الوق٘ببًا لوَبزْٓ 

 ئٗغبببببك هعبهببببل الظببببلق ّالضجبببببد  كّاد  -فِببببن العٌ٘ببببخ 

ؽَببببة هزٍْبببؾ ىهبببي اإلعبثبببخ علبببٔ  -عوبببع الج٘بًببببد 

ثبأكّاد الوق٘بً ّقل أيِود ّػبْػ الزعل٘وببد القبطبخ 

عوببع الج٘بًبببدا هٌبٍببجخ طبب٘بيخ العجبببهاد لوَببزْٓ فِببن 

 العٌ٘خ.

ثوًبهظ العوع الوٗبػبٖ الولهٍبٖ الوقزبوػ: ربن 

ئعببلاك ثوًبببهظ العببوع الوٗبػببٖ هلهٍببٔا فببٖ ػببْء: 

ّفظبتض الووؽلبخ الَبٌ٘خ ق٘بل الجؾبشا  –أُلاف الجؾش 

ّكبًببذ أُببن  -( 3هوفببق ) –فببٖ طببْهح اٍببزوبهح هجلأٗببَ 

 –ي فببٖ طببْهح ايٍببزوبهح الٌِبت٘ببخ ًزبببتظ وهاء الوؾنوبب٘

 (.4هوفق)

هؾزببببْٓ ثوًبببببهظ العببببوع الوٗبػببببٖ الولهٍببببٖ:  -1

ثببببباعواء الوَبببببؼ الووععبببببٖ الشببببببهل للوواعبببببع 

ّاللهٍبد الووعع٘خ ّاللّهٗبد العلو٘خ الزٖ رٌبّل 

ثبببواهظ هقزوؽبببخ ّهزٌْعبببخ ُبببلف رعبببلٗل ّرٌو٘بببخ 

ألببببنبل هقزلىببببخ هببببي هظبببببُو الزْافببببق الٌىَببببٖا 

 (ا10) (ا2) (ا1){ب فببببّٔالونًْبببببد الجلً٘ببببخا كوبببب

فزجبب٘ي رببواّػ الوببلح النل٘ببخ للجوًبببهظ فِ٘ببب  }(20)

( أٍببببببجْ ا ّرواّؽببببببذ الْؽببببببلاد 13: 10هببببببي)

( ّؽبببلاد اٍبببجْع٘بًا ّىهبببي 4: 2الزعل٘و٘بببخ هبببي)

 ( كق٘قخ. 90 - 45الْؽلح ٗزواّػ هي)

اإلؽبه اليهٌٔ لجوًببهظ العبوع: ربن ر ج٘بق رغوثبخ  -2

 10/ 8الجؾببببش فببببٖ الوببببلح هببببي الَببببجذ الوْافببببق

ما 2017/  7/1م  ئلبببببٔ الَبببببجذ الوْافبببببق 2016/

 (12ّكبى الزْىٗع اليهٌٔ كوب هْػؼ فٖ علّل)

 (52جذول ) 
 انتىسيل انشمىن نربوامج انعزض انزياظى املذرطى

 انزيٍ عُاصس انتطبَك و

 لِْه 3 الجوًبهظ النلٔ 1

 أٍجْ  12 علك ا ٍبث٘ع 2

 ّؽلربى أٍجْع٘بً  علك الْؽلاد ايٍجْع٘خ 3

 كق٘قَ 45 الْؽلحىهي  4

 ٍبعخ( 18كق٘قخ ) 1080 اليهي النلٔ لجوًبهظ العوع الوقزوػ 5
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 مكىواخ انىحذج انتعهيميح انيىميح نهعزض انزياظى املذرطى:  -3

 (53جذول  )
 انتىسيل انشمىن داخم انىحذج انتعهيميح نربوامج 

 انعزض املقرتح نهمجمىعح انتجزيثيح
 انزيٍ عُاصس انوحدة انتعهًََت و

 5 ء الزوِ٘لٕالغي 1

 35 الغيء الوتَٖ٘ 2

 5 الغيء القزبهٖ 3

 45 ئعوبلٖ ىهي الْؽلح الزعل٘و٘خ

 جتزتح انثحث األطاطيح:
رن ئعواء الق٘بٍبد القجل٘خ هبي  انقياطاخ انقثهيح: -1

م ئلبببببٔ ٗبببببْم 2016/ 9/ 28ٗبببببْم الضالصببببببءالوْافق

ما علببببٔ أفببببواك 2016/ 9/ 30القوببببٌ٘ الوْافببببق 

 ش.العٌ٘خ فٖ هزت٘واد الجؾ

ربن ر ج٘بق الزغوثبخ  تطثيق وتىفيدذ انربودامج:  -2

ا ٍبٍبببب٘خ للجؾببببش فببببٖ الىزببببوح هببببي ٗببببْم الَببببجذ 

م ئلببٔ ٗببْم الَببجذ الوْافببق   2016/ 10/ 8الوْافببق

 م.2017/ 1/ 7

ربن ئعبواء الق٘بٍببد الجعلٗبخ  انقياطاخ انثعذيدح: -3

م ئلبببٔ ٗبببْم 2017/ 1/ 8هبببي ٗبببْم ا ؽبببل الوْافبببق

ٔ أفواك العٌ٘بخ ما عل2017/ 1/ 10الضالصبء الوْافق 

 فٖ هزت٘واد الجؾش.

 أطانية املعاياخ اإلحصائيح:
 الوزٍْؾ  الؾَبثٖ. -

 ايًؾواف الوع٘بهٕ.    -

 هعبهل الضجبد لَج٘وهبى ثواّى. -

 هعبهل الضجبد الىب كوّ ًجبؿ. -

 هعبهل ايهرجبؽ ث٘وٍْى. -

 لليلخ الىوّق.  T TESTافزجبه  -

  100×   هعلل الزت٘٘و= -

 ج:عزض انىتائ
رْعببل فببوّق ماد عددزض وتددائج انفددزض االول: 

الؼببث خ(  –كيلخ ئؽظبت٘خ ث٘ي الوغوْعز٘ي )الزغوٗج٘بخ 

فببٖ هَببزْٓ الظببىبد الجلً٘ببخ الوورج ببخ ثزاله٘ببن هوؽلببخ 

الزعلبببب٘ن ا ٍبٍببببٖ لظبببببلؼ الوغوْعببببخ الزغوٗج٘ببببخ عٌببببل 

 .0.05هَزْٓ هعٌْٗخ 
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

 (54جذول )
 ني انعاتطح وانتجزيثيح يف املتغرياخ انثذويحدالنح انفزو  تني انقياطاخ انثعذيح نهمجمىعت

 (56)ن=

 وحدة انمَاس االختبــــــــازاث انًتغَساث و
لًَت ث  انًجًوعت انتجسٍبَت انًجًوعت انضابطت

 ع± -س ع± -س انًحضوبت

 2.32* 50.3 5.42 70.3 5.05 رنواهاد )علك( س10ايًج بػ الوبتل هي الْقْف  الولبقخ 1

 4.9*1 1.28 153.17 91.2 6150.3 هَبفخ )ٍن( ْصت العوٗغال القلهح 2

 8.5*8 20.5 .7017 0.50 515.7 هَبفخ )ٍن( صٌٖ الغن  هي الْقْف الووًّخ 3

 2.48* 50.3 .904 80.3 .305 ىهي )س( م هي الجلء ال بتو30العلّ  الَوعخ 4

 4.18* 0.43 .609 40.5 10.51 ىهي )س( اللّاتو الوقو٘خ الزْافق 5

 8.35* 80.1 2.80 0.17 62.1 هَبفخ )ٍن( كفع كوح ؽج٘خ القْح 6

 2.130=  0.05*  ق٘وخ "د" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(: ّعببْك فببوّق ماد كيلببخ 14ٗزؼببؼ هببي عببلّل )

ئؽظببببت٘خ ثببب٘ي كهعببببد الق٘بٍببببد الجعلٗبببخ للوغوبببْعز٘ي 

الؼبث خ ّالزغوٗج٘خ فٖ الوزت٘واد الجلً٘خ ؽ٘ش فبقذ ق٘ن 

( 15وزِب الغلّل٘خ عٌل كهعبخ ؽوٗبخ )"د" الوؾَْثخ ق٘

فبببٖ ُبببنٍ الوزت٘بببواد لظببببلؼ  0.05ّهَبببزْٓ هعٌْٗبببخ 

 الق٘بً الجعلٕ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ.

رْعبل فبوّق ماد عزض وتائج انفزض انثداوى: 

الؼببث خ(  –كيلخ ئؽظبت٘خ ث٘ي الوغوْعز٘ي )الزغوٗج٘بخ 

فببٖ ثعببغ هظبببُو الزْافببق الٌىَببٖ لظبببلؼ الوغوْعببخ 

 .0.05َزْٓ هعٌْٗخ الزغوٗج٘خ عٌل ه

 (55جذول )
 دالنح انفزو  تني انقياطاخ انثعذيح نهمجمىعتني انعاتطح و انتجزيثيح يف انتىافق انىفظي

 (56)ن=
 االختبــــــــازاث و

 انًجًوعت انتجسٍبَت انًجًوعت انضابطت
 لًَت ث

 ع± -س ع± -س

 7.489* 1.711 37.438 4.277 28.813 الزْافق النارٔ 1

 7.524* 1.711 37.563 4.074 29.250 ْافق ايعزوبعٔالز 2

 3.976* 1.708 34.625 4.193 30.125 الزْافق ايٍوٓ 3

 7.862* 3.462 109.625 10.342 88.188 اللهعخ النل٘خ للوق٘بً 4

 2.130=  0.05*  ق٘وخ "د" الغلّل٘خ عٌل هَزْٓ 

(: ّعببْك فببوّق ماد كيلببخ 15) ٗزؼببؼ هببي عببلّل

كهعبببد  الق٘بٍبببد الجعلٗببخ للوغوببْعز٘ي ئؽظبببت٘خ ثبب٘ي 

الؼبث خ ّ الزغوٗج٘خ فٖ الزْافق الٌىَٖ ؽ٘بش فبقبذ قب٘ن 

( 15"د" الوؾَْثخ ق٘وزِب الغلّل٘خ عٌل كهعبخ ؽوٗبخ )

فبببٖ ُبببنٍ الوزت٘بببواد لظببببلؼ  0.05ّهَبببزْٓ هعٌْٗبببخ 

 الق٘بً الجعلٕ للوغوْعخ الزغوٗج٘خ .

 
 

 مىاقشح انىتائج:
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بٍببزعواع الغببلّل ثهٌبقشببخ ًزبببتظ الىببوع ا ّل: 

(: رج٘ي ّعْك فوّق ماد كيلخ ئؽظبت٘خ ث٘ي كهعببد 14)

الق٘بٍببد الجعلٗببخ للوغوبْعز٘ي الؼبببث خ ّالزغوٗج٘بخ فببٖ 

الوزت٘واد الجلً٘خ ؽ٘ش فبقذ ق٘ن "د" الوؾَْثخ ق٘وزِبب 

 0.05( ّهَبزْٓ هعٌْٗبخ 15الغلّل٘خ عٌل كهعخ ؽوٗخ )

خ فببٖ ُببنٍ الوزت٘ببواد لظبببلؼ الق٘بببً الجعببلٕ للوغوْعبب

الزغوٗج٘خا ؽ٘ش رواّؽذ ًَت الزت٘و فبٖ رلبك الوزت٘بواد 

%(ال ّأعلببٔ ًَببجخ الزت٘ببو 8.352%  :2.320هببب ثبب٘ي )

فبببببببٖ هزت٘بببببببو )القبببببببْح )كفبببببببع كبببببببوح ؽج٘بببببببخ(ا ّقبببببببل 

%(ا ّٗلَ٘ هزت٘و الووًّخ )صٌبٔ الغبن  هبي 8.352ثلتذ)

%(ا ّفٔ الزور٘ت 8.575الْقْف(ا ّثلتذ ًَجخ رت٘وٍ )

العببوٗغ(( ّثلتببذ ًَببجخ الضبلببش هزت٘ببو )القببلهح )الْصببت 

%(ا كوب ثلتذ ًَجخ الزت٘و هزت٘و الزْافق 4.906الزت٘و )

%( الزور٘بت الواثبع فبٖ ًَبجخ 4.180)اللّاتو الوقو٘خ( )

م هي الجلء ال ببتو( 30الزت٘وا ّثلا هزت٘و الَوعخ)العلّ 

%(ا ّكبًببذ أقببل ًَببجخ رؾَببي فببٖ 2.477ًَببجخ رت٘ببو )

س( 10ْف هزت٘بببو الولببببقخ )ايًج ببببػ الوبتبببل هبببي الْقببب

 %.2.320ّثلتذ 

ّروعببع رلببك الىببوّق ئلببٔ هؾزببْٓ ثوًبببهظ العببوع 

الوٗبػٖ ق٘ل الجؾش الو جبق علبٔ الوغوْعبخ الزغوٗج٘بخا 

ّثنلك ٗزؾقق الىوع القبهٌ النٕ ٗبٌض علبٖ أى ٌُببف 

 –فببوّق كيلببخ ئؽظبببت٘خ ثبب٘ي الوغوببْعز٘ي ) الزغوٗج٘ببخ 

الؼبث خ ( فٖ هَزْٓ الظىبد الجلً٘خ الوورج بخ ثزاله٘بن 

هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٖ لظبلؼ الوغوْعخ الزغوٗج٘خ عٌبل 

 .0.05هَزْٓ هعٌْٗخ 

ٗشب٘و عببلّل  مىاقشدح وتدائج انفددزض انثداوى:

(:  ئلببٔ ّعببْك رؾَببي هعٌببْٕ فببٖ هزت٘ببواد الزْافببق 15)

الٌىَبٖ ق٘ببل الجؾببشال لظببلؼ الوغوْعببخ الزغوٗج٘ببخا ؽ٘ببش 

ئى أعلٔ ًَجخ رت٘و كبًذ فٖ هزت٘و )الزْافق ايعزوببعٖ( 

%(ا ّٗل٘خ هزت٘و )الزْافق البنارٖ( 7.524تذ ًَجخ )ّثل

%(ا ّكبًببذ أقببل ًَببجخ رؾَببي 7.489صبببًٖ ًَببجخ رت٘ببو)

%(ال 3.976لوزت٘بببو )الزْافبببق ا ٍبببوٓ( ؽ٘بببش ثلتبببذ )

 %(.7.862) ثاعوبلٖ ًَجخ رت٘و ث٘ي الوزت٘واد

ّروعببع رلببك الىببوّق ئلببٔ هؾزببْٓ ثوًبببهظ العببوع 

الوٗبػبببببٖ ق٘بببببل الجؾبببببش هبببببي )الؾوكببببببد ّا ّػبببببب  

الزشن٘الد الوإكاٍ فٔ طْهٍ عوبع٘بخ(ا ّالو جبق علبٔ ّ

الوغوْعخ الزغوٗج٘خا هوب أٍبِن فبٖ اًتوببً الوغوْعبخ 

الزغوٗج٘خ فٖ الجوًبهظ عي ؽوٗق رظبْه ّأكاء الؾوكببد 

 ّالزووٌٗبد ّالوثؾ النٌُٖ ثٌِ٘وب.

ّرٌْعذ اللهاٍبد الوقزلىخ فٖ الزعوف علٔ ربأص٘و 

ْك أؽوبل اللٍبْقٖ الجواهظ الوقزلىخا كوب فٖ كهاٍخ هؾو

(ا ّروعببببببع ًَببببببجخ الزؾَببببببي للوغوْعببببببخ 18م )2001

الؼبث خ ئلٔ الجواهظ الولهٍ٘خ ّالوٌبُظ اللهاٍ٘خ ُّبنا 

(ا عبي أثبْ 7م ) 2012ٗزىق هع هبب ًقلزبَ ثَبوَ ئثبواُ٘ن 

(ا ئلبببٔ أى الولهٍبببخ 2م )2003الٌغبببب أؽوبببل عبببي البببلٗي 

رشزوف هع الوإٍَبد ايعزوبع٘خ ثبلوؾبفظخ علبٔ ّؽبلح 

ع ّرقببلم ؽؼبببهرَ عببي ؽوٗببق الزببأص٘و فببٖ ٍببلْف الوغزوبب

الىبببببوك ربببببأص٘واً هٌزظوببببببًا ثقظبببببل ئكَببببببثِن الوِببببببهاد 

 ّايرغبُبد ّالق٘ن لزَبعلُن علٔ الزن٘ن ثوغزوعِن.

ّثببنلك ٗزؾقببق الىببوع القبببهٌ الببنٕ ٗببٌض علببٖ 

 –ّعْك فوّق كيلخ ئؽظبت٘خ ث٘ي الوغوْعز٘ي)الزغوٗج٘خ

لظببببلؼ الؼببببث خ( فبببٖ ثعبببغ هظببببُوالزْافق الٌىَبببٖ 

 .0.05الوغوْعخ الزغوٗج٘خ عٌل هَزْٓ هعٌْٗخ 

 اطتىتاجاخ وتىصياخ انثحث:
 اوالً: اطتىتاجاخ انثحث:

فببٖ ػببْء ُببلف ّفوػببب ّالعٌ٘ببخ القبطببخ ثبلجؾببش 

اإلعبواءاد العلو٘بخ ّالوعبلغببد   ّالوٌِظ الوَبزقلم ف٘بَ

اإلؽظببببت٘خ للج٘بًببببدا قبببل رْطبببل الجبؽبببش لالٍبببزٌزبعبد 

 الزبل٘خ:

 كيلبببخ ئؽظببببت٘خ ثببب٘ي الق٘بٍببب٘ي ّعبببْك فبببوّق ماد -1

الجعببببلٕ( للوغوْعببببخ الزغوٗج٘ببببخ فببببٖ  –) القجلببببٖ 

هَزْٓ الظىبد الجلً٘خ لظبلؼ الق٘بً الجعلٕ عٌبل 
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

رواّؽببذ ًَببت الزت٘ببو فببٖ  ا0.05هَببزْٓ هعٌْٗببخ 

 ٪(.59٪  :10رلك الوزت٘واد هب ث٘ي )

 ّعبببْك فبببوّق ماد كيلبببخ ئؽظببببت٘خ ثببب٘ي الق٘بٍببب٘ي -2

خ الزغوٗج٘خ فٖ ثعبغ الجعلٕ ( للوغوْع –) القجلٖ 

هظبُو الزْافق الٌىَٖ لظبلؼ الق٘ببً الجعبلٕ عٌبل 

ا رواّؽببذ ًَببت الزت٘ببو فببٖ 0.05هَببزْٓ هعٌْٗببخ 

 ٪(.53٪  : 33رلك الوزت٘واد هب ث٘ي )

ّعْك فوّق ماد كيلخ ئؽظببت٘خ ثب٘ي الوغوبْعز٘ي  -3

الؼببببث خ ( فبببٖ هَبببزْٓ الظبببىبد  –) الزغوٗج٘بببخ 

 ثزلات٘بخ لظببلؼ الجلً٘خ الوورج خ ثزاله٘ن الووؽلبخ ا

 .0.05الوغوْعخ الزغوٗج٘خ عٌل هَزْٓ هعٌْٗخ 

ّعْك فوّق ماد كيلخ ئؽظببت٘خ ثب٘ي الوغوبْعز٘ي  -4

الؼبث خ ( فٖ ثعغ هظبُو الزْافبق  –) الزغوٗج٘خ 

الٌىَٖ لظببلؼ الوغوْعبخ الزغوٗج٘بخ عٌبل هَبزْٓ 

 .0.05هعٌْٗخ 

 ثاويًا: تىصياخ انثحث:
رْطبل ئلِ٘بب فٖ ػْء هب أٍىود عٌَ الٌزبتظ الزٖ 

 الجبؽش ْٗطٔ الجبؽش ثوب ٗلٔ:

ر ج٘ببق العببوع الوٗبػببٖ ق٘ببل الجؾببش علببٔ هوؽلببخ  -1

الزعل٘ن ا ٍبٍٖ ّملك لوب لبَ هبي ربأص٘و ئٗغببثٖ فبٖ 

رت٘بببو ثعبببغ هظببببُو الزْافبببق الٌىَبببٖا ّالظبببىبد 

 الل٘بقخ الجلً٘خ للِٗن.

ئعبببواء العلٗبببل هبببي الجؾبببْس فبببٖ هغببببل العبببوّع  -2

 ؽل الزعل٘و٘خ.الوٗبػ٘خ الولهٍ٘خ لوقزلن الووا

ػببوّهح اُزوبببم هعلوببٖ الزوث٘ببخ الوٗبػبب٘خ ثز ج٘ببق  -3

العوّع الوٗبػب٘خ الولهٍب٘خ فبٖ ػبْء اإلهنبًببد 

الوزبؽبببخ ٍبببْاء فبببٖ طبببْهح رٌبفَببب٘خ أّ اؽزىبل٘بببخ 

لزٌو٘خ العلٗل هي الظىبد الجلً٘بخ ّالٌىَب٘خ لزاله٘بن 

هوؽلخ الزعل٘ن ا ٍبٍٖ إلعبلاك ع٘بل ع٘بل ّايهرقببء 

 ثبلوغزوع.

ح ر ج٘ق العوّع الوٗبػب٘خ الولهٍب٘خ رٍْ٘ع قبعل -4

 علٔ هَزْٓ الولاهً.

ّػبببع هو٘بببياد كؾببببفي للوشببببهك٘ي فبببٔ العبببوّع  -5

 الوٗبػ٘خ الولهٍ٘خ هي )هعلو٘ي ّراله٘ن(. 

 قائمح املزاجل
 املزاجل انعزتيح : 

رببأص٘و ثوًبببهظ  : ئثببواُ٘ن ؽَبب٘ي ئثببواُ٘ن عجببل الَببو٘ع -1

هٗبػبببٖ هقزبببوػ علبببٔ ثعبببغ الوزت٘بببواد الٌىَببب٘خ 

وبع٘بببخ لبببلٓ ا ؽبببلاس الغببببًؾ٘ي ثوؾبفظبببخ ّايعز

ا هٍبببلخ ككزببْهاٍا ي٘ببو هٌشببْهحا عبهعببخ أٍببْ٘ؽ

 م.2005أٍْ٘ؽا كل٘خ الزوث٘خ الوٗبػ٘خا 

الوٌببببُظ فبببٖ الزوث٘بببخ : أثبببْ الٌغبببب أؽوبببل عبببي البببلٗي -2

الوٌظببببْهحا  القببببْاص(ا–الوٗبػبببب٘خ )ليٍببببْٗبء 

 م.2003هنزجخ لغوح اللها 

ًبببهظ روّٗؾببٖ رببأص٘و ثو  : أؽوببل هؾوببل ًظببو هتبببىٕ -3

ثبٍبببببزقلام الٍْببببببتؾ الوزعبببببلكح علبببببٔ النىببببببءاد 

ايعزوبع٘ببخ ّثعببغ الَببوبد الشقظبب٘خ للوعبببق٘ي 

ا هٍببببلخ ككزبببْهاٍا عبهعبببخ أٍبببْ٘ؽا كل٘بببخ ؽوك٘بببب

 م.2005الزوث٘خ الوٗبػ٘خا 

رأص٘و عوع   أٍوبء ٍو٘و أثْ ّهكح ٍل٘وبى ئثواُ٘ن: -4

عوجبببى للغو٘ببع علببٔ ثعببغ عٌبطببو الل٘بقببخ الجلً٘ببخ 

ي الغَببوٖ لببلٓ راله٘ببن الؾلقببخ ا ّلببٔ هببي ّالزنببْٗ

ا هٍبببلخ هبعَببز٘وا كل٘ببخ هوؽلببخ الزعلبب٘ن ا ٍبٍببٖ

 م.2014الزوث٘خ الوٗبػ٘خ اعبهعخ الوٌظْهحا 

اُو٘بخ الوَببًلح ايعزوبع٘بخ فبٖ  : أٗذ ؽوْكح ؽن٘وخ -5

رؾق٘ببق الزْافببق الٌىَببٖ ّايعزوبببعٖ لببلٓ لببجبة 

 ا هغلبببخ العلبببْم اإلًَببببً٘خ ّايعزوبع٘بببخ ا الج ببببل

 م.2011(ا ًْْٗ٘ ا 2الغياتو ا العلك )

رقببْٗن هببٌِظ العببوّع   : أٗوببي عجببلد عجببل الؾو٘ببل -6

الوٗبػبب٘خ ثنل٘بببد الزوث٘ببخ الوٗبػبب٘خ فببٖ عوِْهٗببخ 

ا هٍببببلخ هبعَبببز٘وا كل٘بببخ الزوث٘بببخ هظبببو العوث٘بببخ

 م.     2012الوٗبػ٘خا عبهعخ الوٌظْهحا 

وٌٗبد رأص٘و اٍزقلام الزو : ثَوخ ئثواُ٘ن ئثواُ٘ن فوط -7

الٌْع٘ببخ علببٔ رعلببن الوِبببهاد ا ٍبٍبب٘خ ّالزْافببق 
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اعزوبببعٖ لزلو٘ببناد الووؽلببخ اإلعلاكٗببخ  –الٌىَببٖ 

هٍببببلخ فبببٖ ػبببْء رعبببلٗالد قببببًْى كبببوح الَبببلخا 

هبعَبببببز٘وا عبهعبببببخ الوٌظبببببْهحا كل٘بببببخ الزوث٘بببببخ 

 م.2012الوٗبػ٘خا  

اٍببزقالص الجٌبببء الىٌببٖ   : طببجؾٖ ًببْه الببلٗي ع ببب -8

ا هٍبببلخ د ا ّل٘وج٘ببخ للعببوّع الوٗبػبب٘خ للببلّها

كل٘ببخ  -هبعَببز٘و ي٘ببو هٌشببْهحا عبهعببخ اليقبببىٗق 

 م.1998الزوث٘خ الوٗبػ٘خا 

كّه هؾزْٓ هٌِظ الزوث٘بخ  : ؽلعذ الَ٘ل ٍبلن قبعْك -9

الوٗبػبببب٘خ فببببٖ اكزَببببببة ثعببببغ القبببب٘ن القلق٘بببببخ 

ا هٍببببلخ ّايعزوبع٘بببخ لزاله٘بببن الووؽلبببخ ايثزلات٘بببخ

لوٗبػبب٘خا هبعَببز٘وا عبهعببخ ثٌِبببا كل٘ببخ الزوث٘ببخ ا

 م.2005

فبعل٘ببخ  : عجببل الزببْاة هؾوببْك عجببل الزببْاة ئثببواُ٘ن -10

ثوًبببهظ روّٗؾببٖ علببٔ رولبب٘ل الَببلْك٘بد الظببؾ٘خ 

ا هٍببببلخ ككزبببْهاٍا ي٘بببو ليؽىببببل الوعببببق٘ي عقل٘بببب

هٌشببْهحا عبهعببخ ؽٌ بببا كل٘ببخ الزوث٘ببخ الوٗبػبب٘خا 

 م.2006

علببن ًىببٌ الٌوببْ : ال ىْلببخ  : علببٔ فبببلؼ الٌِببلإّ -11

(ا العبب٘يا كاه النزبببة الغبببهعٖا 2-ا )ؽ ّالوواُقببخ

 م.2005

رببأص٘و عببوّع الزووٌٗبببد   : عوببوّ هؾوببل هلببلٕ -12

علبببٖ هَبببزْٓ الزؾظببب٘ل لبببجعغ ّؽبببلاد الوبببْاك 

اللهاٍ٘خ ّالظىبد الجلً٘خ الوورج خ ثزاله٘ن الؾلقخ 

ا هٍبببببلخ ا ّلببببٔ هببببي هوؽلببببَ الزعلبببب٘ن ا ٍبٍببببٖ

كل٘بببببخ الزوث٘بببببخ  -هبعَببببز٘وا عبهعبببببخ الوٌظببببْهح 

 م.2005٘خا الوٗبػ

كهاٍببخ هقبهًببخ فببٖ   : فببواً ؽبلببت ؽوبببك ّافببوّى -13

الزْافببببق الٌىَببببٖ ّهَببببزْٓ ايكاء لببببلٓ ي عجببببٔ 

(ا هغلبببخ 32العبببلك )  الوجببببهىح اصٌببببء الوٌبفَببببدا

الىبببزؼا عبهعبببخ كٗببببلٔا كل٘بببخ الزوث٘بببخ الوٗبػببب٘خا 

 م.    2008

:  هؾوببل لببؾبرخ ا هؾببوًّ قٌببلٗل ا اؽوببل الشبببملٖ -14

ا هٌشبببأٍ الوعببببهف ا د الجلً٘بببَأٍبٍببب٘بد الزووٌٗبببب

 م.1998ايٍنٌلهَٗ ا 

:  هؾبببتول طبببجؾٖ ؽَببببً٘يا أؽوتبببتل كَبببوٕ هعببببًٖ -15

ا هوكي النزبة هٍْْعخ الزلهٗت الوٗبػٖ الز ج٘قٖ

 م.1998للٌشو ا القبُوح ا 

العالقبخ ثب٘ي الجٌببء ايعزوببعٖ   : هؾول هوٍبل ؽول -16

ّالوٌبؿ الٌىَٖ ّهَزْٓ أكاء عبوّع الزووٌٗببد 

وبع٘بببخ ل بببالة الىوقبببخ الواثعبببخ ثنل٘بببخ الزوث٘بببخ الغ

ا  هغلبببخ ًظوٗببببد الوٗبػببب٘خ للجٌببب٘ي ثبإلٍبببنٌلهٗخ

 -ّر ج٘قبببدا العببلك الضالصببْىا عبهعببخ اإلٍببنٌلهٗخ 

 م.1999كل٘خ الزوث٘خ الوٗبػ٘خ للجٌ٘يا 

الق٘بببً فببٖ الزوث٘ببخ   : هؾوببل ًظببو الببلٗي هػببْاى -17

و ا ال جعببخ الضبً٘ببخا كاه الىنببالوٗبػبب٘خ ّعلببن الببٌىٌ

 م.1988العوثٖا القبُوحا 

رأص٘و ثوًببهظ  هؾوْك أؽول اللٍْقٖ عجل هة الٌجٖ: -18

رعل٘وٖ علٔ هَبزْٓ ا كاء الوِببهٓ فبٖ كبوح ال٘بل 

:  9ّعالقزببَ ثبببلزْافق الٌىَببٖ للوعبببق٘ي ٍببوع٘ب )

هٍبببلخ هبعَببز٘وا عبهعببخ الوٌظببْهحا  ( ٍببٌخا12

 م.2011كل٘خ الزوث٘خ الوٗبػ٘خا 

كهاٍببخ رؾل٘ل٘ببخ هقبهًببخ ٖ : هؾوببْك هؾوببل أؽوببل علبب -19

 لونًْبببد العببوّع الوٗبػبب٘خ فببٔ العظببو الؾببلٗشا

هٍبلخ هبعَبز٘وا عبهعبخ الوٌظبْهحا كل٘بخ الزوث٘بخ 

 م.2008الوٗبػ٘خا 

ربببببأص٘و ثوًببببببهظ  : هظجؼ عجل د هظ ىٔ النؾ٘لٖ -20

للٌشبؽ الوٗبػبٖ فبٖ رعبلٗل ثعبغ هظببُو الَبلْف 

ا هٍبببببلخ  ككزببببْهاٍا ي٘ببببو لبببلٓ أؽىبببببل الشببببْاه 

شبببْهحا عبهعبببخ ثٌِببببا كل٘بببخ الزوث٘بببخ الوٗبػببب٘خا هٌ

 م.2009

ًبكه هؾول هؾول هوعبى ّاٍالم هؾول هؾوْك ٍبلن  -21

فبعل٘خ العوّع  ٍّو٘و عجل الٌجٖ هؾوْك عَٖ٘:

الوٗبػبببب٘خ فببببٖ رٌو٘ببببخ ثعببببغ القببببلهاد الؾوك٘ببببخ 
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

ّهىوكاد الزن٘ن الٌىَبٖ لبلٕ ؽبالة كل٘بخ الزوث٘بخ 

وغلببببٌ الوٗبػبببب٘خا الوببببإروو اإلقل٘وببببٖ الواثببببع لل

البببببلّلٖ للظبببببؾخ ّالزوث٘بببببخ الجلً٘بببببخ ّالزبببببوّٗؼ 

ّالوٗبػببببخ ّالزعج٘ببببو الؾوكببببٖ لوٌ قببببخ الشبببببوق 

ما عبهعبببببببخ 2008أكزبببببببْثو  17 - 15ا ا ٍّبببببببؾ

كل٘بببخ الزوث٘بببخ الوٗبػببب٘خ ثبببأثْ ق٘بببوا  -اإلٍبببنٌلهٗخ 

 الوغلل الضبًٖ.

الوقزظببببو فببببٖ الشقظبببب٘خ  ًج٘ببببل طبببببلؼ ٍببببى٘بى: -22

 -ْالٌوبببب -الٌظوٗببببخ -ّاإلهلبببببك الٌىَببببٖ الوىِببببْم

رعبببببيا كل٘بببببخ الزوث٘بببببخ  ايػببببب واثبدا -الزْافبببببق

 م.2004الوٗبػ٘خا 

"ربببأص٘و عبببوع  ُجبببَ عجبببل القببببلق ؽوبببلٗي قبٍبببن: -23

هقزوػ للغوجبى للغو٘ع علٔ الَلْف العبلّاًٖ لبلٓ 

هٍبببببلخ هبعَببببز٘وا راله٘ببببن الووؽلببببخ ايثزلات٘ببببخ "

عبهعببببخ الوٌظببببْهح ا كل٘ببببخ الزوث٘ببببخ الوٗبػبببب٘خ ا 

 م.2014

 املزاجل االجىثيح : 

24-Abarham S,. the Relationship 

between Personality Adjustment and 

Achievement in Physical Activities, 

International Journal of 

Psychology1.11 No. 3, 2000. 
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Abstract 

Effect Of Aprogram Using Aproposed School Mathematics  

Presentation To Improve Some Physical Tharacteriseics And Psychological 

Compatibility Of Primary School Students 

 

Name of Researcher: Alaa Mohamed El-basyouny Mohamed Sharkawy 

Research Introduction and problem: 

Sports shows have become one of the most important areas of sport, as one of the 

arts that is applied worldwide. The best proof of this is that it has courses and rules 

taught in the faculties of physical education for both boys and girls in the world and has 

become part of the basic education in The picture of the activities of descriptive and 

competitions competitive and festive, whether at the level of schools or departments or 

provinces up to the level of the Republic. 

Muhammad Mursal Hamad(1998) points out that man is distinguished from other 

organisms in that he lives in an organized social sphere that is influenced and influenced 

by him. In this he learns different behavioral patterns that help him in social 

adjustment. When studying the behavior of individuals in terms of the nature of their 

relationship with others, Attention to the nature, quality and form of interactions and 

social relations between them and the factors affecting them and the extent of the impact 

of individuals and their impact within the groups and the study of groups through 

different social and psychological attitudes is the applied field of social and psychological 

behavior. And that group exercise offers fall under large organized groups that are 

characterized as a social group in which interactions and social relations take place. This 

is clearly demonstrated during the design and implementation of group exercises.    

(128:317,318) 

- Aim of the research: 

The aim of the research is to identify the Effect Of Aprogram Using Aproposed 

School Mathematics Presentation To Improve Some Physical Tharacteriseics And 

Psychological Compatibility Of Primary School Students., through: 
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ثوًبهظ ثبٍزقلام عوع هٗبػٔ رأص٘و 

 ..................  هلهٍٔ هقزوػ

• To recognize the effect of the exercise of school sports on some aspects of 

psychological compatibility of both the experimental group and the control group of 

students in the basic education stage. 

• Recognize the effect of practicing school sports on the level of some physical 

characteristics associated with students in the basic education stage. 

Methodology used: The researcher used the experimental method for two groups, 

one experimental and the other one, and using the remote tribal measurement of the two 

groups. 

Conclusions:  In Objectivesion, hypotheses and sample of the research and the 

methodology used in the scientific procedures and statistical data processing, the 

researcher reached the following conclusions:  

• The content of the school sports presentation under discussion has improved some 

aspects of psychological compatibility and social efficiency, and some physical 

characteristics of the students of the first cycle of basic education from 9: 12 years in 

question. 

• There were statistically significant differences between the two groups (experimental 

- control) in the level of physical characteristics associated with students of the basic 

education level in favor of the experimental group at a significant level of 0.05. 

Research Recommendations: In the light of him the findings of the researcher, the 

researcher recommends the following: 

 Need to apply sports offer under discussion on the stage of basic education for its 

positive impact in improving some aspects of psychological, social competence, and 

elements of their fitness center 

 Holding many of the research in the area of school sports offers various educational 

stages 

 Need the attention of sports education teachers application of school sports in the 

light of the available potential, either in the form of competitive advantage or a 

celebration for the development of many of the physical, psychological and social 

characteristics of the stage of basic education pupils to prepare a generation and 

upgrading the community good 
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 Broadening the base of sports school level schools. 

Extract Search 

The research aims to identify The Effect Of Aprogram Using Aproposed School 

Mathematics Presentation To Improve Some Physical Tharacteriseics And 

Psychological Compatibility Of Primary School Students., and may use the experimental 

approach in a manner cluster researcher dimensional dichotomy tribal officer and one 

experimental, sample was selected, and intentional had reached the sample size (32 

pupilsHave been divided into two groups the strength of each group (16 students), the 

data collection tools in the physical tests to measure physical attributes associated with 

pupils in the first episode of the basic stage of education, social and psychological tests in 

(RICHTER psychological lamani Abdel Maksoud Social efficiency by Subhi Sliman 

gauge), the program offers the proposed Sports, the most important results of the 

superiority of the group of pilot officer in improving some aspects of psychological and 

social efficiency and physical attributes associated with pupils in the first episode of the 

stage of basic education 


