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 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

عيدد  ملتيددا معددل عن الحعددل  ان التقدد م الميمددل كالتوجكلددكيل الدد ا عصددا ح الماددى الحدد عث القدد  ب  لدد       

كأح ث تغعىات كتطكىات وبعى  كوثعدى  ىوعتتد  ااسلسدعو هدك انجسدلن بمدل عمتيود  مدن طلادلت ك مولجعدلت 

تقد م أا ميتمدم مدن الميتممدلت  عتدثثىك. هلئيو ال ح ك  لال   ا مل تكفىت لال السبل الوفعيو بللتق م كالتطكى 

كالتوجكلكيل ال ا عحىتح ه ا الميتمدم   كعمتمد  هد ا التطدكى فل صت  ميلالت الحعل  بم ى التطكى الميمل 

ب كىح عي  وفلعو الج دلم التىبدكا كفلعيعتد  كالسعلسدو التميعمعدو التدل عتبمادل هد ا الميتمدم كعودكن  التلطدعط 

ليمميعو التميعمعو  المبجل عي  أسس احعحو  ل   كى فلعل فدل تحقعدا ااهد اا التىبكعدو التدل تمد  مدن أهدم 

كعـم  التمـيعم اليلممـل مـن أهـم المـىاحل التميعمعدو   التل تتع  من وفلعو  ا ج لم تىبكا كفلعيعت  المكامل 

      جـ  عمثـل اـمو الاـىم التـميعمل ااول عمل   ومل كتم  اليلمملت من المؤسسلت المؤثى  فل  ع ا  الطيبو 

ال سعمل طيبو  – ا فلعيعو   ا لم عمثي  الطيبو كان اا تطكى أك  ضلءٍ  فل حىو  الميتمم ال عمون أن توكن   

فعتفلعيكن مم  كعسامكن فل اعل ت    ل لك عجبغل عي  اليلممو الممل عي  تاعئو اايكاء المجلسبو  –اليلممو 

كودد لك الممددل عيدد  تددكفعى الفددىب ل ىتقددلء بمسددتكى القدد ىات ياليسددمعو  كالمقيعددو  كالكي اجعددو  كالكطجعددو 

 ك وسلبام المالىات كاللبىات التل تيميام مكاطجعن اللحعن فل الميتمم . ليطيبو  كو لك االيتملععو( 

التىبعو الىعلضعو هل  ح ى ه ح المعل عن التل ح عت بجاعب كافى من ه ا التطكى لمل لادل مدن  كى ان      

 االيتملععدو فملل فل التجمعو بملتيا أبمل هل مدن لد ل ملتيدا ااجصدطو سدكاء أولجدت الب جعدو كالمالىعدو اك

التل ستسام كبصول وبعى فل أع ا  الطيبو كتاعئتام بللصدول الد ا عيميادم ادل ىعن عيد  ل مدو بيد هم كأمدتام 

  بوفلء  عللعو .

كعلتيا الطيبو فل تفضعيام ليمل   ال ىاسعو كىغبتام فعادل  حعدث ان بمدل الطيبدو عفضديكن المفدى ات      

ن ل ل المملىسو ليمبو ل ل حعلتام العكمعو اك ليطىعقدو التدل عدتم سبلب ع ع   مجال لبىتام فعال مالمميعو ا

فعال صىح كعىل المفى ات المميعو من ابل الم ىس ك لك لتيقل المل   عن طىعا حلستل السمم كالبادى  

السمم فقط . كهد ا التجدكو كااللدت ا فدل مستل م لحلسو بموس المفى ات الج ىعو التل  عوكن المتيقل فعال 

لتململ مم ه ح المفى ات من ابل الم ىسعن كالطيبو   يميادل مدن اهدم المصدلول التدل تكاياادل المميعدو وعفعو ا

ومدل كان هد ح المصدويو  فمدت اغيدب الطيبدو الد  االعتمدل  عيد    الت ىعسعو كالتميعمعو فدل التىبعدو الىعلضدعو 

ب المكا  ال ىاسعو المميعو سكاء ال ىكس المميعو التل تحتلج ال  اليا  الب جل فل التحاعل لي ىيلت فل اغي

  ولجت فى عو اك فىاعو مبتم عن عن ال ىكس الج ىعو التل تحتلج ال  القىاء  كالمطللمو .

كمن ه ا فق   اىت تكيالت ي ع   ل ى الطيبو فل تحاعل ال ىيلت كهك االتودلل عيد  الد ىكس المميعدو   

ق عى ال اتل ليمد ىس كتتدثثى فدل عكامدل ع عد   تمتم  عي  التكوكجال الم ىسعن وكن  ىيتال تكضم من ابل 

مجال متايعو الم ىس كحللت  الجفسعو اك م ى ممىفو الم ىس بللطللب ك....الخ. كه ا عؤثى فل طىعقو كضم 

ستل ام الحولم غعى مكضكععو كال تمثل المستكى الحقعقل ليطيبو .كمن هجل  فثن ال ىيلت كبللتللل توكن اا

ىفعو  أهمعو وبعى  فل الوصا عن مستكى التحاعل الحقعقل ليطيبو كللادو ا ا مدل االلتبلىات الج ىعو المم

أاعغت ااسئيو كفا ااسس الميمعو المستل مو فل ه ا الميلل التل من أبىتهدل مسدتكعلت بيدكم فدل الميدلل 

 الممىفل .

ماتمدعن بللمميعدو كمن ل ل مل تق م تتييد  أهمعدو البحدث فدل كضدم اللطدكات الميمعدو كالمميعدو أمدلم ال      

كاضدلفو  بعلجدلت عيمعددو تسدام فدل التطدكعى كاالىتقددلء بلليلجدب التميعمليالممىفدل( بادكى  علمددو   التميعمعدو

 كوى  الق م باكى  للاو لتوكن  لع ً ليم ىس فدل الوصدا كالتجبدؤ فدل مسدتكى التحادعل ليطيبدو كالتقدكعم 

ى التحاعل فل  ىس التىبعو الىعلضدعو .كحدكل لغىل التكيع  حكل وعفعو االىتقلء فل مستك لا ا المستكى

  كآلفلت ج ى  وعفعو التململ مم المفى ات التميعمعو سكاء ولجت ه ح المفى ات عميعو ام ج ىعو ه ا من يلجب

الماتمعن بقطلو التميعم كالت ىعس فل اليلجب الىعلضل يكللاو م ىسل التىبعو الىعلضعو ليمىاحدل ااكلد  

ضعو (فل استل ام ااسس الميمعو كالكسلئل الح عثو فل اعلغو كوتلبو ااسئيو لتحقعا فل ويعلت التىبعو الىعل
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ااهدد اا التميعمعددو كالتىبكعددو مددن يلجددب آلددى. كمددن لدد ل الجتددلئا المتكلددل  مددن هدد ح ال ىاسددو التددل ستسدديط  

لليدو اتوللعدو الضكء فل وعفعو التململ مم مفى ات المدجاا كت ىعسدال لد فم الطللدب الد  الممدل كالمثدلبى  كمم

 الطيبو فل الحاكل عي  ال ىيو من ل ل اعتمل هم عي  اا اء المميل فقط  كن االهتملم بللمل   الج ىعو .

 مشكلة البحث: 1-2

أل ت فل اآلكجو االعى  االعتمل  الويل ليطيبو فل فام المفى   المميعدو عتحدكل عيد  التطبعدا لادل  كن       

كاجموس  لدك عيد   عطدلء ال ىيدو حعدث ان اا اء المميدل  لجلحعو التج عىعو  الممىفو بتفلاعل المفى   من ا

 من ابل الطللب فل عىل أ اء المالى  ك عطلء ال ىيو ل  من ابل الت ىعسل علضدملن الد  علمدل ال اتعدو  

س فل حعن ان التكيالت الحللعو كالمستقبيعو تمعل ال  المكضكععو فل  ا اى ااحولم كالتقععملت كلعس المو

.كلمل ولجت لمبو وى  الق م من االملب الصمبعو حعث عج ى مل تي  طللبل ال عيعد  لمدب ودى  القد م وادلكا لادل 

كميم فل مالىتال  اا اج  عمىا أ اء يمعم المالىات التل تلب ه ح اليمبو   فمل ا أضلا لد  تد ىعس مدل   

اا اء المميدل نيدل   المادلى  كلدعس عيد  ن عيد  عوى  الق م فل المىحيو ااكل    ا ولن تىوعت أ اء الم ىسد

 استعملب اابمل  الج ىعو كالممىفعو لال .

 كمن ل ل  لك تومن مصويو البحث فل السؤال التللل :     

هدل ان مسدتكى التحادعل الج دىاي الد  ال ىيدو فدل االمتحدلن (فدل المفدى ات الج ىعدو عحتدلج الد  جفدس   -

 ؟المميعو ؟ فل مجالج مل   وى  الق م ليمىحيو ااكل   اتل المفى الكات كتمن المطللمو لتحاعل الج ىا ف

 كهل لمستكى ال ولء اثى فل  لك ؟  -

اللكل لحل ه ح المصويو مسلهمو مج  لس  الفىاغ الميمل كتسديعط الضدكء عيد  هد ا  لنل ا اىتثى البلحث     

 الىعلضعو . كتطكعىا ليمميعو التميعمعو فل المؤسسو التىبكعو لاليلجب .  عمل مجا

 أهداف البحث: 1-3

 عا ا البحث ال :         

التمىا عيد  مسدتكى الد ولء كمد   المطللمدو كمسدتكى التحادعل الج دىا لمفدى ات المدجاا المميعدو  .1
 كالج ىعو لمعجو البحث.

مسدتكى التحادعل الج دىا لمفدى ات المدجاا الج ىعدو ل عن مسدتكى الد ولء كمد   المطللمدو المقلىجو ب .2
 ن الط ب كالطللبلت.كالمميعو بع

مقلىجو بعن مسدتكى التحادعل الج دىا ليمفدى ات المميعدو مدم مسدتكى التحادعل الج دىا ليمفدى ات  .3
 الج ىعو فل مل   وى  الق م لطيبو المىحيو االكل  فل ويعو التىبعو الىعلضعو 

 الج ىعو كالمميعو لط ب كالطللبلت  . اتيمفى لمقلىجو مستكى التحاعل الج ىا  .4
 

 ض البحث:فرو 1-4

 عثتل: عفتىل البلحث مل        

هجلك ع او اىتبلط  ات  اللو  حالئعو  لي ولء كم   المطللمو مم مستكى يالتحاعل الج دىا( لمفدى ات  .1
 المجاا الج ىعو كالمميعو فل مل   وى  الق م لطيبو المىحيو ااكل  فل ويعو التىبعو الىعلضعو .

 الط ب كالطللبلت .  هجلك فىا عصكائل فل مستكى ال ولء بعن .2
 هجلك فىا ممجكا فل الكات يتمن المطللمو(بعن الط ب كالطللبلت كلاللح الطللبلت. .3
 هجلك فىا ممجكا فل يالتحاعل الج ىا( ليمفى ات المميعو بعن الط ب كالطللبلت كلاللح الط ب. .4
 

 مجاالت البحث : -1-5

يلممدو القل سدعو ليمدلم ال ىاسدل \التىبعدو الىعلضدعو الميلل البصىا: طيبو المىحيو االكل  فدل ويعدو -1 -1-5

 م 2011-2012

 يلممو القل سعو  .\الميلل المولجل : القلعلت ال ىاسعو فل ويعو التىبعو الىعلضعو    1-5-2
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 2012\7\8كلغلعو    2011\12\8الميلل التملجل : ليفتى  من    1-5-3

 التعريف بالمصطلحات:  - 1-6

حل اجملط المصو ت  اك التململ بوفلعو مم الكاام اك حسن التكافا كا ىاك الفدىكا ال ولء : "الق ى  عي   .1
 ( .22 ب2003بعن المتصلبالت كا ىاك التصلب  بعن االصعلء الملتيفو " يحسعن  

: كهل تمدن ادىاء  الطللدب لد ل الفتدى  التمجعدو المحد    مدن تدثىعخ تح عد  عدكم االمتحدلن  مدة المطالعة .2
  أ أ اء االمتحلن باكى  فميعو .الج ىا ال  كات ب

: كهل المفى   التل عتم صىحال  الدل العدو الد ىس كعودكن الملمدل المدؤثى فدل اسدتقبلل  المفردة النظرية .3
المميكمو هك حلسو السمم فقط كال تحتلج من الطللب ان عتفلعل ممال يس عل أا يال تؤ ى مدن ابي (.كتصدمل 

كالجبدد   التلىعلعددو لوددى  القدد م كالمبددل    ( 12   11يالمددل    عدد ااغيددب مددكا  القددلجكن المجايعددو الم ىسددو 
 ااسلسعو التل استج ت العال لمبو وى  الق م.

: كهل المفى   التل عتم صىحال فل الميمب  كعوكن الململ المدؤثى فدل اسدتقبلل المميكمدو  المفردة العملية .4
أايتؤ ى من ابي (.كتصدمل المادلىات هك حلستل السمم كالباى كتحتلج من الطللب ان عتفلعل ممال يس عل 

ضددىب الوددى  بللقدد م  ضددىب الوددى  بددللىأس  المتولتفددو كالقطددم  االسلسددعو لوددى  القدد م يال حىيددو  انلمددل  
  المىاكغو كالل او  الىمعو اليلجبعو كمالىات حلىس المىم (.

ياالمتحددلن  :ال ىيددو التدل عمودن ليطللددب الحادكل عيعادل مددن لد ل االلتبدلى مستتو  التحصتيا النظتر  .5
 مميعو كالج ىعو لمل   وى  الق م الج ىا بللكىاو كالقيم( ال ا عيىع  م ىس المل   ليطيبو كعصمل المفى ات ال

 

 الدراسات النظرية : -2
  مفهوم الذكاء: -2-1

 ىاسدو كالبحدث ال ولء مفاكم افتىاضل وثى الي ل حكل  ل لك اابح من اوثى المعل عن التل حضدت بلل       
كبدللىغم ك ادكى التبلىاتد   حعث ا ت ه ح البحكث ال  تطكى سدىعم فدل اعدلس الد ولءالقىن الملضل ل ل 

من ان طبعمو ال ولء ولجت مكضكو مجلاصو كتثمل لسجكات طكعيو من ىيلل التىبعو كعيملء الدجفس كالكىاثدو 
: 2011ممجلح .يابك حمل :لمفاكمو ككااليتملو اال اج  لم عكي  اتفلا تلم بل لم عكي  تح ع  كاضح متفا عيعو 

(. كمم  اكى الميكم االجسلجعو الح عثو ح ل الد ولء بمجلعدو للادو مدن يلجدب الميمدلء كالبدلحثعن  كبدىتت 7
للئعل عاليتمددلعل كالفيسددفل.يمكالمفاددكم ا مفددلهعم ي عدد   حكلدد  وددللمفاكم البعكلددكيل  كالمفاددكم الفسددعكلكيل

لمقيل بللتحيعل تىيم ال  الفعيسكا العكجلجل ياف طدكن(  (. كلمل اكل محلكلو لتجلكل الجصلط ا444: 2009:
فقد  تكادل اف طدكن جتعيددو تثم تد  الد  تقسدعم الددجفس االجسدلجعو الد  ثد ث م ددلهى ىئعسدعو :المقدل كالصدداك  

سدالمل الدى فقد  البدل اىسدطك بدعن الجصدلط الفميدل اك الميمدكس يكهدك مدل  كالغضب  امل اىسطك فقد  اضدلا 
  بللفمددل ( كبددعن االمولجعددو المحتميددو يكهددك الكيددك  بددللقك  (التددل عمتمدد  عيعاددل الجصددلط عمدىا بللفيسددفو الكيددك

الفميل  كهك مادطيح القد ى  فدل عيدم الدجفس كاد  التدتل اىسدطك التقسدعم الث ثدل الد ا ا مد  اف طدكن الد  
لق عمدو اد  اود ت م اىعن ىئعسععن فقط :االكل عقيل  كالثلجل ليقل افمللل. كهو ا جي  ان ليفيسفو العكجلجعدو ا

 (8: 2011حمل  : لط المقيل ليفى . يابكعي  اهمعو الجلحعو اال ىاوعو فل الجص
امل من الجلحعو الجفسعو فق  حلكل الوثعى من الميملء تمىعا ال ولء بى ح ال  يلجدب اك اوثدى مدن يكاجدب       

( الد  ان  2009اطدلمل :اصدلىت ي الجصلط االجسدلجل  كحدلكلكا ىبطدو بيلجدب الدتميم كاوسدلب اللبدىات حعدث
فعىى بعجد  ان الد ولء عتودكن مدن ميمكعد  ممقد    Binet ال ولء عتضمن  التفوعى بحسب كياو ج ى  بعجع   

ادد ى مموددن  بثاادد مددن اللددكاب تتضددمن االهتمددلم بللمصددويو كتكيعدد  المقددل جحكهددل كالقدد ى  عيدد  التوعددا 
 (.205: 2009اكل ال  جالعو مح   .ياطلمل:ليك

( ان  2011فل ج ىعو التطكى حعث  وىيابك حمل : متثثىافاكم البعكلكيل كالفسعكلكيل فق  ولن امل الم      
اصلى ال  ان الفضدل فدل ا لدلل مادطيح الد ولء فدل عيدم الدجفس الحد عث عىيدم الد    Sperman سبىملن

عو  كعتم التوعا يسبجسى( فق  ح   سبجسى الحعل  بلجال التوعا المستمى ليم الت ال اليعو مم الم الت الللىي
ل ى الحعكاجلت ال جعل بفضل الغىائت  امل االجسلن فلج  عتحقا بكاسطو ال ولء .كبا ا عدىى سبجسدى ان الك عفدو 

ل ائمددو التغععددى. يابددك حمددل  الىئعسددعو  ليدد ولء هددل تموددعن االجسددلن مددن التوعددا الاددحعح مددم البعئددو الممقدد   كا
:2011 :9.) 
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ا ال ولء كحسب كيالت ج ىهم لد لك جيد  الميمدلء اد  تجدلكلكح مدن تكاعدل كا  التيا الميملء فل تمىع       

الد ولء بلجد  المعدل اك القد ى     Binetبجعدو   فقد  عىفد  كاتيلهلت متم    كملتيفو كب لك فقد  تمد  ت تملىعفد

عي  اتلل  كياو مح     كالحفل  عيعال كالق ى  عي  التوعدا مدن ايدل الكادكل الد  الاد ا  كالقد ى  عيد  

فقد  عدىا الد ولء بلجد  القد ى  عيد  التفوعدى  كالقد ى  عيد  ا ىاك   Spermanمدلن  ق  ال اتل  امدل سدبعىالج

بلجدد  القدد ى  عيدد  التفوعددى الميددى .   كاصددلى Termen الم اددلت كالمتميقددلت . فددل حددعن عىفدد  تعىمددلن  

مكفقد  ليبعئدو ان ال ولء فدل ادمعم  هدك القد ى  عيد  االسدتيلبو اسدتيلبو   Douglas Tom كي س تكم  

 كعتضمن ه ا الق ى  عي  التميم  كاوتسلب المادلىات كاالجتفدلو بدلللبىات  كيمدم المميكمدلت  كتج دعم  لدك 

 (206: 2009السيكك كالتفوعى . ياطلمل : فل صول اكى جلفمو تسام فل تج عم

تمىعدا كوسديى  لهدك  يىائعدوع   تمدلىعا ال  (ي الصىالكاأصلىىعفلت انيىائعو لي ولء فق  امل التم        

Wechsler    بلج  ا ى  الفى  الويعو الن عممل فل سبعل ه ا كان عفودى تفوعدىا جلضديل كان عتملمدل بوفدلء

ليدد ولء فمىفددو بلجدد  القدد ى  عيدد  الجيددلح فددل  تمىعفددل ايىائعددل الددى  Garrettمددم بعئتددو. ومددل كضددم يلىعددت  

بدلن الد ولء وقد ى  عمودن  Boring مىعدا بدكىجا الم ىسو اك الويعو . امدل مدن اصداى التمىعفدلت االيىائعدو ت

اعلسال   كهك الق ى  عي  اال اء اليع  عي  التبلىات ال ولء. كا ا مل اع جل الج ى فل اعلغو ه ح المبلى  فل 

 (.281:  1989تبلىات ال ولء . يالصىالكا :ال تقعس تابح ال ولء مل  فإجالاكى  الىى 

كعد م االتفدلا عيد  تمىعفدو   جلتيدو عدن  طبعمتد تمىعا ال ولء كفادم  ان الامكبو  فل لنكعىى البلحث      

كال عمودن  لإلجسدلنالت ا كيالت ج ى عيملء الجفس لطبعمو ال ولء  كلوكن ال ولء افو اك ميوو كهبادل   

 ك لئفد ان تقلس مبلصى . ل لك فق  عىفو الميملء حسب الم اىس التل عجتمكن العال   كمجام من عىفو حسب 

علت  فل حعن عىفو  الىكن حسب بجلءح كتوكعج  . ف اىت جتعيو ل لك ع   اتيلهلت   كتملىعا ليد ولء كغل

مجال يتحيعيعو كايتملععو كفسعكلكيعو كبعئعو ( كمل ه ح التملىعا اال ج ىات كتاكىات ممعجدو حدكل طبعمدو 

 .ال ولء  فمت الميملء ل تيلح با ا االتيلح اك  اك 

 :اختبارات الذكاء  -2-2

تتمتددم البحددكث المتميقددو بللتبددلىات الدد ولء بتددلىعخ طكعددل فددل هدد ا الميددلل عفددكا تددلىعخ عيددم الددجفس           

هددك اال عميعددو تحكعددل الممطعددلت الملتيفددو ليجمددك المقيددل كالدد ولء الدد  اىاددلم  الممىفددل  كان اعددلس الدد ولء مددل

 ولء "كان فوى  مقعلس ال ولء تقكم كومعلت  كممىفو م ى تجلسب تيك االىالم ليممى ليحاكل عي  مستكى ال

عي  فوى  تىاوم المميكملت الن حسلب الممى المقيل عقكم عي  يمعم التيلىب التل جيدح فعادل الطللدب لد لك 

كعتطيدب هد ا الممدل مملىسدو بمدل  نيىائد اعلسل مبلصى  كاجمدل عمطدل الطفدل عمد  ممعجدل  ال عقلسفلل ولء 

لئا كتقلىن بممل غعىح من المتح عن فل الممى التمجل كالمكيك عن تحت تالك لئا المقيعو الميعل ثم تسيل الج

كعي   لك فمقعلس ال ولء لعس مقعلسل يلم ا بدل هدك عبدلىح عدن عد   التبدلىات لف عدو    ىكا الصىكط كال

كتحىعىعو ممعجو تتضمن ميمكعو من الممطعلت التل ت ل عي  استل ام المقل كالتفوعى فل الى  عيعال ك لدك 

 (.8-7:  2005الممى الحقعقل.يعب  الولفل :مجت مو مم االل  فل االعتبلى  بطىعقو

" كامل ا ا اعتبىجل التبلىات الد ولء ميدى  ا كات لتح عد  مسدتكى ا اء الفدى  الدىاهن كاعدلس امولجعلتد         

يد  تحقعدا الىاهجو كالمقبيو المحتميو عي  التكافا مم  ىكا الحعلت كا ا وجل ب لك جاد ا الد  ان جسدلع ح ع

افضل تكافا مم ميتمم   كن فىل اك ايبلى فلن التبلىات ال ولء تابح مفع   ليفى  كالميتمم .ان فل  لك 

كتكيد  ميمكعدو  ( 17-16: 2011حمدل  : بلىات ال ولء . " يابدكاستل امل  وعل اللت –ومل عصعى بعىكن  –

 و فل  يىاءات البحث.عي  المافكفو المستل م ضلمو من التبلىات ال ولء كسجقتاى الح عث

 (499: 2011.يابك حمل  : -: Raven (رافن)اختبار المصفوفة المتتابعة العادية  -2-3

عمتبى التبلى المافكفلت المتتلبمو من اصاى االلتبلىات المتحىى  من اثى الثقلفو اج  ال عمتمد  عيد          

كاد  طبدا   1938سدجو   Raven  ىأفدنأعد ح كا   الجكاحل أليفضعو فل اعلس ال ولء بل عي  اا اء المميل

(سددجو عيدد   60 – 6هدد ا االلتبددلى عيدد  ميمكعددلت وبعددى  مددن يمعددم مسددتكعلت االعمددلى مددن سددن ي ىأفددن
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  (  من الىيلل كالجسدلء حعدث اججد  فدل اجييتدىا كحادل  ىعمكلد ا1192(يج عل كي3665( تيمع ا كي1407ي

Rimoldi  كودلن التقجدعن االكل  1977فل البعئو السمك عو سدجو  عي  مملععى مملثيو فل االىيجتعن .ومل اجن

ومل اجن هد ا     ال  ح  وبعى من الجلحعو الثقلفعوكا  تبعن ان ه ا االلتبلى متحىى  1981ل  فل الوكعت سجو 

كا  تبعن اج  متحىى من الثقلفو كعايح ليبعئو المىااعو   المىااعو من ابل ال بلغ كالىكن  االلتبلى عي  البعئو

 كبعجت اح ى  ىاسلت التحيعل المدلميل  مىتفموبعج  كبعن االلتبلىات اليف عو  االىتبلطولجت مملم ت   .كا 

الد  عجلادى المكامدل  بلنضدلفوان ه ا االلتبلى عقعس بمل موكجلت عكامل االست الل كاستجتلج الم ادلت  

ث مسدتكعلت عطيدا عيعادل سيسدو المادفكفلت التدل تصدتمل عيد  ثد  ىأفدنالمولجعو فل بمل الكح ات. كاع  

 -(  كهل :RPMالمتتلبمو ي ىأفنمافكفو 

 سجكات 11.5سجو ال   5.5 لألعملىالمافكفو المتتلبمو الميكجو  -1
 المافكفو المتتلبمو المتق مو ليمستكعلت االعي  من اال وعلء -2
 سجو 60 - 6من  لألعملىالمافكفو المتتلبمو المل عو  -3
 

 المنهج تعريفة ومفهومة : -4 -2

كضدىكى  مدن ضدىكىات الحعدل  جحدلف  بادل عيد   المامدو  التىبكعو تمتبى المجلها من المحلكى المميعو      

البقلء كالتطكى. وكن المجلها محوكمو بللفيسفلت االيتملععو كبللم لهى الحعلتعو الم ع   لييملعو التل تمدع  

( ال  ان  المىبكن 2005:ىي ا   كاصل (64 :2002فعال كالمتغعىات التل تفىضال حليو الميتمم.يالىبعمل:

عىا ول من  يسدمعث كسدتلجيل كصدكىت( "المدجاا  حعث ا  التيفكا فل تمىعفلتام ليمجاا من حعث المحتكى

تج عم كتىتعدب اللبدىات بللم ىسدو بغدىل تج دعم ااطفدلل كالصدبلب فدل طدىا "التفوعدى كأ اء يمدلعل ". ي 

المجالج هك كسعيو تحقعا االه اا التىبكعو كبمبلى  ( ان  1997كعىى يصي  كسمع :   (63 :2005ا   : 

الىى تىيمدو االهد اا الد  مكاادا كلبدىات سديكوعو عتفلعدل ممادل الطيبدو كعتميمدكن مدن جتلئيادل . يصدي  

أن المجاا بمفاكم  الح عث عمجل يمعم اللبىات التل تاعد  ليمدتميم  فل حعن عمىا  . (11:  1997كسمع :

الجمك الصلمل لودل عودكن أوثدى اد ى  عيد  التوعدا مدم جفسد  كمدم اآللدىعن .  كالتل تا ا  ل  مسلع ت  عي 

 ( .9 : 1984ي بىاهعم كالويت  : 

 المنهج التربو : عناصر -2-5
 االهداف التربوية: -2-5-1
تحد    ضدكؤهلكتم  االه اا التىبكعدو المجادى االكل مدن عجلادى المجادلج   كهدل هلمدو يد اً ففدل         

كالتقكعم   كتقكم الملىيلت ب اللو االه اا   ومدل ان االهد اا التىبكعدو ليمجادلج تحد    المحتكى كاالجصطو
ومل كتم  االه اا التىبكعو اسلس المميعو التىبكعو ا  اجال توكن اهدم عجلادى  الم ل ت المطيكب تكفىهل .

التىبدكا المكيد  كهدل فدل الكادت جفسد  تمثدل الغلعدلت الجالئعدو مدن ودل اصدولل الممدل    م ل تال الىئعسعو
كعددتم التعددلى  االيتملععددو ففددل ضددكئال تكضددم البددىاما التىبكعددو بعئتدد لتىبعددو االجسددلن كتجصددئت  فددل اطددلى 
بمدل  المتلحدوالتل تتفا مدم محتدكى المكضدكو كتودكن ضدمن االمولجدلت  االستىاتعيعلت كاالجصطو التىبكعو

لع  فل تحقعا تقكعم سيعم كهل ا.ياطلمل : عتجلسب مم ا ىات المتميم ك كافم  كليفعت  االول عمعو ومل كتس
( كتمثل االه اا التىبكعو ميمكع  من القدعم كالتكيادلت التىبكعدو كالصدملىات التدل تجطدكا 621: 2008

عيعال الفيسفو التىبكعو السلئ   فل الميتمم   كهدل بللتدللل تمبدى عدن الحليدلت التىبكعدو الللادو بدللميتمم 
الىاهجدو مدن مىاحدل تطدكىح كالمجطيدا فدل تح عد  االهد اا التىبكعدو هدك  كبمل عت ئم مم متطيبدلت المىحيدو

التمبعى عمل عىيكح الج لم االيتملعل السلئ  من افلت كمتاعل فل يعل الحلضى كيعل المستقبل .يمعللئعل 
:2009 :177-178 .) 

        

 مستويات االهداف التربوية : -2-5-1-1

التىبكعو بحعث تبد ا  بلاه االجفس ال  الم ع  من المستكعلت المتميقو لق  تطىا عيملء التىبعو كعيم ا        

 ي ا اك المىعضو كتجتال بللمستكعلت االال عمكمعو اك  ات الطلبم التميعمل الللب . الملموبللمستكعلت 
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كتلتيا االه اا التىبكعو من حعث  ىيو الممكمعو كالتلادب كعمودن التمععدت بدعن اىبمدو مسدتكعلت تمبدى 

 (185-184: 2009يمعللئعل :  -ىيال من الملم ال  الللب كهل :عن ت 

   مستكى االه اا الملمو : كفل ه ا المستكى تثل  االه اا صويال الميى  كالملم ومل فل اكلجدل الممىفدو 
 التحيعل  التفوعى االبتولىا  كمل ال   لك .   الجق 

 من اه اا المستكى االكل كتوكن اوثدى  مستكى االه اا المتكسطو فل عمكمعتال : كتصتا االه اا هجل
ال اىسكن فل جالعو مىحيو اك فال  ىاسل وثن عابحكا ال ىعن  عوسب تح ع ا مجال كتلتب بمل عتكام ان 

 ميمكعو من الحقلئا كالمفلهعم كالقكاجعن . عستىيمكاعي  التمععت بعن المفلهعم اك 

 السديكوعو كتصدتا مدن  بلاهد ااى العال عل   مستكى االه اا الللاو بللكح   ال ىاسعو : كهل التل عصل
عقتاى الا ا عيد  بعدلن اال اء المىغدكب مدن ابدل الطيبدو بدل عتمد ى ال  اه اا المستكى الثلجل كغللبل مل

  لك ال  بعلن المكاا اك الصىكط التل ع اى فعال ه ا اال اء .

 التىبكعدو لألهد ااااليىائعدو توكن ال  التمىعفدلت  مستكى االه اا اليتئعو كالمفايو :  كهل ااىب مل 
 كتستممل للاو فل التميعم المبىما كفل القعلس المحول المىيم .

 صياغة االهداف السلوكية : -2-5-1-2
تم  اعلغو االه اا السيكوعو اال ائعو اح ى لطكات عميعدلت التلطدعط كالتجفعد  كالتقدكعم التميعمدل كا ا      

: 2001كات االلدىى االتعدو .يسدمل   :ل م فل التىصع  فدل اللطدولجت ه ح اللطك  هل االكل  فثجال سكا ت

كااله اا السيكوعو ملهل اال أه اا مح    باكى   اعقو تتجلكل سيكوعلت كاستيلبلت الطيبو المقيعو  (.140

كالحىوعو كاالجفمللعو   كاعلغو ه ح االه اا من المامدلت االسلسدعو التدل عقدكم بادل المميدم فدل بجدلء المميعدو 

كعمون تح ع  الا ا السيكول بلج  عبلى  عن كاا اال اء المتكام اعلم المتميم ب    بم  االجتالء من  كعوالتىب

ت ىعس كح   تميعمعو ممعجو   أا عاا الحلال التميعمل أك جتعيو التميم أك السيكك الجالئل ليمتميم أوثى ممل 

لسديكول عسدلع  المد ىس مدن ادعلغو عاا الكسلئل المستل مو فل الكاكل الد  هد ا السديكك كأن الاد ا ا

يبت . أه اف  عي  جحك م ئم كتملص  مم الق ىات كالبيعلت الطيبو كتسلع ح عي  أعالل اا ح التميعمل ال  ط

(  ل ا عيب أن عيعب الا ا السيكول الجليح عي  بمل االسئيو مجال مل هك السيكك  88: 2004ياكالحو :

عميعدو التميدعم   كمدل هدل الصدىكط أك ال دىكا التدل ع ادى فعادل سديكك  اك اال اء المتكام اعلم المتميم ب  بم 

 : ى تحقدا الاد ا المىغدكب فعد .يىايحالمتميم من ل لال   كمدل هدك مسدتكى اال اء المقبدكل الد ا عحد   مد

1968 :131) 

 تصنيف االهداف: -2-5-1-3
كضم  فىاجويعن بكبعت  حعث 1924ال  ان أكل فوى  لتاجعا االه اا  اىت فل علم كاصلىعب  الىحمن  
 ولجددت االسددلس ليتادجعفلت التددل تبمتاددل  كالممىكفددو  لألهد اا(اكل الئمددو تاددجعفعو Franklin Bobbittي

 (54 -53: 2011:يعب  الىحمن     -حللعل كهل :
( ال ا عتململ مم اليلجب الممىفل  كال ا اع  Bloom And Krathwohlتاجعا بيكم وىاثاكل ي .1

. ك ادى اليدتء الثدلجل المتميدا بلليلجدب المدلطفل كالممد  مدن ابدل بيدكم  1956اليتء االكل مجد  عدلم 
 . 1964( فل علم Masiaكوىاثاكل كملسعل ي

( المبسدط لتادجعا اليدتء االكل لبيدكم كوىاثادكل Richard W. Burnsتادجعا ىعتصدلى  بعىجدت ي .2
 . 1972كال ا اع ح علم 

 .1972كالحىوعو كال ا اع ح علم ( ال ا اعتج  بللجكاحل الجفسعو Harrowتاجعا هلىك ي .3
( الدد ا عتددىاكح مددن اال ىاك الحسددل ومسددتكى ا جدد  فددل اال اء الدد  Simpsonتاددجعا سعمبسددكن ي .4

 . 1972كتم اع ا ح علم     يعميعلت االجصلء كاالب او ومستكى اع
 اعد ح عدلم   كاد  تحقعقادلالد   الملمدوااليتملععو التل تسدم  المد اىس  لأله اا( Dearتاجعا  عى ي .5

 اعضل . 1972
اال ان اليا  المتمعت ولن مل ب ل  بيكم ال ا الم بتاجعفال ال  ث ث ميلالت ىتبت مدن المحسدكس الد         

  -الميى  كمن البسعط ال  الممق  كه ح الميلالت هل :

   Cognitive Domainالمجاا المعرفي االدراكي )الذهني او العقلي(            .أ
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  Affective Domainنفعالي )قيم واتجاهات وميوا .. الخ( المجاا الوجداني او اال .ب

 Psychomotor Domain    (المجال النفسي الحركي )مهارات حركية جسدية .ت
 كممل تي ى م ح ت  فل ه ا الا   ان بيكم اسم الميلل الممىفل ستو مستكعلت ىئعسعو هل :         

 التذكر او المعرفة  ( المستو  االوا(:  : 
كهك عمثل المستكى اال ج  من مستكعلت التميم كعم  فل الكات جفس  االسلس ال ا تقكم عيعد  عميعدو          

التميم .كهل تتضمن عميعو ت وى المميكملت كالممىفو الميمعو التل تم تميمال سدلبقل  أا القد ى  عيد  تمععدت   

اتل عمودن ان تادلغ بادل االهد اا  (.كمن االفملل90: 2009يالحعيو : كاست ولىهل كاست علء المل   التىبكعو

 –عستىيم  –عمىا  –عح    –ع وى  –عم    –عستجتا -االيىائعو يالسيكوعو ( فل ه ا المستكى هل : عسمل

 عستلىج  .... الخ. –عىتب  –علتلى  –عمجكن  –عاا 

     :) المستو  الثاني: )الفهم او االستيعاب 

 ان ىاكمدل     كهد ا المسدتكى عصدعى الد  جدكو مدن الفادم اك كعقا  ب  القد ى  عيد  امدت ك ممجد  ال         

بحعث عمىا الفى  المضدمكن ل تادلل الد ا عسدتل م  مدن غعدى ضدىكى  لىبطد  بمدل   الدىى أا عسدتطعم 

التمبعى عجال بيغت  الللاو كعتمثل فل الق ى  عي  تك عا المملىا كالمميكملت فل استمملالت مجلسبو كفل 

كاهى ممعجو كاعطلء مسببلت ل لهى  من ال كاهى كعتضمن الفام ث ث فئلت هل : التعلى امثيو محسكسو ل 

ملتيددا   كتفسددعى المددكا  اليف عددو كالىسددكم كاللددىائط  بثسدديكباسددتعملب الحقددلئا كاالسددس كوتلبددو التمىعددا 

( 7: 2005  ويمددلت كبددللموس. يالوىكصددل :كاالصددولل البعلجعددو كالتحكعددل كالتىيمددو مثددل تحكعددل االىاددلم الدد

كعل   تستل م الماطيحلت السيكوعو اك االفملل السيكوعو التللعو فل ادعلغو االهد اا فدل هد ا المسدتكى :ي .

عيلب  –عتجبث  –عستجتا  –عممم  –عاعغ امثيو  –عق م مىا فل  –عيلب  –عصىح  –عغعى  –عفسى  –عتىيم 

 عضم عجكاجل (. –

  المستو  الثالث :  التطبيقApplication    
مسددتكى المىتبددو الثللثددو مددن الميددلل الممىفددل كعقادد  بددللتطبعا جقددل الميددى ات الدد  مكااددا كعمثددل هدد ا ال

محسكسو ميمكسو كعميعو   كبممج  الى جقدل التممعمدلت كالمبدل   كاالفودلى كالج ىعدلت الد  مكاادا عميعدو 

ى أن كعستطعم المتميم فل ه ا المستك (.62: 2011مكااا ملتيفو .يعب  الىحمن :محسكسو لحل مصو ت ك

عسدتل م مدل  ىسد  مدن مميكمدلت فدل مكاادا ي عد   تلتيدا عدن تيدك التدل تدم فعادل عدىل المميكمدلت أثجدلء 

 ىاستال   كع اى ا ى  الطللب عل تطبعدا المفدلهعم كالقدكاجعن فدل مكاادا ي عد     كعؤود  بيدكم أن الغدىل 

  بممجد  ان فلعيعدو المميعدو  االسلسل من مم م مل عتميم  الطللب فل الم ىسو هك تك عف  فدل الحعدل  المميعدو

كمن االفمدلل اال ائعدو التدل تسدتل م فدل ( 49: 1984ا مل عتميم  المتميم .يبيكم:ليتميعم ت اى من ل ل تطبع

    عحل   عطبدا   عسدتممل   ع  عمىل   عوصا   عم ل   عا   عميل   عكضحه ا المستكى هل : عحسب   

 عبىهن   عستل م   عستلىج .  عجتا   عبعن   عقىن   وعفعو الىسم   عمطل  

  المستو  الرابع : التحلياAnalysis 
عمثل الق ى  عي  تفوعدك المدل   الد  موكجلتادل كايتائادل مدن ايدل فادم بجعتادل التج عمعدو كت ادى ممطعدلت      

جال التميم فل ه ا المستكى ا ى  عقيعو اعي  من المستكعلت الث ث السلبقو   كهل الممىفو كالفام كالتطبعا ال

تتطيب ممىفو ول مدن المحتدكى الممىفدل كالبجدلئل كفامامدل . كعضدم هد ا المسدتكى التمدىا عيد  المجلادى 

المتضمجو فل مل   مل كتحيعل الم الت أا االىتبلطلت كالتفلع ت كالتمععت بعن الحقلئا كالمبدل   كالتمدىا 

اال ائعو التدل عمودن اسدتل امال (.كمن االفملل 8: 2005 علءات غعى م ىيو.يالوىكصل :عي  افتىاضلت كا

عوتصا  –عقسم  –عىسم بعلجعل  –عفال  –عكضح  –علتلى  –عمعت  –عيت   –فل ه ا المستكى هل : عحيل 

 علطط ي كال . –عىتب فل تسيسل  –عتمىا  –

  المستو  الخامس : التركيبSynthesis  : 
 بلاادللوك عجلاى متفىاو عي  جحك عتمعدت عمثل الق ى  عي  اجتلج جمل ج اك ويعلت ي ع   من ايتاء ا       

كاالب او   ان الجتلج التميعمل فل ه ا المسدتكى عىودت عيد  السديكك االبتودلىا أا عيد  تودكعن اجمدلط بجلئعدو 
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ي ع   . كعؤو  ه ا المستكى عي  اجتلج ول فىع  أا اجتلج افولى ي ع   كجقيال ال  االلىعن . كمن امثيدو هد ح 

كالتىوعب عوس التحيعل عتم االجتقلل  (.8: 2005اك مصىكو اك مقتىح.يالوىكصل: االه اا اجتلج لطو عمل

فع  من االيتاء ال  الول كمن التفاعل ال  التممعم كهك عتضمن تيمعم اك تج عم المجلاى كاايتاء لتودكعن 

:تىوعدب تىوعب اك جمك ج اكسم لم عون مكيك ا فل  هن الطللب من ابل . كمن أمثيو مملىسلت ه ا التفوعى 

تمىعن يتمىعن مىوب (  كضم لطو مل  ااتىاح حيدكل للطدط اك مصدلول   تيمعدم م ح دلت ليتكادل الد  

 –حل مصويو مل .كمن االفملل السيكوعو االيىائعو التدل عمودن ان جسدتل مال فدل هد ا المسدتكى هدل :عادجا 

 –عج م  –عوكن  –ل عبج –عمع  تىتعب  –عم ل  –عكل   –عامم  –عاعغ  –عب و  –عليا  –عضم  –عىوب 

 عال . –عىيم  -علطط

   المستو  السادس : التقويمEvaluation  : 
كعتىبم التقكعم فل اعي  امو الادىم ليميدلل الممىفدل كعتطيدب بللضدىكى  ممىفدو كمادلى  كاد ى  فدل         

ومل   ( 71: 2011لتىوعب  يمعمال يعب  الىحمن:كا   كالتحيعل   كالتطبعا   ايىاء عميعلت الت وى  كالفام

كعمثل ه ا المستكى الحودم الومدل كالوعفدل عيد  مكضدكو أك طىعقدو فدل ضدكء ممدلععى محد    كعمثدل اد ى  

الطللب عي  الحوم عي  اعمو مكا  التميعم فل ضكء مملععى مح    ومدل عمثدل القد ى  عيد  الحودم عيد  ادحو 

ي ع   كتفام أفضل وثن عقد م الطللدب  مميكملت اوتسلباالستجتليلت أك التىابط المجطقل كعمون أن عقك  ال  

ا اى االحولم فل ضكء ممدلععى  اليعدو مثدل التجدل م كعد م كيدك   أع  الصلال فل  ىس ممعن   كعصمل ى

تملىل   أك فل ضكء مملععى للىيعو يأا للىيدو عدن المكضدكو جفسد ( مثدل عد م مملىضدو ادعم كعقعد   

االيىائعو التل عمون ان جستل مال فل ه ا المستكى  كمن االفملل السيكوعو (52-51:  1984الميتمم.يبيكم:

عحودم  –عمطدل ىائعدل  –عيلب  –عبىى  –عتحقا  –عجتاى  –عملىل  –عقلىن  –عجق   –عحوم عي   هل :

 عجلا . –عفج   –

 -المحتـو  : -2-5-2

لمدلم محتدكى مكضدكو ال ىاسدو اك االطدلى ا –ومدل هدك صدلئم بدعن الوثعدىعن  -لعس المقادك  بدللمحتكى      

تصدتمل عيعدو مدن  ليمكضكعلت المقىى  عي  ت مع  اا ممعن كاجمدل عقاد  بدللمحتكى المدل   التىبكعدو كمدل

: 2006صدلمل ليمتميم.يسديعم كالدىكن :التل تكضدم فدل ضدكء اهد اا محد    بقاد  تحقعدا الجمدك اللبىات 

اا ع   فدل تحقعدا اهد كعمون تمىعا المحتكى عي  اج   لك اليتء من الممىفو ال ا التعى ليمسدل   ( 155

اك هك ول مل عضدم  الملطدط مدن لبدىات سدكاء ولجدت ممىفعدو ام (. 41: 2004تىبكعو. يمىعل ك الحعيو: 

كعمىا اعضل بثج  ميمكعو المملىا   ( 20:  1981عتت : ك الصلمل يمىوعو ام اجفمللعو با ا تحقعا الجح

ل كالتىتعب  المجطقل   ومل عم  المحتدكى تىيمدو كالقكاع  كالقكاجعن التل عتضمجال المجالج   كعمتلت بللتسيس

كعصمل المحتكى     (106: 2002تمجعو مح    .يعب  الال ا : المىا  تحقعقال ل ل فتى  التىبكعو لأله اا

جكو المملىا التل عتم التعلىهل كتج عمال كتق عمال ليطيبو لغدىل تحقعدا االهد اا المجصدك   عيد  ان تؤلد  

عجد  التعددلى المحتدكى مددم مىاعددل   الممىفعددو كااليتملععدو كالفيسددفعو ليمميعدو التىبكعددو عج دى االعتبددلى االبمدل 

 (. 12 :  1997 عو عج  بجلئ  يابلح حسن : ا ىات الطيبو كمعكلام كاتيلهلتام كفىكاام الفى

  

 : طرائق التدريس -2-5-3
   الوتلب الم ىسل الميمعو اك تمىا طىعقو الت ىعس بلجال المجاا ال ا عسيو  الم ىس فل تكاعل مل        

المجالج ال ىاسل ليمتميم من ممىفو كمميكملت كاجصطو بساكلو كعسى بحعدث توفدل طىعقدو التد ىعس التفلعدل 

بعن المد ىس كالطللدب مدن جلحعدو كبدعن الطيبدو كالمدل   ال ىاسدعو مدن جلحعدو الدىى   بحعدث عدؤ ا  لدك الد  

تىبكعدو المجصدك   . ي ج عدى: الفدى  المدتميم كاوسدلب  اللبدىات الاح اث التغعى االعيلبل ال ائم جسبعل فل سديكك 

( كلطىائددا التدد ىعس  كى بددلىت فددل هدد ح المميعددو فاددل الكاسددطو التددل عددتم عددن طىعقاددل جقددل 85: 1992

تجمدل تفوعدىح كتبجدل المميكملت من المميم  ل  المتميم كتح ع  جكععو تميعمعو كتثعى ىغبو الطللب فدل الدتميم ك
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عكو   فل  لك  ن طىعقو الت ىعس هل  ح ى الكسلئل الفلعيو ال  ان اطب  (ك وى يالمع اجل   فع  االتيلهلت

 : 1985الستمىاى الجاضو الميمعو كالتوجيكيعو بلنضلفو  ل  مللال مدن آثدلى عيد  تفوعدى الطيبدو يالمعد اجل : 

عق مد  مدن طىائدا  كممل ال صك فع   ن المد ىس هدك الد ا عقدكم بمملليدو المدجاا عدن طىعدا مدل  (  18-19

 ( 1986:48حتكى كالكاكل  ل  الا ا المجصك .يالويت  :تسلع ح فل مملليو الم الت ىعس ككسلئي  التىبكعو

 التقويم : -2-5-4

عمثل التقدكعم انيدىاءات التدل عقدكم بادل الم ىسدكن لتقد عى تحادعل طيدبام كالحودم عيعادل فدل ضدكء          

كالتقكعم عميعو مستمى  تسعى يجبل ال  يجب مم عميعو    (244 :  1999عى مح   يالىصع ا كالىكن : مملع

حيدو التميم ل ل الحاو الافعو   كمم جالعو ول كح    ىاسعو كفل لتلم الفال ال ىاسل كمم جالعو ودل مى

 ااا  ال عمودن  صدول التقدكعم عجادىا مدن أهدم عجلادى المميعدو التىبكعدوعك (223 :2000تميعمعو.يسيطل :

افال عو تىبكعو تتميا بللم ىس كطللب   الل الاا اك للىيد  ان تودكن فمللدو مدل لدم تلضدم اهد عميعو تميعم

اد  أكضدح المولجدو  ( Gilbert  :1987( ال  ان  ييبدىت ي1996كاصلى يسلمح: كتجف  بىاميال ال  التقكعم

هدد اا التىبكعددو ال ئقددو ليتقددكعم مددن ل لاددل مددل اسددملح بددللحيتكجل التىبددكا الدد ا ع اددى فعدد  الم اددو بددعن اال

كلضدكع  ليتقدكعم بمكيدب االهد اا مدن يادو  كع اتال بللتلطعط ليتقكعم من ياو كتجفعد  البدىاما التىبكعدو

: 1996ا اء ال ىاسدل كفمللعدو الم ىسعنيسددلمح: الدىى   كومدل عدتم تطكعىهدل بادكى  يملععدو تمجد  بقعدلس

ل متىا فعن فدللتقكعم عميعدو صدلميو تاد ا الد  كهجلك ع او كطع   بعن التقكعم كااللتبلى اال أجامل لعس  (288

كالسيكوعلت كالبعئلت كاج مو الت ىعس مكضم البحدث اضدلفو الد  اجد  عميعدو العدو مىوبدو  لألفىا فام مفال 

 مفتكحو الجالعو .كتم  االلتبلىات يتاء مدن عميعدو التقدكعم الن االلتبدلى طىعقدو مدن بدعن عد   طىائدا ليمدم

( .ومددل عسددام القعددلس مددم التقددكعم فددل تح عدد  االهدد اا التىبكعددو 736: 2008المميكمددلت .ياطددلمل كالددىعن :

عطيدا عيعد    الدل غىفدو الادا   كهد ا مدل كاعلغتال بصول مح    كم ى تحقعقادل ضدمن المميعدو التىبكعدو

 .(34: 2002كول التميعمل .يعب  الال ا :معولجعوعو تحقعا الا ا السي

 التحصيا الدراسي : -2-5-5

فل تح عد  مد ى جيدلح المؤسسدلت التىبكعدو اك فصديال  الىئعسعولتحاعل ال ىاسل اح  المؤصىات عم  ا        

فل تحقعا اه افال التىبكعو .لمل عتىتب عيع  من اهمعو فل حعل  الطللب ال ىاسعو كم ى استمىاىح فدل التميدعم 

ل ال ىاسدل مولجدو كمن ثم تفكا  بلل ىاسو كحادكل  عيد  جتدلئا مىضدعو . كمدن هد ا المجطيدا احتدل التحادع

بلىت  فل البحكث التىبكعو كااليتملععو ككفقل ل لك فثن التحاعل عمبى عن المملععى التل ت لل فدل عميعدلت 

 الممىفو( كعمىا التحاعل عي  اج  1: 2004فلعو ه ح المميعلت.ياليبكىا:التقععم المتجكعو لتكضعح م ى و

ت تىبكعو مح    كعقا  بللممىفو ممىفو اسملء اك ىمدكت كالفام كالمالىات التل اوتسبال المتميم جتعيو لبىا

اك ماطيحلت كتممعملت ممعجو امل الفام فعمبى عن الق ى  عيد  التمبعدى عدن هد ح الممىفدو بطدىا صدت  مثدل 

 المادلى اعيل  الم الت لممىفو مل بمملىا الىى كالق ى  عيد  تطبعقادل كاسدتل امال فدل مكاادا ي عد   امدل 

ب او كاتقلن مثل مادلى  الوتلبدو كايدىاء المميعدلت الحسدلبعو اك االعمدلل    القعلم بممل ملفعقا  بال الق ى  عي

( .كالتحادعل بمفاكمدو الحد عث 87: 2009ل :الملتبىعو كغعىهل من المالىات الحىوعدو اك المقيعدو يالسدبعم

 ىاسعو بطىعقدو اوتسلب المملىا الميمعو كالطىا الاحعحو التل عمون من ل لال الكاكل ال  المالىات ال

عيمعو مجت مو  ل ا فاك عاتم بيلجبعن اسلسععن من جكاتا التميم همل اليلجب يالممىفل (كاليلجب يالمالىا (   

 :2000بلليلجدب الكيد اجل  ياليمعدل: كان االهتملم بلليلجب الممىفل كاليلجب المالىا عمجل االهتملم ضمجل

113.) 

 اختبارات التحصيا : -2-5-5-1

متبى االلتبلىات التحاعيعو  ح ى أ كات عميعو التقكعم كهل المميعو المىوبو التل عحوم بال المميدم ت          

عيد  أهمعدو االلتبدلىات  التىبكعدكنكالمتميمعن عيد  تحقدا ااهد اا المجصدك   مدن المميعدو التميعمعدو  كعتفدا 

تل تميمكهل كتتضمن اليلجب التحاعيعو فل الحوم عي  مستكى تحاعل المتميمعن كاستعملبام ليمكضكعلت ال
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كتمد  االلتبدلىات التحادعيعو  الممىفل ليمميكملت  كال ا عصمل: الحقلئا كالمفلهعم  كالتممعملت كالج ىعدلت

فددل المددللم حعددث تسددتل م لقعددلس ادد ىات الطيبددو  مددن اوثددى ا كات التقددكعم صددعكعل فددل المؤسسددلت التىبكعددو

كبلالعتمدل  عيعادل جتجبدث بتىتعدب الطللدب  ىفعدو كالمالىعدوعيد  اد ىاتام المم التحاعيعو   كجسدت ل مدن ل لادل

: 2002جيدلحام كىسدكباميعب  الادل ا :كجحد   مسدتكى    ضمن الاا الكاح   كمن ل لال جاجا الطيبو

(.كااللتبلىات التحاعيعو هل الطىعقو المج مو لممىفو مستكى تحاعل الطيبدو لمميكمدلت كمادلىات فدل 51

ل مسبقل   ك لك من لد ل ايلبدلتام عيد  ميمكعد  مدن الفقدىات االمتحلجعدو تمثدل مل    ىاسعو ممعجو تم تميما

( الدد  ان 2006كاصددلىي المبددل ا : (222: 2011تمثددع  اددل ال .يعبدد  الددىحمن :محتددكى المددل   ال ىاسددعو 

طىعقو مج م  لتح ع  امت ك الفى  لسدمو مدن لد ل ايلبدلت الفدى  عدن ععجدو مدن االلتبلىات التحاعيعو هل 

عددىات التددل تمثددل السدديكك اك هددك ايددىاء مددج م لم ح ددو سدديكك صددلب مددل ككضددم  بكسددلئل  ات اعددلس المث

 ( 66:  2006.يالمبل ا : ع  ا اك ج لم طبقل .اك ايىاء تج عمل لمقلىجو سيكك طللب اك اوثى

 ع االختبارات التحصيلية :انوا -2-5-5-2

التحادعيعو     ادىت أجدكاو ي عد   لدم تودن  لق  ح ث تطدكى وبعدى كميحدك  فدل ميدلل االلتبدلىات          

مكيك   من ابل ومل هك الحلل فل االلتبلىات المكضكععو بولفو أجكاعال  كالتل أادبحت صدلئمو االسدتمملل 

فل يمعم مىاحل التميعم  ومل  اىت فل ميلل عيم الجفس ميمكعو من االلتبلىات المتجكعو مجال مل علدب 

كالصك فل ان المميم ال ا عيع  تميعم ط ب  عيع  اعضل التبلىهم  فسعو.االتيلهلت كمجال مل علب الاحو الج

كتكيع  االسئيو لام فل ول كات  كل لك فثن فلعيعو الطيبو جحك التميعم تقل عج مل ال عق ى المميم عي  اعلغو 

كعا التبددلى مددكا  الددتميم التددل عقددكم بت ىعسددال بصددول مجلسددب  فلاللتبددلىات التحاددعيعو تسددلع  فددل تحقعددا تصدد

الطد ب لمكضددكو الد ىس كالوصددا عدن اسددتم ا اتام لد  مددن ايدل تج ددعم لبدىاتام كتسدداعل تميمادم كمددن ثددم 

-169: 2010تميم االمثل.يالعلسدىا:الوصا عن جدكاحل القدك  كالضدما عجد هم مدن ايدل تحفعدتهم جحدك الد

لتبدددلىات كعمودددن ان جيددد  االااللتبدددلىات التحادددعيعو "  ( الددد  اجدددكاو2010كاددد  أصدددلى يالعلسدددىا : (170

: 2010يالعلسدىا :    :التحاعيعو بم   اجكاو  كهد ح االجدكاو عمودن تادجعفال الد  تادجعفلت الدىى  كمجادل 

170-177) 

 كه ا الجكو مدن االلتبدلىات عادجا الد   : االختبارات التحصيلية على اساس تتابعي مع التعلم والتعليم
 ث ثو اجكاو ىئعسعو كهل :

 االلتبلى القبيل يالتماع ا ( .1
 اللتبلى البجلئل يالتطكعىا اك التوكعجل (ا .2
 االلتبلى اللتلمل يالبم ا اك الجالئل ( .3
 كعمودن ان جصدله  هد ا الجدكو مدن االلتبدلىات فدل جدكععن  االختبارات التحصيلية حسب درجتة التقنتين :

 اسلسععن  كملتيفعن همل :
 االلتبلىات المقججو اك الممعى   .1
 االلتبلىات غعى المقججو اك الممعى  . .2
 كعصول ه ا الجكو من االلتبدلىات الجسدبو  االختبارات التحصيلية على اساس االداء في عملية االختبار :

المللعو بعن اجكاو االلتبلىات  كالتل تمتمد  عيد  اليلجدب الوتدلبل بمعد ا عدن اليلجدب التطبعقدل اك المميدل 
تكي  فل مكاا االلتبلى كهل  كتاجا ه ح االلتبلىات ياال ائعو(بحسب ت ىج مستكعلت الكاامعو  التل 

 عي  اجكاو ىئعسعو  كمجال :
 االختبارات التي تعتمد على الورقة والقلم . .1
 اختبارات التعرف  .2
 اختبارات االداء الظاهر  . .3
 اختبارات عينة العما او المثاا العملي  .4

 

 الميدانية : وإجراءاتهمنهجية البحث  -3
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 : منهج البحث -3-1
 .لمصويولم ئمت  طبعمو اعي  المجاا الكافل بثسيكب ال ىاسلت المقلىجو اصتمل مجاا البحث        

 مجتمع البحث: 3-2
يمددلم لكاصددتمل عيدد  طيبددو المىحيددو االكلدد  فددل ويعددو التىبعددو الىعلضددعو فددل يلممددو القل سددعو            
قسدمعن ( طللبو م25( طللبل كي182م يكبكاا( طللب كطللبو 207كالبللغ ع  هم ي 2012-2011ال ىاسل

 .عي  ثملن صمب 

 عينة البحث: 3-3
للدب ط( 25البللغو سبمو صمب كبكاام ياصتميت ععجو البحث عي  صمبو كاح   من صمب الط ب          

لبدلت فدل معدم الطليكتم التعلىهل بللطىعقو المصكائعو البسعطو كتدم التعدلى صدمبو الطللبدلت يمعمادل لودكن 
 .( طللبو25كبكاام ي صمبو كاح   فقط

 االدوات واالجهزة المستخدمة : 3-4
 عثتل : مل لناستل م البلحث

 المال ى كالمىايم كال ىاسلت السلبقو  -1
 المقلبيو كالم ح و -2
 استملىات االستبعلن كتفىعغ المميكملت كالجتلئا -3
 االلتبلىات كالقعلس -4
 حلسبو كسلعو تكاعت ع كعو -5
 

 ادوات البحث : - 3-5

 مدة المطالعة :  ةراستما -3-5-1
ليث    لغىل الحاكل عي  بعلجلت م   المطللمو يتمن المطللمو ( لمفى ات المجاا المميعو كالج ىعو        

كتم التثو  من ا حعو االستملى  التل اممال  ( -1-يميحا ىام لم   المطللمو   ال  تامعم استملى لنالبلحث
عدن ل سدتملى  بلت   المكضدكععو ( ي الا ا   الثمن ل ل استحالل عي  ااسس الميمعو ك  لك  لنالبلحث
( 4.5( المحسدكبو ي2حعدث  ادىت اعمدو يودل (*يمد   مدن اللبدىاء ل استلىاج مململ الا ا ال لهىاطىعا 

مململ الثبلت ( كعيعو فلالستملى  تتمتم بللا ا   كتم استلىاج 3.85البللغو ي كهل أوبى من القعمو الي كلعو
ملى  بم  التطبعا االكل كبم  م   ا ىهل لمسو أعلم لمعجو من الطيبو ليطيبو ك لك من ل ل  عل   تطبعا االست

ممل ع ل عي  ان مميكملت االستملى  ( 0.97عسلكا ي االىتبلطكولن مململ   طللبل (28بيغ ع  هم عسلكا ي
 مدن لد ل اسدتلىاج االىتبدلط بدعن بعلجدلت الكادتاالسدتملى  كمن ثدم تدم اسدتلىاج مكضدكععو تتمتم بللثبلت 

بللمكضدكععو  ممل ع ل عي  ان االستملى  تتمتدم.(1عسلكا ي االىتبلط كولن مململ ٭ (االكل كالثلجلي يمحومل
ااسددس الميمعددو كعموددن اسددتل امال فددل يمددم بعلجددلت مدد   مطللمددو الطيبددو ليمفددى   المميعددو كبدد لك تددم تحاددعل 

 كالج ىعو .  

 اختبار الذكاء: -3-5-2
عيد  ال ىاسددلت  كودد لك يدو لددبمل اللبدىاء مددن  كا االلتادلب  عيد  اا بعددلت كالمقلب االطدد وبمد       

السلبقو كالمصلباو لمكضكو البحث  كام االلتعدلى عيد  التبدلى الد ولء المادفكفو المتتلبمدو المل عدو يىافدن(. 

ي ىيدو اللدلم اللتبدلى الد ولء  لد   ىيدو ل تحدكع  أيىىحلال ال ولء ليطيبو  بم  أن  لنكا  استلىج البلحث

كيدلءت هد ح اللطدك  لودكن حلادل الد ولء عيجبجدل   ل ىيو المئعجعدو بسديم حلادل الد ولءمقلىجو ا تمم  ث مئعجع 

تثثعى فىكا الممى التمجل عي   ىيو ال ولء  اج  عمطل لول  ىيو من الد ىيلت اللدلم اللتبدلى الد ولء مدم 

                                                           
 االختبار والقياس /امعة القادسية ج –بية الرياضية رية التكلحازم موسى عبد / أ. م. د.  -     علم النفس /امعة القادسيةج –التربية للبناتكلية  -كاظم جبر .أ . د  -الخبراء :  )*(
 االختبار والقياس ذ  قار/معة جا –ربية الرياضية كلية الت سلمان  عكاب سرحان /أ. م. د. - طرائق تدريس / القادسيةجامعة  –  كلية التربية -أ. م. د. هاد  كطفان  -        

 االختبار والقياس /امعة القادسية ج – ربية الرياضيةكلية الت سالم جبار صاحب/أ. م. د. - االختبار والقياس /جامعة القادسية  –ربية الرياضية التكلية  -أ. م. د. مي علي عزيز  -        
 والقياس االختبار /جامعة القادسية  –ربية الرياضية لتكلية ا عالء جبار عبود /أ. م.  - طرائق تدريس /القادسية  جامعة –ربية الرياضية كلية الت -.عالء خلدون زيدان ..د.م -        

 المحكمان: ٭ 

 االختبار والقياس /جامعة القادسية  –ربية الرياضية كلية الت -أ. م. د. مي علي عزيز  -

 الكرة الطائرة./  لقياساالختبار وا /جامعة القادسية  –ربية الرياضية كلية التحازم موسى عبد / أ. م. د.  -
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 كباد ا ال عودكن هجدلك  الفئو الممىعو ليملتبى حلال ال ولء المجلسب لال حسب السيم الللب بحلال الد ولء

 . الممى التمجل بعن أفىا  المعجو أا تثثعى لفلىا 

 

 :االختبار التحصيلي للمفردات العملية والنظرية  -3-5-3

 :تبار التحصيليخخطوات إعداد اال
 عو التىبعدوالق م لوي :تم تح ع  المل   الميمعو من الوتب المجايعو التل ت ىس مل   وى  تحديد المادة العلمية -1

 ادلجكن ودى كالىعلضعو ليمىحيو االكل  .كاصتميت عي  المالىات االسلسعو لوى  الق م كهل المل   المميعدو 
 كالمبل ا االسلسعو ليقلجكن وى  الق م كهل المل   الج ىعو . التلىعلعوالق م كالجب   

هد فل  180م :تدم ادعلغو االهد اا السديكوعو لمفدى ات المدجاا الج ىعدو بكااد صياغة االهتداف الستلوكية  -2
جعا االه اا السديكوعو عيد  المسدتكعلت  السدتو مدن تاد كتكتعته فل  ليمفى ات المميعو  145سيكوعل ك

( 1-3لتقكعم (.كي كل ىام يا –لتىوعب ا –التحيعل  –التطبعا  –الفام  -بيكم فل الميلل الممىفل يالت وى
 عكضح  لك.

لىطو يل هل اع ا  ي كل المكاافلت  يالل:ان من مستيتملت أا التبلى تحاعبناء جدوا المواصفات  -3
: 2011ات أا التبلى .يعب  الىحمن :االلتبلىعو(  كعمتبى ي كل المكاافلت لطك  ضىكىعو لبجلء فقى

م. كاد  ي كلعن ليمكاافلت لمحتكى مل   ودى  القد  لنكبم  اعلغو االه اا السيكوعو اع  البلحث  (100
ت الج ىعدو ( .ومل تمثيت مكضدكعلت المفدى ا1-3ل ىاميتمثيت مكضكعلت المفى ات المميعو فل الي ك

 (.2-3فل الي كل ىام ي
  (1-3جدوا رقم )

 الخارطة االختبارية )جدوا المواصفات لمفردات المنهج العملية(

 المحتو 
اهمية 

 المحتو 

وزن 

 المحتو 

 عدد األهداف

ف 
دا
اله
 ا
دد
ع

ي
كل
ال

 

عدد  عدد الفقرات

الفقرات 

 %23تذكر الكلي
 %23فهم

17تطبيق

% 

17تحليا

% 

10تركيب

% 
 تذكر %10تقويم

 فهم
 تقويم تركيب تحليا تطبيق

الدحرجة 

 بالكرة
 6 1 1 1 1 1 1 29 2 2 6 7 6 6 %21 دقيقة 360

ضرب الكرة 

 بالقدم
 8 1 1 1 1 2 2 39 5 3 7 6 8 10 %29 دقيقة 480

 12 1 1 2 2 3 3 51 5 6 9 7 13 11 %36 دقيقة 600 االخماد

ة ضرب الكر

 بالرأس
 4 - - 1 1 1 1 26 2 3 3 5 7 6 %14 دقيقة 240

 المجموع

1680 

 دقيقة
100% 33 34 25 25 14 14 145 7 7 5 5 3 3 30 

 (2-3جدوا رقم )

 الخارطة االختبارية )جدوا المواصفات لمفردات المنهج النظرية(

 المحتو 
اهمية 

 المحتو 

 وزن

 المحتو 

 عدد األهداف

ي
كل
 ال
ف
دا
أله
 ا
دد
ع

 

 الفقرات عدد
عدد 

الفقرات 

 %25تذكر الكلي
 فهم

23% 

 تطبيق

13% 

 تحليا

16% 

 تركيب

10% 

 تقويم

13% 
 تذكر

 فهم
 تقويم تركيب تحليا تطبيق

-القانون من مادة

 10االى -1
 37 %71.4 دقيقة 1200

33 
19 26 15 19 ( )149 5 

5 
3 3 2 2 20 

 5 1  1 1 1 1 10 1 1 1 2 2 3 %14.8 دقيقة 240 النبذة تاريخية

 5 1  1 1 1 1 13 2 2 1 1 4 3 %14.8 دقيقة 240 المبادئ الرئيسية

 30 4 2 5 5 7 7 172 22 18 28 22 39 43 %100 دقيقة 1680 المجموع

ومدل حد     عن طىعا اللبدىاء ع   الحاب ليمحتكى ال ىاسل ك ااهمعو الجسبعو لال ت كا  ح             
التبلىعدو مدن فقدىات متجكعدو صدميت االلتعدلى مدن المتمد   كالفقدىات المقللعدو  فقدى (  30ـ يطكل االلتبدلى بد

ومل ح  ت اكتان االه اا السيكوعو بحسب المستكعلت الستو من تادجعا بيدكم فولجدت االهد اا   كالتومعيعو 

                                                           

  ة على أدراجها في هذا الجدواوذلك لعدم القدر (10)لى  مادة  إ (1)( تمثا عن عشرة مواد من القانون من مادة 149العدد من االهداف )هذه 
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(لمسددتكى %17( لمسددتكى الفاددم ي%23(لمسددتكى التدد وى  كي%23السدديكوعو ليمفددى ات المميعددو  بكااددم ي
كامل االه اا   ( لمستكى التقكعم %10التىوعب  كي(لمستكى %10(لمستكى التحيعل  كي%17 كيالتطبعا 

( لمسدددددتكى الفادددددم %23(لمسدددددتكى التددددد وى  كي%25السددددديكوعو ليمفدددددى ات الج ىعدددددو فولجدددددت بكاادددددم ي
( لمسددتكى %13(لمسددتكى التىوعددب  كي%10(لمسددتكى التحيعددل  كي%16(لمسددتكى التطبعددا  كي%13 كي

 ا  تميعملت االلتبلى كو لك اع ا  االيكبو الجمك يعو ل لتبلى..كتم اع التقكعم
 
 :الميدانية إجراءات البحث  - 3-6

 : لولآلت   كولجتع    يىاءاتال   لنالبلحث عم لغىل الحاكل عي  البعلجلت ليبحث الحللل         

  عدوالمجايدل المد ىس فدل الوي م:كتم تح ع  المل   الميمعو من وتلب ودى  القد حديد المادة العلمية ت - 3-6-1

مدل وجال ليلطدو كتم تقسعم المل    ل  المل   المميعو كالمل   الج ىعو . كتم ادعلغو ااهد اا السديكوعو كتضدمع

 كتم تح ع  فتىات االلتبلى بم   ن عجال الم ىس الفتى  االعتعل عو ليت ىعس .

م تم ث2012/  /عجو فل عكم الث ثلء المال ا ي  المالتبلى ال ولء ع لن:ايىى البلحث اختبار الذكاء -3-6-2

كو مددن أا بمد  اسدب 2012/  /تح عد  مكعد  ايدىاء االلتبدلى ليمفدى ات المميعدو فددل عدكم الث ثدلء المادل ا 

ليد اكل اايىاء التبدلى الد ولء. كتدم يمدم االسدتملىات التبدلى الد ولء كاسدتلىاج الجتدلئا كمملليتادل بحسدب 

 ستلىاج حلال ال ولء ليمعجو البحث.التلبمو اللتبلى ال ولء كتم ا

لى لمطللمو ليمفدى ات المميعدو فدل عدكم أيدىاء االلتبد:تم تكتعم استملى  م   ااستمارة مدة المطالعة -3-6-3

من  ت االستملى كتم صىح آلعو انيلبو عي  االستملى  .ثم يمم ليمفى ات المميعو كابل ب أ االلتبلى مبلصى   

  ىعو فدل عدكمومل كيىت عميعو التكتعم الستملى  م   المطللمو ليمفى ات الج عل الطيبو كتم مملليتال  حالئ

 الطىعقو ااكل . أيىاء االلتبلى ليمفى ات الج ىعو كبجفس الطىعقو التل يىت فعال 

ابدل  اللتبدلى ليمفدى ات المميعدو بللمكعد  المحد    مدن: تم أيدىاء ا اجرء االختبار للمفردات العملية-3-6-4

سددئيو    الدد ا اددلم بددإيىاءات االلتبددلى عيدد  الطيبددو باددكى  اعتعل عددو مددن تكتعددم الدد فلتى كاامدد ىس المددل

لل تودكن كتميعملت االلتبلى كتدم  لدك بادكى  طبعمعدو  حتد  ال عدتم أىبدلك الطيبدو اك وصدا االلتبدلى كبللتدل

ى ليمفدى ات االلتبدلكبم  يمم االيلبلت من الطيبو تم تح ع  مكع      يلبلت الطيبو غعى ي عو عي  االلتبلى

 عو .أا بم  اسبكو من ايىاء االلتبلى ليمفى ات الممي 2012/ /    عو لعكم الث ثلء المال االج ى

لج ىعددو فددل مكعدد ح المحدد   كبددجفس ا: تددم أيددىاء االلتبددلى ليمفددى ات  االختبتتار للمفتتردات النظريتتة-3-6-5
 الطىعقو كالسعلا ال ا يىى فع  االلتبلى ليمفى ات المميعو .

 
 التجربة االستطالعية :  -3-7

لتيىبدو ا( طللبدل غعدى ععجدو 28أيىى البلحثلن تيىبو استط ععو عي  ععجو من الميتمم البحث بيغدت ي     
 الىئعسو كولن الغىل من ه ح التيىبو تحقعا ع   أمكى هل :

 تحاعل االسس الميمعو ل لتبلىعن التحاعيععن . -
 لمطللمو .تحاعل االسس الميمعو الستملى  م   ا -
 كممىفو ممكالت التل ا  تح ث فل التيىبو الىئعسو .  -
-  
 :التحصيلية  االسس العلمية لالختبارات -3-8

.ومدل كتدم اسدتلىاج ٭تم استلىاج الاد ا ال دلهىا ل لتبدلىعن عدن طىعدا اىاء اللبدىاء  :الا ا -1
 ي كل مىبم وثا ( عتم  وىيا ا المحتكى عن طىعا  ع ا  ي كل المكاافلت.

 عجامل .:تم استلىاج الثبلت عن طىعا التيتئو الجافعو ل لتبلى كاستلىاج مململ اىتبلط ب الثبلت -2

                                                           

 من هذا البحث. 11ع صفحة راج٭ 



14                                                 

 

المكضكععو :تم استلىاج المكضكععو عن طىعا  ع ا  اايكبو الجمك يعدو كاالسدتملجو بمادححعن  -3
كتددم استجسددلد الدد فلتى كتددم تاددحعح الدد فتى لمددىتعن مددن ابددل حعددث تددم أيددىاء  اثجدعن لتاددحعح الدد فلتى

حح كتم أيىاء االىتبدلط بدعن  ىيدلت التادحعحعن ليمقدكم الكاحد  كمدن ثدم تدم اسدتل ام مملمدل الما
  ال لثبلت الميمكعتعن ليماححعن .وج

 الوسائا االحصائية  -3-9

 تل:كتم استل ام اآل spssتم االستملجو بللحقعبو االحالئعو 

 –مململ وج ال  -وثامىبم  -االهمعو الجسبعو -التبلى يت( -االجحىاا الممعلىا - الكسط الحسلبل
 اعم فعصى -( لممجكعو الفىكا بعن اعم االىتبلطzاعمو ي -مململ االىتبلط بعىسكن -
 عرض وتحليا ومناقشة النتائج: -4
4-1-  
 قيمة )ت( : باستخدامعرض وتحليا ومناقشة نتائج مقارنة اختبار  التحصيا للطالب والطالبات -4-4

 الثللث (يالا ا (4-4ي كل ىام ي                                              
 التحصيا للطلبة في متغيرات البحث  الداللة لالختبار يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ومستو     

االكسلط الحسلبعو كاالجحىافلت الممعلىعو كاعمو يت( كمستكى  ( ال ا عبعن4-4ل ل الي كل ىام يمن      

. جي  ان الكسط ال اللو اللتبلى يالتحاعل الج ىا(  ليمفى ات الج ىعو كالمميعو ليطيبو فل متغعىات البحث

( كبلجحىاا ممعلىا ا  بيغ 56.32ج ىعو ليط ب ا  بيغ يالحسلبل اللتبلى التحاعل ليمفى ات ال

( كبلجحىاا 65.24(.فل حعن ولن الكسط الحسلبل اللتبلى التحاعل ليمفى ات المميعو بقعمو ي9.303ي

( كهل اوبى من اعمو يت( 3.208(. كعج  حسلب  اعمو يت( جي هل ا  بيغت ي10.284ممعلىا ا ىح ي

(. ك لك ع ل عي  ان الفىا ممجكا 24(كب ىيو حىعو ي0.05ي(تحت مستكى  اللو 2.008الي كلعوي

 كلاللح التبلى التحاعل ليمفى ات المميعو .

( كبدلجحىاا 67.48كجي  ان الكسط الحسلبل اللتبدلى التحادعل ليمفدى ات الج ىعدو ليطللبدلت اد  بيدغ ي     

 58.24ات المميعو بقعمو ي(.فل حعن ولن الكسط الحسلبل اللتبلى التحاعل ليمفى  8.780ممعلىا ا  بيغ ي

( كهدل اوبدى مدن 3.937(. كعج  حسدلب  اعمدو يت( جيد هل اد  بيغدت ي7.725( كبلجحىاا ممعلىا ا ىح ي

(. ك لدك عد ل عيد  ان الفدىا 24(كب ىيو حىعدو ي0.05( تحت مستكى  اللو ي2.008اعمو يت( الي كلعو ي

 ممجكا كلاللح التبلى التحاعل ليمفى ات الج ىا.

ث السبب فل  لك ال  ان الط ب .عمعيكن ال  المل   المميعو اوثى من المل   الج ىعو الجال تتفا . كعمتك البلح

مم البيعلتام اليس عو . كبلعتبلى ان الط ب عميوكن لبىات كمميكملت سلبقو عن المل   المميعو   الن اغيب 

م  كهد ا مدن صدثج  ان عوسدب الطد ب الطيبو ا  عوكجكا من المملىسعن اك الادكا  اك المتدلبمعن ليمبدو ودى  القد 

لبددىات كعددتك هم بمميكمددلت كاسددمو عددن المددل    يكهجددل توددكن اللبددىح مادد ى تميددم (.يمىعددل ك الحعيددو 

 (. 88 ب2004:

فويمدل مدلىس ألملبدل أوثدى مدن غعدىح مدن  –يفول متميم عتميم طبقل لمل ل ع  من ا ىات كمالىات للاو       

ثدددى تؤهيددد  لدددتميم لبدددىات كمادددلىات ألدددىى (.يمىعدددل كالحعيدددو المتميمدددعن  تميدددم لبدددىات كمادددلىات أو

 المتغيرات   

 العينة

 تحصيا المفردات العملية تحصيا المفردات النظرية
 الداللة اللةمستو  الد قيمة )ت( المحسوبة

 2ع 2س 1ع 1س 

 معنو  لصالح المفردات العملية 0.002329 3.20876 10.28462 65.24 9.303763 56.32 الطالب

 معنو  لصالح المفردات النظر  0.000255 3.937752 7.72593 58.24 8.780281 67.48 الطالبات

 (2.008559( تساو  )0.05ة )وتحت مستو  دالل 48=2-50قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 
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(.يكان ال ا عح   م ى اوتسدلب الفدى  لاد ح الممدلىا كالمميكمدلت هدل ا ىتد  عيد  اال اء 271.ب2004:

 (.126.ب1987المميل( .يع كا :

هددك طىعقددو الصددىح ليماددلىات فددل الدد ىكس المميعددو  حعددث عوددكن المتيقددل مددن  آلددىكلمددل هجددلك سددبب       

حكاس ليطيبو حلستل السدمم كالبادى  بلنضدلفو الد  االجتبدلح كالتىوعدت .يحعدث اجد  ويمدل ودلن اصدغلل عد    ال

وبعى من الحكاس تا   لك من ألق ىح عي  التميم كالحاكل عي  المميكملت.يعيدب االهتمدلم بحدكاس الطيبدو 

ممىفدو كبدعن تعدل   سداكلو كاستل امال  ج ىا لكيك  ع او طى عو بعن وثى  استل امال فل الحاكل عي  ال

(.كلي ولء اثى فل التحاعل المميل حعث ان الفمللعلت تلتيدا 134.ب 2004الممىفو( . يمىعل  كالحعيو :

فعمل بعجال لمل تتطيب  من  ىيو ال ولء .يفبمل الملب تحتلج ال   ولء عللل التقلن مالىتال كاوتسلب لبىات 

  ىيو  ولء اادل كللادو تيدك االمدلب التدل تيدىا عيد  كمميكملت عجال فل حعن بمضال االلى عحتلج ال 

 (.305 ب2001يمحيكب : جمط كاح  كممىكا (

عتترض وتحليتتا ومناقشتتة نتتتائج مقارنتتة مستتتو  التحصتتيا للمفتتردة النظريتتة والعمليتتة بتتين الطتتالب  -4-5

 لرابع ( )الهدف ا  (5-4جدوا رقم )                                                  والطالبات:

 التحصيا للطالب والطالباتالختبار  يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(

 المتغير
قيمة )ت(  الطالبات الطالب

 المحسوبة
مستو  
 الداللة

 الداللة
 2ع 2س 1ع 1س 

صالح الطالباتمعنو  ل 0.000 4.345532 8.780281 67.48 9.303763 56.32 التحصيا للمفردات النظرية  

 معنو  لصالح الطالب 0.009041 2.716346 7.72593 58.24 10.28462 65.24 التحصيا للمفردات العملية

 ( 2.008559( تساو  )0.05وتحت مستو  داللة ) 48=2-50قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

   

ل المفدى ات الج ىعدو ليطد ب اد  (جي  ان الكسط الحسلبل لتحاع5-4من ل ل م ح و الي كل ىام ي      

(  فددل حددعن وددلن الكسددط الحسددلبل لتحاددعل المفددى ات 9.303( كبددلجحىاا ممعددلىا ادد ىح ي56.32بيددغ ي

(   كعج  حسلب اعمو يت( جيد هل اد  8.780( كبلجحىاا ممعلىا ا ىح ي67.48الج ىعو  ليطللبلت ا  بيغ ي

( ك ىيدو حىعدو 0.05عجد  مسدتكى  اللدو ي( 2.008(  كهل اوبى مدن اعمدو يت( الي كلعدو ي4.345بيغت ي

( كه ا ع ل عيد  ان الفدىا ممجدكا كلادللح الطللبدلت .كجيد  ان الكسدط الحسدلبل لتحادعل  المفدى ات 48ي

(  فددل حددعن وددلن الكسددط الحسددلبل 10.284( كبددلجحىاا ممعددلىا ادد ىح ي65.24المميعددو ليطدد ب ادد  بيددغ ي

(   كعجد  حسدلب 7.725( كبدلجحىاا ممعدلىا اد ىح ي 58.24لتحاعل المفى ات المميعو ليطللبلت ا  بيدغ ي

(عجدد  مسددتكى  اللددو 2.008(  كهددل اوبددى مددن اعمددو يت( الي كلعددو ي2.716اعمددو يت( جيدد هل ادد  بيغددت ي

 ( كه ا ع ل عي  ان الفىا ممجكا كلاللح الط ب .48( ك ىيو حىعو ي0.05ي

ىعدو اوثدى مدن الد ىكس المميعدو .كالن كعمون تفسعى السبب ال  ىغبو الطللبدلت فدل  ىكس المدل   الج       
الطللبلت عفضين جكو المميكملت التل تحتكا عي  المستكعلت ال جعل من المميعدلت المقيعدو وللتد وى كالممىفدو 
كاالستعملب  الن الطللبلت فل طبعمدتان كتجصدئتان عمدعين الد  القدىاء  كالحفد  كهد ا مدن صدئجو ان عتعد  فدل 

لدتعن المميكمدلت فدل الد اوى . .يويمدل ولجدت المدل    ات ممجد  كسداي   ومعو المميكملت الج ىعو كعتعد  مدن
كمتىابطو بحعل  الطللب ككاام  ويمل عسال تميمال كتد وىهل حعدث تصدعى االبحدلث التدل ايىعدت عيد  الحفد  
كالتددد وى الددد  ان المكضدددكعلت التدددل عتميمادددل الفدددى  تودددكن اسدددال فدددل الحفددد  كابقددد  اثدددى فدددل الددد اوى  (.  

 (.25 ب2008:يب عى
ومل كتىغب الطللبلت فل الحاكل عيد  المميكمدلت كاللبدىات عدن المدل   بثعتبدلى ان المدل   ي عد           

عيدد  الطللبددلت كال عميوددن مميكمددلت عجاددل. يفمددن االمددكى المامددو ممددىفتام بللقددلجكن كالقكاعدد  كفددن اال اء  
كهد ا بد كىح اد   فمد  (. 31 ب2001:كالماطيحلت كاللطدط ليمعدم اجدكاو الجصدلط الىعلضدل .يفىحدلت 
اا  تفكا فل التحاعل عي  حسلب الط ببللطللبلت مم االسبلب السلبقو ال  تعل   م   المطللمو كبللتللل ال

اج  ويمل اابح ليطللب مميكملت كاابح ل عو لتعن  ويمل استطلو ان عيعب عي  االسئيو التل تطدىح عيعد  
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ن ابل المد ىس. يويمدل ولجدت افودلى الفدى  فدل مكضدكو فل المحلضى  اك االلتبلى كالتل مىت عيع  سلبقل م
تميم  ال  ميلالت الىى  تلاا  وثعىح ويمل ولن ال ىا عي  توكعن عقل لاب متجكو عسلع  عي  جقل مل

 . (185 ب1978ي ع   .يابىاهعم :
 عرض وتحليا ومناقشة نتائج مقارنة الذكاء ومدة المطالعة بين الطالب والطالبات:  -4-6

 (  ثلجلي الا ا ال(6-4يي كل ىام 

 عبعن ااكسلط الحسلبعو كاالجحىافلت الممعلىعو كاعمو يت( كمستكى ال اللو

 
 المتغيرات

 

 الطالبات الطالب
قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 الداللة
 2ع 2س 1ع 1س 

 عشوائي 0.357 0.929 5.956 80.68 5.598 82.2 الذكاء

 معنو  لصالح الطالبات 0.000 7.505 48.306 507.2 80.181 365.4 يةمدة المطالعة للمفردات النظر

 معنو  لصالح الطالبات 0.000 12.225 54.620 472 64.915 260.8 مدة المطالعة للمفردات العملية

 ( 2.008559( تساو  )0.05وتحت مستو  داللة ) 48=2-50قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

( ال ا عبعن االكسلط الحسلبعو كاالجحىافلت الممعلىعو كاعمو يت(المحسكبو 6-4ىام يمن ل ل الي كل       

 كالي كلعو  كال اللو لمتغعى ال ولء كم   المطللمو ليمفى ات المميعو كالج ىعو .

( 5.598(  كبلجحىاا ممعلىا اد ىح ي82.2ج ح  ان الكسط الحسلبل لحلال ال ولء ليط ب ا  بيغ ي     

(. 5.956( كبددلجحىاا ممعددلىا ادد ىح ي80.68الكسددط الحسددلبل لحلاددل الدد ولء ليطللبددلت ي  فددل حددعن بيددغ

(عجددد  مسدددتكى  اللدددو  2.008( كهدددل اوبدددى مدددن القعمدددو الي كلعدددو ي0.929كبيغدددت اعمدددو يت( المحسدددكبو ي

(.كه ا ع ل عي  ان الفىا عصكائل بعن الط ب كالطللبلت . كه ا ع ل عي  ان ال تكي  فىكا  ات 0.357ي

فل ال ولء بعن الط ب كالطللبلت أا ان الطيبو متيلجسعن فل حلال ال ولء  ل لك ولن الفىا عصكائل  ممج 

. 

(  كبددثجحىاا 365.4كجيدد  ان الكسددط الحسددلبل لمدد   المطللمددو ليمفددى ات الج ىعددو ليطدد ب ادد  بيغددت ي    

ج ىعددو ليطللبددلت (  فددل حددعن بيددغ الكسددط الحسددلبل لمدد   المطللمددو ليمفددى ات ال80.181ممعددلىا ادد ىح ي

( كهددل اوبددى مددن 7.505(. كبيغددت اعمددو يت( المحسددكبو ي48.306( كبددلجحىاا ممعددلىا ادد ىح ي507.2ي

(.كه ا عبعن ان الفىا ممجكا  كلاللح الطللبلت 0.000( عج  مستكى  اللو ي 2.008559القعمو الي كلعو ي

 طللمو ليط ب ليمفى ات الج ىعو .. كع ل ه ا عي  ان فتىات المطللمو ليطللبلت ولجت اوبى من فتىات الم

( 2.008559فدددل حدددعن ان الكسدددط الحسدددلبل لمددد   المطللمدددو ليمفدددى ات المميعدددو ليطددد ب اددد  بيغدددت ي      

( فددل حددعن بيددغ الكسددط الحسددلبل لمدد   المطللمددو ليمفددى ات المميعددو  64.915 كبددثجحىاا ممعددلىا ادد ىح ي

( كهل اوبدى 12.225غت اعمو يت( المحسكبو ي(. كبي54.620( كبثجحىاا ممعلىا ا ىح ي472ليطللبلت ي

(.كهدد ا عبددعن ان الفددىا ممجددكا  كلاددللح 0.00(عجدد  مسددتكى  اللددو ي2.008559مددن القعمددو الي كلعددو ي

الطللبلت . كع ل ه ا عي  ان فتىات المطللمو ليطللبدلت ولجدت اوبدى مدن فتدىات المطللمدو ليطد ب ليمفدى ات 

 المميعو .

ال  ان اغيب ععجو البحث يالط ب كالطللبلت( من فئدو عمىعدو كاحد    كمدن كعمتك البلحث سبب  لك       

مستكى ايتملعل كثقلفل كااتال ا كتميعمل متقلىب ال  ح  مل  بلال لفو ال  وكن اغيب ععجدو البحدث مدن 

سوجو محلف و القل سعو  أا من مجلطا متقلىبدو فدل مكامادل اليغىافدل .بلال لفدو الد  التقدلىب فدل المسدتكى 

مل لوكن الطيبو عميوكن  ىيلت متقلىبو فل المم ل الملم لي ىيلت التل تم ابكلام عي  اسلسدال فدل ويعدو المي

التىبعو الىعلضعو.كمن صثن ه ح االسدبلب ان تيمدل مسدتكى الد ولء ليطيبدو متقدلىب الد  حد ا مدل .الن الد ولء 

  عتثثى فل ه ح المكامل.
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محسكبو ليم   المطللمدو ليمفدى ات المميعدو كالج ىعدو اوبدى كجي  اعضل من ل ل الي كل اع ح ان اعم يت( ال

مددن القعمددو الي كلعددو لاددل  كهدد ا عمجددل ان الفددىكا ممجكعددو.كمن مقلىجددو االكسددلط الحسددلبعو لمدد   المطللمددو 

الحسدلبعو ليطللبدلت اوبدى مدن اعمدو  ااكسدلطليمفى ات المميعو كالج ىعو ليط ب كالطللبلت  ج حد  ان اعمدو 

بعو ليط ب كه ا عمجدل الفدىا ممجدكا كلادللح الطللبلت.هد ا عد ل عيد  ان الطللبدلت عطدللمن الحسل ااكسلط

حعدث  السبب هك التجصئو الب جعو كااليتملععو كالجفسدعو ليمدىأ . لفتىات اوبى من الط ب.  كعمتى ه ا ال  ان

   كه ا ع فم بللمىأ  ال  ان المىأ  تبق  اغيب الكات فل البعت بحوم المل ات كالتقللع  كالمىا المتملىا عيع

المطللمدو لفتدىات وبعدى  ل ىكسدال لقضدلء الكادت الوبعدى الد ا تقضدع  فدل البعدت. حعدث ان اغيدب المكائدل ال 

تسمح ليمىأ  بلللىكج اك بمملىسدو الجصدلط الىعلضدل لدلىج البعدت اك االمدلون الملاادو ليىعلضدو  كهد ا 

طللمن لفتىات اوبى من الط ب الد عن عقضدكن مم دم السبب يمل الطللبلت عبقن لفتىات طكعيو ممل يميان ع

 اكالتام للىج البعت  عملىسكن الجصلط الىعلضل  اك االعملل اك لغىل اضلء الكات. 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات: 1 -5

 لق  لىيت ال ىاسو الحللعو بميمكعو من االستجتليلت كهل :

لم اددو ب ىيددو التحاددعل الج ددىا لمفددى ات المددجاا المميعددو ان الدد ولء هددك احدد  القدد ىات المقيعددو  ات ا -1
 كالج ىعو فل مل   وى  الق م ليط ب كالطللبلت .

 ان لمستكى حلال   ولء الطيبو ع او فل اىتفلو كاجلفلل م   المطللمو ليطيبو . -2

ل   ان لمستكى حلال ال ولء كم   المطللمو ع او فل مستكى التحاعل الج ىا لمفى ات المجاا فل م -3
 وى  الق م .

 ان ليجس االفىا  ع او فل مستكى التحاعل ليمفى ات المجاا  المميعو فل مل   وى  الق م . -4

 عت ب ب مستكى التحاعل الج ىا ليطيبو فل مل   وى  الق م بعن مفى ات الج ىعو كالمميعو  . -5

عل ال ىيدو عيد  تمتم  الطللبلت فل تحاعل ال ىيو عي  المفدى ات الج ىعدو كعمتمد  الطد ب فدل تحاد -6
 المفى ات المميعو .

  ن اتيلح الط ب جحك تحاعل ال ىيو فل المفى ات المميعو افضل من اتيلح الطللبلت فل  لك . -7
 
 
 التوصيات:     5-2

 -استجل اً ال  جتلئا ال ىاسو فثن البلحث عكال بـ :

 علضعو .يمل مستكىي حلال ال ولء (من صىكط المتق معن ليقبكل فل ويعلت التىبعو الى -1

 ضىكى  االهتملم بلل ىكس الج ىعو ك عطلئال اهمعو اوبى كيميال بمكاتا  ال ىكس المميعو فل االهمعو . -2

 ضىكى  تكيع  الطيبو ال  تعل   فتىات المطللمو ابل االلتبلىات ليمفى ات المجاا المميعو كالج ىعو .  -3

 اعيعو ليمفى ات المميعو كالج ىعو . ضىكى  اعطلء فتىات مجلسبو يأسبكو تقىعبل (ابل االلتبلىات التح -4

 التكيع  بضىكى  التج عى ليمفى ات المميعو من ابل الم ىس . -5

ضىكى  اعتمل  السبل المكضكععو فل التقكعم لتحاعل الطيبو  ليمادلىات المميعدو كاالبتمدل  عدن التقدكعم  -6
 ال اتل ليطيبو .

 ل مل   وى  الق م .ضىكى  ايىاء التبلىات تحاعيعو ليمفى ات الج ىعو كالمميعو ف -7

ضددددىكى  التكاددددعو  بلالهتمددددلم بدددد ىكس التىبعددددو الىعلضددددعو فددددل المىاحددددل السددددلبقو يالمتكسددددطلت ك  -8
 االع ا علت(.كاالهتملم بلليلجب الج ىا مجال .
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 يىاء  ىاسلت  كبحكث عيمعو عي  غىاى ال ىاسو الحللعو ليمىاحل ال ىاسعو االىى كمدكا   ىاسدعو  - -9
 ألىى .

 مستقبيعو عن طبعمو الم او بعن التحاعل كال ولء بلستل ام التبلىات ألىى . البحث فل  ىاسلت  -10
 

 المال ى                                       
 

   اى الميم  بعىكت لبجلن. آفلا ي ع   فل  ىاسو االب او(:1987ابىاهعم  عب  الستلى.ي .1

 و الطللب اليلممل  موو الموىمو. موتب2.طالمجلها المملاى (:1984ابىاهعم  فكتعو .الويت  .ي .2

 عددللم الوتدب الحدد عث التبدلىات الدد ولء الد لعل كالمىيددم المعد اجل (:2011ابدك حمل  جلادى الدد عن .ي .3
  اىب   عملن.االى ن.

تحيعل بمل الجكاحل المالىعدو كاللططعدو ليمجتلدب المىاادل بودى  :(2002وىكصل  ع ء يبلى يال .4
سللو مليستعى يغعى مجصدكى  ( ويعدو التىبعدو الىعلضدعو  يلممدو  ى2000الق م فل بطكلو صبلب اسعل علم 

 القل سعو .

   اى المعسىح ليجصى كالتكتعم كالطبلعو  عملن االى ن . التميم الجصط( :2008ب عى  وىعملن .ي .5

 يتىيمو(محمددد  اللكالددد    ج دددلم تادددجعا االهددد اا التىبكعدددو(:1984بيدددكم .بجيدددلمعن  كالدددىكن .ي .6
 ا  ي    كال ا عك     اى الصىك

(:اثددى الاددكى  القىائعددو كمسددتكى المقىكئعددو كاليددجس فددل االسددتعملب القىائددل 1992التددل  صددل عو .ي .7
 لطيبو الاا الللمس  مييو ابحلث العىمكك  االى ن .

(:التحاعل ال ىاسل كع ات  ببمل المتغعىات االيتملععو  ىسللو 2004اليبكىا   لهى محسن ي .8
 ب  يلممو القل سعو .مليستعى يغعى مجصكى  ( ويعو اال ا

  اى  التقكعم التىبدكا ليمج كمد  التميعمعدو  اتيلهدلت كتطبعقدلت(:2000اليمعل محم  عب  السمعم .ي .9
 الفوى المىبل  القلهىح  ماى .

االلتبددلىات كالقعددلس كالتقددكعم فددل التىبعددو الىعلضددعو (:1990حسددعن  السددم حسددن .يكالددىكن ( ي .10
 . .مطلبم التميعم المللل  المكال  المىاا

(:المجلها الفايعو كالسجكعو المقىىح لوتلب التىبعو الىعلضعو بللكطن 2002الىبعمل  محمك   اكك .ي .11
 المىبل مييو عيكم التىبعو الىعلضعو  ويعو التىبعو الىعلضعو  يلممو بلبل  الم   االكل  الميي  االكل .

 عت. موتبو الف ح .الوك المجلها ال ىاسعو(:1999الىصع ا  سم  كالىكن .ي .12

  اى الثقلفدو ليجصدى  استل ام االهد اا التميعمعدو فدل يمعدم المدكا  ال ىاسدعو(:1991سمل   .يك ت .ي .13
 كالتكتعم  القلهىح  ماى .

  مييو عيم الجفس  مييو تاد ى االسللعب الممىفعو فل عيم الجفس(:1989الصىالكا  أجكى محم . ي .14
 (. 3(  السجو ي1عن الاعئو الماىعو ليوتلب الم   ي

(:تقكعم مجلها ال ىاسلت الميعل فدل ويعدلت التىبعدو 1997 جيلح ما ا  كسمع  يلسم االس ا يصي   .15
الىعلضدعو المىااعددو  مييدو  ىاسددلت كبحدكث التىبعددو الىعلضددعو  ويعدو التىبعددو الىعلضدعو  يلممددو الباددى  

  الم   السلبم .

 . اى المعسى   عملن االى ن . عيم جفس اليمب(:2004اكالحو  محم  احم  .ي .16

  موتبو الميتمم المىبل  عملن  االى ن .  االلتبلىات الم ىسعو(:2006المبل ا  ىائ  ليعل .ي .17

 . اى اسلمو ليجصى كالتكتعم  عملن االى ن . تامعم االلتبلىات(:2011عب  الىحمن  احم  محم .ي .18

  اى الفودددى المىبدددل  االلتبدددلىات كالقعدددلس فدددل التىبعدددو الىعلضدددعو(:1999فىحدددلت  لعيددد  السدددع .ي .19
  القلهىح ماى .

 عمددلن 3. اى الفوددى  ط تاددمعم التدد ىعس(:2008اطدلمل  عكسددا  مليدد  ابددك يلبى جلعفددو اطدلمل .ي .20
 االى ن 
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اسس تلطعط المجلها كبجلء سيكك االجسلن فدل التميدعم الج دلمل كتميدم (:2005ا     فؤ  سيعملن .ي .21
  مطبمو االملن  االسوج ىعو  ماى . الوبلى

 .موتبو الطللب اليلممل.2.ط المجلها المملاى (:1986  .يالويت   ىيب احم   فكتا ط .22

 طدىا البحدث الميمدل كمجلهيد  فدل التىبعدو الىعلضدعو(:1998محيكب  كيع   كالسم المج الكا .ي .23
 .مطبمو التميعم المللل كالبحث الميمل  بغ ا   المىاا .

ات يلممددو  مصددا   مجصددكى6.ط القعددلس كالتقددكعم فددل التىبعددو الح عثددو(:2009مللئعددل  امطددلجعكس.ي .24
  ويعو التىبعو  يلممو  مصا .

المجددددددلها التىبكعددددددو مفلهعمال كعجلاددددددىهل (:2004مىعددددددل  تكفعددددددا احم  محمدددددد  الحعيددددددو .ي .25
   اى المعسى  ليجصى كالتكتعم  عملن االى ن 5 ط كاسسال كعميعلتال

ليطبلعو  . اى الضعلء االسس الج ىعو اللتبلىات التىبعو الىعلضعو(:2010العلسىا .محم  يلسم .ي .26
 عددللم  مق مددو فددل عيددم الددجفس التىبددكا(:2000كالتاددمعم  الجيددا االصددىا  المددىاا . سدديطل  سددلمل .ي

 الوتب ليجصى  القلهىح  ماى.

 . 1991  بغ ا     اى الحومو ليطبلعو    وى  الق م ليافكا الثللثوابلح ىضل يبى كآلىكن ؛  .27
.مىوت االسوج ىعو ليوتب   ولء كالصلاعوالتبلىات ال(:2005عب  الولفل .اسملععل عب  الفتلح .ي

  االسج ىعو  ماى 

القعددلس كالتقددكعم التىبددكا كاسددتل امت  فددل ميددلل التدد ىعس الاددفل (:2002عبدد  الاددل ا  جبعددل .ي .28
   اى كائل ليجصى كالتكتعم  عملن االى ن .2 ط

كا القعدلس كالتقدكعم فدل الميدلل التىبد(:1988ع كا  محم  حسن  محمد  جادى الد عن ىضدكان .ي .29
   اى الفوى المىبل عملن  االى ن.2طكالىعلضل .

المجددددددلها التىبكعددددددو مفلهعمال كعجلاددددددىهل (:2004مىعددددددل  تكفعددددددا احم  محمدددددد  الحعيددددددو .ي .30
   اى المعسى  ليجصى كالتكتعم  عملن االى ن .5 ط كاسسال كعميعلتال

بعو المىبعو  السدجو (:التىبعو البعئعو تيبعو لمتطيبلت الماى.مييو التى1985المع اجل  محمك عالم .ي .31
 .19-18الملصى  الم  

 مطبمو  اى الثقلفو 2.ط اسلسعلت المجاا كتج عملت (:1981عب  المكيك   محم  عتت يكالىكن (ي .32
  القلهىح  ماى .

 
 


