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ا ر  عػتاألفػاألا رػ  ـأل ػتألأنيػ ألفػاألارػضألألال رػ إحظ  أل رااألاروألا سااألافا ناألا  ػروأل ػ فأل
افػػفألداؿألا رػػ  ـألاح اػػ ألا فر اػػاألألا ػػ أل ػػك ؾألاػػ فألال ػػدألفػػفألا ةػػ دألا سػػ تألا أة اػػاألالنةػػ  ألا اراػػاكأل

 أا رأل اؾألا  ف ر فألفاألفسػ اػألألدألفةفاباألففألا  ف ر فألا تططتاألا ررؼا اح ألا ن ألابداألاىداؼ
افألألاففألفػراضألا احػ ألا  ةا رألاال ة  األاارضألا في را ألا يةافتاألا فراااألااروألا سااأل يب  فك

ال ةػػ  األفرناتػػاألكا ألدال ػػاألإحلػػ  تاأل ػػ فألاالت اػػ را ألا ل اتػػاألاا اردتػػاألفػػاألألا  ةا ػػرألاأل  ألىنػػ ؾألفراقػػ
 أيألا فةفػاب  فألا  ةر  تػاألاا عػ اطاألا لػ  حألاالت اػ را ألا اردتػاكألاقػدأل طػرؽألا اػ إألا ا  ػ ألا ػ أل

افن قنػػػاألا ن ػػػ   ألألا حاػػػتي ألأل  ألاةػػػراءا ألا احػػػ ألا ف دانتػػػاألا فسػػػ تدفاألافػػػ ألا اػػػ إألا رااػػػعألفاػػػ فألبرعػػػ
ن  ة  ألا ت لػػاألا ت اػػ را ألا احػػ ألافػػاألا اػػ إألا تػػ فسأل الػػا ألا ا حاػػاألا ػػ ألفةفابػػاألفػػفألاالسػػ 

اةػػػادألفػػػراؽألفرناتػػػاألكا ألدال ػػػاألإحلػػػ  تاأل ػػػ فألن ػػػ   ألاالت اػػػ ر فألا ل اػػػاألاا ارػػػدؼألا لػػػ  حألفنيػػػ أل
ا ارػػػدؼألافػػػ ألاىػػػـألا  الػػػت  ألفا نػػػ ألا  أأ ػػػدألباػػػ ألاسػػػ تداـألالسػػػسألا رافتػػػاألبنػػػدألاعػػػعألا  فػػػ ر فأل

ألفػدوا تططتاألففألح  أل ساسػاي ألافلػدارألا حفػتألا فرطػ ألتػيؿألا احػدوألا  در  تػاألفػعألا  أأ ػدألباػ أل
 راحاألا   نتاكألعراروألاالى ف ـألا  ة نإألا نةساأل ف أل ػوأل ػأا رألااعػحألباػ ألا لػ فألا فيػ را ألت لػاألا
ألى .ا طا رألألا في را ألا فرااااأل

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
 



322074-6032 :ISSN

 

19 

 

The impact of major tactical exercises in the development of positive 

thinking and some offensive skills composite basketball for youth 

Baghdad University College of Physical Education and Sports 

Science for Girls 

Asst Prof .lekaa Abdullah Ali 

 Key word : Basketball major tactical exercises positive thinking 

Research Summary  :-      Receivedthe game of basketball great prestige 

among the sports in the world، but it is in some of the world ranked first 

so it was necessary to find ways to ensure the success of the game، and 

the goals of research was the preparation of a set of exercises tactically 

and get to know the impact of those exercises in the level of positive 

thinking and some skills offensive composite basketball players، and 

hypotheses were that there are significant differences were statistically 

significant differences between tribal tests and a posteriori in positive 

thinking for both experimental and control and in favor of the post tests 

of the two groups، has touched Part III to research procedures field used 

either Section IV was the view and analyze and discuss results tests 

Search In Part V reached researcher to a set of conclusions، including 

the presence of statistically significant differences between the results of 

pre and post tests significant differences in favor of the post The most 

important recommendations was the emphasis on the use of scientific 

bases when developing exercises tactically in terms of sequencing and the 

overhead given during the training module with emphasis the intra-rest 

period، the need for attention to the psychological side have a clear 

impact on perfecting and developing special skills composite skills. 

 

 :المقدمة-1
ا ر  عتاألفػاألا رػ  ـأل ػتألأنيػ ألفػاألارػضألداؿألألال ر إحظ  أل رااألاروألا سااألافا ناألا  روأل  فأل

فألأ ر  ي ألاأتك ألىكهألا داؿأل  كؿألفةياداألا  راألفاألسػ  تألا حلػاؿألا ر  ـألاح ا ألا فر ااألألا  أل  
نفػ أل ألانػاتألبةػاؼألاا  با ألفراأ ألف لدفػاألفػاألا اطػاال ألا دا تػاألاا ػدارا ألالا ف تػاكألأفألك ػؾأل ػـألتػأ و
اسػػ ندألباػػ ألا احػػ ألاا دراسػػاألاا نلػػدألاا  حا ػػتأل سػػناا ألطا اػػاألسػػرت أل االػػاؿأل حػػتألا فنػػاي ألا  ػػاأل

أل ااةوأل لدـألا ارااأل.
ا  ػاأل  ف ػ ألا  سػرباألاا لػاوألا  سػـألةف  يػ ألاط اريػ ألا يةػافاألا سػر عألألال رػ إا سااأل ردألففألألااروأل

ا فيػ رؼألاا تططػاكألاأفألاحػدألفلػ  تسألألالداءا كؼأل  طاإألفس اػألب  تػ ألفػفألا ات قػاألا  دنتػاألاا  لػ فأل
ألالنة  ألا ر  األ أروألا سااألىاأل سة تألأأ رألبددألففافألففألا نل يألبا ألا ةر قألا تلـأل ك ؾألسر ا

ألا داؿألا ف لدفاألفاألفة ؿألا ارااألإ  أل طا رألأس    ي ألا يةافتاألافت افألأناابي أل.



322074-6032 :ISSN

 

20 

 

ف باتػاألفؤاػدوألفػاألاحػرا ألا  لػدـألاا نةػ  ألأل تططاأل يب األاروألا سااألألاانػوألكااألالبدادا  ف  ألألألألأل
 اةرؽألا  األ  درإألبا ألاس سألا  فر نػ  ألا تططتػاألاصتػاألا الػاؿألا ػ ألا ةػا ألف   فػ ر فألا  ػاأل  نػ أل

فقألاالسااإألا تططػاأل أػافألدا فػ ألكا ألفر  تػاألب  تػاألافػؤاروألاانيػ أل ل ػرإألفػفألااقػعألا اراػاألاألبا أل
ااالحػػػدا ألافةر ػػػ  ألا ارػػػإألكافػػػفألن حتػػػاألاتػػػرػألنةػػػدألافأل ينػػػدف  ألا ح لػػػتألفػػػاألفت اػػػفألا راػػػاـأل
ا ر  عتاأل وأل أا رألااعحألبا ألانة  ألا رفاتاألا  در  تاألاأفألا  ةا رألاه ة  األففألا فااعتعألا فيفاأل

باػػـألا ػػنةسألكألافػػاألفةػػ ؿألا ر  عػػاألنظػػرا أل فػػ أل  طااػػوألال رػػ إألا ر  عػػتاألفػػفألا رفاتػػ  ألألفػػاألفةػػ ؿ
ا رلاتػػاأل ألا هن اػػ هألكألاا  را ػػ ألكألااهدراؾأل(ألفاػػوألدارألفيػػـألفػػاألحتػػ وألا ةػػردألالػػاروألب فػػاألاا يب ػػ فأل
الاروألت لاألكإكألإَفألا يبإألبندف ألتةارأل إ ة  تاألفإنوأل  رف ألبلاوألباػ ألا  ةا ػرألاه ةػ  األا ػكؼأل

س بدهألبا ألإ ة دألا حااؿألكألاتاافألفلدرا أل الػاوأل ػوألكألابػك ؾأل ػ دادألفي را ػوألفػاألا فةػ ؿألا ر  عػاألت
كألإكألالفاػ رأانػ ءألا  ػدر إألأاألا فن فسػاأل ةػاؿألفػاألكىنػوألا رد ػدألفػفألفػاألكألفإفألا يبإألسػااءا ألأأػ فأل

دراأيػ ألا لأليػ  ررفاا فااقفألا فحتطاألاوكألفح اال ألألتلاـألا  حد  ألفعألنةسوألبفألالحدا   تفيػ ألك ػكاألاا 
ألا سػػػ تداـفػػػ   ةا رألاه ةػػػ  األفيػػػـأل يب ػػػ فأل  حل ػػػقألأىػػػدافيـألاطفػػػاحيـألاك ػػػؾألفػػػفألتػػػيؿألقتػػػ فيـأل

ا  ةا ػػرألا يػػ دؼألاا  نػػ ءأل فااةيػػاألالفاػػ رألا سػػا تاألاك ػػؾألفػػفألتػػيؿألا حػػد  ألا لػػ ف أل يبػػإألفػػعأل
ا فن فسػاألافنػعألا لفاػ رألاه ة  تػاألفػاألأانػ ءألا  ػدر إألأاألألااسػ  دا ي ا سا تاألألالفا رنةسوألكألهتل ؼأل

ان ءألا فا راوأل.ألففألىن أل أ األاىفتاألا اح ألفاألافاألالفا رألا سا تاألا  األ ستطرألبا ألإداءألا يب  فأل
افقألفااقفألا ارإألاا  ررؼألبا ألفدػأل أا رأل اؾألبا ألابدادأل ف ر فألتططتاأل أافألافا ااألا  در إأل

ااألس بتاألافأل أػافأل اػؾألا  فر ن  ألبا ألا  ةا رألاال ة  األ يبإألاارضألا في را ألا يةافتاألا فرا
ا دراساألافا ااأل دألا رافألفاألاحرا ألا  لدـألفاأل رااألاروألا سااألبا ألفسػ اػألا لطػركألا  اػار ألفنػاااأل
ا اح ألفاألاةادألف ػارألا ػارضألا فػدرب فألا السػ ر ناألا   ػدر ا  ألا تططتػاألافػ أل يػكهألا  ػدر ا  ألفػفأل

 رااألاروألا سااأل رااألا فااقػفألألت لاألاكاألف ألبرفن ألاف  أا رألبا ألفس اػألا  ةا رألاال ة  األ يبإأل
ا ف    تػػاألا ح ػػ  ألا ػػ ألفسػػ اػألفػػفألا  ةا ػػرألاال ةػػ  األ يبػػإألالدراؾأل اػػؾألا فااقػػفألاا  ر فػػتألفريػػ أل
ألا  لاروألا لحتاألاصتاألا الاؿألا  أل حل قألا  لدـألاا ةا ألكألاىدؼألا  ألابدادأل فر ن  ألتططتاألفا

تططتػاألفػاأل طػا رألا  ةا ػرألاال ةػ  األؼألباػ أل ػأا رألا  فر نػ  ألا  رػر أل رااألاروألا سااأل ة األا نػا إألاأل
ؼألبا أل أا رألا  فر ن  ألا تططتاألفاأل طا رألارضألا فيػ را أل رر أليب األاروألا سااأل ة األا نا إألاأل 

أل  ألىنػػ ؾألفراقػػا نػػ ألافألفا يةافتػػاألا فرااػػاألفػػاأل راػػاألاػػروألا سػػااأل ة ػػاألا نػػا إألكألافػػ ألفػػراضألا احػػ أل
ا  ةا ػػػػػرألاال ةػػػػػ  األ أػػػػػيألألدتػػػػػاألفػػػػػافرناتػػػػػاألكا ألدال ػػػػػاألإحلػػػػػ  تاأل ػػػػػ فألاالت اػػػػػ را ألا ل اتػػػػػاألاا ار

ا فةفػاب  فألا  ةر  تػػاألاا عػػ اطاألا لػ  حألاالت اػػ را ألا اردتػػاكألاألىنػ ؾألفػػراؽألفرناتػػاألكا ألدال ػػاأل
إحل  تاأل  فألاالت ا را ألا اردتاألأل ارضألا في را ألا يةافتاألا فراااألااروألا سااأل أيألا فةفػاب  فأل

ألا  ةر  تاألاا ع اطاألكا ل  حألا فةفاباألا  ةر  تاأل.
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   جراءات البحث:إ-2
 منهج البحث: 2-1

تردألات ت رألا فني ألا في ـألعراروألففألعرار   ألا احػ ألا رافػاألإكأل ةػإألإفأل نسػةـألا فػني ألألألألألأل
ترنػػػاألفػػػعألط ترػػػاألا فنػػػاااألا فػػػرادألحايػػػ كألاباتػػػوألفلػػػدألاسػػػ تدف ألا ا حاػػػاألا فػػػني ألا  ةر  ػػػاألا ػػػكؼأل

ا  ةر  ػػاألاك ػػؾأل لتػػ سألأاػػرهأل فح ا ػػاألعػػاطألاػػتألا ف ص ػػرا ألا  ػػاأل ػػؤارألباػػ ألا ظػػ ىروألبػػداألا ف ص ػػرأل
(ألااأسااإألا فةفاب  ألا ف أ ف األا  ةر  تاألاا ع اطاأل131:أل2004 فحسف:أل(.ألبا أل اؾألا ظ ىرو

 صػػرضألا فل رنػػاألاح ػػ أل أػػافألى  ػػ فألا فةفاب ػػ فأل ف أػػ ف   فأل ةفتػػعألتاالػػيف ألفػػفألا فػػاألا نػػااحاأل
أل(أل177:أل1999:ألبداألا ف ص رألا  ةر  األا كؼأل ؤارألبا ألا فةفاباألا  ةر  تا(. قند اةا

 :عينة البحث 2 – 2
ألافألبفاتػػػػػػػػػاألات تػػػػػػػػػ رألا ر نػػػػػػػػػاأل ػػػػػػػػػوألار اػػػػػػػػػ يألاا ػػػػػػػػػقألاط ترػػػػػػػػػاألا فة فػػػػػػػػػعألا ػػػػػػػػػكؼألأتػػػػػػػػػك ألفنػػػػػػػػػوأل     

ألاللػػػػػػػػااألااألالنفػػػػػػػػاك ألا ػػػػػػػػكؼأل ةػػػػػػػػرؼألا ا حػػػػػػػػ ألألا ر نػػػػػػػػاأللنيػػػػػػػػ  ا ة ءألا ػػػػػػػػكؼألتفاػػػػػػػػتألا فة فػػػػػػػػع
.ألابػػك ؾأل ػػـألات تػػ رألب نػػاألا احػػ ألا  طر لػػاألأل(163:أل1985:ألألFergusom فةفػػتألبفاػػوألباتػػوأل(أل

ا أػر ألكألا نػرطاأللا خألا ر  عاأل ة األا نا إألففأل  فألاندتا ألا رناا تاأل ا لربا(ألاا ف فاااأل ن دؼألا 
(ألاقػػدألاػػ فألبػػددألافػػرادأل2014-2013كألا فنػػ ىدوكألاهسػػا فألاا  رفػػاكألا أيربػػ ءكألا ط رفتػػا(أل ارػػ ـأل 

(أل10 ألفةفػاب  فألاطر لػاألا لربػاألا ػ ألفةفػاب  فأل ااقػع باػ(ألالبإأل ػـأل لسػتفيـأل20 ناألا اح  ب
أل.(أل افةفاباألا ع اطا10افةفاباألا  ةر  تاألا  
 :الوسائل والجهزة والدوات المستخدمة في البحث 3 -2
 :الوسائل 2-3-1

اسػػ ف روألاسػػ طيعألآراءألا ت ػػراءألاا فت لػػ فكألا فلػػ اي ألأل  ا فلػػ درألاا فراةػػعألالةن تػػاألاا رربتػػاك
 االت ا را ألاا لت س((ألأس ف را أل  سة تألا ةر  ألا  ت ن  كألفلت سألا  ةا رألاه ة  اكا نتلتاألكأل

 :الجهزة والدوات المستخدمة لتنفيل البحث 2-3-2
أل–نر طألكاللػقألأل(ألارو.كألنر طألقت سألا  سن تف رك20فارإألاروألسااألق ناناألكألارا ألسااألبددأل ))

كألح سػااأل4نااألتصكألف  افأل لت سألا ا فألكس باألإتل ؼألإ أ رانتاأل لت سألا  ففألبػددألأل–فل طإأل
ألإ أ رانتا.((

 ر اإليجابي: التفكيمقياس  2-4
أل.أل(87:أل2011اس ر ن ألا ا حااألافلت سألا  ةا رألاه ة  األا كؼألأبده ربدألا ة ياؼ( ا ة ياؼ:ألألألأل

ألفف  ألا فلت س أل30ا  أ ف ألفلرو ألتكؼ أل ـ ألاقد ألفلرو ألااأل( أل ار نا ألافيءف ي  أل ردـ أل  راقألااحدو ني 
ألن ألتلتس ألأحدىف  أل د ا ف ألفف أل  أاف ألالة اا أل دا ت ف ألاا  ألا  يب  فك ألا تس ألا  ةا را  حا ـ ألفط

اه ة  األااآلترألتلتسألا نفطألا  ةا رألا سا األكاقدألأبط  ألدرةاألااحدوأل ا د تألا كؼألتلتسألا نفطأل
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اه ة  األا لةر(أل ا د تألا كؼألتلتسألا نفطألا سا األا حسإألا درة  ألا أاتاأل افلت سألففألتيؿأل
 د تألاه ة  األةفعألدرة  ألا  دا تألا  األ ؤنرألبا ي ألا فت  رألفاألةفتعألفلرا ألا فلت سألباف  ألإفألا 

ألاك ؾأل ألا ا ح  ألفف ألفللاد أله ر ألاانات ألاهة اا أل دا ت ألفا ألاا ا نا ألاالاؿ ألا  ر  إ ألفا ألتأ ا قد
(كألاأدن ألدرةاأل29فلرا ألا فلت سألاأفألأبا ألدرةاأل افلت سألىا ألاحسإألف  ل عتوألاهة ااألبف

ألفيا  ألا ةرعا ألاا اسط ألاا ةداؿ 5ك14 افلت س لةر( ألك ألاه ة  تاأل1( ألا ةلرا  أل ساست أل   ف أل )
ألا ةلرا ألا سا تاألفاألفلت سألا  ةا رألاه ة  ا.األ

 تسلسل الفقرات اإليجابية والفقرات السلبية في مقياس التفكير اإليجابي (1الجدول)
 البديل السلبي البديل اإليجابي  تسلسل الفقرة 

 أ إ 1

 أ إ 2

 أ إ 3

   أ 4

   أ 5

 أ إ 6

   أ 7

   أ 8

   أ 9

   أ 11
   أ 11

   أ 12

   أ 13

   أ 14

   أ 15

   أ 16

   أ 17

 أ إ 18

 أ إ 19

   أ 21

   أ 21

   أ 22

   أ 23

   أ 24

   أ 25
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   أ 26

   أ 27

 أ إ 28

   أ 29

   أ 31

أل

 :تحديد االختبارات المستخدمة في البحث 2-5
االت اػػ را ألفػػفألالفػػارألا  ػػاأل ةػػإألباػػ ألا ا حػػ ألاالى فػػ ـأل يػػ ألافراب  يػػ ألىػػاألبفاتػػاأل حد ػػدألألألألألأل

اك ػػؾألالفألىػػكهألاالت اػػ را أل ةػػإألأفأل حلػػقألا يػػدؼألا ػػكؼألاعػػر ألفػػفألاةاػػوألف الت اػػ رألىػػا ألقتػػ سأل
:أل2001فحةػػػاإ:أل افػػػقألعػػػاااطألالػػػت ألبافتػػػاألدقتلػػػا(باػػػ ألقػػػدروألا ةػػػردألباػػػ ألأداءألبفػػػتألفرػػػ فأل

.ألااردألإطيعألا ا حااألبا ألا فل درألا ف اافروألا  األ  راقألا  في را ألا يةافتاألا فرااػاألااػروأل(224
ألال تا: ل فأل ـأل رنتحألاالت ا را ألاسااألابرعي ألبا ألا ت راءألاا فتا 
قتػ سألسػرباألا ةػرؼألاػ  أروألادقػاألا  لػا إألباػ ألألا سػااكأل صػرضات ا رألا فح اروألاا  لا إألبا ألأل

 .(370:أل1987:ألألرعاافبياؼألاأل ا سااأل
فألا فحػ اروألقت سألدقاألا فن ا ػاألفػفألا حراػاألفػعألا ػربطأل ػ ألا فح اروكأل صرضات ا رألا فن ا األاردألاداءأل
 (237-235:ألألأل1987:اب دهللاألادقاألا فن ا األ حفادا أل

أل(411:أل1988فا ؼألاسيفا:أل ات ا رألا  اقفألااالر أ  ألك صرضألقت سألفي ر األا  اقفألااالر أ  
   :اجراءات البحث الميدانية 2-6
   :التجربة االستطالعية 2-6-1

 اراػػػاألات ػػػراءألباػػػـألارػػػدألافأل ػػػـأل رنػػػتحألاالت اػػػ را ألا ت لػػػاألا  احػػػ ألفػػػفألق ػػػتألفت لػػػاألا
ألأةراءأل ةرباألاس طيبتاألكألإكأل ؤادألت راءألا اح ألا رافػاألباػ أل ا  در إألا ر  عاألالاحألففألا يـ 
عػػراروألا لتػػ ـألا   ةربػػاألاالسػػ طيبتاألاا  ػػاأل أػػافأل ألافا اػػاأل ػػدر إألبفاػػاأل اا حػػ أل ااقػػاؼألباػػ أل

(ألألأل107:أل1990نػػدالاؼأل:ألأانػػ ءألأةػراءألاالت اػػ رأل  ة د ي ( ا ففػاألا سػا ت  ألااه ة  تػػ  ألا  ػاأل ل  اػػوأل
ابنػػ ءا ألباػػ ألك ػػؾألفلػػدألق فػػ ألا ا حاػػاألاػػأةراءألا  ةربػػاألاالسػػ طيبتاألباػػ ألب نػػاألفػػفألالب ػػاألنػػػ دؼأل

ألا سػػػػ  ألألا فلػػػػ دؼ ااػػػػروألا سػػػػااأل ػػػػـألات تػػػػ رىـألألأل(14/6/2014 االسػػػػا فألا ر  عػػػػاأل انػػػػا إأل ػػػػـا
ألا  طر لاألا رناا تاألا استطاألاارددألتفساألالب  فأل

 :حثبتجانس عينة ال 2-6-2
ا  التألإ  ألفس اػألااحدألاف س اؼأل ر ناألا احػ ألا  ةنػإألا فؤنػرا ألا  ػاألقػدأل ػؤارألأللةت

با ألا اح ألففألح  ألا ةراؽألا ةردتاألا فاةادوأل دػألا يبا  ألق ف ألا ا حااأل إةراءألا  ة نسألبا أل
اا رفػػػرألا  ػػدر  األاارػػػدألك ػػؾألأةػػػر ألا فر  ةػػػاألألب نػػاألا احػػػ ألاأتػػكألف ص ػػػرا ألا طػػاؿألاا ػػػا فألاا رفػػر
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ا اسػػػػ  تألاهحلػػػػ  تاأل ا حلػػػػقألفػػػػفأل ةػػػػ نسألا ر نػػػػاألاك ػػػػؾألألا سػػػػ تداـا ف ص ػػػػرا ألاهحلػػػػ  تاأل يػػػػكهأل
(ألاىػػكاأل ػػدؿألباػػ ألحسػػفأل ا  ػػعأل3-ا سػػ تداـألقػػ نافألفر فػػتألاال  ػػااءألإكألا نػػ ألا لػػتـألفحلػػاروأل ػػ ف 

أل(أل   فألك ؾ2ا ر ناألاان ن رى ألاب دا ت ألفف أل دؿألبا أل ة نسألب ناألا اح ألاا ةداؿ 
 ل التوزيع الطبيعي لمتريرات)النمو(الوصف االحصائي من خال يبين  (2جدول)
 ت
 المتريرات 

ة وحد
 القياس

  س  
 ع

 معامل االلتواء

 1293 3221 1.71 سم الطول 1

 124 7256 61262 كرم الوزن  2

 1264 6213 194.3 شهر العمر 3

 1232 1626 3728 شهر العمر التدريبي 4

 :ت افؤ عينة البحث 2-6-3
فةفػاب  فألألبا أل ا حااأل  لستـألب ناألا اح  ناألا اح ألق ف ألااردألإفأل ـألا  حلقألففأل ة نسألب   

ا  طر لػػػاألا رنػػػاا تا ا لربا(ألا فةفابػػػاألالا ػػػ ألىػػػاألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاألاا فةفابػػػاألا ا نتػػػاألىػػػاأل
ا فةفابػػاألا عػػ اطاأل ااقػػعألبنػػروألالب ػػ فأل أػػتألفةفابػػاكألا فررفػػاألا  أػػ فؤأل ػػتـألا فةفػػاب  فألق فػػ أل

 ةػػرؽأل ػػ فألا فةفػػاب  فألفػػاألاالت اػػ را ألا فت ػػ روألفا نػػ ألا ن ػػ   أل فررفػػاألاألtا ا حاػػاألا سػػ تداـألات اػػ ر
 دؿألبا ألبدـألاةادألفراؽألدا األإحل  ت ألأؼأله رألفرناؼأل  فألا فةفاب  فألاىكاأل دؿألبا ألا  أػ فؤأل

أل(أل   فألك ؾأل3  فألا فةفاب  فألاا ةداؿ 
وبة ( يبين االختبارات والوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية وقيمتي)ت( المحس3جدول)

 والجدولية في االختبارات القبلية لعينة البحث
 المتريرات

 
 ت المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المعنوية المحسوبة
 ع س ع س

اختبار المحاورة والتصوي  
 غير معنو   0،651 0،993 13،231 1،881 13،122 على السلة

اختبار المناولة بعد اداء 
 غير معنو   0،143 1،060 24،74 1،94 24،61 المحاورة

 غير معنو   0،311 0،310 12،011 0،321 12،022 اختبار التوقف واالرت از

أل(2120(اافس اػألدال ا 1.(أل ح ألدرةاألحر ا 01.2قتفا أل (ألا ةدا تا ألألأل

أل
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 :االختبارات القبلية لعينة البحث 2-6-4
ا تفػػػػػػػػػػػتسألألق فػػػػػػػػػػػ ألا ا حاػػػػػػػػػػػاألاػػػػػػػػػػػأةراءألاالت اػػػػػػػػػػػ را ألا ل اتػػػػػػػػػػػاأل ر نػػػػػػػػػػػاألا احػػػػػػػػػػػ ألفػػػػػػػػػػػاأل ػػػػػػػػػػػاـألألألأل

ا ػرأللا خألا ر  عاكألإكأل ػـأل ا  ػعألفلتػ سألا  ةا بلرا ألفاألق باألن دؼألأل(ـ26/6/2014 ا فل دؼ
أةر ػػػػ ألىػػػػكهألألكافاعػػػػاعألا احػػػػ ألاالت اػػػػ را ألا ت لػػػػا ػػػػـألإةػػػػراءألاألألاال ةػػػػ  األباػػػػ ألب نػػػػاألا احػػػػ 

ألاالت ا را ألبا ألأفرادألا ر ناألا  ةر  تاألاا ع اطا.
  :المنهج التدريبي المقترح 2-6-5 

 حلػػػاؿألباػػػ ألفػػػني أل ػػػدر  األكا ألف باتػػػاألة ػػػدوألاػػػ فألفػػػفألا عػػػرارؼألاالطػػػيعألباػػػ ألالةػػػتألاألألألأل
ا فلػػ درألاا فراةػػعألا حد اػػاألا ت لػػاألاراػػـألا  ػػػدر إألا ر  عػػاألاا  ػػاأل أػػافألاة اػػاأل إهنػػ ءألا ا حػػػ أل
ا  فرااف  ألا  األ س بدهألفاألاععألا فني ألا فل ر كألاقدأل ػـألبػرضألا فػني ألا  ػدر  األا فل ػر ألباػ أل

أل.ألأل*اا ت روألفةفاباألففألكاؼألاالت ل ص
أل-افتف ألتأ األارضألاهتع ح  ألا ت لاألا  فني ألا  در  األا فل ر أل:أل

احدوأل در  تاألكأل(24 نيرافألكألاف نتاألاس  تعألكألبددألا احدا ألا أاتاأل-فدوألا فني ألا  در  األا فل ر :
كأل ففألا احدوألا  در  تاألألالربر ءأل–االان فأل–بددألا احدا ألفاألاالس اعألاي ألاحدا ألكألا س  أل

أل(ألدقتلاألألأل.40-35ا  ففألا فحددأل ا فر ن  ألا تططتا أل(ألدقتلاك120-90 ا فااأل
 :االختبارات البعدية لعينة البحث 2-6-6

 لدأل ـألإةراءألاالت ا را ألا اردتاأل ر نػاألا احػ ألارػدألاالن يػ ءألفػفأل نة ػكألا فػني ألا  ػدر  األا فل ػر ألألألألأل
.ألاقػدألا خألا ر  عػابلرا ألفػاألق بػاألنػ دؼأللػـألأل(23/8/2014 اك ؾألفاأل اـألا تفتسألا فل دؼ

انػػرايأل نة ػػكألاالت اػػ را ألا حػػ ألا ظػػراؼألااهفا نتػػ  ألنةسػػي ألألونةسػػرابػػ ألا ا حاػػاأل ػػاف رألا  نظػػتـأل
ألا فس تدفاألفاألاالت ا را ألا ل اتاأل صرضألا حلاؿألبا ألن    ألكا ألفلداقتاألب  تا.

 :الوسائل اإلحصائية2-6
(ألTtestق ناف كألر فتألاالر ا يفكألفر فتألاال  ااءألكاالنحراؼألا فرت رؼألكألا استطألكا اسطألا حس  ا  

أل(1999:272اا ر  دؼ:أل ا  أر  اه ة دألا ةراؽأل ف اسط فأله رألفر اط ف
ا  أر  ػػػػػػػػػػػػاأل (أله ةػػػػػػػػػػػػ دألا ةػػػػػػػػػػػػراؽأل ػػػػػػػػػػػػ فألاسػػػػػػػػػػػػط فألحسػػػػػػػػػػػػ   فألفػػػػػػػػػػػػر اط فألT-testقػػػػػػػػػػػػ نافأل األأل

 أل(1999:167اا ر  دؼ:
أل
أل
أل

                                                           
 أ.د   دمحم طبنخ ، ػهى انزذرٚت /كزح طهخ ، كهٛخ انززثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ /جبيؼخ ثغذاد   -1

 هخ  ،    كهٛخ انززثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ /جبيؼخ ثغذادأ.د طهٕاٌ طبنخ  ،اخزجبراد / كزح ط -2
 أ.د اَزصبر ػٕٚذ ، رؼهى دزكٙ /كزح طهخ ،   كهٛخ انززثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ نهجُبد /جبيؼخ ثغذاد -3
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 ومناقشتها: هاوتحليلالنتائج  عرض -3
ومناقشلتها لعينلة البحلث  هلاتحليلو عرض نتائج مستو  التفكيلر اإليجلابي  3-1-1

 التجريبية في االختبار القبلي والبعد  :
ا  ةا ػػػرألاه ةػػػ  األ ر نػػػاألا احػػػ أل رػػػرضألا ا حاػػػاألالػػػفألا فرػػػ  ـألاهحلػػػ  تاأل ن ػػػ   ألفلتػػػ سألألألألأل

 (4ا  فل رناألفعألا اسطألا ةرعاأل افلت سألااف ألىاألف  فألفاألةداؿ ا  ةر  تاأل
س التفكير اإليجابي لعينة البحث التجريبية في المعالم اإلحصائية لمقيا ( يبين4الجدول)

 االختبار القبلي والبعد  بالمقارنة مع الوسا الفرضي للمقياس

(ألفػػػاأل13.94(ألأفألا اسػػػطألا حسػػػ  األ فلتػػػ سألا  ةا ػػػرألاه ةػػػ  األقػػػدأل اػػػ  4   ػػػ فألفػػػفألا ةػػػداؿ     
(ألكألاارػدألا فل رنػػاأل15(ألكألاا اسػػتطأل 98ك0االت اػ رألا ل اػاألااػػ نحراؼألفرتػ رؼألاالنحػػراؼألا فرتػ رؼ 

(أل  ػػ فألافألا اسػػطألا حسػػ  األ ر نػػاألا احػػ ألفػػاألاالت اػػ رأل14.5فػػعألا اسػػطألا ةرعػػاأل افلتػػ سألا اػػ    
ا ل اػاألاػػ فألالػػصرألفػػفألا اسػػطألا ةرعػاأل افلتػػ سألففػػ أل ػػدؿألباػػ ألقاػاأل ةا ػػرىـألاه ةػػ  األفػػفألتػػيؿأل

(ألااػػػ نحراؼأل19.82ا ارػػػدؼألفلػػػدأل اػػػ ألا اسػػػطألا حسػػػ  ا ألاالت اػػػ ر افلتػػػ سكألافػػػ ألفػػػاألألاسػػػ ة ا  يـ
(أل14.5فػػعألا اسػػطألا ةرعػػاأل افلتػػ سألاا اػػ    أل(ألاارػػدألا فل رنػػا20(ألاا اسػػتطألاػػ فأل 1.22فرتػػ رؼ 

   فألا اسطألا حس  األ ر نػاألا احػ ألفػاألاالت اػ رألا ارػدؼألاػ فألاأ ػرألفػفألا اسػطألا ةرعػاألففػ أل ػدؿأل
(ألافألا اسػػػطأل5  ػػػ فألا ةػػػداؿ فباػػػ ألحسػػػفأل ةا ػػػرىـألاال ةػػػ  األ.أفػػػ ألا  نسػػػااأل افةفابػػػاألا عػػػ اطاألأل

ت اػػػ رألا ل اػػػاألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼأل(ألفػػػاألاال13.45ا حسػػػ  األ فلتػػػ سألا  ةا ػػػرألا ي ةػػػ  األقػػػدأل اػػػ  
(ألكألااردألا فل رناألفعألا اسطألا ةرعاأل افلتػ سألا اػ   أل14(ألكألاا استطأل 87ك0االنحراؼألا فرت رؼأل 

(أل  ػػػ فألافألا اسػػػطألا حسػػػ  األ ر نػػػاألا احػػػ ألفػػػاألاالت اػػػ رألا ل اػػػاألاػػػ فألالػػػصرألفػػػفألا اسػػػطأل14.5 
  يـأل افلتػػ سكألافػػ ألفػػاألا ةرعػػاأل افلتػػ سألففػػ أل ػػدؿألباػػ ألقاػػاأل ةا ػػرىـألاه ةػػ  األفػػفألتػػيؿألإسػػ ة ا

(ألاا اسػػػتطألاػػػ فأل1.02(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼ 14.95ا ارػػػدؼألفلػػػدأل اػػػ ألا اسػػػطألا حسػػػ  ا ألاالت اػػػ ر
(أل  ػػػ فألا اسػػػطألا حسػػػ  األ ر نػػػاأل14.5(ألاارػػػدألا فل رنػػػاألفػػػعألا اسػػػطألا ةرعػػػاأل افلتػػػ سألاا اػػػ    15 

 ػفألا اح ألفاألاالت اػ رألا ارػدؼألاػ فألاأ ػرألفػفألا اسػطألا ةرعػاألففػ أل ػدؿألباػ ألحلػاؿأل طػارألطة
 فاألفس اػأل ةا رىـألاال ة  األ.

 المقياس
المجموعة 
 التجريبية

عدد 
 الفقرات

الدرجة 
ال لية 
 للمقياس

حجم 
 العينة

الوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 الوسيا المعيار  

 الوسا الفرضي

 للمقياس

التفكير 
 اإليجابي

 قبلي
29 29 11 

13294 1،98 15 
1425 
 

 21 1222 19282 بعد 
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 المعالم اإلحصائية لمقياس التفكير اإليجابي لعينة البحث الضابطة في ( يبين5الجدول)
 االختبار القبلي والبعد  بالمقارنة مع الوسا الفرضي للمقياس

عرض نتائج االختبارات المختارة لعينة البحث التجريبية والضلابطة فلي االختبلار القبللي  3-0-8
 :هاوتحليلوالبعد  
 نحراف المعيار  وحجم العينة وقيمتي )ت( المحسوبة في يبين الوسا الحسابي واال  (6جدول)

 االختبارين القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية لالختبارات المختارة

 (0.05 دال األاافس اػأل(9 حر األدرةاأل ح (أل2.26 ا ةدا تا(أل  ألقتفا
االت اػ را ألا فت ػ روألا ل اتػاألاا اردتػاأل افةفابػاألا  ةر  تػاألكفلػدألأظيػر ألأل(ألن    6   فألا ةداؿ ألألألأل

ا ن ػػ   ألاةػػادألفػػراؽألفرناتػػاأل لػػ  حألاالت اػػ رألا ارػػدؼكألااػػ ل األكاػػ فألا اسػػطألا حسػػ  األ يت اػػ رأل
(ألافػػػػاأل321ك0-94ك1أل-881ك1(كألااػػػػ نحراؼألفرتػػػػ رؼأل أل022ك12-61ك24-122ك13ا ل اػػػػا 

(ااػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألأل542ك11-112ك28-874ك10 ألاالت اػػ رألا ارػػدؼألألػػاحألا اسػػػطألا حسػػ  ا
(ألاىاأل65ك14-231ك6-974ك5(ألأف ألقتفاأل  (ألا فحساااألف اص أل 334ك0-764ك0-753ك0 

(ألافسػػػ اػألدال ػػػاأل9=أل1-10(أل حػػػ ألدرةػػػاألحر ػػػاأل 26ك2اأ ػػػرألفػػػفألقتفػػػا أل (ألا ةدا تػػػاألا ا  صػػػاأل 
ألرألا اردؼ.أل(ألاىكاأل دؿألبا ألاةادألفراؽألفرناتاأل  فألاالت ا ر فألا ل  حألاالت ا 05ك0 

ألالمقياس
المجموعة 
ألالضابطة

عدد 
ألالفقرات

الدرجة 
ال لية 
ألللمقياس

حجم 
ألالعينة

الوسا 
ألالحسابي

نحراف اال 
ألالمعيار  

ألالوسيا
ألالوسا الفرضي

ألللمقياس

التفكير 
ألاإليجابي

ألقبلي
أل11أل29أل29

أل14أل1،87أل13245
أل1425
أل

أل15أل1212أل14295ألبعد 

 

 االختباراث

  االختبار انبؼذي ًاالختبار انمبه

حجى 

 انؼٍُت

 لًٍت )ث(

 انًحظىبت

 

 انًؼُىٌت
 ع ص ع ص

اختبار انًحاورة 

وانتصىٌب ػهى 

 انظهت

031088 01880 011874 11753 

 

01 

 يؼُىي 51974

اختبار انًُاونت بؼذ 

 اداء انًحاورة
 يؼُىي 61830 11764 881008 0194 84160

اختبار انتىلف 

 واالرتكاس
 يؼُىي 04165 11334 001548 11380 081188
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 يبين الوسا الحسابي واالنحراف المعيار  وحجم العينة وقيمتي)ت( المحسوبة في (7جدول)
 االختبارين القبلي والبعد  للمجموعة الضابطة لالختبارات المختارة

 (0.05ػألدال ا (اافس األ9(أل ح ألدرةاألحر ا 2.26قتفا أل (ألا ةدا تا 
(ألن    ألاالت ا را ألا فت  روألا ل اتاألاا اردتاأل افةفاباألا ع اطاألكفلػدألأظيػر أل7ا ةداؿ أل   فألألألألأل

ا ن ػػ   ألاةػػادألفػػراؽألفرناتػػاأل لػػ  حألاالت اػػ رألا ارػػدؼكألااػػ ل األكاػػ فألا اسػػطألا حسػػ  األ يت اػػ رأل
أل(ألافػػػػػا310ك0-060ك1-993ك0(ألااػػػػػ نحراؼألفرتػػػػػ رؼ 011ك12-74ك24-231ك13ا ل اػػػػػاأل 

(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼأل982ك11-963ك25-156ك12االت اػػػ رألا ارػػػدؼألألػػػاحألا اسػػػطألا حسػػػ  ا 
(أل893ك10-884ك4-112ك4(ألأفػػػػ ألقتفػػػػاأل  (ألا فحسػػػػاااألف اصػػػػ أل 324ك0-954ك0-734ك0 

(ألافسػ اػألدال ػاأل9=أل1-10(أل حػ ألدرةػاألحر ػا 26ك2اىاألاأ رألففألقتفا  (ألا ةدا تػاألا ا  صػاأل 
ألاتاأل  فألاالت ا ر فألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.أل(ألاىكاأل دؿألبا ألاةادألفراؽألفرن05ك0 
 :مناقشة النتائج 2-3أل
 اإليجابي:مناقشة نتائج مقياس التفكير  3-2-1

(ألن    ألفلت سألا  ةا رألاال ة  األفلػدألأظيػر ألا ن ػ   ألاةػادألفػراؽألفرناتػاألكا أل3   فألا ةداؿ ألألألأل
فةفابػػاألا  ةر  تػػاألا لػػ  حألدال ػػاألإحلػػ  تاأل ػػ فألن ػػ   ألاالت اػػ ر فألا ل اػػاألاا ارػػدؼألفتفػػ أل تػػصألا 

ا اردؼ.ألألا ر األا ا حااألحلاؿألىكاألا  طارألا  ألفةفابػاألا  فػ ر فألا تططتػاألا  ػاأل ػـألاسػ تدافي أل
تيؿألا احػدا ألا  در  تػاألاا  ػاألاسػر ألفػفألقػدرا يـألاال ة  تػاألفػاألا  ةا ػرألبػفألطر ػقألا تػ كألا لػرارأل

ؾألا فااقػػفألا  ػػاأل حػػ ـألباػػ يـألاالنسػػإأل افااقػػفألا  ػػاأل ػػااةييـألاات تػػ رألفػػ ألتي فيػػـأل ا صاػػإألباػػ أل اػػ
ألا سػ ط ب يـرفعألا الاألا  نةسألاف أل دباىـأل ا ةا رأل  لدتـألأفعتألف أل د يـألففػ ألتسػ بدألفػاألا نػرارأل

سػ بدألنػرارىـألاػ  نظروألاه ة  تػاأل سنػت ءألاألى  فاألا فن فس فألاك ؾأل  ػكؿألأقلػ ألا ةيػادألا فرةػاوألكأل
سألابػػدـأل افيػػ ألاا ػػرا ألن  ةػػاألا فااقػػفأل انػػرارألا   سػػ فحألفػػعألا ػػنةألااسػػ ة   يـاأنيػ ألةكااػػاألاةف اػػاألكأل

ا  ن فستاألاا  األ عفن ي ألا  ف ر فألا تططتػاألا فسػ تدفاألففػ ألا ػدأل ػد يـألا تلظػاألفػاألإ فػ ـألااةاػ  يـأل

 

 االختباراث

  االختبار انبؼذي االختبار انمبهً

حجى 

 انؼٍُت

 لًٍت )ث(

 انًحظىبت

 

 انًؼُىٌت
 ع ص ع ص

ار انًحاورة اختب

وانتصىٌب ػهى 

 انظهت

03183 11993 081056 11734 

 

01 

 يؼُىي 41008

اختبار انًُاونت 

 بؼذ اداء انًحاورة
 يؼُىي 41884 11954 851963 01161 84174

اختبار انتىلف 

 واالرتكاس
 يؼُىي 011893 11384 001988 11301 08110
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افسؤا تاألاتر فدألبا ي ألفاألإداروألارضألفااقفألا ارإألفاألا فن أتألا  ػاأل ػااةييـأل   ػدألفػفألقػدر يـأل
ه رألا فرهاااألاا  ر فتأل اباألاأدراؾألفف أل ا ػدألألاالنةر ال فاألا  ر فتأل  ل تألالترألاا ستطروألبا أل

"أفألنة  ألا ةردألتر فدألا نة  ألبا ألب فا فألح  األا ل رألاا  ة ؤؿألا  فس ل تألاا نظروألاه ة  تاأل ان س
فأل نػػػ ءألبيقػػػ  ألإنسػػػ نتاألن ةحػػػاأل  ػػػدأألاػػػ  فاقفأل ىفػػػ أل:ألفيػػػ را ألا رفػػػتألكألاا ريقػػػ  ألاهنسػػػ نتاألكألاا 

(كألاك ؾألففألتيؿألالداروألا ة دوألا  األ رفتألبا ألرفعأل108:أل2004  نفت فأل:اهنس ناألاه ة  األ
أل(51:أل2011:ألshouboاة ءوألا نن يألبفألطر قألا  ر فتألاا  ة بتألفعألاآلتر ف. 

"ألأفألا  ةا رألاال ة  األاا فراناألا نةستاألىاألأحدألا راافتألا  األ نظرألإ  ي ألبا ألأني ألففألا ظااىرألألأل
فألىػػػكاألا  ػػػأا رأل ألألألألألألألألألتاػػػافألإ ة  تػػػ  أل ػػػدفريـأل  ػػػكؿألا ف  ػػػدألفػػػفألا ةيػػػد"ا  ػػػاأل ػػػؤارألفػػػاألإداءألا ر  عػػػ  فكألاا 

أل(93:ألأل2010 ألاحفد:
أف ألفتف أل تصألا فةفاباألا ع اطاألفلدألأظير ألا ن    ألاةادألفراؽألفرناتاألكا ألدال ػاألإحلػ  تاألأل

(ألا أني ألطةتةاألقت س أل4  فألاالت ا ر فألا ل ااألاا اردؼألا ل  حألا اردؼألاف ألىاألفاعحألفاألةداؿ 
تاألاترادألا س إألفاألك ؾألإ  ألاالب فػ دألباػ ألا  فػ ر فألا  لا دتػاألدافألا اةػاءألا ػ ألا  فةفاباألا  ةر  

رىػػػ ألا ااعػػػحألباػػػ ألافػػػرادألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاأل  طػػػا رألقػػػدروألا ا  فػػػ ر فألا تططتػػػاألاا  ػػػاألاا  ػػػ أل أ
ألا  ةا رألاال ة  األاا     األانرا سي ألبا ألالداءألا في رؼأل يبإ.

 :المركبة ةالهجومي مناقشة نتائج االختبارات 3-2-2
(ألن    ألفلت سألا  ةا رألاال ة  األفلػدألأظيػر ألا ن ػ   ألاةػادألفػراؽألفرناتػاألكا أل5   فألا ةداؿ ألألألأل

دال ػػاألإحلػػ  تاأل ػػ فألن ػػ   ألاالت اػػ ر فألا ل اػػاألاا ارػػدؼألفتفػػ أل تػػصألا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألا لػػ  حأل
تػيؿألا احػدا ألا اردؼألا ر األا ا حااألك ؾألا  ألفةفاباألا  فر ن  ألا تططتاألألا  األ ػـألاسػ تدافي أل

ا  در  تػػػاألاا  ػػػاألااػػػرألاانػػػاتألااعػػػحألباػػػ ألاداءألا فيػػػ را ألا يةافتػػػاألا فرااػػػاأل فػػػتأل  ف ػػػعألاػػػوأل اػػػؾأل
ا  ف ر فألففألف  وألا دف أل  فألا في را ألاا سااإألا تططألاا  األا فألففألنأني ألرفػعألفيػ روألا يب ػ فأل

ا ن ػػ   ألألفػػ ألفتفػػ أل تػػصألا فةفابػػاألا عػػ اطاألفلػػدألأظيػػر كألأا فرااػػاألاا حلػػاؿألباػػ ألن ػػ   ألفف ػػ و
اةادألفراؽألفرناتاألكا ألدال األإحل  تاأل  فألاالت ا ر فألا ل اػاألاا ارػدؼألا لػ  حألا ارػدؼألافػ ألىػاأل

(ألا أنيػػ ألطةتةػػاألقت سػػ ألا  فةفابػػاألا  ةر  تػػاألاترػػادألا سػػ إألفػػاألك ػػؾألإ ػػ ألقاػػاأل6فاعػػحألفػػاألةػػداؿ 
ر فألا  لا دتػاألاانػ ءألا احػدوألا  در  تػاألااالب فػ دألباػ ألا  فػ فػاألاس تداـألا  فر ن  ألا تططتاألا فرط وأل

ا ر األا ا حااألحلاؿألىكاألا  طػارألا ػ ألكألاا كؼألح ؿألدافألا حلاؿألبا ألا  طارألا فن سإأل يبإ
فةفابػػػاألا  فر نػػػ  ألا تططتػػػاألا  ػػػاأل ػػػـألاسػػػ تدافي ألتػػػيؿألا احػػػدا ألا  در  تػػػاألاا  ػػػاألاسػػػر ألفػػػفأل

 تػ رألفػ ألقدرا يـألاال ة  تاألفػاألا  ةا ػرألبػفألطر ػقألا تػ كألا لػرارألاالنسػإأل افااقػفألا  ػاأل ػااةييـألاات
تي فيـأل ا صاإألبا أل اؾألا فااقفألا  األ ح ـألباػ يـألرفػعألا الػاألاػ  نةسألافػ أل ػدباىـأل ا ةا ػرأل  لػدتـأل
أفعتألف أل د يـألفف ألتس بدألفاألا نػرارألاأسػ ط ب يـألى  فػاألا فن فسػ فألاك ػؾأل  ػكؿألأقلػ ألا ةيػادأل
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  يـأل انػػػرارألسػػػ بدألنػػرارىـألاػػػ  نظروألاه ة  تػػاأل سنػػػت ءألاأنيػػ ألةكااػػػاألاةف اػػاألكألاأسػػػ ة األكألا فرةػػاو
ا   س فحألفعألا نةسألابدـأل افي ألاا را ألن  ةاألا فااقفألا  ن فستاألاا  األ عفن ي ألا  فر ن  ألا تططتاأل
ا فسػػػ تدفاألففػػػ ألا ػػػدأل ػػػد يـألا تلظػػػاألفػػػاألإ فػػػ ـألااةاػػػ  يـألافسػػػؤا تاألاتر فػػػدألبا يػػػ ألفػػػاألإداروألارػػػضأل

التػرألاا سػتطروألباػ ألفااقفألا ارإألفاألا فن أتألا  األ ااةييـأل   دألففألقدر يـألفاألا  ر فتأل  ل ػتأل
ه رألا فرهاااألاا  ر فتأل اباألاأدراؾألفف أل ا دألح  األا ل رألاا  ة ؤؿألا  فس ل تألاا نظروألألاالنةر ال 

 اه ة  تاأل ان سأل.

 :الخاتمة-4
ألا ف داناألألألألأل ألا  ط  ق ألتيؿ ألفف ألإ  ي  ألا  الت أل ـ ألا  ا ألا ني  تا ألا ن     ألبا  ألا حلاؿ ارد

ألا في  ألاهحل  تا ألالس   إ ألفرناتاألااس تداـ ألفراؽ ألاةاد ألإ  ؛ ألا  الت ألفف ألا ا حاا أل فان  فا
ألفراؽأل ألاةاد ألاك ؾ ألا اردؼ ألا ل  ح ألاا اردؼ ألا ل اا ألاالت ا ر ف ألن     أل  ف ألإحل  تا ألدال ا كا 
ألاا ع اطاأل ألا  ةر  تا أل افةفاب  ف ألا اردتا ألاالت ا را  ألن     أل  ف ألإحل  تا ألدال ا ألكا  فرناتا

ا ع اطاألفاألاالت ا را ألا اردتاأل درةاألقا ااألقت س ألا ل  حألا  ةر  تاأل.كاألظيارأل طارأل افةفاباأل
فاأل طا رألا  ةا رألاال ة  األأل فر ن  ألا تططتاألا فس تدفاأل أا رألا ة  اا  فةفاباألا  ةر  تاكألا ا

اا كؼألأدػألإ  أل طا رألا في را ألا يةافتاألا فراااألااروألا ساا.أل كاأل الاألا ا حااألا  أل أأ دألبا أل
ا  ف ر فألا تططتاألففألح  أل ساساي ألافلدارألا حفتألا فرط ألاس تداـألالسسألا رافتاألبندألاععأل

تيؿألا احدوألا  در  تاألفعألا  أأ دألبا ألف روألا راحاألا   نتاكألافعيألبفألعراروألاالى ف ـألا  ة نإأل
ت لاألا في را ألا فراااكألاا  ناعألفاألألى ا طا رألا نةساأل ف أل وأل أا رألااعحألبا ألا ل فألا في را أل

ألا  ألا تططتا ألا  فر ن   ألا لحتحألات ت ر ألا  أنتؾ ألإ   أل االاؿ ألا في رو أل ة  ا ألافح ا ا في ر ا
ألا نلطاألا نراعألإ  ألبفتألةد دأل ا حا فألآتر فألفاألا ر إألأترػألافاألعاءأل لدا ي كألاةرتألىكه

 ف   ألبفر األفت اةاأل االاؿألإ  أل حل قألأفعتألا فس ات  ألا ر  عتا.أل
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