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على مستوى التعلم والوقت المستثمر خالل درس رفع  يمر ألأثر استخدام األسلوب التبادلي واألسلوب ا
 األثقال

 م  حاتم شوكت إبراهيم. م   نبراس علي لطيف                        م . م 
 ملخص البحث

سيلوبي  تحددت أهمية هذا البحث  في كونه يبحث فيي التوليا اليع مة فية أطي  تابيي  ا        
مييي  اسيييللير التيييد ير  والمهل نييية بينيميييل فيييي التيييلطي  فيييي مسيييتول اليييتةل  والو يييت المسيييتطم  خييي ا 
د ر  فيييا  ااطهيييلا حييييث ا تبايييت اهميييية البحيييث بمتيييكلة فيييي ا  المطيييي ات التيييي يحليييا  ليييييل 
الالليير خيي ا الةملييية التةليمييية ميي  ااسييلور التبييلدلي تكييو  فةلليية فييي  ملييية الييتةل  ف يي   يي  

 . و ت المستطم  مهل نة بلاسلور اام ي ال
و يييد توليييا البلحطيييل  الييييع  يييدت نتيييلات و يييد ت كييييلت التولييييلت  ليييع ا تميييلد ااسييييلور         

التبلدلي بتكا اكب  م  ااسلور اام ي لمل  له م  أط  في تاوي  مستول التةل  وفيي اسيتطمل  
 .  اتالو ت الكلما للد ر وااستفلدت منه في ليلدت  دد التك ا

The Influence of Changeable and order Style for Level 
education and time continue during the lesson of weight 

lifting 
Abstract                                                                                 

The importance of this research is to knowledge the influence of 

application two styles from the learning styles and  comparison  between 

 them  for  it's  effeteness  in the        learning    level  and  it's useful  

time  during the  lesson of     weight lifting this importance relative with 

the problem of the   research   that   ;  the  motives of the   students  

during learning  operation  in the  changeable style  is active  in  the 

learning operation apart  from the valid time compare with the order 

style . and it's recommendations concentrate in use the changeable  style 

 more  than the order  style because it,s effect in progress  the learning   

level and in   useful  time of the lesson's time and it's  interest for  

increase the number of repetition  . 
 
 
 
 



                                                        0202األول مجلة علوم الرياضة   العدد 
 م حاتم شوكت ابراهيم.م نبراس علي لطيف   م.م

 

 
492 

 
 البــــاب األول

 التعريف بالبحث 1-1
 :مقدمة البحث وأهميته  1-4 

إ  الةليي  الييذي نةيييي فيييه يمتييلل بسيي  ة التبييي  والت ييدد بمييل يتوافيي  مييا مييل يايي أ  لييع        
ه مسياوا  ي  ليالمة فة م  إ لفلت و لع البنلء اا تمل ي م  تبي ات فيللتةلي  بخللاليه ت ة
تنيييتت تةليييي  ذا كيييا تهيييد  فيييي هيييذص ألم حليييه وأليييبر  ييي و ت وانييييه بمييي و  الو يييت و نيييدمل تابييي  

 .مستول  للي للالبة 
وا  األسيييلور ,  لالبيييةاكميييل وا  أهييي  مخ  يييلت ألةملييييه التةليميييية هيييي تةلييي  و فيييا مسيييتول       

اي لبيل أو سلبيل ا  ذلك يتو يف  ليع ميدل  لالبهأالذي يستخدمه المد ر سوف يؤط  في تةلي  
ليييه وال سييمية والو دانييية للالبيية  ييد ت األسييلور الييذي يسييتخدمه المييد ر  لييع تنبيييه الحل ييلت ألةه

حييث إ  ألت بييه , ويتو ف كذلك  لع ميدل م ا يلت هيذا األسيلور التيد يبي للفي و  الف ديية بييني  
أل يل يييه اسييتخدمت الكطييي  ميي  األسييللير فييي تةلييي   ييدد كبييي  ميي  الميييل ات الح كييية واأللةييلر 

والف و  الف دية وغي هل التيي تيؤط  فيي  أل يل يه المختلفة التي تميل بي  األف اد كللةواما ألنفسيه
 .التةلي  

فييي البتييه يتمطييا فييي د  يية تحليييلي  الد اسييي لييذا ينببييي  أسييلورلييذا فييل  األطيي  الييذي يت كييه    
ويييلت والمحت  لييع ايي   التييد ير فييي م ييلا ألت بيييه أل يل يييه أ  ت تييد مد سييييل  لييع األهييداف

اي ر  ليع أسير  لميية ا  التيد ير النيل ر واألسللير التي تسل د ن لحي  في تةلي  وت بية ال
ت بحيييث يت ييم  مييلدص  لميييه نلفةيية ومفيييدت للالليير وهييي ا تكييو  لييذلك إا إذا كلنييت حيييه ومطييي  

 لمني ييييهأييييل مييي  ا يييا ذليييك فييييي ا تو يييا فيييي الكتييير الد اسيييية يةميييا الاللييير مةييييل وا فيييلدت ب
فييي اختبل اتييه النا ييية أو ألةمليييه يه اهييل أو يحفايييل بلييو ص أليييه طيي  يةيييدهل  ريخييي  الالليي لبيي  

بيييا ليفكييي  ويتجميييا وي ييي ر ويسيييتنتت ويهيييي  نتيييلات خب تيييه فيييييل وبييييذا األسيييلور  يييد تليييبر ألميييلدص 
 .ألةلميه تفلفة في حيلت الاللر وليست م  د مةلوملت  للهة في ذاك ته 
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ت بيه أل يل ييه ولةبة  فا األطهلا م  األلةلر أاولمبيه المتاو ت وليل أهميه خللة في م لا أل 
والتييي يتةلميييل الفيي د ل  تهييلء بللمسييتول (   الخاييف والنتيي) لييتةل  ميل اتيييل  كونيييل األسييلر األوا

الفنييي ألداايييل وا  هييذا المسييتول نتي يية حتمييية لةملييية الييتةل  الح كييي لل فةييلت ألنالميييه فييي  فييا 
 .كلية ألت بيه أل يل يه لا ر  األطهلا

توليا إليع مة فية اطي  تابيي  أسيلوبي  مي  بيي  أسيللير التيد ير إ  أهمية البحث تمطليت فيي ال 
همييل األسييلور التييلاا والمةمييوا بييه حلليييل وهييو األسييلور ااميي ي واألسييلور الطييلني هييو األسييلور 
التبلدلي والمهل نة بينيمل في التجطي  في مسيتول اليتةل  والو يت المسيتطم  خي ا د ر  فيا األطهيلا 

  . 
 مشكلة البحث  0 – 0

مي  خي ا متلبةيية البلحيث لتييد ير ميلدت  فييا األطهيلا الةمليي ولةييدت سينوات سييلبهه فيي كلييية       
التيد ير اامي ي واليذي يكيو   اسيلورفهد احا إ  أسلور التيد ير المتبيا هو . ألت بيه أل يل يه 

المييد ر المحييو  األسلسييي  يي   ميييا تفلليييا الييد ر ونايي ا لخلولييية لةبيية  فييا األطهييلا فهييد 
اختيييل  أسيلور تيد ير مخيي  منلسير لييتةل   فيا األطهيلا إا وهييو األسيلور التبييلدلي  ا تيجل البلحيث

ومة فيية مييدل تييجطي ص فييي تةليي  هييذص أللةبييه ف يي   يي  الو ييت المسييتطم  مهل نيية بلألسييلور ااميي ي 
 . المتبا حلليل في التد ير 

 أهداف البحث  3 – 0
تةليييي  ال فةيييلت ألنالمييييه ل فيييا الكتيييف  ييي  اطييي  اسيييتخدا  األسيييلوبي  اامييي ي والتبيييلدلي فيييي ( 1

 . لمةة ديللع  –األطهلا لالبة الم حلة األولع في كلية ألت بيه أل يل يه 
كتيييف الو يييت المسيييتطم  فيييي تةلييي  كيييا مييي  األسيييلوبي  اامييي ي والتبيييلدلي خييي ا د ر األطهيييلا ( 3

 . لمةة ديللع  –لالبة الم حلة األولع في كلية ألت بيه أل يل يه 
 ث فروض الباح 4 – 0
و ود ف و  ذات داله مةنوية فيي اسيتخدا  األسيلور اامي ي والتبيلدلي فيي تةلي   فيا األطهيلا ( 1

 .وللللر األسلور التبلدلي 
و ييود فيي و  ذات دالييه مةنوييية فييي الو ييت المسييتطم  للييتةل  بييي  األسييلوبي  ااميي ي والتبييلدلي ( 3

 .خ ا د ر  فا األطهلا وللللر األسلور التبلدلي 
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 االت البحث مج 5 – 0
 .13/1/3010 – 13/13/3009: الم لا أللملني ( 1
 .  لمةة ديللع –كلية ألت بيه أل يل يه  –ا ر ألم حله األولع : الم لا البت ي ( 3
 . لمةة ديللع  –كلية ألت بيه أل يل يه  – ل ة  فا األطهلا : الم لا المكلني ( 2
 اب الثانيـــالب
 :هةالدراسات النظرية والمشاب – 4
 :طرائق التدريس  1 - 1 – 4

 .(1)  فت الا يهة  لع أنيل الوسيلة التي تتبا للولوا إلع هدف    
و  فيييت أي يييل هنلليييك الةدييييد مييي  اييي   التيييد ير التيييي يمكييي  إ  يةتميييدهل الميييد ر فيييي تحهيييي  
األهيييداف ألت بوييييه فينلليييك اييي   كطيييي ت يمكييي  للميييد ر إ  يختيييل  منييييل ميييل ينلسييير الييييدف اليييذي  

 .ليه وهذا أم  حتمي مالور ليهد  الموا ف التي توا ه أطنلء  مله ي مي أ
كميييل وا  هيييدف الميييد بي  والمد سيييي  والهيييلدت وكيييا مييي  يةميييا فيييي الحهيييا ال يل يييي هيييو إي يييلد  

واستةملا احيدث الاي   المختلفية وأكط هيل كفلايه لبنيلء ألتخلييه المتكلملية واي   تيد ير ألت بييه 
 .(3)يدف أي لأل يل يه تسله  في تحهي  هذا ال

 .(2)"فيي الدليا والتو يه الذي يحدطه التةل "أذ  
إ  ال لنيير المييي  فييي ا اايي  التييد ير هييو اختيييل  انسيير الا اايي  وأكط هييل ا تلييلدا  نييد الييتةل   

والتةل  الميل ي بتكا خلص وسياي  ذلك  ند تةلي  الفةللييلت والمييل ات الح كيية , بتكا  ل  
وحسيييي  اختيييييل  المةليييي  لا يهيييية التييييد ير يسيييييا إيلييييلا , ل يييييه فييييي م ييييلا تييييد ير ألت بيييييه أل ي

 .المةلوملت إلع أذهل  الا ر بجس ع و ت ممك  وا ا  يد 
 

                                      
 .1ص, 3009, ابةه أولع , مكتر الوليد للابل ة , ديللع ,  ا اا  تد ير ألت بيه أل يل يه: مل دت حميد كمبي  (1)

ألابةيه ألطلنييه م كيل الكتيلر للنتي  , , ملي ,  اي   التيد ير فيي الت بيية ال يل يية: نلهد محمود سةد و نيللي  ملي فييي   (3)
 .22ص,3002,

3- Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ BassJ publisher , 

Sanfrancisco , London ,1979. 
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 :صفات ألطريقه ألجيده  0 – 0 – 0
 (1):بةدت لفلت هي تتلف ألا يهه أل يدص

 .أ  تكو  الة  ة بي  ألا يهه والب   الم اد الولوا أليه وا حة  – 1
 .هداف واألغ ا  مفيومه لدل الا ر أ  ت ةا األ – 3
 .أ  نستخد  دوافا الت ميذ للتةل   – 2
 .أ  نت ك الت ميذ فةليل في إدا ت النتلا المد سي  – 2
 .م ا لت المستول الت بوي الذي يبدأ منه التلميذ  – 2
 . ةا ت ابا بي  النتلا في المنلهت والحيلت أا تمل يه  – 6
 .ات التةليمية والنفسية  لينل أ  نتبا الخاو  – 2
 (4):طرق تعلم المهارات الحركية 3 – 1 – 4

لهييد اتفيي  البييلحطو  فييي م ييلا ا اايي  التييد ير  لييع أ  هنللييك طيي ث ا اايي   ايسيييه للييتةل       
والمسييتخدمة فييي م ييلا التةلييي  الح كييي للفةلليييلت واأللةييلر أل يل يييه حيييث ذكيي  بساويسييي أ  

 :هذص الا اا  هيه 
 .الكلية أو ا د اك الكلي ألا يهه  – 1
 .ألا يهه ال لاية أو ا د اك ال لاي  – 3
 .ا يهة ألمحلوله والخاج – 2
 أساليب تدريس ألتربيه ألرياضيه 5 – 0 – 3

  (3):األسلوب االمري: أوال 
اليييذي يكيييو  فيييه الميييد ر محيييو ا للةمليييية التةليميييية وليييه اليييدو  الييي اير بلتخيييلذ  روهيييو األسيييلو     

 .لع الاللر سول ااست لبة اله ا ات ومل  
 .إ  اليدف الخلص م  هذا األسلور هو التناي  

 
                                      

 3الملد  السلب  ص: مل دت حميد كمبي  (1)

 .29الملد  السلب  ص:  ملي فيي   نلهدص محمود سةد ونيلي (3)

,  س  التد ير ال يل ي , كلية ألت بيه أل يل يه ,  لمةة ببداد ,  محل  ات في ا اا  وأسللير التد ير: لا  سلي  داود هتل  محمد نلل  وسو  (2)

 .6ص. 3002
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 : تحليل األسلوب
وم حلية ( التح يي  والتيييؤ)إ  دو  المةل  هو اتخيلذ  مييا الهي ا ات فيي م حلية ميل  بيا اليد ر  

اء أميييل دو  التلمييييذ هيييو الهييييل  بةلميييية األد( . التهيييوي )وم حلييية ميييل بةيييد اليييد ر  ( األداء)اليييد ر 
ال تيل   .واالتلا  بتةليملت المد ر وا 
 . م حلة مل  با الد ر يهو  بيل المد ر

 .م حلة الد ر يهو  بيل المد ر 
 .م حله مل بةد الد ر يهو  بيل المد ر م  خ ا تهوي  أداء الاللر وا  الء تبذية  ا ةة 

 : أهداف األسلوب االمري
  ند األخذ بنا  اا تبل  الة  ة بي 

 ةل  الم=    
 التلميذ = ت 
 اليدف = هي 
فج  األدوا  ألمحددص لكا م  المةل  والتلميذ في األسلور اام ي ينتت  نيل  دد مي  النتيلات     

و نيد  ييل  المةلي  بلتخيلذ , أي يتولا كا م  المد ر والتلميذ إلع م مو ه مةينه م  األهداف 
و نييدمل يهييو  التلميييذ بييلالتلا  بيييذص  , ميييا الهيي ا ات المت ييمنة فييي بنييلء وت كييير هييذا األسييلور 

 : اآلتيةفلنه نتي ة لذلك يت  التولا إلع األهداف , اله ا ات 
 .است لبة مبلت ت للحلفل  – 1
 .اانتال  أو التملطا  – 3
 .اانس ل   – 2
 .األداء التوافهي  – 2
 .التهيد بتكا أو نموذج يكو  مةدا سلفل  – 2
 .تك ا  النموذج الح كي  – 6
 .د ة ااست لبة وأحكلميل  – 2
 .إدامة التهلليد ألطهلفيه واا تمل ية م  خ ا الاهور والتةلا  واألليلء والةلدات والتهلليد  – 2
 .الحفلا  لع المةليي  أل ملليه  – 9
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 .تةليل الحيوية والنتلا المتت ك للم مو ة  – 10
 .الكفلءت في الو ت المستخد   – 11
 .ألس مه  – 13

 ( :مساوئه ) اء الشائعة في هذا األسلوب األخط
 . د  تواف  ح كلت اللف  – 1
 . ة د  د ة ا تل ات اام ي – 3
 .إ  التك ا  المستم  للميل ت يؤدي إلع التةو  بلل     – 2
 .ي  ي بة  الا ر لةوبة في األداء  – 2
 .بهلء المةل  في مكل  واحد  – 2

 مميزات األسلوب االمري 
 :يمتلل به هذا األسلور هو مل يجتي إ  أه  مل 

 .استخدا  هذا األسلور ما الت ميذ اللبل   – 1
 .م  الممك  استخدامه ما المبتداي  في ممل سة النتلا  – 3
ميي  الممكيي  اسييتخدا  هييذا األسييلور فييي الفةلليييلت اللييةبة ميي  ا ييا السيييا ت  لييع م ييلا  – 2

 .الةما 
 (.الم حلة اابتدااية ) ةلي  لبل  الس  م  الممك  ا تبل ص أف ا أسلور في ت –2

 :قنوات التطور في األسلوب االمري 
الهنييييلت , الهنييييلت أا تمل يييييه , الهنييييلت ألبدنيييييه : )) ي يييير د اسيييية  نييييوات التاييييو  اا بةييييه وهييييي    

وفيي  المةيييل  الخييلص بد  يية أاسييته ليه أي مييل هييو (( الهنييلت ألذهنيييه , ( ألسييلوكيه ) ألةلافيييه 
ته ليه التي يمتلكيل الف د في اتخيلذ الهي ا ات فيميل يتةلي  بمسيتول التايو  فيي كيا  نيلت مهدا  أاس

ون حيييا انييه مييي  الليييةوبة إي يييلد أي دو  , ميي  الهنيييوات مييي  خييي ا اسييتخدا  األسيييلور اامييي ي 
ا  , محييدود للبلييية  يللالليير فييي اتخييلذ أي  يي ا  بتاييو ص البييدني اا تمييل ي والسييلوكي والييذهن

 .م  النلحية ألوا ةيه منفذ لمل يلد  أليه م  أوام  م   با المد رالمتةل  يةد 
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 :وعليه فأن تطويره يكون كاألتي 
هو االتيلا  والال ية فيج  مكلنيه  ليع الهنيلت ألبدنييه يكيو   ذبمل إ  دو  التلمي: الهنلت ألبدنيه  – 1

التيييي لييييل    ييية بيييللتاو   مييي  أاسيييته ليه والتلمييييذ ا يهيييو  بلتخيييلذ الهييي ا ات عبلت يييلص الحيييد األدنييي
 .البدني حيث يكو  ذلك م  اختللص المةل  

تتالير  مليية التفل يا والتبيلدا اا تميل ي وفيي األسيلور اامي ي ن يد : الهنيلت أا تمل ييه  – 3
أ  التلميييذ يمتليييك ف ليييل تكيييو   ليليييه  يييدا للهيييل  بةمليييية التفل يييا ميييا الت مييييذ اآلخييي ي  ذليييك ا  

لذلك فل  مو ا التلميذ  ليع الهنيلت أا تمل ييه يكيو  , خلذهل م   با المةل   ميا اله ا ات يت  ات
 .بلت لص الحد األدنع 

و لييع , وهييي تتييي  إلييع مسييتويلت ال احيية واا تيييل  الييذاتي ( : ألسييلوكيه ) الهنييلت ألةلافيييه  – 2
ةملييوا كييا هييذا فهييد يكييو  مو ييا التلميييذ ميي  هييذص الهنييلت متنل  يية تملمييل فينييلك أفيي اد ي غبييو  أ  ي

تيييء بييجم  وهيي  بييذلك يتيية و  بفيي   كبييي  فمكييلني  بنييلء  لييع ذلييك فييي هييذص الهنييلت يكييو  بلت ييلص 
و ليييع النهيييي  مييي  ذليييك فينلليييك ت مييييذ مخييي و  ا ي غبيييو  فيييي أ  يهيييو  مخييي  , الحيييد األ ليييع 

 بلتخلذ اله ا ات بتجني  و ند ذلك يكو  مو ةي  م  هذص الهنلت بلت لص الحد األدنع 
إ  التلميذ ا يهو  بلانتبلا بةمليلت ذهنيه كطي ت فللةمليية ألذهنييه أل ايسييه : ت ألذهنيه الهنل – 2

ذا كييل  لنييل ا تبييل  اسييتخدا  الييذاك ت لوحييدهل فييل  مو ييا , التييي يهييو  بيييل تكييو  بلسييتخدا  الييذاك ت  وا 
ل  أو التلمييييذ  ليييع الهنيييلت ألذهنييييه سيييوف يكيييو  بلت يييلص الحيييد األدنيييع فيييللتاو  اليييذهني يةنيييي الهيييي

ااتييت اك فييي  مليييلت ذهنيييه  ديييدت مطييا ألمهل نييه والتمييليل والتليينيف وحييا ألمتييكله واافتيي ا  
فلألسيييلور اامييي ي ا يفسييير الم يييلا للتلمييييذ للهييييل  بييييذص الةملييييلت ليييذلك فيييج  مو يييا , واابتكيييل  

 التلميذ  لع الهنلت ألذهنيه يكو  بلت لص الحد األدنع 
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 أاسته ليه                      الحد األ لع                     الحد األدنع         
 

 X              الهنلت ألبيييييييدنيه 

 X             الهنلت أا تمل يه           

 X              الهنلت ألةييييلافيه     
 X                            الذهنيةالهنلت 
  (1):التبادلياألسلوب : ثانيا 

 (4):أهمية األسلوب التبادلي 
وهيييو مييي  األسيييللير الحديطييية التيييي تؤكيييد دو  الميييتةل  فيييي  ميلييية التةليييي  بلسيييتخدا  ميييل "          

 " يسمع بت المتةل  الم حا والمتةل  المؤدي  
حيييييث فييييي هييييذا األسييييلور ينحليييي  دو  المييييد ر فييييي إي ييييل  الميييييل ات وا  اييييلء نمييييلذج       

ل  لفة الع ا داد و  ة تسمع و  ة الوا ير تت يم   مييا المةلوميلت والوا بيلت مو حه ليل ب
وخاييوات تنفيييذهل خيي ا الييد ر وهييي الةلمييا ال ايسييي التييي يمكيي  ا  نتةيي ف ميي  خ ليييل  لييع 

 .  (2)ن ل  او فتا أي فةللية
 :أهداف هذا األسلوب 

ليذي يهيود للتوليا إليع م مو يه يؤدي إلع خل  أو إي يلد الوا يا ا( التبلدلي)إ  هذا األسلور    
 ديدت م  األهداف أل وه يه لييذا األسيلور إ  هيذص األهيداف هيي  يلء مي  نيو ي  مي  األتيكلا 

 .أل ايسيه ليذا األسلور 
 .وحلات ألتبذيه ال ا ةة الخللة بيل ( اللم ء)الة  لت أا تمل يه بي  الا ر  -
 يبييه بللوا يير أو الوا بييلت وتلييك تحديييد األهييداف  لييع م مييو تي  تلييك التييي ليييل    يية   -

 .التي له    ة بدو  التلميذ 

 
 .موضوع الدرس 

                                      
 .12الملد  السلب  ص : هتل  محمد طلم  وسولا  سلي  داود  (1)

 29ص,1922, د األ,ا بد,مابةه األما,اسللير تد ير الت بية ال يل ية,احمد بالنة: لي الدي ي  (3)

 11ص,1990,مابةه المةل ف بلاسكند ية,تد ير لهس  الت بية ال يل يةوالبدنيةال: فلف  بد الك ي  (2)
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امت ك ف ص متك  ت للتد ير  ليع الوا ير ميا تيخص يهيو  بتيكا خيلص بةمليية ألم ا بيه  – 1
. 
التد ير  لع أداء الوا ر تحت اي وف ييت  فيييل تسيل  ألتبذييه ال ا ةية اانييه المبلتي ت مي   – 3

 .اللميا 
د ير  لع أداء الوا ير بيدو  إ ايلء ألتبذييه ال ا ةية مي   بيا المةلي  أو مة فية متيع تي  الت – 2

 .تلحير األخالء 
 . الهد ت  لع منل تة ال وانر الخللة بللوا ر ما اللميا  – 2
 .ل ؤية وفي  األ لاء وتسلسا هذص األ لاء  ند أداء الوا ر  – 2

 الدور 
الة  ييلت أا تمل يييه والتييي تةتبيي  ف يييدت بللنسييبة ليييذا  اانتييبلا فييي ألةمليييه التييي تهييود إلييع – 1

 (.إ الء وامت ك ألتبذيه ال ا ةة ما اللميا ) األسلور 
, ومهل نية األداء ميا و  ية الوا ير , اانتبلا بخاوات هذص ألةملييه وم حاية أداء اللمييا  – 3

يللا نتلات األداء إلع ا, والتولا إلع ااستنتل لت   .للمياوتبلدا األداء وا 
يةنييي ) واللييد  والنبييا المالوبيية فييي ن ييل  هييذص ألةمليييه , والتحمييا , تاييو  حلليية اللييب   – 2

 ( .كيفية التةلما ما حللة التةل   أو الت ل ر والتوااؤ بلألداء 
تةليي   لييع سييبيا المطييلا كيفييية إ اييلء ألتبذيييه ) التييد ير وخيييل ات ألتبذيييه الةكسييية المتييوف ت  – 2

 ( .إلع استم ا  الة  لت  ال ا ةة التي تؤدي
 .التة ف  لع المتل   الخللة ل ؤية ن ل  لميا مل  – 2
 .تاوي  الت ابا والة  لت أا تمل يه التي تكو  ابةد م  م  د أداء الميل ت  – 6

 تحليل هذا األسلوب 
لبييي   إي يييلد أو خلييي  الوا يييا ال دييييد فيييي  ل ييية اللةييير واليييذي ييييؤدي إليييع إي يييلد الة  يييلت      

إ  هيذص الهيي ا ات , وييت  انتهيلا  ييدد اكبي  مي  الهي ا ات إليع التلمييذ ,  دييدت بيي  المةلي  والتلمييذ ال
. (1)اآلنيييةل لتفييلت إلييع  ل ييدت ألتبذيييه ال ا ةيية ( مييل بةييد الييد ر)تنتهييا ميي  خيي ا م حليية التهييوي  

                                      
                          1992, منتجت المةل ف بلاسكند يه , ااسكند يه ,  الم تد في تد ير ألت بيه أل يل يه, محس  محمد حمص  (1)
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حير وكلميييل امتليييك التلمييييذ المةلوميييلت ألكلفييييه  ييي  ابيةييية أداايييه بو يييت مبكييي  الدادت فييي ص تلييي
   .واحدهو مةل  واحد لتلميذ  اآلنيةاألداء لذلك فج  المهيلر المطللي المتوف  للتبذية ال ا ةة 

إ  األسييلور التبييلدلي يييد و إلييع تناييي  ايي ر اللييف  لييع تييكا ألواج مييا إ اييلء كييا فيي د    
ك المةلي  و ندمل يتل  ( الم ا ر)بينمل يهو  األخ  بدو ( المؤدي)يهو  احده  بلألداء . دو ا مةينل 

 م  الدو  المحدد له في هيذا األسيلور ميا لوج مي  الاي ر أو م مو يه فيل  ذليك ييؤدي إليع 
 :تكوي     ة ط طيه في الو ت الذي يحدث فيه ذلك كمل في التكا التللي 

 
 

 المؤدي                     الم ا ر                                    
 
 
 
 

 المةييل                                                               
 

فييييي التييييكا السييييلب  يهييييو  كييييا فيييي د بلتخييييلذ  ييييد مةييييي  ميييي  الهيييي ا ات حسيييير ابيةيييية الييييدو      
يكيييو  متييييلبيل ليييذلك الييييذي فيييي األسييييلور  فييييدو  التيييخص الييييذي يهيييو  بييييلألداء. المخليييص ليييه 

ويت يييم  ااتليييلا ميييا الم ا ييير أميييل دو  الم ا ييير فييييو إ ايييلء ألتبذييييه ال ا ةييية إليييع , التييد يبي 
ويت يييم  دو  المةلييي  م ا بييية كيييا مييي  الميييؤدي والم ا ييير . الميييؤدي وكيييذلك ااتليييلا ميييا المةلييي  

 .بللم ا ر فها  اوااتلل
بينمييل يهييو  المييؤدي بلتخييلذ تسييا , ي م حليية مييل  بييا الييد ر ويهييو  المةليي  بلتخييلذ  ميييا الهيي ا ات فيي
أميل  مليية انتهييلا الهي ا  فتحيدث فيي م حليية ميل بةيد الييد ر ,  ي ا ات فيي م حلية األداء أو الييد ر 

 .ويهو  الم ا ر بلتخلذ اله ا ات المتةلهة بللتبذية ال ا ةة , ( التهوي )
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 (المةل )م حلة مل  با الد ر                           
 م حلة الد ر                                 المؤدي

 الم ا ر                           م حلة مل بةد الد ر
 

 : تطوير القنوات 
وهييي الهنييلت األكطيي   ييوت حيييث تت ييه بلت ييلص الحييد األ لييع وذلييك لمييل : الهنييلت أا تمل يييه  -1

إ  اتلييلا , تمييل ي بييي  الت ميييذ يةاييه هييذا األسييلور ميي  ادوا  فييي  ملييية التفل ييا اا 
الت مييييذ بة يييي  بيييبة  لتحهيييي  غييي   مةيييي  تتالييير و يييود الة  يييلت أا تمل ييييه وا  
ألمتييل كه فييي  ملييية التفل ييا هييذص تو يير  لييع التلميييذ ا  يكييو  مسييته  إلييع حييد مةهييوا 
 نييد الة  ييلت أا تمل يييه ليييذا السييبر فييل  و ييا التلميييذ  لييع هييذص الهنييلت يكييو  بلت ييلص 

 .حد األ لع ال

إ  إ اييلء ألتبذيييه ال ا ةيية واسييت ميل مييا اللميييا ت ييا ( :  ألسييلوكيه ) الهنييلت ألةلافيييه  -3
بللحييديث ) التلميييذ فييي حللييه تتاليير اللييد  وااملنييه واسييتخدا  السييلوك اللفاييي المنلسيير 

والليب  الكطييي  وا  إ اييلء التلمييذ دو ا  ايسيييل فييي  مليية التلميييذ ي ةلييه ( والسيلوك الةييل  
لييذا السيبر فيل  و يا التلمييذ  ليع الهنيلت ألةلافييه يكيو  بلت يلص , ة  بلل احة ألنفسيه يت

 .الحد األ لع 

في هذا األسلور يكو  التلميذ أكط  اسيته ليه فيي اتخيلذ الهي ا ات الخللية : الهنلت ألبدنيه  -2
الهنيلت  بتاو ص البدني اخذي  بنا  اا تبل  ان للص البدني ولذلك فل  مو ا التلمييذ فيي هيذص

ذلييك ا  التلميييذ يتميي   وا يحتييلج أ  ينتايي  األواميي  ميي  , يميييا  لييي  إلييع الحييد األ لييع 
 .فينللك احتمللية للتاو  البدني في المستهبا , المد ر لكا ح كه 

  انتييبلا التلميييذ الم ا يير بةمليييلت ذهنيييه متةييددت مطييا ألمهل نييه والت كيييل : الهنييلت ألذهنيييه  -2
هيييذص كلييييل ( ألتبذييييه ال ا ةييية ) أخيييي ا  ميييا ألخلتميييه وااسيييتنتل لت  ليييع تنفييييذ البيلنيييلت و 

 . تؤدي إلع تح ك مو ا تلميذ في الهنلت ألذهنيه  لي  بلات لص األ لع 
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 الحد األدنع                      أاسته ليه                       الحد األ لع       
 

 X          البدنية                      الهنلت

  Xالهنلت أا تمل يه                                                 
 X                                         الةلافيةالهنلت 

 X                     الذهنية          الهنلت 
 

 : الدراسات المتشابهة
التنييلفر الييذاتي والمهل نيية فييي  أسييلوبياسييتخدا   اطيي )بةنييوا  ( 1992) د اسيية  فييداء أكيي   الخيييلا

 .(1)(تةلي  بة  الميل ات الح كية بك ت الهد 
والمهيل   فيي تةليي  بةي  , هدف البحث الكتف    اطي  اسيتخدا  أسيللير التنيلفر اليذاتي      

ا ي ي , الميل ات ااسلسيه بك ت الهد  وت  استخدا  المنيت الت  يبي للتولا إلع أهيداف البحيث 
البحييث  لييع  ينييه ميي  ايي ر السيينه الد اسييية األولييع فييي كلييية ألت بيييه أل يل يييه للةييل  الد اسييي 

وتيييييي  اسييييييتخدا  , الليييييير  سييييييموا إلييييييع ط طيييييية م ييييييلميا ( 22)والبييييييللم  ييييييدده  ( 1996-1992)
ااختبييل ات والمهييلير كيييلدات ل مييا البيلنييلت وتييي  ا ييداد ب نييلمت تةليميييي للميييل ات الح كييية وبكييي ت 

والتم ييي ت , والتم ييي ت الهلييول , وال ميييه ال لنبيييه , والسيييا ت , وااخمييلد , الدح  ييه ) الهييد  وهييي 
وكلنيييت أهييي  ااسيييتنتل لت التيييي توليييا اليييييل البحيييث هيييو إ  أف يييا أسيييلور لليييتةل  ( المتوسييياه 

 التنلفر للمهل نه في تةلي  اغلر الميل ات الح كية المختل ت بك ت الهد 
 
 
 
 
 

                                      
, بحث منتو , كلية الت بية ال يل ية  الميل ات الح كية بك ت الهد  استخدا  أسلوبي التنلفر الذاتي والمهل نة في تةلي  بة  أط :فداء أك   الخيلا (1)

,1992. 
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 إجراءات البحث – 3
 منهج البحث 1 – 3

 .ت  استخدا  المنيت الت  يبي للم امه وابيةة البحث 
 مجتمع البحث وعينته  4 –3

, كلية ألت بييه أل يل ييه , ت  اختيل  م تما البحث بلو ت  مديه وه  ا ر  لمةة ديللع      
والتيييي اختيييي ت  تيييواايل (  يييي  –أ ) الم حلييية األوليييع وتكونيييت  ينييية البحيييث مييي  اييي ر تيييةبتي 

اللييييير لكيييييا تيييييةبه وبةيييييد اسيييييتبةلد ألالبيييييه ( 32)اللييييير ميييييول ي  بوا يييييا ( 20)للم  يييييدده  والبييييي
الممل سييييي  وال  بييييي  فييييي اانديييييه والمنتخبييييلت واسييييتبةلد ألالبييييه ال اسييييبي  والابييييه الييييذي  لييييديي  

للم مو ييية الت  يبييييه و ( 30)اللييير بوا يييا ( 20)غيلبيييلت بةيييد ذليييك بليييم الةيييدد اا ميييللي للةينيييه 
 .ل لباه مول ي  بللتسلوي  لع التةبتي  للم مو ة ا( 30)
 :تجانس العينة   1 -4 – 3
لمنا المؤط ات التي تؤط   لع نتلات ااختبل ات م  الف و  المو ودت لدل اف اد الةينية المتمطلية   

- :كمل مبي  في ال دوا ااتي ,بي   ينة البحث ل با المتبي ات    ا ي  مةلما االتواء 
                         المعالجات          

       
 االحصائية
 المتغيرات

 

 الوسط 
 الحسابي

 
 (س)

 انحراف
 المعياري

(U ع) 

 الوسيط  
 
 (و ) 

معامـــــــــــــــــل 
 االلتواء

 (ل ) 

 
حجــــــــــــــــم     

 العينة

  0,121 12,22 0,192 12,22 الةم 
 0,132 22 2,23 22,32 الول   30   

 0,121 120 2,322 120,2 الاوا
 
 
 
 
 :وسائل جمع المعلومات واالدوات  3 – 3
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 : التلليةل يج البلحث إلع استخدا  الوسلاا  الحهيهةلب    ما المةلوملت والولوا إلع 
 . والة بية األ نبيةالمللد  والم ا ا  -1
 .المهلب ت ألتخليه  -3

 . ل ة  فا األطهلا  -2

 .سل ة تو يت -2

 .*للم حاة ولتهوي  سلوك الاللر( أند سو )استمل ت  -2
 لتجربه االستطالعيه ا 2 – 3

ت  إ  اء الت  بة ااستا  ية  لع م مو تي  م  الا ر ل  تدخا الت  به ااسلسييه ومي      
اللبييل وكييل  هييدف هييذص الت  بييه هييو التةيي ف  لييع ( 12)نفيير م تمييا البحييث حيييث بلييم  ييدده  

 .المةو لت وااخالء الذي يمك  إ  تحدث أطنلء تابي  الت  به م  ا ا ت فييل 
 إجراءات البحث 5 – 3
 مهارتي رفع األثقال  1 – 5 – 3

تةتب  ميل ت الخاف وميل ت النت  همل ميل تي البحيث وهميل المييل ات ااسلسييه ل فيا األطهيلا     
 .والداخله  م  المنيت الد اسي للم حلة األولع في الكلية 

  ةالتجربه االساسي 4 – 5 – 3
لبييييي   تيييييد ير الم ميييييو تي  ال يييييلباه والت  يبييييييه تييييي  ااسيييييتةلنة بللمد سيييييي  المو يييييودي      

بلاسييلوبي  ااميي ي للم مو يية ال ييلباة والتبييلدلي للم مو يية الت  يبييية وكييل   مييا البلحييث هييو 
 .اات اف الميداني والمتلبةه لتنفيذ مف دات الد ر دو   التدخا في التد ير

 االختبار البعدي  3 – 5 – 3
د حيييث تيي  ا يي اء ااختبييل  البةييدي افيي اد  ينيية البحييث اسييتم  تابييي  الت  بييه لمييدت تييي  واحيي  
وحييييدات تةليميييييه ( 2)وكلنييييت  ييييدد الوحييييدات التةلميييييه التييييي تيييي  تنفيييييذهل ( الت  يبيييييه وال ييييلباه)

 الت  يبيييةوحسيير ال ييدوا المحييدد بللتسييلوي للم مييو تي   األسييبوعوبمةييدا وحييدتي  تةليميتييي  فييي 
 . وال لباة

                                      
و ت است   , الو ت الفةلي ل داء ) استمل ت أند سو  لتحليا سلوك الاللر ا ا الو وف  لع الو ت المستطم  في الد ر حيث تتما ااستمل ت  *
 (.وتبي  المو ا للسلوكيلت ااخ ل , وو ت اانتال  , و ت إ الء المةلوملت المسل دص , لاللر للمةلوملت ا



                                                        0202األول مجلة علوم الرياضة   العدد 
 م حاتم شوكت ابراهيم.م نبراس علي لطيف   م.م

 

 
332 

 درجة االختبار  2 – 5 – 3
د  ييلت لكييا ميييل ت ( 12)البلحييث د  يية اامتحييل  الةملييي بل تبييل ص مؤتيي  للييتةل  والمحييدد  ا تمييد

 * *م  الميل ات مو وع البحث وبمسل دت ف ي  الةما
 الوسائل اإلحصائية  2 – 3

 :لب   مةلل ة البيلنلت احللايل ل ج البلحث إلع استخدا  الةواما ااحللايه ااتيه 
 .الوسا الحسلبي  -1
 .لمةيل ي اانح اف ا -3

 .للةينلت المتنلا ت ( T-TEST)اختبل   -2

 . ألماوية النسبة -2
 عرض النتائج ومناقشتها  – 2
 :عرض نتائج اختبار مستوى التعلم ومناقشتها  1 – 2
ا ا التحه  م  ف  ية البحيث األوليع التيي ت يمنت و يود في   مةنيوي فيي تيجطي  األسيلوبي    

 .سلسيه في  فا ا طهلا وللللر األسلور التبلدلي اام ي والتبلدلي في تةل   الميل ات اا
 (1) دوا 

 المحتسبة وال دوليه للد  لت التي حلا  لييل أف اد  ينة البحث( T)يو ر ااوسلا الحسلبيه واانح افلت المةيل يه و يمة  
 الف     المحتسبه T يمة  الم مو ة الت  يبية الم مو ة ال لباة الميل ت

 ع± ر ع± ر  فةة الخاف
 مةنوي 20 4.572

6.2 1.5 8.5 1.6 

 ع± ر ع± ر  فةةالنت 
 مةنوي 20 2.538

7.8 1.7 9.2 1.7 

 يييل   22ود  ييية ح يييية   0.05تحيييت مسيييتول دالييية ( T( )2.083)بلبيييت ألهيميييه أل دولييييه     
 البلحيييث بلسيييتخ اج ااوسيييلا الحسيييلبيه لليييد  لت التيييي حليييا  ليييييل افييي اد  ينييية البحيييث فهيييد بليييم

( د  ييييه 6.2)الوسييييا الحسييييلبي لميييييل ت  فةيييية الخاييييف للم مو يييية ال ييييلباة األسييييلور ااميييي ي 
حييي  بلييم الوسييا الحسييلبي لييد  لت ألم مو ييه الت  يبييية ليينفر   1.5))وبييلنح اف مةيييل ي  ييد ص 

                                      
 كلية ألت بيه أل يل يه/  بد المنة  حسي  لب            مد ر                  لمةة ديللع.د *

 ة ألت بيه أل يل يكلي/ حيد  سةود                       مد ر مسل د           لمةة ديللع

 



  0202األول علوم الرياضة   العدد مجلة 
 على مستوى التعلم والوقت المستثمر خالل درس رفع األثقال يمر ألأثر استخدام األسلوب التبادلي واألسلوب ا

 

 
209 

ولبيي   التحهي  مي  مةنوييية الفي و  بييي  , ( 1.6)وبييلنح اف مةييل ي  يد ص ( د  يه 8.5) المييل ت 
 . األوسلا الحسلبية

المحتسيييبة ( T)للةينيييلت المتنيييلا ت حييييث بلبيييت  يمييية ( T-TEST)فهيييد اسيييتخد  البلحيييث اختبيييل  
ود  ييية ( 0.05)وبمسيييتول دالييية  2.083))وهيييي اكبييي  مييي  الهيمييية أل دولييييه والبللبييية ( 4.572)

 وهذا يةني إ  الف   مةنوي وللللر الم مو ة الت  يبية  22ح ية 
 7.8) بليييم الوسيييا الحسيييلبي ليييد  لت ألم مو يييه ال يييلباة أميييل بللنسيييبة لمييييل ت  فةييية النتييي  فهيييد 

أمييل الوسييا الحسييلبي لييد  لت ألم مو ييه الت  يبييية وليينفر ( 1.7)وبييلنح اف مةيييل ي  ييد ص ( د  ييه
 ( .1.7)وبلنح اف مةيل ي  د ص ( د  ه 9.2)الميل ت فهد بلم 

( T)إ   يمية  لمة فة مةنوية الف و  بي  الم ميو تي  ايي ( T-TEST)و ند استخدا  اختبل   
وبمسيييتول دالييية ( 2.083)وهيييي اكبييي  مييي  الهيمييية أل دولييييه والبللبييية ( 2.538)المحتسيييبة بلبيييت 

 .وللللر ألم مو ه الت  يبية التي استخدمت األسلور التبلدلي ( 22)ود  ة ح ية ( 0.05)
ميي  خيي ا  يي   النتييلات اييي  للبلحييث أف ييلية األسييلور التبييلدلي  لييع األسييلور ااميي ي فييي 

 .في  فا ا طهلا  ل تةل  ميل تي الخاف والنت مستو 
فييي د اسيتيل مييا هييذص النتي يية حييث تولييلت إلييع إ  ل سييلور  (1)(1996ك يمييه فيييل  ) وتتفي  

التبلدلي أط ص الفةلا في مستول األداء الفني واان لل لل مي بللبند ية اليوااية نسيبة إليع األسيلور 
 .اام ي المستخد  في تد ير نفر الفةللية 

وي ل البلحث إ  ابيةة احتيلج هيلتي  المييل تي  إليع المسيل دت بتيكا كبيي  خي ا م احيا اليتةل  
األولع سبر أسلسي في تفو  األسلور التبلدلي والذي يةتمد  لع تبيلدا وتةيلو  المتةلميي  فيميل 

 .ف    لع ذلك فجنه يةاي المتةلمي , بيني  أطنلء التةل  
التييي تةييد أميي ا ميمييل فييي تاييوي  مسييتول الييتةل  لميييل ات  فييا ف لييه فييي تةليي  ا اايي  المسييل دت و 

 .ا طهلا ول ميا م احا التةلي  
 :عرض نتائج الوقت المستثمر ومناقشتها  4 – 2

                                      
 لمةة , يه أل يل يه كلية ألت ب,  سللة مل ستي  , اط  األسللير  لع مستول األداء الفني واان لل لفةللية ال مي والبند ية اليوااي, ك يمه فيل   (1)

 1996, ببداد 
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لبييي   التوليييا إليييع تحهيييي  الف  يييية ألطلنييييه التيييي نليييت  ليييع و يييود فييي و  فيييي اسيييتخدا     
د ر والتي ت  الحلوا  ليع نتلا ييل األسلوبي   أألم ي والتبلدلي  لع الو ت المستطم  خ ا ال

 (.3)م  تحليا سلوك الاللر وفهل استمل ت أند سو  وكمل ياي  في ال دوا 
 

 (3) دوا
 أألم ي والتبلدلي ي باألسلو يو ر تحليا سلوك الاللر في  
 األسلور التبلدلي األسلور الةلم ي الحهوا

 %48 %29 .ممل سة النتلا الح كي -1
 %10 %45 .لتاستهبلا المةلوم -3
 %33 %لف   .إ الء المةلوملت -2
 %2 %13 .اانتال  -2
 %6 %11 .التح ك ألخذ المكل  - 2
 %1 %2 أتيلء أخ ل -6

 
 
 
 

      
والتييي % 74ففييي األسييلور أألميي ي كلنييت نسييبة اتييت اك الالليير الفةلييية فييي الييد ر هييي        

ييييييل نسييييبة اسييييت مه وا  الاييييه م ييييلفل إل%  29 ييييلءت ميييي  نسييييبة ممل سيييية النتييييلا الحيييي  كييييي 
وهذص النسبة هي ا ا م  نسبة اتت اك الاللر الفةلي في الد ر فيي األسيلور % 45للمةلوملت 

 %.91التبلدلي والتي بلبت 
ويةلو البلحث إلع إ  األسلور أألمي ي هيو اسيت لبة فو ييه لهي ا ات وايةيللات الميد ر وميل       

 .لمد ر ممل  لا م  فت ت ممل سة النتلا الح كي  لع الاللر سول اانتال  وتنفيذ أوام  ا
أمييل بللنسييبة للو ييت ال ييلاا والييذي  ييلء ميي  نسييبة اانتاييل  والتحيي ك ألخييذ المكييل  وأتيييلء       
م  و ت اليد ر مهل نيه % 26بنسبة ( 3)ففي األسلور أألم ي الذي ياي  في ال دوا , أخ ل 
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السيييبر فيييي ذليييك إليييع أ  الاللييير فيييي حييييث ي  يييا % 9بلألسيييلور التبيييلدلي اليييذي بلبيييت نسيييبته 
فيي حيي  أ  , األسلور أألم ي ينتا  األوام  بةد إيةلل المد ر ليبدأ بةيد ذليك بيلألداء الح كيي 

الالليير فييي  مييا مسييتم  فييي األسييلور التبييلدلي سييواء كييل  مؤديييل للوا يير الح كييي أو مسييل دا 
 .ومو يل للميله 

 االستنتاجات والتوصيات  – 5
 : االستنتاجات 1 – 5
فييي  فييا ا طهييلا بييي  األسييلوبي  ااميي ي  األسلسيييةو ييود تبييلي  فييي مسييتول تةليي   الميييل ات  -1

 .والتبلدلي 
 في  فا ا طهلا  إ  األسلور التبلدلي هو األف ا في تةلي  ميل تي الخاف والنت  -3
مييي   أ ليييعايييي ت نسيييبة الو يييت المسيييتطم  مهل نييية بللو يييت ال يييلاا  فيييي األسيييلور التبيييلدلي  -2
 .سلور أألم ي األ
 :التوصيات  5 – 0

 :بنلءا  لع ااستنتل لت التي ت  التولا إلييل يولي البلحث بمل يجتي 
  و ت استخدا  األسلور التبلدلي في تةلي  وتد ير الميل ات ااسلسيه ل لةلر األخي ل   -1

 .لمل له م  اط  في تاوي  مستول التةل  

 
للد ر وااستفلدت منه في ليلدت  دد التك ا ات تت يا ألالبه  لع استطمل  الو ت الكلما  -3

 .المختلفةواستخدا  ا اا  المسل دت 

إ ييي اء د اسيييلت أخييي ل لمة فييية تيييجطي  اسيييتخدا  أسيييللير تد يسيييية أخييي ل ومييييل ات ح كييييه  -2
 .لفةلليلت  يل يه مختلفة 

 المصادر
  مابةيييييه مةيييييل ف ,التيييييد ير لهسييييي  الت بيييييية ال يل يييييية والبدنيييييية: فيييييلف  بيييييد الكييييي ي

 .1990,كند يةبلاس
 ا بيييد ,مابةيييه ااميييا ,اسيييللير تيييد ير الت بيييية ال يل يييية,احميييد بالنييية: ليييي اليييدي ي

 .1922,اا د  ,
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 أطي  اسيتخدا  أسيلوبي التنيلفر اليذاتي والمهل نية فيي تةليي  بةي :فداء أكي   الخييلا                           
 .1992ل ية ,, بحث منتو , كلية الت بية ال ي ميل ات الح كية بك ت الهد ال

   اطي  بةي  األسيللير التد يسيية  ليع مسيتول األداء الفنيي واان يلل :ك يمة فيل
لفةللييية ال مييي بللبند ييية اليوااييية , سييللة مل سييتي  ,كلييية الت بييية ال يل ييية , لمةيية 

 ,    1996ببداد ,
 ا اا  ت ير الت بية ال يل ية ,ديللع , مكتير الولييد للابل ية :مل دت حميد كمبي

 .3009أولع , ,ابةة

  ااسييييكند يه , الم تييييد فييييي تييييد ير ألت بيييييه أل يل يييييه , محسيييي  محمييييد حمييييص                                                                                                        ,
 .1992, منتجت المةل ف بلاسكند يه 

 فييييي الت بيييية ال يل ييييية, ر يا اايييي  التيييد: ونليييي  مييييلي فييييي   دنلهيييد محميييود سيييية 
 ., 3002مل ,م كل الكتلر للنت  ,الابةة الطلنية ,

 التييد ير  محل يي ات فييي ا اايي  وأسييللير:وسييولا  سييلي  داود  هتييل  محمييد نلليي
 .3002 لمةة ببداد, كلية الت بية ال يل ية , س  التد ير ال يل ي,,

-Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ Bass 

publisher , Sanfrancisco , London ,1979. 

 


