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 :يهخص انبحث 

تتضدد م ِلددىٍب ثٌمضددج ِددٓ ادداي ثهٚةددلت ثٌمثٕ٘ددب ثٌتددٟ تّددم  ٙددل ثٌددمام   ِٚددل      

٠سٛم٘ل ِٓ أص ثث ِإٌّب ِٚأسل٠ٚب   ٚٔت١زب ٌذٌه ثٔتل ت ثٌفمم ثٌىخ١م ِدٓ ثهٔفادله  

ٚثٌتٟ شىٍت  ّزّٛعٙل ِل ٠سدّٝ  مٍدك ثٌّدٛ  ذ ٌدذٌه ث تدأ  ثٌملصخدب تض ٠د  ِلدىٍتٙل 

 ة ثه سلي ذ ٌذث ثستلام  ِلىٍتٙل ِٓ ااي ث٢تٟ :  أْ ٕ٘لن ثاتافلً فٟ أمثء ِٙل 

ً٘ لٍك ثٌّٛ  ثٌذٞ تلام  ٗ ثٌطلٌمل  ٔت١زب ٌألص ثث ثٌّإٌّب ٘ٛ سمب ثاتاف       

 أمثء ثٌّٙل ة أَ ٕ٘لن أسملب أامٜ ؟ 

ئْ ثٌٙ ف ِدٓ ثٌمضدج ٠تّخدً  م١دلق لٍدك ثٌّدٛ  ٚثٌتادمف عٍدٝ ثٌاالدب  د١ٓ لٍدك       

  سلي   ِٚٓ أرً ذٌه ثستخ ِت ثٌملصخب ثٌّٕٙذ ثٌٛصفٟ .  ثٌّٛ  ٚأمثء ِٙل ة ثه
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Abstract : 
      The problem of the research has limited through the status 

quo of the state, and its tragic situations, and as a result, one 

feels with many passions which make "Tension of Death"; so 

the researcher limits the problem which is that there is a 

difference in sending out skill, so the problem here is: 

"Is the Tension of Death, which the female students fell with, is 

a result to the tragic situations and is the cause of the differences 

in the skill or there are other causes? 
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      The goal of the paper is to measure the death tension and to 

know the relationship between tension of death and the 

performance of sending out skill, so the researcher uses the 

descriptive method. 

eneral directorate of Diyala of Education 

"Is the Tension of Death, which  

 انباب األول

 انتعريف بانبحث -0

 يقذيت انبحث وأهًيته 0-0

تادد  ٌامددب وددمة ثٌطددلالمة ِددٓ ثهٌاددلب ثٌزّلع١ددب ثٌتددٟ ٌٙددل شددام١ب ٚثسدداب ٚذٌدده       

هصتٛثالٙدل عٍدٝ عد ة ِٛثلدت ِٚتٕٛعدب تت١ّد   ٕدٛت ِدٓ ثٌسدمعب ٚثححدل ة ٚثٌضّدلق   

ٚٔت١زب ٌذٌه فاْ ٔزلصٙل ٠اتّ  عٍٝ ِدل ٠ّتٍىدٗ ثٌاعدب ِدٓ لد  ث    ١ٔدب ٚعٍدٝ ِد ٜ 

٠ّتٍىددٗ ثٌّدد  ب ِددٓ امددمة ٚم ث٠ددب  تددر   أعءددلء ثٌفم٠ددك ِددف  اءددُٙ فءددا عددٓ ِددل

 ٚثستخ ثِٗ ألفءً ثٌطمق ثٌا١ٍّب .  

٠ا  ثٌمٍك ِدٓ أ٘دُ ثهٔفادله  ثٌتدٟ تٕلٌٚٙدل ثٌمدلصخْٛ فدٟ م ثسدلتُٙ ٚ ضدٛحُٙ ِدٓ       

عدد ة رٛثٔددب  سددمب ثاددتاف ٚاّددٛم أسددمل ٗ ِٚ ددلم ٖ   ٚألٔددٗ ِددٓ ثهةددطمث ل  

ف ٚثٌتٛتم ٚ اض ثهةدطمث ل  ثٌٕفس١ب ثٌتٟ ٌٙل آحل  ٚثةضب ِتّخٍب  لٌتٛرس ٚثٌخٛ

ثٌفس١ٌٛٛر١ب ِّل ٠إحم عٍٝ صضب ثٌفمم ٚعٍٝ ثاتاي فٟ تٛث ٔدٗ ثٌٕفسدٟ ٚثٌضمودٟ   

 ٚ لٌتلٌٟ عٍٝ ِ ٜ س١م ثألمثء ثٌضموٟ ٌٍّٙل ة . 

ٚلٍك ثٌّٛ  أص  أٔٛثت ثٌمٍك   ٚ٘ٛ ِٓ ثٌمٛثعدج ثألسلسد١ب ٚثٌمال١سدب ثٌتدٟ  ثٚم      

ّددل  ٚثٌّسددت٠ٛل  ٔت١زددب ٌّددل ٠ّددم  ددٗ ثٌمٍدد  ِددٓ أذ٘ددلْ أاٍددب ثهفددمثم ٚفددٟ ِختٍددت ثهع

صمٚب ٚأ ِل  تتسل ت ف١ٙل أص ثث ِٚٛثلدت ِٚدل ٠تخٍٍٙدل ِدٓ لتدً ٚتفز١دمث  تضّدً 

 ١ٓ ط١لتٙل ثٌّالٔلة ثٌٕفس١ب ٚثٌءغط ٚثٌّٛ  ٚث٢هَ ثٌٕفس١ب ثألِم ثٌدذٞ ثٔاىدس عٍدٝ 

 ثٌض١لة .  ص١لة ثهفمثم اٛفلً ٚتٛتمثً ٚلٍملً ٚ٘ذث راٍُٙ ٠فىمْٚ  لٌّٛ  أوخم ِٓ

٘دٛ صلٌدب ِدٓ ثٌتضسدس ثٌدذثتٟ ٠د  وٙل ثٌّدمء عٍدٝ شدىً  ٠ٚامف لٍدك ثٌّدٛ          

شداٛ  ِدٓ ثٌءد١ك ٚعد َ ثه ت١دلس تزدلٖ ثٌّٛةدٛعل  ثٌّت دٍب  دلٌّٛ  ٚثهصتءددل  

ٌ ٜ ثٌفمم أٚ ذ٠ٚٗ ِّل ٠إحم عٍٝ صضتٗ ثٌٕفسد١ب ٚثمثء ثٌت ثِلتدٗ ٚٚئلالفدٗ ثٌض١لت١دب    

 .   8991   81عملق     

٠ٚتفلٚ  ثٌمٍك فٟ ش تٗ ِٓ فدمم ئٌدٝ آادم   ص١ّٕدل تد مثم شد تٗ ٠دإحم سدٍم١ل عٍدٝ       

ثٌفدددمم ف١ دددمش ِءدددطم لً ِٚلٛشدددل ٚه ٠دددتّىٓ ِدددٓ   دددط رٛثٔدددب ثٌضمودددب ٚأ الم٘دددل 

ثٌّختٍفب   ٚ لٌتدلٌٟ تد ٟٔ ِسدتٜٛ أمثء ثٌّٙدل ة   ٚعٕد ِل تدٕخفض شد تٗ ٠دإحم ئ٠زل ١دلً 

 ً صدٛب رٛثٔدب ثٌضمودب ٚأ الم٘دل ثٌّختٍفدب  عٍٝ ثٌفمم ف١ىْٛ تمو١د ٖ ٚثٔتمل٘دٗ ِٛرٙدل

 ِّل ٠إمٞ ئٌٝ تضم١ك ٔتلالذ عل١ٌب أحٕلء أمثء ثٌّٙل ة . 

ٚ ّددل أْ ِلددىٍب ثٌّددٛ  ٘ددٟ ِلددىٍب عل١ٌّددب تطددل م ثٌفددمم ٚف١ٙددل رٛثٔددب الِءددب      

ِٚزٌٙٛددب تٕمددف ِددٓ ثٌ ددمثعل  ٚثه ِددل  ٚثٌضددمٚب ٚثٌضددٛثمث ٚثألِددمثم ثٌفتلوددب 

  أوخم ِٓ تفى١مٖ  لٌض١لة ٚل  تتزسد  فدٟ ِزّٛعدب ِدٓ ٔت١زب ٌذٌه ٠ىْٛ تفى١مٖ  لٌّٛ
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ثهٔفاله  ٚثٌّللعم ٚثهتزل٘ل  ثٌسٍم١ب ٔضٛ ِفَٙٛ ثٌّدٛ  ص١دج شدىٍت  ّزّٛعٙدل 

 ِل ٠سّٝ  مٍك ثٌّٛ  ثٌذٞ ٠ ١ب ثٌفمم ٔت١زب ثٌخٛف ِٓ ثٌّزٙٛي .  

مٚفدب ٠ٚا  ثٌّٛ  تٍه ثٌٕٙل٠ب ثٌّزٌٙٛب ٚثٌغلِءدب   ٚثٔٙدل ِدٓ ثألسدمث  ثٌغ١دم ِا     

ٚثٌتٟ أافل٘ل هللا سمضلٔٗ ٚتالٌٝ عٓ عملمٖ   ِٚٓ ثٌطم١اٟ أْ تلدىً تٍده ثٌٕٙل٠دب ٌد ٜ 

ثٌفددمم اٛفددلً ٚلٍمددلً شدد ٠ ثً ٔت١زددب ٌّٛثرٙددب تزم ددب ثهلتددمثب ِددٓ ثٌّددٛ    تٍدده ثٌٍض ددب 

ثه١ٌّب ثٌتٟ تضًّ فدٟ صد١ّّٙل سٍسدٍب ِدٓ ثٌّخدلٚف ثٌتدٟ ٠ادلٟٔ ِٕٙدل ر١ّدف ثهفدمثم 

ٓ ص١دج صد ة ثهحدل ة ٚثٔخفلةدٙل . ٚ ٕدلًء عٍدٝ ِدل تمد َ   تزد  ٌٚىٓ    رل  ِتمل٠ٕب ِ

ثٌملصخددب  ددأْ ئددل٘مة لٍددك ثٌّددٛ  تّددس ر١ّددف ثٌلددمثالش ٔت١زددب ثهٚةددلت ٚثٌ ددمٚف 

ثٌ امب ٚثهص ثث ثٌّإٌّب ثٌّتّخٍدب  دلٌتفز١مث  ٚثٌمتدً   ِّدل تسدمب فدٟ فمد ثْ ثألِدٓ 

ٚعالتٗ  أمثء ِٙدل ة  ٚثٌطّأ١ٕٔب   ِٚٓ ٕ٘ل تتزٍٝ أ١ّ٘ب ثٌمضج فٟ ِامفب لٍك ثٌّٛ 

 ثه سلي  ىمة ثٌطلالمة ٌ ٜ ع١ٕب ِٓ طلٌمل  ثٌ ت ثٌخلِس ثهع ثمٞ . 

 

 يشكهت انبحث :  0-4

٠ا  لٍك ثٌّٛ  ِٓ ثهٔفاله  ثٌٕفسد١ب ثٌّامد ة ٚثٌّإٌّدب ثٌتدٟ شدغٍت ص١د ثً ِّٙدلً       

ِٓ تفى١م ثٌفاسفب ٚثٌّفىم٠ٓ ٚعٍّلء ثٌٕفس ذ ألٔٗ   أ ٠د مثم ٠ِٛدلً  اد  ٠دَٛ ٔت١زدب ٌّدل 

٠اددُ ثٌددمام ِددٓ وددٛث ث ٚصددمٚب ِٚددل ٠سددٛم٘ل ِددٓ ثهصدد ثث ثٌّمعمددب ٚثٌّأسددل٠ٚب ِددف 

 ١ب ٚهس١ّل ثٌتفز١مث   لٌامٛث  ثٌٕلسفب ٚثٌس١ل ث  ثٌّفخخب ثستّمث  ثٌا١ٍّل  ثه ٘ل

  ِّل ثٔتلب ثٌفدمم ثٌىخ١دم ِدٓ ثهٔفادله  ثٌا١ٕفدب ٚثٌّلدلعم ٚثهتزل٘دل  ثٌسدٍم١ب ثٌتدٟ 

شىٍت  ّزّٛعٙل ِل ٠سّٝ  ـ   لٍك ثٌّٛ    ذٌه ثٌٙدلرس ثٌمدٜٛ ثٌدذٞ ثعتدمٜ ثٌفدمم 

 ٌتفى١م  لٌّٛ  أوخم ِٓ ثٌض١لة . ٔت١زب ٌّٛثرٙتٗ ثٌضت١ّب ِف ثٌّٛ  ِّل مفاٗ ثٌٝ ث

ٚل  هص ت ثٌملصخب ِٓ ااي عٍّٙل فٟ ثٌت  ٠س أْ ٕ٘لن ثاتافدلً فدٟ أمثء ِٙدل ة     

ٌدذث ثستلدام  ِلدىٍتٙل ِدٓ اداي ثه سلي ٌ ٜ طلٌمل  ثٌ ت ثٌخدلِس ثهعد ثمٞ   

ب ث٢تٟ :       ً٘ لٍك ثٌّٛ  ثٌذٞ تلام  ٗ ثٌطلٌمل  ٔت١زب ثألص ثث ثٌّإٌّدب ٘دٛ سدم

 ثاتاف أمثء ثٌّٙل ة أَ ٕ٘لن أسملب أامٜ ؟ 

 

 أهذاف انبحث 0-3
 .ٌ ٜ طلٌمل  ثٌ ت ثٌخلِس ثهع ثمٞ ل١لق لٍك ثٌّٛ   -8    

 ل١لق ِٙل ة ثه سلي ٌ ٜ طلٌمل  ثٌ ت ثٌخلِس ثهع ثمٞ .  -2    

ٌد ٜ ثٌتامف عٍٝ ثٌاالب  ١ٓ لٍك ثٌّٛ  ٚأمثء ِٙدل ة ثه سدلي  ىدمة ثٌطدلالمة  -3    

 .   لٌمل  ثٌ ت ثٌخلِس ثهع ثمٞط

 

 فرض انبحث 0-2

ٚرددٛم عالددب ث تمددلط ذث  مهٌددب ثص ددلال١ب  دد١ٓ لٍددك ثٌّددٛ  ٚأمثء ِٙددل ة ثه سددلي     

  ىمة ثٌطلالمة . 

 

 يجاالث انبحث 0-1
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ثٌّزلي ثٌملمٞ : ع١ٕب ِٓ طلٌمل  ثٌ ت ثٌخلِس ثهع ثمٞ فٟ لءلء  8-5-8

 ثٌخلٌص .  .  

 .   26/8/2185ٌغل٠ب  28/8/2185ثٌّزلي ثٌ ِلٟٔ : ِٓ  8-5-2

 ثٌّزلي ثٌّىلٟٔ : ئع ثم٠ب ثٌٕمٛة ٌٍمٕل  فٟ لءلء ثٌخلٌص .  8-5-3

 

 انباب انثاَي

 انذراساث انُظريت وانذراساث انًشابهت  -4

 انذراساث انُظريت  4-0

 يفهىو قهق انًىث وتعريفاته  4-0

أتٟ  غتدب ٚمْٚ سدل ك ئٔدذث  ذ ٌدذث ٠اد  ص ٚحدٗ ٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ثٌّدٛ  فدٟ ثٌغلٌدب ٠د     

أِددمثً ِزٙددٛهً   ِٚددٓ ثهسددمث  ثٌا ١ّددب ثٌتددٟ أافل٘ددل هللا عٍددٝ عمددلمٖ   ٚٔت١زددب ٌٙددذٖ 

ثٌخلصدد١ب ٔزدد  أْ ٌأسددلْ ِدد١اً شدد ٠ ثً ٌٍخددٛف ِددٓ ثٌّزٙددٛي ثٌّٕت ددم ا١ددم ثٌّتٛلددف 

اج ف١ٕدل ثٌءد١ك ٚثٌذٞ ٠ٌٛ  فٟ وخ١م ِٓ ثهص١لْ صلٌب ِٓ ثٌمٍك أ ثء ٘ذث ثٌّىْٛ   ف١م

 ٚثٌءزم صتٝ ٌّزمم ثٌض ٠ج عٕٗ ذ ألٔٗ ٠ّخً صم١مب ثٌٕٙل٠ب ثه  ٠ب ٌىً ثٌىلالٕل  . 

ِٚٓ ثٌّاصد  أْ ٕ٘دلن عالدب ٚح١مدب  د١ٓ ثٌمٍدك ثٌادلَ ٚلٍدك ثٌّدٛ    ص١دج ٠ّىدٓ      

ثعتمل  لٍدك ثٌّدٛ  ٚثصد ثً ِدٓ ثٌت د١ٕفل  ثٌفمع١دب ٌٍمٍدك ثٌادلَ   فءداً عدٓ ثٌزٛثٔدب 

  تددٟ ٠تّمودد  صٌٛٙددل ثها١ددم ِددٓ ص١ددج ثٌفمدد  ٚثهصتءددل    ع١سددٛٞ   ٚثٌّٛةددٛعل  ثٌ

8995   41  .    

   أٔدٗ    ثٌتأِدً ثٌلداٛ ٞ فدٟ صم١مدب  , Dickstein ٠ٚ1972امفدٗ م٠ىسدتل٠ٓ        

   .    Dickstein , 1972   565 ,ثٌّٛ  أٚ ثٌتم ٠م ثٌسٍمٟ ٌٙذٖ ثٌضم١مب     

ودددذٌه ئْ ثهٔسدددلْ صددد١ٓ ٠لدددام  لٔفادددلي لٍدددك ثٌّدددٛ  أٚ ثٌخدددٛف فددداْ ثٌتدددأح١مث       

ثهٔفال١ٌدددب ٠ دددلصمٙل تغ١دددمث  رسددد١ّب لددد  تىدددْٛ  لٌغدددب ثٌخطدددٛ ة ئذث تىدددم  ثهٔفادددلي 

ٚأصمضت ثٌضلٌب ثهٔفال١ٌب ِ ِٕب   ٚثتءش  أْ ثٌمٍك ثٌّ ِٓ ومٍك ثٌّٛ  ثٌّتٛثصدً 

-85  8994 ثرددش     ب ثهٔفاددلي  لدد  ٠ددإمٞ ئٌددٝ ئٙددٛ  تغ١ددمث  صمو١ددب لدد  ت ددا  

26   . 

َّْ ثٌتفى١دم  لٌٕٙل٠دب ثٌضت١ّدب أٞ ثٌّدٛ  ٠خ١دم شداٛ ثً        ٠ٚء١ت   عم  ثٌضس١ٓ      ئ

 ددلٌمٍك فددلٌمٍك ٘ددٛ ئم ثن تٙ ٠دد   اددض ثألصدد ثث ثٌضت١ّددب ثٌتددٟ ٠ادد ٘ل ثٌفددمم رٛ٘م٠ددب 

ٚأٔدٗ ٠ّىدٓ ٌٛرٛمٖ ٚثٔٙل صلٌب ذثت١ب ٠  ن ف١ٙل أْ ٚردٛمٖ ٠ّىدٓ أْ ٠ٕتٙدٟ  دأٞ ٌض دب 

   .  825  2118علٌّٗ      عم  ثٌضس١ٓ    ٠ٚفم ٖ ٔفسٗ 

ْ  ئل٘مة ثٌمٍك  لتت ِدٓ ثألِدٛ  ثٌافتدب ٌأتمدلٖ فدٟ ٚلتٕدل       ٠ٚل١م   ئم ٠س       أ

ثٌضلةم ٔت١زدب ثهٔمداب ثٌضءدل ٞ ثٌدذٞ طدلي ِا دُ رٛثٔدب ص١لتٕدل ٚئْ ودلْ ٌٍمٍدك 

ت مفل  ٚثٌٕتلالذ ففٟ ع م اٍمدت آحل  ا١م ئل٘مة ٌىٓ آحل ٖ ت ٙم  ٛةٛس عٍٝ ثٌ

ع١ٍٗ ثٌسمعب ٚصل   ٟ٘ سّتٗ ث١ٌّّ ة صل  ثٌز١ّف ٠ساٝ ئٌٝ ثٌٛصدٛي ئٌدٝ ٘ فدٗ 

 .   82  ١2114ف لٍك      ثم ٠س   ٚال٠تٗ وً صسب عٍّٗ ِٕٚٙتٗ ٚفٟ ثٌٕٙل٠ب ثٌزّ

ٚع١ٍٗ فاْ م ثسب لٍك ثٌّٛ  تا  أِمثً ذث أ١ّ٘ب وم١مة ٚالصدب ئذث عٍّٕدل  دأْ ٘دذث      

ثٌّىْٛ ٠لتمن فٟ أعمثةٗ ِف وخ١م ِدٓ ثهِدمثم ثٌٕفسد١ب ٚثٌام١ٍدب   فٙدٛ ٠ دلصب 

   . 351   2111تُٛ٘ ثٌّمم ثٌّخلٚف ثٌللذة ٚثهوتئلب      ع١سٛٞ    
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ّٛ  ٘ٛ ذٌه ثٌٙلرس ثٌمٛٞ ثٌذٞ ٠اتدمٞ ِٚٓ ٚرٙب ٔ م ثٌملصخب تمٜ  أْ لٍك ثٌ     

 ص١لة ثألفمثم ر١ّال ٔت١زب هلتمثب ثألرً . 

 

 أسباب قهق انًىث  4-4-4

 ثٌخٛف ِٓ ٔٙل٠ب ثٌض١لة .  -

 ثٌخٛف ِٓ ِ ١م ثٌزس   ا  ثٌّٛ  .  -

 ثٌخٛف ِٓ ثهٔتملي ثٌٝ ص١لة أامٜ .  -

 ثٌخٛف ِٓ ثٌّٛ   ا  ِمم عءلي .  -

 ثٌخٛف ِٓ تٛل١ت ثٌّٛ  فٟ أٞ ٌض ب .  -

 ثٌخٛف ِٓ أْ ٠ض ْ ثهص١لء عٍٝ ِٓ ٠ّٛ  .  -

 ثٌخٛف ِٓ ثٌاملب عٍٝ ثهعّلي ثٌ ٠ٛ١ٔب .  -

 ثٌخٛف ِٓ ِفل لب ثهً٘ ٚثهصملب .  -

 ع َ ِامفب ثٌّ ١م  ا  ثٌّٛ  .  -

 ثٌخٛف ِٓ ئاَ ثٌممم ٚعذث ٗ .  -

عمدد  ثٌخددلٌك  سدد  ِددٓ أٌددُ شدد ٠  .  ثٌخددٛف عّددل ٠ ددلصب اددمٚد ثٌددمٚس ِددٓ ثٌز -

 8919  898-892    .   

 

 يكىَاث قهق انًىث  4-0-3

   Mccarthy  ,1980 , 76:    ٕ٘لن حاحب ِىٛٔل  ٌٍخٛف ِٓ ثٌّٛ       

 ثٌخٛف ِٓ ثهصتءل  .  -8

 ثٌخٛف ِّل س١ض ث  ا  ثٌّٛ  .  -2

 ثٌخٛف ِٓ تٛلت ثٌض١لة .  -3

 8919  ثٌّٛ    ث٢تٟ :   عمد  ثٌخدلٌك    فٟ وتل ٗ   ِٛثرٙب وّل أةلف   ولفلٔٛ    

 41  

 ثٌٕسّب ثٌسض١مب أٚ ثٌطممب ثٌتٟ تمِ  ِٓ صٛي ثٌّضتءم .  -8

 

 يهارة االرسال  4-0-2

تا  ِٙل ة ثه سدلي ِدٓ أ٘دُ ثٌّٙدل ث  ثهسلسد١ب ثٌتدٟ تسدتخ َ أحٕدلء ثٌّمدل ثة ئذ ه     

٠ّىٓ   ء ثٌٍاب أٚ ثستئٕلفٗ   ٚٔٙل فءا عدٓ أٔٙدل تّتدل   لٌطدل ف ثٌٙزدِٟٛ ٚتدتٍخص 

أ١ّ٘ددب ٘ددذٖ ثٌّٙددل ة فددٟ وٛٔٙددل ِفتددلس ثٌٍاددب ٚثٌض ددٛي عٍددٝ ثٌٕمددلط ٌٍفم٠ددك   ٌددذث 

مة ٚثرت١ل ٘ل ٌٍلمىب ٚصٛهً ئٌدٝ ثٌفم٠دك ثٌّٕدلفس فله سلي ه ٠إٟ ِزمم ةمب ثٌى

 ً ٠تا ٜ ذٌه ئٌٝ ةمٚ ة ئ٠زلم ٘ذٖ ثٌّٙل ة ِف ثِتان ثٌاعدب لل ١ٍدب تٛر١دٗ ثٌىدمة 

ئٌددٝ أٞ ٔمطددب مثاددً ثٌٍّاددب . ٠ٚاددمف ثه سددلي    ٘ددٛ ِفتددلس ثٌٍاددب ٚ  ث٠ددب ثٌتدد ثٚي 

صلٌدب ثٌٍادب    ب ٚةدف ثٌىدم ة فدٟ ٌٍّمل ثة ٚثٌلٛط ٚثٌٕملط فٟ ثٌلدٛط أٞ ٘دٛ ِضلٌٚد

  . ٚتطمدددك ثٌمٛثعددد  ثٌمل١ٔٛٔدددب ٌٍامدددب عٕددد  أمثء  8919   29ثٌض١دددل ٞ ٚآادددمْٚ    

 ثه سلي . 

 



284 

 

 انذراساث انًشابهت  4-4

 (   4111دراست عبير عبذ انًُعى أحًذ انخفاجي : ) انخفاجي ،  4-4-0

 بعُىاٌ : ) انعالقت بيٍ قهق انًىث وبعط انًتغيراث عُذ طهبت انصف انخايس ( 

 هذاف انبحث : أ

ثٌتامف عٍٝ ِستٜٛ   لٍك ثٌّٛ    ٌ ٜ ثٌّمث٘م١ٓ ِٓ طٍمب ثٌ دت ثٌخدلِس  -8

 ثهع ثمٞ . 

ثٌتامف عٍٝ ثٌفمٚق ذث  ثٌ هٌدب ثهص دلال١ب فدٟ   لٍدك ثٌّدٛ     د١ٓ ثٌدذوٛ   -2

 ٚثهٔلث .  

ثٌتاددمف عٍددٝ ثٌاالددب  دد١ٓ   لٍددك ثٌّددٛ    ِٚتغ١ددمٞ   مثفددف ثهٔزددل    تمدد ٠م  -3

 ثٌذث    . 

 

 يُهج انبحث : 

 ثستخ ِت ثٌّٕٙذ ثٌٛصفٟ .      

 

 عيُت انبحث : 

  طلٌب ٚطلٌمب ِٛ ع١ٓ فدٟ ِ ٠م٠دب تم ١دب     39112ثشتٍّت ع١ٕب ثٌمضج عٍٝ         

  أِددل ثهٔددلث فىددلْ عدد م٘ٓ            89428ثٌمصددلفب     فىددلْ عدد م ثٌددذوٛ     –  ثٌىددمط 

 هع ثمٞ .     ص١ج ٠ّخٍْٛ طٍمب ثٌ ت ثٌخلِس ث 89518  

 أِل أُ٘ ثهستٕتلرل  ثٌتٟ تٛصٍت ئ١ٌٙل ثٌملصخب:      

ئْ ثٌّددمث٘م١ٓ ِددٓ طٍمددب ثٌ ددت ثٌخددلِس ثهعدد ثمٞ ٌّ ٠ٕددب  غدد ثم ٠اددلْٔٛ ِددٓ لٍددك     -8

 ثٌّٛ  . 

٠تّلحً ثٌطٍمب ثٌذوٛ  ٚثهٔلث فٟ ِستٜٛ لٍمُٙ ص١ج ٌُ ت ٙم ثٌ  ثسب ثٌضل١ٌدب أ٠دب  -2

 فمٚق رٛ٘م٠ب  ١ُٕٙ . 

 تفاددت م رددب لٍددك ثٌّددٛ  عٕدد  ثٌطٍمددب ٠ ددلصمٙل ثٔخفددلم فددٟ م رددب مثفددف وٍّددل ث -3

 ثهٔزل  ٚتم ٠م ثٌذث  ٌ ٠ُٙ .  

 

 انباب انثانث

 يُهج انبحث وإجراءاته انًيذاَيت  -3

 يُهج انبحث   3-0

ثستخ ِت ثٌملصخب ثٌّٕٙذ ثٌٛصفٟ  أسٍٛب ثٌاالل  ثه تملط١دب ٌىٛٔدٗ أٔسدب ثٌّٕدل٘ذ 

 ٚأل م طم٠ك ٌضً ِلىٍب ثٌمضج . 

 

 عيُت انبحث  3-4

  طلٌمدب ِدٓ طلٌمدل  ثٌ دت ثٌخدلِس ثهعد ثمٞ  21ثشتٍّت ع١ٕب ثٌمضج عٍدٝ         

ٕددب  لٌطم٠مددب     ٚثات١ددم  ثٌا١ 2185 – 2184ِددٓ ئع ثم٠ددب ثٌٕمددٛة ٌٍمٕددل  ٌٍاددلَ   

  طلٌمب   ٚتّخدً  41ثٌالٛثال١ب عٓ طم٠ك ثٌممعب ِٓ ِزتّف ثٌمضج ٚثٌملٌغ ع م٘ٓ   

 %   ِٓ ِزتّف ثهصً . 51ٔسمب   
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 وسائم جًع انًعهىياث واألدواث انًستخذيت في انبحث 3-3

 وسائم جًع انًعهىياث  3-3-0

 ثستخ ِت ثٌملصخب ثٌٛسلالً ث٢ت١ب :         

 ٚ ثألرٕم١ب ثٌّ لم  ثٌام ١ب 

  .  ٌِّٛم١لق لٍك ث 

 

 األدواث انًستخذيت   3-3-4 

  . ومة طلالمة 

 ٍِاب ومة طلالمة 

 . َألا 

  . ثهاتمل  ٚثٌم١لق 

 

 أداة انقياس  3-2

ثستخ ِت ثٌملصخب ِم١لق   لٍك ثٌّٛ          
 * 
ثٌذٞ أع تدٗ عم١دم عمد  ثٌّدٕاُ ٌم١دلق  

  فمددمة ذث  تدد  د اّلسددٟ   صدد م  أٚ ثْ ٘ددذث  41لٍددك ثٌّددٛ  ٚثٌددذٞ ٠تىددْٛ ِددٓ   

  م رل    ٟٚ٘ تمل ً اّسب   ثالً ٌارل ب ٚ٘دٟ   ٠ٕطمدك عٍدٟ  8 – 5ثٌت  د ِٓ   

٠ٕطمددك عٍددٟ   -٠ٕطمددك عٍددٟ    رددب ِتٛسددطب  -٠ٕطمددك عٍددٟ    رددب وم١ددمة  –تّلِددل 

 ه ٠ٕطمك عٍٟ   .       –   رب ةا١فب 

ٚهسددتخمثد ثٌ  رددب ثٌى١ٍددب ٌٍّم١ددلق تزّددف م رلتددٗ عٍددٝ ثٌّم١ددلق   ٚئْ أعٍددٝ       

  ٚتّخدً  41  ٚتّخً ثٌمٍك ثٌالٌٟ   ٚثٌ  ردب ثٌد ١ٔل ٘دٟ    211م رب ٌٍّم١لق ٟ٘   

 ثٌمٍك ثٌٛثطٝء .  

 

 انتجربت االستطالعيت :  3-2

١ب عٍدٝ ع١ٕدب ِدٓ ادل د ع١ٕدب ثٌمضدج ٚثٌمدلٌغ أرم  ثٌملصخب تزم تٙدل ثهسدتطاع      

  ٚثٌٙدد ف ِٕٙددل  28/8/2185  طلٌمددل  فددٟ ٠ددَٛ ثه  اددلء ثٌّ ددلمف  5عدد م٘ٓ   

ٍددٝ ثٌسددٍم١ل  ثٌتددٟ تٛثرددٗ ِامفددب ِدد ٜ ِاالّددب فمددمث  ثٌّم١ددلق ٌٍا١ٕددب   ٚثٌٛلددٛف ع

 ثٌمال١سب . ثٌتزم ب 

 

 انتجربت انرئيست :  3-1

ع١ٕدب ثٌمضدج ثٌمال١سدب فدٟ ٠دَٛ ثهحٕد١ٓ ثٌّ دلمف تُ ثٌاًّ  لٌتزم ب ثٌمال١سب عٍدٝ      

ئذ رمٜ تٛ ٠ف ثهستّل ث  ٚتض١ٍٍٙل ِٓ لمدً ثٌملصخدب   ٚوّدل ِمد١ٓ فدٟ  26/8/2185

 أمٚث  ثٌم١لق . 

 

 

 

 اختبار يهارة االرسال بكرة انطائرة  3-7
                                                           

   .  ٠8ٕ م ثٌٍّضك  لُ     * 
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 اختبار دقت أداء يهارة االرسال في كرة انطائرة 

  سلي . ثٌغمم ِٓ ثهاتمل  : ل١لق ملب ِٙل ة ثه

ثهمٚث  ثٌّستخ ِب : ٍِاب ومة ِمسُ وّل فٟ ثٌلدىً   شدم٠ط ل١دلق   شدم٠ط ٌتض ٠د  

 ومث  طلالمة .  81ثه٘ ثف   

ص١ج ٠تُ تمس١ُ ٍِاب ثٌّٕدلفس ئٌدٝ أ  دف ِٕدلطك ِتسدل٠ٚب  خطدٛط ت دً ِدٓ ادط     

 ثه سلي ئٌٝ اط ثٌٛسط ثٌٙزَٛ . 

                                          3                َ6 َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقت األداء : 

تمددت ثٌطلٌمددب عٍددٝ اددط ثه سددلي ٚتمددَٛ  ددأمثء ثه سددلي ِٛرٙددب ثٌىددمة ٔضددٛ         

 م   . -د  –ب  -ثٌّٕلطك       أ 

ٔمدددلط ٌىدددً ِضلٌٚدددب مثادددً  4ِضدددلٚه  ٌا سدددلي ثٌدددٝ ثٌّٕطمدددب أ ٚتاطدددٝ  3ٚتدددإمٞ 

 ثٌّٕطمب أ 

 مثاً ثٌّٕطمب ب ٔملط ٌىً ِضلٌٚب  3ِضلٚه  ٌا سلي ثٌٝ ثٌّٕطمب ب ٚتاطٝ  3حُ 

 ٔملط ٌىً ِضلٌٚب مثاً ثٌّٕطمب د  2ِضلٚه  ٌا سلي ثٌٝ ثٌّٕطمب د ٚتاطٝ  3حُ 

 ٔملط ٌىً ِضلٌٚب مثاً ثٌّٕطمب م  8ِضلٚه  ٌا سلي ثٌٝ ثٌّٕطمب أ ٚتاطٝ  3حُ 

 عٕ  سمٛط ثٌىمة عٍٝ اط ِلتمن  ١ٓ ِٕطمت١ٓ تضسب م رب ثٌّٕطمب ثهعٍٝ . 

 ث تىلب ثٌطلٌمب اطأ للٟٔٛٔ . تٍغٝ ثٌّضلٌٚب فٟ صلٌب 

أِل طم٠مب ثصتسلب ثٌٕمطب ٠ىْٛ عٓ طم٠ك رّف ثٌ  رل  ثٌتٟ ص ً ع١ٍٙدل ثٌّختمدم 

 هستخمثد ثٌٛسط ثٌضسل ٟ .  82ِضلٌٚب حُ تمسُ عٍٝ  82ااي ِضلٚهتٗ  

 

 انىسائم االحصائيت  3-8

 تُ ثستخ ثَ ثٌٛسلالً ثهص لال١ب ث٢ت١ب :       

 ثٌٛسط ثٌضسل ٟ  -8

 ثهٔضمثف ثٌّا١ل ٞ -2

 ل١ّب   ثٌّضسٛ ب  -3

 مهٌب ِا٠ٕٛب ثه تملط  -4

 

 انباب انرابع

 ج                د              ب    أ                         1.5              

 

 

 م 4م               4م             4  
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 عرض انُتائج وتحهيهها ويُاقشتها  -2

 

 (  0انجذول رقى ) 

يبيٍ االوساط انحسابيت واالَحرافاث انًعياريت وقيًت ) ر ( انًحتسبت وانجذونيت 

 نعيُت انبحثنًقياس قهق انًىث وعالقته بذقت أداء يهارة االرسال 

 ت ق    ثٌّتغ١مث 
ل١ّب   

 ثٌّضتسمب

ل١ّب   

 ثٌز ١ٌٚب
 ثٌ هٌب

ِم١لق لٍك 

 ثٌّٛ 
311,885 983,26 

194,1 44,1 
ا١م 

ِٙل ة  ِإٛٞ

 ثه سلي
651,1 361,2 

 

 .    44,1=  81  ٚم رب صم٠ب  15,1ل١ّب       ثٌز ١ٌٚب  ّستٜٛ مهٌب    *

   311,885  أْ ل١ّب ثٌٛسط ثٌضسل ٟ ٌّم١لق لٍك ثٌّٛ   ٍدغ   ٠8م١ٓ ثٌز ٚي       

  فددٟ صدد١ٓ  ٍددغ ثٌٛسددط ثٌضسددل ٟ ٌّٙددل ة ثه سددلي             983,26ٚ ددلٔضمثف ِا١ددل ٞ   

  44,1       ١ّٕل  ٍغت ل١ّدب       ثٌز ١ٌٚدب 361,2  ٚ لٔضمثف ِا١ل ٞ    65,1  

    ٚ ّدددل ثْ ثٌم١ّدددب ثٌّضتسدددمب  15,1ٜ مهٌدددب     ٚتضدددت ِسدددتٛ 81   ردددب صم٠دددب   

أصددغم ِددٓ ثٌم١ّددب ثٌز ١ٌٚددب فٙددذث ٠إددٟ عدد َ ٚرددٛم فددمٚق ِا٠ٕٛددب  دد١ٓ لٍددك ثٌّددٛ  

 ِٚٙل ة ثه سلي ٌٙذٖ ثٌا١ٕب . 

أحمتت ثٌملصخب فدٟ ٘دذٖ ثٌ  ثسدب  دأْ لٍدك ثٌّدٛ  ٌدُ ٠دإحم فدٟ ثادتاف أمثء ِٙدل ة      

 ثه سلي . 

ٚتا ٚ ثٌملصخب ثهاتاف فٟ ثمثء ثٌّٙدل ة ثٌدٝ ثٌفدمٚق ثٌفمم٠دب  د١ٓ ثٌطلٌمدل  ِدٓ      

ص١دددج ثهِىل١ٔدددل  ٚثٌمل ١ٍدددل  ٚثٌمددد  ث  ثٌم ١ٔدددب ٚثٌتدددٟ تاتمدددم عٕ دددمثً صلسدددّلً ألمثء 

ثٌّٙل ة   فءاً عٓ ذٌه ثصت١لد  اض ثٌطلٌمل  ثٌدٝ تىدمث  ِّٚل سدب ثٌّٙدل ة ألوخدم 

  ٕزلس . ِٓ ِمة ألرً ثتملٔٙل ٚأمثالٙل

ٚتتفك ثٌملصخب ِدف ِدل أشدل  ئ١ٌدٗ   أسدلِب  ثتدب      ثٌّد  ب ثٌٕدلرش ٠ىدْٛ ٚثع١دلً      

ٌٍفمٚق ثٌفمم٠ب ٚو١ت تإحم ثستزل ل  ثٌم٠لةٟ ٌٍت  ٠ب ٠ٚىْٛ صسلسلً ٌٍتغ١مث  فدٟ 

ثهمثء ً٘ ٟ٘ ٔت١زب ةات ثٌتغذ٠ب ثٌمثراب ٚٔمص ثٌمثصدب   ثٌّدمم أٚ ثهصدل ب            

   . 812  2118   ثتب   

     عٍٝ أْ ثٌتاٍُ ٠ضتلد ئٌدٝ ِضدلٚه  ِتىدم ة  Schmidtٚوذٌه ِف ِل أو ٖ        

   .   Schmidt , 1991 , 50هٔزل  ثٌّٙل ة  ٕزلس   

ٚتا ٚ ثٌملصخب ثهاتاف فٟ ثمثء ثٌّٙل ة ثٌٝ ثألرٛثء ثٌتا١ّ١ٍدب ثٌغ١دم ِٕلسدمب ِدٓ      

  ِّددل أمٜ ئٌددٝ اٍددك ثٌٍّددً ٚعدد َ  ص١ددج ثسددتخ ثَ ثٌّدد  ق ٌطم٠مددب ت  ٠سدد١ب ٚثصدد ة

ثٌمامب فدٟ ثهمثء   ٚودذٌه عد َ ثسدتخ ثِٗ ِمد أ ثٌتد  د ِدٓ ثٌسدًٙ ئٌدٝ ثٌ داب ِّدل 

 ٠إمٞ ئٌٝ تلتت ثٌّاٍِٛل  ٚع َ فُٙ ٚثست١الب ثٌّٙل ة . 

     ئْ ٚةف ثٌطلٌمب فدٟ ِٛثلدت  2111ٚتتفك ثٌملصخب ِف ِل ذومٖ   ثٌاّل٠مة         

ل ٌتضم١دددك ثهمثء ثألفءدددً ٠دددأتٟ ِدددٓ اددداي ِسدددلع تٙل فدددٟ ٚأردددٛثء تا١ّ١ٍدددب تسدددٕخّم٘
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ثٌض ددٛي عٍددٝ ثٌّاٍِٛددل  ٚثٌخمددمث   لددىً عٍّددٟ ِدد  ٚق ِٚخطددط ٌددٗ   ددٛ ة 

   .  382  2111صض١ضب       ثٌاّل٠مة    
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 ٚثص ة . 

ٌم ١ٔب ِّل أمٜ ئٌٝ ثاتاف أمثء ثٌّٙدل ة ثاتاف ثٌمل ١ٍل  ٚثهِىل١ٔل  ٚثٌم  ث  ث -3

 ِٓ لمً ثٌطلٌمل  . 

 ثألرٛثء ثٌتا١ّ١ٍب ثٌغ١م ِٕلسمب تإمٞ ئٌٝ ثاتاف أمثء ثٌّٙل ة .  -4

 

 انتىصياث  2-4
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مد  ث  ثٌم ١ٔدب ٌد ٜ ثٌطلٌمدل  ِدٓ اداي ةمٚ ة تط٠ٛم ثٌمل ١ٍل  ٚثهِىل١ٔل  ٚثٌ -2

 اٍك ثٌمامب فٟ ثٌت  ٠ب . 

 ةمٚ ة اٍك ثهرٛثء ثٌتا١ّ١ٍب ثٌّٕلسمب ٚثستخ ثَ ثٌّ  ق ٌّم أ ثٌتا ٠  .  -3

 

 انًصادر : 
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    . 8991رلِاب  غ ثم    –و١ٍب ث٢مثب 

  م. ط :   ثٌّىتددب ثٌّ ددمٞ ثٌضدد ٠ج    أصددٛي عٍددُ ثٌددٕفس ثرددش أصّدد  عدد   ذ  -

   .   8994ثهسىٕ  ٠ب      
-
ثٌاالب  ١ٓ لٍك ثٌّٛ  ٚ اض ثٌّتغ١مث  عٕ  طٍمدب ثٌ دت عم١م عم  ثٌّٕاُ أصّ  ذ  

 .  2116ثٌتم ١ب ٌٍمٕل    رلِاب  غ ثم    سلٌب ِلرست١م   و١ٍب  ثٌخلِس ثهع ثمٞ   
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:   مث  ثٌىتدب ثٌزلِا١دب    عٍُ ثٌٕفس  ١ٓ ثٌٕ م٠دب ٚثٌتطم١دكعم  ثٌمصّٓ ع١سٛٞ ذ  

8995     .   
 -
   .  2111:    ١مٚ     8  ط ثةطمث ل  ثٌٕفس رس١ّب عم  ثٌمصّٓ ع١سٛٞ ذ  
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