
91 
 

 تأثير تمرينات نوعية في تطوير بعض المهارات األساسية
 بكرة القدم للشباب   

 

  Proof.drfurat74@yahoo.com أ.د فراث جبار سعذ هللا

  wisamjalil@gmail.com و.و وساو جهَم سبع

 كهَت انتربَت األساسَت / جايعت دٍاني

 26/4/2105تارٍخ قبول اننشر : 22/4/2105تارٍخ استالو انبحث : 

  Keyword: Typical exercises : انتًرٍناث اننوعَت نكهًت انًفتاحَتا

 

 : يستخهص انبحث

جطررسم بُحثظرررثٕ مُرر٠ ٓررث ٤ٔ٣ررص ػرررسٗث بُعث ررس ٛررٞ بُحطررٞز  انباااا األول :    

بُؼ٢ِٔ بُعثصَ ك٢ ٓصثالت بُع٤ثة ٝبُر١ أظدخ جـ٤٤سبت ك٢ ًثكة ٓسبكن ظ٤ثج٘رث 

بُؼرس٣ة ، مذ كحط ٛرب بُحطٞز آكثهثً شد٣ردة ُِحعرد ٝبُٔؼسكرة ٝ فرَ كر٢ ٓصرثالت 

ٕخ بُحـ٤رررسبت كررر٢ ٓ حِرررق ب ُؼررر ثب بُع٤رررثة ًثكرررة ٜٝٓ٘رررث بُٔصرررثٍ بُس٣ث ررر٢ ، ٝم

بُس٣ث رر٤ة ظررٞبًا ًثٗررث ٓررٖ ب ُؼررثب بُلسه٤ررة أٝ بُلس ٣ررة ًثٗررث ٗح٤صررة ُِصٜررٞ  

بُٔعررحٔسة ٗعررٞ بُٔص٣ررد ٓررٖ بُلٜررْ بُؼ٤ٔررن ُٔررث ٣حوررٔ٘ٚ ٓررٖ أظررط ٝهٞبػررد ػِررْ 

بُحررردز٣ل بُس٣ث ررر٢ ٓرررٖ أشرررَ زكرررغ ٓعرررحٟٞ بُعثُرررة بُحدز٣ح٤رررة ُِٞصرررٍٞ مُررر٠ 

ٓرث ٛرٞ شد٣رد ، بُٔعح٣ٞثت بُؼ٤ِث ٝذُي ٖٓ فالٍ بُحعد ٝبالطالع بُدبئْ ػ٠ِ ًَ 

" مٕ بُحطٞز بُؼ٢ِٔ بٌُح٤س بُر١ ظدخ ك٢ ٓ حِق ٓصثالت بُع٤ثة ٣ؼٞ  م٠ُ مجحثع 

ب ظث٤ُل بُؼ٤ِٔة بُعد٣رة ٝبُٔحطٞزة ُِٞصٍٞ م٠ُ بُـث٣ثت ٝب ٛردبف بُٔسشرٞة ، 

ُرررب كثُٔصررثٍ بُس٣ث رر٢ هررد اررٜد جطررٞزبً ِٓعٞقررثً ٓررٖ فررالٍ جورردّ بُٔعررح٣ٞثت 

:  وتكًا  أمًَات انبحاثبُعر٤ِْ ٝبُٔحرسٓس  ، بُس٣ث ٤ة بُر١ شثا ٗح٤صة بُح ط٤ط 

ٖٓ فالٍ مػدب  ٓصٔٞػة ٖٓ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بُ ثصة بٌسة بُودّ ٝبُح٢ جعثػد 

ػ٠ِ جط٣ٞس بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ ُٔرث ُٜرث ٓرٖ أ٤ٔٛرة ًح٤رسة كر٢ جطر٣ٞس 

أيااا أمااى أمااذا  ٛرررٙ بُٜٔررثزبت ٝبالبحؼررث  ػررٖ بُحٔس٣٘ررثت بُحو٤ِد٣ررة بٌررسة بُورردّ   

٢ٛ : مػدب  جٔس٣٘ثت ٗٞػ٤ة ُحط٣ٞس بؼض بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُوردّ نبحث ا

:  و أماااى انفااارو ُررردٟ الػحررر٢ ٗرررث ١  ٣رررث٠ُ بُس٣ث ررر٢ ُِ رررحثب بٌرررسة بُوررردّ   

ُِحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤رة ٝبُحو٤ِد٣رة جررذ٤س كر٢ جطر٣ٞس بؼرض بُٜٔرثزبت ب ظثظر٤ة بٌرسة 

  بُودّ  

بُ٘ظس٣رررة ٝبؼرررض بُدزبظرررثت  كحطرررسم مُررر٠ بُدزبظرررثتأياااا انبااااا ان اااا ٌ :     

  بُٔ ثبٜة

باررحَٔ ػِرر٠ ٓررٜ٘س بُحعررد ٝمشسبابجررٚ ب٤ُٔدب٤ٗررة ، مذ بػحٔررد وانباااا ان انااث :     

بُحثظرررررثٕ بُٔررررٜ٘س بُحصس٣حرررر٢ بطس٣وررررة بُٔصٔٞػررررثت بُٔحٌثك ررررة ٝبثُحررررر٤ْٔ ذ١ 

 بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ٌَُ ٖٓ بُٔصٔٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة  
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ٟٞ ػ٠ِ ػسض ٗحثئس ػ٤٘ة بُحعد ٝجع٤ِِٜث ٝٓ٘ثه حٜث كر٢ أظحانباا انرابع :     

 جرذ٤س جٔس٣٘ثت ٗٞػ٤ة ك٢ جط٣ٞس بؼض بُٜٔثزبت بالظثظ٤ة بٌسة بُودّ    

ٕخ ٗحرثئس بالفححرثزبت ػِر٠ انباا انخايس : االستنتاجاث :      أقٜست بُدزبظرة أ

ػِر٠  بُٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة ًثٗث ذبت كؼث٤ُة كر٢ بالفححرثزبت بُحؼد٣رة ، ٝٛررب ٣ردٍ

ٕخ بظررح دبّ بُحٔس٣٘ررثت بُ٘ٞػ٤ررة ظررثٛٔث ب ررٌَ م٣صررثب٢ كرر٢ جطرر٣ٞس بُٜٔررثزبت  م

ٓسبػرثة بفح٤رثز بُحٔس٣٘رثت بُ٘ٞػ٤رة بُٔ٘ثظرحة ، انتوصاَاث : ب ظثظ٤ة بٌسة بُوردّ 

 ك٢ ب  با بُح رر٢ بٔث ٣ح ثبٚ ٓغ طح٤ؼة ب  با ك٢ بُٔعثبوة   
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Abstract : 

In the first chapter of this study, the researchers discussed 

the scientific development of all the sectors of life at the 

present time. This caused a change in modern lifestyle. It 

also opened new horizons for research and knowledge and 

sport is one of them. The change in individual and team 

sports was due to the continuous efforts towards better 

understanding of the basics and rules of the sport training 

science which aims at raising the level of training status to 

reach its optimum by researching and observation. 

Developments in all the sectors of life is due to following 

modern scientific methods to reach the desired results. The 

sport industry witnessed noticeable development trough 

correct programmed planning. The significance of this study 

lies in designing a set of special typical exercises in football. 

These exercises are useful in developing some basic skills 

and neglecting traditional exercises. The aim of this study is 
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to design a typical exercises in football for Diyala Football 

Club for the young. The hypothesis of the study is that 

typical and exercises have an effect in developing basic 

skills in football.   

The second chapter dealt with the theoretical framework and 

some similar studies. 

The third chapter included the methodology of the study and 

field procedures. The researchers relied on the experimental 

method though equalized groups and pretest-posttest design 

for experimental and control groups. 

The fourth chapter dealt with presenting, analyzing and 

discussing the results. 

The fifth chapter included the conclusions which showed 

that the experimental group was effective in the posttest 

which means that using typical exercises has positively 

participated in developing the basic skills in football. The 

researchers recommended choosing the suitable typical 

exercises for specialized performance and the nature of the 

competition.              

 

 انباا األول

 . انتعرٍف بانبحث :0

 يقذيت انبحث وأمًَته : 0-0

ٕخ ٓث ٤ٔ٣ص ػرسٗث بُعث س ٛٞ بُحطٞز بُؼ٢ِٔ بُعثصَ ك٢ ٓصثالت بُع٤رثة       م

ة ٓسبكن ظ٤ثج٘ث بُؼرس٣ة ، مذ كحط ٛرب بُحطٞز آكثهرثً ٝبُر١ أظدخ جـ٤٤سبت ك٢ ًثك

شد٣دة ُِحعد ٝبُٔؼسكة ٝ فَ ك٢ ٓصثالت بُع٤ثة ًثكة ٜٝٓ٘ث بُٔصرثٍ بُس٣ث ر٢ ، 

ٕخ بُحـ٤سبت ك٢ ٓ حِق ب ُؼثب بُس٣ث ٤ة ظٞبًا ًثٗرث ٓرٖ ب ُؼرثب بُلسه٤رة أٝ  ٝم

ُٔرث ٣حورٔ٘ٚ  بُلس ٣ة ًثٗث ٗح٤صة ُِصٜٞ  بُٔعحٔسة ٗعٞ بُٔص٣رد ٓرٖ بُلٜرْ بُؼ٤ٔرن

ٖٓ أظط ٝهٞبػد ػِْ بُحدز٣ل بُس٣ث ٢ ٖٓ أشرَ زكرغ ٓعرحٟٞ بُعثُرة بُحدز٣ح٤رة 

ُِٞصٍٞ م٠ُ بُٔعح٣ٞثت بُؼ٤ِث ٝذُي ٖٓ فالٍ بُحعد ٝبالطرالع بُردبئْ ػِر٠ ًرَ 

 ٓث ٛٞ شد٣د   

" مٕ بُحطٞز بُؼ٢ِٔ بٌُح٤س بُر١ ظدخ ك٢ ٓ حِرق ٓصرثالت بُع٤رثة ٣ؼرٞ  مُر٠     

ة بُعد٣رررة ٝبُٔحطررٞزة ُِٞصررٍٞ مُرر٠ بُـث٣ررثت ٝب ٛرردبف مجحررثع ب ظررث٤ُل بُؼ٤ِٔرر

بُٔسشرررٞة ، ُررررب كثُٔصرررثٍ بُس٣ث ررر٢ هرررد ارررٜد جطرررٞزبً ِٓعٞقرررثً ٓرررٖ فرررالٍ جوررردّ 
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بُٔعح٣ٞثت بُس٣ث ٤ة بُر١ شثا ٗح٤صة بُح ط٤ط بُع٤ِْ ٝبُٔحسٓس " ) ٤ثا ظٔرٞ  

 (  32، ص 3102ُٓٞٞ  ، 

مٕ فرٞصرر٤ة ًررسة بُورردّ ًٜٞٗررث جؼرردو ُؼحررة بُٔٞبهررق بُٔحـ٤ررسة جحعررحْ ػِررر٠     

بُالػح٤ٖ بُحؼثٕٝ بُٔعحٔس ٖٓ فالٍ ٗوَ بٌُسة ب ٌَ ٓعحٔس مُر٠ ظرثظة بُٔ٘رثكط 

ُـسض بُحعص٤َ ، ًٝرُي ػ٘د كودبٕ بٌُسة ٖٓ فالٍ بُوـط ػ٠ِ الػح٢ بُلس٣ن 

 بُٔوثبَ ٝبظحؼث ة بٌُسة بعسػة   

٤ة ًسة بُودّ ػ٘د بُحثظر٤ٖ ٝبُٔ حر٤ٖ ك٢ ٛررب بُٔصرثٍ ظ٤رد ٝٛ٘ث ٗالظظ أٛٔ    

بٛحٔررٞب ًر٤ررسبً بررثُحط٣ٞس بُٔعررحٔس ُص٤ٔررغ بُ٘ررٞبظ٢ بُحرر٢ جحؼِررن بِؼحررة ًررسة بُورردّ 

)كعِصة ، بد٤ٗة ، ٜٓثز٣ة ، بُخ( ٖٓ ب ٓٞز بُح٢ ج ردّ ًرسة بُوردّ ٝٓرٖ ٣ٔثزظرٜث 

ُعثصَ بٌرسة بُوردّ ٖٓ ظ٤د بُحدز٣ل أٝ بُِؼل ، ٝػ٤ِ٘ث أ٣وثً بالٛحٔثّ بثُحطٞز ب

ػ٘د  ٍٝ بُؼثُْ ٢ً ٗعحط٤غ بُحٞبصَ ٝبُسه٢ ك٢ ٛرب بُٔصثٍ ، ٝٛرب ال ٣عدخ مال 

 ػ٘د برٍ بُصٜد ك٢ بُؼَٔ ٝبُحدز٣ل بُٔعحٔس ٝبُٔطٞز  

" مٕ بُحدز٣ل ٛٞ جِي بُؼ٤ِٔة بُٔ٘ظٔة بُٔعحٔسة بُح٢ جٌعرل بُلرس  ٓؼسكرة أٝ     

ػٔرَ ٓؼر٤ٖ أٝ بِرٞؽ ٛردف ٓعرد  ،  ٜٓثزة أٝ هدزة أٝ أكٌثز أٝ آزبا الشٓرة   با

كوالً ػٖ أٗٚ ٜٓ٘س ُحعو٤ن أٛدبف ج٘ظ٤ٔ٤رة ٝبُح٤ٌرق ٓرغ بُؼٔرَ ٝٓرث ٣وردّ ُِلرس  

ٓررٖ ٓؼِٞٓررثت ٓؼ٤٘ررة أٝ ٜٓررثزبت أٝ بجصثٛررثت ذ٤٘ٛررة الشٓررة ٓررٖ ٝشٜررة بُ٘ظررس 

بُح٘ظ٤ٔ٤ة ُحعو٤ن أٛدبف بُٔؤظعة ، مٕ بُحدز٣ل ػ٤ِٔة ٓعحٔسة فالٍ ظ٤ثة بُلرس  

ٔس ظح٠ آفس ظ٤ثجٚ ٝكوثً الظح٤ثشثجرٚ ًلرس  ٝبظح٤ثشثجرٚ ًرظرد جحدأ ٖٓ ٝال جٚ ٝجعح

أػوثا بُٔصحٔغ ، ٣ٝؼد بُحدز٣ل ٝظ٤ِة ٤ُٝط ؿث٣ة ك٢ ظد ذبجٚ ٝبظحرٔثزبً ٤ُٝط 

ٓرررسٝكثً بُـررسض ب ظثظرر٢ ٓ٘ررٚ مػطررثا بُلسصررة بٌُثِٓررة ُلكررسب  ُحر ٣ررة بُؼٔررَ 

٤ل٤رة ٝأٓرثًٖ بُٔطِٞب ْٜٓ٘ بٌلثاة ػث٤ُة ، كٜرٞ ٝظر٤ِة ُح٤ٔ٘رة هردزبت بُلرس  بُٞق

بظح دبّ ٛرٙ بُودزبت ُِعرٍٞ ػ٠ِ أًحس كثئردة ُ  ررٚ" )هثظرْ ظعرٖ ظعر٤ٖ ، 

 (   022، ص 3112

٣ٝصل ػ٠ِ بُٔدزب بُ٘ثشط بالٛحٔثّ ب٘ٞع بُحدز٣ل ٝبُحٔس٣ٖ بُٔؼط٠ ُالػح٤ٖ    

٢ً ٣رحط ذب جرذ٤س ٝب ط ٝب٣صرثب٢ ، ٝٛ٘رثى جٔس٣٘رثت ٗٞػ٤رة ُحطر٣ٞس ٝجععر٤ٖ 

ٝكؼثٍ ، ُٝود قٜست ك٢ ب٥ٝٗة ب ف٤سة بجصثٛرثت  ٓعحٟٞ بُالػح٤ٖ ب ٌَ ٓسًص

ظد٣رررة ج رر٤س مُرر٠ ٗررٞع ٓررٖ بُحٔس٣٘ررثت ٝجعرر٠ٔ بُحٔس٣٘ررثت بُ٘ٞػ٤ررة أٝ بُحٔس٣٘ررثت 

بُلس رر٤ة جعررثػد ٛرررٙ بُحٔس٣٘ررثت ػِرر٠ بالزجوررثا بٔعررحٟٞ بُؼد٣ررد ٓررٖ ب  بابت 

بُٜٔثز٣ة ك٢ ب ٗ رطة بُس٣ث ر٤ة بُٔ حِلرة ، ٝمٕ ٛررٙ بُحٔس٣٘رثت بُحر٢ جررَ مُر٠ 

 زشثت ُِح رص ك٢ ج٤ٔ٘ة ب  با بُٜٔثز١ ٝبُحرد٢ٗ ًٔرثً ٝٗٞػرثً ٝجٞه٤حرثً  أهر٠

ُررل با ٝكوررثً ُالظررح دبٓثت بُِعظ٤ررة ُِؼوررالت  بفررَ ب  با بُٜٔررثز١ ٝبُحررد٢ٗ 

 ُٔٔثزظ٢ ٗٞع بُ٘ ثط بُس٣ث ٢   

ٝػ٤ِٚ جٌٖٔ أ٤ٔٛة بُحعد ٓرٖ فرالٍ مػردب  ٓصٔٞػرة ٓرٖ بُحٔس٣٘رثت بُ٘ٞػ٤رة     

ح٢ جعثػد ػ٠ِ جط٣ٞس بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌرسة بُوردّ ُٔرث بُ ثصة بٌسة بُودّ ٝبُ
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ُٜث ٖٓ أ٤ٔٛة ًح٤سة ك٢ جط٣ٞس ٛررٙ بُٜٔرثزبت ٝبالبحؼرث  ػرٖ بُحٔس٣٘رثت بُحو٤ِد٣رة 

 بٌسة بُودّ 

 

 يشكهت انبحث : 0-2

أصحعث ُؼحة ًسة بُودّ بُعد٣رة جحعْ بثُعسػة ٝبُدهة ٝب  با بُٜٔثز١ ب٤ُٔٔص     

الػحٔث ٛررث ػِرر٠ ب ظررط بُؼ٤ِٔررة بُعد٣رررة ، ٝٓررٖ فررالٍ ٓحثبؼررة بُحثظررد ب٤ُٔدب٤ٗررة 

ُِؼد٣د ٖٓ بُٞظدبت بُحدز٣ح٤ة ٝبُٔحثز٣ثت بُسظ٤ٔة ٝفحسجٚ ًٞٗٚ الػحرثً ٝجدز٣عر٤ثً 

ظ مٕ بُحٔس٣٘ررثت بالػح٤ث ٣ررة أٝ بُحو٤ِد٣ررة كرر٢ بُٔصررثٍ بُس٣ث رر٢ )ًررسة بُورردّ( الظرر

بُٔححؼة ٖٓ هحَ بُٔدزب٤ٖ ال جؤذس ب ٌَ ًح٤س ػ٠ِ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ 

، ٣ٝصل بالزجوثا م٠ُ ٓث ٝصَ م٤ُٚ بُؼثُْ ٖٓ جٔس٣٘رثت ج ردّ بُِؼحرة ب رٌَ ٓرؤذس 

ٝظرررس٣غ ٝػررردّ ٛررردز بُٞهرررث ٝبُٔرررثٍ ٝجررررف٤س كررر٢ بُٔعرررحٟٞ أ١ جوررردّ بُٔعرررحٟٞ 

جو٤ِد٣ة ٝهد٣ٔة ، ٝالظظ مٕ ك٢ بُؼسبم ٖٓ بثظر٤ٖ ٝٓ حر٤ٖ ٝٓدزب٤ٖ  بحٔس٣٘ثت

كرر٢ بفحرررثص ًررسة بُورردّ ُررْ ٣ٌححررٞب ٣ٝعررح دٓٞب ٛرررٙ بُحٔس٣٘ررثت أ١ بُحٔس٣٘ررثت 

بُ٘ٞػ٤ة بُ ثصة ك٢ جط٣ٞس ش٤ٔغ بُ٘ٞبظ٢ أٝ بُصٞبٗل بُح٢ ٣عحثز م٤ُٜرث بُالػرل 

 ٢ٌُ ٣سجو٢ بٔعحٞبٙ ب ٌَ ب٣صثب٢ ٝظس٣غ   

ُحثظرثٕ  زبظة ٛرٙ بُٔ ٌِة ٖٓ فالٍ مػدب  جٔس٣٘ثت ٗٞػ٤ة جعثْٛ ُرب بزجرٟ ب    

كرر٢ ٓؼثُصررة بُوررؼق كرر٢ بُٜٔررثزبت ب ظثظرر٤ة بٌررسة بُورردّ ، ٝػ٤ِررٚ جٌٔررٖ ٓ ررٌِة 

بُحعد ك٢ بإلشثبة ػٖ بُحعثؤٍ ب٥ج٢ :)َٛ بُحٔس٣٘رثت بُ٘ٞػ٤رة جرؤذس كر٢ جطر٣ٞس 

 بؼض بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ أّ ال؟( 

 

 : أمذا  انبحث 0-3

مػدب  جٔس٣٘رثت ٗٞػ٤رة ُحطر٣ٞس بؼرض بُٜٔرثزبت ب ظثظر٤ة بٌرسة بُوردّ ُردٟ   0

 الػح٢ ٗث ١  ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢ ُِ حثب بٌسة بُودّ   

بُحؼسف ػ٠ِ جرذ٤س بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ك٢ جط٣ٞس بؼض بُٜٔثزبت ب ظثظر٤ة   3

 بٌسة بُودّ ُدٟ الػح٢ ٗث ١  ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢ ُِ حثب بٌسة بُودّ   

بُحطررررٞز ُِٔصٔررررٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ررررة ٝبُوررررثبطة كرررر٢ بُحؼررررسف ػِرررر٠ ٗعررررحة   2

 بالفححثزبت بُٜٔثز٣ة   

بُحؼرررسف ػِررر٠ أكوررر٤ِة بُٔصٔرررٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤رررة ٝبُورررثبطة كررر٢ جطررر٣ٞس   4

 بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ ُؼ٤٘ة بُحعد   

 

 فرضا انبحث : 0-4 

ُِحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤رة ٝبُحو٤ِد٣رة جررذ٤س ذٝ  الُرة مظررثئ٤ة كر٢ جطر٣ٞس بؼرض   0

 ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ    بُٜٔثزبت

ٛ٘ررثى أكورر٤ِة ُِحٔس٣٘ررثت بُ٘ٞػ٤ررة ػِرر٠ بُحٔس٣٘ررثت بُحو٤ِد٣ررة كرر٢ جطرر٣ٞس   3

 بؼض بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ   
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 يجاالث انبحث : 0-5

 : الػحٞ بُ حثب بٌسة بُودّ ك٢ ٗث ١  ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢  انًجال انبشرً  0-5-0

                 02/2/3102ُٝـث٣ة   32/0/3102: ُِٔدة ٖٓ  انًجال انزيا ٌ 0-5-2

 : ِٓؼل ٗث ١  ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢ ٌُسة بُودّ   انًجال انًكا ٌ  0-5-3

 

 انباا ان ا ٌ

 : Specific Exercisesبُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة  -3

٢ٛ جٔس٣٘ثت ُعظ٤ة أٝ ٓسظ٤ِة ٓ٘طِوة ٖٓ ٗلط طح٤ؼرة ب  با بُٜٔرثز١ بُحر٢     

جحطثبن ٖٓ ظ٤د )بُٔعثز بُص٢٘ٓ ، بُوٞة( ٝبُحس٤ًرص ػِر٠ بُٔصٔٞػرثت بُؼور٤ِة 

بُح٢ جوّٞ بثُؼَٔ بُسئ٤ع٢ ك٢ أذ٘ثا بُحدز٣حثت أٝ بُٔ٘ثكعرة بع٤رد ٣ رَٔ بُحردز٣ل 

 ًَ ُعظثت ب  با بُلؼ٢ِ بٌَ فرثئرٚ  

 

 (:3104زبظة ػ٢ِ فِق ظع٤ٖ بُؼثٓس١ )  3-0

)تأثَر تًرٍناث باألر  انريهَت فٌ تطاوٍر بعاا انقاذراث انبذ َات وانًتااراث 

 األساسَت نالعبَ  انشباا بكرة انقذو( . 

 أمذا  انذراست :

بُحؼرسف ػِر٠ جررذ٤س بُحٔس٣٘رثت بررث زض بُس٤ِٓرة كر٢ جطر٣ٞس بؼرض بُورردزبت     

 ب بٌسة بُودّ  بُحد٤ٗة ٝبُٜٔثز٣ة ُالػح٤ٖ بُ حث

 فرو  انبحث :

جٞشد كسٝم ٓؼ٣ٞ٘ة ب٤ٖ بالفححرثزبت بُوح٤ِرة ٝبُحؼد٣رة ُرحؼض بُوردزبت بُحد٤ٗرة     

 ٝبُٜٔثز٣ة ُِٔصٔٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة ُٝرثُط بالفححثزبت بُحؼد٣ة   

 ينتج انبحث : 

 بظرررح دّ بُحثظررررثٕ بُٔرررٜ٘س بُحصس٣حررر٢ ذب بُٔصٔرررٞػح٤ٖ بُٔحٌرررثك ح٤ٖ بُحصس٣ح٤رررة    

 ٝبُوثبطة 

 عَنت انبحث :

( الػحرثً ٓرٖ ك رة بُ رحثب ، ٌُٝرَ 01بفحثز بُحثظرثٕ ػ٤٘ة بُحعد بٌُٔٞٗة ٖٓ )    

 ( الػح٤ٖ بثُطس٣وة بُؼ ٞبئ٤ة بُٔ٘ظٔة )بُوسػة(   2ٓصٔٞػة )

 أمى االستنتاجاث :

ٕخ بظررح دبّ بُحرردز٣ل ػِرر٠ ب زض بُس٤ِٓررة ظررثْٛ ب ررٌَ م٣صررثب٢ ػِرر٠   0 م

 بُٜٔثز٣ة ُدٟ الػح٢ بُ حثب بٌسة بُودّ   جط٣ٞس بُودزبت بُحد٤ٗة ٝ

ٝشٞ  كسٝم ٓؼ٣ٞ٘ة ك٢ بفححثزبت بُودزبت بُحد٤ٗرة ٝبُٜٔرثزبت ب ظثظر٤ة   3

بررر٤ٖ بالفححرررثز٣ٖ بُوحِررر٢ ٝبُحؼرررد١ ُِٔصٔرررٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤رررة ٝبُورررثبطة ُٝررررثُط 

 بالفححثز بُحؼد١ ٝب٘عحة جطٞز ش٤دة    

 



02 
 

 انباا ان انث

 ينتج انبحث وإجراءاته انًَذا َت  -3

 ينتج انبحث : 3-0

ٕخ ه٤ٔة بُحعد ٝٗحثئصٚ      جؼد بُٜٔ٘ص٤ة ذبت أ٤ٔٛة ك٢ بُحعٞخ بُؼ٤ِٔة ، ٝذُي م

جسجحط بزجحثطثً ٝذ٤وثً بثُٜٔ٘س بُر١ ٣ححؼٚ بُحثظد ، كثُٜٔ٘س ٛٞ : " بُ طٞبت 

بُلٌس٣ة بُح٢ ٣عِٜٔث بُحثظد ُعَ ٓ ٌِة ٓؼ٤٘ة " )ٗٞز١ مبسب٤ْٛ بُ ٞى ٝزبكغ 

 (  20، ص 3114صثُع٢ كحع٢ ، 

بُحثظرثٕ بُٜٔ٘س بُحصس٣ح٢ ذب جر٤ْٔ بُٔصٔٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة  بػحٔد    

أظثظثً ُح٘ل٤ر بعرٚ ، ٝذُي ُٔالئٔحٚ ٝطح٤ؼة بُٔ ٌِة بُٔسب  بعرٜث ، ًٝٔث ٓٞ ط 

 ك٢ بُحر٤ْٔ بُحصس٣ح٢ ُِحعد :

 بُٔصٔٞػثت
بالفححثز 

 بُوح٢ِ

بُٔحـ٤س 

 بُٔعحوَ

بالفححثز 

 بُحؼد١
 بُلسم بُلسم

 بُحصس٣ح٤ة

بفححثز 

بُٜٔثزبت 

ب ظثظ٤ة 

 بٌسة بُودّ

بُحٔس٣٘ثت 

 بُ٘ٞػ٤ة

بفححثز 

بُٜٔثزبت 

ب ظثظ٤ة 

 بٌسة بُودّ
بُلسم ب٤ٖ 

بالفححثز٣ٖ 

بُوح٢ِ 

 ٝبُحؼد١

بُلسم ب٤ٖ 

بُٔصٔٞػح٤ٖ 

بُحصس٣ح٤ة 

ٝبُوثبطة 

ك٢ بالفححثز 

 بُحؼد١
 بُوثبطة

بفححثز 

بُٜٔثزبت 

ب ظثظ٤ة 

 بٌسة بُودّ

بُحٔس٣٘ثت 

 بُٔححؼة

بفححثز 

 بُٜٔثزبت

ب ظثظ٤ة 

 بٌسة بُودّ

 

 يجتًع انبحث وعَنته :   3-2

( ظ٘ة ُ٘ث ١ 02-02باحَٔ ٓصحٔغ بُحعد ػ٠ِ بُالػح٤ٖ بُ حثب برػٔثز )    

ٝبُحثُؾ ػد ْٛ  3102-3104 ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢ ٌُسة بُودّ ُِٔٞظْ بُس٣ث ٢ 

( الػحثً بُٔعص٤ِٖ زظ٤ٔثً  ٖٔ ً ٞكثت بالجعث  بُلسػ٢ ٌُسة بُودّ ، 21)

( ، 3د ْٛ )بفح٤سٝب بثُطس٣وة بُؼٔد٣ة بؼد بظححؼث  ظسبض بُٔس٠ٓ ٝبُحثُؾ ػ

( الػح٤ٖ ًحصسبة بظحطالػ٤ة ، ٝجْ جٞش٣غ بثه٢ بُالػح٤ٖ ب٠ُ 6ٝبفح٤ثز )

( الػحث ٝبثُطس٣وة 00ٓصٔٞػح٤ٖ جصس٣ح٤ة ٝ ثبطة ، ًَ ٓصٔٞػة ٌٓٞٗة ٖٓ )

 %( ٖٓ ٓصحٔغ بُحعد  22بُؼ ٞبئ٤ة بُٔ٘ظٔة )بُوسػة( ٝب٘عحة )

 

 

 تجا س انعَنت : 3-2-0

ٝٛرب ٖٓ بُؼٞبَٓ بُح٢ جعون أٛدبف بُحعد ٝصٞالً م٠ُ جو٣ْٞ ش٤د ، ٝالبد     

ُِحثظد ٖٓ مشسبا جصثٗط ُِؼ٤٘ة  شَ بُحٞصَ م٠ُ ٓعحٟٞ ٝبظد ُؼ٤٘ة بُحعد 

ُٝحص٘ل بُٔحـ٤سبت بُح٢ جؤذس ك٢ ٗحثئس بُحعد هثّ بُحثظرثٕ برشسبا بُحصثٗط ػ٠ِ 
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بُطٍٞ( ، ًٝٔث ٓـٞ عة ك٢ ػ٤٘ٚ بعرٚ برفر بُٔحـ٤سبت )بُؼٔس ، ًحِة بُصعْ ، 

 (  0بُصدٍٝ )

 (0بُصدٍٝ )

٣ح٤ٖ جصثٗط ػ٤٘ة بُحعد ب٤ٌُِة )بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة( ك٢ ٓحـ٤سبت )بُؼٔس 

 بثُع٘ٞبت ، بٌُحِة ، بُطٍٞ(

 ٝصق بُٔحـ٤سبت

 بُٔحـ٤سبت

بُٞظط 

 بُععثب٢
 بُٞظ٤ط

بالٗعسبف 

 بُٔؼ٤ثز١

بُ طر 

 بُٔؼ٤ثز١

ٓؼثَٓ 

 بالُحٞبا

 01 1- 01 1 14 1 02 22 06 بُؼٔس بثُع٘ٞبت

 21 1 14 0 16 4 2 64 21 64 بٌُحِة

 21 1 03 0 31 2 2 020 22 023 بُطٍٞ

 

 األجتزة واألدواث ووسائم جًع انًعهوياث : 3-3

 ُـسض شٔغ بُٔؼِٞٓثت بُح٢ ج ص بُحعد جْ بظح دبّ بُٞظثئَ ب٥ج٤ة :

 ٝظثئَ شٔغ بُٔؼِٞٓثت : 2-2-0

 بُٔسبشغ ٝبُٔرث ز بُؼسب٤ة    0

 بالفححثزبت ٝبُو٤ثظثت    3

 بُٞظثئَ بإلظرثئ٤ة    2

 ب شٜصة ٝب  ٝبت بُٔعح دٓة : 2-2-3

 ِٓؼل ًسة بُودّ   .1

   0ص٘غ ك٢ بُر٤ٖ ، ػد   HPظثظحة البحٞب ٗٞع  .2

   0ص٘غ ك٢ بُر٤ٖ ، ػد    Souny HDDًث٤ٓسب جر٣ٞس ك٤د٣ٞ ٗٞع  .3

   0شٜثش ه٤ثض بُطٍٞ ٝبُٞشٕ بالٌُحس٢ٗٝ ص٘غ ك٢ بُر٤ٖ ، ػد   .4

   3ظثػة جٞه٤ث بالٌُحس٤ٗٝة ، ػد   .5

   0ظثظحة ٣د٣ٝة ، ػد   .6

   26اٞبفص ًح٤سة ٝصـ٤سة ، ػد   .7

   33ًسة هدّ ، ػد   .8

   2صثكسة ػد   .9

 ّ( ُِحدز٣ل ػ٠ِ  هة بُٔ٘ثُٝة  0×0بٛدبف ) .11

   33ه٤ٔص جدز٣ل ، ػد   .11

   03زٓثض ط٣ِٞة ، ػد  .12

   03ٓر٘ٞػة ٖٓ بُحالظحي ، ػد  ( ظ21ْ ٝبئس هطسٛث ) .13

   2 ٢ ، ػد   زز بز .14
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 تحذٍذ يتغَراث انبحث : 3-4

 بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ : 2-4-0

جـْ جعد٣د بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ بؼد بُحدبٍٝ ٓـغ بُع٤د بُٔ سف      

بثػححثزٙ ٓح ررثً كـ٢ ٓصثٍ ُؼحة ًسة بُودّ ُٝٔث ٣ٔحٌِٚ ٖٓ فحسة كـ٢ ٓصثٍ 

ًسة بُودّ الػحثً ٝٓدزبثً ٝجدز٣ع٤ثً ك٢ شثٓؼة  ٣ث٠ُ مذ جْ جعد٣د أٛـْ ٓحـ٤سبت 

بُودّ ٝبُح٢ ٣ؼحود برٜٗث ٖٓ أْٛ ٓث بُحعد بُ ثصـة بثُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة 

 ٣عحلث  بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ ٝػ٠ِ بُ٘عٞ ب٥ج٢ :

 بُدظسشة   .1

 بُٔ٘ثُٝة   .2

 بُحٜد٣ق   .3

 تحذٍذ اختباراث انًتاراث األساسَت بكرة انقذو : 3-4-0-0
بؼد جعد٣د أْٛ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ )بُدظسشة ، بُٔ٘ثُٝة ، بُحٜد٣ق(     

، جْ جسا٤ط بفححثزبت ٓو٘٘ة هد ظحن بظح دبٜٓث ُو٤ثض ٓحـ٤سبت بُحعد ٖٓ هحَ 

بُحثظر٤ٖ ، ٝجْ جعد٣د أْٛ ٝأظعٖ ٛرٙ بالفححثزبت بثالجلثم ٓغ بُع٤د بُٔ سف 

 ُٔالئٔحٜث ٓغ ٓحـ٤سبت بُحعد  

 اختباراث انًتاراث األساسَت بكرة انقذو : 3-4-0-2

 اختَار انذحرجت : -
بُدظسشة بُٔعحو٤ٔة ٝبُٔحؼسشة ذٛثبثً ٝم٣ثبثً )ش٤ٛس هثظْ بُ  ثب اسى االختَار :

 ( 22، ص 0211ٝآفسٕٝ ، 

 بُدظسشة بثٌُسة   انتذ  ي  االختَار :

٣ط ( ، ًسة بُودّ ، ظثػة جٞه٤ث ، اس2اٞبفص ػد  ) األدواث انًستخذيت :

 ه٤ثض ، بٞزى  

جٞ غ فٔعة اٞبفص بالظح٤ٌ٤ة ػ٠ِ ٗعٞ جٌٕٞ بُٔعثكة ب٤ٖ  وصف االختَار :

ّ( ٝبُٔعثكة ب٤ٖ فط بُحدب٣ة ٝبُ ثفص ب ٍٝ ٝب٤ٖ بُ ثفص 0بُ ٞبفص )

ّ( ، ٣ٝوّٞ بُالػل بثُدظسشة بُٔعحو٤ٔة ٖٓ فط بُحدب٣ة 2بُ ثٓط ٝفط بُؼٞ ة )

بُ ٞبفص ، ٝػ٘د بشح٤ثش  م٠ُ بُ ثفص ب ٍٝ ، ذْ ٣وّٞ بثُدظسشة ب٤ٖ

ّ( ٝبؼدٛث ٣وّٞ بثالظحدبزة 2بُ ثفص ب ف٤س ٣وّٞ بثُدظسشة بُٔعحو٤ٔة ُٔعثكة )

 ظٍٞ بُ ثفص ٣ٌَٝٔ بالفح٤ثز م٠ُ ُعظة ػحٞزٙ فط بُٜ٘ث٣ة  

 شروط االختَار :

   ٣صل بٕ ٣دظسز بٌُسة ب٤ٖ بُ ٞبفص 

 ٣صل بٕ ٣ؼحس فط بُٜ٘ث٣ة ب ٌَ ًثَٓ ٢ً ٣ؼٞ  ٣ٝعحٌَٔ بالفححثز   

  بذ كود بُٔ ححس بُع٤طسة ػ٠ِ بٌُسة ٣ؼٞ  ٣ٌَٝٔ بالفححثز ٖٓ بٌُٔثٕ بُر١

 كود ك٤ٚ بٌُسة  

   ٕ٣ؼط٢ ٌَُ ٓ ححس ٓعثُٝحث 
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 طس٣وة بُحعص٤َ : ٣عحعل بُصٖٓ ب ٓرَ ب٤ٖ بُٔعثُٝح٤ٖ )أكوَ ٓعثُٝة(  

 

 
 ٝم٣ثبثً ( بفححثز ٜٓثزة بُدظسشة ، بُدظسشة بُٔعحو٤ٔة ٝبُٔحؼسشة ذٛثبثً 0بُ ٌَ )

 

 اختَار انًناونت : -
بُدظسشة ٝبُٔ٘ثُٝة ػ٠ِ اٞبفص ٓحؼد ة )ش٤ٛس هثظْ بُ  ثب اسى االختَار :

 ( 013، ص 0211ٝآفسٕٝ ، 

  هة بُٔ٘ثُٝة   انتذ  ي  االختَار :

( اٞبفص ًح٤سة ، 6( ًسة هدّ ، ٝ)03بزض ٓعح٣ٞة ٝ) األدواث انًستخذيت :

 ( اٞبفص صـ٤سة ، صثكسة، بٞزى  6ٝ)

ّ( ٣ٝحؼد 2ّ( ٝبؼسض )٣2سظْ فطثٕ ٓحٞبش٣ثٕ ػٖ بؼض ) االختَار : وصف

ّ( ػٖ ٓصٔٞػة ٖٓ بُ ٞبفص بُٔٞشػة أٓثّ ٝػ٠ِ بُصثٗح٤ٖ ٖٓ فط 01)

ظْ( ٖٓ 32ظْ( ٝبُرـ٤س٣ٖ )21بُٔ٘ثُٝة ، ٝبُٔعثكة ب٤ٖ بُ ثفر٤ٖ بٌُح٤س٣ٖ )

وّٞ ًال بُصثٗح٤ٖ ، ٌٝٛرب بثُ٘عحة ُِ ثفر٤ٖ ب٥فس٣ٖ ًٝٔث ٓٞ ط بثُ ٌَ ، ٣ٝ

ّ( ٝػ٘د ٝصُٞٚ م٠ُ فط بُٔ٘ثُٝة ٣وّٞ 6بُٔ ححس بدظسشة بٌُسة ُٔعثكة )

بثُٔ٘ثُٝة م٠ُ بُ ٞبفص بُٔٞشٞ ة ك٢ شٜة ب٤ُعثز بثُ٘عحة ُِٔ ححس ٖٝٓ ذْ 

٣سشغ ٣ٝعحِْ بٌُسة ٣ٝدظسشٜث م٠ُ فط بُٔ٘ثُٝة ٣ٝوّٞ بثُٔ٘ثُٝة م٠ُ بُٔ٘حرق 

( 4( جٌسبز بٞبهغ )03ٖٝٓ ذْ م٠ُ شٜة ب٤ٔ٤ُٖ ، ٌٝٛرب ٣ٌسز بُٔعثٝالت )

 ٓعثٝالت ػ٠ِ ًَ ا ص  

 شروط االختبار :

   ٣صل بٕ ال ٣حؼد بُالػل بُ ط بُٔعد  ُِٔ٘ثُٝة 

   ٚ٣صل بٕ ٣ؤ ١ بالفححثز بثُحعِعَ بُٔطِٞب ٗلع 

   بُدظسشة ٝبُٔ٘ثُٝة بثُودّ بُٔلوِة ُدٟ بُٔ ححس 

 ( ٓعثُٝة  ٣03ؼط٢ بُٔ ححس ) 

ظثٍ  فٍٞ بٌُسة ب٤ٖ بُ ثفر٤ٖ  جعحعل ُالػل ٗوطحثٕ ك٢ طرٍقت انتسجَم :

 بُرـ٤س٣ٖ ٝٗوطة ٝبظدة ك٢ ظثٍ  فٍٞ بٌُسة بثُ ثفص بٌُح٤س ٝبُرـ٤س  
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 ( بفححثز ٜٓثزة بُٔ٘ثُٝة ػ٠ِ اٞبفص ٓحؼد ة3بُ ٌَ )

 

 اختبار دقت انتذ  : -

بُدظسشة بثٌُسة ب٤ٖ بُ ٞبفص ٝبُحٜد٣ق )ذثٓس ٓععٖ ٝآفسٕٝ  اسى االختبار :

 (  062، ص 0220، 

 ه٤ثض  هة بُحٜد٣ق   انتذ  ي  االختبار :

( ، اس٣ط ُحوع٤ْ بُٔس٠ٓ ، اس٣ط 2ًسة هدّ هث٤ٗٞٗة ػد  )األدواث انًستخذيت:

 (  6ه٤ثض ، اٞبفص ػد  )

( اٞبفص بُٔعثكة ب٤ٖ 6ج ط٤ط ٓ٘طوة بالفححثز ، جٞ غ ) إجراء االختبار :

ّ( م٠ُ هٞض بُصصبا ، ٣وعْ بُٜدف 04ّ( ٝبُٔعثكة ب٤ٌُِة ٢ٛ )3ًَ اثفص )

ّ( ػٖ بُؼٔٞ  ًٝرُي بُرثُد ، ٝبُٔعثكة ب٤ٖ بُوعْ 0م٠ُ ذالذة أهعثّ ب ٍٝ ٣حؼد )

 ب ٍٝ ٝبُرثُد جٔرَ بُوعْ بُرث٢ٗ  

ُدظسشة ب٤ٖ بُ ٞبفص ٖٓ فط بُحدب٣ة م٠ُ فط ٣حدأ بُالػل بث وصف االختبار :

 بُٜ٘ث٣ة ٣ٝوّٞ بثُحٜد٣ق ٗعٞ بُٔس٠ٓ  

٣ؼط٠ بُالػل ٗوطة ٝبظدة ك٢ بُوعْ بُرث٢ٗ ، ٣ٝؼط٠ ٗوطح٤ٖ  طرٍقت انتسجَم :

ك٢ بُوع٤ٖٔ ب ٍٝ ٝبُرثُد ، ٣ٝؼط٠ بُالػل صلسبً ك٢ ظثُة فسٝز بٌُسة م٠ُ 

 فثزز بُٜدف  
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 حٜد٣ق بُدظسشة بثٌُسة ب٤ٖ بُ ٞبفص ٝبُحٜد٣ق( بفححثز ٜٓثزة ب2ُبُ ٌَ )

 

 بُحصسبة بالظحطالػ٤ة : 2-2

 بُحصسبة بالظحطالػ٤ة ب ٠ُٝ )بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة( : 2-2-0

 3/3/3102هثّ بُحثظد بإشسبا بُحصسبة بالظحطالػ٤ة ب ٠ُٝ بحثز٣خ     

ح٤ٖ ( الػ6ٝبُ ثصة بثُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بُٔؼدة ٖٓ هحَ بُحثظد ػ٠ِ ػ٤٘ة ٖٓ )

ٖٓ احثب ٗث ١  ٣ث٠ُ بُس٣ث ٢ ٖٓ ؿ٤س ػ٤٘ة بُحعد ْٝٛ ٖٓ ٓصحٔغ بُحعد ٓغ 

 ٝشٞ  كس٣ن بُؼَٔ بُٔعثػد  
 ًٝثٕ بُٜدف ٖٓ بُحصسبة بالظحطالػ٤ة ب ٠ُٝ ٛٞ :0

 ٓالآة بُحٔثز٣ٖ بُ٘ٞػ٤ة ٓغ ػ٤٘ة بُحعد    0

 ٓالآة بُحٔثز٣ٖ بُ٘ٞػ٤ة ٓغ ٝهث بُٞظدبت بُحدز٣ح٤ة بُٔعد ة    3

 رؼٞبثت بُح٢ جٞبشٚ بُؼ٤٘ة أذ٘ثا بُحطح٤ن  بُحؼسف ػ٠ِ بُ  2

 بُحر٤ًد ٖٓ ًلثاة كس٣ن بُؼَٔ ، ٝٓدٟ بُدهة ك٢ ج٘ل٤ر بالفححثز    4

 بُحر٤ًد ٖٓ صالظ٤ة ب شٜصة ٝب  ٝبت بُٔعح دٓة    2

 بُحصسبة بالظحطالػ٤ة بُرث٤ٗة )بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة( : 2-2-3
                                                           

  )*( فريق العمل المساعد :
 طارق محمد                مدرب شباب نادي ديالى            ماجستير تربية رياضية     

 صالح لطفي                مساعد مدرب نادي ديالى           بكالوريوس تربية رياضية     
 محمد فارس عواد         مدرب فئات عمرية                  بكالوريوس تربية رياضية     
 عبد المهيمن خالد         طالب كمية التربية األساسية         قسم التربية الرياضية     

   صفاء عبد السالم         طالب طمية التربية األساسية         قسم التربية الرياضية    
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بُرالذثا بُٔرث ف  ُود أشسٟ بُحثظد بُحصسبة بالظحطالػ٤ة بُرث٤ٗة ٣ّٞ    

ػ٠ِ ٗلط بُؼ٤٘ة بُح٢ ذًست ك٢ بُحصسبة ب ٠ُٝ ، ًٝثٕ بُٜدف ٖٓ  2/3/3102

 بُحصسبة بالظحطالػ٤ة بُرث٤ٗة ٛٞ :

 ٓؼسكة بُرؼٞبثت ٝبُٔ ثًَ بُح٢ هد جٞبشٚ بُحثظد    0

 بُحؼسف ػ٠ِ بُٞهث بُٔعحـسم ك٢ ج٘ل٤ر بالفححثزبت    3

 ُٝٔٞ ٞع بُحعد   بُحؼسف ػ٠ِ ٓالآة بالفححثزبت ُٔعحٟٞ بُؼ٤٘ة  2

 بفححثز صالظ٤ة ب  ٝبت ٝب شٜصة بُٔعح دٓة    4

 بُحصسبة بُسئ٤ع٤ة : 2-6

 بالفححثزبت بُوِح٤ة :  2-6-0

 جْ مشسبا بالفححثزبت بُوِح٤ة ُٔحـ٤سبت بُحعد ػ٠ِ بُ٘عٞ بُحث٢ُ :

 االختباراث انقهبَت نهًتاراث األساسَت : 3-6-0-2

جْ مشسبا بالفححثزبت بُوِح٤ة ُِٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ُؼ٤٘ة بُحعد ٣ّٞ بُ ٤ٔط     

ٝػ٠ِ بُٔالػل بُحثبؼة ُٞشبزة بُ حثب  2/3/3102بُعثػة بُرث٤ٗة ٓعثابً بُٔٞبكن 

 ٝبُس٣ث ة بٌسة بُودّ  

هثّ بُحثظد بحرح٤ث بُظسٝف بُ ثصة بثالفححثزبت ٝطس٣وة مشسبئٜث ٝكس٣ن     

بُظسٝف ٗلعٜث هدز بإلٌٓثٕ ػ٘د مشسبا بالفححثزبت  بُؼَٔ ٖٓ بشَ جعو٤ن

 بُحؼد٣ة  

جْ اسض بفححثزبت بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ٖٓ هحَ بُحثظد برٞزة ٓلرِة هحَ     

 مشسبا بالفححثزبت ػ٠ِ أكسب  بُؼ٤٘ة:

جْ جطح٤ن بالفححثزبت ٖٓ هحَ بُحثظد ظح٠ ٣حٌٖٔ أكسب  بُؼ٤٘ة ٖٓ كْٜ  -

 بالفححثزبت ٝصعة جطح٤وٜث  

 ثا كسصة ُالػح٤ٖ ُـسض بإلظٔثا هحَ أ با بالفححثز  جْ مػط -

 جْ جعص٤َ بُ٘حثئس طحوثً ُِ سٝط ٝبُٔٞبصلثت بُٔعد ة ٌَُ بفححثز   -

 جٌثكؤ بُٔصٔٞػثت ك٢ ٓحـ٤سبت بُحعد : 2-6-3

 

 

 

 

 

 

 (3بُصدٍٝ )

( بُٔععٞبة ٝبُصد٤ُٝة ٣tح٤ٖ ه٤ٔة بُٞظط بُععثب٢ ٝبالٗعسبف بُٔؼ٤ثز١ ٝه٤ٔة )

 ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ك٢ بالفححثز بُوح٢ُِٔصٔٞػح٢ بُحعد 

 انًتاراث
 tقًَت  انًجًوعت انضابطت انًجًوعت انتجرٍبَت

 انًحسوبت

 tقًَت 

 انجذونَت
 انذالنت

ا حرا  وسظ ا حرا  وسظ 
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 يعَارً حسابٌ يعَارً حسابٌ

٤ة
ظ
ظث
أ

 

 بُدظسشة

 )خ(
03 21 1 02 03 01 1 33 0 31 

3 116 

ؿ٤س 

  بُة

 بُٔ٘ثُٝة

 ) زشة(
03 12 0 21 03 0 62 1 02 

ؿ٤س 

  بُة

 جٜد٣ق

 ) زشة(
4 13 1 22 4 20 1 21 1 32 

ؿ٤س 

  بُة

 21درجت انحرٍت = 

 

 بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ك٢ بُٞظدبت بُحدز٣ح٤ة : 2-6-2

ٖٓ بشَ مجحثع بُع٤ثم بُؼ٢ِٔ بُع٤ِْ ُِحٞصَ م٠ُ أ م بُ٘حثئس ُعَ ٓ ٌِة     

بُحعد ٖٝٓ بشَ جعو٤ن أٛدبف بُحعد ٝ غ بُحثظرثٕ ٓصٔٞػة ٖٓ بُحٔس٣٘ثت 

بُ٘ٞػ٤ة بٜدف جط٣ٞس بؼض بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ ، ٝهد طحن بُحثظد 

ػح٢ ًسة بُودّ ٛرٙ بُحٔس٣٘ثت فالٍ كحسة بإلػدب  بُ ثص ػ٠ِ ػ٤٘ة ٖٓ ال

٣ٝٔرِٕٞ احثب ٗث ١  ٣ث٠ُ ، ٝهد بػحٔد بُحثظرثٕ ك٢ ٝ غ ٛرٙ بُحٔس٣٘ثت ػ٠ِ 

فحسجٚ بُ  ر٤ة ًٞٗٚ الػحثً ظثبوثً ٝجدز٣ع٢ ك٢ شثٓؼة  ٣ث٠ُ كوالً ػٖ ًٞٗٚ 

ٓدزب ٝظثصَ ػ٠ِ اٜث ة جدز٣ح٤ة ٣ٝوّٞ بٞبشحثجٚ بُحدز٣ح٤ة ك٢ بُصثٓؼة ٓغ 

بم ، ًٔث بػحٔد بُحثظرثٕ ػ٠ِ فحسة بُع٤د ٓ٘ح ل بُصثٓؼة ك٢ ش٤ٔغ بطٞالت بُؼس

بُٔ سف ٌُٞٗٚ ٓح ررثً ك٢ ٛرب بُٔصثٍ ، كوالً ػٖ بطالػٚ ػ٠ِ بُٔسبشغ 

ٝبُٔرث ز ٝبُدزبظثت بُ ثصة بٌسة بُودّ ، ٝجْ بُح٘ع٤ن ٓغ بُٔعَِ بُس٣ث ٢ 

ٝالػل ٓ٘ح ل بُٞط٢٘ بُعثبن ٝٗث ١ بُصٝزبا بُس٣ث ٢ بُع٤د ػحد ب ٤ٓس ٗثش٢ 

٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ٖٓ ٓدبزض ػث٤ُٔة ٖٝٓ ٝظدبت جدز٣ح٤ة فثصة بلسم بحٞك٤س بُحٔس٣

ػث٤ُٔة ٓحطٞزة بِؼحة ًسة بُودّ ًلس٣ن لاير ٓدز٣د ٝبساِٞٗة ٝٓثٗ عحس ٣ٞٗث٣حد 

ٝأ١ ظ٢ ٤ٓالٕ ٝبث٣سٕ ٤ٓٞٗخ ، ٝػ٠ِ ٛرب ب ظثض بظحطؼ٘ث إٔ ٗعح ِص 

د ، ٓصٔٞػة ٖٓ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بُ ثصة بثُحعد ، ٝبُح٢ ج دّ أٛدبف بُحع

ٝبػحٔد بُحثظرثٕ ك٢ جطح٤ن بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ُِٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة ك٢ بُوعْ 

بُسئ٤ع٢ ٖٓ بُٞظدة بُحدز٣ح٤ة ُْٝ ٣حدفَ بُحثظد ك٢ بُٜٔ٘س بُٔعح دّ ٖٓ هحَ 

( 4بُٔدزب بثُ٘عحة ُِٔصٔٞػة بُوثبطة ، ٝجْ مػطثا ٛرٙ بُحٔس٣٘ثت ُٔدة )

( ٝظدة جدز٣ح٤ة 03بٔصٔٞع )( ٝظدبت جدز٣ح٤ة ك٢ بالظحٞع 2ٝأظثب٤غ بٞبهغ )

ٝفالٍ كحسة بإلػدب  بُ ثص ُِلس٣ن ، ُٝود بدا بُحسٗثٓس بُحدز٣ح٢ بحثز٣خ 

، ٝهثّ بُحثظد بحٞك٤س ٓصٔٞػة ٖٓ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بٔعثػدة  2/3/3102

 ب ا ثص بُٔرًٞز٣ٖ آٗلثً ٝكوث ُٔث ٣رج٢ :

ظح٠ ال ٣ ؼس ٓسبػثة ٓحدأ بُح٘ٞع ٝأ با بُحٔس٣٘ثت  بفَ بُٞظدة بُحدز٣ح٤ة   0

 بُالػحٕٞ بثَُِٔ 

مجحثع ٓحدأ بُحدزز ٖٓ بُعَٜ م٠ُ بُرؼل ٖٝٓ بُحع٤ط م٠ُ بُٔسًل ٖٓ   3

 ظ٤د بُحٔس٣٘ثت بُٜٔثز٣ة  
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 بالفححثزبت بُحؼد٣ة : 2-6-4

بؼد بالٗحٜثا ٖٓ بُٜٔ٘س بُحدز٣ح٢ ػ٠ِ ػ٤٘ة بُحعد أُشس٣ث بُو٤ثظثت بُحؼد٣ة     

سبػ٤ثً ك٢ ذُي ًَ بُظسٝف ٝطس٣وة ُٔصث٤ٓغ بُحعد )بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة( ، ٓ

 بُح٘ل٤ر ٝب  ٝبت بُٔعح دٓة  

 االختباراث انبعذٍت نهًتاراث األساسَت : 3-6-4-0

 2/2/3102جـْ مشـسبا بالفححثزبت بُحؼد٣ة ُؼ٤٘ة بُحعد ٣ّٞ بُرالذثا بُٔٞبكن     

 ػ٠ِ ٓالػل ٝشبزة بُ حثب ٝبُس٣ث ة ٝبٞشٞ  كس٣ن بُؼَٔ بُٔعثػد  

 إلظرثئ٤ة :بُٞظثئَ ب 2-2

،  3102)ظٔصة ٓعٔد  ٝ ٣ٖ ،  SPSSبظح دبّ بُحثظد بُعو٤حة بإلظرثئ٤ة    

( ُٔؼثُصة بُح٤ثٗثت بُح٢ ظرَ ػ٤ِٜث ٖٓ بُٞظثئَ بإلظرثئ٤ة بُح٢ 22ص

 بػحٔدٛث ًٝٔث ٣رج٢ :

 بُٞظط بُععثب٢    0

 بُٞظ٤ط    3

 بالٗعسبف بُٔؼ٤ثز١    2

 ٓؼثَٓ بالُحٞبا    4

 ( ُِؼ٤٘ثت بُٔحسببطة  Tبفححثز )  2

،  0222حة بُحطٞز )ٓعٔد صحع٢ ظع٤ٖ٘ ٝظٔد١ ػحد بُٔ٘ؼْ ، ٗع  6

 ( 300ص

 

 

 

 

 

 ( ُِؼ٤٘ثت بُٔعحوِة   Tبفححثز )  2

 

 انباا انرابع

 عر  اننتائج وتحهَهتا ويناقشتتا : -4

ب ظثظ٤ة ك٢ بالفححثزبت بُوح٤ِة ٝبُحؼد٣رة ػسض ٝجع٤َِ ٗحثئس بُٜٔثزبت  4-0-0

 ُِٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة ٝٓ٘ثه حٜث :

ُـررسض ٓؼسكررـة بُلررـسٝم برر٤ٖ ب ٝظررثط بُععررثب٤ة بُٜٔررثزبت ب ظثظرر٤ة )ه٤ررد     

بُحعد( ك٢ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ُِٔصٔٞػرة بُحصس٣ح٤رة ، ٝٓؼسكرة بٗعرسبف 

ُة بُلسٝم بظح دّ بُحثظد ( بُٔععٞبة ٝ الtبُلسٝم ػٖ ٝظطٜث بُععثب٢ ٝه٤ٔة )

بُوٞب٤ٖٗ بإلظرثئ٤ة بُٔ٘ثظرحة ُٔؼثُصرة بُح٤ثٗرثت ٝبظرح سبز بُ٘عرل بُٔطِٞبرة ًٔرث 

 (  2ٓٞ ط ك٢ بُصدٍٝ )

 

 نسبة التطور =

 القياس القبمي –القياس البعدي 

 القياس القبمي
×100 
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 (2بُصدٍٝ )

٣ح٤ٖ بُٞظط بُععثب٢ ٝبالٗعسبف بُٔؼ٤ثز١ ٝه٤ٔة بُٞظط بُععثب٢ ٝبالٗعسبف 

ُِٔصٔٞػة  ( بُٔععٞبة ٝبُصد٤ُٝةtبُٔؼ٤ثز١ ُِلسٝم ٝٗعحة بُحطٞز ٝه٤ٔة )

 بُحصس٣ح٤ة ك٢ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة

 بُٜٔثزبت

 بالفححثز بُحؼد١ بالفححثز بُوح٢ِ
ٗعحة 

 بُحطٞز

% 

ٓحٞظط 

 بُلسٝم

ض
-
 ف 

بٗعسبف 

ٓؼ٤ثز١ 

 ُِلسٝم

 ع ف

ة 
ٔ٤
ه

t
بة 
عٞ
ع
ُٔ
ب

 

ة 
ٔ٤
ه

t 
٤ة
ُٝ
صد
بُ

 

ُة
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ب

 

ض
-

ض ع± 
-

 ع± 

٤ة
ظ
ظث
 
ت ب

زب
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ب

 

 41 1 22 00 02 1 21 03  ظسشة
00 2

% 
0 20 0 30 

02 2

1 

3
 3
3

 

١
ٞ٘
ٓؼ

 

 14 0 42 02 21 0 12 03 ٓ٘ثُٝة
44 22

% 
2 26 1 23 

04 2

2 ١
ٞ٘
ٓؼ

 

 62 1 6 22 1 13 4 جٜد٣ق
21 12

% 
3 42 1 22 

02 2

2 ١
ٞ٘
ٓؼ

 

 .      01( ورجت حرٍت = 1.15( عنذ يستوى دالنت )2.22قًَت )ث( انجذونَت )

( ٓررٖ بُصرردٍٝ ب ٝظررثط بُععررثب٤ة ٝبالٗعسبكررثت ٣2حوررط ُ٘ررث ٓررٖ بُصرردٍٝ )    

( tبُٔؼ٤ثز٣ررة ٝكررسم ب ٝظررثط ٝبٗعررسبف بُلررسٝم ػررٖ ٝظررطٜث بُععررثب٢ ٝه٤ٔررة )

بُٔععٞبة ٝ الُة بُلسٝم ك٢ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ُِٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة كر٢ 

 بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة )ه٤د بُحعد(  

ٕخ ه٤ْ ب ٝظثط بُععثب٤ة ُالفححثز بُوح٢ِ ُِٔصٔٞػة  (٣2ح٤ٖ بُصدٍٝ )     م

بُحصس٣ح٤ة ُِٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ك٢ ُؼحة ًسة بُودّ ٓ حِلثً جٔثٓثً ػٖ بالفححثز 

( بُٔععٞبة ٌَُ ٌٕٓٞ ٖٓ ُِٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ه٤د tبُحؼد١ ، مذ جح٤ٖ إٔ ه٤ٔة )

ُصد٤ُٝة ( بt( ٢ٛٝ بًحس ٖٓ )22 02،  22 04،  22 02بُحعد ػ٠ِ بُحٞب٢ُ )

ٕخ ٛ٘ثى كسٝهثً ٓؼ٣ٞ٘ة ب٤ٖ بالفححثز بُوح٢ِ 33 3بُح٢ جعث١ٝ ) ( ، ٝٛرب ٣ؼ٢٘ أ

 ٝبُحؼد١ ُٝرثُط بالفححثز بُحؼد١   

ٕخ ش٤ٔغ بُٜٔثزبت ه٤د بُحعد ظصِث ٗعحة جطٞز ش٤دة ، ٣ٝؼصٝ      ٝٗصد م

بُحثظد ذُي م٠ُ بُص٣ث ة بُعثصِة ك٢ جطٞز بُودزبت بُحد٤ٗة ُالػح٤ٖ بُر١ بزجلغ 

ُد٣ْٜ بؼد أ با بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ، ٝبثُحث٢ُ أ ٟ م٠ُ جط٣ٞس بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة 

%( ، أٓث ٜٓثزة بُٔ٘ثُٝة 2 00، ك٘عحة بُحطٞز ك٢ ٜٓثزة بُدظسشة ٝصِث م٠ُ )

%( ، ٝأٓث  هة بُحٜد٣ق كود ظصِث جطٞزبً ٝصَ 22 44كود ٝصِث م٠ُ ٗعحة )

ُد٣ٖ ٝٗثٛدة أٗٞز بُرحثؽ " %( ، ٝٛرب ٓث أًدٙ شٔثٍ ٓعٔد ػالا ب12 21ب٠ُ )

ٕخ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ٢ٛ جٔس٣٘ثت فثصة ٌُٜٞٗث جرفر فٞبص بُح٤ٌ٘ي  ػ٠ِ أ



22 
 

)ب  با بُٜٔثز١( بُٔدزٝض ك٢ بالػححثز ػ٘د ج ٤ٌَ ب٤٘حٜث ظ٤د جٔصز ك٢ ٛرٙ 

بُحٔس٣٘ثت بُح ثبٚ ٖٓ بُوٞة بُٔحرُٝة ٝأٗظٔة بُؼَٔ بُؼو٢ِ ٓـغ ٓر٤الجٜث كـ٢ 

٤ٌ٘ي( ُِعسًة ب ظثظ٤ة " )شٔثٍ ٓعٔد ػالا بُد٣ٖ ٝٗثٛدة ب  با بُٜٔثز١ )بُح

 (   2-6، ص 3110أٗٞز بُرحثؽ ، 

٣ٝؼصٝ بُحثظرثٕ بُحطٞز بُعثصَ ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ) ظسشة ، ٓ٘ثُٝة ،     

جٜد٣ق( م٠ُ بظح دبّ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بُٔح٘ٞػة ػ٠ِ ٝكن أظط ػ٤ِٔة ٓح٤٘ة 

٠ بُرؼل ٖٝٓ بُحع٤ط م٠ُ بُٔسًل ٝم٠ُ ػ٠ِ بُحٌسبز ٝبُحدزز ٖٓ بُعَٜ مُ

ٕخ بُطسم 3100بُحٔس٣٘ثت بُٔ ثبٜة ُِؼل ، ٛرب ٓث أًدٙ ٛثاْ ٣ثظس ظعٖ ) ( : م

،  3100بُ ثصة ُحط٣ٞس  هة ب  با بُعس٢ً ٝبُٜٔثز١ ٢ٛ )ٛثاْ ٣ثظس ظعٖ ، 

 ( :20ص

بُحـ٤٤س ك٢ ظسػة ٝجٞه٤ث بُعسًثت )أ با بُعسًثت بُٔسًحة ًثُصس١   0

 ٝبُٔعثٝزة ٝبالظحالّ ٝبُحع٤ِْ ٝبُصس١ بثٌُسة ذْ بُحر٣ٞل(   

ش٣ث ة ػد  بُحٌسبزبت بُحٔثز٣ٖ ك٢ بُٞظدة بُحدز٣ح٤ة )٣ٜٝدف م٠ُ   3

 بُٞصٍٞ بث  با بُعس٢ً ٝبُٜٔثز١ م٠ُ بُعثُة ب ٝجٞٓثج٤ٌ٤ة(   

 

ٗحثئس بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ك٢ بالفححثزبت بُوح٤ِة ٝبُحؼد٣رة ػسض ٝجع٤َِ  4-0-3

 ُِٔصٔٞػة بُوثبطة ٝٓ٘ثه حٜث :

ُـررسض ٓؼسكررـة بُلررسٝم ب٤ررـٖ ب ٝظررثط بُععررثب٤ة بُٜٔررثزبت ب ظثظرر٤ة )ه٤ررد     

بُحعد( ك٢ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼرد١ ُِٔصٔٞػرة بُورثبطة ، ٝٓؼسكرة بٗعرسبف 

ُٔععٞبة ٝ الُة بُلسٝم بظح دّ بُحثظد ( بtبُلسٝم ػٖ ٝظطٜث بُععثب٢ ٝه٤ٔة )

بُوٞب٤ٖٗ بإلظرثئ٤ة بُٔ٘ثظرحة ُٔؼثُصرة بُح٤ثٗرثت ٝبظرح سبز بُ٘عرل بُٔطِٞبرة ًٔرث 

 (  4ٓٞ ط ك٢ بُصدٍٝ )

 

 

 

 

 

 

 (4بُصدٍٝ )

٣ح٤ٖ بُٞظط بُععثب٢ ٝبالٗعسبف بُٔؼ٤ثز١ ٝه٤ٔة بُٞظط بُععثب٢ ٝبالٗعسبف 

ٔععٞبة ٝبُصد٤ُٝة ُِٔصٔٞػة ( بtُبُٔؼ٤ثز١ ُِلسٝم ٝٗعحة بُحطٞز ٝه٤ٔة )

 بُوثبطة ك٢ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة

 بالفححثز بُوح٢ِ بُٜٔثزبت
بالفححثز 

 بُحؼد١

ٗعحة 

 بُحطٞز

ٓحٞظط 
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بٗعسبف 
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 .      01( ورجت حرٍت = 1.15( عنذ يستوى دالنت )2.22قًَت )ث( انجذونَت )

( ب ٝظثط بُععثب٤ة ٝبالٗعسبكثت بُٔؼ٤ثز٣رة ٝكرسم ٣4حوـط ُ٘ث ٖٓ بُصـدٍٝ )    

( بُٔععرٞبة ٝ الُرة tب ٝظثط ٝبٗعسبف بُلرـسٝم ػرٖ ٝظرطٜث بُععرثب٢ ٝه٤ٔرـة )

بُلرررسٝم كررر٢ بالفححرررثز٣ٖ بُوحِررر٢ ٝبُحؼرررد١ ُِٔصٔٞػرررة بُورررثبطة كررر٢ بُٜٔرررثزبت 

 ب ظثظ٤ة )ه٤د بُحعد(  

ٕخ ه٣4٤ح٤ٖ بُصدٍٝ )     ْ ب ٝظثط بُععثب٤ة ُالفححثز بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ( م

ُِٔصٔٞػة بُوثبطة ك٢ ٌٓٞٗثت بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ ال ج حِق ه٤ٜٔث 

( بُٔععٞبة ُٜٔثزة بُدظسشة tًر٤سبً ػٖ بالفححثز بُحؼد١ ، مذ جح٤ٖ إٔ ه٤ٔة )

( بُصد٤ُٝة ، ٝٛرب ٣ؼ٢٘ ٝشٞ  كسٝم tبُٔ٘ثُٝة ٝبُحٜد٣ق ٢ٛ أًحس ٖٓ ه٤ٔة )

ٓؼ٣ٞ٘ة ب٤ٖ بالفححثز٣ٖ بُوح٢ِ ٝبُحؼد١ ُٝرثُط بُحؼد١ ، أٓث بثُ٘عحة ُ٘عحة 

% ، 3 33بُحطٞز ك٢ ٜٓثزة بُدظسشة ٝبُٔ٘ثُٝة ٝبُحٜد٣ق ًثٗث ػ٠ِ بُحٞب٢ُ )

 %( ، ٝٛرٙ بُ٘عحة ه٤ِِة ٓوثزٗة ٓغ بُٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة  31 %6 ، 11 03

ظ٤ة ) ظسشة ، ٓ٘ثُٝة ، ٣ٝؼصٝ بُحثظرثٕ بُحطٞز بُعثصَ ك٢ بُٜٔثزبت ب ظث   

جٜد٣ق( ، ًٝثٕ ٛرب بُحطٞز ب٘عحة ه٤ِِة ب٠ُ ػدّ كثػ٤ِة بُحسٗثٓس بُحدز٣ح٢ 

ُِٔدزب ك٢ جط٣ٞس ٗوثط بُوؼق ُدٟ بُالػح٤ٖ ، ٖٝٓ ذْ بٗؼٌط ػ٠ِ ٓعحٟٞ 

ٕخ ٛرٙ بُٜٔثزبت ٖٓ بُٜٔثزبت بُٜٔٔة ٝبُده٤وة  بُالػح٤ٖ برٞزة ػثٓة ، ًٝرُي م

ٝجٞبكن ػَٔ ب شٜصة بُؼرح٤ة ٝبُؼو٤ِة بُٔ حِلة ، بُح٢ جعحثز بُوٞة ٝبُعسػة 

ُرب ُْ جظٜس ٛ٘ثى كسٝم ٝب عة ك٢ بالفححثز بُحؼد١ ه٤ثظثً بثُٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة 

، ًٝرُي ػدّ ٓسبػثة بُٔدزب بُحدزز ك٢ بُحٔس٣ٖ ٖٓ أشَ بُٞصٍٞ م٠ُ بُدهة ، 

ٕخ بُؼالهة ب٤ٖ بُعسػة ٝبُوٞة جؼ3101ٝٛرب ٓث أًدٙ ٣ؼسب ف٤ٕٞ ) ٌط ( " م

ٓعحٟٞ ب  با بُٜٔثز١ ، كؼ٘د بُحدز٣ل ػ٠ِ ٜٓثزة ٓؼ٤٘ة ٣عثٍٝ بُٔدزب إٔ 

٣ٌٕٞ أ بؤٛث بعسػة بط٤ ة ُـسض مػطثا كٌسة ٝب عة ٤ٌُل٤ة ٛرب ب  با ، 

ٝبؼد ذُي ٣عثٍٝ ش٣ث ة بُعسػة م٠ُ إٔ ٣رَ م٠ُ بُعسػة بُعو٤و٤ة ُٚ ٝٓعثُٝة 
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ب  با كإٕ ذُي ٣ؼٌط جطٞز بالظحلثق بثُدهة ، كإذب جطٞزت ظسػة بُح٘ل٤ر ٓغ  هة 

 (  42، ص 3101ٝجععٖ ب  با بُٜٔثز١ " )٣ؼسب ف٤ٕٞ ، 

ػسض ٝجع٤َِ ٗحثئس بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ك٢ بالفححثزبت بُوح٤ِة ٝبُحؼد٣رة  4-0-2

 ُِٔصٔٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة ٝٓ٘ثه حٜث :

٤ٔرة ُـسض ٓؼسكة ب ٝظثط بُععثب٤ة ُالفححرثزبت ٝبالٗعسبكرثت بُٔؼ٤ثز٣رة ٝه    

(t ٖبُٔععرررٞبة ٝبُصد٤ُٝرررة ٝٓعرررحٟٞ بُدالُرررة ُالفححرررثزبت بُحؼد٣رررة ُِٔصٔرررٞػح٤ )

بُحصس٣ح٤ررة ٝبُوررثبطة كرر٢ بُٜٔررثزبت ب ظثظرر٤ة )ه٤ررد بُحعررد( ًٝٔررث ٓٞ ررط كرر٢ 

 (  2بُصدٍٝ )

 (2بُصدٍٝ )

( بُٔععٞبة ٝبُصد٤ُٝة ٣tح٤ٖ ب ٝظثط بُععثب٤ة ٝبالٗعسبكثت بُٔؼ٤ثز٣ة ٝه٤ٔة )

ُالفححثزبت بُحؼد٣ة ُِٔصٔٞػح٤ٖ بُحصس٣ح٤ة ٝبُوثبطة ك٢ ٝٓعحٟٞ بُدالُة 

 بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة

 بُٜٔثزبت

 بُٔصٔٞػة بُوثبطة بُٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة
 tه٤ٔة 

 بُٔععٞبة

 tه٤ٔة 

 بُصد٤ُٝة
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 .     21( ورجت حرٍت = 1.15توى دالنت )( عنذ يس2.1.6قًَت )ث( انجذونَت )

( هرر٤ْ ب ٝظررثط بُععررثب٤ة ٝبالٗعسبكررثت بُٔؼ٤ثز٣ررة ٣2حوررط ُ٘ررث ٓررٖ بُصرردٍٝ )    

ٝكرررسم ب ٝظرررثط كررر٢ بالفححرررثز بُحؼرررد١ ُِٔصٔٞػرررة بُحصس٣ح٤رررة ٝبُورررثبطة كررر٢ 

 بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة )ه٤د بُحعد(  

ٕخ ه٤ْ ب ٝظثط بُععثب٤ة ُالفححثز بُحؼد١ ُِٔصٔٞػة ٣2ح٤ٖ بُصدٍٝ )     ( م

بُحصس٣ح٤ة ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ٗحثئصٚ أكوَ ٖٓ بالفححثز بُحؼد١ بثُ٘عحة 

ٕخ ٛ٘ثى كسٝهثً ذبت  الُة مظرثئ٤ة ب٤ٖ بُٔصٔٞػح٤ٖ  ُِٔصٔٞػة بُوثبطة ، مذ أ

بٌسة بُودّ ُٝرثُط بُٔصٔٞػة ك٢ بالفححثزبت بُحؼد٣ة ك٢ بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة 

( بُٔععٞبة ُِٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ه٤د بُحعد ٢ٛٝ ػ٠ِ tبُحصس٣ح٤ة ، ٝإٔ ه٤ٔة )

( بُصد٤ُٝة بُح٢ t( ٢ٛٝ أًحس ٖٓ ه٤ٔة )01 01،  32 2،  62 4بُحٞب٢ُ )

( ، كثُلسم ك٢ ٗعل بُحععٖ ُرثُط 12 1( ػ٘د ٗعحة فطر )116 3جعث١ٝ )

 بُٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة 

ُحثظرثٕ ٛرٙ بُلسٝم م٠ُ بُحطٞز بُعثصَ ُِٔصٔٞػة بُحصس٣ح٤ة ٣ؼٞ  ٣ٝؼصٝ ب    

م٠ُ كثػ٤ِة بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ٝٓث جحؤ٘ٚ ٛرٙ بُحٔس٣٘ثت ٖٓ جٔثز٣ٖ ٜٓثز٣ة ك٢ 
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بُٞظدبت بُحدز٣ح٤ة ػ٠ِ ٝكن أظِٞب ػ٢ِٔ  ه٤ن ، بُحٔس٣٘ثت بُح٢ بفحثزٛث 

ٝبُٔسًحة بُحثظد ٢ٛ جٔس٣٘ثت ٓح٘ٞػة ٜٓ٘ث بُعِٜة ٝبُرؼحة ٝبُحع٤طة 

ٝبُٔ ثبٜة ُِؼل ُٔث ٣عدخ ك٢ بُٔحثزبة ، كود جْ زبط ٛرٙ بُحٔثز٣ٖ ٓغ جٔثز٣ٖ 

بُعسػة ٝبُساثهة ٝبُوٞة ٝبُٔطثُٝة بُح٢ أظٜٔث بدٝزٛث ك٢ جط٣ٞس بُٜٔثزبت 

ب ظثظ٤ة بُح٢ جؼد ٖٓ بُوسٝز٣ثت ب ظثظ٤ة ُالػل ًسة بُودّ ، ٝٛرب ٓث أًدٙ 

ٕخ ًَ أ ب0224ٓعٔد ظعٖ ػال١ٝ ) ا ٜٓثز١ ٗثشط ك٢ أ١ ٗ ثط ز٣ث ٢ ( " أ

ٕخ ٛرٙ بُودزبت  ٣عحوٚ هدزبت بد٤ٗة ٝكع٤ُٞٞش٤ة جحؼِن بثظحؼدب بت بُلس  ، ٝم

جؤ ١ ٝقثئلٜث ب ٌَ ٓحسببط ك٢ ٗعن ٓححثبغ ٣عْٜ ك٢ بُٜ٘ث٣ة م٠ُ جعو٤ن أ با 

( ، ًٔث إٔ " 432، ص 0224بُٜٔثزبت ب ٌَ أكوَ " )ٓعٔد ظعٖ ػال١ٝ ، 

ٕخ ٛدف بإلػدب  بُٜٔثز١ ٛ ٞ بًحعثب ٝمجوثٕ ًثكة بُٜٔثزبت ب ظثظ٤ة ُِؼحة ، مذ م

بُحطح٤ن بُص٤د ُِٜٔثزبت ٣عثػد ػ٠ِ ب  با بصٜد أهَ ٝػدّ جؼسض بُالػل 

ُإلصثبة ، ٝك٢ ُؼحة ًسة بُودّ ال ٣عحط٤غ بُالػل ج٘ل٤ر ب  با بُٜٔثز١ بثُ ٌَ 

ك٢ هثب٤ِة  بُٔطِٞب مال ٖٓ فالٍ مجوثٕ بُ٘ٞبظ٢ بُٜٔثز٣ة ، ٝبُر١ بدٝزٙ ٣ؤذس

بُالػح٤ٖ بُ طط٤ة ٝبُحد٤ٗة ، ُرُي ٣ؤًد فالٍ بُحدز٣ل ػ٠ِ أ با بُٜٔثزة أٝ 

،  Harra  ،0221مػطثا بُٞهث بٌُثك٢ ٖٓ بشَ مجوثٜٗث ب ٌَ ش٤د " )ٛثزة 

 (  34ص

 

 انباا انخايس

 االستنتاجاث وانتوصَاث -5

 االستنتاجاث : 5-0

ٕخ بظررح دبّ بُحٔس٣٘ررثت بُ٘ٞػ٤ررة بظررْٜ ب ررٌَ م٣صرر  0 ثب٢ كرر٢ جطرر٣ٞس بُٜٔررثزبت م

 ب ظثظ٤ة بٌسة بُودّ   

ٕخ ٗعحة جطرٞز بُٔصٔٞػرة بُحصس٣ح٤رة كر٢ ٓحـ٤رسبت بُحعرد ًثٗرث أكورَ ٓرٖ   3 م

 ٗعل بُحطٞز ُِٔصٔٞػة بُوثبطة   

 انتوصَاث : 5-2

 أ٤ٔٛة بظح دبّ بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة ك٢ بُحدز٣ل برٞزة ػثٓة      0

ؼوررر٤ِة بُؼثِٓرررة كررر٢  رررسٝزة ٓسبػرررثة بُحٔس٣٘رررثت بُ٘ٞػ٤رررة ُِٔصٔٞػرررثت بُ  3

 بُٔعثبوة 

ٓسبػثة بفح٤ثز بُحٔس٣٘ثت بُ٘ٞػ٤ة بُٔ٘ثظحة كر٢ ب  با بُح ررر٢ بٔرث ٣ح رثبٚ   2

 ٓغ طح٤ؼة ب  با ك٢ بُٔعثبوة   

مػث ة مشسبا ٓررَ ٛررٙ بُدزبظرة ٓرغ ػ٤٘رثت ٓ حِلرة ٓرٖ ظ٤رد بُعرٖ ٝبُصر٘ط   4

ٝٗررٞع بُ٘ ررثط بُس٣ث رر٢ بُٔٔررثزض، ًٝرررُي ٓررغ ٓحـ٤ررسبت أفررسٟ ُررْ ٣ح٘ثُٜٝررث 

 حثظرثٕ   بُ

 

 قائًت انًصادر : 
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، ٓطحؼرررة شثٓؼرررة بالفححرررثز ٝبُحع٤ِرررَ بٌرررسة بُوررردّ ذرررثٓس ٓععرررٖ ٝآفرررسٕٝ ،  -

   0220بُٔٞصَ ، بُٔٞصَ ، 

ب ظرثض بُؼِٔر٢ " بُعسًر٢ ،  شٔثٍ ٓعٔد ػرالا بُرد٣ٖ ٝٗثٛردة أٗرٞز بُررحثؽ -
، بُٔررؤجٔس بُؼِٔرر٢ بُرررث٢ٗ ، ٤ًِررة ب٤ٓٞ٤ٌُرث٢ٌ٤ٗ " ُِحٔس٣٘ررثت بُحد٤ٗررة كرر٢ بُٔدزظررة 

   3110بُحسب٤ة بُس٣ث ٤ة ُِح٤ٖ٘ ، شثٓؼة بُصهثش٣ن ، 

،  3، ط  SPSSبُحع٤ِرَ بإلظررثئ٢ بُٔحوردّ بثظرح دبّظٔرصة ٓعٔرد  ٝ ٣رٖ ،  -

   3102 بز بُٔع٤سة ُِ٘ س ٝبُحٞش٣غ ٝبُطحثػة ، ػٔثٕ ، 

 بز بٌُحل ُِطحثػرـة ، بُٔٞصرَ ،  ًـسة بُوـدّ ش٤ٛس هثظْ بُ  ثب ٝآفسٕٝ ، -

 ،0211   

 ٤ثا ظٔٞ  ُٓٞٞ  ، جرذ٤س ج٘ظر٤ْ بُعٔرَ بُحردز٣ح٢ ػِر٠ ٝكرن بُٔعرثكة ٝػرد   -

بُ طٞبت ٝبُعؼسبت بُٔعحٌِٜة ُٔسبًص بُالػح٤ٖ ك٢ بؼرض بُٔحـ٤رسبت بُلعرِص٤ة 

، ٤ًِررة بُحسب٤ررة  أطروحاات دكتااورار مَاار ينشااورةٝبُحد٤ٗررة بُ ثصررة بٌررسة بُورردّ ، 

      3102ب ظثظ٤ة ، شثٓؼة  ٣ث٠ُ ، 

، ٤ًِررة بُحسب٤ررة  بُٔٞظررٞػة بُس٣ث رر٤ة ٝبُحد٤ٗررة بُ ررثِٓةهثظررْ ظعررٖ ظعرر٤ٖ ،  -

    022، ص 3112بُحد٤ٗة ،  بز بُلٌس ، ػٔثٕ ، 

،  بز بُٔؼثزف ، بُوثٛسة  2، ط ػِْ بُحدز٣ل بُس٣ث ٢،  ٓعٔد ظعٖ ػال١ٝ -

 ،0224     

ب ظررط بُؼ٤ِٔررة ٌُررسة بُطررثئسة  ٓعٔررد صررحع٢ ظعرر٤ٖ٘ ٝظٔررد١ ػحررد بُٔرر٘ؼْ ، -
   0222، ٓسًص بٌُحثب ُِ٘ س ، ٓرس ،  0، ط ٝطسم بُو٤ثض ٝبُحو٣ْٞ

 ٤ُرَ بُحثظرد ٌُحثبرة ب بعرثخ ٗٞز١ مبسب٤ْٛ بُ رٞى ٝزبكرغ صرثُع٢ كحعر٢ ،  -
   20ّ ، ص3114، بـدب  ،  ك٢ بُحسب٤ة بُس٣ث ٤ة

، ٓطرثبغ  2، جسشٔة : ػحد ػِر٢ ٗرر٤ق ، ط أصٍٞ بُحدز٣ل،  Harraٛثزة  -

     0221بُحؼ٤ِْ بُؼث٢ُ ، بـدب  ، 

جٔس٣٘رثت فثصرة ُحطر٣ٞس  هرة ب  با بُعسًر٢ ٝبُٜٔرثز١ ظعرٖ ، ٛثاْ ٣ثظس  -
    3100، ٌٓححة بُٔصحٔغ بُؼسب٢ ، ػٔثٕ ،  0، ط ُالػح٢ ًسة بُودّ

،  بز بٌُِٔررة بُط٤حررة ،  بُررحؼِْ بُعسًرر٢ برر٤ٖ بُٔحرردأ ٝبُحطح٤ررن٣ؼررسب ف٤ررٕٞ ،  -

     3101بـدب  ، 

 
 


