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 1002 –( 21انؼذد ) –( 21انًجهذ ) –يجهخ انشافذٍَ نهؼهىو انشَبظُخ               
 

  َجبصاإلودلخ  فٍ األداءفٍ اكتسبة ثؼط انىسبئم انًسبػذح استخذاو أحش 

  األسظٍبنتُس ث األسبسُخًهبساد ننجؼط ا
 أحسبٌ لذوسٌ أيٍُ أنُجبسٌوػذ هللا ػهٍ أنششَفٍ         و.  أ.و.د. ونُذ

 كهُخ انتشثُخ انشَبظُخ/ جبيؼخ انًىصم

 21/7/1002تبسَخ لجىل انُشش :   ؛    12/2/1002تبسَخ تسهُى انجحج : 

 

 يهخص انجحج
ّاقرس فري جداج  فرٖ جتطعرحخ  ذعرغ جلْظرحتا جلوعرحعدز مأغرس جظرطادججلكشف عي  ئلُٔدف جلركع 

جظررطادم جلوررٌِؽ ّ. جدزػررٖطٌط ذررحل جإلزظررح جدهحه٘ررس ّجلالة٘ررس ّػررسذس  جدزػرر٘ط٘يللؼررسذط٘ي  ًؿررحشجإل

 .لوال هطَ ؽر٘عس جلوشكلس جلطؿسٗرٖ

( ظٌس هْشع٘ي علرٔ غرالظ هؿرحه٘  20-24( هططْعحً ّذأعوحز )03ّقد ضكًْص عٌ٘س جلركع هي )

( هططْع٘ي لكا هؿوْعس ، ّضن جلطكحفإ ذٌِ٘ن فٖ هطغ٘سجش )جلعوس ، جلطرْ  ، جلرْشى( 23ضؿسٗر٘س ّذْجق  )

 جلل٘حقس جلردً٘س ّجلكست٘س . فؼالً عي عدا هي عٌحطس 

 جٙض٘س :  جدظحل٘دًةرش تا هؿوْعس هي جلوؿحه٘  جلػالظ ذسًحهؿِح جلاحص ذَ  ّفق ّ

 جلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جدّ  )أظلْخ ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س علٔ جلكحتؾ( .  .2

 جلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جلػحًٖ )أظلْخ ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س فٖ جلولعد جلٌظحهٖ( .  .4

 )أظلْخ ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س علٔ جلكحتؾ ّفٖ جلولعد جلٌظحهٖ(  جلدهؽ لرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جلػحلعج .0

 ، جلْجقرد جدظررْ  فرٖ ضعل٘و٘رس ّقردجش غرالظ ّذْجقر  أظرحذ٘  عشرسز جلطعل٘و٘رس جلررسجهؽ ضٌة٘ر أظطغسقّ

 . ضعل٘و٘س ّقدز لكا اق٘قس(  93) ّذصهي

جلْظؾ جلكعرحذٖ ، جالًكرسجف جلوع٘رحزٕ ، هعحهرا جالزضررحؽ جلرعر٘ؾ ) جلْظحتا جالقظحت٘س حىّأظطادم جلرحقػ 

ّقرد جظرطٌطؽ  (  ،  L.S.Dّجلوطعدا ، أخطرحز ضكل٘ا جلطرحٗي ذّ جالضؿرحٍ جلْجقرد ، ّق٘ورس أقرا فرسق هعٌرْٕ ) 

 هح ٗحضٖ : حىجلرحقػ

٘ق٘رس علررٔ جلكررحتؾ ( ذحظرطادجم أظررلْخ ضٌة٘رر جلطوررحزٗي جلططرطادجم جلرسًرحهؽ جلطعل٘وررٖ جدّ  )جغررص جظرر.2     

ّاقس جالًؿحش للؼرسذط٘ي جالزػر٘ط٘ي جالهحه٘رس ّجلالة٘رس ّػرسذس جالزظرح  عٌرد في جداج  فحعل٘س فٖ ضطْٗس 

 هقحزًطِن ذصهالتِن فٖ جلرسًحهؿ٘ي جلػحًٖ ّجلػحلع .

 :  هحٗأضٖ حىجلرحقػ ْٗطّٖ

جدظرحل٘د جلطعل٘و٘رس  أًعردجظطادجم أظلْخ ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘رس علرٔ جلكرحتؾ ّذْطرةَ ػسّزز . 4

( ظررٌس للؼررسذط٘ي  20-24ذحعوررحز )جلرررٗي ُررن ّاقررس جالًؿررحش هرر  جلورطرردت٘ي فرري جداج  فررٖ جتطعررحخ 

 جالزػ٘ط٘ي جالهحه٘س ّجلالة٘س ّػسذس جالزظح  . 
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The aim of the research is to find out the effect some assistant instrument 

in order to get the art of accuracy and performance of the strokes (forehand and 

backhand and servies ).the researchers used the experimental methods for being 

suitable for the nature of the problem. The samples of the research were formed 

by (30) volunteers, their ages (12 – 13) years, divided into three researched 

groups, (10) volunteers for each group, equivalence with them in variables (age, 

length, weight) in addition to some numbers of elements of body fitness and 

dynamic.each group carried out its private program according to following 

styles:  

1. The first learning program (style of carrying out the applicable exercises on 

the wall).  

2. The second learning program (style carrying our applicable exercises in 

tennis court).  

3. The third learning program (style carrying out applicable exercises on the 

wall and in tennis court).  

Carrying out each learning program took (10) weeks, three units per 

week, time (90) minutes per each learning unit. the researchers used the 

following statistical means: standard deviation, simple correlation coefficient, 

analysis variance in one direction and L.S.D.  

The researchers concluded the following:        

    To improve using of the first learning program (by using the style of carrying 

out of applicable exercises on the wall) which proved activity to development of 

technical performance and accuracy for both (fore hand and back hand and 

services) strokes. 

Also, the out stroke, when they compared with their classmates (friends) 

in two first and second programs.the researcher recommended many 

suggestions some of them are important as the following:  
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1. Using the style of carrying out for applicable exercises on the wall because it 

is the best proposed learning means for gaining the technical performance 

and its accuracy with beginners ages (12 –13) years for fore and back strokes 

and service.  

 انتؼشَف ثبنجحج-2

 انًمذيخ وأهًُخ انجحج  2-2
ضطْزش جلسٗحػرس جلعحلو٘رس خرال  جلعقردٗي جدخ٘رسٗي ضطرْزجً تر٘رسجً جذ  روا ُررج جلططرْز ؾو٘ر  لقد 

جلسٗحػررحش جلةساٗررس ّجلؿوحع٘ررس جلطررٖ قققررص أعلررٔ جلوعررطْٗحش فررٖ جإلًؿررحش ًط٘ؿررس جالظررطةحاز هرري جلركررْظ 

ذلك ُْ ئظِحهحش جلرحقػ٘ي جلطٖ ضوػا عالهحش هؼر٘ثس ّؾِرْاجً ؾدٗردز فرٖ ّجلدزجظحش جلعلو٘س ّجلدل٘ا علٔ 

ضقردهِح ّجلسقرٖ ذِررح ّلكري ظرر٘رقٔ ُررج جلوؿررح  ذكحؾرس ئلرٔ جلؿدٗررد ّجلوصٗرد هرري جدذكرحظ جلعلو٘ررس فرٖ أٗؿررحا 

ّجذطكحز أظحل٘د ّؽسجتق علو٘س لغسع ضطْٗس هؿحالش جلطسذ٘س جلسٗحػر٘س ،جدهرس جلررٕ ؾعرا جلعرحهل٘ي فرٖ 

لطسذ٘س جلسٗحػ٘س ٗططلعْى ئلٔ هعطقرا هشسق عي ؽسٗق قا هشكالضٌح جلسٗحػ٘س ذطسجتق جلركرع هؿحالش ج

جلعلوٖ ، ّجالظرطةحاز هري جلٌظسٗرحش جلكدٗػرس فرٖ علرْم جلطسذ٘رس جلسٗحػر٘س ّهرح ٗرسضرؾ ذِرح هري علرْم أخرسٓ 

َ ضعطورد عول٘رس ّعل٘ لططْٗس تا هح ٗطظا ذعول٘س جلطعلن ّجلطدزٗد للوِحزجش ّفٖ ؾو٘  جدلعحخ جلسٗحػ٘س .

جلطعل٘ن ّجلطعلن علٔ عْجها تػ٘سز ّهطٌْعس : هٌِرح هرح ٗطعلرق ذطر٘عرس جلورطعلن ّطرةحضَ ّهو٘صجضرَ، ّهٌِرح هرح 

ٗطعلررق ذأظررحل٘د ّّظررحتا جلررطعلن ، ّهٌِررح هررح ٗطعلررق ذظررٌف جلوِررحزز ًّررْ  جلةعحل٘ررس )فساٗررس أّ ؾوحع٘ررس( 

كٌْلْؾ٘رح جلكدٗػرس فرٖ جلرطعلن ّهري خرال  ضٌظر٘ن ّذأظطادجم جلْظحتا جلطعل٘و٘س جلوعحعدز ّأظرطادجم ّظرحتا جلط

ّؾدّلس أظحل٘د جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س ّجعطورحا جلطظرٌ٘ف جلعلورٖ جلظرك٘ف للوِرحزجش جلكست٘رس ّت٘ة٘رس ضعلوِرح 

ذحلطسجتق جلطعل٘و٘س جلوٌحظرس دخر ذ٘د جلورطدب أّ جلٌح رة للْطرْ  ئلرٔ ازؾرس ئضقرحى جلوِرحزجش فرٖ جدلعرحخ 

دم هعطْٓ إٔ العد ّهدٓ ًؿحقرَ ٗعطورد ئلرٔ قرد تر٘رس علرٔ هردٓ ازؾرس ئضقرحى ٗرتس " ئى ضقّجلسٗحػ٘س، 

جلوِحزجش ّٗوكي أى ٗطكقق ذلك هي خال  ئضّرح  جدظلْخ جلظك٘ف فرٖ ؽرسق ّّظرحتا جلرطعلن ّجلطردزٗد ". 

هي جلسٗحػرحش جلطرٖ  رِدش ضطرْزجً ظرسٗعحً  جالزػٖ ضعدّ زٗحػس جلطٌطّ . (29،2992ى ،جّأخس  ْتص)

خ٘سز ّضصجٗد جالُطوحم ذِح، ّأطركص ضعطأغس أُطورحم جلكػ٘رسٗي هورح ؾعلِرح هري جدلعرحخ ذجش فٖ جلعٌْجش جد

أُطوحهرحً  جالزػرٖ جلشعر٘س فٖ اّ  عدٗدز هي جلعحلن ، لرج جُطن جلارسج  ّجلواطظرْى فرٖ هؿرح  لعررس جلطرٌط

و٘ي ّضطرْٗس هعرطْجُن هري جلكة٘لس ذطعل٘ن جداج  جلوِحزٕ للوطعلجلطعل٘و٘س تر٘سجً فٖ أٗؿحا جلْظحتا ّجدظحل٘د 

وِررحزجش جدظحظرر٘س علررٔ جتطعررحخ جلجلورطرردب ضعررحعد هرٌ٘ررس علررٔ أظررط علو٘ررس خررال  جذطكررحز ذررسجهؽ ضعل٘و٘ررس 

ئى ؾو٘  هوحزظٖ زٗحػس جلطٌط جلِرْجز ّجلٌؿرْم جلوكطرسف٘ي ذردأّج هري ؽسٗرق ّجقرد 3ّذأظس  ّقص هوكي

(، ّذِررج جطررف Brown, 1989, 206. )حّئضقحًِرُّْ ضعلن جلورحاب ّجلوِرحزجش جدظحظر٘س جدّل٘رس ذرحلطٌط 

ضعلن لعرس جلطٌط  أًَ  أى ضعلن ذق٘س جدلعحخ جلسٗحػ٘س ئذ ال ذد أى ضوس عرس جلوإغسجش جلاحزؾ٘رس تحفرس جلطرٖ 

ضك٘ؾ ذحللعرس فؼالً عي ضْفس هططلررحش ضطْزُرح هري هظرحاز علو٘رس ّترحاز ضعل٘ورٖ ّضردزٗرٖ تةرْ  ، ئلرٔ 

  جظطادجم أظحل٘د ّذسجهؽ ضعل٘و٘س ّضِ٘ثس جإلهكحًحش جلالشهس  جلطرٖ ؾحًد ضطْٗس جلقدزجش جلوِحزٗس هي خال

ّفٖ ػْ  هحضقدم ضكوي أُو٘س جلركع فرٖ هالقظرس أقرد جلررحقػ٘ي ّهري خرال  ج رسجفَ  ضسضكص علِ٘ح جللعرس .

علرٔ ضعلرن  جلقرحتو٘ي جى ٌُرح  ئخرطالف فرٖ جزج  جلوردزذ٘ي ( ظرٌس ، 20-24)علٔ ضدزٗد ُرٍ جلةثس جلعوسٗس 

ضوحزٗي ضطر٘ق٘رس ضٌةرر فرٖ جلولعرد جلٌظرحهٖ اّى جلسؾرْ  جلرٔ ضظرٌ٘ف ذحظطادجهِن جالظحظ٘س ِحزجش ُرٍ جلو

فؼال عي قلس جلدزجظرحش فرٖ ُررج جلوؿرح  ضرأضٖ أُو٘رس  ، ِحجلوِحزز جلكست٘س ) جلوغلقس ّجلوةطْقس( جغٌح  ضعلو

 .جالزػٖظحظ٘س ذحلطٌط جلوِحزجش جد ذعغ فٖ جتطعحخجلوقطسقس طعل٘و٘س جًعد جلرسجهؽ جل ئٗؿحاجلركع فٖ 
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، فررٖ جلعررسجق للورحزٗررحش جلطررٖ ٗق٘وِررح جالضكررحا جلوستررصٕ ّجدًدٗررس جلسٗحػرر٘س  حىهرري خررال  هطحذعررس جلرحقػرر 

ّؾرد أى  ، علٔ ظ٘س جلطدزٗرحش للكػ٘س هي جلودزذ٘ي جلررٗي ٗشرسفْى علرٔ ضردزٗرحش فثرس جد ررح  ِوحّجؽالع

( ظرٌس فرٖ جدًدٗرس ّجالضكرحا جلوسترصٕ 20-24طعل٘و٘س للورطدت٘ي ذأعورحز )ٌُح  قظْزجً فٖ ئعدجا جلرسجهؽ جل

،  فؼررال عرري ػررعف جلوعررطْٓ جلوِررحزٕ جلرررٕ ٗشرركا ًعرررس عحل٘ررس هرري جقط٘ررحؼ فثررس جد رررح  أغٌررح  جللعررد

ّجخطالف أزج  ذعرغ جلوردزذ٘ي فرٖ ت٘ة٘رس جلررد  ذعول٘رس ضعلر٘ن ّضردزٗد جلورطردت٘ي فورٌِن هري ٗإترد علرٔ أى 

طوررحزٗي جلوِحزٗررس فررٖ جلولعررد جلٌظررحهٖ ُررٖ جدفؼررا ، ّوخررسّى ٗررسّى أظررلْخ ضطر٘ررق أظررلْخ ضطر٘ررق جل

جلطوحزٗي جلوِحزٗس علٔ جلكحتؾ ُٖ جدفؼا ،ّ هٌِن هي ٗعطادم جالغٌرحى هعرحً ّال أقرد ٗعرسف هرحُْ جفؼرا 

 أظلْخ ضطر٘قٖ فٖ ضعل٘ن جلورطدت٘ي للوِحزجش جدظحظ٘س ذلعرس جلطٌط .

 ذعرغ في جالاج  ّاقس جالًؿرحش فرٖفٖ جتطعحخ  ذعغ جلْظحتا جلوعحعدزد جًعّٗطسـ جلطعحؤ  جالضٖ : هح  

  .جلوِحزجش جدظحظ٘س ذحلطٌط جالزػٖ
 هذف انجحج  2-3

 :  جلكشف عيُدف جلركع ئلٔ 
للؼسذط٘ي جالزػ٘ط٘ي جدهحه٘رس ّاقس جالًؿحش فٖ أتطعحخ في جداج   ذعغ جلْظحتا جلوعحعدزأغس جظطادجم  -

 ذحلطٌط جالزػٖ  . ّجلالة٘س ّػسذس جالزظح 

 فشض انجحج  2-2

اقررس جإلًؿررحش للؼررسذط٘ي ّ فرري جالاج  الضْؾررد فررسّق ذجش االلررس هعٌْٗررس ذرر٘ي هؿررحه٘  جلركررع جلررػالظ فررٖ-

 جالزػ٘ط٘ي جدهحه٘س ّجلالة٘س ّػسذس جالزظح  ذحلطٌط جالزػٖ  .

 يجبالد انجحج  2-2
 ( ظٌس. 20-24) جلوؿح  جلرشسٕ: عٌ٘س هططْعس هي ضاله٘ر قؼح  جلكْٗؿس ذأعوحز-

 . 22/2/4332ّلغحٗس  4332/ 0/ 2جلوؿح  جلصهحًٖ : هي -

 جلوؿح  جلوكحًٖ : قحعس جدلعحخ جلسٗحػ٘س جلطحذعس لعوحاز جلوعِد جلطقٌٖ / هكحفظس جلطحه٘ن . -

 

 انذساسبد انسبثمخ -1

ًهةةبسٌ "احةةش اسةةتخذاو جهةةبص لةةبرف انكةةشح ػهةةً يسةةتىي األداء انجةةذٍَ و ان (2992دساسةةخ ) ) 1-2 

 نُبشئٍ انتُس األسظٍ "

ُدف جلركع ئلٔ جلوقحزًس ذ٘ي جلرسًحهؽ جلطدزٗرٖ جلوقطسـ )جظطادجم ؾِحش قحذف جلكسز( ّجلرسًحهؽ جلطقل٘ردٕ  

هي ق٘ع جلطأغ٘س علٔ هعطْٓ جداج  جلردًٖ ّجلوِحزٕ للوِحزضٖ جلؼسذس جدهحه٘رس ّجلالة٘رس فرٖ لعررس جلطرٌط 

( هشرحزتحً هري جلٌح رث٘ي  23سٗرٖ ، ق٘ع  ولص عٌ٘س جلركع علٔ ) جظطادم جلركع جلوٌِؽ جلطؿّ جالزػٖ.

( ظررٌس ّقررد قعرروص جلعٌ٘ررس ئلررٔ هؿوررْعط٘ي )ضؿسٗر٘ررس ّػررحذطس( ّذظررْزز عشررْجت٘س ، ضررن 22-23ذأعوررحز )

أؾسج  جلطكحفإ ف٘وح ذٌِ٘ن فٖ ذعغ جلوطغ٘سجش )جلعورس، جلطرْ  ، جلرْشى( ّذعرغ جلظرةحش جلردً٘رس ّجظرطٌطؽ 

حهؽ هطكحهرا لالزضقررح  ذحلوعرطْٓ جلررردًٖ ّجلوِرحزٕ هرر  جظرطادجم ؾِررحش قرحذف جلكررسز جٙضرٖ : جلطاطر٘ؾ لرسًرر

 جلكِسذحتٖ .  

يهةةبسح  "تةةبحُش االستفبػةةبد انًختهفةةخ نهشةةجكخ فةةٍ تئةةىس اكتسةةبة تؼهةةى ( :1003دساسةةخ انئةةبئٍ )  1-1

  االسسبل وانعشثتٍُ االسظُتٍُ االيبيُخ و انخهفُخ ثبنتُس "

غ٘س جالزضةحعرحش جلواطلةررس للشرركس فرٖ ضطررْز جتطعرحخ ضعلرن هِررحزز ُردفص جلدزجظرس جلطعرسف علررٔ ضرأ

جإلزظررح  ّجلؼررسذط٘ي جدهحه٘ررس ّجلالة٘ررس ذررحلطٌط جدزػررٖ ّضكدٗررد جفؼررا جزضةررح  للشررركس فررٖ ضعلررن هِررحزز 

 جإلزظررح  ّجلؼررسذط٘ي جدهحه٘ررس ّجلالة٘ررس ، ّضكدٗررد جالزضةررح  جلوٌحظررد لكررا هِررحزز هرري ُرررٍ جلوِررحزجش .

( ؽحلرح ّقد زجعٔ جلرحقرع ضؿرحًط جلعٌ٘رس 03ِؽ جلطؿسٗرٖ ، ق٘ص ذلغص عٌ٘س جلركع )جظطادم جلرحقع جلوٌّ

فٖ ذعغ عٌحطس جلل٘حقس جلردً٘س للوؿوْعرحش جلطؿسٗر٘رس  هي ق٘ع جلطْ  ّجلْشى ّجلعوس فؼالً عي جلطكحفإ

ا ( ّقردجش لكر9جلػالظ  ، ضن ضطر٘ق هةساجش جلْقردجش جلطعل٘و٘رس  علرٔ هؿوْعرحش جلركرع جلػالغرس ذوعرد  )

   :ضن جلطْطا ئلٔ جٙضّٖهِحزز ، 
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 ( ظن .233. ئى أفؼا أزضةح  للشركس لططْز ئتطعحخ ضعلن  هِحزز جإلزظح  ُْ )2

( ظن قد ققق جفؼا جلٌطحتؽ فرٖ ضطرْز جتطعرحخ ضعلرن 23ّ  233. جى جظطادجم جزضةحع٘ي هاطلة٘ي للشركس )4

 هِحزز جلؼسذس جدهحه٘س 

 (ظن.23طعحخ ّجلططْز لوِحزز جلؼسذس جلالة٘س ُْ ). أى أفؼا جزضةح  للشركس لطكق٘ق جدت0

 اجشاءاد انجحج -3

 يُهج انجحج 3-2

 .أظطادم جلوٌِؽ جلطؿسٗرٖ لوال هطَ ؽر٘عس هشكلس جلركع  

 وػُُته يجتًغ انجحج 3-1
( ظرٌس ق٘رع ضرن 20-24( هططْعح هي جد رح  ّجلرٕ ٗطسّجـ أعوحزُن ذ٘ي )23ضكْى هؿطو  جلركع هي ) 

 حىعشْجت٘س ئلٔ غالظ هؿحه٘  ّذطسٗقرس جلقسعرس. ّلغرسع ضؿرحًط جلعٌ٘رس جظرطرعد جلرحقػر ضْشٗعِن ّذظْزز

َ  لوشحزتطِن فٖ جلطؿحزخ جالظططالع٘س 22) هٌِح عداجً هي أفسجا هؿطو  جلركع ّلألظرحخ جٙض٘س ً ( هططْعح

أغرس هططْعرحى هري هوحزظرٖ لعررس جلوٌؼردز ّجلسٗشرس ّذلرك لغرسع ئٗقرحف عول٘رس ًقرا ّللرسجهؽ جلطعل٘و٘س. 

ّذررلك أطرركص  هططْعرحى لعردم جظرططحعطِن جاللطرصجم ذطْق٘طرحش جلررسجهؽ.ّ ،جلطعلن هي جلوِحزجش جلوطشحذِس 

( 23( هططْعحً ٗوػلْى غالظ هؿوْعحش ضؿسٗر٘س ضؼرن ترا هؿوْعرس )03عٌ٘س جلركع جلةعل٘س هطكًْس هي )

   جلػالظ ّذظْزز عشْجت٘سهي جلوططْع٘ي ، ّذعدُح ضن ضْشٗ  جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلوقطسقس علٔ جلوؿحه٘

جظررطادم جلرحقررع جلطظررو٘ن جلطؿسٗرررٖ ذج جلوؿوْعررحش جلػالغررس جلوطكحفثررس ذجش  انتصةةًُى انتجشَجةةٍ : 3-3

ّجلرٕ ٗعد هي جفؼا جلطظحه٘ن جلطؿسٗر٘س )جلوالقظس     (Best,1981,p.150جلرعدٗس 

 

 :ُّٖ  رحزجشا علٔ ًْع٘ي هي جالخطحعطوذحالضكدٗد جالخطرحزجش  وسبئم جًغ انجُبَبد: 3-2

 3لق٘حض اقس ئًؿحش جلؼسذط٘ي جدزػ٘ط٘ي جدهحه٘س ّجلالة٘س ّػسذس جإلزظح   جالّ :

  .  ق٘د جلركعضق٘٘ن جداج  جلةٌٖ للوِحزجش  جلػحًٖ:

 : جالزػٖ جّال. ضكدٗد جخطرحزجش اقس جًؿحش ذعغ جلوِحزجش جدظحظ٘س ذحلطٌط

جالخطرحزجش ّضرن ضكدٗردُح ّعسػرِح هي خال  جالؽال  علٔ جلوظحاز ضن جظطاالص هؿوْعس هي 

لغررسع ضكدٗررد جالخطرررحزجش فررٖ ُرررج جلوؿررح  فررٖ طررْزز جظررطر٘حى علررٔ هؿوْعررس هرري جلارررسج  جلواطظرر٘ي 

% ّجقطظرسش 20.000( ظٌس جذ تحًرص قظر٘لس وزجتِرن ّذٌعررس جضةرحق 20-24جلوِحزٗس جلوٌحظرس لألعوحز )

 .  (جشْٗػف ئؾسج جش جالخطرحز 2جلولكق )ّعلٔ جالخطرحزجش جلوِحزٗس

 لق٘حض اقس جلؼسذس جدهحه٘س .  (ُْجٗص). جلؼسذس جدزػ٘س جدهحه٘س : جخطرحز 2

 لق٘حض اقس جلؼسذس جلالة٘س .  (ُْجٗص). جلؼسذس جدزػ٘س جلالة٘س : جخطرحز 4

 لق٘حض اقس ػسذس جإلزظح  .  (ُْجٗص). ػسذس جإلزظح  : أخطرحز 0

 : جالزػٖ جدظحظ٘س ذحلطٌط جخطرحزجش ضق٘٘ن في جداج  لرعغ جلوِحزجشغحً٘ح. 

ّضوػا عول٘س ضق٘٘ن جلوِحزجش جلسٗحػ٘س ذكعحخ جلٌقحؽ اّزجً فحعالً فٖ هؿح  جلطسذ٘س جلسٗحػ٘س فِرٖ 

هي جلطسجتق جلوِوس جلوعطودز علٔ جلوالقظس فرٖ ضق٘ر٘ن جداج  جلةٌرٖ للوِرحزز ، ّجى اقرس ُررٍ جلوِرحزز ضعطورد 

،  2929)هكؿرْخ ، جداج  جلةٌٖ جلسٗحػٖ لطلرك جلوِرحزز علٔ خرسز جلوقْم جلعلوٖ ّهدٓ هعسفطَ ذطسٗقس 

ذِرج جدظلْخ لطق٘٘ن هعطْٓ جداج  جلةٌٖ فٖ جتطعحخ جلوِحزجش ق٘د جلركع هري  حى، لرج جظطعحى جلرحقػ( 490

)جلؿررص  جلطكؼرر٘سٕ ّجلست٘عررٖ ئلررٔ غالغررس جؾصج جلطررٌط جالزػررٖ ضقعرر٘ن تررا هِررحزز هرري هِررحزجش خررال  

طةحش جلاحطس ّجلظْزز جلطْػ٘ك٘س لكا ؾص  هي جؾصج  جلوِحزز ، ضن ضكدٗرد ، ّذعد ّػ  جلوْجّجلٌِحتٖ(

جخرش جلدزؾرس جدتػرس ضكرسجزج لكرا ؾرص  ذكعرد جضةرحق جزج  جلواطظر٘ي ّ( ازؾحش ، 23جلدزؾس جلكل٘س ذـ )

ضْشٗر  جلردزؾحش  رر٘ي( 2ٗجلٌقحؽ جلووٌْقس لِح ، ّجلؿدّ  )ّعلٔ ّفق أُو٘س تا ؾص  هي جؾصج  جلوِحزز ّ

 ج  تا هِحزز ّذحالعطوحا علٔ جزج  جلواطظ٘ي . قعد جؾص

 (2انجذول )

 تمُُى فٍ االداء نهًهبساد األسبسُخ لُذ انجحجنتىصَغ دسجبد  َجٍُ
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 انعشثبد
انجضء 

 حعُشٌانت

انجضء 

 انشئُسٍ

انجضء 

 ُهبئٍان

انذسجخ 

 انُهبئُخ

 20 1 2 3 انعشثخ األسظُخ األيبيُخ

 20 1 2 3 انعشثخ األسظُخ انخهفُخ

 20 1 2 2 اإلسسبل ظشثخ

٘ن فرري جالاج  ذرر٘ي جلوقررْه٘ي جخطررحز جلرحقػررحى هِررحزز جلؼررسذس ق٘ررلغررسع جلطأتررد هرري هْػررْع٘س ض

جدزػ٘س جدهحه٘رس ّذظرْزز عشرْجت٘س ذعرد جى ضرن ضظرْٗسُح خرال  جلق٘رحم ذأخطررحزجش هعحهرا جلػررحش فردْٗٗحً 

س هي جلوق٘ور٘ي لطق٘ر٘ن هؿوْععلٔ ( لغسع عسػِح ذْجظطس ؾِحش جلكحظْخ   CDّضكْٗلِح جلٔ قسص )

جلوِحزز ق٘ع ضرن قعرحخ هعحهرا جالزضررحؽ جلوطعردا ذر٘ي ازؾرحش جلوق٘ور٘ي
(*)

جلرػالظ فكحًرص ًط٘ؿرس جالزضررحؽ  

ضؼرف هري ذلرك جى عول٘رس جلطق٘ر٘ن تحًرص ئ( ُّْ هعحها جزضرحؽ عحٍ  فٖ ضق٘٘ن جداج  جلةٌٖ للوِحزجش 3.92ّ)

هاطلة٘ي قحهح ذحخطررحز جلعٌ٘رس ًةعرِح فرٖ أاج  هِرحزز  هْػْع٘س جلطٖ ٗقظد ذِح "ازؾس جالضةحق ذ٘ي هوطكٌ٘ي

 (.209، 2922هعٌ٘س")جلطحلد، ّجلعحهسجتٖ، 

 تكبفؤ يجبيُغ انجحج :  3-2
ضن أؾرسج  عول٘رس جلطكرحفإ ذر٘ي هؿرحه٘  جلركرع جلرػالظ لؼررؾ جلوطغ٘رسجش جلطحل٘رس ّذحظرطادجم ضكل٘را  

 3ذلك ىرٌ٘ح( 0،4ّٗجلؿدّل٘ي ) Anova one wayجلطرحٗي ذحضؿحٍ ّجقد 

 (1انجذول )

 تكبفؤ انًجبيُغ انجحخُخ انخالث فٍ )انؼًش ، انئىل ، انىصٌ(

 يصذس انتجبٍَ انًتغُشاد
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انحشَخ

يتىسػ 

 انًشثؼبد

لًُخ ف 

 انًحتسجخ

 انؼًش

 )أللشة شهش(

 0.233 1 2.027 ثٍُ انًجًىػبد

 32.722 17 922.300 داخم انًجًىػبد 0.022

  19 922.327 انًجًىع

 انئىل

 )سُتًتش(

 0.0332 1 0.027 ثٍُ انًجًىػبد

 22.109 17 2279.127 داخم انًجًىػبد 0.007

  19 2279.127 انًجًىع

 انىصٌ

 )كُهى غشاو(

 0.0332 1 0.027 ثٍُ انًجًىػبد

 12.232 17 272.200 داخم انًجًىػبد 0.001

  19 272.227 انًجًىع

  0.022( = 49-4( ّ أهح م ازؾس قسٗس )3.32) >عٌد ًعرس خطح ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س 

 

 

 

 

 

 

 

 (3انجذول )

 تكبفؤ انًجبيُغ انجحخُخ انخالث فٍ ثؼط ػُبصش انهُبلخ انجذَُخ وانحشكُخ جٍَُ

                                         
 جبيؼخ انًىصم  كهُخ انتشثُخ انشَبظُخ   د انضهُشٌ   أ.و.د سجهبٌ يحًى - )*(

 جبيؼخ انًىصم كهُخ انتشثُخ انشَبظُخ   أ.و غبسق حًىدٌ أيٍُ  - 

 جبيؼخ انًىصم كهُخ انتشثُخ انشَبظُخ    و.و ػًبس ) خهُم - 
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 يجًىع انًشثؼبد يصذس انتجبٍَ االختجبساد
دسجخ 

 انحشَخ

يتىسػ 

 انًشثؼبد

لًُخ ف 

 انًحتسجخ

 انسشػخ االَتمبنُخ

 0.233 1 0.122 ىػبدثٍُ انًجً

 0.229 17 22.712 داخم انًجًىػبد 0.122

  19 22.912 انًجًىع

انمىح االَفجبسَخ 

 نألغشاف انؼهُب

 221.300 1 112.200 ثٍُ انًجًىػبد

 721.329 17 10722.200 داخم انًجًىػبد 0.212

  19 12019.100 انًجًىع

انمىح االَفجبسَخ 

 نألغشاف انسفهً

 222.700 1 2219.200 جًىػبدثٍُ انً

 172.121 17 7207.200 داخم انًجًىػبد 1.021

  19 1232.100 انًجًىع

 انششبلخ

 0.117 1 0.272 ثٍُ انًجًىػبد

 1.072 17 22.913 داخم انًجًىػبد 0.2310

  19 227.297 انًجًىع

 انتىافك

 0.700 1 2.200 ثٍُ انًجًىػبد

 2.900 17 22.300 داخم انًجًىػبد 0.321

  19 21.700 انًجًىع

 0.022( = 49-4( ّ أهح م ازؾس قسٗس )3.32) >* ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س عٌد ًعرس خطح 

عدم ّؾْا فرسق ذجش االلرس هعٌْٗرس ذر٘ي هؿوْعرحش جلركرع جلرػالظ فرٖ ضر٘ي ( 0،4هي جلؿدّل٘ي )

 ع. جلوطغسجش جلطٖ ضن ػرطِح ، ُّرج هوح ٗش٘س ئلٔ ضكحفإ هؿوْعحش جلرك

ذعررد جالؽررال  علررٔ جلوظررحاز جلعلو٘ررس ّجلدزجظررحش جلعررحذقس ّجلركررْظ ذجش  انجةةشايج انتؼهًُُةةخ :  3-2

ئذ ضرن أعردجا غرالظ ذرسجهؽ ضعل٘و٘رس هقطسقرس  ، جالخطظرحصجلعالقس ّجلسؾْ  ئلٔ أزج  جلواطظ٘ي فٖ هؿح  

جلرػالظ ئلرٔ هةِرْم  ّأظطٌد فٖ ضطر٘ق جلررسجهؽ جالزػٖ دتطعحخ ذعغ جلوِحزجش جدظحظ٘س فٖ لعرس جلطٌط

ضظٌ٘ف جلوِحزجش جلكست٘س ّػوي أظط جلطعلن جلكستٖ ّهةحُ٘وَ جلعلو٘س فٖ جلطعلن هكحّلرس هٌرَ فرٖ هرصؼ 

)جلؿص  جالعدجإ ّجلست٘عٖ جلوةِْم جلٌظسٕ للطعلن ه  جلططر٘ق جلعولٖ ّضطؼوي أؾصج  جلْقدز جلطعل٘و٘س هي

ذْجقر  غررالظ ّقردجش ضعل٘و٘ررس أظررْع٘ح ّذررصهي ّلقرد جظررطغسق ضطر٘رق جلرررسجهؽ عشرسز أظررحذ٘  ّ، ّجلاطرحهٖ(

(ظرحعس 22( اق٘قرس ّهرح ٗعرحا )4933ذلر  جلْقرص جإلؾورحلٖ لكرا ذسًرحهؽ)جذ ( اق٘قس لكا ّقدز ضعل٘و٘رس 93)

 ( ظحعس ضعل٘و٘س للرسجهؽ جلػالظ .202ضعل٘و٘س لكا ذسًحهؽ إٔ هح ٗعحا  )

 

 انتجشثخ انشئُسخ نهجحج   3-7
تحًرص ّ . جلركرع( ّقدز ضعل٘و٘س لكا هؿوْعرس هري جلوؿرحه٘  03ػالظ ذْجق )ضن ضطر٘ق جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جل 

ؾو٘  جلْقردجش جلطعل٘و٘رس هطشرحذِس فرٖ جلقعرن جلطكؼر٘سٕ ّجلقعرن جلاطرحهٖ أهرح جالخرطالف فكرحى فرٖ جلؿرص  

 جلططر٘قٖ هي جلْقدز جلطعل٘و٘س ّخال  ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س للرسجهؽ جلػالظ ّتوح ٗأضٖ : 

 ؼهًٍُ األول : )استخذاو أسهىة تُفُز انتًبسٍَ انتئجُمُخ ػهً انحبئػ( انجشَبيج انت
ق٘ع ؽرق أفسجا ُرٍ جلوؿوْعس جلطوحزٗي علٔ جلكرحتؾ ّذظرْزز فساٗرس ذعرد جى ضرن جلشرسـ جللةظرٖ 

للوِحزز جلواطحزز ّضقدٗن عسع تٌوْذؼ هي قرا جلرحقع ّجظطادجم ذعغ جلْظحتا جلطعل٘و٘رس ّضقردٗن جلطغرٗرس 

ْزٗس هري خرال  ظر٘س جلطورحزٗي هعطوردٗي علرٔ شهري أاج  ترا ضورسٗي ق٘رع ٗكرْى جلررد  ذحلعورا جلسجؾعس جلة

ّقعررد جلْقررص جلواظررض لكررا ضوررسٗي ّٗطرررق جلوشررحز   ورردزخّجالًطِررح  ذا ررحزز ّجػرركس هرري قرررا جل

 .جلطوحزٗي ذظْزز فساٗس هعطودجً علٔ قدزجضَ جلشاظ٘س فٖ ضٌة٘ر جلْجؾد جلكستٖ 

 انخبٍَ: انجشَبيج انتؼهًٍُ

 )استخذاو أسهىة تُفُز انتًبسٍَ انتئجُمُخ فٍ انًهؼت انُظبيٍ(
ق٘ع ؽرق أفسجا ُرٍ جلوؿوْعس جلطوحزٗي ّذشكا شّؾٖ ٗطقحذا تا هشحزت٘ي جغٌ٘ي هعحً ؽ٘لرس فطرسز 

جلْقدز جلطعل٘و٘س اجخا هلعد جلطٌط ّذْؾْا جلشركس ذعد جى ٗطن جلشسـ جللةظرٖ ّضقردٗن عرسع تٌورْذؼ هري 
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َ أٗؼح جلطغرٗس جلسجؾعس جلةْزٗس لغسع ضظرك٘ف جدخطرح  ق٘رع ٗكرْى جلررد  ذططر٘رق ، ّضقدٗو جلودزخقرا 

  .جلعوا ّجالًطِح  ذح حزز هي جلرحقع ّقعد جلْقص جلواظض لكا فسا

 انجشَبيج انتؼهًٍُ انخبنج:

 )استخذاو أسهىة تُفُز انتًبسٍَ انتئجُمُخ ػهً انحبئػ وانًهؼت انُظبيٍ( 
ظلْخ جلطوحزٗي جلواطلؾ ، ئذ ضرن ضٌة٘رر ضورسٗي علرٔ جلكرحتؾ ّٗل٘رَ ق٘ع ؽرق أفسجا ُرٍ جلوؿوْعس أ

ضوسٗي فٖ جلولعد جلٌظرحهٖ ّذظرْزز هطعلعرلس علرٔ ؽ٘لرس فطرسز جلْقردز جلطعل٘و٘رس . ّضرن أاج  جلطورحزٗي ذعرد 

ّتررلك ضقدٗورَ للطغرٗرس جلسجؾعرس جلةْزٗرس لغرسع ضظرك٘ف  وردزخجلشسـ جللةظٖ ّضقدٗن جلعسع هري قررا جل

قص جلواظض لكا ضوسٗي  ًَِحت٘ح ذا حزز هٌلرد  ذططر٘ق جلعوا ّجالًطِح  جدخطح  ّٗكْى ج   .ّقعد جْل

 االختجبساد انجؼذَخ: 3-1
 جالخطرحزجش جلرعدٗس ذعد جالًطِح  هي ضٌة٘ر جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلػالظ ّتحٙضٖ :  ٗصأؾس

هري خرال  جالخطررحزجش  جلػالظ طؿسٗر٘سجلجخطرحزجش اقس جإلًؿحش: ؾسش جخطرحزجش اقس جإلًؿحش للوؿحه٘   .2

 (2جلوْػكس فٖ جلولكق)

 جداج  جلةٌٖ : هعطْٓ ضق٘٘ن  .4

جلوِرحزجش ضظرْٗس هري خرال  علٔ جلرٌرح  جلظرحُسٕ للكسترس فرٖ ضق٘ر٘ن جداج  جلةٌرٖ  حىجعطود جلرحقػ

ذعرد جالعطورحا علرٔ زإٔ جلواطظر٘ي ّتررلك ضأٗ٘رد ذعرغ  ذحظرطادجم ترحه٘سج ف٘ردْٗ ،جالظحظ٘س لكا هططرْ  ّ

( لؿردّٓ عول٘رس جلطظرْٗس فرٖ ضق٘ر٘ن جداج  2992( ّازجظرس )جلطرك ،4332ا ازجظرس )ألرٌرح ، جلدزجظحش هػر

طررٔ غضررن ضظررْٗس جداج  جلٌوررْذؾٖ للوِررحزز فررٖ أغٌررح  ضٌة٘ررر جخطرررحزجش اقررس جإلًؿررحش ّهرري شجّٗررس ّ جلةٌررٖ.

غرس قرحم ذعرد جالًطِرح  هري عول٘رس جلطظرْٗس للوؿرحه٘  جلػالّضظْٗس ؾو٘  هةحطرا جلؿعرن جلوشرطستس ذرحداج . 

حىجلرحقػ
 

ذعسػِح علٔ غالغس هقرْه٘ي
(*)

لطق٘ر٘ن جلوِرحزجش ذطسٗقرس جلوالقظرس جلعلو٘رس ّذحالعطورحا علرٔ ًقرحؽ  

جلطق٘٘ن جلوعدز ظلةحً، ق٘ع ّػ  جلوقْهْى جلدزؾحش لكا ؾص  هي أؾصج  جلوِحزز ّدفؼرا هكحّلرس ، هػلرص 

 فٖ جلرسجهؽ . هطعلنهؿوْ  ازؾحش جدؾصج  جلدزؾس جلٌِحت٘س لكا 

 انىسبئم اإلحصبئُخ انًستخذيخ  3-9
 SPSS جظطادم جلرحقع جلكحظْخ جٙلٖ فٖ جلوعحلؿحش جإلقظحت٘س ّذحظطادجم جلرسًحهؽ جإلقظحتٖ ذٌظحم) 

.10 ). 

 ػشض انُتبئج ويُبلشتهب -2

 ػشض انُتبئج 4-2

شثتٍُ فةٍ اكتسةبة فةٍ االداء نهعة ثؼط انىسبئم انًسبػذحػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش استخذاو  2-2-2 

 .االسظٍاألسظُتٍُ األيبيُخ وانخهفُخ وظشثخ اإلسسبل ثبنتُس 

فةٍ اكتسةبة فةٍ االداء نهعةشثخ  ثؼط انىسةبئم انًسةبػذح واستخذاػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش 2-2-2-2

 . االسظٍ األسظُخ األيبيُخ ثبنتُس

 (2انجذول )
 اء نهعشثخ األسظُخ األيبيُخلًُخ)ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ فٍ االد َجٍُ 

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 
 انحسبثٍ

االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

يتىسػ انًشثؼبد 
 ثٍُ انًجًىػبد

يتىسػ انًشثؼبد 
 داخم انًجىػبد

لًُخ )ف( 
 انًحسىثخ

 0.920 7.793 األول
 0.229 2.311 انخبٍَ * 22.302 0.291 2.212

 0.221 2.227 انخبنج

 ( 0.022( ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س = )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >خطأ  * هعٌْٕ عٌد ًعرس
 

                                         
 انًمًٍُُ انسبثك ركشهى )*(
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أى ق٘وس )ف( جلوكعْذس الخطررحز جتطعرحخ فري جالاج  للؼرسذس جدزػر٘س جدهحه٘رس ، (2هي جلؿدّ  )

( ّجلرحلغرس 49-4( ّأهرحم ازؾطرٖ قسٗرس )3.32) >ُٖ ق٘وس جترس هي ق٘وس )ف( جلؿدّل٘رس عٌرد ًعررس خطرأ 

ّدؾرا جلطعرسف علرٔ ، ٗعٌٖ ّؾْا فسّق ذجش االلس هعٌْٗس ذ٘ي جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلػالظ(، ُّرج 0.022)

للؼرسذس جدزػر٘س جدهحه٘رس جلطرٖ  جالاج  إٔ هي جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلػالغس ُرٖ جتػرس ضطرْزجً فرٖ جتطعرحخ فري

( ، L.S.Dٌرْٕ )ئلٔ جظرطادجم جخطررحز جقرا فرسق هع حىأظِسش لٌح ُرج جلةسق جلوعٌْٕ ذٌِ٘وح فقد لؿأ جلرحقػ

 (.2فٖ جلؿدّ  ) هر٘يتوح ُْ 

 (2انجذول )

( ثٍُ يجًىػبد انجحج انخالث فٍ اختجبس فٍ االداء نهعشثخ  L.S.Dلًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 األسظُخ األيبيُخ

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
َتبئج 

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.222 2.311-7.793 1،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

0.232 

 يؼُىٌ

 يؼُىٌ 2.222 2.227– 7.793 3،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

 غُش يؼُىٌ 0.122 - 2.227-2.311 3،انًجًىػخ1انًجًىػخ 

   :(2هي جلؿدّ  )

للؼرسذس جدزػر٘س  ئى جلةسق ذر٘ي جلوؿوْعرس جلطؿسٗر٘رس جدّلرٔ ّجلطؿسٗر٘رس جلػحً٘رس فرٖ جخطررحز فري جالاج  -

 س جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔجدهحه٘س هعٌْٕ ّلوظلك

للؼررسذس  ئى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحلػررس فررٖ جخطرررحز فرري جالاج -

 جدزػ٘س جدهحه٘س هعٌْٕ ّلوظلكس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 

 جى جلةسق ذ٘ي جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جلػحً٘س ّجلوؿوْعس جلػحلػس غ٘س هعٌْٕ. -

فةٍ اكتسةبة فةٍ االداء نهعةشثخ ثؼط انىسبئم انًسبػذح  واستخذاَتبئج انًمبسَخ ألحش  ػشض 2-2-2-1

 :االسظٍ األسظُخ انخهفُخ ثبنتُس

 (2انجذول )

 لًُخ )ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ فٍ االداء نهعشثخ األسظُخ انخهفُخ َجٍُ

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

يتىسػ انًشثؼبد 

 ثٍُ انًجًىػبد

يتىسػ انًشثؼبد 

 داخم انًجىػبد

لًُخ )ف( 

 انًحسىثخ

 0.992 7.217 األول

 0.232 2.021 انخبٍَ * 9.722 0.721 7.312

 0.932 2.220 انخبنج

 (.0.022( ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س = )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >* هعٌْٕ عٌد ًعرس خطأ 

للؼرسذس جدزػر٘س جلالة٘رس ُرٖ جتررس  ئى ق٘وس )ف( جلوكعْذس الخطررحز فري جالاج : (2)هي جلؿدّ  

ُّررج (، 0.022( جلرحلغرس )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >هي ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س عٌد ًعرس خطأ 

ي جلررسجهؽ ّدؾا جلطعسف علرٔ إٔ هر، ٗعٌٖ ّؾْا فسّق ذجش االلس هعٌْٗس ذ٘ي جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلػالغس 

للؼرسذس جدزػر٘س جلالة٘رس ّجلطرٖ أظِرسش لٌرح ُررج جلةرسق  جلطعل٘و٘س جلػالغس ُٖ جتػرس ضطرْزجً فرٖ فري جالاج 

فررٖ  هرر٘ي( ، تورح ُررْ L.S.Dئلرٔ جظرطادجم جخطرررحز جقرا فررسق هعٌرْٕ ) حىجلوعٌرْٕ ذٌِ٘ورح فقررد لؿرأ جلرحقػرر

 ( .9جلؿدّ  )

 (7انجذول )

يجًىػبد انجحج انخالث فٍ اختجبس فٍ االداء نهعشثخ ( ثٍُ  L.S.Dلًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 األسظُخ انخهفُخ

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
َتبئج 

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.232 2.021- 7.217 1،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

0.771 

 يؼُىٌ

 يؼُىٌ 2.237 2.220– 7.217 3،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

 غُش يؼُىٌ 0.091 - 2.220- 2.021 3خ،انًجًىػ1انًجًىػخ 

 ( :9هي جلؿدّ  )
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للؼررسذس جدزػرر٘س  ئى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس فررٖ جخطرررحز فرري جالاج -

 جلالة٘س هعٌْٕ ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ 

لػحلػررس فررٖ جخطرررحز فرري جالاج  للؼررسذس ئى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس ج-

 جدزػ٘س جلالة٘س هعٌْٕ ّلوظلكس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 

 جى جلةسق ذ٘ي جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جلػحً٘س ّجلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جلػحلػس غ٘س هعٌْٕ. -

فةٍ اكتسةبة فةٍ االداء نعةشثخ  ثؼط انىسةبئم انًسةبػذح واستخذاػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش  2-2-2-3

 .االسظٍسسبل ثبنتُس اإل

 (1انجذول )

 لًُخ )ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ فٍ االداء نعشثخ اإلسسبل. َجٍُ

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

يتىسػ انًشثؼبد 

 ثٍُ انًجًىػبد

يتىسػ انًشثؼبد 

 داخم انًجىػبد

لًُخ )ف( 

 انًحسىثخ

 0.222 7.223 األول

 0.213 2.122 انخبٍَ * 29.920 0.320 2.710

 0.290 2.111 انخبنج

 ( .3.322( لًُخ )ف( انجذونُخ = )17-1( وأيبو دسجتٍ حشَخ )0.02) >* يؼُىٌ ػُذ َسجخ خئأ 

لؼسذس جإلزظح  ُرٖ جتررس هري ق٘ورس  ئى ق٘وس )ف( جلوكعْذس الخطرحز في جالاج ،  (2هي جلؿدّ  )

( ، ُّررج ٗعٌرٖ 0.022( ّجلرحلغرس )49-4( ّأهرحم ازؾطرٖ قسٗرس )3.32) >رس خطرأ )ف( جلؿدّل٘س عٌد ًع

ّدؾررا جلطعررسف علررٔ إٔ هرري جلرررسجهؽ ،ّؾررْا فررسّق ذجش االلررس هعٌْٗررس ذرر٘ي جلرررسجهؽ جلطعل٘و٘ررس جلررػالظ 

 لؼسذس جإلزظح  جلطٖ أظِسش لٌح ُرج جلةسق جلوعٌْٕ ذٌِ٘ورح جلطعل٘و٘س جلػالغس ُٖ جتػس ضطْزجً فٖ في جالاج 

 ( .9فٖ جلؿدّ  ) ر٘ي( ،توح ُْ هL.S.Dئلٔ جظطادجم جخطرحز جقا فسق هعٌْٕ ) حىفقد لؿأ جلرحقػ

 (9انجذول )

( ثٍُ يجًىػبد انجحج انخالث فٍ اختجبس فٍ االداء نعشثخ  L.S.Dلًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 اإلسسبل.

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
َتبئج 

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.291 2.122- 7.223 1،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

0.221 

 يؼُىٌ

 يؼُىٌ 2.222 2.111– 7.223 3،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

 غُش يؼُىٌ 0.232 - 2.111-2.122 3،انًجًىػخ1انًجًىػخ 

 ( :9هي جلؿدّ  )

لؼسذس جإلزظح  هعٌْٕ   ئى جلةسق ذ٘ي جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ ّجلطؿسٗر٘س جلػحً٘س فٖ جخطرحز في جالاج-

   .ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ

ئى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحلػررس فررٖ جخطرررحز فرري جداج  لؼررسذس -

 جإلزظح  هعٌْٕ ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 

 طؿسٗر٘س جلػحلػس غ٘س هعٌْٕ. جى جلةسق ذ٘ي جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جلػحً٘س ّجلوؿوْعس جل-

ػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش استخذاو حالحخ ثشايج تؼهًُُخ فٍ دلخ اإلَجةبص نهعةشثتٍُ األسظةُتٍُ   2-2-1

  .األيبيُخ وانخهفُخ وظشثخ اإلسسبل ثبنتُس

فٍ دلخ إَجبص انعشثخ األسظةُخ  ثؼط انىسبئم انًسبػذح واستخذاػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش  2-2-1-2

   : يُخ ثبنتُساأليب
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 (20انجذول )

 لًُخ )ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ دلخ إَجبص انعشثخ األسظُخ األيبيُخ َجٍُ

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

يتىسػ 

انًشثؼبد ثٍُ 

 انًجًىػبد

يتىسػ 

انًشثؼبد داخم 

 انًجىػبد

لًُخ )ف( 

 انًحسىثخ

 2.223 32.90 األول

 3.992 12.10 انخبٍَ *2.122 11.270 97.700

 2.223 17.10 انخبنج

 ( 0.022( ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س = )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >* هعٌْٕ عٌد ًعرس خطأ 

ّهرري جؾررا  3ّؾررْا فررسّق ذجش االلررس هعٌْٗررس ذرر٘ي جلرررسجهؽ جلطعل٘و٘ررس جلررػالظ  (23هرري جلؿرردّ  )

ي جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جلػالظ ُٖ جتػس ضطْزجً فٖ اقرس ئًؿرحش جلؼرسذس جدزػر٘س جدهحه٘رس جلطعسف علٔ إٔ ه

( ، L.S.Dّجلطٖ أظِسش لٌح ُرج جلةسق جلوعٌْٕ فقد لؿأ جلرحقع ئلرٔ جظرطادجم جخطررحز جقرا فرسق هعٌرْٕ )

 ( . 22فٖ جلؿدّ  )هر٘ي توح ُْ 

 (22انجذول )

انجحج انخالث فٍ اختجبس دلخ إَجبص انعشثخ  ( ثٍُ يجًىػبدL.S.Dلًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 األسظُخ األيبيُخ .

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
َتبئج 

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.2 12.10-32.90 1، انًجًىػخ  2انًجًىػخ 

2.322 

 يؼُىٌ

 غُش يؼُىٌ 2.2 17.10-32.90 3، انًجًىػخ  2انًجًىػخ 

 غُش يؼُىٌ 1- 17.10-12.10 3ىػخ ، انًجً 1انًجًىػخ 

 :ٗطر٘ي( 22هي جلؿدّ  )

جى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش جلؼررسذس جدزػرر٘س -

 ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . جدهحه٘س هعٌْٕ 

لػررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش جلؼررسذس جدزػرر٘س جى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلطؿسٗر٘ررس جلػح-

 جدهحه٘س غ٘س هعٌْٕ. 

ئى جلةرسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘رس جلػحلػررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش جلؼررسذس -

 جدزػ٘س جدهحه٘س غ٘س هعٌْٕ. 

جبص انعشثخاالسظةُخ فٍ دلخ إَ ثؼط انىسبئم انًسبػذح واستخذاػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش   2-2-1-1

 . االسظٍانخهفُخ ثبنتُس 

 (21انجذول )

 لًُخ )ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ دلخ إَجبص انعشثخ األسظُخ انخهفُخ  َجٍُ

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

يتىسػ 

انًشثؼبد ثٍُ 

 انًجًىػبد

يتىسػ 

انًشثؼبد داخم 

 انًجىػبد

)ف( لًُخ 

 انًحسىثخ

 2.221 11.200 األول

 3.912 11.900 انخبٍَ * 2.121 12.122 93.200

 2.223 17.100 انخبنج

 ( 0.022( ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س = )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >* هعٌْٕ عٌد ًعرس خطأ 

 :ٗطر٘ي (24هي جلؿدّ  )

جدزػر٘س جلالة٘رس ُرٖ جتررس هري ق٘ورس )ف( جى ق٘وس )ف( جلوكعرْذس الخطررحز اقرس ئًؿرحش جلؼرسذس  

( ، ُّررج ٗعٌرٖ ّؾرْا 0.022( ّجلرحلغس )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >جلؿدّل٘س عٌد ًعرس خطأ 

ّدؾرا جلطعرسف علرٔ إٔ هري جلررسجهؽ جلطعل٘و٘رس ،  فسّق ذجش االلس هعٌْٗس ذر٘ي جلررسجهؽ جلطعل٘و٘رس جلػالغرس
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جلؼسذس جدزػ٘س جلالة٘س ّجلطٖ ظِسش لٌح ُرج جلةرسق جلوعٌرْٕ فقرد جلػالغس ُٖ جتػس ضطْزجً فٖ اقس ئًؿحش 

 ( . 20( ، توح ُْ هْػف فٖ جلؿدّ  )L.S.Dلؿأ جلرحقع ئلٔ جظطادجم جخطرحز جقا فسق هعٌْٕ )

 (23انجذول )

( ثٍُ يجًىػبد انجحج انخالث  L.S.Dيمبسَخ فشق األوسبغ انحسبثُخ ثمًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 إَجبص انعشثخ األسظُخ انخهفُخ . فٍ اختجبس دلخ

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
َتبئج 

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.200 11.900-11.200 1،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

2.277 

 يؼُىٌ

 غُش يؼُىٌ 0.700 17.100-11.200 3،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

 ؼُىٌي 2.900- 17.100-11.900 3،انًجًىػخ1انًجًىػخ 

   :ٗطر٘ي (20هي جلؿدّ  )

جى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جدّلررٔ ّجلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش جلؼررسذس جدزػرر٘س -

 جلالة٘س هعٌْٕ ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 

ئًؿرحش جلؼرسذس جى جلةسق ذر٘ي جلوؿوْعرس جلطؿسٗر٘رس جدّلرٔ ّجلوؿوْعرس جلطؿسٗر٘رس جلػحلػرس فرٖ جخطررحز اقرس -

 جدزػ٘س جلالة٘س غ٘س هعٌْٕ. 

جى جلةرسق ذرر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘رس جلػحلػررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش جلؼررسذس -

 جدزػ٘س جلالة٘س هعٌْٕ ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جلػحلػس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٍ دلةخ إَجةبص ظةشثخ اإلسسةبل  م انًسبػذحثؼط انىسبئ واستخذاػشض َتبئج انًمبسَخ ألحش   2-2-1-3

 .االسظٍثبنتُس 

 (22انجذول )

  لًُخ )ف( انًحسىثخ ثٍُ انجشايج انتؼهًُُخ انخالث فٍ دلخ إَجبص ظشثخ اإلسسبل َجٍُ

 انجشَبيج انتؼهًٍُ
انىسػ 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

يتىسػ 

انًشثؼبد ثٍُ 

 انًجًىػبد

يتىسػ انًشثؼبد 

 داخم انًجىػبد

)ف( لًُخ 

 انًحسىثخ

 2.779 10.100 األول

 3.229 22.20 انخبٍَ * 2.271 22.322 22.300

 1.222 22.10 انخبنج

 ( . 0.022( ق٘وس )ف( جلؿدّل٘س = )49-4( ّأهحم ازؾطٖ قسٗس )3.32) >* هعٌْٕ عٌد ًعرس خطأ 

ٖ جترس هري ق٘ورس ئى ق٘وس )ف( جلوكعْذس الخطرحز اقس ئًؿحش ػسذس جإلزظح  ُ ،(22هي جلؿدّ  )

 ( ، ُّررج ٗعٌر0.022ٖ( ّجلرحلغرس )49-4( ّأهرحم ازؾطرٖ قسٗرس )3.32) >)ف( جلؿدّل٘س عٌد ًعرس خطرأ 

ّدؾررا جلطعررسف علررٔ إٔ هرري جلرررسجهؽ ، ّؾررْا فررسّق ذجش االلررس هعٌْٗررس ذرر٘ي جلرررسجهؽ جلطعل٘و٘ررس جلررػالظ 

أظِرسش لٌرح ُررج جلةرسق جلوعٌرْٕ فقرد جلطعل٘و٘س جلػالغس ُٖ جتػس ضطْزجً فٖ اقس ئًؿحش ػسذس جإلزظرح  جلطرٖ 

 ( .22( ، توح ُْ هْػف فٖ جلؿدّ  )L.S.Dئلٔ جظطادجم جخطرحز جقا فسق هعٌْٕ ) حىلؿأ جلرحقػ
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 (22انجذول )

( ثٍُ يجًىػبد انجحج انخالث فٍ اختجبس دلخ إَجبص ظشثخ  L.S.Dلًُخ الم فشق يؼُىٌ ) َجٍُ

 اإلسسبل .

 انفشق ثٍُ األوسبغ انًجبيُغ
تبئج َ

 انفشق

لًُخ الم فشق 

 L.S.Dيؼُىٌ 
 انذالنخ

 2.700 2.20-10.100 1،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

3.319 

 يؼُىٌ

 يؼُىٌ 2.000 2.10-10.100 3،انًجًىػخ2انًجًىػخ 

 غُش يؼُىٌ 0.700 22.10-22.20 3،انًجًىػخ1انًجًىػخ 

 :  ٗطر٘ي( 22هي جلؿدّ  )
لرٔ ّجلطؿسٗر٘رس جلػحً٘رس فرٖ جخطررحز اقرس ئال ًؿرحش لؼرسذس جإلزظرح  ئى جلةسق ذ٘ي جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّ -

( ُّرٖ 2.933( ئذ ذل  جلةسق ذ٘ي هطْظطحش ُررج جالخطررحز ق٘ورس قردزُح )3.32) >هعٌْٕ عٌد ًعرس خطأ 
 ( ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 0.029( ّجلرحلغس )L.S.Dق٘وس جترس هي ق٘وس )

سٗر٘رس جدّلرٔ ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘رس جلػحلػررس فرٖ جخطررحز اقررس ئًؿرحش ػررسذس ئى جلةرسق ذر٘ي جلوؿوْعررس جلطؿ -
( 2.333( ئذ ذلر  جلةرسق ذر٘ي جلوطْظرطحش ُررج جالخطررحز ق٘ورس قردزُح)3.32) >جإلزظح  هعٌْٕ عٌد خطرأ 
 ( ّلوظلكس جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ . 0.029(ّ جلرحلغس )L.S.Dُّٖ ق٘وس جترس هي ق٘وس)

وْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس ّجلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحلػررس فررٖ جخطرررحز اقررس ئًؿررحش ػررسذس ئى جلةررسق ذرر٘ي جلوؿ-
( ئذ ذلر  جلةرسق ذر٘ي هطْظرطحش ُررج جالخطررحز ق٘ورس قردزُح 3.32) >جإلزظح  غ٘س هعٌْٕ عٌرد ًعررس خطرأ 

 ( . 0.029( ّجلرحلغس )L.S.D( ُّٖ ق٘وس جطغس هي ق٘وس )3.933)

 يُبلشخ انُتبئج :  2-1

فةٍ اكتسةبة فةٍ األداء نهعةشثتٍُ  ثؼط انىسبئم انًسبػذح واستخذاخ َتبئج انًمبسَخ ألحش يُبلش 2-1-2

 األسظُتٍُ األيبيُخ وانخهفُخ وظشثخ اإلسسبل.

ضر٘ي أى ٌُحلك فسّقح" ذجش االلس هعٌْٗرس دغرس جظرطادجم غالغرس  ، فٖ ػْ  جلٌطحتؽ جلطٖ ضْطا جلِ٘ح

ؼرسذط٘ي جدزػر٘ط٘ي جدهحه٘رس ّجلالة٘رس ّػرسذس جإلزظرح  ذسجهؽ ضعل٘و٘س هقطسقس فرٖ جتطعرحخ فري جداج  لل

ذحلطٌط ّلظحلف جلوؿوْعرس جلطؿسٗر٘رس جدّلرٔ جلطرٖ ؽرقرص أفسجاُرح أظرلْخ ضطر٘رق جلطورحزٗي جلوِحزٗرس علرٔ 

ظرررد ذلررك ئلررٔ فحعل٘ررس جلرسًررحهؽ جلطعل٘وررٖ جدّ  جلرررٕ ضؼرروي جظررطادجم ضوررحزٗي  حىّٗعررصّ جلرحقػرر جلكررحتؾ .

ذ٘ثس غحذطس ، جدهس جلرٕ ؾعا جلوطعلن ٗعطود علٔ ًةعَ فٖ ضٌظ٘ن أؾصج  جلكسترس  ضطر٘ق٘س علٔ جلكحتؾ ّػوي

جلطوِ٘دٗس ّجلست٘ع٘س ّجلاطحه٘س لكا هِحزز هي جلوِحزجش ق٘د جلركع ، ئذ ئى شٗحاز فسطرس هوحزظرس جلطورحزٗي 

أآ ئلرٔ شٗرحاز )إٔ شٗحاز ضكسجزُح( ّجعطوحا جلوطعلن علٔ ذجضَ فٖ ضٌة٘ر ظسعس جلكسز ّجالضؿحٍ جلرٕ ٗاطرحزٍ 

فسططَ فٖ جالُطوحم ذوسؾكس جلرزج  جلؼحزذس قرا ضٌة٘رر جلؿرص  جلست٘عرٖ للكسترس، ُّررٍ ضعرد هري جلشرسّؽ 

جدظحظ٘س فٖ ًؿحـ جلؼسذس، فؼالً عي هسجقرطَ ذظْزز اق٘قس الططدجم جلكرسز ذحلوؼرسخ ّعردم فشرلَ فرٖ 

 رّج٘وررٖ جلػررحًٖ جى جتػرس جلوطعلورر٘ي ًةررضٌة٘ررٍ، ّضست٘ررصٍ علرٔ قستررس جلقررده٘ي ، ذٌ٘ورح ًؿررد فررٖ جلرسًرحهؽ جلطعل

جالهرس جلررٕ أآ ئلرٔ ئًشرغح  جلورطعلن ذرحلكسز جلوسظرلس لرَ ذ٘ثس غ٘رس غحذطرس فٖ ه  جلصه٘ا  جلطوحزٗي جلوِحزٗس 

ّجضؿرحٍ جلكرسز ّلورط جلكرسز فرٖ ّظرؾ جلوؼرسخ هسؾكس جلرزج  ّضٌظ٘ن خطْجش جلقرده٘ي اّى ضأت٘دٍ علٔ 

 3علٔ زا جلكسجش ه  جلصه٘ا ّقستس جلؿعن ،ّال ٗؿد فٖ ًةعَ جلقدزز

فةةٍ أكتسةةبة دلةةخ إالَجةةبص  ثؼةةط انىسةةبئم انًسةةبػذح واسةةتخذايُبلشةةخ َتةةبئج انًمبسَةةخ ألحةةش    2-1-1

 نهعشثتٍُ األسظُتٍُ األيبيُخ وانخهفُخ وظشثخ اإلسسبل .

 فٖ ػْ  جلٌطحتؽ جلطٖ ضن جلطْطا ألِ٘ح ضر٘ي أى ٌُحلك فسّقحً ذجش االلس هعٌْٗس دغس جظطادجم غرالظ

ذسجهؽ ضعل٘و٘س هقطسقس فرٖ اقرس ئًؿرحش جلؼرسذط٘ي جدزػر٘ط٘ي جدهحه٘رس ّجلالة٘رس ّػرسذس جإلزظرح  لظرحلف 

 حىّٗعرصّ جلرحقػر جلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جدّ  جلرٕ ؽرق أفسجاٍ أظلْخ ضٌة٘رر جلطورحزٗي جلططر٘ق٘رس علرٔ جلكرحتؾ .

ِحزٗرس ػروي ذ٘ثرس ّهكر٘ؾ غحذرص ظرد ذلرك ئلرٔ فحعل٘رس جلرسًرحهؽ جلطعل٘ورٖ جلررٕ ضؼروي ضٌة٘رر جلطورحزٗي جلو

)هِحزجش هغلقس( ، ّجى جلوشحزت٘ي فٖ جلرسًحهؽ قد ضعلوْج جلوِحزجش جعطوحاجً علٔ ضظرٌ٘ف جلوِرحزز جلوغلقرس 

جلطٖ أاش ئلٔ ضكْٗي ػرؾ قستٖ اجخلٖ للوطعلن هي خال  جلطٌرإ جلوطْق  لألاج  ذع٘دجً عي جلكحالش جلكسؾس 
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ز ّجلقحاهس هي جلوك٘ؾ جلاحزؾٖ ّجلطرٖ ضرإآ ذحدظرلْخ ّجلطكرسجز هػا عدم ضقدٗس ظسعس جلكسز ّجضؿحٍ جلكس

( " فرٖ ظرر٘ا جى ٗأخرر جلطورسٗي هكحًرَ فرٖ ضعلرن جلوِرحزز الذرد هري ؾرسج   Singer ,1980ًةعرَ . ّٗإترد )

هكحّالش ضٌظ٘ن ّضطْٗس جلظسّف جلوك٘طس ذرحلطوسٗي ّضٌْٗعِرح ، ّجالذطعرحا عري جلاطرأ ٗعرحعد فرٖ ضطرْٗس 

 (  Singer ,1980,382٘حً فٖ جلطعلن ّجداج  )جلوِحزز ّٗشحز  عول

جإلقعرحض ذرحلكسز ّهي خال  جلووحزظس جلكػ٘سز فٖ  ّذرلك جظطةحا أفسجا جلوؿوْعس جلطؿسٗر٘س جدّلٔ

ّضْؾِِ٘ح ئلٔ جالضؿحٍ جلرٕ ٗإُلَ الزضردجا جلكرسز هري جلكرحتؾ ذظرْزز طرك٘كس فؼرالً عري ظر٘طسز جلورطعلن 

رٍ ضعدّ ًقطس ؾُْسٗس فٖ ضعلرن جلوِرحزجش جدظحظر٘س ذرحلطٌط ، ّٗإترد علٔ ظسعس جلكسز ّضْقعَ الضؿحُِح ُّ

( " ئى جلطوسٗي علٔ جلكحتؾ ُْ ّظ٘لس ػسّزٗس لطكع٘ي جلؼسذحش جدهحه٘رس ّجلالة٘رس ، 2929)جلظسجف، 

توررح جًررَ عحهررا هعررحعد فررٖ ضقْٗررس جلؼررسذحش جلوسضرردز هرري جلكررحتؾ ، ئذ ٗعررطط٘  جلالعررد أى ٌٗوررٖ ّٗكّعرري 

ٔ جإلقعحض ذحلوكحى جلوٌحظد لوالقحز جلكرسز عٌرد ػرسذِح ّؽسٗقرس هسؾكرس جلوؼرسخ جلؼسذحش ّٗطعْا عل

 جٗس حى(. فؼالً عوح ضقدم فحى جلرحقػ242، 2929للالف ّجلطكس  ذعسعس فحتقس لوالهعس جلكسز )جلظسجف، 

جى جلووحزظررس جلوعررطوسز ّجلطكررسجز جلكػ٘ررس ظررحعد جلوررطعلن علررٔ جإلقعررحض ذٌقطررس جطررطدجم جلكررسز ذحلوؼررسخ 

ْق٘ص( ّجعطوحاٍ علٔ ذجضَ فرٖ ضظرك٘ف جدخطرح  )جلطغرٗرس جلسجؾعرس جلرجض٘رس( ، ّلةسطرس ّؾرْا جلوردزخ )جلط

جلوِرحزجش جدظحظرر٘س ق٘ررد أاج  اقررس ّهسجقرطرَ جلوعررطوسز فرٖ ضقرردٗن جلطغرٗرس جلسجؾعررس جلةْزٗرس للوررطعلن أآ ئلرٔ 

جى جلطغرٗس جلسجؾعرس ضعرد ( " 2929ٗرتس )عػوحى ، ّ جلركع ذظْزز جفؼا هي جلرسجهؽ جلطعل٘و٘س جدخسٓ .

( . تورررررح 222،  2929هررررري أُرررررن جلوططلررررررحش جدظحظررررر٘س فرررررٖ شٗرررررحاز عول٘رررررس جلرررررطعلن " )عػورررررحى ، 

( " ئذج أزاًررح جلكظررْ  علررٔ أاج  قسترٖ ضررحم فِرررج الٗررحضٖ عري ؽسٗررق جلطوررسٗي فقررؾ Robb,1972ّضإترد)

جلرسًرحهؽ جلطعل٘ورٖ جدّ   ( . ّعل٘رَ فرحىRobb,1972,31ّئًوح جلطورسٗي هؼرحفحً ئل٘رَ جلطغرٗرس جلسجؾعرس " )

ئلرٔ ئضقحًرَ  أآأعطٔ للوطعلن جلةسطس جلكر٘سز فٖ جلطدزٗد ّجظطغال  ّقرص جلؿرص  جلططر٘قرٖ فرٖ جلووحزظرس 

د جلوعرحفس جلكق٘ق٘رس ذٌ٘رَ ّذر٘ي جلكرحتؾ عٌرد ئزؾحعرَ ٗركدّضجزضطحم جلكسز فٖ ّظرؾ جلوؼرسخ ئقعحض ّاقس 

 عري ضٌظر٘ن ظرسعس جلكرسجش ّذظرْزز ذجض٘رس هري جلكسجش جلوسضردز هري جلكرحتؾ ّهري جضؿحُرحش هاطلةس،فؼرالً 

( "جى جظرطػوحز جلْقرص فرٖ شٗرحاز عردا Mosston and Ashwart ,1994جلوطعلن ، ق٘رع ٗإترد ترالً هري )

 Mosston andجلوكحّالش جلطكسجزٗس ٗشكا عالقس ضسجذط٘س لالرق ظرسّف ضعصٗرص تةرح ز عول٘رس جلرطعلن" )

Ashwart ,1994,157 جلطعل٘وٖ جلػحًٖ )جظطادجم أظلْخ ضٌة٘ر جلطورحزٗي جلططر٘ق٘رس ( . أهح ذحلٌعرس للرسًحهؽ

فٖ جلولعد جلٌظحهٖ( ّجلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جلػحلع )جظطادجم أظلْخ ضٌة٘ر جلطوحزٗي جلططر٘ق٘س علٔ جلكحتؾ ّفٖ 

جلولعد جلٌظحهٖ( ّهي خال  جلٌطحتؽ ضر٘ي لٌح جى ٌُح  ضرحٌٗحً فٖ هعرطْٓ اقرس جإلًؿرحش للوِرحزجش ق٘رد جلركرع 

لرسًررحهؿ٘ي أعررالٍ ،فررأفسجا جلوؿوْعررس جلطؿسٗر٘ررس جلػحً٘ررس جلرررٗي ؽرقررْج جلرسًررحهؽ جلطعل٘وررٖ جلػررحًٖ قررد ًةرررّج ّل

جلطوحزٗي جلوِحزٗس ػوي ذ٘ثرس ّهكر٘ؾ هةطرْـ ) هِرحزجش هةطْقرس ( ئذ تحًرص ضرإآ جلطورحزٗي جلوِحزٗرس فرٖ 

ذس ضْق  جظرطقرح  جلكرسز ّهكرحى قحلس هطغ٘سز ّغ٘س قحذلس للطٌرإ ّجلطْق  ذحلكستس ّظرد ذلك زذوح ٗعْا طعْ

جلطورحزٗي جلواظظرس فرٖ فشرا ضٌة٘رر جزضدجاُح ّترلك ضرحٗي ظس  جلكسجش جلقحاهس هي جلصه٘را هورح أآ ئلرٔ 

فٖ جلوسقا جالّلٔ لطعلن جلوِحزجش هوح ٗإإ ئلٔ ئقرحؽ عدا هي جلوطعلور٘ي فرٖ جلووحزظرس جلْقدز جلطعل٘و٘س 

ؾِدج فٖ ؾو  جلكسجش جتػرس هري هوحزظرطَ جلطورحزٗي هر  جلصه٘را  جلوطعلن ٗرر ذلك فاى ، فؼالً عي جلالققس 

 .وطعلن طوط  ذِح جلٗفٖ جلولعد ، ّذلك لؼعف جلوِحزجش جلطٖ 

 االستُتبجبد وانتىصُبد-2

 االستُتبجبد  5-2

 جظطٌطؽ هح ٗأضٖ :  حىفٖ ػْ  جلٌطحتؽ جلطٖ ضْطا ئلِ٘ح جلرحقػ  

تطعحخ في جداج  ّاقس جإلًؿحش للؼسذط٘ي جدزػ٘ط٘ي أغس ّجػف فٖ ج جلْظحتا جلوعحعدزتحى الظطادجم  .2

 جدهحه٘س ّجلالة٘س ّػسذس جإلزظح  .

جغرررص جظررطادجم جلرسًررحهؽ جلطعل٘وررٖ جدّ  " ذحظررطادجم أظررلْخ ضٌة٘ررر جلطوررحزٗي جلططر٘ق٘ررس علررٔ جلكررحتؾ "  .4

جإلزظرح   فحعل٘س فٖ أتطعحخ في جداج  ّاقس جالًؿحش للؼسذط٘ي جدزػر٘ط٘ي جدهحه٘رس ّجلالة٘رس ّػرسذس

 عٌد هقحزًطِن ذصهالتِن فٖ جلوؿوْعط٘ي جلطؿسٗر٘ط٘ي جلػحً٘س ّجلػحلػس .

تحًص ًطحتؽ جلرسًحهؽ جلطعل٘وٖ جلػحلع أفؼرا عٌرد هقحزًطِرح ذحلرسًرحهؽ جلطعل٘ورٖ جلػرحًٖ فرٖ اقرس جإلًؿرحش  .0

 للؼسذس جدزػ٘س جلالة٘س .
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 انتىصُبد :  2-1

٘ررس علررٔ جلكررحتؾ ذْطررةَ جفؼررا جدظررحل٘د جلطعل٘و٘ررس ظررطادجم أظررلْخ ضٌة٘ررر جلطوررحزٗي جلططر٘قػررسّزز ئ -

 دهحه٘س ّجلالة٘س ّػسذس جإلزظح  جلوقطسقس فٖ جتطعحخ في جداج  ّاقس جإلًؿحش للؼسذط٘ي جدزػ٘ط٘ي ج

 

 

 نًصبدسا

( : جغررس جظرطادجم ؾدّلررس جلووحزظرس جلْ٘ه٘ررس للْقردز جلطعل٘و٘ررس فرٖ جتطعررحخ 4332جلرٌرح ، ل٘رع د اجّا ) .2

اج  ّاقررس ذعررغ جإلزظررحل٘حش جلعررِلس ّجلظررعرس ذررحلكسز جلطررحتسز زظررحلس اتطررْزجٍ غ٘ررس ّجقطةررحظ فرري جد

 هٌشْزز ، ؾحهعس جلوْطا. 

( : ضأغ٘س جظطادجم جظحل٘د ضعل٘و٘س فٖ جلطسٗقس جلؿصت٘س فرٖ جتطعرحخ ّجقطةرحظ 2992جلطك ، قط٘رس شتٖ ) .4

حػرر٘س ، ؾحهعررس ذعررغ هِررحزجش جلؿوٌحظررطك ، جؽسّقررس اتطررْزجٍ غ٘ررس هٌشررْزز ، تل٘ررس جلطسذ٘ررس جلسٗ

 جلوْطا .

، اجز جلةكس  4، ؽ 2( :جلق٘حض ّجلطقْٗن فٖ جلطسذ٘س جلردً٘س ّجلسٗحػس ، ؼ2992قعحً٘ي ، د طركٖ ) .0

 جلعسذٖ ، جلقحُسز .

( : جلعرحخ جلكرسز ّ جلوؼرسخ فرٖ جلطرٌط جدزػرٖ ، هطرعرس ّشجزز جلطعلر٘ن 4334ظلْم ، علرٖ ؾرْجا ) .2

 .جلعحلٖ ّ جلركع جلعلوٖ ، ؾحهعس جلقحاظ٘س

( جالعدجا جلةٌٖ ّجلاططٖ ذحلطٌط ، اجز جلكطد للطرحعرس 2992 ْتص ، ُال  عرد جلسشجق ، ّأخسجى ) .2

 ّجلٌشس ، ؾحهعس جلوْطا .

( : جلعحخ جلوؼسخ ، هطرعرس ّشجزز جلطعلر٘ن جلعرحلٖ ّ جلركرع جلعلورٖ ، 2929جلظسجف ، عرد جلعطحز ) .2

 ذغدجا . 

جلواطلةررس للشررركس فررٖ ضطررْز جتطعررحخ ضعلررن هِررحزز ( : ضررأغ٘س جالزضةحعررحش 4330جلطررحتٖ ، هحؾررد خل٘ررا ) .9

جإلزظرح  ّ جلؼرسذط٘ي جدزػر٘ط٘ي جدهحه٘رس ّ جلالة٘رس ذرحلطٌط ، زظرحلس هحؾعرط٘س غ٘رس هٌشرْزز ، تل٘رس 

 جلطسذ٘س جلسٗحػ٘س ، ؾحهعس اٗحلٔ . 

( : هرررحاب جإلقظررح  ّ جالخطرررحزجش جلردً٘ررس ّ جلسٗحػرر٘س ، 2922جلطحلررد ،ًررصجز ،ّجلعررحهسجتٖ جقوررد  ) .2

 جلكطد للطرحعس ّ جلٌشس ، ؾحهعس جلوْطا .  اجز

، اجز جلعلن للٌشس ّجلطْشٗر  ، هطرعرس  2( : جلطعلن جلكستٖ ّ جلطدزٗد جلسٗحػٖ ؽ2929عػوحى ، د ) .9

 جلة٘ظا ، جلكْٗص . 

 ( : جلطٌط ، هٌشحز جلوعحزف ، جإلظكٌدزٗس ، هظس .4333فسؼ ، وٗل٘ي ّاٗ  ) .23

 ، هطرعس جلطعل٘ن جلعحلٖ ّ جلركع جلعلوٖ ، ذغدجا .( جلطكل٘ا جلكستٖ 2929هكؿْخ ، ّؾَ٘ ) .22

( : جغس جظطادجم قحذف جلكسز علٔ هعطْٓ جداج  جلردًٖ ّجلوِحزٕ 2992د ، ذدّٕ عرد جلعح  ذدّٕ ) .24

لٌح ررثٖ جلطررٌط جدزػررٖ ، ذكررع هٌشررْز ، جلوؿلررد جدّ  ، جلوررإضوس جلعلوررٖ جدّ  ذؿحهعررس جلصقررحشٗق ، 

 جلقحُسز . 

13. Muska, Mosston and Sara Ashworth (1994): Teaching physical education, 

4
th
 ed., Macmillan publishing Co.., New York. 

14. Robb,D.Margnte (1972): The Dynamics of  Motor skills Acquisition 

Prentice-Hill,Englewood,Cliffs,New JERSEY. 

15. Singer,n. Robert (1980), Motor Lerning and human performance, micmillan   

pub . Co. inc, Ner York,USA . 
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 انًالحك
 ( 2انًهحك )

 يىاصفبد يفشداد االختجبساد انًهبسَخ انخبصخ ثهؼجخ انتُس االسظٍ 

  جخطرحز ُْجٗص لطٌة٘ر جلؼسذس جالزػ٘س جالهحه٘ساالختجبس االول : 

  ٘ا اقس ضٌة٘ر هِحزز جلؼسذس جالزػ٘س جالهحه٘سق٘حض ضكظانهذف يٍ االختجبس :  

 االجشاءاد :

 ٗاطؾ هلعد جلطٌط هي ئقدٓ ؾِطَ٘  توح هر٘ي فٖ جلشكا .2

 ( جقدم  فْق جلشركس .2ٗػرص قرال هي ؽسفٖ عحهْاٗي هػرط٘ي علٔ قحتوٖ جلشركس ّهْجشٗحً لِح ذحزضةح  ) .4

ضكرْى لردٌٗح جلوٌرحؽق جلطرٖ ضعرقؾ ( خطْؽ هطْجشٗس هح ذ٘ي خؾ جإلزظح  ّخرؾ جلقحعردز ذك٘رع 0ضسظن ) .0

 فِ٘ح جلكسز . 

 ( ضش٘س ئلٔ جلدزؾحش جلواظظس لكا هٌطقس . 2،4،0،2،2جدزقحم ) .2

 كُفُخ اداء االختجبس وغشَمخ انتسجُم

ٗقرف جلالعرد علررٔ عالهرس جلْظررؾ جلطرٖ ضقر   هٌطظررف خرؾ جلقحعرردز ّٗقرْم ذرسا جلكررسجش ذؼرسذس جهحه٘ررس  .2

 .جلودزخّجلوسظلس هي قرا 

 ( هكحّالش ضدزٗر٘س لغسع ضعلن ت٘ة٘س أاج  جالخطرحز .2) ٗعطٔ لكا فسا .4

 ( هكحّالش ّذٌةط جلطسٗقس أعالٍ لغسع جقطعحخ اقس جلؼسذس جدهحه٘س 23ٗعطٔ لكا فسا ) .0

 جلكسجش جلطٖ ضاسؼ عي جلولعد ال ضكطعد لِح ازؾس .   .2

 ِح جلكسجش جلطٖ ضوس هي أعلٔ جلكرا ضكطعد لِح ًظف ازؾس جلوٌطقس جلطٖ ضعقؾ جلكسز ف٘ .2
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 ضكْى هؿوْ  ازؾحش جلوكحّالش ُٖ هؿوْ  ًقحؽ اقس جلؼسذس جدهحه٘س .  .2
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 (2شكم )

  َىظح إختجبس دلخ انعشثخ االسظُخ االيبيُخ وانخهفُخ 

  لطٌة٘ر جلؼسذس جالزػ٘س جلالة٘س  (ُْجٗص)جخطرحز س انخبٍَ: االختجب-

  ق٘حض ضكظ٘ا اقس ضٌة٘ر هِحزز جلؼسذس جالزػ٘س جلالة٘سانهذف يٍ االختجبس :  

، ّتورح هْػرف  ًةط جؾسج  ّضٌة٘ر  جلؼسذس جالزػ٘س جالهحه٘س ّلكي زا جلكسٍ ذؼرسذس خلة٘رس االجشاءاد :

 .(2فٖ جلشكا )

 االختجبس انخبنج :-
 خطرحز ُْجٗص جلوعد  لق٘حض اقس ػسذس جالزظح  ج 

 ق٘حض ضكظ٘ا اقس ضٌة٘ر هِحزز ػسذس ججالزظح  .  انهذف يٍ االختجبس :

 االجشاءاد :
 ٗاطؾ هلعد جلطٌط هي ئقدٓ ؾِطَ٘ ّتوح هر٘ي فٖ جلشكا. .2

 . ( قدم هي فْق جلشركس2ٗػرص قرا هي ؽسفٖ عحهْاٗي فٖ قحتوٖ جلشركس ّهْجشٗحً لِح ّعلٔ جزضةح  ) .4

( أؾرصج  ّضعطرٔ لكرا ؾرص  جلدزؾرس جلاحطرس ذِرح ق٘رع 2ضقعن قدّا هٌطقس ظقْؽ تسز جإلزظح  ئلٔ ) .0

 ٗش٘س جلدزؾحش جلٔ :

 ( قدم . 2032×  22ئلٔ جلوعطط٘ا ّجلرٕ أذعحاُح )  (2)

 ( قدم . 2332×  2ئلٔ جلوعطط٘ا ّ جلرٕ أذعحاُح )  (4)

 ( قدم . 0×  232ٌِح )( ٗش٘س ئلٔ جلوعطط٘الش ّجلطٖ أذعحا تا ه2،  2،  2، 0)   (0)

ّضد  جدزقحم فٖ أعالٍ ئلٔ جلدزؾحش جلواظظس لكا هي جلوٌحؽق جلطٖ ضعقؾ علِ٘ح جلكرسز  رسٗطس جى ضورس 

 ذ٘ي جلشركس ّجلكرا .



 022 

 

 كُفُخ اداء االختجبس وغشَمخ انتسجُم-
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 جإلزظح ػسذس  جخطرحز( ْٗػف 4 كا )
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