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 "انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ وعالقره تانًهاراخ األساسُح فٍ كرج انقذو" 
 

 و.و يعن عثذ انكرَى جاسى انحُانٍ

 األساسُحجايعح انًىطم / كهُح انررتُح 

 

 10/12/0225ذارَخ قثىل اننشر :   ؛    10/9/0225ذارَخ ذسهُى انثحث : 

 

 يهخض انثحث 

لٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ بُطدد    ػدد٤ٖ ٣ٜددعف بُثسددى اُدد٠ بُلؼددؽف ػِدد٠ بُؼ هدد   دد٤ٖ بُ

ٝؼخَ(ٝ ػ٤ٖ ٣ٝع(ٓغ بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ،ٝهدع مدْ اخدؽبل بُثسدى ػِد٠ ػ٤٘د  ػٔع٣د  

(الػثد  ُِٔٞقدْ 03(قد٘  ٝبُثد ُؾ ػدعظْٛ  66ٓٔثِ    ػث٢ ٗ شئ  بُٔٞصَ  ٌؽة بُودعّ مسدس قدٖ  

ُٔ لٓلددٚ ٝيث٤ؼدد   ٝبقددلطعّ بُث زددى بُٔددٜ٘ح بُٞصددل٢  مؽ٣ودد  بُٔكددر(0224-0223)بٌُددؽ١ٝ 

 بُثسى ًٝػُي بضلث ؼ١ بُلٞبكن ٝٛٔ :

 *بضلث ؼ ؼ٢ٓ ٝبقلوث ٍ بٌُؽبت ُو٤ ـ بُلٞبكن  ٤ٖ بُؼ٤ٖ ٝب٤ُع.

 *بضلث ؼ بُعٝبئؽ بُٔؽهٔ  ُو٤ ـ مٞبكن بُؼ٤ٖ ٝبُؽخَ.

 ٝمْ بضلث ؼ ػ٤٘  بُثسى   الضلث ؼبت بُٜٔ ؼ٣  ك٢ ًؽة بُوعّ ٢ٛٝ:

 (شٞبضص ُو٤ ـ بُؽش ه .5بضلث ؼ ظزؽخ  بٌُؽة بُٔلؼؽخ   ٤ٖ  *

 بضلث ؼ بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ٗسٞ ث ث ٓؽ ؼ ت ٓؽقٞٓ  ػ٠ِ بألؼض ُو٤ ـ بُعه . *

 (ُو٤ ـ بُعه  ك٢ ا٣و ف بٌُؽة.2×2بضلث ؼ بإلضٔ ظ ظبضَ ٓؽ غ  *

 بضلث ؼ ٗمر بٌُؽة   ُؽأـ ٗسٞ ظٝبئؽ ٓؽقٞٓ  ػ٠ِ بألؼض ُو٤ ـ ظه  بُٔ٘ ُٝ    ُؽأـ. *

 عف ٓؽقّٞ ػ٠ِ بُس ئط ُو٤ ـ ظه  بُلٜع٣ق بُوؽ٣ب.بضلث ؼ ضؽب بٌُؽة ٗسٞ ٛ *

 بضلث ؼ ظه  بُٔ٘ ُٝ  بُوي٤ؽة ُو٤ ـ بُعه . *

 بضلث ؼ ظه  بُٔ٘ ُٝ  بُٔلٞقم  ُو٤ ـ بُعه . *

 ٝ ؼع اخؽبل ػؽض ٝمس٤َِ ٝٓ٘ هش  بُ٘ل ئح مٞصَ بُث زى ب٠ُ بالقل٘ل خ ت بالم٤ :

اد٢ِ بُطد   ػ٤ٖ ٣ٝدع(ٜٝٓ ؼم٢ بُؽ٤ٓد  ٝخٞظ ػ ه  بؼمث ي ٓؼ٣ٞ٘   ٤ٖ بُلٞبكدن بُؼيدث٢ بُؼ *

 بُد ٗث٤  ٜٝٓ ؼة ٗمر بٌُؽة   ُؽأـ.

ٝخدددٞظ ػ هددد  بؼمثددد ي  ددد٤ٖ بُلٞبكدددن بُؼيدددث٢ بُؼاددد٢ِ بُطددد   ػ٤ٖ ٣ٝع(ٜٝٓ ؼبت بُٔ٘ ُٝددد   *

 بُوي٤ؽة ٝبُٔلٞقم  ٝبُعزؽخ  ٝبُلٜع٣ق(ك٢ ًؽة بُوعّ ٌُٜٝ٘  ُْ مؽمن ب٠ُ ٓكلٟٞ بُٔؼ٣ٞ٘ .

٤ٖ بُلٞبكدددددددن بُؼيدددددددث٢ بُؼاددددددد٢ِ بُطددددددد   ػ٤ٖ ٝخدددددددٞظ ػ هددددددد  بؼمثددددددد ي ٓؼ٣ٞ٘ددددددد   ددددددد *

 ٝؼخَ(ٜٝٓ ؼبت بُلٜع٣ق ٝبُعزؽخ  ٝبُل٘م٤ط ٝٗمر بٌُؽة   ُؽأـ ٝبإلضٔ ظ(ك٢ ًؽة بُوعّ.

 وأوطً انثاحث تًا َأذٍ:

بالٛلٔ ّ  يل  بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼاد٢ِ كد٢ بُٞزدعبت بُلعؼ٣ث٤د  ٝٓس ُٝد  ؼ مٜد  ٓدغ ٜٓد ؼبت  *

 ًؽة بُوعّ.
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 ق  ٝٓس ُٝ  ممث٤وٜ  ٤ٓعب٤ٗ .بالقلل ظة ٖٓ ٛػٙ بُعؼب *

THE NERVOUSE AND MUSCULAR AND THEIRE RELATION 

WITH THE BASIC SKILLS IN FOOTBALL 

By 

The Summary : Maan Kareem jasim 

University of Mosul - College of Sport Education 

 

This search aim to know more about the relation between the nervous and 

muscular coordination. 

  Specialized about (eye & leg) and (eye & hand) with the basic skills in 

football, and you lead the search movement on intentional sample 

represented in Muscle infant team in football under (16) year and there 

number is (30) player for the ball season (2003-2004) the searcher use the 

two coordination tests and they . 

-The test of throw and received the ball to measure the  coordination 

between the(eye and hand) . 
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-The test of numbered circles to measure the coordination between the( eye 

and leg) . 

   And the searcher used the skillful tests in football and it : 

-The test of throw and received the ball to measure the coordination 

between the (eye and hand) . 

-The test of numbered circles to measure the coordination between the (eye 

and leg) . 

And the searcher used the skillful tests in football and it : 

-The test of ball zigzag roller between (5) beam . 

-The test of thrown to the painting squire on land to measure the 

perfection. 

-The test of putt down inside the squire (2 X 2) to measure the perfection in 

ball putt off . 

-The test of ambit toward a circle painting of the land to measure the ambit 

pass perfection. 

-The test of the perfection of short pass to measure the perfection . 

-The test of the perfection of middle pass to measure the perfection. 

-The test of the ball shot toward painting gool on a wall to measure the 

nearly scoring perfection . 

And after offer and analysis and discuss the result the searcher was 

arrived in to this results  

-There was moral a relation between the  special muscular and nervous 

coordination ( eye & hand) with two skills of thrown and ball ambit by 

head . 
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-There was connect relation between muscular and nervous special 

coordination (eye & hand) with the skills of (short pass, middle pas, 

roller and scoring) in football but is an moral . There was connect moral 

relation between the special ( eye & leg) and the skills of (scoring 

,roller,jumping,ball ambit by head   and putting down ) in football .  

    and the searcher ordered by the following :  

-make use of the results of this study and trying application it in field. 

  make another studies for the adjective of muscular and nervous 

coordination on another sports practicing. 

 

 

 ـ انرعرَف تانثحث :1 

 يقذيح انثحث وأهًُره : 1ـ1

لؼ ٤ُ ت بُؽ٣ ض٤  بُلد٢ أصدثسس مكدل ثؽ بٛلٔ ٓد  ٝبقدؼ  ٓدٖ ُدعٕ مؼع ُؼث  ًؽة بُوعّ ٖٓ بُ

بٌُث٤دؽ٣ٖ، اغ أٓكددس بُِؼثد  بألُٝدد٠ ػِد٠ بُيددؼ٤ع بُدع٢ُٝ ٝكدد٢ خ٤ٔدغ بُٔس كددَ بُع٤ُٝد  بٌُث٤ددؽة ُٝددْ 

٣وليؽ بالٛلٔ ّ  ٌؽة بُوعّ ٖٓ هثَ أصس ب بالضلي   ٖٓ ٓعؼ ٤ٖ ٝالػث٤ٖ كوط  َ مؼدعٟ غُدي 

، ًٔد  أٜٗد  أضدػت م٘سد٠ ٓ٘سد  ق٤ قد٤   د٤ٖ بُدعٍٝ ٝغُدي ٓدٖ ا٠ُ زب ٝشـق بُ٘ ـ بُؼ ظ٤٣ٖ أ٣اد   

ض ٍ ٓل  ؼ  ؼؤق ل بُعٍٝ ٝه ظمٜ   َ ٝزاٞؼْٛ بُٔث ؼ٣ ت بُؽق٤ٔ  ٝزى الػث٤ْٜ ٝكؽهْٜ ػ٠ِ 

 ٝخٞب مسو٤ن بُلٞؾ أٝ بُطؽٝج  ٘ل٤د  ا٣د  ٤  هعؼ بإلٌٓ ٕ ُؽكغ قٔؼ   ِعبْٜٗ ػ ٤ُ   .

  ك٢ بُلمٞؼ بإل٣د  ٢ هع ٝصدَ اُد٠ مودعّ ًث٤دؽ ٝال ع ٖٓ بإلش ؼة ا٠ُ إٔ ٓشٞبؼ ٛػٙ بُِؼث

ك٢ بُك٘ٞبت بألض٤ؽة، ٝٛػب ٓ  ٗ زظٚ ك٢ بألق ٤ُب ٝبُمؽبئن ٝضمط بُِؼدب بُدعك ػ٢ ٝبُٜدد٢ٓٞ 

 بُل٢ مٌٕٞ ه  ِ  ُِلـ٤ؽ أٝ بُلؼع٣َ  ٤ٖ كلؽة ؾ٤٘ٓ  ٝأضؽٟ ٝ سكب ظؽٝف بُِؼب ك٢ بُٔث ؼبة .

لوع٤ٖٓ ُْ ٣ ت  للؽبت اػدعبظ هيد٤ؽة بألٓدع ٝإٔ ٛػب بُلوعّ ٝبُلمٞؼ ك٢ اٗد ؾ بُ ػث٤ٖ بُٔ

ٝاٗٔدد  كدد٢ مطمدد٤ط ٓكددلٔؽ ُللددؽبت اػددعبظ ي٣ِٞدد  ُٝٞخددٞظ ه ػددعة ٝبقددؼ  ٓددٖ بُ ػثدد٤ٖ بألشددث ٍ 

ٝبُ٘ شئ٤ٖ ثْ بُشث ب، ٝإ ػ٤ِٔ  بالٛلٔ ّ   ُ ػث٤ٖ بُ٘ شدئ٤ٖ ٝبُلؽ٤ًدؿ ػِد٠ اػدعبظْٛ ٓدٖ بُ٘ ز٤د  

بضل٤ ؼْٛ  ٔٞبصل ت ٓٞؼكُٞٞخ٤  مٌٔدْٜ٘ ٓدٖ بُثع٤ٗ  ٝبُٜٔ ؼ٣  ٝبُطمم٤  ٝبُ٘لك٤  ٝزل٠ ػ٤ِٔ  

أظبل أظٝبؼٛددْ  شددٌَ خ٤ددع ظبضددَ بُِٔؼددب ٣ؼددع بُؽ٤ًددؿة بألق قدد٤  بُلدد٢ ٣ؼلٔددع ػ٤ِٜدد  بُٞصددٍٞ اُدد٠ 

 بُٔكل٣ٞ ت بُؽ٣ ض٤  بُٔلوعٓ .

ًٔ  ٣دب ػ٠ِ الػث٢ ًؽة بُوعّ بٓل ى بُؼ٘ صؽ بُثع٤ٗد  بألق قد٤  بُلد٢ مٌٔدْٜ٘ ٓدٖ م ظ٣د  

 ٜػٙ بُِؼثد ، ٣ٝؼدع ػ٘يدؽ بُلٞكدن بُسؽًد٢ أزدع بُؼ٘ صدؽ بُٜ ٓد  بُلد٢ بُٜٔ ؼبت بُسؽ٤ً  بُط ص  

٣سل خٜدد  الػثدد٢ ًددؽة بُوددعّ كدد٢ أظبل زؽًدد ت ملمِددب م٘ قددن ٝبٗكددد ّ مدد ّ ٓدد   دد٤ٖ ػٔددَ بُدٜدد ؾ 

بُؼيث٢ ػ٠ِ ا٣ي ٍ بال٣ؼ ؾبت بُؼيث٤  ك٢ بُِسظ  ٝبُعه  بُٔ٘ قدث  ٝ د٤ٖ ػٔدَ بُدٜد ؾ بُؼاد٢ِ 

ػٙ بُؼ٤ِٔدد  م٘ ؿٔدد   ًدد ٓ    دد٤ٖ بُدٜدد ؾ٣ٖ بُؼيددث٢ ٝبُؼادد٢ِ، بُٔ٘لددػ ُٜددػٙ بال٣ؼدد ؾبت، ٝملمِددب ٛدد



 

111 

ك ُلٞبكن ٛ٘د  كد٢ ػٔدَ بُدٜد ؾ٣ٖ بُؼيدث٢ بُؼاد٢ِ ٣ؼدع أزدع بألق قد٤ ت بُلد٢ ال ٣ٌٔدٖ بالقدلـ٘ ل 

 ػٜ٘  ك٢ م٘ل٤ػ بُٜٔ ؼبت بُسؽ٤ً  بُط ص   ٜػٙ بُلؼ ٤ُ   شٌَ ٓلوٖ.

 يشكهح انثحث:1-0

ٜٔلٕٔٞ  لؼ ٤ُ  ًدؽة بُودعّ ضمدٞبت ٝبقدؼ  ٗسدٞ ُوع ضم  بُٔعؼ ٕٞ ٝبُث زثٕٞ ٝبُطثؽبل بُ

مم٣ٞؽ ٓكلٟٞ ٛػٙ بُِؼث  ٖٓ ض ٍ بالػلٔ ظ ػ٠ِ ٗل ئح بُعؼبق ت بُؼ٤ِٔ  ٝبأل سد ث ب٤ُٔعب٤ٗد  كد٢ 

شل٠ ٓد الت بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤  ،ٖٓ بخَ مسو٤دن بالؼمود ل   ُدٞبٗدب بُثع٤ٗد  ٝبُٜٔ ؼ٣د  ٝبُطمم٤د  

  . ٝبُ٘لك٤  ُ ػث٢ ًؽة بُوعّ  شٌَ ض

بُدٞبٗدب بُثع٤ٗد  بُلد٢ زظ٤دس   ٛلٔد ّ بُٔدعؼ ٤ٖ ٝبُ ػثد٤ٖ  شدٌَ ِٓلدس ُِ٘ظدؽ ٛد٢  ٖٝٓ

صددل  بُلٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ ،اغ مؼددع ٛددػٙ بُكددٔ    ُـدد  بأل٤ٔٛدد  كدد٢ م٘ل٤ددػ بُٜٔدد ؼبت بُٔطلِلدد  

بُٔؼودعة ٜٓ٘د  ٝبُلد٢ ملمِدب كد٢ أظبئٜد  بقدلطعبّ  القد٤ٔ ٝبُط ص   ٜػٙ بُلؼ ٤ُ   مؽ٣و  ك٤٘  ػ ٤ُ  ٝ

خؿل ٝبزع ٖٓ أخؿبل بُدكْ ك٢ ٝهس ٝبزع كا  ػٖ اٜٗ  مسل ج ا٠ُ اظٓ ج زؽً ت ٓدٖ  بًثؽ ٖٓ

أٗٞبع ٓلؼعظة ك٢ اي ؼ ٝبزع ،اغ ًث٤دؽب ٓد  ٗ زدع الػثد٤ٖ ٣ل٤ٔدؿٕٝ  يٌٓ ٤ٗد   ع٤ٗد  ٝخكد٤ٔ  خ٤دعة 

ٌُْٜٝ٘ ال ٣كلم٤ؼٕٞ م ظ٣   ؼض بُٜٔ ؼبت أٝ بُسؽً ت بُل٢ ملمِب هعؼب  ٓؼ٤٘د   ٓدٖ بُلٞبكدن ،الٕ 

ُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ مؽمثط  ٌَ بألظبل بُػ١ ٣ؤظ٣ٚ بُ ػث٤ٖ ٝض ص  ك٢ ظدؽٝف بُِؼدب صل  ب

بُٔطلِل  بُل٢ مل٤ٔؿ   ُٔ٘ كك  بُو٣ٞ  ٝمو ؼب بُٔكلٟٞ ك٢ أث٘ ل بُٔث ؼ٣ ت ٝ شدٌَ ضد   بُؽقد٤ٔ  

. ٜ٘ٓ 

ٖٝٓ ض ٍ بي ع بُث زى ػ٠ِ بُؼع٣ع ٖٓ بُثسٞث ٝبُعؼبق ت بُؼ٤ِٔ  ٝب٤ُٔعب٤ٗ  ٝخدع هِد  

ؼبق ت بُل٢  سثس ك٢ صل  بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ك٢ ًؽة بُوعّ، ٝال خَ غُي ٝخدع بُث زدى بُع

إٔ ٓدددٖ ٝبخثدددٚ اخدددؽبل ٛدددػٙ بُعؼبقددد  ُٔؼؽكددد  ٓ ٤ٛددد  بُؼ هددد  ٓددد  ٤ٖ بُلٞبكدددن بُطددد    ػددد٤ٖ 

ٝؼخَ(ٝ ػ٤ٖ ٣ٝع(ٓغ بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ ٖٝٓ ٛ٘   ؽؾت ٓشٌِ  بُثسى ك٢ ٓؼؽكد  

بكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ٝبُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًدؽة بُودعّ ال خدَ بُٞهدٞف ػِد٠ ٓد  بُؼ ه   ٤ٖ بُلٞ

٣ٞخٚ ٛػٙ بُعؼبق  ٖٓ بُؼ٤ِٔد  ٝب٤ُٔعب٤ٗد  ٓدٖ ٓؼٞهد ت ٝٗدٞبز٢ قدِث٤  ٝٓس ُٝد  ٓؼ ُدلٜد  ٤ُدلٌٖٔ 

بُٔددعؼ ٕٞ ٝبُ ػثددٕٞ ٓددٖ بالقددلل ظة ٜٓ٘دد  ُلمدد٣ٞؽ ٝضعٓدد  ٛددػٙ بُلؼ ٤ُدد  بُدٔ ٤ٛؽ٣دد  بٌُث٤ددؽة ٝ ٔدد  

 أٛعبف بُلعؼ٣ب بُؽ٣ ض٢   قِٞب ػ٢ِٔ ٓشٞم .٣٘كدْ ٝمسو٤ن 

 هذفا انثحث : 3ـ1

ـ بُلؼؽف ػ٠ِ بُؼ ه   ٤ٖ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ بُط    ػ٤ٖ ٝؼخَ( ٓدغ بُٜٔد ؼبت 

 بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ .

ـ بُلؼؽف ػ٠ِ بُؼ ه   د٤ٖ بُلٞبكدن بُؼيدث٢ بُؼاد٢ِ بُطد    ػد٤ٖ ٣ٝدع( ٓدغ بُٜٔد ؼبت 

 . بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ

 فرػُرا انثحث : 4ـ1

ـ مٞخع ػ ه  غبت ظالُ  ٓؼ٣ٞ٘   ٤ٖ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ بُط    ػد٤ٖ ٝؼخدَ( ٓدغ 

 بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ .

ـ مٞخع ػ ه  غبت ظالُد  ٓؼ٣ٞ٘د   د٤ٖ بُلٞبكدن بُؼيدث٢ بُؼاد٢ِ بُطد    ػد٤ٖ ٣ٝدع( ٓدغ 

 بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ .

 :يجاالخ انثحث  5ـ1

 ( ق٘  .66ـ بُٔد ٍ بُثشؽ١ : الػث٢ ٗ شئ  بُٔٞصَ  ٌؽة بُوعّ مسس قٖ  

 . 2334/  2/  03ُٝـ ٣   2334/  2/  22ـ بُٔد ٍ بُؿ٢٘ٓ : ُِللؽة ٖٓ 

 ـ بُٔد ٍ بٌُٔ ٢ٗ : ِٓؼب ٓؽًؿ شث ب بُٔٞصَ  ٌؽة بُوعّ .
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 ذحذَذ انًظطهحاخ: 1-6

 انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ:1-6-1

(   ٗددٚ دهددعؼة بُؽ٣ ضدد٢ ػِدد٠ قددؽػ  بألظبل بُسؽًدد٢ ٓددغ ظهدد  6117ػؽكددٚ  ػثددع بُللدد ذ،

 ( .6117،235بألظبل ك٢ مسو٤ن بُٜعف ٓغ بالهلي ظ ك٢ بُدٜعد  ػثع بُلل ذ،

(  ٗٚدأظبل بُؼا ت بُٔطلِل  بُل٢ مؼَٔ ٓغ  ؼاٜ  ك٢ بٗكدد ّ ٝمٞه٤دس Clayneٝػؽكٚ 

 (.Clayne, 1986 ,70ظه٤ن ٝق٤ِْ ٖٓ ض ٍ موِي مٜ  بُؼا٤ِ د 

 ٖ ُِث زى مؼؽ٣لٚ اخؽبئ٤   :٣ٌٝٔ

  ٗددٚ هددعؼة بُدٜدد ؾ بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ كدد٢ بُؼٔددَ  ل٘دد ؿْ ٝبٗكددد ّ ًث٤ددؽ٣ٖ ألظبل ػددعظ ٓددٖ 

 بُسؽً ت  شٌَ بٗك٤  ٢ ٓغ ه  ٤ِ  أظبل خ٤عة .

 ـ انذراساخ اننظرَح وانذراساخ انًشاتهح :0

 انذراساخ اننظرَح : 1ـ0

 انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ : 1ـ1ـ0

 ق انعظثٍ انعؼهٍ :* يقذيح عن انرىاف

٣لدد ثؽ بُؼٔددَ بُؼادد٢ِ  مددٍٞ بُؼاددِ  ٝبُددد٘ف ٝبُدد٘ٔط بُدكدد٢ٔ ٝٓوددعبؼ بُلددعؼ٣ب ٝزدددْ 

بُؼاددِ  ًٝددػُي ػِدد٠ هددعؼة بُدٜدد ؾ بُؼيددث٢ إلصددعبؼ بألٝبٓددؽ ٝك ػ٤ِدد  بُؼاددِ  ٝيث٤ؼدد  م٣ٌٜٞ٘دد  

ٝٓودعبؼ بُلل ػدَ ب٤ٌُٔد ١ٝ بُدػ١ ٣سدعث ظبضِٜدد  ٝبُلد٢  بق قدٜ  بُكد٤ الت بُؼيدث٤  ب بُيد ظؼة ٓددٖ 

 (.1992،102)يحجىب،بُعٓ ؽ ًٝػُي هٞة ٛػٙ بُك٤ الت

كؼ٘عٓ  ٗؽ٣ع م ظ٣  أ١ زؽً  ٝػ٘عٓ  ٗؽ٣ع ضٔ ٗ   ُلسو٤ن ٛعكٜ  ٝزَ بُٞبخب بُسؽ٢ً كيٗٚ 

٣دب إٔ ٗؤظ٣ٜ  ضٖٔ اي ؼ ٓلٌ َٓ ٝٛػب بإلي ؼ ٛٞ ٓ  ٗك٤ٔٚ بُلٞبكن بُسؽ٢ً ٝبُػ١ ٣ؼؽف   ٗدٚ 

طلِلد  ٝبُٔشدلؽً  كد٢ أظبل ٝبخدب زؽًد٢ ٓؼد٤ٖ دهعؼة بُلؽظ ُِك٤مؽة ػ٠ِ ػَٔ أخدؿبل بُدكدْ بُٔ

 ٝؼ ددط ٛددػٙ بألخددؿبل  سؽًدد  أز ظ٣دد  بٗكدد٤  ٤  غبت خٜددع كؼدد ٍ الٗددد ؾ غُددي بُٞبخددب بُسؽًدد٢د

 (. 61، 1916)انركرَرٍ ودمحم عهٍ، 

 

 

  Foot-Eye  Coordination* انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ انخاص )عُن ورجم( :

ُؽخددَ ٓددٖ ٌٓٞٗدد ت ب٤ُِ هدد  بُسؽ٤ًدد   سكددب ٣ؼددع بُلٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ  دد٤ٖ بُؼدد٤ٖ ٝب

بُدد٠ دأ٤ٔٛدد  بُلٞبكددن بُثددع٢ٗ ٝضددؽٝؼمٚ ُلسو٤ددن بُللددٞم كدد٢  )هالالىكٍ(ًٔدد  أشدد ؼ  )كالالالر (موكدد٤ْ 

ٝبٕ بُلٞبكددن ٓدد  ٤ٖ بُؼدد٤ٖ ٝبُؽخددَ ٣ؼددع ٓددٖ أًثددؽ  (124، 1914)خهُفالالح، بُٜٔدد ؼبت بُؽ٣ ضدد٤ د 

غ مؼلٔع ٓؼظْ ٜٓ ؼبت ًدؽة بُودعّ ػِد٠ بُؼٞبَٓ أ٤ٔٛ    ُ٘كث  ُمث٤ؼ  بألظبل ك٢ كؼ ٤ُ  ًؽة بُوعّ، ب

قددٔ  بُلٞبكددن  دد٤ٖ بُؼدد٤ٖ ٝبُؽخددَ الٕ أقددلطعبّ بُلٔؽ٣٘دد ت بُلٞبكو٤دد  قدد٤ؤظ١  دد  شددي بُدد٠ مسكدد٤ٖ 

ٓؽٝؼ بالش ؼبت بُؼيث٤   ٤ٖ بُدٜ ؾ٣ٖ بُؼيث٢ ٝبُؼاد٢ِ، ٝال موليدؽ بُس خد  بُد٠ بُلٞبكدن كد٢ 

لمِب هعؼب  ٖٓ بُلٞبكن  ٤ٖ بُدٜ ؾ٣ٖ ُؼث  ًؽة بُوعّ كسكب ٝبٗٔ  زل٠ ك٢ بُسؽً ت ب٤ٓٞ٤ُ  بُل٢ م

 بُؼيث٢ ٝبُؼا٢ِ .

                               Arm-Eye Coordinationانرىافق انعظثٍ انعؼهٍ انخاص )عُن وَذ( : * 

ملمِب أؿِب بُٜٔ ؼبت بُسؽ٤ً  هعؼب  ٖٓ بُلٞبكن  ٤ٖ بُؼ٤ٖ ٝب٤ُدع، ٝكد٢ كؼ ٤ُد  ًدؽة بُودعّ 

ض   ك٢ أث٘ ل أظبل بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ، اغ ػ٠ِ بُ ػب بُػ١ ق٤ِؼب مثؽؾ بُس خ  ُٜػٙ بُيل   شٌَ 

بٌُؽة مسو٤دن بُلٞبكدن ٝبالٗكدد ّ  د٤ٖ ػٔدَ ز قد  بُ٘ظدؽ بُلد٢ مؽصدع بُ ػدب بُؿ٤ٓدَ ٝبُدػؼبػ ٕ 
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بُِل ٕ قل٘لػبٕ بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤د  ، ٝبٕ أ١ هيدٞؼ أٝ ضِدَ كد٢ صدل  بُلٞبكدن  د٤ٖ ػٔدَ بُؼد٤ٖ ٝب٤ُدع 

ٜد ؼة  شدٌَ قد٤م ٝٓدٖ ثدْ ضد٤ ع بٌُدؽة ٣ٝشد٤ؽ بُط٢ُٞ ٝؼبمدب ( د د ٕ ق٤ؤظ١ زلٔ   ب٠ُ م٘ل٤ػ بُٔ

بُاؼق ك٢ بُلٞبكن  ٤ٖ ٛػٙ بألخؿبل ٣ؼع ٖٓ بُٔٞضٞػ ت بُٜ ٓ  بُل٢ هع مٌٕٞ ٗل٤د  ب٠ُ ضدؼق 

بإلزك ـ بُسؽ٢ً أٝ  مم ظؼخ  بُلؽب ط ٓ   ٤ٖ بُدٜ ؾ٣ٖ بُؼيث٢ ٝبُؼا٢ِد  بُطد٢ُٞ ٝؼبمدب، 

6120 ،267. ) 

 ٍ انعؼهٍ وكرج انقذو : انرىافق انعظث 0ـ1ـ0

مثؽؾ أ٤ٔٛ  ٌٕٓٞ بُلٞبكن ك٢ ًؽة بُوعّ ػ٘عٓ  ٣وّٞ بُ ػب   ظبل زؽً ت ملمِب بقلطعبّ 

أًثؽ ٖٓ ػاٞ ٖٓ أػا ل بُدكْ ، كؼ٘يؽ بُلٞبكن ٣لمِب بٗكد ٓ   ٝمؼ ٝٗ   ًد ٓ    د٤ٖ بُدٜد ؾ٣ٖ 

ٝض صد  بُٔؼودعة  بُؼيث٢ ٝبُؼا٢ِ ُل٘ل٤دػ بُٜٔد ؼبت بُسؽ٤ًد  كد٢ ًدؽة بُودعّ ػِد٠ أكادَ صدٞؼة

ٜٓ٘  ًؼ٤ِٔ  ٗمر بٌُؽة   ُؽأـ ٗسٞ بُٜعف ،ٝمؼلٔع صل  بُلٞبكن ػ٠ِ ق ٓ  بُدٜد ؾ٣ٖ بُؼيدث٢ 

ٝبُؼادد٢ِ ٝبؼمث ئٜدد  ٓؼدد   كدد٢ ػٔددَ ٝبزددع كدد٢ بألظبل بُسؽًدد٢ بُٜٔدد ؼ١ كدد٢ ًددؽة بُوددعّ ٣ٝشدد٤ؽ 

لة ض صد   الؼقٕٞ ٣ًْٝٞ( بٕد هعؼة بُلؽظ ػ٠ِ اظٓ ج بًثؽ ٖٓ زؽً  ك٢ اي ؼ ٝبزع ٣كلِؿّ ًلد 

ُِدٜ ؾ بُؼيث٢ د ًٔ  د ٣لؼ٤ٖ اؼق ٍ بإلش ؼبت بُؼيث٤  ب٠ُ بًثؽ ٖٓ خؿل ٖٓ أخؿبل بُدكْ كد٢ 

ٝهس ٝبزع ٝهع ٣كلِؿّ أظبل بُسؽً  بٕ ٣ٌٕٞ مسؽى ٛػٙ بألخؿبل ٓدٖ بُدكدْ كد٢ بمد ٛد ت ٓطلِلد  

 ك٢ ٗلف بُِسظ  بُؿ٤٘ٓ  ٝغُي الضؽبج بُسؽً  ك٢ بُيٞؼة بُٔ٘ قث  د 

   (425، 1995ألساسُح فٍ كرج انقذو : )حسانُن ، انًهاراخ ا 3ـ1ـ0

د ٣ؼع بألظبل بُٜٔ ؼ١ ٝبزعب ٖٓ  ٤ٖ أْٛ بُؼٞبٓدَ ُِٞصدٍٞ بُد٠ بُٔكدل٣ٞ ت بُؼ ٤ُد  ، الٗدٚ 

٣أٖ بالهلي ظ ك٢ بُم هد  بُٔثػُٝد  ٓٔد  ٣دؤظ١ بُد٠ مد ض٤ؽ ظٜدٞؼ بُلؼدب ، ًٔد  بٕ بألظبل بألٓثدَ 

( ٝموكدْ 66، 6117 ل بُٔ٘ ككد  د قد٤ِٔ ٕ ، ٣أٖ ٗدد ذ ًدَ بُسؽًد ت بُلد٢ ٣٘لدػٛ  بُ ػدب أث٘د

 بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ك٢ ًؽة بُوعّ ب٠ُ :

 : )يهارج انريُح انجانثُح )ريُح انرًاس 

مؼع ٜٓ ؼة بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ٖٓ بُٜٔ ؼبت بُكِٜ  بُل٘ل٤ػ ػ٘ع أظبئٜ  ٌُٝدٖ ٓدٖ شدؽٝي أظبئٜد  

٤ٓدَ  شدٌَ صدس٤ر ًٔد  بٜٗد  مٞكؽ صل  بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼاد٢ِ إل٣يد ٍ بٌُدؽة اُد٠ بُ ػدب بُؿ

مسلددد ج بُددد٠ د بُلٞبكدددن ٝبُلودددع٣ؽ  ددد٤ٖ بُدددؿٖٓ ٝبٌُٔددد ٕ  ٔكددد ؼ بٌُدددؽة ٝؼ٤ٜٓددد  بُددد٠ بُؿ٤ٓدددَ د 

 BENHALLOU,1998,15 ٖٓ  ُي ٗٞػ ٕ ُل٘ل٤ػ بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ٝٛٔ   بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤ ٘ٛٝ ،)

 ( .626، 6111ٝضغ بُثث ت( ٝ  بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ٖٓ ٝضغ بُسؽً (  بُطش ب ٝآضؽبٕ ، 

 : )يهارج انًناونح )انرًرَرج 

٢ٛٝد ػ٤ِٔ  ضدؽب بٌُدؽة إل٣يد ُٜ  بُد٠ بُؿ٤ٓدَ ُِٞصدٍٞ  ٜد    هيدؽ ٝهدس ٌٓٔدٖ اُد٠ 

 ( ، ٝموكْ بُٔ٘ ُٝ  ب٠ُ ٓ  ٣ م٢ :42، 6167بُٜعفد  زكٖ، 

 ـ ٖٓ ز٤ى بُمٍٞ : ٓ٘ ُٝ   هي٤ؽة ، ٝٓلٞقم  ، ٝي٣ِٞ ( .

 ( 6114،62ع ٝػ ٤ُ (  زٔ ظ،ـ ٖٓ ز٤ى بالؼمل ع:ٓ٘ ُٝ  أؼض٤  ٝٓلٞقم  بالؼمل 

ـ ٖٓ ز٤ى بألظبل : ٓ٘ ُٝ    دعبضَ بُودعّ ، ٝضد ؼج بُودعّ، ٝ ٞخدٚ بُودعّ، ٝ ٔوعٓد  بٌُؼدب، 

 s( .06، 6112ٝ  ٌُؼب ، ٝ  ُؽأـ، ٝ ٞخٚ بُوعّ ٝظبضِٚ(  بُس٤ ٢ٗ ، 

 : )يهارج نطح انكرج )ػرب انكرج تانرأس 

ٕ بٌُدؽة ؿ ُثد  ٓد  مِؼدب كد٢ بُٜدٞبل مؼع ٜٓ ؼة بُ٘مر ٓدٖ بُٔثد ظا بألق قد٤   ٌدؽة بُودعّ أل

(. ٣ٌٝدٕٞ ٗمدر بٌُدؽة  ؼددعٙ 660، 6111ػ ٤ُد   ٝٛدػب ٣لمِدب بقدلطعبّ بُدؽأـ كدد٢ ُؼثٜد   ًٔد ل، 

 أشٌ ٍ ٝال ؿؽض ػع٣عة ٢ٛٝ :

 ـ ُـؽض بُٔ٘ ُٝ  ٝمٌٕٞ بُٔ٘ ُٝ     ُؽأـ ا٠ُ بألٓ ّ، ا٠ُ بُد ٗب، ٝا٠ُ  بُطِق( .
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 ٕٝ هلؿ ٖٝٓ بُد ٗب ٝٓغ بٌُثف أٝ بُـمف( .ـ  ُـؽض بُلٜع٣ق  ٖٓ بألٓ ّ ٓغ بُولؿ ٝ ع

 ( .620-626، 6111ـ ُـؽض همغ بٌُؽة مشل٤لٜ  .  بُطش ب ٝأضؽبٕ، 

 : )يهارج انرهذَف )انرظىَة 

مؼع ٜٓ ؼة بُلٜع٣ق بألًثؽ اث ؼة ٝأ٤ٔٛ  ك٢ ُؼث  ًدؽة بُودعّ ألٕ بُلؽ٣دن بُدػ١ مدؿظبظ ٗكدث  

(  ٔؼ٠٘ ٖٓ ض ٍ 666، 2333ؽٙ  ب٠ُُٞٔ، بُلٜع٣ق ػ٘ع الػث٤ٚ ٣ٌٕٞ ٓؽشس   ُِلٞؾ أًثؽ ٖٓ ؿ٤

ٜٓ ؼة بُلٜع٣ق ٣لْ زكْ ٗل٤د  بُٔث ؼبة ٣ٝدب إٔ ملٞبكؽ ك٢ ٜٓ ؼة بُلٜع٣ق بُعه  ٝبُكؽػ  ٝبُودٞة 

اغ إٔ ً  ٖٓ بُعه  ٝبُوٞة ػ٘يؽبٕ ٓمِٞ د ٕ كد٢ بُلٜدع٣ق ٝمؼدع بُعهد  ٛد٢ بألًثدؽ أ٤ٔٛد  ُلسو٤دن 

ؤظ١ بُ٘ٞبز٢ بُ٘لكد٤ ، ظٝؼب  ٜٓٔد   كد٢ ػ٤ِٔد  ( ٝمTeal man , 1990 , 5883بُلٜع٣ق بُ٘ خر   

(  ٜٝٓد ؼة بُلٜدع٣ق مدؤظٟ 06، 6113بُلٜع٣ق ً ُثو    ُ٘لف ٝبإلؼبظة ٝمسَٔ بُٔكدؤ٤ُٝ   ػدٞبظ، 

 ٖٓ ٓ٘مول٤ٖ ٛٔ  :

 ـ بُلٜع٣ق ٖٓ ض ؼج ٓ٘مو  بُدؿبل .

 (644، 6112ـ بُلٜع٣ق ٖٓ ظبضَ ٓ٘مو  بُدؿبل .  بُيل ؼ ٝأضؽٕٝ، 

 رحكى تانكرج( :يهارج اإلخًاد و )ان 

مؼع ٜٓ ؼة بإلضٔ ظ ٖٓ  ٤ٖ بُٜٔد ؼبت بُث ُـد  بأل٤ٔٛد   ٌدؽة بُودعّ ًٜٞٗد  ٓدٖ أٛدْ بُٔلد م٤ر 

بُل٢ ال ٣ٌٖٔ بالقلـ٘ ل ػٜ٘  الٕ أظبل خ٤ٔدغ بُٜٔد ؼبت بألضدؽٟ ٣لٞهدق ػِد٠ ٓدعٟ أمود ٕ بُ ػدب 

ْ ًيضٔ ظ بٌُؽة ( ٣ٌٖٝٔ اضٔ ظ بٌُؽة  ٌ ك  أخؿبل بُدك02، 6116ُٜٔ ؼة اضٔ ظ بٌُؽة  بُؼؿب١ٝ، 

   قددددلَ بُوددددعّ، ٝ ٔشددددط بُوددددعّ، ٝ ددددعبضَ بُوددددعّ ٝض ؼخدددد ، ٝ  ُلطددددػ ٝبُيددددعؼ ٝاضٔدددد ظ بٌُددددؽة 

 ( 05، 6112  ُؽأـ( بُس٤ ٢ٗ، 

 : )يهارج انسُطرج عهً انكرج )انرنطُؾ 

د إٔ بُ ػب بُػ١ ٣كلم٤غ بُك٤مؽة ػ٠ِ بٌُؽة ألًثؽ ػعظ ٖٓ بُٔؽبت ق٤ٌٕٞ أكاَ ٓدٖ 

 ( .21، ٤6117مؽة ػ٠ِ بٌُؽة   ٌُل لة ٗلكٜ  د  بُط٤ ي، بُ ػب بُػ١ ال ٣كلم٤غ بُك

 : ) يهارج انذحرجح ) انركغ تانكرج 

ٝمؼدع ٜٓد ؼة بُعزؽخد  ٓدٖ بُٔثد ظا بألق قد٤  بُلد٢ ٣ددب ػِد٠ بُ ػدب إٔ ٣لؼِٜٔد   شدٌَ 

خ٤ع، داغ ٣كلطعّ بُ ػب ٛػٙ بُٜٔد ؼة ػ٘دعٓ  ال ٣ٌدٕٞ أٓ ٓدٚ كؽصد  ُٔ٘ ُٝد  بٌُدؽة اُد٠ ؾ٤ِٓدٚ أٝ 

٣ع خػب ٓعبكغ ا٤ُٚ ال  ؼ ظٙ ػٖ بُلـم٤  أٝ ػ٘عٓ  ٣ؽ٣ع بُلوعّ   ٌُؽة اُد٠ ٓكد ز  ض ٤ُد  د ػ٘عٓ  ٣ؽ

 Louis , 1991 , 134  ) 

ٝموكددْ بُعزؽخدد   دد ٌُؽة اُدد٠ :بُعزؽخدد    ٞخددٚ بُوددعّ بُطدد ؼخ٢، ٝ ٞخددٚ بُوددعّ بُددعبض٢ِ، 

 (.46-43، 6123ٝ ٔوعٓ  بُوعّ، ٝ ٞخٚ بُوعّ(  زكٖ، 

 

 انذراساخ انًشاتهح : 0-0

 ( :1991دراسح )انىذار،  0-0-1

 د  " انرىافق انعؼهٍ انعظثٍ وعالقره تذقح انؼرب انساحق فٍ انكرج انطائرج

ٛدعكس بُعؼبقد  اُدد٠ بُلؼدؽف ػِدد٠ بُؼ هد   د٤ٖ بُلٞبكددن بُؼاد٢ِ بُؼيددث٢ ٝظهد  بُاددؽب 

بُكد زن كد٢ بٌُددؽة بُمد ئؽة ٝبشددلِٔس ػ٤٘د  بُثسددى ػِب ػثد٢ ٓ٘لطددب ٤ًِد  بُلؽ ٤دد  بُؽ٣ ضد٤  كدد٢ 

( الػثدد   بُٔشددلؽ٤ًٖ كدد٢ ظٝؼ١ ٤ًِدد ت بُلؽ ٤دد  بُؽ٣ ضدد٤  ُد ٓؼدد ت 62 ٓؼدد  بُٔٞصددَ ٝ ٞبهددغ  خ

بُومؽ، ٝأقلؽت ٗل ئح بُثسى ػدٖ ٝخدٞظ ػ هد  أؼمثد ي ٓؼ٣ٞ٘د  ٓد  ٤ٖ بُلٞبكدن بُؼاد٢ِ بُؼيدث٢ 

 ٝظه  بُاؽب بُك زن ك٢ بٌُؽة بُم ئؽة .
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 ( : 1911دراسح )يظطفً ،  0-0-0

انعظثٍ ويسرىي أداء انالعثاخ نهًهاراخ انهجىيُالح فالٍ  "انعالقح تُن انرىافق انعؼهٍ

  كرج انسهح"

ٛددعكس بُعؼبقدد  اُدد٠ بُلؼددؽف ػِدد٠ بُؼ هدد   دد٤ٖ بُلٞبكددن بُؼادد٢ِ بُؼيددث٢ ٝٓكددلٟٞ أظبل 

( الػثدد  ٓددٖ أٗع٣دد  ٓس كظدد  63بُ ػثدد ت ُِٜٔدد ؼبت بُٜد٤ٓٞدد  كدد٢ ًددؽة بُكددِ  ٝ ِددؾ زدددْ بُؼ٤٘دد   

ه  ا٣د  ٤   د٤ٖ بُلٞبكدن بُؼاد٢ِ بُؼيدث٢ ٝبُٔكدلٟٞ بُو ٛؽة ٝأقلؽت ٗل ئح بُثسى ػٖ ٝخٞظ ػ 

بُٜٔدد ؼ١ ُ ػثدد ت، ًٔدد  ٝخددع إٔ ٛ٘دد ى كددؽٝم ظبُدد  ازيدد ئ٤   كدد٢ بُلٞبكددن بُؼادد٢ِ بُؼيددث٢  دد٤ٖ 

 ( .662-660، 6117بُٔللٞه ت ٝؿ٤ؽ بُٔللٞه ت  بُٞم ؼ، 

 إجراءاخ انثحث : -3

 ينهج انثحث : 3-1

 ُٔ لٓلٚ ٝيث٤ؼ  بُثسى .بقلطعّ بُث زى بُٜٔ٘ح بُٞصل٢  مؽ٣و  بُٔكر 

 عُنح انثحث : 3-0

مْ بضل٤ ؼ ػ٤٘  بُثسى  مؽ٣و  ػٔع٣  ْٝٛ ٣ٔثِٕٞ ٓ٘لطب ٗ شئ  ٗ ظ١ بُٔٞصَ  ٌؽة بُوعّ 

( 03(، ٝمٌٞٗدددددس بُؼ٤٘ددددد  ٓدددددٖ  2334-2330( قددددد٘  ُِٔٞقدددددْ بٌُدددددؽ١ٝ  66مسدددددس قدددددٖ  

 سى .( ٣ٞضر أػٔ ؼ ًٝلَ ٝأيٞبٍ ػ٤٘  بُث6الػث  ،ٝ أْٜ٘ زؽبـ بُٔؽ٠ٓ ٝبُدعٍٝ  

 (1انجذول)

 َىػح األوساؽ انحساتُح واالنحرافاخ انًعُارَح ال عًار وكرم وأؽىال عُنح انثحث

انًعالالالالالالالالالالالالالالالالالالانى                         

 اإلحظائُح

 يرغُراخ انثحث

 انىسؾ انحساتٍ
االنحالالالالالالالالالالالالالالرا  

 انًعُارٌ

 2.16 15.23 انعًر)سنح(

 3.95 51.56 انكرهح)كغى(

 4.65 162092 انطىل)سى(

 جهزج واألدواخ انًسرخذيح فٍ انثحث :األ 3-3

   ق ػ  مٞه٤س ،ًؽبت هعّ، ًؽبت م٘ف ،شٞبضص، ِٓؼب ٓؽًؿ شث ب بُٔٞصَ(. 

 

 وسائم جًع انثُاناخ : 3-4

 ذحذَذ انقُاساخ واالخرثاراخ انًسرخذيح : 3-4-1

 ٝشِٔس : ه٤ ـ بُمٍٞ ، ٝه٤ ـ بُٞؾٕ( . انقُاساخ انجسًُح 3-4-1-1

 : اخرثارٌ انرىافق 3-4-1-0
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هدد ّ بُث زددى  لٞؾ٣ددغ بقددلٔ ؼة بقددلث٤ ٕ ػِدد٠ بُكدد ظة أصددس ب بُطثؽة*ٝبُعؼب٣دد  كدد٢ ٓددد ٍ 

بُو٤ ـ ٝبُلو٣ْٞ ُلسع٣دع بالضلثد ؼبت بُط صد   د ُلٞبكن بُؼيدث٢ بُؼاد٢ِ بُلد٢ زيدِس ػِد٠ ٗكدث  

%( ٝشدِٔس بضلثد ؼ٣ٖ ٛٔد  :   بضلثد ؼ مٞكدن بُؼد٤ٖ ٝبُؽخدَ ، بضلثد ؼ مٞبكدن 75بمل م أًثدؽ ٓدٖ  

 ( (2(، 6.   أٗظؽ بُِٔسن  بُؼ٤ٖ ٝب٤ُع(

 انًهاراخ األساسُح تكرج انقذو : 3-4-1-3

أخدؽٟ بُث زدى مس٤ِدَ ٓسلدٟٞ بُٔيد ظؼ بُؼ٤ِٔد  ُِلؼدؽف ػِد٠ بُٜٔد ؼبت بألق قد٤  ٌُددؽة 

(  بُس٤ددد ٢ٗ، 6117(  بُط٤ددد ي ، 6116،(  بُؼدددؿب١ٝ 6121بُودددعّ ُ ػثددد٤ٖ بُ٘ شدددئ٤ٖ  بُدددؽب١ٝ، 

(  بُمدد ئ٢ ، 2333(  بُثِث٤كدد٢ ، 2333(  ؼشدد٤ع ، 6111(  بُطشدد ب،6111(  ًٔدد ل، 6112

 ( . 2334(  بُؼ ص٢، 2332(  ق ٢ّٓ، 2336(  بُؽب١ٝ، 2336

 ٝ ؼع مس٤َِ بُٔي ظؼ بُؼ٤ِٔ  مث٤ٖ بٕ بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  ٌُؽة بُوعّ ٢ٛ :

، بإلضٔ ظ ، بُل٘م٤ط ، ٗمر بٌُؽة   ُؽأـ ، بُٔ٘ ُٝد  ، بُؽ٤ٓد  ٜٓ ؼة  بُعزؽخ  ، بُلٜع٣ق 

 بُد ٗث٤ ( .

 االخرثاراخ انًهارَح فٍ كرج انقذو : 3-4-1-4

ه ّ بُث زى  ؼَٔ بقلث٤ ٕ مأٖ بالضلث ؼبت بُط ص    ُٜٔد ؼبت بألق قد٤  كد٢ ًدؽة بُودعّ 

وعّ ٝزيِس بالضلث ؼبت ٝٝؾع بالقلث٤ ٕ ػ٠ِ بُك ظة أصس ب بُطثؽة**ٝبُعؼب٣  ك٢ ٓد ٍ ًؽة بُ

 %( ٝبُل٢ شِٔس:75بُٔطل ؼة ػ٠ِ ٗكث  بمل م أًثؽ ٖٓ  

ـ بضلث ؼ  بُعزؽخ ، بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤ ، ظه  بُٔ٘ ُٝ  بُوي٤ؽة، ظه  بُٔ٘ ُٝد  بُٔلٞقدم ، ٗمدر 

 ( ( .4( ،  0بٌُؽة   ُؽأـ، بالضٔ ظ، م٘م٤ط بٌُؽة ك٢ بُٜٞبل (   أٗظؽ بُِٔسن  

 طح تانثحث:ذطثُق االخرثاراخ انخا 3-6

هد ّ بُث زدى  لمث٤دن بالضلثدد ؼبت بُٜٔ ؼ٣د  بُط صد   ٌدؽة بُوددعّ ػِد٠ ػ٤٘د  بُثسدى  لدد ؼ٣ص 

 .03/2/2334ًٝػُي م٘ل٤ػ بضلث ؼ١ بُلٞبكن ػ٤ٖ ٝؼخَ(ٝ ػ٤ٖ ٣ٝع(  ل ؼ٣ص  22-21/2/2334

 انىسائم اإلحظائُح انًسرخذيح فٍ انثحث : 3-6

   بُٞقط بُسك  ٢، بالٗسؽبف بُٔؼ٤ ؼ١( . 

 ( .53– 01، 1992)داؤود وانُاس ، بالؼمث ي بُثك٤ط  ٤ؽقٕٞ((   ٓؼ َٓ

 عرع اننرائج ويناقشرها : -4

 ػ٠ِ ضٞل بُث٤ ٗ ت بإلزي ئ٤  بُل٢ زيَ ػ٤ِٜ  بُث زى ق٤لْ ػؽض بُ٘ل ئح ٝٓ٘ هشلٜ .

                                         

 ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ /  خ ٓؼ   ـعبظ  * أ.ظ ٗٞؼ١ ب ؽب٤ْٛ بُشٞى               

 ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ / خ ٓؼ  بُٔٞصَ أزٔع ق٤ِٔ ٕ              أ. ّ.ظ ٛ شْ    

 أ.ّ.ظ ث٤ ّ ٣ٞٗف ػ ١ٝ               ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ / خ ٓؼ  بُٔٞصَ   

 ّ.ّ قؼع   قْ خ٤َٔ                    ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ / خ ٓؼ  بُٔٞصَ   

 

 ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ /  خ ٓؼ   ـعبظ ** أ.ظ أزٔع قؼ٤ع أزٔع                    

 أ.ظ ُؤ١ ؿ ْٗ بُي٤ٔعػ٢                ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ / خ ٓؼ  بُٔٞصَ     

 ّ.ّ ٤ُٝع ض ُع ؼخب                     ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ / خ ٓؼ  بُٔٞصَ    

 خ ٓؼ  بُٔٞصَ ّ.ّ ٗٞكَ ك ضَ ؼش٤ع                   ٤ًِ  بُلؽ ٤  بُؽ٣ ض٤ /    
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 (0انجذول )

)عالُن  َىػح األوساؽ انحساتُح واالنحرافاخ انًعُارَح ننرائج اخرثارٌ انرىافق انخاص

 و )عُن وَذ( واالخرثاراخ انًهارَح فٍ كرج انقذو ورجم(

 انًعانى اإلحظائُح

 يرغُراخ انثحث  

 وحذج

انقُالالالالالالا

 س

انىسالالؾ 

 انحساتٍ

 

االنحالالالالالالالالالالالالالالالرا  

 انًعُارٌ

 3627 4661 ث ٤ٗ  اخرثار انرىافق )عُن ورجم(

 6602 7647 ظؼخ  اخرثار انرىافق )عُن وَذ(

 اخرثار انذحرجح
6466 ث ٤ٗ 

0 

3622 

 ُؾاخرثار انرنط
2666 مٌؽبؼ

0 

5651 

 اخرثار انرهذَف
0565 ظؼخ 

0 

4671 

 3621 0660 ظؼخ  اخرثار نطح انكرج تانرأس

 6604 4673 ظؼخ  اخرثار اإلخًاد

 اخرثار انًناونح انقظُرج
6762 ظؼخ 

7 

2663 

 اخرثار انًناونح انًرىسطح
6261 ظؼخ 

7 

3643 

 6636 5642 ظؼخ  اخرثار انريُح انجانثُح

 

ذحهُم اننرائج ويناقشرها الخرثار انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ انخالاص )عالُن عرع و 4-1

 ورجم( وعالقره تانًهاراخ األساسُح فٍ كرج انقذو .

 (3انجذول )

َىػح قُى يعايم االرذثاؽ تُن اخرثار انرىافق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن ورجالم( 

 رذثاؽ وانًهاراخ األساسُح فٍ كرج انقذو وانقًُح انجذونُح نًعايم اال

 انًعانى اإلحظائُح

 االخرثاراخ انًهارَح

و

 حذج

ا

قًُالالالالالالالالالالالالالالالح )ر( 

 انًحسىتح

قًُالالالح 

 )ر(

انجالالالالذ

 

 اننرُجح
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 ونُح )عُن ورجم( نقُاس

 اخرثار انذحرجح
ث

 ب٤ٗ 
- 3604 

 

 

 

 

360

3 

 

 ٓؼ١ٞ٘

 اخرثار انرنطُؾ
م

 ًؽبؼ
 ٓؼ١ٞ٘ 3647

 اخرثار انرهذَف
ظ

 ؼخ 
 ٓؼ١ٞ٘ 3640

 اخرثار نطح انكرج تانرأس
ظ

 ؼخ 
 ٓؼ١ٞ٘ 3653

 اخرثار االخًاد
ظ

 ؼخ 
 ٓؼ١ٞ٘ 3601

 اخرثار انًناونح انقظُرج
ظ

 ؼخ 
3621 

ؿ٤ددددددددؽ 

 ٓؼ١ٞ٘

 اخرثار انًناونح انًرىسطح
ظ

 ؼخ 
3626 

ؿ٤ددددددددؽ 

 ٓؼ١ٞ٘

 اخرثار انريُح انجانثُح
ظ

 ؼخ 
3631 

ؿ٤ددددددددؽ 

 ٓؼ١ٞ٘

 ( ويسرىي يعنىَح01=  0– 32( عنذ درجح حرَح )2032تهغد قًُح )ر( انجذونُح )

(2025 ) 

عالالرع وذحهُالالم ويناقشالالح نرالالائج اخرثالالار انرىافالالق انعظالالثٍ انعؼالالهٍ انخالالاص  1ـ  1ـ  4

 )عُن ورجم( وعالقره تًهارج انذحرجح فٍ كرج انقذو : 

( ٣لث٤ٖ   ٕ ه٤ٔ   ؼ( بُٔسكٞ    ٤ٖ بضلثد ؼ١ بُلٞبكدن ٝبُعزؽخد  هدع  ِـدس  0ٖٓ بُدعٍٝ  

( ٝٓكدلٟٞ 22( ػ٘دع ظؼخد  زؽ٣د   3603 ( ٢ٛٝ بًثؽ ٖٓ ه٤ٔ   ؼ( بُدع٤ُٝ  ٝبُث ُـد  3604 -  

 ( ٝٛػب ٣ؼ٢٘ ٝخٞظ بؼمث ي ٓؼ١ٞ٘  ٤ٖ بُٔلـ٤ؽ٣ٖ بُٔػًٞؼ٣ٖ .3635ٓؼ٣ٞ٘    

٣ٝؼدؿٝ بُث زدى ٛددػٙ بُ٘ل٤دد  اُدد٠ إٔ بُ ػدب بُٔدؤظ١ ُٜٔدد ؼة بُعزؽخد   ل٤ٌ٘ددي ػد ٢ُ ٓددغ 

ٜٔد ؼة كد٢ ه  ٤ِ  زؽ٤ً  ٓ٘ قث  ٣عٍ ػ٠ِ بٓل ى ٛػب بُ ػب ُِلٞبكن بُؼيث٢ بُؼاد٢ِ ألٕ ٛدػٙ بُ

ًؽة بُوعّ مؼلٔع ػ٠ِ بُلٞبكن بُل ّ  ٤ٖ ػَٔ أػا ل بُدكْ ٝ ط ص  ػَٔ بُؽخ٤ِٖ ٓغ بُؼ٤٘د٤ٖ كد٢ 

موع٣ؽ هدٞة ٝقدؽػ  بألظبل كد٢ ظزؽخد  بٌُدؽة ٝ دٞؾٕ زؽًد٢ ٣ل٘ قدب ٓدغ بألظبل بُسؽًد٢ ُ ػدب، 

  زؽ٤ًد    ٕ د بُٞصٍٞ بُد٠ بُلٞبكدن بُد٤دع ٣لمِدب ه  ٤ِد)انركرَرٍ ودمحم عهٍ( ٝ ٜػب بُيعظ ٣ش٤ؽ 

)انركرَرالالٍ ودمحم عهالالٍ، خ٤ددعة ٓكددل٘عة بُدد٠ ػ٘ صددؽ ٤ُ هدد  ػ ٤ُدد  ٝبٗكدد٤  ٤  ٝٝؾٗدد  زؽ٤ًدد  خ٤ددعب د 

1916 ،106  ) 
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عالالرع وذحهُالالم ويناقشالالح اخرثالالار انرىافالالق انعظالالثٍ انعؼالالهٍ انخالالاص )عالالُن  0ـالال1ـالال4

 ورجم(وعالقره تانرنطُؾ : 

ٝبُل٘مدد٤ط  ِـددس  (  د ٕ ه٤ٔدد   ؼ( بُٔسكددٞ    دد٤ٖ بضلثد ؼ١ بُلٞبكددن٣0لادر ٓددٖ بُدددعٍٝ  

 3647٢ٛٝ ) 

( ٝٛدػب ٣ؼ٘د٢ إٔ ظؼخد  ٓؼ ٓدَ بالؼمثد ي  د٤ٖ 3603أًثؽ ٓدٖ ه٤ٔد   ؼ( بُدع٤ُٝد  بُث ُـد   

بُٔلـ٤ؽ٣ٖ ً ٗس ٓؼ٣ٞ٘  ، ٣ٝؼؿٝ بُث زى ٛػٙ بُ٘ل٤د  بُد٠ إٔ ٜٓد ؼة بُل٘مد٤ط مسلد ج بُد٠ ًدْ ٝبكدؽ 

ؼة ملمِدب ٓدٖ بُ ػدب ٖٓ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ٝض ص  مٞبكن بُؼ٤ٖ ٝبُؽخَ، الٕ ٛػٙ بُٜٔ 

مؽ٤ًؿ بٗلث ٛٚ ٝٓؽبهث  بٌُؽة  ؼ٤٘٤ٚ أث٘ ل ضؽ ٜ  كد٢ بُٜدٞبل ٝمودع٣ؽ كلدؽة ٓ ٓكدلٚ ُادؽب بٌُدؽة 

 ؽخِٚ ًَٝ غُي ٣لمِب ظه  ٝقؽػ  كد٢ أظبئدٚ ٗد  غ ٓدٖ بُودعؼة بُلٞبكو٤د  بُط صد   ؼٔدَ بُدٜد ؾ٣ٖ 

ٝ ٔود ظ٣ؽ ٓطلِلد  ٝٛد٢  بُؼيث٢ ٝبُؼا٢ِ ، الٕ بُوعؼة بُلٞبكو٤  ٓٞخٞظة كد٢ ًدَ أٗدٞبع بُؽ٣ ضد 

غبت أ٤ٔٛدد    ُـدد  كدد٢ م ظ٣دد  بُٜٔدد ؼبت بألق قدد٤  كدد٢ ًددؽة بُوددعّ، ٝٛددػب ٣للددن ٓددغ ظؼبقدد  ًدد  ٓددٖ  

د كدد٢ ٝخددٞظ ػ هدد   دد٤ٖ بُلٞبكددن  (1991( )انىذالالار ،1912( )انالالذردَرٌ ، 1911)يظالالطفً ، 

٣ٝاددددد٤ق  (111، 1991)انىذالالالالالار ، بُؼيدددددث٢ بُؼاددددد٢ِ ٝبُٜٔددددد ؼبت بُؽ٣ ضددددد٤  بألضدددددؽٟ د 

(HIRTZ & WILLNITZ )  دد ٕ د بإلٌٓ ٤ٗدد ت بُسؽ٤ًدد  بُٔلددٞكؽة ٝبُوددعؼبت بُلٞبكو٤دد  ُٜدد 

HIRTZ &  WILLNITZ 1995 0)خٞبٗدب ٛ ٓد  كد٢ بُودعؼة ػِد٠ بالٗدد ؾ بُؽ٣ ضد٢ د 

 د ٕ د ٓؽًدب بألظبل بُل٘د٢  بُلٞبكدن( ُدٚ أ٤ٔٛد  كد٢ بقدلٔؽبؼ ؼكددغ ( SCHICKE) ٣ٝؤًدع  (51

٘مثددن ػِدد٠ بُوددعؼبت بُلٞبكو٤دد   شددٌَ ضدد   د ٓكددلٟٞ بإلٗددد ؾ بُؽ٣ ضدد٢ ٝبُٜ٘ددٞض  ددٚ ٝٛددػب ٣

(SCHICKE, 1994, 61) . 

٣ٌٖٝٔ بُوٍٞ   ٗٚ ًِٔ  بقلم ع بُ ػب بُك٤مؽة ػِد٠ بٌُدؽة ُللدؽة ؾ٤٘ٓد  أيدٍٞ ًِٔد  ظٍ 

غُي ػ٠ِ هعؼة بُدٜ ؾ بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ُػُي بُ ػب ػ٠ِ بُؼَٔ   ٗكد ّ ٝمٞبكن ًث٤ؽ٣ٖ ٝٛػب ٓ  

صددل  بُلٞبكددن ملٞهددق ػِدد٠ ٓددعٟ بالٗكددد ّ بٌُ ٓددَ  دد٤ٖ ػٔددَ  أًددعٙ  بُلٌؽ٣لدد٢ ٝي ػِدد٢( كدد٢دإٔ

بُدٜدد ؾ٣ٖ بُؼيددث٢ ٝبُؼادد٢ِ ٓددٖ ز٤ددى ؼظ كؼددَ بالشدد ؼة بُؼيددث٤  بُيدد ظؼة ب٤ُٜدد   عهدد  ٝمٞبكددن 

 ( 62، 6126م ٤ٖٓد بُلٌؽ٣ل٢ ٝي ػ٢ِ ، 

 

 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  3ـ1ـ4

 تًهارج انرهذَف فٍ كرج انقذو :  ورجم( وعالقره

(  د ٕ ه٤ٔد   ؼ( بُٔسكدٞ    د٤ٖ بضلثد ؼ١ بُلٞبكدن ٝبُلٜدع٣ق  ِـدس ٣0لادر ٓدٖ بُددعٍٝ  

( ٝٛدػب ٣دعٍ ػِد٠ ٝخدٞظ ػ هد  بؼمثد ي 3603( ٢ٛٝ بًثؽ ٖٓ ه٤ٔد   ؼ( بُدع٤ُٝد  بُث ُـد   3640 

٤ٖ بُعهد  ٝبُلٞبكدن ٓدٖ خٜد  ٓؼ٣ٞ٘  خ٤عة  ٤ٖ بُٔلـ٤ؽ٣ٖ ،ٝٛػٙ بُ٘ل٤د  مؼٞظ ب٠ُ بالؼمث ي بُؼد ٢ُ  د

ٝ ٤ٖ بُعه  ٝبُلٜع٣ق ٖٓ خٜ  بضؽٟ ٝٛػب ٓ  أًعٙ  بُلٌؽ٣ل٢ ٝي ػ٢ِ( ك٢ د ٝخٞظ بؼمث ي ػ ٢ُ 

 ( .627، 6126 ٤ٖ بُعه  ٝبُلٞبكن د  بُلٌؽ٣ل٢ ٝي ػ٢ِ، 

ٖٝٓ بُٔؼِّٞ بٕ ٜٓ ؼة بُلٜع٣ق مسل ج بُد٠ بُلٞهدغ بُيدس٤ر ٓد   د٤ٖ ٓٞهدغ بُٜدعف ٝبٌُدؽة 

بُ ػدب  ادؽ ٜ   وعٓدٚ   مدد ٙ بُٜدعف ٝبُلٞهدغ ُٔكد ك  بألظبل ٣ٌدٕٞ ٓدٖ ضد ٍ ز قد   بُل٢ قد٤وّٞ

بُ٘ظؽ الػم ل بُلوع٣ؽبُك٤ِْ ب٠ُ بُدٜ ؾ بُؼيث٢ إل٣ي ٍ بإلش ؼة بُؼيدث٤  بُد٠ بُؼاد ت بُؼ ِٓد  

ك٢ بُؽخ٤ِٖ ُلك٤ِط بُوٞة بُٔ٘ قث  ػ٠ِ بٌُؽة كاد   ػدٖ مدٞكؽ بُعهد  بُؼ ٤ُد  الصد    بُٜدعف ٝٛدػب 

لمِددب هددعؼة مٞبكو٤دد  ػ ٤ُدد  ُِدٜدد ؾ بُؼيددث٢ ٝٛددػب ٓدد  ٣ؤًددعٙ  زٔدد ظ(  وُٞددٚ د ٣ِؼددب بُدٜدد ؾ ًِددٚ ٣

بُؼيددث٢ ظٝؼب  ٜٓٔدد   كدد٢ مددٞك٤ؽ ظؼخدد  ػ ٤ُدد  ٓددٖ بُلٞبكددن  دد٤ٖ بالٗوث ضدد ت بُؼادد٤ِ  ُِؼادد ت 

بُٔشدد ؼً  كدد٢ بألظبل ًٝددػُي م٘ظدد٤ْ ٝمددٞك٤ؽ بالٗوثدد ض ٝبالقددلؽض ل ُِؼادد ت بُٔكددثث  ُِسؽًدد  

( .ٝ ٔ  بٕ ٜٓد ؼة بُلٜدع٣ق مسلد ج بُد٠ ظهد  ًث٤دؽة 26،  2336ة ُٜ د  زٔ ظ ، ٝبُؼا ت بُٔا ظ
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ك٢ م٘ل٤ػٛ  ػِٔ   بٕ ػ ه  بالؼمث ي  ٤ٖ بُعه  ٝبُلٞبكن ػ ٤ُد  ُدػُي ٣ٌٔدٖ بُودٍٞ  د ٕ بُ ػدب بُدػ١ 

 ٣ٔلِي هعؼة مٜع٣ق خ٤عة ٛٞ ٗلكٚ ٣ٔلِي هعؼة مٞبكو٤  ػ ٤ُ  .

 

ىافق انعظثٍ انعؼهٍ انخاص)عُن ورجم( عرع وذحهُم ويناقشح اخرثار انر 4ـ 1ـ 4

 وعالقره تًهارج نطح انكرج تانرأس فٍ كرج انقذو :

( بٕ ه٤ٔ   ؼ( بُٔسكٞ    ٤ٖ بضلث ؼ١ بُلٞبكن ٝٗمر بٌُدؽة ٣0لار ٖٓ بُدعٍٝ    

( ٝٛدػب ٣دعٍ ػِد٠ ٝخدٞظ 3.03( ٢ٛٝ أًثدؽ ٓدٖ ه٤ٔد   ؼ( بُدع٤ُٝد  بُث ُـد   3.53  ُؽأـ  ِـس  

ٔلـ٤ؽ٣ٖ ،  ٣ؼلوع بُث زى   ٕ ٛػٙ بُ٘ل٤د  مؼع ٓ٘مو٤  ٖٓ بُ٘ ز٤  بُؼ٤ِٔ  كٜدػٙ بؼمث ي ٓؼ١ٞ٘  ٤ٖ بُ

بُٜٔ ؼة مسل ج ب٠ُ ٗٞػ٤  ض ص  ٖٓ بُلؽب ط ك٢ بألظبل  ٤ٖ ػَٔ ز ق  بُ٘ظدؽ ٝبُدؽخ٤ِٖ ٓدٖ خٜد  

ٝز قدد  بُ٘ظددؽ ٝبُددػؼبػ٤ٖ ٓددٖ خٜدد  أضددؽٟ ًٝددػُي بالٗكددد ّ بُلدد ّ  دد٤ٖ ػٔددَ بُؼ٤٘دد٤ٖ ٝبُددؽخ٤ِٖ 

ثْ بُؽأـ كيغب مٌٖٔ بُ ػب ٖٓ بُو٤ ّ  ٜػب بُلؽب ط بُسؽ٢ً  ٤ٖ ٛدػٙ بألػاد ل  ٝبُػؼبػ٤ٖ ٝبُدػع

( د MORSHOUSE & MILLERك ٗٚ زلٔد   قد٤ؤظ١ بُٜٔد ؼة  ودعؼة مٞبكو٤د  خ٤دعة بغ ٣شد٤ؽ  

بُدد٠ ٝخددٞظ ػ هدد   دد٤ٖ بُٜٔدد ؼبت بُسؽ٤ًدد  ٝبُدٜدد ؾ بُؼيددث٢ ٝأٝضددس  بُدد٠ بٕ م٤ٔ٘دد  بُٜٔدد ؼبت 

كدد٤ٖ بُعهدد  ٝبُكددؽػ  ٝٓددٖ ض ُٜدد  ٣لٞبكددن بُدٜدد ؾ بُؼيددث٢ ٓددغ بُسؽ٤ًدد  بُٔطلِلدد  ٣كدد ػع كدد٢ مس

 ( 220، 6120بُ٘و يد بُط٢ُٞ ٝؼبمب ،

 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  5ـ1ـ4

 ورجم( وعالقره تًهارج اإلخًاد فٍ كرج انقذو :

 ؼ١ بُلٞبكن ٝبإلضٔ ظ، ٣ٝؽٟ ( ب٠ُ ٝخٞظ ػ ه  بؼمث ي ٓؼ٣ٞ٘   ٤ٖ بضلث٣0ش٤ؽ بُدعٍٝ  

بُث زى   ٜٗ  ٗل٤د  ٓ٘مو٤  ٖٓ بُ٘ ز٤  بُؼ٤ِٔ  الٕ ٜٓ ؼة بإلضٔ ظ مسل ج ب٠ُ م٘ ؿْ م ّ  ٤ٖ بُدلوِص 

ٝبالٗثك ي ك٢ بُؼاد ت ، كلدلوِص بُؼادِ  أٝ بُٔدٔٞػد  بُؼاد٤ِ  بُؼ ِٓد  ٣ٝكدلٔؽ ٛدػب بُدلوِص 

ة كد ٕ بُٔدٔٞػد  بُؼاد٤ِ  بُٔشد ؼً  ُس٤ٖ هثَ ٝصٍٞ بٌُؽة ب٠ُ بُ ػب ٝزد٤ٖ ٣دلْ بقدلوث ٍ بٌُدؽ

ك٢ بُؼَٔ قٞف مؽض٢ ُللؽة هي٤ؽة خعب  ٝغُي الٓلي   ؾضْ قؽػ  ٝهٞة بٌُؽة أث٘ ل بقدلوث ُٜ  

ٝٛدػٙ بُؼ٤ِٔدد  مؼلٔددع ػِدد٠ بُؼٔددَ بُلددٞبكو٢ بُؼدد ٢ُ ٝبُددعه٤ن  دد٤ٖ ز قدد  بُ٘ظددؽ بُٔؽبهثدد  ُلوددعّ بٌُددؽة 

ٝض صد    ُيدعؼ ٝبُدؽخ٤ِٖ ،  ٔؼ٘د٠    مد ٙ بُ ػب ٝ د٤ٖ بقدلوث ُٜ   د ١ خدؿل ٓدٖ أخدؿبل بُدكدْ

مٞبكؽ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ كد٢ ػٔدَ أًثدؽ ٓدٖ بٗوثد ض ٝبٗثكد ي ػاد٢ِ كد٢ ٓطلِدق أخدؿبل 

بُدكْ ٝ ٜ  بُيعظ ٣ؤًع  همب ٝبُي٤ٔعػ٢(   ٕ د بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ٣ؽمثط بؼمث ي   ٝث٤و   

ٝٝصدق بُسؽًد ت ك٤ٜدد  د   س قد  بُ٘ظدؽ أل٤ٔٛد  ٛدػٙ بُس قد  كد٢ ؼقددْ بإلزدعبث٤ ت ظبضدَ بُكد ز 

(، أ١ بٕ بُ ػب بُػ١ ٣ٔلِي هعؼة مٞهغ ػ ٤ُد   س قد  ٗظدؽٙ 607،  6125 همب ٝبُي٤ٔعػ٢ ، 

ٝبؼمث يٜد   ؼٔددَ بُددؽخ٤ِٖ ٝ د ه٢ أخددؿبل بُدكددْ ٝآٌ ٤ٗلدٚ ػِدد٠ أظبل ٜٓدد ؼة بإلضٔد ظ  مؽ٣ودد  ك٤٘دد  

 ٤ٔٓؿة ٣ م٢ ٖٓ ض ٍ هعؼمٚ بُلٞبكو٤    ُدٜ ؾ٣ٖ بُؼيث٢ ٝبُؼا٢ِ .

 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  6ـ1ـ4

ورجالم( وعالقرالاله تًهالاراخ )انًناونالالح انقظالُرج ، وانًناونالالح انًرىسالطح ، وانريُالالح انجانثُالح( فالالٍ 

 كرج انقذو :

( بٕ هدد٤ْ  ؼ( بُٔسكددٞ   ُِٔ٘ ُٝدد  بُويدد٤ؽة ٝبُٔ٘ ُٝدد  بُٔلٞقددم  ٣0لاددر ٓددٖ بُدددعٍٝ  

ـؽ ٖٓ ه٤ٔ   ؼ( بُدع٤ُٝ  ٝٛدػب ٣دعٍ ػِد٠ ػدعّ ٝخدٞظ ػ هد  بؼمثد ي ٓؼ٣ٞ٘د  ٝبُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  أص

  ٤ٖ بُٜٔ ؼبت بُك  و  ٝبضلث ؼ بُلٞبكن 
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عرع وذحهُم اننرائج ويناقشرها الخرثار انرىافق انعظثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  0ـ4

 وَذ( وعالقره تانًهاراخ األساسُح فٍ كرج انقذو :

 ( 4انجذول )

 رذثاؽ تُن اخرثار انرىافق انعظثٍ انعؼهٍ انخاصَىػح قُى يعايم اال

 )عُن وَذ( وانًهاراخ األساسُح فٍ كرج انقذو وانقًُح انجذونُح نًعايم االرذثاؽ

 انًعانى اإلحظائُح

 يرغُراخ انثحث

و

حالالالالالالالالالالالالالالالالذج 

 انقُاس

قًُالالالالالالالالالالالالح )ر( 

 انًحسىتح )عُن وَذ(

ق

ًَالالالالالالالح )ر( 

 انجذونُح

 اننرُجح

اخرثالالالالالالالالالالالار انريُالالالالالالالالالالالح 

 انجانثُح 

ظ

 ؼخ 

3.76 

3

.03 

 ٓؼ١ٞ٘ 

اخرثالالالالار نطالالالالح انكالالالالرج 

 تانرأس

ظ

 ؼخ 

 ٓؼ١ٞ٘  3.07

اخرثالالالالالالالالالار انًناونالالالالالالالالالح 

 انقظُرج

ظ

 ؼخ 

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.61

 ٓؼ١ٞ٘

اخرثالالالالالالالالالار انًناونالالالالالالالالالح 

 انًرىسطح

ظ

 ؼخ 

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.66

 ٓؼ١ٞ٘

ظ اخرثار انرهذَف

 ؼخ 

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.61

 ٓؼ١ٞ٘

ظ اخرثار اإلخًاد

 ؼخ 

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.34

 ٓؼ١ٞ٘

ثدد  اخرثار انذحرجح

 ٤ٗ 

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.60-

 ١ٞٓؼ٘

م اخرثار انرنطُؾ

 ًؽبؼ

ؿ٤ددددددددددددؽ  3.32

 ٓؼ١ٞ٘

( ويسالالرىي يعنىَالالح 01=0-32( عنالالذ درجالالح حرَالالح )2.32قًُالالح )ر( انجذونُالالح تهغالالد )

(2.25) 

 

 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن 4-0-1

 وَذ( وعالقره تًهارج انريُح انجانثُح فٍ كرج انقذو : 
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( ٝٛد٢ بًثدؽ 3.76بٕ ه٤ٔ   ؼ( بُٔسكٞ   ُٜٔ ؼة بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤   ِـس  ( ٣4ث٤ٖ بُدعٍٝ 

( ٝٛػب ٣دعٍ ػِد٠ ٝخدٞظ ػ هد  بؼمثد ي ٓؼ٣ٞ٘د   د٤ٖ بضلثد ؼ بُلٞبكدن 3.03ٖٓ ه٤ٔ   ؼ( بُدع٤ُٝ   

بُط   ٜٝٓ ؼة بُؽ٤ٓد  بُد ٗث٤د ، ٣ٝؼدؿٝ بُث زدى ٛدػٙ بُ٘ل٤دد  بُد٠ ٝخدٞظ ػ هد  يؽظ٣د   د٤ٖ أظبل 

كل٢ أث٘ ل بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤  ػ٠ِ بُ ػب بُٔدؤظ١ ٓؽبهثد  ؾ٤ِٓدٚ  ؼ٤٘٤دٚ ٝٓدٖ ز ق  بُ٘ظؽ ٝبُػؼبػ٤ٖ 

ثْ ػَٔ بُ٘وَ بُسؽًد٢ ُِودٞة ٓدٖ بُدؽخ٤ِٖ بُد٠ بُددػع ثدْ بُدػؼبػ٤ٖ بُِلد٤ٖ قدلؤظ٣ ٕ ٜٓد ؼة بُؽ٤ٓد  

بُد ٗث٤  ٝٛػب ٣لمِب هعؼب  ٖٓ بُوٞة ٣ل٘ قب ٓدغ بُكدؽػ  بُلد٢ قدلِؼب  ٜد  بٌُدؽة كاد   ػدٖ مدٞكؽ 

 ٍ بٌُؽة ب٠ُ بُؿ٤ٓدَ  دعٕٝ همؼٜد  ٓدٖ هثدَ بُطيدْ ًدػُي ؼظ كؼدَ بُ ػدب بُدػ١ صل  بُعه  إل٣ي

ػِد٠ د بٕ ٛ٘ ُدي ػ هد  ا٣د  ٤د   د٤ٖ بُلٞبكدن ٝقدؽػ   )انركرَرٍ ودمحم عهٍ(ق٤ِؼب بٌُؽة ٣ٝش٤ؽ 

 (  .101،  1916)انركرَرٍ   ودمحم عهٍ ، ؼظ بُلؼَ د. 

و٤  بُد٤دعة ُ ػدب ٓد   د٤ٖ أظبئدٚ ٝٛػب ٣عٍ ػ٠ِ ٝخٞظ صل  بُلٞبكن ٖٓ ض ٍ بُوعؼة بُلٞبك

ُِٜٔ ؼة ٝازك قٚ   ُٔس٤ط بُط ؼخ٢ ٝمٞهؼٚ  ٔٞبهق بُِؼب بُٔطلِل  ٝهعؼمٚ ػ٠ِ بُلٞبؾٕ ٝمسع٣دع 

زؽًدد  ؾ٤ِٓددٚ ظبش بُِٔؼددب  ٞبقددم  ز قدد  بُ٘ظددؽ ٝبُؼادد ت بُٔشددلؽً  كدد٢ بألظبل بُسؽًدد٢ ٝٛددػب 

ُؼيث٢ بُؼا٢ِ ٖٓ ض ٍ ٓ زظ    ٗٚ د ٣ٌٖٔ ٓ زظ  أ٤ٔٛ  بُلٞبكن ب )انىذار(٣للن ٓغ ٓ  أًعٙ 

هعؼة بُ ػب ػ٠ِ بُلدٞبؾٕ ٝبالؼمٌد ؾ ٝم٘ظد٤ْ بألكؼد ٍ بُسؽ٤ًد  ظبضدَ بُكد ز  ٝٓدٖ ضد ٍ مسع٣دع 

 ( .114،  1991)انىذار ، بٌُٔ ٕ بُٔ ئْ ُسؽً  بُ ػب ظبضَ بُك ز د 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  0ـ0ـ4

  قره تًهارج نطح انكرج تانرأس فٍ كرج انقذو :وَذ( وعال

( إٔ ه٤ٔدد   ؼ( بُٔسكددٞ   ُٜٔدد ؼة ٗمددر بٌُددؽة  دد ُؽأـ هددع  ِـددس ٣4لثدد٤ٖ ٓددٖ بُدددعٍٝ  

( ٝٛدػب ٣دعٍ ػِد٠ ٝخدٞظ ػ هد  بؼمثد ي 3.03( ٢ٛٝ أًثؽ ٖٓ ه٤ٔد   ؼ( بُدع٤ُٝد  بُث ُـد   3.07 

بُث زدى بٕ ٛدػٙ بُ٘ل٤دد  مؼدٞظ بُد٠  ٓؼ٣ٞ٘   ٤ٖ بضلث ؼ بُلٞبكن ٜٝٓ ؼة ٗمر بٌُدؽة  د ُؽأـ، ٣ٝدؽٟ

ضيٞصدد٤  ٜٓدد ؼة ٗمددر بٌُددؽة  دد ُؽأـ بُلدد٢ ملمِددب مٞه٤لدد   ظه٤ودد   ٝظهدد  ػ ٤ُدد  ٝبُلٞهددغ بُيددس٤ر 

القلوث ٍ بٌُؽة   ُؽأـ بغ ٣لمِب غُي مٞبكو   م ٓ    ٤ٖ ػَٔ  بُػؼبػ٤ٖ ٝبُؼ٤٘د٤ٖ ٝبُدؽخ٤ِٖ ٝبُؼ٤٘د٤ٖ 

ألؼض  س ق  بُ٘ظؽ ثْ أخؽبل ػ٤ِٔ  بُولدؿ  عه  ٝقؽػ  ٖٓ ض ٍ موع٣ؽ ٓك ك  بؼمل ع بٌُؽة ػٖ ب

 وٞة  ٞبقم  بُؽخ٤ِٖ ٝ ٔك ػعة بُػؼبػ٤ٖ ُِٞصٍٞ ب٠ُ بالقلوث ٍ بُد٤ع ٌُِدؽة ٝضدؽ ٜ   د ُؽأـ ، 

ك ُ ػب بُػ١ ٣ٔلِي ٜٓ ؼة خ٤عة ك٢ ٗمر بٌُؽة   ُؽأـ ال ع ٖٓ بٓل ًٚ بُلٞبكدن بُؼد ٢ُ كد٢ ػٔدَ 

ٗكدد٤  ٢ ُ٘وددَ بُ٘ثادد  بُؼيددث٤  ٓددٖ ب٤ُِلدد  بُدٜدد ؾ٣ٖ بُؼيددث٢ ٝبُؼادد٢ِ ػددٖ يؽ٣ددن بإل٣ودد ع بال

بُؼيث٤  ٝ لٞه٤س ػ ٢ُ ب٠ُ ب٤ُِل  بُؼا٤ِ  بُٔ٘لدػة ُِسؽًد  ألظبل بُٜٔد ؼة  شدٌَ ٓدلوٖ ٣ٝؤًدع غُدي 

 ض٤ِل (  وُٞٚ د ٣ؼع بُلٞبكن  ٤ٖ بُؼ٤ٖ ٝب٤ُدع ٝبُودعّ أًثدؽ بُؼٞبٓدَ أ٤ٔٛد    ُ٘كدث  ُدرظبل بُؽ٣ ضد٢ 

 ُاششد ؼبت بُؼيدث٤   د٤ٖ بُدٜد ؾ٣ٖ بُؼيدث٢ ٝبُؼاد٢ِ ز٤ى أٗٚ ضد ٍ بألظبل ٣ٌدٕٞ ٛ٘ ُدي بٗلود ال  

ُٝدػُي كد ٕ خ٤ٔدغ بُسؽًد ت بُلد٢ ٣ودّٞ  ٜدد  بُلدؽظ قدٞبل أً ٗدس زؽًد ت ػ ظ٣د  أٝ زؽًد ت مددؽمثط 

، 6124 ٔد ٍ بألظبل بُؽ٣ ض٢ اٗٔ  ملمِب هعؼب  ٖٓ بُلٞبكن  ٤ٖ بُدٜد ؾ٣ٖ بُٔدػًٞؼ٣ٖ د  ض٤ِلد ، 

مٌٖٔ ك٢ بشلؽبى ٓؼظْ أخؿبل بُدكْ ك٢ م ظ٣لٜ   ( ٣ٝؽٟ بُث زى إٔ ُٜػٙ بُٜٔ ؼة ضيٞص٤ 620

ٝٛػب ٣لمِب مٞبكؽ بُوعؼ بُؼ ٢ُ ٖٓ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼاد٢ِ بُطد   بُدػ١ ٣ؼدع أزدع شدؽٝي أظبل 

 ٛػٙ بُٜٔ ؼة.

 

عرع وذحهُم ويناقشح نرالائج اخرثالار انرىافالق انعظالثٍ انعؼالهٍ انخالاص )عالُن  3ـ0ـ4

ًناونح انًرىسطح ، انذحرجح ، انرنطُؾ ، انرهذَف وَذ( وعالقره تًهاراخ )انًناونح انقظُرج ، ان

 ، اإلخًاد (:

( إٓ خ٤ٔغ ه٤ْ  ؼ( بُٔسكٞ   ُِٜٔ ؼبت بُٔػًٞؼة قد  و   بصدـؽ ٓدٖ ٣4لار ٖٓ بُدعٍٝ  

ه٤ٔ   ؼ( بُدع٤ُٝ  ٝٛػب ٣عٍ ػِد٠ ػدعّ ٝخدٞظ بؼمثد ي ٓؼ٘د١ٞ  د٤ٖ بضلثد ؼ بُلٞبكدن بُطد    ػد٤ٖ 

ٛػٙ بُ٘ل٤د  ك٢ ػعّ ٝخٞظ بؼمث ي ٓؼ١ٞ٘ ُٜػٙ بُٜٔد ؼبت ٣ٝع( ٝبُٜٔ ؼبت بُك  و ، ٣ٝؼؿٝ بُث زى 
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 كب بؼمث يٜ    ُلٞبكن بُط    ػ٤ٖ ٝؼخَ( بًثؽ ٖٓ بؼمث يٜ    ُلٞبكن بُط    ػ٤ٖ ٣ٝع( الٕ 

ٓؼظْ ٜٓ ؼبت ًؽة بُوعّ مؼلٔع ػ٠ِ بقلطعبّ ز ق  بُ٘ظؽ ٓغ بُؽخ٤ِٖ ُِو٤ ّ   ألظبل بُسؽًد٢ بًثدؽ 

ٖ ٝٛػب ٗ مح ٖٓ ضيٞص٤  بُٜٔ ؼبت بألق ق٤  بُل٢ مل٤ٔدؿ  ٜد  ٖٓ بػلٔ ظٛ  ػ٠ِ بقلطعبّ بُػؼبػ٤

كؼ ٤ُ  ًؽة بُوعّ   ؼمث يٜ   شدٌَ ؼئ٤كد٢ ٓدغ زؽًد ت أظبل بُدؽخ٤ِٖ كد٢ ُؼدب بٌُدؽة ٝكد٢ ٓٞبهدق 

 بُِؼب بُٔطلِل  .

 االسرنراجاخ وانرىطُاخ : – 5

 االسرنراجاخ :  1 - 5

 )عالالُن ورجالالم(بُطدد    ـدد ٝخددٞظ ػ هدد  بؼمثدد ي ٓؼ٣ٞ٘دد   دد٤ٖ بُلٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ

 ك٢ ًؽة بُوعّ . )انذحرجح ، وانرنطُؾ ، وانرهذَف ، ونطح انكرج تانرأس ، واالخًاد (ٜٝٓ ؼبت 

ٜٝٓ ؼم٢ )عُن وَذ( ـ ٝخٞظ ػ ه  بؼمث ي ٓؼ٣ٞ٘   ٤ٖ بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ بُط   

 ك٢ ًؽة بُوعّ .  ) انريُح انجانثُح، ونطح انكرج تانرأس (

) ٜٝٓدد ؼبت )عالالُن وَالالذ(  دد٤ٖ بُلٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ بُطدد    ـدد ٝخددٞظ ػ هدد  بؼمثدد ي

ك٢ ًؽة بُوعّ ٌُٜ٘  ُدْ مؽمدن بُد٠  انًناونح انقظُرج ، انًناونح انًرىسطح ، انذحرجح ، انرهذَف (

 ٓكلٟٞ بُٔؼ٣ٞ٘  .

 )عالالُن ورجالالم(ـدد ٝخددٞظ ػ هدد  بؼمثدد ي ٓؼ٣ٞ٘دد   دد٤ٖ بُلٞبكددن بُؼيددث٢ بُؼادد٢ِ بُطدد   

كد٢ ًدؽة بُودعّ ٌُٜٝ٘د  ُدْ مؽمدنم بُد٠ ٓكدلٟٞ وانًناونح انًرىسطح(  )انًناونح انقظُرج،ٜٝٓ ؼم٢ 

 بُٔؼ٣ٞ٘  

 انرىطُاخ : 0ـ 5

ك٢ أظبل بُلعؼ٣ث ت  )عُن ورجم(ـ ؾ٣ ظة بالٛلٔ ّ  يل  بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ بُط   

ٝا٣د ظ بُمؽم بٌُل٤ِ   ؽ مٜ  ٓدغ بُٜٔد ؼبت بألق قد٤  كد٢ ًدؽة بُودعّ ٝ شدٌَ ضد   ٓدغ ٜٓد ؼبت 

 ، وانرنطُؾ ، وانرهذَف ، ونطح انكرج تانرأس ، واإلخًاد( .)انذحرجح 

كد٢ بُٞزدعبت بُلعؼ٣ث٤د  ٝؼ مٜد  ٓدغ ٜٓد ؼة )عالُن وَالذ(ـد بالٛلٔد ّ  يدل  بُلٞبكدن بُطد  

 بُؽ٤ٓ  بُد ٗث٤   شٌَ خ٤ع .

ـ بُل ٤ًع ػ٠ِ بُلعؼ٣ب بُد٤ع ُٜٔ ؼبت ًؽة بُودعّ الٜٗد  مسكدٖ ٓدٖ ه  ٤ِد  بُلٞبكدن بُؼيدث٢ 

 ة بُوعّ .بُؼا٢ِ ُ ػث٢ ًؽ

 ـ بالقلل ظة ٖٓ ٗل ئح ٛػٙ بُعؼبق  ٝٓس ُٝ  ممث٤ن ٗل ئدٜ  ٤ٓعب٤ٗ   .

  ـ اخؽبل ظؼبق ت ُيل  بُلٞبكن بُؼيث٢ بُؼا٢ِ ػ٠ِ كؼ ٤ُ ت ؼ٣ ض٤  أضؽٟ .
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