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 أ.د/ عدذ تٌدثعط ِفّذ عدذ تٌف١ٍُ     
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 جاهعت الونصورة –كلَت التربَت الرٍاضَت 

 د/ ِفّذ عدذتٌغصثس ِفّٛد
 هدرس بقسن التدرٍب الرٍاضي

 جاهعت الونصورة –ت التربَت الرٍاضَت كلَ

 تٌدثـط/ ِفّذ عدذتٌشؤف ِفّذ ـثِذ
 

 
 املهخص

شٙددذف تٌذستعددر اٌددٝ تٌصعددشف عٍددٝ شدداظ١ش تعددٍٛخٟ تٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ ٚتٌد١ٍددِٛصشٞ عٍددٟ تٌصغددثس  ٚخعدد  ت دت ز 

ِٛصش٠در فدٟ تردثس خشٔدثِػ شدذس٠دٟ تٌّٙثس٠ر ٌٕثشا وشذ تٌمذَ )دستعر ِمثسٔر( ِٚٓ خالي تعصخذتَ تٌصذس٠دثز تٌدثٌغص١ر ٚتٌدٍ

ٚشددُ تعددصخذتَ تٌّددٕٙػ تٌصؽش٠دددٟ ٌّؽّددٛعص١ٓ شؽددشخ١ص١ٓ ٚتخص١ددشز ع١ٕددر تٌدفددط خثٌمش٠مددر تٌعّذ٠ددر ٚ٘ددُ ِددٓ ٔثشددا تٌٕددثدٞ 

. ٚشدُ شمد١دك تٌدشٔدثِػ تٌصدذس٠دٟ 2017.2016عدٕر تٌّغدؽ١ٍٓ خث شفدثد ت ِدثستشٟ ٌىدشذ تٌمدذَ ِٛتعدُ 13ت ٍٟ٘ دخٟ شفس 

( ٚـذتز شذسخ١ر فٟ ت عدٛ . ٚخٍغ تؼّثٌٟ عدذد تفدشتد تٌع١ٕدر 3( ٚـذذ شذسخ١ر ٚشُ تٌصذس٠ح خٛتلع)24ٌّذذ شٙش٠ٓ خٛتلع )

ِصددش ٌم١ددثط تٌغددشعر  50ٔثشدد١ةٓ اٚتؼش٠ددس ت خصدددثستز ٚتٌم١ثعددثز ٚشبددّٕس تخصدددثس ِشودددثز تٌغددشعر تٌعددذٚ 20تٌدفددط 

ٚضشج تٌىشذ خدثٌشتط ٌالفدشتد ع١ٕدر تٌدفدط. ٚشدُ  ت ٔصمث١ٌرا وّث شبّٕس تخصدثس ت دت تز تٌّٙثس٠ر سوً تٌىشذ  خعذ ِغثفرا

تعصخذتَ تٌّعثِالز ت ـصثب١ر ٚتٌّصٛعط تٌفغثخٟ ٚت ٔفشتف تٌّع١دثسٞ ِٚعثِدً ت سشددثر ِٚعثِدً ت ٌصدٛت  ٚتخصددثس ٠ٚدً 

 ِعثدٌر ٔغدر تٌصفغٓ.–وٛوغْٛ 

ؽّٛعصٟ تٌدفط )تٌّؽّٛعدر ٚتعفشز ٔصثبػ تٌذستعر عٍٟ ٚؼٛد فشٚق د ٌر تـصثب١ر خ١ٓ تٌم١ثط تٌمدٍٟ ٚتٌدعذٞ ٌّ

تٌدثٌغص١را تٌّؽّٛعر تٌدٍِٛصش٠ر( فٟ ِصغ١شتز تٌدفط ٌصثٌؿ تٌّؽّٛعر تٌدثٌغدص١ر ـ١دط فثلدس لد١ُ )ز( تٌّفغدٛخر ل١ّصٙدث 

٠ٚعىدظ صٌده شفغدٓ تٌّؽّٛعدر تٌدثٌغدص١ر خثٌّمثسٔدر خثٌّؽّٛعدر 0.05( ِٚغدصٛٞ ِع٠ٕٛدر 18تٌؽذ١ٌٚر عٕذ دسؼر ـش٠در)

 تٌد١ٍِٛصش٠ر.
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

 -هت انبحث:املمذيت ويشك
شٙذف أعدظ ٚٔرش٠دثز تٌصدذس٠ح تٌش٠ثضدٟ تٌفدذ٠ط 

اٌٝ ت سشمث  خّغصٜٛ تإلٔؽدثص ٌدذٜ تٌالعدد١ٓ ٚ٘دزت ٠عصّدذ 

عٍٝ وً ِث ٘ٛ ِغصفذض فٟ ِؽثي تٌصذس٠ح تٌش٠ثضدٟ ِدٓ 

ـ١ط تٌصخم١ط ٚٚضدع ته٘دذتف ٚتعدصخذتَ رشتبدك ؼذ٠دذذ 

 (105:6شعثٌػ تٌّشثوً ٚشبع تٌفٍٛي ت١ٌّغشذ ٌٙث. )

ِدٓ أ٘دُ تٌمدذستز تٌدذ١ٔدر فدٟ ِؽدثي  شعصدش تٌغدشعر

وشذ تٌمذَ ـ١دط شرٙدش أ١ّ٘صٙدث خٕدث  تٌٙؽّدثز أظٕدث  عد١ش 

 تٌٍعح أٚ خالي ع١ٍّثز تٌٙؽَٛ تٌّبثد ٌٍفش٠ك تٌّٕثفظ. 

ِدددددددٓ ٠مودددددددذ ودددددددال ِدددددددٓ ٘دددددددثسؼش٠ف١ض ٚخدددددددثشٟ 

Hargreaves & Bate (2010 خداْ تٌغدشعر شعصددش )

 ِٓ تٌعٕثصش تٌٙثِر ٚتهعثع١ر ٌالعددٟ ودشذ تٌمدذَ ٠ٚؽدح

عٍددددٝ تٌّددددذسخ١ٓ ت ٘صّددددثَ خص١ّٕددددر تٌّشودددددثز تٌّخصٍفددددر 

 (349:8ٌٍغشعر.)

٠ٚغددصٙذف تٌصددذس٠ح تٌش٠ثضددٟ تٌفددذ٠ط اٌددٝ شمدد٠ٛش 

ِغددددصٜٛ تهدت  تٌش٠ثضددددٟ ٚصددددٛ  ألاٌددددٝ تهدت  تهِعددددً 

ٚشفم١دددك أفبدددً ت ٔؽدددثصتز تٌش٠ثضددد١ر تٌّخصٍفدددر  ٚ٘دددزت 

٠فصثغ اٌٝ شٕٛ  ٘زٖ تهعث١ٌح ٚتخدصالف شاظ١شتشٙدث  ٚرٌده 

تٌع١ٍّدر ِدٓ خدالي  ِعدثسفُٙتٌّذسخ١ٓ فٟ شم٠ٛش ٌّغثعذذ 

ٔمددً تٌٛتلددع تٌٕرددشٞ تٌددٝ شمد١ددك عٍّددٟ. ِٚددٓ تهعددث١ٌح 

تٌصذس٠د١ددر تٌصددٟ شددٙذز ت ٘صّددثَ فددٟ ت٢ٚٔددر تهخ١ددشذ ٘ددٛ 

تعددٍٛج تٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ ٠ٚمٍددك ع١ٍددٗ ت٠بددث خصددذس٠ح 

تٌمدددذسذ أٚ شدددذس٠ح تٌّمثِٚدددر تٌدثٌغدددص١ر ٚوٍّدددر خثٌغدددص١ه 

(Balllisticؼددث ز ِدددٓ ت )( ٌىٍّددر ت١ٌٛٔث١ٔدددرBallein )

 (6:7)تٌصٟ شعٕٟ تٌشِٟ فٟ )عٍُ تٌّمزٚفثز(.

٠ٚعددشف أخأددٗ لددذسذ تٌعبددالز عٍددٝ تدت  ـشوددثز 

خالصٝ عشعر ِّىٕر ضذ ِمثِٚر خف١فر أٚ ِصٛعمر ِدٓ 

%  وّدث تٔددٗ ٠ص١ّددض خصضت٠دذ تٌغددشعر هلصددٝ ِددذٜ 30-50

ِع لزف تهدتذ أٚ تٌعمً فدٟ تٌفدشتو ٠ٚشدًّ شدذس٠دثز سفدع 

تٌددٛصْ ٚخغدددشعثز عث١ٌددر  ودددشتز رد١دددر   خف١فدددري ت ظمددث

 (18:2ؼثو١س أظمثي  ؼ١صش أظمثيأ.)

ٌددزٌه فددثْ ٘ددزت تٌٕددٛ  ِددٓ تٌصددذس٠ح ٠غددصخذَ ٌٍصغٍددح 

عٍدددٝ ٔمدددع تٌغدددشعر تٌٕثشؽدددر ِدددٓ تٌصدددذس٠ح تٌصم١ٍددددذٞ 

خثهظمدددثي  ٘دددزت خثإلضدددثفر تٌدددٝ ش١ّٕدددر تٌعبدددالز تٌعثٍِدددر 

١ددض ٚتٌّمثخٍددر ٚتٌّعدصددر وّددث تٔددٗ ٠ددمدٞ تٌفشوددثز تٌصددٟ شصّ

خصضت٠ذ تٌغشعر هلصٝ ِذٜ ِصٕٛعدٗ لدزف ت دتذ أٚ تٌعمدً 

 (16:2فٟ تٌفشتو. )

ٚتٌدددزٞ ٠ص١ّدددض  خف١فدددر ٚـ١دددط أْ تٌصدددذس٠ح خددداٚصتْ

خمددذسذ عث١ٌددر شددمظش عٍددٝ ت ؼددضت  ِخصٍفددر ِددٓ ِٕف١ٕددثز 

تٌمددددٛذ ٚتٌغددددشعر ـ١ددددط أْ تٌٙددددذف تٌشب١غددددٟ ٌٍصددددذس٠ح 

خددثهٚصتْ تٌخف١فددر ٠ددمدٞ اٌددٝ ص٠ددثدذ ِعددذي تٔصددثغ تٌمددٛذ 

فؽثس٠دددر  خ١ّٕدددث تٌصدددذس٠ح تٌصم١ٍدددذٞ خثعدددصخذتَ ت ٚصتْ ت ٔ

تٌعم١ٍدددر ٠ّٕدددٟ تٌمدددٛذ تٌمصدددٜٛ ٌدددذٜ ت عدددد١ٓ  وّدددث تْ 

تٌصدذس٠دثز تٌصددٟ شص١ّدض خثٌغددشعر تٌعث١ٌددر ٠دمدٞ تٌددٝ ص٠ددثدذ 

عددشعر تدت  تٌش٠ثضددٟ تٌددٝ ـددذ ود١ددش أوعددش ِددٓ تٌصددذس٠ح 

 (30:17تٌصم١ٍذٞ تٌزٞ ٠غصخذَ ت ٚصتْ تٌعم١ٍر. )

٠غدصخذَ تٌمدٛذ خشدىً تلصصدثدٞ ٚتٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ 

فٙٛ ٠دمدا ـشودر ت ردشتف تٌعث١ٌدر تٌغدشعر ٠ٚفغدٓ ِدٓ 

ٚت عددددصشخث  ٌٍٛـددددذتز تٌفشو١ددددر  ت ٔمدثضددددثزعٍغددددٍر 

ٚتٌالعدددددْٛ ٠صددددذسخْٛ عٍددددٝ تشمددددثْ عٍغددددٍر ت ٔمدددددث  

ٚت عددصشخث  خٕددث تأل عٍددٝ ص٠ددثدذ تٌشددذذ  ِٚشتوددض تٌددصفىُ 

تٌعبدددد١ٍر تٌعصددددد١ر فددددٟ تٌّددددس شصعددددشف عٍددددٝ تٌغٍغددددٍر 

سذ ٚتٌّصمٕددددر ٌالٔمدددددث  ٚت عددددصشخث  ٌٍٛـددددذتز تٌّصىددددش

تٌفشو١دددر ٚشع١دددذ شٕرددد١ُ تٌدشٚشدددٛخالصَ فدددٟ ت ظدددش تٌددددثلٟ 

 (20:18ٌٍّس.)

أِدددث تهعدددٍٛج تٌعدددثٟٔ فٙدددٛ تٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشٞ 

ٚتٌزٞ ٠عصدش ِدٓ تٌٛعدثبً تٌّغدصخذِر خصدٛسذ ود١دشذ فدٟ 

تٌّؽدددثي تٌش٠ثضدددٟ  ـ١دددط ٠مودددذ )خغم٠ٛغدددٟ أـّدددذ( أْ 

ّخصٍفددددر لددددذ شددددث  تعددددصخذتِٙث شددددذس٠دثز تٌد١ٍددددِٛصشن تٌ

خٛصفٙث شذس٠دثز ِّٙر ٚأعثع١ر ٌص١ّٕدر ٚشمد٠ٛش عٕصدش 

تٌمددٛذ ت١ٌّّددضذ خثٌغددشعر ودداُ٘ عٕصددش خددذٟٔ ٌىع١ددش ِددٓ 
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تٌفعث١ٌثز تٌش٠ثض١ر  ٚخزٌه شعدذ شدذس٠دثز تٌد١ٍدِٛصشن أـدذ 

تٌشوددددددثبض تٌّّٙددددددر ٚتٌّددددددمظشذ عٍددددددٝ شمددددددذَ ِغددددددصٜٛ 

 (19:4تإلٔؽثص.)

خددد١ٓ تٌمدددٛذ فثٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشٞ ٠مدددشج تٌفؽدددٛذ 

تٌمصٜٛ ٚتٌمدٛذ ت١ٌّّدضذ خثٌغدشعر ٚ٘دزت ٠عدضص تٌفشودثز 

ت ٔفؽثس٠ر  ـ١ط ٠فذض ٕ٘ث ارثٌدر تٌعبدٍر أظٕدث  تٌصدذس٠ح 

)ت ٔمدددث  تٌالِشوددضٞ( ظددُ شمصددش )ت ٔمدددث  تٌّشوددضٞ( 

ٚشغددّٝ ٘دددزٖ تٌع١ٍّددر )ِدددٕعىظ ت ِصددذتد( ٚ٘دددٛ تٌشدددٟ  

ت عثعدددٟ ٚتٌؽدددٛ٘شٞ فدددٟ تٌد١ٍدددِٛصشن  ٚع١ٍدددٗ شىدددْٛ 

د١ٍِٛصشن )رش٠مر شذس٠ح صّّس ٌالعصفثدذ ِٓ شذس٠دثز تٌ

تٌمثلر تٌّمثرر تٌّخضٚٔدر فدٟ تٌعبدالز ِدٓ خدالي دتبدشذ 

 تٌصمص١ش(.  –تٌصم٠ًٛ 

ٚلذ أشثسز ِصثدس س٠ثض١ر وع١شذ اٌٝ أْ تعدصخذتَ 

شددذس٠دثز تٌد١ٍددِٛصشن شعددذ ِددٓ تٌٛعددثبً تٌؽ١ددذذ ٚتٌّفبددٍر 

ٌص١ّٕر تٌمدذسذ ت ٔفؽثس٠در فٙدٛ ٠ض٠دذ ِدٓ ِمدذسذ تٌعبدالز 

ٍددٝ ت ٔمدددث  خّعددذي تعددش  ٚأوعددش شفؽددشتأل خددالي تٌّددذٜ ع

 تٌفشوٟ. 

ٚششصًّ شّثس٠ٕثز تٌد١ٍِٛصشن عٍدٝ تٌٛظدح خاشدىثٌٗ 

تٌّخصٍفر ٚتٌفؽً ٚت سشذتد ٚتٌمفض خثسشفثعثز ِخصٍفر ِدٓ 

ٚعٍدددددٝ تٌصدددددٕثد٠ك ٚتٌفدددددٛتؼض ٚتٌّغدددددثرح ٚ ١ش٘دددددث  

ٚت عددثط فددٟ ٘ددزت تٌصددذس٠ح تٌعّددً عٍددٝ شى١دد  تٌؽٙددثص 

ٍددٝ تٌصغ١١ددش تٌفثصددً فددٟ ِغددصٜٛ تٌعبددٍٟ ع –تٌعصدددٟ 

 تٌمددٛذ خشددىً أعددش  خثصددر عٕددذ تٌم١ددثَ خددادت  تٌفشوددثز 

 تٌمفدددض ِدددٓ ت عدددفً اٌدددٝ ت عٍدددٝ )خدددالي ودددً ِدددٓ تٌمفدددض 

تٌعّٛدٞ ٚت فمٟ أٚ ِع تٌٛظح ٚشغ١١دش تٌٛضدع فدٟ تٌؽ١دش 

ٚتٌددشو ( أٚ ِددٓ ت عٍددٝ اٌددٝ ت عددفً )خددالي تٌمفددض ِددٓ 

ثد٠ك(. تٌغددمٛر أٚ فددٟ تٌمفددض تٌّصعددذد ِددٓ ِؽّٛعددر صددٕ

(19:4) 

ٚا٠ّثٔثأل ِٕث خا١ّ٘ر تٌمذسذ تٌعب١ٍر فٟ اعدذتد أؼ١دثي 

ِددٓ  عدددٟ وددشذ تٌمددذَ ٠ّعٍددْٛ أِددً ِٚغددصمدً وددشذ تٌمددذَ 

ٌّشـٍصٟ تٌشدثج ٚتٌىدثس فٟ ِصش ٌّث ٌٙث ِٓ شداظ١ش عٍدٝ 

تٌمددذستز تٌدذ١ٔددر تٌخثصددر ٚتهدت  تٌّٙددثسٞ ٌالعددد١ٓا ٌددزت 

مذسذ ٚتٌمدٛذ تٔدعمس فىشذ ٘زت تٌدفط فٟ ِفثٌٚر ٌصم٠ٛش تٌ

ٚت١ٌّّضذ خثٌغدشعر عدٓ رش٠دك شمد١دك أعدٍٛخ١ٓ شدذس٠د١ٓ 

ٚتٌصعشف عٍٝ شاظ١ش والّ٘ث عٍٝ شفغ١ٓ تٌصغثس  ٚخعد  

 تٌّصغ١شتز تٌّٙثس٠ر ٌٕثشةٟ وشذ تٌمذَ. 

 -هذف انبحث:
 ٠ٙذف ٘زت تٌدفط اٌٝ تٌصعشف:

   شدددداظ١ش أعددددٍٛج تٌصددددذس٠ح تٌدثٌغددددصٟ عٍددددٝ تٌصغددددثس

ذ تٌمددذَ دستعددر ِٚغددصٜٛ تهدت  تٌّٙددثسٞ ٌٕثشددةٟ وددش

 عٕر.  13ِمثسٔر شفس 

   شددداظ١ش أعدددٍٛج تٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشٞ عٍدددٝ تٌصغدددثس

ِٚغددصٜٛ تهدت  تٌّٙددثسٞ ٌٕثشددةٟ وددشذ تٌمددذَ دستعددر 

 عٕر.  13ِمثسٔر شفس 

 -فروض انبحث:
شٛؼذ فشٚق رتز د ٌر اـصثب١ر خ١ٓ تٌم١ثعد١١ٓ تٌمدٍدٟ  -

ٚتٌدعذٞ ٌصثٌؿ تٌم١ثط تٌدعدذٞ فدٟ ِغدصٜٛ تٌصغدثس  

تهدت  تٌّٙدددثسٞ ٔص١ؽدددر تعدددصخذتَ تٌصدددذس٠ح ِٚغدددصٜٛ 

 عٕر. 13تٌدثٌغصٟ ٌٕثشا وشذ تٌمذَ شفس 

شٛؼدددذ فدددشٚق رتز د ٌدددر اـصدددثب١ر خددد١ٓ تٌم١ثعددد١١ٓ   -

تٌمدٍددٟ ٚتٌدعددذٞ ٌصددثٌؿ تٌم١ددثط تٌدعددذٞ فددٟ ِغددصٜٛ 

تٌصغدددثس  ِٚغدددصٜٛ تهدت  تٌّٙدددثسٞ ٔص١ؽدددر تعدددصخذتَ 

 عٕر. 13تٌصذس٠ح تٌد١ٍِٛصشٞ ٌٕثشا وشذ تٌمذَ شفس 

فددددشٚق رتز دتٌددددر اـصددددثب١ر خدددد١ٓ ِصٛعددددمثز  شٛؼددددذ -

تٌم١ثعدددثز تٌدعدددذ١٠ٓ ٌىدددال ِدددٓ ِؽّدددٛعص١ٓ تٌصدددذس٠ح 

تٌد١ٍدِٛصشن ٚتٌصدذس٠ح تٌدثٌغدصٟ فدٟ ِغدصٜٛ تٌصغددثس  

 ٚخعدد  تهدت تز تٌّٙثس٠ددر ٌصددثٌؿ تٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ

 .عٕر 13ٌٕثشا وشذ تٌمذَ شفس 

 -يصطهحبث انبحث:
 -انخذرَب انببنطخٍ:

ؽثس٠ر خّمثِٚر ٠ٚصبدّٓ عدثسذ عٓ أدت  ـشوثز أف

 (9:16.)لزف تٌعمً أٚ تهدت  خالصٝ عشعر ِّىٕر
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

 -انخذرَب انبهُىيرتٌ:

ٟ٘ شٍده تٌصّش٠ٕدثز تٌصدٟ شىدْٛ ِدٓ خالٌٙدث تٌعبدٍر 

لثدسذ عٍٝ تٌٛصٛي اٌٝ تٌفذ تهلصٝ ِٓ أصثغ تٌمدٛذ فدٟ 

ألً صِٓ ِّىٓ ٚ٘ٛ ٠غصخذَ لٛذ تٌؽثرخ١ر ٌصخض٠ٓ تٌمثلر 

غدصخذَ ِدثشدشذ فدٟ سد تٌفعدً فٟ تٌعبالز ٚ٘زٖ تٌمثلر ش

 (17:17فٟ ت شؽثٖ تٌّعثوظ. )

 Accelerationانخطبرع 

٘ٛ ت ٔصمثي ِٓ تٌغىْٛ اٌدٝ ألصدٝ عدشعر فدٟ ألدً 

صِٓ  عٍدٝ عدد١ً تٌّعدثي تٌالعدح تٌدزٞ ٠غدصم١ع تٌٛصدٛي 

ظث١ٔدر أفدً ِدٓ تٌدزٞ ٠غدصم١ع  2َ/ض خدالي 10اٌٝ عدشعر 

 (56: 24ظٛتْ. ) 4تٌٛصٛي اٌٝ ٔفظ تٌغشعر فٟ 

 -راضبث املرجعُت:انذ
(  16َ()2011دستعددر أ٠ثعددش ِففددٛه تٌؽددٛ٘شٞأ ) (1

شددددداظ١ش تعدددددصخذتَ تٌصدددددذس٠ح تٌد١ٍدددددِٛصشن ٚتٌصدددددذس٠ح 

تٌدث١ٌغددددصٟ عٍددددٝ شمدددد٠ٛش خعدددد  تٌصددددفثز تٌدذ١ٔددددر 

ٚتٌّٙددددثستز تهعثعدددد١ر ٌٕثشددددةٟ وددددشذ تٌمددددذَ دستعددددر 

 عددح. تعددصخذَ تٌدثـددط تٌّددٕٙػ  30ِمثسٔددر. لٛتِٙددث 

مك ٔصثبػ أفبً ِدٓ تٌصؽش٠دٟ  أْ تٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ ـ

 تهعٍٛج تٌد١ٍِٛصشٞ.  

دستعددر أِفّددذ رٍعددس أخددٛ تٌّعددثرٟ ٚؼٛص٠دد  ٔددثدٞ  (2

َ(:شدداظ١ش تعددصخذتَ أٔددٛت  ِخصٍفددر 2009()12أد٠ددحأ )

تٌدث١ٌغدصٟ( عٍدٝ  –ِٓ شذس٠دثز )تهظمدثي ٚتٌد١ٍدِٛصشن 

ش١ّٕدددر تٌمدددذستز تٌعبددد١ٍر ٌٍدددزستع١ٓ ِٚغدددصٜٛ تهدت  

ستعدددر تٌّٙدددثسٞ ٌالعددددٟ تٌٙدددٛوٟ ٚشدددٕظ تٌمثٌٚدددر  د

٘ذفس اٌٝ تٌصعشف عٍدٝ شداظ١ش تعدصخذتَ أٔدٛت  ِخصٍفدر 

تٌدث١ٌغدصٟ( عٍدٝ  –ِٓ شذس٠دثز )تهظمدثي ٚتٌد١ٍدِٛصشن 

ش١ّٕدددر تٌمدددذستز تٌعبددد١ٍر ٌٍدددزستع١ٓ ِٚغدددصٜٛ تهدت  

 24تٌّٙثسٞ ٌالعدٟ تٌٙٛوٟ ٚشدٕظ تٌمثٌٚدر  لٛتِٙدث 

 عح  تعدصخذَ تٌدثـعدثْ تٌّدٕٙػ تٌصؽش٠ددٟ رٚ تٌدعالض 

ر  أْ تٌدشٔثِػ تٌصذس٠دٟ خثعدصخذتَ ِؽّٛعثز تٌصؽش٠د١

تٌصدددذس٠ح تٌدث١ٌغدددصٟ أظدددش ا٠ؽثخ١دددث عٍدددٝ ش١ّٕدددر تٌمدددذسذ 

تٌعبدد١ٍر ٌٍددزتسع١ٓ ٚشفغدد١ٓ ِغددصٜٛ تهدت  تٌّٙددثسٞ 

 ٌالعدٟ تٌٙٛوٟ ٚشٕظ تٌمثٌٚر. 

(  شددداظ١ش 1َ()2008دستعدددر أأـّدددذ خ١ٍفدددر ـغدددٓأ ) (3

تٌّشددصشن(  –تٌّشوددح  –تعددصخذتَ تٌصددذس٠ح )تٌدثٌغددصٟ 

تز تٌدذ١ٔدر ٚتٌّٙثس٠در ٌالعددٟ ودشذ عٍٝ خع  تٌّصغ١دش

تٌغٍر  دستعر ٘ذفس اٌٝ تٌصعشف عٍدٝ شداظ١ش تعدصخذتَ 

تٌّشصشن( عٍٝ خعد   –تٌّشوح  –تٌصذس٠ح )تٌدثٌغصٟ 

تٌّصغ١دددشتز تٌدذ١ٔدددر ٚتٌّٙثس٠دددر ٌالعددددٟ ودددشذ تٌغدددٍر  

 عح  تعصخذَ تٌدثـدط تٌّدٕٙػ تٌصؽش٠ددٟ   16لٛتِٙث 

تهعدث١ٌح أْ تٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ ـمدك ٔصدثبػ أفبدً ِدٓ 

 تهخشٜ. 

(  شدداظ١ش 5َ()2008دستعددر أظددشٚز ِفّددذ تٌؽٕددذٞ ) (4

تعددصخذتَ تٌصددذس٠دثز تٌدث١ٌغددص١ر عٍددٝ ش١ّٕددر تٌصددفثز 

تٌدذ١ٔر تٌخثصر خالعدٟ وشذ تٌغٍر  دستعر ٘دذفس اٌدٝ 

شدددداظ١ش تعددددصخذتَ تٌصددددذس٠دثز تٌدث١ٌغددددص١ر عٍددددٝ ش١ّٕددددر 

تٌصدفثز تٌدذ١ٔدر تٌخثصدر خالعددٟ ودشذ تٌغدٍر  لٛتِٙدث 

عدددصخذَ تٌدثـدددط تٌّدددٕٙػ تٌصؽش٠ددددٟ  أْ  عدددح  ت 14

شمدددٛس تٌمدددٛذ ت١ٌّّدددضذ خثٌغدددشعر ٚتٌمدددٜٛ تٌمصدددٜٛ 

 ٌعبالز تٌشؼ١ٍٓ ٌذٜ ع١ٕر تٌدفط. 

(  3َ()2004دستعددر أأعددثِر ِفّددٛد عدددذ تٌفصددثؾأ ) (5

شددداظ١ش خشٔدددثِػ شدددذس٠دٟ ِمصدددشؾ خثعدددصخذتَ شدددذس٠دثز 

تٌد١ٍِٛصشن عٍٝ ش١ّٕر تٌمدذسذ تٌعبد١ٍر ٚفعث١ٌدر تهدت  

ٟ ٘ددٛوٟ ت١ٌّددذتْ  دستعددر ٘ددذفس اٌددٝ تٌّٙددثسٞ ٌالعددد

تٌصعدشف عٍدٝ شداظ١ش خشٔددثِػ شدذس٠دٟ ِمصدشؾ خثعددصخذتَ 

شدددذس٠دثز تٌد١ٍدددِٛصشن عٍدددٝ ش١ّٕدددر تٌمدددذسذ تٌعبددد١ٍر 

ٚفعث١ٌددددر تهدت  تٌّٙددددثسٞ ٌالعدددددٟ ٘ددددٛوٟ ت١ٌّددددذتْ  

 عح  تعصخذَ تٌدثـدط تٌّدٕٙػ تٌصؽش٠ددٟ   24لٛتِٙث 

تز ل١دذ أْ تٌدشٔثِػ تٌّمصدشؾ أظدش ا٠ؽثخ١دثأل عٍدٝ تٌّصغ١دش

 تٌدفط. 

 ,Rovert V, Newtonسٚخ١دشز ١ٔدٛشٓ ٚرخدشْٚ  (6

Rayon, A. Rogers JeffisVolek, 

(  شدداظ١ش تٌصدددذس٠ح تٌدث١ٌغددصٟ خثعدددصخذتَ 23َ()2006)

تٌفًّ تٌصدذس٠دٟ تهِعدً ٌّدذذ أسخعدر أعدثخ١ع فدٟ ٔٙث٠در 



 ِؽٍر و١ٍر تٌصشخ١ر تٌش٠ثض١ر
  ٔٛفّدش  – تٌعالظْٛتٌعذد 

2017َ 
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تٌّٛعددُ تٌصددذس٠دٟ ٌٍّفثفرددر عٍددٝ أدت  تٌٛظدددثز ٌددذٜ 

اٌٝ تٌصعشف عٍدٝ   عدثز تٌىشذ تٌمثبشذ  دستعر ٘ذفس

شدداظ١ش تٌصددذس٠ح تٌدث١ٌغددصٟ خثعددصخذتَ تٌفّددً تٌصددذس٠دٟ 

تهِعً ٌّذذ أسخعر أعثخ١ع فدٟ ٔٙث٠در تٌّٛعدُ تٌصدذس٠دٟ 

ٌٍّفثفرددددر عٍددددٝ أدت  تٌٛظدددددثز ٌددددذٜ  عدددددثز تٌىددددشذ 

 عدددر  تٌصؽش٠دددٝ  أْ تٌصددذس٠ح  26تٌمددثبشذ  لٛتِٙددث 

تٌدث١ٌغدددصٟ تٌّمصدددشؾ أظدددش ا٠ؽثخ١دددثأل عٍدددٝ أدت  تٌٛظددددثز 

 دثز تٌىشذ تٌمثبشذ ع١ٕر تٌدفط.ٌالع

(  شدددداظ١ش تٌصددددذس٠ح 17) َBrown (2002)خددددشتْٚ   (7

 تٌد١ٍدددِٛصشٞ عٍدددٝ تٌمدددذسذ تٌعبددد١ٍر ٚأصِٕدددر ت سشىدددثص 

 فددددٟ تٌٛظددددح تٌم٠ٛددددً  دستعددددر ٘ددددذفس اٌددددٝ تٌصعددددشف 

عٍٝ شداظ١ش تٌصدذس٠ح تٌد١ٍدِٛصشٞ عٍدٝ تٌمدذسذ تٌعبد١ٍر 

 عح   15ٚأصِٕر ت سشىثص فٟ تٌٛظح تٌم٠ًٛ  لٛتِٙث 

ٌصؽش٠ددددٝ  أْ أفبددد١ٍر أعدددٍٛج تٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشٞ ت

 ٌصمدددددددددد٠ٛش تٌمددددددددددذسذ تٌعبدددددددددد١ٍر وّددددددددددث أظدصددددددددددس 

ٚؼٛد عاللر عىغ١ر خ١ٓ وً ِدٓ تٌصدذس٠ح تٌد١ٍدِٛصشٞ 

ٚأصِٕدددر ت سشىدددثص  ٚٚؼدددٛد عاللدددر رشد٠دددر ِدددث خددد١ٓ 

تٌصددددذس٠ح تٌد١ٍددددِٛصشٞ ٚتٌّغددددصٜٛ تٌشلّددددٟ ٌٍٛظددددح 

 تٌم٠ًٛ. 

 -إجراءاث انبحث:
 -يُهج انبحث:

ٌّددٕٙػ تٌصؽش٠دددٝ خثٌصصدد١ُّ تٌصؽش٠دددٝ شددُ تعددصخذتَ ت

ٌّؽّددٛعص١ٓ شؽددش٠د١ص١ٓ ٚرٌدده خثعددصخذتَ تٌم١ثعددٝ تٌمدٍددٝ 

ٌٚم١ثط تٌمدٍٝ ٚتٌم١دثط تٌدعدذٜ ٌىدً ِؽّٛعدر ٌّٕثعددصٗ 

 ٌمد١عر ٘زت تٌدفط.

 -جمبالث انبحث:
 -اجملبل انبشرٌ:

لثَ تٌدثـط خثخص١دثس ع١ٕدر تٌدفدط خثٌمش٠مدر تٌعّذ٠در 

ث شفددثد ت ِددثستشٟ ٌىددشذ ِددٓ ٔثشددةٟ وددشذ تٌمددذَ تٌّم١ددذ٠ٓ خ

عددددٕر ِٛعددددُ  13تٌمددددذَ فددددٟ تٌّشـٍددددر تٌغدددد١ٕر شفددددس 

َ ٚتشدددصٍّس تٌع١ٕددددر عٍددددٝ ٔثشددددةٟ تٌٕددددثدٞ 2016/2017

ٔثشددددٟ  ٚشددددُ  20ٚعددددذدُ٘  13تهٍ٘ددددٟ )دخددددٟ( شفددددس 

 -شمغ١ُّٙ اٌٝ ِؽّٛعص١ٓ:

(  عددددد١ٓ ٚشدددُ شمد١ددددك 10تٌّؽّٛعدددر تهٌٚدددٝ ) - أ

 تٌدشٔثِػ خثعصخذتَ تٌصذس٠ح تٌد١ٍِٛصشن. 

(  عددددد١ٓ ٚشددددُ شمد١ددددك 10ٌعث١ٔددددر )تٌّؽّٛعددددر ت - ج

 تٌدشٔثِػ خثعصخذتَ تٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ. 

ٚلذ شُ ت عصعثٔر خخّظ  عد١ٓ وّؽّٛعدر ١ِّدضذ 

ٚخّددظ  عددد١ٓ وّؽّٛعددر  ١ددش ١ِّددضذ ِددٓ ٔفددظ أفددشتد 

 تٌع١ٕر. 

 -اجملبل املكبٍَ:
أؼش٠دددس تٌذستعدددثز تهعثعددد١ر ٚتٌذستعدددثز تٌمد١ٍدددر 

 عٕر.  13فس ٚتٌدعذ٠ر خّالعح تٌٕثدٞ تهٍٟ٘ خذخٟ ش

 -اجملبل انسيٍُ:
تٌم١ثعدددددددثز تٌمد١ٍدددددددر فدددددددٟ تٌؽّعدددددددر تٌّٛتفدددددددك  -

 َ. 22/1/2017َ اٌٝ ٠َٛ تهـذ 20/1/2017

ٚتٌذستعثز تهعثعد١ر ٌصٕف١دز تٌدشٔدثِػ ٌّؽّٛعدر  -

تٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ ٚتٌدٍددِٛصشن ت ظٕدد١ٓ تٌّٛتفددك 

 َ. 16/3/2017َ ـصٝ تٌخ١ّظ 23/1/2017

تفدددددك ٚتٌم١ثعدددددثز تٌدعذ٠دددددر ٠دددددَٛ تٌؽّعدددددر تٌّٛ -

17/3/2017.َ 

 -عُُت انبحث:
شُ تـص١ثس ع١ٕر تٌدفدط خثٌمش٠مدر تٌعّذ٠در ـ١دط خٍدغ 

( 13(  عددح ِٚددٓ تٌّشـٍددر تٌغدد١ٕر شفددس )20لٛتِٙددث )

عٕر خثٌٕثدٜ تهٍٟ٘ دخدٝ ت ِدثستشٝ ٚتٌّغدؽ١ٍٓ خغدؽالز 

ت شفدددددثد ت ِدددددثستشٝ ٌىدددددشذ تٌمدددددذَ تٌّٛعدددددُ تٌش٠ثضدددددٟ 

2016/َ2017 .َ 

 -أدواث مجع انبُبَبث:
 -ث واالخخببراث املطخخذيت يف انبحث:انمُبضب

تٌم١ثعددثز تٌخثصددر خصىددثفم ٚشؽددثٔظ ع١ٕددر تٌدفددط  -

:ٟ٘ٚ- 
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

o  .ـغثج تٌعّش تٌضِٕٟ خثٌشٙش هلشج ٔص  عٕر 

o  .ل١ثط تٌمٛي خثٌغٕص١ّصش 

o  .َـغثج تٌٛصْ خثٌى١ٍٛؼشت 

o  .ٟـغثج تٌعّش تٌصذس٠د 

ت خصدددثس تٌخددثر خّشودددثز تٌغددشعر ِشفددك سلددُ  -

(9) 

 ٙثس٠ر. تخصدثس تهدت تز تٌّ -

o  .ضشج تٌىشذ خثٌشأط 

o  .ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفر 

 -انذراضت االضخطالعُت:
لثَ تٌدثـط خإؼشت  تٌذستعر ت عصمالع١ر فٝ تٌفصدشذ 

( ِدددٓ لمدددث  10عٍدددٝ عدددذد) 19/1/2017اٌدددٝ 10/1ِدددٓ 

تٌدددددشتعُ ٌٕددددثدٜ ت ٍ٘ددددٝ دخددددٝ ٚشددددُ تخص١ددددثسُ٘ خمش٠مددددر 

( عٕٛتز وّؽّٛعر 10(  عد١ٓ شفس  عح)5عشٛتب١ر )

( عددٕر وّؽّٛعدددر 12(  عددد١ٓ شفدددس )١ِّ5دددضذ ٚ)  ١ددش

 -١ِّضذ ٚرٌه خٙذف تٌصعشف عٍٝ:

 ِذٜ تعص١عثج تٌّغثعذ٠ٓ ٌالخصدثستز. -1

ِددذٜ صددالـ١ر تهدتٚتز ٚت ؼٙددضذ تٌّغددصخذِر فددٝ  -2

 ت خصدثستز.

ِددددددذٜ صددددددالـ١ر تٌّىددددددثْ تٌّخصددددددع  ؼددددددشت   -3

 ت خصدثستز.

تهخمددددث  تٌّفصّددددً تٌصعددددش  ٌٙددددث تظٕددددث  تؼددددشت   -4

 ١ٙث فٝ تٌذستعر تهعثع١ر. ت خصدثستز ٌصالف

 تٌعددددددثز( -ـغدددددثج تٌّعدددددثِالز تٌع١ٍّدددددر )تٌصدددددذق -5

 ٌالخصدثستز ل١ذ تٌدفط.

 -جتبَص عُُت انبحث:
لثَ تٌدثـط خإؼشت  تٌصؽثٔظ خ١ٓ أفشتد ع١ٕدر تٌدفدط 

لدددً شمد١ددك تٌدشٔددثِػ فددٟ تٌّصغ١ددشتز تٌصددٟ لددذ شددمظش عٍددٝ 

 ٔصثبػ تٌدفط وّث ٘ٛ ِٛضؿ فٟ تٌؽذٚي تٌصثٌٟ:

 (9جذول )
 ضُت 92بَص عُُت انبحث يف املخغرياث األضبضُت نُبشئ كرة انمذو حتج جت

=ٌ(91) 
 هعاهل التفلطح هعاهل االلتواء االنحراف الوعَارى الوسَط الوتوسط الحسابي الوتغَراث

 1.592 0.070- 6.724 150.500 149.950 تٌمٛي 

 1.645 1.500 11.790 43.000 47.050 تٌٛصْ

 1.086 1.853- 0.423 13.300 13.221 تٌغٓ

 1.584 1.088- 1.268 4.500 4.350 تٌعّش تٌصذس٠دٟ

( ٚتٌخددثر خصؽددثٔظ خ١ثٔدددثز ٠1صبددؿ ِددٓ ؼددذٚي )

ع١ٕر تٌدفط فٝ تٌم١ثعدثز ت ١ٌٚدر تهعثعد١ر أْ ِعدثِالز 

( ِّدث ٠دذي 1.500اٌدٝ  1.835-تإلٌصٛت  شصدشتٚؾ ِدث خد١ٓ )

 عٍدددٝ أْ تٌم١ثعدددثز تٌّغصخٍصدددر لش٠ددددر ِدددٓ تإلعصذت١ٌدددر 

 أْ لددددد١ُ ِعثِدددددً تإلٌصدددددٛت  تإلعصذت١ٌدددددر شصدددددشتٚؾ ـ١دددددط 

. ٚشمصددشج ؼددذت ِددٓ تٌصددفش وّددث خٍددغ ِعثِددً 3±ِددث خدد١ٓ 

( ٚ٘دددزت ٠عٕدددٝ تْ 1.645تٌدددٝ  1.086تٌدددصفٍمؿ ِدددث خددد١ٓ )

شزخددزج تٌّٕفٕددٝ ت عصددذتٌٝ ٠عصدددش ِمدددٛ  ٚفددٝ تٌّصٛعددط 

ٌٚدد١ظ ِصزخددزخث هعٍددٝ ٚ  هعددفً ِّددث ِددث ٠موددذ شؽددثٔظ 

١ددشتز ت عثعدد١ر( لدددً أفددشتد ِؽّٛعددر تٌدفددط فددٝ )تٌّصغ

 تٌصؽشخر. 
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 (0جذول )

 ضُت  92جتبَص عُُت انبحث يف املخغرياث انبذَُت نُبشئ كرة انمذو حتج 
=ٌ(91) 

 الوتغَراث م

 الدالالث اإلحصائَت للتوصَف

 الوتوسط

 الحسابٌ
 الوسَط

 االنحراف

 الوعَارً

هعاهل 

 التفلطح

 هعاهل

 االلتواء

-1.279 0.133 0.346 4.665 4.685 َ شغثس  30 1  

 تهدت تز تٌّٙثس٠ر 2
 0.043- 0.629 2.319 53.225 53.919 ضشج تٌىشذ خشتط

 0.297- 0.374 4.743 30.500 30.625 ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ

( ٚتٌخددثر خصؽددثٔظ خ١ثٔددثز ٠2صبددؿ ِددٓ ؼددذٚي )

ع١ٕر تٌدفط فٝ )ت خصدثستز ل١دذ تٌدفدط( لددً تٌصؽشخدر أْ 

( 0.692تٌددٝ  0.133ِددث خدد١ٓ ) ِعددثِالز تإلٌصددٛت  شصددشتٚؾ

ِّدددث ٠دددذي عٍدددٝ أْ تٌم١ثعدددثز تٌّغصخٍصدددر لش٠ددددر ِدددٓ 

تإلعصذت١ٌر ـ١ط أْ ل١ُ ِعثًِ تإلٌصٛت  تإلعصذت١ٌدر شصدشتٚؾ 

خٍددغ ِعثِددً  وّثٚشمصددشج ؼددذت ِددٓ تٌصددفش 0.3±ِددث خدد١ٓ 

( ٚ٘ددزت ٠عٕددٝ تْ 0.043-اٌددٝ  1.279-تٌددصفٍمؿ ِددث خدد١ٓ )

ٝ تٌّصٛعددط شزخددزج تٌّٕفٕددٝ ت عصددذتٌٟ ٠عصدددش ِمدددٛ  ٚفدد

١ٌٚظ ِصزخزخث هعٍدٝ ٚ  هعدفً ِّدث ٠مودذ شؽدثٔظ أفدشتد 

لدددددً ِؽّٛعددددر تٌدفددددط فددددٟ )ت خصدددددثستز ل١ددددذ تٌدفددددط( 

 .  تٌصؽشخر

 -حكبفؤ عُُت انبحث:
 لددددثَ تٌدثـددددط خددددإؼشت  تٌصىددددثفم خدددد١ٓ أفددددشتد ع١ٕددددر 

تٌدفددط لدددً شمد١ددك تٌدشٔددثِػ فددٟ تٌّصغ١ددشتز )ت عثعدد١ر  

 تٌؽددددذتٚي  تٌدذ١ٔددددر ٚتٌّٙثس٠ددددر( وّددددث ٘ددددٛ ِٛضددددؿ فددددٟ

 تٌصث١ٌر:

 (2جذول )
 حكبفؤ جمًىعخٍ انبحث فً املخغرياث االضبضُت

       ٌ9ٌ=0=92 
 وحدة القَاس اسن االختبار

 الوجووعت البلَوهترً الوجووعت البالستٌ
 قَوت "ث"

 ع± س ع± س

 0.227 6.769 149.600 7.025 150.300 عُ تٌمٛي 

 0.129 11.991 46.700 12.222 47.400 وؽُ تٌٛصْ

 0.730- 0.460 13.291 0.395 13.151 عٓ تٌغٓ

 1.253 1.247 4.000 1.252 4.700 عٓ تٌعّش تٌصذس٠دٟ

  0.05ل١ّر أزأ تٌؽذ١ٌٚر عٕذ ِغصٜٛ ِع٠ٕٛر = 

( ٚؼدددٛد فدددشٚق  ١دددش دتٌدددر ٠3صبدددؿ ِدددٓ ؼدددذٚي )

اـصثب١ثأل خ١ٓ وً ِٓ دسؼثز ِؽّدٛعصٝ تٌدفدط تٌدثٌغدصٟ 

أ تٌؽذ١ٌٚددر لددذ فثلددس ٚتٌدددثٌِٛصشٞ  ـ١ددط أْ ل١ّددر أز

( ِٚغصٜٛ ِع٠ٕٛدر 9ل١ّٙث تٌّفغٛخر عٕذ دسؼر ـش٠ر )

٠ٚشددد١ش رٌددده تٌدددٝ شىدددثفم ِؽّدددٛعصٟ تٌدفدددط فدددٟ  0.05

 تٌّصغ١شتز ت عثع١ر فٟ تٌم١ثط تٌمدٍٟ. 
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

 (2جذول )
 آراء اخلرباء حىل حمخىي األداءاث املهبرَت وانخطبرع 

 الوتغَر
 تعدٍل ال أوافق أوافق

 النسبت العدد النسبت دالعد النسبت العدد

 - - - - %100 8 َ شغثس .30 (1

       تهدت تز تٌّٙثس٠ر (2

 - - %12 1 %88 7 ضشج تٌىشذ خثٌشأط. -

 - - - - %100 8 سوً تٌىشذ هخعذ ِغثفر. -

( تشفدثق تٌغدثدذ تٌخددشت  ٠7صبؿ ِدٓ تٌؽدذٚي سلدُ )

عٍٝ ِفص٠ٛثز تعصّثسذ تٌصف١ًٍ تٌخثصر خّصغ١شتز تخصددثس 

ٍس ٔغدددددر ت شفددددثق عٍددددٝ ِفص٠ٛدددددثز َ عددددذٚ ٚٚصدددد50

% فدددٟ ٘دددزٖ تٌّصغ١دددشتز وّدددث تشفدددك 100ت عدددصّثسذ اٌدددٝ 

تٌغددثدذ تٌخدددشت  عٍددٝ ِصغ١ددشتز تهدت تز تٌّٙثس٠ددر ٚلدددذ 

 ٚصدددددٍس ٔغددددددر ت شفدددددثق عٍدددددٝ ِفص٠ٛدددددثز ت عدددددصّثسذ 

% فاوعش ٌمدٛي 85% ٚلذ تسشبٝ تٌدثـط خٕغدر 88اٌٝ 

صدثٌٟ شدُ تٌّصغ١شتز ٚرٌه ٚفمثأل ٌمدثْٔٛ ِع٠ٕٛدر تٌٕغددر ٚخثٌ

 لدٛي ؼ١ّع تٌّصغ١شتز تٌٛتسدذ فٟ تعصّثسذ تٌصف١ًٍ.

 (1جذول )

 يهبرٌ( –حكبفؤ جمًىعخٍ انبحث يف يخغرياث انبحث )بذٍَ 
       ٌ9ٌ=0=92 

 اسن االختبار الوتغَراث
وحدة 

 القَاس

 الوجووعت البالوهترً الوجووعت البالستٌ
 قَوت "ث"

 ع± س ع± س

 1.339 0.328 4.583 0.349 4.786  ض َ شغثس  30 خذٟٔ 

 تهدت تز تٌّٙثس٠ر
 0.157- 1.986 54.002 2.720 53835 عُ ضشج تٌىشذ خشتط

 0.866- 4.579 31.550 4.962 29.700 ِصش ضشج تٌىشذ  خعذ ِغثفٗ

  0.05ل١ّر أزأ تٌؽذ١ٌٚر عٕذ ِغصٜٛ ِع٠ٕٛر = 

( ٚؼدددٛد فدددشٚق  ١دددش دتٌدددر ٠4صبدددؿ ِدددٓ ؼدددذٚي )

ٓ دسؼدثز ِؽّدٛعصٝ تٌدفدط تٌدثٌغدصٟ اـصثب١ثأل خ١ٓ وً ِد

ٚتٌددددثٌِٛصشٞ  ـ١دددط أْ ل١ّدددر أزأ تٌؽذ١ٌٚدددر لدددذ فثلدددس 

( ِٚغدصٜٛ ِع٠ٕٛدر 9ل١ّٙث تٌّفغٛخر عٕذ دسؼر ـش٠در )

٠ٚشددد١ش رٌددده تٌدددٝ شىدددثفم ِؽّدددٛعصٝ تٌدفدددط فدددٝ  0.05

 ِصغ١شتز تٌدفط فٝ تٌم١ثط تٌمدٍٝ. 

 ( 2جذول )
 يف االخخببراث لُذ انبحث دالنت انفروق بني اجملًىعت املًُسة وغري املًُسة

 (1)ٌ=        ضُت 92نُبشئ انمذو حتج 

 الوتغَراث
 وحدة 

 القَاس

 الوجووعت الووَزة الوجووعت االقل تواٍز

 "Zقَوت "
هستوً 

هتوسط  الداللت

 الرتب
 هجووع الرتب هتوسط الرتب هجووع الرتب

2.417* 16.00 3.20 39.00 7.80 ض شغثس  30َ خذٟٔ  .016 

 تز تهدت

 تٌّٙثس٠ر

2.611* 40.00 8.00 15.00 3.00 عُ ضشج تٌىشذ خشتط  .009 

2.619* 40.00 8.00 15.00 3.00 ِصش ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ  .009 

 1.965=  0.05ل١ّر أرأ تٌؽذ١ٌٚر عٕذ ِغصٜٛ ِع٠ٕٛر 
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( ٚتٌخثر خذ ٌدر تٌفدشٚق خد١ٓ ٠8صبؿ ِٓ ؼذٚي )

ذ إل٠ؽدددثد تٌّؽّٛعدددر ت١ٌّّدددضذ ٚتٌّؽّٛعدددر  ١دددش ت١ٌّّدددض

صذق )ت خصدثستز ل١ذ تٌدفط(  ٚؼٛد فشٚق ِع٠ٕٛدر خد١ٓ 

تٌّؽّٛعص١ٓ ٌصثٌؿ تٌّؽّٛعر ت١ٌّّضذ ـ١دط خٍغدس ل١ّدر 

( ٚ٘دددزٖ 2.619تٌدددٝ  2.417أ تٌّفغدددٛخر ِدددث خددد١ٓ )Zأ

ِّدددددث ٠مودددددذ تْ  0.05تٌمددددد١ُ ِع٠ٕٛدددددر عٕدددددذ ِغدددددصٜٛ 

)ت خصدثستز ل١دذ تٌدفدط( شصغدُ خثٌصدذق تٌص١١ّدضٞ  ٚتٔٙدث 

 تؼٍٗ. شم١ظ ِث ٚضعس ِٓ 

 (3جذول )
 يعبيم االرحببط بني انخطبُك األول وانثبٍَ يٍ االخخببراث لُذ انبحث نُبشئ 

 1ٌ =    ضُت 92كرة انمذو حتج  
 الوتغَراث

وحدة 
 القَاس

 اعادة التطبَق التطبَق االول
 قَوت "ر"

 ع س ع س

0.950* 0.322 4.504 0.327 4.586 ض شغثس  َ 30 خذٟٔ  

تهدت تز 
 تٌّٙثس٠ر

0.977* 2.409 55.700 2.290 56.100 عُ ضشج تٌىشذ خشتط  

0.969* 4.817 31.500 8.060 33.800 ِصش ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ  

  0.05*ِعٕٜٛ عٕذ ِغصٜٛ = 

( خّعثًِ ت سشدثر خ١ٓ تٌصمد١دك ٠9صبؿ ِٓ ؼذٚي )

تهٚي ٚتٌصمد١ددك تٌعددثٟٔ ِٚعثِددً ت سشدددثر خدد١ٓ تٌصمد١مدد١ٓ 

٠ؽدددثد ظددددثز )ت خصددددثستز ل١دددذ تٌدفدددط( ا ٠صبدددؿ ٚؼدددٛد إل

تسشدثر ِعٕٛٞ خ١ٓ تٌصمد١ك ت ٚي ٚتٌصمد١دك تٌعدثٟٔ  ـ١دط 

( 0.989تٌدٝ  0.950خٍغس ل١ّدر )س( تٌّفغدٛخر ِدث خد١ٓ )

ِّدث ٠مودذ تْ  0.05ٚ٘زٖ تٌم١ُ  ١ش ِع٠ٕٛر عٕذ ِغدصٜٛ 

ت خصدددثستز ل١ددذ تٌدفددط شصغددُ خثٌعدددثز ٚتٔٙددث شعمددٝ ٔفددظ 

ع١ددذ شمد١مٙددث ِددشذ تخددشٜ عٍددٝ ٔفددظ تٌع١ٕددر تٌٕصددثبػ ترت ت

 ٚفٝ ٔفظ تٌرشٚف. 

 -انمُبش انمبهٍ:
ٌمددذ أؼش٠ددس تٌم١ثعددثز تٌمد١ٍددر ٌّؽّددٛعصٟ تٌدفددط 

اٌددٝ  20/1/2017تٌصؽش٠دددٟ فددٟ تٌفصددشذ ِددٓ ٠ددَٛ تٌؽّعددر 

ـ١ط شُ تٌم١ثط تٌمدٍدٟ ٌّصغ١دشتز  ٠22/1/2017َٛ تهـذ 

ٚتٌم١دددثط تٌمدٍدددٟ  20/1/2017تهعثعددد١ر ٠دددَٛ تٌؽّعدددر 

َ ٚتٌم١دددثط 21/1/2017ددددثز تٌغدددشعر ٠دددَٛ تٌغددددس ِشو

 َ. 22/1/2017تٌمدٍٟ ٌألدت تز تٌّٙثس٠ر ٠َٛ تهـذ 

 -انخجربت األضبضُت:
 -ٌمذ شّس تٌصؽشخر تهعثع١ر ٚفمثأل ٌٍخمٛتز تٌصث١ٌر:

   -حصًُى انربَبيج انخذربُبٍ:

شدددددُ شصددددد١ُّ تٌدشٔدددددثِػ تٌصدددددذس٠دٟ ٌٍّؽّدددددٛعص١ٓ 

ؽّٛعدددددددر ِ –تٌصؽدددددددش٠د١ص١ٓ )ِؽّٛعدددددددر تٌد١ٍدددددددِٛصشن 

تٌدث١ٌغددصٟ( فددٟ ضددٛ  ِددث أشددثسز ا١ٌددٗ تٌّشتؼددع تٌع١ٍّددر 

ٚتٌذستعددثز تٌغددثخمر ٚرست  تٌخدددشت  ٚتٌخدددشتز ت١ٌّذت١ٔددر 

ٌٍدثـط وّذ٠ش فٕٟ ٌممدث  تٌددشتعُ خثٌٕدثدٞ تهٍ٘دٝ )دخدٟ( 

 -ٚفمثأل ٌٍخمٛتز تٌصث١ٌر:

 -حتذَذ اهلذف يٍ انربَبيج املمرتح:
 َهذف انربَبيج املمرتح إىل:

 ٌ١ّّضذ خثٌغشعر ٌٕثشا وشذ تٌمذَ. شم٠ٛش تٌمٛذ ت 

  ٟشمدد٠ٛش ِغددصٜٛ خعدد  تٌّٙددثستز تهعثعدد١ر ٌٕثشددة

 وشذ تٌمذَ. 

 -حتذَذ أجساء انىحذة انخذرَبُت:
٠ددصُ شٕف١ددز ِفصددٜٛ تٌدشٔددثِػ تٌصددذس٠دٟ فددٟ تٌؽددض  

تٌدذٟٔ ِٓ تٌؽدض  تٌشب١غدٟ ٌٛـدذذ تٌصدذس٠ح ٌٍّؽّدٛعص١ٓ 

ذس٠د١در تٌصذس٠د١ص١ٓ ظُ ٠صُ تعصىّثي خثلٟ أؼدضت  تٌٛـدذذ تٌص

 ِع تٌّذسج. 

 

 -زيٍ انىحذة انخذرَبُت:
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

٘ددٛ صِددٓ تٌؽددض  تٌدددذٟٔ فددٟ تٌؽددض  تٌشب١غددٟ ِددٓ 

تٌٛـددذذ تٌصذس٠د١ددر ٌٍّؽّددٛعص١ٓ تٌصددذس٠د١ص١ٓ. )تٌدثٌغددص١ر 

 دل١مر.  20-15ٚتٌد١ٍِٛصش٠ر( ٚشىْٛ ِٓ 

حتذَدددذ االضدددص وانمىاعدددذ انعهًُدددت نهربَدددبيج 
 -انخذرَبٍ:

ٓ تٌّشٚٔددر تإلـّددث  تٌّصىثِددً ٚتٌّٕثعددح تٌددزٞ ٠صبددّ -

 تٌعثِر. 

٠ؽددددح أدت  تٌصّددددش٠ٓ خددددالي تٌّددددذٜ تٌىثِددددً ٌفشوددددر  -

 تٌصّش٠ٓ. 

 ِشتعثذ تٌّدثدئ تهعثع١ر تٌع١ٍّر فٟ تٌصذس٠ح.  -

٠ؽددح أْ ٠دددذأ تٌدشٔددثِػ تٌصددذس٠دٟ خعددذ فصددشذ شاعدد١ظ  -

تٌمددٛذ تٌعبدد١ٍر خٛتعددمر تٌصددذس٠دثز تٌعثِددر ٚتٌشددثٍِر 

ٌؽ١ّع عبالز تٌؽغُ ٚ٘زت ِث سعثذ تٌدثـط فدٟ فصدشذ 

 ١ظ لدً خذت٠ر تٌدشٔثِػ ٌّذذ أعدٛع١ٓ. شاع

٠ؽددح أدت  تٌصددذس٠دثز تٔفؽثس٠ددثأل خالصددٝ لددٛذ ٚعددشعر  -

ـ١ط ٠ىْٛ ِصشدثخٙثأل خدثهدت  تٌفعٍدٟ خدالي ِددثستذ ودشذ 

 تٌمذَ. 

 أْ شصّشٝ ِفص٠ٛثز تٌدشٔثِػ ِع لذستز تٌالعد١ٓ.  -

تٌفؽدُ  –أْ شصٕثعح ِىٛٔثز تٌفّدً تٌصدذس٠دٟ )تٌشدذذ  -

 تٌىعثفر(.  –

ٍّؽّٛعدددثز تٌصدددذس٠ح تٌدٍِٛصش٠دددر: ِدددٓ شدددذذ تٌفّدددً ٌ -

 %( ِٓ تٌفذ تهلصٝ ٌّغصٜٛ تٌفشد. 50:80)

شددددددذذ تٌفّددددددً ٌٍّؽّٛعددددددثز تٌصددددددذس٠ح تٌدثٌغددددددص١ر  -

 (% ِٓ تٌفذ ت لصٟ ٌّغصٛٞ تٌفشد50:30ِٓ)

 ( شىشتس. 8:12ـؽُ تٌفًّ: عذد تٌصىشتستز ِٓ ) -

 ( ِؽّٛعثز. 3:5عذد تٌّؽّٛعثز: ِٓ ) -

 مر. ( دل1:3١تٌشتـر: خ١ٓ تٌّؽّٛعثز ) -

( ٚـدددذتز 3عدددذد تٌٛـدددذتز تٌصذس٠د١دددر فدددٟ تهعددددٛ  ) -

 شذس٠د١ر. 

 ( أعثخ١ع. 8ِذذ تٌدشٔثِػ:) -

٠صُ شٕف١ز ِفصٜٛ تٌدشٔثِػ تٌصذس٠دٟ فٟ تٌؽدض  تٌددذٟٔ  -

ِددٓ تٌؽددض  تٌشب١غددٟ ِددٓ ٚـددذذ تٌصددذس٠ح ٌٍّؽّٛعددر 

تٌصذس٠د١ر ظُ ٠صُ تعصىّثي خثلٟ أؼضت  تٌٛـذذ تٌصذس٠د١ر 

 ِع تٌّذسج. 

س٠د١ددر: ٘ددٛ صِددٓ تٌؽددض  تٌدددذٟٔ فددٟ صِددٓ تٌٛـددذذ تٌصذ -

 تٌؽض  تٌشب١غٟ ِٓ تٌٛـذذ تٌصذس٠د١ر. 

 أدت  شّش٠ٕثز تٌّشٚٔر تٌعثخصر خالي فصشذ تٌشتـر.  -

 -عرض انُخبئج: 
عش  ٔصثبػ تٌفش  تهٚي ٚتٌزٞ ٠ٕع عٍٝ شٛؼذ 

فشٚق رتز د ٌر اـصثب١ر خ١ٓ تٌم١ثع١١ٓ تٌمدٍدٟ ٚتٌدعدذٞ 

س  ِٚغددصٜٛ ٌصددثٌؿ تٌم١ددثط تٌدعددذٞ فددٟ ِغددصٜٛ تٌصغددث

تهدت  تٌّٙثسٞ ٔص١ؽر تعدصخذتَ تٌصدذس٠ح تٌدثٌغدصٟ ٌٕثشدا 

 عٕر.  13وشذ تٌمذَ شفس 

 (4جذول )
 يف يخغرياث انبحث يمبرَت انمُبش انمبهٍ وانبعذي نهًجًىعت انببنطخٍ

    = ٌ02 

 ت خصدثستز تٌّصغ١شتز
ٚـذذ 

 تٌم١ثط

 تٌم١ثط تٌدعذٜ تٌم١ثط تٌمدٍٟ
 ل١ّر أزأ

  ± ط  ± ط

5.922* 0.074 4.086 0.349 4.786 ض ِصش شغثس  30  

تهدت تز 

 تٌّٙثس٠ر

6.111* 1.669 60.029 2.720 53.835 عُ ضشج تٌىشذ خشتط  

7.399* 3.806 38.930 4.962 29.700 ِصش ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ  

 2.262=  0.05ل١ّر أزأ تٌؽذ١ٌٚر عٕذ ِغصٜٛ ِع٠ٕٛر 

ٛد فدشٚق رتز ( ٚؼ1( ٚشىً )٠8صبؿ ِٓ ؼذٚي )

د ٌدددر اـصدددثب١ر خددد١ٓ دسؼدددثز تٌم١دددثط تٌمدٍدددٟ ٚتٌدعدددذٜ 

ٌٍّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ فدٟ ِصغ١دشتز تٌدفدط ـ١دط فثلدس لد١ُ 

( 9أزأ تٌّفغٛخر ل١ّصٙدث تٌؽذ١ٌٚدر عٕدذ دسؼدر ـش٠در )



 ِؽٍر و١ٍر تٌصشخ١ر تٌش٠ثض١ر
  ٔٛفّدش  – تٌعالظْٛتٌعذد 
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فدددٟ ٘دددزٖ تٌّصغ١دددشتز ٌصدددثٌؿ  0.05ِٚغدددصٜٛ ِع٠ٕٛدددر 

تٌم١دددثط تٌدعدددذٜ وّدددث ششتٚـدددس ٔغدددح تٌصفغدددٓ فدددٟ شٍددده 

 ٪(. 40.232٪:11.056تٌّصغ١شتز ِث خ١ٓ )

 

 

 

 

 

 

 

 ( تٌم١ثط تٌمدٍٟ ٚتٌدعذٞ ٌٍّؽّٛعر تٌدثٌغص1ٟشىً )

عددش  ٔصددثبػ تٌفددش  تٌعددثٟٔ/ ٚتٌددزٞ ٠ددٕع عٍددٝ 

شٛؼددذ فددشٚق رتز د ٌددر اـصددثب١ر خدد١ٓ تٌم١ثعدد١١ٓ تٌمدٍددٟ 

ٚتٌدعدددذٞ ٌصدددثٌؿ تٌم١دددثط تٌدعدددذٞ فدددٟ ِغدددصٜٛ خعددد  

 ِشوددددددددددثز تٌغدددددددددشعر ٚت دت تز تٌّٙثس٠دددددددددر ٔص١ؽدددددددددر 

ذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشٞ ٌٕثشددا ودددشذ تٌمدددذَ شفدددس تعددصخذتَ تٌصددد

 عٕر.13

 (5جذول )
 يمبرَت انمُبش انمبهٍ وانبعذي نهًجًىعت انببنىيرتٌ يف يخغرياث انبحث 

ٌ0  =92 
 االختباراث الوتغَراث

وحدة 

 القَاس

 القَاس البعدً القَاس القبلٌ
 قَوت "ث"

 ع± س ع± س

3.584* 0.271 4.353 0.328 4.583 ض َ) شغثس (30  

تهدت تز 

 تٌّٙثس٠ر

5.574* 1.507 57.605 1.986 54.002 عُ ضشج تٌىشذ خشتط  

8.510* 4.236 32.850 4.579 31.550 ِصش ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ  

=   0.05ل١ّددددر أزأ تٌؽذ١ٌٚددددر عٕددددذ ِغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 

2.262 

( ٚؼٛد فدشٚق رتز 2( ٚشىً )٠9صبؿ ِٓ ؼذٚي )

ثط تٌمدٍدددٟ ٚتٌدعدددذٞ د ٌدددر اـصدددثب١ر خددد١ٓ دسؼدددثز  تٌم١ددد

ٌٍّؽّٛعر تٌدثٌِٛصشٞ فٟ ِصغ١شتز تٌدفط ـ١ط فثلس ل١ُ 

( 9أزأ تٌّفغٛخر ل١ّصٙدث تٌؽذ١ٌٚدر عٕدذ دسؼدر ـش٠در )

فددددٟ شٍدددده تٌّصغ١ددددشتز ٌصددددثٌؿ  0.05ِٚغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 

تٌم١دددثط تٌدعدددذٞ وّدددث ششتٚـدددس ٔغدددح تٌصفغدددٓ فدددٟ شٍددده 

 ٪ (.21.273٪  : 6.672تٌّصغ١شتز ِث خ١ٓ )
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

 

 

 

 

 ٌم١ثط تٌمدٍٟ ٚتٌدعذٞ ٌٍّؽّٛعر تٌدثٌِٛصشٞ فٟ ِصغ١شتز تٌدفط( ت2شىً )

عددش  ٔصددثبػ تٌفددش  تٌعثٌددط/ ٚتٌددزٞ ٠ددٕع عٍددٝ 

شٛؼذ فشٚق رتز دتٌر اـصثب١ر خد١ٓ ِصٛعدمثز تٌم١ثعدثز 

تٌدعددددذ١٠ٓ ٌىددددال ِددددٓ ِؽّددددٛعص١ٓ تٌصددددذس٠ح تٌد١ٍددددِٛصشن 

ٚتٌصدذس٠ح تٌدثٌغدصٟ فددٟ ِغدصٜٛ خعدد  ِشوددثز تٌغددشعر 

 ر ٌصثٌؿ تٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ.ٚخع  تهدت تز تٌّٙثس٠

 ( 92جذول )
 يمبرَت انفروق بني انمُبضُني )انبعذَني( نهًجًىعخني انببنطخٍ وانببنىيرتٌ

 92= 0=9ٌيف يخغرياث انبحث                               ٌ
 االختباراث الوتغَراث

 الوجووعت البالوهترً الوجووعت البالستٌ
 قَوت "ث"

 ع± س ع± س

2.416* 0.271 4.353 0.074 4.086 غثس (َ)ش30  

تهدت تز 
 تٌّٙثس٠ر

3.409* 1.507 57.605 1.669 60.029 ضشج تٌىشذ خشتط  

3.376* 4.236 32.850 3.806 38.930 ضشج تٌىشذ هخعذ ِغثفٗ  

=   0.05ل١ّددددر أزأ تٌؽذ١ٌٚددددر عٕددددذ ِغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 

2.262 

( ٚؼددٛد فددشٚق 3( ٚشددىً )٠10صبددؿ ِددٓ ؼددذٚي )

ٌدددر اـصدددثب١ر خددد١ٓ دسؼدددثز  ِؽّدددٛعصٟ تٌدفدددط رتز د 

)تٌّؽّٛعددددر تٌدثٌغددددصٟ  تٌّؽّٛعددددر تٌدددددثٌِٛصشٞ( فددددٟ 

ِصغ١شتز تٌدفط  ٌٚصثٌؿ تٌّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ ـ١ط فثلدس 

لدد١ُ أزأ تٌّفغددٛخر ل١ّصٙددث تٌؽذ١ٌٚددر عٕددذ دسؼددر ـش٠ددر 

٠ٚعىددددظ رٌدددده شفغددددٓ  0.05( ِٚغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 18)

 تٌّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ خثٌّمثسٔر خثٌدثٌِٛصشٞ .

 

 

 

 

 

 ( تٌم١ثع١١ٓ )تٌمدٍٟ ٚتٌدعذٞ( ٌٍّؽّٛعص١ٓ تٌدثٌغصٟ ٚتٌدثٌِٛصشٞ فٟ ِصغ١شتز تٌدفط3شىً )



 ِؽٍر و١ٍر تٌصشخ١ر تٌش٠ثض١ر
  ٔٛفّدش  – تٌعالظْٛتٌعذد 

2017َ 
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 يُبلشت انُخبئج:
 ٚتٌددزٞ ٠ددٕع   يُبلشددت َخددبئج انفددرض األول:

عٍددٝ شٛؼددذ فددشٚق رتز د ٌدددر اـصددثب١ر خدد١ٓ تٌم١ثعددد١١ٓ 

 تٌمدٍدددٟ ٚتٌدعدددذٞ ٌصدددثٌؿ تٌم١دددثط تٌدعدددذٞ فدددٟ ِغدددصٜٛ

ٚت دت تز تٌّٙثس٠ددددر ٔص١ؽددددر  خعدددد  ِشودددددثز تٌغددددشعر 

 تعدددصخذتَ تٌصدددذس٠ح تٌدثٌغدددصٟ ٌٕثشدددا ودددشذ تٌمدددذَ شفدددس

 عٕر. 13 

( ٚؼددٛد فددشٚق 7( ٚشددىً )٠12صبددؿ ِددٓ ؼددذٚي )

رتز د ٌر اـصثب١ر خ١ٓ دسؼدثز  تٌم١دثط تٌمدٍدٟ ٚتٌدعدذٜ 

ٌٍّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ فدٟ ِصغ١دشتز تٌدفدط ـ١دط فثلدس لد١ُ 

(  ٠9در )أزأ تٌّفغٛخر ل١ّصٙدث تٌؽذ١ٌٚدر عٕدذ دسؼدر ـش

فدددٟ ٘دددزٖ تٌّصغ١دددشتز ٌصدددثٌؿ  0.05ِٚغدددصٜٛ ِع٠ٕٛدددر 

تٌم١دددثط تٌدعدددذٜ وّدددث ششتٚـدددس ٔغدددح تٌصفغدددٓ فدددٟ شٍددده 

 ٪(.40.232٪  : 11.056تٌّصغ١شتز ِث خ١ٓ )

ٚشصفك شٍه تٌٕصثبػ ِع دستعثز وال ِٓ أـّذ فدثسٚق 

(  10َ( )2003(  عٍٝ ِفّذ رٍعدس )2َ( )2003خٍ  )

ْ عٍٝ عددذ   (  ِشٚت12َ( )2007ِفّذ أـّذ سِضٞ )

َ( 2007(  خثٌددددذ تٌغدددد١ذ صددددالؾ تٌددددذ٠ٓ )13َ( )2003)

(  ِفّددذ أـّددذ 5َ( )2008(  ظددشٚز ِفّددذ تٌؽٕددذٞ )7)

(  سٚخددشز ٚرخدددشْٚ 11َ( )2008ت عددٕثٚٞ ٚرخدددشْٚ )

( ٚتٌصددددٟ 15َ( )2003(  ادِٛٔددددذ خ١ددددشن )20َ( )2006)

أشدددثسز اٌدددٝ أْ تٌددددشتِػ تٌصذس٠د١دددر تٌّمٕٕدددر خثعدددصخذتَ 

غدددص١ر أظدددشز شددداظ١شتأل ا٠ؽثخ١دددثأل عٍدددٝ ش١ّٕدددر تٌصدددذس٠دثز تٌدث١ٌ

تٌمذستز تٌدذ١ٔر ٚخع  تٌّصغ١شتز تٌّٙثس٠ر ل١ذ خفط شٍده 

 تٌذستعثز.

٠عدددضٚ تٌدثـدددط ٘دددزت تٌصمدددٛس تٌفدددثدض فدددٟ ِصغ١دددشتز 

خع  ِشودثز تٌغشعر ٚخع  تهدت تز تٌّٙثس٠ر ل١ذ فدٟ 

ِؽّٛعر تٌصذس٠ح تٌدث١ٌغصٟ اٌٝ تٌصخم١ط تٌؽ١دذ ٌٍدشٔدثِػ 

ثعح ِع تٌّشـٍر تٌغد١ٕر ٌع١ٕدر تٌدفدط  تٌّمصشؾ ٚتٌزٞ شٕ

ٚاٌددٝ أْ تٌصدددذس٠دثز تٌدث١ٌغدددص١ر تٌّغددصخذِر )سفدددع أظمدددثي 

ؼثو١ددس  –ودشتز رد١ددر  –خف١فدر تٌددٛصْ ٚخغدشعثز عث١ٌددر 

و١صش أظمثي( وثٔس شمدٞ فٟ ٔفظ تٌّغثس تٌفشودٟ  –أظمثي 

ٌٍّٙثستز ل١ذ تٌدفط ٌزت وثْ ٌٙث تهظش تإل٠ؽثخٟ فٟ شمد٠ٛش 

 ٞ ٌع١ٕر تٌدفط.ِغصٜٛ تهدت  تٌّٙثس

ٚخٙددزت ٠صفمددك تٌفددش  تهٚي تٌمثبددً )شٛؼددذ فددشٚق 

رتز د ٌددددر اـصددددثب١ر خدددد١ٓ ِصٛعددددمثز تٌم١ددددثط تٌمدٍددددٟ 

ٚتٌم١ددثط تٌدعددذٞ ٌددذٜ ِؽّٛعددر تٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ فددٟ 

تٌّصغ١ددشتز تٌدذ١ٔددر ٚتٌّٙثس٠ددر ل١ددذ تٌدفددط ٌصددثٌؿ تٌم١ددثط 

 تٌدعذٞ(.

ٚتٌدزٞ ٠دٕع   :يُبلشت َخبئج انفدرض انثدبٍَ

ٚق رتز د ٌدددر اـصددثب١ر خدد١ٓ تٌم١ثعددد١١ٓ عٍددٝ شٛؼددذ فددش

تٌمدٍدددٟ ٚتٌدعدددذٞ ٌصدددثٌؿ تٌم١دددثط تٌدعدددذٞ فدددٟ ِغدددصٜٛ 

تٌصغددددثس  ِٚغددددصٜٛ تهدت  تٌّٙددددثسٞ ٔص١ؽددددر تعددددصخذتَ 

 عٕر. 13تٌصذس٠ح تٌد١ٍِٛصشٞ ٌٕثشا وشذ تٌمذَ شفس 

 ( ٚؼددددددٛد 8( ٚشددددددىً )٠13صبددددددؿ ِددددددٓ ؼددددددذٚي )

فددشٚق رتز د ٌددر اـصددثب١ر خدد١ٓ دسؼددثز  تٌم١ددثط تٌمدٍددٟ 

 ذٞ ٌٍّؽّٛعدددر تٌددددثٌِٛصشٞ فدددٟ ِصغ١دددشتز تٌدفدددط ٚتٌدعددد

ـ١ددط فثلددس لدد١ُ أزأ تٌّفغددٛخر ل١ّصٙددث تٌؽذ١ٌٚددر عٕددذ 

فددددٟ شٍدددده  0.05( ِٚغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 9دسؼددددر ـش٠ددددر )

تٌّصغ١ددشتز ٌصددثٌؿ تٌم١ددثط تٌدعددذٞ وّددث ششتٚـددس ٔغددح 

٪  : 6.672تٌصفغددددٓ فدددددٟ شٍددددده تٌّصغ١ددددشتز ِدددددث خددددد١ٓ )

21.273.) ٪ 

ثز ودً ِدٓ عٍدٝ ٚشصفك ٘زٖ تٌٕص١ؽر ِع ٔصثبػ دستعد

(  أـّددددذ خ١ٍفددددر 9َ()2005شددددش٠  ِفددددشٚط ِفّددددذ )

(  ٚتٌصددددٟ أشددددثسز اٌددددٝ أْ تعددددصخذتَ 2َ()2008ـغددددٓ)

تٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشن أظدددش شددداظ١شتأل ا٠ؽثخ١دددثأل عٍدددٝ شمددد٠ٛش 

تٌمدذستز تٌدذ١ٔددر ٚشفغدد١ٓ ِغدصٜٛ تهدت  تٌّٙددثسٞ ٌع١ٕددر 

 تٌذستعر.

٠ٚعددددضٚ تٌدثـددددط ٘ددددزت تٌصمددددذَ تٌفددددثدض فددددٟ ؼ١ّددددع 

١ٔددر ٚتٌّٙثس٠ددر ل١ددذ تٌدفددط فددٟ ِؽّٛعددر تٌّصغ١ددشتز تٌدذ
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ِمثسٔر تٌصذس٠ح تٌدثٌغ١صٝ ٚتٌد١ٍِٛصشٜ عٍٝ 

 ..................  تٌصغثس 

 تٌصددددذس٠ح خدشٔددددثِػ تٌد١ٍدددددِٛصشن اٌددددٝ تٌصخمدددد١ط تٌؽ١دددددذ 

 ٌدشٔدددثِػ تٌد١ٍدددِٛصشن ـ١دددط شٕثعدددح ٚتٌّشـٍدددر تٌغددد١ٕر 

ٌع١ٕدر تٌدفدط  ٚأْ تٌصدذس٠دثز تٌد١ٍِٛصش٠در أدز اٌدٝ ص٠دثدذ 

ِمدددذسذ تٌعبدددالز عٍدددٝ ت ٔمددددث  خّعدددذي أعدددش  ٚأوعدددش 

ِّدث ودثْ ٌدٗ خدثٌغ  شفؽ١شتأل خالي ِذٜ تٌفشودر فدٟ تٌّفصدً

تهظش فٟ ش١ّٕدر تٌمدذسذ تٌعبد١ٍر ٚأٔعىدظ ٘دزت أ٠بدثأل عٍدٝ 

شفغدد١ٓ ِغددصٜٛ تهدت تز تٌّٙثس٠ددر ٌّؽّٛعددر تٌصددذس٠ح 

 تٌد١ٍِٛصشن.

ٚخٙددزت ٠صفمددك تٌفددش  تٌعددثٟٔ تٌمثبددً )شٛؼددذ فددشٚق 

رتز د ٌددددر اـصددددثب١ر خدددد١ٓ ِصٛعددددمثز تٌم١ددددثط تٌمدٍددددٟ 

ن فددٟ ٚتٌم١دثط تٌدعدذٞ ٌدذٜ ِؽّٛعددر تٌصدذس٠ح تٌد١ٍدِٛصش

ِصغ١ددددشتز خعدددد  ِشودددددثز تٌغددددشعر ٚخعدددد  تهدت تز 

 تٌّٙثس٠ر ٌٕثشةٟ وشذ تٌمذَ.

ٚتٌددزٞ ٠ددٕع عٍددٝ   يُبلشددت انفددرض انثبنددث:

شٛؼذ فشٚق رتز دتٌر اـصثب١ر خد١ٓ ِصٛعدمثز تٌم١ثعدثز 

تٌدعددددذ١٠ٓ ٌىددددال ِددددٓ ِؽّددددٛعص١ٓ تٌصددددذس٠ح تٌد١ٍددددِٛصشن 

ٚتٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ فٟ ِغصٜٛ تٌصغثس  ٚخعد  تهدت تز 

٠ر ٌصثٌؿ تٌصذس٠ح تٌدثٌغصٟ ٌٕثشا وشذ تٌمذَ شفدس تٌّٙثس

 عٕر. 13

( ٚؼددٛد فددشٚق 9( ٚشددىً )٠14صبددؿ ِددٓ ؼددذٚي )

رتز د ٌدددر اـصدددثب١ر خددد١ٓ دسؼدددثز  ِؽّدددٛعصٟ تٌدفدددط 

)تٌّؽّٛعددددر تٌدثٌغددددصٟ   تٌّؽّٛعددددر تٌدددددثٌِٛصشٞ( فددددٟ 

ِصغ١شتز تٌدفط  ٌٚصثٌؿ تٌّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ ـ١ط فثلدس 

١ٌٚددر عٕددذ دسؼددر ـش٠ددر لدد١ُ أزأ تٌّفغددٛخر ل١ّصٙددث تٌؽذ

٠ٚعىددددظ رٌدددده شفغددددٓ  0.05( ِٚغددددصٜٛ ِع٠ٕٛددددر 18)

 تٌّؽّٛعر تٌدثٌغصٟ خثٌّمثسٔر خثٌد١ٍِٛصشٞ .

ٚشصفدددك ٘دددزٖ تٌٕصدددثبػ ِدددع ٔصدددثبػ دستعدددر ودددً ِدددٓ 

(  ٔؽددددٜٛ 14َ()2005ِصددددمفٝ عدددددذ تٌدددددثلٟ ٘ثشددددُ )

(  أـّدددددذ خ١ٍفدددددر ـغدددددٓ 15َ()2007ِفّدددددٛد عث٠دددددذ )

تي اـصثب١ث ( ٚتٌصٟ أشثسز اٌٝ ـذٚض شمذَ د2َ()2008)

ٌٍّؽّٛعددر تٌصددٟ تعددصخذِس خشٔددثِػ تٌصددذس٠ح تٌدث١ٌغددصٟ 

عٍددددٝ تٌّؽّٛعددددر تٌصددددٟ تعددددصخذِس خشٔددددثِػ تٌصددددذس٠ح 

 تٌد١ٍددددددددددددِٛصشن أٚ تٌصددددددددددددٟ تعددددددددددددصخذِس أعددددددددددددث١ٌح 

شذس٠د١ر أخشٜ فٟ خع  تٌّصغ١شتز تٌدذ١ٔر ٚتٌّٙثس٠ر ل١دذ 

 تٌدفط.

٠ٚعضٚ تٌدثـط عدح شفٛق  عدٟ ِؽّٛعر تٌصذس٠ح 

 ِؽّٛعدددر تٌصدددذس٠ح تٌد١ٍدددِٛصشن تٌدث١ٌغدددصٟ عٍدددٝ  عددددٟ 

فٟ خع  تٌّصغ١شتز تٌدذ١ٔر ٚتٌّٙثس٠ر ل١ذ تٌدفدط اٌدٝ أْ 

 تٌصددددذس٠دثز تٌدث١ٌغددددص١ر شددددمدٞ خثعددددصخذتَ أظمددددثي خف١فددددر 

ٔغد١ثأل ٚخغشعر لصٜٛ  خثإلضثفر اٌٝ أْ أعٍٛج تٌصذس٠ح 

تٌدث١ٌغصٟ ٠صّثشٝ ِع رد١عدر تهدت  تٌّٙدثسٞ فدٟ س٠ثضدر 

هدت  خّمثِٚددثز خف١فددر وددشذ تٌمددذَ ـ١ددط أٔددٗ ٠عصّددذ عٍددٝ ت

 و١صددددددش  –ؼثو١ددددددس أظمددددددثي  –وددددددشتز رد١ددددددر  –)أظمددددددثي 

أظمثي( خغشعر ود١شذ ؼذتأل أٞ خمش٠در تٔفؽثس٠در ٌٚد١ظ خٙدث 

 أٞ تٔخفدددددددث  فدددددددٟ تٌغدددددددشعر ـ١دددددددط ٠دددددددصُ شف٠ٛدددددددً 

ت ٔمددددث  خثٌصم٠ٛدددً اٌدددٝ ت ٔمددددث  خثٌصمصددد١ش خالصدددٝ 

 عشعر ِّىٕر.

وّث ٠دشٜ تٌدثـدط أْ تعدصخذتَ تٌصدذس٠دثز تٌدث١ٌغدص١ر 

٠مدددر عددد١ٍّر ِٕٚصرّدددر أدٜ اٌدددٝ تإللدددالي ِدددٓ صِدددٓ خمش

تٔمدث  ته١ٌثف تٌعب١ٍر ٚشفغ١ٓ تٌصٛتفك خد١ٓ تٌعبدالز 

تٌعثٍِددر ٚتٌّمثخٍددر ٌٙددث  وّددث أْ تهدت  تٌّصىددشس ٌٍصّش٠ٕددثز 

تٌخثصر شد١ٙر تٌشىً خثٌعًّ تٌعبدٍٟ ٌدألدت  فدٟ س٠ثضدر 

ودددشذ تٌمدددذَ أدٜ اٌدددٝ ص٠دددثدذ أصثؼ١دددر تٌعبدددالز تٌعثٍِدددر 

 ث  ِغصٜٛ تهدت  ٌٍّٙثستز ل١ذ تٌدفط.ٚخثٌصثٌٟ تسشف

ٚخٙددزت ٠صفمددك تٌفددش  تٌعثٌددط تٌمثبددً )شٛؼددذ فددشٚق 

رتز د ٌر اـصثب١ر خ١ٓ ِصٛعمثز تٌم١ثع١ٓ تٌدعذ١٠ٓ ٌىً 

ِددٓ ِؽّددٛعصٟ تٌصددذس٠ح تٌد١ٍددِٛصشن ٚتٌصددذس٠ح تٌدثٌغددصٟ 

فددٟ ِصغ١ددشتز خعدد  ِشودددثز تٌغددشعر ٚخعدد  تهدت تز 

ط ٌصددثٌؿ تٌصددذس٠ح تٌّٙثس٠ددر ٌٕثشددةٟ وددشذ تٌمددذَ ل١ددذ تٌدفدد

 تٌدث١ٌغصٟ.



 ِؽٍر و١ٍر تٌصشخ١ر تٌش٠ثض١ر
  ٔٛفّدش  – تٌعالظْٛتٌعذد 

2017َ 
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 املراجع

تـّددددذ خ١ٍفددددر ـغددددٓ: أشدددداظ١ش تعددددصخذتَ تٌصددددذس٠ح  .1

تٌّشددددصشن( عٍددددٝ خعدددد   –تٌدث١ٌغددددصٟ )تٌّشوددددح 

تٌّصغ١شتز تٌدذ١ٔر ٚتٌّٙثس٠در ٌالعددٟ ودشذ تٌغدٍرأ  

سعددددثٌر دوصددددٛستٖ  ١ددددش ِٕشددددٛسذ  و١ٍددددر تٌصشخ١ددددر 

 َ.2008تٌش٠ثض١ر  ؼثِعر ت١ٌّٕث  

ِػ تٌصددددذس٠ح تـّددددذ فددددثسٚق خٍدددد : أشدددداظ١ش خشٔددددث .2

تٌدثٌغدصٟ عٍدٟ خعد  تٌّصغ١دشتز تٌدذ١ٔدر ٚتٌّٙثس٠در 

ٌالعددددٟ ودددشذ تٌغدددٍر )تٌّؽٍدددر تٌع١ٍّدددر(أا ؼثِعدددر 

 َ.2003  4ـٍٛتْا و١ٍر تٌصشخ١ر تٌش٠ثض١را تٌعذد 

أعثِر ِفّٛد عددذ تٌفصدثؾ: أشداظ١ش خشٔدثِػ شدذس٠دٟ  .3

خثعددصخذتَ شددذس٠دثز تٌد١ٍددِٛصشن عٍددٝ ش١ّٕددر تٌمددذسذ 

تٌّٙدددثسٞ ٌالعددددٟ ٘دددٛوٟ  تٌعبددد١ٍر ٚفعث١ٌدددر تهدت 

ت١ٌّذتْأ  سعثٌر ِثؼغص١ش  و١ٍر تٌصشخ١در تٌش٠ثضد١ر 

 َ.2004ٌٍد١ٕٓ  ؼثِعر تٌضلثص٠ك  

خغم٠ٛغددٟ تـّددذ: أتٌّددذخً ٌّعٕددٟ ِفٙددَٛ ت١ّ٘ددر  .4

تٌعًّ تٌد١ٍِٛصشٞأا ت شفدثد تٌدذٌٟٚ ٌٍمدٛٞا ٌٍٙدٛتٖ 

 ا تٌمث٘شذ.19ا تٌعذد 1996ٔششذ تٌعثج تٌمٛٞ ا 

خشٔدددثِػ شدددذس٠دٟ ظدددشٚز ِفّدددذ تٌؽٕدددذٞ: أشددداظ١ش  .5

خثعصخذتَ تٌصذس٠دثز تٌدث١ٌغدص١ر عٍدٝ ش١ّٕدر تٌصدفثز 

تٌدذ١ٔر تٌخثصر ٌالعدٟ وشذ تٌغٍرأ  خفط ِٕشدٛس  

ؼثِعدر رٕمدث   –تٌّمشّش تٌذٌٟٚ تهٚي خى١ٍدر تٌمدح 

 َ.2008اخش٠ً 
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The study aims to identify the effect of the method of Ballistic and Plyometric 

training on some velocity compounds and some of the skillful performance of the 

football originator (a comparative study) and through the use of Ballistic and Plyometric 

exercises as part of a training program. The experimental method was used for two 

experimental groups. Dubai under 13 years registered with the UAE Football 

Federation 2017.2016 seasons. The training program was carried out for two months 

with 24 training units and training was conducted at 3 training units per week. The total 

number of the sample was 20. The tests and measurements were conducted. Kick the 

ball to the farthest distance, and hit the ball by the head of the individuals of the 

research sample. The statistical and arithmetic mean, standard deviation, correlation 

coefficient, torsion coefficient and Will-Coxon test were used - the ratio of improvement 

ratio. 

The results of the study showed statistically significant differences between the 

tribal and the remote measurements of the two groups of research (Ballistic group, plum 

group) in the search variables in favor of the Ballistic group where the values of the 

calculated value T were greater than the freedom of expression (18) and the 0.05 level. 

Compared to the Plyometric group. 


