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 يهخص انثحث

٘وف ثٌذقظ إٌٝ طٕجػز ؽٙجٍ ِْجػو ٚدّٛثطفجس ؽ١ور ٚثّضنوثَ ثٌؾٙجٍ     

ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز ػٍٝ دْجؽ ثٌّْجػو ثٌّظّٕغ فٟ صؼ١ٍُ 

( 8ٚلو صىٛٔش ػ١ٕز ثٌذقظ ِٓ )ثٌقٌوجس ثألًػ١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٌٍؽجي 

ِؾّٛػض١ٓ صؾ٠ٌذ١ز ٚػجدطز ٚلو ثّضٕضؼ ثٌذجفغْٛ أْ ثٌؾٙجٍ  ػٍٝالػذ١ٓ ِم١ّْٓ 

ؽٛهر ػج١ٌز ٚأٔٗ ِف١و ٌضؼٍُ ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز  ػٍٝ  ىٚثٌّظٕغ 

هٚثس ِق١ٍز ألٔٙج ثلو أٚطٝ ثٌذجفغْٛ دضظ١ٕغ أؽَٙر ٚدْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ٚ

ل١ٍٍز ثٌىٍفز ِمجًٔز دجٌّْضًٛهر ٚثّضنوثَ ثٌؾٙجٍ ثٌّظٕغ فٟ صؼ١ٍُ ِٙجًر ثٌمٍذز 

 ثألًػ١ز ٚٚػغ ٘يث ثٌؾٙجٍ صقش صظٌفثٌٙٛثة١ز ثٌّفضٛفز ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس 

 فجهر ِٕٗ.ثٌضو١١ْ٠ًٓ ٚثٌّوًد١ٓ ٌغٌع ثال
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The effect of using the sprung carpet (local made) in developing the 

performance of front open summersault skill on floor exercise in 

artistic gymnastics 

  ABSTRACT 

Ass.Prof.Dr.Tariq Nezar    Dr.Ban Adnan        M.A.Jamal Sakran 

The research aimed to made an assistant device with good specifications 

and use it to develop front open summersault skill on floor exercise in 

artistic gymnastics. 

The sample of the research consisted (8) men players divided into two 

groups: experimental and control.  

The research concluded that the device manufacturer of high quality and 

useful to develop front open summersault skill on floor exercise in artistic 

gymnastics. The searchers recommended manufacturing local equipments 

because it is low-cost compared to imported devices and use the local 

made assistant device in developing front open summersault skill on floor 

exercise in artistic gymnastics and keep the local made devices at the 

disposal of coaches in order to take advantage of it. 
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 انثاب االول

 -:انتؼرٌف تانثحث -1

 -انًمذيح وأهًٍح انثحث: 1-1

صشٙو ٌؼذز ثٌؾّٕجّضه صطًٛث وذ١ٌث فٟ ِْضٜٛ ثألهثء ثٌّٙجًٞ، ِّج أهٜ ثٌٝ       

ثٌضٕجفْٟ ثألفؼً فٟ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر ٔض١ؾز ثٌضطًٛ ثالًصمجء دّْضٜٛ ثألهثء ثٌفٕٟ 

ثٌّْجػور ٚؽ٠ٌمز صؼ١ٍُ  ثٌؼٍّٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ ثٌيٞ فوط فٟ ثألؽَٙر ٚثألهٚثس

أصؾٗ ِؼظُ ثٌّوًد١ٓ فٟ صط٠ٌٛ أؽَٙر ِْجػور ػٓ ؽ٠ٌك ِظّّٟ ٚ. ثٌّٙجًثس

ثألؽَٙر ث٠ٌٌجػ١ز ٌغٌع ص٠ٌْغ صؼٍُ ثٌّٙجًر ،٠ٚؤمي دٕظٌ ثالػضذجً فٟ صؼ١ٍُ 

 ثٌّٙجًر ث٠ٌٌجػ١ز ثٌؼٌّ ٚثٌؾِٕ ٚثٌمجد١ٍز ثٌذو١ٔز ٚثٌي١ٕ٘ز.

ٚصؼضّو ٠ًجػز ثٌؾّٕجّضه ػٍٝ ثألهثء ثٌفٕٟ ثٌظق١ـ ٌٍّٙجًثس دشىً وذ١ٌ     

ٚال١ّّج ثٌّٙجًثس ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ِٚٓ ِٙجًثس دْجؽ ثٌقٌوجس 

ثٌّضطٍذجس ثٌنجطز ّجُ ٚإفوٜ ثالٚصؼو  ،ثألًػ١ز ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز

( ٚثٌضٟ ٠ؾخ Bٌٍؾٙجٍ )ثٌّؾّٛػز ثٌغج١ٔز ٌٍقٌوجس ثالوٌٚدجص١ى١ز ىثس ثٌظؼٛدز 

٘ج مالي ثٌٍٍْْز ثٌقٌو١ز وٟ ٠قظً ػٍٝ هًؽز  ِضطٍخ ءٝ ثٌالػخ أهثػٍ

ٚثْ صؼ١ٍُ ٘يٖ ثٌّٙجًر ٚصط٠ٌٛ أهثةٙج دشىٍٙج ثٌظق١ـ  صّىٓ ثٌالػذ١ٓ ِٓ  ،ثٌّؾّٛػز

   ٍٝ ٚىٌه ِٓ مالي إػجفضٙج أٚ ًدطٙج ِغ فٌوز عج١ٔز.  أهثء ثٌّٙجًثس ىثس طؼٛدز أػ

ٚصىّٓ أ١ّ٘ز ثٌذقظ فٟ أ٠ؾجه ّٚجةً صو٠ًذ١ز ِْجػور دو٠ٍز ػٓ ثألؽَٙر ثٌمج١ٔٛٔز     

ثٌضٟ ِٓ ثٌظؼٛدز دّىجْ أْ صضُ ف١ٙج ٌِثفً ثٌضطًٛ ث٠ٌٌْغ ٚػذؾ ثألهثء ثٌقٌوٟ 

 ثىز ٌُ صظً ثٌٝ ألظج٘ج ٚال ١ّّج ٌوٜ ثٌالػذ١ٓ ثٌٕجشت١ٓ ٚىٌه الْ لٛصُٙ ثٌؼؼ١ٍ

 ِور٠ؼًّ ؽٙجٍ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( ثٌٝ ٠ٍجهر لٛر ثٌوفغ ٚدجٌضجٌٟ ٠ٍجهر 

هثء ثٌط١ٌثْ ٚثٌيٞ ٠ؼًّ ػٍٝ صط٠ٌٛ أهثء ثٌالػذ١ٓ ِٓ مالي إػطجةُٙ ثٌفٌطز أل

وٟ ٠ُْٙ  ٗٚإّضنوثِٓ ثٌٝ صظ١ٕغ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ ١ِٙجًثس أطؼخ، ِّج هفغ ثٌذجفغ
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ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز ػٍٝ ؽٙجٍ ثٌقٌوجس فٟ صط٠ٌٛ أهثء 

 ثٌَِٓ فٟ ػ١ٍّز صؼ١ٍُ ٚصط٠ٌٛ ِْضٜٛ ثألهثء. ٚثمضظجًثألًػ١ز 

 -يشكهح انثحث : 1-2

ٓ ٚثّضشجًر دؼغ ثٌّوًد١ٓ فٟ ِؾجي صو٠ًخ ٠ًجػز ١ِٓ مالي ِالفظز ثٌذجفغ    

    . نخ ثٌٛؽٕٟ ٌٍٕجشت١ٓ فٟ ثٌؾّٕجّضهثٌؾّٕجّضه ٚوْٛ أفو ثٌذجفغ١ٓ ٘ٛ ِوًح ثٌّٕض

الفظٛث ٚؽٛه ػؼف فٟ أهثء ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز ػٍٝ       

ؽٙجٍ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز  ٚثألٌِ ثٌيٞ ٠ؤعٌ ٍّذج فٟ طؼٛدز إػجفز فٌوز )ثٌٍف( 

 ثٌٝ ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز  ٠ٚقوه طؼٛدز أهثء ٘يٖ ثٌقٌوز .

ثٌذجفغْٛ ّذخ ثٌؼؼف فٟ أهثء ٘يٖ ثٌّٙجًر  ثٌٝ أْ ١ٌّ ِؼظُ صو٠ًذجس ؼَٚ ٠ٚ    

٠ضُ ػٍٝ ثألؽَٙر ثٌمج١ٔٛٔز ِٓ هْٚ ثالّضؼجٔز ثٌؾجهر دجألؽَٙر ثٌّْجػور  ثٌفٌق

ثٌضؼ١ّ١ٍز أٚ ثٌضو٠ًذ١ز فؼال ػٓ ثألّؼجً ثٌٌّصفؼز ٌألؽَٙر ٚثألهٚثس ثٌّظّٕؼز فٟ 

ٌٍّوًد١ٓ ٚثٌالػذ١ٓ ٚدؤػوثه صفٟ فجؽضُٙ، ثٌنجًػ ثٌضٟ صؾؼً ِٓ ثٌظؼخ صٛف١ٌ٘ج 

ثألٌِ ثٌيٞ ٠شىً ػجةمج أّج١ّج فٟ صط٠ٌٛ أهثء ٘يٖ ثٌّٙجًر ٚإصمجٔٙج، فؼال ػٓ ثٌٛلش 

ثٌط٠ًٛ ٚثًٌٍّ ثٌيٞ ٠ظ١خ ثٌالػذ١ٓ ٔض١ؾز ثّضنوثَ ثألؽَٙر ثٌمج١ٔٛٔز ٚدشىً ِضىًٌ 

ثٌؼخء ػٍٝ هْٚ ثالّضؼجٔز دجألؽَٙر ٚثألهٚثس ثٌّْجػور ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ صم١ًٍ 

ٓ ثٌٝ ١ثٌضو٠ًخ. ثألٌِ ثٌيٞ فوث دجٌذجفغثٌّوًح ٚص٠َو ِٓ هثفؼ١ز ثٌالػذ١ٓ ػٍٝ 

ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ(  دجّضؼّجيصظ١ٕغ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ . ٚٚػغ ِٕٙؼ مجص 

ٌغٌع صط٠ٌٛ أهثء ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز  ػٍٝ ؽٙجٍ ثٌقٌوجس 

 ثألًػ١ز.

 -هذفا انثحث : 1-3

 صظ١ٕغ دْجؽ ٔجدؼٟ دّٛثطفجس ؽ١ور ٌؾٙجٍ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز. -1

ِؼٌفز صؤع١ٌ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ فٟ صط٠ٌٛ أهثء ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز   -2  

 ػٍٝ ؽٙجٍ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٌٍؽجي. ثٌّْضم١ّز
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 -فرض انثحث : 1-4

عٌ فٟ أهثء ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ؤ)ثٌّظّٕغ( ٠ إْ ثّضنوثَ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ -

ػٍٝ ؽٙجٍ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ  ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز

 ٌٌٍؽجي.

 -يجاالخ انثحث: 1-5

 ( فٟ دغوثه ثٌىٌك 10-8عّج١ٔز الػذ١ٓ ٔجشت١ٓ دؤػّجً) -انًجال انثشري : 1-5-1

 2013َ|11|17ٌٚغج٠ز َ 2013|9|1ِٓ   -:انًجال انسياًَ 1-5-2

 ثإلّىجْ     –لجػز ثٌؾّٕجّضه ثٌّغٍمز فٟ ِٕضوٜ ثٌضقوٞ  -:انًجال انًكاًَ 1-5-3

 انثاب انثاًَ

 -:انذراساخ انُظرٌح وانًشاتهح -2

 -:انذراساخ انُظرٌح 2-1

 -:األجهسج واألدواخ وانىسائم انًساػذج فً انجًُاستك انفًُ 2-1-1 

" إْ ثٌضطًٛ ث٠ٌٌْغ ٚثٌّْضٜٛ ثٌؼجٌٟ ثٌيٞ ٚطٍش إ١ٌٗ ٠ًجػز ثٌؾّٕجّضه ِٓ   

مالي ظًٙٛ فٌوجس ِؼمور ٚؽو٠ور وجْ ٔض١ؾز ػٛثًِ وغ١ٌر ِٕٙج ثألؽَٙر ٚثألهٚثس 

ثٌّْجػور فجألؽَٙر ثٌّْجػور صؼو ػجِال ِّٙج فٟ إ٠ظجي ثٌالػخ إٌٝ ثٌّْجً ثٌقٌوٟ 

ثٌّطٍٛح ٚدؤلً ؽٙو ِّىٓ "
(1)
٠جػز ثٌؾّٕجّضه صقضجػ إٌٝ أؽَٙر ِْجػور ٚأْ "ً ، 

ٌضذ١ْؾ ػ١ٍّز ثٌضؼٍُ ٚص١ًْٙ ثٌّٙجًثس دغ١ز ثإلٌّثع دؼ١ٍّز ثٌضؼٍُ ، ٌيث ٌؾؤ هٚثس ثٚ

ثٌّنضظْٛ فٟ ٘يث ثٌّؾجي إٌٝ ثٌْؼٟ ثٌوثةُ ٚثٌّْضٌّ ٌض١ٙتز ظٌٚف صؼ١ّ١ٍز ٍّٙز 

ِٚضٕٛػز ِٕٙج ٟٚ٘ ػ٠ًٌٚز ٚأّجُ فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚأطذقش ثألؽَٙر 

                                                           
(1)

)  1،ؽ  ٠ؼمٛح ٠ّٛف ػذو ثٌٌَ٘ر ؛ثٌّذجها ثألّج١ّز ٌضؼٍُ ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ )د١ٕٓ ٚدٕجس(ش١ّجء ػذو ِطٌ ،   

 .178ص ( 2009دغوثه ،ِىضخ ثًٌٕٛ، 
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الًصمجء دجٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز "ٚثألهٚثس ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌؾّٕجّضه ؽَأ ِّٙج ٌ
(1)

ٚصُ ، 

 ثلضٌثدٙجصظ١ٕف ثألؽَٙر ٚثألهٚثس ٚ ثٌّٛجةً ثٌّْجػور إٌٝ عالط ِؾّٛػجس دقْخ 

  :ِٓ شىً ثٌؾٙجٍ ثٌمجٟٔٛٔ ٚوّج ٠ؤصٟ

 -:أجهسج انجًُاستك انًؼذنح 2-1-1-1
(2)

 

 ًصفجعثٌّضٛثٍٞ ثٌٛثؽٝء ثال -1

 ثٌضٌثِذ١ٌٛٓ -2

  ث١ٌّٕٟ صٌثِذ١ٌٛٓ -3

  ًصفجعثٌّٕنفغ ثال ثٌقٍك -4

 ثٌفطٌ -5

 ًصفجعثٌؼمٍز ثٌّٕنفؼز ثال -6

 -:أجهسج انجًُاستك انًُخفضح 2-1-1-2

أؽَٙر ثٌؾّٕجّضه ثٌمج١ٔٛٔز ٌض١ًْٙ ػ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ  ثًصفجع٠ٚمظو دٙج مفغ      

ٌٍّٙجًر ثٌؾو٠ور ٚثٌظؼذز ػٍٝ صٍه ثألؽَٙر ٚصقم١ك ثألِجْ ٚثٌشؼًٛ دجٌغمز 
(3)

. 

ثٌمجٟٔٛٔ ثٌّؼضّو ِٓ ثالصقجه ثٌوٌٟٚ ٌٍؾّٕجّضه ِٓ لذً ثٌؾٕز ثٌف١ٕز  ًصفجعثالأْ      

 -:ٌٍّٕجفْجس ٘ٛ

 ُّ . 105  ٗثًصفجػـ ؽٙجٍ فظجْ ثٌقٍك 

 ُّ. 180ثٌؼجًػض١ٓ  ثًصفجعثٌّضٛثٍٞ  ـ ؽٙجٍ

 ُّ . 260ثٌؼجًػز  ثًصفجعثٌؼمٍز  ـ  ؽٙجٍ

                                                           
(1)

ؽٙجٍ ػجًػز ثٌضٛثٍْ ثٌٕجدؼٟ ثٌّمضٌؿ فٟ صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ،  ) ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، دقظ  ٘وٜ شٙجح ؽجًٞ؛ صؤع١ٌ إّضنوثَ  

 .15ص ،2001غ١ٌ ِٕشًٛ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز ، ؽجِؼز دغوثه(،
(2)

د١ز أفّو صٛف١ك، صؤع١ٌ ؽٙجٍ فظجْ ثٌمفَ ثٌٕجدؼٟ ثٌّمضٌؿ فٟ ٌّػٗ صؼٍُ لفَر ث١ٌو٠ٓ ثألِج١ِز: )ًّجٌز  ِجؽْض١ٌ،و١ٍز ثٌضٌ 

 .34( ص1991ث٠ٌٌجػ١ز، ؽجِؼٗ دغوثه،
(3)

 .34ثٌّظوً ٔفْٗ ، ص  
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 ُّ. 260   ثًصفجعـ ؽٙجٍ ثٌقٍك 

 ُّ. 135 ًصفجعـ ؽٙجٍ ِٕظز ثٌمفَ ثال

)ػوث دْجؽ  ؽ١ّغ أؽَٙر ثٌؾّٕجّضه ثًصفجعٚديٌه فجٔٗ ِٓ ثٌّّىٓ مفغ     

قْخ ًغذز ثٌّوًح ٚثٌقجؽز ثٌضٟ صمضؼ١ٙج ثٌّٙجًر ٌغٌع دثٌقٌوجس ثألًػ١ز( ٚ

 ٠ٍجهر طؼٛدز ثٌّٙجًر أٚ صم١ٍٍٙج .

 -:أدواخ انجًُاستك انًساػذج 2-1-1-3

ثألهٚثس ٟ٘ صٍه ثألش١جء ثٌضٟ ٠ّىٓ ٌالػخ ثٌؾّٕجّضه أْ ٠مذغ ػ١ٍٙج "    

ٟٚ٘ عجدضز ػٍٝ  ثّضنوثِٙجدجٌيًثػ١ٓ أٚ ديًثع ٚثفور أٚ دجٌٌؽ١ٍٓ ٚويٌه ٠ّىٕٗ 

ثألًع أٚ فٟ ٠و٠ٗ أٚ ٟ٘ ؽجةٌر فٟ ثٌٙٛثء أٚ صمَٛ دئّٕجهٖ
(1)

 . 

"ٟ٘ آٌز أٚ ١ٍّٚز ٠ْضؼجْ دٙج ٌضؤه٠ز ػًّ ِج"
(2)

 . 

 -:شضًّ ػٍٝ أٔٛثع ػو٠ور ِٕٙجٚص          
(3)

 

 ثٌىٌر ثٌطذ١ز )وّجٔغ ٌالػخ ٌٚض١ّٕز ثٌمٛر(.  -1

 .فذجي ثٌضٍْك -2

 .ثٌقذجي ثٌّطجؽ١ز -3

 .ثٌْالٌُ ثٌنشذ١ز ثٌّغذضز ػٍٝ ثٌقجةؾ -4

 ثٌقفٌ ثإلّفٕؾ١ز )ٌضٛف١ٌ ثٌٛلج٠ز ٚثٌْالِز فٟ أعٕجء ثٌٙذٛؽ(. -5

أهثء ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز ثٌطجةٌر ؽٙجٍ ٌٛٔؾج ثٌّؼٍك )ٌغٌع ثإلّٕجه فٟ  -6

 دّْجػور ثٌّوًح(.

                                                           
(1)

 .39ص)1991: )ثٌمجٌ٘ر،هثً ثٌفىٌثٌؼٌدٟ ،ػوٌٟ ف١ْٓ د١ِٟٛ؛ثٌؾّذجٍ ثٌضٌدٛٞ ٌالؽفجي ٚثٌٕجشتزأ١ِٓ أًٔٛ ثٌنٌٟٛ، 
(2)

)ثٌذظٌر،ِطذؼز هثً : ػذو ثٌى٠ٌُ ِقّٛه؛وفج٠ز صو١ْ٠ًز فٟ ؽٌثةك صو٠ًخ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١زػذجُ أفّو ثٌْجٌِثةٟ، 

 .51(ص1991ثٌقىّز،
(3)

 .121(ص1981: )ثالّىٕو٠ًز،هثً ثٌّؼجًف، ه١ًٌ ثٌؾّذجٍ ثٌقو٠ظِقّو ثدٌث١ُ٘ شقجصٗ؛ 
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ثٌٌّثصخ )صنضٍف دؤٔٛثػٙج أٚ دّْىٙج دقْخ فجؽز ثٌؾٙجٍ ٚثٌالػخ ثألدْطز ٚ -7

 ٚطؼٛدز ثٌقٌوز(.

 )لفجٍثس(. ثًصمجءٌٛفجس       -8 

 .ًدجؽجس ٌضغذ١ش ثٌالػخ ِٓ ٠و٠ٗ ػٍٝ ؽٙجٍ ثٌؼمٍز      -9

ٚصْضنوَ ٌغٌع ص١ّٕز طفز ثٌمٛر ٚصْضغً دٌدطٙج   أعمجي دؤفؾجَ ِنضٍفز،   -10

 .دذؼغ ِٕجؽك  ثٌؾُْ ٌٍضو٠ًخ ػٍٝ دؼغ ثٌّٙجًثس ٚصظؼ١ذٙج

 لفجٍثْ )ثٌٍيً(ثٌيٞ ٠ْضنوَ فٟ ثألؽَٙر ثٌضٟ ٠قوط ف١ٙج ثالفضىجن.    -11

 -:تساط انحركاخ األرضٍح 2-1-2

ٚثألؽَٙر ؽ١ّؼٙج إى ٠شضٌؽ  صؼو ثٌقٌوجس ثألًػ١ز  أّجّج  ٌقٌوجس ثٌؾّٕجّضه

فٟ الػخ ثٌؾّٕجّضه أْ صضٛثفٌ ف١ٗ ثٌٌشجلز ٚثٌٌّٚٔز ٚثال١ْٔجد١ز ٚثٌؾّجي ثٌقٌوٟ 

فٟ أعٕجء صؤه٠ز ثٌقٌوجس وّج أٔٙج صؼو أًّٙ أؽَٙر ثٌؾّٕجّضه ٠ّٚىٓ ثٌٛطٛي دٙج 

ٚىٌه ٌضٛثفٌ ػٕظٌ ثالِجْ ٌٚضؤه٠ضٙج ػٍٝ ثالًع دنالف دم١ز  ثٌؼجي  ثٌٝ ِْضٜٛ 

وّج صؼو أفخ ثٌقٌوجس ٌوٜ أغٍخ ثٌالػذ١ٓ ٌٌْٙٛز صؤه٠ضٙج ٚإصمجُٔٙ ثألؽَٙر 

٠ز فٟ ٍِٓ ِؼ١ٓ" ٠ٚقضٛٞ دْجؽ ثٌقٌوجس مض١جًثٌٕضطٍذجس ثٌنجطز ٚثٌقٌوجس ثال

ثألًػ١ز ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٙجًثس أوٌٚدجصى١ز ٚؽّٕجّض١ى١ز ِغً ثٌؼؾٍز ثٌذش٠ٌز 

ٛثة١ز ثٌنٍف١ز ِغ ثٌوًٚثٔجس ػٍٝ ٚلفَر ث١ٌو٠ٓ ثألِج١ِز ٚثٌنٍف١ز ،فؼال ػٓ ثٌمٍذجس ثٌٙ

ِقجًٚ ثٌؾُْ ثٌّنضٍفز ٚصضؼّٓ ث٠ؼج فٌوجس ثٌمٛر ٚثٌضٛثٍْ ٚوً ِؾّٛػز ِٓ ٘يٖ 

ثٌّٙجًثس صشىً ِْضٜٛ ِٓ ثٌظؼٛدز ثٌضٟ ٠ضؼٍّٙج الػخ ثٌؾّٕجّضه دجٌضو٠ًؼ ٌىٟ 

٠ظً ثٌٝ ِْض٠ٛجس ثٌذطٌٛز" 
(1)

 

  -:انًهارج لٍذ انذراسح 2-1-2-1

  -١ِز ثٌّْضم١ّز :ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج

 ال صؤهٜ ٘يٖ ثٌّٙجًر ِٓ ٚػغ ثٌغذجس أدوآ . -1
                                                           

(1)
ٌضط٠ٌٛ ثألهثء ثٌفٕٟ ٌّٙجًر )ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز  foot scanأّٔجًػطشجْ ؛ صؤع١ٌ ص٠ٌّٕجس ثٌمٛر ثٌؼؼ١ٍز ثٌنجطز ٚفك ِؤشٌثس ؽٙجٍ 

ثٌنٍف١ز ثٌّْضم١ّز ( ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز دجٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٌٍؽجي: ) ًّجٌز ِجؽْض١ٌ،ؽجِؼز دغوثه و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز 

،2013.) 
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ِٓ ٚػغ ثٌؾٌٞ ،ثٌمفَ ٚثٌط١ٌثْ ثٌٝ ثألػٍٝ ٌِٚؽقز ثٌيًثػ١ٓ ِٓ أِجَ  -2

ثٌٌأُ ثٌٝ ثٌؾجٔخ دٌْػز وذ١ٌر ِغ عذجس ثٌٌأُ ثٌٝ ثٌنٍف ل١ٍال ،ٌِٚؽقز 

 ثٌٌؽ١ٍٓ دمٛر ثٌٝ ثألػٍٝ  دق١ظ صىْٛ ثٌٌّؽقز أٌّع ِٓ هًٚثْ ثٌؾيع .

دشىً لٛٞ ٚدمجء ٚػغ ثٌٌأُ ثٌٝ  ث  ٌٍض١ٙؤ ٌٛػغ ثٌٙذٛؽ دمجء ثٌؾُْ  ِشوٚه -3

ثألػٍٝ ِغ عذجس ثٌيًثػ١ٓ ثٌٝ ثٌؾجٔخ ٚثٌٙذٛؽ دشىً ِْضم١ُ .ٚوّج ِذ١ٓ 

 (1دجٌشىً )

  

 

 

 

 

 

 ( ٠ذ١ٓ ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز1ثٌشىً )                

 -:انذراساخ انًشاتهح وانساتمح 2-2

1998دراسح طارق َسار انطانة 2-2-1
(1)

  

أعٌ ثّضنوثَ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ ثٌضؼ١ٍّٟ )ثٌّمضٌؿ( فٟ صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز 

 .ٌٍّذضوة١ٓ ػٍٝ ؽٙجٍٞ ثٌقٍك ٚثٌّضٛثٍٞ فٟ ثٌؾّٕجّضه

٘وفش ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ صٛف١ٌ ؽٙجٍ ِضؼوه ثألغٌثع ٚدىٍفز د١ْطز فؼال ػٓ    

 ٌو١ز ِٓ مالي ثّضنوثَ ثألهثر ثٌّظٕؼز . صؼ١ٍُ دؼغ  ثٌّٙجًثس ثٌق

 : ؤصٟٚلو  أفضٌع ثٌذجفظ ِج ٠

ِىج١ٔز صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز ػٍٝ ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ دىفج٠ز ثألؽَٙر إ -1

 . ثٌٕظج١ِز ٔفْٙج

                                                           
(1)

ٙجًثس ثٌقٌو١ز ٌٍّذضوة١ٓ ػٍٝ ؽٙجٍٞ أعٌ ثّضنوثَ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ ثٌضؼ١ٍّٟ )ثٌّمضٌؿ( فٟ صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّ ؽجًق َٔثً ثٌطجٌخ؛ 

 (.1998ثٌقٍك ٚثٌّضٛثٍٞ فٟ ثٌؾّٕجّضه : )ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز دغوثه و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز،
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إْ ثّضنوثَ ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ ٠ؤعٌ ث٠ؾجد١ج فٟ ص١ّٕز دؼغ ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز  -2

  . ػٍٝ ؽٙجٍٞ ثٌقٍك ٚثٌّضٛثٍٞ

( ؽجٌذج ِٓ ؽالح ثٌٌّفٍز 46ٚلو ثػضّو ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ػٍٝ ػ١ٕز )    

( ٚفور 12ثٌغج١ٔز ِٓ و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز ؽجِؼز دغوثه ٚصىْٛ ثٌّٕٙؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ِٓ )

( هل١مز ٌٍٛفور ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌٛثفور ٌضؼ١ٍُ ثٌّٙجًثس 45صؼ١ّ١ٍز فوه ثٌذجفظ ٍِٓ لوًٖ )

 . ثٌضٟ صٕجٌٚٙج ثٌذقظ

ِؾّٛػض١ٓ صؾ٠ٌذ١ض١ٓ صضٌّْ ػٍٝ ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ ٚػجدطز  ػٍٝلّْش ثٌؼ١ٕز     

ػٍٝ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ ثٌٕظجِٟ ثٌّْضنوَ ٚىٌه ف١ّج ٠نض ِٙجًثس ثٌٍٍْْز ثٌقٌو١ز 

ِٙجًر ثٌٛلٛف ػٍٝ  فؼال  ػٓػٍٝ ثٌّضٛثٍٞ ٚثٌّمًٌر ػّٓ ِٕٙؼ ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز 

  .ث١ٌو٠ٓ ػٍٝ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ

ٟ ثٌٛلٛف ػٍٝ ث١ٌو٠ٓ ٚثالًصىجٍ دَث٠ٚز ػٍٝ ثٌقٍك فمو صُ ص٠ٌّٓ ؽ١ّغ ِج ِٙجًصأ    

 . أفٌثه ثٌؼ١ٕز ػٍٝ ثألهثر ثٌّظٕؼز ٌظؼٛدز ثّضنوثَ ثٌقٍك ثٌٕظجِٟ

صٛطً ثٌذجفظ إٌٝ ثّضٕضجؽجس ػور ِٕٙج إِىج١ٔز ثّضنوثَ ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ وذو٠ً     

صفٛق  فؼال  ػٌٓى١ٍز، ٌطالح ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز فٟ ثػٓ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ ثٌّْضنوَ 

ثٌّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز ػٍٝ ثٌؼجدطز فٟ ِْضٜٛ أهثء ِٙجًر ثٌٛلٛف ػٍٝ ث١ٌو٠ٓ ػٍٝ 

 . ثٌّضٛثٍٞ

ظٌٙ صقْٓ ٚثػـ فٟ ِْضٜٛ أهثء ِٙجًر ثٌٛلٛف ػٍٝ ث١ٌو٠ٓ ػٍٝ ثٌقٍك ٚ    

ٚال١ّّج ثٌؼجٍِز  ؛ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ ٌض١ّٕز دؼغ ثٌّؾج١ِغ ثٌؼؼ١ٍز ثّضنوثَٚإِىج١ٔز 

 . دَث٠ٚز ػٍٝ ثٌقٍك ثالًصىجٍِٕٙج فٟ ص٠ٌّٓ 
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 انثاب انثانث 

 -:يُهج انثحث وإجراءاته انًٍذاٍَح -3

 -:يُهج انثحث 3-1

ثّضنوَ ثٌذجفغْٛ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾ٠ٌذٟ ٌّالءِضٗ ٌطذ١ؼز ثٌّشىٍز ٌٚىٛٔٙج أفؼً     

ثٌّٛجةً ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔضجةؼ ِٛعٛق دٙج "فٙٛ ِٕٙجػ ثٌذقظ ثٌٛف١و ثٌيٞ ٠ّىٕٗ 

أْ ٘يث ثٌّٕٙجػ ٠ّغً ٚثالمضذجً ثٌقم١مٟ ٌفٌٚع ثٌؼاللجس ثٌنجطز دجٌْذخ ٚثألعٌ، 

ثألوغٌ طولج ٌقً ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّشىالس ثٌؼ١ٍّز دظًٛر ػ١ٍّز ٚٔظ٠ٌز  ثاللضٌثح

فؼال ػٓ إّٙجِجصٗ فٟ صموَ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ ثٌؼٍَٛ ثإلْٔج١ٔز ٚثالؽضّجػ١ز ِٚٓ 

د١ٕٙج ػٍُ ث٠ٌٌجػز"
(1)
. 

 -:يجتًغ انثحث وػٍُته 3-2

الػذ١ٓ ٠ّغٍْٛ ثٌٌّوَ ثٌضو٠ًذٟ ثٌضنظظٟ فٟ  (8صىْٛ ِؾضّغ ثٌذقظ ِٓ )    

وً ِؾضّغ ثٌذقظ  ثمض١جً( ّٕٛثس )فتز ثٌٕجشت١ٓ( ٌيث صُ 10-8ثٌىٌك  ٚدؤػّجً )\دغوثه

ٚلو صُ وؼ١ٕز ٌٍذقظ ٚدجٌط٠ٌمز ثٌؼّو٠ز ٟٚ٘ أفؼً ٌِفٍز ٌضؼٍُ ِٙجًثس ثٌؾّٕجّضه 

   ٚلو ( 4( ٚ )ػجدطز ػوهُ٘ 4صم١ُْ ثٌؼ١ٕز ثٌٝ ِؾّٛػض١ٓ )صؾ٠ٌذ١ز ػوهُ٘ 

ثٌمٍذز ثألِج١ِز فٟ ِٙجًر  ج  لذ١ٍ ث  ثمضذجً ثمضذجًُ٘لجَ ثٌذجفغْٛ دضم١ُّْٙ دؼو     

 دجالػضّجهثٌّفضٛفز ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ٚثٌضؤوو ِٓ ثٌضىجفؤ د١ٓ ثٌّؾّٛػض١ٓ 

 (1ػٍٝ ٔضجةؼ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ فٟ ثٌّٙجًر ِٛػٛع ثٌذقظ ٚوّج فٟ ثٌؾوٚي )

 

 

 

                                                           
   (1)

:)ثٌمجٌ٘ر،هثً ثٌفىٌ  ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز ٚػٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجػِٟقّو فْٓ ػالٚٞ ٚثّجِز وجًِ ًثصخ؛   

 .217(ص1999ثٌؼٌدٟ،



12 
 

 (1ؽوٚي )

ثٌمذٍٟ ٌٍّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ٚثٌؼجدطز فٟ  ٌالمضذجً ِجْ ٚص٠ٟٕذ١ٓ ٔضجةؼ ثمضذجً 

 ِٙجًر ثٌمٍذز ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز

 ثٌفٌق sigثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز  هًؽز ثٌق٠ٌز ْ ثٌّؾج١ِغ

 4 ثٌضؾ٠ٌذ١ز

 ػشٛثةٟ 0.752 1

 4 ثٌؼجدطز

 0،05 >ػٍّج ثٔٗ ِؼٕٛٞ 

 -:األجهسج واألدواخ ووسائم جًغ انًؼهىياخ 3-3

 ِٓ ثألؽَٙر ٚثألهٚثس ٚثٌّٛجةً ثٌضٟ ثّضنوِٙج ثٌذجفغْٛ  إلصّجَ ثٌضؾٌدز ِج ٠ؤصٟ :

 -:األجهسج 3-3-1

 دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ثٌمجٟٔٛٔ -

 وجٌِر فو٠ٛ ٔٛع )وجْٔٛ( -

 ّجػز صٛل١ش -

 دْجؽ ٔجدؼٟ   -

 -: األدواخ 3-3-2

 ثألدْطز ثإلّفٕؾ١ز -

 -:وسائم جًغ انًؼهىياخ 3-3-3

 ثٌّظجهً ثٌؼٌد١ز -

 ثًثء ثٌنذٌثء ٚثٌّقى١ّٓ -

 صف٠ٌغ ثٌذ١جٔجس ثّضّجًر -

 ثالمضذجًثس ٚثٌم١جّجس  -

 ٍذز ثٌٙٛثة١ز ثالِج١ِز ثٌّْضم١ّزمثمضذجًثس ِٙجًر ثٌ -
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 -:جهاز) انثساط انُاتضً ( 3-4

 ِورلجَ ثٌذجفغْٛ دضظ١ٕغ ؽٙجٍ ِْجػو ثٌغٌع ِٕٗ ِْجػور ثٌالػخ ٠ٌَجهر     

ثٌط١ٌثْ ِٓ مالي ٠ٍجهر لٛر ثٌوفغ ِٓ مالي ثٌٕٛثدغ ألهثء ثٌّٙجًر ِّج ٠ض١ـ ٌالػخ 

أهثء ثٌّٙجًر دشىٍٙج ثٌظق١ـ ٚثألِغً .ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ٚفىٌر صظ١ٕغ 

ِٓ  ًصفجعأْ شىً ثٌمفجٍ غ١ٌ ِضْجٚٞ ثال ٘يث ثٌؾٙجٍ ِؤمٛىر ِٓ ؽٙجٍ )ثٌمفجٍ( إال

(ُّ أِج ثٌؾٙجٍ ثٌّظّٕغ فٙٛ 5(ُّ ٚؽٌف )20ٗ )ثًصفجػثٌطٌف١ٓ أٞ ٠ٛؽو ؽٌف 

ٚثفو ِٓ وً ثألؽٌثف )ِْضٛٞ(. ثٌؾٙجٍ ٌِدغ ثٌشىً ؽٛي ػٍؼٗ  ثًصفجعػٍٝ 

( 7(ُّ ِظفٛفز )10ثٌٕجدغ ) ثًصفجع ج  ٌٌٛذ١ ج  ( ٔجدؼ63(ِضٌ ٠ضىْٛ ِٓ )1)

( دجٌطٛي ِٚغذضز ػٍٝ ٌٛؿ مشذٟ مف١ف ِٓ ثٌٕٛع ثٌّّْٝ )ثٌّؼجوِ( 9دجٌؼٌع ٚ )

( ُّ ِغذضز 2ٍُ ِغطٝ ِٓ ثألػٍٝ دطذمز ِٓ ثٌضجًصجْ ثٌّؼغٛؽ دّْه )(4ِ) ثًصفجع

ػٍٝ ثٌٕٛثدغ دؤشٌؽز وضجْ فٛي ثٌٍٛؿ ثٌنشذٟ دشىً ٠غذضٗ ػٕو ثالّضؼّجي دق١ظ 

 (ُّ صم٠ٌذج.13ثٌذْجؽ ثٌىٍٟ ٘ٛ ) ثًصفجعصٕجّخ أٍٚثْ ٚأػّجً ػ١ٕز ثٌذقظ ػٍّج أْ 

(ه٠ٕجً ػٌثلٟ ٚ٘ٛ ألً 30000ٚلو دٍغش وٍفز ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( فٛثٌٟ )

( هٚالً أ٠ٌِىٟ ٟٚ٘ وٍفز ل١ٍٍز ؽوث لو ال صْجٚٞ وٍفز ٔمً أٞ شٟ ٠ضُ 25ِٓ )

 ( صٛػـ أؽَثء ثٌذْجؽ3( ٚ)2ٚثٌشىً )ثّض١ٌثهٖ ِٓ مجًػ ثٌمطٌ.

 

 

 

 ( ٠ذ١ٓ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ(2شىً )                   
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 )ثٌّظّٕغ( ( أؽَثء ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼ3ٟشىً )

 -:ػًم انجهاز 3-4-1

أعٕجء ٌِفٍز فٟ دْذخ ػوه ثٌٕٛثدغ ثٌّْضنوِز فٟ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ فئْ ثٌالػخ     

دجٌؾٙجٍ ٠فؼً أْ صىْٛ فٟ ِٕطمز ثٌّٛؾ ١ٌِٚ ػٍٝ أؽٌثف ثٌؾٙجٍ ٌىٟ  ثالططوثَ

٠ىْٛ ثًصمجءٖ دجٌشىً ثألِغً ٍِٚٓ ؽ١ٌثٔٗ أوذٌ.)ِٓ ثٌّّىٓ ص٠ٍٛٓ ثٌّٕطمز ثٌّٛط١ز 

 ِٓ ثٌؾٙجٍ دٍْٛ ِنضٍف ٌىٟ صًْٙ ػٍٝ ثٌالػخ ػٌدٙج(.

 -:انتجرتح االستطالػٍح 3-5

 -:انتجرتح االستطالػٍح االونى 3-5-1

َ ٌغٌع ثٌضؤوو ِٓ  2013\9 \29إؽٌثء صؾٌدز ثّضطالػ١ز ٠َٛ ثألفو دضج٠ًل   صُ    

ػًّ ثٌؾٙجٍ ثٌّْضنوَ ِٚوٜ وفجءصٗ فٟ صقًّ أٍٚثْ ثٌالػذ١ٓ فؼال ػٓ صؾٌدز 

ؽ٠ٌمز ثّضنوثِٗ ِٓ لذً ثٌّوًح ٚثٌّْجفجس ثٌّالةّز ٌٍؾٌٞ ٚصٛف١ٌ ثألِجْ ثألفؼً 

 أعٕجء ثٌٙذٛؽ.

 -:اٍَحانتجرتح االستطالػٍح انث 3-5-2

ثٌط١ٌثْ ٌٍّضؼٍُ  ثًصفجعثٌضؤوو ِٓ طالف١ز ثٌؾٙجٍ ٚوفجءصٗ فٟ ثٌّْجػور ٠ٍٚجهر     

ثٌّوًُ فمو  صُ ػٌػٗ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌنذٌثءٚ
*
صؼٌف ٚثّضشجًصُٙ ٌغٌع  

                                                           
*
 ػٍُ ثٌضو٠ًخ \أ.ه ػذو ثٌٌٍثق وجظُ    
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ِالفظجصُٙ ٚثًثءُ٘ فٛي ثٌؾٙجٍ ثٌّمضٌؿ، فؼال ػٓ ثٌّٙجًر ثٌضٟ ّٛف ٠ضٕجٌٚٙج 

 ثٌذجفغْٛ دجٌذقظ.

 -:ٌثًاإلجراء انتجر 3-6

ثٌَِٓ ثٌىٍٟ  ( هل١مز ِٓ 20ِٓصُ ثّضنوثَ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( دٛثلغ )    

( ٚفور 12( هل١مز ٚىٌه مالي )35ٌضو٠ًذجس ؽٙجٍ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ٚثٌذجٌغ )

صو٠ًذ١ز ف١ظ ثًصؤٜ ثٌذجفغْٛ ثّضنوثَ ثٌذْجؽ دؼو أهثء ثٌّٙجًثس ثٌْجدمز ٌٍؾٙجٍ ٌىً 

ٚفور صو٠ًذ١ز ٚصُ ثػضّجه ِذوأ ثٌضىٌثًثس فٟ صط٠ٌٛ ِٙجًر ثٌذقظ ٌغٌع صٛف١و 

( ٠ٛػـ 2د١ٓ ثٌّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ٚثٌؼجدطز. ٚثٌؾوٚي ) ثٌضىٌثًثس فٟ ثألهثء

 ىٌه.

 (2جذول ) 

 خ تطثٍك انًهارج يىضىع انثحث نهًجًىػتٍٍ انتجرٌثٍح وانضاتطحاٌثٍٍ تكرار

 ثٌضىٌثً انًهارج ثٌٛفور

1 
ثٌؾٌٞ ثٌذطٟء ٚثٌمفَ ػٍٝ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( ألؽً ثٌضقِْ دجٌذْجؽ 

 ثٌٕجدؼٟ
10 

2 
ثالٔذطجؿ ثٌظق١ـ ػٍٝ ثٌذطٓ أمي ثٌشىً ثٌظق١ـ ٌٍّٙجًر ٚأهثء ِٓ ٚػغ 

 ثٌٌّؽقز دجٌيًثػ١ٓ ٌٍؾجٔخ ِغ ثٌنطف دجٌٌؽ١ٍٓ ثٌٝ ثألػٍٝ
10×3 

3 

(ُّ 30(ِضٌ ِضمجد١ٍٓ ِضذجػو٠ٓ دّْجفز )1) جًصفجعٚػغ دْجؽ١ٓ ٌِصفؼ١ٓ د

ٚدّْجػور ثٌّوًح ٠مَٛ ثٌالػخ دضغذ١ش ثٌيًثػ١ٓ ػٍٝ ٔٙج٠ز ثٌذْجؽ١ٓ ٠ٚمَٛ 

ّوًح دّْجػور ثٌالػخ ػٍٝ هًٚثْ ثٌؾُْ دجٌشىً ثٌظق١ـ ٚصغذ١ش ٚػغ ثٌ

 ثٌٌأُ ثٌٝ ٔٙج٠ز ثٌقٌوز

10 

                                                                                                                                                                      
 فٍْؾز  \أ.ه ِقّو ؽٛثه  ؽّٕجّضه    

 ػٍُ ثٌضو٠ًخ \أ.َ.ه طجٌـ ِؾ١و  ؽّٕجّضه 

 ػٍُ ثٌضو٠ًخ \َ.ه ػجٌِ ّىٌثْ  ؽّٕجّضه 

 صؼٍُ فٌوٟ \َ.ه ث٠جه طجٌـ  ؽّٕجّضه 
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 10 ِٓ ثٌؾٌٞ ثٌذط١ب )ثٌمفَ ٚثٌط١ٌثْ ٚثٌْمٛؽ (ػٍٝ ىًثع ثٌّوًح   4

5 
ثٌمفَ ٚثٌط١ٌثْ ٚثٌْمٛؽ ػٍٝ ىًثع ثٌّوًح ٠ٚمَٛ ثٌّوًح  ِٓ ثٌؾٌٞ ثٌذط١ب

 دمٍخ ثٌالػخ ِغ صغذ١ش ٚػغ ثٌؾُْ ٚثٌٌأُ دشىٍٗ ثٌظق١ـ 
5 

6 
ثالّضٍمجء ػٍٝ ثٌذطٓ فٛق ِْطذز صّج٠ًٓ ثٌمٛر ِْٚه ثٌّْطذز دجٌيًثػ١ٓ ِٚٓ 

 عُ ثٌنطف دجٌٌؽ١ٍٓ دمٛر وذ١ٌر ثٌٝ ثألػٍٝ
10×3 

7 
ِٓ ثٌؾٌٞ ثٌذطٟء ثٌمفَ ٚثٌط١ٌثْ ٚأهثء ثٌّٙجًر وجٍِز دّْجػور ثٌّوًح ػٍٝ 

 صظق١ـ ثألهثء ثٌؾ١و 
10 

8 

ثٌؾٌٞ ث٠ٌٌْغ ٚأهثء ثٌّٙجًر وجٍِز دوْٚ ِْجػور ثٌّوًح ِغ ثٌّقجفظز ػٍٝ 

ثألهثء ٌّٚػز ثٌوًٚثْ ٌٍؾُْ ٠ٚفؼً أْ ٚؽوس ثٌقفٌر ثإلّفٕؾ١ز صىْٛ أدْطز 

 (20ُّج ِٓ ثٌّْضٜٛ ثٌطذ١ؼ١ٟ )ثًصفجػثٌٙذٛؽ ٌالػخ ألً 

10 

 10 (10ُّأهثء ثٌّٙجًر دشىٍٙج ثٌّطٍٛح فٟ ثٌٕجفْز ِغ ًفغ أدْطز ثٌٙذٛؽ ) 9

 10 ثٌْجدك ألدْطز ثٌٙذٛؽ ًصفجعأهثء ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز دٕفِ ثال 10

11 
ثٌذْجؽ ثٌٕجدغ ٚثٌضؤو١و  ثًصفجعأدْطز ثٌٙذٛؽ دٕفِ  ثًصفجعأهثء ثٌّٙجًر وجٍِز ٚ

 ػٍٝ ٌِؽقز ثٌْجل١ٓ دمٛر وذ١ٌر
10 

 10 ثٌذْجؽ ثٌٕجدغ ثًصفجعأدْطز ثٌٙذٛؽ دٕفِ  ثًصفجعأهثء ثٌّٙجًر وجٍِز ٚ 12

 

 وتأشرافانًجًىػتاٌ انتجرٌثٍح وانضاتطح لايتا تأداء انؼذد َفسه يٍ انتكراراخ  \يالحظح  

انًذرب َفسه )يىفك جثار( ونكٍ انًجًىػح انتجرٌثٍح تستخذو األداج انًصُؼح وانًجًىػح 

 انضاتطح ال تستخذيها.

 -:انىسائم اإلحصائٍح 3-7

ٌّؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس  SPSSثّضنوَ ثٌذجفغْٛ ثٌقم١ذز ثإلفظجة١ز ٌٍؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز 

 .ٚثٌضٛطً ثٌٝ ٔضجةؼ ثٌذقظ
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 ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ   -

 ثٌّؼ١جًٞثالٔقٌثف  -

 ثمضذجًِجْ ٚصٕٟ -

 ثمضذجً ٌٚىٛوْٓ -

 ْٔذز ثٌضطًٛ -

 انثاب انراتغ 

 -:تهاويُالش ػرض انُتائج -4

ػرض َتائج األوساط انحساتٍح واالَحرافاخ انًؼٍارٌح فً االختثارٌٍ انمثهً  4-1

 .هاوتحهٍه وانثؼذي نًجًىػتً انثحث

 (3جذول )

ًهارج نٌثٍٍ األوساط انحساتٍح  واالَحرافاخ انًؼٍارٌح نالختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي 

 انمهثح انهىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  نهًجًىػتٍٍ انتجرٌثٍح وانضاتطح

 

 س

 انًؼانجاخ االحصائٍح

 انًتغٍراخ
ْ 

 ثالمضذجً ثٌذؼوٞ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ

 ع ُ   ع ُ  

 0.853 7.125 0.957 4.5 4 ثٌضؾ٠ٌذ١ز ثٌّؾّٛػز 1

 0.816 6.00 0.577 4.75 4 ثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز 2

( وجْ ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز فٟ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ 4ِٓ ثٌؾوٚي )

ٚوجْ ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز ،( 0.957( ٚثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ )4.5)

وجْ ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٚ،(0.853)( ٚثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ 7.125فٟ ثالمضذجً ثٌذؼوٞ )

( ٚثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ 4.75ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ )
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( 6.00ٚثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ثالمضذجً ثٌذؼوٞ )،(0.577)

 (.0.816ٚثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ )

تٍٍ االختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي نهًجًىػح  ػرض َتائج اختثار ونكىكسٍ 4-2

انمهثح انهىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  ػهى  تساط  انحركاخ انتجرٌثٍح فً يهارج 

 ها:وتحهٍه ،األرضٍح

 (4جذول )

ٌثٍٍ َتائج اختثار ونكىكسٍ تٍٍ االختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي نهًجًىػح انتجرٌثٍح فً 

 انًستمًٍح  ػهى  تساط  انحركاخ األرضٍحانمهثح انهىائٍح األيايٍح يهارج 

ثٌفٌٚق  ثالمضذجً

 (a) ثٌْجٌذز

ثٌفٌٚق 

 (b) ثٌّٛؽذز

ثٌؼاللجس 

(c) 

ثٌّؼ٠ٕٛز 

 ثٌقم١م١ز
 ثٌفٌق

 تجرٌثٍح لثهً

 

 تجرٌثٍح تؼذي

 

0.0 

 

4 

 

0.0 

 

0.66 

 

 ػشٛثةٟ

 0،05 >ػٍّج ثْ ثٌفٌق ِؼٕٛٞ  

a  -  ٞصؾ٠ٌذ١ز لذٍٟ˃ صؾ٠ٌذ١ز دؼو 

b –  ٞصؾ٠ٌذ١ز لذٍٟ˂ صؾ٠ٌذ١ز دؼو 

c - ٍٟصؾ٠ٌذ١ز دؼوٞ = صؾ٠ٌذ١ز لذ 

( 4( ٚثٌفٌٚق ثٌّٛؽذز )0.0( فمو وجٔش ثٌفٌٚق ثٌْجٌذز )4ِٓ ؽوٚي )

( ٚدّج أْ ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز أوذٌ 0.66( ٚظٌٙ أْ ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز )0.0ٚثٌؼاللجس )

ٛػز ( فمو وجْ ثٌفٌق ػشٛثة١ج د١ٓ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ ٌٍّؾ0.05ِّٓ )

 ثٌضؾ٠ٌذ١ز.
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ًٚغُ ػشٛثة١ز ثٌفٌٚق ثٌضٟ ظٌٙس د١ٓ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ إال أْ 

ِؼٍّٟ ٚ٘ٛ ثفظجء غ١ٌ فْجُ  ثٌذجفغْٛ ٠ؼَْٚ ىٌه ثٌٝ ثّضنوثَ ثالفظجء ثٌال

٠ؼضّو ثالشجًر فٟ ثّضنٌثػ ثٌفٌٚق ثٌضٟ صذوٚ ٚثػقز صّجِج ِٓ مالي ثألّٚجؽ 

ٚثٌضقْٓ ثٌٍّقٛظ فٟ أهثء ثٌّٙجًر ِٛػٛع ثٌقْجد١ز ٌالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ 

ثٌذقظ ٌٚيٌه صُ ثٌٍؾٛء ثٌٝ ثّضنٌثػ ْٔذز ثٌضطًٛ ٌغٌع ثٌضقمك ٚثٌضؤو١و ػٍٝ 

 ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ فظً ػ١ٍٙج ثٌذجفغْٛ ٚويٌه ٌغٌع ثٌّمجًٔز.

ػرض َتائج اختثار ونكىكسٍ تٍٍ االختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي نهًجًىػح  4-3

هىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  ػهى  تساط  انحركاخ انمهثح انانضاتطح فً يهارج 

 ها:وتحهٍه ،األرضٍح

 (5جذول )

ٌثٍٍ َتائج اختثار ونكىكسٍ تٍٍ االختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي نهًجًىػح انضاتطح 

 انمهثح انهىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  ػهى  تساط  انحركاخ األرضٍحفً يهارج 

 ثالمضذجً
ثٌفٌٚق 

 (a) ثٌْجٌذز

 ثٌّٛؽذزثٌفٌٚق 

(b) 

ثٌؼاللجس 

(c) 

ثٌّؼ٠ٕٛز 

 ثٌقم١م١ز
 ثٌفٌق

 تجرٌثٍح لثهً

 تجرٌثٍح تؼذي

 ػشٛثةٟ 0.63 0.0 4 0.0

 0،05 >ػٍّج ثْ ثٌفٌق ِؼٕٛٞ  

a  -  ٞصؾ٠ٌذ١ز لذٍٟ˃ صؾ٠ٌذ١ز دؼو 

b –  ٞصؾ٠ٌذ١ز لذٍٟ˂ صؾ٠ٌذ١ز دؼو 

c - ٍٟصؾ٠ٌذ١ز دؼوٞ = صؾ٠ٌذ١ز لذ 
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( ٚثٌؼاللجس 4( ٚثٌفٌٚق ثٌّٛؽذز )0.0ثٌْجٌذز )( فمو وجٔش ثٌفٌٚق 4ِٓ ؽوٚي )    

( ٚدّج أْ ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز أوذٌ ِٓ 0.66( ٚظٌٙ أْ ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز )0.0)

 ( فمو وجْ ثٌفٌق ػشٛثة١ج د١ٓ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ.0.05)

ػرض َتائج اختثار ياٌ وتًُ تٍٍ انًجًىػتٍٍ انتجرٌثٍح وانضاتطح فً  4-4

انمهثح انهىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  ػهى  تساط  هائً فً يهارج االختثار انُ

 ها:وتحهٍه ،انحركاخ األرضٍح

 (6جذول )

ٌثٍٍ َتائج اختثار ياٌ وتًُ تٍٍ انًجًىػتٍٍ انتجرٌثٍح وانضاتطح فً يهارج 

 انمهثح انهىائٍح األيايٍح انًستمًٍح  ػهى  تساط  انحركاخ األرضٍح

 ثٌفٌق sigثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز  هًؽز ثٌق٠ٌز ْ ثٌّؾج١ِغ

  4 ثٌضؾ٠ٌذ١ز

1 

 

0.102 

 

 4 ثٌؼجدطز ػشٛثةٟ

 0،05 >ػٍّج ثْ ثٌفٌق ِؼٕٛٞ  

( ٟٚ٘ ألً 0.102( ٚثٌّؼ٠ٕٛز ثٌقم١م١ز )1( فمو وجٔش هًؽز ثٌق٠ٌز )6ِٓ ؽوٚي )    

 ( ِّج ٠ؼٕٟ أْ ثٌفٌق ػشٛثةٟ د١ٓ ِؾّٛػضٟ ثٌذقظ.0.05ِٓ )
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ي َتائج َسثح انتطىر تٍٍ االختثارٌٍ انمثهً وانثؼذػرض ويُالشح  4-5

 ها:وتحهٍه ،نهًجًىػتٍٍ انتجرٌثٍح وانضاتطح

 (7جذول رلى )

ٌثٍ االوساط انحساتٍح نالختثارٌٍ انمثهً وانثؼذي وَسثح انتطىر نهًجًىػتٍٍ 

 انتجرٌثٍح وانضاتطح

 ثٌّؾج١ِغ

 
 ْٔذز ثٌضطًٛ دؼوٞ )ُ( لذٍٟ )ُ(

 %58.333 7.125 4.5 ثٌضؾ٠ٌذ١ز

 %26.316 6.00 4.75 ثٌؼجدطز

فمو وجْ ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز فٟ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ  (7ِٓ ثٌؾوٚي )    

( أِج ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ فٟ 7.125( ٚثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ فٟ ثالمضذجً ثٌذؼوٞ )4.50)

( ٚفٟ ثالمضذجً ثٌذؼوٞ 4.75)فذٍغ ثالمضذجً ثٌمذٍٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز 

(،ٚوجٔش ْٔذز ثٌضطًٛ د١ٓ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز 6.00)

%( د١ّٕج وجٔش ْٔذز ثٌضطًٛ د١ٓ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼوٞ ٌٍّؾّٛػز 58.333)

%(. ٟٚ٘ ْٔذز صؼّو وذ١ٌر فٟ ٌؼذز ثٌؾّٕجّضه ٚصقمك صطًٛث  26.316ثٌؼجدطز )

د١ٓ ثٌّؾّٛػض١ٓ ،  ٠ٚؼَٚ ثٌذجفغْٛ ىٌه ثٌٝ ثٌؾٙجٍ ثٌّْضنوَ ِٚج  ٚفٌلج  ٚثػقج  

 ثّضنوثَفممٗ ِٓ صط٠ٌٛ وذ١ٌ ٌٍؼ١ٕز ثٌضؾ٠ٌذ١ز " ٌيث أطذـ ِٓ ثٌؼًٌٚٞ ثٌضفى١ٌ فٟ 

أّج١ٌخ ؽو٠ور فٟ صو٠ًخ ثٌّذضوا دشىً ٠ؼّٓ إصمجْ ؽٛثٔخ ثألهثء ثٌظق١ـ ٌّٙجًثس 

ٚثس ٚثدْطٙج ثٌضٟ صْجػو ػٍٝ ٠ٍجهر ثٌٍؼذز ثألّج١ّز ِْضنو١ِٓ أفوط ثٌّٛجةً ٚثأله

ثٌالػذ١ٓ ٔقٛ ثٌضو٠ًخ دجػضذجًثس ثٌٙوف  ثٔوفجعثإلفْجُ دجألهثء ثٌظق١ـ ٚصؼ٠ََ 

ثألّجُ ٌٍؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز  ٚ٘ٛ ثٌضؼٍُ ثٌظق١ـ ثٌيٞ ٠ْجػو ِٕي ثٌذوث٠ز ػٍٝ ثٌٛطٛي 

ثٌٝ أفؼً ثٌّْض٠ٛجس "
(1)

ٓ ٚ٘يٖ ثٌٕض١ؾز صقمك ٘وف ثٌذجفغْٛ ٚصٕطذك ِغ فٌػٗ ِ 

مالي ٘يٖ ثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٚثٌضٟ صؼّو فٟ ٌؼذز ثٌؾّٕجّضه ثٔؾجٍث  صو٠ًذ١ج  وذ١ٌث  

                                                           
(1)

ثألهٚثس ثٌّْجػور فٟ صؼٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ثألّج١ّز دىٌر ثٌٍْز ،) ًّجٌز ِجؽْض١ٌ  ّٚٓ فْٕٛ ػٍٟ ؛ثعٌ ثٌض٠ٌّٓ ثٌّضٕٛع دآّضنوثَ 

 .3(ص 1998،ؽجِؼز دغوثه، و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز،
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ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( فؼال  ػٓ  ثّضنوثَفجٌذجفغْٛ ٠ؼَْٚ ىٌه ثٌٝ فجػ١ٍز 

ثٌّٕٙؼ ثٌضو٠ًذٟ ثٌّْضنوَ ٌٍؼ١ٕض١ٓ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ٚثٌؼجدطز ٚثٌيٞ أهٜ ثٌٝ ظًٙٛ ٘يٖ 

ٌٌغُ ِٓ ثٌضفٛق ثٌٛثػـ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾ٠ٌذ١ز ثٌضٟ ثٌْٕخ ثٌؼج١ٌز ِٓ ثٌضطًٛ ػٍٝ ث

ثألؽَٙر ٚثألهٚثس  ثّضنوثَثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( ٠ٚوػٛ ثٌنذٌثء إٌٝ  ثّضنوِش

ثٌّْجػور ثٌّنضٍفز ٚثٌّٛجةً ثٌؼ١ٍّز فٟ ػ١ٍّز ثٌضو٠ًخ ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌضو٠ًذ١ز ثٌّمٕٕز 

.ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ ًفغ ثألهثء ٌوٜ ث٠ٌٌجػٟ "
(1)

 

ٚصؼددّو ِّجًّددز ٠ًجػددز ثٌؾّذددجٍ ِددٓ أطددؼخ ثٌّّجًّددجس ث٠ٌٌجػدد١ز ٔظددٌث  ٌضؼددوه     

أؽٙدَر ِْدجػور  ثّدضؼّجيِّجًّجصٙج ٚصؼمدو صٌو١ذٙدج ٚصطدًٛ أؽَٙصٙدج ، ِّدج أّدضٛؽخ 

ِضٕٛػددز صٕددٛع أؽَٙصددٗ ثٌّنضٍفددز ٚىٌدده دٙددوف صددٛف١ٌ ثألِددٓ ٚثٌْددالِز ٠ٌٌٍجػددٟ أٚ 

أشىجٌٙج ٚصظ١ّّجصٙج ػٍدٝ ٚفدك  ٚثمضٍفشثٌالػخ، " ٚصؼوهس أٔٛثع ثألؽَٙر ثٌّْجػور 

ثٌّضطٍذجس ٚؽذ١ؼز ثألهثء ػٍٝ وً ؽٙدجٍ فضدٝ ٠ّىدٓ ثٌٛطدٛي ددجٌّضؼٍُ إٌدٝ ثٌّْدضٜٛ 

" ثٌؼجٌٟ
(2)

 ثّدضنوثَ ددوْٚ ثٌؾّذدجٍ ٠ًجػدز فدٟ ثٌضدو٠ًخ أطدذـ ثٌقدجٌٟ ثٌٛلدش ٟٚفد 

 ثٌدٝ ٠ظدً ٌدٓ  ثٌالػدخ أْ ٚ ٚثٌؾٙدو ٌٍٛلدش إ٘دوثً ٘دٛ ثٌّْدجػور ثألؽَٙر ٚثألهٚثس

َّْ  " ثألؽٙددَر ثٌّْددجػور صشددىً أّجّددج ٌّٕددٛىػ ثٌضددو٠ًخ ثٌؾو٠ددو  ثٌٌّؽددٛرثٌٕضددجةؼ  . إى إ

ثٌديٞ ٠دضُ ثٍثٌدز فدو وذ١دٌ ِدٓ ػدخء ثٌدضؼٍُ "
(3)

 ٚثألؽٙدَر ثألهٚثس ثّدضنوثَ ٠ْٚدُٙ 

دج ِٕٙدج ثأل٘دوثف ثٌضدٟ ِدٓ ثٌؼو٠دو صقم١دك فدٟ ثٌّْدجػور  ثٌشدجًِ ثإلػدوثه ػٍدٝ صؼّدً أَّٔٙ

   ٚثٌقٌو١دز ثٌذو١ٔدز ثٌؾٛثٔدخ ص١ّٕدز مداليِدٓ  ىٌدهٚ ، ٍثٌؾّذدج ٌٕجشدب ثٌّضدَْٚ

 ثٌّْدجػو ثٌؾٙدجٍ ْإ إى . ثالؽضّجػ١دز ثٌموًثس ٚثٌؾٛثٔخٚ  ثٌؾّج١ٌز ثٌم١ُ ٚ ثالٔفؼج١ٌزٚ

ٚأؽٙددَر ثٌؾّذددجٍ ثٌّنضٍفددز " ثٌالػددخ ددد١ٓ ثألٌفددز ٠ٌٛددو
(4)

ثْ ثٌّٛدد١ٍز ثٌضؼ١ّ١ٍددز ٚ"  

أْ صٛػددـ ثٌّٙددجًثس ثٌظددؼذز ٚصؼط١ٙددج صفْدد١ٌثس  ثّددضطجػشثٌّْددجػور ػٍددٝ ثٌددضؼٍُ 

ٚصظًٛثس ٚثػقز ٚصغ١ٕٙج دظًٛر صٛػ١ق١ز ٚصٕذٗ ثٌّضؼٍُ ثٌٝ ثألمطجء ثٌضدٟ صقدوط 

                                                           
(1)

 413(,ص 1994:) ثٌمجٌ٘ر ,هثً ثٌفىٌ ثٌغ٠ٌخ, 1،ؽ صو٠ًخ ثٌّْض٠ٛجس ثٌؼ١ٍجأدٛ ثٌؼال ثفّو ػذو ثٌفضجؿ ؛ 
(2)

 www epsarabe.com/2012/03/blog-post_6633 html 
(3)

 Guang-zhong YangK   Journal: International Summer School and Symposium on 
 
)4(

www.sportscien.00freehost.com/sport.011htm 

http://www.epsarabe.com/2012/03/blog-post_6633.html
http://www.epsarabe.com/2012/03/blog-post_6633.html
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فٟ ثألهثء "
(1)

ويٌه  "ٌألؽَٙر ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّْجػور هًٚ وذ١ٌ فدٟ ػ١ٍّدز ثٌدضؼٍُ ٚإصمدجْ  

ٌدٝ ٌٍدضؼٍُ فٙدٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ِٙجًثس ثٌؾّٕجّضه إى ٠ؼضّدو ػ١ٍٙدج وغ١دٌ فدٟ ثٌنطدٛثس ثألٚ

صؼًّ فٟ ثٌضغٍخ ػٍٝ وغ١ٌ ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؼ١ك أهثء ثٌّٙجًثس ، ِغً ػجًِ ثٌندٛف 

ٚثٌمٍك ويٌه ص١ًْٙ ثٌقٌوجس ِٓ مالي ًفغ ؽَء ِٓ ثٌؼخء ثٌٛثلغ ػٍدٝ ثٌالػدخ فدٟ 

ػ١ٍّددز ثٌددضؼٍُ "
(2)

َّْ ثٌضقددو٠جس ثٌضددٟ ٠ٛثؽٙٙددج ػجٌّٕددج ث١ٌددَٛ ٚثٌغددًٛر ثٌؼ١ٍّددز ثٌضددٟ    " إ

ِؾدددجالس ف١جصٕدددج ثالؽضّجػ١دددز ٚثاللضظدددجه٠ز ٚثٌغمجف١دددز صدددوفؼٕج ثٌدددٝ  ّددد١طٌس ػٍدددٝ ودددً

ثٌضم١ٕز ثٌقو٠غز فٟ ثٌّؾجالس ؽ١ّؼٙج ٚال١ّّج فٟ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ " ثّضنوثَ
(3)

 

"ٚ أػجف ثٌضطًٛ ثٌؼٍّٟ ٚثٌضمٕٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّٛجةً  ثٌؾو٠ور ثٌقو٠غز ،ثٌضٟ ٠ّىٓ  

ز  "ِٓ مالٌٙج  هفغ  ثٌؼ١ٍّز  ثٌضؼ١ّ١ٍز  ٚثٌضو٠ًذ١
(4)

َّْ ثٌضق١ًٍ ثٌؼٍّٟ   ويٌه "إ

َّْ ٕ٘جن صطًٛث  وذ١ٌث   ٌّؾجي ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز أعذش ث١ٌَٛ دّج ال٠وع ِؾجال  ٌٍشه أ

لو فوط فٟ ِؾجالس ثٌضؼٍُ ثٌقٌوٟ ٚثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجػٟ "
(5)

  

 انثاب انخايس

 -:االستُتاجاخ وانتىصٍاخ -5

 -:االستُتاجاخ 5-1

 ثّضٕضؼ ثٌذجفغْٛ ِج ٠ؤصٟ :

قًّ ػوه ٠ِٛثطفجس ػج١ٌز ثٌؾٛهر ٌىٛٔٗ  ىٚأْ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ(  -1

 إؽٌثء ثٌذقظ . ِورثٌضىٌثًثس ِٓ لذً ثٌالػذ١ٓ مالي 

ثْ ثّضنوثَ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( ٠ْجػو فٟ صؼ١ٍُ ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز  -2

 ثألِج١ِز ثٌّْضم١ّز  ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه.

                                                           
(1)

صؤع١ٌ دؼغ ثّضنوثِجس أٔظّز لٛثػو ثٌّؼٌفز فٟ دٌثِؼ ثٌضؼٍُ دجإلّٔٛىػ ثٌٌَِٞ ٌضؼٍُ ثٌّٙجًثس ثٌٙؾ١ِٛز  ػجهي فجػً ػٍٟ؛ 

 95( ،ص. 2000،و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز،ؽجِؼز دغوثه، ردجٌّذجًٍر : )ثؽٌٚفز هوضًٛثٖ غ١ٌ ِٕشًٛ
(2)

ًػز ثٌضٛثٍْ فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٍْٕجء:)ًّجٌز ّٕجء ػذو وجظُ؛ صؤع١ٌ آّضنوثَ لٌص ثٌضٛثٍْ فٟ ِْضٜٛ صؼٍُ دؼغ ِٙجًثس ػج 

 .33(،ص2012ؽجِؼز دغوثه،-ِجؽْض١ٌ،و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز
(3)

 .124( ص1987: )ثٌى٠ٛش ،هثً ثٌمٍُ ، ثٌضؼٍُ ثٌقٌوٟ ٚثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجػِٟقّو ػغّجْ ؛ 
(4)

 Shmidt .theory of discrete motor or skill  learning .research quarterly  . vol 82. No 4.p175 .224. 
(5)

  82(ص1997:)ثٌمجٌ٘ر ،هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ ، 1،ؽ ثالػوثه ثٌضمٕٟ ٌضو٠ًخ ثٌٕجشت١ٓ ه١ًٌ ثٌّوًد١ٓ ٚث١ٌٚجء ثالًِٛثّجِز وجًِ ًثصخ؛  
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 -:انتىصٍاخ 5-2

 ٠ٛطٟ ثٌذجفغْٛ دّج ٠ؤصٟ :

طٕغ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ دى١ّجس وذ١ٌر ٚٚػؼٗ فٟ ِضٕجٚي ٠و ثٌّوًد١ٓ فٟ  -1

 ٌِثوَ ثٌشذجح ٚثألٔو٠ز  ٚىٚٞ ثالمضظجص .

ثّضنوثَ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( فٟ صؼ١ٍُ ِٙجًر ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثألِج١ِز  -2

 ٟ ثٌؾّٕجّضهثٌّْضم١ّز  ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز ف

طٕجػز أؽَٙر ٚأهٚثس ِْجػور ِق١ٍز ٚدىٍف د١ْطز ِمجًٔز دجٌّْضًٛهر  -3

 ٚصٛف١ٌ٘ج ٌٍّو١ًّٓ ٚثٌّوًد١ٓ.

ثّضنوثَ ثٌذْجؽ ثٌٕجدؼٟ )ثٌّظّٕغ( فٟ صؼ١ٍُ ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثٌنٍف١ز ثٌّفضٛفز  -4

 ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ .
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 انًصادر

  ٛهثً ثٌفىٌ ،:) ثٌمجٌ٘ر 1،ؽ صو٠ًخ ثٌّْض٠ٛجس ثٌؼ١ٍجثٌؼال ثفّو ػذو ثٌفضجؿ ؛أد

 (. 1994،ثٌغ٠ٌخ

  أفّو صٛف١ك، صؤع١ٌ ؽٙجٍ فظجْ ثٌمفَ ثٌٕجدؼٟ ثٌّمضٌؿ فٟ ٌّػٗ صؼٍُ لفَر

و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز، ؽجِؼٗ  ث١ٌو٠ٓ ثألِج١ِز: )ًّجٌز ِجؽْض١ٌ،

 ( .1991دغوثه،

  ثٌضمٕٟ ٌضو٠ًخ ثٌٕجشت١ٓ ه١ًٌ ثٌّوًد١ٓ ٚأ١ٌٚجء ثإلػوثه ثّجِز وجًِ ًثصخ؛

 (.1997:)ثٌمجٌ٘ر ،هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ ، 1،ؽ ثألًِٛ

 ًص٠ٌّٕجس ثٌمٛر ثٌؼؼ١ٍز ثٌنجطز ٚفك ِؤشٌثس  صؤع١ٌ ػطشجْ ؛ أّٔج

ٌضط٠ٌٛ ثألهثء ثٌفٕٟ ٌّٙجًر )ثٌمٍذز ثٌٙٛثة١ز ثٌنٍف١ز  foot scanؽٙجٍ

جٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٌٍؽجي: ) ًّجٌز ثٌّْضم١ّز ( ػٍٝ دْجؽ ثٌقٌوجس ثألًػ١ز د

 (.2013ِجؽْض١ٌ،ؽجِؼز دغوثه و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز ،

 ثٌؾّذجٍ ثٌضٌدٛٞ ٌالؽفجي ٚثٌٕجشتزأ١ِٓ أًٔٛ ثٌنٌٟٛ،ػوٌٟ ف١ْٓ د١ِٟٛ؛ :

 .)1991)ثٌمجٌ٘ر،هثً ثٌفىٌثٌؼٌدٟ ،

 َلٌص ثٌضٛثٍْ فٟ ِْضٜٛ صؼٍُ دؼغ ِٙجًثس  ّٕجء ػذو وجظُ؛ صؤع١ٌ آّضنوث

ػجًػز ثٌضٛثٍْ فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ ٌٍْٕجء:)ًّجٌز ِجؽْض١ٌ،و١ٍز ثٌضٌد١ز 

 (.2012ؽجِؼز دغوثه،-ث٠ٌٌجػ١ز

 ٌثٌّذجها ثألّج١ّز ٌضؼٍُ ، ٠ؼمٛح ٠ّٛف ػذو ثٌٌَ٘ر ؛ش١ّجء ػذو ِط

،ِىضخ  ) دغوثه 1،ؽ  ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز فٟ ثٌؾّٕجّضه ثٌفٕٟ )د١ٕٓ ٚدٕجس(

 (.2009ثًٌٕٛ، 

 أعٌ ثّضنوثَ ؽٙجٍ ثٌّضٛثٍٞ ثٌضؼ١ٍّٟ )ثٌّمضٌؿ( فٟ  ؽجًق َٔثً ثٌطجٌخ؛

صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز ٌٍّذضوة١ٓ ػٍٝ ؽٙجٍٞ ثٌقٍك ٚثٌّضٛثٍٞ فٟ 

 (.1998ثٌؾّٕجّضه : )ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز دغوثه و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز،
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  أٔظّز لٛثػو ثٌّؼٌفز فٟ دٌثِؼ ثٌضؼٍُ ػجهي فجػً ػٍٟ؛صؤع١ٌ دؼغ إّضنوثِجس

دجالّٔٛىػ ثٌٌَِٞ ٌضؼٍُ ثٌّٙجًثس ثٌٙؾ١ِٛز دجٌّذجًٍر : )ثؽٌٚفز هوضًٛثٖ غ١ٌ 

 ( . 2000،و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز،ؽجِؼز دغوثه، رِٕشًٛ

 وفج٠ز صو١ْ٠ًز فٟ ؽٌثةك صو٠ًخ ػذجُ أفّو ثٌْجٌِثةٟ،ػذو ثٌى٠ٌُ ِقّٛه؛

 (.1991ثٌذظٌر،ِطذؼز هثً ثٌقىّز،: )ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز

 (1981: )ثالّىٕو٠ًز،هثً ثٌّؼجًف، ه١ًٌ ثٌؾّذجٍ ثٌقو٠ظِقّو ثدٌث١ُ٘ شقجصٗ؛ 

  ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجػ١ز ٚػٍُ ِقّو فْٓ ػالٚٞ ٚثّجِز وجًِ ًثصخ؛

 (.1999:)ثٌمجٌ٘ر،هثً ثٌفىٌ  ثٌؼٌدٟ،ثٌٕفِ ث٠ٌٌجػٟ

 ( .1987: )ثٌى٠ٛش ،هثً ثٌمٍُ ، ث٠ٌٌجػٟثٌضؼٍُ ثٌقٌوٟ ٚثٌضو٠ًخ ِقّو ػغّجْ ؛ 

  ٟ٘وٜ شٙجح ؽجًٞ؛ صؤع١ٌ إّضنوثَ ؽٙجٍ ػجًػز ثٌضٛثٍْ ثٌٕجدؼٟ ثٌّمضٌؿ ف

صؼ١ٍُ دؼغ ثٌّٙجًثس ،) ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، دقظ غ١ٌ ِٕشًٛ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز 

 .2001ث٠ٌٌجػ١ز ، ؽجِؼز دغوثه(،

 ٌّْجػور فٟ صؼٍُ دؼغ ّٚٓ فْٕٛ ػٍٟ ؛ثعٌ ثٌض٠ٌّٓ ثٌّضٕٛع دآّضنوثَ ثألهٚثس ث

ثٌّٙجًثس ثألّج١ّز دىٌر ثٌٍْز ،) ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ،ؽجِؼز دغوثه، و١ٍز ثٌضٌد١ز 

 (. 1998ث٠ٌٌجػ١ز،
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