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 يهخص انثحس

ْيٕ رؼهيى ٔرييٕٚص  خ انصٚبػيٛخ ييٙ انًغيبل انؾص يٙيٍ األْراف األغبغٛخ نرشظ انزصثٛ   

أغييهٕة يييٍ االغييزدبذح  انجبؽضييبٌٔؽييبٔل انًٓييبشاد انؾص ٛييخ األغبغييٛخ نانؼييبة انً ييصشح  

ثكييصح ان ييرو نييي ة  ٓييرٚ يٓييبشرٙ انرؽصعييخ ٔانز رؼهييى)انًؾيييبدك  لغييهٕة رؼهًٛييٙ يييٙ 

انًيُٓظ انزغصٚجيٙ زٔ رظيًٛى انًغًيٕػزٍٛ  انجبؽضيبٌانظ  انضبَٙ انًزٕغؾ , ٔقر اغيزدرو 

ٔعيٕذ ريلصٛص  انجبؽضيبٌانؼبثيخ ٔانزغصٚجٛخ ػهٗ ػُٛخ يٍ ؽ ة انضبَٙ انًزٕغؾ ٔاغيزُزظ 

األغيهٕة انًػيزدرو  دراواغيز ٔأٔطيٛبرؼهى انًٓيبشاد قٛير انرشاغيخ  غهٕة انًؾيبد يٙال

 .يٙ رؼهى يٓبشاد أخصٖ ٔانؼبة أخصٖ

Style stations and its impact on learning the skills of rolling and scoring 

football for the second-graders average 

Assistant professor. Dr. Sinan Abbas Ali 

Kareem Abdul-Ghani Abdul Jassim  

Of the basic objectives of physical education lesson in the field of motor is 

to learn and develop basic motor skills of the games scheduled, the 

researcher tried to take advantage of the exercises overlap skillful manner 

(stations) as a method of education to acquire the skills of roll-on/roll-off 

and correction football for the second-graders average, researcher has used 

the experimental method is designed control and experimental groups on a 

sample of students from the second and the average researcher concluded the 
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existence of a positive effect of overlapping manner skill stations in learning 

the skills under study and recommended the use of the method used to learn 

other skills and other games. 

 

 انثاب األٔل

 : انرؼشٚف تانثحســ  1

 يمذيح انثحس ٔأًْٛرّ : 1ـــ  1

يٍ األْراف األغبغٛخ نرشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ يٙ انًغبل انؾص ٙ  ْٕ رؼهى ٔريٕٚص      

انًٓبشاد انؾص ٛخ ٔانصٚبػٛخ األغبغٛخ نانؼبة انً صشح  ٔنزؾ ٛق زنك ٚغت اغزدراو 

ٔيٕٛل  أيؼم انٕغبئم ٔانيصائق ٔاألغبنٛت يظؾٕثبً ثرشاٚخ  بيٛخ ندظبئض ٔؽبعبد

 انًزؼهًٍٛ نهٕطٕل إنٗ َزبئظ أيؼم.

ٔنؼجخ  صح ان رو ْٙ ٔاؽرح يٍ األنؼبة انصٚبػٛخ انزٙ رًبشظ ثشكم ٔاغغ ٔرؾزم     

ٔاالؽزكبك  ٔردبػم انغًٕٓش يغ  م ًٓبشاد ان يٙ رصاثؾيكبَّ عٛرِ  َٕٓب  نؼجخ يشٕقخ 

رؼهى شٚبد  ٔاٌ ُٚجغٙ ػهٗ ان ػجٍٛ رؼهًٓب ٔإر بَٓب ثشكم ػبل يٙ انًجبؽص خ نؼت 

اني ة يٙ ْسِ انًصؽهخ انؼًصٚخ ال ٚدزه  ػٍ أٚخ نؼجخ أخصٖ يٍ خ ل إػراذ 

انزًصُٚبد ثلغبنٛت ػهًٛخ ؽرٚضخ ال زػبة ٔرؼهى يب ُٚجغٙ يٍ يٓبشاد ٔرؾ ٛق أيؼم 

 انُزبئظ.

ٔاٌ نكم أغهٕة ررشٚػٙ أْرايّ ٔخظبئظّ ٔيؼبيُّٛ ٔريجٛ برّ اندبطخ  ثّ انزٙ      

نٛخ ٔانًٓبشح انًيهٕة رؼهًٓب  ٔاٌ ُٚبغت انًصؽهخ انؼًصٚخ ٔانرشاغٛخ ٔٚصاػٙ ر ئى اندؼب

اندصٔق اندصذٚخ نهًزؼهًٍٛ  ٔانجٛئخ انزؼهًٛٛخ ٔيٕاقؼٓب ٔإيكبَٛبرٓب ٔاؽزٛبعبرٓب نكٙ ُٚػغى 

 يغ انٓرف انًيهٕة رؾ ٛ ّ.



 أغهٕة )انًؾيبدك  لغهٕةيٍ ٔركًٍ أًْٛخ انجؾش  ًؾبٔنخ ػهًٛخ ن غزدبذح      

رؼهًٛٙ يٙ يغبل انزصثٛخ انصٚبػٛخ ٔ ٛدٛخ يصاػبح اندصٔق اندصذٚخ يٙ رؼهى يٓبشرٙ 

 انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  ثكصح ان رو ني ة انظ  انضبَٙ انًزٕغؾ .

 يشكهح انثحس :  2ــ  1

نٕاقغ انزؼهٛى يٙ انًصؽهخ انًزٕغيخ خ ل  ًبٔي ؽظزٓ انجبؽضبٌيٍ خ ل خجصح      

ط انًٓبشاد نانؼبة انًدزهدخ ثبػزجبشْب يصؽهخ يًٓخ يٙ ذشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ ٔإخصا

أٌ انًٓبشاد األغبغٛخ يٙ نؼجخ  صح ان رو ال رزيٕش  ضٛصا ٔثبنشكم  اانزؼهى انؾص ٙ. ٔعر

 انس٘ ٚزُبغت يغ انزيٕش انػصٚغ يٙ يغبل انهؼجخ . 

صاػبح اغزدراو األغبنٛت انزؼهًٛٛخ انؾرٚضخ انزٙ رؼًم ػهٗ ي قهخٔقر ٚكٌٕ زنك ثػجت    

ك يٙ رؼهى انًٓبشاد قر ال ٚزًبشٗ يغ  انًزجغاندصٔق اندصذٚخ ثٍٛ ان ػجٍٛ ٔأٌ األغهٕة ) 

 االشر بء ثبنًػزٕٖ انًٓبش٘.ػؼ  يٙ انؾص ٛخ ٔانزٙ يٍ شلَٓب  اني ةؽبعخ ٔقرشح 

 لغهٕة ػهًٙ ؽرٚش ٔانس٘ ٚٓرف  كانًؾيبد)اغزدراو أغهٕة  انجبؽضبٌنسا اشرلٖ      

انيهجخ يٙ األذاء ثبَز بنٓى يٍ رًصٍٚ إنٗ أخص ٔ م رًصٍٚ ٚؾزٕ٘ ػهٗ ػهٗ إشصاك عًٛغ 

  ٔيؼصيخ يب إزا  بٌ نٓسا األغهٕة أصص يٙ االشر بء  ضص يٍ يٓبشح ٔاؽرح يٙ َدع انٕقذأ

 ثبنًػزٕٖ انًٓبش٘ ثكصح ان رو ني ة انًصؽهخ انًزٕغيخ )انظ  انضبَٙك .

 انثحس : ْذف 1-3

ثكصح ان رو  رؼهى يٓبشرٙ انرؽصعخ ٔانزٓرٚ اغهٕة انًؾيبد يٙ  رلصٛص رؼصف -

 ني ة انظ  انضبَٙ انًزٕغؾ.

 فشضا انثحس : 1-4

انزغصٚجٛخ  خاالخزجبش ان جهٙ ٔانجؼر٘ نهًغًٕػ ثٍٛــــ ٔعٕذ يصٔق زاد ذالنخ يؼُٕٚخ  1

 ٔنظبنؼ االخزجبش انجؼر٘.

جٛخ نهًغًٕػزٍٛ انزغصٚ يٙ االخزجبش انجؼر٘ـــــ ٔعٕذ يصٔق زاد ذالنخ يؼُٕٚخ  2

 ٔانؼبثيخ ٔنظبنؼ انًغًٕػخ انزغصٚجٛخ.



 يعاالخ انثحس : 1-5

ػُٛخ يٍ ؽ ة انظ  انضبَٙ انًزٕغؾ يٙ يص ط قؼبء  -انًغبل انجشص٘: 1-5-1

 ثؼ ٕثخ.

 2014/ 10/4 ٔنغبٚخ 2014/ 16/2نهًرح يٍ   -انًغبل انطيبَٙ: 1-5-2

 ك يٙ ثؼ ٕثخ. اثٍ غُٛبغبؽخ يرشغخ )  -انًغبل انًكبَٙ: 1-5-3

 

 انثاب انصاَٙ

 انذساعاخ انُظشٚح : 1ــ  2

 أعهٕب انًحطاخ:  1ــ  1ــ  2

 ريجٛق اندكص انؼهًٙ ٔاألغبنٛت انزكُٕنٕعٛخر يٙ انؼظص انؾبنٙ  انؾبعخ إنٗ رطاٚ      

يٙ رظًٛى ٔرُدٛس انًُبْظ انزؼهًٛٛخ ٔأغبنٛت رُدٛسْب ثًب ٚزُبغت ٔقرشاد انًزؼهًٍٛ 

صٔق يٙ  ان رشاد ٔانًػزٕٚبد رغؼم ػًهٛخ انزؼهٛى ٔخظبئظٓى ٔي بثهخ يب ثُٛٓى يٍ ي

 ٔانزؼهى أ ضص يبػهٛخ ٔاٚغبثٛخ .

ٔيٗ ْسا انظرذ يبٌ انًؼهى إزا أشاذ رؾػٍٛ نهًٓبشح ٔانزؼهٛى ان ظٛص انًرٖ يٛغت    

اغزدراو أغبنٛت عرٚرح, َٔزٛغخ نهزيٕشاد انؼهًٛخ يٙ أغبنٛت انزرشٚع  ي ر ظٓصد 

ؾيبد ْٔسا األغهٕة أطجؼ إغزصارٛغٛخ ررشٚع ْبيخ يٙ أغبنٛت  ضٛصح يُٓب أغهٕة انً

انزصثٛخ انصٚبػٛخ إز اَّ إزا اغزدرو عٛرا ٚؼيٙ إؽبش ػًم نزؼهى اندجصاد ثًيبنت عًٛغ 

  يدٙ َظبو ػًبل انزٙ رؤذٖ َزٛغخ رديٛؾ غبثقاأل انًرشظٔظبئ  انزرشٚع إز ٚ صش 

٘ انًؼهى يّٛ ذٔشا ْبيب انزرشٚع ثبنًؾيبد  رؤذٖ أػًبل يزُٕػخ  يٙ َدع انٕقذ ٔٚؤذ

 إز اَّ ٚؾرذ يٕق  انؼًم يٍ يؾيخ ألخصٖ . 

 ازٔٚػزدرو أغهٕة انًؾيبد  ئغزصارٛغٛخ ررشٚع ألَّ ٚؼيٙ يصَٔخ اَز بء انًؾزٕٖ    

ُٚشؾ عًٛغ انًزؼهًٍٛ نزلذٚخ أػًبل يزُٕػخ أيب انًؾزٕٖ ٔانزصرٛجبد اندبطخ ثبنٕقذ يٙ 

يبنت  ًب اَّ ٔال ثر ٔاٌ رصرٛت انجٛئخ ثؾٛش  م يؾيخ يًٛكٍ أٌ ٚ صشْب انًؼهى أٔ ان



ٚؤذٖ يٙ انرشظ أ ضص يٍ ػًم يٙ َدع انٕقذ  يكم ػًم ٚدظض نّ يؾيخ يٙ 

انًهؼت يزجبُٚخ يٙ انًػزٕٖ ُٔٚز م انًزؼهى ناذاء يٍ يؾيخ إنٗ أخصٖ  ٔيٍ انؼٕايم 

ٍ.يئزا انظؼجخ يٙ انزرشٚع ثبنًؾيبد ْٕ االؽزدبظ ثغٕذح األذاء يٙ اغزغبثبد انًزؼهًٛ

 بَذ عٕذح األذاء ْٙ انًيهٕثخ يٍ انؼًم يؼهٗ انًؼهى أٌ ٚجؾش ػٍ ؽصق يزُٕػخ رغؼم 

اغزدراو انزرشٚع ثبنًؾيبد  " انًزؼهًٍٛ يػؤٔنٍٛ ػٍ رؾػٍٛ األذاء ألَّ يٍ انظؼت

نز رٚى يٓبشاد عرٚرح ثػجت انٕقذ انًزبػ نز رٚى انؼًم يًٍ انًٓى أٌ رػزغصق األػًبل 

ٚب نكم يُٓب ٔ رؤذ٘ إنٗ ذايؼٛخ زارٛخ.يئزا  بٌ ُْبك َشبؽ ٚػزغصق انًدزبشح ٔقزب يػبٔ

ٔقزب ؽٕٚ  ٔأخص ٚػزغصق ٔقزب قظٛصا يبٌ زنك ٚؤذ٘ إنٗ يشب م يٙ انُظبو   ٔٚظجؼ 

"رٕطٛم انؼًم يشكهخ إزا ؽبٔل انًؼهى أٌ ُٚ س أػًبال يزؼبقجخ يٙ يؾيخ ٔاؽرح
(1)
. 

 : انًٓاسج 2ــ  1ــ  2

يٍ انًظيهؾبد انًزرأنخ يٙ يؼظى األنؼبة ٔانس٘ ٚ ٕو ػهٗ ٚؼر يظيهؼ انًٓبشح    

انزًٛط ثبألذاء انًزيهت يٍ ان ػت أصُبء رلذٚزّ نًب ْٕ ييهٕة يُّ نُغبػ انهؼجخ ٔٚ ظر 

ثبنًٓبشح أَٓب" دبءح اندصذ يٙ أذاء ٔاعت ٔيؼٍٛ"
(2)
. 

بذ "رصرٛت انًغبيٛغ انؼؼهٛخ ٔرُظًٛٓب ثًب ُٚػغى ْٔرف انؾص خ ٔاالقزظ ْٔٙ    

ثبنغٓر ٔانػٕٓنخ  ػهٗ ٔيق ان بٌَٕ"
(3)
. 

ْٔٙ أٚؼب " انً رشح ػهٗ إؽراس َزبئظ يؾرذح يػج ب ثلقظٗ قرش يٍ انض خ ٔاقم قرش     

يٍ انغٓر"
(4). 

ثلَٓب رلذٚخ انٕاعت انؾص ٙ أٔ أذاء انٓرف ثرقخ ػبنٛخ ٔاقم عٓر  انجبؽضبٌٔٚصٖ     

 يجسٔل.

                                                 
(1)
يراء أ صو اندٛبؽ , ؽبير يظيدٗ ثهجبظ ؛ رلصٛص أغهٕة انًؾيبد ٔيق انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانسارٙ يٙ ا زػبة ثؼغ انًٓبشاد األغبغٛخ ثكصح  

 . 36,ص 2010, انؼرذ انضبَٙ , انًغهر انضبنش ,  زصثٛخ انصٚبػٛخيغهخ ػهٕو انانٛر : 
 11كص1993:)ان بْصح,ذاش اندكص انؼصثٙ,انًٛكبَٛكٛخ انؾٕٛٚخؽهؾخ ؽػبو انرٍٚ؛ (2)
 444كص2001:)ػًبٌ,ذاش انُشص,انزؼهى ٔعرٔنخ انزرشٚت انصٚبػٙٔعّٛ يؾغٕة؛ (3)
 201كص2000:)ان بْصح ,ذاش اندكص انؼصثٙ,1,ؽزصثٛخ انجرَٛخ انًؼبطصحيُبْظ انايٍٛ إَش اندٕنٙ ٔعًبل انرٍٚ انشبيؼٙ ؛ (4)



بػ إ٘ نؼجخ ٔريٕٚصْب ٔيؾبٔنخ إر بَٓب ْٕ ٔاعجبَ  ًب ٔاٌ انًٓبشح رؼر يكَٕب شئٛػب يٙ َغ

شئٛػبَ ٚ غ ػهٗ ػبرق انًرشة أصُبء انٕؽرح انزرشٚجٛخ يٍ اعم عؼم يػزٕٖ ان ػت 

 ٔاندصٚق يٙ أؽػٍ ٔعّ ٔاندصٔط ثبنزبنٙ إنٗ َزبئظ عٛرح نظبنؼ اندصٚق.

 إَٔاع انًٓاساخ األعاعٛح :  3ــ  1ــ  2

ان رو ْٙ ػًبذ األذاء يٛٓب,ٔيٍ ذٌٔ إعبذرٓب ثرشعخ إٌ انًٓبشاد األغبغٛخ يٙ  صح     

ػبنٛخ رظجؼ يًٓخ رُدٛس انديؾ طؼجخ ٔاٌ إر بٌ أذاء انًٓبشاد ٚغؼم ان ػت قبذشاً ػهٗ 

رُدٛسْب ثظٕشح آنٛخ يٍ ذٌٔ ردكٛص يٙ عطئٛبد انًٓبشح.
ك1)

 

 ٔرؾزٕ٘ نؼجخ  صح ان رو ػهٗ يٓبشاد  ضٛصح يٍ أًْٓب:

ٔانًُبٔنخ )ان ظٛصح ٔانًزٕغيخ ٔانيٕٚهخ ٔثبنؼًقك  ٔانجيٛئخك)انػصٚؼخ انرؽصعخ

 انزٓرٚ  )ثبن رو ٔانصأظك.ٔ ٔاإلخًبذ)انصأظ ٔانظرش ٔانددس ٔان روك 

 ٔيًٛب ٚلرٙ شصػ نجؼغ انًٓبشاد يٕػٕػخ انجؾش: 

 انذحشظح : 4ــ  1ــ  2

رؼر يٓبشح انرؽصعخ يٍ انًٓبشاد انزٙ ٚػزدريٓب ان ػت يٙ نؼجخ  صح ان رو ػُريب    

ٚكٌٕ ضي ؤِ يؾبطصٍٚ يٍ قجم الػجٙ اندصٚق انًُبيع, ٔال ًٚزهك يصطخ نهًُبٔنخ 

ٔػُريب ٚصٚر انز رو ثبنكصح يٙ يػبؽبد خبنٛخ يؼ  ػٍ إث بء انكصح ثؾٕضرّ يٍ اعم 

إػبػخ انٕقذ نزؾ ٛق ْرف يب. يبنرؽصعخ ْٙ"اغزدراو أعطاء يٍ ان رو ثٓرف انزؾكى 

ٔانزؾكى ثٓب ٔانز رو ثبنًهؼت" ثبنكصح يٙ أصُبء ذؽصعزٓب ػهٗ األشع
ك2)

. 

ثلَٓب يغًٕػخ يٍ انؾص بد ٚ ٕو ثٓب ان ػت ثًع انكصح ثبن رو يٍ  انجبؽضبٌٔٚصٖ    

 اعم اخزصاق اندصٚق انًُبيع ٔانز رو َؾٕ يصيٗ انًُبيع.

 انرٓذٚف : 5ــ  1ــ  2

انًجبشاح ٚؼر انزٓرٚ  يٍ انًٓبشاد زاد األًْٛخ انجبنغخ , إز ًٚكٍ يٍ خ نٓب ؽػى    

نظبنؼ اندصٚق, ًب ٔإَٓب انٕغٛهخ انٕؽٛرح نزػغٛم األْراف ٔثبنزبنٙ اندٕض,ٔإَٓب انًصؽهخ 

                                                 
 38كص 1994:)ان بْصح  ذاش اندكص انؼصثٙ  انريبع نجُبء انٓغٕو يٙ  صح ان روك يدزٙ إثصاْٛى ؛1)

 195,صيظرش غجق ز صِيؾًر ػجرِ طبنؼ ٔيدزٙ إثصاْٛى؛ك 2)



األخٛصح يٍ يغًٕع انًٓبشاد ؽٛش رُزٓٙ ػُرْب عًٛغ انؾص بد ٔانًٓبشاد , إز ْٙ 

انًصؽهخ األخٛصح يٍ األذاء,يبنزٓرٚ  ْٕ"انًؾبٔنخ اندؼهٛخ ٔانغبذح ن ػت انًٓبعى 

نٗ ْرف اندظى"إلذخبل انكصح إ
ك  1)

, ْٕٔ أٚؼب "انػ ػ ان ٕ٘ انس٘ ًٚزهكّ اندصٚق 

نزٓرٚر اندصٚق األخص"
ك2)

  . 

ْٕٔ" انػجٛم انٕؽٛر نزؾ ٛق اندٕض ثبنًجبشاح ٔثرٌٔ رؾ ٛق األْراف رظجؼ انًجبشاح    

غٛص يضٛصح"
ك3)

. ٔانزٓرٚ  ْٕ يٓبشح يًٓخ ٚغت انزص ٛط ػهٛٓب أصُبء انٕؽرح انزرشٚجٛخ 

 غٛهخ انٕؽٛرح نزػغٛم األْراف ػهٗ اندصٚق انًُبيع.ألَٓب انٕ

ٔٚزى انزٓرٚ  يٍ يُبؽق يدزهدخ رجؼب نًٕقغ ان ػت ٔضأٚخ انزػرٚر, ًب ٔيٍ    

انؼصٔش٘ ٔعٕذ ػٕايم ػرٚرح رػبػر ان ػت ػهٗ انزػغٛم انػهٛى يُٓب قٕح انزػرٚرح 

 نًٕقغ ان ػت ثبنُػجخ نهكصح  ٔيٕقغ ان ػت ثبنُػجخ نهٓرف.

 

 اب انصانسانث

 ــ  يُٓعٛح انثحس ٔإظشاءاذّ انًٛذاَٛح: 3

 يُٓعٛح انثحس:  1ــ  3

"الٌ  انًُٓظ انًُبغت انجبؽضبٌاخزبش  يٍ اعم انٕطٕل إنٗ أْراف انجؾش, 

انًُٓظ ْٕ انيصٚق انًؤذ٘ إنٗ  ش  انؾ ٛ خ يٙ انؼهٕو انًدزهدخ,ٔزنك ػٍ ؽصٚق عًهخ 

نخ ٔيؼهٕيخ"يٍ ان ٕاػر انؼبيخ نكٙ رظم إنٗ َزٛغخ ي جٕ
ك4)

 

انًُٓظ انزغصٚجٙ زا رظًٛى انًغًٕػزٍٛ انًزكبيئزٍٛ انزغصٚجٛخ  انجبؽضبٌاػزًر 

 ٔانؼبثيخ أغبغبً نزُدٛس ثؾضّ , ٔزنك نً ئًزّ ٔؽجٛؼخ انًشكهخ انًصاذ ثؾضٓب.

 

                                                 
ك.1988يجبػخ ٔانُشص,عبيؼخ انًٕطم,:)ذاش انكزت نه صح ان رو ضْٛص قبغى اندشبة ٔآخصٌٔ؛ك 1)

 

ٔغبو شبيم  بيم؛اصص انغٓر انجرَٙ ػهٗ ثؼغ ان رشاد انجرَٛخ اندبطخ ٔانًزغٛصاد انجبٕٚ ًُٛبرٛكٛخ ٔيػزٕٖ أذاء يٓبشح انزٓرٚ  يٙ  ك2)

 49,ص2007خًبغٙ  صح ان رو,شغبنخ يبعػزٛص, هٛخ انزصثٛخ انصٚبػٛخ,عبيؼخ ثغراذ,

 .177ك ص1987:)ان بْصح,ذاش اندكص انؼصثٙ, انؼهًٛخ يٙ ررشٚت  صح ان رو األغعؽُدٙ يؾًٕذ يدزبش؛ك 3)

(
4
 24ك ص1993:)ثغراذ,ييبثغ ذاش انشؤٌٔ انض بيٛخ انؼبيخ,انجؾش انؼهًٙ ثبغزدراو يظبذش انًؼهٕيبدػبيص إثصاْٛى يُرٚهٛغٙ؛ (



 يعرًغ انثحس ٔػُٛرّ:  2ــ  3

 رى ر ػٛى يغزًغ انجؾش إنٗ :        

نجؾش انؾبنٙ انًراشظ انًزٕغيخ نهجٍُٛ يٙ يؾبيظخ ٚشًم يغزًغ ا . يغزًغ انًراشظ :1

ك يراشظ, ؽػت إؽظبئٛخ يرٚصٚخ انزصثٛخ /  8ذٚبنٗ )ثؼ ٕثخ انًص طك ٔانجبنغ ػرذْب ) 

 و . 2013ـ  2012قػى انزديٛؾ انزصثٕ٘ نهؼبو انرشاغٙ 

انظ  انضبَٙك يٙ يص ط  . يغزًغ اني ة : ٚشزًم ػهٗ ؽ ة انًصؽهخ انًزٕغيخ )2

 ك ؽبنت.  1048)  ٕثخ ٔانجبنغ ػرذْىيرُٚخ ثؼ 

إٌ يٍ األيٕش األغبغٛخ انزٙ ُٚجغٙ انؼُبٚخ ثٓب نكٙ رؼيٙ َزبئظ أ ضص ذقخ ٔٔصٕقبً ْٕ ٔ   

 اخزٛبش انؼُٛخ انزٙ رًضم انًغزًغ رًضٛ ً ؽ ٛ ٛبً. 

"إٌ ػُٛخ انجؾش ُٚجغٙ أٌ رًضم انًغزًغ األطهٙ رًضٛ  ؽ ٛ ٛب ٔطبذقبً  ٔؽٍٛ ٚغًغ     

  يسنك ال ٚكٌٕ إال يٍ انًغزًغ  هّ أٔ يٍ ػُٛخ يًضهخ نٓسا انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٌانجبؽضب

انًغزًغ".
ك1)

 

غ انجؾش يٍ ؽ ة انًصؽهخ انضبَٛخ انًزٕغيخ يٙ يص ط قؼبء ثؼ ٕثخ , ٚزٔ      ًّ كٌٕ يغز

 ػٍ ؽصٚق ان صػخ .ك ثبنيصٚ خ انؼشٕائٛخ  اثٍ غُٛبرّى اخزٛبش يزٕغيخ ) إز 

ك شؼت  3زّى اخزٛبشْب ػشٕائٛبً ثيصٚ خ ان صػخ ٔثٕاقغ شؼجزٍٛ يٍ أطم ) يأيب انؼُٛخ      

ك ؽبنت ٔثسنك رشكم انؼُٛخ 30ك ؽبنت  ٔثهغ ػرذ أيصاذ انؼُٛخ )87ٔانجبنغ ػرذْب )

 يٍ انًغزًغ األطهٙ.ك % 34,48َػجخ)

 

 : ذكافؤ انؼُٛح  1ــ  2ــ  3

يٓبشرٙ انرؽصعخ  يٙصٚجٛخ هًغًٕػزٍٛ انؼبثيخ ٔانزغن اً ركبيؤ انجبؽضبٌ أعصٖ     

ٔزنك ثبغزدراو اخزجبش ) د ك اإلؽظبئٙ نؼُٛزٍٛ يزػبٔٚزٍٛ ن خزجبش ان جهٙ  ٔانزٓرٚ 

 نهًٓبشاد انًدزبشح قٛر انجؾش . 

                                                 
ك1)

 .116ك ص 1988ذاش اندكص نهُشص ٔانزٕضٚغ   : )ػًبٌ  انجؾش انؼهًٙ .يدٕٓيّ. أذٔارّ . أغبنٛجّزٔقبٌ ػجٛراد )ٔآخصٌٔ ك؛  

 



 ( 1ظذٔل ) 

نهًعًٕػرٍٛ  انركافؤٚثٍٛ األٔعاط انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح فٙ اخرثاساخ 

 ح ٔانعذٔنٛح ٔدالنرًٓا اإلحصائٛحانضاتطح ٔانرعشٚثٛح ٔلًٛح )خ( انًحرغث

 انمٛاط االخرثاساخ
 انًعًٕػح انضاتطح

انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح
 خ حلًٛ

 انًحرغثح

 لًٛح خ*

 انعذٔنٛح

 انذالنح

 اإلحصائٛح
 ع± ط   ع± ط  

 1661 0.97 16.87 0.32 16.76 ز انذحشظح

1671 

 ػشٕائٛح

 ػشٕائٛح 1616 3.31 16.90 5.30 16.80 دسظح انرٓذٚف

 ( 28 ( ٔدسظح حشٚح ) 1615 ذحد يغرٕٖ دالنح )    

 : انًغرخذيح األظٓضج ٔاألدٔاخٔ انٕعائم 3ــ  3

 :رخذيح فٙ انثحسانًغٔاالظٓضج انٕعائم  1ــ  3ــ  3

ثغًغ انًؼهٕيبد ٔؽم انًشكهخ انًصاذ  انجبؽضبٌْٔٙ عًٛغ انٕغبئم انزٙ رػبػر    

 :ذشاغزٓب 

 شصٚؾ قٛبظ. -1

 ك.  3نكزصَٔٛخ ػرذ ) غبػبد رٕقٛذ ا -2

 ك.  6 صاد قرو ػرذ )  -3

 ك. 8شٕاخض ػرذ )  -4

 ْرف  صح قرو طغٛص . -5

يصٚق انؼًم انًػبػر  -6   
)*ك
 

 أدٔاخ انثحس: 2ــ  3ــ  3

 انًظبذش انؼصثٛخ ٔاألعُجٛخ-1    

                                                 
  يرشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ يٙ انًرشغخ يؾًر ػيبانػٛر : 

 ِانػٛر طراو يؾًر : ؽبنت ذ زٕشا 

 يظيدٗ عٕاذ : يبعػزٛص رصثٛخ شٚبػٛخ 



 اغزًبشح اغزجٛبٌ -2    

 االخزجبشاد ٔان ٛبغبد-3    

 انٕغبئم اإلؽظبئٛخ-4    

 ذٚذ يرغٛشاخ انثحس :ذح 4ــ  3

 ثبنشكم اٜرٙ : جؾشانثزؾرٚر يزغٛصاد  انجبؽضبٌو بق   

 ذحذٚذ انًٓاساخ األعاعٛح : 1ــ  4ــ  3

يُٓبط انًصؽهخ " يٍ ثبنجؾشثزؾرٚر انًٓبشاد األغبغٛخ اندبطخ  انجبؽضبٌ قبو   

" ك2012انًزٕغيخ نٕضاشح انزصثٛخ )
(1)
  . 

 ذحذٚذ االخرثاساخ : 2ــ  4ــ  3

ثبػزًبذ االخزجبشاد اندبطخ ثبنًٓبشاد قٛر انجؾش انًٕعٕذح ػًٍ  انجبؽضبٌقبو     

 ك .2012يُٓبط انًصؽهخ انًزٕغيخ نٕضاشح انزصثٛخ )

 انذحشظحأٔالً : اخرثاس     

ك شٕاخض5ـــ اخزجبش انص غ انًزؼصط ثبنكصح ثٍٛ )
ك1)

 

 قٛبظ ان رشح ػهٗ انرؽصعخ ثزغٛص االرغبِ ْرف االخزجبش :-

 

 انجراٚخ                                                     10mانًػزدريخ :             ذٔاداأل -

   خًػخ شٕاخض             

                           

                                                            1.5m         2m     صاد  

  صح قرو

                         غبػخ رٕقٛذ.طبيصح 

                                                 
(1)
خ , انًرٚصٚخ انؼبيخ نهًُبْظ , : )انؼصاق , ٔضاشح انزصثٛ ذنٛم يرشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ )انًصؽهخ انًزٕغيخكػجر انصضاق  بظى ٔأخصٌٔ ؛   

 .113ك ص2012
(
 160كص1999: )ػًبٌ.ذاش اندكص نهيجبػخ ٔانُشص ٔانزٕضٚغ.انزًبشٍٚ انزيٕٚصٚخ ثكصح ان روك صبيص يؾػٍ ٔآخصٌٔ؛1



 األٔلوك يٍ انشبخض 2ٚ   ان ػت ػهٗ خؾ انجراٚخ انس٘ ٚجؼر يػبيخ) األذاء : ؽصٚ خ 

ٔركٌٕ  ٔإٚبثبثؼر غًبع انظبيصح ٚ ٕو ثؼًهٛخ ذؽصعخ انكصح ثٍٛ انشٕاخض اندًػخ زْبثب 

 خؾ االَي ق.  إنٗوك صى انؼٕذح 1.5خص )أ م شبخض ٔ انًػبيخ ثٍٛ

ٚ ٕو انًؤقذ ثبؽزػبة انٕقذ يٍ نؾظخ غًبع انظبيصح نٛ ٕو ثئٚ بيٓب  :ؽصٚ خ انزػغٛم 

 خؾ انجراٚخ. إنٗػُر آخص نؾظخ ٚصعغ يٛٓب ان ػت 

 .األيؼم انًؾبٔنخ ػتزرؾٔٚؼيٗ ان ػت يؾبٔنزٍٛ 

 شاَٛاً : اخرثاس انرٓذٚف

ـــ انزٓرٚ  َؾٕ يصيٗ ي ػى إنٗ يصثؼبد:
ك1) 

 

 ْرف االخزجبش: قٛبظ ذقخ انزظٕٚت َؾٕ انًصيٗ -

 األذٔاد انًػزؼًهخ: -

 .  ٚشصٚؾ نزؼٍٛٛ يُي خ انزٓر 

 .ََْٕٙرف  صح قرو قب 

 قبََٕٙ. يهؼت  صح قرو 

 (ك.5 صاد قرو ػرذ 

 ؽصٚ خ األذاء: -

ٚبشذح ػٍ خؾ انًصيٗ ٔانًػبيخ ثٍٛ  18ك  صاد ػهٗ خؾ انغطاء انس٘ ٚجؼر 5رٕػغ )

شذح ,ؽٛش ٚ ٕو ان ػت ثبنزٓرٚ  يٙ انًُبؽق انًؤشصح ثبالخزجبش ك ٚب1 صح ٔأخصٖ )

ٔؽػت أًْٛزٓب ٔطؼٕثزٓب ٔثشكم يزػهػم انكصح ثؼر األخصٖ ػهٗ أٌ ٚزى االخزجبش يٍ 

 ٔػغ انص غ.

 ؽصٚ خ انزػغٛم:

رؾزػت ػرذ اإلطبثبد انزٙ ررخم األْراف انًؾرذح يٍ    انغبَجٍٛ ثؾٛش رؾزػت 

 ندًػخ  بٜرٙ:ذشعبد  م  صح يٍ انكصاد ا

                                                 
1
  260كص1994: )ان بْصح,ذاش اندكص انؼصثٙ,انغرٚر يٙ اإلػراذ انجرَٙ ٔانًٓبش٘ ٔاندييٙ ن ػت  صح ان رويدزٙ إثصاْٛى ؽًبذ؛ك(



رؾػت  م  صح ثبنُ بؽ انًؾرذح نهًُي خ انًؾػٕثخ يغ يصاػبح يٙ ؽبل يع انكصح نهشصٚؾ 

رؾػت نهًُي خ األػهٗ ؽػت انًُبؽق انًصقًخ ,ٔطدص ػُر خصٔعٓب خبشط ؽرٔذ 

 انًصيٗ.

                

 

                               

  5ذشعبد إنٗ انًُي خ شقى 5 

                         4ًُي خ شقى ذشعبد إنٗ ان4

 3ذشعبد إنٗ انًُي خ شقى  3

 2ذشعزبٌ إنٗ انًُي خ شقى 

 1ذشعخ ٔاؽرح إنٗ انًُي خ شقى 

 طدص خبشط ؽرٔذ انًصيٗ                                                

 إػذاد انرًشُٚاخ : 5ــ  3

انشدظٛخ ٔانًظبذش انؼهًٛخ ٔانصغبئم  يٙ إػراذ انزًصُٚبد ػهٗ خجصرّ انجبؽضبٌأػزًر    

ػٍ ؽصٚق يٕاقغ االَزصَٛذ , ٔقر ٔاألؽبشٚؼ زاد انؼ قخ ثًٕػٕع انجؾش , ٔ سنك 

 ػُر ٔػغ انزًصُٚبد األغع اٜرٛخ : انجبؽضبٌشاػٗ 

يصاػبح يجرأ انزُٕع يٙ أذاء انزًصُٚبد ذاخم انٕؽرح انزؼهًٛٛخ إلصبشح ػُظص  .1

  انزشٕٚق ٔانًزؼخ.

 اد ٔانشٕاخض ٔاألْراف نهًػبًْخ يٙ ضٚبذح انزؾدٛط َؾٕ األذاء .اغزدراو انكص .2

 إرجبع انزرشط يٙ ضٚبذح طؼٕثخ انزًصُٚبد . .3

 يصاػبح عبَت انػ يخ ٔاأليبٌ ػُر أذاء انزًصُٚبد .  .4

 

 

 5 3 5 

1 

4 4 

2 2 



 االخرثاساخ انمثهٛح :  6ــ  3

 ثؼر رٓٛئخ  بيخ يػزهطيبد ريجٛق انزغصثخ ٔإعصاء انزكبيؤ ثزُدٛس انجبؽضبٌقبو    

و انػبػخ انزبغؼخ طجبؽبً يٙ  2014/  2/  16األؽر  االخزجبشاد ان جهٛخ , ٔزنك يٙ ٕٚو

 غبؽخ انًرشغخ .

  ذطثٛك انرًشُٚاخ : 7ــ  3

ك أغبثٛغ 8رى ريجٛق انزًصُٚبد ثٕاقغ ٔؽررٍٛ رؼهًٛٛزٍٛ يٙ األغجٕع انٕاؽر ٔنًرح )   

ٛى اني ة ذاخم انٕؽرح ٔيٙ أٚبو )االصٍُٛ , األشثؼبءك يٍ  م أغجٕع , ٔقر رى ر ػ

ك ؽ ة , ٔرًضم  م يغًٕػخ )يؾيخك 10انزؼهًٛٛخ إنٗ ص س يغًٕػبد  م يغًٕػخ )

, ٔقر َدسد  م يغًٕػخ ذاخم انًؾيخ رًصُٚبً يٓبشٚبً يزراخ ً )يص جبًك نًٓبشرٙ 

ك ذقبئق ٔيٍ صى االَز بل إنٗ انًؾيخ انضبَٛخ نٛؤذ٘ رًصُٚبً 5انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  ٔنًرح )

ب ػٍ األٔل ٔيٍ صى االَز بل إنٗ انًؾيخ انضبنضخ ٔاألخٛصح , نٛكٌٕ ثسنك يغًٕع يدزهد

سد عًٛغ انًؾيبد يٙ ان ػى ك ذقٛ خ , َٔد15انٕقذ انًػزغصق يٙ رُدٛس انًؾيبد )

 . يٍ انرشظانُشبؽ انزيجٛ ٙ  ػًٍ  انصئٛع

 االخرثاساخ انثؼذٚح : 8ــ  3

جٛق انزغصثخ ثزُدٛس االخزجبشاد انجؼرٚخ ٔرؾذ ثؼر رٓٛئخ  بيخ يػزهطيبد ري انجبؽضبٌقبو    

/  4/  10 اندًٛعَدع انظصٔف انزٙ َدسد يٛٓب االخزجبشاد ان جهٛخ , ٔزنك يٙ ٕٚو 

 انزبغؼخ طجبؽبً يٙ غبؽخ انًرشغخ .و انػبػخ  2014

 انٕعائم اإلحصائٛح : 9ــ  3

خ نؼُٛخ انجؾش ثؼغ ان ٕاٍَٛ اإلؽظبئٛخ انً ئً انجبؽضبٌالغزدصاط انُزبئظ اغزدرو  

 ٔاالخزجبشاد انًػزدريخ ْٔٙ :

 انٕغؾ انؾػبثٙ 

 االَؾصاف انًؼٛبش٘

 قبٌَٕ )دك نهًغًٕػزٍٛ انًػز هزٍٛ انًزػبٔٚزٍٛ



 قبٌَٕ )دك نهًغًٕػبد انًزُبظصح

 انثاب انشاتغ

 :ػشض انُرائط ٔذحهٛهٓا ٔيُالشرٓاــــ  4

ع انُزيبئظ ييٙ عيرأل ثؼر انؾظٕل ػهيٗ انجٛبَيبد اندبطيخ ثًزغٛيصاد انجؾيش ريى ػيص    

 ٔرؾهٛهٓب ٔيُبقشزٓب ثٓرف رؾ ٛق أْراف انجؾش ٔيصػٛبرّ.

ػشض َرائط االخرثاسٍٚ انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نهًٓاساخ لٛذ انثحس  نهًعًٕػح  1ــــ  4

 انرعشٚثٛح ٔذحهٛهٓا ٔيُالشرٓا:

 ( 2ظذٔل ) 

ح نهًعًٕػح ٚثٍٛ األٔعاط انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح نالخرثاساخ انمثهٛح ٔانثؼذٚ

 انرعشٚثٛح ٔلًٛح )خ( انًحرغثح ٔانعذٔنٛح ٔدالنرًٓا اإلحصائٛح

 االخرثاساخ خ
ٔحذج 

 انمٛاط
ف -ط ف 2يط غ   دالنح انفشٔق (T)انعذٔنٛح (T)انًحرغثح 

 8,05 50,6 2,9 شا انذحشظح 1
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2 

 

 انرٓذٚف

 

 يؼُٕ٘ 10 52,3 3,7 دسظح

 ( 29ظح حشٚح ) ( ٔدس 1615ذحد يغرٕٖ دالنح )      

يٍ خ ل ػصع انُزبئظ ن خزجبشاد ان جهٛخ ٔانجؼرٚخ نهًغًٕػخ انزغصٚجٛخ يٙ يٓبشرٙ    

انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  نهًغًٕػخ انزغصٚجٛخ َصٖ ثلٌ قًٛخ )دك انغرٔنٛخ أطغص يٍ قًٛخ 

)دك انًؾػٕثخ يًب ٚؼُٙ ٔعٕذ يصٔق يؼُٕٚخ ثٍٛ االخزجبشاد ان جهٛخ ٔانجؼرٚخ ٔنظبنؼ 

 اد انجؼرٚخ .االخزجبش

اندييصٔق انزييٙ ظٓييصد إنييٗ رًصُٚييبد انزييراخم انًٓييبش٘ ٔانزييٙ َدييسد  انجبؽضييبٌٔٚؼييطٔ     

ثلغهٕة انًؾيبد , ٔزنيك ٌٜ انزُيٕع ييٙ انزًصُٚيبد ٔانًٓيبشاد ٔانيصثؾ ثيٍٛ انًٓيبشاد 



)ػييٛبء يييٙ انزًصُٚييبد يييٍ شييلَّ أٌ ٚييؤذ٘ إنييٗ رؼهييى رهييك انًٓييبشاد ٔريٕشْييب , إز ٚييصٖ 

ييٙ انزيرشٚت ٔإذخيبل أ ضيص ييٍ يٓيبشح ييٙ رًيصٍٚ ٔاؽير ٚػيبْى ييٙ  " إٌ انزُٕعك  2003

ريٕٚص ثؼغ انظدبد انًٓبشٚخ "
(1)
 . 

 ًب أٌ  ريجٛق انزًصُٚبد ثبنشكم انظؾٛؼ ثبنزرشط يٍ انػٓم إنٗ انظؼت      

ك " 2009ٔانزديٛؾ انؼهًٙ غبْى يٙ رؼهى انًٓبشاد  إز ٚس ص )ؽّ إغًبػٛم ٔآخصٌٔ 

 رو ثبنزديٛؾ ٔانزُظٛى ٔاالغزًصاش   ٔػهٗ أغع ػهًٛخ نًب ٚزًٛط انزرشٚت يٙ  صح ان

ٚؼًٍ يرح انزلصٛص االٚغبثٙ ػهٗ يػزٕٖ ان ػت ٔاغزًصاشِ  ً ريخ يٙ انغٕاَت 

انًدزهدخ نكصح ان رو  ًجرأ انزرشط يٙ اشردبع يػزٕٖ انؾًم ٔانزٕقٛذ انظؾٛؼ نزكصاشِ 

"
ك2)

 . 

رٍٛ انضاتطح ٔانرعشٚثٛح ٔذحهٛهٓا ػشض َرائط االخرثاساخ انثؼذٚح نهًعًٕػ 2ــــ  4

 ٔيُالشرٓا:

 ( 3ظذٔل ) 

نهًعًٕػرٍٛ  انثؼذٚح خرثاساخالٚثٍٛ األٔعاط انحغاتٛح ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح فٙ ا

 انضاتطح ٔانرعشٚثٛح ٔلًٛح )خ( انًحرغثح ٔانعذٔنٛح ٔدالنرًٓا اإلحصائٛح

 االخرثاساخ
انمٛا

 ط

 انضاتطحانًعًٕػح 
انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح
 خ حلًٛ

 انًحرغثح

 لًٛح خ*

 انعذٔنٛح

 انذالنح

 اإلحصائٛح
 ع± ط   ع± ط  

 365 1,73 15,30 1,35 16,70 ز انذحشظح
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 يؼُٕٚح 866 0,9 20,61 2,8 16,31 دسظح انرٓذٚف

 ( 28( ٔدسظح حشٚح )  1615ذحد يغرٕٖ دالنح )        

                                                 
(1)
ػٛبء َبعٙ ػجٕذ ,رلصٛص رراخم انزًصُٚبد انًص جخ يٙ ريٕٚص ثؼغ انًٓبشاد األغبغٛخ ثكصح ان رو,)شغبنخ يبعػزٛص , هٛخ انزصثٛخ  

 . 52ك ص 2003عبيؼخ ثغراذ .–انصٚبػٛخ 

     
ك2)

 .17كص2009اندكص انؼصثٙ    : ) ان بْصح   ذاش  صح ان رو ثٍٛ انُظصٚخ ٔانزيجٛق ٔاإلػراذ انجرَٙؽّ إغًبػٛم ٔآخصٌٔ ؛   



إنيٗ األذاء انغٛير ٔاالَيريبع ييٙ  نرؽصعخاانزيٕش انس٘ ؽرس يٙ يٓبشح  انجبؽضبٌٔٚؼطٔ    

  ثلغيهٕة انًؾييبد انًػيزدريخ  زًصُٚيبدان األذاء َزٛغخ ؽبنيخ انزشيٕٚق انًٕعيٕذح ػيًٍ

ك " إٌ اغييزدراو 2000ٔرزدييق ْييسِ انُزٛغييخ يييغ يييب أشييبشد إنٛييّ )يكييبشو ؽهًييٙ ٔآخييصٌٔ 

ٙ انزًصُٚييبد ٔاألنؼييبة يييٙ ذشظ انزصثٛييخ انصٚبػييٛخ ٚييؤذ٘ إنييٗ رُشييٛؾ انغٓييبض انؼظييج

ٔانجييرَٙ    ًييب إَٓييب رهؼييت ذٔشا يييؤصصا يييٙ رًُٛييخ انغٕاَييت انُدػييٛخ نز جييم أعييطاء انييرشظ 

ثػؼبذح ٔثٓغخ يًب ٕٚنر ذايؼٛخ ٔيٛم َؾٕ يًبشغخ انصٚبػخ "
ك1)

. 

إنييٗ ػييرذ انزكييصاشاد ػُيير ريجٛييق رًصُٚييبد  انزٓييرٚ ريييٕش يٓييبشح  انجبؽضييبٌٔٚؼييطٔ    

ُبغييت نهًًبشغييخ ٔانزكييصاش  ْٔييسا انٕقييذ انً  ةٔانزييٙ يُؾييذ انييي لغييهٕة انًؾيييبد ,ث

ك " إٌ ييٍ انًديصٔع ػهيٗ انًرشغيٍٛ أٔ انًيرشثٍٛ 2000ٚزدق ييغ ييب أشيبش إنٛيّ )شيًذ 

رشغٛغ انًزؼهًٍٛ ػهٗ أذاء ا جص ػرذ يًكٍ يٍ يؾبٔالد انزًصٍٚ قرش انًػزيبع "
ك2)

. 

ؼير ك ػهيٗ " إٌ انزكيصاش 1983ٚٔٚزدق أٚؼب يغ يب أشبش إنّٛ )أيٍٛ إَٔش ٔأغبيخ  بييم    

أغبغب نهزؼهى ٔرؾرٚر ػيرذ ييصاد ركيصاش األذاء نهؾص يخ ٚؼير أييصا يًٓيب   يٓيٕ ٚؼزًير ػهيٗ 

ييُخ انًرشظ ٔخجصرّ إنٗ ؽر ثؼٛر يٙ رؾرٚر ػرذ انزكصاشاد انًضهٗ انً ئًخ نكم يصؽهيخ 

غُٛخ "
ك3)

 . 

 

 انثاب انخايظ

 ـــ االعرُراظاخ ٔانرٕصٛاخ : 5

 االعرُراظاخ : 1ـــ  5

 إنٗ االغزُزبعبد اٜرٛخ : انجبؽضبٌئظ انزٙ ظٓصد رٕطم خ ل انُزبيٍ    

انزكصاش يٙ أذاء رًصُٚبد ٔيٍ خ ل أغهٕة انًؾيبد غبػر يٙ ػًهٛخ رؼهى  .1

 يٓبشرٙ انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  ثكصح ان رو .

                                                 
ك1)

 . 125كص2000: )ان بْصح  يص ط انكزبة نهُشص  1  ؽ يٕغٕػخ انزرشٚت انًٛراَٙ نهزصثٛخ انصٚبػٛخيكبشو ؽهًٙ ٔآخصٌٔ ؛   
ك2)

  Schmidt   A. Richard   Craig A.wrisherg ; Motor Learning and performance : (Human Ken tics 

 2000)p.206.  
ك3)

 . 151ك ص1983: )ان بْصح   ذاش اندكص انؼصثٙ    انزصثٛخ انؾص ٛخٍٛ إَٔش   أغبيخ  بيم ؛ أي  



 أٌ أغهٕة انًؾيبد  بٌ يؼبالً يٙ رؼهى يٓبشرٙ انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  ثكصح ان رو . .2

ٕة انًؾيبد غبًْذ يٙ ضٚبذح انزشٕٚق يٙ أذاء زًصُٚبد ٔانزٙ َدسد ثلغهانأٌ  .3

 يٓبشرٙ انرؽصعخ ٔانزٓرٚ  يًب غبػر يٙ ػًهٛخ انزؼهى .

 انرٕصٛاخ : 2ـــ  5

 ثًب ٚلرٙ : بٌٕٚطٛ انجبؽضبٌيٍ خ ل االغزُزبعبد انزٙ رٕطم إنٛٓب    

اخزٛبش انزًصُٚبد انً ئًخ نهًصؽهخ انؼًصٚخ نهي ة ٔانزُٕع يٛٓب يٍ اعم ضٚبذح  .1

 ل اني ة َؾٕ األذاء .يٕٛ

 اغزدراو رًصُٚبد يٙ رؼهى يٓبشاد أخصٖ ثكصح ان رو ألًْٛزٓب يٙ رػصٚغ انزؼهى. .2

اػزًبذ أغهٕة انًؾيبد يٙ انٕؽراد انزؼهًٛٛخ نرشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ  .3

 نًػبًْزّ يٙ ضٚبذح انزُظٛى ذاخم انرشظ يًب ٚػبػر ػهٗ رؾػٍٛ األذاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًصادس

  ان بْصح   ذاش اندكص انؼصثٙ    انزصثٛخ انؾص ٛخ  أغبيخ  بيم ؛ أيٍٛ إَٔش( :

 ك 1983

 يُبْظ انزصثٛخ انجرَٛخ ايٍٛ إَش اندٕنٙ ٔعًبل انرٍٚ انشبيؼٙ ؛

 ك2000:)ان بْصح ,ذاش اندكص انؼصثٙ,1,ؽانًؼبطصح

 ػًبٌ.ذاش اندكص نهيجبػخ انزًبشٍٚ انزيٕٚصٚخ ثكصح ان روصبيص يؾػٍ ٔآخصٌٔ؛( :

 ك1999نزٕضٚغ.ٔانُشص ٔا

 ان بْصح,ذاش اندكص  األغع انؼهًٛخ يٙ ررشٚت  صح ان روؽُدٙ يؾًٕذ يدزبش؛(:

 ك 1987انؼصثٙ,

  ػًبٌ   انجؾش انؼهًٙ .يدٕٓيّ. أذٔارّ . أغبنٛجّزٔقبٌ ػجٛراد )ٔآخصٌٔ ك؛( :

 ك 1988ذاش اندكص نهُشص ٔانزٕضٚغ  


ٔانُشص,عبيؼخ :)ذاش انكزت نهيجبػخ  صح ان رو ضْٛص قبغى اندشبة ٔآخصٌٔ؛ 

ك.1988انًٕطم,
 

  ػٛبء َبعٙ ػجٕذ ,رلصٛص رراخم انزًصُٚبد انًص جخ يٙ ريٕٚص ثؼغ انًٓبشاد

عبيؼخ ثغراذ –األغبغٛخ ثكصح ان رو,)شغبنخ يبعػزٛص , هٛخ انزصثٛخ انصٚبػٛخ 

 ك 2003.

 ك1993:)ان بْصح,ذاش اندكص انؼصثٙ,انًٛكبَٛكٛخ انؾٕٛٚخؽهؾخ ؽػبو انرٍٚ؛ 

 صح ان رو ثٍٛ انُظصٚخ ٔانزيجٛق ٔاإلػراذ انجرَٙصٌٔ ؛ ؽّ إغًبػٛم ٔآخ   ( :

 ك2009ان بْصح   ذاش اندكص انؼصثٙ   

 ثغراذ,ييبثغ انجؾش انؼهًٙ ثبغزدراو يظبذش انًؼهٕيبدػبيص إثصاْٛى يُرٚهٛغٙ؛(:

 ك 1993ذاش انشؤٌٔ انض بيٛخ انؼبيخ,



  ؽهخ انًزٕغيخكذنٛم يرشظ انزصثٛخ انصٚبػٛخ )انًصػجر انصضاق  بظى ٔأخصٌٔ ؛ 

 ك 2012: )انؼصاق , ٔضاشح انزصثٛخ , انًرٚصٚخ انؼبيخ نهًُبْظ , 

  يراء أ صو اندٛبؽ , ؽبير يظيدٗ ثهجبظ ؛ رلصٛص أغهٕة انًؾيبد ٔيق انزؼهى

يغهخ ػهٕو انزؼبَٔٙ ٔانسارٙ يٙ ا زػبة ثؼغ انًٓبشاد األغبغٛخ ثكصح انٛر : 

 . 2010انضبنش , , انؼرذ انضبَٙ , انًغهر  انزصثٛخ انصٚبػٛخ

 ان بْصح  ذاش اندكص  انريبع نجُبء انٓغٕو يٙ  صح ان رويدزٙ إثصاْٛى ؛(:

 ك 1994انؼصثٙ 

 انغرٚر يٙ اإلػراذ انجرَٙ ٔانًٓبش٘ ٔاندييٙ ن ػت  صح يدزٙ إثصاْٛى ؽًبذ؛

 ك1994: )ان بْصح,ذاش اندكص انؼصثٙ,ان رو

  1  ؽ ٛخ انصٚبػٛخيٕغٕػخ انزرشٚت انًٛراَٙ نهزصثيكبشو ؽهًٙ ٔآخصٌٔ ؛  :

 ك2000)ان بْصح  يص ط انكزبة نهُشص 

 ك2001:)ػًبٌ,ذاش انُشص,انزؼهى ٔعرٔنخ انزرشٚت انصٚبػٙٔعّٛ يؾغٕة؛ 

  ٔغبو شبيم  بيم؛اصص انغٓر انجرَٙ ػهٗ ثؼغ ان رشاد انجرَٛخ اندبطخ

ٔانًزغٛصاد انجبٕٚ ًُٛبرٛكٛخ ٔيػزٕٖ أذاء يٓبشح انزٓرٚ  يٙ خًبغٙ  صح 

 .2007خ يبعػزٛص, هٛخ انزصثٛخ انصٚبػٛخ,عبيؼخ ثغراذ,ان رو,شغبن

Schmidt  ،A. Richard  ،Craig A.wrisherg ; Motor Learning and 

performance : (Human Ken tics ،2000) 

 

 

 

 

 

 



 انًالحك

 رًشُٚاخ تأعهٕب انًحطاخانًَٕرض يٍ 

 انرمٕٚى انرفاصٛم انًحطح

1 

مٛى تشظم انًٍٛٛ ٔنًغافح ٚمٕو انطانة تذحشظح انكشج تشكم يغر

َحٕ  ٓذٚفو إنٗ أٌ ٚصم تانمشب يٍ شاخص نٛمٕو تانر11

 و نهؼشض3و نالسذفاع 2ْٔذف تأتؼاد 

انرأكٛذ ػهٗ إٌ انكشج 

ذكٌٕ تمشب انمذو 

 أشُاء انذحشظح

2 

شٕاخص  5ٚمٕو انطانة تذحشظح انكشج تشكم يرؼشض يٍ تٍٛ 

و إنٗ 11و تشظم انًٍٛٛ ٔنًغافح 2انًغافح تٍٛ شاخص ٔأخش 

و 2أٌ ٚعراص انشاخص األخٛش نٛمٕو تانرٓذٚف َحٕ ْذف تأتؼاد 

 و نهؼشض3نالسذفاع ٔ

انرأكٛذ ػهٗ انرٓذٚف 

تانًكاٌ انًُاعة َحٕ 

 انٓذف

3 

شٕاخص  5ٚمٕو انطانة تذحشظح انكشج تشكم يرؼشض يٍ تٍٛ 

و 11و تشظم انًٍٛٛ ٔنًغافح 2انًغافح تٍٛ شاخص ٔأخش 

اص انشاخص األخٛش نٛمٕو تانرٓذٚف َحٕ رْاتاً ٔإٚاتا إنٗ أٌ ٚعر

 و نهؼشض3و نالسذفاع 2ْٔذف تأتؼاد 

انرأكٛذ ػهٗ يٛالٌ 

 انعزع أشُاء انذحشظح

 

 


