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 ( و 011انكهًاث انًفتاحٍت: نألدنت انمىة وانظزػت نؼذائً)

ـألأل110دراسػػاألالد ػػاألا ةسػػفتاألالػػة األا لػػاوألا رعػػاتاألاا سػػرباألا  ػػاأل  ف ػػ أل يػػ ألبػػدا األ
دؽألا ن ػ   ألا ني  تػاألحػااة ألاا سػااإألإحلػ  األف لػدـألاا ف فاػتألا   حا ػتألا رػ فااألاصتػاألا الػاؿألل

ففألأةتأل سي تألفيفاألا فدرب فألفػاألإت تػ رألأفعػتألا يب ػ فكألا أفػفألأىفتػاألا احػ ألااانػوألفح ا ػاأل
 رػرؼأللػة األا لػاوألا رعػاتاألـألحػااة ألااػك ؾألأل110ف ػ وأل رػدا األ ررؼألأىفتاألالد ػاألا ةسػفتاألا ف

ـألأل110بػػدا األاا  ػػاأل رػػدألافا اػػاألفؤنػػرألتفاػػفألاهب فػػ دألباتػػوألفػػاألبفاتػػاألإت تػػ رألاا سػػرباأل يفػػ أل
ـأل110(ألبػدا األ6حااة ألا نتااكألا ـألأت تػ رألب نػاألا احػ ألا  طر لػاألا رفدتػاألاا  ػاألإنػ فا ألباػ  

اطر لػاألا فاانػ  ألألك(ألـ2015أل–أل2014حااة ألففألالب األا نتااألاا فن را فألا  فاسـألا ر  عػا 
 ػـأل سػفتاألالس ستاأل ي را دألىا ان ألاا  األ ـألأس تدافي ألفاألا دراساأل ـألا  التألإ  ألسػاراألباافػتأل

ا راافتألا  األ ـألق ا ي أل ػأل ب فتألد  تألا ةسـألا ر ـكألب فتألطػاؿألا طػرؼألا سػةااكألب فػتألا فحتطػاأل
ألا طا  دكألب فتألا لاوألا رعاتاكألب فتألا سربا(.

أل ـألأىف ؿألا ر فتألا رااعألاا ر فتألا س اع.
أل ـأل رنتحألا ف ص را ألا  األحلا ألبا ألأبا ألا  نار  ألبا ألباافاي ألااف ألتأ ا:

أل(.ألأل2(كألد  تألا س ؽألاا ةكع 2(كألد  تألا ةتكألاا ةكع 2د  تألا يتاتألا رظفا ألألول:العامل ال 
ألد  تألا ةتكألاا س ؽكألد  تألا ةتكألاا طرؼألا سةااكألد  تألا س ؽألاا طرؼألا سةااألألالعامل الثاني:
أل(كألقاوألا لاعاأل.1د  تألفحتطألا ةكعكألد  تألبرضألا ةكعأل ألالعامل الثالث:

ألا كألاا ندأللبا أل إس تداـألا  فاكألاقاوألا لاعا.أل20دألفاألا ةااسألففألا رقاألألالعامل الخامس:
ـألفػػفألأل50ـألفػػفأل داتػػاألف حراػػاكألابػػداألأل30اػػ كألابػػداألأل15ا ةػػرؼألفػػاألا فاػػ فألألالعامللل السللادس:

ألا  دءألا ر  ا.
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The study of physical evidence and the adjectives muscle strength 

and speed which is characterized by a hostile 110-meter hurdles and in a 

manner statistical Advanced and of the global analysis in order to reach 

a more accurate final results in order to facilitate the task of trainers to 

choose the best players، lies the importance of research being the attempt 

to get to know the importance of physical evidence characteristic of a 

hostile 110-meter hurdles as well as to identify the strands of muscle 

strength and speed to them and that serves as an index can be relied upon 

in the process of hostile choose 110 m elite barriers، was chosen as the 

research sample way intentional، which included (6) hostile 110-meter 

hurdles of the elite players and subscribers season Sports (2014-2015) m، 
in a way the basic components of Harold Hutlnj and that were used in the 

study were reached seven factors was named the factors that have been 

accepted by (the body guide the public factor، the length of the lower 

limb factor، Ataiwlad peripheral factor، factor muscle strength، speed 

factor.)The fourth factor is neglected factor VII. 
The variables that received the highest Alchavat on the nomination of its 

factors، as follows: 
Group I: the skeleton guide (2)، thigh and torso guide (2)، leg and trunk 

guide (2). 
The second factor: guide thigh and leg، thigh and lower guide party، 
guide the lower leg and party 

The third factor: trunk circumference guide، the guide trunk (1)، grip 

strength. 
Group V: sit lie in tha 20، and screwing up using the outs، and the 

strength of the grip. 
Group VI: running in place tha 15، and the enemy of 30 m from a moving 

beginning، and the enemy of 50 m higher than the beginning. 
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  :المقدمة  – 1
 رػدألاالت اػػ را ألاا فلػػ  تسألإحػدػألا اسػػ  تألا رافتػػاألا عػػرار األفػاألفةػػ ؿألا  ربتػػاألا ر  عػػتاأل

كألف الت اػ رألا فاعػاباألاا لتػ سألا  لػدـألااسػ فرار ف أل ي ألففألدارألا ر ألفاألبفاتاألا  تطتطألا سػاتـأل
 ءألا فؤنػرألا حلتلػاأل فػ ألتف اأػوألا يبػإألفػفألقػدرا كأل ػكاألا رافاألا دق قأل يف ألا ػدارألا أ  ػرألفػاألإبطػ

ألألألألألألألألألألألألألألألألألألـألأل110فػػػػػػفألا عػػػػػػرارؼألاهفػػػػػػ دوألفنيػػػػػػ أل انيػػػػػػاضألا  ةر  تػػػػػػ  ألا ر  عػػػػػػتاألالػػػػػػاروألب فػػػػػػاألاسػػػػػػا ؽأل
أل.ألالاروألت لا

ا ةػػردألا فن سػػإأل نػػاعألا ننػػ يألا ر  عػػاألا ففػػ رسألىػػاألا تطػػاوألالا ػػ ألألات تػػ رافػػفألا فراػػاـألاػػأفألألألأل
ا ف تللػػافألفػػاألالننػػطاألا ر  عػػتاألا فت اةػػاأل  حد ػػدألألا ةػػوا اطا ػػاأل ػػك ؾألأل االػػاؿألإ ػػ ألفسػػ اػأل

ا ر  عػػاألافلػػ  ألألا فاالػػة  ألا عػػرار األاا ت لػػاألااػػتألننػػ يألباػػ ألحػػدوألاا  ػػاأل سػػ بدألباػػ ألات تػػ ر
لسػػػسألبافتػػػاألفحػػػددوأل يػػػدؼألا الػػػاؿألإ ػػػ ألا فسػػػ ات  ألا ر  عػػػتاألا ر  تػػػاألكألاباػػػ ألىػػػكاألالسػػػ سأل

ـألحػػااة ألاا ف فااػػاألأل110افػػتألا  ػػاأل ػػؤارألفػػاألإنةػػ  ألراػػضألحػػدد ألا رد ػػدألفػػفألا دراسػػ  ألأىػػـألا راأل
ا لػػػدرا ألا ا  افتا نتاتػػػاألألاسػػػ اف را  لػػػدرا ألا  دنتػػػاألاا حراتػػػاألاا ةنتػػػاألاا لت سػػػ  ألا ةسػػػفتاألااػػػك ؾأل

ألفاأل اةتوألقدرا ألا رداءألالإألةػتألقدرا ػوأل  حل ػقألألاس اف ر ارداءألكألإكأل ؤارأل ىكهألا لدرا ألإ ة  ت أل 
ألىاألقطعألا فس فاألاأقلرأل ففألففافأل.ألىدؼألا حرااألففألراضألا حااة ألاأل

فػػاألإت تػػ رألا ر  عػػ  فألاػػتألألاا حةػػرألالس سػػألدا  دنتػػاألاا لت سػػ  ألا ةسػػفتاأل رػأل ػكاألفػػإفألا لػػدرا ألألألأل
ألدافألأل ألفػفألفألفأنيـأل ػفأل  فانػااألفػفألإبػدادألاطػت ألحسإألفر    وألا ر  عتاألافيف أل اص ألقدرا ألا فدرب ا

فػاأل  اػؾألا ةر  تػاألا ر  عػتاألففررفػاألا فػدرإأل فػ أل افرألا فاالة  ألا ةسفتاألاا  دنتاألا فن سااألاا في 
 ػػػدػألا ر  عػػػاألفػػػفألفاالػػػة  ألةسػػػفتاألاقػػػدرا أل دنتػػػاأل ػػػؤدؼألك ػػػؾألإ ػػػ ألا  صاػػػإألباػػػ ألا فنػػػاي أل

نػػػوألتسػػػ بدألفػػػاأل حل ػػػقألا يػػػدؼألاألاألا  ػػػدر إألاا  راػػػتـألااالت تػػػ رألاا لػػػراا  ألا  ػػػاأل ر ػػػرضألبفا  ػػػ ا 
ألاا فسؤا  فألفاأل طا رألا ةر  تاأل.ألا فننادألاأقػتأل ففألففافألا تةفألا رإءألا ااقعألبا ألا ر  ع  فأل

اتاألاا سػػرباألا  ػػاأل  ف ػػ أل يػػ ألا ا حاػػ فألدراسػػاألالد ػػاألا ةسػػفتاألالػػة األا لػػاوألا رعػػألار ػػأػ ػػكاألألألألألأل
إحلػػ  األف لػدـألاا ف فاػػتألا   حا ػتألا رػػ فااألاصتػاألا الػػاؿأللدؽألألااأسػااإـألحػػااة ألأل110ألؤابػدا

ألأفعتألا يب  فأل.ألات ت را ن    ألا ني  تاألففألأةتأل سي تألفيفاألا فدرب فألفاأل
ـألأل110ا األأىفتػػػاألالد ػػػاألا ةسػػػفتاألا فف ػػػ وأل رػػػدأل رػػػرؼا أفػػػفألأىفتػػػاألا احػػػ ألااانػػػوألفح ا ػػػاألألألألأل

ألاالب فػ داا  ػاأل رػدألافا اػاألفؤنػرألتفاػفأللة األا لاوألا رعاتاألاا سرباأل يف ألألحااة ألااك ؾأل ررؼ
ألـألحااة ألا نتااأل.ألأل110بدا األألات ت رباتوألفاألبفاتاأل

األ االػػػاؿألإ ػػػ ألا فسػػػ ات  ألا ر  تػػػاألارػػػدوألباافػػػتأل ةػػػإأل اافرىػػػ ألفنيػػػ ألا  حػػػددألإفا نتػػػاألا ر  عػػػألألأل
ا  دنتػػاألاا ةسػػفتاألاا نةسػػتاألاا اظتةتػػػاألاا  ػػاألإكاألفػػ أل ػػاافر ألفػػػاألا ر  عػػاألابػػدرة  ألفر نػػاألأفاػػػفأل

ـأل110ا  ن ػػؤألافػػ ألتفاػػفأل حلتلػػوألفسػػ لايكألاأفألا  لػػدـألا اطػػاءألفػػاألا فسػػ اػألا رقفػػاأل ةر  تػػاألراػػضأل
 فسػ اػألا رقفػػاألا رػػ  فاألقػػدأل رةػػعألإ ػ ألأسػػا إألبد ػػدوألفنيػػ ألطر لػػاألفل رنػػاألبػػفألاألاانتة عػػوحػااة أل
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الت ت رألا  األف أل ا  ألإ  ألحدألف أل ر فدألبا ألا ت روألا نتلتاألاباػ ألباافػتألا لػدفاألاه رىػ ألفػفأل
ألالسا إأله رألا فلنناألبافت  أل.

ـألحااة ألاففألفت اػفألا ةاانػإألا ةنتػاأل110اقدأل ن اؿألا رد دألففألا ا حا فألدراساألأداءألراضألألألألألأل
فأل ػػـأل ةػػداألدراسػػػاألقػػدأل ن ا ػػ ألالد ػػاألا ةسػػفتاألا فف ػػ وأل رػػػدا األ دنتػػاألاا فتا نتاتػػاألإالألإفألا اػػ حااا  

ـألحػػااة ألفػػعأللػػة األا لػػاوألا رعػػاتاألاا سػػرباأل ارػػدا  فألالػػاروألفة فرػػاأل ػػكاألإر ػػأػألا ا حاػػ فأل110
أل إسػػااإألإحلػػ  األف لػػدـألبػػف ألفح ا ػػاألدراسػػاألةفتػػعألىػػكهألا ف ص ػػرا ألدفرػػاألااحػػدألفر  ة يفػػ ألةفترػػ أل 

ـألحػااة أل110طر قألا  حا تألا ر فااأل فح ا األا  التألإ  ألأىـألا ف ص را ألا  األ  ف ػ أل يػ ألبػدا األ
كألا يػػدؼألا احػػ ألإ ػػ أل حد ػػدألالد ػػاألا ةسػػفتاألااالت اػػ را ألا  دنتػػاألفػػاألنػػاتألباافػػتألق  اػػاأل ا حد ػػدأل

رػػدا األ حد ػػدألا  نػػ ءألا رػػ فااألا اسػػتطأل سد ػػاألا ةسػػفتاألااالت اػػ را ألا  دنتػػاأل ألكألفعػػيألبػػفألاا  سػػفتا
ألـألحااة .أل110
  :إجراءات البحث - 2
 :منهجية البحث  1 – 2
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألا فسػػػػػػػػػػػحاأل أانػػػػػػػػػػػوألأنسػػػػػػػػػػػإألا فنػػػػػػػػػػػ ى ألألا لسػػػػػػػػػػااإ ػػػػػػػػػػـألاسػػػػػػػػػػػ تداـألا فػػػػػػػػػػػني ألا الػػػػػػػػػػػةاأل أل

ألألأل.ا رافتاأل يكهألا دراساأل
  :عينة البحث  2 – 2

ـألحػػااة أل110(ألبػػدا األ6باػػ  ألانػػ فا ب نػػاألا احػػ ألا  طر لػػاألا رفدتػػاألاا  ػػاألألات تػػ ر ػػـأل
ألـأل.ألألأل(2015أل–أل2014 ففألالب األا نتااألاا فن را فألا  فاسـألا ر  عا

  :وسائل جمع البيانات) الجهزة والدوات(  3 – 2
:ألا فراةعألا رربتاألاالةن تػاألكألانػاااألا فراافػ  ألا دا تػاألألال تاس ر فألا ا حا فألا  اس  تألااأل

تألا ةردتاأل  سة تألن    ألا لت س  ألا ةسفتاألكألا  سة ألااس ف را اا لت سكألألااالت ا را  الن رن  (كأل
(ألـأل2كألنػر طألقتػ سألنسػ ةاألاػأطااؿ ا  سة تألا ةردتاأل  سػة تألن ػ   ألاالت اػ را ألا  دنتػاألااس ف را 

(ألـكألف ػ افألط ػػاأل لتػ سألا ػػا فكألةيػػ  ألقتػ سألا طػػاؿأل ا رسػػ  ف  ر(ألكألةيػ  ألقتػػ سألالبػػراضأل50 ا
 (كألح سػػػااألنتلػػتاألا أ رانتػػاألنػػاعأل2  ا  اةػػاف  ر(كألةيػػ  ألقػػاوألا لاعػػاكألسػػ ب  أل اق ػػ ألبػػدد

(CASIO FX – 99IN). 
  :االختبارات البدنية المستخدمة  4 – 2

أفألاسػػ ترة أل يػػ ألالسػػسألا رافتػػاألفػػاألا    ػػاألا رراقتػػاألابػػددى أل ػػـأل رنػػتحألات اػػ را ألسػػ قأل
أل(ألات ا را أل دنتاأل لت سألاتألففألا لاوألا رعاتاألاا سرباألاف أل ااأل:6 

أل/ألا لػػاوألا رعػػاتا: (ألا نتػػاأل20(كألا ةاػػاسألفػػفألا رقػػادألفػػاأل 200:أل1985ا لاعػػا حافاأل:ألقػػاوألأاالأل 
أل(أل270:أل1986ا  ف تأل ب دألا حف دألاحس ن ف:ألا س تداـ(ألكألا ندأللبا أل262:أل1987 حس ن ف:أل



322074-6032 :ISSN

 

5 

 

أل/ألا سػػربا: ألا ةػػرؼألفػػاألا فاػػ فأل ـألفػػفأل داتػػاألأل30(ألكألبػػداأل363:أل1995ا  حسػػ ن فأل:ألأل15ا نتػػ أل 
أل(أل.1980ففألا  دءألا ر  ا حس فألانل ف:ألألـأل50(ألكألبداأل363:أل1995ف حرااأل حس ن ف:أل

 قياسات شكل الجسم المستخدمة :    5 – 2
أل لت سػػػػػ  ألنػػػػػاتألا ةسػػػػػـألاافػػػػػ ألأالػػػػػ أل15ا دراسػػػػػاألباػػػػػ أل ألانػػػػػ فا ألألألأل ألةسػػػػػفت أل   يػػػػػ أل(ألد ػػػػػتيأل 

ألألألألألألألألألألأل(أل74:أل1986(أل ب ػػدألا حف ػػدألارا ػػإ:ألأل Spurgeon & Meredithاف ر ػػد  ألأل سػػ  ارة افأل
ألااف أل ااأل:

 ( = غٕل انطزف انظفهٙ / اررفبع انجذع يٍ انجهٕص .1انؼظًٙ ) دنٛم انٓٛكم .1

 ( = ػزض انذٕض / ػزض انًُكجٍٛ .1دنٛم ػزض انجذع ) .2

 ػزض انذٕض . –ػزض انًُكجٍٛ ×  3( = 2دنٛم ػزض انجذع ) .3

 دنٛم يذٛػ انجذع = يذٛػ انصذر / يذٛػ انجطٍ . .4

 ف .دنٛم أررفبع انصذر = يذٛػ انصذر / اررفبع انجظى يٍ انٕقٕ .5

 دنٛم انطزف انظفهٙ = يذٛػ طًبَخ انظبق / غٕل انطزف انظفهٙ . .6

 دنٛم انطزف انؼهٕ٘ = يذٛػ انذراع / غٕل انذراع . .7

 ( = غٕل انطزف انظفهٙ / اررفبع انُزٕء األخزٔيٙ يٍ انجهٕص 2دنٛم انٓٛكم انؼظًٙ ) .8

 ( = غٕل انفخذ / غٕل انجذع يٍ انُزٕء األخزٔيٙ .1دنٛم انفخذ ٔانجذع ) .9

 ( = غٕل انفخذ / غٕل انجذع يٍ انُزٕء األخزٔيٙ .2نٛم انفخذ ٔانجذع )د  .10

 ( = غٕل انظبق / غٕل انجذع يٍ أػهٗ انزأص . 1دنٛم انظبق ٔانجذع )  .11

 ( = غٕل انظبق / غٕل انجذع يٍ انُزٕء األخزٔيٙ .2دنٛم انظبق ٔانجذع )  .12

 دنٛم انفخذ ٔانطزف انظفهٙ = غٕل انفخذ / غٕل انطزف انظفهٙ .  .13

 دنٛم انظبق ٔانطزف انظفهٙ = غٕل انظبق / غٕل انطزف انظفهٙ .  .14

 . دنٛم انفخذ ٔانظبق = غٕل انفخذ / غٕل انظبق .15

  :حصائيةالا الوسائل   6 – 2
 ا اسػػطألألتػػأ ا:ف ألااسػػ ترا أل(SPSS)با ةػػ ألا  ت نػػ  ألاهحلػػ  تاأل ااسػػطاألا  رنػػ ف ألا ةػػ ى ألألأل

كألا  حا ػػػػتألا رػػػػ فااألاطر لػػػػػاألاػػػػػ يألا اسػػػػتطأل   رسػػػػافألا فرتػػػػ رؼكألفر فػػػػتألاالر ألاالنحػػػػراؼكألا حسػػػػ  ا
ألا فاان  ألالس ستاأل ي را دألىا ان أل.

أل
أل
أل
أل
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 النتائج ومناقشتها:  عرض- 3
 صفتي القوة العضلية والسرعة المرشحة للتحليل: واختباراتمواصفات الدلة الجسمية  1 – 3

قت سػػػػ  ألالد ػػػػاألا ا حاػػػػ فألا ف اسػػػػط  ألا حسػػػػ  تاألااالنحرافػػػػ  ألا فرت ر ػػػػاأل ةفتػػػػعألألاسػػػ تر أل
ـألحػػػااة ألاافػػػ ألفاعػػػحألفػػػاألأل110لػػػة األا لػػػاوألا رعػػػاتاألاا سػػػرباأل رػػػدا األألاات اػػػ را ا ةسػػػفتاأل

أل(أل.1ا ةداؿ 
 ( انًتىططاث انحظابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت نًتغٍزاث انبحث 0انجذول )

 ع ص االختباراث ث

 85178 685511 انىسٌ 0

 15160 05185 (0دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 8

 15151 15587 (0ػزض انجذع )دنٍم  3

 45483 885711 (8دنٍم ػزض انجذع ) 4

 15161 05855 دنٍم يحٍظ انجذع 5

 15187 15541 دنٍم أرتفاع انصذر 6

 15189 15373 دنٍم انطزف انظفهً 7

 15068 15485 دنٍم انطزف انؼهىي 8

 15197 05605 (8دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 9

 15130 15483 (0دنٍم انفخذ وانجذع ) 01

 15150 15771 (8دنٍم انفخذ وانجذع ) 00

 15107 15449 (0دنٍم انظاق وانجذع ) 08

 15144 15788 (8دنٍم انظاق وانجذع ) 03

 15119 15474 دنٍم انفخذ وانطزف انظفهً 04

 15100 15451 دنٍم انظاق وانطزف انظفهً 05

 15144 05150 دنٍم انفخذ وانظاق 06

 85610 445911 لىة انمبضت  07

 05636 035311 ثا81انجهىص يٍ انزلىد فً  08

 05494 85311 انشذ ألػهى بإطتخذاو انشيٍم 09

 35657 805411 ثا05انجزي فً انًكاٌ  81

 15348 05081 و يٍ بذاٌت يتحزكت 31ػذو  80

 15888 55541 و يٍ انبذء انؼانً 51ػذو  88

 

  :ية وصفتي القوة العضلية والسرعةقياس العالقة بين الدلة الجسم 2 – 3
لػة األألاات اػ را  ـألا  التألإ  ألفلةافاألفرػ في ألاالر ا طػ  ألا   نتػاأل سد ػاألا ةسػفتاأل

ألاافتألفاعحألفاألا ةداؿ 22ا لاوألا رعاتاألاا سرباألا فرنحاأل ا حا تألاا ا  صا  أل(.2(ألف ص راأل 
 لطر ػػػاألفنيػػػ أل ػػػـأل حسػػػإألا تيتػػػ ألاألار اػػػ ي(ألفر فػػػتأل231اتيحػػػعألإفألا فلػػػةافاأل  عػػػفف أل

سػػػػػػػ  إأل نسػػػػػػػااألألار اػػػػػػػ ي(ألفر فػػػػػػػتأل90%(ألا 67.391فاةػػػػػػػإأل نسػػػػػػػاا ألار اػػػػػػػ ي(ألفر فػػػػػػػتأل186 
أل%(أل.32.608 

(أل4(ألبنػػػدألدرةػػػاألحر ػػػا 0.811ابنػػػدألفل رنػػػاألا لػػػتـألا فح سػػػااألا  لتفػػػاألا ةدا تػػػاألاا ا  صػػػاأل أل
داؿألفاةػػػػإأل نسػػػػااألألار اػػػػ ي(ألفر فػػػػتأل5كألتيحػػػػعألأفألا فلػػػػةافاأل  عػػػػفف أل0.05اافسػػػػ اػألدال ػػػػاأل
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%(كألفػػػػػػػاألحػػػػػػػ فأل اػػػػػػػ ألبػػػػػػػددألفرػػػػػػػ في أل1.298داؿأل نسػػػػػػػاا ألار اػػػػػػػ ي(ألفر فػػػػػػتأل3ا أل%(2.164 
ددألفرػ في ألاالر ا طػ  ألا سػ  ااأل%(ألابػ49.350(أل نسػااأل 114االر ا ط  ألا فاةااألا ص رألدا األ 

أل %(أل.ألأل47.186(أل نسااأل 109دا األ ا ه رأل
      وانظزػت انمىة تاوصف انجظًٍت نألدنت انبٍٍُت االرتباطاث يصفىفت (8)جذول

 والسرعة قبل التدوير:  القوة العضلية ائج العاملية لألدلة الجسمية وصفتالنتا 3 – 3
 ان (ألفػػػػاأل حا ػػػػتألفلػػػػةافاألأسػػػػ تدـألا ا حاػػػػ فألطر لػػػػاأل ا فاانػػػػ  ألالس سػػػػتاأل ي را ػػػػدألىػػػػاأل

ألاقػػدأل ػػـألأتػػكألا راافػػتألا  ػػاألا نػػ أل22ب فاتػػ  ألابػػك ؾأل ػػـألا  الػػتألا ػػ  ألاالر اػػ يفرػػ في أل (ألبػػ فيأل 
ألةسػػفت أل15(ألباافػػتأل نػػفت 7قتفيػػ ألا ر نتػػاألأأ ػػرألفػػفألا ااحػػدألا لػػحتحأل ػػكاألا  الػػتألإ ػػ   (ألد ػػتيأل 

أل(.أل3ؿ %ألففألا  ا  فأل(ألااف ألفاعحألفاألا ةداألأل97.260 دنتاألفسر  ألات ا را (أل6ا 
%(ألفػفألا نسػااألا  راأفتػاأل ا اػ  فألاا ر فػتأل25.702فألا ر فتألالاؿألفسػرألفػ ألنسػ  و ااتيحعألألألألألأل

%(أل74.918%(ألاا ر فػػتألا رااػػعأل 64.119%(ألاا ر فػػتألا ا  ػػ  49.127ا اػػ ناألفسػػرألفػػ ألنسػػ  و 
%(أل97.260%(ألاا ر فػتألا سػ اعألأل 92.437%(ألاا ر فػتألا سػ دسأل 84.693اا ر فتألا ت فسأل 

األتيحعألأتاأل ألأفألا راافتألا فس تالاأل  ر إأل ن   ت أل  كأل اص ألنسااأل ا  فألا ر فتألإحسإألأىف  ي ألاع أل 
%(أل14.992%(ألاا ر فػػػتألا ا  ػػػ  23.425%(ألاا ر فػػػتألا اػػػ نا 25.702الاؿأل ا اػػػ  فألا أاػػػاأل 

%(ألاا ر فػتأل7.745%(ألاا ر فػتألا سػ دس 9.775%(ألاا ر فػتألا تػ فس 10.798اا ر فتألا رااع 
أل.ألى ااردحعألأفألقتـألا  ا  فألا فةسرألظا ألا   األق تألأةراءألبفاتاألا  دا رألتياأل%(أل4.822ا س اعأل 

أل
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  :القوة العضلية والسرعة بعد التدوير ائج العاملية لألدلة الجسمية وصفتالنتا 4 – 3
ا ف ر فػدألاطر لػا ألا ة ر فػ أسأل أػ   ر(أل  ػدا رألا راافػتألابػك ؾألألا  ػدا رألأسااإألاس تداـ ـأل

ألةسػػفت ألا 15(ألباافػػتأل نػػفتأل نػػفت 7إ ػػ  ألاـاسػػ تد الػػتألا ا حاػػ فألا ػػ أل ألات اػػ را (أل6(ألد ػػتيأل 
أل%ألففألا  ا  فأل(أل.ألأل97.260 دنتاألفسر  

%(ألفػػػػفألا نسػػػػااألا  راأفتػػػػاأل ا اػػػػ  فأل22.229اتيحػػػػعألإفألا ر فػػػػتألالاؿألفسػػػػرألفػػػػ ألنسػػػػ  و 
%(ألاا ر فػػػػػتألا رااػػػػػعألألألألألألألأل57.833%(ألاا ر فػػػػػتألا ا  ػػػػػ  42.551اا ر فػػػػػتألا اػػػػػ ناألفسػػػػػرألفػػػػػ ألنسػػػػػ  و 

(ألاا ر فػػػتألا سػػػ اعألأل%89.565%(ألاا ر فػػػتألا سػػػ دس 81.368%(ألاا ر فػػػتألا تػػػ فس 70.844 
األاأل%(أل97.260  ألأفألا راافػػتألا فس تالػػاأل  ر ػػإأل ن   تػػ أل  حسػػإألأىف  يػػ ألأكأل اصػػ ألاتيحػػعألأتعػػ أل 

%(ألاا ر فتألا ا   أل20.322%(ألاا ر فتألا ا نا 22.229نسااأل ا  فألا ر فتألالاؿأل ا ا  فألا أاا 
%(ألاا ر فػػػػتألا سػػػػ دسأل10.524%(ألاا ر فػػػػتألا تػػػػ فس 13.011رااػػػػع %(ألاا ر فػػػػتألا 15.282 
%(ألاف ألتيحعألأفألقتـألا  ا  فألا فةسرألظا ألا   األق ػتألاارػدأل7.694%(ألاا ر فتألا س اع 8.198 

 (.أل4أةراءألبفاتاألا  دا رألااف ألفاعحألفاألا ةداؿ 
 يتزا حىاجش لبم انتذوٌز  001( انًصفىفت انؼايهٍت نألدنت انجظًٍت وانمىة انؼضهٍت وانظزػت نؼذائً 3انجذول )

 

 ث

 

 انًتغٍزاث

 انتباٌٍ انًفظز انؼىايم 

 انظابغ انظادص انخايض  انزابغ  انثانث  انثاًَ  األول 

 15977 498.- 735. 132.- 043. 212. 338.- 100.- انىسٌ  0

 15978 018. 086.- 405.- 160. 496. 011. 727. (  0دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 8

 15990 096.- 019. 009. 458. 496. 105. 718.- (  0ػزض انجذع )دنٍم  3

 15980 158. 347. 257.- 526.- 575. 210.- 345.- ( 8دنٍم ػزض انجذع ) 4

 15934 114. 088. 397.- 455.- 609.- 083.- 412. دنٍم يحٍظ انجذع   5

 15997 004. 145.- 006. 262.- 717. 112. 617.- دنٍم أرتفاع انصذر  6

 15988 037.- 135.- 757. 102.- 128.- 448. 318. دنٍم انطزف انظفهً   7

 15950 070. 110. 078.- 116.- 726. 224. 581.- دنٍم انطزف انؼهىي   8

 15987 025. 109. 151. 156. 410. 281.- 825. (  8دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 9

 15966 114.- 041.- 050. 195.- 488. 313. 758. ( 0دنٍم انفخذ وانجذع ) 01

 15998 072.- 056. 214. 066. 370. 001. 892. ( 8دنٍم انفخذ وانجذع ) 00

 15999 459. 132.- 014.- 495.- 355. 501.- 386. (  0دنٍم انظاق وانجذع ) 08

 15998 118. 043. 148. 186. 367. 597.- 659. ( 8دنٍم انظاق وانجذع ) 03

 15953 125. 279. 196. 271.- 050.- 812. 294. انظفهً  دنٍم انفخذ وانطزف  04

 15985 091. 285.- 017.- 098. 001.- 865.- 370.- دنٍم انظاق وانطزف انظفهً  05

 15985 011.- 292. 096. 173.- 023. 867. 329. دنٍم انفخذ وانظاق   06

 15986 114. 076.- 055. 656. 295. 668. 004.- لىة انمبضت 5 07

 15974 221. 244.- 505.- 608. 052. 391. 292. ثا 81انجهىص يٍ انزلىد فً  08

 15943 376.- 220.- 459. 034. 098. 703.- 192. انشذ ألػهى بإطتخذاو انشيٍم  09

 15994 338.- 301.- 430.- 267.- 050. 728. 036. ثا05انجزي فً انًكاٌ  81

 15956 188. 653. 184.- 472. 304.- 298.- 238. و يٍ بذاٌت يتحزكت  31ػذو  80

 15954 371. 256. 580. 096. 005. 243. 588.- و يٍ انبذء انؼانً  51ػذو  88

  05160 05714 85050 85376 35898 55053 55654 انمٍى انؼٍٍُت )انجذر انكايٍ(

  45888 75745 95775 015798 045998 835485 855718 أهًٍت انؼـىايم %

  975861 985437 845693 745908 645009 495087 855718 تزاكًٍت نهتباٌٍ %انُظبت ان
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 يتزا حىاجش بؼذ انتذوٌز  001( انًصفىفت انؼايهٍت نألدنت انجظًٍت وانمىة انؼضهٍت وانظزػت نؼذائً 4انجذول)

 

 ث

 

 انًتغٍزاث

انتباٌٍ  انؼىايم 

 انظابغ نظادصا انخايض  انزابغ  انثانث  انثاًَ  األول  انًفظز

 15977 936. 073. 200.- 186. 078. 086.- 087. انىسٌ  0

 15978 056. 240.- 479. 084. 075.- 052. 817. (  0دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 8

 15990 164. 001.- 164. 230. 873. 189.- 295.- (  0دنٍم ػزض انجذع ) 3

 15980 219. 024. 118.- 956. 010. 068.- 001.- ( 8دنٍم ػزض انجذع ) 4

 15934 022. 052.- 089. 064.- 951. 102. 059.- دنٍم يحٍظ انجذع   5

 15997 135.- 255.- 135.- 729. 579. 066.- 156.- دنٍم أرتفاع انصذر  6

 15988 416.- 051. 458.- 416.- 127. 567. 161. دنٍم انطزف انظفهً   7

 15950 043. 103.- 042. 731. 610. 090. 151.- دنٍم انطزف انؼهىي   8

 15987 083. 155. 001.- 092.- 055.- 001. 972. (  8دنٍم انهٍكم انؼظًً ) 9

 15966 088.- 308.- 001. 076. 030.- 485. 788. ( 0دنٍم انفخذ وانجذع ) 01

 15998 001. 001.- 048. 171.- 047.- 267. 942. ( 8دنٍم انفخذ وانجذع ) 00

 15999 343.- 156. 151.- 531. 400.- 260.- 570. (  0وانجذع )دنٍم انظاق  08

 15998 054. 282. 052.- 039.- 078.- 333.- 891. ( 8دنٍم انظاق وانجذع ) 03

 15953 133.- 014. 001.- 001. 079.- 964. 014. دنٍم انفخذ وانطزف انظفهً   04

 15985 062.- 168. 154.- 107. 001. 954. 088.- دنٍم انظاق وانطزف انظفهً  05

 15985 012.- 105.- 084. 036.- 001.- 980. 068. دنٍم انفخذ وانظاق   06

 15986 139.- 020. 528. 233.- 681. 407. 062. لىة انمبضت 5 07

 15974 133.- 120.- 906. 258.- 123. 099. 172. ثا 81انجهىص يٍ انزلىد فً  08

 15943 048. 022.- 601. 265.- 068. 566. 427.  انشذ ألػهى بإطتخذاو انشيٍم 09

 15994 092.- 805. 271. 064. 033.- 480. 171.- ثا05انجزي فً انًكاٌ  81

 15956 550. 636. 336. 248.- 246.- 071.- 101. و يٍ بذاٌت يتحزكت  31ػذو  80

 15954 194.- 574. 246.- 118. 488. 247. 461.- و يٍ انبذء انؼانً  51ػذو  88

  05693 05813 85305 85868 35368 45470 45891 انمٍى انؼٍٍُت )انجذر انكايٍ(

  75694 85098 015584 035100 055888 815388 885889 أهًٍت انؼـىايم %

  975861 895565 805368 715844 575833 485550 885889 انُظبت انتزاكًٍت نهتباٌٍ %

 

  :تفسير العوامل وتسميتها 5 – 3
الباحثان على أسللو  تحديلد المتريلرات التلي تتشلبع بقليم لات دالللة بكلل عاملل  اعتمد

، كمللا تللم العتمللاد على)محللك جيلفللورد( والللل  يشللير إلللى    0.5فللي ضللوء التشللبعات ال بللر  
 ( .151:  1980قبول العامل الل  يتشبع عليه ثالثة متريرات دالة على القل  )فرج : 

 تفسير العامل الول: 
%(ألفػػػفألا رػػػددألا أاػػػاأل27.272(أل نػػػار  ألا ػػػرػألابنسػػػاا 6لػػػدأل نػػػاعألباػػػ ألىػػػكاألا ر فػػػت  

ا  ػػػػاأل نػػػػار ألباتػػػػوألفاةاػػػػاكألأل اف ص ػػػػرا ألا ت عػػػػراأل ا حا ػػػػتألافػػػػفألا فيحػػػػعألأفألةفتػػػػعألا ف ص ػػػػرا 
(أل=ألطػاؿألا طػرؼأل2د  ػتألا يتاػتألا رظفػا أل{فألا  نار  ألا أ رػألا ن ألففألح  ألا  ر  إأاتيحعأل

(أل=ألطاؿألا ةتػكأل/أل2(كألاد  تألا ةتكألاا ةكع 0.972افاألففألا ةااس ا سةاا/ألأر ة عألا ن اءألالترأل
(أل=ألطػػػاؿألا سػػػ ؽ/ألطػػػاؿأل2(كألاد  ػػػتألا سػػػ ؽألاا ةػػػكع 0.942طػػػاؿألا ةػػػكعألفػػػفألا ن ػػػاءألالترافػػػا 
(أل=ألطػػػػػػػاؿألا طػػػػػػػرؼأل1(كألاد  ػػػػػػػتألا يتاػػػػػػػتألا رظفػػػػػػػاأل 0.891ا ةػػػػػػػكعألفػػػػػػػفألا ن ػػػػػػػاءألالترافػػػػػػػاأل 

(أل=ألطػػػاؿألا ةتػػػك/طاؿأل1ا ةػػػكعأل (كألاد  ػػػتألا ةتػػػكألاأل0.817ا سػػػةاا/أر ة عألا ةػػػكعألفػػػفألا ةاػػػاسأل 
(أل=ألطػػاؿألا سػػ ؽ/طاؿألا ةػػكعأل1(كألاد  ػػتألا سػػ ؽألاا ةػػكعأل 0.788ا ةػػكعألفػػفألا ن ػػاءألالترافػػاأل 

اتيحعألأفألفرظـألا  نار  ألا أ رػألبا ألا ر فتأل  راقألاأد ػاألةسػفتاألأل}(0.570ففألأبا ألا رأسأل 
ألاار ة بوؿألا ةكعأل  راقألافاالة  ألا ةسـألا أاتاألاا ن  ةاألففألتيؿألقسفاألأطااؿألا ةسـألبا ألطاأل
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 ػػػكاأل ػػػرػألا ا حاػػػ فأل سػػػفتاألىػػػكاألا ر فػػػتأل ػػػػأل ألد  ػػػتألا ةسػػػـألا رػػػ ـأل(أل.ألأفألا ن  ةػػػاألا  ػػػاأل الػػػتألإ  يػػػ أل
ألاة تػػ  ةػػاألفنطلتػػاأل أػػافألطػػاؿألا ةسػػـألا أاػػاألاأىفتػػاألأطػػااؿألأة ا ػػوأللىف  يػػ ألفػػاأل  ا ا حاػػ فأل رػػدألن
(أل"ألاػػ  ألفػػفأل2003ـألكألاىػػكهألا ن  ةػػاأل  ةػػقألفػػعألفػػ ألأنػػ ر ألإ تػػوأل سػػن ءألفة ػػدأل110حػػااة ألسػػا ؽأل

فن سػػااألألا سػػ ردادا ـألفػػفألطػػااؿألا ل فػػاألاا ػػك فأل  ف رػػافأل110ا عػػرارؼألأفألتاػػافألالبػػإألفسػػ الاأل
:أل2003ا رااػاألافػداى ألا حراػاأل" ا  فتفػاأل:ألألالر ةػ ع سرباألا ػراضأل أػاأل  حلػقألا ن حتػاألا حراتػاأل

ألفػػػػعألفػػػػ ألكاػػػػرهأل  أللػػػػاحاألاأل(أل.أل13 (ألباػػػػ ألأىفتػػػػاألا طػػػػاؿألفػػػػاألا رد ػػػػدألفػػػػفأل1987  ةػػػػقألأتعػػػػ أل 
ألفػػعألفػػ أل54:ألأل1987لننػػطاألا ر  عػػتاألفنيػػ ألا طػػاؿألا أاػػاأل اةسػػـأل حسػػ ن فأل:ألا (ألكألا  ةػػقألأتعػػ أل 

(ألإفألطػػاؿألا يبػػإألا أاػػاأل ػػؤدؼألإ ػػ أل حل ػػقألا طػػاؿألا فن سػػإأل اتطػػاوأل2003كار ػػوأل سػػن ءألفة ػػدأل
باػػ ألافػػقألا  ػػدر إألباػػ ألطػػاؿألا تطػػاوألا ػػكؼأل ػػر اطألاػػوألا ػػراضأل ػػ فألا حػػااة ألفػػاألبػػددألا  ػػ ألأاأل

أل(أل.ألأل12:أل2003لاؿألفاألبددألفحدادأل ا  فتفاأل:ألا راضألإ  ألا ح ة ألا
(ألباػػ أل"ألأفألا طػػاؿألكاألأىفتػػاألا  صػػاألفػػاألا رد ػػدألفػػفألالننػػطاأل1997 ؤاػػدأل  ألنلػػرألا ػػد فألاألألألألأل

ألاػ فألا طػاؿألا أاػاألأاألطػاؿألارػضألأطػراؼألا ةسػـألك اطػاؿألا ػكراب فألأاألا ػرةا فألكألألا ر  عتاألسااء 
األاأ سػػػ إألا ةػػػردألا  اافلػػػ  ألا رعػػػاتاألأفأل ن سػػػقألطػػػاؿألالطػػػراؼألفػػػعألارعػػػي أل ػػػوألأىفتػػػاألا  صػػػاألفػػػاأل

أل(أل.ألألأل324:ألأل1997ا رل تاألفاألفرظـألالننطاألا ر  عتاأل" رعاافأل:أل
(ألبنػػػدف ألأأػػػدألباػػػ ألالىفتػػػاألا أ ػػػرػأل اطػػػاؿألفػػػاأل1989ا  ةػػػقألفػػػعألفػػػ ألةػػػ ءألاػػػو ا  رألداادألأل

ألاػػػ فألا طػػػاؿألا أاػػػاأل اةسػػػـألأاألطػػػاؿألارػػػضألأطػػػراؼألا ةسػػػـأل ا رد ػػػدألفػػػفألالننػػػطاألا ر  عػػػتاألسػػػااء 
أل(أل.أل94:ألأل1989 ا لتساأل:أل

(ألا ػػكؼأل الػػتألإ ػػ ألب فػػتألفنػػ اوألفػػاأل2002اىػػكهألا ن  ةػػاألنةػػدى ألبند ب ػػدألا فػػنرـألأحفػػدأل
(كألافػ أل الػتألإ تػوألأل49:ألأل2002دراس وألاأطاقألباتوألاسـ ب فتألطاؿألا ةسػـألاا نػو(أل ا ةنػ  األ:أل

أل سر دألبااأل  ا  ر ةاػ ناألأل(ألفاألدراس وألاا كؼألأطاقألباتػو ب فتألحةػـألا ةسػـألاا ا ػو(2003أتع أل 
فػػػػاألدراسػػػػ وألاأطاػػػػقألباتػػػػوألأل(ألإ ػػػػ ألب فػػػػتألفنػػػػ او2002 الػػػػت فظةرألأنػػػػارألاأل(ألكأل86:ألأل2003:أل

ألفػعألفػ أل الػا ألأل49:ألأل2002 ب فتألأطااؿألا ةسـألا فرااػا(أل د هأل ػاأل:أل (كألا  ةػقألا ن  ةػاألأتعػ أل 
(ألإكألتالػػػ ألإ ػػػ ألب فػػػتألفنػػػ اوألأطالػػػ ألباتػػػوأل ب فػػػتألنفػػػاألا فلػػػ  تسأل2002إ تػػػوأل ه ػػػداءألسػػػ  ـأل

أل(أل.ألأل96:ألأل2002ا طا تا(أل ا نرتفاأل:أل
د  ػتألا يتاػتأل{ ونظراً  لن أفضل القياسات من الوجهة اإلحصائية تتمثل بلدليل كلل ملن  

للا فالباحثلان يرشلحان هلل   }(أل2(ألكألد  تألا س ؽألاا ةكعأل 2(ألكألد  تألا ةتكألاا ةكعأل 2ا رظفاأل 
 م حواجز .  110عدائي  الختيارالدلة كأحد السس 
 تفسير العامل الثاني: 

%(ألفػػػفألا رػػػددألا أاػػػاأل22.727(أل نػػػار  ألا ػػػرػألابنسػػػاا 5األا ر فػػػت  لػػػدأل نػػػاعألباػػػ ألىػػػك
 اف ص ػػػػرا ألا ت عػػػػراأل ا حا ػػػػتألافػػػػفألا فيحػػػػعألأفألةفتػػػػعألا ف ص ػػػػرا ألا  ػػػػاأل نػػػػار ألباتػػػػوألفاةاػػػػاكأل
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د  ػػتألا ةتػػكألاا سػػ ؽأل=ألطػػاؿألا ةتػػك/طاؿأل{اتيحػػعألإفألا  نػػار  ألا أ ػػرػألا نػػ ألفػػفألح ػػ ألا  ر  ػػإأل
(كأل0.964=ألطػػاؿألا ةتػػك/طاؿألا طػػرؼألا سػػةاا (كألاد  ػػتألا ةتػػكألاا طػػرؼألا سػػةااأل0.980ا سػػ ؽأل 

(كألاد  ػػػتألا طػػػرؼأل0.954اد  ػػػتألا سػػػ ؽألاا طػػػرؼألا سػػػةااأل=ألطػػػاؿألا سػػػ ؽ/طاؿألا طػػػرؼألا سػػػةااأل 
ألا سػػػػػػ تداـ(كألاا نػػػػػػدأللباػػػػػػ أل0.567ا سػػػػػػةااأل=ألفحػػػػػػتطألسػػػػػػف ناألا سػػػػػػ ؽ/طاؿألا طػػػػػػرؼألا سػػػػػػةاا 

 لػػتسألألفتااتيحػػعألأفألفرظػػـألا  نػػار  ألا أ ػػرػألباػػ ألا ر فػػتأل  راػػقألاأد ػػاألةسػػ} (0.566ا  ف ػػت 
 ػػػكاأل ػػػرػألا ا حاػػػ فأل سػػػفتاألىػػػكاألا ر فػػػتأل ػػػػػ ألد  ػػػتألطػػػاؿألا طػػػرؼألألءه ألأطػػػااؿألا طػػػرؼألا سػػػةااألاأةػػػ ا

ألا سةاا(.
أل110ا حػ ة ألاةر  تػاألألاة تػ  أفألا ن  ةاألا  األ التألإ  ي ألا ا حا فأل  ط  قألفعألف طاا  أل

 ة (أل  ةػػقأل فػػ ألق ػػتألا حػػ ة ألكألاب ػػارألا حػػ ة ألكألافػػ ألارػػدألا حػػألـألحػػااة ألاا ف فااػػاألافراحاػػوألا ػػاي 
(أل"ألتفاػفألأفألترػدألب ػارألا حػ ة ألكألتطػاوألفرد ػاألباػ ألافػقأل2003فعألف ألأنػ ر ألإ تو سػن ءألفة ػدأل

ف طاا  ألا حرااألا ي فاألاا  األ ةرضألبا ألا يبإألاالر ة عألفاؽألا حػ ة أل ر ػارهألدافألااللػطداـأل
  فتفػػػػا:ألاػػػوألسػػػااءألا  نسػػػااأل ارةػػػتألالف فتػػػاأل ا ل  ػػػػدو(ألأاألا رةػػػتألا تاةتػػػاأل ا دافرػػػاألأاألا  صطتػػػاأل( ا

أل(.أل13:ألأل2003
أةػ اءألا ةسػـألألاق ػراإ(ألافرحااألا ط ػرافأل رابػ أل1990ا  ةقألأتع ألفعألف ألكاره  ألباف فأل

ا فت اةاألاتلال أل  ا ةتك ف(ألففألتػطألسػ رألفراػ ألالػتألا ةسػـألا ردتػاألا ػرةا فأل افػ نعألااحػدوألارػدأل
ا ػ دادألأىفتػاألبفػتألكالترػألا  ـأل ردتاألا فػ نعألا  رةػتألا حػروألاػـألرةػتألاالر لػ ءألااحػدوألارػدألالتػرػأل

إكأل ػػر اطألبفػػتألأةػػ اءألا ةسػػـألالتػػرػأل  اق ػػ ألكا رةػػتألا حػػروألااظتة يػػ ألفػػفألاةيػػاألا نظػػرألاهتلػػ باأل
بفايػػ ألا ا حعػػ رأل اي ػػايأل  ػػدأألا حراػػاألفػػفألا رةػػتألا حػػروأل ننػػ يألاا ة  تػػاألفػػاألا ةػػ هألالرضألاىػػكهأل

تػاألفػاؽألا فػ نعألا حرااأل  دأألففألفةلتألا حاضألأف ألحرااألرةتألاالر ل ءألاا  األ  ـألسػح ي ألاىػاألفان
أل(.ألألألألألأل251:ألأل1990ففألفةلتألا راااألف  ـألسر راألاالاوأل  س فرألا حراا ألباف فأل:أل

تفػ فألنػ أرألألكاػرهأل  ةقألفػعألفػ األ (أل"ألفػفألأةػتألا حلػاؿألباػ ألسػرباأل2000 ق سػـألحسػفألاا 
اا رةػتألا ل  ػدوألألاالر لػ ءفف أل  ح ـألبا ألا رداءأل نظتـألا اق  ألبفػتألرةػتألألاالة ت  اقاوألدفعأل حظاأل

(.ألأل165:ألأل2000فألانػػػ أرأل:أل االػػػاؿألإ ػػػ ألسػػػرباألبػػػداألفا  تػػػاألإ ػػػ ألا فػػػ نعأل" ألحسػػػ أل دقػػػاأل  فػػػا
د  ػػتألا ةتػػكألاا سػػ ؽألكألأل{لفألأفعػػتألا لت سػػ  ألفػػفألا اةيػػاألاهحلػػ  تاأل  فاػػتأل ػػد  تألاػػتألفػػفألانظػػراأل

 ػػكاألف  ا حاػػ فأل رنػػح فألىػػكهألالد ػػاألأل}د  ػػتألا ةتػػكألاا طػػرؼألا سػػةااألكألد  ػػتألا سػػ ؽألاا طػػرؼألا سػػةاا
ألـألحااة .ألألأل110بدا األألالت ت ر

 تفسير العامل الثالث: 
%(ألفػػػفألا رػػػددألا أاػػػاأل22.727(أل نػػػار  ألا ػػػرػألابنسػػػاا 5 لػػػدأل نػػػاعألباػػػ ألىػػػكاألا ر فػػػت 

 اف ص ػػػرا ألا ت عػػػراأل ا حا ػػػتألافػػػفألا فيحػػػعألأفألةفتػػػعألا ف ص ػػػرا ألا  ػػػاأل نػػػار ألباتػػػوألفاةاػػػاألكأل
ر/فحتطألد  تألفحتطألا ةػكعأل=ألفحػتطألا لػد{اتيحعألإفألا  نار  ألا أ رػألا ن ألففألح  ألا  ر  إ
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(ألألاقػػاوأل0.873(أل=ألبػػرضألا حػػاض/برضألا فنا ػػ ف 1(كألاد  ػػتألبػػرضألا ةػػكع 0.951ا ػػاطفأل 
ألار ةػ ع(ألكألاد  ػتأل0.610(كألاد  تألا طػرؼألا راػاؼأل=ألفحػتطألا ػكراع/طاؿألا ػكراعأل 0.681ا لاعاأل 

اتيحعألأفألفرظـألا  نار  ألا أ رػأل (0.579ا ةسـألففألا اقاؼ ألار ة عا لدرأل=ألفحتطألا لدر/
اقألاأد األةسفتاأل لتسألا فحتط  ألاالبراضأل كاأل رػألا ا حا فأل سػفتاألىػكاألا ر فػتألبا ألا ر فتأل  ر

أل ػػأل ألد  تألفحتط  ألا ةسـألاأبراعوأل(أل.
ـألحااة ألإكأل رػألأل110أفألا ن  ةاألا  األ التألإ  ي ألا ا حا فأل  ط  قألفعألف طاا  ألفر  تاأل

 اػػكراعألألااف ػػدادـألا ا حاػػ فألإنػػوألفػػاألفرحاػػاألب ػػارألا حػػ ة ألافػػ ألتلػػ ح ي ألفػػفألف ػػتأل اةػػكعألإ ػػ ألالفػػ 
ا فل  ػتأل ارةػتألا ل  ػدوألاح ػ ألتلػتألا  اافػقأل ػ فألا ػكراعألاا ةػكعألابػ فألا رةػتألالف فتػاأله   ػوألبنػػدف أل
تلػػػاحألفراػػػ ألةػػػكإألالرضأل أ اػػػاألا ةسػػػـألفػػػاؽألا حػػػ ة ألح ػػػ ألتلػػػتألا ةتػػػكألأقػػػرإألفػػػ ألتاػػػافألإ ػػػ أل

ألا لتألا كراعألا فل  ااألأقرإألف أل أافألإ  ألا لدـألأاألا س ؽأل ارةتألا  ألل  دوأل.ألألا لدرأل لر ا أل 
(أل2000إفألا ن  ةاألا  األ التألإ  يػ ألا ا حاػ فأل  ةػقألفػعأل الػتألإ تػوألفػ أل الػتألإ تػو اتيـأل ػانسأل

(ألكألافعألف أل الػتألإ تػوأل اػ  رألأل94:ألأل2000اأسف هألار فت فحتط  ألا ةسـألاأبراعو(أل بياؼأل:أل
(ألإكأل الػػػتألإ ػػػ ألب فػػػتألفنػػػ اوألأطاػػػقألباتػػػوأل ا ر فػػػتألا فحتطػػػاألا طػػػا ا(أل ألا لتسػػػاأل:أل1989داادأل

أل(أل.ألأل89:ألأل1989
ألفػػعألفػػ ألكاػػرهأل  ألنلػػرألا ػػد فألاأل (أل"ألأفألقتػػ سألفحتطػػ  ألأةػػ اءألا ةسػػـأل1997  ةػػقألأتعػػ أل 

 سػػ تدـألفػػاألا  رػػرؼألباػػ ألفسػػ اػألا  ص ػػرألا ػػكؼألتحػػد أل سنسػػةاألا دىنتػػاألاا رعػػاتاألن  ةػػاأل ػػراف أل
نػوألتفاػفألاهسػ ة دوأل ا  در إألفلت سألفحتطألا لدرألتس ة دألفنوألافؤنرأل حةـألاهط رألا ر ـأل اةسػـألاا 

فألقت سػػػ  ألفحتطػػػ  ألأطػػػراؼألا ةسػػػـألفػػػاأل لػػػد رألا فلطػػػعألا ررعػػػاأل ةػػػ ءألا ةسػػػـألف عػػػفن  ألحةػػػـألفػػػ
فألا   ػ دوألفػاألا فحػتطألإافػفألىػكهألا فحتطػ  ألفحػتطألا ةتػكألإكألالنسةاألا دىنتاألاا رعي ألاا رظ ـأل

ألا  ل  اتاأل إلس ة ااأل ا در إأل" ألرعاافأل:أل أل(أل.ألألأل155:ألأل1997ا رعااألفر اطاألإ ة  ت أل 
(ألاأطاػػػػقألباتػػػػوأل ب فػػػػتألفحتطػػػػ  ألا ةسػػػػـأل2003 الػػػػتألإ تو سػػػػر دألباػػػػاألألا  ةػػػػقألأتعػػػػ  ألفػػػػعألفػػػػ 

أل(أل.أل89:ألأل2003اأبراعو(أل ألا  ر ةا ناأل:أل
(ألإ  ألعراروألا فح فظاألبا ألف ػتألا ةػكعأل2001أن ر لر حألب دألا أر ـألاط  إألفتلتألاألأل

أل(أل.ألأل95:ألأل2001أان ءألفرحااألب ارألا ف نعأل ألا ةعااألاب دألا حس فأل:ألفاأل
أللفألأفعتألا لت س  دليلل محليا الجللع ،  { ألففألا اةياألاهحل  تاأل  فاػتأل ػد  تألاػتألفػفألانظراأل 

 كاألف  ا حا فأل رنح فألىكهألالد ػاألاأحػدألالسػسأللت تػ رألأل}( ، قوة القبضة 1دليل عرض الجلع )
ألـألحااة .أل110بدا األ

 تفسير العامل الرابع :
%(ألفػػػفألا رػػػددألا أاػػػاأل18.181(أل نػػػار  ألا ػػػرػألابنسػػػاا 4 لػػػدأل نػػػاعألباػػػ ألىػػػكاألا ر فػػػت 

 اف ص ػػػرا ألا ت عػػػراأل ا حا ػػػتألافػػػفألا فيحػػػعألأفألةفتػػػعألا ف ص ػػػرا ألا  ػػػاأل نػػػار ألباتػػػوألفاةاػػػاألكأل
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بػػرضأل×ألأل3(أل=أل2د  ػػتألبػػرضألا ةػػكع {اتيحػػعألإفألا  نػػار  ألا أ ػػرػألا نػػ ألفػػفألح ػػ ألا  ر  ػػإأل
(ألكألاد  ػػػػتألا طػػػػػرؼألا راػػػػػاؼأل=ألفحػػػػتطألا ػػػػػكراع/طاؿألا ػػػػػكراعأل0.956بػػػػػرضألا حػػػػػاض أل–ا فنا ػػػػ فأل

(ألكألاد  ػتأل0.729ا ةسػـألفػفألا اقػاؼ ألار ة عرأل=ألفحتطألا لػدر/ا لدألار ة ع(ألكألاد  تأل0.731 
اتيحػػػعألأفأل د  ػػػتألأل(0.531(أل=ألطػػػاؿألا سػػػ ؽ/طاؿألا ةػػػكعألفػػػفألأباػػػ ألا ػػػرأس 1ا سػػػ ؽألاا ةػػػكعأل 

ا لػػدر(ألقػػدأل ػػـألق ا يػػ ألباػػ ألا ر فػػتألا ا  ػػ ألفػػاألحػػ فأل د  ػػتألبػػرضألألار ةػػ عا طػػرؼألا راػػاؼألاد  ػػتأل
أل((أل  رالػػ فألالت سػػ 1(ألاد  ػػتألا سػػ ؽألاا ةػػكع 2ا ةػػكع   ألاالبػػراضألاالطػػااؿألاقػػدأل ػػـأل نػػ اؿألفةيػػـا

أل ا أػرارأل ألااسػ ار دا ا حاػ فألإىفػ ؿألىػكاألا ر فػتألألار ػأػىكهألا لت س  ألفاألا راافتألا س الاأل كاألا ةناػ أل 
 ن   ةوألففألا ن    ألا ني  تاأل ادراساأل.أل

 تفسير العامل الخامس :
ا أاػػاأل اف ص ػػرا ألأل%(ألفػػفألا رػػدد13.636 أل(أل نػػار  ألا ػػرػألابنسػػاا3 لػػدأل نػػاعألباػػ ألىػػكاألا ر فػػت 

ا ت عػػراأل ا حا ػػػتألافػػفألا فيحػػػعألأفألةفتػػعألا ف ص ػػػرا ألا  ػػاأل نػػػار ألباتػػوألفاةاػػػاألكألاتيحػػػعألإفأل
(ألكألاا نػػػدأل0.906اػػػ  أل20ا ةاػػػاسألفػػػفألا رقػػػادألفػػػاأل{ا  نػػػار  ألا أ ػػػرػألا نػػػ ألفػػػفألح ػػػ ألا  ر  ػػػإأل

ألاتيحػعألأفألفرظػـألا  نػار  ألا أ ػرػألأل}أل(0.528(كألاقاوألا لاعػا 0.601ا  ف ت ألا س تداـلبا أل
 لػػػػةاألا لػػػػاوأل ػػػػكاأل ػػػػرػألا ا حاػػػػ فأل سػػػػفتاألىػػػػكاألا ر فػػػػتأل ػػػػػػ ألا لػػػػاوألألا ت اػػػػ را باػػػػ ألا ر فػػػػتأل  راػػػػقأل

أل110ا رعاتا(أفألا ن  ةاألا  األ ـألا  التألإ  ي أل ردألفنطلتاألففألاةياألنظرألا ا حا فألإكألإفألسا ؽأل
ألـ.

حػػااة أل  طاػػإألفػػفألا رػػداءألأفألتف ػػ  ألالػػاوألا ػػدفعألا فطاااػػاألفػػاألاالر أػػ  ألا تاةػػاأل احلػػاؿألأل
أل طػػاؿألا تطػػاوألكألاىػػكهألا ن  ةػػاأل  ةػػقألفػػعألفػػ ألأنػػ ر أل ػػوألباػػ أل ا فػػدػألا فطاػػاإألفػػاألا ط ػػرافألا ػػيـ 

ألبػػفأل بػػددألا تطػػاا ألألا  دتػػ د"أل  ػػأارألسػػرباألا ػػراضأل(ألMclein 1994كBrar  سػػن ءألفة ػػدألنلػػيأل 
:ألأل2003ا أافألا    دوألفاألا رددألبا ألحس إألطاؿألا تطاوألابا ألحس إألقاوألا دفعأل" ألا  فتفػاأل:أل

أل(أل.ألأل12
(أل"ألإفأل نفتاألا لاوألا رعاتاأل ؤدؼألإ  أل طػا رأل  ا ػدألا سػرباألتػيؿأل1998ق سـألحسفأل كارأل األألألألألأل

اػػ لرضألا حسػػفألفػػفألااػػ  ألا يبػػإألألاال لػػ ؿا فسػػ فاأل ػػ فألا حػػااة ألا رفػػتألباػػ أل للػػ رأل فػػفأل
(أل"ألتسػ ردأل1989(ألكألافػ ألتن ر ر سػ فألتػر اطألأل145:ألأل1998" ألحس فأل:ألألاالر أ  تيؿألفرحااأل

باػػ ألا رةػػتألا ل  ػػدوألفػػعألا  أأ ػػدألألاالر لػػ ءا تطػػاوأل ػػ فألا فػػ نعألا  لػػدـألرةػػتألألا رػػداءألارػػدألا ي ػػايأللتػػك
أل(أل.ألأل59:ألأل1989با ألا دفعألا لاؼأل يكهألا رةتألافاألىكهألا ح  األ  اا فألا ةسـأل" ألفة دأل:أل
أللفألأفعتألا لت س  ألفػفألا اةيػاألاهحلػ  تاأل  فاػتألا ت اػ را أل الجللوس ملن الرقلود فلي  {انظراأل 

 ػكاألف  ا حاػ فأل رنػح فألىػكهألاالت اػ را ألأل}الزميلل ، قلوة القبضلة  دامباسلتخثا ، الشلد لعللى  20
ألـألحااة .أل110بدا األألالت ت راأحدألالسسأل

 تفسير العامل السادس :
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%(ألفػفألا رػددألا أاػاأل اف ص ػرا أل13.636(أل نار  ألا رػألابنساا 3 لدأل ناعألبا ألىكاألا ر فت ألألأل
 نػػػار ألباتػػوألفاةاػػػاألكألاتيحػػػعألإفألا ت عػػراأل ا حا ػػػتألافػػفألا فيحػػػعألأفألةفتػػعألا ف ص ػػػرا ألا  ػػاأل

ـألأل30(ألكألاألبػػداأل0.805اػػ  أل15ا ةػػرؼألفػػاألا فاػػ فأل{ا  نػػار  ألا أ ػػرػألا نػػ ألفػػفألح ػػ ألا  ر  ػػإأل
اتيحػػػػعألأفألفرظػػػػـألأل}(أل0.574ـألفػػػػفألا  ػػػػدءألا رػػػػ  ا أل50(كألاألبػػػػداأل0.636فػػػػفأل داتػػػػاألف حراػػػػا 

سفتاألىكاألا ر فػتأل لةاألا سرباأل كاأل رػألا ا حا فأل ألا ت ا را ا  نار  ألا أ رػألبا ألا ر فتأل  راقأل
أفألا ن  ةاألا  األ التألإ  ي ألا ا حا فألفنطلتاألا  ط  قألفعألىدؼألا سػا ؽألاا ف فاػتأل ػػ ألا سرباأل(أل.أل

ـألحػػااة ألأل110الطػػعألا سػػا ؽألاأقػػتأل فػػفألااػػك ؾألفػػعألةفتػػعألا فلػػ درألا  ػػاأل نػػ رألإ ػػ ألإفألسػػا ؽأل
ا ح ة ألكألاىكهألألاة ت   ةفعأل  فألا سرباألفاألا راضألاالداءألا ةناألكاألا فس اػألا ر  األفاألفرحااأل

(ألأفأل اعػػعألفػػ ألارػػدألا حػػ ة أل1992ا ن  ةػػاأل  طػػ  قألفػػعألفػػ ألكاػػرهأل ر سػػ فألتػػر اطألانةػػ  ألفيػػدؼأل
ألفػػاألقػػدروألا ةػػردألباػػ ألا ػػراضأل ػػ فألا حػػااة ألا  سػػرباألا فطاااػػاألافػػ ألإنػػوألا ةػػ ءألا فػػ فـأل ألر تسػػ أل  داراأل 

أل(أل.أل167:ألأل1992 فس رألحرااألب ارألا ح ة ألفاألقاسألا ط رافألا ي اطأل اتطاو ألفة دألاناشأل:أل
ـألحػػػااة ألباػػػ أل ػػػكؿألأقلػػػ ألةيػػػدألتػػػيؿألأل110(أل"ألتر فػػػدألالبػػػإأل2003 ن ر سػػػن ءألفة ػػػدألاألألألألألأل

ألالة تػػػ  الا ػػػ أل االػػػاؿألإ ػػػ ألأباػػػ ألفرػػػدؿأل   ا ػػػدألا سػػػرباألإ ػػػ أل حظػػػاألاهبػػػدادألألاالق ػػػراإفسػػػ فاأل
أل اان   ا ح ة ألالاؿألاىكاألتر فدألبا ألفلدارألف أل  ك وألبعي وألففألقاوألسر راأل لطعألىكهألا فس فاأل

 نتااألفر ؿأل احلاؿألبا ألأبا ألقدروألففاناأل حلقأل ارػداءألأفعػتألاعػعأل ف  ارػاألا ػراضألنصتألفتا
أل(أل.أل18أل–أل17:ألأل2003ا للاؼ ألا  فتفاأل:أل

(ألحاؿألا فس ف  ألارػدألا حػ ة ألااانيػ أل"أل1979  ةقألفعألف ألأن رألإ توأل ساتف فألبااألاآترافألاألألألألأل
أل(أل.ألأل132:ألأل1979فأل:ألاسرباألا راضأل  فألا فاانعأل"أل ألحسفألاآتراألأل يح ة ظألاالس فرارفة   أل

ألفعألف ألكارهأل ألاف ؿألا ربعاألألألألأل (أل"ألأفألقطعألىكهألا فس فاألاسرباألااأقتأل ففأل1999ا  ةقألأتع أل 
 أافألفيفاألاك ؾأللفألا سرباأل أافألإتل بتاأل  فألا فاانعألاىن ألتر فدألا رداءألبا ألقدر ػوألا ر  تػاألفػاأل

:ألأل1999رددىػ أل ألا ربعػاأل:ألا  در ألا  سرباألفعألا  أأ دألبا ألا  ن سإألا ة ػدأل ػ فألطػاؿألا تطػاوألا 
أل(أل.أل144
تفػػػ فألنػػػ أرألألألأل ألفػػػعألفػػػ ألكاػػػرهأل ق سػػػـألحسػػػفألاا  (أل"ألإكأل ةفػػػعألىػػػكاألا سػػػا ؽأل ػػػ فأل2000ا  ةػػػقألأتعػػػ أل 

" ألحسػػػ فألانػػػ أرأل:ألألاالة تػػػ  ا سػػػرباألفػػػاألا رػػػداألاالداءألا ةنػػػاألكؼألا فسػػػ اػألا رػػػ  األفػػػاألفرحاػػػاأل
أل(أل.أل165:ألأل2000

أللفألأفعػػتألا لت سػػ  ألفػػفألا اةيػػاألاهحلػػ  ألألألأل الجللر  فللي المكللان  {تاأل  فاػػتألا ت اػػ را ألانظػػراأل 
 ػكاألف  ا حاػ فأل رنػح فألأل}م من البدء العلالي  50م من بداية متحركة ، عدو  30ثا ، عدو  15

ألـألحااة .أل110بدا األألالت ت راأحدألالسسألألاالت ا را ىكهأل
 تفسير العامل السابع 
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فلػطكألأل ف سػ اعألىػاأل نػارنػاراألباػ ألا ر فػتألافألبػددألا ف ص ػرا ألا فأ(أل4 ألؿتيحعألفػفألا ةػداألألألألألأل
أل أػافألا  نػار  ألا فنػ ىدوألباػ ألىػكاألا ر فػتأل ػـأل حلػقألا رػددألا فحػددأل ل ػاؿألا ر فػتأل ػكاأل ػرػأل انظراأل 

أل فحػؾألة اةػاردأل أل حسػإألفػ ألانػ رألإ تػوأل لػةا ألااألألأل0.3ا ا حا فألإىف ؿألىػكاألا ر فػتألاك ػؾألطالػ أل 
أل1980القػػتأل" فػػر أل:ألف ص ػػرا ألدا ػػاألباػػ ألألاـ(أل"ألتل ػػتألا ر فػػتألا ػػكؼأل  نػػاعألباتػػوألاياػػ1980فػػر أل

أل(ألألأل151:
   :الخاتمة – 4

اطر لاألا فاان  ألالس سػتاأل ي را ػدألىػا ان ألاا  ػاأل ػـألأسػ تدافي ألفػاألا دراسػاأل ػـألا  الػتألإ ػ ألألألألأل
 ساراألباافتأل.

 ـأل سفتاألا راافتألا  ػاأل ػـألق ا يػ أل ػػأل ب فػتألد  ػتألا ةسػـألا رػ ـكألب فػتألطػاؿألا طػرؼألا سػةااكألألألألألأل
 ا لاوألا رعاتاكألب فتألا سربا(.ألكألب فتدب فتألا فحتطاألا طا  

 ىف ؿألا ر فتألا رااعألاا ر فتألا س اع.األ ـألألألأل
أل ـأل رنتحألا ف ص را ألا  األحلا ألبا ألأبا ألا  نار  ألبا ألباافاي ألااف ألتأ األ:ألألأل

أل (.أل2(كألد  تألا س ؽألاا ةكع 2(كألد  تألا ةتكألاا ةكع 2د  تألا يتاتألا رظفا ألالعامل الول:
ألا س ؽكألد  تألا ةتكألاا طرؼألا سةااكألد  تألا س ؽألاا طرؼألا سةااألد  تألا ةتكألاألألالعامل الثاني:
أل(كألقاوألا لاعاأل.1د  تألفحتطألا ةكعكألد  تألبرضألا ةكعأل العامل الثالث: 

ألا كألاا ندأللبا أل إس تداـألا  فاكألاقاوألا لاعا.أل20ا ةااسألففألا رقادألفاألالعامل الخامس: 
ـألفػػفألأل50فأل داتػػاألف حراػػاكألابػػداألـألفػػأل30اػػ كألابػػداألأل15ا ةػػرؼألفػػاألا فاػػ فألالعامللل السللادس: 

 ا  دءألا ر  ا.
أل كاأل الاألا ا حا ف

 إةػػراءألدراسػػ  ألفنػػ  ياألاباػػ ألالد ػػاألا ةسػػفتاألابيق يػػ ألالػػة  أل دنتػػاألأتػػرػأل ػػـأل ػػ ـأل ن ا يػػ أل
 ا  دراساألا ح  تاأل.

 .إةراءألدراس  ألفن  ياألابا ألفس ات  ألا نا إألاا  نااحاألا نةستاألاا ةس ا اةتاأل 
   دنتػػػاألاقت سػػػ  ألالد ػػػاألا ةسػػػفتاألا ني  تػػػاألا  ػػػاأل ػػػـألا  الػػػتألا  يػػػ ألفػػػاألأسػػػ تداـألاالت اػػػ را ألا

ألـألحااة أل.أل110أت ت رألبدا األ
 .إب دوألفر  ةاألا  ت ن  ألاهحل  تاألا دا رألف ص را ألا دراساأل إس تداـألا  دا رألا ف  تأل 
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 انًصادر وانًزاجغ:

 ،ٙبطبد انجظًٛخ الخزٛبر ٔظغ ثطبرٚخ نقٛبص االطزؼذاد انجذَٙ ٔانقٛ؛  ثبئز داؤد طهًبٌ انقٛظ

،  َبشئٙ كزح انظهخ ، رطبنخ يبجظزٛز غٛز يُشٕرح ، كهٛخ انززثٛةخ انزٚبظةٛخ، جبيؼةخ انجصةزح

1989  . 

 ػٕايةةم انًُةةٕ انظةةبْز٘ ثذالنةةخ انقٛبطةةبد انجظةةًٛخ ٔانةةًُػ انجظةةًٙ  ػةةئ٘، ثةةٛيو ٚةةَٕض ؛

راِ غٛةةز ( طةةُخ  ةةٙ يذُٚةةخ انًٕطةةم ، أغزٔدةةخ دكزةة18ٕ-12نهةةذكٕر ثبألػًةةبر انًذرطةةٛخ )

 .  2000، يُشٕرح ، كهٛخ انززثٛخ انزٚبظٛخ ، جبيؼخ انًٕطم ، انًٕطم 

  قطةز ، دار انؼٕايم انًؤثزح ػهٛٓةب أخزجبرارٓةب  –يكَٕبرٓب  –انهٛبقخ انجذَٛخ دظٍٛ، دهًٙ ؛ ( :

 ( .1985انًزُجٙ ، 

  ( .1989: ) يطجؼخ انزؼهٛى انؼبنٙ  ٙ انًٕطم ، أنؼبة انقٕٖ يجٛذ، رٚظبٌ خزٚجػ ؛   

  ،يطجؼةخ دار انذكًةخ ، جبيؼةخ انزذهٛم انذزكةٙٚظبٌ خزٚجػ ، َجبح يٓذ٘ شهش ؛ ريجٛذ ( :

 ( .1992انجصزح ، 

  يظبثقبد انًٛذاٌ ٔانًعةًبر ، أنؼةبة انقةٕٖ ، ركُٛةت ، رؼهةٛى ، طهًٛبٌ ػهٙ دظٍ ٔآخزٌٔ ؛

 ( .1979: )االطكُذرٚخ ، دار انًؼبرف ، رذرٚت

 و دةٕاجش ، 110)انجبٕٚكًُٛبرٛكٙ( نًزادم يخزهفخ نةزكط  انزًًٛٙ، طُبء يجٛذ دمحم ؛ انزذهٛم

 . 2003أغزٔدخ دكزٕراِ ، كهٛخ انززثٛخ انزٚبظٛخ / جبيؼخ ثغذاد ، 

 ٔظٛفٛةخ(  –ثُةبء ٔرقُةٍٛ ثطبرٚةخ انهٛبقةخ انجذَٛةخ ٔانًؤشةزاد )انجظةى  ؛ طؼٛذ ػهٙ، نجزٚفكبَٙا

ٔدةةخ دكزةةٕراِ غٛةةز ( طةةُخ  ةةٙ يذُٚةةخ دْةةٕ  ، أغز15-13ٔانجبٕٚنٕجٛةةخ نهطةةية ثرػًةةبر )

 .  2003،  يُشٕرح ، جبيؼخ طيح انذٍٚ ، أرثٛم

  انقةةبْزح ، دار انفكةةز انؼزثةةٙ ، انزذهٛةةم انؼةةبيهٙ  ةةٙ انؼهةةٕو انظةةهٕكٛخ   ةةز ، طةةفٕد ؛ ( :

1980 ) 

  انةذار أنؼةبة انظةبدخ ٔانًٛةذاٌ انفعهٙ، طزٚخ ػجذ انكزٚى ، غبنت  ٛصم ػجةذ انذظةٍٛ ؛ ( :

 ( .2001غذاد ، انجبيؼٛخ نهطجبػخ ٔانُشز ، ث

  ،ٙانجُةبء انجظةًٙ نيػجةٙ دٔر٘ انُخجةخ انؼزاقةٙ ثكةزح انقةذو  ؛ ػجذ انًُؼى ادًةذ جبطةىانجُبث

ثٕطفّ أدذ أطض االَزقبء انزٚبظٙ ، رطبنخ يبجظزٛز غٛز يُشٕرح ، كهٛةخ انززثٛةخ انزٚبظةٛخ 

 .  2002، ، جبيؼخ انًٕطم
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  ،ًٙٛجبراد انهٛبقةخ انجذَٛةخ ٔيؤشةزاد انًُةٕ ثُبء ثطبرٚخ ػبيهٛخ الخز ؛ غٛذاء طبنى ػشٚش انُؼ

انجظًٙ نطبنجبد انًزدهخ انًزٕططخ  ٙ يذُٚخ انًٕطةم ، أغزٔدةخ دكزةٕراِ غٛةز يُشةٕرح ، 

 .  2002،  كهٛخ انززثٛخ انزٚبظٛخ ، جبيؼخ انًٕطم

 ،ٍٛانفكةةز  دار: ) 1غ، ػهةةى انزةةذرٚت انزٚبظةةٙ  ةةٙ األػًةةبر انًخزهفةةخ  قبطةةى دظةةٍ ؛  دظةة

 .( 1998،  ، ػًبٌ ٕسٚغنهطجبػخ ٔانُشز ٔانز

   يطجؼةخ جبيؼةخ  1، غػهى انزةذرٚت انزٚبظةٙ  دظٍٛ، قبطى دظٍ ٔػجذ ػهٙ َصٛف ؛ ،

 . 1980انًٕطم ، 

   األطض انًٛكبَٛكٛخ ٔانزذهٛهٛخ ٔانفُٛخ  ٙ  ؼبنٛبد انًٛةذاٌ  دظٍٛ، قبطى دظٍ ، إًٚبٌ شبكز ؛

 ( . 2000: ) ػًبٌ ، دار انفكز ،  1،غٔانًعًبر 

  ػًبٌ ، دائزح انًطجٕػبد ٔانُشةز ،  1، غانجذٚذ  ٙ أنؼبة انقٕٖ جًٛم ؛ انزثعٙ، كًبل( :

1999. ) 

   انهٛبقةةخ انجذَٛةةخ ٔيكَٕبرٓةةب ، األطةةض انُظزٚةةخ ،  انذًٛةةذ، كًةةبل ػجةةذ ، دمحم طةةجذٙ دظةةبٍَٛ ؛

 ( .1986: )دار انفكز انؼزثٙ ،  2، غاالػذاد انجذَٙ 

   األطةض انؼهًٛةخ  –د انجظةًٛخ نهزٚبظةٍٛٛ انقٛبطةب انذًٛذ، كًةبل ػجةذ ٔأطةبيخ كبيةم رارةت ؛

 ( . 1986: ) انقبْزح ، دار انفكز انؼزثٙ ، ٔانزطجٛقٛخ 

  1990: ) دار انؼهى نهُشز ٔانزٕسٚغ ، انكٕٚذ ،  1، غ يٕطٕػخ أنؼبة انقٕٖػثًبٌ، دمحم ؛  

   دار : )انقةبْزح ،  1، جة   2، غ انزقةٕٚى ٔانقٛةبص  ةٙ انززثٛةخ انجذَٛةخ  دظبٍَٛ، دمحم طةجذٙ ؛

 ( . 1987انفكز انؼزثٙ ، 

 ،ٌدار انفكةز انؼزثةٙ ، انقةبْزح: )انًزجةغ  ةٙ انقٛبطةبد انجظةًٛخ ؛  دمحم َصز انةذٍٚ رظٕا  ،

1997 ) . 

 ٗرذذٚةةذ انقٛبطةةبد انجظةةًٛخ انًًٛةةشح ٔيظةةزٕٚبد انشةةكم انجةةبَجٙ  ؛يظفةةز أَةةٕر أيةةٍٛ ، دسِ ٚةة

ٕرح ، كهٛةخ انززثٛةخ انزٚبظةٛخ ، نيػجٙ انًُطقخ انشًبنٛخ ثكزح انٛذ ، رطبنخ يبجظزٛز غٛز يُش

 .  2002،  جبيؼخ طيح انذٍٚ ، أرثٛم

 

 

 

 

 


