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ذأثٛش اعرؼًال جٓاص يصًى ف ٙذطٕٚش انمٕج االَفجاسٚح نهزساػٔ ٍٛيٓاسج انضشب انغاحك تانكشج انطائشج نذٖ الػثاخ يُرخة
ذشتٛح ر٘ لاس
أ.د ػادل ػٕدج كاطغ
حغ ٍٛػه ٙحغ ٍٛيُخٙ
صشمضس ٍشنيز ثىذقظ ؽ ٜإُ ٍٖجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ صؼضذرش ٍرِ ثىَٖرجسثس ثىظرؼذز ٗ بُ ثعيرخ بوػذرجس ٝر٘ثؽِٖ طرؼ٘دز ؽرٜ
إصقجُ ٕزٓ ثىَٖجسر ثىٖؾٍ٘ٞز ٗبدثةَٖج دشرنو طرقٞـ دجاػرجؽز ثىر ٚثُ ثعيرخ بوػذرجس وَٝرضينِ ثىقر٘ر ثوّؾؾجسٝرز ثىَةي٘درز بعْرج
بدثةَٖج ىزث ػَذ ثىذجفظ إى ٚصظرَ ٌٞؽٖرجص ٍغرجػذ فرذ ٝنرُ٘ فرو ىٖرزٓ ثىَشرنيز ٍرِ ارهه ثعرضؼَجىٔ ؽر ٜصةر٘ٝش ثىقر٘ر ثوّؾؾجسٝرز
ٗصة٘ٝش ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ
تًُٛا أْذاف انثحث فكاَد :
 ثىضؼشػ ػي ٚثىؾشٗفجس د ِٞثواضذجسثس ثىقذيٞز ٗثىذؼذٝز ىيَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍِٖٞٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ دجىنشر ثىةجةشر ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
 ثىضؼشػ ػي ٚثىؾشٗفجس ؽ ٜثواضذجسثس بىذؼذٝز د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍِٖٞٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ دجىنشر ثىةجةشر ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
ٔ بعضؼَو ثىذجفغجُ ثىَْٖؼ ثىضؾشٝذٗ ٜمجّش ػْٞز ثىضؾشدز ثىشةٞغٞز ٍنّ٘ز ٍِ( )02وػذز َٝغيِ ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس د٘ثفغ
( )02وػذجس ؽ ٜثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ٗ ( )02وػذجس ؽ ٜثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز  ,دجاػجؽز ثى )5( ٚوػذجس َٝغيِ ػْٞز
ثىضؾشدز ثوعضةهػٞز ٗدزىل ديغش ثىؼْٞز ثىنيٞز ( )05وػذز .
ٔكاَد أْى االعرُراجاخ :
 صة٘سس ثىَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜثواضذجسثس ثىذؼذٝز ىيق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗصؼيٌ ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ. صؾ٘فش ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ػي ٚثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜثواضذجسثس ثىذؼذٝز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗصؼيٌ ٍٖجسر ثىؼشحثىغجفـ .
 مجُ صؾجػو ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز إعْج ثى٘فذثس ثىضذسٝذٞز بمغش ٍِ صؾجػو ثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜثىضذسٝخ ّضٞؾز وعضؼَجهثىؾٖجص ؽ ٜصة٘ٝشٕج .
ٔيٍ أْى انرٕصٛاخ يا ٚه: ٙ
 ػشٗسر ثعضؼَجه ٕزث ثىؾٖجص ثىَظْغ ٍقيٞج ؽ ٜصة٘ٝش ٗصذسٝخ ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر ٍَج ىٔ ٍِ بَٕٞز ؽ ٜصغٖٞو ػَيٞض ٜصة٘ٝشٗصذسٝخ ٍٖجسثس ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر .
 ػشٗسر ص٘ػٞز ثىَذسد ِٞدإَٔٞز ثعضؼَجه ثألؽٖضر ثىضة٘ٝشٝز ىَج صقذٍز ٍِ صٝجدر ثىضؾجػو ؽ ٜصةذٞـ صَجس ِٝثى٘فذثسثىضة٘ٝشٝز ٗثىضذسٝذٞز .
 ٍِ ثىََنِ ثعضخذثً ٕزث ثىؾٖجص بٝؼج ىضة٘ٝش ٍٖجسر ثاسعجه ٍِ ثألػيٗ ٚبٝؼج صة٘ٝش دفز ثاػذثد ػي ٚعيز صؾَٞغ ثىنشثسؽ ٜثىؾٖجص .
 ػشٗسر إؽشث دسثعجس ٗدق٘ط باش ٙصغضخذً ٗعجةو صة٘ٝشٝز باشٗ ٙػي ٚؽتجس ػَشٝز ٍخضيؾز ٍٗضغٞشثس ٍخضيؾز ىَؼشؽزصأعٞشٕج ػيٍ ٚضغٞشثس ثىذقظ ثىقجى. ٜ
 – 1انرؼشٚف تانثحث
 1-1انًمذيح ٔاًْٛح انثحث:
صؼرذ ثىشٝجػرز ثىَؤشرش ثىققٞقر ٜثىرذثه ػير ٚصقرذً ثىَؾضَرغ ٗطر٘ثح ّٖؾرٔ ثىؾنرشٗ ٛثاّغرجّٗ ,ٜثُ ٕرزث ثىضقرذً ٍرج ٕرر٘ إو
ثّؼنجط ؽذٞؼ ٜىيذقظ ثىذ ٗح ػِ ثىةشثةـ ٗثى٘عجةو ثىضقْٞز ثىقذٝغز ثىَغضخذٍز ؽ ٜثىذسثعجس ٗثىذق٘ط ,إر بعرشس ٕرزٓ ثىذقر٘ط
دؼ٘ثٍو ثىشفٗ ٜثىضؾ٘ؿٗ ,ظٖش رىل ٍِ اهه ثاّؾجصثس ثاػؾجصٝز ٗو عَٞج ؽ ٜثىَؾجه ثىشٝجػ.ٜ
ٗشٖذس ثىقشمز ثىشٝجػٞز صة٘سثً عشٝؼج ً ٗؽؼجوً اهه ثىغْ٘ثس ثىَجػٞز ٗ ,فذ ظٖش ٕزث ثىضة٘س مْضٞؾز ؽؼيٞز ىنغٞش ٍِ
ثىضغٞشثس ثىض ٜؽشبس ػي ٚعجىذٞز ثألىؼجح  ٍِ ,ػَْٖج ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر ثىض ٜفظٞش دْظٞخ ٗثؽش ٍِ ٕزٓ ثىضة٘سثس  ,ع٘ث
ؽ ٜفجُّ٘ ثىيؼذز بً ؽ ٜسؽغ ٍغض٘ ٙفذسثس بىهػخ ثىذذّٞز ٗثىَٖجسٝز ٗثىخةةٞز ٗثىْؾغٞز ٗثىؼقيٞز مَج شَو ٕزث ثىضة٘س ٗعجةو
ثىضة٘ٝش ٗثىضذسٝخ ٍِ فٞظ ص٘ؽٞش ثألؽٖضر ٗثىضقْٞجس ثىقذٝغز اهه ثى٘فذثس ثىضة٘ٝشٝز ٗثىض ٜثّؼنغش دجىضجى ٜػي ٚصققٞـ
ثّؾجصثس سٝجػٞز مذٞشر ؽ ٜؽَٞغ ثىَغض٘ٝجس .
ىزث بطذـ صة٘ٝش ٍٖجسثس مشر ثىةجةشر دجعضخذثً ثألؽٖضر ثألدٗثس بٍشث صقيٞذث ىذٍ ٙذسدٍٗ ٜذسع ٜىؼذز مشر ثىةجةشر ٗ,ثُ
ّقظٖج ثٗ ػذً ص٘ؽشٕج ٝغذخ ٍشنيز ىيَضؼيَ ِٞدغذخ شؼ٘سٌٕ دجىَيو ٍِ ٍَجسعز ثىذسطٗ ,صؼذ ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ٍِ ثألؽٖضر
ٗثألدٗثس ثىض ٜصغٖو ػَيٞز ّقو ثىَجدر ثىضة٘ٝشٝز ىيَضؼيٌ ٗ ,صضٗدٓ دخذشر ٍذجششر ثىض ٜصغجػذٓ ؽ ٜصَْٞز ٍٖجسثصٔ ثىشٝجػٞز  ,إر
بُ ٕزٓ ثى٘عجةو ص٘ىذ ىذ ٙثىَضيق ٜثىَٞو ثىق٘ٗ ٛثىشعذز ىيضؼيٌ ٗدجىضجى ٜصغشٝغ ػَيٞز ثىضؼيٌ ٗثىضذسٝخ ,مَج ثّٖج صغجػذ ؽ ٜصة٘ٝش
ٗصغذٞش دؼغ ثىقذسثس ثىذذّٞز ٗثىقشمٞز ىذ ٙثىَضؼيٌ فٞظ بطذـ ثعضخذثً ثألؽٖضر ٗثألدٗثس بٍشث ٍَٖج ٍِ فذو ثىَؼْ ِٞٞدجىؾجّخ
ثىقشم ٜؽ ٜصة٘ٝش دؼغ ثىقذسثس ثىذذّٞز ٗثىقشمٞز مجىق٘ر وّؾؾجسٝز ,دجاػجؽز ثى ٚإُ ٕزٓ ثى٘عجةو صؤد ٛإى ٚبؽجىٔ صزمش
ثىَضؼيٌ ألدث ثىَٖجسثس ثىقشمٞز ٗدجىضجى ٜصؤد ٛإى ٚدْج فشم ٜطقٞـ ىيَٖجسر ثىَضؼيَز .
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ٗودذ ٍِ ثاشجسر إى ٚبُ ثىَٖجسثس ثألعجعٞز ؽ ٜثىنشر ثىةجةشر ٕ ٜثىؼَ٘د ثىؾقش ٛىٖزٓ ثىيؼذز  ٜٕٗ ,ىٞغش ٍٖجسثس عٖيز
ٗإَّج صقضجػ إىٗ ٚفش ؽ٘ٝو ومضغجدٖج ٗ ,إى ٚصة٘ٝش ٍذْ ٜػي ٚبعظ ػيَٞز  ,وعَٞج برث بازّج دجىقغذجُ عشػز ثىنشر ثىةجةشر
ٗطغش ٍغجفز ٍيؼذٖج  ,إى ٚؽجّخ ػشٗسر فٞجً ثىهػخ دنو ثىَٖجسثس ثىٖؾٍ٘ٞز ٗثىذؽجػٞز  ,ؽ ٜبٝز ىقظز ٍِ دُٗ ثىْظش إىٚ
ٍشمض ثىهػخ ؽ ٜبىَيؼخ ىزث ٝضةيخ ٍِ ثىَضؼيٌ إصقجُ صيل ثىَٖجسثس ٗبدثةٖج صقش ظشٗػ ٍخضيؾز ٗ ,صشصذؾ ٕزٓ ثىَٖجسثس
دؼؼٖج ٍغ ثىذؼغ ؽ ٜط٘سر ٍضنجٍيز ىضؼة ٜؽ ٜثىْٖجٝز ثىشنو ثألعجع ٜىيؼذز ثىنشر ثىةجةشر .
ٍِٗ بٌٕ ثىَٖجسثس ثألعجعٞز ؽ ٜىؼذٔ ثىنشر ثىةجةشر ٍٕٖ ٜرجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ ٗثىضر ٜصؼضذرش بٕرٌ ثىَٖرجسثس ؽر ٜىؼذرز
ثىنشر ثىةجةشر فٞظ ٍِ اهىٖج ٝغضةٞغ ثىؾشٝـ ثىقظ٘ه ػي ٚثىْقجؽ ٗثىؾ٘ص ؽ ٜثىَذجسثر ؽي٘ ظيش ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر صيؼخ دذُٗ
ثىؼشدجس ثىغجفقز إى ٚبٝجٍْج ٕزٓ ٗثفضظشس ػيرٍ ٚؾرشد صَشٝرش ثىنرشر در ِٞثىهػذرٗٗ ِٞػرؼٖج ؽر ٜثىَنرجُ ثىَْجعرخ ثىخرجىٍ ٜرِ
ثسع ٍيؼخ ثىؾشٝـ ثٟاش وعضَشس ٍذجسثصٖج ٍ٘ٝج ً مجٍهً بٗ بمغش دغذخ ثسصؾجع ٍغض٘ ٙثىؾشؿ ؽ ٜصنضٞنجس ثىذؽجع ثىقذٝغز ٗثصخجر
ثىَ٘ثفغ ثىَْجعذز ٗثىغيَٞز ٕٗزث ٝق٘ه دُٗ إٝؾجد عغشثس صضٞـ ثىقظ٘ه ػيّ ٚقةز عٖيز ىزث ظٖشس ٍٖرجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ ؽرٜ
ثىنشر ثىةجةشر .
إُ ثىؾنشر ثىؾٕ٘شٝز ؽ ٜثىضؼيٌ صؼضَذ ػي ٚثىقجديٞز ٗثوعضؼذثد ٍٗقذثس ثى٘فش ثىزٝ ٛقضجؽٔ ثىؾشد ؽ ٜثىضؼيٌٕٗ ,زث ٍِ شأّٔ بُ
ٝضٞـ ثىؾشص ثوٝؾجدٞز ؽ ٜػَيٞز ثىضؼيٌٗ ,صأص ٜبَٕٞز ثىذقظ ٍِ اهه بَٕٞز ثعضخذثً ٗثعضؼَجه ثألؽٖضر ثىضة٘ٝشٝرز ٗدٗسٕرج ؽرٜ
صقؾٞض ثىَضؼيَٗ ِٞثىَضذسدٗ ِٞإمغجدٌٖ ثألَّجؽ ثىقشمٞز ثىظقٞقز ٗثاعشثع دضةذٞـ ثىَٖجسثس ثألعجعٞز وعَٞج ثىظؼذز ٍْٖج ,ىزث
فجٗه ثىذجفظ صظْٞغ ؽٖجص صة٘ٝشٝ ٛضْجعخ ٍرغ إٍنجّرجس ثىهػذرجس ىغرشع ثىضغرٖٞو ؽر ٜصةر٘ٝش ثىقر٘ر ثوّؾؾجسٝرز ٗصؼيرٌ ٍٖرجسر
ثىؼشح ثىغجفـ ؽ ٜثىنشر ثىةجةشر .
 2-1يشكهح انثحث:
بُ ثعضخذثً ثىؾٖجص ثىَظٌَ ٝغجػذ ػي ٚصؼيٌ ثىَٖجسثس ثىقشمٞز ٗصة٘ٝشٕج ٗدجىضجىٝ ٜؤد ٛإى ٚصغذٞضٖج ىذ ٙثىَرضؼيٌ  ,دجاػرجؽز
إى ٚبّٖج صغجػذ ػي ٚثاضظجس ثىضٍِ ىنو ٍشفئ صة٘ٝشٝز ٗصغضخذً مضَشْٝجس صَٖٞذٝز صؼَو ػي ٚصغٖٞو بٍنجّٞز صةر٘ٝش ٗصرذسٝخ
ثىقشمجس ثىظؼذز.
ٗصنَِ ٍشنيز ثىذقظ ؽ ٜإُ ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ صؼضذش ٍِ ثىَٖجسثس ثىظؼذز ٗ ثُ ثعيخ ثىهػذجس ٘ٝثؽِٖ طرؼ٘دز مذٞرشر
ؽ ٜدزه ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز بعْج بدث ٍٖجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ ٗثٝؼرج ؽر ٜثاصقرجُ ثىظرقٞـ ىٖرزٓ ثىَٖرجسر ٍَرج ٝرؤد ٛإىر ٚػرذً صْؾٞرز
ثىَضةيذجس ثىخةةٞز دشنيٖج ثىْٖجة ٜؽ ٜفجه ثؽضقجس ثىهػذجس ىألدث ثىظقٞـ ىٖزٓ ثىَٖجسر ٍِٗ ,اهه ثؽرهع ثىذجفرظ ٍٗهفظرز
ألعيرخ ٍذجسٝرجس ٍْضخرخ صشدٞررز ر ٛفرجس ىيذْرجس ٗؽررذ إُ ثعيرخ ثىهػذرجس و ٝغررضةٞؼِ صْؾٞرزٕج دشرنو طررقٞـ فضر ٚدؼرذ ثىضررذسٝخ
ثىَض٘ثطو ىزث ػَذ ثىذجفظ إى ٚصظَ ٌٞؽٖجص ٍغجػذ فذ ٝنُ٘ فو ىٖزٓ ثىَشنيز ٍرِ ارهه ثعرضؼَجىٔ ؽر ٜصةر٘ٝش ثىقر٘ر ثوّؾؾجسٝرز
ٗصة٘ٝش ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ.
 3 – 0أْذاف انثحث :
 صظَ ٌٞؽٖجص ٍغجػذ ىضة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍٖٗ ِٞجسر ثىؼشح ثىغجفـ ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس . ثىضؼشػ ػي ٚثىؾشٗفجس د ِٞثواضذجسثس ثىقذيٞز ٗثىذؼذٝز ىيَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝزىيزسثػٍٖٗ ِٞجسر ثىؼشح ثىغجفـ ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
 ثىضؼشػ ػي ٚثىؾشٗفجس ؽ ٜثواضذجسثس بىذؼذٝز د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝزىيزسثػٍٖٗ ِٞجسر ثىؼشح ثىغجفـ ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
 4 – 0فشضٛاخ انثحث :
 ٗؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز رثس دوىٔ إفظجةٞز د ِٞثواضذجسثس ثىقذيٞز ٗبىذؼذ ٔٝؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍٖٗ ِٞجسرثىؼشح ثىغجفـ ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
 ٗؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز رثس دوىٔ إفظجةٞز د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىضؾشٝذٞز ٗثىؼجدةز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍِٖٞٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ ىذ ٙوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس .
 5 – 0يجاالخ انثحث :
 0 – 5 – 0ثىَؾجه ثىذشش : ٛوػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس ىيؼجً . 0205 -0204
 0 – 5 –0ثىَؾجه بىضٍجّ 0205 / 4 / 4 : ٜىغجٝز. 0205 / 6 / 7
 3 – 5 –0ثىَؾجه ثىَنجٍّ : ٜيؼخ مشر ثىةجةشر ؽ ٜثىَْضذ ٙثىشٝجػٍ ٜقجؽظز ر ٛفجس .
 - 2انذساعاخ انُظشٚح ٔانذساعاخ انغاتمح
 1-2انذساعاخ انُظشٚح
 1-1-2انٕعائم انرطٕٚشٚح :
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ثُ ثىَذسدٗ ِٞثىَذسعٗ ِٞثىَؼيَ ٍِ ِٞرٗ ٛثىخذشر ثىؾٞذر ٗثواضظجص ؽٍ٘ ٜػ٘ع ؽشثةـ ثىضذسٝظ ٝؤٝذُٗ ثعضخذثً
ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز مَق٘س بعجط ؽ ٜثىؼَيٞز ثىضة٘ٝشٝز ثر ثّٖج صؼذ ٍغجػذثس صذسٝغٞز ؽ ٜمغٞش ٍِ ثىقجوس ٍْٖج (:)1
 -0ص٘ػٞـ ثٗ ششؿ فشمز ثٗ ػذر فشمجس ىَٖجسر فشمٞز .
 -0إظٖجس ٍٞضر ٍِ ثىَضثٝج ثٗ ص٘ػٞـ
ٗ -3ػغ صغيغو ٍْةق ٜىخة٘ثس بدث ػَيٞجس ٍؼْٞز .
 -4صغجػذ ثىةهح ٗثوػذ ِٞبعْج ثألدث ثىقشم. ٜ
 -5ثعضخذثً بدٗثس اّقجر فجىز .
 -6ىضة٘ٝش ٍغض٘ ٙسٝجػ ٜثٗ صظقٞـ ػَو فشم ٜاجؽب .
فٞظ ٝش ٙػجده ثد٘ ثىؼض عهٍز ٗصٍهةٔ ثُ ثى٘عٞيز ثىضة٘ٝشٝز صؼضذش ٍقض٘ ٙصة٘ٝشثً ( ثؽٖضٓ ٗثدٗثس صقْٞز
ٍٗ٘ثد) ٍٕٗ ٜهةَز ىَ٘فؼ صة٘ٝش ٍ ٛقذد ٝ ,غضخذٍٖج ثىَؼيٌ ثٗ ثىَضؼيٌ دخذشر ٍٖٗجسر ىضقغٍ ِٞشدٗد ٕزٓ ثىؼَيٞز,
مَج ثّٖج صغجػذ ؽّ ٜقو ثىَؼشؽز ٗصغذٞش ثادسثك ٗصٝجدر اذشثس ثىةيذز ٍٖٗجسثصٌٖ ٗصَْٞز ثصؾجٕجصٌٖ ؽ ٜؽ٘ ٍش٘ؿ
(.)2
ٗسعذز ثمٞذر ّق٘ صؼيٌ ثؽؼو
()3
ٗصؼشػ ّجٕذر ػذذ صٝذ ثىذى َٜٞثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز دأّٖج :
 بؽٖضر ٗبدٗثس ٍٗ٘ثد ٝغضخذٍٖج ثىَؼيٌ ىضقغ ِٞػَيٞز ثىضؼيٌ ٗثىضة٘ٝش . ثٗ ٕ ٜثودٗثس ٗثىةشثةـ ثىَخضيؾز ثىض ٜصغضخذً ؽ ٜثىَ٘ثفؼ ثىضة٘ٝشٝز ٗثىض ٜو صؼضَذ دظ٘سر ميٞز ػي ٚؽٌٖثىنيَجس ٗثىشٍ٘ص ٗثألسفجً .
 ثٗ ٍج ٝضذسػ صقش ٍخضيؼ ثى٘عجةؾ ثىضٝ ٜغضخذٍٖج ثىَؼيٌ ؽ ٜثىَ٘فؼ ثىضة٘ٝش ٛدغشع ثٝظجسه ثىَؼجسػٗثىققجةـ ٗثوؽنجس ٗثىَؼجّ ٜثى ٚثىذثسع. ِٞ
ٗصشٍ ٙجؽذر ثىغٞذ ػذٞذ دأُ ثى٘عٞيز ثىضة٘ٝشٝز ٕ ٜبدثر ثٗ ٍجدر ٝغضؼَيٖج ثىةجىخ ؽ ٜػَيٞز ثىضة٘ٝش ٗثمضغجح ثىخذشثس
ٗدسثك ثىَذجدا ٗصة٘ٝش ٍج ٝنضغخ ٍِ ٍؼجسػ دْؾجؿ ٝٗ ,غضؼَيٖج ثىَؼيٌ ىضن٘ ِٝؽ٘ثً ٍْجعذجً ٝغضةٞغ ؽ ٔٞدأّؾـ ثألعجىٞخ
ٗثفذط ثىةشؿ ىي٘ط٘ه دةهدٔ ثى ٚفقجةـ ثىؼيٌ ثىظقٞـ دغشػز ٗف٘ر ٗبفو صنيؾز(. )4
 2-1-2أًْٛح اعرخذاو انٕعائم انرطٕٚشٚح(: )5
ٝؼذ ثعضخذثً ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ؽ ٜثىَؾجه ثىضة٘ٝشٗ ٛثدضنجس ثىؾذٝذ ٍْٖج ٍِ ثىَ٘ثػٞغ ثىض ٜبؽَغ ػيَج ثىضشدٞز ٗثىذرجفغِٞ
ؽٕ ٜزث ثىَؾجه ػي ٚبَٕٞضٖج ٗػشٗسر صة٘ٝشٕج ىخذٍز ثىؼَيٞز ثىضة٘ٝشٝز ٗدجىضجى ٜػرَجُ ثعرضؾجدز ثىَرضؼيٌ ٗايرـ ثىرذثؽغ ٗإٝؾرجد
ثىشعذز ثىضٝ ٜضٌ د٘ثعةضٖج ص٘طٞو ثىَؼشؽز ىيَضؼيٌ َٗٝنِ صيخٞض بَٕٞضٖج ؽ: ٜ
 -0صؼضٝض ثادسثك ثىقغ ٍِ ٜاهه ٍج ص٘ؽشٓ ٍِ اذشثس ىيةجىخ .
 -0ؽزح ٗصشمٞض ثّضذجٓ ثىةجىخ ٍِ اهه إػجؽز ثىقٝ٘ٞز ٗثى٘ثفؼٞز ٗصٝجدر ثىضش٘ٝـ ىيذسثعز ٗثعضغجسر ثٕضَجٌٍٖ ىيضؼيٌ .
 -3ثىَشجسمز ثاٝؾجدٞز ؽ ٜثمضغجح ثىخذشثس .
 -4ص٘ؽٞش اذشثس بفشح إى ٚثى٘ثفؼٞز ىضققٞـ ٗإشذجع سعذجصٌٖ .
 -5صغٖٞو ػَيٞز ثىضؼيٌ ٗص٘ؽش ثى٘فش ٗثىؾٖذ ثىَضذجده ىيةجىخ ٗثىَذسط .
 -6صؼَو ػي ٚصٝجدر ثىضؼيٌ مَج ّٗ٘ػج ٍِ اهه ثىضغزٝز ثىشثؽؼز ثىضٝ ٜضضٗد دٖج ثىةجىخ .
ٗٝش ٙثىذجفغجُ بُ ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز صؼضذش ٍِ ثألٍ٘س ثىََٖز ؽ ٜثىؼَيٞز ثىضة٘ٝشٝز ٗثى٘ثؽخ ثعضخذثٍٖج ٍِ فذو ثىَذسح
بعْج ثى٘فذر ثىضذسٝذٞزٗ ,صشؽغ بَٕٞز ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ؽ ٜبّٖج صنغش ثىشصجدز ٗثىَيو ىذ ٙثوػخ ٗصضٝذ ٍِ ثىضش٘ٝـ ٗإعجسر
ثىضة٘ٝش ٗثىضذسٝخ ؽّ ٜؾ٘ط ثىهػذ ,ِٞدهػجؽٔ ثى ٚبّٖج صضٞـ ىيَضذسح ٍِ ثعضخذثً ثىضغزٝز ثىشثؽؼز ف٘ه ثألدث دؼذ مو ٍقجٗىز
ٝضٌ صْؾٞزٕج ٗ ,بٝؼج ؽجُ ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز صقيو ٍِ ثى٘فش ٗثىؾٖذ ثىَذزٗى ٍِ ِٞفذو ثىَذسح بعْج صْؾٞز ثى٘فذثس ثىضذسٝذٞز
ٗصغجػذ ثىَذسح ؽ ٜصظقٞـ ثألاةج دغذخ ثُ ثىَذسح ٝنُ٘ ثمغش فشٝز ػْذ ثعضخذثٍٖج .
 3-1-2انمٕج االَفجاسٚح-:
صؼذ ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗثفذر ٍِ بٌٕ ثىقذسثس ثىذذّٞز ثىضٝ ٜقضجؽٖج وػخ ثىنشر ثىةجةشر ؽ ٜبدث ثىقشمجس ثىَةي٘دز ؽ ٜثىَيؼخ
ع٘ث ثىَٖجسثس ثىذؽجػٞز بٗ ثىٖؾٍ٘ٞز ٗ ,بٍج ػِ بَٕٞز ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ؽقذ بشجس ّذٞو ٍقَ٘د شجمش ّقه ػِ دجسٗ ٍٗجك 0225

()1

عباس صالح السامرائي وعبد الكريم محمود السامرائي  :كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية ،البصرة  ،مطبعة دار

()1

عادل ابو العز سالمة و (اخرون)  :طرائق التدريس العامة ،االردن  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،ط2009 ، 1م  ،ص. 32

الحكمة جامعة البصرة 1991 ،م  ،ص. 44
()2

ناىدة عبد زيد الدليمي  :اساسيات في التعمم الحركي ،ط ، 1عمان  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع 2009 ،م  ،ص19

()3

ماجدة السيد عبيد  :الوسائل التطويرية وانتاجيا ،ط ، 1عمان  ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع 2011 ،م  ،ص. 15

( )4نادر فيمي الزيود و(آخرون)  :التطوير والتعمم الصفي  ،ط ، 4األردن  ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  ، 1999 ،ص-147
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" بُ ٍؼظٌ ثىشٝجػ ِٞٞثىْجؽقَٝ ِٞضينُ٘ فذسثً مذٞشثً ٍِ ثىق٘ر ٗثىغشػز َٗٝينُ٘ ثىق٘ر ػي ٚثىشدؾ دٕ ِٞز ِٝثىظؾض ِٞؽ ٜشنو
ٍضنجٍو ألفذثط ثىقشمز ثىَضؾؾشر ٍِ بؽو صققٞـ بدث بؽؼو"(. )1
ٗػشؽٖج مو ٍِ ؽّ٘غُ٘ ّٗيغُ٘ ( )0772دأّٖج " ثىقجديٞز ػي ٚإاشثػ بفظ ٚف٘ر ؽ ٜبعشع صٍِ ٍَنِ"(. )2
()3
ٗفذ ٗػـ مٍٍ٘ )0770(ٜؾًٖ٘ ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز دأّٔ" بفظ ٚشذ ػؼيَٝ ٜنِ ثُ ْٝؾض ؽ ٜثّقذجػز ٗثفذر" .
ٗٝضؾـ ثىذجفغجُ ؽ ٜصؼشٝؼ ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٍغ صؼشٝؼ ٗؽٍ ٔٞقؾ٘ح إر ٝزمش دأّٖج "بػي ٚف٘ر ٝقظو ػيٖٞج ثىشٝجػٗ ٜدأفو
ٗفش ٗىَشر ٗثفذر"(. )4
 4-1-2يٓاسج انضشب انغاحك:
ظيش ثىنشر ثىةجةشر ىَذر صيؼخ ٍِ دُٗ بُ صغضؼَو ؽٖٞج ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ٗدَشٗس ثى٘فش بصؼـ بُ ثوػضَجد ػي ٚصَشٝش
ثىنشر ٗص٘ؽٖٖٞج إى ٚثىَنجُ ثىخجى ٜؽٍ ٜيؼخ ثىؾشٝـ ثىَْجؽظ و صؼذ ؽشٝقز ٕؾٍ٘ٞز ؽؼجىز اجطز ٍغ ثىؾشؿ ثىض ٜصغضؼَو إٝقجع
ثألدث ثىغشٝغ ٗثىز ٍِ ٛاهىٔ صغضةٞغ صغةٞز بؽضث ثىَيؼخ ؽ ٜب ٛىقظز ٍِ ثىَذجسثر ْٕٗ ,ج ظٖشس ثىؼشدجس ثىغجفقز
دأّ٘ثػٖج ثىَخضيؾز ٗبدثةٖج ثىَضْ٘ع ٗثىض ٜٕ ٜػذجسر ػِ" ػشح ثىنشر دئفذ ٙثىٞذ ِٝدق٘ر ىضؼذٝضٖج دجىنجٍو ؽ٘ؿ ثىشذنز ٗص٘ؽٖٖٞج
إىٍ ٚيؼخ ثىؾشٝـ ثىَْجؽظ دةشٝقز فجّّ٘ٞز"ٗ )5(.مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ ؽ ٜثىشنو()0

شنو ()0

٘ٝػـ
ؽشٝقز بدث
ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ٍْز دذ ثىقشمز ٗفضّٖ ٚجٝضٖج
ٗثىٖذػ ٍـِ ثىؼشح ثىغجفـ ٕـ٘ ثىقظ٘ه ػيّ ٚقةز ٍـِ ّقجؽ ثىَذجسثر ,إر "ٕ٘ ثىغهؿ ثألٌٕ ؽ ٜصققٞـ ّقةز ىيؾشٝـ "
 ,ؽؼه ػِ ثّٔ "بفذ ثى٘عجةو ثىشةٞغز ٗثىََٖز ؽ ٜإفشثص ثىْقجؽ ٗعجىذج ً ٍج ٝنُ٘ ثعضؼَجىٖج ٍِ ثىيَغز ثىغجىغز ىيؾشٝـ ٗٝؤعش ؽٖٞج
()7
ػجٍهُ َٕج ثىق٘ر ٗثىض٘ؽ.ٔٞ
ؽٖ ٜصقضجػ إى ٚوػذَٝ ِٞضجصُٗ دقغِ ثىضظشػ ٗثىغشػز ٗثىض٘ثؽـ ثىؼؼي ٜثىؼظذٗ ٜثىغشػز ٗثىغقز دجىْؾظ ٗؽ٘ه ثىقجٍز
ٗثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ؽ ٜثى٘عخ ٗثىقؾض ٗثىؼشح ٗثىذفز ؽ ٜثألدث ).(8
* انضشب انغاحك انًٕاجّ ( انؼان: ) ٙ
()7
ً
ٝؼذ ٕزث ثىْ٘ع ٍرِ بمغرش ثألّر٘ثع صنرشثسث ؽر ٜثىَيؼرخ ٍقجسّرز درجألّ٘ثع ثألارشٝٗ , ٙرؤد ٛؽر ٜثىغجىرخ ٕرزث ثىْر٘ع ٍرِ
ثىؼررشح ثىغررجفـ ؽرر ٜثىَشمررضٗ , ) 4 , 0 ( ِٝفررذ ٝنررُ٘ ثألػررذثد ؽررٕ ٜررزث ثىْرر٘ع ٍررِ ثىؼررشح ثىغررجفـ ٍررِ ثىخةرر٘ؽ
()6

( )1نبيل محمود شاكر :عمم الحركة التطور والتعمم الحركي حقائق ومفاىيم  ،جامعة ديالى  ،كمية التربية األساسية 2005 ،م ،ص.169
(2) Johnson and Nelson ; Practical Measurement for Evaluation Physical:2 Education . Minnesota Borgoss
Publishing CO 1970 , P200.
(3) Komi ; Power Strength and power in Sport; Toronto , Block Well Scientist Publication , 1992,P215.
( )4وجيو محجوب  :نظريات التعمم والتطور الحركي  ،ط ، 1األردن  ،دار وائل لمطباعة والنشر2001 ،م ،ص.79
()5

ناىدة عبد زيد الدليمي :الكرة الطائرة ،النجف االشرف ،دار الضياء لمطباعة ،2011،ص.99

()7

محمد سعد زغمول و محمد لطفي السيد :األسس الفنية لميارات الكرة الطائرة لممعمم والمدرب ،القاىرة  ،مركز الكتاب لمنشر 2001 ،م  ،ص-75

()1

أكرم زكي خطابية :موسوعة الكرة الطائرة  ،ط،1عمان ،دار الفكر لمطباعة والنشر1996 ،م ،ص 143

) )6زكي محمد حسن :الكرة الطائرة  ،بناء الميارات الفنية والخططية اإلسكندرية :دار المعارف1998 ،م ،ص.28
. 76
()2
()3

زكي محمد حسن  :المصدر السابق  ، 1998 ،ص 38

عمي مصطفى طو و احمد عبد الدايم  :دليل المدرب في الكرة الطائرة  ،تخطيط  ،اختبارات ،دار الفكر العربي  ،القاىرة ،1999 ،ص
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ثىؾجّذٞز ىَيؼخ ثىؾشٝرـ ثىَْرجؽظ(ْٝٗ , )0ؾرز ٕرزث ثىْر٘ع ٍرِ ثىؼرشح ثىغرجفـ دؼرشح ثىنرشر ٍرِ ثىغرةـ ثىؼير٘ ٛدقٞرظ
صغة ٜثىٞذ ثىنشر ٍِ بؽو صذٗٝش ثىنشر دشعغ ثىزسثع ثىؼجسدز ٗفذ ٝؤد ٍِ ٙثألػذثد ثىؼجىٗ ٜثى٘ثؽب (.)0
 2-2انذساعاخ انغاتمح :
 1-2-2دساعح سٚاض ػثذ انجثاس ػٛذاٌ انجحٛش 2002 , ٙو(. )3
" ذصًٛى جٓاص ذذسٚث ٙنرطٕٚش عشػح ذحٕٚم االَرثاِ اثُاء انضشب انغاحك تانكشج انطائشج "
انٓذف يٍ انذساعح :
 صظَ ٌٞؽٖجص صذسٝذٝ ٜغجػذ ؽ ٜصة٘ٝش عشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ ؽ ٜبعْج ثىؼشح ثىغجفـ . ٍؼشؽز صأعٞش ثىؾٖجص ثىضذسٝذ ٜؽ ٜصة٘ٝش عشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ بعْج ثىؼشح ثىغجفـ .يُٓج ٔػُٛح ٔإجشاءاخ انذساعح :
صٌ ثعضخذثً ثىَْٖؼ ثىضؾشٝذ , ٜشضَيش ػْٞز ثىذقظ ( )00وػذج ً ٍقغَ ِٞػيٍ ٚؾَ٘ػض ِٞثىَؾَ٘ػز ثألٗىر ٚثىؼرجدةز
ٗػذد بؽشثدٕج ( )00وػذج ٗ ,ثىَؾَ٘ػرز ثىغجّٞرز ٕٞرج ثىَؾَ٘ػرز ثىضؾشٝذٞرز ٗػرذد إؽشثدٕرج ( )7وػذر ِٞفٞرظ اؼرغ ٕرزث ثىضقغرٌٞ
ى هاضٞجس ثىؼش٘ثة .ٜثاؼغ ثىذجفظ دؼذ رىل ثىؼْٞز ؽ ٜثىَؾَ٘ػض ِٞىقٞجعجس ثىة٘ه ٗثىؼَش ٗثى٘صُ ىيقظ٘ه ػي ٚصؾرجّظ ثىؼْٞرز
ٗ ,ثعضخذً ثىذجفظ ثاضذجس د٘سدُ –ثّؾَ٘ٞػ ىضق٘ٝو ثوّضذجٓ دجاػجؽز إى ٚثواضذجسثس ثىغضز ثىَخضجسر ٍِ فذو ثىخذشث دؼذ ص٘صٝغ
ثعضَجسر صششٞـ ثواضذجسثس ٍ ِ فذو ثىذجفظ ألَٕٞضٖج ٗىَضٝذ ٍِ ثىذفز ؽ ٜثىْضجةؼ ٍِٗ ػَْٖج ثىضنجؽؤ د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىضر ٜصأمرذ
ثىذجفظ ٍْٖج.
ٔذٕصهد انذساعح انٗ االعرُراجاخ اٜذٛح :
 -0بُ ثىؾٖجص ثىضذسٝذ ٜثىَظٌَ عجػذ ؽ ٜصة٘س عشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ بعْج ثىؼشح ثىغجفـ ىينشر ثىةجةشر .
 -0إُ بعرري٘ح ثىضَررجس ِٝثىَغررضخذً ٍررغ ثىؾٖررجص ٗدجألعرري٘ح ثىؼيَرر ٜثىظررقٞـ ؽرر ٜثىضررذسػ ٍررِ ثىغررٖو ثىرر ٚثىظررؼخ عررجػذ
ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ؽ ٜثى٘ط٘ه ثى ٚعشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ .
 -3بُ ثواضذجسثس ثىَغضخذٍز بػةش ّضجةؼ إٝؾجدٞز ؽ ٜثىضؼشػ ػي ٚعشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ .
 -4بُ إداجه ثألؽٖضر ٗثألدٗثس ؽ ٜثىضذسٝخ ٝغجػذ ثىهػخ مغٞشث ؽ ٜثى٘ط٘ه ثى ٚثألدث ثألٍغو ألٍٖ ٛجسر .
 –3يُٓجٛح انثحث ٔإجشاءاذّ انًٛذاَٛح
 1-3يُٓج انثحث :
ثعضخذً ثىذجفغجُ ثىَْٖؼ ثىضؾشٝذرٗ ٜدضظرَ( ٌٞثىَؾَر٘ػض ِٞثىَضنرجؽتض )ِٞثىؼرجدةز ٗثىضؾشٝذٞرز رثس ثواضذرجس ثىقذيرٗ ٜثىذؼرذٛ
ىَهةَضٔ ؽذٞؼز ثىَشنيز ثىَشثد فيٖج مَج ؽ ٜثىشنو( )0إر "ٝؼذ ثىَْٖؼ ثىضؾشٝذ ٜثفشح ٍْجٕؼ ثىذق٘ط ىقو ثىَشرنهس دجىةشٝقرز
ثىؼيَٞز ؽٖ٘ ٍقجٗىز ىيضقنٌ ؽ ٜثىَضغٞشثس ٗثىؼ٘ثٍو ثألعجعٞز ؽَٞؼٖج دجعرضغْج ٍضغٞرش ٗثفرذ بٗ بمغرش ٝقرً٘ ثىذجفرظ دضغٞٞرشٓ دٖرذػ
()4
صقذٝذ ٗفٞجط صأعٞشٓ ثىؼيَ"ٜ
المجموعة التجريبية
االختبارات البعدية

اختبار قبمي لممتغيرات التابعة
تطبيق المنياج المقرر باستعمال الجياز

اختبار قبمي لممتغيرات التابعة
المجموعة الضابطة
شنو (ٝ )0ذ ِٞثىضظَ ٌٞثىضؾشٝذ ٜثىَغضخذً فٞذ ثىذسثعز
تطبيق المنياج المقرر بدون استعمال الجياز
االختبارات البعدية
 2-3يجرًغ ٔػُٛح انثحث :

()4

احمد امين محمد عكور  :التحميل الكينماتيكي وعالقتو بدقة الضرب الساحق الواطئ والعالي  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  ،كمية

()5

رياض عبد الجبار  :تصميم جياز تدريبي لتطوير سرعة تحويل االنتباه اثناء الضرب الساحق بالكرة الطائرة ،رسالة ماجستير غير

()1

سامي محمد ممحم  :مناىج البحث في التربية الرياضية  ،ط ، 1عمان  ،دار المسرة لمنشر والتوزيع  ، 2000 ،ص. 360-359

()2

ذوقان عبيدات و(آخرون)  :البحث العممي مفيومو  .أساليبو  .أدواتو  ،عمان  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع  ، 1980 ،ص . 106

التربية الرياضية  ، 2000 ،ص . 22

منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد 2002 ،م .
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صنُ٘ ٍؾضَغ ثىذقظ ٍِ وػذجس ٍْضخخ صشدٞز ر ٛفجس ىيؼجً ٗ 0205 – 0204ثىذجىغ ػرذدٌٕ ( )07وػذرز .بٍرج ػْٞرز ثىذقرظ
ؽٖ" ٜؽض ٍِ ٍؾضَغ ثىذقظ ثألطيٝ ٜخضجسٕج ثىذجفرظ دأعرجىٞخ ٍخضيؾرز ٗصؼرٌ ػرذد ٍرِ ثألؽرشثد ٍرِ ثىَؾضَرغ ثألطري ,)1("ٜىرزث
ثاضجس ثىذجفظ ػْٞز دقغٔ دجىةشٝقز ثىؼش٘ثةٞز دأعي٘ح ثىقشػز ٗثُ ثىز ٛدؽغ ثىذجفظ واضٞجس ٕزر ثىؼْٞز ٕ٘ :
 فشدٖج ٍِ ٍقو عنِ ثىذجفغجُ . ثوفضنجك ثىَذجشش ىيذجفظ ٍغ ٕزٓ ثىؼْٞز ٍَج ٝغٖو ػَيٞز ثوششثػ ػيٖٞج . صأمذ ثىذجفغجُ ٍِ ثىضضثً ثىؼْٞز دضةذٞـ ٍؾشدثس ثىَْٖؼ ثىَقشس دجعضؼَجه ؽٖجص ثىنشر ثىةجةشر.فٞظ صٌ ثاضٞجس ( )02وػذجس ىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ٗ ( )02وػذجس ثٝؼج ىَٞغي٘ث ثىَؾَ٘ػرز ثىؼرجدةز  )5(ٗ ,وػذرجس ىيضؾشدرز
ثوعضةهػٞز ٗدؼذ إؽشث ثىضؾجّظ ٗثىضنجؽؤ بطذقش ػْٞز ثىضؾشدرز ثىشةٞغرٞز ( )02وػذرز دْغرذز (ٗ ,)% 66.76صػرش ثىؼْٞرز
مَج ؽ ٜثىؾذٗه (. )0
ؽذٗه (ٝ )0ذ ِٞص٘صٝغ ػْٞز ثىذقظ
انُغثح انًؤٚح
انؼُٛاخ
انؼذد
انًجرًغ
%66,76
ػْٞز ثىضؾشدز ثىشةٞغٞز
02
%07,04
ػْٞز ثىضؾشدز ثوعضةهػٞز
5
 29الػثح
%03,77
ثىَغضذؼذثس
4
%022
07
يجًٕع يجرًغ انثحث
 1-2-3ذجاَظ ػُٛح انثحث:
ٍِ بؽو ػذؾ دؼغ ثىَضغٞشثس ثىض ٜصؤعش ػي ٚدفز ّضجةؼ ثىذقظ ٍِٗ بؽو إسؽجع ثىؾشٗؿ ؽ ٜثىضأعٞش ؽقؾ إى ٚثىَضغٞش
ثىَغضقو ٝؾخ ثىضأمذ ٍِ صؾجّظ ػْٞز ثىذقظ ؽر ٜدؼرغ ثىَضغٞرشثس ىرزث بعرضخذً ثىذجفرظ فرجُّ٘ ٍؼجٍرو ثوىضر٘ث در ِٞبؽرشثد
ثىؼْٞز ٗمَج ٍذ ِٞؽ ٜثىؾذٗى. )0( ِٞ
ثىؾذٗه (ٝ )0ذ ِٞصؾجّظ ثىؼْٞز
ٔحذج انمٛاط
انجُظ
يؼايم االنرٕاء( ل )
ط ) انٕعٛظ( ٔ ) االَحشاف انًؼٛاس٘( ع )
انًرغٛشاخ
انٕعظ انحغاتَ (ٙ
انالػثاخ

انؼًش

عْز

06,07

06

4,65

2,00

انكرهح

مغٌ

46,03

47,50

5,06

2,40

انطٕل

عٌ

050,53

053

4,60

-2,07

 3ؽٖزث ٝذه ػي ٚصؾجّظ ػْٞز ثىذقظ

دَج ثُ فَٞز ٍؼجٍو ثوىض٘ث صضشثٗؿ ٍج دِٞ
 2-2-3ذكافؤ ػُٛح انثحث :
ىغشع ثىضأمذ ٍِ صنجؽؤ ٍؾَر٘ػض ٜثىذقرظ ؽر ٜدؼرغ ثىَضغٞرشثس فرجً ثىذجفرظ درأؽشث ثىضنرجؽؤ دجعرضؼَجه فرجُّ٘ ( )t-testىيؼْٞرجس
ثىَغضقيز ٗمَج ٍذ ِٞؽ ٜثىؾذٗه (. )3
ؽذٗه (ٝ )3ذ ِٞصنجؽؤ ػْٞز ثىذقظ
ٔحذج
انضاتطح
انًجًٕػح
انرجشٚثٛح
انًجًٕػح
انمٛاط
انذالنح اإلحصائٛح
لًٛح  Tانًحغٕتح
انًرغٛشاخ
ع
ط
ع
ط
َ
َ
انؼًش

عْز

06,60

0,36

06,04

3,74

2,30

عٞش ٍؼْ٘ٛ

انكرهح

مغٌ

47,03

6,20

45,00

6,00

2,57

عٞش ٍؼْ٘ٛ

انطٕل

عٌ

053,05

3,70

050,40

0,03

2,33

عٞش ٍؼْ٘ٛ

انمٕج االَفجاسٚح
يٓاسج انضشب
انغاحك

ٍضش

3,33

2,70

3,70

2,64

2,36

عٞش ٍؼْ٘ٛ

0,07

2,65

0,07

2,73

2,30

عٞش ٍؼْ٘ٛ

دسؽز

فَٞز  Tثىؾذٗىٞز (  ) 0,02دذسؽز فشٝز ( ٗ ) 06دَغض٘ ٙدوىز ( . ) 2,25
ٔ 3-3عائم جًغ انًؼهٕياخ ٔاألدٔاخ ٔاألجٓضج انًغاػذج :
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ٔ 1-3-3عائم جًغ انًؼهٕياخ:
 -0ثىَظجدس ٗثىَشثؽغ .
 -0ثواضذجسثس ٗثىقٞجط .
 -3ثىَهفظجس .
 -4ثىشذنز ثىَؼيٍ٘جصٞز ( ثوّضشّٞش ) .
 -5ثعضَجسر صق ٌٞٞثودث ثىؾْ. ٜ
 -6ثىَقجدهس ثىشخظٞز .
 2-3-3األدٔاخ ٔاألجٓضج انًغاػذج:
مجٍٞشث ؽٞذّ٘ ٘ٝع (. )SAMSUNG
-0
فجٍو عهع. ٜ
-0
ٍيؼخ مشر ؽجةشٓ فجّّ٘. ٜ
-3
فجعذز ثىنضشّٗٞز شخظٞز ّ٘ع ( .) LENOVO
-4
ثفشثص dvd-rػذد . 0
-5
ٍٞضثُ ػذد (. )0
-6
ششٝؾ فٞجط ػذد (. )0
-7
د٘عضشثس ٍشفَٔ دؼذد ػ ْٔٞثىضؾشدز .
-6
ششٝؾ وطـ ػذد (. )3
-7
 -02ؽذجشٞش ٍيُ٘ ػذد (. )4
 -00مشثر ؽجةشر ػذد (.)05
 -00مشر ؽذٞز د٘صُ  3مغٌ ػذد (. )0
 -03ثسع ٍغض٘ٝز .
 4-3إجشاءاخ انثحث -:
 1-4-3إجشاءاخ ذصًٛى انجٓاص :
دؼذ ثصؾجؿ ثىذجفغجُ ػي ٚإؽشث ٕزٓ ثىذسثعز ٗثىض ٜص٘ىذس ؽنشصٖج ٍِ إفغجعَٖج دَشنيز ثىذقظ ثىض ٜصذي٘سس ؽ ٜبُ ٍٖجسر
ثىؼشح ثىغجفـ صؼضذش ٍِ ثىَٖجسثس ثىظؼذز ؽ ٜىؼذز ثىنشر ثىةجةشر ٗصقضجػ إى ٚفر٘ر ثّؾؾجسٝرز ػجىٞرز ىيرزسثػٗ ِٞص٘فٞرش طرقٞـ
ٍِ ثىهػذز ثىض ٜصؤد ٛثىَٖجسر  ,فٞظ ثُ ٕزر ثىَٖجسر صؼضذرش ٍرِ بٕرٌ ثىَٖرجسثس ؽر ٜىؼذرز ثىنرشر ثىةرجةشر ىَرج صضَٞرض درٔ ٍرِ ؽرجدغ
ٕؾٍ٘ٗ ٜإفشثص ثىْقجؽ ىيؾ٘ص ؽ ٜثىَذجسثر ٗألَٕٞز ٗطؼ٘دز بدث ٕزٓ ثىَٖجسر ٗإصقجّٖج ٍِ فذو ثىَرضؼيٌٕ ,رزث ٍرج دؽرغ ثىذجفغرجُ ثىرٚ
صظَ ٌٞؽٖجص صؼي َٜٞشنو (ٝ )3غجػذ ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػٍٖٗ ِٞجسر ثىؼشح ثىغجفـ دشنو عرٖو ٍٗذغرؾ ٗٝقيرو
ٍِ ثى٘فش ٗثىؾٖذ ثىَذزٗى ٍِ ِٞفذو ثىَذسح ػْذ صذسٝخ ثىهػذجس ػيٕ ٚزٓ ثىَٖجسر .
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شنو (ٝ )3ذ ِٞثىؾٖجص ثىضؼيٍٗ َٜٞنّ٘جصٔ

 2-4-3انرجشتح االعرطالػٛح :
دؼذ إُ ػشػش ثعضَجسر ثوعضذٞجُ ٗؽٖٞج ثواضذجسثس ثىَقضشفز فجً ثىذجفظ دأؽشث ثىضؾشدز ثعرضةهػٞز ػير ٚػْٞرز ٍنّ٘رز ٍرِ
( )5وػذجس دضأسٝخ  0205 / 4 / 02مجُ ثىغجٝز ٍْٖج ثىضؼشػ ػي ٚثىظرؼ٘دجس ٗثىَؼ٘فرجس ثىضر ٜفرذ ص٘ثؽرٔ ثىذجفرظ ؽر ٜثىضؾشدرز
ثىشةٞغٞز .
 3-4-3االخرثاساخ انًغرخذيح ف ٙانثحث:
أٔال  :اخرثاس انمٕج االَفجاسٚح(: )1
اعى االخرثاس  :دؽغ ثىنشر ثىةذٞز ( )3مغٌ .
انغشض يٍ االخرثاس :فٞجط ثىق٘ر ثىؼؼيٞز ىَْةقز ثىزسثع ٗثىنضؼ .
األدٔاخ األصيح  :مشثس ؽذٞز ٗششٝؾ فٞجط .
ٔصف األداء ٝ :قؼ ثىَخضذش ؽٍْ ٜةقز ثوفضشثح د ِٞثىخةٗٗ ِٞثػؼج ثىنشر ثىةذٞز ػي ٚإفذ ٙثىٞذٗ , ِٝثىٞذ ثألاش ٙصغضْذ ٍِ
ؽ٘ؿ ثىنشر ٝٗ ,ضقشك ثىَخضذش ؽ ٜثصؾجٓ اؾ ثوفضشثح ٗؽ ٜفذٗد ٍغجؽز ٍقذدر ٗػْذٍج ٝظو ثى ٚثىخؾ ٝذؽغ ٍِ ثىؾجّخ مَج ؽٜ
دؽغ ثىؾيز دقٞظ و ٝضؼذ ٙاؾ ثوفضشثح .
حغاب انذسجح  :ىيَخضذش ثى٘ثفذ عهط ٍقجٗوس ٍضضجىٞز ٗثألدث ثىخجؽب ٝضقغخ ٍقجٗىز ٗصقضغخ ىيَخضذش ّضٞؾز بفغِ ٍقجٗىز
ٍِ ثىَقجٗوس ثىغهعز
ثاَٛا :اخرثاس يٓاسج انضشب انغاحك(:)2
انغشض يٍ االخرثاس  :فٞجط ثألدث ثىؾْ ٜىَٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ثىَ٘ثؽٔ ( ثىؼجى. ) ٜ
األدٔاخ  :اَظ مشثس ؽجةشر ٝٗ ,قغٌ ثىَيؼخ مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ ؽ ٜثىشنو ثىضجى-: ٜ
5

0

3

ثىؼشح ثىغجفـ

دسؽٔ دسؽٔ

( )1عمي سموم جواد الحكيم  :االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي  ،القادسية  2004 ،م  ،ص. 94
()2

محمد صبحي حسانين  :االختبارات والقياسات في التربية الرياضية ،ط،1دار الفكر العربي ،القاىرة  ،ب ت ،ص. 198-197-196
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بىشذنٔ
ً3
ً3
ً3
شنو(٘ٝ )4ػـ ثاضذجس ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ دجىنشر ثىةجةشر
فٞظ ٝقغٌ ثىَيؼخ ثىٍ ٚغيغّ ( ِٞظؼ ثىَيؼخ ثىَقجدو ) عٌ ٝقغٌ ثىَغيظ ثىذثايٗ ٜؽٖٔ ثىشذنٔ (ثى ٚعهط ٍْجؽـ
ػشع مو ٍْةقٔ . )ً 3
يٕاصفاخ األداء  :دؼذ ثاػذثد ٝقً٘ ثىَخضذش دجىؼشح ثىغجفـ ثىَغضقّ ٌٞق٘ ثىَغيظ ثىذثاي ٜىؾٖز بىشذنٔ .
انششٔط  :ىنو ؽشد ٍقجٗىض ِٞؽ ٜثواضذجس ( ٍضضجىٞز ) .
انرغجٛم  :صٌ فٞجط ثألدث ثىؾْ ٜىيةيذز بعْج ثألدث ٍِ اهه ػشع صظ٘ٝش ؽٞذ ٘ٝػيٍ ٚؾَ٘ػز ٍِ ثىخذشث ٗثىَخضظِٞ
دجىنشر ثىةجةشر .
 4-4-3األعظ انؼهًٛح نالخرثاساخ :
عؼ ٚثىذجفظ إى ٚثػضَجد ثألعظ ثىؼيَٞز ؽ ٜػَيٞز ثىضقْ ِٞىهاضذجسثس ػي ٚثىشعٌ ٍِ مّٖ٘ج ثاضذجسثس ٍقْْز ىغشع صقذٝذ ٍذٙ
ػيَٞز ٕزٓ ثواضذجسثس ثىَخضجسر ٝٗ ,ؾخ بُ ٝضظؼ ثواضذجس ثىؾٞذ د٘ؽ٘د ثألعظ ثىؼيَٞز ب ٛثىغذجس ٗثىظـــذؿ ٗثىَ٘ػ٘ػٞز,
ٗمجّش ثىْضجةؼ ػي ٚثىْق٘ ثألص:ٜ
أال  :صذق االخرثاس -:
ً
ٝؼضَذ طذؿ ثواضذجس ػيٍ "ٚذ ٙفٞجط ثواضذجس ىيَٖجسر بٗ ثىظؾز ثىَةي٘ح فٞجعٖج ؽجىَقٞجط ٝؼذ طجدفج ػْذٍج ٝقٞظ دذفز مجؽٞز
ثىظجٕشر ثىض ٜطٌَ ىقٞجعٖج"(ٗ ,)0ثعضخذً ثىذجفظ طذؿ ثىَقض٘ ٙىضقذٝذ طذؿ ثاضذجس ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز,
ثاَٛا  :ثثاخ االخرثاس -:
"إُ عذجس ثواضذجس ٝؼْ ٜبُ ٝؼة ٜثواضذجس ثىْضجةؼ ّؾغٖج إرث ٍج بػٞذ ػي ٚثألؽشثد رٗثصٌٖ ٗؽ ٜثىظشٗػ ّؾغٖج"(.)0
ٗفجً ثىذجفظ دضةذٞـ ثواضذجس ػي ٚػْٞز ٍِ ٍؾضَغ ثىذقظ ٍِٗ عٞش ػْٞرز ثىذقرظ ثىشةٞغرز ٗمرجُ ثىضةذٞرـ ثوٗه ؽرٝ ٜرً٘
ٗ , 0205/4 /05صٌ إػجدر ثواضذجسثس ّؾغٖج دؼذ ( )7بٝجً ػي ٚثىؼْٞز ّؾغٖجٗ .دؼذ ثىقظ٘ه ػي ٚثىَؼيٍ٘جس ثىخجطز دجواضذجس
ثعررضخذً ثىذجفررظ ٍؼجٍررو ثوسصذررجؽ ثىذغررٞؾ ,إر بظٖررشس ثىْض رجةؼ صَضررغ ٕررزٓ ثواضذررجسثس دذسؽررز ػجىٞررز ٍررِ ثىغذررجس ٗمَررج ٍذرر ِٞؽررٜ
ثىؾذٗه(.)5
ثانثا  :يٕضٕػٛح االخرثاساخ -:
إُ ٍ ِ بٌٕ عَجس ثواضذجس ثىَقِْ ثىذسؽز ثىؼجىٞز ٍِ ثىَ٘ػ٘ػٞز ٗصؼ٘د ٍ٘ػ٘ػٞز ثواضذجس إىٗ ٚػ٘ؿ ثىضة٘ٝشثس ٍِ
فٞظ ثادثسر ٗإػةج ثىذسؽزٝٗ ,ضظؼ ثواضذجس دَ٘ػ٘ػٞز ػجىٞز ػْذ ٍج ٝؼة ٜثىْضجةؼ ّؾغٖج ٍَٖج ثاضيؼ ثىَظققُ٘ (.)3
ٗفذ ػَذ ثىذجفغجُ ثىٗ ٚػغ ٍقنَ )(ِٞإعْج ثىضةذٞـ ثألٗه واضذجس ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز عٌ إٝؾجد ٍؼجٍو ثسصذجؽ دٞشعُ٘ دِٞ
ّضجةؼ ثىقنَٗ ِٞمجّش فَٞز ٍؼجٍو ثوسصذجؽ دٞشعُ٘ ػجىٞز ٍَج ٝذه ػيٍ٘ ٚػ٘ػٞز ثواضذجسثس مَج ؽ ٜثىؾذٗه (. )4
ثىؾذٗه (ٝ )4ذٍ ِٞؼجٍو ثىغذجس ٗثىَ٘ػ٘ػٞز واضذجس ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز
ٍؼجٍو ثىَ٘ػ٘ػٞز
ٍؼجٍو ثىغذجس
ثعٌ ثواضذجس
2,77
2,60
سٍ ٜثىنشر ؽذٞز
فَٞز ٍؼجٍو ثوسصذجؽ( س) دٞشعُ٘ صغجٗ )2,676 ( ٛدذسؽز فشٝز( ٗ ) 3دَغض٘)2,25( ٙ
 5-4-3ذصًٛى اعرًاسج ذمٛٛى األداء انفُ: ٙ
ىغشع صق ٌٞٞثألدث ثىؾْ ٜىنو وػذز ؽ ٜثاضذجس ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ٝضةيخ رىل صظَ ٌٞثعضَجسر ىضقٕ ٌٞٞرزٓ ثىَٖرجسر  ,ىرزث
فجً ثىذجفغجُ دضظَ ٌٞثعضَجسر صق ٌٞٞثألدث ثىؾْٗ , ٜدؼذ ػشػرٖج ػيرٍ ٚؾَ٘ػرز ٍرِ ثىخذرشث ٗثىَخضظرٗ )**(ِٞبؽرشث ثىضؼرذٝهس
( )1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان  .القياس في التربية وعمم النفس الرياضي ،القاىرة دار الفكر العربي ،1988 ،ص.322
()2
()3

احمد محمد خاطر وعمي فيمي البيك :التقويم والقياس في المجال الرياضي  ،دار المعارف  ،مصر ،1987 ،ص.18

سعد محسن إسماعيل  :تأثير أساليب تدريب لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز عالياً في كرة اليد

( ،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، )1996 ،ص.83


 -1م .رامي عبد الستار  :كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة ذي قار .

 -2م.م انمار عطشان  :كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة ذي قار.
**

أ .د صدام محمد فريد  :طرائق تدريس  -كرة الطائرة  ،التربية البدنية وعموم الرياضة  ،جامعة بابل .

أ .د محمد عوفي :بايوميكانيك_كرة الطائرة  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة البصرة.
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ٗثىضغٞٞشثس ؽٖٞج بطذقش ثوعضَجسر طرجىقز ىيضقٞر ٌٞػيَرج بُ ثىذسؽرز ثىْٖجةٞرز ىيضقرٕ٘ ٌٝر )02( ٜدسؽرجس ٗثىضر ٜبػضَرذ ؽٖٞرج ػيرٚ
ثىشنو ثىظجٕش ٛىيَٖجسر .
 6-4-3االخرثاساخ انمثهٛح :
صٌ ثؽشث ثواضذرجس ثىقذير ٜدضرجسٝخ  0205/ 4 / 03ؽرٍ ٜيؼرخ ثىنرشر ثىةرجةشر ىيَْضرذ ٙثىشٝجػر ٜؽرٍ ٜقجؽظرز ر ٛفرجس ٗ ,د٘ؽر٘د
ؽشٝـ ثىؼَو ثىَغجػذ ,ؽ ٜثى ً٘ٞثوٗه صٌ ثؽشث ثاضذجس ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗؽ ٜثى ً٘ٞثىغجّ ٜصٌ صةذٞـ ثواضذجس ثىَٖجسٗ ,ٛفرذ بػضَرذ
ثىذجفظ ؽ ٜفٞجط ٍغرض٘ ٙثىرضؼيٌ ىَٖرجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ ػير ٚصقٞرٍ ٌٞغرض٘ ٙثألدث ثىؾْر ٜىيؼْٞرز ٍرِ ارهه صظر٘ٝش ثألدث ىنرو
وػذز ٍِ ػْٞز ثىذقظ ٍِٗ عٌ ػشػٔ ػي ٚعهعز ٍِ رٗ ٛثىخذشر ٗثواضظجص ؽٍ ٜؾجه مشر ثىةجةشر(** )ىضق ٌٞٞثىَٖجسر ٗ ,فرجً
ثىذجفظ دجفضغجح دسؽز مو وػذز ٍِ اهه ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىذسؽجس ثىَقٍ٘ ِٞثىغهعز.
 7-4-3ذطثٛك انرجشتح :
ؽذقش ثىضؾشدرز ثىشةٞغرٞز دضرجسٝخ  0205 / 4 /05ػير ٚػْٞرز ثىضؾشدرز ثىشةٞغرٞز فٞرظ ٗصػرش ثىرٍ ٚؾَر٘ػضٍ ِٞؾَ٘ػرز
ػجدةز ٗباش ٙصؾشٝذٞز ٗمجّش مو ٍؾَ٘ػز صؤد ٛػَيٖج مجٟص:ٜ
 انًجًٕػح انرجشٚثٛح :ؽذقش ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ثىَْٖؼ ثىَقشس ٗثىَضذغ ٍِ فذو ثىَذسح ٗدجعضخذثً ثىؾٖجص ثىَظرٌَ ٗفرجً
دضةذٞـ ثىَْٖؼ ٍذسح ثىَْضخخ(****) ٗبعضغشؿ رىل (ٗ )6فذر صذسٝذٞز د٘ثفغ ٗفذص ِٞصذسٝذٞض ِٞؽ ٜثألعذ٘ع .
 انًجًٕػح انضاتطح  :ثعضخذٍش ثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜصؼيَٖج ىَٖجسر ثىؼرشح ثىغرجفـ ّؾرظ ٍؾرشدثس ثىَرْٖؼ ثىَضذرغ ٍرِ
فذو ثىَذسح ىنِ دذُٗ ثعضخذثً ثىؾٖجص ثىَظٌَ .
 8-4-3ثوخرثاساخ انثؼذٚح :
بؽش ٙثىذجفظ ثواضذجسثس ثىذؼذٝز ػي ٚػْٞز ثىذقظ ؽ ً٘ٝ ٜثوعْ ِٞثىَ٘ثؽـ  0205/5/04ؽٍ ٜيؼخ ثىنشر ثىةجةشر دثاو
ثىَْضررذٗ , ٙثعررضخذٍٔ ّؾررظ ثألدٗثس ٗثألؽٖررضر ٗثىظررشٗػ ٗثألعرري٘ح ثىضررّ ٜؾررز ؽٖٞررج ثواضذررجس ثىقذيررّٗ ,ٜؾررظ ؽشٝررـ ثىؼَررو
ثىَغجػذ .
()1
 5-3انٕعائم اإلحصائٛح:
ثعرضخذً ثىذجفغرجُ ثىققٞذرز ثافظرجةٞز  SPSSؽررٍ ٜؼجىؾرز ٗثعرضخشثػ ثىذٞجّرجس ثىخجطرز دجىذقررظ ٗمجّرش ثىقر٘ثّ ِٞثىَغرضخذٍز ؽررٜ
ثىذقظ ػي ٚثىْق٘ ثٟص:ٜ
 -0ثىْغذز ثىَؤٝز .
 -0ثى٘عؾ ثىقغجد. ٜ
 -3ثوّقشثػ ثىَؼٞجس. ٛ
 -4ثى٘عٞؾ (ٗ)
ٍ -5ؼجٍو ثوىض٘ث .
ٍ -6ؼجٍو ثوسصذجؽ ثىذغٞؾ (س)
 -7فجُّ٘ ( )tىيؼْٞجس ثىَغضقيز .
 -6فجُّ٘ ( )tىيؼْٞجس ثىَضْجظشر .
 -4ػشض ٔذحهٛم ٔيُالشح انُرائج :
 1-4ػشض ٔذحهٛم االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثؼذٚح
 1-1-4ػشض ٔذحهٛم االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثؼذٚح نهًجًٕػح انرجشٚثٛح
ؽذٗه (ٝ )5ذ ِٞثألٗعجؽ ثىقغجدٞز ٗثوّقشثؽجس ثىَؼٞجسٝز ٗفَٞز  Tثىَقغ٘دز ىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ؽ ٜثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز
ٍٖٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ .
اعى االخرثاس

االخرثاس انثؼذ٘

االخرثاس انمثهٙ

لًٛح  Tانًحغٕتح

انذالنح اإلحصائٛح

أ .م .د حيدر شمخي جبار :بايوميكانيك_كرة الطائرة  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  ،جامعة ذي قار.
م .د صالح جويد التريجاوي :تعمم حركي_كرة القدم،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة،جامعة ذي قار.

*** أسماء السادة المختصين الذين قاموا بتقييم األداء الفني

 -1أ .د محمد عوفي :بايوميكانيك_كرة الطائرة  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة البصرة.

 -2أ .د ميثاق غازي  :اختبارات_كرة الطائرة  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  ،جامعة ذي قار .

 -3أ .م .د حيدر شمخي  :بايوميكانيك_كرة الطائرة  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة ذي قار.

**** احمد يوسف  :مدرب منتخب تربية ذي قار لمبنات في كرة الطائرة .
()1

محمد عبد العال أمين و حسين مردان عمر  :اإلحصاء المتقدم في العموم التربوية والتربية البدنية مع تطبيقات  ، SPSSط ،1عمان

 ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع . 2006 ،
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ٔحذج انمٛاط

ط
َ

ع

ط
َ

ع

انمٕج االَفجاسٚح

ٍضش

3,33

2,70

5,40

2,40

7,75

ٍؼْ٘ٛ

يٓاسج انضشب انغاحك

دسؽز

0,07

2,65

4,67

2,54

04,60

ٍؼْ٘ٛ

فَٞز  Tثىؾذٗىٞز (  ) 0,06دذسؽز فشٝز ( ٗ ) 7دَغض٘ ٙدوىز ( . ) 2,25
ٝذ ِٞؽذٗه ( )5بُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىيق٘ٓ ثوّؾؾجسٝز ؽ ٜثواضذجس ثىقذي ٜىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ٝغجٗ)3,33( ٛ
ٗدجّقشثػ ٍؼٞجس )2,70( ٛدَْٞج ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛؽأُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجدٗ )5,04( ٜدجّقشثػ ٍؼٞجسٗ )2,40( ٛظٖشس
فَٞز ( )tثىَقغ٘دز صغجٗ ٜٕٗ )7,75( ٛبمذش ٍِ فَٞز ( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ()0,06ػْذ دسؽز فشٝز (ٗ )7دَغض٘ ٙدوىز
(ٍَ )2,25ج ٝذه ػيٗ ٚؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذ ٛىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ٗىظجىـ ثواضذجس ثىذؼذ. ٛ
بٍج فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىَٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ؽ ٜثواضذجس ثىقذي ٜصغجٗٗ )0,07( ٛدجّقشثػ ٍؼٞجس )2,65( ٛبٍج ؽٜ
ثواضذجس ثىذؼذ ٛؽأُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجدٗ )4,67( ٜدجّقشثػ ٍؼٞجسٗ )2,45( ٛبُ فَٞز ( )tثىَقغ٘دز ىَٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ
صغجٗ ٜٕٗ )04,60( ٛثمذش ٍِ فَٞز ( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ( )0,06ػْذ دسؽز فشٝز ( ٗ )7دَغض٘ ٙدوىز ( ٍَ )2,25ج ٝذه
ػيٗ ٚؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذٗ ٛىظجىـ ثواضذجس ثىذؼذٗ , ٛثىشنو ثىذٞجّ٘ٝ )5( ٜػـ رىل .
6

5
4
3

( )4اختبار قبلي

2

( )4اختبار بعدي

1
0
مهارة الضرب
الساحق

قوة انفجارية

ثىشنو(٘ٝ )5ػـ ّغذز ثىضة٘س د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذ ٛؽ ٜثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز

 2-1-4ػشض ٔذحهٛم االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثؼذٚح نهًجًٕػح انضاتطح -:
ؽذٗه (ٝ )6ذ ِٞثألٗعجؽ ثىقغجدٞز ٗثوّقشثؽجس ثىَؼٞجسٝز ٗفَٞز  Tثىَقغ٘دز ىيَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜثىق٘ر
ثوّؾؾجسٝز ٍٖٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ .
االخرثاس انمثهٙ

اعى االخرثاس

ٔحذج انمٛاط

االخرثاس انثؼذ٘

ط
َ

ع

ط
َ

ع

لًٛح  Tانًحغٕتح

انذالنح اإلحصائٛح

انمٕج االَفجاسٚح

ٍضش

3,70

2,64

4,04

2,40

4,00

ٍؼْ٘ٛ

يٓاسج انضشب انغاحك

دسؽز

0,07

2,73

3,03

2,67

7,30

ٍؼْ٘ٛ

فَٞز  Tثىؾذٗىٞز (  ) 0,06دذسؽز فشٝز ( ٗ ) 7دَغض٘ ٙدوىز ( . ) 2,25
ٝذ ِٞؽذٗه ( )6بُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىيق٘ٓ ثوّؾؾجسٝز ؽ ٜثواضذجس ثىقذي ٜىيَؾَ٘ػز ثىؼجدةز مجُ ٝغجٗ)3,70( ٛ
ٗثوّقشثػ ٍؼٞجس ٛىٖج ٝغجٗ )2,64( ٛدَْٞج ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛؽأُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجدٗ )4,04( ٜدجّقشثػ ٍؼٞجسٛ
(ٗ )2,40ظٖشس فَٞز ( )tثىَقغ٘دز ىضغجٗ ٜٕٗ )4,00( ٛبمذش ٍِ فَٞز ( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ( )0,06ػْذ دسؽز فشٝز ()7
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ٗدَغض٘ ٙدوىز (ٍَ ) 2,25ج ٝذه ػيٗ ٚؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذ ٛىيَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ٗىظجىـ
ثواضذجس ثىذؼذٛ
ٗؽج س فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىَٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ؽ ٜثواضذجس ثىقذي ٜصغجٗٗ )0,07( ٛثوّقشثػ ٍؼٞجس ٛىٖج ()2,73
دَْٞج ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛؽأُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجدٗ )3,03( ٜدجّقشثػ ٍؼٞجسٗ )2,67( ٛظٖشس فَٞز ( )tثىَقغ٘دز ىَٖجسر
ثىؼشح ثىغجفـ صغجٗ ٜٕٗ )7,30( ٛثمذش ٍِ فَٞز ( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ( )0,06ػْذ دسؽز فشٝز( ٗ )7دَغض٘ ٙدوىز
(ٍَ )2,25ج ٝذه ػي ٗ ٚؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذٗ ٛىظجىـ ثواضذجس ثىذؼذٗ , ٛثىشنو ثىذٞجّ)6( ٜ
٘ٝػـ رىل .
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

( )4اختبار قبلي
( )4اختبار بعدي

مهارة الضرب
الساحق

قوة انفجارية

ثىشنو (٘ٝ )6ػـ ّغذز ثىضة٘س د ِٞثواضذجس ِٝثىقذيٗ ٜثىذؼذ ٛؽ ٜثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز
 2-4يُالشح االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثؼذٚح نهًجًٕػر ٍٛانضاتطح ٔانرجشٚثٛح -:
ٍررِ اررهه ثىْضررجةؼ ثىضرر ٜظٖررشس ؽرر ٜثىؾررذثٗه ( ٗ )6-5ثألشررنجه ثىذٞجّٞررز ( )6-5صذرر ِٞىْررج ثُ ْٕررجك ؽررشٗؿ ٍؼْ٘ٝررز دررّ ِٞضررجةؼ
ثواضذجسثس ثىقذيٞز ٗثىذؼذٝز ىيَؾَ٘ػض ِٞثىضؾشٝذٞز ٗثىؼجدةز ؽرٍ ٜضغٞرشثس ثىذقرظ ٗىظرجىـ ثواضذرجسثس ثىذؼذٝرز ٗٝؼرضٗ ثىذجفرظ
عررذخ ٗؽرر٘د ٕررزٓ ثىؾشٗفررجس إىرر ٚعررهٍز ثىَررْٖؼ ثىضةرر٘ٝش ٛثىَةذررـ ٗفغررِ ثاضٞررجس ثى٘عررٞيز ثىضة٘ٝشٝررز ٗثّغررؾجٍٖج ٍررغ ٍغررض٘ٙ
ٗفجديٞجس ثؽشثد ثىؼْٞز ثىضؾشٝذٞرز ثىقجةَرز ػير ٚبعرظ ثىََجسعرز ثىظرقٞقز فٞرظ عرجػذ ػير ٚفظر٘ه ثىضةر٘س ؽر ٜػَيٞرز ثىضةر٘ٝش
ٗثىضرذسٝخ ٕٗررزث ٍررج بمررذٓ فيَر ٜثفَررذ ثى٘مٞررو ؽرر ٜثُ ثعرضخذثً ثى٘عررجةو ثىضة٘ٝشٝررز بد ٙثىرر ٚبفرذثط دؼررغ ثىضغٞررشثس ؽرر ٜدسٗط
ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز ٕٗزث ٝغذش ىْج ف٘ر ثىضؾجػو د ِٞؽ٘ثّخ ثىضة٘ٝش ثىَخضيؾز ٗ ,ثُ صة٘س دؼغ ثى٘عرجةو ثىضة٘ٝشٝرز بد ٙثىر ٚصغٞٞرش
ؽٍ ٜؾجه دسٗط ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز(.)0
بٝؼج ثُ صنشثسثس ثألدث فذ عجَٕش ؽ ٜصة٘ٝش مو ثىَضغٞشثس ثىَخضجسر ىيذقظ فٞظ ثُ ثىؾٖجص ثىَغضؼَو ٝغَـ ىنرو وػذرز
ٍِ بدث صنشثسثس مغٞش دغذخ ٍج َٝضجص دٔ ٕزث ثىؾٖجص ٍِ ٍَٞضثس ٗطؾجس صؾؼئ رٗ ؽجةذر ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝرز ىيرزسثػِٞ
ٗصةرر٘ٝش ٍٖررجسر ثىؼررشح ثىغررجفـ ٍٗ ,ررِ ٕررزٓ ثىََٞررضثس ٕرر ٜعذررجس ثىنررشر دثاررو ثىَجعررنض ِٞدشررنو ٍْجعررخ ىررألدث ّٗررضه ثىنررشثر
دأّغٞجدٞز ىيَجعنض ٍِ ِٞعيز ثىنشثر ٗدشنو ٍضضجىٍَ ٜج بد ٙثىٍ ٚغجػذر ثىهػذجس ؽ ٜثدث صنشثسثس مغٞشر ىيَٖجسثس ثىَخضجسر ؽرٜ
ثىذقظ .
ٗثُ ػَيٞررز صظررقٞـ ثىضنررشثسثس (ثىضغزٝررز ثىشثؽؼررز) ثٝؼررج مجّررش عررذخ ؽرر ٜظٖرر٘س ثىؾشٗفررجس دجىْغررذز ىيَؾَ٘ػررز ثىضؾشٝذٞررز
ىهػذجس د ِٞثواضذجسثس ثىقذيٞز ٗثىذؼذٝز فٞظ ثُ ثىضغزٝز ثىشثؽؼز عجػذس ثىهػذرجس ؽر ٜصظرقٞـ باةرجةٌٖ دشرنو رثصر ٜدؼرذ بدث
مو ٍٖجسر فشمٞز  ,دجاػجؽز ثى ٚثُ ػَيٞز ثىضقؾٞض ٗثاعجسر ثىْجصؾز ىرذ ٙثىَؾَ٘ػرز ثىضؾشٝذٞرز دغرذخ ثدارجه ثى٘عرٞيز ثىضة٘ٝشٝرز
ؽ ٜثى٘فذثس ثىضذسٝذ ٞز ىينشر ثىةجةشر فرذ عرجػذس ثٝؼرج ؽر ٜإظٖرجس ثىؾشٗفرجس در ِٞثواضذرجس ِٝثىقذيرٗ ٜثىذؼرذ ٛدجىْغرذز ىَضغٞرشثس
ثىذقظ
مزىل ؽأُ ثىضة٘س ثىز ٛفظو ىذ ٙثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽج ّضٞؾز ثىشعذز ٗثىذثؽؼٞرز ىيهػذرجس ٕرزٓ ثىَؾَ٘ػرز  ,إر بُ ص٘ىرذ
ثىشعذز ٗثىذثؽؼٞز ىذ ٙثىَرضؼيٌ ثٗ ثىضرذسح صؾ ؼيرٔ ٝظرو إىر ٚدفرز ٍرِ ثألدث ثىؾٞرذ فٞرظ دْٞرش ّجٕرذر ػذرذ صٝرذ ثىرذى َٜٞدرأُ ْٕجىرل

( )1حممي احمد الوكيل  :تطوير المناىج ،القاىرة  ،دار الفكر العربي 2009 ،م  ،ص. 58
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"بعجىٞخ ػذر اعجسر دٗثؽغ ثىَضؼيٌ ّق٘ ثىؾؼجىٞز بٗ ثىيؼذز ىضؼيٌ ٍٖجسثصٖج ٍَٗجسعضٖج ٍٗرِ ٕرزٓ ثألعرجىٞخ ٕر ٜصغرٖٞو ؽرشص ثىرضؼيٌ
()0
ثىقشمٗٗ ٜػ٘ؿ ثىٖذػ ثىَْجعخ ىضؼيٌ ثىَٖجسر ٗصة٘ٝشٕج  ,ؽؼه ػِ ثىض٘ثصُ ؽ ٜإشذجع فجؽجس ثىَضؼيٌ".
 3-4ػشض ٔذحهٛم َرائج االخرثاساخ انثؼذٚح نهًجًٕػر ٍٛانرجشٚثٛح ٔانضاتطح
ؽذٗه (ٝ )7ذ ِٞثألٗعجؽ ثىقغجدٞز ٗثوّقشثؽجس ثىَؼٞجسٝز ٗفَٞز ( )tثىَقغ٘دز ىيق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٍٖٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ
ىيَؾ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜثواضذجسثس ثىذؼذٝز
اعى االخرثاس

ٔحذج انمٛاط

انًجًٕػح انرجشٚثٛح

انًجًٕػح انضاتطح

لًٛح T
انًحغٕتح

انذالنح
اإلحصائٛح
ٍؼْ٘ٛ
ٍؼْ٘ٛ

ط
َ

ع

ط
َ

ع

انمٕج االَفجاسٚح

ٍضش

5,40

2,40

4,04

2,40

6,74

يٓاسج انضشب انغاحك

دسؽز

4,67

2,54

3,03

2,67

5,04

فَٞز  Tثىؾذٗىٞز (  ) 0,02دذسؽز ( ٗ ) 06دَغض٘ ٙدوىز ( . ) 2,25
ٝذ ِٞؽذٗه ( )7بُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىيق٘ٓ ثوّؾؾجسٝز ؽ ٜثواضذجس ثىذؼرذ ٛىيَؾَ٘ػرز ثىضؾشٝذٞرز ٝغرجٗٗ )5,40( ٛدرجّقشثػ
ٍؼٞجس )2,40( ٛبٍج ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛىيَؾَ٘ػز ثىؼرجدةز ؽرأُ فَٞرز ثى٘عرؾ ثىقغرجدٗ )4,04( ٜدرجّقشثػ ٍؼٞرجس)2,40( ٛ
ٗظٖشس فَٞز ( )tثىَقغ٘دز (  ٜٕٗ )6,74بمذش ٍِ فَٞز( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ( )0,02ػْذ دسؽز فشٝز (  ٗ )06دَغرض٘ ٙدوىرز
( ٍَ ) 2,25ج ٝذه ػيٗ ٚؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثىَؾَر٘ػض ِٞثىضؾشٝذٞرز ٗثىؼرجدةز ؽر ٜثألاضذرجسثس ثىذؼذٝرز ٗىظرجىـ ثىَؾَ٘ػرز
ثىضؾشٝذٞز .
بٍج فَٞز ثى٘عؾ ثىقغجد ٜىَٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز مجّش صغجٗٗ )4,67( ٛدجّقشثػ
ٍؼٞجس )2,54( ٛدَْٞج ؽ ٜثواضذجس ثىذؼذ ٛىيَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽأُ فَٞز ثى٘عؾ ثىقغرجدٗ )3,03( ٜدرجّقشثػ ٍؼٞرجس)2,67( ٛ
ٗظٖشس فَٞز ( )tثىَقغ٘دز صغجٗ ٜٕٗ )5,04( ٛبمذش ٍِ فَٞز ( )tثىؾذٗىٞز ثىذجىغز ( )0,02ػْذ دسؽز فشٝز(ٗ )06دَغرض٘ٙ
دوىررز (ٍَ ) 2,25ررج ٝررذه ػيررٗ ٚؽرر٘د ؽررشٗؿ ٍؼْ٘ٝررز درر ِٞثىَؾَرر٘ػض ِٞثىضؾشٝذٞررز ٗثىؼررجدةز ؽرر ٜثواضذررجسثس ثىذؼذٝررز ٗىظررجىـ
ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز  ,ثىذٞجّ٘ٝ )7( ٜػـ رىل.
6
5
4
3

( )4المجموعة التجريبية

2

( )4المجموعة الضابطة

1
0
مهارة الضرب
الساحق

قوة انفجارية

ثىشنو ثىذٞجّ٘ٝ )7( ٜػـ ّغذز ثىضة٘س د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىضؾشٝذٞز ٗثىؼجدةز
 4-4يُالشح َرائج انًجًٕػر ٍٛانرجشٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙاالخرثاساخ انثؼذٚح -:
ٍِ اهه ٍج صٌ ػشع ؽ ٜثىؾذٗه (ٗ )7ثىشنو ثىذٞجّٝ )7( ٜضذ ِٞىْج ٗؽ٘د ؽشٗؿ ٍؼْ٘ٝز د ِٞثىَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز
ٗثىضؾشٝذٞز ٗىظجىـ ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ٗٝؼضٗ ثىذجفظ عذخ ٗؽ٘د ٕزٓ ثىؾشٗفجس ثىَؼْ٘ٝز د ِٞثىَؾَ٘ػضٗ ِٞثىز ٛصؾ٘فش ؽٔٞ
ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ؽٍ ٜضغٞشثس ثىذقظ إى ٚبُ إداجه ثىؾٖجص ثىَظٌَ ؽ ٜصذسٝخ ثىنشر ثىةجةشر دجىْغذز ىيَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز
ىٖج صأعٞش ثٝؾجد ٜؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٍٖٗجسر ثىؼشح ثىغجفـ دجىنشر ثىةجةشر ٗؽـ ٍج ؽج ؽ ٜثىؾشع ثىغجّ ٍِ ٜثىذسثعز
 ,فٞظ ثُ ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ؽذقش ٍؾشدثس ثىَْٖجػ ثىَقشس ٍِ فذو ثىذسح ىنِ دأعضؼَجه ؽٖجص ٍظٌَ ىٖزث ثىغشع  ,دَْٞج
( )2ناىدة عبد زيد الدليمي :مختارات في التعمم الحركي ،النجف االشرف ،مطبعة دار الضياء لمطباعة والنشر ،2011،ص.29
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ثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز مجّش ػَيٞز صذسٝذٌٖ ى َٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ٝضٌ فغٌ ٍْٖج ػِ ؽشٝـ ٍغل ثىنشر ٍِ ثألعؾو ثٗ ٍِ ثألػيٚ
ٍِ فذو ثىَذسح ثٗ ثىضٍٞو اظ٘طج ؽ ٜصة٘ٝش ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ فٞظ صقً٘ ثىهػذز دأدث ػَيٞز ػشح ثىنشر دشنو
ٍضؼجفخ ٕٗزث ٝؤد ٛبفٞجّج إى ٚػشح ثىنشر دشنو عٞش طقٞـ ىنُ٘ ثىذسح ثٗ ثىضٍٞو َٝغل ثىنشر ٍِ ثألعؾو ثٗ ثألػيٍَ ٚج
ٝغذخ بػجفٔ ىهػذز بعْج ثألدث ّجٕٞل ػِ ص٘ؽض ثىهػذجس ٍِ ػشح ثىنشر دق٘ر ٍٖجدضج ٗثفضشثٍج ىيَذسح اظ٘طج إعْج صة٘ٝش
ثىهػذجس ثىَذضذةجس فٞظ ثُ ٕزٓ ثىؼَيٞز صؤد ٛثى ٚاؾو ٍٖٗجدز ثىهػذز ٍِ ثوفضشثح ٗػشح ثىنشر ٍِ ػيٝ ٚذ ثىَذسح  ,دَْٞج
ؽشٝقز ػَو ثىؾٖجص مجّش ؽٞذر ٍِ فٞظ ثُ ثىنشر صنُ٘ ٍَغ٘مز ٍِ ثىؾجّذ ِٞؽقؾ ٕٗزث ٝغَـ ىهػذجس ٍِ بدث ثىَٖجسر
ثىَةي٘دز ٌٍْٖ دشنو ثّغٞجدٗ ٜدغٞؾ ٗبمغش فشٝز ٍَج بد ٙثى ٚصؾ٘ؿ ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ػي ٚثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜمجؽز
ٍضغٞشثس ثىذقظ ٕٗ ,زث ٍج ثمذر ٍقَ٘د دثٗد ثىشدٞؼ ٜفٞظ د ِٞثُ بَٕٞز ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ثىقذٝغز و صنَِ ؽٕ ٜزٓ ثى٘عجةو
دقذ رثصٖج دقذس ٍج صقققٔ ٍِ بٕذثػ عي٘مٞز ٗصققٞـ بٕذثػ ثىذسط ٗفو ثىَشنهس ٗصٝجدر صقذو ثىَضؼيٌ ىيؼَيٞز ثىضة٘ٝشٝز
ٗىيَجدر ثىذسثعٞز  ,ثُ ثػضَجد ث ٛاٞجس ػي ٚثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ىٌ ٝؼذ دسدج ً ٍِ ثىضشػ  ,دو بطذـ ػشٗسر ٍِ ثىؼشٗسٝجس
ىؼَجُ ّؾجؿ ثىضة٘ٝش ٗؽض ثً و ٝضؾضب ٍِ دٞتز ٍْظٍ٘ضٔ(. )1
دجاػجؽز ثى ٚثُ ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز مجّش صغضخذً ثىضنْٞل ثىظقٞـ ىألدث ػي ٚثىؾٖجص ثىَظٌَ ٍِ اهه ػَيٞز صذٗٝش
ثىٞذ ػي ٚثىنشر بعْج ػشح ثىنشر ؽٍٖ ٜجسر ثىؼشح ثىغجفـ بىَ٘ثؽٔ فٞظ دٍ ِٞقَ٘د ػذذ ثىَؾٞذ "إُ ثىهػخ ٝؤدٕ ٛزث ثىْ٘ع
ثىؼشح ثىغجفـ ٍِ اهه ثىغةـ ثىؼي٘ ٛىينشر دقٞظ صغة ٜثىٞذ ثىنشر ىضنُ٘ ؽ ٜفشمز دٗسثّٞز"(ْٕٗ , )2ج صنَِ ؽجةذر صظٌَٞ
ٍجعنجس ثىنشثر دشنو ٍجعنض ِٞثفذَٕج ٍضقشك ٗثألاش عجدش دقٞظ َٝغنج ثىنشر ٍِ ثىؾجّذ ِٞؽقؾ ٗٝضشمجُ ثىقشٝز ىهػخ إعْج
بدث ثىَٖجسثس ثىَةي٘دز دقٞظ ٝضَنْ٘ث ٍِ ػشح ثىنشر ؽ ٜثىغةـ ثىؼي٘ ٛىٖج .
مَج ثُ صظَ ٌٞثىؾٖجص ٝغَـ دض٘ؽٞش ٍؾَ٘ػز مذٞشر ٍِ ثىنشثر ٗدشنو ٍضؼجفخ ٗبىٕٗ ٜزث ٝؼة ٜؽشطز ىألدث دشنو مذٞش
ٗصنشثسثس مغٞشر بمغش ٍِ ثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز فٞظ ؽٕ ٜزٓ ثىَؾَ٘ػز مجُ ثىَذسح ٕ٘ ٍِ ٝغل ثىنشر ىهػذز مَج دْٞج عجدقج ثٗ
ثُ ثىهػذجس ٝؤدُ ثىَٖجسثس دشنو رثصٗ ٜدئششثػ ثىَذسح  ,بٝؼج إُ ىٖزث ثىؾٖجص ثىَظٌَ ثسصؾجػجس ٍخضيؾز َٗٝنِ ثىضقنٌ
دجسصؾجػٔ ّٗقيز ٍِ ٍنجُ ثى ٚباش دغٖ٘ىز ٍَج ٝغَـ دئٍنجّٞز ثىضقنٌ دجسصؾجػجس ٍخضيؾز ػْذ ص٘صٝغ ثىهػذجس فغخ بؽ٘ثىِٖ
ٗإػةج فشٝز ىنو وػذز إعْج بدث ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ ٗبٝؼج بعْج ثىقؾض ٗصْؾٞز ػَيٞز ػشح ثىنشر ٕٗزث ٍج ؽ٘س طؾز
ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيزسثػ , ِٞمَج ثُ ثىضنشثسثس ثىنغٞشر ٗثىَضؼجفذز ػي ٚثىؾٖجص ى٘ؽشر ثىنشثر عجػذ ػي ٚصة٘ٝش ٕز ثىظؾز ثٝؼج.
دجاػجؽز ثى ٚثُ ٕزث ثىؾٖجص عجػذ ػي ٚصٝجدر ثىضش٘ٝـ ٗثوعجسر وؽشثد ثىؼْٞز بعْج بدثةٌٖ ىيَٖجسثس بمغش ٍَج ى٘ صٌ بدث ثىَٖجسثس
دذُٗ ثعضؼَجىٔ
ٗعجػذ ٕزث ثىؾٖجص ػي ٚصٝجدر ثىؼَرو ثىضْظَٞر ٜىيَؾَ٘ػرز ثىضؾشٝذٞرز بؽؼرو ٍرِ ثىَؾَ٘ػرز ثىؼرجدةز فٞرظ ؽر ٜثىَؾَ٘ػرز
ثىضؾشٝذٞرز مررجُ ى٘ؽرر٘د ثىؾٖررجص ثألعررش ثىنذٞررش ٍررِ اررهه صغيغررو بدث ثىؼْٞررز دشررنو ٍشصررخ ٍٗضضررجدغ ٗثُ ثىهػذررز ػْررذٍج صقررً٘ دررأدث
ثىَٖجسر ؽأّٖج صؾيخ ثىنشر ٍشر باشٗ ٙصؼؼٖج دثاو ثىغيز ثىَخظظز ىؾَغ ثىنشثر ؽ ٜثىؾٖجص ثىَظٌَ َٗٝنِ رىل ثٝؼج ثُ ٝؾٞذ
ثىَذسح ؽ ٜصة٘ٝش ٍٖجسر ثاػذثد ػي ٚعيز ثىنشثر  ,دَْٞج ؽ ٜثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽأُ ثىهػذز صقً٘ دؼرشح ثىنرشر ٗفرذ و صؾيذٖرج
ٕ ٜثٗ فذ و صؼؼٖج ؽ ٜثىَنجُ ثىقشٝخ ػي ٚثىَذسح ثٗ ثىَنجُ ثىزٝ ٛضٌ ٍِ اهىرٔ صْؾٞرز ثىَٖرجسر ٍَرج ٝظرذـ ثألٍرش ػشر٘ثة ٜؽرٜ
دؼغ ثألفٞجُ ٗصضأاش ػَيٞز صة٘ٝشٌٕ ىيَٖجسر ثىَةذقز ٗثىضذسٝخ ػيٖٞج .
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 -5االعرُراجاخ ٔانرٕصٛاخ
 1-5االعرُراجاخ :
 صة٘سس ثىَؾَ٘ػض ِٞثىؼجدةز ٗثىضؾشٝذٞز ؽ ٜثواضذجسثس ثىذؼذٝز ؽ ٜثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗصؼيٌ ٍٖجسر ثىؼشح ثىغجفـ. صؾ٘فش ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز ػي ٚثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜثواضذجسثس ثىذؼذٝز ؽ ٜصة٘ٝش ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ٗصؼيٌ ٍٖجسر ثىؼشحثىغجفـ .
 مجُ صؾجػو ثىَؾَ٘ػز ثىضؾشٝذٞز إعْ ج ثى٘فذثس ثىضذسٝذٞز بمغش ٍِ صؾجػو ثىَؾَ٘ػز ثىؼجدةز ؽ ٜثىضذسٝخ ّضٞؾز وعضؼَجهثىؾٖجص ؽ ٜصة٘ٝشٕج .
 2-5انرٕصٛاخ :
 ػشٗسر ثعضؼَجه ٕزث ثىؾٖجص ثىَظْغ ٍقيٞج ؽ ٜصة٘ٝش ٗصذسٝخ ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر ٍَج ىٔ ٍِ بَٕٞز ؽ ٜصغٖٞو ػَيٞض ٜصة٘ٝشٗصذسٝخ ٍٖجسثس ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر .
 ػشٗسر ص٘ػٞز ثىَذسد ِٞدإَٔٞز ثعضؼَجه ثألؽٖضر ثىضة٘ٝش ٝز ىَج صقذٍز ٍِ صٝجدر ثىضؾجػو ؽ ٜصةذٞـ صَجس ِٝثى٘فذثسثىضة٘ٝشٝز ٗثىضذسٝذٞز .
 ٍِ ثىََنِ ثعضخذثً ٕزث ثىؾٖجص بٝؼج ىضة٘ٝش ٍٖجسر ثاسعجه ٍِ ثألػيٗ ٚبٝؼج صة٘ٝش دفز ثاػذثد . ػشٗسر إؽشث دسثعجس ٗدق٘ط باش ٙصغضخذً ٗعجةو صة٘ٝشٝز باشٗ ٙػي ٚؽتجس ػَشٝز ٍخضيؾز ٍٗضغٞشثس ٍخضيؾز ىَؼشؽزصأعٞشٕج ػيٍٖ ٚجسثس ىؼذز ثىنشر ثىةجةشر .
انًصادس ٔانًشاجغ انؼشتٛح :
 ثىقشآُ ثىنش. ٌٝ
 ثفَذ ثٍٍ ِٞقَذ ػن٘س  :ثىضقيٞو ثىنَْٞجصٞنٗ ٜػهفضٔ دذفز ثىؼشح ثىغجفـ ثى٘ثؽب ٗثىؼجى , ٜسعجىز ٍجؽغضٞش  ,ؽجٍؼز دغذثد  ,ميٞز
ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز . 0222 ,
 ثفَذ ٍقَذ اجؽش ٗػي ٜؽَٖ ٜثىذٞل :ثىضق٘ٗ ٌٝثىقٞجط ؽ ٜثىَؾجه ثىشٝجػ , ٜدثس ثىَؼجسػ ٍ ,ظش. 0767 ,
 بمشً صم ٜاةجدٞزٍ٘ :ع٘ػز ثىنشر ثىةجةشر  ,ؽ,0ػَجُ ,دثس ثىؾنش ىيةذجػز ٗثىْشش.0776 ,
 فيَ ٜثفَذ ثى٘مٞو  :صة٘ٝش ثىَْجٕؼ ,ثىقجٕشر  ,دثس ثىؾنش ثىؼشد. 0227 , ٜ
 رٗفجُ ػذٞذثس ٗ (ثاشُٗ)  :ثىذقظ ثىؼيٍَ ٜؾٍٖ٘ٔ  .بعجىٞذٔ  .بدٗثصٔ  ,ػَجُ  ,دثس ثىؾنش ىيْشش ٗثىض٘صٝغ . 0762 ,
 سٝجع ػذذ ثىؾذجس  :صظَ ٌٞؽٖجص صذسٝذ ٜىضة٘ٝش عشػز صق٘ٝو ثوّضذجٓ ثعْج ثىؼشح ثىغجفـ دجىنشر ثىةجةشر ,سعجىز ٍجؽغضٞش عٞش
ٍْش٘سر  ,ميٞز ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز  ,ؽجٍؼز دغذثد . 0220 ,
 صمٍ ٜقَذ فغِ :ثىنشر ثىةجةشر  ,دْج ثىَٖجسثس ثىؾْٞز ٗثىخةةٞز ثاعنْذسٝز :دثس ثىَؼجسػ . 0776 ,
 عجٍٍ ٜقَذ ٍيقٌ ٍْ :جٕؼ ثىذقظ ؽ ٜثىضشدٞز ثىشٝجػٞز  ,ؽ , 0ػَجُ  ,دثس ثىَغشر ىيْشش ٗثىض٘صٝغ . 0222 ,
ً
 عؼذ ٍقغِ إعَجػٞو  :صأعٞش بعجىٞخ صذسٝخ ىضَْٞز ثىق٘ر ثوّؾؾجسٝز ىيشؽيٗ ِٞثىزسثػ ِٞؽ ٜدفز ثىضظ٘ٝخ ثىذؼٞذ دجىقؾض ػجىٞج ؽ ٜمشر
ثىٞذ ( ,بؽشٗفز دمض٘سثٓ  ,ميٞز ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز  ,ؽجٍؼز دغذثد . )0776 ,
 ػجده ثد٘ ثىؼض عهٍز ٗ(ثاشُٗ)  :ؽشثةـ ثىضذسٝظ ثىؼجٍز ,ثوسدُ  ,دثس ثىغقجؽز ىيْشش ٗثىض٘صٝغ  ,ؽ. 0227 , 0
 ػذجط طجىـ ثىغجٍشثةٗ ٜػذذ ثىنشٍ ٌٝقَ٘د ثىغجٍشثة : ٜمؾجٝجس صذسٝغٞز ؽ ٜؽشثةـ صذسٝظ ثىضشدٞز ثىشٝجػٞز ,ثىذظشر ٍ ,ةذؼز دثس
ثىقنَز ؽجٍؼز ثىذظشر . 0770 ,
 ػي ٜعيً٘ ؽ٘ثد ثىقن : ٌٞثواضذجسثس ٗثىقٞجط ٗثافظج ؽ ٜثىَؾجه ثىشٝجػ , ٜثىقجدعٞز . 0224 ,
 ػيٍ ٜظةؾ ٚؽٔ ٗثفَذ ػذذ ثىذث : ٌٝدىٞو ثىَذسح ؽ ٜثىنشر ثىةجةشر  ,صخةٞؾ  ,ثاضذجسثس ,دثس ثىؾنش ثىؼشد , ٜثىقجٕشر .0777 ,
ٍ جؽذر ثىغٞذ ػذٞذ  :ثى٘عجةو ثىضة٘ٝشٝز ٗثّضجؽٖج ,ؽ , 0ػَجُ  ,دثس ثىظؾج ىيْشش ٗثىض٘صٝغ . 0200 ,
ٍ قَذ فغِ ػهٍٗٗ ٛقَذ ّظش ثىذ ِٝسػ٘ثُ  .ثىقٞجط ؽ ٜثىضشدٞز ٗػيٌ ثىْؾظ ثىشٝجػ ,ٜثىقجٕشر دثس ثىؾنش ثىؼشد.0766 ,ٜ
ٍ قَذ عؼذ صعي٘ه ٍٗقَذ ىةؾ ٜثىغٞذ:ثألعظ ثىؾْٞز ىَٖجسثس ثىنشر ثىةجةشر ىيَؼيٌ ٗثىَذسح,ثىقجٕشرٍ,شمض ثىنضجح ىيْشش. 0220,
ٍ قَذ طذق ٜفغجّ : ِٞثواضذجسثس ٗثىقٞجعجس ؽ ٜثىضشدٞز ثىشٝجػٞز  ,ؽ , 0دثس ثىؾنش ثىؼشد , ٜثىقجٕشر  ,ح س .
ٍ قَذ ػذذ ثىؼجه بٍ ٗ ِٞفغٍ ِٞشدثُ ػَش  :ثافظج ثىَضقذً ؽ ٜثىؼيً٘ ثىضشد٘ٝز ٗثىضشدٞز ثىذذّٞز ٍغ صةذٞقجس  , SPSSؽ ,0ػَجُ ,
ٍؤعغز ثى٘سثؿ ىيْشش ٗثىض٘صٝغ . 0226 ,
ٍ قَ٘د دثٗد ثىشدٞؼ : ٜثىضؼيٌ ٗثىضة٘ٝش ؽ ٜثىضشدٞز ثىذذّٞز ٗثىشٝجػٞز  ,ثىؼشثؿ  ,ؽ , 0دثس ثىؼٞج ىيةذجػز ٗثىضظَ. 0200 , ٌٞ
ٍ شٗثُ ػذذ ثىَؾٞذ  :ثىَ٘ع٘ػز ثىؼيَٞز ىينشر ثىةجةشر  ,ثألسدُ ٍ ,ؤعغز ثى٘سؿ ىيةذجػز ٗثىْشش . 0220 ,
ّ جدس ؽَٖ ٜثىض٘ٝد ٗ (آاشُٗ)  :ثىضة٘ٝش ٗثىضؼيٌ ثىظؾ , ٜؽ , 4ثألسدُ  ,دثس ثىؾنش ىيةذجػز ٗثىْشش ٗثىض٘صٝغ . 0777 ,
ّ جٕذر ػذذ صٝذ ثىذى : َٜٞثعجعٞجس ؽ ٜثىضؼيٌ ثىقشم , ٜؽ , 0ػَجُ ٍ ,نضذز ثىَؾضَغ ثىؼشد ٜىيْشش ٗثىض٘صٝغ . ً0227 ,
ّ جٕذر ػذذ صٝذ ثىذى : َٜٞثىنشر ثىةجةشر  ,ثىْؾؼ ثوششػ  ,دثس ثىؼٞج ىيةذجػز . 0200 ,
ّ جٕذر ػذذ صٝذ ثىذىٍ : َٜٞخضجسثس ؽ ٜثىضؼيٌ ثىقشم ,ٜثىْؾؼ ثوششػ ٍ ,ةذؼز دثس ثىؼٞج ىيةذجػز ٗثىْشش. 0200,
ّ ذٞو ٍقَ٘د شجمش :ػيٌ ثىقشمز ثىضة٘س ٗثىضؼيٌ ثىقشم ٜفقجةـ ٍٗؾجٕ , ٌٞؽجٍؼز دٝجى , ٚميٞز ثىضشدٞز ثألعجعٞز . 0225 ,
ٗ ؽٍ ٔٞقؾ٘ح ّ :ظشٝجس ثىضؼيٌ ٗثىضة٘س ثىقشم , ٜؽ , 0ثألسدُ  ,دثس ٗثةو ىيةذجػز ٗثىْشش. 0220 ,
انًصادس األجُثٛح :
 Johnson and Nelson ; Practical Measurement for Evaluation Physical:2 Education . Minnesota
Borgoss Publishing CO 1970 .
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