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 ملخص البحث 
فددتل ى ددالة ددلط للددل  لبح دد للبحوسددل البحلى يةيددملبحةةددلر  لهدد البحث ددىلاحددرلبحلىددأالر ددرل دد   أل

(لور درلل25/1/2010وحغليدملل1/12/2012)لءلهذبلبحث ىلفتلبحة  لةد ،لو الاجأببلحكأ لبحطل أ 
ح ىددل للباللثددلطبحأيلضددملجلةىددملبحب ليددملور ددو للر نددملةدد لاددرحلبحةأل ددملبح لليددملفددتل  يددملبحلأ يددمل

(لالحثددددلل دددال إةددددية الاحددددرلة ةددددورل  لبلدددد هةلل25(لو  دددددلردددد  هال)ل2016ل–ل2015بح طبسدددتل)
ة لبألسدد وحلبحةلثدد ل،لوبألخددأضلضددلبطملبسددل  للبحوسددل البحلى يةيددملبحةةددلر    أيبيددملبسددل  ة ل

بىدد لاجدددأبءلرة  لدددتلبحل دددلل لل(لالحثدددل13وبحل أيبيدددمل)ل(لالحثددل12)لأحة ةوردددللبحطدددلبطمو كولدد ل
وبحلكلفؤل،ل ةلل البخليلطلبالخلثلطبتلبحةر ةملبحلتلل  هللبحثلل دل لةد لاجدأبءل  أ دملبسدلطر يمل

بأل وبتلوبحوسددل الل(لالحثددللةد لخددلطةلر ندملبحث ددىلبألسلسديملةدد لبسدل  ب 5ر درلة ةورددملبىد  ل)
بحبألددلة لبحةةددلر  لفددتلبحث ددىلو ددالاجددأبءلبالخلثددلطبتلبحإب يددملر ددرلبحة ةددورل  لوةدد ل ددال طب دد ل

(لأسلبي لو ل ل4(لول بتلفتلة  ل)8ضة لبحول بتلبحلى يةيملوبحثلحدلر  هلل)للبلحوسل البحلى يةيم
وةدد ل ددالةىلح ددملللددل  ل(ل قيإددملبىدد هللأجأيدد لبالخلثددلطبتلبحثى يددمل،ل90زةدد لبحولدد  لبحوبلدد  لهددول)

بحث ىلبلسل  ب لبحوسل البإلل ل يملبحةنلسثمل،لوق لخأةلبحثلل ل لبلسلنللجلتلة    لة ةمل ل ل
 دد   ألبي ددلبتلفددتل ى ددالبأل بءلبحقنددتلوبح قددملحة ددلط للددل  لبح دد للبحوسددل البحلى يةيددملح ددلأهة ددللا ل

الفددتل ى ددالة ددلط للددل  لبددلحكأ لبحطددل أ ل،ل ددذحسلا لأسددلح البحىددأ لبحةلنورددمل للدد لهددتلبألفطدد
بح ددددد لبدددددلحكأ لبحطدددددل أ لةددددد لبألسددددد وحلبحةلثددددد لةددددد لادددددرحلبحةأل دددددملبح لليدددددمل،لوفدددددتلضدددددوءلهدددددذ ل
بالسلنللجلتلأوصرلبحثلل ل لبطأوط لبسل  ب لأسدلح البحىدأ لبحةلنوردملفدتل ى دالة دلطبتلبحكدأ ل

بءلبحةزيد لبحطل أ لة لبجالبحلىأالر لة ضل    أهللفدتل ى دال  دسلبحة دلطبتل،لو دذحسلضدأوط لاجدأل
لة لبحث وثلوبح طبسلتلبحلتل ىلة لر رلبألسلح البحلى يةيملبح  ي مل.

ل

لدى   في تعلم مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة تأثير استخدام وسائل تعليمة مساعدة
 الطالب المرحلة الثانية 

 بحث تقدم به 
 صباح حسن فرحان   مم.             حامد سليمان حمد أ.د 

 المديريه العامه لتربية         كليله التربية البدينة وعلوم الرياضه           
 االنبار                       االنبار  جامعه                      
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ل
(Showing the impact of a variety of methods to learn the skill 

bulwark Volleyball) . 

Abstract 

       The research aims to identify the impact of various methods of 

presentation to learn the skill bulwark volleyball, this research was 

conducted in the period from (01/12/2015 until 1/1/2016) and a sample 

of students from the second stage in the Faculty of Physical Education 

University of Dhi Qar for the academic year (2015 - 2016) and 

numbered (32) students were divided into two equal groups, one pilot 

used the methods of presentation varied and the other officer used the 

method used, and consisted of each group of (20) students after the 

processes of harmonization and equivalence, was selected as the tests are 

appropriate identified by the researchers with a test pilot on a group 

number (15) students from outside the sample basic research with the use 

of tools and aids in the search was conducted tests of the tribal groups 

and then apply the methods of presentation varied within the modules 

and the (8) units in the period (4 ) weeks and the time per unit is (90) 

minutes after the tests were carried out a posteriori, and then process the 

search results using statistical tools appropriate, has left researchers 

conclusions of the specific task that was most important that the methods 

of presentation varied a positive effect in learning the technical 

performance and accuracy of the skill bulwark Volleyball , as well as the 

diverse methods of presentation were the best to learn the skill of 

volleyball bulwark of the method used with the students of the second 

phase, in the light of these conclusions, researchers recommended the 

need to use diverse methods of presentation in learning volleyball skills 

in order to identify the extent of their impact on learning these skills , as 

well as the need for further research and studies based on modern 

educational methods. 

 الباب االول
 التعريف بالبحث  -1 

 -مقدمة البحث وأهميته: 1-1 
ى و لبحأيلضيملوةن للر البحلى البح أ تلبحذيليث ىلر لبحللي ملح لطوطلبحى ةتلبح لصالفتلللل

لأفطالبحطأب  لوبحوسل الوبألسلح البح  ي ملبحلتل ؤ ألبشكالبي لبتلفتل ى البحة لطبتلوإ إلل لل.
 ى لبحكأ لبحطل أ لة لبألحىلحلذبتلبحة لطبتلبحةقلولملبحلتل لط الةد لبحةدلى ال أ  دزلردلحتلللللل

ة لبجال ى ة للوة لهذ لبحة لطبتللل  لبح د ل،لاذل ىد لةد لبحة دلطبتلبحة ةدملفدتلبحكدأ لبحطدل أ ل
لألل للة لبحة لطبتلبح فل يملبح  وةيملفتلآ لوبل لح ذبليل لالر  نللبحث ىلر لبلد ثلبألسدلح ال
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وبحوسدددل الوبحطأب ددد لةددد لبجدددال ى ة دددللوإ إلل دددلل،لح دددذبلةددد لبحطدددأوطيلاردددل  لبحن دددألفدددتلبحطأب ددد ل
وبألسددلح الو ددوف أل لفددملبإلةكلليددلتلح ةددلى الح   ددوملر ددرلبحةى وةددلتلةدد لخددرملرة يددملبحددلى ال
وح  دد لةدد لبألسددلح البحلددتل ىلةدد لر ددرلبحل إدد  لوبح قددالوبسددلب بح للب سددلح الل ي ددمل طددة ل نةيددمل

بحلقك دددألوبإلبددد بالرنددد لبحة طسددد  لوبحط ثدددملةددد لخدددرملبالسدددلقل  لةددد لبحلكنوحوجيدددللبح  ي دددملقددد طبتل
ح ةى وةددلتل،لوةدد لهددذ لبألسددلح الأسددلح البحىددأ لبحلددتل ىلةدد لر ددرلبىدد لبحوسددل الفددتلرددأ ل
بحةل  لبح طبسيملوبحلتلب وطهلل ةلهالفتل وضيحلبحةل  لبح طبسديملبة ل دألألوبر دللوذحدسلةد لخدرمل

للشأ لح لل.بحةشله  لبحةث
 ةددلر لبحإددل ة  لر ددرلبحىة يددملبحلى يةيددملةدد للوسددل ال ى يةيدموح دذبل ل  ددرلأهةيددملبحث ددىلفددتل دد   أل

لبسل  بة للفتل ى الة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ ل.ل
لل-ةشك ملبحث ى:ل2-1لل

لددل  لبح دد لةدد لبحة ددلطبتلبألسلسدديملوبحة ةددملفددتلبحكددأ لبحطددل أ لألل ددلل ىدد لةدد لبحة ددلطبتلل
لوبلد لو ىد لأيطدللةد لبحة دلطبتلبح داثمللةدبيللفدتلرة يدملبحدلى ال،لاذلبح فل  يملوبح  وةيدملفدتلآ و

ي الرن ل ى ة للةأبرل لبحى يد لةد لبحىوبةدالبحلدتل دأ ث لبشدكالبأل بءلة دالبط قدلالبحشدثكملو دذحسل
يىلة ل    أللل  لبح  لفتلر  لالربتللل  لبح  لووصدوح الفدوالبحشدثكملوبخليدلطهالبح د يحل

لبح  لوسأرملبالسل لبملفتل شك اللل  لبح  ،و وق  لبحإقزلوبحةى وةلتلبحقنيملوبح بأ .حةوبق ل
وةدد لخدددرملخبدددأ لبحثددلل   لوبارر ةدددللر دددرلردد  لةددد لبحةندددله لبحلى يةيددملوبحل طيبيدددملو دددذحسلةددد ل
خددرملةرل ل ةددللبحة  بليددملوجدد بلا لهنلحددسلةشددك مل كةدد لفددتلضددىألأ بءلة ددلط للددل  لبح دد ل

رة يدملبحدلى البألةدألبحدذيل فد لبحثلل دل لاحدرلاي دل لللتحكول للةد لبحة دلطبتلبح داثمللةدبيللفدوذحسلل
لدددرلح دددذ لبحةشدددك ملةددد لخدددرملبرلةدددل لأسدددلح الردددأ لةلنوردددملحدددلى الة دددلط للدددل  لبح ددد لبدددلحكأ ل

لبحطل أ لحطرحلبحةأل ملبح لليملفتل  يملبحلأ يملبحأيلضيملجلةىملذيلقلطل.لللللل
ل-أه بالبحث ى:ل1-3
لفتل ى الة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ .للبحوسل البحلى يةيمبحلىأالر رل    ألل-1
أ لبألسد وحلبحةلثد للفدتل ى دالة دلط للدل  لل بحوسدل البحلى يةيدملبحةةدلر لةىأفملأي ةللبألفطداللل-2

لبح  لبلحكأ لبحطل أ .
ل-فأو لبحث ى:ل1-4
وبحثىددد ي لح ة ةدددورل  لبحطدددلبطملهنلحدددسلفدددأوالذبتل الحدددملةىنويدددملبددد  لبالخلثدددلطبتلبحإب يدددملل-1

لوبحل أيبيملوح لححلبالخلثلطبتلبحثى يملحة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ ل.
هنلحسلفأوالذبتل الحملةىنويملب  لبالخلثلطبتلبحثى يملح ة ةورل  لبحطلبطملوبحل أيبيملللل-2

لوح لححلبحة ةورملبحل أيبيملبلحكأ لبحطل أ ل.ل
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لبي لبتلفتل ى الة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ .لل    ألبحوسل البحلى يةيملح لل-3
ل-ة لالتلبحث ى:ل1-5
لبحب ليددملور ددو لبحأيلضمدددلدددددللاددرحلبحةأل ددملبح لليددملفددتل  يددملبحلأ يددم -المجااال البشاار : 1-5-1

ل(.2016-2015ح ىل لبح طبستل)لبأللثلط
ل(.1/1/2016(لوحغليمل)1/12/2015بحة  لة ل) -المجال ألزماني: 1-5-3
ل.للبأللثلطبحأيلضمللبحب ليملور و لة ىال  يملبحلأ يمل-المجال المكاني:  1-5-3

 الباب الثاني 
لمنهجية البحث وإجراءاته الميدانية    -2
ل-منهج البحث : 2-1

بسددل   لبحثلل ددل لبحةددن  لبحل أيبددتلةىلةدد بل  ددةيالبحة ةورددلتلبحةلكلف ددم، ولوهددولل ددل ل
لحةر ةلللابيىملةشك ملبحث ىلبحةأب لل  ل.(.ل1 ل)ة ةورل  لأولأك أالخلثلطلأولةإلطلملب  ل

لمجتمع البحث وعينته 2-2
 -مجتمع البحث: 2-2-1

بحب ليددددملور ددددو ل  دددد  لة لةدددد لبحث ددددىلبطددددرحلبحةأل ددددملبح طبسدددديملبح لليددددملبك يددددملبحلأ يددددمل 
لالحا.(ل32(لوبحثلحدلر  هال)2016-2015ح ىل لبح طبستل)لجلةىملباللثلطل-بحأيلضم

 -عينة البحث: 2-2-2
 دددالبخليدددلطلر ندددملبحث دددىلبلحطأيدددملبحىشدددوب يملةددد لة لةددد لبحث دددىلبألصددد تل،لو  سددد وحل

ح ة ةورددملبحطددلبطمل(لالحثددلل12(لالحثددل، ال إةددية الاحددرلة ةددورل  لو وبقدد ل)25بحإأرم،و ىدد  ل)
%(لةددد ل92,8،لو  دددذبل كدددو لبحنةدددثملبحة ويدددملحى ندددملبحث دددىلهدددتل)ل(لح ة ةوردددملبحل أيبيدددم13و)

ة لةددددد لبحث دددددىل،ل ةدددددللقلةدددددللبحثلل دددددل لبلسدددددلثىل لرددددد  بلةددددد لأفدددددأب لبحى ندددددملحل إ ددددد لبحل دددددلل ل،ل
(لالحثل،وبحأبسددددبو لوبحةؤج ددددو ل5وبحةةددددلثى و لهددددالأفددددأب لبحل أ ددددملبالسددددلطر يملوبحثددددلحدلردددد  هال)

لالحا.(ل2ور  هال)
 لبحثتكافؤ مجموعتي ا 2-3 

وةدد لبجددالبحل إدد لةدد لاطجددلالبحقددوبطالاحددرلبحىةددالبحل أيبددتلرةددالبحثلل ددل لر ددرلبحل إدد ل
ة ل كلفؤلة ةورلتلبحث ىلبلخلثلطلبأل بءلبحقنتلوبخلثلطلبح قملحة لط للل  لبح د لبدلحكأ لبحطدل أ ل

حةلوسط  لغ دألةدأ ثط  لوحى نلد  لةلةدلويل  لو ةدللهدولةبد  لفدتل (t) ر لاأي لبسل  ب لقللو ل
ل(.1وم)بح  ل

 (1الجدول)
 

 .ل315،ص2002،بغ ب : بطلبحكلالح طثلرملوبحنشأ،بحث ىلبحى ةتلوةنله لل(لوجيللة  وحل.لل1)ل
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يبين تكافؤ مجموعتي البحث باختبار األداء الفني واختبار الدقة لمهارة حائط الصد 
 بالكرة الطائرة في االختبار القبلي 

 ت

 المجموعة     
 

 االختبارات

 
وحاااااااااااااااااااادة 

 القياس

 t قيماااااااااااااااااااااااااااااة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحتسبة

 نوع الداللة
 اإلحصائية

 ع ± س   ع ± س  

 غ ألةىنويل 1.228ل0.307ل3.86ل0.259 3.747 درجة األداء الفني   .1

 غ ألةىنويل 1.132 0.587ل6.15 0.718 5.91 درجة الدقة   .2

 ( 23( ودرجة حرية )  0.05( عند مستوى داللة ) 2.07= )   ةالجد ولي  tقيمة  

حة دلط للدل  لبح د ل(لبل لجةي لبحقأوالفتلبخلثلطيلبأل بءلبحقندتلوبح قدمل1يب  لبح  ومل)
(لبحة لةثملبقدالةد لtبلحكأ لبحطل أ لب  لة ةورلتلبحث ىلق لظ أتلغ ألةىنويملوذحسلال لقيال)

(لةةدلليد ملر درل23(لو طجدمللأيدمل)0.05(لرند لةةدلوضل الحدمل)2.81وبحثلحغمل)للمقيةل للبح  لوحي
ل كلفؤلة ةورلتلبحث ىلفتلهذ لبالخلثلطبت.

 ت المستخدمةوسائل البحث واألجهزة واألدوا2-4
 -الوسائل البحثية: 2-4-1
لبحةأبج لوبحة ل طلبحىأ يملوبألجنبيم.لل-1
لبالللأل ل)شثكملبحةى وةلتلبح وحيم(.لل-2
 -األجهزة واألدوات المستخدمة: 2-4-2
 .ة زب لابتلحقيلسلوز لبح ةال-1
لللسثملبحكلأوليمل)كةب و أ(ل.ل-2
لصوطلفو وغأبفيم.للل-3
ل(.ل2صقلط لر  )لل-4
ل(.10بحكأ لبحطل أ لر  )ل-5
لة ىال أ لال أ لقللولتل.ل-6
ل
ل
ل
ل
 -تحديد االختبارات: 2-5
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 ( 2016-12-30)  عشر الثالث العدد   – الثالثالمجلد   –ة يمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياض

 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 ل. (1)اختبار تقويم األداء الفني لمهارة حائط الصد2-5-1
 إدويالبأل بءلبحقندتلحة دلط للدل  لبح د لوفإدل لح بندلءلبح دلهأيلح ة دلط لالهدف من االختباار :   •

لبحأ ي ل،لبحن ل تل(ل.و  قةلة للبح ر مل)لبحل ط أيل،ل
(ل،ل ددلة أبل3ة ىددال ددأ لال دددأ لقددللولتل،ل ددأبتلاددل أ لقللولددديملرددد  ل) :األدوات المسااتعملة  •

ل(ل.1(ل.و ةلليوضحلذحسلبحشكال)3(ل،لةإلر لر  ل)ل SONYلوال)لف  ويم  ويأل
                          

 
 
 

 م25.2 
          

 م  25.2  
 
 م 25.2  
 

 م25.2
ل

  
4 

        
للللللللللللالمختبر  3
 
2 

 
 
 كا  كاميرا على    

 م ( 5بعد )       

لبحشثكمل
 (1الشكل )

 يوضح تقويم األداء الفني لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة
 مواصفات األداء : •

لللللسال(لل50(لر رلبحلوبحتلور رلبى ل)لل4،للل3،لل2 وض لبحةإلر لبح ر ملفتلبحةأبكزل)ل - 
للة لبحشثكمل،لاذليإألةةلر لر رل الةإى لةلسكل لبحكأ لبك لللي يللفوالةةلوضلبحشثكمل    
لسال(ل إأيثل ل.ل30بلط قلال)للللل
ل.ل(ل 2.25)ل كو لبحةةلفملبح للبيملب  لبحةإلر لبح ر ملةلةلويملو ب دلل-
لللللللل(لورن لارطلءلاشلط لبحب ءليب ألبلحل أكلل ولةأ ز3يإألبحطلحالبحة لبألفدتلةأ زل)ل-
ل(ل3(لأل بءلبحة لط لوذحسلبة لبحكأ لفوالبحشثكملبك لللي يلل البحأجوالاحرلةأ زل)4)لل
ل(لأل بءلبحة لط للقة للور رلبحلوبحتل.2وةنللاحرلةأ زل)لل

ل(لة لوالتلةلللحيمل.3الحالة لبأل)ليىطرلحكالشروط األداء : •
 التسجيل : •

 

ص ب لة ة لفأي .    ألبى لأسلح البحل طي لوبحلةأي لفتل ى الة لط تلبحطأحلبحةلل لبحةوبجللولل  لل(ل1)
ل.لل72-70ص.2006جلةىملبلبا،-بح  لبلحكأ لبحطل أ ل،أاأولمل  لوطب لغ ألةنشوط ل،ك يملبحلأ يملبحأيلضيم
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 ( 2016-12-30)  عشر الثالث العدد   – الثالثالمجلد   –ة يمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياض

 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

ةد لل•يلال  ويألبحة لوالتلبح رثلحكالالحدالة لبدأل داليدلالرأضد للر درل ر دملةإدوة    -
ذويلبح بددأ لوبالخل ددلصلحغددأ ل إوية ددلل،لاذليةددنحل ددالةإدددو ل ددرثل طجددلتلحكددالالحددال

(لح إةالبحأ ي ل4 ط أيلو)(ل طجلتلح إةالبحل3ة لبألوفإدل لح لإةديالبحة للطلوذحدسلبةنحل)
(ل طجددلتللويددلال10(ل طجددلتلح إةددالبحن ددل تلر ةددل لا لبح طجددملبحك يددملحكددالة لوحددملهددت)3و)

بىدد هللبخليددلطلأفطددال طجددملردد ل ددالةإددو ل،لوةدد لخددرملبسددل أبةلبحةىدد ملألفطددال ددرثل
ل طجلتليلاللةلحلبح طجملبحن ل يملحكالالحالة لبأل.ل

ل. (1)اختبار الدقة لمهارة حائط الصد 3-5-2
لقيلسلبح قملحة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ ل.الهدف من االختبار :  •
(ل،لشدددأي ل5ة ىدددال دددأ لال ددددأ لقدددللولتل،ل دددأبتلادددل أ لقللولدددديملردددد  ل) :األدوات المساااتعملة  •

لالص لة و لحلإةيالبحة ىالبحةإلبال.ل
سا(لة لل50(لأةل لبحشثكملور رلبى ل)3فدتلةأ زل) يإألبحطلحالبحة لبأمواصفات األداء :   •

اذليإدددو لبحةددد طسلبددد  بءلة دددلط لبحطدددأحلبحةدددلل لةددد ل،لبحشدددثكملو وضددد لبحل  دددؤلحىة يدددملبح ددد ل
ة ىالبحةإلبالويإو لبحطلحالبحة لبألب  بءلة لط للل  لبح د لولةدالبحطأيإدملبحةلقد لر   دللبح

لةةثإل ل.
 لشروط األداء : •
 (لة لوالتلةلللحيمل.5الحالة لبأل) حكا -
 ي الأ ليكو لبحطأحلبحةلل لج  ب لفتل الة لوحمل.ل-
   لةالبح طجلتلوفإل لحةكل لسإوطلبحكأ لور رلةللي  تل:ل-

 (ل طجلل ل.2*لةأ زل)
 (ل رثل طجلتل.ل3*لةأ زل)
 (ل طجلل ل.4*لةأ زل)

 *لخلطةلهذ لبحةنلا ل)لصقأل(لة لبح طجلتل.
  لةالح طلحالبحة لبألبحد طجلتلبحلدتلل دالر   دللفدتلبحة دلوالتلبح ةد ل،لو ةدللالتسجيل :  

ل(ل.2يوضحلذحسلبحشكال)
ل

 

ل
للل.لل72-70ص؛لة  طلسب لذ أ للللص ب لة ة لفأي  (1)
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 ( 2016-12-30)  عشر الثالث العدد   – الثالثالمجلد   –ة يمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياض

 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

       2 
 
 T   3 

       
      4  

 
 

      
بحطلحددددددددددددددددال

لبحة لبأ

 

ل
لبحشثكمل
 ( 2الشكل ) 

 لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  الدقةيوضح تقويم 
ل-بحل أ ملبالسلطر يم:لل2-6

وفدددتل ةدددل لل21/11/2015قدددل لبحثلل دددل لبدددججأبءلبحل أ دددملبالسدددلطر يملفدددتليدددو لبأللددد لبحةوبفددد ل
وبح دد الةدد لهددذ للرحل(لادد5ر نددملةدد لخددلطةلر نددملبحث ددىلوردد  هل)لر(لصددثللللور دد9بحةددلرمل)

لل-بحل أ ملهول:
لبحلىأالر رل قلء لفأي لبحىةالبحةةلر ل. -1
 بحلىأالر رلة ضلةر ةملبسلةلط ل إويالبالخلثلطبت. -2

 بحلىأالر رلزة لبالخلثلطبتلو   ي لبحقلأ لبحزةنيملبحلتليةلغأق لل البخلثلطل. -3

  وبجللبحثلل ل لأ نلءل نق ذلبالخلثلطبتل.لبحلىأالر رلبح ىو لتلبحلتلق ل -4

لبحل ك لة لبألس لبحى ةيملحرخلثلطبتل. -5
ل  -إجراءات البحث الرئيسية: 3-7
  -االختبارات القبلية : 3-7-1

قل لبحثلل ل لبججأبءلبالخلثلطبتلبحإب يملالخلثلطبتلبأل بءلبحقندتلوبح قدملحة دلط للدل  لبح د ل 
(لصددثللللوح ة ةددورل  لبحطددلبطمل9وفددتل ةددل لبحةددلرمل)ل1/12/2015فددتليددو لبال ندد  لبحةوبفدد ل

لوبحل أيبيم.
ل
ل
ل
ل
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 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 -:•أساليب العرض المتنوعة 3-7-2
(لأسدلبي لو وبقد ل4وبسلةألحةد  لشد ألوبلد ل)لل1/12/2015 البحب ءلبلنق ذلبحةن  لبللطيخلل 

فددتلبحإةدداللبحوسددل البحلى يةيددم(لولدد  ل ى يةيددملأيلبةىدد ملولدد  ل لفددتلبألسددبوالل ددىل ددالا خددلمل8)
 قيإم(لأةللوقد لبحإةدالبحأ يةدتل90بحأ يةتلفإ لة لبحول  لبحلى يةيملو  دلوق لبحول  لبحلى يةيمل)

بحشدأ ل لردأ لةثدلطب ل وضدحللبحلى يةيدملبحةةدلر  لفلة  د لفدتبحوسدل ال قيإم(ل،لأةلل60فإ لب دل)
وأسد وحلبحشدأ للبحةدب لاأيإملأ بءلة لط للل  لبح  ل لصوطلفو ولبلسدل  ب لبح لسدوحلفدتليدو ل

 لأسدد وحلرددأ لصددوطلفو وغأبفيددمل ل  ز ددملوطقيددملل وضددحلأجددزبءلة ددلط للددل  لبح دد لفددتليددو ل
للألس وحلبحلإ   يبحة ةورملبحطلبطمل لل ل  طسلبل،لر ةللأ لبال ن  

 -االختبارات البعدية: 2-7-3
وح ة ةدورل  لبحل أيبيدمللبحةن دلةقل لبحثلل دل لبدججأبءلبالخلثدلطبتلبحثى يدملبىد لأكةدلملةد  ل 

ل(لصثللل.9وفتل ةل لبحةلرمل)ل25/1/2016بحةوبف للبال ن  وبحطلبطملفتليو ل
ل-:(1)بحوسل البإلل ل يملل2-8
لبحنةثملبحة ويمل.ل-1
لةىلةالبط ثلطلب أسو ل.لل-2
لبحوس لبح ةلبتل.لل-3
لبالل أبالبحةايلطيل.لل-4
لةىلةالبالحلوبءلل.ل-5
لةلةلويل  ل.لغ أل(لحوسط  للةلب   لغ ألةأ ثط  لوحى نل  لtبخلثلطل)ل-6
ل(لحوسط  للةلب   لةأ ثط  ل.tبخلثلطل)ل-7
لبحةنوبمل.ل-8
 قللو لبح الحملبحةىنويمل.ل-9

 الباب الثالث  

ل-عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
 -عرض نتائج مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها: 3-1
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدياة الختباارات األداء الفناي والدقاة لمهاارة حاائط   3-1-1

 -الصد بالكرة الطائرة للمجموعة التجريبية وتحليلها:
 

،رةددل ل:ةؤسةددملبحددوطبالح نشددأل1،طللل.بألسلح البإلل ل يملفتلة ددلالتلبحث ددوثلبحلأ ويددمة ة لجلسالبحيلسأيلوةأوب لرب لبحة   للل-1
 .ل185،172،171،لل137،ص2001وبحلوزي ل،لل

ل
ل
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 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

حغأ لةىأفملةىنويملبحقأوالحرخلثلطبتلبحإب يدملوبحثى يدملالخلثدلطبتلبأل بءلبحقندتلوبح قدملللللللللل
(لو ةللهولt.testحة لط للل  لبص لبلحكأ لبحطل أ لح ة ةورملبحل أيبيمل،لبسل   لبحثلل ل لبخلثلط)

ل(لل.2ةب  لفتلبح  ومل)
 (2الجدول ) 
 ( المحسوبة والجدولية tرية وقيمة) يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيا

    والداللة اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعد  الختبارات األداء الفني والدقة لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة للمجموعة التجريبية
  tقيمة االختبارالبعد  االختبار القبلي  وحدة القياس  االختبارات  ت

 المحتسبة 
الداللة  
 ±ع -س ±ع -س اإلحصائية 

 معنو   8.87 0.489 8.85 0.259 3.747 درجة  األداء الفني  1
 معنو   4.60 0.67 10.3 0.718 5.91 درجة  الدقة 2

 
 (   0.05( ومستوى داللة  ) 12( عند درجة حرية ) 218( الجد ولية=) tقيمة ) 

(لبحة ةو ملوبح  وحيملtبحةايلطيملوقيةم)(لبألوسلطلبح ةلبيملوبالل أبفلتل4يب  لبح  ومل)ل
وبح قددملحة ددلط للددل  لبصدد لبددلحكأ لبحطددل أ ل بأل بءلبحقنددت بدد  لحرخلثددلطبتلبحإب يددملوبحثى يددملالخلثددلطبتل
(لالحثلل،لوأظ دأتلبحنلدل  لا لبحوسد لبح ةدلبتلفدتل13ح ة ةورملبحل أيبيمللوبحثلحدلر  لارب لل)

(.وبحوسدددد ل0.259(لو ددددلل أبالةايددددلطيلةإدددد بط ل)3.747)لللبالخلثددددلطلبحإب ددددتلحددددو بءلبحقنددددتلهددددو
لبح ةلبتلفتلبالخلثلطلأحثى يلهو

(لوهدتلبكبدأل8.87(لبحة ةو ملف دتل)لt(ل،أةللقيةمل)0.489(لو لل أبالةايلطيلةإ بط ل)8.85)لل
(لوهدذبليد مل0.05(لوةةدلوضل الحدملل)12(لرن ل طجدمللأيدمل)2.18ة لقيةل للبح  وحيملوبحثلحغمل)ل

لةىنويملب  لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى ي.لر رلوجو لفأوال
أةدددللفدددتلبخلثدددلطلبح قدددملفإددد لأظ دددأتلبحنلدددل  لا لبحوسددد لبح ةدددلبتلفدددتلبالخلثدددلطلبحإب دددتلح  قدددملهدددو)ل

(.أةددددللبحوسدددد لبح ةدددلبتلفددددتلبالخلثددددلطلأحثىدددد يلهددددو)ل0.718(لو دددلل أبالةايددددلطيلةإدددد بط ل)5.91
(لوهدتلبكبدألةد ل4.60(لبحة ةدو ملف دت)لt(ل،أةللقيةدمل)0.67(لو لل أبالةايلطيلةإ بط ل)10.3

(لوهذبلي ملر رل0.05(لوةةلوضل الحملل)12(لرن ل طجمللأيمل)2.18وبحثلحغمل)لللمقيةل للبح  وحي
لوجو لفأوالةىنويملب  لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى ي.
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 (  76( الى )62بحث أ.د حامد سليمان حمد    م.م  صباح حسن فرحان    الصفحات من )

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

لمهاارة حاائط عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدياة الختباارات األداء الفناي والدقاة    2-1-2
 -الصد بالكرة الطائرة للمجموعة الضابطة وتحليلها:

وبح قدمل بأل بءلبحقندت حغأ لةىأفملةىنويملبحقأوالحرخلثلطبتلبحإب يدملوبحثى يدملالخلثدلطبتلللللللللل
(لح ى ندلتلt.testحة لط للل  لبص لبلحكأ لبحطل أ لح ة ةورملبحطلبطمل،لبسل   لبحثلل ل لبخلثدلط)

ل(لل.3هولةب  لفتلبح  ومل)بحةلنلظأ لو ةلل
 (3الجدول ) 

 ( المحسوبة والجدولية tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 
 والداللة اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعد  الختبارات األداء الفني والدقة لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة للمجموعة الضابطة 

وحدة   االختبارات  ت
 القياس

  tقيمة االختبار البعد  االختبار القبلي 
 المحتسبة 

الداللة  
 ±ع -س ±ع -س اإلحصائية 

 معنو   7.203 0.550 7.75 0.307 3.86 درجة  األداء الفني  1
 معنو   4.496 0.512 9.5 0.587 6.15 درجة  الدقة  2

 
 (   0.05( ومستوى داللة  ) 12( عند درجة حرية ) 2.18( الجد ولية=) tوقيمة ) 

(لبحة ةو ملوبح  وحيملt(لبألوسلطلبح ةلبيملوبالل أبفلتلبحةايلطيملوقيةم)2يب  لبح  ومل)
ب  لحرخلثدلطبتلبحإب يدملوبحثى يدملالخلثدلطبتلبأل بءلبحقندتلوبح قدملحة دلط للدل  لبح د لبدلحكأ لبحطدل أ ل

وأظ أتلبحنلدل  لا لبحوسد لبح ةدلبتلفدتل(لالحثلل،ل13ح ة ةورملبحطلبطمللوبحثلحدلر  لارب لل)
(.وبحوسد لبح ةدلبتل0.307(لو دلل أبالةايدلطيلةإد بط ل)3.86بالخلثلطلبحإب دتلحدو بءلبحقندتلهدو)ل

(لبحة ةددو ملt(ل،أةددللقيةددمل)0.550(لو ددلل أبالةايددلطيلةإدد بط ل)7.75فددتلبالخلثددلطلأحثىدد يلهددو)ل
(لوةةدلوضل12(لرن ل طجمللأيمل)218وبحثلحغمل)للم(لوهتلبكبألة لقيةل للبح  لوحي7.203ف ت)لل

ل(لوهذبلي ملر رلوجو لفأوالةىنويملب  لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى ي.0.05 الحملل)
أةددللفددتلبخلثددلطلبح قددملفإدد لأظ ددأتلبحنلددل  لا لبحوسدد لبح ةددلبتلفددتلبالخلثددلطلبحإب ددتلح  قددملهددولل)ل

(ل9.5بالخلثدلطلأحثىد يلهدو)لل(.أةللبحوس لبح ةلبتلفدت0.587(لو لل أبالةايلطيلةإ بط ل)6.15
(لوهدددتلبكبدددألةددد ل4.496(لبحة ةدددو ملف دددت)لt(ل،أةدددللقيةدددمل)0.512و دددلل أبالةايدددلطيلةإددد بط ل)

لوبحثلحغمللمقيةل للبح  لوحي
(لوهذبلي ملر رلوجو لفأوالةىنويملب  ل0.05(لوةةلوضل الحملل)12(لرن ل طجمللأيمل)2.18)ل

لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى ي.
ل
ل
رأ لللل  لبالخلثلطبتلبحثى يملالخلثلطبتلبأل بءلبحقنتلوبح قملحة لط للل  لبح  لبلحكأ للل3-1-3

ل-بحطل أ لب  لبحة ةورل  لبحل أيبيملوبحطلبطمل      ل:
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

وحغددأ لةىأفددملةىنويددملبحقددأوالحرخلثددلطبتلبحثى يددملالخلثددلطبتلبأل بءلبحقنددتلوبح قددملحة ددلط لللللللل
 ةورل  لبحل أيبيملوبحطلبطمل،لقدل لبحثلل دل لبلسدل  ب لبخلثدلطللل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ لب  لبحة

(t(لو ةللهولةب  لفتلبح  ومل)  ل4(لب  لر نل  لةلةلويل  ل)ةةلإ ل.)ل
 (4الجدول ) 

للمجموعتين  حصائية لالختبارات البعدية  والداللة اإل   ( المحسوبة والجدوليةtيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 
 الضابطة والتجريبية 

 اإلحصائية المعالم      ت
 

 االختبارات 

وحااااااااااااااااادة 
 القياس

 tقيماااااااااااااااااااااااااااااة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحتسبة

 الداللة اإلحصائية

 ±ع -س ±ع -س

 معنو   6.547 0.550 7.75 0.489 8.85 درجة  االداء الفني    .1
 معنو   4.145 0.512 9.5 0.67 10.3 درجة  الدقة  .2

     (  0.05( ومستوى داللة ) 23( عند درجة حرية ) 2.07( الجد ولية = ) tقيمة ) 

(لبحة ةو ملوبح  وحيملt(لبألوسلطلبح ةلبيملوبالل أبفلتلبحةايلطيملوقيةم)4يب  لبح  ومل)لل
وبح قدددملحة دددلط للدددل  لبح ددد لبدددلحكأ لبحطدددل أ لبددد  ل بأل بءلبحقندددت فدددتلبالخلثدددلطبتلبحثى يدددملالخلثدددلطبتل

(لالحثلل،لوأظ أتلبحنلل  لا لبحوس ل25بحة ةورل  لبحل أيبيملولبحطلبطمللوبحثلحدلر  لارب لل)
(لو دلل أبالةايدلطيل8.85بح ةلبتلح ة ةوردملبحل أيبيدملفدتلبالخلثدلطلأحثىد يلحدو بءلبحقندتلهدو)ل

(ل7.75)لوطللقةدددددللوح ة ةوردددددملبحطدددددلبطملهددددد(.أةدددددللبحوسددددد لبح ةدددددلبتلحرخلثدددددل0.489ةإددددد بط ل)
(لوهدددتلبكبدددألةددد ل6.547(لبحة ةدددو ملف دددت)لt(ل،أةدددللقيةدددمل)0.550و دددلل أبالةايدددلطيلةإددد بط ل)

(لوهدذبليد ملر درل0.05)(لوةةلوضل الحدمل23(لرن ل طجمللأيمل)2.07)للوبحثلحغمللمقيةل للبح  لوحي
ل ةورملبحل أيبيم.وجو لفأوالةىنويملب  لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى يلح ة

أةللفتلبالخلثلطبتلبحثى يدملالخلثدلطلبح قدملحة دلط للدل  لبح د لبدلحكأ لبحطدل أ ،لفإد لأظ دأتلبحنلدل  ل
(لو ددلل أبالةايدددلطيل10.3ا لبحوسدد لبح ةددلبتلح ة ةورددملبحل أيبيددملفدددتلبالخلثددلطلأحثىدد يلهددو)ل

(لو دلل أبال9.5)ل(.أةللبحوسد لبح ةدلبتلحرخلثدلطللقةدللوح ة ةوردملبحطدلبطمللهدو0.67ةإ بط ل)
(لوهددتلبكبددألةدد لقيةل ددللبح دد ل4.145(لبحة ةددو ملف ددت)لt(ل،أةددللقيةددمل)0.512ةايددلطيلةإدد بط ل)

(لوهذبلي ملر رلوجو لفأوال0.05(لوةةلوضل الحملل)23(لرن ل طجمللأيمل)2.07وبحثلحغم)للموحي
لةىنويملب  لبالخلثلطي لوح لححلبالخلثلطلأحثى يلبحل أيبيم.

ل
ل
ل
 -النتائج:مناقشة  3-2
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

مناقشااة نتااائج االختبااارات القبليااة والبعديااة للمجمااوعتين ومناقشااة نتااائج االختبااارات  3-2-1
البعديااة بااين مجمااوعتي البحااث فااي اختبااارات األداء الفنااي والدقااة لمهااارة حااائط الصااد بااالكرة 

 الطائرة.
بتلبحإب يدددمل(لحرخلثدددلطل6،5،4ةددد لخدددرملبحنلدددل  لبحلدددتل دددالرأضددد للو      دددللفدددتلبح ددد بومل)لللللل

وبحثى يدددملوح ة ةدددورل  لبحطدددلبطملوبحل أيبيدددملو دددذحسللحرخلثدددلطبتلبحثى يدددملبددد  لبحة ةدددورل  لفدددتل
بخلثددلطبتلبأل بءلبحقنددتلوبح قددملحة ددلط للددل  لبح دد لبددلحكأ لبحطددل أ ،ظ أتلبحنلددل  لا لهنددلكلفددأوال

بالخلثدلطبتللةىنويملفتل طوطلبأل بءلبحقنتلوبح قملحة لط للل  لبح  لوحة ةورلتلبحث ىلوح دلحح
قد لأ دأبل د   أبلبي لبيدللفدتل(بحةدن  لبحةلثد ل)لبحوسدل البحلى يةيدملبحةةدلر  بحثى يملوهذبليد ملر درلا ل
ل ى الة لط للل  لبح  .ل

بحوسدل البحلى يةيدملويىزولبحثلل ل لسبالهذ لبحقدأوالبلحنةدثملح ة ةوردملبحل أيبيدملهدولبسدل  بة لل
ح القددد لجى ددد لبحةلى ةددد  ليشدددىأو لبقيةدددل البحىدددأ لبحةلنوردددملفطدددرلرددد لا لهدددذ لبألسدددللوادددأال

و وطهددالفددتلبحدد طسلوبرلةددل هالر ددرلألقةدد الفددتلبسددليىلحلأجددزبءلة ددلط للددل  لبح دد ،كةللا لهددذ ل
بألسددلح ال   دد الاحددرل ىزيددزلرة يددملبحددلى الو طويأهددللوبحةةددلر  لفددتلبحلقلرددالبدد  لبحةددلى الوبحةددل  ل

بحة ل قدمللوإةكلليل دلةد لبلليلجدلتلبحةدلى البحةلى ةملحةلليإ ةللة لبأبة لةلنورملوة ل قمل لنلسال
ل.(ل1)لفطر لر لةأبرل  للح قأوالبحقأ يملب  لبحةلى ة   

كةددلليىددزولبحثلل ددل لسددبال قددوالبحة ةورددملبحل أيبيددملاحددرلا لبسددل  ب لأسددلح البحىددأ لبحةلنورددمل
سدلهالفددتلا ددلط لبهلةددل لبحطددرحلو  ق ددزهالر ددرلبددذملبحةزيدد لةدد لبح  دد لفددتلأ بءلبحة ددلط ل،ل ةددللا ل
أسلح البحىأ لبحةلنورملسدلر تلفدتلارد ب لبحطدرحلارد ب بلرإ يدللبلإلضدلفملاحدرلبإلرد ب لبحبد لتل

خرمل ةأينلتلبأل بءلبحقنتلوبح قملال ل قملبأل بءل  للةلاحرل   ةي ل لفملبألفكلطلوبحىة يدلتلللة 
ل(2)بحقكأيملبنإطملوبل  لح  ةملبحىةالبحةأب ل  قيإل ل

أةللبلحنةثملح ة ةوردملبحطدلبطملفيىدزولبحثلل دل لسدبال  دسلبحقدأوالبحلدتلظ دأتلبد  لبالخلثدلطبتل
حةلث لة لقبدالةد طسلبحةدل  لوبح دلصلبطدرحلبحةأل دملبح لليدمل،اذلبحإب يملوبحثى يمللاحرلبألس وحلب

ي لددويلهددذبلبألسدد وحلر ددرلة ةورددملةدد لبحلةددلطي لبحلددتلسددلر تلوسددلهة لفددتل ى ددالة ددلط للددل  ل
لبح  لبلحكأ لبحطل أ .ل

(لحرخلثددددلطبتلبحثى يددددملبدددد  ل4ورندددد لةنلقشددددملبحنلددددل  لبحلددددتل ددددالرأضدددد للو      ددددللفددددتلبح دددد ومل)
بتلبأل بءلبحقنددتلوبح قددملظ ددألهنددلكلفددأوالةىنويددملوح ددلححلبالخلثددلطلأحثىدد يلبحة ةددورل  لالخلثددلطل

بحةلنوردددملقدددد للإإددد لفدددأوالأفطدددالةدددد للبحوسدددل اح ة ةوردددملبحل أيبيدددملوهدددذبليىنددددتلا لبسدددل  ب ل
 

،رةل ل: بطلبحقكألح نشألللل2،طوبحلى ياة لطبتلبال  لملوبحلقلرالفتلرة  لتلبحلى ال(لة طقرلرب لبحةةي ل.ل1)ل
 .ل219،ص2005وبحلوزي ،ل

 .25،ص2006:ةطثىملةؤي لبحقنيملح طثلرملوبحلوزي ،لللم،بح يوبليل1،طللأسلسيلتلبحلى البح أ ت.للتل(رب لهللاللة  لبحرة2)ل
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

بألس وحلبحةلث لة لقبالة طسلبحةل  لبلحنةثملحطرحلبحةأل دملبح لليدملوب لسدبالهدذ لبحقدأوالهدول
حنللذحسلج يللة لخرمل قملبأل بءلحة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطدل أ للفلر يمل  سلبألسلح الوي  أ

وذحسل ال لالأبزلبحنإدلطليبدأزلأهةيدمللماذللرلالهنلحسلفأوالةىنويملوح لححلبحة ةورملبحل أيبي
ل.ل(1)ةكو لبح قملفتلأ بءلة لطبتلبحكأ لبحطل أ ل ل

فة لخرملرأ لبحنلل  لو      للوةنلقشل لل،لوج لبحثلل ل لا له فللبحث ىلق ل  إإللوفأضيل لل
بحةلنورددملقدد للإإدد لأغأبضدد للفددتل ى ددالة ددلط للبحوسددل البحلى يةيددملبحلددتلوضددى للبحثلل ددل ل ةددللا ل

للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ ل.
 الباب الرابع 

 -االستنتاجات والتوصيات: -4
 -االستنتاجات:4-1

ل-ة لأهالبالسلنللجلتلبحلتل وصالاح  للبحثلل ل لهت:
    أبلبي لبيللفتل ى البأل بءلبحقنتلوبح قملحة دلط للدل  لبح د لللبحوسل البحلى يةيملبحةةلر  لح للل-1

لبلحكأ لبحطل أ .
بضدحلبد  لا لبحول بتلبحلى يةيملبحلتلأر هللبحثلل ل لأ أتل    أبلبي لبيدللةد لخدرملبحقدأالبحوللل-2

لبالخلثلطبتلبحإب يملوبحثى يمللفتلبأل بءلبحقنتلوبح قملحة لط للل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ .
هدتلأألفطدالفدتل ى دالة دلط للدل  لبح د لبدلحكأ لبحطدل أ لةد لللبحوسل البحلى يةيدملبحةةدلر  ا لللل-3

 لبألس وحلبحةلثد لةد لادرحلبحةأل دملبح لليدملو دذحسللإإد لبألهد بالوبألغدأب لبحلدتلوضدى لةد
لبجال  قيإ ل.

 -التوصيات: 4-2
ل-ة لأهالبحلوصيلتلبحلتليوصتلب للبحثلل ل لهت:ل

حةددللح ددللةدد لبحةلنورددملفددتل ى ددالة ددلطبتلبحكددأ لبحطددل أ للبحوسددل البحلى يةيددملبحةةددلر  بسددل  ب للل-1
لفتل ى ال  سلبحة لطبت.ل    أ

بسطملبح لسدوحلفدتلبسلىةلملبح وطلبحقو وغأبفيمل،ورأ لبح وطلوبحةثلطب لبوللليلة لبحطأوطللل-2
 طسلبحلأ يملبحأيلضيملة لبجالةشله  لأجزبءلبح أ ملبشكال ق د  تللو دذحسلألهة ل دللفدتلط د ل

لللسملبحةة لبلحث ألوهذبلب وط ليؤ يلاحرلبإلسأبالفتل ى البحة لطبتلبح أ يم.
ضددأوط لاجددأبءلبحةزيدد لةدد لبحث ددوثلوبح طبسددلتلبحلددتل ىلةدد لر ددرلبألسددلح البحلى يةيددملبح  ي ددملل-3
لةىأفملةةلوضل ى الو طوطلبأل بءلبح أ تلوبحة لطيلبلحكأ لبحطل أ .لللح

 

،بحإلهأ ل:ةأ زلبحكللحلل1،طللوبحلإويا،لبألس لبحى ةيملح كأ لبحطل أ لواأالبحقيلسل(لة ة لصث تللةلل  لولة يلرب لبحةنىال1)ل
 .23،ص1997ح نشأل،ل
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 المصادر
 .2002،بغ ب : بطلبحكلالح طثلرملوبحنشأ،لبحث ىلبحى ةتلوةنله لوجيللة  وحل.ل •

.بألسلح البإلل ل يملفتلة لالتلبحث وثللة ة لجلسالبحيلسأيلوةأوب لرب لبحة   ل •
 .ل2001بحوطبالح نشألوبحلوزي ل،لرةل ل:ةؤسةمللل،1طل،لللبحلأ ويم

ص ب لة ة لفأي .    ألبى لأسلح البحل طي لوبحلةأي لفتل ى الة لط تلبحطأحلل •
بحةلل لبحةوبجللولل  لبح  لبلحكأ لبحطل أ ل،أاأولمل  لوطب لغ ألةنشوط ل،ك يملبحلأ يملل

 .ل2006،لجلةىملبلبا-بحأيلضيمل

،رةل للل2،ط  لتلبحلى الوبحلى ياة لطبتلبال  لملوبحلقلرالفتلرةة طقرلرب لبحةةي ل. •
 .ل2005: بطلبحقكألح نشألوبحلوزي ،

:ةطثىملةؤي لبحقنيملللم،بح يوبلي1،طللأسلسيلتلبحلى البح أ ت.لترب لهللاللة  لبحرة •
 .ل2006،للح طثلرملوبحلوزي 

،لبألس لبحى ةيملح كأ لبحطل أ لواأالبحقيلسلة ة لصث تللةلل  لولة يلرب لبحةنىال •
 .ل1997لهأ ل:ةأ زلبحكللحلح نشأل،،بحإ1طلل،لوبحلإويا

ل


