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 يغزخهض انجحش

ْذف انجؾش انٗ يؼشفخ يذٖ يغبًْخ ٔربصٛش انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ فٙ اداء انًٓابساد اننُٛاخ        

ًُٓظ انٕطانٙ ثبعاهٕة دساعاخ انؼت ابد ااسرجبؽٛاخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ ؽٛش اعزخذو انجبؽش ان

نًتئًزّ ؽجٛؼاخ ٔرؾيٛاا اْاذاف انجؾاش ٔاتازًهذ ػُٛاخ ٔيغزًاغ انجؾاش ػهاٗ اػجاٙ انكاشح انطابئشح 

( اػجب ٔ اذ اعازُزظ انجبؽاش ثبَاّ ُْبناة ػت اخ 30( ٔانجبنغ ػذدْى )2018-2017انشبؽئٛخ نهًٕعى )

ٔد خ اداء انًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ, ٔ اذ راد دانخ اؽظبئٛخ نهزكبء انغغًٙ انؾشكٙ 

أطااٗ انجبؽااش ثؼااشٔسح رُجٛااّ انًااذسثٍٛ ػهااٗ اعاازخذاو يياابٚٛظ اناازكبء نًؼشفااخ يغاازٕٖ انتػجااٍٛ 

ٔخبطااخ اصُاابء ااَزياابء ٔاعااشاء دساعاابد يشاابثٓخ اخااشٖ فااٙ ػاإء انغٕاَاات انُنغااٛخ ٔانٕ ٛنٛااخ 

 شْب. نهًغبًْخ فٙ ريذو انجؾٕس ٔانذساعبد ٔرطٕٚ

انزكبء انغغًٍ انحشكٍ ، انًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ.: انكهًبد انًفزبحُخ  
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Motor physical intelligence and its relationship to the accuracy of the 

performance of technical skills in beach volleyball 

Mr. Marwan Abdel Hamid Youssef          Prof. Dr. Mohamed WalidShehab 

Abstract 

The study aims to know the extent of contribution and impact of Physical 

Motor Intelligence in the technical skills of beach volleyball, where the 

researcher used the descriptive method by studying the correlations to suit 

it's nature, achieve the research's objectives. It also included a sample from 

the research community of the players of beach volleyball for the timespan 

2017-2018, where the number of players was about 30. The researcher has 

concluded that there is a statistically significant relation to Physical Motor 

Intelligence and the accuracy of the technical skills of beach volleyball. In 

addition to that, the researcher has emphasized the importance of alerting 

the coaches to use the intelligence measures to know the level of players, 

especially during the selection, and conduct other similar studies in the 

light of psychological and functional aspects; to contribute to the progress 

of research, studies and development.  

Keywords: Physical Motor Intelligence, technical skills of beach 

volleyball. 
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 انفظم األول

انزؼشَف ثبنجحش: -1  

يقذيخ انجحش واهًُزه:    1-1   

ا ٚخنٗ ػهٗ انغًٛغ اٌ انؼهى ٔانؼبنى اعًغ فٙ رطٕس يغزًش ػًٍ خطٕاد صبثزخ ٔٔاعؼخ فٙ عًٛغ 

كجٛش ػهٗ افشاد  يغباد َٕٔاؽٙ انؾٛبح ٔاٌ انشٚبػخ ْٙ اؽذٖ ْزِ انًغتد انًًٓخ نًب نٓب أصش

انًغزًغ ٔنيذ كبٌ ااَغبٌ انًؾٕس ااعبعٙ فٙ يغبل ااخزجبس ٔانيٛبط ٔانزيٕٚى خبطخ فٙ يًبسعخ 

اانؼبة انشٚبػٛخ عٕاء كبَذ فشدٚخ أ فش ٛخ ،ٔركًٍ أًْٛخ ْزْبنذساعخ يٍ ختل يؼشفخ يذٖ 

ئٛخ , ٔٚؼذ ْزاانُٕع يٍ يغبًْخ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ فٙ انًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽ

انزكبء يٍ انًنبْٛى األدساكٛخ انؾشكٛخ انزٙ يٍ ختنٓب ًٚكٍ نتػت انٕطٕل ئنٗ انًغزٕٚبد 

انًزيذيخ، ٔثًب اٌ انكشح انطبئشح رؼزًذ ػهٗ نًغخ نكم اػت ٔصتصخ نهنشٚا نزا ٔعت رغهغم َغبػ 

ػهٗ اننشٚا انًُبفظ، نزا فًٍ ْزِ انًٓبساد نكٙ ٚؾيا اننشٚا انُيبؽ ٔثبنزبنٙ انزأصٛش انُنغٙ 

ٔاعجبد انُغبػ رًزغ انتػجٍٛ ثبنًذسكبد انًغجيخ فٙ كٛنٛخ انزؾشكبد ٔاعزضًبس انضيٍ ٔرؾيٛا 

انزنٕق, ؽٛش ٚزى انيشاءح انًغجيخ نجٛئخ انهؼت ٔخبطخ ػُذ انزؾٕل يٍ ؽبنخ انٓغٕو ئنٗ انذفبع 

خ انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ ٔرنة ٔثبنؼكظ، ٔاٌ كم ْزِ انؼُبطش ْٙ يًٓخ ألغهت انتػجٍٛ ٔخبط

نكجش يغبؽزٓب فؼت ػٍ اٌ انيبٌَٕ ا ٚغًؼ ثأكضش يٍ اػجٍٛ فٙ انًهؼت  ٔنزنة اَظت انزنكٛش فٙ 

 ٔػغ ثؼغ انؾهٕل انًغزيجهٛخ نتسريبء ثٓزِ انهؼجخ. 

 يشكهخ انجحش:    1-2 

انزٙ رزؼها ثشفغ  نغشع انٕطٕل انٗ يغزٕٖ ااداء انؼبنٙ ٚزطهت دساعخ تبيهخ نغًٛغ انغٕاَت

يغزٕٖ ااداء ٔااْزًبو ثغًٛغ ااعبنٛت ٔانٕعبئم انًزؼهيخ ثؼًهٛخ انزذسٚت ألػذاد اػجٙ 

انًغزٕٚبد انؼهٛب ٔيٍ ختل انزطجٛيبد انًٛذاَٛخ  ٓشد انكضٛش يٍ انٕعبئم ٔااعبنٛت انًغبػذح 

ٕايم انًإصشح فٙ ااداء ٔٚشٖ انجبؽش اٌ اؽذ انؼ.ٔفٙ يغبل نؼجخ انكشح انطبئشح انشبؽئٛخنتػجٍٛ 

ْٕ أخزتف دسعخ طتثخ ااسػٛخ ٔانزٙ رإصش فٙ ػبيم ااؽزكبك انز٘ ٚخزهف ثبخزتف األعطؼ 

انزٙ رإدٖ ػهٛٓب انًٓبسح عٕاء كبٌ رنة ػهٗ انيبػبد انًغهيخ أ ػهٗ ااساػٙ انشيهٛخ ئر اٌ 

األداء انؾشكٙ  ْٔزِ األسع انشيهٛخ ٔيب ٚخظٓب يٍ ْشبتخ ييبسَخ ثبنيبػبد  ذ ٚغٛش يٍ تكم 

ْٙ ٔاؽذح يٍ انًشكتد انؼهًٛخ ؽبنًب أصبسد اَزجبِ انجبؽش ْزا يٍ عبَت  ٔانغبَت ااخش ثٛئخ 

انهؼجخ ٔكٛنٛخ رؾشك انتػجٍٛ ثًغبؽخ انهؼت ٔػًٍ اداء يؼٍٛ ػًٍ يزطهجبد ااعبعٛخ ئر رطهت 

انزؾشك ػًٍ يغبؽخ ػهٗ كم اػت اٌ ٚزًزغ ثيذساد رُْٛخ ٔركبء ػبنٍٛٛ فٙ كٛنٛخ انزظشف ٔ

اننشٚا انٕاؽذ ٔكغت انُيبؽ  نزا اسرأٖ انيٛبو ثٓزِ انذساعخ نًؼشفخ يذٖ ػت خ انزكبء انغغًٙ 

 انؾشكٙ فٙ د خ اداء ْزِ انًٓبساد ٔكٛنٛخ انزؾشك انضُبء ااداء.

 هذفب انجحش:  1-3

شح انزؼشف ػهٗ انؼت خ ثٍٛ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ٔد خ انًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئ .1

 انشبؽئٛخ.

 انزؼشف ػهٗ يغبًْخ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ثذ خ انًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ. .2

 يغبالد انجحش: 1-4

( 2018 – 2017اػجٙ انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ فٙ انؼشاق نهًٕعى )انًغبل انجششٌ:  1-4-1
                     ( اػجبً.                                        30ٔػذدْى )

 .2019/ 8/ 25انٗ   9/10/2018نهًذح يٍ  انًغبل انضيبٍَ: 1-4-2
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 انًهؼت انخبص ثبنطبئشح انشبؽئٛخ  شة  بػخ انشؼت.    انًغبل انًكبٍَ:   1-4-3

 انفظم انضبٍَ
 يُهغُخ انجحش وإعشاءاره انًُذاَُخ: -2

 يُهظ انجحش: 2-1

ساعخ انؼت بد ااسرجبؽٛخ ٔرٓزى ْزِ انذساعخ "ثبنكشف اعزؼًم انجبؽش انًُٓظ انٕطنٙ ثأعهٕة د

ػٍ انؼت بد ثٍٛ يزغٛشٍٚ أ اكضش نًؼشفخ يذٖ ااسرجبؽ ثٍٛ ْزٍٚ انًزغٛشٍٚ ٔانزؼجٛش ػُٓب 

ثظٕسح س ًٛخ " 
(1)

 

 انًغزًغ وػُُخ انجحش: 2-2

(  2018 – 2017يضهذ انًغزًغ ٔػُٛخ انجؾش ثتػجٙ انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ نهًٕعى )       

%(  نزا فيذ رى عًغ 100( اػجب ، ئرا كبَذ ػُٛخ انجؾش عًٛغ انتػجٍٛ ٔثُغجخ )30ٔانجبنغ ػذدْى )

 انجٛبَبد ػٍ ؽشٚيخ انؾظش انشبيم. 

 االعهضح واالدواد ووعبئم عًغ انًؼهىيبد: 2-3

 االعهضح انًغزؼًهخ فٍ انجحش: 2-3-1

 ( كًجٕٛرش َٕعhp( ػذد )1. ) 

 ؽبعجخ انكزشَٔٛخ ٚذٔٚخ ( َٕعsony( ػذد )1.) 

 االدواد انًغزؼًهخ فٍ انجحش: 2-3-2

 ( نيٛبط األؽٕال ٔانًغبفبد.15تشٚؾ  ٛبط ؽٕل )يزش 

 ( كشاد ؽبئشح َٕعMikasa( ػذد )5.) 

 وعبئم عًغ انًؼهىيبد: 2-3-3

 .انًتؽظخ 

  .انًيبثتد انشخظٛخ 

 .انًظبدس انؼهًٛخ انؼشثٛخ ٔااعُجٛخ 

 اعشاءاد انجحش انًُذاَُخ: 2-4

 اخزجبس دقخ اَغبص االسعبل ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ: 2-4-2-1

 : ٛبط د خ اَغبص ااسعبل. انغشع يٍ االخزجبس  

  : االدواد انًغزؼًهخ 

 . يهؼت انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ 

  عى ٔئنٗ داخم انًهؼت انز٘ رغيؾ فّٛ انكشح  140ػًٕد يؼذَٙ نزضجٛذ انؾجم فٕق انشجكخ ثبسرنبع

 عى  . 75ة 

 عى ٔ  140ضجذ يٍ األعنم ثبنؾبفخ انؼهٛب نهشجكخ ٔيٍ األػهٗ ثبنؼًٕد انًؼذَٙ ثأسرنبع ؽجم ي

 70، ٔ (  كم يغزطٛم ثبسرنبع ْ يغزطٛتد )أ ، ة ، ط ، د ، 6يزش ٔييغى ئنٗ  8انؼشع انكهٙ

 . و 2.66عى ٔػشع 

  ااخشٖ فٕ ٓب يجبتشح . 3فٕق انؾبفخ انؼهٛب نهشجكخ ٔال 3ركٌٕ انًغزطٛتد 

                                                

, يطجؼخ  خ انشَبضٍدنُم انجبحش نكزبثخ االثحبس فٍ انزشثُ: َىسٌ اثشاهُى انشىك وسافغ طبنح فزحٍ انكجُغٍ (1)

 . 57ص, 2004انشهذ، ثغذاد،
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 بد االداء:يىاطف 

ٚيٕو انًخزجش ثأداء ااسعبل يٍ انُيطخ انًضجزخ نّ خهف خؾ ااسعبل ٔٚغت ػهّٛ رًشٚشْب يٍ    

 داخم أؽذ انزيغًٛبد انًٕػٕػخ فٕق انشجكخ نزغيؾ داخم ؽذٔد انًهؼت انًيبثم.

 يؾبٔاد ٔٚكٌٕ رغغٛم انذسعبد ؽغت يب يجٍٛ ادَبِ. 10رؼطٗ نكم يخزجش 

 :انزغغُم 

 يغًٕع انُيبؽ انزٙ ؽظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ . رغغم نهًخزجش 

دسعخ  2ٔ )ْ( دسعبد يٍ انًغزطٛم  3دسعبد ػُذ دخٕل انكشح يٍ انًغزطٛم )د ، ٔ( ٔ  4رؼطٗ  -1

 دسعخ يٍ )ة( ػهٗ اٌ رغيؾ انكشح داخم انًهؼت.  1يٍ انًغزطٛم  ) أ ، ط ( ٔ 

 ارغبِ انكشح رؼزجش يؾبٔنخ طؾٛؾخ .انًؾبٔنخ انزٙ رًظ انؾجم ٔا ٚأصش ثزغٛٛش   -2

 انكشح انزٙ ٚزغٛش أرغبْٓب ػُذيب رًظ انؾجم رؼزجش يؾبٔنخ فبتهخ. -3

 انكشح انزٙ رغيؾ خبسط ؽذٔد انًهؼت ثأكضش يٍ يؾٛطٓب رؼزجش فبتهخ.    -4

  دسعخ( . 40)انذسعخ انؼظًً نالخزجبس 

 أخزجبس دقخ أَغبص األعزقجبل ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ: 2-4-2-2

 د خ اَغبص ااعزيجبل ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ .  غشع يٍ االخزجبس:ان 

  :االدواد انًغزؼًهخ 

  . يهؼت انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ 

  عى ػُٓب  130عى ٚضجذ ػهٗ األسع يٕاص٘ نهشجكخ ػهٗ ثؼذ 190ػًٕد يؼذَٙ ثأسرنبع 

   ٙفٙ انًُزظف ريغًٛبد  3يزش ييغى ئنٗ  1يزش ٔثؼشع  11ؽجم يغزطٛم انشكم ؽٕنّ انكه

و ٔػهٗ انٛغبس 1يزش فٙ  2يزش ٔػهٗ انًٍٛٛ يغزطٛم )أ(  1يزش فٙ  1ٚكٌٕ ُْبنة يشثغ )ة(

 يغزطٛم )ط(  ثُنظ انيٛبط .

  30ٚضجذ انؾجم ػهٗ انؼًٕد انًؼذَٙ ٔيٕاص٘ نهشجكخ ٔثشكم أفيٙ ٔٚجؼذ ػٍ انغٓخ انيشٚجخ نهشجكخ 

 عى  .

 .رؾذد َيطخ تشٔع نتػت فٙ يُزظف انًهؼت ريشٚجب 

 :يىاطفبد االداء 

 . ٚيف انتػت فٙ َيطخ انششٔع انًؾذدح نّ فٙ يُزظف انًهؼت ريشٚجب ٔٚكٌٕ يٓٛأ اعزيجبل انكشح 

  ٚيٕو انيبئى ػهٗ األخزجبس ثؼًهٛخ اسعبل انكشح يٍ انًهؼت انًيبثم ئنٗ انًخزجش نٛيٕو ثذٔسِ ثبعزيجبل

 انكشح ٔرًشٚشْب ئنٗ اؽذ اايبكٍ انًؾذدح نّ .

 يؾبٔاد ٔٚكٌٕ انزغغٛم ؽغت يب يجٍٛ ادَبِ . 10 رؼطٗ نهًخزجش 

  :رغغم نهًخزجش يغًٕع انُيبؽ انزٙ ؽظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ .انزغغُم 

 دسعبد ػُذ دخٕل انكشح فٙ انًغزطٛم )أ( أ )ط( . 4رؼطٗ  .1

 دسعبد ػُذ دخٕل انكشح فٙ انًشثغ انًٕعٕد فٙ انًُزظف )ة(.  3رؼطٗ  .2

نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح ثبنيشة يٍ اؽذ اايبكٍ انًؾذدح ثًغبفخ ا رضٚذ ػٍ دسعخ  1رؼطٗ  .3

 يؾٛؾ انكشح.

 دسعخ نهًؾبٔنخ انزٙ رهًظ انؾجم ٔٚزغٛش ارغبْٓب ئنٗ انخبسط. 2رؼطٗ  .4

 . دسعخ( 40)انذسعخ انؼظًً نالخزجبس • 
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 اخزجبس دقخ أَغبص األػذاد ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ:2-4-2-3

 ٍد خ أَغبص األػذاد ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخاالخزجبس:  انغشع ي . 

  :االدواد انًغزؼًهخ 

  يهؼت انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ 

  عى . 70يزش ٚضجذ ػهّٛ يٍ ااػهٗ ؽهيخ  طشْب 3ػًٕد يؼذَٙ ثأسرنبع 

  و يٍ انخؾ انغبَجٙ ئنٗ انذاخم ٔرجؼذ ؽبفخ انؾهيخ انيشٚجخ يٍ انشجكخ  1،5رضجذ انؾهيخ ػهٗ ثؼذ

 عى .30

  ٙعى . 50رؾذد َيطخ تشٔع نهًخزجش فٙ يُزظف انًهؼت  شٚت يٍ انشجكخ ثؾٕان 

  :يىاطفبد األداء 

 . ّٚيف انتػت فٙ يُطيخ انششٔع انًؾذدح ن 

  ِٚيٕو انيبئى ػهٗ ااخزجبس ثاسعبل انكشح نهًخزجش ثؾٛش ٚكٌٕ يغبسْب ػهٗ تكم  ٕط ٔثذٔس

 ًٍٛ ٔيشح ػهٗ عٓخ انٛغبس.ٚشعهٓب نتيبكٍ انًؾذدح نّ يشح ػهٗ عٓخ انٛ

  يؾبٔاد ٔٚكٌٕ انزغغٛم ؽغت يب يجٍٛ أدَبِ. 10رؼطٗ نهًخزجش 

 :رغغم نهًخزجش يغًٕع انُيبؽ انزٙ ؽظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ . انزغغُم 

 دسعبد نهًؾبٔنخ انزٙ رذخم نهًُطيخ انًؾذدح . 4رؼطٗ  -1

 انؾهيخ ٔنى رذخم فٛٓب .دسعبد نهًؾبٔنخ انزٙ رهًظ ثٓب انكشح  3رؼطٗ  -2

 دسعخ نهًؾبٔنخ انزٙ ركٌٕ خبسط انًُطيخ انًؾذدح ثًغبفخ ا رضٚذ ػٍ يؾٛؾ انكشح . 2رؼطٗ  -3

 رؼطٗ طنش نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح خبسط انؾها نًغبفخ رضٚذ ػٍ يؾٛؾ انكشح .  -4

 دسعخ( . 40)انذسعخ انؼظًً نألخزجبس • 

 حق ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ:أخزجبس دقخ أَغبص انضشة انغب2-4-2-4

 :د خ اَغبص انؼشة انغبؽا ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ .  انغشع يٍ االخزجبس 

  :االدواد انًغزؼًهخ 

 .يهؼت انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ 

  ٗيزش فٙ  2، ٔ( كم  غى ْ ا غبو )أ ، ة ، ط ، د ،  6ؽجم نزيغٛى انُظف ااخٛش يٍ انًهؼت ئن

 يزش. 66،2

 شٔع فٙ انًهؼت انًيبثم نتػت انز٘ عٛيٕو ثبخزجبس انؼشة انغبؽا ٔركٌٕ ٔاؽذح رؾذٚذ يُطيزٙ ت

 ػهٗ عٓخ انًٍٛٛ ٔانضبَٛخ ػهٗ عٓخ انٛغبس ٔركٌٕ يُبعجخ ؽغت يب ٚشاِ انتػت. 

 :يىاطفبد االداء 

 . ٚيف انتػت فٙ انًُطيخ انًُبعجخ نّ ألداء انؼشة انغبؽا 

  ٗتكم  ٕط ٔثبسرنبع يُبعت ٔيٍ صى ٚيٕو انًخزجش ثأداء ٚيٕو انيبئى ػهٗ ااخزجبس ثشيٙ انكشح ػه

 انؼشة انغبؽا ئنٗ انًُبؽا انًؾذدح نّ .

 يٍ كم عٓخ ٔٚكٌٕ انزغغٛم ؽغت يب يجٍٛ ادَبِ  .5يؾبٔاد 10رؼطٗ نكم يخزجش 

  :رغغم نهًخزجش يغًٕع انُيبؽ انزٙ ؽظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ. انكشح  انزغغُم

 هٗ انخؾ ثٍٛ يُطيزٍٛ رؼطٗ انذسعخ ااػهٗ.انزٙ رغيؾ ػ

 . ٙئرا كبٌ األداء يٍ عٓخ انًٍٛٛ ٚكٌٕ كبألر 
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 دسعبد ئرا عيطذ انكشح فٙ انُظف اايبيٙ يٍ انًهؼت . 5رؼطٗ   -1

 دسعبد ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ )ة ، ط(. 4رؼطٗ  -2

 دسعبد  ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ ) أ (. 3رؼطٗ  -3

 ، ٔ(  .)ْ ذ انكشح فٙ انًُطيخ دسعخ  ئرا عيط 2رؼطٗ  -4

 دسعخ ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ ) د ( .  1رؼطٗ  -5

  . ٙئرا كبٌ ااداء يٍ عٓخ انٛغبس ٚكٌٕ كبار 

 دسعبد ئرا عيطخ انكشح فٙ انُظف اايبيٙ نهًهؼت . 5رؼطٗ  -1

 دسعبد ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ ) أ ، ة( . 4رؼطٗ  -2

 انًُطيخ ) ط (. دسعبد ئرا عيطذ انكشح فٙ  3رؼطٗ  -3

 ، د ( . )ْ دسعخ ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ  2رؼطٗ   -4

 دسعخ ئرا عيطذ انكشح فٙ انًُطيخ ) ٔ (  .  1رؼطٗ  -5

 دسعخ( . 50) انذسعخ انؼظًً نألخزجبس• 

يتؽظخ : انكشح انزٙ ا رؼشة ثظٕسح طؾٛؾخ أ ٚكٌٕ يغبسْب نٛظ يغزيٛى ثم ػهٗ تكم  ٕط 

 ٗ طنش .رؼزجش يؾبٔنخ فبتهخ ٔٚؼط

 أخزجبس دقخ اَغبص حبئظ انظذ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ:2-4-2-5

  :ٛبط د خ ؽبئؾ انظذ .انغشع يٍ االخزجبس  

  :االدواد انًغزؼًهخ 

 . يهؼت انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ 

  2كشعٙ ػذد. 

  2يزش ػذد  8ؽجم ثطٕل . 

 :يىاطفبد االداء 

 يزش  2اء يٓبسح ؽبئؾ انظذ ٔػهٗ يغبفخ ٚيف انًخزجش  شٚت يٍ انشجكخ يٕاعٓب نٓب ٔيزٓٛئ ألد

 ػٍ انخؾ انغبَجٙ.

  يزش  2ٚيف انيبئى ػهٗ ااخزجبس ػهٗ انكشعٙ انًٕػٕع داخم انًهؼت انًيبثم نتػت ٔػهٗ ثؼذ

 يزش يٍ انخؾ انغبَجٙ . 2يٍ انشجكخ ٔ 

  ٕٚػغ انكشعٙ انضبَٙ فٙ يُزظف يهؼت انيبئى ػهٗ ااخزجبس  شٚت يٍ انشجكخٚيف ػهّٛ ؽبيم

 كشح .ان

  ٚيٕو انيبئى ػهٗ ااخزجبس ثأداء انؼشة انغبؽا ثبنًيبثم ٚيٕو انًخزجش ثأداء يٓبسح ؽبئؾ انظذ

ثؼذ يتيغخ انكشح انًٕعٕدح فٙ انًُزظف فٕق انشجكخ انًضجزخ يٍ  جم ؽبيم انكشح ، يغ يشاػبد اٌ 

 ًٚزبص اداء انيبئى ػهٗ ااخزجبس ثبنضبثذ . 

  يٍ عٓخ انٛغبس  ٔٚكٌٕ رغغٛم انذسعبد  5عٓخ انًٍٛٛ ٔيٍ  5يؾبٔاد  10رؼطٗ نكم يخزجش

 ؽغت يب يجٍٛ ادَبِ .

 :رغغم نهًخزجش يغًٕع انُيبؽ انزٙ ؽظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ.  انزغغُم 

دسعبد نهكشح انزٙ رظذ ثظٕسح طؾٛؾخ ٔرغيؾ داخم ؽذٔد انُظف األٔل يٍ  4رؼطٗ  -1

 انًهؼت .
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ٙ رظذ ثظٕسح طؾٛؾخ ٔرغيؾ داخم ؽذٔد انُظف انضبَٙ يٍ دسعبد نهًؾبٔنخ انز 3رؼطٗ  -2

 انًهؼت .

دسعخ نهًؾبٔنخ انزٙ رظذ ٔ رؼجش ئنٗ يهؼت انًخزجش ثششؽ اٌ رغيؾ خهف  2رؼطٗ  -3

 يزش. 1انتػت ثًغبفخ رضٚذ ػٍ 

دسعخ  نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح خبسط ؽذٔد انًهؼت ثًغبفخ ا رضٚذ ػٍ  1رؼطٗ  -4

 يؾٛؾ انكشح . 

طنش نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ داخم يهؼت انًخزجش، أ خبسط انًهؼت يغبفخ رضٚذ ػٍ ٚؼطٗ  -5

 يؾٛؾ انكشح .

 دسعخ( . 40) انذسعخ انؼظًً نالخزجبس•        

 أخزجبس دقخ أَغبص انذفبع ػٍ انًهؼت:2-4-2-6

  :ٛبط د خ اَغبص انذفبع ػٍ انًهؼت.انغشع يٍ االخزجبس  

 :األدواد انًغزؼًهخ 

 ئشح انشبؽئٛخ .يهؼت انكشح انطب 

  يزش ػٍ انشجكخ ٔٚكٌٕ يٕاص٘ نٓب. 2ٚضجذ ػهٗ ثؼذ  2عى ػذد 150ػًٕد يؼذَٙ ثبسرنبع 

  يزش ٚضجذ ػهٗ ااػًذح . 8ؽجم ثطٕل 

  2ا بعى ) أ ، ة ، ط ، د ( كم  غى ثطٕل  4يزش ٔييغى ئنٗ  1يزش ٔثؼشع  8ؽجم ثطٕل 

انكشح ٕٚػغ ػهٗ ثؼذ يزش ، ٕٚػغ ػهٗ األسع رؾذد فّٛ يُبؽا عيٕؽ  1يزش ٔثؼشع 

 عى يٍ األػًذح ٔٚكٌٕ يٕاص٘ نٓب . 50عى ػٍ انشجكخ ٔ  50

 .  كشعٙ ٕٚػغ  شٚت يٍ انشجكخ نكٙ ٚيف ػهّٛ انيبئى ػهٗ ااخزجبس 

  :يىاطفبد االداء 

   .ٚيف انًخزجش فٙ يُطيخ انششٔع انزٙ رؾذد نّ ٔركٌٕ ػكظ يكبٌ انيبئى ػهٗ األخزجبس .1

ٓبسح انؼشة انغبؽا يٍ انًكبٌ انًؾذد نّ ثبرغبِ انًخزجش ٚبد٘ انيبئى ػهٗ ااخزجبس ي  .2

ٔانز٘ ثذٔسِ ٚيٕو ثؼًهٛخ انذفبع ػٍ انًهؼت ٔرًشٚش انكشح ثبرغبِ اايبكٍ انًؾذدح نّ ثششؽ اٌ 

رؼجش يٍ فٕق انؾجم انًضجذ ثُّٛ ٔثٍٛ يُبؽا رغغٛم انُيبؽ ، يغ يشاػبد اٌ ٚزًٛض اداء انيبئى 

 .يٓبسح انؼشة انغبؽا كًب يجٍٛ فٙ انشكم ادَبِ  ػهٗ ااخزجبس ثبنضبثذ فٙ اداء

 يؾبٔاد ٔٚكٌٕ رغغٛم انذسعبد ؽغت يب يجٍٛ ادَبِ . 10رؼطٗ نكم يخزجش   .3

  :رغغم نهًخزجش يغًٕع انُيبؽ انزٙ ٚؾظم ػهٛٓب فٙ عًٛغ انًؾبٔاد انًًُٕؽخ نّ .انزغغُم 

 ط ( . دسعبد نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح فٙ انًُطيخ )ة ، 4.رؼطٗ 1

 دسعبد نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح فٙ انًُطيخ ) أ ، د ( . 3رؼطٗ  -1

دسعخ نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح خبسط انًُبؽيخ ) ة ، ط ( ٔا رضٚذ انًغبفخ ػٍ  2رؼطٗ  -2

 ييذاس يؾٛؾ انكشح .

بفخ ػٍ دسعخ نهًؾبٔنخ انزٙ رغيؾ فٛٓب انكشح خبسط انًُطيخ ) أ ، د ( ٔا رضٚذ انًغ 1رؼطٗ  -3

 ييذاس يؾٛؾ انكشح .

 ٚؼطٗ طنش نهًؾبٔنخ اننبتهخ . -4

 دسعخ( . 40) انذسعخ انؼظًً نالخزجبس• 
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 انزكبء انغغًٍ انحشكٍ: 2-4-2-7

انؾشكٙ ٔرطجٛيّ ػهٗ ػُٛخ انجؾش اعزؼًم انجبؽش ييٛبط  –نغشع أخزجبس ييٛبط انزكبء انغغًٙ 

انؾشكٙ " –"َجٛم سفٛا دمحم  نهزكبء انغغًٙ 
(1)

ٔانًغزؼًم يٍ  جم ) ػؾٗ عؼذ ػضٚض( انًيٍُ 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزغشثخ األعزطالػُخ: 2-4-3

( اػجٍٛ يٍ ػًٍ ػُٛخ انجؾش 8أعشٖ انجبؽش رغشثزّ ااعزطتػٛخ ػهٗ ػُٛخ يكَٕخ يٍ )  

نغشع انزؼشف  23/11/2018( ٕٚو انغًؼخ انًٕافا 4انشئٛغخ يغ فشٚا انؼًم انًغبػذ يهؾا )

 ػهٗ :

 .يذٖ  ذسح انؼُٛخ ػهٗ رُنٛز ااخزجبساد 

 .رغهغم أعشاء األخزجبساد 

 ؼشفخ انضيٍ انًغزغشق نكم اخزجبس ٔانضيٍ انكهٙ نًغًٕع ااخزجبساد.ي 

                                                
 . 258 ص,2011داسانظنبءنهُششٔانزٕصٚؼؼًبٌ،ااسدٌ،,1،ؽانزكبءانًزؼذد:َجٛهشفٛيًؾًذاثشاْٛى(1)
انؾشكٙ ثذ خ انًٓبساد انٓغٕيٛخ ثبنكشح  –َغجخ يغبًْخ انغًبد انشخظٛخ ٔانزكبء انغغًٙ : ػؾٗ عؼذ ػضٚض(2)

 .61، ص انٗسعبنخ يبعغزٛش ، كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ ،عبيؼخ دٚ ,اثؼخ انطـــبئشح نطتة انًشؽهخ انش

َبدس  انفقشح انشقى

 عذا

 غبنجب احُبَب َبدسا

اعزؼًم َذٌ كضُشا فٍ اصُبء  -1

 يضاونزٍ انُشبطبد انشَبضُخ

    

ايبسط فٍ االقم سَبضخ واحذح  -2

فٍ اصُبء وقذ انفشاؽ ثشكم 

 يُظى

    

ط اعذ يٍ انظؼت انغهى -3

 نفزشاد طىَهخ يٍ انىقذ

    

احت اداء انحشكبد انزٍ رزطهت  -4

انزُبعق ثٍُ انزساػٍُ 

 وانقذيٍُ

    

افضم افكبسٌ رأرٍ ػُذيب  -5

اكىٌ يبشُب فٍ انخبسط ، او 

 ايبسط َشبطب ثشكم يؼٍُ

    

افضم اٌ اقضٍ وقذ فشاغٍ  -6

 فٍ يًبسعخ انُشبط انشَبضٍ

    

ٍ احزبط اٌ انًظ االشُبء ك -7

 ارؼشف ػهُهب اكضش 

    

اعزًزغ ثًًبسعخ انُشبطبد  -8

انحشكُخ او انُشبطبد انزٍ 

 رزطهت عشػخ االداء 

    

احت رغهغم اداء انًهبسح اصُبء  -9

 رؼهًهب

    

افضم رؼهى انًهبساد انغذَذح  -10

ػٍ طشَق يًبسعزهب ػًهُب 

 ونُظ ثًغشد انقشاءح ػُهب
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 .يذٖ يتئًخ اادٔاد انًغزؼًهخ نتخزجبساد ٔايبكٍ اعزخذايٓب 

 .يؼشفخ ؽشٚيخ أعشاء األخزجبساد يٍ  جم افشاد انؼُٛخ 

  . يؼشفخ كنبٚخ فشٚا انؼًم انًغبػذ 

 انفظم انضبنش

 غغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخػشع انقًُخ انكًُخ نهًزغُشاربنزكبء ان-3

ػشع انىطف اإلحظبئٍ نهزكبء انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ  1 -3

 ورحهُههب ويُبقشزهب:

 (1-3عذول )

 َجٍُ انىطف االحظبئٍ نهزكبء انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح

 انًزغُشاد
ح وحذ

 انقُبط

انىعظ 

 انحغبثٍ
 انىعُظ انخطأ انًؼُبسٌ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 االنزىاء

انزكبء انغغًٍ 

 انحشكٍ
 0.313 3.082 31.000 0.563 31.133 انذسعخ

 0.245- 4.554 19.000 0.831 18.533 انذسعخ االسعبل

 0.569 7.216 21.000 1.317 23.733 انذسعخ االعزقجبل

 0.279 7.221 21.500 1.318 22.300 انذسعخ االػذاد

 0.069- 7.127 26.500 1.301 25.967 انذسعخ انضشة انغبحق

 0.049- 6.436 25.500 1.175 24.400 انذسعخ حبئظ انظذ

 0.360 6.530 21.000 1.192 22.100 انذسعخ انذفبع ػٍ انًهؼت

ٙ ٔانًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح ( ٚجٍٛ ااؽظبءاد انٕطنٛخ نًزغٛشاد انزكبء انغغًٙ انؾشك1-3عذٔل)

انطبئشح انشبؽئٛخ ُْٔبك يإتشاد يًٓخ عذا يًكٍ اٌ َغزذل ػهٗ اػزذانٛخ ػُٛخ انجؾش ػهٗ انخطأ 

انيٛبعٙ )كأٔط( ْٔٙ عًٛغ  ٛى األٔعبؽ انؾغبثٛخ كبَذ اكجش يٍ  ٛى األَؾشافبربنًؼٛبسٚخ فؼت ػٍ 

خٛش  ٛى يؼبيم اانزٕاء ٔانزٙ كبَذ  ًٛخ انخطأ انًؼٛبس٘ انز٘ ٚشكم صبَٙ يإتش نتػزذانٛخ ٔا

 (.1±رزشأػ  يب ثٍٛ)

ػشع َزبئظ األوعبط انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ ويؼبيم االسرجبط وَغجخ خطبهب نهزكبء 3-2

 انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ

 (2-3عذول )

 ًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشحَجٍُ يؼبيم االسرجبط انجغُظ وَغت انخطأ نهزكبء انغغ

 انًزغُشاد
وحذح 

 انقُبط

انىعظ 

 انحغبثٍ
 االَحشاف انًؼُبسٌ

 يؼبيم االسرجبط

 
 َغجخ انخطأ

انزكبء انغغًٍ 

 انحشكٍ
 3.082 31.133 انذسعخ

 0.000 **963. 4.554 18.533 انذسعخ األسعبل

 0.000 **968. 7.216 23.733 انذسعخ األعزقجبل

ػذاداأل  0.000 **976. 7.221 22.300 انذسعخ 

 0.000 **981. 7.127 25.967 انذسعخ انضشة انغبحق
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 0.000 **983. 6.436 24.400 انذسعخ حبئظ انظذ

 0.000 **978. 6.530 22.100 انذسعخ انذفبع ػٍ انًهؼت

 

ثٍٛ انزكبء ( ٚجٍٛ  ٛى ااؽظبءاد انٕطنٛخ  نؼُٛخ انجؾش ٔيؼبيم ااسرجبؽ انجغٛؾ 2-3عذٔل)

انغغًٙ انؾشكٙ ٔانًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح  انشبؽئٛخ ٔٚزجٍٛ اٌ أػهٗ اسرجبؽ كبٌ ثٍٛ انزكبء 

انغغًٙ انؾشكٙ ٔ يٓبسح ؽبئؾ انظذ ٔانؼشة انغبؽا ٔانذفبع ػٍ انًهؼت  يؼُٗ ْزِ يغ 

ٔاٌ عًٛغ  انًٓبساد انٓغٕيٛخ  ٔيغ يٓبسح ااسعبل ٔااعزيجبل  ٔاألػذاد ْٔزا رنغش يُطيٙ ،

 (.28( ٔدسعخ ؽشٚخ )0.05ااسرجبؽبد كبَذ يؼُٕٚخ اٌ َغت انخطأ ا م يٍ يغزٕٖ انذانخ )

بنزكبء انغغًٍ انحشكٍ ػشع ػالقخ األسرجبط انًزؼذد وَغجخ يغبهًخ وانخطأ انًؼُبسٌ ث3-3ُُ

 وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ.

 (3-3عذول)

يؼبيم انزؼٍُُ وانخطأ انًؼُبسٌ نهزقذَش نهزكبء انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ َجٍُ يؼبيم االسرجبط انًزؼذد و

 ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ

Model 
االسرجبط 

 انًزؼذد
 َغجخ انضقخ يؼبيم االغزشاة انخطأ انًؼُبسٌ يؼبيم انزؼٍُُ

1 0.989 0.979 0.973 0.147 85.3 

 

ٍٛ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ٔانًٓبساد اننُٛخ ( ٚزجٍٛ يؼبيم ااسرجبؽ انًزؼذد ث3-3يٍ عذٔل )

( ٔثُغجخ يغبًْخ ييذاسْب 0.989ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ ٔكبٌ ااسرجبؽ ػبنٙ عذا ٚجهغ ييذاسِ )

%( رؼضٖ ئنٗ ػٕيم أخشٖ ٔعٕد أصش نهًزغٛش انًغزيم فٙ انًزغٛشاد انزبثؼخ. 3%(  ٔثب ٙ )97)

انًؾغـٕثخ آَـنب ً، أٔ يؼـشفخ  ـذسح أؽـذ انًزـغٛشاد فٙ ٔنجٛـبٌ يـذٖ انضـيخ فٙ يـؼبيـتد ااسرجبؽ 

انزـُجإ ثبنًزـغٛشاد األخـشٖ، اعـزخذو انجـبؽش يـؼبيم ااغزـشاة ار رـى انؾـظٕل ػهٗ دنٛـم انزُجإ 

ثـًؼبيـم ااسرجبؽ انًؾغـٕة ْٔـٕ ٚـؼجش ػٍ انُغـجخ انًـئٕٚـخ نهضـيخ فٙ يـؼبيم ااسرجبؽ انًؾغـٕة 

 -بدنخ اٜرـٛخ:يٍ خـتل انًؼـ

 يؼبيم االغزشاة -1دنُـم انزـُجؤ ثًـؼبيـم االسرجبط انًحغـىة =

ٔ ـذ اعنشد َزـبئظ اعـزؼًبل ْزِ انًؼـبدنـخ ػٍ َغـجخ يٍ انضـيخ ثٓـزِ انًؼـبيتد، ئر ثهـغذ 

 %( نهزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ػهٗ انًٓبساد ااعبعٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ.85.3)

بٍَ انخبص ثبالَحذاس انًزؼذد نفحض عىدح انزىفُق ًَىرط االَحذاس انخطٍ ػشع رحهُم انزج3-4

 بنزكبء انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخانًزؼذد ثُُ

 (4-3عذول)

 َجٍُ عىدح االَحذاس انخطٍ ثٍُ انًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ وانزكبء انًكبٍَ

Model يغًىع انًشثؼبد 
دسعخ 

 انحشَخ
 َغجخ انخطأ F يزىعظ انًشثؼبد

1 

 44.940 6 269.641 ثٍُ

177.435 

 

.000 

 
 23 5.825 داخم

.253 

 29 275.467 انًغًىع 

( رؾهٛم انزجبٍٚ انخبص ثباَؾذاس انًزؼذد ننؾض عٕدح رٕافا ًَٕرط ااَؾذاس 4-3ٚزجٍٛ يٍ عذٔل)

نؾشكٙ  ٔانًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ ،ار انخطٙ انًزؼذد ثٍٛ  ييٛبط انزكبء انغغًٙ ا
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( انًؾغٕثخ  انخبص ثباَؾذاس انًزؼذد ننؾض عٕدح رٕافا ًَٕرط ااَؾذاس انخطٙ Fثهغذ  ًٛخ)

( كجٛشح َٔغجخ خطأْب F(، ٔػُذيب ركٌٕ  ًٛخ)0.000(، ٔثُغجخ خطأ ييذاسْب )177.435انًزؼذد )

غ فشػٛخ انؼذو َٔيجم اننشػٛخ انجذٚهخ ٔٚؼُٙ أٌ ُْبك ( فٓزا ٚؼُٙ َشف0.05ا م يٍ انذانخ )

اسرجبؽ نهًزغٛشاد انًجؾٕصخ ) األسعبل، األعزيجبل، األػذاد، انؼشة انغبؽا، ؽبئؾ انظذ، ٔانذفبع 

 ػٍ انًهؼت( ثبنًزغٛش انًغزيم ) ييٛبط انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ( .

انًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح بنزكبء انغغًٍ انحشكٍ وػشع َزبئظ قًُخ انًُم واألصش ث3-5ُُ

 انشبطئُخ

 (5-3عذول )

 َجٍُ قًُخ انًُم واالصش ثٍُ انًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ وانزكبء انغغًٍ انحشكٍ

Model 

Unstandardized 

Coefficients t َغجخ انخطأ 

B ٌانخطأ انًؼُبس 

1 

(Constant) 19.762 .549 35.970 .000 

 520. 653.- 147. 096.- االسعبل

 083. 1.815 090. 163. االعزقجبل

 277. 1.114- 147. 164.- االػذاد

 338. 979. 152. 149. انضشة انغبحق

 016. 2.602 110. 287. حبئظ انظذ

 547. 611. 153. 094. انذفبع ػٍ انًهؼت

 

ٕ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ فٙ ( اٌ  ًٛخ انًٛم أ اصبس انًزغٛش انًغزيم 5ْٔ-3ٚزجٍٛ يٍ عذٔل)

انًٓبساد اننُٛخ ثبنكشح انطبئشح انشبؽئٛخ  ئرا اٌ ُْبك أصش يؼُٕٚخ  ٓشد فٙ ؽبئؾ انظذئر ثهغذ 

( ْٔزا اٌ دال ػهٗ  ٕح يؼبيم األسرجبؽ ، ٔنى رظٓش 0.05َغجخ خطبِ ا م يٍ يغزٕٖ انذانخ )

اد انؼشة انغبؽا ٔ انذفبع ػٍ انًؼُٕٚخ فٙ انًٓبساد ااخشٖ ْٔٙ األسعبل ٔاألعزيجبل ٔاألػذ

 (.0.05انًهؼت ار كبَذ َغجخ انخطأ اكجش يٍ يغزٕٖ انذانخ )

 انزكبء انغغًٍ انحشكٍ وانًهبساد انفُُخ ثبنكشح انطبئشح انشبطئُخ.يُبقشخ َزبئظ 3-6

( ٚزجٍٛ نُب اٌ َغجخ ااسرجبؽ انًزؼذد َٔغجخ انًغبًْخ نهزكبء انغغًٙ انؾشكٙ 3-3يٍ عذٔل )    

ساد انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ ْٙ َغجخ ػبنٛخ ْٔزا يب ٚذل ػهٗ ٔعٕة رًزغ انتػجٍٛ ثيذس يٍ ثًٓب

انزكبء ٔخبطّ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ٔرنة نزَٕغ انًٓبساد اننُٛخ انخبطخ ثٓب ٔؽشق ادائٓب 

ثبإلػبفخ انٗ ؽجٛؼخ انهؼجخ كَٕٓب رهؼت ػهٗ اسػٛخ سيهٛخ ٔثتػجٍٛ فيؾ َغجخ انٗ يغبؽزٓب 

بفخ انٗ انيبٌَٕ انخبص ثٓب ْٔزا يب ٚهضو انتػجٍٛ ثبنزشكٛض فٙ ااداء ٔكٛنٛخ انزُيم ٔرغٛٛش ثبإلػ

ارغبِ انغغى يٍ يكبٌ ألخش ؽغت يزطهجبد انهؼت يًب ٚغبػذ انتػت ثبنؾنبع ػهٗ نٛب زّ انجذَٛخ 

فٙ  ألؽٕل فزشح يًكُخ، ْٔزا يب ٚذل ػهٗ اٌ ُْبنة اسرجبؽ ٔصٛا ثٍٛ ااداء انًٓبس٘ ٔانزكبء

يًبسعخ ااَشطخ انشٚبػٛخ، ْٔزا يب ٚإكذِ ") بعى ؽغٍ ٔفزؾٙ انًٓشٓش( ئنٗ اٌ ُْبنة اسرجبؽ 

ٔصٛا ثٍٛ يغزٕٖ انزكبء ٔيغزٕٖ ئدساك انًٓبسح انشٚبػٛخ ٔانيذسح ػهٗ رؼهًٓب، كًب أٌ ُْبك 

ٔسيٗ اسرجبؽبً يٕعجبً ثٍٛ يغزٕٖ انزكبء َٔزبئظ ثؼغ انشٚبػبد، يضم انًجبسصح، ٔانٕصت انطٕٚم، 

كشح انجٛغجٕل، ٔانًٕاَغ، كزنة أصجزذ دساعبد أخشٖ ٔعٕد اسرجبؽ ثٍٛ يغزٕٖ انزكبء ٔانزنٕق فٙ 

انيذسح انؾشكٛخ انؼبيخؽٛش ئٌ انيذساد انؼيهٛخ رشرجؾ ثُٕع انُشبؽ انشٚبػٙ انًًبسط، ٔ ذ أدٖ 

غٛشِ، عٕاء  رؼذد ااَشطخ انشٚبػٛخ ئنٗ رؼذد انًزطهجبد انؼيهٛخ انزٙ ٚزًٛض ثٓب ْزا انُشبؽ ػٍ
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ثبنُغجخ نطجٛؼخ انًٓبسح انؾشكٛخ انخططٛخ أٔ اعزؼًبل انؼًهٛبد انؼيهٛخ "
(1)

,ْٔزا يب ٚخذو انكشح  

انطبئشح انشبؽئٛخ نزَٕغ يٓبسارٓب اننُٛخ ٔانؾشكٛخ . ٔاٌ انزكبء انغغًٙ انؾشكٙ ٚؼزجش يٍ انؼُبطش 

ذْب ا ركنٙ فٙ رؾيٛا انُزبئظ انغٛذح انًًٓخ انزٙ رغبْى فٙ رؾيٛا انُزبئظ انًزيذيخ ار اٌ انًٓبسح ٔؽ

ار نى ًٚزهة انتػت انزكبء نزؾذٚذ يُبؽا اَزيبل انغغى صُبء انهؼت عٕاء كبٌ نهؼت انكشح أ ثذَٔٓب 

ْٔزا يب رإكذِ ")دمحم انؼشثٙ ٔيبعذ اعًبػٛم(  ئنٗ أَّ ثبنشغى يٍ ايزتك كضٛش يٍ انتػجٍٛ 

ٌ يٍ يغزٕٖ ْزِ انيذساد ػُذ انًشبسكخ فٙ انًُبفغبد، نهيذساد انًٓبسٚخ ٔانجذَٛخ فآَى ا ٚيزشثٕ

ٔرنة َزٛغخ نتفزيبس ئنٗ انًٓبساد ٔانيذساد انؼيهٛخ انتصيخ نهًُبفغبد انشٚبػٛخ، ثًُٛب ٚظم 

آخشٌٔ أ شة يب ًٚكٍ يٍ يغزٕٖ  ذسارٓى؛ ثنؼم اعزؼًبل انًٓبساد ٔانيذساد انؼيهٛخ ثنبػهٛخ"
(2)

. 

انشبؽئٛخ ُْبك كضٛش يٍ يزطهجبد ااداء اننُٙ انؼبنٙ، يُٓب انكنبءح فٙ انكشح انطبئشح  وَشي انجبحش

اننكشٚخ انؼيهٛخ ٔانزٙ رؼزًذ ػهٗ انؾذط ٔانزٕ غ فٙ رؾٕٚم ْزِ انًؼهٕيبد انٗ اٚؼبص عذٚذ ٔ شاس 

عهٛى فٙ عجٛم ارًبو فشع عٛطشد انتػجٍٛ ػهٗ يغبؽخ انهؼت كبفخ فٙ انًٓبساد انذفبػٛخ 

هٛى يٍ رؾٕٚم انذفبع انٗ ْغٕو ٔانؾظٕل ػهٗ انُيبؽ  ٕٔٚكذ انجبؽش اٌ ٔااَزيبل انزذسٚغٙ انغ

ُْبك َٕػبٌ يٍ سدّ اننؼم ٚكَٕبٌ يًٍٓٛ فٙ عبؽخ انكشح انطبئشح انشبؽئٛخ انشيهٛخ ، "فشدّ اننؼم 

انجغٛؾ ْٕ ريذٚش اعزغبثخ ٔاػٛخ إلتبسح يؼشٔفخ يغجيًب رُغض ثشكم فغبئٙ، أَّيب سدّ اننؼم انًؼيذ فٕٓ 

انزٙ ٚغزيجم فٛٓب انشٚبػٙ يضٛشاد ػذٚذح ٚطهت يُُّ اخزٛبس اعزغبثخ ٔاؽذح يُٓب  انؾبنخ

فيؾ"
(3)

ٌَّ عشػخ سدّ اننؼم يغ د خ يٓبسح ؽبئؾ انظذ  .ٔٚزنا انجبؽش يغ سا٘ ) ثبعى اثشاْٛى ( أَ

ل: ااسريبء  جم انًٓبعى، ُْٔب ٚزى ااػزًبد ػهٗ انيشاءح انظؾٛؾخ  ّٔ رظٓش ػهٗ تكهٍٛ، انشكم األَ

هًٕ ف، ٔيٍ صىَّ انؾظٕل ػهٗ ؽبئؾ طذ ْغٕيٙ فؼبل، أَّيب ثبنشكم انضبَٙ فٕٓ: ااسريبء يغ ن

انًُبفظ، ُْٔب ٚؼزًذ ؽبئؾ انظذ ػهٗ ػٕايم يزشؼجخ، ٔػهٗ انظذفخ فٙ انؾظٕل ػهٗ ؽبئؾ طذ 

ٌَّ أَ م صيٍ يغزؼًم فٙ عشػخ سدّ اننؼم ٚإعظ نؾبئؾ طذ ْغٕيٙ، فٛظجؼ أفؼم  ْغٕيٙ. ئِ

ٓخ انزنٕق انؼذد٘ نهؼبسثٍٛ ٔانغشػخ فٙ ئػذاد انكشاد انٕاؽئخ  ػهٗ ؽٕل انشجكخٔعٛهخ نًٕاع
 

(4)
,انطبئشح انشبؽئٛخ ٔيٓبسرٓب اننُٛخ رؾزبط نتػجٍٛ ػهٗ عشػخ ػبنٛخ يٍ انزنكٛش ٔااؽغبط 

انًغجا ثًب عٛكٌٕ ؽجيب نُٕع انًضٛشاد ااَٛخ ْٔزا ٕٚكذ ػهٗ دٔس انيذسح انؼيهٛخ ٔيُٓب )انزكبء 

انؾشكٙ(ٔكٛنٛخ انزظشف انغهٛى انز٘ ٚخذو ااداء اننُٙ انؼبنٙ ْٔزا يب اكذِ )  بعى ؽغٍ(  انغغًٙ

ٌَّ انزكبء فٙ انُشبؽ انشٚبػٙ ٚؼُٙ  ذسح اننشد ػهٗ فٍ انزظشف ثظٕسح عشٚؼخ أصُبء انًٕا ف  " ئِ

انًزؼذدح، ٔكهًب صادد َغجخ انزكبء كبَذ  ذسح انشٚبػٙ فٙ انٕطٕل ئِنٗ أػهٗ انًغزٕٚبد 

شٚبػٛخ انؼبنٛخ أفؼم"ان
(5)

ٔنكٙ َٕػؼ يذٖ أًْٛخ انزكبء انًكبَٙ انغغًٙ انؾشكٙ فٙ يٓبسح ,

ٌَّ أَغهت يًبسعٙ انكُشح انطبئشح أٔ اػجٛٓب ٚإدٌٔ ااَزيبل انظؾٛؼ، ٔانزكُٛة  ؽبئؾ انظذ َتؽظ أَ

ب ٚغؼم اسرطب ًَّ و انكُشح انًُبعت، ٔنكُٓى ٚنيذٌٔ انيذسح انًكبَٛخ ثباسريبء يغًؼٙ انؼٍُٛٛ، ِي

ٌَّ ػذيشؤٚخ يكبٌ َٓبٚخ عيٕؽ انكُشح ٔانزساع انؼبسثخ  ثبنزساػٍٛ ٚخؼغ نؼبيم انظذفخ، نزا فاِ

 نهًٓبعى ٚغؼم يًٓخ ؽبئؾ انظذ غٛش راد عذٖٔ.

                                                

،  ؽ انًْٕٕة انشٚبػٙ عًبرّ ٔخظبئظّ فٙ يغبل انزذسٚت انشٚبػٙ:فزؾٙ يٓشٓش ٕٚعفٕ بعى ؽغٍ ؽغُٛ(1)

 .35, ص1999، داس اننكش، ػًبٌ، 1

(
2

, 2001، يشكض انكزابة نهُشاش، انيابْشح، 2، ؽ انؼيهٙ انتػت ٔانزذسٚت:يبعذح دمحم ئعًبػٛمٔ(دمحم انؼشثٙ تًؼٌٕ 

 .58ص

ااذ سػااب ئثااشاْٛى (3) ًَّ ، انااذاس انغبيؼٛااخ نهطجبػااخ  2، ؽانزطجٛااا انًٛااذاَٙ نُظشٚاابد ٔؽشائااا انزااذسٚت انشٚبػااٙ:ُيَؾ

 .551ص ,2009ثغذاد ، , ٔانُشش ٔانزشعًخ

 .122، ص ركشِ يظذس عجا :ثبعى اثشاْٛى ؽًٛذ( 3)

، داس 2، ؽنًٕعإػخ انشٚبػاٛخ ٔانجذَٛااخ انشابيهخ فاٙ األنؼاابة ٔاننؼبنٛابد ٔانؼهإو انشٚبػااٛخا: بعاى ؽغاٍ ؽغااٍٛ (5)

 .435ص ,2009ػًبٌ ، ,اننكش 
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