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 انتحث يضذخهض

فددٟ باتب  ٚفددك بٌحّدد ٠ٓ بٌّحا١دد  بٌّددٛ   ئعدد بت جّدد م٠ٓ ِٙ م٠ددة ِ وثددة ٠ٙدد ا بٌث ددد ئٌددٝ  

ٚفدك بٌحّد ٠ٓ م٠ٓ بٌّٙ م٠دة بٌّ وثدة بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َ ا ٚبٌح د ا عٍدٝ لذد  بٌحّد 

بسحخ َ بٌثد ثرْٛ بٌّدٕٙس بٌحص ٠ثدٟ فٟ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ ا ٚبٌّحا١  بٌّٛ   

 -كطدال  و١ٍدة بٌح ك١دة بٌث ١ٔدة ٚعٍدَٛ بٌ ٠ ؾدة اثد ت ِصحّدا بٌث دد  ٌّال ِحٗ ـث١ ة ِطدىٍة بٌث دد

ا  ( ـ ٌد 376مبسة بٌػث ث١ة ٚبٌثد ٌ  عد تُ٘ )( بٌ 2020 – 2019ش ِ ة و وٛن ٌٍ  َ بٌ مبسٟ )

( 90لِ  ع١ٕة بٌث د فم  جُ بخح١ م٘  عطٛبئ١ ً فحّرٍث كطال  بٌسٕة بٌ مبسد١ة بٌر ٌردة ٚبٌثد ٌ  عد تُ٘ )

ٚكٛبلدا ( ـ ٌ  جدُ جمسد١ُّٙ بٌدٝ ِصّدٛعح١ٓ 78( ـ ٌ  كٍاث ع١ٕة بٌث د )12ـ ٌ  ٚك   بسحث  ت )

( ٚثد ة ج ١ٍّدٟ 16( لسد ك١ا )8ذ بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ ِد ة )( ـ ٌ   ٌىً ِصّٛعة اٚبسحا ق جٕف39١)

( تل١مدددة ا ٌٍّٚددد ة ِدددٓ 90ٚكٛبلدددا ٚثددد ج١ٓ ج ١ّ١ٍحددد١ٓ لسدددثٛع١ ً ا  ِدددٓ بٌٛثددد ة بٌح ١ّ١ٍدددة بٌٛبثددد ة )

( ٚذٌدده عٍددٝ ٍِ دد  ٔدد تٞ بٌرددٛمة بٌ ٠ ؾددٟ فددٟ ِ  ف ددة 24/12/2019( ٌٚا ٠ددة )29/10/2019)

ٚفددك بٌحّدد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثددة ث ددد بٌحص ٠ث١ددة )و وددٛن ا ٚو ٔددث ب٘ددُ بٌٕحدد ئس : بْ ِصّٛعددة بٌ

لث ذث ج سٕ ً ٍِ ٛظ ً فٟ باتب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َ عٕد   بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ  (

بٌحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠دة بٌّ وثدة بٌّم مٔة ك١ٓ بالخحث م٠ٓ بٌمثٍدٟ ٚبٌث د ٞ ا ٚجفدٛق بٌّصّٛعدة بٌحص ٠ث١دة )

فٟ بالخحث مبت بٌث  ٠ة ا ٠ٚٛغٟ بٌثد ثرْٛ ( عٍٝ بٌّصّٛعة بٌؿ كطة ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ  

ا ٚبٌحأو١  عٍٝ بسحخ بَ لٔٛب  ش ٌٚة بٌحّ ٠ٓ عٕ  ج م٠س ِد تة ود ة بٌمد َ فدٟ و١ٍد ت بٌح ك١دة بٌث ١ٔدة 

ٚعٍَٛ بٌ ٠ ؾة فٟ بٌ  بق ٌحس١ًٙ ع١ٍّة بٌح ٍُ بٔطالل ً ِٓ ِث ل ج ج١د  ٚجٕ د١ُ بٌحىد بمبت ٚبٚلد ت 

ٌحأو١د  عٍدٝ بسدحخ بَ بٌحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠دة بٌّ وثدة فدٟ ج ٍدُ ِٙد مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َ عٕد  بٌ بثة ا ب

 ج ١ٍُ بٌطٍثة فٟ و١ٍ ت بٌح ك١ة بٌث ١ٔة ٚعٍَٛ بٌ ٠ ؾة كى ة بٌم َ .

دًةارٍٍ ياارٍةج يركتةج ل انذًةرٍٍ انًذاَةر انًةوألد ل الداء انحركةٌ ل ياةارث انكهًاح انًفذاحَةج : 
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 عج ةاذادجاي –كهَج انذرةَج انتذََج وعهوو انرٍاضج نهتُاح 

 يضذخهض انتحث

٘ ا بٌث د بٌى ع بت جّ ٠ٕ ت ِ وثة فٟ جط٠ٛ   ك ؽ بٌم مبت بٌث ١ٔة 

بٌح  ا عٍٝ ا ِٚٚٙ مجٟ بٌّ بٚغة ٚبٌحٙ ٠ف كى ة بٌم َ بٌّػا ة 
بٌحّ ٠ٕ ت بٌّ وثة فٟ جط٠ٛ  ك ؽ بٌم مبت بٌث ١ٔة ِٚٙ مجٟ بٌّ بٚغة جأذ١ 

ٌث ثرح ْ بٌّٕٙس بٌحص ٠ثٟ ٚل  بسحخ ِث با ٚبٌحٙ ٠ف كى ة بٌم َ بٌّػا ة 

كحػ١ُّ بٌّصّٛعة بٌحص ٠ث١ة بٌٛبث ة ذبت بالخحث م٠ٓ بٌمثٍٟ ٚبٌث  ٞ ٚجّرً 
 ( 14)ِصحّا بٌث د كالعثٟ ٔ تٞ بٌص١ص كى ة بٌم َ بٌّػا ة ٚع تُ٘ 

( ٌ  َ بٌحزبُِٙ ك ٌح م٠  ٚل  جُ ع ؼ بٌٕح ئس 2جُ بسحث  ت )ا الع  

   كأْ ٚبسحٕحصح spssبالثػ ئ١ة  ٚج ١ٍٍٙ  ِٕٚ لطحٙ  ك سحخ بَ بٌ م١ثة
بٌحّ ٠ٕ ت بٌّ وثة بٌّ  ة ِٓ لثً بٌث ثرح ْ ٌٙ  بالذ  بال٠ص كٟ فٟ جط٠ٛ  

ٌٍحّ ٠ٕ ت بٌّ وثة بالذ  بال٠ص كٟ اٚك ؽ بٌم مبت بٌث ١ٔة ل١  بٌث د 

ا بٌٛبؾح فٟ جط٠ٛ  ِٙ مجٟ بٌّ بٚغة ٚبٌحٙ ٠ف كى ة بٌم َ بٌّػا ة
 وثة بٌّ  ة ِٓ لثً بٌث ثرح ْ فٟ جط٠ٛ   سحخ بَ بٌحّ ٠ٕ ت بٌّٚلٚغحٝ ك

بٌحأو١  عٍٝ ؾ ٚمة ا ِا ل مبت ِٙ م٠ة بخ ٜ ٌٚفئ ت عّ ٠ة بخ ٜ 

بسحخ بَ  بٌحّ ٠ٕ ت بٌّسحخ ِة ٌّ  ٌٙ  ِٓ ج ذ١  ب٠ص كٟ فٟ ج١ّٕة ٚجط٠ٛ  
 عٓ ع ًِ بالذ مة ٚبٌحط٠ٛك ٌ ٠ُٙ . بٌم مبت ٚبالِى ٔ ت ٌالعث١ٓ فؿالً 

يااردٌ انًراوغج وانذاذٍفتكرث , انمذراح انتذََج  , اح يركتجدًرٍُانكهًاح انًفذاحَج: 

 .انمذو

 

 
The effect of complex exercises in developing some physical 

abilities 

My dribbling and scoring skills Miniature football 
 
 

Research submitted by 
 

Asst .Prof. EntetharJuma Mubarak, Master's student, 

ZainabSatarSahan 

 

Abstract 
 

 

      The aim of the research is to prepare complex exercises in 
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The effect of combined skill exercises according to the distributed 
distributed exercise on the motor performance of the football's 

damping skill 

Lect.Dr. ALI ABDULALEEM MOHAMMEDSABER 

Department of Physical Education - University College alqalam 

Lect.Dr. DIYAR FAKHRULDDIN MOHAMMED 

Department of Physical Education - University College alqalam 

Asst.Lect ALAA SABBAR ABBAS 

Department of Physical Education - University College alqalam 

Abstract 
The research aims to prepare complex skill exercises according to the 

variable exercise distributed in the motor performance of the suppression 
skill in football, and to identify the impact of the complex skills exercises 
according to the variable exercise distributed in the motor performance of 
the suppression skill in football, and the researchers used the experimental 
approach to suit the nature of the research problem, the research 
community identified students College of Physical Education and Sports 
Science - University of Kirkuk for the academic year (2019 - 2020) 
morning study, which numbered (376) students, and the research sample 
was randomly chosen, represented by students of the third academic year, 
who are (90) students, and after excluding (12) students by The sample of 
the research included (78) students who were divided into two groups, at 
the rate of (39) students for each group, and the implementation of the 
educational program took (8) weeks (16) educational units and at the rate 
of two educational units per week, the time of each educational unit is (90) 
minutes, and the duration of ( 29/10/2019) until (12/24/2019) on Al-
Thawra Sports Club stadium in Kirkuk governorate, and the most important 
results were: The experimental research group (complex skill exercises 
according to the distributed variable exercise) brought about a significant 
improvement in the motor performance of the suppression skill with a ball 
Foot when comparing the pre and post tests, and the superiority of the 
experimental group (skill exercises) The vehicle is according to the 
variable exercise distributed) on the control group in the post-tests, and the 
researchers recommend, and emphasize the use of the types of exercise 
scheduling when teaching football in the colleges of physical education and 
sports science in Iraq to facilitate the learning process from the principle of 
arranging and organizing repetitions and rest times, emphasizing the use of 
Combined skill exercises in learning the suppression skill of football when 
teaching students in colleges of physical education and sports science 
football. 
Keywords: Complex skill exercises, distributed variable exercise, 
motor performance, suppression skill. 
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 نفظم الولب
 انذعرٍف ةانتحث : -1

 :يمذيج انتحث وأهًَذه  1-1

ال  بٌث بٌ ١ٍّة بٌح ١ّ١ٍة فٟ جص ت ِسحّ  ٠ٚسد ٝ بٌثد ثرْٛ ش ٘د ٠ٓ ٌالوحطد ا ٚبٌحٛغدً بٌدٝ 

٠  ِٓ خالي بٌ مبس ت ٚبٌث ٛخ فدٟ ِخحٍدف بٌحخػػد ت ٚعٍدٝ ٚشدٗ بٌخػدٛظ بٌّصد ي ِ ٘ٛ ش 

بٌ ٠ ؾٟ ف سحخ بَ بٌحّد م٠ٓ ٌح ٍد١ُ ٚج سد١ٓ باتب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة ِ ١ٕدة لد  لغدث ث ِدٓ باِدٛم 

بٌث ١ٙ٠ددة  فالكدد  ِددٓ بٌ ّددً عٍددٝ ِدد ٘ٛ ش ٠دد  ٌددذب فدد ْ بٌحّدد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثددة ج دد  ِددٓ باِددٛم 

  جحؿدّٓ ل١ٌدة ِخحٍفدة فدٟ باتب  بذ جدإتٜ عد ة جّد م٠ٓ ِٙ م٠دة فدٟ لْ ٚبثد  ٚكطدىً بٌّسح  ذة أٙ

وّ  ع فٙ  )ؾ١   ثّٛت( ٔمالً عٓ )عثد  بٌّص١د  ٔ ّد ْ ٚب عثد ة غد ٌح(  ِحسٍسً ذبت ٘ ا ٚبث 

""كأٔٙ  بٌحّ ٠ٕ ت بٌحٟ ٠ حٛٞ بٌصز  بٌ ئ١سٟ ِٕٙ  عٍٝ ج م٠ث ت ِحٕٛعدة
(1 )

. ٚخ غدة بذب جدُ بعد بت 

حّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة ٚفك لسٍٛ  ِ د١ٓ ِٚالئدُ ِدٓ لسد ١ٌ  ش ٌٚدة بٌحّد ٠ٓ ِد بع١ٓ ف١ٙد  ٘ذٖ بٌ

ـث١ ة بٌّٙ مة ٚبٌّسحٜٛ بٌح ١ٍّٟ ٌ ١ٕة بٌث د ِٚٓ بٌّّىٓ لْ ٔ ِس بسٍٛك١ٓ ِ  ً و ٌحّ ٠ٓ بٌّحا١د  

مبت ٚلٚلد ت بٌّٛ   بذ ٠حُ ف١ٙ  ج ج١  جسٍسً بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة ٚوذٌه ٚل١ٌة باتب  ِٓ ث١د بٌحى ب

ٚذودد  )ٚش١ددٗ ِ صددٛ ( كددأْ بٌحّدد ٠ٓ بٌّددٛ   "٘ددٛ بٌددذٞ جىددْٛ ف١ددٗ فٛبغددً ٌٍ بثددة كدد١ٓ بٌ بثددةا 

ِ  ٚالت بٌحّ ٠ٓ ِس ٠ٚة لٚ بوث  ِٓ بٌٛلث بٌّسحا ق إلٔص   وً ِ  ٌٚة ٚبٌحٟ ج طٟ مبثدٗ بوثد  

"فٟ ث ٌة جحد كا بٌحّد ٠ٓ
(2)

١دد ٠خد َ بٌٙد ا . ا ٌدذب الكد  ِدٓ بخح١د م بٌحّد م٠ٓ بٌّٕ سدثة ٚبٌّالئّدة ك 

 بالج١ة: بٌٕم ـ فٟ جث   ٌث د باس سٟ ٚك ٌح ٌٟ بٌحٛغً بٌٝ بٌٕح ئس بٌّ شٛةا ع١ٍٗ ف ٔأ١ّ٘ةب

بذ جدُ جػد١ُّ جّدد م٠ٓ ِٙ م٠دة ِ وثدة بسدحخ بِٙ  ٚفدك بٌحّد ٠ٓ بٌّحا١دد   خ غدة ل١ّ٘دة لٔٙد  ذبت -

 بٌّٛ  .

 مة بإلخّ ت كى ةبٌم َ .ش ٠   ٌح س١ٓ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ  لسٍٛ  ئٌٝ ٌٍٛغٛي ش تة ِ  ٌٚة ج   -

 :نتحث يشكهج 2-1

ؾد ف ٚبؾدح ٌد ٜ  ٕ٘د ن لْ الث دٛب بٌمد َ ود ة خث ة بٌث ثرْٛ وح م٠س١ٓ ٌّد تة خالي ِٓ

ـال  بٌّ ثٍة بٌر ٌرة كى١ٍة بٌح ك١ة بٌث ١ٔدة ٚعٍدَٛ بٌ ٠ ؾدة عٕد  بسدحمث ي بٌىد ة ٚبتب ِٙد مة بإلخّد ت 

صدد ت ٚسدد١ٍة ِٕ سددثة ج حّدد  ك اسدد   عٍددٝ لتب  ٚ٘ددذب باِدد  تفددا بٌثدد ثرْٛ ئٌددٝ ِ  ٌٚددة ئ٠كىدد ة بٌمدد َ 

جّ م٠ٓ ِٙ م٠ة ِ وثة ٚفك لسٍٛ  ِ و  ِٚالئُ ِٓ لس ١ٌ  ش ٌٚدة بٌحّد ٠ٓ ٚ٘دٛ بٌّحا١د  بٌّدٛ   

ٌٍددحّىٓ ِددٓ ٚؾددا بسددح بج١ص١ ت ج ١ّ١ٍددة لفؿددً ا ِّٚدد  جمدد َ جثدد   ِطددىٍة بٌث ددد فددٟ بإلش كددة عددٓ 

 بٌحس ؤي ب٢جٟ:

سد١إتٞ ئٌدٝ ٔحد ئس لفؿدً ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ   بٌّ وثة ً٘ ئْ بسحخ بَ بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة  -

 فٟ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ ؟

 هذفا انتحث : 

فدٟ باتب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت ٚفدك بٌحّد ٠ٓ بٌّحا١د  بٌّدٛ   ئع بت جّد م٠ٓ ِٙ م٠دة ِ وثدة  .1

 كى ة بٌم َ

فدٟ باتب  بٌ  ودٟ بٌحّد ٠ٓ بٌّحا١د  بٌّدٛ   ٚفدك بٌح  ا عٍٝ لذ  بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثدة  .2

 ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ .

                                                
(1 )

جأذ١  بٌحّ ٠ٕ ت بٌّ وثة فٟ جط٠ٛ  ك ؽ بٌ ١ٍّ ت بٌ م١ٍدة ٚباتب  بٌّٙد مٞ  :ؾ١   ثّٛت ٌِٛٛت ثسٓ بٌس ِ بئٟ

ا 2007ا ش ِ ددة ت٠دد ٌٝا و١ٍددة بٌح ك١ددة بٌ ٠ ؾدد١ة ا  غ١دد  ِٕطددٛمةمسدد ٌة ِ شسددح١  ا اٌالعثدد١ٓ بٌٕ ضددئ١ٓ كىدد ة بٌم َ

 .28ظ
(
ا 2001تبم ٚبئددً ٌٍٕطدد  ا عّدد ْ اابٌددح ٍُ ٚ ش ٌٚددة بٌحدد م٠  بٌ ٠ ؾددِٟٛسددٛعة عٍددُ بٌ  وددة :( ٚش١ددٗ ِ صددٛ  2

 .215ظ
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 فرضَج انتحث : 1-4

أذٌ  فٟ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت كىد ة ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ عٌٍحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة 

 بٌم َ

 يجاالح انتحث : 1-5

ش ِ دة  -بٌث ١ٔدة ٚعٍدَٛ بٌ ٠ ؾدة ـال  بٌسٕة بٌ مبس١ة بٌر ٌرة فٟ و١ٍدة بٌح ك١دة  انًجال انتشرً: .1

 ( .2020 – 2019و وٛن ا ٌٍ  َ بٌ مبسٟ )

 ( . 2019/  12/  25)بٌٝ(2019/  10/  27ٌٍّ ة ِٓ ) انًجال انزياٌَ: .2

 ِ  ف ة و وٛن . -ٔ تٞ بٌرٛمة بٌ ٠ ؾٟ  انًجال انًكاٌَ : .3

 انفظم انثاٌَ

 انتحث وإجراءاده انًَذاََج : َجيُاج -2

 يُاج انتحث : 2-1

بٌّددٕٙس بٌحص ٠ثددٟ " بٌثدد ثرْٛ بٌّددٕٙس بٌحص ٠ثددٟ ٌّالئّحددٗ ٌطث١ ددة بٌث ددد ِٚطددىٍحٗ الْ بسددحخ َ   

٠ّرً باللح ب  باور  غ ل ً ٌ ً بٌ  ٠  ِٓ بٌّطىالت بٌ ١ٍّة كػٛمة ع١ٍّة ٚٔ  ٠ة"
(1 . )

 

جددُ بسددحخ بَ بٌحػدد١ُّ بٌحص ٠ثددٟ بٌددذٞ ٠طٍددك ع١ٍددٗ جػدد١ُّ لسددٍٛ  بٌّصّٛعدد ت بٌّحى فئددة ذبت   

ٞ ٚبٌذٞ ٠   ِٓ لفؿً بٌحػ ١ُِ بٌحص ٠ث١ة" بالخحث م بٌث  
(2)

. 

 يجذًع انتحث وعَُذه : 2-2

ش ِ دة و ودٛن ٌٍ د َ بٌ مبسدٟ  –كطدال  و١ٍدة بٌح ك١دة بٌث ١ٔدة ٚ عٍدَٛ بٌ ٠ ؾدة ث ت ِصحّا بٌث دد 

ا لِددد  ع١ٕدددة بٌث دددد فمددد  جدددُ  ( ـ ٌددد 376( بٌ مبسدددة بٌػدددث ث١ة ٚبٌثددد ٌ  عددد تُ٘ )2020 – 2019)

( 90ك بٌم عددة فحّرٍددث كطددال  بٌسددٕة بٌ مبسدد١ة بٌر ٌرددة ٚبٌثدد ٌ  عدد تُ٘)بخح١ م٘دد  عطددٛبئ١ ً عددٓ ـ ٠دد

ٚكٛبلدا ( ـ ٌ  جدُ جمسد١ُّٙ بٌدٝ ِصّدٛعح١ٓ 78( ـ ٌ  كٍاث ع١ٕة بٌث د )12ـ ٌ  ٚك   بسحث  ت )

 %( ِٓ بٌّصحّا بٌىٍٟ . 20ٚكذٌه ِرٍث ٔسثة )( ـ ٌ   ٌىً ِصّٛعة ا 39)

 وصائم جًع انًعهوياح : 2-3

 : االخذتاراح وانًماٍَش 2-3-1

 ل١   بٌىحٍة ٚبٌطٛي ٚبٌ ّ  بٌزِٕٟ. -

 انذجاَش و انذكافؤ : 2-4

 دجاَش عَُج انتحث : 2-4-1

لدد َ بٌثدد ثرْٛ كدد ش ب  بٌحصدد ٔس فددٟ بٌّحا١دد بت بٌحددٟ ٠ّىددٓ لْ ٠ىددْٛ ٌٙدد  جددأذ١  عٍددٝ ٔحدد ئس بٌث ددد 

 ك ٌٕسثة ٌ ١ٕة بٌث د ٚجّرٍث فٟ بٌّحا١ بت ب٢ج١ة:

 ضٙ (.بٌ ّ  بٌزِٕٟ ِم س ً ك ٌطٙ  )جُ ثس كٗ ال   ٔػف  -

 بٌطٛي ِم س ً ك ٌسٕح١ّح  )جُ ثس كٗ ال   سُ(. -

 ( ٠ث١ٓ ذٌه :1بٌص ٚي )بٌٛ ْ ِم س ً ك ٌى١ٍٛ غ بَ )جُ ثس كٗ ال   ٔػف واُ( . ٚ -
 (1انجذول )

 انوصظ انحضاةٌ واالَحراف انًعَارً وانًُوال ولًَج يعايم االنذواء نًذاَراح

                                                
(
بٌمد ٘ ة : تبم   ابٌث دد بٌ ٍّدٟ فدٟ بٌح ك١دة بٌ ٠ ؾد١ة ٚعٍدُ بٌدٕفس بٌ ٠ ؾدٟ :لسد ِة و ِدً مبجد   ا( ب ثسٓ عدالٚٞ 1

 .217ا ظ 1999بٌفى  بٌ  كٟ ا 

 .86ا ظ1982ٌى٠ٛثا ِىحثة بٌّٕ م ا بابغٛي بٌث د بٌ ٍّٟ ٚـ بئمٗ:(بثّ  ك م 2)
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 )انعًر انزيٌُلانطولل انكذهج( 

 يعايم االنذواء انًُوال د + س   انمَاس وحذث انًذاَراح ح

 0.105 21 0.829 21.679 انضُج انعًر انزيٌُ 1

 - 0.118 170 5.273 170.679 انضُذًَذر انطول 2

 0.104 65 5.392 70.128 انكَهوغراو انكذهج 3

و ٔدث ( ٠حثد١ٓ بْ لد١ُ ِ  ِدً بالٌحدٛب  ٌّحا١د بت ) بٌ ّد  بٌزِٕدٟ ا بٌطدٛي ا بٌىحٍدة ( 1ِٓ بٌصد ٚي )

 +( ٚ ٘ذب ٠ ي عٍٝ بْ بٌ ١ٕة ِحص ٔسة فٟ ٘ذٖ بٌّحا١ بت.1ِ ػٛمة ِ  ك١ٓ )

 انذكافؤ ةٍَ يجًوعاح انتحث : 2-4-2

جُ ئش ب  بٌحى فإ ك١ٓ ِصّٛعحٟ بٌث دد بٌحص ٠ث١دة ٚبٌؿد كطة فدٟ ِحا١د بت بٌث دد ٚ٘دٟ )ِٙد مة 

ٍدددٝ ودددً ك ثدددد جىددد٠ٛٓ بإلخّدد ت كىددد ة بٌمددد َ( ٚلثدددً كددد   بٌثددد ثرْٛ كّٕٙصدددٗ بٌح ١ٍّدددٟا ئذ "٠ٕثادددٟ ع

ِصّٛع ت ِحى فئة عٍٝ بالً ف١ّ  ٠ح ٍك فٟ بٌّحا١ بت بٌحٟ ٌٙ  عاللة ك ٌث د" 
(1)

 . 
 (2انجذول )

انمَى اإلحظائَج )انوصظ انحضاةٌ ل االَحراف انًعَارً ل لًَج )ح( انًحضوةج ل يضذوى االحذًانَج( نًاارث 

 َج وانضاةطجاإلخًاد فٌ اخذتار انذكافؤ ةٍَ يجًوعذٌ انتحث انذجرٍت

وحذث  انًاارث

 انمَاس

لًَج)ح(            انًجًوعج انضاةطج انًجًوعج انذجرٍتَج

 انًحضوةج

يضذوى 

 االحذًانَج*

(Sig) 
 س  


 س   د


 د

 0.823 3.368 - 0.739 3.08 0.598 2.56 درجج اإلخًاد

  0,05( ≥ Sig* يعُوً إرا كاَخ لَى يضذوى االحذًانَج  )

( ٠حثد١ٓ لْ لد١ُ )ت( بٌّ سدٛكة ٌد تب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َ بذ 5) ِٓ خالي بٌصد ٚي 

ٚ كّدد  لْ ل١ّددة ِسددحٜٛ بالثحّ ١ٌددة لوثدد  ِددٓ ( 0.823( ٚ كم١ّددة بثحّ ١ٌددة كٍاددث ) 3.368 -كٍاددث )

( فاْ ٘ذب ٠ ي عٍٝ ع َ ٚشٛت ف ٚق ك١ٓ ِصّٛعحٟ بٌث دد بٌحص ٠ث١دة ٚبٌؿد كطة ٚ ٘دذب ٠د ي 0.05)

 بٌّصّٛعح١ٓ فٟ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ. عٍٝ جى فإ ٘ذٖ

 الجازث و الدواح انًضذخذيج: 2-5

 و بت ل َ.               -

 لٚمبق+للالَ. -

 س ع ت جٛل١ث.  -

 غ ف ة . -

 ضٛبخع. -

 ض ٠ف ل١   ِح ٞ . -

 اجراءاح انتحث انًَذاََج : 2-6

 رث انمذو:اعذاد انذًارٍٍ انًاارٍج انًركتج انخاطج ةذعهَى ياارث اإلخًاد ةك 2-6-1

( جّد م٠ٓ ِٙ م٠ددة 10ك د  ج ١ٍدً ِ حددٜٛ بٌ مبسد ت ٚبٌّ بشدا بٌ ١ٍّددة بٌّحخػػدة جدُ جػدد١ُّ )     

 ِ وثة  معث فٟ بٌٛث بت بٌح ١ّ١ٍة.

                                                

بٌم ٘ ة ا ِىحثة بإلٔصٍٛ بٌّػ ٠ة ا 4ا ب ٔث١ً )ٚلخ ٠ٓ( ا ـج شّة ا ِٕ ٘س بٌث د فٟ بٌح ك١ة ٚعٍُ بٌٕفس:( ف ْ تب١ٌٓ 1)

 . 47ا ظ 1985ٌٍطث عة ٚبٌٕط  ا 
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 :      "انوحذاح انذعهًََج وانخطج انزيَُج ناا 2-7

فددك جددُ ٚؾددا ٚثدد بت ج ١ّ١ٍددة ٌّٙدد مة بإلخّدد ت كىدد ة بٌمدد َا ك سددحخ بَ بٌحّدد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثددة ٚ

بٌحّدد ٠ٓ بٌّحا١دد  بٌّددٛ   ٌٍّصّٛعددة بٌحص ٠ث١ددةا )بٌحّدد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثددة ٚفددك بٌحّدد ٠ٓ بٌّحا١دد  

( ٚثدد ة ج ١ّ١ٍددة ٌٍّصّٛعددة 16بٌّدٛ  ( ا فددٟ باتب  بٌ  وددٟ ٌّٙدد مة بإلخّدد ت كىد ة بٌمدد َا جؿددّٓ )

ٚو ْ  ِٓ ودً ( بس ك١ا ٚكٛبلا ٚث ج١ٓ ج ١ّ١ٍح١ٓ فٟ بالسثٛ  بٌٛبث ا 8بٌحص ٠ث١ة ا ِٚٛ عة عٍٝ )

 ( تل١مة.90ٚث ة ج ١ّ١ٍة )

:) انذًةةارٍٍ انًاارٍةةج انًركتةةج وفةةك الصةةهوا انًذاَةةر انًةةوألد( أً "انذجرةةةج االصةةذط عَج 2-8

 انوحذاح انذعهًََج: 

( ٌّ  فدة ِد ٜ ِالئّدة 24/10/2019ل َ بٌث ثرْٛ ك ش ب  ٘ذٖ بٌحص كدة ٠دَٛ )بٌخّد١س( بٌّػد تا )

ٛ  بٌّحا١د  بٌّدٛ   ٌ ١ٕدة بٌث دد ٚبٌحدٟ جدُ بعد بت٘  ٚبٌح د ا بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة ٚفك باسٍ

عٍٝ و١ف١ة بش ب ٘  ٚ بٌىطف عٓ بٌّ ٛل ت بٌحٟ ل  ج  خ فؿال عٓ ِ  فدة ِد ٜ ِالئّحٙد  ٌٍ ١ٕدة. 

ودذٌه بٌح مددك ِددٓ ِدد ٜ ِال ِدة بٌّىدد ْ ٌحٕف١ددذ بٌٛثدد بت بٌح ١ٍّددةا ٚل٠ؿد  بٌح مددك ِددٓ ِدد ٜ ِال ِددة 

   ٌّسحٜٛ بف بت ع١ٕة بٌث د.بٌٛث بت بٌح ١ٍّة ٚبسٍٛ  جٕف١ذ٘

 :طرٍمج احذضاا انذرجاحدمََى اداء انشكم انظاهرً نًاارث اإلخًاد ةكرث انمذو و 2-9

( تمشد ت ِمسدّة عٍدٝ ذالذدة بلسد َ ٚذٌده ثسد  بلسد َ 10ل َ بٌث ثرْٛ كاعد بت بسدحّ مة جم١د١ُ ِدٓ) 

ـ ٠مدة لتب  بٌ  ودة ٚجم١١ّٙد  بٌّٙ مة  ٌحم١١ُ باتب ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ ا ٌٚمد  بعحّد  بٌثد ثرْٛ 

ل١ٔ ً كٛبسطة بٌّ ى١ّٓ فٟ بخحػ ظ )و ة بٌم َ( ِٓ خدالي ِطد ٘ ة باتب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت 

كى ة بٌم َا فٟ بالخحث م٠ٓ بٌمثٍٟ ٚبٌث  ٞ ا لْ "لتب  بٌ  وة ٚجم٠ّٛٙ  ٠حُ كٛبسطة بٌخث ب  لٚ خث١د  

ودً ِمدد١بُ كاعطدد   تمشدة ٌىددً ـ ٌدد  عددٓ لتب  ك ٌّطد ٘ ة ِددا جسددص١ً بٌّالث دة بٌ ١ٍّددة "ث١ددد ٠مددَٛ 

( تمش ت" 10ِٙ مة  بإلخّ ت ٚ ٠ُأخذ ِحٛسف تمش جُٙ إلظٙ م تمشة جم١١ُ بٌّٙ مة بٌٕٙ ئ١ة ِٓ )
(1)

. 

 االخذتار انمتهٌ :  2-10

ل َ بٌث ثرْٛ ك عط   ِصّٛعحٟ بٌث د بٌحص ٠ث١ة ٚبٌؿ كطة ِ  ؾ ة ج  ٠ف١ة جُ بشد ب  بالخحثد مبت 

( ا ٚك ؿددٛم بٌسدد تة بٌّ ىّدد١ٓ ٌحم١دد١ُ 27/10/2019َٛ )بالثدد ( ٚبٌّػدد تا )بٌمث١ٍددة ٌّٙدد  ا فددٟ ٠دد

 بٌطىً بٌ  ٘ ٞ اتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ.

 دجرةج انتحث انرئَضج : 2-11

 10/ 29ل َ بٌث ثرْٛ ٚك ٌح  ْٚ ِا ف ٠ك بٌ ًّ بٌّس ع  ك ٌث   فٟ جٕف١دذ بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ كحد م٠  )

( بٌّٛبفك ٠َٛ بٌرالذ  ا بذ جُ جطث١دك بٌٛثد بت 24/12/2019رالذ  ا ٌٚا ٠ة )( ٚبٌّٛبفك ٠ِٛ 2019ٌ/

بٌح ١ّ١ٍدة عٍدٝ ع١ٕددة بٌث دد ا بذ جدُ بعطدد   بٌّصّٛعدة بٌحص ٠ث١دة بٌّدد تة بٌح ١ّ١ٍدة بٌحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة 

 بٌّ وثة ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ  .

 االخذتار انتعذً : 2-12

ث د بٌحص ٠ث١ة ٚبٌؿ كطة ك   بالٔحٙ   ِٓ جٕف١دذ بٌٛثد بت جُ بش ب  بالخحث مبت بٌث  ٠ة ٌّصّٛعحٟ بٌ

بٌح ١ّ١ٍدة ا وددذٌه ك ؿددٛم بٌسد تة بٌّ ىّدد١ٓ ٌحم١دد١ُ بٌطددىً بٌ د ٘ ٞ اتب  بٌ  وددٟ ٌّٙدد مة بإلخّدد ت 

كىدد ة بٌمدد َا ٚكددٕفس بٌ دد ٚا بٌحددٟ جددُ ف١ٙدد  بشدد ب  بالخحثدد مبت بٌمث١ٍددة ِددٓ ث١ددد بٌّىدد ْ ٚبالشٙددزة 

 ( .2019/ 25/12ه فٟ ٠َٛ )بالمك   ( بٌّٛبفك )ٚبالتٚبت ٚبسٍٛ  بٌحٕف١ذ ا ٚذٌ

 

 

                                                

(
1

 ا2001تبم ٚبئددً ٌٍٕطدد  ا عّدد ْ ااِٛسددٛعة عٍددُ بٌ  وددة بٌددح ٍُ ٚش ٌٚددة بٌحدد م٠  بٌ ٠ ؾددٟ :( ٚش١ددٗ ِ صددٛ 

 .215ظ
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( ٌٍ ػدٛي  SPSSجُ ِ  ٌصة بٌث١ ٔ ت ك سحخ بَ بٌ زِة بالثػ ئ١ة )  انوصائم االحظائَج : 2-13

 عٍٝ بٌّ  ٌص ت بالثػ ئ١ة بٌح ١ٌة :

 بٌٛسف بٌ س كٟ . -

 بالٔ  با بٌّ ١ مٞ . -

 ٠ة .ئٛبٌٕسثة بٌّ -

 ِ  ًِ بالمجث ـ بٌثس١ف . -

 سط١ٓ ثس ك١١ٓ ِ جثط١ٓ .( ك١ٓ ٚ tبخحث م )  -

 ج ١ًٍ بٌحث ٠ٓ ك جص ١٘ٓ . -

 ( .D.S .Lبخحث م ) -

 انفظم انثانث
 عرع و دحهَم و يُالشج انُذائج : -3

عرع و دحهَم ويُالشج َذائج انفروق فٌ الداء انحركٌ نًاارث اإلخًاد ةةٍَ االخذتةاراح  3-1

 انمتهَج و انتعذٍج نًجًوعذٌ انتحث انذجرٍتَج وانضاةطج .

 (3انجذول )

نمَى اإلحظائَج ) انوصظ انحضاةٌ ل االَحراف انًعَارً ل لًَج )ح( انًحضوةج ل يضذوى االحذًانَج ( نًاارث ا

 اإلخًاد فٌ االخذتارٍٍ انمتهٌ و انتعذً نهًجًوعج انذجرٍتَج

لًَج)ح(            االخذتار انتعذً االخذتار انمتهٌ وحذث انمَاس انًاارث

 انًحضوةج

يضذوى 

 االحذًانَج*

(Sig) 
 س  


 س   د


 د

 0.00 47.174 - 0.537 8.36 0.598 2.56 درجج اإلخًاد

  0,05( ≥ Sig* يعُوً إرا كاَخ لَى يضذوى االحذًانَج  )

( ٠حث١ٓ لْ ٔح ئس باتب  بٌ  وٟ ٌٍّصّٛعة بٌحص ٠ث١دة تٌدث عٍدٝ ٚشدٛت فد ٚق 3ِٓ خالي بٌص ٚي )  

ٟ ٚ بٌث  ٞ فٟ ِٙ مة بإلخّ ت بٌحٟ ٌ ٜ بٌّصّٛعة ذبت تالٌة ِ ٠ٕٛة ك١ٓ ِحٛسط ت بالخحث م٠ٓ بٌمثٍ

( ٚ ٘دذٖ 0.00( عٕد  ِسدحٜٛ ِ ٠ٕٛدة عٍدٝ )47.174 -بٌحص ٠ث١ة ئذ كٍادث ل١ّدة ) ت ( بٌّ سدٛكة  ) 

 ( .0005بٌم١ّة لغا  ِٓ )

ٚ٘ددذب ٠دد ي عٍددٝ لْ بٌفدد ٚق و ٔددث ِ ٠ٕٛددة ٌٚػدد ٌح بالخحثدد م بٌث دد ٞ ٌٍّصّٛعددة بٌحص ٠ث١ددةا ٚ٘ددذٖ  

مة بٌ  ١ٌة ٌٍحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة فٟ ج س١ٓ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كىد ة بٌٕح ئس جإو  بٌم 

بٌمدد َ ٌدد ٜ لفدد بت ع١ٕددة بٌث دددا ٠ٚ ٕددٟ ذٌدده ئِى ١ٔددة بٌث ٔدد ِس بٌددذٞ عّددً عٍددٝ بالمجمدد   ك ٌّسددحٜٛ 

ٓ بٌّٙ مٞ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َا ٠ٚ زٚ بٌث ثرْٛ ذٌده ٌٍحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠دة بٌّ وثدة ٚفدك بٌحّد ٠

بٌّحا١د  بٌّدٛ   ئذ لْ ع١ٍّدة جٕ د١ُ بٌحّد ٠ٓ ذبت جددأذ١  لس سدٟ فدٟ ج سد١ٓ ِسدحٜٛ باتب  بٌ  وددٟ 

 ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ .

ٚوذٌه بٌٝ ع ت بٌٛث بت بٌح ١ّ١ٍة ؾّٓ بٌث ٔ ِس بٌح ١ٍّٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌم َ ٚ ِٓ بٌٛثد ة 

َ بٌ لدة ٚ بٌحدٛب ْ فدٟ بسدٍٛ  جٕ د١ُ بٌحّد م٠ٓ بٌح ١ّ١ٍة ٚع ت بٌحى بمبت ٚلٚل ت بٌ بثدة لٞ بسدحخ ب

 بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة ِٓ بٌسًٙ بٌٝ بٌػ   ِٚالث ة لتب  لف بت ع١ٕة بٌث د. 

ٚكٙدذب ٔسدحط١ا بٌمددٛي بْ بٌد ِس كدد١ٓ بسدٍٛك١ٓ ِددٓ بٌحّد ٠ٓ )بٌّحا١دد  بٌّدٛ  ( ٠ مددك بٌدح ٍُ ٠ٚز٠دد     

ّد١ٓ عٍدٝ  ٠د تة تمشدة بوحسد   بٌّٙد مة ج و١ز بٌّح ٍُ عٍٝ لتب  بٌّٙ مة ٚئجم ٔٙد ا ٚلد  جسد ع  بٌّح ٍ
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بٌ  و١دة ٌٚاد ؼ بٌسد١ط ة عٍددٝ باتب  ٚبٌٛغدٛي ئٌدٝ بٌ  ٌدة بٌّمثٌٛددة فدٟ لتب  بٌّٙد مة  ٚوددذٌه ال 

ٕٔسددٝ بٌّسدد ّ٘ة بال٠ص ك١ددة الفدد بت ع١ٕددة بٌث ددد فددٟ ج م١ددك ٚجٕف١ددذ با٘دد با ٌٍٛثدد بت بٌح ١ّ١ٍددة بٌحددٟ 

 بٌّٙ مٞ ٚل  لض م )ل سدُ ٌدزبَ( "بْ بٌّٕدٛ ك ٌمد مة جإتٞ ئٌٝ جا١ بت ٔسث١ة فٟ ل ك١ٍ ت باف بت ٌ تب

عٍٝ باتب  بٌ  وٟ ِدٓ خدالي بٌحّ ٠ٕد ت لٚ بٌخثد بت جدإتٞ ئٌدٝ جا١١د بت ٔسدث١ة فدٟ ل ك١ٍد ت بٌفد ت 

عٍٝ باتب  بٌّٙ مٞ"
(1)

. 

٠ٚ ٜ بٌث ثرْٛ بْ بٌحٕ ١ُ بٌ ل١ك ٌّف تبت بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة بخذت ِٙ مة  بإلخّ ت كى ة    

 َ بٌ ١دز بٌىد فٟ ِدٓ خدالي بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ ا ٌٚحٕدٛ  بٌحّد م٠ٓ ٚكحىد بمبت ِٕ سدثة ٚك ٌػدٛمة بٌم

بٌػ ١ ة ٌ تب ا ف ٕ ِ  ٠ٍّه بٌّدح ٍُ بٌمد مة عٍدٝ بإلخّد ت ك ٌط ٠مدة بٌػد ١ ة ٚثسد  ِد  ٠محؿد١ٗ 

بٌّٛلف فٟ بٌٍّ   ٠ىْٛ بٌحػد ا لتق ٚبسدٍُ فدٟ ب٠ػد ي بٌىد ة بٌدٝ بٌز١ِدً كػدٛمة سد١ٍّة ا الْ 

بٌّٙ مة ج جثف بمجث ـ  ٚذ١م  كص١ّا بٌّٙ مبت باس سد١ة كىد ة بٌمد َ ٚكد ْٚ ئجم ٔٙد  ال٠سدحط١ا بٌالعد  

ِددٓ بتب  بٌّٙدد مبت باخدد ٜا ٚ٘ددذب ِدد  لودد ٖ )ثٕفددٟ ِ ّددٛت( "بْ بٌالعدد  بٌددذٞ ٠سددحط١ا بْ ٠ح دد ن 

بٌىد ة "ك ٌى ة ٚبٌس١ط ة ع١ٍٙ  ك   بْ ٠مَٛ بٌصز  بٌذٞ ٠سحمثً بٌى ة ك  ودة بعد بت لثدً جسدٍّٗ 
(1)

ا  

ِٚٓ ٕ٘  ٔص  بْ ل مة بٌالعث١ٓ عٍٝ بسحمث ي بٌى ة ٚبٌح ىُ كٙ  ِدٓ بالِدٛم بٌحدٟ سد ع ت فدٟ جطدٛم 

 بٌّصّٛعة بٌحص ٠ث١ة .
 ( 4انجذول ) 

انمَى اإلحظائَج ) انوصظ انحضاةٌ ل االَحراف انًعَارً ل لًَج )ح( انًحضوةج ل يضذوى االحذًانَج ( نًاارث 

 االخذتارٍٍ انمتهٌ وانتعذً نهًجًوعج انضاةطج اإلخًاد ةكرث انمذو فٌ

وحذث  انًاارث

 انمَاس

لًَج)ح(            االخذتار انتعذً االخذتار انمتهٌ

 انًحضوةج

يضذوى 

 االحذًانَج*

(Sig) 
 س  


 س   د


 د

 4.72 0.739 3.08 درجج اإلخًاد
0.45

6 
- 11.351 0.00 

 0,05( ≥ Sig* يعُوً إرا كاَخ لَى يضذوى االحذًانَج  )

 ( ٠حث١ٓ لْ ٔح ئس باتب  بٌ  وٟ ٌٍّصّٛعة بٌؿ كطة تٌث عٍٝ ِ  ٠أجٟ : 4ِٓ خالي بٌص ٚي )

شٛت ف ٚق ذبت تالٌة ِ ٠ٕٛدة كد١ٓ ِحٛسدط ت بالخحثد م٠ٓ بٌمثٍدٟ ٚ بٌث د ٞ فدٟ ِٙد مة بإلخّد ت بٌحدٟ 

( عٕد  ِسدحٜٛ  11.351 -جٕ ٌٚٙ  بٌث د ٌ ٜ بٌّصّٛعة بٌؿد كطة ئذ كٍادث ل١ّدة ) ت ( بٌّ سدٛكة )

 ( .0005( ٚ ٘ذٖ بٌم١ّة لغا  ِٓ )0.00ِ ٠ٕٛة ) 

ٚ٘ذب ٠ ي عٍٝ لْ بٌف ٚق ٚبْ و ٔث ـف١فة ف ٔٙ  و ٔث ِ ٠ٕٛدة ٌٚػد ٌح بالخحثد م بٌث د ٞ ٌٍّصّٛعدة 

بٌؿ كطة ٠ٚ زٚ بٌث ثرْٛ سث  ذٌه بٌدٝ سدٌٙٛة ٘دذٖ بٌّٙد مة ف إلخّد ت ٠ ٕدٟ "ع١ٍّدة بسدحمث ي بٌىد ة 

بٌالعدد  ٌٛؾدد ٙ  ج ددث جػدد فٗ ك ٌط ٠مددة بٌّٕ سددثة كٙدد ا بٌّٕ ٌٚددة لٚ ٚبٌسدد١ط ة ع١ٍٙدد  ِددٓ لثددً 

بٌ ث شة لٚ بٌحٙ ٠ف ٚجحطٍ  ٘ذٖ بٌّٙ مة جٛل١حد  تل١مد  ٚثس سد١  ك ٌادة ِدٓ لشدزب  بٌصسدُ بٌحدٟ جمدَٛ 

كٙذٖ باتب "
(2)

. ا بذ ج حّ  ٘ذٖ بٌّٙد مة عٍدٝ ئثسد   بٌّدح ٍُ كد ٌى ة كد ٌ غُ ٚبْ ب١ٌدة لتبئٙد  جحطٍد  

ة ف ٔٙ  ِٓ بٌّٙد مبت بٌحدٟ جدإتٜ فدٟ ظد ٚا غ١د  ِسدحم ة ٚك١ئدة ِخحٍفدة جحا١د  كحا١د  بٌح و١ز ٚبٌ ل

 لٚؾ   بٌٍ   بٌّخحٍفة.

 

عرع ودحهَم ويُالشج َذائج انفةروق فةٌ االخذتةاراح انتعذٍةج نةاداء انحركةٌ نًاةارث اإلخًةاد  3-2

 ةكرث انمذو ةٍَ يجًوعذٌ انتحث انذجرٍتَج وانضاةطج.

                                                

(
1

 .  215ا ظ 2005كا بت ا بٌ  بق ا اِٛؾٛع ت فٟ بٌح ٍُ بٌ  وٟ: ( ل سُ ٌزبَ ثس١ٓ 

 90ا ظ 1988ا بٌم ٘ ة ا  تبم بٌفى  بٌ  كٟ ا  بالسس بٌ ١ٍّة فٟ ج م٠  و ة بٌم َ:( ثٕفٟ ِ ّٛت ِخح م 2)
(
ا  1999طد اش ِ ة بٌّٛغددًااِ  ذدة تبم بٌىحد  ٌٍطث عدة ٚب2ٌٕـ اود ة بٌمد َ:(  ١٘د  ل سدُ بٌخطد   ا ٚلخد ْٚ 1

 .159ظ
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 (5انجذول )

( نًاارث انوصظ انحضاةٌ ل االَحراف انًعَارً ل لًَج )ح( انًحضوةج ل يضذوى االحذًانَج)انمَى اإلحظائَج 

 اإلخًاد ةكرث انمذو ةٍَ يجًوعذٌ انتحث انذجرٍتَج وانضاةطج فٌ االخذتار انتعذً

وحذث  انًاارث

 انمَاس

لًَج)ح(            انًجًوعج انضاةطج انًجًوعج انذجرٍتَج

 انًحضوةج

يضذوى 

 *االحذًانَج

(Sig) 
 س  


 س   د


 د

 0.05 32.266 0.456 4.72 0.537 8.36 درجج اإلخًاد

 0,05( ≥ Sig* يعُوً إرا كاَخ لَى يضذوى االحذًانَج  )

بالخحثدد م بٌث دد ٞ ( ٠حثدد١ٓ ٚشددٛت فدد ٚق ذبت تالٌددة ِ ٠ٕٛددة فددٟ باتب  كدد١ٓ 5ِددٓ خددالي بٌصدد ٚي )     

ئذ كٍادث ل١ّدة ) ت ( بٌّ سدٛكة )  عدة بٌحص ٠ث١دة اٌٍّصّٛعح١ٓ بٌحص ٠ث١ة ٚبٌؿ كطة ٌٚػ ٌح بٌّصّٛ

ِّ  ٠إو  ٚشٛت فد ق ِ ٕدٛٞ ( ا 0005( ٚ٘ذٖ بٌم١ّة جس ٚٞ)0.05( عٕ  ِسحٜٛ ِ ٠ٕٛة ) 32.266

فٟ بٌٛلث ذبجٗ ٌٍّسدحٜٛ بٌص١د    وث١  فٟ بالخحث م بٌث  ٞ ٌٚػ ٌح بٌّصّٛعة بٌحص ٠ث١ة ا ٟٚ٘ جإض

 م َ .فٟ باتب  بٌ  وٟ ٌّٙ مة بإلخّ ت كى ة بٌ

٠ٚ ٜ بٌث ثرْٛ ِّ  جم َ بْ بٌّصّٛعة بٌحص ٠ث١ة ل  جفٛلث عٍدٝ بٌّصّٛعدة بٌؿد كطة فدٟ بالخحثد م  

بٌث  ٞ ِّ  ٠ ي عٍٝ بفؿ١ٍة بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ بٌّثٕدٟ عٍدٝ بسد   بعد بت ٚجػد١ُّ جّد م٠ٓ ِٙ م٠دة 

بٌدذٞ بتٜ بٌدٝ ِ وثة ِم ِة ٚفك بسٍٛك١ٓ ِٕ ِص١ٓ ِٓ لس ١ٌ  ش ٌٚة بٌحّ ٠ٓ فدٟ بٌدح ٍُ بٌ  ودٟ ٚ

ج سددٓ ٚجطددٛم باتب  بٌ  وددٟ ٌّٙدد مة بإلخّدد ت كىدد ة بٌمدد َ ٌدد ٜ بفدد بت بٌّصّٛعددة بٌحص ٠ث١ددة عٕدد  

ِم مٔحٙ  ك ف بت بٌّصّٛعة بٌؿ كطة بٌحٟ خؿ ث ٌٍث ٔ ِس بٌّ   ِٓ لثً ِ م  بٌّد تة ٚفدك بٌّدٕٙس 

 بٌ مبسٟ بٌّم م.

ٍٛ  ِٚدد  بثحددٛبٖ ِددٓ جّدد م٠ٓ ِٙ م٠ددة ٚوّدد  ٠دد ٜ بٌثدد ثرْٛ بْ ـث١ ددة بٌث ٔدد ِس بٌح ١ٍّددٟ كٙددذب بالسدد

ِ وثة ٚبس ١ٌ  ِحٕٛعة ِٕٚ ّة ِٚ جثة ك ٌطىً بٌّالئُ ٌطث١ ة بٌّٙ مة ِٚسحٜٛ لف بت ع١ٕدة بٌث دد 

ٚب٘حّ ِدٗ كّخحٍدف شٛبٔثدٗ ا ٚالسد١ّ  بْ  ٗبالِ  بٌدذٞ ٠د ي عٍدٝ  ضد١ٌّٛة بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ ٚجى ٍِد

بٌح ١ّ١ٍدة و ٔدث ِٕسدصّة ِدا بِى ١ٔدة بفد بت ع١ٕدة  بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة بٌّسحخ ِة فٟ بٌٛث بت

 بٌث د.

ٚل  مبعٝ بٌثد ثرْٛ عٕد  ٚؾد ٗ بٌث ٔد ِس بٌح ١ٍّدٟ ك سدحخ بَ ك سدحخ بَ بٌحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠دة بٌّ وثدة  

ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ   بٌح م٠  بٌفح ٞ بسحخ بَ بٌح مز بٌ ٍّٟ بٌػ ١ح فدٟ بٌ ١ٍّدة بٌح ١ّ١ٍدة 

ِ  بٌذٞ لتٜ بٌٝ  ٠ تة بٌ غثة ٌ ٜ بف بت ع١ٕة بٌث د فٟ بٌح ٍُ ٚتف دحُٙ ِٓ بٌسًٙ بٌٝ بٌػ  ا با

بٌددٝ لتب  بٌحّدد م٠ٓ كطددىً شدد ٞ ِٕٚددح ُ بٔ ىددس ذٌدده عٍددٝ سدد عة ئجمدد ُٔٙ ٌٍّٙدد مبت ٚجفددٛلُٙ عٍددٝ 

لل بُٔٙ فٟ بٌّصّٛعدة بٌؿد كطة ا بذ ج ّدً بٌٛثد ة بٌح ١ّ١ٍدة ب١ِٛ١ٌدة عٍدٝ ج سد١ٓ ٚجطد٠ٛ  ِسدحٜٛ 

بٌ  وٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َا ٌٚدذٌه جأخدذ ٘دذٖ بٌّٙد مة ث١دزبً وث١د ب ِدٓ  بٌّح ١ٍّٓ فٟ باتب 

 بٌٛث ة بٌح ١ّ١ٍة.

ٚ٘ذب ِ  لو  ع١ٍٗ )٠ٛسف ال َ( بذ بْ بٌّٙ مبت باس س١ة كى ة بٌى َ جطدىً ش ٔثد  ٘ ِد  ِدٓ شٛبٔد  

لس   ٌ ثة و ة بٌم َائذ بٌٛث ة بٌح ١ّ١ٍة ب١ِٛ١ٌة بٔطالل  ِٓ بٌّث ل بٌم ئً كأْ بٌّٙ مبت باس س١ة ٟ٘ 

لْ بٌّح ٍُ  ك ٚٔٙ  ال ٠سحط١ا لْ ٠ٕفدذ بٌٛبشثد ت بٌخطط١دة بٌّىٍدف كٙد ا فالعد  ود ة بٌمد َ ِّىدٓ لْ 

٠ىدْٛ العثد ً ش١د بً ئذب بسدحٛع  بٌّٙد مبت باس سد١ة لجمٕٙدد  ك ٌطدىً بٌّطٍدٛ  كدذٌه فد ْ ل٘دُ ٚبشثدد ت 

بٌح ١ٍُ ٘ٛ بٌ ًّ بٌٝ بٌٛغٛي ك ٌّح ١ٍّٓ بٌٝ لعٍٝ ِسحٜٛ
(1)

 . 

                                                

(
1

 16اظ1999تبم بٌخ١ٍساعّ ْااج م٠  –بٌّٙ مبت باس س١ة فٟ و ة بٌم َاج ١ٍُ  :( ٠ٛسف ال َ وّ ش 
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 انفظم انراةع
 االصذُذاجاح و انذوطَاح :  -4

 :االصذُذاجاح 4-1

لثد ذث  ٚفك بٌحّ ٠ٓ بٌّحا١  بٌّٛ  (بٌحّ م٠ٓ بٌّٙ م٠ة بٌّ وثة بْ ِصّٛعة بٌث د بٌحص ٠ث١ة )  .1

ج سٕ ً ٍِ ٛظد ً فدٟ باتب  بٌ  ودٟ ٌّٙد مة بإلخّد ت كىد ة بٌمد َ عٕد  بٌّم مٔدة كد١ٓ بالخحثد م٠ٓ بٌمثٍدٟ 

 ٚبٌث  ٞ.

عٍددٝ  ٚفددك بٌحّدد ٠ٓ بٌّحا١دد  بٌّددٛ  (بٌحّدد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثددة جفددٛق بٌّصّٛعددة بٌحص ٠ث١ددة ) .2

 فٟ بالخحث مبت بٌث  ٠ة .بٌّصّٛعة بٌؿ كطة 

 :  انذوطَاح 4-2

بٌحأو١  عٍٝ بسحخ بَ لٔٛب  ش ٌٚة بٌحّ ٠ٓ عٕد  جد م٠س ِد تة ود ة بٌمد َ فدٟ و١ٍد ت بٌح ك١دة بٌث ١ٔدة .1

ٌحس١ًٙ ع١ٍّة بٌح ٍُ بٔطالل ً ِٓ ِث ل ج ج١د  ٚجٕ د١ُ بٌحىد بمبت ٚبٚلد ت  ٚعٍَٛ بٌ ٠ ؾة فٟ بٌ  بق

 بٌ بثة.

بٌحأو١د  عٍدٝ بسددحخ بَ بٌحّد م٠ٓ بٌّٙ م٠ددة بٌّ وثدة فددٟ ج ٍدُ ِٙد مة بإلخّدد ت كىد ة بٌمدد َ عٕد  ج ٍدد١ُ  .2

 بٌطٍثة فٟ و١ٍ ت بٌح ك١ة بٌث ١ٔة ٚعٍَٛ بٌ ٠ ؾة كى ة بٌم َ.

 مبت لخ ٜ ٚفٟ ف  ١ٌ ت لخ ٜ.ئش ب  تمبس ت ِط كٙة عٍٝ ِٙ  .3

 انًظادر
جأذ١  بٌحّ ٠ٕ ت بٌّ وثدة فدٟ جطد٠ٛ  ك دؽ بٌ ١ٍّد ت بٌ م١ٍدة :ؾ١   ثّٛت ٌِٛٛت ثسٓ بٌس ِ بئٟ .1

ا ش ِ دة ت٠د ٌٝا  غ١د  ِٕطدٛمةمسد ٌة ِ شسدح١  ا ا ٚباتب  بٌّٙ مٞ ٌالعث١ٓ بٌٕ ضئ١ٓ كى ة بٌمد َ

 .28ا ظ2007و١ٍة بٌح ك١ة بٌ ٠ ؾ١ة ا 

تبم ٚبئً ٌٍٕط  ا عّد ْ اٛعة عٍُ بٌ  وة بٌح ٍُ ٚ ش ٌٚة بٌح م٠  بٌ ٠ ؾِٟٛس:ٚش١ٗ ِ صٛ   .2

 .215ا ظ2001ا

بٌث ددد بٌ ٍّددٟ فددٟ بٌح ك١ددة بٌ ٠ ؾدد١ة ٚعٍددُ بٌددٕفس  : ثّدد  ثسددٓ عددالٚٞ ا لسدد ِة و ِددً مبجدد   .3

 .217ا ظ1999ا بٌم ٘ ة ا تبم بٌفى  بٌ  كٟ ا  بٌ ٠ ؾٟ

 .86ا ظ1982ٕ م ا بٌى٠ٛثا ِىحثة بٌّابغٛي بٌث د بٌ ٍّٟ ٚـ بئمٗ:بثّ  ك م  .4

بٌمد ٘ ة  ا 4ا ب ٔث١دً )ٚلخد ٠ٓ( ا ـج شّدة ا ِٕ ٘س بٌث د فٟ بٌح ك١دة ٚعٍدُ بٌدٕفس:ف ْ تب١ٌٓ  .5

 . 47ا ظ 1985اِىحثة بإلٔصٍٛ بٌّػ ٠ة ٌٍطث عة ٚبٌٕط  ا 

 .  215ا ظ 2005كا بت ا بٌ  بق ا  اِٛؾٛع ت فٟ بٌح ٍُ بٌ  وٟ:ل سُ ٌزبَ ثس١ٓ  .6

ا بٌمدد ٘ ة ا  تبم بٌفىدد  بٌ  كددٟ ا  بالسددس بٌ ١ٍّددة فددٟ جدد م٠  ودد ة بٌمدد َ: ثٕفددٟ ِ ّددٛت ِخحدد م .7

 . 90ا ظ 1988

اِ  ذدددة تبم بٌىحددد  ٌٍطث عدددة ٚبٌٕطددد اش ِ ة 2ـاوددد ة بٌمددد َ: ١٘ددد  ل سدددُ بٌخطددد   ا ٚلخددد ْٚ  .8

 .159ا ظ 1999بٌّٛغًا

تبم ا جدددددددد م٠  –بٌّٙدددددددد مبت باس سدددددددد١ة فددددددددٟ ودددددددد ة بٌمدددددددد َاج ١ٍُ :٠ٛسددددددددف ال َ وّدددددددد ش .9

 . 16اظ1999بٌخ١ٍساعّ ْا

 

 
 


