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 ِطرخٍض اٌثحس

 
،  لبتعدف  لىدد  لب دلل لبىضلردل بفردو لباالدلا  لدىزددرا بدفن لادفلث لرادل لبحضددجهدف  لبحضدج لبد  

لبتعددف  لىدد  لب ددلل لبىضلرددل بفرددو  ،  اددكب بعددا لبغتررددفلب لبحرنلاراغرهرورددج  لدىزددرا   لىدد 

   لباالدددلا  بعدددا لبغترردددفلب لبحرنلاراغرنترودددج  لز،تالدددر بردىزدددرا،  لندددت ف   لبحرصخدددل لبغددداالذ

لبلصدي  بسنددىلال لز،ددرب لد هحدرم لت هغخىدد  لراددل لبحضدج بزلحدد  لبغفاددا لبدلما  دبعددرال لب ددلن 

لبغرفلىرددل   نددرمو رغدد  لبغعىل ددرب بيعربرددل لب يددا لبعددرب  ابددل لب ددحرال  هدد  هايرددك رغردد  لدرددفل لب 

 لدرالدداو  لدث لب لبغخددت ف ل  لبتدد  هدد   ددص لزبالددر هض ددرو لبحررىددرب لبزا ددل   ددص حدد  لرددفل  

لن للىد   ،  لندتاتز  لبحرصخدل لدص رمررب لبغارنحل  هحلنحالر لى  شوو رفل ل  هضىرىالر   ار، دتالر 

لباالددلا، ل هيددرك  فاددا اتىددل لبزخدد ،، هطددل  بىغتررددفلب لبحرنلاراغرهرورددل  صخددب لبتفهرددب  ال نددل 

لز،دل ل هحدرم  عالندل بدرص ادو ،  أن ال نل ل،   لىخار  بىفاحل، ال نل  ردو لبزخد ،ا ص لباالدلا 

، لبغتررفلب    لدىزرا   ص لزل لى  لبحرنل رورى   لن لب لو لبفلاعل ه  لداخف هدسحرفل اد  لدىزدرا

و   ددص لددزل لبتددف نب نغوددص لن نض  ددل ل ،ددر  صدديرب بفىرددل  رخددغرل ررددفلنتغتعددلن بغل لنلبزلحدد 

ردهتغدر  برسندا لبحرل رورىروردل  لبتضىرىردل لب دضرضل  اريردل ب،  أ صد  لفبرل ه ف  لىزرا لبيعربرل

، لبتعر ددو  عالددر  ددص لبغعارددرص بغددر ن ددف  ل ىزددرا  هطددلنف لبزرىددب لبغعفادد  بددفن لبغددف برص لبغضىرددرص

لبغفااي سبعرال لب لن ا  لبتضىرو سهغرل هكل لبعىد  اد  ضف  و لثلرل لبغف برص لبعر ىرص بزهضرث  

 إثلدددرل لبغدددف برص بدددف  لب لرصدددل بالدددكل لبغزدددرل  اخدددربال   ،هطدددلنف لسثل   لدىزدددرا لبفنرضددد  

بار  لنربرب هف نحرل صفنخل  للاحل بىتطل     لبف ل لبغزدر  و   بدايا ،    هعىرغال  لبت اررب لبضفنخل

 لبيبرب لبعغفنل.

.أجاز اٌّطرٜٛ اٌرلّٟ , اٌّرغ١راخ اٌثا٠ٛو١ّٕاذ١ى١ح   ,اٌمٛج اٌٍحظ١ح اح١ح: اٌىٍّاخ اٌّفر  
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 جاِؼح تغذاد –و١ٍح اٌررت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌر٠اػح ٌٍثٕاخ 

 ِطرخٍض اٌثحس

هف  لبحضج لبىرلفلث هغفنارب  فاحل ا  هطلنف  بعا لب ف لب لبحفىرل 

لبتعف  لى  ،    الر ه  لبغفل غل  لبتالفنف بوفو لب ف  لبغ رفو 
لبتغفنارب لبغفاحل ا  هطلنف بعا لب ف لب لبحفىرل   الر ه  لبغفل غل هسحرف

 ،ف لنت ف   لبحرصخترن لبغاالذ لبتزفنح  ،  لبتالفنف بوفو لب ف  لبغ رفو 

بت غر  لبغزغللل لبتزفنحرل لبللصفو تلب لدلتحر نص لب حى   لبحعفي  هغخو 
   14  لفثه   زتغ  لبحضج بزلح  ىرثي لبزرش بوفو لب ف  لبغ رفو 

  بعف  لبتال ال  بربتف نب  ،ف ه  لفا لباترمذ 2ه  لنتحعرث  ، دلب 

 ر بسن  لنتاتزت spss هضىرىالر   ار، تالر برنت فل  لبض رحل لدص رمرل 
لبتغفنارب لبغفاحل لبغعفو  ص ،حو لبحرصخترن بالر لدحف لدنزرب  ا  هطلنف 

بغفاحل لدحف لدنزرب  بىتغفنارب ل، بعا لب ف لب لبحفىرل ،رف لبحضج 

، لبللضش ا  هطلنف  الر ه  لبغفل غل  لبتالفنف بوفو لب ف  لبغ رفو
رنت فل  لبتغفنارب لبغفاحل لبغعفو  ص ،حو لبحرصخترن ا  هطلنف  أ صت  ب

لبتسارف لى  ضف  و ،    ،ف لب  الر نل للفن  بيبرب لغفنل للفن 

نزرب  ا  هاغرل  هطلنف لنت فل   لبتغفنارب لبغخت ف ل بغر بالر  ص هرحرف ل
 لص لر و لدحر و  لبت لنق بفنال  . لب ف لب  لد ورىرب بزلحرص اضزا 

ِٙارذٟ اٌّراٚغح ٚاٌرٙذ٠فثىرج , اٌمذراخ اٌثذ١ٔح  , ذّر٠ٕاخ ِروثحاٌىٍّاخ اٌّفراح١ح: 

 .اٌمذَ
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      The aim of the research is to prepare complex exercises in 

developing some physical abilities and the skills of dribbling and 

scoring mini-football, and to identify the effect of complex 
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The momentary strength of the pressing Leg  and its relationship with 

some biochemical variables and achieving the digital level of the high 

jump players 

Dr:walaaTareqHameed 

Central Technical University / Institute of Management – Rusafa 

Abstract 

The aim of the research is to identify the momentary strength of the 

pressing Leg of the advancement and achievement of the members of the 

research sample, and on some biochemical variables and achievement, as 

well as to identify the momentary strength of the man of rise and some of 

the biochemical variables and its relationship to achievement, and the 

researcher used the descriptive approach in the manner of correlations, as 

the research sample was represented by the players of the National Center 

for Athletics With the effectiveness of the high jump, the youth category, 

all field procedures and means of gathering information, devices and tools 

used were collected, through which the necessary data were collected and 

then the appropriate statistics are compiled and classified under suspicion. 

Tables, analysis and discussion, and the researcher concluded that the 

highest development of biochemical variables according to order 

(advancement angle, height of center of body mass, maximum angle of 

flexion of the knee, body inclination angle, advancement time), and that a 

significant correlation between all variables with achievement and through 

biomechanical science The driving force is the most influential in the 

achievement, and the players enjoy good physical and physical 

specifications and through training they can achieve Arabic numbers that 

serve the achievement of the effectiveness, and recommended to pay 

attention to the correct biomechanical and analytical foundations and how 

to deal with them from the stakeholders to serve the achievement and 

develop a For the knowledge side of the local coaches, and the necessity of 

introducing the coaches working for the Central Athletics Federation in the 

analysis of the importance of this science in developing sport performance 

and achievement, and the introduction of trainers with special courses in 

this field to acquire and teach them modern technologies, while building 

modern training methods to keep pace with development with neighboring 

countries and for the same age groups. 

Key words: instantaneous strength, biochemical variables, achievement of 

the digital level. 
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 اٌفظً األٚي
  اٌرؼر٠ف تاٌثحس: -1

 اٌّمذِح ٚا١ّ٘ح اٌثحس: 1-1

  لبت طرط لبغحف ذ بز ه ر  بغختلن لسثل   ل ىزرا لبفنرض  ىالز  ث ل لبعرب  لبغت ف ل لى

لبغعتغف لى  هور و لبعىل  لبتطحر رل   االر لى  لبحرنل رورىر ،  بفأ لبتاراا ن تف بص هكل لبف ل 

برنتخغر  لبلنرمو لبعىغرج لبضفنخج  إرفل  لبف لنرب  لدبضرث  لدهتغر  بربعلل و لسنرنرل لبت  

ا  لدهتغر  بربزللىب لبحفىرج لب رصل هفلو ا  هايرك لد ثل  لبغالر ن  دات ر   نرمو هف نحرل صفنخر

بربىعحل اضز لص لبعلل و لبايخرل  لبع ىرل  لبغرورىرورل  لبتركنل    نرمو لدنت ير  لبخفن   ،ف 

شوى  هكل لدات رارب ،يالب  تخر لل أنالغ  إنالر ر  كهز ا  هطلنف  ختلن لدىزرا  بزغر  

 عرال. لدب

إن لنت فل  لسرالاو لبضفنخل  لبلنرمو لبعىغرل لبغتطل و اضز لص لبت اررب لبغت ف ل لبت         

هخال  ا  هطحرق ىترمذ لبحضلث لبغرفلىرل  لبغ تحفنل ،ف نالو  الغج لبحرصخرص  لبغف برص ا  للتحر  

ىغالر لب لبفنرضرج لبكي آبرج لىغرج هتخ  بربف،ل  لبغلضللرل بى ررس  لبت لن   هلرج لسثل  لبيا  ب

ا،   ص هار هوغص لهغرل لبحضج ا  إرفل  هضىرو افنلي دثل  لبغلهلال   نت  بتضىرو لبضفال هضىرز ث،ر ر

بغعفال لبتيرصرو لبف،ر ل  لب رصل بربغتررفلب لبغرورىرورل  لبت   ص لزبالر نغوص لبلصلل لب  

  فل  لب لو  بعا لبغتررفلب لاضو لبغختلنرب بكب  ل هسب لبحرصخل هكل لبف لنل بغعفال 

  لبحرنلااغرهرورل بزلح  لب يا لبعرب   لز،تالر بغختلن لدىزرا.

  ِشىٍٗ اٌثحس: 1-2

هعف لدنا لبعىغرل بازرس لبعغىرل لبت  هعتغف لىرالر لبغارهذ لبتف نحرل  ص لزل لىل  لبفنرضل      

بفنرضرل،  ص هكل لبعىل  ه  لصف لنحرال لبازرس سي اعربرل  ص لبيعربررب ل  لدبعرال ل

لبحرنل رورىر  لبكي ن تص بربتضىرو لبضفا  لبالل   لبوغ  سي  الر و ل  اعربرل ا  لدثل  

لبفنرض   ص لزل لدلتغرث لى  لدرالاو  لدث لب لبضفنخل، ،ف دصل  لبحرصخل لن هارك لف  

هضفث ا  لبزخ  لحار    عفال بى لو لبىضلرل لبزا ل بفرو لبااللا  ا ص صف حالر  لبا لنر لبت 

 فصىل لد ه ر  لبااللا   هكل بف  ل نؤثي لب  لف  هض رق لدىزرا لبف،غ  لبعفب   لبعربغ  ا  

 هكل لبيعربرل، بكل ل هسب لبحرصخل ث لنل هكل لبغ وىل.

 :ا٘ذاف اٌثحس 1-3

 لبتعف  لى  لب لل لبىضلرل بفرو لبااللا  لدىزرا بفن لافلث لرال لبحضج.-1 

 لى  بعا لبغتررفلب لبحرنلاراغرهرورج  لدىزرا بفن لافلث لرال لبحضج.لبتعف  -2

لبتعف  لى  لب لل لبىضلرل بفرو لبااللا  بعا لبغتررفلب  لبحرنلاراغرنتروج  لز،تالر  -3

 بردىزرا بفن لافلث لبعرال.

 فرٚػ١ح اٌثحس:  1-4

غتررفلب لبحرنل رورىترورل هارك لز،ل ل هحرم  عالنل برص لب لو لبىضلرل بفرو لبااللا  بعا لب

  لدىزرا بزلح  لبلحب لبعرب .

 ِجاالخ اٌثحس: 1-5

 دلحل لبغلهحل لبفنرضرل سبعرال لب لن ا   ضرالج برفلث. اٌّجاي اٌثشرٞ: 1-5-1

  ال و لب حرال/ لبغفاا لبلما  سبعرال لب لن. اٌّجاي اٌّىأٟ:  1-5-2

 .1/10/2019    لب   1/7/2019بىغفو  ص  اٌّجاي اٌسِأٟ: 1-5-3
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 اٌفظً اٌصأٟ
 ِٕٙج١ح اٌثحس ٚاجراءاذٗ ا١ٌّذا١ٔح :-2

 ِٕٙج اٌثحس :  2-1

لنت ف   لبحرصخل لبغاالذ لبلصي  بسنىلال ث لنل لبعز،رب لد هحرمرل  الىج لىخب لبغادرهذ هلصدز 

و بضدو   دوىل لبحضدج لبعىغردل  إت نلضدش لبغدداالذ لبلصدي ل  ل،د  لبضدللثث  ه فندف  ،رمعالدر لبضرضددف

بربتضىرو  لبت لن   ص لرو لنتاحرم لدندتاترررب لبغالغدل بت دضرش هدكل لبلل،د  آ  هضفنخدج أ  لندتضفلث 

    80:8 عفال رفنفو 

 ِجرّغ اٌثحس ٚػ١ٕرٗ : 2-2

بردفا إرددفل  لبحضددج  هايرددك  يفثلهددج ب ددوو لىغدد  ث،ردق، هدد  هضفنددف  زتغدد  لبحضددج  هدد  دلحدد     

-18ل  ف نددل لبعددرال لب ددلن ابددل شددحرال  بزلغددر  لبغفاددا لبت   دد  بفلرنددل لبغلهحددل لبفنرضددر

،   دص حد  هد  للتردر  لرادل لبحضدج  ددص دلحددرص  4نداج  اد  اعربردل لب يدا لبعدرب   لبحدربه  لدفثه   16

لسىغدلتد لبدكي %   دص  زتغد  لدصدو إت هعدف  لبعرادل أىالدر ل 100 زتغ  لسصو  نغخىلن ىخدحل  

، إت  ،ف نتولن  ص شد ص  لصدف أ  ش  درص ادساخف نت  اض ج أ   فل،حتج  لبكي نايك لىرج  لبتزفبل

  .216:9ه ل  لبحرصخل بتطحرق لطللب لبحضج لىرالر 

 ٚضائً جّغ اٌّؼٍِٛاخ ٚاالجٙسج ٚاالدٚاخ اٌّطرخذِح فٟ اٌثحس: 2-3

 .لبغ رث  لبعفبرل  لدراحرل 

 . شحول لدىتفى 

  .لنتغر لب هيفنه لبحررىرب 

   ،  1افنق لبعغو لبغخرلف،  ىضق.  

  ذ بفىرkinovea. 

  2نرلل هل،ر  لبوتف ىرل لفث.  

  1صرنحل لبوتف ىرل لفث.  

  رالراfoot scan  بىزرور. صا  ا 

  ار رفل ىلكsony صا  نربرى .300  تلب نفلل  1 لفث   

 . شفنط ،ررس  عفى 

 .رالرا ،ررس لبوتىل  لبطلل 

 .ل،فلص برا نل 

 :اجراءاخ اٌثحس ا١ٌّذا١ٔح  2-4

 ِٓ اٌحروح: foot scanح ٌرجً إٌٙٛع تجٙاز اخرثار اٌمٛج اٌٍحظ١  2-4-1

 ررس لب لو لبىضلرل  بىفرو لبارهضل  درتررا لبعر ضل. اٌٙذف ِٓ االخرثار، : 

 تف.ٚحذج اٌم١اش  : 

 صرنحل،   ا ل ،ررس لب لو. االدٚاخ اٌالزِح : 

 ن دف لبغ تحددف اد  بفلنددل  ودرن لبفاضددل لبت فنحردل حدد  ن دل  بددسثل   فصىدل  لبفاضددلٚطفف االداء : 

 لبت فنحرل ح  بعفهر ن ل  بغا لبغا ل بربفرو لبارهضل   بعفهر نزترا لبعر ضل ح  لبالحلم.

 ًهعط  بوو دلب نتل  ضر دب هخزو  هسلك لاضىالر.اٌرطج١ : 

 اخرثار االٔجاز فٟ اٌمفس اٌؼاٌٟ:2-4-2

  :ررس لبغختلن لبف،غ  بىلحب لبعرب اٌٙذف ِٓ االخرثار، 

  :تف.ٚحذج اٌم١اش  
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 :نؤثي او افث  ص لافلث لبعرال للتحر  لب يا لبعرب   ص  اضل ه فبرج  هطحدق لىد   ٚطف االداء

ادددو دلدددب لب دددف م لب رصدددل برب دددرىلن لبدددف ب  لدبعدددرال لبخدددرصل  لبغردددفلن   ندددت  هخدددزرو رغرددد  

 لبغضر دب.

  :ًهعط  بوو دلب نتل  ضر دب هخزو  هسلك لاضىالراٌرطج١. 

 ح ل١اضٙا:اٌّرغ١راخ اٌثا٠ٛو١ّٕاذ١ى١ح ٚطر٠م 2-4-3

 بغفصىددل لباالددلا بيعربرددل لبلحددب هدد  هضفنددف لبغتررددفلب لبحرنلاراغرهرورددل بىا لنددر  ددص ،حددو لبحرصخددل    

 لبعرب  :

 ه  لبال نل لبغض ل و برص لب ط لبللصو  ص  فاا ح و لبزخد   لب دف  بضلدل زا٠ٚح إٌٙٛع: 1. 

 هفك لس ا    لب ط لسا   بأل ا لبغر   ص لب ف  لبتر ال بأل ا.

 ه  لبال نل لبغض ل و برص لط لل  لبي ك  ص ى طل  ي و لبل ك زا٠ٚح الظٝ أصٕاء ٌٍروثح: 2.

 إب  ى طل  ي و لبفاحل  برص لط لل  لبخرق  ص ى طل  ي و لبفاحل إب  ى طل  ي و لبورصو. 

ه  لبال نل لبغض دل و بدرص لدط لدا د  لبغغتدف  دص ى طدل لبدل ك   خدتلن  اٌسا٠ٚح ١ًِ اٌجطُ:3. 

    لب ط لبغغتف  ص ى طل لبل ك لب  لبوتف.لد ا 

ه  ،ررس لبغخرال لبغض ل و برص ى طل لبل ك   .ك.د   لب ط لدا د  ارذفاع ِروس ورٍح اٌجطُ: 4. 

 بخطش لد ا بضلل لبااللا.

هل لبا ص لبكي نغوص ،ررنج  ص بضلج  ا لب ف  بدز ا لبد  بضلدج هفاالدر اد  زِٓ إٌٙٛع:  5. 

  فصىل لبااللا.

 :رح١ًٍ اٌفذ٠ٛٞاٌ 2-4-4

  دنددددت فلد  تررددددفلب لبحضددددج لبوراغرهرورددددل ، صرددددج Kinoveaلنددددت ف   لبحرصخددددل بفىددددر ذ     

 لنت فر  لبغتررفلب لبوراغرهرورل ب ل و  حرشفو  ص لبيى  لبغسللت ب ـــوو لر .

 اٌرجرتح االضرطالػ١ح: 2-5

ادد  لبتزفبددل  ددص أث لب  إنَّ إرددفل  لبتزفبددل هددل دمددزك لبحرصخددل لىدد  ،ددف و  صددزصرل  ددر نخددرلفهر

 لرالدداو  افنددق لغزبغخددرلف  لدلتحددر لب لبغخددت ف ل بغتررددفلب لبحضددج لبحضج للتحددر   لدىزددرا 

 بيعربرل لب يا لبعرب    ص لزبج ه  لنت فلد  تررفلب لبحرنلاراغرهورل  لب لو .

عل ل فلل ا   ص نل  لبخح   ا  هغر  لبخرلل لبفلب  2019/  10/8 ه  لدلتحر  ا  لبرل  لبغللاق 

 لبغىعب لبت     بىغلهلبرص سبعرال لب لن ا   ضرالل برفلث.

  أرفن  هكل لبتزفبل لى   دلحرص   ص لر د لرال لبحضج، اضزا لص هضفنف لبغخدرارب   لسبعدرث 

لب رصل بىور رفلب  ل هيرك لفنرهالر لص لس ا  تب   بغعفال  دفن  ضدلس  لبت دلنف بىودر رفل 

 ارىد  ىتدرمذ هدكل لبتزفبدل   تبد  بغخدرلفو افندق لبعغدو (foot scan) ا  عفال هضفنف  ورن رالدر

 -ه :

 .لبتعف  لى   فن لنتزربل لرال لبحضج بزلتحر لب  مفن ل هيرلىال   عالر 

 .فن  ز  ل لدث لب  لدرالاو لبغخت ف ل ا  لبحضج  

    عفال لبلض  لبغارنب بىور رفل. بعفهر لص  ورن لدثل  

 رفق  بوو  ضر بل.لبتعف  لى  لبا ص لبغخت 

 اٌرجرتح اٌرئ١طح: 2-6

بعدددف لدىتالدددر   دددص لبتزفبدددل  17/8/2019هددد  إردددفل  لبتزفبدددل لبفمرخدددرل ندددل  لبخدددح  لبغ دددرث  

لدنتطزلرل  لبتساف  ص صزصرل لسرالاو  لدث لب أرفن  هكل لبتزفبل لىد  لبغىعدب لبت   د  

لددب لاددف أثل ل  رتحددرا لر ضددل بىغلهحددل لبعددرال لب ددلن،  ،ددف ى ددح  لبوددر رفل لىدد  رالددل نخددر  لبز

 تف  بضرج  1.06 تفلا  ل هيرك لبعفنل    ات ف لبعفنل   لص لس ا ارن    3لبعحل   لى  بعف 
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بضددغرن   خددر  صفاددل لبعحددل  اددرن لب ددط لبددلهغ  بغات ددف لبعفنددل   لبحعددف لبحددؤ ي  لغلثنددر لىدد  

لبدف ب  لبدكي نعطد  ندتل     ضر دب صخدب ،درىلن لبيعربردل6 تربعل لبضفال،  ألطر  بوو دلب   

  ث،ر دج،  لبغىضدق  4-3  اس،و،  بيرصدو ا اد  بدرص لبغضدر دب  8 ضر دب إتل ارن لفث لبزلحرص  

   نحرص صل  بتضىرو ا لنر لبغتررفلب لبغرورىرورل. 2 ،   

 اٌٛضائً االحظائ١ح:  2-7

  أنت ف   لبحرصخل ،رىلن   عر و لد هحرمCorrelation Coefficicnt   . 

 ً اٌصاٌساٌفظ
  ػرع إٌرائج ٚذح١ٍٍٙا ِٕٚالشرٙا: -3

ػرع ٔرائج ٚذح١ًٍ اٌّرغ١راخ اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١فح) اٌمفٛج اٌٍحظ١فحل اٌّرغ١فراخ اٌثا٠ٛوّٕاذ١ى١فح(  3-1

 .ِٕٚالشرٙا ألفراد ػ١ٕح اٌثحس
 (1اٌجذٚي )                                                            

 خ  اٌثا١ِٛ٠ىا١ٔى١ح )اٌمٛج اٌٍحظ١حلاٌثا٠ٛو١ّٕاذ١ى١ح( ألفراد ػ١ٕح اٌثحس٠ث١ٓ اٌّرغ١را        

 اٌذالٌح ٔطثح اٌخطأ اٌّحطٛتح r)ل١ّح) اٌّرغ١راخ

 ِؼٕٛٞ 0.04 0.95 اٌمٛج اٌٍحظ١ح

 ِؼٕٛٞ 0.03 0.96 زا٠ٚح إٌٙٛع

 ِؼٕٛٞ 0.01 0.98 زا٠ٚح الظٝ أصٕاء اٌروثح

 ِؼٕٛٞ 0.02 0.97 زا٠ٚح ١ًِ اٌجطُ

 ِؼٕٛٞ 0.04 0.95 فاع ِروس شمً اٌجطُارذ

 ِؼٕٛٞ 0.01 0.98 زِٓ إٌٙٛع

 ِؼٕٛٞ 0.02 0.97 أجاز اٌمفس اٌؼاٌٟ

 

   r  ،رغل  عر و لد هحرم 1ا  ضل  لبحررىرب لبغخت فرل سافلث لرال لبحضج، نحرص لبزف ل  ،     

   ىخدحل لب طدس 0.95 هحدرم   ىخحل لب طس   ختلن لبفدبل، ا   تررف لب لو لبىضلرل ،رغل  عر دو لد

   ىخدحل 0.96   بغختلن ثدبل  عالي ، ل در  ترردف ال ندل لباالدلا ،رغدل  عر دو لد هحدرم  0.04 

  0.98   بغختلن ثدبل  عالي، ل ر  تررف ال نل ل،   لىخار  لبفاحل ،رغل لد هحدرم  0.03لب طس  

   ىخدحل 0.97زخد  ،رغدل لد هحدرم    بغخدتلن ثدبدل  عادلي، ل در  ترردف  ردو لب0.01 ىخحل لب طس 

  0.95   بغختلن ثدبل  عالي، ل در  ترردف ل هيدرك  فادا ح دو لبزخد  ،رغدل لد هحدرم  0.02لب طس 

  0.98   بغخددتلن ثدبددل  عاددلي، ل ددر  تررددف ا ددص لباالددلا ،رغددل لد هحددرم 0.04 ىخددحل لب طددس  

  0.97يدا لبعدرب  ،رغدل لد هحدرم    بغختلن ثدبل  عالي، ل در  ترردف لىزدرا لب 0.01 ىخحل لب طس  

    بغختلن ثدبل  عالي.0.02 ىخحل لطس  

 :ِٕالشح إٌرائج 

  ىخدددب لبغخدددرهغل بودددو  ترردددف  ددد  لدىزدددرا  هدددكل ندددفل لن هادددرك لز،دددل 1نحدددرص لبزدددف ل  ،ددد     

ل هحرم ،لنل  برص لبغتررفلب لبتد  ث ندتالر لبحرصخدل  د  لدىزدرا  هعدا  لبحرصخدل لز،دل لد هحدرم  اد   

لترر  لبزلحرص  ص لبغلصيرب لبزخغرل  لبحفىردل لبغزمغدل بىيعربردل   دص لزبالدر ندتغوص لبزلدب  دص ل

لبلصددلل لبدد  لاضددو لبغخددتلنرب بزىزددرا لبعددرب   لبتدد  ه ددتص بغفصىددل  لباالددلا  لددص لبعر ضددل 

 لب ددلو لبغحك بددل لددزل لبددفا  نعحددف لددص لب ددف و لبتدد  هاتزالددرنددفهحط بربغ ددرنرا لبزخددغرل بىللحددب هحددرص 

لضزب لبفرىرص لزل لسثل   لبت  هعط  إ ورىرل ثا   رو لبااللا بتض رق ل ىزرا لبغطىدلال إتل 

 ددره  لسثل   اددق لب ددف م لبيارددل لبغرورىرورددل لبغارنددحل  بالددكل هوددلن لبحرصخددل ،ددف ص  دد  افضددرل بضخالددر 
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هدكل لبا طدل   هفن لبحرصخل  ص  رالل ىلفهر إت اىغر ارن رخد  لبللحدب  تغردالا بدربطلل هحتعدفلس ب ، 

ا ب وو أاحف  هرصل لبيفصل سثل  صفارب لبيتو  لبف  لن بضلل لبااللا  هررردف  ضد  لبزخد   ىخحرر

ا   هفن لبحرصخددل لن ،إت اىغددر ارىدد  نددفلل لد،تددفلال أاحددف اىغددر ارىدد  ى طددل لد ه ددر  هحعددف أاخددف ىخددحرر

عددفل بى ددلو نعددف  ددص هض رددق هددكل لبعز،ددرب لبغتفلبطددل بددرص لبخددفلل   ا لنددر لبزخدد     ددر هض ددق  ددص  

 ؤشفلب لدىخزر  برص صفارب  يرصو هكل لسردال   لبتد  هعدف ضدف  نر بضدغرن هض ردق لدىخدررال 

بربضفال  هتربعالر  هكل نفل لى   ر نتض ق  ص هور و ا  لدنعرالب لبع حرل  لبت  هعط  لبتللاق  در 

ن لبتللادق اد  صفادرب برص لغىردرب لب دف  لد ه در   دص ث ن لى طدرك اد  لسثل  لبضفاد  بىللحدب  ل

لب ددف  لد ه ددر  هعادد  لبددتضو  بغ ددرثنف لب ددلو لبزا ددل لبتدد  هددؤحف ادد  لسثل  الىالددر  تررددفل  رورىرورددر 

أنرنرر ا  صفال لبللحب  هعا  لبحرصخل بكب  لىج نغوص لدنتيرثو  ص لبا لنر لبتد  هغخدو  ضد  لبزخد  

ربرل لربرددل  ث ن أي لىددو  ددص لرددو بضلتدد  لدنددتارث  لبددفا  سرددو لن نوددلن لبغخددر  لبضفادد  برىخددر

ل إن لهزرل لب لو   لبا لنر لبغارنحل  ص لزل ا ص لبااللا لب ىرو، هض رق لبالف  لباالرم  بألثل   ا  

لب لو  لبت  نحكبالر لبزلب بضلل لبفا  نزب أن هولن بغختلن هسحرف لرب   بولىالدر هد  ص درىل ىدرهذ 

 ، هفن 179:10يرصو لبزخ  لبغخرهغل ا  لسثل ل لبفالك لباالرمرل ا  لضزب لبزخ  لبعر ىل لىىغ

لبحرصخل لن هرررف نضفث ا   أصف هكل لبغتررفلب لبت  ه  ث لنتالر نؤحف لى   ختلن  ل ىزدرا لباالدرم  

 لباترزدل هدؤثي لبد  ندفلل لىطدزق لاضدو نض دو لىرالدر  ص  زغو لبغتررفلب لبغدؤحفو لسلدفن،   

ى  ل هيرك  ص لزل ،لو لبفا  لبضرصىل بدربفرىرص بضلدل لبزلب بالر هسحرف احرف ا  لبض لل لى  أل

هفك لس ا  اكب  ا لنر لبااللا  ا لندر لدىطدزق  ادكب  لبغخدرال لب رصدل بدرص لب دف رص  ا لندر 

نزصظ لن لبتطدل  بدا ص   لبفاحل  ال نل لبل ك  نفلل اتش  يرصو هكل لدرال ، بتضخرص لدىزرا

 دص  خدرهغل بغترردف لب دلو هض  د    لبتد  نزدب لن نودلن  لبااللا  نسه  تب   تطرب در  د   در هض دق

هطحر الر بس،و ا ص  غوص  هفن لبحرصخل لن هكل لبغتررف نزب لن نولن ث  ل لاحف  ص بر،  لبغتررفلب 

لبغرورىرورل لسلفن سهغرتج لبفمرخرل ا  هض رق ،دلو ثاد  احردفل نزدب لن ن دل  لبزلدب بدسلفلد هدكل 

 .  19:11لب لو ا  ل،و ا ص  غوص 

 اٌفظً اٌراتغ
 االضرٕراجاخ ٚاٌرٛط١اخ: -4

 االضرٕراجاخ: 4-1

لن للى  هطل  بىغتررفلب لبحرنلاراغرهرورل  صخب لبتفهرب  ال نل لباالدلا، ل هيدرك  فادا اتىدل  -1

 لبزخ ،، ال نل ل،   لىخار  بىفاحل، ال نل  رو لبزخ ،ا ص لبااللا .

ىزدرا   دص لدزل لىد  لبحرنل رورىد    لن لب ددلو لز،دل ل هحدرم  عالندل بدرص ادو لبغترردفلب  دد  لد -2

 لبفلاعل ه  لداخف هسحرفل ا  لدىزرا.

لن لبزلحرص نتغتعلن بغلصيرب بفىرل  رخغرل ررفو   دص لدزل لبتدف نب نغودص لن نض  دل ل ،در   -3

 لفبرل ه ف  لىزرا لبيعربرل.

 اٌرٛط١اخ:  4-2

رضل  اريرل لبتعر و  عالدر  دص لبغعاردرص بغدر ن دف  لدهتغر  برسنا لبحرل رورىرورل  لبتضىرىرل لب ض -1

 ل ىزرا   هطلنف لبزرىب لبغعفا  بفن لبغف برص لبغضىررص.

ضف  و لثلرل لبغف برص لبعر ىرص بزهضرث لبغفااي سبعرال لب دلن اد  لبتضىردو سهغردل هدكل لبعىد   -2

لبغزددرل  اخددربال   ادد  هطددلنف لسثل   لدىزددرا لبفنرضدد     إثلددرل لبغددف برص بددف  لب لرصددل بالددكل

  هعىرغال  لبت اررب لبضفنخل.

 ضف  و بار  لنربرب هف نحرل صفنخل  للاحل بىتطل     لبف ل لبغزر  و   بايا لبيبرب لبعغفنل. -3
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 اٌّظادر
 .  1989. لغرن : ثل  لبيوف لبعفب  ، اٌثحس اٌؼٍّٟ وٕظاَ لصغف انفلن صغفلن ، -

، هفرغدل مىضدل صخدر  لبدفنص ، لب درهفو :  فادا   ١ٔىفا اٌح٠ٛ١فحا١ٌّىالدهضرث لبف ب  دبعرال لب دلن .-

 2001لبتاغرل لد،ىرغ  . 
-

 .110، ص1990، لب رهفو، ثل  لبيوف لبعفب ،أضص ٚٔظر٠اخ اٌرذر٠ة اٌر٠اػٟبخطلنخ  لصغف؛
-

دراضح تؼغ اٌّرغ١راخ اٌى١ّٕاذ١ى١ح ٌٍخطٛاخ اٌصالز األخ١رج ٚإٌٙٛع ٚػاللرٙفا  صر ف نلنف ،

.  نربل  ررخترف   رر عل برفلث  اىرل لبتفبرل لبفنرضرل  (ٟ اٌمفس اٌؼاٌٟ ) فٛضثرٞ فٍٛبتاالٔجاز ف

 1997. 

االضففص إٌظر٠ففح ٚاٌؼ١ٍّففح الٌؼففاب اٌمففٜٛ صددفنش لحددف لبوددفن  لبيضددى ،للبل لبددفلهر  لبغيفردد ؛  -

 . 2012، برف ب،لبرفنف بىطحرلل لبيارل لبضفنخل،ٌى١ٍاخ اٌررت١ح اٌر٠اػ١ح
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