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 سخخهض  انبحثي

قر   الرف ىةب الدةلر  الردلل الىح ر  لقرة   التعرفف لىرا الردت وا مالويرت اوا الوعةوتار هدف البحث        

مالتوررد البررو ا م الوررز   .  ومعرر  الارردا  -لدىطىبرر  يىةرر  التفالةرر  البدلةرر  ملىرر   الفاو رر  ماةتتفرروا الوز رر 

طىبر  الوفا را اةتالعر  لةىةر  التفالةر  البدلةر  ملىر   الفاو ر   ال صف  الوألسى ب الويح . ماشرتوى  لىرا

( طولرررن 656( طولرررن مرررب م وررر ا  285( ، الىرررد لرررد ه   2017 -2016مرررب الرررلي ت لىعرررو  الدتاسررر   

%(. ماسرتزت  ا 43.44يو و ا يى  العد استبعو  الفاسب م مةلب ا الوزتخبروا مال رلا يولر  ليرب  العةزر   

صرررر  ة  اةلتبرررروت م لو ةرررر  لتررروب  اةلتبرررروت البرررردل  مالبوا مةةررررولةة .ام ميرررت ل الطىبرررر   ررررعةفو مررررب 

البوا مةةررولةة  لرر  ماررا هررلا الدتاسرروا مررب لرر ى تطرروالت الويررت ل مررل اةلتبرروت البرردل . مت صرر ا ال لررو   

الز ف ل  مزوه  ال  داا التعىةوة  لىوقفت مسولوت و ام التأيةد لىا  تمس الىةوق  لر  الطروا اهتورو  ايبرف 

اب الق  . ما فاا  تاسروا تمروا لزوصرف الرفل لىةوقر  البدلةر  ام الحفيةر  مالتعرفف لىرا ميرت اوا لتووت

 الطىب  لة و.

 القف  العوم  ي، ال ل  الحفي ، الق   الىح ة .انكهًاث انًفخاحُت: 
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Abstract 

     The aim of the research is to identify the degrees and standard levels of the 

strengths of the two men, in terms of the momentary push and the height 

achieved by students of the College of Physical Education and Sports Science - 

University of Baghdad. The researchers adopted the descriptive method in the 

survey method. And included students of the four stages of the College of 

Physical Education and Sports Science for males for the academic year (2016-

2017) AD, they numbered (285) students out of a total of (656) students as a 

total number after excluding the depositors and the players of the teams and thus 

the sample rate was (43.44%). They concluded that the students' level is poor in 

terms of physical and biomechanical test results. And the validity of the 

biomechanical test in such studies by matching the level with the physical test. 

They recommended a review of the curriculum modules and hours of the course, 

or the emphasis on fitness classes in giving more attention to strength exercises. 

And conduct studies that include other elements of physical fitness or mobility 

and identify the levels of students there in. 

Key word:Vertical jump, kinetic momentum, moment force. 
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 نفظم االولا
 انخؼرَف بانبحث: -1

 يقذيت انبحث واهًُخه: 1-1

تعد  في  ال ثن العو  ي مب الحفيوا الفاو ة  الموبع  مالضفمتا  لةاةف مرب الفعولةروا مالو روتاا 

 الوأللعوب الفاو ة  الوختىف , لوب الزو ة  البدلة  ه  قدت  الفف  الفاو   لىرا تلرل مفير  ثقرا  يرو   لرا

موةزر  لر  العضر ا الرف ىةب مرل  القبرو أقصرا قر    الوسرتخدا العور  ي مللر   الوةت واألىا لقط  موةز  

لر  معردى  أللضا لب  في  موةب لة و، امو مرب الزو ةر  الوةةولةةةر  ل زروة لرد  ل امرا تمرتفة استخدام 

 .القف  ماةتتفوا اةلضا

 القف  مالومرر  مال رفي مررب لرر   سررط  ت  لعرا األت  مبرردأ م رر  ل وةررل  فيروا مم رروتاا ال ثبررام 

اإلليرروم  اسررتطواملرر ة قرر   ت  لعررا األت  لوررو ، (Ground.Reaction,Forceاألت  ماطىررت لىةرر   

تزفةل  فيوا الوم  مال في مال ثن, ماوى ااب  لزو ق   ت  لعا األت  ه  ال ق ف ل  قوتب لىا سط  

ألم  لةس  ت وا ق    لل الف ىةب اتحفة القوتب ملز  ع االووا ممحومل  ال ثن الولف ىةب لوتج القوتب, 

لررأم األت  تبقررا ثوالترر   وررو أثزرروا الرردلل مررب لرر   سررط  األت سررط  الورروا ثةررف ثوالرر  تحرر  القرروتب, الةز

ماتحفة ال ير  لةرس  ت روا الردلل الرولف ىةب أمرو  لا يروم ال ثرن العور  ي مرب الحفير  لتت ر  قر   ت  لعرا 

و  ار  ماأللقةر  يورو لر  ماروى  لتبروت ال ثرن العور  ي لى ثرن العرول  األت  لح   ت وا محصى  الق تةب الع

 لق   ت  لعا األت  أثفاً يبةفاً لىا سفل  تع ةا مفي  ثقا ال ي  الوإلت وا العو  ي.

لةىوو زا  مقدات تى  القر   مقصرف زمرب  سرتافاق و, يىورو  تتفعر  قرة  سرفل  تع ةرا مفير  ثقرا ال ير  

ي  أم هلا اإللتبوتل  هلا الحف متحفة ميول  ألىا
(1)

. 

امو مب لو ة  ال ل  الحفي   ل   مبدأ م   آلف ا ن مفالوت  أل ا تحقةت  تتفوا مثن لو  ي لول , 

اعتبرف الر ل  يوةرر  الحفير  الترر  ايرتطةل الفاو رر  ت لةردهو أثزرروا ال ثرن لئلىررا مهر  لة اوبةرروً توارا قةورر  

اليرفل (, أي يىورو زا  هرلا الر ل  يىورو ×    وصا  فب يتى   ي  الفاو   ل  سفلت   الر ل   الةتىر

ميروت زا   تتفوا ال ثن العو  ي, للا ا ن لىةزو الحث سبا زاو   هلا ال ل  لب طفات زاو   الق   مزاو   

 .تع ةا  في  مفوصا الفيبتةب

(، مال رلا ال امار  ايرتطةل الفاو ر  30º ةث تعوا زمااو الفيبتةب الأقصا سفلت و مق ت و ل  زامار   

د أيبف ق   ماصفف أقا طوق   فية  موةز  يوو أم الق   الزيبة  لعض ا الف ىةب لزرد الفاو ر  ل رو ت لة

مزم ال ير (, لرلا يىورو تر  ا  قرة  ÷ تأثةف يبةف ل  زاو    تتفوا ال ثن مه   الق   الزيبة   الق   القصر ل

واررول  ماحقررت  تتفرروا ألىررا القرر   الزيرربة  ل يرر  الفاو رر  يىوررو ايررتطةل  اإلسررتفو   مررب الرر ل  الحفيرر  ال

الول ثن العو  ي
(2)

. 

ألضىة  مةةولةةة  ل  ت لةد قة  لىةرو القر   اإللقبو روا العضرىة , لقرد تر   الواولة  ام ل مااو مفوصا ال ي 

 تاسرر  مقرردات القرر   الترر  ايررتطةل اإلليرروم ت لةرردهو لرر  مفوصررا  يررو  الوختىفرر , مل ررد أم مفصررا الفيبرر  

( ايتطةل ت لةد أيبف ق    لرل موةزر  لئلىرا, يورو أم مف حر  الرلتالةب لىفروً 30مال اما   لازوا مقداتهو  

( ل  مفصا الةتف ليتطةل ت لةرد أيبرف زلر  ملقرا  فير  90ل  الوف ى  التحضةفا  مال اما  ت اد لب  

( لئمرو  لةر  اتحرفة مفير  ثقرا 20مب اللتالةب  لرا ال رلا أمرو زامار  ال رلا لة رن أم تةر م الحردم   

ل   قولد  اإلتتةوز ممةوم ق   ت  لعا األت  مهوو القدموم لضووم  ت روا تىر  القر   مبوشرف  لحر  ال ي  

                                                
1
- Nicholas P. andLinthornea. (2001); Analysis of standing vertical jumps using a force 

platform, School of Exercise and Sport Science, The University of Sydney, Sydney, New 

South Wales, Australia. p.1203. 
2
-Linthorne, N. P. (2001);Optimum release angle in the shot put. Journal of Sports 

Sciences. p.364. 
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مفي  ثقا ال ي  متحقةت ايبف ل   مزلر   فير  لة رو، أمرو م رل الرفأس لة رن أم اةر م ميرتقةووً توومروً 

ألىا لقط  لىقةوسمالز ف أموموً ل  الوف ى  التحضةفا ، أمو العد مف ى  الدلل ا ن أم ات   الز ف لح  
(1)

. 

مالةف لوم أه  مبدأ مةةولةة  تعتود لىة  ل فا  الوقلملوا ه  سفل   لط   مفي  الاقا، لةىوو زا ا 

سفل  اإللط   يىوو زا  ميوت طةفام لل  الوقلمف, مهرلا مروازطبت لىرا األ  ر   ماأل ماا الويرتخدم  

, ميررلل  ازطبرت هررلا الألعروب الوضررووت مالوةردام مالفمر الولفاو رة  أثزروا  ط ق ررو يورو لرر  ميروالقوا الرردلل 

الوبدأ لىا طةفام  ي  الفاو   العد تفي  لئت  يوو ل   في  ال ثن العو  ي مت  ا  سرفل   لطر   

ال يرر  لئلىررا يىوررو  سررتطوا الفاو رر  تطبةررت  وةررل تىرر  الوبررو يا الحفيةرر  مالوةةولةةةرر  اليرروالق  المررةا 

  التةزة (. مزوسن مماول  مالوأل اا الحفي  صحةحو

%(  لا مرول   لرر  12  ثقرا  يرو  الحردم  فروا مفير  ةرث ايرتطةل الفاو رةا أم ا ارد مرب ميرول   تت

 لتبروت ال ثرن العور  ي ال ةرد  المةا صحة ، هرلا لىوروً الرأم قرة  الوبو يا الحفية  مالوةةولةةة  تطبةت تى 

(س ، الوفي  ثقا ال ي  مب الابوا85-80تصا  لا  تتفوا  
(2)

. 

اةلتبروتاا لوعفلر  قرة  القر   مميرت اوت و البح ث  لل  ت  رف اهوةر  لر  مارا هرلا الزر ا مربلوب ل ى 

ا ول  الا الع اما البوا مةةولةةة  س اا يول  لىوتدتالةب ام الوتعىورةب، ام التعرفف لىرا هرلا القرة  ةاةفر  

فل  ميت ل العةز  الروةل  ام ل  اةب مقتفلو الزتوب  البحث العىو  الوبزة  لىا تقةة  الويت اوا لىزتوب  ممع

لزد طىب  يىةوا التفالة  الفاو ة ، ام اةهتوو  التحىةا هلا اةلتبوت الوا مةةولةةةو مالدلةو ماةهتوو  الواا هرلا 

الو  رر ا ماسررتخفاج معررواةف مميررت اوا لرر   رروا مررب لرر ى اهوةرر  ماررا هررلا اةلتبرروت لرر  الحرر   التفالةرر  

ياررف  التمرروتا مةلرر  ملشررفا لىقرر   لرر   رر ا م رر  مررب الحفيرروا البدلةرر  لقةرروس القرر   اةلف وتارر  لىررف ىةب م

 الفاو ة  ام اثىبةت و ل  استخدا  الف ىةب اثزوا اة اا.

 يشكهت انبحث: 1-2

ام مح ت ممةى  البحث مالولتصروت، ام البرو ا م لر  ا ردما  تاسر  تخر  الويرت اوا مالوعرواةف لطىبر  

عرفا  الةولر  مفا ى رو لر  قر   القفر  العروم  ي مرب الزو ةر  يىة  التفالة  البدلة  ملىر   الفاو ر  ل ومعروا ال

البدلة  ا ول  ال  ةت  د  تاس  مب الزو ة  البوا مةةولةةةر ، ميرلل  م رل البرو ا م الفير   تحر  تيرو ى: 

ها تزطبت الويت اوا مالوعواةف مب ل ى اةلتبوتاا البدلة  ماةلتبروتاا البوا مةةولةةةر  ا  هزروة الت لرو 

قرد ةا ررد البررو ا م تفيررةفا  ولةررو يرروم  لوررو سةيرتخفج مررب لترروب  لةوررو الا التىفرر  ام تطوالقرر  الررةب الةز وو؟م

اةلتبوتاا البدلة  مالبوا مةةولةةة ، ملةز و الولز وا  ستعط  تقةةورو مفةردا لويرت ل القر   ممعواةفهرو، ا رول  

ا م ام ابةزرر ا لرر  هررلا البررو الررا تلررد الوعى مرروا الز فارر  الترر  تخرر  لىرر  البوا مةةولةرر ، مهررلا مررواتا  

 .الدتاس 

 هذف انبحث: 1-3

 ق   الف ىةب الدةل  الدلل الىح   ماةتتفوا الوز ر قة  الدت وا مالويت اوا الوعةوتا ل التعفف لىا.1

 . ومع  الادا  -طىب  يىة  التفالة  البدلة  ملى   الفاو  لدى

 يجاالث انبحث: 1-4

 بدلة  ملى   الفاو  .طىب  يىة  التفالة  الانًجال انبشرٌ: 1-4-1

 .10/10/2017الا 3/11/2016لىود  مبانًجال انزياٍَ:  1-4-2

 القول  الواىق  ل لعوب ل  يىة  التفالة  البدلة  ملى   الفاو    ومع  الادا .انًجال انًكاٍَ: 1-4-3

 نفظم انثاٍَا
 يُهجُت انبحث وإجراءاحه انًُذاَُت: -2

 يُهج انبحث: 2-1

                                                
1
- Rod Cross, (1999); Standing, walking, running, and jumping on a force plate, Am. J. 

Phys. p.306. 
2
- Linthorne, N. P., Guzman, M. S., & Bridgett, L. A. (2005);Optimum take-off angle in the 

long jump. Journal of Sports Sciences. p.309 
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 الويح . الوألسى ب   ال صف  التود البو ا م الوز

 ػُُت انبحث: 2-2

اشتوى  لىا طىب  الوفا ا اةتالع  لةىةر  التفالةر  البدلةر  ملىر   الفاو ر  مرب الرلي ت لىعرو  الدتاسر  

( طولرررن يو وررر ا يىررر  العرررد اسرررتبعو  656( طولرررن مرررب م وررر ا  285( ، الىرررد لرررد ه   2017 -2016 

( ابرةب مصرف العةزر  لر  1%(، مال ردمى  43.44العةزر    الفاسب م مةلب ا الوزتخبوا مال لا يولر  ليرب 

 .قة  الط ى مالةتى 
 (1انجذول )

 وطف انؼُُت فٍ انطىل وانكخهتَبٍُ 

 انًخغُراث ث
وحذة 

 انقُاس
 ع انىسُط س

يؼايم 

 االنخىاء
 اػهً قًُت اقم قًُت

 1.97 1.51 0.16 0.09 1.74 1.75 يخر انطىل 1

 96.00 47.00 0.22 11.70 69.00 71.14 كغى انكخهت 2

 وسائم جًغ انًؼهىياث واألجهزة واألدواث انًسخؼًهت فٍ انبحث: 2-3

 وسائم جًغ انًؼهىياث: 2-3-1

الوفا ررررل مالوصررررو ت العفالةرررر  ماأل زبةرررر ،،  مشرررربة  اةلتفلةرررر  الدملةرررر ،، الوقوالىرررر ،، الو   رررر ،، 

 اةلتبوتاا مالقةوس.

 األجهزة واألدواث انًسخؼًهت بانبحث: 2-3-2

(،، الفلروم  التحىةرا 1(ص/ثرو،، لرد  120( اوالولةر  الصرزل سرفل   SONYيومةفا تص اف لر ا  

(،، شرررفاظ DVD(،، اقرررفاص  1( لرررد   HP(،،   ررروز ي مبةررر تف لررر ا  Kinovea.0.8.15الحفيررر   

 .( ،، مقةوس تس  متفي5( ،، شفاظ معدل  الط ى  1.5( ، م 5قةوس  ىدي الط ى  

 اإلجراءاث  انًُذاَُت: 2-4

 انخجربت االسخطالػُت: 2-4-1

( صربو و لر  القولر  الدالىةر  لوىعرن 11.00( ، اليرول   3/11/2016ا فا  ا    الخوةس( الو الت   

الةف  الطوبف ، لىا لوس ط ب مب مفا ا مختىف ، مالعد لرد  محرومةا تر  التةروت قةوسروا اةلتبروتاب، 

(ص/ثررو، 240 رروا ، لبرردا البررو ا م اليررفل   مررل اة تررت ا ا ررول  الررا اليررفل  الوزوسررب  لىةررومةفا الترر  

ميولرر  الزتة رر  لررد  م رر   الصرر ت  اليرربن لقرر  اة رروا ، مال ررلا م ررع  الةررومةفاا لىررا سررفل  

 (ص/ثو، موو ا ل الا م    الص ت  مامةولة  تحىةى و المةا  ةد.120 

 انخجربت انرئُست: 2-4-2

( صربو و، ميروم لورا البرو ا م لر  10.00( ، اليرول  الر  6/11/2016االتدأا ار    اة رد( الو الرت  

ا ات  الت فال  المرةا لمر اب   يرن الردتمس التر  تت ا رد ال رو الوفا را مزقيرو  الرةب قولر  الةرف  الطروبف  

( ، مقرد تر  28/11/2016ميف  الةد ميف  اليى ، مالومقروا مختىفر  ماسرتوفا الرا ار    اةثزرةب( الو الرت  

( ، مالبررلت  مفت  رر  الولةومررا، مقررد ترر  1.30مالوتتفرروا   ( ،3.55لررب الوختبررف  تابةرر  الةررومةفا الويررول  

,(اخخبار انىثب انؼًىدٌ ينٍ انثبناث التص اف اثزوا تطبةت 
(1)

الةومرا شرفمط  مرب قبرا الوختبرف، ماير ا   

مرب لر ى،  ي                   ر تى  ال ير ،  انقىة انهحظُتيخغُر ااضو اةتتفوا اللي اصا الة ، مت  استخفاج 

انقنىة  )كخهنت اقطع  ل ى هلا الويرول ، اللي ت  اقطع و   .ة.ج( الوختبف لزد الدلل، مال مب مالويول  ال

 انسرػت(/ انزيٍ.× انجسى

                                                
1
ػالقت بؼغ انقُاساث االَثروبىيخرَت بانقىة االَفجارَت نألطراف انؼهُا وانسفهً نالػبناث كنرة و؛ مبو  لومف لبد هللا أث -

 .87ص (.2010، الو ىد الاولث، الاولثفاو ة ، العد  ، الحث مزم ت،  م ى  لى   التفالة  الانسهت
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 انىسائم االحظائُت: 2-5

 ( ةستخفاج لتوب  البحث ميوةت : SPSSاستخد  البو ا م الحقةب  اة صوبة   

الدت رر  مررا اةلترر اا،، الىررا قةورر  ماقررا قةورر ،، معو،، ال سررظ الحيرروال ،، اةلحررفاف الوعةرروتي،، ال سررةظ.

 الوعةوتا  الوعدل   الدت   ال ابة  مالتوبة  الوعدل (.

 انفظم انثانث
 ػرع انُخائج وححهُهها ويُاقشخها:  -3

 ػرع وححهُم انىطف اإلحظائٍ نقُى االخخبارٍَ: 3-1
 (2انجذول )

 ىدٌ يٍ انثباث وانقىة انهحظُتانىطف اإلحظائٍ نهؼُُت فٍ قُى اخخبارٌ انقفز انؼايَبٍُ 

 االخخبار ث
وحذة 

 انقُاس
 ع انىسُط س

يؼايم 

 االنخىاء
 أػهً قًُت أقم قًُت

 0.56 0.30 0.27 0.07 0.40 0.41 يخر انقفز انؼايىدٌ يٍ انثباث 1

 2848.22 1849.15 0.003 163.63 2295.01 2297.27 َُىحٍ انقىة انهحظُت 2

 ( َخبٍُ:2يٍ انجذول ) 

( ، متمةا ليرب  اقرا 0.26تبوت القف  العوم  ي مب الابوا يوم الفف  الةب اقا قةو  مالىا قةو   ل  ال

 %(.53.57قةو  مب الىا قةو  ل لتبوت  

(لة تب، متمرةا ليرب  اقرا 999.07امو ل  التبوت الق   الىح ة  لةوم الفف  الةب اقا قةو  مالىا قةو   

 %(.64.92قةو  مب الىا قةو  ل لتبوت  

ممب ل ى موتقد  اتض  ام مداوا التبوت القف  العوم  ي مب الابوا الطا ملشرف لر  قرة  لرفم   

لتوب  العةز  الةب اقا قةو  مالىرا قةور  ايبرف مرب التبروت القر   الىح ةر  البوا مةةرولةة  لر  قرة  لرفم  لتروب  

 العةز  الةب اقا قةو  مالىا قةو .
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 خبار انقفز انؼايىدٌ يٍ انثباث وححهُهها:ػرع َخائج يسخىَاث انؼُُت فٍ اخ 3-2
 (3انجذول )

 قُى انذرجت انخاو وانزائُت وانخائُت وانخكرار وانًسخىي فٍ اخخبار انقفز انؼايىدٌ يٍ انثباث َبٍُ

 انزائُت انذرجت انخاو
 انخائُت

 انًؼذنت 
 انخكرار

يجًىع 

انخكراراث فٍ 

 كم يسخىي

 انًسخىي

0.30 -1.48525- 35.15 23 

 ُف جذاػؼ 54
0.31 -1.34862- 36.51 7 

0.32 -1.21198- 37.88 12 

0.33 -1.07534- 39.25 12 

0.34 -.93871- 40.61 13 

 ػؼُف 108

0.35 -.80207- 41.98 22 

0.36 -.66544- 43.35 6 

0.37 -.52880- 44.71 9 

0.38 -.39217- 46.08 9 

0.39 -.25553- 47.44 11 

0.40 -.11890- 48.81 38 

0.41 0.01774 50.18 5 

 يقبىل 66

0.42 0.15437 51.54 2 

0.43 0.29101 52.91 10 

0.44 0.42764 54.28 8 

0.45 0.56428 55.64 19 

0.46 0.70092 57.01 11 

0.47 0.83755 58.38 6 

0.48 0.97419 59.74 5 

0.49 1.11082 61.11 7 

 يخىسط 56

0.50 1.24746 62.47 13 

0.51 1.38409 63.84 9 

0.52 1.52073 65.21 8 

0.53 1.65736 66.57 7 

0.55 1.93063 69.31 12 

 جُذ 1 1 70.67 2.06727 0.56

 ( َخبٍُ:3يٍ انجذول ) 

ام ميت ل العةز  يوم   عةفو( ل  التبوت سف ز  لىقف  العروم  ي مرب الابروا مللر  ةم العةزر   ققر  

%( اللي اتفام  الةب اقا قةو  لىدت   الخو  37.89( طولن مليبت    108الىا تةفاتا ل  هلا الويت ل  

 ( الولزيب  لىدت   التوبة .48.81( م 40.61( ، م 0.56( ، مالىا قةو   0.30 

%(، 23.15( طولبرو مليربت    66م وا التيىيا الاول  الويت ل  مقب ى( اللي يروم م ور ا تةفاتاتر   

%(، 19.64( طولبرررو مليررربت    56يىيرررا الاولرررث الويرررت ل  مت سرررظ( الرررلي يررروم م وررر ا تةفاتاتررر   مالت

%(، امررو 18.94( مليرربت    54مالتيىيررا الفاالررل الويررت ل   ررعةف  رردا( مالررلي يرروم م ورر ا تةفاتترر   

 %(.0.35التيىيا الخومس لةوم الويت ل   ةد( اللي يوم م و ا تةفاتت  طولبو ما دا مليبت   

 َخائج يسخىَاث انؼُُت فٍ اخخبار انقىة انهحظُت انًُكاَُكٍ نهقفز يٍ انثباث وححهُهها: ػرع 3-3
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 (4جذول )

 َبٍُ قُى انذرجت انخاو وانزائُت وانخائُت وانخكرار وانًسخىي فٍ اخخبار انقىة انهحظُت انًُكاَُكٍ نهقفز يٍ انثباث

 انخائُت انًؼذنت انزائُت انذرجت انخاو واػهً قًُت ادًَ
ًنىع انخكننراراث يج

 فٍ كم يسخىي
 انًسخىي

 22.61 -2.73864- 1849.15 ادًَ قًُت
7 

    ػؼُف 

 29.98 -2.00245- 1969.61 اػهً قًُت جذا جذا

 31.02 -1.89838- 1986.64 ادًَ قًُت
 ػؼُف جذا     40

 39.76 -1.02364- 2129.77 اػهً قًُت

 40.37 -96332.- 2139.64 ادًَ قًُت
 ػؼُف 96

 49.86 -01379.- 2295.01 اػهً قًُت

 50 -00004.- 2297.26 ادًَ قًُت
 يقبىل 95

 59.95 0.9949 2460.06 اػهً قًُت

 60.25 1.02473 2464.94 ادًَ قًُت
 يخىسط 43

 68.69 1.86896 2603.08 اػهً قًُت

 72.23 2.22343 2661.08 ادًَ قًُت
 جُذ 3

 75.14 2.51409 2708.64 اػهً قًُت

 83.67 3.36712 2848.22 ادًَ قًُت
 ذ جذاُج 1

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ اػهً قًُت

 ( َخبٍُ:4يٍ انجذول ) 

ام ميت ل العةز  يوم   عةفو( ل  التبوت الق   الىح ةر  لىقفر  العروم  ي مرب الابروا مللر  ةم العةزر  

%(اللي اتفام  الرةب اقرا قةور  لىدت ر  33.68( طولن مليبت    96ل   قق  الىا تةفاتا ل  هلا الويت 

 ( الولزيب  لىدت   التوبة .49.86( م 40.37( لة تب، م 2129.77( لة تب، مالىا قةو   1986.64الخو   

%( 33.33( طولبرو مليربت    95م وا التيىيا الاول  الويت ل  مقب ى( اللي يوم م و ا تةفاتاتر   

%(، 15.08( طولبرررو مليررربت    43الويرررت ل  مت سرررظ( الرررلي يررروم م وررر ا تةفاتاتررر   مالتيىيرررا الاولرررث 

%( 14.03( طولبرو مليربت    40مالتيىيا الفاالرل الويرت ل   رعةف  ردا( مالرلي يروم م ور ا تةفاتتر   

( طولررن مليرربت   7مالتيىيررا الخررومس لةرروم الويررت ل   ررعةف  رردا  رردا( الررلي يرروم م ورر ا تةفاتترر   

( طولبررو مليرربت   3ليررو س لةرروم الويررت ل    ةررد( الررلي يرروم م ورر ا تةفاتترر   %(، مالتيىيررا ا2.45 

%(، مالتيىيررا اليرروالل لةرروم الويررت ل  ةررد  رردا الررلي يرروم م ورر ا تةفاتاترر  طولبررو ما رردا مليرربت  1.05 

 0.35.)% 

يُاقشنننت َخنننائج يسنننخىَاث انؼُُنننت فنننٍ اخخبنننارٌ انقفنننز انؼنننايىدٌ ينننٍ انثبننناث وانقنننىة انهحظُنننت  3-4

 َُكُت نهقفز يٍ انثباث:انباَىيُكا

 م اةلتبوتاا ال ةد  ه  الت  تتضوب معرواةف تعطر  القرة  الخرو  التر  ارت  استخ صر و مرب لر ى 

تطبةررت اةلتبرروتاا  ةلرر  ممعزررا،  ل  م الوعررواةف تيررولد الوختبررف لرر  التعررفف لىررا مفيرر ا الزيررب  لرر  

م و لت ، مهلا اعد   فاًا م ووً م فمتاو لتحقةت شفمط التق ا 
(1)

. 

( طولرن تر  الحصر ى لىرا الزتروب  التر  285مالعد تطبةت اةلتبوتاا الو وتا  لىا العةز  البولار   

 واا يدت وا لو ، ت  التعومرا مع رو   صروبةو إلا رو  الوعرواةف التر  اوةرب مرب ل ل رو تعورة  لتروب  لةزر  

 البحث القصد تقةة  قدتات و.

  ال ابة  مالتوبةر  الوعدلر ( ي ل رو   ردل ال سروبا القةوسرة  مت  استخدا  الدت   الوعةوتا  الوعدل   الدت 

لتقةة  األتقو  الوي ى  مب ألعةز 
(2)

. 

                                                
1
 .304ص ،1995)،  القوهف ,  ات الفةف العفال ,3, ط1, جانقُاس وانخقىَى فٍ انخربُت انرَاػُتدمحم صبح   يولةب؛ -

2
 ،( 1998،   ومعر  الاردا ، مطبعر  التعىرة  العرول ،االخخباراث وانقُاس وانخقىَى فٍ انرَاػنُتقوس  الوزدةمي مالفمم؛  -

 .36ص
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( اتض  ام لتوب  ير  اةلتبروتاب الطر  لفرس الويرت ل لىعةزر  4( م 3ممب ل ى موظ ف ل  ال دمى  

ولةةةر   ترا ال رو الطر  ل  التبوت ق   الف ىةب س اا ل  التبوت سف ز  ام التبوت الق   الىح ة  البوا مةة

لفس الويت ل ل  تدتج التفتةن الولزيب  لويت ل  الوقبر ى( م الوت سرظ(، لردا ام اةلتبروت البوا مةةرولةة  

 الطا مدل اياف ل  الويت اوا مب لو ة   الضعةف  دا  دا( م ال ةد  دا(.

اةلتبوتاب لر  لتوب  ورو، مموا وزو ل  ماا هلا اةلتبوتاا ه  الويت ل الحقةق  لىعةز  ماللي اتفت ي  

مهررلا ارردى لىررا صررح  اسررتخدا  التحىةررا البوا مةةررولةة  لرر  اسررتخفاج ميررت اوا القرر   لىررف ىةب لىعةزرروا 

لعتبف ام التبوت سف ز  ه  قةوس مبوشف لىق   مه  مب اةلتبوتاا الت  توتى  م  ر لة   أللزوالوختبف ، 

ةرولةة  ل ر  التبروت ايرتخفج قةور  الدةلر  التصر اف مصد  مثبروا لرول  لر  قةوسر و، امرو اةلتبروت البوا مة

لزدمو لفاد ام لختبف صح  ا د اةلتبوتاا ال داد  لضل مع و  لألزومالتحىةا ل   قةوس ثةف مبوشف، مل لا 

مح  متفت لىة  لولا تطوالق  الزتوب  اثب  للر  صرح  اةلتبروت ال دارد الويرتخد  لر  اسرتخفاج الويرت اوا 

 مالوعواةف.

البو ا م مب ل ى استخفاج الويت اوا لىعةز  قةد الدتاس  مقةوت و الحقةقة  التر  توارا ا ردل ام موافاا 

البدلة  الو و  لطولن التفالة  الفاو ة  ه  اةه  لر  مارا هرلا الدتاسر  مهر  لر  الحقةقر  اعتبرف  ااةلتبوتا

ةر  ةلتةروت طولرن الةىةر  ملشف ثةف  ةد لىعةزر  ماعطر   قةقترةب م وترةب اةملرا ام الطوتار  اةلتبروت البدل

ا رن ام تفلررل مررب ميررت اوت و لرر  قبرر ى الطولررن، مالحقةقرر  الاولةرر  ام ميررت ل ال  ررداا العوىةرر  مررب لرر ى 

 سولوت و الدتاسة  ثةف يولة  ل تتقوا الولطولن لىويت ل البدل  الوطى ب.

ةةة  الحفي لق   لض ا الف ىةب ه  مب الوحد اا اةسوسة  لىيفل  مالتزيةت مالت ازم م ازوم
(1)

. 

الحفير  الوتزوسرت  لرئ اايوو ة ع البو ا م اثزروا الت فالر  الحقةقةر  ل لتبروت لرد  اتقروم اثىرن الطىبر  

 ميرأ اااةلتبوت، مل لا ا ن العوا لىا ت لة  الطىب  الواا هلا الز ا مب اةلتبوتاا يوهوةر  لىوةر   إل اا

ن لرر  الو رروتاا الترر  تيررت  ن  فيرروا القفرر   فيرر  لةررفل البررو ا م الرر  اعةررس اة اا الحفيرر  لىطولرر

 العوم  ي المةا يبةف، لق   الف ىةب م و  ل   وةل الحص  التعىةوة  تقفابو لوختىف اةلعوب.

ماضةف البو ا م  قةق  هوم   دا ل  هلا اةلتبوت مرب الزو ةر  البوا مةةولةةر  لقةوسر ، مهر  ام الطولرن 

د ةا ةرد الحفيروا الوةوىر  ل لتبروت المرةا  ةرد مهر  اةشروت  قد اوتى  القر   لوارا هرلا الحفيروا ملةزر  قر

الوللتاا ل تتفوا اللي اصى ، ملةب  ةب تر لف الةرومةفاا اليرفاع  لتحىةرا الحفير  مرب الووةرب الرل زمرب 

الطةرفام لىوختبرف الز رف اةلتبروت يقةرروس لق تر  اةلف وتار  الرولطبل مررل اة اا الصرحة  الوتةومرا مرب لو ةرر  

 لىا اةتتفوا، لةىوو يوم زمب طةفال  ايبف  ى لل  ميت ل ق   الىا. شوت لإل في  اللتاا 

 أل ررالوارا هرلا الزر ا مرب اةلتبروت احتروج الرا لوىةر  الزروا متقزرةب ممقوتلر  الوحر  مابر  مم  ر ل  

اةلل الواا هلا الز ا مب القةوس مهلا مواعط  الاقا العىور  لر  اسرتخدا  التحىةرا البوا مةةرولةة   ترا لر  

   قةوس اةلتبوتاا مةاقتصف لىا تحىةا الو وتاا ماا و  لقوط الضعف مالق   لة و لقظ.تصحة
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