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 ثومذكمة البح مةمقد

يذهه القرنههلحلقرحههرر لطئههلفل رختهه للهه ل خإلتههنلقروتههؾسلقثادههرال لالههشو الأىر  ههرل تهه لقرإلنههاسلقرهه  ل
تهههنلنؾقاهههالقرحلهههرفل.لالوإل هههللأسهههررضالقرإلههها  الأ هههالنؾقاهههال ههه صليذههه اصل رهههلارلقرحهههرر للههه ل خإل

 ايثه له هاإلقلنههرحللؼقروتهؾسلقرإله للذه الأىهر ل ه صلقرظئهلق لا رهػل ههؽلاه ألقسهإلخاقسلأسهررضاللوتهل
لقرس ر ق لقرل رضل لقرسإلوتس لالظؾ ل رل.

تههلؼلارسههرلنههرحلقرسههإلوتؼليإلههحىللقرهه ل ههالن ضههلل حسههتؾتلقرإلوتههلؼلقرهه  ليإلعوهه لقرسوتههؼل للهه حلقرإلول
قر  لينؾسل ت لأسرسل ؽلقرإلجل الاقرإلظ ضقليشإلنللأىلصلأس للاأسلعل ؽلقرإلوتؼلقألصؼلقر  ليتنهؽل
فلهلقرسإلوتؼل جسؾ ر ل دإلنت ل ؽلقرسولل لالليولإللؾقخاللوتس رل لنسرلأا لاليؾنهال هرليتهاسلقرسوتهؼل

رسؾضهؾعل ل رلعرعلأستؾتل وضؽلألحلقسإلخاقسلقألستؾتلااجر هليإلؾقنل ت ل ؾق هلل إلوها فل ش هرلق
قرسر فلقرسلق للوتس هرل لق  راهر لقرئهل لقرسهإلوتؼل.ل للحسهتؾتلقرإلوتهلؼل هؾلقرؾسهضت لقرإله للإلعه لله للوتهلؼل

سنههل ق ل لا  هه قلقر ههر فل ههرلأال جسؾ هه ل ههؽلقرسههؾق لل هه لق حلاسههضت لرإلحنضههقلقرههإلوتؼللهه ل نههل ل ههؽل
ل(ل.ل2:ل2يس ؽلأحليإلحنقلقرإلوتؼل حكثلل ؽلطل ن ل)

لرإلهه ليس ههؽلقث إلسههر ل تض ههرللهه للوتههؼل  ههر ق لقألاذههظ لقرل رضههل ا ههؽلقألسههررضالقرحايثهه لقل
 ههؾلقألسههتؾتلقرسإلعههريؽل ل ضهههليوإل ههلل هه قلقثسهتؾتلاق ههاقل ههؽلصههؾ لقرههإلوتؼلقرحايثهه لنسههرللقرسخإلتئه 

يوإل ههلل شغؾ هه للوتلسلهه للإلئر ههلللئههر  لاعل لههرل ههؽلاهه ألهلاههر قللوتلسهه ل نإلههل لرلحنههقلأ ههاقإل
 ههههإلوتؼلأحليدههههضلللهههه لهلاههههر قللوتلسهههه لالنههههرلدههههسللر ههههلل ههههؾليوإلسههههال تهههه لقرإلشؾ هههه ل ضهههههلي حهههها صلل
اقا قلهلقرسسضافلاأحلي ؾحلاذلظرلاإيجرهلرلنسرلأاهليؾقنهلقرئلاقلقرئل يه لههضؽلقرسإلوتسهضؽللهرخررخر

ل(لل53:لل1)أىشرءللوتلؼلقرس ر ق لقرل رضل لقرسخإلتئ ل

 رهػلقألسهتؾتلقألسهتؾتلقرسإلعهريؽل هؾلأحلل(2007)لرضا مدعد الدعيد، ىهيدا دمحم الحديشيا ل ل
قرهه  ليوإلسههال تهه لقرإلشؾ هه للهه لأسههررضالقرإلهها  ال ضهههللؾنههالقرئههلاقلقرئل يهه لهههضؽلقرسإلوتسههضؽل قاههلل
قرئرههللقرؾق ههال لقأل ههللقرهه  ليوشهه لأحلق إلسههر لقرسوتههؼل تهه لطل نهه لرههلال ررزههلا فلأحليهه   لقرهه ل

ألسهررضال هؽلقروايال هؽلقلوتؼلقرجسل لهشئالقرنا لاقرشؾعلا ؽل شرللرحلقرسوتؼل ظررال رحليدإلخاسل
ل(.4:ل6 ؾققنللوتلسل ل إلشؾ  لا شرسع لألك لل ا ل ؽلقرسإلوتسضؽل)أنلللؾلضلل



ارنالق إلؼلقرعر ثؾحلليل جرألقردهعر  لقرإلوتلسله للهيلقرسضهاقحلقرإللاهؾيلقرل رضهيل هررعحؾ للللللللل
لل  ههههر ق قلزههههللالكإلدههههرتللاسههههرخلقرإلهههها  الرتإلؾصههههللقرهههه لأسههههررضالقرإلظ لقلهههه لقرإلههههيللعحهههههللههههيل

قره للقردعر  ل يلنل له لانهلل ه صلقرخ هلفلليوتسؾحلقرسذ ت لقرإليللؾقنهلنثضلاحل سرللاقحللقردعر  
قالاههل ؽل ضهههلقحل ستلهه للوتههلؼلقردههعر  لائدهه رللحإلههردلقرهه لاظههؾق ل إلا نهه لاسههتلس للههيل ستلهه ل

ل.قرإلوتؼل

يجههالأحللقألسرسههل لقرإلهه لا هل لقرعر هههلقحلسههلر  لقرئلقتهه لللإلزههسؽل جسؾ ه ل ههؽلقرس ههر ق لللللل
إلوتؼلقنهههر فللر ههه لق ل هههؽلطل ن هههرليس هههؽللحنهههقلقرجراهههالقرئشههه ل تههه لأكسهههللانههههلا رهههػليجضههها رلقرسههه

لرتؾصؾألقر لقر اإلقرش رخ لا ؾلقلنرحلطل ن لقردعر  ل

ل ههاالسهه ت لقأل قءلقاللأا ههرللإلظتههالههه ألن ههالقههاللااههررل ؼل ههؽلأحل  ههر ق لسههلر  لقرئلقتهه لللللللل
لإلظتهال سر سهإل رلق هإل للقرسهإلوتؼلرنها فل ررله لك ضللل للوتس رلاإلنرا رلرروؾا للشئض  رلاغلقلالا رل

 ؽلقرإللنضالانه رػلقها فل  ر  ه لرإلشرسهالط لوه ل ه صلقردهعر  ل لا هؽلاه أل إلر وه لقرعر ههلرإلوتهلؼل
قرس إلههاخضؽللهه للههلقلقر ههلق ؼلللنههالال ههفلأحل شههرللضههوئرلاقضههحرللهه لقرسدههإلؾ لقرس ههر  للهه لسههعر  ل

للقرس هر ق لقألسرسهل لؼلقرسدهإلخا  ل ه ل إلظتعهر قرئلقت  لاقهاليلنه لقره ل هاسل شرسهع لأسهررضالقرإلوتهل
 ضهلينؾسلقرسوتؼلل وهل لقرس هر فل هؽلطل هقلقرذهل لقرتئغه لاأ قءلقرشسهؾ دلقروسته لر  فلقرس ر فل ل

أ رسلقرسإلوتسضؽلىؼللينؾسلقرسإلوتسضؽل ح قءل  صلقرس ر فلال لق  رل ه لقرسوتهؼل سهرليدهإلولقلاقهللطؾ هلل
نههلقءل هه قلقرعحهههلنؾا ههرل حرارهه ل تسلهه ل ؾن هه لاحههؾل  قسهه ل هه قل ههر ل لقرعر هههلالرإلوتههلؼلقرس ههر فل ل

ل.رتس إلاخضؽلسلر  لقرئلقت لقألسرسل لل لس ر ق قرلحىضللقألستؾتلقرسإلعريؽلل للوتؼل وضل

 أىسية البحث 

لغ للقأل سل لقروتسل لرتعحهلليل حرار لقرإلؾصللقر للوررل لقسإلخاقسلأسررضاللاألىسية العمسية :
لقرس إلاخضؽاق لنضلل ؽلقردعر ضؽللوتلؼلنايافلا ا  رلليلق 

للنههه لقأل سلههه لقرإلظ لقلههه لر ههه صلقرا قسههه للهههيلقا هههرل حرارههه لرإلؾنلههههلقرسوتسهههضؽللاألىسيةةةة اليطيي يةةةة :
لقردعر  لؽقألسررضالأرحايثهلرإلوتلؼلقألطئرألقرس إلاخضلالسإلخاقسلألزل

 ف البحث :ىد
 ييدف ىذا البحث إلي اليعرف عمي :

ل.) جسؾ  للجل  ل (قرس ر يلسدإلؾ لقرل  تريؽلقرإلا  القرسإلعقسإلخاقسلللر تل ل-1
ل.) جسؾ  لضر ظ (قرس ر يلسدإلؾ لقر ت لأستؾتلقرإلوتؼل رألاق للقسإلخاقسلللر تل ل-2



سدإلؾ لقر ت للاأستؾتلقرإلوتؼل رألاق لقرإلا  القرسإلعريؽلقرئلاقلهضؽللحىضللقسإلخاقسلنلل ؽلل-3
لقرس ر يل

 فروض البحث : 

لق -1 لهضؽ لق ررخلًر ل قر  لللاق ل)لؾنا لقرإلجل  ل  لرتسجسؾ   لقرن ت لاقرعوا  قرإلا  الرقلرسضؽ
ل".لررررللقرقلرسلقرعوا قرس ر يلالسدإلؾ لقر(لل لقرسإلعريؽ

ل)أستؾتل -2 لقرزر ظ  لرتسجسؾ   لاقرعوا  لقرن ت  لقرقلرسضؽ لهضؽ لق ررخلًر ل قر  لللاق لؾنا
ل".لررررللقرقلرسلقرعوا اللقرس ر  لقرسدإلؾ لل لل(قرإلوتؼل رألاق ل

ل -3 لللاقل قر  لل للؾنا لاقرزر ظ  لقرإلجل  ل  لرتسجسؾ إلضؽ لقرعوايضؽ لقرقلرسضؽ لهضؽ ق ررخلًر
ل".لررررللقرسجسؾ  لقرإلجل  ل  لقرسدإلؾ لقرس ر  

 السرطمحات الهاردة فى البحث :

"لقرهههه لقحلقالسهههتؾتلقرسإلعهههريؽليوإل ههههلل شغؾ ههه للوتلسلهههه ليهههإلؼللض ههههرلم( 4002نييةةةةا خطةةةا   يذهههضلل
لا إل ر هل لا رهػلرإلهؾلضللهضله للوتلسله لقسإلخاقسل جسؾ  ل ؽلقسررضالقلا  القرسخإلتئ  ل ذه لل إلهؾق و

ل(15:14.ل)قرئل ي لهضؽلقالللق لقرسإلوتسضؽ"ل إلشؾ   للوسلل ت ل ؾقن هلعر لفلقرئلاقل

 ههه لأ هههالأاهههؾقعلقردهههعر  لقح اوههه لالههه   ل لنهههر لقرهههلنتضؽلاقرههه  ق ضؽل ظل نههه لسةةةباحة الفرا:ةةةة : 
ل علاقرلنتضؽل)للول فلقنلقخ ل(ل.لسرىتل لالإلظتاللؾقلقلن ضللهضؽل لنر لقر  ق ضؽلاقرج

 ؾلنللقرخ لق لقرسإلوتس لاقرسإلؾقو ل هؽلقرسهش قل لا إلزهسؽ:لقرسحإلهؾ  لطهلقلاليرنامج اليعميسى :
ل(.28:5قرإلا  ا لأ اقإلقرإلوتلؼ لقال  رار  لقرؾقلل)

 الدراسات الدابقة

 العربية : الدراسات الدابقة -أوال

حلقرا قس :للحىضللهلار قللوتلس ل رسإلخاقسل:ل شؾقل(2م(  3102  عيد القادر  دراسة ا:رف -
قالستؾتلقرسإلعريؽل ت للوتؼلقرس إلاخضؽل ؽلط تلنتل لقرإللال لقرل رضل لسعر  لقررا .ل اإل
قرا قس :لقرإلولإل ت للحىضللهلار قللوتلس ل رسإلخاقسلقالستؾتلقرسإلعريؽل ت لقأل قءلقرس ر  ل

لل  لقرؾناقال  لاقالاظعور  لاقح قء لقرسولل  ل:للاقرإلحرضل لقرا قس  ل ش ق لقررا . سعر  
طررالاإلرخقلقرا قس ل:لقحلقسإلخاقسلالهلار قلقرإلوتلس ل رسإلخاقسلل52قرإلجل   ل ضش لقرا قس ل:ل



قالستؾتلقرسإلعريؽلل للوتؼلسعر  لقررا لرهللحىضللقيجره ل ت لت للقأل قءلقرس ر  لا دإلؾ ل
 قرإلحرضللقرسولل لاقح قءلاقالاظعر ر .

قسإلخاقسل وضلللحىضل ها قس لأسإل الللقرإلولإل ت ل(00( 4002لكريم  دراسة قيرر عيد ال-للل
ل ل  ر ف للوتؼ لقرإلا  ال ت  لقرعظؽأسررضا لاألقرا نل ت  ل  لقرس إلاخضؽ لقرعر هلرتدعر ضؽ سإلخاس

لر  جسؾ ى  للؼللندلس ؼلقر لقر ل ل(ل  إلا ءل30)ااتغل جؼل ضش لقرعحهلل قرسش قلقرإلجل   
لئؾقلأللق لل:قرعحهلقر لاإلرخقلأتر  ال(ل  إلاخضؽ ل10ش ؼل)قؾقسلنلل لال لضر ظ أؽلالض جسؾ إل
 ت لأللق لقرسجسؾ  لقرزر ظ لل للقرإلوتؼلقرإلشرلد (ل–)قرإلا  القرسرولللؽضإلجل  ضإلقرلإلضؽقرسجسؾ 

ل.للقرسدإلؾ لقرس ر  لأل قءلسعر  لقرا نل ت لقرعظؽ
لس ل نإلل لرإلشسل ل:ل شؾقحلقرا قس :للحىضللهلار قللوت(2م(  4002دراسة :سس الدين محسهد  ل-

قرإلؾقلقلقرحلن ل ت ل دإلؾ لقأل قءلقرئش لردعر  لقررا لارتلضؽ.ل اإلقرا قس :لقرإلولإل ت ل
لقررا ل لردعر   لقرئش  لقأل قء ل دإلؾ  ل ت  لقرحلن  لقرإلؾقلق لرإلشسل  ل نإلل  للوتلس  لهلار ق لحىضل

ل ل: لقرعحه ل ضش  لقرإلجل    لقرا قس : ل ش ق ل 20ارتلضؽ للؾنا ل: لقرا قس  لاإلرخق ل قر لسعر   ق 
لسلصا .50ق ررخلًرلهضؽل وضل إلوضلق لقرإلؾقلقلقرحلللاقأل قءلقرئش لاقرسدإلؾ لقرلقس لردعر  ل

 : االجشيية الدراسات الدابقة -ثانيا  

لل(Hubbard Daniel  2009 )18ىيهبرد دانيال  دراسةل- لقرإلولإل ت لأها قس  سإل الل
لل لقر اال  لقألاذظ  ل إلوتس  ل ت  لقرإلا  القرسإلعريؽ لقرثراؾ   اللحىضل لقرسل ت  لقرعر هلأ  سإلخاس

لؼللندلس ؼلقر ل جسؾ إلضؽلل(لطررعرًل40) ت ل ا لل لااتغل جؼل ضش لقرعحهلقرسش قلقرإلجل   
لاضر ظ لجل  ل ل)ل  ل ش سر لنل ل20قؾقس ل:لطررعًر ( لقرشإلرخق لأ ؼ قرإلا  اللأستؾتللر تل لا ؽ

لللأ قءلقرظ تلل لقألاذظ لقر اال . دإلؾ للل للظؾ لقرسإلعريؽل

ا ؾضؾ  رل:للحىضللل(01م(  Schilling & Mary luo   4000دراسة  "سممشج ، مارى له-لل
لقرإلولإل ت ل لرظ تلقرجر ور ل"قسإل اإلقرعحهل: لقسررضالقرإلا  ال ت لقال قء ل ؽ ى ى 

قالستؾتلقرسإلعر أل ت لل–أستؾتلقرسإلوا لقرسدإلؾ ر لل–لحىضللنلل ؽلقستؾتلقرإلؾنهل رألقلقحل
لقرإلرؾ القر لا لهتغل جؼل  ر ف لقا لقرإلجل   ل  لقرسش ق لقرعر ثرح لقسإلخاس ل  لقرضا رن لل لنلف

ل) ل ررظل ن ل120قروضش  لقاإل لاق لقر لى  ل جسؾ ر ل إلدرا   لقدسؾق ل  لقرجر و  لطررال ؽ )
ل رسإلخاقسل لقرسجسؾ ر  ل ؽ لنل لل  لقرس ر   لقأل قء للحدؽ لقر  لقرشإلرخق لاقتر   ل  قروذؾقخل 



ؾتلقرسإلوا لقرسدإلؾ ر لنرحلألزللقالسررضاليتلهللؾنلهلقسررضالقرإلوتلؼلقرحايث لقاللقحلقالست
لقالقلقحلىؼلقالستؾتلقرسإلعر أ.

 مشيج البحث : -

  لقنلقءلرسجسؾ إلضؽلق اق سرللجل  ل لاقالاليلضر ظ لقسإلخاسلقرعر هلقرسش قلقرإلجل  يل
لقرقلرسر لقرن تل لاقرعواي ل لا رػلرسشرس إل لرظ لو لقرعحهل.ل

 مجيسع وعيشة البحث

سلل جإلس لقرعحهل ت لقألطئرألقرس إلهاخضؽللهيل هاق سلقردهعر  ل هؽلاهر يلاق  ل نته ليذإللللل
(لطئهههلل لاقهههالقهههرسلقرعر ههههل راإللهههر لقروضشههه لقرخرصههه ل ررعحههههل رسهههإلخاقسلل70اقهههالهتهههغلقؾق  هههرل)

(لأ اوؾحلطئه لالهؼللندهلس ؼلقره ل جسؾ إلهرحل:لل40قرظل ن لقروساي لقروذؾقخل لاقرعررغل ا  رل)
(ل ذههلاحلطئهه ل لارنههالقلعهه ل و ههرلقر لاههر قلقرإلوتلسههيلقرسنإلههل ل20سلل)قألارهه لللجل  لهه لالذهه

 رسهههإلخاقسلأسهههتؾتلقرإلههها  القرسإلعهههريؽلرإلوتهههلؼلسهههعر  لقرئلقتههه ل لاقرثرالههه لضهههر ظ لالذهههإلسلل تههه ل
(لطئهه ل لاقسههإلخاسل و ههرلأسههتؾتلقرإلوتههلؼلقرسإلعهه ل)لقرذههل لاأ قءلقرشسههؾ دل(لرإلوتههلؼلسههعر  ل20)

 هههؽلل(لى ىهههؾحلطئههه 30) لقالسهههإلظ  ل ل تههه ل ضشههه لقؾق  هههرقرئلقتههه ل لاقهههاللهههؼلقنهههلقءلقرا قسهههر
ل جإلس لقرعحهلا ؽلار دل ضش لقرعحهلقألسرسل ل.

 :روط اخييار عيشة البحث : -
لسشؾق ل.8-6لإللقا لأ سر  ؼل ؽل -1
 ضسؽلهلار قل ا س لقردعر  لهشر يلاق  ل نت ل.لقرئلقت ألحلسعر  ل -2
 ار ل.أحلنسل لأطئرألقروضش لقالقنإلر اقل ل ت لقرإلوتلؼلقأل -3
لنسل لقللق لقروضش ل ؽل دإلؾ للوتلسيلاق ال ليإلنر تللض رلقرشزقلقرونتيلاقرحلنيل -4
 وقد تم اسيبعاد مجسهعة من األطفال ، وذلك لألسبا  اليالية :  -
 األطفال الذٌن لدٌهم شهادات مرضٌة .-1

 األطفال الذٌن تجاوزوا نسبة الغٌاب )اكثر من درسٌن (. -2

 
 البحث وتجانس المجموعات :التوصيف اإلحصائي لعينة 

للتاكد من خلو العٌنة من عٌوب التوزٌعات غٌر االعتدالٌة لام الباحث بحساب : المتوسط 
الحسابً ، االنحراف المعٌاري ، الوسٌط ، معامل االلتواء للمتغٌرات االساسٌة وهً : العمر 

 الزمنً ، الطول ، الوزن، الذكاء ، لعٌنة البحث. 
 ( 1جدول ) 



 الذكاء ( –الوزن  –الطول  –ات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والوسٌط وااللتواء لمتغٌرات ) السن المتوسط

لقالرإلؾقءلقرؾسلطلقالاحلقإلقرسعلر يللقرسإلؾسطلقرحدرهيلقرسإلوضلق 

 0.744 7.200 0.193 7.240لقردؽ

 0.845- 138.000 3.807 137.625لقرظؾأ

 0.512- 37.000 2.341 37.175لقرؾ حل

 0.468 77.000 3.853 77.225لقر نرء

الذكاء " لٌد البحث  –الوزن  –الطول  –ان معامالت االلتواء لمتغٌرات " السن (   1ٌتضح من جدول ) 

 ( مما ٌدل على اعتدالٌة البٌانات فى هذه المٌاسات 3±انحصرت ما بٌن ) لد
 (2جدول ) 

 االلتواء للمتغٌرات المهارٌةالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والوسٌط و

 االلتىاء الىسٍط االنحزاف المعٍاري المتىسط الحسابً المتغٍزاث

 المدرة على الطفى االفمً على البطن
052.1 05110 0 152.0 

 150.0 052 15810 050.2 المدرة على االنزالق على البطن

 15122- .05 05308 1..05 اخذ الشهٍك واخزاجه فى الماء

 1508 .651 15.00 65210 لزجلٍن الطىل مسافتضزباث ا

 15000 8 .0511 .8526 جزكاث الذراعٍن الطىل مسافت

 05020 02 05008 .02506 م31سباحت 

 15106- 8 ..158 .6506 مسافت لفزة البداٌت

ل ل ل) لنااأ ل ؽ لل3يإلزل لر( لقالرإلؾقء ل ور    لتقح لقاللقرس ر   سإلوضلق  لقرعحه قضا
ل سرلياأل ت لق إلاقرل لقر لرار لل ل  صلقرقلرسر ل.ل(ل3±قاحرل ل رلهضؽل)ل

 اليكافؤ : 

قههرسلقرعر هههل ههحنلقءلقرإل ههرل لهههضؽل جسههؾ إل لقرعحهههل)قرإلهها  القرسإلعههريؽليلاقرظل نهه لقرإلنتضايهه (للههيل
لضؾءلقرسإلوضلق لقالسرسل ل) واال لقرشسؾل لقر نرءل(ل

لقرعحهل(ليؾضللقرإل رل لهضؽل جسؾ إل لقرعحهلليلقرسإلوضلق لقضا3األ)قاقرجا

 (  3جدول  

 الذكاء( –الهزن -الطهل –الدن   اليجرييية ( فى ميغيرات –داللة الفروق بين مجسهعيي البحث   الزابطة 



لقرسإلوضلق 

ل(20قرسجسؾ  لقرإلجل  ل ل)ح=ل(20قرسجسؾ  لقرزر ظ ل)ح=

لقلس ل 
لقرسإلؾسطلقرحدرهي

قالاحلقإل
لقرسعلر يل

لقرسإلؾسطلقرحدرهي
قالاحلقإل
لقرسعلر يل

 0.982 0.152 7.210 0.227 7.270لؽقرد

 1.299 3.297 136.850 4.197 138.400لقرظؾأ

 0.468 2.084 37.350 2.616 37.000لقرؾ حل

 0.859 3.389 76.700 4.290 77.750لقر نرء

ل2.021(ل=ل0.05قلس ل لقرجاارل ل إلال دإلؾيل الر ل)

 (4جدول  

 رييية ( فى السيغيرات السياريةاليج –داللة الفروق بين مجسهعيي البحث   الزابطة 

 السيغيرات

 (20السجسهعة اليجرييية  ن= (20السجسهعة الزابطة  ن=

السيهسط  قيسة ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

السيهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 40360 40979 40344 60446 40444 القدرة عمى الطفه االفقي عمى البطن

 40458 40884 40464 40730 40445 ى البطنالقدرة عمى االنزالق عم

 40056 60495 60644 60357 60544 اخذ الذييق واخراجو فى الساء

 40663 40886 70083 40958 70334 ضربات الرجمين الطهل مدافة

 40783 60474 80054 40946 80544 جركات الذراعين الطهل مدافة

 40084 60877 630554 60409 630444 م20سباحة 

 40680 40846 70744 40933 70654 مدافة قفزة اليداية

ل2.021(ل=ل0.05قلس ل لقرجاارل ل إلال دإلؾيل الر ل)



(لقحلقلسهه ل لقرسحدههؾا لنههرء ل ضههلل قرهه لق رههرخلرل شههال دههإلؾيلل4يإلزههلل ههؽلنههااأل)ل
 سهرللقرس ر  ه قلرسهر لقرقرإلجل  ل ل(لل لنسل لل–(لهضؽل جسؾ إليلقرعحهل)لقرزر ظ ل0.05 الر ل)
ل ت لل رل لقرسجسؾ إلضؽلل ل  صلقرقلرسر لياأل

 أدوات جمع البٌانات .
 

 لام الباحث بتحدٌد األدوات المستخدمة فً البحث ولد روعً فً اختٌارها الشروط التالٌة :
 ان تكون سهلة التنفٌذ مع توفر أجهزة لٌاسها .

 أن تكون فعالة فى تشخٌص الجوانب المحددة للبحث .
 (. لعلمٌة )الصدق والثباتأن تتوفر لها المعاٌر ا

 وقد قدم الباحث ىذه األدوات إلى مايمي : 

 أدوات وأجيزة البحث ، تذسا عمى :-1

 لسر  لقينرإل وريلفلرقلرسلقرا ؽل.ل
 .تل طلرقلرسلقرسدرل ل 
 قرؾق لطئؾل ل عرأل  سإلل ل ل 
 لرؾ ر للوتلسل ل
 قياس معدالت الشسه ، ويذيسا عمى : -2

 للنؾعلقر للر  خلقرسل  ل)لالقلتلسش ل(ل.قروسللقرا شيل:لا نرسل رر
 .قرظؾأل:لا نرسلهؾقسظ لن ر لقرل دإلر ضإللل)القلتلسشإللسإللل(ل 
 قرؾ حل:ا نرسلهؾقسظ لقرسضاقحلقرظ يل)القلتلنجؼل(ل.ل 
 اإلسيسارات-3

قهههرسلقرعر هههههلهإلرهههسلؼلقسههههإلسر ق لرإلدههههجضللقرقلرسهههر لقرخرصهههه ل ررعحهههههللإلهههؾقللللض ههههرلقرعدههههرط ل -
 ق لاسل  لقرإلدجضلل ؽلأنلللجسل لقر لرار لاناارإل رلا  لنسرليت ل:اس ؾر قثسإلخاقسلاقرا

 للهقللقره نرءل(ل.ل–قرهؾ حلل–قرظهؾألل–قسإلسر فلرإلدجضللقلرسر لقرظ تلل ل إلوضلق ل)لقردؽل 
 (.1 قؼل)ل

 ل(.2قسإلسر فللدجضللقأل قءلقرس ر  ل.ل للقل قؼل)ل
إلعههر ق لقرإلههيللقههلالقأل قءللههؼل ههل لقسههإلسر فلقسههإلظ عل أ ل تهه لقردههر فلقرخ ههلقءلرإلحايههالقالا -

 (3 للقل قؼل)قرس ر  لقرخرصل دعر  لقرا نل ت لقرعظؽل
ل(4 للقل قؼل)قالاإلعر ق لقرس ر   لقرخرص ل دعر  لقرئلقت لقرإل للؼلقاإللر  رل ؽلق للقرخ لقءل -



 االخيبارات : -4

 وتذسا االخيبارات عمى مايمي 

 ل(5 للقل قؼل) ل(ل.قاإلعر لقر نرءلقرسرؾ ل ق اق لقرانإلؾ )ل ؾس ل  القرئإلر
 لاإلعر ق لقرسدإلؾ لقرس ر يللردعر  لقرئلقت (ل.لق

لالسعامالت العمسية :

ل اق لقرانإلؾ )ل ؾس ل  القرئإلر ل(قاإلعر لقر نرءلقرسرؾ ل قلل-أ

قههرسلقرعر ههههل حدهههرتل ور هههللقررهههاقلاقرثعههر لالاإلعهههر لقرههه نرءل رسهههإلخاقسلطل نههه لقرإلظضضهههقل
(ل ذهلفلقطئهرأل هؽلاهر يلقرسوهر يلأيل هؽل جإلسه ل10اق ر فلقرإلظ ضقل ت ل ضش ل ذؾقخل لقؾق  رل)

(ليؾضهللل5قرعحهلار ؽل ؽلاهر دلقروضشه لقالسرسهل ل لالهؼل قرهػل ئهر قل  شهيلقسه ؾ ضؽلانهااأل)ل
ل رػ

 (5جدول   

 الثاني ( فى اخيبار الذكاء  –معامالت االرتباط بين اليطييقين   االول 

 (10ومعاما الردق الذاتي  ن=

الردق  قيسة ر اليطييق الثاني ولاليطييق اال  االخيبارات
 ع م ع م الذاتي

 0.931 0.867 4.077 77.2 2.9533 74.5لقاإلعر لقر نرء

ل0.632(ل=ل0.05قلس ل لقرجاارل ل شال دإلؾيل)

(ل0.05(لقحلقلس ل لقرسحدؾا لنرء ل قر لق ررخلرل شال دإلؾيل)ل5يإلزلل ؽلنااأل)ل
قر نرءل سرلياأل ت لقحلقاإلعر لقر نرءللقضالقرعحهلل رلهضؽلقرإلظ لنضضؽلقالاألاقرثرايلل لقاإلعر 

ل ل) لقر قلي لقال لعرط ل ور ل لقلس  لهتول لنسر لقرثعر  ل ؽ ل ن ؾر  ل  ن  ل قر ل0.931 ت  لا ي )
ل(ل سرلياأل ت لقحلقالاإلعر ل ت ل  ن ل ن ؾر ل ؽلقرراق..0.05ق ررخلرل شال دإلؾيل)

ل

ل



 ( 6جدول  

 الثاني ( فى االخيبارات السيارية  –معامالت االرتباط بين اليطييقين   االول 

 (10ومعاما الردق الذاتي  ن=

الردق  قيسة ر اليطييق الثاني اليطييق االول االخيبارات
 الذاتي

 ع م ع م

 0.897 0.806 1.350 4.600 1.633 4.000 القدرة عمى الطفه األفقي عمى البطن 

 0.985 0.971 0.480 3.745 0.503 3.590 القدرة عمى االنزالق عمى البطن 

 0.874 0.764 0.972 5.500 0.823 4.700 اخذ الذييق واخراجو فى الساء 

 0.993 0.987 0.732 5.025 0.708 4.865 ضربات األطهل مدافة 

 0.993 0.988 0.516 7.650 0.514 7.425 حركات الذراعين ألطهل مدافة 

 0.843 0.711 0.801 6.330 0.498 5.433 مير20الدباحة 

 0.921 0.849 0.590 3.575 0.667 3.075 مدافة قفزة اليداية 

ل0.632(ل=ل0.05قلس ل لقرجاارل ل شال دإلؾيل)

(ل0.05(لقحلقلس ل لقرسحدؾا لنرء ل قر لق ررخلرل شال دإلؾيل)6يإلزلل ؽلنااأل)لل
لهض لقال لعرطل ر ل ضهلللقا للقلؼ لهضؽلقرإلظ لنضضؽلقالاألاقرثرايلل لقالاإلعر ق لقرس ر    ؽل)ل ر

لياأل ت لقحلقالاإلعر ق لقرس ر   لقضالقرعحهل ت ل  ن ل ن ؾر ل ؽلل0.988 لل0.711 (ل سر
ل لهضؽل) ل ور للقال لعرطلقر قليل ر لللقا للقلؼ لنسر ل0.843قرثعر ل  ل قر ل0.993  لا يلقلؼ )

ل(ل سرلياأل ت لقحلقالاإلعر ق ل ت ل  ن ل ن ؾر ل ؽلقرراق..0.05ق ررخرل شال دإلؾيل)

ل(6:ل للقل)يعميسي السقيرحاليرنامج الل-

قهههرسلقرعر ههههل هههررإلخظلطلاقث هههاق لرت لاهههر قلقرإلوتلسهههيل رسهههإلخاقسلأسهههتؾتلقرإلههها  القرسإلعهههريؽل
سشؾق لل8-6ردعر  لقرئلقت لألطئرأل ا س لقردعر  لهشر  لاق  ل نت للاقرإل للإللقا لأ سر  ؼل ؽل

ل لاقالقتإلسلل رػل ت لقرخظؾق لقرإلررل :

ل



 يسية لميرنامج:أوال :  تحديد األىداف اليعم

لاقالقرسلقرعر هلهإلحايالقأل اقإلقرور  لطعنًرلرجرا يلقرإلوتؼلقرسولليلاقرس ر ي لا رػل ؽلطل قل:

ل  قس لقأل اقإلقرور  لر لار قلقردعر  لقرإلوتلسيلل لار  لاق  ل نت ل.لل-ل

لاقرا قس لقرإلحتضتل لرسحإلؾ لقرؾ اق لقرإلوتلسل  لااشرءل تل للؼللحايال:ل-ل

لام السعرفي ىه: اليدف الع -

لقكدرتلقألطئرأل ساق سلقردعر  لهشر  لاق  ل نت ل وتؾ ر ل ؽلسعر  لقرئلقت .

 اليدف العام السياري ىه:  -

 . لأحلي  يلقألطئرأل ساق سلقردعر  لهشر  لاق  ل نت لسعر  لقرئلقت
 للنسهه لقأل ههاقإلقرور هه لرت لاههر قلقرإلوتلسههيلاصههلر إل رللهه لصههؾ فلسههتؾنل لقنلقخلهه للعر ههًرل

لستؾتلقرإلا  القرسإلعريؽ.أل
 للنسهه لقأل ههاقإلقرور هه لرت لاههر قلقرإلوتلسههيل رسههإلخاقسلأسههتؾتلقرإلهها  القرسإلعههريؽللهه لصههؾ فل

لستؾنل ل ولفلًرلا  ر  ًر.
 األىداف السعرفية لدباحة الفرا:ة : -أ

لأحلي إلدالقرظئلل سدر افلقرا  ءل ور إل ؽلسعر  لقرئلقت ل.ل-1

لأل ور لقرنراؾال لقرسدسؾ له رلأل ؾق لقردعر  .أحليئ ؼلقرظئلل سوراا لقرسوتؼلقل-4

لأحليؾضللقرظئلل سدر افل   خهلقرإلحتضللقرئشيلرس ر فلضلار لقرلنتضؽ.ل-5

لأحلي ضؽلقرظئلل سدر افل   خ لقرسلق للقرئشل لرحلنر لقر  ق ضؽ.ل-6

لأحليؾضللقرظئلل ررإلوراحل  ل   خهل لنر لقر  ق ضؽل  لقرإلشئالل لقرسرء.ل-7

إلذنلقرظئلل سدر افل   خ للحىضللنلل ؽل لنر لقر  ق ضؽلاقرلنتضؽل ته للنهاسلقرجدهؼلأحلي ل-8
لرأل رس.

ل.أحليسضالقرظئلل ررإلوراحل  ل   خ لقألاظرءلقرذرخو لل لسعر  لقرئلقت لل-9



 األىداف السيارية لدباحة سباحة الفرا:ة: - 

لسرء.أحلي  يلقرظئلل سدر افلقرا  ءل  ر فلقرثن لاقرإلوؾ ل ت لقرل-1

لأحلي  يلقرظئللهإلوراحلأللق ل جسؾ إلهل  ر فلقألااالقلقأل ر يلل لقرسرء.ل-2

ل(لاق ال إلل.1أحليثالقرظئلل ررنا ضؽلل لقرسرءل سدر افل   خهل ؽلق لئرعل)ل-3

ل(لى ىضؽلىرال .30أحلينؾسلقرظئلل سدر افل   خهل حا لقرشئالانإلسهلل لقرسرءلرسافل)ل-4

(لاسدههه لا ذهههل ؽل إلهههلًقل35قلقاههههل  هههر فلضهههلار لقرهههلنتضؽلرسدهههرل ل)أحليههه  يلقرظئهههللهإلوهههراحلأل-5
ل ول ل ؾ لقردعر  .

(لاسهههال25أحليههه   لقرظئهههلل هههؽلاههه أل دهههر افل   خههههل هههح قءل لنهههر لقرههه  ق ضؽلرسدهههرل ل)ل-6
لا ذل ؽل إللًقل ول ل ؾ لقردعر  .

(ل25 ل)أحليه  يلقرظئههلل ههؽلاهه أللوههراحل   خهههل رسههإلخاقسل لنههر لقرهه  ق ضؽلاقرإلههشئالرسدههرلل-7
لاسالا ذلاحل إللًقل ول ل ؾ لقردعر  .

(ل25أحليههه   لقرظئهههلل وهههال دهههر افل   خههههل رسهههإلخاقسل لنهههر لقرههه  ق ضؽلاقرهههلنتضؽلرسدهههرل ل)ل-8
لاسالا ذلاحل إللًقل ول ل ؾ لقردعر  .

أحلي  يلقرظئلل ؽلا أللوراحل   خهل رسهإلخاقسل  هر فلقرإلؾقلهقلقر تهيلردهعر  لقرا هنل ته لل-9
لا ذلاحل إللًقل ول ل ؾ لقردعر  .ل(لاسا25قرعظؽلرسدرل ل)

 ثانيا  : أسس بشاء اليرنامج:

 لصلقرعر هل ت ل لق رفل جسؾ  ل ؽلقألسالقروتسل ل شاللرسلؼلقر لاهر قلقرإلوتلسهيلا ه لنسهرل
ليحلي:

لأحليلق يلاررخصلقألطئرألاق إللرنرل ؼلقرسولفل لاقرس ر   لل لأستؾتلقرإلوتلؼلقرسإلعريؽ. -
  قلقرإلوتلسيلقأل اقإلقرسؾضؾ  .أحليشرسال حإلؾ لقر لار -
 أحليشرسال حإلؾ لقر لار قلقرإلوتلسيل دإلؾ ر لقألطئرأ. -
 أحليإلسللقر لار قل ررعدرط لاقرد ؾر لاقرعوال ؽلقرإلونضا. -



أحليدهههر القرظههه تل تههه للحنضهههقل  هههاألقرإلئر هههللههههضؽل وهههضلقرظههه تلااوزههه ؼلقحاهههللااهههضؽل -
 قر لار قلقرإلوتلسي.

   رار لقرسشرسع لرإلشئض لقر لار قلقرإلوتلسي.أحليلق يللؾلضلل ؾ لقردعر  لاقث -
  لق رفل ؾق للقأل ؽلاقرد   ل حؾ لقردعر  ل لصًرل ت لس   لقألطئرأ. -
 أحليإلسضالقر لار قل ررجر هل لاقرإلذؾ قلرا لقألطئرأل وضاًقل ؽلقرستللاقرشئؾ ل شه.ل -
 رإلوتلؼ.أحليوسللقر لار قل ت للنؾ  لقروسللقرإلشرلد لهضؽلنسل لقألطئرألل ل ستل لق -
 أحليوسللقر لار قل ت لقرؾصؾأل ررسإلوتؼلقر ل  ن لقرإلشرلالل لقأل قءلقرس ر ي. -
 أحليإلحايل حإلؾ لقر لار قلقا ق لقألطئرألقرسخإلتئ لل لقرؾصؾألقرإلشرلالل لقرإلوتلؼ. -
 أحليإللللقر لار قلللصلقالتإللقللاقرسسر س لر للقألطئرألل لاقللاق ا. -

 ؽلا ألقرإلوراحلهضؽلقرظ تلاإلنرحلنلل هش ؼلرجهرا يلقرإلوتهلؼلأحليلق يلقر لار قلقردور فلاقرسل ل
 )لقرسولليلاقرس ر ي(لردعر  لقرئلقت .

  لق رفل  األقرإلا دلل ل حإلؾ لقر لار قل ؽلقرد للقر لقرروالا ؽلقرعدلطلقر لقرسلنا. -
  لق رفل  األقرئلاقلقرئل ي لهضؽلقرظ ت. -

 محيهيات اليرنامج: -ثالثا :

 امج فيسا يمي:وييسثا محيهى اليرن

ل وتؾ ر لا ور إل ؽلسعر  لقرئلقت ل-

للوتلؼل  ر ق لسعر  لقرئلقت .ل-

قرتؾ ر لقرإلوتلسل :ا  للدإلخاسلرتإلوتلؼلقرجسويلاقرإلوتلؼلقرجسويلقرئل ي لا  ل عر فل ؽلاؾ ضؽل-
ل ل سرلرؾ ر لاظل ل ولفل لا سؾ ر للؾضلحل لن ضلفلا تؾا  لالسإلر ل رراق لقروستل لاقرإلشرسق.

ارنههالقسههإلورحلقرعر هههلرخظهه لقث ههاق لقرتؾ ههر لقرإلوتلسلهه لقرخظلهه  لتؾ ههر لقرإلوتلسلهه ل)لقرخظل (:قرل-
 خطلاقضللا إلشرسقلالسإلخاق  رلنؾسلطللوتلسيلرإلؾضللل وضلقرجؾقاالقرسولفل لرس ر فلسعر  ل

لقرئلقت ل

ارنهالارنالقسإلورحلقرعر هل ح القرسإلخررضؽلله لق هاق لقرتؾ هر لقرإلوتلسله  لؾسلقرإلؾضلحل :قرلسل-
للؼلق اق لرؾ ر للوتلسل لر لل  ر فل)لضلار لقرلنتضؽ ل لنر لقر  ق ضؽل لقرإلشئا لقرإلؾقلقلقر تي(ل



لقرخت ل ل(ل  لنإلر  ل شؾقحلالؾضلللأسئللنللرؾ  .ل–قرجرا ل لل– ؽلى  لنؾقاا:ل)لقأل ر ل ل

ا رػل(لرؾ  لال20ا ؾضلل حإلؾ لرتؾ  ل حضهليرعلل ا لقرتؾ ر لر لل  ر فلا ؽلنراالاق ال)
(ل240(لرؾ هه للؾضههلحل  لا رههػلر ههلل  ههر فللوتلسلهه ل)ل سجسههؾعل)60ي ههؾحل هها لقرتؾ ههر ليدههرايل)

لرؾ  .

الؼل سؼلقرس ر ق لقرإلوتلسل لردعر  لقرئلقته ل ته لرؾ ه ل  سهإلل ل  لاقروهل ل هؽل رهػل هؾلقرحئهر ل
ل ت ل  صلقرتؾ ر ل إل لالللدإل تػلاإللج لالسإلخاق  رلل لقرؾسطلقرسرخي.

ل لقفل :قررؾ لقرئؾلؾلل-أ

اقههالقسههإلورحلقرعر هههل ح ههالقرسإلخررههضؽللهه لقرإلرههؾ للارنههاللههؼلقرإلنههرطلصههؾ للوتلسلهه لر ههلل  ههر فل
لؾضههلل لنههر لقرهه  ق ضؽلاقرههلنتضؽلاقرإلشئدههيلاقرإلؾقلههقلقر تههيلر ههر لا رههػل ههؽلنراههال سههرل)قرجراههال

(لصهؾ فلااه رػلي هؾحل ها ل30اقرختئي(ل حضهليرعلل ها لقررهؾ لر هلل  هر فلا هؽلنراهالاق هال)
لصؾ ف(.240(لصؾ للؾلؾ لقفل ل لا رػلر لل  ر فللوتلسل ل)ل سجسؾعل60يدرايل)لقررؾ ف

 اإلمكانات الالزمة ليشفيذ اليرنامج:

لأرؾق لطئؾ.ل-للللللللللللللللللللللللللللللللللللرسلسعر  . سل-

لرؾ  للوتلسل .ل-للللللللللللللللللللللللللللللللأ عرأل  سإلل ل .ل-

لصؾ للؾلؾ لقفل .ل-للللللللللللللللللللللللللللللللحل . سؾسللؾضللل-

لقظ ل واال .ل-

 ( 7جدول   

 اليهزيع الزمشى لمهحدات اليعميسية

 محيهى الهحدات اليعميسية الهحدة اليعميسية  األسيهع

 لوتلؼلقرظئؾل+لقالااالقل ت لسظللقرسرء (للل2-1قرؾ افلقرإلوتلسل ل) قألاألقألس ؾع



 أ قءل لنر لقرلنتضؽلقراارئشل ل. (4-3وتلسل لل)قرؾ افلقرإل قرثرا لقألس ؾع

 أ قءل لنر لقر  ق ضؽل. (لل6-5قرؾ افلقرإلوتلسل ل) قرثررهلقألس ؾع

 قرل طلهضؽل لنر لقرلنتضؽلاقر  ق ضؽل. (للل8-7قرؾ افلقرإلوتلسل ل) قرلق  لقألس ؾع

ضؽلاقنهههه علقرإلؾقلههههقلهههههضؽلقرههههلنتضؽلاقرهههه  ق  (للل10-9قرؾ افلقرإلوتلسل ل) قرخر القألس ؾع
 اقرإلشئال.

  إلللللقت ل.25سعر  ل (12-11قرؾ افلقرإلوتلسل ل) قردر سلقألس ؾع

 زمن اليرنامج :

(لا هافللوتلسله ل2(لأسهرهل لهؾققه ل)6يإلؼللظ ضهقلقألسهتؾتلقرسإلعهريؽلرسهافل)لته للاارهنل(ل)ل
ل(ل قلن .90(لا افل ل  ؽلقرؾ افل)12ل لنللأس ؾعل)لقأل ال لقرث ىرء(ل  نسرريل)

 يع الزمشى لمهحدة اليعميسية اليهز 

قلرلرقهه لهاالهه ل15قلقث سههرءل ل10(ل قلنهه ل تهه لأنههاقءصل)ل90لههؼللؾ  هه ل  ههؽلنههللا ههافل)ل
قلاإلههههرسل(ل لاقرجهههااألقرإلهههرر ليؾضهههللاسههههؾ دل5قلقرجهههاءلقألسرسهههيل)قرإلوتلسههه لاقرإلظ لنههه (ل ل60 

لرؾ افللوتلسل ل.

 (  8جدول   

 عميسيةياليهزيع الزمشى لهحدة ال

 مالحظات نالزم الهحدة م

 ويذيسا عمى تدريبات ليييئة جسيع أجزاء الجدم 10 اإلحساء 1

 ويذيسا عمى تسريشات بدنية  15 لياقة بدنية 2

3 
 الجزء االساسى

  اليعميسى واليطييقى(
 تعميم وتطييق وثبات ميارات سباحة الفرا:ة قيد البحث 60



 ويذيسا عمى تسريشات تيدئو واسيرخاء 5 الخيام 4

رػل تيلقرسجسؾ إلضؽل)قرإلجل  ل لاقرزر ظ (لهشئالقرإلللضالاائالقرإلؾقضللاقرسحإلؾيلا إلؼل ل
لههيلنههللأنههاقءلقرؾ ههافلر ههلل ههؽلقرسجسههؾ إلضؽل ر ههاقلقرشذههرطلقرإلوتلسهه لاقرإلظ لنهه ل ليههإلؼل رسههإلخاقسل

 قالستؾتلقرسإلعريؽلرتسجسؾ  لقرإلجل  ل لاااااهلرتسجسؾ  لقرزر ظ 

 الدراسة األساسية : 

 يية : السجسهعة اليجري -1

يإلؼللظ ضقلقر لاهر قلقرإلوتلسه لقسهإلخاقسلقألسهتؾتلقرسإلعهريؽل ته لقرسجسؾ ه لقرإلجل  له لهؾققه لل
لقرشحؾلقرإلرر ل: ت لل(ل قلن ل.90(لأسرهل لا  ؽلقرؾ افل)6 للضؽلأس ؾ لرلرسافل)

لهه لهاقيهه للوتههؼلأ ل  ههر فليههإلؼلقسههإلخاقسلقالسههتؾتلقرسإلعههريؽلطعنههرلرسئل قلهه ل)لأسههررضالقرإلوتههلؼلل
 لقرإلظ ضهقلل لقرسلقنو للقر قلل لسش رل(لا  ل)لأستؾتلقأل لل لقرسسر س ل للؾنلهلقألقلقحلقرإل ليإلز

 لقرإلوتهههلؼلقرههه قل ل(لاق إلعهههر لنهههلل للتنهههضؽلقرسهههإلوتؼلقرههه قل ل لقالكإلذهههرإلقرسؾنههههل لقرسإلشهههؾعل لقرئهههل  ل
لقستؾتل ؽل  صلقألسررضالاظؾفل ؽلاظؾق للوتؼلقرس ر قفلا رػلطعنرلرسرليت ل.

افلهليإلخ لقرسوتؼلنسل لقرنلق ق ل ؽللخظلطلالشئض لالنؾ ؼلا ا لقرسهإلوتؼلأحللأسمه  األمر -1
لي   لاأحليإلر  لا ظل ل.

لا ؾلقحلينؾسلقرسإلوتؼللهإل لق لق قءلقرس ر فلقرإل لقرسلقرسوتؼللهإلوتلس رل.لالسسارسة -2
الندهلؼلقرسجسؾ ه لقره لق اقدلأالقره لى ىلهر لا  تهنلأ ها ؼل هر قءلقرس هر فللتهجيو األقران -3

ظتهههؾتللوتس هههرلاقالاهههل لينهههؾسلههههاا لقرسوتهههؼلاقرس  هههفلارسإلر وههه لىهههؼليهههإلؼلقرإلعهههر ألهههههضؽلقرس
لقرسإلوتلسؽل.ل

ا ؾلقحلينؾسلقرظررال رال إلسر ل ت لقرإلو ي لقرلقنو لرإلوتلؼلائدههلل قللهرلالسراجعة  الذاتية  -4
لا لقنو لقرسوتؾ ر لقرإل للتنر رل ؽلقرسوتس لل للوتؼلقرس ر فل.ل

ؼلقرسههإلوتؼللنلههفليههإلوتؼل ضهههليوإلسههال تهه لائدهههللهه لقرههإلوتؼلالهه لا ههؾللوتههلاليطييةةق الةةذاتى  -5
لغلرتلقرسوتؼلل.

افلهههللهه   للورقههالقالسههلت ل تهه لقرسوتههؼلقرهه لقلههرسلقرسههإلوتؼل ركإلذههرإللاالكيذةةاف السهجةةو -6
 جسؾ ههه ل هههؽلقالسهههإلجر ر لر ههه صلقالسهههلت لل هههللسههه قأل هههؽلقرسوتهههؼليحههها لقسهههإلجر  لاق هههافل



ر هههههرلقرإلورقهههههال هههههؾل ستلههههه للنل هههههاللههههه   للصهههههحلح لي إلذهههههئ رلقرسهههههإلوتؼلاقرإلهههههحىضللقرإللقكسههههه 
ل ررسإلوتسرر لقكإلذرإلقرسئ ؾسلأالقرئ لفلقرسظتؾا ل.

ا ؾلأحليإلع لقرسإلوتؼلقألستؾتلقرإلوتلسه لقره  ليشرسهعهلأالقالاإلنهرأل هؽلقسهتؾتلقره للالسيشهع -7
لقالل سرليحنقلر رلسل  لقرإلوتؼل.

قا قل لقرئ ل ه لاقر االه لا ؾلق ظرءلقرسإلوتؼللللص لرإلشسل لهلار قلرشئدهل  شلًرل ت للالفردى -8
ل لقرسؾضؾعلقرخرصلاقرسوتؾ ر لاقرس ر ق لقر اال لقرسظتؾا لر  قلقالستؾتل ه ل حرهت ل

لقرخ لق لقرسإللقكس ل.
ا نهؾسلفلههلقرسوتهؼللهإلؾضهلللقرسلق هللقرئشله لرتس هر فلسهؾقءل ظل نه لقرذهل لأاللتمقين السةيعمم -9

ل ظل ن ل ل لقرس ر فل ت لن ر لقرئضايؾلأالقر س ضؾللل.
ا إلخهه لفلهههلقرسههإلوتؼلنسلهه لقلق قلهههلهشئدهههلا دههإلخاسلفلهههلقرسههإلوتؼلقرإلنشلههر للليعمةةيم الةةذاتىا -10

لقرإل شؾرؾنل ل.
 هه لأحلقالسههتؾتلقرسإلعههريؽل ههؾلقسههتؾتليجسهه لهههضؽلستدههت ل ههؽلأسههررضالقرإلوتههلؼللوالخالصةةةل

 لقرإلظ ضههههقلقرهههه قل ل لل لقرسلقنوهههه للقر قللهههه لا هههه ل)لأسههههتؾتلقأل ههههلل لقرسسر سهههه ل للؾنلهههههلقألقههههلقحل
 لقرإلوتههلؼلقرهه قل ل(ل لال ههؾحل هه صلقردتدههت ل للتنههضؽلقرسإلوتسهه لكإلذههرإلقرسؾنهههل لقرسإلشههؾع لقرئههل  لقال

 إلرت ل ا رلقألاألقلجرصلقلر فلقرسوتؼل)أستؾتلقأل ل(لاله لقرحهالقحاهللأسهتؾتلرههلا ريه ل ئإلؾ ه ل
حلقرحهاقحل لنال ت لقرسإلوتس ل)قرإلوتلؼلقر قل (لاقر  لينؾسلفلههلقرسوتهؼلههاا لقرسدهر الا هرلههضؽل ه ق

ليشؼلقرإلشنلل ؽلأستؾتلقر لآاللطعنرلردتدت لقألسررضالقرسخإلر فل.

لمثال ذلك  : 

قرجهههاءلقالسرسههه ل)قرإلوتلسههه لاقرإلظ لنههه (ل ش هههرليحإلهههؾ ل تههه ل ههها ل هههؽل ههه صلا هههافللوتلسلههه لل
قألسهررضال حضههليدههإلخاسلنهللقسهتؾتل ههؽل ه صلقألسهررضال ههؽلاه أللسل شهر لرإلوتههلؼلالشئضه لقرس ههر فل

لا ش رلقرسظتؾتللوتس رل

يننلقرسوتؼلاقردعر ضؽلل للذ ضلل للالإلخ لنسل لقرنلق ق ل ؽللخظهلطلالشئضه لالنهؾ ؼلا ا لل-1
ل أسمه  األمر (قرسإلوتؼل ؾلأحلي   لاأحليإلر  لا ظل ل

ينههؾسلقرسوتههؼلهإل ههلق لأ قءلقرس ههر فلقرإلهه لقههرسللهإلوتلس ههرلا ظتههال ههؽلقردههلر ضؽللشئضهه ل هه صلقرس ههر فلل-2
ل  اسمه  السسارسة (.للقرحلل ذ لل شئل ل ؽلا ألقرإلذ ض



هإلندهههلؼلقردهههعر ضؽلقرههه لق اقدلا  تهههنلأ ههها ؼل هههح قءلقرس هههر فلقرسظتهههؾتللوتس هههرلينهههؾسلقرسوتهههؼللل-3
  أسةةمه  تهجيةةو األقةةران لاقألال نههؾسلهههاا لقرسوتههؼلاقرس  ههفلاىههؼليههإلؼلقرإلعههر ألهههضؽلقردههعر ضؽ

لالزوجى(

دهه إل رل ههؽلاهه ألقرإلسل شههر لقردههر ن للنههؾسلنههللطررعهه ل رال إلسههر ل تهه لقرإلو يهه لقرلقنوهه لقرإلهه لقكإلل-4
 أسةةمه  رإلوتههلؼلائدهه رل قللههرل هه ل لقنوهه لقرإلوتلسههر لقرإلهه للتنر ههرل ههؽلقرسوتسهه للهه للوتههؼلقرس ههر فل

لالسراجعة  الذاتية (

ينؾسلقرسوتؼللهإلؾنلهلقألسلت لرتشنرطلقرئشل لرتس ر فل ت لقرسإلوتؼلل ذئؾ  لهث  لقنر ر لا ته لل-5
ح ل لل للسه قأل هؽلقرسوتهؼلليحها لقسهإلجر  لاق هافلصهحلح لقرسإلوتؼلقكإلذرإلقثنر  لقررحل

ي إلذئ رلقرسإلوتؼلاقرإلحىضللقرإللقكس لر هرلقرإلورقهال هؾل ستله للنل هالله   ل هررسإلوتؼلقره لقكإلذهرإل
ل  اسمه  االكيذاف السهجو (قرسئ ؾسلأالقرئ لفلقرسظتؾا ل

 لا   قلل لقرؾ افلقرإلا  دل لقرإلررل ليإلؼللشئض ل رق لقألسررضال
 لقرإلوتلس لي ؾحلرألستؾتلقرسإلعريؽلقر  لنس لهضؽل  صلقألسررضالل للوتؼلقرس ر فلاقرشرلقل

 السجسهعة الزابطة : -2

(ل6يههإلؼللظ ضههقلقرظل نهه لقرإلنتضايهه ل تهه لقرسجسؾ هه لقرزههر ظ لهؾققهه ل ههللضؽلأسهه ؾ لرلرسههافل)ل
ل(ل قلن ل.90أسرهل لا  ؽلقرؾ افل)

 ال ياسات القيمية:
لرسجسل لقرن تل  لقرقلرسر  لقنلقء للؼ ل)قرإلجل  ل  لقرعحه ل ؽللقرزر ظ (ل-ؾ إل  لقرئإللف لل 
لل لقرقلرسر لقرس ر   لقضالقرعحهل2020/ل11ل/26لللقرخسلالا إل ل2020ل/11/ل21للقرد ل
 : البحثتطييق 

لل للؼ ل  سإلخاقس لقرإلوتلس  لقر لار ق ل حإلؾ  لقرسإلعريؽلشئض  لقرسجسؾ  للقرإلا  ا لأللق   ت 
 ت لل2021/ل1ل/ل16للقرد للا إل ل2020/ل11لل/28للقرد للا رػلل لقرئإللفل ؽلقرإلجل  ل  

ل(ل قلن 90ل لقألس ؾعلقرؾق ال  ؽلقرؾ افل)ل  للوتلسلقا ا(ل2)(لأسرهل ل إلرت لهؾقق ل6 ا ل)
ل.لألعوللقرسجسؾ  لقرزر ظ لقرظل ن لقرإلنتضاي ل)قرإلوتؼل رألاق ل(لهضشسر 

 ال ياسات البعدية:



لل ل ؽلؼ لقرئإللف لل  لقرعواي  لقرقلرسر  ل1ل/17لاقال لقنلقء لل2021/ل لا إل  ل1ل/21ل
لل2021/ ل)قرإلجل  ل  لقرعحه لل-رسجسؾ إل  لل  لقرعحهقرزر ظ ( لقضا هشئاللقرقلرسر لاقرس ر   

ل.للللضالاتلاطلقرقلرسر لقرن تل 
 األساليب اإلحرائية السديخدمة:

ل  سإلخاقسلأسررضالقرإلحتضللقث ررخ لقرإلررل :ل سوررج لقر لرار لق ررخلًر لقرسلقرعر ه
للللسطلقرحدره .لقرسإلؾلل-
لقثاحلقإلقرسعلر  .لل-
لللللقرؾسلط.ل-
ل ور للقثرإلؾقء.لل-
للل ور للقث لعرطلقرعدلط.ل-
للللللللللللللللللقاإلعر ل" ".ل-
لادالقرإلحدؽل%.لل-

 عرض الشيائج ومشاقذييا

 اوال: عرض الشيائج

 ( 9جدول   

 ت السيارية لمسجسهعة اليجريييةالبعدي ( فى السيغيرا –داللة الفروق بين ال ياسيين    القيمي 

 السيغيرات
 ال ياس البعدي ال ياس القيمي

السيهسط  قيسة ت ع.ف م.ف
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

السيهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

قرنا فل ت لقرظئؾل
لقاللنيل ت لقرعظؽ

4.300 0.979 9.000 1.376 4.700 0.979 21.476 

قرنا فل ت لقالااالقل
لت لقرعظؽ 

4.460 0.884 5.950 0.999 1.490 0.668 9.975 

قا لقرذ ضقل
لاقالقنهلل لقرسرء

6.600 1.095 9.900 1.683 3.300 1.031 14.313 

ضلار لقرلنتضؽل
لالطؾأل درل 

7.283 0.886 9.355 1.008 2.073 0.597 15.530 

 22.342 0.510 2.550 0.951 10.800 1.070 8.250نلنر لقر  ق ضؽل



لالطؾأل درل 
 10.376 1.099 2.550 1.451 11.000 1.877 13.550لس20سعر  ل

 25.516 0.587 3.350 0.945 11.050 0.801 7.700ل درل لقئافلقر اقي 
ل2.093(ل=0.05قلس ل لقرجاارل ل شال دإلؾيل الر ل)

ل(لهضؽلقرقلرس0.05(لقحلقلس ل لنرء ل قر لق ررخلرل شال دإلؾيل الر ل)ل9يإلزلل ؽلنااأل)ل
لاررررللقرقلرسلقرعوايل.لقرإلجل  ل رايلقرسجسؾ  للقرس ر   قرن تيلاقرعوايل تيلنسل لقرقلرسر ل

 
(  10جدول    

اليجريييةلدي السجسهعة  السياريةندب اليغير بين ميهسطي ال ياسات القيمي وال ياس البعدي فى ال ياسات   

 السيغيرات
ميهسط 
ال ياس 
 القيمي

ميهسط 
ال ياس 
 البعدي

ندب 
 غيرالي

 109.3 9.000 4.300لقرنا فل ت لقرظئؾلقاللنيل ت لقرعظؽ
 33.4 5.950 4.460لقرنا فل ت لقالااالقل ت لقرعظؽ
 50 9.900 6.600لقا لقرذ ضقلاقالقنهلل لقرسرء
 28.4 9.355 7.283لضلار لقرلنتضؽلالطؾأل درل 
 30.9 10.800 8.250لنلنر لقر  ق ضؽلالطؾأل درل 

 23.1 11.000 13.550لس20سعر  ل
 43.5 11.050 7.700ل درل لقئافلقر اقي 
(لقحلادالقرإلوضللهضؽل إلؾسظيلقرقلرسلقرن تيلاقرقلرسلقرعوايلل لل10يإلزلل ؽلنااأل)ل

ل(ل.ل109.3 لل23.1رايلقرسجسؾ  لقرإلجل  ل لقالقاحرل ل رلهضؽل)لقرس ر   قرقلرسر ل
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قرإلجل  ل رايلقرسجسؾ  للقرس ر   ر ل(ل إلؾسظر لقرقلرسلقرن تيلاقرعوايلل لقرقلرسل1ت لل)ل  

 (11جدول    

 الزابطةالبعدي ( فى السيغيرات السيارية لمسجسهعة  –داللة الفروق بين ال ياسيين    القيمي 

 السيغيرات
 ال ياس البعدي ال ياس القيمي

السيهسط  قيسة ت ع.ف م.ف
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

السيهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

قرنا فل ت لقرظئؾل
لقاللنيل ت لقرعظؽ

4.400 1.046 6.400 1.231 2.000 0.649 13.784 

قرنا فل ت لقالااالقل
ل ت لقرعظؽ

4.445 0.732 4.925 0.687 0.480 0.284 7.560 

قا لقرذ ضقل
لاقالقنهلل لقرسرء

6.500 1.357 8.300 1.302 1.800 1.704 4.723 

ضلار لقرلنتضؽل
لالطؾأل درل 

7.330 0.958 8.120 0.973 0.790 0.368 9.591 

نلنر لقر  ق ضؽل
لالطؾأل درل 

8.500 0.946 10.100 1.119 1.600 0.169 9.491 

 12.337 0.489 1.350 1.432 12.050 1.429 13.400لس20سعر  ل
 9.200 0.681 1.400 1.099 9.050 0.933 7.650ل درل لقئافلقر اقي 

ل2.093(ل=0.05الر ل)قلس ل لقرجاارل ل شال دإلؾيل 
ل ل)ل11يإلزلل ؽلنااأل) ل دإلؾيل الر  ل شا لق ررخلر لقحلقلس ل لنرء ل قر  لهضؽل0.05( )

اررررللقرقلرسللقرزر ظ رايلقرسجسؾ  للقرس ر   قرقلرسلقرن تيلاقرعوايل تيلنسل لقرقلرسر ل
لقرعوايل.

 
( 12جدول     

الزابطةلدي السجسهعة  السياريةال ياسات ندب اليغير بين ميهسطي ال ياسات القيمي وال ياس البعدي فى   

 السيغيرات
ميهسط 
ال ياس 
 القيمي

ميهسط 
ال ياس 
 البعدي

ندب 
 اليغير

 45.4 6.400 4.400لقرنا فل ت لقرظئؾلقاللنيل ت لقرعظؽ
 10.7 4.925 4.445لقرنا فل ت لقالااالقل ت لقرعظؽ



 27.6 8.300 6.500لقا لقرذ ضقلاقالقنهلل لقرسرء
 10.7 8.120 7.330لنتضؽلالطؾأل درل ضلار لقرلل

 18.8 10.100 8.500لنلنر لقر  ق ضؽلالطؾأل درل 
 11.2 12.050 13.400لس20سعر  ل

 18.3 9.050 7.650ل درل لقئافلقر اقي 
(لقحلادالقرإلوضللهضؽل إلؾسظيلقرقلرسلقرن تيلاقرقلرسلقرعوايلل لل12يإلزلل ؽلنااأل)ل

ل(ل.ل45.4 لل10.7قالقاحرل ل رلهضؽل)لقرزر ظ رايلقرسجسؾ  للقرس ر   قرقلرسر ل

ل

قرزر ظ رايلقرسجسؾ  للقرس ر   (ل إلؾسظر لقرقلرسلقرن تيلاقرعوايلل لقرقلرسر للل2ت لل)  

 ( 13جدول   

 السياريةالسيغيرات ب اليجرييية ( فى ال ياسات البعدية –داللة الفروق بين مجسهعيي البحث   الزابطة 

لقرسإلوضلق 
ل(20قرسجسؾ  لقرإلجل  ل ل)ح=ل(20 ظ ل)ح=قرسجسؾ  لقرزر

لقلس ل  قرسإلؾسطل
لقرحدرهي

قالاحلقإل
لقرسعلر يل

قرسإلؾسطل
لقرحدرهي

قالاحلقإل
لقرسعلر يل

قرنا فل ت لقرظئؾلقاللنيل
ل ت لقرعظؽ

ل6.296 1.376 9.000 1.231ل6.400

قرنا فل ت لقالااالقل ت ل
لقرعظؽ

ل3.782 0.999 5.950 0.687 4.925

لقنهلل لقا لقرذ ضقلاقا
لقرسرء

ل3.363 1.683 9.900 1.302 8.300

ضلار لقرلنتضؽلالطؾأل
ل درل 

ل3.942 1.008 9.355 0.973 8.120
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نلنر لقر  ق ضؽلالطؾأل
ل درل 

ل2.131 0.951 10.800 1.119 10.100

ل2.304 1.451 11.000 1.432 12.050لس20سعر  ل
ل6.172 0.945 11.050 1.099 9.050ل درل لقئافلقر اقي 

ل2.021(ل=0.05قلس ل لقرجاارل ل شال دإلؾيل الر ل)
ل ل)ل21يإلزلل ؽلنااأل) ل دإلؾيل الر  ل شا لق ررخلر لقحلقلس ل لنرء ل قر  لهضؽ0.05( ل(

ل لقرزر ظ  لقرعحه لقرس ر   لل– جسؾ إلي لقرقلرسر  لنسل  ل ت  لقرعواي  لقرقلرسر  لل  قرإلجل  ل 
لقرسجسؾ  لقرإلجل  ل لاررررلل

 ثانيا : مشاقذة الشيائج : 
 مشاقذة نيائج السجسهعة اليجرييية-أ

(ل0.05قحلقلس ل لنرء ل قر لق ررخلرل شال دإلؾيل الر ل)ل(9قتر  لاإلرخقلنااأل)لل
ل لقرقلرسر  لنسل  ل تي لاقرعواي لقرن تي لقرقلرس للقرس ر   هضؽ لقرسجسؾ   لاررررللراي قرإلجل  ل 

 إلؾسظيلقرقلرسلقحلادالقرإلوضللهضؽل(ل1(لات لل)ل10قرقلرسلقرعوايل لان رػلاإلرخقلنااأل)
ل لقرقلرسر  لل  لقرعواي لاقرقلرس لهضؽللقرس ر   قرن تي ل ر لقاحرل  لقا لقرإلجل  ل  لقرسجسؾ   راي

ل(ل.ل109.3 لل23.1)

را للقرقلرسر لقرس ر   لقضالقرعحهقر  ل ا لل ل دإلؾ لأ قءللقرإلوضللن لقرعر هل الل
لقرإلا  القرسإلعريؽلنحستؾتللا   لقر لقسإلخاقس لقرإلجل  ل  لقرسجسؾ   اؾعل ؽلليؾناد لتر للأللق 

لاقرإلذؾ قلرا ل لقالطئرأقث إلسرس لقرعحهل ؽ لل ضش  لقرس ر ق ل  لرإلوتؼ لقرئل ي نسر لقرئلاق ليلق  
قرإلحىضللقثيجره للز ل ؽل لا ؾل رليئإلناصلنثضلل ؽلقألسررضالقرإلا  دل لقألال ل شئل ف لؼهضش 

ل ق  ل ضه لقرسإلعريؽ لقل رألستؾت ل ضش  لاقرهتل  لقالاظ ق ل شرصل لقرحلن لقرعر ه لرتإلوتؼ رعحه
لأ اقإل للحنضق لل  لن ضل ل نا  لسر ؼ ل سر لاقالسإلسلق    لقالادلرهل  ل لق رف ل   لقرإلوتؼ لل  اقرلغع 

ل ل ضهلي نا لقرتنرا قرعحهل  ل دضؽ لقكإلدرتل1996)لق سا لل  للدر ا لقرإلوتلسل  لقر لق ق لأح س(
ا  ىلفلا ألقرإل لفلقرنا فل ت لق ق فلقألندرسلل لقرسؾققنلقرحلنل ل  ئرءفل لا رػل ظل ن للورر ل

ل(221:لل4قرسدإلسللرتسؾققنلقرجايافل)

لإلوتؼل ؽلا ألقث إلسر ل ت للقللق ل ضش لقرعحهكسرلأحل  قلقألستؾتلي اإلقر لنولل
 رثضرل لقر للشسل لقرنا فل ت لقرشنالاقرإلحتضللاقرسنر ا لاقرإلنؾ ؼل ؽلا ألأستؾتلقرإلوتؼللقائد ؼ
إلعريؽل ت ل جسؾ  ل ؽلأا ققلقروسللقرخرص ل  لل  ر ف ل لنسرليحإلؾيلأستؾتلقرإلا  القرسقرئل ي



ل لقرئلص  لألر ل لرتس ر ق  لاقل  لاتل  للوتلسل  ل ر ف ل ؽ للحإلؾ ه لقرعحها ر ل ضش   ؽللالللق 
لقرسذر ن لقثيجرهل لقرئورر لل لقرؾ اق لقرإلوتلسل ل رر لار قلقرإلوتلس لقرسنإلل .ل

أحلل(BARBAA & NEWELL   2000 بةةاربرا ونيةةهل الهه ل هه قلقررهها ليذههضل
قرإلحرههضللقرحلنههيليإلحدههؽل ذهه لل تسههؾسل شههالقسههإلخاقسلأسههتؾتلقرإلظ ضههقلهإلؾنلهههلقألقههلقحل"لقرههإلوتؼل
قرإلعر ريل"ل لا حإلئفلقرسإلوتؼل سرللوتسهلرئإللفل  شل لطؾ ت لاإللج لقسإلخاق هلأا ققل سلل وهافل ذه لل

ل(12:لل16 تس للإلؾقللللض رل وضلقرسور إل ؽلقرس ر فلاقرخظؾق لقرإلوتلسل ل ذ لل للا.)
 ( 15   (ل5002دمحمل)ل ضثؼل  القرسجضا الإلئقل  صلقرشإللج ل  لاإلرخقل  قس لنلل ؽل:

قيرر عيد ال (3س(ل)5005أتلإل  القرنر  ل لدمحمل حسؾ ل) ل( .(  3110فايزة :يا  ، 
أستؾتلل- ت للر تل لقسإلخاقسلأسررضالقرإلا  ال)أستؾتلقرإلوتؼلقرإلعر ر لل(10(ل)2013الكريم  

قرورنلقر  ش (ل ذ لل شئل لل للوتؼلاإلنرحلقرس ر ق لقرحلنل لل لقرل رضر لل–لد لقرإلوتؼلقرإلشر
دمحم سعد زغمهل ، ىذام دمحم  قرئل ي لاقرجسر ل .كسرللإلئقل  صلقرشإللج ل  لاإلرخقل  قس لنلل ؽل:
ىيهبرد دانيال ( 11()2000عيد الحميم   Hubbard Daniel محسهد دمحم   (17( 2009  

(12()2013الذحات    

 ت لأ سل لقسإلخاقسلقرإلا  القرسإلعريؽلل للوتؼلاإلنرحلقرس ر ق لقرحلنل لل لقرل رضر لل
لقرئل ي لاقرجسر ل .

لرتعحه لقألاأ لقرئل  لصح  ليإلحنق للاا رػ ل:" ل ت  ليشص تهجد فروق دالة اقر  
سديهى ال( فى اليدريس السيباينإحرائيا  بين ال ياسين القيمى والبعدى لمسجسهعة اليجرييية  

ل".للرالح ال ياس البعدىري و السيا
 مشاقذة نيائج السجسهعة الزابطة- 

(ل0.05(لقحلقلس ل لنرء ل قر لق ررخلرل شال دإلؾيل الر ل)ل11نااأل)لللذضللاإلرخقلللللللل
ل لقرقلرسر  لنسل  ل تي لاقرعواي لقرن تي لقرقلرس للقرس ر   هضؽ لقرسجسؾ   اررررلللقرزر ظ راي

لقرقلرسلقرعوايل. لنااأل)ليإلزلل ؽكسر لقحلادالقرإلوضللهضؽل إلؾسظيلقرقلرسلقرن تيل12ل )
 لل10.7قالقاحرل ل رلهضؽل)لقرزر ظ رايلقرسجسؾ  للقرس ر   اقرقلرسلقرعوايلل لقرقلرسر ل

ل(ل.ل45.4

لقرسجسؾ  لقرزر ظ لأل رػلقرإلحدؽلللن لقرعر ه ال  دإلؾيلقال قءل دإلؾ لأ قءلليلللق 
رتئغ لقرسعدطلرسلق للقأل قءلقرئشيلرتس ر ق لقضالاقلر هلهإلنايؼلقرذل لقلقريلانؾ لقرسوتؼقرس ر يل



قللق ل ضش لقرعحهل ول لهلرحل ست ل افل لق ل إل لقرإلحكال ؽل ذر افلنسل للكسرلقرسلقرعحه 
 ؽلا أللا  عر ل عدظ لىؼلل ؼالوتلسلقضالقرعحه لرتقلرسر رت لرحلقروست للرتسجسؾ  لقرزر ظ 

للونضاًق  لأكثل لقرسللا  عر  لقلرس لقر  للوتؼ رثضرل  لقرئشل  لقألاظرء لع ؾ  رللرتوضش هإلرحلل لؾ 
ل ل ت ل دإلؾ لأ قءل اتل لقألناقءلقرشغل  ل ذ لل عدطلنلل  ق ال ل  قلل.قرس ر يلأىللقيجرهلًر

قرظل ن لقرإلنتضاي ل)قرإلوتؼلأحل،(13 ( 1998ناىد محسهد ونيممى رمزى   قررا للذضللنلل ؽل:
رإلوتؼل ؽلا أل ل لقيإللللقرئلص لرتسإلوتؼللرتسإلوتسضؽ ل(لل للا  القرس ر ق لقرحلنل لاق رأل

لرتس ر ف ل رللاسؾ دل ست  ل سحركرف لقرسإلوتؼ لرلنؾس لقرسوتؼ لق ل ل ؽ لقرسعدط لقرتئغ  لقرذل   النايؼ
لل.ا ضللاذطلتر اصلل ؾله رػل ا صلست  لا إلتن للنط

ل لقرئل  لصح  ليإلحنق ل:"لرتعحهلقرثرا اا رػ ل ت  ليشص تهجد فروق دالة لاقر  
فى  (ياسين القيمى والبعدى لمسجسهعة الزابطة  أسمه  اليعمم باألوامرإحرائيا  بين ال 

ل." لرالح ال ياس البعدى السياري وسديهى ال

 
اليجرييية ( فى ال ياسات البعدي فى  –مشاقذة الفروق بين مجسهعيي البحث   الزابطة -ج

 ال ياسات اليدنية والسيارية 
(ل0.05 ررخلرل شال دإلؾيل الر ل)(لقحلقلس ل لنرء ل قر لق13يإلزلل ؽلنااأل)لل

قرإلجل  ل لل لقرقلرسر لقرعواي ل ت لنسل لقرقلرسر لقرس ر   لل– جسؾ إليلقرعحهلقرزر ظ للهضؽ
لقرسجسؾ  لقرإلجل  ل لاررررلل
لقرعر ه ال لللن  لقرزر ظ  لقرسجسؾ   لأللق  ل ت  لقرإلجل  ل  لقرسجسؾ   لأللق  ليللئؾق

قرإلوتؼلقرإلعر ر لأستؾتل ضهليا السلقرإلا  القرسإلعريؽلقسإلخاققر للر تل للقر اايلاقرس ر يلسدإلؾ لقر
 ت ل شرللقرإلذؾ قلق إلسر صل ؽلا أللظؾ لقرسدإلؾيلقر اايلاقرس ر يلرايل ضش لقرعحهل ؽل

ا ث ؼل ت للوتؼلنلل رل ؾلنايال ؽل ؼل ل سرليد ؼلل للحئضاللقللق ل ضش لقرعحهاقرسشرلد لهضؽل
لرل رػلرتؾصؾألقر لقر اإلالحنضقلقر اإل ؽلقر لار ققرس ر فلاقرظل ن لقردتلس لأل قخ رلاقؾقاضش 

 لنسرليإلدؼل سلق رفلقرئلاقلقرئل ي ل لا در القرسإلوتسضؽل ؼل سرليدر ال ت له ألأقر لن الراى
ليوسلل لنسر ليشذطلا  إلذنلا حرللا سر سل  لا جوللقرسإلوتؼ ل   ت لقرإلئ ضللقرسشظن لقرسشغؼ

لقرس ر ق ل ؽ لقرسا ا لرإلوتؼ لقرسإلوتسضؽ للذؾ ق ل ؾققنل ت  للؾلضل ل ت  ليوسل لا رػ ل  لقرحلنل   
للنايؼل لان رػ ل  لائده ل ت  لق إلسر ص لا أ ل ؽ ليإلوتؼ لقرسإلوتؼ ليجول لاأيزر ل  ل إلشؾ   لوتلسل 
قرسوتؾ ر ل رؾ فلألزلل لا ئضالل للرحلللقألاظرءل لنسرليلق  ل  قلقألستؾتل دإلؾ لاازقل

لقال إللقسلقرسإلعر أاا لفلقرسإلوتسضؽل لا در ال ت لقرإلوراحلهضؽلقرسإلوتسضؽلااذلل



لقرشإللج ل  لاإلرخقل  قس ل (ل2000دمحم سعد زغمهل، ىذام دمحم عيد الحميم  الإلئقل  ص
محسهد دمحم الذحات ل (Hubbard Daniel  2009 )17ىيهبرد دانيال  (11)
 ل(12()2013 

لقرسإلعر لقرإلا  ا لقسإلخاقس للر تل  لقر  لأتر   لل ليؽاقرإل  لقرحلنل  لقرس ر ق  للوتؼ لل 
ل.قرئل ي لاقرجسر ل ل نر ا ل ررظل ن لقرإلنتضاي ل)قرإلوتؼل رألاق ل(قرل رضر ل

لقرله: لأتر  ل ر ل   لقرشإللج  ل  ص ل (3111جابر عيد الحسيد  لالإلئق لقرظل ن لقأح لعرع
قرإلنتضاي لليلقرإلا  الالللزسؽلاجر ًرلليللا  القرس ر ق لقرإليللحإلردلقر للا  الطؾ للااقلل

سرلأاليل ؽلنئرءفلليلقرإلا  الالليزسؽلقرشجر لليلقلسرسلحلقرسا سلليل  صلقرظل ن ل  ألأطؾأل
 ستل لقرإلوتؼلل ؾلي إلئيل   ظرءلقرشسؾ دلاالليحا لاسرخلللوتلسل لليلقرا سلل ؾله رػليج تل

ا  قليإلشرقضلاقرسئرهلؼلقرحايث لرتإللال  لاقرإليلار  لل ق إلسرسلقرسإلوتؼلاالليالوهلرتإلئ ضللاقالكإلذرإ
ل ح  لارص  ل قلل  ل إلوتؼ لر ل للنؾ س رح ل ت  لاقروسل ليجالق إللق  ر لرتل ه لقرئلص  ؾقنلساإلر  

ل(6:لل20).قرإلوتلسيلقر يليس ؽل ؽلا رهلقهلق لتخرضإله
ل لقرئل  لصح  ليإلحنق للرتعحهلقرثررهاا رػ ل:" ل ت  ليشص تهجد فروق دالة اقر  

 السياري وسديهى الإحرائيا  بين ال ياسين البعديين لمسجسهعيين اليجرييية والزابطة فى 
ل." رالح السجسهعة اليجريييةل

 االسيشياجات واليهصيات

 اوال: االسيشياجات

لهيلضههؾءل ههاإلقرعحهههلالهه لقطههر لقرسهش قلقرسدههإلخاسل لالهه لاظههرقل ضشهه لقرعحهههل ل
ان رػلقرسوررج لقال ررخل  لا ل لاإلرخقلقرعحهلا شرقذإل رل للس هؽلقرعر ههل هؽلقرإلؾصهلل

لقر ل رليتيل:ل

للح - لقرإلا  القرسإلعريؽ لقسإلخاقس لي ىل لقيجرهلًر لقرئلقت لىضلًق ل وضل  ر ق لسعر    ت للوتؼ
ل-قرنا فل ت لقالااالقل ت لقرعظؽلل-)قرنا فل ت لقرظئؾلقاللنيل ت لقرعظؽللرتس إلاخضؽل

لل لقرسرءل لقرذ ضقلاقالقنه  لنر لقر  ق ضؽلل-ضلار لقرلنتضؽلالطؾأل درل لل-قا 
 (ل.ل درل لقئافلقر اقي ل–لس20سعر  لل-الطؾأل درل ل

ل - لي ىل لقيجرهلًر للحىضلًق ل رألاق ل لقرإلوتؼ لقرئلقت لقسإلخاقس لسعر   ل وضل  ر ق  للوتؼ  ت 
ل-قرنا فل ت لقالااالقل ت لقرعظؽلل-)قرنا فل ت لقرظئؾلقاللنيل ت لقرعظؽللرتس إلاخضؽل



لل لقرسرءل لقرذ ضقلاقالقنه  لنر لقر  ق ضؽلل-ضلار لقرلنتضؽلالطؾأل درل لل-قا 
 (ل.لرل لقئافلقر اقي  دل–لس20سعر  لل-الطؾأل درل ل

 دإلؾ لأ قءل وضللأكثلللر تل ل ؽلأستؾتلقرإلوتؼل رألاق للليللحدضؽلقرإلا  القرسإلعريؽل -
 ل. وضل  ر ق لسعر  لقرئلقت لرتس إلاخضؽ

للئؾقل - ل تيلأللق  لقرإلجل  ل  لقرسجسؾ   لليلادالأللق  لقرزر ظ  قرقلرسلللوضلقرسجسؾ  
ل للي لقرن تي ل ؽ لقرعواي ل وض لأ قء لس دإلؾ  لرتس إلاخضؽ  ر ق  لقرئلقت  )قضاللعر  

ل رتسجسؾ  لقرإلجل  ل ل(ل.ل109.3 لل23.1) رلهضؽللقرإلوضل, ضهلللقا للادالقرعحه(
ل(ل45.4 لل10.7)رتسجسؾ  لقرزر ظ ل رلهضؽللقرإلوضلكسرلللقا للادال

  اليهصيات: -
ل سرليت ل:لقرعر هؾص ليل لضؾءل رلأسئل ل شهلاإلرخقل  قلقرعحهل

نح القألسررضالقرإلا  دل للقرإلا  القرسإلعريؽإلوتلسيلقرنرخؼل ت لضلا فلقسإلخاسلقر لار قلقر -
ل.قرجؾقاالقرس ر   لل لسعر  لقرئلقت لرتس إلاخضؽلرإلوتؼلاإلنرحقرحايث ل

ا لق تهلل لر تل لقرإلا  القرسإلعريؽهارضللق تر يليؾضللل وتسيلقردعر  ل رالااي لاا ال -
لقرس ر    ررجؾقاال لا رػلرتش ؾللانل ل لقسإلخاق هلليلقرإلا  الانل ل لهشرخه 

لوتلؼلقردعر  لأسررضاللا  ال ضللاسظل لليلللعرع تيلقل وتسيلقردعر  ل رالااي لذجل ل -
لرتس إلاخضؽل.

أ سل لقألا ل رألسررضالقرإلا  دل لقرإليللوظيل ا ًقللوراًللا ألقروستل لقرإلوتلسل للسذلًرل  ل -
 .قرإلا  القرسإلعريؽلأستؾتقرإلحايهلاقرإلظؾ للقرإللاؾيلا ش رل

 لنل له لقسهإلخاقسل تهللوتلؼلقردعر  الاااق لا ا ق لررنللقرسوتسضؽلقرور تضؽلل ل جرأل ن -
ل.ل لقرإلا  القألستؾتلقرسإلعريؽ

 ئ لرتإلحكضال ت ل  صلقرشإلرخقل.إلتقنلقءل ا ال ؽلقرعحؾ لل ل لق للقرإلوتلؼلقرسخ -
ل -

 

 

 

 



 قائسةالسراجع

 :أوال : السراجع العربية
ل وضلأت  -1 للحىضل لل س ل: ل حسؾ  ل دإلؾ لقال قءلقهلقهلؼ ل ت للحدضؽ لقالستؾتلقرسإلعريؽ رأ

ل سرأل لقرسشرؾ ف  لنر و  لقرل رضل  لقرإللال  ل  تل  لقرناس لنلف للخرص لطتع  لرا  قرس ر  
 .2008 رندإلضل لنتل لقرإللاضص لقرل رضل  لنر  لقرسشرؾ فل
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 1999اطلقلقرإلا  ا ل ررؼلقر إلا لقرنر لف.ل
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 س1994 رضلل وتؼلقرئرللاطررالقرإللال لقروستل للقرنر لف ل ق لقرئ للقرولا للالسدسية

ل ورص -6 لقسإللقللجلر  ل: لدمحملقرحدضشي ل ؾ اق لقردوضا  ل دوا لرتسؾ ؾاضؽل ضر لقرإلا  ا لل  لف
 2007اقرسوؾقضؽ ل لنالقر إلرتلرتشذل لقرنر لف.ل

تسالقرايؽلدمحمل حسؾ ل:للحىضللهلار قللوتلس ل نإلل لرإلشسل لقرإلؾقلقلقرحلن ل ت ل دإلؾ ل -7
لنر و لطشظرل لقرل رضل   لقرإللال  لنتل  ل نإلؾ قص  ل سرر  لقرئش لردعر  لقررا لارتلضؽ  قأل قء

 س2007
إلر لقردضال لاررالدمحمل  ر فل لأ سالقردضالقرسؾقل ل:لاغل ر للظ لقل لل ل  القرورط ل  القرئ -8

 س.2008   إلع لتجلفلقرا ل لقرسشرؾ فل لل2قر لفلقرظرخلفل لد
لقألستؾتلقرسإلعريؽل ت ل وضل  ر ق لقر لفل -9 للحىضللهلار قل نإلل ل رسإلخاقس لدمحملت ل: لرياف

ل سر ل ظشظر  لقرل رضل  لقرإللال  لنتل  لرا لطتع  لقرإللال لقرظرخلف لنتل  ل شذؾ ف  ل نإلؾ قصل ضل ر 
 2001قرل رضل لنر و لطشظر ل

ل:" -10 لقر ل ؼ ل قلرلل  ا للحىضل ل  ر ف ل وضلأسررضالقرإلا  ال ت للوتؼ قرا نلقسإلخاقس
لقرعظؽ لنر و لل ت  لهشضؽ  لقرل رضل  لقرإللال  لنتل  ل رندإلضل  ل سرر  ل  لقرس إلاخضؽ" رتدعر ضؽ

 2013 تؾقح.ل



لقرخررقلقر تإلرن -11 ل  ا لاقرعرل  ل ت للوتؼلدمحمل ر ا لقرؾسرخللقردسعل   ل."لحىضللقسإلخاقس
 قردعر  ل" سرر ل رندإلضلل,لنتل لقرإللال لقرل رضل لرت شضؽل,نر و ل تؾقحل.قرنر لف

:"لحىضللقسإلخاقسلقرإلا  القرسإلعريؽل ت ل دإلؾ لأ قءلاانرءلأىللقرإلوتؼلل حسؾ لدمحملقرذحر  -12
لطرار لرج ر  لقرضايؽ ل ت  لقأل ر ل  لقرذنتع  لقرنئا" رس ر ف لقرإللال ل  ل حؾ   جت 

ل2013ل.قراقر  قلنر و لل,قرل رضل لهشضؽلل,كتل لقرإللال (91( قروا )47قرل رضل  قرسجتا)
لقرل رضل   نيممى رمزى :، ناىد محسهد  -13 لقرإللال  لل  لقرإلا  ا لقر إلرتللطلق  لنا

 1998 رتشذل قرنر لف.
لقرإلحرض -14 ل ت  لقألستؾتلقرسإلعريؽ لقسإلخاقس للحىضل لقرسولل لاقالاجر لا ضللدمحملاظرت: ل

قرلقس لل ل در ن لق إلقرنلصل ل سرر لنرندإلضل لنتل لقرإللال لقرل رضل  لنر و لقرسشرؾ ف ل
 س.2004

لدمحمل -15 لقرسجضا ل  ا ل ت لل: ضثؼ لاأىلص لقرسإلعريؽ لقرإلا  ا لقستؾت ل رسإلاقس للوتلس  هلار ق
ل ررسش لقرل رضل  لقرإللال  لنتل  ل وضل  ر ق لس  لقرذلشلرا لطتع  ل ضلل دإلؾ لق قء ل  لر

 س2001 شذؾ فل لنتل لقرإللال لقرل رضل ل لنر و لقرسشلر.ل
لقال قءل -16 ل دإلؾ  ل ت  لقرإلوتلؼ ل وضلقسررضا لقسإلخاقس للر تل  ل ل: لأ سا لدمحمل ضر الرء

قرس ر  لاقرسولل لل لقر لفلقرظرخلفلرإلتسض ق لقرسل ت لقرثراؾ  ل ل سرألقرانإلؾ قصل ل  تل لقرإللال ل
لس2005ر و ل تؾقح.لقرل رضل لرت شر ل ررنر لفل.لن
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