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انخالصت
ِييف
إْ تعٍي ُ١ـعلٌ١ير ضوي (.َ 100ح) ٌٍطلٌبيل تهٙيف ـٙ١ييل ايعٛثل وم١يفي ِّييل ٠رطٍي
ٌٛسييلسً ٌّفييلثني ـييٕ ٟييلل ثٍّ١يير ٌرعٍييٌٛ ٚ ُ١اييٛي إٌييٌٙ ٝيينؾ ٌّف ييِ ٛييٓ
سييرعلٔر ثييبع
ٌعٍّ١ر ٌرعٍ١ّ١ير ِٚيٓ ليهي ٘يل ٌبهي ليلَ ٌبلني ثرييٕ١م ٚسيٍ١ر ِفيلثني ـي ٟثٍّ١ير ٌرعٍيُ١
ٌٍطلٌبييل ٌّ ٚرّمٍيير ثلٌهييل م ٌّرهييفن ٌعلضميير ِٚييٓ لييهي ٌّملضٔييل ِييم ِ ّييٛثرٌ ٟبهي
ٌر ف٠ب١ر ٌ ٚضلثطر تُ ٌرعفؾ ثٍ ٝف ٌبفٔلِج ٌرعٍّ١ي ٟثلسيران َ ٌهيل م ٌّرهيفن ٌعلضمير
ـ ٟتعٍ ُ١ـعلٌ١ر ضو (.َ 100ح) ٌٍطلٌبل .
ٚتُ سيران َ ٌّيٕٙج ٌٛايف ٟـيٌ ٟبيلا ٌملٌي نِيل ثٕ١ير ٌبهي سيٛؾ تىيِ ْٛيٓ الٌبيل لفيُ
ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر ـ ٟلِعر ٌىٛـر .
ص
ص
ٚـٌ ٟبلا ٌف ثيم هٙيف ٌٕريلسج ـفليل نييلس١ل ـي ٟتعٍي ُ١ـعلٌ١ير ضوي (.َ 100ح) ٌٍطلٌبيل
ثّٛ ِ ٓ١ثرٌ ٟبه ٌر ف٠ب١ير ٌ ٚضيلثطر ـي ٟلربيلض ٌبعينٌٚ ٞييلٌم ٌّ ّٛثير ٌر ف٠ب١ير
ٚتييُ روييف ِ ّٛثيير ِييٓ سييرٕرل ل ـييٌ ٟبييلا ٌاييلِ ِٕٙٚييل (إْ سييران َ ٌهييل م ٌّرهييفن
ٌعلضمر سلثن وم١ف ص ـ ٟتمنَ ٌرعٌٍ ُ١ن ٜالٌبل لفُ ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر ٚتضّٓ ٌبلا ٌايلِ
ثييني تٛايي١ل ٠ض يل ص ِٕٙييل ( سييران َ ٌهييل م ِرهييفن ٌعلضميير ـيي ٟثٍّ١يير تعٍيي١ّ ُ١ييم ـعلٌ١ييل
ٌه ٛم) .
ضو

انباب األول
 -1انتعريف بانبحث
 -1-1انًمذيت وأهًيت انبحث :ـ
إْ ـعلٌ١ل ٌفلنر ١ٌّ ٚن ْ تهرلج إٌِ ٝرطٍبل للار ِٓ ٌّ ٛافل ٌ فيّلٔ١ر ٌ ٚملثٍ١يل
ٌبنٔ١ر ثل ملـر إٌٚ ٝسيلسً ٌرينضٌ ٠الاير ثىيً ـعلٌ١ير ِيٓ يً ٌٕ يلح ِٚيٓ ٘يلٖ ٌفعلٌ١يل
ٌر ٟترطٍ ِفر ٜٛثلٌِّ ٟل روف ـعلٌ١ير ضوي ( )َ100ني ٛم ٌٍٕفيلل ٌري ٟتعين ـعلٌ١ير نن٠مير
لل ثٛمل ثيٓ ( )َ 80ني ٛم ٚـي ٟسيبلق ( )َ 100ني ٛم ٌٍٕفيلل ـياْ ٌّفيلـر ِيٓ لي
ٌبن ٠ييير إٌيييٌ ٝهيييل م ٚي (ٌّ ٚ )َ 13فيييلـر ثيييٌ ٓ١هييي ٛم ثلضتفيييل (٘ )َ 0.84ييي)َ 8.5( ٟ
ٌّ ٚفلـر ِٓ ٌهل م ل١ف إٌ ٝل ٌٕٙل٠ر تى. )َ 10.5( ْٛ
ٌ ٚرىٕ١ه ٌّفرعًّ ـ ٟتٍه ٌفعلٌ١ر ٠نِج ٌّفرعًّ ـٌ ٟهي ٛم ٌعلٌ١ير ( ٛ٠ين ّٔيٛرج لطيٛ
ِييٓ سييبعر إٌييّ ٝلٔ١يير لطيي ٛإٌييٌ ٝهييل م ٚي  ٚييها لطيي ٛثييٌ ٓ١هيي ٛم ِر ييلثٗ) ٚتٍييه
تفرعًّ ـٌ ٟه ٛم ٌّرٛسطر (ثٕنِل ٠ى ْٛضتفل ٌهل م ِر لثٗ) .
 ٚف ٜسبلق (.َ 100ح) ضسّ١ل ٚي ِفي ـ ٟثلَ ( )َ1968ـيٌ ٟينٚضي ٌّٚب١ير ثلٌّىفي١ه
ٌ ١ييين
١ّ٘ ٚيير ِرطٍبيييل ٚنل ييل ٘يييل ٌفييبلق ٚإ يييف ل تطييٛض ٌّفيييرٌٍٕ ٜٛفييلل ٌ ٚعيييف
ٌ ٚهفٓ ٌٍعن٠ ٚعطٌ ٟففار وبف إلهٙلض ٘لٖ إلِىلٔ١يل ثٕيٗ ـي ٟسيبلق (. َ 80ح) ٕ٘ٚيلن
ثهلر ١ ٚمر ِٚرٕ١ر ٚت لثٗ وب١ف ِم ـعلٌ١ر (. َ110ح) ِٓ ٔلن١ير ا ل ٌفٕيٚ ٟـعلٌ١ير ٌهي ٛم
تعرّن ثٍ ٝسفثر ٌفو  ٚـٓ ا ل)1( .
ٌفف٠م ٌٙل ـينْ
ٌه ٛم ـ ٟسلس ّ٠ىٓ ـيٍٙل ثٓ ـعلٌ١ل ٌفو
إْ ـعلٌ١ل ضو
ٌهي ٛم
ٌفف٠م ّ٠ىٓ نْ تى ْٛر ـلسني وب١في ـ ٟتينض ٠ضوي
وً ِف نً تنضٌ ٠فو
ـلٌعن ل ٌ ١ن ـ ٟضو (. َ110ح) نٌ ٚعن لي ٌ ١ني ـ. َ100( ٟح)  ٠نْ ٠ىٔٛل ـي ٟسيلس
ثن س١ ٓ١ن ٓ٠ـِ ٟفلثمر ضو (. )َ100
ٌمييي١في سييٛؾ ٠ىيي ْٛثيين ل ١يين ـيي ٟضو ي
٘ييل ٠عٕيي ٟنْ ٌعيين ل ٌفييف٠م ـيي ٟضوييل
ٌه ٛم تٍملس١ل ٔيٗ ِيٓ ٌ ٛميم نْ ثٍّ١ير تطي٠ٛف ثين سٌ ٟهي ٛم تنليل ٚلريل نايٛي ِيٓ ثٍّ١ير
ٌهي ٛم ٘ي ٟنوميف ـعلٌ١يل
تط٠ٛف ثن سٌّ ٟفلـل ٌميي١في ٌٙيل ّ٠ىيٓ ٌميٛي نْ ـعلٌ١ير ضوي
ٌفلنر ١ٌّ ٚن ْ اعٛثرص  ٚتعم ١صن (. )2
إر نْ تطيٛض ِفير ٜٛا ل ٌف٠لميٚ ٟتهم١يك ٌّفيرٌ ٜٛعيلٌ ٟـيِ ٟارٍيؿ ٌعيلا ٌ ٚفعلٌ١يل
ٌف٠لم١ر ٠عن ٌٙنؾ ٌل٠ ٞفع ٝإٌ١ّ ٗ١م ٌف٠لمٚ ٓ١١نْ ٌٛاٛي إٌ٘ ٝل ٌٙنؾ ٠رطٍ ِيٓ
ٌعلٍِ ٓ١ـ ٌّ ٟلي ٌف٠لم ٟـٚ ُٙاض سر ا ل ٌهفوٌ ٟيل٠ ٞمي َٛثيٗ ٌف٠لمي ٟـي ٟن ٕيلل نا سيٗ
ٌفعلٌ١ر نٌٍ ٚعبر ٌف٠لم١ر لبً ٚمم ٌبف ِج ٌرعٍ١ّ١ر ٌ ٚرنض٠ب١ر ٌالار ثٙل)3( .
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ِيييف
ٚـييي ِ ٟيييلي تعٍيييُ ـعلٌ١ييير ضوييي (. َ100ح) ٌٍطلٌبيييل ٔٚهيييف ٌييييعٛثرٙل لييين ٠رطٍييي
ٌٛسلسً ٌّفلثني ـ ٟن ٕلل ثٍّ١ير ٌرعٍيٌٍٛٚ ُ١ايٛي ٌٍٙينؾ ٌّف يِ ٛيٓ ٌعٍّ١ير
سرعلٔر ثبع
ٌرعٍ١ّ١ر ٚثٕلل ثٍي ٝرٌيه ـيلْ ٌٍّينضس ٌّ ٚعٍيُ ٌينٚض سيلس ٌّٙ ٚيُ ـٙيٌ ٛعٕييف ٌيل٠ ٞميٛا
ثٍّ١ر ٌرعٍ٠ٚ ُ١رهىُ ثلٌّرؽ١ف ٌر ٟتهٙ٠ٛيل  ٚلر١يلض اف٠مير ٌرعٍيِ ُ١ميً ٌري٠ ٟف ٘يل ِٕلسيبر
تبلثٙل ثٕن تعٌٍ ُ١طلٌبل ِمه  ُ ِٓٚنابم ِٓ ٌ ٛمم ٌنٌّ ٜنضس نـىلض ن٠يني ٚٚسيلسً
ٌّرعٍُ ٚتفلثنٖ ـٌ ٟرعٍُ.
ِارٍفر ثٕن ل١لِٗ ثعٍّ١ر ٌرعٌٍٍ ُ١رؽٍ ثٍ ٌّ ٝلوً ٌر ٟتعرف
ٚتىّٓ ّ٘١ير ٌبهي ـي ٟت١ٙاير ٌٛسيلسً ٌّفيلثني ٌّٕلسيبر ـي ٟن ٕيلل ثٍّ١ير تعٍيُ ـعلٌ١ير ضوي
ٌهي ٛم ِٚيٓ نّ٘ٙيل ٌهيل م ٔففيٗ ٚـيك اف٠مير تعي ٌٍطلٌبيل ٌ يعٛض ثل ِيلْ ٚت ي ع ٓٙثٍييٝ
ر١ييلا ٌهييل م ا ْٚتييفاا نٌ ٚاييٛؾ ِييٓ ٌفييمٛا ن ٚنرىييلن ثلٌهييل م ِييف ٌييل٠ ٞفييلثن
ٌطلٌبل ثٍ ٝلريلا ثلٌٛلت ٙ ٌ ٚن ثن ِيٓ نْ تىيٌ ْٛعٍّ١يل ٌعمٍ١ير ِٕييبر ِٚفويمي ٔهيٛ
ت ٕي ٌفييمٛا ِٚييٓ ييُ إلاييلثر ت ٛييٗ ٘ييلٖ ٌعٍّ ١يل ٌٍفيي١طفي ثٍيي ٝا ل ٌيييه١م ٚثلٌرييلٌٟ
ٌٕ لح ـي ٟا ل ٌييه١م ٌٍفعلٌ١ير ِّيل ٠اٍيك ِيٓ تٍيه ٌطلٌبيل ِنضسيل ليلاض ثييٛضي نوبيف
ٌٍم١لَ ثنا ل  ٚبلت ٓٙـ ٟتعٍ٘ ُ١لٖ ٌفعلٌ١ر ٌطها ٚالٌبل ٌّن ضس ٚتٕف١ل ٌّٕٙج ٌنض س ٟثٍيٝ
نوًّ .ٗ ٚ
 2-1يشكهت انبحث:
ِٓ ليهي ٌرينضٌ ٚ ٠ر فثير ٌ ايي١ر ٌٍبلني ٌّ ٚعل ٠ير ٌٍّعٛليل ٌري ٟتعريف الٌبيل
لفييُ ٌرفث١يير ٌف٠لميي١ر ثٕيين تعٍيي ُ١ـعلٌ١يير ضويي (ِ 100رييف) ٌهيي ٛم ٔٚهييف ٌيييعٛثر نا ل
ٌفعلٌ١ر للار إر ِل نللٔل ثٕهف ثربلض ثنَ ِّلضسر ٘لٖ ٌفعلٌ١ير ِيٓ لبيً نؼٍب١ير ٌطلٌبيل ـيٟ
ٌّفنٍر ٌّرٛسطر ن ٚإلثن ا٠ر ٌل ٔ ين نْ ٌعن٠ين ِيٓ ٌطلٌبيل تهريلج إٌيٚ ٝليت ا٠ٛيً ٙ ٚين
وب١ف ٌرعٍ٘ ُ١لٖ ٌفعلٌ١ر.
 ِٓٚلهي ٌّهنهر ٌّبلشفي ـينْ ثٕييف ٌايٛؾ ِيٓ نرىيلن ثعلضمير ٌهيل م ٌ ٚفيمٛا
ٚثلٌرلٌٌ ٟرعف ٌإلالثر ٠عن ٌعٕيف سلسٌ ٟل٠ ٞع١ك ثٍّ١ير تعٍيُ ٘يلٖ ٌفعلٌ١ير ٌيلٌه ضتينٜ
ٌبلن تيٕ١م  ٚسران َ ٌهل م ٌّرهفن ٌعلضمر ٌ١فلُ٘ ـٌ ٟرؽٍ ثٍ٘ ٝل ٌّعٛق .
 3-1أهذاف انبحث:
ٙ٠نؾ ٌبه إٌ: ٝ
 .1تيّ ُ١ن ٛم ثّ ٛافل تعٍ١ّ١ر ٌرعٍُ ـعلٌ١ر ضو (.َ 100ح) ٌٍطلٌبل .
ِ .2عفـر تل ١ف ٌبفٔلِج ٌرعٍ ّٟ١ثلسران َ ٌه ٛم ٌّرهفور ـ ٟتعٍُ ـعلٌ١ر ضو (.َ 100ح)
ٌٍطلٌبل .
ٌبه :
 -4-1ـفٚ
ٌ -1ه ٛم ٌّرهفور ٌعلضمر ٌٙل تل ١ف  ٠لث ٟـ ٟتعٍ ُ١ـعلٌ١ر ضو (.َ 100ح) ٌٍطلٌبل .
 -2ت ٛن ـفٚق ِعٕ٠ٛر ثّٛ ٌّ ٓ١ثر ٓ١ـ ٟلربلض ٌبعنٌ ٞرعٍ ُ١ـعلٌ١ر (. َ 100ح) ٌٍطٍبل .
ٌبه :
 ِ 5- 1ل
 ٌّ 1-5-1لي ٌب ف )20( : ٞالٌبر ِيٓ ٌّفنٍير ٌملٔ١ير  /لفيُ ٌرفث١ير ٌف٠لمي١ر  /وٍ١ير ٌرفث١ير
ٌٍبٕل  /لِعر ٌىٛـر .
 ٌّ 2-5-1لي ٌمِلٌّٔ : ٟني ث ) 2012/ 10/ 1 ( ٓ١إٌ) 2012/12 /31( ٝ
 ٌّ 3-5-1لي ٌّىلٍِٔ : ٟع ٌفلنر ١ٌّ ٚن ْ  /وٍ١ر ٌرفث١ر ٌٍبٕل  /لِعر ٌىٛـر .

انباب انثاَي
 -2انذراساث انُظريت و انًشابهت
 1-2انذراساث انُظريت :
 1-1-2انتحهيم انفُي نفعانيت 100و حىاخس -:
إْ ٌٕ لح ـ ٟسبلق ـعلٌ١ير (. َ100ح) ٌٍٕفيلل ٠عرّين ثٍيِ ٝيل ٠ريٛـف ٌينٌ ٜهثبير ِيٓ ِرطٍبيل
ـٕ١ر ثلٌ١ر ِمٍّل ٠هنا ِم ِرفلثم. َ110( ٟح) ض يلي إر ٠رّ١يم ٌفيبلق ث ٛيٛا ِف نيً ِرعللبير
ثٌ ٓ١هفور ٌّرىفضي( ٌعنٌ ٚ )ٚهفور ٌؽ١ف ٌّرىفضي (تاطٌ ٟه ٛم)  ُ٠ٚرٌه ثنثٍِ ٝفيرٜٛ
ِٓ ٌففثر ٌٚرهم١يك تيم ْ ِميً ليهي ٌعين ٚثيٌ ٓ١هي ٛم ٚتاطيٌ ٟهيل م  ٠ي تي ٛـف
ا ل ٌفٌٕ ٟيه١م ٌ ١ـم لهي تاطٌ ٟهل م ثً لهي ِفلـر ٌفبلق ثنوٍّٗ)4( .
ٌه ٛم إٌ)5( -:ٝ
ٚتمفُ ٌّف نً ٌفٕ١ر ٌفعلٌ١ر ضو
* ٌبنل
* ٌفو نرٌ ٝهل م ٚي
* ر١لا ٌهل م
* ٌفو ثٌ ٓ١ه ٛم
* ٌفو ِٓ ٌهل م ل١ف نر ٝل ٌٕٙل٠ر
نٌ - ٚبنل -:
تارٍؿ ِفنٍر ٌبن ٠ر ـ ٟسبلق ٌه ٛم ثٕٙل ـ ٟثم١ر سبللل ٌعن٠ٚ ٚف م ٘ل لرهؾ إٌيٝ
ليف ِفلـر ٌرنضج ـٌ ٟففثر ٌ ٚرهض١ف ٌاطٛي ٌهل م ٚي ٚتيدا ٞتٍيه لرهـيل إٌيٝ
ٛ ٚا لرهـل ن٠ضل ـيٌّ ٟفيلـل ثي ٓ١لي ٌبن ٠ير ٌّ ٚىعبيٚ ٓ١ي ٌ ٚميلٔٚ ٟؼلٌبيل ِيل تىيْٛ
ٌّىعبل ٕ٘ل لف٠بر إٌ ٝل ٌبن ٠ير نوميف ِٕٙيل ـيٌّ ٟفيلـل ٌميي١في ليف ٜوّيل ٠رهيرُ ثٍيٝ
ٌعن لي ـ ٟتٍه ٌّفنٍر لر١لض ٌمنَ ِلِ١ر ثّل ٠رٕلس ٚو١ف١ر تعن٠ر ٌهل م )6(.
لٔ١لٌ :فو نرٌ ٝهل م ٚي:
إْ وً ِفنٍر ِٓ ِف نً ٘لٖ ٌفعلٌ١ر ٠عرّن ثٍ ٝثٍٛغ سفثر ضو ِملٌ١ير إٌيٌ ٝهيل م ٚتٍيه
ٌ ١ينِٚ ٓ٠يٓ يً ٌهييٛي ثٍي ٝسيفثر
ٌففثر ثنٚض٘ل تعرّن ثٌٍ ٝبن ٠ير ٚسيفثر ٌيفو
ٚليٛي اـيم ليي ٜٛـيٌ ٟههير ثبيٛض ٌهيل م ـيلْ ويً ِيٓ ثّيً ٌف يً ٌن ـعير (ض يً ٌرؽط١يير)
يها
ٌهي ٛم ٌي ١ضوي
نْ ٕ٠هُ ٛ٠ٚلت ثنلير تلِير ٚإْ ضوي
ٚثًّ ٌف ً ٌملسني ٠
 - 4عامر فاخر شغاتي وآخرون:تطبيقات لممبادئ و األسس الفنية أللعاب الساحة والميدان  ،بغداد ،مكتب الكرار لمطباعة،

،6006ص . 80

 - 5جاس م ممم محم م ممد الروميمفاعمي م ممة التم م ممارين التحي م مميرية العام م ممة و الخاص م ممة ف م ممي تعم م مميم تكني م ممك ركم م م

ماجستير،جامعة بغداد،كمية التربية الريايية )0986،ص . 88

 - 6محمد عثمان:موسوعة ألعاب القوى  .الكويت ،دار القمم لمنشر و التوزيع،0990،ص 647

الموان م ممع(:رس م ممالة

لطٚ ٛلفم ثً ٔٗ ـٌ ٟهم١مر ٘ ٛضو نضثم لطيِ ٛفيرّفي ثعين ٌهيل م
نْ تىٌ ْٛاطٛي ٌف ثعر  ٟ٘ٚ :لطٛي ثبٛض ٌهل م اٍ٠ٛر ِٚبلٌػ ـ ٟنفورٙل) (.

ٚي إر  ٠ي

7

لٌمل  :ر١لا ٌهل م:
تهر ٞٛلطٛي ٌهل م نسلسل ثٍ ٝها ِف نً ( )
* سرٕلا ٚي
* ٌط١ف ْ
* سرٕلا ٌملٟٔ
* ِفنٍر سرٕلا ٚي :
ٌّ ٟ٘ٚفنٍر ٌر ٟتفيبك ِفنٍير ٌط١يف ْ ّ٠ٚىيٓ نْ ٠ىيِٕ ْٛهٕي ٝا١يف ْ ِفويم ٌمميً نـميٟ
نومف وٍّل ضتفم ِفر ٖ ٛتّلِل ص لبً ثن ٠ر ِفنٍير ٌط١يف ْ ٍ٠ٚهيي ـيِ ٟفنٍير سيرٕلا ٚي نْ
٠ىِٛ ْٛلم ٌمنَ ـٌ ٟاطٛي ٌملِٕر تهت ٌا ٌعّٛاٌّ ٞفوم مً ٌ فيُ ٠ٚىيٌٙ ْٛبيٛا ثٍيٝ
ٌفيفثر ـي ٟليً اض ير ِّىٕير ٚتيدِٓ ثٍّ١ير ٌٙبيٛا
ٌمنَ ثٙنؾ نييف ثٍّ١ير ٔافيل
ِ
 ٠لث ٟلٍؿ ٌهل م نفور ـفا ٌف ً ٚاـم ض ثمٛي ِفي لفٚ ٜليهي ِفنٍير ٔرميلي
ِٓ سرٕلا ٚي إٌِ ٝفنٍر ٌنـم ٠هنا تؽ١١ف ـيِ ٟفويم ميً ٌ فيُ إر ٠بينن ـي ٟضتفيل
ٚتدون اض سل ٌرهٌٍ ً١هفو ٟإْ اٛي آِ ِهِفير ض (ٔفيب١ل)٠فيلثن ثٍي ْ ٝتىي ْٛليٛي
ٌنـم ـ ٟت لٖ ـمٚ ٟـ٘ ٟلٖ ٌهلٌر تىٌٕ ْٛر ١ر وّل ٠نت)9( : ٟ
 ِٕهٕ ٝا١ف ْ نـمٌّ ٟفوم مً ٌ فُ . ٌههر اٚض ْ إٌِ ٝلَ .8

* ِفنٍر ٌط١ف ْ
ٍ٠ٚهي ـ٘ ٟلٖ ٌّفنٍر إْ ِ ٛايفل نفويل ن يم ل ٌ فيُ ٌّارٍفير تيرهىُ إٌي ٝنين وب١يف ـيٟ
ل ي سيي١ف ٌّٕهٕيي ٝـمييٌّ ٟفوييم مييً ٌ فييُ ٌٚييلٌه ٠ف ثيي ٟلرييف ا ن ييم ل ٌ فييُ ٌّارٍفيير
ٚليٛال ( ٌفال ِٓ )ٓ٠ل س١ف ِفوم ٌمميً ٚتعن٠ير ٌيف ٌٍٍ ٓ١هيل م  ٚنيني ثعين ليفٜ
ٚترّ١م ِفنٍر ٌط١ف ْ ـ ٟثن ٠رٙل ثلٌهفور ٌفف٠عر ٌم٠ٛر ٌٍف ً ٌهفي ( ِلِ١ر) ٌري ٟتبينن ـيٟ
تعن٠ر ٌهل م ن ٟ٘ٚ ٚشبٗ ِّرني  ٌ ً١ّ٠ٚيل ٕ٘يل إٌيِ ٝيلَ ر تّرين ٌيلض ٌّملثٍير ـيٛق
ٌف ً ٌهفي ٚترّ١م ٌهفور ٕ٘ل ثلٌر ٛـك ٌعلٌ ٟث ٓ١نفور ٌف ً ٌ ٚلض ٌّملثٍر.
ٚترُ تعن٠ير ٌهيل م ثلٌف يً ٌهيفي يُ ض يً ضتميلل  ٚنيني ثعين ليفٚ ٜتيما ا نّ٘١ير ثّيً
ٌف ً ٌهفي ٚٚه١فرٙل ِٓ ٙ ٚر ٌٕهف إل٠ملث ٟإر ٠فتب ثًّ ن م ل ٌ فيُ ليف ٜثرٛل١يت
 - 7محمد عثمان:مصدر سبق ذكره  ،ص 650
 - 8صريح الفيمي  ،جولة ابراىيم المفرجي  :االسس النظرية والعممية اللعاب القموى لكميمات التربيمة المر يايمية  .العالميمة
المتحدة  ،لبنان  6006 ،م  ،ص. 60-58

 - 9محمد جاسم الخالدي  :العاب القوى بين النظرية والتطبيق  :دار االحمدي لمطباعة والنشر  ،بغداد  ، 6000 ،ص45

.

ثٍّٙييل ٌٍٚرهضيي١ف ٌٍٙبييٛا تبيينن ٌهفويير ِييٓ ٌف ييً ٌهييفي ثٕ ييلا  ٠ ٚلث١يير ـيي ٟت ييلٖ ض
نِيل نفوير ض يً ضتميلل سيٛؾ ٠يرُ سيهبٙل
٠ٚهني إْ ٘لٖ ٌهفور تبينن ِيٓ ِفييً ٌهيٛ
10
ِ ٟ٘ٚمٕ١ر ـٛق ٌهل م ِٓ ِفيً ٌفوبر ـررُ ثففثر ٚثمٛي ٌرفرّف ٌهفور) (.
* ِفنٍر سرٕلا ٌملِٔ ( ٟلِ)ٟ
ت ىً ِهلٌٚر تاف ١تن ١ف ٌعٌّ ًِ ٛد في سٍب١ل ثٌٍ ٝففثر ٕ٘ل نُ٘ ٔملا ا ل ٌفٕ ٟـ٘ ٟيلٖ
ٌّفنٍير ٠ٚييرُ رٌييه نسلسييل ِيٓ لييهي ِملِٚيير ٔافييل ِفوييم ميً ٌ فييُ ٌ ٚيينلٛي ٌفييف٠م ـييٟ
لطٌ ٛعنٌ ٚملاِر ٚتدِٓ ثٍّ١ر سيه ض يً ضتميلل ـيٛق ٌهيل م ثٍّ١ير تمينَ ِفويم ميً
ٌ فُ إٌِ ٝلَ )11( .
ض ثعل ٌ :فو ثٌ ٓ١ه ٛم :
12
نُ٘ ٌٕملا ٌر ٟتهٙ٠ٛل ٘لٖ ٌّفنٍر ّ٠ىٓ روف٘ل ثللريلض ٘) ( : ٟ
* ها لط ٛثن ٚثٌ ٓ١ه ٛم (ٌ ١نومف ن ٚلً لط ٛسف٠عر).
* ٌعن ٚثٌ ٓ١ه ٛم ثنسف ِل ّ٠ىٓ .
* ٌفو ثٍ ٝنِ لا ٌمنِ. ٓ١
* ضـم ٌفوبر ٓ١ـ ٟن ٕلل ٌفو .
* ضتفل ِعني سفثر ٌاط. ٛ
* ٌّهلـهر ثٍ ٌ ً١ِ ٝل نِلِل .
* تض١١ك نفور ٌلض ٚا٠لاي سفثرٙل .
* ٌرهٛي ٌّٕلس ِٓ تا ٌهل م إٌٌ ٝعن ٚثٌ ٓ١ه ٛم .
* ا٠لاي اٛي ٌاطٛي ٚ ٌٝٚتمي١ف ٌاطٛي ٌملٌمر ٌإلثن ا ٌراطٌ ٟهل م ٌرلٌ. ٟ
للِفلٌ :فو ِٓ ٌهل م ل١ف نر ٝل ٌٕٙل٠ر :
ٌّفلـل ٌميي١في نِيل ـي ٟسيبلق
٠رُ نا ل نفور ٔٙل٠ر ٌفبلق ثلٔنـلثٗ سف٠عر وّل ـ ٟضو
ضو (.َ100ح) ـنْ ٌهفور سلس ا ل ٌفبلق ٘ٔ ٟففٙل ٌري ٟتفيرانَ ٌفيبلق (.َ110ح)
ٌهل م ـلْ ٌٕفلل ثٕن تاطٙ١ل ٌهل م تهريلج إٌي ٝاِيٓ ليً ِٚيل
ض لي ٌٚىٓ ٔهف ٔافل
تهرل ٗ ِٓ تعن ً٠ثٍ ٝلطٛي ٌفو ٠ى ْٛثف ١ثّعٕ ٝنٔٙل تهرلج ٌّ١يً ليً ٌٍ فيُ ٔ ٚمٕيلل
لً ـٌ ٟفوبر (ضوبير ض يً ضتميلل) ٚسيه ض يً ضتميلل ثلضتفيل ليً نِيل نفوير ٌيلض ثٓ١
ٌّعرلاي )13( .
ـ ٟٙتهً ن٠ضل لف٠بر ِٓ نفور ٌفو

 - 10صريح الفيمي  ،جولة ابراىيم المفرجي  :مصدر سبق ذكره  ،ص. 59
 - 11عممامر فمماخر شممغاتي وآخممرون :تطبيقممات لممبممادئ و األسممس الفنيممة أللعمماب السمماحة و الميممدان  .بغممداد ،مكتممب الك مرار
لمطباعة،6006 ،ص . 87
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 - 13محمد عثمان:مصدر سبق ذكره ،ص 644

 2-1-2نُ٘ ِرطٍبل ثن سٌ ٟه ٛم :
ٌمن ثٍّرٕل ٌر فثر إْ ثن ل ٌه ٛم ٠يٍم ٌؽلٌب١ر ِفلثمل ٌعيلا ٌمي ٜٛـٙيٍّ٠ ٛيه ٌفيفثر
ٌ ٚمٛي ٠ٚفيرط١م ن٠ضيل ِيٓ ليهي سي١طفتٗ ثٍي ٝثينا ٚايٛي لط ٛتيٗ ثيٌ ٓ١هي ٛم يُ ضتميلل
ثفشللر ٚالر ـٛق ٌهل م ِٓ نْ ٠ى ْٛثبل ١ن ٌّفلثمل ٌ ٛثىلـر نٔ ٛثٙل ()14
٠ٚعن سبلق (. َ 100ح) ٌٍٕفلل ِٓ نومف سبللل ٌعلا ٌم ٜٛضتبلايل ثيل ا ل ٌهفويٌّ ٟعمين
ٌلٌه ـِ ٛٙيٓ ن٘يُ ٌفيبللل ٌري٠ ٟرهينا ـٙ١يل ٌّفيرِ ٜٛيٓ ليهي ِفير ٜٛا ل ٌهفوئ ٟففيٗ
ثلإلملـر إٌِ ٝفر ٜٛتطٛض ثٕلاف ٌٍ١للر ٌبنٔ١ر ٌّارٍفر.
٠ٚعن سبلق (. َ100ح) .َ110(ٚح) ض لي ِٓ نِرم سبللل ٌّضّلض ٌر ٟتفرهك ٌّ ل٘ني
إر ّ ٠م ٘ل ٌفبلق ثٌ ٓ١ففثر ـٌ ٟعن ٚ ٚا ل ٌفٕ ٟرٌّ ٚفيرٌ ٜٛعيلٌ ٟـيِ ٟفنٍير ثبيٛض
ٌهل م ثلإلملـر إٌٌ ٝر ٛـيك ٌعضيٌٍ ٟعييبٌّ ٚ ٟفٔٚير ٌرلِير ـي١ّ ٟيم نفويل ٌ فيُ
ـعن سٌ ٟه ٛم ٠هرل  ْٛإٌ ٝلنض وب١ف ِٓ ٌٍ١للر ٌبنٔ١ر  ٚا ل ٌفٌٕ ٚ ٟراط)15( . ١
ٚوّيل ٘يِ ٛعيفٚؾ ـيلْ ثين سٚ ٟثين ل ٌهيي ٛم ٠هريل  ْٛإٌي ٝنْ ٠ىٔٛي ٛسيف٠ع ٓ١ـي ٟن ٕييلل
ٌهيي ٛم ٌىييٓ ٘ييل ٠عٕيي ٟنْ ٔٙييرُ ثريينضٌ ٠فييفثر ـمي ثييً  ٠ي نْ ٠ىيي٘ ْٛرّييلَ
ضوي
ِٕيييبل ن٠ضييل ثٍيي ٝتهفيي ٓ١إ٠مييل ٌييفو (ٚاْ ٌهفويير) إٌييٌ ٝهييل م ٚي ٚثييٌ ٓ١هيي ٛم
ٌهل م ِٚطلٌٚر ٌففثر ٘يل ـضيه ثيٓ ٌّ٘ٛبير ٌ ٚم١لسيل ٌ فيّ١ر
ٌّفٔٚر ٚـٓ ضو
16
ِمً اٛي ٌ فُ ٚاٛي ٌف ٌٍٛ ٚ ٓ١اْ) ( .
ٌه ٛم
 3-1-2آٌ١ر تعٍُ ضو
ٌطفق ٌر٠ ٟربعٙل ِنضس ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر ٌ١فت ـم ٌضّلْ ِٓ ٌطٍبر ٌٚىيٓ ٌ١عيما و١يؿ
ٚـي ٟنؼٍي
ّ٠ىٓ نْ ٠هنا ٌرعٍُ ثففثر ٚثٕ لح إر تؽ١يف هيفٚؾ ا ل ثرط٠ٛيم اٚ
ن ٛي ٠فرفلا ٌطبر ِٓ اٌّ ٚطٛثر إر ولٔيت اٌ ٚرمٍ١ن٠ير ٘يٌ ٟري ٟت عيً ٌٕ يلح
اعبل ـاْ ٌّعٍُ ِضطف ص إٌ ٝتط٠ٛم نا ل ٌّٙلضي ٌ١ى ْٛـعل ص ثل اٌ ٚرمٍ١ن٠ر ٚثلٌرنو١ن ٍ٠مَ
ٚي ِيييفي
ٌفعلٌ١ييل
تط٠ٛييم أ ٚففييٙل ٘ٚيييل ٌهييلي ِيييم ٌطلٌبييل ٌهتيييّ٠ ٟلضسييٓ ثعييي
ٚليٛاييل ٌيييعبر ـٕٙييلن وم١ييف ِييٓ ٌطلٌبييل ٌييُ تّٕييٌ ٝيينٌ ٓٙ٠ميينض ٌبنٔ١يير ٌهاِيير ٌٍعّييً
اٌ ٚرمٍييً ثلِييً ٌف٘بيير ثٕيين سييران َ اٚ
ثييل اٌ ٚرمٍ١ن٠يير ٚـيي ٟتٍييه ٌهلٌيير تطييٛ
ٌرمٍ١ن٠ر ـّمه تفربني ٌه ٛم ٌرمٍ١ن٠ر ثه ٛم ِٕافضر ثعلضمر ِٓ ٌا١مض ْ وّيل تفيربني
ٌىف ٌيٍبر ثلٌىف ٌّفٔر ٘ٚىل ....إٌي ٚثٍيٌّ ٝينضس  ٠عيً تفو١يم ٘رّيلَ ٌطلٌبيل
ثٌٍٕ ٝرلسج ثً ثٍ ٝتهف ٓ١ا ل)17( .
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ٌ 4-1-2طف٠مر ٌّارٍطر ـٌ ٟرعٍُ ٌهفوٟ
ٌطف٠مر " ٌ٘ ٟاطي ٚ ٛسيلٌٌ ١ري ٟتعين ٚتفيرانَ ثييٛضي ِرمٕير ِيٓ يً ٌٛايٛي إٌيٝ
٘نؾ ٌعٍّ١ر ٌرعٍ١ّ١ر ثنلً ٙن ٚنليف ـرفي إِ١ر ِّىٕر " ()18
ـيلْ تٍيه
ٌهي ٛم ٌٍطلٌبيل
ٚثٕن سران َ ٌطف٠مر ٌىٍ١ر ـ ٟتعٍ ُ١ا ل ٌفٌٕ ٟفعلٌ١ر ضوي
ٌعيلَ ٌٙيل إ ٔيٗ ٠فضيً
ٌطف٠مر تف ٌٓٙ ًٙثٍّ١ر إاض ن ٌفعلٌ١ر ثٓ اف٠ك ٚمٛح ٌؽيف
سران ِٙل ٔهف ٌيعٛثر تعٌٍّ ُ١ف نً ٌفٕ١ير ٌٍفعلٌ١ير ا ْٚنْ ت يمن نِيل ثٕين سيران َ ٌطف٠مير
ٌىٕٙيل تهريلج إٌيٝ
ٌ مس١ر ـ ٟٙتى ؿ ِ ٛآ ٌيعٛثر ثلٌفعلٌ١ر ٚتمٍيً ِيٓ نينٚا إلايلثل
اللير ثيييب١ر وب١ييفي ٌيفث ن ييم ل ٌفعلٌ١يير وّييل ٚنٔٙيل تهرييلج إٌييٚ ٝليت ا٠ٛييً ٚت ييعف ٌطلٌبييل
ثلًٌٍّ نِل ٌطف٠مر ٌىٍ١ر ٌ مس١ر( ٌّارٍطير) ـرفيّ ٝثلٌٛنين ٌرعٍ١ّ١ير إر تعين وهيً ٚسي
سيرفلاي ِيٓ ِم ٠يل ويً اف٠مير
ثٌ ٓ١طف٠مرٌ (ٓ١ىٍ١ير  ٌ ٚمس١ير) ٕ٘ٚيل ٔفيرانِٙل سي٠ٛر ٌؽيف
ٚي
ٚـٌٛ ٟلت ٔففٗ ٔرهـ ٝث١يٛا ويً اف٠مير ن٠ضيل إر ثٕين تعٍي٘ ُ١يلٖ ٌفعلٌ١ير ـأٙيل تعيف
ِفي ِٓ لبً ٌّنضس ُ ٠نت ٟاٚض ٌطلٌبل ـ ٟنا سٙل وىً ٌٚىٓ ثيٛضي ِبفطر ثعن رٌه ٠عنْ
ٌٍرعٍ ُ١ثٍيٚ ٝنين ِعٕ١ير ِيٓ ٌفعلٌ١ير ٌ ْ ٚيرعٍُ ثرٍيه ٌطف٠مير تعي ٌٍطلٌبيل ٌففاير ٌٍرعٍيُ١
نفي ليينض تٌ ٓٙهفو١يير ٚثيينَ ٌ ييعٛض ثلٌٍّييً ثٕيين نا ل ٌىييً ييمل ِييٓ ن ييم ل ٌفعلٌ١يير ٌ ٛييٛا
م ل ()19
ثٕيف إل لضي ٌ ٚر ٠ٛك ـ ٟنا ل

انباب انثانث
 -3يُهح انبحث و أخراءته انًيذاَيت
 1-3يُهح انبحث :
سرانَ ٌبلن ٌّٕٙج ٌر ف٠ب ٟثنسٍٛا ٌّ ّٛثرٌّ ٓ١رىلـارٔ ٓ١ف لِل ِم اب١عر ٌبه .
 2-3ثٕ١ر ٌبه
لييلَ ٌبلن ي ثللر١ييلض ثٕ١يير ٌبه ي ثلٌطف٠ميير ٌع يي ٛس١ر "٘ٚيي ٟتٍييه ٌعٕ١يير ٌريي ٟترم١يين ثٕهييلَ
ٚتفتِ ١عٚ ٓ١تى ْٛا سّل ؼ١ف ِميٛاي ثه ١تريلح ـيف ا ٌعٕ١ير ـفايل ِرفيل٠ٚر ِيٓ ٌرّم١يً
ٌ ٚرمٌٍ ِٓ ً١علًِ ٌ اي ٟـ ٟلر١لض " ()20
إر تُ لر١لض الٌبل ٌّفنٍر ٌملٔ١ر ـ ٟلفُ ٌرفث١ير ٌف٠لمي١ر ثلثربيلض نْ ِيٕٙج ٌّفنٍير ٌملٔ١ير
ٌهيي ٛم نر ٌييُ تّييلضس ٌطلٌبييل تٍييه ٌفعلٌ١يير ـييٌّ ٟفنٍيير ٌٚييِ ٝييٓ
٠رضييّٓ ـعلٌ١يير ضوي
ٌنض سيير ـيي ٟلفييُ ٌرفث١يير ٌف٠لميي١ر ٠ٚبٍييػ ثيينا الٌبييل تٍييه ٌّفنٍيير ( )30الٌبيير تييُ لر١ييلض
( )20الٌبيير ِييٕ ٓٙثطف٠ميير ث يي ٛس١ر ٚتّمييً (ِ )%66ييٓ ِ رّييم اييً إر س ي ٍت نسييّلل
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يُ ٚميعت ـي ٟايٕنٚق ٚسيهبت ِٕيٗ ()20

ٌطلٌبل (ِ رّم اً) ثٍ ٝثينا ِيٓ ٌميلايل
ليلار  ٟ٘ٚتفل ٞٚثنا نـف ا ٌعٕ١ر ()21
ٚتُ ِ لٔفر ٌعٕ١ر ِٓ ٔلن١ر ٌعّف ٌ ٚطٛي ٌٛ ٚاْ وّل ـ ٌ ٟنٚي ()1
خذول ( )1يبيٍ انتداَس بيٍ افراد انعيُت في يتغيراث (انطىل  ،وانعًر  ،وانىزٌ)
ٔهييييييييييييييييف ؾ ِعلِييييييييييييييييً
ٌٛسييييييييييييييييييييييي
ٌّٕ ٛي
ٚنيييييييييييييييييين
ٌّرؽ١ف
ٌر ٛل
ٌّع١لضٞ
ٌهفلثٟ
ٌم١لس
0.49
0.58
155
152
سُ
ٌطٛي
0.400.73
19.71
19
سٕر
ٌعّف
0.54
0.34
58.32
57
وؽُ
ٌٛاْ
ٚتب ْ ٓ١ثٕ١ر ٌبه ِر لٔفر إر نْ لّ١ر ِعلًِ ٌر ٛل ـ ٟتٍه ٌّرؽ١ف ٌُ تر لٚا (. )1+
 3-3انىسائم واألدواث انًستخذيت :
ٚ 1-3-3سلسً ّم ٌّعٍِٛل
 ٌّيلاض ٌعٍّ١ر سرّلضي تم ُ٠ٛا ل ٌفٕٟ -نسرّلضي نسرطه ضنٌ ٞابف ل ٌّاري ٓ١ث نْ اهن١ر نسرّلضي

سرب١لْ

 2-3-3األدواث انًستخذيت
 -1شف ٠ل١لس ِعنٟٔ
 -2ن ٛم ِيٕعر ثنا 10
 -3الـفي ٌٍبنل
 4-3إخراءاث انبحث انًيذاَيت
 ِٛ 1-4-3افل ٌه ٛم ٌّيٕعر ١ِٚم تٙل :
تُ تيٕ١م ٌه ٛم ِٓ ِعنْ لّ٠ ٛ٘ٚ )ٓ١٘٢ ( ٞٛرلا ثٛاْ نلؿ نر ٠بٍػ ٚأٗ ( )3وؽُ ِّيل
ر١يلا وّيل تّريلا
٠دا ٌٝ ٞسٌٛٙر سمٛاٗ ثٕن ننٚا نرىلن ثٌ ٓ١طلٌبر ٌ ٚهل م ـ ٟن ٕيلل
ٌعلضمير ٌٙيل ٌهييل م ٌّ ٚييِٕ ٛيٓ ٌٍيين سٓ ٌييٍبر ثنٔٙييل ِمفيِٛر ِيٓ ٌّٕريييؿ إٌئ ٝيييفٓ١
٠ٚيفتب وييً ٔيييؿ ـي ٟنلـرييٗ ٌمف٠بيير ِييٓ ٌعّيٛا ( ثرمفييِ ُ١عيينٔ٘ ) ٟيل ٌرمفيي٠ ُ١ييفث ٌعّييٛا
ثلٌعلضمير ٚتيُ ننين ا مي ـيٌ ٟرمفي ُ١اليلي ثفؼ١يلْ تيُ ٌهّّٙيل ث يىً ثّيٛاٚ ٞرٌيه ٌرمب١ييت
ٌعلضمير نّ٠ ٞىيٓ تمب١يت
ٌرمف ُ١ثلٌعلضمر ثٕن ٌفّٙل ث ني  ِٓٚلهٌّٙل ٔفيرط١م ضـيم ٚلفي
ٌعلضمر ثن ٞنضتفل ٚنف ِل ٕ٠لس وً الٌبر ـ ٟن ٕلل ٌرعٍيِ ُ١يف ٌيل٠ ٞاينَ ِبينن ٌرينضج
٠ٚرف ٚح ضتفل ثٓ١
ـٌ ٟعٍّ١ر ٌرعٍ١ّ١ر وّل ٠فلثن ثٍِ ٝف ثلي ٌففٚق ٌففا٠ر ثٌ ٓ١طلٌبل
( 30سُ –  84سُ) .

 - 21صفوت فرج:القياس النفسي .ط،6القاىرة،مكتب االنجمو المصرية،0989،ص.645

وّييل ّ٠ىييٓ سييرفلاي ِييٓ ٌعلضميير ٌعٍ١ييل ( ٌّمفييِٛر) ـيي ٟثٍّ١يير ٌرعٍييٌٕ ْ ُ١يييف ٓ١لييلثٍٓ١
ٌٍهفوير ٚثم ٠ٚيير ( 360اض ير) نر ـيي ٟنلٌير ننرىييلن ٌطلٌبير ثلٌهييل م سي١رهفن ٔيييفٌ ٟعلضميير
ٚتفرم ِٓ ٌّٕريؿ ـرّف ٌطلٌبر ِٓ لهي ٌعلضمر ثني ٌرعمف ثٙل ٌ ٚفمٛا .
ٌهي ٛم ٌ ثين ا ٌىب١يفي ِيٓ
ّ٠ٚىٓ سرفلاي ِٓ ٘ل ٌهل م ـ ٟثٍّ١ير ٌرعٍيٌ ُ١فعلٌ١ير ضوي
نر ٠رُ نثملل نن ٔيفٌ ٟعلضمر ثٛمعٙل ا لً ٌهل م ٌررينضا ثٍ١يٗ ننينٌ ٜطلٌبيل
ٌطلٌبل
ٌٕ ٚيؿ لف ٠رُ نلف ٗ (ـرهٗ) ثه ٠ ١ىً ا ٠ٚير ( 180اض ير) ِيم ٌٕييؿ ا ليً ٌهيل م
ٚثلٌرلٌ ٟتفرفلا الٌبر نلفٌ ِٓ ٜرنضا ثٍ٠ٚ ٗ١دا ٌٝ ٞتعم٠م ثٍّ١ر ٌرعٍُ ثٓ اف٠يك نسيران َ
ِيف ٌيل٠ ٞيداٌ ٞي ٝتمٍ١يً ٌيمِٓ ٌيهاَ ٌعٍّ١ير ٌرعٍي ٚ ُ١سيرفلاي
نومف ِيٓ الٌبير ٌٍهيل م
ثيٛضي نـضً ِٓ ٌهل م.
وّل ّ٠ىٓ سرفلاي ِٓ ٌعلضمر ـي٘ ٟيل ٌهيل م ـيٌ ٟرّيلضٌ ٓ٠رعٍ١ّ١ير ٌّ ٚفيرانِر ـي ٟتعٍيُ١
ٌه ٛم  ٟ٘ٚتٍه ٌرّلضٌ ٓ٠ر ٟت رلا ثٙل ٌطلٌبر ن ٚثف ً  ٚنني( ضتميلل نٌ ٚهيفي
ضو
) ُ تبني ثٌٍ ٝف ً لف ٜلبً نْ تعبف ثىٍرل ٌف ٍ. ٓ١
ّ٠ٚىٓ تمٌٍ ً١مِٓ ٌهاَ ٌعٍّ١ر ٌرعٍ ٚ ُ١نّلل ثٓ اف٠ك نسران َ ٘ل ٌهل م ٌّييٕم نر
ناييطفت ٌطلٌبييل ثٍيي ٝشييىً ضتٍيي ٌٛ ٓ١نيين ٠ملثييً لييف ٚوييً ضتييً ٠ريينضا ثٍيي ٝننيين ٔيييفٟ
ٌعلضمر (ثٕنِل تى ٚ ْٛنني ٌٍن لً  ٚليفٌٍ ٜايلضج) يُ ٠ربيلا ْ ِىٕير ٚثٙيل تيما ا نيير
ٌطلٌبر ِٓ ـفص تعٍيُ ا ل ثٍئ ٝفي ٌعينا ِيٓ ٌهي ٛم ّ٠ٚريلا ٘يلٖ ٌهيل م ثىٍفريٗ ٌّلا٠ير
ٌبف١طر ن ٚاف٠مر تيٕ١م ثف١طر ٚسٍٙر نر ّ٠ىٓ ِٙ ٞرُ نْ ٠يٕعٙل ثٕففيٗ ٌّ ٚعيف ٚـيٟ
ٌ ىً (. )1

العارضة المتحركة

الحامل العمودي
الساند االفقي

التثقيل

ٌ ىً (٠ )1بٌ ٓ١هل م ٌّيٕم

 2-4-3االختباراث
ص
ص
نسرانَ ٌبلن لربلض  ٚنن  ( ٛ٘ٚلربلض ا ل ٌفٌٕ ٟفعلٌ١ر ضو .َ 100ح) .
ٌه ٛم .
ٌٙ -1نؾ ِٓ لربلض  :تم ُ٠ٛا ل ٌفٌٕ ٟفعلٌ١ر ضو
ٌبلٌػ ا. َ )100( ٌٗٛ
ٚ - 2اؿ ا ل  :تٛمم ( )10ن ٛم ـ ِ ٟلي ٌفو
ٚلفّر ٌّفلـر وّل ٠نت: ٟ
ٚتُ ضسُ ل ٌبن ٠ر ـ ٟثن ٠ر ِ لي ٌفو
ٌّ -1فلـر ِٓ ٌبن ٠ر نرٌ ٝهل م ٚي َ13
ٌّ -2فلـر ثٌ ٓ١ه ٛم ٚتبٍػ (َ )8.5
ٌّ -3فلـر ِٓ ٌهل م ل١ف نر ٝل ٌٕٙل٠ر َ10.5
ثٕن سّل ٌطلٌبر ٔن ل ثنسّٙل تنلل ٚميم ٌبينل ٌّيٕاف ثٕين لي ٌبن ٠ير ِٚيم ن٠عيلا تهضيف
ٌ ٚيلـفي تبنن ٌطلٌبر ثيلٌفو ٚن ر١يلا ٌهي ٛم إٌي ٝلي ٌٕٙل٠ير ٚتعطيٌ ٝىيً الٌبير ِهلٌٚير
 ٚنني ـم ٠ٚعط ٟوً لب١ف اض رٗ ثٍ ٝوً ٌّف نً ٌفٕ١ر ٌىً الٌبر ٠ٚف ٍٙل ثنسرّلضتٗ ٚثعن
ّ١م سرّلض ِٓ ٌابف ل ٌ ٚرنون ِٓ ثنا٘ٓ ٚلن ٚلم وً لب١ف
ٔرٙلل لربلض ّ ٠م ٌبلن
ايه ثٍيٍِ ٝهيك
ثٍ ٝسرّلض ٌالار ثرمٚ ّٗ١ور نسّٗ ثٍٙ١ل ٌّٚم٠ن ِٓ ٌّعٍِٛل
()1
ٚلن ثن ٌبلن سرّلضي للار ثرم ُ٠ٛا ل ٌفٕ ُ ِٓٚ ٟثفمٙل ثٍّٛ ِ ٝثير ِيٓ ٌابيف ل
ِٓ ر ٞٚلريلص هٙلض٘ل ث ىٍٙل ٌٕٙلس ٟـٍِ ٟهك ()1
ٚتييُ تٛا٠عٙييل ثٍيي ٝلبييف ل تميي ُ٠ٛا ل ٌفٕيي ٟـييٍِ ٟهييك ( )3ثعيينا ـييف ا ٌعٕ١يير ٌيي١ع وييً لب١ييف
اض ر ٌرمٌ ُ٠ٛىً الٌبر ثٍّل ص نْ لبف ل تم ُ٠ٛا ل نضف١ّ ٚعل ص  َٛ٠لربلض .
 3-4-3انشروغ انعهًيت نالستًارة
ِٓ ن ً تهم١ك ٌ فٚا ٌعٍّ١ر ٌٙلٖ سرّلضي ِٓ انق  ٚبل ِٛٚميٛث١ر ٚن ٠يلا ٌرطب١ميل
ٌعٍّ١ر ٌٙلٖ سرّلضي ثٕلل ثٍ ٝثٕ١ر ٌبه ـمن ثّن ٌبلن ٌ ٝن ٠لا ٘لٖ ٌّعلِه .
 1-3-4-3صذق االستًارة
٠يييلوف (ايييف ٛـيييفج ) نْ سيييرّلضي ثٕييينِل تميييِ ١يييل نثييين ِيييٓ ن ٍيييٗ تعييين ايييلالٗ ٚتارٍيييؿ
سرّلض ٘لٖ ـِ ٟفر٠ٛل انلٙل تبعل لرف ثٙل ن ٚثرعلا٘ل ِٓ تمف٠ف تٍه ٌيفر ٌر ٟتٙينؾ
إٌيي ٝل١لسييٙل ٌييلٌه ٠يييبم سييرعّلي تعف٠ييؿ ( ٛضٔيين ٠ه ٘ٚل ييلْ) ٌٍييينق ِفِٛٙييل ( ر ٔييٗ تميين٠ف
ٌّعفـر ِل ر ولْ سرّلضي تمِ ١ل ٔف٠ن نْ ٔم١فٗ ثٗ ٚوً ِل ٔف٠ن نْ ٔم١فٗ ثٗ  ٚشئ ؼ١يف ِيل
ٔف٠ن نْ ٔم١فٗ ثٗ نَ ) ()22
ٌلٌه للَ ٌبلن ثن ٠لا ٌينق ٌٙلٖ سرّلضي ِٓ لهي سرعّلي (انق ٌّهر٘ٚ )ٜٛيل ٌٕيٛ
سرّلضي ٌّعفـر ِن ٜتّمٍٙ١ل ٌٍ ٟل ٌّف ا ل١لسٗ نٔ ٞيٗ
ِٓ ٌينق ٠رّمً ـ ٟاض سر ِففا
( تميين٠ف ٚاْ ٌىييً ِ ييلي نِ ٚفييفاي نِ ٚهييٛض ثٕييلل ثٍيي ٝنّ٘١رييٗ نِ ٞيين ٜنِىييلْ سييرّلضي ٌرّم١ييً
ثٕلاف٘ل) ()23
 - 22فريد كامل أبو زينة:أساسيات التقويم و القياس في التربية0األمارات العربية،مكتب فالح لمنشر
والتوزيع،0998،ص. 69

 - 23مصمطف بماىي :المعمامالت العمميمة بمين النظريمة والتطبيممق  ،الثبمات،الصمدق،المويموعية،المعمايير .ط،0مركمز الكتمماب
لمنشر،0999،ص5

إر تييُ ثييف ٘ييلٖ سييرّلضي ثٍييٌ ٝابييف ل ـييٌٍّ ٟهييك ( )4ر لييلِ ٛثنض سييرٗ ٌ ٚرنويين ِييٓ
ِهر٠ٛلتٗ  ٚلف ض٘ل  ٚتفم ٛثٍ ٝنْ ٘لٖ سرّلضي تمٌ ١يفر ٌر ٚ ٟن ِٓ ن ٍٗ.
 2-1-4-3ثباث االستًارة
تُ إ ٠لا ِعلًِ ٌمبل ثٓ اف٠يك ثيلاي سيران َ سيرّلضي ( ) ثٍي ٝثٕ١ير ِيٓ ( )7الٌبيل
يُ نثيلا ٌبلني تمي ُ٠ٛسيرّلضي ثٍيّٛ ٌّ ٝثير ٔففيٙل
ِٓ ِ رّم اً للضج ثٕ١ر ٌبهي
ٌيلٞ
ثفلاً إِ ٟثٍػ ه ير ن٠يلَ ِيٓ ن يً نْ تىي ْٛسيرّلضي لثريٗ ـّ١يل تميٚ ١تهميك ٌؽيف
ٚمعت ٍٗ ِٚنِ ٜهسّرٙل ِٕٚلسبرٙل ثٕ١ر ٌبه .
يف ل
ـيف ا ـيِ ٟيف
سرّلضي ٌ ٝنتفلق ٌنض ل ٌر٠ ٟهييً ثٍٙ١يل ر
١ ٠ٚف بل
ٌّارٍفر ن ٌٛ ٗٔ ٞوفض ثٍّ١ل ل١يلس ٌفيفا ٌ ٛنين ٌبٕ١يت اض ريٗ شي١ال ِيٓ سيرمف ض رٌيه نْ
يف ل ٌّارٍفير
ـف ا ـي ٟسيرّلضي ـيِ ٟيف
ِعلًِ ٌمبل ِ٘ ٛعلًِ ضتبلا ث ٓ١اض ل
()25
ٌٙل للَ ٌبلن ثن ٠لا ِعلًِ ٌمبل ِيٓ ليهي سيران َ ليلِٔ ْٛعلِيً ضتبيلا (سيب١فِلْ ) ثيٓ١
ٔرلسج ٌرمٚ ٓ١ّ٠ٛوّل ِ٘ٛ ٛمم ـ ٟنٚي (ٌ )1ل٠ ٞبِ ٓ١علًِ ٌينق ٌل ت ٟـضه ثٓ ِعلًِ
ٌمبل
24

 3-1-4-3يىظىعيت االستًارة
سييرّلض ٌّٛمييٛث١ر تعيين نـضييً ِييٓ سييرّلض ٌريي٠ ٟييدا ٞـٙ١ييل ضنٌّ ٞفهييٛص نِ ٚييٓ
ت ف ٞثٍ٘ ٗ١لٖ لربلض اٚض ـٌٕ ٟرلسج ٌّٛ ٚمٛث١ر نِيف ِفؼيٛا ـ١يٗ إر نِىيٓ ٌهييٛي
ثٍ. ٗ١
ٌٚؽف تهم١ك ٌّٛمٛث١ر ٌهسرّلضي ٌٛ ٚاٛي ٌٙ١ل للَ ٌبلن ثل ٠لا ِعلًِ ضتبلا ثيٓ١
اض ل ٌٕ ِٓ ٓ١ابف ل ر للِل ثاثطلل اض ل ٌها ل ٌفٕٚ ٟـك سرّلضي ٌّعني ٌٙل ٌؽيف
ِٛمٌ ٛبه ٚوً ِٕ ُٙثٍ ٝإٔفف ا ٚللَ ٌبلن ثّعلٌ رٙل ثٓ اف٠ك إ ٠لا ِعلِيً ضتبيلا
ثلسييران َ لييلٔ( ْٛسييب١فِلْ) إلنيييلسٚ ٟليين ثٕ١ييت إْ إ ييف ل ٘ييلٖ سييرّلضي ٠ىيي ْٛثع١يين ثييٓ
ٌرمييٌ ُ٠ٛييل تٌٍ ٟعٕ١يير ِّييل ٠عٕييِٛ ٟمييٛث١رٙل ٌعٍّ١يير  ٌ ٚيينٚي (ٛ٠ )2مييم ِعلِييً ٌّٛمييٛث١ر
ٌهسرّلضي .

 - 24مصطف باىي:المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق  ،الثبات،الصدق،المويوعية،المعايير .ط،0مركز
الكتاب لمنشر،0999،ص64

 - 25وديمع ياسممين،حسممن العبيممدي :التطبيقممات اصحصمماوية واسممتخدامات الحاسمموب فممي بحمموث التربيممة الريايممية0الموصممل،دار
الكتب لمطباعة والنشر،0999،ص679

خذول ()2
يبيٍ انًعايالث انعهًيت نالستًارة انخاص بانبحث يٍ صذق وثباث ويىظىعيت
سرّلضي
سرّلضي تم ُ٠ٛا ل ٌفٕٟ
ٌفعلٌ١ر ضو (. َ 100ح)

ِعلًِ ٌينق ٌل تٟ
0.92

ِعلًِ ٌمبل
0.85

ِعلًِ ٌّٛمٛث١ر
0.88

 4-4-3انتدربت االستطالعيت
تعن ٌر فثر سرطهث١ر تنض٠بل ثٍّ١يل ٌٍبلني ٌٍٛليٛؾ ثٕففيٗ ثٍيٌ ٝفيٍب١ل  ٠ ٚلث١يل ٌريٟ
تملثٍٗ ـ ٟن ٕلل ٌر فثر ٌرفلاٙ٠ل .
 ٍٗ ٚن فٌ ٜبلن ٌر فثر سرطهث١ر ٚرٌه ٌّعفـر:
-1ثنا ٌه ٛم ٌرّ٠ ٟىٓ سران ِٙل
ِ -2عفـر ِن ٜاهن١ر ٌٛسلسً ٌّفرانِر
 -3تهن٠ن ٌٛلت ٌّفرؽفق ٌرٕف١ل لربلض
ِ -4عفـر ثنا ٌىلاض ٌّفلثن
ٚولٔييت ٌر فثيير سييرطهث١ر ثرييلض )2012/10/7 ( ٠ثٍييّٛ ِ ٝثيير ِييٓ الٌبييل لفييُ ٌرفث١يير
ٌف٠لم١ر ٌّفنٍر ٌملٔ١ر ٌ ٚبلٌػ ثنا٘ٓ( )7الٌبل ِيٓ ِ رّيم ايً ليلضج ثٕ١ير ٌبهي ـيٟ
ٍِع وٍ١ر ٌرفث١ر ٌٍبٕل .
 5-4-3انتدربت انًيذاَيت (انرئيست)
" ٘ ٟتٕهِ ُ١هىُ ٌٍهفٚؾ  ٌ ٚفٚا ٌرّ٠ ٟىٓ نْ تهنيي ـٙ١يل هيل٘في ِعٕ١ير ٌرهن٠ين ٌعِ ٛيً
ٌّد في ـ٘ ٟلٖ ٌهل٘في نٌّ ٚفببر ٌٙل " .
ثٕيين إلاييه ثٍييٌّ ٝعط١ييل ٌّفراٍييير ِييٓ ٌر فثيير سييرطهث١ر ن ييفٌ ٜبلنيي ٌر فثيير
ٌّ١ن ٔ١ر ( ٌفس١ف١ر) وّل ٠نت: ٟ
 1-5-4-3لربلض ٌمبٍٟ
للَ ٌبلن ثاطٛي سلثمر لبً إ ف ل لربلض ٌمبٍٚ ٟتضّٕت إثين ا ٚنينت ٓ١تعٍ١ّ١ري ٓ١سيبٛ
 ٚنن ِني ٌٛنني ٌرعٍ١ّ١ر ٌ ٛنني ( )90ال١مر تٙنؾ ٘لتٌٛ ٓ١ننتٌ ٓ١رعٍ١ّ١ر ٓ١إٌ ٝإثين ا ثٕ١ير
ٌبه إل ف ل لربلض ٌمبٍٚ ٟلن سرانَ ٌبلن ٌطف٠مر ٌىٍ١ر ـ ٟتعٍُ ٌعٕ١ر ٌٙيلٖ ٌّفنٍير
ٌهيي ٛم ثٍييٌ ٝهيي ٛم
لربييلض ٌمبٍيي ( ٟلربييلض ا ل ٌفٕييٌ ٟفعلٌ١يير ضويي
ٚن ييفٌ ٜبلنيي
ٌّفلـر (ٚ )َ 100ثلسران َ ث في ني ٛم ٚثهضيٛض ه ير لبيف ل
ٌملٔ١ٔٛر ) ثٍ ٝثٕ١ر ٌبه
ِييٓ لريييلص ٌؽييف تميي ُ٠ٛا ل ٌفٕييٚ ٟرٌييه ثرييلضٚ )2012/10/7( ٠ثل ِىييلْ اييه
ثٍٍِ ٝهك ()2
 2-5-4-3انبرَايح انتعهيًي
لييلَ ٌبلن ي ثلثيين ا ِييٕٙج تعٍّ١ييٌ ٟرعٍييٌ ُ١طلٌبييل ـعلٌ١يير ضو ي ( .َ 100ح) ٚرٌييه ثلسييران َ
ٌه ٛم ٌّيٕعر ٚنسرؽفق ٌبفٔلِج ٌرعٍ )6(ّٟ١نسلث١م ث ٛلم ٚننت ٓ١ـ ٟسب ٌٛ ٛنن.
إر تييُ تمفيي ُ١ثٕ١يير ٌبهي إٌييّ ِ ٝييٛثر ٓ١ت ف٠ب١يير ٚمييلثطر ّٛ ٌّ ٚثيير ٌر ف٠ب١يير سييرانِت
ٌه ٛم ِرهفور ٌعلضمر ثّٕ١ل ٌّ ّٛثر ٌضلثطر سرانِت ٌه ٛم ٌرمٍ١ن٠ر .

 3-2-5-3االختبار انبعذي
تُ إ ف ل لربلض ٌبعن ٞـ ٚ )2012/11/21( َٛ٠ ٟتبل ٔف
اه ثٍٍِ ٝهك ()2
ٌّٚم٠ن ِٓ ٌّعٍِٛل
 6-3انىسائم اإلحصائيت .
سرانَ ٌبلن ٌٛسيلسً إلنييلس١ر ٢ت١ير ـيِ ٟعلٌ ير ٌب١لٔيل
ٌر فثر ٌفس١فر :
26
تُ سران َ ٌبفٔلِج نيلس SPSS ٟان ض ) ( 17

إ فل

لربلض ٌمبٍٟ

ٌالاير ٌري ٟنييً ثٍٙ١يل ِيٓ

انباب انرابع
 -4عرض انُتائح وتحهيهها ويُالشتها
ٌٕريلسج ٌري ٟتٛايً ٌٙيل ٌبلني ٚتهٍٍٙ١يل ِٕٚلل يرٙل ِيٓ ليهي ٔريلسج
٠رضّٓ ٘ل ٌبلا ثيف
ٌّ ّٛثرٌ ٓ١ر ف٠ب١ر ٌ ٚضلثطر ٚول٢ت: ٟ
ٌٕرلسج ٚتهٍٍٙ١ل:
 -1-4ثف
ٌهييي ٛم ثييي ٓ١لربيييلضٌ ٓ٠مبٍيييٌ ٚ ٟبعييينٞ
 1-1-4ثيييف ٔريييلسج تمييي ُ٠ٛا ل ٌفٕيييٌ ٟيييفو
ٌٍّ ّٛثرٌ ٓ١ر ف٠ب١ر ٌ ٚضلثطر -:
خذول ()3
يبيٍ انىسػ انحسابي واالَحراف انًعياري وليًت (ث) انًحسىبت واندذونيت نُتائح تمىيى
األداء انفُي نركط انحىاخس نالختباريٍ انمبهي وانبعذي نهًدًىعتيٍ انتدريبيت وانعابطت .
لّ١ييييييييييييييييييييييير ( ) ٌٕر ١ر
ٔهف ؾ لّ١يييييييير
ٔهف ؾ ٌٛسييييييي
ٌٛسييييييي
ٌّ ّٛثل
ٌهفييلثٌّ ٟع١لضٌ ٞهفيييلثٌّ ٟع١لضٌّ ٞهفٛثر ٌ ن١ٌٚر
ٌبعنٞ
ٌبعنٞ
ٌمبٍٟ
ٌمبٍٟ
ـفق ِعٕٞٛ
2.26
15.88
6.77
63.1
6.17
ٌّ ّٛثييييير 29.9
ٌر ف٠ب١ر
ـفق ِعٕٞٛ
2.26
7.80
5.20
48.7
4.96
ٌّ ّٛثييير 31
ٌضلثطر
ثٕن اض ر نف٠ر (ٔ )9فبر لطن()0.05
وييلْ ٌٛس ي ٌهفييلثٌٕ ٟرييلسج لربييلض ٌمبٍييّٛ ٌٍّ ٟثيير ٌر ف٠ب١يير ٠فييلٔ ٚ )29.9( ٞٚهييف ؾ
ٌّع١يييلض٠ ٞفيييلٌٛ ٚ )6.17( ٞٚسييي ٌهفيييلثٌٕ ٟريييلسج لربيييلض ٌبعييين٠ ٞفيييل )63.1( ٞٚثّٕ١يييل
ٔهييف ؾ ٌّع١ييلض٠ ٞفييلٚ )6.77( ٞٚثلسييران َ لربييلض ٌرييلسٌٍ ٟن ٌيير ثييٚ ٓ١سييط ٓ١نفييلثٓ١١
ِفتبط ٓ١ـهٙف لّ١ر ( ) ٌّهفيٛثر ( )15.88ـي ٟني ٓ١ولٔيت لّ١ير ( ) ٌ ن١ٌٚير ثٕين اض ير
نف٠ر ( ٔٚ )9فبر لطن ( )0.05تفلٌّٚ )2.26( ٞٚل ولٔيت ٌمّ١ير ٌّهفيٛثر نوبيف ِيٓ ٌ ن١ٌٚير
إر ص  ٛ٠ن ـفق ِعٕ٠ٛر ث ٓ١لربلضٌٚ ٓ٠يلٌم لربلض ٌبعن. ٞ
ٚوييلْ ٌٛس ي ٌهفييلثٌٕ ٟرييلسج لربييلض ٌمبٍييّٛ ٌٍّ ٟثيير ٌضييلثطر ٠فييلٔ ٚ )31( ٞٚهييف ؾ
ٌّع١يييلض٠ ٞفيييلٌٛ ٚ )4.96( ٞٚسييي ٌهفيييلثٌٕ ٟريييلسج لربيييلض ٌبعييين٠ ٞفيييل )48.7( ٞٚثّٕ١يييل
26

 -ايهاب عبد السالم محمود  :البرنامج االحصائي  spss-17لكل المستويات  .جامعة بابل  ،العراق  ، 3122 ،ص. 311-293

ٔهييف ؾ ٌّع١ييلض٠ ٞفييلٚ )5.20( ٞٚثلسييران َ لربييلض ٌرييلسٌٍ ٟن ٌيير ثييٚ ٓ١سييط ٓ١نفييلثٓ١١
ِيفتبط ٓ١ـهٙييف لّ١يير ( ) ٌّهفييٛثر ( )7.80ـيي ٟني ٓ١ولٔييت لّ١يير ( ) ٌ ن١ٌٚيير ثٕيين اض يير
نف٠ر ( ٔٚ )9فبر لطن ( )0.05تفلٌّٚ )2.26( ٞٚل ولٔيت ٌمّ١ير ٌّهفيٛثر نوبيف ِيٓ ٌ ن١ٌٚير
إر  ٛ٠ن ـفق ِعٕ٠ٛر ث ٓ١لربلضٌ ٚ ٓ٠يلٌم لربلض ٌبعن. ٞ
ٌهيي ٛم ثيي ٓ١لربييلضٌ ( ٓ٠مبٍيي – ٟلبٍييٚ ) ٟ
 1-1-4ثييف ٔرييلسج تميي ُ٠ٛا ل ٌفٕييٌ ٟييفو
(ثعن – ٞثعن ) ٞثّٛ ٌّ ٓ١ثرٌ ٓ١ر ف٠ب١ر ٌ ٚضلثطر :
خذول ()4
يبيٍ انىسػ انحسابي واالَحراف انًعياري وليًت (ث) انًحسىبت واندذونيت نُتائح تمىيى
األداء انفُي نركط انحىاخس نالختباريٍ انمبهي و انبعذي بيٍ انًدًىعتيٍ انتدريبيت وانعابطت
.
ٌّ ّٛثييييييييييييييييييييييير ٌّ ّٛثييييييييييييييييييييييير لّ١ييييييير ( ) لّ١يير ( ) ٌٕر ١ر
لربلض
ٌ ن١ٌٚر
ٌّهفٛثر
ٌضلثطر
ٌر ف٠ب١ر

ٌمبٍٟ
ٌبعنٞ

س-

±

س-

±

29.9
63.1

6.17
6.77

31
48.7

0.41 4.96
5.06 5.20

2.10
2.10

ث  ٛسٟ
ِعٕٞٛ

ثٕن اض ر نف٠ر (ٔ )18فبر لطن ()0.05

وييلْ ٌٛسي ٌهفييلثٌٕ ٟرييلسج لربييلض ٌمبٍييّٛ ٌٍّ ٟثيير ٌر ف٠ب١يير ٠فييلٔ ٚ )29.9( ٞٚهييف ؾ
ٌّع١يلض٠ ٞفييلٌٛ ٚ )6.17( ٞٚسي ٌهفييلثٌٕ ٟرييلسج لربيلض ٌمبٍييّٛ ٌٍّ ٟثير ٌضييلثطر ٠فييلٞٚ
( )31ثّٕ١ل ٔهف ؾ ٌّع١لض٠ ٞفيلٚ )4.96( ٞٚثلسيران َ لربيلض ٌريلسٌٍ ٟن ٌير ثيٚ ٓ١سيطٓ١
نفلثِ ٓ١١فرمٍ ٓ١ـهٙف لّ١ير ( ) ٌّهفيٛثر ( )0.41ـي ٟني ٓ١ولٔيت لّ١ير ( ) ٌ ن١ٌٚير ثٕين
اض ر نف٠ــر ( ٔٚ )18فيبر لطين ( )0.05تفيلٌّٚ )2.10( ٞٚيل ولٔيت ٌمّ١ير ٌ ن١ٌٚير نوبيف ِيٓ
ٌّهفٛثر إر  ٛ٠ن ـفق ثّٛ ٌّ ٓ١ثر ٓ١ـ ٟلربلض ٌمبٍ. ٟ
ٚولْ ٌٛس ٌهفلثٌٕ ٟرلسج لربيلض ٌبعينّٛ ٌٍّ ٞثير ٌر ف٠ب١ير ٠فيلٔ ٚ )63.1( ٞٚهيف ؾ
ٌّع١لض٠ ٞفلٌٛ ٚ )6.77( ٞٚسي ٌهفيلثٌٕ ٟريلسج لربيلض ٌبعينّٛ ٌٍّ ٞثير ٌضيلثطر ٠فيلٞٚ
( )48.7ثّٕ١ل ٔهف ؾ ٌّع١لض٠ ٞفلٚ )5.20( ٞٚثلسران َ لربلض ٌرلسٌٍ ٟن ٌر ثٚ ٓ١سيطٓ١
نفلثِ ٓ١١فيرمٍ ٓ١هٙيف لّ١ير ( ) ٌّهفيٛثر ( )5.06ـي ٟني ٓ١ولٔيت لّ١ير ( ) ٌ ن١ٌٚير ثٕين
اض ر نف٠ر ( ٔٚ )18فيبر لطين ( )0.05تفيلٌّٚ )2.10( ٞٚيل ولٔيت ٌمّ١ير ٌّهفيٛثر نوبيف ِيٓ
ٌ ن١ٌٚر إر ص  ٛ٠ن ـفق ِعٕ٠ٛر ثّٛ ٌّ ٓ١ثر ٓ١ـ ٟلربلض ٌبعنٌٚ ٞيلٌم ٌّ ّٛثر ٌر ف٠ب١ر
.

 -2-4يُالشت انُتائح
ثييٓ اف٠ييك سييران َ ٌّعلٌ ييل إلنيييلس١ر تييُ ٌهيييٛي ثٍييٌٕ ٝرييلسج ٌٕٙلس١يير ٚتييٛـف ٌيينٜ
ٚاٌيت
ٌبلن ِعٍِٛل ولـ١ر نٛي ٔرلسج ٌر فثر ٌعٍّ١ر ٌّ١ن ٔ١ر ٌرٔ ٟفيل٘ل ثٍي ٝثٕ١ير ٌبهي
ٌٕرلسج ثٍ ٝـفٚق ِعٕ٠ٛر ـٙٔ ٟل٠ر ٌر فثر إر ن برت ٌٕرلسج ثنْ ٕ٘لن تمنِل ٍِّٛسل ـيِ ٟفيرٜٛ
ٌرعٌٍٍ ُ١طلٌبل
ا ل ٌفٕييٌ ٟفعلٌ١يير

ِٕ 1-2-4لل يير ٔرييلسج ٌّ ّييٛثرٌ ( ٓ١ر ف٠ب١يير ٌ ٚضييلثطر) ـيي ٟلربييلض تمييُ٠ٛ
ٌه ٛم (لبٍ – ٟثعن: )ٞ
ضو
ولْ ٌفلضق ِعٕ ٞٛثي ٓ١لربيلض ٌمبٍيٌ ٚ ٟبعينٌٚ ٞييلٌم ٌبعين ٞثلٌٕفيبر ٌٍّ ّٛثير ٌر ف٠ب١ير
ٔٚف ٌٕر ١ر ولٔت ثلٌٕفبر ٌٍ ّ ّٛثر ٌضلثطر ٠ٚعمٌ ٚبلن ٌفيب ٌي ْ ٝـيف ا ٌّ ّيٛثرٓ١
ابمٚ ٛنن تعٍ١ّ١ر ِبفِ ر ثّعني ٚننت ٓ١ـ ٟسيبٌّٚ ٛيني ( )6سيلث١م ـي ٟاضٚس ٌفيلنر
١ٌّ ٚن ْ .
ا ل ٌفٕييٌ ٟفعلٌ١يير

ِٕ 2-2-4لل يير ٔرييلسج ٌّ ّييٛثرٌ ( ٓ١ر ف٠ب١يير ٌ ٚضييلثطر) ـيي ٟلربييلض تمييُ٠ٛ
ٌه ٛم ( ٌبعن: )ٞ
ضو
هٙف ـفلل ِعٕ٠ٛل ثّ ٌّ ٓ١يٛثرٌ ( ٓ١ر ف٠ب١ير ٌ ٚضيلثطر) ـي ٟلربيلض تم١ي ُ١ا ل ٌفٕيٌ ٟفعلٌ١ير
سبلا ٌ: ٝ
ٌه ٛم ( ٌبعنٌٚ )ٞيلٌم ٌّ ّٛثر ٌر ف٠ب١ر ٠ٚعمٌ ٚبلن
ضو
ن: ٚـ ٌ لٔ ٌٕففٟ
تاٍيت ٌطلٌبل ِٓ ثلًِ ٌاٛؾ ثعن نْ تنونْ ِٓ لفر ٌهل م ٚللثٍ١ر ٌعلضمر ٌعٍ١يل ٌٍفيرم
ِٓ ِٕريفٙل ٌّمف َٛلً نرىلن ِم ٌطلٌبر ِّل ٠دا ٞإٌ ٝثبٛض ٌطلٌبر ِٓ لهي ٌهيل م ثيني
سيمٛاٗ ن ٚسيمٛاٙل ـنايبهت ٌطلٌبير تر يفن ثٍي ٝثبيٛض ٌهيل م ث ي لثر نوميف ثعين سييربعلا٘ل
ٌفمٛا  ٚإلالثر ـعٕنِل ا ي ٌفب تؽ١ف ٌٕر ١ر ٚتهٛي ٌاٛؾ إٌ ٝفني .
نرّل
لٔ١لٌٛ :لت
ٌمن ٚـف تٍه ٌٛسٍ١ر وم١ف ِٓ ٌٛلت ـ ٟن ٕلل ثٍّ١ر ٌيرعٍُ ٚرٌيه إلِىلٔ١ير سيران َ ٌهيل م
ِٓ لبً نومف ِٓ الٌبر  ٚنني ـٌٛ ٟلت ٔففٗ ٚثلٌرلٌ ٟتفلثن تٍه ٌٛسٍ١ر إِل ثرٛـ١ف ٌٛلت نٚ
ا٠يلاي ثينا ـيفص ٌطلٌبير سيران َ ٌهيل م إر نضأيل نرفيله ثيٕف ٌٛليت ِّيل ٠عيما ثٍّ١يير
ٌرعٍُ .
لٌملٌ :ففٚق ٌففا٠ر
إر تربييلٓ٠
ٌميين سييلثن تٍييه ٌٛسييٍ١ر ث ييىً وب١ييف ثٍييِ ٝف ثييلي ٌفييفٚق ٌففا٠يير ثييٌ ٓ١طلٌبييل
لنض ٌطلٌبل ـّ١ل ث ٕٓٙ١وّل ٠ربل ٓ٠سرعن ا ٌ فٌّ ٚ ٟعمٍيٌ ٟىيً الٌبير ثيٓ ليف ٜثٕين
نا ل تٍييه ٌفعلٌ١يير إر ثٕ١ييت ٌر فثيير ٌعٍّ١يير نْ ٕ٘ييلن الٌبييل سييرطعٓ ٌييرعٍُ ثعيين ثيينا لٍ١ييً ِييٓ
نومف وّل إْ ِ١مي ضـم ٌعلضمر ٚلفضٙل
إ إْ ٕ٘لن الٌبل نر ٓ ٌّهلٚ
ٌّهلٚ
ٌهن ٌعلضمر ٌففٍ١ر لنِت ِبنن ٌرنضج ـٌ ٟرعٍٚ ُ١نف ِمنضي وً الٌبر ث ىً ِٕففا .
ض ثعل ٌ :لٔ ٌيهٟ
ص
ٔهف ٌٍّ١م ٌر٠ ٟرّرم ثٙيل ٘يل ٌهيل م ٌّ ٚيلوٛضي سيلثمل ٌيُ تهينا ن ٞإايلثر ثٍي ٝإلايهق
٘ٚيل ثىي ِيل وييلْ ثٍ١يٗ ٌهييلي ثٕين سييران َ ٌهي ٛم ٌرمٍ١ن٠يير إر شيٙن ٌّ ّٛثيير ٌضييلثطر
الثر تف ٚنت ث ٓ١ض ٌ ٚر ٛل.
نل

للِفلِ :هسّر ٌٛسٍ١ر ٌّفرانِر ٌمٌ ٞطلٌبل
إْ تٍه ٌٛسٍ١ر ٔهف ٌافرٙل ٚسٌٛٙر سمٛاٙل ولٔت ِهسّر ٌمٌ ٞطلٌبل ٌهتٍ٠ ٟرمِٓ ثلضتين ل
ٌرٕٛضي نٍ ٌ ٚبلا ـٛق ٌبنٌر ٌف٠لم١ر ٚثٕنِل ترعٍك مل ِٓ ِهث ٌطلٌبير ثلٌهيل م ٠فيم
ٌهل م اٌ ْٚطلٌبر ِّل نثطل٘ٓ ِم٠ن ِٓ ٌ فني ثٍ ٝنا ل ٌفعلٌ١ر ٚثلٌريلٌ ٟثيما ِيٓ لينضتٓٙ
ثٍ ٌٕ ٝلح ـ ٟا ل .
سلاسل ٌ :لٔ ٌرف٠ٚهٟ
إْ تهشٌ ٟاٛؾ ثٕن ٌطلٌبل ٚإِىلٔ١ر سران َ تٍه ٌٛسٍ١ر ِٓ لبيً نوميف ِيٓ الٌبير ـي ٟر
ثعيينا نوبييف ِّييل ٌٚيين
ٌٛلييت اـييم وييً ٌطلٌبييل ٌٍّ ييلضور ـييٌ ٟيينضس ثلٔيينـل ٚتىييف ض ٌّهييلٚ
شيعٛض ٌرٕيلـ ث١يٌٕٚٚ ٓٙين ٌ ييعٛض ثلٌّرعير ٚٚـيف ثلِيً ٌر ي٠ٛك ـيي ٟثٍّ١ير ٌرعٍي٘ٚ ُ١يِ ٟييٓ
ِييٛض ٌريي ٟتفييلثن ثٍيي ٝسييفثر ٌييرعٍُ ٚت يي م ثٍيي ٝتىييف ض ا ل نرييٌٛ ٝاييٛي ٌ سيير لثر
ٌيه١هر ٌّ ٚطٍٛثر .
سلثعل ِ :هسّر ٌٛسٍ١ر ٌّفرانِر ٌٍّىلْ ر ٚإلِىلٔ١ل ٌبف١طر
سلثن تٍيه ٌٛسيٍ١ر ثٍي ٔ ٝيلح ثٍّ١ير ٌرعٍي ُ١ثييٛضي نـضيً ضؼيُ مي١ك ٌّىيلْ ٚثينَ تيٛـف
ـىلْ سران َ ه ر ن ٛم وّل ٌ ٛولْ تُ سيران َ سيرر ني ٛم ٚرٌيه ثعين
ِ لي ولؾ ٌٍفو
ـرم ننن ٔيفٌ ٟعلضمر ٌٍالضج ٚثم ٠ٚر ( 180اض ر) ِم ٌٕيؿ لف ا لً ٌهل م.
لِٕلِ :هلِرٙل ٌ ثن ا ٌىب١في ِٓ ٌطلٌبل
إْ إِىلٔ١ر سران َ ر ٌه ٌهل م ِٓ لبً نوميف ِيٓ الٌبير  ٚنيني ثعين ـيرم ننين ٔييفٌ ٟعلضمير
ٌٍالضج ٚـيف تمف٠بيل ٔييؿ ثينا ٌهي ٛم ٌّطٍيٛا سيران ِٙل ـي ٟثٍّ١ير ٌيرعٍُ ٚا ا ـيفص
ٌطلٌبر ـٌ ٟرطب١ك ٌعٍّ ٟـعٕينِل ٠ىي ْٛثينا ٌطلٌبيل وب١يف تميؿ ٌطلٌبيل ثٍي ٝشيىً ضتيهْ
ِرملثهْ تٛمم ٌه ٛم ثيٌ ٓ١يفتهْ (ٚـئ ٟفي ٚميعٙل ـي ٟسيلثعل) ٌٚىيً ضتيً ننين ٔييفٟ
ٌعلضميير ٌ ١رلا٘ييل ٚثٕيينِل تٕرٙييٌ ٟطلٌبييل تبيينن ٌعٍّ١يير ِييفي نلييفٌٚ ٜىييٓ ثييلٌعى ثٙييل ٌ ييىً
ّ٠ىٓ سران َ ٌه ٛم ثنوبف لنض ِٓ ٌىفل٠ر ٘ٚل شه ولْ ٌٗ ف  ٠لث ٟثٍ ٝثٍّ١ر ٌرعٍُ
.

انباب انخايس
 -5االستُتاخاث وانتىصياث
 1-5االستُتاخاث
ثٕلل ثٍ٘ ٝنؾ ٌبهي ٚـفٚميٗ ٚـي ٟنينٚا ثٕ١ير ٌنض سير ِٚيٕٙج ٌبهي ٌّفيرانَ  ٚاب١عير
سلٌٌّ ١فرانِر ـ ٟتهٌٍٕ ً١رلسج ّ٠ىٓ سرٕرلج ت:ٟ
ٌ -1ه ٛم ِرهفور ٌعلضمر ٌٙل اٚض وب١في ـي ٟتعٍيُ ِف نيً ا ل ٌفٕيٌ ٟفعلٌ١ير ضوي (100
َ.ح) ٌٍطلٌبل .
ِ -2ىلٔ١ر ٔافل ِفر ٜٛثلضمر ٌهل م إٌ 30( ٝسُ) سلثن ثٍِ ٝف ثيلي ٌفيفٚق ٌففا٠ير
ثٌ ٓ١طلٌبل .

نرىلن ٌاطيف ِيم ٌهي ٛم ـيٟ

ٌ -3ه ٛم ِرهفور ٌعلضمر لٍٍت ِٓ ِالٚؾ ٌطلٌبل ِٓ
ر١لا .
ٕلل
ِ -4ىلٔ١ر ثًّ ٌطلٌبل ثٍيٌ ٝهي ٛم ث يىً ّيلث ٟسيلثن ـي ٟتيٛـ١ف ٌٛليت ٙ ٌ ٚين ٌايلص
ثلٌرعٍُ .

 -2-5انتىصياث
ٌه ٛم .
 -1سران َ ٌه ٛم ِرهفور ٌعلضمر ـ ٟثٍّ١ر تعٍ١ّ ُ١م ـعلٌ١ل ضو
ٌهيي ٛم ٔهييف ٌىٍفرٙييل ٌّلا٠يير ٌبفيي١طر
ّ٠ -2ىييٓ سييران ِٙل ـييٌّ ٟيين ضس ٌرعٍيي ُ١ـعلٌ١يير ضوي
ٚتيّّٙ١ل ٌفٚ ًٙسٌٛٙر سران ِٙل .
 -3إ ف ل اض سيل تهٍ١ٍ١ير ٌٙيلٖ ٌٛسيلسً ِيٓ ٔلن١ير ٌرهٍ١يً ٌهفويٌّ ٟعفـير ـلسينتٙل ِيٓ ٌٕلن١ير
ٌّ١ىلٔ١ى١ر .
ّ٠ -4ىٓ سرهن ِٙل ـ ٟتّفٕ٠ل ٌٍ١للر ٌبنٔ١ر ـّ١ل ٠اص ٌمٛي ٌ ٚففثر ٌٍبٕل ٌ ٚيؽلض .
ٌهي ٛم ـيِ ٟىٕير ٌضي١مر نٚ
 -5سران َ ٌه ٛم ِرهفور ٌعلضمر ـي ٟتعٍي ُ١ـعلٌ١ير ضوي
ٌّهث ٌر٠ ٟرٛـف ـٙ١ل ِ لي ضو ولؾ .
 -6سران َ ٌه ٛم ِرهفور ٌعلضمر ثٕنِل ٠ى ْٛثنا ٌّرعٍّ ٓ١وب١ف نٌٛ ٚلت ِهنٚا .

انًصادر
ٙ٠ .1لا ثبن ٌفهَ ِهّٛا ٌ :بفٔلِج نيلسٌ spss-17 ٟىً ٌّفر٠ٛل  .لِعر ثلثً
ٌعف ق .2011
 .2ـف٠ن ولًِ نث ٛإ٠ر:نسلس١ل ٌرمٌ ٚ ُ٠ٛم١لس ـٌ ٟرفث١رِ 0لض ٌعفث١ر ِىر ـهح ٌٍٕ يف
ٌ ٚرٛا٠م  1998ص. 69
 .3لسيُ ِهّين ٌفِٟٚفـلثٍ١ير ٌرّيلضٌ ٓ٠رهضي١ف٠ر ٌعلِير ٌ ٚالاير ـي ٟتعٍي ُ١تىٕ١يه ضوي
ٌّٔ ٛم(:ضسلٌر ِل فر١ف لِعر ثؽن ا وٍ١ر ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر . )1986
ٔ ٌٍّ ٛيف٠ر .1989
 .4اف ٛـفجٌ :م١لس ٌٕفف0ٟاٌ 2مل٘في ِىر
 .5اف٠م ٌفضٍ ٟالٌ ـ١يً ثبن ٌهف:ٓ١نٌعلا ٌفيلنر ١ٌّ ٚين ْ:وريلا ِٕ ٙي ٟثؽين ا ٌين ض
ٌ لِع١ر ٌٍطبلثر  ٌٕ ٚف . 2001
 .6اييف٠م ٌفضييٌٍٛ ٟيير ثييف ٌّ٘ ُ١فف يي : ٟسي ٌٕهف٠يير ٌ ٚعٍّ١يير ٌعييلا ٌمييٌ ٜٛىٍ١ييل
ٌرفث١ر ٌف ٠لم١ر ٌ .علٌّ١ر ٌّرهني ٌبٕلْ .َ 2012
 .7ثييلِف ـييللف شييؽلتٚ ٟآلييف:ْٚتطب١مييل ٌٍّبييلاا  ٚس ي ٌفٕ١يير ٌعييلا ٌفييلنر ١ٌّ ٚيين ْ
ثؽن ا ِىر ٌىف ض ٌٍطبلثر  2006ص . 67-66
 .8ثبن ٌ بلض ٌب١لت ٟاوف٠ل او .ٟنيلل ٌٛاف ٚ ٟسرن ٌ ٟـيٌ ٟرفث١ير :ثلثيً ا ض ٌييلاق
ٌٍطبلثر  1977ص .236
سيييييىٕنض٠ر ِٕ ييييييني
 .9ثفيييييلؾ ثبييييين ٌىيييييف:ُ٠ايييييفق ٌريييييينض ٠ـيييييٌ ٟرفث١ييييير ٌف٠لمييييي١ر
ٌّعلضؾ  1988ص . 282-281
 .10للسُ ٌّٕن ٚ ٞٚآلف :ْٚس ٌرنض٠ب١ر ٌفعلٌ١يل نٌعيلا ٌميٌّٛ ٜٛايً ِطيلثم ٌرعٍيُ١
ٌعلٌ 1990 ٟص . 217

ِ .11ييييييييييييييطف ٝثيييييييييييييلٌّ٘ :ٟعيييييييييييييلِه ٌعٍّ١ييييييييييييير ثيييييييييييييٌٕ ٓ١هف٠ييييييييييييير ٌ ٚرطب١يييييييييييييك
ٌمبل ٌينق ٌّٛمٛث١ر ٌّعل١٠ف .اِ 1فوم ٌىرلا ٌٍٕ ف  1999ص5
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انًالحك
يهحك ()1
ثعن اه ٌبلن ثٌٍ ٝعن٠ن ِٓ ٌّيلاض ٌعٍّ١ر ثهمل ثٓ ّٔٛرج سرّلضي ٌرمي ُ٠ٛا ل ٌفٕيٟ
ٌٍطلٌبييل ٔٚهييف ٌعيينَ  ٚييٛا ّٔييٛرج ٠رٕلسيي ِييم ٌؽييف ِييٓ ٘ييل ٌبهيي ٚهفٚـييٗ ٌالايير
إلِىلٔ١ييل ) ٌييل ثيين ٌبلن ي سييرّلضي للايير ٌرميي ُ٠ٛا ل ٌفٕييٌ ٟفعلٌ١يير
ثييٗ( ٌٍّع ي ٌطلٌبييل
ٌهيي ٛم ٚتييُ ثرّلا٘ييل ثعيين ثفمييٙل ثٍيي ٝثيينا ِييٓ ٌابييف ل إٌيي ٝإْ ٚاييٍت إٌيي ٝشييىٍٙل
ضوي
ٌٕٙلس ٟوّل ـ ٟنألٖ:
ٌه ٛم ثعن ثفمٙل ثٌٍ ٝابف ل
سرّلضي تم ُ٠ٛا ل ٌفٌٕ ٟفعلٌ١ر ضو
ِف نً

ا ل ٌهفوٟ

ِٓ ٌبن ٠ر نرٝ
ٌهل م ٚي
ِفنٍر ر١لا ٌهل م
لبً ٌهل ما-ـٛق ٌهل م
ج-ثعن ٌهل م
ٌفو ثٌ ٓ١ه ٛم
ِٓ ٌهل م ل١ف
نر ٝل ٌٕٙل٠ر

ٌّهنهل
ٌالار
ثّف نً ا ل
ٌهفوٟ

ٌّفلـر ٌّفشهر
ثلٌّرف(َ )100

ٌّهنه
ٌالار
ثلٌّفلـر

َ 13

ٔفبر
ٌنض ر
%100
%15

َ1
9 × َ 8.5

%60
%20
%20
%20
%20

10.5

%5

َ1.25

ٌّهنهل
ٌالار ثٕفبر
ٌنض ر

يهحك ()2
ٌالار ثنض ل تم ُ٠ٛا ل ٌفٌٕ ٟعٕ١ر ٌبه ( ٌّ ّٛثر ٌر ف٠ب١ر
ٌ ٚضلثطر)

٠رضّٓ ٌب١لٔل

ٌّ ّٛثر ٌر ف٠ب١ر
لربلض ٌبعن% ٞ
لربلض ٌمبٍ% ٟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

69
70
66
55
71
56
58
55
61
70

30
35
28
38
40
25
27
20
26
30

ٌّ ّٛثر ٌضلثطر
لربلض ٌبعن% ٞ
لربلض ٌمبٍٟ
%
48
28
52
35
60
41
50
26
40
27
48
26
42
30
52
32
48
29
46
36

يهحك ()3
سُ

سّلل ٌابف ل
ٌٍم ٌعٍّٟ

ا .ثم٠ ً١ه٘ ٟلشُ

سرلر ِفلثن

اِ .هّن ٔل  ٟشلوف

سرلر ِفلثن

ا .س ً١ٍ ً١ولام

سرلر ِفلثن

ٌل ٓ٠ل ّٛ١ا ل ٌفٌٍٕ ٟطلٌبل
ِىلْ ٌعًّ
لريلص
ٌنل١ك
لفُ ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
تعٍُ نفوٟ
ٌىٛـر
وٍ١ر ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
ثٍُ ٌرنض٠
ٌىٛـر
ٌف٠لمٟ
وٍ١ر ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
تعٍُ نفوٟ
ثؽن ا

يهحك ()4
ًَىرج انىحذة انتعهيًيت
ا -انىحذة انتعهيًيت انثانثت  00 -:دليمت يمسًت كاآلتي -:
ٌ -1مفُ ٌرهض١ف 20-: ٞال١مر ِمفّر إٌ ٝمن ٓ٠وّل -: ٍٟ٠
  10اللسك تّلض ٓ٠إنّلل ثلِر .  10اللسك تّلض ٓ٠إنّلل للار .ٌ -2مفُ ٌفس١ف 60 -: ٟال١مر ِمفّر نف
ا ل ٌفٕٟ

ٌ نٚي نألٖ -:
ٌف نر

ٌه ُ

و/
تدريبيت

َ /ملثطر

ٌرىف ض

ٌّ ّٛثل

ر١لا
لطٛا
ثٍٝ
ض
ر١لا
نل م
 ٚنن
( ٌّيٕم)
_
ر١لا
نل م ْ
ِيٕعلْ
ر١لا
هر
ن ٛم
ِيٕعر

ر١لا
لطٛا
ثٍٝ
ض
ر١لا
نل م  ٚنن
( ٌرمٍ١ن)ٞ

5

3

ثٓ١
ٌرىف ض
 20لٔ١ر

ثٓ١
ٌّ ّٛثل
 2ال١مر

ر١لا
لّفر
ن ٛم
ِيٕعر
ِ  ٟـٛق
ٌه ٛم

اٚ
ٌّفرانِر

ٌٙنؾ

لطٛا
ٍِٔٛر

ٌرنو١ن ثٍٝ
اٛي لطٛي
ر١لا

5

3

 40لٔ١ر

 2ال١مر

ن ٛم
ثلضتفل
()َ 0.76

ٌرنو١ن ثٍٝ
لطٛي
ٌهل م

5

3

 20لٔ١ر

 2ال١مر

6

3

 40لٔ١ر

 2ال١مر

ن ٛم
ثلضتفل
()َ 0.76
ن ٛم
ثلضتفل
()َ 0.76

ٌرنو١ن ثٍٝ
ٌاطٛ
ٌرنو١ن ثٍٝ
ر١لا
ٌ ٚاطٛ

ر١لا
لّفر
ن ٛم

5

3

 20لٔ١ر

 3اللسك

ن ٛم
ثلضتفل
()َ 0.76

ٌرنو١ن ثٍٝ
ٌاطٛ
ثٌ ٓ١ه ٛم

ِ  ٟـٛق
ٌه ٛم

4

2

--------

 2ال١مر

ن ٛم
ثلضتفل
()َ 0.84

ٌرلو١ن ثٍٝ
٠مل
ٌٕٛٙ

ر١لا
نل م ْ
تمٍ١ن٠لْ
ر١لا
هر
ن ٛم
تمٍ١ن٠ر

ٌ -3مفُ ٌارلِ 10 -: ٟاللسك تّلض ٓ٠سرفللل ٘ٚفٌٚر

يهحك ()5
سّلل ٌابف ل ٌل ٓ٠ل ّٛ١سرّلضي ا ل ٌفٌٍٕ ٟطلٌبل
ِىلْ ٌعًّ
لريلص
ٌٍم ٌعٍّٟ
سُ
ٌنل١ك
لفُ ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
تعٍُ نفوٟ
سرلر ِفلثن
ا .ثم٠ ً١ه٘ ٟلشُ
ٌىٛـر
وٍ١ر ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
ثٍُ ٌرنض٠
اِ .هّن ٔل  ٟشلوف سرلر ِفلثن
ٌىٛـر
ٌف٠لمٟ
وٍ١ر ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
تعٍُ نفوٟ
سرلر ِفلثن
ا .س ً١ٍ ً١ولام
ثؽن ا
لفُ ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
ثل/ ٛ٠سلنر
سرلر ِفلثن
اِ .هّن لسُ
ٌىٛـر
ِن٠ف٠ر ٌف٠لمر ٌ لِع١ر  /لِعر
ثٍُ ٌرنض٠
ِنضس
ثٍِٙ ٟنٞ
ٌىٛـر
لفُ ٌرفث١ر ٌف٠لم١ر  /لِعر
تعٍُ نفوٟ
ِنضس
نّ١ني ثب١ن ثبن
ٌىٛـر
ِفلثن

Effect the learning program using hurdle barrier
crossbar in the effectiveness of education ran 100meter hurdles
Mohammed Jassim Mohammed al-Khalidi

Abstract
The teaching effectiveness ran (100 m. H) of the students show where
many difficulties, which requires it to use some means to help during the
process of education and access to the desired goal of the educational
process, and through this research, the researcher manufactures a way to
help in the education process for students and of barrier mobile crossbar,
and through comparisons with the two sets of experimental and control
research has been identified following a tutorial using hurdle barrier
crossbar in the Education ran effectiveness (100 m. h) for female
students.
Descriptive approach was used in Part III The sample will be students
from the Department of Physical Education at the University of Kufa.
In Part IV results showed a difference statistically in the education of the
effectiveness ran (100 m. H) for students between the two search
experimental and control groups in the post-test and in favor of the
experimental group were male set of conclusions in Section V, including
(The use of barrier moving the bar helped a lot in the progress of
education THE student Department of Physical Education, and Title V
included several recommendations also (using a moving hurdle barrier
crossbar in the education of all events ran barriers).

