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 يهخص انجؾش

٠ٙذف ثٌذقظ ثٌٝ ثٌضؼشف ػٍٝ صأع١ش ِفشدثس ِٕٙؼ صذس٠ذٟ ِمضشؿ فٟ صط٠ٛش       

ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌالػذٟ وشر ث١ٌذ ثٌشذجح ثٌّشجسو١ٓ فٟ 

دٚسٞ ثٔذ٠ز ثٌؼشثق دىشر ث١ٌذ فتز ثٌشذجح، ٌقً ٚثفذر ِٓ ثٌّشجوً ثٌضٟ صٛثؽٗ صطٛس 

ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ فٟ ثٌّذجس٠جس ٚػؼف ثغٍخ ثٌٍؼذز فٟ ثٌؼشثق ثال ٟٚ٘ لٍز ثعضخذثَ 

دجٌغشػز ثٌّطٍٛدز فشلٕج ثٌّق١ٍز فٟ ثدثء ٘ىزث ٔٛع ِٓ ثٌٙؾَٛ فٟ ثٌّذجس٠جس 

ٚال١ّ٘ضٗ ٚصأع١شٖ فٟ ٔض١ؾز ثٌّذجسثر ثسثد ثٌذجفظ فً ٘زٖ ثٌّشىٍز دٛػغ ِٕٙؼ 

 صذس٠ذٟ ٌزٌه.

ثر ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ رٞ ثٌّؾّٛػض١ٓ ثٌّضىجفتض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز     

ِٓ الػذٟ ٔجدٞ د٠جٌٝ دجٌطش٠مز ثٌؼّذ٠ز ٚثٌؼجدطز، ثر صُ ثخض١جس ِؾضّغ ثٌذقظ 

، ٚصُ صمغ١ُّٙ ثٌٝ ِؾّٛػض١ٓ صؾش٠ذ١ز ٚػجدطز دجٌطش٠مز ثٌش٠جػٟ ٌٍشذجح دىشر ث١ٌذ

فشس ثٌٕضجةؼ ػٓ ثْ ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌؼشٛثة١ز ثٌذغ١طز )ؽش٠مز ثٌمشػز(، ٚلذ ثع

، فؼالً ػٓ ثالٔضمج١ٌز ٌذٜ ثفشثد ػ١ٕز ثٌذقظثٌّمضشؿ ثعُٙ فٟ صط٠ٛش ثٌغشػز 

ط٠ٛش ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌذ٠ُٙ، ٚلذ صُ ثٌضٛط١ز دؼشٚسر ثػضّجد ثعٙجِٗ فٟ ص

ٌضط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ 

 ثالدثء ٌالػذٟ وشر ث١ٌذ.ش ِضطٍذجس صط٠ٛ
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The impact of a proposed training curriculum in the 

development of transitional speed and fast attack singles 

for young players reel hand 

Nizar Nadim Hamid Alkshali 

  

Summary: the 

      The research aims to identify the impact of vocabulary training 

curriculum proposed in the development of speed transition and fast 

attack singles handball players young people participating in the League 

clubs Iraq handball youth , to solve one of the problems facing the 

development of the game in Iraq, but a lack of the use of fast attack in the 

games and weakness most of our local teams in the performance of such a 

type of attack in the games the required speed and its importance and 

influence in the outcome of the game he wanted to solve this problem, the 

researcher developed a training curriculum for it.                               

     As the researcher used the experimental method with two Almtkavitin 

experimental and control groups , as was the selection of the research 

community way intentional players from the club Diyala sports for youth 

handball , were divided into two experimental and control the way the 

simple random ( the way the draw ) , has yielded results for the training 

curriculum of the proposed shares speed in the development of the 

transition to the members of the research sample , as well as his 

contribution to the development of fast attack the individual they have, 

has been recommending the need to adopt the proposed training 

curriculum for the development of transitional speed and fast attack 

singles in developing performance requirements for handball players. 

 

 



 انجبة االول

 -:انزؼرَف ثبنجؾش -1

 -:انًمذيخ وأهًُخ انجؾش -1-1

صؼذ ٌؼذز وشر ث١ٌذ ِٓ ثألٌؼجح ثٌفشل١ز ثٌذجسصر ٚثٌضٟ ثصغغ ثٔضشجس٘ج فٟ ثٌىغ١ش ِٓ      

ٌّج صض١ّض دٗ ِٓ ؽّجي فٟ ثألدثء ثٌفٕٟ ثٌفشدٞ ٚثٌؾّجػٟ ػٍٝ فذ عٛثء دٚي ثٌؼجٌُ 

ٌّٚج صض١ّض دٗ ِٓ لٛر ٚعشػز فٟ ثألدثء ػٍٝ ِغضٜٛ ثالفشثد ٚثٌفشق ِّج ٠قضُ ثٌؼٕج٠ز 

دجٌّضطٍذجس ثٌذذ١ٔز ٚثٌف١ٕز ٚثٌخطط١ز ثٌضٟ ٠ؾخ ِشثػجصٙج ػٕذ صؼ١ُّ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضذس٠ذ١ز 

  ثٌخجطز دجٌٍؼذز ٚو١ف١ز صٕف١ز٘ج.

ٚصؼذ طفز ثٌغشػز  ٚثفذر ِٓ أُ٘ ِضطٍذجس الػذٟ وشر ث١ٌذ ٚرٌه ألدثء ثٌٛثؽذجس     

ثٌذفجػ١ز ٚثٌٙؾ١ِٛز، إر صض١ّض ٌؼذز وشر ث١ٌذ دجٌغشػز فٟ أدثء ثٌّٙجسثس ٚثٌقشوجس 

ٚثالٔضمجي ِٓ ثٌذفجع إٌٝ ثٌٙؾَٛ ٚدجٌؼىظ ٚ٘زث ٠ضطٍخ ِٓ ثٌالػذ١ٓ عشػز ثٔضمج١ٌز 

جس ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثالِغً، ٚ٘زث ٠ضفك ِغ ِج روشٖ )ِفضٟ ػج١ٌز فٟ أدثء صٍه ثٌٛثؽذ

ثدشث١ُ٘(  دأْ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز صظٙش ث١ّ٘ضٙج فٟ " أٔٙج ِىْٛ ٘جَ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ؽٛثٔخ 

ثالدثء ثٌذذٟٔ فٟ ثٌش٠جػجس ثٌّخضٍفز، ِٚٓ ٔجف١ز ثخشٜ ٠ؼضذش ثفذ ػٛثًِ ٔؾجؿ 

ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّٙجسثس ثٌقشو١ز"
(1)

، ٌزٌه ِٓ ثألفؼً ػٍٝ ثٌّذسد١ٓ ٚثٌؼج١ٍِٓ فٟ 

ثٌّؾجي ثٌش٠جػٟ ثٌؼًّ ٌضط٠ٛش طفز ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٌذٜ الػذ١ُٙ دجعضخذثَ أعج١ٌخ 

ثألِش فذ٠غز ٚثٌضٟ صغُٙ ٚدشىً ِذجشش فٟ ص١ّٕز ٚصط٠ٛش ٘زٖ ثٌظفز ثٌّّٙز، صذس٠ذ١ز 

الٔضمجي ِٓ ِىجْ إٌٝ ثٌزٞ ٠ؤعش إ٠ؾجدج فٟ صط٠ٛش عشػز ثٌالػذ١ٓ ِٚٓ عُ لذسصُٙ فٟ ث

أخش فٟ أٞ ؽضء ِٓ أؽضثء ثٌٍّؼخ فٟ ِذر ص١ِٕز لظ١شر ٚ٘زث ِج ٠ّىٓ ثٌالػذ١ٓ ِٓ 

أدثء ٚثؽذجصُٙ ثٌٙؾ١ِٛز خالي ع١ش ثٌّذجسثر ٚثٌضٟ صّىُٕٙ ِٓ صغؾ١ً ثأل٘ذثف دؼ١ذثً 

 . ػٓ ثٌالػذ١ٓ دّٛثؽٙز ثٌٙذف ٚفجسط ثٌّشِٝ

ضمج١ٌز ٚصطٛس٘ج صأع١ش٘ج ثٌّذجشش فٟ ثٌغشػز ثالٔ ٌٚؼً ِٓ أُ٘ ثٔؼىجعجس ِغضٜٛ     

ثؽجدر ثٌالػذ١ٓ صٕف١ز ثٌّضطٍذجس ثالدثة١ز ثٌّٙجس٠ز ٚثٌخطط١ز ثٌّطٍٛدز فٟ ٌؼذز وشر 

ث١ٌذ ِٕٚٙج ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ دشىً ػجَ ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دشىً خجص ٚثٌزٞ ِٓ 
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فز ثٌّؼٍَٛ ٌٍؾ١ّغ ثٔٗ ٠ؼضّذ دشىً وذ١ش ػٍٝ عشػز ثالٔطالق ٚثالٔضمجي ثٌٝ عج

ثٌفش٠ك ثٌّٕجفظ دألً صِٓ ِّىٓ ٌٍٛطٛي ثٌٝ ِشِٝ ثٌفش٠ك ثٌّٕجفظ ِٚٛثؽٙز 

فجسط ثٌّشِٝ لذً ثْ ٠ضخز الػذٛ ثٌفش٠ك ثٌّٕجفظ ثالٚػجع ثٌذفجػ١ز ثٌّٕجعذز 

ِٚٓ ٕ٘ج صىّٓ أ١ّ٘ز ثٌذقظ فٟ ِؼشفز ِذٜ  ٚدجٌضجٌٟ ٠ّىٓ صغؾ١ً ثال٘ذثف دغٌٙٛز،

ٌالػذٟ ٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ صأع١ش ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ فٟ صط٠ٛش ثٌغشػز ثال

 .وشر ث١ٌذ ثٌشذجح

 -:يشكهخ انجؾش -1-2

ِٓ خالي ِضجدؼز ثٌذجفظ ٚثفضىجوٗ ثٌّذجشش دالػذٟ وشر ث١ٌذ، ِٓ خالي ِّجسعضٗ      

ٌٍؼذز ػٍٝ ثٌظؼ١ذ ثٌّقٍٟ ٚثٌذٌٟٚ فؼالً ػٓ صذس٠ذٗ ٌٍفتجس ثٌؼّش٠ز )ثٌٕجشت١ٓ 

ٕ٘جن ػؼفجً ٚثػقجً فٟ صٕف١ز ثٌّضطٍذجس ثالدثة١ز الفظ ثْ ، ٚثٌشذجح( ٌغٕٛثس ػذ٠ذر

ٌٍؼذز وشر ث١ٌذ دجٌغشػز ثٌّطٍٛدز، ِٚٓ خالي ِؼج٠شضٗ ث١ٌّذث١ٔز ٌٍذٚسٞ ثٌؼشثلٟ وٛٔٗ 

( ٚؽذ ثْ ٕ٘جن ػذَ 2012 -2011ِذسدجً ٌٕجدٞ د٠جٌٝ ثٌش٠جػٟ دىشر ث١ٌذ ٌٍّٛعُ )

َ ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ صشو١ض ِٓ لذً ػذد غ١ش ل١ًٍ ِٓ ِذسدٟ ثٌذٚسٞ ثٌؼشثلٟ دجعضخذث

فٟ ثٌّذجس٠جس، ِٚٓ خالي ثعضّجسثس ثالعضذ١جْ


ثعضخذِٙج ثٌذجفظ فٟ ثٌّذجس٠جس ثٌضٟ  

ٚثٌضٟ صٛػـ ثٌّقجٚالس ثٌٕجؽقز ٚثٌفجشٍز ٌٍٙؾَٛ ثٌغش٠غ ِمجسٔضج دجٌٙؾَٛ ثٌّٕظُ 

ثٌّغضخذَ فٟ ثٌّذجس٠جس، ٚؽذ ثْ ثعضخذثَ ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ػؼ١ف ِٓ لذً وغ١ش ِٓ 

ثٌٙؾّجس ثٌّغضخذِز ٚوزٌه ػؼف صٕف١ز٘ج دجٌشىً ثٌّغجٌٟ  ثٌفشق ِٓ ف١ظ ػذد

ٚثٌّطٍٛح، ثر ثٔٙج صؼضّذ دشىً ثعجعٟ ػٍٝ ثٌغشػز عشػز ثالٔضمجي ِٓ ثٌقجٌز 

 ثٌذفجػ١ز ثٌٝ ثٌقجٌز ثٌٙؾ١ِٛز ِٚٛثؽٙز ثٌّشِٝ ٌضغؾ١ً ثال٘ذثف. 

ٌزث أسثد ثٌذجفظ ثٌخٛع فٟ ٘زٖ ِٓ ٕ٘ج صذٍٛسس ِشىٍز ثٌذقظ ٌذٜ ثٌذجفظ،       

ِٕٙؼ صذس٠ذٟ ِمضشؿ ٌضط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ  ثٌّشىٍز ٚرٌه دئػذثد

 فٟ ِغجّ٘ز ِٕٗ فٟ صط٠ٛش ثٌٍؼذز ٚصمذِٙج فٟ دٍذٔج ثٌؼض٠ض ثٌؼشثق.ثٌفشدٞ دىشر ث١ٌذ، 
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 -:اهذاف انجؾش -1-3

  ٚػغ ِفشدثس ِٕٙؼ صذس٠ذٟ ِمضشؿ ٌضط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ

 أفشثد ػ١ٕز ثٌذقظ. ٌالػذٟ وشر ث١ٌذ ثٌشذجحثٌفشدٞ 

  ثٌضؼشف ػٍٝ صأع١ش ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ فٟ صط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز

 ٌذٜ ثفشثد ػ١ٕز ثٌذقظ.

  صأع١ش ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ فٟ صط٠ٛش ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ  صؼشف

 ٌذٜ ثفشثد ػ١ٕز ثٌذقظ.

 -:فروض انجؾش -1-4

  دؼذٞ( ٌٍغشػز ثالٔضمج١ٌز  -فشٚق رثس دالٌز ثفظجة١ز فٟ ٔضجةؼ ثالخضذجس )ثٌمذٍٟٚؽٛد

 ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌٍّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ.

 ٞدؼذٞ( ٌٍغشػز ثالٔضمج١ٌز  -ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز ثفظجة١ز فٟ ٔضجةؼ ثالخضذجس )ثٌذؼذ

ٛػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز ٌٚظجٌـ ثٌّؾّٛػز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌٍّؾّ

 ثٌضؾش٠ذ١ز.

 -:يغبالد انجؾش -1-5 

الػذٟ ٔجدٞ د٠جٌٝ ٌٍشذجح دىشر ث١ٌذ ٌٍّٛعُ ثٌش٠جػٟ  -انًغبل انجشرٌ:1-5-1

2012/2013. 

 .8/7/2013ٌٚغج٠ز    5/2013/ 4ٌٍفضشر ِٓ   -انًغبل انسيبٍَ:1-5-2

 ٌألٌؼجح ثٌش٠جػ١ز )د٠جٌٝ(.ثٌمجػز ثٌّغٍمز  -انًغبل انًكبٍَ:1-5-3

 

 

 

 

 

 

 



 انجبة انضبٍَ

 -:راضبد انُظرَخ وانذراضبد انطبثمخانذ -2

 -:انذراضبد انُظرَخ -2-1

 -:انطرػخ -2-1-1

صؼذ ثٌغشػز ِٓ ثٌؼٕجطش ٚثٌّىٛٔجس ثألعجع١ز ٌٍّغضٜٛ ثٌش٠جػٟ ٚثألدثء ثٌذذٟٔ      

ثٌقشوٟ فٟ ِؼظُ ثالٌؼجح ثٌش٠جػ١ز ثٌفشد٠ز ِٕٙج ٚثٌؾّجػ١ز
(1)

٠ٚؼشفٙج )ِقّذ ، 

طذقٟ فغج١ٔٓ( ػٓ )السعْٛ ٠ٚٛوُ ( دأٔٙج " لذسر ثٌفشد ػٍٝ أدثء فشوجس ِضضجدؼز 

ثٌقشوجس فٟ ثٌٛفذر ثٌض١ِٕز"ِٓ ٔٛع ٚثفذ فٟ ثلظش ِذر ٟٚ٘ 
(2)

إِج ) ػظجَ ػذذ  ،

ثٌخجٌك ( فمذ ػشفٙج دجٔٙج " ثٌمذسر ػٍٝ ثدثء فشوز ِؼ١ٕز فٟ ثلً ِذر ِّىٕز ثٚ ٟ٘ 

لذسر ثٌفشد ػٍٝ ثدثء فشوز ِضضجدؼز ِٓ ٔٛع ٚثفذ فٟ ثلً ِذر ص١ِٕز ِّىٕز "
(3)

 ،

ذر ص١ِٕز "٠ٚفُٙ ِٓ ِظطٍـ ثٌغشػز لذسر ثٌفشد ػٍٝ ثدثء ٚثؽخ فشوٟ دجلً ِ

ِّىٕز"
(4)

. 

إر صؼذ ثٌغشػز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌقجعّز ثٌضٟ صؤعش دشىً ِذجشش ِٚغضّش ػٍٝ ٔض١ؾز     

ثٌّذجسثر ، دً ثْ ثٞ صط٠ٛش ٔغّغ ػٕٗ  فٟ ثٌٍؼخ غجٌذجً ِج ٠ىْٛ ػجًِ ثٌغشػز 

ٌزٌه إٕٔج ٔشج٘ذ وغ١ش ِٓ ثٌّٛثلف ثٌٙؾ١ِٛز ٚثٌذفجػ١ز ؽٛثي ثٌّذجسثر ٠ىْٛ ٚسثءٖ، 

ػجًِ ثٌغشػز ثٌقذ ثٌفجطً فٟ صشؽ١ـ ثفذ ثٌالػذ١ٓ ػٍٝ غ١شٖ ، ٚػجًِ ثٌغشػز ٘ٛ 

ثفذ ١ِّضثس ثٌشذجح ثٌٛثػقز ألٔٗ ِٓ ثٌّالفظ ثصد٠جد ٘زث ثٌؼجًِ فضٝ عٓ ثٌغجٌغز 

شػز لذسثً ِٓ ثٌٕشجؽ ثٌؼظذٟ ثوغش ِٓ ٚثٌؼشش٠ٓ صمش٠ذجً، إر صضطٍخ صذس٠ذجس ثٌغ

صذس٠ذجس ثٌمٜٛ ٌٚٙزث ٠ّضجص ثٌالػذْٛ ثٌز٠ٓ ٠ضذسدْٛ ػٍٝ ثٌغشػز دج١ٌمظز ٚثٌقغجع١ز 

(5)
. 
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ٚثٔطاللج ِٓ ث١ّ٘ز ثٌغشػز ٚألؽً ثالعضشٙجد دأ١ّ٘ضٙج ر٘خ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌخذشثء      

فٟ ِؾجي ػٍُ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ثٌٝ صمغ١ُ ثٌغشػز ػٍٝ ثٔٛثع ػذر
(1)

:- 

ٟٚ٘ ثِىج١ٔز ثالٔضمجي ِٓ ِىجْ ثٌٝ ثخش دأعشع ٚلش ِّىٓ :  االَزمبنُخ انطرػخ -1

 ٠ٚشًّ ٘زث ثالٔضمجي دىضٍز ثٌؾغُ فٟ ثٞ ثصؾجٖ ِٓ ثالصؾج٘جس ثالسدؼز.

ٟٚ٘ ل١جَ ػؼٍز ثٚ ِؾّٛػز ػؼ١ٍز دجالٔمذجع ثٌؼؼٍٟ :  انؾركُخ انطرػخ -2

 دغشػز فٟ ثٌقشوجس ثٌٛف١ذر ِغً عشػز ثٌشِٟ ٚعشػز ثٌٛعخ.

ثٌغشػز ثٌضٟ  دٙج ٠ٚمظذ ثٌفؼً، سد عشػز أ٠ؼج ػ١ٍٙج ٠ٚطٍك:  االضزغبثخ ضرػخ -3

 ٠ضُ ف١ٙج ثعضؾجدز ػؼٍز ثٚ ِؾّٛػز ػؼ١ٍز ٌّغ١ش ِؼ١ٓ دألظش ٚفذر ص١ِٕز.

ٚفٟ ثالٌؼجح ثٌؾّجػ١ز فجْ وً ِٓ ثالشىجي ثٌّزوٛسر صؼضذش ِّٙز ؽذثً ، ٌٚٛ ثْ      

ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼم١ٍز ثٌشثل١ز أٞ ثٌضٟ ٠ضغٍخ ف١ٙج ثٌغشػز دأشىجٌٙج ثٌّخضٍفز صؼضذش ِٓ ٔضجػ 

ػجًِ ثٌٛسثعز ػٍٝ ػجًِ ثالوضغجح إالً ثْ ثٌضذس٠خ ػ١ٍٙج ٘جَ ؽذثً ٚػشٚسٞ ٌؾ١ّغ 

الػذٟ ثألٌؼجح ثٌؾّجػ١ز ِٕٚٙج ٌؼذز وشر ث١ٌذ
(2)

. 

 -:انطرػخ االَزمبنُخ 2-1-1-1

، عشػز ِّىٕزن ِٓ ِىجْ ٢خش دألظٝ ٠ٚمظذ دٙج ِقجٌٚز ثالٔضمجي ثٚ ثٌضقش     

٠ٚؼٕٟ رٌه ِقجٌٚز ثٌضغٍخ ػٍٝ ِغجفز ِؼ١ٕز دألظش صِٓ ِّىٓ، ٚغجٌذجً ِج ٠غضؼًّ 

وّج عذك ثٌمٛي فٟ وً ثٔٛثع ثالٔشطز ثٌضٟ صشضًّ  sprintثططالؿ عشػز ثالٔضمجي 

ػٍٝ ثٌقشوجس ثٌّضىشسر 
(3)

. ٠ٚفُٙ ِٓ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز دجٔٙج " ثٌضغجسع ثاللظٝ 

قشو١ز ، ثٞ ثٌؾٙذ ثٌّضذجدي ٌٍٛطٛي ثٌٝ ثػٍٝ ل١ُ ٌٍغشػز ٚفك ثعٕجء ثٔؾجص ثٌغشػز ثٌ

ٔطجق )ثٌضى١ف ِغ ثٌضغ١ش( ِغجس ثٌغشػز 
(4)

. 

ٌٍٚغشػز ثالٔضمج١ٌز ث١ّ٘ز وذشٜ فٟ ؽ١ّغ ثالٌؼجح ٚثٌفؼج١ٌجس ثٌش٠جػ١ز ثٌفشد٠ز    

ٚثٌؾّجػ١ز ِٕٚٙج ٌؼذز وشر ث١ٌذ وٛٔٙج صضظف دغشػز ثالدثء  فٟٙ صغضخذَ ٚػٍٝ عذ١ً 

ي فٟ ثالٔضمجي ثٌغش٠غ ِٓ ثٌذفجع ثٌٝ ثٌٙؾَٛ ٚ٘ٛ ِج ٠غّٝ دجٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٚ ثٌّغج

ثٌخجؽف ٠ٚزوش )١ٌظ ثدشث١ُ٘( ثْ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز  " صشًّ ثالٔضمجي دىضٍز ثٌؾغُ فٟ 
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. 264، ص2005 ،1رطجُمبد، غ –االنؼبة انغًبػُخ .َظرَبد  انزخطُػ واألضص انؼهًُخ نجُبء واػذاد انفرَك فٍػّجدثٌذ٠ٓ ػذجط أدٛ ص٠ذ؛  

 
 .  108، ص1999، يصذر ضبثكػجدي ػذذ ثٌذظ١ش؛  (3) 

 .30، ص1998، يصذر ضبثكلجعُ فغٓ فغ١ٓ؛  (4)



ثٞ ثصؾجٖ ِٓ ثالصؾج٘جس ثالسدؼز فّغالً ثٌشوغ ثٌٝ ثالِجَ، ثٚ ثدثء ثٌضقشوجس ثٌذفجػ١ز 

ذ، ... وٍٙج صّغً عشػز ثٔضمج١ٌز"ثٌٝ ثٌؾجٔذ١ٓ فٟ وشر ث١ٌ
(1)

 . 

 -:انهغىو انطرَغ فٍ كرح انُذ 2-1-2

٠ؼددذ ثٌٙؾددَٛ ثٌغددش٠غ ٚثفددذ ِددٓ ثٔددٛثع ثٌٙؾددَٛ ثٌّغددضخذِز فددٟ وددشر ث١ٌددذ ٚ٘ددٛ ثٚي     

ِشفٍز ِٓ ِشثفً ثٌٙؾَٛ ثٌّغضخذِز فٟ ثٌّذجس٠جس ٚثوغش٘ج فجػ١ٍز ٌّدج ٠ّضدجص ددٗ ِدٓ 

ػددٓ ٘ؾددَٛ ٠ض١ّددض  عددشػز فددٟ ثالدثء مصّددجَ ػ١ٍّددز ثٌٙؾددَٛ دٕؾددجؿ،  ٚ٘ددٛ ػذددجسر "

ثٌددذفجع ثٌددٝ ثٌٙؾددَٛ ٔقددٛ ِشِددٝ ثٌفش٠ددك دجٌغددشػز ثٌخجؽفددز ٌقظددز ثٔضمددجي ثٌفش٠ددك ِددٓ 

ثٌّٕجفظ دٛثعطز ػذد ِٓ ثٌّٙجؽ١ّٓ ٠ض٠ذ ػٓ ػذد ثٌّذثفؼ١ٓ ٌّقجٌٚدز ثطدجدز ثٌّشِدٝ 

"لذددً ل١ددجَ ثٌفش٠ددك ثٌّددذثفغ دضٕظدد١ُ خطٛؽددٗ ثٌذفجػ١ددز
(2)

، ٕٚ٘ددجن ٔٛػددجْ ِددٓ ثٌٙؾددَٛ 

ثٌغش٠غ ٚوّج روشٔج عجدمجً ّ٘ج ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٚثٌدزٞ عدٛف ٔضطدشق ٌدٗ دشدٟء 

ِٓ ثٌضفظ١ً وٛٔٗ ثٌّضغ١ش ثٌّذقٛط فٟ دقغٕج ٘زث ثِج ثٌٕٛع ثالخش ٘ٛ ثٌٙؾدَٛ ثٌغدش٠غ 

 ثٌؾّجػٟ ثٌّٛعغ.

 -:انهغىو انطرَغ انفردٌ )انخبغف( 2-1-2-1

٠ؼذ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌٙؾَٛ "ثفؼً ٚثعًٙ ثٔٛثع ثٌٙؾدَٛ ِدٓ خدالي ثٌضّش٠دش ثٌغدش٠غ    

َ( 6دغدٌٙٛز ِدٓ خدؾ ثي) ٠ّٚىٓ ثعضخذثِٗ ِٓ خدالي ثٌضظد٠ٛخ ػٍدٝ ِشِدٝ ثٌّٕدجفظ

٠ّٚىدددٓ ثٌقظدددٛي ػٍدددٝ ٔغدددذز وذ١دددشر ِدددٓ ثال٘دددذثف ػدددٓ ؽش٠دددك ثٌٙؾدددَٛ ثٌغدددش٠غ 

ثٌفشدٞ"
(3)

، صذذأ ِشفٍز ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دّؾشد ثعدضقٛثر ثٌفش٠دك ثٌّدذثفغ ػٍدٝ 

ثٌىشر. ٕٚ٘ج ٠ؾخ ػٍٝ ثٌفش٠ك ثٌزٞ ثعدضقٛر ػٍدٝ ثٌىدشر ثٌضفى١دش دأعدشع ِدج ٠ّىدٓ فدٟ 

ٌٛطً ثٌٝ ِشِٝ ثٌفش٠ك ثٌّٕجفظ فٟ ثعشع ٚلش ٚدجلدً ؽٙدذ ثٌٛع١ٍز ثٌضٟ صّىٕٗ ِٓ ث

ِّىددٓ، ػددٓ ؽش٠ددك ثفددذ الػذ١ددٗ ثٌددٝ ِشِددٝ ثٌفش٠ددك ثٌّٕددجفظ لذددً ػددٛدر ثٌّددذثفؼ١ٓ 

الفضالي ِشثودضُ٘ ثٌذفجػ١دز ، ٚثٌدضّىٓ ِدٓ ثٌضظد٠ٛخ ٚثفدشثص ٘دذف، ٠ٚؼضذدش ثٌفش٠دك 

جٌّذجسثر ثٌّض١ّض فٟ ثعضغالي ثٌٙؾّجس ثٌغش٠ؼز ٘ٛ ثٌفش٠ك ثٌزٞ غجٌذج ِج ٠فٛص د
(4)

. 
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ٌزٌه ٔشٜ ثْ ثٌضىض١ه ثٌخجص دضٕف١ز ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٠ىْٛ دجٔطالق ثٌالػدخ     

إٌٝ ثمِجَ عُ ثعضالَ ثٌىشر ِٓ فجسط ثٌّشِٝ ثٚ ثفذ ثٌّذثفؼ١ٓ ٠ٚىدْٛ ثصؾدجٖ ثٌالػدخ 

ثٌّٕطٍك دّقجرثر خؾ ثٌؾجٔخ ٚثٌٝ ثْ ٠ظً خؾ ثٌّٕضظدف ٠ٕقدشف لٍد١ال ثٌدٝ ثٌدذثخً 

ز ٚصٛؽ١ددٗ ثٌٕظددش ٔقددٛ ثٌىددشر ثٌمجدِددز ِددٓ فددجسط ثٌّشِددٝ ثٚ ثفددذ ِددغ صم١ٍددً ثٌغددشػ

ثٌّددذثفؼ١ٓ ِددغ ثالفضفددجا دجصؾددجٖ ثٌؾغددُ ٚثٌؼددذٚ ٔقددٜٛ ِشِددٝ ثٌّٕددجفظ العددضالَ ثٌىددشر 

ٚػٕذ ثعضالَ ثٌىدشر ٠ؼدذي ثصؾدجٖ ثٌؾغدُ ثٌدٝ ثالِدجَ ٠ٚمد١ظ ثٌّغدجفز د١ٕدٗ ٚدد١ٓ ثٌّشِدٝ 

ِدٓ ٘دذف ثٌّٕدجفظ ثرث ودجْ  فأِج ثْ ٠مَٛ دجعضخذثَ ثٌطذطذز ٌٍٛطٛي ثٌدٝ ثلدشح ٔمطدز

( 1دؼ١ذثً ثٚ دأخز ثٌخطٛثس ثٌغالط عُ ثٌضظ٠ٛخ ػٍٝ ثٌّشِٝ، ٚوّج فٟ ثٌشىً )
(1)

 . 

 

 ( َىظؼ يراؽم انهغىو انطرَغ انفردٌ ثكرح انُذ1انشكم)

 -:انذراضبد انطبثمخ 2-2

و(2007دراضخ ؽكًذ ػبدل ػسَس ) 2-2-1
(2)

. 

 انًزغُراد ثؼط رطىَر فٍ انكرَبرٍُ وفىضفبد انمصىي انطرػخ رذرَجبد رأصُر))

 ((.انُذ ثكرح انفردٌ انطرَغ وانهغىو انجبَىكًُُبئُخ

٘ذفش ثٌذسثعز ثٌٝ ثٌضؼشف ػٍٝ صأع١ش صذس٠ذجس ثٌغشػز ثٌمظٜٛ ػٍٝ دؼغ     

 ثٌّضغ١شثس ثٌذج٠ٛو١ّ١جة١ز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ.

ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ رٞ ثٌّؾّٛػجس ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌغالعز، ٚوجْ ِمذثس     

( الػذجً ٠ّغٍْٛ ِٕضخخ ِقجفظز ثٌمجدع١ز ٌٍشذجح، ٚلذ ثعضّش ثٌّٕٙؼ 18فؾُ ثٌؼ١ٕز )

                                                           
 . 151، ص1998، يصذر ضبثك( ثفّذ ػش٠ذٟ ػٛدر؛ (1

ث١ٌذ. )سعجٌز ِجؽغض١ش، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، ؽجِؼز  دىشر ثٌفشدٞ ثٌغش٠غ ٚثٌٙؾَٛ ثٌذج٠ٛو١ّ١جة١ز ثٌّضغ١شثس دؼغ صط٠ٛش فٟ ثٌىش٠جص١ٓ ٚفٛعفجس ثٌمظٜٛ ثٌغشػز صذس٠ذجس فىّش ػجدي ػض٠ض؛ صأع١ش(  2)

 (.2007ثٌمجدع١ز، 



( ٚفذر 16( ثعجد١غ ٚدٛثلغ ٚفذص١ٓ صذس٠ذ١ض١ٓ فٟ ثالعذٛع ٚدّؾّٛع )8ٌّذر )

 صذس٠ذ١ز.

ٟ صٛطً ث١ٌٙج ثٌذجفظ ٟ٘ ثْ ٌضذس٠ذجس ثٌغشػز ثٌمظٜٛ ٚوجٔش ثُ٘ ثٌٕضجةؼ ثٌض   

صأع١ش ث٠ؾجدٟ فٟ صط٠ٛش ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دىشر ث١ٌذ ٌٍّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ض١ٓ 

ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ٚوجٔش ثألفؼ١ٍز ٌٍّؾّٛػز ثألٌٚٝ، وزٌه وجْ ٌٍّىًّ ثٌغزثةٟ 

مظٜٛ مفشثد صأع١ش ث٠ؾجدٟ فٟ صط٠ٛش طفز ثٌغشػز ثٌ صذس٠ذجس ثٌغشػز ثٌمظٜٛ ٚ

 ثٌّؾّٛػض١ٓ ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ٚوجٔش ثألفؼ١ٍز ٌٍّؾّٛػز ثألٌٚٝ. 

 -:رؾهُم انذراضبد انطبثمخ 2-2-2

ِٓ خالي ثؽالع ثٌذجفظ ػٍٝ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز ٚؽذ إْ ٕ٘جن أٚؽٗ صشجدٗ     

 ٚثخضالف د١ٓ ٘زٖ ثٌذسثعجس ٚثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ،ٚوّج ٠أصٟ:

 ١ٌز ِٓ ف١ظ صٕجٚي طفز ثٌغشػز ٚثٌٙؾَٛ صضشجدٗ ثٌذسثعز ِغ دسثعضٕج ثٌقج

 ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٚثخؼجػّٙج ٌٍضؾش٠خ دجعضخذثَ ِٕٙؼ صؾش٠ذٟ وّج فٟ دسثعضٕج.

  ٟ٘ٚ صضشجدٗ ثٌذسثعز ِٓ ف١ظ ِغضٜٛ ثٌؼ١ٕز ٟٚ٘ ٔفغٙج فٟ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز

فتز ثٌشذجح، وزٌه صضشجدٗ ِٓ ف١ظ ثْ ثٌٍؼذز ثٌضخظظ١ز ٟ٘ ٔفغٙج ٌؼذز وشر 

 ث١ٌذ.

 ٌذسثعز ِغ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز ِٓ ف١ظ ثعضخذثَ ؽشثةك ثٌضذس٠خ ثٌّضذؼز صضشجدٗ ث

فٟ صط٠ٛش ِضغ١شثس ثٌذقظ ٟٚ٘ ؽش٠مز ثٌضذس٠خ ثٌضىشثسٞ ٚثٌّغضخذِز فٟ 

 دسثعضٕج ثٌقج١ٌز.

  صخضٍف ثٌذسثعز ِغ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز ِٓ ف١ظ صظ١ُّ ثٌّؾّٛػجس ثٌضؾش٠ذ١ز ثر

عز فٟ ف١ٓ ثْ دسثعضٕج ثعضخذَ ثٌذجفظ صظ١ُّ ثٌّؾّٛػجس ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌغال

 ثٌقج١ٌز ثعضخذَ ف١ٙج ثٌذجفظ صظ١ُّ ثٌّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز.

  صخضٍف ثٌذسثعز ِغ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز ِٓ ف١ظ صٕجٚي دؼغ ثٌّضغ١شثس

ثٌذج٠ٛو١ّ١جة١ز وذشٔجِؼ غزثةٟ ٚثخؼجػٙج ٌٍضؾش٠خ ٚ٘ٛ ِج صفضمذٖ دسثعضٕج 

 ثٌقج١ٌز.



 ثالخضذجسثس ٚثٌضٟ ثعضفجد ِٕٙج ثٌذجفظ  صطشلش ثٌذسثعجس ثٌغجدمز إٌٝ ثٌؼذ٠ذ ِٓ

 فٟ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز.

 نجبة انضبنشا

 -:يُهظ انجؾش واعراءاره انًُذاَُخ -3

 -:يُهظ انجؾش -3-1

ػٕذ إؽشثء صؾشدز ثٌذقظ ٌؾأ ثٌذجفظ إٌٝ ثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ ٌّالةّضٗ فٟ     

ثألِٛس ثٌّّٙز ثٌضٟ  فً ِشىٍز ثٌذقظ، إر إْ ثٌّٕٙؼ ثٌزٞ ٠ؼضّذ فٟ ثٌذقظ ٠ؼذ ِٓ

ِٓ خالٌٙج ٠ّىٓ ِؼشفز ثٌقمجةك ٚثٌٛطٛي إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثٌذل١مز، ف١ظ إْ " دسثعز أ٠ز 

ثٌّٕٙؼ ثٌظق١ـ ثٌزٞ ٠ضذؼٗ ثٌذجفظ فٟ ثٌٛطٛي ِشىٍز ِٓ ثٌّشجوً ٟ٘ ثٌضٟ صقذد 

إٌٝ فٍٛي ِشىٍز ثٌذقظ"
(1)

ٔظشثً ٌٛؽٛد أٔٛثع ِضؼذدر ِٓ ثٌضظج١ُِ ثٌضؾش٠ذ١ز و ،

رثس ثالخضذجس أعضخذَ ثٌذجفظ صظ١ُّ ثٌّؾّٛػض١ٓ ثٌّضىجفتض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز 

 ( .2) ثٌشىًوّج ِٛػـ فٟ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ 

 

 يغًىػخ رغرَجُخ

 أخزجبرلجهٍ

)انطرػخ االَزمبنُخ، 

انهغىو انطرَغ 

 انفردٌ(

يفرداد 

انًُهظ 

 انًمزرػ

 

 أخزجبرثؼذٌ

)انطرػخ االَزمبنُخ، 

انهغىو انطرَغ 

 انفردٌ(

 يغًىػخ ظبثطخ

 أخزجبرلجهٍ

)انطرػخ االَزمبنُخ، 

انهغىو انطرَغ 

 انفردٌ(

انًُهظ 

 انؼبو

 أخزجبرثؼذٌ

)انطرػخ االَزمبنُخ، 

انهغىو انطرَغ 

 انفردٌ(

 

 ( َجٍُ خطىاد رغرثخ انجؾش2شكم )

 

                                                           
 . 279، ص1978. ثٌى٠ٛش: ٚوجٌز ثٌّطذٛػجس،  2أصىل انجؾش انؼهًٍ ويُبهغه، غثفّذ دذس؛ ( 1)



ٚففجاجً ػٍٝ عالِز ثٌضظ١ُّ صُ ػذؾ ثٌؼٛثًِ ثألخشٜ ثٌضٟ لذ صؤعش فٟ ثٌضؾشدز     

 -ٚ٘زٖ ثٌؼٛثًِ ٟ٘ :

وجْ ثٌّذسح ٘ٛ ثٌّغتٛي ث١ٌّذثٟٔ ػٓ صطذ١ك ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ  -انًذرة: -1

ٚلجَ ثٌذجفظ دجمششثف ػٍٝ صطذ١ك ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ٚ 

ثٌّذسد١ٓ وجدسثً ِغجػذثً فٟ ثٌذقظ

. 

خؼؼش ثٌّؾّٛػضجْ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز ثٌٝ ثٌّٕٙؼ  -انًُهظ انزذرَجٍ : -2

ثٌضذس٠ذٟ ٔفغٗ ٚثٌزٞ ٚػؼٗ ِذسح ثٌفش٠ك دؼذ ثٌضٕغ١ك ِؼٗ ِٓ لذً ثٌذجفظ، ٚلذ 

أػ١ف ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ل١ذ ثٌذسثعز ثٌزٞ أػذٖ ثٌذجفظ إٌٝ ثٌّؾّٛػز 

ف١ظ صِٓ ثٌضؾش٠ذ١ز، إر دم١ش صفجط١ً ثٌّٕٙؼ ثٌّؼذ ِٓ لذً ِذسح ثٌفش٠ك ٔفغٙج ِٓ 

إٌٝ ِٕٙؼ ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثألعذٛػ١ز، ػذث ِضغ١ش ثٌذقظ إر أػ١ف 

 ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ٚٚلضٙج.

( ٚفذر صذس٠ذ١ز، 16( أعجد١غ، ٚدّؾّٛع )8ثعضّشس ثٌضؾشدز ) -انًذح انسيُُخ: -3

 ٚدٛثلغ ٚفذص١ٓ صذس٠ذ١ض١ٓ فٟ ثألعذٛع ثٌٛثفذ. 

ٔش ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز صأخز ثٌؾشػز ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز وج -أَبو انزغرثخ وولزهب: -4

 دجٌّضغ١ش ثٌّغضمً )صذس٠ذجس ثٌغشػز( أ٠جَ ثٌغذش ٚثألسدؼجء ثٌغجػز ثٌغجٌغز دؼذ ثٌظٙش.

 -:يغزًغ و ػُُخ انجؾش -3-2

إْ ؽش٠مز ثخض١جس ِؾضّغ ثٌذقظ ِطٍخ ِٓ ِضطٍذجس ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٌىٛٔٙج      

أٚ ثالّٔٛرػ ثٌزٞ ٠ؾشٞ ثٌذجفظ ِؾًّ ِٚقٛس "ثٌؾضء ثٌزٞ ٠ّغً ِؾضّغ ثألطً 

ػٍّٗ"
(1)

، ٌزٌه لجَ ثٌذجفظ دجخض١جس ِؾضّغ ثٌذقظ دجٌطش٠مز ثٌؼّذ٠ز ِٓ الػذٟ أٔذ٠ز 

(، ٚلذ دٍغ ػذد ِؾضّغ 2013-2012ثٌمطش دىشر ث١ٌذ ثٌشذجح ٌٍّٛعُ ثٌش٠جػٟ)

ُ أِج ِؾضّغ ثٌذقظ فمذ دٍغ ػذد٘ ( أٔذ٠ز،10( الػذجً ِٛصػ١ٓ ػٍٝ )160ثألطً )

، ِٚمغ١ّٓ ثٌٝ عالط %( ِٓ ِؾضّغ ثألط1225ً( الػذجً ٠ّغٍْٛ ٔغذز )20)

( ِٓ الػذٟ ٔجدٞ وشدالء ٌٍشذجح دىشر ث١ٌذ 6ِؾّٛػجس ثٌّؾّٛػز ثالعضطالػ١ز )

                                                           


 
 وجدس ثٌؼًّ ثٌّغجػذ ٌضطذ١ك ثٌّٕٙؼ ِضّغً دــ 

 ثٌش٠جػٟ ٌىشر ث١ٌذ.ِذسح شذجح ٔجدٞ د٠جٌٝ   –طالؿ ػذذ ثٌؾ١ًٍ  -1

 ِذسح ثٌفتجس ثٌؼّش٠ز دىشر ث١ٌذ فٟ ثالصقجد ثٌفشػٟ  فٟ ِقجفظز د٠جٌٝ.  –سثةذ سف١ُ  -2

 . 164، ص2002، دغذثد: ِذ٠ش٠ز دثس ثٌىضخ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشش،  انجؾش انؼهًٍ ويُبهغهٚؽ١ٗ ِقؾٛح؛  ( 1)



( الػذ١ٓ ِٓ الػذٟ ٔجدٞ د٠جٌٝ ٌٍشذجح دىشر ث١ٌذ 7ٚثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز )

ٍشذجح دىشر ث١ٌذ ػٍّجً ثْ ( الػذ١ٓ ِٓ الػذٟ ٔجدٞ د٠جٌٝ 7ٌٚثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز )

ثٌذجفظ لجَ دضمغ١ُ الػذٟ ٔجدٞ د٠جٌٝ ثٌٝ ِؾّٛػض١ٓ صؾش٠ذ١ز ٚػجدطز دجٌطش٠مز 

 (.1ثٌؼشٛثة١ز ثٌذغ١طز )ؽش٠مز ثٌمشػز(، ٚوّج ِذ١ٓ فٟ ثٌؾذٚي)

 ( 1عذول)

 َجٍُ انُطجخ انًئىَخ نًغزًغ انجؾش إنً يغزًغ األصم

 يغزًغ انجؾش يغزًغ األصم

ػذد 

 األَذَخ

ًىػخ  انالػجٍُػذد  ًغ ُخ ان ػُ

ُخ  االضزطالػ

ًىػخ  ًغ ُخ ان ػُ

ُخ َج  انزغر

ػُُخ انًغًىػخ 

 انعبثطخ

10 160 6 7 7 

100% 100% 30 % 35 % 35 % 

 

 -:ركبفؤ ػُُخ انجؾش -3-3

ٌغشع صؾٕخ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤعش فٟ ثٌضؾشدز لجَ ثٌذجفظ دئ٠ؾجد ثٌضىجفؤ د١ٓ     

   ٚثٌٛصْ ٚٔضجةؼ ثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز دجعضخذثَ ثخضذجس  2ثٌّؾّٛػض١ٓ ِٓ ف١ظ ثٌطٛي

(t test وّج )ٓ(.2فٟ ؽذٚي ) ِذ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َجٍُ ركبفؤ ػُُخ انجؾش (2عذول )

 انىضبئم

 اإلؽصبئُخ

 

 انًزغُراد

ش
ُب

نم
 ا

ذح
ؽ

و
 

 

انًغًىػخ 

 انزغرَجُخ

 

 انًغًىػخ انعبثطخ
د(

خ)
ًُ

ل
 

 
جخ

ط
ؾز

نً
ا

 

 

 

 دالنخ انفروق

 

 ش  

 

 ع +

 

 ش  

 

 ع +

 غُر يؼُىٌ 0738 5792 17774 7732 17871 ضى انطىل

 غُر يؼُىٌ 0727 9767 73793 8701 72 كغى انىزٌ

 غُر يؼُىٌ 0727 0711 4768 0710 4761 صب انطرػخ االَزمبنُخ

انهغىو انطرَغ 

 انفردٌ
 غُر يؼُىٌ 0702 0704 6753 0703 6748 و/صب

 (0705( ويطزىي دالنخ )12ؽرَخ )( ػُذ درعخ 1778لًُخ )د( انغذونُخ كبَذ )

 

 -:هسح واالدواد انًطزخذيخ فٍ انجؾشاالع -3-4

 -:االعهسح انًطزخذيخ فٍ انجؾش -3-4-1

 .acerفجعذز ال دضٛح ٔٛع  -1

 (.1ؽٙجص ل١جط ثٌطٛي ٚثٌٛصْ أٌّجٟٔ ثٌّٕشأ ػذد) -2

 .Sony( ٔٛع 1وجِشر صظ٠ٛش فذ٠ٛ ػذد) -3

 -:االدواد انًطزخذيخ فٍ انجؾش -3-4-2

 ثٌّظجدس ثٌؼشد١ز ٚثألؽٕذ١ز. -1

 ثٌّالفظز ٚثٌضؾش٠خ. -2

 ٍِؼخ وشر ٠ذ. -3

 (.10وشثس ٠ذ لج١ٔٛٔز ػذد) -4

 (. 4ػذد)  DIAMONDعجػز صٛل١ش ٔٛع  -5

 ( ِضش.40شش٠ؾ ل١جط ؽٛي) -6



ثعضّجسر صغؾ١ً ٔضجةؼ ثالخضذجسثس ثٌّغضخذِز -7
.

 

 -:إعراءاد انجؾش انًُذاَُخ -3-5

 -االخزجبراد انًطزخذيخ فٍ انجؾش: 3-5-1

 و يٍ انجذاَخ انؼبنُخ(30 ركط اخزجبر)  االَزمبنُخ انطرػخ خزجبرا
(1)

. 

 : ل١جط ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز.ـ انغرض يٍ االخزجبر1

 : عجػز صٛل١ش، طجفشر.ـ األدواد2

 ٠شعُ خطجْ ِضٛثص٠جْ. انزخطُػ: -3

 ـ غرَمخ األداء: 4

 ٠مف ثٌالػخ خٍف خؾ ثٌذذث٠ز ِٓ ثٌذذء ثٌؼجٌٟ. -أ

ثٌذذء ٠شوغ ثٌالػخ دألظٝ عشػز ٌمطغ ثٌّغجفز د١ٓ ثٌخطد١ٓ  ػٕذ إػطجء إشجسر -ح

 ٚفضٝ ٠ضخطٝ خؾ ثٌٕٙج٠ز .

ٚفددذر ثٌم١ددجط ثٌددضِٓ. ٠قضغددخ ثٌددضِٓ ثٌددزٞ لطؼددٗ ثٌالػددخ ِددٓ ٌقظددز  ـ   انزط  غُم:5

 إػطجء إشجسر ثٌذذء فضٝ ٠ضخطٝ خؾ ثٌٕٙج٠ز.

 .: ٠ؼطٝ عالط ِقجٚالس ٌىً ِخضذش ٚصغؾً أفؼٍٙج ـ انشروغ6

 انُذ ثكرح انفردٌ انطرَغ انهغىو اخزجبر
(2)

. 

 ل١جط عشػز ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دىشر ث١ٌذ. ـ انغرض يٍ االخزجبر:1

(2 شٛثخض2 4(2 عجػز صٛل١ش ػذد)6ٍِؼخ وشر ٠ذ2 وشثس ٠ذ ػذد ) ـ األدواد:2

 أششؽز الطمز2 طجفشر2 شش٠ؾ ل١جط.

صقذد ِٕطمض١ٓ ثفذّ٘ج صغّٝ ِٕطمز )أ( ٟٚ٘ ثٌؼذٚ دذْٚ وشر  ـ يُذاٌ االخزجبر:3

 (.3ٚثألخشٜ ِٕطمز )ح( ٟٚ٘ ِٕطمز ثعضالَ ثٌىشر ٚوّج ِٛػـ فٟ ثٌشىً )

٠مف ثٌّخضذش ػٍٝ ٔمطز ثٌذذث٠ز ٚثٌىشر ػٕذ فجسط ثٌّشِٝ ٚػٕذ  ـ غرَمخ األداء:4

جسط عّجع طجفشر ثٌذذء ٠ٕطٍك دألظٝ عشػز ٌٗ فضٝ ٠ظً خؾ ثٌّٕضظف ٠ذذأ ف

ثٌّشِٝ دّٕجٌٚز ثٌىشر ِغ ػّجْ أْ ٠ىْٛ خؾ ع١ش ثٌّخضذش دشىً لطشٞ ػٍٝ 

                                                           
 .465، ص2001 ، يصذر ضبثك:  ثٌق١جٌٟ ِقّذ ٚٔٛفً ثٌخ١جؽ ػ١جء (1)

ث١ٌذ. )سعجٌز ِجؽغض١ش، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، ؽجِؼز  دىشر ثٌفشدٞ ثٌغش٠غ ٚثٌٙؾَٛ ثٌذج٠ٛو١ّ١جة١ز ثٌّضغ١شثس دؼغ صط٠ٛش فٟ ثٌىش٠جص١ٓ ٚفٛعفجس ثٌمظٜٛ ثٌغشػز صذس٠ذجس فىّش ػجدي ػض٠ض؛ صأع١ش( 2)

 .49-48(، ص2007ثٌمجدع١ز، 



( ٚػٕذ ثؽض١جص ثٌّخضذش ثٌؼالِز ثٌّٛؽٛدر ػٍٝ ثألسع 3دجٌشىً) ِٛػـثٌٙذف وّج 

ٚثٌضٟ صّغً ٔٙج٠ز ِٕطمز )أ( ٠ضُ إ٠مجف عجػز ثٌضٛل١ش ثألٌٚٝ ٚػٕذ ثعضالَ ثٌّخضذش 

 ٚصقذ٠ذ ِغجفز ٔمطز ثالعضالَ فٟ ِٕطمز )ح(. ثٌىشر ٠ضُ إ٠مجف عجػز ثٌضٛل١ش ثٌغج١ٔز 

 ٚفذر ثٌم١جط ثٌّؼضّذر فٟ ثالخضذجس )َ/عج( . ـ انزطغُم:5

٠ضُ فغجح ثٌغشػز ثألٌٚٝ ِٓ ٌقظز ثالٔطالق فضٝ ثؽض١جصٖ ِٕطمز )أ( ٚرٌه ِٓ  -أ

 خالي فغجح ثٌضِٓ ثٌزٞ ثعضغشلٗ لطغ ثٌّغجفز.

د١ٓ ٔٙج٠ز ِٕطمز )أ( ِٚىجْ  ٠ضُ فغجح ثٌغشػز ثٌغج١ٔز ِٓ خالي ثٌّغجفز ِج -ح

ثالعضالَ فٟ ِٕطمز)ح( ٚوزٌه ثٌضِٓ ثٌزٞ ٠ضُ فغجدٗ ػٓ ؽش٠ك ثخز ثٌفشق ِج د١ٓ 

 ثٌغشػض١ٓ ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز.

 ـ انشروغ:6

ٙذ٠ف. -أ ٌض ٔض١ؾز ث  ٟ ٌٕظش ف ْ ث ٝ ٚد ٌّشِ ٝ ث ٙذ٠ف ػٍ ٌض ٟ دج ٕٙض ٟ ص ٌض ٟ ث ٕجؽقز٘  ٌز ٌث ٌّقٚج  ث

 ثٌّقجٌٚز ثألعشع. صؼطٝ عالط ِقجٚالس ٌىً ِخضذش ٚصؼضّذ -ح

 صؼذ ثٌّقجٌٚز فجشٍز: -ػ

 ػٕذ ثعضالَ ثٌىشر فٟ ثٌّٕطمز )أ(.-1

 ػٕذ فشً فجسط ثٌّشِٝ إػطجء ِٕجٌٚز طق١قز. -2

 ػٕذ فشً ثٌّخضذش فٟ ثعضالَ ثٌىشر.    -4

 

                                              



 

 يُطمخ )أ( انؼذو ثذوٌ كرح                           يُطمخ )ة( اضزالو انكرح              

                      

 ( 3شكم ) 

 َىظؼ اخزجبر انهغىو انطرَغ انفردٌ ثكرح انُذ    

 

 -:ضزطالػُخانزغرثخ اال -3-5-2

مؽشثء ثالخضذجسثس دٙذف ػذؾ ثالخضذجسثس ثٌّؼذر ٚفك ثٌغ١جق ثٌؼٍّٟ ثٌظق١ـ       

ٌٍٚٛلٛف ػٍٝ ثٌٕضجةؼ ثٌذل١مز ٚثٌّٛعٛق ف١ٙج، أؽشٜ ثٌذجفظ دسثعضٗ ثالعضطالػ١ز 

ثٌضٟ ٟ٘ "دسثعز صؾش٠ذ١ز أ١ٌٚز ٠مَٛ دٙج ثٌذجفظ ػٍٝ ػ١ٕز طغ١شر، لذً ل١جِٗ دذقغٗ 

دٙذف ثخض١جس أعج١ٌخ ثٌذقظ ٚأدٚثصٗ "
(1)

، ٌٙزث لجَ ثٌذجفظ دئؽشثء ثٌضؾشدز 

ثٌّٛثفك ٠َٛ ثٌغذش الخضذجسثس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز  4/5/2013خ  ثالعضطالػ١ز دضجس٠

ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ػٍٝ عضز الػذ١ٓ ِٓ الػذٟ ٔجدٞ وشدالء ثٌش٠جػٟ دىشر 

ث١ٌذ ٌٍشذجح ِٚٓ ٔفظ ِؾضّغ ثالطً ألفشثد ثٌؼ١ٕز ثٌذقغ١ز ٚلذ ٘ذفش ثٌضؾشدز إٌٝ ِج 

 ٠أصٟ:

ٜ أ -1 غٛض غِ  ّز ثالخضذجسثسِ  الة  ِٜ ِذ  ٝ ٌضؼشف ػٍ ألدثء.ث  ٌُ ٜ ثعضؾجدٙض ِذ ٕزٚ  ٌؼ١  فشثد ث

ِؼشفز ِذٜ وفجءر فش٠ك ثٌؼًّ ثٌّغجػذ  -2


 ٚلذسصُٙ ػٍٝ ثدثسر ثالخضذجسثس.   

                                                           
 . 78، ص1984ثٌمج٘شر: ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌشؤْٚ ثٌّطجدغ ثأل١ِش٠ز،  .1يؼغى ػهى انُفص وانزرثُخ، ط( ِؾّغ ثٌٍغز؛  1)

  ( 2ثٔظش ٍِقك). 

 متر



 ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌٛلش ثٌّغضغشق فٟ أدثء ثالخضذجسثس ِؾضّؼز. -3

 ثٌضأوذ ِٓ ِالةّز ثٌّىجْ ٌضٕف١ز ثالخضذجسثس ِؾضّؼز. -4

ثالخضذجسثس ِٓ ثؽً صؾجٚص٘ج صؾجٚص ثألخطجء ٚثٌّؼٛلجس ثٌضٟ لذ صظٙش ػٕذ صٕف١ز  -5

 ػٕذ أؽشثء ثٌضؾشدز ثٌشة١غ١ز.

 -:االخزجبراد انمجهُخ 3-5-3

دؼذ صقذ٠ذ ػ١ٕز ثٌذقظ دّؾّٛػض١ٓ صؾش٠ذ١ز ٚػجدطز، لجَ ثٌذجفظ دئؽشثء      

 6/5/2013ثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ٌؼ١ٕز ثٌذقظ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ٠َٛ ثالع١ٕٓ ثٌّٛثفك 

دؼذ ثٌظٙش ػٍٝ لجػز ٔجدٞ د٠جٌٝ ثٌش٠جػٟ ثٌّغٍمز فٟ فٟ صّجَ ثٌغجػز ثٌغجٌغز ِٓ 

ِقجفظز د٠جٌٝ، وّج ثؽشٜ ثٌذجفظ ثالخضذجسثس ثٌمذ١ٍز ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز ٠َٛ 

فٟ ثٌغجػز ثٌغجٌغز ِٓ دؼذ ثٌظٙش ػٍٝ لجػز ٔجدٞ د٠جٌٝ  8/5/2013ثالسدؼجء ثٌّٛثفك 

١ٓ ثالػضذجس صغذ١ش ثٌش٠جػٟ ثٌّغٍمز فٟ ِقجفظز د٠جٌٝ، ٚلذ ػّذ ثٌذجفظ ثٌٝ ثالخز دؼ

ثٌظشٚف ثٌّىج١ٔز ٚثٌضِج١ٔز ثٌخجطز دجالخضذجسثس ٚؽش٠مز ثؽشثةٙج دّغجػذر فش٠ك 

ثٌؼًّ ثٌّغجػذ ِٓ ثؽً صقم١ك ثٌظشٚف ٔفغٙج لذس ثالِىجْ ػٕذ ثػجدر ثالخضذجس، ػٍّجً 

 ثْ ثالخضذجسثس صّش ِٓ لذً فش٠ك ثٌؼًّ ثٌّغجػذ ٚدئششثف ِٓ ثٌذجفظ.

 -:َجٍ انًمزرػرطجُك انًُهظ انزذر 3-5-4

ٌىٟ ٠ىْٛ ثٌّٕٙؼ ِٕغؾّجً ِغ ثٌٙذف ثٌزٞ ٚػغ ألؽٍٗ ٚرٌه ٌضقم١ك أفؼً ِج    

٠ّىٓ صقم١مٗ فٟ ِضغ١ش ثٌذقظ )ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ(، صُ ٚػغ 

ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ِٓ لذً ثٌذجفظ ِؼضّذثً ػٍٝ ثٌّظجدس ثٌؼ١ٍّز 

فؼالً ػٓ ثٌخذشر ث١ٌّذث١ٔز  ِؾجي ػٍُ ثٌضذس٠خ ٚوشر ث١ٌذ،ٚثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس فٟ 

ثٌضٟ ٠ّضٍىٙج ثٌذجفظ وٛٔٗ الػذجً ِٚذسدجً فٟ ٘زث ثٌّؾجي ِٓ ؽٙز، ِٚٓ ؽٙز أخشٜ لجَ 

ثٌذجفظ دؼشع ثعضّجسر خجطز دجٌضخط١ؾ ٌٍّٕٙؼ ػٍٝ خذشثء


فٟ ػٍُ ثٌضذس٠خ  

ثٌخذشثء صؼض٠ضثً  ثٌش٠جػٟ ٚوشر ث١ٌذ، ٚلذ ػّذ ثٌذجفظ دجألخز دّالفظجس ثٌغجدر

ٌشطجٔز ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ، ػٍّجً أْ ثٌؾشػجس ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍّٕٙؼ ثٌّمضشؿ ٟ٘ 

 ثر ،ؽضء ِٓ ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ٌضط٠ٛش ثٌؼٕجطش ٚثٌّضطٍذجس ثٌخجطز دٍؼذز وشر ث١ٌذ

                                                           
 ( 3ثٔظش ٍِقك). 



صُ صطذ١ك ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ػٍٝ ػ١ٕز ثٌذقظ ثٌضؾش٠ذ١ز ثدضذثءثً ِٓ ٠َٛ ثٌغذش 

ٚدٛثلغ ٚفذص١ٓ  3/7/2012ٌٚغج٠ز ٠َٛ ثالسدؼجء ثٌّٛثفك  11/5/2013فك ثٌّٛث

صذس٠ذ١ض١ٓ فٟ ثألعذٛع ثٌٛثفذ، إر ثِضذ ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ٌّذر عّجْ أعجد١غ، إر 

وجْ صطذ١ك ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ِٓ لذً ثٌالػذ١ٓ فٟ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ثٌٛثفذر 

ز(، ٠ذذء دأؽشثء ػ١ٍّز ثالفّجء ػّٓ ثٌٛلش دل١م 120ٚثٌضٟ ٠ذٍغ صِٕٙج ثٌىٍٟ )

ثٌّقذد ٌٍمغُ ثٌضقؼ١شٞ ٌٍض١ٙؤ دشىً ؽ١ذ ٌضذس٠ذجس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ِٚٓ عُ 

ثالٔضمجي ثٌٝ ِفشدثس ثٌؾضء ثٌشة١غٟ ٚثٌزٞ ٠ضُ ف١ٗ صطذ١ك ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ 

 45-35)ألفشثد ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز، ثر وجْ صِٓ ثٌضّش٠ٕجس ثٌّمضشفز ٠ضشثٚؿ د١ٓ 

دل١مز( ػٍّجً ثْ ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ  90دل١مز ( ػّٓ ثٌؾضء ثٌشة١غٟ ٚثٌزٞ وجٔش ِذصٗ )

ؽذك فٟ دذث٠ز ثٌؾضء ثٌشة١غٟ ٚثٌزٞ وجْ دأششثف ثٌذجفظ ٚدضطذ١ك ١ِذثٟٔ ِٓ لذً 

ِذسح ثٌفش٠ك، دؼذ رٌه ٠ٕخشؽ أفشثد ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ِغ صِالةُٙ فٟ ثٌفش٠ك 

ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّؼذر ِٓ لذً ثٌّذسح، ػٍّجً ثْ ثٌّٕٙؼ ؽذك ٌضىٍّز دجلٟ ِفشدثس ثٌٛفذر 

فٟ فضشر ثالػذثد ثٌخجص، ٚلذ صّش ِشثػجر ثٌضذسػ فٟ صطذ١ك ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ ِٓ لذً 

ثٌذجفظ إر ٌؾأ إٌٝ ثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ٚثألعظ ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّؼضّذر فٟ ثٌّظجدس ثٌخجطز 

ػ فٟ شذر ثألفّجي ثٌضذس٠ذ١ز دؼٍُ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ِٚٓ د١ٓ ٘زٖ ثألعظ ِذذأ ثٌضذس

الع١ّج أْ ػ١ٕز ثٌذقظ ُ٘ ِٓ الػذٟ دٚسٞ ثٌشذجح، ِّج ٌضَ ثٌضذسػ فٟ صطذ١ك 

ثٌّٕٙؼ ثٌّمضشؿ ِٓ ثٌغًٙ إٌٝ ثٌظؼخ ِٚٓ عُ ثألطؼخ أٞ ثٌذذء دئفذثط ثٌضى١فجس 

ثٌٛا١ف١ز ِٚٓ عُ ثالٔضمجي ثٌٝ ِضطٍذجس صذس٠ذ١ز ثػٍٝ ٌض٠جدر ثٌضى١فجس فٟ لذسر ثفشثد 

 ٌذقظ.ػ١ٕز ث

 -:االخزجبراد انجؼذَخ 3-5-5

دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ صطذ١ك ِفشدثس ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ػٍٝ ِذثس عّجْ ثعجد١غ،     

صُ إؽشثء ثالخضذجسثس ثٌذؼذ٠ز ٌؼ١ٕز ثٌذقظ ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ٠َٛ ثٌغذش ثٌّٛثفك 

ٌذؼذ٠ز فٟ ثٌغجػز ثٌغجٌغز ِٓ دؼذ ثٌظٙش، وزٌه صُ إؽشثء ثالخضذجسثس ث 6/7/2013

 فٟ ثٌغجػز ثٌغجٌغز دؼذ ثٌظٙش. 8/7/2013ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز ٠َٛ ثالع١ٕٓ ثٌّٛثفك 

 



 -:انىضبئم االؽصبئُخ 3-6

ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌٛعجةً ثمفظجة١ز ثألوغش ِالةّز ِغ أ١ّ٘ز دسثعز ثٌذقظ ٚثٌضٟ      

٠ظٓ ثٌذجفظ أٔٙج صقمك أ٘ذثف ثٌذقظ ٚفشٚػٗ ٚصضّجشٝ ِؼٙج دشىً ػٍّٟ ِٕٚطمٟ 

وْٛ "ثمفظجء ٘ٛ ػٍُ ٠ؼًّ ػٍٝ ثعضخذثَ ثألعٍٛح ثٌؼٍّٟ فٟ ؽشثةك ؽّغ 

شثءثس ِٕجعذز ٌٍظج٘شر ثٌّشثد ثٌذ١جٔجس ٚصق١ٍٍٙج دٙذف ثٌقظٛي ػٍٝ ثعضٕضجؽجس ٚل

ل١جعٙج"
(1)

 ( العضخشثػ ِج ٠أصٟ:SPSS، إر ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌذشٔجِؼ ثمفظجةٟ )

انىضػ انؾطبثٍ، االَؾراف انًؼُبرٌ، يزىضػ انفروق، اَؾراف انفروق، ) 

 ( نهؼُُبد انًطزمهخ وانؼُُبد انًزراثطخ(.t.testاخزجبر)

 

 انجبة انراثغ

 -:ورؾهُههب ويُبلشزهبظ االخزجبراد ػرض َزبئ -4

٠ضؼّٓ ٘زث ثٌذجح ػشع ثٌٕضجةؼ ٚصق١ٍٍٙج ِٕٚجلشضٙج، ِٚٓ أؽً رٌه لجَ ثٌذجفظ      

دضٛػ١ـ ٔضجةؼ ثٌذقظ دٛػؼٙج فٟ ؽذثٚي صؼذ دّغجدز أدثر صٛػ١ق١ز ٌّج أعفشس ػٕٗ 

ٔضجةؼ ثٌذسثعز ِٓ خالي "صم١ًٍ ثفضّجي ثٌخطأ فٟ ثٌّشثفً ثٌضج١ٌز ٚصؼض٠ض ثألدٌز 

ثٌؼ١ٍّز ِٕٚقٙج ثٌمٛر"
(2)

ثٌضؼشف ػٍٝ ِذٜ طالف١ضٙج ِٚطجدمضٙج أل٘ذثف ، ٚدّج ٠ض١ـ 

 ثٌذسثعز ٚفشٚػٙج ِٓ ثؽً صق١ًٍ ٚثلغ ٔضجةؼ ثالخضذجسثس.

ػخ انزغرَجُخ ورؾهُههب ثؼذٌ( نهًغًى -ػرض َزبئظ االخزجبراد )انمجهٍ  4-1

 -:ويُبلشزهب

( ٌٍؼ١ٕجس ثٌّضشثدطز ٌّؼشفز دالٌز ثٌفشٚق د١ٓ ٔضجةؼ t.testثعضخذَ ثٌذجفظ ثخضذجس )    

ثالخضذجس ثٌمذٍٟ ٚثالخضذجس ثٌذؼذٞ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ٔضجةؼ ثالخضذجسثس ِٛػٛع 

ثٌذسثعز ٚرٌه ٌضقم١ك ثٌفشػ١ز ثألٌٚٝ ٌٍذقظ ثٌضٟ ٔظش ػٍٝ ٚؽٛد فشٚق رثس 

دالٌز إفظجة١ز ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ثخضذجسثس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ 

ٞ ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ وّج ِذ١ٓ فٟ ثٌؾذٚي ثٌذؼذ –ثٌفشدٞ ٌالخضذجس٠ٓ ثٌمذٍٟ 

(3.) 
                                                           

 .10، ص1999، ثٌّٛطً: دثس ثٌىضخ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشش، انزطجُمبد االؽصبئُخ واضزخذايبد انؾبضىة فٍ ثؾىس انزرثُخ انرَبظُخٚد٠غ ٠جع١ٓ ثٌضىش٠ضٟ ٚفغٓ ِقّذ ثٌؼذ١ذٞ؛ (  1)

 .35، ص1974. )صشؽّز( ػذذ ػٍٟ ٔظ١ف ٚثفّذ ثٌغجِشثةٟ. دغذثد: دثس ثٌقش٠ز ٌٍطذجػز ، غرق االؽصبء فٍ انزرثُخ انرَبظُخسٚدٞ شضٍّش؛ (  2)



 (3عذول)

َجٍُ يزىضػ انفروق واَؾراف انفروق ولًُخ )د( انًؾزطجخ ودالنخ انفروق 

 ثؼذَخ نهًغًىػخ انزغرَجُخ –نالخزجبراد انمجهُخ 
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دالنخ 

 انفروق

 8713 07112 07345 صب االَزمبنُخانطرػخ  1
 يؼُىٌ

 23723 07259 27117 و/صب انهغىو انطرَغ انفردٌ 2

 

 (0705( ورؾذ يطزىي دالنخ )6( ػُذ درعخ ؽرَخ )1794لًُخ )د( انغذونُخ رجهغ )

٠ضذ١ٓ ٌٕج ثْ ِضٛعؾ ثٌفشٚق ٌالخضذجس٠ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ فٟ  (3ِٓ خالي ثٌؾذٚي )    

( ٚلذ دٍغ ثٔقشثف ثٌفشٚق 02345َ ( دٍغ )30ثالٔضمج١ٌز )ثخضذجس ػذٚثخضذجس ثٌغشػز 

( ٟٚ٘ 8213(، ثِج ل١ّز )س( ثٌّقضغذز فمذ دٍغش )02112ػٓ ٚعطٙج ثٌقغجدٟ )

ثوذش ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز ِّج ٠ؼٕٟ ِؼ٠ٕٛز ثٌفشق ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ، ثِج 

(، ٚدٍغ 22117ٚق )دجٌٕغذز الخضذجس ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ فىجْ ِضٛعؾ ثٌفش

( ٚثٌضٟ وجٔش 23223(، ثِج ل١ّز )س( ثٌّقضغذز فذٍغش )02259ثٔقشثف ثٌفشٚق )

 ثوذش ِٓ ل١ّز )س( ثٌؾذ١ٌٚز ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌفشق ِؼ٠ٕٛجً ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ.

ثعضخذثَ صذس٠ذجس ثٌغشػز وجٔش ػّٓ أعظ ػ١ٍّز ٠ٚؼضٚ ثٌذجفظ عذخ رٌه ثٌٝ      

٠ٕجس ٚوزٌه فضشثس ثٌشثفز د١ٓ ثٌضىشثسثس ٚثٌّؾج١ِغ ٚثٌضٟ ِٓ ف١ظ صم١ٕٓ شذر ثٌضّش

( ثألِش ثٌزٞ ٠ّىٓ  ATP-CPصغّـ دئػجدر ِخجصْ ثٌطجلز دثخً ثٌخ١ٍز ثٌؼؼ١ٍز ) 

ثٌالػخ ِٓ أدثء ثٌضىشثسثس ثألخشٜ دٕفظ ثٌىفجءر ٚدٕفظ ثٌغشػز صمش٠ذجً ،  فؼالً ػٓ 

٠ش ٘ذف ثٌضذس٠خ، ٚ٘زث ِج إْ ثٌضذس٠خ ثٌّٕظُ ٚثٌّغضّش ٠ؼطٟ ٔضجةؼ ث٠ؾجد١ز فٟ صطٛ

أوذٖ ) عؼذ ِقغٓ (  "ف١ظ صؤوذ أسثء ثٌخذشثء ِّٙج ثخضٍفش ِٕجدغ عمجفضُٙ ثٌؼ١ٍّز 

ٚثٌؼ١ٍّز ػٍٝ ثْ ثٌّٕٙؼ ٠ؤدٞ فضّجً إٌٝ صطٛس ثالٔؾجص إرث دٕٟ ػٍٝ أعجط ػٍّٟ فٟ 



صٕظ١ُ ػ١ٍّز ثٌضذس٠خ ٚدشِؾضٗ ٚثعضخذثَ ثٌشذر ثٌّٕجعذز ِٚالفظز ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز 

"
(1)

. 

ٚدّج ثْ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز صطٛسس ٌذٜ أفشثد ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز، ثٔؼىظ رٌه      

ػٍٝ طفز ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دىشر ث١ٌذ ثٌزٞ ٠ضُ دّشفٍض١ٓ ّٚ٘ج ثالٔطالق 

دألظٝ عشػز دذْٚ ثٌىشر ٚثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ِشفٍز ثعضالَ ثٌىشر ٚثٌضظ٠ٛخ، ٌزٌه 

ظٜٛ فٟ ثالٔضمجي ِٓ ثٌذفجع ثٌٝ ثٌٙؾَٛ دشىً فجْ ٘زٖ ثٌظفز صؼضّذ ػٍٝ ثٌغشػز ثٌم

سة١غٟ، ٚ٘زث ِج أشجس إ١ٌٗ ) ػ١جء ثٌخ١جؽ ٚٔٛفً ثٌق١جٌٟ ( دأْ "صضٛفش ٌذٜ ثٌالػذ١ٓ 

ثٌّمذسر ثٌذذ١ٔز ػٍٝ أدثء ٘زث ثألعٍٛح ثٌٙؾِٟٛ ثٌزٞ ٠ض١ّض دجٌغشػز
("2)

، ٚثٌٙؾَٛ 

ٌغشػز ثٌخجؽفز ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ثٚ ثٌؾّجػٟ ٌٍّٙجؽ١ّٓ "ػذجسر ػٓ ٘ؾَٛ ٠ض١ّض دج

ٌقظز ثٔضمجي ثٌفش٠ك ِٓ ثٌذفجع ثٌٝ ثٌٙؾَٛ ٔقٛ ِشِٝ ثٌفش٠ك ثٌّٕجفظ"
(3)

. 

ًىػ   خ انع   بثطخ ورؾهُهه   ب ثؼ   ذٌ( نهًغ -ػ   رض َز   بئظ االخزج   براد )انمجه   ٍ  4-2

 -:ويُبلشزهب

( ٌٍؼ١ٕجس ثٌّضشثدطز ٌّؼشفز دالٌز ثٌفشٚق د١ٓ t.testثعضخذَ ثٌذجفظ ثخضذجس )     

ثٌمذٍٟ ٚثالخضذجس ثٌذؼذٞ ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ٔضجةؼ ثالخضذجسثس ٔضجةؼ ثالخضذجس 

ِٛػٛع ثٌذسثعز ٚرٌه ٌضقم١ك ثٌفشػ١ز ثالٌٚٝ ٌٍذقظ ثٌضٟ ٔظش ػٍٝ ٚؽٛد فشٚق 

رثس دالٌز ثفظجة١ز ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ثخضذجسثس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ 

ذجس ثٌذؼذٞ ٚوّج ِذ١ٓ فٟ ثٌذؼذٞ ٌٚظجٌـ ثالخض –ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌالخضذجس٠ٓ ثٌمذٍٟ

 (.4ثٌؾذٚي)

 

 

 

 

 

                                                           
(، 1996)ثؽشٚفز دوضٛسثٖ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، ؽجِؼز دغذثد،١ٌذ، عؼذ ِقغٓ ثعّجػ١ً؛ صأع١ش ثعج١ٌخ صذس٠ذ١ز ٌض١ّٕز ثٌمٛر ثالٔفؾجس٠ز ٌٍشؽ١ٍٓ ٚثٌزسثػ١ٓ فٟ دلز ثٌضظ٠ٛخ ثٌذؼ١ذ دجٌمفض ػج١ٌجً فٟ وشر ث (1)

 .98ص

 .192، ص2001،يصذر ضبثكػ١جء ثٌخ١جؽ ٚٔٛفً ِقّذ ثٌق١جٌٟ؛  (2)

 .262، ص 2004، يصذر ضبثك( ١ِٕش ؽشؽظ إدشث١ُ٘؛ (3



 (4عذول)

َجٍُ يزىضػ انفروق واَؾراف انفروق ولًُخ )د( انًؾزطجخ ودالنخ انفروق 

 ثؼذَخ نهًغًىػخ انعبثطخ –نالخزجبراد انمجهُخ 
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دالنخ 

 انفروق

 4734 07113 07187 صب انطرػخ االَزمبنُخ 1
 يؼُىٌ

 21758 07124 1709 و/صب انهغىو انطرَغ انفردٌ 2

 (0705( ورؾذ يطزىي دالنخ )6( ػُذ درعخ ؽرَخ )1794لًُخ )د( انغذونُخ رجهغ )

٠ضذ١ٓ ٌٕج ثْ ِضٛعؾ ثٌفشٚق ٌالخضذجس٠ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ فٟ  (4ِٓ خالي ثٌؾذٚي )     

( ٚلذ دٍغ ثٔقشثف ثٌفشٚق 02187َ ( دٍغ )30ػذٚثخضذجس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز )ثخضذجس 

( ٟٚ٘ ثوذش 4234(، ثِج ل١ّز )س( ثٌّقضغذز فمذ دٍغش )02113ػٓ ٚعطٙج ثٌقغجدٟ )

ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز ِّج ٠ؼٕٟ ِؼ٠ٕٛز ثٌفشق ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ، ثِج دجٌٕغذز 

شثف ثٌفشٚق (، ٚدٍغ ثٔق1209الخضذجس ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ فىجْ ِضٛعؾ ثٌفشٚق )

( ٚثٌضٟ وجٔش ثوذش ِٓ ل١ّز )س( 21258(، ثِج ل١ّز )س( ثٌّقضغذز فذٍغش )02124)

 ثٌؾذ١ٌٚز ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌفشق ِؼ٠ٕٛجً ٌٚظجٌـ ثالخضذجس ثٌذؼذٞ.

٠ٚؼضٚ ثٌذجفظ عذخ رٌه ثٌٝ ثْ ثٌّٕٙؼ ثٌزٞ خؼؼش ٌٗ ثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز      

وجْ فؼجالً فٟ صط٠ٛش ٘زٖ ثٌظفز ٌّٛثؽٙز ِضطٍذجس ثٌٍؼذز ٚخظٛطجً ثْ ٌؼذز وشر ث١ٌذ 

صقضجػ ثٌٝ ٘زٖ ثٌظفز دشىً وذ١ش فٟ ِٙجسثس ػذر وجالٔطالق ثٌغش٠غ ٔقٛ ثٌٙذف 

فجػ١ز ثٌؾجٔذ١ز ٚثالِج١ِز ٚثٌضٟ صقضجػ ثٌٝ )ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ( ٚوزٌه فٟ ثٌضقشوجس ثٌذ

ثٌغشػز فٟ ثٌضقشن ٚثٌضٕمً دثخً ثٌّٕجؽك ثٌذفجػ١ز د١ٓ ِٕطمضٟ ثٌغضز ثِضجس ٚثٌضغؼز 

ثِضجس، فؼالً ػٓ ثٌضطٛس ثٌٙجةً ٌٍؼذز وشر ث١ٌذ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼجٌّٟ ٚثػضّجد ثٌفشق 

زٖ ثٌظفز دشىً وذ١ش ثٌؼج١ٌّز ػٍٝ ثٌغشػز فٟ ثالدثء فضُ ػٍٝ ثٌّذسد١ٓ ثال٘ضّجَ دٙ

ٚٚػؼٙج ػّٓ ِٕج٘ؾُٙ ثٌضذس٠ذ١ز ٌّج ٌٙج ِٓ صأع١ش ِذجشش ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌّذجس٠جس، 

ٚ٘زث ِج أشجس ث١ٌٗ )ٔضثس ٔجاُ ثٌخشجٌٟ( دأْ ٌؼذز وشر ث١ٌذ ثطذقش "صّضجص دجٌمٛر 



ٚثٌغشػز فٟ ثألدثء ػٍٝ ِغضٜٛ ثالفشثد ٚثٌفشق ِّج ٠قضُ ثٌؼٕج٠ز دجٌّضطٍذجس ثٌذذ١ٔز 

ٌضٟ ٠ؾخ ِشثػجصٙج ػٕذ صؼ١ُّ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز دجٌٍؼذز ٚو١ف١ز ٚثٌف١ٕز ث

صٕف١ز٘ج"
(1)

. 

جُ خ وانع بثطخ ثؼ ذٌ( نهًغً ىػزٍُ انزغرَ -ػرض َزبئظ االخزج براد )انجؼ ذٌ  4-3

 -:ورؾهُههب ويُبلشزهب

دٙذف ثخضذجس ثٌفشػ١ز ثٌغج١ٔز ٌٍذقظ ثٌضٟ صٕض ػٍٝ ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز     

دؼذٞ( ٌٍغشػز  -ٌٍّؾّٛػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز فٟ ثالخضذجسثس )ثٌذؼذٞثفظجة١ز 

ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌٚظجٌـ ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز، ثعضخذَ ثٌذجفظ 

( ٌٍؼ١ٕجس ثٌّغضمٍز ِضغج٠ٚز ثٌؼذد ٌّؼشفز ف١ّج ثرث وجٔش ثٌفشٚق ِؼ٠ٕٛز t.testثخضذجس )

ػض١ٓ ثٌضؾش٠ذ١ز ٚثٌؼجدطز فٟ ثالخضذجسثس ل١ذ فٟ ٔضجةؼ ثالخضذجسثس ثٌذؼذ٠ز ٌٍّؾّٛ

 (.5ثٌذسثعز ٚوّج ِذ١ٓ فٟ ثٌؾذٚي )

 (5عذول)

 انفروق ودالنخ انًؾزطجخ( د) ولًُخ انًؼُبرَخ واالَؾرافبد انؾطبثُخ األوضبغ َجٍُ

 وانعبثطخ انزغرَجُخ نهًغًىػزٍُ( ثؼذٌ -انجؼذٌ) نالخزجبراد
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دالنخ 

 ع + ش   ع + ش   انفروق

ُخ 1 َزمبن  يؼُىٌ  6741 07063 4749 07047 4727 صب انطرػخ اال

غ انفرٌد 2  يؼُىٌ  107069 0726 8765 07097 7757 و/صب انهغىو انطَر

 (0705يطزىي دالنخ ) ( ورؾذ12(ػُذ درعخ ؽرَخ )1778لًُخ )د( انغذونُخ ثهغذ )

( ٠ضذ١ٓ ٌٕج دأْ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ 5ِٓ خالي ثٌؾذٚي )    

(، ف١ّج دٍغ 02047(، ٚدجٔقشثف ِؼ١جسٞ دٍغ )4227ثخضذجس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز دٍغ )

                                                           
(، 2012ٚدثفؼ١ز ثالٔؾجص ٌالػذٟ وشر ث١ٌذ ثٌشذجح، )سعجٌز ِجؽغض١ش، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، ؽجِؼز د٠جٌٝ،  ٔضثس ٔجاُ ثٌخشجٌٟ؛ صأع١ش ِٕٙؼ صذس٠ذٟ ِمضشؿ فٟ صط٠ٛش ثٌمٛر ثٌخجطز ٚػاللضٙج دجٌضظ٠ٛخ ( 1)

 .23ص



(، 02063(، ٚدجٔقشثف ِؼ١جسٞ دٍغ )4249ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌٍّؾّٛػز ثٌؼجدطز )

( ٟٚ٘ ثوذش ِٓ ل١ّز )س( ثٌؾذ١ٌٚز ٚدزٌه 6241ثٌّقضغذز فذٍغش )ثِج ل١ّز )س( 

٠ىْٛ ثٌفشق ِؼ٠ٕٛجً ٌٚظجٌـ ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز، ٚٔالفظ ثْ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ 

(، ٚدجٔقشثف 7،57ٌٍّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ثخضذجس ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ لذ دٍغ )

(، 8265ز ثٌؼجدطز )(، ف١ّج دٍغ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌٍّؾّٛػ02097ِؼ١جسٞ دٍغ )

( ٟٚ٘ 102069(، ثِج ل١ّز )س( ثٌّقضغذز فذٍغش )0226ٚدجٔقشثف ِؼ١جسٞ دٍغ )

 ثوذش ِٓ ل١ّز )س( ثٌؾذ١ٌٚز ِّج ٠ؼٕٟ ِؼ٠ٕٛز ثٌفشق ٌٚظجٌـ ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز.

شؽغ إٌٝ ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌزٞ ثػضّذٖ ثٌذجفظ ٚٔفزٖ ٠ٚؼضٚ ثٌذجفظ عذخ رٌه ٠    

ثٌضؾش٠ذ١ز، ف١ظ سوض ف١ٗ ٚدجٌذسؽز ثألعجط ػٍٝ صط٠ٛش ػٍٝ ثفشثد ثٌّؾّٛػز 

ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ِٓ خالي ثٌضقىُ دجٌشذر ثٌّطٍٛدز ٚٚلش ثٌشثفز ثٌّٕجعذز د١ٓ 

ثٌضىشثسثس ٚثٌّؾّٛػجس، ثٌزٞ صؼّٕٙج ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ٚثٌضٟ صٕجعذش ِغ 

ٚفك ٔٛع ػٍٝ ٔٙج ٚفك لذسثصُٙ ثٌذذ١ٔز ثٌضٟ ٠قضجؽٛػٍٝ ِغض٠ٛجس أفشثد ثٌّؾّٛػز ٚ

ّٕٙجػ ثٌضذس٠ذٟ ثٌثٌفؼج١ٌز ثٌّّجسعز ثٌضٟ فشص ثٌذجفظ ػٍٝ صقم١مٙج ِٓ خالي 

ثٌخجص ثٌزٞ ثعش دفجػ١ٍز ػج١ٌز ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ألفشثد ثٌؼ١ٕز ِٓ 

ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ٚدجٌضجٌٟ ثعش دشىً ث٠ؾجدٟ ػٍٝ ِغضٜٛ ثدثةُٙ فٟ ثخضذجس ثٌٙؾَٛ 

٠شٜ ثٌذجفظ إْ ثٌضطٛس ثٌقجطً فٟ ٔضجةؼ ٘زٖ ثالخضذجسثس دي  ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ، إر

ػٍٝ ثْ صأع١ش ثٌضذس٠ذجس ػٍٝ ٚفك ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز وجٔش فؼجٌٗ فٟ صط٠ٛش فشوجس 

ثٌشؽ١ٍٓ ٚثٌزسثػ١ٓ ٚثٌضقىُ ثٌظق١ـ دّٙج، ِّج ػّٓ رٌه ٔمظجٔجً فٟ صِٓ سوغ 

ثٌزٞ ٠ؼذش ػٍٝ لجد١ٍز ( ِضش ٚثٌزٞ ٠ؼذش ػٓ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٌؼ١ٕز ثٌذقظ، 30ٚ)

ثٌفشد ػٍٝ دزي أػٍٝ ِؼذالس ِٓ ثٌقشوجس ثٌغش٠ؼز ٌٍقظٛي ػٍٝ ص٠جدر ِؼذي 

ٌٍضؼؾ١ً ٠ؼىظ فظٛي ثٌالػخ ػٍٝ أػٍٝ ِؼذي ٌٍغشػز ِضّغٍز دٕمظجْ صِٓ لطغ 

٘زٖ ثٌّغجفز )ِغجفز ثالخضذجس( فمذ أشجسس ِؼظُ ثٌذسثعجس ثٌّضخظظز ثٌٝ أْ ص٠جدر 

ثٌقشوجس ثٌّضىشسر( صؼطٟ سدٚد ثفؼجي ٌٍؾٙجص ثٌضذس٠خ ػٍٝ فشوجس ثٌشوغ )

ثٌؼظذٟ ػٍٝ ثٌضىشثس ثٌظق١ـ ٌٙزٖ ثٌقشوجس ٚدّج ٠ضٕجعخ ٚثالدثء ثٌفٕٟ ثٌظق١ـ 

ثٌزٞ ٠غُٙ فٟ فذٚط ثلضظجد دجٌقشوز ٚغ١جح ثٌقشوجس ثالػجف١ز ٚثٌضثةذر ِّج 



٠ؼطٟ ثالٔغ١جد١ز ثٌظق١قز ػٕذ صطذ١ك فشوجس ثٌشوغ ثٌغش٠غ فٟ ِخضٍف ثؽضثء 

إر أْ صذس٠ذجس ثٌغشػز ٠ؾخ ثْ صؤدٜ صذؼج ٌّغضٜٛ ثٌغشػز ثٌّغضٙذفز فٟ  ثٌؾغُ،

ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠ذٟ فضٝ صضُ ػ١ٍّز ثٌضى١ف ثٌفغ١ٌٛٛؽٟ ٌٍقشوز 
(1)

. 

أدس إٌٝ ص٠جدر  فمذ جثٌفجةذر ثٌّشؽٛر ِٕٙ ش٠ٚشٜ ثٌذجفظ ثْ ثٌضّش٠ٕجس لذ ثػط    

ٌشوغ ثٌمظٜٛ ثٌّٕغٛح ثعٕجء صىشثس ث فٟ ثٌضٛثفك د١ٓ فشوجس ثٌزسثػ١ٓ ٚثٌشؽ١ٍٓ

سصذؾ رٌه دجٌضى١ف ثٌقجطً دجٌؾٙجص ثٌؼظذٟ ث ِجٚدشذصٗ ثٌٝ  ِؼذي ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز 

ثٌّشوضٞ ِٓ خالي ثٌضذجدالس ثٌغش٠ؼز ٚثٌّضىشسر ٌٙزٖ ثٌؼ١ٍّجس ٚوزٌه ثالخض١جس 

ثٌذل١ك ٚثٌضٕظ١ُ ثٌّغضّش ٌؼًّ ثٌٛفذثس ثٌقشو١ز ثألِش ثٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ صقم١ك عشػز 

ػج١ٌزثٔضمج١ٌز 
)2)

فؼالً ػٓ رٌه فئْ ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز صشصذؾ دجٌؼًّ ثٌؼؼٍٟ ثٌزٞ ٘ٛ  .

صمَٛ ثٌؼؼٍز دئٔضجػ ثٌطجلز ثٌّطٍٛدز مفذثط ثر  ٔضجػ صٕف١ز صٛؽ١ٙجس ثٌؾٙجص ثٌؼظذٟ،

ثالٔمذجػجس ثٌؼؼ١ٍز ثٌغش٠ؼز، وً رٌه ثدٜ ثٌٝ صفٛق ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز ػٍٝ 

 ثٌذؼذ٠ز ِّج فمك فشػ١ز ثٌذقظ ثٌغج١ٔز.ثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ثالخضذجسثس 

 

 انجبة انخبيص

 -:االضزُزبعبد وانزىصُبد -5

 -:االضزُزبعبد -5-1

 فٟ ػٛء ِقضٜٛ ِٕجلشز ثٌٕضجةؼ خٍظش ثٌذسثعز ٌالعضٕضجؽجس ثٌضج١ٌز:      

ثْ ٌٍّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ صأع١شثً ث٠ؾجد١جً فٟ صط٠ٛش ِضغ١شثس ثٌذقظ ِٓ  -1

 ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ ٌذٜ أفشثد ػ١ٕز ثٌذقظ.ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز 

ٚؽٛد صأع١ش ث٠ؾجدٟ ٚثػـ ٌٍّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ثٌّضذغ ألفشثد ثٌّؾّٛػز  -2

دؼذٞ( فٟ صط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ  -ثٌضؾش٠ذ١ز فٟ ثالخضذجس )ثٌمذٍٟ

 ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ.

                                                           
دوضٛسثٖ، و١ٍز ثٌضشد١ز ، )ثؽشٚفز ٌٍّضمذ١َِٓ 5000صأع١ش صذس٠ذجس ثٌغشػز ثٌقشؽز ٚفمجً ٌٍطجلز ثٌقشو١ز فٟ صط٠ٛش دؼغ ثٌّضغ١شثس ثٌذذ١ٔز ٚثٌٛا١ف١ز ٚثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ٚثٔؾجص فؼج١ٌز ( ث٠ٙجح دثخً فغ١ٓ؛  1)

 .95(، ص2008ثٌش٠جػ١ز، ؽجِؼز دجدً، 

 .173، ص2003، ثٌمج٘شر: دثس ثٌفىش ثٌؼشدٟ، 2فطُىنىعُب انهُبلخ انجذَُخ. غ( ثدٛ ثٌؼال ثفّذ ػذذ ثٌفضجؿ ِٚقّذ ٔظش ثٌذ٠ٓ سػٛثْ؛ 2)



ٚؽٛد صأع١ش ث٠ؾجدٟ ٌٍّٕٙؼ ثٌّضذغ ألفشثد ثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ثالخضذجس  -3

 دؼذٞ( فٟ صط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ.  -)ثٌمذٍٟ

أفذعش ثٌّؾّٛػز ثٌضؾش٠ذ١ز صفٛلجً ٚثػقجً ػٍٝ ثٌّؾّٛػز ثٌؼجدطز فٟ ٔضجةؼ  -4

 ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ.ثالخضذجسثس ثٌذؼذ٠ز فٟ ِضغ١شثس ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز 

 -:انزىصُبد -5-2

 ِٓ خالي ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صُ ثٌضٛطً ث١ٌٙج ٚػغ ثٌذجفظ ػذر صٛط١جس ٟ٘:     

ثػضّجد ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ٌضط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ  -1

 ثٌفشدٞ فٟ صط٠ٛش ِضطٍذجس ثالدثء ٌالػذٟ وشر ث١ٌذ.

الٔضمج١ٌز دجٌىشر ٚدذْٚ وشر ثٌٝ ؽجٔخ صذس٠ذجس صأو١ذ ثعضخذثَ صذس٠ذجس ثٌغشػز ث -2

 ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ.

صأو١ذ ػشٚسر ثٌض٠ٕٛغ فٟ ثعضخذثَ ؽشثةك ثٌضذس٠خ ثٌّخضٍفز ٚثالعج١ٌخ ثٌقذ٠غز  -3

 ػٕذ صذس٠خ ثٌغشػز ٚثْ صىْٛ ٘زٖ ثٌطشثةك ٚثالعج١ٌخ ِذ١ٕز ػٍٝ أعظ ػ١ٍّز.

ز ٚػٍٝ ِغض٠ٛجس ِضؼذدر صأو١ذ إؽشثء دسثعجس ِّجعٍز ػٍٝ ِخضٍف ثٌفتجس ثٌؼّش٠ -4

ٌّج ٌٙزٖ ثٌظفز )ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز( ِٓ صأع١ش ِذجشش فٟ ِغضٜٛ ثألدثء فٟ وشر 

 ث١ٌذ.
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2005. 

  ٠ٛخ ٙج دجٌضظ ػاللض ٛر ٌثخجطزٚ  ٌم ٠ٛش ث ِمضشؿ ٟف صط ٕٙؼ صذس٠ٟذ  ٟ؛ صأع١شِ  خشٌج ٔجاُ ٌث ٔضثس 

ٝ، ٚدثفؼ١ز  ِؼز د٠ٌج ش٠جػ١ز، ؽج ٌضشد١ز ٌث ِجؽغض١ش، و١ٍز ث ٌز  شذجح، )سعج ١ٌذ ٌث ثالٔؾجصٌ الػٟذ وشر ث

2012.) 

  قؾٛح؛  ِٗ ؾٗٚؽ١ ٕ٘ج ِٚ  ٟ ٍّ ٌؼ ٌذقظ ث ٌٕشش، ث ٚث ٌٍطذجػز  ٌىضخ  ِذ٠ش٠ز دثس ث  .2002، دغذثد: 

  ٞ؛ ٌؼذ١ذ ّذ ث ق فغِٓ   ٚ ٌضىش٠ٟض ٟ ٚد٠غ ٠جع١ٓ ث قجعٛح ف ِجس ٌث ٚثعضخذث ٌضطذ١مجس ثالفظجة١ز  ث

ش٠جػ١ز دقٛط ٌضشد١ز ٌث ٌٕشش، ث ٚث ٌٍطذجػز  ٌىضخ  ً: دثس ث ط ٌّٛ  .1999، ث

  س؛ قذ٠غز٠جعش دٛد ١ٌذ ٌث ّؼجسف، وشر ث ِٕشأر ٌث ٕذس٠ز:   .1997، ثمعى

  ٠ٛش دؼغ قشو١ز ٟف صط ٌٍطجلز ٌث ٚفمجً  ٓ؛  صأع١ش صذس٠ذجس ٌثغشػز ٌثقشؽز  ٙجح دثخً فغ١ ث٠

ؾجص فؼٌج ٚٔث ١ٔى١ز  ١ِىج ٌذ١ٛ ٚث ا١ف١ز  ٚثٌٛ ١ٔز  ٌذذ ّضغ١شثس ث ٖ، ١5000ز ٌث سث ٓ، )ثؽشٚفز دوٛض ١ِ ّضمذ ٌٍ  َ

 ،ً ِؼز دجد ش٠جػ١ز، ؽج ٌضشد١ز ٌث  (.2008و١ٍز ث

  ْ؛ ٛث ٓ سػ ٌذ٠ ظش ث ّذٔ  ِٚق ٌفضجؿ  ّذ ػذذ ث ٌؼال ثف ٛ ث ١ٔز. ؽثد ٌذذ ١ٍجلز ث ؽ١ج ٌث ٌٛٛ شر: دثس ، 2فغ١ ٌم٘ج ث

 ،ٟ ٌؼشد ٌفىش ث  .2003ث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1يهؾك )

 ثٌٛلش:                                   ث١ٌَٛ:           صجس٠خ ثٌّذجسثر:                     

 ثٌّىجْ:                                        ثٌّذجسثر:                                 ثٌٕض١ؾز:

ثعضّجسر ثعضذ١جْ صٛػـ ػذد ثٌّقجٚالس ثٌٕجؽقز ٚثٌفجشٍز ٌٍٙؾَٛ ثٌغش٠غ دٕٛػ١ٗ فٟ 

 ثٌّذجس٠جس. 

ػذد ثٌّقجٚالس ثٌٙؾ١ِٛز ػذد ثٌّقجٚالس ثٌٙؾ١ِٛز  



 ثٌفجشٍز ثٌٕجؽقز ٔٛع ثٌٙؾَٛ

 

 ثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ

 ثٌفشدٞ

 
  

 ثٌؾّجػٟ

 
  

 ثٌٙؾَٛ ثٌؼجدٞ

 

 ِٕظُ )ِشثوض(

 
  

   دؼذ فؾض ثٌّٕجفظ

 ِالفظــــــــــــز/ ٠ضُ ثٌضأش١ش دؼالِز )ث( ػٕذ ثٞ ٘ؾّز ٔجؽقز ثٚ فجشٍز.

 (2يهؾك )

 فرَك انؼًم انًطبػذ

 س

 ثالعُ

 

 ِىجْ ثٌؼًّ

 

 ِششف صشدٛٞ -دىجٌٛس٠ٛط صشد١ز س٠جػ١ز ػٍٟ ػذذ ثٌىجاُ ػ١ّش 1

 دىجٌٛس٠ٛط صشد١ز س٠جػ١ز/ِذسط/ صشد١ز د٠جٌٝ ػ١جء عٍّجْ ػذذ ثٌٛ٘جح 2

 ِذسح ٔجدٞ د٠جٌٝ ثٌش٠جػٟ ٌٍّضمذ١ِٓ دىشر ث١ٌذ سثةذ سف١ُ ٔؾُ 3

 دىشر ث١ٌذِذسح ٔجدٞ د٠جٌٝ ثٌش٠جػٟ ٌٍشذجح  طالؿ ػذذ ثٌؾ١ًٍ 4

 ِذسح ٔجدٞ وشدالء ثٌش٠جػٟ ٌٍشذجح دىشر ث١ٌذ وٛوخ فغٓ ٘جشُ 5

 

 (3يهؾك )

ثعّجء ثٌغجدر ثٌخذشثء ٚثٌّخضظ١ٓ فٟ ِؾجي ػٍُ ثٌضذس٠خ ٚوشر ث١ٌذ ثٌز٠ٓ عجّ٘ٛث فٟ صم٠ُٛ 

 ثٌّٕٙؼ ثٌضذس٠ذٟ ثٌّمضشؿ ٌضط٠ٛش ثٌغشػز ثالٔضمج١ٌز ٚثٌٙؾَٛ ثٌغش٠غ ثٌفشدٞ دىشر ث١ٌذ

 

 س

 

 ثالعُ

 ثٌٍمخ 

 ثٌؼٍّٟ

 

 ثالخضظجص

 

 ِىجْ ثٌؼًّ



١ٟٙض 1 ٛفك ثعؼذ ٌث ٌضذس٠خ أ.د ِ ُ ث ِؼز ثالٔذجس -و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٍػ  ؽج

١ّذ سش١ذ 2 ِؼز د٠جٌٝ -و١ٍز ثٌضشد١ز ثالعجع١ز وشر ٠ذ-صذس٠خ أ.د ث٠جد ف  ؽج

ُ طجـٌ 3 ٓ لجع َ.د فخش ثٌذ٠ ِؼز  -و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ٕصظ -صذس٠خ أ.  د٠جٌٝؽج

ِضؼخ 4 عف  ّذ ٠ٛ َ.د ثف ِؼز دجًد -و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز وشر ٠ذ -صذس٠خ أ.  ؽج

ّجٞٚ 5 ُ ثٌّغٍ ً ؽجع ١ٙ َ.د ع ِؼز دجًد -و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز وشر ؽجةشر -صذس٠خ أ.  ؽج

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4يهؾك )

 ًَبرط يٍ يفرداد انًُهظ انزذرَجٍ انًزجغ

 االضجىع/ االول                                   هذف انىؽذح:                   1/  انىؽذح رلى

دلُمخ              رطىَر انطرػخ االَزمبنُخ وانهغىو انطرَغ  45/ انىؽذح زيٍ      11/5/2013 انطجذ /

 انفردٌ     

ش انزًبرٍَ
ان دح

زك 
ان

ار
ر

 

نً
ا

عً ػب
و

د
زي   ٌ دا

ال
ا

ء
 

انسيٍ زيٍ  انسيٍ انكهٍ انراؽخ



د
را

را
زك

نه
د 

ػب
ى

غً
هً

ن
 

ء
دا

ا
ؽخ 

را
 

انزًرٍَ 

 انىاؽذ

 انكهٍ

 

 (1رًرٍَ رلى )

 

8
0

 
%

 

(
6

د
را

را
رك

 )
 

(
2

ٍ
زُ

ػ
ى

غً
 ي

)
 

 د 31 د 26 صب 300 د 3 صب 120 صب 25

4
3

72
د 

 

 

 (2رًرٍَ رلى )

 

 د 1272 د 11 صب 72 د 3 صب 30 صب 6

 االضجىع/ انضبنش                                   هذف انىؽذح:                   6/  انىؽذح رلى

دلُمخ           رطىَر انطرػخ االَزمبنُخ وانهغىو  42/ انىؽذح زيٍ      29/5/2013 االرثؼبء /

 انطرَغ انفردٌ     

 انزًبرٍَ

ذح
ش

ان
ار 

كر
نز

ا
د 

ػب
ى

غً
نً

ا
 

ء
دا

ال
 ا

ٍ
زي

 
 انسيٍ انكهٍ انراؽخ

زيٍ 

انزًرٍَ 

 انىاؽذ

انسيٍ 

 انكهٍ

د
را

را
زك

نه
ػب 

ى
غً

هً
ن

د
ء 

دا
ا

ؽخ 
را

 

 

رًرٍَ رلى 

(3) 

 

9
0

 
%

 

(
5

د
را

را
رك

 )
 

(
3

د
ػب

ى
غً

 ي
)

 

 د 20725 د 18 صب 135 د 3 صب 45 صب 9

4
1

77
5

د 
 

 

رًرٍَ رلى 

(4) 

 

 د 2175 د 19 صب 150 د 3 صب 50 صب 10

 

 (5يهؾك )

 انزذرَجٍانزًرَُبد انًطزخذيخ فٍ انًُهظ 

 

 (.1رًرٍَ رلى)



أِضجس، عُ ثالٔطالق  10ِضش، عُ ثٌّشٟ ٌّغجفز  20ِٓ ثٌٛلٛف ثٌؾشٞ ثٌغش٠غ ِغجفز    

أِضجس عُ  10ِضش عُ ثٌٛلٛف فؾأر، ثٌّشٟ ِغجفز  15 ثٌّفجؽب ثٌغش٠غ ثٌمٛٞ ٌّغجفز

 أِضجس. 10ثالٔطالق ثٌغش٠غ ٌّغجفز

 (2رًرٍَ رلى )

 ٠شوغ دألظٝ عشػز ِٓ ثٌذذء ثٌؼجٌٟ . ِضش 30 -

  (3رًرٍَ رلى )

-20X20  . ِٟضش ِىٛو 

 (4رًرٍَ رلى )

صذذأ ثٌّؾّٛػضجْ ثٌضّش٠ٓ فٟ ٔفظ ثٌٛلش صّشس ثٌىشر ِٓ ثٌالػخ ثألٚي إٌٝ فجسط      

ثٌّشِٝ، عُ ثالٔطالق ٌإلِجَ ٌّغجفز ِؼ١ٕز عُ ثٌشؽٛع ٌٍخٍف، عُ ثٌشوغ ثٌغش٠غ ٌإلِجَ 

ِٓ فجسط ثٌّشِٝ، عُ ثٌضظ٠ٛخ ػٍٝ ثٌّشِٝ، ٠ز٘خ ثٌالػخ دؼذ العضالَ ثٌىشر 

ثالٔضٙجء ِٓ ِقجٌٚضٗ إٌٝ ثٌّؾّٛػز ثألخشٜ ٚ٘ىزث ٠غضّش ثٌضّش٠ٓ دجٌٕغذز ٌذم١ز ثٌالػذ١ٓ 

. 

 (5رًرٍَ رلى )

ِضش ، عُ  20ٚثٌشوغ دأعشع ِج ٠ّىٓ ٌّغجفز1 سِٟ ثٌالػخ ثٌىشر إٌٝ ثٌّذسح سلُ  

 عُ ثٌضٙذ٠ف ػٍٝ ثٌٙذف. 2ثعضالَ ثٌىشر ِٓ ثٌّذسح سلُ 

 (6رًرٍَ رلى ) 

ِؾّٛػضجْ ِٓ ثٌالػذ١ٓ، ثٌّؾّٛػز ثٌضٟ فٟ ؽٕجؿ ث١ّ١ٌٓ ٟ٘ ثٌّؾّٛػز ثٌّٙجؽّز    

ثٌّؾّٛػز ثٌضٟ فٟ ؽٕجؿ ث١ٌغجس ٟ٘ ثٌّؾّٛػز ثٌّذثفؼز ٠ٚمف فجسط ثٌّشِٝ فٟ ِٕطمز 

ّؾّٛػضجْ ثٌّشِٝ ِٚؼٗ ثٌىشثس ٠ّٚشس ثٌىشر إٌٝ ثٌّؾّٛػز ثٌّٙجؽّز، دق١ظ صٕطٍك ثٌ

فٟ ٚلش ٚثفذ دئشجسر ِٓ ثٌّذسح، ثٌالػخ ثٌّٙجؽُ ٠غضٍُ ثٌىشر  ٠ٚقجٚي ثٌٛطٛي دٙج 

إٌٝ ثلشح ِىجْ ِٓ ثٌّشِٝ ٚثٌضٙذ٠ف ، ثٌّذثفغ ٠قجٚي إدؼجد ثٌىشر أٚ صشض١ضٙج ِٓ 

 ثٌّٙجؽُ ٌّٕؼٗ ِٓ ثٌضظ٠ٛخ.  


