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يهخص انجحث
صخدف الجؾش الز معرفخ رأصضر استزددا اوداا الضاتبفخ لرتعيا ضا دالترعرضا
فتتش ريتتذصر والاتتذح اوة،غبيصتتخ دالاتتذح الضضضتتوح ثبلةتتر خ دميبدلتتخ الاتتذح دالةتتر خ
الاصذر دميبدلتخ الةتر خ دالضيبدلتخو داستزددمذ الجبؽضتخ الضتتخظ الزغرصجتش س
رصتتضضا الضغضتتذ زضا الاتتبثيخ دالزغرصجضتتخ لضه مزتتج اجضعتتخ الضكتتترخ درتذةتتذ ت
مغضذ تتتخ متتتا و5و و جتتتضا درتتتا االتتتبفخ اوداا التتتز الضغضذ تتتخ اودلتتتز دريجضتتت
الذؽداد الزديصجضخ الضذمضخ امب الاتبثيخ فززتدية ثصتذيح اجضعضتخ د بةتذ اازجتبياد
الجؾش حش واازجبي يمش الترح اليجضخ اةخ و2و ضرتذ رترا داازجتبي الذصتت العترص
ما الضجبد داازجبي الاذح الضضضوح ثبلةر خ لرعيا ضا داازجبي الاذح الضضضوح ثبلةتر خ
لررعرضا داازجبي ميبدلخ الاذح لرعيا ضا داازجبي ميبدلتخ الاتذح لعاتهد الترعرضا
داازجـبي ي ـ

و 33و مـا الجداصـخ اليبئتـرح داازجتبي ميبدلتخ الةتر خ داستزتزغذ

الجبؽضتتخ ا اوداا الضاتتبفخ ضرتتذ رتتز ريتتذصر الاتتدياد الجدةضتتخ والاتتذح اوة،غبيصتتخ
لرتتعيا ضا دالتترعرضا دالاتتذح الضضضتتوح ثبلةتتر خ لرتتعيا ضا دالتترعرضا دميبدلتتخ الاتتذح
لرتتعيا ضا دالتترعرضا دالةتتر خ الاصتتذر درؾض ت الةتتر خو ثصتتذيح ا جتتر متتا تتد
اسزددامخب.
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Abstract
The research aims to study the effect of the use of weights added to the
arms and legs in the development of (explosive power, strength
characterized by the speed, and Mtaulp strength, maximum speed, and
Mtaulp speed, endurance), and the researcher used the experimental
approach with a design of two experimental groups with pre and post
tests for the appropriateness of the nature of the problem, and consisted of
all set of (5) players, was added weights to the first set and the application
modules daily, either the control Vtaatdrb naturally, and the testing
research is (test throw the ball medical talents (2) kg, and test the jump
broad consistency, and a test of strength characterized by the speed of the
arms, and a test of strength characterized by the speed of the two men,
and test Mtaulp force of arms, and test Mtaulp strength of the muscles of
the legs, and the test ran (30 m) of the first plane, and test Mtaulp speed,
and concluded the researcher that the weights added worked on the
development of physical abilities (the explosive power of the arms and
legs, and power deals speed of the arms and legs, and Mtaulp force of the
arms and legs, and the maximum speed, speed and bearing) are greater
than the non-use

انجبة االول
-1انتعزَف ثبنجحث:
 1-1يمذيخ انجحث وأهًُته:
متا اممتتذي الضةتترا ثختتب فتتش الزتتديصت الرصبالتتش ظةختتب ضرضتتخ مت ضتتخ رختتدف التتز
الذصذل ثبل،رد لزؾاض ظفا اإلةغبااد فش مغبل ردصصج دفش ؽددد مب رةتضؼ ثتج
قديارج الجدةضخ دالت،ةضخ داوعزضب ضخ دال ردف الجضئضخ دالضتبةضخ.
دظ اوسزضراي فتش العضرضتخ الزديصجضتخ صتادس التز ؽتددس ثعت

الزيتذياد فتش

الاتتتدياد الجدةضتتتخ د تبصتتتر الرضبقتتتخ الجدةضتتتخ والاتتتذح الةتتتر خ الضيبدلتتتخ الضردةتتتخ
الرشبقخو مضب صوصد ما قديح ال،ترد الرصبالتش رتز رؾضت مزيرجتبد الزتديصت دثبلزتبلش
صاضا اسزضراي اويراب ثبلضةزذر دالزاد ثج ةزضغخ لعضرضتبد الزتضتا الزتش رؾتدس فتش
ظعخوح الغةا الضدزر،خ.
ا

تترح الضتتد داؽتتدح متتا املعتتبة ال،رقضتتخ الزتتش شتتضرخب الزيتتذي التجضتتر داصتتبدح

اوقجبل الغضبحضرس رضخب د لك لضب رؾزذصج متا الضختبياد الؾر ضتخ الزتش رزضضتو ثتبلاذح
دالةر خ دالزش رؾا مزعخ الضضبيسخ دالضكبحدح فاهً ا ستر خ امدا داؽزذا حتب
رز الضزيرجبد الضضبلضخ إلثراا تصرس التدصخ دالضتبفةخ

لك سب د فش اةزكبيحب

دا حتتعا الزيتتذي التجضتتر فتتش الرعجتتخ فتتري رتتز الضتتديثضا الجؾتتش تتا افا ت الةتتج
الت،ضرتتخ فتتش ريتتذصر اإلةغتتبا الرصبالتتش درتبم ت الضتتتخظ الزتتديصجش فتتبثزتردا تتدداً متتا
امعخوح دامدداد الضةب دح الزش رادس إلز يفت مةتزذر اله تت متا التبؽضتخ الجدةضتخ
دال،تضخ.
دما حعث الذسبئ الزديصجضخ الضةتزددمخ حتش رتديصجبد الضابدمتبد دالزتش رعتتش
االتتبفخ ثع ت

اوداا التتز اعتتوا الغةتتا العبمرتتخ فتتش اودا ثتةتتجخ معضتتتخ متتا دا

الغةا ثؾضش و راصر فش اودا ال،تش دلتتخب رعض

رز رةرضط تت

رتز العاتهد

الضكبي خ فش اودا فاه ا اوسزضراي فتش ادا الضختبياد الؾر ضتخ الضيرذثتخ اصتتب
الذؽدح الزديصجضخ.
درزغرز ظحضضخ الجؾش فش االبفخ اداا الز العيا ضا دالترعرضا اتذال الذؽتدح
الزديصجضخ دالزش رعضت
اودا لزيذصر ثع

رتز اصتبدح الغختد الجتدةش الذاقت

رتز العاتهد الضكتبي خ فتش

الادياد الجدةضخ دحش والاذح اوة،غبيصخ الاتذح الضضضتوح ثبلةتر خ

دميبدلتتخ الاتتذح الةتتر خ الاصتتذر دميبدلتتخ الةتتر خ دالضيبدلتتخو دالزتتش رعتتد متتا
الادياد الجدةضخ الضكبي خ فش لعجخ رح الضد.
 2-1يشكهخ انجحث:
رعد لعجخ رح الضد داؽدح ما املعبة الزش رؾزذس رز مغضذ خ متا الضختبياد
امسبستتضخ الضزعتتددح دمتختتب الزضرصتتر الةتترص دالزصتتذصت ثتذ ضتتج الارصتتت دالجعضتتد دظ
حعث الضخبياد امسبسضخ ثؾبعخ إلز قدياد ثدةضخ بلضخ ما ؽضش متذةبد الرضبقخ الجدةضخ
والاذح العارضخ الةر خ الضيبدلخو.
ما اهل رغرثخ داجرح الجبؽضزب

ذةخا ا ما مضبيسش لعجتخ ترح الضتد درديصةتضبد

لختا ل،زتترح اذصرتخ داواتتها رتز العدصتتد متا الضتتتبحظ الزديصجضتخ الزتتش ا تدد لزيتتذصر
الادياد الجدةضخ دعدا ثبةج لا صزا اسزددا دسبئ رديصجضخ اصتب الرعتت روصتد متا العتت
الضةرط رز العاهد العبمرخ دالضكبي خ فش اودا الضخبيس لتعلك قبمتذ الجبؽضزتب
ثبستتزددا اوداا الضاتتبفخ التتز التتعيا ضا دالتترعرضا اتتذال فزتترح الذؽتتدح الزديصجضتتخ
الضذمضخ لرزعرف رز رأصضرحب فش ريذصر الادياد الجدةضخ قضد الجؾش ديذح فش ريتذصر
حعث الرعجخ.
 3-1هذف انجحث:
 معرفخ رأصضر اسزددا اوداا الضابفخ لرتعيا ضا دالترعرضا فتش ريتذصر والاتذحاوة،غبيصتتخ دالاتتذح الضضضتتوح ثبلةتتر خ دميبدلتتخ الاتتذح دالةتتر خ الاصتتذر
دميبدلخ الةر خ ثترح الضدو.

 4-1فزض انجحث:
 حتبك فردق معتذصخ اد دولخ إؽصبئضخ فش اازجتبياد الجؾتش ثتضا اوازجتبيصاالاجرش دالجعدس لرضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ اوازجبي الجعدس.
 5-1يجبالد انجحث:
 1-5-1الضغبل الجكرس :و جذا ةبدس دصبلز الرصبالش فئخ الكجبة.
 2-5-1الضغبل الومبةش :لرضدح ما  2313/13/13دلغبصخ 2313/12/5
 3-5-1الضغتتتبل الضتتتتبةش :قب تتتخ الكتتتخضد جتتتب

لأللعتتتبة الرصبالتتتضخ الزبثعتتتخ لضدصرصتتتخ

الرصبالخ دالكجبة فش مؾبف خ دصبلز.

انجبة انثبٍَ
-2انذراطبد انُظزَخ:
 1-2انمىح انععهُخ واَىاعهب:
رعزضد ؽر بد اوةةب

ضذمتب ً رتز الاتذح العاترضخ الزتش رتزغختب العاتهد ا

لذوحب لضب ظسزيبا ال،رد العبدس مضبيسخ دموادلخ ظ ضبلج الضذمضخ دلراذح ظحضضتخ جضترح
ثبلتةجخ لررصبالضضا لضضبيسخ ةكتباج الرصبالتش التعس رتتذ الاتذح فضتج التر ا اوسبستش
دالضختتا لرذصتتذل ثبلرصبالتتش إلتتز رؾاض ت اإلةغتتبااد دالتزتتبئظ دالاتتذح العاتترضخ حتتش
داؽدح ما ظحا متذةبد الرضبقخ الجدةضخ إ إ الزعرصا ال،ةرغش لراذح حش " ظقصتز قتذح
لرعارخ صضتا ظ رجعلخب رز اذل مؾذيحب اليذلش فش ؽضا صضض الكتد

الرصبالتش

ظ ضر إلز رعرص،خب ثبلاذح الزش رةزيض العارخ ثعلخب رز حدف ابيعش " و1و.
دا مع تتا الضصتتبدي دالضراع ت الرصبالتتضخ را تتد رتتز احضضتتخ الاتتذح العاتترضخ
عتصر اسب

لزيتذصر اودا الؾر تش ا ظ تد لتك ومؾضتد صتجؾش ؽةتبةضاو و2و متا

الضةؼ العس ظعراث ودا صهصضا بلضب ً و1791و ؽضش عب د الاذح العاترضخ فتش مادمتخ
(1) Ediugton.D.W and Edyerton .V.R:The biology Physical Activeity. Boston :Houghton miffiu
company .1976.p274
و2و مؾضد صجؾش ؽةبةضا؛ الاضب دالزاذصا فش الزرثضخ الرصبالضخ :والابحرح داي ال،تر العرثش 1776و ص.62

الضتذةبد الجدةضخ لخعا الضةؼ ضتب ا تد وقبستا ؽةتا ؽةتضا دمتصتذي عضضت العتجتتشو
رتتز ا الاتتذح العاتترضخ اوستتب

فتتش اةغتتبا دالزاتتد

دالرديس وشزرا خب م الدصبئ

و1و

فاتته رتتز اةختتب تصتتر مختتا

الجدةضخ امارر بلةر خ دالزؾض ثكت ابص

ا صعرفخب وويسو " رز اةخب اقصز ضضخ ما الاذح رتزغختب العاترخ مت،تردح اد
و2و

مغضذ خ ما العاهد الد مابدمخ "

فضضب صا د وآارد و ظ الاتذح العاترضخ حتش

" متتتدر الزغرتتتت رتتتز مابدمتتتخ الغب ثضتتتخ اويالتتتضخ دالعضرتتتضا التتتداارش دالدتتتبيعش
لرعاهد درزتبست اردصب ً م ؽغا الغةا دالضاي ال،ةضذلذعش لرعاهد "و3و.
دا لراذح العارضخ ددي فش اسب

ثتب الرصبالش ا را د دياسخ الخبشتضش دالغضضرتش

درجضا " تد ثتب الاب دح اوسبسضخ لرضبقتخ الجدةضتخ لررصبالتش صتجغتش اوحزضتب ادو ثتبلاذح
العارضخ الزتش رتتذ ةايتخ اةيتهق دظستب

و زةتبة الصت،بد الجدةضتخ اواترر "و4و.

درا د مع ا الضصبدي ا الاذح العارضخ رُصتا الز اوةذاا اورضخ:
 انمىح االَفجبرَخ:
دحتتش " ا رتتز قتتذح دصتبمضتضتتخ صضتتتا ا رتزغختتب العاتترخ اد مغضذ تتخ اتترضخ لضتترح
و5و

دوةختتتب رزعرتتت ثتتتبلاذح دالةتتتر خ دامتتتا اةزبعختتتب فضيرتتت

داؽتتتدح "

و6و

اوة،غبيصتتخو

رضختتتب والاتتتديح

دحتتش جتتبيح تتا الؾر تتخ الزتتش رةتتزدد فضختتب الاتتذح فتتش متتدح امتضتتخ

قصتتضرح دقتتذح جضتترح عتتداً "

و9و

امتتب وقبستتا ؽةتتا ؽةتتضا دمتصتتذي عضض ت 1711 :و

فضا تتدا ثبةختتب رعتتتش " الاضتتب ثؾر تتخ رةتتزدد فضختتب الاتتذح الاصتتذر فتتش لؾ تتخ قصتتضرح
وةزتتبط الؾر تتخ دريتتذي حتتعث الصتت،خ صعزضتتد رتتز الؾبلتتخ الزديصجضتتخ لررصبالتتش ؽضتتش ا
اصبدح الؾبلتخ الزديصجضتخ رؾات ا جتر ماتداي متا الاتذح فتش اقصتر دقتذ مضتتا متا ؽضتش

و1و قبسا ؽةا ؽةضا دمتصذي العتجتش؛ الرضبقخ الجدةضخ دارق رؾاضاخب :وثغداد ميجعخ الزعرضا العبلش 1711و ص.47
LARRY G. SHAVER: ESSENTIALS OF EXERCISE PHYSIOLOGY Minnesota, 1981. p.257.
و3و مؾضد صجؾش ؽةبةضا داؽضد ةرر معبةش؛ مذسذ خ الزديصت الرصبالش الزيجضاش .ا :1والابحرح مر و التزبة لرتكر 1771و
ص.21
و4و سضضر الخبشضش د جد اولج الغضضرش؛ دياسخ مابيةخ لزيذصر الاذح الع ضز لعاهد الرعرضا ثيرصاخ الزديصت ال،زرس الضرر ،الكدح
دالضتد ،الكدح :وثؾش متكذي مغرخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد العدد اودل 1773و ص.135
و5و ثةيذصةش اؽضد؛ اسس دة رصبد الزديصت الرصبالش :والابحرح داي ال،تر العرثش 1777و ص.116
و6و مؾضد ؽةا هدس؛ را الزديصت الرصبالش .ا :2والابحرح داي الضعبيف 1772و ص.55
و9و قبسا ؽةا ؽةضا؛ را الزديصت فش ام ضبي الضدزر،خ .ا :1و ضب داي ال،تر لريجب خ دالتكر دالزذاص 1771و ص.12
و2و

الضاداي داذل ال،زرح الومتضخ فبلزديصت رز الاتذح اوة،غبيصتخ دالاتذح الجيضئتخ صؾصت
ثزتراي الزضرصا لضرح داؽدح و1و.
 انمىح انمصىي:
درعتش الؾد اوقصز ما الاذح العس ردرعتج العاترخ التد مابدمتبد رزضضتو ثبير،تبا
و2و

دحتبك متا صصتت،خب " ثأةختب ظ رتز قتدي متا الاتذح صجتعلخب الغختبا العصتجش

شدرخب "

العارش لضغبثخخ ظقصز مابدمخ ابيعضخ " و3و.
انمىح انًًُشح ثبنظزعخ:
و4و

دحش " الابثرضخ رتز اةغتبا اقصتز قتذح دثأقت دقتذ مضتتا "

فتش ؽتضا صعرفختب

ومؾضد صتجؾش ؽةتبةضاو ةاتهً تا )حتبيث  (Harreثتذةختب " قتديح ال،ترد فتش الزغرتت
رز مابدمبد ثبسزددا سر خ ؽر خ مرر،عخ دحش تصر مر ت متا الاتذح العاترضخ
و5و

دالةر خ "

دظ الرثط ثضا الاتذح العاترضخ دالةتر خ الؾر ضتخ فتش العاتهد رُعتد

ما مزيرجبد اإلدا الؾر ش الرصبالش فش الضةتزذصبد العبلضتخ دإ حتعا العضت متا ظحتا
مبصضضو الرصبالضضا الضز،ذقضا إ إةخا صزضرتذ قدياً جضراً ما الاذح دالةتر خ دصزضرتتذ
الاديح رز الرثط ثضتخضب فش شت مزتبم مؽداس الؾر تخ الاذصتخ دالةترصعخ متا ظعت
رؾاض اإلدا اممض و6و.
 انمىح انًًُشح ثبنًطبونخ (تحًم انمىح):
" دصاصد ثج الاديح رز اوؽز،بظ ثضةزذر ب ٍل ما الاذح واذل مدح امتضتخ مضتتتخ
و9و

فش مذاعخخ الزعتت دظدا ظ جتر تدد مضتتا لزتتراياد الزضترصا "
و1و

اوسزضراي فش إاراط الاذح ظمب مابدمبد لضدح اذصرخ "

اد" الاتديح رتز

دحعا مب ا تدث و  Jonathو

و1و قبسا ؽةا ؽةضا متصذي عضض ؛ الرضبقخ الجدةضخ دارق رؾاضاخب :وثغداد ميجعخ الزعرضا العبلش 1711و ص.112
رث  1771ص.22
و2و مؾضد صجؾش ؽةبةضا داؽضد ةرر معبةش؛ مصدي سج
و3و قبسا ؽةا ؽةضا؛ قذا د ارق رضرصتبد ثرامظ رديصجبد الاذح د هقزخب ثبولعبة الرصبالضخ :وثغداد ميجعخ عبمعخ ثغداد
1716و ص.11
و4و
Fleishman. E. A. the structure and measurement of physical rituess printic. Italy N. J. 1964.
و5و صرصؼ جد الترصا ال،ارش؛ مؾبالراد فش الجبصذمضتبةضك الرصبالش ليرجخ الد زذياث لرعب الدياسش و2334-2333و رضخ الزرثضخ
الرصبالضخ عبمعخ ثغداد.
الضزغضراد الجدةضخ دمخبيصخ :وااردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ
و6و ي د عبثر ثبقر؛ ربص ضر رديصت الاذح الضضضوح ثبلةر خ رز ثع
الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 1775و .92
و9و مؾضد صجؾش ؽةبةضا؛ الاضب دالزاذصا فش الزرثضخ الرصبالضخ .ط .1ا :3والابحرح داي ال،تر العرثش ة و ص.23
رث ص.116
و1و ثةيذصةش ظؽضد؛ مصدي سج

رز " اةخب ماديح ال،رد رز اوسزضراي فش ثتعل عختد مزعبقتت مت الاتب مابدمتخ رتز
الضغضذ بد العارضخ الضةزددمخ "و1و.
دا ص،خ رؾض الاتذح متا الصت،بد الجدةضتخ الاترديصخ لغضضت اةتذاا اوةكتيخ
الرصبالتتضخ الزتتش رؾزتتبط التتز مةتتزذر معتتضا متتا الاتتذح العاتترضخ ل،زتتراد اذصرتتخ ظس مت
رذالش رتراي اودا لعلك صرر ومؾضد ؽةا هدسو " ثبةخب قديح ظعخوح الغةتا رتز
مابدمخ الزعت اصتب الغختد الضزذاصت التعس صزضضتو ثيتذل فزتراد دايرجباتج ثضةتزذصبد
الاذح العارضخ " و2و.
 2-2انظزعخ:
 2-1-2انظزعخ واَىاعهب:
إ الةتر خ الذاؽتدح متا الابثرضتتبد الجدةضتخ امسبستضخ الضيرذثتتخ فتش الزتأصضر رتتز
رؾدصد ةذ ضخ دمةزذر اوةغبا الرصبالش درضض فتش الذقتذ ة،ةتج اؽتد الكتردا الجدةضتخ
الضخضخ لزت،ضع فعبلضبد ؽر ضخ صتجغش ا رزا ثضذاعخخ ظردف قبئضخ أ رتذ وداعجتبد
ؽر ضخ معضتخ الزغرت رز ذام ابيعضخ مذاعخخ مزيرجبد فردصخ  ...الخو رخدف إلتز
و3و

الةعش رز اةغباحب ظد الزغرت رضخب ثأقصز اما مضتتا

درتررجط الةتر خ ثزتأصضر

الغخبا العصجش ما عخخ دما عخخ اارر ثزأصضر اولضبف العاترضخ ضتب صختدف رتديصت
الةر تتتـخ التتتز يفتتت

،تتتب ح الغتتتـخبا العصتتتجش العاتتترش فاتتته تتتا ثعتتت

العذامتتت

اواررو4و.
ظمب هقخ الاذح العارضخ ثبلةر خ فأ حتبلك هقخ داضتدح ثتضا الاتذح العاترضخ
دالةر خ إ ظ رتضضخ الاذح العارضخ لدر الرصبالش فش الر
العذام الضخضخ دالارديصخ الزتش راتذ

الةرص

فخذ صعتد متا

رضختب رتضضتخ الةتر خ إ ظ الةتر خ الؾر ضتخ

دالةر خ اوةزابلضخ مكردازب ثبلاذح العارضخ .

و1و

Jonath u. circuit traxing rowonit, revlage, 1989, p. 104.
و2و مؾضد ؽةا هدس؛ را الزديصت الرصبالش .ا :1والابحرح داي الضعبيف 1772و ص.133
و3و ثبس جد الضخدس؛ م،بحضا دمذالذ بد مدزبيح فش را الزديصت الرصبالش .ا :1وثبيصس 1776 A.A.M. Franceو ص.74
رث ص.141
و4و ثةيذصةش ظؽضد؛ مصدي سج

فضتتتع ر وظؽضتتتد ةتتتبعشو ةاتتتهً تتتا وStamper:1983و " ظ رتضضتتتخ الاتتتذح فتتتش
دظ اصبدح الاذح فتش

اهد الرعرضا رادس إلز اصبدح سر خ ؽر زخب اهل الر

الغتتو ام رتتز متتا الغةتتا رغع ت التتعيا ضا رزؾر تتب ثةتتر خ مضتتب صتتادس إلتتز اصتتبدح
سر خ الر

و2و

و1و

دراةا الةر خ إلز ظيثعخ ظةذاا

"

.1سر خ يد ال،ع .
 .1رواصد الةر خ والزعغض و.
 .2الةر خ الاصذر.
 .3الةر خ الضاردةخ ثبلضيبدلخ ورؾض الةر خو.
 1-2-2انظزعخ انمصىي:
رعرف رز اةخب " ،ب ح ال،رد رز ظدا ؽر خ معضتخ فش اقصر فزرح امتضتخ ظد
و3و

حش سر خ اوةاجبي العارش لضغضذ بد ارضخ تد ظدا ؽر بد معضتخ "

اد "

الضاديح رز ادا ؽر بد معضتتخ فتش اقت امتا مضتتا درزتأصر ثت،تب ح الغختبا العصتجش
دالعاتتهد "و4و اد " ررتتك الضتذةتتبد الذظض،ضتتخ الضر جتتخ الزتتش رضتتتا ال،تترد متتا اودا
الؾر ش فش اق امتا درتررجط ثزتأصضر الغختبا العصتجش متا عختخ دثبولضتبف العاترضخ
"و5و .
 2-2-2يطبونخ انظزعخ:
دصعد حعا العتصر الضر ت ما العتبصر الزش ردت

ال،عبلضتبد الرصبالتضخ الزتش

رعزضد رز الةر خ الاصذر التز شتجج الاصتذر ؽضتش رتتعتس قبثرضتخ الرصبالتش اتهل
رؾضت الةتتر خ فتتش الضؾبف تتخ رتتز عضض ت مةتتبفبد الةتتجبق ثةتتر خ بلضتتخ رتتادس التتز
رؾاض افا التزبئظ

و6و

و1و ظؽضد ةبعش مؾضذد؛ رأصضر اسزددا ثع
عبمعخ ثغداد 1771و ص.1

دقد رفذ ميبدلخ الاذح رز اةخب:
امسبلضت الزديصجضخ فش رؾةضا الةر خ الاصذر :وظاردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ الرصبالضخ

Robert A. Roberges , Scott O. Roberts; opcit, P.147.
و3و صبسر مؾضد رثش؛ رح الضد الؾدصضخ :واإلستتديصخ ميبث اوةزصبي 1776و ص.232
و4و مؾضد ؽةا هدس؛ الزديصت الرصبالش .ا :1والابحرح داي ال،تر العرثش 1772و ص.151
رث  1779ص.119
و5و اثذ العه اؽضد جد ال،زبػ؛ مصدي سج
رث ص.467
و6و قبسا ؽةا ؽةضا؛ مصدي سج

)و2و

" إمتبةضتتخ اله تتت رتتز ادا ؽر تتبد مزتتتريح ثتتأ رز شتتدح درتتردد مضتتتا مامتتتخ
قصتتضرح عتتداً "

و1و

اد " قبثرضتتخ العاتتهد لضابدمتتخ الزعتتت فتتش ظصتتتب الةتتر خ العبلضتتخ

ثؾضش و ر خر ؽبلخ الزذاا ثضا ضضخ اسزاجبل امد ةتغضا داستزخه ج دؽبعتخ الغةتا
و2و

إلضتج "

داةختتب " قتديح اله تتت رتز اوؽز،تتبظ ثبلةتر خ العبلضتتخ فتش ظتتردف العضت

الضةتتزضر ثزتضضتتخ مابدمتتخ الزعتتت تتتد ؽضت ثديعتتخ بلضتتخ شتتدرج و%133 -%75و متتا
ماديح ال،رد دالزغرت رز الزت،س الهحذائش و زةبة اليبقخ "و3و.
دصز ،و صب

جد الدبل و م وحتبيحو فتش " اةختب قبثرضتخ رؾضت الزعتت رؾتذ ظتردف

ؽض قصذر م رذفضر اليبقخ الارديصخ ا ارص الت ب امد ةغضتش "و4و.

انجبة انثبنث
-3يُهج انجحث وإجزاءاته انًُذاَُخ-:
 1-3يُهج انجحث :اسزددمذ الجبؽضزب الضتخظ الزغرصجش س رصضضا الضغضذ زضا
الابثيخ دالزغرصجضخ لضه مزج اجضعخ الضكترخ إ صعد الضتخظ الزغرصجش ما " ظ ضر
الذسبئ

،بصخ فش الذصذل إلز معرفخ مذصذق ثخب "و5و.

 2-3يجتًع انجحث وعُُته:
را اازضبي ضتخ الجؾش ثبليرصاخ العضدصخ دحا و جذا ةبدس دصبلز الرصبالتش ل،ئتخ
الكتتجبة دحتتذ اؽتتد ال،تترق الضكتتبي خ فتتش التتدديس الضضزتتبا ثتتترح الضتتد د تتددحا و14و
و تتت درتتا راةتتضضخا التتز مغضتتذ زضا الضغضذ تتخ اودلتتز دحتتش الضغضذ تتخ الزغرصجضتتخ
الضزتذةتتخ متتا و5و و جتتضا دالزتش رتتا ريجضت اوداا الضاتتبفخ اتتهل ريجضت الذؽتتداد
الزديصجضخ الضذمضخ امب الضغضذ خ الضبةضخ دحتش الضغضذ تخ الاتبثيخ دالضزتذةتخ متا و5و
و جتتضا دالزتتش استتزضرد ثبلزتتديصت رتتز متختتبط الضتتدية ا رتتا استتزجعبد و4و و جتتضا
رث ص.72
و1و ثةيذصةش اؽضد؛ مصدي سج
و2و قبسا ؽةا ؽةضا؛ را الزديصت الرصبالش فش ام ضبي الضدزر،خ :و ضب داي ال،تر لريجب خ دالتكر دالزذاص 1771و ص.15
و3و صب جد الدبل ؛ را الزديصت الرصبالش  :و الابحرح داي الضعبيف  1777و ص196
رث ص 151
و4و صب جد الدبل ؛ مصدي سج
و5و دصذثذلد .فب دالضا؛ متبحظ الجؾش فش الزرثضخ د را الت،س  .وررعضخو مؾضد ةجض ودآارد و :والابحرح متزجخ امةغرذ الضصرصخ
لريجب خ 1715و ص.439

دحا و3و ؽرا

مرمز دو تت داؽتد لعتد الزوامتج فتش الزتديصت درتا اعترا الزتتبفا

ثضا مغضذ زش الجؾش.
انجذول ()1
َجٍُ تكبفؤ يجًىعتٍ انجحث
الضعبلغبد
د اوؽصبئضخ

الاضب

الضزغضراد
1

يمش الترح اليجضخ اةخ و2و
ضرذ ررا ثترزب العيا ضا

 2الذصت العرص
3

دؽدح

فش الضجبد

اازجبي صتش دمد العيا ضا
ما دال اوةجيبػو13وصب

مزر

3.11

مرح

11.33 1.16 11.13

 5سؾت العارخ لؾد الزعت

مرح

6
9

ي

و 33و ما الجداصخ

اليبئرح

 1ي

و153و مزر

-

±ا

مرح

3.49

-

مزر

 4اازجبي الؾغ و13و صب

الزعت

الزغرصجضخ

الابثيخ

2.27

مزر

الا،و ةصا قرفصب لؾد

الضغضذ خ

الضغضذ خ

3.39
6

2.42 31.53
6

1

1.25 47.25
3.27

الضؾةذثخ الغددلضخ

2.31

3.13

3.2

3.19

3.39

3.16

1.95

3.656

4.93

3.333

31
6
47

صبةضخ

4.394

صبةضخ

26.32 9.22 26.55

6

±ا

قضضخ )(t

4.316

3.93
9
3.16
3.26
1
3.61

قضضخ )(t

رضر
معتذس
رضر
معتذس
رضر
معتذس
رضر
2333

3.333
3.149
3.376
3.142

الدولخ

معتذس
رضر
معتذس
رضر
معتذس
رضر
معتذس
رضر
معتذس

 3-3انىطبئم واألجهشح واألدواد انًظتخذيخ :
إ ظدداد الجؾتتـش حتتش " الذسبئتتـ الزتتش صةتتزيض ثختتب الجبؽتتش عضت الجضبةتتبد دؽت
مكترزج لزؾاض ظحداف الجؾش مخضب بةذ امدداد ما ثضبةبد د ضتبد دظعخوح "
3ـ3ـ 1وطبئم جًع انًعهىيبد:
 .1الضصبدي دالضراع العرثضخ دامعتجضخ.
 .2اوازجبي دالاضب .
 .3الضابثهد الكدصضخ.
 .4الضهؽ خ دالزؾرض .
 .5اسزضبيح رةغض ةزبئظ اوازجبي قضد الجؾش.
 2-3-3األجهشح واألدواد انًظتخذيخ:
 .1عخبا ؽبسذة ةذا وPentium-4و .
 .2مرعت صد ة بمش.
 .3شرصط وص .
 .4رح اجضخ اةخ و2و ضرذررا
 .5اجبشضر
 .6سب خ رذقضذ.
 .9صبفرح
 .1مةيجخ قبثرخ لراجط.
 .7رسش.
 .13سغبعضد قبثرخ لريش دال،رد.

و1و دعضج مؾغذة؛ ارق الجؾش العرضش دمتبحغج .ا :2وثغداد داي الؾتضخ لريجب خ دالتكر 1711و ص.133

و1و

 4-3اجزاءاد انجحث انًُذاَُخ:
 1-4-3تحذَذ انمذراد انجذَُخ:
قبمذ الجبؽضخ ثزؾدصد الادياد الجدةضخ الزش رذصر فضخب رتديصجبد الضابدمتبد د لتك
متا اتهل تري استزضبيح استزجبةج و*و وستزيها ايا دس اوازصتبصو**و درؾدصتد
اوازجبي الضتبست لخعث الادياد د ضب مجضا فش الغددلضا و3 2و.
انجذول ()2
َجٍُ انُظت انًئىَخ نهمذراد انجذَُخ انًختبرح
د

و*و صت ر الضرؾ و1و.
و**و صت ر الضرؾ و2و.

الادياد الجدةضخ

1

الاذح

ظ

الاذح الاصذر

التةجخ الضئذصخ

%43

ة الاذح اوة،غبيصخ

%93

ط الاذح الضضضوح ثبلةر خ

%133

د

ميبدلخ الاذح

2

الةر خ

ظ

يد ال،ع

%133

%53

ة الةر خ الاصذر

%133

ط ميبدلخ الةر خ

%73

3

الضيبدلخ

%33

4

الرشبقخ

%53

فضا اهل الغددل و2و ةهؽظ ثب الاتدياد الجدةضتخ الزتش رتا اازضبيحتب متا قجت
الدجتترا دالزتتش دصتترذ التتز ةةتتجخ و%93و فضتتب فتتذق دحتتش والاتتذح اوة،غبيصتتخ الاتتذح
الضضضوح ثبلةر خ ميبدلخ الاذح الةر خ الاصذر ميبدلخ الةر خو.
انجذول ()3
َجٍُ انُظت انًئىَخ الختجبراد انجحث
االختجبراد انًزشحخ

انصفبد انجذَُخ وانحزكُخ

يمش الترح اليجضخ اةخ و2و ضرذ ررا
الاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا

ثعياا داؽدح
يمش رح اجضخ اةخ و2و ضرذ ررا ثترزب
العيا ضا

الاذح اوة،غبيصخ لررعرضا

الاذح الضضضوح ثبلةر خ
لررعرضا

الا،و العضذدس وسبيعتذو

%3

اازجبي صتش دمد العيا ضا ما دال
اوةجيبػ و13و صب
سؾت العارخ اهل و13و صبةضخ
صهس ؽغهد ثبلرعرضا

%23

الؾغ وثعد مةبفخ رز سبق داؽدح لضدح
و13و صبةضخ

اازجبي صتش دمد العيا ضا ما دال
اازجبي الارفصب الدر،ش اهل و 33صبةضخو
ثكدح و%53و
الا،و ةصا قرفصب

الةر خ الاصذر

%133
%3

اوةجيبػ لؾد الزعت
ميبدلخ الاذح لررعرضا

%73

الا،و ما الضجبد الز اومب

سؾت العارخ لؾد الزعت
ميبدلخ الاذح لرعيا ضا

%13

%133

الاذح الضضضوح ثبلةر خ
لرعيا ضا

َظجخ االتفبق

%13
%13
%23
%33
%93

الر

الةرص و 33و ما الجد اليبئر

%133

الر

الةرص و 43و ما الجداصخ العبلضخ

%3

ميبدلخ الةر خ

الضيبدلخ

الرشبقخ

اازجبي ي
اازجبي الر

%43

و433و مزر
الضتذ ش و153و مزر

اازجبي ي

و133و مزر

اازجبي ي

و1233و مزر

اازجبي الر

ثضا الكذاا

و23و

اازجبي الر

ثضا الكذاا

و13و

%63

 2-4-3اختجبراد انجحث:
د بةذ اوازجبياد ثصضغزخب التخبئضخ:
 .1اختجبر ريٍ انكزح انطجُخ سَخ ( )2كُهى غزاو (:)1
 هذف االختجبر :قضب

الاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا.

 االدواد :تترح اجضتتخ اةتتخ و2و ضرتتذررا ايي مةتتزذصخ اتتط الجداصتتخ شتترصط
قضب

اجبشضر.

 االجزاءاد :رديضط متياخ اوازجبي دصؾدد مغبل الرمش.
 صاا الضدزجر ارا اط الجداصخ د تدمب رعيز اشبيح الجد صاذ الضدزجر ثبلرمش.
 صزدع الضدزجر دال الذقذف فزؾتب ُ دحتذ مضةتك ثتبلترح اليجضتخ ثضدصتج ثؾضتش رتتذ
الترح فذق يظسج دارا متياخ الرمش.
 صاذ الضدزجر ثؾر خ يمش الترح ما الذال ا هث م مؾبدلخ صتز الغعا لردرتا
دما صا يمش الترح لهمب دما ارا الرا .
 مد الغعا فش ؽر خ الرمش م ثاب الادمضا مهصازضا لهيي.
 صةض ثزؾرصك الاد الدر،ضخ.
 صعيز لرضدزجر و3و مؾبدود مززبلضخ.
 رعبد الرمضخ فش ؽبلخ ؽددس ايأ.
و1و امضا اةذي الدذلش داسبمخ بم يارت؛ الزرثضخ الؾر ضخ.ا :1والابحرح داي ال،تر العرثش 1712و 3ص.414

 غزَمخ انتظجُم :صزا قضب
رتتز اويي
دراب

الضةبفخ ثضا ايش الرمش دمر تو ةايتخ ستاذا التترح

رتتز ا رتتتذ التتضا مغتتبل الرمتتش دالضتياتتخ الضؾتتدددح لررمتتش

الضةتبفخ ثتبلضزر داعترا الضزتر درؾزةتت الضؾتبدود تا ارصت الذستط

الؾةبثش لررمضبد الضهس.
 .2اختجبر انىثت انعزَط يٍ انثجبد(:)1
 هذف االختجبر :قضب

الاذح اوة،غبيصخ لعاهد اواراف الة،رز.

 االدواد :ايي مةزذصخ اط الجداصخ شرصط قضب

صذال

رز اويي فش ثداصتخ

الدط قي مرذةخ ما اليجبشضر ديقخ دقرا.


اإلجزاءاد:

 رديضط متياخ اوازجبي.
 صاا الضدزجر ارا اط الجداصخ.
 صتذ اويراب ثبلادمضا معب ً دصضت الضدزجر مثعد مةبفخ مضتتخ.
 صتذ الخجذا رز الادمضا اصابً.
 صةتتضؼ لرضدزجتتر فتتش اصتتتب اودا صضتتتز التتر جزضا دمرعؾتتخ التتعاي ضا دو رزتترك
الادمب اويي فش اصتب صتز الر جزضا دمرعؾخ العيا ضا او تد الجد فتش ادا
ؽر خ الذصت إلز اممب .
 صعيز لرضدزجر مؾبدلزب رغرصجضزب .
 صعيز لرضدزجر و3و مؾبدود.
 غزَمخ انتظجُم :صزا قضتب

الضةتبفخ متا اتط الجداصتخ التز اقترة اصتر رر زتج قتد

الي ،دوقرة ستزضضزر درؾزةت اؽةا مؾبدلخ ما الضؾبدود الضهصخ.
 .3اختجبر انمىح انًًُشح ثبنظزعخ نهذراعٍُ(:)2
 اطى االختجبر :اازجبي صتش دمد العيا ضا ما دال اوةجيبػ و13و صبةضخ.
 انهذف يٍ االختجبر :قضب

الاذح الضضضوح ثبلةر خ لعاهد العيا ضا.

 األدواد انًظتخذيخ :سب خ رذقضذ صبفرح اسزضبيح رةغض .
رث  31712ص.441
و1و ظمضا ظةذي الدذلش دظسبمخ بم يارت؛ مصدي سج
و2و مؾضد صجؾش ؽةبةضا؛ الزاذصا دالاضب فش الزرثضخ الجدةضخ.ط.2ا :2والابحرح داي ال،تر العرثش 1719و ص.196

 أجزاء االختجبر :صزدع الضدزجر دال اوسزتبد اممبمش رز اميي ثؾضتش صتتذ
الغةتتا فتتش دال ت مةتتزاضا تتتد إشتتبيح الجتتد صاتتذ الضدزجتتر ثضتتتش دمتتد التتعيا ضا
بمهً

رز ظ صةزضر فش رتراي امدا م جر دد مضتتا متا الزتتراياد دثتدد

رذقا لضدح و13و صذا ٍ .
 انتظجججُم :ديعتتخ الضدزجتتر حتتش تتدد متتراد الزتتتراي الصتتؾضؾخ اتتهل متتدح و13و
صذا ٍ .
 .4اختجبر انمىح انًًُشح ثبنظزعخ نهزجهٍُ(:)1
 اطى االختجبر :اازجبي الؾغ مقصز مةبفخ اهل و13و صبةضخ.
 انهذف يٍ االختجبر :قضب

الاذح الضضضوح ثبلةر خ لررعرضا.

 األدواد انًظتخذيخ :سب خ رذقضذ صبفرح شرصط قضب

اسزضبيح رةغض .

 أجججزاء االختجججبر :صاتتا الضدزجتتر ارتتا همتتخ مؾتتددح رتتز اميي دثعتتد ستتضبا
الصتتبفرح صاتتذ ثبلؾغ ت ثدتتط مةتتزاضا مؾتتدد ثأستترا متتب صضتتتا دصةتتضؼ لرضدزجتتر
ثضذاصرخ الؾغ

تد دقذ ج.

 انتظجججُم :رةتتغ الضةتتبفخ الزتتش قيعختتب الضدزجتتر اتتهل فزتترح و13وصبةضتتخ درعيتتز
لرضدزجر مؾبدلخ داؽدح فاط.
 .5اختجبر يطبونخ انمىح نهذراعٍُ(:)2
 اطى االختجبر :الكد لأل رز ما الزعر .
 انغزض يٍ االختجبر :قضب

ميبدلخ الاذح لعاهد العيا ضا دال خر دالتز،ضا.

 األدواد :العارخ الضةزددمخ فش عخبا الضرزغا.
 إجزاءاد االختجبر :صغت الزعر مت ايردتب الغةتا دالتعيا ضا مضزتدرضا ثبلتبمت
م دال الضدصا رز العبيالخ الؾدصدصتخ مزغخزتضا لألمتب صاتذ الرصبالتش ثبلكتد
لأل رز ؽزز صزعدر العقا العبيالخ العرضب لرعارخ صا صرع إلتز دالت الزعرت مت

و1و ظصضب ؽةضا رش؛ هقخ ثع الاضبسبد الغةضضخ د تبصر الرضبقخ الجدةضخ دالضخبيصخ ثبمدا ال،عرش ثترح الضد.ظاردؽخ د زذياث :و رضخ
الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 1777و ص.139
و2و بظا عبثر ظمضر؛ اوازجبياد دالاضبسبد ال،ةضذلذعضخ فش الضغبل الرصبالش .ا :1والةبلضضخ ة ا 1779و ص.341

متتتد التتتعيا ضا دصتتتتري الضؾبدلتتتخ ؽزتتتز صعغتتتو تتتا رتتتتراي الضؾبدلتتتخ ثبليرصاتتتخ
الصؾضؾخ.
 .6اختجبر يطبونخ انمىح نععالد انزجهٍُ(.)1
 اطى االختجبر :الا،و ةصا قرفصب .
 انهذف يٍ االختجبر :قضب

الزؾض العارش الدصتبمضتش لعاهد الةبقضا.

 االدواد :مةيجخ قبثرخ لراجط رسش سغبعضد قبثرخ لريش دال،رد.
 اججزاء االختججبر :صاتذ اؽتتد الضةتب دصا ثاتجط اير،تتبا الضاعتد اد الترستش ثؾضتتش
صتتتذ مذااص تب ً وير،تتبا

تتا الرالتت،خ والر جتتخو اوستت ،لرضدزجتترح صتتا رةتتزدصر

الضدزجرح ثعضداً ا الترسش ثؾضش صتذ ال خر مذاعخب ً لرترسش م ركجضك صدصتج
ارا ياسخب رات اؽتدر الاتدمضا لهمتب قرتضهً مت فترد الةتبقضا دصؾتبفظ رتز
دال اوقدا دراذ الضدزجترح ثتبلغرذ

صتا را،تو

قرفصتب فتش مةتزذر متتد،

ثبلادمضا له رز دصزا رتراي الزضرصا ا جر دد ما الضراد قدي الضةزيبا.
 انتظجُم :صزا اؽزةبة ةايخ لت مؾبدلخ صؾضؾخ.
 .7اختجـبر ركـط (33و) يـٍ انجذاَـخ انطبئـزح (.)2
 أطى االختجـبر :ي

و 33و ما الجداصخ اليبئرح.

 هذف االختجـبر :قضب

الةر خ الاصذر .

 األدواد انالسيججـخ :ستتب خ رذقضتتذ التزردةضتتتخ دصتتبفرح دشتتذاا

تتتدد و3و

دشرصط قضب .
 وصـف االختجـبر :صاا اله ت ارا اط الكبا
صاذ ثبلر

ؽزز صص إلز الكتبا

امدل دصةزضر ثبلر
الكبا

امدل د تد ستضبا الصتبفرح

الضتبةش التعس صجعتد و 23و تا الكتبا

ؽزز صص إلز الكتبا

الضبلتش التعس صجعتد و 33و تا

الضبةش ثؾضش رتذ الضةبفخ الترضخ الزش صايعخب اله ت و 53و.

و1و مؾضد صجؾش ؽةبةضا؛ الاضب دالزاذصا فش الزرثضخ الجدةضخ دالرصبالضخ .ا :3والابحرح داي ال،تر العرثش 1775و ص.311
و2و مؾضد ةبعش شب ر ظثذ رتضا؛ رأصضر اسزددا ظسبلضت رضبيصا الجهصذمزر س امصابل دالضدزرط فش ثع الضزغضراد الذظض،ضخ دالجدةضخ
و 233و  :وظاردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 2332و ص.11
دإةغبا ي

 انتظجُـم :صةغ له ت الذقذ ثبلضبةضخ دظعتوا الضبةضتخ متتع لؾ تخ الذصتذل إلتز
الكبا

الضبةش دؽزز التخبصخ ظس مةبفخ و 33و.

 .8أختجبر يطبونخ انظزعخ (:)1
 اطى االختجبر :ي

و 153و ما ثداصخ بلضخ ولرغتةضاو.

 انهذف يٍ االختجبر :قضب

ميبدلخ الةر خ.

 إجججزاءاد االختجججبر :رضتتدد مةتتبفخ التتر

و153و متتا اتتط الجداصتتخ التتز اتتط

التخبصخ رةغض الوما الضايذا متا الجداصتخ العبلضتخ وقترة و1/31و متا الضبةضتخ ظد
و1/133و ما الضبةضخ.
*انتظجُججـم :صةتتغ له تتت الذقتتذ ثبلضبةضتتخ دظعتتوا الضبةضتتخ متتتع لؾ تتخ الذصتتذل إلتتز
الكبا

الضبةش دؽزز التخبصخ ظس مةبفخ و 153و.

 3-4-3االختجبر انمجهٍ:
قبمتتتذ الجبؽضتتتخ ثتتتتعرا اوازجتتتبياد الاجرضتتتخ ثزتتتبيصخ  2313/13 /13دثعتتتد
الةضيرح رز عضض الضزغضراد الزش قتد رتاصر رتز الضزغضتر الزتبث

د بةتذ فتش صتذمضا

د رز التؾذ اورش:
 انُىو االول:
 .1الاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا دالرعرضا.
 .2الاذح الضضضوح ثبلةر خ لرعيا ضا دالرعرضا.
 انُىو انثبٍَ:
 .1الةر خ الاصذر.
 .2ميبدلخ الةر خ.
 .3ميبدلخ الاذح لرعيا ضا دالرعرضا.

و1و قضس ةبعش جد الغجبي دثةيذصةش اؽضد؛ اوازجبياد دمجبدئ اوؽصب فش الضغبل الرصبالش :وثغداد متزجخ الذاتضخ 1719و
ص.363

 4-4-3انًُهج انتذرَجٍ:
ثتتدظ الضتتتخظ الزتتديصجش فتتش  2313/7/23دظةزختتز فتتش  2313/11/23د قبمتتذ
الجبؽضزب ثاضب

اداا اله جضا دثعد استزددا الضعبدلتخ الضجضتتخ ادةتبث وستزدراط دا

التتعيا ضا ددا التترعرضا قبمتتذ الجبؽضتتخ ثتالتتبفخ اداا االتتبفضخ ثتةتتجخ و%5و متتا
دا الغو دا الضغضذ خ الزغرصجضتخ رةتزضر فتش الزتديصت رتز متختبط الضتدية مت
الضغضذ خ الابثيخ لضدح و1و اسبثض

دثعتدد و5و دؽتداد رديصجضتخ فتش اوستجذا دا

مغضذا الذؽداد الزديصجضخ حذ و43و دؽدح رديصجضخ دا اما الذؽتدح الزديصجضتخ و73و
دقضاخ دصزا اسزدراط دا العيا ضا دالرعرضا ثبليرصاخ اورضخ:
 وسٌ انذراعٍُ ثبنُظجخ انً انجظى
 انخطىح االونً :التذا التةتجش لرتعيا ضا ثبلتةتجخ لرغةتا ×  = 2ةةتجخ دا
العيا ضا ثبلتةجخ لرغةا.
 انخطىح انثبَُخ :ةةجخ دا التعيا ضا ثبلتةتجخ لرغةتا × دا الغةتا = ةةتجخ
دا العيا ضا ثبلتةجخ لرغةا.
 .1وسٌ انزجهٍُ ثبنُظجخ انً انجظى:
 انخطججىح االونججً :التتذا التةتتجش لرتترعرضا ثبلتةتتجخ لرغةتتا ×  = 2ةةتتجخ دا
الرعرضا ثبلتةجخ لرغةا.
 انخطىح انثبَُجخ :ةةتجخ دا الترعرضا ثبلتةتجخ لرغةتا × دا الغةتا = ةةتجخ
دا الرعرضا ثبلتةجخ لرغةا.
 5-4-3االختجبر انجعذٌ:
ثعتتتد اوةزختتتب متتتا ريجضتتت الضتتتتخظ الزتتتديصجش لضغضتتتذ زش الجؾتتتش الزغرصجضتتتخ
دالاتتتبثيخ قبمتتتذ الجبؽضتتتخ ثتتتتعرا اوازجتتتبياد الجعدصتتتخ فتتتش صتتتذ 2313/11/23
دثبمسرذة ة،ةج العس را فضج إعرا اوازجبياد الاجرضخ دثبلضتب ة،ةج.

 5-3انىطبئم االحصبئُخ:
رتتا استتزددا الؾاضجتتخ اإلؽصتتبئضخ الغتتبحوح ) (SPSSوستتزدراط ةزتتبئظ الجؾتتش
مةزعضتضا ثبلذسبئ اوؽصبئضخ الزبلضخ:
 .1الذسط الؾةبثش.
 .2اوةؾراف الضعضبيس.
 .3اازجبي ) (t-testلرعضتبد الضزراثيخ.
 .4اازجبي ) (t-testلرعضتبد رضر الضزراثيخ.

انجبة انزاثع
-4عزض انُتبئج وتحهُههب ويُبلشتهب-:
 -4عججزض َتججبئج انمججذراد انجذَُججخ نالختجججبرٍَ انمجهججٍ وانجعججذٌ نًجًججىعتٍ انجحججث
انتجزَجُخ وانعبثطخ وتحهُههب ويُبلشتهب:
انجذول ()4
َجٍُ َتبئج االوطبغ انحظبثُخ واَحزافبتهب انًعُبرَخ وفزوق االوطبغ انحظبثُخ
واَحزافبتهب انًعُبرَخ ولًُتٍ ( )tانًحظىثخ وانجذونُخ نهًجًىعتٍُ انتجزَجُخ
وانعبثطخ الختجبراد انجحث ثٍُ االختجبرٍَ انمجهٍ وانجعذٌ
اوازجبي الاجرش
د

اوازجبياد

يمش الترح
اليجضخ اةخ
1

الضغضذ بد

الزغرصجضخ

اوازجبي الجعدس

ا
2.27

3.49

ا
2.75

3.23

قضضخ ودو
ف

ف حـ

3.66

3.32

الضؾةذ
ثخ

الغددلضخ

94316

الدولخ

معتذس

و2و ضرذ
ررا ثترزب

الابثيخ

2.31

3.13

2.54

3.11

3.22

3.313

معتذس

39373

العيا ضا
الذصت
2

العرص

فش

الضجبد
اازجبي صتش

الزغرصجضخ

3.11

3.396

1.32

3.31

3.14

3.311

9.99

معتذس

الابثيخ

3.19

3.39

3.11

3.12

3.321 3.347

2.33

كذائش

الزغرصجضخ

11.13

1.16

14.13

1.49

3.364

1.241

3

2.99

معتذس

دمد
3

العيا ضا ما
دال

الابثيخ

11.33

1.95

12.33

1.36

1

3.256

3.736

معتذس

اوةجيبػ
و13و صب
4

اازجبي

الزغرصجضخ

31.53

2.42

49.13

1.63

7.33

1.31

7.194

معتذس

الؾغ

الابثيخ

31

4.93

37.66

3.44

1.66

3.961

2.111

كذائش

سؾت العارخ

الزغرصجضخ

6

1

11

1

5

1.225

7.127

معتذس

لؾد الزعت

الابثيخ

6

3.939

1.2

1.334 2.233 3.139

3.993

معتذس

الا،و ةصا

الزغرصجضخ

47.25

1.25

57.25

1.41

14.14

معتذس

و13و صبةضخ
5

1.5

13

 6قرفصب لؾد

9

الزعت

الابثيخ

ي

الزغرصجضخ

47

3.16

54

3.37

5.25

3.5

21

13.172 3.315 3.192 3.333 3.214 3.261 4.316

معتذس
معتذس

و 33و ما
الجداصخ

الابثيخ

3.323 3.166 3.315 3.731 3.276 4.394

1.229

معتذس

اليبئرح
1

ي
و153و مزر

الزغرصجضخ

26.32

3.61

23.22

3.23

3.1

3.11

43.55

معتذس

الابثيخ

26.55

9.22

25.13

3.17

1.45

3.7

23.13

معتذس

الاضضخ الغددلضخ تد ديعخ ؽرصخ و4و دمةزذر دولخ و3335و.
ما اهل الغددل و4و صزجضا:
 فٍ اختجبر ريٍ انكزح انطجُخ سَخ ( )2كُهى غزاو ثكهتب انذراعٍُ:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و2.27و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.49و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و2.75و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و3.23و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.66و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.32و
دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و33و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و
مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي
الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط
الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و2.31و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.13و فش ؽضا ثرغ
الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و2.54و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.11و رز
الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.22و
ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.313و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و16.72و

دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا
اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الابثيخ.
 فٍ اختجبر انىثت انعزَط يٍ انثجبد:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و3.11و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.396و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و1.32و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و3.31و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.14و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.311و
دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و9.99و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و
مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي
الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط
الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و3.19و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.39و فش ؽضا ثرغ
الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و3.11و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.12و رز
الزذالش دثرغ فرق اودسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.347و
ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.321و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و2.33و
دحش اصغر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز كذائضخ ال،ردق ثضا
اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس.
 فٍ اختجبر ثٍُ ويذ انذراعٍُ يٍ وظع االَجطبح ( )13ثىاٍَ:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و11.13و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و1.16و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و14.13و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و1.49و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و3و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.364و دثرغذ
قضضخ وtو الضؾةذثخ و1.241و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب
صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي
الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط
الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و11.33و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.95و فش ؽضا

ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و12.33و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.36و
رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و1و
ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.256و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و3.736و
دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا
اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الابثيخ.
 فٍ اختجبر انحجم ( )13ثىاٍَ:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و31.53و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و2.42و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و49.13و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و1.63و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و7.33و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و1.31و
دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و7.194و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ
و 2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ
اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ
الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و31و ثبةؾراف معضبيس مادايث و4.93و فش
ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و37.66و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.44و رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اوازجبيصا الاجرش
دالجعدس و1.66و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.961و دثرغذ قضضخ وtو
الضؾةذثخ و2.111و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز
معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس
لرضغضذ خ الابثيخ.
 فٍ اختجبر طحت انعمهخ نحذ انتعت:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و6.333و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و1.333و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و11.333و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و1.333و رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ
اوازجبيصا الاجرش دالجعدس و5.333و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و1.225و

دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و7.127و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ
و2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ
اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ
الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الاجرش و6.333و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.939و
فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس و1.233و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.139و رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اوازجبيصا الاجرش
دالجعدس و2.233و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و1.334و دثرغذ قضضخ وtو
الضؾةذثخ و3.993و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز
معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس
لرضغضذ خ الابثيخ.
 فٍ اختجبر انمفش َصف لزفصبء نحذ انتعت:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و47.25و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و1.25و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و57.25و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و1.5و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس و13و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و1.41و دثرغذ
قضضخ وtو الضؾةذثخ و14.14و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب
صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي
الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط
الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و47و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.16و فش ؽضا ثرغ
الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و54و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.37و رز
الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس و5.25و
ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.5و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و21و دحش
ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و 2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي
الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الابثيخ.

 فٍ اختجبر ركط ( )33يتز يٍ انجذاَخ انطبئزح:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و4.316و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.261و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و3.214و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و3.333و رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ
اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.192و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.315و
دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و13.172و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ
و 2.99و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ
اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ
الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و4.394و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.276و
فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و3.731و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.315و رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اإلازجبيصا الاجرش
دالجعدس و3.166و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.323و دثرغذ قضضخ وtو
الضؾةذثخ و1.229و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز
معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس
لرضغضذ خ الابثيخ.
فٍ اختجبر ركط ( )153يتز:
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و26.32و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.61و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و23.22و ثبةؾراف
معضبيس مادايث و3.23و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ

اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس و3.1و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.11و دثرغذ
قضضخ وtو الضؾةذثخ و43.55و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب
صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي
الجعدس لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط
الؾةبثش فش اإلازجبي الاجرش و26.55و ثبةؾراف معضبيس مادايث و9.22و فش ؽضا
ثرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و25.13و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.17و

رز الزذالش دثرغ فرق امدسبا الؾةبثضخ ثضا ةزبئظ اإلازجبيصا الاجرش دالجعدس
و1.45و ثبةؾراف معضبيس لر،ردق مادايث و3.7و

دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ

و23.13و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.99و مضب صدل رز معتذصخ
ال،ردق ثضا اوازجبي الاجرش داوازجبي الجعدس دلصبلؼ اوازجبي الجعدس لرضغضذ خ
الابثيخ.
درعود الجبؽضزب

لك الز الضتخظ الزديصجش الضزج ما قج الضدية دالعس ض

رز ريذصر الادياد الجدةضخ والاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا دالرعرضا دالاذح الضضضوح
ثبلةر خ لرعيا ضا دالرعرضا دميبدلخ الاذح لرعيا ضا دالرعرضا دالةر خ
الاصذر دميبدلخ الةر خو لرضغضذ خ الزغرصجضخ امب ثبلتةجخ الضغضذ خ الابثيخ
فاد ض الضتخظ الزديصجش رز ريذصر الادياد الجدةضخ والاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا
دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لررعرضا دميبدلخ الاذح لرعيا ضا دالرعرضا دالةر خ
الاصذر دميبدلخ الةر خو د ب الزيذي العضا ثبلتةجخ الز والاذح اوة،غبيصخ
لررعرضا دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لررعرضاو.
درعتتود الجبؽضزتتب

لتتك التتز الزتتديصت الضةتتزضر دا ظ الزتتديصت الضتتتز ا دالضجتترمظ

داستتزددا ظةتتذاا الكتتتدح الضاتتتتخ فتتتش الزتتديصت داستتتزددا ظةتتذاا الراؽتتتخ الضضرتتز ثتتتضا
الزتراياد صادس إلز ريذصر اوةغبا "و1و.
ا ظ حدف الزديصت حتذ ظ صعضت ظ اتب الغةتا فتش مةتزذصبد ظ رتز متا مةتزذاحب
اليجضعش دحعا صةجت ؽددس ةا

دظض،ش فش ررك ام اب دحتعث امةةتغخ رجتدظ فتش

ارتتت الضوصتتد متتا اليبقتتخ دموصتتد متتا الاتتذح درؾتتدس حتتتبك ضرضتتبد حتتد فتتش ثع ت
بف لهسزك،ب صعبد ثتب حتعث امةةتغخ
الذظبئا فش ثداصخ الزديصت دثعد إ يب دقذ
ٍ
لزصجؼ ظ ضر ،بصخ دظض،ضخ ا س قج درةضز حعث العضرضخ ثعضرضخ الزتضا.

و1و ضبد الدصا جب ظثذ اصد؛ الزديضط دامسس العرضضخ لجتب دظ داد ال،رص فش املعبة الغضب ضخ وة رصبد-ريجضابدو :واإلستتديصخ
داي الضعبيف 2335و ص.155

دصعرف الزتضتا رتز ظةتج مغضذ تخ متا الزغضتراد الذظض،ضتخ دالزكترصؾضخ الزتش رؾتدس
م اب دظعخوح الغةا الضدزر،تخ ةزضغتخ شتدح الضتتبحظ الزديصجضتخ

و1و

دثعتد ظ ؽصترذ

ضرضتتخ الزتضتتا لتتدر الرصبالتتش فتتب مةتتزذر الزتتديصت التتعس ةزغتتذ تتتج حتتعث الزتض،تتبد
سضعض فش الضؾبف تخ رتز حتعا الضةتزذر متا الزتض،تبد لتتا حتعث العضرضتخ و صضتتا ظ
رؾتدس ثتدد ظ رؾتدس ضرضتبد الزتضتا امدلتز دإو صؾتدس الزتديصت الوائتد (Over
) Trainingدرؾدس ضرضخ حجذا فش مةزذر الرصبالش .
دا ريذصر الاذح العاترضخ صعضت اصتبدح قتديح العاترخ رتز الزغرتت رتز مابدمتبد
مدزر،خ اهل اما معضا إ ظ " الؾر خ راذ دائضب ً رز العضت التد مابدمتخ د تتدمب
رتتتذ العاتترخ ا ضتتر قتتذح فتتب الزتتأصضر الضعتتذق التعس رؾدصتتج الضابدمتتبد الضدزر،تتخ رتتز
و2و .

الةر خ را دما صا صوداد امدا فش الوما الضؾدد "

 2-4عزض َتبئج انمذراد انجذَُخ نًجًىعتٍ انجحث انتجزَجُخ وانعبثطخ نالختجبر
انجعذٌ وتحهُههب ويُبلشتهب:
قبمذ الجبؽضزب

ثأازجبي ةزبئظ الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ لهازجبي

الجعدس وازج بياد الجؾش عضضعب د لك لرذقذف رز مدر الزيذي الؾبص لرضغضذ خ
الزغرصجضخ ا ارص اسزددا اوازجبي وtو لرعضتبد الضةزارخ ثدولخ امدسبا الؾةبثضخ
داوةؾرافبد الضعضبيصخ د ضب مذالؼ فش عددل و5و.

و1و

Councilman , j.E., the science of swimming: (London, Pelham book, 1978) p. 358.
رث :ص.119
و2و ي د عبثر ثبقر؛ مصدي سج

انجذول ()5
َجٍُ االوطبغ انحظبثُخ واالَحزافبد انًعُبرَخ ولًُخ( )tانًحظىثخ وانجذونُخ
نالختجبر انجعذٌ الختجبراد انجحث نهًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانعبثطخ
الضغضذ خ الابثيخ

الضغضذ خ الزغرصجضخ
قضضخ t

الضزغضراد

الغددلضخ

د

1

±ا
يمش الترح اليجضخ اةخ و2و ضرذ

قضضخ t
الضؾةذثخ

الدولخ

±ا

2375

3.23

2.54

3.11

4313

معتذس

1.32

3.31

3.11

3.12

4.66

معتذس

14.13

1.49

12.33

1.36

2.753

معتذس

4

اازجبي الؾغ و13و صبةضخ

49.13

1.63

37.66

3.44

5.315

5

سؾت العارخ لؾد الزعت

11

1

1.2

3.139

4.132

معتذس

6

الا،و ةصا قرفصب لؾد الزعت

57.25

1.5

54

3.37

2.7

معتذس

9

و 33و ما الجداصخ اليبئرح

3.214

3.333

3.731

3.315

6.726

معتذس

و153و مزر

25.13

3.17

23.22

3.23

9.15

معتذس

ررا ثترزب العيا ضا
الذصت العرص

2

اازجبي صتش دمد العيا ضا ما

3

1

فش الضجبد

دال اوةجيبػ و13و صب

ي

ي

2.32

 فٍ اختجبر ريٍ انكزح انطجُخ سَخ ( )2كُهى غزاو ثكهتب انذراعٍُ :ثرغ الذسطالؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فش اإلازجبي الجعدس و2.75و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.23و فش ؽضا ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خ الابثيخ فش اإلازجبي الجعدس
و2.54و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.11و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و1.2و دحش
ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل

رز معتذصخ ال،ردق ثضا

الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر انىثت انعزَط يٍ انثجبد :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فشاإلازجبي الجعدس و1.32و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.31و امب ثبلتةجخ لرضغضذ خ

معتذس

الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و3.11و ثبةؾراف معضبيس مادايث
و3.12و دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و4.66و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ
الجبلغخ و 2.32و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ
دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر ثٍُ ويذ انذراعٍُ يٍ وظع االَجطبح ( )13ثىاٍَ :ثرغ الذسطالؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فش اإلازجبي الجعدس و14.13و ثبةؾراف معضبيس
مادايث و1.49و

رز الزذالش امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط

الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و12.33و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.36و رز
الزذالش دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و2.753و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ
الجبلغخ و 2.32و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ
دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر انحجم ( )13ثىاٍَ :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فشاإلازجبي الجعدس و49.13و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.63و

رز الزذالش امب

ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و37.66و
ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.44و

رز الزذالش دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ

و5.315و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل رز معتذصخ
ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر طحت انعمهخ نحذ انتعت :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فشاإلازجبي الجعدس و11.333و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.333و رز الزذالش امب
ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و1.233و
ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.139و

رز الزذالش دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ

و4.132و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل رز معتذصخ
ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر انمفش َصف لزفصبء نحذ انتعت :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خالزغرصجضخ فش اإلازجبي الجعدس و57.25و ثبةؾراف معضبيس مادايث و1.5و

رز

الزذالش امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس
و54و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.37و رز الزذالش دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ
و2.7و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل رز معتذصخ
ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر ركط ( )33يتز يٍ انجذاَخ انطبئزح :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خالزغرصجضخ فش اإلازجبي الجعدس و3.214و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.333و رز
الزذالش امب ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اوازجبي الجعدس
و3.731و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.315و

رز الزذالش دثرغذ قضضخ وtو

الضؾةذثخ و6.726و دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل رز
معتذصخ ال،ردق ثضا الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 فٍ اختجبر ركط ( )153يتز :ثرغ الذسط الؾةبثش لرضغضذ خ الزغرصجضخ فشاإلازجبي الجعدس و23.22و ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.23و

رز الزذالش امب

ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ فجرغ الذسط الؾةبثش فش اإلازجبي الجعدس و25.13و
ثبةؾراف معضبيس مادايث و3.17و رز الزذالش دثرغذ قضضخ وtو الضؾةذثخ و9.15و
دحش ا جر ما قضضخ ) (tالغددلضخ الجبلغخ و2.32و مضب صدل رز معتذصخ ال،ردق ثضا
الضغضذ زضا الزغرصجضخ دالابثيخ دلصبلؼ الضغضذ خ الزغرصجضخ.
درعود الجبؽضزب

لك الز اوداا الضابفخ الز العيا ضا دالرعرضا دالزش ضرذ

رز رتذصا ت االبفش رز اعوا الغةا دما صا ريذصر الادياد الجدةضخ اوة،خ
ثتةجخ معضتخ ما دا

الع ر فضعد ظسرذة الزديصت ثتالبفخ امداا

الغةا ما

امسبلضت الزديصجضخ اد الزأصضر فش ريذصر الضغبمض العارضخ العبمرخ فش امدا
ؽض امداا اهل ظس عخد ثدةش صعتش ظدا

ض

فت

ارش مزؾرك الد مابدمخ مب

مض ؽض الضا ثتالبفزج إلز الرعرضا ظد العيا ضا وظس رضجضزج رضخبو مضب صعيش لك
إمتبةضخ فش رؾةضا قديح حعث العاهد رز العض الد الغب ثضخ فاه ا لك فب
حعث امداا ا لضابفخ سزعض

رز اصبدح الكد ظد الزذرر العارش ما اهل رغتضد

دؽداد ؽر ضخ ا جر ما الذؽداد العبمرخ فش ؽبلخ الغخد او زضبدس " دثتب

رز

لك فب امسرذة العس صزا ثج رغتضد الذؽداد الؾر ضخ صضزبا ث خذي ظقصز قذح
اةاجبالضخ م سر خ متبسجخ لرذصذل إلز ظفا إةزبط لراديح العارضخ لخعث الضغبمض
و1و

العارضخ "

دصع ر وابلت فضص

ا صرصؼ جد الترصاو إ دا ظس عو ما ظعوا

الغةا ظد مب صابف إلضج ما ظؽضبل صادس إلز ؽددس و ؽذل م،بص الغةا
دصتذ فش ارغبث مابد لرعو التبرظ ما اوةاجبي العارش دصررجط ماداي حعا العو
ثبلضةبفخ العضذدصخ ثضا ةايخ الزأصضر دمؾذي الض،ص
قضضخ مزغضرح ظصاب ً رز مدر ؽر خ الض،ص
امداا

و2و

دما صا فب العو الضابد حذ

دحعا حذ ؽاضاخ العض

تد إالبفخ حعث

لرزأصضر فش ريذصر الت،بصخ العارضخ لرضغبمض العارضخ العبمرخ

رز حعث

الض،بص مضب صعيش رأصضراً مرؾذظب ً فش يف مةزذر الاديح العارضخ الزش سزاصر رأصضراً
إصغبثضب ً فش مةزذر الةر خ الؾر ضخ لخعث امعوا

تد امدا الؾر ش ؽزضب.

إ الخدف ما إمتبةضخ ا زضبد امداا الضابفخ حذ إةخب و رةرط عخداً تد ؽضرخب
رز العاهد الصغضرح فؾةت ث صتذ

رأصضرحب جضراً فش الضغبمض العارضخ

لألاراف الة،رز دمدر مكبي زخب فش العض العارش مضب صعيش
الاديح رز إةغبا شغ ثدةش صوداد ثوصبدح الاذح فش العاهد داصبدح ،بصزخب
الذظض،ضخ فش إةزبط اليبقخ الهامخ دثبقزصبدصخ بلضخ د تد الزديصت ثبسزددا امداا
الضابفخ صغت مرا بح العذام اطرضخو3و:
 .1ةذا الزديصت الجدةش.
.2

دد العاهد الضكبي خ فش العض الجدةش.

 .3دال الغةا فش ظصتب العض الجدةش.
 .4رؾدصد التةت الصؾضؾخ لرذا الضابف.
و1و ارؾخ ؽةب الدصا ودآارد و؛ الضذسذ خ العرضضخ فش الزديصت :والابحرح مر و التزبة لرتكر 1779و ص.32-33
و2و ابلت فضص جد الؾةضا؛ رأصضر صهصخ ظسبلضت رديصجضخ فش ريذصر الديذاد دايذح الؾبعو دإةغبا 113مزر ؽذاعو :وظاردؽخ
د زذياث رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 2333و ص.24
و3و اصبد ابيق جد ل،زج ؛رأصضر الخردلخ الضتز ضخ ثصديصخ الذا ظد ثددةخب فش الغط الد العبلش وظاردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ
الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 2331و ص.41-43

انجبة انخبيض
-5االطتُتبجبد وانتىصُبد:
 1-5االطتُتبجبد:
 .1ا الضتخظ الزديصجش الضعد ما قج الضدية ض

رز ريذصر الادياد الجدةضخ

والاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا دالرعرضا دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لرعيا ضا
دالرعرضا دميبدلخ الاذح لرعيا ضا دالرعرضا دالةر خ الاصذر درؾض
الةر خو ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الزغرصجضخ.
 .2ا الضتخظ الزديصجش الضعد ما قج الضدية ض

رز ريذصر الادياد الجدةضخ

والاذح اوة،غبيصخ لرعيا ضا دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لرعيا ضا دميبدلخ الاذح
لرعيا ضا دالرعرضا دالةر خ الاصذر درؾض الةر خو ثبلتةجخ الز الضغضذ خ
الابثيخ.
 .3ا الضتخظ الزديصجش الضعد ما قج الضدية لا صعض

رز ريذصر والاذح اوة،غبيصخ

لررعرضا دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لررعرضاو ثبلتةجخ الز الضغضذ خ الابثيخ.
 .4ا

اوداا

الضابفخ

ضرذ

رز ريذصر الادياد الجدةضخ والاذح اوة،غبيصخ

لرعيا ضا دالرعرضا دالاذح الضضضوح ثبلةر خ لرعيا ضا دالرعرضا دميبدلخ الاذح
لرعيا ضا دالرعرضا دالةر خ الاصذر درؾض الةر خو ثصذيح ا جر ما د
اسزددامخب.
 2-5انتىصُبد:
 .1اسزددا اوداا الضابفخ الز اعوا الغةا فش الذؽداد الزديصجضخ داصذصب ً فش
فزرح قج الضتبفةبد د لك لوصبدح ما الادياد الجدةضخ فاهً ا اصبدح العت

رز

العاهد العبمرخ فش لعجخ رح الضد.
 .2اسزددا اداا مابفخ الز اعوا الغةا فش فعبلضبد اارر.
-3اسزددا اداا مابفخ ثتةت ما و%13-%6و لرزعرف رز رأصضرحب فش الادياد
الجدةضخ.

انًصبدر
 ظؽضد ةبعش مؾضذد؛ رأصضر اسزددا ثع

امسبلضت الزديصجضخ فش رؾةضا الةر خ

الاصذر :وظاردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 1771و.
 امضا اةذي الدذلش داسبمخ بم يارت؛ انتزثُخ انحزكُخ.ا :1والابحرح داي ال،تر
العرثش 1712و.
 ظصضب

ؽةضا

رش؛

هقخ ثع

الاضبسبد الغةضضخ د تبصر الرضبقخ الجدةضخ

دالضخبيصخ ثبمدا ال،عرش ثترح الضد .ظاردؽخ د زذياث :و رضخ الزرثضخ الرصبالضخ
عبمعخ ثغداد 1777و.
 ثبس

جد الضخدس؛ يفبهُى ويىظىعبد يختبرح فٍ عهى انتذرَت انزَبظٍ .ا:1

وثبيصس 1776 A.A.M. Franceو.
 ثةيذصةش اؽضد؛ اطض وَظزَبد انتذرَت انزَبظٍ :والابحرح داي ال،تر
العرثش 1777و.
 دصذثذلد .فب دالضا؛ يُبهج انجحث فٍ انتزثُخ وعهى انُفض  .وررعضخو مؾضد ةجض
ودآارد و :والابحرح متزجخ امةغرذ الضصرصخ لريجب خ 1715و.
 ي د عبثر ثبقر؛ ربصضر رديصت الاذح الضضضوح ثبلةر خ رز ثع
الجدةضخ دمخبيصخ :وااردؽخ د زذياث

الضزغضراد

رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد

1775و.
 اصبد ابيق جد ل،زج؛ رأصضر الخردلخ الضتز ضخ ثصديصخ الذا ظد ثددةخب فش الغط
الد العبلش وظاردؽخ د زذياث رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 2331و.
 سضضر الخبشضش د جد اولج الغضضرش؛ دياسخ مابيةخ لزيذصر الاذح الع ضز
لعاهد الرعرضا ثيرصاخ الزديصت ال،زرس الضرر ،الكدح دالضتد،

الكدح:

وثؾش متكذي مغرخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد العدد اودل 1773و.
 صرصؼ

جد الترصا ال،ارش؛ مؾبالراد فش الجبصذمضتبةضك الرصبالش ليرجخ

الد زذياث لرعب الدياسش و2334-2333و رضخ الزرثضخ الرصبالضخ عبمعخ ثغداد.

 ابلت فضص

جد الؾةضا؛ رأصضر صهصخ ظسبلضت رديصجضخ فش ريذصر الديذاد

دايذح الؾبعو دإةغبا 113مزر ؽذاعو :وظاردؽخ د زذياث

رضخ الزرثضخ

الرصبالضخ عبمعخ ثغداد 2333و.
 ارؾخ ؽةب الدصا ودآارد و؛ انًىطىعخ انعهًُخ فٍ انتذرَت :والابحرح مر و
التزبة لرتكر 1779و.


صب



ضبد الدصا جب

جد الدبل ؛ عهى انتذرَت انزَبظٍ :والابحرح داي الضعبيف 1777و.
ظثذ اصد؛ انتخطُػ واألطض انعهًُخ نجُبء وأعذاد انفزَك فٍ

األنعبة انجًبعُخ (َظزَبد-تطجُمبد) :واإلستتديصخ داي الضعبيف 2335و.
 قبسا ؽةا ؽةضا دمتصذي العتجتش؛ انهُبلخ انجذَُخ وغزق تحمُمهب :وثغداد
ميجعخ الزعرضا العبلش 1711و.
 قبسا ؽةا ؽةضا؛ عهى انتذرَت انزَبظٍ فٍ األعًبر انًختهفخ :و ضب
ال،تر لريجب خ دالتكر دالزذاص

داي

1771و.

 قبسا ؽةا ؽةضا؛ لىاعذ ،غزق ،تًزَُبد ،ثزايج تذرَجبد انمىح وعاللتهب
ثبالنعبة انزَبظُخ :وثغداد ميجعخ عبمعخ ثغداد 1716و.
 قضس ةبعش جد الغجبي دثةيذصةش اؽضد؛ االختجبراد ويجبدئ االحصبء فٍ
انًجبل انزَبظٍ :وثغداد متزجخ الذاتضخ 1719و.


بظا عبثر ظمضر؛ االختجبراد وانمُبطبد انفظُىنىجُخ فٍ انًجبل انزَبظٍ .ا:1
والةبلضضخ ة ا 1779و.

 مؾضد ؽةا

هدس؛ عهى انتذرَت انزَبظٍ .ا :1والابحرح داي الضعبيف

1772و.
 مؾضد صجؾش ؽةبةضا داؽضد ةرر معبةش؛ يىطىعخ انتذرَت انزَبظٍ
انتطجُمٍ .ا :1والابحرح مر و التزبة لرتكر 1771و.
 مؾضد صجؾش ؽةبةضا؛ انتمىَى وانمُبص فٍ انتزثُخ انجذَُخ.ط.2ا :2والابحرح
داي ال،تر العرثش 1719و.
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