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بعض المتغيرات البدنية فى تأثير تدريبات القوة الوظيفية 
 لناشئي الجودو والمهارية للرمى

 ( *) محمود السيد بيومى

 الممخص:
تصديم  حنادجيت تدفنمح  حجددت فا  ابتدفنمحجت ابةظمامدع ةابتىدن    د  هدف  ابحثدث إبد   دف:ـــــــلها

 يوجنات ابني  ين ابةقة  ف  ابجةفة.بحىض ابيتغمنات ابحفامع ةابيوجنمع  ف تأثمنه 
(، 2ب يجية دددع ابتجنمحمدددع)ن   حجبقمدددجل ابقح ددد  ةابحىدددف اْددددتدْ ف  ل ابيددداوت ابتجنمحددد   االجـــاا:ا :

ا تمجنه  حجبطنمقع ابىيفمع ين فنع ابغنحمع ب جةفة ، ت  ين ال ح   .ش دحنحج ( 2ةابضجحطع)ن 
 71..97( ةفئددددددددع ابطددددددددة  )99.16±36.16( ةفئددددددددع ابددددددددة ن )1..9± 99.11فدددددددد   يددددددددن )

 . (13..± 9.91( ة ين ابتفنمب )±3.31
فدنة  اات فالبدع إثصدجئمع حدمن يتةددط ابقمجددمن  ابيجية دع ابتجنمحمدع نتـئج أظهـا   :النتـــــــئج 

بصدددددجبي ابقمدددددجل ابحىدددددف  ةتناةثدددددت اددددددب تثددددددن  0...ابقح ددددد  ةابحىدددددف   ادددددف يددددددتة  يىاةمدددددع
% ابدددددددد  22.220)ةابيوجنمددددددددع حدددددددمن %(10..10% إبددددددد  ....02)حددددددددمناال تحدددددددجنات ابحفامدددددددع 

 (.02..إبددد   2.3.4ابةظمامددع حدددمن)ةتناةثددت فالبدددع ثجدد  ابتدددأثمن اال تحدددجنات  %(000...
 ابيجية ع ابضجحطع نتئج  أظها  ،( ةابك حثج  تأثمن ينتاع030..إب   2.343ةابيوجنمع حمن)

بصجبي  0...فنة  اات فالبع إثصجئمع حمن يتةدط ابقمجدمن ابقح   ةابحىف   اف يدتة  يىاةمع
 %(..21.0% إبددد  .3..2)حدددمنابقمدددجل ابحىدددف  ةتناةثدددت اددددب تثددددن اال تحدددجنات ابةظمامدددع 

%( ةتناةثددددت فالبددددع ثجدددد  ابتددددأثمن اال تحددددجنات ابحفامددددع 02.0.2% إبدددد  4.101)ةابيوجنمددددع حددددمن
ةابددك حثجدد  تددأثمن ينتاددع،  (0.202إبدد   1...0ةابيوجنمددع حددمن) (4...2إبدد   .32..حددمن)

فددنة  اات فالبددع اثصددجئمع حددمن يتةدددط  التجاي يــو لالبــئ  و أظهــا  نتــئج  مجمــلبتث ال  ــ 
ةتناةثددت فددنة  ادددب  ابيجية ددع ابتجنمحمددعبصددجبي  0...ابحىددفممن  اددف يدددتة  يىاةمددع  ابقمجدددمن

% إبددد  .00.03حدددمن) %( ةابيوجنمدددع0.201.% إبددد   4.002تثددددن اال تحدددجنات ابحفامدددع حدددمن)
( حثجددد  تدددأثمن 2.2.0 – 43..0ةتناةثدددت فالبدددع فددد  اال تحدددجنات ابةظمامدددع حدددمن)  %(.3..03

  حثج  تأثمن ينتاع. (0.202 – 0.020ينتاع ةف  ابيوجنمع حمن)

                                                 
*
 جامعة طنطا الفردية بكلية التربية الرياضية مدرس بقسم المنازالت والرياضات 

Mobile: 011111 97 544,Email:dr.baioumy@phed.tanta.edu.eg 
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 فاةن ابني     –قةة ابنج من  -قةة ابانا من  –: ابقةة ابةظمامع  كممئ  مفتئ يو
 المقدمة ومشكلة البحث:

أنَّ نمجضددددع ابجددددةفة ةددددأ  نمجضددددع أ ددددن  بوددددج يتط حددددجت تدددددجه  فدددد  االنتقددددج  حجبيدددددتة  
حنمجضدع ابجدةفة فهادن يدن ابيامدف فد  ظد  ابيتط حدجت ابحفامدع ةابيوجنمدع ابينتحطدع ابتاجفد  ببل ب ة 

ببل حدد  ابجددةفة أن متيتىددةا حقددفن ةحمددن يددن ابددتثة  ابىضدد   ابىصددح  ابيثددجب  ةابةاددج ة ابةظمامددع 
ب ىضبلت ابىجي ع ف  األفا  ابيوجن  يع تاجد  حفا  ثنة  حمن ابطن  ابى دة  ةابطدن  ابددا   

 .((Henry,T. 2011 ين ابجد 
ال حدد  ابجددةفة يددن  ددبل  تثقمدد  قددة  االاقحددجض األم ةيتددن  مدددتطمىةا يدددك ةمدددتطمع 

ابحفبدددع )ةدددةي  ةجتدددج( ةابددددمطنة   ددد  ياجفددددمو  ةابةصدددة  بتاامدددا تةامدددك ياجددددب ب نيددد  ثمدددث أنَّ 
 .((Bonitch-Gongora et al,2012ابدمطنة     اب ص  قح  ابني  أين يو  ب غجمع

ج  صدين  دن تةا ادن الددقجطن   د  ابحددجط ة بل  اب ىب ين أ    مثجة  اببل ب إ دنا
حأثف ابنيمدجت ةمثتدجج ابدك إبد  قدةة لدف حجبدانا من يدع ددن ع ااطدبل  ثنةدع ابدنج من يقنةادع حقدةة 
 ييمدد ة حجبدددن ع يددن اببل ددب  اددف تاامددا هجةيددن ثتدد  ال مددتيةن ياجفدددن يددن إ ددفاف ففددجع اددججي)

(Imamura,Hreljac,Escamilla,and Edwards,2006 
جع ابىض مع ةابومة مع بياطقع ابجاع حجيتصجص ابقة  ةتااما ابثنةع ةابدتثة  األاد ةتقة 

حوج ةاق  ابقة  إب  األادجع ابيثمطع دةا  ين قدة  نف فىد  األنض ابياقةبدع أل  د   ادف ضدنب 
 (.(Hertling and Kessler,2006 ابةىب أة قة  ابجاع ف  ابجد  ابى ة  ابياقةبع ألدا 

نَّ ال ب ابجةفة إ تثدنك ب  دنةج يدن تدأثمن قدة  اب صد  أثادج  ابددن ع اثتمججدن بضدجفع إبد  ةا 
ابقةة ابةظمامع تةددحن  نايتبلةأاَّن يضجفة بوجة  اب ص  إال  نج  حوجيابقمَّ  تاما يوجنة ني    من ث َّ 

 اثتاجظ اببل ب حجبتةا ن. ة األفا  ابيوجن  ابيتقن يع دن ع ابتثنك 
هجددة  ينةددب أة دددن ع ابددففجع ةتاامددا هجددة  يضددجف بل ددب ابجددةفة يددن أفا  أ  بال مددتيةن ة 

فةن اثتاجظددددن حينةدددد  ثق ددددن فا دددد  قج ددددفة انتةددددج ه ةأفا  ابتثنةددددجت ابددددد ميع ةدددددن ع تغممددددن اتجددددجه 
 .(13،ص2.02، يثيةف،حمةي  ، ، أثيفغج  )ابجد 

إنَّ العبى الجودو الذين تتأسس استراتيجيتهم على أداء عدد قليل  نلن التيكييلفى  لى و

 ونحلللللللور نحلللللللدد لرنلللللللأ النكلللللللف س تيلللللللون  ر لللللللهم أقللللللل   لللللللى ال لللللللو اتجلللللللف  

Calmet&Ahmadidi,2004; Franchini et al,2008).)  

(، ةيمنةدج ةأ دنةن ...2) Calmet and Ahmaidiةمتاد  ةدبل يدن ةجبيدت ةأثيدف  
Miarka,et al (2.02 اثتمجج     )  ال ح  ابجةفة إب   حنات يوجنمع  ططمع إلثدنا  ابتادة
تتضدين يجية دجت يتاة دع يدن ابيودجنات ابتد  تلدي  ابيددةجت ةابنيمدجت ابيتاة دع  ابتاجفد  ابت 

 Calmet & Ahmaidi,2004; Miarka et ةابىي  األنض   بل  ابةقت األيثد  أثادج  اباد ا 
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al,2012) ابيتةجيد  أنَّ ابىبلقع حمن ت ك ابيودجنات تيثد  ابجةاادب األدجددمع باظدج  ابوجدة  ( ثمث
 (. Heinisch et al 2013, Sterkowicz et al 2013)ال ح  ابجةفةبف  

ابجةفة نمجضع فماجيمةمع  جبمع ابلفة اات طدجحع يتقطدع تثتدجج إبد  تيمد  فد  األفا  أنَّ ة 
 (Degoutte,et al,2003). اب طط  بضيجن اباة 

ثمددددث مدددددتوف  ادتثضددددجن األفا  ابوجددددةي  ابتددددفنمب ابددددةظما  مدددددجه  فدددد  تطددددةمن ةأنَّ  
بددددد  حمئدددددع تدددددفنمب بتثددددددمن  االثتمججدددددجت ابىضددددد مع ب يودددددجنة ةابيثدددددففات ابيةقامدددددع ألفا  ابيودددددجنة ةا 

 . (Ives JC and Shelley GA,2003)فىجبمتن
نَّ أفا  ابتيدددجنمن ابت صصدددمع ( أ2..1) Blais and Trillesةمددداةن حدددجبمل ةتنمددد  

ن ةاتجددجه تاجددب حلدة  جمدف ب تاامددا فا د  صدجبع األثقدج  ألاَّودج تددت  حطنمقدع يثدففة حيقدفاتب جدةفة ال
ةيدجن ثنة  ي صةص، ةةابك ابجةاادب ابفماجيمةمدع إلطدبل  ابقدةة ةااقحدجض ابىضدبلت ابىجي دع 

 ((Blais L and Trilles F,2006 أثاج  ابثنةع ينهةاًج حجبثنةع اباى مع ب يةق  ابتاجفد 
ابددةظما  فدد  ابجددةفة يددن  ددبل  تيددجنمن ابيقجةيددع ابتدد  تددفنمحجت ابقددةة ةمددت  تطحمدد  ياوددة  

" دددةا  تيددجنمن ثددنة  أة Special Techniques" أفا  اببل ددب بيوجناتددن ابت صصددمعتثدددن 
" ةفادةن اب ىدب Nage Waza"ادجج  ةا ا  Throwing Techniques ت صصدمع باادةن ابنيد 

"  حطنمقددع أفائوددج اباى دد   Katame-Waza"ةتددجي  ة ا Grappling Techniquesاالنضد  
 ب يا .  فا   ابيحجنمجت ين ثمث يدجنهج ابثنة  ةا

ابتينماددددجت ابيلددددجحوع بددددؤلفا  ابيوددددجن  تىددددف ةدددددم ن نئمدددددع بئل ددددفاف ابحددددفا  اب ددددجص أنَّ ة 
ةاةتدجب اببل ب  حنات ثنةمع تامفه  اف تاامداه يوجناتدن، ةاقدص اددت فا  ةتةدنان هداه ابتدفنمحجت 

ماصدي ال دب (. ة 004، ص.2.0يثيدةف، ،)حمدةي مؤثن د حمًج     يدتة  اببل دب أثادج  ابا ا 
ةتثدمن قفناتن ابحفامدع  "Nage Komeابجةفة حضنةنة تةنان أفا  ابيوجنات حجبني "اجج  ةةي  

جبيوجنات ابينةحدع يىودج ثتد  مددجه  ابدك نحطوج حاب جصع ةادت فا  ابتيجنمن ابيتاة ع بة  يوجنة ة 
 (.4،ص...2يثيةف ، ،حمةي  .)اججح أفائن ابوجةي ب حناتن اباامع ةاب ططمع   مجفةف  

ددج ف   د  حادج  ةتثددمن قدةة ةتدةا ن ةاددتقنان ت تدفنمحجت ابقدةة ابةظمامدع بحجثث أنَّ ا ةمن 
دددتجتمةمع فدد  أةثددن يددن يدددتة  ةابىيدد  ةاتددفنمحجت فماجيمةمددع  حيددج ملددي  يددناببل ددب   دد  ابحدددجط 

  دد  يثددةن ابجددد  ةيجية ددع  ضددبلت طنفدد  ابجددد  ابى ددة  ةابدددا   ابتدد  مىتيددف   موددج ال ددب 
  ةهجةين ةففج ن.يوجناتن  ئنأثاج  أفاابجةفة 

هادددن   ع فددد  يجدددج  ابتدددفنمب ابدددةظما  ةفناددددعمددد فناددددجت ابى يبةيدددن  دددبل  يناجىدددع ابحجثدددث 
Henry (2..00)(03) اميمدةنا ةأ دنةن ؛ Imamura,et al (2..1)(2.؛)   ةامادمل ةلدم 

Ives and Shelle (2...)(20)  ةفد  يجدج  تدفنمب ابقدةة ابىضد مع ببل حد  ابجدةفة ةفنادددع
ةفد  يجدج   Blais and Trilles (2..1()00،) حدجبمل ةتنمد (، 9)(.2.0حمدةي ، يثيدةف)
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ةحمدةي ،  ؛Bonitch et al (2.02()02) حادتش تدفنمب ابدانا من بتطدةمن ابةدةي  ةجتدج ةفناددع
اجي فدد  نيدد  ياجفدددن مثتددجج إبدد  قددةة األفا  ةدد  مددال ددب ابجددةفة ب نَّ أمتضددي  (.)(...2أثيددف )

فدد  ةضددىمع يددن ابدددمطنة   دد  تةجمددن ابقددةة ابيحاةبددع يددن طنفدد  ابجددد  ابى ددة  ةابدددا   حججاددب 
ابيثجفظع ابفائيع     ةضع ينة  ثق ن     قج فة انتةج ه اب جصع حجبيوجنة ابيؤفاة أثادج  ابوجدة  

ةاق  ابيحجناة، ةال مدتطمع ابك إال حجبتيتع حدجبقةة بتةفمن ابقفنة ابىض مع بتااما هجةين حيج تتط حن ي
  أجد ا  جددين ةددمطنتن ابةظمامع ابت  تةدحن دن ع ةقةة ابتثنك يع اثتاجظدن حتةا ادن ةتثةيدن فد

ابوجةي  حدجبتثنك انتةج ة  قةمع ةابقفنة     تىفم  ةضعابحفبع "ةةي  ةجتج" اب    ياجفدن حيدةع 
 .باةع ابيوجنة ابوجةيمع ابياجدب

ضددى  حىددض اببل حددمن الثددظ ابحجثددث  اباجلددئمنحطددةالت بن يتجحىددع ياجفدددجت ابجددةفة ةيدد
 ن  دد  أجدد ا  جدددي نماقددف اببل ددب دددمطنت ثمددث ةصددىةحع اججثوددج فدد  أفا  يوددجناتو  ابت صصددمع

 ااداهجمب وجة  ابيضدجف حداال ابيودجنة ابتد   نىنضةمتةا ان ين ج مضى  ييَّ ةاقجط انتةج ه حجبيوجنة 
أة ابوجدة   O Soto Gaeshi ددتة ججملد  "ة ا دتةججن " فلمدْنيل  حديوجنة "ة "ايث  ابوجة  حيوجنة 

"أتدش يجتدج  مدناقف "ابتةن " تةا ان فمدنع "األةة " حددن ع نيفمحيوجنة "أتش يجتج" أة "هنا  جةل " 
حيدج "  Harai Goshi Gaeshi" أة "هدنا  جةلد  ججملد   Uchi Mata Gaeshiججملد  
" Ne-waza"اد  ةا حددن ع ابتثدة  بةضدىمع  االددتاجفة" أة Ipponابيحجناة "حجالمحةن إاوج  ميةان

 "     هاا ابتةن  يثققًج حن اباة .Oseakomiةاثتدجب االةدجمةةي "
ثددجة  ابحجثددث ابىيدد    دد  تطددةمن ةبيىجبجددع ت ددك ابيلددة ع ابتدد  تةاجددن اببل ددب ابيوددجج  

  اببل دب يدن  دبل  تدفنمحجت ابقدةة ابةظمامدع فاطن  ةأدجبمب أفا  اببل حمن حتثدمن ددن ع ةقدةة أ
 دددبل  بددداا يدددن ، ب ةصدددة  إبددد  أفا  يتدددةا ن حدددمن  ضدددبلت ةياجصددد  ابجدددد  ابىجي دددع أثادددج  ابنيددد 

ملدددع فناددددع ييجنددددجت ابحجثدددث ابتفنمحمدددع ةابحثثمدددع فددد  نمجضدددع ابجدددةفة  تدددأثمن ابتدددفنمحجت الثدددظ أهية
 نيمجت ابجةفة ين ابةقة . ابةظمامع     حىض ابيتغمنات ابحفامع ةابيوجنمع بحىض

 هدف البحث: 

تصيم  حناجيت تفنمح  حجدت فا  تفنمحجت ابقةة ابةظمامدع ةابتىدن    د  تدأثمنه   د  حىدض 
 ابجةفة. باجلئ ابيتغمنات ابحفامع اب جصع ةابيوجنمع بحىض يوجنات ابني  ين ابةقة  

 فروض البحث:

حىض بددد ب يجية دددع ابتجنمحمدددعتةجدددف فدددنة  اات فالبدددع اثصدددجئمع حدددمن ابقمدددجل ابقح ددد  ةابحىدددف   -
 يوجنات ابني  ين ابةقة  ف  ابجةفة بصجبي ابقمجل ابحىف .بابيتغمنات ابحفامع ةابيوجنمع 

حىض بددد ب يجية دددع ابضدددجحطعتةجدددف فدددنة  اات فالبدددع اثصدددجئمع حدددمن ابقمدددجل ابقح ددد  ةابحىدددف   -
 يوجنات ابني  ين ابةقة  ف  ابجةفة بصجبي ابقمجل ابحىف .بابيوجنمع ابيتغمنات ابحفامع ة 
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اات فالبع اثصجئمع حمن ابقمجددمن ابحىدفممن ب يجيدة تمن ابتجنمحمدع ةابضدجحطع فد  تةجف فنة   -
يودجنات ابنيد  يدن ابةقدة  فد  ابجدةفة بصدجبي ابيجية دع بحىض ابيتغمنات ابحفامع ةابيوجنمدع 

 ابتجنمحمع.
 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 

اددددددت ف  ابحجثددددددث ابيدددددداوت ابتجنمحددددد  حجبقمددددددجل ابقح دددددد  ةابحىدددددف  ب يجيددددددة تمن ابتجنمحمددددددع 
 ةابضجحطع.

 عينة البحث:

( ددددداع 00-.0اجلددددئ  ابجددددةفة حاددددنع ابغنحمددددع ب ينث ددددع ابىينمددددع ) لددددي  يجتيددددع ابحثددددث
ع ابحثدث تد  ا تمدجن  ماد ( اجلئ،.1ةابيقمفةن حدجبلت االتثجف ابيصن  ب جةفة ةابحجبغ  ففه  )

 99.11األدجدمع حجبطنمقع ابىيفمع يدن يجتيدع ابحثدث يدن ال حد  ابجدةفة فد  ابينث دع ابىينمدع )
( ة يددددن ابتددددفنمب 3.31± 71..97( ةفئددددع ابطددددة  )99.16±36.16( ةفئددددع ابددددة ن )1..±9
( ال ب ين ينة  لحجب دحنحج  ت  تقدميو  ياجصداع إبد  يجية دع .0( بىفف )13..± 9.91)

( ال دب يدن يجتيدع ابحثدث ةيدن  دجنج ابىمادع .0ةا تجن ابحجثث  دفف )، ضجحطعتجنمحمع ةأ ن  
مةبمة حجبيث دع ابةحدن  الددت فايو  فد  إجدنا  ابفناددع االددتطبل مع .2األدجدمع ين ال ح  اجف  

ةمةضددي ، ييمدد من غمددن ال حددمن ( 2،)( ال حددمن ييمدد من 2) ةهدد  يقددديمن ابدد ةتقاددمن اال تحددجنات 
 م  االثصجئ  بيجتيع ة ماع ابحثث.ابتةص (.(، )2،)(0جفة )

 (9جدلل )
 التلصيف اال صئجث لمجتمع لبينو ال   

اجيجب  
يجتيع 
 ابحثث

ابادحع ابيئةمع ب ىماع  ثج   ماع ابفنادع االدتطبل مع ثج  يجية ت  ابحثث األدجدمع
 ( اجلئ  يحتفأ2) ( اجلئ ييم 2) (2ضجحطع ) (2تجنمحمع ) ين يجتيع ابحثث

(1. )
 اجلئ

 ( اجلئ.0) ( اجلئ.0)
.1.11 % 

 ( اجلئ23ابيجيةع ابة    بثج   ماع ابحثث االدجدمع ةاالدتطبل مع )

ةقج  ابحجثث حجبتىن      يىفالت اباية ب ىماع ين ثمث ا تفابمع ةتججال ةتةجفؤ فالبع 
 (..( ، )2حمجاجتوج بتأةف ين ياجدحع ابىماع بوف  ابحثث ةيج هة يةضي حجفة  )
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 (2جفة )
 ابفالالت االثصجئمع بتةصم  يجية ت  ابحثث ابتجنمحمع ةابضجحطع 

 قمف ابحثث بحمجن ا تفابمع ابحمجاجت يىفالت فالالت ابايةف  يتغمنات 
 .0ن                                                             

 ل دة المتغياا  م
 القيئس

 المتلس 
 ال سئ ي

 االلتلا: التفم ح االن ااف المعيئاى اللسي 

 ..0.0 03..0 4...0 .10..0 431..0 داع/لون ابدن 9
 0.3..- .0.14- 1.1.2 .....02 231..02 د  بطة  ا 2
 .02.. .1..0- 00.322 ..0..1 424..1 ةج  ابة ن 6
 22..0- ..2.4 003.. .0... .4... داع/لون ابىين ابتفنمح  9

( ابيتةدط ابثدجح  ةابةدمط ةاالاثنا  ابيىمجن  ةابتا طي ةيىجي  2مةضي جفة )
قمف ابحثث ةمتضي قنب ابحمجاجت ين ا تفابمع ابتة مع  يىفالت فالالت ابايةاالبتةا  ف  يتغمنات 

( ييج .±ةتيجث  ابياثا  اال تفاب  ثمث تناةثت قم  يىجي  االبتةا  ةيىجي  ابتا طي يج حمن)
 مىجت غمن اال تفابمعن  مةب ابتة مىط  فالبع يحجلنة       ة ابحمجاجت ي
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 .  جفة 
ابتججال ةفالبع ابانة  حمن يتةدطجت ابقمجدجت ابقح مع بف  ابيجية تمن ابضجحطع ةابتجنمحمع ف  

 يتغمنات يىفالت فالالت اباية قمف ابحثث بحمجن ابتةجفؤ               
 2 2 ن0ن

 ابيتغمنات  
 ةثفة
 ابقمجل

 ابان  ابيجية ع ابضجحطع ابيجية ع ابتجنمحمع
حمن 

 ابيتةدطجت
 تقميع  ابتججال

يدتة  
ابفالبع 
 ع± ل ع± ل االثصجئمع

 2.0.. .4... 0.042 20... ..0.2 ..00.0 402.. 224..0 داع/لون دناب 0
 .30.. .04.. 42..0 .20.. 03..2 ..020.0 .1.20 24...02 د  بطة  ا 2
 400.. 0.4.. 0.012 .20.. .02.20 231..1 ..00.3 020..1 ةج  ابة ن .
 003.. 1.2.. 0.002 031.. 34... 031.. 1.4.. ..... داع/لون ابىين ابتفنمح  .

 23..(  1، 1ةفنجت  ثنمع )  0...قميع ) ( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *
 2.024   0...*قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 

( أنَّ قميع ابتحجمن األةحن     ابتحجمن األصغن ف  جيمع ابيتغمدنات أقد  .مةضي جفة  )
ييَّج ملدمن إبد  تجدجال يجيدة ت  ابحثدث ةيدج  0...ين قميع ) ( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 

متضددي  ددف  ةجددةف فددنة  اات فالبددع إثصددجئمع حددمن ابقمجدددجت ابقح مددع بددف  ابيجيددة تمن ابتجنمحمددع 
ددج مىطدد  فالبددع يحجلددنة   دد  تةددجفؤ   يىددفالت فالالت ابايددةيتغمددنات  ةابضددجحطع فدد  قمددف ابحثددث ييَّ

 ابيجية تمن ف  ت ك ابيتغمنات.
 ةةجات لنةط ا تمجن ابحجثث ب ىماع األدجدمع ه : :شروط اختيار عينة البحث

 ( أ ةا ..ابىين ابتفنمح  ب ىماع ال مق   ن ) -
 األ ن .ابيدتة  ابيوجن  ال مق   ن يدتة  ابث ا   -
 االدتىفاف ةاالمججحمع ف  االاتظج  ف  ابتفنمب ةف ة  ابتجنحع. -
 أن مةةن اببل ب يقمف حجالتثجف ابيصن  ب جةفة. -

 ةا تجن ابحجثث هاه ابىماع بآلت :
تددةافن ، ابينث ددع ابىينمددع بتطحمدد  ابحثددثهدداه ياجدددحع ابىماددع هدد  يةضددةع يلددة ع ابحثددث، 

تىدجةن ابيددئةبةن حينةد  لدحجب ددحنحج  ةادجف  ، بينث دعاال فاف ابياجددحع يدن اببل حدمن فد  هداه ا
ةقددةع أفددناف  ماددع ابحثددث ، ابحجثددث هددة يددفنب ال حدد  ينةدد  لددحجب دددحنحج ، مةبمددة ابنمجضدد  .2

 .تثت تة مع ابياثا  اال تفاب 
 العينة المهارية:
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 "زTachi-wazaزتااشتوزا  "ا تددجن ابحجثددث يوددجنتمن يددن يوددجنات ابنيدد  يددن ابةقددة  
 ب تطحم  قمف ابحثث ةهيج يوجنت  )هنا  جةل ، امحةن دمةاجج ( ةابك بآلت  :

تيثبلن ايةاجمن يتاة من بيجيدة ت   ابنيد  حجبةددط" ، ة ف  ابحطةالتويج لمةع ادت فاي
ياجدددحع ابيوددجنتمن يددع  ماددع ابحثددث ةثججددع هددجتمن ابيوددجنتمن ب قددةة ، ة ةةلدد  ةا ا" ةابمددف " تدد  ة ا "

ةابدددفةنان "تدددج  ددددحجة " أثادددج   االاطدددبل ددددن ع قدددةة ة األفا  ثمدددث ةبلهيدددج مثتدددجج بابةظمامدددع أثادددج  
بددثب  تثتدجج بقدةة ابدانا مناألةب  حجالنتةج      إثدف  ابقدفيمن ةاأل دن   ةتؤف  ابيوجنةفا  األ

 . نياب التيج  ةاججحنفىن  ن ابحدجط االةة  يع ابففع حجبنج من ب
 أدوات جمع البيانات: 

 أجهزة وأدوات البحث: 

يم ان طح  بقمجل ابة ن، ندتجيمتن بقمجل ابطة ، جوج  يماجيةيمتن بقمجل قدةة ابقحضدع، 
 دج ع إمقج ، لنمط قمجل، حدجط جةفة.

 القياسات واالختبارات:
بتثفمدددف قددفنات ال دددب ابجدددةفة   دد  إهيمتودددج ابتدد  تددد  اتاددد   تحدددجنات االادددت فا  ابحجثدددث 
 جثثمن ف  يجج  نمجضع ابجةفة ةلي ت:ةادت فايوج ابةثمن ين ابح

 االختبارات البدنية: - 1

 ".Manuometer" حجدت فا  جوج  "Grip strength "ا تحجن قةة ابقحضع  .0
ثجامددع بقمددجل قددةة  ضددبلت ابددانا من  .2ا تحددجن ثادد  ةيددف ابددانا من يددن االاحطددجح ابيجئدد   .2

 ةابياةحمن.
بقمدددجل ابقدددفنة ابىضددد مع بىضدددبلت " Verticl Jumpا تحدددجن ابةثدددب ابىيدددةف  يدددن ابثحدددجت" ..

 ابنج من.
" بقمددجل ابقددفنة ابىضدد مع Standing Broad Jumpا تحددجن ابةثددب ابىددنمض يددن ابثحددجت" ..

 بىضبلت ابنج من.
بقمدجل قدةة  ضدبلت  Second Sit-up-20“ ثجامدع " .2ا تحدجن ابج دةل يدن ابنقدةف   .0

 ابحطن ةابىضبلت ابقجحضع بياص  ابا ا.
 ".Static balance   يلط ابقف  بقمجل ابتةا ن ابثجحت "ا تحجن ابثحجت ين ابةقة    .1
  اهجحًج ةأمجحًج     حدجط ابجةفة بقمدجل ابقدفنة ابةظمامدع بقدف  االنتةدج  فد  3ا تحجن ابثج   .2

ةيدج   اديج م ،؛ (1().2.0)ةآ نةن ، يثيف ثجيف لفافنيمجت ابجةفة)ا فاف ابحجثث(. 
 (0)(2.01 حفابثيمف)

 :االختبارات المهارية:   - 2
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 ث.2دن ع األفا  ابثنة  بيوجنة هنا  جةل  حجبني   .0
 ث..0دن ع األفا  بيوجنة هنا  جةل "اتلةةي "  .2
 ث. .2دن ع األفا  ابثنة  بيوجنة امحةن دمةاجج  حجبني   ..
 ث..0دن ع االفا  ابثنة  بيوجنة "امحةن دمةاجج " اتلةةي   ..

 (1().2.0) ةآ نةن ، يثيف ثجيف لفاف
  البرنامج التدريبى :

بد  تقادمن حنادجيت تدفنمح  حجددت فا  ابتدفنمحجت ابةظمامدع بتطدةمن حىدض إ هدد  البرندامج التددريبى:
 نات ابني  ين ابةقة  باجلئ  نمجضع ابجةفة.جابيتغمنات ابحفامع ابةظمامع ةحىض يو

 أسس اعداد التدريبات الوظيفية داخل البرنامج التدريبى: 

 Baioumy and Ghazy حمةي  ةغدج  ةقج  ابحجثث حيدي ب يناجع ةابفنادجت ابدجحقع   
 Bonitch(، حادددددددتش ةأ دددددددنةن01)Ghazy (2.01)ةغدددددددج   ةأ دددددددنةن (، .0()2.00)
 ؛Imamura (2..1()2.)اميمددددددةنا ةأ ددددددنةن ؛Henry (2..00()03)هاددددددن   ؛(02()2.02)

ال ددفاف ابحناددجيت  Ives,& Shelle(2...)(20) ةاماددمل ةلددم   ؛(.)(...2) أثيددف ،حمددةي 
ةاالدددتىجاع حجبيت صصددمن ةاب حددنا  ةايددجاج ابتددفنمحجت ابت صصددمع حجبىفمددف يددن قاددةات ابتددفنمح ، 

نمجضع ابجةفة     يةقع ابمةتمةب ةابك الحتةجن ةتجيمع  فف ياجدب ةيتاةع ين ابتفنمحجت ابت  
 تامف ابحناجيت ابتفنمح  ابيقتنح ف  ضة  اآلت :

 هف  ابحثث ةابيدجن ابثنة  بحىض يوجنات ابجةفة ةابيوجنات قمف ابحثث.تيجنمن ت ف   -
 تيجنمن مت  تثحمت  ضبلت ابا ا يع تثنمك  ضبلت ابظون ةاباناع. -
 تيجنمن مؤفموج اببل حمن حجبةقة      قف  ةاثفة يع ادت فا  ابمف ابىةدمع بقف  االتةج . -
 يع ةضع يدتقن ب ا ا ةابظون.تيجنمن تثيم  أة اق  ثق  ياجدب حمن ابطنفمن ابى ة   -
 تيجنمن يتاةع حججاب ابتيجنمن ابت صصمع بمصحي ابحناجيت أةثن ليةبمع. -
إ فاف ابتيجنمن تتبلئ  ةاثتمجججت ال ب ابجةفة، ةادت فا  تقامع ابيقجةيع بتثقم  أثن تدفنمح   -

 ببلثتمجججت ابيةقامع  بل  ابا ا .
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 (.جفة  )
 نمح  ةتة مع ةثفاتننأ  اب حنا  ف   اجصن ابحناجيت ابتف

 7ن=
 ادحع االتاج 5 ابيثتة   اجصن ابحناجيت  

 ..0 أدجحمع 02  فف األدجحمع 0
 30.20 ةثفات تفنمحمع أدحة مجً  .  فف ابةثفات 2
 ..0 ف( طحقج بلفة ابةثفة ابتفنمحمع .02 :ف  .4)  ين ابةثفة ابتفنمحمع .
 30.20 0:  . - 0: 2 - 0: 0 تلةم  ةثفة ابثي  .
 30.20 ةابتفنمب ابتةنان فتن  ينتاع ابلفة ةيا اض ابلفة  طنمقع ابتفنمب ابيدت ف  0
 ..0 ا تحجنات حفامع ةيوجنمع  اال تحجنات ابيدت فيع 1

ت ك ابىاجصن األدجدمع ب حناجيت ابيقتنح اتجئت ( ةحىف ابثصة      .متضي ين جفة  )        
%( ةادحع يةافقع ب  حنا  انتضد  حودج ابحجثدث، بداا ..0% اب  30.20ةابت  ااثصنت يج حمن )

( تة مدع اددب 0قج  ابحجثث حةضع ابحناجيت ابتفنمح  ف  صةنتن اباوجئمع ةيج هة يةضي حجفة  )
 ةأ ياع اإل فاف حجبحناجيت ابتفنمح  ب يجية ع ابتجنمحمع.

 برنامج المقترح:التمارين التى استخدمها الباحث داخل ال

تينماجت ابحناجيت ابيقتنح ابيطح    د  ابيجية دع ابتجنمحمدع ثمدث  ادتطجع ابحجثث إ فاف
( تينمن لي ت أج ا  اال دفاف ابيتاة دع حةد  ةثدفة تفنمحمدع .03ةص  اجيجب   فف ابتيجنمن إب  )

 ةمةضي ابحمجن ابتجب  ي  ص  ن أاةاع هاه ابتينماجت:
 ( تماينئ  لأل مئ:.9بدد ) .9
 ( تماين لإلبداد ال دني العئم.62د )بد .2
 ( تماين ابداد  دنث خئص لشمل:91)بدد  .6
 ( تينمن بئل فاف ابحفا  اب جص.04 فف ) 
 ( تينمن حفا  ةظما   جصع حجبجةفة .. فف ) ابيتغمنات قمف ابحثث.ة 
 تمئاين االبداد المهئاي: .9
 ( تينمن بؤلةةمي ... فف ) 
 ( تينمن يوجن  ةةظما   دفيت 3. فف )  األفا  ابيودجن   جيدع ةابيودجنات قمدف ابحثدث ةلدي

 ابك االاةاع ابتجبمع:
( تينمن يوجن  ةيوجن  ةظما  تاة ت حمن أفا  ابةة ةل  ميمن ةمدجن يدن ابثحدجت 02 فف) -

ةابتثددنك، ةتيددجنمن اتلددةةي  يددن ابثحددجت ةابتثددنك بؤليددج  ةاب  دد  ة  دد  ابجددجاحمن ةابتثددنك 
 ابثن بؤلفا  ميمن ةمدجن. 
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 تينمن اتلةةي  بيوجنات ابني  ابينةب حىف ابيوجنة األدجدمع.( . فف ) -
 ( تينمن اتلةةي  بيوجنات ابني  ابينةب قح  ابيوجنة األدجدمع.. فف ) -
 ( تينمن اجج  ةةي .0 فف ) -
 ( تينمن اتلةةي  فاةن اب ىب األنض  ةناافن .3 فف ) -
نـداى مقيـد لرخـا اا تئنـدكل انشـل،( تماين خ  ث لم ـئااجث شـمم  بمـث تمـئاين 97بدد ) .1

  ا، لشيئى.
 أسلوب تنظيم وحدات البرنامج للمجموعة التجريبية والضابطة:

اتحع ابحجثث ف  تطحم  ابتفنمحجت ابةظمامع ابحفامع )ابيتغمن ابيدتق (     ابيجية ع ابتجنمحمدع  
ابتدددفنمحجت اوجمدددع األثيدددج  حجبةثدددفة ابتفنمحمدددع ةحفامدددع أفا  تدددفنمحجت اال دددفاف ابحدددفا  ةةدددابك طحقدددت 

ابةظمامع ابيوجنمع ف  ابج   ابنئمد  ين ة  ةثفة تفنمحمع ةأثاج  تفنمحجت االتلةةي  حمايدج طدح قلدْت 
تددفنمحجت اال ددفاف ابحددفا  ةابيوددجن  حجبلددة  ابتق مددف  ابيىتددجف   دد  ابيجية ددع ابضددجحطع،   يددًج حددأنَّ 

 ابتنتمب اآلت :أج ا  ابةثفة ابتفنمحمع بيجية ت  ابحثث ابتجنمحمع ةابضجحطع لي ت 

ــ0 تددفنمحجت اال ددفاف .6.تددفنمحجت االثيددج .  Retsu rei ."2أفا  ابتثمددع يددن أ  دد  "نتدددة نا  ـ
 Uchiتفنمحجت باادةن ابني "اةتلد  ةدةي  .Ukemi  ."1أةةمي  تفنمحجت ابدقطجت" .9ابحفا . 
Komi ثددد  ابتدددفنمب   ددد  ابنيددد  "ادددجج  ةدددةي ،"Nage Komi ."3. تدددفنمحجت يودددجنات اب ىدددب

ابتوفئع حدأفا  حىدض .Randori".   1ابتفنمب ابيحجنائ  حيحجنمجت تجنمحمع "ناافةن  .7األنض .  
 ابتثمع ةااصنا  اببل حمن...9 ابينجثجت ةاالطجالت.

 طريقة وشدة التدريب فى البرنامج :

5( ، .2-.0يتةدط)ت  تاظم  ةتة مع فنجع ابثي  ابتفنمح  حلة  تفنمج  ةتيةج  حمن ابثي  اب
5( ثت  مدديي حجبتقدف  االمجدجح  .4-.53( ةابثي  األق  ين األقص ).3-.2ةابثي  ابىجب  )

بثجبع ة  ال ب يع ابثصة       ي مع ابتةم  ةابتطةن ةأ ا اصمب ين االدتلاج  ابياجددب، 
 %.1%( ةابيدا اض ابلددفة ).4%:.3ةاددت ف  ابحجثدث طنمقددع ابتدفنمب اباتددن  ابينتادع ابلددفة )

 %(...0 -% .4%( ةطنمقع ابتفنمب ابتةنان  ).3:

 :توزيع نسب االعداد )البدنى ، المهارى( بالبرنامج
 ( ادب ةأ ياع اال فاف حجبحناجيت ابتفنمح  ابيطح      ابيجية ع ابتجنمحمع.0ةمةضي ابجفة )
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 (0ابجفة )
 تة مع ادب ةأ ياع اإل فاف حجبحناجيت ابتفنمح  ب يجية ع ابتجنمحمع

 ألون ةادجحمع          
 ابحناجيت

 اإلبداداةع  

 فددتنة ابحنادجيت
 ابلون ابثجبث ابلون ابثجا  ابلون األة 

 02 00 .0 4 3 2 1 0 . . 2 0 ابيجيةع

فنججت 
 ابثي 

أق  ين 
 أقص 

  
 

         3.-4.5 

 3.5-.2              جب 
 2.5-.0             يتةدط

 ددد %00 %00 %.2 %20 %.. %0. %.. %0. %.0 %00 %.1 %10 اددددب ابحفا 
 2.20..0 22 2.20. .1 .4 30 20..00 ..0 0.0.20 002.0 043 034 020.0 اب يددددن حفا 

 ددد %.. %0. %0. %.0 %0. %0. %0. %.. %0. %0. %0. %0. يوجن اددددب 
 20..001 0.3 0.0.20 0.0.20 .03 020.0 0.0.20 012 021 20..00 021 20..00 0..4 يوجن  ين 

 ددد %0. %.. %0. %20 %20 %.2 %00 %00 %00 %.0 %0 - اددددب اب طط 
 ف 223.0 020.0 021 20..00 .4 12.0 .1 .0 2.20. 2.20. 1. 00.20 - اب طط  ين 

 ددد %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 %..0 يجيةع ابادب %
 .23. .22 00. 00. .1. .22 00. .1. 00. 00. .1. 00. .22 ابثج  االجيجب 

 (223.0% ) .1..2 طط     ( ف20..001%) 2..0.يوجن     ( ف2.20..0% )...3.حفا     ادب اال فاف %  فقمقع

( أ ياددع ةادددب ابيئةمددع الجدد ا  ابةثددفة ابتفنمحمددع يددن األ ددفاف ابحددفا  0متضددي يددن جددفة  )
( فقمقع ةحابك .02، .4ةابيوجن  ةاب طط )يحجنائ ( ب يجية ع ابتجنمحمع ثمث تناةثت يج حمن )

 320.( فقمقددع، ةةددجن اجيددجب   يددن ابحناددجيت بودداه األجدد ا  .1.،.22تددناةح ابدد ين األدددحة   )
( فقدجئ  توفئدع 0فقدج  بجد   األثيدج  حفامدع ابةثدفة ة) .0إبد  اددت ف  ابحجثدث  يدن فقمقع إضدجفع 

فنجدددع ة اوجمددع ابةثددفة ةةدددجن  يددن االثيدددج  ابيدددت ف  ياجدددب ببل حدددمن ثمددث أن تطحمددد  ابحناددجيت 
 ثنانة ابجة تديي حدن ع ادتججحع اببل حمن بتفنمحجت االثيج  ابيدت فيع.

 الدراسة االستطالعية:
 ولي:االستطالعية األالدراسة 

هدددففت إبددد  إجدددنا  ابيىدددجيبلت ابى يمدددع )ابصدددف ، ابثحدددجت( ببل تحدددجنات ابحفامدددع ةابيوجنمدددع قمدددف      
ةيدج هدة يةضدي حجدفة   ابحثث ةثج ت هاه اال تحجنات     يدتة   جب  ين )ابصف ، ابثحدجت(

(1(،)2) 
اال تحجنات ةابك  دن طنمد  ادت ف  ابحجثث طنمقع صف  ابتيجم  بثدجب صف   معامل الصدق:

تطحم  اال تحجن     يجية تمن يتحجماتمن )ييم ة ةغمن ييم ة( ين ال ح  ابجةفة ةةجادت اباتدجئت 
 (.1ةيج هة يةضي حجفة )
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(3جدلل)  
معئمل الصدق  داللو الفالق  ين متلس ئ  المجملبو المميزة لالمجملبو غيا المميزة ل يئن

 يد ال   المهئايو  قل  ال دنيو لالخت ئاا 
 7=2=ن9ن

 االخت ئاا  م
 الفاق المجملبو غيا المميزة المجملبو  المميزة

 ين 
 المتلس ئ 

قيمو 
  

 معئمل
 2ايتئ

 معئمل
 ع± س ع± س الصدق

         االخت ئاا  ال دنيو:
 300.. 2.0.. 0.200 ..2.0 2.003 .23.20 20..2 .1.20. قةة قحض ميمن 9
 3.0.. .20.. 11..0 ..2.2 .3..2 20.100 .2.02 2.300. قةة قحضع مدجن 2
 424.. .31.. 3.132 .2..0 2.1.. ....02 00..0 ..22.4 ث.2االاحطجح ابيجئ  ثا  ابانا من 6
 312.. 200.. .2..1 .3.23 24..2 ..23.3 .2.11 .2.12. ابةثب ابىيةف  9
 400.. 3.2.. 2.303 ..4... 0.122 ..033.1 2.232 ..204.0 ابةثب ابىنمض 1
 402.. 3.2.. 2.143 .2.21 30... ..3.0 0.0.. .0.32   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   3
 402.. 3.0.. 2.420 ..0.4 21... ..... .3... ..4.. تةا ن ثجحت 7
 .31.. ..2.. 0.402 ..2.. .12.. 200..0 0.034 00..01 ث.2قةة  ضبلت ابحطن  1

         االخت ئاا  المهئايو:
 4.3.. 320.. .2.02 ..0.3 232.. ..... 000.. ..1.0 ث.2هنا  جةل  ني   9
 322.. .21.. 1.003 .0..0 02... ..1.0 .0... .2.00 ث.0هنا  جةل  اتلةةي   2
 .42.. 3.1.. 3.021 0.210 .1... .34.. 33... 1.100 ث.2امحةن دمةاجج  ني   6
 .34.. 243.. 1.333 .0.41 .1... 1.4.0 020.. 3.340 ث.0امحةن دمةاجج  اتلةةي   9

 0.232  0...قميع )ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *
  تجثمنضىم  ؛  ....: ين صان اب  اق  ين  2يدتةمجت قةة تجثمن ا تحجن )ت( ةفقج  بيىجي  امتج

 اب  ا     تجثمن قة  .0..  تجثمن يتةدط ؛ ين  .0..اب  اق  ين ....ين
. حددددمن يتةدددددط  0.( ةجددددةف فددددنة  اات فالبددددع اثصددددجئمع  اددددف يدددددتة  يىاةمددددع 1متضددددي يددددن جددددفة  )

ابيجية ع ابييم ة ةابيجية ع غمن ابييمد ة ببل تحدجنات ابحفامدع  ةابيوجنمدع قمدف ابحثدث، ةيدج متضدي ثصدة  
 جيمع اال تحجنات     قةة تجثمن ةيىجيبلت صف   جبمع.

 دددن طنمددد  تطحمددد  اال تحدددجن ثددد  إ دددجفة تطحمقدددن   ددد   مادددع  تددد  ثددددجب يىجيددد  ابثحدددجت  معامدددل الثبدددات:
ادتطبل مع ين ال ح  ابجةفة ةت  تطحمد  اال تحدجنات   د  اادل ابىمادع االددتطبل مع حادجن   ياد  أددحةع 

 (.2ين ابتطحم  األة  ةةجات اباتجئت ةيج هة يةضي حجفة  )
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 (2جفة )
 بحمجن يىجي  ابثحجت ةا  جفة ابتطحم يىجي  االنتحجط حمن ابتطحم  االة  

 ابيوجنمع قمف ابحثثة  ابحفامعببل تحجنات 
 .0ن 

 االخت ئاا  المهئايو م
معئمل  ابئدة الت  يق الت  يق االلل

 ع± س ع± س االات ئ 

      االخت ئاا  ال دنيو:
 .40.. 2.342 .2.30. 2.3.. ..2.0. قةة قحض ميمن 9
 4.2.. 221.. ....24 .00.. 24.200 قةة قحضع مدجن 2
 .42.. 0.0.3 220..2 0.1.2 010..2 ث.2االاحطجح ابيجئ  ثا  ابانا من 6
 400.. 2.233 .01... 013.. ..2... ابةثب ابىيةف  9
 344.. .2.02 ..2.0.4 4.000 .0....2 ابةثب ابىنمض 1
 422.. 200.. ..1.4 1.0.. ....2   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   3
 ..4.. .02.. .42.. 100.. .40.. تةا ن ثجحت 7
 421.. 0.024 4.0..0 23..0 3.0..0 ث.2قةة  ضبلت ابحطن  1

      االخت ئاا  المهئايو:
 422.. .10.. 0.2.0 ..1.. ..0.2 ث.2هنا  جةل  ني   9
 423.. 122.. .1.40 043.. 1.320 ث.0هنا  جةل  اتلةةي   2
 4.0.. ..0.. ..0.3 23... 0.220 ث.2امحةن دمةاجج  ني   6
 402.. ..1.. 2.420 .12.. 2.400 ث.0امحةن دمةاجج  اتلةةي   9

  0.2..  0...*قميع  ) ن( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 
( ةجدددددةف انتحدددددجط اة فالبدددددع إثصدددددجئمع حدددددمن ابتطحمددددد  ةا دددددجفة ابتطحمددددد  2مةضدددددي جدددددفة  )

 ييج ملمن إب  ثحجت ت ك اال تحجنات.   0...ببل تحجنات قمف ابحثث  ةابك  اف يدتة  يىاةمع 
 الدراسة االستطالعية الثانية:

( ال حددمن ةهدد  يددن 2يددن  ماددع ابفنادددع االدددتطبل مع ةقةايوددج )  أجنمددت هدداه ابفنادددع   دد  جدد  
 جنج ابىماع األدجددمع ب فناددع ةتضديات هداه ابفناددع تطحمد  ةثدفة تفنمحمدع يدن ابحنادجيت ابتدفنمح  
،ةتودددف  هددداه ابفناددددع ابددد  ابتأةدددف يدددن يبلئيدددع يثتدددة  ابحنادددجيت ابتدددفنمح  ب ينث دددع ابددددامع ) مادددع 

 ابت  قف تةاجن تطحم  ةثفات ابحناجيت. ةابتىن      ابصىةحجت ابحثث(،

ب  تاو  ابىماع ب وف  ين ابحناجيت حدوةبع، ةيبلئيع ابحناجيت ابتفنمح  بىماع إةتةص ت ابفنادع  
ابحثدددث ةابودددف  ابدددا  مددددى  ابددد  تثقمقدددن، ةتدددةافن اإليةجادددجت ةاألفةات اببل يدددع بتطحمددد  ابحنادددجيت 

 ابتجنمح  قمف ابحثث.
 تنفيذ تجربة البحث:

 س القبلى :القيا
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ةتجدجال ةتةددجفؤ فالبددع حمجاددجت ابىماددع تد  إجددنا  ابقمددجل ابقح دد  حغدنض ابتأةددف يددن ا تفابمددع 
ب قةة ابةظمامدع   ماع ابحثث ةةابك ادت فا  اتجئت ابقمجدجت ببل تحجنت ابحفامعابتجنمحمع ةابضجحطع 

( 4(،)3بجددددفة )ةابيوجنمددددع بتىددددن  فالبددددع اتددددجئت ابتجنحمددددع حيقجناتوددددج حجبقمجدددددجت ابحىفمددددع ةمةضددددي ا
 تصام  يجتيع  ماع ابفنادع فميج م  :

 (3جفة )
 ابفالالت االثصجئمع بتةصم  يجية ت  ابحثث ابتجنمحمع ةابضجحطع 

 قمف ابحثث بحمجن ا تفابمع ابحمجاجتةابيوجنمع  ابحفامعيتغمنات ابف  
 .0ن                                                             

 ل دة المتغياا  م
 القيئس

 المتلس 
االن ااف  اللسي  ال سئ ي

 االلتلا: التفم ح المعيئاى

       اخت ئاا  القلة اللظيفيو 
 .13.. 20..0 2.204 ...... 24.231 ةج  قةة قحض ميمن 9
 23..0 0.001 0.043 ....21 02..21 ةج  قةة قحضع مدجن 2
 3....- .14..- 4.4.. ....03 02.302  فف ث.2االاحطجح ابيجئ  ثا  ابانا من 6
 0.1..- .0... 0.023 ...... .20... د  ابةثب ابىيةف  9
 02...- 42..0- 2.2.3 .....04 040.231 د  ابةثب ابىنمض 1
 1.1..- 0.200- 32... ..2.1 31..2 ثجامع   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   3
 .0.12 0.223 21... ..... 031.. ثجامع تةا ن ثجحت 7
 142..- 202..- 1.1.. ..0..0 24...0  فف ث.2قةة  ضبلت ابحطن  1
       االخت ئاا  المهئايو 
 3....- .2.42 20... ....0 424..  فف ث.2هنا  جةل  ني   9
 20...- 2.2.0- .00.. ....2 1.020  فف ث.0هنا  جةل  اتلةةي   2
 3.... .2.42 20... ....0 20..0  فف ث.2امحةن دمةاجج  ني   6
 042..- 203..- 100.. ....2 2.231  فف ث.0امحةن دمةاجج  اتلةةي   9

( ابيتةدط ابثدجح  ةابةدمط ةاالاثنا  ابيىمدجن  ةابدتا طي ةيىجيد  االبتدةا  فد  3مةضي جفة )
ابياثاد   قمدف ابحثدث ةمتضدي قدنب ابحمجادجت يدن ا تفابمدع ابتة مدع ةتيجثد ةابيوجنمدع يتغمنات ابقةة ابةظمامدع 

( ييدج مىطد  فالبدع يحجلدنة   د  .±اال تفاب  ثمث تناةثت قم  يىجي  االبتدةا  ةيىجيد  ابدتا طي يدج حدمن)
   ة ابحمجاجت ين  مةب ابتة مىجت غمن اال تفابمع.
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 (4جفة )
ابتججال ةفالبع ابانة  حمن يتةدطجت ابقمجدجت ابقح مع بف  ابيجية تمن ابضجحطع ةابتجنمحمع ف  

 ةابيوجنمع قمف ابحثث بحمجن ابتةجفؤ                ابحفامعيتغمنات اب
 2 2 ن0ن

 ةثفة ابيتغمنات  
 ابقمجل

 ابان   . ابضجحطع  . ابتجنمحمع
 حمن ابيتةدطجت

يدتة  ابفالبع  قميع ت ابتججال
 ع± ل ع± ل االثصجئمع

        اخت ئاا  القلة اللظيفيو 
 2.1.. 0...0 .0.12 0.020 ....2 020... 0.400 ....24 ةج  قةة قحض ميمن 0
 20... 321.. 2...0 .20.. ..0.1 .21.20 ..0.1 ....21 ةج  قةة قحضع مدجن 2

. 
االاحطجح ابيجئ  ثا  

 040.. 0.3.. 0.302 231.. 302.. ....03 .0.00 .02.20  فف ث.2ابانا من
 1.0.. .4... 0.2.2 24... 42..0 24.... 0.321 ...... د  ابةثب ابىيةف  .
 .0... .30.. 0.040 020.. .3..2 020..04 3.010 .....04 د  ابةثب ابىنمض 0

  اهجحًج 3 ين ثج   1
 ..3.. .20.. 0.232 02... 14... 02..2 0.0.. .2.00 ثجامع ةأمجحًج 

 132.. .0... 0.220 31... 13... 224.. 3.... ..0.. ثجامع تةا ن ثجحت 2

قةة  ضبلت ابحطن  3
 2.... 301.. ....2 231.. 0.0.. 020..0 201.. 231..0  فف ث.2
        االخت ئاا  المهئايو 
هنا  جةل  ني   0

 ث.2
 041.. 0.3.. ....2 ..0.. 022.. ....0 23... 302..  فف

هنا  جةل   2
 ث.0اتلةةي  

 02... ....0 ..0.2 231.. 33... .1.20 0.0.. 24..1  فف

. 
ني  امحةن دمةاجج  

 041.. 0.3.. ....2 ..0..- 022.. ....0 23... ..0.0  فف ث.2

امحةن دمةاجج   .
 ..... 311.. 0.112 231.. 0.0.. 24..2 .14.. ..2.0  فف ث.0اتلةةي  

 23..(  1، 1ةفنجت  ثنمع )  0...قميع ) ( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *
 2.024   0...*قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 

( أنَّ قميع ابتحجمن األةحن     ابتحجمن األصغن ف  جيمع ابيتغمدنات أقد  4مةضي جفة  )
ييَّج ملدمن إبد  تجدجال يجيدة ت  ابحثدث ةيدج  0...ين قميع ) ( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 

متضددي  ددف  ةجددةف فددنة  اات فالبددع إثصددجئمع حددمن ابقمجدددجت ابقح مددع بددف  ابيجيددة تمن ابتجنمحمددع 
ةابيوجنمدع قمدف ابحثدث ييَّدج مىطد  فالبدع يحجلدنة   د  تةدجفؤ يتغمدنات ابقدةة ابةظمامدع  ةابضجحطع فد 

 ابيجية تمن ف  ت ك ابيتغمنات.
 تنفيذ البرنامج التدريبى: 

مةبمدددة   ددد  تطحمددد  ةتاامدددا  .2قدددج  ابحجثدددث حأ دددا يةافقدددع ينةددد  لدددحجب ددددحنحج  ةادددجف  
يلددجنةع أحاددجئو  فدد  ابتجنحددع حىددف لددنح أةبمددج  ايددةنه    دد  ة اجددنا ات ابحثددث، ةيةافقددع اببل حددمن 

هف  ةأهيمع ابحثث. ةحىف تأةف ابحجثث ين تاظم  ابحناجيت ةفقًج بيةصاجت ةظنة  ابىماع ةهف  
( ةثددفة تفنمحمددع حةاقددع ثددبلث 1.( أدددحةع الددتي    دد )02ابحناددجيت تدد  تاامددا ابحناددجيت   دد  يددفان )
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بحفامددع )ابيتغمددن ابيدددتق (   دد  ابيجية ددع ةثددفات تفنمحمددع أدددحة مًج، طدح قلددت ابتددفنمحجت ابةظمامددع ا
ابتجنمحمدددع اوجمدددع األثيدددج  حجبةثدددفة ابتفنمحمدددع ةحفامدددع أفا  تدددفنمحجت اال دددفاف ابحدددفا  ةةدددابك طحقدددت 
ابتفنمحجت ابةظمامدع ابيوجنمدع فد  ابجد   ابنئمدد  يدن ةد  ةثدفة تفنمحمدع ةأثادج  تدفنمحجت االتلدةةي  

 يوجن  حجبلة  ابتق مف  ابيىتجف     ابيجية ع ابضجحطع.حمايج طدح قلْت تفنمحجت اال فاف ابحفا  ةاب
 القياس البعدى :

طحدد  ابقمدددجل ابحىدددف    ددد   ماددع ابحثدددث حىدددف االاتودددج  يددن تطحمددد  حنادددجيت ابتدددفنمب اب دددجص 
 حيجية ت  ابحثث ةحاال اإلجنا ات ابيتحىع ف  ابقمجل ابقح  .

 المعالجات االحصائية:
ةاجدن  ابحجثدث  0...تيومفا بيىجبجع ابحمجاجت اثصجئمج انتض  ابحجثثجن حيدتة  فالبدع  ادف 

حجبيىدجيبلت  SPSSابيىجبججت اإلثصجئمع حجدت فا  حناجيت ابث   االثصجئمع ب ى ة  االجتيج مع 
يىجيدددد   -ابددددتا طي  -اإلاثددددنا  ابيىمددددجن   -ابةدددددمط –االثصددددجئمع ابتجبمددددع: ابيتةدددددط ابثدددددجح 

يىجيدد   -ادددحع ابتثدددن% -  T-Testإ تحددجن) ( ، إ تحددجن)ت(  -يىجيدد  اإلنتحددجط -االبتددةا 
 .الدت ناج ثج  ابتأثمن ةفقج بيىجفالت ةةهن 2امتج

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج:

 (.0جفة )
 فالبع ابانة  حمن ابقمجل ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابتجنمحمع

 2قمف ابحثث                 ن ا تحجنات ابقةة ابةظمامع ف                        

 ا تحجنات ابقةة ابةظمامع  
 ابقمجل ابحىف  ابقمجل ابقح  

فنة  
 ابيتةدطجت

اب طأ 
ابيىمجن  
 ب يتةدط

 
 قميع ت
 

ادحع 
 ابتثدن%

ثج  
 ابتأثمن

فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

 ينتاع 212.. 23.020 .20..0 3.3.. 3.231 .0.00 2.231. 0.400 ....24 قةة قحض ميمن 9
 ينتاع 2.3.. .2..22 .0..02 040.. ..2.0 0...0 ..0... ..0.1 ....21 حضع مدجنقةة ق 2

االاحطددددددددددددددددددددجح ابيجئدددددددددددددددددددد  ثادددددددددددددددددددد   6
 ث.2ابانا من

 ينتاع .02.. 2.203. .1..02 .2... .0.20 0.0.. 24...2 .0.00 .02.20

 ينتاع 2.3.4 40..23 00.222 204.. 24..3 2.442 24..3. 0.321 ...... ابةثب ابىيةف  9
 ينتاع 22... 20..03 .02.02 2.332 ....0. 2.1.3 ....220 3.010 .....04 ابةثب ابىنمض 1
 ينتاع .30.. 04.222 .3.20 .02.. 31..0 04... 24..1 0.0.. .2.00   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   3
 ينتاع 013.. 10..10 ..2..0 .03.. 0.424 034.. 20..0 3.... ..0.. تةا ن ثجحت 7
 ينتاع 00... ....02 42..00 204.. 24..2 201.. .01.20 201.. 231..0 ث.2 ضبلت ابحطن قةة  1

  ..0.4 0...قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *
 : ينتاع.3..  : يتةدط     .0..يا اض         :.2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن:  
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حمن ابقمجدمن ابقح د  ةابحىدف  0... ( فالبع ابانة  االثصجئمع  اف يدتة  يىاةمع .0متضي ين جفة  )
بف  ابيجية ع ابتجنمحمع ف  اال تحدجنات ابحفامدع  قمدف ابحثدث، ةيدج متضدي أنَّ قدم  ثجد  ابتدجثمن ببل تحدجنات 

 ( ةه  فالالت ينتاىع تلمن إب  ابتجثمن ابادح  .3..أةحن ين ) ابقةة ابةظمامع
 .ع ابتجحىع قمف ابحثثابقة  بحناجيت ابتفنمحجت ابةظمامع     ابيتغمنات ابحفام
 (00جفة )

 فالبع ابانة  حمن ابقمجل ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابتجنمحمع 
 2ف  اال تحجنات ابيوجنمع  قمف ابحثث                         ن                

 اال تحجنات ابيوجنمع  
 ابقمجل ابحىف  ابقمجل ابقح  

فنة  
 ابيتةدطجت

اب طأ 
ابيىمجن  
 ب يتةدط

 
 قميع ت
 

ادحع 
 ابتثدن%

 ثج  ابتأثمن
فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

 ينتاع .24.. .0..24 ..3.. 242.. 24..0 33... 1.231 23... 302.. ث.2هنا  جةل  ني   0

2 
هددددددنا  جةلدددددد  اتلددددددةةي  

 ث.0
 ينتاع 4.... 22.220 20..2 2.2.. 24..0 23... 2.302 0.0.. 24..1

. 
امحدددددددددةن ددددددددددمةاجج  نيددددددددد  

 ث.2
 ينتاع 030.. 000... 2.223 2.2.. 0.020 33... .1.20 23... ..0.0

. 
امحددةن دددمةاجج  اتلددةةي  

 ث.0
 ينتاع 2.343 ....23 30..1 4.... ....2 .14.. ..4.0 .14.. ..2.0

 ..0.4 0...قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *
 : ينتاع .3..: يتةدط ؛   .0..: يا اض؛    .2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن:  

حدمن ابقمجددمن ابقح د  ةابحىدف  بدف  0... ( فالبدع ابادنة  االثصدجئمع  ادف يددتة  يىاةمدع 00متضدي يدن جدفة  )
ابيجية ددع ابتجنمحمددع فدد  اال تحددجنات ابيوجنمددع  قمددف ابحثددث، ةيددج متضددي أنَّ قددم  ثجدد  ابتددجثمن ببل تحددجنات ابيوجنمددع  

ابقة  بحناجيت ابتفنمحجت ابةظمامع     ابيتغمنات  ( ةه  فالالت ينتاىع تلمن إب  ابتأثمن ابادح .3..اةحن ين )
 ابيوجنمع ابتجحىع قمف ابحثث.
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 (02جفة )
                                 قمف ابحثث                       ا تحجنات ابقةة ابةظمامع فالبع ابانة  حمن ابقمجل ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابضجحطع ف  

 2ن 

 ابقةة ابةظمامعا تحجنات   
 ابقمجل ابحىف  ابقمجل ابقح  

فنة  
 ابيتةدطجت

اب طأ 
ابيىمجن  
 ب يتةدط

 
 قميع ت
 

ادحع ابتثدن 
% 

ثج  
 ابتأثمن

فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

 ينتاع .0.20 04...0 .1.10 ..1.. 231.. 0...0 302... ....2 020... قةة قحض ميمن 0
 ينتاع 0.024 14...0 .1.20 020.. 020.. .0.00 231... ..0.1 .21.20 قحضع مدجنقةة  2
 ينتاع .0.24 10..02 32..2 .2... ..0.. 0.200 ..20.0 302.. ....03 ث.2االاحطجح ابيجئ  ثا  ابانا من .
 ينتاع 4...2 .4..00 2.223 1.1.. .20.. .14.. ..0.0. 42..0 24.... ابةثب ابىيةف  .
 ينتاع .33.. .3..2 ..1.2 ....2 231..0 .33.. 2.2.302 .3..2 020..04 ابةثب ابىنمض 0
 ينتاع .32.. 23..3 .32.. .01.. 124.. 2.0.. 1.324 14... 02..2   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   1
 ينتاع 3.0.. ..21.0 223.. 023.. ..3.. .0... 20... 13... 224.. تةا ن ثجحت 2
 ينتاع 0.220 ..2.3 ....3 ..0.. ..0.0 33... .00.20 0.0.. 020..0 ث.2ابحطن قةة  ضبلت  3

 ..0.4 0...( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع *قميع)ت
 : ينتاع .3..: يتةدط؛  .0..: يا اض؛     .2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن : 

حمن ابقمجدمن 0...( فالبع ابانة  االثصجئمع  اف يدتة  يىاةمع 02متضي ين جفة  )
ضدي أنَّ قددم  ابقح د  ةابحىدف  بدف  ابيجية دع ابضدجحطع فد  اال تحددجنات ابحفامدع  قمدف ابحثدث، ةيدج مت

( ةهد  فالالت ينتاىدع تلدمن إبد  ابتدأثمن .3..أةحدن يدن )ابقةة ابةظمامدع ثج  ابتجثمن ببل تحجنات 
 ابادح  ابقة  ب حناجيت ابتفنمح  ابتق مف      ابيتغمن ابتجحع.

 (.0جفة )
                                   قمف ابحثثف  اال تحجنات ابيوجنمع  فالبع ابانة  حمن ابقمجل ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابضجحطع 

 2ن 

  
اال تحجنات 
 ابيوجنمع

 ابقمجل ابحىف  ابقمجل ابقح  
فنة  

 ابيتةدطجت

اب طأ 
ابيىمجن  
 ب يتةدط

 
 قميع ت
 

 ادحع
 ابتثدن%

 ثج 
 ابتأثمن

فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

0 
هددددنا  جةلدددد  

 ث.2ني  
 ينتاع 1...0 231..0 ..2.0 231.. .20.. 33... .0.20 022.. ....0

2 
هددددنا  جةلدددد  
اتلدددددددددددددددددددددددةةي  

 ث.0
 ينتاع 42..0 1.3..0 .32.. .03.. .20.. 0.... 24..2 33... .1.20

. 
امحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةن 
ددددددددددددددددددددددددمةاجج  

 ث.2ني  
 ينتاع 0.202 02.0.2 231.. 210.. 302.. 23... 0.302 022.. ....0

 ينتاع 0.0.0 4.101 .32.. .03.. .20.. 23... ..3.0 0.0.. 24..2امحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةن  .
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ددددددددددددددددددددددددمةاجج  
اتلدددددددددددددددددددددددةةي  

 ث.0

 ..0.4 0...*قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 
 : ينتاع .3..: يتةدط ؛    .0..: يا اض؛    .2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن : 

حدددمن 0... ( فالبدددع ابادددنة  االثصدددجئمع  ادددف يددددتة  يىاةمدددع .0متضدددي يدددن جدددفة  )
ابقمجدمن ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابضجحطع ف  اال تحجنات ابيوجنمع  قمف ابحثث ةيدج متضدي 

( ةهددد  فالالت ينتاىدددع  تلدددمن إبددد  .3..أنَّ قدددم  ثجددد  ابتدددجثمن ببل تحدددجنات ابيوجنمدددع أةحدددن يدددن )
 قة  ب حناجيت ابتق مف      ابيتغمنات ابيوجنمع ابتجحىع قمف ابحثث.ابتأثمن ابادح  اب

 (.0جفة )
 ابقةة ابةظمامعفالبع ابانة  حمن يتةدطجت ابقمجدجت ابحىفمع ةيىاةمع ثج  ابتأثمن بئل تحجنات 

 بف  يجية ت  ابحثث ابتجنمحمع ةابضجحطع

 ا تحجنات ابقةة ابةظمامع  
 ابيجية ع ابتجنمحمع

 (2)ن 
 ابيجية ع ابضجحطع

فنة   (2)ن 
 ابيتةدطجت

 
 قميع ت
 

فنة  ادب 
 ابتثدن %

ثج  
 ابتأثمن

فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

 ينتاع .2.03 .00..0 130.. 24..2 0...0 302... .0.00 2.231. قةة قحض ميمن 0
 ينتاع .2.02 ..0..0 ..... 2.302 .0.00 231... 0...0 ..0... قةة قحضع مدجن 2
 ينتاع 0.330 243..0 001.. 2.231 0.200 ..20.0 0.0.. 24...2 ث.2االاحطجح ابيجئ   .
 ينتاع 43..0 02.1.2 2.3.0 231.. .14.. ..0.0. 2.442 24..3. ابةثب ابىيةف  .
 ينتاع 2.2.0 0...00 ....0 ..02.0 .33.. 2.2.302 2.1.3 ....220 ابةثب ابىنمض 0
 ينتاع 0.4.3 ....00 20..2 ..3.. 2.0.. 1.324 04... 24..1   اهجحًج ةأمجحًج 3 ين ثج   1
 ينتاع .2.22 0.201. 22..0 ....0 .0... 20... 034.. 20..0 تةا ن ثجحت 2
 ينتاع .2..0 4.002 2.4.0 ....0 33... .00.20 201.. .01.20 ث.2قةة  ضبلت ابحطن  3

 0.232   0...قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 
 : ينتاع .3..: يتةدط ؛  .0..: يا اض ؛     .2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن : 

( فالبددع اباددنة  االثصددجئمع حددمن يتةدددطجت ابقمجدددجت ابحىفمددع بددف  يجيددة ت  .0مةضددي جددفة  )
ابحثددث ابتجنمحمددع ةابضددجحطع فدد  يتغمددن اال تحددجنات ابحفامددع قمددف ابحثددث ةابددك  اددف يدددتة  يىاةمددع  

حدمن يجيدة ت  ابحثدث ابتجنمحمدع ابقةة ابةظمامع ةيج متضي أنَّ قم  ثج  ابتجثمن ببل تحجنات  0...
( ةه  فالالت ينتاىع تلمن إب  ابتأثمن ابادح  ابقة  ةفج  مع حناجيت .3..بضجحطع أةحن ين )ةا

ابتدددفنمحجت ابةظمامدددع   ددد  ابيتغمدددنات ابحفامدددع قمدددف ابحثدددث بصدددجبي ابيجية دددع ابتجنمحمدددع  ادددن بدددف  
 ابيجية ع ابضجحطع.
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 (00جفة )
 من بئل تحجنات ابيوجنمعفالبع ابانة  حمن يتةدطجت ابقمجدجت ابحىفمع ةيىاةمع ثج  ابتأث
 بف  يجية ت  ابحثث ابتجنمحمع ةابضجحطع

 اال تحجنات ابيوجنمع  
ابيجية ع 
 (2ابتجنمحمع)ن 

 ابيجية ع ابضجحطع
فنة   (2)ن 

 ابيتةدطجت
 قميع ت

ادحع 
 ابتثدن %

 ثج  ابتأثمن
فالبع 
ثج  
 ع± ل ع± ل ابتأثمن

0 
هنا  جةل  ني  

 ث.2
1.231 ...33 0.20. ...33 ..020 2.040 00.022 0.020 

ينت
 فع

2 
هنا  جةل  

 ث.0اتلةةي  
2.302 ...23 2..24 ....0 ...24 0.4.2 00.03. 0.0.. 

ينت
 فع

. 
امحةن دمةاجج  ني  

 ث.2
1.20. ...33 0.302 ...23 ..302 ..12. 0...0. 0.202 

ينت
 فع

امحةن دمةاجج   .
 ث.0اتلةةي  

ينت 4...0 .3..03 .1... ....0 23... ..3.0 .14.. ..4.0
 فع

 0.232.   0.*قميع)ت( ابجفةبمع  اف يدتة  يىاةمع 
 : ينتاع .3..: يتةدط ؛  .0..: يا اض؛      .2..يدتةمجت ثج  ابتأثمن : 
( فالبدددع ابادددنة  االثصدددجئمع حدددمن يتةددددطجت ابقمجددددجت ابحىفمدددع  بدددف  00مةضدددي جدددفة  )

يجيدددة ت  ابحثدددث ابتجنمحمدددع ةابضدددجحطع فددد  يتغمدددن اال تحدددجنات ابيوجنمدددع قمدددف ابحثدددث ةابدددك  ادددف 
حمن يجية ت  ابحثث  ابيوجنمعةيج متضي أنَّ قم  ثج  ابتجثمن ببل تحجنات  0...يدتة  يىاةمع  

( ةهددد  فالالت ينتاىدددع تلدددمن إبددد  ابتدددأثمن اباددددح  ابقدددة  .3..ابتجنمحمدددع ةابضدددجحطع أةحدددن يدددن )
ةفج  مددددع حناددددجيت ابتددددفنمحجت ابةظمامددددع   دددد  ابيتغمددددنات ابيوجنمددددع قمددددف ابحثددددث  بصددددجبي ابيجية ددددع 

 ابتجنمحمع  ان بف  ابيجية ع ابضجحطع.
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 مناقشة النتائج:

 الفرض األول:

  دد  ابيجية ددع بموددج ابحجثددث حىددف تطحمدد  ابحناددجيت ابتجنمحدد  إ  اباتددجئت ابتدد  تةصدد  يددن  ددبل
امع ب ىماع قمدف م( بيتغمنات ابقةة ابةظ.0حجدت فا  ابتفنمحجت ابةظمامع متضي ين جفة  )ابتجنمحمع 

حمن ابقمجدمن ابقح   ةابحىف  بف   0...ابحثث اب  فالبع ابانة  االثصجئمع  اف يدتة  يىاةمع 
ية ع ابتجنمحمع ف  اال تحجنات ابحفامع  قمف ابحثث ةمتضي ةجةف فنة  فابدع اثصدجئمج بصدجبي ابيج

( ةيج تناةثت ادب ابتثدن .02.02إب   .3.20ابقمجل ابحىف  ثمث تناةثت قميع )ت( حمن )
%( ةيدج متضددي أنَّ قدم  ثجد  ابتددجثمن ببل تحدجنات ابحفامددع 10..10% إبدد  ....02ابيئةمدع حدمن )
( ةه  فالالت ينتاىع تلمن .02..إب   2.3.4( ةقف ثققت قم  تناةثت حمن ).3..أةحن ين )

إب  ابتجثمن ابادح  ابقة  ب حناجيت ابتفنمح  ب تدفنمحجت ابةظمامدع   د  ابيتغمدنات ابحفامدع ابتجحىدع قمدف 
 ابحثث حلة  ةحمن.

امددع ةمنجددع ابحجثددث اتددجئت تثدددن ال حدد  ابيجية ددع ابتجنمحمددع فدد  قمجدددجت اال تحددجنات ابحف
ةابيوجنمدددع ابحىفمدددع إبددد  ابحنادددجيت ابتدددفنمح  ابيتضدددين   ددد  ابتدددفنمحجت ابةظمامدددع ثمدددث لدددي    ددد  
تدددفنمحجت حفامدددع ةيوجنمدددع اددددت فيت يقجةيدددع جدددد  اببل دددب ااددددن ةأ دددن  يقجةيدددع  يمددد  أة أةثدددن 
بياجدددحتوج ب ينث ددع ابدددامع ببل حدد  ابجددةفة  ماددع ابحثددث إضددجفع إبدد  ادددت فا  ابتددفنمحجت ابيوجنمددع 

ة مع ابتد  ثددات حىدض ابقدفنات اب جصدع ببل حد  ابيجية دع ابتجنمحمدع  يثد  تدفنمحجت ابةدةي  ابا
ةجتددج ةاالتلددةةي  ةتددفنمحجت ابنيدد  أثددنت امججحمددًج فدد  قمجدددجت قددةة ابقحضددع ةقددةة ابددانا من، ةةددابك 
يجية ع ابتفنمحجت ابت  طةنت قدفنة اببل دب   د  االنتةدج    د  قدف  ةاثدفه ةاتمجدع بتايمدع ابقدفنة 

 ىض مع ب نج من ةابانا من ةابتةا ن ابثنة  ةابثجحت ببل حمن.اب

ين ثمدث ةجدةف  Kawczyński (2.00()22)ةاتاقت ت ك اباتجئت يع ةجةة مادة  ةا نةن 
فا  ابني  ةابةدةي  أانتحجط حمن  ي  ابجاع ةابةت  ةتفا   تأثمن  ي  ابىضبلت ابينة مع أثاج  

 ةجتج ف  ابجةفة.

فددد  أنَّ اددددت فا   (.().2.0يثيدددةف ) ،ابثدددجب  يدددع اتدددجئت حمدددةي ةتتاددد  اتدددجئت ابحثدددث 
ابتينماجت ابيلجحوع بؤلفا  ابيوجن  ةدم ن نئمدع بئل فاف ابحفا  اب جص ةاةتدجب اببل ب  حدنات 
 ثنةمع تامفه  اف تااماه يوجناتن، ةق ع هاه ابتفنمحجت مؤثن د حمًج     يدتة  اببل ب أثاج  ابا ا .

    ابيجية ع بموج ابحجثث حىف تطحم  ابحناجيت ابتجنمح  إ  تةص  ين  بل  اباتجئت ابت
ب ىماددع  االفا  ابيوددجن ( بيتغمددنات 00حجدددت فا  ابتددفنمحجت ابةظمامددع متضددي يددن جددفة  )ابتجنمحمددع 

حدمن ابقمجددمن ابقح د  ةابحىدف  بدف  0...قمف ابحثث فالبع ابانة  االثصجئمع  اف يددتة  يىاةمدع 
اال تحدددجنات ابيوجنمدددع  قمدددف ابحثدددث ةمتضدددي ةجدددةف فدددنة  فابدددع اثصدددجئمج ابيجية دددع ابتجنمحمدددع فددد  
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( ةيدج تناةثددت ادددب 2.223إبدد   ..3..بصدجبي ابقمددجل ابحىدف  ثمددث تناةثددت قميدع )ت( حددمن )
%( ةيج متضي ين جفة   ان قدم  ثجد  ابتدجثمن 000...% اب  22.220ابتثدن ابيئةمع حمن )

( ةهد  030..إب   2.343ققت قم  تناةثت حمن )( ةقف ث.3..ببل تحجنات ابيوجنمع  اةحن ين )
فالالت ينتاىددددع تلددددمن إبدددد  ابتددددأثمن ابادددددح  ابقددددة  ب حناددددجيت ابتددددفنمح  ب تددددفنمحجت ابةظمامددددع   دددد  

 ابيتغمنات ابيوجنمع ابتجحىع قمف ابحثث حلة  ةحمن.

اتددجئت ابيجية ددع ابتجنمحمددع أةضددثت أن حناددجيت ابتددفنمحجت ابةظمامددع ابيقتددنح قددف  بدداا فددجن
قمددف ابحثددث دددةا  فدد  يتغمددن    هنا  جةلدد ، امحددةن دددمةاجج (ثدددن ابقمجدددجت قمجدددجت يوددجنت )

( ثدددةان .0( ثجامدددع أة  دددفف يدددنات أفا  االتلدددةةي    ددد  اب يمددد  ).2 دددفف يدددنات نيددد  ابددد يم من )
ىضدبلت ابدنج من ةابدانا من ددجه  فد  تثددن يودجنة اببل دب فد  بمع قدفنة ابىضد ابثمث أن تثدن 

االثتاجظ حجبتةا ن يع ابدن ع ةاب اع ف  األفا  ابيوجن  ببل حمن دةا  ف  تثدن  يوجنة اببل حمن 
فددد  اددددت فا  ددددن ع ابتثدددنك ابدددد م  ةابدددفقم  حجبقدددفيمن ةثنةدددع فةنان ابجدددد  حجالنتةدددج  ةابددددمطنة 

 "  اف األفا  ابيوجنتمن قمف ابحثث.Tai-sabakiدحجة  -حجبقفيمن "تج 

  د  ثججدع  Imamura,et al (2..1()2.)ايمدةنا ةأ دنةن  ةتتاد  ت دك اباتدجئت يدع تأةمدف  
اببل دددب ابيودددجج  ب ددددن ع اب جطادددع  ادددف أفا  يودددجنات ابنيددد  ةابتددد  مددددتطمع حودددج ا دددبل  تدددةا ن 

 .ابياجفل ةادقجطن     ابحدجط

فدددد  ضددددنةنة ادددددت فا   (0()...2يثيددددةف ) ،حمددددةي ةيددددج تتادددد  ت ددددك اباتددددجئت يددددع اتددددجئت 
" ةتثددمن ابقدفنات ابحفامدع اب جصدع Nage Komeتفنمحجت تةنان ابيوجنات حجبني  "ادجج  ةدةي  

 حجدت فا  ابتفنمحجت ابيتاة ع بيوجنات اببل حمن مثدن ابيدتة  اباا  ةاب طط  ببل حمن.
باا من  ابحجثث ييَّج دح  أن ابحناجيت ابتفنمح  حجدت فا  ابتفنمحجت ابةظمامدع ددجهيت فد  

ةابيوجنمدع بيودجنات  ب دنج من ةابدانا من ةابتدةا ن ابثنةد  ةابثجحدت ببل حدمنتطةمن ابيتغمدنات ابحفامدع 
يددن ابةقددة  قمددف ابحثددث، ةحددابك مةددةن ابحجثددث قددف تثقدد   هددنا  جةلدد ، امحددةن دددمةاجج ()ابنيدد  

ــو ب يجية ددع ابتجنمحمددع حأاَّددن األة  يددن ابحثددث ابثددجب   يددن صددثع اباددنض تلجــد وــالق دا  دالل
ا صئجيو  ين القيئس الق مي لال عدي لممجملبو التجاي يـو لـ عا المتغيـاا  ال دنيـو لالمهئايـو 

 ل عا مهئاا  الامث من اللقلف وث الجلدل لصئلح القيئس ال عدى.
 الفرض الثانى:

بموددج ابحجثددث حىددف تطحمدد  ابحناددجيت ابتق مددف  ابيتحددع يددع  ماددع إابتدد  تةصدد  يددن  ددبل  اباتددجئت 
( بيتغمددنات ابقددةة ابةظمامددع ب ىماددع قمددف ابحثددث ابدد  فالبددع 02ابحثددث ابضددجحطع متضددي يددن جددفة  )

حدددمن ابقمجددددمن ابقح ددد  ةابحىدددف  بدددف  ابيجية دددع  0... ابادددنة  االثصدددجئمع  ادددف يددددتة  يىاةمدددع
مددع  قمددف ابحثددث ةمتضددي ةجددةف فددنة  فابددع اثصددجئمج بصددجبي ابقمددجل ابضددجحطع فدد  اال تحددجنات ابحفا
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( ةيدج تناةثدت اددب ابتثددن ابيئةمدع ....3إبد   .32..ابحىف  ثمث تناةثت قميع )ت( حدمن )
%( ةيددج متضددي يددن أنَّ قددم  ثجدد  ابتددجثمن ببل تحددجنات ابحفامددع قددف ..21.0% إبدد  .3..2حددمن )

فالالت ينتاىددع تلددمن إبدد  ابتددجثمن ابادددح   ( ةهدد 4...2إبدد   .32..ثققددت قددم  تناةثددت حددمن )
 ابقة  ب حناجيت ابتفنمح  ابتق مف      ابيتغمنات ابحفامع ابتجحىع.

حىددف تطحمدد  ابحناددجيت بيتغمددنات االفا  ابيوددجن  يددن  ددبل  اباتددجئت ابتدد  تةصدد  ابموددج ابحجثددث 
 ادف يددتة  ( فالبدع ابادنة  االثصدجئمع .0متضي ين جفة  ) ابضجحطعابتق مف      ابيجية ع 

حمن ابقمجدمن ابقح   ةابحىف  بف  ابيجية ع ابضجحطع ف  اال تحجنات ابيوجنمع  قمف 0... يىاةمع 
ابحثددث ةمتضددي ةجددةف فددنة  فابددع اثصددجئمج بصددجبي ابقمددجل ابحىددف  ثمددث تناةثددت قميددع )ت( حددمن 

%( 02.0.2% إبدد  4.101( ةيددج تناةثددت ادددب ابتثدددن ابيئةمددع حددمن ).32..إبدد   ..2.0)
تضددي يددن جددفة   ان قددم  ثجدد  ابتددأثمن ببل تحددجنات ابحفامددع  ةقددف ثققددت قددم  تناةثددت يددج حددمن ةيددج م

( ةهدد  فالالت ينتاىددع تلددمن إبدد  ابتددأثمن ابادددح  ابقددة  ب حناددجيت ابتق مددف  0.202إبدد   1...0)
     ابيتغمنات ابيوجنمع ابتجحىع قمف ابحثث.

أثمن اإلمجدجح  ب حنادجيت ابتدفنمح  متضدي ابتدةين  بل  يج تقف  ين اتدجئت ب يجية دع ابضدجحطع 
ابتق مدددف  ددددد ابيتغمدددن ابيددددتق  ددددد ابيطحددد    ددد  ابيجية دددع ابضدددجحطع ددددةا  فددد  ابيتغمدددنات ابحفامدددع 

قددددةة ابقحضددددع ةابددددانا من ة ضددددبلت ابددددحطن ةابقددددفنة ، ثمددددث اتضددددي تثدددددن قمددددف ابحثددددث ةابيوجنمددددع 
بتثنك حجالنتةج    د  قدف  ةاثدفة، ابىض مع ب نج من ةابتة ن ابىض   ابثجحت ةابقةة ابةظمامع أثاج  ا

 ةيج تثدن االفا  ابيوجن  ةيج اتضي ين يدتة  ثج  تأثمن ابحناجيت     ابيوجنات قمف ابحثث.

ةمنجددع ابحجثددث هدداا ابتددأثمن االمجددجح  ةابفالبددع ابقةمددع فدد  تثدددن ابقمجدددجت ابحىفمددع ب يجية ددع 
يدفة ابحنادجيت ابدا  ايتدف فتدنة ثبلثدع  ابضجحطع  ن ابقمجددجت ابقح مدع إبد  ااتظدج  ابىمادع فد  ابتدفنمب

لوةن ةه  فتدنة ياجددحع إضدجفع إبد  لدية  هداا ابحنادجيت   د  ةد  أجد ا  ابةثدفات ابتفنمحمدع ابتد  
تدددت ف  فدد  تددفنمب ال ددب ابجددةفة يددن إثيددج  ةا  ددفاف حددفا  ةابجدد   ابنئمددد  يددن ابةثددفة تفنمحمددع 

جنمددددع ةاب ططمددددع ةأاددددةاع يددددن " ةابتددددفنمحجت ابيوUkemiابددددا  لددددي  تددددفنمحجت ابدددددقطجت "اةةميدددد 
ابتفنمحجت ابيحجنائمع ة  ابك ةجن بن اباض  ةاألثن فد  تثددن يددتة  اببل حدمن ابحدفا  ةابيودجن ، 
ثمث أن أفناف هداه ابىمادع ابضدجحطع مدت  تدفنمحو  ةا دفافه  ب يلدجنةع فد  ابحطدةالت ابجدةفة ابدةانفة 

   ابىينمع بو .ححناجيت ابيدجحقجت ببلتثجف ابيصن  ب جةفة ابيتجثع بينث تو

 ،ةفد  هداا ابصدفف اتاقددت هداه اباتدجئت يددع ةثمدن يدن ابفناددجت ابدددجحقع يثد  فناددع "  دد ت
مجدددددددن  ،احمدددددد  ،  حددددددف ابددددددنؤة ، (، فددددددة  0) (...2) يثيددددددةف، (، حمددددددةي 2 ()2..2 جبددددددف )

( حيدددج الدددجنت اتدددجئت فناددددجتو  فددد  أنر ابحنادددجيت ابتفنمحمدددع 0()2.02(، أثيدددف حمدددةي )4 ()0..2)
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بدددن تدددأثمن إمجدددجح    ددد  تثددددمن األفا  ابحدددفا  ةابيودددجن  اتمجدددع االاتظدددج  ةاالددددتينان فددد   ابتق مفمدددع
 ابتفنمب

ةحابك من  ابحجثث ييج ددح  أن ابحنادجيت ابتدفنمح  ابيطحد    د  ابيجية دع ابضدجحطع أثدن  
ثدد َّ تثدددات اتددجئت ابقمجدددجت ابحىفمددع  ددن ابقح مددع ةيددن تقددف  ب قددفنات ابحفامددع ةابيوجنمددع قمددف ابحثددث 

تلجــد وــالق ةحددابك مةددةن ابحجثددث قددف تثقدد  يددن صددثع اباددنض ابثددجا  ب يجية ددع ابضددجحطع حأارددن 
دا  داللو ا صئجيو  ين القيئس الق مي لال عدي لممجملبـو البـئ  و لـ عا المتغيـاا  ال دنيـو 

 لصئلح القيئس ال عدى.لالمهئايو ل عا مهئاا  الامث من اللقلف وث الجلدل 
 الفرض الثالث:

بموج ابحجثث حىف تطحم  ابحنادجيت ابتجنمحد  ةابتق مدف    د  إين  بل  اباتجئت ابت  تةص  
( بيتغمنات ابقةة ابةظمامحدع ب ىمادع قمدف ابحثدث فالبدع .0يجية ت  ابحثث متضي ين اتجئت جفة  )

امدددع قمدددف ابحثدددث ةابدددك  ادددف يددددتة  ابادددنة  حدددمن ابتجنمحمدددع ةابضدددجحطع فددد  يتغمدددن اال تحدددجنات ابحف
( ةيددج تناةثددت  فددنة  ادددب 2...0إبدد   20..2ةقددف تناةثددت قميددع )ت( حددمن ) 0...يىاةمددع  

%( ةيدج متضدي أنَّ قدم  ثجد  ابتدجثمن ببل تحدجنات 0.201.% إبد   4.002ابتثدن ابيئةمع حمن )
اةثددددت حددددمن (  ةقددددف تن .3..ابحفامددددع  حددددمن يجيددددة ت  ابحثددددث ابتجنمحمددددع  ةابضددددجحطع أةحددددن يددددن )

( ةهددد  فالالت ينتاىدددع تلدددمن إبددد  ابتدددأثمن اباددددح  ابقدددة  ةفج  مدددع ابحنادددجيت 2.2.0 – 43..0)
ابتددفنمح  ب تددفنمحجت ابةظمامددع   دد  ابيتغمددنات ابحفامددع قمددف ابحثددث بصددجبي ابيجية ددع ابتجنمحمددع  اددن 

 بف  ابيجية ع ابضجحطع.
ابحثددددث ابتجنمحمددددع ةمنجددددع ابحجثددددث فددددنة  يتةدددددطجت ابقمجدددددجت ابحىفمددددع بددددف  يجيددددة ت  

ةابضجحطع ةفنة  اددب ابتثددن ابيئةمدع ةابدفالالت ابينتاىدع بقدم  ثجد  ابتدأثمن بؤل تحدجنات ابحفامدع 
فدد  ابيتغمددنات قمددف ابحثددث بصددجبي ابيجية ددع ابتجنمحمددع إبدد  ابحناددجيت ابتددفنمح  ب تددفنمحجت ابةظمامددع 

ابحدفا  حلدة  ت صصد  ابا  تضين يجية ع ةحمنة يدن ابتدفنمحجت ابحفامدع ابتد  ثددات ابيددتة  
ةابدنج من ةابدانا من  ابدحطنثمث دجهيت ابتفنمحجت ابةظمامع ف  تثددن ابقدفنة ابىضد مع بىضدبلت 

ةقف دجهيت ابتفنمحجت ابةظمامع ف   مجفة ثحجت ةادتقنان اببل ب     ابحدجط حةثنة ابتدفنمب   د  
االنتةدج    د  قدف  ةاثدفة تفنمحجت ابتةا ن يع ةجةف أاةاع ين ابيقجةيع ةابت  مت  أفائوج ين ةضع 

 أة ين ابثحجت     ابقفيمن. 

ع إفناج ابتددفنمب ابددةظما  ملددفدد  أهية  Henry (2.00()03)هاددن  ةاتاقددت ت ددك اباتددجئت يددع 
بضيجن ادت فا  تقامجت ابيقجةيع ةتثقم  أثن تفنمح  يبلئد  بئلثتمججدجت ابيةقامدع ببل دب ابجدةفة 

 ببلصجحجت ابيثتي ع ببل ب.ةتثدمن قفناتن ابحفامع اب جصع ة اض ابتىنض 
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( بيتغمنات االفا  ابيوجن  بيجية ت  ابحثث اب  فالبع ابادنة  00ةألجنت اتجئت جفة  )
االثصدددجئمع حدددمن يتةددددطجت ابقمجددددجت ابحىفمدددع بدددف  يجيدددة ت  ابحثدددث ابتجنمحمدددع ةابضدددجحطع فددد  

تناةثدت قميدع )ت( ةقدف  0...يتغمن اال تحجنات ابيوجنمع قمدف ابحثدث ةابدك  ادف يددتة  يىاةمدع  
% إبدددد  .00.03( ةيددددج تناةثددددت فددددنة  ادددددب ابتثدددددن ابيئةمددددع حددددمن).12..إبدددد   0.4.2حدددمن)

%( ةيدددددج متضدددددي ان قدددددم  ثجددددد  ابتدددددجثمن ببل تحدددددجنات ابحفامدددددع  حدددددمن يجيدددددة ت  ابحثدددددث  .3..03
( ةهدد  فالالت 0.202 – 0.020(  ةقددف تناةثددت حددمن ).3..ابتجنمحمددع  ةابضددجحطع اةحددن يددن )

  ابتددددأثمن ابادددددح  ابقددددة  ةفج  مددددع ابحناددددجيت ابتددددفنمح  ب تددددفنمحجت ابةظمامددددع فدددد  ينتاىددددع تلددددمن إبدددد
 ابيتغمنات ابيوجنمع قمف ابحثث بصجبي ابيجية ع ابتجنمحمع  ان بف  ابيجية ع ابضجحطع.

ةمنجددددع ابحجثددددث فددددنة  يتةدددددطجت ابقمجدددددجت ابحىفمددددع بددددف  يجيددددة ت  ابحثددددث ابتجنمحمددددع 
ةابفالالت ابينتاىع بقم  ثج  ابتدأثمن بؤل تحدجنات ابيوجنمدع ةابضجحطع ةفنة  ادب ابتثدن ابيئةمع 

فدد  ابيتغمددنات قمددف ابحثددث بصددجبي ابيجية ددع ابتجنمحمددع إبدد  ابحناددجيت ابتددفنمح  ب تددفنمحجت ابةظمامددع 
ابا  تضين يجية ع ةحمنة ين ابتفنمحجت ابحفامع ةابيوجنمع ابت  ثدات ابيدتة  ابحفا  ةابيودجن  

فنمحجت ابيوجنمع ةابتاجفدمع ب حناجيت ابتدفنمح  ب تدفنمحجت ابةظمامدع حلة  ت صص  ثمث ثدات ابت
ابيطح    د  ابيجية دع ابتجنمحمدع يدن ددن ع أفا  اببل حدمن ةثحدجتو    د  ابحددجط ابدا  ددجه  فد  
 مجفة اتجئجو  ف  ابقمجل ابحىف  حلة  ةحمن ةفجن   ن ابيجية ع ابضجحطع دةا  ف  يتغمن  فف 

( ثجامددددع أة  ددددفف يددددنات أفا  .2فدددد  )  ا  جةلدددد ، امحددددةن دددددمةاجج (هددددن أفائودددد  ب نيدددد  حيوددددجنة )
 ( ثةان.0االتلةةي      اب يم  )

االنتحددجط حددمن  Kawczyński (2.00()22)ةاتاقددت هدداه اباتددجئت يددع ةجةة مادددة  ةا ددنةن 
 ي  ابجاع ةابةت  ةتفا   تأثمن  ي  ابىضبلت ابينة مع أثادج  أفا  ابنيد  ةابةدةي  ةجتدج ثمدث 

   ابتفنمحجت ابةظمامع بوج تأثمنهج االمججح      تثدن األفا  ابيوجن  ببل حمن.أن ادت فا
ــت تلجــد ةحددابك مةددةن ابحجثددث قددف تثقدد  يددن صددثع اباددنض ابثجبددث ب يجية ددع ابضددجحطع   أّن

والق دا  داللو ا صئجيو  ين القيئسين ال عديين لممجملبتين التجاي يـو لالبـئ  و وـي  عـا 
يــو لــ عا مهــئاا  الامــث مــن اللقــلف وــث الجــلدل لصــئلح القيــئس المتغيــاا  ال دنيــو لالمهئا 

 ال عدى لممجملبو التجاي يو.
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 االستنتاجات والتوصيات:
 يج م   : إب ين  بل  تطحم  تجنحع ابحثث تةص  ابحجثث  االستنتاجات:

أظوددددن حناددددجيت ابتددددفنمحجت ابةظمامددددع ب يجية ددددع ابتجنمحمددددع فددددنة  اات فالبددددع اثصددددجئمع حددددمن  -
حادددددددب تثدددددددن تناةثددددددت ابةظمامددددددع يتةدددددددط  ابقمجدددددددمن ابقح دددددد  ةابحىددددددف  فدددددد  اال تحددددددجنات 

( .02..إبدد   2.3.4)ةحثجدد  تددأثمن ينتاددع تددناةح حددمن  %(10..10% إبدد  ....02)حددمن
 بصجبي ابقمجل ابحىف . 

ابتددددفنمحجت ابةظمامددددع ب يجية ددددع ابتجنمحمددددع فددددنة  اات فالبددددع اثصددددجئمع حددددمن أظوددددن حناددددجيت  -
يتةدددددددط  ابقمجدددددددمن ابقح دددددد  ةابحىددددددف  فدددددد  اال تحددددددجنات ابيوجنمددددددع حادددددددب تثدددددددن تناةثددددددت 

( 030..إبدد   2.343)ةحثجدد  تددأثمن ينتاددع تددناةح حددمن  %(000...% إبدد  22.220)حددمن
 بصجبي ابقمجل ابحىف .

امددددع ب يجية ددددع ابضددددجحطع فددددنة  اات فالبددددع اثصددددجئمع حددددمن أظوددددن حناددددجيت ابتددددفنمحجت ابةظم  -
حادددددددب تثدددددددن تناةثددددددت ابةظمامددددددع يتةدددددددط  ابقمجدددددددمن ابقح دددددد  ةابحىددددددف  فدددددد  اال تحددددددجنات 

 (4...2إبددد   .32..)ةحثجددد  تدددأثمن ينتادددع تدددناةح حدددمن  %(..21.0% إبددد  .3..2)حدددمن
  بصجبي ابقمجل ابحىف .

طع فددددنة  اات فالبددددع اثصددددجئمع حددددمن أظوددددن حناددددجيت ابتددددفنمحجت ابةظمامددددع ب يجية ددددع ابضددددجح -
يتةدددددددط  ابقمجدددددددمن ابقح دددددد  ةابحىددددددف  فدددددد  اال تحددددددجنات ابيوجنمددددددع حادددددددب تثدددددددن تناةثددددددت 

( 0.202إبددد   1...0)ةحثجددد  تدددأثمن ينتادددع تدددناةح حدددمن  %(02.0.2% إبددد  4.101)حدددمن
 بصجبي ابقمجل ابحىف .

فنمح  ب يجية ع ابضجحطع أظون حناجيت ابتفنمحجت ابةظمامع ب يجية ع ابتجنمحمع ةابحناجيت ابت  -
اددددب ابةظمامدددع حفددنة  اات فالبدددع اثصددجئمع حدددمن يتةدددط ابقمجددددمن ابحىددفممن فددد  اال تحددجنات 

 – 43..0)ةحثج  تأثمن ينتاع تدناةح حدمن  %(0.201.% إب  4.002)تثدن تناةثت حمن
 بصجبي ابيجية ع ابتجنمحمع.  (2.2.0

مدع ةابحنادجيت ابتدفنمح  ب يجية دع ابضدجحطع أظون حناجيت ابتفنمحجت ابةظمامع ب يجية ع ابتجنمح -
فددددددنة  اات فالبددددددع اثصددددددجئمع حددددددمن يتةدددددددط ابقمجدددددددمن ابحىددددددفممن فدددددد  اال تحددددددجنات ابيوجنمددددددع 

( 0.202 – 0.020)ةحثجددد  تدددأثمن ينتادددع تدددناةح حدددمن  %(.3..03% إبددد  .00.03)حدددمن
 بصجبي ابيجية ع ابتجنمحمع.

ن إمججحمدددج   ددد  ابقدددةة ابةظمامدددع ب دددانا من ابحنادددجيت ابتدددفنمح  حجددددت فا  ابتدددفنمحجت ابةظمامدددع اثددد -
 ةابنج من ةابحطن ، ةيوجنة هنا  جةل  ةامحةن دمةاجج  قمف ابحثث .

 ين  بل  ادتاتجججت ابحثث أةص  حيج م   : التوصيات:
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ادت فا  حناجيت ابتفنمحجت ابةظمامع فد  تثددمن حىدض ابقدفنات ابحفامدع اب جصدع ةتثددمن أفا   -
   ين ابةقة . ال ح  ابجةفة بيوجنات ابني

ضنةنة ابتنةم      ادت فا  تفنمحجت ةظمامع بياطقع  ضبلت ابينة  ألهيمتوج بثحجت ينة   -
 ثق  ال ح  ابجةفة.

ضنةة ا تمجن ابتفنمحجت ابةظمامع ابيتفنجع ابياجدحع ب يناث  ابىينمع بتطدةمن ابيتدفنج ب قدفنات  -
 ابحفامع اب جصع ببل ح  ابجةفة.

 ابتفنمحجت ابةظمامع     حىض فاةن نمجضع ابجةفة األ ن .إجنا  حثةث ثة  تأثمن  -
إجددنا  حثدددةث ثدددة  تدددأثمن ابتدددفنمحجت ابةظمامدددع   ددد  ينثددد   ينمدددع ي ت ادددع يدددن اةدددةن ةأادددجث  -

 ال ح  ابجةفة.
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 المراجع العربية: المراجع:

(.ا تحددجنات تقددةم  األفا  ابيصددجثحع بى دد  ثنةددع االادددجن،ينة  2.01ةيددج   حفابثيمددف)اددديج م ،  0
 032، 0.2، .0، ،.0ابةتجب ب الن،ابقجهنة.ص

 (. تددأثمن حناددجيت تددفنمح  ب توفئددع ابقيمددع   دد  حىددض ابقددفنات ابحفامددع 2.02أثيددف ابدددمف )، حمددةي  2
غمددن يالددةنة، ة مددع ابتنحمددع ابنمجضددمع ب حاددمن،  هةابيوجنمددع ببل حدد  ابجددةفة، ندددجبع فةتددةنا

 ججيىع حاوج .
تددأثمن حناددجيت تددفنمح  اددة   بتايمددع " ابةددةي   ةجتددج "   دد  فىجبمددع (. ...2أثيددف ابدددمف )، حمددةي  .

األفا  ابيوجن  باجلئ ابجدةفة ، نددجبع يججددتمن غمدن يالدةنة ، ة مدع ابتنحمدع ابنمجضدمع ، 
 ججيىع طاطج

(. تدددأثمن حنادددجيت تدددفنمح  بتثددددمن حىدددض ابقدددفنات ابحفامدددع اب جصدددع .2.0يثيدددةف ابددددمف )، حمدددةي  .
ب يقجةيددع اباة مددع ةأثدنة   دد  فىجبمددع أفا  حىددض ابيوددجنات ابثنةمددع حجددت فا  جوددج  يقتددنح 

ببل ح  ابجةفة ةابيصجن ع، ندجبع فةتةناة غمن يالةنة، ة مدع ابتنحمدع ابنمجضدمع ، ججيىدع 
 .طاطج

 (. تدأثمن حنادجيت تدفنمح    د  فىجبمدع األفا  ابيودجن  بينث دع ابنيد  ...2يثيةف ابددمف )، حمةي  0
فة، ندجبع يججدتمن غمن يالدةنة، ة مدع ابتنحمدع ابنمجضدمع، ججيىدع بف  اجلئ نمجضع ابجة 

 .طاطج
 يثيفابدمفيصطا ،   صج  ،، دمفأثيف ،مةد  مجدن،  حفابنؤة  ،ثجيفيثيف ، لفاف 1

 .22- 032( يحجفئ تفنمب ابجةفة، يطحىع ليل، ابقجهنة.ص .2.0مثم  )، ابصجة 
تينماددجت اة مددع بتايمددع ابقددفنات ابتةافقمددع   دد  حىددض  (. تددأثمن حناددجيت 2..2 جبددف فنمددف )،  دد ت 2

يظدددجهن االاتحدددجه ةيددددتة  األفا  ابااددد  باجلددد   نمجضدددع ابجدددةفة، نددددجبع فةتدددةناه، ة مدددع 
   .ابتنحمع ابنمجضمع ، ججيىع ابياصةنة

 –ابتدددجنم   -األلدددةج   -(. نمجضدددع ابجدددةفة : األصدددة  2.02يثيدددةف )، أثيدددف ، حمدددةي غدددج  ،  3
 .13ص. تطحمقجت ، يةتحع اةن اإلميجن ، طاطج –ابييجندع  -ابيجهمع  -تنحةمع

 (. جودددج  يقتدددنح بتايمدددع ددددن ع االددددتججحع 0..2مجددددن مةدددد  )، احمددد  يثيدددف ،  حدددف ابدددنؤة ، فدددة    4
إحنمدددد  "ابنمجضددددع ةابىةبيددددع"  1: 0ابثنةمددددع فدددد  نمجضددددمع ابجددددةفة، ابيددددؤتين ابى يدددد  األة  يددددن 

 .ب حامن ، ججيىع ث ةانابيج ف األة ، ة مع ابتنحمع ابنمجضمع 
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