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 انبحث يضتخهض

ٞٗذؼ ثيذقظ ثيٛ َؼشؾز صؤعٟش ثعضخذثٌ ثيضُشٞٓاجس ثيُشنذاز ٘ؾاف ثحعاضقٙثر ٘ثيغاٟلشر ػًاٛ صلاٙٞش 

جِ ثيُٓٗؼ ثيضؾشٞذٝ يُالةُضإ ٘غذٟؼاز َلاهًز دؼط ثيكذسثس ثيذذْٟز دهشر ثيكذٌ ، فٟظ ثعضخذٌ ثيذجفغ

( حػذاج قغاُٙث ثياٛ َؾُاٙػضّٟ ظاجدلز ٘صؾشٞذٟاز ٘فؽاى صٓؿٟاز 36ثيذقظ ٘قذ دًػاش ػٟٓاز ثيذقاظ  

خلٙثس ثيذقظ قجٌ ؾشٞف ثيؼُى ثيُغجػذ دؤششثؼ ثيذجفغاجِ داؤؽشثء ثحخضذاجسثس ثيكذًٟاز يؼٟٓاز ثيذقاظ 

ز ثيضؾشٞذٟز عٍ ثؽشٚ ْؿظ ثيؿشٞف ثيُغجػذ ثحخضذجس ٘دؼذٖج صٍ صلذٟف ثيُٓٗؼ ثيضذسٞذٝ ػًٛ ثيُؾُٙػ

ثيذؼذٜ ٘دؼذ ػشض ثيٓضجةؼ ٘صقًًٟٗج َ٘ٓجقلضٗج صٙصى ثيذجفغجِ ثيٛ ثِ ثيضُجسّٞ ثيُشنذز ثيُغضخذَٕ 

 ٘ؾف ثحعضقٙثر ٘ثيغٟلشر عجػذس ؾٝ صلٙٞش دؼط ثيكذسثس ثيذذْٟز يًُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز .

دؼط ثيكذسثس ثيذذْٟز ، َغضٙٚ ثدثء َٗجسثس ثيًؼخ  ثيضُجسّٞ ثيُشنذز ،انكهًاث انًفتاحٍت : 

 ثيٗؾَٙٝ يالػذٝ نشر ثيكذٌ.

Abstract 
    This paper seeks to explore the effect of exercise based on 

acquisition and control has a positive impact on the development of 

physical abilities under study in football, the researcher uses the 

experimental approach because it fits with the problem of the 

research, The sample of the research has been (36) players divided 

into an experimental and control groups to carry out the research 

steps, The assisting team work has conducted the pre test on the 

research sample under the supervision of the researcher. Then, the 

training program me has been carried uot on the experimental 

group, After that post tests have been conducted with the assisting 
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team, After analyzing and discussing the results the researcher 

could conclude that the used compound exercises hava helped in 

depending the individual attack skill for the experimental group. 

Keywords: compound exercises, some physical abilities, 

performance level of offensive play skills of football players. 

 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث -1

1وأهميته البحث مقدمة 1-1
 

 َّ ثيُؾجحس ؽُٟغ ٘ػًٛ ًَقٙظج صكذَج ثفخٟشر ثيغٓٙثس ؾٝ ثيؼجيٍ ٞلٗذٔ ثيزٜ ثيضكذٌ ثِ      

 ٖٙ ٘ثُْج صذؾٕ ٘يٟذ ث٘ ثسصؾجح ٞؤصٝ يٍ ٖ٘زث ثيُخضًؿز، دؤيؼجدٗج ثيشٞجظٟز ثيضشدٟز َؾجو ظُٓٗج

 ثصذـ ٘ػًٟٕ دجيشٞجظز، ثيُشصذلز ثيؼًٌٙ ؽُٟغ ؾٝ ثيقذٞغز ثيؼًُٟز ٘ثيلشـ ثيٙعجةى فعضخذثٌ ْضٟؾز

 ؽُٟغ ثٖضُجٌ َٙغب ٘ثحيؼجح ثيشٞجظٟز ثيؿؼجيٟجس َّ ثيؼذٞذ ؾٝ ثيؼًٟج ثيُغضٙٞجس يضقكٟف ثيغؼٝ

 ثػًٛ ثيٛ دجيالػخ ثيٙصٙو ثيشٞجظز، " ٘يػشض ٘ػًٌٙ ثيذذْٟز ثيضشدٟز ؾٝ ٘ثيُخضصّٟ ثيذجفغّٟ

 َ٘ٙثصؿجصٕ يُؤٖالصٕ ٘ؾكآ , ثيٓٙثفٝ ؽُٟغ َّ شجَال أػذثدث ثػذثدٔ ٞؾخ ظٟزثيشٞج ثيُغضٙٞجس

 ثحٖضُجٌ ٞؾخ ثٖذثؾٗج ثيضذسٞخ ػًُٟز صقكف ٘يهٝ , صخصصٕ َغ ٞالةٍ دُج ٘ثعضؼذثدٔ ٘قذسثصٕ

 ٘ثحػذثد , ثيُٗجسٚ ٘ثحػذثد , ثيذذْٝ ٘ثحػذثد , دجيؿؼجيٟز ثيخجصز ثيضذسٞخ َقضٙٞجس ث٘ دُهْٙجس

 .(1 ثيٓؿغٝ"  ثيضشدٜٙ ثحػذثد٘ , ثيخللٝ

 ؾؼى ْضٟؾز أٞعج ٞؤصٝ َؾجحصٕ دُخضًؽ ثيشٞجظٝ ثيُؾجو ؾٝ صكذٌ َّ ٘ٞقذط َج فذط ٘ثِ     

 صقكٟف ؾٝ عجػذس ثيضٝ ثيُخضًؿز ثيؼًٌٙ صظجؾش غشٞف ػّ ٘أؾهجسٔ ثيشٞجظٝ ثيضذسٞخ صؾجسح

 ثيشٞجظٝ ثيضذسٞخ ْ٘ظشٞجس ثعظ صلٙٞش ؾٝ َٓٗج ٘ثعضؿجد ثؾجد ثيضٝ نذٟشٔ ػجيُٟٕ سٞجظٟٕ ثْؾجصثس

 ٘ثيذذْٟز ثيٙظٟؿٟز ثيهؿجءر ضلٙسي َٓضظٍ دلهى صٓؿٟزٖج ٞضٍ ٘ثيضٝ ثيُكٓٓز ثيضذسٞذٟز ثيُٓجٖؼ دؤعضخذثٌ

 ؾٓؾجؿ، ثيضشدٙٞز ثيؼًُٟز ثٖذثؼ صقكٟف ثيٛ ثيٙصٙو َّ ثؽى ثيشٞجظٝ يذٚ ٘ثيخللٟٕ ٘ثيُٗجسٕٞ

ٞقككٕ ثيالػخ ؾٝ ْٙع ثيٓلجغ ثيُُجسط  زٜثي ثيضكذٌ دُذٚ صكجط٘ثيضُجسّٞ ثيُغضخذَز ؾٟٕ  ثيُٓٗجػ

 ٘ثيُغضٙٚ ثيؼجٌ يًؿشٞف.

 انبحث يشكهت 1-2

َّ خالو ثيضلٙس ثيًُقٙظ ثصذقش ػًُٟز ثيضلٙٞش ٘ثحسصكجء دُٗجسثس ثيًؼخ ثيٗؾَٙٝ صؼضُذ 

ثػضُجدث نذٟشث ػًٛ ثيضُشٞٓجس ثيُشنذز ٘ريم يضغٟٗى ػًُٟز ثيضلٙٞش ٘ثخضصجس ثيٙقش ٘ثيؾٗذ، ٘قذ 

                                                 
 
، سوريا، دار العرب ودار النور للدراسات والنشر 1، طاساسيات التدريب الرياضيموفق اسعد محمود الهيتي:   (1

 1، ص1111والترجمة، 
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ثيضُجسّٞ ػًٛ صٙؾٟش ثؾعى ثيظش٘ؼ ٘ثحَهجْٟجس يضلٙٞش ٖزٔ ثيُٗجسثس، ثظجؾز ثيٛ عجػذس ٖزٔ 

د٘سٖج ثيؿؼجو ؾٟٝ صُٟٓز ٘صلٙٞش ثيؾٙثْخ ثيذذْٟز ثفخشٚ ثيُشصذلز دٓٙع ثيٓلجغ، يزث ثسصجا ثيذجفظ 

ػًٛ ثعضخذثٌ صُشٞٓجس َشنذز َكٓٓز َ٘كضشفز ٘ؾف ثحعضقٙثر ٘ثيغٟلشر يضلٙٞش َضػٟشثس ثيذقظ 

صغجػذ ػًٛ سؾغ َغضٙٚ ٘قذسر ثيالػذّٟ خالو ثيُٓجؾغجس ٘نزيم صؼلٝ فًٙو ثظجؾٟز غٟش ٘ثيضٝ 

 ثيُؼضجد ثعضخذثَٗج َّ قذى ثيُذسدّٟ.

 هذف انبحث 1-3

َؼشؾز صؤعٟش ثعضخذثٌ ثيضُشٞٓجس ثيُشنذز ٘ؾف ثحعضقٙثر ٘ثيغٟلشر ػًٛ صلٙٞش دؼط ثيكذسثس 

 ثيذذْٟز يالػذٝ نشر ثيكذٌ.

 انبحث اٍتفزػ 1-4

 يُؾُٙػضٝ ثيذقظ ٘ثيذؼذٞز ثيكذًٟز ثحخضذجسثس ْضجةؼ دّٟ إفصجةٟز دحيز رثس ؾش٘ـ ٖٓجل 

 دهشر ثيكذٌ. ثيذذْٟز ثيكذسثس دؼط ؾٝ ثيضؾشٞذٟز ٘ثيعجدلز

 ثيذؼذٞز يُؾُٙػضٝ ثيذقظ ثيضؾشٞذٟز ثحخضذجسثس دّٟ ْضجةؼ إفصجةٟز دحيز رثس ؾش٘ـ ٖٓجل 

  ٘يصجيـ ثيُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز.دؼط ثيكذسثس ثيذذْٟز دهشر ثيكذٌ  ٘ثيعجدلز ؾٝ

 يجاالث انبحث  1-5

 ثيكذٌ. دهشر ثيشٞجظٝ ثفْذجس ثيشٞجظٝ ْ٘جدٜ ٖٟش ْجدٜ : حػذٙانبشزي انًجال 1-5-1

 ( .28/5/2019(  ثيٛ  23/3/2019َّ   : يًُذرانزياًَ انًجال 1-5-2

ٖٟش ثيشٞجظٝ دهشر : ًَؼخ ْجدٜ ثفْذجس ثيشٞجظٝ دهشر ثيكذٌ ًَ٘ؼخ ْجدٜ انًجال انًكاًَ 1-5-3

 ثيكذٌ.

 انفظم انثاًَ

 يُهجٍت انبحث وإجزاءاته انًٍذاٍَت  -2

 يُهج انبحث 2-1

 يُالةُضٕ غذٟؼز ثيُلهًز.؛ثعضخذٌ ثيذجفغجِ ثيضصٍُٟ ثيضؾشٞذٝ

 يجتًغ انبحث وػٍُته 2-2

ٍت صقذٞااذ َؾضُااغ ثيذقااظ َااّ حػذااٝ أْذٞااز َقجؾظااز ثفْذااجس دهااشر ثيكااذٌ ثيذسؽااز ثف٘يااٛ يًُٙعااٍ  صَاا

( ، أَااج ػٟٓااز ثيذقااظ ؾكااذ ثشااضًُش ػًااٛ حػذااٝ ْااجدٜ ثفْذااجس 8( ٘ثيذااجيع ػااذدٍٖ  2020_2019 

( حػذجً صٍ ثخضٟجسٍٖ دجيلشٞكز ثيؼُذٞز، ٘دؼذ ريم 46ثيشٞجظٝ ْ٘جدٜ ٖٟش ثيشٞجظٝ ٘ثيذجيع ػذدٍٖ  

غتاى ْاجدٜ ثفْذا ََ جس صٍ صكغٍُٟٗ ػلاٙثةٟجً ثياٛ َؾُاٙػضّٟ صؾشٞذٟاز ٘ظاجدلز ٘دلشٞكاز ثيكشػازَ فٟاظ 

ثيشٞجظٝ ثيُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز ْ٘جدٜ ٖٟش ثيشٞجظٝ ثيُؾُٙػز ثيعجدلز، فٟظ ٘قغ ثحخضٟجس ػًاٛ 

( حػذج َّ نى َؾُٙػز دؼذ ثِ ثعضذؼذ ثيذجفظ ػذدثً َّ حػذٝ ثيُؾُاٙػضّٟ داذثػٝ ثحصاجدجس 18 
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ٕٙٞ قذسٖج ( حػذج ٘دٓغذز َت36٘نزيم ػذٌ ثيضضثٍَٗ دجيٙفذثس ثيضذسٞذٟز ، دزيم ثصذـ حػذٙ ثيؼٟٕٓ  

 %( َّ َؾُٙع ثيؼٟٓز.78.26 

 االدواث واألدواث انًضتخذيت فً انبحث 2-3

   10نشثس قذٌ  ػذد.) 

   دؤسصؿجػجس َخضًؿز.30شٙثخص ػذد ) 

   10َٙثْغ ػذد.) 

   1ششٞػ قٟجط ػذد.) 

 .دٙسل يضخلٟػ َٓجغف ثفخضذجس ٘صقذٞذٖج 

  اجزاءاث انبحث انًٍذاٍَت  2-4

 ٍت قٍذ انذراصتتحذٌذ انقذراث انبذَ 2-4-1

صٍ صقذٞذ َؾُٙػز َّ ثيكذسثس ثيذذْٟز قٟذ ثيذسثعز ثيضٝ ُٞهّ صلٙٞشٖج َّ خالو غشٞكز ثيضذسٞخ     

ثيؿضشٜ ثيُشصؿغ ثيلذر ٘غشٞكز ثيضاذسٞخ ثيضهاشثسٜ ٘دؼاذ ريام صاٍ صقذٞاذ ثحخضذاجسثس ثيضاٝ صاضالءٌ َاغ 

 َغضٙٚ ٘ثَهجْٟجس ثيؼٟٓز. 

  تىطٍف اختباراث انقذراث انبذٍَت 2-4-2

 . اختبار انقىة انًًٍزة بانضزػت نؼظالث انزجه1ٍٍ
 عج10: ثخضذجس ثيقؾى فقصٛ َغجؾز / اصى االختبار )

 1)
.

 

 ششٞػ قٟجط، عجػز صٙقٟش، صجؾشر، ثعضُجسر صغؾٟى.األدواث انًضتخذيت : 

  :ٞكؽ ثيُخضذش خًؽ ػالَز َقذدر ػًٛ ثحسض ٘دؼذ عُجع ثيصجؾشر ٞكٌٙ دجيقؾى ؽزٌقت األداء

 ٍ ٘دؤعشع َج ُٞهّ، ٘ٞغُـ يًُخضذش دُٙثصًز ثيقؾى ػٓذ ثيٙقٙع.دخػ َغضكٟ

  : عاج، ٘ٞؼلاٛ ثيُخضذاش َقج٘ياز 10صكجط ثيُغاجؾز ثيضاٝ ٞكلؼٗاج ثيُخضذاش خاالو ؾضاشر  انتضجٍم )

 ٘فذر ؾكػ .

 

 ٌىػح اختبار انقىة انًًٍزة بانضزػت نؼؼالث انزجهٍٍ (1شكم )

                                                 

وعناصر اللياقة البدنية والمهارية باألداء الفعلي بكرة اليد،  لقياسات الجسميةأيمان حسين علي: عالقة بعض ا  (1)
 .131، ص1111اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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 انضزػت. اختبار يطاونت 2

 ( يزتذ 180اختبار ركغ )و
 (1 )

. 

 قٟجط َلج٘يز ثيغشػز يألغشثؼ ثيغؿًٛ.انهذف يٍ االختبار : 

 15: عجػز صٙقٟش، أسدؼز شٙثخص دّٟ شجخص ٘آخش  األدواث انًضتخذيت.)ٌ 

 :دؼذ أػلجء إِشجسر ثيذذء ٞكٌٙ ثيُخضذش دجحْلالـ َّ ثيلجخص ثف٘و  ثيذذثٞز( ثيٛ  وطف األداء

 ٘ثيؼاااااااااااٙدر ثياااااااااااٛ ثيذذثٞااااااااااازَ ٘ثياااااااااااشنط ْقاااااااااااٙ ثيلاااااااااااجخص  ثيلاااااااااااجخص ثيغاااااااااااجْٝ

 ثيغجيااااظ ٘ثيؼااااٙدر ثيااااٛ ثيذذثٞااااز عااااٍ ثيااااشنط ْقااااٙ ثيلااااجخص ثيشثدااااغ ٘ثيؼااااٙدر ثيااااٛ ثيذذثٞااااز، 

 ٌ(.180٘دزيم ٞهِٙ ثيُخضذش قذ أْٗٛ ثحخضذجس دؼذ قلغ َغجؾز  

 : ثسصذثدٜ ٘يُشر ٘ثفذر 180صَّ قلغ َغجؾز   ؽزٌقت انقٍاس )ٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 تطالػٍتانتجزبت االص 2-5

 انتجزبت االصتطالػٍت االونى 2-5-1

( ٘ؾٝ 23/3/2019ثف٘يٛ ؾٝ ٌٞٙ ثيغذش ثيُٙثؾف  .ثيذجفظ دئؽشثء ثيضؾشدز ثحعضلالػٟزقجٌ  

( حػذّٟ َّ 5صُجٌ ثيغجػز ثيشثدؼز ػصشثً ػًٛ ًَؼخ ْجدٜ ثفْذجس ثيشٞجظٝ دهشر ثيكذٌ ٘ػًٛ  

ً إلؽشثء ٖزٔ ثيض ؾشدز إر قجٌ ثيالػذِٙ ثيخُغز دئؽشثء ثخضذجسثس ػٟٓز ثيذقظ صٍ ثخضٟجسٍٖ ػلٙثةٟج

 (.7ثيكذسثس ثيذذْٟز ٘دٙؽٙد ؾشٞف ثيؼُى ثيُغجػذ َقًف  

 وكاٌ انهذف يٍ انتجزبت االصتطالػٍت األونى هى:

 ثيضؤنذ َّ نؿجءر ؾشٞف ثيؼُى ثيُغجػذ أعٓجء صٓؿٟز ثحخضذجس. -1

 ثحخضذجس. ثيضؤنذ َّ عالَز ٘صالفٟز ثفؽٗضر ٘ثفد٘ثس ثيُغضخذَز ؾٝ-2

 انتجزبت االصتطالػٍت انثاٍَت 2-5-2

                                                 
زهير قاسم الخشاب: خصائص االختبارات الميدانية لحالة التدريب الخاصة لالعبي كرة القدم للشباب، اطروحة  (1)

 .11، ص1191ورة، موسكو، روسيا، دكتوراه غير منش
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قجٌ ثيذجفظ َغ ؾشٞف ثيؼُى ثيُغجػذ دئؽشثء ثيضؾشدز ثحعضلالػٟز ثيغجْٟز ؾاٝ ٞاٌٙ  ثحعٓاّٟ ثيُٙثؾاف 

(  ٘ؾٝ صُجٌ ثيغجػز ثيشثدؼز ػصاشثً ٘ػًاٛ ًَؼاخ ْاجدٜ ثحْذاجس ثيشٞجظاٝ دهاشر ثيكاذٌ 25/4/2019 

 ثيٗذؼ َّ ثيضؾشدز ثحعضلالػٟز ثيغجْٟز ٖٙ:  ( حػذّٟ َّ ػٟٓز ثيذقظ ٘نج5ِ٘ػًٛ  

 ثيضؤنذ َّ َذٚ َالةُز ثثيضُشٞٓجس يؼٟٓز ثيذقظ. -1

 ثيضؼااااااااشؼ ػًااااااااٛ َااااااااذٚ إَهجْٟااااااااز ٘قااااااااذسر أؾااااااااشثد ثيؼٟٓااااااااز ػًااااااااٛ صٓؿٟااااااااز ثيضُااااااااجسّٞ  -2

 دجيلهى ثيذقٟف.

ثيضؼااشؼ ػًااٛ ثيٙقااش ثيُغااضػشـ ؾااٝ صٓؿٟااز ثيضُشٞٓااجس   صَااّ صلذٟااف نااى ثيضُااشّٞ ( ٘ؾااف ثيلااذر  -3

 .ثيكصٙٚ

 االختباراث انقبهٍت 2-5-3

صٍ ثؽشثء ثحخضذجسثس ثيكذًٟز يُؾُاٙػضٝ ثيذقاظ  ثيعاجدلز ٘ثيضؾشٞذٟاز ( ثيشٞجظاٝ( ٞاٌٙ ثحسدؼاجء 

( ػًٛ ًَؼخ ْجدٜ ثفْذجس ثيشٞجظٝ دهشر ثيكذٌ ؾٝ قعاجء ثيشَاجدٜ ، ؾُٟاج صاٍ 27/3/2019ثيُٙثؾف  

ٖٟااش ثيشٞجظااٝ( ٞااٌٙ ثيغااذش ثؽاشثء ثخضذااجسثس ثيكااذسثس ثيذذْٟااز ػًاٛ ػٟٓااز ثيذقااظ ثيعااجدلز  ْاجدٜ 

 ( ٘ػًٛ ًَؼذٝ ْجدٜ ٖٟش ثيشٞجظٝ ؾٝ قعجء ٖٟش.30/3/2019ثيُٙثؾف  

 ::تُفٍذ انتًزٌُاث انًزكبت فً انًُهج انتذرٌبً 2-6

صٍ صٓؿٟز ثيضُشٞٓجس ثيُشنذز ؾٝ صُجٌ ثيغجػز ثيغجيغز ٘ثيٓصؽ َّ ٌٞٙ ثحعّٟٓ ثيُٙثؾف      

٘ظُّ َشفًز ثإلػذثد ثيخجثص دهشر ثيكذٌ،  جظٝ( ٘ػًٛ ًَؼخ ْجدٜ ثفْذجس ثيش1/4/2019ٞ 

( ٘فذٔ صذسٞذٟز ؾٝ ثيلٗش 16( ٘فذثس صذسٞذٟز ؾٝ ثفعذٙع ثيٙثفذ ٘  4( ثعجدٟغ دٙثقغ  8  ٘يُذر

٘قذ ثعضُش صلذٟف ثيضُشٞٓجس ثيُكضشفز يُذر شٗشّٞ َضٙثصًز دِ٘ ثْكلجع ٘قذ ثْضٗٛ ثيٙثفذ 

٘قذ نجِ صلهٟى فُى ، ( 23/5/2019  صلذٟف ثيضُشٞٓجس ثيُشنذز ٌٞٙ ثحسدؼجء ثيُٙثؾف

( ٘دٓظجٌ ثيذ٘ثةش ثيضذسٞذٟز ثيُضٙعلز فٟظ صٍ 1:3ثيضذسٞخ ؾٝ ثفعذٙع َ٘جدّٟ ثفعجدٟغ  

 صلهٟى دثةشصّٟ صذسٞذٟضّٟ َذر نى دثةشر أسدؼز ثعجدٟغ

 االختباراث انبؼذٌت 2-7

َ٘ضلًذجصٗاااج ػٓاااذ ثؽاااشثء  فاااشص ثيذجفغاااجِ ػًاااٛ ثٞؾاااجد ؽُٟاااغ ثيظاااش٘ؼ يألخضذاااجسثس ثيكذًٟاااز

فٟظ قاجٌ ثيذجفغاجِ َاغ ؾشٞاف ثيؼُاى  ثحخضذجسثس ثيذؼذٞز َّ فٟظ ثيُهجِ ٘ثيضَجِ ٘٘عجةى ثحخضذجس،

ثيُغاجػذ داؤؽشثء ثخضذاجسثس ثيكااذسثس ثيذذْٟاز ػًاٛ ػٟٓاز ثيذقااظ ثيضؾشٞذٟاز  ْاجدٜ ثحْذاجس ثيشٞجظااٝ( 

جظااٝ دهااشر ثيكااذٌ ؾااٝ قعااجء ( ػًااٛ ًَؼااخ ْااجدٜ ثفْذااجس ثيش25/5/2019ٞٞااَٙٝ ثيغااذش ثيُٙثؾااف  

ثيشَااجدٜ ، ؾُٟااج صااٍ ثؽااشثء ثخضذااجسثس ثيكااذسثس ثيذذْٟااز ػًااٛ ػٟٓااز ثيذقااظ ثيعااجدلز  ْااجدٜ ٖٟااش 

 ( ٘ػًٛ ًَؼذٝ ْجدٜ ٖٟش ثيشٞجظٝ ؾٝ قعجء ٖٟش.27/5/2019ثيشٞجظٝ( ٌٞٙ ثحعّٟٓ ثيُٙثؾف  

انىصائم االحظائٍت انًضتخذيت فً انبحث 2-8
 

 (spss  صٍ ثعضخذثٌ ثيقكٟذز ثحفصجةٟٕ

 انثانثانفظم 

 -ػزع انُتائج وتحهٍهها ويُاقشتها: -3
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 -ػزع انُتائج وتحهٍهها: 3-1

ػزع وتحهٍم َتائج األختبار انقبهً وانبؼذي  نًجًىػتً انبحث انتجزٌبٍت وانؼابطت فيً  3-1-1

 انقذراث انبذٍَت قٍذ انذراصت.

 (1جذول )

فزوق األوصاؽ واالَحزافاث وقًٍت )ث( انًحضىبت وَضبت ٌبٍٍ قٍى األوصاؽ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت و

  ( نهًجًىػت انتجزٌبٍت فً االختبار انقبهً وانبؼذي نهقذراث انبذٍَتsigانخطأ )

 انقذراث انبذٍَت
وحذة 

 انقٍاس

 انبؼذي انقبهً
 ع ف س ف

ث 

 انًحضىبت

َضبت 

 انخطأ
 انذالنت

 ع س ع س

ثيكٙر ثيُُٟضر دجيغشػز 

 ّٟيؼظالس ثيشؽً
 دثو 0.001 4.04 0.50 2.05 1.71 34.88 1.24 32.83 ٌ

 َلج٘يز ثيغشػز

 
 دثو 0.000 5.68 0.54 3.11 2.40 45.50 2.83 48.61 عج

 ( 0.05(  ٘صقش َغضٙٚ دحيز  1أَجٌ دسؽز فشٞز  ِ_  18* ِ= 

 (2جذول )

ث وقًٍت )ث( انًحضىبت وَضبت ٌبٍٍ قٍى األوصاؽ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت وفزوق األوصاؽ واالَحزافا

 ( نهًجًىػت انؼابطت فً االختبار انقبهً وانبؼذي نهقذراث انبذٍَتsigانخطأ )

 انقذراث انبذٍَت

وحذة 

انقٍا

 س

 انبؼذي انقبهً

 ع ف س ف
ث 

 انًحضىبت

َضبت 

 انخطأ
 انذالنت

 ع س ع س

ثيكٙر ثيُُٟضر دجيغشػز 

 يؼظالس ثيشؽًّٟ
 غٟش دثو 0.082 7.7 0.60 1.09 1.21 32.68 1.69 33.77 ٌ

 َلج٘يز ثيغشػز

  
 غٟش دثو 0.531 0.64 0.43 0.27 2.51 49.11 2.28 48.83 عج

 (.0.05(  ٘صقش َغضٙٚ دحيز  1أَجٌ دسؽز فشٞز  ِ_  18* ِ= 

ػزع وتحهٍم َتائج االختباراث انبؼذٌت بٍٍ يجًىػتً انبحث انتجزٌبٍت وانؼيابطت فيً انقيذراث  4-1-2

 قٍذ انذراصت.انبذٍَت  

 (3جذول )

ٌبٍٍ قٍى األوصاؽ انحضابٍت واالَحزافاث انًؼٍارٌت وفزوق األوصاؽ واالَحزافاث وقًٍت )ث( انًحضىبت وَضبت 

 ( نًجًىػتً انبحث)انتجزٌبٍت وانؼابطت( فً االختبار انبؼذي بؼذي نهقذراث انبذٍَت قٍذ انذراصتsigانخطأ )
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 انقذراث انبذٍَت
وحذة 

 انقٍاس

اث االختبار

انبؼذٌت نهًجًىػت 

 انتجزٌبٍت

االختباراث انبؼذٌت 

 نهًجًىػت انؼابطت
ث 

 انًحضىبت

َضبت 

 انخطأ

(sig) 

 انذالنت

 ع س ع س

ثيكز ثيُُٟضر 

دجيغشػز يؼظالس 

 ثيشؽًّٟ

 دثو 0.000 4.79 1.21 32.68 1.71 34.88 ٌ

 َلج٘يز ثيغشػز

 
 دثو 0.000 4.39 2.51 49.11 2.40 45.50 عج

 (0.05(  ٘صقش َغضٙٚ دحيز  34( ؾٝ نى َؾُٙػز  أَجٌ دسؽز فشٞز  18* ِ=  

 يُاقشت انُتائج 3-2

يُاقشت َتائج االختباراث انقبهٍت وانبؼذٌيت نهًجًىػيت انتجزٌبٍيت واالختبياراث انبؼذٌيت بيٍٍ  3-2-1

 يجًىػتً انبحث انتجزٌبٍت وانؼابطت فً انقذراث انبذٍَت قٍذ انذراصت 

ص دٓضجةؼ ثحخضذجسثس ثيكذًٟز ٘ثيذؼذٞز يًُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز ؾاٝ َضػٟاشثس ( ثيخج1ٞذّٟ ثيؾذ٘و  

ِت ٖٓجل ؾش٘قجً َؼٓٙٞاز ؾاٝ ْضاجةؼ ثحخضذاجسثس ٘يصاجيـ  ثيذقظ قٟذ ثيذسثعز ثيخجصز دجيكذسثس ثيذذْٟز أَ

( ثيخااجص دٓضااجةؼ ثحخضذااجسثس ثيذؼذٞااز دااّٟ َؾُااٙػضٝ ثيذقااظ 3ثحخضذااجسثس ثيذؼذٞااز ٘ٞذااّٟ ثيؾااذ٘و  

ثيضؾشٞذٟز أِ ٖٓجل ؾش٘قجً َؼٓٙٞز ؾٝ ثحخضذجسثس ثيخجصاز دُضػٟاشثس ثيذقاظ قٟاذ ثيذسثعاز ثيعجدلز ٘

ثياٛ صًكاٝ ػٟٓاز ثيذقاظ 1٘يصجيـ ثحخضذجسثس ثيذؼذٞز يًُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز ٘ٞؼض٘ ثيذجفظ ٖزٔ ثيٓضجةؼ

ؾاف ثيضؾشٞذٟز َؾُٙػز َّ ثيضُشٞٓجس ثيُشنذاز  ثيذذْٟاز ٘ثيُٗجسٞإ ٘ثيخللٟاز( ثيضاٝ صاٍ ثعاضخذثَٗج ٘

ثحعااضقٙثر ٘ثيغااٟلشر ٘ثيضااذسػ دٗااج دجيلااذد ثيضذسٞذٟااز ظااُّ غشٞكااز ثيضااذسٞخ ثيؿضااشٜ ثيُشصؿااغ ثيلااذر 

( فُٟٓااج ثشااجس ثيااٛ ثِ 2003٘غشٞكااز ثيضااذسٞخ ثيضهااشثسٜ ٖ٘اازث َااج ٞضؿااف َااغ   ػصااجٌ ػذااذثيخجيف، 

ثيضاااذسػ دجيقُاااى ثيضاااذسٞذٝ ٞؼٓاااٝ " ثظاااجؾز َضلًذاااجس ؽذٞاااذٔ ػًاااٛ ؾضاااشثس صَٟٓاااز صغاااُـ دقاااذ٘ط 

ػًُٟجس ثيضهٟؽ "1٘صلٙٞش
 1)

، ثظجؾزً ثيٛ ريم ؾؤِ ٖزٔ ثيضُشٞٓجس ثيضٝ صٍ صلذٟكٗج ػًٛ ػٟٓز ثيذقاظ 

ثيضؾشٞذٟز نجْش َلجدٕٗ ثيٛ فذ نذٟش َغ َج ٞقذط ؾٝ ثيُذاجسثر ٘ثػاجدر ثيضُاجسّٞ ٘صهشثسٖاج ثدٚ ثياٛ 

صهااِٙ  ( " دؤْاإ  ػٓااذَج1990ثصكااجِ ثيالػذااّٟ ٖاازٔ ثيكااذسثس ثيذذْٟااز ٖ٘اازث َااج ٞؤنااذٔ    عااجَش َقغااّ ،

ِت ثيالػااخ ٞضؼااٙد ػًااٛ ثيكٟااجٌ دٗاازٔ ثيقشنااجس ،ثيُؿااشدثس ثيضذسٞذٟااز َلااجدٗز يُااج ٞقااذط ؾٝ ثيُذااجسثر ؾاائِ

                                                 

 
1

،  2003، ثحعهٓذسٞز ، َٓلؤر ثيُؼجسؼ ،  11، غ تطبٍقاث -انتذرٌب انزٌاػً َظزٌاث( ػصجٌ ػذذثيخجيف : 

 .99ص
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ثيضهضٟهٟاز ٘ح ٞضؿجؽاؤ ؾٟٗاج أعٓاجء ثيُذاجسثر َُاج ٞضغاذخ يإ سثفاز ْؿغاٟز ٘ثحغُتٓاجِ دجيكاذسر ػًاٛ صٓؿٟاز 

"َخضًؿز ؾٝ أعٓجء ثيُذجسٞجس،ثيٙثؽذجس ثيخللٟز ػًٛ ثيشغٍ َّ ٘ؽٙد ظش٘ؼ
  1)

. 

ِت  غٙو َاذر ثيُٓٗاجػ ٘ػاذد ثيٙفاذثس ثيضذسٞذٟاز ؾاٝ ثحعاذٙع ثيٙثفاذ،نُج عجٍٖ ؾاٝ صلٙٞشٖاج ٘إِ

ثْضظجٌ حػذٝ ثيُؾُٙػز ثيضؾشٞذٟز يٕ  أعش ٘ثظـ ؾاٝ ثيٓضٟؾاز ثيضاٝ صاٍ ثيضٙصاى ثيٟٗاج ٖ٘ازث َاج ٞؤنتاذٔ 

هٟاؽ ٘ظٟؿاٝ يٗازث فعاجدٟغ دجْضظاجٌ عاٙؼ ٞقاذط ص،( " دؤَْتإ ػٓاذ ثيضذسٞخ2000 دٗجء ثيذّٞ عاالَز،

ثيؾٗذ ٘دجيضجيٝ ٞؼُى ػًٛ صقغّٟ ٘صلٙٞش قذسثس ثيالػخ ثيذذْٟز ٘ثيُٗجسٞز ٘ثيخللٟز ٘ؾٝ َخضًاؽ 

ثيٓٙثفٝ ثيُشصذلز دجيٓلجغ"
 2)

ِت ثعضخذثٌ أ عظ  َ٘ذجدا ثيضاذسٞخ ثيؿضاشٜ َشصؿاغ ،، ثظجؾزً ثيٛ ريم ؾئِ

ثر ،سثس ثيذذْٟاز ثيخجصاز دجيٓلاجغَثيلذر ٘ثيضهشثسٜ نجِ يٕ ثفعش ثحٞؾجدٝ ؾٝ ثيضلٙس ثيقجصاى دجيكاذ

ٞؼذُّ ثيضاذسٞخ ثيؿضاشٜ ثيلشٞكاز ثفؾعاى يضُٟٓاز ثيصاؿجس ٘ثيكاذسثس ثيذذْٟاز َ٘اج ٞضؼًاف دٗاج َاّ صهٟاؽ 

 .،٘صلٙس أؽٗضر ثيؾغٍ ثيضٝ صشصذػ دجيلهى ثيقشنٝ

 انفظم انخايش

 االصتُتاجاث وانتىطٍاث -4

  االصتـُـتـاجــاث 4-1

 -خشػ دجحعضٓضجؽجس ث٠صٟز:.ثيذجفظ ؾكذثيٓضجةؼ ثيضٝ صٙصى إيٟٗج ،ؾٝ ظٙء

ثٞؾااجدٝ ؾااٝ صلااٙٞش ثيكااذسثس ثيذذْٟااز قٟااذ ،يًضُشٞٓااجس ثيُشنذااز ٘ؾااف ثحعااضقٙثر ٘ثيغااٟلشر صؤعٟش .1

 ثيذسثعز   ثيكٙر ثيُُٟضر دجيغشػز ، َلج٘يز ثيغشػز ( .

ِت صلذٟااف ثيضُشٞٓااجس ثيُشنذااز   ثيُٗجسٞااز، دذْٟااز، خللٟااز( ٘ؾااف ثحعااضقٙثر  .2 ثعااضٓضؼ ثيذجفااظ أَ

ثيؿضشٜ َشصؿاغ ثيلاذر ٘ثيضهاشثسٜ داجخضالؼ ثيلاذ ٘ثيضهاشثسثس ٘ؾضاشثس ،٘ثيغٟلشر دلشٞكضٝ ثيضذسٞخ

 ثيذسثعز يؼٟٓز ثيذقظ.،ثيشثفز أَدٚت ثيٛ صلٙٞش َضػٟشثس ثيذقظ قٟذ

 انتىطٍــاث  4-2

 -ٞٙصٝ دُج ٞؤصٝ:،ؾٝ ظٙء ثيٓضجةؼ ثيضٝ صٙصى أيٟٗج ثيذجفظ

للٟز( ٘ؾف ثحعضقٙثر ٘ثيغٟلشر ظُّ ثيُٓاجٖؼ ثيضذسٞذٟاز ثػضُجد ثيضُشٞٓجس ثيُشنذز  ثيذذْٟز،ثيخ .1

ؾضشر ثحػذثد ثيخجص؛ يُج يٗج َّ د٘س ؾجػى ؾٝ صلٙٞش ثيٓٙثفٝ ثيذذْٟاز ٘ثيخللٟاز يالػذاٝ ناشر ،ؾٝ

 ثيكذٌ.

صٞااجدر ثيااضَّ ثيُخصااص يًضُااجسّٞ ثيُشنذااز ؾااٝ ثيٙفااذثس ثيضذسٞذٟااز َااّ ثؽااى ثِ صؤخااز ثيكااذسثس  .2

 ؾٝ ثيٙفذثس ثيضذسٞذٟز يضلٙٞشٖج دجيلهى ثيُلًٙح.،قش ثيهجؾٝثيذذْٟز ٘ثيُٗجسثس ثفعجعٟز ثيٙ

 ثيضٝ صصٍُ يضلٙٞش ثيكذسثس ثيذذْٟز.،ثيُشنذز.ثيضذسػ ؾٝ صلذٟف ثيضُشٞٓجس .3

                                                 

 
1
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