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 الجمهــورٌة الجـــزائرٌـــة الدٌــمقراطٌــــة الشعبٌــــــة

 ً ــــوزارة التعلٌم العالً البحث العلم

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم 

 ٌة ــة البدنٌة و الرٌاضــد التربٌــــمعه

 والصحة فٌكـــالمالرٌاضً ً ـــالنشاط البدنم ـــقس

 ن متطلبات نٌل شهادة ماستر فً تخصصمبحث مقدم ض

 و الصحة فــالمكٌ الرٌاضً ًــاط البدنــالنش

 وانـــــــعن

 

 غلـــٌزان – سنة(21-80بحث تجرٌبً أجري على أطفال الصم و البكم )

 راف :ــــإش تحتعــداد الطالبــان :                                       إ

 بوهــادي دحــــــــو                                          د/ أ .عتوتً نور الدــٌن  -

 صالقٌة محمد االمٌن -

 1822/1818السنــــة الجامعٌــــة : 
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 هدي هذا البحث المتواضع إلى رمز العطاء و الوفاء أ

 الجنة تحت أقدامها تحية تقدير و عرفان لجميلهاإلى من جعل اهلل 

 " والدتي الحبيبة و الغالية " رحمها اهلل  و تغمد روحها الطاهرة .

 إلي القلب الرحيم للرجل العظيم الذي أنار لي ظلمات دربي و مسيرة حياتي والدي العزيز

 رحمه اهلل و تغمد روحه الزكية . 

 و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   . إلى من كبرت معهم أيام عمري : إخوتي

 و العملي  . إلى رفقاء دربي في المشوار الدراسي

  التربية البدنية و الرياضية إلى دكاترة و أساتذة قسم 

 تخصص النشاط البدني المكيف  خاصة طلبة

 " الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و المفيدة .  عتوتي نور الدينإلى األستاذ المشرف  "   

"ال شريك لك فلك الحمد و لك الشكر دك" اللهم ما أنعمت علي فيك وح  

 

 

 

 

 أ
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 ثمرة جهدي إلى فيض الحنان و ينبوع المحبة ناصحتي و مشجعتي هدي أ

 الداعية لي بالخير والدتي الحبيبة .و 

 والدي العزيز مصدر فخري و اعتزازي ,إلى من غرس فينا حب الكفاح و التعلم إلي 

 أطال اهلل في عمرههم.

 إلى من كبرت معهم أيام عمري : إخوتي و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   كافة أفراد عائلة صالقية ,إلى  

 و العملي  . الدراسيإلى رفقاء دربي في المشوار 

  التربية البدنية و الرياضية إلى دكاترة و أساتذة قسم 

 تخصص النشاط البدني المكيف  خاصة طلبة

 إلى من ساندتي بالكثير في مذكرة تخرجي شريكي في البحث دحو بوهادي 

 فيدة ." الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و الم  عتوتي نور الدينإلى األستاذ المشرف  

 

 

 

 

 ب
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 ا ــــن أنفسنـــل و من اهلل سبحانه و تعالى  و إن أخطانا فمـــد هلل لهذا العمــالحم

 ن .ـــاء و المرسليـــم االنبيـــد خاتـــدنا محمــالم على سيـــالة و الســالص

 د ــــابـــعـــــأمــ

 ديرـــــستاذ القألن و اــــذة المحترميـــل إلى االساتـــكر الجزيـــبالشدم ـــنتق

 " الذي أنار لنا الطريق بتوجهاته القيمة  عتوتي نورالدينالمشرف "  

 و إرشادته الثمينة و لم يبخل علينا بوقته الثمين .

  التربية البدنية و الرياضية إلى دكاترة و أساتذة قسم 

 تخصص النشاط البدني المكيف  خاصة طلبة

 و في االخير ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و شجعنا          

 على إنجاز هذا العمل المتواضع .

 و أخـــــر دعوانا أن نحمد اهلل رب العالمين .

 

 

 ج
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 الفهـــــرس 
 الصفحة         المحتوٌات                                                         

 

 ..........................................................................أ10االهداء          

 .................................................,.......................ب10االهداء    

 .........................جشكر و تقدٌر ............................................
 قائمة الجداول......................................................................د
 قائمة االشكال......................................................................ر

 التعرٌف بالبحث

 10.........................................................................مقدمة

 10.................................................,..................إشكالة -0-0

 10أهداف البحث...........................................................  -0-0
 10البحث.........................................................فرضٌات  -0-3
 10أهمٌة البحث............................................................. -0-0
 10مصطلحات البحث....................................................... -0-0
 10...........................الدراسات المشابهة............................ -0-0

 اب االول : الجانب النظريـــالب
 كمــم و البــاق الصــل االول :المعــلفصا

 00.................................................................... تمهٌد الفصل

 00...................................................................تعرٌف اإلعاقة
 00تعرٌف لغوي ......................................................... -0-0-0
 00تعرٌف إصطالحً.................................................... -0-0-0
 21مفهوم المعوق............................................................. -0-0

 00.......................................................أسباب اإلعاقة...... -0-3

 00أسباب خلقٌٍة مكتسبٍة....................................................-0-3-0

 00أصناف االعاقة.............................................................-0-0

 01السمعٌة....................................................تعرٌف االعاقة -0-0

 01تصنٌف االعاقة السمعٌة...................................................-0-0

 02تعرٌف االصم و أسباب االعاقة السمعٌة..................................-0-0

 02......................................تعرٌف االصم......................-0-0-0

 02أسباب االعاقة السمعٌة...................................................-0-0-0

 01 .....................خصائص لالصم و ضعٌف السمع ...................-0-1
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 01.............................اهداف التربٌة الرٌاضٌة للصم...................-0-2

 00...........................خاتمة الفصل..............................................

 
 جمبازال : الثانًل ــلفصا

 00تمهٌد الفصل.........................................................................

 00الجمباز................................................................تعرٌف -0-0

 00الخائص التً تتمٌز بها رٌاضة الجمباز.....................................-0-0

 00االهداف التربوٌة الخاصة بالجمباز......................................... -0-3

 01التربويٍ...............................................طرق تدرٌس الجمباز -0-0

 02صعوبات التدرٌس فً الجمباز التربوي.................................... -0-0

 30خاتمة الفصل........................................................................

 جمبازٌةالحركات االرضٌة ال : الثالثل ــلفصا
 33.........................................................................تمهٌد الفصل

 30الحركات االرضٌة الجمبازٌة................................................ -3-0
 30مجموعة حركات الدحرجات............................................. -3-0-0

 30مجموعة حركات الشقلبات............................................... -3-0-0

 30حركات الثبات ........................................................... -3-0-3

 32خاتمة الفصل.......................................................................

 دراسة المٌدانٌة: ال الثانًاب ـــالب
 ــل االول :منهجٌة البحث و االجراءات المٌدانٌةلفصا
 00........................................................................تمهٌد الفصل

 00الدراسة االستطالعٌة........................................................ -0-0
 03االساسٌة............................................................الدراسة  -0-0
 03منهج البحث............................................................... -0-0-0

 03عٌنة البحث................................................................ -0-0-0

 00حث...........................................................متغٌرات الب -0-0-3

 00الضبط االجرائً لمتغٌرات البحث....................................... -0-0-0

 00مجاالت البحث.............................................................. -0-0

 00................................................أدوات البحث...............-0-0-0

 00وصف االختبارات..................................................... -0-0-0-0

 00االسس العلمٌة لالختبارات المستخدمة................................... -0-0-0

 00...................................ثبات االختبار........................ -0-0-0-0
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 00صدق االختبار...........................................................-0-0-0-0

 00موضوعٌة االختبارات..................................................-0-0-0-3

 00.......................الدراسة االحصائٌة ................................ -0-0-1

 00صعوبات البحث........................................................... -0-0-2

 00خاتمة الفصل.........................................................................

 
 عرض و مناقشة النتائج الثانً : ــللفصا

 01.......................................................................تمهٌد الفصل 
 01عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلً لعٌنتً البحث .................... -0-0

 00عرض و مناقشة نتائج الالختبارات القبلٌة و البعدٌة لعٌنتً البحث...... -0-0
 72...............................ذ١ ُؼ٤٘ط٢ جُركعػشع ٝ ٓ٘حهشس ج٫خطرحس جُرؼ -0-3

 00خاتمة الفصل .......................................................................

 االستنتاجات و التوصٌات : لثالثا ــللفصا
 00.......................................................................تمهٌد الفصل 

 00االستنتاجات.................................................................. -3-0

 01مناقشة فرضٌات البحث..................................................... -3-0

 02العامة .............................................................الخالصة  -3-3

 10االقتراحات .................................................................. -3-0
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 داول :ــــمة الجـــقائ
 

 الصفحة العــــــنوان الجــدول

 15 ٌوضح ثبات االختبارات 10

 15 ٌوضح الصدق الذاتً لالختبارات 10

 12 القبلٌة ٌوضح مدى التجانس بٌن العٌنة الضابطة و التجرٌبٌة فً نتائج االختبارات 13

 12 نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحثٌوضح  13

 11 نتائج االختبار القبلً فً إختبار الدحرجة الخلفٌة أمامٌة عادٌةٌوضح  10

 15 نتائج االختبار القبلً فً إختبار الدحرجة الخلفٌة العادٌةٌوضح  10

 11 إختبار المٌزان االمامً فً نتائج االختبار القبلًٌوضح  10

 16 لجانبًإختبار المٌزان ا فً نتائج االختبار القبلًٌوضح  10

 12 الوقوف على الرأسإختبار  فً نتائج االختبار القبلًٌوضح  11

 68 إختبار الوقوف على الٌدٌن فً االختبار القبلًنتائج ٌوضح  12

ٌوضح مقارنة نتائج االختبار البعدي لعٌنتً البحث بإستخدام إختبار داللة الفروق  01

 "ت"

61 
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 :االشكالمة ـــقائ
 

 الصفحة العــــــنوان االشكال

 51 ٌوضح أقسام حركة الدحرجات 10

 56 ٌوضح الدحرجة االمامٌة العادٌة 10

 50 ٌوضح الدحرجة الخلفٌة العادٌة 13

 52 ٌوضح المٌزان االمامً 10

 12 ٌوضح المٌزان الجانبً 10

 11 ٌوضح الوقوف على الٌدٌن بالمساعدة 10

 18 ٌوضح مدى التجانس بٌن العٌنة الضابطة و التجربٌة فً نتائج االختبارات القبلٌة 10

 15 لعٌنتً البحث فً الدحرجة االمامٌة العادٌةٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي  11

 11 العادٌة الخلفٌةٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحث فً الدحرجة  12

 11 إختبار المٌزان االمامًٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحث فً  01

 10 إختبار المٌزان الجانبًٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحث فً  00

 68 إختبار الوقوف على الرأسٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحث فً  00

 62 إختبار الوقوف على الٌدٌنٌوضح نتائج االختبار القبلً و البعدي لعٌنتً البحث فً  03

ارنة نتائج االختبار البعدي لعٌنتً البحث بإستخدام إختبار داللة الفروق ٌوضح مق 00

 ))ت

65 
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 :انًمذيخ 

 ٓح  ٣ظ٤د ج٫ٗغحٕ ٤ًقٕ ج٫ػحهس ذٔلٜٜٞٓح جُٞجعغ ٢ٛ قحُس ٓؼ٤٘س ٖٓ جُؼؿض ٝجُٔ٘غ جُز١ ئ

جهشجٗٚ جٌُٔحكث٤ٖ ُٚ ٖٓ ق٤ع  ، ٝجُز١ ٣كذ ٖٓ هذسجضٚ ٣ٝؿؼِٚ ؿ٤ش هحدس ػ٠ِ ٓ٘حكغسًحٕ ٗٞػٚ

 ظ.ؿ٘جُؼٔش، ٝجُ

ػحكس ج٠ُ طؼٞذس ضلحػِٚ ٓغ ٓؿطٔؼٚ، كوذ ٣ظَ ذٚ جُكذ جق٤حٗح ج٠ُ دسؾس جُؼضُس ٝج٫ٗطٞجء، ئ

ٜٝٓ٘ح كثس جُٔؼحه٤ٖ ذظلس ػحٓس، ٝٗخض ذحُزًش كثس جُٔؼحه٤ٖ قغ٤ح، ُْٝ ضشـَ ٛزٙ جُلثس جُؼ٘ح٣س 

ٝج٫ٛطٔحّ ٖٓ ؽشف ػِٔحء ج٫ؾطٔحع ٝجُ٘لظ ج٫ ك٢ جُغ٘ٞجش ج٫خ٤شز، ذلؼَ ضكغ٤ٖ جُشػ٢ 

ٔحػ٢ ٝذزُي ذذأش جُذسجعحش ٝجُركٞظ ضٜطْ ذز١ٝ جُؼحٛحش ٝذؼذٓح ًحٕ جُركع ٗظشٟ ج٫ؾط

ج٫ٛطٔحّ ذح٧ع٣ٞحء ضٞعغ ج٤ُٔذجٕ ج٠ُ ؿ٤ش ج٧ع٣ٞحء ج٫ٓش    ظرح ًِٝٔح ًحٕخجطرف ٤ٓذج٤ٗح 

 جُز١ ؾؼَ ٛزٙ جُلثس ٫ ٣وَ شحٗح ػٖ ذحه٢ جُلثحش ج٫خشٟ ٝجغرحش هذسجضٜح ك٢ شط٠ ج٤ُٔحد٣ٖ

 ٣س، ًٝزُي جُٔؿحٍ جُش٣حػ٢.جُؼ٤ِٔس ٝجُلٌش

عظ ػ٤ِٔس أٝشٜذ ٛزج ج٫خ٤ش ضطٞسج عش٣ؼح ضٔػَ جعحعح ك٢ جعطخذجّ جعح٤ُد ٝٝعحتَ قذ٣ػس . ٝ

جُط٢ طحس ٣شضٌض ػ٤ِٜح ٝجُط٢ ؾؼِص ٓ٘ٚ ػِٔح هحتٔح ذزجضٚ قط٠ جطرف ٤ٓذجٗح ٖٓ ٤ٓحد٣ٖ جُطشذ٤س 

جُٔٞجؽٖ جُظحُف، ٝطحسش ٓٔحسعطٜح ػ٘ذ ًَ جُششجتف ك٢  ٩ػذجدجُكذ٣ػس ٝػ٘ظشج ه٣ٞح 

جُٔؿطٔغ. ٝرُي ُطٞك٤ش ٓ٘شحضٜح ٝضؿ٤ٜضجضٜح ُِٔٔحسعس جُط٢ ٝؾذ ك٤ٜح جُٔؼحم ٓخشؾح ٖٓ ػضُطٚ 

ؾؼَ جُذُٝس ض٠ُٞ جٛطٔحٓح خحطح ُٜزج جُؿحٗد جُك١ٞ٤. ٝجطركص جُٔشجع٤ْ ضؼطشف  ج٫ٓش جُز١

جُش٣حػ٤س جُؼذ٣ذز  جُٔ٘شأزجُرٌْ ٝضطٔػَ ضِي ذحُش٣حػس ػ٘ذ ًَ جُلثحش ٝخحطس كثس جُظْ ٝ

ًٝزج جُٔؼحٛذ جُٔطخظظس ك٢ ض٣ٌٖٞ جؽحسجش ك٢ ٛزج  جُٔٞصػس ػ٠ِ ًحَٓ جُطشجخ جُٞؽ٢٘

ُِكذ ٖٓ جُٔشحًَ ج٤ٓٞ٤ُس ٝجُطش٣وس جُٔػ٠ِ ُذٓؽ ٛزٙ جُٔؿحٍ ٝضؼذ جُش٣حػس جُٔخشؼ جُٞق٤ذ 

 .جُلثس ك٢ جُٔؿطٔغ

ضٞطِٞج ج٤ُٚ ٖٓ ذكٞغْٜ حُظْ ٝجُرٌْ  ٖٓ خ٬ٍ ٓح ذ ؾ٤ٔغ جُٔخطظ٤ٖ ٝجُٜٔط٤ٖٔ  ذ جؾٔغُٝو

ٝخحطس ػ٘ذ جؽلحٍ  سجُطأ٣٤ِ٤ٛس ٞشجًض جُطشذجُٔػ٠ِ جٕ جعطخذجّ ج٫ٗشطس جُرذ٤ٗس جُش٣حػ٤س ك٢ 

جُظْ ٝجُرٌْ ٣إغش ج٣ؿحذ٤ح ٣ٝغحػذ ك٢ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝضؼطرش جُوذسجش جُكش٤ًس ػحَٓ ْٜٓ 
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حؽ جُرذ٢ٗ جُ٘ش ضأغ٤شػ٠ِ  ُزُي قحُٝ٘ح ٖٓ خ٬ٍ دسجعط٘ح ٛزج جُطغ٤ِؾ جُؼٞءك٢ ػ٤ِٔس جُطؼِْ 

ح ٝقذجش ضؼ٤ٔ٤ِس ٖٓ خ٬ُٜح ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ ج٤ٌُٔق ٖٓ خ٬ٍ جهطشجق٘

 جُؿٔرحص.

٤س ع٤ِٔس ٓغ ٓشجػحز ٓخطِق جُخظحتض جُخحطس ذٜزٙ ٤ٔص ٛزٙ جُٞقذجش ػ٠ِ جعظ ػِ٘ٝهذ ذ

 .جُؼ٤٘س
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 :خ ــــــشكبنٛإ -1-1

ٝذٔح جٕ جُظْ كثس ٖٓ كثحش جُٔؿطٔغ ُْٜ ٓططِرحضْٜ جُخحطس ٓػَ جهشجْٜٗ جُؼحد٤٣ٖ، ٣شٌَ جؽلحٍ 

ج٫طْ  ٓشحػش جُطلَ ج٫طْ جضؿحٙ رجضٚ ضؼطرش جٗؼٌحعح ُٔشحػش جُٔكط٤ٖ ذٚ جضؿحٙ جػحهطٚ، كحٕ

 ٝػ٠ِ ٣ٌٕٞ طٞسز ر٤٘ٛس ػٖ ٗلغٚ ٣ٌٕٝٞ ُٜزٙ جُظٞسز ج٤ٔٛس ًرشٟ ك٢ ذ٘حء شخظ٤طٚ،

عًِٞٚ ذٜح ج٠ُ جذؼذ جُكذٝد ٝك٢ قحُس شؼٞس ذحُ٘وض  ٣ٝطأغشجعحعٜح ٣ٌٕٞ ٓلٜٞٓٚ ػٖ رجضٚ، 

ٝجُط٢ ضٞق٢ ُِلشد ذحٗٚ جهَ ٖٓ ج٫خش٣ٖ ٤ُظ ك٢ جُ٘حق٤س جُط٢ ٣لطوذٛح  ٩ػحهطُٚذٟ جُلشد ٗط٤ؿس 

جُٔؼحِٓس جُط٢ ٣كظ٠ ذٜح  ٧عح٤ُدٝجٗٔح ك٢ ذحه٢ جُؿٞجٗد ج٫خشٟ، ٝٛزج ٣كذظ ٗط٤ؿس  ككغد

 ٖٓ هرَ جُٔكط٤ٖ ذٚ.

. جغش جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق ٝجُرؼغ ج٫خش ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ٝؾٞد دسجعحش ذكػ٤س ض٘حٍٝ ذؼؼٜح

ذجش جُ٘شحؽ جُطش٣ٝك٢ ٝض٘حكغ٢ ُذٟ جُظْ ج٫ جٕ جُركٞظ جُط٢ ضطؼِن ذذسجعس جغش ذؼغ جُٞق

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ك٢ ؾٔرحص ُذٟ جُظْ ٝجُرٌْ ضرو٠ ه٤ِِس ؾذج.

ٖٝٓ ٛزج جُٔ٘طِن جضؿٚ جُرحقػحٕ ج٠ُ ٛزٙ جُذسجعس ٝجُط٢ ضٜذف ج٠ُ ضؼ٤ِْ ذؼغ جُكشًحش 

ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص. ٖٓ خ٬ٍ ذؼغ جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس، ٝٓ٘ٚ ؾحءش جُطغحؤ٫ش 

  : جُطح٤ُس

َٛ ُِٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس جغش ج٣ؿحذ٢ ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢  -

 ( ع٘س ؟12-08جُظْ ٝجُرٌْ )  ٧ؽلحٍجُؿٔرحص 

 ُِؼ٤٘س جُرؼذ١ ٝ ج٫خطرحس ٢جُورِ ج٫خط٤حسٝم رجش د٫ُس جقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ َٛ ٛ٘حى كش -

ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ؟ جُطؿش٣ر٤س
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 :ذاف انجسث ـــْأ -1-2

 ٨ُؽلحٍٓؼشكس كحػ٤ِس جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ُرؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ُِؿٔرحص  -1

 ع٘س . (12-08جُظْ ٝجُرٌْ )

ِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س جُذٝس ج٣٫ؿحذ٢ ُِٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ُطؼٜحس ظج -2

 ع٘س . (12-08جُظْ ٝجُرٌْ ) ٧ؽلحٍُِؿٔرحص 

 .حس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤سرجٌُشق ػٖ ٓذٟ د٫ُس جُلشٝم ذ٤ٖ ج٫خط -3

 : فزػٛبد انجسث -1-3

 ٧ؽلحٍجغش ج٣ؿحذ٢ ك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ُِؿٔرحص ُِٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس  -1

 .ع٘س  (12-08جُظْ ٝجُرٌْ )

 .ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤سٛ٘حى كشٝم رجش د٫ُس جقظحت٤س ذ٤ٖ   -2

 : ًٛخ انجسثــْأ-1-4

ضطؼِن ػ٤٘س جُركع ذلثس ٛحٓس ٖٓ كثحش جُٔؿطٔغ ٫ذذ ٖٓ سػح٣طٜح ٝج٫عطلحدز ٖٓ ؽحهحضٜح  -

جُكش٤ًس ًٝلحءضْٜ  ْجُط٤ٔ٘س ٜٓحسجضٜٝجُط٢ ضٔػَ ؽحهس ذشش٣س ٫ ٣غطٜحٕ ذٜح ك٢ ػ٤ِٔس 

 .جُرذ٤ٗس ك٢ جؽحس جُ٘ٔٞ جُٔطٌحَٓ

 .جُظْ ٝجُرٌْ ٧ؽلحٍجٕ ضٌٕٞ جُذسجعس جػحكس ك٢ جُٔؿحٍ جُططر٤و٢ ك٢ ٓؿحٍ جُؿٔرحص  -

جٕ ضؼذ ٗطحتؽ جُذسجعس د٬٤ُ ٣غطؼحٕ ذٚ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝج٫ٗذ٣س جُش٣حػ٤س جُط٢  -

 ضٜطْ ذحُرشجٓؽ جُش٣حػ٤س ُز١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس.
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 : يظطهسبد انجسث -1-5

 : ذحٗٚ رُي جُشخض جُز١ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ئعطخذجّ قحعس جُغٔغ ٜٗحت٤ح ك٢  ٣ؼشف ج٫طْاالطى

ٕ جُطلَ ج٫طْ جُز١ ئ(32، طلكس 2007)جُذًطٞس ػرذ جُلطحـ ، ًٔح ٣ؼشكٚ  ق٤حضٚ ج٤ٓٞ٤ُس  

جٝ ٖٓ كوذٛح  ( جُوذسز جُغٔؼ٤س هرَ ضؼِْ ج٬ٌُّ جُغٔغ ٓ٘ز ج٫ُٞدز جٝ كوذجٕ قشّ ٖٓ قحعس

 ذٔؿشد ضؼِْ ج٬ٌُّ ُذسؾس إٔ أغحس جُطؼِْ كوذش ذغشػس.

 : جعطؼٔحٍ  قحعس جُ٘طن ٝ رُي ٣شؾغ ُلوذجٗٚ قحعس  ٚٛٞ جُشخض جُز١ ٫ ٣ٌٔ٘ األثكى

 جُغٔغ أٝ ٛٞ ٖٓ كوذ قحعس جُغٔغ ٝ ٣٘ؿض ػٖ كوذجٗٚ قحعس جُ٘طن .

  : ٢ٛ ػرحسز ػٖ ٗشحؽ ذذ٢ٗ ٤ٌٓق ٣ؼٌظ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطٔحس٣ٖ انٕزذاد انزؼهًٛٛخ

 ذز خظ٤ظح ُلثس خحطس، ذٔح ٣طٞجكن ٓغ ٤ٔٓضجضٜح ٝهذسجضٜح.ؼٝج٫ُؼحخ جُٔ

  ٓطٌحِٓس ضكطحؼ ج٠ُ جُوٞز، عشػس  ٣حػس ػشكص ٓ٘ز جُوذ٣ْ ذحٜٗح س٣حػس: ٛٞ ساندًجبس

ج٫دجء، جُششحهس، جُٔشٝٗس جُؿ٤ذز ٝٛٞ جقذ جُلشٝع ج٫عحع٤س جُط٢ ضشطِٜٔح جُش٣حػس، كٜٞ 

 .٣شحسى ك٢ ضكو٤ن جُٔكحكظس ػ٠ِ طكس ٖٓ ٣ٔحسعٚ

  ٢ٛ جُوحػذز ج٫عحع٤س ك٢ س٣حػس جُؿٔرحص ٌَُ جٗٞجع  :انسزكبد االرػٛخ اندًجبسٚخ

ػذجدج ئػذجدٙ ئٝ ٧ًِٔٚجُكشًحش جُؿٔرحص٣س ػ٠ِ ج٫ؾٜضز ذك٤ع ضؼَٔ ػ٠ِ ذ٘حء ؾغْ 

جُش٣حػس ٝضزًش ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ػ٠ِ  ًأٗٞجعش حطك٤كح ُٔٔحسع

 عر٤َ جُٔػحٍ :

 .ذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُٔ٘لشؾسجُ -                 .جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُؼحد٣س   -

 .جُذقشؾس جُخِل٤س جُٔ٘لشؾس -                 .جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س   -

 .ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ -                  .جُذقشؾس جُؿحٗر٤س جُؼحد٣س  -

 .ؼســـجُشٔ –                             .ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢  -

 .طأجُٞهٞف ػ٠ِ جُش -                       .جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ   -



16 
 

 انذراطبد انًشبثٓخ : -1-6

ْ جُ٘وحؽ جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُرحقع إٔ ٣ط٘حُٜٝح ك٢ ٓٞػٞع ذكػٚ ــضؼطرش جُذسجعس جُٔطشحذٜس ٖٓ أٛ

خ٬ٍ ٝ ضطِخض أ٤ٔٛطٜح ك٢ ٓؼحُؿس ٓشٌِس جُركع ٝ ج٫عطلحدز ٜٓ٘ح ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُؼَٔ ٖٓ 

 جُططشم ئ٠ُ ج٫عط٘طحؾحش ٝ جُطٞط٤حش جُٔطٞطَ ج٤ُٜح ك٢ جُذسجعحش جُٔطشحذٜس .

 انذراطبد انًزشبثٓخ األٔنٗ : -1

 ػذجد جُطِرس :ئٓزًشز ضخشؼ شٜحدز ٤ُغحٗظ ك٢ جُ٘شحؽ جُكش٢ً ج٤ٌُٔق ٖٓ 

 قغحٕ جُكحؼ ، سقٔح٢ٗ ػٔش ، ؾٍِٞ ئذشج٤ْٛ . -

 رسذ ػُٕاٌ :

 ٠ جُطٞجكن جُكش٢ً ُذٟ جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح .أغش ضذس٣ظ ذؼغ أُؼحخ جٌُشجش ػِ

 ػُٛخ انجسث :

٢ ٓذسعس جُظْ ــ( ع٘س ك12 -08ؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح )ــذكع ضؿش٣ر٢ أؾش١ ػ٠ِ كثس ٖٓ جُط٤ٓ٬ز جُٔ

  2007-2006ٝ جُرٌْ ع٘س 

 يشكهخ انجسث :

 َٛ ٨ُُؼحخ أغش ك٢ جُطٞجكن جُكش٢ً ُلثس جُظْ ٝ جُرٌْ ؟ -

ٖ ػ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٝ جُؼ٤٘س جُؼحذطس ك٢ طلس َٛ ضٞؾذ كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ -

 جُطٞجكن جُكش٢ً ُذٟ كثس جُظْ ٝ جُرٌْ ك٢ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ؟

 أْذاف انجسث :

 ٝػغ ذشٗحٓؽ ٓوطشـ ُطذس٣ظ أُؼحخ جٌُشجش  -

 ٓؼشكس أغش ضذس٣ظ جُؼحخ جٌُشجش ػ٠ِ طلس جُطٞجكن ُذٟ كثس جُظْ . -

جُكش٢ً ُذٟ كثس جُظْ .ضط٣ٞش طلس جُطٞجكن  -
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 زػٛبد انجسث :ف

 ضإغش أُؼحخ جٌُشجش ئ٣ؿحذ٤ح ػ٠ِ ضط٣ٞش جُطٞجكن جُكش٢ً ُذٟ كثس جُظْ . -

ضٞؾذ كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ ج٫خطرحس جُرؼذ١ جُؼ٤٘س  -

 جُطؿش٣ر٤س ك٢ طلس جُطٞجكن جُكش٢ً .

 االطزُزبخبد:

 طلس جُطٞجكن جُكش٢ً ُذٟ جُظْ . أُؼحخ جٌُشجش ُٜح ضأغ٤ش ئ٣ؿحذ٢ ػ٠ِ -1

جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ُٜح دٝس ئ٣ؿحذ٢ ك٢ ض٤ٔ٘س ذؼغ ػ٘حطش ج٧دجء جُرذ٢ٗ ُذٟ  -2

 جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح .

ضٞؾذ كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ج٫خطرحسجش جُور٤ِس ٝ جُرؼذ٣س ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ك٢  -3

 ًَ ج٫خطرحسجش جُرؼذ٣س .

 انزٕطٛبد :

 .ػشٝسز ج٫ٛطٔحّ ذحُطشذ٤س جُرذ٤ٗس جُٔؼذُس ك٢ جُٔذجسط جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح  -1

جعطخذجّ ٓخطِق ج٧ُؼحخ جٌُشجش ُط٤ٔ٘س ذؼغ ػ٘حطش جُظلحش جُٔؼٔحس٣س ، ٝ ج٤ُِحهس  -2

 .جُرذ٤ٗس عٔؼ٤ح 

 .ئدٓحؼ ٓذسع٤ٖ ٓطخظظ٤ٖ ك٢ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ك٢ ٓذجسط جُظْ  -3

ض٣ٌٖٞ جُٔؼ٤ِٖٔ ٝ جُٔشذ٤ٖ ك٢ جُٔإضٔشجش ٝ جُذٝسجش جُط٤٘٣ٌٞس جُخحطس ذحُطشذ٤س جُرذ٤ٗس  -4

 .جُٔؼذُس 

 ذشٓؿس ٝ ض٘ظ٤ْ ٓ٘حكغحش خحطس ذحُش٣حػس جُٔذسع٤س جُخحطس ذحُٔؼحه٤ٖ . -5

 ج٫ٛطٔحّ ذحُطشذ٤س جُرذ٤ٗس جُٔؼذُس ٖٓ ؽشف جُٞصجسز جُٞط٤س . -6

 انذراطخ انًزشبثٓخ انثبَٛخ : -2

ٓزًشز ج٤ُِغحٗظ ك٢ جُطشذ٤س ٝ جُش٣حػس ٖٓ ئػذجد جُطحُد ذٖ هذجػ ػرذ جُوحدس أؾش٣ص ٛزٙ 

.2008/2009جُذسجعس ع٘س 
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 :انجسثػُٕاٌ 

ؼ٤ٔ٤ِس ٓوطشقس ػ٠ِ ضؼِْ ذؼغ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س ك٢ ًشز جُوذّ ُلثس جُظْ ٝ ضأغش ٝقذجش 

 جُرٌْ .

 يشكهخ انجسث :

جهطشجـ ٝقذجش ضؼ٤ٔ٤ِس ٣إغش ػ٠ِ ضؼِْ ذؼغ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س ػ٘ذ كثس جُظْ ٝ جُرٌْ َٛ 

 ُلؼح٤ُس ًشز جُوذّ ؟

 أْذاف انجسث :

ئهطشجـ ذؼغ جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس ُلثس جُظْ ٝ جُرٌْ ػ٠ِ ضؼِْ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س ك٢  -

 ًشز جُوذّ .

 ض٤ٔ٘س جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س . -

 فزػٛبد انجسث :

جُطؼ٤ٔ٤ِس ُلثس جُظْ ٝ جُرٌْ ضإغش ئ٣ؿحذ٤ح ػ٠ِ ضؼِْ ذؼغ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س جُٞقذجش  -

 ُلؼح٤ُس ًشز جُوذّ .

 ػُٛخ انجسث :

( ع٘س ذرِذ٣س ٓشع٠ جُكؿحؼ ٓغطـحْٗ .12ئ٠ُ 09أؾش٣ص ٛزٙ جُذسجعس ػ٠ِ أؽلحٍ جُظْ ٖٓ )
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 االطزُزبخبد :

ش جُور٤ِس ٝ ج٫خطرحسجش جُرؼذ٣س ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٝ ٢ٛ ٛ٘حى كشٝم ٓؼ٣ٞ٘س ك٢ ج٫خطرحسج -1

ّ ، ذحٌُشز ،  25ُظحُف ج٫خطرحسجش جُرؼذ٣س ٬ُخطرحسجش جُٜٔحس٣س )ئخطرحسجش جُؿش١ 

 ّ ، جُطٔش٣ش جُخحؽثس ، ػشخ جٌُشز ذحُشأط ( 25جخطرحس جُؿش١ جُٔ٘ؼشؼ ذحٌُشز 

س ٝ ٛٞ ٣ؼٌظ جُطأغ٤ش ج٣٩ؿحذ٢ ٗغط٘طؽ أٗٚ ٣ٞؾذ ضطحذن جضؿحٙ جُ٘طحتؽ ُ٪خطرحسجش جُٜٔحس٣ -2

 ُِٞقذجش جُطذس٣ر٤س ك٢ ضط٣ٞش ذؼغ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س ٬ُػر٢ ًشز جُوذّ 

 انزٕطٛبد :

 ضٞظ٤ق أعحضزز ٝ ٓشذ٤٤ٖ ٓخطظ٤ٖ ك٢ جُش٣حػس ج٤ٌُٔلس ُِظْ ٝ جُرٌْ  -

 ( ع٘س ػٖ ؽش٣ن جُطؼ٤ِْ ٝ جُطذس٣د12ئ٠ُ 09ج٫ٛطٔحّ جُؿ٤ذ ذٜزٙ جُلثس ٖٓ ) -

ٝ جُططر٤و٢ ك٢ ضؼِْ ًشز جُوذّ ُذٟ جُظْ ٝ جُرٌْ ٓغ ئٌٓح٤ٗس ئدخحٍ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُ٘ظش١  -

 قظض عٔؼ٤س ذظش٣س ػ٠ِ ؾٜحص جُل٤ذ٣ٞ ٫عط٤ؼحخ جُطٌط٤ي .

( ع٘س ػٖ ؽش٣ن جُطؼ٤ِْ ٝ 12ئ٠ُ  09ػشٝسز ج٫ٛطٔحّ ذلثس جُظْ ٝ جُرٌْ ٖٓ ) -

 جُطذس٣د ػ٠ِ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س .

رَ جُطِرس جُرحقػ٤ٖ ، ًٞقذز أعحع٤س ُِطؼِْ جػطٔحد جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔغطخذٓس ٖٓ ه -

 ُؼرس ًشز جُوذّ ُذٟ جُظْ ٝ جُرٌْ .

ذشٓؿس ُؼرس ًشز جُوذّ ك٢ ٓذجسط جُظْ ٝ جُرٌْ ٝ ضٞك٤ش ٓ٘حطد جُشـَ ُِٔخطظ٤ٖ  -

ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ .
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 رسهٛم انذراطبد انظبثمخ : -3

ُط٢ ضْ ػشػٜح ك٢ ٛزج جُلظَ ئٕ ئقذجٛٔح ضطشهص ٣طؼف ُذٟ جُرحقػ٤ٖ ٖٓ خ٬ٍ جُذسجعط٤ٖ ج

ئ٠ُ ٓٞػٞع ضأغ٤ش ضذس٣ظ ذؼغ أُؼحخ جٌُشجش ػ٠ِ جُطٞجكن جُكش٢ً ُذٟ جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح 

ق٤ع ض٘حُٝص أقذ ٓطـ٤شجش ذكػ٘ح ٝ ٗلظ كثس ج٩ػحهس ، أٓح جُذسجعس جُغحذوس دسط ك٤ٜح جُرحقع 

سجش ج٧عحع٤س ك٢ ًشز جُوذّ ُلثس ٓٞػٞع ضأغ٤ش ٝقذجش ضؼ٤ٔ٤ِس ٓوطشقس ػ٠ِ ضؼِْ ذؼغ جُٜٔح

 جُظْ ٝ ٛزٙ ض٘حُٝص أ٣ؼح ٗلظ كثس ذكػ٘ح ٝ ٣ٞؾض جُرحقػحٕ أْٛ جُ٘طحتؽ ك٢ جُ٘وحؽ جُطح٤ُس :

ج٫ٛطٔحّ جُؿ٤ذ ذٜزٙ جُلثس ػٖ ؽش٣ن جُطؼِْ ٝ جُطذس٣د ٣كغٖ ئ٣ؿحذ٤ح ك٢ ْٗٔٞٛ  -

 جُكش٢ً ٝ جُرذ٢ٗ 

 هحذ٤ِس جُطؼِْ ٝ جُطذس٣د ُٜزٙ جُلثس . -

 ٨ُٗشطس جُرذ٤ٗس ٝ جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُٜٔحسجش ج٧عحع٤س ضأغ٤ش ئ٣ؿحذ٢  -

ٓٔحسعس ٛزٙ جُ٘طحتؽ ضر٤ٖ إٔ جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح هحدس٣ٖ ػ٠ِ ضكغ٤ٖ ٗغر٢ ُِٔغطٟٞ جُرذ٢ٗ ٗط٤ؿس 

 .ج٧ٗشطس جُرذ٤ٗس ج٤ٌُٔلس 
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 رًٓٛذ  انفظم:

ئٕ كثس جُظْ جُرٌْ  ضخطِق  ػٖ ؿ٤شٛح  ٖٓ كثحش ج٩ػحهحش  ج٧خشٟ ٝ جٕ أطكحخ  ٛزٙ 

ذآٌحْٜٗ  ج٫عطٔشجس٣س  ك٢ جُطذس٣د  ج٩ػحهس ٣ط٤ٔضٕٝ ذأػؼحء  ع٤ِٔس  ٝ أؾغحد طك٤كس  ًٔح  

٢  ــجُٔ٘طظْ ٝ ٖٓ ٛ٘ح  ضطؿ٠ِ  أ٤ٔٛس جُ٘شحؽ جُكش٢ً ج٤ٌُٔق  ك٢ ضط٣ٞش ٝ ضشه٤س جُؿحٗد جُرذٗ

ي جُذٝس  جُٜحّ جُز١ ٣ِؼرٚ جُ٘شحؽ ك٢ دٓؿْٜ  جؾطٔحػ٤ح ُٝ جُٜٔحس١ ُٜزٙ جُلثس ػؼق ئ٠ُ ر

 جُرٌْ   أٝ ًحٕ ٣طؼِن ج٫ٓش جُظـ٤ش  جُٔطٔػَ ك٢ ٓذسعس جُظْ ٓؿطٔؼْٜعٞجء ًحٕ ٛزج  

غ ــوٞهـــــٖ جُطـــرحُٔٔحسعس ٣إغشٕٝ ٝ ٣طأغشٕٝ  ٝ ٣رطؼذٕٝ ػــــذحُٔؿطٔغ جٌُر٤ش ك٢ قذ رجضٚ  ك

ٝ كؼح٤٤ُٖ ض٘ؼ١ٞ  ػ٤ِْٜ عٔحش ج٫ع٣ٞحء  ٖٓ ق٤ع  ٝ ج٩ٗطٞجء ٝ ٣ظركٕٞ أكشجد ئ٣ؿحذ٤٤ٖ

 .ج٧خز ٝ جُؼطحء 

 اإلػبلخ  :  -1-1

ُوذ ضكذدش ٓلح٤ْٛ ج٩ػحهس  ٝ ضؼحسذص ك٤ٔح ٣خض ضكذ٣ذ  ٓؼ٠٘ ٓشطشى ٌُٖ ٖٓ جٌُٖٔٔ  

 ضٞظ٤قُِرحقع ئدسجؼ ٛزج ج٩خط٬ف  جُز١ ٫ ٣غطط٤غ جُوٍٞ أٗٚ ؾزس١  ُٔح ك٤ٚ ٖٓ ضوحسخ  ك٢ 

 :ك٤ٔح ٢ِ٣   رُيٛزج جُٔظطِف ٝ ذآٌحٗٚ ضر٤ٖ 

 خ  ـــــرؼزٚف اإلػبل -1-1-1

ٞس  ًحُطح٢ُ : جُش٢ء جُز١ ٣ؼٞهٚ ػٞهح  ٝ جُطؼش٣ق ٘ظٓ ػشكٜح ئذٖ:   رؼزٚف نغٕ٘ -1-1-1

ٖٓ ٛ٘ح   جُٔشءّٜٞ جُطؼ٣ٞن ػ٠ِ  ًَ ٖٓ ٣وق أٓحّ لجُؼشذ٢ ٣طِن ٓ  ج٫عطؼٔح٣ٍؼ٢٘ جُٔ٘غ ك٢ 

٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ أدجء ٗشحؽٚ  ذ٤ٌل٤س ػحد٣س عٞجء ًحٕ ٛزج جُؼحتن  ٓحد٣ح أٝ قغ٤ح أ١ ًَ  جُؼورحش  ٝ 

)جذٖ  خض  عٞجء ًحٗص دجخ٤ِس جٝ خحسؾ٤س جُط٢ ضوق  ك٢ ؽش٣ن شن ٝ أٗٞجع جُؼؿض  تجُؼٞج

  (25، طلكس 1983ٓ٘ظٞس، 

جُوحٓٞط جُِـ١ٞ جُلشٗغ٢  جُطؼش٣ق جُطحّ أٜٗح ًِٔس ئٗؿ٤ِض٣س  ج٫طَ  ض٘وغْ ئ٠ُ ٣ذ  أػطحًٙٔح 

hand   َدجخin   جُورؼسcap ٣ؼ٢٘ ج٤ُذ دجخَ جُورؼس  ذح٩ٗؿ٤ِض٣س ٝ(handicap)
2 

(la 

grande la rousse ensyclopedique, 1977, p. 154) 
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: ُوذ أػط٠ ذؼغ جُؼِٔحء ٝ جُرحقػ٤ٖ  ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ئٛطٔحّ   الزٙطرؼزٚف إط -1-1-2

ئ٠ُ جخط٬ف ٓلح٤ٜٛٔح ٗؿذ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ  جُذًطٞسز " ٓحؾذ ػر٤ذ "  أدًٟر٤ش  ذح٩ػحهس ٓٔح 

ك٢ ج٩ػحهس ػ٢ ػرحسز ػٖ  طؼٞذس ٗظ٤د كشد ٓؼ٤ٖ   ٣٘طؽ ػٜ٘ح ئخط٬ٍ أٝ ػؿض صجُط٢ هحُ
 

(40، طلكس 1983)ٓحؾذ جُغ٤ذ ػر٤ذ، 
 

غ٤ذ  "  ج٩ػحهس ٢ٛ قحُس ضكذ ٖٓ ٓوذسز  جُلشد ػٖ ه٤حٓٚ  ًٔح ػشكٜح جُذًطٞس  " ػرذ جُشق٤ْ جُ

ذغرد خَِ ؾغذ١  أٝ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼؼ٬ش ٝ  ٝ هذ ض٘شأ ٛزٙ جُكحُس  ج٧عحع٤سذٞظحتق ق٤حضٚ 

، 1980)ػرذ جُشق٤ْ جُغ٤ذ، ٛزج ج٫خ٤ش  رج ؽر٤ؼس كغ٤ُٞٞؾ٤س أٝ ع٤ٌُٞٞؾ٤س  أٝ قط٠ ذ٘حت٤س   

 (14طلكس 

ٜٞٓحٕ ضؼطرش ج٩ػحهس ٗٞع ٖٓ ج٩خط٫٬ش جُط٢ ضظ٤د جُؿغذ جُلشد أٝ ذؼغ ٓ٘ٚ  لٖٝٓ ٛزجٕ جُٔ

ٗشحؽ ذشٌَ ػحد١   ٝ ٣ٌٕٞ رٝ ؽحذغ ؾغذ١ ٗلغ٢  أٝ قط٠ خِو٢ ٖٓ ٗحق٤س  أدجءكطٔ٘ؼٚ ٖٓ 

أخشٟ  جػطرشج جُذًطٞسجٕ " جقٔذ عؼ٤ذ ٣ٞٗغ٢ " ٝ " ٓظش١ ػرذ جُك٤ٔذ " ٓظطِف ج٩ػحهس 

ُٔظطِكحش جُكذ٣ػس ٗغر٤ح ٝ هذ دسؼ ػ٠ِ  ئعطخذجّ  ٛزٙ جٌُِٔس ٤ُذٍ ك٢ ذحدب ج٧ٓش  ػ٠ِ ٖٓ ج

 .جُؼؿض جُؿغ٢ٔ غْ أطرف ٣شَٔ  ًَ دسٝخ جُ٘وض  ج٧خشٟ جُط٢ ضظ٤د  جُؼوَ ٝ جُ٘لظ  

٣ٌٖٔ جُطٌِْ ػ٠ِ ج٩ػحهس  دٕٝ جُططشم ُِٔؼٞم ٝ ٓؼشكطٚ  قن  : جٗٚ ٫يفٕٓو انًؼٕق  -1-3

جخط٬ف ٝ ضؼحسذحش  ك٢ ضكذ٣ذ جُٔلح٤ْٛ قغد ج٧خظحت٤٤ٖ  ك٢ ٛزج جُٔؼشكس ئر ٗؿذ 

جُٔؿحٍ جُٔ٘ؼٔحش  ك٘زًش ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ  "" طحُف ػرذ هللا جُضؿر٢ " ٝ " جقٔذ 

ع٤ِٔحٕ جُؼٞجِٓس " جُِزجٕ ػشكح  جُٔؼحم  ًحُطح٢ُ  : ٛٞ جُشخض جُٔظحخ  ٝ جُـ٤ش 

  ج٫ؾطٔحػ٢ٔٞٙ  جُؼو٢ِ ٝ ـقذ  ٖٓ ٗ َ ِجُوحدس ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُكشًس ٝ جُ٘شحؽ  ٗط٤ؿس  خ

 (29، طلكس 2000)طحُف ػرذ هللا صؿر٢ ، ٝ ج٩ٗلؼح٢ُ  ٓٔح ٣غطذػ٢  سػح٣س خحطس  
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ضكذظ دٕٝ عرد  ٝ ُٜزج ضطشه٘ح ئ٠ُ ٛزج جُؼ٘ظش  : ئٕ ج٩ػحهس ٫  أطجبة اإلػبلخ -3--1

 ُٔؼشكس  أعرحخ ج٩ػحهس  ذش٢ء  أٗٞجػٜح ك٘ؿذ ػ٠ِ عر٤َ جُكظش : 

 :أطجبة خهمٛخ  -1-3-1

ٝسجغ٤س  أ١ ُٜح ػ٬هس ذحُخظحتض  ٝ جُظلحش  ج٧عرحخ: هذ ضٌٕٞ ٛزٙ   لجم انٕالدح -أ

ضكظَ جُخ٤ِس جُٔر٤ؼ٤س أٝ  جُٔٞؾٞدز ك٢ ًَ ذ٣ٞؼس  ٝ جُك٤ٞجٕ ج١ُٞ٘ٔ ق٤ع هذ ضكذظ  إٔ

ج٣ُٞ٘ٔس ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جٌُشٝٓٞصٓحش  عٞجء ) جهَ أٝ أًػش ( ٓٔح ٣كذظ خَِ ك٢ ضش٤ًد 

ًشٝٓٞصّٝ  47ق٤ع ٣ؼٜش   ( FLIMFIL FLTER)جُؿ٤ٖ٘  ٓػَ ٓشع ) ج٤ٌُِْ كِط٤ش ( 

 .ٓٔح ٣إد١ ئ٠ُ جُطخِق جُؼو٢ِ 

٠ أٓشجع جُطٔػ٤َ جُـزجت٢ ذح٩ػحكس ًٔح هذ ٣كذظ خَِ ك٢ جُطش٤ًد ج٤ٔ٤ٌُحت٢  ُِخ٤ِس ٣إد١ ئُ

عٞء  –جُكظرس ج٫ُٔح٤ٗس  –ئ٠ُ ضأغ٤ش جُكحُس جُظك٤س  ٨ُّ ػ٠ِ طكس جُؿ٤ٖ٘  ٓػَ كوش جُذّ 

ج٤ٌُٔلحش ٝ  –جُٔخزسجش  –ضغْٔ جُكَٔ  –ج٣٫ذص  –ٓشع جُغشؽحٕ  -ٓشع جُغٌش  –جُطـز٣س 

 (49، طلكس 1998)جذشج٤ْٛ ق٢ِٔ،   .جُط٢ ٣ٌٕٞ ُٜح أػشجع ؾحٗر٤س ضشٞٙ جُؿ٤ٖ٘  ج٧د٣ٝسذؼغ 

 :: ًٔح ٣كذظ ك٢ ج٫ُٞدز جُٔرٌشز ٝ رجُي ٓػَ   أثُبء انٕالدح -خ

 présentation of fetusٝ ػغ جُؿ٤ٖ٘ أغ٘حء ج٫ُٞدز   -

 location of placenta ٝ ػغ جُٔش٤ٔس   -

 mychanics of labourػ٤ِٔس ج٫ُٞدز   -

 ٫ٝmultiple birthدز جُطٞأّ    -

ُِكٞجدظ  ٝ ج٧ٓشجع   ج٧كشجد: ضشؾغ ضِي ج٧عرحخ ئ٠ُ ضؼشع   أطجبة يكزظجخ-1-3-1

ٜح ٝ ـــكٞجدظ ذأٗٞجػٜح  ٝ ج٩طحذحش ٨ُٓشجع ذأٗٞجػــإد١  ئ٠ُ ٗوض هذسجضٚ ًحُــــــــــجُط٢ ض

ضإغش ػ٠ِ ج٧ػظحخ    ج٩طحذحش  ٧ٓشجع  ًحُشَِ ج٧ؽلحٍ  ٝ ؿ٤شٙ ٓٔح ٣إد١ ئ٠ُ ئطحذحش

جُٔؼذ٣س  جُٔضٓ٘س  ٝ ج٩خطشجػحش  جُؼ٤ِٔس جُ٘حضؿس  ػٖ جُطؿحسخ  ج٧ٓشجعأٝ جُٔخ ئػحكس ئ٠ُ 

 س ٝ ئػحهحش ٓخطِلس ٨ُكشجدجُزس٣س ٝ ج٩شؼحػحش ٝ جُكشٝخ  ٝ ٓح ضغررٚ دٓح

(HTTP/WWW.SSPA.ORG/AR /INFOR.PHP)  
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ذٔح إٔ ٓظطِف ج٩ػحهس  ُٚ ٓلّٜٞ ٝجعغ كوذ جضلن ذؼغ جُؼِٔحء  ك٢ :  أطُبف اإلػبلخ -1-4

 ٛزج جُٔؿحٍ  ػ٠ِ ضظ٤٘لٚ  ٓلح٤ْٛ ٓرغطس  كوذ ط٘ق ئ٠ُ  : 

: ًحٌُٔلٞك٤ٖ  ٝ جُظْ جُرٌْ جُٔظحذ٤ٖ ذحُؼحهحش جُرذ٤ٗس ًَ شَِ   زـانظبْفئخ انؼدش  -1-4-1

 .ٝ جُٔطخِل٤ٖ ػو٤ِح  ٝ جُظشع 

جُغٌش١  –جُوِد  –: ًح٩طحذس ذح٧ٓشجع جُٔضٓ٘س  ٓػَ  انظبْزفئخ انؼدش غٛز  -1-4-2

 ػـؾ جُذّ  ًٔح ٛ٘حى ط٘ل٤ٖ ٖٓ جُٔؼحه٤ٖ :  –جُغشًحٕ  –

جُٔؼحم جُكغ٢ : جُز١ ٣ؼحم ػٖ ٓٔحسعس جُغِٞى جُؼحد١  ك٢ جُٔؿطٔغ ٓػَ جٌُٔلٞك٤ٖ ػؼحف  -أ

 .ػؼحف جُغٔغ   -جُظْ جُرٌْ   –جُرظش 

حهٕٞ ػٖ ضأد٣س ج٧ػٔحٍ جُط٢ ٣غطط٤غ ج٧شخحص جُؼحد٤٣ٖ جُٔؼحم جُؿغ٢ٔ  : جُز٣ٖ ٣ؼ -خ

ضأد٣طٜح  ٓٔح ٣ػش ػ٠ِ ٓغطٟٞ أدجتْٜ  ُذسؾحش ٓطلحٝضٚ  ٝ ٣غطِضّ  جُٔغحػذز جُخحطس ٧دجء 

 ج٨ُٗشطس جُكش٤ًس ج٤ٓٞ٤ُس ًحُٔش٤ُِٖٞ ٓرطٞس١ ج٧ػؼحء .... ئُخ 

١ ٗط٤ؿس  جٗخلحع جُٞظ٤ل٢  جُٔؼحم جُؼو٢ِ  : ْٛ كحهذٝ جُوذسز   ػ٠ِ ٓٔحسعس جُغِٞى جُؼحد -ؼ

جُؼو٢ِ ٓٔح ٣إد١ ئ٠ُ هظٞس ك٢ جُ٘ؼؽ  أٝ جُطؼِْ أٝ ض٤ٌق ٓغ  جُٔؿطٔغ ٓػَ ج٧ٓشجع جُؼو٤ِس  

 °80أٝ جُ٘لغ٤س أٝ  دسؾحش جُؼؼق جُؼو٢ِ ٝ جُز٣ٖ ضوَ ٗغرس  رًحتْٜ ػٖ 

جُٔؼحم ئؾطٔحػ٤ح  : ْٛ كثس ٖٓ جُٔؿطٔغ ضطٔغ ذٌحكس جُؼ٘حطش جُغ٤ِٔس   ئ٫ إٔ ػؿضْٛ ٣ٌٖٔ   -د

ك٢ ضلحػِْٜ  ٓغ ذ٤ثطْٜ ٝ رجُي ٓغ جُٔ٘كشك٤ٖ  جؾطٔحػ٤ح ٝ ذؼغ جُلثحش  جُط٢ ضطؼشع ُِط٤٤ٔض 

 جُؼ٘ظش١  أٝ  جُؼوحتذ١  أٝ جُطرو٢  ذَ ٛ٘حى ٓ٘ٚ جػطرش جُؼرحهشز ٝ جُٔٞٛٞذ٤ٖ  كثحش خحطس

 (142-141 جُظلكحش)كحسٝم، ضططِد جُؼ٘ح٣س ٝ ٓؼحِٓس خحطس 

 :رؼزٚف اإلػبلخ انظًؼٛخ  -1-5

ُط٤٤ٔض  جعطخذٓصٖٓ جُٔظطِكحش جُؼحٓس جُط٢  (hearimjimpairment)جُوظٞس جُغٔؼ٢  : 

أ١ كشد ٣ؼح٢ٗ ٖٓ كوذجٕ جُغٔغ ذـغ جُ٘ظش ػٖ دسؾس جُوظٞس جُغٔؼ٢  جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ك٢ 

 ئؽحس ٛزج جُٔظطِف جُؼحّ ٣طْ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ كثط٤ٖ ست٤غ٤ط٤ٖ  ٛٔح :
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ػ٠ِ جُٔكي جُٔغطخذّ ُِط٤٤ٔض ذ٤ٖ كثط٤ٖ  (hardofhearing)ٝ ػؼحف جُغٔغ  (deaf)جُظْ 

٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ أقذ ج٧خظحت٤٤ٖ أٝ ج٥خش جُز١ ؿحُرح ٓح ٣ٌٕٞ ٣طٞهق ػٖ ضٞؾ٤ٚ ج٢ُٜ٘ٔ  جُز١ ٣

 (86)كحسٝم، طلكس ضٞؾ٤ٜح كض٣ُٞٞؾ٤ح أٝ ضٞؾ٤ٜح ك٤٘ح 

ٛٞ رجُي  (deafchild)ٝ هذ ظٜشش ػذز ضؼش٣لحش ُ٪ػحهس جُغٔؼ٤س  كحُطلَ  ج٧طْ ٤ًِح  

ُزُي  ُْ ٣غططغ ً٘ط٤ؿس ػ٬ظ ج٠ُٝ٧ ٖٓ ػٔشٙ ٝ جُطلَ جُز١ كوذ هذسضٚ جُغٔؼ٤س  ك٢ جُغ٘ٞجش جُ

 (deafmuteshild)ـس  ٝ ٣طِن ػ٠ِ ؽلَ ٓظطِف جُظْ جُرٌْ ِجُ ئًطغحخ

ٛٞ رجُي جُطلَ جُز١ كوذ ؾضء ٖٓ هذسضٚ   (hardofhearing)ؾضت٤ح   ج٧طْأٓح جُطلَ 

جُغٔؼ٤س  ٝ ًحُ٘ط٤ؿس  ُزجُي ػ٘ذ دسؾس  ٓؼ٤٘س ًٔح ٣٘طن  جُِـس ٝ كن ٓغطٟٞ ٓؼ٤ٖ  ٣ط٘حعد ٓغ 

 .دسؾس ئػحهطٚ جُغٔؼ٤س 

 : ضظ٤٘ق ج٩ػحهس جُغٔؼ٤س ٝ كن  ذؼذ٣ٖ ست٤غ٤٤ٖ ٛٔح : رظُٛف اإلػبلخ انظًؼٛخ  -1-6

 : ضظ٘ق ج٩ػحهس ٝكن ٛزج جُرؼذ ئ٠ُ :   لخ انظًؼٛخإلػب انؼًز انذ٘ زذثذ فٛٓب -1-6-1

: ٝ ٣طِن ٛزج  جُطظ٤٘ق ػ٠ِ ضِي جُلثس    (prelingvaldeafmess) طًى يب لجم انهغخ -أ

س  ــَ جُغٖ جُػحُػـٔؼ٤س  هرَ ئًطغحخ جُِـس أ١  هرـٖ كوذٝج هذسضْٜ جُغــٖ جُٔؼحه٤ٖ عٔؼ٤ح  جُز٣ـٓ

 ٝ ضط٤ٔض  ٛزٙ جُلثس  ذؼذّ هذسضٜح ػ٠ِ ج٬ٌُّ  ٧ٜٗح ٫ ضغٔغ جُِـس 

: ٝ ٣طِن  ٛزج جُطظ٤٘ق  ػ٠ِ  (postlingualdeafmess):   طًى يب ثؼذ رؼهى انهغخ -ة

ذ ضؼِْ جُِـس ـــذٝج هذسجضْٜ  جُغٔؼ٤س ًِٜح  أٝ ذؼؼٜح ذؼــز٣ٖ كوـــضِي جُلثس ٖٓ جُٔؼحه٤ٖ عٔؼح جُ

 (142)فاروق, صفحة س ذوذسضٜح ػ٠ِ ج٬ٌُّ ٧ٜٗح عٔؼص ٝ ضؼِٔس جُِـس  ٝ ضط٤ٔض ٛحرٙ جُلث

: ٝ ضظ٘ق ج٩ػحهس جُغٔؼ٤س  ٝ كن جُرؼذ ئ٠ُ كثحش قغد انظًؼٛخ   يذٖ انخظبرح -1-6-2

 (décibels)دسؾس جُخغحسز جُغٔؼ٤س  ٝ جُط٢ ضوحط ٝقذجش ضغ٠ٔ 

 

 



اق الصم و البكمالمع           الفصل االول                                                         

 

28 
 

 : أطجبة اإلػبلخ انظًؼٛخٔ  رؼزٚف األطى -1-7

٣ؼشف ج٧طْ ذأٗٚ رجُي جُشخض  جُز١ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ئعطخذجّ جُكحعس   : األطىرؼزٚف   -1-7-1

جُغٔغ ٜٗحت٤ح  ك٢ ق٤حضٚ ج٤ٓٞ٤ُس  ًٔح ٣ؼشف جُذًطٞس " ػرذ جُلطحـ  ػػٔحٕ  ج٧طْ ذأٗٚ رجُي 

جُغٔؼ٤س  هرَ ضؼِْ  جُطلَ  جُز١  قشّ ٖٓ قحعس  جُغٔغ ٓ٘ز ج٫ُٞدز  أٝ ٛٞ ٖٓ كوذ جُوذسز  

ج٬ٌُّ أٝ كوذٛح  ذٔؿشد ضؼِْ ج٬ٌُّ أٝ كوذٛح  ذٔؿشد ضؼِْ ج٬ٌُّ  ُذسؾس إٔ أغحس جُطؼِْ  كوذش  

 ذغشػس  .

 أطجبة اإلػبلخ انظًؼٛخ : -1-7-2

 ض٘وغْ أعرحخ ج٩ػحهس جُغٔؼ٤س ئ٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ست٤غ٤ط٤ٖ ٖٓ ج٧عرحخ :

ُٞسجغ٤س  ) جُؿ٤٘٤س ( ٝ خحطس جخط٬ف جُؼحَٓ  ٓؿٔٞػس ج٧عرحخ جُخحطس ذحُؼٞجَٓ  ج األٔنٗ :

 ذ٤ٖ ج٧ّ ٝ جُؿ٤ٖ٘   (rh)جُش٣ض٣غ٢ 

أ١  ج٫خطظحسجُخحطس ذحُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س  ٝ جُط٢ ضكذظ ذؼذ ػ٤ِٔس  ج٧عرحخٓؿٔٞػس  انثبَٛخ :

 هرَ ٓشقِس ج٫ُٞدز ٝ أغ٘حتٜح ٝ ذؼذٛح ٝ ٛ٘حى  ٣ٌٖٔ رًش ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧عرحخ ٜٓ٘ح : 

طء ضـز٣س ج٧ّ جُكحَٓ  ٝ ضؼشع ج٧ّ جُكحَٓ ٨ُشؼس جُغ٤٘٤س ٝ خحطس ج٧شٜش جُػ٬غس ج٠ُٝ٧ 

 ج٧ّٝ جُؼوحه٤ش دٕٝ ٓشحٝسز جُطر٤د  ٝ ئطحذس  ٨ُد٣ٝسٖٓ جُكَٔ  ٝ ضؼحؽ٢ ج٧ّ جُكحَٓ 

حخ ـــ٫ٞدز ٝ ئُطٜــ٤ِس  جُــض ج٧ًغؿ٤ٖ أغ٘حء ػٔــحَٓ ذحُكظرس ج٧ُٔح٤ٗس ٝ جُضٛش١ ٝ ٗوــجُك

 (144 -143)كحسٝم، جُظلكحش ٝ جُكٞجدظ  جُط٢ ضظ٤د ج٧رٕ ...ئُخ 

 ألطى ٔ ػؼٛف انظًغ:اانخظبئض  -1-8

 ٗوض جُوذسز ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ ج٫خش٣ٖ ق٤ع ٣وَ جُ٘ؼؽ ج٫ؾطٔحػ٢ ُِطلَ ج٫طْ . -1

 طؼٞذس ئضرحع جُطؼ٤ِٔحش ٝ هِس ج٫ٗطرحٙ. -2

 ئ٠ُ قذ ٓح ٝ هذ ض٘طحذٚ ٗٞذحش ٖٓ ج٫قرحؽ ٝ جُـؼد .جُطلَ ج٫طْ ػظر٢  -3

 جُطلَ ج٫طْ ٣٘غكد ٖٓ ج٫ٗشطس جُشل٣ٞس ٝ ٣كحٍٝ ج٫ذطؼحد ػٖ جُِؼد . -4

 جُطلَ ج٫طْ خؿٍٞ ٝ ٤ٔ٣َ ج٠ُ ج٫ٗطٞجء ًٔح ٣ؼذ جهَ قرح ُِغ٤طشز ػ٠ِ جُؼحد١. -5
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س ك٢ جعطؿحذحضٚ ػ٠ِ ئخطرحس رًحء جُطلَ ج٫طْ ٫ ٣خطِق ػٖ رًحء جُطلَ جُؼحد١ ٝ خحط -6

 جُزًحء.

 جُطلَ ج٫طْ ٤ٔ٣َ ذشأعٚ ٗحق٤س جُظٞش ٝ ٣طظق ذحُؼؼق ج٫ضضجٕ جُرذ٢ٗ ٝ جُؼحؽل٢ . -7

 جُر٘حش جُظْ ضظٜش ػ٤ِْٜ جُٔخحٝف ٝ خحطس ك٢ جُٔغطورَ .   -8

 انززثٛخ انزٚبػٛخ نهظى: أْذاف -1-9

ٓ٘طؿح ك٢ جُٔؿطٔغ ٝ ك٢ قذٝد هذسجضٚ  ئٗغحٗح٢ٌُ ٣غطط٤غ جُٔؼحم عٔؼ٤ح جُؼَٔ ذٌلحءز ٝ ٣ظرف 

 ٢ِ٣: ض٤ٔ٘س ٓح ئ٣٠ُٜذف ذشٗحٓؽ جُطشذ٤س جُش٣حػ٤س  إٔجُرحه٤س ٫ذذ 

جُش٣حػ٤س ُط٤ٔ٘س ٝ ص٣حدز ًلحءضٚ  ج٧ٗشطسٖٓ خ٬ٍ  ج٧عحع٤سضؼِْ جُٜٔحسجش جُكش٤ًس  - أ

 ج٧ٗشطسجُكش٤ًس ػٖ ؽش٣ن  ًلحءضٚٝ ص٣حدز  ُط٤ٔ٘سجُش٣حػ٤س  ج٧ٗشطسٖٓ خ٬ٍ 

 .ُِٔٔحسعس ذحُٔ٘حكغحش ٝ جُٔغحذوحش جُٔط٘ٞػس دجكؼط٤ْٜ ئغحسزجُلشد٣س ٝ جُؿٔحػ٤س ٝ 

 وحػ٤ســـذح٧ٗشطس ج٣٩حسجش جُكش٤ًس جُط٢ ض٢ٔ٘ جُطٞجكن جُكش٢ً ٝ جُرذ٢ٗ ٝ ًزُي ــجُٜٔ - خ

رذزذحش  ج٫٥شُ٘وش٣س ًحُطرٍٞ ٝ جُذكٞف ٝ جُطٔرٞس ق٤ع ضكذد ضِي ش جٝ جعطخذجّ ج٫

 ئًٕٔح  ج٣٩وحػ٢ٔ٘٣٢ جُكظ  ذأٗٞجػٚكحُشهض  ج٧طْجُطلَ  ٣ٌٖٔ جٕ ٣غطؿ٤د ُٜح

، جُظلكحش 1998)جذشج٤ْٛ ق٢ِٔ،  جُشهض جُؿٔحػ٢ ٣ُٞذ جُشؼٞس ذحُطٔحعي ٝ ج٫ٗطٔحء.

150-151) 

 ذح٥خش٣ٖكوذ ج٫ضظحٍ  ئ٠ُجُؿٔحػ٤س جُطؼح٤ٗٝس ٫ٕ كوذ جُغٔغ ٣إد١  ذح٧ٗشطسج٫ٛطٔحّ   - ش

جُطشذ٤س جُش٣حػ٤س ٢ٛ جُٞع٤ِس جُؿ٤ذز ُط٤ٔ٘س  ئٕجُ٘ؼؽ ج٫ؾطٔحػ٢ ق٤ع  ئ٠ُكْٜ ذكحؾس 

ظش٣س ــجُِؼد ٝ جُٔػ٤شجش جُر  خ٬ٍ  ج٩شحسجشجعطخذجّ  ج٫ؾطٔحػ٤س ك٤ؿد  جُٜٔحسجش 

 .٫ ٣غٔؼٕٞ جُظلحسز ٧ْٜٗ ج٩ػ٬ّٝ 

ذٞظحتلٜح ٣ٞؾد ػ٠ِ  جخط٬ف ج٫ضضجٕ ُِظْ جُ٘حضؽ ٖٓ ػذّ ه٤حّ جُو٘ٞجش ج٤ُ٬ُٜس - ظ

جُٔذسط ج٫ذطؼحد ػٖ جُٜٔحسجش جُط٢ ضططِد جُطغِن ٝ جُؼَٔ ػ٠ِ ج٫ؾٜضز رُي ُطٞكش 

 (151، طلكس 1998)جذشج٤ْٛ ق٢ِٔ،  ٖٓ طؼٞذس ػذّ ج٫ضضجٕ ج٧ٓحٕ
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 :  انفظم خبرًخ

ٝ ٖٓ خ٬ٍ ًَ ٓح ػشػ٘حٙ ك٢ ٛزج جُلظَ ضطؿ٠ِ أ٤ٔٛس ًر٤شز  ُٞؾٞد ٓشجًض ٝٓذجسط      

ضؼط٢٘ ذشش٣كس جُٔؼٞه٤ٖ ًٌَ ٝ جُظْ جُرٌْ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخظٞص ، ٗظشج ُٔح ضؼح٤ٗٚ ٛزٙ جُلثس  

ٖٓ طؼٞذس ك٢ جُطٞجطَ ج٫ؾطٔحػ٢  ًٔح ِٗٔظ جُؼشٝسز جُِٔكس  ُٔٔحسعس جُ٘شحؽ جُكش٢ً  

ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ ج٩ػحهس عٞجء ًحٕ دجخَ جُٔذجسط جُخحطس أٝ خحسؾٜح ٝ  ج٤ٌُٔق ٖٓ هرَ أكشجد

جُز١ ٣ؼذ كؼحء خظرح  ُِطغ٤ِس ٝ جُطش٣ٝف ػٖ جُ٘لظ   ٝ جُشؼٞس ذحُٔطؼس ًٔح ٣ؼطرش جُ٘شحؽ 

جُكش٢ً ج٤ٌُٔق  ٓؿح٫ كؼح٫ ك٢ ض٤ٔ٘س جُوذسجش جُؼو٤ِس ٝ جُرذ٤ٗس  ٝ ٣شكغ ٖٓ ٓغطٟٞ غوحكس 

جُش٣حػ٤س  جُط٢ ضوذٜٓح ذشجٓؽ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس  ج٧ٗشطسضؼذ ؿحُر٤س جُظْ جُرٌْ كشدج ٝ ؾٔحػس  

جُؼحد٣س  ٓ٘حعرس ٨ُكشجد جُٔظحذ٤ٖ عٔؼ٤ح ئر ٣ؿد ضشؿ٤غ ؾ٤ٔغ ج٧ٗشطس جُط٢ ضطؼٖٔ ضٞظ٤ق 

 .جُرظش٣س جُٔط٘ٞػس   جُٔؼِٞٓحش



31 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

 

 



 الجمبــــــاز                                                   الفصل الثانً                         
 

32 
 

 ًٓٛذ انفظم :ر

ضؼطرش جُش٣حػس أعحع٤س ؿ٤٘س ذحُٔٞجهق جُلؼحُس ٝ ٢ٛ ٖٓ ٝعحتَ ضوذّ ج٧ْٓ ٝ ٓشآز طحدهس 

 ٜٝٗؼطٜح.ُٔغطٟٞ قؼحسجضٜح 

ٝ جُؿٔرحص ًش٣حػس أعحع٤س رجش ضأغ٤ش ٓرحشش ػ٠ِ أػؼحء جُؿغْ ٝ أؾٜضضٚ جُك٣ٞ٤س ، ُزج ُو٢ 

جُؼحُْ ٝ  جٛطٔحٓح ػظ٤ٔح ٖٓ ؽشف جُٔغإ٤ُٖٝ ك٢ شط٠ ذِذجٕ جُؼحُْ ، ٝ أطركص ذط٫ٞش

ذط٫ٞش أٝسٝذح ٝ جُذٝسجش ج٧ُٝٔر٤س ٤ٓذجٗح ض٘حكغ٤ح ، ٣طظحسع ك٤ٚ ٫ػرٞ جُؿٔرحص ٖٓ ٓخطِق 

 جُؿ٘غ٤حش ٩ظٜحس ٓح أٌٖٓ جُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ضٌٖٔ ٝ ضوذّ ك٢ أدجء جُكشًحش ٝ ض٣ٌٜٞ٘ح ػ٠ِ

 ج٧ؾٜضز جُٔخطِلس .

ص جُٔغحذوحش ئ٫ ػٖ ٫ ٣ٌٖٔ ذأ١ قحٍ ٖٓ ج٧قٞجٍ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٓغط٣ٞحش جُؤس ك٢ جُؿٔرح

ؽش٣ن ئ٣ؿحد جُٔشجؾغ جُطؼ٤ٔ٤ِس ، جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ط٤ـس ج٫ضؿحٛحش ٝكوح ُِٞقذز جُط٢ ضؿٔغ 

 ذ٤ٖ جُ٘ظش٣س ٝ جُططر٤ن .

 رؼزٚف اندًجبس : – 2-1

ئٕ جُؿٔرحص ٓظطِف ػح٢ُٔ هذ٣ْ ٝ قذ٣ع ، شأٗٚ ك٢ رُي شإٔ ذو٤س ج٧ُؼحخ جُػح٤ٗس ، جُط٢ 

ج٧ُٝٔر٤س ٝ جُؼح٤ُٔس ، كططٞسش ٝ ضوذٓص ضوذٓح ِٓٔٞعح قط٠ ظٜشش شأٜٗح ك٢ جُٔغط٣ٞحش 

أٓغص ك٘ح ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس ، جُط٢ ٫ ضغطـ٢٘ ػٜ٘ح ذٔح ضٔطحص ذٚ ٛزٙ جُِؼرس ٖٓ هذسز ذ٘حء 

ج٧ؾغحّ ئ٠ُ خلس جُكشًس ، ٝ سشحهطٜح ئػحكس ئ٠ُ ج٧ؾٜضز جُكذ٣ػس ، ٝ جُوحػحش جٌُر٤شز جُط٢ 

 ٞػ٢ جُش٣حػ٢ ك٢ طلٞف جُشرحخ .أطركص خ٤ش ػحَٓ ُ٘شش ، ٝ ذع جُ

ٝ جٌُِٔس ج٤ُٞٗح٤ٗس )ؾٔ٘ٞط( ٝ ٓؼ٘حٙ جُطٔشٕ جُٔطؼش١ أٝ شرٚ جُٔطؼش١ ٝ ٢ٛ جٌُِٔس جُط٢ 

جشطوص ٜٓ٘ح ًِٔس )ؾٔرحص( ٝ ًحٗص ضكشّ ػ٠ِ جُ٘غحء جُٔٔحسعس أٝجُٔغحٛٔس ك٢ ٛـزٙ ج٧ُـؼحخ 

 جُط٢ ًحٗص ضضجٍٝ آٗزجى ، .ٝ ُوذ أؽِن ج٫ؿش٣ن ًِٔس جُؿٔرحص ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُلؼح٤ُحش جُش٣حػ٤س 

 ٝ ظِص ٛزٙ جٌُِٔس ٓغطؼِٔس ئ٠ُ ؿح٣س أٝجعؾ جُوشٕ جُطحعغ ػشش ٝ ذؼذٛح أؽِن ػ٠ِ ٗٞع ٝجقذ
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ػشٝخ جُش٣حػس جُٔخطِلس ، ٝ ٛٞ ٓح ٗؼشكٚ ج٤ُّٞ جُؿٔرحص ، ٝ ٛزج جُٔؼ٠٘ جعطؼِٔٚ قذ٣ػح ٖٓ 

٣ٌطد )ذٞش٤شٝط(  Turnen"كشدس٣ي عحٕ" ٓغ ٓكحُٝس جعطذ٫ٍ ٛزٙ جٌُِٔس ، ج٧ُٔح٤ٗس ٝ ٢ٛ 

، ٝ ًحٗص ك٢ أ٣حّ "ذغ٤حٕ" ضغطؼَٔ ٛزٙ جٌُِٔس ُؿ٤ٔغ ج٧ُؼحخ )جُؿش١ ، جُولض ،  1946ع٘س 

 (7، طلكس 1978)٣ٞسًٖ ، جُش٢ٓ ، جُطغِن( 

 انخظبئض انزٙ رزًٛش ثٓب رٚبػخ اندًجبس : -2-2

 يًٛشاد رٚبػخ اندًجبس : -2-2-1

 جُخظحتض ٝ جُظلحش ضطكذد ك٤ٔح ٢ِ٣ : ضط٤ٔض ذؼغ

ضٞطق ذإٔ أدجءٛح ؿحُرح ٣ططِد ضٞجكن ػظر٢ ٝ ذوذس جٓط٬ى ٫ػد جُؿٔرحص ُٜزٙ  -

جُخحط٤س ، ذوذس ٓح ضطكذد دسؾس ٜٓحسضٚ ، ٝ أ٣ؼح ذذسؾس طؼٞذس جُرشٗحٓؽ ج٩ؾرحس١ ٝ 

 ج٫خط٤حس١ جُز١ ٣إد٣ٚ .

ٕ جُِؼرس ، ٝ جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ س٣حػس جُؿٔرحص ضإد١ ٝكوح ُوٞجػذ ٓؼ٤٘س ٗض ػ٤ِٜح هحٗٞ -

 ج٬ُػد ج٩ُٔحّ ذٜح .

ئٕ جُٜٔطْ ذشإٕٝ س٣حػس جُؿٔرحص ٣ؿد إٔ ٣ذسى ذشٌَ ػحّ ُرؼغ جُؿٞجٗد ٓػَ ضكذ٣ذ  -

جُطشض٤د جُز١ ٣طْ ذٚ ضرحدٍ ج٧ؾٜضز أغ٘حء جُٔغحذوحش ٝ أٓحًٖ ٝؾٞد ج٧ؾٜضز دجخَ هحػس 

 جُؿٔرحص .

ج٧ؾٜضز ذطكذ٣ذ ذذسؾس جُطٞجكن ذ٤ٖ طؼٞذس جُطٔش٣٘حش ٝ جُكشًحش جُٔإدجز ػ٠ِ ٓخطِق  -

 جُكشًحش ، ٝ ذذسؾس ٗٔٞ جُظلحش جُرذ٤ٗس ، ٝ جُ٘لغ٤س جُط٢ ٣ططِرٜح أدجء ضِي جُكشًحش .

ئٕ ضو٤٤ْ جُؿِٔس جُكش٤ًس ٬ُػد أ١ ؾٜحص ٣طْ ك٢ ػٞء ػذد ج٧ؾضجء جُظؼرس جُط٢  -

ٝ ًزُي ك٢ ػٞء ػذد قشًحش (10-9)ًحشن، جُظلكحش ضشَٔ ػ٤ِٜح جُؿَٔ جُكش٤ًس 

 جُشذؾ )جُٞط٬ش( ذ٤ٖ أؾضجء جُؿِٔس .
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 درخخ األداء  -2-2-2 -

ضطكذد دسؾس ج٧دجء ػ٠ِ ػٞء ٌٓٞٗحش جُؿِٔس جُكش٤ًس ٝ طؼٞذس جُطٔش٣٘حش )جُكــشًحش( 

ٝ ًَ ٛزج ٝكن هٞج٤ٖٗ ، ٓغ ٓشجػحز ج٫ضؿحٙ جُؿٔح٢ُ ٝ جُطٞه٤ص جُٔ٘ظْ ك٢ ج٧دجء ٝ جُط٘ــٞع 

 ج٫ذطٌحس . ٝ

س٣حػس جُؿٔرحص ضط٤ٔض ذحشطٔحُٜح ػ٠ِ ػذد ًر٤ش ٖٓ جُكشًحش جُٔخطِلس طؼٞذس ج٧دجء ٖٓ 

 ق٤ع جُشٌَ ك٢ جُلشجؽ ٝ شٌَ جُؼَٔ جُؼؼ٢ِ ٝ صٖٓ ج٧دجء .

ٝ ًَ ٛزج ًحٕ ٓشجػحز ُطظ٤٘ق ج٧ؾٜضز جُٔخطِلس ٬ُػر٢ ٝ ٫ػرحش جُؿٔرحص ٝ ٛزج أدٟ 

 ذذٝسٙ ئ٠ُ ظٜٞس قشًحش سذؾ ؾذ٣ذز .

ٝ قط٠ ٣طٌٖٔ ٫ػد جُؿٔرحص ٖٓ جُكـــظٍٞ ػ٠ِ دسؾس ػح٤ُس إٔ ٣إٖٓ ذشٗحٓؽ ج٫ؾرحس١ 

 ٝ ج٫خط٤حس ُطٔش٣٘حش ٝ قشًحش ؾذ٣ذز .

ٝ س٣حػس جُؿٔرحص ػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ ضذكغ ًَ ٖٓ ج٬ُػد ٝ جُٔذسخ ػ٠ِ قذ عٞجء ئ٠ُ 

ح ، ٝ شُٔٞٚ  جُططٞس ٝ جُطؿذ٣ذ ، ٝ رُي ذطؼِْ جُطٔش٣٘حش جُٔط٤ٔضز ذحسضلحع ٓغطٟٞ طؼٞذطٜ

ٝ ُزج ػ٠ِ ٫ػد جُؿٔرحص إٔ ٣رزٍ أًرش هذس ٖٓ جُطش٤ًض ٝ ج٫ٗطرحٙ ٝ ئظٜحس أًرش ؾٜذ ٖٓ 

هٞز ج٩سجدز ٝ جُوذسز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُٔٞجهق ٝ جُكح٫ش جُط٢ ٣طؼشع ك٤ٜح جُؼـؾ جُؼظر٢ 

ٗط٤ؿس ذؼغ قح٫ش جُلشَ عٞجء ك٢ جُطذس٣د أٝ أغ٘حء جُٔ٘حكغحش ، ئٕ س٣حػس جُؿٔرحص ُٜح 

ط٤س ػذّ ج٫قطٌحى أٝ جُط٘حكظ جُٔرحشش ٓغ جُخظْ أغ٘حء ج٧دجء ، ًٔح ضط٤ٔض ذحعطؼٔحٍ خح

 جُٔٞع٤و٠ ك٢ ج٧دجء .
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 : األْذاف انززثٕٚخ انخبطخ ثبندًجبس -2-3

٣ؼطرش جُؿٔرحص ك٢ جُٔذسعس ٝع٤ِس ضشذ٣ٞس ٓػِٚ ٓػَ ٓؿٔٞع جُش٣حػحش ج٧خشٟ ، ٝ ػ٠ِ   

قشًحش ٓؼ٤٘س ٖٓ هرَ جُط٤ٓ٬ز ٝ ئٗٔح ضكغ٤ٖ جُغِٞى  جُٔؼِْ جدسجى إٔ جُٔطِٞخ ٤ُظ جٗؿحص

 جُكش٢ً  ٝ هٞجػذ ج٤ُِحهس جُرذ٤ٗس ػ٘ذ جُط٤ٓ٬ز ٝ ٛزج ذلؼَ ٓٔحسعس ٛزٙ جُٔحدز ٝ ج٣ؿحدضٜح .

ٝ ج٫ٛذجف جُطشذ٣ٞس  سجٗؿحصقشًحش ؾٔرحص٣س ٓؼ٤ ٣ؼطرش جُط٤ِٔز أٝ جُطلَ ؿح٣س ك٢ قذ رجضٚ   

 : ضشطَٔ

 :  انًٛذاٌ اندظذ٘ - أ

 خحط٤س جُؼؼ٬ش ٝ جُٔلحطَ ذطكغ٤ٖ جُوٞز ٝ جُٔشٝٗس .ضكغ٤ٖ  -

 ض٤ٔ٘س جُٞػ٢ جُؿغ٢ٔ ٝ ٓلّٜٞ جُؿغْ . -

 : انًٛذاٌ انسزكٙ ٔ انُفظٙ  - خ

ضط٣ٞش جُكشًس جُؼحٓس ػ٘ذ جُطلَ ذلؼَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكشًحش ؿ٤ش جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضر٢٘  -

 قغد جُٜذف جُٔوظٞد :

 ضكغ٤ٖ ئدسجى جُؿغذ ٝٝظ٤لطٚ ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس  -

سز جُؿغذ٣س خ٬ٍ ٝػؼ٤حش خحطس ، ٝ قشًحش ٓط٘ٞػس ذلؼَ جُطكٌْ ك٢ ضكغ٤ٖ جُظٞ -

 جُؿغذ .

ئضحقس جُلشص ُِلشد ُِؼَٔ ٖٓ خ٬ٍ هذسجضٚ جُخحطس ٝ ٖٓ ضْ ئٌٓح٤ٗس ض٤ٔ٘س خظحتظٚ  -

 .(56، طلكس 1991)ج٤ٖٓ جٗٞس جُخ٢ُٞ، جُكش٤ًس ، ٝ هذسجضٚ ج٧ط٤ِس 

 االخزًبػٙ :انًٛذاٌ انُفظٙ ٔ  - ج

 ض٤ٔ٘س ج٩دجسز ٝ جُشؿحػس  -

 ضكغ٤ٖ جُطل٤ٌش -

 جعطؼٔحٍ جُؿغذ ًٞع٤ِس ُِطؼر٤ش -

 ض٤ٔ٘س ؾٔحٍ جُؿغْ -

 ض٤ٔ٘س جُغٔحش ج٩دجس٣س ٝ جُ٘لغ٤س جُٔورُٞس جؾطٔحػ٤ح . -
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 ؽزق رذرٚض اندًجبس انززثٕ٘ : -2-4

ضإًذ ؽشم ضذس٣ظ جُؿٔرحص جُطشذ١ٞ ػ٠ِ ضكو٤ن ج٧ٛذجف ٝ ج٧ؿشجع جُخحطس ذحُؿٔرحص 

جُطشذ١ٞ ًحُٞػ٢ ، ذحُؿغْ ٝ ض٤ٔ٘س جُٜٔحسجش ، ٝ ٓلح٤ْٛ جُكشًس ٝ جُطوذ٣ش جُؿٔح٢ُ ٝ ٢ٛ ضؼطٔذ 

ك٢ جُطذس٣ظ ػ٠ِ ج٫ػطرحسجش جُخحطس ًحُطش٤ًض ػ٠ِ ج٩قغحط ٝ ج٫دسجى جُكش٢ً ٝ جُٔؼشكس 

جء ؾغْ ج٫ٗغحٕ ٖٓ خ٬ٍ جُٔغ٤ٔحش جُشحتؼس ٝ جُرؼذ ػٖ جُٔ٘حكغس ذ٤ٖ ج٧ؽلحٍ ، ذٔٞجهغ ٝ أؾض

ٝ جُغ٬ٓس ، ٝ جُغ٘ذ  ٬ُٓحٕجُٔؼشٝكس  ذح٩ػحكسجٗٔح ٣٘حكظ جُطلَ رجضٚ ٝ ٣طكذٟ هذسجضٚ ، 

 جُٞهحت٢ ٝ جُٔغحػذز .

 ئٕ ؽشم ضذس٣ظ جُؿٔرحص جُطشذ١ٞ ضطخِض ك٤ٔح ٢ِ٣ :

                       Direct  جُطش٣وس جُٔرحششز  -

             Indirecteجُطش٣وس جُـ٤ش ٓرحششز  -

               Limitationجُطش٣وس جُٔكذٝدز  -

ٝ ٢ٛ ؽش٣وس ٣غ٤طش ك٤ٚ جُٔذسط ضٔحٓح ػ٠ِ جُلظَ ٝ ٤ُظ  انطزٚمخ انًجبشزح : -2-4-1

 ٨ُؽلحٍ كشطس جُكش٣س ، ك٢ جخط٤حس ج٧ؾٜضز ٝ جٗطوحء ج٧ٗشطس .

ٖٓ جُط٤ٓ٬ز أدجء قشًس جُؼؿِس ذٜذف جُٔٔحسعس ٝ جُطذس٣د ػ٠ِ ٓػحٍ : ٣طِد جُٔذسط 

ٓٞػٞع ٗوَ ٝصٕ جُؿغْ  ػ٠ِ ج٧ؾضجء جُٔطٔحغِس ، غْ ؿ٤ش جُٔطٔحغِس ٖٓ جُؿغْ ٝ ٢ٛ ؽش٣وس 

ضط٘حعد ٓغ ٓح ٣وشسٙ جُلشد أق٤حٗح ، '' ٖٓ أٗٚ ٣غطط٤غ ػَٔ رُي'' ، هذ ٣شػ٠ ذؼَٔ ٗلظ 

ٓغ رُي ضض٣ذ ٖٓ جُٔلشدجش جُكش٤ًس ُِلشد ، ًٔح جُكشًحش ٧ؿِد جُٔٞػٞػحش جُكش٤ًس ٝ ٢ٛ 

ضض٣ذ جُطكذ١ ، ٝ ض٘طؽ ض٣ٞ٘ؼحش ٖٓ جُٜٔحسجش ًح أٜٗح ضطؿ٘د ج٫عطخذجّ جُٔطٌشس ، ١٧ قشًس 

 ٓؼ٤٘س أٝ ٗٔؾ ٖٓ أٗٔحؽ جُكشًحش .

ٝ ٢ٛ ضٜطْ ٝ ضؼطٔذ ػ٠ِ جعطخشجؼ ج٧كٌحس ٝ جُكشًحش انطزٚمخ غٛز انًجبشزح :  -2-4-2

ٖ طد ج٧كٌحس ، ٝ جُكشًحش ك٢ ػوٍٞ ج٧كشجد ك٢ٜ ضشؿغ جُؿٔحػس ػ٠ِ ٖٓ جُٔؿٔٞػس أًػش ٓ

 جًطشحف ج٩ٌٓح٤ٗحش جُكش٤ًس جٌُحٓ٘س ك٢ أ١ ٓٞػٞع قش٢ً ٓخطحس .
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ٝ ٛذٙ جُطش٣وس ٓض٣ؽ ذ٤ٖ جُطش٣وط٤ٖ جُٔرحششز ٝ ؿ٤ش  انطزٚمخ انًسذٔدح : -2-4-3

 ٖٓ ؽشف جُٔذسخ . جُٔرحششز ، ق٤ع ٣غٔف ُِلشد ذح٫خط٤حس ٝ ٌُٖ ٖٓ خ٬ٍ قذٝد ٓٞػٞػس

عطخذجّ ج٧سع : أٗوَ ٝصٗي ػ٠ِ ٣ذ٣ٌٖ ٝدع هذ٤ٓي ضطشى ج٧سع ٝ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ئٓػحٍ : 

 ج٫قطٔح٫ش جُكش٤ًس هذ ضٌٕٞ .

جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ، شوِرس جُوطس ، جُشوِرس ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ، جُؼؿِس ٝ ٛزٙ جُطش٣وس ٣ٌٕٞ جُلظَ 

لظ جُٞهص أقشجس ك٢ جخط٤حسْٛ جُٜٔحسز أٝ ٓكذٝدج ذحعطخذجّ ج٣٧ذ١ ػ٠ِ ج٧سع ٌُْٜ٘ ك٢ ٗ

جُكشًس جُط٢ ضوحذَ جُكذٝد ٝ جُٔغأُس أٝ جُششٝؽ جُط٢ ٣طِرٜح جُٔذسط ك٢ شٌَ قَ قش٢ً 

 (56، طلكس 1991)ج٤ٖٓ جٗٞس جُخ٢ُٞ، 

 طؼٕثبد انزذرٚض فٙ اندًجبس انززثٕ٘ : -2-5

 .ٛ٘حى أسذغ طؼٞذحش ست٤غ٤س ٣شَٔ ػ٤ِٜح جُطذس٣ظ جُطشذ١ٞ 

 يشكالد انًزؼهى : -2-5-1

 جُطٌشجس جُػحذع ُ٘لظ جُكشًس ٝ ض٤ٔ٘س أٗٔحؽ جُؿَٔ ذطش٣وس ٓطٌشسز دٝس٣ح .

 جُكَ : جهطشجـ ٓذجخَ ؾذ٣ذز 

 ض٣ٞ٘غ جُٞجؾرحش ذحعطخذجّ أؾٜضز ٝ أؾضجء جُؿغْ جُٔخطِلس أ١ جعطخذجّ أشٌحٍ ٓـح٣شز ًَ ٓشز

 أٝ جضؿحٛحش ٓـح٣شز .

ػذّ هحذ٤ِس جُلشد ُِورٍٞ ٝ ج٫عطؿحذس ُِطكذ١ جُزجض٢ جُػحذع ًوُٞٚ )َٛ ٛزج أهظ٠ ، ُوذ ًحٗص 

 ٣ذج١ ٓٔطذ٣ٖ(

 جُكَ :

ج٫ػطٔحد ػ٠ِ جُ٘ذجءجش جُٔكلضز ٖٓ هرَ جُٔذسط ٓػَ هُٞٚ )جسضلغ ئ٠ُ أػ٠ِ أًػش أٝ ٓذ سؾ٤ِي 

 أٝ هٞط ظٜشى(
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 : يشكالد انًذرص -2-5-2

جُطش٤ًض ػ٠ِ جُط٣ٞ٘غ ك٢ جُكشًحش.ج٬ٌُّ جٌُػ٤ش ، ٝ هِس ج٧دجء ، ذَ ٣ؿد جُطوذ٣ش إٔ ًػشز ج٬ٌُّ 

 ضوَِ كطشز ج٧دجء ك٢ جُذسط ٝ ضلوذ جٛطٔحّ جُلظَ ذحُذسط .

 ئٕ دسط جُؿٔرحص أعحعح ٣طظق ذحُكشًس ٝ ٤ُظ ذحُؿِٞط ٝ ج٫ٗظحش ٬ٌُّ جُٔذسط .
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 انفظم :خبرًخ 

جُؿٔرحص أ٤ٔٛس ًر٤شز ك٢ ذشجٓؽ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ٝ جُش٣حػس ، رُي أٜٗح ضغحػذ قحؾحش س٣حػس 

جُلشد جُٔرحششز ، ًٔح ٣غَٜ جخط٤حس ٓح ٣ط٬ءّ ٓغ جُٔشجقَ جُ٘غر٤س ٓػَ ؾٔرحص ُش٣حػ٢ ج٧ؽلحٍ 

ٝ ؾٔرحص جُٔٞجٗغ ُؿ٤ٔغ ج٫ػٔحس ، ٝ ؾٔرحص ج٧ؾٜضز ؽروح ُٔغط٣ٞحش جُٔٔحسع٤ٖ ، ٝ ؾٔرحص 

ُٖٔ ٣٘رـ٢ ك٢ ئذذجء ٜٓحسجش رجش ٓغطٟٞ ػح٢ُ ، ًٔح إٔ ٛ٘حى جخط٤حسجش ذحُ٘غرس جُرط٫ٞش 

٢ جُضٝؾ٢ ــؿٔرحص جُل٘ــرحص ج٣٫وحػ٢ ٝ جُل٢٘ ٦ُٗغحش ٝ أٗشطس جُــظ ٓػَ أٗشطس جُؿٔــــُِؿ٘

ٝ جُؿٔحػ٢ ذح٩ػحكس ئ٠ُ أٗشطس جُؿٔرحص جُط٢ ٣شطشى ك٤ٜح جُؿ٘غحٕ ، ٝ ضضٝد أٗشطس جُؿٔرحص 

سجش جُط٢ ضغطٔش ٓؼٚ ٤ُٔحسعٜح ك٢ جُٔغطورَ ُِٔكحكظس ػ٠ِ جُظكس ٝ ضط٣ٞش جُلشد ذحُٜٔح

هذسجضٚ جُرذ٤ٗس ٝ جُ٘لغ٤س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝ ٖٓ ٛزج جُٔؼ٠٘ ٣ٌٖٔ جػطرحس س٣حػس جُؿٔرحص أقذ 

جُش٣حػحش ج٧عحع٤س جُط٢ ضغحػذ جُلشد ػ٠ِ ض٤ٔ٘س طلحضٚ جُرذ٤ٗس ٝ ج٫ؾطٔحػ٤س ُطكو٤ن جُٜذف 

 س ذٌَ أذؼحدٛح .جُغح٢ٓ ُٔٔحسعس جُش٣حػ
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 ًٓٛذ انفظم :ر

جُؿٔرحص جُطشذ١ٞ ٝ جُز١ ٣ؼطرش ذذٝسٙ ضؼطرش جُكشًحش ج٧سػ٤س ٖٓ جُٔذجخَ ج٧عحع٤س كش٣حػس 

ٓذخ٬ أعحع٤ح ك٢ ؾٔرحص ج٧ؾٜضز ، كحُكشًحش ج٧سػ٤س ضغحْٛ ك٢ ئػذجد جُ٘ش٠ء ٝ ض٤ٔ٘س 

ٓخــطِق هذسجضٚ جُرــذ٤ٗس جُخحطس ٝ جُل٤٘س ٝ جُ٘لغ٤س ك٢ٜ ضــٔذٙ ذحُشؿحػس ٝ جُــؿشأز ٝ ج٫هــذجّ 

٠ِ ٓخطِق أؾٜضز جُؿٔرحص ٝ ضؼطرش ٢ٛ ٝ جُٔخحؽشز ٝ جُػوس ذحُزجش ٝ رُي ُِط٤ٜٔذ ٨ُدجء ػ

ج٧عحط ج٧ٍٝ جُز١ ٣ر٢٘ ػ٤ِٚ ذحه٢ جُخرشجش ٝ جُٜٔحسجش جُكش٤ًس ج٧خــشٟ جُط٢ ضؼطرش ضؼذ٬٣ 

ٝ ضط٣ٞشج ٝ ضظؼ٤رح ُٜزٙ ج٧ٝػحع جُط٢ ٣طشٌَ ذٜح جُؿغْ أغ٘حء قشًطٚ عٞجء ًحٗص ػ٠ِ 

ج٧سػ٤س جُط٢ ضشٌَ سً٘ح ج٧سع أٝ ك٢ جُٜٞجء ٝ ٖٓ ضْ ٣ؿذٛح ؾضء ٫ ٣طؿضأ ٖٓ جُكشًحش 

ٛحٓــح ٖٓ أسًــحٕ س٣حػس جُؿٔــرحص ٝ ك٢ جُؼحُْ أؾٔؼٞج ػ٠ِ ئػطرحسٛح أعحط جُؿــٔرحص ئٓؼحٗح 

ٝ ض٤ًٞذج ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٓذٟ أ٤ٔٛطٜح ذحُ٘غرس ٬ُػر٢ جُؿٔرحص ٝ ُٜزج سجػ٤٘ح إٔ ٗغطَٜ قذ٣ػ٘ح ػٖ 

 جُكشًحش ج٧سػ٤س ٝ ذح٧خض جُط٢ ٢ٛ ٓٞػٞع دسجعط٘ح .
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 انسزكبد األرػٛخ اندًجبسٚخ : -3-1

ضؼطرش جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ س٣حػس جُؿٔرحص جُوحػذز ج٧عحع٤س ٌَُ أٗٞجع جُكشًحش      

جُؿٔرحص٣س ػ٠ِ ج٧ؾٜضز ذك٤ع ضؼَٔ ػ٠ِ ذ٘حء جُؿغْ ذأًِٔٚ ٝ ئػذجدٙ ئػذجدج طك٤كح ُٔٔحسعس 

ًَ أٗٞجع جُش٣حػس ، ًٔح ضؼطرش ٖٓ ج٧ؿشجع جُٜحٓس ُٔذسذ٢ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ٝ ٓذسذ٢ جُؿٔرحص 

٤ٔس ٝ ئػذجد جُوٞجّ جُؿ٤ذ ذشٌَ ػحّ ُ٘حشة جُؿٔرحص ذشٌَ خحص ، رُي ٧ٕ جُوٞجّ جُؿ٤ذ ، ك٢ ض٘

 ٓل٤ذ ُظكس جُط٤ِٔز ٝ ٣غحْٛ ذشٌَ كؼحٍ ك٢ أدجء ٓخطِق جُٜٔحسجش جُكش٤ًس .

ٓطش ٝ ئرج خشؼ ج٬ُػد  12ضإد١ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ ٓغحقس ٓشذؼس جُشٌَ ؽٍٞ ػِؼٜح    

قذ خطٞؽٜح ذحُوذ٤ٖٓ أٝ ذاقذجٛٔح ذؼشع ٗلغٚ ُخظْ ػٖ قذٝد ٛزٙ جُٔغحكس أٝ هطغ أ

ٖٓ هحٕٗٞ جُؿٔرحص جُذ٢ُٝ ُِشؾحٍ ، ُزُي ٣ؿد ػ٠ِ ج٬ُػد إٔ ٣إد١  33دسؾحش ٝكن جُٔحدز 

ؾ٤ٔغ ٌٓٞٗحش جُؿِٔس جُكش٤ًس جُٔشًرس دجخَ جُٔغحقس عحُلس جُزًش ًٔح ٬٣قع أ٫ ٣ض٣ذ جُضٖٓ 

غح  50غح أٝجُ٘وض ػٖ  ٢70 قحُس جُض٣حدز ػٖ غح ٝ ك 50غح ٫ٝ ٣وَ ػٖ  70جُؿِٔس جُٔشًرس ػٖ 

ٖٓ هحٕٗٞ جُؿٔرحص جُذ٢ُٝ ُِشؾحٍ ، ًٔح  ٣33طْ جُخظْ ٖٓ دسؾحش ج٬ُػد جُٜ٘حت٤س ٝكن جُٔحدز 

٣ؿــد إٔ ضكــط١ٞ جُؿِٔس جُــكش٤ًس ػ٠ِ ج٧سع ػ٠ِ قشًحش جُولضجش ٝ جُذٝسجش جُٜــٞجت٤س 

إٔ ضظٜش ج٫ٗغ٤حذ٤س ٝ ج٣٩وحع ٝ ٝ ذؼغ أٝػحع جُطٞجصٕ ٝ ذؼغ قشًحش جُوٞز ، ٝ ٣ؿد 

 (46-45)جُٜحد١، جُظلكحش  جُطٞجكن جُؿ٤ذ خ٬ٍ أدجء ٌٓٞٗحش جُؿِٔس جُكش٤ًس .

 يدًٕػخ ززكبد انذززخبد : -3-2-1

ضؼطرش ٓؿٔٞػس قشًحش جُذقشؾحش ٢ٛ جُٔذخَ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُطشذ١ٞ ك٢ ضؼ٤ِْ جُ٘حشة ُكشًحش    

جُؿٔرحص ج٧سػ٢ ، ًٔح ضؼطرش جُكشًحش ج٧سػ٤س جُٔذخَ جُطشذ١ٞ ُؿٔرحص ٝ ج٧ؾٜضز ٝ رُي 

ُغُٜٞس ضؼ٤ِٜٔح ٝ ض٘وغْ ٓؿٔٞػس قشًحش جُذقشؾحش ٝكوح ُشٌَ جُؿغْ ك٢ جُلشجؽ ٝ ٝكوح 

 جُطؼ٢ٔ٤ِ جُطشذ١ٞ ئ٠ُ غ٬ظ ٓؿٔٞػحش . ُطغِغَ ٝ جُطذسؼ
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 يٍ زٛث االردبِ : - أ

ج٧ٓح٤ٓس ٝ ٢ٛ جُط٢ ضٞجؾٚ ك٤ٜح جُؿضء ج٧ٓح٢ٓ ٖٓ جُؿغْ جُكشًس ٝ ٣رذأ كٜ٘حى جُذقشؾحش 

جُٔذسخ ذطؼ٤ِٜٔح ٗظشج ُغُٜٞطٜح ، ٢ِ٣ رُي جُذقشؾحش جُخِل٤س ٝ ٢ٛ جُط٢ ٣ٞجؾٚ ك٤ٜح 

جُؿضء جُخِل٢ ٖٓ جُؿغْ جضؿحٙ جُكشًس ٝ ض٢ِ جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس ك٢ جُطغِغَ جُطؼ٢ٔ٤ِ أٓح 

ٗر٤س جُط٢ ٣ٞجؾٚ ك٤ٜح جُؿضء جُؿحٗر٢ جضؿحٙ جُكشًس ٝ ض٢ِ جُ٘ٞع جُػحُع كٜٞ جُذقشؾس جُؿح

 جُذقشؾحش جُخِل٤س ك٢ جُطذسؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ .

 يٍ زٛث شكم اندظى فٙ انفزاؽ :  - ة

ضإد١ ٓؿٔٞػس قشًحش جُذقشؾحش ٖٓ خ٬ٍ غ٬غس أشٌحٍ ٣طخذٛح جُؿغْ ك٢ جُلشجؽ ٝ ٛزٙ 

 : ج٫شٌحٍ ضؼطرش ض٤ٜٔذ ٨ُدجء ػ٠ِ ج٧ؾٜضز جُؿٔرحص ج٧خشٟ ٝ ٢ٛ

٣ؼطرش جُطٌٞس أقذ ج٧ٝػحع جُط٢ ٣طخذٛح جُؿغْ ك٢ جُلشجؽ ك٢  . ٔػغ انزكٕر :   

جُكشًحش ج٧سػ٤س ٝ ػ٠ِ أؾٜضز ٓطٞجص٤٣ٖ جُؼوِس ٝ جُكِن ٝ قظحٕ جُولض عٞجء ذؼذ 

ُكظس ًغش ج٫ضظحٍ ٝ جُٜرٞؽ ػ٠ِ ج٧سع أٝ ذؼذ ُكظس جُذكغ ذح٤ُذ٣ٖ ٝ جُط٤شجٕ ذحُٜٞجء 

ٝ ضإد١ جُذقشؾحش ج٫ٓح٤ٓس جُخِل٤س ، جُؿحٗر٤س ٖٓ ٝػغ ٝ جُؼٞدز ٓشز أخشٟ ُِؿٜحص 

 جُطٌٞس .

ق٤ع ضٌٕٞ ك٤ٚ صج٣ٝس جُشؾ٤ِٖ ٓغ جُؿذع هحتٔس ضإد١ ٖٓ خ٬ُٚ  . ٔػغ االَسُبء :  

ٜٓحسجش جُذقشؾحش ج٧ٓح٤ٓس ٝ جُخِل٤س ، جُؿحٗر٤س ٝ كوح ُِطذسؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ . ؿ٤ش إٔ ج٧طٍٞ 

 جُل٤٘س ك٢ جُذقشؾحش جُٔطٌٞسز ضخطِق ذؼغ جُش٢ء ػٖ جُذقشؾحش جُٔ٘ك٤٘س 

أدجء ٓؿٔٞػس جُذقشؾحش ج٧ٓح٤ٓس ٝ ٣طخز جُشٌَ جُٔغطو٤ْ ٖٓ خ٬ٍ  . اندظى يظزمٛى :   

ٕ جُخِل٤س ٝ جُؿحٗر٤س ئ٫ أٜٗح عطٌٕٞ أًػش ضؼو٤ذج ك٢ أطُٜٞح جُل٤٘س ُزج ك٢ٜ ضأض٢ ك٢ جُطذسؼ 

 جُطؼ٢ٔ٤ِ ذؼغ جُذقشؾحش جُٔ٘ك٤٘س .

ٝ ٖٓ ٛزج جُٔ٘طِن ك٢ جُطذسؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ جُطشذ١ٞ ك٢ ٓؿٔٞػس جُذقشؾحش ٖٓ ق٤ع    

 ٕ ٝكوح ُِطوغ٤ْ جُطح٢ُ :جُٞػغ ٝ جُشٌَ جُلشجؿ٢ ُِؿغْ ع٤ٌٞ
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 ألظبو ززكخ انذززخبد     

 

 

 

 

 

 

 ( : ٣ٞػف أهغحّ قشًس جُذقشؾحش 01جُشٌَ سهْ )                                   

 يدًٕػخ ززكبد انشمهجبد  -3-2-2

٢ٛ جُطذسؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ جُطشذ١ٞ ك٢ ضشض٤د جُكشًحش ج٧سػ٤س ق٤ع ضأض٢ ك٤ٜح ذؼذ ٓؿٔٞػس      

ك٢ جُلشجؽ جُشخظ٢ قشًحش جُذقشؾحش ٝ رُي ٧ٜٗح ضطغْ ذٔشقِط٤ٖ ٖٓ جُط٤شجٕ ٝ دٝسجٕ جُؿغْ 

 ٝ ج٫سضوحء ذحُوذ٤ٖٓ ضْ جعطورحٍ جُزسجػ٤ٖ ُِذكغ ٝ جُط٤شجٕ ٝ ٓشز أخشٟ .

ٝ ػ٠ِ رُي كٜ٘حى أطٍٞ ه٤ٔس أًػش طؼٞذس ٖٓ جُٔؿٔٞػس جُذقشؾحش ، ًٔح إٔ ٛ٘حى ٜٓحسجش    

 ضطْ ذحُٔٞجؾٜس ج٧ٓح٤ٓس ٝ ج٧خشٟ ذحُٔٞجؾٜس جُؿحٗر٤س ٝ جُػحُػس ذحُٔٞجؾٜس جُخِل٤س ُِؿغْ ق٤ع

ضإد١ قٍٞ جُٔكحٝس جُغ٤ٜٔس ٝ ٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ ٓؿٔٞػس قشًحش جُشوِرحش ٝكوح ُِطذسؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝ 

 جُطشذ١ٞ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ :

 

 

 مجموعة حركات الدحرجات

 الجانبٌة الخلفٌة األمامٌة

 المستقٌمة المنحنٌةالمتكورالمستقٌم المنحنٌة المتكورة المستقٌمة المنحنٌة المتكورة
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 انشمهجبد اندبَجٛخ : -1

 ضإد١ قٍٞ جُٔكٞس جُغ٢ٜٔ ٝ هرَ جُشوِرحش ج٧ٓح٤ٓس   -

 ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُ٘حشة هذ أضوٖ جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ . -

 ٓغطو٤ْ ؾحٗر٢ .ضإد١ جُكشًحش ك٢ خؾ  -

 كوذ ضإد١ ٓغ كطف جُشؾ٤ِٖ أٝ ٜٓ٘ٔح قغد ٗٞع جُكشًس . -

ضإد١ ٖٓ جُٞهٞف غْ جُط٤شجٕ جُرغ٤ؾ جُؿحٗر٢ ُِٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ غْ دكغ ج٤ُذ٣ٖ ُِط٤شجٕ  -

 ٓشز أخشٟ ُِٞهٞف ػ٠ِ جُوذ٤ٖٓ .

 انشمهجبد األيبيٛخ : -2

 ضإد١ ذؼذ جُؿحٗر٤س ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس . -

 ٤شجٕ ك٢ جُشوِرحش ج٧ٓح٤ٓس أًرش ٖٓ جُؿحٗر٤س .كطشز جُط -

 ضٞؾذ ٓشقِطحٕ ُِط٤شجٕ ُِشوِرحش ج٫ٓح٤ٓس . -

 ج٧عحط ك٢ ضؼ٤ِٜٔح ئضوحٕ جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ . -

 ٓشجقَ ضؼ٤ِٜٔح أؽٍٞ ٝ أًرش ك٢ جُؼذد ٖٓ جُٜٔحسجش جُغحذوس . -

 (162-161، جُظلكحش 1991)ج٤ٖٓ جٗٞس جُخ٢ُٞ، ضطْ ذطش٣وس جُذكغ ج٬ُٓشًض٣س .  -

 يدًٕػخ ززكبد انثجبد : -3-2-3

٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ أٗٞجع جُٜٔحسجش جُرط٤ثس جُط٢ ضرذأ جُؿغْ ك٢ جُظؼٞد ئ٠ُ ج٧ػ٠ِ أٝ    

جُٜرٞؽ ٨ُعلَ أٝ ٣وق ك٢ ٓشًض غوَ جُؿغْ جُؼحّ ك٢ ٓ٘طظق جُطش٣ن ، ق٤ع ٣ٌٖ جُؿٜذ 

 هغ ػ٠ِ قضجّ جُظذس١ ٝ جُزسجػ٤ٖ ٛٞ أهظ٠ ؾٜذ ٣وحّٝ ٝصٕ جُؿغْ .جُٞج

ٝ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع ٣ؿد إٔ ضطـِد هٟٞ جُؼؼ٬ش جُؼحِٓس ػ٠ِ هٞز جُؿحرذ٤س ج٧سػ٤س       

ُٞصٕ جُؿغْ ، كحُٔططِرحش جُخحطس ُكشًحش جُػرحش ضإد١ ذشٌَ ٓطٌحَٓ ٝ ذٞهطٜح جُٔكذد ُٜح 

ٝػ٘ذ سذطٜح ٓغ جُكشًحش ج٧خشٟ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ قشًس جُػرحش ٤ٔٓضز ٝ ذظٞسز ٝجػكس ػ٘ذ 



الحركات االرضٌة الجمبازٌة                                                         الفصل الثالث  
 

46 
 

ٖ جػطرحس قشًحش جُػرحش كطشجش سجقس ٬ُػد خ٬ٍ ضٔش٣٘ٚ ٝ ٓٔح ٫ شي ك٤ٚ أدجتٜح ، ًٔح ٣ٌٔ

كحٕ جُكشًحش ج٧سػ٤س ُٜح ج٤ٓس ًر٤شز ك٢ ضؼ٤ِْ ٖٓ ٗحق٤س شٌَ جُؿغْ أغ٘حء ج٧دجء ق٤ع ضؼطرش 

أعحعح ٛحٓح ُكشًحش ج٧ؾٜضز جُخٔظ ، كِٞ ٗظشٗح ج٠ُ جُكشًحش ج٧سػ٤س ٖٓ ٗحق٤س شٌَ 

ق٤س جُٔؿحٍ جُكش٢ً ٝ جُضٖٓ ٝ ًزُي ٖٓ ٗحق٤س جعطخذجّ ؾٜحص جُؿغْ أغ٘حء ج٧دجء ٝ ٖٓ ٗح

جُكش٢ً ، ٗشٟ إٔ ُٜح ػ٬هس ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ قشًحش ج٧ؾٜضز ج٧خشٟ . ٝ ج٧ٓػِس ػ٠ِ رُي 

ًػ٤ش كحُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ػ٠ِ ج٧سع ٣غحػذ ٝ ٣غَٜ جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ػ٠ِ جُٔطٞجص١ ٝ 

 ... جُخًزُي ٣غَٜ أدجء هلضز ج٤ُذ٣ٖ ػ٠ِ جُكظحٕ ...

ٝ ضؼطرش جُكشًحش ج٧سػ٤س ٖٓ ج٧ُؼحخ جُط٢ ٫ ضٌِق ًػ٤شج ٝ ٣ٌٖٔ ٓضجُٝطٜح ك٢ هحػحش     

ػ٠ِ ج٧ذغطس جُؿٔرحص٣س أٝ ك٢ جُخحسؼ ، ًٔح ٣ٌٖٔ رُي قط٠ أ٣ؼح ػ٠ِ جُشٓحٍ ك٢ٜ ضط٤ٔض 

ذغُٜٞس ضؼِٜٔح ٌُٜٞٗح ٫ ضكطحؼ ئ٠ُ هٞز ًر٤شز ٖٓ ؾٜس ٝ ُغُٜٞس ج٧ػؼحء جُٔغحػذز ٖٓ ؾٜس 

أخشٟ ٝ ػذّ جُخٞف ٖٓ آدجتٜح ٖٓ ؾٜس غحُػس كٜزج ٓح ٤ٔ٣ضٛح ٝ ٣ؿؼَ ُٜح أ٤ٔٛس خحطس ك٢ 

جُطش٤ًض ػ٤ِٜح خ٬ٍ ٓشجقَ جُطذسخ خحطس ك٢ ذذج٣س ٓشقِس جُطذس٣د جُوحػذ٣س ٝ ع٘ططشم ئ٠ُ 

 دسجعس جُكشًحش جُط٢ ٢ٛ ٓٞػٞع ذكػ٘ح ذحُلظَ :

 جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس . -

 جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُٔ٘لشؾس . -

 ج٤ُٔضجٕ ػ٠ِ سؾَ ٝجقذز . -

 ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢ . -

 جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س . -

 جُذقشؾس جُخِل٤س جُٔ٘لشؾس . -

 جُذقشؾس جُؿحٗر٤س جُٔغطو٤ٔس . -

 جُشٔؼس . -

 جُٞهٞف ػ٠ِ جُشأط . -

 جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ . -
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 :انفظم خبرًخ 

جُؿٔرحص ٝ خظٞطح جُؿٔرحص ضؼطرش جُكشًحش ج٫سػ٤س جعحع٤س ك٢ ضؼ٤ِْ ٝضذس٣د س٣حػس 

ج٧سػ٢ ،ًٔح جٜٗح ُٜح جسضرحؽ ك٢ جُكشًحش جُط٢ ٣إد٣ٜح جُؿٔرحص ١ ػ٠ِ ج٫ؾٜضز جُٔخطِلس ٌُٜٞٗح 

ضؼط٢ ٝضخِن ٖٓ جُطظٞس جُظك٤ف ُِٔغحس جُكش٢ً ُؿغْ جُش٣حػ٢ جغ٘حء ه٤حٓٚ ُكشًس ضإد١ ػ٠ِ 

 ج٫سع ك٢ جُٜٞجء.

جٕ جُكشًحش ج٫سػ٤س ج٤ُٝ٫س ذشٌَ ًر٤ش ك٢ ض٤ٔ٘س جُؿٔرحص جُظـ٤ش ك٢ ٓخطِق هذسجضٚ جُرذ٤ٗس 

 جُخحطس ًٝزُي جُ٘لغ٤س ٖٓ خ٬ٍ جػطحتٚ جُػوس ذحُ٘لظ ٝجُؿشأز ػ٠ِ ضٔػ٤َ جُكشًحش ج٬ُقوس .   

 جٕ جُكشًحش ج٫سػ٤س ٢ٛ جُٔذخَ ج٫عحع٢ ُطؼ٤ِْ جُكشًحش ج٬ُقوس ذظؼٞذطٜح ٝ ضؼو٤ذٛح .
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 رًٓٛذ انفظم 

٣ؼطرش ٛزج جُلظَ ؾٞٛش جُركع ٣طْ ك٤ٚ ٓؼحُؿس ٓشٌِس جُركع جُٔطشٝقس ٣ٝط٘حٍٝ ٓلٜٜٞٓح جغش 

 جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس .جُٞقذجش 

( ع٘س. ُٝزُي 12-08ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س جُؿٔرحص٣س ُذٟ جؽلحٍ جُظْ ٝجُرٌْ )

ضطشه٘ح ك٢ ٛزج جُلظَ ج٠ُ ضٞػ٤ف ٜٓ٘ؽ جُركع ٝج٫ؾشجءجش ج٤ُٔذج٤ٗس جُٔؼطٔذ ػ٤ِٜح ذـشع 

 ضكو٤ن ج٫ٛذجف جُٔ٘شٞدز.

 انذراطخ االطزطالػٛخ : -1-1

أؽلحٍ ٖٓ جُظْ ٝجُرٌْ ٝضْ جخط٤حسْٛ ػشٞجت٤ح ُؼ٤٘س  10ضٔص جُطؿشذس ػ٠ِ ػ٤٘س ذِؾ ػذدٛح 

٘ح ذْٜ ضجُوٞجتْ جُط٢ صٝد خ٬ٍ ٖٓ ٝضْ جخط٤حسْٖٛٓ ق٤ع جُغٖ ٝ جُؿ٘ظ جُطؿشذس ج٫عطط٬ػ٤س 

 ج٤ُٜثس جُٔششكس ػ٤ِْٜ. 

 غْ هذٓ٘ح ُْٜ ٗٔحرؼ ج٫خطرحس، ٝششق٘ح ُْٜ ج٫خطرحسجش ٝجُط٢ ٢ٛ:

 ؾس ج٫ٓح٤ٓس جُؼحد٣س                   جُذقش -

 جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س                  -

 ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ ٝجُؿحٗر٢   -

 جُٞهٞف ػ٠ِ جُشأط                              -

 جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ                        -

ًٝحٕ جُـشع ٜٓ٘ح :
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 ٓؼشكس جُظؼٞذحش جُط٢ ٣ٌٖٔ ٓٞجؾٜطٜح ُطلحد٣ٜح -

 جٌٓح٤ٗس ضلْٜ جُؼ٤٘س ج٫خطرحس -

 ٓذٟ ض٘حعد ج٫خطرحس ٓغ ػ٤٘س جُركع -

 جُٞطٍٞ ج٠ُ جُطش٣وس جُٔػ٠ِ ٫دجء ج٫خطرحس -

 جُرحقػحٕ ٝجخظحت٢ جُظْ ٝجُرٌْ ٝضْ ج٫ششجف ػ٠ِ ج٫خطرحس ٖٓ ؽشف

 2018ؾحٗل٢  12ج٠ُ ؿح٣س  2018ؾحٗل٢  08ذطحس٣خ : 

ج٣حّ، ًٔح ذحدسٗح ذطشؿ٤غ ج٫ؽلحٍ ٝضوذ٣ْ ُْٜ ذؼغ  05 سجُطؿشذس ج٫عطط٬ػ٤ُٝوذ جعطـشهص 

 جُٔكلضجش ٝجُك٣ِٞحش.

 انذراطخ االطبطٛخ -1-2

 يُٓح انجسث: -1-2-1

جُطؿش٣ر٢، ذحػطرحسٙ ٖٓ جًػش جُٔ٘حٛؽ جُٔٞغٞم ذ٘طحتؿٜح هذ جػطٔذٗح ك٢ دسجعط٘ح ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ 

٬ٓٝتٔطٚ ؽر٤ؼس ٓشٌِس ذكػ٘ح، ٝضكو٤ن جٛذجكٚ ٝجُز١ ٣ٌٖٔ ذٞجعططٚ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٗطحتؽ رجش 

 دسؾس ػح٤ُس ٖٓ جُٔٞػٞػ٤س.

 :ػُٛخ انجسث -1-2-2

 ؽلَ ٝؽلِس جُظْ ٝجُرٌْ( ٝضْ جخط٤حسْٛ قغد جػٔحسْٛ 20شِٔص ػ٤٘س جُركع ػ٠ِ )

 (جؽلحٍ 10ع٘س( ٝضْ ضوغ٤ْٜٔ ج٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ذطش٣وس ػشٞجت٤س ضؼْ ًَ ٓؿٔٞػس ) 08-12) 
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جؽلحٍ ٢ٛٝ جُٔؿٔٞػس جُطؿش٣ر٢ ضؼَٔ ضكص جششجف  10جُٔؿٔٞػس ج٠ُٝ٫ : ٝضؼْ  -

 ٣٫ُٞس ؿ٤ِضجٕ –جُرحقػحٕ 

جؽلحٍ ٢ٛٝ جُٔؿٔٞػس جُؼحذطس ضؼَٔ ضكص جششجف  10جُٔؿٔٞػس جُػح٤ٗس : ٝضؼْ  -

 ٓغطـح٣٫ُْٞٗس  –ٓذسخ جخش

 : يزغٛزاد انجسث -1-2-3

 ؿ٤ِضجٕ( ع٘س ٣٫ُٞس 12-08: جؽلحٍ جُظْ ٝجُرٌْ ) طحذغجُٔطـ٤ش جُ

 : جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ُرؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص. ٔغطوَجُٔطـ٤ش جُ

 نًزغٛزاد انجسث:انؼجؾ االخزائٙ  -1-2-4

 .ع٘س( 12-08جذؼحد ج٫ؽلحٍ جُظْ ٝجُرٌْ جُز٣ٖ ضوَ جػٔحسْٛ جٝ ضض٣ذ ػٖ ) -

ج٫ششجف ػ٠ِ ٛزٙ ج٫خطرحسجش شخظ٤ح ٖٓ هرَ جُرحقػحٕ ٝذٔغحػذز جخظحت٢ جُظْ  -

 .ٝجُرٌْ

 .جؽلحٍ جُطؿشذس ُْ ٣غرن ُْٜ ٝجٕ ٓحسعٞج جُؿٔرحص -

 .ظ جُظشٝفجٗؿحص ج٫خط٤حسجش ك٢ ؾٞ ٬ٓتْ. ٝك٢ ٗلظ جٌُٔحٕ ٝٗل -

 .هذ جػطٔذ جُرحقػحٕ ػ٠ِ ضٌشجسج ٫خط٤حسجش ذ٘لظ جُطٌشجس ُؿ٤ٔغ ػ٤٘س جُركع -

جػطحء ٓكلضجش ٝٗظحتف ُض٣حدز جُؼَٔ ٝػذّ جُـ٤حخ.   -
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 : يدبالد انجسث -1-2-5

 ؽلَ ٝؽلِس ٝضْ جخط٤حسْٛ ذطش٣وس ػشٞجت٤س 30: شِٔص ػ٤٘س جُركع  انًدبل انجشز٘

 .ؽلَ ٝؽلِس جُظْ ٝجُرٌْ 10جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س :  -

 .ؽلَ ٝؽلِس جُظْ ٝجُرٌْ 10جُؼ٤٘س جُؼحذطس :  -

 .ؽلَ ٝؽلِس جُظْ ٝجُرٌْ 10جُؼ٤٘س ج٫عطط٬ػ٤س :  -

 انًدبل انًكبَٙ :

 .جٕ:ٓذسعس ج٫ؽلحٍ جُٔؼٞه٤ٖ عٔؼ٤ح ٣٫ٝس ؿ٤ِض -

 ٓذسعس جُظْ جُرٌْ قؿحؼ ٓغطـحْٗ . ٓغطـحْٗ ٣٫ٝس  -

 .ٝٛشج٣٫ٕٝس  -

 انًدبل انشيبَٙ :

  -2018ؾحٗل٢  22أعحذ٤غ جذطذءج ٖٓ  10ضْ جٗؿحص ٛزٙ جُٞقذجش ك٢ كطشز ص٤٘ٓس ضوذس ذـ 

 .2018ٓحسط  ٠ُ29 ؿح٣س ئ

  ّٞ2018ؾحٗل٢  08ق٤ع ضْ جؾشجء ج٫خط٤حس جُور٢ِ ُِٔؿٔٞػس ج٫عطط٬ػ٤س ٣ 

 .2018ؾحٗل٢ 12ٝج٫خط٤حس جُرؼذ١ 

  ّٞج٫خط٤حس جُور٢ِ 2018ؾحٗل٢  15جٓح جُٔؿٔٞػس جُؼحذطس ٣ 

 ج٫خط٤حس جُرؼذ١ 2018جكش٣َ  ٣ٝ02ّٞ                              

  ّٞج٫خط٤حس جُور٢ِ  2018ؾحٗل٢  16جٓح جُطؿش٣ر٤س ٣. 

 ج٫خط٤حس جُرؼذ١. 2018جكش٣َ  ٣ٝ03ّٞ                           
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 ادٔاد انجسث -1-2-6

 جػطٔذ جُرحقػحٕ ػ٠ِ ج٫دٝجش جُطح٤ُس :

 ٖأخظحت٤٤جعطٔحسز ٬ُخط٤حسجش غْ ػشػٜح ػ٠ِ جُٔك٤ٌٖٔ ٖٓ دًحضشز، ٝجعحضزز ٝجؽرحء  -

 ُِظْ ٝجُرٌْ.

 ٝج٫ؾ٘ر٤س، ٝٓح ضكط٣ٞٚ ٖٓ ٓؼِٞٓحشجُٔظحدس ٝجُٔشجؾغ جُؼشذ٤س  -

 ٓٞجهغ ج٫ٗطشٗص -

٫دٝجش جُر٤ذجؿٞؾ٤س: ٝٗوظذ ذٜح ج٫ؾٜضز جُٔغطؼِٔس عٞجء ك٢ ض٘ل٤ز جُرشجٓؽ جٝ ك٢ جُو٤حّ  -

 ، ٝجششؽس ك٤ذ٣ٞ-جذغطس  -ذح٫خط٤حسجش ٗزًش ٜٓ٘ح : هحػس ُٔٔحسعس س٣حػس جُؿٔرحص

 ْ ٝجُرٌْجُظ ذأخظحت٢كش٣ن جُؼَٔ جُٔطٌٕٞ ٖٓ جُرحقػحٕ ٝجعطؼحٗس  -

 ٔطف االخزجبراد  1-2-6-1

جخط٤حسجش ُِكشًحش ج٫سػ٤س ٢ٛٝ ًحُطح٢ُ : قشًحش جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس  06شَٔ جُركع 

 ٝجُخِل٤س جُؼحد٣س 

جُرحقػ٤ٖ ج٫ٓح٢ٓ ٝجُؿحٗر٢ ( ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ٝرُي ذحُٔغحػذز  –جخط٤حس جُػرحش : )ج٤ُٔضجٕ 

. 
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 :خؼبدٚنا األيبيٛخر انذززخخ زجباخ

 ) ج٫قغحط جُؿغذ١ ك٢ جٌُٔحٕ(ٝجُطكٌْ ك٤ٚخ٬ٍ جُذٝسجٕ جُٞػ٢ ذحُؿغذ  :انغزع

 سػ٢ج٫رغحؽ جُ :األدٔاد

  :يٕاطفبد األداء

ػ٠ِ ج٫سع جٓحّ جُؿغذ غْ ٣ٖ ٤ُذٓغ ٝػغ ج، جُزسجػحٕ ػح٤ُحٕ، ءظحوشكُجُؿِٞط ٖٓ ٝػؼ٤س ج

 ٤ٔ٣.٢َُٔٛٞ ذحُؿغذ ج٠ُ ج٫ٓحّ ٓغ غ٢٘ جُزسجػ٤ٖ، ٣طذقشؼ ٓغ جُخؾ جُؼشػ٢ ج

 :رظدٛم انُزبئح 

             04ٕ.................. جُو٤حّ ذحُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس ذغُٜٞس ٓغ ػذّ جسضٌحخ أ١ خطأ -

 ٕ 03.....................ذـــجقس ج٫ٓح٤ٓس ذغُٜٞس ٓغ جسضٌحخ خطأ ٝجُو٤حّ ذحُذقشؾ -

 02ٕ........جُو٤حّ ذحُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس ذظٞسز ٓطٞعطس  ٓغ جسضٌحخ أًػشٖٓ خطأ -

 01ٕ..................................ُذ٣ٚ طؼٞذس ًر٤شز ك٢ جُو٤حّ ذحُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس -

 :خؼبدٚنا نخهفٛخر انذززخخ ازجباخ

 .جُٞػ٢ ذحُؿغذ ٝجُطكٌْ ك٤ٚ :انغزع

 .سػ٢ج٫رغحؽ جُ :األدٔاد

  :يٕاطفبد األداء

جُطذقشؼ ج٠ُ جُخِق ٓغ ٌُل٤ٖ هشخ ج٫ر٤ٖٗ  ، ٓغ ٝػغ ج، ءظحوشكُجُؿِٞط ٖٓ ٝػؼ٤س ج

 جٗؿذجخ جُظٜش، ٝػغ جُشؾ٤ِٖ ػ٠ِ ج٫سع ٝدكغ جُشجط ذحسضٌحص ػ٠ِ جُزسجػ٤ٖ.
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 :رظدٛم انُزبئح 

    04ٕ...........................جُو٤حّ ذحُذقشؾس جُخِل٤س ذغُٜٞس ٓغ ػذّ جسضٌحخ أ١ خطأ -

 03ٕ..............................جُو٤حّ ذحُذقشؾس جُخِل٤س ذغُٜٞس ٓغ جسضٌحخ خطأ ٝجقذ -

 02ٕ...............جُو٤حّ ذحُذقشؾس جُخِل٤س ذظٞسز ٓطٞعطس  ٓغ جسضٌحخ أًػشٖٓ خطأ -

 01ُٕذ٣ٚ طؼٞذس ًر٤شز ك٢ جُو٤حّ ذحُذقشؾس جُخِل٤س......................................... -

 

 

 : ًٛشاٌ االيبيٙر انزجباخ

 ٝضكغ٤ٖ جُطٞجصٕ ذحُؿغذ ٝجُطكٌْ ك٤ٚ قغحطج٫ :انغزع

 سػ٢ج٫رغحؽ جُ :األدٔاد

: جُٞهٞف جُؼح٢ُ، ج٫سضٌحص ػ٠ِ سؾَ ٝجقذز، جٗك٘حء جُؿزع ذك٤ع ٣ٌٕٞ يٕاطفبد األداء

ٓٞجص١ ُغطف ج٫سع، ٝسكغ جُشؾَ جُكشز ٗكٞ جُخِق، ضٔذ٣ذ جُزسجػ٤ٖ ؾحٗرح ٓغ ٓغحػذز 

  جُٔكٌْ.
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 :رظدٛم انُزبئح

 ُْ ٣شضٌد أ١ خطأًحٕ ج٫دجء ؾ٤ذج  -

 ًحٕ ج٫دجء كٞم جُٔطٞعؾ -

 ًحٕ ج٫دجء ٓطٞعؾ -

 ًحٕ ج٫دجء ػؼ٤لح ٝكحهذج ُِطٞجصٕ -

 

 ٣ٞػف ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ  (04) : سهْجُشٌَ                              
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 ًٛشاٌ خبَجٙ :ر انزجباخ

 ٝضكغ٤ٖ جُطٞجصٕ ذحُؿغذ ٝجُطكٌْ ك٤ٚ قغحطج٫ :انغزع

 سػ٢ج٫رغحؽ جُ :األدٔاد

 :  يٕاطفبد األداء

.ٖٓ ٝػغ جُٞهٞف جُزسجػحٕ ػح٤ُح، ٣٘وَ ج٬ُػد ٝصٕ ؾغٔٚ ػ٠ِ هذّ جسضوحء ٣ٝػ٠٘ ٓلظَ 

جُلخز ُوذّ ج٫سضوحء) هذّ جُٞهٞف( ذكشًس ٓغطٔشز ٓغ جٓطذجد ٓلظَ جُلخز جُؼٌغ٢ ضٔحٓح، ٤ٔ٣َٝ 

ؼٌغ٤س، ج٣ؼح ذحُؿغْ ذط٤ثح ُِؿحٗد، ٓغ ٤َٓ جُؿغْ ذكشًس ٓغطٔشز ؾحٗرح، ضطكشى جُزسجع جُ

 –ذكشًس ٓغطٔشز ػٌظ جُشؾَ جُٔشكٞػس ذ٤٘ٔح ضٞػغ جُزسجع ج٫خشٟ جُٔلشٝدز ذؿحٗد جُشجط 

ضٞؾٚ جطحذغ هذّ سؾَ جُٞهٞف ج٠ُ جُخحسؼ، ٝٛزج ٣إد١ ج٠ُ غرحش جكؼَ ك٢ جُٞهٞف، ٣ٝؿد 

 جٕ ٣ظٜش جُؿغْ ك٢ جُٞػغ جُٜ٘حت٢ ضوٞعح ؾحٗر٤ح ذغ٤طح

 :رظدٛم انُزبئح

 04ٕ.......................................٣شضٌد أ١ خطأًحٕ ج٫دجء ؾ٤ذج ُْ  -

 03ٕ....................................................ًحٕ ج٫دجء كٞم جُٔطٞعؾ -

 02ٕ............................................................ًحٕ ج٫دجء ٓطٞعؾ -

 01ٕ...........................................ًحٕ ج٫دجء ػؼ٤لح ٝكحهذج ُِطٞجصٕ -
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 ٣ٞػف ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢ )05) :جُشٌَ سهْ                         

 : ٕلٕف ػهٗ انٛذٍٚر انزجباخ

 ٝضكغ٤ٖ جُطٞجصٕ. ذحُؿغذ ٝجُطكٌْ ك٤ٚ قغحطج٫: انغزع

 ج٫عطحر جُٔغحػذ، ؾذجس. -سػ٢ج٫رغحؽ جُ :األدٔاد

ك٢ ٛزٙ جُكشًس خؾ ٓغطو٤ْ ٣رذأ ٖٓ جٌُل٤ٖ ٓحسج  : ٣ٌٕٞ ٝػغ جُؿغْيٕاطفبد األداء

ذحُزسجػ٤ٖ ٝٓلظَ جٌُطل٤ٖ ٝجُؿزع ٝجُشؾ٤ِٖ  ٝٓ٘طظرح ذحُٔشط٤ٖ ٝجضؿحٙ جطحذغ ج٤ُذ٣ٖ ٬ُٓحّ، 

 جُشؾٞع ج٠ُ جُشعْ.

 :رظدٛم انُزبئح

 04ٕ...........................ًحٕ ج٧دجء ؾ٤ذج ٓغ ػذّ  جسضٌد أ١ خطأ -

 03ٕ...............................................ًحٕ ج٫دجء كٞم جُٔطٞعؾ -

 02ٕ.......................................................ًحٕ ج٫دجء ٓطٞعؾ -

 01ٕ......................................ًحٕ ج٫دجء ػؼ٤لح ٝكحهذج ُِطٞجصٕ -
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 ٣ٞػف جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ذحُٔغحػذز   :)06) سهْجُشٌَ                      

 : طض انؼهًٛخ نالخزجبراد انًظزخذيخٜا -1-2-7

 : ثجبد االخزجبر – 1-2-7-1

 –هٔ٘ح ذططر٤ن جًػش جُطشم جعطخذجٓح ك٢ ٓؿحٍ جُطشذ٤س جُرذ٤ٗس ٝجُش٣حػ٤س ٢ٛٝ ؽش٣وس ج٫خط٤حس 

جػحدز ج٫خط٤حس ضْ قغحخ ٓؼحَٓ ج٫سضرحؽ ذ٤ٖ دسؾحش جُططر٤و٤ٖ ج٠ُٝ٫ ٝجُػح٢ٗ ُ٘كظَ ػ٠ِ 

 ٓؼحَٓ ه٤حط ج٫خط٤حس.

ج٣حّ ًلحطَ ذ٤ٖ ج٫خط٤حس ٝجػحدضٚ  04ُٝؼٔحٕ جُطخِض ٖٓ جُٔطـ٤شجش جُٔطذجخِس جػط٤ص 

 ٝسػ٢ ضٞك٤ش جُظشٝف ٗلغٜح ك٢ جؾشجء ج٫خطرحسجش ج٠ُٝ٫ ٝجُػح٤ٗس.

دسؾحش جُخحّ جُٔطكظَ ػ٤ِٜح ج٠ُ دسؾحش ٓؼ٤حس٣س ذحعطخذجّ ٓؼحَٓ ج٫سضرحؽ "  ٝهٔ٘ح ذطك٣َٞ

 .جُرغ٤ؾ ُرشعٕٞ"
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 ٕٚػر ثجبد االخزجبر 01:خذٔل رلى 

 يمٛبص االزظبئٛخ

 

 االخزجبراد

زدى 

 ُّؼٛان

انمًٛخ 

انًسظٕثخ 

 نًؼبيم االررجبؽ

انمًٛخ اندذٔنٛخ 

 نًؼبيم االررجبؽ

درخخ 

 انسزارح

يظزٕٖ 

دالنخ 

 ازظبئٛخ

 جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُؼحد٣س

 

10 

 

0.72 

0.60 

09 

0.05 

 09 0.76 جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س

 09 0.69 ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ

 09 0.62 ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢

 09 0.88 جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ

 

ذِـص (ق٤ع رٖٓ خ٬ٍ جُؿذٍٝ ٬ٗقع جٕ ذؼغ جُو٤ْ ظٜشش جطـش ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس ُـ )

جخطرحسجش ًحٕ جػ٠ِ ٖٓ  03( ٝٛزج سجؾغ ج٠ُ طؼٞذس ٛزٙ ج٫خط٤حسجش جٓح جُٔكغٞذس ُـ 0.15)

( ق٤ع ضش٤شؾ٤ٔؼٜح ج٠ُ ٓذٟ 0.88( ٝجػ٠ِ ه٤ٔطٚ ٢ٛ )0.60ه٤ٔطٚ )ّس( ؾذ٤ُٝس ق٤ع ذِـص )

 .ج٫سضرحؽ جُوٟٞ ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١

ٝٛزج ٣ذٍ ًزُي ػ٠ِ جٕ ه٤ٔس  انًظزخذيخثجبد ثؼغ االخزجبراد ٝٛزج ج٫سضرحؽ ذ٤ٖ ٓذٟ 

( ٝٛزج ػ٘ذ 0.60ٓؼحَٓ جُػرحش ك٢ ٓؼظْ ج٫خطرحسجش صجدش ػٖ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس ٝجُط٢ هذسش )

 .(09( ٝدسؾس جُكش٣س )0.05ٓغطٟٞ جُذ٫ُس )
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 طذق االخزجبر -1-2-7-2

ذسؾحش ٖٝٓ جؾَ جُطأًذ ٖٓ طذم ج٫خطرحس جعطخذٓ٘ح ٓؼحَٓ جُظذم جُزجض٢ ذحػطرحس طذم جُ

جُطؿش٣ر٤س ذحُ٘غرس ُِذسؾحش جُكو٤و٤س جُط٢ خِظص شٞجترٜح ٖٓ جخطحء جُو٤حط جُز١ ٣وحط ذكغحخ 

 جُؿزس جُطشذ٤ؼ٢ ُٔؼحَٓ غرحش ج٫خطرحس.

 ٝهذ ضر٤ٖ جٕ ج٫خطرحس ٣طٔطغ ذذسؾس طذم رجض٢ ػح٤ُس ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُؿذٍٝ جُطح٢ُ :

 انذارٙ انظذق ٕٚػر نالخزجبراد 02رلى خذٔل  

 اإلزظبئٛخ انًمٛبص

 

 الخزجبرادا

زدى 

 انؼجُّ

انمًٛخ 

انًسظٕثخ 

 نًؼبيم االررجبؽ

انمًٛخ اندذٔنٛخ 

 نًؼبيم االررجبؽ

درخخ 

 انسزارح

(1-C) 

يظزٕٖ 

دالنخ 

 إزظبئٛخ

 جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُؼحد٣س

10 

0.85 

0.60 09 0.05 

 0.87 جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س

 082 ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ

 0.70 جُؿحٗر٢ج٤ُٔضجٕ 

 0.93 جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ

 

ُوذ ضر٤ٖ ٖٓ خ٬ٍ جُ٘طحتؽ ج٫قظحت٤س جُٔذٝٗس ك٢ جُؿذٍٝ جػ٬ٙ جٕ ج٫خطرحسجش طحدهس ك٤ٔح  

ًأد٠ٗ ه٤ٔس ج٠ُ  (0,93ٝػؼص ُو٤حعٚ،ٝٛزج ذكٌْ ٓإششجش جُػرحش ضشجٝقص ذ٤ٖ )
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( ػ٘ذ ٓغطٟٞ 0,60ه٤ٔس ٢ٛٝ  جًرش ٖٓ ه٤ٔس ٓؼحَٓ ج٫سضرحؽ ٝجُط٢  ذِـص ) ًأػ٠ِ(0,70)

 (.09( ٝدسؾس جُكش٣س)0,05جُذ٫ُس ج٩قظحت٤س)

 يٕػٕػٛخ االخزجبراد -1-2-7-3

ٖٓ خ٬ٍ جُ٘طحتؽ قغحخ ٓؼحَٓ ج٫سضرحؽ ُرشعٕٞ ٝقغحخ ٓؼحَٓ جُظذم ٝجُػرحش ٣طؼف ُ٘ح جٕ 

ػ٠ِ ٓغطٟٞ ًَ جخطرحس ذؼ٤ذج ػٖ جُظؼٞذس ج٫خطرحسجش عِٜس ٝٝجػكس ًٝزُي دسؾحش 

جٝجُـٔٞع ذح٫ػحكس ج٠ُ رُي ضؼض٣ض جُٔلكٞط٤ٖ ذٌَ ضلحط٤َ ٓططِرحش ج٫خطرحسجش. ًٔح هذّ 

  (192-183)قغح٤ٖٗ، جُظلكحش  ُْٜ ػشع ٗٔٞرؾ٢ ٖٓ ؽشف جُرحقػحٕ ٓلظَ ٌَُ جخطرحس

 انذراطخ االزظبئٛخ -1-8

 :جعطخذجّ جُطشٝم ج٫قظحت٤س جُطح٤ُسضْ 

  (25)ػذط، طلكس جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ : جُٔؼحدُس 

ط=
ٓؽ

ٕ
 

  ج٫ٗكشجف جُٔؼ٤حس١ 

 √ع=

 ٕٞ(56، طلكس 1999)ؽ٤د،  ٓؼحَٓ ج٫سضرحؽ ٌُحسٍ ذ٤شجذ  

 ٓؼحَٓ طذم ج٫خطرحس 

 جُظذم=جُػرحش 

 ٕٞجُػرحش=س=ٓؼحَٓ ج٩سضرحؽ ُرشع 
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 جخطرحس جُذ٫ُس ج٫قظحت٤س "ش" ضغطٞدٗصStudent   ،(98، طلكس 1998)جذشج٤ْٛ ق٢ِٔ 

 (2-2دسؾس جُكشذس )

 : طؼٕثبد انجسث -1-9

 .طؼٞذس  جُطؼحَٓ ٓغ ٛزٙ جُلثس ) جُظْ ٝجُرٌْ( -

 .ٛزج جُركع ٩ٗؿحصٞهص جُػ٤ن  -

 .جُٔظحدس ٝجُٔشجؾغهِس  -

 .طؼٞذس جُطحهِْ ٓغ جكشجد جُؼ٤٘س خحطس ٖٓ ق٤ع جُِـس ٝج٬ٌُّ ٝج٫شحسز -

 انفظم خبرًخ 

ك٢ ٛزج جُركع هٔ٘ح ذحؾشجء جُٜٔ٘ؽ جُٔطرغ ٝجْٛ جؾشجءجضٚ ج٤ُٔذج٤ٗس، ذذج٣س ذٜٔ٘ؿ٤س جُركع 

 ٝٓؿح٫ضٚ، كحخط٤حس جُؼ٤٘س ٝضو٤٤ٖ٘ ج٫خطرحسجش ٝط٫ٞ ج٠ُ ج٫عح٤ُد ج٫قظحت٤س .
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 ًٓٛذ انفظم :ر   

ضطر٤ن جُطؿشذس جُشت٤غس جعلشش ج٫خطرحسجش جٕ ٗطحتؽ ػرحسز ػٖ دسؾحش خحّ ٫ ٓؼ٠٘ ُٜح  ذؼذ

جُذسؾحش ج٠ُ ه٤ْ جقظحت٤س رجش ٓؼ٠٘ ٝٓذٍُٞ، ُٝزُي ذؼذ  ُزُي ذح٢٘ٗ ٛزج جُلظَ ٤ُكٍٞ ٛزٙ

ش ػ٠ِ ػ٤٘س جُركع هرَ أٓؼحُؿطٜح جقظحت٤ح، ق٤ع ضغٔف ذطك٤َِ ٓ٘حهشس جُطـ٤شجش جُط٢ ؽش

٤ُطغ٠٘ ُِطحُرحٕ جُرحقػحٕ جعطخ٬ص ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ  جُرشٗحٓؽ جُٔوطشـ، ٝٛزجٝذؼذ ضطر٤ن 

 .جُٔٞػٞػ٤س قٍٞ ٓطـ٤شجش جُركع ٨ُقٌحّجُط٢ ٣ؼطٔذجٕ ػ٤ِٜح ك٢ جطذجسٛٔح 

 ػزع ٔيُبلشخ َزبئح االخزجبر انمجهٙ نؼُٛزٙ انجسث: -2-1

ع جُؼحذطس ٖٓ جؾَ جطذجس ج٫قٌحّ ٓٞػٞػ٤س قٍٞ ؽر٤ؼس جُطؿحٗظ ذ٤ٖ ػ٢٘٘٤ جُرك

ٝجُطؿش٣ر٤س ٖٓ خ٬ٍ ٗطحتؽ ج٫خطرحسجش جُور٤ِس، ػِٔ٘ح ػ٠ِ ٓؼحُؿس جُذسؾحش جُخحّ جُٔطكظَ 

( ٗظشج ُٞؾٞد ػ٤٘٤ٖ كوؾ ق٤ع ٣وذّ ُ٘ح جعِٞخ tػ٤ِٜح، ٝرُي ٫عطخذجّ جخطرحس جُذ٫ُس )

جقظحت٤ح ٓ٘حعرح ُِٔوحسٗس ك٤ٜح ذ٤ٖ ٓطٞعطحش جُ٘طحتؽ ٖٝٓ ضْ جطذجس ج٫قٌحّ قٍٞ د٫ُس 

 .(03لشٝم. ٫قع جُؿذٍٝ سهْ )جُ

ك٢ هشجءز ذغ٤طس ُِؿذٍٝ ٝٓوحسٗس ه٤ْ "ش" جُٔكغٞذس ذو٤ٔس "ش" جُؿذ٤ُٝس ٣طأًذ ٖٓ جٕ ه٤ٔس 

٢ٛ جًرش  09( ٝدسؾس جُكش٣س 0.05) س( ػٖ ٓغطٟٞ جُذ02.10ُ٫"ش" جُؿذ٤ُٝس جُط٢ ذِـص )

 ٖٓ ؾ٤ٔغ ه٤ْ "ش" جُٔكغٞذس ذ٤ٖ ه٤ْ ج٫خطرحسجش ُؼ٤٘ط٢ جُركع.

 ٣ؼ٢٘ جٕ جُلشٝم ذ٤ٖ جكشجد جُؼ٤٘ط٤ٖ ًحٗص ؿ٤ش دجُس جقظحت٤ح .ٝٛزج 

د ػ٤٘ط٢ جُركع ج١ جٜٗح كشٝم ؿ٤ش ٓؼ٣ٞ٘س ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ جٕ جُطؿحٗظ هحتْ ٝٓٞؾٞد ذ٤ٖ جكشج

 جُطؿش٣ر٢ ٝجُؼحذطس.
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 ٕٚػر يذٖ انزدبَض ثٍٛ انؼُٛخ انؼبثطخ ٔ انزدزثٛخ فٙ انُزبئح االخزجبراد انمجهجخ 03خذٔل رلى :  

  

 يمبٚض

 إزظبئٛخ          

 إخزجبراد

انؼُٛخ 

 انؼبثطخ

انؼُٛخ 

 انزدزٚجٛخ

د 

 انًسظٕثخ

د 

 اندذٔنٛخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ 

درخخ 

 انسزٚخ

دالنخ 

 ازظبئٛخ

 1ع 1ص 1ع 1ص

جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس 

 جُؼحد٣س

1.3 0.48 1.4 0.52 0.66  

 

 

 

2.10 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

18 

 

 

ؿ٤شدجٍ 

 قظحت٤حئ

جُذقشؾس جُخِل٤س 

 جُؼحد٣س

ؿ٤شدجٍ  1 0.48 1.3 0.48 1.3

 ئقظحت٤ح

ؿ٤شدجٍ  0.39 0.52 1.6 0.52 1.4 ج٤ُٔضجٕ ج٧ٓح٢ٓ

 ئقظحت٤ح

ؿ٤شدجٍ  0.62 0.48 1.3 0.42 1.2 ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢

 ئقظحت٤ح

جُٞهٞف ػ٠ِ 

 ج٤ُذ٣ٖ

ؿ٤شدجٍ  0.55 0.32 1.1 0.42 1.2

 ئقظحت٤ح
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 ( ًٚثم يذٖ انزدبَض ثٍٛ انؼُٛخ انؼبثطخ ٔانزدزٚجٛخ فٙ َزبئح االخزجبراد انمجهٛخ 07)  :انشكم رلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.66 

1 

0.39 

0.62 
0.55 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

المٌزان الجانبً   المٌزان االمامً   د الخلفٌةالعادٌة   د امامٌة العادٌة
 الوقوف على الراس

 وقوف على الٌدٌن

 ت المحسوبة

   ت الجدولٌة



     

 

 

 المقاٌس االحصائٌة 

 

 االختبارات

 العٌنة التجربٌة العٌنة الضابطة

ت" " 2ع 2س 1ع 1س

 المحسوبة
 ت""

 الجدولية
الداللة 

 االحصائية
ت" " 2ع 2س 1ع 1س

 المحسوبة
 ت""

 الجدولية
الداللة 

 االحصائية

الااا
ا

 

 دال 2.26 7.29 8.74 3.1 8.52 1.4 غير دال 2.26 8.33 8.52 1.4 8.48 1.3 الدحرجة االمامية العادية

 دال 2.26 2.72 8.79 2.2 8.48 1.3 غير دال 2.26 8.5 8.48 1.3 8.48 1.3 العادية الخلفيةالدحرجة 

لثبا
ار ا

ختب
أ

 ت

 دال 2.26 3 8.79 2.8 8.52 1.6 غير دال 2.26 8.84 8.52 1.6 8.52 1.4 االماميالميزان 

 دال 2.26 2.96 8.57 2.1 8.48 1.3 غير دال 2.26 8.29 8.48 1.3 8.42 1.2 الميزان الجانبي

 دال 2.26 2.79 8.76 2.3 8.32 1.1 غير دال 2.26 8.5 8.42 1.2 8.42 1.2 الوقوف على اليدين

رجة
دح

ر ال
ختبا

 إ

 عرض و مناقشة نتائج االختبارات القبلٌة و البعدٌة لعٌنتً البحث :

 و التجربٌة .ٌوضح داللة الفروق بٌن متوسطات نتائج االختبارات القبٌلٌة و البعدٌة لعٌنتً البحث الضابطة جدول 

02 
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 ػزع ٔيُبلشخ اخزجبر انذززخخ االيبيٛخ انؼبدٚخ 2-2-1

 ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نؼُزٙ انجسث فٙ انذززخخ االيبيٛخ انؼبدٚخ ( 04) رلى اندذٔل

 إحصائية  مقايس

 عينة البحث

"ت"  االختبار البعدي االختبار القبلي ن

 محسوبة

"ت" 

 جدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة إحصائية

10 

 1ع 1س 2ع 1س

 0.33 0.52 1.4 0.48 1.3 الضابطة
2.26 09 0.05 

 غير دال

 دال احصائيا 07.29 0.74 3.1 0.52 1.4 التجريبية

 

،  ٬ٗ1.3قع ٖٓ خ٬ٍ جُؿذٍٝ جػ٬ٙ جٕ ه٤ٔس جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ جُور٢ِ ػ٘ذ جُؼ٤٘س جُؼحذطس )

( ك٢ ق٤ٖ هذسش "ش" 0.52،  1.4( جٓح ج٫خطرحس جُرؼذ١ كوذ ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ )0.48

( ٝٛزج ػ٘ذ 2.26( ٢ٛٝ جطـش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُؿذ٤ُٝس جُٔوذسز ذـ)0.33جُٔكغٞذس ذـ) 

ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٝؾٞد كشم ٓؼ١ٞ٘ ُِؼ٤٘س  09ٝدسؾس جُكش٣س  0.05غطٟٞ جُذ٫ُس ٓ

( جٓح ج٫خطرحس 0.52،  1.4جُؼحذطس، ذ٤٘ٔح ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ جُور٢ِ ػ٘ذ جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س )

( 7.29( ك٢ ق٤ٖ هذسش "ش" جُٔكغٞذس ذـ)0.74،  3.1جُرؼذ١ كوذ ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ) 

ٝدسؾس  0.05( ٝٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس 2.26ٔوذسز ذـ)٢ٛٝ جًرش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُؿذ٤ُٝس ٝجُ

ٝٛزج ٣ؼ٢٘ جٕ جُلشم ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ٛٞ كشم دجٍ جقظحت٤ح .ج١ كشم  09جُكش٣س 

ٓؼ١ٞ٘، ٓٔح ٣ذكؼ٘ح جُوٍٞ ذحٕ ٛ٘حى د٫ُس جقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُٜزٙ جُؼ٤٘س، ٝػ٤ِٚ 

 ٗغطخِض جٕ:

جُظْ ٝجُرٌْ ك٢  ٨ُؽلحٍ( 12-08جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ضإغش ج٣ؿحذح ػ٠ِ جُٔشقِس )

جُكش٤ًس ج١ جٕ جُكظض جُ٘لظ جُكش٤ًس ك٢ جُٔشجًض جُر٤ذجؿٞؾ٢ جُطشذ٣ٞس  هحذ٤ِطْٜجعطـ٬ٍ 

 .جُظْ ٝجُرٌْ ٨ُؽلحٍٝع٤ِس ٓغحػذز ك٢ جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ 
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 . انؼبدٚخ االيبيٛخ انذززخخ فٙ انجسث نؼُزٙ ٔانجؼذ٘ انمجهٙ االخزجبر َزبئح ٕٚػر( 08انشكم رلى )

 :ػزع ٔيُبلشخ َزبئح اخزجبر انذززخخ انخهفٛخ انؼبدٚخ -2-2-2

 .ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نؼُٛزٙ فٙ اخزجبر انذززخخ انخهفٛخ انؼبدٚخ(05رلى ) خذٔل 

     مقايس       

 إحصائية

 عينة البحث

عينة
ال

 
 االختبار البعدي االختبار القبلي

"ت" 

 محسوبة

"ت" 

 جدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة إحصائية

 1ع 1س 2ع 1س

 0.05 09 2.26 0.5 0.48 1.3 0.48 1.3 10 الضابطة
غير دال 

 احصائيا

 دال احصائيا  0.05 09 2.26 2.72 0.79 2.2 0.48 1.3 10 التجريبية

 

خ٬ٍ جُ٘طحتؽ جُٔذٝٗس جػ٬ٙ جٕ ه٤ٔس جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ جُوِر٢ ُِؼ٤٘س جُؼحذطس ك٢ ٬ٗقع ٖٓ 

خطرحس جُرؼذ١ كوذ ذِؾ ج٫ ك٢  (جٓح0.48-1.3ٗطحتؽ جخطرحس  جُذقشؾس جُخِل٤س جُؼحد٣س ذِـص )

( ٢ٛٝ جطـش 0.5( ك٢ ق٤ٖ ذِـص ه٤ٔس "ش" جُٔكغٞذس )0.48-1.3جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ه٤ٔس )

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 العٌنة التجرٌبٌة العٌنة الضابطة

1.3 1.3 1.3 

2.3 

 اإلختبار القبلً

 اإلختبار البعدي
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ٝدسؾس جُكش٣س  0.05( ٝٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس ٤2.26س جُٔوذسز ذـ )ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُؿذُٝ

، ٓٔح ٣ذٍ ػذّ ٝؾٞد كشم ٓؼ١ٞ٘ رٝ د٫ُس جقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س 09

( ك٢ جخطرحس جُور٢ِ 0.48-1.3جُؼحذطس ذ٤٘ٔح ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ذِؾ جُكغحذ٢ )

٤ٛٝحًرش ٖٓ  2.72ٖ ذِـص ه٤ٔس "ش" جُٔكغٞذس ( ك٢ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ك٢ ق2.2-0.79٤ٝ)

. ٝٛزج 09ٝدسؾس جُكش٣س  0.5ٝٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس  2.26ه٤ٔس "ش" ؾذ٤ُٝس جُٔوذسز ذـ 

٣ؼ٢٘ جٕ جُلشم ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ٛٞ كشم دجٍ جقظحت٤ح ج١ كشم ٓؼ١ٞ٘، ٓٔح 

 جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س.٣ذكؼ٘ح ج٠ُ جُوٍٞ ذحٕ ٛ٘حى د٫ُس جقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس 

جٕ جُلشٝم جُظحٛش٣س ذ٤ٖ جُٔطٞعطحش ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ػ٠ِ  ٗغطخِضٝػ٤ِٚ 

ُٜح د٫ُس جقظحت٤س ُظحُف  (09سهْ ) ٓغطٟٞ ػ٢٤٘٤ جُركع ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُشٌَ

حسًس جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س، ٣ٝشؾغ رُي ج٠ُ ٓش ٧كشجدجكؼَ  ج٫خطرحس جُرؼذ١، ق٤ع ٬٣قع ضكغٖ

ٝٓٞجظرس جكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ك٢ جُكظض جُطؼ٤ٔ٤ِس، جُط٢ ٣ذ٣شٛح جكشجد جُركع ٓوحسٗس 

ح ضٔحسط ٛزج جُ٘شحؽ، ٖٝٓ ٤ٔٓضجش ٛزٙ جُٔشقِس جٕ ج٫ٛطٔحّ جُٔرٌش ٢ هِٔذحُؼ٤٘س جُؼحذطس جُط

ذحُطٔحس٣ٖ جُش٣حػس، جُطؼ٤ِْ، جُؼ٘ح٣س جُطر٤س ج٬ُصٓس، ػشٝس١ ؾذج ٣ٝغحػذٗح ًػ٤شج ك٢ 

    ـ٬ٍ ؾَ ؽحهطْٜ جُؼو٤ِس ٝجُؿغ٤ٔس.جعط

 

 .(ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نؼُٛزٙ فٙ اخزجبر انذززخخ انخهفٛخ انؼبدٚخ09انشكم رلى )
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 العٌنة التجرٌبٌة العٌنة الضابطة

1.3 1.3 1.3 

2.3 

 اإلختبار القبلً

 اإلختبار البعدي
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 :ػزع ٔيُبلشخ َزبئح االخزجبر انًٛشاٌ االيبيٙ  -2-2-3

 .( ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نؼُٛزٙ فٙ اخزجبر انًٛشاٌ االيبيٙ 06خذٔل رلى ) 

 مقايس إحصائية

 البحثعينة

"ت"  االختبار البعدي االختبار القبلي ن

 محسوبة

"ت" 

 جدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة إحصائية

10 

 1ع 1س 2ع 1س

 0.84 0.52 1.6 0.52 1.4 الضابطة
2.26 09 0.05 

 غير دال احصائيا

 دال احصائيا  3.00 0.79 2.8 0.52 1.6 التجريبية

 

ك٢ جخطرحس ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ ػ٘ذ جُؼ٤٘س  (06جػ٬ٙ )ٖٓ خ٬ٍ جُ٘طحتؽ جُٔذٝٗس ك٢ جُؿذٍٝ 

(. جٓح ك٢ ج٫خطرحس جُرؼذ١ كوذ ذِؾ جُٔطٞعؾ 0.52 ≠1.4جُؼحذطس جُٔطٞعطس جُكغحذ٢ جُور٢ِ )

٢ٛٝ جطـش ه٤ٔس "ش" (0.84)(، ك٢ ق٤ٖ ذِـص "ش" جُٔكغٞذس ذـ 0.52 ≠1.6جُكغحذ٢  )

، ٛزج ٣ؼ٢٘ جٕ 09ٝدسؾس جُكش٣س  0.05ٝٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس  2.26جُؿذ٤ُٝس ٝجُٔوذسز ذـ 

جُلشم ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ٤ُظ ُٚ د٫ُس جقظحت٤س ج١ ٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٝؾٞد كشم 

جُؼحذطس ، ذ٤٘ٔح ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ جُور٢ِ ػ٘ذ  ٓؼ١ٞ٘ ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س

،  3.1( أٓح ج٫خطرحس جُرؼذ١ كوذ ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ) 0.52،  1.4جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ) 

جُٔؿذُٝس ٝ   "ش "( ٝ ٢ٛ أًرش ٖٓ ه٤ٔس 7.29جُٔكغٞذس خ ) "ش "( ك٢ ق٤ٖ هذسش 0.74

ٝ ٛذج ٣ؼ٢٘ إٔ جُلشم  09س جُكش٣س ٝ دسؾ 0.05( ٝ ٛذج ػ٘ذ ٓغطٟٞ د٫ُس 2.26جُٔوذسز خ )

. أ١ كشم ٓؼ١ٞ٘ ٓٔح ٣ذكؼ٘ح جُوٍٞ ذإٔ  دجٍ جقظحت٤حذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ٛٞ جُلشم 

، ٝ ػ٤ِٚ ٗغطخِض إٔ جُٞقذجش   ٛ٘حى د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُٜذٙ جُؼ٤٘س 

٨ُؽلحٍ جُظْ جُرٌْ ك٢ جعطـ٬ٍ  ع٘س(08_12 جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ضإغش ئ٣ؿحذ٤ح ػ٠ِ جُٔشقِس )

هحذ٤ِطْٜ جُكش٤ًس أ١ إٔ جُكظض جُ٘لظ جُكش٤ًس ك٢ جُٔشجًض جُر٤ذجؿٞؾ٤س  جُطشذ٣ٞس ٝع٤ِس 

 ٓغحػذز ك٢ جُطشذ٤س ٝ جُطؼ٤ِْ ٨ُؽلحٍ جُظْ جُرٌْ .
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 .االيبيٙ انًٛشاٌ اخزجبر فٙ نؼُٛزٙ ٔانجؼذ٘ انمجهٙ االخزجبر َزبئح ٕٚػر (10انشكم رلى ) 

 :  ػزع ٔ يُبلشخ َزبئح اخزجبر انًٛشاٌ اندبَجٙ  2-2-4

 . ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔ انجؼذ٘ نؼُٛزٙ انجسث فٙ اخزجبر انًٛشاٌ اندبَجٙ (07رلى )خذٔل 

 يمبٚض إزظبئٛخ

 

 ػُٛخ انجسث

االخزجبر  ٌ

 انمجهٙ

االخزجبر 

 انجؼذ٘

د 

 انًسظٕثخ

 "د"

 انًدذٔنخ

درخخ 

 انسزٚخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ 

انذالنخ 

 االزظبئٛخ

 1ع 1ص 1ع 1ص

  0.29 0.48 1.3 0.42 1.2 10 انؼُٛخانؼبثطخ

    2.26 

 

 09 

 

0.05 

غٛز دال 

 ازظبئٛب

دال  2.96 0.57 2.1 0.48 1.3 انؼُٛخ انزدزٚجٛخ

 ازظبئٛب

 

ُِؼ٤٘س ٬٣قع ٖٓ خ٬ٍ جُ٘طحتؽ جُٔذٝٗس ك٢ جُؿذٍٝ أػ٬ٙ إٔ ه٤ٔس جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ جُور٢ِ 

( جٓح ج٫خطرحس جُرؼذ١ كوذ ذِؾ 0.42≠1.2جُظحذطس ك٢ ٗطحتؽ جخط٤حس ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ ذِـص )

ٝ ٢ٛ  0.29( ك٢ ق٤ٖ ذِـص ه٤ٔص "ش" جُٔكغٞذس 0.48≠1.3جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ه٤ٔس )
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ٝ دسؾس  0.05ٝ ٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس  2.26جطـش ٖٓ ه٤ٔص "ش" جُٔؿذُٝس جُٔوذسز خ 

٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٝؾٞد كشم ٓؼ١ٞ٘ دٝ د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس ، ٓٔح  09جُكش٣س 

جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُؼحذطس ذ٤٘ٔح ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ 

( ك٢ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ك٢ ق٤ٖ ذِـص "ش" 0.57≠2.1( ك٢ ج٫خطرحس جُور٢ِ )0.48≠1.3)

ٝ ٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ  2.26ُط٢ هذسش خ ٝ ٢ٛ أًرش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُٔؿذُٝس ج 2.96جُٔكغٞذس 

ٝ ٛزج ٣ؼ٢٘ إٔ جُلشم ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ٝ جُور٢ِ ٛٞ كشم  09ٝدسؾس جُكش٣س  0.05جُذ٫ُس 

دجٍ ئقظحت٤ح أ١ كشم ٓؼ١ٞ٘ ، ٓٔح ٣ذكؼ٘ح ئ٠ُ جُوٍٞ ذإٔ ٛ٘حى د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف 

 ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س .

ظحػش٣س ذ٤ٖ ٓطٞعطحش ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ػ٠ِ ٝ ػ٤ِٚ ٗغطخِض إٔ جُلشٝم جُ

( ُٜح د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس 11ٓغطٟٞ ػ٤٘ط٢ جُركع ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُشٌَ )

، ق٤ع ٬٣قع ضكغٖ أكؼَ ٧كشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ، ٣ٝشؾغ رُي ئ٠ُ ٓٔحسعس   جُرؼذ١ 

 ضكص ئششجف جُطحُرحٕ جُرحقػح٤ٌٕق ج٧ؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ ُكظس جُ٘شحؽ جُكش٢ً جُٔ

 

 

 .اندبَجٙ انًٛشاٌ اخزجبر فٙ انجسث نؼُٛزٙ انجؼذ٘ ٔ انمجهٙ االخزجبر َزبئح ٕٚػر (11انشكم رلى )
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 :ػزع ٔ يُبلشخ َزبئح إخزجبر انٕلٕف ػهٗ انٛذٍٚ  2-2-6

 .( ٕٚػر َزبئح االخزجبر انمجهٙ ٔ انجؼذ٘ نؼُٛزٙ انجسث ، إخزجبر انٕلٕف ػهٗ انٛذٍٚ 09خذٔل رلى )    

 يمبٚض إزظبئٛخ

 

 ػُٛخ انجسث

 

 

ٌ 

االخزجبر 

 انمجهٙ

االخزجبر 

 انجؼذ٘

د 

 انًسظٕثخ

د 

 انًدذٔنخ

درخخ 

 انسزٚخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ 

انذالنخ 

 االزظبئٛخ

 1ع 1ص 1ع 1ص

  انؼجُخ انظبثطخ

10 

1.2 0.42 1.2 0.42 0.5  

2.26 

 

09 

 

0.05 

غٛز دال 

 ازظبئٛب

 دال ازظبئٛب 2.79 0.7 2.3 0.32 1.1 انؼُٛخ انزدزٚجٛخ

 

ٖٓ خ٬ٍ جُ٘طحتؽ جُٔطكظَ ػ٤ِٜح ٝ جُٔذٝٗس ك٢ جُؿذٍٝ ضر٤ٖ إٔ ه٤ٔس جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ػ٘ذ 

أٓح ك٢ ج٫خطرحس ( 0.42≠1.2جُؼ٤٘س جُؼحذطس ك٢ ٗطحتؽ جخطرحس جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ ذِـص )

ٝ ٢ٛ  0.5( ك٢ ق٤ٖ هذسش "ش" جُٔكغٞذس 0.42≠1.2جُرؼذ١ كوذ ذِؾ ٓطٞعؾ قغحذٜح )

ٝ ػ٘ذ دسؾس  0.05ٝ ٛزج ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس  2.26أطـش ٖٓ "ش" جُٔؿذُٝس جُط٢ هذسش خ 

، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٝؾٞد كشم ٓؼ١ٞ٘ رٝ د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس  09جُكش٣س 

٤٘س جُطؿش٣ر٤س كوذ قووص ك٢ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٓطٞعطح قغحذ٤ح ٣وذس خ جُرؼذ١ أٓح جُؼ

( ك٢ ق٤ٖ ذِـص "ش" 0.76≠2.3( ك٢ ق٤ٖ ذِؾ ٓطٞعطٜح جُكغحذ٢ جُرؼذ١ )0.32≠1.1)

ػ٘ذ ٓغطٟٞ  2.26ٝ ٢ٛ أًرش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُٔؿذُٝس جُط٢ هذسش خ  2.79جُٔكغٞذس 

، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؾٞد كشم ٓؼ١ٞ٘  09ٝ دسؾس جُكش٣س  0.05ٝ دسؾس جُكش٣س  0.05جُذ٫ُس 

رٝ د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُلشم دجٍ جقظحت٤ح ٝ ٛٞ كشم 

ٓؼ١ٞ٘ ٝ ٓؼ٘حٙ إٔ ٛ٘حى د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف ج٫خطرحس جُرؼذ١ ، ق٤ع ًحٕ جُطكغٖ ك٢ 

ذطس ٝ ٛزج سجؾغ ئ٠ُ ج٧دجء أكؼَ ٝ أًرش ُذٟ أكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٖٓ أكشجد جُؼ٤٘س جُؼح

ٓذٟ ضؿحٝخ ج٧ؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ ٓغ جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ٓوحذَ جُطشؿ٤ؼحش ٝ 

 جُطكل٤ضجش جُط٢ ضِوٞٛح خ٬ٍ آدجتْٜ ُِطٔحس٣ٖ ٝ ج٧ُؼحخ جُكش٤ًس .
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  .انٛذٍٚ ػهٗ انٕلٕف إخزجبر ، انجسث نؼُٛزٙ انجؼذ٘ ٔ انمجهٙ االخزجبر َزبئح ٕٚػر( 13) رلىانشكم 
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 :شخ االخزجبر انجؼذ٘ نؼُٛزٙ انجسثػزع ٔ يُبل -2-3

( ٕٚػر يمبرَخ َزبئح االخزجبر انجؼذ٘ نؼُٛزٙ انجسث ثبطزخذاو اخزجبر دالنخ انفزٔق 10خذٔل رلى )   

 ."د"

يمبٚٛض            

 إزظبئٛخ

 االخزجبراد

انؼُٛخ 

 انؼبثطخ

انؼُٛخ 

 انزدزٚجٛخ

د 

 انًسظٕثخ

د 

 اندذٔنٛخ

يظزٕٖ 

 انذالنخ

درخخ 

 انسزٚخ

دالنخ 

 ازظبئٛخ

 1ع 1ص 1ع 1ص

جُذقشؾس جُخِل٤س 

 جُؼحد٣س

1.3 0.42 2.2 0.79 3.92 // 

 // 4.82 0.79 2.8 0.52 1.6 ج٤ُٔضجٕ ج٧ٓح٢ٓ

 // 3.06 0.57 2.1 0.48 1.3 ج٤ُٔضجٕ جُؿحٗر٢

جُٞهٞف ػ٠ِ 

 جُشأط

1.6 0.55 3.2 0.92 7.99 // 

ػ٠ِ جُٞهٞف 

 ج٤ُذ٣ٖ

1.2 0.42 2.3 0.76 3.66 // 

 

ٖٓ خ٬ٍ جُؿذٍٝ أػ٬ٙ ٫ ٣ظٜش ُ٘ح ػذّ جُطؿحٗظ ذ٤ٖ جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٝ جُؼحذطس ، 

كح٫خطرحس جُرؼذ١ جُٔطؼٖٔ ُِكشًحش ج٧سػ٤س جُؿٔرحص٣س )جُذقشؾس ج٫ٓح٤ٓس جُؼحد٣س ٝ 

 جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ(، جُؿحٗر٢ جُخِل٤س جُؼحد٣س ، ٝ ج٤ُٔضجٕ ج٧ٓح٢ٓ ٝ جُشأط 

رُي ٖٓ خ٬ٍ ٓوحسٗس جُو٤ْ "ش" جُٔكغٞذس جُط٢ ًحٕ ؾِٜح أًرش ٖٓ "ش" جُٔؿذُٝس ٝ جُط٢ 

ذٔؼ٠٘ إٔ جُلشٝم  18( 2 - 2ٝ دسؾس جُكش٣س ) 0.05( ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس 2.10هذسش خ )

 ذ٤ٖ أكشجد جُؼ٤٘ط٤ٖ دجُس جقظحت٤ح .

ل٤س جُؼحد٣س ذِـص ه٤ٔس "ش" جُٔكغٞذس ػ٠ِ ٗؿذ ك٢ جخطرحس جُذقشؾس ج٧ٓح٤ٓس جُؼحد٣س ٝ جُخِ

 .( 3.92-7.08جُطٞج٢ُ )
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( ٝ دسؾس 0.05ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذ٫ُس ) 2.10ٝ ٢ٛ أًرش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُٔؿذُٝس جُط٢ ذِـص 

 ، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؾٞد كشٝم ٓؼ٣ٞ٘س رجش د٫ُس ئقظحت٤س ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س . 18جُكش٣س 

  (3.06-4.82ػ٠ِ جُطٞج٢ُ )ُؿحٗر٢ كرِـص ه٤ٔس "ش" جُٔكغٞذس أٓح ج٫خط٤حس ج٤ُٔضجٕ ج٫ٓح٢ٓ ٝ ج

ٝ ٢ٛ أًرش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُٔؿذُٝس ، ٝ ٛزج ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؾٞد كشٝم ٓؼ٣ٞ٘س رجش ر٫ُس 

 ئقظحت٤س ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س .

أٓح ك٢ ٓح ٣خض جُٞهٞف ػ٠ِ جُشأط ٝ جُٞهٞف ػ٠ِ ج٤ُذ٣ٖ كوذ ذِـص ه٤ٔس "ش" جُٔكغٞذس 

( ػ٘ذ ٢ٛ2.10 أًرش ذٌػ٤ش ٖٓ ه٤ٔس "ش" جُٔؿذُٝس ٝ جُط٢ هذسش خ )( ٝ 3.66 -7.99)

ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ٝؾٞد كشٝم ٓؼ٣ٞ٘س رجش د٫ُس  18ٝ دسؾس جُكش٣س  0.05ٓغطٟٞ جُذ٫ُس 

 ئقظحت٤س ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س .

ٛ٘حى ضلٞم ٝ ضكغٖ ُظحُف أكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ػ٠ِ أكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ػ٠ِ أكشجد 

س جُؼحذطس ٝ ٛزج ٣شؾغ ئ٠ُ ٓذٟ جُط٤ٌق ج٣٩ؿحذ٢ ٧كشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٓغ جُٞقذجش جُؼ٤٘

 جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ٩خطرحسجش ج٧سػ٤س جُؿٔرحص٣س .

 

 انفزٔق دالنخ اخزجبر ثبطزخذاو انجسث نؼُٛزٙ انجؼذ٘ االخزجبر َزبئح يمبرَخ ٕٚػر( 14) رلىانشكم 
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 انفظم : برًخ خ

جُلظَ ػشع ٝ ٓ٘حهشس جُ٘طحتؽ جُٔغطخِظس ٖٓ جُطؿشذس جُشت٤غ٤س ، ق٤ٖ ٝ ُوذ ضؼٖٔ ٛزج 

ذؼذ جُٔؼحُؿس ج٩قظحت٤س ، ضر٤ٖ إٔ ٬ً جُؼ٤٘ط٤ٖ جُطؿش٣ر٤س ٝ جُؼحذطس ٓطؿحٗغ٤ٖ ك٢ ٓغطٟٞ 

أدجء ئخطرحس ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س جُؿٔرحص٣س ٝ ٛزج جُطؿحٗظ عؿَ ك٢ ذذج٣س جُطؿشذس 

ؿس ج٩قظحت٤س ُٔؼٕٔٞ جُذسجعس ج٧عحع٤س ػ٠ِ ٝؾٞد جُشت٤غ٤س ًٔح أكشصش ًزُي جُٔؼحُ

كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُؼحذطس كٜٞ ؿ٤ش دجٍ 

جقظحت٤ح ، ٝ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔوحسٗس ك٢ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُؼ٤٘ط٢ جُركع جُؼحذطس ٝ 

ٞعطحش ٗطحتؽ ج٫خطرحس ُٜح د٫ُس ئقظحت٤س جُطؿش٣ر٤س كوذ ضر٤ٖ إٔ ًَ جُلشٝم جُكحطِس ذ٤ٖ ٓط

ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ك٢ ؾ٤ٔغ ج٫ضؿحٛحش ٝ جُط٢ أظٜشش ٝ أٝػكص إٔ جُٞقذجش 

 خطحسز .ٔجُطؼ٤ٔ٤ِس هذ أغشش ج٣ؿحذر٤ح ػ٠ِ جُؼ٤٘س ك٢ ضؼِٜٔح ُِكشًحش ج٧سػ٤س جُؿٔرحص٣س جُ
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 اإلستنتاجات و التوصٌــات                                                    الفصل الثالث  

 

 رًٓٛذ انفظم :

ذؼذ جُططشم ئ٠ُ ؾ٤ٔغ جُٔشجقَ جُٔشجقَ جُغحذوس ذحُطغِغَ ٝ رُي ذاعطخذجّ جُٞعحتَ جُؼ٤ِٔس 

جُٔ٘حعرس ُٔؼحُؿس ٓشٌِس جُركع جُط٢ ضٔص ط٤حؿطٜح ذشٌَ قو٤و٢ ، ٝ ٝجػف عٜ٘طْ ك٢ ٛزج 

جُلظَ ذٔ٘حهشس ٝ جُطأًذ ٖٓ طكس جُلشٝع جُٔٞػٞػس ًكٍِٞ ٓوطشقس ُِٔشٌِس ه٤ذ جُركع ، 

ػس ٖٓ ج٫عط٘طحؾحش جُٔغطخِظس ٖٓ جُذسجعس ج٧عحع٤س غْ جدسجؼ جُخ٬طس غْ ٗغطؼشع ٓؿٔٞ

 جُؼحٓس ُِركع ٝ ذؼذٛح جهطشجـ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطٞط٤حش 

 االطزُزبخبد : 3-1

ػ٠ِ ػٞء جُطؿشذس جُط٢ هٔ٘ح ذٜح ، ٝ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞطِ٘ح ئ٤ُٜح ٖٓ خ٬ٍ ضطر٤ن ج٫خطرحسجش 

 -08ُط٢ ضطشجٝـ أػٔحسْٛ ٓح ذ٤ٖ )س ، ٝ جك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ُِؿٔرحص ػ٠ِ جُؼ٤٘

 ( ع٘ٞجش ٝ ٓؼحُؿس ٛزٙ جُ٘طحتؽ جقظحت٤ح ضٞطِ٘ح ئ٠ُ ج٫عط٘طحؾحش جُطح٤ُس :12

ٛ٘حى كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٝ  -1

 (13-12-11-10 - 09- 08ٝجػف ك٢ ج٧شٌحٍ جُر٤ح٤ٗس سهْ ) ٛزج

كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ُذٟ جُؼ٤٘س  ٫ ٣ٞؾذ  -2

 جُؼحذطس .

ٛ٘حى كشٝم رجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُؼ٤٘ط٢ جُركع جُؼحذطس ٝ   -3

 جُطؿش٣ر٤س ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س .

طؿش٣ر٤س ، ظٜٞس ضكغٖ ِٓكٞظ ك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُذٟ جُؼ٤٘س جُ -4

ٓوحسٗس ٓغ جُؼ٤٘س جُؼحذطس جُط٢ ًحٗص ضٔحسط ج٧ٗشطس جُش٣حػ٤س ػٖٔ ذشٗحٓؽ خحص 

 ذْٜ .
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 : يُبلشخ فزػٛبد انجسث - 3-2

 يُبلشخ انفزػٛخ األٔنٗ :

ذحػطرحس إٔ جُلشػ٤س ػرحسز ػٖ ئؾحذس ٓإهطس كاٜٗح ضكطحؼ ئ٠ُ ذشٛحٕ ٣إًذ طكطٜح أٝ ٗل٤ٜح ، 

جٗط٬هح ٖٓ ٛزج هٔ٘ح ذٔوحسٗس ٓح هذٓ٘حٙ ٖٓ كشػ٤حش ٓغ ٓح ضكظِ٘ح ػ٤ِٚ ٖٓ ٗطحتؽ ، ٝ ذحػطرحس 

جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ُٜح أغش ئ٣ؿحذ٢ ك٢ ضؼِْ ذؼغ إٔ ٌَُ ٓإشش جعطؿحذس جكطشػ٘ح إٔ 

 جُكشًحش ج٧سػ٤س ُِؿٔرحص .

جُلشٝم جُٔؼ٣ٞ٘س جُط٢ ًحٗص ُظحُف أكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ك٢ ج٫خطرحسجش جُرؼذ٣س ، ٝ ًزج 

جُطكغٖ جُِٔكٞظ ك٢ دسؾس ج٫خطرحسجش ، ٓوحسٗس ٓغ أكشجد جُؼ٤٘س جُؼحذطس ، ٣ؼٌظ ج٧غش 

عطخذجّ ٝقذجش ج٧ٗشطس جُرذ٤ٗس ج٤ٌُٔلس ػ٘ذ ج٧ؽلحٍ جُظْ جُرٌْ ػ٠ِ ضؼِْ ذؼغ ج٣٩ؿحذ٢ ٫

 جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ٝ ذحُطح٢ُ جُلشػ٤س ج٠ُٝ٧ ٓكووس .

 يُبلشخ انفزػٛخ انثبَٛخ :

جُذجُس "ش" ضكون جُلشػ٤س جُػح٤ٗس ٝ جُط٢ جكطشػ٘ح  ذحعطخذجّٖٓ خ٬ٍ جُٔؼحُؿس ج٩قظحت٤س 

 ِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س .جُور٢ِ ٝجُرؼذ١ ُ ٗطحتؽ ج٫خطرحسرجش د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ك٤ٜح ٝؾٞد كشٝم 

ك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ٝ ٛزج ٓح ٝؾذٗحٙ ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُٔوحسٗس ذ٤ٖ ٗطحتؽ 

ج٫خطرحسجش جُور٤ِس ٝ جُرؼذ٣س ُؼ٤٘ط٢ جُركع )جُؼحذطس ، جُطؿش٣ر٤س( هذ ضر٤ٖ إٔ ًَ جُلشٝم 

جُكحطِس ذ٤ٖ ٓطٞعطحش ٗطحتؽ ج٫خطرحسجش جُخحطس ذرؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُٜح 

13 



 

84 
 

س ُظحُف جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س جُط٢ ؽروص ػ٤ِٜح جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ك٢ ٛزٙ د٫ُس ئقظحت٤

جُذسجعس ٝ ٛزج ٓح ٣ظٜشٙ جُؿذٍٝ .

ٌُٖ جُلشم جُكحطَ ك٢ ٗطحتؽ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼ٤٘س جُؼحذطس 

 ك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص كٜٞ ؿ٤ش دجٍ جقظحت٤ح .

، جكطوحس ذشجٓؽ  ج قغد سأ٣٘ح ئ٠ُ ٗوض ك٢ قظض جٗشحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق٣ٝشؾغ ٛز

 جُطأ٤َٛ ئ٠ُ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُ٘شحؽ ك٢ جُٔشجًض جُٔخطظس ذطؼ٤ِْ ٝ ضشذ٤س أؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ 

 انخالطخ انؼبيخ : -3-3

جُٔؿطٔغ ٓطحُد ذإٔ ٣شػ٠ ؾ٤ٔغ ؽروحضٚ ٝ كثحضٚ ٝ خحطس أُٝثي جُز٣ٖ ٣أضٕٞ ئ٠ُ ٛزٙ جُك٤حز 

قظْٜ ه٤َِ ٖٓ ج٩ٌٓح٤ٗحش ٝ جُوذسجش ٝ ج٫عطؼذجدجش جُؼو٤ِس ٝ جُرذ٤ٗس ٝ ُزُي ٫ذذ ٖٓ ٝ 

ذكع ذؼغ جُكٍِٞ جُٔغحػذز ٛزٙ جُلثس ٖٓ جُٔؿطٔغ ٝ رُي ُطكو٤ن جُط٤ٌق جُ٘لغ٢ ، 

 ٛٔٞج ك٢ قشًس ج٩ٗطحؼ جُو٢ٓٞ .حج٫ؾطٔحػ٢ ٝ جُرذ٢ٗ ٝ ج٢ُٜ٘ٔ ، ٤ُشػٞج أٗلغْٜ ٝ ٤ُغ

أسدٗح ضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٠ِ أؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ ٝ رُي ذطؼش٣ق ػ٠ِ ٝ ك٢ ٛزٙ جُذسجعس 

خظحتض ٛزٙ جُلثس ٝ جٌُشق ػ٠ِ ٓغطٞجٛح ٝ ُزُي هٔ٘ح ذحهطشجـ ٝقذجش ضؼ٤ٔ٤ِس جعطخذٓص 

 ك٤ٜح أٗشطس قش٤ًس ٓؼذُس ٝ ٤ٌٓلس قغد جُٔشقِس جُؼٔش٣س .

٤ٔس جُٔوطشقس أغش ٝ ُِطكو٤ن ٖٓ طكس أٝ ذط٬ٕ جُلشػ٤س ج٠ُٝ٧ جُوحتِس ذإٔ ُِٞقذجش جُطؼ٤ِ

  (08-12)ئ٣ؿحذ٢ ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٧سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُذٟ ج٧ؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ 
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 د٫ُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٗطحتؽ رجش  كشٝم ع٘س ٝ جُلشػ٤س جُػح٤ٗس جُط٢ ًحٕ ٓؼٜٔٞٗح ٛ٘حى

 جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س.ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ ج٫خطرحس جُرؼذ١ ُظحُف 

هغٔ٘ح جُركع ئ٠ُ ذحذ٤ٖ ق٤ع خظض جُرحخ ج٧ٍٝ ُِذسجعس جُ٘ظش٣س جُز١ ضطشه٘ح ك٤ٚ :

أٓح جُرحخ جُػح٢ٗ كوذ خظض ئ٠ُ جُذسجعس ج٤ُٔذج٤ٗس كطؼٖٔ ٜٓ٘ؿ٤س جُركع ٝ ئؾشجءجضٚ 

لشػ٤ط٤ٖ ٝ ج٤ُٔذج٤ٗس ٝ ك٢ ٛزج جُظذد جعطخذٓ٘ح جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٢ ُِطأًذ ٖٓ طكس أٝ ٗل٢ جُ

ؽلَ طْ ٝ ذٌْ هغٔٞج ئ٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ٓطغح٣ٝط٤ٖ  ٧20ؾَ رُي جعطخذٓ٘ح ػ٤٘س شِٔص 

جُطؿش٣ر٤س ؽروص ػ٤ِٜح جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس ذ٤٘ٔح ذو٤ص جُؼ٤٘س جُؼحذطس ضضجٍٝ 

 أٗشططٜح ج٫ػط٤حد٣س .

جُركع ذؼذٛح هحّ جُطحُرحٕ جُرحقػحٕ ذؼشع ٝ ٓ٘حهشس جُ٘طحتؽ ٝ أخ٤شج ٓ٘حهشس كشػ٤حش 

أغش ئ٣ؿحذ٢ ك٢ ضؼِْ ذؼغ جُكشًحش ُٜح ق٤ع جعطخِظ٘ح ذإٔ جُٞقذجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔوطشقس 

ج٧سػ٤س ، ٨ُؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ ٝ ذحُطح٢ُ ٣ؿد جدخحٍ جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق ًٞع٤ِس 

أعحع٤س ك٢ جُرشجٓؽ جُٔؼذز ُِطأ٤َٛ ر١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ذظلس ػحٓس ٝ ج٧ؽلحٍ جُظْ 

 ٝ ٛزج ُٔح ُٚ ٖٓ ٓضج٣ح ضؼٞد ذح٣٩ؿحذ٤س ػ٠ِ ٛزٙ جُلثس . ٝ جُرٌْ خحطس

جُخ٬طس جُؼحٓس ٝ ٓؿٔٞػس  –ٝ ك٢ ج٧خ٤ش ضطشه٘ح ج٠ُ جعطخ٬ص ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ 

 ٖٓ جُطٞط٤حش .
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 االلززازبد : -3-4

 ٣وطشـ جُطحُرحٕ جُرحقػحٕ ٓح ٢ِ٣ :

أؽلحٍ جُظْ ٝ ضٞظ٤ق جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق ًؼحَٓ أعحع٢ ك٢ ذشجٓؽ جُطأ٤َٛ ػ٘ذ  -

 جُرٌْ .

ج٫ٛطٔحّ جُٔرٌش ذٜزٙ جُلثس خحطس ر١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ػحٓس ٝ ٓكحُٝس جُطٌلَ ذْٜ   -

 ٓ٘ز جُظـش ضلحد٣ح ُِٔؼحػلحش ٓغطور٬.

 ضشؿ٤غ جُركع جُؼ٢ِٔ ٖٓ أؾَ جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق .  -

 .٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ دسط ج٧ٗشطس جُكش٤ًس )قظس جُ٘لظ جُكش٤ًس( ٛذكح ٝ ٤ُظ ضشك٤ٜح -

ئؾشجء ذكٞظ ٝ دسجعحش ٤ٓذج٤ٗس ٖٓ شأٜٗح جٌُشق ػٖ جُوذسجش جُٔطرو٤س ُز١ٝ  -

 ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ٝ ذحُطح٢ُ ئػطحء كشػ٤س ُطط٣ٞشٛح ٝ ضكغ٤ٜ٘ح.

سؿْ ضٞكش جُٔشجًض جُخحطس ذز١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ػ٠ِ جُؼطحد جُش٣حػ٢ ٝ ضؿ٤ٜض  -

ٛ٘حى ٗوض ك٢ ج٩ؽحسجش جُوحػحش جُخحطس ُٔٔحسعس جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق ئ٫ أٗٚ 

 ُٔحرج ؟ –جُٔإِٛس ك٢ جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق 
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 طحتؽ ج٩خطرحسجش جُطؿشذس ج٫عطط٬ػ٤سٗ

الدحرجة  الدحرجة االمامية لعينةا

 الخلفية

الوقوف على  الميزان االمامي

 الرأس

الوقوف على 

 اليدين

 الميزان الجانبي

 بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً 

10 0 0 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 

10 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

10 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

10 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 

10 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

10 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 

11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

01 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 

معامل 

 االرتباط)ثبات(

1700 1700 1730 1700 1700 1700 

 1700 1732 1702 1700 1700 1710 صدق االختبار
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 نتائج اإلختبارات التجربة االستطالعٌة

الوقوف على  الميزان الجانبي الميزان االمامي الدحرجة الخلفية الدحرجة االمامية العينة

 الرأس

الوقوف على 

 اليدين

 بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً 

10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

10 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

13 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 3 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 

10 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 

10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 

01 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 073 070 370 070 070 071 073 070 070 073 370 070 س

 1702 1730 1720 1701 1700 1702 1701 1700 1702 1701 1700 1700 ع
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 رزمـــانة اإلختبـــارات

 إجراء االختبارات التارٌــــخ

 إختبار قبلً لعٌنة ضابطة  0101جانفً  00

 إختبار قبلً لعٌنة تجربٌة 0101جانفً  00

 دحرجة أمامٌة 0101جانفً  00 -00

 دحرجة خلفٌة 0101فٌفري  10 -02

 المٌزان االمامً 0101فٌفري  10-11

 المٌزان الجانبً 0101فٌفري  00-00

 سلسلة من الحركات 0101فٌفري  02-00

 الوقوف على الٌدٌن 0101مارس  00-00

 الوقوف على الٌدٌن 0101مارس  02-00

 سلسلة من الحركات 0101مارس  00-02

 إختبارات بعدٌة لعٌنة ظابطة 0101أفرٌل  10

 إختبارات بعدٌة لعٌنة تجربٌة 0101أفرٌل  13
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 يهخض انذراطخ

جُطؼ٤ِٔس ُطؼِْ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُـــذٟ ج٫ؽلحٍ ضكص ػ٘ٞجٕ كحػ٤ِس ذؼغ جُٞقذجش  ؾحءش ٛذٙ جُذسجعس 

ع٘س ،ٝ ضٜذف ٛذٙ جُذسجعس ج٠ُ ٓؼشكس ٓذٟ ضأغ٤ش جُٞقذجش جُطؼ٤ِٔس ُطؼِْ ذؼــغ جُكشًحش  )12-08جُظْ ٝ جُرٌْ )

غ جُكشًحش ئظٜحس جُذٝس ج٣٫ؿحذ٢ ُِٞقذجش جُطؼ٤ِٔس  ُطؼِْ ذؼ –ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُذٟ ج٫ؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ 

 ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُذٟ ج٫ؽلحٍ جُظْ ٝ جُرٌْ.

ٝ جٌُشق ػٖ ٓذٟ د٫ُس جُلشٝم ذ٤ٖ ج٫خطرحس جُور٢ِ ٝ جُرؼذ١ ُِؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٝ جُؼحذطس .ٝ جُـشع ٖٓ ٛذٙ جُذسجعس ٛٞ 

جُؿٔرحص ُــذٟ ج٫ؽلحٍ  جُطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ضأغ٤ش جُٞقذجش جُطؼ٤ِٔس جُٔوطشقس جُطؼ٤ِٔس  ُطؼِْ ذؼغ جُكشًـــحش ج٫سػ٤س كــ٢

ؽلَ ٝ ؽلِس ٌَُ ) 10ؽلَ ٝ ؽلِس ٝ ضْ ضوغ٤ْٜٔ أ٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ٓطغح٣ٝط٤ٖ )  )20جُظْ ٝ جُرٌْ. ٝ شِٔص  ػ٤٘س جُركع )

ٓؿٔٞػس ئقذجٛٔح ضؿش٣ر٤س ٝ ج٫خشٟ ػحذطس ٝ ًحٕ جخط٤حسٛح ػشٞجت٤ح ،ق٤ع جعطخذٓ٘ح جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٢ ُطظ٤ْٔ 

عطخذجّ جعطٔحسز ٬ُخطرحسجش ٝ ػشػٜح ػ٠ِ ج٧عحضزز ٝ جُذًحضشز جُٔخطظ٤ٖ ك٢ جُ٘شحؽ جُٔؿٔٞػحش جُٔطٌحكثس ٝ هٔ٘ح ذح

 جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق .

ٝ ًحٕ جْٛ جعط٘طحؼ ك٢ جُذسجعس ٛٞ ظٜٞس ضكغٖ ِٓكٞظ ك٢ ذؼغ جُكشًحش ج٫سػ٤س ك٢ جُؿٔرحص ُذٟ أؽلحٍ جُؼ٤٘س 

 ؼحذطس .جُطؿش٣ر٤س ٓوحسٗس ذأكشجد جُؼ٤٘س جُطؿش٣ر٤س ٓوحسٗس ذأكشجد جُؼ٤٘س جُ

ٝ ك٢ ػٞء ٓح عرن  ٣وطشـ جُرحقػحٕ ج٫ٛطٔحّ جُٔرٌش ذٜذٙ جُلثس خحطس ٝ د١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ػحٓس ٝ ٓكحُٝس جُطٌلَ 

 ذْٜ ٓ٘ذ جُظـش ضلحد٣ح ُِٔؼحػلحش ٓغطور٬ .

 جٓح جُلشػ٤س جُٔغطور٤ِس كٌحٗص ًح٫ض٢ :

ٖ جُؼطحد جُش٣حػ٢ ٝ ضؿ٤ٜض جُوحػحش جُخحطس سؿْ ضٞكش جُٔشجًض جُخحطس ذذ١ٝ ج٫قط٤حؾحش جُخحطس ػ٠ِ ًْ ٛحتَ ٓ

 ُٔٔحسعس جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق ج٫ جٕ ٛ٘حى ٗوض ك٢ ج٫ؽحسجش جُٔإِٛس ك٢ جُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ج٤ٌُٔق _ ُٔحدج ؟

Résumé de l'étude 

Cette étude intitulee))l’efficacité de certaines unités d’apprentissage à apprendre certains 

mouvements du sol en gymnastique chez les enfants sourds et muets (08-12 ans). Elle visait 

à déterminer l’impact des unités d’apprentissage sur l’apprentissage de certains mouvements 

du sol en gymnastique chez les enfants sourds et muets - Show Rôle positif des unités 

d’apprentissage dans la gymnastique chez les enfants sourds-muets. 

Le but de cette étude est d’examiner l’effet des unités d’apprentissage proposées pour 

l’apprentissage de certains mouvements du sol en gymnastique chez des enfants sourds et 

muets. L'échantillon de recherche comprenait (20) garçons et filles et a été divisé en deux 

groupes égaux (10) garçons et filles pour chaque groupe, l'un expérimental et l'autre témoin, 

et a été sélectionné au hasard. Nous avons utilisé la méthode expérimentale pour concevoir 

les groupes d'équivalence et avons utilisé une forme de test et présenté aux enseignants Et 

des médecins spécialisés dans l'activité physique adaptée. 

La conclusion la plus importante de l'étude est l'émergence d'une amélioration significative de 

certains mouvements du sol en gymnastique chez les enfants de l'échantillon expérimental 

par rapport aux membres de l'échantillon expérimental par rapport à l'échantillon témoin. 

À la lumière de ce qui précède, les chercheurs suggèrent de porter une attention particulière à 

cette catégorie en particulier et au son des besoins spéciaux en général, et tentent de les 

assurer dès leur plus jeune âge afin d’éviter des complications à l’avenir. 

L’hypothèse future était la suivante: 

Malgré la disponibilité de centres spécialisés pour les besoins spéciaux sur une quantité 

considérable d'équipements sportifs et l'équipement de salles privées pour la pratique d'une 

activité physique adaptée, il y a un manque de pneus qualifiés pour l'activité physique 

adaptée _ Pourquoi؟ 
 

 


