
 ة ــة الشعبيـــيـة الديمقراطــة الجزائريــالجمهوري
 ي ــث العلمــــي و البحـــالـم العــوزارة التعلي

  نممستغاس ـن باديـد بـــد الحميـة عبــجامع
 ةــة و الرياضيــة البدنيــمعهد التربي

  

 

 

 

 

 
 هلريتمـة  هأيشلثثثثة هلـميـثثثثة  و صثثثص عبثثثر  و تـنـثت عبثثثر  ث  قـثثثم  مـثث  قطلبـثثت  يـثثث  هـثثثتة  ةتطثثثثراه 

:وانــــــــنـعـال           

 

 

 

 

 

تقعـثثتقثة هإقثثى طبـثة عبثة قسحـثثةاهس -   -ة قسطغتم ثثة برايثت  ه

 :تحــــت إشــــــــــراف                               :مـــــن إعـــداد الطالـــــب   

    أ.د. بـــن قـنــاب الحـــاج                                             قـــراش العجـــال 

 أعضاء لجنة المناقشة:                                 

 جامعة مستغانم                 رئيسا                           قدور الحبيب             أ.د.بن سي
 جامعة مستغانم                      مقررا                       أ.د.بن قناب الحاج                  

 جامعة وهران                  عضوا                                 أ.د.خياط بلقاسم             
 جامعة وهران          عضوا                       د.قاسمي بشير                      

 جامعة وهران                       عضوا                       د.مهيدي محمد                      
  جامعة مستغانم                  عضوا                                      يل             د.مناد فض

                   
 2018-2017:  ةــــيـامعــة الجـــــنـسـال

  



 

 محضر المناقشة

ة ...................بموجب قرار  في يوم .........................من شهر..........س
صادر عن  اقشة رقم ................ا م اقشة ا م ة ا ج ..........................إجتمعت 

وان: ......................................  تورا بع د أطروحة ا
..............................................................................................

.................................................. ................ 

 لجنة المناقشة

جامعة اأصلية اإمضاء علمية ا درجة ا لقب ا  اإسم و ا
م  ي جامعة مستغا عا تعليم ا حبيب                                                         أستاذ ا رئيس: بن سي قدور ا ا

م  ي جامعة مستغا عا تعليم ا اب أستاذ ا مقرر: بن ق حاج                                                                ا ا

ي جامعة وهران  عا تعليم ا عضو اأول: خياط بلقاسم                                                                 أستاذ ا ا

ي:قاسمي بشير       أستاذ محاضر أ جامعة وهران  ثا عضو ا ا
  

ث:مهيدي محمد أستاذ محاضر أ جامعة وهران  ثا عضو ا  ا

م  اد فضيل                                                                    أستاذ محاضر أ جامعة مستغا رابع: م عضو ا ا

 

 

 

 

 



 إهــــــــــــداء
 

 إ اوح أي تغـم  هه برمطه هلرهسعة.

لر   إ أقي  هل أيتا  ةاي بنصتئحـت، إ هل عبـط هن قشرها ألف قـ  يـمأ 
ـت  أجبي.    إ ق  ذهقت قر ه

ـت  هل قتمط قرهت و حبرهت زوج هلعزيز .  إ سنمي ي هذ  ه
ـم   إ فبذي تـمي 

 و أقتل 
 إ ت  هإخر  و هأخره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تز هذه هلعـ ـم هه                            ويشكر  عبى سعة امطه و ترفــه لنت بت

 همطرهمع.

زي  هلشكر لأسطتذ هلفتم  هلمتطرا  تجويطـم                     هلذي تتن ب  قنتب ه

  قرهمه ي مـع قرهح  إعمهة هذه هلعـ .

تز  و زي  إ ت  ق  ستهم ي ه  هذه هلعـ  وهكر ختصأتـم  بتلشكر ه

نفر عـم هلـتةا، هللبـة هلذي  ستعموه ي ترزيع هاسطـتاه  وإ  عـنة هلـح .  إ 

بـة هلـميـة وهلريتمـة وعرفتيت لبجــ  أقم  هكري و عظـم هقطنت إ أستتذ  قعـم هلت 

 .مسطغتم

 إ عـتل همكطـة و إ ت  هإةهاين.
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ة:ــــــــدممقـ  -1 

ي قــة تـر  يظره أمـطه ي تلرير هجطـعت  حـ  صتا ق  بن هأولريت  عنم  يكطسي هلنشتط هلريتمي هلتو
طـع قطحضر، أيه يرتـط هاتـتطت وثــت بصحة هلفرة و سعتةته و مت هذ  هأخر  ق  أمـة ي  واقي  هزةهتاأي 

تبـة مـتاسة هلريتمة ثتاأ هنتك ( 2013) قتا قريحسب فهلشعرب  ، هلتويح وهلنشتط هلـم عبى هلصحة هلـميـة إ
ر هلطعبم و إيطتجـة هلعتقبن و هلعتقا  و  تـتا هلس  و   هسطـالـةو هلنفسـة ، حـ  تنعكس ق  خال ةهفعـة هلفرة 

 (malavoy, 2013, p. 1) .تلرير هجطـع . و هي قصما قطعة
تبـة همشتاتة ي أستس  عبى هذه  رتة، حـ  مـز  بإ ـرية وتثر  ه تتيت حـت  هإيستن ي زق  قضى تطسم بت

إا أيه ي  ،ولـت ، فـبت هأقرهض وحسنت هلصحةقنتهط وقت هلفرهغ، وتتيت متاسة هلنشتط هلريتمي ق  مـ  هأ
مي   وم تعم  ،شتاتة ي قنتهط وقت هلفرهغ سبــةعصر هلطلرا و هلطكنرلرجـت تغر  همعلـت  فصتا  همهلعصر ه

( بأن تم 2013) تؤتم ذلك قتافري فزهة  هأقرهض وستء  هلصحة و متاسة هلنشتط هلريتمي ق  هأولريت ،
هلرئـسـة لأقرهض همزقنة تتلسكري وأقرهض هلـبب وهلشرهين وبعض أيرهع  قسطرى متاسة هلنشتط هلـم يعطر ق  هأسـتب

رل  3,9زهة وقت هلعـ  ب  2010و 1998هلسرطتن وتـرل تذلك أيه بن  ستعت  أسـرعـت  )بكــتك تنمه( و
ر ق    (Malavoy, 2013, p. 4)ستعة أسـرعـت .   37إ  40هلرقت ه
( بطغـر بعض هلسبرتت  يسطلـع أن يطفتةى عمةه تـره ق  أيرهع 2012ؤتم ذلك ةيسكر  وتري )حـ  ي

هلكحرل وهلطـغ ،إيـتص هلرزن وهمـتاسة همنطظـة لبنشتط هلـم وهذ  قعلـت  تـر   هسطـاكهلسرطتن وذلك محتابة 
ب ترقـطـت ي   خطبف هأعـتا.م و ،تإيتث و سط هجطـع ذتراه و لبصحة هلعـرقـة و

 (Descotes & Thierry, 2012, p. 22) 
طبف     زهئرية عبى بنتء همرهفق هلريتمـة وهمنطزهت  ح تطـك   وق  أج  قرهجـة هذه هلطحمي عـبت هلمولة ه
طبفةفئت  هجطـ تقعـن ويظره أمـة همرحبة هل  ،ع ق  قزهولة أيشلة ايتمـة  وق  بن فئت  هذه هجطـع هللبـة ه
تقعـة يعـشرهت  ـت  هلعـبـةهي همرحبة ه و هذه تتن ق  هلضرواي إتستب  ،يظره لكرهت فتصبة بن فت  هلطعبم و ه

تقعي ثـتفة ايتمـة تسـح له بتتطستب سبرك مـتاسة هلنشتط هلريتمي هلتو حـ  حسب هلرزير وآخرون  ي،هللتلب ه
تل هلعـ  هللاي وهلريتمي أيه يضم هلصفر  ق  هلشـتب وهم 2011) تقعي أمـة تـر  ي  (  مث  قلتع هلطعبـم ه

ــز  عبى أتـ   مقت  هلريتمـة همطــز  تعنصر ق  عنتصر إعمهة هإيستن و تكرينه و  ب أن ترجه هم ه هلفئت  هل 
ب أن تكرن خلط و برهقج هلنشتط هلريتمي جتة  و هتةفة و أن تـ عبى أحمث هأستلـب هلعبــة هذ   وجه و هذه 
( أن 2013) وسبــتن حسن ذتريو   (731، صفحة 2011)عـم هلرمتن عتاف و عز  فكري، . هلفئة ق  هلشـتب

تقعي مفـرقه هلتبري أن يــئ همنتخ همنتسب لنـر هللبـة مره قطكتقا وقطرهزيت.  )حسن و ق  أهم أهمهف هلطعبـم ه
   (209، صفحة 2013ـم سبــتن، 
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م هللبـة همـــن بتأحـتء ه   تقعـن  حـ  ق  خال  ،تقعـة وهلذي  هم قرمرع هلماهسةإن ق  بن هللبـة ه
تقعـة وجم  هت قرهفق ايتمـة و لك  بتلرغم ق  ذلك هنتك هـه عزوف ع  متاسة هلنشتط  هلزيتاه  همـمهيـة لأحـتء ه

ـة  هأيشلةق  خال ذلك تـمو أمـة ومع إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة  و، هلريتمي هلريتمـة هلتو
تقعـة .  بتإقتقت  ه

تيب هلنظري أقت هلثت فخصص لبجتيب ب و ــق ههمف هحطر  هذ  هلماهسة عبى بتبن ، هأول مث  ي ه غـة 
 هلطلـــي.

تيب هلنظري  وقت هلفرهغ حـ  تنتول فـه هلـتح   هسطثـتاخصص هأول إستهتـجـة  ،فصرل ثاثم  ه
وقعتيـه وأهمهفه تـت م هلطلرق فـه هلـتح  إ  وهاسطثـتا بفة لإستهتـجـة إمتفة إ خصتئصـت وهروطـت،همفتهـم همخط

وقت هلفرهغ وقفتهــه وخطم هذه هلفص  بإعلتء بعض هلنـتذج إستهتـجـت  قـتحة، أقت هلفص  هلثت فخصص لبنشتط 
ي م ي إمتفة إ هلنشتط هلريتمي  فيوهلطعتا بى همفتهـم ه ع هلتتـز فـهلريتمي هلتو همخطبفة لبنشتط هلريتمي هلتو

تقعي وخصتئصه تقعة، وتنتول هلـتح  ي هلفص  هلثتل  هلشـتب ه  .بت
تيب هلطلـــي فجتء ي فصبن،خصص هأول لإجرهءه  همنـجـة لبماهسة حـ  تلرق فـه هلـتح  إ  أقت ه

بعم  و خصص هلفص  هلثت لعرض وقنتقشة هلنطتئج، و أةه  وتـفـة تـنـنـت،وه هخطـتاهتطـع وعـنة هلـح  وتـفـة 
 .تح هإستهتـجـة م خاصة هلـح وهلطرصـت  ومع هلـتح  مر  هذه هلـح  أا وهي قـ هاسطنطتجت 

مي  ع    .بتلـح  هلطعريفتنتولنت  وهلطلـــي هلـتب هلنظري  قـ  هلطلرق إ ه

 :ةـــــلـالمشك -2
طـع قت ق           فأي خال سبرك أفرهة  ي وقت هلفرهغ يسطلـع أن يأخذ صرا  أو يصما حكـت عبى 

ـتعت  هلطكـف قع هلرمعهقطصتةيتلرا، تكنرلرجي تتن أو  فإهكتلـة  ،ق  أج  همضي قمقت ، يفرض عبى هأفرهة وه
رتة و حسب  و حـ هآلة، تثر هسطعـتل  قضتء وقت هلفرهغ ظـر  ومت قع هلطلرا هلطكنرلرجي ههتئ  حـ  قبت ه

رتة هر 2014أوبر) ستعت  ويشر تذلك إ أيه ا ترجم عاقة بن همسطرى هلماهسي  7( إن همعمل هلـرقي لعم  ه
ا ذهوي همسطرى هلعت يـضرن وقطت قصره أقت  هلطبفتز ولك  طريا أقت  وهلرقت همـضي أقت  هلشتهة حـ  وجم أن هلكـت

تسرب وذلك أثنتء وقت هلفرهغ  رتة قرتـط بـعض هأقرهض   ،هتهة ه وأهتا تذلك إ أن بعض قؤهره  قبة ه
 (Oppert, 2014, pp. 2-3).. ، هلسرطتن.لسكري ق  هلنرع هلثتتت

لـط إستهتـجي، فـي هلغتية  ب ومعـت ي أعبى ههر  مـ  أي                           وإن صحة هلفرة ق  هأولـت  هل 
( أيه ي 2014) أخرون حـ  يعطر هلنشتط هلـم وهلريتمي هلرسـبة لطحــق تبك هلغتية، فحسب جربر و همرجر ،

          هلـمن إ أقصى حم بسـب هلطكنرلرجـت فتتطشفنت أمـة هلنشتط هلعضبي ق  أج  هحتفظة  هسطعـتلهألفـة هلثتلثة ق  
 .ويطكبم ع  هلنشتط هلـم هلضرواي لبصحة عبى هلصحة،
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 (Gaubert, Olivier, Véronique, & Emmanuel, 2014, p. 8) 

ب هلطحكم فــت ق  أج  جبب أتر عمة ق  همـتايسن ر وعبـه هلطحمي تـ ي وجرة مبة ق  همطغره  هل 
ب أن يكرن بصرا  قنطظـة وقماوسة ويطـن ذلك مت ذتر  بتزتس  إن  :(2012) وآخرونلبنشتط هلريتمي وهلذي 

ي هأسـرع تستهم بصرا  قعطر  ي هلطـبـ  ق  حتا  هلرفت  وبن ق  خال  تـبر حرير   1700إ  1000رير ق  
ةاهسة أخرى أن متاسة هلنشتط هلريتمي بشم  قطرهمعة لثاث ستعت  عبى هأق  ي هأسـرع أو ثاث حصص مم  

 تئة.بتم 30ةقــة لبرهحم  لثاث قره  ي هأسـرع يستهم ي هلطـبـ  ق  حتا  هلرفـت  بنسـة  20
(Bazex, Pierre, & Daniel, 2012, p. 1431)  

فـز هأفرهة عبى متاسة هلنشتط هلريتمي لك  هلسؤهل  هملروح هر   ،إن ترفر هإقكتيـت  يبعب ةواه تـره ي 
ب أن تكرن ي ظ  هلنـر هلممرغرهي ههتئ ؟ يشر بتاجت  و  هيطـتسـتسة هلـنتء همرتزية إن ( 2008) هخرون تـف 

أهتا تذلك  و، أصحتب هلرخص أو غرهم ا تنتسب هللبب سرهء بمهئـة وقبـبة هإسطـعتب وهـتت  ايتمـة قعـتاية 
 هلنظتفة وهلصحة. ،هـتت  هلريتمـة وقطلبـت  هأقتنإ هلفتاق همرجرة بن حتلة ه

 (Barget, Daniel, & Jacques, 2008, p. 222) 
برل، و تة ه ة حـ  فــت  فإذه تتيت هإقكتيـت  ا ترقى إ قسطرى هللبب ا بم ق  إ هنت يأي ةوا هلر

هلكـفـة هل إ  (2011) وآخرونهلرزير  أهتا ي هذه هلسـتق ،هلريتمـة وعمة همـتاسنيرهعى قما  إسطعتب ههـتت  
يرع هأيشلة وقسطرى همـتاسة ق  أج   هاعطـتاهي بطـسـم هأفرهة إ متعت  قطجتيسة قع هأخذ بعن  هت وتكرن 

 . (2011)عـم هلرمتن عتاف و عز  فكري،  ترسـع قتعم  همـتاسن.
ع بتلضروا  هإقـتل ومع هلرهقج ا ي و ،تةية تتيت أو بشرية، قهإقكتيـت  إن ترفرف و عبى هذه هأستس

ي حتلة غـتهت ه  تفي هإقكتيـت  فف هلمهفعـة لبــتاسة،قـم أا وهر  عتق وهنت يأي عبى ذتر  ،همـتاسة هلكـر عبى
 هنت يأي ةوا هلمعتية وهإعانسـس هللتلب بأمـة هلنشتط هلريتمي ي وقت هلفرهغ، و ؟ إذه فابم ق  وهلرهقج بتلغرض

تلة  ،هلصحةو  ( أيه ي بريتقج هلغذهء2007) ويرمح ذلك بتتريك وجن فرويسره سن ه حـ  ههمف هلرئـسي هر 
عبى أيه ( ط هلـم هلنشته ) قـة هلنشتط هلـم حـ  يطم تـممويطضـ  مبة لت  ،عبى هلغذهء بتاعطـتةـة لبـجطـع هلصح

ـبة عبى وستئ  هإ ،جزء ق  هلطعذية رهئم إيـتظ هلشعرا ، عا  هلثــبة،وهعطـم  ه هلطنــه مت  و وتتيت تتلطت :ه
ـ  هلـم هلـرقي وتــن قـزته هللــعـة وهلسـبة، و يطعبق بتلصحة هلعتقة هإذهعة لبطذتر هلـرقي ، هلطبفزيرن لبطـري  ق  ه

 .Laure & Jean-François, 2007, pp)بطرصـت  ههـئة همشرفة عبى هلريتقج هلرط لبطغمية وهلصحة. 

274 - 275) 
وهنت يلرح هلسؤهل : قت هلســ  إ تنظــه ي ظ   ،هي هلرقت يأي هلموا عبى هلعـبة هلغتلـة أا و وهآن

هلسبــة ي هلعـ  وي قت بعم  ( إن فـمهن هلطحكم ي هلرقت هر قصما هلنطتئج2007همعلـت  هلرههنة؟ يـرل فريماهقتن)
 (Vandramin, 2007, p. 51) هلعـ .
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تقعـة براية قسطغتم محت  بتلرقرف عبى حجم همـتاسة  إن هلزيتاه  همـمهيـة هل قـت هت إ هأحـتء ه
ي ق  طرف هللبـة، حـ  تتن هإقـتل عبـه قبـا وعبـه أجريت بعض هلبـتءه  إيتث،  ذتراه و لبنشتط هلريتمي هلتو

وهنت اأى هلـتح  مروا   ،أحـتء هلذترا وهإيتث قؤتمي  ذلكقع بعض هللبـة همـــن وبعض همشرفن عبى هأيشلة ب
ي متاسة ق  قـ  هللبـة همـــن ح تصـح سبرتت ي وقت هلفرهغ ق   هقتهح إستهتـجـة لتقـة هلنشتط هلريتمي هلتو

ــق هلغتية أا وهي هلصحة. لك  ق  أج  ذلك وجب هلطعرف عبى هأسـتب هل تعزى إلــت قبة همـتاسة،وعبـه  أج  
 تلرح هلطستؤا  هلطتلـة: 

 ة:ـــــالدراساؤات ـــتس -2-1

 ام:ــــؤال العــــالس -2-1-1
ي ه   ة و هلمعتية  ،قبة هاقكتيـت  ،ه عم  حس  هسطثـتا وقت هلفرهغتعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو هلر

 ؟وهإعان 

 رعية: ـــة الفــــاأسئل -2-1-2
ي إ أن  1 س  ث ه  تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو تقعي همــم ا  وقت فرهغه ي أيشلة  هسطثـتاهللتلب ه

ـة يغبب عبــت هللتبع هلريتمي؟  ترو
ي إث ه   2  قبة هإقكتيـت ؟ تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
ي إث ه   3 فز هللبـة عبى ه تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو مـتاسة بتإقتقت  أن برهقج هأيشلة هلريتمـة ا 

تقعـة  ؟ ه
ي إث ه   4 بب أتر أن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة غر تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو  تتفـة 

تقعـة  ؟ عمة ق  همـتاسن لبنشتط هلريتمي بتإقتقت  ه

 ة:ــــداف الدراســــأه – 3

 ام:ـــدف العـــاله -3-1
تقعـة هقتهح ـة عنم طبـة هإقتقت  ه  إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

 ة:ــــيـرعـداف الفـــاأه -3-2
تقعي همــم وقت فرهغه وتأثرهت عبى متاسة هلنشتط هلريتمي  1 ث هلطعرف عبى  هلكـفـة هل يسطثـر هت هللتلب ه

ي.  هلتو
ي هإقكتيـت  وتأثرهت عبىقبة ث هلطعرف عبى  2  .متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
ي.  تأثرهتو  ث هلطعرف عبى  برهقج هأيشلة هلريتمـة 3  عبى  متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
يهلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة وتأثرهت عبى ث هلطعرف عبى  4  متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
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 ة:ــــدراسـات الـــيـرضـف -4
 ام:ــــرض العـــالف -4-1

ي  ة وهلمعتية  ،قبة هاقكتيـت  ،ه عم  حس  هسطثـتا وقت هلفرهغتعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو هلر
 وهإعان. 

 ة:ـــيـرعـات الفــــرضيـالف -4-2
ي إ أن  1 س  ث تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو تقعي همــم ا  وقت فرهغه ي أيشلة  هسطثـتاهللتلب ه

ـة يغبب عبــت هللتبع هلريتمي.  ترو
ي إث  2  قبة هإقكتيـت . تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
ي إث  3 فز هللبـة عبى همـتاسة  تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو  هإقتقت أن برهقج هأيشلة هلريتمـة ا 

تقعـة.  ه
ي إ. 4 بب أتر أن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة غر تعزى قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو عمة  تتفـة 

تقعـة  . ق  همـتاسن لبنشتط هلريتمي بتإقتقت  ه

 ة:ــــــــة الدراسـيــــــأهم -5
تقعـن هم مبة همشع  قسطــا وعبى هذه هأستس وجب  إن عمهةهم ق  ت  هلنرهحي ح يطس هم إهللبـة ه

ـت أةهء قـتقـم ةون عرهئق وهل ق  هأهت هلطـ س  هأةهء قع فكـف أ ،بـ  ق  جرة  هأةهء وجرة  ه ي تتن أن 
 وهلشتهم مت ذتر  هر أن هلصحة هي هلســ  إ هلنجتح .  ،هعطال

سن هأةهء، وق   إن متاسة هلنشتط هلريتمي بصرا  قنطظـة وقماوسة هر ســ  ق  سـ  هحتفظة عبى هلصحة و
رل ةوهت.   ،أج  هإقـتل عبى همـتاسة  ب أن ا تكرن هنتك قعرقت  

ي ق   وعبـه تكـ  أمـة هذه هلـح  ي هلطعرف عبى هأسـتب هل تعزى إلــت قبة متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
ـة عنم طبـة  هقتهحأج  أن يطـك  هلـتح  ق   إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

تقعـة.   هإقتقت  ه

 ث:ــــــات البحــــلمصطلح يــــرائـاإج فيــــــر ــعـالت -6
 ة:ـيـيجــراتـــــــــاإست -6-1

هلطخلـط هلعـا هلذي يعطـم عبى هلعبم ق  أج  ببرغ همف أو أهمهف قسلر  ومكنة عـتا  ع  هي  
مة  قســتهلطحــق ي ظ  هلظروف هح  . ـلة وي قم  زقنـة 
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 راغ:ــــت الفـــــوق ارــــاستثم -6-2
صرقت قنـت وقت هلعـ  أو هلماهسة،وقت هلفرهغ هر هلرقت همطــي ق  هأابع  وقت هلنر  ووقت  وهلعشري  ستعة 

تجت ، ــق عتئم قتةي أو قعنريق هاسطفتة هاسطثـتا فـه هر عم  تضــعه ق  أج   و قضتء ه  .نه قصم 

  اط:ــــالنش -6-3
 هر هلــت  بفع  قت.

 : حــــــــالتروي -6-4
 رهغ قصم همطعة.ثثثت هلفثثه هلفرة ي وقثثثثهر قت يـر  ب

 حي:ـــــي الترويــــاضـاط الريــــــالنش -6-5
ــق همطعة وهلسروا.   هر أي فع  يطضـ  أيشلة ايتمـة ويكرن ي وقت هلفرهغ قصم 

 م:ـــــي المقيــعمـاــــب الجـــــالــالط - 6-6
ي    صرل عبى هـتة  قعتف هت ويــم بت تقعة ق  أج  تبـي هلعبم قصم ه هر ت  هخص يماس بت
تقعي.  ه

 ة:ــــيـعـامــة الجــــــامــاإق -6-7
تقعي هلذي تطرفر فـه هروط قعـنة.ثهي همكتن هلذي يــم ب  ه هللتلب ه

 ة :ـــــــقالدراســـات السـاب -7
وقت  هسطثـتاأتثر ق  هذ  هلماهست  حتول هللتلب قما هإقكتن هلطلرق لبـحرث هل تنتولت  هاسطفتة وبغـة 

ي ترهـت قطغري  ائـسـن ي هلماهسة .  هلفرهغ وهلنشتط هلريتمي هلتو
كرقـة ي بغمهة.وان: ـ(بعن2014) ين وهدىـــــة حســــــدراس –1  ةاهسة قعرقت  هأيشلة هلريتمـة لبجتقعت  ه
 م ق  إقتقة هأيشلة هلريتمـة وقشتاتة هللبـة فــت ق  وجـة يظر هللبـة  :ةـــــدف الدراســـــه قعرفة همعرقت  هل 

كرقـة ي بغمهة.  لبجتقعت  ه
 ب وطتلـة قنتصفة قت بن هلكبـت  طب 1011م هخطـتا هللبـة بلريـة عشرهئـة وببغ عمةهم  :ةــــــة الدراســــعين

 .20132طـع هأصبي هلذي يـبغ عمة  بتمتئة ق  هج 5وهي مث  
 هاسطــتن :ةـــــأداة الدراس 
 ثثثهلـتح  عبى حزقة هلرهق هعطـم :ةـائيـــــل اإحصـــالوسائ( ج هإحصتئـةSPSS وقم م هسطخمه ،)  همطرسط

ستي،  رهفه  .Fو  T هخطـتا، هالطرهءهمعـتاي، قعتق   ها
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 ة :ــــــج الدراســــائــنت 
مول هلماهسيثثرتـثجم قعرقت  تر ثثثت -  .ط بت

 ي.ثثثثي وهلريتمثرعي هلثـتفثثثة هلثثثقب -

 تةية .ثثقبة هإقكتيت  هم -

 (2014)حسن و همى، اوتـنـة هأيشلة هلريتمـة وعم  تنرعـت .  -

مة. :عنوان( ب2012) ة قادريـــدراس –2  قشكا  هللبـة ه
 تقعة أول قر .همفت هلماهسة  ة:ــــدف الدراســــه  إ هلطعرف عبى همشكا  هل ترهجه هللتلب همبطحق بت
 تقعة أول قر  وهخطروه بلريـة عشرهئـة هلطحـرهطتلـت  20: ههطـبت عـنة هلماهسة عبى ةـــــة الدراســـعين  .بت
 همـتببةةـــأداة الدراس :. 
 ك المحسوبة.: هلنسب همئرية، هلنسـة هلطتئـةائيةـــائل اإحصــــالوس ، 
 ةـــــج الدراســــنتائ : 

 .هقطصتةيةوأخرى  هجطـتعـة هللبـة لميـم قشكا  ةاهسـة و -
صصتهم  -  (2012)حبــة،  .ا يرجم فروق ي قشكا  هللبـة بتخطاف 

تقعة طــة . (بعنوان :2011) ة الوزير وآخرونـــــدراس –3  إستهتـجـة قـتحة لبنشتط هلريتمي 
 تقعة طــة. ةــــــدف الدراســـــه  : همفت هلماهسة إ ومع إستهتـجـة لبنشتط هلريتمي 
 ههطـبت عـنة هلماهسة عبى هلـتئـن عبى تنفـذ هلريتقج هلريتمي ق  قشرفن ايتمـن واوهة  ةـــــة الدراســــعين :

 هلبجتن هلريتمـة.
 هاسطــتن: ةــــــأداة الدراس. 
 ستي،ائيةـــائل اإحصــــالوس رهف : م هسطخمه  همطرسط ه           هلرزن  هلنسب همئرية، ،هلطكرهاه  ،همعـتاي ها

 هأمـة هلنســة. ،هلتجـحي
 ة :ــــــج الدراســـائــــنت 

 هأهمهف همرجر  ق  هلنشتط م تطحـق إا بنسـة مئـبة . -
 وجرة قصرا ي بريتقج هلنشتط هلريتمي. -
 هإقكتيـت  غر تتفـة لطنفـذ بريتقج هلنشتط هلريتمي. -
)عـم هلرمتن عتاف و عز  فكري، . هلريتميــق أهمهف بريتقج هلنشتط هلمعتية وهإعان غر تتفـة لطح -

2011) 

 ة .ثثثثثتمـة همماسـثثثثثة هلريثثثثتل هأاةن ي هأيشلثثثتلـت  مثثثثثتاتة طثثثثثت  قشثثثثثثقعرق( بعنوان : 2010ة كنعان )ـــــدراس -4
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 قعرفة قعرقت  قشتاتة طتلـت  هلصفرف )هلستبع،هلعتهر،وهلثت ثتيري( همفت هلماهسة إ   :ةـــــــدف الدراســـــه
 متل هأاةن ي هأيشلة هلريتمـة همماسـة .  ي قمهاس

 طتلـة م هخطـتاهم بلريـة عشرهئـة . 1511ههطـبت عـنة هلماهسة عبى  :ةــــــة الدراســـــعين 

 هاسطــتن :ةــــــــأداة الدراس  

 هعطـم ة :ـائيـــــاإحصل ـــــالوسائ ( هلـتح  عبى حزقة هلرهقج هإحصتئـةSPSS وقم م هسطخمه  همطرسط ،) 
ستي ، رهف ه  .هـفه هخطـتا ،بـ  هلطـتي  هلثاثي لبفروقت  همعـتاي، ها

 ة :ــــــج الدراســــــنتائ 
تيب هلمي و قعرقت  قرتـلة بتإقكتيـت   - هلريتمـة  قعرقت  قرتـلة بتجتل وجرة قعرقت  قرتـلة بت

م ق  قشتاتة طتلـت  هلصفرف )هلستبع،هلعتهر،وهلثت ثتيري( ي ه  .أيشلة هلريتمـة همماسـةهأتتةمي 

 .عبى حستب متاسة هلنشتط هلريتميهنتك ههطـت  عنم هللتلـت  ي تعبم همـتح  هلتبرية همخطبفة  -

 (2010)تنعتن،  هلريتمـة همـمقة تـبـمية ومبة . هألعتبأن  عم  ترفر همطعة ي هأيشلة هلريتمـة -

 ( بعنوان : استثمار أوقات الفراغ لدى طلبة الجامعة .2009ة عزيز وحيدر )ــــــدراس –5
 تقعة، وهلهمفت هلماهسة إ هلطعرف عبى تـفـة هسطثـتا أوقت  هلفرهغ لمى  :ـــــةدف الدراســـــه طعرف عبى طبـة ه

نس  .هلفروق وفق قطغر ه
 طتلب وطتلـة . 106ههطـبت عـنة هلماهسة عبى  :ةــــــة الدراســــعين 
 هاسطــتن :ةــــــأداة الدراس. 
 هعطـم:  ةـائيـــــل اإحصـــــالوسائ ( هلـتح  عبى حزقة هلرهقج هإحصتئـةSPSS وقم م هسطخمه  هلرزن ،)                        

 همئري ،هلرسط همرجح.
 ةــــــج الدراســـنتائ  : 

تقعة .  -  وجرة ترجه ةي لمى طبـة ه
ـرعة ا يسطـتن هت -  وجرة جتيب سبي قسـلر عبى هللبـة ي هسطثـتا قعظم أوقت  فرهغـم أن هنتلك 

برس ي همــى وهسطعـتل  نس هأخر ،هلطجرهل ي هلشتاع ،ه يـضرن وقت فرهغـم بمون فتئم  أو جموى تتلبـتء قع ه
 .لبـرجـتز همربتي  

تمـة عبى ثثثهلري هأيشلة ت  وثثتيـثثةاهسة تأثر هإقك وان :ــ( بعن2009د)ــــل سييد خلــحمــة سمير بن مــــــدراس -6
 ة.ثثثثة طــثثتقعثثثثثثة جثثثطبـت  ثثتهثثثثه

 تهت  طبـة جتقعة  هأيشلة همفت هلـح  إ ةاهسة تأثر هإقكتيـت  و الدراســـــــة:دف ــــــه هلريتمـة عبى ه
 طــة. 
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 :طتلـت م هخطـتاهم بتللريـة هلعشرهئـة هللـــة. 295ههطـبت عـنة هلماهسة عبى  عينة الدراسة 

 : هاسطــتن أداة الدراسة. 

  هعطـم اإحصائية:الوسائل ( هلـتح  عبى حزقة هلرهقج هإحصتئـةSPSS وقم م هسطخمه  هلطكرهاه ،)،  هلنسب
ستي لطحبـ  هلطـتي ،همئرية  رهف ،همطرسط ه  بـ  هلطـتي . ،همعـتاي ها

 :نتائج الدراسة 
تقعة قــبة -  .قرهفق همنشآ  هلريتمـة بت

 .يشتط ايتميا يرجم قشرف لك   -

 .عم  ترفر هإسعتفت  هأولـة -

 (2009)سـم،  .هأصمقتءلب قضتء وقت هلفرهغ ي يشتط غر بم قع فض  هللتب -
نس مصبحة هلذترا  - تقعة وفق قطغر ه وجرة فروق ذه  ةالة إحصتئـة ي هسطثـتا أوقت  هلفرهغ لمى طبـة ه

أوقت  فرهغـم ةهخ   )هلذترا( يـضرن قعظم أوقت  فرهغـم ختاج همنزل أقت هللتلـت  )هإيتث( يـضرن قعظمأن هللبـة 
 .(2009)عزيز و حـما، . همنز

   .همعبـنةاهسثثثة تـرمـثثة لأيشثثلة هللابثثـة بكبـة  ( بعنوان :2008د.هاني محمد يونس موسي)ة ـــــــدراس -7
 تقعة همبك سعرة،وبتلطت هلطعرف  ة:ـــــــدف الدراســــــه همفت هلماهسة إ تـرم هأيشلة هللابـة  بكبـة همعبـن 

عبي أبرز هلصعربت  هل ترهجه تبك هأيشلة ، وق  هلطرص  إ بعض همـتحت   هل قم تزيم ق  قسطري تفعـ  
 تبك هأيشلة بتلكبـة.

 جتقعة همبك  –طتلـت وهم  طاب تبـة همعبـن  2415ببغ عمة هجطـع هأصبي لبماهسة  ة:ــــــــة الدراســــعين
تقعي    ، وم هخطـتا عـنة عشرهئـة ق  هؤاء هللاب لطلــق هاسطـتيه 2008/  2007سعرة وذلك لبعت  ه

صصت  14.99ـة ببغت طتلـت  بنس 362عبــم وهلطعرف عبي آاهئـم ، وببغ حجم هلعـنة  % ، ومبت هلعـنة 
تسب هآ ، وهلكـــتء. بـزية ، وهلريتمـت  ، وه  قطنرعة قث  : هلبغة هلعربـة ، وهلبغة ها

 ة:ـــــــج الدراســـــنتائ 
 .تثر  همـراه  وتعتاض قرهعـمهت قع متاسة هأيشلة -

ذب ي هأيشلة -  .معف عرهق  ه

 .تؤةي إ قضـعة هلرقتهقطنتع هللبـة أن هأيشلة  -

 (2008)قرسي،  .همـزهيـة همخصصة لأيشلة بتلكبـة مئـبة  -
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تهت  : بعنوان  (1999ني )ــة مارديــــدراس -8 ـة ر هأيشلة هأاةن - هلرقرك جتقعة طبـة ه  .هلفرهغ وأوقت  هلتو
 ة :ـــــدف الدراســــه 

تهت همفت هلماهسة إ هلطعرف عبى  ـة وأوقت  هلفرهغ  ها ر هأيشلة هلتو هلستئم  لمى طبـة جتقعة يرقرك 
تهت وهلتبرية عبى  وهاقطصتةية هاجطـتعـةوهلطعرف إ تأثر بعض همطغره   ر هلتويح ه  .هللبـة 

 ( طتلب ق  طبـة تبـة هلتبـة هلريتمـة ي جتقعة هلرقرك. 200تكريت عـنة هلماهسة ق  ) ة:ـــــة الدراســــعين 
 ة:ــــج الدراســــنتائ 

تهت وجرة فرق ةهل إحصتئـت بن  )ثتيري  ه ر متاسة هلتويح وهمسطرى همطم )أقي( وهمسطرى هلعت هللبـة 
تهت تذلك أومحت هلماهسة أيه ا ترجم فروق ةهلة إحصتئـت بن ، و  ى هلرهلمي  لصت همسطرى هلعتفـت فرق( لم  ه

ر متاسة هلتويح وقطغر ت  ق  هلم وبـنت هلماهسة أيضت أيه ا ترجم فروق ، خ  هلشـري لأسر ،وقكتن هإقتقةهللبـة 
تهت ةهلة إحصتئـت بن  ر متاسة هلتويح وقمى همـتاسة هلفعبـة أو عمقـت لبت  ه ،  ويح.هللبـة   (1999)قتاةي

نس قطغره  أثر :بعنوان (1997ة إستيتية )ــــدراس -9  متاسة قمي عبى هاقطصتةي هلسك  وهمسطري وقكتن ه

  . هلفرهغ أوقت  أيشلة تا 
 نس وقكتن هلسك  وهمسطرى  ة:ــــــدف الدراســــــه  هاقطصتةيهمفت هذ  هلماهسة إ هلطعرف عبى أثر قطغره  ه

تا  أيشلة أوقت  هلفرهغ ي عـنة أاةيـة.  عبى قمى متاسة 
 تقعة هأاةيـة.339أجريت هلماهسة عبى عـنة تطألف ق  ) ة:ـــــة الدراســــعين  ( طتلـت وطتلـة ي تبـة هلعبر  بت
 نسن ي بعمي قشتهم  هلرهقج هلطبفزيريـة ة:ــــالدراسج ــــنتائ  أهتا  هلماهسة إ وجرة فروق ةهلة إحصتئـت بن ه

نسن ي أبعتة هلرهقج هلفنـة وهلعبــة،ب، وهأيشلة هلريتمـة لصت هلذترا هلرهقج  و ـنـت ا ترجم فروق ةهلة بن ه
تـت أهتا  هلماهسة إ عم  وجرة أثر ذي ،  هلنموه  ،وخمقة هجطـعوحضرا  ، وقرمرعت  هملتلعة،هاجطـتعـة

تا  أيشلة أوقت  هلفرهغ  هاقطصتةيةالة إحصتئـة لك  ق  قطغر قكتن هلسك  وهمسطرى  عبى قمى متاسة 
 (1997)هسطـطـة،  هلماهسة. لمى عـنة

 ةاس هلتبـة هلريتمـة وأثر  عبى قـرل واغـت  طبـة هممهاس هلثتيرية.( بعنوان: 1995ي )ـمـــــة التميــــــدراس -10
 ة: ـــــــدف الدراســــــه 

ر قزهولة هلنشتط قـ  هلماس وقمى تأثر ةاس هلتبـة  همفت هلماهسة إ هلطعرف عبى قـرل واغـت  هللبـة 
عبى قـرل واغـت  همـتاسن وغر همـتاسن لبنشتط هلريتمي إمتفة إ  هأخرعبى هذه همـ  وعبى تأثر هذه  هلريتمـة

تبـة وهلسبــة وتأثر ت  قنــت.   هلطعرف عبى همـرل هإ
 طتلـت وطتلـة. 750طتلـت وطتلـة ق  أص   465عـنة هلماهسة عبى  ههطـبت ة:ــــــة الدراســــعين 
 هاسطــتنة : ـــــأداة الدراس.  
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  هلنسب همئريةة : ـيـائــاإحصالوسائل.  
 ةـــــج الدراســـــنتائ : 

ر هلتبـة هلريتمـة وقزهولة  هنتلك ثأثر وهمح لماس هلتبـة هلريتمـة ي تغـر قـرل و - تبـت  اغـت  هللبـة إ
 هلنشتط هلريتمي عـرقت.

أاهء واغـت  هللبـة أيه هنتلك طبـة ا يرغـرن ي هلريتمة هتئـت إا أن لبماس  هأوهتضح ق  خال هلكشف  -
 فتعبـطه ي هلطأثر هلرهمح ي تغـر أفكتا هؤاء.

 (2008)هلطـــي،  إن هللبـة همـتاسن لبريتمة أتثر قـ  لبماس ق  هللبـة غر همـتاسن هت ختاج هلماس. -

 وقت هلفرهغ لمى هلشـتب.( بعنوان : 1992ة )ـــــفـة وطـــــدراس -11
 همفت هلماهسة إ هلطعرف إ هلكـفـة هل يسطغ  هت هلشـتب وقت هلفرهغ.: ةـــــــدف الدراســـــه 
 ق  طتلـة  طتلـت و 800ههطـبت عـنة هلماهسة عبى طاب همعسكره  هلصـفـة حـ  ببغت ة: ــــــــة الدراســـــعين

تقعـة )همسح هلشتق ( 322همرحبة هلثتيرية و  .طتلـت وطتلـة ق  همرحبة ه
  هاسطــتن :ةــــــــالدراسأداة 
 فـشر هخطـتا ،بـ  هلطـتي  همئرية،   هلنسبهسطخمهم  :ةـــــاإحصائيائل ــــالوس. 
 ة:ــــــــــائج الدراســـــنت 

ـة  - تبـةمتاس هللبـة أيشلة ترو  إ
 هلفروق بن هلذترا وهإيتث هيعمه  -
ت هعتا هسطثـتا  و - تصة بتلشـتب عتقة وذلك  ـة ه يرصي هلـتح  بإقتقة همنشآ  هلثـتفـة وهلعبــة هلتو

 (2015)وطفة،  .ض  أوقت  هلفرهغأف

 .هلثتيرية هممهاس وتبــذه  هلفرهغ لطاقـذ وقت ي هلريتمـة همـتاسة بعنوان: (1990) ابــــات خطــــدراس -12
 ة :ـــــدف الدراســـــه 

ر هأيشلة همفضبة ي وقت هلفرهغ، بصفة  و همفت هذ  هلماهسة غبى هلطعرف عبى اغـت  هلطاقـذ وهلطبــذه  
                  ختصة قتة  تفضـ  متاسة هلنشتط هلريتمي ي وقت هلفرهغ،وهلطعرف عبى تفضـ  متاسة هلنشتط هلريتمي ي وقت 

هلطعرف عبى حجم همـتاسة هلريتمـة همنطظـة ي وقت هلفرهغ وأيرهع هلنشلة هلريتمـة هل متاسـت هلطاقـذ  و هلفرهغ ،
 وهلطبــذه .

هلطعرف عبى ةوهفع متاسة وعم  متاسة هلنشتط هلريتمي ي وقت هلفرهغ لمى هلطاقـذ وهلطبــذه  وهلطعرف تذه و 
تء مـتاسة هلريتمة ي وقت هلفرهغ. ميم هأهختص هلذي  يعزى إلــم فض  هإ ر   عبى هسطجتبتهم 
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 تفظ ( تبــذ وتبــذ500ههطـبت عـنة هلماهسة عبى ) ة:ــــــة الدراســــعين   ق  تاقـذ هلصف هلثت هلثتيري ي 
ـز ، هلـتهر  و  يصفـت ق  هلذترا وهلنصف هآخر ق  هإيتث.  ه

 ة:ـــــــج الدراســــائـنت  

 أومحت هلماهسة أن هلطاقـذ وهلطبــذه  يفضبرن بماجة تـر  هأيشلة هلطتلـة:
 هلرهةير أو هلطسجـا  هلغنتئـة أو همرســـة.قشتهم  هلطبفزيرن وهلذهتب إ هلسـنـت أو همسرح ومتع 

 :هسة أن هألعتب هلريتمـة هلطتلـةتـت أومحت هلما 
تر  هلـم  وتر  هلسبة وهلكر  هللتئر  وتر  هلـم ،وتنس هللتولة هحطبت همرتـة هأو لمى هلطاقـذ وهلطبــذه   

وههم ةهفع ، صرل إ همسطريت  هلريتمـة هلعتلـةتذلك أومحت هلماهسة أن أهم ةوهفع همـتاسة لمى هلطاقـذ هر هلر 
ـم،ي حن أومحت هلماهسة أن   أهملبــتاسة هلريتمـة لمى هلطبــذه  هتطستب هلبـتقة هلـميـة وهلصحة وهلـره  ه

 بتمذهتر  وبـنت لايشغتلأسـتب عم  متاسة هلنشتط هلريتمي ي وقت هلفرهغ لمى عـنة هلماهسة هر عم  ترهفر هلرقت 
تء مـتاسة هلنشتط هلريتمي لمى هلطاقـذ ي وقت هلفرهغ تتن لأب،ي حن أن هلفض   هلماهسة أن هلفص  هأول لإ

تء مـتاسة هلنشتط هلريتمي لمى هلطبــذه  ي وقت هلفرهغ تتن مماس هلتبـة هلريتمـة ـم، .   هأول لإ )خلتب و 
 (181صفحة ، 1990

تهت  :(بعنوان1988) ة الكرديــــدراس -13 ر ي هلريتمـة همـتاسة ه تقعة طاب لمي هلرقت ه   .هأاةيـة ه
 ة:ـــــدف الدراســــه 

تقعة هأاةيـة عبى متاسة هأيشلة  هلريتمـة همف هغ  همفت هلماهسة إ هلطعرف عبى قمى إقـتل طاب ه
ر  تهتهمهلطعرف عبى  و ،هأوقت  ه يشلة هلريتمـة ي أوقتهم ر متاسة هأ  ههطـتقتهموقـرهم وهلموهفع هل تشر  ه

ر   .ه
 ة:ــــــة الدراســــعين 

ر.تـت بـنت  %)31.2بـنت هلماهسة أن يسـة ) ق  هللاب متاس بتيطظت  هأيشلة هلريتمـة ي هلرقت ه
ر،55.8هلماهسة أن يسـة ) %( ق  33.8) ويسـة %( ق  طاب هلكبـت  هلعبــة متاس بتيطظت  هلريتمة ي وقت ه

ر، %( ق  هللاب  65.7تذلك بـنت هلماهسة أن يسـة ) طاب هلكبـت  هإيستيـة متاس بتيطظت  هلريتمة ي هلرقت ه
ر.  تتيره مـبرن إ متاسة هلريتمة ي هلرقت ه

ر  هأوقت  بعنوان: (1986) ل وآخرونــــــة قنديــــدراس -14  هلشرقـة. همنلـة " هلشـتب هلسعرةي لمى ه
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 ة:ــــــدف الدراســــــه 
طبف قرهحبه هلسنـة وهلطعرف عبى تـفـة تصرف  ر  لبشـتب ي  همفت هلماهسة إ هلطعرف عبى هأوقت  ه
ر  وهأيشلة هل متاسرهت وقـرهم واغـتهم همخطبفة،وهلطعرف عبى همشكا  هل تستعم عبى  هلشـتب ي أوقتهم ه

تبـت يستعم عبى  هسطثـتاهأوقت  فرهغه  هسطثـتاحس    بنتء هخصـطه وتكتقبـت.إ
 همرحبة و ( فرةه ق  طاب قرهح  هلطعبـم هلعت ،13728مبت عـنة هلماهسة ) ث:ــــــالبح ةـــــعين                           

تقعـة،  بتةية. و ،قرى و عـتل و وقرظفن، ه
 ة:ـــــــج الدراســــــنتائ 

ستعت  قـمهاهت أابع ستعت  وتزةهة هذ  هلفت  إ أتثر ق  أظـر  هلماهسة أن يسـة تـر  ق  هلشـتب لميـت 
سـع ستعت  ي إجتزه  هتية هأسـرع،وهإجتزه  هأخرى ،تـت أظـر  هلماهسة أن أهم هأيشلة هل مـ  هلشـتب 

بى هأيشلة هلريتمـة وهلرحا  ،تذلك أظـر  هلماهسة أن أهم همشكا  هل ا تستعم هلشـتب ع مـتاسطـت هي :
تبـت هر عم  وجرة يتة قريب ق   هسطثـتاهأوقت  فرهغـم  هسطثـتاحس    يإ                                وقبة ،هلسك  أو قبة هماعب ي ه

 (1986)قنمي ،  همنطزهت .
ر همـ  م أظـر  هلماهسة أيضت أن هنتك فروقت ةهلة إحصتئـت بن طاب هلكبـت  و ـتاسة هلعبــة وهإيستيـة 

ر لصت طاب هلكبـت  هلعبــةهلريتمـة ي هلرقت   .ه
ر متاسة هلنشتط هلريتمي ترجع إ هأسـتب                          تـت أظـر  هلماهسة أن ةوهفع طاب هلكبـت  هلعبــة 

تذلك  ،هجطـتعـةيح ع  هلنفس ، وهمـرل وهلرغـت  ، ويرهحي هتطستب هلصحة وهلبـتقة هلـميـة وهلـر  وهلتو  هلطتلـة:
ر متاسة هلنشتط هلريتمي تـرة إ هأسـتب هلطتلـة:                      هلصحة وهلبـتقة أظـر  هلماهسة أن ةوهفع طاب هلكبـت  هإيستيـة 

 .هلنفس،وهمـرل ،وهلرغـت  وهلـر  هلـميـة ، وهلتويح ع 
ر يعزي إ قت يبي: وأومحت هلماهسة معف  أن أهم أسـتب عزوف هللاب ع  متاسة هلريتمة ي هلرقت ه

ر خال  هإقكتيت  همتةية وهلـشرية ،وعم  تشجـع هأسر  وأولـتء هأقرا مـتاسة أبنتئـم هلريتمة،وعم  هيطظت  هلرقت ه
. تقعـة هأو  (1988)هلكرةي،  هلماهسة ه

تهت  بعنوان: (1984ة عبد العزيز )ــــــدراسال -15 ت  ه ي هلنشتط ر متاسة هيميتيت جتقعت  خر  ي هلتو
 (1984)عـم هلعزيز،  هلفرهغ وقت
 ر متاسة : ةــــــــدف الدراســــــه ت  جتقعة هلذيتيت  تهت  خر ي ي وقت هلفرهغ. هلطعرف عبى ه  هلنشتط هلتو

 ة جتقعـة وتتهوح أعـتاه  قت بن 1600: ههطـبت عـنة هلماهسة عبى )ثــــــــة البحــــعين   .سنة 60-21( خر
 ـة مـ  لبطنتقص قع هلطـم  ي هلس  :ةــــــج الدراســـنتائ تـت أظـر  هلماهسة  أظـر  أن همستمة ي هأيشلة هلتو

ر همشتاتة ي  ي ي وقت هلفرهغ.أن همـنة ا تؤثر ي همـ    .(1984)هلعزيز،  هلنشتط هلتو
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 قة:ــابـــــات الســـــى الدراسـق علــــيـعلـالت -8

طبف  ق  خال هلعرض لبماهست  هلستبـة تـن لبـتح  أهت ههطـت بتلنشتط هلريتمي ق  خال هلطعرف عبى 
                      همعرقت  هل تشك  عــة مـتاسة هلنشتط هلريتمي ،ومثبت ي هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ،هلرهقج ،هلمعتية 

بست  هلسبــة، ،هلطرجه هلمي ،عم  تنرع هأيشلة مي،ـتي وهلريتقبة هلرعي هلث ،هإعان و هلطحصـ   ،هايتيت ه
ت و هلماهست  هلستبـة فــت م ذتر   هلماهسي ،هلطـم  ي هلس  وعم  وجرة هلرغـة. ومثبت أوجه هلطشتبه بن هلـح  ه

ت  إستهتـجـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي ق  خال هلعنتصر همذترا   هقتهحي طريـة هلطنتول حـ  تتن همف هلـح  ه
أقت هلماهست  هلستبـة فكتن ههمف قنـت هر هلطعرف عبى همعرقت  ،وتشتهت ةاهسطنت قع ةاهسة وهحم  فـط ي ههمف 

 ي هلعـنة . هاخطافإستهتـجـة لك  تتن  هقتهحهمطـث  ي  هلعت  و
اهست  هلستبـة ترهت تنتولت بعم هلرقت ق  خال تـفـة هسطثـتا  وقضتئه قع لك  هسطفتة هلـتح  ق  هلم 

 هإهتا  إ تأثر هلرستئ  هلطكنرلرجـت حـ  تنتولت قمى هسطـاك هلرقت فــت. 
ـةوق  بن قت م تنتوله قت يطعبق بأحم هأبعتة همــة ي قـتح  أا وهر هلعرض وهللبب وهلذي يعطر ق   هإسته

 أسس همــة ي هلطصــم . بن ه
مة ق  حـ   ،همـتاسة هلستبـة ةوهعيوتنتولت بعض هلماهست   مت ستعم ي  هايمقتجوتذلك قشكبة هللبـة ه

تص بإستهتـجـة هلنشتط هلريتمي ي وقت هلفرهغ.  تنتول همـتح ه
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 ة:ــــــــــخـاص
طبف هلماهست  وهلـحرث هلستبـ هسطعرمنت   ثنت هذهي هذه هلفص   وهر قت جعبنت يطأتم ق   ،ة هل تنتولت قطغره  

ي هلريتمي. إن هذ  هسطثـتاأمـة  ت هلـحرث هلستبـة سرف تفـم هلـح   وقت هلفرهغ وتأثر  ي متاسة هلنشتط هلتو ه
 .هخطـتا هلعـنة وتفسر يطتئجـت و ،عر قرهحبه وخلرهته همخطبفة وختصة ومع هلفروض
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 راغـــت الفـــوق ارـــاستثمة ـجيـراتيـــ: إستل اأّولـــالفص -1

 يـحـــرويـ: النشاط الرياضي التيــانـل الثـــالفص -2

 مـــي المقيــعـامـب الجـــالـ: الطثــالـل الثـــالفص -3
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 :ابــــــدخل البـــــــم

 

ة هلنظرية إعلتء يظر  هتقبة ع  قكريت  عنرهن ثثتب هلذي مـنت  هلماهسثثسنحتول ي هذه هلـ
وقت هلفرهغ بطفصـ  هإستهتـجـة  هسطثـتاحـ  سنطلرق ي هلفص  هأول إ إستهتـجـة  قرمرع هلـح ،

 ويبــت ي هأخر وقت هلفرهغ وقت قـ  عنه. هاسطثـتام 

ي حـ  سنطكبم ع  هلنشتط  أقت هلفص  هلثت فسنطلرق فـه إ متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
ـة م قفصاا   .يطلرق إ هلريتمة هلتو

تقعي وهإقتقو  تقعـة حـ  هأول مثثثهلفص  هلثتل  خصص لبلتلب ه   عـنة هلـح  وهلثت ت  ه
 .قكتن هلـح 
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  :تمـهيـــــــــــــــــد
ب أن يرلــت  هسطثـتاإن  ـت  همعتصر   ههطـتقتتنتوقت هلفرهغ ق  هلضرواه  هل  هلكرى حـ  ي ظ  ظروف ه

ر فرهغه ترجــت جـمه  نثوهمعـم  صتا حطـت عبى هلفرة أن يسطغ  وقت فرهغه وعبى همسؤول للره لطرجـه هلفرة  أن 
ع  ق  وقت هلفرهغ قشروعت    لاسطثـتا.برمع إستهتـجـة 

ـا  هاسطثـتاحـ  أن   ت بتلفتئم  هلـصر  وهللريبة هأقم عبى هجطـع.ي هلفرة سـعرة حط
صتئص وهأمـة ق  ـ  سـطنت ـتوتعتا يفوسـسطعرض هلـتح  ي هذه هلفص  هإستهتـجـة مفتهـــت  ول ه

 .قع هلطعرض إ بعض هلنـتذج استهتـجـت  قـتحة ي هلرقت وهلعتئم قنه هاسطثـتاومعـت قع هلطلرق إ 

 جية:ـراتيــــاإست -1
 جية:ـراتيـــة اإستـــوم كلمـــمفه -1-1

ـم أمم عـم  ازق)      ( يرجع أص  تبـة إستهتـجـة إ هلكبـة هلـريتيـة هستهتـجـرس  وتع 2012حسب 
لـط وترجـه هلعـبـت  هلعسكرية،ويشر  رب وإةها  همعتاك،ويعرف قتقرس ويست هإستهتـجـة عبى أهت عبم  فنرن ه

لط و  رب أو ومع ه ربـة،ويشر قتقرس أتسفراة أن هإستهتـجـة قتقرس "همراة" أهت عبم أو ف  ه إةها  هلعـبـت  ه
ربـة مت مك  ق  هلسـلر  عبى همرقف وهلعمو بصرا  هتقبة وا  ريك همعمه  ه هي أستس هلف  همسطخم  ي تعـئة و

لـط تتفة هأعـتل تل هإةها  فـي تع عبم وف  إةها  و وهل مك  همؤسسة ق   طبف هأقر تثره إذه هيطـبنت إ 
   (54 -53، هلصفحت  2012)عـم ،  ــق أهمهفـت.

 جية:ــراتيــــف اإستـــتعري -1-2
( أن هإستهتـجـة هي هلطخلـط همرمرعي  وفـت لأسبرب هلعبـي 2010يرى يتةي أمم عبي عـم هجـم ) 

ــق هذ  هأهمهف ق  سـتست  وإجرهءه  وبرهقج ي  ميم وستئ   ــــت و ميم هأهمهف همرهة  لإةها  ع  طريق 
ي يظت  أهلصعربت  وهمعرقت  بغرض تلرير  ب عبىقمى زق قنتسب ي إطتا هإقكتيـت  همطتحة لبعـ  عبى هلطغب

  (52، صفحة 2010)هجـم، همهف هجطـع وتلبعتته همسطــبـة. أسفة وقفتهـم و بـــت لف
ـم أمم عـم  ازق )   ( قت يبي:2012ويرى 

 .هإستهتـجـة وسـبة لطحــق  استلة همؤسسة -
ميم هأهمهف طريبة هأج  -  .هإستهتـجـة هي 

ـق أهمهف همؤسسة وهي:   تـن هإستهتـجـة أهم هللرق هل 
تاجـة مطغرههت هلسـتسـة وهلثـتفـة  -   .وهلطكنرلرجـة وهاجطـتعـةهلــئة ه
 .هلــئة هلمهخبـة مرهاةهت همتةية وهلـشرية -
ــــت -  (56، صفحة 2012)عـم ،  .هأهمهف همرهة هلرصرل إ 
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لط وهلرستئ  هل تعت 2010ويرى قروهن عـم هجـم إبرههـم )  ( أن هإستهتـجـة عبم وف  ينصرفتن إ ه
ــق همف هلسـتسة هلذي يطعذا  هلرمع هلكبي لبصرهع هلذي تسطخم  فـه هلـر  بشك  قـتهر أو غر قـتهر ق  هج  

   (31، صفحة 2010)إبرههـم، تنفـذ  ع  غر ذلك هلســ . 
ويرى هلـتح  أن هإستهتـجـة هي هلطخلـط هلذي ترهعى فـه هإقكتيت  همطتحة سرهء تتيت بشرية أو قتةية  

مة  لطحــق أهمهف قعـنة  .ي قم  زقنـة 

 جية:ـراتيــــص اإستـائـــخص -1-3
ـم أمم عـم  ازق )ثثثيذت    :أن خصتئص هإستهتـجـة تطـث  ي ( ع  يتجي حتقم2012ر 

تل ةون غر هإستهتـج - تهت ــق أهمهف هلمولة ي ولكنـت ترتـط أستست بعـبـة  ،ـة لـست قتصر  عبى   ها
 .همخطبفة

ــــتهلنظرية وهلفكرية همرتـلة بت هافتهمت أن أي إستهتـجـة تـر  عبى عمة ق   - وعبى  ،أهمهف هل تسعى إ 
 قنه ،وعبى هلرسـبة هل يـتح هسطخمهقـت. هايلاقهلرهقع هلذي يطم 

 .إن عـبـة ومع هإستهتـجـة قت هي إا عـبـة هلـح  ع  أفض  هأستلـب وهللرق وهأةوه  لطحــق هأهمهف -

 وثــت برمع هذ  هلمولة وقرههت همتةية وهمعنرية. هاتـتطتإستهتـجـة ت  ةولة قرتـلة  -

ر هلطنفـذ هلفعتل.هإسته - لر  هأو   تـجـة جـم  هلصـتغة هي ه

مة  همرهح  -  (57، صفحة 2012)عـم ،  .ب أن تكرن هإستهتـجـة وهمحة همعتم و

 جية:ـراتيــــة اإستـــأهمي -1-4
ـم أمم عـم  ازق )  تكـ  ي هلنـتط هلطتلـة:( أن أمـة هإستهتـجـة 2012يرى 

مة - ــــت ي زق   ميم هأهمهف هملبرب   .تستعم ي 

ميم هأولريت  وهأمـة  هلنســة  لأهمهف -  .أهت تستعم عبى 

تذ هلـرهاه  وتعـ  عبى ومرح هلرؤية ي همسطــ  -  .تستعم عبى ه

 .تظـر يـتط هلـر  وهلضعف ي همؤسسة -

صص همره -  .اة وهإقكتيت  همطتحةتعـ  عبى ترفر و

 (58-57، هلصفحت  2012)عـم ،  .ةهخ  همؤسسة هلريتمـة هاتصتلتسـ  عـبـة  -

 جية:ـراتيـــــع اإستــــروط وضـــــش -1-5
ـم همم عـم  ازق ع  أبر همعتطي  ميم أهم هذ  هلشروط فــت يبي:2012) يذتر   (أيه مك  
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 داف:ـــــوح اأهــــــــوض 
ب هن تكرن هأهمهف قطكتقبة  ا مك  ومع إستهتـجـة سبــة هأهمهف قـــة أو غر وهمحة ،وعبى ذلك 

 وقتهبلة وقنسـة.

 داف:ــــة اأهـــــعيـواق 
ــــت هأستلـب هلنتجحة لبرصرل إ هأهمهف هملبربة يسطبز  هخطـتاإن  وق  م  ،وجرة أهمهف وهقعـة مك  

هلازقة وتـــم  هاحطـتجت وتطأثر ي ذلك عـبـت  ومرح أهمهف وتـمير  ،تفؤ هلـماه  وهمرهاة قع هأهمهفأمـة تك
ــق ههمف بتإقكتيـت  همطتحة.  هحطـتا  

 ذات:ـــى الـعل وااعتمــــاد اابتكــــار 
 هر هممخ  هلرئـسي لبعـ  وهلـعم ع  هلطـبـم وهلـح  ع  هلطحمي  بتسطـرها هابطكتاب أن يكرن  

 ص:ــــة والتخصـانيــــالعق 
       مع أن عـبـة هإستهتـجـة قت هي إا عـبـة تطضـ  هخطـتاه  عـايـة ي هلعاقة بن هلرستئ   

تطم عبى أستس عـا  طبفة  وأستلـبق  بن عم  وستئ   هاخطـتاوهأهمهف ،ويـصم بتلعـايـة ي هذه هجتل عـبـة 
ــق هأهمهف.  مك  حستبه وهلمفتع عنه وهر قمى فعتلـة هذ  هأستلـب ي 

 زامـــــاالت: 
وهذه هر أحم قعتير  ،رة ترصـت مع أن هإستهتـجـة تكرن قبزقة لبرحمه  هل تـر  بطنفـذهت فـي لـس   

 .هاخطصتصجرة  هإستهتـجـة فـي تصما ع  هلسبلة همخرلة قتيريت مث  هذه 

 ةـراريـــااستم: 
تطب همشتت  هلـرقـة وإمت تطضـ  عتة  عم  قرهح   تـر  ت  قرحبة عبى قت ســـت ،وق  م فتإستهتـجـة ا 

 مروا  ومرح همرهح  همخطبفة.

 ة:ـرونــــالمـ 
)عـم ، مع أن تطضـ  هإستهتـجـة ةاجة ق  همروية تسـح هت مرهجـة همرهقف غر هحطـبة أو همطرقعة.  
 (59 -58، هلصفحت  2012

 جي:ـراتيـــط اإستـــالتخطي -1-6
( أن هلطخلـط هإستهتـجي هر عـتة هإةها  هإستهتـجـة ،هر ف  هلطعتق  2010يرى قروهن عـم هجـم إبرههـم)

عـبـة إةهاية ويطضـ  هلطخلـط هإستهتـجي قسحت  قع همسطــ ، وهر عـرقت هلرظـفة همـكر  أو هر يـلة هلـمهية ي هي
ميم هأهمهف هلرئـسـة وتـــــت وإخطـتا همنتسب قنـت وتصــم هإستهتـجـت  هل  تاجـة ،م  لـنـة همنظـة هلمهخبـة وه
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مثتبة –ــة اســت إن تتيت ت–تطـع ق  خال برهقج وجمهول زقنـة ترظف عبى قمههت قرهاة قعـنة لـبرغ هذ  هأهمهف 
 .قعتير يـتس عبــت هأةهء هلفعبي

وهلطخلـط هإستهتـجي عـبـة قسطـر  لطصــم وتلرير خلط تشـ  وظتئف همنظـة ويـر  عبى تصــم وتلرير  
تل هلنشتط هل تنطـي إلــت همنظـة(  وهاسطـرهاخلة عتقبة طريبة هممى بشأن تـفـة هلطنتفس  ي هلصنتعة )أي 

 (99 -98، هلصفحت  2010)إبرههـم، 

 ي:ـــاضـال الريـــط في المجـــالتخطي -1-6-1
( هأستس هلذي تـ عبـه 1997عـسى قلر ) إن هلطخلـط ي هجتل هلريتمي حسب طبحة حست  هلمي  وعملة

ميم  ــــت و ميم هأهمهف همرهة  طبف عنتصر هلعـبـة هإةهاية ق  تنظـم واقتبة وترجـه ،حـ  يطم ع  طريـه 
ق  خال عـبـت  وأيشلة قرمرعة وفق  همطمخا هذ   هسطخمه هلازقة لطحــق هذ  هأهمهف ،وتـفـة  همطمخا 

 ي هلطنفـذ.تسبس  زق 
طبف هأيشلة هلريتمـة ،حـ  أن غـتب هلطخلـط يفـم  فتلطخلـط ي هجتل هلريتمي مث  أمـة بتلغة ي تنفـذ 

ـم هأهمهف ق  هلعـ  ،حـ  يصـح هلعـ   تلـتهلعـ  أهم قـرقتته أا وهي  ا غتية وا همف له،تـت أن  ها
مة قرهح  وخلره  تنفـذ هلعـ  وهللر  لأيشلة همخطبفة وهلطنسـق بن هذ   بإتـتعـتق همطـعة هل تبز  هلعتقبن هلطخلـط 

 هأيشلة.

ـم ي هجتل هلريتمي مك  هلطنـؤ بتمشكا  وهلعــ ــق ههمففع  طريق هلطخلـط ه  ،ت  هل تـف ي طريق 
ـم لإقكتيت  همتةية وهلـشرية همطرفر  ي هلطنظـم  هاسطغالفـذلك مك  هلعـ  عبى تافــت.قـ  وقرعـت ،وهلعـ  عبى  ه
سـت لبـسطــ  هلذي تنـأ  به هلطخلـط.   (45، صفحة 1997)هلمي  و عملة، وترفر هلنـص هت 

 م:ـــالتنظي -2
 م:ــــوم التنظيــــمفه -2-1

ر ههمف 1999يرى عـم هجـم هرف)     صبة وهحم  وهيلاقـت  ــعـت ي  ـرة و ( أن هلطنظـم هر ترحـم ه
ميم هلعاقت  هلطنظـــة. مة  وتذه   بطحميم همسؤولـت  وقعرفطـت وتـســـت إ أقست  

ـرةفتلطنظـم لـس همفت ي حم ذه    ـتعة تأهت فرة وهحم وذلك ع  طريق  ،ته وإمت ههمف قنه ترحـم ه وأن تعـ  ه
ـتعة  تأهت فرة وهحم وعبى هذه يكرن هلطنظـم وسـبة لطحــق ههمف.  )هرف، ــق جـم قطعتون قع ت  أفرهة ه

 (103، صفحة 1999

 م:ــــف التنظيـريــــتع -2-2
ــم هرف)    زء هلذي يطرقع ق  ت  عضر ي همنشأ  1999يذتر عـم ه مة ه ( ع  هلف  برهون أن هلطنظـم 

 وهلعاقت  بن هؤاء هأعضتء ،بغرض أن يكرن أةهؤهم أتثر قت يكرن فتعبـة لطحــق همف هذ  همنشأ .
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ــق همف قشتك   ـع إيست يرقي إ  راج فري أيه تصــم عاقت  يشلة وع  ج ،وع  قر أيه هك  أي 
، 1999)هرف،  .لبسبلة بن هلنشتط وهأفرهة،وأقتت  هلعـ  همف مكن هأفرهة ق  هلعـ  قع بعضــت بكفتء 

 (105-104هلصفحت  
ــق همف قعن.   ـرعة هأفرهة لغرض  ـرعة ق  همـت  هل تؤةيـت   ويرى هلـتح  أن هلطنظـم هر 

 م:ـــــوات التنظيـــــخط-2-3
ب   لره  هل  لة هلطنظـــة إحمى ههـئت  أ أتـتعـتهنتك بعض ه و همؤسست  وهي عبى عنم ومع ه
ـرة عـم همـصرة وحس  : هلنحر هلطت  (2003أمم هلشتفعي)حسب 

مقـت. بـتن أهمهف همؤسسة وتـعـطـت )حكرقـة أو أهبـة مقـم وهمنلـة هل   ( ويرع هلعـاء هلذي  

ـرعت  قطنتسـة -1  .ميم أعـتل ووهجـت  ههـئة همؤسسة وتصنـف هأعـتل هل تـر  هت ي 

وترمـح ذلك  ؤسسة وهلازقة لطحــق أهمهفـت،ميم هإةهاه  وهأقست  هل تكرن هـك  هلطنظـم هإةهاي لبـ -2
 عبى خريلة تنظـــة.

ميم سبلتهت وقسؤولـتهت وهلعاقة بـنـت. -3  ميم هخطصتصت  هذ  هإةهاه  وهأقست  و

تجة هلعـ  بتمؤسسة وهمؤها  وهلشروط هلرهجب ترهفرهت فــم. -4  ميم عمة هلرظتئف وهمرظفن هلازقن 

 ت  وقسؤولـت  هؤاء همرظفن وترمـح هلعاقة بـنـم.ميم هخطصتصت  وسبل -5

ومع لرهئح هلعـ  هلطنظـــة قث  ائحة همرظفن وهلائحة همتلـة وائحة همختزن وهمشتيت  وائحة بمل  -6
. هلسفر...  ه

مة طرق وإجرهءه  هلعـ  ي هإةهاه  وهأقست  همخطبفة بتمؤسسة. -7  ومع هلنظم هل 

طريت  هلطـتاير هلمواية هلرهجب تـممـت لبـسطريت  هإةهاية همخطبفة.ومع يظم همرهق -8 ميم أيرهع و  ـة هلمهخبـة و

)عـم همـصرة و حس ،  .هلماهسة همسطـر  وتطـع تنظـم همؤسسة وتعمي  هذه هلطنظـم مت يكف  هلطـم  همسطـر-9
 (10 9، صفحة 2003

 ة:ـــاضيــات الريـــــالمنظم -3
( إن قت يلبق عبـه هلسبرك هلطنظــي يع      سبرك 1997يرى طبحة حست  هلمي  وعملة عـسى قلر ) 

ع  ذلك  هأفرهة ةهخ  همنظـت  ،فتمنظـت  ي حم ذههت ا تضع سـتست  وا تطخذ قرهاه  ،وإمت هأفرهة هم همسؤولرن
رجت  ينطج عنـت عتئم  مة .أي أن همنظـة هذه همفـر  هي عـتا  ع  يظت  قفطرح له قمخا  و ي مرء قـت  

 سرب وتطكرن ق  أبعتة أابعة ائـسـة وهي:
تزهتام: ـــــــالمه  فبك  قنظـة قــة ينتط هت إ

 تؤةي لطحــق ههمف. هإطتا هلذي ينظم هأيشلة وهإجرهءه  هل وهرل: ـــــــالهيك
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 وهي هأجـز  وهمعمه  وهمعرفة هلفنـة هلازقة أةهء هأيشلة اأدوات:

 .هم هلذي  يشغبرن وظتئف وقـت  همنظـة راد:ـــــــــاأف

مي  لبـنظـت    .وهذ  هأبعتة هأابعة تعـ  ي ةينتقـكـة ختصة لطكري  همفـر  ه
تيب واغم ت  قت تعتيـه هلريتمة مخطبف أي  شلطـت وعبى ت  قسطريتهت ي هلمول هلنتقـة ق  قشكا  ،مث  ه

هإةهاي هلعنصر هأستسي ،واغم أن هلعـبـة هإةهاية ي ت  هجتا  هلريتمـة قتزهلت قرمع يـم،سرهء م  يعـبرن فــت أو 
أهم أسـتب قعتيت  هلريتمة م  يطعتقبرن قعـت ،فإن ت  ذلك ا يع عم  أمـة وجرة قث  هذ  همنظـت  ،ولع  ق  

)هلمي  و عملة، ،لـس وجرة هذ  همنظـت  ،ولك  فعتلـة أةهئـت وومرح أهمهفـت وتفتء  همسؤولن عنـت وهلعتقبن فــت. 
 (160-159، هلصفحت  1997

 ة:ـــاضيــآت الريـــــالمنش -4
ب أن ترهعى فــت إن ومع أي إستهتـجـة ي  هجتل هلريتمي تعطـم ي هأستس عبى همنشآ  هلريتمـة حـ  

 .ـع هلـشري هلذي ســر  بتسطغاهتهمـتيـس هلضرواية إمتفة إ عمةهت لطـتب  حتجت  هجط
ــم هرف )  تح هلعـبـة هإة1999ويرى عـم ه هاية ( أن هأةوه  وهمنشآ  تعطر ق  أهم هلعنتصر هلرئـسـة إ

تح  بريتقج ي هلتبـة هلريتمـة ،لذلك تتن ق  هلضرواي ترفر هذ  هأةوه  وهمنشآ  هلازقة مـتاسة  أيبصفة عتقة و
ـم وترز أمـة هأةوه  ي هآي:  أي يشتط ولـس ترفرهت فـط ب  ترفرهت ق  همسطرى ه

رتي -  .تستعم عبى افع همسطرى همـتاي وهأةهء ه

 .ي هلفرة لإصتبت تعـ  عبى تفتة -

 .تستعم همري عبى تعبـم همـتا  ي أقصر وقت مك  -

تصة -  .هأةهء إحمى هلرستئ  همــة ي هتطستب هلبـتقة هلـميـة هلعتقة وه

 وسـبة فعتلة وجـم  ق  وستئ  هلطشريق -

ب قرهعتهت عنم هخطـتا هأةوه : هاعطـتاه   هل 
 .هاسطعـتلومتل هلشك  وسـرلة  ةقة هلطصــم -

 .أن تطـتهى قع همرهصفت  هلـتيريـة لبنشتط قع عم  قسطريت  ي هلمهء -

 أن تكرن قصنرعة ق  قتة  ذه  جرة  عتلـة لطرفر عتق  هأق  وهلساقة ومك  هسطخمهقـت أطرل فت  مكنة  -

 .(273، صفحة 1999)هرف،  .وهلطرفر هاقطصتةوبذلك يطرفر فــت عتق  
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 :ارــــــااستثم -5
عبه سعـمه و أتثر حـرية وبتلطت       ميم هللتقة لمى هلفرة ،مت  إن متاسة هلنشتط هلريتمي يؤةي حطـت إ 

ـرية وةقة  تتن ق  هلضرواي عبى هلفرة أن يسطثـر وقت فرهغه ي متاسة   لذيهســـ  عبى أةهء هأيشلة هملبربة 
 هلنشتط هلريتمي.

 :ارااستثمف ـــــتعري -5-1
ـم أمم عـم  )  ــق قكتسب قطرقعة عبى فت  طريبة ي  هاتـتط( ع  سـم هرهاي بأيه 2012يذتر  همف 
 همسطــ .

ـم قلر أيه هلطخبي ع  أقرهل مطبكـت هلفرة ي  صرل عبى وع   ظة زقنـة قعـنة ولفت  ق  هلزق  بـصم ه
تلـة لأقرهل همسطثـر .  تمفـت  قتلـة قسطــبـة تعرمه ع  هلـــة ه

طفظ به   ثروهت ق  خال قت يطرلم عنه ق  إيرهةه  قكطسـة قث   همؤسسة لطنــةوع  حس  هلشتفعي هيه أص  
تا أو ق   (21، صفحة 2012)عـم ، خال تزهيم أص  اأس همتل.  ترزيع هأابتح وهلفرهئم وعرهئم هإ

وقطه ابح ق   هسطثـتاي همتل تامت قما فتلفرة إن أحس   تتاسطثـتاي هلرقت   هاسطثـتاويرى هلـتح  إن  
 ،و هذه عتئم ا يضتهـه عتئم. وهقطصتةيةعم  يرهحي سرهء تتيت صحـة، بميـة 

 ااستثمـــــارداف ـــــأه: 
ـم أمم عـم  )   تطـث  ي: هاسطثـتا( ع  طتهر قرةهن أن أهمهف 2012يذتر 

 لاستثمـــــــارام ــــــدف العـــــاله: 
ــق هلعتئم -  هر 

 تكري  هلثرو  وتنــطـت -

تجت  همطرقعة -  تأقن ه

 (23، صفحة 2012)عـم ، هحتفظة عبى قــة همرجرةه   -

 ري:ـــــالبش ارااستثم -5-2
ـم أمم عـم  ازق)   روه أن 2012يذتر  ـم ه هلـشري يـمف إ زيتة  قما  أفرهة  هاسطثـتا( ع  

سن همسطرى هلصحي فضا ع   هجطـع عبى هلعـ  تـعض أوجه هإيفتق عبى هلطعبـم وهلطمايب وافع همسطرى هلثـتي و
سن  هاجطـتعـةزيتة  هلرفتهـة  هلـشري ترن هإيستن فـه  هاسطثـتاوع  حس  هلشتفعي أن ،هأحرهل همعـشـةع  طريق 

                                          هلطنــة ووسـبطـت. هر همف
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غر قبـرس قث  هأيمي هلعتقبة وهلـرى  ي ت  قتهر هسطثـتاهلـشري هر  هاسطثـتاوع  أمم قلتوع أن  
هلـشرية ،وهل قم يطـث  عتئمهت ي صرا  قتةية أو قعنرية أو أةبـة ويظـر هلعتئم قنه بعم فت  زقنـة لـست بتلـبـبة إا أن 

 (28، صفحة 2012)عـم ، هذه هلعتئم يكرن قسطـره أو قطصتعمه قع قروا هلزق  
هلـشري ،حـ  ســـ  عبـه هلفرة متاست مت سـؤةي  هاسطثـتايرع ق   ويرى هلـتح  أن بنتء قنشأ  ايتمـة هر 

نب هآفت   فتظ عبى صحطه و سن أةهئه وه صى،وبذلك سنسطثـر ي  هاجطـتعـةبتلضروا  إ  وهلفرهئم عميم  ا 
طـعه.  هذه هلفرة هذ  همنشت  حـ  أن هلعتئم سـكرن قسطــا ي آةهئه لعـبه،وحس  سبرته وسرواته ي 

  :راغـــــت الفـــوقـ -6
 ة:ـــقدمــــــمــ -6-1

ـم عـم هلعزيز ساقة)   ( 2013حسب آقت قطر هلـلرهوي و
تبـت زهة  وهيطشر    إنحـ   ،هية هلثرا  هلعبــة وهلطكنرلرجـةوقت هلفرهغ ي قسطـ  هلـرن هلعشري  قع بمظـر  فبسفة  

 .هلثرا  همعبرقتتـة وهلطكنرلرجـة زهة هلرقت همطــي لمى هإيستن أي )وقت هلفرهغ(
ضتاه  وأتر ةلـ  عبى   طبف ه فرقت هلفرهغ ولـم قع بمهية حـت  هإيستن تـت أيه عرف ي مـع هلعصرا وي 

همصرين هلـمقتء برقت هلفرهغ وظـر ذلك وهمحت ق  هلنـرهت  وهلرسرقت  هل وجم  عبى جماهن همعتبم  ههطـت ذلك 
ـت  هلـرقـة لبـ طبف قظتهر ه مقتء همصرين وأومحت تـف تتن همصرين هلـمقتء يـضرن وهمـتبر وهل أومحت 

ـة هل تتيت متاس ي ذلك هلعصر.  أوقت  فرهغـم وطــعة هأيشلة هلتو
قممت تتيت هلنظر  لرقت هلفرهغ عبى أيه عمة ق  هلستعت  هلضتئعة هل ا يسطفـم قنـت هإيستن أقت هآن فـنظر 

 همعرفة ولطنــة همـتاه  وهلـماه  وتذلك وقت لبتويح.إلـه عبى أيه وقت اتطستب هلــم و 
يظره أمـة وقت هلفرهغ ي حـت  همرهطنن وي حـت  هجطـعت  ههطـت هلمول همطـمقة )أي ةول هلعتم هأول( بطرفر        

وقم ههطـت هلعميم ق  همؤسسة هجطـعـة قث  همؤسست   ،هسطثـتا وقت هلفرهغ أبنتئـت وههطـت أيضت بلرق ووستئ  
 هسطثـتا وتذلك هلمينـة بماهسة وقت هلفرهغ وأمـطه بتلنسـة لبفرة وهجطـع ،وتذلك بلرق ووستئ   وهاجطـتعـةهلتبرية 

مث يطـجة   (3 -2، هلصفحت  2013)هلـلرهوي و ساقة،  .هلسـئ لرقت هلفرهغ لاسطغالنـت لبـشتت  هل 

 راغ:ـــــت الفــــوم وقــــمفه -6-2
ر ) وأقنيرى تـتل ةاويش  (أن وقت هلفرهغ هر حر ،ا يسطغ  ي هلعـ  ،مع أيه وقت  قعزول ا 2001ه

، عـ  يؤةيه خاله.  ر  (107 ، صفحة2001)ةاويش و ه
ـم خلتب) ـت  ،لفرهغوثــت برقت ه هاتـتطت( أن هلتويح يرتـط 1990وترى علـت   فبكي يكرن هلنشتط ترو

ـم،  متاس ي وقت هلفرهغ ولـس ي وقت هلعـ . إنينـغي    (10، صفحة 1990)خلتب و 
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ـتمي     ـم ه ( أن قصلبح وقت هلفرهغ قشطق ق  هأص  2001وعتيم  عـم هلعزيز قصلفى) ويرى 
رية  نإإا  ،هااتـتطت ويع هلطحرا ق  قـرة هلعـ  أو ق   Licereهلاتـ  وقت هلفرهغ أصـح ي هلـرن همعتصر يرتـط 

 هسطخمه  هلفرة هذه هلرقت وذلك بلرق قطعمة  وا هتئـة.
فنجم أيه تتن ينظر لرقت هلفرهغ فــت قضى عبى أيه عمة ق  هلستعت  هلضتئعة سـطسبم هلفرة خاهت     

وببجرينـر  وترقت  اتطستب هلــم وفـت أاهء جرهيلرستوس هلشـلتن وذلك وفـت لرأي تتلف  ،أصـح ينظر إلـه ترقت 
ر لبتويح واتطستب همعرفة وهمـتاه  ،وترقت يطم خاله تنــة  ميثة  تهت  ه هلشخصـة هإيستيـة وذلك وفـت لا

ـتمي و عتيم ، وقت هلفرهغ ي عتمنت همعتصر .   (20، صفحة 2001)ه
ويرى هلـتح  أن وقت هلفرهغ هر ذلك هلرقت هلذي يشعر أثنتء  هلفرة بأيه قطحرا ق  هلرهجـت  مت يطـح له    

رية . هاخطـتافرصة   لأيشلة هل يريم متاسطـت 

 راغ:ــــت الفــــف وقـريــــة لتعـاسيـــرق اأســــالط 
ـتمي) ـم ه ( يصنف هلـتحثن وهلفاسفة همـطـن بماهسة قفـر  أوقت  هلفرهغ 1997حسب تـتل ةاويش و

 وهلتويح هللرق هأستسـة لطعريف وقت هلفرهغ وفـت مت يبي:

 ى:ـــقة اأولـــريـــالط -أ
صرقت قنـت هلفته  غر همخصصة لرقت هلفرهغ،ترقت      ـ  هلـر   تطنتول هأابع وهلعشري  ستعة هل تكرن 

تجت   وهلنر ،ويسـى هذه هلنرع ق  هلطعريف بتمطــي أو  هلفسـرلرجـةتنتول هلرجـت  هلغذهئـة وهلعـ  وإهـتع ه
قسطـلعت ق  هأابع  هأخرىبأيه إمت هلرقت همرجه لبنر  وهلعـ  ولبحتجت   هاجطـتعهلفتئض،ويعرف قتقرس عبم 

 وهلعشري  ستعة.
ص  قنه قـتب  قتةي ، وتذلك     وبذلك فإن وقت هلفرهغ يطضـ  هلطحرا ق  هلعـ  هلذي يـر  هلفرة بأةهئه و

 هالطزهقت ـة ،تـت يشـ  أيضت وقت هلفرهغ هلطحرا ق  هلطحرا ق  هلرهقج هلماهسـة هل تكرن جزءه ق  همـرهاه  هلطعبــ
 .وهاجطـتعـةهأسرية  تتالطزهقت هأولـة وذلك   هالطزهقت هل تفرمـت هأهكتل هلرئـسـة هأخرى وهل يلبق عبــت 

 ية :ـانـــــقة الثــــريــــالط -ب
ا هطم تبك هللريـة بفكر   هلرقت وإمت تعطر يرع ق  هلنشتط هلذي يطم متاسطه هر هأستس ي تعريف وقت    

ب عبـه هر   هلفرهغ ،ولذه تؤتم عبى أيه لـس ق  هلضرواي وجرة تم ق  هلرقت همطتح لبفرة لــتقه بنشتط قت ولك  قت 
وق  م فإن هذ  هللريـة ترتكز عبى أن تكرن هأمـة لبكـفـة هل ، ح له هلنشتط ي هذه هلرقت همطت تـفـة قشتاتة هلفرة ي

 وقت هلفرهغ ولـس لكم هلرقت همطتح لبفرة. هسطثـتايطم هت 
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 ة:ـثـالـــقة الثــريــــالط -ج
تربط هللريـة هلثتلثة ق  طرق تعريف وقت هلفرهغ بن هللريـطن هلستبـطن ومت طريـة هلفتئض أوهلكم وطريـة   

هلكـف أو هلنشتط،وق  م مك  أن ينطج ع  هذه هلربط أو هلمقج هلعميم ق  هلطعريفت  همرتـلة برقت هلفرهغ  وهل مك  
مةهت فــت يبي:  أن 

ـ  مك  لبفرة وقت هلفرهغ هر هلرقت  - قنه  هاسطفتة هلذي يطحرا فـه هلفرة ق  هلعـ  أو ق  أية إلطزقت  أخرى و
 أو ي تلرير هخصـطه. هاجطـتعيأو هلتويح أو هلنشتط  هاستختءي 

وقت هلفرهغ هر يرع ق  هلنشتط يشتاك فـه هلفرة  محض إاهةته بغرض هلرهحة أو هلتويح ع  يفسه أو لطنــطه قعرفـت  -
ـت   ق  أعـتء هلعـ  ووهجـت   هايطـتءأو لطلرير قماهته ،وذلك بعم  هاجطـتعـةهولـحس  ق  قـتاهته أو لبـشتاتة ي ه

 هأخرى. هاجطـتعـةهأسر  وهمـت  
تجت  هأستسـة وق  م ا يطسم بتإجـتا  - وقت هلفرهغ هر ذلك هلـما ق  هلرقت هلذي ا يطم خاله إهـتع ه

ر همتوك لطـمير هلفرة لـفع  فـه قت يشتء أو هر هلرقت هلذي متاس خاله هلفرة عبى فع  أي  هيء،فـر هلرقت ه
طتاهت بذهته.  ره  هل  ـم، وبإاهةته أيرهع ق  هلنشتط أو ق  ه   (30 -29، هلصفحت  1997)ةاويش و 

 راغ :ـــت الفــوقف ـريــــات تعـــفـصنيـت 
ـتمي وعتيم  عـم هلعزيز قصلفى)  ـم ه مة ت  ق  ايرلم تتالسرن،2001وحسب         جتيـت  (

 جــس بـتسرن هللرق هأستسـة هلطتلـة لطعريف وقت هلفرهغ ي أابع تصنـفت  هي: تـرةاةيب، ،قتتبن

 أمل:ـــــة التـابـــراغ بمثــــت الفــــوق -أ

تلة عـبـة وثـتفـة    تل وقت هلفرهغ أيه يعم مثتبة هلطأق  ،فـر قرتـط  يرى بعض همربن وهلفاسفة وهلـتحثن ي 
 ووجرةية ويطفق قع هذه همفـر  آاهء ت  ق  :

تلة أو ظروف هلفرة. -  ةي جرهزيه إذ يشر إ وقت هلفرهغ بأيه حتلة وجرةية وتذلك يعم قؤهره 

ـت  بـر إذ ينظر لرقت -  .هلفرهغ عبى أيه حتلة تأقبـة وأيه يعم ي قرتـة قطـمقة منتهط ه

 هتابر  ايم هلذي يرى أن وقت هلفرهغ هر هلرقت هلذي يرفر  لبرهحة وهلطأق . -

 اط:ــــة نشــابـــراغ بمثــــت الفـــوق -ب
إ أن وقت هلفرهغ يعم مثتبة يشتط وبأيه عتة  قت يكرن ق  غر يشتط هلعـ  وإن  تذلك تشر بعض هأاهء    

ره  ويطفق قع هذه همفـر  آاهء ت   ريي متاس خاله هلفرة قنتهط تطضـ  هلعميم ق  هلــم وه وقت هلفرهغ يعم تحـ  
 ق :
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وق   هجطـع،لة بتلعـ  أو هأسر  أو هإجـتاية همرتـ إذ يرى أن وقت هلفرهغ يعم يشتطت بعـمه ع  همنتهط دي:ــازيــدوم
ة هلطسبـة تنــة همعرفة،همشتات ،تتاستختءقت يريم  ويرغـه،وذلك  يعـ  هلفرة -وقت هلفرهغ–خاله ذلك هلنشتط 

 تمايـت  حر    ،هاجطـتعـة
ر  هلشخصـة وقصما  ن:ـلـابــــك  ه لبــم.هلذي يؤتم عبى أن وقت هلفرهغ يعم جزءه ق  ه
ثت ع  اهحة  بأيهإذ يشر إ وقت هلفرهغ  ر:ــاركــــب ـرعة ق  هلرظتئف وهمنتهط هل ينغـس فــت هلفرة بإاهةته وذلك 

ـط به.  أو قطعة أو بغرض تنــة قعبرقتته أو لطحسن قـتاهته أو هإسـت  ي تـمم خمقت  تلرعـة لبـجطـع هلذي 
تصة  ان:ــــدمـفري طتا  هلفرة بكتق  حريطه وهلذي يؤةيه بلريـطه ه هلذي يؤتم أن وقت هلفرهغ هر ذلك هلنشتط هلذي 

 ويطرقع قنه إحستست بتلرمت وهمطعة وهلنـر.
يـمع فـه هلفرة وفـت لنـله ويستيح خاله ق  تفكر هلعـ   هخطـتايتا إذ يرى أن وقت هلفرهغ يعم فعا يشتطت  ر:ـــــــكي

 ته.وقشكا
 .هالطزهقت يشرهن إ أن وقت هلفرهغ هر أي يشتط حر بعـمه ع  هلــرة أو  :ويمـــــويمر ونــــــن
 هلذي يرى أن وقت هلفرهغ هر ت  يشتط ا يرتـط بنشتط هلعـ .  ارت:ـــــانهـــه

 ر:ــــت حـــة وقـابــــراغ بمثــــت الفـــوق -ج
،وإن ذلك هلرقت  هخطـتايترى بعض هآاهء أن وقت هلفرهغ يعم مثتبة وقت حر ،وقت لطـمير هلفرة، وقت     

طبفة بعـمه ع  وقت هلعـ  هممفرع هأجر ويطفق قع هذه  مك  هسطخمهقه وفـت مت يره  هلفرة قنتسـت ومك  هسطثـتا  بلرق 
 همفـر  آاهء ت  ق  :

وهمسؤولـة ي أة  بتالطزه تن عبى أن وقت هلفرهغ هر هلرقت هلذي يكرن هإحستس برهتــ  وقرببي إذ يطفـ -
 .همعـشـة لبفرة هاحطـتجت قسطرى،تـت أن ذلك هلرقت يكرن بعـمه ع  هسطخمهقه ي تبــة 

صصت لبعـ  أو قرتـلت مسؤولـ  -  تته أوترهوس هلذي يرى أن وقت هلفرهغ يعم جزءه ق  وقت هلفرة،وهلذي ا يكرن 
 .إجـتاية ،ومك  هلنظر إلـه عبى أيه وقت قتوك لطـمير هلفرة أو أيه هلرقت غر هجر عبـه هلفرة أخرىبأية قنتهط 

 هلرقت همطتح  هلذي يسطخمقه هلفرة ي تـمير قتيره  قنتسـت. :إذ يشر إ وقت هلفرهغ عبى أيه قري  -
وقسؤولـطه ي  هلطزهقتتهيه هلرقت هلذي يطحرا هلفرة خاله ق  قـرة  ،وتكرن برهيطــ  هلذي ينظر إ وقت هلفرهغ عبى ه  -

 أة ةاجتهت.
ـتته.  - ر هلذي يطــى ق  وقت هلفرة بعم هيطـتئه ق  أةهء همنتهط هأستسـة   يتش إذ يعرف وقت هلفرهغ بأيه هلرقت ه
ر همطــي ق  ه - طتجه بره  هلذي يشر إ وقت هلفرهغ بأيه هلرقت ه أابع وهلعشري  ستعة بعم حذف هلرقت هلذي 

 هأيستن لطبــة هحطـتجتته هلـرقـة مت ي ذلك ستعت  يرقه ،وهلذي يسطغبه وفـت مت يريم .
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 راغ:ـــــت الفــــوقـية لـــولـــة الشمــريــــالنظ -د
ـرع  هآاهء    هلثاثة هلستبـة ويؤتم ذلك   هآاهءهل تطـ هلنظر  هلشـرلـة لرقت هلفرهغ ترى أن وقت هلفرهغ هر 

ت  ق  تتالسرن قتتبن، وةيب وبـتسرن إذ يرون أن وقت هلفرهغ هر ذلك هلـما ق  هلرقت هلذي ا يطم خاله ههـتع 
تجت  هأستسـة لبفرة،وق  م ا يطسم بتإجـتا عبى ف ر همتوك لطـمير هلفرة لـفع  فه ـه قت ع  أي هيء،فـر هلرقت ه

طتاهت بذهته. ،يشتء ره  هل   أو هر هلرقت هلذي متاس خاله هلفرة وبإاهةته أيرهع ه
 تـت يشر حبـي إبرههـم ولرسش  إ أيه ا ترجم يظرية قرحم  لرقت هلفرهغ ،ويشرهن إ أن وقت هلفرهغ بأيه:

  .هلغر قشغرل بأي يشتط أو عـ  أو أةهء يطعتاض قع وقت هلعـ هلرقت   -
 .يرع ق  همنتهط هإيستيـة هل تطعتاض قع يشتط هلعـ   -
ـتمي و عتيم ،  .حتلة عـبـة ووجرةية  -  (26-24-23، هلصفحت  2001)ه

هلستبـة يرى هلـتح  أن وقت هلفرهغ هر هلظرف هلزق هلذي ا يشعر فـه هلفرة بتمسؤولـة  وهيلاقت ق  هلطعتايف  
ر ي قزهولة  وهالطزهقت همعطتة  حـ  يطحرا ق  هلــرة  م يفسه  تبـت  أيو  سبــت أويشتط يريم هلــت  به سرهء تتن إ

 راغ:ـــت الفـــة في وقـاركــات المشــــويـمست -6-3
ـتمي )     ـم ه (يرمح يتش قسطريت  همشتاتة ي قنتهط وقت هلفرهغ 1997حسب تـتل ةاويش و

 :قسطريت  لبـشتاتة ي وقت هلفرهغقرمحت طــعة همشتاتة وذلك ق  خال هلشك  هلطت هلذي يطضـ  سطة 

 وى اأول:ـــــستـالم -
هإبطكتاية ي قنتهط وقت هلفرهغ هلعميم أوجه هلنشتط همرتـلة بتمسطرى هأول تطضـ  همشتاتة  ة:ـاريــة اإبتكـاركـــالمش 

 وهلطصـــت  وهلعروض... ،هلنـتذج وهبطكتا ،وهاختهع ،وقنـت هلطألـف
 ي:ـانـــوى الثــــالمست -

تبـة منتهط ية:ـابـــة اإيجـاركـــالمش همشتاتة ي همـتايت  : وقت هلفرهغ وق  أمـت  يشطـ  همسطرى هلثت عبى همشتاتة هإ
وهمستبـت  هلريتمـة وي هلطـثـ  همسرحي وي هلعزف همرســي وي خمقت  هلــئة وهجطـع وي هلرحا  وهمعسكره  وي 

 هلفنرن وههرهيت  هلـموية...
 ث:ـالــــوى الثـــالمست -

طرى هذه همسطرى عبى همشتاتة هلرجمهيـة ي قنتهط وقت هلفرهغ وهل تطـث  ي قرهء  هلـصص  ية:ــدانــــة الوجـاركــــالمش
وقشتهم  هأفا  وهمسرحـت  وهلطـثـبـت  وقشتهم   هلرهقج همستبـت  هلريتمـة  هلطبـفزيريـةوهلروهيت  وقشتهم  هلرهقج 

 إ همرســى وهلرهقج هإذهعـة وزيتا  همعتاض  وهمطتحف. وهاسطـتع
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 ع:ـــــرابـوى الـــــالمست -
 وهأصمقتءمث  همسطرى هلرهبع همشتاتة هلسبــة وهل يطم هلطعـر عنـت ق  خال لـتءه  هأقتاب  ة:ـيـبـــــة السلـاركـــالمش

وهلطسبـة وهلتقـة وهلبـر،وهسطـاك هلرقت وتـتةل هأحتةي  قع هآخري  وهجتلسة حرل همتئم  وهمشتاتة ي تنتول هللعت  
 وهمشروبت .

 س:ـامـــوى الخــــالمست -
تقس همنتهط هل تبحق  بالفرد: اأذىمناشط تلحق  أو هلضر بتلفرة وذلك ق  خال  هأذىيطضـ  همسطرى ه

 همشتاتة ي قنتهط متا  بتلفرة تطعتطي همخماه  ولعب همـسر وهاتكتبه هأفعتل غر تربرية.
 ادس:ـــــوى الســــالمست -

يضم همسطرى هلستةس همنتهط هل تبحق هأذى أو هلضرا بتجطـع وذلك ق  خال  مناشط تلحق اأذى بالمجتمع:
رهئم وهلطلرف وأعـتل هلعنفقنتهط متا  بتجطـع تتاتكهمشتاتة ي  ـم، . تب ه  31، هلصفحت  1997)ةاويش و 

-32) 
ويرى هلـتح  بعم ذتر هذ  همسطريت  هلست أن وقت هلفرهغ ساح ذو حمي  إن أحس  هلفرة هسطثـتا  أعتة 

ـة.  عبـه هلفتئم  ،وإن أستء هسطثـتا  خسر ،قع عم  هعطـتا همسطرين هآخري  ق  مـ  همنتهط هلتو

 راغ:ــة للفـيـابـــف اإيجـائـــالوظ -6-4
ـم عـم هلعزيز ساقة )حسب آقت قطر    (يعطر هسطثـتا وقت هلفرهغ ق  هأسـتب ههتقة 2013هلـلرهوي و
بطشكـ  أيشلة وقت هلفرهغ بصرا  تسـم ي  هاهطـت عبى تلرير ومر هلشخصـة ويرى هلكثر ق  هلعبـتء مروا   هل تؤثر
تبـة ،وي يفس هلرقت فإه إتستب ره  هلستا  هإ ت تستعم ي مر هخصـطه وتكسـه هلعميم ق  هلفرة هلعميم ق  ه

بــة و  .هاجطـتعـةتذلك  هلنفسـة و هلـميـة و هلصحـة و هلفرهئم ه

تبـة عميم  تعرة عبى هإيستن بتلنفع قنـت:  فـم ذتر هلعميم ق  هلعبـتء همـطـرن برقت هلفرهغ أن له وظتئف إ
  .هلعصي هلذي يطعرض لهيـعم هلفرة ع  هأعـتل هلروتـنـة وع  هلضغط   -
 فتلفرة تنـر هخصـطه بصرا  أومح ق  خال وقت هلفرهغ بتمـتاية برقت هلعـ . ،تنــة هخصـة هلفرة  -
  (6 -5، هلصفحت  2013)هلـلرهوي و ساقة،  يطـح لبفرة فرصة هلطخبص ق  أعـتء هلعـ .  -

 راغ:ــــت الفـــات وقــــسم -6-5
ـم عـم هلعزيز ساقة)   (يشر طه عـم هلرحـم أن لبفرهغ مت  مـز  ع  2013حسب آقت قطر هلـلرهوي و

 وق  خال ةاهسطنت مفـر  وقت هلفرهغ يطضح أن ق  أهم خصتئصه هي:، هأخرىغر  ق  همنتهط 
ر لأفرهة فـر يع هلطحرا ق   هاخطـتاينشأ ع   -  .هقت هالطز ه
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ـــت همرء حن متاس يشتط برغـطه. - بر ق  عنصر هلبذ  وهلسعتة  هل   ا 
تجت  هلفرة ذهته، - ـت  هلـرقـة قطص    .بصه ق  اوتن ه
بر ق  همصبحة -  (6، صفحة 2013)هلـلرهوي و ساقة،  .هلفرهغ 

 راغ:ــــــالفت ـــــة وقـــــأهمي -6-6
ـم خلتب )    (يعطر هسطثـتا وقت هلفرهغ ق  هأسـتب ههتقة هل تؤثر عبى تلراه  1990بتلنسـة لعلـت  

ومر هلشخصـة ،تـت يعطر ق  همشتت  ههتقة هل ترلــت همؤسست  وههـئت  هاجطـتعـة هلـما هلكـر ق  هلعنتية 
وثــت بتلعـ  هلتبري ي همؤسست  هلتبرية لبشـتب  هاتـتطتوقت هلشـتب يرتـط  هسطثـتاوهاهطـت  ،وهذه بتإمتفة إ أن 

تقعت  وقنظـت  هلشـتب.  تتممهاس وه
تقعت  وهمعتهم   تل هلشـتب همثـف )تاقـذ وتبــذه  هممهاس هإعمهةية وهلثتيرية وطبـة وطتلـت  ه وي 

تولة هم تقعة(ترجـه هلصتعم وترعـطه بأمـة هلعبـت( تظـر هذ  همشكبة ي  وقت فرهغ  هسطثـتاؤسسة هلتبرية )همماسة أو ه
ـة ي وقت فرهغه  أقتقهبصرا  يتفعة تعرة عبـه وعبى هلرط  بتلفرهئم وإتتحة هلفرصة  مـتاسة هلعميم ق  هأيشلة هلتو

 همف تربـطه وتنــطه.
ط وقطت لبتويح وهاسطجـت  وهسطعتة  هلـرى،ولكنه أيضت بتإمتفة ووقت هلفرهغ ي هجطـعت  همطـمقة ا يعطر فـ

 إ ذلك يعطر فت  ق  هلرقت مك  ي غضرهت تلرير وتنــة هلشخصـة بصرا  قطزية وهتقبة.
ره  هلستا   هاهطـت ويرى هلكثر ق  همربن مروا     بطشكـ  أيشلة وقت هلفرهغ بصرا  تسـم ي إتستب هلفرة ه

ت بــة وهلصحـة وهلـميـة وهلفنـة.هإ  بـة وي يفس هلرقت تستعم عبى مر هخصـطه وتكسـه هلعميم ق  هلفرهئم ه
تـت يرى هلكثر ق  همربن هلريتمـن وعبـتء هللب هلريتمي أن همـتاسة هلريتمـة ق  حـ  أهت عتق  هت  ق    

تبـة هلنشلة ينـغي أن ينظر إلــت تـجتل  ــع هأفرهة.عرهق  هلرهحة هإ  هت  ق  أهم هجتا  ي تشكـ  وقت هلفرهغ 

فتمـتاسة هلريتمـة ي وقت هلفرهغ ق  أهم هلعرهق  هل تعـ  عبى هااتـتء بتمسطرى هلصحي وهلـم وتكسب 
عبه قتةاه عبى هلعـ  و  تبـة هلستا  و ـم ومنح هلفرة هلسعتة  وهلسروا وهمرح وهايفعتا  هإ هإيطتج وهلمفتع ع  هلـره  ه

تسـم همـتاسة هلريتمـة ي إتستب هلنـر هلشتق   أخرىهلرط  وتعـ  عبى هااتـتء  بتمسطرى هلريتمي لبفرة وق  يتحـة 
ـم، همطزن لبفرة.   (12-11، هلصفحت  1990)خلتب و 

 إستــــــراتيجيــات مقتـــــــرحـة:بعــــــض النمـــــاذج -7
:  2011) يتف ث قرتز هلطحبـ  هإستهتـجي ث حسب النمـــــوذج الفـــــــرنـسي: -7-1 ( حـ  طرح هلسؤهل هلطت

 تـف مك  جبب أتر عمة ق  همـتاسن؟ 
:همرجرة   بنتء عبى همعلـت    تتن همـتح عبى هلشك  هلطت
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 اأول: راحااقت
 إحصتء هإقكتيـت  حسب ت  قنلـة.  -

ـت   - رهص ق  أج  هسطماهك هلنـص ي بعض ه  .تعزيز هلطعتون بن هلـبميت  وه
تة متذج وأقتت  جميم  ق  أج   ع  عرض هإقكتيـت  يكرن حسب هللبب وبتلطت إ وهذه قت ق  هأيه أن 

 همـتاسة هلريتمـة.
 اني:ـــالث راحااقت
 . همـتاسةتلرير عروض  -

مقت  هلريتمـة ب -  .ع  يشتطت  غر تنتفسـة ي هلنرهةي هلريتمـة قع عرض ه

 .سـس همطلرعن بتلطكري  قع قرهفـة همخطصن -

 .قروية أوقت  هالطحتق بتمرهفق هلريتمـة  -

 .قائـة هلعرض لـعض هلفئت  همعـنرن -
 الث:ـــالث ــــراحااقت

 لأحمهث هلريتمـة مت يبي:جع  هممينة أتثر هسطضتفة 
 .إجـتاية بنتء همرهفق هلريتمـة -

سـسـة ي قمهاس ههنمسة همعـتاية  -  .إةختل قـتيـس 
 ع:ـــــالراب راحااقت
 هلمعتية لبــتاسة هلريتمـة ق  أج  هحتفظة عبى هلصحة. -

 س:ـامــــالخ راحااقت
مة هأقرهض هل تعت بتمـتاسة  -  .هلريتمـةإطاق بريتقج طي 

مة أيرهع هلريتمـت  وتـفـة متاسطـت لبـحتفظة عبى هلصحة -  .هلــت  بـحرث 

 .هلسـتح بكطتبة همـتاسة هلريتمـة ي هلرصفة هللــة لبطأتـم عبى أمـطـت ي عـ همريض -
 ادس:ـــالسااقتــــراح 

 .وهلنـتبة ع  هأمـة هلصحـة لبــتاسة هلريتمـة  لصت هلعتقبن هلــت  بماهسة بتلطنسـق بن هلـتتروية -

 .(Naves, 2011)قكتيـت  ةهخ  همؤسست  وتـــم صاحـطـت إحصتء هإ -

 (.2013حسب قتافري ث وزير  هلتبـة وهلتفـه وهلريتمة ث ) :كنمـــوذج كيبـ –7-2

 سنره  برهسلة هلرفع ق  قسطرى همـتاسة  10هجطـع هأفض  ي هلعتم صحـت خال  جع  ق  تــك دف:ــــــاله
سن هلبـتقة هلـميـة .  هلريتمـة،و
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كرقة عبى هأسس هلطت ي:ـومـــــــدخل الحكــــــس التــــــأس -7-2-1 لـة ق  أج  هلطحفـز عبى إعطـم  ه
 همـتاسة:

كرقي عبى هآثتا  - تبـة لبــتاسة ق  حـ  هلصحة هلـميـة وهلنفسـة و هايمقتج يطأسس هلطمخ  ه هإ
 هاجطـتعي ...

 فـض هإيفتق عبى هأقرهض . -
رهةث همـنـة وقبة هلطغــت  -  .سن همرةوة هإيطتجي وهمنتخ هلطنظــي،بنـص ه
 .هلصنتعة هلسـتحـة  -
مقت .ه -  اعطـتة عبى همطلرعن ي هلطنظـم وتـمم ه

 : القيـــــــم
ي وهلريتمي -  .حرية متاسة هلنشتط هلـم هلتو

ـت  -  .سن جرة  ه

ـت  -  .حرتـة مط ه

 .هلطرهزن بن هلعـ  وهلعتئبة ووقت هلتفـه  -

 .قثتلـة هلنخـة هلريتمـة -

صم -  .هحته  هلـرهين وه

 الـــــرؤيــــــــة:
سنره  برهسلة هلرفع  10هجطـع هأفض  ي هلعتم صحـت خال  همطـث  ي جع  ق  تــكق  أج  ببرغ ههمف 
 :و  هم  يطلبب قستمة هلفتعبن سن هلبـتقة هلـميـة ، و ق  قسطرى همـتاسة هلريتمـة،

 أفرهة هلعتئبة - أ
 هلرسط همماسي  - ب
 ـط هلعـ   -  
كرقة  - ث ـعـت  هلفماهلـت  و ،هلـبميت  ،ه  ه

تـــم همـتاسة ق  خال قؤهر ي: ــــاضـي والريـحـــــدني الترويــــاط البـــالنشارسة ـــــعية ممـــوض -7-2-2
تي تتلماجت  ،  همشي ...   همـتاسة وقؤهر هلنـ  هإ
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للشبـــاب تسمــــح المؤشـــــــرات بتقسيـــــم مستــــوي النشــــاط إلى أربــعـــــــة مستويـــات للكبـــار وخمســـة  -7-2-2-1
 حســــــب الهيئـــــات العلميـــــة والصحيــــــة.

 :ة بشم  قطرسلة. 30ثاث متاست  أو أتثر لبكـتا ومسة أو أتثر لبشـتب ي هأسـرع  اأول 

 رتة أق  ق  قر  ي هأسـرع. س:ــــالخام  عممي ه

 تقس.هلرهب هلثتل  و ،هلثت  ع تأي بن هأول وه

ة ع   ، وهإصتبت  مك  أن تضع حمه لبــتاسة ة:ـامـــــــن والســــوامل اأمــــــع -2-ـ7-2-2 لك  هإصتبت  هلنت
ة ع  مط حـت  لـس فـه قكتن مـتاسة هلنشتط هلـم وهلريتمي.  همـتاسة هي أق  بكثر ق  هإصتبت  هلنت

 : يةـكـبة الكيبــــــخـج النــــائـونت يةـــاضـــحية والريـــــرويــة التـاركــــــالمش -7-2-2-3
ـة -  .وصف همشتاتة ي هلنشتطت  هلريتمـة هلتو

 .، هلرخص وهلنطتئج(همشتاتة هلريتمـة )هلفـماهلـت  وصف -

 .وصف همشتاتة هلنخـرية لريتمـي تــك عنم مثـ  تنمه -

 .وصف هلـلرلة هلكنمية )يطتئج تــك( -

ـ  يطم هاعطـتة عبــم. ين:ـــوعــــــــة المتطـمـاهـــــمس -7-2-2-4 بــم  تة تـفـة   إ

أخذ هلماوس ق  هإجرهءه  هلستبـة وإةختل  جها :ــائــــقا ونتـابـــــذة ســخــــــراءات المتــــــــاإج –7-2-3
تبـت  بنظر  جميم  قع سـتسة وطنـة هجتعة.  هإ

تجت   والكيبكية :ة ــــيـــجنبالتجــــارب اأ –7-2-4 هلنظر ي هإستهتـجـت  وهلرهقج هأجنــة ق  خال ه
ي وهلريتمي يطـع هلنصرص هلطشريعـة ، سـتسة قعـنة، وهإقكتيـت  لـس بتلضروا  تـ ـة فطلرير هلنشتط هلـم هلتو                             هلطتا

طـع تــك.وبتلطت هإسطفتة  مهلكــكـة، و هإجطـتعـة   ت يطنتسب قع خصرصـة 

 : الــــوزارة والهيئـــــات المســــــاعـــدة –7-2-5
هلتفــي وهلريتمي أقت  هجطـع  ،ع  تلرير وترقـة هلنشتط هلريتمي هلريتمة هر همسؤول وزير هلتبـة وهلتفـه وإن 

ـط قنتسب قع تأطرهلكــكي حـ  يستعم ههـئت  عبى هـ                     وزاهء آخري  ترزير هلـبميت  وهمـتطعت   ذي يرعـة، ئة 
ـعـت  يستمرن ويطرلرن قسؤولـت  ختصة فــت  و تص وه مقت  هاجطـتعـة، هلـبميت  وهلـلتع ه وزير هلصحة وه

 .ص هلنشتط هلـم وهلريتمي ) هلطـري  ،هلنـ  ...(
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تققستمة هلبجتن همو تذه  لرير ثـتفة همـتاسة ، و تذه تهلثتيريت  ي هممهاس و عـة ق  أج  هلريتمةماسـة وه
 .عنم هلكــكـن

 :رحةــــــات المقتــــهـوجـــــالت -7-2-6
 رافق:ــــــول إلى المـــــــالدخ  

 ات: ــرحــــــالمقت
طبفة.  -أ  فـز هلشـتب قنذ همرهح  هأو لبماهسة عبى متاسة يشتطت  ايتمـة 

ـ  تصـح سبرك.  -ب  خبق جر متاسة لنشتطت  ايتمـة 
موة  .  -ج  قائـة هلعرض لبلبب ولـماه  هأفرهة وهجـرعت  هلذي  لميـم صعربت  وإقكتيـت  
بفـم هلمعم هلطـ -ة                     وهمـ وهمت هلذي يسـح هم بتعطاء قنصت  هلططريج هلكنميةهلضـتن لريتمـي هلنخـة و
 هلمولـة. و

 ة :ــــارســـــودة الممـــــج 
ب أن تكرن همـتاسة مطعة وذه  جرة . ير:ـــأطــــتال رتـة هللريبة هأقم   ق  أج  أن يطــز هجطـع بت

لر إمتفة إ عم  وجرة صعربة ي هايطـتء إ هجـرعة ن:ـــــــاأم  .عم  هلطعرض لعرهق  ه
 ات:ــرحــــالمقت

 جرة  هلطأطر : قائـة هلطأطر لبحتلة ولـتببـة هلطلرا. -أ
 قماههم. هحته  هأهختص و و مـتن هأقتن، -ب

 ــ  همسؤولـة ،هلتبـة ، هلطحسـس إعلتء هأمـة ق  خال هإعا  ،ة : ــــــاء اأهميــــــإعط ق   ،هلطحفـز و
ــع هلطحمي ه ـم ،أج  أن يرفع ه تلة هلـميـة ه وق  أج  جبب أتر عمة ق  همـتاسن تتيت همـتحت   مطـث  ي ه

 هلطتلـة.
 ات:ــــرحــــالمقت

تبـة لبــتاسة لبـرهطنن وهم -أ  رهطنت .إعلتء هأمـة ق  خال ترمـح هأثتا هإ
 فـز هأفرهة ق  خال يطتئج هلنخـة. -ب

 )هلطنسـق بن أةوها هلفتعبن :التنســـيــــق )التشــــاور. 
 :المقتــــــرحـــات

ـري وهحبي. - أ رص عبى هلطنسـق ي تـسـم أةوها هلفتعبن وومرحـت عبى همسطرى هلرط ، ه  ه
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 ي:ــدنـــــاط البــــــه والنشـــرفيــــة ،التـــاضـة للريــــة الوطنيــــاســــــق السيــــــة تطبيــدايــــــب -7-2-7
 هأهمهف. ميم -

 لط هلعـ  وإطتاهمطتبعة وهلطـــم. -
 ة: ـــليــة المستقبــــاســــن السيــــل وتثميـــــة ردة الفعــذيـــل تغــــن أجـــة مـــلـــــأسئ -7-2-8

 : تـت يبي  هجطـع ق  أج  هإجتبة عبى بعض هأسئبة عبى هلصفحة هإلكتويـةهلرزير يسطمعي 
طـع ي حتلة جـم ؟-  تـف تعرف 
 سنره ؟ 10هر ههمف همرجر بعم  ا قت -
 ترهفق عبى قت جتء ي هلكطتب هأخضر؟ -
 هي ذه  هأولرية؟ ق  هلـضتيت هأابع قت -
 ه  هنتك قضـة أخرى قــة؟ -
، هلتفــي وهلريتمي؟ هي هلطحم قت - ب افعـت ق  أج  ترقـة هلنشتط هلـم  .(Malavoy, 2013)يت  هل 

  (:2011ة )ـــة طيبـامعـــــرون بجــــر وآخــــوزيــوذج الـــــنم -7-3
 يطم هلطنفـذ عبى أايع قرهح :

 ى:ـــــة اأولـلرحــــــــالم 
ة قنـت.تـرم همنشآ   -  وهأجـز  وهسطـعتة هلغر صت

 عـ  قسح هتق  لأجـز  ق  حـ  قنتسـطـت لعمة هللبـة. -

 ترفر همـزهيـة. -

 عـ  خلة سنرية لبصـتية. -

 عـ  ةاهسة قسحـة لإقكتيت  هلـشرية. -

 عمهة هلـتئـن عبى تنفـذ هلنشتط هلريتمي.إ -
 ية:ـانــــــة الثلرحــــــالم
 هلريتمـة.تنريع هأيشلة  -
 ومع هلرهقج هلزقنـة. -
 ومع قطلبـت  تلــق هلرهقج همرمرعة. -
 تـرم هلرهقج وتعميبـت. -
 ترفر هإقكتيت  همتةية هملبربة لطحــق هأهمهف. -
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 ثة:ـثالــــة اللرحــــــالم
 ميم هلمعتية وهإعان هلازقة وهمنتسـةث -
لـتءه  هأخصتئي قع هللبـة لطرمـح هأمـة، لـتءه  أعضتء  ،عتية وهإعان، هإذهعة هلمهخبـة ميم وستئ  هلم -

 تـفـة همشتاتة فــت. هلبجتن لطرمـح أيرهع هأيشلة و
 عـ  تطــت  ترمح تـفـة متاسة هلطـتاي . -
بب هايطـت  أمـة همـتاسة هلريتمـة بتيطظت . -  إذهعة يطتئج همستبـت  بشك  

 عة:ـرابــــــة اللرحــــــالم
 هلريتقج همرمرع بعم تلــق همرهح  هلثاث هلستبـة. تنفـذ ي هذ  همرحبة يـر  هللبـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي و -
تبـت  وهلسبــت .تـرم بريتقج هلنشتط هلريتمي بعم تلـــ - )عـم هلرمتن عتاف  ه ي هتية قم  هإستهتـجـة معرفة هإ

 (2011و عز  فكري، 
نـم ت  هلفئت  هلفتعبة ي هج ،وق  خال قت م عرمه ب  طـع ق  يطـن أيه ق  أج  بنتء إستهتـجـة 

ـتعت  ،هأفرهة ،هجطـع همم ،هلسـتسـن هلعتئبة...ةون إمتل هلموا هلكـر لبمعتية وهإعا  ق  خال هلرهقج  ،ه
 هلطرعرية.  هلطحسـسـة و

ففي مرذج هلرزير وآخرون تأي ي همرحبة هأو حـ  أتم عبى  وتبعب هإقكتيـت  ةواه تـره ي أي إستهتـجـة،
 تـرم همنشآ  وهأجـز  قع هلــت  بتمسح هلشتق  .

ب أن ينر  مت جتء ي هلنـرذج هلفريسي فــت يطعبق بتلعرض وهللبب وهنت ينظر إ اغـة همـتاسن ي يرع  تـت 
بب أتر عمة ق  همـتاسن.  مقت  وهذه قت ق  هأيه هن  سن ه  هلنشتط همـتاس قع 
 ةوا هلطشتوا بـنـم قـ  نت يأيو يرى هلـتح  أن ومع أي إستهتـجـة يعطـم عبى تنتغم هأةهء بن هلفتعبن وه

ـرعة 2010و يشر هلـتح  إ أمـة تنتول همرمرع مـ  يسق تبي أو مـ  يظت  )حسب يتجي ) ،هلطجسـم ( هر 
  (2010)يتجي،  عنتصر ي تفتع  ةينتقـكي قنطظم لطحــق همف قعن.

ـرعة ق  هأسئبة قرجـة إ أفرهة هجطـع قع  وهنت يبفت هلنظر إ مرذج تــك  حـ  ي آخر يـتطه م تـمم 
را هلعـبـة هر همرهط  و ـ  يكرن فتعا ي همشروع .  همم  هل ترجع فــت هإجتبت  أن   ب أن يعلي اأيه 

ب ابله مـتةي  أخرى ،ويـن ذلك بتتريك )  يبي:  ـت( ت2007وق  أج  ترقـة هلنشتط هلريتمي 
 رح :ــــــ( تقت 2004ة )ديسمبر ـــحـمية للصـالـــــنظمة العـــالم
إذه م هلنظر لبنشتط هلـم تــتةا  قعزولة لبصحة هلعـرقـة وغر قرتـلة مجتا  أخرى يـمو ق  هلصعب ومع  -1

صرل عبى هتفتقت .  سـتسة وه
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                       إهرهك هلرقتية ق  هأقرهض همزقنة وترقـة هلصحة مـ  بريتقج هأقم همطحم  قثا بأهمهف قرتـلة بتلطنــة -2
 خفض هلفـر، هلتبـة... همسطمهقة،

نس )ذترا،إيتث(، ،هلشخصـة هأخذ بعن هاعطـتا هلعرهق  هلثـتفـة، -3 ي هأيشلة  هحـط ق  أج  همشتاتة همرتـلة بت
 هلـميـة لصت هلـبم .

ـري وهلرائي. ،هإستهتـجـة عبى همسطرى هحبيمري  هلكفتءه  ق  أج  تلــق  -4  ه
تلرير صرا  وومعـة قرية لبنشتط هلـم ي وسط هلـلتع هإةهاي لبصحة ق  أج  ةفع أصحتب هلـرها ق  أج   -5

 لنشر تبعب ةوا قـم ي هذه هجتل .فـم وقـرل فتئم  هذ  هأيشلة لبصحة. وستئ  ه
هلطزه   اسة... يسـ  تـ هلسبرك همرغرب،همم ،هلعـ  ــزه  بأقتت  أاصفة، ،، حمهئقـط ووستئ  ذه  يرعـة -6

 هلسبلت  مرواي.
. ،هلـح  عبى هلرستئ ، هأيظـة -7  هاقتهحت  هلفعتلة ق  أج  تلــق إستهتـجـة ترقـة هلنشتط هلـم
ب أن تكرن مطعة، -8 . هأيشلة  تح بريتقج هلنشتط هلـم  همطعة عنصر قـم ي 
 هإعتهف بـــة هلنشتط هلـم ي ترقـة هلصحة. -9

طبف هلفئت . -10 ،بطـمم اؤية صحـحة متهـة هلنشتط هلـم وومع قـتحت  تنتسب   ميم همف هلنشتط هلـم
(Laure & Jean-François, 2007, pp. 272-273) .  

هأخذ بعن هاعطـتا بأن أي إستهتـجـة تمخ  مـ  هلنظم سـعطـم هلـتح  ي هقتهحه  و ،وبعم قت م ذتر 
يؤثر  ،مــم يعـش مـ  يسق قعن له حموةإستهتـجـة هسطثـتا وقت هلفرهغ عبى قـتابة يســة بتعطـتا أن هللتلب ه

ة قرمرع أو ةاهسة ظتهر  أو قشكبة قت بشك  يرز هلتهبط وهلطفتع   و، ويطأثر همـتابة هلنســة )همعجم( هي قنـجـة معت
طبف قكريتهت )عنتصرهت(.                      وعبـه سـعطـم هلـتح  ي بنتء هإستهتـجـة عبى مس ،)همعجم( بن 

 وهلرستئ  همسطعـبة حسب ت  هقتهح ،وهي عبى هلنحر هلطت : ، قع ذتر هلفتعبنهقتهحت 

ـة. وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هسطثـتا :ـــــرح اأولالمقت  هلريتمـة هلتو
 هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية. ي:ــانــرح الثـــــالمقت
 : برهقج هأيشلة هلريتمـة.ثـالـــــرح الثـــــالمقت
 : هلمعتية و هإعان .  عــــرابــرح الــــالمقت
ـة.سـامــــرح الخــــــتـالمق  : متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

تيب هلطلـــي.  سـطنتول هلـتح  هذ  همـتحت  بتلطفصـ  ي ه
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 ة:ـــــــــاصخ
مة إستهتـجـة لذلك  أن أي قشروع يريم ،يـن هللتلب هلـتح  عبى مرء قت تـم    ب أن  أن يسطثـر فـه 

ب أن تكرن هنتك إستهتـجـة عـايـة وهتةفة  وهمحة همعتم وهأهمهف حـ  إذه أاةيت أن يسطثـر ي وقت هلفرهغ 
 .قعطـم  عبى هروط أثنتء ومعـت 

 ة فـي تـتيبي:أقت أهم هماحظت  هل مك  هسطخاصـت همرتـلة مطغره  هلماهس
 .ةوا هإقكتيـت  ي ومع هإستهتـجـة -

 .أمـة هلطنظـم هإةهاي وهمنظـت  ي إستهتـجـة هسطثـتا وقت هلفرهغ -

 .تنظـم هلرقت -

 همنتهط هل يـضي ق  خاهت هلفرة وقت فرهغه. -

ي وهلذي يطحـق همف هلماهس و  ةسـطلرق هلـتح  ي هلفص  همــ  إ هلنشتط هلريتمي هلتو
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 دـــــــهيـمـت
مي وقت هلفرهغ هي قش هسطثـتاإن          عبى  وهاعطـتةعصر هلطكنرلرجـة  ،كبة ترهجه هلفرة ي هلعصر ه

رتة وهلنشتط عرهقب وخــة عبى هلفرة  ،هآلة عصر أق  قت مك  أن يـرل عنه أن حرتة هلفرة قبت فـه تثره ولـبة ه
 وهجطـع.
ت تتن   لذيه  يظره أمـة هلتويح ي حـت  هلفرة وهجطـع.ولبتويح  ،قت هلفرهغلتويح ح  مشكبة هغ  و ر ه ها

ـة.  قنتهط قطعمة  تتلتويح هلثـتي وهلف قثا ولك  يــى هلتويح هلريتمي ق  بن أهم همنتهط هلتو
ـ أو هاهطـت لـم برز  ظتهر  قبفطة ي أوهخر هلسـعـنـت  هي هيفجتا   ري تصتعم  فــت يطعبق بأيشلة ترو ة قث  ه

رط فــت هماين ق  هلـتلغن ق  ت  هأعـتا سرهء ع  طريق متاسطـت  أيمية أو بشك   مـ هلـليء )ههرولة(وهل ه
مهئق ،وتتيت  همشتاتن فــت ق  همطحـسن هلذي  ا يمفعـم  أغبــةفرةي خال هلصـتح وهمستء ي متهي ومره  ه

رة  . هلريتمـت هذ   تعهاسطـطهلطنتفس لبفرز ب   سـت سن قسطرى أةهئـم ه رة  ــق   و
        فـر  هلنشتط وأغرهمه م هلتويح مفتهــه وأمـطه وأغرهمهموسـسطعرض هلـتح  ي هذه هلفص  

تولن هإ ـة وقسطريت  همشتاتة فــت وبعم ذلك يطلرق إ هلتويح هلريتمي  حتطة به وخصتئصه ،وأيرهع همنتهط هلتو
 قنه. هاسطفتة أتثر قت مك  إ أن يص  إ قعرقت  

 اط:ـــــالنش -1
 اط:ــــوم النشـــــمفه -1-1

ي هلبغة أيه مم هلكس  ،ويطضح ق  همفـر  هلبغري  (أن هلنشتط يـصم به2003يرى عـم هه فرغبي أمم )    
ي عنمقت يطفتع  قع هيء يطلبب حرتة ،بتإمتفة إ وجرة بتع  لبحرتة وهلنشتط.  لبنشتط هيه يصف حتلة هلكتئ  ه

ولـم هصلبح عبى أن هلنشتط هرت  قت متاسه هأفرهة ق  أعـتل تطحم طــت لبرهقج وهلسـتست  هحمة  ،هو     
ـم ي هلعـ  أو ي أثنتء متاسة هي ه طـعن ،وتنلري عبى هلطعتون وبذل ه    أعـتل هلعتةية هل يـر  هت هلنتس 

 (153-152، هلصفحت  2003)أمم، . هلنشتط
تقعـة جزءه هتقت ،حـ  يؤةي إ بنتء هخصـة  قتقت اتبأيه هيلاقت ق  ذلك يعم هلنشتط  ويرى هلـتح    ه

هللتلب وصـبـت حـ  أن هلعميم ق  هأهمهف هلتبرية ا تطحـق إا ق  خال متاسة هأيشلة همخطبفة هل يــ  عبــت 
 .هخطـتايةهلفرة بصفة 
هلعميم ق  همســت  عبى  هاخطافهخطبف هلتبريرن حرل تعريفـم لبنشتط ق  هلنتحـة همنـجـة ،وأسفر هذه   

 قتيبي: (2003قنـت تـت ذتر عـم هه فرغبي همم )

إيه يرتـط بتلطعبـم هلنظت  وقت يطم ةهخبه ق  تمايس لبــراه  هلماهسـة هل تطلبب متاسة  ي:ـــــاط المنهجــــالنش -
 هأيشلة.
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لة هلماهسـة وختاج قتعت  هلماس سرهء ي همماسة أو  ي:ـــــر المنهجــــاط غيـــــالنش - إن هذه هلنشتط ينفذ ختاج ه
 هلكبـة أو ي قستت  هللاب...

 ة:ـــــطـشـراض اأنـــــأغ -1-2

:2003حسب عـم هه فرغبي أمم)  (هي عبى هلنحر هلطت
 ي:ـــــركــرض حــــغ -

ــع أفرهة هجطـع ي ،حـ  يطفق هذه قع هللــعة هلذهتـة لأفرهة وهل مـ  بلــعطـت عم هلنشتط ةهفعت أستسـت 
رتي أستس هلنشتط هلـم ي برهقج هأيشلة هلريتمـة. رتة ،وهلغرض ه  لبنشتط وه

 :اعياجتمرض ـــــغ -
وهذه يطلبب  بلـعه، هجطـتعيفتإيستن  ،خري  تعم أقرى هلرغـت  هإيستيـةإن هلرغـة ي أن يكرن هلفرة قع هآ 

تجة إ   .هايطـتءيرعت ق  هلنشتط همنظم وغر همنظم مـتببة ه
 ي:ـــــرض ذاتــــغ -

  وهسطكشتف إقكتيتته  ،وهلطعـر ع  أحتسـسه ههطـتقتته إتـتعيسعى هلفرة ع  طريق هأيشلة همطنرعة إ  
 إ هآخري  إثـت  ذهته.ويـ  هذ  همشتعر وهأحتسـس وهأفكتا هل تموا ي ذهنه  ،وصـبـت

 ي:ــــرض تعليمــــــغ -
وي هلعتة  يـح  هلفرة ع   ،ههطـتقتتهعرف عبى قتهر ي ةهئر  إن هلرغـة ي همعرفة عتة  قت تمفع هلفرة لبط

ـبه،فـرهيت  هأفرهة همخطبفة قت ههطـتقت  فك   ،ي إا قنره  لطعبم ت  قت هر جميمه جميم  مـم لإيستن قعرفة قت 
تا  هأيشلة هللابـة يفطح آفتقت وهسعة أقت  هللاب اتطستب تم هتئ  ق  همعبرقت  وهمـتاه  .  تل ق  

 :ــــــاريابتكرض ـــــغ -
وهإبمهع هلف عبى هلـح  وهلطنــب عنم متاسة هلنشتط همرتـط بتلرغـة ي هلطعبم   هابطكتاتنعكس هلرغـة ي  
وبتلطت تسـم هأيشلة  ،هابطكتاوهتـتيه وصرا مرحبة هإبمهع أو  هتطستبهم  ،متاسة هلنشتط هلفلف  ع  طريق تطعبم ه

 (182-176، هلصفحت  2003)أمم، بشك  تـر ي تنــة هلـما  عبى هإبمهع. 

 ح:ـــــرويـالت -2
 ح:ــــرويـوم التـــــمفه -2-1

ـم عـم هلعزيز ساقة  بـزية (2013) ترى آقت قطر هلـلرهوي و  أن قصلبح هلتويح بتإ
(RECREATION) بق زء هلثت   REفتمـلع هأول ق  همصلبح ،وهابطكتا يع هلطجميم و ه يع إعتة  بـنـت ه

بق. (CREATION)قنه   يع ه
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طتاهت هلفرة بمهفع هخصي  وع  بطبر أن هلتويح يعم يرعت ق  أوجه هلنشتط هل متاس ي وقت هلفرهغ وهل 
ـت  بــة وهمعرفـة  هلعميم ق  هلــم هلـميـة هتطستبهمـتاسطـت  وهل يكرن ق  يره وع  ةي جرهزيت بأيه وهاجطـتعـة: وه

 حـريطه. هسطعتة لعـ  ويرفر له سـ  هلنشتط هلذي يسـم ي ترفر هلرهحة لبفرة ق  عنتء ه
سه هلفرة قـ  وأثنتء متاسطه  لنشتط قت وع  هت عـم هلسا  عبى أيه اة فع  عتطفي أو حتلة يفسـة وهعرا 

تبـت هتةفت رية ويطم أثنتء وقت هلفرهغ وأن يكرن هلفرة قمفرعت ب ،سبــت أو إ  .هاخطـتارغـة هخصـة ويطصف 
ره  هل تنطج ع  وقت هلفرهغ ،وهل يطم وع  ترهوس أن هلتوي وفـت  هخطـتاهتح هر تبك هأوجه ق  هلنشتط أو ه

ــق هلسروا وهمطعة لذهته  )هلـلرهوي و هلعميم ق  هلــم هلشخصـة وهاجطـتعـة.  وهتطستبهإاهة  هلفرة وذلك بغرض 
 (12-11، هلصفحت  2013ساقة، 
ـم خلتب )  مث أثنتء وقت هلفرهغ وةوهفعه  هخطـتا( ع  برهتــ  أن هلتويح يشتط 1990وتذتر علـت  

 هأولـة هي هلرمت أو هلسروا هلنتتج ع  هذه هلنشتط.
بأيه قزهولة أي يشتط ي وقت هلفرهغ سرهء تتن يشتطت فرةيت أو هجطـتعـت وذلك همف إةختل هلسروا  وع  بره 

 عبى هلنفس ةون هيطظتا أي قكتفأ .
تلة هل تصتحب هإيستن عنم متاسطه   ـم عبي حتفظ وعم سبــتن وإمتعـ  ايتض أن هلتويح هر ه وع  

ـم،  ط جســت أو عـبـت أو وجمهيـت.لنشتط يسطـطع به .وقم يكرن هذه هلنشت -19، هلصفحت  1990)خلتب و 
20) 

( : هلتويح هر مط يشتط هلذي يأي قـتهر  بعم هلرهجـت ، هلنر  2004و آخرون )  و حسب قتاسكت
تجت  همنزلـة    (Maresca, Pierre, & Gérard, 2004, p. 8)وه

ويرى هلـتح  أن هلتويح هر تبك همـتاسة أي يشتط قــت تتيت طريـة همشتاتة وهل تطم ي وقت هلفرهغ ق  
صرل عبى همطعة   ــق اغـة قت. أوهج  ه

 ح:ـرويــــة التــــأهمي -2-2
ي وبتلطت فـر يستهم ي خبق يرع ق  هلطرهزن هلنفسي  ة ع  متاسة هلنشتط هلتو إن همطعة هي حتلة يفسـة يت

ـتمي وعتيم  عـم هلعزيز قصلفى ) سـت حـ  يذتر ه  ( أمـة هلتويح ي هلنـتط هلطتلـة:2001ه
تجت  هإيستيـة لبطعـر  -  .ي هلذه  هأخاقيــق ه
 .وهلصحة هلعـبـة لبفرة هايفعتلـةهلصحة هلـميـة وهلصحة تلرير  -
 .هلطحرا ق  هلضغرط وهلطرتر هلصحي همصتحب لبحـت  هلعصرية -
 .وبتاسطـرهاترفر حـت  هخصـة وعتئبـة زهخر  بتلسعتة   -
ـتمي و عتيم ، تنــة وةعم هلــم هلممـرهطـة  -  (34صفحة ، 2001)ه
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 ح:ــرويـــــراض التـــــأغ -2-3
ـم عـم هلعزيز ساقة   (ع  هت عـم هلسا  ،أن هلتويح حـت إيستيـت 2013)قطر هلـلرهوي وأقتيذتر 

نس وهلعــم  ، فتحطـتج هلفرة لبتويح جعبه ةهئم هلـح  يرقت بعم  ــع هأفرهة ي ت  قكتن بغض هلنظر ع  هلبرن وه
 بن هلعـ  وهلتويح. بتاتزهنير  ع  حـت  تطسم 

ـة ي : هعطـتاهتمك  وتطبخص أغرهض هلتويح تـعت لاهطـتقت  وهلرغـت  هل   ةوهفع مـتاسة هأيشلة هلتو
 ي:ــركـــــرض حــــغ -2-3-1

ــع هأفرهة ،ويزةهة ي هأمـة لمى هلصغتا أنحـ            هلمهفع لبحرتة وهلنشتط يعطر ةهفعت أستسـت 
ي. رتي أستس هلنشتط هلـم ي هلريتقج هلتو  وهلشـتب ،وهلغرض ه

 :رينباآخ الااتصرض ـــــغ -2-3-2
       هلـصة همنتقشت  وهأفكتا قرهء  هلشعر، هآاهءوتـتةل  بتآخري  هاتصتلق  هأيشلة هل تشـع هلرغـة ي 

ـتعـة ـتعـة هلريتمـت ويضـف هلـتح   ،ه  ه
 ي:ـــــمـعليــرض تــــغ -2-3-3

ـبه ،فتلرغـة ي همعرفة تمفع هلفرة إ هلطعرف  ههطـتقت ةهئـت قت يـح  هلفرة ع   جميم  مـم لبفرة قعرفة قت 
 . ههطـتقهعبى ت  قتهر ي ةهئر  

 ي:ــــفن ابتكاريرض ــــغ -2-3-4
ـتل تـعت مت يطذوقه هلفرة ،وقت يعطر  هلفرة خر  متلـة ق  حـ  هلشك  وهلبرن وتذلك  تعطـم هلرغـة إبطكتا ه

رتة.  هلصر  وه
 :عيااجتمرض ــــغ -2-3-5

ق  أقرى هلرغـت  هإيستيـة،وهنتك جزء لـس  هآخري بلـعه،فتلرغـة ي أن يكرن هلفرة قع  هجطـتعيإن هإيستن 
تجة إ  ــق ه ، 2013)هلـلرهوي و ساقة، . هايطـتءبتلـبـ  ي هلتويح همنظم أو غر همنظم يعطـم أستست عبى 

       (18-16هلصفحت  

  ح:ــرويـــــد التــــوائـف-2-4
ـرة  ـة هل متاسـت هإيستن، مك  أن ينطج عنـت  خبـ  أبر ةفحسب أ.ة.  مت ا هك فـه أن هأيشلة هلتو

ـبة ق  همـتةئ  فرهئم جبـبة تنعكس عبى حـت  هلفرة و هجطـع، و ذلك حتلة ترهت عـاا قرجـتا هتةفتا وقنضـلتا 
 طتلـة:وهآةهب هحمة ، ومك  إمتل فرهئم هلتويح ق  خال هجتا  هل
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 ي :ـــال الصحــــأ( المج

ةواها هتقتا ي عـبـة هتطستب هلصحة هلـميـة، إذ يسـم ي تنــة  -وختصة هلريتمي قنه  -حـ  يبعب هلتويح 
رتـة، تتلـر ،  سم وقـتسـت برظتئفـت عبى أتـ  وجه، ويعـ  عبى إتستب هلفرة هلـماه ، وهمـتاه  ه أعضتء ه

  .وهمروية، وهلرهتقة..وهلسرعة، وهلطحـ ، 
 ب( المجال النفسي :

ة ع  متاسة هلتويح، لذلك أيه يسطـمل قشتعر هإاهتق وهلطعب  لع  هاستختء ق  أهم هلفرهئم هلنفسـة هلنت
 . وهلرهحةوهلطرتر مشتعر هلــجة وهمطعة وهلسعتة ، 

تجت  هإيستيـة لمى هلفرة، ت ــق هلذه . وق  خال هلتويح، مك  إهـتع بعض ه تجة إ هلطـمير، و  ت
 ي:ـــــرفـــي المعــــلمـال العـــــج( المج

ـة ي  طبف هجتا  هلفنـة وهلثـتفـة إتستبحـ  تسـم هأيشلة هلتو   ،هلفرة قعتاف وقعبرقت  ي 
ـة، وأخرى تطص  بأستلـب هلسفر، وطرق هلطعتق  قع وستئ  هاتصتل. و  ره  عـبـة تـعبرقت  تتا  تـت مم هلفرة 

 :ريــــــال الفكــــــد( المج
فببتويح ةوا فتع ، ي تنــة هلفكر ق  خال تمايب هأفرهة عبى هلطفكر هلعبـي هلسبـم، وتمايب هأفرهة عبى 

ـرل، وهلكس   ،يطـت  وفـم هآخري همـنعة، وتنــة هلـما  عبى هلتتـز وهاهمنتقشة هلرهعـة  تـت يسـم هلتويح ي إبعتة ه
 هلفكري.
 : اعـــــال ااجتمــــــهـ( المج

إذه تتن هإيستن هجطـتعـتا بلــعطه فإن "هلتويح يسـم ي هـئة قنتخ يستعم عبى مر هلروح هاجطـتعـة، فـر 
وينـي بماا ق  ذلك  ،وغر ذلك ق  هلــم هلسبــةعبى بغض هلسخرية وهإيذهء وهلظبم وهلطعصب لبرأي، ينشئ همـتاس 

تبـة هل تسـم ي إتستب هلفرة هلـما  عبى  قـم هأخثر  وهلطفثتهم وهألفثة، وهلعمل وهلطستقح، وغر ذلك ق  هلــم هإ
 . تقة عاقت  هجطـتعـة قع هآخري "إق

ـ  همسئرلـة. وق  أهم هلــم   هاجطـتعـة هل يستهم هلتويح ي تعــــت، قـم هلطعتون وهمنتفسة هلشريفة و
ـتعي  رهط ي هلعـ  ه تـت يسـم هلتويح ي ترعـة هلفرة بآةهب وقرهعم هلسبرك هاجطـتعي، وتشجـعه عبى ها

عبه يطـ ـ  همسئرلـة. تـت  طـعه ويماك ةوا  ي هجطثـع، مت يسثتهم عبى أستلـب هلــتة  وهحته  هأيظـة و ـ  قعتيـثر 
تهت  .   ي تشكـ  اغـثتته وه

 :اديــــال ااقتصـــــو( المج
، وبذلك  عبه أةه  لبثت فتلعاقة بن هلتويح وهاقطصتة أو هإيطتج، تفتض مـزها وهمحتا بن هلتويح وهلعـ ، و

 زيتة  هإيطتج .  وبتلطتيصـح همف هلتويح قستعم  هلفرة عبى هلــت  برظـفطه ع  تفتية وقما  
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تل هلصحة هلـميـة، ا بم أن مطم أثر  ي هجتل و ق  يتحـة أخرى، فإن هلموا ههت  هلذي يبعـه هلتويح ي 
ــه ق  وفر   هاقطصتةي، فكبـت هاتفع همسطرى هلصحي زهة  هلـما  عبى هإيطتج وزهة هإقـتل عبى هلعـ ، فضاا عـت 

 ي هلنفـت  هلعاجـة، وق  تأخر س  هلطـتعم ع  هلعـ . 
ــه هلتويح ق  تنفـس ع  هايفعتا   همكـرتة ا يـطصر عبى هلنتحـة هلنفسـة فحسب، ب  إن آثتا  تـت أن قت 

تنعكس عبى هلنتحـة هاقطصتةية، فتمسطرى هإيطتجي لبعتق  هلذي يطـطع بتسطـرها يفسي يفرق بكثر قسطرى هلعتق  
تا ي خمقة همثـ  يفسه بتهـر ، ولذلك أةخ  أصحتب هأعـتل هلتويح ي همصتيع وهمؤسست  وهعطرو  عنصرها أستسـ

 هإيطتج . 
 :يـــــداعـال اإبـــــز( المج

رتة وهإيـتع  ابة، ومتل هلكبـة ي هلشعر ومتل هلبح  وتنتسق ه قت ق  هك ي أن متل هللــعة وقنتظرهت ه
ـتلومتل هلبرحة وهلبرن وغر ذلك ق  قرهقف تزيم ق  إحستس ه  . إيستن بت

هلطذوق هلسـعي وهلـصري وهلف وهأةي، و هذه مـم هللريق لطـكن هلفرة  تـت يسـم هلتويح ي تنــة حرهس
 . ز ق  هاختهع وهابطكتا همطجمةق  هلـما  عبى هإبمهع همطــ

ولبتويح وظـفة هخصـة، إذ إيه يستعم عبى إتتحة هلفرص لظـرا قرههب هأفرهة وإبرهز قـرهم، وق  م  يعـ  عبى 
تا  هلطفرق  تنــطـت وترجـــت، ا ســت ي همؤسست  هلطعبـــة هلرمـة، تـت يستعم عبى هأخذ بـم همرهربن لبنـر ي 

 وهإبمهع . 
 :يـــمـيـال التعلــــح( المج

تي ي هلطعبـم، مت يرفر ق  هاستختء لصت عـ  هإيستن وقعتافه، وهذه فـر يسـ  عـبـة هلطعبم  فببتويح أثر إ
ـم. )فـنكس،  )أبرةف، هلصفحت  ( 39، ص1982وهاتطستب همعري وذلك أن هاستختء هرط هت  لبطعبم ه

193-195) 

  ح:ـرويـــــط التـــــواع مناشــــأنات و ـويـــمست -2-5
 اش:ـــنو ل ـــب بريتبــــات حسـويـــالمست -2-5-1

ـتمي وعتيم  عـم هلعزيز قصلفى )  ـم ه ( ع  بريطــ  ويتش 2001إن لبتويح قنتهط قطعمة  ،حـ  يذتر 
ـة تطـث  ي:  أن قسطريت  همشتاتة ي همنتهط هلتو

 ة:ــاريــــاركة اإبتكـــــالمش -أ

 وهلــت  بعـ  غر قألرف ق  قـ . تتاختهعت وذلك   وهابطكتاوهي تبك همشتاتة هل تطــز بتإبمهع 
 ة:ــــابيـــــة اإيجـاركـــــالمش -ب

 وهي ذلك همسطرى ق  همشتاتة هلذي يـر  هلفرة ق  خاله بتمـتاسة هلفعبـة أوجه قنتهط هلتويح 
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 ة:ــــيـة السلبـاركــــــالمش -ج

ـةةون قشتاتة فعبـة قنه ي همنت وهاسطـتعوهي تبك همشتاتة هل يسطـطع هلفرة ق  خاهت بتمشتهم    ،هط هلتو
مث  همسطرى هلذي  وع  حبـي إبرههـم هل أمتفت إ همسطريت  هلستبـة قسطرى آخر وهر همشتاتة هلعتطفـة وهي:

ـة أو  هاسطـطتعيسـح لبفرة بتمشتاتة هلرجمهيـة ق  خال   هت. هاسطـطتعمشتهم  همنتهط هلتو
طبف ي يظرهت ع  ستبـطـت حـ  ترى أهت مث  همسطرى هلذي ا يطـح لبفرة  أقت ع  همشتاتة هلسبــة فـي 

ـة فرص  هت ،وق  م فإن ذلك همسطرى ق  همشتاتة ا يرقى إ قسطرى  سطـطتعهاأو  هايمقتجهمـتاس لبـنتهط هلتو
 أو هلرجمه ي هلفرة. هايفعتق  هلطأثر 

 المستويات حسب ريبلتز: -2-5-2
 يـسم ايـبطز قسطريت  همشتاتة إ ثاثة وهي:

 ة: ـابيـــة اإيجـاركــــالمش -أ

 قنتهط هلتويح .تطـث  ي همـتاسة هلفعبـة مخطبف أوجه  

 :اليةااستقبة ــاركــــالمش -ب

رهس سرهء بتمشتهم  أو  هسطــتلوهي تبك همشتاتة هل يطم ق  خاهت  هلفرة لنشتط ختاجي ع  طريق ه
 .هاسطـتع

 ة: ــــة السلبيـاركــــالمش -ج

تي أو  بأيوهي ذلك هلنرع ق  همشتاتة هل ا تطلبب هلــت   تل ي هلنر   ،هسطــتيشتط إ وذلك تـت هر ه
ـتمي و عتيم ،  .وهاستختء   (31-30، هلصفحت  2001)ه
 مت سـق ذتر  أن قسطريت  همشتاتة تطبخص ي أابع قسطريت  وهي: هيلاقتويرى هلـتح   

تبـة، هلسبــة،   وهلعتطفـة.همشتاتة هإبطكتاية، هإ

 ح:ـــرويـــتـدف الــــه -2-6
ـم )  (أن هحرا هأستسي لبتويح هر هلسعتة  فـنتك بعض هأحتسـس وهمشتعر 2001ترى هت عـم هلسا  

ـة تطـ تز هل يكطســت هلفرة ق  خال متاسطه لأيشلة هلتو وهإبمهع ،وهلشعرا بتلغـلة مت  ،وهابطكتاث  ي هإختء وهإ
 وهلسعتة  عنم خمقة هآخري . ،وهاستختءوعتطفـة وتذوق لبجـتل يطـطع هت هلفرة ق  قماه  بميـة وعـبـة ،

طبف أهكتل هلتويح تعطر أستس  هاسطـطتعوبنتء عبى ذلك فإن ةاجة  وهلسعتة  هل يـح  عنـت هلفرة ي 
ـة،حـ  يط وهإبمهع ،وعنم هلشعرا بتألفة وهلصمهقة  هابطكتاحـق هلشعرا بتلسعتة  ق  خال تـسـم هأيشلة هلتو

تز يطـطع هلفرة بتلصحة ،وعنم هسطخمه  قماه  هلفرة هلعـبـة وعنم متاسة خ ره  عتطفـة،وعنم هلطـطع وهأخر  ،وعنم هإ
ـتل  (107، صفحة 2001)عـمهلسا ، . هاستختءوعنم قستعم  هآخري  وعنم  ،بت



 51 

 ح:ــرويـــــتـص الـــائـخص -2-7
ـم حلتب)   ( خصتئص هلتويح هي:1990حسب علـت  

 :اءــــاط بنـــــح نشــرويــــالت (1
 يكرن هلنشتط بنتء حـ  يـمف إ بنتء هخصـة هلفرة وقم يكرن هلنشتط همهقت يسـم ي إذهء هلنفس أو هلغر. 

 :ارياختياط ـــــح نشـرويــــالت (2
طتا بفرهةته ةون إجـتاي ختاجي يرع هلنشتط هلذي مـ   إلـه ويطنتسب قع قماهته   وهذه يع أن هلفرة 

ي ةون هآخر قـ  قكطسب .  وإقكتيتته،وقـ  هلفرة لنرع ق  هلنشتط هلتو
 ار:ــــع وصـــــاط ممتــــــح نشــرويــــالت (3

ة ع  هذه هلنشتط   ي منح هلفرة همطعة وهلسروا وهلسعتة  تنرهحي هعراية ذهتـة يت ويـصم بذلك أن هلنشتط هلتو
ي .  هلتو

 راغ:ـــــــت الفـــــي وقــم فـــــيت (4
 مث ي وقت هلفرهغ ولـس ي وقت هلعـ .   إنإن هلتويح ينـغي 

: وي مرء هلعرض هلستبق تـم  همؤلفة هلطعريف  هلطت
مطع لبفرة وقــرل ق  هجطـع متاس ي أوقت  هلفرهغ ويسـم ي بنتء هلفرة وتنــطه.  هخطـتايهلتويح يشتط  

ـم،   (23-21، هلصفحت  1990)خلتب و 
ـتمي    ـم ه تصـة 2001وعتيم  عـم هلعزيز قصلفى ) ويضتف إ قت سـق ذتر  ق  خصتئص  ( ه

 :هلطتلـة
تجت     تجتته هلنفسـة ،وتبك ه ـق هلطرهزن هلنفسي وذلك ق  خال إهـتع هلفرة همـتاس منتهط هلتويح 

ــق هلنفسـة ا مك  إهـتع بعضـت إا ق  خال وقت هلفرهغ ،تـت أن همشتاتة ي قنتهط هلتويح تؤةي إ  
ـق لبفرة هلطرهزن هلنفسي. ،هلنفسي وهلرمي هاستختء  ـتمي و عتيم ،  مت    (34، صفحة 2001)ه

جم وقت هلفرهغ وهلتويح: -  همطغره  همرتـلة 
ـتمي)  ـم ه  ( بتلنسـة لبـطغره  هلطتلـة:1997يذتر تـتل ةاويش و
 س:ــــــنـالج 

طبف ع  تبك هل متاسـت هلـنت ،حـ  أن    تشر هلماهست  هلعبــة إ أن أوجه هلنشتط هل متاسـت هلذترا 
 أتر ق  هلـنت  بتلبعب. ههطـتقت هلـنن مـبرن إ هلبعب هلعنـف أتثر ق  هلـنت  تـت أهم يـمون 

نسن تـمو وهمحة فــت أيضتتـت يشر هريزيك  إ برهقج هإذهعة  وهاسطـتعيرتـط بتلـرهء   إ أن هلفروق بن ه
 وقشتهم  برهقج هلطبفزيرن وهأفا  .
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 ن:ــــــــالس 
طت ق  حجم وقت وهاتـتطتته وبتل قسؤولـتتهترمح ةاهست  ت  ق  لــتن ووي أيه تبـت تر هللف  زهة    

ـتعي يطنتقص قع هلطـم  ي عـر هلفرة. أهتا تـت  ،فرهغه همطتح له  هلماهسة إ أن قـمها هلبعب ه
 م:ـــلـعـة التــــــدرج 

هلفرة ق  وقت فرهغه وي  هسطفتة يطفق ت  ق  برهيطـ  وستقـسرن ي أن هلطعبـم له ةوا هت  وتأثر فعتل ي   
ر قرض. هسطثـتا   عبى 

ـم، ي قنتهط هلفنرن هلريتمـة.  لاهتهكإ أن هلطعبـم يسطثر ةوهفع هلفرة  تـت يشر بـتسرن    )ةاويش و 
 (65-63، هلصفحت  1997

 ح:ـرويــــتــراغ والـــــاق الفــــميث -2-8
ـة مت هت ق  أمـة ي حـت  هلفرة حـ  يظره أمـة وقت هلفرهغ ي حـت  هلفرة وهسطغاله ي متاسة هلنشتطت   هلتو

أن هلفرهغ وهلتويح يســتن ي تبــة حتجـت  هلفرة ق  هلنرهحي هلـميـة وهلعـبـة وهلنفسـة قتقت اهبلة هلفرهغ وهلتويح 
 برمع قـثتق هلفرهغ وهلتويح وهذ  يصرصه هلسـعة:

 :1 ـادةــــــم
ميم عمة ستعت  هلعـ  ،وقنح إجتزه  ةواية   ق يع له  ق ي أن يكرن له وقت فرهغ ،وهذه ه لك  فرة ه

فــت  هاهتهكقنتسـة لبفرة ،وذلك بتإمتفة إ تنظـم برهقج تطـح له فرص  هيطـتلقمفرعة هأجر ،وترفر وستئ  
 ق  يطتئجـت خال أوقت  فرهغه. وهاسطفتة 

 : 2 ادةــــمـ
رية تتقة إن قت يعم  هاسطـطتعإن  ب هحتفظة عبـه حـتبرقت هلفرهغ  ب إتتحة هلفرصة  ،قلبـت لبفرة  ولذه 

ـتعي لرقت هلفرهغ عبى هلسرهء.  لبنشتط هلفرةي وهلنشتط ه
 :3 ـادةــــم  

ق له  هسطخمه   همنتطق هلــئـة  هاتـتةهمنشآ  وهلطســا  ي أوقت  هلفرهغ يعم حـت أستسـت لك  فرة،تـت أيه 
ـتل قع هلعـ  عبى هحتفظة عبــت وصـتيطـت بغرض متيطـت.  هللــعـة )هحــت ( تتلـحره  وهلـحتا وهلغتبت  وه

 :4ادة ــــمـ
ق أن هـأ له وستئ  همشتاتة ي   وهاسطـطتعتتلريتمة هلـميـة  ،فرهغه أوقت قنتهط هلتويح ي  أوجهلك  فرة ه

اء وهلفنرن وهمرســى وهأهغتل هلـموية وهلعبر  ،وذلك ةون  نس أو همسطرى هلطعبــي  هعطـتاه ـت  ه هلس  أو ه
 وهلثـتي.
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 :5 ادةــــمـ
لة ع  هلطخلـط لرهقج هلتويح هر ترفر هإقكتيت  هلضرواية مـتاسة هأفرهة و ب أن تكرن قــة ههـئت  همسؤ  

أوجه هلنشتطت  هل يرغـرن ي متاسطـت وفـت هرهيطـم  اخطـتاهمي أوقت  هلفرهغ ،وذلك إتتحة هلفرصة  منت هلـم
 وإاهةهم ةون تمخ  تبك ههـئت  ي فرض أي قنتهط عبــم متاسطـت.

 :6ادة ــــمـ
ق ي تعبم وهتطستب همـتاه  همرتـلة مخطبف قنتهط هلتويح وذلك   هسطثـتاقنـت ي  لاسطفتة لك  فرة ه

ب عبى ت  ق  هأسر  وهمؤسست  هلطعبـــة وهجطـع  ب أن تـر   هاملاعأوقت  فرهغه،و بطبك همسؤولـة ،تـت 
تهت هلمولة بطنظـم برهقج ةاهسـة لطعبـم هأطفتل وهلشـتب وتـتا هلس  همـتاه    همرتـلة بتلتويح وتنــطـت. وها

 : 7ادةـــمـ
ـرعة ق  همؤسست  همـطـة بأوقت  هلفرهغإن         قسؤولـة هلتبـة أوقت  هلفرهغ ازهلت تـع عبى عتتق 

ب أن يكرن هنتك تنسـق بن مـع تبك همؤسست  بغرض  ،وهلتويح    مـع هإقكتيت  همطتحة  هسطثـتاولذه فإيه 
ـة ي هلمول  ،تلميـ ب تأسـس قعتهم لبماهست  هلتو هل تسـح إقكتيتهت بذلك،لطمايب هلــتةه  عبى تـت 

ـتعت  ي  ةهفعـطـم مـتاسطـت.  وهسطثتا أوجه قنتهط هلتويح همنتسـة هم  هخطـتاهلطخلـط لبرهقج وقستعم  هأفرهة وه
ـتمي و عتيم ،   .(42-41، هلصفحت  2001)ه

 رويحــــي:ـــاضـــي التــاط الريــالنشـ -3
 ي:ــــرويحــــي التـــــــاضـاط الريـــــــــشـوم النــــــــمفه -3-1

ـثثثثثثـر  ثثثثثتح  فــت ذتثثثثثثخبص هلـثثثسطثثثثثثثثي      عـم ثثثة لبجــع عثثثثر  هلريتمثثثثثر قفـثثثثي ذت (1997) تميثثثثم ه
،تـت أهت تعم يثثثثثثة قطغره  هلطـم  هلطـنثثثثثثرة لبمفتع ع  ذهته ي قرهجـثثثثث  حتجة هلفثثثثثبة قعر  عثثثثثثثثتهم عبى أهت وسـثثثثثثثثثه

 ع.ثثثثث  لبجــثثثثت  أفضثثثثثثة لبـح  ع  حـثثثثثثطريـ
مي  جثثثثثث  ي هلعصثثثثثثثثة هل أصـحت مثثثثثثثثثي تبك هلريتمثثثثه رثثثثر  ةيكثثثثثاوبوع    ت  ثثثثثزءه قطكتقا ق  هلنظثثثثثثر ه

ـتهـثثثثثثي ق  حـثثثثهلـرق   :ثثثثثثثثة وتطضـثثثثثثثر هلعريضثثثت  ه
 رهغ.ثثثثثثثثثة لرقت هلفثثثثثثـثثط هلريتمثثثثهمنته -
 .عثثثثثة لبجــثثثثثثثثتلة هلـميـثثثثثة هثثثثثثثثة وتنــثثثثثر هلصحثثثثثثثقنتهط تلري -

تءه  ي ثثثثثره  وهلبـثثثثمقة ي هلعميم ق  همؤثثثثثثثثثثثة همـثثثثت  وهلـحرث هلعبــثثثثثثثثإ أن هلماهس ببحس  هأسرة  ثثثثثثثثوع  
:ثثثثثثر هلطثثثثثثثثثت عبى هلنحثثثثثم عرفطـثثثثثع قثثثثثثة لبجــثثثتل هلريتمثثثثثثث  ت
 .تاسنثثثثثثثة بن همـثثثثثثثة وهحـثثثثرة  هلصمهقثثثثثر تسثثثثثت ي جثثثثه قنتهلـثثثثثثثة أوجثثثثثثثم متاسثثثثثثيطرهغ هل ثثثثثثة وقت هلفثثثثثثثايتم -
ـت  هلعصرية - تطر ه ـتمي  .،   .ايتمة لبرقتية ق  همرض وق    (22-21، هلصفحت  1997)ه
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 ي:ـــاضـــح الريــــرويـــف التــريـــــتع -3-2
ـتمي و2013ـم عـم هلعزيز ساقة ) تشر آقت قطر هلـلرهوي و   رة ثثثهمـص عتيم  عـم هلعزيز أن ( ع  ه

ر ثثثيعطـ ،ةثثثة وهلريتمـثثثثثث  همنتهط هلـميـثثثثثثهلعميم قه ثثثثثثث  برهثثثثثثح هلذي تطضـثثثثثثثرع ق  هلتويثثثثثثثثر ذلك هلنثثثثثي هثثثثتمثثثثثح هلريثثثرويثثثبتلط
رهيب هلـميـثثثثثح تأثـثثثثثثثهلتوي رهعثثثثثثأير ثثثثثثثأتث   عبى ثثثثثثثه قنتهله هل تشطـثثثثثتاس أوجثثثثثرة همـثثثثثثثة لبفثثثثثثثهلفـسرلرجـو  ة ثثثثثثره عبى ه
 .(22، صفحة 2013)هلـلرهوي و ساقة، ت . ثثثثثثثثتب وهلريتمثثثثهألع

رهغ حـ  ثثثثثثتاس ي وقت هلفثثثثثثثي هلذي مثثثثثثثثتط هلريتمثثثثثر هلنشثثثثثثي هثثثثثثثي هلتوثثثثثثثتط هلريتمثثثثثثتح  أن هلنشثثثثثرى هلـثثثثثثثوي  
صثثثثثثثثرلثثثثثبغتاس ثثثثث  عبـه همـثثثثثثيــ  .تايتهخطـتط ثثثثثثثثذه هلنشثثثثثثرن هثثثثويك ،وار ثثثثثثثة وهلسثثثثثثعبى همطع رض ه

 أهداف الترويح الرياضي: -3-3
مهف ثثثثثثثم ق  هأهثثثثثي هلعميثثثثثثح هلريتمثثثثثثلبتوي( 2013ـم عـم هلعزيز ساقة) آقت قطر هلـلرهوي و حسب  
ــــثثثثهلذي يسع  ت:ثثثثثثثثثثة وق  أمـثثثثثثثثه همخطبفثثثثثثث  ي قنتهلثثثثثثثتاتـثثثثثثثت لبـشثثثثثثى إ 

 .همطعة بغرض همطعة ولـس بغرض هلرصرل إ قسطرى عت -
رتة هلـميـة لبفرة وهلنتتج ع  هلطـم  هلطـ -  .تعريض يـص ه
 .هلطخبص ق  هلضغط هلعصي -
تلة هلصحـة لبفرةسن وتلرير  -  .ه
 (22، صفحة 2013)هلـلرهوي و ساقة،  .هحتفظة عبى هلبـتقة هلـميـة -

 .تثثثثثثثثثتاس ي تعبــثثثثثثتاه  هل يرغب همـثثثثثثثثض همـثثثعثثثثثثضـف هلـتح  إ ذلك تعبم بثوي  

 ي:ـــــاضــــي الريـــــــاط الترويحـــــــــزات النشــــــــممي -3-4
ـم )  :2001ترى هت عـم هلعزيز عـم هلسا    ( أهت عبى هلنحر هلطت

 .همطعة بغرض همطعة ولـس بغرض هلرصرل إ قسطرى عتل أو إتـتن ي هأةهء -
ـتس  -  .ـةي هأيشلة هلتو لاهتهكهمنتفسة وهلرغـة ي همنتفسة تزيم ه
 .وذلك ق  خال متاسة هلريتمة ،هلضغط هلعصي هلمهخبي لمى هلفرة هلطخبص ق  -
 (255، صفحة 2001)عـمهلسا ، هحتفظة عبى هلبـتقة هلـميـة  -

 ي:ــــــح الرياضــــرويــــاشط التــــــم منــــــــــتقسي -3-5
 ي:ثثثثثثثثه (2013) ـم عـم هلعزيز ساقة هلـلرهوي وآقت قطر حسب  

 :طــــــسيبالم ـــــات ذات التنظيــــابقــــالمس اب وــــــاألع -3-5-1
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طثثثثتمثح هلريثثثثثثثرويثثثثتهط هلطثثثثثثرع ق  قنثثثثثثثذه هلنثثثثثثثي ه ثثثثثثثثرهكهاهطإن                    تا  ثثثثثثثثتل ق  همـثثثثثثثثرى عثثثثثتج إ قسطثثثثثي ا 
ة ثثثثثثثهلعـبـ ة وثثثثثم هلـميـثثثثثثرى قماههثثثثثثثق قع قسطثثثثثت  يطفثثثثثت مثثثثثثفــ ثثثثثثثثرهكهاهطتا ثثثثثثبف هأعـثثثث  مخطثثثثثثثه مكثثثثثت أيثثثثثأو هأةهء،تـ

 تء.ثثثثثثثثثرقص وهلغنثثتب هلثثثثثثثتء،ألعثثثثثثتب همثثثثثألع ،ر ثثثثتب هلكثثثثثثتل ذلك ألعثثثثثثثثثقث و رهم،ثثثثثثثقـ م وتهثثثثثثثاغـ تهم وثثثثاهطـتق تا ثثثثثثوطــ
 ردية:ـــــــات الفــــاضـــاب أو الريــــاألع -3-5-2

عض ثثثثثثع ذلك إ بثثثثرجثثثي و ،رةيةثثثثهلريتمت  هلف أوتب ثثثثثثثة هألعثثثثثثثرن متاسثثثثثث  يفضبثثثثثثثرهة هلذيثثثثثثعض هأفثثثثثتك بثثثهن 
                             م ثثثثثتل ذلك صـثثثثثثثثثثثوقث ،رةيثثثثثثثثثثثبتأةهء هلف تعـماسطـطة ثثثثثثثثثثثثثأو يطـج ،ةتعـثثثثثثثثثثثثثهاجطـ ة وثثثثثت  هلنفسـثثثثثثهلصف
 ت .ثثثثثثثثثرب هلماهجثثثثثثثثات تحة وثثثثثثثثهلسـ ة،ثثثثثثثـثثثثروسثثثثثهلف ،ريثثثثثثي هثثثثثثهمش ،تكثثثثثثثثهأم

 ة:ـــــــــات الزوجيـــــاضــريــاألعاب أو ال -3-5-3
تل ثثثثثثثثثوقث تا ثثثثث  لبعب قعثثثثثثرةي  عبى هأقثثثثثف هكههت ز  ثثثثثبثثثثثثثثثثثثسطثث تثثثثتب هلثثثثي هألعثثثثثثة هثثثثثثثثت  هلزوجـثثثثثثثثتب وهلريتمثثثثثثثثهألع

 .)بتةقنطرن( تئر ثثثثثثثثثة هللثثثثثثثهلريش تاز ،ثثثثثثثثثهمـ ،تولةثثثثثثثثثثثثنس هللثثثثثثثثت ،يثثثثثثثس هأامثثثثثثثثذلك هلطن

 رق:ــــــــات الفـــــاضـــاب أو ريـــــــألع -3-5-4
ـثتب أو هلثثثثثهألع ت ثثثثثثثأه رها ثثثثثثثتب يظثثثثثثثة لبشـثثثثثثثرن ذه  أمـثثثثثثثرق تكثثثثثث  هلفثثثثثثثثم عبى تكريثثثثثثث تعطـثثثثثثتعـة هلثثثثثثريتمت  ه

ي. ثثثثثثثثثهلسبة و ههرت ر ثثثثثثت  تئر ،تر  هلـم،ثثثثثر  هللثثثثثثثهلك م ،ثثثثثر  هلـثثثثثثتل ذلك تثثثثثثثثثثثثثقث و موههطـتقتهرهم ثثثثثثثثثع قـثثثثثثق قثثثثثثثثتطف
 (24-23، هلصفحت  2013)هلـلرهوي و ساقة، 

 راغ:ـــــوقت الف استثمارفي  وااجتماعيةة ــــــة النشاطات الرياضيــــــأهمي -3-6
 :ةهلطتلـتط ثثثثثثثثثث( ي هلنـ2008)  صت حس  هلمههريرةهت ثثثثثثثثيس

تبـثثثثثثت  وهلـثثثث  هلسـثثثة هلكثر قثثثثثثثتنــ -  .خصثثثثثة لمى هلشثثثثثماه  هإ
 .تب ثثثثثثثثثثة لبشـثثثثثثثة هلنفسـثثثثثثثثي وهلصحثثثثثثثثثثثرهفق هلنفسثثثثثثق هلطثثثثثثثثــ -
 .جثثثثثر وهمنطثثثثثثثث  همثـثثثثثتب بتلعـثثثثثثثثثت  هلشـثثثثثثطتقه ثثثثثثثثثثترجـ -
 ة.هاجطـتعـة ثثثثثثثرهض هلنفسـثثثثثث  هأقثثثثثتب قثثثثثتية هلشـثثثثثثثثثم -
ـثثثثثثث  تعـثثثثثثثثثثئ عثثثثثثثثتب، هلنتهثثثثثثثثثثمى هلشـثثثثثثر لثثثثم  هلطرتثثثثثثف حثثثثثثثفـ -  .ر ثثثثثثثثت  همعتصثثثثثثم ه
 تعـة.هاجطـ ة وثثثثثثثة هلريتمـثثثثثثثتب بتأيشلثثثثثثثثمهقت  بن هلشـثثثثثثثم هلصثثثثثثتمعـ -
 رهف.هارهع ثثثثثثثثثث  أيثثثثثثثثثتية هلشـتب ق  تثثثثثثثثثثثثثثثثم -.تهتثثثثثثثثثثثثثث  هلذه  وإثـثثثثثثثر عثثثثثثهلطعــ -
 .مثثثثثثتب وصحطـثثثثثثثثثثر هلشـثثثثثثثثثر عبى مثثثثثثثثثثة هت أثثثثثثثثثثتئ  تربريثثثثثثثثثم وسثثثثثثثثثثتع تعـةهاجطـة ثثثثثثثثثثيشلة وهأثثثثثثثثثثثثـثثثثثثة هلريتمثثثثثثثأيشلإن ه -
ـثثثثثثثثثثثثتعم  هلشـثثثثثثثثثثثقس -  .مثثثثثثثثثثثهلشمهئ هلنفسـة ورط ثثثثثثثث  هلضغثثثثثثثتب عبى 
تجثثثثثثثثثثثثثثثثإهـ - تجة لبحب وهثثتجة لأقثثثثثثثثثثث  بتثثثثثثثثثتب وهل تطـثثثثثثثثة لمى هلشـثثثثثثثثثت  هلنفسـثثثثثثثتع ه                       مير ثثثثثثثثثثتجة لبطـثثثثثثثث  وه
تجة  و ه هاحت  و  تء.لايطـه
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 .رلثثثثثثثثثثثثثهمــ تعيهاجطـي هلسبرك ثثثثثثثثثثثثثثتب لنرهحثثثثثتب هلشـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثإتطس -
ـثثثثثثثثثثثغ -  (269، صفحة 2008)هلمهري،  .تقحثثثثثثثثثر وهلطسثثثثثثثثثثثثثرة عبى هلصـثثثثثثثثتب وهلطعثثثثثثثثمى هلشـثثثثثثثثثتعـة لثثثثثثثثرس هلروح ه

 :ةــــــــة التنافسيـــــة والرياضـــــــرويحيــة التـــــاضـريـــص الـائـارنة خصـمق -3-7
ـتمي) ـم ه  :(1997حسب 

 ة:ـــــــــرويحيــــة التــاضــــالري -3-7-1
 .ق هلذه ثثثثثثثثثــ -
 .ةثثثثثثثرية هلشخصـثثثثثه -
 .مهعثثثثثثثثوهإب تاهابطك -
 تعي.هاجطـتع  ثثثثثهلطف -
 تل.هاتص -
 .تق ثثثثثثثثهلطض -
 .تونثثثثثثثثثثثهلطع -
ـثثثثثثث  يرعـثثثثثثثثثسـ -  .ت ثثثثثثة ه
 ي.ثثثثثثثثروثثثثثثثثي هلطثثثثثثثثتط هلريتمثثثثثثثثثث  لبنشثثثثثثثثثثثثة لبــتاسـثثثثثثر قكبفثثثثثثرن غـثثثثثثثت  تكثثثثثثثروفثثثثثثثثهمص -

 ة:ــــــيــافســـــــة التنـــــاضـالري -3-7-2
 ة.هاجطـتعـزلة ثثثثثثثثهلع -

 .تاعثثثثثثثثهلطص -

 .فسثثثثثثثتهلطن -

 .  ثثثثثثثثثثرى أةهء أفضثثثثثثثثثثق قسطثثثثثثثثثثتون لطحــثثثثثثثثثة وهلطعثثثثثثثثتع  هإجطـتعـثثثثثثهلطف -

ـتمي  .، ة ثثثثثثثثثثثثثتكبف رثثثثثثثثثثثأتث -  .(58، صفحة 1997)ه

 النشاط الرياضي في الجامعات: -3-8
ي رهغ لمى هللاب ثثثثثثثت  هلفثثثثثثة هلريتمـة ي أوقثثثثثثثثثتاسة هأيشلثثثثثثثثث( أن م2011) ممي أممعاء الدين رى ثثثثثثثي

تمثثثثثهل تقعـة هلتبثثثثثثثر ق  هلــثثثثثثم هت تثـثثثثثثثة هل يـطثثثثثثرعت  همــثثثثثثر ق  همرمثثثثثر تعطـثثثثثثثثرقت ه ح ثثثثولـم أصـ، ريةثثثثثثثثتةه  ه
م  تذلك ترسـبة ثثثثثثولك  أيه يسطخ -ه فـطثثثثثثثتط ذهتثثثثثثثث  هلنشثثثثثثثثس ق  أجثثثثثلـ -ة ثثثثثثثريت له أمـثثثثثي ي عصثثثثثثثتط هلريتمثثثثثثثثهلنش
طـع أفض  ويطفق ذلكثثثثثثثربة لطكثثثثثثثم همرغثثثثثثثثتةه  وهلطـتلـثثثثثثثثتبه هلعثثثثإتس و ،مهة هللتلبثثثثثثثثة ي إعثثثثثثثثرية هتقثثثثثترب                    ري  

ــــة تظـثثثثثثثتط هلريتمثثثثثثثثثثة  هلنشثثثثثثبأن قــ بـرترتشتالز ر  ثثثثثثثقع قت ذت              رل ثثثثثثثثثترسـبة لبحص  تهسطخمهقـر إذه م ثثثثي  ه
 .(62، صفحة 2011)عاء هلمي ،  . ثثثثثثت  أفضثثثثثثثثثثثثثثثعبى حـ
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 ات:ـــــــــي بالجامعـــــرياضـــاط الـــــــــــداف النشـــــأه -3-8-1
 ي:ثثثثثثثثثثث( ه2011) عاء هلمي  ممي هممحسب 

 .ة قفـم ثثثثثت  هلشـتب ي أيشلثثثثثثثثرهغ لطرظـف طتقثثثثثثثث  أوقت  هلفثثثثثثثثهغ -
 .ةثثثثثثثثثثثثثثثهلريتمـرفة ثثثثثثثثثثثثثثة وهمعثثثثثثثثثثثثتب وتنــة هلثـتفثثثثثثثثثثثثثثثهتطس -
 .تثثثثثثة وتنــطـت وصـبـثثتةه  هللابـثثثثثثثثثثثثثف ع  هلــثثثثثثثثثثهلكش -
بثثثثثهتطس -  .تثثثثثثثثثث  هلصثثثثثثثتربـة همرهط ي وثثثثثثق هلريتمثثثثثثثثثثثتب ه
 .رةثثثثثثثثت  هلفثثثثثثثط ي حـثثثثثثة مثثثثثثثث  هلريتمثثثثثثثثجع -
 .رهغثثثثثثتا وقت هلفثثثثثرههب ق  خال هسطثـثثثثثة همثثثثثثتف وتنــثثثثثهتطش -
 .تونثثثثثثثثرية اوح هلطعثثثثثثثثتـ -
 .ةثثثثثثثثة هلريتمـثثثثثثثثثثثثتاسة هأيشلثثثثثثثثثثثثثثثث  خال مثثثثثثثثثثثثثمهع قثثثثثثثثثثثثثوهإب تاهابطكم اوح ثثثثثثثتمعـ -
 تعـة.هاجطـت  ثثثثثثثثثثثثة هلعاقثثثثثثثثثثثثثثثتنــ -
 .(63، صفحة 2011)عاء هلمي ، ؤولـة ثثثثثثثثثثثثثث  همسثثثثثثثثثثثـ -

 ة:ــــــــــــــــي بالجامعـــــــــــاط الرياضـــــــــــــم النشــظيــتن -3-8-2
تقعثثثثثثثثثثة هلريتمـثثثثثثثثثثثثثثثم هأيشلثثثثثثثثثثثثثثثثؤولـة تنظـثثثثثثثثث( أن قس2011)عاء هلمي  ممي أممرى ثثثثثثثثثثي ع عبى  ثثثثثثثثثثثثثة تـثثثثثثثثة بت

طص بطـثثثثثثثتقة بتثثثثثثأن هإةها  هلعة  تـت ثثثثثثثثثثتاتة هللابـثثثثثثثثثثثثثثثي مث  همشثثثثثتةه  هللابـة وهلطثثثث  ق  هإثثثثثثثثثثثثثثت مم ثثثثتقعة 
أوقت  فرهغـم وصـ  قرههــم هلريتمـة    تاهسطثـمف ثثثثثثثثثثاب هثثثثثثثثثثة همخطبفة لبلثثثثثثثثثثثثة هلريتمـثثثثثثثثثثثثثثم برهقج هأيشلثثثثثوتنظـ

 (68، صفحة 2011)عاء هلمي ،  .ةهاجطـتعـ ة وثثثثثثثثثة وهلعـبـة وهلنفسـثثثثثثثثثثثثثثوتنــة قماههم هلـميـ

 اضي:ــــاط الريــــــات النشــــــة من خدمـــــالطلب ادةاستفمعوقات  -3-9
 ت يبي:ثثثثثفــ عاء هلمي  ممييرجزهت 

تقعة  ت ههطـقبة  -  .تصةثثثثة خثثثثثثبصف ةثثثثثثثهلريتم بصفة عتقة و ةبتأيشله
 .تيت ثثثثثيـص هإقك -
 .ةثثثثثة هلريتمـثثثثثثثة هأيشلثثثثثثثثة متاسثثثثثثي بأمـثثثثثث  عبى خبق هلرعثثثثثة هل تعـثثثثثإ هلرهقج هلثـتفـ هافطـتا -
 .(69، صفحة 2011)عاء هلمي ، م  ثثثثثثثس هت فتئثثثثثثة هللابـة لـثثثثثثثثثبأن هأيشل هآبتء تةهعطـ -
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 : ةــــــــــــــــاصـــخ
ـثثثرهر هلعـبـثثثثثتط هر جثثثثثثثثيطـن أن هلنش ،م ثثثثثثثت تـثثثثثثثثثم لاقتهي                   قنشط ي هرثثثثثثح هلريتمثثثثثثثثهلتوي و ،ةثثثثثثثثثثثة هلتو

طبف ق  قسطثثثثثثثثثثثريت  همشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأن قسط و ،مة ثثثثثثثتهط هلتويح همطعثثثثثثق  قن  ر .ثثثثثثثثثثثثرى إ آخثثثثثثثثثثثثثثثثتاتة فـه 
تقعت  تريه يطعثثثثثثثثثثثي هلتوثثثثثثثثثثثتط هلريتمثثثثثثثثثثثثثثرق هلـتح  لبنشثثثثثثثثثثثو تل  ت ثثثثثثثثثثحـ  ومعن ،رع هلماهسةثثثثثثثثثبق مرمثثثثثثثثي بت

ت إ قعرقت  ثثثثثثه إ أن وصبنثثثثثثثثه وهإقـتل عبـثثثثثثثثثثثثثثمهف ق  متاسطثثثثثثثثثثثثت عبى هأهثثثثثثثتكبـن أنه بعم ثثثثثثثثثثثثثم فـثثثثثثثثثةوا هلطنظـ
 رهغ.ثثثثثثثثثثثثثثثثثوقت هلف تاهسطثـة ثثثثثثثثثإستهتـجـ  ثثثثثثثثثثمـتن ثثثثثتسـثثثثثثثثثت بعمهن أسثثثثثثثثثثثثوهمعرقت  مم ثثثثثثثحـ  أن هلطنظـ ،قنه تة هاسطف

ي ثثثثثثثثثثتقعي همــم بتثثثثثثثثثثثثر هللتلب هثثثثثثثثثه را ةاهسطنت أا وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  همــ  إ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه سنطلرق ي هلفصثثثثثثثثثثثثثثثثثثوعبـ
تقعي.  ه
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 دـــــــــــــيـهـمـت
إن قؤسست  هلطعبـم هلعت تعم قؤهره قريت حرل تلرا هجطـع وقماهته،بتعطـتاهت قنـعت لبكفتءه  وهاحطـتجت     

 هجطـعـة ق  همرهاة هلـشرية هلـتةا  عبى هإسـت  ي تلرير هجطـع وتنــطه ق  خال قرةوةهت هلعبـي وهلفكري وهلثـتي.
ت  سمية وهاجطـتعـة وهايفعتلـة وق  أج  ذلك لذه ينـغي هلعنتية هلكتقبة بتللتلب ه قعي ق  هلنرهحي هلعـبـة وه

تهت  ره  وقـتاه  هتةفة ق  أج  هتطستب همعتاف وهلــم وها تقعة لـست قكتيت  ،ب تزويم هللبـة  وبتلطت فت
ـتعت .  لطبـي همعتاف فـط وإمت هي قـمهن تفتع  وهحطكتك هجطـتعي وثـتي وايتمي بن ه

تيب   ومت اهك فـه أن هذه هلطفتع  يطأثر حطـت بعمة ق  هلعرهق  وهمطغره  قث  همنتهج ،هلــئة هلطعبـــة،ه
ة وهذ  هأخر  يكرن  قصماهت طــعة هلـنتء همتةي وهلطنظــي لبـؤسسة مف هاقطصتةي،وهمشكا  هلنفسـة وهاجطـتعـ

تقعـة. ـت  ه  إ هلعتةه  وهلطـتلـم هل هت تأثر تـر عبى قـرل هللبـة وسرواههم أثنتء ه
تي بن هللبـة ،حـ  تعم وسلت قائـت مـتاسة هلنشتطت   ولإقتقت   تقعـة ةوا فعتل ي تشكـ  تفتع  إ ه

ـبة ق  همرهفق همخطبفة لطـكن هللبـة ق  متاسة قنت  هاجطـتعـة وهلثـتفـة وهلريتمـة ،ق  أج  ذلك زوة  هإقتقت  
ـة وخصرصت هلريتمـة.  هلـم هلتو

 ي:ـــــــامعـاب الجـــــالشب -1
 ي:ــــــامعـاب الجــــــف الشبــــريـعـت -1-1

تول هجطـع تأهـ  هلشخص لكي 2007ع  جريم  هلريتض ) ( تعرف فت  هلشـتب بأهت هلفت  هل تـمأ حـنـت 
 ط  قكتية هجطـتعـة ويؤةي ةواه ي بنتئه وتنطـي حـنـت يطـك  هلفرة ق  هحطال قكتيطه وأةهء ةوا  ي هلسـتق
ميم هاجطـتعـرن لبشـتب تفئة عبى طــعة وقمى هتطـتل  هاجطـتعي وفـت معتير هلطفتع  هاجطـتعي ،وهذه يعطـم 

 هأةوها هل تؤةيـت هلشخصـة هلشتبة ي هجطـع.
ـ  حـرق ووهجـ  ت  ووفـت معتير هأقم همطحم  فإن قرحبة هلشـتب هي همرحبة هايطـتلـة بن تـعـة هللفرلة و

تقسة عشر وهلرهبعة و هلعشري  وهر هلس   هلـتلغن فـي قرحبة هلطجريب أةوها  وقـت  جميم  ،وهي هلعـر بن س  ه
ربة همرهطنة هلكـر  وهمشتاتة هلفعتلة ي هلعـبـت  هاجطـتعـة وهاقطصتةية لبـجطـع  ـت  هلكـتا و هلذي يسطعم فـه هلفرة 

 مهة ق  خال تعبـم وتمايب وخر  قكطسـة ق  هلسنره  هأو ي هلعـر.هلذي يعـش فـه  وسـطم هذه هإع
ـرعة ق   طتج فــت هلفرة إ  رة قرحبة سنـة  تقعي م يعم يشر إ  وبنتء عبى ذلك فإن تعريف هلشـتب ه

تقعي عبى أيه فت  ق مقت  هل تعم لبـسطــ  ب  هتسع هذه همفـر  ي هلنظر إ هلشـتب ه   حـت  هإيستن يطــز ه
ـت  وأخصــت وأتثرهت صاحـة لبطجتوب قع همطغره  همطاحـة هل مر  عبـت أهم فته  ه صتئص  فــت مجـرعة ق  ه

 هت هجطـع هإيست همعتصر.
تقعي ق  ثاث قعتير ائـسـة وهي:  ولذه مك  قنتقشة تعريف هلشـتب ه
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 ي:ــــــزمنـــار الـــــــالمعي 
تقسة وهلعشري ،وقم تـ  أو تزيم  تقعي بأيه قرحبة عـرية تـع بن هلستبعة عشر وح ه حـ  يطحمة هلشـتب ه
م ،وهذ  همرحبة لـست قنفصبة ع  بــة قرهح  هلعـر  ي حموة عتقن قـ  يـلة هلـمهية وبعم يـلة هلنـتية ع  هذه ه

 هذ  همرحبة هأخر  بتلذه .وختصة قرحبة هللفرلة وهمرههـة وإمت هي هقطمهة 
 وع:ـــــــــار النـــــــمعيال 

نسن ق  هلذترا وهإيتث عبى حم سرهء               تشـ  هذ  همرحبة هلعـرية ه
تقعي :  - صتئص هلنفسـة وهلسبرتـة همــز  لبشـتب ه  قعـتا هلسـت  وه
ت  ز وهمستمة ي إحمهث هلطغـر وتسب همعرفة إ جتيب مت  وهل تطـث  ي هلرغـة ي هلطجميم وهلـما  عبى هإ

تقعي هلعتقة ي تبك همرحبة تتلـبق وهايمفتع وهلطـرة ي بعض هأحـتن وهلطأثر بتلطـتلـم وفـت لايطشتا هلثـتي  هلشـتب ه
 وهلـــي وهحبي وهلعتمي.

 ي:ـــــــاعـــار ااجتمــــــالمعي 
تقعي فـم يكرن طتلـت ي إحمى هلكبـت  هلنظرية أو هلعبــة أو  ويطحمة بتلرمع وهمكتية هل يشغبـت هلشتب ه

تقعي.  إحمى همعتهم هلعبـت هل تشـبـت قرحبة هلطعبـم ه
مة  بـرلرجـت ويفسـت وهجطـتعـت ،وق  خال هذه  ة عـرية  تقعي يشكبرن هر م أيضت أن هلشـتب ه تـت 

مهت تطــز بـعض  طبف ي طــعطـت ع  قرهح  هلشخصـة هلستبـة وهلاحـة مرحبة هلطحميم  عبـت  صتئص هل  ه
 هلشـتب .

 ي:ـــــعـامـاب الجــــزة للشبـــــــص المميـــــائـــالخص -1-2
ة هلشـتبـة عـرقت ق  خصتئص إا أن مة  تقعي ينلـق عبـه قت ينلـق عبى هلشر يسطلـع هلـرل أن هلشـتب ه
تقعي بتعطـتاهم ينطـرن لنسق تعبــي قعن ،ويطــئرن لشغ  قكتية هجطـتعـة قعـنة  خصتئص قم ينفرة هت هلشـتب ه

مث ي هجطـع هحـ صتئص هل يطحمة ي تفرض عبــم إةاهتت أتر مخطبف قت  ط هم وق  م مـزهم مجـرعة ق  ه
صتئص.  مرئـت ةاجة قشتاتطـم ي هلطعتق  قع هذ  همشكا  وق  أهم هذ  ه

 ة:ـــــــيـامـنـديـة والـــــيـاعلـالف -1-2-1
تقعي ق  مر وهتطـتل لبطكري  هلــرلرجي وهلفسـرلر  جي ق  يتحـة،وقت وتطرلم هذ  هلفتعبـة مت يص  إلـه هلشتب ه

ـع بن ختمة همرههـة وهسطـاك  تقعـة           يؤةي إلـه هلنـر هلنفسي وهاجطـتعي ق  يتحـة أخرى فتمرحبة ه
وتطجبى فــت بشك  وهمح قظتهر هلطعـر ع  هاقتهب هلشميم ق  هلرجرلة أو هأيرثة هلكتقبة،هذه بتإمتفة إ  ،هلشـتب

تهت ه هاسطعمهةه هذ  همرحبة هلطعبـــة ق  تفطح  قت تطسم به  وهر يؤةي إ بمهية هـئة ،لعـبـة ومتيز همـرل وها
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تقعي لشغ  هلموا  تـت أن ظروف همرحبة هلطعبـــة ي  ،هاجطـتعـةوتـبم همسؤولـت   تعيهاجطـهلشتب ه
تقعة وقت تؤةيه وتثـر ـط به بشك  أتثر عــت.  ه تقعي مت   عنه ق  إةاهك هلشـتب ه

لبشخصـة  هاجطـتعيتـت أن هلسـب لمينتقـة هذ  همرحبة يرجع للــعة هلطكري  هلــرلرجي وهلفسـرلرجي وهلرمع 
عبـت ي هرق ةه مهت عتة  تكرن حستسة لك  قت هر جميم أهت م تسطـر بعم ذلك ق  هأيه أن  ئم هلشتبة،إذ 

تجة هلمهئـة إ هلثرا  . ـة قعـنة بت  لبطغـر ،وهر قت يلبق عبـه ي ظروف تتا

 ر:ـــــــــوتـق والتـــــلـالق -1-2-2 
يرجع للــعة همرحبة هلفتصبة بن إعمهة  لبموا،وتـبم  هذه هلموا وهلــت  به،وقت يصتحب ذلك ق  خـتاه    

ت وطأ   تفرض عبـه وقم ا تائـه تقعي  ،ويـمو ذلك برمرح ي هخطـتا يرع هلطعبـم ووجـطه ،فكثره قت يـع هلشـتب ه
ميم وجـطه هلطعبـــة أو يطـجة لرقرف قكتتب تنسـق هلــرل  هلـبق وهلطرتر يطـجة لفرض تلبعت  أبرية غر هلرهقعـة ي 

تقعت  بـنه وبن يرع هلطعبـم هلذي يرغب فـه .  بت
 ة:ـــــــيـبلـرة المستقـــــظـالن -1-2-3

كم همرحبة هلعـرية وقت يطعرمرن له ق  خره  تعبـــة يكريرن أتثر قـا لبنظر إ قسطــ    تقعت   هـتب ه
ــــرنطـعـم ع ت   ،بى هعطـتا أهم أصحتبه ه وق  م يكريرن أتثر حرصت عبى تغـر هلرهقع همتث ،وأتثر حستسـة 

تقعي يطسم بـما تـر ق  همـ  لبـثتلـة ي قطغرهته وهذه قت  ـ  هأتر ،فتلشـتب ه          عبـم ي صرهع قع ه
 . وهاجطـتعـةوآقتهم هلذهتـة  ،ترجـتهم

تولة هلطخبص ق  هلضغرط وألرهن هلطسبلت   لاسطـالقـبـم  ي. همخطبفة هاجطـتعـةو  ، و إ متاسة هلنشتط هلتو
تولة  صتئص إن  هلطخبص ق  تتفة ألرهن هلضغرط همسبلة لطأتـم هلطعـر ع  هلذه  وهلرغـة ي هلطحرا تعم ق  ه

تقعي وهلذي تـمو صراته أتثر قبـت وهملرهبت عنم قـتاية أيفسـم بغرهم ق  فئت  هلشـتب هأخرى  همــز   لبشـتب ه
تقعـة.  ختاج همرحبة ه

تقعت :وجرة ثـتفة هـتبـة تسرة بن هلشر تصة هـتب ه  ة هلشـتبـة و
بـق هذ  هلثـتفة عم  عنتصر ذه  طــعة عتمـة قنـت تضخم  ة هلشـتبـة ي  حـ  ستعم عبى  حجم هلشر

م أن ههر  هلسكت ي تثر ق  هجطـعت  هلنتقـة وهمطـمقة مـ  لصت هلشـتب،هذه بتإمتفة إ قت فرمطه  ،هلعتم حـ  
 ة قزهج وهيمقتج وهيصـتا لبثـتفت  قع بعضـت وهلثـتفت  هلفرعـة.هلعرمة ق  وجر 

 ل:ـــــــيـشكـة للتــــيـلـابــالق -1-2-4
عبـم   تقعي وقثتلـطـم وحستسـتهم هلشميم  لبرهقع هاجطـتعي  ـم   أتثر تــامتس هلشـتب ه لأفكتا ه

تقعيلبطـتاه  هلفكرية و وهذه قت يفسر هلنـر وهايطشتا هلسريع  ،وأتثر مثا هت وق  م سعى   ،هإيميرلرجـة بن هلشـتب ه
 تثر ق  هذ  هلطـتاه  اسطـلتب هلشـتب ويـ  هأفكتا ويشرهت ق  خاله.
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صتئص هل يرى هلـتح  مروا  هسطثـتاهت   تقعي ق  أهم ه تصـة هل تطرفر لمى هلشـتب ه لذلك تعم هذ  ه
تبـة ترتز ع تقعي لطحــق خلره  قطـمقة عبى طريق قشتاتطه ي  هايطـتءبى ي تشكـ  مت  إ لمى هؤاء هلشـتب ه

تصة هلـضتيت هلــنـة. طـعه و   (2007)جريم  هلريتض،  خمقة قضتيت 
ب هلرقرف عنمهت ختصـة  صتئص هل  ( بأيه يطـث  ي 2015هلـبق وهلطرتر ويرمحـت اهت ) هيطشتاوق  ه

 هاجطـتعي هايمقتجههر  هلكتئنة بن هلنضج هلفسـرلرجي وهلنضج هإجطـتعي وذلك أن حجم همعبرقت  هل تطـح 
بق هلفجر  بن يضجه هلفسـرلرجي وإعتهف هجط ـع لبشـتب مخـة وق  هنت فإن فت  هإعمهة وهلطكري  تلرل وق  هنت 

ة قعـنة هي  يؤةيه ةون قشتت ، هجطـتعيبه تـرهط  قسطـ  وله ةوا  وهذه قت يفسر لنت متذه ترجم أزقة هلشـتب ي هر
ة همثـفة أو هلرجرهزية.    (2015)إبرههـم ا.، هلشر

زهئر يويسطلـع أن يسطمل عبى ذلك م وهنت يذتر بأمـة هأيشلة هلريتمـة ، هلطسعـنـت       ت حمث ي ه
ـتعـة وهل تستهم بـسط تـر ي  ـتعة. ويطـن حسب قت تنتولنت ق  قشكا  أمـة هلنشتط  هيمقتجه هلفرة ي ه

تبـة لبطخفـف ق  حّم  تبك همشتت . ويرمح ذلك بـنغ ) هلريتمي ـة هإ طبف همنتهط هلتو ي و ( بأن 2015هلتو
ت  ر ضرا إ  ه وبنتء ههرية بتلنسـة لبلبـة فـطم إعلتء  هايمقتجهلعـرقـة مث  وستئ  قــة ي  هأقتت هلثـتفـة وه

  (Bing, 2015, p. 4)إيـتع وحـرية لبـمينة تتقبة. 
بة ي هجطـع هلذي يعـش فـه. ( أن ههمف ق  همـتاسة هر أن تكرن  عضره بصفة تتق2009وتذتر تتاولن )

رهئزوههمف ق  همشتاتة ا يطرقف هنت  وهلطـمير ق  أهختص قــن )هلعتئبة،  هاحته  ،ب  يطعمى إ أن يص  إ ه
 (Payot-Podevin, 2009, p. 30)  هلزقاء...(.

ـ  فـي حسب ترزهيـطـس ) طبف ع  مـزه  طبـة هأجـتل هلستبـة 2009أقت بتلنسـة مــزه  طبـة هذه ه  )
 يبي: وتطبخص تـت

 ة:ـــــــيـوجـــــولـــزات البسيكـــــــــالممي 
ـ   -  .عبى أخذ قت يريم تعرةهذه ه
 .هلطحرا هلفكري -
رف ق  همـتاية قع  -  .هآخري هلثـة هلعتلـة ي هلنفس وعم  ه
ر هلماوس - تي   .ترجه إ
ـرعة قع هإخاص أعضتئـت -  .حب هلعـ  ي 
 .أن يكرن قطفــتا  هأسطتذتنطظر ق   -
 ةــــــــيـاعــــمـتـااجزات ـــــــالممي: 

تصة بتلطنـا  هللابـة  تعمة هلرهقج -  .ه
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 .هإيتث أتر ق  عمة هلذتراعمة  -
 .عمة قعطر ق  هللبـة يرفق بن هلعـ  وهلماهسة -
 ة:ـــــــيـوجـــــولــــنـزات التكـــــــالممي 

ـت  هلرقــة  - ميثة )ه  .(وهايتيتهلعـش قع هلطكنرلرجـة ه
ـــت اوسرش  9,6أي  تهايتيير  ي هلشـر ي  11,4 هسطـاك - ستعت  ي هلـر  وهذه حسب ةاهسة 
تقعي2002)  .( حرل هلشـتب ه
صرل عبى همعبرقةه -  (Kozanitis, 2009, pp. 2-5) .هموء بسـب سرعة ه

ب ويطضح مت سـق أن ترزهيـطـس صص مـتاسة هلنشتط هلريتمي وهذ  قـز  سبــة حـ   م  م يذتر أي وقت  أن 
 .هت قكتيت مـ  هذه هلنسق

 ي:ــــعـامـــي والجـــــالــــعـم الــــــعليتـة الــــلـرحـــي مـو فـــــالنم -2
 ي:ـــــمـسـو الجــــــالنم -2-1

نسن قرهقت قعت 1998) يذتر عاوي ر هاتطـتل ويكطسب تا ه سـي  ( ي هذ  همرحبة يطجه هلنـر ه
نسن ي هللرل وهلرزن بصرا  وهمحة.  ويزةهة هلنـر ي هللرل وهلرزن ع  همرحبة هلستبـة زيتة  طفـفة وتظـر هلفروق بن ه

تـت يسطلـع هلشتب ي هذ  همرحبة هلرصرل إ أعبى همسطريت  هلريتمـة ي قعظم هأيشلة هلريتمـة يظره اتطـتل   
 هلصفت  هلـميـة تتلـر  هلعضبـة وهلسرعة وهلطحــ  وهمروية وهلرهتقة.

ـ  هأقصى يظره لنـر هأجـز  هلعضرية هلمهخبـة وزي تة  قماهت عبى ومك  متاسة هلطمايب هلذي يطــز بت
 هلطحـ  وقـتوقة هلطعب غذ يسطلـع هلفرة ي هذ  همرحبة هلطمايب يرقـت.

ر هلعزوف ع   ويطحمة هلطخصص هلنـتئي لبفرة هلريتمي ي هذ  همرحبة ،تـت أن هنتك يزعة لمى هلكثري  
و يزهولرن بعض هأيشلة متاسة هلنشتط هلريتمي ي حتلة عم  وصرهم إ قسطرى قعن وينـبـرن غبى قطفرجن أ

ـم ي أوقت  فرهغـم. طتج إ بذل همزيم ق  ه  هلريتمـة هل ا 

 :يـــالـواانفع يـــــاعــمـتـوااجي ـــلـقـو العـــالنم -2-2
وهلذي يسطلـع فـه متاسة حـرقه همميـة وبذلك  21ي هذ  همرحبة يص  هلفرة إ س  هلرهم هلـتير وهر س  

ـ  همسؤولـة .يصـح قت  ةاه عبى 
رهء أن أهم خصتئص ومـزه  هذ  همرحبة تشطـ  عبى قت يبي:  ويرى بعض ه

 وينعكس ذلك عبى هلطحرل ي قـرله وحتجتته. ،ة لبــم أتثر ق  همرحبة هلستبـةيزةهة تـمير هلفر  -
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طتا ق  أيرهع  ههطـت يزةهة  - ـة لنـص وقت فرهغه،و ميم قـرله وحتجتته هلتو ـتته همـنـة فـضلر إ  هلفرة 
ي قت منحه أتر قما ق  همطعة،  هاجطـتعـةفـر يفض  هأيرهع هل يطفرق فــت أو هل تطـح له همكتية  هلنشتط هلتو
نس هآخر ـةهجطـتعأو هأيرهع هل منحه فرصت أتر لعـم عاقت    .وختصة قع أفرهة ه

طبفة وهلطلبع لبزوهج.  وههطـت وتأتـم هلذه   هاسطـالـةههطمهة هلنزعة  -  ت  جنس بتأخر وإقتقة عاقت  
مي  وهمنتقشة قع هأقرهن وهلكـتا اتطستب هلثـة وهمـتا  هلازقة لطمعـم قكتيطه  هاهطـت زيتة   -  .هاجطـتعـةبت
نس هآخر، وهطم مـ  أحتةي   - تاجـة وهلعاقت  بت هلشـتب إ قرمرعت  هلسـتسة وهلريتمة وهأخـتا هحبـة وه

ـتتة وهللـي. ميثة وه  هلفطـت  بتمرمرعت  همطصبة بتأزيتء ه
  يزةهة غر أن هلفطـت ،همابستطخذ هلعنتية بتمظـر صرا  أق  لبفت هلنظر قع هلعنتية بتلذوق وهلطنتسب ي هخطـتا  -

نسن ه ههطـتقـ  تولطه إخفتء عـره  هلـميـةبتمظـر ي لفت هيطـت  أفرهة ه بـنـت يـطم هلشـتب بإبرهز أتطتفه ،   و
 هلعريضة وعضاته بأقصى هك  مك .

 نطه.ي تعبــه أو قـ هاسطـرهاهلطخصص ي هلماهسة أو همـنة وهزةيتة هلطفكر ي أقر همسطــ  وزيتة  قماته عبى  -
صرل عبى همتل لطحــق هسطـاله هلذهي تـت يـ  همـ  إ  -  ع  قرهحبه هلستبـة. هاةختامـ  هلشـتب إ  ه
 بتألعتب هلذهنـة هل تطجه إ همرههنة. هاهطـت  هزةيتة -
ت  فعبي  - مقة هلعتقة ومتاسطـت بعم إةاهك هحطـتجت   هاجطـتعيي قشروعت  هإصاح  لاهتهكبمء ه وه

 هجطـع وقسؤولـة هلشـتب حـتله.
ر هلـرهء  وختصة هلـصص وهم - بـ  هلشخصـت  هلـتاز قـ  تـر  وتطـع هلصحف وهجا  وخصرصت  ،غتقره  و

فـفة.  أبرهب هلريتمة وهلفكتهة وهلـصص ه
ــق هلطرهزن بن هلنشتط تزةهة حتجطه لبنشتط هلـم لطنــة تفتءته  - رتـة ،وهحتفظة عبى قرته و هلعضرية وقماته ه

صصـم. وهاجطـتعيهلفكري  ،وتذلك هلعـ  عبى افع قسطرههم ي قـتةي    وهلـم
ـ  يكطسب هلفرة خره  قطـمقة وقطنرعة ي ألرهن هلنشتط همخطبفة. -  هحطـتجه إ تنظـم وقت هلفرهغ 
هلسبــة ع  هلعاقت  هلزوجـة وحـت  هأسر  وقسؤولـت   وهاجطـتعـةي هحطـتج إ هلطزوة بتمعبرقت  هلصحـة  -

 .هاجطـتعـةهلعـ  وهلعاقت  
طتجرن إ قث  يؤقنرن هت أو إ قـتة  قرجـة  - رهفز،تـت  ي هحطـتج إ صـتية قعنريتهم وهسطـرها تزويمهم 

تصة.  لفـم أيفسـم وهلعنتية  (141-138، هلصفحت  1998)عاوي، بذهتـطـم ،وهسطعمهةههم ه
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 ة:ـــــيـعـامـــة الجـــــلـرحـــة في المــــبـلـات الطـــــمشك -3
تولة  تمر و تمر وت  همسطــ  ولذلك فإن قعرفة قشتتبـم ي هلرقت ه هللبـة هم عصب هأقم وهم يصف ه
  هلـضتء عبــت أقر مرواي إعمهة هـتب همسطــ  ختلـت ق  هاملرهبت  هلنفسـة هل تعرقـم ع  أةهء استلطـم 

تث لبطعرف عبى ق ،همسطــبـة  شكا  هللبـة.وهذه هأقر قتقت هلكثر ق  هأ
تقعـة قشكا  مك  أن تعـق تكـفه  تقعي يرهجه ي همرحبة هلماهسـة ه وتظـر ةاهست  عميم  أن هللتلب ه
ثنت  ــق هأهمهف هلطعبـــة لميه عبى هلنحر هملبرب ويذتر ق  هذ  همشكا  قت ينتسب  هأتتةمي وبتلطت تعـق 

:2012) حسب حبــةوتتيت   (عبى هلنحر هلطت

 ة: ــــــــيـات الشخصـــــالمشك -3-1
 وتنحصر ي:

 .هإحستس بتلفرهغ -
 .وهلنظر لبكبـة عبى أهت قصنع لبشـتةه  لبحصرل عبى هلرظـفة عم  هإمتن بتلرستلة هل يعم ق  أجبـت، -
م  ،هايطـتءوعم   ،بتلاقـتا ـتيت هإحستس أح - تز ه تز هأةوهلرغـة ي إ  .ق  هلطكبـفت  وةون وجرة ةهفع لإ
رف هل يعت قنـت هلكثر ق  هلشـتب ي هأجرهء غر همسطـر ، - ومعف هلثـة ي هلنفس، بتإمتفة إ  قشكبة ه

ـت  هلماهسـة، طبف هلـضتيت هل ترهجــم سرهء ي ه ـ تشريش هلطفكر ي  ـ  ه  .ت  هل يعـشـتأو ي 
وعم  تــ  هلنظت  هلـــي  ،هجطـتعـةمت فــت ق  بنتء صمهقت  وعاقت   هاجطـتعـةعم  قـرل هللتلب لبحـت   -

تقعي مت يؤةي إ هعرا  بتلرحم  وهلعزلة  .همرجرة ي هجطـع ه

 ة:ـــــــيـدراســات الـــــالمشك -3-2
 .قـرل هللتلب ي قسم غر اهغب فـه -
 .هلضعف ي هلبغت  -

 : ــــــةاديــااقتصات ـــــالمشك  -3-3
 .أمتن هلكطب هاتفتع -
ع  هللتلب ةهئم هلطفكر وعتجز ع  هلتتـز ي هلماهسة - ، 2012)حبــة،  .قشكبة همرهصا  وهإسكتن هل 

  (94-93هلصفحت  
تبـة لبطخفـف ق   تنتولنت ق  قشكا  أمـة هلنشتط هلريتميويطـن حسب قت  ـة هإ طبف همنتهط هلتو ي و هلتو

 حّم  تبك همشتت .
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 :ةــــــيـعـامــــات الجــــامــي اإقـــة فــــبـلـاة الطـــيـودة حــــج -4
تقعـة يظره   تقعي بتإقتقة ه مـتاسة هلنشتط هلـم ويطعرف  ااتـتطـتتلرق هلـتح  إ جرة  حـت  هللتلب ه

ـت  وهي حسب اغمهء ) تطـث  ي همعتفت  هلكتقبة بميـت وعـبـت ويفسـت  (2012عبى ذلك ق  خال قـرقت  جرة  ه
  (146، صفحة 2012)يعـسة،  .وهجطـتعـت

ر  ، ويشر برهون ـت  لمى هأهختص وهي : 2014) مة هممخ  إ جرة  ه ( إ همسطريت  هلثاث هل 
ــق  ـت  همــة ي حـت  هلشخص وتذلك  ـت  هأستسـة وهلشعرا بتلرمى ع  جرهيب ه صرل عبى مروايت  ه ه

تزه .   (5، صفحة 2014)ترمة، قسطريت  عتلـة ق  همطعة هلشخصـة وهإ
ب أن يشر إ قرحبة هتقة ي حـت  هللتلب وأخص بتلذتر هلسنة هأو جتقعي حـ  ينطـ  هللتلب ق   و

ب أن يطبـى هلرعتية هلازقة ح يطـك  ق   ستسـطـت وعبـه  تقعـة يظره  أقت  ،هاسطـرهاهمرحبة هلثتيرية إ همرحبة ه
تقعي فـجب أن تكرن هلرعتية أتر حـ  يمخ  قطغر آخر وهر  ي ه ر هلعتئبي إ  هايطـتلبتلنسـة لبـــم بت ق  ه

تقعي ،ويـرل ي هذه هلشأن لربريستك وآخرون ) ي ه تقعـة 2009جر قغتير متقت وهر جر ه ـت  ه ( ي ةاهس ع  ه
ـت  هلثتيرية وعبـه تلرح هلكثر أن أهم يسـة اسرب تكرن ي هلسنة هأو يظ موهت بتمـتاية قع ظروف ه ره لبصعربة هل 

تقعي.  ,Laubressac, Loica, Jessica, & Véronique) ق  هلطستؤا  ع  همرهفـة عنم هلمخرل ه

2009, p. 9) 
م هللتلب حمه قعـ ب أن  ـ  يسطلـع أن يـر  وهيلاقت مت م ذتر   تقعي  ي ه ـت  بت نت ق  هروط ه

تبـة عبى صحة هللتل هيعكتست برهجـتته هلماهسـة وأن متاس أيشلة ترفـــة وايتمـة مت هت ق   ب هلـميـة وهلنفسـة إ
تقعة عبى اأسـت هأسطتذ   وهاجطـتعـة، نة هلعاقت  هللابـة بت ( 2013اوبر )ففي جتقعة افتل بكنمه قتقت 

ثنت: سن جرة  حـت  هللبـة وخرجت بتقتهحت  يذتر قنـت قت ينتسب   بماهسة ق  أج  
ر   - تي ) هلماهجت  ، همشي ( بت تقعـة هلــت  بتإجرهءه  هلضرواية ق  أج  هـئة قستاه  هلنـ  هإ عبى إةها  ه

تقعي.  ه
تقعـة هلــت  بتإجرهءه  ق  أج  - تقعي.  عبى إةها  ه ر  ه  .Robert, 2013, pp)ترقـة هلنشتط هلـم بت

28-30) 
طتج إ برهقج ب  إ  وق  أج  متاسة هلنشتط هلريتمي ا يعطـم ةوقت عبى إقكتيـت  تـر  فتهرولة قثا ا 

تقعي بـراةو )فريست( وجم أن أتثر هلريتمت  2011هلرغـة وهإاهة  فحسب تريسطرفر ) ر  ه ( ي ةاهسة لبحـت  ي ه
ريمتاسة ق  قـ  هللبـة  لـرى وحسب هلماهسة متاس بشك  قنطظم. ووجم أن عمة همـتاسن ههرولة وألعتب ه ،هي ه

 (Christopher, 2011, p. 12)ق  هلثاثن.  هبطمهءيزةهة قع س  هللبـة وينـص 
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ب هلتتـز تثره عبـــت وخصرصت ي همرهح  هل تسـق  ويطضح ق  ذلك أن همسألة تطعبق بتلثـتفة وهلرغـة و
تقعة ق  أج  تســ  تلــق إستهتـجـة هسطثـتا وقت   .هلفرهغه

 ة:ـــــــيــعـامـــة الجــــــــامــاإق -5
تقعـة هلضرواية تتمــت   ـت  ه ـة وهلذي  -هإطعت –هر ذلك همكتن هلذي تطرفر فـه ت  قرهفق ه وهمرهفق هلتو

مة .  تقعة مستفة   يطم ترفر  لبلبـة هلذي  يـعم قـر سكنتهم ع  ه

 :يــــامعــي الجـــا الحــــدمهـي يقــات التـــــدمـالخ -6
طبف عمة قــــت  : منح هإقتقت اإيواء تقعـة ي حموة إقكتيـتهت همتةية وههـكبـة وقماههت هسطــتهت غرفت متعـة  ه

ـرية،  تقعـة ينـغي ترفر هلشروط هلطتلـة: ولاسطفتة حسب قستحطـت ه  ق  هلغرف ه
غرهفـة هحمة  ي بمهية   أن يكرن هللتلب قسجا ي أحم قعتهم هلطعبـم هلعت وأن يسطري هلشروط هلــمهغرجـة - وه

تقعت  عر هلرط . طبف ه  ت  سنة ةاهسـة ع  طريق قنشرا وزهاي يطضـ  قـتيـس هلطسجـ  ي 
 أن يطـتمى قنحة وأن ا متاس أي يشتط قـتب  أجر . -
 سنة. 28أن ا يطعمى س  هللتلب  -
تقعي  -  ي ه تقعـة بتلنسـة 50بى بعم هلـتطنن ع إا هللبـةأن ايسطفـم ق  هإيرهء بت تبم فأتثر ق  هممينة ه

 .تبم بتلنسـة لإيتث30لبذترا و

 ي:ـــعـامـل الجـــــالنق -6-1
تقعي همــم  تقعـة وذلك بعم  هاسطفتة بإقكتن هللتلب ه ق  خمقت  وستئ  هلنـ  همطعتقم  قع هإقتقت  ه

 وهي بلتقة  منح له عبى قسطرى قصبحة هإيرهء وهلنـ . هاهتهكتسميم 

 ام:ــــــــعـاإط -6-2
بإظـتا بلتقة هللتلب أو بلتقة هإطعت   هسطثنتءيطرفر ت  حي جتقعي عبى قلعم يفطح أبرهبه إ ت  هللبـة بمون 

 همسبـة ق  قـ  هإقتقة  هل يطـع هت هملعم همرغرب فـه.

 ي:ــــاجـي والعــــائـب الوقــــــالط -6-3
تقعي أو هلعـتة  همطرهجم  عبى  تقعـة  قسطرى ت يضـ  همرتز هللي ه إقتقة جتقعـة وقتية صحـة لك  هأسر  ه

 وتعم هلرقتية هللــة مروا  لك  هللبـة.
 لك  هلسؤهل هملروح هر ه  هللتلب قرتتح لظروف هلسك ؟ هلماهست  هي هل تكشف ذلك.

ـت  هللابـة )هلسك ( بفريست وجم أن 2014لـبغـ  )هسة ا ي ة ق  هللبـة همـحرثن غر  % 9,4( بعنرهن ظروف ه
 ,Beghith) اهمن أو اهمن بشم  تـر  . % 74,5قطرسلي هلرمى ، و % 16,1اهمن أو اهمن قبـا، و

2014) 
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تصة بتللبـة ح يسطلـع  ب أن تعلى لظروف هإسكتن ه أاهة هلـتح  هذ  هلماهسة هإهتا  إ هأمـة هل 
تبـة.  ـة هإ  هللتلب هلطفرغ مت يفـم  ،هلماهسة وهمنتهط هلتو

 ة:ـــــــــاصــخـ

تقعي بطعريفه وهلطعرف عبى همشكا  هل يعتيــت بتإمتفة  تلرقنت ي هذه هلفص  إ هللتلب ه
ـة ق   تقعـة وأبرزيت ذلك مت لبريتمة هلتو صتئص هل يطــز هت ومـزه  قرحبة هلنـر ي همرحبة ه إ ه

ـط به إمتفة إ قت هت ق  ةوا ي توز همشكا  هل  طبف هلنرهحي هل ذتريتهت أمـة ي   تنــطه ق  
تقعـة بتعطـتاهت هلرسط  لبلبـة هلذي يستعم عبى مر  هاجطـتعيستبـت .وعرجنت تذلك عبى هإقتقت  ه

س  ظروف حـت  هللتلب ةهخ   ريك ةوهفعه وهر يسطلـع أن  ــق طـرحه و هخصـة هللتلب و
تقعـة لضـتن يرعـة حسنة لبطكري   ي هإقتقت  ه وهلطعبم وهذه حسب هلرستئ  وهأيشلة همرجرة  بت

را ةاهسطنت. تقعي بتعطـتا   تقعي قنـت هلريتمـة ،هلثـتفـة وهلعبــة.وتلرقنت لبلتلب ه  ه
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ةـــــيـدانــــراءات الميـــــــث و اإجـــــــحـة البــــــيـهجنـم :ل اأّولــــــالفص -1  

جـــائــنتـة الــــــشـاقــل ومنــــيـلـرض وتحــــــي: عـــانـل الثـــــالفص -2  
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 :ابــــــدخل البـــــــم

 

 .فصبن إقسـنت  وهلذي  هلماهسة همـمهيـة،سنحتول ق  خال هذه هلـتب هلذي مـنت  

      سنطلرق ي هلفص  هأول همسـى قنـجـة هلـح  وهإجرهءه  همـمهيـة إ هلماهسة 

تولن إعلتء يظر  عبى قرهح  هلـح  وع  أةه  هلـ هاسطلاعـة  .ـتس وهمنـج همطـع وعـنة هلـح ،

بـ  وقنتقشة هلنطتئج فسنحتول ق  خاله إعلتء عرض  أقت هلفص  هلثت هلذي مـنت  عرض و

م يـر  بطحبـ   ،ـت ع  طريق إعلتء قعت لنطتئجـتمخطبف هلنطتئج هل أسفر  عنـت هلماهسة،ووصف

وقنتقشة هلنطتئج وقـتايطـت بتلفرمـت  هملروحة ي بمهية هذه هلـح ،لنحتول ي هأخر عرض هلنطتئج 

 م يطلرق ومع قـتح إستهتـجـة هسطثـتا وقت هلفرهغ. هل أسفر  عنـت هلماهسة وهاقتهحت 
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 د ــــــــــمهيـت

  ةـــــيـاعـااستطة ـــــالدراس-1
 ةــــــج الدراســـــهـمن -1-1
 ةــــــدان الدراســــيـم-1-2
 ةـــــــــع الدراســــمـتـمج-1-3
 ةــــــــة الدراســـــــنـيـع-1-4
 ةـــــــيـاعـطــتـااسة ـــــة الدراســـــعين -1-5

 اس ـــــأداة القي-2

 ة ـــــريـــوميتـــص السيكــــائــالخص-3
دقــــــالص -3-1  

ةــــبـه للطلــــان الموجــــة لاستبيـــي بالنسبـــلـالداخ اقـــــااتسدق ــــص -3-2  

اتــــــبــالث -3-3  

التجـزئــــة النصفـيــــة-4  

  ثـــــحـأدوات الب -5
 ةــــــيـائــة اإحصــــــالدراس -6
  حثــــــــــات البـــــــــوبـــــــعــص-7

 خـــــاصــــــــــــة
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 : دـــــــــيـمهـت
ميم همشكبة وخبفـتهت م  بعم قت م هلطلرق ي هلفصرل هلستبـة إ هإحتطة هلنظرية مرمرع هلماهسة ق  خال 

را  ـط هت وهلغرض قنـت ق  خال متاسة هلنشتط هلريتمي ق  طرف  هلماهسة أا وهر هللتلب تنتول هإستهتـجـة وقت 
تقعي.  ه

ق  خال هلطلرق إ عـنة هلـح  وتـفـة هخطـتاهت ، و هإجرهءه   همـمهيـةـة هلـح  يطنتول ي هذه هلفص  قنـج
 . وأةوه  هلــتس همسطعـبة وتـفـة بنتئـت ،وهلطعرف عبى صاحـطـت ق  خال هلصمق وهلثـت 

ههمف هأستسي هلذي يسعى إلـه هذه هلـح  بلريـة عبــة قرمرعـة وجب عبـنت إتـتع    أج  هلرصرل إثوق
بـ  هلنطتئج نـجـةهذ  هم  .قـ  عرض وقنتقشة و

 :ااستـطـاعـيــــةة ـــــالدراس -1
هأةه  همسطعـبة قكتن هلماهسة لبـح  وصاحـة  قائـةهر هلطأتم ق   هاسطلاعـةإن ههمف ق  هلماهسة 

طتا) ذوهةي،  ،ـع همعبرقت  هلطأتم ق  أن أةوه  هلماهسة  هاسطلاعـة(  أيه يطم ق  خال هلماهسة 2014ويذتر 
لأةه  ق  صمق وثـت ، وتذه تطجتوز هلعرهقـ  هل قم تعتض هلماهسة هأستسـة  هلسـكرقـتيةتسطجـب لبـعلـت  

 . (95، صفحة 2014)ذوهةي، 

 ة:ــــــج الدراســـــهـمن -1-1
ـة يطلبب قنت هلرقرف عبى  إن هقتهح إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ قي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

 بتعطـتا همنـج هلرصفي  هسطخمقنتهأسـتب هل تعزى إلــت قبة همـتاسة ولإجتبة عبى قت طرح  ق  تستؤا  هلماهسة 
 همائم لبماهسة.

(  أيه قنـج يسطخم  لماهسة هأومتع هلرههنة لبظرههر ق  حـ  2013 ،يـرل عبـتن وغنـم ) لعجـا حـ   
مة  خصتئصـت، أهكتهت،عاقتهت،وهلعرهق  همؤثر  فــت،فـر قنـج يرتكز عبى وصف ةقـق وتفصـبي لظتهر  أو قرمرع 

موة  أو تلرا يشـ   فته  زقنـة عم ،تـت عبى صرا  يرعـة وتــة، وقم يـطصر هذه همنـج عبى ومع قتئم لفت  زقنـة 
يشـ  ي تثر ق  هأحـتن عبى هلطنـؤ لبظرههر وهأحمهث هل يماسـت،ق  أج  هلطعرف إ هلظتهر  ق  حـ  هحطرى 
وهمضـرن،وهلرصرل إ يطتئج وتعـــت  تستعم ي فـم هلرهقع وتلرير . وإن همنـج هلرصفي يمخ  مـ  قنـج هلـح  

.  (125، صفحة 2013)لعجـا ،  همـمه
رس) ـرعت  وهسعة ق  هأفرهة،قث  سكتن ببم قت،2004حـ  يـرل قرايس أ حـ   ( أيه يلـق عـرقت عبى 
كرقت  هل مبك هلرستئ  هلـشرية وهمتلـة  هاتصتلق  هلصعب أو امت ق  همسطحـ   هم تبـم،قت عمه قت يطعبق بت

جزء  بتيطـتءبتمعتينة وذلك  هاسطعتيةـت  بتلطعميا  هلكرى،فإن قنـج هلـح  همـمه يطم عتة  ع  طريق هلضرواية لبـ
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ـرعت  صغر  جمه وهل لـس ق  هلضرواي قعتينطـت ةهئـت. ري هلطحــق عبى  ـرع هؤاء هأفرهة،تـت مك  أن   ق  
رس،    (106، صفحة 2004)أ

  ة:ــــــدان الدراســــيـم-1-2
ب أن يسطثـر هت ق  قـ  هلثي لبـة همـــن بتأحـتء طنتول قرمرع هلماهسة إهكتلـة وقت هلفرهغ وهلكـفـة هل 
تقعـة طـع هلماهسة وعـنة هلـح  قت  هلـتح  بزيتا  إ قميرية  ،ه ميم  وق  أج  هلطعرف عبى قـمهن هلـح  بغـة 

تقعـة بتلراية همذترا  حـ  مك  هلـتح  ق  هلطعرف  تقعـة براية قسطغتم  وبزيتاه  قـمهيـة  إ هأحـتء ه مقت  ه ه
 (  7فة إ هلطعرف عبى إقتقت  هلـنن وإقتقت  هلـنت . )هيظر همبحق اقم عبى عمة هإقتقت  وعمة هللبـة بك  إقتقة إمت

 : ةـــــــــع الدراســــمـتـمج-1-3
طـع هلماهسة ق  هللبـة وهمشرفن حـ  مث  ي  ميم   3هلزيتاه  همـمهيـة هل قت  هت هلـتح  ستعم  ي 

ي ببـتسم ـم  4وحي هجموب و أحـتء لبذترا وهي حي هلـلب هلصحي وحي ب   أحـتء لإيتث وهي حي برعـسي 
طـع هلماهسة. ي وحي همعـم هلفاحي وحي مرقةوحي هلمتطرا ببعر   ق  

 ة:ــــــــة الدراســـــــنـيـع-1-4
تقعـة لراية قسطغتم طـع هلماهسة وهلذي هر هللبـة همـــن بتأحـتء ه ميم  ( م 7)هيظر همبحق اقم  بعم 

ي ببـتسم وحـن لإيتث ومت  هخطـتا هأحـتء بلريـة عشرهئـة و هي: حـن لبذترا ومت حي هلـلب هلصحي وحي ب  
ـم وحي هلمتطرا ببعري.   حي برعـسي 

عطـتة أسبرب م ه هاسطلاعـةوتذلك عـنة هلماهسة ق  هللبـة أقت بتلنسـة لبـشرفن وبعم هسطثنتء عـنة هلماهسة 
تث: حي همعـم وهم ق  هأحـتء هلطتلـة: أحـتء هإي قشرفت. 13همسح هلشتق  يظره لصغر عمة أفرهة هلعـنة حـ  ببغ 

ي ببـتسم. ،حي، حي هلمتطرا ببعري هلفاحي، حي مرقة  أحـتء هلذترا:  هلـلب هلصحي، حي ب  
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 .ةثثثثثثة هلماهسثثثثثثثثة لعـنثثثثثريثثثثثب همئثثثثثثثثهلنس (:01م )ــــــدول رقــــــالج -
 

 
النســــــــــــــــبة 

  ةـــــالمئوي

 
مجمـــــــــــــوع 
ـــــــــــــــــــــــــة  عين

 ةـــــالطلب

 
بة ســـــــــــــــــــــــالن

 ةـــــالمئوي

 
عينــــــــــــــــــة 

 ةــــالطلب

 
 اءـــــــة اأحيـــــعين

 
 ةــــــع الدراســـــاء مجتمـــأحي

 

 

5,09% 

   

 

 

197 

 

5,12%  

 

107 

 

ـم  برعـسي 
  هلفاحيهمعـم 

 اثــاء اإنــــأحي
ـم  برعـسي 

 

5,06%  

 

90 

 

 هلمتطرا ببعري
 مرقة

 هلمتطرا ببعري

 
 

7,08%  

 
 

141 

ي ببـتسم 105  7,38% ي ببـتسم ب     ب  
 ورـــــاء الذكــــأحي

 

6,79%  

 

36 

 

 هلـلب هلصحي
 هجموب

 

 هلـلب هلصحي
 

 

 :ةـــــــيـاعـطــتـااسة ـــــة الدراســـــعين -1-5
ق  همشرفن عبى  6و طتلـت قـــت 46  هللبـة قـما  ب عبي عـنة ق هاسطلاعـةت  هلـتح  بإجرهء هلماهسة ثثق

طـع هلماهسة )هللبـة وهمشرفرن( وم هسطثنتؤهم ق  هلماهسة هأستسـة.   هأيشلة هلريتمـة، وتبـم ق  

 ة: ــــــأداة الدراس مـــــيـتصم -2
لره  هلطتلـة:  ق  أج  بنتء أةه  هلماهسة م إتـتع ه

هلـرهء  هلـــبـرغرهفـة لبماهست  وهمرهجع همرتـلة مرمرع هلماهسة ،حـ  هسطفم  تثره ق  ةاهسة هلرزير وآخرون ي  - 1
توا  همطعبـة بتأهمهف ،بريتقج هلنشتط هلريتمي ،هإقكتيـت  وهلمعتية وهإعان . هاسطــتنبنتء   ي 

 ، وهي قــنة فــت يأي: هاسطــتنإجرهء لـتءه  ق  أج  همستعم  ي بنتء  - 2
تقعـة براية قسطغتم وجم هـه عزوف  ق  خال هلزيتاه  همـمهيـة هل قت  هت هللتلب هلـتح  إ هإقتقت  ه

قت  هللتلب هلـتح   هاسطــتنوق  أج  تثـن ذلك وبنتء  ،ي بتلرغم ق  هإقكتيـت  همرجرة ع  متاسة هلنشتط هلريتم
قع هللبـة همـــن وقع همشرفن ع   2016إ هـر جتيفي  2015بإجرهء لـتءه  ي هلفت  همـطم  ق  هـر ةيسـر 

تقعـة هل ي ببـتسمهأيشلة هلريتمـة بتأحـتء ه  طتلـةث حي هلـلب هلصحي لبذترا،حي هلمتطرا ببعري لبـنت  ،حي ب  
:، لبذترا  وتتيت يطتئجـت تتلطت
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  ة.ثثثثر هللبـثثة يظثثي ق  وجـثثثتمثتط هلريثثثثث  لبنشثثثثثتاسـثة همـثثثثث  يسـثثثثـثيـ (:02م )ــــدول رقــــــالج -

اــــــانـــأحي ا مــــــــــعـن   

تثثثثثإي راثثثثثذت  تثثثثإي  راثثثثثذت  تثثثثثإي  راثثثثثثذت  ؤالــــــــالس   

%   %   %   %   %   %   
 

ارس ــــهل تم
ةـــــــاضـالري  

 

 

33,3 

 

4 

 

8,3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

8,3 

 

1 

 

25 

 

3 

 

25 

 

3 

 

5 

 

1 

 

6 

  
 

وعـــــالمجم  

 

41,66 

 

8,33 

 

50 

% 

 

12 

  
 

وع ـــــالمجم
 يـــلـالك

 

100 

% 

 

 

مول أعا  أن يسـة غر همـتاسن وهل هي ثثثثيطــ تـتاب إ حم قت يسـة همـتاسن وهل  % 41,66  ق  ه
وبتلطت يسطلـع أن يـرل أن يسـة غر همـتاسن قرتفعة خصرصت إذه أةاجنت يسـة همـتاسن أحـتيت وهل  % 50   هي
 .% 8,33   هي
 
 ة.ثثثث  هأيشلثثث  عثثثثرفـثثر همشثثثثة يظثثثثي ق  وجـثثثثتمثتط هلريثثثثة لبنشثثثتاسثثثة همـثثث  صفثـثيـ (:03) مــــدول رقــــــالج -

رةـــــــة كبيــــــبصف ةـــــطـوســــــة متـــــبصف ةـــــــلــيــلـة قـــــــبصف   

ؤالــــــــــالس   %   %   %  

 

100 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ة ــــارس الطلبــيمل ـــه
يـــــاضـاط الريــــالنش  

 

 

مول أعا  أن متاسة هلنشتط هلريتمي بصفة قبـبة   مول %،  100قماهت قئرية  تتيت بنسـةيطـن ق  ه وق  ه
 يطن أن يسـة متاسة هلنشتط هلريتمي ا ترقى إ همسطرى هملبرب. 2و 1
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 ة.ثثثثـثر هللبثثثثة يظثثثثي ق  وجـثثثثتمثتط هلريثثثثثة لبنشثثثثثثتاسثم  همـثثثثتب عثثثثأسـ  ثثيــ (:04م )ـــــدول رقــــالج -
 

ةـــويــــــة المئـــــــبـــنسـال راراتـــــــالتك  ةـــــارســــدم الممــــــاب عــــأسب   

رقتثثثثق هلثثـثم 3 25 %  

ةثثثثرغـثثثثثرة هلثثثثثثم  وجثثثثثع 3 25 %  

ةثثثثثثثر  هللبـثثثثثثتث 2 16,66 %  

رضثثثثثثثثهم 1 8,33 %  
 

 

: مول أعا  أن أسـتب عم  همـتاسة هي بتلتتـب تتلطت  يطـن ق  ه
 بتمتئة. 25ث مـق هلرقت بنسـة  1
 بتمتئة. 25ث عم  وجرة هلرغـة بنسـة 2
 بتمتئة. 16,66ث تثر  هللبـة بنسـة 3
 بتمتئة. 8,33ث همرض بنسـة 4

ب تغـر همـرل.  وقنه يسطنطج أن هنتك إهكتلـة ي تنظـم هلرقت وإهكتلـة أعظم وتطـث  ي عم  وجرة هلرغـة وهنت 
 ات:ـــــانيــاإمك (أ 

 ة.ثثثثثثثر هللبـثثثثثظثة يثثثثثث  وجـثثثثثت  قثثثثتيـثثثة هإقكثثثثثثثمى قبثثثث  قثثثثيــ (:05م )ــــــدول رقـــــالج -

 

ةــــــــويـــة المئــــــبـسـالن راراتــــــــالتك  اتـــــــانيــإمكه   

 هماعب غر قرجرة  1 8,33 % 
 همرهت  أحـتيت غر قرجرة  3 25 %
تفظ عبى همرهفق 3 25 %  بعض هللبـة ا 

 عم  ترفر هإقكتيـت  لبطماب 1 8,33 %

 عم  وجرة صـتية 1 8,33 %
 

 

مول  أعا  أن تأثر هإقكتيـت  وهاة وهذه ق  خال هلنسب همذترا  حـ  م تك  قرتفعة. يطـن ق  ه
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 ة.ثثثثثث  هأيشلثثثث  عثثثثثر همشرفـثثثثة يظثثث  وجـثثة قثثثثتةيثت  همثثثتيـث  هإقكثثيــ (:06م )ــــدول رقــــــالج -
 .قرجرة مج:

 غر قرجرة.  غمج: 
 .غر صتغص: 

 
مــــاســي بلقــــن يحــبي ــــح يـــــربــور بلعـــــــي الدكتـــــح  يــــب الصحـــــي القطــــح    

ةــــــاديـات المـــــانيـــاإمك  
 

صـــغ  
 

 

جـــغم  
 

 

جـــــم  
 

 

صــــغ  

 

جـــغم  

 

جــــم  

 

صـــغ  

 

جـــغم  

 

جـــــم  

  X   X   X م ثثثثثثثثـثر  هلثثثثثب تثثثقبع 

  X   X    مثثثثثثثر  هلـثثثثثب تثثثثثثقبع  

  X   X    ةثثثثثثثر  هلسبثثثثب تثثثثقبع  

  X   X   X ر ثثثثثتئثثثر  هللثثثثثب هلكثثثثثقبع  

X        X ت ثثثثتمثثمة  هلريثثثثثثة قطعثثثثثثتعثق  

  X       موثثثثثثة جـثثثثثثتعثثثق  

        X ةثثثثثتلـثثة قطثثثثثثثتمثاي  

  X   X    ةثثثثثة عضبـثثثثريثة تـثثثثثتعثثق  

  X   X   X ةثثثثثثلهر ثس هللثثثثثثثتن  

  X       ميميثثهلك ،جثثهلشلري ةثثثثثر  ه  

     X    ر ثثثثتبـفثهلـ  

  X      X ت ثثثثثثهمره  
 

 

مول أعا  أن هإقكتيـت  همتةية قرجرة  إ حم قت وهذه يؤثر  عبى همـتاسة إمتفة إ إقكتيـة عم  يطـن ق  ه
 قنتسـطـت إ هلعمة ههتئ  ق  هللبـة.
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 ة.ثثثثثث  هأيشلثثثثثث  عثثثثر همشرفـثثثثثة يظثثثثث  وجـثثثثثة قثثريثثثثثثت  هلـشثثثثثتيـثث  هإقكثثثثيــ (:07م )ــــــدول رقــــــــالج -

مـــــاسـي بلقــــن يحـــي بــــح يـــــربـور بلعـــــــي الدكتـــــح  يـــــحـب الصــــــي القطــــــح   
 

 

ةـــريـــات البشـــــيـانــــاإمك  

 

 

جـــغم  
 

 

جــــم  
 

 

جـــغم  

 

جــــم  

 

جـــغم  

 

جــــم  

 X  X  X بثثثثثثثهللــ  

 X  X   ةثثثثثس قصبحثثثثثثائـ  

 X  X  X طثثثثثثقنش  

 X    X مثثثثثثثثتعثثثرف همسثثثثثثثهمش  

 X  X  X ةثثثثثثتيثتل هلصـثثثثثعـ  

X  X  X  مابثثثثثثثثهم  
 

 
مول أعا  أن هإقكتيـت  هلـشرية قرجرة  لكنـت ا تفي بتلغرض إمتفة إ عم  ترفر هممابن وهذه  يطـن ق  ه

ي.وهر أحم أهمهف ـطه ي همـتاسة هلطعبم همـتاي قم يؤثر عبى ق  تكرن اغ  هلنشتط هلريتمي هلتو
 ة.ثثثثثثر هللبـثثثثثثثة يظثثثثثث  وجـثثثثثثرهغ قثثثثثثفثت هلثثثثثتء وقثثثثثة قضثثثث  تـفـثثثثثيــ (:08م )ــــدول رقــــالج - 
 

ةـــــــويــــب المئـــــــــالنس راراتـــــــــــالتك  راغــــــت الفـــــاء وقــــة قضـــــيـكيف   
 

% 50 

 

6 
 ةثثثثثثثتمثة هلريثثثثثثثتاسثثثثثم

 

% 8,33 

 

1 
رهء ثثثثثثثة وهلـثثثثثتبثهلكط  

 

% 16,66 

 

2 

تثثثثثثثثثريثهايط  
 

 

ط  همرتـة هأو ي قنتهط - مول أعا  أن متاسة هلريتمة  بتمتئة أقت ي همرتـة  50وقت هلفرهغ بنسـة  يطـن ق  ه
بتمتئة. إمتفة إ فإن  8,33أقت ي همرتـة هلثتلثة فطأي هلكطتبة وهلـرهء  بنسـة ، بتمتئة 16,66هلثتيـة فطأي هايتيت بنسـة 

 ق  همسطجربن لـس هم هرهية. 3
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 ة.ثثثثثر هللبـثثثثثثة يظثثثثثث  وجـثثثثة قثثثثثة همفضبثثثثتمـثة هلريثثثثثثث  هأيشلثثثثثيــ (:09م )ــــدول رقـــــــالج -
 

ةـــــويـــب المئـــــــالنس راراتـــــــــالتك  ةـــــة المفضلــــــة الرياضيــــــاأنشط   

ةثثثثثثثبثثر  هلسثثثثثثثثت 1 8,33 %  

ر ثثثثثثتئثثر  هللثثثثثثثهلك 1 8,33 %  

ر  هلـم ثثثثثثثثت 4 33,33 %  

يثثثثثهلعص 3 25 %  

ريثثثثثثه 4 33,33 %  

رهيثثثثثهلك 1 8,33 %  
 

 

ري تأتـتن ي همرتـة هأو بنسـة  مول أعا  أن تر  هلـم  وه بتمتئة وايتمة هلعصي تأي ي  33,33بن ق  ه
 بتمتئة.    8,33هلكرهي ي همرتـة هلثتلثة بنسـة بتمتئة أقت تر  هلسبة و هلكر  هللتئر  و  25همرتـة هلثتلثة بنسـة 

 ة.ثثثثر هللبـثثثثثثة يظثثثثث  وجـثثثثة قثثثثثثثتاسثثمهف همـثثثثثث  أهثثثثيــ (:10م )ـــــدول رقــــــالج -
 

ةـــــــويــــب المئــــــالنس راراتــــالتك  ةــــــــارســداف الممـــــــأه   
 

% 16,66 

 

2 

ةثثثثثثثثثهمطع  
 

% 8,33 

 

1 

ةثثثثثهلبـتق  
 

% 25 

 

3 

ةثثثثثثثثحثهلص  
 

% 8,33 

 

هثثثثثثثهلتفـ 1  
 

% 8,33 

 

1 

سثثثثثث  هلنفثثثثثتع عثثثثثثهلمف  
 

% 8,33 

 

1 

تءثثثثى هأصمقثثثثثرف عبثثثثثهلطع  
 

% 8,33 

 

1 

ةثثثثثثثى هلماهسثثم عبثثثثتعثتس  
 

% 8,33 

 

1 

ةثثثثثثثثثثهرهي  

 

 

مول أعا  أن هلصحة تأي ي همرتـة هأو بنسـة  بتمتئة وهمطعة تأي ي همرتـة هلثتيـة بنسـة  25يطـن ق  ه
أقت هلتفـه وهلمفتع ع  هلنفس وهلطعرف عبى هأصمقتء وهلبـتقة وهمستعم  عبى هلماهسة وترهت هرهية فطأي ي  تئةبتم16,66

 تئة.بتم 8,33همرتـة هلثتلثة بنسـة 
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 ة.ثثثثثثـثر هللبثثثثثثثة يظثثثثثث  وجـثثثثثة قثثثثثتمـثة هلريثثثثثث  هأيشلثثثثثثثان عثثثثثثة هإعثثثثثث  تـفـثثثثثيــ (:11م )ـــــدول رقــــــالج -
 

ةـــــويــة المئـــــالنسب راراتــــــــــالتك  انــــــــــــاإع   
 

% 8,33 

 

1 

ت ثثثثى همبصـثثثثثثثعب تةثثثثثهاعطـ  
 

 

مول أعا  أن يسـة قبـبة ق  هللبـة تعبم بتإعان برهسلة همبصـت  قما  ب   ،ةبتمتئ 33, 8يطـن ق  ه
ب هاعطـتة عبى وستئ  أخرىوبتلط  ت 

 ة.ثثثث  هأيشلثثثثثن عثثثثر همشرفثثثثة يظثثث  وجـثثثثة قثثثتمـثة هلريثثثثث  هأيشلثثثثان عثثثثثثة هإعثثثثث  تـفـثثيــ (:12م )ــــدول رقـــــالج -

مــــي بلقاســــن يحــــي بـــــح يــــــربـور بلعـــــي الدكتـــــح  يــــب الصحـــــي القطـــــح    

انـــــــــــــــــــاإع  

 

 

 ا

 

 

 نعم
 

 

 ا

 

 نعم
 

 ا

 

 نعم

 X  X  X ت ثثثثثثقبصـ  

   X   ةثثثثثثثثثإذهع رةثثثثثثثوج  

 X    X يثثثثثتهثثثا  هفثثثثثثثإع  

    
مول أعا  أن هاعطـتة عبى همبصـت  يأي ي همرتـة هأو أقت هإعا  هلشفتهي يأي ي همرتـة هلثتيـة  يطـن ق  ه

 وهإذهعة ي همرتـة هلثتلثة. 
 ات:ــــــظـماح (ب 

ة حسب اأي   -1 ي هلـهمـزهيـة تؤثر عبى هلر  .ب هلصحيلهمشرف 
 ي ت  حي. ست 16ست إ  8هللــب يعـ  ق    -2

 .ي هلمتطرا ببعري يرجم طـــتن  -3

ـتية همميـة  -4 رهةث يطم هسطمعتء ه  .ي حتلة ه

 ست إا ي همستبـت  يسطـر هلعـ  ح هلنـتية. 16ست إ  8عبى قسطرى هإقتقة يعـ  همشرف ق    -5

ي. هيطـتءي هلـلب هلصحي يشرف همشرف همستعم عبى    -6  هلاعـن لطـثـ  ه

ي ببـتسم  -7 ي ب    .تكبـف هللبـة بتلطمايب 

ي هلمتطرا ببعري  -8 ر    .قمابن بت

ي ببـتسم و حي هلـ هعطنتءعم    -9 ي ب   ب لهللبـة بتمرهفق وهسطعـتل قرهفق أخرى ق  أج  تر  هلـم . 
 .هلصحي
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 ة:ــــــــطـة اأنشــــــــرمجــب (ج 
 .هلفت  همستئـة  -1

ي هلـ  -2  .ب هلصحيلقستمة هلطنظــت  هللابـة مرهفـة هإةها  همشرفة ع  هأيشلة 

ي ببـتسم و حي هلـ  -3 ي ب   تقعـة  مقت  ه ب لتنظـم ةوا  ةهخبـة م جـرية م وطنـة بن قميريت  ه
 .هلصحي

ي هلـ تنظـم قستبـت  أخرى ثـتفـة  -4 تقعـة   .ب هلصحيلعبى غرها هلريتمـة عبى قسطرى هأحـتء ه

ي هلـ  -5  .ب هلصحيلتعتاض همصت بن هإةها  وهلطنظـم هللاي 

ي هلـ  -6 ت إهرهف قسم همرهقـة وهلطنسـق  ب لوجرة هـئة تطتبع تنفـذ هلرهقج مثبة ي قصبحة هلنشتطت  
 هلصحي

 المكافئات : (د 
 .ب هلصحيلي هلـعطتة ايتمي تتق   -1
سـسـة  ي ت  حي لك  بمون   -2 ي هلـ ههطـت ترقج أيت    .ب هلصحيلهللبـة 

تقعي ي  هاحطفتا قـت  همنشط هي إحـتء   -3 ي ه هلرطنـة وهلمينـة وتسـر هلمواه  هلريتمـة عبى قسطرى ه
 طبف هلريتمت .

تقعبن وزها  هلطعبـم هلعت ووزها  هلشـتب  هتفتقـةهنتك   -4 ي ه ي. وهذه حسب همنشلة وهلريتمة لطعـن قمابن بت
 . 2016هلسنة   ،ي ببعري

ي هلـلب هلصحي أجريت بــطه حـ  تتيت قمهت أطرل .  -5  همـتببة قع همشرف ع  هأيشلة 
أةوه  هلـح   أولـةوبعم هلـح  همكطي همعـق وهملرل ويطتئج همـتبا  همـمهيـة قت  هلـتح  بصـتغة      

ر  2و 1)هيظر همبحق اقم  حـ  بعم أن هتطـبت أةهي هلماهسة ي   لأةوه ، هلسـكرقـتيةهمـتيـس  اهخطـت(  م ترجه 
ـرعة ق  هأستتذ  هحكـن فـم أهتا أغبب هحكـن إ هإبـتء عبى هحتوا قع  صراتـــت هأولـة م عرمـت عبى 

 سنفص  ي ذلك فــت يأي.تغـر طفـف ي هلفـره  و 
  :ةـــريـــوميتـــالسيكس ــــــيـايــالمق -3

لره  هل يعطـم عبــت هلـتحثرن لبطأتم ق  صاحـة هأةوه .وقت   لأةه  هلسـكرقـتيةتعطر همـتيـس  ق  أهم ه
ستب صمق وثـت  أة ز  هإحصتئـة لبعبر   هلماهسة  هلـتح    .20إصمها  هاجطـتعـةبتسطخمه  بريتقج ه

 دق:ــــــالص -3-1
 هلمهخبي. هاتستقعبى صمق هحكـن وصمق  هاسطــتنهعطـم هلـتح  ي صمق 

 :صدق المحكمين  

ـرعة ق  هحكـن ق  أج  هلطعرف عبى قمى قنتسـة هحتوا و هلفـره  وقمى ومرح  هاسطــتنم عرض  عبى 
رهء.  هلعـتاه  حـ  م حذف بعض هلفـره  وذلك بنتء عبى أاهء ه
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كـتن  5تبــت هلرة ق   ،كـن 8 عرض أةهي هلــتس عبى م كم وهحم تأخر ي هلرة و   م يرةه. آخرهنكـن ،و
 ( 8لبـحكـن همبحق اقم  هامـة) أيظر هلـتئـة 

 همـم  لبلبـة ع  قتيبي: هاسطــتنأسفر  يطتئج هلطحكـم عبى 
 ة.ثثثثثتن هللبـثثثة اسطــثثثثت بتلنسـثثثثثت وأةثثثت وأمـفثثثثت وعملثثثثي حذفثثثتاه  هلطثثهلعـ (:13م )ـــــدول رقــــالج -

 

ة ــــــــافـرات المضـــــــالفق
ةــــــــجـدمـوالم  

 

ةــــــــدلــرات المعـــــــالفق  

 

ةـــــــذوفـرات المحــــــالفق  

 

 

اورــــــــالمح  

  

2هلفـر  اقم   

8هلفـر  اقم   

5هلفـر  اقم   

7هلفـر  اقم   

10هلفـر  اقم   

 

 

ور اأولـــــــالمح  

 14و 7ةقج هلفـره  
ي فـر  وهحم  . 15و  

 

  

9 هلفـر  اقم  

 

 

يـــــانـور الثــــــالمح  

 
 

11هلفـر    

 

12هلفـر    

 

ثــــــالــور الثــــــالمح  

10هلفـر     عـــــرابـور الــــــــالمح   

10هلفـر  اقم     

11هلفـر  اقم   

 

ســــــامــور الخــــــــالمح  

ادســــــــور الســــــــالمح     
 

12إمتفة هلفـر  اقم   
 

  
 

عــــــابــور الســـــــــالمح  

 

 

مول أعا .  ( 3)أيظر همبحق اقم وقم م تعمي  هاسطــتن همرجه لبلبـة حسب قت هر قـن ي ه

 أسفر  يطتئج هلطحكـم عبى هاسطــتن همـم  لبـشرفن ع  قتيبي:
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 . ثثثهمشرفـ تنثثثثاسطــة ثثثثت بتلنسـثثثثثثت وأةثثثثثت وأمـفثثثثثت وعملثثثثثي حذفثثثتاه  هلطثثثهلعـ (:14م )ـــــدول رقـــــالج -
 

 

ة ــــــافـرات المضـــــالفق
ةــــــجـوالمدم  

 

ةـــــــدلـرات المعــــــالفق  

 

ةــــــذوفـــرات المحـــــالفق  

 

اورــــــالمح  

6هلفـر  اقم    ور اأولـــــــالمح   

7هلفـر  اقم     

8هلفـر  اقم   

يــــانـور الثـــــــالمح  

ثــــالـــور الثــــــالمح     

5هلفـر  اقم    عـــــرابـور الــــــالمح   

 
مول أعا  وقم م تعمي  هاسطــتن همرجه لبـشرفن  (4)أيظر همبحق اقم .حسب قت هر قـن ي ه

  ي:ــــلـالداخ اقـــــااتسدق ـــــبص 
عبى صمق هحكـن تـؤهر وحـم  هاعطـتة( ا مك   2013لعجـا  حسب هلصـتةي وأبر يرهس ) 

، صفحة 2013)لعجـا ، لبطحـق ق  صمق هلـنتء ومروا  ترظـف طرق أخرى لبرصرل إ ةاا  أتثر قرمرعـة  
بن ةاجت  هإجتبة عبى  هااتـتطهلمهخبي ع  طريق حستب قعتقا   هاتستقوعبـه م حستب صمق  (138

 هلفـره  وبن هلماجة هلكبـة لبـحرا هلذي تنطـي إلـه. 
 ة :ــــبـه للطلــــان الموجــــة لاستبيـــي بالنسبـــلـالداخ اقـــــااتسدق ــــص -3-2
 (.44ن=) را هأولثثثي لبـحثثثثثثبثرع هلكثثثثثع هجـثثثثثر  قثثثثثة هلفـثثثثثةاج ثثثتطهاتـ  ثثثثثقعتق(:15م )ــــــدول رقـــــلجا -

 

ةـــــــوى الدالـــــــمست يـــــلــالداخ ــــــــاقااتسل ــــــمعام  رةــــــم الفقـــــــرق   

0,0001 0,638 01 

0,0001 0,599 02 

0,0001 0,577 03 

0,0001 0,566 04 

0,0001 0,518 05 

0,0001 0,608 06 

0,005 0,406 07 

0,004 0,421 08 

0,006 0,400 09 
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مول أعا  أن ت  هلفـره  أي ق    .0,01ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـتقعتقا   9إ  1يطضح ق  ه

 (.44ن=)ي ثثتيثرا هلثثثثي لبـحثثثثثبثثرع هلكثثثثع هجـثثثر  قثثثثثة هلفـثثثثةاجثثتط هاتـ  ثثثثثقعتق(:16م )ــــــدول رقـــــالج -
 

ةــــــــوى الدالــــــــتـمس يـــــلـالداخ ــــــــاقااتسل ـــــمعام  رةـــــــم الفقـــــرق   

0,0001 0,552 01 

0,001 0,488 02 

0,001 0,763 03 

0,001 0,634 04 

0,0001 0,672 05 

0,0001 0,529 06 

0,0001 0,770 07 

0,001 0,475 08 

0,001 0,567 09 

0,001 0,562 10 

0,007 0,391 11 

0,002 0,437 12 
 

 
مول أعا  أن ت  هلفـره  أي ق   ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـتقعتقا   12إ  1يطضح ق  ه

0,01. 
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 (.44ن=)  ثثثثرا هلثتلثثثثثثي لبـحثثثثثثرع هلكبثثثثثع هجـثثثثق ر ثثثثة هلفـثثثثثةاج  ثثثتطهاتـ  ثثثثثقعتق(:17م )ـــــدول رقـــــالج -

 

ةــــــوى الدالــــــــمست يـــــلـالداخ اقـــــــااتسل ــــــمعام  رةــــــم الفقــــــرق   

0,05 0,284 01 

0,002 0,425 02 

0,09 0,248 03 

0,07 0,265 04 

0,02 0,342 05 

0,01 0,349 06 

0,0001 0,500 07 

0,2 0,161 08 

0,03 0,305 09 

0,0001 0,514 10 

0,01 0,375 11 

0,007 0,394 12 

0,003 0,428 13 
 

  
مول أعا  أن هلفـره                                      أقت  غر ةهلة إحصتئـت، هاتـتطـتقعتقا   8 ،4 ،3يطضح ق  ه

 1،2،6،7،10،11،12،13هلفـره   أقت ،0,05ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـتقعتقا    ،5 ،1هلفـره  
 .0,01ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى   هاتـتطـتقعتقا  
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 .(44ن=) عثثثثثثثثرع هلكبي لبـحرا هلرهبثثثثثثثر  قع هجـثثثثةاجة هلفـ  هاتـتطقعتق  (:18الجدول رقم ) -

 رةـــــم الفقـــــرق يـــــلـاق الداخــــل اإتســــــمعام ةــــــوى الدالـــــمست

0,005 0,405 01 

0,003 0,425 02 

0,9 0,014 03 

0,001 0487 04 

0,001 0,469 05 

0,03 0,312 06 

0,001 0,475 07 

0,0001 0,592 08 

0,05 0,289 09 

0,8 0,035 10 

 

                                            أقت هلفـره  ر ةهلة إحصتئـت،ثثثثثغـ تطـتهاتـا  ثثثثثقعتق 8، 4، 3ره  ثثثثثهلفـمول أعا  أن ثثثثثيطضح ق  ه
 13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2 ،1ره  ثثثثثثثأقت هلفـ ،0,05إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـت ةهلةقعتقا   9 ،5 ،1

 .0,01رى ثثثثثثم قسطثثثثت عنثثثثثةهلة إحصتئـ  تهاتـتطـا  ثثثثقعتق
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تقسثثثثثة هلفـثثثثر  قع هجـثرع هلكبي لبـحثثثثثثةاج هاتـتطقعتق  (: 19م )ـــدول رقـــــالج -  (.44ن=) را ه

 رةـــــم الفقـــــرق يـــلــالداخ اقـــااتسل ـــــمعام ةـــــــوى الدالـــــمست

0,01 0,355 01 

0,01 0,376 02 

0,003 0,426 03 

0,0001 0,504 04 

0,0001 0,675 05 

0,0001 0,527 06 

0,002 0,446 07 

0,0001 0,582 08 

0,0001 0,630 09 

0,002 0,443 10 

0,3 0,131 11 

0,002 0,432 12 

0,0001 0,570 13 

 
                             ره ثثثثثثثثأقت هلفـت، ثثثثثثر ةهل إحصتئـثثثثثثثثغـ هاتـتطـتتق  ثثثثثقع 11ره  ثثثثثثثثهلفـا  أن ثثثثثثمول أعثثثثثثثثح ق  هثثثثثيطض

 .0,01رى ثثثثثثثثثثثثثت عنم قسطثثثثثةهلة إحصتئـ  هاتـتطـتا  ثثثثثثثثثقعتق 13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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 (.44)تةس. ن=ثثثثثثرا هلسثثرع هلكبي لبـحثثثثثثثر  قع هجـثثثثثثثثثثثةاجة هلفـ تطهاتـقعتق   (:20الجدول رقم ) -

 رةـــــــم الفقـــــــرق يـــلـالداخ اقــــــااتسل ـــــمعام ةــــــوى الدالـــــــمست

0,0001 0,622 01 

0,0001 0,582 02 

0,0001 0,530 03 

0,0001 0,595 04 

0,0001 0,525 05 

0,001 0,466 06 

0,1 0,233 07 

0,02 0,323 08 

0,7 0,043 09 

0,8 0,032 10 

0,002 0,454 11 

0,009 0,383 12 

 

قعتق   8أقت هلفـر   تئـت،ثثثثر ةهلة إحصثثثثا  إاتـتطـت غـثثثثثقعتق 10، 9، 7مول أعا  أن  هلفـره  ثثثثثثح ق  هثثثثيطض
ةهلة   هاتـتطـتقعتقا   12 ،11 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ره  ثثأقت هلفـ ،0,05رى ثثثم قسطثثةهل إحصتئـت عن هاتـتطـت

 .0,01إحصتئـت عنم قسطرى 
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 (.44ن=) عثثتبثثرا هلسثثثي لبـحثثبثثرع هلكثثثثع هجـثثر  قثثثثثثة هلفـثثثثةاج تطثثهاتـ  ثثثقعتق(:21الجدول رقم ) -

 
مول أعا   أقت هلفـره   ،0,05ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـتقعتقا   12 ،1 أن هلفـره يطضح ق  ه

 . 0,01ةهلة إحصتئـت عنم قسطرى  هاتـتطـتقعتقا   11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
                       مق عبى صمق هحكـن فـط حـ ثثثثة لبصثثثثتن همرجه لبـشرفن هتطفى هلـتح  بتلنسـثثثثة لاسطــثثثثأقت بتلنسـ

تبة عبى هلفـره  ثثثثثبن ةاجة هإج تطهااتـا  ثثثثثتب قعتقثثثثثثثثثريق حسثثثثثثثث  طثثثثثهلمهخبي ع تقهاتسا مك  حستب صمق 
مة سطة ثثثثتوز هلعثثثثثثثثثثثثثثحـ  م يطج ةهاسطلاعـة ثثثثرهة هلعـنثثثثثمة أفثثثثثثثثلـبة ع رها ثثثثثرا هلذي تنطـي إلـه يظثثثثثثوبن هلماجة هلكبـة لبـح

 .( أفرهة06)
هلمهخبي  تق  مت هاتسثثثثثثثثهلـتح  أسبربـ م تس أسطخثثثثثثت  أة هلــثثثثثأتم ق  ثـثثثثثث  هلطثثثثثق  أج ات:ــــــبــالث -3-3

 ت.ثثثثثرض يطتئجــثثثثثثيبي ع ة وفــتثثثثثثزئة هلنصفـثثثثثوهلطج

تق هلمهخبي برب هاتسثثثثثهلـتح  أس م ة أةي هلــتس هسطخثثثثثثثث  قعتينة ثـت  ةاجثثثثثثثثق  أج ي:ـــلـاق الداخـــــااتس –أ 
:ثثثثثثثثثحر هلطثثثثثبى هلنثثثثثثتئج عثثثثثثثتيت هلنطثثثثثت و ألفت ترويـتختق  ثثثثثثثب قعسثثثثثثثثت  ت

 

 

 رةـــــم الفقـــــرق يـــــلـاق الداخـــــل اإتســـــمعام ةــــــوى الدالـــــــمست

0,02 0,342 01 

0,0001 0,638 02 

0,0001 0,503 03 

0,0001 0,507 04 

0,0001 0,652 05 

0,001 0,480 06 

0,0001 0,500 07 

0,0001 0,634 08 

0,0001 0,542 09 

0,0001 0,619 10 

0,003 0,432 11 

0,03 0,313 12 
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تص بتللبـة. يـن قعتق  ألفت ترويـتخ:  (22الجدول رقم ) - را ولبـجـرع هلكبي لاسطــتن ه  لك  

 اورـــــــالمح راتــــــقـدد الفــــــــع اخــــرونبــــا كــــل ألفــــمعام

 

0,674 

 

09 

 

هأيشلة هل يـضي  ور اأول:ــالمح
 ق  خاهت هللبـة أوقت  فرهغـم

 

0,807 

 

12 

هأيشلة هلريتمـة  ي:ـور الثانــالمح
 همفضبة

 
0,434 

 
13 

هلطعرف عبى قما   ث:ــور الثالــالمح
هللبـة ي تنظـم أوقت  فرهغـم خال 

 هلـر 
 

0,217 

 

10 

أهمهف هلنشتط  ع:ــور الرابــالمح
 هلريتمي

 

0,709 

 

13 

برهقج هأيشلة : ســـور الخامــــالمح
 هلريتمـة

 

0,558 

 

12 

هإقكتيـت   ادس:ــــور الســـالمح
 همتةية وهلـشرية

 هلمعتية وهإعان ابع:ــور الســـالمح 12 0,745

 يــــلـــوع الكـــــالمجم 81 0,842

 
را هلثت ببغ ثثثثثثلبـح و 0,674را هأول ببغ ثثثثثثثا  أن قعتق  ألفت ترويـتخ لبـحثثثثثثثثثثثمول أعثثثثثثثح ق  هثثثثثيطض

تقس 0,807 وهي قـم  0,745ولبـحرا هلستبع ببغ  0,558لبـحرا هلستةس ببغ  و 0,709ببغ  ولبـحرا ه
مول أعا  أن قعتق  ألفت ترويـتخ لبـحرا  قرتفعة مت يمل عبى أهت مبك قعتقا  ثـت  عتلـة لك  يطـن تذلك ق  ه

قعتق  ألفت ترويـتخ وهي قــة معـفة ولك   0,217وهي قــة قنخفضة ولبـحرا هلرهبع ببغ  0,434هلثتل  ببغ 
 .          ت ثثثثثثتن يطــز بتلثـثثثثثثج أن هاسطــثثثثثثثة وقنه يسطنطثثثثثثة عتلـثثثثثهي قــ و 0,842ة هلكبـة لاسطــتن ببغ ثثثثثثثثلبماج
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تص بتمشرفن.ثثثرع هلكبي لإسطــثثثرا ولبـجـثثثثيـن قعتق  ألفت ترويـتخ لك  (: 23م )ـــــدول رقــــالج -  تن ه

 اورــــــالمح راتــــــدد الفقـــــع اخــرونبــا كــل ألفــــــمعام

 

0,617 

 

13 
 

أهمهف هلنشتط  ور اأول:ــــالمح
 هلريتمي

 

0,445 

 

12 

بريتقج هلنشتط  ي:ــــانــور الثـــالمح
 هلريتمي

 

0,880 

 

14 

هإقكتيـت   ث:ـــور الثالـــالمح
 وهلـشريةهمتةية 

 هلمعتية وهإعان ع:ـــور الرابــــالمح 10 0,329

 يــــــلــوع الكـــــالمجم 49 0,900

 
  0,880ولبـحرا هلثتل  ببغ  0,617را هأول ببغ ثثثثث  ألفت ترويـتخ لبـحثثثثا  أن قعتقثثثثثمول أعثثثثثثح ق  هثثثثيطض

ا  أن قعتق  ثثثثثمول أعثثثثثث  تذلك ق  هثثثثثثة لك  يطــثثثثثثت  عتلـثثثثثثثا  ثـثثثثثثثعبى أهت مبك قعتقة مت يمل ثثثثثثثم قرتفعثثثثثثي قـثثثثثثثوه
وهي قــة معـفة ولك   0,329را هلرهبع ببغ ثثثثة ولبـحثثثثثثة قنخفضثثثثوهي قــ 0,445را هلثت ببغ ثثثثثثألفت ترويـتخ لبـح

              أن هاسطــتن يطــز بتلثـت .ة وقنه يسطنطج ثثثثثة عتلـثثثثثثوهي قــ 0,900تن ببغ ثثثثثة هلكبـة لاسطــثثثثثقعتق  ألفت ترويـتخ لبماج

 :ةالتجـزئــــة النصفـيــــ-4
 تنمة فـره  هاسطــثثثثثثة بتلرغم ق  أن عثثثثثزئة هلنصفـثثثثثثة هلطجثثثثثثثثثهلـتح  طريـ م هسطخ تنت  هاسطــثثثثثم ق  ثـثثثثثثثلبطأت

زقة هإحصثثثثة برهسلثثثثثلبطجزئة هلنصفـ جـطـتنتق  ثثثثثرء إ قعثثثثثثثثتس م هلبجثثثثثثفرةي وعبى هذه هأس تفة ثثثثثتئـة إمثثثة بريتقج ه
زئن، تفؤ طر ثثثثثثثثثتلة عم  تكثثثثثثثثثي ح سـرقتن برهونتب قعتق  ثثثثثإ حس  ر هأي:ثثثثثحثثتئج عبى هلنثثثثثثثجتء  هلنط ول ه
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 .ةثثثثتص بتللبـثثثثثثتن هثثثثثة لإسطــثثثثثثث  طريق هلطجزئة هلنصفـثثثت  عثثثتقا  هلثـثثثثثثثيـن قع (:24الجدول رقم ) -
 

 دمــــــــــــوب المستخــــــــــــاأسل املـــــــة المعــــــقيم

 

0,751 

 

 فـر  41هأول: زء ثثثثثثثثه
 

 
 

 ألفت ترويـتخ
 

 

0,681 

 

: ثثثثثثثثه  فـر  40زء هلثت
 

 

 زهءثثثثثثثثثثثؤ هأجثثثثثتفثثثثثثم  تكثثثثثثثتلة عثثثثثثثثثتق  سـرقتن برهون ي حثثثثثثثثثقع 0,870

ـطـثثثثثثثثزئة هلنصفـثثثثثثثثثتق  هلطجثثثثثثثقع 0,866  تنثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 

ي قـم قرتفعة مت ثثثثثثوه 0,870و 0,681رهوحت بن ثثثثثتقا  تثثثثثثثم همعثثثثثثا  أن قـثثثثثثثثثثثثمول أعثثثثثثثثثث  هثثثثثـن قثثثثثثثثثيط
 ة. ثثثثثه لبلبـثثثثثثتن همرجثثثثثت  هاسطــثثثثثثثثثثثثثثثمل عبى ثـت  لماجثثثثثثي

 .رفنثثثثثثثتص بتمشثثثثثثريق هلطجزئة هلنصفـة لإسطــتن هثثثثثثثثثثثثثثث  طثثثت  عثثثثثثثثثثن قعتقا  هلثـثثثثثثثثثيـ (:25م )ـــدول رقـــــــالج -

 خدمــــــــــــــــــلوب المستـــــــــــــاأس املـــــــة المعـــــــــــقيم

 
0,818 

 
 فـر  25زء هأول: ثثثثثثثه

 
 ت ترويـتخثثثثألف

 
 

0,799 

 

: ثثثثثثثثثثثثثثه  فـر  24زء هلثت
 

 زهءثثثثثثثثثتفؤ هأجثثثثثم  تكثثثثثثتلة عثثثثثثثي ح سـرقتن برهونقعتق   0,949

ـطـتنثثثثثثثثثثثثثثثثثجزئة هلنصفـثثثثثثثثثتق  هلطثثثثثقع 0,949  ة 

 

ت يمل ثثثثثثي قـم قرتفعة مثثثثثثثوه 0,949و 0,799تقا  ترهوحت بن ثثثثثثثثا  أن قـم همعثثثثثمول أعثثثثثثثث  ق  هثثثثثثثثثثيطــ
  . ثثثثثثثه لبـشرفـثثثثثتن همرجثثثثثثت  هاسطــثثثثثثثثعبى ثـت  لماج
ظره لبــم همرتفعة ( ي4و 3تس )هيظر همبحق اقم:ثثثث هلــره  أةثثثثثث  فـثثثثثثثثتظ بكثثثثثثثق م هاحطفثثثثثثثت سـثثثثثثم تهيلاق

 را.ثثثثثة لبـحثثثة هلكبـثثثثثثستلب قع هلماج هاتـتطـترة فـره  قعتق  ثثثثثثثثم  وجثثثثثثتذلك لع  رها ثثثثيظ و تخثثثثثثت ترويـثثثثألفمعتق  
 إع هلـتح  ذلك ثثثثثثثثثثهت و أاج فتظهاحطر ةهل م ثثثثثثثبتلرغم ق  أيه غـ تطهاتـي لميـت ثثثثثثره  هلطثثثثثثثثثثثة لبفـثثثثثثثأقت بتلنسـ

 .رثثثثث  هلطذتثثثثثثثثث  أجثثثثق جتعهاست   ثثثثثثثثثثثرع قثثثثثثثثثثثثت يثثثثثثثثثثثثتبة عنـثثثثثثثثثثثثثثثثلبب هإجثثثثثثثي تطثثثثثثهلط بة وثثثثثثثثثرع هأسئثثثثثثي
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 ة:ـــــة اأساسيـــــق الدراســـــطبيـت -5

م هلـتح  عبى ثثثثثثحـ  هعطـ 2016ري  ثثثثثثثث  أفثثثثثثق  أوهئ مهءهبطة ثثثثثثثثثثثثثة هأستسـثثثثثثثثثثثثثثق هلماهسثثثثثثثثثثثتح  بطلــثثثت  هلـثثثثثق
تقعـثثثثثثث  بتأحـثثثثثثثثة همــــثثثثثثثثثثكرن ق  هللبـت تاه هاسطـع ثثثثثثثثث  ترزيثثثثث  ق  أجثثثثثثثريق عـثثثثف ة ثثثثثثثثر  قنـت عـنثثثثثي هخطـثثثثثثة هلطثثثثثثثثتء ه

: أحـثثثثثثر هلطثثثي عبى هلنحثثثثثثثهلماهسة وه  را:ثثثثثثثثثتء هلذتثثثثثثثثثثثثثت
 ي.ثثثثثحثثثي هلـلب هلصثثثثثي ببـتسم ،حثثثثثثي ب  ثثثثثثثثح -
ـم ،حثثثثثتء هإيتث:حثثثثأحـ -  ي هلمتطرا ببعري.ثثثثثي برعـسي 

تلة عم  هستجتع ثثثثثثثر حـ  ي حثثثثثاثة أهـثثثثثثثت يـتاب هلثثثثثرجتعـت قثثثثثثوهسط تاه هاسطـع ثثثثثثثثم  ترزيثثثثثثهسطغرقت ق و
يء ي حتلة إلغتء ثثثهحمة  ويفس هلشة ثثثثثثثثثثثثثثع قر  أخرى ق  أج  ببرغ هلنسـثثثثثثثثثتوة هلطرزيثثثثثثثثثثثثهمـسـة يع تاه هاسطـ
ـسة بتمتئة. ثثثثثثثثثثتوز هلنسـة هحثثثثثثثثثثثثرغ أو ثثثثثثثثتية ببثثثثثثثذه إ غثثثثثثثثثوه تاه هاسطـ  مة  

زقة هإحصتئـة إثثثثثثثثثثثثثثثرع هلـتح  ي تفريغـت بتسطعـثثثثثثثثثه تاه هاسطـ جتعهست وبعم  وبعمهت  20صمها تل بريتقج ه
 تيت .ثثثثثثثثثثثثثثة هإحصتئـة لبــثثثثثثثثثت  بتمعتثثثثثثثثثثثثم هلــ

 البب اإحصائية:ـــــــاأس-6
بـثثثثثثق  أج  ة:ثثثثثثثثثثثثثثثثثثتئـة هلطتلـثثثثثثثثثهإحص تلـبثثثثثهأستح  ثثثثثثثثثثثثثثهلـ عـ هسطتيت  ثثثثثثثثثثثث  هلــثثثث  

 البب اإحصائية الوصفية:ــــــــــاأسأ ـ 
 .تنثثثثثثثره  هإسطــثثثثثثثة عبى فـثثثثثثثثثثثثرهة هلعـنثثثثثثثثثثجتبت  أفثثثثثثثثثثثثميم إسطثثثثثثثرهاه : هسطعـبت لطحثثثثثثثثهلطك -
 تن.ثثثثر  ق  فـره  هإسطــثثثث  فـثثثثثثثث  تثثثثثثجربن عثثثثثهمسطرهة ثثثثثثرية لأفثثثثثثثرية: هسطعـبت لطحميم هلنسـة همئثثثثثثثثسب همئثثثثثهلن -

 روق:ـــــــــالبب اإحصائية للفــــــب ـ اأس
 ره .ثثثثثثث  هلفـثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثثثثثثتبت  عـنة هلماهسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتي  إجثثثثثثثثثثتيس أو تـثثثثثثرفة  ثثثثثثثثثثثثثث  هملتبـة معثثثثثثثثثثتا حسثثثثثثثثثثثثثثثثإخطـ

 حث:ــــــــــات البـــــــــوبـــــــعــص-7
 .صعربة ي ترزيع هإسطـتاه  -
 .تء هإيتثثثثثثثثثثرل إ أحـثثثثثربة ي هلمخثثثثثثثثثصع -
     .  ثثثثثثثثثثثثثثثرفـثثثثثثثثثثثثثثثعض همشثثثثثثثثثثثءه  قع بثثثثثثثثثثثثثثتربة ي هلبـثثثثثثثثثثثصع  -
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 ة:ــــــــــــاصـــخـــ

صتئثثثثثثث  خثثثثميت قثثثثثثثثمهيـة  حـ  تأتثثثثثثثرهءه  همـثثثثثثثثثثثث  قنـجـة هلـح  وهإجثثثذه هلفصثثثثثثتولنت ي هثثثثثثثثثثثثثثثثثتن    ص ثثثثثثثثثال ه
                        هلـح  عطـتولنت ثثثثثثثثثثثثثثثثتن وتل، لاسطعـتببة ثثثثثثثة قثثثثثثثكرن أةه  عبــثثثثثثثثثطـت  لطثثثاحـثثثثثث  صثرية لأةه  قثثثثثهلسـكرقـط

                        ذ ثثثثثثثثثع هثثثثثثثثثثثثثثثتسب قثثثثثي تطنثثثثثثثثثثثثثثثة هلطثثثثثثثثثثثهأةوه  هإحصتئـ رها ثثثثثثثثثثثثثوأخـ ،عـنة هلـح  تاهخطـة ثثثثثثـثثثثتـف و
 تئج .ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتقشة هلنطثثثثثثرض وقنثثثثثثثثثثره إ عثثثثثثثثث  همثثثثثثثرق ي هلفصثثثثثثثثثثثويطل، ةثثثثثثثثثثثثثهلماهس
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 دـــــــــمهيـت

 جـــائـرض النتــــع -1
  عــــرض نتـائـــج اإنــــاث -1-1

 الـذكــــور جـــائـعــــرض نت -1-2
 شطـــــة بأحيــــاء اإنـــــاثعــــرض نتـائـــج المشـرفيــــن علــى اأن -1-3
 شطـــــة بأحيــــاء الـذكـــــورعــــرض نتـائـــج المشـرفيــــن علــى اأن -1-4

 اتـــرضيـة الفـــــاقشـمن – 2
 ىـــة اأولــــة الفرضيـــــاقشـمن -2-1

 ةـــانيـة الثـــة الفرضيـــــمناقش -2-2

 ةـــة الثالثـــة الفرضيـــــاقشـمن -2-3

 ةـــة الرابعـــة الفرضيـــــمناقش -2-4

 اتــاجـــــتـنـااست -3
 اتــالتوصي -4

د ــة عنـــرويحيـة التـــاضيـة الريـــة اأنشطـــارسـي ممــراغ فـــت الفــــوق راـــمثاستة ــــراتيجيــــرح إستــــتـمق-5
 ة ـــــيـامعـات الجـــــامـة اإقـــبـطل

 الخـــاصـــــــــــة العـامــــــة
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 :د ـــــــمهيـت

قر هلـرل ي فص  قنـجـة هلـح  وهإجرهءه  همـمهيـة أن أجزهء هلـح  ي تكتق  وتنتغم     
ـــة هلعبــة،فـعم عرض هإطتا همنـجي يأي هذه هلفص  ي جزئه هأول لـسطعرض هلنطتئج  لبرص  إ ه

توا هلـتح  فـه هسطنلتق هأاقت  وهلماا  هإحصتئـة.  همطرص  إلــت 
ة هإحصتئـة همطحص  عبــت ق  جرهء تلــق إينت يعرض   .هاسطـتا هلنطتئج تـت أفرزهت همعت

ة همـمهيـة وبنتء عبى أهمهف هلماهسة ،وي إطتا همنـج هلعبـي   وق  خال هللرح هلنظري وهمعت
صرل عبــت ق  عـنة هلماهسة وعرض هلنطتئج ،سننتقش همسطخم  وق  خال هلــتيت  وهمعبرقت  هل م ه

ب  فرمـت  هلـح  قسطخمقن قت م هلطرص  إلـه ي هللرح هلنظري ق  جـة وتأيـم أو قعتامة قت م  و
هلطرص  إلـه ي هلماهست  هلستبـة ذه  هلعاقة هل تنتولنتهت بتلعرض وهلطحبـ  ق  جـة ثتيـة،ت  ذلك 

كم عبى هلفرمـت  همعطـم  ،وب هابطعتةق  هج   جج وهلرههن ع  هلذهتـة ي ه غـة هلطمعـم وإعلتء ه
 فــت م هلطرص  إلـه.
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 ج:ـــائـعــــرض نت -1
 اث:ــــج اإنـــائـعــــرض نت -1-1
 هأيشلة هل يـضي ق  خاهت هللبـة أوقت  فرهغـم ثهحرا هأول ث  (:26م )ـــدول رقـــالج -

 
مول أعا  وهلذي يـن هأيشلة هل يـضي ق  خاهت هللبـة أوقت   ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

 فرهغـم تـن قتيبي:
  9, 7, 6, 5,  3, 2, 1 ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم   -

حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره   بأحـتينتمت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن 
 50,3 ,47,2 ,45,2 ,46,7 ,46,2, 49,7, 45,7 يبي: تـت   9, 7, 6, 5,  3, 2, 1

مـــــــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــــــابـــاإج  

اــك ةـــــوى الدالـــــــتـمس ²  

 ا أحيانا نعم

فا  هلفنثثثثثـة 01  حضرا ه
  73 90 34 

25,107 0,000 
% 37,1 45,7 17,3 

 قشتهم  هلطبفتز 02
  81 98 18  

 

54,102 
 

0,000 
% 41,1 49,7 9,1 

 هاسطـتع إ همرســى 03
  78 91 28 

33,695 0,000 
% 39,6 46,2 14,2 

 هلثثثثثرسثثثثثم 04
  59 84 54 

7,868 0,20 
% 29,9 42,6 27 ,4 

 تصفح هايتيـت 05
  62 92 43 

18,589 0,000 
% 31,5 46,7 21,8 

 متاسة  هلنشتط هلريتمي 06
  69 89 39 

19,289 0,000 
% 35,0 45,2 19,8 

 هملتلعة 07
  74 93 30 

31,807 0,000 
% 37,6 47,2 15,2 

 قصتحـة هأصمقثثتء 08
  69 81 47 

9,056 0,11 
% 35,0 41,1 23,9 

09 
همبطــت  عبــة،ةينـة،  حضرا

 ثـتفـة
  53 99 45 

25,868 0,000 
% 26,9 50,3 22,8 
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ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذتر  -   تصة وتتن    93, 89, 92, 91, 98, 90 تـت يبي:   بأحـتينتا  وه
 ,99  
:1أ -    35,0, 31,5, 39,6, 41,1, 37,1 قت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت تتلطت
 ,37,6 ,26,9  
-  :  53, 74, 69, 62, 78, 81, 73وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
:أقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت   -         21,8,19,8, 14,2, 9,1, 17,3تتلطت
 ,15,2 ,22,8   
-  :  45, 30, 39, 43, 28, 18, 34وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
   0,05ةهلة إحصتئـت عنم همسطرى  ²تتم تك  فـــت قــطت   8و 4 أقت بتلنسـة لبفـرتن  -
ـم لرقت  هاسطثـتاوهيضـتط ي  هسطـرهايةومت سـق يطـن أن لـس هنتك  -  هلفرهغ.ه
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 هأيشلة هلريتمـة همفض  ث هحرا هلثت ث (:27م )ــــــدول رقــــالج -

مـــــالرق
 

 العبـــــــــارة
ات ـــــــابـــاإج  

اـــــك ة ـــــوى الدالــــمست ²  

م ــــــنع اــــانـأحي   ا 

 هلسـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتحة 01
  72 85 40 

16,335 0,000 
% 36,5 43,1 20,3 

 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلـثثثثثثثثثثثثم  02

  71 85 41 

15,391 0,000 
% 36,0 43 ,1 

20,8 

 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلسثثثثثثثثثثبة 03
  62 90 45 

15,726 0,000 
% 31,5 45,7 22,8 

 42 96 59   تثثثثثثثثثثثثثثر  هلثثثثثثثثثثثثـم 04
23,218 0,000 

% 29,9 48,7 21,3 

 هلكثثثثثثثثثثثثر  هللثثثثثثثتئر  05
  63 98 36 

29,431 0,000 
% 32,0 49,7 18,3 

 تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هأاض 06
  68 88 41 

16,944 0,000 
% 34,5 44,7 20,8 

 هلريتمت  هلـطثثثثثثثثثثثثتلـة 07
  57 90 50 

13,898 0,001 
% 28,9 45,7 25,4 

 ايتمة تـثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل هأجست  08
  55 92 50 

16,030 0,000 
% 27,9 46,7 

 

25,4 

ميمية 09  37 90 70   هلكر  ه
21,817 0,000 

% 35,5 45,7 18,8 

 40 97 60   هلشلريج 10
25,472 0,000 

% 30,5 49,2 20,3 

 59 86 52   ( footingهمشي، ههرولة ) 11
9,817 0,007 

% 29,9 43,7 26,4 

12 
 تنثثثثثثثثثثس هللتولة ، ، هلــبـتاةو
 هلـتبـفر 

  54 101 42 
29,817 0,000 

% 27,4 51, 3 21,3 
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مول أعا  وهلذي يـن هأيشلة هلريتمـة همفضبة لمى هللبـة يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
     7, 6, 5,  4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  

مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت حـ  تتيت هلنسب همئرية   12, 11, 10, 9, 8, 
     44,7 49,7, 48,7, 45,7 43,1, بيبتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر 

 ,45,7 ,46,7 ,45,7 ,49,2 ,43,7 ,51,3   
تصة بأحـتيت تـت يبي: - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه       88, 98, 96, 90, 85, 85وتتن 
 ,90 ,92 ,90 ,97 ,86 ,101 
: أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة ه  -       31,5, 36,0, 36,5لذتر فكتيت هلنسب همئرية تتلطت
 ,29,9 ,32,0 ,34,5 ,28,9 ,27,9 ,35,5 ,30,5 ,29,9 ,27,4 
-  :      57, 68, 63, 59, 62, 71, 72وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,55 ,70 ,60 ,59 ,54 
-  :         22,8, 20,8, 20,3أقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب همئرىة تتلطت
 ,21,3 ,18,3 ,20,8 ,25,4 ,25,4 ,18,8 ,20,3 ,26,4 ,21,3  
-  :        50, 41, 36, 42, 45, 41, 40وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,50 ,37 ,40 ,52 ,42  
 ومت سـق يطـن أن هللتلـت  لميـ  قـ  أغبب هلريتمت  همذترا  ي هإسطـتن. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

 هلطعرف عبى قما  هللبـة ي تنظـم أوقت  فرهغـم خال هلـر  ثهحرا هلثتل  ث  (:28م )ـــــدول رقـــــالج -

مـــــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـــاإج  

ةـــوى الدالــــــتـمس ²كا  

مـــــنع اــيانـأح   ا 

01 
 أةاس طرهل هلرقت

 

  78 76 43 
11,766 0,003 

% 39,6 38,6 21,8 

02 
 أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر 

 

  54 116 27 
63,421 0,000 

% 27,4 58,9 13,7 

مة لبماهسة 03  أخصص وقت 
  68 83 46 

10,548 0,005 
% 34,5 42,1 23,4 

04 

أسطغ  وقت هلفرهغ خال هلـر  ي 
ي  متاسة يشتط ايتمي ترو

 

  55 104 38 

33,766 0,000 
% 27,9 52,8 19,3 

05 

يكرن قعظم وقت هلفرهغ قرجه إ 
ي  متاسة يشتط ايتمي ترو

 

  81 80 36 

20,112 0,000 
% 41,1 40,6 18,3 

 أحتفظ عبى قرهعـمي بمقة 06
  68 104 25 

47,645 0,000 
% 34,5 52,8 12,7 

 لمي وقت فرهغ طري  07
  65 83 49 

8,812 0,012 
% 33,0 42,1 24,9 

08 
 أيت  هلستعت  هل أحطتجـت

 

  61 98 38 
27,909 0,000 

% 31,0 49,7 19,3 

09 
أسطغ  ت  فرهغي ي همرهجعة خال 

 هاقطحتيت 
  75 83 39 

16,731 0,000 
% 38,1 42,1 19,8 

10 
 تثره قت أقر  بطأجـ  وهجـتي هلماهسـة

 

  65 93 39 
22,213 0,000 

% 33,0 47,2 19,8 

11 

ي قـ   قتاست هلنشتط هلريتمي هلتو
تقعة  هالطحتق بت

 

  62 93 42 

20,112 0,000 
% 31,5 47,2 21,3 

12 
ي  عنم متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو

 أسطلـع أن أاتز  ي هلماهسة وهلطحضر
  61 96 40 

24,376 0,000 
% 31,0 48,7 20,3 

13 

يكطسب هللبـة همعتاف وهمـتاه  
خال متاسطـم هلنشتط هلريتمي 

ي  هلتو
 

  73 84 40 

15,970 0,000 
% 37,1 42,6 20,3 
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مول أعا  وهلذي يـن هلكـفـة هل ينظم هت هللبـة أوقت  فرهغـم خال  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
 هلـر  يطـن قتيبي:

همـت يمل عبى وجرة  ي هإجتبة عبى هلفـر 0,02وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم   - 
 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2بأحـتيت ي هلفـره  فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن 

, 58,9حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي: -
42,1 ,52,8 ,52,8 ,42,1 49,7 ,42,9 ,47,2 ,47,2 ,48,7 ,42,6. 

تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه      83, 104, 104, 83, 116وتتن 
 ,98 ,83 ,93 ,93 ,96 ,84.  
-  :         19,3, 23,4, 13,7أقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب همئرىة تتلطت
 ,12,7 ,24,9 ,19,3 ,19,8 ,19,8 ,21,3 ,20,3 ,20,3. 
-  :         39, 38, 49, 25, 38, 46, 27وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,39 ,42 ,40 ,40 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       27,9, 34,5, 27,4تتلطت
 ,34,5 ,33,0 ,31,0 ,38,1 ,33,0 ,31,5 ,31,0 ,37,1 
: وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هل -       7, 61, 65, 68, 55, 68, 54طت
 ,65 ,62 ,61 ,73 
: حـ  تتيت هلنسب هم 5و 1وتتيت هلفروق ي هإجتبت  لصت  هجــن بنعم عبى هلفـرتن  -     ئرية تتلطت

41,13  ,9,6      
-  :  81, 78وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  - وتتيت   18,3, 21,8تتلطت

 :  36, 43هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  - وتتيت   40,6, 38,6تتلطت

: هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلن  80, 76حر هلطت
ي تنظـم هلرقت ويظـر ق  خال إجتبة هللتلـت  عبى هلفـر   هسطـرهايةومت سـق يطـن أن هللتلـت  لـس لميـ  

وهمطعبـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي تطنتقض إ حم  5بتلماهسة ولك  إجتبطـ  بنعم عبى هلفـر   ههطـتقتأه  أتثر  1اقم 
 هذه قت يؤتم خاصة هلعرض. و  4قع هإجتبة عبى هلفـر  
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 أهمهف هلنشتط هلريتمي ثهحرا هلرهبع ث  (:29الجدول رقم ) -

 

مـــــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـاإج  

اــك ةــوى الدالــمست ²  

مـــــنع اـــيانـأح   ا 

01 
متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم 

تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ  إ
  74 91 32 

28,091 0,000 
% 37,6 46,2 16 ,2 

02 

متاسة هلنشتط هلريتمي تشعر 
 بتااتـتح هلنفسي

 

  72 89 36 

22,305 0,000 
% 

36,5 45,2 18,3 

03 

س   متاسة هلنشتط هلريتمي 
 سبرتـتي

 

  59 98 40 

26,629 0,000 
% 

29,9 49,7 20,3 

04 
متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر 

تبـت عبى صح  إ
  70 85 42 

14,508 0,001 
% 35,5 43,1 21,3 

05 

ـق هلنشتط هلريتمي هلطنتفس 
 هلشريف بن هللاب

 

  71 92 34 

26,664 0,000 
% 36,0 46,7 17,3 

06 

منح متاسة هلنشتط هلريتمي 
 فرصة هلطعتون قع هآخري 

 

  70 90 37 

21,817 0,000 
% 35,5 45,7 18,8 

07 
تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي 
 بنتء عاقت  طــة قع هآخري 

  64 102 31 
38,447 0,000 

% 32,5 51,8 15,7 

08 
متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم 

 ي هلطحصـ  هلماهسي

  82 80 35 
21,513 0,000 

% 41,6 40,6 17,8 

09 

بب  بريتقج هلنشتط هلريتمي 
جمةمتاسن   

 

  73 95 29 

34,396 0,000 
% 37,1 48,2 14,7 

10 
تكسب متاسة هلنشتط هلريتمي 

 هلثـة بتلنفس
  71 81 45 

10,518 0,005 
% 36,0 41,1 22,8 
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مول أعا  وهلذي يـن أهمهف هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم   -

حـ  تتيت هلنسب همئرية ي  10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  
     46,7, 43,1, 49,7, 45,2, 46,2هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي:

 ,49,7 ,45,7 ,51,8 ,48,2 ,41,1  
تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه      90, 92, 85, 98, 89, 91وتتن 
 ,102 ,95 ,81 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         20,3, 18,3, 16,2تتلطت
 ,21,3 ,17,3 ,18,8 ,15,7 ,14,7 ,22,8 
-  :       31, 37, 34, 42, 40, 36, 32وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,29 ,45 
:   يةهمئر أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       29,9, 36,5, 37,6تتلطت
 ,35,5 ,36,0 ,35,5 ,32,5 ,37,1 ,36,0 
-  :     64, 70, 71, 70, 59, 72, 74وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,73 ,71   
:حـ  تتيت  8وتتيت هلفروق ي هإجتبت  لصت  هجــن بنعم عبى هلفـر   -  41,6هلنسـة همئرية تتلطت
-  :   82وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسـة همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـر  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة  -   17,8تتلطت
: ـجــن با عبى هلنوتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسـة همئرية لب -   35حر هلطت
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت عبى هلفـر  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة  -   40,6تتلطت
-  :    80وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسـة همئرية لبـجــن بأحـتيت عبى هلنحر هلطت

ومت سـق يطـن ق  خال إجتبت  هللتلـت  أن أهمهف هلنشتط هلريتمي ا تطحـق ةوقت إا أيه ق  خال إجتبة 
 يطـن أن متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم عبى هلطحصـ .  8هللتلـت  عبى هلفـر  اقم 
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تقس ث برهقج هأيشلة هلريتمـة ث (:30الجدول رقم ) -  هحرا ه

 

مـــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتـــابـاإج  

ةــــوى الدالــــــمست ²كا  

مــــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 

طريت  بريتقج هلنشتط  تطـتهى 
تقعـة قع  ت بتإقتقة ه هلريتمي ه

 اغـطك

  61 97 39 

26,112 0,000 
% 

31,0 49,2 19,8 

02 

ت   يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
ـتعـةبتإقتقة  تقعـة بتألعتب ه ه  

 

  77 85 35 

21,970 0,000 
% 

39,1 43,1 17,8 

03 

ت  بتإقتقة  يـطم هلريتقج هلريتمي ه
تقعـة بتألعتب هلفرةية  ه

 

  69 100 28 

39,726 0,000 
% 

35,0 50,8 14,2 

04 
ت  بتإقتقة  يطـح هلريتقج هلريتمي ه

بتلفرق هأخرىفرص تتفـة لاحطكتك   

  78 86 33 
24,863 0,000 

% 39,6 43,7 16,8 

05 

يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط 
تقعـة وهلريتقج  هلريتمي  بتإقتقة ه

 هلماهسي

  55 100 42 

28,213 0,000 
% 27,9 50,8 21,3 

06 
مول  تطفق قرهعـم همـتايت  قع ه

 هلماهسي
  69 85 43 

13,685 0,001 
% 35,0 43,1 21,8 

07 
لـط هلريتقج  يستهم هللبـة ي 

 هلريتمي
  74 97 26 

39,970 0,000 
% 37,6 49,2 13,2 

 تطــز هأيشلة هلريتمـة بتلطنريع 08
  75 84 38 

18,102 0,000 
% 38,1 42,6 19,3 

 يطم هلطمايب عبى هأيشلة هلريتمـة 09
  67 92 38 

22,244 0,000 
% 34,0 46,7 19,3 

10 
يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة 

 هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي
  58 98 41 

26,081 0,000 
% 29,4 49,7 20,8 

 يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي 11
  58 98 41 

26,081 0,000 
% 29,4 49,7 20,8 

 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  12
  61 93 43 

19,533 0,000 
% 31,0 47,2 21,8 

 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  13
  70 89 38 

20,234 0,000 
% 35,5 45,2 19,3 
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مول أعا  وهلذي يـن بريتقج هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  

حـ  تتيت  13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  
      50,8, 43,1, 49,2حـتيت تـتيبي:هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأ

 ,43,7 ,50,8 ,43,1 ,49,2 ,42,6 ,46,7 ,49,7 ,49,7 ,47,2 ,45,2 
تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه   85, 100, 86, 100, 85, 97وتتن 
 ,97 ,84 ,92 ,98 ,98 ,93 ,89 
:   همئريةعبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  أقت بتلنسـة لبـجــن با -         14,2, 17,8, 19,8تتلطت
 ,16,8 ,21,3 ,21,8 ,13,2 ,19,3 ,19,3 ,20,8 ,20,8 ,21,8 ,19,3 
-   :       26, 43, 42, 33, 28, 35, 39وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,38 ,38 ,41 ,41 ,43 ,38 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       35,0, 39,1, 31,0تتلطت
 ,39,6 ,27,9 ,35,0 ,37,6 ,38,1 ,34,0 ,29,4 ,29,4 ,31,0 ,35,5  
-  :     74, 69, 55, 78, 69, 77, 61وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,75 ,67 ,58 ,58 ,61 ,70  

ومت سـق يطـن أن إجتبت  هللتلـت  ع  فـره  بريتقج هلنشتط هلريتمي تتيت هغبــت بأحـتيت يع أن هنتك   
ةههطـت  يسي أثنتء   .برغـت  هللتلـت  هلر
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  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ث هحرا هلستةس ث  (:31الجدول رقم ) -

 
مول أعا  وهلذي يـن هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
 حـ  تتيت 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  

مــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــابــاإج  

اـــك ةـــوى الدالــمست ²  

مـــــعـن اـــانــأحي   ا 

01 
تقعـة قاعب   تطرفر بتإقتقة ه
 تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي

  66 92 39 
21,391 0,000 

% 33,5 46,7 19 ,8 

حتلة جـم هماعب ي  02  
  60 95 42 

22,122 0,000 
% 30,5 48,2 21 ,3 

 يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز  03
  62 90 45 

15,726 0,000 
% 31,5 45,7 22,8 

04 
قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة 

 هللاب
  67 93 37 

23,919 0,000 
% 34,0 47,2 18 ,8 

05 

هأةوه  و تطرفر هإقتقة عبى 
هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط 

 هلريتمي

  68 91 38 

21,513 0,000 
% 34,5 46,2 19,3 

06 
عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب 

 قع هللاب همـتاسن
  67 101 29 

39,513 0,000 
% 34,0 51,3 14,7 

07 
يرجم عـتل لطجــز هماعب و 

 صـتيطـت

  68 86 43 
14,203 0,001 

% 34,5 43 ,7 21,8 

08 
ة مـتاسة هلنشتط  هماعب صت

 هلريتمي
  57 98 42 

25,594 0,000 
% 28,9 49 ,7 21,3 

09 
إستء  بعض هللبـة هسطخمه  هلرستئ  

 هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة
  74 84 39 

17,005 0,000 
% 37,6 42,6 19,8 

 تطرفر بتإقتقة قرهت  10
  65 101 31 

37,320 0,000 
% 33,0 51,3 15,7 

11 
ترفر هإةها  قشرفن عبى هأيشلة 

 هلريتمـة
  71 82 44 

11,645 0,003 
% 36,0 41,6 22,3 

 تطرفر هإقتقة عبى طــب 12
  61 102 34 

35,706 0,000 
% 31,0 51,8 17,3 
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     45,7, 48,2 ,46,7 هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي:
 ,47,2 ,46,2 ,51,3 ,43,7 ,49,7 ,42,6 ,51,3 ,41,6 ,51,8  
ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه -     101, 91, 93, 90, 95, 92تصة بأحـتيت تـت يبي: وتتن 
 ,86 ,98 ,84 ,101 ,82 ,102 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -          22,8, 21,3, 19,8تتلطت
 ,18,8 ,19,3 ,14,7 ,21,8, 21,3 ,19,8 ,15,7 ,22,3 ,17,3. 
: تتيت هلطكرهاه  و       42, 43, 29, 38, 37, 45, 42, 39همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت

 ,39 ,31 ,44 ,34 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       31,5, 30,5, 33,5تتلطت
 ,34,0 ,34,5 ,34,0 ,34,5 ,28,9 ,37,6 ,33,0 ,36,0 ,31,0  
-  :     68, 67, 68, 67, 62, 60, 66وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,57 ,74 ,65 ,71 ,61 .  

ولك  إذه قتايت  تتيت هغبــت بأحـتيتهإقكتيـت  همتةية وهلـشرية  ومت سـق يطـن أن إجتبت  هللتلـت  ع  فـره    
م أن هلنسب همئرية لبـجــن بنعم تتيت أتر ي ت  هلفـره  وبتلطت يسطنطج أن  بن هجــن بنعم وهجــن با 

 .  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية قطرفر  إ حم قت
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 هحرا هلستبع ث هلمعتية وهإعان ث (:32م )ــــدول رقــــالج -

 

مول أعا  وهلذي يـن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة يطـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
 قتيبي:

مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
حـ  تتيت  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  

مــــــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتـــــابـاإج  

اـــــك ةــــوى الدالــــــمست ²  

مـــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 
هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة 

 هلريتمـة
  64 98 35 

30,284 0,000 
% 32,5 49,7 17,8 

02 
هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة 

قـكرهلريتمـة ي وقت   

  64 95 38 
24,802 0,000 

% 32,5 48,2 19,3 

03 
هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة 

 هلنشتط هلريتمي
  63 99 35 

31,350 0,000 
% 32,0 50,3 17,8 

04 
هطم هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة 

 هلريتمـة
  65 86 46 

12,193 0,002 
% 33,0 43,7 23,4 

هإعان ع  أمتء همــزي  ايتمـتيطم  05  
  62 94 41 

21,695 0,000 
% 31,5 47 ,7 20,8 

06 
ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج 

 هأيشلة هلريتمـة
  73 90 34 

25,107 0,000 
% 37,1 45 ,7 17,3 

07 
أتتبع يطتئج هأيشلة هلريتمـة هل 

 تشتك فــت هإقتقة
  69 94 34 

27,665 0,000 
% 35,0 47,7 17,3 

08 
تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن 
 هإقتقت  بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقة

  61 95 41 
22,701 0,000 

% 31,0 48,2 20,8 

09 
يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب 
 لطرمـح أمـة متاسة هلنشتط هلريتمي

  55 93 49 
17,340 0,000 

% 27,9 47,2 24,9 

10 
يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح  
 تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة

  55 97 45 
23,188 0,000 

% 27,9 49,2 22 ,8 

11 
تسطخم  همبصـت  ترسـبة إعا  
 هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتمي

  67 96 34 
29,301 0,000 

% 34,0 48,7 17, 3 

12 
هايتيت ي هإعان ع  تسطخم  

 هأيشلة
  86 89 22 

43,624 0,000 
% 43,7 45,2 11,2 
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     50,3, 48,2 ,49,7 ت تـتيبي:هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتي
 ,43,7 ,47,7 ,45,7 ,47,7 ,48,2 ,47,2 ,49,2 ,48,7 ,45,2  
تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه      90, 94, 86, 99, 95, 98وتتن 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  89, 96, 97, 93, 95, 94,  تتلطت

17,8 ,19,3 ,17,8 ,23,4 ,20,8 ,17,3 ,17,3 ,20,8 ,24,9 ,22,8 ,17,3 ,11,2 
-  :       34, 34, 41, 46, 35, 38, 35وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
, 41 ,49 ,45 ,34 ,22 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       32,0, 32,5, 32,5تتلطت
 ,33,0 ,31,5 ,37,1 ,35,0 ,31,0 ,27,9 ,27,9 ,34,0 ,43,7 
-   :     69, 73, 62, 65, 63, 64, 64وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,61 ,55 ,55 ,67 ,86  

تتيت هغبــت بأحـتيت ولك  إذه قتايت    هلمعتية وهإعان ع  هأيشلةومت سـق يطـن أن إجتبت  هللتلـت  ع     
م أن هلنسب همئرية لبـجــن بنعم أتر ي ت  هلفـره  وبتلطت يسطنطج أن بن هجــن بنعم وهجــن  ي أغبب با 

 . هأحـتن يكرن هنتك إعان ع  هأيشلة هلريتمـة
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 :الـذكــــــور جـــائـعــــرض نت -1-2
 خاهت هللبـة أوقت  فرهغـم ثهأيشلة هل يـضي ق   هحرا هأول ث (:33م )ـــدول رقــــالج -

 
مول أعا  وهلذي يـن هأيشلة هل يـضي ق  خاهت هللبـة أوقت   ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

 فرهغـم تـن قتيبي:
  9, 8, 7, 6, 5,  3, 2, 1 ي هإجتبة عبى هلفـره  0,04وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  

مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  
 43,3, 48,9, 46,8, 47,5, 52,5, 49,6, 47,5, 43,3 تـتيبي:   9, 8, 7, 6, 5,  3, 2, 1

مـــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـاإج  

اـــك ةــوى الدالـــمست ²  

مــــعـن اــانـأحي   ا 

فا  هلفنثثثثثـة 01  حضرا ه
  44 61 36 

6,936 0,031 
% 31,2 43,3 25,5 

 قشتهم  هلطبفتز 02
  53 67 21 

23,660 0,000 
% 37,6 47,5 14,9 

 هاسطـتع إ همرســى 03
  45 70 26 

20,723 0,000 
% 31,9 49,6 18,4 

 هلثثثثثرسثثثثثم 04
  37 58 46 

4,723 0,094 
% 26,2 41,1 32,6 

 تصفح هايتيـت 05
  37 74 30 

23,787 0,000 
% 26,2 52 ,5 21,3 

 متاسة  هلنشتط هلريتمي 06
  52 67 22 

22,340 0,000 
% 36,9 47,5 15 ,6 

 هملتلعة 07
  46 66 29 

14,596 0,001 
% 32,6 46,8 20,6 

 قصتحـة هأصمقثثتء 08
  45 69 27 

18,894 0,000 
% 31,9 48,9 19,1 

09 
همبطــت  عبــة،ةينـة،  حضرا

 ثـتفـة
  53 61 27 

13,447 0,001 
% 37,6 43,3 19,1 
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ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئريو  - تصة تتن        66, 67, 74, 70, 67, 61تـت يبي:   أحـتيتة همذترا  وه
:أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذ  61, 69,          37,6, 31,2 تر فكتيت هلنسب همئرية تتلطت
 ,31,9 ,26,2 ,36,9 ,32,6 ,31,9 ,37,6 
-  :     45, 46, 52, 37, 45, 53, 44وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,53  
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         18,4, 14,9, 25,5تتلطت
 ,21,3 ,15,6 ,20,6 ,19,1 ,19,1  
: وتتيت هل -  27, 27, 29, 22, 30, 26, 21, 36طكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 .0,05ةهلة إحصتئـت عنم همسطرى  ²تتم تك  فــت قــة    4أقت بتلنسـة لبفـر   -

ـم لرقت هلفرهغ هاسطثـتاوهيضـتط ي  إست قرهايةومت سـق يطـن أن لـس هنتك    .ه
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 هأيشلة هلريتمـة همفضبة ث هحرا هلثت ث (:34م )ـــــدول رقــــالج -

 
مول أعا  وهلذي يـن هأيشلة هلريتمـة همفضبة لمى هللبـة يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

رقم
 العبـــــــــارة ال

اتـــابـاإج  
اـــك ةـــوى الدالــــمست ²  

مـــعـن اــــانـأحي   ا 

 هلسـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتحة 01
  52 65 24 

18,681 0,000 
% 36,9 46,1 17,0 

 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلـثثثثثثثثثثثثم  02
  46 65 30 

13,064 0,001 
% 32,6 46,1 21,3 

 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلسثثثثثثثثثثبة 03
  41 73 27 

23,660 0,000 
% 29,1 51,8 19,1 

 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلثثثثثثثثثثثثـم 04
  42 68 31 

15,362 0,000 
% 29,8 48,2 22,0 

 هلكثثثثثثثثثثثثر  هللثثثثثثثتئر  05
  54 63 24 

17,745 0,000 
% 38,3 44,7 17,0 

 تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هأاض 06
  52 65 24 

18,681 0,000 
% 36,9 46,1 17,0 

 هلريتمت  هلـطثثثثثثثثثثثثتلـة 07
  42 71 28 

20,468 0,000 
% 29,8 50,4 19,9 

 ايتمة تـثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل هأجست  08
  42 67 32 

13,830 0,001 
% 29,8 47,5 22,7 

ميمية 09  هلكر  ه
  41 72 28 

21,745 0,000 
% 29,1 51,1 19,9 

 هلشلريج 10
  46 63 32 

10,255 0,006 
% 32,6 44,7 22,7 

11 
  همشي، ههرولة 

)footing( 
  43 72 26 

23,021 0,000 
% 30,5 51,1 18,4 

12 
 ،تنثثثثثثثثثثس هللتولة ،هلــبـتاةو

 هلـتبـفر 
  46 60 35 

6,681 0,035 
% 32,6 42,6 24,8 
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     7, 6, 5,  4, 3, 2, 1 ي هإجتبة عبى هلفـره  0,04وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت حـ  تتيت هلنسب همئرية   12, 11, 10, 9, 8, 

 44,7, 48,2, 51,8, 46,1, 46,1تـتيبي:بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت   ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر
46,1 ,50,4 ,47,5 ,51,1 ,44,7 ,51,1 ,42 

تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه , 65, 63, 68, 73, 65, 65وتتن 
71 ,67 ,72 ,63 ,72 ,60  
: أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر  -        29,1, 32,6, 36,9فكتيت هلنسب همئرية تتلطت
 ,29,8 ,38,3 ,36,9 ,29,8 ,29,8 ,29,1 ,32,6 ,30,5 ,32,6 
-  :      42, 52, 54, 42, 41, 46, 52وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,42 ,41 ,46 ,43 ,46 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         19,1, 21,3, 17,0تتلطت
,  22,0 ,17,0 ,17,0 ,19,9 ,22,7 ,19,9 ,22,7 ,18,4 ,24,8  
-  :       28, 24, 24, 31, 27, 30, 24وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,32 ,28 ,32 ,26 ,35  
 .تنــهاسطومت سـق يطـن أن هللبـة هلذترا لميـم قـ  أغبب هلريتمت  همذترا  ي  -
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 هلطعرف عبى قما  هللبـة ي تنظـم أوقت  فرهغـم خال  هلـر  ث هحرا هلثتل  ث (:35الجدول رقم ) -

 
مول أعا  وهلذي يـن هلكـفـة هل ينظم هت هللبـة أوقت  فرهغـم خال  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

 هلـر  يطـن قتيبي:

مــــــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـاإج  

اـــــــك ةـــوى الدالــــمست ²  

مــــــعـن اـــانـأحي   ا 

 أةاس طرهل هلرقت 01
  42 81 18 

43,021 0,000 
% 29,8 57,4 12,8 

 أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر  02
  52 61 28 

12,383 0,002 
% 36,9 43,3 19 ,9 

مة لبماهسة 03  أخصص وقت 
  44 67 30 

14,851 0,001 
% 31,2 47,5 21,3 

04 
أسطغ  وقت هلفرهغ خال هلـر  ي 

ي  متاسة يشتط ايتمي ترو
  41 66 34 

12,043 0,002 
% 29,1 46,8 24,1 

05 
يكرن قعظم وقت هلفرهغ قرجه إ 

ي  متاسة يشتط ايتمي ترو
  40 68 33 

14,596 0,001 
% 28,4 48,2 23,4 

عبى قرهعـمي بمقةأحتفظ  06  
  47 64 30 

12,298 0,002 
% 33,3 45,4 21,3 

 لمي وقت فرهغ طري  07
  42 73 26 

24,298 0,000 
% 29,8 51,8 18,4 

 أيت  هلستعت  هل أحطتجـت 08
  45 71 25 

22,638 0,000 
% 31,9 50,4 17,7 

09 
أسطغ  ت  فرهغي ي همرهجعة خال 

 هاقطحتيت 
  39 71 31 

19,064 0,000 
% 27,7 50,4 22,0 

 تثره قت أقر  بطأجـ  وهجـتي هلماهسـة 10
  51 68 22 

23,021 0,000 
% 36,2 48,2 15,6 

11 
ي قـ   قتاست هلنشتط هلريتمي هلتو

تقعة  هالطحتق بت
  53 69 19 

27,745 0,000 
% 37,6 48,9 13,5 

12 
ي عنم متاسة هلنشتط  هلريتمي هلتو

 أسطلـع أن أاتز  ي هلماهسة وهلطحضر
  46 63 32 

10,255 0,006 
% 32,6 44,7 22,7 

13 

يكطسب هللبـة همعتاف وهمـتاه  
خال متاسطـم هلنشتط هلريتمي 

ي  هلتو

  32 69 40 

16,122 0,000 % 22,7 48,9 28,4 
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مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
  1بأحـتيت ي ت  هلفـره  حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  قرتـة ق  هإجتبت  وهي لصت هجــن 

     47,5, 43,3, 57,4بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي: 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
 ,46,8 ,48,2 ,45,4 ,51,8 ,50,4 ,50,4 ,48,2 ,48,9 ,44,7 ,48,9 
ـرع هلطكرها  - تصة بأحـتيت تـت يبي: وتتن       64, 68, 66, 67, 61, 81ه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه
,  73 ,71 ,71 ,68 ,69 ,63 ,69 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         21,3, 19,9, 12,8تتلطت
 ,24,1 ,23,4 ,21,3 ,18,4 ,17,7 ,22,0 ,15,6 ,13,5 ,22,7 ,28,4 
-  :       26, 30, 33, 34, 30, 28, 18وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,25 ,31 ,22 ,19 ,32 ,40 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       31,2, 36.9, 29,8تتلطت
 ,29,1 ,28,4 ,33,3 ,29,8 ,31,9 ,27,7 ,36,2 ,37,6 ,32,6 ,22,7 
-  :     42 , 47, 40, 41, 44, 52, 42وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,45 ,39 ,51 ,53 ,46 ,32  

  .ظـم هلرقتي تن هسطـرهايةومت سـق يطـن أن هللبـة هلذترا لـس لميـ  
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 أهمهف هلنشتط هلريتمي ث هحرا هلرهبع ث (:36م )ـــــدول رقــــالج -

 

 

مول أعا  وهلذي يـن أهمهف هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه
مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  

حـ  تتيت هلنسب همئرية ي  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  
     46,8, 49,6, 44,7, 48,9, 42,6ي:هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيب

 ,48,9 ,44,7 ,52,5 ,49,6 ,48,2  

مـــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتـــــابــاإج  

اــــــك ةـــوى الدالـــمست ²  

مـــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 
متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم 

تبـت ي هغ  وقت  هلفرهغإ  

  52 60 29 
11,021 0,004 

% 36,6 42,6 20,6 

02 
متاسة هلنشتط هلريتمي تشعر 

 بتااتـتح هلنفسي
  49 69 23 

22,638 0,000 
% 34,8 48,9 16,3 

03 
س   متاسة هلنشتط هلريتمي 

 سبرتـتي

  45 63 33 
9,702 0,008 

% 31,9 44,7 23,4 

04 
هلريتمي تؤثر متاسة هلنشتط 

تبـت عبى صح  إ
  41 70 30 

18,170 0,000 
% 29,1 49,6 21,3 

05 
ـق هلنشتط هلريتمي هلطنتفس 

 هلشريف بن هللاب
  44 66 31 

13,319 0,001 
% 31,2 46,8 22,0 

06 
منح متاسة هلنشتط هلريتمي 

 فرصة هلطعتون قع هآخري 
  51 69 21 

25,021 0,000 
% 36,2 48,9 14,9 

07 
تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي 
 بنتء عاقت  طــة قع هآخري 

  48 63 30 
11,617 0,003 

% 34,0 44,7 21,3 

08 
متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم 

 ي هلطحصـ  هلماهسي

  35 74 32 
23,362 0,000 

% 24,8 52,5 22,7 

09 
بب  بريتقج هلنشتط هلريتمي 

 متاسن جمة
  43 70 28 

19,277 0,000 
% 30,5 49,6 19,9 

10 
تكسب متاسة هلنشتط هلريتمي 

 هلثـة بتلنفس
  48 68 25 

19,702 0,000 
% 34,0 48,2 17,7 
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تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه       69, 66, 70, 63, 69, 60وتتن 
 ,63 ,74 ,70 ,68 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         23,4, 16,3, 20,6تتلطت
 ,21,3 ,22,0 ,14,9 ,21,3 ,22,7 ,19,9 ,17,7 
-  :       30, 21, 31, 30, 33, 23, 29وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,32 ,28 ,25 
:   همئريةفكتيت هلنسب أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر و  - , 31,9, 34,8, 36,6تتلطت

وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم  34,0, 30,5, 24,8, 34,0, 36,2, 31,2, 29,1
 :   48, 43, 35, 48, 51, 44, 41, 45, 49, 52عبى هلنحر هلطت

 تمي ا تطحـق ةوقت. ومت سـق يطـن ق  خال إجتبت  هللبـة أن أهمهف هلنشتط هلري
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تقس ث برهقج هأيشلة هلريتمـة ث (:37م )ـــــدول رقــــالج -  هحرا ه

 

مول أعا  وهلذي يـن بريتقج هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

ـــــم
ـرقـــ

الـ
 

 العبـــــــــارة
اتــــــابــاإج  

اــــك ةـــوى الدالـــــمست ²  

مـــــــعـن اـــــانـــأحي   ا 

01 

طريت  بريتقج  هلنشتط تطـتهى 
تقعـة قع  ت بتإقتقة ه هلريتمي ه

 اغـطك

  41 67 33 
13,447 0,001 

% 29,1 47,5 23,4 

02 
ت   يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
ـتعـة تقعـة بتألعتب ه  بتإقتقة ه

  42 67 32 
13,830 0,001 

% 29,8 47,5 22,7 

03 
ت   يـطم هلريتقج هلريتمي ه

تقعـة بتألعتب هلفرةيةبتإقتقة  ه  

  40 62 29 
21,243 0,000 

% 28,4 51,1 20,6 

04 
ت  بتإقتقة  يطـح هلريتقج هلريتمي ه
 فرص تتفـة لاحطكتك بتلفرق هأخرى

  44 70 27 
19,957 0,000 

% 41,2 49,6 19,1 

05 

يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط 
تقعـة  وهلريتقج هلريتمي  بتإقتقة ه

 هلماهسي

  43 71 27 

21,106 0,000 
% 30 ,5 50,4 19,1 

06 
مول  تطفق قرهعـم همـتايت  قع ه

 هلماهسي
  50 65 26 

16,468 0,000 
% 35,5 46,1 18,4 

07 
لـط هلريتقج  يستهم هللبـة ي 

 هلريتمي
  45 73 23 

26,723 0,000 
% 31,9 51,8 16,3 

هأيشلة هلريتمـة بتلطنريعتطــز  08  
  50 59 32 

8,043 0,018 
% 35,5 41,8 22,7 

 يطم هلطمايب عبى هأيشلة هلريتمـة 09
  41 77 23 

32,170 0,000 
% 29,1 54,6 16,3 

10 
يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة 

 هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي
  38 69 34 

15,617 0,000 
% 27,0 48,9 24,1 

11 
يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج 

 هلريتمي
  48 70 23 

23,532 0,000 
% 34,0 49,6 16,3 

 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  12
  51 69 21 

25,021 0,000 
% 36,2 48,9 14,9 

 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  13
  37 74 30 

23,787 0,000 
% 26,2 52,5 21,3 
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مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
حـ  تتيت  13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ي هلفـره   هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت

, 51,1, 47,5 ,47,5 هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي:
49,6 ,50,4 ,41,1 ,51,8 ,41,8 ,54,6 ,48,9 ,49,6 ,48,9 ,52,5 

ـرع هلطكرهاه  همرهفق  - تصة بأحـتيت تـت يبي: وتتن       65, 71, 70, 62, 67, 67لبنسب همئرية همذترا  وه
 ,73 ,59 ,77 ,69 ,70 ,69 ,74 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -         20,6, 22,7, 23,4تتلطت
 ,19,1 ,19,1 ,18,4 ,16,3 ,22,7 ,16,3 ,24,1 ,16,3 ,14,9 ,21,3 
-  :       23, 26, 27, 27, 29, 32, 33وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,32 ,23 ,34 ,23 ,21 ,30 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       28,4, 29,8, 29,1تتلطت
 ,41,2 ,30,5 ,35,5 ,31,9 ,35,5 ,29,1 ,27,0 ,34,0 ,36,2 ,26,2 
-  : , 45, 50, 43, 44, 40, 42, 41وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت

50 ,41 ,38 ,48 ,51 ,37 .  
بــت بأحـتيت يع أن هنتك ههطـت  ومت سـق يطـن أن إجتبت  هللبـة ع  فـره  بريتقج هلنشتط هلريتمي تتيت هغ  

ةيسي أثنتء   .برغـت  هللبـة هلر
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 هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ثهحرا هلستةس ث  (:38الجدول رقم ) -

 

مول أعا  وهلذي يـن هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية يطـن قتيبي:   ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

الرق
 مـــــــــــ

 العبـــــــــارة
اتـــــابــاإج  

اــــــك ةـــــــوى الدالــــــمست ²  

مــــــعـــن اـــــانــأحي   ا 

01 

تقعـة قاعب تتفـة  تطرفر بتإقتقة ه
 مـتاسة هلنشتط هلريتمي

 

  
38 70 33 

17,149 0,000 

% 

27,0 49,6 23,4 

02 
 هماعب ي حتلة جـم 

 

  47 69 25 
20,596 0,000 % 33,3 48,9 17,7 

03 
 يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز 

 

  53 64 24 

18,170 0,000 % 
37,6 45,4 17,0 

04 

قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة 
 هللاب

 

  35 72 34 

19,957 0,000 
% 24,8 51,1 24,1 

05 

تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  
 همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي

 

  38 67 36 

12,809 0,002 
% 27,0 47,5 25,5 

06 

هلريتمـن يطنتسب قع عمة هأخصتئـن 
 هللاب همـتاسن

 

  43 74 24 

27,106 0,000 
% 30,5 52,5 17,0 

07 
 يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت

 

  51 68 22 
23,021 0,000 

% 36,2 48,2 15,6 

08 
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  هماعب صت

 

  40 64 37 
9,319 0,009 

% 28,4 45,4 26,2 

09 

إستء  بعض هللبـة هسطخمه  هلرستئ  
 هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة

 

  31 73 37 

21,957 0,000 

% 22,0 51,8 26,2 

10 
 تطرفر بتإقتقة قرهت 

 

  47 63 31 
10,894 0,004 

% 33,3 44,7 22,0 

11 

ترفر هإةها  قشرفن عبى هأيشلة 
 هلريتمـة

 

  49 72 20 
28,894 0,000 

% 34,8 51,1 14,2 

12 
 تطرفر هإقتقة عبى طــب

 

  42 70 29 
18,681 0,000 

% 29,8 49,6 20,6 
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مت يمل عبى وجرة فروق ي  ي هإجتبة عبى هلفـره  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
حـ  تتيت  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  

      45,4, 48,9 ,49,6 ت تـتيبي:هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتي
 ,51,1 ,47,5 ,52,5 ,48,2 ,45,4 ,51,8 ,44,7 ,51,1 ,49,6 
تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه      74, 67, 72, 90, 69, 70وتتن 
 ,68 ,64 ,73 ,63 ,72 ,70 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -      0, 17 ,7, 17, 4, 23تتلطت
 ,24 ,1 ,25 ,5 ,17 ,0 ,15 ,6 ,26 ,2 ,26 ,2 ,22 ,0 ,14 ,2 ,20 ,6 
-  :       22, 24, 36, 34, 24, 25, 33وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,37 ,37 ,31 ,20 ,29 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       6, 37, 3, 33, 0, 27تتلطت
 ,24,8 ,27,0 ,30,5 ,36,2 ,28,4 ,22,0 ,33,3 ,34,8 ,29,8  
:  وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم -     51, 43, 38, 35, 53, 47, 38عبى هلنحر هلطت
 ,40 ,31 ,47 ,49 ,42  

ولك  إذه قتايت  تتيت هغبــت بأحـتيتهإقكتيـت  همتةية وهلـشرية  ومت سـق يطـن أن إجتبت  هللبـة ع  فـره    
م أن هلنسب همئرية لبـجــن بنعم تتيت أتر ي ت  هلفـره  إا ي هلفـر   وبتلطت  9بن هجــن بنعم وهجــن با 

 .  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية قطرفر  إ حم قتيسطنطج أن 
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 ث هحرا هلستبع ث هلمعتية وهإعان(:39الجــدول رقـــم ) -

 
مول أعا  وهلذي يـن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة يطـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ي ه

 قتيبي:
مت يمل  10 ي هإجتبة عبى هلفـره  قت عمه هلفـر  اقم  0,01وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  

 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـره  

مـــــــرقـال
 

 العبـــــــــارة
اتـــــابـاإج  

اـــك ةــوى الدالـــمست ²  

مـــــعـن اـــانـأحي   ا 

01 
هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة 

 هلريتمـة
  37 71 33 

18,553 0,000 
% 26,2 50,4 23,4 

02 
هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة 

 هلريتمـة ي وقت قـكر
  42 71 28 

20,468 0,000 
% 29,8 50,4 19,9 

03 
هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة 

 هلنشتط هلريتمي
  49 63 29 

12,426 0,002 
% 34,8 44,7 20,6 

04 
هطم هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة 

 هلريتمـة
  38 72 31 

20,468 0,000 
% 27,0 51,1 22,0 

ع  أمتء همــزي  ايتمـتيطم هإعان  05  
  40 64 37 

9,319 0,009 
% 28,4 54,4 26,2 

06 
ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج 

 هأيشلة هلريتمـة
  41 71 29 

19,915 0,000 
% 29,1 50,4 20,6 

07 
أتتبع يطتئج هأيشلة هلريتمـة هل 

 تشتك فــت هإقتقة
  46 67 28 

16,213 0,000 
% 32,6 47,5 19,9 

08 
تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن 
 هإقتقت  بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقة

  48 59 34 
6,681 0,035 

% 34,0 41,8 24,1 

09 
يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب 
 لطرمـح أمـة متاسة هلنشتط هلريتمي

  35 75 31 
25,191 0,000 

% 24,8 53,2 22,0 

10 
يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح  
 تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة

  43 58 40 
3,957 0,138 

% 30,5 41,1 28,4 

11 
تسطخم  همبصـت  ترسـبة إعا  
 هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتمي

  40 78 23 
33,745 0,000 

% 28,4 55,3 16,3 

12 
تسطخم  هايتيت ي هإعان ع  

 هأيشلة
  48 75 18 

34,596 0,000 
% 34,0 53,2 12,8 
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 50,4 ,50,4 ـة لبـجــن بأحـتيت تـتيبي:حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنس
 ,44,7 ,51,1 ,54,4 ,50,4 ,47,5 ,41,8 ,53,2 ,55,3 ,53,2 
تصة بأحـتيت تـت يبي:  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه      71, 64, 72, 63, 71, 71وتتن 
 ,67 ,59 ,75 ,78 ,75  
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب  -          20,6, 19,9, 23,4تتلطت
 ,22,0 ,26,2 ,20,6 ,19,9 ,24,1 ,22,0 ,16,3 ,12,8 
-  :       28, 29, 37, 31, 29, 28, 33وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت
 ,34 ,31 ,23 ,18 
:   همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب و  -       34,8, 29,8, 26,2تتلطت
 ,27,0 ,28,4 ,29,1 ,32,6 ,34,0 ,24,8 ,28,4 ,34,0  
-  :       46, 41, 40, 38, 49, 42, 37وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بنعم عبى هلنحر هلطت
 ,48 ,35 ,40 ,48 .  

تتيت هغبــت بأحـتيت ولك  إذه قتايت بن    هلمعتية وهإعان ع  هأيشلةومت سـق يطـن أن إجتبت  هللبـة ع    
م أن هلنسب همئرية لبـجــن بنعم أتر ي ت  هلفـره  وبتلطت يسطنطج أن  أغبب هأحـتن ي هجــن بنعم وهجــن با 

 .يكرن هنتك إعان ع  هأيشلة هلريتمـة
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 عــــرض نتـائـــج المشـرفيــــن علــى اأنشطـــــة بأحيــــاء اإنـــــاث: -1-3
 ث أهمهف هلنشتط هلريتمي ث هحرا هأول(:40م )ــــدول رقـــالج -

 

مــــــــرقــال
 

بـــــــــارةـالع  

اتـــــابـاإج  
اــــك ةـــوى الدالــمست ²  

مـــــعـن اـــانـأحي   ا 

01 

هإقكتيت  همتةية تتفـة لطحــق 
ههمهف هلنشتط هلريتمي بتإقتقة 

تقعـة  ه

  4 2 2 
1,000 0,607 

% 50,0 25,0 25,0 

02 
يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  
تبـة  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ

  4 4 00 
0,000 1,000 

% 50,0 50,0 00,0 

03 
يكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب 

 همـتاسن هلبـتقة هلـميـة
  6 2 00 

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 00,0 

04 
تـ  هكرى هللاب همـتاسن ق  

 بعض هأقرهض
  7 1 00 

4,500 0,034 
% 87,5 12,5 00,0 

05 
تبـة  تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ

هلنشتط هلريتمي بعم متاسة  

  2 6 00 
2,000 0,157 

% 25,0 75,0 00,0 

06 
تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 
 زيتة  هلطنتفس هلشريف بن هللاب

  4 2 2 
1,000 0,607 

% 50,0 25,0 25,0 

07 

تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 
سن همسطرى هأخاقي لمى 

 همـتاسن

  5 3 0 

0,500 0,480 
% 62,5 37,5 0,0 

08 
ت  ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه

 ترسـع قتعم  همـتاسن
  6 1 1 

6,250 0,044 
% 75,0 12,5 12,5 

09 
ـق هلنشتط هلريتمي تنــة هلروح 

 هإجطـتعـة بن هللاب
  1 6 1 

6,250 0,044 
% 12,5 75,0 12,5 

10 
ههرهيت   يـمف هلريتقج إ تنــة

 هلريتمـة بن هللاب
  7 0 1 

4,500 0,034 
% 87,5 0,0 12,5 

11 
ــق هلثـة  يـمف هلنشتط هلريتمي إ 

 بتلنفس
  2 5 1 

3,250 0,197 
% 25,0 62,5 12,5 

12 
متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة 

 ايتمـة
  3 2 3 

0,250 0,882 
% 37,5 25,0 37,5 

13 
إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هنتك 

 هلريتمي
  3 4 1 

1,750 0,417 
% 37,5 50,0 12,5 



 130 

مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث ي ه
 أهمهف هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:

وم تك  ةهلة  10, 9, 8, 4ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  وهي لصت  13, 12, 11, 7, 6, 5, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره  
هلفـره  هلستبـة هلذتر بتلنسـة حـ  تتيت هلنسب همئرية ي هإجتبت  عبى  10, 8, 4هجــن بنعم ي هلفـره  

 87,5, 75,0 ,87,5 لبـجــن بنعم تـتيبي:
تصة  - ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  وه أقت بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت  7, 6, 7تـت يبي:   بنعموتتن 

:   همئريةعبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب   0,0, 12,25, 12,25تتلطت
-  : أقت بتلنسـة لبـجــن با و   0, 1, 1وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بأحـتيت عبى هلنحر هلطت

:   همئريةعبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب    12,25, 12,25, 0,0تتلطت
-  : فكتيت هلفروق  9ـر  أقت ي هلف  1, 1, 0وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن با عبى هلنحر هلطت

أقت بتلنسـة لبـجــن با تتيت  6حـ  ببغ عمة هلطكرهاه   بتمتئة 75,0لصت هجــن بأحـتيت بنسـة ي هإجتبت  
  12,25 هلنسـة همئرية

ـرع هلطك - وعمة  12,25 همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة  1رهاه  وتتن 
:  1هلطكرهاه   أقت بتلنسـة لبـجــن با عبى و   0, 1, 1همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن بأحـتيت عبى هلنحر هلطت

:   همئريةهلفـره  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسب   12,25, 12,25, 0,0تتلطت
:  وتتيت هلطكرهاه  همرهفـة لبنسب همئرية لبـجــن - أقت بتلنسـة لإجتبت  هل م و   1, 1, 0با عبى هلنحر هلطت

:  7, 6, 3, 1ةهلة تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره   ²تتقـم  تك  فــت  وتتيت تتلطت
50,0 ,75,0 ,50,0 ,62,5 

:  13, 11, 5وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره   - , 62,5, 75,0وتتيت تتلطت
و وتتيت هلنسب همئرية  بتمتئة 50بنسـة  2وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـر    50,0

  .   بتمتئة 37,5بنسـة  12قطستوية بن هجــن بنعم وا ي هلفـر  
تتيت   أهمهف هلنشتط هلريتميع   ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتثومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن   

 .هلريتمي ق  وجـة يظر همشرفن غتلـت قت تطحـق أهمهف هلنشتطهغبــت بنعم م بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن 
 
 
 

 



 131 

 : هحرا هلثت ث بريتقج هلنشتط هلريتمي ث(41م )ـــدول رقــــالج -

 
مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث ي ه

 بريتقج هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:

رقم
 العبـــــــــارة ال

اتــــابــاإج  
اــــــك ةـــوى الدالـــمست ²  

مــــعـن اـــانــأحي   ا 

01 

يرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط 
تقعـة   اغـت  هلريتمي بتإقتقة ه

 هللاب

  3 3 2 
0,250 0,882 

% 37,5 37,5 25,0 

02 

يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  
تقعـة  عبى إتطستب  بتإقتقة ه

 هللاب قـتاه  جميم 

  2 4 2 

1,000 0,607 
% 

25,0 50,0 25,0 

03 
يرجم بريتقج تمايي لك  لعـة ق  

طريـت هلريتقج  هألعتب هل 
  6 2 0 

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

04 
يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب 

ـتعـة  ه
  4 4 0 

0,000 1,000 
% 50,0 50,0 0,0 

05 
يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب 

 هلفرةية
  1 3 4 

1,750 0,417 
% 12,5 37 ,5 50,0 

06 
مهول  يرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي ه

 هلماهسـة عبى قمها هلسنة
  2 4 2 

1,000 0,607 
% 25,0 50,0 25,0 

07 
تطــز هأيشلة هلريتمـة هل يطضـنـت 

 هلريتقج بتلطنرع
  6 2 0 

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

08 
يطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطنــة 

 هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي
  3 5 0 

0,500 0,480 
% 37,5 62,5 0,0 

09 
لـط بريتقج  يستهم هللبـة ي 

 هلنشتط هلريتمي
  4 2 2 

1,000 0,607 
% 50,0 25,0 25,0 

10 
يستهم هللبـة ي تنفـذ بريتقج هلنشتط 

 هلريتمي
  2 6 0 

2,000 0,157 
% 25,0 75,0 0,0 

 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  11
  6 0 2 

2,000 0,157 
% 75,0 0,0 25,0 

 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  12
  3 5 0 

0,500 0,480 
% 37,5 62,5 0,0 
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    6, 5, 4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
 ولك  ق  خال هلنسب همئرية يطـن قتيبي:  ،فروق ي هإجتبت  مت يمل عبى عم  وجرة 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
    حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  11, 9, 7, 3تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره   -

   6, 4, 6, 6بتلطكرهاه  هلطتلـة: , 75,0, 50,0, 75,0, 75,0
حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  12, 10, 8, 6, 2وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره   -

   5, 6, 5, 4, 4طكرهاه  هلطتلـة: بتل  62,5, 75,0, 62,5, 50,0, 50,0
    4بطكرهاه    37,5حـ  ببغت  5ر  وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن با ي هلفـ -
حـ  ببغت هلنسب بتلتتـب تـتيبي:   4, 1وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـره   -

    2, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:  50,0 ,37,5
تتيت   بريتقج هلنشتط هلريتميع   ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتثومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  

ة اغـت  هللتلـت  وق  خال هإجتبة ع  هلفـر  هغبــت بنعم و بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن   5غتلـت قت يرهعى ي هلر
ة وهذه ق  وجـة يظر همشرفنيطـن أن لـس هنتك إهطـت  بتلريتمت  هلفرةية ي هل  .ر
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 ث هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ثهحرا هلثتل  (: 42الجدول رقم ) -

 

مـــــالرق
 

 العبـــــــــارة
اتــــــابـاإج  

اــــك ةـــوى الدالـــمست ²  

مـــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 
تطرفر قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط 

 هلريتمي
  4 3 1 

1,750 0,417 
% 50,0 37,5 12,5 

 هماعب ي حتلة جـم  02
  4 3 1 

1,750 0,417 
% 50,0 37,5 12,5 

 يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز  03
  4 3 1 

1,750 0,417 
% 50,0 37,5 12,5 

04 
قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة 

 هللاب
  4 2 2 

1,000 0,607 
% 50,0 25,0 25,0 

05 
تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  

 همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي
  1 7 0 

4,500 0,034 
% 12,5 87,5 0,0 

06 
عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب 

 قع هللاب همـتاسن
  4 3 1 

1,750 0,417 
% 50,0 37,5 12,5 

07 
لطجــز هماعب و يرجم عـتل 

 صـتيطـت

  5 3 0 
0,500 0,480 

% 62,5 37,5 0,0 

08 
ة مـتاسة هلنشتط  هماعب صت

 هلريتمي
  4 4 0 

0,000 1,000 
% 50,0 50,0 0,0 

09 
إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  

 هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة
  5 2 1 

3,250 0,197 
% 62,5 25,0 12,5 

 تطرفر بتإقتقة قرهت  10
  2 6 0 

2,000 0,157 
% 25,0 75,0 0,0 

 قـزهيـة هلنشتط هلريتمي تتفـة 11
  3 2 3 

0,250 0,882 
% 37,5 25,0 37,5 

12 
همـزهيـة تسـح بطرفر همابس لبفرق 

 هلريتمـة
  4 4 0 

0,000 1,000 
% 50,0 50,0 0,0 

مرهفق ختاج هإقتقة يطم هإسطعتية 13  
  5 2 1 

3,250 0,197 
% 62,5 25,0 12,5 

 تطرفر هإقتقة عبى طــب 14
  2 6 0 

2,000 0,157 
% 25,0 75,0 0,0 
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مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث ي ه
 هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية يطـن قتيبي:

, 7, 6, 4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
ةهلة  ²تتيت قــة تت  5مت يمل عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  إا ي هلفـر   14, 13, 12, 11, 10, 9, 8

ـتيت حـ  ببغت هلنسـة همئرية مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  لصت هجــن بأح 0,05عنم قسطرى أق  ق  
ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا   87,5 أقت بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـر هلستبـة هلذتر  7وتتن 

 0,0أقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـر هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة همئرىة    1بطكرها  12,25فكتيت هلنسـة همئرىة 
 لك  ق  خال هلنسب همئرية يطـن قتيبي:  0 بطكرها

,  حـ  هي بتلتتـب  13, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره  -
   4, 4, 4, 4, 4بتلطكرهاه  هلطتلـة:  62,5, 62,5, 62,5, 50,0, 50,0, 50,0, 50,0, 50,0تـتيبي: 

 ,5 ,5 ,5   
, 75,0حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  14, 10نسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره  وتتيت هل -

   6, 6بتلطكرهاه  هلطتلـة:   75,0
حـ  ببغت هلنسب بتلتتـب تـتيبي:   12, 8وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـره   -

   4, 4بتلطكرهاه  هلطتلـة:  50,0 ,50,0
 . 3بطكرها   37,5حـ  ببغت هلنسـة  11هجــن بنعم وا ي هلفـر   وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن -

تتيت   هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ع  ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتثومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  
تقعـة لبـنت  وهذه ق  وجـة يظر وبتلطت يسطنطج أن  حـتيتوبأأغبــت بنعم  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية قطرفر  بتأحـتء ه

 . همشرفن
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 : هحرا هلرهبع ث هلمعتية وهإعان ث(43م )ـــــدول رقـــــالج -

 

مــــــرقـال
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـاإج  

اـــــك ² 
وى ـــمست

ةــــالدال مـــــعـن  اــــانـأحي   ا 

01 
هطم هإقتقة بتإعان ع  

 هأيشلة هلريتمـة
  2 3 3 

0,250 0,282 
% 25,0 37,5 37,5 

02 
هطم هإقتقة بتإعان ع  

 هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر
  0 7 1 

4,500 0,034 
% 0,0 87,5 12,5 

03 
هطم هإقتقة بطعريف هللاب 

هأيشلة هلريتمـةبأمـة   

  6 1 1 
6,250 0,044 

% 75,0 12,5 12,5 

04 
هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة 

 هلريتمـة
  2 5 1 

3,250 0,197 
% 25,0 62,5 12,5 

05 
ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  

 برهقج هأيشلة هلريتمـة
  6 2 0 

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

06 

تي لبمعتية يرجم تأثر  إ
لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة 

هللاب ي متاسة هلنشتط 
 هلريتمي

  6 2 0 

2,000 0,157 
% 75,0 25,0 0,0 

07 
يبطـي همشرف قع هللاب 

 لطرمـح برهقج هلنشتط هلريتمي
  3 4 1 

1,750 0,417 
% 37,5 50,0 12,5 

08 

يبطـي همشرف قع هللاب 
همشتاتة ي لطرمـح تـفـة 

 هأيشلة هلريتمـة

  5 1 2 

3,250 0,197 
% 62,5 12,5 25,0 

 يعب  ع  يطتئج هأيشلة هلريتمـة 09
  3 5 0 

0,500 0,480 
% 37,5 62,5 0,0 

10 

تسطخم  قبصـت  حتئلـة 
إعا  هللاب ع  بريتقج 

 هلنشتط هلريتمي

  4 3 1 

1,750 0,417 
% 50,0 37,5 12,5 
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مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث ي ه
 هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة يطـن قتيبي:

    8, 7, 6, 5, 4, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتيت قــة تت  3و 2مت يمل عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  إا ي هلفـر   10, 9, 

وتتن  87,5حـ  ببغت هلنسـة همئرية  2مت يمل عبى وجرة فروق ي هإجتبت  لصت هجــن بأحـتيت ي هلفـر   0,05
بتلنسـة لبـجــن بنعم عبى هلفـر هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة  أقت 7ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا  

 1بطكرها  12,25 همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن با عبى هلفـر هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة    0بطكرها  0,0 همئرية
ـرع هلطكرهاه  همرهفق لبنسب همئرية همذترا   75,0حـ  ببغت هلنسـة همئرية  3ولصت هجــن بنعم ي هلفـر   وتتن 

أقت بتلنسـة    1بطكرها  12,25 همئريةأقت بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت عبى هلفـر  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة  6
 1بطكرها  12,25 همئريةلبـجــن با عبى هلفـر  هلستبـة هلذتر فكتيت هلنسـة 

 ة هل تتيت فــت هلفروق غر ةهلة يطـن قتيبي: لك  ق  خال هلنسب همئري
  حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:   10, 8, 6, 5تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره   -

 .   4, 5, 6, 6بتلطكرهاه  هلطتلـة:  50,0, 62,5, 75,0, 75,0
       حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  9, 7, 4ي هلفـره    وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت -

   5, 4, 5بتلطكرهاه  هلطتلـة:   62,5, 50,0, 62,5
   3بطكرها  37,5حـ  ببغت هلنسـة   1و وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بأحـتيت وا ي هلفـر -

هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة  ع  ـتء هإيتثع  هلنشتط هلريتمي بأحومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  
تقعـة تتيت أغبــت بنعم و بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن هنتك   هلريتمـة ةعتية وإعان ع  هأيشلة هلريتمـة بتأحـتء ه

 . لبـنت  وهذه ق  وجـة يظر همشرفن 
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 : اأنشطـــــة بأحيـــــاء الـذكـــــورمشـــــرفـيــــن عـلــــى ج الــــائـرض نتــــع -1-4
 هحرا هأول ث أهمهف هلنشتط هلريتمي ث(: 44م )ــــدول رقــــالج -

 

رقم
ال

 

 العبـــــــــارة
اتـــابــاإج  

اــــــك ةــوى الدالــــمست ²  

مـــــعـن اــــانــأحي   ا 

01 

هإقكتيت  همتةية تتفـة لطحــق 
هلنشتط هلريتمي بتإقتقة  ههمهف

تقعـة  ه

  2 3 0 
0,200 0,655 

% 40,0 60,0 00 

02 
يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  
تبـة  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ

  4 1 0 
1,800 0,180 

% 80,0 20,0 00 

03 
يكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب 

 همـتاسن هلبـتقة هلـميـة
  4 1 0 

1,800 0,180 
% 80,0 20,0 00 

04 
تـ  هكرى هللاب همـتاسن ق  

 بعض هأقرهض
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

05 
تبـة  تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ

 بعم متاسة هلنشتط هلريتمي
  3 0 2 

0,200 0,655 
% 60,0 00 40,0 

06 
تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 

هلشريف بن هللاب زيتة  هلطنتفس  

  2 3 0 
0,200 0,655 

% 40,0 60,0 00 

07 

تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 
سن همسطرى هأخاقي لمى 

 همـتاسن

  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 

08 
ت  ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه

 ترسـع قتعم  همـتاسن
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

09 
ـق هلنشتط هلريتمي تنــة هلروح 

 هإجطـتعـة بن هللاب
  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 

10 
يـمف هلريتقج إ تنــة ههرهيت  

 هلريتمـة بن هللاب
  1 2 2 

0,400 0,819 
% 20,0 40,0 40,0 

11 
ــق هلثـة  يـمف هلنشتط هلريتمي إ 

 بتلنفس
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

12 
متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة 

 ايتمـة
  1 3 1 

1,600 0,449 
% 20,0 60,0 20,0 

13 
هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط 

 هلريتمي
  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 
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مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا ي ه
 أهمهف هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:

                         ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
مت يمل عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  . ولك  ق     13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

 خال هلنسب همئرية يطـن قتيبي: 
حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  13, 9, 7, 5, 3, 2تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره  -

   3, 3, 3, 3, 4, 3هلطتلـة: اه  , بتلطكره60,0, 60,0, 60,0, 60,0, 80,0, 60,0
      حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:   12, 6, 1وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره   -

  3, 3, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:  60,0, 60,0, 60,0
  ببغت هلنسب بتلتتـب  حـ  11, 8, 4وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـره   -

 .  2, 2, 2بتلطكرهاه  هلطتلـة:  40,0, 40,0, 40,0تـتيبي: 
وعمة  40,0حـ  ببغت هلنسب همئرية   10وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن  بأحـتيت وا ي هلفـر   -

 .  2هلطكرهاه  
تتيت   أهمهف هلنشتط هلريتميع   هلذتراع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء ومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  

 .غتلـت قت تطحـق أهمهف هلنشتط هلريتمي ق  وجـة يظر همشرفنهغبــت بنعم م بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن 
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 ث بريتقج هلنشتط هلريتمي ثهحرا هلثت (: 45م )ـــــدول رقــــالج -

 

مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا ي ه
 بريتقج هلنشتط هلريتمي يطـن قتيبي:

مــــــرقــال
 

 العبـــــــــارة
اتــــابـاإج  

اـــك ةــــوى الدالــــمست ²  

مــــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 

يرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط 
تقعـة  اغـت   هلريتمي بتإقتقة ه

 هللاب

  1 3 1 
1,600 0,449 

% 20,0 60,0 20,0 

02 

يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  
تقعـة  عبى إتطستب  بتإقتقة ه

 هللاب قـتاه  جميم 

  3 2 0 

0,200 0,655 
% 

60,0 40,0 00 

03 
يرجم بريتقج تمايي لك  لعـة ق  

طريـت هلريتقج  هألعتب هل 
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

04 
يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب 

ـتعـة  ه
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

05 
يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب 

 هلفرةية
  4 0 1 

1,800 0,180 
% 80,0 00 20,0 

06 
مهول  يرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي ه

 هلماهسـة عبى قمها هلسنة
  0 5 0 

 هقكتيـة عم 
% 00 100 00 

07 
تطــز هأيشلة هلريتمـة هل يطضـنـت 

 هلريتقج بتلطنرع
  3 0 2 

0,200 0,655 
% 60,0 00 40,0 

08 
يطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطنــة 

 هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي
  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 

09 
لـط بريتقج  يستهم هللبـة ي 

 هلنشتط هلريتمي
  3 1 1 

1,600 0,449 
% 60,0 20,0 20,0 

10 
بريتقج هلنشتط يستهم هللبـة ي تنفـذ 
 هلريتمي

  1 3 1 
1,600 0,449 

% 20,0 60,0 20,0 

 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  11
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  12
  1 2 2 

0,400 0,819 
% 20,0 40,0 40,0 
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     6, 5, 4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
 ولك  ق  خال هلنسب همئرية يطـن قتيبي:  ،عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  مت يمل 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
     حـ  هي بتلتتـب تـتيبي: 9, 8, 7, 5, 2تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره   -

    3, 3, 3, 4, 3طكرهاه  هلطتلـة: بتل 60,0, 60,0, 60,0, 80,0, 60,0
حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:  11, 10, 6, 4, 1ت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره  وتتي -

 .   3, 3, 5, 3, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:   60,0, 60,0, 100, 60,0, 60,0
    2بطكرهاه   40,0ببغت هلنسـة  حـ  3وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـره   -  
    2بطكرهاه   40,0ـ  ببغت هلنسـة ح  12وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بأحـتيت وا ي هلفـره   -

تتيت هغبــت   بريتقج هلنشتط هلريتميع  ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا ومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  
ة اغـت  هللبـة وق  خال هإجتبة ع  هلفـر  بنعم و بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن  يطـن أيه  12غتلـت قت يرهعى ي هلر

 . يتةاه قت منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي 
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 ث هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ثهحرا هلثتل  (: 46الجدول رقم ) -

 

مــــــــرقـــال
 

 العبـــــــــارة
اتــــــابــاإج  

اـــــك ةـــوى الدالـــمست ²  

مــــــعـن اــــانـأحي   ا 

01 
تطرفر قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط 

 هلريتمي
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

 هماعب ي حتلة جـم  02
  1 3 1 

1,600 0,449 
% 20,0 60,0 20,0 

أجـز  يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت 03  
  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 

04 
قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة 

 هللاب
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

05 
تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  

 همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي
  2 1 2 

0,400 0,819 
% 40,0 20,0 40,0 

06 
هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب عمة 

 قع هللاب همـتاسن
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

07 
يرجم عـتل لطجــز هماعب و 

 صـتيطـت

  2 1 2 
0,400 0,819 

% 40,0 20,0 40,0 

08 
ة مـتاسة هلنشتط  هماعب صت

 هلريتمي
  1 4 0 

1,800 0,180 
% 20,0 80,0 00 

09 
إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  

 هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة
  3 1 1 

1,600 0,449 
% 60,0 20,0 20,0 

 تطرفر بتإقتقة قرهت  10
  0 4 1 

1,800 0,180 
% 00 80,0 20,0 

 قـزهيـة هلنشتط هلريتمي تتفـة 11
  2 1 2 

0,400 0,819 
% 40,0 20,0 40,0 

12 
تسـح بطرفر همابس لبفرق همـزهيـة 

 هلريتمـة
  0 5 0 

 هقكتيـة عم 
% 00 100 00 

 يطم هإسطعتية مرهفق ختاج هإقتقة 13
  3 0 2 

0,200 0,655 
% 60,0 00 40,0 

 تطرفر هإقتقة عبى طــب 14
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 
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مول أعا  وهلذي يـن  ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا ي ه
 هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية يطـن قتيبي:

    6, 5, 4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
مت يمل عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  .  لك  ق  خال هلنسب همئرية  14, 13, 12, 11 ,10, 9, 8, 7, 

 يطـن قتيبي: 
      ,  حـ  هي بتلتتـب تـتيبي:13, 9, 3تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره    -

    3, 3, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:  60,0, 60,0, 60,0
حـ  هي بتلتتـب   14, 12, 10, 8, 6, 4, 2سب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره  وتتيت هلن -

   3, 5, 4, 4, 3, 3, 3  هلطتلـة: بتلطكرهاه  60, 100, 80,0, 80,0, 60,0, 60,0, 60,0تـتيبي: 
    2, بطكرهاي  40,0  ببغت هلنسـة حـ 1وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـر   -
ي هلفـره    40حـ  ببغت هلنسـة   11و 7, 5وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بنعم وا ي هلفـر   -

 .2هلثاث بطكرهاي  
يت تت  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ع  ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذتراومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن  

تقعـة لبذترا وهذه ق  أغبــت بنعم و بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن  هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية قطرفر  إ حم قت بتأحـتء ه
 .وجـة يظر همشرفن
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  هلمعتية وهإعان ث ثهحرا هلرهبع (: 47م )ــــدول رقــــالج -

 

مول أعا  وهلذي يـن   ق  خال إجتبت  عـنة هلماهسة ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا ي ه
 هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  يطـن قتيبي:

رقم
 العبـــــــــارة ال

اتــــابـاإج  
اـــــك ةــوى الدالـــمست ²  

مـــــعـن اـــــانـأحي   ا 

01 
هطم هإقتقة بتإعان ع  

 هأيشلة هلريتمـة
  1 2 2 

0,400 0,819 
% 20,0 40,0 40,0 

02 
هطم هإقتقة بتإعان ع  

 هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

03 
هإقتقة بطعريف هللاب هطم 

 بأمـة هأيشلة هلريتمـة
  3 2 0 

0,200 0,655 
% 60,0 40,0 00 

04 
هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة 

 هلريتمـة
  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 

05 
ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  

 برهقج هأيشلة هلريتمـة
  1 3 1 

1,600 0,449 
% 20,0 60,0 20,0 

06 

تي لبمعتية  يرجم تأثر إ
لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة 

هللاب ي متاسة هلنشتط 
 هلريتمي

  3 1 1 

1,600 0,449 
% 60,0 20,0 20,0 

07 
يبطـي همشرف قع هللاب 

 لطرمـح برهقج هلنشتط هلريتمي
  2 3 0 

0,200 0,655 
% 40,0 60,0 00 

08 

قع هللاب  يبطـي همشرف
لطرمـح تـفـة همشتاتة ي 

 هأيشلة هلريتمـة

  4 1 0 

1,800 0,180 
% 80,0 20,0 00 

 يعب  ع  يطتئج هأيشلة هلريتمـة 09
  1 4 0 

1,800 0,180 
% 20,0 80,0 00 

10 

تسطخم  قبصـت  حتئلـة 
إعا  هللاب ع  بريتقج 

 هلنشتط هلريتمي

  2 2 1 

0,400 0,819 
% 40,0 40,0 20,0 
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    6, 5, 4, 3, 2, 1ي هإجتبة عبى هلفـره   0,05وهل جتء  غر ةهلة عنم قسطرى أق  ق   ²تتبنتء عبى قـم  
 مت يمل عبى عم  وجرة فروق ي هإجتبت  .  لك  ق  خال هلنسب همئرية يطـن قتيبي:  10, 9, 8, 7, 
        بتلتتـب تـتيبي:  حـ  هي  8, 6, 3تتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بنعم ي هلفـره    -

   4, 3, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:   80,0, 60,0, 60,0
        حـ  هي بتلتتـب تـتيبي: 9, 7, 5وتتيت هلنسب همئرية أتر بتلنسـة لبـجــن بأحـتيت ي هلفـره   -

 .   4, 3, 3بتلطكرهاه  هلطتلـة:   80,0, 60,0, 60,0
            حـ  ببغت بتلتتـب  10, 4, 2بن هجــن بنعم وأحـتيت ي هلفـر  وتتيت هلنسب همئرية قطستوية  -

    2هاي  بطكر  40,0, 40,0, 40,0
  2بطكرهاي    40حـ  ببغت هلنسـة   1وتتيت هلنسب همئرية قطستوية بن هجــن بأحـتيت وا ي هلفـر   -

هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة  ع  هلريتمي بأحـتء هلذتراع  هلنشتط ومت سـق يطـن أن إجتبت  همشرفن   
تقعـة تتيت أغبــت بنعم و بأحـتيت وبتلطت يسطنطج أن هنتك   هلريتمـة ةعتية وإعان ع  هأيشلة هلريتمـة بتأحـتء ه

 .لبذترا وهذه ق  وجـة يظر همشرفن 

 :اتــــــيـرضـــة الفـــــاقشــنـم -2
 ى: ــــة اأولــــــرضيـــة الفـــــاقشـــنـم -2-1

مول همعنرن بتأيشلة هل يـضي ق  خاهت هللبـة هلذترا أوقت  فرهغـم تـن أن أغبــة هجــن   هيلاقت ق  ه
ـة تثر  وترتـت بنتء عبى هلنسب  تتيت إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت وهذه يـن أن هللبـة هلذترا لميـم قنتهط ترو

:  همئرية تت  لطت
 52,5بنسـة  تهايتيتصفح  -
 49,6إ همرســى بنسـة  هاسطـتع -
 48,9قصتحـة هأصمقتء بنسـة  -
 47,5قشتهم  هلطبفتز ومتاسة هلنشتط هلريتمي بنسـة  -
 46,8هملتلعة بنسـة  -
فا  بنسـة  -  43,3حضرا همبطــت  وه
 41,1هلرسم بنسـة  -

تثره بتلنشتط هلريتمي   هاهطـت ويظـر ق  خال هلنسب أن هللبـة ينشغبرن أتثر بتمنتهط هلسبــة وهذه قت يفسر عم  
 أثنتء وقت هلفرهغ .

ـة   أقت بتلنسـة لبلتلـت  فكتيت إجتبطـ  عبى هلفـره  بأحـتيت تذلك وهذه يـن أن هللتلـت  لميـ  قنتهط ترو
 :  تثر  وترتـت بنتء عبى هلنسب همئرية تتلطت

  50,3حضرا همبطــت   -
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  49,7قشتهم  هلطبفتز  -
 47,2هملتلعة بنسـة  -
 46,7بنسـة  تهايتيتصفح  -
 46,2إ همرســى بنسـة  هاسطـتع -
فا  بنسـة  حضرا -  45,7ه
 45,2متاسة هلنشتط هلريتمي بنسـة  -
 42,6سـة هلرسم بن -
 41,1قصتحـة هأصمقتء بنسـة  -

تثره بتلنشتط   هاهطـت ويظـر ق  خال هلنسب أن هللتلـت  ينشغب  أتثر بتمنتهط هلسبــة تتلذترا وهذه قت يفسر عم  
 هلريتمي أثنتء وقت هلفرهغ .   

مول هلذي يـن قمى قما  هللبـة هلذترا عبى تنظـم أوقت  فرهغـم تـن هيلاقت قنه أن هإجتبت   أقت ق  ه
وهي يسـة  43,3ترتز  تبـت ي أحـتيت حـ  تتيت يسـة هجــن عبى هلعـتا  هل يصـت أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر  

ي هي ا يسطـتن هت أقت يسـة هلفـر  هل يصـت أسطغ  وق أقت  46,8ت هلفرهغ خال هلـر  ي متاسه يشتط ايتمي ترو
أقت بتلنسـة لبفـر  هل يصـت أيت  هلستعت   45,4بتلنسـة لبـحتفظة عبى همرهعـم فأغبب هللبـة أجتبره بأحـتيت بنسـة 

 غر قنطظم. وقنه يطـن أن أغبب هللبـة وقطـم  49,7هل أحطتجـت فكتيت إجتبة هأغبــة بأحـتيت بنسـة 
لصت  58,9أقت بتلنسـة لبلتلـت   تتيت يسـة هجــن عبى هلعـتا  هل يصـت أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر  

هجــت  بأحـتيت وهي يسـة ا يسطـتن هت أقت يسـة هلفـر  هل يصـت أسطغ  وقت هلفرهغ خال هلـر  ي متاسه يشتط 
ي هي  ـت  بأحـتيت أقت بتلنسـة لبـحتفظة عبى همرهعـم فأغبب هللتلـت  أجن بأحـتيت لصت هجـ 52,8ايتمي ترو

وقنه  50,4أقت بتلنسـة لبفـر  هل يصـت أيت  هلستعت  هل أحطتجـت فكتيت إجتبة هأغبــة بأحـتيت بنسـة  52,8بنسـة 
 يطـن أن أغبب هللتلـت  وقطـ  غر قنطظم.

( إ أن ق  أسـتب عزوف هللبـة ع  متاسة 1988لـه ةاهسة هلكرةي )ق ةاهسطنت قع قت ترصبت إثوتطرهف 
ر تعزى إ عم   . هيطظت هلريتمة ي هلرقت ه تقعـة هأو ر خال هلماهسة ه  هلرقت ه

( حـ  بن أن هلنشتط هلريتمي ا 2011وتطرهفق هم  هلنطـجة قع قت ترص  إلـه أمم عـم هلمهم هلرزير وآخرون )
ـتمي بأن يشغ  وقت  فرهغ هللاب وهي إحمى همشكا  هل تعت قنـت هجطـعت  همعتصر  ويسطمل مت قتله ه

هإيستن أصـح يعـش ي عصر أطبق عبـه عصر هلفرهغ يطـجة مت ترفر  هذ  همختعت  ق  جـم ووقت لإيستن لذه تتن 
ة قشكبة وقتق  هلضرواي أن تطحمى برهقج هلنشتط ه  .هلفرهغ لريتمي معت

ـم)ثوق ط غر بم ( حـ  اأى أن هللبـة يفضبرن قضتء وقت فرهغـم ي يشت2009ع قت ترص  إلـه مر ب  
تقعة.قع أصمقتئـم وهذه ي   م  قبة هاهطـت  بتمرهفق وهمنشئت  هلريتمـة بت

ة ي هسطثـتا حـ  ترص  إ وجرة جتيب سبي قسـلر عبى هللبـ( 2009وقع قت ترص  إلـه عزيز وحـما )
ـرعة ا يسطـتن هت يـضرن وقت فرهغـم بمون فتئم  نس  قعظم أوقت  فرهغـم أن هنتلك  أو جموى تتلبـتء قع ه

برس ي همــى وهسطعـتل جـتز همربتي  لبـر. ،هأخر  هلطجرهل ي هلشتاع ،ه
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بن هـتب هلعـنة وأغبــم يطعتق  قعه بصفة يرقـة  ترترهسطخمه  ( قطـثا ي 2015وقع قت ترص  إلـه هلسريم )
هر أتثر  بتمتئة ويـضي أفرهة هلعـنة وقطت زقنـت يرقـت يتهوح بن هلستعة وهلستعطن وقت 3وهلـبة هل ا تسطعـبه ا تطجتوز 

 ستعت  وترزعره عبى هذ  هممة هلزقنـة بماجة هـه قطستوية. 3ق  
سنة قعروفرن  30و 18ل أن هلشـتب هلذي  تتهوح أعـتاهم بن ( حـ  قت2015وقع قت ذتر  بـنغ )

 (Bing, 2015, p. 3) وهلطكنرلرجـت  هلرقــة. تلايتيطنرع همكثف وهم بتاسطعـتل

تقعـ2002( ع  جـــت اوسرش )2009وقع قت ذتر  ترزهيـطـس ) ير  ي  11,4 بكـسطـ( أن هلشـتب ه
  (Kozanitis, 2009, p. 5) ستعت  ي هلـر . 9,6أي  تهايتيهلشـر ي 

هنتك ههطـت  عنم طتلـت  هلصفرف )هلستبع،هلعتهر،وهلثت ( حـ  وجم أن 2010وقع قت ترص  ألـه تنعتن )
تيب متاسة هلنشتط هلريتمي إمتفة إ وج ثتيري(ي تعبم همـتح  هلتبرية همخطبفة عبى حستب رة قعرقت  قرتـلة بت

 .هلمي
 هلفروق بن هلذترا وهإيتث هيعمه ( بعنرهن : وقت هلفرهغ لمى هلشـتب إ 1992وترص  وطفة ي ةاهسطه )

وهذه يشك  تذلك  وق  خال هلفـر  هل يصـت أيت  هلستعت  هل أحطتجـت حـ  تتيت هإجتبة لصت هجــن بأحـتيت
وقت هلنر   وهذه قت يؤتم  ةهقـتن وفرهيسره  بتيطظت هلرقت ي متاسة يشتط ايتمي بكـفـة تسـح  هسطثـتاةلـ  عبى عم  

 Damien) ( بأن إيـتع هلنر  وهلــظة ومتاسة هلريتمة قرتـلتن وأي تغـر ي أي قنــت يغر ي قسطرى هآخر.2012)

& François, 2012, p. 25)  
تقعي همــم  س  هللتلب ه وقت فرهغه ي أيشلة  هسطثـتاومت سـق يطأتم فرض هذ  هلماهسة وهلذي يصه ا 

ـة يغبب عبــت هللتبع هلريتمي.  ترو
 ة:ــــيـانـة الثــــرضيـة الفــــاقشــــنـم -2-2

مول همعنرن بتإقكتيـت  همتةية وهلـشرية ق  وجـة يظر هللبـة هلذترا تـن أن أغبــة هجــن تتيت  هيلاقت ق  ه
إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت وهذه يـن أن هإقكتيـت  ا ترقى إ همسطرى هملبرب ويسطخبص ذلك ق  خال  

  :   هلنسب همئرية لبـجــن بأحـتيت وهي تتلطت
 51,1قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب بنسـة  -
 47,5تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتض بنسـة  - 
 52,2عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسن بنسـة  - 
 48,2يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت بنسـة  -
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي بنسـة  -  45,4هماعب صت

تهزية عبى هلموه  مـتاسة  وهذه قت يسطلـع أن يسطخبص قنه أن هإقكتيـت  سرهء تتيت قتةية أو بشرية ا تطــز بت
 هلنشتط هلريتمي. 

وهل  2فـر  اقم أقت ق  وجـة يظر همشرفن عبى هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا يطـن ق  خال هإجتبة ع  هل
وهل  8بتمتئة وق  هلفـر  اقم  60يصـت  هماعب ي حتلة جـم  أن يسـة هجــن بأحـتيت تتيت قرتفعة حـ  ببغت 

ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي حـ  ببغت يسـة هجــن بأحـتيت  وهل يصـت  13بتمتئة وق  هلفـر   80يصـت هماعب صت
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بتمتئة أن هإقكتيـت  ا ترقى إ همسطرى  60اج هإقتقة حـ  ببغت يسـة هجــن بنعم يطم هإسطعتية مرهفق خت
  .هملبرب

مول همعنرن بتإقكتيـت  همتةية وهلـشرية أن أغبــة هجــت    أقت ق  وجـة يظر هللتلـت  يطـن هيلاقت ق  ه
ا ترقى إ همسطرى هملبرب ويسطخبص ذلك ق  خال  تتيت إجتبطـ  عبى هلفـره  بأحـتيت وهذه يـن أن هإقكتيـت  

   :  هلنسب همئرية لبـجــن بأحـتيت وهي تتلطت
 51,1قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب بنسـة  -
 47,5تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتض بنسـة  - 
 47,2ن يطنتسب قع هللاب همـتاسن بنسـة عمة هأخصتئـن هلريتمـ - 
 43,7يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت بنسـة  -
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي بنسـة  -  49,7هماعب صت

تهزية عبى هلموه  مـتاسة  وهذه قت يسطلـع أن يسطخبص قنه أن هإقكتيـت  سرهء تتيت قتةية أو بشرية ا تطــز بت
 تمي. هلنشتط هلري

وهل  5أقت ق  وجـة يظر همشرفن عبى هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث يطـن ق  خال هإجتبة ع  هلفـر  اقم 
يصـت  تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي أن يسـة هجــن بأحـتيت تتيت قرتفعة 

ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي تستو  يسـة هجــن  8بتمتئة وق  هلفـر  اقم  87,5حـ  ببغت  وهل يصـت هماعب صت
وهل يصـت يطم هإسطعتية مرهفق ختاج هإقتقة حـ   13بتمتئة وق  هلفـر   50بأحـتيت قع يسـة هجــن بنعم حـ  ببغت 

 لبرب .بتمتئة أن هإقكتيـت  ا ترقى إ همسطرى هم 62,5ببغت يسـة هجــن بنعم 

تص بتأيشلة هلريتمـة همفضبة وجميت هإجتبت   مول ه وإذه يظريت إ إجتبت  هللبـة ذتره وإيتثت ع  فـره  ه
 .ترا  وهذه يطلبب إقكتيـت  قعطر لصت هجــن بأحـتيت أي أن هنتك قـرل يسي لك  هلريتمت  همذ 

 وهنتك هتفتق بن هجــن طبـة ، طتلـت  وقشرفن عبى أن هللبـة ذتراه وإيتثت يسـئرن هسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة 
ـة.  وقنه مك  هلـرل أن هإقكتيـت  ا ترفر بنسـة تتفـة لبلبـة ق  أج  متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

تز  معرقت  إسطفتة  هللبـة ق  خمقت  هلنشتط ( 2011وتطرهفق هلنطتئج قع قت ذتر  عاء هلمي  ممي) يإ
 هلريتمي ويذتر قنـت قت يبي:

تقعة بتأيشلة بصفة عتقة وهلريتمة بصفة ختصة -  قبة ههطـت  ه

 (69، صفحة 2011)عاء هلمي ، يـص هإقكتيـت   ث-
م ق  ( حـ  خبص إ 2010وقع قت ترص  ألـه تنعتن ) وجرة قعرقت  قرتـلة بتإقكتيـت  هلريتمـة  

 قشتاتة طتلـت  هلصفرف )هلستبع،هلعتهر،وهلثت ثتيري( ي هأيشلة هلريتمـة همماسـة .

عبى حس  ( إ أن أهم همشكا  هل ا تستعم هلشـتب 1986وقع قت خبصت إلـه ةاهسة قنمي  وآخري  )
ي. تبـت هر عم  وجرة يتة قريب ق  هلسك  ،أو قبة هماعب ي ه  إسطثـتا وقت هلفرهغ إسطثـتاه إ

ر يعزى إ معف 1988وأيضت ةاهسة هلكرةي) ( أن أهم أسـتب عزوف هللبـة ع  متاسة هلريتمة ي هلرقت ه
 هإقكتيـت  همتةية وهلـشرية.
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ـم  م ق  2013سبــتن)وأيضت ةاهسة إمتن حسن وهمى  ( حـ  ترصا إ أن ق  بن همعرقت  هل 
 إقتقة هأيشلة هلريتمـة قت يبي:

رهفز همتةية  - قبة هإقكتيـت  همتةية لطرفر قاعب وقتعت  ايتمـة ومتقت  إمتفة إ قبة هلطجــزه   هلريتمـة وه
 وهمعنرية.

 اوتـنـة هأيشلة هلريتمـة. -
ـم) وقع قت ترص  إلـه  ( حـ  اأى أيه ابم ق  زيتة  هاهطـت  بتمرهفق وهمنشئت  هلريتمـة 2009مر ب  

تقعة وترفر هلرستئ  هلصحـة قع ترفر قشرف يشتط ايتمي لك  تبـة حـ  أن ذلك قم يشجع هللتلب عبى متاسة  بت
 هأيشلة هلريتمـة.

ي وبتلطت فإن هلفرض وقنه حسب إجتبت  هللبـة فإن قبة هإقكتيـت  تعرق  متاس ة هلنشتط هلريتمي هلتو
 ـق.

 ة:ـــــثـالـة الثــــرضيـاقشة الفـــنـم -2-3
مول همعنرن برهقج هأيشلة هلريتمة ق  وجـة يظر هللبـة هلذترا تـن أن أغبــة هجــن تتيت  هيلاقت ق  ه

: إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت   حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت
تقعـة قع اغـطك ت - ت بتإقتقة ه طريت  بريتقج هلنشتط هلريتمي ه  47,5طـتهى 
ـتعـة  -  تقعـة بتألعتب ه ت  بتإقتقة ه  47,5يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
تقعـة بتألعتب  - ت  بتإقتقة ه  51,1هلفرةية يـطم هلريتقج هلريتمي ه
تقعـة وهلريتقج هلماهسي -  50,4يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه
لـط هلريتقج هلريتمي  -  51,8يستهم هللبـة ي 
 48,9يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي : -
 49,6يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي  -
 48,9 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  -
 52,2منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي   -

ويطـن ق  خال إجتبت  هللبـة هلذترا أن بريتقج هلنشتط هلريتمي ا يستهم ي جبب أتر عمة مك  ق  
 همـتاسن.

مول همعنرن بريتقج هأيشلة هلريتمة ق  وجـة يظر هللتلـ ت  تـن أن أغبــة هجــت  تتيت إجتبطـ  عبى وهيلاقت ق  ه
:  هلفـره  بأحـتيت حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت

تقعـة قع اغـطك  - ت بتإقتقة ه طريت  بريتقج هلنشتط هلريتمي ه  49,2 تطـتهى 
ـتعـة - تقعـة بتألعتب ه ت  بتإقتقة ه   43,1يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
تقعـة بتألعتب هلفرةية  - ت  بتإقتقة ه  50,8يـطم هلريتقج هلريتمي ه
تقعـة وهلريتقج هلماهسي -  50,8 يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه
لـط هلريتقج هلريتمي  -  49,2يستهم هللبـة ي 
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 49,7مي يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريت -
 49,7يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي  -
 47,2 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز   -
 45,2 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي   -

 ويطـن ق  خال إجتبت  هللتلـت  أن بريتقج هلنشتط هلريتمي ا يستهم ي جبب أتر عمة مك  ق  همـتاست . 
مول همعنرن  أقت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه

 :  بريتقج هلنشتط هلريتمي وهل جتء  عبى هلنحر هلطت
تقعـة  اغـت  هللاب:  -  أحـتيت. بتمتئة لصت هجــن ب 60يرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
تقعـة  عبى إتطستب هللاب قـتاه  جميم :  - بتمتئة لصت هجــن  60يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه

 بنعم. 
ـتعـةيـطم بريتقج ه -  بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت. 60 لنشتط هلريتمي بتألعتب ه
 متئة لصت هجــن بنعم. بت 80 هلنشتط هلريتمي بتألعتب هلفرةيةيـطم بريتقج  -
مهول هلماهسـة عبى قمها هلسنةيرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي  -  بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  100 ه
 بتمتئة لصت هجــن بنعم. 60 ــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمييطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطن -
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  60 هلنشتط هلريتضة ي تنفـذ بريتقج يستهم هللبـ -
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  60 م عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز يط -
 ن بريتقج هلنشتط هلريتمي ا يستهم ي جبب عمة أتر ق  همـتاسن. ه

مول همعنرن  أقت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه
 :  بريتقج هلنشتط هلريتمي وهل جتء  عبى هلنحر هلطت

تقعـة  اغـت  هللابيرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط هلريتمي  -  بنعم و بأحـتيت. بتمتئة لصت هجــن  37,5 بتإقتقة ه
تقعـة  -  -بتمتئة لصت هجــن  50 هللاب قـتاه  جميم  هتطستبعبى  يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه

 بأحـتيت. 
ـتعـةيـطم بريتقج ه -  بتمتئة لصت هجــن بنعم و بأحـتيت. 50 لنشتط هلريتمي بتألعتب ه
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  37,5 لعتب هلفرةيةهلنشتط هلريتمي بتأيـطم بريتقج  -
مهول هلماهسـة عبى قمها هلسنةيرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي  -  بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  50 ه
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  62,5 ــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمييطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطن -
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت.  75 هلريتمي م هللبـة ي تنفـذ بريتقج هلنشتطيسته -
 بتمتئة لصت هجــن بنعم.  75 م عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز يط -
 بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت. 62,5 هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  منح -

 جبب عمة أتر ق  همـتاست .  أن بريتقج هلنشتط هلريتمي ا يستهم ي



 150 

ذب أتر عمة ق   م أن بريتقج هلنشتط هلريتمي ا  وبتأخم بعن هاعطـتا وجـت  هلنظر بصرا  عتقة 
همـتاسن وهمـتاست  وياحظ أيضت وجرة هـه إتفتق عبى أن هلريتمت  هلفرةية تبـى ههطـتقت أتر بتمـتاية قع 

ـتعـة.   هلريتمت  ه
مول همعنرن بأهمهف هلنشتط هلريتمي ق  وجـة يظر هللبـة هلذترا تـن أن أغبــة هجــن تتيت وهيلاقت ق   ه

:  إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت
تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ -   بتمتئة 42,6 متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم إ
 بتمتئة  48,9 تشعر بتااتـتح هلنفسي متاسة هلنشتط هلريتمي -
تبـت عبى صح -  بتمتئة  49,6  متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر إ
 بتمتئة  44,7تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي بنتء عاقت  طــة قع هآخري   -
 بتمتئة  52,5متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم ي هلطحصـ  هلماهسي  -
بب متاسن جمةهلنشتط بريتقج  -  بتمتئة  49,6 هلريتمي 

ويسطخبص مت سـق أن هللبـة وعرن بأمـة هلنشتط هلريتمي ولك  هلطحــق هلنسي لأهمهف يتتج ع  قبة همـتاسة وهذه 
 قت يــنه همسطخبص ق  يظر  همشرفن .     

مول همعنرن بأهمهف هلنشتط هلريتمي ق  وجـة يظر هللتلـت  تـن أن أغبــة هجــن تتيت  وهيلاقت ق  ه
:   إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت

تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ  -   بتمتئة 46,2متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم إ
 بتمتئة  45,2 لريتمي تشعر بتااتـتح هلنفسيمتاسة هلنشتط ه -
تبـت عبى صح  -  بتمتئة  43,1متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر إ
 بتمتئة  51,8تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي بنتء عاقت  طــة قع هآخري   -
بب متاسن جمة  -  بتمتئة  48,2بريتقج هلنشتط هلريتمي 
بتمتئة لصت هجــن  41,6مـتاسة هلنشتط هلريتمي تستعم ي هلطحصـ  هلماهسي تتيت يسـطـت  إا هلفـر  همعنرية - 

 بنعم. 
ويسطخبص مت سـق أن هللتلـت  عبى وعي بأمـة هلنشتط هلريتمي ولك  هلطحــق هلنسي لأهمهف يتتج ع  قبة همـتاسة 

 وهذه قت يــنه همسطخبص ق  يظر  همشرفن.     
مول همعنرن  أقت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه

 :  بأهمهف هلنشتط هلريتمي وهل جتء  عبى هلنحر هلطت
تبـةيـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  وقت فرهغ هللاب بلريـة  -  بتمتئة لصت هجــن بنعم. 80 إ
 بتمتئة لصت هجــن بنعم. 80 بلاب همـتاسن هلبـتقة هلـميـةب هلنشتط هلريتمي ليكس -
تبـة بعم متاسة هلنشتط هلريتمي -   .بتمتئة لصت هجــن بنعم 60  تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ
ت ترسـع قتعم  همـتاسن -   .ــن بنعم وأحـتيتبتمتئة لصت هج 40 ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
 .بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت وا 40يـمف هلريتقج إ تنــة ههرهيت  هلريتمـة بن هللاب  -
  .بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت 60 متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة ايتمـة -
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ب عميم  وق  بـنـت عم  قما  برهقج هأيشلة أن لـس هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي ويعرة ذلك أسـت
ــق يسي لـعض أهمهف هلريتقج.  هلريتمـة عبى جبب هلكثر ق  همـتاسن بتلرغم ق  

مول همعنرن  أقت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه
: بأهمهف هلنشتط هلريتمي وهل جت  ء  عبى هلنحر هلطت

تبـة -  بتمتئة لصت هجــن بنعم وأحـتيت. 5  يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ
 بتمتئة لصت هجــن بنعم. 75يكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب همـتاسن هلبـتقة هلـميـة  -
تبـة بعم متاسة هلنشتط هلريتمي  -   .بتمتئة لصت هجــن بأحـتيت 75تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ
ت ترسـع قتعم  همـتاسن  -  .بتمتئة لصت هجــن بنعم 75ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
 .لصت هجــن بنعمبتمتئة  87,5يـمف هلريتقج إ تنــة ههرهيت  هلريتمـة بن هللاب  -
 .بتمتئة لصت هجــن بنعم وا 37,5 هلفرهغ أيشلة ايتمـة متاس هللبـة ي وقت -

أن لـس هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي ويعرة ذلك أسـتب عميم  وق  بـنـت عم  قما  برهقج هأيشلة 
ـ  ـق يسي لـعض أهمهف هلريتقج.هلريتمـة عبى جبب هلكثر ق  همـتاست  بتلرغم ق  

تةه ( أن قسؤولـة تنظـم هأيشلة هلريتمـة تـع عبى تا ق  2011ويرى عاء هلمي  ممي ) هللابـة  ها
طص بطـمم وتنظـم برهقج هأيشلة هلريتمـة همخطبفة ل بلاب همف وهل مث  همشتاتة هللابـة تـت أن هإةها  هلعتقة 

 (68، صفحة 2011)عاء هلمي ، . غـمأوقت  فره هسطثـتا
إ هلرهقج هلثـتفـة  هافطـتاق  هلنشتط هلريتمي  هاسطفتة ( أن ق  قعرقت  2011ر عاء هلمي  ممي )ثذتثوي

 (69، صفحة 2011)عاء هلمي ، هل تعـ  عبى خبق هلرعي بأمـة متاسة هأيشلة هلريتمـة. 
ب عنم و مع هأهمهف أن 2011ويـن أمم عـم هلمهم هلرزير وآخرون )  ـم حس  عاوي أيه  ( ع  

ميم هأهمهف بطحميم قمى  مة ، وتطنتسب قع هإقكتيت  وهمرهاة همتلـة وهلـشرية ب  ابم أن يرتـط  تكرن وهقعـة و
 ف .زق لطحــق هذ  هأهمه

ـق هلفرض. تقعـة وبتلطت  فز هللبـة عبى همـتاسة بتإقتقت  ه  ومت سـق يـرل أن برهقج هأيشلة هلريتمـة ا 
 ة:ـــــرابعـة الـــــيـرضـة الفـــــاقشـنـم -2-4

مول همعنرن بتلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمة ق  وجـة يظر هللبـة هلذترا تـن أن أغبــة  هيلاقت ق  ه
:  هجــن تتيت إجتبطـم عبى هلفـره  بأحـتيت حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت

 بتمتئة 50,4هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  -
 بتمتئة  51,1 هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة هلريتمـةهطم  -
 بتمتئة  50,4ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة  -
 بتمتئة  41,8تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن هإقتقت  بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقة  -
 بتمتئة 55,3لنشتط هلريتمي تسطخم  همبصـت  ترسـبة إعا  هللاب ع  برهقج ه -
 بتمتئة 53,2تسطخم  هايتيت ي هإعان ع  هأيشلة  -
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تـن مت سـق ق  وجـة يظر هللبـة أيه ا يكرن هنتك ةوقت إعان ع  هأيشلة هلريتمـة خصرصت ي عم  هلطرفر هلمهئم 
عطـم عبــت أحـتيت فـط ي هإعان ع  لإذهعة، لك  ي هلرقت هلذي يكثر فـه إسطعـتل هأيتيت  ق  قـ  هللبـة ي

تقعـة بأحـتء هلذترا ا تستهم ي جبب  بريتقج هأيشلة هلريتمـة وبتلطت فتلمعتية وهإعان عبى قسطرى هإقتقت  ه
 هلعمة هأتر ق  همـتاسن. 

مول همعنرن بتلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمة ق  وجـة يظر هللتلـت   تـن أن أغبــة وهيلاقت ق  ه
:  هجــت  تتيت إجتبطـ  عبى هلفـره  بأحـتيت حـ  جتء  هلنسب همئرية عبى هلنحر هلطت

 بتمتئة 49,7هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  -
 بتمتئة  43,7 هطم هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة هلريتمـة -
 بتمتئة  45,7هأيشلة هلريتمـة ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج  -
 بتمتئة  48,2تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن هإقتقت  بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقة  -
 بتمتئة 48,7تسطخم  همبصـت  ترسـبة إعا  هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتمي  -
 بتمتئة 45,2تسطخم  هايتيت ي هإعان ع  هأيشلة  -

ق  وجـة يظر هللتلـت  أيه ا يكرن هنتك ةوقت إعان ع  هأيشلة هلريتمـة خصرصت ي عم  هلطرفر هلمهئم  تـن مت سـق
ق  قـ  هللتلـت  يعطـم عبــت أحـتيت فـط ي هإعان ع   تهايتي هسطعـتلت هلذي يكثر فـه لإذهعة، لك  ي هلرق

تقعـة بأحـتء هإيتث ا تستهم ي جبب بريتقج هأيشلة هلريتمـة وبتلطت فتلمعتية وهإعان عب ى قسطرى هإقتقت  ه
 هلعمة هأتر ق  همـتاست . 

مول همعنرن ثثأق ت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هلذترا يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه
:بتلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة وهل جتء  عبى هلنحر   هلطت

ــن بأحـتيت وا 40هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  -  .بتمتئة لصت ه
ــن بنعم وأحـتيت 40هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة  -   .بتمتئة لصت ه
ــن بأحـتي 60ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة  -  .تبتمتئة لصت ه
تي لبمعتية لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة هللاب ي متاسة هلنشتط هلريتمي  - ــن  60يرجم تأثر إ بتمتئة لصت ه

 .بنعم
ــن بنعم وأحـتيت 40تسطخم  قبصـت  حتئلـة إعا  هللاب ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي  -   .بتمتئة لصت ه

تية لأيشلة هلريتمـة وهإعان عنـت قع عم  هاسطعـتل لإذهعة إا يتةاه بتلرغم ق  إيه لـس هنتك ههطـتقت تـره بتلمع
تي لبمعتية عبى همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة وهمبصـت  ا تفي تثره بتلغرض ي وجرة  هاعتهف برجرة تأثر إ

تقعـة بأح ـتء هلذترا ا تستهم ي جبب هلعمة هأتر ق  هأيتيت . وبتلطت فتلمعتية وهإعان عبى قسطرى هإقتقت  ه
 همـتاسن. 

مول ثثأق  ت ق  وجـة يظر همشرفن ع  هلنشتط هلريتمي بأحـتء هإيتث يطـن هيلاقت ق  هلنسب همئرية ي ه
:  همعنرن بتلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة وهل جتء  عبى هلنحر هلطت

ــن بأحـتيت وا 37,5  هأيشلة هلريتمـة هطم هإقتقة بتإعان ع -  .بتمتئة لصت ه
ــن بأحـتيت 62,5هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة  -   .بتمتئة لصت ه
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ــن بنعم 75ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة  -  بتمتئة لصت ه
تي لبمعتية لأيشلة - ــن  75هلريتمـة عبى قشتاتة هللاب ي متاسة هلنشتط هلريتمي  يرجم تأثر إ بتمتئة لصت ه

 .بنعم
ــن بنعم وأحـتيت 50تسطخم  قبصـت  حتئلـة إعا  هللاب ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي  -   .بتمتئة لصت ه

عم  هاسطعـتل لإذهعة إا يتةاه بتلرغم ق  إيه لـس هنتك ههطـتقت تـره بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة وهإعان عنـت قع 
تي لبمعتية عبى همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة، وهمبصـت  ا ت في تثره بتلغرض ي وجرة هاعتهف برجرة تأثر إ

تقعـة بأحـتء هإيتث ا تستهم ي جبب هلعمة هأتر ،تهأيتي  ق  وبتلطت فتلمعتية وهإعان عبى قسطرى هإقتقت  ه
 همـتاست .  

م أن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ا تسطعـ   وبتأخذ بعن هاعطـتا وجـت  هلنظر بصرا  عتقة 
بب  أتر عمة ق  همـتاسن وهمـتاست  ويطفق فــت ترصبنت إلـه قع قت ترص  إلـه أمم عـم هلمهم  بتلشك  هلكتي 

تلـة  ( أن هلمعتية2011هلرزير وآخرون ) وهإعان همطتحة بطنفـذ بريتقج هلنشتط هلريتمي غر تتفـة لطحــق هأهمهف ه
ــــت عبى أتـ  وجه. ب   وهل 

بب أتر ومت سـق يـرل أن هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة غر  عمة ق  همـتاسن لبنشتط  تتفـة 
ـق هلفرض. هلريتمي بتإقتقت  تقعـة وبتلطت   ه

وبعم قنتقشة هلفرمـت  ت  وهحم  عبى حمى يـرل أينت أجـنت عبى هلطستؤل هلعت  وهلذي هر: إ قتذه تعزى قبة  
ي ـق هلفرض هلعت  معرفة أسـتب قبة همـتاسة وهل هي:، متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو  وبتلطت ترصبنت إ 

س  هللتلب ه - ـة يغبب عبــت هللتبع هلريتمي. هسطثـتاتقعي همــم ا   وقت فرهغه ي أيشلة ترو
ي. -  قبة هإقكتيت  تعرق  متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
فز هللبـة عبى متاسة هلنشتط هلريتمي.  -  بريتقج هأيشلة هلريتمـة ا 
بب أتر -  عمة ق  همـتاسن لبنشتط هلريتمي. هلمعتية وهإعان ع  هأيشلة هلريتمـة غر تتفـة 
 :اتــــــاجــــتـنـااست -3

 هلطتلـة ي مرء هلغرض ق  هلماهسة وبنتء عبى تستؤا  هلـح  وفرمـتته. هاسطنطتجت خبص هلـتح  إ 
ـة سبــة. ههطـت  -     هللبـة منتهط ترو  

 متاسة يشتط ايتمي لـست ق  هأولريت . -
ة -  .ةوقت هماعب لـست صت
 .قنتسـة قستحة هلـتعة لعمة هللبـةعم   -
 .فن ع  هلنشتط هلريتمي غر تتيعمة همشر  -
طبفة هماعب ا تكفي ةوقت خصرصت وأن هللبـة -  .يفضبرن إ حم قت ايتمت  
 . هلرستئ  هلريتمـة هسطخمه إستء  بعض هللبـة  -
 بأمـة هلنشتط هلريتمي. هلطرعـةقبة هلبـتءه   -
 .تمبصـت ي هإعان ع  هأيشلة هلريتمـة وهإتطفتء ب تلايتيهلمهئم  هاسطعـتلعم   -
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 ات:ــــــيـوصــالت -4
م  ههمف هلعت  لبـح  وهي تتأي:   بعم قت خبصنت إلـه ق  هسطنطتجت  وبنتء عبــت تصتغ هلطرصـت  مت 

ـة . - تبـة ي همنتهط ترو  همشتاتة هإ
رص عبى صـتيطـت .ــز  -  همرهفق هلريتمـة وه
ـ  تكرن جتهز  ةوقت لبــتاسة. -  إصاح أامـة هماعب 
 .ب ق  همشرفن ع  هلنشتط هلريتميترفر هلعمة همنتس -
 .فة وهاسطعتية بتمرهفق هجتوا ترفر هماعب همخطب -
تق -  . عـة بتلـرب ق  همرتـت  هلريتمـةبنتء هأحـتء ه
 قرهعت  اغـت  هللبـة. -
ة لـتءه   -  بأمـة هلنشتط هلريتمي. ترعـةبر
 هإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر. -
 قع هإبـتء عبى همبصـت  لإعان ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي . تلايتيهلمهئم  هاسطعـتل -
ص - مول هلماهسي عبى هلعـر  وفت  هاقطحتيت  عبى ه ة .قرهعت  ه  رص أثنتء هلر

 :  ق  خال قت ترصبنت إلـه ق  يطتئج وقت خبصنت إلـه ق  ترصـت  يكرن قـتح هإستهتـجـة تتلطت
د ــة عنـــرويحيـة التـــاضيـة الريـــة اأنشطـــارسـي ممــراغ فـــت الفــــوق راـــمثاستة ــــراتيجيــــرح إستــــتـمق-5
 ة :ـــــيـامعـالج اتـــــامـة اإقـــبـطل
  ـة. وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هسطثـتا رح اأول:ـــــتـالمق  هلريتمـة هلتو
ـم . - تلة ه  سـس هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ق  أج  ببرغ ه
  .سـس هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ي هحتفظة عبى هلصحة -
 .هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ي عاج بعض هأقرهض سـس -
 .سـس هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ق  أج  هلطحصـ  هلماهسي -
 .سـس هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ي هايمقتج هاجطـتعي -
 .سـس هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ي هحتفظة عبى هلــئة -

 ة :ــــل المستعملـائـالوس
 .هإذهعة هلمهخبـة -
 .هسطعـتل همبصـت  -
 .تهايتيهسطعـتل  -
ي - ي يشتك فـه مـع طبـة ه   .فطح حستب ختص بت
 :ــــنيـعلـاالف
تقعـة - مقت  ه  .قميرية ه
 .قميرية هلصحة هلعـرقـة -
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 .قميرية هلشـــة وهلريتمة -
 .هلبجتن هللابـة -
 هللبـة -
 ذ:ـــــيـفـنـالت
تصة  - تقعـة و قميرية هلصحة هلعـرقـة ق  أج  هلــت  بتأيت  هلطحسـسـة ه مقت  ه إبره  هتفتقـت  بن قميرية ه

 بطعريف هللبـة بأمـة هلنشتط هلـم ي هحتفظة عبى هلصحة وبأمـطه ي عاج بعض هأقرهض.
تقعـة و قميرية هلشـــة و  - مقت  ه هلريتمة ق  أج  هلــت  بطعريف هللبـة بأمـة هلنشتط إبره  هتفتقـت  بن قميرية ه

ـم  وذلك ق  خال تـفـة همـتاسة. تلة ه  هلـم ق  أج  ببرغ ه
مة. - مقة هاجطـتعـة وهلنفستيـن لبلبـة خصرصت ه طصي ه  قرهفـة 
 مرهعـم هأيت  هلطحسـسـة ومت م تنتوله. برهسلة هلرستئ  همسطعـبة لإيذهع إباغ هللبـة ق  قـ  هلبجتن هللابـة -
 إباغ هللتلب لبلتلب مرهعـم هأيت  هلطحسـسـة ومت م تنتوله. -
ة عبى قمها هلسنة. )هاعطـتة عبى وستئ  هإيذهع همخطبفة( ة:ــــظـاحــم  هأيت  هلطحسـسـة تكرن قر
 :ـة. ـتاسة هأيشلةمة هإقكتيـت  همتةية وهلـشري المقـتــــرح الثــانــــي  هلريتمـة هلتو
تقعي - ي ه  .ترقـم همرهفق هلريتمـة بت
 قنتسـة هإقكتيـت  لعمة هللبـة. -
ـ  يكرن هلعرض حسب هللبب ق  أج  ترهـم هلنفـت  -  تنثرع همرهفق هلريتمـة 
تقعة ق  أج  هلطنـ   - تقعي وه ي ه  قشـت أو بتسطعـتل هلماهجت  ههرهئـةخبق مره  لبطنـ  بن هأحـتء وبن ه
تاجـة تتمرتـت   - تقعـة وقميرية هلشـتب وهلريتمة ق  أج  هسطعـتل همرهفق ه مقت  ه إبثثره  هتفتقـة بن قميرية ه

 هلريتمـة ق  طرف هللبـة همـــن.
تقعي ق  طرف غر هللبـة وهسطعـتل همرهفق  - ي ه رهاية ق  قـ  هللبـة.هسطعـتل همرهفق هلريتمـة بت  ه
تقعـة بتلـرب ق  همرتـت . -  بنتء هأحـتء ه
 همروية ي أوقت  هسطعـتل همرهفق هلريتمـة. -
 صـتية همرهفق هلريتمـة.  -
 ترفر همشرفن ع  هأيشلة هلريتمـة. -
تقعـة وقميرية هلشـتب  - مقت  ه وهلريتمة قع هاعطـتة تذلك عبى ترفر قمابن ق  خال هتفتقـة بن قميرية ه

 همطلرعن ق  هللبـة وغر هللبـة.
 تشكـ  هـئة تشرف عبى همرهفق هلريتمـة ق  هإةهاين وهمشرفن وهللبـة. -
 ـة: :ثــــالـرح الثـــــتـالمق ة هأيشلة هلريتمـة هلتو  بر
ـة ق   - ة هأيشلة هلريتمـة هلتو  .هإةهاين وهمشرفن وهللبـةتشكـ  هـئة تشرف عبى بر
 .قرهعت  هلطنرع ي هأيشلة هلريتمـة ق  أج  جبب أتر عمة ق  هللبـة -
ة هلبـبـة همطأخر  - نب هلر  .ومع هلريتقج هلزق لأيشلة ي غر أوقت  هلماهسة قع 



 156 

 الفاعلين:
تقعـة - مقت  ه ة هأيشلة هلريتمـة هإهرهفمثبة ي هـئة  قميرية ه  .عبى بر
 .قميرية هلشـتب وهلريتمة -
 .لفماهلـت  هلرائـةه -
ـعـت  هلريتمـة -  .ه

ي ي  هسطعـتل أج ق   هتفتقـت إهرهك هلفتعبن ق  خال  تاجة ع  ه تقعي وهمرتـت  هلريتمـة ه ي ه  قرهفق ه
ـعـت  هلريتمـة.  هإحـتءتنظـم هلمواه  هلريتمـة لفرق  - تقعـة ولبفرق همنطــة إ هلفماهلـت  هلرائـة و ه  ه
 تنظـم هلمواه  هلريتمـة قع ابلـت بأغرهض أخرى ،قث  هحتفظة عبى هلــئة ،هلطنــة همسطمهقة ... -
فز هللبـة  ،تستعم عبى جبب همشتهمي هلمواه  هلريتمـة  ة:ـــــظـاحـم عبى متاسة هلنشتط وق  هأن همشتهم  أن 

ي ي وقت هلفرهغ.  هلريتمي هلتو
  ـة: هلمعتية وهإعان لأيشلة هلريتمـة: المقترح الرابع  هلتو

 :وسائل الدعاية واإعان عن اأنشطة الرياضية المستعملة
 هإذهعة هلمهخبـة.  -
تئلـة. -  همبصـت  ه
تص بتللبـة - ستب هإلكتو ه  .ه
تعرف هللبـة بأمـة هلنشتط هلريتمي وهلفتئم  همرجر  قنه ق  خال ترمـح تـفـة همـتاسة هلصحـحة  تطــت  -

 وهلسبــة قع هلطلرق إ تـفـة همشتاتة ي هلرهقج هلريتمـة.
تقعـة قع هلفماهلـت  هلرائـة   - مقت  ه ت إهرهف ه هإذهعة هحبـة وهلصحتفة بتلنسـة لبمواه  هل تنظم 

ـعـت  هلريتمـة.  وه
 رستئ  هإيذهع همخطبفة ق  هأيه أن يستهم ي جبب همـتاسن. هل إن يشر هلرعي ق  خ  ة:ـــــــظـاحـم
   :ـة.المقـتـــــرح الخـامـــــس  متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو
 .متاسة هلنشتط هلريتمي ق  خال تنفـذ هلرهقج همسلر  -
ـة ختاج هلرهقج همسلر  -  .متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو
 م:ـــيـيـقـالت

ـة عنم طبـة هإقتقت  تح قـتح إستهتـجـة هسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو  تـــم قمى 
تبـت  وهلسبــت  ح يطـك  ق  ومع هلطعميا  هلازقة وهل ق  هأهت جبب  تقعـة ق  أج  هلرقرف عبى هإ ه

 أتر عمة ق  همـتاسن.
طـع هلـح  لبطعرف عبى هلريتمة: ـــــظـماح ب إجرهء قسح هتق  عبى  سـم قشروع هإستهتـجـة  ت  هل قـ  

 نت يرهعى ي هلعرض يسـة هللبب ق  أج  ترهـم همـزهيـة. وه ،يرغب هللبـة ي متاسطـت
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 امــــــــــــة:ــاصــــــــــة العـالخ
رهيب   ـرعة ق  هأهمهف، ق  بـنـت إعمهة هلشـتب ق  تتفة ه ــق  تقعة هلسعي إ  إن ق  قـت  ه
رهيــت همطعمة .ح يكريره قتةاي  عبى أةهء أةوهاهم لطحــق  ،وهاجطـتعـةهأتتةمـة   هلطنــة هجطـعـة 
تقعة أهمهفـت تتن ق  هلضرواي ترفر جرهيب هلرعتية همخطبفة مـ  إستهتـجـة هتقبة ق  هأهت   ـق ه وح 

حـ  يرجم ي ت  إقتقة جتقعـة قنشآ  وإطتاه  تعكف عبى ، ق  أج  متاسة هأيشلة همخطبفة إتتحة هلفرصة لبلبـة
 .أوقت  فرهغـم اسطثـتاوخمقت  وبرهقج  أيشلةخال قت تـمقه ق   اعتية هللبـة ق 

 هي:ومك  هلـرل أيه ق  أهم هلعرهق  هل تـرا قسطرى تفتء  هإستهتـجـة 
ـة بصفة عتقة وهلريتمـة بصفة ختصة. هاهطـت  إباء -  بتأيشلة هلتو
 ترفر هإقكتيت  لكي تنتسب عمة هللبـة. -
ـة بصفة عتقة وهلريتمـة بصفة ختصة. هلطرعـةبتلبـتءه   هاهطـت  -  لبطذتر بأمـة متاسة هأيشلة هلتو
 بعم هلرؤية.  -
 هلنظر إ خصتئص هللبـة همـــن.  -
 تنظـم هلرهقج قع قرهعت  ظروف هللبـة. -
ب أن تـر  عبى عمة ق    بص إ أن هإستهتـجـة هلنتجحة  بتأهمهف  ظرية وهلفكرية همرتـلةهلن هافتهمت لذلك 

ــــت  .هسطخمهقـتوعبى هلرسـبة هل يـتح  ،قنه هايلاقوعبى هلرهقع هلذي يطم  ،هل تسعى إ 
ـة هل   ـرعة ق  هأيشلة هلتو ويرز أمـة هذ  هلماهسة ي جتيـن فـي تطـح ي هجتل هلريتمي تعرف عبى 

تقعـن ة ع   مـ  إلــت هللبـة ه ميم همؤثره  هلسبــة هل تـبص ق  فعتلـطـت هلنت وقت  هسطثـتاهمرجرة  ي  هلرهقع،و
 هلفرهغ ي متاسطـت .

ـة عنم طبـة تتن ههمف هلرئـسي هر و   هقتهح إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو
تقعـة.  هإقتقت  ه

ـق قتتإستهتـجـوعبـه ف  ومعت ق  أجبه، وي ةاهسطنت حس   ة هلنتجحة ترهعى فــت همعتير هلعبــة وبتلطت 
 عبى تكتق  هخصـة هللتلب. هيعكتسلفرهغ متله ق  هوقت  هسطثـتا

ـت    تقعي وتشخـص هلصعربت   هاجطـتعـةوق  جـة أخرى فـذ  هلماهسة تبي حتجة عبــة تطص  بلــعة ه لبلتلب ه
أوقت  فرهغه. هسطغالهل يرهجــت ي 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةــــة العربيـــع باللغــــراجـادر و المــــالمص -
هايستن ق  هلتويح.تطتب هلتبـة هلنرعـة.أو (. حتجة ،2017ـرة خبـ .) ،أبرةف -1  

http://iugaza.edu.ps/slemanhm/filesم هلرفع ق :    

كرقـة ي 2014-2013ـم سبــتن. ) همى،و   حسن -2 (. ةاهسة قعرقت  هأيشلة هلريتمـة لبجتقعت  ه
هلعثثثرهق. ث،جتقعة بغمهةبة تبـة هلتبـة هلريتمـة،  بغمهة.  

ةها  هإسكنماية: (.1)همرسرعة هلعبــة لإةها  هلريتمي (.2013.)حس  ،عـم همـصرة و أمم هلشتفعي إبرههـم، -3
 هلرفتء لميـت هللـتعة وهلنشر.

رهة عـم هلرمتن -4 ـم فؤهةو  عتاف، عـم ه ةاهست   و إستهتـجـة قـتحة لبنشتط هلريتمي، (.2011) .عز  فكري، 
طــة.جتقعة  عربـة ي هلتبـة وعبم هلنفس،  

هإسكنماية:  . (1)قـمقة ي هلتويح وأوقت  هلفرهغ (.2013.)ـم عـم هلعزيز، وساقة  أقت قطرل ،هلـلرهوي -5
  قتهي لبنشر وهلطرزيع.

  .وهرهن. : جرة  حـت  هلطبــذ وعاقطـت بتلطحصـ  هلماهسي استلة قتجسطر بعنرهن (.2014. )ر  ،ترمة  -6

جتيفي(.م هلرفع ق : ،2010 ب  حسن.) ،يتجي  -7  

سـطـر(. ،2017)، www.univ.ency-education  

.www.alriyadh.com : 8- (. م هلرفع ق 2007. )جريم  هلريتض  

هإسكنماية:  (.1)إستهتـجـة تسريق خمقت  هلنشتط هلريتمي (. 20011ممي أمم. ) ،هلمي عاء  -9
  هللـتعة وهلنشر.ةها هلرفتء لميـت 

ر  لمى هلشـتب هلسعرةي همنلـة هلغربـة (. 1986. )إبرههـم حتقم ،قنمي  -10 قعـمهلـحرث  .هأوقت  ه
هلسعرةية. ،هلتهث هإساقي هلعبــة وإحـتء  

ـة (. 2001. )هت ،عـمهلسا  -11   هلـتهر : ةها هلفكر هلعري.(.  1) هلتويح وهلتبـة هلتو

تقعة (. 2009تتظم. )  طتاق ،جتسم  وحـما حتم عزيز، -12 بة  .هسطثـتا أوقت  هلفرهغ لمى طبـة ه
.هلتبرية هلـتةسـة ي هأةهب وهلعبر   

ـم أمم. ) ،عـم  -13 (. 1)إستهتـجـة تفعـ  هإسطثـتا هلريتمي ي همؤسست  هلريتمـة(. 2012ازق 
  هإسكنماية: ةها هلرفتء لميـت هللـتعة وهلنشر.

بة جتقعة ةقشق(. 2012اغمهء عبي. ) ،يعـسة -14 ـت  لمى طبـة جتقع ةقشق وتشري .    ،جرة  ه

. لبنشر وهلطرزيععـتن: ةها صفتء (. 1) عبم هلنفس(. 2008. )صت حس  ،هلمهري -15  

http://iugaza.edu.ps/slemanhm/filesتم
http://www.univ.ency-education/
http://www.univ.ency-education/


 

 هلـتهر : قرتز(. 1) قـمقة ي هإةها  هلريتمـة (.1997عـسى قلر. ) ،طبحة حست   وعملة ،هلمي  -16
 هلكطتب لبنشر. 

ي ي وقت  (.1984عتيم . ) ،عـم هلعزيز -17 ر متاسة هلنشتط هلتو ت  جتقعت  هيميتيت  تهت  خر ه
: ةها هلفكر هلعري.هلـتهر . هلفرهغ  

هلكطتب  هلـتهر : قرتز(. 2) هإةها  ي هلتبـة هلريتمـة بن هلنظرية وهلطلــق (.1999عـم هجـم. ) ،هرف -18
 لبنشر. 

. م هلرفع ق :لمى هلشـتبوقت هلفرهغ  فـفري(.،2015عبي أسعم.) ،وطفة -19  

(2017أو   25) ،  www.ssnpstudents.com 

.هلـتهر : قرتز هلكطتب لبنشر .(1) قنظرقة قرهتز هلشـتب هلتبرية (.2003. )فرغبي عـم هه ،أمم -20  

 (. هإسكنماية:1) همرسرعة هلعبــة لإةها  هلريتمـة(. 2003حس ، أمم هلشتفعي. )  إبرههـم عـم همـصرة،  -21
 ةها هلرفتء لميـت هللـتعة وهلنشر.

مةقشكا  (. 2012. )قتةاي ،حبــة -22 م هلرفع ق : . بة هلعبر  هإيستيـة وهإجطـتعـة. هللبـة ه  

http:// www.noorsa.net/files/file/79e8_16.pdf 

ـم  ،ةاويش -23 ـتمي. ) ،تـتل و هلكطتب  هلـتهر : قرتز(. 1) لبتويح وأوقت  هلفرهغاؤية عصرية  (.1997ه
 لبنشر. 

ر  ،ةاويش -24   ةها هلفكر هلعري.(. هلـتهر : 2) هلتويح وأوقت  هلفرهغ (.2001أقن. ) ،تـتل وه

  (. هلـتهر : قرتز هلكطتب لبنشر.1سـكرلرجـت هلنـر لبـري هلريتمي )(. 1998. )ـم حس  عاوي، -25

ـتمي -26 : قرتز (. هلـتهر 2) هلتويح بن هلنظرية وهلطلــق (.2001. )قصلفى عـم هلعزيز ،ـم  وعتيم  ،ه
  هلكطتب لبنشر.

      (. عـتن: قؤسسة هلراهق لبنشر وهلطرزيع.1إستهتـجـة هلريتمة ) (.2010. )قروهن عـم هجـم إبرههـم، -27

 (. هإسكنماية: ةها هلرفتء لميـت1إستهتـجـة إعمهة هلـل  هأومي )(. 2010. )يتةي أمم عبي عـم هجـم، -28
  هللـتعة وهلنشر.

ـم يريس.) قرسي، -29 قؤمر " قنتهج ةاهسثثثة تـرمـثثة لأيشثثلة هللابثثـة بكبـة همعبـن. جريبـة(.  ،2008هت 
ـعـة همصرية لبـنتهج، (.4) هلطعبـم وههرية هلثـتفـة "، ه  

 .ةاس هلتبـة هلريتمـة وأثر  عبى قـرل واغـت  طبـة هممهاس هلثتيرية(. 2008.)يتسن عبرهن همتعـ  هلطـــي، -30
 م هلرفع ق : .عبر  هلتبـة هلريتمـة بة

http://www.uobabylon.edu.iq/.../sports_edition2/physical_journal2_9.do  
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نس و قكتن هلسك  و همسطرى هاقطصتةي عبى قمى متاسة  (.1997. )ةال قبحس هسطـطـة، -31 أثر قطغره  ه
هلفرهغ ي عـنة أاةةيـة. عـتن. تا  أيشلة أوقت   

ـم خبـ  سـم، -32 تهت  طبـة جتقعة.(. 2009. )مر ب    ةاهسة تأثر هإقكتيـت  وهايشلة هلريتمـة عبى ه
طــة، هلسعرةية. جتقعة  

ـتمي -33 :م هلرفع ق  . تعريف وقع همـتابة هلنســة ي قعجم همعت هلرسـط ، هلبغة.همعجم ،ه  

سـطـر(. ،2017) ، www.almaany.com.dict 

تقعة هااةيـة. عـتن. (.1988هلكرةي، عصـت. ) -34 ر لمى طاب ه تهت  همـتاسة هلريتمـة ي هلرقت ه ه  

همـتاسة هلريتمـة ي وقت هلفرهغ لطاقـذ و تبــذه  هممهاس هلثتيرية ي   (.1990ـم. )و   خلتب، علـت  -35
  هلتويح. هلـتهر : ةها همعتاف. أوقت  هلفرهغ و تطتب

  وهرهن. جتقعة ،قذتر  قتجـستهلضغرط همـنـة وعاقطـت بتلرمت هلرظـفي. (.2014عبي. ) ذوهةي، -36

ـم. ) ،تنعتن -37 بة  (. قعرقت  قشتاتة طتلـت  قمهاس متل هأاةن ي هايشلة هلريتمـة همماسـة.2010عـم 
ق : م هلرفع جتقعة ةقشق.   

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/.../485-526.pdf 

ـتمي -38   (. هلـتهر : قرتز هلكطتب لبنشر.1هلفبسفة وهلطلــق )-هلريتمة لبجــع (.1997)ـم.  ،ه

رس -39 زهئر: ةها هلـصـة لبنشر (.2) قنـجـة هلـح  هلعبـي ي هلعبر  هإيستيـة(. 2004قرايس. ) ،أ .ه  

ـة و أوقت  هلفرهغ1999ولـم. ) ،قتاةي -40 ر هأيشلة هلتو تهت  طبـة جتقعة هلرقرك  بة جتقعة  ،(. ه
. هأاةن.ةقشق  

زهئرية. همشكا  همـنـة لمى قماسي(. 2013.)يرسف ،لعجـا  -41 قذتر   هلتبـة هلـميـة وهلريتمـة ي همماسة ه
  واقبة. جتقعة ،قتجـست

تقعي.جرهن(.  ،2015اهت  فرج. ) ،إبرههـم -42  م هلرفع ق : أهم همشكا  هل ترهجه هللتلب ه
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 ســـــاديـن بـــد بــــد الحميــــة عبــــعـامــج

 ةـاضيـة والريـــيـة البدنـــيـربـد التـــمعه
 راءــــادة الخبــــه للســــوجـم نايــاستب

 
 ـة طــةن: ــــــادة المحكميـــالس

ت عنرهن: هستهتـجـة قـتحة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة  يـر  هللتلب هلـتح  بإعمهة أطروحة ةتطراه  
تقعـة. ـة عنم طبـة هإقتقت  ه  هأيشلة هلريتمـة هلتو

تقعـة.  كــكم هذه هاسطــتن همرجه لبلبـة همـــن بتإقتقت  ه ويرجر ق  سـتةتكم همرقر  إفتةتنت ق  خال 
:  وهر عبى هلنحر هلطت

هلفـره  تموا حرل متاسة هأيشلة هلريتمـة ي وقت هلفرهغ، حـ  أيه ا  يطـم  إلـكم أيـت هللبـة مجـرعة ق 
 ترجم إجتبت  صحـحة وأخرى ختطئة.

تية همنتسـة. Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  أقت  هإجتبة هل 
 الجنس:

 مكان اإقامة:
 التخصص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 خاهت هللبـة أوقت  فرهغـمهأيشلة هل يـضي ق  ور اأول: ــــالمح -

 يعدل  غير مقبول مقبول  الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم

01 
فا  هلفنثثثثثـة  هلذهتب إ ه

   
 تعديل: 

02 
 قشتهم  هأفا 

   
 تعديل: 

03 
 هإسطـتع إ همرســى

   
 تعديل: 

04 
 هلثثثثثثرسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم

   
 تعديل: 

05 
 هلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعثثثثثثثثثثثثثثزف

   
 تعديل:

06 
  تصفح هأيتيـت

 
  

 تعديل:

07 
  (facebookهلفتيسـرك )

   
 تعديل:

08 
  متاسة هلريتمة

 
  

 تعديل:

09 
 هملتلعة

   
 تعديل:

10 
 هلكطتبة ) هلشعر ،هلـصة ،.....(

   
 تعديل:

11 
  قصتحـة هأصمقثثتء

   
 تعديل:

12 
  حضرا همبطــت  ) عبــة،ةينـة، ثـتفـة (

   
 تعديل:

 

 اقتراحات أخرى:
 



 

 :هأيشلة هلريتمـة همفضبة ي:ـــانـالث ورــــالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم

01 
 هلسـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتحة

   
 تعديل:

02 
 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلـثثثثثثثثثثثثم 

   
 تعديل:

03 
 تثثثثثثثثثثثثثثر  هلسثثثثثثثثثثبة

   
 تعديل:

04 
 هلثثثثثثثثثثثثـمتثثثثثثثثثثثثثثر  

   
 تعديل:

05 
 هلكثثثثثثثثثثثثر  هللثثثثثثثتئر 

   
 تعديل:

06 
 تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هأاض

   
 تعديل:

07 
 تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هللتولة

   
 تعديل:

08 
 هلريتمت  هلـطثثثثثثثثثثثثتلـة

   
 تعديل:

09 
 تـثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل هأجتسم

   
 تعديل:

10 
ميمية  هلكر  ه

   
 تعديل:

11 
 هلشلريج

   
 تعديل:

12 
 ( footingههرولة )

   
 تعديل:

13 
 همشي

   
 تعديل:

14 
 (billardهلــبـتاةو)

   
 تعديل:

15 
 Babyfootهلـتبـفر  

   
 تعديل:

 

 اقتراحات أخرى:



 

 :قما  هللبـة عبى تنظـم أوقت  فرهغـم خال هلـر ث: ـــــــالـور الثـــالمح -
 

 اقتراحات أخرى:
 

 يعدل غير مقبول مقبول الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
    أةاس طرهل هلرقت 01

 تعديل:
    أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر  02

 تعديل:
مة  03     لبماهسةأخصص وقت 

 تعديل:
ي 04     إسطغ  وقت هلفرهغ خال هلـر  ي متاسة يشتط ايتمي ترو

 تعديل:
ي 05     يكرن قعظم وقت هلفرهغ قرجه إ متاسة يشط ايتمي ترو

 تعديل:
    أحتفظ عبى قرهعـمي بمقة 06

 تعديل:
    لمي وقت فرهغ طري  07

 تعديل:
    أيت  هلستعت  هل أحطتجـت 08

 تعديل:
    أسطغ  ت  فرهغي ي همرهجعة خال هإقطحتيت  09

 تعديل:
    تثره قت أقر  بطأجـ  وهجـتي هلماهسـة 10

 تعديل:
    قتاست هلتبـة هلـميـة وهلريتمـة ي همرحبة هلثتيرية 11

 تعديل:
ةاوس هلتبـة هلـميـة ي قرحبة هلثتيرية تستعم عبى هإسطـرها ي همشتاتة ي هلنشتط  12

ي  هلريتمي هلتو
   

 تعديل:
ي أسطلـع أن أاتز بعمهت ي هلماهسة وهلطحضر 13     عنم متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو

 تعديل:
ي يكطسب هللبـة همعتاف وهمـتاه  خال متاسطـم 14     هلنشتط هلريتمي هلتو

 تعديل:



 

 أهمهف هلنشتط هلريتمي: ع:ــــرابـور الــالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات مـــــالرق

01 
تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ   متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم إ

   
 تعديل:

02 
 متاسة هلنشتط هلريتمي تشعر بتااتـتح هلنفسي

   
 تعديل:

03 
س  سبرتـتي  متاسة هلنشتط هلريتمي 

   
 تعديل:

04 
تبـت عبى صح   متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر إ

   
 تعديل:

05 
 ـق هلنشتط هلريتمي هلطنتفس هلشريف بن هللاب 

   
 تعديل:

06 
 منح متاسة هلنشتط هلريتمي فرصة هلطعتون قع هأخري 

   
 تعديل:

07 
 تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي بنتء عاقت  طــة قع هآخري 

   
 تعديل:

08 
 متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم ي هلطحصـ  هلماهسي

   
 تعديل:

09 
بب متاسن جمة  بريتقج هلنشتط هلريتمي 

   
 تعديل:

10 
 أقبع بعض هللاب همـتاسن ع  هلطمخن 

   
 تعديل:

11 
 تكسب متاسة هلنشتط هلريتمي هلثـة بتلنفس  

   
 تعديل:

 

 اقتراحات أخرى:
 
 
 
 



 

 
 برهقج هأيشلة هلريتمـة س:ــــــامــور الخـــــــالمح -

 
 اقتراحات أخرى:

 يعدل غير مقبول مقبول  الفقـــــــــرات  الرقم
تقعـة قع اغـطك 1 ت بتإقتقة ه طريت  بريتقج هلنشتط هلريتمي ه     تطـتهى 

 تعديل:
ـتعـة  2 تقعـة بتألعتب ه ت  بتإقتقة ه     يـطم هلريتقج  هلريتمي ه

 تعديل:
تقعـة بتألعتب هلفرةية 3 ت  بتإقتقة ه     يـطم هلريتقج هلريتمي ه

 تعديل:
تقعـة فرص تتفـة لإحطكتك بتلفرق هأخرى 4 ت  بتإقتقة ه     يطـح هلريتقج هلريتمي ه

 تعديل:
تقعـة وهلريتقج هلماهسي 5     يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه

 تعديل:
مول هلماهسي 6     تطفق قرهعـم همـتايت  قع ه

 تعديل:
لـط هلريتقج هلريتمي  7     يستهم هللبـة ي 

 تعديل:
    تطــز هأيشلة هلريتمـة بتلطنريع  8

 تعديل:
    يطم هلطمايب عبى هأيشلة هلريتمـة  9

 تعديل:
تقعـة قر  ي هأسـرع 10     عمة قره  تمايب هلفرق  بتإقتقة ه

 تعديل:
تقعـة قرتن ي هأسـرع  عمة قره  تمايب هلفرق 11     بتإقتقة ه

 تعديل:
    يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي  12

 تعديل:
    يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي  13

 تعديل:
    يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  14

 تعديل:

15 
 

  هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي منح 
 

 
 

 
 تعديل: 



 

 
 يةمتةية و هلـشر هإقكتيـت  ه ادس:ــــور الســـالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول راتـــــــــــــــقـالف مـــالرق

01 
تقعـة قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  تطرفر بتإقتقة ه

   
 تعديل:

02 
 هماعب ي حتلة جـم 

   
 تعديل:

03 
 يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز  

   
 تعديل:

04 
 قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب

   
 تعديل:

05 
 تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي

   
 تعديل:

06 
 هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسنعمة هأخصتئـن 

   
 تعديل:

07 
 يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت

   
 تعديل:

08 
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  هماعب صت

   
 تعديل:

09 
 إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة

   
 تعديل:

10 
 تطرفر بتإقتقة قرهت 

   
 تعديل:

11 
 ترفر هإةها  قشرفن عبى هأيشلة هلريتمـة

   
 تعديل:

12 
 تطرفر هإقتقة عبى طــب

   
 تعديل:

 
 

 اقتراحات أخرى:
 

 

 



 

 هلمعتية و هإعان ع:ـــــابـور الســــالمح-
 
 

 اقتراحات أخرى:
 
 
 
 
 

 يعدل غير مقبول مقبول الفـقــــــــــــرات مــــالرق
 

    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  01
 تعديل:

 

02 
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر

 تعديل:
 

03 
    هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هلنشتط هلريتمي

 تعديل:
 

04 
    هطم هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة هلريتمـة

 تعديل:
 

05 
    يطم هإعان ع  أمتء همــزي  ايتمـت

 تعديل:
 

06 
    ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة

 تعديل:
 

07 
    تطتبع يطتئج هأيشلة هلريتمـة هل تشتك فــت هإقتقة

 تعديل:
 

08 
    هإقتقت  بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقةتعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن 

 تعديل:
 

09 
    يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب لطرمـح أمـة متاسة هلنشتط هلريتمي

 تعديل:
 

10 
    يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة

 تعديل:
 

11 
    تسطخم  قبصـت  حتئلـة ترسـبة إعا  هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتمي 

 تعديل:



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 ســــاديـن بـــد بــــيـد الحمــــبـة عــــعـامــج
 ةـــيـاضـة والريـــيـة البدنـــيـربـد التـــهـعـم

 راءـــبـادة الخــــه للســـــوجـان مـــيـاستب
 
 

 ـة طــةن: ــــيـمـادة المحكـــــالس
ت عنرهن:  قـتحة اسطثـتا وقت هلفرهغ  إستهتـجـةيـر  هللتلب هلـتح  بإعمهة أطروحة ةتطراه  
تقعـة. ـة عنم طبـة هإقتقت  ه  ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

كــكم هذه هاسطــتن همرجه لبلبـة همـــن  ويرجر ق  سـتةتكم همرقر  إفتةتنت ق  خال 
: تقعـة. وهر عبى هلنحر هلطت  بتإقتقت  ه

يطـم  إلـكم أيـت همشرفن ع  هأيشلة مجـرعة ق  هلفـره  تموا حرل متاسة هأيشلة هلريتمـة 
 صحـحة وأخرى ختطئة.ي وقت هلفرهغ، حـ  أيه ا ترجم إجتبت  

تية همنتسـة. Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  أقت  هإجتبة هل 
 اإقامة التي تعمل بها:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 أهمهف هلنشتط هلريتمي ور اأول:ــــالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول ــــقــــــــــــــــــــراتفــــال الرقم

 

01 
تقعـة  هإقكتيت  همتةية تتفـة لطحــق ههمهف هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه

   
 تعديل:

تبـة 02  يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ
   

 تعديل:

03 
 يكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب همـتاسن هلبـتقة هلـميـة

   
 تعديل:

 همـتاسن ق  بعض هأقرهضتـ  هكرى هللاب  04
   

 تعديل:

تبـة بعم متاسة هلنشتط هلريتمي 05  تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ
   

 تعديل:

 أقبع بعض هللاب  همـتاسن ع  هلطمخن 06
   

 تعديل:

 تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي زيتة  هلطنتفس هلشريف بن هللاب 07
   

 تعديل:

08 
سن همسطرى هأخاقي لمى همـتاسن  تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 

   
 تعديل:

ت ترسـع قتعم  همـتاسن  09  ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
   

 تعديل:

 ـق هلنشتط هلريتمي تنــة هلروح هإجطـتعـة بن هللاب 10
   

 تعديل:

 إ تنــة ههرهيت  هلريتمـة بن هللابيـمف هلريتقج  11
   

 تعديل:

ــق هلثـة بتلنفس 12  يـمف هلنشتط هلريتمي إ 
   

 تعديل:

 متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة ايتمـة 13
   

 تعديل:

14 
 هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي

   
 تعديل:

 

 اقتراحات أخرى:
 



 

 بريتقج هلنشتط هلريتمي ي:ــانـور الثــــالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول ــــقــــــــــــــــــــراتفــــال الرقم

 

تقعـة  اغـت  هللاب 01  يرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
   

 تعديل:

تقعـة  عبى إتطستب 02  هللاب قـتاه  جميم  يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه
 تعديل:   

03 
طريـت هلريتقج  يرجم بريتقج تمايي لك  لعـة ق  هألعتب هل 

 تعديل:   

ـتعـة 04  يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب ه
   

 تعديل:

 يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب هلفرةية 05
   

 تعديل:

مهول هلماهسـة عبى قمها هلسنة   06  يرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
   

 تعديل:

 يطم تمايب هلفرق هلريتمـة قر  ي هأسـرع 07
 تعديل:   

08 
 يطم تمايب هلفرق هلريتمـة قرتن ي هأسـرع

 تعديل:   

  تطــز هأيشلة هلريتمـة هل يطضـنـت هلريتقج بتلطنرع 09
   

 تعديل:

 يطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي 10
   

 تعديل:

لـط بريتقج هلنشتط هلريتمي 11  يستهم هللبـة ي 
   

 تعديل:

 يستهم هللبـة ي تنفـذ بريتقج هلنشتط هلريتمي 12
   

 تعديل:

 يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  13
   

 تعديل:

14 
 منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي 

   
 تعديل:

 
 اقتراحات أخرى:

 



 

 هإقكتيت  همتةية و هلـشرية:ثــــالـور الثــــالمح -

 يعدل غير مقبول مقبول فـــــــقــــــــــــــــــــراتـال الرقم

 

 تطرفر قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 01
   

 تعديل:

 هماعب ي حتلة جـم  02
   

 تعديل:

03 
 يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز  

   
 تعديل:

 قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب 04
   

 تعديل:

 تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 05
   

 تعديل:

 عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسن 06
   

 تعديل:

 يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت 07
   

 تعديل:

08 
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  هماعب صت

   
 تعديل:

 إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة 09
   

 تعديل:

 تطرفر بتإقتقة قرهت  10
   

 تعديل:

 قـزهيـة هلنشتط هلريتمي تتفـة 11
   

 تعديل:

 همـزهيـة تسـح بطرفر همابس لبفرق هلريتمـة 12
   

 تعديل:

 يطم هإسطعتية مرهفق ختاج هإقتقة 13
   

 تعديل:

14 
 تطرفر هإقتقة عبى طــب

   
 تعديل:

 

 اقتراحات أخرى:
 
 



 

 هلمعتية وهإعان ع:ـــــرابـور الــــــالمح -
 يعدل غير مقبول مقبول فـــــــقــــــــــــــــــــراتـال الرقم

 

 هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة 01
   

 تعديل:

 هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر 02
   

 تعديل:

03 
 هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هأيشلة هلريتمـة

   
 تعديل:

 هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة 04
   

 تعديل:

 يطم هإعان ع  أمتء همــزي  ايتمـت 05
   

 تعديل:

 ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة 06
   

 تعديل:

تي لبمعتية لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة هللاب ي متاسةهلنشتط هلريتمي  07  يرجم تأثر إ
   

 تعديل:

08 
 يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح برهقج هلنشتط هلريتمي

   
 تعديل:

 يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة 09
   

 تعديل:

 يعب  ع  يطتئج هأيشلة هلريتمـة 10
   

 تعديل:

 تسطخم  قبصـت  حتئلـة إعا  هللاب ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي 11
   

 هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة

 تعديل: 12
   

 هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر

 تعديل: 13
   

 هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هأيشلة هلريتمـة

14 
 تعديل:

   
 تعديل:

 
 اقتراحات أخرى:

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ســــاديـن بــــد بــــد الحميـــة عبـــــجامع

 ةـــــة والرياضيـــــة البدنيــــد التربيــــــمعه
 هــــــورة النهائيــــان في الصــــااستبي

 
 

يطـم  إلـكم أيـت هللبـة مجـرعة ق  هلفـره  تموا حرل متاسة هأيشلة هلريتمـة ي وقت هلفرهغ، حـ  أيه ا 
 ترجم إجتبت  صحـحة وأخرى ختطئة.

تية همنتسـة. Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  أقت  هإجتبة هل 
 

 الجنس:
 

 مكان اإقامة:
 

 التخصص:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 هأيشلة هل يـضي ق  خاهت هللبـة أوقت  فرهغـمور اأول: ــــــــالمح
 ا  اــــأحيان مــــــنع الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات مــــــالرق

فا  هلفنثثثثثـة 01     حضرا ه
 

    قشتهم  هلطبفتز 02
 

   إ همرســى هإسطـتع 03
 
 

   هلثثثثثثرسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 04
 
 

  تصفح هأيتيـت 05
 

  

  متاسة  هلنشتط هلريتمي 06
 

  

    هملتلعة 07

  قصتحـة هأصمقثثتء 08
   

  حضرا همبطــت  ) عبــة،ةينـة، ثـتفـة ( 09
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هلريتمـة همفضبةهأيشلة ي: ـــانـور الثــــالمح -

 ا  اـــأحيان مـــــنع الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات مـــالرق
    هلسـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتحة 01
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلـثثثثثثثثثثثثم  02
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلسثثثثثثثثثثبة 03
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلثثثثثثثثثثثثـم 04
    هلكثثثثثثثثثثثثر  هللثثثثثثثتئر  05
    تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هأاض 06
    هلريتمت  هلـطثثثثثثثثثثثثتلـة 07
    ايتمة تـثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل هأجتسم 08
ميمية 09     هلكر  ه
    هلشلريج 10

    (  footingهمشي ، ههرولة ) 11
    هلـتبـفر  تنثثثثثثثثثثس هللتولة ، ، هلــبـتاةو 12

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هلطعرف عبى قما  هللبـة ي تنظـم أوقت  فرهغـم خال هلـر ث: ـــالــور الثــــالمح -

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ا  اـــأحيان مـــــنع الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
    أةاس طرهل هلرقت 01
    أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر  02
مة لبماهسة   03     أخصص وقت 
ي 04     أسطغ  وقت هلفرهغ خال هلـر  ي متاسة يشتط ايتمي ترو
ي 05     يكرن قعظم وقت هلفرهغ قرجه إ متاسة يشط ايتمي ترو
    أحتفظ عبى قرهعـمي بمقة 06
    لمي وقت فرهغ طري    07
    أيت  هلستعت  هل أحطتجـت 08
    أسطغ  ت  فرهغي ي همرهجعة خال هإقطحتيت    09
    تثره قت أقر  بطأجـ  وهجـتي هلماهسـة 10
تقعة 11 ي قـ  هالطحتق بت     قتاست هلنشتط هلريتمي هلتو
ي أسطلـع أن أاتز بعمهت ي هلماهسة  12 عنم متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو

 وهلطحضر
   

همعتاف وهمـتاه  خال متاسطـم هلنشتط هلريتمي يكطسب هللبـة  13
ي  هلتو

   



 

 أهمهف هلنشتط هلريتميع: ــــــرابـور الــــالمح -
 ا  اــــأحيان مــــنع الفــــــــــقــــــــــــــــــــرات الرقم
تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ  01     متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم إ
    هلنشتط هلريتمي تشعر بتااتـتح هلنفسي متاسة 02
س  سبرتـتي 03     متاسة هلنشتط هلريتمي 
تبـت عبى صح  04     متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر إ
    ـق هلنشتط هلريتمي هلطنتفس هلشريف بن هللاب  05
    منح متاسة هلنشتط هلريتمي فرصة هلطعتون قع هأخري  06
    تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي بنتء عاقت  طــة قع هآخري  07
    متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم ي هلطحصـ  هلماهسي 08
بب متاسن جمة 09     بريتقج هلنشتط هلريتمي 
    تكسب متاسة هلنشتط هلريتمي هلثـة بتلنفس   10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 برهقج هأيشلة هلريتميس: ــــامـور الخــــالمح -
 

 

 

 ا  اـــأحيان مــــنع الفقـــــــــرات الرقم
تقعـة قع اغـطك 1 ت بتإقتقة ه طريت  بريتقج هلنشتط هلريتمي ه     تطـتهى 
ـتعـة  2 تقعـة بتألعتب ه ت  بتإقتقة ه     يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
تقعـة بتألعتب هلفرةيةيـطم هلريتقج هلريتمي  3 ت  بتإقتقة ه     ه
تقعـة فرص تتفـة لإحطكتك بتلفرق هأخرى 4 ت  بتإقتقة ه     يطـح هلريتقج هلريتمي ه
تقعـة وهلريتقج هلماهسي 5     يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه
مول هلماهسي 6     تطفق قرهعـم همـتايت  قع ه
لـط هلريتقج هلريتمي  7     يستهم هللبـة ي 
    تطــز هأيشلة هلريتمـة بتلطنريع  8
    يطم هلطمايب عبى هأيشلة هلريتمـة  9

    يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي  10
    يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي  11
    حفا  تكرم لبفرق هلفتئز يطم عـ   12
13 
 

  منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي 
 

 
 

 
 



 

 هإقكتيـت  همتةية و هلـشريةادس: ــــور الســـــالمح -

 ا  أحيانا نعم الفقرات الرقم
تقعـة قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 1     تطرفر بتإقتقة ه
    هماعب ي حتلة جـم  2
    يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز   3
    قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب 4
    تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 5
    عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسن 6
    يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت 7
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 8     هماعب صت
    إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة 9

    تطرفر بتإقتقة قرهت  10
    ترفر هإةها  قشرفن عبى هأيشلة هلريتمـة 11
    تطرفر هإقتقة عبى طــب 12

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هلمعتية و هإعان ع:ـــــابــور الســــالمح -
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ا  اـــأحيانـ مـــنعــ راتـــــــــفقـال مــــالرق
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  1
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر 2
    هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هلنشتط هلريتمي 3
    بتلمعتية أمـة هأيشلة هلريتمـةهطم هإقتقة  4
    يطم هإعان ع  أمتء همــزي  ايتمـت 5
    ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة 6
    تطتبع يطتئج هأيشلة هلريتمـة هل تشتك فــت هإقتقة 7
    بصرا  وهمحة ةهخ  هإقتقة تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن هإقتقت  8
    يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب لطرمـح أمـة متاسة هلنشتط هلريتمي 9

    يبطـي همشرف هلريتمي قع هللاب لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة 10
    تسطخم  قبصـت  حتئلـة ترسـبة إعا  هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتمي  11
    تسطخم  هايتيت ي هإعان ع  هأيشلة 12



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ســــاديـن بــــد بــــد الحميـــة عبـــــجامع

 ةـــــة والرياضيـــــة البدنيــــد التربيــــــمعه
 هــــــورة النهائيــــان في الصــــااستبي

 

ع  هأيشلة مجـرعة ق  هلفـره  تموا حرل متاسة هأيشلة هلريتمـة ي وقت  يطـم  إلـكم أيـت همشرفن
 هلفرهغ، حـ  أيه ا ترجم إجتبت  صحـحة وأخرى ختطئة.

تية همنتسـة. Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  أقت  هإجتبة هل 
 

 اإقامة التي تعمل بها:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هلنشتط هلريتميأهمهف ور اأول: ـــــالمح -

 ا  اـــأحيانـ مـــنعــ راتـــــــــفقـال مــــالرق
تقعـة 01     هإقكتيت  همتةية تتفـة لطحــق ههمهف هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
تبـة 02     يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ
    هلبـتقة هلـميـةيكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب همـتاسن  03
    تـ  هكرى هللاب همـتاسن ق  بعض هأقرهض 04
تبـة بعم متاسة هلنشتط هلريتمي 05     تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ
    تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي زيتة  هلطنتفس هلشريف بن هللاب 06
سن همسطرى  07     هأخاقي لمى همـتاسنتستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 
ت ترسـع قتعم  همـتاسن  08     ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
ـق هلنشتط هلريتمي هلروح هإجطـتعـة بن هللاب 09     تنــة 
    يـمف هلريتقج إ تنــة ههرهيت  هلريتمـة بن هللاب 10
ــق هلثـة  11     بتلنفسيـمف هلنشتط هلريتمي إ 
    متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة ايتمـة 12
    هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي 13

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 بريتقج هلنشتط هلريتميي: ــانـور الثــــالمح -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا أحيانا نعم الفقرات الرقم
تقعـة  اغـت   01     هللابيرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
تقعـة  عبى إتطستب هللاب قـتاه  جميم  02     يعـ  بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه
طريـت هلريتقج 03     يرجم بريتقج تمايي لك  لعـة ق  هألعتب هل 
ـتعـة 04     يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب ه
    هلفرةيةيـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب  05
مهول هلماهسـة عبى قمها هلسنة   06     يرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
    تطــز هأيشلة هلريتمـة هل يطضـنـت هلريتقج بتلطنرع  07
    يطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي 08
لـط بريتقج هلنشتط هلريتمي 09     يستهم هللبـة ي 
    يستهم هللبـة ي تنفـذ بريتقج هلنشتط هلريتمي 10
    يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز  11
    منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي  12



 

 هإقكتيت  همتةية و هلـشرية :ثـــالـور الثــــالمح -

 ا أحـتيت يعم الفقرات الرقم
    مـتاسة هلنشتط هلريتميتطرفر قاعب تتفـة  1
    هماعب ي حتلة جـم  2
    يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز   3
    قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب 4
    تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 5
    هللاب همـتاسنعمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع  6
    يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت 7
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي 8     هماعب صت
    إستء  بعض هللبـة إسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة 9

    تطرفر بتإقتقة قرهت  10
    قـزهيـة هلنشتط هلريتمي تتفـة 11
    بطرفر همابس لبفرق هلريتمـةهمـزهيـة تسـح  12
    يطم هإسطعتية مرهفق ختاج هإقتقة 13
    تطرفر هإقتقة عبى طــب 14

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 هلمعتية وهإعانع:ــــرابـور الـــــالمح -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا اـــأحيان مـــــــنع راتــــــــــقـفـال الرقم
    هلريتمـةهطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة  01
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر 02
    هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هأيشلة هلريتمـة 03
    هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة 04
    ترجم إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـة 05

تي لبمعتية لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة هللاب ي متاسةهلنشتط  06 يرجم تأثر إ
    هلريتمي 

    يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح برهقج هلنشتط هلريتمي 07
    يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـة 08
    يعب  ع  يطتئج هأيشلة هلريتمـة 09
    تسطخم  قبصـت  حتئلـة إعا  هللاب ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي 10



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 _ مستغانم _ ســــاديــن بــد بــــد الحميـــــة عبـــــعــامـــج

 يةـــــاضـة والريـــــة البدنيــــربيـد التـــــمعه

 
هللبـة مجـرعة ق  هلفـره  تموا حرل متاسة هأيشلة هلريتمـة ي وقت هلفرهغ، حـ  يطـم  إلـكم أيـت 

 أيه ا ترجم إجتبت  صحـحة وأخرى ختطئة.

تية همنتسـة Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  .أقت  هإجتبة هل 
 

 كر                                أنثى ذ        الجنس:
 
 :ةــامعيـالج ةــاإقامان ـمك

 ص:ـصـالتخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ا  اـــــانـأحي مــــــنع ــقــــــــــــــــــــراتفــــال الرقم
 يــــراغـت فــــها وقـــي من خالـــي أقضــة التـــــاأنشط

فا  هلفنثثثثثـة 01     حضرا ه
    قشتهم  هلطبفتز 02
    هإسطـتع إ همرســى 03
    هلثثثثثثرسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 04
    تصفح هأيتيـت 05
    متاسة  هلنشتط هلريتمي 06
    هملتلعة 07
    قصتحـة هأصمقثثتء 08
    حضرا همبطــت  ) عبــة،ةينـة، ثـتفـة ( 09

 

 

 اأنشطة الرياضية المفضلة
    هلسـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتحة 10
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلـثثثثثثثثثثثثم  11
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلسثثثثثثثثثثبة 12
    تثثثثثثثثثثثثثثر  هلثثثثثثثثثثثثـم 13
    هلكثثثثثثثثثثثثر  هللثثثثثثثتئر  14
    تنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس هأاض 15
    هلريتمت  هلـطثثثثثثثثثثثثتلـة 16
    ايتمة تـثثثثثثثثثثثثثثثثثثتل هأجتسم 17
ميمية 18     هلكر  ه
    هلشلريج 19
    (  footingهمشي ، ههرولة ) 20

 تنثثثثثثثثثثس هللتولة، ،هلــبـتاةو 21
    هلـتبـفر 



 

 ا أحيانا نعم الـــــــــــفـــقـــرات   الرقم
22 

 
    أةاس طرهل هلرقت 

تبـت ي هغ  وقت هلفرهغ  23     متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم إ
تقعـة قع  24 ت بتإقتقة ه طريت  بريتقج هلنشتط هلريتمي ه تطـتهى 

 اغـطك 
   

تقعـة قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  25     تطرفر بتإقتقة ه
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة   26
    أهطم بطنظـم هلرقت خال هلـر    27
    متاسة هلنشتط هلريتمي تشعر بتااتـتح هلنفسي   28
ـتعـة  29 تقعـة بتألعتب ه ت  بتإقتقة ه     يـطم هلريتقج  هلريتمي ه
    هماعب ي حتلة جـم   30
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر   31
مة لبماهسة     32     أخصص وقت 
س  سبرتـتي   33     متاسة هلنشتط هلريتمي 
تقعـة بتألعتب هلفرةية  34 ت  بتإقتقة ه     يـطم هلريتقج هلريتمي ه
    يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز   35
    هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هلنشتط هلريتمي   36
ي أسطغ  وقت هلفرهغ خال  37     هلـر  ي متاسة يشتط ايتمي ترو
تبـت عبى صح  38     متاسة هلنشتط هلريتمي تؤثر إ
ت  بتإقتقة فرص تتفـة لاحطكتك بتلفرق   39 يطـح هلريتقج هلريتمي ه

 هأخرى
   

    قستحة هلـتعة هلريتمـة قنتسـة لعمة هللاب  40
    هلريتمـةهطم هإقتقة بتلمعتية أمـة هأيشلة   41
ي  42     يكرن قعظم وقت هلفرهغ قرجه إ متاسة يشتط ايتمي ترو
    ـق هلنشتط هلريتمي هلطنتفس هلشريف بن هللاب  43
تقعـة وهلريتقج   44 يرجم تكتق  بن بريتقج هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه

 هلماهسي
   

    هلنشتط هلريتمي تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة  45
    يطم هإعان ع  أمتء همــزي  ايتمـت  46
    أحتفظ عبى قرهعـمي بمقة  47
    منح متاسة هلنشتط هلريتمي فرصة هلطعتون قع هآخري   48
مول هلماهسي  49     تطفق قرهعـم همـتايت  قع ه
    عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسن  50
    إذهعة ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـةترجم   51
    لمي وقت فرهغ طري     52
    تطـح  متاسة هلنشتط هلريتمي بنتء عاقت  طــة قع هآخري   53
لـط هلريتقج هلريتمي  54     يستهم هللبـة ي 



 

 

 

 

 

    يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت  55
    هل تشتك فــت هإقتقةأتتبع يطتئج هأيشلة هلريتمـة   56
    أيت  هلستعت  هل أحطتجـت  57
    متاسة هلنشتط هلريتمي تستعم ي هلطحصـ  هلماهسي  58
    تطــز هأيشلة هلريتمـة بتلطنريع  59
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  60     هماعب صت
بصرا  وهمحة ةهخ   تعب  يطتئج همستبـت  هلريتمـة بن هإقتقت   61

 هإقتقة
   

    أسطغ  ت  فرهغي ي همرهجعة خال هاقطحتيت     62
بب متاسن جمة  63     بريتقج هلنشتط هلريتمي 
    يطم هلطمايب عبى هأيشلة هلريتمـة  64
    إستء  بعض هللبـة هسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة  65
هللاب لطرمـح أمـة متاسة هلنشتط يبطـي همشرف هلريتمي قع   66

 هلريتمي
   

    تثره قت أقر  بطأجـ  وهجـتي هلماهسـة  67
    تكسب متاسة هلنشتط هلريتمي هلثـة بتلنفس    68
    يطم عـ  لـتءه  قع هللاب لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي  69
    تطرفر بتإقتقة قرهت   70
    لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـةيبطـي همشرف قع هللاب   71
تقعة  72 ي قـ  هالطحتق بت     قتاست هلنشتط هلريتمي هلتو
    يستهم هللبـة ي تنفـذ هلريتقج هلريتمي  73
    ترفر هإةها  قشرفن عبى هأيشلة هلريتمـة  74
    بصـت  ترسـبة إعا  هللاب ع  برهقج هلنشتط هلريتميهمتسطخم    75
ي أسطلـع أن أاتز عنم متاسة هلنشتط ه  76 ي هلماهسة  لريتمي هلتو

 وهلطحضر
   

    يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز   77
     تطرفر هإقتقة عبى طــب  78
    تسطخم  هايتيت ي هإعان ع  هأيشلة  79
يكطسب هللبـة همعتاف وهمـتاه  خال متاسطـم هلنشتط هلريتمي   80

ي  هلتو
   

    منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي   81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 مستغانم _ _ ســـاديـن بـــد بــــيـد الحمـــبـة عــــعـامـج
 ةـيـة والرياضــة البدنيـــربيـد التـــهـمع

 
متاسة هأيشلة هلريتمـة يطـم  إلـكم أيـت همشرفن ع  هأيشلة مجـرعة ق  هلفـره  تموا حرل 

 ي وقت هلفرهغ، حـ  أيه ا ترجم إجتبت  صحـحة وأخرى ختطئة.
 

تية همنتسـة. Xمع عاقة  طتاهت أقت  ت  عـتا  ي ه  أقت  هإجتبة هل 
 اإقامة التي تعمل بها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ا اــــانـأحي مــــــعـن ـراتـــــــفـــقــالــــ مـــــالرق

تقعـة اغـت  هللاب   1     يرهعى ي ومع بريتقج هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
    تطرفر قاعب تتفـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  2
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة  3
تقعـة  4     هإقكتيت  همتةية تتفـة لطحــق أهمهف هلنشتط هلريتمي بتإقتقة ه
تقعـة  عبى إتستب هللاب قـتاه  يعـ  بريتقج   5 هلنشتط هلريتمي  بتإقتقة ه

 جميم 

   
    هماعب ي حتلة جـم   6
    هطم هإقتقة بتإعان ع  هأيشلة هلريتمـة ي وقت قـكر  7
تبـة  8     يـمف هلنشتط هلريتمي إ هغ  وقت فرهغ هللاب بلريـة إ
طريـت هلريتقجيرجم بريتقج تمايي لك  لعـة ق    9     هألعتب هل 

    يرجم قتعة ايتمـة قغبـة هت أجـز   10
    هطم هإقتقة بطعريف هللاب بأمـة هأيشلة هلريتمـة  11
    يكسب هلنشتط هلريتمي لبلاب همـتاسن هلبـتقة هلـميـة  12
ـتعـة  13     يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب ه
    هلريتمـة قنتسـة لعمة هللابقستحة هلـتعة   14
    هطم هإقتقة بتلمعتية لأيشلة هلريتمـة  15
    تـ  هكرى هللاب همـتاسن ق  بعض هأقرهض  16
    يـطم بريتقج هلنشتط هلريتمي بتألعتب هلفرةية  17
    تطرفر هإقتقة عبى هأةوه  و هأجـز  همنتسـة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  18
    ةهخبـة لإعان ع  برهقج هأيشلة هلريتمـةترجم إذهعة   19
تبـة بعم متاسة هلنشتط هلريتمي  20     تصـح سبرتـت  هللاب أتثر إ
مهول هلماهسـة عبى قمها هلسنة  21     يرهعي بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
    عمة هأخصتئـن هلريتمـن يطنتسب قع هللاب همـتاسن  22
تي لبمعتية لأيشلة هلريتمـة عبى قشتاتة هللاب ي   23 يرجم تأثر إ

 متاسةهلنشتط هلريتمي

   
    تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي زيتة  هلطنتفس هلشريف بن هللاب  24
    تطــز هأيشلة هلريتمـة هل يطضـنـت هلريتقج بتلطنرع  25
    يرجم عـتل لطجــز هماعب و صـتيطـت  26
    يبطـي همشرف قع هللاب لطرمـح برهقج هلنشتط هلريتمي  27



 

سن همسطرى هأخاقي لمى همـتاسن  28     تستهم متاسة هلنشتط هلريتمي ي 
    يطم عـ  لـتءه  قع هللبـة لطنــة هلرعي بأمـة هلنشتط هلريتمي  29
ة مـتاسة هلنشتط هلريتمي  30     هماعب صت
    هللاب لطرمـح تـفـة همشتاتة ي هأيشلة هلريتمـةيبطـي همشرف قع   31
ت ترسـع قتعم  همـتاسن  32     ـق بريتقج هلنشتط هلريتمي ه
لـط بريتقج هلنشتط هلريتمي  33     يستهم هللبـة ي 
    إستء  بعض هللبـة هسطخمه  هلرستئ  هلريتمـة همرجرة  بتإقتقة  34
    هلريتمـةيعب  ع  يطتئج هأيشلة   35
    ـق هلنشتط هلريتمي هلروح هاجطـتعـة بن هللاب  36
    يستهم هللبـة ي تنفـذ بريتقج هلنشتط هلريتمي  37
    تطرفر بتإقتقة قرهت   38
    تسطخم  قبصـت  حتئلـة إعا  هللاب ع  بريتقج هلنشتط هلريتمي  39
    هللابيـمف هلريتقج إ تنــة ههرهيت  هلريتمـة بن   40
    يطم عـ  حفا  تكرم لبفرق هلفتئز   41
    قـزهيـة هلنشتط هلريتمي تتفـة  42
ــق هلثـة بتلنفس  43     يـمف هلنشتط هلريتمي إ 
    منح هـتةه  تـميرية لبلبـة هلفتئزي   44
    همـزهيـة تسـح بطرفر همابس لبفرق هلريتمـة  45
    ايتمـة متاس هللبـة ي وقت هلفرهغ أيشلة  46
    يطم هاسطعتية مرهفق ختاج هإقتقة  47
    هنتك إقـتل تـر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي  48
    تطرفر هإقتقة عبى طــب  49

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ةـــص الدراســـملخ
 

  ة :ــــوان الدراســــعن
تقعـة. ـة عنم طبـة هإقتقت  ه  إستهتـجـة قـتحة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو

ـة عنم طبـة هإقتقت  همفت هذ  هلماهسة إ  هقتهح إستهتـجـة اسطثـتا وقت هلفرهغ ي متاسة هأيشلة هلريتمـة هلتو
تقعي همــم وقت فرهغه وتأثرهت عبى متاسة هلنشتط  تقعـة ق  خال هلطعرف عبى  هلكـفـة هل يسطثـر هت هللتلب ه ه

ي إمتفة إ هلطعرف عبى هلعرهق  هل  ي وهي قبة هلريتمي هلتو ، ت ـهإقكتيهت تأثر عبى متاسة هلنشتط هلريتمي هلتو
 .هلمعتية وهإعان ،هلريتمـة   هأيشلة برهقج 

 2قتقت  جتقعـة ) أابع إ( قرزعن عبى تإيتث 197ذتراه،  141طتلـت ) 338وقم ههطـبت عـنة هلماهسة عبى 
ـرع  2لبذترا و  إيتثت( ،وههطـبت تذلك  3864ذتراه ، 1951) طتلـت 5815لإيتث( هخطروه بلريـة عشرهئـة ق  

 .قشرفت هخطروه بأسبرب همسح هلشتق  يظره لصغر عمة أفرهة هلعـنة 13عبى 
 سـعة( فـر  قرزعة عبى 81قكرن ق  ) ن ،هأول قرجه لبلبـةهيطـج هلـتح  همنـج هلرصفي وهعطـم عبى هسطــتي

 . توا أابعة( فـر  قرزعة عبى 49قكرن ق  )وهلثت قرجه لبـشرفن  توا
 . 2هلنسب همئرية، هلطكرهاه  و هخطـتا حس  هملتبـة ك هأستلـب هإحصتئـة هلطتلـة:وم هسطخمه  

ـة سبــة إمتفة إ قبة هإقكتيـت  ،قع  مضرن وقت هلفرهغ ي قنتهط وقم أظـر  يطتئج هلماهسة أن هللبـة ترو
 .عم  قما  هلرهقج ووستئ  هلمعتية وهإعان عبى جبب همـتاسن

ة هأيت  هلطحسـسـة إمتفة إ ترفر وعبـه يرصي هلـتح   ومع برهقج ترهعي اغـت   هإقكتيـت  هلريتمـة قعبر
  .بفةهللبـة بتاعطـتة عبى وستئ  هلمعتية وهإعان همخط

 : ـــــةات الدالــالكلم
ي، وقت هلفرهغ إستهتـجـة هسطثـتا - تقعي همــم. هلنشتط هلريتمي هلتو  ، هللتلب ه
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Résumé: 

 

Le titre: 

 La proposition d’une stratégie d'exploitation du temps libre a la 
pratique des activités sportives récréatives chez les étudiants universitaires 
résidants. 
Le but de cette étude est la proposition d’une stratégie d'exploitation du 
temps libre a la pratique des activités sportives récréatives chez les 
étudiants universitaires résidants à travers l'identification de la façon 
d'exploitation du temps libre et son effet sur la pratique des activités 
sportives récréatives ainsi l'identification des facteurs lies à la pratique des 
activités sportives récréatives qui sont les moyens ,les programmes et la 
diffusion . 

On se basant sur une étude de l'échantillon de 338 étudiants ( 141 M, 
et 197 F) distribués sur quatre cités universitaires ( 02 M , et 02 F) ont été 
choisis au hasard à partir d'un nombre de 5815 étudiants(1951 M,3864 F) et 
de l'échantillon de 13 encadreurs qui  ont été choisis par un balayage 
complet. 
Le chercheur a adopté une approche descriptive, on se basant sur deux 
questionnaires, le premier pour les étudiants, il contient 81 expressions 
réparties sur sept chapitres, et le deuxième pour les encadreurs des activités 
récréatives, il contient 49 expressions réparties sur quatre chapitres. 

En utilisant les pourcentages, les fréquences et le teste k2. 
Les résultats ont montré que les étudiants passent le temps libre dans 

des  activités récréatives négatives ainsi l’insuffisance des moyens et 
l’incapacité des programmes et de la diffusion d’attirer les pratiquants.   

Par conséquent, le chercheur recommande une grande importance aux 
infrastructures sportives, à la programmation des journées de 
sensibilisation, les programmes et la diffusion. 

 

Les mots clés : 

- la stratégie d'exploitation du temps libre, l'activité sportive récréative, les 
étudiants universitaires résidants. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Title:  

 The  proposal  of  the  strategies  to  explore  the  free  time  in  the  
practical  sports  activities.  

The aim of this study is to propose the strategies carried out by the 
university student living in free time and use of free time to practice 
recreative sports. 

Further  identification  of  the  strategy  followed  by  the  
administration  of  the  university campus  in  the  management of  free  
time of  the  current strategy. 

Based on a survey sample of 338 students (141 M and 197 F) 
distributed on four campus (02 M and 02 F) were randomly selected from a 
number of 5815 students (1951 males and 3864 females), and the samples 
of 13 that were chosen through a complete selection. 

The researcher adopted a descriptive approach, based on 02 
questionnaires the first was for the students which contain 81 questions in 
to seven chapters, and the next for the strainers for the recreative activities 
it contains 49 questions spread into 4 chapters. 

Percentage, frequencies and tests k2    

The results showed that students spend their free the in negative 
physical activities and the lack of  means, and inabilities of the programs 
and diffusion to sports infrastructures providing meetings to encourage the 
programs and diffusions. 

The key words: 

The  strategy of  exploitation of  free time practicing  recreative  sport. 

Students of  residents university. 

 


