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منخص
هذف ثًدفغ ثًصػشف غىل فجغٌٌز ثًصذسًذ خجظٌىح ثملنجفعجس يف شؼىًش خػع ثملهجسثس ثألظجط خوشر ثًلذَ .و ثًصػشف غىل ثًفشوق خني
ثًصذسًذ خجظٌىح ثملنجفعجس وثالظٌىح ثألمشي يف شؼىًش خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ.
وثفرتض ثًدجـعىن أن هنجن فشوكج روثس دالًز إـصجبٌز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي يف أدثء خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ غنذ
ثًصذسًذ خجظٌىح ثمل نجفعجس وثالظٌىح ثألمشي وملصٌفز ثإلخصدجسثس ثًدػذًز .و هنجن فشوق روثس دالًز إـصجبٌز خني ثإلخصدجسثس ثًدػذًز
ًٌمؽمىغصني(ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز) يف أدثء خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
إظصخذَ ثًدجـعىن ثملنهؾ ثًصؽشًدٍ ملالمئصه ًؼدٌػز مشو ٌز ثًدفغ  ،وشوىنض غٌنز ثًدفغ من ػالح ثًعنز ثألوىل (هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز –
ؼجمػز صالؿ ثًذًن – أسخٌٍ)  ,وشم إؼشثء غمٌٌز ثًصوجفؤ خني مؽمىغصٍ ثًدفغ يف ثإلخصدجسثس ثًدذنٌز وثملهجسًز  ,وثظصخذَ ثًدجـعىن ثًلٌجط وثالخصدجس
وثالظصدٌجن وظجبٍ ًؽمؼ ثًدٌجنجس وغىًؽض ثًدٌج نجس إـصجبٌج خجظصخذثَ ثملصىظؽ ثًفعجيب وثالنفشثف ثملػٌجسي وثخصدجس س ًٌػٌنجس ثملششدؼز وثًػٌنجس
ثملعصلٌز وثًنعدز ثملةىًز وشم إؼشثء ثإلخصدجس ثًلدًل  ,ظم شنفٌز ثملنهجػ ثًصػٌٌمٍ ثًصذسًدٍ خجظصخذثَ ثالظٌىح ثًصنجفيس من كدٍ ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز
وثالظٌىح ثالمشي من كدٍ ثملؽمىغز ثًظجخؼز ,ظم ثؼشًض ثإلخصدجسثس ثًدػذًز .وثظصنصؾ ثًدجـعىن أن هنجن فشوكج مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي
ًٌمؽمىغز ثًصؽشًدٌز يف خػع ثملهجسس ثألظجط خوشر ثًلذَ وملصٌفز ثإلخصدجس ثًدػذي .و هنجن فشوق غري مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي ًٌمؽمىغز
ثًظجخؼز يف خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ .و هنجن فشوق مػنىًز خني ثالخصدجسثس ثًدػذًز ًٌمؽمىغصني (ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز) يف خػع ثملهجسثس
ثألظجط خوشر ثًلذَ وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.

مقدمح
 -0امذعريف ةامتحث
 0-0امتحث وأهميذه

س

غذ ثًػمٌٌز ثًصػٌٌمٌز وثًصذسًد ٌز خشوٍ غجَ من أهم ثًػمٌٌجس ثًرتخىًز وثًصٍ شفصجػ إىل ثًصخؼٌؽ ثًػلًل
ثًعٌٌم من أؼٍ ثًىصىي إىل أهذثفهج  ،وهٍ شىصٍ ثملػٌىمجس إىل ثملصػٌم أو ثملصذسح خجظصخذثَ أفظٍ
ثظٌىح ممون  ،وشػصمذ ثًػمٌٌز ثًصػٌٌمٌز و ثًصذسًدٌز غىل مذي فجغٌٌز ثألظجًٌذ ثًصذسًدٌز ثملعصخذمز يف
شػٌم ثملهجسثس ثًفشهٌز ًٌىصىي إىل ثملعصىي ثمللدىي يف ثألدثء طمن ثًىكض ثملفذد ًهج ،مٌل دفؼ ثًػجمٌني يف ػشثبم
ثًصذسًغ إىل ثًدفغ غن أفظٍ ثألظجًٌذ ثًصػٌٌمٌز ثًفذًعز يف شفلٌم هذف شػٌم ثملهجسثس ثًفشهٌز( .ثملفصٍ وثًوجشذ)51، 4002،
وًلذ إصدثدس غمٌٌجس ثًصؼىًش خصىسر مٌفىظز يف ثًعنىثس ثألخرير خفظٍ ثًصلذَ ثًػٌمٍ يف مؽجي ثًصػٌٌم وثًصذسًذ
وثًزي دفؼ ثًلجمئني غىل غمٌٌز ثًصػٌٌم وثًصذسًذ ثًشًجيض يف إـذثط ػشثبم وأظجًٌذ ـذًعز ومربمؽز يف أهذثفهج وػشثبلهج
وأظجًٌدهج من ثؼٍ شؼىًش ثملعصىي ثًػجَ وخجًصجيل شػمٍ غىل شفلٌم ثألهذثف ثًصػٌٌمٌز ًألدثء ثًشًجيض ثًصخصيص و شؼىًشهج نفى
ثألفظٍ .
شػذ هشر ثًلذَ من ثألًػجح ثًصٍ متصجص خورثر مهجسثشهج ثألظجط وشنىغهج  .وخعدذ ثألهمٌز ثًودرير ًٌمهجسثس ثألظجط خوشر
ثًلذَ فلذ صثد ثإلهصٌلَ يف شذسًذ هزه ثملهجسثس ًغشض إهصعجخهج وإشلجنهج خذسؼز معجًٌز ،مٌل دفؼ ثًدجـعني ًٌلٌجَ خجًدفىط
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وثًذسثظجس ثًػذًذر إلًؽجد أفظٍ وأنعذ ثًؼشثبم وثألظجًٌذ ًٌنهىض خهج وثًىصىي إىل أفظٍ ثملعصىًجس  ،وًصفلٌم رًى الخذ
من إظصخذثَ ثالظٌىح ثملنجظذ من خني ثالظجًٌذ ثملخصٌفز وثملصنىغز ًٌىصىي إىل ثًهذف خأكىص وكض وأكٍ ؼهذ ،ومن هنج
ؼجءس أهمٌز ثًدف غ يف ثًصػشف غىل مذي فجغٌٌز إظصخذثَ ثًصذسًدجس خجظٌىح ثملنجفعجس يف شؼىًش معصىي إدثء خػع ثملهجسثس
ثالظجط خوشر ثًلذَ ًؼالح ثًعنز ثالوىل –هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن – ثسخٌٍ.
 2-0مشكنح امتحث
مبج إن مذسط ثملجدر هى أـذ ثالسهجن ثًهجمز ًٌمعٌغ ثًصػٌٌمٍ (ثملذسط – ثًؼجًذ – ثملنهؾ) ثًزي ًصدنى ثًػمٌٌز
ثًصذسًعٌز ويف شػٌٌم ثًؼٌدز غىل ثإلظصٌػجح ثًؽٌذ  ،ومبج ثن هٌٌجس ثًرتخٌز ثًشًجطٌز أغٌذ مىثدهج غمٌٌز ًصؼٌذ من ثًذثسط
شؼدٌلهج وثًهذف منهج هى شػٌم وشؼىًش ثملهجسثس وخزًى شذخٍ غمٌٌز ثًصذسًذ غىل هزه ثملهجسثس ثملؼٌىح شػٌمهج من أؼٍ
شؼىًشهج نفى معصلدٍ أفظٍ ،فال خذ أن ًوىن ملذسط ثملجدر صىسر وثطفز وغجمز غن ثظٌىح وػشًلز شػٌٌم وشذسًذ ثًؼٌدز
وظدٍ شؼىًش معصىًجشهم يف ثألدثء .
وًؽذ ثإلخصٌجس ثًعٌٌم ًالظٌىح ثًزي ًصالبم مؼ كذسثس ثًؼٌدز من أؼٍ شفلٌم أفظٍ ثًنصجبؾ خجكٍ وأكرص وكض
ممون .ومن خالي مالـظصنج وشذسًعنج ملجدر هشر ثًلذَ يف هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن –أسخٌٍ وخالي ثملالـظز
ثًفػٌٌز ًوٌفٌز شذسًغ وشؼىًش هزه ثملجدر وثألظجًٌذ ثًصٍ ًصدػىنهج يف ثًصػٌٌم وثًصذسًذ يف ثًذسط وؼذ ثن هزه ثألظجًٌذ
ثًصػٌٌمٌز وثًصذسًدٌز شده مىـ ذر  ،ويف ثًغجًذ ًوىن ثالظٌىح ثًشجبؼ وهى ثًصلٌٌذي (ثالظٌىح ثألمشي) وإن هزث ثالظٌىح ال ًشثغٍ
ـجؼجس ثًؼالح يف ثًصفشد وثإلخذثع ومشثغجر فشوكهم ثًفشدًز ،ومن هنج خشصس مشوٌز ثًدفغ يف أظصخذثَ أظجًٌذ ششثغٍ ثًفشوق
ثًفشدًز خني ثًؼالح وشنلٍ مفىس ثًػمٌٌز ثًصػٌٌمٌز وثًصذسًدٌز إىل ثًؼٌدز ورًى خصؽشًذ ثظٌىح ثملنجفعجس غىل ػالح ثًعنز
ثالوىل يف هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن – أسخٌٍ  ،وكٌجط كذسر ثًؼجًذ يف شؼىًش ثملهجسثس ثألظجظٌز يف ًػدز هشر
ثًلذَ وملجسنز رًى خجالظٌىح ثًصلٌٌذي( ثألمشي).
 3-0هدفا امتحث:
ًهذف ثًدفغ إىل مج ًأي:
 ثًصػشف غىل فجغٌٌز ثًصذسًذ خجظٌىح ثملنجفعجس يف شؼىًش خػع ثملهجسثس ثألظجط خوشر ثًلذَ. ثًصػشف غىل ثًفشوق خني ثًصذسًذ خجظٌىح ثملنجفعجس وثالظٌىح ثألمشي يف شؼىًش خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ. 4-0فرطيذا امتحث:
 هنجن فشوق روثس دالًز إـصجبٌ ز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي يف أدثء خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ غنذ ثًصذسًذخجظٌىح ثملنجفعجس وثالظٌىح ثألمشي وملصٌفز ثإلخصدجسثس ثًدػذًز.
 هنجن فشوق روثس دالًز إـصجبٌز خني ثإلخصدجسثس ثًدػذًز ًٌمؽمىغصني(ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز) يف أدثء خػع ثملهجسثس ثألظجظٌزخوشر ثًلذَ وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
 5-0مخاالخ امتحث:
 ثملؽجي ثًدرشي :غٌنز من ػالح ثًعنز ثالوىل – هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن – ثسخٌٍ. ثملؽجي ثًضمجين 4052/55/00 :وًغجًز .4053/5/52 ثملؽجي ثملوجين :مٌػذ هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن –ثسخٌٍ. -2إحراءاخ امتحث:
 0-2منهد امتحث:
إظصخذَ ثًدجـعىن ثملنهؾ ثًصؽشًدٍ خجإلظٌىح ثمللجسن رو ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي ملالءمصه مؼ ػدٌػز ومشوٌز ثًدفغ.
 2-2مخذمع امتحث وعينذه :
شم ثخصٌجس مؽصمؼ ثًدفغ خجًؼشًلز ثًػمذًز من ػالح ثًعنز ثالوىل يف هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز خؽجمػز صالؿ ثًذًن –
ثسخٌٍ .و شم ثخصٌجس غٌنز ثًدفغ من ػالح شػدصٍ ( )A – Bوكذ شم شىصًػهم خجًؼشًلز ثًػشىثبٌز غري ثملنصظمز (ثًلشغز) ًصوىن
شػدز ( )Bوثًدجًغ غذدهم ( )40ػجًدج ً مؽمىغز شؽشًدٌز ًصم شػٌٌمهج وشذسًدهج غىل وفم ثظٌىح ثملنجفعجس ،يف ـني شم إخصٌجس
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شػدز ( ) Aمؽمىغز طجخؼز ًصم شػٌٌمهج وشذسًدهج غىل وفم ثالظٌىح ثًصلٌٌذي وثًدجًغ غذدهم ( )44ػجًدج ً  ،وخػذ إظصدػجد ثًؼٌدز
ثًزًن ميعٌىن ثألنذًز وثملنصخدجس ،وخزًى أصدفض أفشثد هٍ مؽمىغز ( )40ػجًدج ً ،هٌل مىطق يف ثًؽذوي ثملشكم(.)5
امخدول املرقم ( )0يىطح مىاصفاخ عينح امتحث
ثملؽمىغز
ثملؽمىغزثًصؽشًدٌز
(ثظٌىح ثملنجفعجس)
ثملؽمىغزثًظجخؼز
(ثالظٌىح ثألمشي)

ثًؼىي (ظم)
±ع
ط

ثًوصٌز (هغم)
±ع
ط

ثًػمش (ظنز)
±ع
ط

40

525,2

1,40

13,2

0,55

54,04

5,45

40

524,0

2,54

13,54

2,45

54,25

5,525

ثًػذد

 3-2وصائه وأدواخ حمع امتياناخ:
 0-3-2وصائه حمع امتياناخ:
ثظصخذَ ثًدجـعىن ثًىظجبٍ ثآلشٌز:
 ثًلٌجطثإلخصدجس ثإلظصدٌجن 2-3-2األحهسج واألدواخ:
 ؼهجص ثًورتوين ًلٌجط ثًؼىي. ؼهجص ثًورتوين ًلٌجط ثًىصن. ظجغز شىكٌض غذد( )4نىع(.)casio رشًؽ كٌجط خؼىي 00مرت. هشثس كذَ غذد (.)50 إظصٌلسر شعؽٌٍ ثًدٌجنجس. 4-2دخانط مخمىعذي امتحث:
ألؼٍ شفلٌم شؽجنغ كجَ ثًدجـعىن خئؼشثء شؽجنغ خني مؽمىغصٍ ثًدفغ يف ثملصغريثس ثآلشٌز( :ثًػمش ثًضمنٍ ملجظج ً
خجًعنز  ،ثًؼىي ملجظج ً خجًعنصٌمرت ،ثًوصٌز ملجظز خجًوٌٌىغشثَ
امخدول املرقم ( )2امىصط امحضايب واالنحراف املعياري وقيمح (خ) املحضىةح ملخمىعذي امتحث ألحه امذخانط
ثملؽمىغز ثًظجخؼز
±ع
ط

ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز
±ع
ط

ثًؼىي /ظم

13,14

0,55

13,54

2,45

0,20

ثًوصٌز /هغم

525,2

2.45

520,5

2,05

5,31

ثًػمش /ظنز

54,04

5,45

54,25

5,25

0,04

ثملؽمىغز

كٌمز س
ثملفعىخز

* مػنىي غنذ دسؼز ثًفشًز ( )04=4-20نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ≤(  )0,01وكٌمز ( )Tثًؽذوًٌز =4,04
من ثًؽذوي ( )4نالـظ أن كٌمز (س) ثملفعىخز أكٍ من كٌمز(س) ثًؽذوًٌز مٌلًشري ثىل غذَ وؼىد فشوق رثس دالًز مػنىًز مٌل
ًذي غىل شؽجنغ ثملؽمىغصني.
 5-2دكافؤ مخمىعذي امتحث يف اإلخذتاراخ املهاريح
من ثؼٍ ثًفصىي غىل نصجبؾ دكٌلز ًؽذ أن شوىن مؽمىغصٍ ثًدفغ مصوجفةصجن يف ثملصغريثس ثًصى شؤظش غىل ثملصغري
ثًصجخؼ ( ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ) وغٌٌه كجَ ثًدجـعىن خئؼشثء ثًصوجفؤ خني مؽمىغصٍ ثًدفغ ًظدؽ ثملصغريثس ثالشٌز:
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امخدول املرقم( )3يتني امىصط امحضايب واالنحراف املعياري وقيمح (خ) املحضىةح ملخمىعذي امتحث يف اإلخذتاراخ
املهاريح ألحه امذكافؤ
ثملؽجمٌؼ
ثملصغريثس

دسؼز
ثًلٌجط

ثملؽمىغز ثًظجخؼز
ط

ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز
ط

±ع

±ع
5,00
0,42
5,54

44,50
5,42
44,02
ظجنٌز
ثًذـشؼز خجًوشر
4,54
0,30
4,53
دسؼز
ثإلخٌلد
1,34
5,44
2,54
دسؼز
ثًصهذًف
* مػنىي غنذ دسؼز ـشًز ( )04=4-20نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ( )0,01وكٌمز ( )Tثًؽذوًٌز =4,04
 6-2دكافؤ مخمىعذي امتحث يف اإلخذتاراخ امتدنيح
من ثؼٍ شوجفؤ مؽمىغصٍ ثًدفغ يف ثإلخصدجسثس ثًدذنٌز  ،كجَ ثًدجـعىن خظدؽ ثإلخصدجسثس ثًدذنٌز ثآلشٌز:

كٌمز س
ثملفعىخز
0,34
0,45
0,34

امخدول املرقم( )4امىصط امحضايب واالنحراف املعياري وقيمح (خ) املحضىةح ملخمىعذي امتحث يف اإلخذتاراخ امتدنيح
ثملؽجمٌؼ
ثملصغريثس

دسؼز
ثًلٌجط

ثملؽمىغز ثًظجخؼز

ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز

±ع

±ع

ط

ط

كٌمز س
ثملفعىخز
5,43
5,44
5,54

0,20
2,20
0,04
2,24
ظجنٌز
سهعَ00
2,54
02,20
0,53
03,10
ظم
ثًلفض ثًػمىدي
0,05
4,00
0,20
4,54
ظم
ثًىظذ ثًؼىًٍ من ثًعدجس
مػنىي غنذ دسؼز ـشًز ( )04=4-20نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ≤(  )0,01وكٌمز (س) ثًؽذوًٌز =4,04
نالـظ من ثًؽذوي ( ) 2ثن كٌمز (س) ثملفعىخز أكٍ من كٌمز (س) ثًؽذوًٌز مٌل ًذي غىل شوجفؤ ثًػٌنز يف ثالخصدجسثس ثًدذًنز.
 7-2دحديد اصط اإلخذتاراخ املهاريح وامتدنيح:
شم شصمٌم إظصٌلسر إظصدٌجن مٌفم( )5وثًصٍ ظدصض فٌهج أسخؼ إخصدجسثس مهجسًز ًوٍ ثملهجسثس ثملخصجسر ،وثسخؼ كذسثس
خذنٌز ًهذف إخصٌجس ثإلخصدجس ثألنعذ ًلٌجط ثملعصىي ثملهجسي وثًدذين ،وخػذ شىصًؼ ثإلظصٌلسثس غىل ثًخربثء يف مؽجي سًجطز هشر
ثًلذَ(*)  ،شم إخصٌجسهم ًإلخصدجسثس ثألنعذ ًوٍ ثملهجسثس ثألظجط وثًلذسثس ثًدذنٌز ثملخصجسر من خالي ـصىي ثإلخصدجسثس غىل
أغىل من  %31من نعدز إشفجق آلسثء ثملخصصني يف إخصٌجس ثإلخصدجس ثألنعذ.
امخدول املرقم ( )5امنضث املئىيح مإلخذتاراخ املرشحح مقياش املهاراخ األصاش وامقدراخ امتدنيح
املهاراخ األصاش وامقدراخ امتدنيح

وحدج امقياش

اإلخذتاراخ املرشحح

امنضتح املئىيح

ثًذـشؼز
ثإلخٌلد
ثملنجوًز ثًلصرير
ثًصهذًف
ثًرسغز ثالنصلجًٌز
ثًلىر ثالنفؽجسًز
ثًلىرثالنفؽجسًز
شفمٍ ثًلىر

ظجنٌز
دسؼز
دسؼز
دسؼز
ظجنٌز
ظم
ظم
غذد

دـشؼز ثًوشر خني 50شىثخص ملعجفز  َ40رهجخج وإًجخج ً
إخصدجس إًلجف ـشهز ثًوشر دثخٍ مشخؼ  4 َ4ملعجفز َ2
إخصدجس ثملنجوًز ثًلصرير ملعجفز َ50
إخصدجس سهٍ ثًوشر خذكز نفى ثملشمى
سهعَ00
ثًلفض ثًػمىدي
ثًىظذ ثًؼىًٍ من ثًعدجس
ثًؽٌىط من ثًشكىد

%41
% 31
% 21
%41
%41
%40
%41
%30

* ًصوىن ثًخربثء وثملخصصني من ثًعجدر:
 أ.د .مفمذ مصؼفى  /هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز خغذثدأ.د .فذثء ثهشَ ظٌٌم  /هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن -أسخٌٍ -د.غدذثًصجـذ أظذ  /هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن -أسخٌٍ
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 8-2اإلخذتاراخ املهاريح املضذخدمح:
اإلخذتار األول :إخذتار امخري املذعرج ةامكرج ملضافح  21و ذهاةاً وإياةاًثًهذف من ثإلخصدجس  :كٌجط كذسر ثًصفوم وثًذـشؼز خجًوشر
ثألدوثس ثملعصخذمز:
 ظجغز شىكٌض  :نىع (.)Casio هشر كذَ. شىثخص غذد ()50ػشًلز أدثء ثإلخصدجس:
 شخؼؽ (ششظم) ثًدذثًز خؼىي  َ0وثًزي ًدػذ غن ثوي شجخص .َ4 شنعم ثًشىثخص ثًػرشر خفٌغ شوىن ثملعجفز خني شجخص وآخش معجفز ً َ4فذ ثًشجخص ثًشثخؼ ،أمج ثًشجخص ثًخجمغوثًعجدط  ،َ2ثمج ثًشجخص ثًعجخؼ فصوىن ثملعجفز خٌنه وخني ثًشجخص ثًشثخؼ  َ2يف ـني شوىن ثملعجفز خجًنعدز ًٌشىثخص
ثملصدلٌز .َ4
 ًلف ثًالغذ خٌف خؽ ثًدذثًز وغنذ ثإلشجسر ًنؼٌم ثًالغذ خذـشؼز ثًوشر خني ثًشىثخص رهجخج ً وإًجخج ً.ػشًلز ثًصعؽًٌٍ :عؽٍ ثًىكض ثملعصغشق ثًزي ًلؼػه ثًالغذ من ثًدذثًز وـصى ثًنهجًز رهجخج ً وًػؼٍ مفجوًصني وشعؽٍ
ثملخجوًز ثألفظٍ( .ثًػضثوي)15،5555،
 اإلخذتار امثاين :إيقاف حركح امكرج (اإلخامد)ثًهذف من ثإلخصدجس  :كٌجط ثًذكز يف إًلجف ثًوشر وإظصػجدر ثًصفوم فٌهج خجًلذَ أو ثًشهدز أو ثًصذس أو ثًشأط.
ثألدوثس ثًالصمز:
 رشًؽ كٌجط خؼىي .َ10 ( )1هشثس كذَ كجنىنٌز ثًٌػذ.إؼشثءثس ثإلخصدجس:
 ًلف ثًالغذ خٌف منؼلز ثإلخصدجس ثملفذدر. ًلف ثملذسح( أو ثملخصرب) ومػه ثًوشر غىل خؽ (أ) وخػذ إغؼجء إشجسر ثًدذء ًشمٍ ثًوشر (هشر غجًٌز) ًصلذَ ثًالغذ من خؽ ثًدذثًزإىل دثخٍ منؼلز ثإلخصدجس مفجوال إًلجف ثًوشر خأي ؼضء من أؼضثء ثًؽعم مجغذث ثًزسثغني ومن ظم ثًػىدر إىل خؽ ثًدذثًز وثإلنؼالق
ظجنٌ ًز  ،وهوزث ًوشس ثًالغذ ثملفجوالس ثًخمعز ثملصصجًٌز.
 ًؽذ ثن ًصم إًلجف ثًوشر خٌف ثًخؽ وطمن ثمللجػػز ثملفذدر ًإلخصدجس غىل أن شوىن إـذي كذمٌه دثخٍ منؼلز ثإلخصدجس. إرث أخؼأ ثملذسح يف سمٍ ثًوشر فصػجد ثملفجوًز وال شفصعذ سمٍ ثًوشر ،وًصم خفشهز ثًٌذًن من ثألظفٍ إىل ثألغىل وال شفصعذثملفجوًز ثًصفٌفز يف ثًفجالس ثآلشٌز:
أ -إرث مل ًنؽق ثًالغذ يف إًلجف ثًوشر مينق صفشث ً.
ح -إرث ثوكف ثًوشر خؼشًلز غري صفٌفز ًػؼى صفشث ً.
ػشًلز ثًصعؽٌٍ:
 ًػؼى دسؼصجن ًوٍ مفجوًز صفٌفز. شفصعذ غرش دسؼجس ملؽمىع ثملفجوالس ثًخمعز( .مفعن وآخشون )510،5555 ، إالخذتار امثامث  :ركه امكرج عىل امهدف: هذف ثإلخصدجس  :كٌجط دكز ثًصهذًف. ثالدوثس ثملعصخذمز: مٌػذ هشر ثًلذَ. هشثس كذَ غذد ( )50هشثس. رشًؽ ًصفذًذ منؼلز ثًهذف. رشًؽ كٌجط.Vol.23, No.2, 2019
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إؼشثءثس ثإلخصدجس:
 شىطؼ ( ) 50هشثس كذَ يف أمجهن مخصٌفز غىل خؽ دثخٍ منؼلز ثًؽضثء إر ًلىَ ثًالغذ خجًصهذًف ثىل ثملنجػم ثملؤرشر يفثإلخصدجس وـعذ أهمٌصهج.
 ًدذأ ثإلخصدجس من ثًوشر سكم ( )5وًنصهٍ يف ثًوشر سكم(.)50 ال شػذ ثملفجوًز صفٌفز يف ـجًز غذَ إصجخز أي هذف من ثألهذثف ثألسخػز يف هٍ ؼهز( .مفمذ )04,5554, 9-2االصط امعنميح مإلخذتاراخ:
إن أغٌذ ثإلخصدجسثس ثملهجسًز ثملعصخذمز يف ثًدفغ هٍ إخصدجسثس ملننز وـعذ ثملصجدس ثًػٌمٌز يف مؽجي هشر
ثًلذَ ،وثإلخصدجس ثمللنن هى ثإلخصدجس ثًزي إرث مج ؼشح إظصخذثمه ًػٌنجس مصشجخهز ًٌػٌنز ثملشثد إخصدجسهج أظهش دسؼز غجًٌز من
ثًصذق وثًعدجس وثملىطىغٌز شفض ثًظشوف وثإلموجنٌجس ثملصجـز نفعهج.
 01-2امذصميم امذخريتي:
شػذ غمٌٌز إخصٌجس ثًصصمٌم ثًصؽشًدٍ ًٌدفغ أمشث ً رضوسًج ً يف هٍ خفغ شؽشًدٍ وهى إؼشثء ًهٌت ًٌدجـغ ثًعدٍ ثًوفٌٌز
ًٌىصىي إىل ثًنصجبؾ ثملؼٌىخز ًزث إظصخذَ ثًدجـعىن ثًصصمٌم ثًصؽشًدٍ ثًزي ثػٌم غٌٌه إظم شصمٌم ثملؽمىغجس ثملصوجفةز
ثًػشىثبٌز ثإلخصٌجس رثس ثإلخصدجس ثًلدًل وثًدػذي( .ثًغنجَ وثًضوخػٍ)544,5545 ،
 00-2امذصميم امذخريتي:
امخدول املرقم ( )6يتني امذصميم امذخريتي منتحث
ثملؽمىغز
ثًظجخؼز
ثًصؽشًدٌز
 02-2امذخرةح اإلصذطالعيح:

ثالخصدجس
كدًل
كدًل

ثًربنجمؾ
ثالمشي
ثًصنجفيس

ثالخصدجس
خػذي
خػذي

كجَ ثًدجـعىن خئؼشثء شؽشخز إظصؼالغٌز يف ًىَ ثألـذ  4052 / 54 / 2غىل غٌنز من مؽصمؼ ثًدفغ وثًدجًغ غذدهم ( )55ػجًدج ً
وثًصٍ ًصم إظصدػجدهم من شؽشخز ثًدفغ ثًشبٌعز وهجن ثًهذف من هزه ثًصؽشخز مج ًأي:
 -5مػشفز مذي مالءمز ثإلخصدجسثس ثملهجسًز ًػٌنز ثًدفغ.
 -4مػشفز ثًىكض ثملعصغشق ًصنفٌز ثإلخصدجسثس ثملهجسًز وثًدذنٌز.
 -0مػشفز فشًم ثًػمٍ ثملعجغذ ملشثـٍ ورشوغ ثالخصدجسثس
 03-2اإلخذتاراخ امقتنيح:
شم إؼشثء ثإلخصدجس ثًلدًل غىل غٌنز ثًدفغ كدٍ ثًدذء خصنفٌز ثملنهجػ ثًصذسًدٍ غىل ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز ورًى خصأسًخ /3
4052/ 54
 04 -2املنهد امذدريتي امذعنيمي:
خػذ ثإلنصهجء من ثإلخصدجس ث ًلدًل وخػذ أن ثصدفض ثًػٌنز ؼجهضر ،كجَ ثًدجـعىن خصنفٌز ثًىـذثس ثًصذسًدٌز ثًخجصز غىل
غٌنز ثًدفغ خصأسًخ  4052 / 54/ 50وًغجًز  4053/5/55وملذر ()4أظجخٌؼ وخىثكؼ وـذشجن شذسًدٌصجن يف ثالظدىع ثًىثـذ وهجن صمن
ثًىـذر ثًصذسًدٌز ( 20دكٌلز) وهٌل مىطق يف ثملٌفم ثملشكم ()4
 05-2اإلخذتاراخ امتعديح:
كجَ ثًدجـعىن خئؼشثء ثإلخصدجس ثًدػذي غىل غٌنز ثًذسثظز  ،خػذ ثإلنصهجء من شؼدٌم ثملنهجػ ثًصذسًدٍ خصأسًخ 4053/5/52
غىل مٌػذ هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز – ؼجمػز صالؿ ثًذًن -ثسخٌٍ وكذ ثؼشًض ثإلخصدجسثس ثملهجسًز خجًرشوغ نفعهج الدثء ثإلخصدجس
ثًلدًل.
 06-2امىصائه اإلحصائيح:
إظصخذَ ثًدجـعىن ثًىظجبٍ ثإلـصجبٌز ثآلشٌز:
 -5ثًىظؽ ثًفعجيب.
 -4ثإلنفشثف ثملػٌجسي.
 -0إخصدجس (س) ًٌػٌنجس ثملششدؼز وثملعصلٌز.
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 -3عرض امنذائد ومناقشذها
 0-3عرض نذائد االخذتارين امقتيل وامتعدي منمخمىعح امذخريتيح امذي إصذخدمر اصنىب امذنافط املقارن متعع املهاراخ
األصاش ةكرج امقدو.
امخدول املرقم( )7االوصاغ امحضاةيح واإلنحرافاخ املعياريح مإلخذتارين امقتيل وامتعدي وقيمح خ املحضىةح منمخمىعح
امذخريتيح امذي اصذخدمر اصنىب امذنافط املقارن
ثملػجمل
ثإلـصجبٌز
±ع
ط
±ع
ط
ثملهجسثس ثألظجط
*2,12
5,54
40,24
5,42
44,02
ثًذـشؼز خجًوشر (ظجنٌز)
*0,03
0,43
4,53
0,30
4,53
ثإلخٌلد (دسؼز)
*4,04
5,24
3,20
5,44
2,54
ثًصهذًف (دسؼز)
(*) مػنىي غنذ دسؼز ـشًز ( )55=5-40نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ≤ ( )0,01وكٌمز س ثًؽذوًٌز = 4,05
من ثًؽذوي ثملشكم ( )3نالـظ ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًصؽشًدٌز ًإلخصدجس ثًلدًل ملهجسر (
ثًذـشؼز خجًوشر كذ خٌغ  )5,42 , 44,02غىل ثًصىثيل  ،يف ـني ثًىظؽ ثًفعجيب وثالنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعه
خٌغ(  )5,54 ، 4,24غٌٌلً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغض ( ، )2,12وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز
ثًخؼأ ( )0,01وخذسؼز ـشًز (ً ، )55صدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز ثهرب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز  ،مٌل ًذي غىل ثن هنجن فشوكج مػنىًز
خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي وملصٌفز ثإلخصدجس ثًدػذي.
ونالـظ من ثًؽذوي نفعه أن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًلدًل ملهجسر (ثإلخٌلد كذ خٌغ  )0,30 ، 4,53غىل
ثًصىثيل  ،يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ (  )0,43 , 4,53غٌٌلً خأن كٌمز
س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )0,03وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز خجًٌغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ( )0,01وخذسؼز ـشًز (، )55
ًصدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز ثهرب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز  ،مٌل ًذي غىل أن هنجن فشوكج مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي
وملصٌفز ثإلخصدجس ثًدػذي.
ويف ثًؽذوي نفعه نالـظ ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًلدًل ملهجسر (ثًصهذًف كذ خٌغ , 2,54
 )5,44غىل ثًصىثيل  ،يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ (  )5,24 ,3,20غٌٌلً
خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )4,04وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ( )0,01وخذسؼز
ـشًز (ً ، ) 55صدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز ثهرب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز ،مٌل ًذي غىل ثن هنجن فشوق مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًدػذي
وملصٌفز ثإلخصدجس ثًدػذي.
وًشي ثًدجـعىن ثن هزه ثًنصجبؾ شؤهذ غىل ثًلذسر ثًػجًٌز ًٌمنهجػ ثًصذسًدٍ ثًصػٌٌمٍ يف شؼىًش ثملهجسثس ثألظجظٌز  ،وهزث ًػنٍ
إموجنٌز ثملنهؾ ثًصذسًدٍ ثًصػٌٌمٍ غىل ثإلسشلجء خجًؽجنذ ثملهجسي هٌل و أن غمٌٌز شنظٌم ثًصذسًذ خجظٌىح ثملنجفعجس ًػذ دوسث ً
أظجظٌج ً يف شؼىًش ثملهجسثس ثألظجظٌز وهزث منعؽم مؼ كجخٌٌز ثًؼالح
وهٌل ًلىي (ثًؼجًذ) ثن ثملنجفعز هٍ من ثًىظجبٍ ثًنجؼفز يف إظصعجسر سغدز ثًشًجيض ويف ـعه غىل خزي أكىص ؼهذه ،
وهز ثملنجفعز كذ شوىن مؼ شخص آخش (ملجسن) أو منجفعز ثًشًجيض مؼ نفعه( .ثًؼجًذ  )30,5532 ،وهٌل ًؤهذ (ـعني ) ثو
ثًىصىي ثىل شفلٌم وشعدٌض ثملهجسثس ظٌوىن نصٌؽز شنظٌم ثالدوثس وثملىثد ثملصىفشر وإظصعٌلسهج خشوٍ منجظذ وإظصعٌلسهج خشوٍ
منظم ًزًى وؼذ شنظٌم ثًصذسًذ غىل وفم ثًلىثغذ ثًصفٌفز وثًصٍ شظمن ثًصؼىس ثألمعٍ ( .ـعني  )32,5532,وًشي (غالوي )
إن إمصضثػ ثملشدود ثإلًؽجيب إلظٌىح ثملنجفعز ثًزي ًعهم خنصٌذ وثفش يف ثًصأظري غىل شنمٌز وشؼىًش مهجسثس وكذسثس ثًفشد.
(غالوي )00,5534 ،
ثملؽمىغز ثًظجخؼز
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 2-0عرض ومناقشح نذائد اإلخذتارين امقتيل وامتعدي متعع املهاراخ األصاش ةكرج امقدو منمخمىعح امظاةطح امذي
دضذخدو اصنىب املنافضح امذقنيدي.
امخدول املرقم ( )8يتني األوصاغ امحضاةيح واإلنحرافاخ املعياريح مإلخذتارين امقتيل وامتعدي وقيمح خ املحضىةح
منمخمىعح امظاةطح امذي دضذخدو اصنىب امذنافط امذقنيدي
ثملػجمل ثإلـصجبٌز
ثملهجسثس ثألظجط

ثإلخصدجس ثًدػذي

ثالخصدجس ثًلدًل

كٌمز س
ثملفعىخز

ط

±ع

ط

±ع

ثًذـشؼز خجًوشر (ظجنٌز)

44,40

5,00

45,04

5,43

5,34

ثإلخٌلد (دسؼز)

4,54

0,40

3,23

0,24

4,02

ثًصهذًف (دسؼز)

1,34

5,53

2,50

5,44

0,23

مػنىي غنذ دسؼز ـشًز ( )55=5-40ونعدز إـصٌلًٌز ثًخؼأ≤ ( )0,01وكٌمز س ثًؽذوًٌز =4,05
يف ثًؽذوي ( )4نالـظ ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًإلخصدجس ثًلدًل (ملهجسر ثًذـشؼز
خجًوشر كذ خٌغ  )5,00 ،44,40غىل ثًصىثيل يف ـني إن ثًىظؽ ثًفعجيب وثالنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعز كذ خٌغ
( )5,43 ، 45,04غٌٌلً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )5,34وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ
( )0,01وخذسؼز ـشًز (ً ) 55صدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز هٍ أصغش من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز مٌل ًذي غىل أنه ثًفشوق غري مػنىًز خني
ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي.
ونالـظ يف ثًؽذوي أغاله ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًإلخصدجس ثًلدًل (ملهجسر ثإلخٌلد
كذ خٌغ  )0,40 ، 4,54غىل ثًصىثيل يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ ( ، 3,23
 )0,24غٌٌلً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )4,02وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ()0,01
وخذسؼز ـشًز (ً )55صدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز أصغش من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز /مٌل ًذي غىل ثن هنجن فشوق غري مػنىًز خني ثإلخصدجسًن
ثًلدًل وثًدػذي.
ومن ثًؽذوي نفعه نالـظ ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًإلخصدجس ثًلدًل ( ملهجسر
ثًصهذًف كذ خٌغ  )5,53 ، 1,34غىل ثًصىثيل يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًإلخصدجس ثًدػذي ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ
(  )5,44 ، 2,50غٌٌل ً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )0,23وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,05غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ
( )0,01وخذسؼز ـشًز (ً )55صدني أن ثًلٌمز ثملفعىخز أصغش من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز مٌل ًذي غىل أن هنجن فشوق غري مػنىًز خني
ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي.
 3-3عرض نذائد اإلخذتاراخ امتعديح منمخمىعذني (امذخريتيح وامظاةطح) متعع املهاراخ األصاش ةكرج امقدو
امخدول املرقم( )9األوصاغ امحضاةيح واإلنحرافاخ املعياريح مإلخذتاراخ امتعديح منمخمىعذني (امذخريتيح وامظاةطح)
متعع املهاراخ األصاش ةكرج امقدو
ثملػجمل ثإلـصجبٌز
ثملهجسثس ثألظجط
ثًذـشؼز خجًوشر (ظجنٌز)
ثإلخٌلد (دسؼز)
ثًصهذًف (دسؼز)
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ثملؽمىغز ثًظجخؼز

ط

±ع

ط

±ع

كٌمز س
ثملفعىخز

40,24
4,53
3,20

5,54
0,43
5,24

45,04
3,23
2,50

5,43
0,24
5,14

*4,45
*4,54
*0,25
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* مػنىي غنذ دسؼز ـشًز ( )04=4-20نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ≤( )0,01وكٌمز  Tثًؽذوًٌز = 4,04
من ثًؽذوي ( )5نالـظ ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًصؽشًدٌز (ملهجسر ثًذـشؼز خجًوشر كذ خٌغ
( )5,54 ، 40,24غىل ثًصىثيل يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثالنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ ( ، 45,04
 )5,43غٌٌلً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ (  )4,45وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,04غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ()0,01
وخذسؼز ـشًز (ً )04صدني أن ثًلٌمز ثملفعىخز أهرب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز مٌل ًذي غىل ثن هنجن فشوكج مػنىًز خني ثملؽمىغصني
ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
ونالـظ من ثًؽذوي نفعه ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغصني ثًصؽشًدٌز (ملهجسر ثإلخٌلد كذ خٌغ
 )0,43 ، 4,53غىل ثًصىثيل يف ـني ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًٌمصغري نفعه كذ خٌغ ( )0,24 ، 3,23
غٌٌلً خأن كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )4،54وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,04غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ()0,01
وخذسؼز ـشًز (ً )04صدني أن ثًلٌ مز ثملفعىخز أهرب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز مٌل ًذي غىل أن هنجن فشوكج مػنىًز خني ثملؽمىغصني
ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
ومن ثًؽذوي نفعه ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًصؽشًدٌز (ملهجسر ثًصهذًف كذ خٌغ ()5,24 ، 3,20
غىل ثًصىثيل  ،يف ـني ثن ثًىظؽ ثًفعجيب وثإلنفشثف ثملػٌجسي ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز ًنفغ ثملصغري كذ خٌغ ( )5,14 ، 2,50غٌٌلً خأن
كٌمز س ثملفعىخز كذ خٌغ ( )0,25وغنذ ملجسنصهج خجًلٌمز ثًؽذوًٌز ثًدجًغز ( )4,04غنذ نعدز ثـصٌلًٌز ثًخؼأ ( )0,01وخذسؼز ـشًز
(ً )04صدني ثن ثًلٌمز ثملفعىخز ثه رب من ثًلٌمز ثًؽذوًٌز  ،مٌل ًذي غىل أن هنجن فشوكج مػنىًز خني ثملؽمىغصني ثًصؽشًدٌز
وثًظجخؼز وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
أظهشس نصجبؾ شفٌٌٍ ثًدٌجنجس ثإلـصجبٌز ثًصٍ شم ثًفصىي غٌٌهج يف ثإلخصدجسثس ثًدػذًز وؼىد فشوكج مػنىًز خني
ثإلخصدجسًن ثًدػذي ًٌمؽمىغصني (ثًصؽشًدٌز وثًظجخؼز) وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز ثًصٍ شذسخض وشػٌمض خجظٌىح ثًصنجفغ
ثمللجسن وغٌٌه ميون ثًلىي ثن إظصخذثَ ثظٌىح ثملنجفعجس أهرث فجغٌٌز من ثالظٌىح ثالمشي
وًػضو ثًدجـعىن ظدذ رًى إىل كذسر ثًربنجمؾ ثًصفًٌٌل ثملفشوض ثًصذسًدٍ يف شؼىًش خػع ثملهجسثس ثألظجط وخجظٌىح
ثملنجفعجس خشوٍ أفظٍ نعدٌج ً من ثملنهؾ غىل ثملؽمىغز ثًظجخؼز  ،هٌل وإن أدثء ثملهجسر يف ؼى ثكشح إىل ثًىثكؼ ثًػمًل وإغؼجء
ثًالغذ ثًفشًز يف ثألدثء إلظهجس إموجنٌجشه ًضًذ من كذسر ثًالغذ وًعجغذه يف إخشثص كذسثشه وهفجءشه ثملهجسًز.
هٌل ًشي ثًدجـعىن أن ثظٌىح ثملنجفعجس ؼػٍ ثًؼالح ًعصخذمىن ثًوشر خشوٍ شنجفيس فظالً غن أظش ثًصذسًذ وثًصػٌم مػج ً يف
ثملنجفعز  ،إر أن شػىس ثملصذسح وثملصػٌم خنصجبؾ ثدثبه وملجسنصه خضمالبه وشػىسه مبذي شلذمه أو شأخشه ًػذ من أكىي دوثفؼ
ثًصذسًذ من كدٍ ثملذسح ومج شػٌمه ثًالغذ ،وهزث ًصفم مؼ مج رهشه (غدذثًفصجؿ) من أن وطىؿ ثًهذف يف ثًصػٌم ثًفشيك ًؤدي
ًٌغ فلؽ إىل شخفٌع غذد ثملفجوالس ثًصٍ ًفذ فٌهج ثًصػٌم وًونه ًؤدي ثًظج ً إىل شلصري ثًضمن ثملعصغشق يف ثًصػٌم( .
غدذثًفصجؿ  )451,5540,وًظٌف (ظٌٌٌلن) خأن ثملنجفعز شػذ من ثألظجًٌذ ثإلؼشثبٌز ثًصٍ شذفؼ إىل خزي أهرب كذس من ثًنشجغ ثًنعدٍ
مٌل ًعجغذ غىل أن شعري غمٌٌز ثًصذسًذ وثًصػٌم يف معجسهج( .ظٌٌٌلن )40,5545,وًشي ثًدجـعىن أن هنجن شؼىس يف خػع
ثملهجسثس ثألظجط ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز وهٍ شت ػدٌػٍ نصٌؽز إظصمشثس هزه ثملؽمىغز خجًصذسًذ وثًصػٌٌم طمن خشثمؾ ثملذسظني
ثًخجص " خجًؼالح وًون خنعدز ثكٍ ملجسنز خجملؽمىغز ثًصؽشًدٌز ومن هزث ثملنؼٌم ًشي (نصٌف وـعني) ثن ثًصذسًذ ثملنظم
وثملربمؾ غىل ثالظغ ثًػٌمٌز ًؤدي إىل شؼىًش ثملعصىي خشوٍ ثفظٍ وًصم ثإلسشلجء مبعصىي ثًالغدني ثملهجسًز( .نصٌف وـعني
)540,5540,
 -4اإلصذنذاحاخ وامذىصياخ
 0-4اإلصذنذاحاخ
 -5هنجن فشوق مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي يف خػع ثملهجسثس ثألظجط ثملصمعٌز خـ( ثًذـشؼز خجًوشر  ،ثإلخٌلد ،
ثًصهذًف) وملصٌفز ثإلخصدجس ثًدػذي ًٌمؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
 -4هنجن فشوق غري مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًلدًل وثًدػذي يف خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز ثملصمعٍ خـ ( ثًذـشؼز خجًوشر  ،ثإلخٌلد ،
ثًصهذًف) ًٌمؽمىغز ثًظجخؼز.
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 -0هنجن فشوق مػنىًز خني ثإلخصدجسًن ثًدػذًني ًٌمؽمىغصني ( ثًصؽشًدٌز – ثًظجخؼز) يف خػع ثملهجسثس ثألظجط ثملصمعٍ خـ (
ثًذـشؼز خجًوشر  ،ثإلخٌلد ،ثًصهذًف) وملصٌفز ثملؽمىغز ثًصؽشًدٌز.
 2-4امذىصياخ:
 -5ثإلغصٌلد غىل ثالظغ ثًػٌمٌز ثًفذًعز خئظصخذثَ أظجًٌذ ثًصذسًذ وثًصػٌٌم ًٌمنجفعجس يف غمٌٌز ثًصذسًذ وشػٌٌم ثملهجسثس
ثألظجط خوشر ثًلذَ طمن ثًىـذثس (ثًصذسًدٌز ثًصػٌٌمٌز).
 -4إغصٌلد ثملذسظني وثملذسخني غىل ثًدفىط وثًذسثظجس ثًصٍ شؽشي غىل مخصٌف ثًفةجس ثًػمشًز وثإلظصفجدر منهج يف إغذثد
منجهؽهم ثًصذسًدٌز وثًصػٌٌمٌز.
 -0إؼشثء دسثظز وخفىط مشجخهز غىل ثًفةجس ثًػمشًز ثالخشي وشؼدٌله خجظٌىح آخش أًظجً.
 -2إغؼجء مفجرضر ًهزث ثالظٌىح ثًصذسًدٍ ثًصػٌٌمٍ خوشر ثًلذَ غىل ثملذسخني ثًػجمٌني يف ثألنذًز ثًشًجطٌز وخجصز فةز ثًشدجح.
املصادر
 -5مفعن  ،ظجمش وآخشون ( :)5555ثإلخصدجس وثًصفٌٌٍ خوشر ثًلذَ ،ثملىصٍ  ،مؼدػز ثًؽجمػز.
 -4مفمذ ،رضغجَ ؼجظم ( :) 5554وطؼ دسؼجس مػٌجسًز ًدػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ ًؼالح هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز  ،سظجًز مجؼعصري ،هٌٌز ثًرتخٌز
ثًشًجطٌز – ؼجمػز ثملىصٍ.
 -0نصٌف  ،غدذ غًل وـعني  ،كجظم ـعن ( :)5540غٌم ثًصذسًذ ثًشًجيض  ،مؼدػز ثًؽجمػز  ،خغذثد.
 -2ثًوجشذ  ،غفجف ودثود ثملفصٍ ( :) 4002أظش إظصخذثَ ثظجًٌذ يف معصىي شػٌم مهجسر ثًعدجـز ثًفشر ،مؽٌز دسثظجس مؤمتش ثًرتخٌز ثًشًجطٌز  ،ثًؽجمػز
ثالسدنٌز .
 -1غدذثًفصجؿ  ،غنجًجس ثـمذ ( :) 5540أظش إظصخذثَ ثًؼشًلز ثًوٌٌز وثملنجفعجس يف ثًصػٌم ثًفشيك غىل معصىي ثألدثء يف ثملشـٌز ثإلخصذثبٌز  ،دسثظجس
وخفىط  ،ثملؽٌذ ثًعجدط  ،ثًػذد ثًىي  ،ؼجمػز ـٌىثن ،ثًلجهشر .
 -2ـعني ،كجظم ـعن (:)5534ثًلىثغذ ثألظجظٌز ًصػٌٌم ثًعجـز وثملٌذثن،دثس ثًفشًز ًٌؼدجغز ،خغذثد
 -3ثًػضثوي  ،كفؼجن خٌٌٍ( :) 5555شفذًذ معصىًجس مػٌجسًز ًدػع ثملهجسثس ثألظجظٌز ًالغدٍ هشر ثًلذَ ( هٌٌز ثًرتخٌز ثًشًجطٌز /ؼجمػز خغذثد ،سظجًز
مجؼعصري .
 -4ثًغنجَ ،مفمذ ثـمذ و ثًضوخػٍ  ،غدذثًؽٌٌٍ إخشثهٌم ( :)5545منجهؾ ثًدفغ يف ثًرتخٌز،ػ:5خغذثد ،مؼدػز ثًؽجمػز.
 -5ظٌٌٌلن  ،مفمذ ثـمذ (: ) 5545أظش شػٌٌم ثملدصذبني يف هشر ثًٌذ خئظصخذثَ ػشًلز ثملنجفعجس ثًؽٌلغٌز ،مؽمىع أػجسًق دهصىسثه يف ثًرتخٌز ثًشًجطٌز ،
ؼمؼ سًعجن خشًدؽ  ،مؼدػز ثًشوثد  ،خغذثد.
 -50غالوي ،مفمذ ـعن( :)5534ظٌوىًىؼٌز ثًصذسًذ وثملنجفعجس  ،غ ،2دثسثملػجسف  ،ثًلجهشر.
 -55ثًؼجًذ ،نضثس مؽٌذ( :)5532مدجدا غٌم ثًنفغ ثًشًجيض ،مؼدػز ثًشػذ،خغذثد.
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كارایی مەشقەكان ةەشێىازی پێشتڕكێكان مەپەرەپێدانی ئەنخامدانی هەندێ مەكارامە ةنەڕەدیەكان مە دۆپی پێ
پىخذەی
بجمجنؽی شىێژینەوەهە بجشنج خىونە ًەظەس هجسثیی مەشم خەشێىثصی پێشدڕهی یەهجن ًەپەسەپێذثنی هەنذێ ًەهجسثمە خنەڕەشیەهجن .و بجشنجخىون ًەظەس
ؼیجوثصیەهجن ًەنێىثن مەشم خە شێىثصی پێشدڕهێوجن و شێىثصی فشمجنی ًە پەسەپێذثنی هەنذێ ًەهجسثمە خنەڕەشیەهجنی شۆپی پێ.
شىێژەسەهجن گشیٌلنەیجن هشدووە هە ؼیجوثصی بجمجژەدثسی بجمجسی هەیە ًەنێىثن هەسدوو شجكیوشدنەوەی پێشینەو پجشینە ًە بەنؽجمذثنی هەنذێ ًە
هجسثمە خنەڕەشیەهجنی شۆپی پێ ًەهجشی مەشم خەشێىثصی پێشدڕهێوجن وشێىثصی فشمجنی وخۆ خەسژەوەنذی شجكیوشدنەوەهجنی پجشینە .ؼیجوثصی بجمجژەدثسی بجمجسی
هەیە ًەنێىثن شجكیوشدنەوەهجنی پجشینە خۆ هەسدوو هۆمەڵەی ( بەصمىونی وڕێووجسی) ًە بەنؽجمذثنی هەنذێ ًە هجسثمە خنەڕەشیەهجنی شۆپی پێ وخۆ خەسژەوەنذی
هۆمەڵەی بەصمىونی.
شىێژەسەهجن ڕێدجصی بەصمىونیجن خەهجسهێنجوە ًەخەس گىنؽجوی خۆ رسوشصی گشفصی شىێژینەوەهە  .منىنەی شىێژینەوەهە پێوهجشىە ًە كىشجخیجنی هىڕ ًە
ظجڵی یەهەمی (هۆًیژی پەسوەسدەی وەسصشی – صثنوۆی ظەالـەددین -هەوًێش) ،پشۆظەی هجوهىفی ًەنێىثن هەسدوو هۆمەڵەی شىێژینەوەهە ًە شجكیوشدنەوە
ؼەظصەییەهجن و هجسثمەییەهجن ،شىێژەسەهجن پێىثنە و فۆڕمی ڕث وەسگششن و هۆهجسەهجنی هۆهشدنەوەی دثشجهجن و چجسظەسی بجمجسی هشثون خەخەهجسهێنجنی نجوەنذەی
ژمێشەیی و الدثنی پێىەسی و شجكیوشدنەوەی (س) خۆ منىنە وثخەظصەهجن و منىنە ظەسخەخۆهجن و ڕێژەی ظەدی ًەپجشجن بەصمىونی پێشینەیی هشثوە ،بینؽج ؼێ
خەؼێوشدنی پشۆگشثمی فێشهجسی مەشلوجسی خەخەهجسهێنجنی شێىصثی پێشدڕهێوجسی ًەالیەن هۆمەڵەی بەصمىونی و شێىثصی فشمجنی ًەالیەن هۆمەڵەی ڕێووجسی ،
ًەپجشجن شجكیوشدنەوەهجنی پجشینەیی بەنؽجَ دسثوە .شىێژەسەهجن بەَ دەسەنؽجمجنەیجن هشدووە هە ؼیجوثصی وثشجیی هەیە ًەنێىثن هەسدوو شجكیوشدنەوەی پێشینەو
پجشینە ًەالیەن هۆمەڵەی بەصمىونی ًە هەنذێ ًەهجسثمە خنەڕەشیەهجن ًەشۆپی پێ و خۆ خەسژەوەنذی شجكیوشدنەوەی پجشینە .ؼیجوثصی نجوثشجیی هەیە ًەنێىثن
هەسدوو شجكیوشدنەوەی پێشینەوپجشینە خۆ هۆمەڵەی ڕێووجسی ًە هەنذێ ًەهجسثمە خنەڕەشیە هجنی شۆپی پێ .وە ؼیجوثصی وثشجیی هەیە ًەنێىثن شجكیوشدنەوەهجنی
پجشینە خۆ هەسدوو هۆمەڵەی ( بەصمىونی ڕێووجسی) ًەهەنذێ ًەهجسثمە خنەڕەشیەهجنی شۆپی پێ خۆ خەسژەوەنذی هۆمەڵەی بەصمىونی.
The effectiveness of training by competitions style in developing some basic skills of football
Abstract
The objective of the research is to identify the effectiveness of training in the style of competitions in the development of
some basic football skills. And to identify the differences between training in the style of competitions and the American style in the
development of some basic skills of football.
The researchers assumed that there are statistically significant differences between women with pre and post tests in the performance
of some of the basic skills of football when training style competitions and style of Prince and for the benefit tests dimensionality. There
are women with differences statistically significant between the two groups of tests posteriori (experimental and control) in the
performance of some of the basic skills of football and for the benefit of the experimental group.
The researchers used the experimental method to suit the nature of the research problem. The research sample consisted of first year
students (Faculty of Physical Education - Salahuddin University - Erbil). The parity between the two groups was conducted in physical
and skill tests. The researchers used measurement, testing and questionnaire to collect data and processed data Statistically, using
standard arithmetic, standard deviation, test for associated samples, independent samples and percentage. Pre-test was performed, then
The researchers concluded that there are significant differences between the tribal and remote tests of the experimental group in some
of the skills of the football foundation and for the benefit of the post-test. There are significant differences Between the tribal and
remote tests of the control group in some of the basic skills of football. There are significant differences between the tests of the two
groups (experimental and control) in some of the basic skills of football and for the benefit of the experimental group.
منحق ( )0مذحديد رأي امضادج امخرباء واملخذصني حىل ةعع اإلخذتاراخ املهاريح ةكرج امقدو وامقدراخ امتدنيح
ثالظصجر ...............................................................ثًفجطٍ
شفٌز ػٌدز...
يف نٌصنج إؼشثء ثًدفغ ثملىظىَ خـ ( فجغٌ ٌز ثًصذسًدجس خجظٌىح ثملنجفعجس يف شؼىًش أدثء خػع ثملهجسثس ثألظجظٌز خوشر ثًلذَ) وهىنوم من روي
شجهشًن
ثًخربر وثإلخصصجص يف هزث ثملؽجي ًشؼى إخذثء شأشري ثإلخصدجسثس ثملهجسًز وثًلذسثس ثًدذنٌز ثملالمئز ثًصٍ شخذَ ًػدز هشر ثًلذَ.
شػجونوم مؼ ثًصلذًش
أهم ثإلخصدجسثس ثملهجسًز ًوٍ مهجسر.
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س

ثظم ثملهجسر

5

ثًذـشؼز

4

ثإلخٌلد

0

ثًصهذًف

ثًرسغز ثالنصلجًٌز
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ثإلخصدجسثس ثملششفز
أ -دـشؼز ثًوشر ثملصػشؼز خني()1شىثخص ثملعجفز خٌنهٌل()5أكذثَ رهجخج وإًجخجً.
ح -دـشؼز ثًوشر ثملصػشؼز خني ( )50شىثخص ثملعجفز خٌنهٌل ( )َ4رهجخجً وإًجخجً.

وـذر ثًلٌجط
ثًضمن
ثًضمن

ػ -دـشؼز ثًوشر ثملصػشؼز خني ()1شىثخص ثملعجفز خٌنهٌل ( )َ0رهجخجً وإًجخجً.

ثًضمن

أ -ثًصفوم خئًلجف ـشهز ثًوشر دثخٍ دثبششني.

ثًذسؼز

ح -ثًصفوم خئًلجف ثًوشر ـشهز ثًوشر من معجفز (ً )2جسدر.

ثًذسؼز

ػ -ثًصفوم خئًلجف ـشهز ثًوشر من معجفز (ً )2جسدر دثخٍ مشخؼ ثًوشثشض

ثًذسؼز

أ -ثًصهذًف ثًلشًذ من خػذ(ً)54جسدر.

ثًذسؼز

ح -دكز ورسغز ثًصهذًف غىل هذف مشظىَ غىل ـجبؽ من معجفز()51كذَ خالي( )00ظجنٌز.

غذد ثملشثس

ػ -دكز ثًصهذًف من خػذ (ً)50جسدر غىل هذف ملعم
أ -سهع  00مرت
ح -سهع  10مرت
ػ -سهع  20مرت

ثًذسؼز
ظجنٌز
ظجنٌز
ظجنٌز

أ -ثًلفض ثًػمىدي
ثًلىر ثالنفؽجسًز
ثًىظذ ثًؼىًٍ من ثًعدجس
ح-
ػ -سمٍ ثًوشر ثًؼدٌز
منحق( )2منىذج مىحدج ددريتيح دعنيميح ةئصنىب امذنافط املقارن
ثًصأسًخ:
ثًىـذرثًصذسًدٌزثًصػٌٌمٌز:ثالوىل
صمن ثًىـذر 20:دكٌلز
ثًهذف منه:شؼىًشمهجسر ثًذـشؼز.
غذد ثًؼالح:
ثالدوثس :هشثس +شىثخص +صجفشر +ظجغز شىكٌض
ثألكعجَ
ثًلعم
ثإلغذثدي
40
دكٌلز
ثًلعم
ثًشبٌيس

نىع ثًنشجغ
ثمللذمز

ثًىكض
0دكجبم

رشؿ ثملهجسر وثًفػجًٌز
هجفز أخز ثًفظىس وشهٌةز ثالدوثس

إـٌلء غجَ
وثإلـٌلء ثًخجص
ثًنشجغ ثًصذسًدٍ
وثًصػٌٌمٍ

 50دكٌلز

هجفز متجسًن ًٌشؼٌني وثألهصجف وثًىسن
وثًزسثغني
رشؿ مهجسر ثًذـشؼز وأدثبهج من كدٍ ثًؼالح

 00دكٌلز

ثًنشجغ ثًصؼدٌلٍ

ثًلعم
ثًخصجمٍ
 50دكٌلز

 50دكٌلز

ثًشظىَ ثًصىطٌفٌز

ظنصمرت
ظنصمرت
مرت وثؼضثءه

ثملالـظجس
ثًصأهذ من ثًىكىف وثًفظىس.
أخز أسخؼ صفىف وثخز معجفجس
ثًصأهذ من أخز ثملعجفجس

خػذ رشؿ ثملهجسر ًصم شؼدٌم ثملهجسر
 40دكٌلز

 1دكٌلز
ًػدز صغرير

 3دكٌلز

 -5ثًذـشؼز خذثخٍ وخجسػ ثًلذَ
 -4ثًذـشؼز خذثخٍ ثًلذَ
 -0ثًذـشؼز خخجسػ ثًلذَ
 -2ثًذـشؼز خىؼه ثًلذَ
إغؼجء ًػدز صغرير شخذَ ثملهجسر

ثإلنرصثف

 0دكٌلز

وإنهجء
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ثألدوثس
إسؼجع
ثًصذسًدٌزوثًصػٌٌمٌز

شلف ثملؽمىغز هٌل يف ثًشظم
غنذ إغؼجء إشجسر ثًدذء ًلىَ هٍ
ػجًذ خذـشؼزثًوشر ملعجفز َ3
ظم ًػىد خهج إىل نلؼزثًدذثًز
ـعذ ثًصىؼٌهجس وًوٍ ػجًذ هشر
خجصز خه

ثًىـذر

ثًصأهذغىل ثدثء ثًٌػدزخشوٍ
ثًصهذبزوإنهجء
صفٌق
ثًىـذرثًصذسًدٌز وثًصػٌٌمٌز
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