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 اإلىــــــــداء
  إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب

  سعادةإلى من كّمت أناممو ليقدم لنا لحظة 
  إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم

 ( ) والدي العزيزإلى القمب الكبير 
  إلى من أرضعتني الحب والحنان
 إلى رمز الحب وبمسم الشفاء

 ) والدتي الحبيبة ( إلى القمب الناصع بالبياض
 (إخوتي )  إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض بحر واسع مظمم ىو بحر 
الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين 

 ) أصدقائي (أحببتيم وأحبوني 
 
 

 

 

 

 

 



 

 الشكر والتقدير
المرسمين )صمى اهلل عميو  والو وسمم ( والصالة والسالم عمى سيد  العالمين ,رب الحمد هلل 

 خاتم األنبياء والو الطيبين الطاىرين ...
يسرني وقد انتييت من كتابة بحثي ىذا إن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة ميسان 
وباألخص عمادة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة عمما قدمو لي من مساعدة ومعمومات سوف 

عمى كل  التطبيقيةكذلك يسرني انو أتقدم بالشكر والتقدير الى قسم العموم تفيدني في المستقبل و 
ات واقدم خالص شكري المعمومات التي اكتسبتيا من حميع الدكاتره القسم طيمو األربع سنو 

العممية  المالحظتي تي كانتال ىديل عبد االلو عبد الحسيند.  م.أ. وامتناني الى االستاذ المشرف
السديدة التي كانت ليا الفضل الكبير في انجاز ىذا البحث , واشكر  االنادرة وتوجيياتي اوخبرتي

مى باألخالق اإلنسانية الرائعة تحتي تال ةبحق المشرف تكان األني امعي,  فشكر لي اسعة صدرى
بالرعاية العميمة الصادقة والتي تصحب الرعاية األبوية فيضي عمى العالقات  اغمر طالبيتو 

 افية التألق والنجاح .اإلشر 
وأتقدم بخالص شكري وامتناني االساتذه األفاضل في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  

 لمساعدتيم لي في إنضاج ىذا البحث .
لما قدموه  االساتذه األفاضل في جامعة ميسانوال يسعني إال إن أتقدم بالشكر الجزيل الى 

 لي من مساعد لتوجيياتيم الكريمة في إعداد البحث .
وأعرب عن شكري الجزيل الى أعضاء الييئة اإلدارية والتدريسية في المدارس االبتدائية 

 لما قدموه لي من مساعده. واإلعدادية لمديرية تربية ميسان والمتوسطة
ي المساعدة والى كل من مد لي وأخيرا يطيب لي إن أقدم شكري وامتناني الى كل من قدم ل

يد العون من قريب أو من بعيد لممساىمة في انجاز ىذا البحث , داعي من اهلل سبحانو وتعالى 
 إن تعم فائدة وجدواه عمى قدر ما بذل فيو من جيد ووقت انو سميع مجيب .

 

 



 

 

 المشرف اقرار
 اشيد ان اعداد ىذا البحث المرسوم

 
 االيقاعي  جمناستكال في الشاخص واستالم رمي  ميارةب وعالقتيا الحركية ةستجاباال سرعة

 (زىراء طعيمة محيسن) ةالذي تقدم بو الطالب االولى ةالمرحم لطالبات
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة قد جرى تحت اشرافي في جامعة ميسان

 وىو جزء من متطمبات شيادة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية
 
 

 اقرار المشرف
 اسم المشرف ...........................
 الدرجة العممية .........................

 التوقيع .........................
 بناء عمى توصية المشرف اقدم ىذا البحث لممناقشة

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
سرعة االستجابة )نشيد إننا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم اطمعنا عمى ىذا البحث الموسوم بـ 

الحركية وعالقتيا بميارة رمي واستالم الشاخص في الجماستك االيقاعي لطالبات المرحمة 
في محتوياتو وفيما لو عالقة بو ونعتقد انو  ( زىراء طعيمو محيسن)  ةوقد ناقشنا الطالب (االولى

 جدير بالقبول لنيل درجة البكالوريوس في التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة ميسان .
 التوقيع    التوقيع                                        التوقيع                

 المجنة عضو                   رئيسًا       المجنة                        عضو    
                 (      )       )                         (               (                 ) 

 
 صدق ىذا البحث من مجمس كمية التربية الرياضية / جامعة ميسان بتاريخ    /     /
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 مستخمص البحث
 في الجماستكسرعة االستجابة الحركية وعالقتيا بميارة رمي واستالم الشاخص العنوان / 

 االيقاعي لطالبات المرحمة االولى
 محيسنزىراء طعيمو الباحثة / 

 أشراف 
 ىديل عبد االلو عبد الحسيند.  م.أ.

 
  -اشتمل البحث عمى خمسة فصول ىي :

 : التعريف بالبحث األول : الفصل
أشتمل عمى المقدمة وأىمية البحث وفيو تم اإلشارة الى دور سرعة االستجابة الحركية وما 

مساىمة سرعة االستجابة تؤديو من دور كبير في بناء المستوى الرياضي لالعب , إلى جانب 
الحركية الخاصة في رفع مستوى األداء المياري وأمكانية االختبار والقياس في الوقوف عمى 

 مستوى الصفات والقابميات البدنية ومدى تطورىا .
كما تضمن أىمية التعرف عمى العالقة بين سرعو االستجابة الحركية ودقة أداء ميارة رمي 

الجمناستك االيقاعي , بما يحقق اإلنجاز األفضل , فضاًل عن تناول واستالم الشاخص في 
مشكمة البحث والتي تعد  رياضة الجمناستك االيقاعي بوصفيا أحد األنشطة الحركية الميمة التي 

وفي ضوء ىذه المشكمة  عمى تنمية قدرة الطالبة البدنية والحركية والعممية واالبداعية , تساعد
 ض اآلتية :وضعت األىداف والفرو 

التعرف عمى مدى العالقة بين سرعة االستجابة الحركية وميارة رمي واستالم الشاخص في  -١
 الجمناستك االيقاعي لدى طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة .

 اما فروض البحث فكانا :
رمي واستالم ىناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين سرعة االستجابة الحركية وميارة  -١

 الشاخص في الجمناستك االيقاعي لدى طالبات كميو التربية البدنية وعموم الرياضة .
 



 

( طالبو ٠٢وكذلك اشتمل الفصل األول عمى مجاالت البحث حيث كان المجال البشري يشمل )
أما المجال الزماني فقد حـــدد بالمدة من  ,( ٠٢٠١-٠٢٠٢من المرحمى األولى لمعام الدراسي )

م في حين كان المجال المكاني في قاعة  ٠٢٠١/  ٥/  ٠٣م ولغاية    ٠٢٠١/  ٣/  ١٢
 الرياضية المغمقة لكمية التربيو البدنية وعموم الرياضة جامعة ميسان .

  : الفصل الثاني : الدراسات النظرية والمشابية
 اشتممت الدراسات النظرية المحاور اآلتية :

الحركية والشروط األساسية لتطويرىا , أنواع سرعة االستجابة الحركية , ) مفيوم سرعة االستجابة 
اقسام سرعة االستجابو الحركية , طرق تنمية االستجابو الحركية , الجمناستك االيقاعي , 
الحركات األساسية في الجمناستك االيقاعي , ميارة رمي واستالم الشاخص ( فضال الى التطرق 

 ية .الى بعض الدراسات المشاب
 الفصل الثالث : منيجية البحث واجراءتة الميدانية :

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية وتناولت ايظا عينة البحث 
من حيث حجميا وطبيعة توزيعيا , فضال الى األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث , كما 

يفيو ترشيح اختباراتيا اضافو الى التجارب تضمن ىذا الفصل كيفية تحديد االختبارات وك
 االستطالعية والرئيسية واستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة .

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا : 
قامت الباحثة بعرض انجاز العينة في اختبارات سرعة االستجابو الحركية ورمي واستالم 

يا ثم قامت الباحثة بعرض نتائج المصفوفة لالرتباطات وتحميميا الشاخص ثم تم تحميميا ومناقشت
 ومناقشتيا 

 :الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات 
 واشتمل ىذا الباب عمى اىم االستنتاجات والتوصيات

توجد عالقو سرعة االستجابة الحركية ومياره رمي واستالم الشاخص في  االستنتاجات :
 . وجود مستوى متفاوت بأداء ميارة رمي واستالم الشاخص بين الطالبات , الجمناستك االيقاعي



 

االىتمام بتطوير ورفع مستوى الميارة رمي واستالم الشاخص عند طالبات المرحمة  التوصيات :
التأكيد عمى سرعة االستجابة الحركية لما ليا من تأثير عمى اداء ميارة رمي واستالم ,  الرابعة

  كيد عمى تطوير سرعة االستجابة الحركية باستغالل االدوات والتجييزاتضرورة التأ ,الشاخص 
 المتوفرة .
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 , ةفل"Aم lئاi2و Y:لاــــسأ لالخ Nم ةXعللا, ةقالع اهل ي"لاو اه2:غو ة:ــــWفbلاو ة3راه6لا ة:نXJلا
 نا الا اـه":6هأ +غ2ف ، ةراـه6لا ىلع 2ــــــــــــــM"قm ال  يعاـقmالا Uـ"ــــــــــــــساـ6b>لا تاـXعال لـ:هأـت نا
 ةلا?لاف ، هXعاللا bJع ة:ج$ل$:ـــــــWفلاو ة:]2?لاو ة:نXJلا �ئاـــــــAMلا NـــــــW?"ب �Xت2م اهb:ـــــــW?ت
 تا,ا>"سا ىلع ف2ع"لا نأ ا6] ، يbفلا ءادالا اه:لع `dت2ی ي"لا ةXلMلا ةJعاق Jعت Jقف ة:نXJلا
 ة:3XرJ"لا لا6حالا لالخ Nم اه:ف +/?"لا ة:نا/ماو ة:قiXو تا2:غت اهن$] ة:ج$ل$:ــــــــWفلا +ــــــــW>لا
 فاــــــــ-"كا ناف ا8ل اهف:dتو ة:]2?لا +ــــــــW>لا ̀ةهجا ةع2ــــــــس تا,ا>"ــــــــسا N:ــــــــW?ت يف JعاــــــــWت
 عم ةQ$ل#6لا تا3$"ــــ6Wلا l:ق?تو حا>bلا ىلع ل$ــــM?لا يف ع2ــــmW ة:ج$ل$:ــــWفلا �ئاــــAMلا
 . Jه>لاو _ق$لا يف داM"قالا

 لا6ع"ـــــسا Yل#"ت ي"لا تاراه6لا Nم  يعاقmالا U"ـــــسا6b>لا يف �خاـــــ-لا تاراهم نأ
 ن$/m �خاــ-لا تاراهم ىلا ةXلا#لا ءادأ bJعو اهل ةXــسا6bلا +ــW>لا تا]2ح يف +/?"لاو ةادالا



 /.-ع+لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لوألا با$لا
  12$لا0

٣ 

 مال"ـــــسالاو يم2لا تا]2ح bJع اـــــص$ـــــMخو +ـــــW>لا ىلع �:لو �خاـــــ-لا ىلع ̀ا]2م هاX"نالا
 ءادأل اهله�ت ي"لا تا]2?لا, م$قتو 2qخا ة2م اه:لا �خاـــــــــــ-لا ل$ـــــــــــصو ةXلا#لا b"�2ت y:ح
 ةقJ ,#23حا$لا ءيـــــــــ-لا ة3ؤر ىلع ةرJقلا N i23lع Uلذو ة62"ـــــــــWم ةر$ـــــــــM, ة:لا"لا تا]2?لا
 . ةدJع"مو ةفل"Aم

 ةراهمو ة:]2?لا ة,ا>"ــــــــسالا ةع2ــــــــس N:ب ةقالعلا ىلع ف2ع"لا يف X?yلا ة:6هأ d6Nتو
 م$لعو ة:نXJلا ة:2Q"لا ة:ل] تاXلاJq iل يعاقmالا U"ـــــــــسا6b>لا يف �خاـــــــــ-لا مال"ـــــــــساو يمر
 . ةضا23لا

 : 12$لا ةل?<م ٢-١
  JعاWت ي"لا ة6ه6لا ة:]2?لا ة#-نألا Jحأ اهفص$ب يعاقmالا U"سا6b>لا ةضا3ر Jعت

 Uـ"ــــــــــــــساـ6b>لا ةـXعل Jـعت Uـل8ـ]و ، ةـ:عاJـبالاو ةـ:ل6علاو ةـ:]2?لاو ةـ:نJـXلا ةـXلاـ#لا ةرJـق ةـ:b6ت ىلع
 لالخ Nم ةـ:تا8ـلا اـهتارJـق Nع X:2ع"لا ةـXلاـ#لل ةــــــــــــــص2ف ي#عت ي"لا ةـ#ــــــــــــــ-نألا Jـحأ يعاـقmإلا
 تا6همو تاXجاو Yل#"ت ةـــــضا3ر يهف ، ةفل"6Aلا +ـــــW>لا ء̀اجأ ة]2ح N:ب lفا$"لاو ما>ـــــWنالا

 Nم de:2لا ماAJ"ـــسا ة:6:لع"لا ة:ل6علا, N:6ئاقلا ىلع +"?m ا6م X:2] ينJب د$ه>م لQ8و ة:]2ح
 يف q$"ـWم لـ�فأ ىلإ ةXلا#لا, ل$ـص$لا +"ی اهقN i23ع ي"لاو �3رJ"لا يف ةeیJ?لا Y:لاـسألا
  . ̂راه6لا ءادألاو ة:نXJلا تا:لباقلا 32$#ت

 Jــق ةـــــــــــــــضاــ23لا م$لعو ةــ:نJــXلا ةــ:2Q"لا ةــ:ل] يف ةــXلاــi اــهن$] ةــeحاــXلا ةX2خ لالخ Nمو
 ةجا?, �خاـــ-لا تاراهم نآ يعاقmالا U"ـــسا6b>لا سرJل اه"ع,ا"م لالخ Nم ةeحاXلا _�حال
 Yل#"ی ا8هو ءادالا ءاbثا هراـWمو +ـW>لا ل/ـش ىلع ة�فا?6لا عم ةفل"Aم تا]2حو تالقbت ىلإ
 ر$#"ت ال �خاــــــــــــــ-لا مال"ــــــــــــــساو يمر ةراـهم نإ  Uـل8ـ]و ، ةJـیJـج راـdفا Jـ:ل$"لا يXناـج d:2فت
 ماAJ"ـــسا مJع Uلذ XYـــس ن$/J mقو ةXعلل لـــصا?لا ع23ـــWلا ر$#"لا عم Yـــساb"ی ^8لا ل/ـــ-لا,
 y:ح Nم ة:ـــــــــ3WرJ"لا ة:ل6علا ءYع Nم 3̀Jی ا6م تاXلا#لا داJعأ ةe2] عم Yـــــــــساb"ت Y:لاـــــــــسأ
 . ةXعلل  ̂راه6لا ءادألا YحاMت ي"لا ءا#خألا ح:?Mتو ةع,ا"6لا

 ة,ا>"ـــسالا ةع2ـــس N:ب ةقالعلا Jqم ةف2عمو ةل/ـــ-6لا  ه8ه ةـــسارد ةeحاXلا تأترا ه:لعو
 . يعاقmالا U"سا6b>لا يف �خا-لا مال"ساو يمر ةراهم ءادأو ة:]2?لا
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 : 12$لا فا8ها ٣-١
 �خاــ-لا مال"ــساو يمر ةراهمو ة:]2?لا ة,ا>"ــسالا ةع2ــس N:ب ةقالعلا Jqم ىلع ف2ع"لا -١
 . ةضا23لا م$لعو ة:نXJلا ة:2Q"لا ة:ل] تاXلاJq iل يعاقmالا U"سا6b>لا يف
 : 12$لا ضو-ف ٤-١
 يمر ةراهمو ة:]2?لا ة,ا>"ــــــــسالا ةع2ــــــــس N:ب ة:ئاــــــــMحإ ةلالد تاذ ةb$3عم ةقالع كاbه -١
 ةضا23لا م$لعو ة:نXJلا ة:2Q"لا ه:ل] تاXلاJq iل يعاقmالا U"سا6b>لا يف �خا-لا مال"ساو
 : 12$لا تالاGم ٥-١
 ةـع,ا2لا ةـلح62لا ةــــــــــــــضاـ23لا م$لعو ةـ:نJـXلا ةـ:2Q"لا ةـ:ل] تاـXلاـJ : i-ـــــــــ<$لا لاـ6Gلا ١-٥-١
 . ناW:م ةعماج
 ة:نXJلا ة:2Q"لا ة:لdل يعاقmالا U"ــسا6b>لل ةقلغ6لا ةــضا23لا ةعاقلا : ينا?6لا لا6Gلا ٢-٥-١
 . ناW:م ةعماج ةضا23لا م$لعو
 . ٢٠٢١/ ٥/ ٢٣ ةmاغلو ٢٠٢١/ ١١/ ٢٨  Nم : ينامMلا لا6Gلا ٣-٥-١
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ةهبا56لا تاسار+لاو ة012/لا تاسار+لا : ينا'لا با#لا
 . ةهبا12لا تاسار&لاو ة.-,+لا تاسار&لا -٢
 . ة.-,+لا تاسار&لا ١-٢
 . ةA@-?لا ة<ا=>سالا م9هفم ١-١-٢
 . ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س -.D9>ل ةAساسألا Bو-2لا ٢-١-٢
	. ةA@-?لا ة<ا=>سالا عا9نأ ٣-١-٢
 . ةA@-?لا ة<ا=>سالا ماLقا ٤-١-٢
 . ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س ة1A+ت ٥-١-٢
 . يعاقQالا P>سا+1=لا ٦-١-٢
 . يعاقQإلا P>سا+1=لا يف ةAساسألا تا@-?لا ١-٦-١-٢
٢-٦-١-٢ V-سا+1=لا لا1ع>سا ق<P الاQيعاق . 
 . ^خا2لا ةادأ ٧-١-٢
 . ةق<اLلا تاسار&لا ٢–٢
 . ) ۲۰۰٤ ، يeص ناهbس يلع ( ةسارد ١-٢-٢
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 : ةهبا12لا تاسار&لاو ة.-,+لا تاسار&لا -٢
 : ة.-,+لا تاسار&لا ١-٢
 : ةA@-?لا ة<ا=>سالا م9هفم ١-١-٢

 يف ساـسألا &عت ةAـضا.-لا باعلألا يف اهتا.9>ـLم فال>خا ىلع ةA@-?لا ة<ا=>ـسالا نا
 ةDــــ2نألا فل>eنو يــــضا.ر Bاــــ2ن rأ اه+م 9لQe ال داu.و ، ةAلاعف rأ 1tــــض ة@-ح rأ ءادأ
 ا1@ ةAن-قلا باعلألا ةــصاخ Bاــ2ن لzل ه.راه1لا تاbلD>1لا xــLح اهل اهجاA>حا &ع< اه+Aب اA1ف
 لماع>لا عDA>ــــQL يzل ةع.-ــــس ةA@-ح ة<ا=>ــــسا ىلإ &Aلا ة-zلا xعال جا>?Q ناو  &Aلا ة-zلا يف
  . ة&Aج جئا>ن �Aق?ت لجأ tم �فا+1لا عم

 لuــــــ2< يــــــضا.-لاو ماع لuــــــ2< د-فلل ة1ه1لا -ــــــصا+علا tم ةA@-?لا ة<ا=>ــــــسالا -b>عت
 تاـــAلاـــعفلا يف اـــه>1Aهأ ز-bتو د-فلا �&ـــل ةـــ.رو-ــــــــــــــ�لا ةـــA@-?لا تار&ـــقلا tم -b>عتو صاـــخ
  . ١نا1uلا -Aغتو هع-L< ف�عت ي>لا تاVا2+لاو

 هلاح يفو سرا11لا Bاـــ2+لا ة&م ت-ـــ�ق ا1ل@ ةA@-?لا ة<ا=>ـــسالا ةع-ـــس ة1Aهأ داد�تو
 -فوألا 9ه ع-ـسألا بألا ناف t.-خألا bAtعاللا عم اb.-قتو اAل@ xعاللا دا&عألا ةAل1ع rواـLت
 ك-?ت يف ارود ةـA@-?لا ةـ<اـ=>ــــــــــــــسالا ةـع-ــــــــــــــس xـعلتو اـ1@ &ـAلا ة-zلا ةـbعل يف ز9فلا يف اـ,ح
 &Aلا ة-zلا ةbعل يف ة<ا=>ــــسالا ةع-ــــسو �ــــ�eلا ةءا-قو هعق9تو ه>قاــــشرو xعل1لا لخاد xعاللا
 . ٢هL1ج ةA+�و xعالل يلاعلا �1+لا و ، �eDلاو ءادألا -صا+ع tم x@-م يه

 ، ة@-?لاو زاعQالا Atب ةA+م�لا ة->فلا rأ ، اه>ع-ــسو ةA@-?لا ة<ا=>ــسالا �ــسا �?ت �Aقت
 ةA@-?لا ة<ا=>ـــسالا نإ . xعللا حا=ن يف ة-ث�1لا لما9علا tم ةA@-?لا ة<ا=>ـــسالا هع-ـــس &عتو
 اA1ـــــسال ، ي@-?لا ءادألا يف ة.وا�لا -=ح ل�1ت ةAـــــضا.-لا باعلألا يف اهتا.9>ـــــLم tیاbت ىلع
 تا-Aغ>م عم لماع>لل ع.-ـــLلا -Aغ>لاو فzA>لا xعاللا tم xلD>ی �rلاو عاقQالا -Aغ>1لا ءادألا
 . ةAبا=Qا جئا>ن �Aق?ت لجأ  tمو ءادألا

 �ـق9لا rأ ، ةـ@-?لا ةـQاـهنو زاـعQإلا Atب ةـA+م�لا ة&ـ1لا " ي+عت ةـA@-?لا ةـ<اـ=>ــــــــــــــسالاـف
 . ٣ة<ا=>سإلا حا=ن ىلع يضا.-لا ةر&ق �uع�r Qلا -م ة@-?لا ءادأ يف ق-غ>1Lلا

	
 . ١٤٨ص ، ٢٠١٥، رشنلل ناوضرلا راد ، نامع ، يكرحلا ملعتلا يف تایساسا : هللا دعس رابج تارف ١
 . ٦٠ص ، ٢٠٠٤ ، رشنلل لئاو راد ، نامع ، نیرشعو دحاو نرقلل يضایرلا بیردتلا : يبضرلا رابج لامك ٢
 . ١٤٩ص ، ٢٠١٥ ، ةركذ قبس ردصم : هللا دعس رابج تارف ٣
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٧ 

 ىلا -1�Aلا ل9خد tم يــــــــضا.-لا يف -ث�1لا لعفلا " اهنأ< ةA@-?لا ة<ا=>ــــــــسالا ف-عتو
 . ي@-?لا لعفلا ءادا ى>ح غام&لا

 . 1utم tمز -�قأ يف Atعم -1�Aل ةA@-ح ة<ا=>سا ىلع ةر&قلا اهنأ< ا�Qا ف-عتو
 يbـــــ�علا لق+لا را&قمو -ـــــش�م rأل ^eـــــ2لا ة<ا=>ـــــسا را&قم اهنا< اـــــ�Qا اهف-ع tم Pلا+هو
 . ١-ث�1لا ا�هل ة<ا=>سالل با�عألاو تال�علا

 يـــــــــضا.ر Bاـــــــــ2ن rأ اه+م ا9لQe ال ي>لا ة1ه1لا تار&قلا tم ةA@-?لا ة<ا=>ـــــــــسالا &عت
 لzل ةeDDAلاو ة.راه1لا تاbلD>1لا xـــــــــLح اهل اهجاA>حا �&1< اه+Aب اA1ف ةDـــــــــ2نألا فل>eتو
 -AAغ>لاو �ـباـ�لا -Aغ ءادألا ةـع1A� >DbA>ت ي>لا باـعلألا tم -�A@ يف اـه>1Aهأ -ه,تو Bاــــــــــــــ2ن
  . ةLفا+1لا فو-,ل ع.-Lلا

 لوا+>ن ف9ــــــسو اهماــــــLقأو ةA@-?لا ة<ا=>ــــــسالا ةع-ــــــس �.-عت ل9ح ءارآلا �فل>خا &قو
 يف Atعم -1�Aلا ةA@-?لا ة<ا=>ــــــــــسالا ىلع د-فلا ةر&ق( اهنأ< �ف-ع ذإ �.راع>لا ه�ه tم اء�ج
 . ٢)ةA@-?لا ةع-Lلاو لعفلا در ةع-س tم نz9>تو 1utم tمز ع-سأ

 ة<ا=>ـــسالا ةع-ـــس نأ ىلا نا9ـــضر tی&لا -ـــ�ن &1?م� ، rوالع tـــLح &1?م -Aـــ2.و
 �rــلا يلzلا tم�لا tع ةراــbع اــهنأ rأ ةــ@-?لا tمزو عج-لا tمز Atب ��-لا ( ي+عت ةــA@-?لا
 . ٣)ل1علا وأ ة@-?لا ما1تإ tم ءاه>نالاو ) -1�Aلا ( هb+1لا ثو&ح Atب ام ي�ق+ی

 Atعم -�1ل ةA@-?لا ةbAل>لا ىلع د-فلا ةر&ق ( اهنأ< اهف-ع &قف �لاeلا &bع ماـــــــــــــ�ع امأ
  . ٤) 1utم tمز لقأ

 �قو -ــــــــــ�قأ< ةbــــــــــسا+1لا ةلماzلا ة<اجإلاو ةراثإلا Atب ةعقا9لا ة->فلا ( اهنأ< �ف-ع ا1ك
 . ٥)ي@-?لا �Aف+>لا يف يل�علا زاه=لا ةAلباق و ي�bعلا زاه=لا تازاعQإ ىلع Pلذ &1>ع.و

	
 . ٦٠ص ، ١٩٨٧ ، ةینواعتلا عباطملل نامع ةیعمج ، نردالا ، ةرئاطلا ةركلا نونف : ) نورخاو( يرایحلا نیسح ١
  . ١٠٢ ص ، ١٩٧٠ ، فراعملا راد ، ةرھاقلا ، يضایرلا بیردتلا ملع ، يوالع نسح دمحم ٢
 ص ،  ١٩٨٢، يبرعلا ركفلا راد ، ةرھاقلا ، ١ ط ، يكرحلا ءادألا تارابتخا ، ناوــضر نیدلا رــصن دمحمو ، يوالع نــسح دمحم ٣

٢٣٢ . 
 . ١٣٨ ص ، ١٩٩٩ ، فراعملا ةأشنم ، ةیردنكسالا ، قیبطت تایرظن - يضایرلا بیردتلا ، قلاخلا دبع ماصع.د ٤
 فارطألا تالــضعل ةیراجفنالا ةوقلاو ةیكرحلا ةباجتــسالا ةعرــس ، دیــشر دمحم نتاف ھتــسبتقا :  ) ١٩٩٩ ( ضوع دمحم ةعمج ٥
 ةیبرتلا ةیلك ، هاروتكد ةحورطأ ، ةرئاطلا ةركلا يبعال ىدل ةیفیظولا تاریغتملا ضعبو ةیـساـسألا تاراھملا ضعبب امھتقالعو يلفـسلا
 . ١١ ص ، ١٩٩٩ ، دادغب ةعماج ، ةیضایرلا
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٨ 

 لعفلا در tمز ع19=م اهنأ< ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س �.-عت Q1ut م&قت ام لالخ tمو
 ىلا هل9ـــــــــــصوو -1�Aلا ر9ه¢ ة,?ل �+م ق-غ>ـــــــــــ�r QLلا �ق9لا اهنأ rأ ي@-?لا ءادألا tمزو
  . ي@-?لا ءادألا tم ءاه>نالا ة,?ل ىلا ة�bAعلا �كا-1لا
 

 دا&عألا ة<ا�1< يهو ةbAــــــــ�ع تاAل1ع لالخ tم ةA@-?لا ة<ا=>ــــــــسالا ةع-ــــــــس ث&?تو
 : يهو ة�9ل1Dلا ةA@-?لا ة<ا=>سالل

 . ةLA?لا تالbق>1Lلا ىلع -ث�م -Aثأت-١
 . ة�bAعلا �كا-1لا ىلا -1�Aلا لAص9ت -٢
  . ةA@-?لا ةراشإلا ءا+�و ة�bAعلا ة2buلا ىلا -1�Aلا جو-خ -٣
  . تال�علا ىلا ة�bAعلا �كا-1لا tم ةA@-?لا ةراشإلا ل9خد - ٤
 . ١اهAف ي@-ح يAuناAuم Bا2ن ر9ه¢و تال�علا ةراثإ -٥
 : ٢ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س -.D9>ل ةAساسألا Bو-2لا ٢-١-٢
 . �r@-1لا ي�bعلا زاه=لا ةر&ق -١
 تداز ا1ل@ ة&Aج ةارا1bلا لالخ نزا9>لا ةAل1ع �نا@ ا1ل@و ي@-?لا �ــــــــــسا+>لاو نزا9>لا ةر&ق -٢
  .  ةQد-فلا باعلألا يف ةAعاف&لا ةر&قلا

  . ةeDDAلاو ةA+فلا ةءافzلا �L<9م -٣
 ةءاـف@ Pـل�ـ@و -zAف>لا ةر&ـق ىلع &ـ1>عتو راـz>بالاو عا&ـبإلا ىلع ةر&ـقلاو ةـQاـفzلا �9>ــــــــــــــLم -٤
 . ث&?Q اb� >1+>لا ىلع ةر&قلا ي+عنو -b�A>لاو عق19لا

  . ) يعL1لاو b�-rلا كاردإلا ةقد ( ةbقا-1لاو ة,حال1لا ةءاف@ -٥
 . ها=تالا &ی&?ت  -٦
 . ةدارإلا ة9ق -٧
 . قاLbلا ةQاهن ى>ح ل1?لا ةءاف@و �Aف+>لا ىلع ةر&قلا -٨
 : ٣ةA@-?لا ة<ا=>سالا عا9نأ ٣-١-٢

	
 . ١٣٩-١٣٨ص ، ةركذ قبس ردصم : قلاخلا دبع ماصع ١
 . ٨١ ص  ١٩٨٧ ، ةعماجلا عباطم ، دادغب  ، ةیسایقلا ماقرألاو يضایرلا بیردتلا  : يطاشلا دومحمو يوالدنملا مساق ٢
 ص ، ١٩٩٥ ، ةرھاقلا ، يبرعلا ركفلا راد ، الط ، ١ ج ، ةیـضایرلاو ةیندبلا ةیبرتلا يف میوقتلاو سایقلا : نیناـسح يحبـص دمحم ٣

٤٧٤٫٤٧٣ . 
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٩ 

 xعاللا نأ ذا ، د-فلا �&ل ةقbـــــــــLم ةفو-عم -1�Aلا ع9ن نu9.و : ةADــــــKLلا ة<ا=>ــــــسالا -١
Q1لا ع9ن ف-ع�A- ق هت&ـــــــشوbـــــــضا.-لا تاراه1لا يف ةعئاـــــــش ع9+لا ا�هو هثو&ح لAا�ه ة&ئاف ، ة 
  . تاراه1لا �DbAت &+ع -ه,Q ي@-?لا ءادألل عق9>لا ما&e>سا 9ه ع9+لا

 نإف هAلعو ، د-فلا �&ل ةقbـــــــLم ةف-عم -Aغ -1�Aلا نQu9 ع9+لا ا�ه : ةK@-1لا ة<ا=>ــــسالا -٢
 نأ x Q1utعاللا ناو ، هل ة<ا=>ـــــــــسالا �ث tمو -1�Aلا ىلع ف-ع>لا ةAل1ع< ةQا&bلا< م9قQ د-فلا
Qe<م راــ�A- 1ــــــــــــــض د&ــ?مt م ة&ــع�A-لع ض-عت تاAلاــ>>م تا-م وا ة&ــحاو ة-1ل هــAداد�>ف ةــ 
  . أ�Qأ ةلا?لا ه�ه يف ة�9ع�لا

 ذا ، يـــــضا.-لا لا=1لا يف اثو&ح تا<ا=>ـــــسالا -�كأ يهو : ةلــــLلــــL>1لا تا<ا=>ــــسالا  -٣
 ة-�Aم ةلــــــLلــــــLلا يف ة<ا=>ــــــسا ل@ نz9ت ام xلغألا يفو ، ةA+مز ةbقاعت تا<ا=>ــــــسالا xقاع>ت
 ةA+م�لا تاقوألا نz9تو ، ¨@-لا وأ ي12لا وأ P>سا+1=لا تا@-ح ءادأ ل�م ةAلا>لا ة<ا=>سالل
 ، �,>+م ل&ع�1و ةAناث ل@ -ه,�r Qلا ء9ــــ�لل ة<ا=>ــــسالا يف ا1@ ة.واــــL>م اما تا-1�Aلا Atب
 ةAناث &ع< -ه,Q -خآ ء9ــــض �ث ةAناث &ع< -ه,Q ء9ــــ�لا ة<ا=>ــــسالا يف ا1@ ة.واــــL>م -Aغ وأ
 . ل1علا وأ ءادألا تاbلD>م Lxح ا�uهو ةAنا�لا ف�نو A<Atناث &ع< -خأ �ث ةAنا�لا ف�نو
 : ةA@-?لا ة<ا=>سالا ماLقا ٤-١-٢

 ةAـALئر لحا-م ثال�ب -1ت ةA@-?لا ة<ا=>ـسالا ةع-ـس نأ ىلا رداـ�1لا xلغأ �قفتا &قل
  : يتآلا@ يهو
  : ي@-?لا عق9>لا Qمز : الوأ

 xعاللاو لAم�لا تا@-ح ف&ه tع فـz2لل ةA+م�لا ة->فلا ( 9ه ي@-?لا عق9>لا tمز نأ
 ةـع.-ــــــــــــــسو اـه+م�ب ا&ـج ة-Aــــــــــــــ�ق ة->ف يهو -1�Aلا ر9ه¢ لـbق اـهزواـ=ت ةـAفA@و ة-zلاو �فاـ+1لا
  . )اهلاعف<
  : لعفلا در Qمز : اAناث

 ¨ع< يف ة1ــــساح الماع &ع.و ةAــــضا.-لا تاAلاعفلا يف ةغلا< ة1Aهأ لعفلا در tم�ل نأ
 xعاللا ءادأ لالخ tم ة?ــــــــــضاو لعفلا در tمز ة1Aهأ ز-bت ة-ئاDلا ة-zلا يفو ، باعلألا ه�ه
 . ةAساسألا تاراه1لا tم -z�Aل rراه1لا
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١٠ 

 ثو&ـح  ء&ـ�و -1�Aلا ثو&ـح ء&ـب ىلع يــــــــــــــ�ق+ی �rـلا tم�لا : هـنأـ< اـــــــــــــــ�Qأ ف-عو
 . ١ة<ا=>سالا
 
 -1�Aل ةQدارإلا ةA@-?لا ة<ا=>ــــــــــــسالا ء&bل د-فلا هق-غ>ــــــــــــ�r QLلا tم�لا( هنأ< ف-ع ا1ك  
 . ٢) Atعم

 لق+لا را&قمو -ث�م rأل ^eــــــ2لا ة<ا=>ــــــسا ة->ف را&قم ( هنأ< هف-عف xتاzلا لAقع امأ
 . ٣) -1�Aلا ا�هل ة<ا=>سالل با�عألاو تال�علل ي@-?لا

  يع1ـــــــــــLلا وأ r-ـــــــــــ�bلا -1�Aلا ثو&ح Atب ام ةعقا9لا ةA+م�لا ة->فلا ( هنأ ىلع ف-عو
  . ٤) -1�Aلا ا�هل لعف د-@ يل�ع ضاbقنا لوأو

 ة-ـــــشاbم ث&?ت ال ة@-?لا نأ ) ۱۹۹۹ ، خAـــــ2لا &1?م ( -AـــــQ2 ص9ـــــ�eلا ا�ه يفو
 ىلا -�Aم tمو -خآ ىلإ د-ف tم اــها&ــم فل>Qe ةــA+مز ة->ف -1ت ztلو ، -1�Aلا ثو&ــح xــقع
 در tمز نu9.و ، يـL?لا وأ يت9ـ�لا وأ يئ9ـ�لا -1�Aلا ة=A>ن &حا9لا د-فلل ةbـL+لا< -خأ -�Aم
 اقbـــــــLم فو-عم -1�Aلا ع9ن نQu9 ام&+ع �AـــــــbLلا لعفلا د-ب ى1ـــــــQL ام وأ ا&ج -Aـــــــ�ق لعفلا
 لV9أ لعفلا در tمز نu9.و ةADـL< ة@-?< ةAئ9ـض ةراثإل ناـLنإلا Ax=>ـQL ام&+ع ال�م لهـسو
 �ل ي>لا ة&ی&=لاو ة&قع1لا ةb@-1لا تا@-?لا يف ةــصاخ نu9.و ، &قع1لا لعفلا د-ب ى1ــQL ام وأ
 اهق-غ>ــــــQL ي>لا ة->فلا �فن ىلع ة>باث ىقbی ال لعفلا در tمز نأو . &ع< ناــــــLنإلا اهAلع د9ع>ی
  . �٥,>+.و -�قQ لعفلا در tمز نأف ، يل�علا ل1علا را-zتو ةسرا11لاو x.ر&>لا< ztلو
  : ة@-?لا Qمز : اXلاث

 . ٦اه>یاهنو ة@-?لا ةQا&ب Atب ام ي�ق+ی �rلا tم�لا ( هنأ< ة@-?لا tمز ف-ع
 هما,نو �ــــــــL=لل ةQداعلا Bاق+لا ة@-ح ةAعــــــــض9ل ةA+م�لا ةA1قلا( هنأ< اــــــــ�Qأ ف-ع ا1ك

 . ٧) ة@-?لا ةQاهنو ءا+ثأو ةQا&ب tم ي@-?لا

	
 . ٢۵ . ص ،٠١٢٠ ، عیزوتلاو رشنلل قارولا ةسسؤم ، نامع، ةرئاطلا ةركلل ةیملعلا ةعوسوملا ، دیجملا دبع ناورم ١
 . ٧۵ ص ١٩٨٨ ، يبرعلا ركفلا راد ، ةرھاقلا ، يضایرلا بیردتلا ایجولویسف : يوالع نسح دمحو ، حاتفلا دبع العلا وبأ ٢
 . ٧۵ ص ١٩٨٧ يبرعلا ركفلا راد ، ةرھاقلا  ، ةیندبلا ةیبرتلا يف میوقتلاو سایقلا ، نیناسح يحبص دمحم ٣
 . ٣٠٤ ص ،١٩٨٨ ، ةعماجلا ةعبطم ، دادغب، ةیعامجلا ططخلاو بیردتلا ، ةرئاطلا ةركلا ، بتاكلا لیقع ٤
 ٦١ ص ، ٢٠٠٢ ، فیطللا ةعبطم ، ةیسداقلا ةعماج ، يضایرلا بیردتلل ةیملعلا سسألا ، يماللا نیسح هللا دبع ٥
 . ١٨٨ ص ،١٩٩٩ ، ةیردنكسالا عبن راد ، ةیردنكسالا   ،بیردتلاو ةضایرلا ایجولویسف : قداص نیسای ، خیشلا فسوی دمحم ٦
 . ٤٠ص : ةركذ قبس ردصم : دیجملا دبع ناورم ٧
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١١ 

 ى>ح ةــ@-?لا ةــQا&ــب rأ لــعفلا در tمز ةــQاــهن Atب ةر9ــــــــــــــ�?1لا ةــA+م�لا ة->فلا 9هو (
 . ١)اه>یاهن

 
 

 : ٢ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س ة1A+ت ٥-١-٢
 هع-ـس ىلا جا>?ت ، اهع1Aج �لق اذا غلا<أ الو ، ةAـضا.-لا لاuـشألا tم ى1,علا ةbـL+لا

 ة1A+ت يف ة-bA@ ة�9عـــــــــص &=Aـــــــــس ةفـــــــــ�لا ه�هب زا>�r Q1لا xعاللاف ا�ل ةA@-?لا ة<ا=>ـــــــــسالا
 هتاAح يف ةماهلا ةفـــ�لا ه�ه ة1A+>ل ل.t V9مزو -bA@ &ه=ل جا>?Q ف9ـــسو ، ها9>ـــLم -.D9تو
 ة<ا=>ــسالاف . xعاللا &+ع ةق&لا< اما1ت ةbDت-م نz9ت نأ Q=x ة<ا=>ــسالا ةع-ــLف ، ةAــضا.-لا
 rد�ت ال ة?A?ـــ�لا ة®bDAلا تا<ا=>ـــسالاو ةbAلـــس جئا>ن ىلا &Aكأ>لا< rد�>ـــس ةفVاeلا ةع.-ـــLلا
 . ةVAb ة=A>ن ىلا

 : ٣يتالأ@ ق-V ة&ع لالخ tم ةA@-?لا ة<ا=>سالا هع-س ة1A+ت �>تو
 : ةهبا2م ةر9[< لعفلا در ةع-س ة1A+ت ةق.-] -١

 xعلت ا+هو ، -یاغم -Aغ &حاو ب9لـــــسأ< -1�Aلل لعف د-@ ة<ا=>ـــــسالا را-zت اهلالخ �>تو
 . -.D9>لا يف ا1هم ارود ةعجا-لا ة�Qغ>لا

  : ةهبا2م -Aغ ةر9[< لعفلا در را-_ت ةق.-]  -٢
 يف -Aغ>لا لالخ tم -1�Aلل لـــعف د-@ ةـــ<اـــ=>ــــــــــــــسالا را-zت ةـــق.-Dلا ه�ـــه لالخ �>.و

 . اهAbت-تو ة<ا=>سالا تاها=تا
  : لعفلا در -صا+ع لAل?ت -٣

 AAtئا&ـعلا ةـلاـح يف ال�1ف ، اـهAلع xـ.ر&ـ>لاـ�و �ــــــــــــــL<ا تاـنu9م ىلا لـعفلا در لـAل?ت �>ی
Q1ut ر&>لا.x مt لا و&علا عــضو لالخDbAر&>لا �ث ةراــشالا عا1ــس &ع< يع.x مt فن لالخ� 
  . ¨فe+1لا عضو tم ةلماzلا ةQا&bلا ىلع x.ر&>لا �ث ، ةراشأ نو&ب عض9لا

  : ساLحألا -.D9ت ةق.-] -٤

	
 . ٢٣٧ص ، ةركذ قبس ردصم ، ناوضر نیدلا رصنو يوالع نسح دمحم ١
 . ١٢١ص ، ةركذ قبس ردصم : يضبرلا لیمج لامك ٢
 ةعبطملا ، قارعلا ، ١ ط ، يــضایرلا بیردتلا يف ةیلبقتــسم تاھاجتا : يجرزخلا نادیھ دمحم ماــسحو يجرزخلا دیــشر دیمح دایأ ٣
 . ٦٢-٦١ص ، ٢٠١١ ، ىلاید ةعماج ، ةیزكرملا
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١٢ 

 ةــA+م�لا تا-قفلا Atب �.-ف>لا ىلع ةر&ــق1لاو لــعفلا در ةـع-ــــــــــــــس Atب ةـقالعلا ىلع &ــ1>عت
 . ةAنا�لا tم ء�ج ) t ) 1,0 ، 0,01م�لل ة-�Aقلا

 ، ا&ـج ةـADــــــــــــــbLلا ةـA+م�لا تا-قفلاـ< �?لا ىلع ةر&ـق1لا -.D9ت ىلا ةـق.-Dلا ه�ـه ف&ـهت
 . لعفلا در ةع-س LAt?ت اهرو&ب ي>لا
 

  : يه لحا-م ثالث ةق.-Dلا ا�هلو
 -Qeb ةلوا?م ل@ يفو ، ��9قلا ةع-Lلا< ةA@-?لا ة<ا=>سالا xعاللا rد�ی : ىلوألا ةلح-1لا
 .  ءادألا tم�ب
 �rلا tم�لا د&?Q نا ىلع �9ـــــــــــ�قلا ةع-ـــــــــــLلا< ة<ا=>ـــــــــــسالا xعاللا rد�ی : ةAنا�لا ةلح-1لا

  . tم�لا< ساLحإلا LAt?ت ىلا rد�ی ا1م ءادألا يف هق-غ>ALس
 ساـــLحإلا tـــQ?L ا1م ةد&?مو ةفل>eم تاع-ـــL< تا<ا=>ـــسالا xعاللا rد�ی : ة�لا�لا ةلح-1لا
 . ١لعفلا در هع-س يلا>لا�و �ق9لا<

 : ٢ةAلا>لا تا+.-1>لا ما&e>سا Q1ut ةA@-?لا ة<ا=>سالا ةع-س ة1A+>لو
 ه+Aعم ةAم9=هو ةAعافد تا<ا=>ــــسا Axت->ب Pلذو ةDــــbLم ة>باث فقا9م ما&e>ــــسا< x.ر&>لا -١
 .ه+1uم ةع-س لقا ىلإ ءادألا يف جر&>لا �ث bAtعاللا Atب اهAلع �ف>م
 Atع9ن ىلع �A@->لا xـعاللا tم xـلD>تو اـهAلع �ف>م ةـ+Aعم فقا9م ما&ـe>ــــــــــــــساـ< xـ.ر&ـ>لا -٢
 .م9=هلا وا عاف&لا عا9نأ tم
 فقا19لا ة<ا=>ـــــــــسالا ةع-ـــــــــس ة1A+ت ةلوا?1ل اهAلع �ف>م -Aغ فقا9م ما&e>ـــــــــسا< x.ر&>لا -٣
 .ة-Aغ>1لا

 .تاLفا+1لا هbلD>ت ا1ع اه>�9عص ةجرد يف &.�ت فقا9م ما&e>سا< x.ر&>لا -٤
 .)تا.را1bلا( تاLفا+1لا يف ث&?ت ى>لا ةAقAق?لا فقا19لا ما&e>سا< x.ر&>لا -٥
 ¨@-لا تاقاbس يف ةQا&bلا ةلاح يف 9ه ا1@ ةbLADلا تا<ا=>سالا ىلع x.ر&>لا ةلاح يف -٦
 اهAلع ^+ی ي>لا ة?A?ــــــــــ�لا ةA+م�لا ة->فلا تا+.-1ت ما&e>ــــــــــسا< x.ر&>لا ىعا-ی ةحاbــــــــــLلا وأ

	
 عبارلا دلجملا ، ةیـضایرلا ةیبرتلا ةلجم ، ةـشارف ةحابـس  ) م٥٠( زاجنإب اھتقالعو ةیكرحلا ةباجتـسالا ةعرـس : كوـشلا كلام يلع ١
 .١١٠ ص  ، ٢٠٠٥ ، ةیضایرلا ةیبرتلا ةیلك ، دادغب ةعماج ، لوالا ددعلا ،  رشع
 .١٤٤ ص ،١٩٩٩ ، يبرعلا ركفلا راد ، ةرھاقلا ، ١ط ، يضایرلا بیردتلا تایرظنو سسأ : دمحأ يسیوطسب ٢



  ةھباشملا تاساردلاو ةیرظنلا تاساردلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يناثلا لصفلا

١٣ 

 �هـP QLلذ نأ ذإ )ةقالVالا( ء&bلا ةراـش²و )&ع>ـسا( دا&ع>ـسالا -مأ عا1ـس Atب عقت ي>لاو ن9ناقلا
 . ء&bلا ةراشإل ة?A?�لا ة<ا=>سالا ةع-Lل xعاللا باL>كا يف
 : يعاقfالا e>سا+1=لا ٦-١-٢

 ة�A->لل ةلAـــــس9@ ة+Aعم تا@-ح ءادأ ىلع ل1>ـــــ�r Q2لا ةAـــــضا.-لا ةDـــــ2نألا �&حإ 9ه
 ةــــــــــضا.ر لا=م -ــــــــــ�?+.و . ةAــــــــــLف+لاو ةAلقعلاو ةAن&bلا تار&قلا ىلعأ ىلإ ل9ــــــــــص9لا ض-غ<
 امو اهل ةAج9لیاbلاو ةAعDbAلا ^ئاـــــ�eلا اهما=ـــــLنالا Pلذو �قف ةأ-1لا< يعاقQإلا P>ـــــسا+1=لا
 ءا+ب يف ةـــــضا.-لا ه�ه �هاـــــLتو يقAـــــس19لا عاقQإلا عم ي@-?لا -bAع>لا ىلع ةر&قلا tم هzل>1ت
 ةAن&bلا تافـــ�لا �هأ -.D9تو ة1A+تو &Aج ما9ق ىلع ل9ـــ�?لا< Pلذو ة?A?ـــص ةر9ـــ�< �ـــL=لا
 خلا .... ةع-Lلاو ة9قلاو نزا9>لاو ةقاش-لاو ةنو-1لاك

 ىلع &عاـــــــQL عاقQإلا عم ل1علا نإ ا1@ ، ة,حال1لاو ةدارإلا ة9ق -.D9ت ىلإ rد�ت ا1ك
 قو�ـ>لاو لـ1علا يف عا&ـبإلا ىلع ةر&ـقلاو ةـAــــــــــــــ�eــــــــــــــ2لا ة9قو لـ1?>لا ة9ق تاـbعاللا باــــــــــــــL>كا
  . ١يقAس19لا

 و ةـAن&ـbلا تاـ@-?لا Atب ماـ=ــــــــــــــLنالاو �فاـ+>لا هـنأـ< يعاـقQإلا Pـ>ــــــــــــــساـ+1=لا ف-ع &ـقو
 ءا�جأ ة@-ح 9ه وأ ، ) ي@-?لا -bAع>لا ىلع ةbعاللا ةر&ق AtـــــL?ت ىلإ rد�ت ي>لا ةAقAـــــس19لا
  . ٢ىقAس19لا ةbحا�م عم ي@-ح نز9ب �L=لا

 باعA>ـــساو �هف Atـــ�>1eلا tم xلD>ی يعاقQإلا P>ـــسا+1=لا يف -1buلا �Aلع>لا نإ ا1ك
 &قو ةلفDلا ةاAح tم ىلوألا تا9+ـLلا يف نQu9 ام اbلاغ 9هو ة-1buلا ة.-1علا تا®فلا ^ئاـ�خ
 �1A>تو ماعلا 19+لا رD9ت داد�ی ة->فلا ه�ه لالخ ة-ــــــــشاعلا ة+ــــــــLلا ىلإ ة+ما�لا ة+ــــــــLلا Atب أ&bی
 �فا9>لاو �ــAق9>لا tــــــــــــــ1A� >?L>ت اــ1@ ةــنو-1لاو ةــقاـــــــــــــــش-لا tم ة-bA@ ةر&ــق< لاــفVألا تاــ@-ح
  . u�٣علا�و Atم&قلا ىل²و Atعار�لا ىلإ ع�=لا tم ة@-?لا لاق>نا Ltحو ةAباLAنالاو
  : يعاقfإلا e>سا+1=لا يف ةAساسألا تا@-?لا ١-٦-١-٢

	
 . ١٠ ص ، ١٩٩١ ، دادغب ةعماج ةعبطم ، ثیدحلا كتسانمجلا : يبانجلا ایسآ ، بوجحم ھیجو ١
 ، ةیـضایرلا ةیبرتلا ةیلك ، ریتـسجام ةلاـسر ، يعادبإلا ریكفتلا ىلع ةردقلا ةیمنتب ھتقالعو يعاقیإلا كتـسانمجلا : دحاولا دبع ةریمأ ٢
 .٥٧ ص ، ١٩٨٦ ، دادغب ةعماج
 ةیـضایرلا ةیبرتلا ةیلك ، ریتـسجام ةلاـسر ، يعاقیإلا كتـسانمجلا سرد يف ملعتلا ىلع اھرثأو ةفلتخملا تاعاقیإلا : يبانجلا ملك ایـسآ ٣
 . ٣٨ ص ، ١٩٨٣ ، نادعب ةعماج ،
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١٤ 

 عم ةAلا1=لا ة�A->لا لئاــــسو �هأ tم يعاقQإلا P>ــــسا+1=لا يف ةAــــساــــسألا تا@-?لا &عت
 . ١تا@-?لا ه�ه �هأ tمو ةAعا&بإلا xها19لا ي1+ت اهن9ك
 اه1لع>تو ةAلوألا يعاقQإلا P>ــــسا+1=لا تا@-ح �ــــL<أ tم يهو : تاودأ نو&ب تا@-?لا : الوأ
 ��-ل وأ ةbعــــــــــــص وأ ةDــــــــــــس9>م وأ ةADــــــــــــL< ة.راهم ة@-ح Pلذ &ع< rد�ت نأ لجأل ةئ&>1bلا
 نو&ب ةAـــــساـــــسألا تا@-?لا ل1ـــــ2تو ةA@-?لا ةلـــــLلـــــLلا z9.t>ل اهـــــ�ع< عم ة.راه1لا تا@-?لا
 . تانزا9>لاو تانارو&لاو ل=?لاو xث9لاو ةAعاقQإلا تاeD9لاو ¨@-لاو -LAلا ىلع تاودألا
 
 ةA@-?لا تالuAــ2>لا يف ساــسألا يه تاودألا عم تا@-?لا نإ : تاودألا عم تا@-?لا : اAناث
 (      يه تاودألاو اهب ة��e>م تا�9عصو تاbلD>م ةادأ لzل ناو ة.راbجالا و ة.راA>خالا
 و ) Ribbon يناbع�لا �.-ـــــ2لا ( و ) Rope لb?لا ( و ) Hope قD9لا ( و ) Ball ة-zلا
  . ) Club ^خا2لا (
 ل1?ت ةAلباق و ين&ب دا&عإ ىلإ تا@-?لا tم ع9+لا ا�ه جا>?Q : ةAlAتاkو-كالا Q.را1>لا : اXلاث
 . ٢ةAعا1=لا ةAuAتا�و-كألا تا@-?لاو ةAuAتا�و-كألا تا�فقلا ىلع ل21تو ةAلاع
 : يعاقfالا e>سا+1=لا لا1ع>سا ق-] ٢-٦-١-٢

 ءادأ< ةbعاللا هAف م9قت ،�قف تا&AــLلل ^ــ�eم زا1b=لا تاــLفا+م tم صاخ ع9ن 9ه
 نz9ت &قو ،اه&ی يف ةادأ ل1?ت يهو ىقAس19لا ماغنأ ىلع �Aشر يلا1ج ل2u< ةAعاقQإ تا@-ح
 . ٣لbح وأ �.-ش وأ قV9 وأ نا=ل9ص وأ ة-@ ه�ه

 ي>لا Bاــق+لا نور-ق.و ،ةــbعاللا ءادأ نA19قt Qی�ــلا ماــu?لا راــ,نأ �ــ?ت تاــ@-?لا �>ت
 ،اهب م9قت ي>لا تا@-?لا ة�9عـــــــــــصو ةقاـــــــــــشر ىلع ءا+ب تاbعاللا �AAقت �>.و ،اهAلع لـــــــــــ�?ت
 . ةرا>1eلا ىقAس19لا عم اه&Lج �غا+تو ،ةادألا Bاق>لاو قالVإ ةراهم ة+�1>م

 : يعاقQالا P>سا+1=لا لا1ع>سا ق-V يلی ا1ك
 ه>حاـLم ةAـضرألا تا@-?لا يف م&e>ـ1Lلا Pل�ب هbAـش BاـL< ىلع يعاقQإلا زا1b=لا �د�ی -١

  . ٢ م١٢

	
 ةنــس )١٥-١٣ ( نیئــشئانلا ىدل يزیمىدلا زایجمل ةیفیظولا ةءافكلا ىوتــسم ىمع حرتقم يبیردت جمانرب ریثأت :نیدلا لالج دمحم ١
 .١٣٣ص ،١٩٨٩ ،١٢ ددعلا ،٦ و ٥ دمجملا .ةیضایرلا ةیبرتلا ثوحب ةلجم ،ةرھاقلا ،زابمجلا ةضایر يف ىلوألا ةجردلا يبعالو
 . ٢ص ،)٢٠١٠ ،ةعابطمل رونلا بتكم ،دادغب( يعاقیإلا كتسانمجلا میمعت سسأ ؛دبع ءامیش ،رینم دحاولا دبع ةریمأ ٢
  . ١٠٨ ص ، ١٩٨٩ ، فراعملا راد ، ةرھاقلا ، ١ ط ، تانبلل تانیرمتلا : يوارمغلا ةسیفن ، باطخ دمحم تایطع ٣
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١٥ 

٢- Qحا�x عاللا ءادأbق ةDس9م ةعAقAة . 
 . ةAناث ٩٠و ٦٠ Atب تا@-?لا ق-غ>Lت -٣
 ةـق.-Dلاـ< ناـ@ اـم&ـع< ،٢٠٠١ ماـعلا tم ءا&ـ>با Bاـق+لا باـــــــــــــــL>حال &ـی&ـج ماـ,ن داـ1>عا �ت -٤
 �?bــصأو ،Bاقن -ــ2ع �نا@ ةلماzلا ةمالعلا نأ rأ ،ي+فلا زا1b=لا يف اهب ل1عQ ي>لا اهــLفن
 . ةDقن t.-2ع لی&ع>لا ا�ه &ع<
 ةـــbعال لـــ@ م9قت تاـــbعال �1خ tم يعاـــقQإلا زاـــ1b=لا تالD9< لالخ �.-ف لـــ@ نz9>ی -٥
 . )^خاش وأ ، �.-2لا ، ة-zلا ، لb?لا( ةع�رأ لصأ tم تاودأ ثالث راA>خا<
 ،اهAلع tلـــ�?Aـــس ي>لا Bاق+لا د&ع xـــL?< �ه>Aفـــ�ت &ع< ،ةbعال ٢٤ لـــ�فأ راA>خا �>ی -٦
 ةـــلح-1لا يف �>ی �ث ،ناـــ>bعاللا �.-ف لـــ@ tم تالهأـــ>1لا تاـــbعاللا د&ــع �&ـــع>ی ال نأ ىلع
 . ١ة�ئافلا ةbعاللا راA>خا ةAلا>لا

 : qخا2لا ةادأ ٧-١-٢
 �لق>نا �ث ةادألا ه�ه م&e>ــــــسا tم لوأ �هنأ AÂح ب-علا &هع ىلا ^خاــــــ2لا ما&e>ــــــسا عج-ی
 ه�ه لا1ع>ـسا لق>نا &قو ، ةقئاف ةAuAتا�و-كا ةراه1< اهن9ـسراQ1 اوراـص tی�لا &+هلا ىلا Pلذ &ع<
 ه�ه ما&e>ـــــسا �ت Pل�@ ، ةAعاقQإلا تاراه1لا �ث ةAن&bلا تا@-?لاو ة-Aغـــــ�لا باعلألا يف ةادألا
 اه1=ح �خاو ي+فلا اهما&e>ــــسا رD9ت �ق9لا رو-�1و ، ع�=لاو Atف>zلا تالــــ�ع ة.9ق>ل ةادألا
  : يتآلا ين9ناقلا اه1=حو اهنزو حbصأ نأ ىلا ناLنإلل ةLb+لا< اA=.ر&ت ^قا+>ی اه1uسو
 ه&عام �ـــــL=لا ةQاهن يفو ) �ـــــL=لا ، �+علا ، سأ-لا ( ءا�جأ ثالث tم ^خاـــــ2لا نz9>ی -١
  ةرو&م
٢- Q�+م عt لاe2x لا وأbسال<P . 
  . �غ ) ١٥٠ ( يلا9ح هنزوو -٣
٤ V9ب ام حوا->ی هلAt ) س ) ٥٠-٤٠� .  
  . ٢اهب حL19م نا9لألاع1Aج -٥

 هن9ل نu9.و ة&حاو ةادأ@ ه+م جو�لا م&e>ـــــــــL.و ة+A+قلا وأ ةجاج�لا لuـــــــــ2لا يف هbـــــــــ2.و
VbAأ< ه+م ءا�جأ وأ هل@ ن9لی وأ يعr ح ن9لLb1عللا ه�هل يلو&لا ن9ناقلا د&ح اb١(ة(. 

	
 . ١١ ص ، ١٩٨٩ ، يلاعلا میلعتلا عباطم ، دادغب ، ریثی دیلج ) ةمجرت ( ، زابمجلا يف ةیعاقیإلا تاكرحلا : ایاكیتسیت . س . ت ١
 . ١٣٩ص , ٢٠٠٤ , ةرھاقلا , يبرعلا ركفلا راد , ١ط , ةیضایرلا ضورعلاو ةیعاقیإلا تانیرمتلا : لطبلا نتافو جرف تایانع ٢
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١٦ 

 ي>لا ة@-?لا ع9ن xـLح Pـ1Lلا ةق.-V فل>eتو سأ-لا tم ع<اـصألا ةDـسا9ب ^خاـ2لا Pـ1L.و
  . اهب �د9>س

 ا1ل يعاقQإلا P>ـــسا+1=لا يف ةم&e>ـــ1Lلا ة.و&Aلا تاودألا xعـــصأ tم ^خاـــ2لا &ع.و
 اـهی&ـلو اـهی&ـی اـ>لu< هـما&ـe>ــــــــــــــساـ< ةـعراـ< ةـbعاللا نz9ت نأو t.-1>لا tم -bA@ را&ـقم tم هـbلD>ی
 تا@-ح عb>ت نأ Q=x ذإ ^خاـــــــــــــ2لا تا@-ح عم �ـــــــــــــL=لا تا@-ح �AـــــــــــــL+ت يف ة-bA@ ةراهم
 . ١ةAعDbAلا �L=لا تا@-ح ^خا2لا

 
   
 : يه ^خا2لا ةادأ< ةم&1L<eلا ةA+فلا ةA@-?لا تاراه1لا امأ

 . تا?ج-1لا .١
 . Atعار�لا< -ئاو&لا .٢
 . ) ٨ ( �قر ل2u< نارو&لا .٣
 . ة.زا9>م تاراهم .٤
 . مال>سالاو يم-لا .٥
 . ^خا2لا ب-ض .٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 . ٢٣٤ص ,١٩٩١,دادغب , ةمكحلا راد ،يعاقیإلا كتسانمجلا : بوجحم ھیجو ١
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١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 : ةق<اLلا تاسار&لا ٢–٢
  : ) ۲۰۰٤ ، يtص ناهKس يلع ( ةسارد ١-٢-٢
 ةAعاف&لا تاراه1لا ءادأ ةق&ب اه>قالعو ةA@-?لا ة<ا=>ـــسالا ةع-ـــسو عق9>لا ( ةـــــسار&لا نا9+ع
 . ) ة-ئاDلا ة-_لا< -?لا }عالل
  : ةسار&لا فا&هأ
 ة-ئاـDلا ة-zلاـ< -?لا xـعالل ةـAعاـف&ـلا تاراـه1لل ي@-?لا عق9>لاـ< صاـخ راـb>خا �1Aــــــــــــــ�ت -١
 . ب9سا?لا ةA+قت ما&e>سا<
 ةAعاف&لا تاراه1لا ءادأ ةقدو ةA@-?لا ة<ا=>ــــسالا ةع-ــــسو عق9>لا Atب ةقالعلا ىلع ف-ع>لا -٢
 . ة-ئاDلا ة-zلا< -?لا xعالل

  : ةAسار&لا ة+Aع
 . ةزا>11لا ةجر&لل ةQ&نأ ة>س ن9ل�bAt Q1عال ) ۸ ( اهما9ق ة+Aع ىلع ةسار&لا �ل1>شا

  : ةسار&لا تاءا-جا 
 جمان-ب �1Aــــــــ�ت �.-t Vع ب9ــــــــسا?لا< ةناع>ــــــــسالا �ت ي@-?لا عق9>لا ساAق لجأ tم

 �ت &قف ةA@-?لا ة<ا=>ـــــسالا ةع-ـــــس ساAق امأ ، ةAعاف&لا تاراه1لل ي@-?لا عق9>لا ساAقل صاخ
 ( rراb>خا ما&e>ــــــسا �ت Atح يف ) ن9ــــــLلAن ، ةAئاق>نالا ةA@-?لا ة<ا=>ــــــسالا راA>خا ما&e>ــــــسا
 ٥ - ٦ - ۱ �كا-1لا tم لاـــــــــــسرإلا لاbق>ـــــــــــساو ٥ - ٦ - ۱ �كا-1لا tم xعل1لا tع عاف&لا
 . -?لا xعالل ةAعاف&لا تاراه1لا ساAقل
 : تاجا>+>سالا
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١٨ 

 - ٦ - ۱ �كا-1لا يف لاـــسرإلا لاbق>ـــسال ي@-?لا عق9>لا Atب ة.9+عم Bاbترا ةقالع د9جو -١
 ). ٥ - ٦ - ١ ( �كا-1لا يف لاسرإلا لاbق>سا ةقدو ٥
 يف لاـسرإلا لاbق>ـسا ةقدو ةA@-?لا ة<ا=>ـسالا ةع-ـس Atب ة.9+عم Bاbترا ةقالع د9جو م&ع -٢
  . ) ۱ ( �قر �@-م
 يف لاــــــسرإلا لاbق>ــــــسا ةقدو ةA@-?لا ة<ا=>ــــــسالا ةع-ــــــس Atب ة.9+عم Bاbترا ةقالع د9جو -٣
 . ) ٥-١ ( �كا-1لا

 ٦ - ١ ( �كا-1لا يف xـعل1لا tع عاـف&ـلل ي@-?لا عق9>لا Atب ةـ.9+عم Bاـbترا ةـقالع د9جو -٤
 . )٥ - ٦ - ١ ( �كا-1لا يف xعل1لا tع عاف&لا ةقدو ) ٥ -
 : تاAص9>لا
 . xعلل ةAن9ناقلا تالی&ع>لا tم ةداف>سالاو ةAعاف&لا تاراه1لا< ما1>هالا -١
 تاودألا لالغ>ــسا< ةA@-?لا ة<ا=>ــسالا ةع-ــس -.D9>ل t.را1>لا ¨ع< ىلع &Aكأ>لا ةرو-ــض -٢
 . ة-ف9>1لا تا�Aه=>لاو
 ةع-ــــــس -.D9ت ىلع ل1عت ي>لا ة&عاــــــ1Lلا ةbA.ر&>لاو ةA1Aلع>لا لئاــــــس9لا tم &ی&علا راz>با -٣
  . ١ةAعاف&لا تاراه1لا ءادأ ةقد يف �هم رود tم اهل ا1ل ة<ا=>سالا

	
 ، ةرئاطلا ةركب رحلا بعالل ةیعافدلا تاراھملا ءادأ ةقدب اھتقالعو ةیكرحلا ةباجتـسالا ةعرـسو عقوتلا : يبعكلا يخـص ناھبـس يلع ١
 . ١٦ ص ، ٢٠٠٤ ، ةیضایرلا ةیبرتلا ةیلك ، دادغب ةعماج ، ریتسجام ةلاسر



 
 
 
 
 

 ة.نا7.8لا هتءا3جاو )0#لا ة.-ه+م : )لا'لا با#لا
 . ة4نا345لا ةتءا/جاو ,+*لا جه%م -٣
 . ,+*لا جه%م ١-٣
  . ,+*لا ة%4عو ع3;:م ٢-٣
 . ,+*لا يف ةم3D;E5لا ةBهجألاو ,+*لا تاودأ ٣-٣
  . ,+*لل ة4عالL;سالا ةI/:;لا ٤-٣
 . ,+*لا يف ةم3D;E5لا تارا*;خالا ٥-٣
 . ةا:تالا /4غ;ب ةSا:;سالا ١-٥-٣
  . XخاWلا مال;ساو يمر ٢-٥-٣
 . ,+*لل ة4D4ئ/لا ةI/:;لا ٦-٣
 . ة4ئا`حإلا لئاس\لا ٧-٣
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٢٠ 

 : ة4نا345لا ةتءا/جاو ,+*لا جه%م -٣
  : ,+*لا جه%م ١-٣

 وا ة/هاg ةـــــــسارد \هو ( ي3لعلا ,+*لا يف ة34لعلا جها%3لا 5حا \ه يفـــــــص\لا جه%3لا
 5ی5+تو اه*نا\ج فـــــiWو اهـــــ`E4ـــــWت 5ـــــ`قS /ـــــضا+لا يف ة3ئاق يه اi3 ام ةلhـــــWم ة:لاعم
 ل4ل+تو تانا4*لا ع3:ت ة4ع\ــــــــــض\3لا تاودألا ماE5;ــــــــــسا لالخ oم اه/ــــــــــصا%ع 4oب تاقالعلا
  . ١) اه:ئا;ن /D4فتو

 ةعw*4 ة3ئال3ل ةw4ا*ترالا تاقالعلا ب\لــــــسأS يفــــــص\لا جه%3لا ةtحا*لا sمE5;ــــــسا اrل
 . اهلح دا/3لا ةل3Whلا

  : ,+*لا ة%4عو ع3;:م ٢-٣
 yجا\لا oم ار\ما كا%ه o}لو ,+*لا ة%4عو ع3;:م را4;خا zئا/wو 4yلاــــــــسأ يه /t4ك

 ال3t4ت لـــــــــــــصألا ع3;:م ةرا;3Eلا ة%4علا ل3tت نا y:� ذا ، ,+*لا ة%4ع را4;خا 5%ع اهتاعا/م
 اذا يلـــــصألا ع3;:3لا ىلع 5عS ا43ف ,+*لا جئا;ن �34عت ,حا*لل ى%ـــــD;ی ى;ح ا4ق4قحو اقداـــــص
�W4ــ/ iم لo ) 4خ 35حاو 345+لا 5*ع /باج/� iاg� ( ةنا ىلا �:y لوا+� نا ,حا*لا ىلع 
  . ٢لصألا ع3;:3لا ا4ق4قح ال3t4ت ةل3tت ي;لا ة;%4ع ىلع ل\`+لا

 ةــ*عــــــــــــــWلا تاــ%*لل ىلوالا هــلح/3لا oم ةــ*لاــw )٢٠( oم ,ــ+*لا ع3;:م ن\};ی ,ــ4ح
  -٢٠٢٠ ( يـــــــــسار5لا ماعلل ناـــــــــ4Dم ةعماج ةـــــــــضا�/لا م\لعو ة4ن5*لا ةI4/;لا ة4لi يف )ة4ناtلا(

 ةـ4ــــــــــــــ4Dئر ةـ%4عi ةـ�5ـ3علا ةـق�/LلاـS  تاـ*لاـw )١٠( oم ,ـ+*لا ةـ%4ع راـ4;خا �ت 5ـقو ) ٢٠٢١
 . )%٥٠ ( يه ,+*لا ة%4عل ة�\�3لا ة*D%لا ن\}ت اrهIو ,+*لل

 : ,+*لا يف ةم3D;E5لا ةBهجألاو ,+*لا تاودأ ٣-٣
 . ة4*%جألاو هI4/علا ردا`3لا-١
 . �%ت تا/ك-٢
 . �ئاح-٣
 . ة/فاص-٤
 . يعاق�الا �;سا%3:لا يف XخاWلا ةادأ-٥

	
  . ٥٥ص ، ٢٠٠٢ ، يلاعلا میلعتلا ةعبطم ، قارعلا ، ةیضایرلا ةیبرتلا يف ثاحبألا ةباتكل ثاحبلا لیلد : حلاص عفارو كرشلا يزوف ١
 . ٣٢٠ص ، ١٩٩٣ ، فیلاتلا راد ةعبطم سفنلا ملعو ةیبرتلا يف ثحبلا جھانم : يریخ دمحاو دیمحلا دبع رباج ٢



  ةینادیملا ھتءارجاو ثحبلا جھنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثلا لصفلا

٢١ 

٦- SDلا �ا+/iة4ضرالا تا .   
  . 5عا3Dلا ل3علا �z/ف -٧
  : ,+*لل ة4عالL;سالا ةI/:;لا ٤-٣

 oم تاـ*لاـw )٥( اـهد5ـع ةـ%4ع ىلع ةـ4عالL;ــــــــــــــسالا ةـI/:;لا ءا/جا يف  ةـtحاـ*لا sـماـق
  : يتا�ام oع فW}ل )  ٢٠٢١ / ٥ / ١٣  ( خ�را;ب ) �E34لا( م\ی يل}لا ع3;:3لا

 . ةم3D;E5لا تاودالاو ةBهجألا ةءافo iم zق+;ل -١
 . تارا*;خالا ءادال اهل*قتو ,+*لا ة%4ع �\;Dم -٢
 . را*;خا لo iمز باDح -٣
٤- iف ةءاف/�z 3لا ل3علاD5عا . 
 . را*;خالا ءا/جا ناhم ة3ئالم -٥
 . تانا4*لا ع3جو ,+*لا ة%4ع را4;خا -٦
  : ,+*لا يف ةم3D;E5لا تارا*;خالا ٥-٣
 : ةا:تالا /4غ;ب ةSا:;سالا ١-٥-٣
 . ةع�/Dلا ةSا:;سالا سا4ق : را*;خالا Wم ض/غلا
 . ه/فاص ، را�Dو �34o ��اح ي;هج ، �%ت ة/i : تاودألا
 يف /*;3Eلا فق� 4oلباق;م �ئاح ي;هج يلع 4oت/ئاد �ـــس/ی ة/4غـــص ةف/غ يف : ءادألا فــصو
 عــــــض\ت )م٣( راــــــ4Dلا ههج يلعو )م٢( 434oلا ههج oع �ئا+لا 5ع*ی �ئا+لا 4oب فــــــ`;%3لا
)٤( i/تا Sم ب/قلاo 3لاE;*/ 434لا ههج ىلا يم/ب م\ق� ىلوألا ه/فاـــــــــــ`لا عا3ـــــــــــس 5%عوo ، 
 �;ی ها:تا �اS هل )�h+لا هراــشاو ه/فاــص yــDح ( راــ4Dلا ههج ىلا ة/}لا يم/ی ة4ناtلا ه/فاــ`لاو
 . اهل م\س/3لا ه/ئا5لل ة/}لا لخ5ت نا y:�و ه/}لا يمر
 )٤-١( oم ة4مر ل}ل لـــــ�فألا ةلوا+3لا yـــــD+ت /*;3Eلل تالوا+م ثالث ىLعت : ل4:ـــD;لا
 . ١هجرد
 
 

	
 ةیبرتلا ةیلك ، بابـــشلا ودناوكیاتلا يبعال ىدل يراھملا ءادالا ىوتـــسمب اھتقالعو ةیكرحلا تاردقلا ضعب : يفرطلا ناملـــس يلع ١
 . م ٢٠١٢ ، دادغب ةعماج ، ةیندبلا



  ةینادیملا ھتءارجاو ثحبلا جھنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثلا لصفلا

٢٢ 

  : ^خا[لا مال;ساو يمر ٢-٥-٣
  ا4لاع اماما لفسألا oم XخاWلا مال;ساو يمر ة4لباق سا4ق : را*;خالا Wم ض/غلا
 . ة4ضرألا تاi/+لا �اSD ، يعاق�الا �;سا%3:لا يف XخاWلا ةادأ : تاودألا
 ء5*ت ء5*لا ةراــــشإ عا3ــــس 5%عو ، XخاــــWلا ةادأ �ــــDم عم ف\ق\لا عــــضو oم : ءادألا ةق̀/_
 . را4Dلا 45لاS ه4ناث ة/مو 434oلا 45لاS ك/م XخاWلا مال;ساو يمر ىلا ة/*;3Eلا
  : لD:4;لا
 . ة/*;3Eلا حا:ن لاح يف تاجرد )١٠( oم ةجر5لا Dy+ت -١
 . XخاWلا �\قس لاح يف نا;جرد �`Eت -٢
 . )١( ةجر5لا : سا4قلا ة5حو
  : ,+*لل ة4D4ئ/لا ةI/:;لا ٦-٣

 ما3ت يف ) ٢٠٢١/ ٥/ ١٦ ( خ�را;ب ) 5حالا( م\ی ,+*لل ة4ـــــــــــ4Dئ/لا ةI/:;لا ءا/جا �ت
 ةI4/;لا ة4ل}ل يعاق�الا �;ـــــسا%3:لل هقلغ3لا ة*ـــــضا�/لا ةعاقلا يف احا*ـــــص ) هعـــــسا;لا( ةعاـــــDلا
  . ا4ئا`حا اه;:لاع3ل اه*4ت/ت �ت تانا4*لا ع3ج 5عIو نا4Dم ةعماج هضا�/لا م\لعو ة4ن5*لا

 : ة4ئاiحإلا لئاسgلا ٧-٣
 ةج/E;ــــساو ,+*لا تانا4ب ة:لاع3ل ) spss ( يئاــــ`حالا جمان/*لا ةtحا*لا sمE5;ــــسا

 . ة4لا;لا �ئاس\لا جمان/*لا
 . يباD+لا �س\لا-١
 . �را4ع3لا فا/+نالا-٢
 . ن\س/4ب �D4*لا �ا*ترالا لماعم -٣
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 8'7لا جئا2ن ة/قا,مو ل(ل'تو ض#ع : ع)ا'لا با#لا
 . 8'7لا جئا2ن ة/قا,مو ل(ل'تو ض#ع -٤

 . جئا2,لا ل(ل'تو ض#ع ١-٤

 . 8'7لا جئا2ن ة/قا,م ٢-٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثحبلا جئاتن ةشقانمو لیلحتو ضرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبارلا لصفلا

٢٤	

 : 8'7لا جئا2ن ة/قا,مو ل(ل'تو ض#ع -٤

 : جئا2,لا ل(ل'تو ض#ع ١-٤
 )١( )قر لو"ج

 لQش ىلع اهض;ع Mحا3لا دارأ و جئاH9لا Gم ةعE8Fم ت;هCأ اه4لع تا4ل8علا ءا;جأو ة4ساسألأ تا;4غ89لاو تانا34لا 0خأ "ع,

 نFس;4ب Vا3ترالا لماعم 4Gب لو"ج

 1س/لا .-,لا تا$&غ#م '&ت$#لا
 يبا2-لا

 فا$-نالا
 >را&ع9لا

 ر ة9&قلا
 ة,2#-9لا

 ة9&قلا
 ه&لوA@لأ

 
 هلاد

 لاد ٠٬٠٠٤ ٠٬٨١٧ ١٬٣٠ ٦,٥٠ ة&H$-لا هGا@#سالا ةع$س ١

 ١٬٠١٠ ٧,٠٣٠ XخاVلا مال#ساو يمر ٢
 

 هقدو ة$C?Dلا ةBا)3سالا هع?س سا$ق را#3خال ةصاخ ة$ئا8حا جئا3ن )١(.قر لو()لا %$#ی     

 فا?Cنالاو )٦٫٥٠(  ة$C?Dلا ةBا)3سالل يباCRلا QسPلا غلب L$ح KخاJلا مال3ساو يمر

 هفا?Cنا ةU$قو )٧,٠٣٠(KخاJلا مال3ساو يم?ل يباCRلا QسPلا ةU$ق غلب اU\$ب ,)١٬٣٠( Wرا$عUلا

 )ر(ةU$ق نأ Lحا#لا (جو R$Q#لا نPس?$ب bا#ترا ةلداعم a$#`ت (\عو ,)١٬٠١٠(Wرا$عUلا

 ةجردو )٠٬٠٥( ةلالد R3Pjم (\ع )٠٬٠٠٤( ه$لو()لأ )ر(%م ?#كا يهو )٠٬٨١٧(ة#UC3Rلا

 . sجUPلا ها)تاW Bد?PW q\عم bا#ترا دPجو ىلع ةلالد )٨=٢-١٠( Wأ )٢-ن(ةl?ح

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثحبلا جئاتن ةشقانمو لیلحتو ضرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبارلا لصفلا

٢٥	

  : 8'7لا جئا2ن ة/قا,م ٢-٤

 ةجر(xو ةPl\عم ه$qا#ترا ةقالع دPجو هwحا#لل %$#ت )١( .قر لو(ج ل$لCتو ض?ع لالخ %م
 . يعاق}الا 3zسا\U)لاK BخاJلا مال3ساو يمر هراهمو ة$C?Dلا ةBا)3سالا ةع?س %$بام ة$لاع

 يه ة$C?Dلا ةBا)3سالا ةع?س هنا نPW DP\عUلا bا#ترالا ةقالع رPه~ s#س هwحا#لا و{عت
 كاردالاو ساRحالا %$ب تاف8لا ما)Rنا يه ?#3عتو ة$لقعلا تا$لUعلل ةUهUلا تا$لUعلا j(حا
BC?Dلا ءا�عأ ة(R. ا#تراوqلا ة{هجالا عم اه)لل ة$لخا(R. لاوU3Uwةل Bي#8علا زاه)لا DPهن 
 تازاع}الا لا8}إ q?la %ع WدPت ي3لا ة$C?Dلا ة`Jنألاو تا$لاعفلا فل�3م .$�\ت ىلع ?`$URلا

٠ 

 اهئادأ %�U} ال KخاJلا مال3ساو يمر ةراهم تاP`خو لحا?م ع$Uج نأ هwحا#لا j?ت ا�ل
 ءادألا لحا?م %م ة$ئاه\لا لحا?Uلا ناقتإ لجا %م ة$C?Dلا هBا)3سالا ةع?س تازاع}ا دPجو نو(ب
 . ةراهUلا يف

 3zسا\U)لاB ةدPجUPلا تاراهUلا .ها (حا ?#3عت اذأ KخاJلا مال3ساو يمر هراهم ناو
 ٠  ة$لاعلا جئا3\لا a$قCت %�U} ($ج ل�BJ هراهUلا ه�ه ناقتا ة(\عو  يعاق}الا

 نا�Uلا يف ه$لاع sعاللا ة$C?Dلا هBا)3سالا ةع?س �ناD اUلD نأ هwحا#لا j?ت zل�Dو
 ه�Cل ه�ه يف ه#عال نال zلذو ة$لاع ةق(xو ةC$Cص هرB8P ن3�Pس  ةراهUلا ه�ه ناقتا ةقد �ناك
 zلذو هراهUلاB ما$قلا لالخ اه$ف ?U} ي3لا لحا?م ع$Uج يف ة$لقعلا اهتا$لUع ىلع ه?`$Rم ن�Pت
 . ة$لاعلا تاUR3Plلا ىلا لPصPلل

 ة#سا\Uلا ةلما�لا ةBاجإلاو ةراثإلا %$ب ةعقاPلا ة?3فلا : ضPع (CUم هعUج ه(كأ ام ا�هو
Bو �قو ?8قأl3عU) لذz ف\3لا يف يل�علا زاه)لا ة$لباق و ي#8علا زاه)لا تازاع}إ ىلع$� 
 . ١يC?Dلا

	
 يلفسلا فارطألا تالضعل ةیراجفنالا ةوقلاو ةیكرحلا ةباجتسالا ةعرس ، دیشر دمحم نتاف ھتسبتقا : ) ١٩٩٩ ( ضوع دمحم ةعمج ١
 ، ةیضایرلا ةیبرتلا ةیلك ، هاروتكد ةحورطأ ، ةرئاطلا ةركلا يبعال ىدل ةیفیظولا تاریغتملا ضعبو ةیساسألا تاراھملا ضعبب امھتقالعو
 . ١١ ص ، ١٩٩٩ ، دادغب ةعماج



 

 

 

 

 

 تا4ص2-لاو تاجا-.-سالا : (ما'لا با#لا
 

 . تا0ص.'لاو تاجا')'سالا -٥

 . تاجا')'سالا ١-٥

 . تا0ص.'لا ٢-٥
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تایصوتلاو تاجاتنتسالا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماخلا لصفلا

٢٧ 

 : تا0ص.'لاو تاجا')'سالا -٥

 : تاجا')'سالا ١-٥

 يعاقGالا 1Fسا2DEلا يف Bخا@لا مال1ساو يمر هراهمو ة78-6لا ة4ا12سالا ةع-س هقالع 'ج%ت  -١

. 

 . تاVلاUلا 8Tب Bخا@لا مال1ساو يمر ةراهم ءادأ4 تواف1م L1%Mم د%جو  -٢

 . ة'8ج ةر%4a ]عللا ^دXی نا ]عاللا لهXت ة78-6لا ة4ا12سالا  -٣

 : تا0ص.'لا ٢-٥

 .ةع4ا-لا ةلح-Dلا تاVلاE' dع Bخا@لا مال1ساو يمر ةراهDلا L1%Mم عفرو -1U%bب ما1Dهالا  -١

 Bخا@لا مال1ساو يمر ةراهم ءادا ىلع -8ثأت Tم اهل اDل ة78-6لا ة4ا12سالا ةع-س ىلع '8كأ1لا  -٢

. 

 ة-فD1%لا  تا8lه12لاو تاودالا لالغ1سا4 ة78-6لا ة4ا12سالا ةع-س -U%bت ىلع '8كأ1لا ةرو-ض  -٣

. 
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فسيولوجيا التدديب  اليبايد، ، الهدا ي  ، داي : أبو العال عبد الفتاح ، وحمد حسن عالوي  .1
 . ۵۷ص  ۸۸۱۱الفكي العيب، ، 

ديس الجمناستك اإليهداع، ، اإليهاعات المختلفة وأثي ا على التعلم ف، : آسيا كلم الجناب،  .2
 . ۱۱، ص  ۸۸۱۱يسالة ماجستيي ، كلية التيبية اليبايية ، جامعة بعدان ، 

الجمناسددتك اإليهدداع، وعالبتددي بتنميددة الهدددي  علددى التفكيددي اإلبددداع، ، : أميددي  عبددد الواحددد  .3
 .75، ص  ۸۸۱6يسالة ماجستيي ، كلية التيبية اليبايية ، جامعة بغداد ، 

بغداد، مكت  الندوي )احد منيي، شيماء عبد؛ أسس تعميم الجمناستك اإليهاع، أميي  عبد الو  .4
 . 2، ص(2212لمطباعة، 

اتجا ددات مسدتهبلية فد، التددديب  : أيداد حميدد يشديد الخييجدد، وحسدام ن  يددان الخييجد،  .7
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