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تأثري برنامج للتدريبات املهارية املركبة علي بعض املتغريات البدنية 
 ومستوى اداء املهارات يف كرة القدم

 / خالد عبدالحميد شافع     د.أ*

 محمود حسن الحوفى     *أ.د /

 البناي   محمد عبدالجيد خلف***الباحث / 

 مقدمة ومشكلة البحث:  
أصببببببطور والتقرت واعلمر وو الرفتر وصببببببهذر وااصر روحد ر ووصببببببقر و لص  ر ص ر ببببببا ر اص ر
ا االتر و صا ر واخا هذرتصظحقردوكر  صًارفلراسبببببباطمر وو ااطرفلرالتصقر وو تمر ولطصوصذرت ة،سببببببا،صذ ر
تر ألاقر وديرأ ل رلهق ركطصق رفلر واغ برع ىر وولصلرانر وا كالتر والراواقضراسصق ر ة،سانر، ر

 و، احرت واعلم رتصواطقر وط  ر وو الرفتر  قر ور تصذرو اعلمرت والتقر وكطصقرت وسبببببببببببببقص ر ص رأ، رفتر
 وتسبببببص ذر والرصعا رطحارالمراعلمر و بببببوتبرتالتقفا رواارص ل  رانراعلمر بببببباقيرتق لرط بببببقيرفلر

ر اص را االتر و صا .
  ر وو الرتسببببببباعلرع ىرت أل، بببببببلذر وقصاببببببببذرفلرانرأفمرا االتر و صا ر والرأ قرفصحار وط

اعببلاحببارتالتقفببا رفعببلرأصببببببببببببببطورف،بباكرعال ببذر ص بباطصببذرطصنر وببلت ر وااعببلاببذرع اصببًارتاهت حببارفلر وا ببا ر
ر وقصابلرتكدوكرطصنر،اائ حارفلر وطلتالتر وواواصذرتاص،صهحار ولتولرطصنر ألام.

ص رتكق ر وعلمرأك قر وقصاباتر وطصذرع ىراساتمر وواومرعااذرتفلراصقرع ىرت  ر وخصتر
(ر رررFIFA ت لر قاه راصبببب،صرراصببببقرطصنرلت ر وواومر سبببببرتخقراقاصبروالا الر ولتولروكق ر وعلمر 

رتدوكرطولر ة، ار ترت وطلتالتر ألفقصعصذر والر ص رع صحار وا،اخبر وعتال.رر
(رأنرع ااطر و،ه ر وقصاببصصنر لر للت رأسبطابر واص ر و بوطلر1998تصدكقر"راهالر طق فصمر"ر 

كق ر وعبلمرفلرك ق ر واحباق تر و قكصبذرتا،تعحبارأك قراابارفتراوابالرفلر ألووبابر ألخقم رر و باقررو وطبذ
 ص رأنر والعبرصسبببببببببببببباوا رك رأ ر طر سببببببببببببببا راارعل ر وصلصنرفلرأل طراارصل برا، راارعل ر اق ر

نر واقاىرطاةبافذر وىرل ذرت اا ر ألل طر واحاقم ركااراااارركق ر وعلمرأصبًارطأنر وا افلرالرصاك، رأ
ر(64 رصه ذرر1998  اال ررصات  رااااًار واحاق ر والرسصعتمر والعبرطأل ئحا

فىر ببببببببببببببخصببببببببببببببصابب رتا،حبباترقتحرخ عصببذ رت ،هوبباوصببذرااا بب رطبباالار نر ال،هوبباول رت ووع ل رت ال اابباعل. ر
ر(15ت53( 3ت40

 
 السادات  مدينة جامعة أستــــــاذ الميكانيكا ورئيس قســـــم المنـــاهج وطـــرق التدريـــس والتدريب وعلم الحركة الرياضية كليـة التربيــة الرياضيـــة *
 السادات  مدينة جامعة الرياضيـــــة التربيـــــة كليــــــــة المضرب ورياضات الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم المتفرغ القدم  كرة أستاذ *
 ررردولة الكويت –بوزارة التعليم  –معلم تربية رياضية ر.
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 وقصابببببببلرصواطقر وواا ر ألسبببببباسببببببلروا لصلر(رأنراخلصلر والقصبر2007تصقير" سببببببنرأطترعطل "ر 
تات ص راسبببببباقر ووا ر وقصابببببببلر وحالر رتفتر وعاعل ر ألسبببببباسببببببصذرت وقكصر ر والراط،ىرع صحارعا صذر
 القاعاطرطاووا صذر والقصطصذرفلر وا ا ر وقصابببببببببل رتاخلصلر والقصبر وقصابببببببببلرعطاق رعنرا،سببببببببصمر

وا،هصدرا اتمر والقصبرطاوالاطمرا رأفل ف رتا،ظصمر ة ق ط تر وبببببقتقصذرت وا لل رانر ط ر والقبر
تكدوكرا ر واطالئر وخاصبببببببببذر والرا للر و بببببببببك ر وا،اسببببببببببروا،ظصمر ا ر والقصبرأ ،اطرفاق ررا،صذر

ر(349 رصه ذرر2007 عطل  ررا لل روا لصلرأفل ررت  وصذرتت ب ذرتل صعذرتااس س ذر واقاصبر
(رع ىرأنرو القصبر وقصاببببببلر2007( ر" سبببببنرأطترعطل ر"ر 1995هلراخااقر"ر تصاهمركاًلرانر ،

ت  طاترأسبببباسببببصذرالرصاكنر السبببباغ،اطرعنر  ل فمرخال رعا صذر والقصب رتا كر وت  طاترفلرا،اصذر
 و ت ،بر وطل،صذرت واحاقصذرت وخللصذرت و،هسبصذرت ودف،صذرطاةببافذر وىر و ت ،بر واقطتصذ ر ص راوا ر

سببت طر واو صاصذرأتر واقطتصذرفلر لاقرات لروا عصمر وحلررانر والقصبرتفتر وتصببت رفد ر وت  طاتر
طاوالعبر وىرأع ىراسبببباتمرانر ألل طرفلر لتلر اكا،صاترت لق تر والعبرا ر وا افظذرع ىرفد ر

ر.(26 رصه ذرر2007ل  ر عط ر(8م رصه ذر1995 اخااق رر واساتم
(رأنر واحاق تر ألساسصذرفلركق ر وعلمرأ لر ألقكانر ألساسصذرفلر2007تصدكقر"ر سنرأطترعطل ر"ر 

ت ل ر والقصبر وصتاصذ ر دراواطقر ببببباعل رأساسصبببببذرو وطبببببذ رتطلتنر اعبببببا،حارونرصسالصببببب ر والعبرا،هصدر
وابببببببقكرر وبببببببديرص غ  رفلرخلبببببببتلر و وبرخلبببببببلر و وبر وا عا رع ىرعااع رانرخال رت  طاا رفلر 

ر.(127 رصه ذرر2007 عطل  رر واخا هبذرأ ،باطر واطاق  
(رأنرلطصوذرأل طر والعطصبببنرفلركق ر وعلمراااصبببررطك بببق ر واحاق تر1998تصقير"رأاقر هللر وطساللر"ر 

 حارا رطوببببببحار وطوضرفلرصبببببصغذرتأ بببببكبببببببببببببببببببا ر والرصال برا،هصدفارانر والعبر واعلق رع ىرلا
 اكتص،ات(راا،تعذراؤلمرك را،حارل خ رفد ر واكتصنرلتقفببببار وا للرفلر ألل طر وك لرطاو كبببب ر ودير
صا،ببببببببببببببباسببرا ر وات ررت وحلررا،حا رتص باا رفد ر واكتصنرع ىرعل رأل ط تراحاقصذراسباع ذرت صقر

صذرا و رأل ؤفاراات صبببببباًل رتاطلأر اصوحاراااا  ذراقاطلرا رطوبببببببحارفلر ببببببك رت ل تراحاقصذرطكصه
ر.(160مر رصه ذر1994  وطسالل ررطاوسصلق رع ىر وكق رتا،احلرطاوااقصقرأترطاواصتصبر

،اار،سبببال رع ىرت تلفارانرخال راال ظا،ار  وسبببااتراكتصنرفقببببلرالرصاكنراال ظا راطا بببق رت ل
ر.وس تكر ة،سان
(رع ىرأنر ألل ط تر واحاقصذر2003كالرانر"رعاقرأ الرع ى رص صىرأ الركاا ر"ر تص ببببببصقرر

 واقكطذراولر وواتلر وهعقيرفلر والقصبر و لص رألير، بببببببببالرقصاببببببببببلرتاواطقر  قر ور تصذرفلر ألل طر
خال ر واطاقصات ركاارأ،حارتسبببببص ذرفاا ر لً رفلرا،هصدرخللر و وبرفك رخلذرااكتنرانرا اتعذرانر

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 394 

 

ISSN : : 2636-3860  

ات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضةمجلة نظري  

 

وبببببدوكرفتنر اعبببببانر والعطصنرولل ط تر واحاقصذر وابببببقكطذرعا صبببببذرببببببقتقصذرتاؤ قرع ىر ألل طرر واحاق ت 
ر.(318م رصه ذر2003 كاا  رر واحاقمركاارأ،حاراوا رقف ر وكهاط ر وطل،صذروالعطصن

ت واقكطبذرفتراهاباحر وهترر(رأنر  بال ر واحباق تر وا،هقل ر1996كابارص ببببببببببببببصقر"راهالر طق فصمر"ر 
 ألت رفلراطببباقصببباتركق ر وعبببلم رت ل بببالاحبببارصال ببببرانر والعببببرطبببد ر و حبببلرت وا ببباطق رخال ر وابببلقصبببب ر
فاواحاق رالراالتقرتالراا سببببببنرولمر والعبرخال رفاق ررا،صذر صببببببصق  ركاارأنر صببببببالحرأخلاطر ألل طر

نر واق ترا تراخا رر وظقتررصسبببافمرانرخال ر واغدصذر وق  وذر وسببب صاذرتاكق قر ألل طرووللركطصقرا
ر.(65 رصه ذرر1996  اال ركق ر وعلمرو هاصاتر ررفلر وق لرطاساتمر ألل طر واحاقي

ت ،لال بببًارانرأنركق ر وعبببلمراااصررطك ق ر ألل ط تر واحببباقصبببذر وا،هقل رت واقكطبببذرت،و،لرطببباألل طر
 وت صببل ر والروحببارطببل صببذرت،حبباصببذرأاببار ألل طر واقكبببرفا،ببلا رفصبب ر واق  ببذرر واحبباقير وا،هقلرطببأ،بب ر و قكببذ

 و،حبائصبذرو احباق ر ألتوىرا ر واق  بذر وااحصبلصبذرو احباق ر و با،صبذ رتوبدوبكرفبتنرلطصوبذركق ر وعبلمرا امرع ىر
 والعطصنر سببببباخل مرالقصطاتر قكصذرفلرأ بببببكا راخا هذرط ص راؤلمرك راحاق رلتقفار وا للرفلر ألل طر

رك لرطاولقصعذر والراا،اسبرا ر وحلرر ووامرولل طر واحاقم.ر و

(رأنر ااالكر والعببراطكقً رولل ط تر واحباقصبذر وح تاصبذر2008تصبدكقر"را بليرعطبلر و،طلر"ر 
 واقكطبذرتفمراال طباتر واطباق  رصاصوروب ر خاصباقرأ،سببببببببببببببطحباروات  رر و وببر واخا هبذ ر صب رارصبلرانر بلقاب ر

،هصبدر وخللرفلرأاباكنرت ا بافباتراخا هبذرتوبدوبكرالرصهبا بأرطات ررابارومرصامرع ىر وا،باتق رت وخبل   رتا
 ر(4م رصه ذر2008 ا ال رر والقصبرع ص  رتانر مرصامرا عصمرسقعذر ألل طر واااصررطاول ذرت وات فم

 أهمية البحث:  
 و،ا بببببئصنرال ظرأنرف،اكرطوضرتانرخال رعا ر وطا  رفلرا ا ر والقصبرتخاصبببببذرطعلا رر

 وعصببببببببببببببتقرفلرأل طر و،ا ببببببببببببببئصنرولل ط تر واحاقصذر واقكطذر ركاارأ،حمرالرصسببببببببببببببالصوتنرأل طر واحاق تر
 وح تاصذر واقكطذرأ ،اطر وا،افسبذرل خ ر وا وبرطاوق مرانرااصررطوببحمرفلرأل طرفد ر واحاق ترطصبتق ر

 وعصببببببببببببببتقر وىرأنراوظمر وابلقطصنر ووباا صنراهقل رطوصبل رعنراال طباتر واطباق  ر رتصق  ر وطبا ب ردوبكر
طعلبا ر و،با ببببببببببببببئصنرصعتاتنرطابلقصببر والعطصنرع ىر واحباق تر وح تاصبذرا،هقل ركب راحباق رع ىر بل را ر
عببلمر واقكصررع ىر وقطلرطصنرفببد ر ألل ط تركابباراؤلمرفلرات  رر و وبببر وهو صببذرأ ،بباطر واطبباق  رتدوببكر

ا بببك ذرأسببباسبببص رات   ر والقبرخال رفاق ر ةعل لرررخال راق  ذر عل لر والعطصنرت،سببباخ صرااارسبببطم
رتفلرعلمر الفااامرطا،اصذر ألل ط تر واحاقصذر وح تاصذر واقكطذر.
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تصا ببللراببلمر، بباحر و،ببا بببببببببببببب رفلر واطبباق  رطببأنرصكتنرع ىرلق صببذرتفحمركبباررواكتصنرت خاصبباقر
 وا،اف رأ ،اطرسبببببببببصقررر ألل ط تر واحاقصذر وح تاصذر واقكطذر والرصاكنراألصاحارانر وتبببببببببب ر وديرصاخد 

 واطاق  ر رتطاوااولركانرت  طًارع ص،ارأنر،صبببببببببامرفد ر وااقص،اترخال ر والقصبرت،بببببببببب روحارطق،اا رصعتمر
 والعبرطاوالقصبرانرخالو ر اىرصااكنر والعبرانر واغ برع ىر وات رر وا،افسببلرخال ر وا،افسببذر ر

 وىرأفبب ر وتسبائ ر والراسباعلرفلرا،هصدرتفد راارلف ر وطا  رو عصامرطحد ر ولق سبذرفلرا اتوذرو اتصب رر
خللر و وبرتالتصقر وح تمرترصال رفقصر واحلصررع ىر واقاىرانرخال راصبببببباصمرطق،اا رو القصطاتر
 واحباقصبذر واقكطبذرتاوقفبذرابأ صق رع ىرطوضر وااغصق تر وطبل،صبذرت وهسببببببببببببببصتوت صبذرتاسبببببببببببببباتيرأل طرطوضر

  واحاق ترفلركق ر وعلم.ر

 هدف البحث:  
 لى التعرف علي:يهدف البحث إ

صحلرر وط  ر وىراصببببببباصمرطق،اا رالقصطلرطاسببببببباخل مر والقصطاتر واحاقصذر واقكطذ رتانرخال ر
ردوكرصاكنر واوقررع ىت

راأ صقر وطق،اا ر والقصطلرع ىر وااغصق تر وطل،صذر صلر وط  . .1
راأ صقر وطق،اا ر والقصطلرع ىر وااغصق تر واحاقصذر صلر وط  . .2

  البحث: فروض 
ات لرفقتمرل وذر  صببببببببائصًارطصنر وعصاسببببببببصنر وعط لرت وطوليرفلر ا ا ر وعصا ر وطوليرفلرطوضر -

ر وااغصق تر وطل،صذر صلر وط  .ر
ات لرفقتمرل وذر  صببببببببائصًارطصنر وعصاسببببببببصنر وعط لرت وطوليرفلر ا ا ر وعصا ر وطوليرفلرطوضر -

  وااغصق تر واحاقصذر صلر وط  .ر

  مصطلحات البحث:   
 لمركبة:المهارات ا -

"رفلرا اتعذرانر ألل ط تر و قكصذر وااولل رت وااصببببببب ذرت وااق طلذرفصاارطص،حاارتع ىرعال ذرر
عبببببتصذرا،ظاذراامرفلر،ظامرلص،ااصكلرصخببببب رواطلأر الاصبببباالتر واقال ر  واغدصذر وق وصذ(رتفلرفد ر

ئصبذرو احباق ر و با،صبذ رفلر ألل ط تر و قكصبذرصامرلا ر واق  بذر وخابااصبذرو احباق ر ألتوىرا ر واق  بذر الطابل 
 ررر1993 سبببب صاان رررا اتوذر خار  ر ورانرت واتصبببب ر وىرأ  ررانرااكنرفلرأل طر واحاق تر وااااوصذر"

ر.(3صه ذر
ر
ر
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 التمرينات المركبة:  -
"رفلرا كر وااقص،اتر والراوا رع ىرا طصترل ذرأل طر والعبرو احاق تر ألك قر سبببببببباخل اًارفلرر

 واطاقصات رتفصحارصعتمر والقبرطاقكصبرأك قرانراحاق رسبببببببببببببت طرطل،صذرأتراحاقصذرا رطوببببببببببببببحمر وطوضر
ًارفلر ألاقر وبديرصواب رع ىرا،اصبذر وات فمر و قكلروبلير والعطصنذرتطبدوبكراواطقرابلخاًلرقئصسببببببببببببببصبًارتفباابر

 .(139 رصه ذر1998 اخااق ر ألسب ر وو اصبذرفلرالقصببركق ر وعلمر راو مرخللر و وبر"ر

 منهج البحث :
 سبببباخلمر وطا  ر وا،ح ر وا قصطلر،ظقً رواالئاا رولطصوذر وط  ر رطاسبببباخل مر  لر واصبببباصااترر

را اتعذرا قصطصذرت  ل ر. وا قصطصذرتفتر وعصا ر وعط لرت وطوليرو
 : جمتمع وعينة البحث

ر،ا  رر30ابمر خاصباقرا ااب ر وط ب رانر،ا ب ركق ر وعلمررتط غر  مر ووص،ذر
 جتانس عينة البحث : 

 والر بلرر بامر وطبا ب رطباوابأكبلرانرابلمر عابل وصبذراترص رأفق لرعص،بذر وط ب رفىربببببببببببببببتطر وااغصق ترر  
 .اؤ قرع ىر،اائ ر وط  ر

 (  1جدول ) 
 المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمعدالت النمو  

 واإلختبارات البدنية والمهارية قيد البحث  

 المتغيرات 
 وحدة 

 القياس 

المتوسط  

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االلتواء 

 معدالت النمو 

 2.41- 0.50 17.00 16.60 سنة السن 

 0.41- 5.62 170.00 169.23 سم الطول 

 0.34- 2.63 64.00 63.70 كجم الوزن 

 0.38- 0.66 3.00 2.92 سنة العمر التدريبي 

االختبارات  

 البدنية 

 0.00 2.60 11.50 11.50 سم ثني الجذع أماماً أسفل 

 0.33 0.23 6.58 6.61 ثانية  م  50عدو 

 0.02 0.34 110.2 11.02 ثانية  10×    4الجري المكوكي  

 0.32 0.31 1.95 1.98 متر الوثب العريض من الثبات 

 0.78 0.17 6.24 6.28 دقيقة  م 1500جري 

االختبارات  

 المهارية 

 0.27- 6.60 65.00 64.40 عدد  تنطيط الكرة 

 0.51- 3.31 93.50 38.93 متر ركل الكرة ألبعد مسافة

 0.99- 0.58 7.50 7.31 ثانية  ( متر 50الجري بالكرة مسافة ) 

 0.39 1.80 12.50 12.73 متر ضرب الكرة بالرأس 

 0.11 0.89 2.00 2.03 درجة  التصويب بالقدم على المرمى 

 0.13- 3.03 20.00 19.87 متر رمية التماس ألبعد مسافة 
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(رااارص صقر وىرأنر ووص،ذراع رر3+ر ر3-راارطصنر ر صلر وط  ربر ، صقتراوااالتر الوات طرو ااغصق تر
رررل خ ر وا، ،ىر العال ولرتطدوكراكتنر ووص،ذراا ا،سذرتاترعذراترصوًار عال وصًار.

 أدوات مجع البيانات : 
 أواًل : المعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية : 

ر امر وطا  رط سابر واوااالتر وو اصذرع ىر و، تر وااولرت
 :  . صدق اإلختبارت البدنية1

 وهقتمرطصنر و ااعاترطلقصعذر واعاق،ذرصببببببلمرو سببببببابرصببببببلمر الخاطاق تر سبببببباخلمر وطا  رر
 ووص،بببببببببببببببببببببببببببببببذرتدوبببكرعنرلقصمرالطصمر وااغصق ترع ىررطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىر ر ولقفصبببذ

انر،ه را اا ر وط  رتانرخاقجر ووص،ذر ألصب صذر رسباذرع بقرالعبرر(ررر16 ت احار ر السبالالعصذرتر
ر(رصتبور و،اص ذر.رر2تامر سابرلالوذر وهقتمرطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىر رت و لت ر ر

 (   2جدول ) 
رللمتغيرات البدنية قيد البحث والربيع األدنى  داللة الفروق بين الربيع األعلى

 المتغيرات 
 وحدة 

 القياس 

 الربيع االدني 

 (   4) ن = 

 الربيع االعلي 

 Zقيمة "  (   4) ن = 

" 

مستوي  

 الداللة 
 2ع 2م 1ع 1م

 0.019 2.34 0.50 15.25 0.96 9.25 سم ثني الجذع أماماً أسفل 

 0.020 2.32 0.10 6.91 0.12 6.32 ثانية  م 50عدو  

 0.019 2.34 0.06 11.55 0.12 10.64 ثانية  10×    4الجري المكوكي  

 0.017 2.38 0.25 2.45 0.05 1.73 متر الوثب العريض من الثبات 

 0.019 2.35 0.12 6.45 0.13 6.03 دقيقة  م 1500جري 

ر1.96رر(ر=ر0.05(ر و لتوصذرع،لر ررZ صاذر ر
ر(راارص ىرترر23صابورانر لت ر ر

ات لرفقتمرل وذر  صائصًارطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىرفلر وااغصق تر وطل،صذر صلر وط  رتوصاوورببر
ر وقطص ر ألع ىرتفد رصو،لرأنر الخاطاق تر الق رع لر وااصصررطصنر وا اتعاتر واخا هذر.ر

 . ثبات اإلختبارت البدنية :2
ر وطا  ر ر والطصمرتدوكرع ىرعص،ذررو سابر طاتر الخاطاق تر ساخلم عال  ر والطصمرت ل لقصعذ

تطهاص ررا،ىرالا ررر(رساذرع قرالعبرانرا اا ر وط  رتانرخاقجر ووص،ذر ألص صذر16 ر ت احار
ر(رصتبوردوكرتر3 رت و لت ر وااولر ر(ر ال ذرأصامرطصنر والطصعصنر ألت رت و ا،ىر3 

ر
ر
ر
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 ( 3 جدول )
 (  16) ن = بين التطبيقين األول والثاني للمتغيرات البدنية قيد البحث  االرتباط معامالت        

 قيمة " ر " 
 وحدة  التطبيق األول  التطبيق الثاني 

 القياس 
 المتغيرات 

 1م 1ع 2م 2ع

 م 1500جري  دقيقة  6.25 0.17 6.26 0.17 0.96

 م  50عدو  ثانية  6.60 0.23 6.62 0.25 0.99

 الوثب العريض من الثبات  متر 2.06 0.30 2.04 0.29 0.94

 ثني الجزع أماماً أسفل  سم 12.19 2.51 12.25 2.54 0.95

 10×    4الجري المكوكي   ثانية  11.11 0.37 11.12 0.37 0.97

 0.497( =  0.05( ومستوى )  14( الجدولية عند درجة حرية )  قيمة ) ر
ر(راارص لرتر4رصابورانر لت ر 

ر0.99تررر0.94عصببنر ألت رت و ببا،لرو ااغصببق تر وطل،صببذراارطصببنر ص القاطببالرطصنر والطراوااببالترببراق ت ببتر
رتفىراوااالتر قاطالرل وذر  صائصًارااارص صقر وىر طاتر الخاطاق تر.ر(ر

 . صدق اإلختبارت املهارية : 3
و سببببببابرصببببببلمر الخاطاق تر سبببببباخلمر وطا  رصببببببلمر وهقتمرطصنر و ااعاترطلقصعذر واعاق،ذر

 ووص،بببببببببببببببببببببببببببببببذر ولقفصبببذرطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىر رتدوبببكرعنرلقصمرالطصمر وااغصق ترع ىر
انر،ه را اا ر وط  رتانرخاقجر ووص،ذر ألصب صذر رسباذرع بقرالعبرر(ررر16 ت احار رسبالالعصذرتر ال

ر(رصتبور و،اص ذر.رر4تامر سابرلالوذر وهقتمرطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىر رت و لت ر ر

 (  4 جدول )
ر(ر16 رنر=رررقيد البحث المهاريةللمتغيرات داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى 

 المتغيرات 
 وحدة 

 القياس 

 الربيع االدني 

 (   4) ن = 

 الربيع االعلي 

 Zقيمة "  (   4) ن = 

" 

مستوي  

 الداللة 
 2ع 2م 1ع 1م

 0.021 2.31 2.65 71.50 6.60 51.25 عدد  تنطيط الكرة والتحكم بالكرة  

 0.017 2.38 1.50 43.75 1.00 34.50 متر ركل الكرة  بالقدم ألبعد مسافة 

 0.021 2.31 0.20 8.18 0.46 6.65 ثانية  ( متر 50الجري بالكرة مسافة ) 

 0.013 2.49 0.00 15.00 0.58 11.50 متر ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة  

 0.017 2.40 0.58 3.50 0.50 1.25 درجة  دقة التصويب بالقدم على المرمى 

 0.19 2.35 0.82 23.00 0.58 15.50 متر رمية التماس ألبعد مسافة  

 1.96 ( = 0.05( الجدولية عند )  Zقيمة ) 

 صلر وط  رر واحاقصذات لرفقتمرل وذر  صبببببببببائصًارطصنر وقطص ر ألع ىرت وقطص ر ألل،ىرفلر وااغصق تررببببببببببببببببببببببببر
ررتوصاوور وقطص ر ألع ىرتفد رصو،لرأنر الخاطاق تر الق رع لر وااصصررطصنر وا اتعاتر واخا هذر.ر

ر
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 . ثبات اإلختبارت املهارية :4
ر والر ر وطا  رلقصعذ ر والطصمرتدوكرع ىرعص،ذررو سابر طاتر الخاطاق تر ساخلم عال  طصمرت ل

تطهاص ررا،لرالا ررر(رساذرع قرالعبرانرا اا ر وط  رتانرخاقجر ووص،ذر ألص صذر16 ر ت احار
ر(رصتبوردوكر.ر5 رت و لت ر وااولر ر(ر ال ذرأصامرطصنر والطصعصنر ألت رت و ا،لر3 

 (  5 جدول ) 
 (  16) ن = والثاني للمتغيرات المهارية قيد البحث   بين التطبيقين األول  االرتباط معامالت       

 قيمة " ر " 
 وحدة  التطبيق األول  التطبيق الثاني 

 القياس 
 المتغيرات 

 1م 1ع 2م 2ع

 تنطيط الكرة والتحكم بالكرة  عدد  62.81 8.34 62.94 8.57 0.98

 ألبعد مسافة  ركل الكرة  بالقدم متر 39.00 3.67 39.19 3.62 0.96

 ( متر 50الجري بالكرة مسافة )  ثانية  7.46 0.62 7.48 0.65 0.98

 ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة  متر 13.13 1.45 13.25 1.34 0.94

 دقة التصويب بالقدم على المرمى  درجة  2.06 1.00 2.19 0.91 0.94

 رمية التماس ألبعد مسافة  متر 19.25 3.00 19.50 2.88 0.92

ر

 0.497( =  0.05( ومستوى )  14قيمة ) ر ( الجدولية عند درجة حرية ) 
تررر0.92اارطصنر رر واحبببباقصذ القاطببببالرطصببببنر والطصعصببببنر ألت رت و ببببا،لرو ااغصببببق ترراوااببببالترببببراق ت ببببتر
رتفىراوااالتر قاطالرل وذر  صائصًارااارص صقر وىر طاتر الخاطاق تر.ر(رر0.98

 الربنامج التدريبي املقرتح :
وااركانر وحلررانرفد ر وطق،اا رفترتبببببب رطق،اا رالقصطلروهاق ر ةعل لرطاسببببباخل مر وااقص،اترر

ا  رطاعسبببببببصمرفاق ر واقكطذرتاوقفذرأ قفارع ىر وااغصق تر وخللصذر وح تاصذرو،ا ببببببب ركق ر وعلمر ر امر وط
ر ةعل لركاآلالرتر

امرا لصلرعللر ألسبببباطص ر واكت،ذروهاق ر ةعل لر ص رط غرعللفار  ،ىرع ببببقرأسببببطتعًار رت لر امرر
ر وطا  رطاعسصمرفاق ر ةعل لر وىر ال راق   ركاارص لرت

رأساطص ر.ر3.راق  ذر ةعل لر ووامرتالاحار1
رأساطص ر.ر5.راق  ذر ةعل لر وخاصرتالاحار2
رأساطص ر.ر4اق  ذر ةعل لرو اطاقصاترتالاحارر.3
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 الدراسات االستطالعية :
مر واأكلرانر واكانر وديرسصامرفص رالطصمررر2017/ررر5/رر10 وىر وهاق رررر5/2017/رر4 وهاق ررررام .1

ر وطق،اا ر.

   - الدراسة االساسية:
اساتمر وق اىرتدوكر امر وطا  رطالطصمر وعصاساتر وعط صذروالعطصنرتا لصلر وااغصق تر وهسصتوت صذرت و

تامرطالطصمرررر2/6/2017مر ولرر6/2017/ر1فىرأكالصاصذرأتاص ارتأكالصاصذرلتوهصنرفلر وهاق رانر
أساطص رطت   رخاسذررر8م(رتوال ر25/8/2017م(ر ولر ر2017/ر3/6 وطق،اا ر والقصطلرفلر وهاق رانر 

مرر2017/ر26/8انر ولرررت ل ترالقصطصذرفىر ألسطت رتااتر وعصاساتر وطولصذرووص،ذر وط  رفلر وهاق 
رم(.رر2017/ر82/ر27 ولر 

 املعاجلات اإلحصائية: 
رفىر واواو اتر ة صائصذر وا،اسطذرو ط  تSPSS ساخل مر وطا  رطق،اا ر

 . خاطاقرتوكتستنر- الوات طر– ة، ق ررر– وتسصلرر- وااتسل.ر-
 النتائج الخاصة بالفرض األول والذي ينص على :

ات لرفقتمرل وذر  صببببببببببببائصًارطصنر وعصاسببببببببببببصنر وعط لرت وطوليرفلر وااغصق تر وطل،صذر صلر وط  رفلر ا ا ر
ر وعصا ر وطولير.ررررررررررررررر

 (  6جدول ) 

 داللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث 

 (ر30 رنر=ررررررررررر            في المتغيرات البدنية                                 

 المتغيرات 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 قيمة ت 
نسبة التغير  

 ع م ع م المئوية 

 5.10 20.55 0.12 5.96 0.17 6.28 التحمل 

 1.97 14.27 0.23 6.48 0.23 6.61 السرعة 

 15.66 18.40 0.29 2.29 0.31 1.98 الوثب 

 14.52 12.84 2.45 13.17 2.60 11.50 المرونة 

 3.27 38.35 0.33 10.36 0.34 11.02 الرشاقة 

 2.05 ( = 0.05) مستوي داللة ( الجدولية عند  تقيمة ) 
 وطل،صذرفلر وااغصق تررات لرفقتمرل وذر  صببببببببائصًارطصنر وعصاسببببببببصصنر وعط لرت وطوليرو ا اتعذر صلر وط  ر

اق ت تر و،سبببببببببببببطذر وائتصذرواول ر واغصقرطصنر وعصاسبببببببببببببصصنر وعط لرتر صلر وط  رتفلر ا ا ر وعصا ر وطولير
(رااباررر%15.66تررر%1.97 وطبل،صبذر صبلر وط ب رابارطصنر رفلر وااغصق ترت وطوبليرو ا اتعبذر صبلر وط ب ر

رص صقر وىر ص اطصذر وطق،اا ر واعاقحرفلرا سصنر وعلق تر وطل،صذر صلر وط  ر.
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 . النتائج اخلاصة بالفرض الثاني والذي ينص على : 2
ات لرفقتمرل وذر  صببببببببائصًارطصنر وعصاسببببببببصنر وعط لرت وطوليرفلر وااغصق تر واحاقصذر صلر وط  رفلر ا ا ر

ر وعصا ر وطولير.ررر
 ( 7جدول ) 

 في المتغيرات المهاريةداللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث 
 (ر30 رنر=رررررررررررررررررررر

 المتغيرات 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 قيمة ت 
نسبة التغير  

 ع م ع م المئوية 

 %   8.90 32.04 6.08 70.13 6.60 64.40 تنطيط الكرة والتحكم بالكرة 

 %   9.68 25.25 3.43 42.70 3.31 38.93 ركل الكرة ألبعد مسافة

 %  12.18 42.07 0.57 8.20 0.58 7.31 متر ( 50الجري بالكرة مسافة ) 

 %  22.00 20.15 1.83 15.53 1.80 12.73 ضرب الكرة بالرأس 

 %  72.41 15.83 0.90 3.50 0.89 2.03 التصويب بالقدم على المرمى 

 %  10.87 15.89 2.93 22.03 3.03 19.87 رمية التماس ألبعد مسافة 

 2.05رر(ر=ر0.05 راساتيرلالوذر(ر و لتوصذرع،لررتر صاذر ر

 واحاقصذرفلر وااغصق تررات لرفقتمرل وذر  صبببببائصًارطصنر وعصاسبببببصصنر وعط لرت وطوليرو ا اتعذر صلر وط  ر
 صلر وط  رفلر ا ا ر وعصا ر وطوليراق ت تر و،سطذر وائتصذرواول ر واغصقرطصنر وعصاسصصنر وعط لرت وطولير

(رااارص ببببببببببببصقررر%72.41تررر%8.90قصذر صلر وط  راارطصنر ر واحافلر وااغصق ترو ا اتعذر صلر وط  ر
ر وىر ص اطصذر وطق،اا ر واعاقحرفلرا سصنر وعلق تر واحاقصذر صلر وط  ر.

 ثانيًا : مناقشة نتائج البحث :
سبببببتررصعتمر وطا  رطا،ا  بببببذر و،اائ رتاهسبببببصقفارا ر السبببببا بببببحالرطاواق   ر وو اصذرت ولق سببببباترر

ربرعقضر و،اائ رتفقتضر وط  ر. واقاطلذر وساطعذرتفعًارواقاص
ر

(رت تلرفقتمرد ترلالوذر  صبببببببببببائصًارطصنر وعصاسبببببببببببصنر وعط لررر7(ر ر ررر6صاببببببببببببورانر لت ر رر
ت وطوليرفلر وااغصق تر وطل،صذر صلر وط  رفلر ا ا ر وعصا ر وطولير ر ص ركا،تر صاذر ت(ر وا سببببتطذر

ابذرالخاطباقر ت(رفلرااغصقر رت بلرط غبترأع ىر صرر0.05أكطقرانر صابذر ت(ر و بلتوصبذرع،بلراسبببببببببببببباتمر
 رطص،اارط غترأ  ر صاذرالخاطاقر ت(رفلرااغصقر واقت،ذر ص ررر38.35 وق بببا ذر ص رط غتر صاذر ت(ر

 ركاببارر2.05فلرر0.05 رع اببًارطببأنر صاببذر ت(ر و ببلتوصببذرع،ببلراسبببببببببببببباتمرر12.84ط غببتر صاببذر ت(ر
فلر وااغصق ترا اتعذر صلر وط  راق ت تر و،سطذر وائتصذرواول ر واغصقرطصنر وعصاسصصنر وعط لرت وطوليرو 

(رااارص صقر وىر ص اطصذر وطق،اا ر واعاقحرفلرا سصنررر%15.66تررر%1.97 وطل،صذر صلر وط  راارطصنر رر
ر وعلق تر وطل،صذر صلر وط  ر.
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تصقمر وطا  رأنر،اائ ر وااغصق تر وطل،صذرت،سببببر وا سبببنراتببببورالتقر واسببباتمر وطل،لروالعطلركق رر
أنرا بكص رلتق ر و ا رخال رفاق ر ةعل لرطاق   حار واخا هذر لرأ قتر ص اطصًارع ىر وعلمرااارصؤكلرع ىرر

(ر ر"ا الر1981ا كر وعلق تر وطل،صذرتفد راارصؤكل ر" ،هلراخااق"ر طلتن(ر ر"عصبببببببببببامرعطلر وخاوم"ر 
(رع ىرأنرأ،سبببرلقصعذروا ببكص ر ا ر والقصبرفلر ولقصعذر واات صذرطاوا بر القاها ر1984عالتي"ر 

،خهاضرطلق ذر ا ر والقصبرانر وواولر وىر وااتسببلرا ربببقتق راق عا ر ووال ذرطصنر ببل ر و ا رت ال
ت  ا رخال ر ولتق ر والقصطصذركعاعل رفلر والقصبر وقصاببببببببببببببلروالعطلركق ر وعلمر ر ص رق عىر وطا  ر

ببببببببقتق رر والقجرفلر قاها ر و ا ر والقصطلرالقص صًارانرصتمر وىرصتمرتانرأسبببببببطت ر وىرأسبببببببطت ر رتع ى
(رأيرصتاصنر ا راقاه رتصتمر ا رر1تررر2 سببببباخل مرا بببببكصالتراخا هذرو  ا رخال ر ألسبببببطت را  ر ر

ر(.ر64ترر38(ر ر29ترر29(ر ر42ترر11ا،خهضرو تصت ر وىر وعلق رع ىر واكصر ر
ر

تطاوق ت ر وىر،ابائ ر وعصباسبببببببببببببباتر وطبل،صبذروالعطصنرعص،بذر وط ب ر رتالمراأ صقر وطق،اا ر وابلقصطلرر
 واعاقحروهاق ر ةعل لرطاسببببببباخل مر وااقص،اتر واقكطذرع ىرا كر و،اائ ر رصال ظرأنر وااقص،اتر واقكطذر لر

تر واقكطبذراواب رسببببببببببببببافابترفلرالتصقر ألل طر وطبل،لرتفترابارصؤكبل ر" ،هلراخاباق"ر طبلتن(رأنر وااقص،با
ع ىرا طصترل ذرأل طر والعبرو احاق تر ألسببباسبببصذر رتكدوكراوا رع ىرا،اصذر وصبببهاتر وطل،صذروالعطصنر

ر(ر.ر139ترر11طاةبافذر وىرا،اصذرات فمر والعبر و قكلر ر
رر

تانرخال ر ووقضر وسببببببباطمرت،اائ ر وعصاسببببببباتر وطل،صذرتتق طر وخطق طرصقير وطا  رأنر وهقضر ألت رانر
ــين القبلي والبعدي  لرا عمرت وديرص،صرع ىرر وط  ر ــائيًا بين القياسـ " توجد فروق ذات داللة إحصـ

 في اتجاه القياس البعدي في بعض المتغيرات البدنية قيد البحث " .
ر

ت تلرفقتمرد ترلالوذر  صببببببائصًارطصنر وعصاسببببببصنر وعط لرت وطوليرفلر وااغصق تر واحاقصذر صلر وط  رفلر
 ر ص ركا،تر صاذر ت(ر وا سبببببببببتطذرأكطقرانر صاذر ت(ر و لتوصذرع،لراسببببببببباتمر ا ا ر وعصا ر وطولير

ر42.07 رت بلرط غبترأع ىر صابذرالخاطباقر ت(رفلرااغصقر و قيرطباوكق ر صب رط غبتر صابذر ت(رر0.05
 رع اًاررر15.83 رطص،اارط غترأ  ر صاذرالخاطاقر ت(رفلرااغصقرل ذر واصبببتصبر ص رط غتر صاذر ت(ر

 ركااراق ت تر و،سبببببببطذر وائتصذرواول ر واغصقررر2.05فلرررر0.05ذرع،لراسببببببباتمررطأنر صاذر ت(ر و لتوص
ر%8.90 وطل،صذر صلر وط  راارطصنر رفلر وااغصق تررطصنر وعصاسبصصنر وعط لرت وطوليرو ا اتعذر صلر وط  ر

ر(رااارص صقر وىر ص اطصذر وطق،اا ر واعاقحرفلرالتصقر وعلق تر واحاقصذر صلر وط  ر.ر%72.41تر
 خاطاقرل ذر واصبتصبر،ا صذر واقاىرفعلرط غراول ر واغصقرفلرفد ر الخاطاقرأع ىر صاذرو رررتفصاارصخصر

%ر رتصق  ررر72.41طصنر الخاطباق تر واحباقصبذر صب رط غراوبل ر واغصقرطصنر وعصباسببببببببببببببصنر وعط لرت وطوبلير
 وطببا بب رفببد ر وا سببببببببببببببنر وىرك ق ر واصببببببببببببببتصبببرع ىر واقاىر ر صبب رأنرك صقً رانر وااقص،بباتر واقكطببذر
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سبببببببببباخلاذرل خ ر وطق،اا ر والقصطلر واعاقحرا،احلرطاواصببببببببببتصبرع ىر واقاىر ركاارأنر وطا  رأفامر وا
طاو ا،بر و،هسبببلرو اصبببتصبرتفترا،اصذر وصبببهاتر ةق لصذرولير والعطصنرأ ،اطر واصبببتصبرتات صححمر وىر

ق ررفلررعلمرقك ر وكق رع ببت ئصًارطص،اارص برأنرصببب ر والعبرفلر عاطاق رأ، رصقك ر وكق رانرأ  ر  
 رتصاهمرفد را رااردكق ر"ر ،هلراخااق"ر طلتن(رأنرف،اكرعت ا ر،هسببببببببببصذراؤ قرع ىرل ذر واصببببببببببتصبر
ع ىر واقاىرتفلر ر وورصاذرت ةق ل رت ت ر واصببببببببببباصمرت و عذرطاو،ه رت واقكصررتفلتطر ألعصبببببببببببابرتعلمر

ر(ر.ر188ترر11 واقللرع،لر واصتصبر(ر ر
 واصتصبر،ا صذر واقاىر وىراق عببببببببا ر وطا  رأ ،اطررتصق بببببببب رأصبًار وا سنرفلر خاطبببببببباقرل ببببببببذر

 والقصببببببرع ىراحاق ر واصتصببببببرأنرصوا،لركببببب رالعبرطل بببببذر واصتصبر ط ر تاببببب ر رتفبببببد راارصؤكبببببل ر"ر
(رأنر واصببببببببببببببتصبرالرصواابلرفعلرع ىر ت ر وقك رطص،ابارصواالر2001"ر ررDeepak Jainلصطباكر صبانرر

ر(ر.ر72ترر61 وديرصوا رع ىرالتقرل ذر واصتصبر ررع ىر ت ر وقك رفلر الا ا ر وص صور ألاق
ااقرفعلرتصببببببببب تر صاذررر50أاارطاو،سبببببببببطذر وىر ورصال رفلر خاطاقر وا كمرفلر وكق رأ ،اطر و قيررر

 رتصق  ر وطا  را كررر42.07 ت(ر وىرأع ىر صاذروحارطصنر ةخاطاقتر واحاقصذر ص رط غتر صاذر ت(ر
 واببببلقصطلر واعاقحر،ظقً رألل طر وك صقرانر وااقص،بببباتر واقكطببببذرر ورصببببال ر وىر واببببأ صقر ةص بببباطلرو طق،بببباا 

طاكق ق ترااولل رتطسببقعاتراخا هذر ر ألاقر وديرسبباعلرع ىررصال ر لق ر والعطصنرع ىر وا كمرطاوكق ر ر
(رأنر ولقصعبذر ألك قر اطباعًاروليراوظمر وابلقطصنر1998تفد رصاهمرا راارأ بببببببببببببباقر وصب ر" ،هلراخاباق"ر 

لراكق قر و قكاترتخللر و وبرطأ صببببىرسببببقعذرا ر وو،اصذرطل ذر ألل طر واحاقير روا سببببصنر وسببببقعذرف
ر(ر.ر101ترر16

تطاوق ت ر وىر،اائ ر وعصاسبببببببباتر واحاقصذروالعطصنرعص،ذر وط  ر رتالمراأ صقر وطق،اا ر والقصطلر
مرفلرالتصقر واعاقحرطاسباخل مر وااقص،اتر واقكطذرع ىرا كر و،اائ رصال ظرأنر وطق،اا ر والقصطلر لرسباف

اسبببببببببببباتمر ألل طر واحاقيروالعطصنرعص،ذر وط  ر رتفد رصاهمرا راارأ بببببببببببباقر وصذر"ر سببببببببببببنرأطترعطل ر"ر
اعانرأل طر والعطصنرو احاق تر ألسببباسبببصذر ر2007  ر10(رأنر وااقص،اتر واقكطذراوا رع ىرا طصترل ذرت ل
ر(ر.ر152تر

تانرخال ر ووقضر وسبباطمرت،اائ ر وعصاسبباتر واحاقصذرتتق طر وخطق طرصقير وطا  رأنر وهقضر و ا،لرانر
ــين القبلي والبعدي  وط  ر لرا عمرت وديرص،صرع ىرر ــائيًا بين القياسـ " توجد فروق ذات داللة إحصـ

 في اتجاه القياس البعدي في بعض المتغيرات المهارية قيد البحث " .
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 ت : : االستخالصا 
فلرببتطر ألفل ررت وهقتضر والرتببوترو ط  رتفلر لتلرعص،ذر وط  رت وا،ح ر واسباخلمرر

ت الخاطاق ترت وعصاسببباتر والطعذرتانرخال ر واواو اتر ة صبببائصذر والر سببباخلاترفلرعقضر و،اائ ر
رتا،ا  احاراتص ر وطا  ر وىر ساخالصر و،عالر وااوصذرتر

ر

 وطق،اا ر والقصطلر واعاقحروهاق ر ةعل لرطاسببببببببباخل مر وااقص،اتر واقكطذرسبببببببببافمرفلرالتصقراسببببببببباتمر .1
ر ألل طر وطل،لرو،ا ئلرعص،ذر وط  ر.

 

 وطق،اا ر والقصطلر واعاقحروهاق ر ةعل لرطاسببببببببباخل مر وااقص،اتر واقكطذرسبببببببببافمرفلرالتصقراسببببببببباتمر .2
ر ألل طر واحاقيرو،ا ئلرعص،ذر وط  ر.

 

 التوصيات :
ر

ر سا،الً ر وىر،اائ رت ساخالصاترفد ر وط  رصتصلر وطا  رطاآلالرت
ر

فلرا ا رالقصبركق ر وعلمرواارررببببببببببقتق رالطصمر وطق،اا ر والقصطلر واعاقحروالتصقر ألل طر وخللل .1
و رانراأ صقر ص اطصًارع ىرالتصقر ألل طر وخلللر وح تالروالعطلركق ر وعلمرتخاصبذرفلر واق   ر
 وسببببببب،صذر واطكق ر رالقسبببببببذر وكق ر رفقمر و،ا بببببببئصنر(روا،اصذر لق احمرع ىر الطاكاقرتا،اصذر اكا،صااحمر

ر واحاقصذرت وخللصذر والراؤف حمر وىر ألل طر و صلر.
ببببقتق ر فااامر والقطصنرطاق عا ر سببباخل مر وااقص،اتر واحاقصذر واقكطذر والرا،احلرطاواصبببتصبرع ىر .2

  واقاىرا ر واقكصررع ىرعاا ر وات صترت واكانرتطاارصا،اسبرا راال طاتر واطاق  ر.ر

بقتق ر اعانر والعطصنرو احاق تر ألساسصذرتخللر و وبرفلرظقتررا ط راارص ل رفلر واطاقصاتر .3
 اروحارانرأفاصذرطاوغذرفلر ، احرخللر و وبرت واغ برع ىر وا،اف ر. روا

ببببقتق ر سببباخل مر وا  ص ر وخلللرعنرلقصمر ألسببباوصبر و لص ذرا  ركااصق تر واصبببتصقرت بببق ئلر .4
ر وهصلصترأ ،اطر صا راساتمر ألل طر وخلللر.

ر

 املراجع : 

( والقصبر وقصاببلر و لص ر راخلصلرتالطصمرت صال ر(ر.ر وعافق رتر1998 راهالر طق فصمر االرررت -1
 . 107ل قر وهكقر ووقطلر رر رصر

 (ركق ر وعلمرو ،ا ئصنر,رل قر وهكقر ووقطلر,ر وعافق ر,1997 ،هلرا اتلراخااقرتر  -2
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ع لر(راأ صقرطق،اا روالقصبر و صا ذر ووببببب صذرتوصا ذر ولا ذر1999 سبببباا ر  العطل وورصرر و،اقرتر  -3
اولالتر،اتر وصببببببهاتر وطل،صذرت واحاق تر السبببببباسببببببصذوكق ر وسبببببب ذر,رقسبببببباوذراا سبببببباصقر,ك صذر واقطصذر

  .  وقصابصذرو ط،صنرطاوحقمر, ااوذر  ت ن
(ر طصتوت صار وقصاببببببببببببذت الل طر و قكىرل قر وهكقر ووقطىر ولطوذر1994طحاطر ولصنرسبببببببببببالا ررررتر  -4

ر .  و ا،صذر ر وعافق 
ر . , (ركق ر وعلمرو ،ا ئصنر,رل قر وهكقر ووقطلر,ر وعافق 1997 ،هلرا اتلراخااقرتر  -5
(رتاع،صنراأ صقرطق،اا رالقصطلرفت ئلرت والفت ئلرع لراسببباتيرأل طر1999سببباالرا الرع لرررتر  -6

ر .العطلركق  وصلر’قساوذرلكاتق   صقرا، تق ’رك صذر واقطصذر وقصابصذر’ ااوذر  ت ن
ت وتظصهصذرو القصبر وقصابببببببببلر.ر  وعافق رترل قرر( ألسبببببببب ر و قكصذ1994ل   ر سببببببببامر ولصنررت ر -7

ر وهكقر ووقطلر 
(راا صقر والقصبر وهاقير وا،خهضر و بببببببل رت والقصبر واسبببببببااق ع لر1994ع لرسبببببببالا رع لرررتر  -8

ر وا،هسلروالعطلرفتكلر واصل نر,ك صذر واقطصذر وقصابصذر, ااوذر  ت نرا،اصذر و  ل ولتؤي
(ر ر والقصبر وقصاببببلرت واكاا رطصنر و،ظقصذرت والطصمر راقكرر1999عال رعطلر وطصبببصقرع لرتر  -9

 . وكاابرو ، ق
عطل وورصرر و،اقر,ر،اقصاانر وخلصبرتراأ صقر  اا رطل،صذراخا هذر و بببل رع ىر ول ذر و قكصذرولمر -10

 . كق ر وس ذر. ،ااجرع اىرا، تقر, وا  ذر وو اصذرالعطى
(ر ةعل لر وطل،لرت والقصبرطاال عا رو ،ا بببببببببببئصنرفلر2000عطل وورصرر و،اقر,ر،اقصاانر وخلصبتر  -11
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