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االبتكار االنفعايل وعالقته جبودة احلياة يف ضوء ممارسة مترينات الزومبا 
 واالسرتخاء لدى عينة من طالبات السنة التحضريية جامعة جازان 

 د/ نجالء فتحي مهدي * 
 مشكلة البحث  

تعدددر حدددلشحة الشدددبال لبا دددة اليلبدددة الشدددامعللج مدددج اردددو حدددلااف ال ش  ددد  لا  لردددا ل لدددا ل  ا دددة 
ال غللددل لالبءددال لال  ددري لددعا تشددا م ددال  و ال  عاملددة  ددخ ي لدد  يوا ددا الش  ددلة   لا   بو ددم و للددللة

االر  اي ب عه المئدة تعءدخ االر  داي مدال ش    لملد  بل  قعا ت د   لدخ  ات  دا ملددلللة  لداجت علد  ال ش  د  
 ح ق مج بدال  بءدال مل  بال لاالمة اال لا لة   وما مكل  واحل ا ال  يلعة لال اج ة الخ االزجرام لرعا ل

 (110:  4) 0يلل م وا ق  مللا لاي  ا لا لبر لا
ل  لشدددة لل حدددرتاش لال شدددكالش الحلاتلدددة لاى اجت لدددة ال دددخ ت دددل ب دددا اليلبدددة  ددد  البلئدددة الشامعلدددة 
لبا دددة  ددد  اللدددءة ال ححدددللشة ا دددبف مدددج الحدددللمو   دددو ردددعه ال حدددرتاش لتو لددد  م  لددد  االمكا ددداش 

    ا ميلش ة تح ق ل و توي  و  حو الحلاه م ومت اتشابلة.ال عل لة لاال معاللة ل واي
لشعر االب عام احر االحكا  اللا لة للءشاط اإل لا   لضللمت مج ضدللماش الحلدات ال عا دلت لا  
ي لدد  اال ددلاج ل   عددو  بءددود مددج ال ددرماش االب عامشددة للعددج بددرمياش م مالتددة  دد  ال لدد و  لالءو لددة لال  ددو 

  (20: 14)0لتر ل  ا لتو لل البلئة ال ءالبة ل ء ل  اال  امت رعه ال رماش 
لحلددث ا  حلددات اال ددلاج ال ت حددخ  لددخ لتلددلت لاحددرت جاا ددا لا  ددا ردد  مللئددة مددال بلاش لال شددامل         

( ا  اال معداالش تع بدل 2015ال  ءو ة ال   تبعث م  لد  اال معداالش     در احدامش ا مءدا  يدال   ا )
ا الللوك اإل لا   عاش  لة ل ل ة محلات الملج لح  ل   لوال كا ت اتشابلدة ال يا با الاللا مج يوا 

 (21:   12)0للبلة     ت وجه لت حكو     لامات  
( الدخ ا  اال معداالش تدلتبب  مال درمت االب عامشدة  د   ددال  2011)   " Averillلششدللا  ا لشدل 

طلق الل ا ا  اال معداالش الدب لاش لالب عدام ل ا ل دا  ا  االب عدام ت كدج ا  تكدو  تشلبدة  اطملدة ل ال  دا 
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ا  اال معدداالش  ملدد ا ت كددج ا  تعددو    ايدداش اب عامشددة لرددعا لءدد ا مددا تلدد خ ماالب عددام اال معددال   و ا  
  ( 8-1:  17).م اال معال  ل يلا تغللل اليلق لااللاللا ال      لل  ل ا اال معاالش االب عا

ل ر حظخ االب عدام اال معدال  مار  داي البداح لج   دو ح ل دة مويدوجت لش املد ا اال دلاج  د  حلدات و 
ال ددرمت  لددخ  اللوملددة لاالجلددة ال دد  توكددر رددعه الح ل ددة ت   ددل  دد  ال بالءدداش ال  ا لددة لالمددللق بددلج اال ددلاج  دد 

اجماك ل  دو لالد لعال ال شدا ل لال عبلدل  دج اال معداالش لاجامت دا لتغللدل اال معداالش ل  وردا لدر  اال دلاج 
  (45: 1).  لال وا ر لال عاللل االي  ا لةلتعو  ا مج بال  ال ما ل االي  ا 

رلدرت م ام دة ماللدلوكلاش لش كج ا  بام االل شاماش اال معاللة مب عدلت اعا كا دت ردعه االلد شاماش ي       
اللام ة للملج لتعو   عالة  د  حدل ال شدكالش   ك دا ا  اال معدا  تشدا اال تكدو   اتشدا  دج اجماك لدلوك 

 (222: 15االبلشج بل تشا ا  تكو  ا عكالا ل ع  راش الملج ل ل   ال ا ة.)
عدال  ردو ( الدخ ا  االب عدام اال مAverill & Thomas, 1991 (ل در احداما    لشدل لتومدا  ا

  دددو للددددنمالش اال معاللددددة ت لددددو مالشدددرت لاال ددددالة لالمعاللددددة لالنملددددة ردددعه ردددد  بلشيددددة ممددددارلو م   ددددلت 
 ( 271 -269: 18).رما تكو     حالة ا معاللة معلءةلالل شاماش ال   ت رم مج الملج  ء

ل  ددددل مم ددددوي يددددوجت الحلددددات لل لدددد  لششدددد ل مم ددددوي ال ددددحة الءملددددلة لمم ددددوي ال وا ددددق لال مددددا   
مال لددد  بل لاللدددعاجت لاللضدددا  دددج الحلدددات ت شدددلا مددد  الءظدددلت االتشابلدددة للحلدددات لال ددد  تشددد ل ا  لدددو الدددءم  
اإلتشدداب    لشعددر مم ددوي يددوجت الحلددات مددج ال مددارلو االلالددلة  دد   لددو الددءم  اإلتشدداب  حلددث تعبددل  ددج 

لال دددرماش  حلدددج  دددحة اال لدددا  الشلدددرتة لالءملدددلة لاللضدددا  دددج ال دددرماش ال ددد  ت دددري لددد  م دددل ال علدددلو
ال دددحلة لالعرالدددة االي  ا لدددة لملو ال حبدددة لال مدددا   بدددلج اال دددلاج  حدددال  دددج االتشابلدددة لامتمددداد الدددللو 

 ( 65: 11).ال عءوشة لاال   ال لالوالل
لاعا  ظل ددا الددخ حلددات اال ددلاج للدددلوك و  شددر ا  ددو ال ل لددالل  ي لعدددا مددج حلددث  ءددا   و محلدددات و        

 رمت و  لخ ال و لق بلج م  ل  اررا  و لار  امات و لمج حلث  شاح و لمضارو  ج ا مل و لمج حلث 
   ا امة العال اش اليلبة لال وا دق مد  االحد ال ال حيدلج لمد  ميالدا لتحدرتاش البلئدة  دل  ا  رءداك 

  (230:  7).تغلا  لخ حلات و الحلق لال عالة ا لاج تغلا  لخ حلات و اللضخ لاللعاجت لابلشج
ج ا  بددام ا  يددوجت الحلددات مم ددوي م عددرج االمعدداج لش  لدد  مددج  ددلج  بددل ل  ددا ىلددلول لل ددعا ت كدد        

قجما   لشوا ا الحلدات ال   لمدة  ال  ديلف تشدلل الدخ حدعوم المدلج بعاتد  لب حد ج امعداج جلءلدة لاي  ا لدة 
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ل ملددلة ليلدد لة ك ددا ت كددج االلدد رال   للدد  مددج بددال  مدحددلاش عاتلددة لموضددو لة اال ا دد  ت كددج تعلشدد  
يدوجت الحلددات  لددخ ا  دا  ددرمت المددلج  لددخ االلد   اد ماإلمكا لدداش ال  احددة لحدعومه مدداىمج لاللضددا لاللددعاجت 

                                                  (14- 9: 13)0لالل ارلة
تو د   لتعر اللشاضة  شاطًا ا لا لًا ما لدًا لد  ل لم د  االي  ا لدة لال  ا لدة لالءملدلة لالع للدة ل لد 

 ( 106: 2).لاللا للحماظ  لخ ال حة لالحلوشةالحلكة لال   تع بل ميلبا ا
( ا  الءشدداط اللشاضدد  لنبددل مدد  واد 2009رددعا ماإلضددا ة الددخ مددا احددام اللدد  ا مح ددر  دداللو ا )

م عرجت مج ال بلاش اال معاللة ال   ت  لن م وت ا لال   تد ل ت  للًا لاضحًا  لخ للوك المدلج لش يلدا علد  
 (  369:   9).و    ا معاالت  لابحا  ا لللليلتل  مج الملج ال رمت  لخ ال حك 

لت لشءدداش النلمبددا  حددر اليدد  ال  املددة اللشاضدددلة لال دد  تع بددل تيددوم ل  لشءدداش اىلللبلدد  ال دددخ 
حكل مج احدكا  االجال   Zumbaتش   بلج ال  لشءاش اللشاضلة لالل ص الالتلءخ  لتعر مشاضة النلمبا 

الع   ش     كولومبلا لالع  تع  ر  لخ اجال الحلكاش اللشاضلة م  مبي ا محلكداش ما  دة  لدخ البر   
 دل  ل ددا ا غداي ال ولددل خ الالتلءلدة م ددل اللدامبا لاللاللددا لالبللدخ جا دد  لاتحدا ال ولددل خ االبدل  ال ددخ تظ

 .  ا ة الشعول ال   لمة
للنلمبدددا حلدددث تعدددو  م  لمدددة مدددج حلدددث ات ا ددداش ميلئدددة لال ولدددل خ ردددخ ال ح دددو  اىلالددد  لال حملدددنو  

للددلشعة لرددخ مشاضددة ال ت يلددا اجلاش با ددة ال مالمدد  معلءددة تبددر  ت لشءدداش اح ددال لتء  ددخ ب  لشءدداش 
الدددد لبال لدددددعا مدددددج اللددددد ل م امع  ددددا لش لددددد  المئددددداش الع لشدددددة حلددددث ال يدددددواش لددددد لة لحلكددددداش اال دددددراي 

 ( 205 -195:  16).م  عة
ع ل  احر ال  اماش الع للة ال امدة ال د  تلدا ر  لدخ الد حكو لتويلد  االلد  امت لش  ل االل لبال ال

( قلدددخ  ر لدددة االلددد لبال  ددد  بمددد  1996بدددال  ال  املدددة اللشاضدددلة ر ل دددر احدددام ا مح دددر العلبددد  ا )
مل و  ال وتل لت رتو ال نشر مج الو خ ماإلحلا  الحلكد  ل   رءداك  ال دة ل ل دة بدلج االلد لبال لال  دة 

 (172:  8لا   كل ا اجمك الملج عل  كل ا كا  ا شازه ا حل.) مالءم 
لمددج بددال  مددا لددبق ت رت دد  تبلددومش  عددلت رددعا البحددث  دد  ال عددلر  لددخ تدد  لل الدد  راي ت لشءدداش        

النلمبددا ل االلدد لبال  لددخ كددل مددج ملدد و  االب عددام اال معددال  ل يددوجت الحلددات لاتحددا معل ددة العال ددة بددلج 
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 د  يامعدة  (ال لدام ال دح )ل يوجت الحلات لر   لءة مج طالباش اللءة ال ححدللشة  االب عام اال معال 
 . يازا 

  ررار البحث: 
 ل رر البحث قلخ ال علر  لخ: 

ت  لل ال  راي ت لشءاش النلمبا ل االل لبال  لخ كل مج مل و  االب عام اال معال  ل يوجت  •
    يامعة يازا . (ال لام ال ح )الحلات لر   لءة مج طالباش اللءة ال ححللشة 

ال لام )العال ة بلج االب عام اال معال  ل يوجت الحلات لر   لءة مج طالباش اللءة ال ححللشة  •
 امعة يازا .    ي (ال ح 
  للض البحث: 

توير  للق جالة اح االًا بلج م ولي  ال لاللج ال بل  لالبعرو ل ش و ة البحث    كل مج  •
 االب عام اال معال  ل يوجت الحلات    اتشاه ال لا  البعرو.

 توير  ال ة امتباطل  جالة اح االا بلج محالم االب عام اال معال  ل معاج يوجت الحلات.  •
 ءة مج طالباش اللءة ال ححللشة  ال لام ال ح      يامعة يازا . لعل  لر   ل

 ال  يلحاش ال ل  رمة :  
  Emotional Creativityاالب عام اال معال   : 

 Walker  (2009 ) ل    ا لالعلا  
مش و دددة مدددج ال  ددداماش لال دددرماش الع للدددة ال ددد  تع دددل  لدددخ احدددرا  ال دددواز  بدددلج الءظددداي الع لددد  لالءظددداي 

  (4:  27.)ل  مشكل تل ف ب شلشا لتوللر ا معاالش يرلرت عاش م را لة ل  الةاال معا
 لمج بال  ال علشماش ال  عرجت لالب عام اال معال  ل لالاش الباح ة ت كج تعلشم                    

ا ما    رمت الملج  لخ ال عبلل  ج اال معاالش الشرلرت لاال للة لاالتشابلة لال   تظ ل     حدا ملد و  
لجت لاتشابلة لغلدل م لو دة لش عدو  تعامل  بلج اال لاج مشكل مل     ال وا   ال   لمة ميلش ة م  لنت لم م

  0مج االمعاج ال اللة اال الة لالما للة لال  را لة لاالل عراجا
 لش حرج ايلاالا مالرمية ال   تح ل  لل ا اليالبة  لخ م لا  االب عام اال معال    لر الرمالة -
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 Quality Of Life يوجت الحلات : 
ما  ددا ا حددعوم اليلبددة ماللضددا لاللددعاجت ل ددرمت و  لددخ  (2006 ل  ددا ا  مح ددوج مءلددخ ل لدد  كددا و ا )

احدددباد حايدددات و مدددج بدددال  مدددا ل دددو ل لدددرل و مدددج امكا لددداش لمدددا لددد و ت دددرتو الدددل و مدددج بدددرماش  دددحلة 
  (63:  11. )لاي  ا لة ل مللة لتعلل لة

لش حدددرج ايلاالدددا مالرميدددة ال ددد  تح دددل  لل دددا اليالبدددة  لدددخ م لدددا  يدددوجت الحلدددات ال لددد  ري  لدددر  -
 الة الرم 

ر  ترمشباش بر لة ت ح ج حلكاش م ص التلءلة  ال لة لتدج  م  احبة ال ولدل خ  Zumba النلمبا :
ال دد  تش دد  بددلج االت دداد اللددلش  لالبيدد ل ت عامددل  لدد  مبدداجو ال ددرمشا ال ددواا  لالالرددواا  ل ح لددق تددوزا  

 (28) . لشر 
( ما دد  ال ددرمت  لددخ بمدد  1996تعل دد  امح ددر العلبدد  ا ) Mental Relaxation:  االلدد لبال الع لدد 

  (204:   8)  .ال وتل لال حكو    اال معاالش  ج طلشق ال ءم  الع لق
 الرمالاش ال لتبية : 

( برمالدددة ردددر ت الدددخ لضددد  بل ددداما للدددل ص 2000()21)  Dee,smith امدددت ا ج  لددد لث  •
االي  ا   لعل   لخ  لءة العالي  لال علر  لخ  عالل    لخ الحالة الءمللة لالبر لة لالللوك 

لءة ل ر تو ال  راي ال  ا ال شلشبد   (45:  30بلغت   شلت للراش تلالحت ا  امرج ما بلج )
ل ش و دددة لاحدددرت  دددج طلشدددق ال لدددا  ال بلددد  لالبعدددرو لبعدددر تيبلدددق البل ددداما لايدددلال ال عالشددداش 

الءملدلة لالبر لدة االح االة  لضحت الء ااا  ر لة الل ص العاليد  لالحلكدة  د  تحلدلج الحالدة 
      0لالللوك االي  ا  

( معءدوا  ا جلم اال شدية اللشاضدلة  دد  10()2008جمالدة ا مح در  بدر  للدلرت  بددر الدلحلو ا ) •
يددددوجت الحلدددداه لددددر  طلبددددة يامعددددة اللددددليا   ددددابو  ا  لرددددر ت الرمالددددة الددددخ ال عددددلر  لددددخ جلم 

اللددليا   ددابو  لالبحددث  ددج اال شددية اللشاضددلة  لددخ ملدد و  يددوجت الحلددات لددر  طلبددة يامعددة 
ابدد الر  ددخ امعدداج ملدد و  يددوجت الحلددات لددر  اليلبددة لجلم م غلددل الءددود لال   ددص لعلدد   لددخ 

( مج 60( مج العلج ت املو  اال شية اللشاضلة ل)63( طالبا لطالبة مع و )123 لءة بلغت )
 ددااا الددخ ليددوج الددعلج ال ت املددو  لتددو الدد  راي م لددا  يددوجت الحلددات ليلبددة الشامعددة لاحددامش الء
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 دللق عاش جاللدة اح داالة ل ددالف اليلبدة الدعلج ت املدو  اال شددية اللشاضدلة ل دري ليدوج تدد  لل 
 .جا  اب االا    م غلل الءود ال ال   ص 

ددددة  ا كللددددخ  • ددددال .Kelly " (2009()25جمالدد  ( معءددددوا  اللددددعاجت ل ال   ددددا ماالب عددددام اال معدددد
ل مج اللعاجت لاالب عام اال معال  لر   لءدة مدج طالبداش لال  ر ت الرمالة معل ة العال ة بلج ك

( طالبدددا لطالبدددة ل دددر تدددو الددد  راي م لدددا  اتملشدددل لالب عدددام 235) ال عاردددر ال يبل لدددة بلددد  حش  دددا
اال معال  ل ر احامش الء ااا الخ ليوج  ال ة جالة لمويبة بدلج اللدعاجت لاالب عدام اال معدال  ك دا 

بددلج الددعكوم لاال ددا   دد  اللددعاجت لاالب عددام اال معددال  لل ددالف ا  ددلش الء ددااا ليددوج  ددللق جالددة 
  .اال ا  

( معءددوا  يددوجت الحلددات ل ال   ددا مددال معلل اإلتشدداب  لددر  13()2014)جمالددة ا مء ددوم ممددلو ا  •
طدددالل يامعدددة اي ال دددلو لردددر ت الرمالدددة الدددخ ال عدددلر  لدددخ امعددداج يدددوجت الحلدددات لامعددداج ال معلدددل 

حددلو ا لددر  طددالل يامعددة اي ال ددلو لاضددا العال ددة بددلج يددوجت الحلددات لال معلددل اإلتشدداب  اال  ددل 
( 304اإلتشدداب  لعلدد   لددخ  لءددة اب لددلش  شددواالا مددج طددالل ملحلددة البكددالومشو  بلدد   وامدد  )

طالبا لبعر تيبلق اجلاش ي   البلا اش لمعالش  ا اح االا   ر احدامش الء دااا الدخ ليدوج  ال دة 
 0بلج امعاج يوجت الحلات  لامعاج ال معلل اإلتشاب   امتباطلة جالة اح االا
 بية لإيلالاش البحث : 

  لال بية البحث :  
  مء ا  البحث : -

تدو الدد  راي ال ددء ا ال شلشبدد  مااللدد عا ة م حدر ت دد ل ات  ال شلشبلددة عل ال ش و ددة الواحددرت  ددج           
 0ليبلعة رعا البحث طلشق ال لا  ال بل  لالبعرو ل  غللاش البحث لعل  ل ءالب   

تددددو اب لدددددام  لءددددة البحدددددث ميلش ددددة  شدددددواالة مددددج طالبددددداش اللددددءة ال ححدددددللشة      لءددددة البحددددث :  -
)ال لددام ال ددح (  مشامعددة يددازا  لال لددشالش ل  املددة اال شددية اللشاضددلة  ل ددر بلدد   ددرجرج 

طالبددة تدددو ايدددلال ال شدددا   ل ددعه العلءدددة  دددخ معددد  ال  غلددلاش م دددل الع دددل النمءدددخ لاليدددو   (20)
 لالوز  لمل و  االب عام اال معال  ليوجت الحلاه 
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 ( 1يرل  ) 
 ال و ل  اإلح اا  لعلءة البحث    ال  غللاش  لر البحث          

   =  20 

 الوللب  ال  ولب الحلاب   ال  غللاش 
اال حلار  
 ال علامو 

 ل االل وال معام 

 0.89 0.58 19.00 18.78 الع ل النمء 
 0.64- 6.30 159.00 160.34 اليو  
 0.78 4.95 58.00 58.89 الوز  

 
 

االب عام  
 اال معال  

 -0.060 3.82 34.00 33.20 اال الة 
 0.230 4.74 35.00 35.20 الما للة 

 0.189 4.51 34.50 34.95 ال  را لة  
 -0.123 2.57 32.00 32.10 االل عراج 

 0.497 9.18 134.50 135.45 الرمية العللة لل  لا  
 

 
يوجت  
   الحلات

-0.18 2.78 15.00 14.55 ال حة الشلرتة   
 0.508 2.39 12.00 12.30 الحلات االللشة
 -0.196 1.72 6.50 6.35 الحلات االي  ا لة
 0.383 1.96 11.00 11.55 ال عللو لالرمالة 

 0.023 2.68 15.00 14.95 العاطم 
 -0.932 2.41 18.50 18.00 ال حة الءمللة 
 0.247 2.563 22.00 22.60 اجامت الو ت 

 -0.459 6.12 101.00 100.30 ال ش ود العلخ لل  لا 

 (0.932-(    معدددددامالش االل دددددوال لل  غلدددددلاش  لدددددر البحدددددث تلالحدددددت بدددددلج )1ل حدددددف مدددددج يدددددرل  )   
م ا لر   لخ ا  راللة البلا داش بدلج   دلاج  لءدة البحدث  د  ي لد   3(  لرعا لءح ل ما بلج ±0.508ل)

 ال  غللاش  لر الرمالة.
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  جلاش ي   البلا اش :   -
 ال  غللاش الو ملة   -1

 0الع ل النمء  : مج بال  تامشخ ال لالج ى لل لءة   -
 0اليو  : مال  راي ي از اللل امل ل ى لل لء ل  ل -
 0ز  : : مال  راي ملنا  طب  ى لل كللويلايالو  -
 0ل ا اش لي از ل لشو لل اد مولل خ ت لشءاش النلمبا  -

 م غللاش البحث االلاللة :  -2
 : م لا  االب عام اال معال   -
ل لا    2016تو ال  راي م لا  لالب عام اال معال  مج ا راج ا ماربة العاجل  لاحواق  ا ل ا          

  –اال الة )(   لت موز لج  لخ  مبعة  معاج رخ 40االب عام اال معال  ليلبة الشامعة لالع  ل ح ج )
ع  تحو ب لة براال  الل ر   و ال  لا  ل  ا ىللول للكلش  (االل عراج  –ال  را لة  –الما للة 

 (1مل ق)        . 1-5  يلت البراال  لزا  مج   ( براً  – اجماً  –احلا ًا  –غالبًا    –جاا ًا )لرخ 
 : م لا  االب عام اال معال  ال عامالش العل لة   -

  لال :  رق ال  لا   
جمية تو حلال  رق ال  لا   ج طلشق  رق االتلاق الرابل  لعل  محلال معامالش االمتباط بلج 

 ل  بامت  مالرمية العللة للٌبعر  ل تحا حلال معامالش امتباط  معاج ال  لا  مالرمية العللة لل  لا   
( طالبة  10لعل  ماالل عا ة معلءة اب للش  شواالة مج مش    البحث لبامج  لءة البحث بل   وام ا)

  -:  إليلال رعه ال عالشاش اإلح االة لالشرال  ال اللة توضف عل 
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   ( 2) يرل   
 معامالش امتباط  باماش ال  لا  مالرمية العللة للُبعر 

عاج 
االم

 

م و  
 العبامت 

معامل  
عاج  االمتباط 

االم
 

م و  
 العبامت 

معامل  
عاج  االمتباط 

االم
 

م و  
 العبامت 

معامل  
عاج  االمتباط 

االم
 

م و  
 العبامت 

معامل  
 االمتباط 

 الة 
اال

 

1 0.71 

 للة 
الما

 

11 0.66 

 لة 
 را

ال 
 

21 0.65 

راج 
ل ع

اال
 

31 0.75 
2 0.63 12 0.67 22 0.67 32 0.73 
3 0.68 13 0.63 23 0.63 33 0.68 
4 0.61 14 0.76 24 0.63 34 0.76 
5 0.62 15 0.66 25 0.64 35 0.72 
6 0.73 16 0.68 26 0.65 36 0.69 
7 0.74 17 0.69 27 0.71 37 0.68 
8 0.63 18 0.66 28 0.68 38 0.65 
9 0.78 19 0.65 29 0.63 39 0.72 

10 0.69 20 0.61 30 0.67 40 0.64 
 0.521(  =  0.05  ) ل ة م الشرلللة  ءر مل و  

   ( 3) يرل   
 معامالش االمتباط بلج  معاج ال  لا  لالرمية العللة لل  لا  

 معامل االمتباط  االمعاج 
 0.85 اال الة  
 0.79 الما للة 

 0.68 ال  را لة 
 0.75 االل عراج 

 0.521(  =  0.05   ) ل ة ا  ما  الشرلللة  ءر مل و  
(    معامالش امتباط  باماش ال  لا  مالرمية العللة للُبعر لمعامالش امتباط  3( ل)2ل حف مج يرل  )

( لرعا تعءخ    ال  لا  ت وا ل  ل   0.05) معاج ال  لا  مالرمية العللة لل  لا  جالة قح االا  ءر 
 جمية مج االتلاق الرابل  م ا تشعل ا  اجق     لا  ما لض  مج ايل .
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 :  باش م لا  االب عام اال معال   ا لاً 
 تو حلال معامل  باش م لا  االب عام اال معال  لعل   ج طلشق: 

: لعل  مإتشاج معامل االمتباط بلج تيبلق ال  لا  لإ اجت تيبل    لخ  لءة مج ق اجت تيبلق ال  لا   -
ة البحث مما ل زمء  ( طالباش اب للش  شواالا مج مش    البحث لبامج  لء10اليالباش بل   وام ا )

 (0.83 رمه  لبو ا   بل  معامل االمتباط بلج ال يبل لج ميلش ة معامل بلللو  )
الم لاش ): حلث تو حلال معامل امتباط بلج جمياش   مخ االب بام         طلش ة ال شناة الء ملة -

بدلال  لبلد  ردعا ال عامدل   – لخ العلءة االل يال لة مال  راي معاجلدة لدبللما  (الملجتة لالم لاش النليلة
(0.87) 
لب ددعه الء ددااا   ددبف ال  لددا  ل   دد  م عامددل  بدداش ت كددج الدد  رام  لاال   دداج  لددخ   ااشدد   دد  الرمالددة  

 0الحاللة 
 م لا  يوجت الحلات ليلبة الشامعة   -2

 ( 2006خ م ر  كا و ا )ا راج ا مح وج  بر الحللو مءلخ ل ل    
 ل   ال  لا   -
 بددامت ت ددل   يددلت اليددالل االتشابلددة للحلددات لعلدد  مددج بددال  مش و ددة مددج االمعدداج  (60ل عددو  مددج ) -

 ال اللة 
  9-1 باماش مج  (9)البعر االل  : يوجت ال حة الشلرتة  -
  15-10) باماش مج  (6)البعر ال ا   يوجت الحلات االللشة  -
 20-16(  باماش مج 5)البعر ال الث : يوجت الحلات االي  ا لة  -
 30-21(  باماش مج 10)البعر اللام  : يوجت ال عللو لالرمالة  -
 40 -31 باماش مج  (10)البعر ال ام  : يوجت الشا ا العاطم  لال ناي   -
 50 -41(  باماش مج 10 )البعر اللاج  يوجت ال حة الءمللة  -
  60-51 باماش مج  (10)حغل الو ت لاجامت   البعر اللام  : يوجت -
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 ت حلف ال  لا : 
ل  دا لاللد شاماش  (5  4  3   2  1ل و ت حلف ال  لا  ل  ا ل  لا  للكلش ال  درمج ال  الد  )      

مد  االبدع  د  اال  بدام  كد  جميداش ال  دحلف  د   ( برا    للل يرا   الخ حر ما   ك للا   ك لدلا يدرا)
 0العباماش اللالبة 

-27-25-23-22-21-18-16 -14- 9 -7-5 -4 – 2)لالعبددداماش اللدددالبة رددد  علاش االم ددداي 
 ( 2مل ق )    (28-29-30-31-33-35-39-41-43-45-47-49-51-53-55

 ال عامالش العل لة ل  لا  يوجت الحلات  -
  رق االتلاق الرابل  : 

طالبداش لتدو  (10تو حلال  رق ال  لدا  مدج بدال  تيبل د   لدخ  لءدة الد يال لة تعو دت مدج )     
حلال ال رق ميلش ة االتلاق الرابل   ج طلشق حلال معامل االمتباط بلج جمية كل  بامت م  البعر 

 امش الء ااا ك ا لوضح  الشرل  ال ال  الع  تء  خ الل  ل ر اح
 ( 4) يرل   

 معامل امتباط جمية كل  بامت مالبعر 
 يوجت ال عللو لالرمالة  يوجت الحلات االي  ا لة  يوجت الحلات االللشة  يوجت ال حة الشلرتة 

 معامل االمتباط  العبامت م و   معامل االمتباط  م و العبامت  معامل االمتباط  م و العبامت  معامل االمتباط  م و العبامت 
1 0.72 10 0.70 16 0.67 21 0.691 
2 0.67 11 0.71 17 0.69 22 0.71 
3 0.64 12 0.75 18 0.68 23 0.65 
4 0.72 13 0.71 19 0.68 24 0.69 
5 0.77 14 0.67 20 0.74 25 0.71 
6 0.68 15 0.69   26 0.73 
7 0.65     27 0.67 
8 0.67     28 0.77 
9 0.73     29 0.67 
      30 0.76 
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يوجت الشا ا العاطم   
 لال ناي  

 يوجت حغل الو ت لاجامت   يوجت ال حة الءمللة 

 م و العبامت 
معامل  
 االمتباط 

 م و العبامت 
معامل  
 االمتباط 

 م و العبامت 
معامل  
 االمتباط 

31 0.73 41 0.65 51 0.67 
32 0.71 42 0.73 52 0.76 
33 0.75 43 0.77 53 0.66 
34 0.68 44 0.76 54 0.68 
35 0.69 45 0.74 55 0.69 
36 0.64 46 0.71 56 0.71 
37 0.65 47 0.68 57 0.72 
38 0.71 48 0.67 58 0.77 
39 0.76 49 0.69 59 0.69 
40 0.74 50 0.71 60 0.68 

 0.521(  =  0.05  )م الشرلللة  ءر مل و    ل ة
 ( 5يرل  ) 

 معامالش االمتباط بلج  معاج ال  لا  لالرمية العللة لل  لا  
 معامل االمتباط  اىمعاج 

 0.69 : يوجت ال حة الشلرتة البعر اىل  
 0.71 يوجت الحلات االللشةالبعر ال ا   :  

 0.74 :  يوجت الحلات االي  ا لة البعر ال الث
 0.69 : يوجت ال عللو لالرمالةالبعر اللام  

 0.76 يوجت الشا ا العاطم  لال ناي   البعر ال ام 
 0.81 يوجت ال حة الءمللة البعر اللاج 
 0.75 : يوجت حغل الو ت لاجامت  البعر اللام 

 0.521(  =  0.05  ) ل ة ا  ما  الشرلللة  ءر مل و  
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(    معامالش امتباط  باماش ال  لا  مالرمية العللة للُبعر 5( ل) 4ل حف مج يرل  )
( لرعا تعءخ     0.05 )لمعامالش امتباط  معاج ال  لا  مالرمية العللة لل  لا  جالة قح االا  ءر 

 0ال  لا  ت وا ل  ل  جمية مج االتلاق الرابل  م ا تشعل   اجق     لا  ما لض  مج ايل  
 م لا  يوجت الحلات :  باش 

تو حلال   باش ال  لا   ج طلشق اتشاج معامل كلل باخ ل ر احامش الء ااا ا   لو معامل كلل باخ    
لرخ  لو ملتمعة تشلل الخ ت    م لا  يوجت الحلات برمية  اللة مج   (0.85الخ  0.81)تلالحت مج 

 0ال باش 
 البل اما ال   لو ل  لشءاش النلمبا لاالل لبال :

 ل رر مج البل اما :  ا •
ال علر  لخ ت  لل ال  راي ت لشءاش النلمبا ل االل لبال الع ل   لخ كل مج مل و  االب عام اال معال   

    يامعة يازا .  (ال لام ال ح )ل يوجت الحلات لر   لءة مج طالباش اللءة ال ححللشة 
 ل ر ما ت الباح ة ما للخ :

 ا  ل ءالا البل اما ال   لو م  اررار البحث  -
 0ا  ل ءالا م  طبلعة ا لاج البحث لب ااص لم يلباش رعه ال لحلة اللءلة  -
 0ا  ل و ال يبلق    مكا  مءالا م  ملا ات  وامل االمج لاللالمة  -

 ال رت النمءلة للبل اما  :       •
ج ل ة للوحرت  (45م عر  ) 0ترمشبلة البو لاً  ( لحرت3(  لابل   لبوا   )10تو تيبلق البل اما ل رت )

 0( ق1350لحرت ترمشبلة لبل  مرت البل اما )  (30لبعل  بل  قي ال  الوحراش )
 مكو اش الوحرت ال رمشبلة لال وزش  النمءخ ل ا:  •
 0لتش  ل  لخ ت لشءاش ت لئة  امة لش ل  اينال الشلو  (ق 5) الشنل ال   لرو : -
 ترمشباش ال ءم ()لشش ل  لخ ت لشءاش االل لبال الع ل   ق( 35)الشنل اللالل   :  -

  0ل ت لشءاش حلكلة ما  ة لم ءو ة لش ل  اينال الشلو                   
 0 لشش ل  لخ ت لشءاش ت راة إل اجت الشلو لحال   اليبلعلة (ق 5)الشنل ال  ام  :  -
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  ا لًا : قيلالاش البحث :  -
 الرمالة االل يال لة : -

 امت الباح ة مإيلال جمالة ال يال لة  لخ  لءة اب للش  شواالا مج مش    البحث لبامج 
  9/ 27ي قلخ اىمبعال 2017/ 9/ 25( طالباش    الم لت مج اال ءلج 10 لءة البحث بل   وام ا )

 ي لعل  مج ايل ال علر  لخ :   2107/
  الحلة للاال ي   البلا اش  -
 رمة ى لاج  لءة البحث مر  مءالبة ال  لشءاش ال ل   -
 0 مر  مءالبة مكا  ال يبلق -

 ال لالاش ال بللة :   -
تو قيلال ال لالاش ال بللة ى لاج  لءة البحث    ي ل  ال  غللاش  لر البحث لعل     الم لت ما  

 0ي 2017/ 10/ 2ي قلخ لوي اال ءلج  2017/  10/  1بلج لوي اىحر 
 : تيبلق بل اما ت لشءاش النلمبا لاالل لبال   -

ي قلخ  2017/ 8/10حر (  لابل  لعل     الم لًت مج  لوي اال 10تو تيبلق البل اما ل رت ) 
 ج ل ة للوحرت.  (45م عر  )  0( لحرت ترمشبلة البو لاً 3ي بوا   )14/12/2017ال  ل  

 ال لالاش البعرتة :  -
     الم لت ما  لعلتو قيلال ال لالاش البعرتة ى لاج  لءة البحث    ي ل  ال  غللاش  لر البحث 

ي بءم  ال لتلا لالشللط لالظللر 2017 / 12/ 18ي قلخ لوي اى ءلج 2017/ 12/ 17بلج لوي اىحر 
   0  ال   ال  رمت    ال لالاش ال بللة

 ال عالشاش اإلح االة :  -
    ضول  ررار البحث ل خ حرلج  للض  تو ال  راي ال عالشاش اإلح االة ال اللة :   

الءلبة ال ئوشة   –معامل االمتباط  –اب بام ش لراللة المللق  -اال حلار ال علامو  –ال  ولب الحلاب  
 0    لض لمءا شة الء ااا   (0.05ل عرالش ال غلل ل ر تو اب لام مل و  معءوشة ) 
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  لض   ااا البحث لمءا ش  ا :  
  لال :  لض الء ااا : 

 ( 6يرل  ) 
 جاللة المللق بلج ال لاللج ال بل  ل البعرو ل ش و ة البحث    االب عام اال معال  

                        =  20 

 ال  غلل
 ال لا  البعرو ال لا  ال بل 

ال  ولب   ل ة اشا  معر  ال غلل
 الحلاب 

اال حلار 
 ال علامو 

ال  ولب 
 الحلاب 

اال حلار 
 ال علامو 

 5.130 %16.87 3.503 38.80 3.318 33.20 اى الة 
 6.228 %20.03 4.216 42.25 4.742 35.20 الما للة 
 5.660 %20.89 2.900 42.25 4.513 34.95 ال رق 
 9.448 %25.70 3.856 40.35 2.573 32.10 االل عراج

 11.009 %20.82 8.586 163.65 9.179 135.45 الرمية العللة 
 ( 1.729= )  0.05 ل ة ا ش ا الشرلللة  ءر مل و  معءوشة  

ليوج  للق جالة اح االا بلج ال لاللج ال بل  ل البعرو ل ش و ة البحث    كل  (6)ل حف مج يرل  
مج )اى الة   الما للة  ال رق  االل عراج( ل ال ش ود العل  ل  لا  االب عام اال معال    لتلالحت 

   %25.70الخ   %16.87معرالش ال غللل بلج 
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 ( 7يرل  ) 

 البعرو ل ش و ة البحث    يوجت الحلات جاللة المللق بلج ال لاللج ال بل  ل  
  =  20  

 ال  غلل 
 ال لا  البعرو  ال لا  ال بل  

ال  ولب    ل ة اشا  معر  ال غلل 
 الحلاب  

اال حلار  
 ال علامو 

ال  ولب  
 الحلاب  

اال حلار  
 ال علامو 

يوجت ال حة    البعر اىل :
 8.449 %33.68 1.761 19.45 2.781 14.55 الشلرتة 

يوجت الحلات    ال ا  :البعر  
 6.532 %32.11 2.173 16.25 2.386 12.30 االللشة 

البعر ال الث:  يوجت الحلات  
 7.368 %52.6 1.031 9.70 1.725 6.35 االي  ا لة 

البعر اللام : يوجت ال عللو  
 6.328 %29.87 1.864 15.00 1.959 11.55 لالرمالة 

يوجت الشا ا    البعر ال ام :
 7.333 %29.43 1.631 19.35 2.685 14.95 لال ناي  العاطم   

يوجت ال حة    البعر اللاج :
 6.567 %25.83 2.390 22.65 2.406 18.00 الءمللة 

يوجت حغل   البعر اللام :
 13.068 %53.06 2.350 27.55 2.563 22.60 الو ت لاجامت  

 18.534 %29.56 4.383 129.95 6.122 100.30 الرمية العللة لل  لا  

 ( 1.729= )  0.05 ل ة ا ش ا الشرلللة  ءر مل و  معءوشة  
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( ليوج  للق جالة اح االا بلج ال لاللج ال بل  ل البعرو ل ش و ة البحث    كل 7ل حف مج يرل  )
الخ   %25.83اىمعاج  ل ال ش ود العل  ل  لا  يوجت الحلاتر لتلالحت معرالش ال غللل ما بلج 

53.06%   

 

 
 (  8يرل  ) 

 اال معال  م مو ة االمتباط بلج يوجت الحلات ل االب عام  
الرمية العللة  
 لالب عام  

 ال  غللاش  اى الة  الما للة  ال رق  االل عراج 

 البعر اىل : يوجت ال حة الشلرتة  **573. *487. *468. *527. *462.

 البعر ال ا  : يوجت الحلات االللشة  *465. **615. *527. *554. *500.

 ال الث:  يوجت الحلات االي  ا لة البعر   *461. *515. *483. *471. *487.
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 ( 8يرل  ) تام   
الرمية العللة  
 لالب عام  

 ال  غللاش  اى الة  الما للة  ال رق  االل عراج 

 البعر اللام : يوجت ال عللو لالرمالة  *524. **839. *487. **720. **586.
البعر ال ام : يوجت الشا ا العاطم    **586. *544. **573. *465. *573.

 لال ناي  
 البعر اللاج : يوجت ال حة الءمللة  *544. **792. *545. **577. *518.
 البعر اللام : يوجت حغل الو ت لاجامت   **787. **596. *551. *469. **586.
 الرمية العللة لشوجت الحلات  **689. *572. **580. *471. *532.

 ( 0.369)=   0.05 ل ة ا م ا الشرلللة  ءر مل و  معءوشة  
 ( ما لل :8ل حف مج يرل  )

( بلج يوجت الحلات  0.05ا   توير  ال ة امتباطلة مويبة لعاش جاللة اح االة  ءر مل و  )        
يوجت   –يوجت الحلاه االي  ا لة  –يوجت الحلات االللشة  –يوجت ال حة العامة )م معاجرا ال   لمة 
حغل الو ت يوجت  –يوجت ال حة الءمللة  –يوجت الشا ا العاطم  لال ناي   –ال عللو لالرمالة 

لعل   (االل عراج  –ال ق  –الما للة  –اال الة )لبلج االب عام اال معال  م معاجه ال   لمة   (لاجامت 
 . لرو ا لاج  لءة البحث 

  ا ت كج ال ءبد ماالب عام اال معال  مج بال  معلوملة  ل ة يوجت الحلات لعل  محلدال معاجلدة اال حدرام 
 ل  –ال اللة   =   × ل 

         × مل اال حرام(  = م )  ل(حلث   )معا

   ×  ي    –= ي ل  (ال  رام ال ابت  )ل  
 28.2421ل =         1.042  =     0.532  ل(  = )م

 ال عاجلة:  و ا  ت كج ال ءبد ماالب عام اال معال  مج بال  معلوملة  ل ة يوجت الحلاتا مج بال 
 28.2421-× يوجت الحلات )ل(  1.042االب عام اال معال  ) ( = 
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 مءا شة الء ااا : 
( ليوج  للق جالة اح االا بلج م ولي  ال لاللج ال بل  لالبعرو 6ل حف مج يرل  )

ل تحا ال ش ود   ل ش و ة البحث     معاج االب عام اال معال   )اى الة   الما للة  ال رق  االل عراج(
ل     اتشاه ال لا  البعرو  حلث بلغت  لو اش ا ال حلوبة  لخ  العل  ل  لا  االب عام اال معال  لع 

الخ   %16.87لتلالحت معرالش ال غللل بلج  (11.00 – 9.44 – 5.66 – 6.22 – 5.13)ال وال  
25.70 %0   

لتلي  الباح ة عل  الخ ا  ت لشءاش النلمبا لاالل لبال   ر لار ت    احرا  رعه المللق    
ا لاج  لءة البحث م ا لر   لخ ا  ردالل اليالباش ا بف لرل و  رمت  لخ   االب عام اال معال  لر 

اال  باه ال معاالت و لا معاالش االبلشج لبال ال   رمت  لخ   و اال معاالش لال معلل ب ا ك ا ا  لرل و ال رمت  
ا  رعه  لخ ا  تعيوا مجلج ا عا  يرلرت غلل ال  لو ة لاتحا ال رمت  ج ال عبلل  ء ا مما للة    

ال  لشءاش لما ت احب ا مج ترمشباش ال لبال   ل   ر تعو  لار ت مشكل قتشاب     تء لة  رماش 
اليالباش    ال عامل م  االبلشج لال وا ق مع و لتء لة ال عاللل ال ل لة لال لو لال  املاش االتشابلة     

 0يو مالاو 
(    مشاضة النلمبا تو ل ت امشج  2011) Thompsonلشر و عل  ما احام الل  ا  ومبلو  ا

 (   34  -30:  26رواالة  شلية لمللئة مالوا  م عرجت ل ل ا اب عام. ) 
( قلخ    رءاك العرلر مج اال لاج ت املو  النلمبا  2010)  Perlmanل ر احاما بلل ا ا 

:  28) 0ل  يخ ك لل مج الع باش    حلات و حلث ا  ا تحلم ايلاجرو لتحلم   ول و الخ حر ما 
195)    

  Beto Perez & Maggie Green  ا احامش كال مج ا  بل وبللشن  لمايخ كلشج ا 
( قلخ     النلمبا ت حخ  لخ اال  ئال لال وتل لال لق لتع ل  لخ م   رلمو  اللللتلج لالع  2009)

   ( 78:  19) 0تحمخ الشعوم ماللاحة لال  عة 
رج قلخ ا  م املة ال  اماش الحلكلة ال   ت لو  (     رعا ال 2009 )لششللا مح ر  اللوا 

 ( 367:  9 ) 0ماليام  الش ال  لاجماك ال و لت لاالت اد الحلك  تل ر   ال بلاش اال معاللة اللامت  



 

الرياضة علوم الرتبيةجملة   
 

 

م 2018 /يناير - األولاجمللد  -والعشرون   التاسعالعدد  - علوم الرتبية الرياضيةجملة   91 

 

 

 

قلخ ليوج  للق جالة اح االا بلج م ولي  ال لاللج ال بل  ل البعرو   (7)لتشلل   ااا يرل  
م معاجه ال   لمة لعل     اتشاه ال لا  البعرو حلث تلالحت  ل ش و ة البحث  خ م لا  يوجت الحلات

لرعه ال لو جالة اح االار لتلالحت معرالش ال غللل ما بلج   (18,53 – 6,32) لو ش ال حلوبة بلج 
 . %53,06 الخ 25,83%

ل ر  ميعت الباح ة رعا  ال غلل الحاج  لالمللق الرالة اح االا    يوجت الحلاه م معاجه اللبعة 
لخ ال   لل اإلتشاب  ل  لشءاش النلمبا لاالل لبال الع ل   حلث لار ت رعه ال  لشءاش    تحللج  ا

مل و  ال حة العامة ماإلضا ة الخ زشاجت ال ما ل االي  ا   لا امة  ال اش طلبة لالشعوم ماللعاجت 
 . لاللضا لتحللج ال ناج لاتحا ال وا ق م  االللت لاالح ال ال حليلج

بل اما ت لشءاش النلمبا لاالل لبال الع ل  ل عو  مج مش و ة مج ال  لشءاش لالحلكاش حلث ا  
اللا  ة الالتلءلة ل لة    تعل  ا م ا تل ل م امع  ا لشو ل  لل ال شامكة االتشابلة لليالباش مال رم  

 .ال جل  ملللتءود لاب الر الحلكاش لنشر اللغبة لال شوشق    االل  لام    االج   ال ءالا ل رمات ج
رعا ماإلضا ة الخ ال  احبة ال ولل لة ال  ءو ة    ات ا  ا تحمن اليالباش  لخ بع  ال نشر 
مج الش ر لال  لص مج ال وتل لالحغوط ال لتبية ب عه ال لحلة اللءلة   لا  رعا الءشاط لوج  م ومت  

ا اش لال  لص مج ي ا لة م ا لد ل  لخ  لل ال ما ل بلج اليالباش لشلا ررج    تعوشج ال ر 
 .مشا ل العنلة

 ل عل    ل  لخ م   مل و  اليالباش بر لا ل مللا م ا زاج مج يوجت الحلات لرل ج   اضا ة  
الخ ا  عل  م نلج ب  لشءاش االل لبال الع ل  ال   تلا ر  لخ بم  ال وتل لال حكو    اال معاالش  

 . مج بال  ت لشءاش ال ءم  الع لق
  ب للشلو للعء ا كعل  للع ل اتحا   و ت لشج الشعوم ماللعاجت حلث  لت لشءاش النلمبا لل 

ا   تلا ر  لخ تحللج ال  ة مالءم  لت رلل العاش لبال ال  زشاجت ال وا ق الش    لالءمل  لالعاطم   
 .لليالباش 

( الخ ا  االل لبال تلا ر  لخ  1994)  Curitisل خ رعا ال رج   ر احام يو  كللت  
ال لكلن لال  لص مج ال وتل لكعل  زشاجت ال رمت  لخ الع ل لم لاش طوشلة ماإلضا ة الخ المواار البر لة  

 ( 45:   24لالءمللة لالمللولويلة ال   ت كج ا  ت ح ق مج بال  تء لة ال رمت  لخ االل لبال )
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لال   احامش الخ   Dee Smith(2000()21)ل لث لت مق رعه الء ااا م    ااا جمالة ا جو 
   0 ر لة الل ص العالي  لالحلكة    تحللج الحالة الءمللة لالبر لة لالللوك االي  ا   

  ا ا   العوامل الءمللة ل ا جلم  عا     تح لق الءشاو    مل و  اجال م  ل  اال شية  
اللة مج ال وا ق الش    لاالي  ا    لاال  ا     املة اال شية اللشاضلة تعل  الملج جمية  

 ( 71    70:  5 ).لبال ال  تل يل  ا  ل عل  م   ملة لم  االبلشج لد ل  ل و لش   ل ب و
لرعا ا عكا  لاضف  لخ يوجت الحلات م معاجرا ال   لمة لال    لة    يوجت ال حة العامة  

لالرمالة ليوجت ال حة الءمللة ليوجت اجامت  ليوجت الحلات االللشة ليوجت الحلات االي  ا لة ليوجت ال عللو 
 .الو ت ليوجت الشا ا العاطم  لال ناي  

لاللشاضة تعر  شاطا ا لا لا ما لا ل  ل لم   االي  ا لة لجلمه ال  ا   ل ل ا تو   الحلكة لال   
 تع بددل ميلبددا الالددلا للحمدداظ  لددخ ال ددحة لالحلوشددة لرددخ ضددللمت مددج ضددللماش الحلددات ال دد  تع ددل  لددخ

 ( 106:  2) .زشاجت ال وا ق الءمل  لاالي  ا  
ا   توير   A.C.S.Mرعا ل ر احامش   ااا جمالة  امت ب ا العللة االملشكلة لليا اللشاض  

 ال ة بلج م املة النلمبا لال حة الءمللة حلث تلارو تل  اللشاضة    بم  مل و  ال لق  
لاال  ئال لاالحلا  ماللعاجت لبال ال  تحللج االجال ماى  ا  اللوملة ماإلضا ة الخ م   كمالت ال لا 

 ( 16) 0لاالل لة الرموشة   
  جلم كبلل    تحللج ال حة الءمللة   و  لالشرلل مالعكل ا  تحلش  الشلو ميل ة م  عة ل

 ( 29). لنشل ال وتل لاال  ئال لضغوط الحلات لشء خ الرا   ل  يخ االزماش 
( الخ ا  االب عام اال معال  ت كج الملج مج 2007) " Ivceic et alل ر احام: اململ  لآبلل  

ا حل مءالبة لبع  الحاالش اجماك العال اش بلج ال ناج لاالجماك لعل  ل ويل  ي وجه الخ  شاطاش 
 (  204:  23)  0اال معاللة  

 لتح ق رعه الء ااا الملض االل  للبحث لالع  لءص  لخ 
ا توير  للق جالة اح االًا بلج م ولي  ال لاللج ال بل  لالبعرو ل ش و ة البحث    كل مج االب عام 

 اال معال  ل يوجت الحلات    اتشاه ال لا  البعروا .
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ا   لوير  ال ة امتباطلة مويبة لعاش جاللة اح االة  ءر مل و    (8)يرل  تشلل   ااا 
يوجت الحلاه   –يوجت الحلات االللشة  –يوجت ال حة العامة )( بلج يوجت الحلات م معاجرا ال   لمة 0.05)

يوجت   –الءمللة يوجت ال حة  –يوجت الشا ا العاطم  لال ناي   –يوجت ال عللو لالرمالة  –االي  ا لة 
  –ال ق  –الما للة  –اال الة )لبلج االب عام اال معال  م معاجه ال   لمة   (حغل الو ت لاجامت 

( بلج ال ش ود  0.05اش جاللة اح االة  ءر مل و  )ع لاتحا توير  ال ة امتباطلة مويبة ل   (االل عراج 
الء ااا تشلل الخ ا  زشاجت الشعوم مشوجت العلخ لشوجت الحلات لال ش ود العلخ لالب عام اال معال   لرعه 

 .ال حة العامة ك حر امعاج يوجت الحلات ت احب ا زشاجت    االب عام اال معال 
(    ا   2010) لت مق رعه الء ااا م  ما احام الل  كال مج ا لعلر لللم ل اج  ال ءشالوا 

ال   لمة ال   ل علض ل ا مشكل قتشاب    الملج ال ب عل ا معاللا تكو  لرت  ال رمت  لخ ال عامل م  ال وا  
ل عا   و ا  اال لاج ملتمعوا االب عام اال معال  لرل و ال رمت  لخ حل ال شكالش لتبللي ا لال وي  الخ  
ال  رم اىلال  لل شكلة ك ا ت كء و مج تغللل اتشارات و اال معاللة  ءر مواي ة ال وا   الحاغية  

 ( 163لعلر لللم:  )لتغللل اال معا  للكو  اتشابلا. 
 لخ ار لة ا     Golemanيول ا  ا  ا (   ال  ج 2010)لشوضف لعلر لللم ل اج  ال ءشالو       

تكو  لر  اال لاج  رمت ا معاللة تدج  ب و الخ الءشاو    الحلات لششلل الخ ا  اال لاج العلج تعل و   
 ( 101:  6)  0ظو مشاالش الحلاتمشا لرو لش م  و  ا لش ما لو  م  مشا ل االبلشج ل  لنل     مع

لتل  الباح ة  خ ضول ما لبق ا    ااا الرمالة الحاللة  ر تبرلا مءي لة  ال ب عل ا معاللا         
ل  1ح ص ل     مال رمت  لخ   و اال معاالش لتءظل  ا لال عبلل  ء ا ميلق مب علت ل عالة لك

 اش طلبة م  االبلشج لشوي  تمعلله ميلش ة  الحلاللة ال معاالش االبلشج م ا تلا ره  لخ تعوشج  ال
اتشابلة لمج  و  ر ل     برمية م بولة مج الشعوم مشوجت الحلاه م معاجرا ال   لمة لالع  لءعك   خ 
 رمت الملج  لخ معل ة عات  ل  و حايات  لاررا   م ا لدج  الخ الشعوم ماللضا  ج الءم  لال وا ق 

   لءة لالعلش  خ لالمة للالي االمل الع  لر   لخ ت    الملج  االي  ا   لالشعوم ماللعاجت لالي
   0مال حة الءمللة لالشل لة لاالي  ا لة لاال با   لخ الحلات لال  يلب لل ل  بل ب  ة لاما  

لت ءمق رعه الء ااا م  ما احامش الل    ااا جمالة كل مج ا  ماربة  با  ل حواق  ا ل ا        
    0علشج ا معاللا رو مج عل  الءظلت االتشابلة لاال با   لخ الحلات  (    ا  ال ب 3() 2016)
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( الخ ا   2015)" Frolova & Novoseloveل خ رعا ال رج تشلل ا  لللو ا ل و لللما       
 (   43 -30:   22)  0االب عام اال معال  احر م اجم تعل  الملج لل غللاش الحلاتلة  

( الخ ا  االب عام اال معال   2015)  Chandra& Lenkaك ا احامش كال مج ا تشءرما ل للءعا ا      
لع لل مج ال لدلللاش   امال م  ا للءشاو    الحلات ر  ال غللاش الللشعة    الحلات تشعل الملج مح ال ما

لمج  و  ا  الملج العو ل     م رم مج االب عام اال معال  ت كء  ضبب ا معاالت  لشكو  مءشنا لل  اي  
 ( 335  -332:  20 ) 0ال يلوبة مء   

لرعا تملل ا  اال لاج العلج لرل و ل   ما معاالت و لا معاالش االبلشج الرابللة تعو  لرل و        
االمكا لة  لخ تو لم ا مشكل   لل لمل   خ م  ل  موا   ال ما ل االي  ا    خ حلج ا  الملج 
الع  تعو  لرت  رعه االمكا لة ضعلمة  ا   تم ر اللليلت  لخ اجامت ا معاالت  لتو لم ا مشكل  حلف 

   0 م ل الغحا لالحن  لاال  ئال 
 لبحث لالع  لءص  لخ لب عه الء ااا ت كج ال ح ق مج  حة الملض ال ا   ل

 ا توير  ال ة امتباطل  جالة اح االا بلج محالم االب عام اال معال  ل معاج يوجت الحلات.
 0لعل  لر   لءة مج طالباش اللءة ال ححللشة ال لام ال ح      يامعة يازا  ا 

معلوملددة يددوجت الحلددات مددج لتشددلل   ددااا معاجلددة اال حددرام امكا لددة ال ءبددد ماالب عددام اال معددال  مددج بددال  
 بال  ال عاجلة ال اللة :

 28.2421-× يوجت الحلات )ل(  1.042االب عام اال معال  ) ( =  
لتلي  الباح ة رعه الء لشة الخ ا  ال ب علشج ا معاللا بدرا عل  و لتءدالل و اإلتشداب  ال معداالت و  دخ        

شعل  ا  ل لليلت  لدخ ال وا د  لا  دل تمدا ال مدج ال وا   ال   لمة مشكل م ملج لغلل م لور لبيلش ة ت
االبلشج لبشكل تعبل لشعك   ل   لا   اجات   كل عل  تشعل و تشدعلل  مشدوجت الحلدات م معاجردا ال   لمدة 
بل لشل   عو  ب ا  لمج  و ت كج االحامت الخ امكا لدة ال ءبدد ماالب عدام اال معدال  مدج بدال  يدوجت الحلدات 

  (6()2010ااا جمالة كل مج لعلر لللم ل اج  ال ءشالو )ل خ عل  اتلاق م     0
 لب عه الء ااا ت كج ا ال ءبد ماالب عام اال معال  مج بال  يوجت الحلات ا
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 اإلل  ال اش : 
 دد  ضددول  رددرار ل ددللض البحددث لال ددء ا ال لدد  ري ل ددخ حددرلج  لءددة البحددث لالدد ءاجا  لددخ           

 -ال  الل ما للخ :الء ااا ال   تو ال و ل قلل ا  مكج 
   ال  راي ت لشءاش النلمبا لاالل لبال الع ل  كا  ل ا اى ل االتشداب   لدخ االب عدام اال معدال    -

 .لر    لاج  لءة البحث 
   ال  راي ت لشءاش النلمبا لاالل لبال الع ل  كا  ل ا اى ل االتشداب   لدخ يدوجت الحلدات  لدر    دلاج  -

 . لءة البحث 
 0امتباطل  مويبة جالة قح االا بلج االب عام اال معال  م معاجه ليوجت الحلات م معاجرا توير  ال ة  -
 .ت كج ال ءبد ماالب عام اال معال  مج بال  يوجت الحلات  -

 ال و لاش :
    ضول   ااا الرمالة لما تو ال و ل قلل  مج   ااا تو خ الباح ة م ا لل  :

اجماج بل داما ت لشءدداش النلمبدا ضدد ج بيددة اال شدية اليالبلددة ليالبداش الشامعددة ل ددا لد  مددج ا ددل  -
 .اتشاب   لخ االب عام اال معال  ليوجت الحلات 

االر  اي مشكل قتشاب  ماى شية اللشاضلة لال ل ل لة ال   تلا ر اليالباش  لخ تو ل   رمات ج  -
 .االب عامشة

الشامعلددة ال ءالددبة إل ددراج بددلاما تلددد و  ددخ تعلددو اليالبدداش كلملددة الدد غال  الو دددت تددو لل البلئددة  -
 .لم املة اال شية اليالبلة اللشاضلة لال  ا لة لاالي  ا لة

 ال لاي  
  لال : ال لاي  العلبلة:

: االب عامشة اال معاللة لر   لءة مج طالل الشامعة ل ال   ا مكل   (2008) ابو زشر لعلر الشوشم   -1
االلعلل ل ا لالعوامل ال  لة للش  لة   محث مءشوم   ال شلة ال  لشة  مج 

 .   ال ارلت61للرمالاش الءمللة   العرج 
( : ال وا ق الءمل  لال واز  الو لم    جام العال لج للءشل  2006حش ت لم يمخ مارخ ) حللج  -2

      .لال وزش    ال ارلت
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: االب عام اال معال  ل ال    مال ما   لال شا ي لر  طلبة كللة  (2016) ماربة العاجل  لاحواق  ا ل  -3
لشامعة ال ل ء لشة ر ال لبلة االلاللة  محث مءشوم  مشلة كللة ال لبلة االلاللة   ا

 . 97 العرج  23ال شلر 
( : اتشاراش الوالرلج  حو ابءاا و مج عل   رماش االجماك  وق الحل    1995لعر ت خ العيام )  -4

      .ملالة مايل لل غلل مءشومت   كللة ا جال   الشامعة ال ل ء لشة 
ال    جام  مال لليبا ة  ( :  للمة ال لبلة    ال عللو الشامع  لالع2014)لعلر يالو االلرو  -5

                              .لالءشل لال وزش      ا    االمج  
( :   وعج بءاا  لإلبراد اال معال  لالعمالت اال معاللة لال معلل  2010لعلر لللم ل اج  ال ءشالو ) -6

اإلبرا   لالاللا مواي ة الحغوط الرماللة لر  اليالا ال علو ر محث مءشوم   
يامعة   الرمالاش ال لبوشة لاال لا لة  ال شلر ال ا    كللة ال لبلة برمء وم مشلة 

 . االلكءرمشة
:  ا للة االمحاج مال عء     تحللج يوجت الحلات الءمللة لرو (2009) ل لة  ح ر لل ال حللج -7

طالباش كللة ال لبلة  محث مءشوم  مشلة جمالاش  لبلة    ال لبلة ل لو الءم  
ASEP ر ال الث   العرج االل    يامعة الياا    ال  لعة العلبلة اللعوجتة   ال شل . 

( : ال رمشا الع ل     ال شا  اللشاض    جام المعل العلب    1996مح ر العلب  ح عو  ) -8
 . ال ارلت

 . ( : مربل     لو الءم  اللشاض  ر ملكن الع ال للءشل   ال ارلت2009حلج  الل  ) مح ر  -9
( : جلم اال شية اللشاضلة  خ يوجت الحلات لر  طلبة  2008مح ر  بر  لللرت  بر اللحلو )  -10

يامعة اللليا   ابو  مل ب   ا    محث مءشوم   ل اا   رلت  لو الءم  ليوجت 
 . جتل بل 19-17ابو     كللة ال لبلة   مل ب الحلات   يامعة اللليا   

م لا  يوجت الحلات ليلبة الشامعة   ل اا   رلت  لو   (:2006مءلخ ل لخ كا و ) مح وج  -11
  19-17الءم  ليوجت الحلات   يامعة اللليا   ابو     كللة ال لبلة   مل ب 

 . جتل بل
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