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 انتعرَف بانبحث  -2

 انمقذمت وأهمُت انبحث  2-2
 بغاااد ٚؿكاىاااث ١اااؿ٠ٓ اٌل٠اػاا١ت ِااا ٘ااٛ ا  عظاا١ٍت اْ ِااا ٠غظااً ِاآ ح ااٛك  ااٟ ِؾخٍاا  اٌّ

ٕفو اٌل٠اػاٟ ٚاعاـ ِآ اٌعٍاَٛ اٌاقٞ حالن ا رال اٌىب١ال  اٟ اٌغلوات ٚعٍَٛ ِؾخٍفات ٠ٚعاـ عٍاُ اٌا

 اٌل٠اػ١ت اٌٝ صأب اٌعٍَٛ ا ؽلٜ .

حي١ل صٕبا اٌٝ صٕب ِع اٌضٛأب اٌبـ١ٔت عب ٚا ٘خّاَ باٌضأب إٌفيٟ ٌت ٌقا  أْ ع١ٍّت اعـاؿ اٌال

ع١ٍّت اٌخـك٠ب١ت  ؼال اٌخٟ حلحىن ع١ٍٙا اٌ  ْ " ا عـاؿ إٌفيٟ اعـ ا عّـةٚاٌّٙاك٠ت ٚاٌؾ  ١ت 

عٓ عٕاطل اٌخـك٠ب ا ؽلٜ " 
1
. 

ٚبّااا اْ ٌعباات اٌىاالة اٌ اااةلة ٚاعااـة ِاآ ا ٌعااال اٌخااٟ حغخاااس اٌااٝ ا ٘خّاااَ با ىااخزاكة ا ٔفعا١ٌاات 

. ع١ااذ ٠خعاالع اٌالعااب ؽااالي إٌّا ياات اٌااٝ عااا ث  ب ِاآ اصااً م٠اااؿة ؿا ع١اات ا ٔضااام ٌااٌٗالعاا

كة ٌااقا  ااأْ ا عااـاؿ ٚاٌخ١ٙفاات إٌفياا١ت اطاابغج ع١ٍّاات ِٚٛالاا  ٔفياا١ت ِظااغٛبت با ٔفعاااي ٚا رااا

ػلٚك٠ت ٍِٚغت بإٌيبت ٌالعب ٌىٟ ٠يخ ١ع اٌيا١ لة عٍاٝ أفعا حاٗ ٚػابؾ حظال احٗ ٚباٌخااٌٟ 

 م٠اؿة ؿا ع١ت ا ٔضام ٌت . 

عب عٍٝ اْ ٠ىْٛ ِخماـِا ِٚخ١ّانا با١ٓ اللأاٗ  اٟ اٌفل٠اك اف ا ٔضام عٍٝ عذ اٌال ١تعًّ ؿا عٚح

٠ات ٚحعّاً عٍاٝ ٚاىاخزاكة اٌ الات اٌىإِات ٌـ ٌالٔضام ٚاٌخفٛق حعًّ عٍاٝ حغف١انٖ باْ عاصت اٌالع

 ٚؽالاحٗ ٔغٛ حغم١ك اٌٙـف إٌّشٛؿ ٚ٘ٛ ا ٔضام اٌعاٌٟ .  ِؼاعفت ٚحٛص١ٗ صٙٛؿٖ

ٔخ١ضت ٌّا حمـَ  أْ أ١ّ٘ت اٌبغذ حىّٓ  ٟ اٌخعلف عٍٝ ِيخٜٛ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٌاـٜ اٌالعبا١ٓ 

ا ٔضااام ٚباٌخاااٌٟ ِعل اات ٔااٛ  اٌعاللاات ٚاٌخااأر١ل باا١ٓ ا ىااخزاكة ا ٔفعا١ٌاات ٚوااقٌه ِيااخٜٛ ؿا ع١اات 

 ٚؿا ع١ت ا ٔضام . 

 

   -مشكهت انبحث : 2-1
اْ ا عااـاؿ إٌفيااٟ اٌض١ااـ ٌالعااب ٌاات ؿٚك وب١اال  ااٟ حغـ٠ااـ ِيااخٜٛ ا ىااخعـاؿ إٌفيااٟ ٌاات ٚحضاااٚم 

حااـك٠ب  االق اٌل٠اػاات اٌغااا ث اٌّؾخٍفاات اٌخااٟ ٠ّاال بٙااا ٌااقا  ّاآ ؽااالي عّااً اٌباعزاات  ااٟ ِضاااي 

ٌاـكصاث ِؾخٍفات  حعالع اٌالعاب  ٟ ِباك٠اث ِؾخٍفت ٌفلق اٌل٠اػات اٌضاِع١ات اٌضاِع١ت  عظج

 اٟ ٚ اٟ ٔفاو اٌٛلاج ٠العاو عاـٚد ح ١الاث ٍِغٛ ات  عا١ٌات ؽاالي إٌّا يااثف ىخزاكة ا ِٔٓ ا

 ىااخزاكة ؿا ع١اات ا ٔضااام ٌـ٠ااٗ ٚ صااً فٌااه ؿأبااج اٌباعزاات اٌااٝ ِعل اات ٔااٛ  اٌعاللاات باا١ٓ ا ِيااخٜٛ

 ا ٔفعا١ٌت ٚؿا ع١ت ا ٔضام ًٚ٘ حؤرل اعـاّ٘ا عٍٝ ا ؽلٜ ِٓ اصً حضاٚم اٌغاا ث اٌياٍب١ت اٌخاٟ

ٚاٌٛطااٛي اٌااٝ  ٚاٌفل٠ااك وىااً ٚا٠ضاااؿ اٌّيااخٜٛ إٌّاىااب ِاآ ا ىااخزاكة ٚؿا ع١اات ا ٔضااام ٌالعااب

 ِيخٜٛ ا ٔضام اٌض١ـ . 

   -أهذاف انبحث : 2-3
 .ت ٚؿا ع١ت ا ٔضام ٌـٜ  عبٟ  لق اٌل٠اػت اٌضاِع١ت اٌخعلف عٍٝ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌ -1

 اٌخعلف عٍٝ ٔٛ  اٌعاللت ب١ٓ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٚؿا ع١ت ا ٔضام ٌـٜ اٌالعب١ٓ .  -2

   -فرض انبحث : 2-4
ٕ٘ان عاللت فاث ؿ ٌت ِع٠ٕٛت ب١ٓ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٚؿا ع١ت ا ٔضام ٌـٜ  عبٟ اٌىالة اٌ ااةلة 

 ت اٌضاِع١ت .ٌفلق اٌل٠اػ

 

 

 

 

 

                                                 
1
دمحم صياَ علل ، ِٛىٝ صٛاؿ وا ُ : ِماكٔت ِيخٜٛ ا ىخضابت ا ٔفعا١ٌت ب١ٓ اٌّخمـ١ِٓ ٚاٌشبال  ٟ ٌعبت اٌّالوّت ، ِضٍت و١ٍت  

 .35، ص 2001، بعمٛبت ، ِ بعت ؿ٠اٌٝ ،  1اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، اٌعـؿ 
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   -مجاالث انبحث : 2-6

اٌضاِع١ات اٌٛىا ٝ ٚاٌضٕٛب١ات ٌٍعااَ اٌـكاىاٟ  عباٛ  الق اٌل٠اػات انمجال انبشرٌ : 2-6-2

2007-2008 . 

اٌماعت اٌّ ٍمات  ب ٌٛت  لق اٌل٠اػت اٌضاِع١ت اٌٛى ٝ ٚاٌضٕٛب١ت  ٟانمجال انمكاوٍ : 2-6-1

 .  ٟ ِغا ظت اٌماؿى١ت

 .  24/10/2008ٌٚ ا٠ت  9/1/2008اٌفخلة ِٓ : انمجال انسماوٍ  2-6-3

   -انذراضاث انىظرَت وانذراضاث انمشابهه : -1

   -انذراضاث انىظرَت : 1-2

   -مفهىو االضتثارة االوفعانُت ووظرَاتها : 1-2-2
ٌمـ  ٙلث بعغ اٌخعاك٠  اٌخٟ حب١ٓ ِفَٙٛ ِظ ٍظ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت  ٙٛ " عبااكة عآ عاٌات 

بت  اٟ عّاً ىاٍٛن ِعا١ٓ " حّخام بمٛة ٚكغ
1
، اِاا اكٔاٛف  با١ٓ اْ " ا ٔفعاا ث اٚ اٌٛصاـا١ٔاث  

عـد ؿاؽٍٟ  ْ ٘قا اٌغـد لـ ٠ز١ل بـٚكة ِظٙلا ؽاكص١اا ٠اـي ع١ٍات ٚاع١أاا ٠ٕان  ٌّظٙال  ضاأة 

٠ٚظعب اٌخغىُ بت "
2
فعااي " عبااكة عآ عاٌات ياعٛك٠ت فاح١ات  اٟ اٌىااةٓ اٌغاٟ ، اٚ لـ ٠ىْٛ ا ٔ 

ي١ٌٛٛص١ت ؿاؽ١ٍت ِٚظا٘ل حعب١ل٠ات ؽاكص١ات لاـ حعبال غاٌباا عآ ٔاٛ  ا ٔفعااي حظاعبٙا ح ١لاث  

"
3

. ٌاقا  ااأْ ا ٔفعااي عباااكة عآ عااا ث  يا١ٌٛٛص١ت حغااـد ٌال الاؿ ٚحعّااً عٍاٝ حٛص١ااٗ ىااٍٛوُٙ 

 . اٚ ىٍب١ت ٚباٌخاٌٟ حؤرل  ٟ ِيخٛاٖعيب ٔٛ  ا ىخزاكة اْ وأج ا٠ضاب١ت 

عباااكاث حااـي عٍااٝ اوراااكة ٚبااذ كٚط اٌغّاااه ٌالعااب ٚوز١االام ِااا ٠يااخؾـَ  ااٟ أرٕااات إٌّا ياااث 

ٚحغـ٠ااـام ِاآ لبااً اٌّااـكب١ٓ ب ١اات اٌٛطااٛي باٌالعااب ٌاااؿات اٌّ ٍااٛل تٔضااامٖ. ٚحىزاال  عااا ث 

ا ىخزاكة ٚاٌخعبفت إٌفي١ت لبً إٌّا يت ٚؽالٌٙا عٓ ؽل٠اك حشاض١ع اٌالعبا١ٓ ٚباذ كٚط اٌغّااه 

 . ٟ ٔفٛىُٙ ٌؼّاْ حغم١مُٙ ألعيٓ ِيخٜٛ  ٟ األؿات

م ٚبااٌا األرال  اٟ ع١ااة اٌالعاب اٌل٠اػا١ت ، تف حالحبؾ  ٚوقٌه ٔضـ اْ "ا ٔفعا ث حٍعب ؿٚكام ِّٙاا

بيّاث يؾظ١خٗ ٚىاٍٛوٗ ٚؿٚا عاٗ ٚعاصاحاٗ ٚباأٔٛا  األٔشا ت اٌخاٟ ٠ّاكىاٙا ، تف   حٛصاـ عٍاٝ 

. با با ٔفعا ث"اوؽالق أٔٛا  ِٓ اٌّّاكىاث اٌل٠اػ١ت ؿْٚ أْ حظ
4
 

 ٔفعا١ٌت  ٟٙ : ة ا اِا ٔظل٠اث ا ىخزاك

حفخالع ٘اقة إٌظل٠ات اْ اٌياٍٛن ا ٔفعااٌٟ ٚاٌياٍٛن اٌاـا عٟ ٌّٙاا ٔفاو وظرَت االثاارة : -1

ا ىاه اٌفي١ٌٛٛصٟ . 
5
 

حش١ل ٘قة إٌظل٠ات اٌاٝ اْ اٌخ ١الاث اٌعؼا٠ٛت  اٟ اٌضياُ حيابك الوج :  –وظرَت جُمص  -1

ا ٔفعاي ٚاْ ٘قة اٌخ ١لاث اٌعؼ٠ٛت حأحٟ بعـ عـٚد إٌّبت . 
6

 

حالٜ ٘اقة إٌظل٠ات اْ ا ٔفعااي ٘اٛ عاـد ىاا٠ىٌٛٛصٟ اٚ ٘اٛ رَت جان باىل ضاارتر : وظ -3

ىٍٛن ىغلٞ ٠لِٟ اٌٝ غا٠ت ٟٚ٘ اٌخؾٍض ِٓ ِٛل  ِع١ٓ .
7

 

حٛطً ٚاؽيٓ ِؤىو ِـكىت اٌيٍٛو١١ٓ اٌٝ أٗ ٠ٛصـ ٌـٜ ا ؽفاي وظرَت انطهىكُُه :  -4

ّٕبات ٚا ٔفعاا ث ٘اٟ رالرت أفعا ث ٌىً ٚاعـ ِٕٙا ِٕبٗ ؽاص ٚاىخضابٗ ؽاطت ٌاقٌه اٌ

اٌؾٛف ٚاٌ ؼب ٚاٌغب . 
8

 

                                                 
1
عّٓ دمحم ع١يٛٞ . عٍُ إٌفو اٌفي١ٌٛٛصٟ ، ؿكاىت  ٟ حفي١ل اٌيٍٛن ا ٔيأٟ ، ب١لٚث ، ؿاك إٌٙؼت ٌٍ باعت ٚإٌشل ، عبـ اٌل 

 .    59، ص 1991
2
 . 133، ص  1983، حلصّت عاؿي عن اٌـ٠ٓ ٚاؽلْٚ ، اٌما٘لة ، ِ بعت ا ٘لاَ ،  اٌخمـَ  ٟ عٍُ إٌفوأكٔٛف .  
3
 . 438،ص 1998، اٌما٘لة ، ِلون اٌىخال ٌٍٕشل ،   1، ؽ ُ إٌفو اٌل٠اػِٟـؽً  ٟ عٍدمحم عيٓ عالٚٞ .  
4
دمحم صياَ علل ، ِٛىٝ صٛاؿ وا ُ : ِماكٔت ِيخٜٛ ا ىخضابت ا ٔفعا١ٌت ب١ٓ اٌّخمـ١ِٓ ٚاٌشبال  ٟ ٌعبت اٌّالوّت ، ِضٍت و١ٍت  

 .  41،  2001، ِ بعت ؿ٠اٌٝ ، بعمٛبت ،  1اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، اٌعـؿ 
5
 . 244، ص 1998، اٌما٘لة ، ِىخبت إٌٙؼت اٌعلب١ت ،  2ي١ـ ابٛ يع١شع . أىو عٍُ إٌفو اٌفي١ٌٛٛصٟ ، ؽاٌ 
6
 .  170، ص  1993،اٌما٘لة ،  اٌما٘لة ، ِىخبت ا ٔضٍٛ اٌّظل٠ت،  8، ؽ عٍُ إٌفو اٌفي١ٌٛٛصٟاعّـ عىايت .  
7
 .  141، ص  1975خبت اٌؾأىٟ، ِى ، اٌما٘لة ، عٍُ إٌفو ) اطٌٛت ٚح ب١ماحٗ (ِظ فٝ  ّٟٙ .  
8
 . 45، ص  1985، ب ـاؿ ، ِىخبت إٌٙؼت ،  2، ؽ . اٌمٍكِظ فٝ عبـ اٌيالَ ا١ٌٙخٟ  
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   -مفهىو دافعُت االوجاز : 1-2-1
اوخيب ِفَٙٛ اٌـا ع١ت ا٘خّاِا ِخ١ّنا ِٓ اٌّع١١ٕٓ بـكاىت ا ٔياْ ٚاٌّخعاا١ٍِٓ ِعاٗ ٠ٚلصاع فٌاه 

 كحباؽ اٌفلؿ بـٚا ع ِخعـؿة حز١لٖ ٚحغلوٗ ٚحٛصٙٗ  ٟ اْ ٚاعـ ٔغٛ احضا٘اث ِغـؿة ، ٌقا  مـ حاُ 

 ؾـاِٗ ٌخفي١ل ىٍٛن ا ٔياْ  ٟ ِغاٌٚت ٌٍخٕبؤ بقٌه اٌيٍٛن ٚاٌخغىُ  ١ٗ . اىخ

ٚٔمظـ بّظ ٍظ ؿا ع١ت ا ٔضام بأٔٙا " ع١ٍّت اىخزاكة اٌيٍٛن ٚاٌّغا ظت ع١ٍت ٌخغم١ك ٘ـف "
1
   

ٚوقٌه ٔعٕٟ بٙا " اٌلغبت ٚاٌيعٟ ٌٍخ ٍب عٍٝ اٌظعٛباث ٚاٌعٛاةك ٌخغم١ك إٌضاط  ٟ ا ؿات " 
2
 

2
 

أىاه ع١ٍّت ؿا ع١ت ا ٔضام ٘ٛ ا ىخزاكة اٌخٟ حغـد ٌيٍٛن اٌالعاب اٚ لاـ حىاْٛ "  ع١ذ ٔضـ اْ

عاصت ٌـٜ اٌفلؿ ٌٍخ ٍب عٍٝ اٌعمباث ٚإٌؼاي ِٓ اصً اٌي١ لة عٍٝ اٌخغـ٠اث اٌظعبت ، ٚا١ٌّاً 

اٌٝ ٚػع ِياخ٠ٛاث ِلحفعات  اٟ ا ؿات ٚاٌياعٟ ٔغاٛ حغم١مٙاا ، ٚاٌعّاً بّٛا بات ياـ٠ـة ِٚزاابلة 

ِيخّلة "
3
. 

افْ  ـا ع١ت ا ٔضام عبااكة عآ لاٛة حاؤرل ٚحياخز١ل ىاٍٛن اٌالعاب ٌّٛاصٙاٗ اٌخغاـ٠اث اٌل٠اػا١ت 

 ٚاٌخ ٍب ع١ٍٙا ِٓ ؽالي اٌخظ١ُّ ٚاٌّزابلة ٌخغم١ك اٌّيخ٠ٛاث اٌعا١ٌت .

ٚعٕـِا ٠ٕظب ؿا ع اؤضام عٍٝ ا٘خّاَ اٌفلؿ بايابا  اِىا١ٔاحاٗ ٚلـكاحاٗ  أاٗ ٠ظإ  

خّاَ ِلونام عٍٝ إٌّا يت ب١ٓ األ لاؿ  ا١ّىٓ عاـة  اٟ ٘اقٖ وـا ع ٌٍّٕٛ أِا تفا واْ ا ٘

م  م اصخّاع١ا  4.اٌغاٌت ؿا عا
وقٌه ٔضـ اْ ؽاط١ت ؿا ع١ت ا ٔضام حخٌٛـ ٌـٜ اٌفلؿ ِٕق اٌ فٌٛت ٚحبـأ حّٕٛ ٚحخ ٛك اعخّاؿا عٍٝ 

ٟ  اٟ اٌظلٚف اٌب١ف١ت ِٚا ٠ؤرل  ٟ ىٍٛوٗ اػا ٗ اٌٝ ؿٚك اٌٛاٌـ٠ٓ اٌٍقاْ ٠عخبلاْ اٌعاًِ ا ىاىا

حٛص١ٗ اٌ فً ٔغٛ اٌيٍٛن إٌّاىب ٚاٌلغبت ٚا طلاك  ٟ حغم١ك إٌضاط ِٓ اصً ِيخمبً ص١ـ ٌقا 

٠ّىاآ اعخباااك ؿا ع١اات ا ٔضااام اٌّغاالن ا ىاىااٟ ٌشؾظاا١ت اٌفاالؿ ٚىااٍٛوٗ ِاآ ؽااالي ا طاالاك 

 ٚاٌّزابلة ٚاٌخٕا و ٌخغم١ك أ ؼً ِيخٜٛ ِّىٓ ب١ٓ ا  لاؿ .

اؿ حؾخٍ  ِزٍّا حؾخٍ  إٌشاؽاث  ٟ ؽب١عت اٌخغـٞ اٌاقٞ حفلػاٗ تْ لٛة اٌـا ع ٌإلٔضام عٕـ األ ل

ٚاٌ االع اٌااقٞ  حمـِاات ٌٍخعب١اال عاآ ٘ااقا اٌااـا ع ٌااقٌه ٠ٕب ااٟ أْ ٔأؽااق بٕظاال اوعخباااك وااً عٛاِااً 

م  اٌشؾظ١ت ٚعٛاًِ اٌب١فت عٕـِا حغاٚي حفي١ل لاٛة ؿا اع اؤضاام بإٌيابت ٌفالؿ ِعا١ٓ ٠ٛاصاٗ حغاـ٠ا

م بظاٛكة ألاٜٛ ٌإلٔضاام  اٟ ٚلاج ِعا١ٓ ِغـؿام  ٟ عاٌت ِغـؿة ٠ّىٓ ٌٍ فلؿ ٔفيٗ أْ ٠ىْٛ ِاـ ٛعا

م عٍااٝ ٚلااج ىؽاال عخااٝ عٕااـِا ٠ىااْٛ  ااٟ ِعظااُ اٌظاالٚف ١ِااا م عٍااٝ ٚصااٗ اٌعّااَٛ ٌخغم١ااك  ل١اىااا

 ِٕضناث ٌإلٔضام ىوزل ِٓ ا٢ؽل٠ٓ
5
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 330، ص 2000، عّاْ ، ؿاك اٌّي١لة ٌٍٕشل ٚاٌخٛم٠ع ٚاٌ باعت ،  عٍُ إٌفو اٌخلبٛٞطاٌظ ابٛ صاؿٚ .  
2
ا بـا ع ا ٔضام اٌـكاىٟ ٌـٜ ؽاٌباث و١ٍاث اٌّضخّع  ٟ ا كؿْ ، اؽلٚعت ك مت ؽ١ٍفت ىاٌُ . أىا١ٌب اٌّعاٍِت اٌٛاٌـ٠ت ٚعاللخٙ 

 .   21، ص 2000ؿوخٛكاة غ١ل ِٕشٛكة ، و١ٍت اٌخلب١ت ، اٌضاِعت اٌّيخٕظل٠ت ، 
3
 ٌٛكٔيا بي ا مولٞ . اٌعاللت ب١ٓ ا حضاة ٔغٛ ِٕٙت اٌخـك٠و ٚبعغ ِخ ١لاث اٌـا ع١ت ٌالٔضام ٌـٜ اٌ اٌباث اٌّعٍّاث بضاِعت 

 .  87، ص  1993،  6اٌبغل٠ٓ ، اٌّضٍت اٌّظل٠ت ٌٍـكاىاث إٌفي١ت ، اٌعـؿ 
4

 .  119-117، ص  1990، اٌل٠اع ، ِ بعت كعا٠ت اٌشبال ،  عٍُ إٌفو اٌل٠اػ٠ٟغ١ٝ وا ُ إٌم١ب . 
5
،  1971ٍخأ١ٌ  ٚإٌشل ، ، حلصّت أعّـ  لس ٚاؽلْٚ ، اٌما٘لة ، ا١ٌٙفت اٌّظل٠ت اٌعاِت ٌ ٔظل٠اث اٌشؾظ١ت٘ٛي . ن . ٌٕـمٞ س :  

 . 120ص
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   -مىهج انبحث واجراءاته انمُذاوُت : -3

   -انبحث : مىهج 3-2
ج اىااخؾـاَ اٌّاإٙش اٌٛطاافٟ بأىااٍٛل اٌّيااظ اٌااقٞ ٠ٙااـف اٌااٝ " صّااع اْ ؽب١عاات اٌـكاىاات عخّاا

اٌب١أاااث ٌّغاٌٚاات اؽخ١اااك اٌفاالٚع اٚ ا صاباات عٍااٝ حياااا ث حخعٍااك باٌغاٌاات اٌضاك٠اات اٚ اٌلإ٘اات 

  لاؿ ع١ٕت اٌبغذ " 
1
 . 

   -عُىت انبحث :مجتمع و 3-1
ٕٛب١ات اٌّشااكوت  ااٟ اياخًّ ِضخّاع اٌبغااذ ِآ  الق اٌل٠اػاات اٌضاِع١ات ٌٍضاِعااث اٌٛىاا ٝ ٚاٌض

ٌقا  ىأاج ع١ٕات اٌبغاذ حخىاْٛ ِآ ٘اقٖ  اٌفالق 2008 -2007ب ٛ ث اٌضاِعاث ٌٍعاَ اٌـكاىٟ 

ضاِع١اات  ااٟ صاِعاااث  ) بابااً ، اٌل٠اػاات اٌ (  عبااا ٠ّزٍااْٛ  االق 43) ٚاٌّخىٛٔاات ِاآ  اٌّشاااكوت

 ( .  1 ٚوّا ِٛػظ  ٟ اٌضـٚي )وت  ٟ ٘قٖ اٌب ٌٛت ( اٌّشاك اٌّزٕٝاٌبظلة ، اٌـ٠ٛا١ٔت ،

 

 

 

 

 ( 1صـٚي )

 ٠ب١ٓ اٌضاِعاث ٚعـؿ اٌالعب١ٓ اٌّشاكو١ٓ  ٟ اٌب ٌٛت 

 عذد انالعبُه انجامعاث

 10 بابً

 12 اٌبظلة

 10 اٌماؿى١ت

 11 ّزٕٝاٌ

 43 اٌّضّٛ 

 

   -انبحث : واجهسة أدواث 3-3
 اٌبغذ ا ؿٚاث ٚا صٙنة اٌخا١ٌت : ٚلـ حؼّٓ

 اٌّظاؿك اٌعلب١ت  1-

  . ٗاٌّالعظ -2

 ا ىخبأٗ )ِم١اه ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ( -3

 -تِا ا صٙنة اٌّيخعٍّٗ:

 (.flamingoعاىبت ٠ـ٠ٚٗ ٔٛ  ) -1

 (.puntium 4صٙام وِٛب١ٛحل ٔٛ  ) -2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
، اٌما٘لة ، ؿاك اٌفىل اٌعلبٟ ،  اٌبغذ اٌعٍّٟ  ٟ اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ٚعٍُ إٌفو اٌل٠اػٟدمحم عيٓ عالٚٞ ، اىاِت واًِ كاحب :  

 .  139، ص  1999
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   -اجراءاث انبحث انمُذاوُت : 3-4

   -انبحث : ٍضُااجراءاث اعذاد مق 3-4-2
كة ا ٔفعا١ٌاات ٌااص) عظاااَ دمحم عبااـ اٌلػااا ( حااُ ا عخّاااؿ عٍااٝ اٌّظاااؿك اٌع١ٍّاات ِٚم١اااه ا ىااخزا

1
 

ٚلـ علع اٌّم١اه عٍٝ ِضّٛعات ِآ اٌؾبالات  (  ملة ٠ض١ب عٕٙا اٌّؾخبل31ٚاٌقٞ ٠خأٌ  ِٓ )

ٚاٌّؾخظ١ٓ
*2

ٚ ٙل  اٟ  بعغ اٌخعـ٠الث اٌبي١ ت ٚلـ ابـٚا كأ٠ُٙ  ٟ ِالةّت اٌّم١اه ِع اصلات 

 . (1طٛكحٗ إٌٙاة١ت وّا  ٟ اٌٍّغك )

ٌص) ع١ـك عبـ اٌلػا ِم١اه ؿا ع١ت ا ٔضام مـ حُ ا عخّاؿ عٍٝ  ٌّم١اه ؿا ع١ت ا ٔضاماِا بإٌيبت  

)
3
(  مالة ٠ض١اب عٕٙاا اٌّؾخبال  31اٌقٞ حُ ح ب١مٗ  ٟ اٌب١فت اٌعلال١ت ع١ذ ٠خاأٌ  اٌّم١ااه ِآ )  

 ( .2ٚعلع ا٠ؼا عٍٝ اٌؾبلات ٚاٌّؾخظ١ٓ ٚأبـٚا ِالةّخٗ ٌٍعًّ ٚوّا ٘ٛ ِب١ٓ  ٟ اٌٍّغك )

 
 -التجربه االستطالعيه: 3-4-2

(  عب١ٓ ِآ  عباٟ اٌل٠اػات اٌضاِع١ات ِآ 8عٍٝ ) 6/12/2007اٌخضلبت بخاك٠ؼ  حُ اصلات ٘قٖ

صاِعاات بابااً ٚحااُ ؽالٌٙااا اٌخعاالف عٍااٝ ِااـٜ حفٙااُ اٌالعباا١ٓ ٌٍّم١اىاا١ٓ ِٚااـٜ ٚػااٛط اٌخع١ٍّاااث 

 ٌلة١يٟ ٌٍّم١اى١ٓ . ٚاٌخ ٍب عٍٝ اٌظعٛباث اٌخٟ ِٓ اٌّّىٓ عـٚرٙا ِٓ اصً ا ىخعـاؿ ٌٍخ ب١ك ا

 

 -اسلوب تصحيح المقياس : 3-4-3
(  ملة ٚا صابت عٕٙا ٚ اك رالرات باـاةً ٚ٘اٟ )غاٌباا ، 31ِٓ ) ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٠خىْٛ ِم١اه 

( عٍااٝ اٌخااٛاٌٟ ٌٍفماالاث ا ٠ضاب١اات ٚاٌعىااو 1،2،3اع١أااا ، ٔاااؿكا ( ٚحع ااٝ أٚماْ ٌٍااـكصاث )

(  مالة ٠ٚض١اب اٌالعاب عٕٙاا 31ؿا ع١ت ا ٔضاام  ١خىاْٛ ِآ ) اِا بإٌيبت ٌّم١اه ٌٍفملاث اٌيٍب١ت

ٚ ك أكبعت بـاةً ٟٚ٘ ) حٕ بك عٍٟ بـكصت وب١لة ، حٕ باك عٍاٟ بـكصات ِخٛىا ت ، حٕ باك عٍاٟ 

( عٍااٝ اٌخااٛاٌٟ ٚحىاْٛ ٘ااقٖ ا صابااٗ 1،2،3،4بـكصات ل١ٍٍاات ،  حٕ باك عٍااٟ (  ٚحع ااٝ ؿكصااث )

 .  ٌٍفملاث ا ٠ضاب١ت ٚاٌعىو ٌٍفملاث اٌيٍب١ت

       

  -حساب الدرجة الكلية : 3-4-4
( 93(  ملة  أْ اعٍٝ ؿكصت ٌالعب حىْٛ )٠31خىْٛ ِٓ )ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت  ِم١اهبّا اْ  

اِا  ( 6,02( ٚا ٔغلاف اٌّع١اكٞ بٍا )68,13( ٚاٌٛىؾ اٌغيابٟ بٍا ) 31ٚالً ؿكصت ٟ٘ )

( 124قا  أْ أعٍٝ ؿكصت ٌالعب ٟ٘ )(  ملة 31ٌبإٌيبت ٌّم١اه ؿا ع١ت ا ٔضام  ١خىْٛ ِٓ )

 . (  5,19( ٚا ٔغلاف اٌّع١اكٞ بٍا ) 40,41( ٚاٌٛىؾ اٌغيابٟ بٍا )31ٚألً ؿكصت ٟ٘ )
 
 

                                                 
1
ٍت ، كىاٌت ِاصيخ١ل غ١ل ِٕشٛكة ، عظاَ دمحم عبـ اٌلػا . ا ِٓ إٌفيٟ ٚعاللخٗ بّيخٜٛ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٌـٜ  عبٟ ولة اٌي 

 .  2002و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، صاِعت اٌّٛطً ، 
**
 اٌياؿٖ اٌؾبلات ُ٘ : 

 و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت /صاِعت بابً   ) اؽخظاص ( ل١اه ٚحم٠ُٛ .      ١اْ عٍٟ عبـ عٍٟ :             ص أ.ؿ ب1

 ٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت /صاِعت بابً   ) اؽخظاص ( اؽخباكاث ٚل١اه.و١ٍت ا      دمحم صاىُ ا١ٌاىلٞ:            ص أ.ؿ 2

 و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت /صاِعت بابً   ) اؽخظاص ( عٍُ إٌفو اٌل٠اػٟ  .                ص أ.َ.ؿ عاِل ىع١ـ اٌؾالأٟ:   3

 خظاص (عٍُ إٌفو اٌل٠اػٟو١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت /صاِعت بابً  ) اؽ  ٠اى١ٓ عٍٛاْ اىّاع١ً:              ص أ.َ.ؿ 4

 و١ٍت اٌخلب١ت ٌٍعٍَٛ إٌفي١ت /صاِعت بابً)اؽخظاص(اؽخباكاث ٚل١اه.  ُ٘ اٌ ل٠غٟ:                       :ص أ.َ.ؿ  ا5

 و١ٍت اٌخلب١ت ٌٍعٍَٛ إٌفي١ت /صاِعت بابً)اؽخظاص(عٍُ إٌفو اٌخلبٛٞ.   ي١ٓ كب١ع:                          :صأ.َ.ؿ ع6

 /صاِعت بابً)اؽخظا ص(اعٍُ إٌفو اٌل٠اػٟ.  .ؿ اًِ عٍٟ ىٍِٟٛ:                      و١ٍت اٌخلب١ت ا ىاى١تأ.َ:ص 7

  

 
3
 ع١ـك عبـ اٌلػا . ِظـك ىبك فولة . 
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  -انخصائص انعهمُت نهمقُاش: 3-4-5

  -انصذق: 3-4-5-2
٠عااـ اٌظااـق ِاآ اٌشاالٚؽ ٚاٌظاافاث اٌع١ٍّاات ٌالؽخباااك اٌض١ااـ ، اف اْ اٌظااـق ٠عٕااٟ "اْ          

٠م١و ِا ٚػع  صً ل١اىٗ ٚ ٠م١و ي١فا  اؽل" ا ؽخباك
(1)

 

ٚفٌااه ِاآ ؽااالي  ٌّٙااا ِاآ ؽااالي ا٠ضاااؿ اٌظااـق اٌظااا٘لٞ ١ٓٚلااـ حااُ اٌخغمااك ِاآ طااـق اٌّم١اىاا

  . اٌؾبلات ٚاٌّؾخظ١ٓ عٍٝ ِضّٛعٗ ِٓ ّٙاعلػ
 

  -انثباث: 3-4-5-1
اكة ا ٔفعا١ٌت حُ اىخؾـاَ ِعاؿٌت أٌفا ولٚٔباػ  ىخؾلاس ِعاًِ اٌزباث ٚبٍ ج ٌّم١اه ا ىخز

 ( ٚ٘قاْ ِؤيلاْ عا١ٌاْ عٍٝ رباث اٌّم١اى١ٓ .0,86( ِٚم١اه ؿا ع١ت ا ٔضام بٍ ج )0,88)

 

 -انتجربت انرئُطُت :3-4-6
 18-13ٚلـ حُ فٌه ؽالي ب ٌٛت  لق اٌل٠اػت اٌضاِع١ت ٌٍضاِعاث اٌٛى ٝ ٚاٌضٕٛب١ت  ٟ اٌفخلة 

ع١ذ ٚمعج اىخّاكاث اٌّم١اى١ٓ  ؿى١تاٌما صاِعتٚبا ىٍٛل اٌضّعٟ ٚعٍٝ ٍِعب  2008/  1/ 

 اٌالعب١ٓ حُ صّع ا ىخّاكاثِٓ لبً  اٌّم١اى١ٓ ٚبعـ حأي١ل (  عبا43اٌباٌ ت ) عٍٝ ع١ٕت اٌبغذ

 . ٌٍغظٛي عٍٝ ٔخاةش اٌبغذ

 

 -انىضائم االحصائُت : 3-5
 - ٠ضاؿ اٌٛىاةً ا عظاة١ت اٌخا١ٌت :  spssحُ اىخؾـاَ ٔظاَ 

، ِعاِاااً اكحبااااؽ  ٌع١ٕااات ٚاعاااـة Tف اٌّع١ااااكٞ ، ِعاِاااً اكحبااااؽ ) اٌٛىاااؾ اٌغياااابٟ ، ا ٔغااالا

 ( .ب١لىْٛ

   -عرض انىتائج ومىاقشتها : -4

   -نذي عُىت انبحث : واالضتثارة االوفعانُت انتعرف عهً دافعُت االوجاز 4-2
ٌاـٜ اٌع١ٕات ٌاقا ح ٍاب فٌاه  خزاكة ا ٔفعا١ٌاتبعـ اْ صّعج اٌب١أاث واْ  بـ ِٓ اٌخعلف عٍٝ ا ىا

(  2( ب١ٓ اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٚاٌٛىؾ اٌفلػٟ ٌـٜ ع١ٕت اٌبغذ ٚوّا  ٟ اٌضاـٚي )tخؾلاس ل١ّت )اى

. 

 ( 2صـٚي )

 ٠ب١ٓ اٌعاللت ب١ٓ اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٚاٌٛىؾ اٌفلػٟ 

عـؿ  اٌضاِعت 

 اٌع١ٕت 

اٌٛىؾ 

 اٌغيابٟ

ا ٔغلاف 

 اٌّع١اكٞ

اٌٛىؾ 

 اٌفلػٟ

ؿكصت 

 اٌغل٠ت

 اٌـ ٌت Tل١ّت 

 تاٌضـ١ٌٚ اٌّغيٛبت

 ِعٕٛٞ 2,26 2,48 9 62 4,85 64 10 بابً

 ِعٕٛٞ 2,26 6,66 9 62 1,64 65,60 10 اٌماؿى١ت

 ِعٕٛٞ 2,22 4,46 10 62 3,68 67,18 11 اٌّزٕٝ

 ِعٕٛٞ 2,20 6,83 11 62 6,09 74,58 12 اٌبظلة

        43 اٌّضّٛ 

 

اٌٛىؾ اٌفلػٟ ٌـٜ اٌع١ٕات   ١خؼظ ٌٕا ِٓ اٌضـٚي أعالة بأْ ل١ّت اٌٛىؾ اٌغيابٟ وأج اوزل ِٓ

ِّااا ٠ااـي عٍااٝ اِااخالوُٙ اىااخزاكة أفعاااي عا١ٌاات ٌااقا ٔضااـ بااأْ اٌماا١ُ اٌّغيااٛبت لااـ وأااج أوباال ِاآ 

                                                 
(1)

 .27،ص1999،اٌما٘لٖ،ِلون اٌىخال ٌٍٕشل،1،ؽ١ٍت ب١ٓ إٌظل٠ت ٚاٌخ ب١كعّاٌّعاِالث اٌع١ٍّت ٚاٌِظ فٝ باٟ٘ : 
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( ِّا ٠ـي 0,05( عٍٝ اٌخٛاٌٟ ِٚيخٜٛ ؿ ٌت )11,10,9,9اٌضـ١ٌٚت عٕـ ؿكصت ؿكصاث اٌغل٠ت )

 عٍٝ ٚصٛؿ  لٚق ِع٠ٕٛت ب١ٓ اٌـكصاث اٌّغيٛبت ٚاٌضـ١ٌٚت . 

( ٠ٛػاظ و١ف١ات اٌخعالف عٍاٝ ؿا ع١ات ا ٔضاام ٌاـٜ ع١ٕات 3يابت ٌـا ع١ات ا ٔضاام  اٌضاـٚي )اِا بإٌ

 . ٚاٌعاللت ب١ٓ اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٚاٌٛىؾ اٌفلػٟ اٌبغذ

 

 ( 3صـٚي )

 ٠ب١ٓ اٌعاللت ب١ٓ اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٚاٌٛىؾ اٌفلػٟ 

عـؿ  اٌضاِعت 

 اٌع١ٕت 

اٌٛىؾ 

 اٌغيابٟ

ا ٔغلاف 

 اٌّع١اكٞ

اٌٛىؾ 

 اٌفلػٟ

ؿكصت 

 ٌغل٠تا

 اٌـ ٌت Tل١ّت 

 اٌضـ١ٌٚت اٌّغيٛبت

 ِعٕٛٞ 2,26 21,38 9 77,5 5,65 37,30 10 بابً

 ِعٕٛٞ 2,26 23,82 9 77,5 4,88 38,90 10 اٌماؿى١ت

 ِعٕٛٞ 2,22 40,97 10 77,5 2,49 44,72 11 اٌّزٕٝ

 ِعٕٛٞ 2,20 26,17 11 77,5 4,69 40,33 12 اٌبظلة

        43 اٌّضّٛ 

 

( اْ ل١ّت اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٟ٘ ألً ِآ اٌٛىاؾ اٌفلػاٟ ِّاا 3ذ ٠خؼظ ٌٕا ِٓ ؽالي اٌضـٚي )ع١

٠ـي عٍٝ اِخالن اٌالعب١ٓ ٌـا ع١ت ا ٔضام بّيخٜٛ ِٕؾفغ ٌقا ٔضاـ اْ ل١ّات ا ؽخبااك اٌخااةٟ با١ٓ 

( ع١اذ  ٙالث اٌم١ّات اٌخاة١ات 0,05اٌٛىؾ اٌغيابٟ ٚاٌٛىؾ اٌفلػٟ ِع٠ٕٛت عٕـ ِيخٜٛ ؿ ٌت )

ٌٚىاً بت أوبل ِٓ اٌضـ١ٌٚٗ ِّا ٠ـي عٍاٝ ٚصاٛؿ  الٚق ِع٠ٕٛات با١ٓ اٌّغياٛبت ٚاٌضـ١ٌٚات اٌّغيٛ

 .  ل٠ك ِٓ اٌفلق اٌّشاكوت

 

 

انتعرف عهً انعالقت بُه االضتثارة االوفعانُت ودافعُت االوجاز نذي عُىت انبحاث  4-1

:-   
اٌبغاذ  الباـ ِآ ا٠ضااؿ ٌٍخعلف عٍٝ اٌعاللت ب١ٓ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌات ٚؿا ع١ات ا ٔضاام ٌاـٜ ع١ٕات 

 ( 4ِعاًِ ا كحباؽ ) ب١لىْٛ ( ٚوّا  ٟ اٌضـٚي ) 

 

 

 

 ( 4صـٚي ) 

 ٠ب١ٓ ِعاًِ ا كحباؽ ٚل١ّت )ث( اٌّغيٛبت ٌّع٠ٕٛت ا كحباؽ ٚاٌضـ١ٌٚت ِٚيخٜٛ اٌـ ٌت 

معامم  انمتغُراث ث

 االرتباط

درجت 

 انحرَت

قُمت ث 

 انمحطىبت

قُمت ث 

 انجذونُت

مطتىي 

 انذالنت

خزاكة ا ى 1

 ا ٔفعا١ٌت

 

0,25 

 

41 

 

6,56 

 

0,30 

 

غ١ل 

 ؿا ع١ت ا ٔضام 2 ِعٕٛٞ

 

باا١ٓ ا ىااخزاكة ا ٔفعا١ٌاات ٚؿا ع١اات ا ٔضااام  ( اْ اٌعاللاات ىاااٌبت 3ي صااـٚي ) ٠خؼااظ ٌٕااا ِاآ ؽااال 

حاؤرل  اٟ اؿات  فعات ٌاـٜ اٌع١ٕات حِٕٚٙاا اْ ا ىاخزاكة اٌّلٚاٌيبب  ٟ فٌه ٠عٛؿ اٌٝ عٛاًِ عـ٠ـة 

ع١ااذ اْ " ٕ٘ااان عاللاات عىياا١ت ؿاٌاات اعظاااة١ا  ااٟ ؿكصاات ا ىااخزاكة ا ٔفعا١ٌاات ٚا ؿات  اٌالعااب
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اٌّٙاااكٞ  ااٟ اٌّيااخٜٛ ٌالعااب "
1
أٞ ٠ضااب اعااـاؿ اٌالعااب اعااـاؿ ٔفيااٟ ص١ااـ ٠يااخ ١ع ِاآ ؽالٌاات  

عخّاـ ٠ وّاا اْ ٘اقا اٌاخغىُ ٚا  لـ ٠غـد اٌعىاو، حغم١ك اىخزاكة ص١ـة ٚحغمك ؿا ع١ت أضام ِؤرلة

عٍااٝ ؽباالة اٌالعااب ع١ااذ اْ " اٌؾباالة اٌل٠اػاا١ت ٌٙااا ؿٚك ِٙااُ ٚ عاااي  ااٟ اٌااخغىُ  ااٟ اٌغااا ث 

ا ٔفعا١ٌت غ١ل اٌّلغٛل  ١ٙاا لباً اٌيابالاث ٚإٌّا يات " 
2
اف اْ حاٛ ل اىاخزاكة أفعا١ٌات بّياخٜٛ  

 . ص١ـس ٠ياعـ عٍٝ حغم١ك ؿا ع١ت أضام صٟ

ٌٙاا ؿٚك  ٠ٛ ل٘ا اٌّـكل ٌالعب ٚاٌظلٚف اٌّغ١ ت اٌخٟ وّا اْ اٌـٚا ع اٌض١ـة ٚاٌّخعت ٚاٌيلٚك

وب١ل  ٟ م٠اؿة ؿا ع١ت اٌالعب ٌقا "  اٌّـكل إٌاصظ ٠عـ ِا٘لا  ٟ حٕظا١ُ ؽالااث اٌالعبا١ٓ اٌبـ١ٔات 

ٚإٌفي١ت ٚو١ف١ت اٌخغىُ ٚاٌي١ لة عٍٝ أ ىاك ِٚشاعل  عب١ت  ٟ أرٕات إٌّا يات ِّاا ٠ضعاً ا ؿات 

٠خ ٛك بأحضاة طغ١ظ "
3
.                    

 ا راااكة اٌض١ااـة حبااـؿ وااً اٌمٍااك ٚاٌخااٛحل اٌااقٞ ٠لا ااك اٌّباك٠اااث اٌّّٙاات ع١ااذ اْ " ِعااـي ا راااكة 

ا ِزً ٠ؤؿٞ اٌٝ اٌيٍٛن ٚا ؿات اٌفعاي "
4
. 

زاكة ا ٔفعا١ٌاات ٚؿا ع١اات  ّاآ ؽااالي ِااا فواال  مااـ حغمااك  االع اٌبغااذ  ااٟ ٚصااٛؿ عاللاات باا١ٓ ا ىااخ

ٚغ١ل ِؤرلة  ٟ ؿا ع١ت  اْ حىْٛ  ٟ ِيخٜٛ ٠ّىٓ ا ىخفاؿة ٌِٕٙٚىٓ ٘قة ا ىخزاكة  بـ ا ا ٔضام

٠ٚخُ فٌه ِٓ ؽاالي ا عاـاؿ إٌفياٟ اٌض١اـ ِآ لباً اٌّاـكل ؽاالي  خالة اٌخاـك٠ب ٚحع٠ٛاـ  اٌالعب

اٌالعب عٍٝ و١ف١ت ِٛاصٙٗ اٌظلٚف اٌظاعبت باخغىُ ٚباـْٚ عظاب١ت ِآ اصاً ا ىاخفاؿة ِآ ٘اقة 

 . ١ت ٚحغم١ك ا ٔضام اٌض١ـ ٌٍفل٠ك ا ىخزاكة بشىً ا٠ضابٟ ٌن٠اؿة اٌـا ع

 

   -االضتىتاجاث وانتىصُاث : -5

 -االضتىتاجاث : 5-2

 . اِخالن ع١ٕت اٌبغذ اىخزاكة أفعا١ٌت ِلحفعت ٚؿا ع١ت أضام ِٕؾفؼت -1

 . ٕ٘ان عاللت عىي١ت ب١ٓ ؿا ع١ت ا ٔضام ٚا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٌع١ٕت اٌبغذ -2

 -انتىصُاث : 5-1
بضأب ا عـاؿ إٌفيٟ ٌالعب ِٓ اصً اٌخغىُ بّيخٜٛ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ا٘خّاَ اٌّـكل  -1

 ٚؿا ع١ت ا ٔضام ٌـ٠ت ٚصعٍٙا باٌّيخٜٛ اٌض١ـ اٌقٞ ٠غمك اٌّيخ٠ٛاث اٌعا١ٌت ٌالعب١ٓ .

ا ىخفاؿة ِٓ اٌّشاكواث اٌيابمت ٌالعب  ٟ حغي١ٓ ِيخٜٛ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٌـ٠ت ٚعـَ  -2

 اٌخٟ حؤرل  ٟ ؿا ع١ت اٌالعب . اٌخأرل بغا ث اٌفشً 

اعخّاؿ اعـٜ ٚىااةً اٌخاـك٠ب اٌعمٍاٟ ٌؾفاغ ؿكصات ا ىاخزاكة ا ٔفعا١ٌات ٌالعاب ٚصعٍٙاا  -3

 باٌّيخٜٛ اٌض١ـ ٚفٌه بعـ ٔٙا٠ت ا عّات ٚبـا٠ت إٌّا يت .

اىخؾـاَ ِم١اىاٟ اٌبغاذ وٛىا١ٍت ِآ لباً اٌّاـكل ٌٍخعالف عٍاٝ ِاا ٠ّخٍىاٗ اٌالعبا١ٓ ِآ  -4

 ع١ت أضام بظٛكة ؿٚك٠ت .اىخزاكة ٚؿا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
، ِغّٛؿ عّـٞ دمحم : ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٚعاللخٙا ببعغ اٌّخ ١لاث اٌفي١ٌٛٛص١ت ٚا ؿات اٌّٙاكٞ  ٟ اٌىلة اٌ اةلة ، عبـ اٌىل٠ُ  

 45، ص1996اٌّؤحّل اٌعٍّٟ ) اٌخ١ّٕت اٌبشل٠ت ب١ٓ اٌخغـ٠اث ٚاٌ ّٛعاث ( ، و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ٌٍب١ٕٓ ، صاِعت عٍٛاْ ، اٌما٘لة ، 

. 
2
 . 179، ص  1998، عّاْ ، ؿاك اٌشلق ٌٍ باعت ٚإٌشل ،  ٌٕظل٠اث اٌّّٙت  ٟ اٌخـك٠ب اٌل٠اػٟاك٠ياْ ؽل٠بؾ .  
3
 . 125، ص 1995، اٌما٘لة ، ؿاك اٌفىل اٌعلبٟ ،  1، ؽ عٍُ إٌفو اٌل٠اػٟ ) اٌّفا١ُ٘ ٚح ب١ماث (اىاِت واًِ كاحب .  
4
 . 107، ص  ٠1977ـة اٌيف١ل ، ، ِظل ، ِ بعت صل 1، س ىا٠ىٌٛٛص١ت إٌّا ياثعٍٟ دمحم ِ اٚ  .  
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 -انمصادر انعربُت واالجىبُت : -

 
، اٌما٘لة ، ؿاك اٌفىل  1، ؽ عٍُ إٌفو اٌل٠اػٟ ) اٌّفا١ُ٘ ٚح ب١ماث (اىاِت واًِ كاحب .  -1   

 .1995اٌعلبٟ ، 

١ت ، ، اٌما٘لة ، ِىخبت إٌٙؼت اٌعلب 2، ؽ أىو عٍُ إٌفو اٌفي١ٌٛٛصٟاٌي١ـ ابٛ يع١شع .   -2  

1998. 
 
،اٌما٘لة ،  اٌما٘لة ، ِىخبت ا ٔضٍٛ اٌّظل٠ت،  8، ؽ عٍُ إٌفو اٌفي١ٌٛٛصٟاعّـ عىايت .  -3 

1993 . 
   
، حلصّت عاؿي عن اٌـ٠ٓ ٚاؽلْٚ ، اٌما٘لة ، ِ بعت ا ٘لاَ  اٌخمـَ  ٟ عٍُ إٌفوأكٔٛف .  -4

 ،1983  . 
  
ضام ٌـٜ  عبٟ اٌىلة اٌ اةلة اٌّخمـ١ِٓ  ٟ ع١ـك عبـ اٌلػا . بٕات ٚحم١ٕٓ ِم١اه ؿا ع ا ٔ  -5

 .  2005اٌعلاق ، اؽلٚعت ؿوخٛكاة غ١ل ِٕشٛكة ، و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، صاِعت بابً ، 

، عّاْ ، ؿاك اٌشلق ٌٍ باعت  إٌظل٠اث اٌّّٙت  ٟ اٌخـك٠ب اٌل٠اػٟك٠ياْ ؽل٠بؾ .   -6 

 .  1998ٚإٌشل ، 
   
ٌٕفو اٌفي١ٌٛٛصٟ ، ؿكاىت  ٟ حفي١ل اٌيٍٛن ا ٔيأٟ ، عبـ اٌلعّٓ دمحم ع١يٛٞ . عٍُ ا -7

 . 1991ب١لٚث ، ؿاك إٌٙؼت ٌٍ باعت ٚإٌشل ، 

عبـ اٌىل٠ُ ، ِغّٛؿ عّـٞ دمحم : ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٚعاللخٙا ببعغ اٌّخ ١لاث  -8  

١ٓ اٌخغـ٠اث اٌفي١ٌٛٛص١ت ٚا ؿات اٌّٙاكٞ  ٟ اٌىلة اٌ اةلة ، اٌّؤحّل اٌعٍّٟ ) اٌخ١ّٕت اٌبشل٠ت ب

 .1996ٚاٌ ّٛعاث ( ، و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ٌٍب١ٕٓ ، صاِعت عٍٛاْ ، اٌما٘لة ، 

   1977 بعت صل٠ـة اٌيف١ل ، ، ِظل ، ِ 1، س ىا٠ىٌٛٛص١ت إٌّا ياثعٍٟ دمحم ِ اٚ  .  -9 

10-
   

 عظاَ دمحم عبـ اٌلػا . ا ِٓ إٌفيٟ ٚعاللخٗ بّيخٜٛ ا ىخزاكة ا ٔفعا١ٌت ٌـٜ  عبٟ

 . 2002ولة اٌيٍت ، كىاٌت ِاصيخ١ل غ١ل ِٕشٛكة ، و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، صاِعت اٌّٛطً ، 
 

11-
  

، ، اٌما٘لة ، ِلون اٌىخال ٌٍٕشل 1، ؽ ِـؽً  ٟ عٍُ إٌفو اٌل٠اػٟدمحم عيٓ عالٚٞ . 

1998 . 

 
 

إٌفو  اٌبغذ اٌعٍّٟ  ٟ اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ٚعٍُدمحم عيٓ عالٚٞ ، اىاِت واًِ كاحب :  -12

 .   1999، اٌما٘لة ، ؿاك اٌفىل اٌعلبٟ ،  اٌل٠اػٟ
   

دمحم صاىُ علل ، ِٛىٝ صٛاؿ وا ُ : ِماكٔت ِيخٜٛ ا ىخضابت ا ٔفعا١ٌت ب١ٓ اٌّخمـ١ِٓ  -13

، بعمٛبت ، ِ بعت ؿ٠اٌٝ ،  1ٚاٌشبال  ٟ ٌعبت اٌّالوّت ، ِضٍت و١ٍت اٌخلب١ت اٌل٠اػ١ت ، اٌعـؿ 

2001. 
   

 . 1975، اٌما٘لة ، ِىخبت اٌؾأىٟ،  عٍُ إٌفو ) اطٌٛت ٚح ب١ماحٗ (. ِظ فٝ  ّٟٙ  -14
  

 .1985، ب ـاؿ ، ِىخبت إٌٙؼت ،  2، ؽ . اٌمٍكِظ فٝ عبـ اٌيالَ ا١ٌٙخٟ  -15
  

 .  1990، اٌل٠اع ، ِ بعت كعا٠ت اٌشبال ،  عٍُ إٌفو اٌل٠اػ٠ٟغ١ٝ وا ُ إٌم١ب .  -16
  
 17-Rayner ,Gand Rubin, "Effects of achievement motivation and future 

ovietation on Level of Performance". Gof Personolity and Social- 

psychology 1971. 
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 (1ملحق )
  فنعاايي  صوررت  ايفناايي مقياس االستثارة اال  

 
 صسم هللا ايرحمن ايرحيم

 عسَسٌ انالعب

 تحُت طُبت

كاث ٠لصااٝ ا صاباات عٕٙااا بـلاات ِااع ِلاعاااة اٌّالعظاااث باا١ٓ ٠ااـ٠ه لاةّاات ِاآ اٌعبااا    

 ا ح١ت:

  اللأ واً عبااكة ٚبعاـ اْ حفٙاُ ِعٕا٘اا اصاب ِبايالة بّاا ٠ٕ باك ع١ٍاه يؾظا١ا

 عٍّا أٗ  حٛصـ ٕ٘ان اصابت طغ١غت ٚاؽلٜ ؽاؽفت.

  ( اٌغمً اٌقٞ ٠ٕ بك ع١ٍه اِاَ وً عباكة. √ػع عالِت ٟ  ) 

 كاث.ػلٚكة ا صابت بظلاعت ٚؿلت عٓ اٌعبا 

 .عـَ حلن أٞ عباكة ِٓ عباكاث اٌّم١اه بال اصابت 

 .اْ اصابخىُ ىخغظٝ بيل٠ت حاِت ٟٚ٘  غلاع اٌبغذ اٌعٍّٟ  مؾ 

 .ُعـَ وخابت ا ى 
 

 

 

 

 

 

 

 ايصاحث                                              

 خميسم.شيماء علي                                                            
 كهُت انتربُت انرَاضُت/ جامعت بابم                                                   
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 فنادرا   أحيافنا   غايصا ايعقرات ت
    اشعر باالستقرار النفسي عندما استخدم تمارين االسترخاء 1
    داء عندما أكون ىادئا  أحقق أفضل ا 2
    ميمة المنافسة يمة عندما تكونأفضل الفوز عمى اليز  3
    يزداد قمقي عندما أتعرض إلصابة ما. 4
    يثيرني الحكم الذي يعطي قرارات خاطئة 5
    أصمي هلل قبل المباراة داعيا بالنجاح والموفقية 6
    اشعر باالرتياح لتقبل نصائح الزمالء في المعب 7
    المنافسةية يزداد توتري واضطرابي عند التفكير بأىم 8
    نقد المدرب لي يعوق مقدرتي عمى التركيز واالنتباه في المنافسة 9

    الجأ الى دخول الحمام لمرات عديدة قبل البدء بالمنافسة 11
    أتألم من صيحات الالعبين البذيئة 11
    أشعر بالثقة بالنفس عندما يقرأ المدرب سورة الفاتحة معنا 12
    أداء عندما يشجعني المدربأحقق أفضل  13
    تزداد استثارتي عندما يكون الشخص اإلداري غير رياضي 14
    أتصور ذىنيا  خطة المعب قبل تنفيذىا. 15
    ألوم نفسي عند ارتكابي خطأ حتى ولو كان بسيطا   16
    اىتمام المدرب بخطة المعب يجعمني أكثر تفكيرا  بأىمية المباراة 17
    ي مع زمالئي قبل المباراة تشد من ازريصيحت 18
    أطمئن نفسيا  عندما ألعب مع فريق يفيم قانون المعبة جيدا   19
    يكون أدائي افضل عندما يشاىدني والدي وأخوتي واحبتي 21
    أشعر بالنرفزة عندما لم تكن توجييات المدرب مجدية. 21
    ريقييثيرني ضعف التحكيم الذي يسبب ىزيمة ف 22
أطمئئئئئن نفسئئئئيا  عنئئئئدما أرس اىتمئئئئام المسئئئئاولين بئئئئي كثيئئئئرا  قبئئئئل المنافسئئئئة  23

 وخالليا وبعدىا
   

 أشعر بعدم االرتياح لتحيز اإلداريين لبعض الالعبين 24
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 فنادرا   أحيافنا   غايصا ايعقرات ت
    أشعر بسعادة عند مشاركتي في منافسة متكافئة المستوس 25
    ناأطمئن نفسيا  عندما أشاىد جماىير مناصرة  لفريق 26
    عد المنافسة تزداد ضربات قمبيو مع قرب م 27
    الميمة أبذل جيدا  مميزا   المنافسة في 28
    استمتع بالمنافسة أكثر من التدريب 29
    اشعر بالندم عندما أكرر نفس األخطاء التي ارتكبتيا سابقا  في المنافسة 31
    وب.أفكر دائما  في كيفية األداء في الوقت المطم 31
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 (2)ملحق اي
 بظٛكحٗ إٌٙاة١تِم١اه ؿا ع١ت ا ٔضام 

 صسم هللا ايرحمن ايرحيم
 عزيزي الالعب

 تحية طيبة
بئئين يئئديك قائمئئة مئئن العبئئارات يرجئئى االجابئئة عنيئئا بدقئئة مئئع مراعئئاة المالحظئئات     

 االتية:
 أمئئام كئئل  واحئئدة  أن تجيئئب بصئئراحة ووضئئوح وذلئئك بوضئئع عالمئئة )       (

   متوسئئئطةعبئئئارة تالئمئئئك )تنطبئئئق عمئئئي بدرجئئئة كبيئئئرة   تنطبئئئق عمئئئي بدرجئئئة 
   ال تنطبق عمي ( . قميمةتنطبق عمي بدرجة 

 
 جابئات خاطئئة فكئل أجابئو تعئد صئحيحة طالمئا أنيئا  التوجد إجابات صئحيحة واج

 تعبر عن رأيك في نفسك بصدق .
 
  باحثة وتستخدم ألغئراض البحئث العممئي وال ن إجابتك ال يطمع عمييا سوس الا

 حاجة لذكر أسمك .
 
 .  ضرورة عدم االستعانة بزميل أخر لالجابة 

 
 

 اسم النادي:

                                                               

 ايصاحث                                                   

 م.شيماء علي خميس                                                           
 لي  ايترصي  ايرياضي / جاما  صابك                                          
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تفنطصق علي  اياصارات ت
 صدرج  كصيرة

تفنطصق علي 
صدرج  
 مترسط 

تفنطصق علي 
 صدرج  قليل 

التفنطصق 
 علي

     اشعر بالملل من التدريب لفترة طويلة.  .1

احلممما بمممالمرمك والمماامممة العاليمممة  ممم  الم تمممم    .2
 الرياض .

    

ان امون على ماصة االحتياط عادما العمب  احب  .3
 م  الفرق الموية.

    

 أيا ضل ممارسة رياضت  والتاا س  يها على   .4
 عمل اخر.

    

لممممدر الرفبممممة  مممم  التفمممموق واالا مممماك بممممالمرة   .5
 الطائرة.

    

الممرفا مممن صممعوبة اامما اصممما علممى الفمموك علممى   .6
 الفريك الماا س.

    

اتولمم  الفشممل  مم  مممل ممما اريممد الميمماا بمم  مممن   .7
 اعمال.

    

     اشعر بان  مي  الالعبين ضدر.  .8

     الم  اللوا على االخرين عاد  شل .  .9

اتولمممم  ان يفممممتج لمممم  االا مممماك العممممال  ابممممواب   .11
 المستمبل.

    

 اسعى دائما الى ان اممون  م  مسمتول الالعبمين  .11
 المتميكين.

    

ال ارفب    التدريب لولت اطول او ب هد امبمر   .12
 من كمالئ  الالعبين.

    

اعتمممممد ان الا مممماط  مممم  البطمممموالت الرياضممممية   .13
 يتاسس على المفاط والتضحية.

    

اشمممعر بمممالخوب واالربممممان عامممدما العمممب اممممماا   .14
  مهور مبير.

    

ارل ان الممممرة الطمممائرة شممم ت مييمممر يسمممتدع    .15
ر  مممم  مكاولتهمممما علممممى الممممرفا مممممن االسممممتمرا
 الصعوبات.

    

     ااا ا د ان مستمبل  م  الاادر الذر العب ل .  .16

ابتعمممد عمممن الصمممعاب التممم  اعمممرب ان الالعبمممين   .17
 االخرين  شلوا    ا تياكها.

    

     يريحا   وك  ريم     أر ماا سة يدخل  يها.  .18

ارفممممب ان اضممممح  مممممن ا ممممل تحميممممك هممممد     .19
 الرياض .

    

اخشمممى الهكيممممة لبمممل ان تبمممدأ المبممماراة و ممم    .21
 اياائها.
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ااضممممام  المممى  ريمممك الامممادر همممدب مهممما  ممم    .21
 حيات .

    

     يهما  مواصلة اللعب م   ريم .  .22

ابتعممد عممن ال ديمممة  مم  التمممدريب ممم  ال اصممماب   .23
 باذل.

    

     لدر يمة بافس  وبفريم     الفوك.  .24

     احاسب افس  عما لمت ب  من اخطات .  .25

اشمممعر بخممموب شمممديد عامممدما اوا ممم  خصمممموما   .26
 الويات.

    

     ااا متفائل  دا من مستمبل  الرياض .  .27

اخطمممممط اشممممماطات  ت مممممما  تحميمممممك مسممممممتمبل    .28
 الرياض .

    

ااممما ممممن الاممموت المممذر يستسممملا بسمممهولة عامممد   .29
 موا هة بعض الصعوبات.

    

     ا تمر الى اليمة    ادائ  اياات المباريات.  .31

اهممتا بمماراممة مسممتول ادائمم  بمسممتول ادات ال   .31
 الالعبين االخرين.

    

 
 

 


