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 دا التقدير الكمي لقدرة العبي الكرة الطائرة في  الضرب الساحق بداللة زمن ودقة األ
 ىده عبد زيد الدليميأ.د.محمد جاسم الياسري                ا.م.د.نا

 كمية التربية الرياضية -جامعة بابل

إلذأج ددداذى دد ذذاسرنددوذ اسعاتدد اذاا تة طدددل ذأندد سد تعددهذهددلدذاسه انددلذردداذاسه اندد اذاس اددخدلذاستدد ذانددت هراذ د دد ذ     
ذ2009-2008رجر ىدلذاساىةدداذاسرد  ةداذررداذ دد  طذ د ذةط سدلذاسج رعد اذاسع اتددلذةدد سخ لذاسطد   لذ دايذاسعد  ذاسه اندد ذ

ة ددهاذاستعدد اذى دد ذطةدعددلذاسعاتددلذ تدد لذذ(ذذاىةددداذردداذخدديذ  دددرذردداذاسخدد رذاك ةعددلذاسر دد  خلذ دد ذهددلدذاسةط سددل 6 ة اتدد)ذ 
(ذردداذج ددلذها  هتددلذاكها اسخ دد (ذردداذج ددلذ خدديذردداذ  ردداذاكذها  اتجدد د(ذردد ةداذتدده لذاساىةددداذى دد ذاسردد  ذاسندد  رذ اك

ذأ  ى.
ن جدلذ ت ايذاسة  ث اذإس ذجر لذراذاسنتد   ذرن د ذإاذهند طذىاتدلذط هددلذرعن ددلذرد ةداذتده لذ ةعهذات  لذاإلج ا ااذاسرذذذذ

اساىةددداذى دد ذاسردد  ذاسندد  رذ هتددلذأها  دد ذسددغذ ىاتددلذىخندددلذدددد ذرعن دددلذردد ةداذتدده لذاساىةددداذ  ردداذأها  دد ذس ردد  ذ
اسرد  ذاسند  ر(ذةهاسدلذأتدد  ذت ادد   ذ د ذ رداذأ د اهذاسعدندلذخردد "ذا تةد  ذ تده لذذأها اسن  رذ  را"ذىاذإرخ ندلذتقدهد ذ

اسخ دد ذا تة   تدده لذذها  هتتددغ ذهددلاذ تددهذ دد اذاسة  ثدد اذةت اددد اذأخددهاذى دد ذردد   لذانددت ها ذاسرع هسددلذاستقهد دددلذسددأذها اك
ذاسر  ذاسن  ر(ذ  ذىر دلذت  دصذ تق د ذ ت جدغذراذد ت اذإس ذتط د ذ  ذر   لذاسر  ذاسن  ر

 الباب األول
 يف بالبحث:التعر -1

 مقدمة البحث وأىميتو: 1-2
اسعهدهذراذ ة ا ذاسته د ذاس د ر  ى  ذأاذتخ اذ الذاستق د ذخةد لذ  ذاسرن ه ذاسته دةدلذاسرعهلذساىةداذ  ذأيذراذذذذذذذ

إلذذىةددا اكسع  ذاس د ردلذ اندر ذاكسع  ذاسخ تدلذ اسجر ىدلذ است ذت ت اذإس ذتج نسذ  ذاسقه ااذ اإلرخ ندد اذاسرت  دلذسا
خ ر ذخ ناذهلدذاسقه ااذرت ا قلذ رتق  ةلذسهىذاىة ذاسخ درذاس ا هذخ ر ذج  اذا تر سدلذاسخ  ذ  ذاسرن  ن اذت دةلذرن   ذ اذ
أهالذت  داددددددلذست هددددددهذ اتددددد)ذتددددده ااذاساىةدددددداذ ددددد ذأيذرددددداذاسخددددد رذاس د رددددددلذأ  دددددرذرددددداذاا تةددددد  ااذأدددددد "ذخددددد اذن ى ددددد ذ

سعةدلذاسخدد لذذ  ذد تد اذاىة هدد ذت  داد "ذر   دد "... دد هد ( ذ رداذاكسعدد  ذاس د رددلذاستدذ ةهندل   خدل نخنددل ىق دل ذر   ددل
 ذإلذهددد ذ اسخددد لذاسطددد   ل(ذاذتندددت ن ذىددداذإجددد ا ذاا تةددد  ااذ اسقد نددد اذىةددد ذر ا ددديذتددده د ذاىةد ددد ذة ددددلذتقددد در  ذاسطددد   ل

ذكى اضذاست  دصذ است  ديذ استط د .
اا تةدد  ااذ اسرقدد ددسذاندددر ذاسرت  ددلذس دد ذذأ رددي لذاسطدد   لذأاذدنددع اذإسدد ذانددتعر يذردداذهندد ذنجددهذإاذى دد ذردده ة ذاسخددذذذذذذ

 اسرعندلذةت هدهذاسرنت د اذاس قدقدلذساىة ذ  ت   ةهند "اذ   خد "ذ ر   دد "ذرد)ذةدد اذاسقده ااذاسا ردلذ اس اجد ذت ا  هد ذسدهد  ذ
قد ند اذى د ذ تد ااذرتت ةعدلذرد)ذااهترد  ذةنقد طذاسقد لذ ت هددهذة لدذاا تة  ااذأ ذاسذ  را"ذىاذاسقد ذطةق "ذسرتط ة اذاس عةل 

اك ط  ذتر ددها"ذس دت  صذرن د ذأ ذتا د  ...سدلاذاةدهذأاذتخد اذهند طذهتدلذخةدد لذ د ذا تدد  ذاساىةدداذ ت ااد ت  ذاسر   ددلذ
ااهترد  ذ است خدد ذى د ذراذ ايذانتعر يذاا تة  ااذاسرقننلذأ ذىةد ذتادرد ذا تةد  ااذجهددهلذ اكرد ذاسدليذأهىذإسد ذ دد هلذ

ذاساىةداذ   ت  .ذذأها إلذه ذتعط ذرؤ  ا"ذأخدها"ذىاذرنت ىذذاا تة  ااذاس د ردل 
  ادلذذراذهلاذخ غذأ هن ذأاذنةداذأهردلذإسر  ذاسرده ةداذ اساىةدداذة ند  يذاسقدد سذ ط ا درذاسعرديذة د ذى ردد "ذ ىر دد " ذذذذذذ

اسخ لذاسط   لذ هلدذاس عةلذاست ذترت  ذةر   ت  ذاسه  ىدلذ اس ج ردلذ اندر ذر   لذذت طذاست ذتتع رذة كسع  ذاس د ردلذ رن ذسعةل
اسر  ذاسن  رذ إلذتعترهذ  رذهلدذاس عةلذى  ذهلدذاسر   لذخثد ا"ذ  ذإ  ا ذاسنقد طذس د ضذاسخد  ذ  ردا"ذىداذرد ذتترتد)ذةدغذ

ث  لذ ت  درذاساىةداذ اسجر   ذرع ". ذهلدذاسر   لذراذجر سدلذذ ا 
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ذة دلاذتتج د ذأهرددلذهددلدذاسه اندلذاسة ثددلذردداذ دايذتع دداذاسرده ةداذة اتدد)ذتده ااذاىةدد  ذاسردد  ةداذ د ذاسخد لذاسطدد   ل  ذذذذذ
اندددر ذاسددلداذدترددد  اذةددنخسذط ددديذ هتددلذى سدددلذ دد ذتنخدددلذاسردد  ذاسندد  قلذطدد ايذ تدداذاسرةدد  الذ  ردداذر اخدد ذرتعددههلذةتتدد ة)ذ

هلدذاسر   لذاسر رلذ  ذاس عد  ذ استد ذدعد يذى د د ذد سةد "ذ د ذذأها  ذتنخدلذ ذرنتر ذر)ذاس خ ظذى  ذىنا يذاسن ىلذ اسهتلذ 
ت قدرذاسخ  ذة سرة  د ا ذخر ذإاذهلدذاسه اندلذتتددوذس د ذ اسرده ةدا(ذت د دصذنقد طذاسقد لذ اسردعاذسدهىذاساىةدداذىندهذأها  د ذ

 ادلذاا تدد  ذاسر  درذ رثديذهدلاذاكرد ذس لدذاسر   لذرر ذدرخن  ذ د ذت هددهذاسجددهداذىندهه ذ اسردعخ  ذأدرد "ذ هدلاذدعطدد  ذ 
ذ ا طذندع هذة سخ  هلذى  ذسعةلذاسخ لذاسط   لذ دن ىهذ  ذتط د ه .

ذ
 مشكمة البحث: 1-2

تعهذر   لذاسر  ذاسن  رذ  ذاسخ لذاسط   لذ ا هلذراذاكسع  ذاسر ردلذ د ذهدلدذاس عةدلذ إلذهد ذاسر د  لذاس ج رددلذاستد ذذذذذذذ
دلذ اسر ردلذ د ذن ندأهرددلذ د ذت قددرذاسخد  ذس خ ددرذذ"  سرد ةلذاسند  قلذهد ذإ دهىذاسر د  ااذاكدع يذى د  ذ اس ند لذاكخثد ذ

سعةدلذاسخدد لذاسطدد   لذ استدد ذتعددهذأهدد ذ نددد لذردداذ ندد  يذاس جدد  ذ سخدد ذدنددتطد)ذاسر دد ج ذأاذد قددرذاس ددهاذرن دد  ذاس ادد يذى دد ذذ
ذ.(1 نقطلذسخ دقغ(ذى دغذأاذدؤهيذهلدذاسر   لذةا  لذا د لذ هتدقل

راذهلاذنجهذإاذرتط ة اذنج حذهلدذاسر   لذتنت ج ذا تد  ذاىةداذرت ااداذرن  ذدترتع اذةإج هلذاسر  ذة دخيذذذذذذذ
 ذ رثيذهلدذاس اد  صذاذدرخداذكيذ(2 نردلذ ةهندلذ نخندلذى سدلذاسج هل را"ذىر ذتتط ةغذراذ ا  صذجذن د)ذ هتدر 

قده ذ قدقدلذرردر ن  ذرد ذسد ذدندتعداذة ا تةد  ااذاسر رد ىدلذراذاسره ةداذر ر ذىظراذته تغذ  ذاست د دصذأاذدخت دخ  ذ د
اسر   يذس رد  ذاسند  رذتدهذدندت  رذذها است ذترخنغذراذهلاذخ غ ذ سخاذإج ا ذرثيذهلدذاا تة  ااذاندر ذاسرتع قلذةقه لذاك

 د ذأها  د ذأ ذردهىذهتدلذهلدذاسر   لذ رن  ذاس راذاسدليذدندت  تغذاساىد ذذأها  ت ااذط د لذأ ذدعط ذرؤ  ا"ذسجرد)ذرتط ة اذ
اسخ دد ذس دد  ذ هددلدذر ددخ لذ ا ددطذنددد   يذاسة  ثدد اذتج   هدد ذذها إلذإاذهددلداذاسعدد ر داذدؤهددد اذه  ا"ذر ردد "ذ دد ذاكذ ها هددلاذاك

خرد "ذ س ر رد ىدلذ د ذاستقد د (ذس دلدذاسر د  لذذها ىة ذانتعر س ر ذا تة  ا"ذرقنن "ذ ر)ذس لدذاس  دلذ رنغذدترخن اذراذتقهد ذاك
 هتتددغذكيذردداذاساىةددداذ هددلاذاكردد ذدندد ىهذ دد ذا تددد  ذردداذدت ندد ذةددغذاسردده ة اذأاذدخدد اذردد  ة "ذذها تأ ددد ذ ردداذاكىةدد ذ

ذن ج  "ذدترت)ذةجرد)ذاسقه ااذ اإلرخ ند اذاست ذتنت جة  ذر   لذاسر  ذاسن  ر.
 -البحث:   ييدف البحث إلى: أىداف 1-3
 اسة ثذ  ذاسر  ذاسن  رذ  راذ هتلذأها   ذسغ.ذاسر   يذك  اهذىدنلذها استع اذى  ذتقددر اذاكذ-1

ذاساىة اذة سخ لذاسط   لذس ر  ذاسن  رذ  راذأها   ذ هتتغ.ذأها استع اذى  ذطةدعلذاسعاتلذ اسق لذ ااتج د(ذر ةداذذ-2
ذاسر  ذاسن  رذساىة ذاسخ لذراذ ايذتقهد ذ راذ هتلذأها   .ذها انتنة طذرع هسلذاستقهد ذاسخر ذكذ-3
ذ-اسة ثذدخت ضذاسة  ث ا:ذأههاا:ذ  ذر  ذرضيات البحثف 1-4
أ  اهذىدندلذاسة دثذس رد  ذاسند  رذ هتدلذأها  د ذ ىخنددلذرعن ددلذرد ةداذأها  د ذسدغذذأها هن طذىاتلذط هدلذرعن دلذر ةداذ-1

ذ.ها  راذاك
ذسن  رذ  ذاسخ لذاسط   ل.ة إلرخ اذانتعر يذاسرع هسلذاسرنتنةطلذ  ذىر دلذا تد  ذاسر  ةداذاسجدهداذسر   لذاسر  ذاذ-2
 مجاالت البحث: 1-5
اىةدد ذرنت ةدد اذاسج رعدد اذاسع اتدددلذاسر دد  خ اذ دد ذةط سددلذاسج رعدد اذةدد سخ لذاسطدد   لذ اسرنطقددلذ-المجااال البشااري: 1-5-1

ذاس نط ذ اسجن ةدل(.
ذ.20/4/2009 س  دلذذ15/1/2009اسرهلذراذذ-المجال الزماني: 1-5-2
اسها  دددلذس خدد رذاسر دد  خلذ اسق ىددلذاس د ردددلذاسر  قددلذ ت ىددلذانددعهذ ددخ (ذ دد ذر   ظددلذاسق ىددلذذ-المكاااني: المجااال 1-5-3

ذاسنجاذاك  ا.ذ
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية -2
 المياري: دا تقويم األ 2-1

ذأ دد اطد ددلذطذاسخدد رذاسرتن  نددلذ  ددد هلذندد ىلذإدقدد عذاس عدد ذ استندد  سذاسرنددتر ذةددداذذاسطدد   لخدد لذاستطدد  ذ ندد اذسعةددلذردد)ذذذذذذذذ
س عثدد  ذى دد ذط دقددلذترددراذذ خةددد ذ اندد)ذاددعدهردداذاسردد   يذاسقددد  ذةر دد  ااذرتطدد  لذ ى دد ذذةدد اسخدد   ذت قدددرذااسرةدد  الذس

  ذهلدذذاسخن ذ اس طط ذذها اسر   لذة خيذاخة ذا تخ عذرتط ة اذاكهلدذذ  اهاذذاسر   ي ذها  ن ةً ذر ر ىدً ذستق د ذاك
ذ.ذ(3 س عةلا

ذن سد  ذ لسطذة سخ اذىاذاكاىةدار   لذاس  سدلذت ق ذىة ً ذخةد ًاذى  ذى ترذاسره ةداذ اسة  ثداذ اس"أاذرتط ة اذاسخر ذإاذ
 ت هددهذذطد   لخد لذاساس د ذسعةدلذذه اسرط  ةدلذ ت هددهذرخ ن ارذاست ذتن ىهذ ة خيذ اروذ هتدرذ ى ر ذى  ذرع  لذاإلا  اسط ذ

ذ.ذ(4 اسرة  ال"ذ  ذأثن  سخن ذ اس طط ذاذها است ذت هذراذتقه ذرنت ىذاكذاك ط  ذأ ذاسرع ت ا
 ددد ذأثنددد  ذدعدددهصذ ادددخً ذن ىددددً ذس  سددلذاساىددد ذ اسخ ددددرذطددد   لذخدد لذاس ددد ذاسذها رندددت ىذاكاسر ددد  يذخرؤ ددد ذسذها إاذتقدد د ذاكذذذذ

استد ذدرخداذذاساىةدداذ  قدً ذس رد  طذاسخ ر دلذأها اسرن  نلذ اسرة  ال( ذ هد ذةدلسطذدرثديذتق دد ًاذرتخد رًاذىداذرندت ىذذاسته د ذأ 
 ذ هدلاذدند ىهذاسقد  رداذى دد ذأرد ذاسخ ددرذ د ذاخت د اذنقد طذاسرددعاذ اسقد لذ ة ستد س ذ رد)ذ طدطذاسعددااذ اذإسد د أاذدتع رد
ذ.ها اكذرنت د اذأ رياس ا يذإس ذذكجي استط د ذ

 الدقة والضرب الساحق: 2-2
 ردددلذ رن دد ذسعةددلذاسخدد لذاسطدد   لذ  ع د دد ذدت تدداذاسهتددلذردداذأهدد ذاسع اردديذ دد ذاسعهدددهذردداذاسخع سددد اذ اكسعدد  ذاس دتعددهذذذذذذذذذ

ت قدرذنقطلذرة   لذ ة ست س ذت قدرذاسخ   ذ اسهتلذة سرعن ذاسع ر ذتعن ذ"ذاسقه لذى  ذت جددغذاس  خد اذاإل اهددلذاستد ذدقد  ذة د ذ
 اجةد اذاس  خددلذاسر   ااذة خيذى يذ هتدرذرد)ذاسنددط لذى د ذاسذأها  ذ خلسطذتعن ذ"ذاسقه لذى  ذذ(5 اسخ هذن  ذههاذرعدا"

 ذ هندد طذرخ دد  ذأ دد ذس هتددلذدةددداذ دددغذإن دد ذ"ذأجدد ا ذاس  خددلذ دد ذاس ردد اذ اسرخدد اذاسر ددههداذ(6 اسرعقددهلذ ى دد ذاست ا ددرذاس  خدد "
ذ.(7 دتن نرذ رةطذاكج ا ذاسهتدقل"

عةدلذإسد ذسعةدلذ س هتلذأهردلذخةد لذ  ذخيذ ع سدلذأ ذسعةلذتتط  ذإا ةلذههاذرعداذأ ذت قدرذنقطلذ سخن د ذت ت داذرداذسذذذذذ
أ  ى ذإلذإاذاسهتدلذهد ذادخلذ  ادلذ اسهتدلذ د ذسعةدلذرعدندلذاذتعند ذاسهتدلذنخند  ذ د ذسعةدلذأ د ىذأ ذر د  لذ تد ذ ااذخ نداذ

 اسهتددلذرت ددد ذر دد ذ دد ذرجدد يذاسددتع  ذ اسندد  طذاس  خدد ذااذاسعهدددهذردداذاسر دد  ااذتتط دد ذتنخدددلذ  خدد ذةأتدديذأ طدد  ذذرت دد ة ل 
اس د ردددلذ  قدد "ذسطةدعددلذاس عةددلذ رددثا"ذ دد ذسعةددلذاسخدد لذاسطدد   لذتأ ددلذاسهتددلذأهردت دد ذ ةه جددلذررخنددل ذ تقدد سذاسهتددلذ دد ذاكسعدد  ذ

  الذإلذأاذاإل ن يذ اسر  ذاسن  رذتؤهيذاسهتلذ د ر ذه  ا"ذخةد ا"ذإل  ا ذاسنق طذااذت جدغذاساى ذاسرد   ذاسخد لذن د ذ
ة ذ   سهتددلذتتط دد ذندددط لذخ ر ددلذى دد ذاسعرددااذر عدد ذاسخ دددرذاسرندد  سذدتط دد ذخخدد  لذى سدددلذردداذاسج دد  داذاسعردد  ذاسعادد
ذاإل اهدلذست جد   ذن  ذههاذأ ذرنطقلذرعدنلذ  ذر ع ذاسخ درذاسرن  س.

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 الباب الثالث
جرا اتو الميدانية: -3  منيجية البحث وا 
إس ذرع  لذه ان اذاسعات اذاسرتة هسلذ اسليذدتعهىذاس ااذذأن   :ذانت ه ذاسة  ث اذاسرن  ذاس اخ ذةمنيج البحث 3-1

ذ.(8  اسه ان اذاا تة طدل(ذن   اسعات اذاسق  رلذةداذاس ق  رذاست ذ ايذى د  ذأيذراذاسة  ثداذ راذأنر طذهلاذاك
:ذدت دههذرجترد)ذاسة دثذةاىةد ذرنت ةد اذاسج رعد اذاسع اتددلذس رنطقدلذ اس ندط ذ اسجند ة (ذاسر د  خداذ د ذعينة البحث3-2

(ذس عددد  ذ   لذذ اسرق ردددلذ ددد ذت ىدددلذاس ددد دهذ اندددعهذ دددخ ذ(ذ ددد ذر   ظدددلذاسنجددداذاك ددد اةط سدددلذاسج رعددد اذاسع اتددددلذةددد سخ لذاسطددد
(ذاىةددداذردد  ةداذ ة سط تددلذاسع دد ا دلذردداذخدديذ  دددرذردداذاسخدد رذاك ةعددلذ6 ذا تدد  ذاسة  ثدد اذىددههذ  2009-2008اسه اندد ذ

ذ(ذاىة "ذر  ة ".24 ذاسر   خلذ  أاةوذاسعهه
ةددهذأاذدنددتهى ذاكردد ذإسدد ذانددتعر يذأه ااذتد ندددلذسددلاذةدد اذى دد ذاسةدد  ثداذأاذاسة ددثذاذأهددهااست قدددرذذأداة البحااث:  3-3

ذ- ذر اىداذ دغ:(9 د د  ذاكهالذاسقد ندلذاسرن نةلذ  عا"ذت ذ ر)ذا تة  ذر   د ذدقدسذ ته لذاسر  ذاسن  ر(
  تة  (.رنت ىذاع ةلذااذر ر ىدل(ذ اساا دلذ اسقه لذاستردد دل ذثة ا ذت ا  ذى اريذاستقنداذ اهر ذ-1

ذ ناذانتج ةلذاسر تة داذسغ.ذ-2
ذ دغ.ذها ن يذاس  حذ است ردوذ خر ذدن يذتد سذاكذ-3
ذاذد ت اذذإس ذ ت لذ رندلذط د لذستطةدقغذى  ذاساىةدا.ذ-4
ذة سرخ اذت  د ذرتط ة اذتنخدلدذراذ دثذاإلرخ ند اذاسر هدلذ اسة  دل.ذ-4
 إجرا ات البحث: 3-4
ىةدداذإلجد ا ذاا تةد  ذ ة  د ذاسة  ثد اذ ةرند ىهلذ  ددرذاسعرديذةتطةددرذاا تةد  ذى د ذ  درذةعهذأاذت ذت د لذاسخد رذ اساذ-ذ1

نظددد  ذرخدددن  ذرددداذت قددددرذاس  ددددلذاسرط  ةدددلذه اذأرددد ا ذأ ذىقةددد اذ ى ددد ذ  دددرذرددد ذ رددد)ذرددداذإجددد ا ااذ ددد ذاستج ةدددلذ
ذاانتطاىدل.

 -ت ذات  لذاستهاةد ذاست سدلذىنهذإج ا ذاا تة  ذى  ذأ  اهذىدنلذاسة ث:ذ-2

 إىهاهذاانتر  ااذاس  الذةتنجديذنت   ذاا تة  ذر)ذت  دهذط دقلذاستنجدي.ذ-أ

ذ ت  دهذا  هادذة سرع  ر اذ اإل   هااذاس  الذةط دقلذإج ا ذاا تة  .ذ(10 ت د لذ  درذاسعريذاسرن ىهذ- 
ذت  دهذط دقلذاا تة  ذ تثةداذاكه ااذ اسرعهااذاا تة  دلذاسرنتعر ل.ذ-ا
ذ يذاس ت دلذاسا دلذ نارلذاراذاسر تة دا.ر اى لذ ن ذ-ه
اسرعندددلذةط ا دددرذإجدد ا ذاا تةددد  ذة دددلذاست اددديذإسدد ذأاددد    ذذنددد سد دلذاكأ ردد إجددد ا ذتج ةددلذاندددتطاىدلذأ سدددلذسةدددد اذذ-هددد

ذ  ذ  ذاسعري.أ ر  ذ
ذ رن  ذت ذجر)ذاسةد ن اذة دلذتة دة  ذ رع سجت  ذإ ا  د ".ذن سإج ا ذاستج ةلذاكذ- 

اس  ادددلذة اددداذذ اددد  دلاندددتعريذاسة  ثددد اذاسعهددددهذرددداذاس نددد  يذ اس نددد  يذاإلذذالمساااتعممة: حااااائيةاإل سااااليباأل3-5
اان دددد ااذذ–است  دعدددد اذاانددددتهايذىدددداذرعن دت دددد ذ رن دددد ذ رقددددد سذاسن ىددددلذاسر خ دددددل ذاس نددددطذاس ندددد ة  ذ رقددددد سذاست ددددتاذ

ا تةدد  ذاستدد   ذ ت  ددديذاستةدد داذ ذدردد اذإسدد ذلسددطذاسرعدد  ي( ذ خددلسطذرع ردديذاا تةدد طذاسةندددطذ اسرتعددههذ اانددتهايذىن ردد ذة 
ذ.(12 ه انلذ خيذاسعاتلذر ةداذرت د ااذاسه انلذراذ ايذرع هااذاان ها ذاس طدل(

ذ
ذ
ذ
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 الباب الرابع
ذنتائج البحث: -4

اسر رددلذذهددهااتددهذاذنةدد ساذإلاذردد ذت ندد ذةدد اذرثدديذهددلدذاسه انددلذتعددهذردداذاسه اندد اذاستدد ذت ددت ذةت قدددرذرجر ىددلذردداذاكذذذذذذذ
س دلدذاسر د  لذذها  رداذاكذأند سساىة ذاسخ لذاسط   لذ لسطذراذ ايذاستنةؤذةأها   ذذاسر   ي ذاندر ذاسر  ذاسند  رذى د ذ

ىنددهه ذ  س ددد ضذت هدددهذأهدد ذنتدد   ذاست  ددددااذذذها (ذرجترعدددلذ خددلسطذهتددلذهددلاذاك4 2 6 1 ذاس ج ردددلذىةدد ذر اخدد ذاس عدد 
 ت ر غذذها  اسقه لذى  ذاسر  ذاسن  رذراذ ايذهتلذاكذا لذراذج ا ذتطةدرذا تة  اسرعندلذة سةد ن اذاسرنت ذ ا  دلاإل

 ذاةددهذس ردد ذ ااذلذسعدنددلذهددلدذاسه اندل(ذاسرعددهذ اسرقددناذرداذتةدديذاسةدد  ثداذ د ذتج ةددلذند ةقلذ ى دد ذىدنددلذر د ة  د ذاسخدد لذاسطد   ل
اسرن نددةلذ رع ردديذاا تة ط رع ردديذذ ادد  دلاإلذندد سد دن جدد ذت جدد "ذى رددد "ذ دد ذت دددرذردد ذد ددهاذإسدددغ ذأيذةرعندد ذانددتعر يذاك

ذاسه انلذاس  سدل.ذأههاااان ها ذاس ط (ذ  ذت قدرذ
ذ
 (دا ودقة األ دا الكمي لمضرب الساحق، زمن األ دا إعداد مافوفة البيانات األولية لممتغيرات المبحوثة)األ 4-1

اسرد  ذاسند  رذتد ذاس اد يذى د ذذأها ت ادصذ د ذةعهذأاذطةرذاسة  ث اذاا تة  ذى  ذأ  اهذىدنلذاسة ثذراذه ذر     
ذ اس ندطذاس ند ة  ذ ا  دل(ذ رع سجت  ذإ ا  د "ذة دلذاس ا يذى  ذاستقهد ااذاإلها  ذ هتلذاكها اسنت   ذاسرعدنلذ ة راذاك

 ت  د  د ذإسد ذذاان  ااذاسرعد  ي ذاس طأذاسرعد  ي ذاس ندط ذرع ريذااست ا (ذسخيذرن ر ذأ ا" ذ راذثد ذاندتعر يذهدلدذاسنتد   
اسخ دد ذ اسرعددد  ي(ذس ردد  ذاسندد  رذ رن دد ذتدد ذانددتنة طذاستقددهد ااذذها ه جدد اذرعد  دددلذس  ادد يذى دد ذه جدد اذتعةدد ذىدداذاك

ذ(ذدةداذت خ ذاستقهد ااذاسرعدنلذة سرت د ااذاسرة  ثلذ.2اسخ   ث ند " ذ اسجه يذ ذها سأذ ا  دلاإل
ذ

 المعينة بالبحث لممتغيرات حاائية( يبين التقديرات اإل2الجدول )
المتغيااااااااااااااااااااار 

 المقاس
حجاااااام  وحدة القياس

 العينة
الوساااااااااااااااااط 

 الحسابي
االنحااااااااااااااااراف 

 المعياري
الخطاااااااااااااااااااا  

 المعياري
 االلتوا  الوسيط

ذ0.053-ذ47.500ذ2.060ذ10.0951ذ49.458ذ24ذه جلذرعد  دلذاسخ  ذها اك
ذ0.023ذ-ذ51.000ذ0.9921ذ4.8604ذ49.833ذ24ذاسث ندلذ أج ا   ذها  راذاك
ذ0.440ذ-ذ21.000ذ1.031ذ5.0533ذ20.833ذ24ذه جلذها كهتلذا
سقددهذانددتعريذاسة  ثدد اذ رع ردديذااستدد ا (ذ  اس طددأذاسرعددد  ي(ذرؤ دد ااذس هاسددلذ است خدددهذى دد ذرددهىذراددهاتدلذ جدد ذاسعدنددلذذذذ

 ذت داذخد اذخةدد ا"ذ جد ذاسعدندلذاسرنت ةلذس ت  ديذاإل ا   ذ ترثد   ذس رجتر)ذاسرة  ث ذإلذخ رد ذ رع رديذااستد ا (ذادخ د "ذإا
دؤ  ذاهرذترثد   ذس رجتر)ذاسرأ  لذرنغذ"إاذتدرلذاس طأذاسرعد  يذرقد سذسه جلذ   طأذاسرع دنل(ذرر ذننةلذاس طأذاسرعد  ي

 ذ ةر اجعدلذرد ذجد  ذ د ذاسجده يذ(13 "ي ذ اهذااىترد هذى د د ااىتر هذى  ذرت نطذاسعدندل ذ خ رد ذاد  اذتدردلذاس طدأذاسرعدد  ذ
اس طدددأذاسرعدددد  يذ رع رددديذااستددد ا ذسخددديذرددداذاسرت دددد ااذاسرة  ثدددلذ ت د دددلذاسقدردددل ذررددد ذدؤخدددهذهتدددلذنت  ج ددد  ذ(ذنجدددهذإاذأتدددد  ذ2 

 ذأيذةرعن ذانغذة إلرخ اذإدج هذاسعات اذاا تة طدلذر ةداذذنت   ذأ  اهذاسعدنلذىندهذهدلدذ(14  ة ست س ذإرخ ندلذتعرد ذهلدذاسنت   
اسخ ددد ذس رددد  ذذها هااذاستنةؤددددلذس تقدددهد ذاسخرددد ذ ااىترددد هذى د ددد ذ ددد ذتقدددهد ذاك ة ستددد س ذإرخ نددددلذاندددتنة طذاسرعدددذاسرت دددد اا 
ذاسن  ر.

ذ
ذ
ذ
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 المافوفة االرتباطية  لمعالقة مابين  المتغيرات المبحوثة  4-2
اسرد  ذاسند  رذساىةد ذاسخد لذاسطد   لذذها  ت ذاذنةتعهذىاذد دلذة ثن ذهلاذتجهذإن د ذتن اد ذ د ذاستقدهد ذاسخرد ذكذذذذذذذ

 هتتغ ذ ةر ذإاذرثيذهلدذهخدلاذد ددلذاذدرخداذأاذتت قدرذإاذرداذ دايذرع  دلذطةدعدلذاسعاتد اذاا تة طددلذذها سلذ راذاكةها
ى دددغذ دد  يذذ( ها هتددلذاكذ ها اسخ دد ذس ردد  ذاسندد  رذ ردداذاكذها  اكذاسةندددطلذ اسر خةددلذردد ةداذاسرت ددد ااذاسرعدنددلذة سة ددث

ةدن  ذراذ ايذانتعر يذرع هسلذ" ةد ن ا(ذسا تة طذاسةندطذ رن  ذتد ذاس اد يذى د ذاسة  ث اذانت  ااذرع ريذاا تة طذ در ذ
ذ(ذدةداذنت   ذهلدذاسعات ا.3اا تة طذاسرتعههذ اسجه يذ 

ذ  هتتغذك  اهذىدنلذاسة ثذها اسخ  ذس ر  ذاسن  رذة راذاكذها (ذدةداذىاتلذاك3اسجه ي 
معامااااااااااااال  المتغيرات المرتبطة

 االرتباط
 )ر(

نساااااااااااااااابة 
 المساىمة

 (2)ر

معامااااااال 
 االغتراب

الثقاااااااااااااااااة 
بمعاماااااااااال 

 االرتباط

 قيماااااااااااااااااة
(T )

 المحسوبة

( Fقيماااااااااة )
 المحسوبة

الداللااااااااااااااااااااااااااااة 
 حااااااااااااااااااائيةاإل

 لمعامل االرتباط
الكماااي ماااع زمااان  دا األ
 دا األ

 غير معنوية - 1.95 4.476 4.924 4.147 4.384-

الكماااي ماااع دقاااة  دا األ
 دا األ

 ةمعنوي - 5.42 4.432 4.568 4.432 4.657

مااااع دقااااة  دا زماااان األ
 دا األ

 معنوية - 2.13 4.494 4.914 4.71 4.414-

الكمااااي مااااع كاااال  دا األ
ودقاااة  دا مااان زمااان األ

  دا األ

 معنوية 11.366 - 4.256 4.744 4.447 4.668

 
 ( 2.47( تساوي )4.45( ومستوى داللة )22( الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة) )*(
 (.8.4166( تساوي )4.41( ومستوى داللة )1،21درجتي  حرية )( الجدولية عند Fقيمة ) )**(

 هتتغذذها اسخ  ذك  اهذاسعدنلذ  ذر   لذاسر  ذاسن  رذ  راذاكذها (ذدتةداذسن ذإاذرع رااذاا تة طذةداذاك3راذاسجه يذ 
ا تة   اسقددده لذى ددد ذأ ددد اهذاسعدندددلذذها (ذ ةدددداذاسددد راذ اسهتدددلذك0.657 ذ0.384ذ-خددديذى ددد ذ هل تدددهذة  ددداذ ى ددد ذاستددد اس ذ 

 هتتدغذرداذج دلذذها اسخ د ذرداذج دلذ خديذرداذ رداذاكذها (ذ أرد ذرع رديذاا تةد طذرد ةداذاك0.414-اسر  ذاسند  رذ(ة داذ 
ذ(.0.668أ  ىذتهذج  ذةقدرلذرقها ه ذ 

تةددد  ذاستددد   (ذ ة ددددلذاستعددد اذى ددد ذرقدددها ذاسهاسدددلذاسرعن ددددلذسرعددد رااذاا تةددد طذاسر ددد  ذإسد ددد ذأنخددد "ذاندددتعريذاسة  ثددد اذ اا 
ذ- رن  ذانتنتج ذاكت :ذس رع رااذاسةندطلذ ت  ديذاستة داذ اسننةلذاسخ  دل(ذسرع ريذاا تة طذاسرتعهه 

(ذ0.05إاذاسقدرلذاست  دلذاسر ن ةلذس رع رااذاا تة طدلذاسةندطلذج  اذدد ذرعن دلذ اذهاسلذذ د  ذىنهذرنت ىذهاسدل ذ-1
(ذ هدد ذاتدديذردداذ1.95(ذاسر ندد ةلذىنددهدذ T( ذذإلذة  دداذتدرددلذ ها اسخ دد ذ  ردداذاكذا ه(ذردد ةداذأتددد  ذ اك22 ه جددلذ  دددلذ 

اسخ د ذذها (ذ  ذ داذج  اذاسعاتلذ هاسلذرعن دل(ذىنهذلااذه جلذاس  دلذ رنت ىذاسهاسلذرد ةداذ اك2.07اسجه سدلذاسة س لذ 
 ذ5.42(ذاسر ن ةلذىندههر ذ ى د ذاستد اس ذ Tرلذ (ذر لذأ  ى ذإلذة  اذتدها  هتلذاكذها (ذر لذ  ر ةداذ  راذاكها  هتلذاك
ذ(ذأدر ".2.07(ذ خاهر ذاخة ذراذاسقدرلذاست  دلذاسجه سدلذاسرق ة لذس ر ذ اسة س لذ 2.13
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اسخ د ذس رد  ذاسند  رذرداذج دلذذها (ذسرع ريذاا تة طذاسرتعههذرد ةداذاك11.366 ذإاذاسقدرلذاسخ  دلذاسر ن ةلذ اسة س لذ-2
رداذج دلذأ د ىذ جد  اذرعن ددلذ لااذهاسدلذ رعند ذ لسدطذكن د ذاخةد ذرداذاسقدردلذاسجه سددلذذها هتدلذاك ذذها  خيذراذ رداذاك

ذ(ذ.8.0166 ذ(ذاسة س ل0.01(ذ رنت ىذهاسلذ 21.1اسرق ة لذس  ذىنهذه جت ذ  دلذ 
ذإاذاسنت   ذأنخ "ذتعة ذىاذرهىذاسثقلذ  ذرع رااذاا تة طذاسر ن ةلذىنهذهلدذاسه انل.ذ-3
ذ
 ودقتو. دا أفراد العينة اختبار القدرة عمى الضرب الساحق بداللة زمن األ دا ير الكمي ألالتقد 4-3

 تدد ذنادديذإسدد ذاستقددهد ذاسخردد ذىنددهذأيذردداذاا تةدد  ذندد ا ذخ ندداذةهندددلذأ ذ  خدددلذأ ذر   دددلذاذدرخدداذأاذنتعددهىذذذذذذذذذذ
  ذهلاذاكر ذإاذرع ريذاان ها ذاسليذدرخاذراذذريأ  "ذإ ا  د "ذرتقهر "ذدعن ذة خيذاسعاتلذر ةداذاسرت د اا ذ اذأن  ة

ذها  اسغذا تق رذرع هااذتنةؤدلذدقه ذ د  ذأتد  ذرت د ذرعداذةهاسلذرت د ااذأ  ى ذ ة ددلذاستعد اذى د ذاستقدهد ذاسخرد ذسدأ
ذاسندد  رذاسخ دد ذس ردد  ذاسندد  رذ دد ذردد  ذردد ذ ققددغذأ دد اهذاسعدنددلذردداذ ردداذ هتددلذىنددهذأها  دد ذا تةدد  ذاسقدده لذى دد ذاسردد  

ذ(.4ج  ذةغذاسجه يذ ذننتع ضذر 
 ودقتو دا الكمي لمضرب الساحق إلى كل من زمن األ دا ( يبين القيمة الخااة بمعامالت انحدار األ4الجدول)

معاماااااااااال  المعامالت المتغيرات المبحوثة
 االرتباط

طبيعااااااااااة 
 االرتباط

نسااااااااااااابة 
المسااااىم

 ة
طبيعاااااااااااااااااااة 

 المعامل
قيماااااااااااااااااااااااة 

 المعامل
 بت) أ(الثا دا زمن األ

 )ب(
89.187 

-4.797 
-

4.384 
 %15 بسيط

 الثابت )أ( دا +دقة األدا زمن األ
 (1)ب
 (2)ب

38.441 
-4.281 

1.241 

 %45 متعدد 4.688

(ذأتدددد  ذرعددد رااذرع هسدددلذاان دددها ذاسرعنددددلذةعاتدددلذخددديذرددداذاسرت دددد ااذاسرة  ثدددلذ إلذرن ددد ذترخددداذ4دةدددداذاسجددده يذ          
اسخ  ذ  اندر ذرد)ذاسرت دد ااذلااذذها هاذاسث اةاذاسر   ذإسد  ذ  ذةن  ذرع هااذاستقهد ذاسخر ذسأاسة  ث اذأاذدنتنةط ذ دعتر

ذ- ذذ ةن  ذى  ذر ذج  ذأىادذدرخاذ ر)ذاسرع هااذاستقهد دلذ استنةؤدل(ذ ى  ذ  رذاكت :ها اسرن هرلذاسخع دلذ  ذلسطذاك
 -ار)قدرة الضرب الساحق(:الكمي الختب دا ( في األ دا *معادلة مساىمة )زمن األ

%(ذ هددلدذاسننددةلذتخدد هذ15اسخ دد ذس ردد  ذاسندد  رذ ذها  دد ذاكذها (ذدتةددداذإاذننددةلذرندد هرلذ ردداذاك4ردداذاسجدده يذ       
 دنظدد ذذتخدد اذت د ددلذاذدعترددهذى د دد  ذدعدد  ذهددلاذاسدد أيذطةدعددلذاسعاتددلذردد ةداذاسرت ددد داذ إلذخ ندداذدددد ذرعن دددلذ اذهاسددلذ د دد 

ذ(ذ اذدرخاذس ة  ثداذاىتر هه .ها اسخ  ذةهاسلذرت د ذ  راذاكذها   ضذرع هسلذاان ها ذاستقهد دلذسأ(ذس لاذت3اسجه ي
ذ

 -الكمي الختبار)قدرة الضرب الساحق(: دا ( في األدا +دقة األ دا *معادلة مساىمة )زمن األ
اسخ دد ذس ردد  ذاسندد  رذذها (ذ دد ذاكها  هتددلذاكذها  ردداذلااذاسجدده يذ نجددهذإاذننددةلذاسرندد هرلذسخدديذردداذاسرت ددد دا  راذاك

(ذ هد ذهاسدلذرعن دد " ذ0.668 را"ذىاذخ اذاسعاتدلذرد ةداذاسرت دد ااذاسر د  ذإسد د ذة  دا ذ%(ذ ه ذننةلذرقة سل 45ة  اذ 
(ذ0.003(ذ هد ذهاسدلذىندهذرندت ىذ 11.366(ذاسر ند ةل Fإلذج  ذاانتهايذىاذرعن دت  ذةت  دديذاستةد داذ رندغذة  داذتدردلذ 

اسخ د ذا تةد  ذاسرد  ذاسند  رذةهاسدلذذها سدأذ ذإس ذإرخ ندلذاىتر هذهلدذاسعاتدلذ د ذاندتنة طذرع هسدلذتقهد ددلذ تنةؤددل(رر ذد د
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(ذ هلدذاسرت د ااذس  ذرن هر اذخةد لذ  ذلسطذ ذراذهلاذتخ اذرع هسدلذرند هرلذخديذرداذ  رداذها  هتلذاكذها خيذراذ  راذاك
ذ(.4 ذ ذته لذاسر  ذاسن  ر(ذ ن ذر ذج  ذةغذاسجه يذسخ  ذك  اهذاسعدنلذ  ذا تة  اذها (ذ  ذتقهد ذاكها  هتلذاكذها اك

 . دا قيمة دقة األ 1.241x+  دا قيمة زمن األx (4.281-+ )38.441= دا التقدير الكمي لأل
 اذةديذذ تد ذأ د اهذذ   ذر  ذاسرع هسلذدرخنن ذتطةدق  ذس تع اذى  ذاستقهد ااذ استنةؤاا(ذةر ذدترت)ذةغذأ  اهذىدندلذاسة دث    

اسردد  ذاسندد  رذ ندد ذر اخدد ذاس عدد ذاسر ت خددلذدرخدداذأاذتندد ىهن ذ دد ذتأ ددد ذذأها اسرجتردد)ذاسة ثدد ذردداذتدده ااذر   دددلذ دد ذ
 قدرذذ ت  دصذنق طذاسق لذ اسرعاذسهد   ذ س تأخهذراذاا دلذهلدذاسرع هسلذنن رذرث ا"ذىاذ ا هذراذأ  اهذىدنلذاسة دث 

سا تةدد   ذ ىنددهذذها (ذىدداذهتددلذاك29 ةه جددلذ ذ(ذث ندددل 51(ذخه جددلذرعد  دددلذ ةدد راذتدده دذ 58اسخ دد ذسا تةدد  ذ ذها  دد ذاك
(ذ هدد ذتدرددلذرق  ةددلذسردد ذ58.939تطةدددرذاسرع هسددلذأىددادذ دد ذردد  ذاسرؤ دد ااذاسرددلخ  لذن ادديذى دد ذتدرددلذتقهد دددلذرقددها ه ذ 

 " ايذى دغذ عا
ذ29ذ1.201x(+51ذ0281x.ذ-+ 38.441=ذها استقهد ذاسخر ذسأ

 ة دد ذذ ة ددلاذدخدد اذاسة  ثدد اذتددهذت ققدد ذردداذاددا دلذهددلدذاسرع هسددلذس تطةدددر ذ58.939=ذذ34.829+14.331-38.441=ذ
ذاسة ثذ   رد تغ.ذأههاادخ ن ذتهذ قق ذ

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوايات -5
 االستنتاجات:5-1
نددلذاسة ددثذا تةدد  ذ تدده لذاسردد  ذاسندد  ر(ذأ دد اهذىدذأها رجترعددلذىاتددلذط هدددلذ رعن دددلذردد)ذذها   ردداذاكذها سهتددلذاكذ-1

ذة سخ لذاسط   ل.
أ دد اهذىدنددلذاسة ددثذا تةدد  ذ تدده لذاسردد  ذاسندد  ر(ذةدد سخ لذاسطدد   لذ خددلسطذذأها ىاتددلذط هدددلذ رعن دددلذردد)ذذها سهتددلذاكذ-2

ذاسر  ذاسن  ر.ذأها ىخندلذرعن دلذر)ذ راذ
ذنلذاسة ثذا تة  ذ ته لذاسر  ذاسن  ر(ذة سخ لذاسط   ل.أ  اهذىدذأها ىاتلذىخندلذ دد ذرعن دلذر)ذذها س راذاكذ-3
ذ  هتتغذها  ذ  ذ راذاكأ  اهذىدنلذاسة ثذخرد "ذا تة  ذ ته لذاسر  ذاسن  ر(ذةهاسلذأتد  ذت اد  ذأها إرخ ندلذتقهد ذذ-4

ذراذ ايذانت ها ذرع هسلذاان ها ذاسرتعههذاسرنتنةطلذراذاسعاتلذةداذت طذاسرت د اا.
ذ
 ايات:التو 5-2
ا تةد  ذ اسقده لذى د ذاسرد  ذاسند  ر(ة سقدرلذذأها إج ا ذه ان اذرتعههلذ ى  ذىدن اذة ج ذاخة ذس تأخهذراذىاتلذ رداذ-1

 اسخ دلذكها غ.

اسخ دد ذا تةددد  ذ تددده لذاسرددد  ذاسنددد  ر(ذ ددد ذىر دددد اذاست ددد دصذذها ردداذاسقددده لذةرخددد اذاندددت ها ذاسرع هسدددلذاستقهد ددددلذسدددأذ-2
ذتأهديذراذد ت اذإس ذتط د ذ  ذر   لذاسر  ذاسن  رذة سخ لذاسط   ل استق د ذ است جدغذ ر)ذ
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 اليوامش والماادر:

خ دلذاست ةدلذ ذة هاهذلأن اعذاس ج  ذ ىاتت  ذةنت   ذاسخ رذ  ذاسخ لذاسط   ل ذ ن سلذر جنتد  ذج رع ذن  يذإة اهد ذاس  ط .1
ذ.20صذ 1986ذاس د ردل 

سر دد  ااذاسه  ىدددلذ اس ج ردددلذ ىاتتددغذةت تددد ذاسخدد رذ دد ذاسخدد لذاسطدد   ل ذ ندد سلذاذأها رنددت ىذ ذىةددهذ دددهذاسددهسدر ذلن هدده .2
ذ.15صذ 1997ذخ دلذاست ةدلذاس د ردل  ذة هاهذلر جنتد  ذج رع

سع ةدددلذاسندد ةعلذاذرددؤث لذى دد ذنتدد   ذرة  ددد اذاسةط سددله انددلذت  د دددلذسددةعضذاسرت ددد ااذاس ج ردددلذاسذ ردده اذادد سوذاسنددده .3
ذ.269صذ 1997ذ رج لذاسع ردلذس ت ةدلذاسةهندلذ اس د رل ذاسرج هذاك ي ذاس    ذاسق ه لس  ة  ذ  ذخ لذاسن ل ذاس

ذ 1999 ذ ذاسر ادددي ذها ذاسختددد ذس طة ىدددلذ اسن ددد 2 ذطخددد لذاسنددد لذ اسدددهد دذجددد ذ  ددد   ذة دددد ذ رددد هااذىةدددهاذهرؤددددهذ .4
ذ.168ص

 .247صذ 2001ذ اك هاذ ذرؤننلذاس  ار اسر ن ىلذاسع ردلذس خ لذاسط   ل ذر  ااذىةهذاسرجده .5

ذ ذها ذاسخخد ذاسع ةد  لاسر ن ىلذاس د رددلذ اسةهنددلذاس د ر لذ د ذاكسعد  ذ اسخع سدد اذ اسع د  ذاس د رددذ ت ن ذ ناذ ندا .6
 .417صذ 1998ذ اك ها

 .71صذ 1987ذ اسع ارذها ذاسخت ذس طة ىل ذاسته د ذاس د ر ذ اك ت  ذاسقد ندل ذ ت ن ذاسرنها يذ ر ر هذىةهذاه .7

طد رذاسة دثذاسع رد ذ است  دديذاإل اد   ذ د ذاسرجد ااذاست ة ددلذذ ىةهذاس خددظذ رادطخ ذ ندداذةد ه ذإ اصذر ره .8
ذ.92صذ 2002ذ اسق ه لذ ذر خ ذاسخت  ذس ن    اسنخندلذ اس د ردل

   ذه انلذى ردلذن ةقلذت ذتقنداذهلاذاا تة  ذراذتةيذاسة  ثداذى  ذىدنلذر  ة لذسعدنلذهلاذاسة ث. .9

 اس ذاسة  ثدا.ذر  لجرد)ذره ة ذاسخ رذاسر   خلذ  ذاسةط سلذ رن ىهد  ذة إلتخ اذ  درذاسعريذراذ .10

ذ ىرد اذ ذرؤنندلذاسد  ار   ذرج ااذاسة  ثذاست ة ددلذ ا  دلاإلذن سد اك ذر رهذج ن ذاسد ن يذ ر  ااذىةهذاسرجده .11
ذ.219صذ 2001

 .139صذ 2003ذ ة هاهذط . ذ 10 ذط ا  دلأا يذاإل ا  ذ اسط رذاإلذر ر هذاسر  هان   .12

ذ.257صذ ةر راه ذنذ ر رهذج ن ذاسد ن يذ ر  ااذىةهذاسرجده .13
 


