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 باستخذاو انرويانيت املصارعت يف املهاراث نبعط انفني األداء تقييى "
 انكيفي" انتحهيم

 انعسيس عبذ كًال أمحذ أ.و.د/
 األشرو حمًذ سارة أ.و.د/                                                                    

 : انبحث ويشكهت يقذيت
وثقل وتثبيت السيارات الفشية ألن يعتسج تجريب السرارعيؽ عمى تعميؼ 

تظبيقيا في السباراة برؾرة فعالة يعتبخ العامل األساسي الحي تخجمو بكية العؾامل 
األخخى ذات العالقة بقجرات السرارع ويترف السدتؾى الفشي العالي بالشؾعية الجيجة 

 (.151:1لتأدية السيارات  الفشية في عخوف السباراة الرعبة )
 

م( أن التقؾيؼ في رياضة السرارعة 2003مي محسؾد )ويخى مدعج ع 
يتزسؽ تقجيخ مدتؾى أداء السرارعيؽ ثؼ إصجار  األحكام عمى ىحا األداء في ضؾء 
االعتبارات السحجدة لسؾاصفات األداء وتقؾيؼ مقجار الحريمة التى تعبخ عؽ التغيخات 

جار أحكام عمى التي تؼ الؾصؾل إلييا مؽ خالل التجريب والسسارسة كسا يتزسؽ إص
بخامج التجريب والؾسائل واالمكانات ، ومسا الشػ فيو أن التقؾيؼ ىؾ السجخل 
اإلحرائي الحي يؾضح ما أنجده السرارع وما لؼ يشجده ولحلػ يجب وضع أداه لتقييؼ 
السرارع في الشؾاحي السيارية لمؾقؾف عمى نقاط الزعف والكذف عؽ السؾىؾبيؽ 

وكفاءة السيارات الفشية التي يدتخجميا السرارع أثشاء  الججد . ولمتعخف عمى فعالية
: 10السشافدات والتحميل الحخكي و األداء السيارى أىؼ الدبل لتقييؼ مدتؾى األداء )

337- 338.) 
 

 سىيف بني خايعت– انرياظيت احلركت وعهىو انتذريب بقسى يساعذ استار
 انساداث خايعت-اظيتانري انرتبيت كهيت– املنازالث تذريب بقسى يساعذ أستار
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م( أن التحميل الحخكي يعتبخ مؽ أىؼ 2006ويحكخ بجوي عبج العال )

الؾسائل السعيشة لمسعمؼ والسجرب والتي يسكؽ مؽ خالليا اكتذاف طخيقة األداء الفشي 
الدميؼ كسا يدتظيع السعمؼ أو السجرب عؽ طخيق التحميل الحخكي ألداء الالعبيؽ 

ى ترحيحيا ولحلػ فالتحميل الحخكي يعتبخ أىؼ االركان اكتذاف االخظاء والعسل عم
 (.171:4التي يعتسج عمييا السجرب والسعمؼ والالعب )

 

م( الى أن التحميل الحخكي 2010ويذيخ دمحم جابخ بخيقع وخيخية الدكخى )
يعبخ عشو بأسمؾبيؽ التحميل الكسي والتحميل الكيفي ويعتبخ التحميل الكيفي بظبيعتو 

ا ال يعشى أنو غيخ مشغؼ ،غامض غيخ واضح أو ذات طابع استبجادي حكؼ ذاتي وىح
تحكسي وفي الحكيقة التحميل الكيفي يتظمب معمؾمات كثيخة شاممة في تخررات 

 متعجدة وتخظيط وخظؾات مشغسة ليكؾن اكثخ فاعمية
(19:9-20). 

م( أن تظؾر التحميل الكيفي كسجال 2004ويؾضح عادل عبج البريخ )
عؽ طخيق مداىسة الكثيخ مؽ فخوع السعخفة لعمؼ الحخكة وذلػ وميارة حخفية 

لمؾصؾل بالحخكة بالحج االقرى لجسيع الخياضييؽ في مختمف االعسار الخياضية 
(1:6.) 

م( الى ان التحميل الكيفي 2005كسا يزيف طارق فاروق عبج الرسج )
ى التؾصل الى بسثابة ميارة اساسية في تجريذ التخبية الخياضية وتتسثل في قجرتو عم

السذكالت الحخكية وجعميا نقظة انظالق لحل الكثيخ مشيا وىشاك عجد مؽ السجاخل أو 
الشساذج الخاصة بالتحميل الكيفي لمسيارات وىحا التشؾع يشبثق عؽ العجيج مؽ الشغخيات 
والعمؾم السختبظة بعمؼ الحخكة والتي تديؼ في التحميل الكيفي وقج اىتؼ الجارسؾن في 

خياضة والتعمؼ الحخكي ايزا في ايجاد نساذج لمتحميل الكيفي لمحخكة تعميؼ ال
 (.45:5االندانية)

م( يؾجج عجيج مؽ  2011ويحكخ كال مؽ دمحم جابخ بخيقع وخيخية الدكخى )
الظخق أو الشساذج لمتحميل الكيفي لمحخكة االندانية فيعمؼ الحخكة ويشبع ىحا التشؾع 
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لحخكة والتي تداىؼ في التحميل الكيفي وقج ساىؼ مؽ العمؾم الفخعية الكثيخة لعمؼ ا

أيزًا عمساء اصؾل التخبية وطخق التجريذ والتعمؼ الحخكي بشساذج لمتحميل الكيفي 
 (.18:8لمحخكة االندانية)

ولزسان تحقيق السشغؾمة الحخكية لسيارات السرارعة حيث تشسية مدتؾى 
قائؼ بالتجريذ أثشاء تجريدو االداء السيارى لمسيارات الحخكية االساسية يشبغي لم

لمستعمسيؽ ان يستمػ العجيج مؽ االدوات ومشيا السعخفة والفيؼ الرحيح لمشؾاحي الفشية 
الخاصة بالسيارة والتي مؽ خالليا يسكؽ الؾصؾل باألداء السيارى الى الذكل 
الرحيح باإلضافة الى وجؾد وسيمة قياس عمسية مقششة يسكؽ بيا متابعة السدتؾى 

 ألداء ومعالجة األخظاء التي قج تغيخ مؽ خالل ذلػ.الفشي ل
وتعج نساذج السالحغة والشساذج الذاممة الخاصة بالتحميل الكيفي فيعمؼ 
الحخكة ىامة ،فبعض الشساذج تعتسج عمى انتباه السالحظ عمى أجداء خاصة بالسيارة 

لسالحغة أو االفعال الجدجية وتحاول نساذج اخخى تجدئة السيارة الحخكية مؽ اجل ا
السشغسة بيشسا يدتخجم البعض نساذج جذظالتية تعتسج عمى بشاء صؾرة كمية لمسيارة  

(15. ) 
 

وقج تبايشت طخق الباحثيؽ في تشاول دراسة ميارات  السرارعة الخومانية 
ومؽ السالحظ في حجود عمؼ الباحثان  قمة البحؾث والجراسات في مجال التحميل 

رىا عمى دراسة السحجدات السيكانيكية كجالة أو الكيفي لخياضة السرارعة وقرؾ 
 D.Stordopoulos, Eandكسؤشخات لؾضع تسخيشات غخضية مثل دراسة 

other(2017()16 بعشؾان  "ميكانيكية الظخف الدفمى أثشاء تكشيػ مرارعة الخمي )
( بعشؾان 2017()18) Gonzales CSA E  and otherبالحراع" ودراسة 

 Barbas I and otherي لمسرارعة الخياضية" ودراسة "اساسيات الشذاط الحيؾ 
( بعشؾان " بخوتؾكؾل ميكانيكي حيؾي لمسداعجة في تجريب مرارعة 13()2014)

  Victor V. Shiyan and othersالخمي بالحراع " ودراسة 
(بعشؾان " طخق تحديؽ ثبات السيارة الحخكية لمسرارعيؽ" ودراسة 20()2014)
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Mark Hecimovich and others   (2016()19 بعشؾان " تحميل التدارع )

   David Eduardo   Lópezلتأثيخات الخأس في مرارعة اليؾاة" ودراسة  
(بعشؾان "تحميل أداء السرارع مؽ خالل تكشيػ تؾضيحي" ودراسة 14( )2014)

Aleksey V. Isaev and others (2016( )12 بعشؾان "مؤشخات كسية )
لتؾقع لجى رياضيي السرارعة الشاشئيؽ" ودراسة عسخو وكيفية لتظؾيخ ميارات ا

( بعشؾان" االتدان الجيشاميكي لبعض ميارات اليجؾم مؽ 7()2006سميسان واخخون)
( 2018الخومانية" ودراسة ىاني طو دمحم ) –أعمى في رياضة السرارعة اليؾنانية 

ي السرارعة الخرائص الجيشاميكية لسيارة مدكة الؾسط العكدية لالعب ( بعشؾان11)
( بعشؾان "التحميل الكسي والكيفي 3()2005الخومانية ودراسة احسج عسارة )

لمخرائص البيؾميكانيكيو لسيارة رفعو الؾسط العكدية في رياضو السرارعة 
( بعشؾان" دراسة تحميميو ألكثخ السيارات 2()2007الخومانية" ودراسة احسج عسارة )

 بار لمسرارعة".استخجاما وفاعميو ببظؾلة العالؼ لمك
 

وتكسؽ مذكمة ىحه الجراسة في أن الباحثان قج الحغا عيؾر اخظاء في 
االداء الفشي لسيارات )البخاوليو(، )التمفيحة( ، )البخم الخوسي(، )الخيبؾة( عشج طالب 
الفخقة االولى  بكمية التخبية الخياضية جامعة بشى سؾيف وقج يخجع الباحثان ذلػ الى 

لبعض تفاصيل تمػ السيارة  ونجرة الؾسائل السؾضؾعية السقششة قمة ادراك الظالب 
 لتقييؼ االداء الفشي لتمػ السيارات.

  

وفي حجود عمؼ الباحثان واطالعيسا عمى الجراسات الدابقة الحغا وجؾد 
بعض جؾانب القرؾر في السخاجع العمسية الستخررة  وايزا نجرة الجراسات 

ج البحث  لتحجيج وتقييؼ  االداء السيارى لمسيارات السخجعية التي تشاولت السيارات قي
قيج البحث في مخاحميا السختمفة ، باإلضافة الى عجم تؾفخ وسيمة قياس أو استسارة 
عمسية مقششة لتقييؼ االداء تداعج عمى تحجيج مدتؾى اداء الستعمسيؽ لمسيارات قيج 

ا السشظمق كانت البحث  واكتذاف اخظائيؼ بظخيقة عمسية مؾضؾعية مقششة ومؽ ىح
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الحاجة ممحة لسثل تمػ الجراسة لؾجؾد أداة مقششة نابعة مؽ خظؾات نسؾذجية تداعج 
السجرب والسعمؼ عشج تعميؼ تمػ السيارات لتالفي االخظاء فؾر عيؾرىا وعجم تأصيميا 
و تداىؼ في تقييؼ وتحديؽ االداء عؽ طخيق الؾصؾل الى معمؾمات محجدة عؽ 

سعمؾمات تكؾن عبارة عؽ اشكال رقسية مسا يخفع مؾضعيتيا االداء وأخظاؤه وىحه ال
وصجقيا بظخيقة تزسؽ ثباتيا اذا ما تكخرت في تقييؼ االداء ومؽ ىشا يعج ترسيؼ 
استسارات لتقييؼ االداء الفشي مؽ ضسؽ الؾسائل التقؾيسية السؾضؾعية التي يسكؽ ان 

 تدتخجم في رياضة السرارعة.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ساسية إلجخاء الجراسةالفكخة اال
 

الثددددددد نْ رىددددددْٛ 

اٌؼ١ٍّخ د٠ٕب١ِى١خ 

 غ١س ِزٛلفخ

شقددددددداط تجؾيدددددددج ومعخفدددددددة أكثدددددددخ ال
الفشيددددة تددددأثيخا فددددي االداء السيددددارى 
ألنيدددا تدددجخل فدددي تكؾيشدددات عجيدددجة 
وتدددددددؤثخ بالتبعيدددددددة عمدددددددى مجسدددددددل 

 االداء 

اقتددددخاح بعددددض التسخيشددددات لمددددتخمص 
 مؽ االخظاء

فدددي إعدددادة تشغددديؼ التغحيدددة الخاجعدددة  
لزددددددددددديط االسددددددددددددمؾب والشسددددددددددددؾذج 
العردددددددددبي الحخكددددددددددي لالسددددددددددتجابة 

 لسؾقف بيئي ججيج

 ِّب لد ٠ٕزح ػٕٗ

لد 

 رف١د

نْ ٔزؼددددددسا ػٍددددددٝ ا  ددددددب  

االدا  ٌٍدددددددددددز ٍ  ِٕٙدددددددددددب 

ِجىددددسا ٌؼدددددَ ري دددد١ٍٙب  ددددٟ 

ادا  اٌالػددددددددددددت  نظددددددددددددٍٛة

 زصددددددددجر يبثؼددددددددب ١ِّددددددددصا 

الداؤح ِّددددددب ٠زسرددددددت ػ١ٍددددددخ 

  شً  ٝ رٕف١ر اٌّٙبزح

 ثبظز داَ ّٔٛذخ١ٓ ٌٍزس١ًٍ 
 ّٔٛذج خبٔدعز١د ٚث١فس٠دج -1
ٌٍددددد ٛي  ددددٟ رفب دددد١ً االدا   

 و١ف١ب
 ّٔٛذج ٘بٜ ٚز٠د  -2
لجراسدددددة االخظددددداء والتعبيدددددخ عسيدددددا  

 كسيا

ٌرا ِٓ 

 اٌضسٚزٞ

٠ّٚىٓ رسم١ك 

 ذٌه 

 ِّب ٠عبُ٘ 



 

- 307 - 

 

 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 

 : انبحث هذف
ييجف البحث الحالي الى تقييؼ االداء الفشي لمسيارات قيج البحث في رياضة 

 -السرارعة الخومانية باستخجام التحميل الكيفي وذلػ مؽ خالل:
تحجيج الشقاط الفشية لسخاحل االداء الفشي لمسيارات قيج البحث في رياضة السرارعة  -1

 -Gangsteadنسؾذجي "جانجدتيج وبيفخيجج" الخومانية  في ضؾء 
Beveridges Model  

التعخف عمى أكثخ االخظاء تأثيخا واستسخارا عشج تعميؼ السيارات قيج البحث في  -2
 Hay and Reidرياضة السرارعة الخومانية  في ضؾء نسؾذج "ىاى وريج" 

Model. 
رعة الخومانية  في بشاء استسارة تقييؼ أداء لمسيارات قيج البحث في رياضة السرا -3

 Gangstead- Beveridges Modelضؾء نسؾذجي "جانجدتيج وبيفخيجج" 
 .Hay and Reid Modelىاى وريج"  -

اقتخاح بعض التسخيشات التي قج تداىؼ في الديظخة عمى عيؾر أكثخ االخظاء  -4
  تأثيخا واستسخارا عشج  تعميؼ السيارات قيج البحث في رياضة السرارعة الخومانية.

 : انبحث اؤالثتس
ماىي الشقاط الفشية لسخاحل االداء الفشي  لمسيارات قيج البحث  في ضؾء نسؾذج  -1

 "جانجدتيج وبيفخيجج" في رياضة السرارعة الخومانية.

ماىي أكثخ االخظاء تأثيخا واستسخارا عشج تعميؼ السيارات قيج البحث في رياضة  -2
 .Hay and Reid Modelالسرارعة الخومانية  في ضؾء نسؾذج "ىاى وريج" 

ما ىي ندبة شيؾع وتأثيخ االخظاء لمسيارات قيج البحث  في ضؾء نسؾذج  -3
 "جانجدتيج وبيفخيجج" في رياضة السرارعة الخومانية.

ما التسخيشات التي قج تداىؼ في الديظخة عمى عيؾر أكثخ االخظاء تأثيخا واستسخارا  -4
  لخومانية.عشج  تعميؼ السيارات قيج البحث في رياضة السرارعة ا
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 : انبحث وإخراءاث خطت
استخجم الباحثان السشيج الؾصفي بأسمؾب دراسة الحالة وذلػ لسشاسبتو 

 لظبيعة البحث .
 : انبحث  جمتًع

اشتسل مجتسع البحث عمى طالب الفخقة االولى بشيؽ بكمية التخبية الخياضية ، 
 م . 2020-2019جامعة بشى سؾيف ، لمعام الجامعي 

 عيشة البحث :
( بالظخيقة العسجية مؽ بيؽ أفخاد السجتسع 1تؼ اختيار عيشة البحث ججول )

 ( طالب. 30األصمي وكان قؾاميا )
 (1ججول )

 

 اٌّزغ١ساد

 ( 33اٌؼ١ٕخ وىً ) ْ =

االٔسساا  اٌٛظ١ط اٌّزٛظط اٌسعبثٟ

 اٌّؼ١بزٞ

ِؼبًِ 

 االٌزٛا 

ِؼبًِ 

 اال زالا

 9.27 0.73 1.65 17.4 17.8 اٌعٓ )ظٕخ(

 3.62 0.77 6.2 172.8 171.2 ) ظُ( اٌ ٛي

 7.45 0.92 5.2 68.2 69.8 اٌٛشْ)و١ٍٛخساَ(

 

  (171.2)والظؾل  (17.8)( أن متؾسط الدؽ 1يتزح مؽ الججول )
 –الظؾل  –وأن قيؼ االلتؾاء في الستغيخات الثالثة االولى ) الدؽ  ( 69.8والؾزن )

، وىحا (3±انحدخت ما بيؽ ) أي انيا قج (0.92 – 0.73(الؾزن ( تخاوحت ما بيؽ 
يذيخ الى اعتجالية الكيؼ لمستغيخات الدابقة بالججول مسا يؤكج تجانذ أفخاد العيشة 

 قيج البحث في تمػ الستغيخات .
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 

 : انبحث وأدواث أخهسة
 

 : األخهسة
 

جياز  - data showجياز عخض البيانات  -جياز كسبيؾتخ –)كاميخا فيجيؾ 
بداط  -ميدان طبى لكياس الؾزن بالكيمؾ جخام -لكياس الظؾل بالدشتيستخ الخستاميتخ
 مرارعة (
 : األدواث

 

 &Hayاستسارة تقييؼ االداء الفشي لمسيارة قيج البحث باستخجام نسؾذج ىاى وريج  -أ
Reid model :باتباع الخظؾات التالية-  

لمسخاحل الفشية لمسيارة  الخظؾة االولى : تحميل السحتؾى لتحجيج السؾاصفات الخاصة   
 قيج البحث    

)ترسيؼ  Bevrerdges & Gangsteadباستخجام نسؾذج جانجدتيج وبيفخيجج    
 الباحثان(

الخظؾة الثانية : استسارة استظالع رأى الخبخاء لتحجيج االخظاء التي تعتخى الشقاط    
 الفشية اثشاء االداء  

 .Hay& Reid modelىاى وريج ومشاسبتيا لعيشة البحث باستخجام نسؾذج   

الخظؾة الثالثة : استسارة استظالع رأى الخبخاء لؾضع درجة لسخاحل االداء الفشى لمسيارة          
 قيج البحث.

الخظؾة الخابعة : استسارة استظالع رأى الخبخاء لتحجيج األىسية الشدبية لألخظاء ودرجة          
 تأثيخىا.
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 

 قيذ نهًهارة انفني االداء تقييى ًاراثاست تصًيى خطىاث         
 .HAY& REID MODEL وريذ هاي منىرج باستخذاو انبحث

الخظؾة االولى : تحميل السحتؾى لتحجيج السؾاصفات الخاصة لمسخاحل الفشية لمسيارة 
 Bevrerdges & Gangsteadقيج البحث باستخجام نسؾذج جانجدتيج وبيفخيجج 

 )ترسيؼ الباحثان(
 

خاجع العمسية الستخررة والجراسات الدابقة بالخجؾع لمس
(  تؼ تؾصيف االداء الفشي في ضؾء محجدات نسؾذج 10(،)9(،)8(،)7(،)6(،)1)

وبحلػ فان التحجيج لسخاحل  Bevrerdges&Gangsteadجانجدتيج وبيفخيجج  
االداء االربعة )السخحمة التسييجية( ، )مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة( ، )مخحمة 

) مخحمة الؾضع الشيائي( يعج بسثابة الجانب الدماني لألداء والسدار مؽ التشفيح( ، 
خالل اتجاه االجداء السذتخكة في االداء ، فقج ساىؼ الشسؾذج في التحجيج الجقيق 
والجخؾل في تفاصيل االداء اكثخ مؽ الرؾرة السخترخة الستعارف عمييا في عخض 

عشج أداء السيارات وكانت تفاصيل  نقاط فشية وكحلػ تتبع أجداء الجدؼ 5أو 4مجخد 
 االداء لمسيارات قيج البحث كالتالي:
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (2ججول )

التؾصيف الكيفي والسدار الحخكي ألجداء الجدؼ السذتخكة في أداء ميارة مدػ 
الحراع بالحراع وتظؾيق الؾسط والخمي مؽ فؾق السقعجة )البخولية( باستخجام نسؾذج 

 الجؾانب الدمانية( –ب السكانية جانجيدتيج وبيفخدج )الجؾان
نخصا  

 اٌدعُ 

 اٌّسازً ) اٌدٛأت اٌصِب١ٔخ(

)اٌدٛأت 

 اٌّسزٍخ اٌز١ّٙد٠خ اٌّىب١ٔخ(
ِسزٍخ ِعه ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ
 ِسزٍخ اٌزٕف١ر

ِسزٍخ اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

 اٌسنض

رىْٛ زنض اٌّٙبخُ 

 ٟ ٚضغ ػّٛدٞ 

ػٍٟ اٌدرع ٚرىْٛ 

ذلٓ اٌّٙبخُ ػٍٟ 

 وزف إٌّب ط .

زنض اٌّٙبخُ  ٟ رىْٛ 

ٚضغ ػّٛدٞ ػٍٟ 

اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ 

اٌّٙبخُ ػٍٟ وزف 

 إٌّب ط .

إٌظس ٌألِبَ  ٟ نردبٖ رٕف١ر 

اٌّٙبزح .اٌدجٙخ  ٟ ٚضغ 

اٌعدٛد ثُ إٌظس ػىط 

اردبٖ ٌٍرزاع اٌزٟ رُ 

اٌع١ سح ػ١ٍٙب ٚدٚزاْ 

 اٌسنض  ف١فبً .

اٌسنض ػّٛد٠خ ػٍٟ 

اٌدرع ٚإٌظس ٌسخً 

 اٌ صُ .

 اٌرزاػ١ٓ

اع ا١ٌعسٜ اٌرز

ٌٍّٙبخُ  ٟ شىً 

شا٠ٚخ لبئّخ ٌألِبَ 

ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي ٌّعه 

ػضد ذزاع اٌ صُ 

اٌّجبشسح ٌٍّٙبخُ 

ٚاٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

رز ٛق نػٍٟ  دز 

 اٌ صُ ٚنظفً اإلثط.

اٌرزاع ا١ٌعسٜ ٌٍّٙبخُ 

رّعه ِٓ نػٍٟ ِفصً 

اٌّس ك ٌٍرزاع اٌّجبشسح 

ٌٍ صُ ٚاٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

اٌٛ ٛي ٌألٌزسبَ ثؼضد 

زاع اٌّع١ س ٔفط اٌر

ػ١ٍٙب ٌٍ صُ ِٓ ِٕ مخ 

 اٌؼضد .

اٌرزاع ا١ٌعسٜ ٌٍّٙبخُ 

رّعه ِٓ نػٍٟ ِفصً 

اٌّس ك ٌٍرزاع اٌّجبشسح 

ٌٍ صُ ٚرسسن اٌرزاع 

ا١ٌّٕٟ اٌٛ ٛي ٌألٌزسبَ 

ثؼضد ٔفط اٌرزاع 

اٌّع١ س ػ١ٍٙب ٌٍ صُ  ِغ 

ٚضغ نثط إٌّب ط نػٍٟ 

 وزف اٌّٙبخُ .

اٌرزاع ا١ٌعسٜ 

ٌٍّٙبخُ  ٟ شىً 

لبئّخ ٌألِبَ شا٠ٚخ 

ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي ٌّعه 

ػضد ذزاع اٌ صُ 

اٌّجبشسح ٌٍّٙبخُ 

ٚاٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

رز ٛق نػٍٟ  دز 

 اٌ صُ ٚنظفً اإلثط.

 اٌدرع

 ِبئً ٌألِبَ ل١ٍالً 

 

 

 

 ِبئً ٌألِبَ ل١ٍالً 

 

 

 

ِالِعخ ظٙس اٌّٙبخُ ٌج ٓ 

ٌّٕب ط ِغ ٌّط نظفً 

اٌصدز ٌّٕب ط .ا١ًٌّ ل١ٍالً 

 ٌألِبَ .

 

ز  ػّٛدٞ ػٍٟ األ

ٚاٌدٍٛض ثبٌّمؼدح 

ػٍٟ اٌجعبي 

ِٚالِعخ ظٙس 

اٌّٙبخُ ٌصدز 

 إٌّب ط .

 اٌسخ١ٍٓ

اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ 

ِغ أثٕب   ف١ف  ٟ 

اٌسوجز١ٓ ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ  ٍفبً  ٟ ٔفط 

 ٚضغ اٌسخً ا١ٌّٕٟ .

اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ ِغ 

أثٕب   ف١ف  ٟ 

اٌسوجز١ٓ ٚاٌسخً 

ً  ٟ ٔفط  ا١ٌعسٜ  ٍفب

 ّٕٟ ٚضغ اٌسخً ا١ٌ

اٌسخً ا١ٌّٕٟ ِسرىصٖ ػٍٟ 

اٌىؼت ٚاٌدٚزاْ ٌٍدا ً 

أللصٟ ِدٞ زسوٟ ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ ِسرىصٖ ػٍٟ 

اٌّشط ٚاٌدٚزاْ  ٟ شىً 

دائسٞ دا ً اٌ صُ 

ٌٍٛ ٛي ٌٛضغ اٌٛلٛا ِغ 

أثٕب   ف١ف  ٟ اٌسوجز١ٓ 

ثُ  سد اٌسخ١ٍٓ ٚإٌصٚي 

 ثُٙ نِبِبً نثٕب  اٌسِٟ 

اٌسخً ا١ٌّٕٟ 

ِعزم١ّخ  ٟ نردبٖ 

اٌ صُ ٚاٌسخً  زنض

ا١ٌعسٜ  ٟ ٚضغ 

اٌ ؼٓ ِٓ اٌدٍٛض 

  زسبً 

االرصبي 

 ثبألز 

اٌدجٙخ ، اٌسوجز١ٓ ،  ثىبًِ اٌمد١ِٓ ثىبًِ اٌمد١ِٓ

 ِٚش ٟ اٌسخ١ٍٓ ، اٌّس ك

اٌّمؼدح ، اٌسخً 

ا١ٌّٕٟ وبٍِخ ، نظفً 

ثبيٓ اٌسخً ا١ٌعسٜ 

. 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
أداء  ( أن الجؾانب الدمانية والسدار ألجداء الجدؼ عشج2يتزح مؽ ججول )

 السيارة تعسل في وقت واحج وفي اتجاىات مختمفة .
 (3ججول )

التؾصيف الكيفي والسدار الحخكي ألجداء الجدؼ السذتخكة في أداء ميارة  مدػ 
الحراع بالحراعيؽ والخمي مؽ فؾق السقعجة )التمفيحة( باستخجام نسؾذج جانجيدتيج 

 الجؾانب الدمانية( –وبيفخدج )الجؾانب السكانية 
 اٌّسازً ) اٌدٛأت اٌصِب١ٔخ( ا  اٌدعُنخص

)اٌدٛأت 

 اٌّىب١ٔخ(
 اٌّسزٍخ اٌز١ّٙد٠خ

ِسزٍخ ِعه ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ
 ِسزٍخ اٌزٕف١ر

ِسزٍخ اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

 اٌسنض

رىْٛ زنض اٌّٙبخُ  ٟ 

ٚضغ ػّٛدٞ ػٍٟ 

اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ 

اٌّٙبخُ ػٍٟ وزف 

 إٌّب ط 

رىْٛ زنض اٌّٙبخُ  ٟ 

ٚضغ ػّٛدٞ ػٍٟ 

رىْٛ ذلٓ اٌدرع ٚ

اٌّٙبخُ ػٍٟ وزف 

 إٌّب ط 

إٌظس  ٟ االردبٖ 

اٌ بزخٟ ٌٍدعُ ِٓ 

 ٔبز١خ لد١ِٗ

اٌسنض ػّٛد٠خ ػٍٟ 

اٌدرع ٚإٌظس ٌسخً 

 اٌ صُ .

 اٌرزاػ١ٓ

اٌرزاع ا١ٌعسٜ ٌٍّٙبخُ 

 ٟ شىً شا٠ٚخ لبئّخ 

ٌألِبَ ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي 

ٌّعه ػضد ذزاع 

اٌ صُ اٌّجبشسح 

ٌٍّٙبخُ .اٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

ٟ  دز رز ٛق نػٍ

 اٌ صُ ٚنظفً اإلثط.

اٌرزاع ا١ٌعسٜ ٌٍّٙبخُ 

 ٟ شىً شا٠ٚخ لبئّخ 

ٌألِبَ ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي 

ٌّعه ػضد ذزاع 

اٌ صُ اٌّجبشسح 

ٌٍّٙبخُ ٚاٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

رز ٛق نػٍٟ  دز 

 اٌ صُ ٚنظفً اإلثط.

اٌرزاع ا١ٌعسٜ 

ٌٍّٙبخُ  ٟ شىً 

شا٠ٚخ لبئّخ ٌألِبَ 

ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي ٌّعه 

ػضد ذزاع اٌ صُ 

ٌّجبشسح ٌٍّٙبخُ ا

اٌرزاع ا١ٌّٕٟ رز ٛق 

نػٍٟ  دز اٌ صُ 

 ٚنظفً اإلثط.

اٌرزاع ا١ٌعسٜ 

ٌٍّٙبخُ  ٟ شىً 

شا٠ٚخ لبئّخ ٌألِبَ 

ل١ٍالً ٌٍٛ ٛي ٌّعه 

ػضد ذزاع اٌ صُ 

اٌّجبشسح ٌٍّٙبخُ 

.اٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

رز ٛق نػٍٟ  دز 

 اٌ صُ ٚنظفً اإلثط.

 اٌدرع

دٚزاْ ٌجد  اٌسِٟ  ِبئً ٌألِبَ ل١ٍالً  ِبئً ٌألِبَ ل١ٍالً 

 ٌٍزٕف١ر 

ػّٛدٞ ػٍٟ األز  

ٚاٌدٍٛض ثبٌّمؼدح 

ػٍٟ اٌجعبي  

ِٚالِعخ ظٙس 

اٌّٙبخُ ٌصدز 

 إٌّب ط 

 اٌسخ١ٍٓ

اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ ِغ 

أثٕب   ف١ف  ٟ 

اٌسوجز١ٓ .اٌسخً ا١ٌعسٜ 

ً  ٟ ٔفط ٚضغ   ٍفب

 اٌسخً ا١ٌّٕٟ .

اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ ِغ 

أثٕب   ف١ف  ٟ 

اٌسخً اٌسوجز١ٓ ٚ

ً  ٟ ٔفط  ا١ٌعسٜ  ٍفب

 ٚضغ اٌسخً ا١ٌّٕٟ 

اٌسخً األِب١ِخ ِسرىصٖ 

ػٍٟ اٌىؼت ٌؼًّ 

دٚزاْ ٌٍدا ً اٌسخً 

اٌ ٍف١خ ِسرىصٖ ػٍٟ 

اٌّشط ٌؼًّ دٚزاْ 

دا ٍٟ. ٌٍ سٚج .أثٕب  

اٌمدَ األِب١ِخ ثؼد 

اٌدٚزاْ ثصا٠ٚخ 

ِٕفسخخ ِغ  سد اٌسخً 

 اٌ ٍف١خ .

اٌسخً ا١ٌّٕٟ 

ِعزم١ّخ  ٟ نردبٖ 

اٌ صُ ٚاٌسخً زنض 

ا١ٌعسٜ  ٟ ٚضغ 

اٌ ؼٓ ِٓ اٌدٍٛض 

  زسبً .

االرصبي 

 ثبألز 

 ثىبًِ اٌمد١ِٓ

 

 

 ثىبًِ اٌمد١ِٓ

 

 

اٌسخ١ٍٓ ، اٌّمؼدح ، 

 ِٕ مخ اٌم ١ٕخ

 

اٌّمؼدح ، اٌسخً 

ا١ٌّٕٟ وبٍِخ ِفسٚدح 

 ، اٌمدَ ا١ٌعسٜ
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
( أن الجؾانب الدمانية والسدار ألجداء الجدؼ عشج أداء 3يتزح مؽ ججول )

 يارة تعسل في وقت واحج وفي اتجاىات مختمفة .الس
 (4ججول )

التؾصيف الكيفي والسدار الحخكي ألجداء الجدؼ السذتخكة في أداء ميارة )البخم 
الجؾانب  –الخوسي(  باستخجام نسؾذج جانجيدتيج وبيفخدج )الجؾانب السكانية 

 الدمانية(
 

 

نخصا  

 اٌّسازً ) اٌدٛأت اٌصِب١ٔخ( اٌدعُ 

ت )اٌدٛأ

 اٌّىب١ٔخ(
 اٌّسزٍخ اٌز١ّٙد٠خ

ِسزٍخ ِعه ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ
 ِسزٍخ اٌزٕف١ر

ِسزٍخ اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

 اٌسنض

اٌساض ػّٛد٠خ 

ػٍٟ اٌدرع  إٌظس 

 ٟ نردبٖ ِمدِخ 

 إٌّب ط 

ازرىبش اٌسنض ػٍٟ  إٌظس إٌٟ اٌدبٔت األ٠ّٓ 

ِٕ مخ اٌدجٙخ ػٍٟ 

اٌجعبي ٌزٕف١ر ِٙبزح 

 اٌىٛثسٞ .

اٌساض ػّٛد٠خ 

ٌدرع .ٚ ػٍٟ ا

إٌظس  ٟ نردبٖ 

 ِمدِخ إٌّب ط 

 اٌرزاػ١ٓ

اٌرزاػ١ٓ  ٟ ٚضغ 

شا٠ٚخ زبدح ألػٍٟ 

ٚاٌىف١ٓ نػٍٟ ظٙس 

 اٌ صُ .

اٌرزاع ا١ٌّٕٟ ٌٍّٙبخُ 

رمَٛ ثز ٠ٛك اٌرزاع 

ا١ٌّٕٟ ٌٍ صُ نػٍٟ 

ِٕ مخ اٌؼضد  ٟ نردبٖ 

ث ٓ اٌ صُ ٚاٌرزاع 

ا١ٌعسٜ رمَٛ ثز ٠ٛك 

ِٕ مخ اٌج ٓ  ٟ نردبٖ 

زاع اٌصدز ِٚعه ذ

اٌالػت اٌ صُ ا١ٌّٕٟ 

 ألزىبَ اٌع١ سح .

اٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

ٌٍّٙبخُ رمَٛ 

ثز ٠ٛك اٌرزاع 

ا١ٌّٕٟ ٌٍ صُ نػٍٟ 

ِٕ مخ اٌؼضد  ٟ 

نردبٖ ث ٓ اٌ صُ 

ٚاٌرزاع ا١ٌعسٜ 

رمَٛ ثز ٠ٛك ِٕ مخ 

اٌج ٓ  ٟ نردبٖ 

اٌصدز ِٚعه ذزاع 

اٌالػت ا١ٌّٕٟ 

ألزىبَ اٌع١ سح 

ٚاٌز ٠ٛك اٌّسىُ 

 ٚاٌس غ ألػٍٟ .

ٌرزاػ١ٓ  ٟ ٚضغ ا

شا٠ٚخ زبدح ألػٍٟ 

ٚاٌىفٟ نػٍٟ ظٙس 

 اٌ صُ .

 اٌدرع

ػّٛدٞ ػٍٟ األ١ٌخ 

ٚاٌسوجز١ٓ ِٛاخٙخ 

ٌّٕ مخ زٛ  

 اٌ صُ .

١ًِ اٌدرع ٌٍٛ ٛي 

ٌٍزالزُ ِغ ظٙس إٌّب ط 

ٚاٌدٚزاْ  ٟ نردبٖ اٌجسَ 

 خٙخ ا١ّ١ٌٓ .

دٚزاْ اٌدرع 

١ّ١ٌٍٓ الظزىّبي 

 ٚضؼ١خ اٌىٛثسٞ 

ػّٛدٞ ػٍٟ األ١ٌخ 

سوجز١ٓ ِٛاخٙخ ٚاٌ

ٌّٕ مخ زٛ  

 اٌ صُ

 اٌسخ١ٍٓ

اٌسخٍٟ ا١ٌّٕٟ  ٟ 

ٚضغ اٌ ؼٓ خبٔت 

ِٕ مخ اٌسٛ  

ٌٍ صُ ِٓ اٌدٙخ 

ا١ٌّٕٟ ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ ِسرىصٖ 

ػٍٟ اٌسوجخ ِٚشط 

اٌسخً ا١ٌّٕٟ يبػٕخ 

ٌألِبَ ِغ رثج١ذ اٌّشط 

ٚػٍٛ اٌىؼت ٚاٌسوجخ  ٟ 

نِبِٟ خبٔت   ط ِعزم١ُ

وزف إٌّب ط ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ رمَٛ ثبٌٛ ٛي 

ٌٛضغ اٌ ؼٓ ٚاٌٛلٛا 

االزرىبش ػٍٟ ثبيٓ 

اٌمد١ِٓ  ٟ ٚضؼ١خ 

شا٠ٚخ لبئّخ ٌزٕف١ر 

 اٌىٛثسٞ .

اٌسخٍٟ ا١ٌّٕٟ  ٟ 

ٚضغ اٌ ؼٓ خبٔت 

ِٕ مخ اٌسٛ  

 ٌٍ صُ ِٓ اٌدٙخ

ا١ٌّٕٟ  ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ ِسرىصٖ 

ػٍٟ اٌسوجخ ِٚشط 
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اٌمدَ  ٟ نردبٖ 

اٌ صُ ٚث١ٓ زخٍٟ 

 إٌّب ط .

ػٍٟ ِشط اٌمدَ  بزج 

زخٍٟ إٌّب ط ٌزٕف١ر 

 اٌس غ ٚاٌدٚزاْ اٌدبٔجٟ .

اٌمدَ  ٟ نردبٖ 

اٌ صُ ٚث١ٓ زخٍٟ 

 إٌّب ط .

االرصبي 

 ثبألز 

اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ، 

ِشط اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

، زوجخ اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ 

اٌسوجخ ا١ٌّٕٟ ، ِشط اٌمدَ 

ا١ٌّٕٟ ، ِشط اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ.

ثبيٕٟ اٌمد١ِٓ ، 

 اٌدجٙخ 

اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ، 

َ ا١ٌعسٜ ِشط اٌمد

، زوجخ اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ 
 

( أن الجؾانب الدمانية والسدار ألجداء الجدؼ عشج أداء 4يتزح مؽ ججول )
 السيارة تعسل في وقت واحج وفي اتجاىات مختمفة .

 (5ججول )
التؾصيف الكيفي والسدار الحخكي ألجداء الجدؼ السذتخكة في أداء ميارة مدكة 

 –م نسؾذج جانجيدتيج وبيفخدج )الجؾانب السكانية الؾسط العكدية)الخيبؾة(  باستخجا
 الجؾانب الدمانية(

 

 اٌّسازً ) اٌدٛأت اٌصِب١ٔخ( نخصا  اٌدعُ 

)اٌدٛأت 

 اٌّىب١ٔخ(
 اٌّسزٍخ اٌز١ّٙد٠خ

ِسزٍخ ِعه ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ
 ِسزٍخ اٌزٕف١ر

ِسزٍخ اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

 اٌسنض

اٌسنض ػّٛد٠خ ػٍٟ 

اٌدرع إٌظس  ٟ نردبٖ 

 ٕب ط زخٍٟ  اٌّ

إٌظس  ٟ نردبٖ زخٍٟ 

 إٌّب ط 

دٚزاْ اٌساض 

خٙخ ِمدِخ 

إٌّب ط ػّٛد٠خ 

 ػٍٟ اٌدرع 

إٌظس  ٟ نردبٖ 

زخٍٟ إٌّب ط 

ػّٛد٠خ ػٍٟ 

 اٌدرع 

 اٌرزاػ١ٓ

نػٍٟ ظٙس إٌّب ط 

 ٟ شىً شا٠ٚخ لبئّخ 

 ٟ نردبٖ زخٍٟ 

 إٌّب ط .

اٌرزاع ا١ٌّٕٟ رمَٛ 

ثز ٠ٛك اٌٛظط ِٓ نظفً 

١خ ِٓ إٌبز١خ اٌ بزخ

ٚاٌرزاع ا١ٌعسٜ رمَٛ 

ثز ٠ٛك اٌٛظط ِٓ نظفً 

 ِٓ إٌبز١خ اٌدا ١ٍخ .

اٌرزاع ا١ٌّٕٟ 

رمَٛ ثز ٠ٛك 

اٌٛظط ِٓ نظفً 

ِٓ إٌبز١خ 

اٌ بزخ١خ 

.ٚاٌرزاع ا١ٌعسٜ 

ر ٛق اٌٛظط ِٓ 

نظفً ِٓ إٌبز١خ 

 اٌدا ١ٍخ 

نػٍٟ ظٙس 

إٌّب ط  ٟ شىً 

شا٠ٚخ لبئّخ  ٟ 

نردبٖ زخٍٟ 

 إٌّب ط 

 اٌدرع

ٟ خعُ ػّٛدٞ ػٍ

 اٌ صُ 

١ًِ اٌدرع نػٍٟ ظٙس 

اٌ صُ  ٟ اردبٖ زخٍٟ 

إٌّب ط ِغ ٚخٛد 

أ فب   ٟ وزف اٌالػت 

 اٌّٙبخُ 

دٚزاْ اٌدرع 

١ّ١ٌٍٓ الظزىّبي 

 اٌس غ ٚاٌسِٟ .

ػّٛدٞ ػٍٟ 

 خعُ اٌ صُ 

 اٌسخ١ٍٓ

اٌسخً ا١ٌّٕٟ  ٟ 

ٚضغ االزرىبش ػٍٟ 

اٌسوجخ اٌّشط ث١ٓ 

ذزاع ٚزوجخ إٌّب ط 

 ٚاٌسخً ا١ٌعسٜ  ٟ

اٌسخً ا١ٌّٕٟ  ٟ ٚضغ 

االزرىبش ػٍٟ اٌسوجخ 

ٚاٌّشط ث١ٓ ذزاع ٚزوجخ 

إٌّب ط ٚ اٌسخً 

ا١ٌعسٜ  ٟ ٚضغ اٌ ؼٓ 

الزرىبش ػٍٟ ا

اٌسخً ا١ٌعسٜ 

ٚاٌسخً ا١ٌّٕٟ 

  ٟ زبٌخ يؼٓ 

اٌسخً ا١ٌّٕٟ  ٟ 

ٚضغ االزرىبش 

ػٍٟ اٌسوجخ 

ٚاٌّشط ث١ٓ ذزاع 

ٚزوجخ إٌّب ط ٚ 
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ٚضغ اٌ ؼٓ ِٚشط 

اٌسخً  ٟ نردبٖ لدَ 

اٌ صُ ٚ اٌسوجز١ٓ  

ِٛاخٙخ ٌّمؼدح 

 اٌ صُ ِٓ اٌ بزج .

ِٚشط اٌسخً  ٟ نردبٖ 

لدَ اٌ صُ ٚاٌسوجز١ٓ 

ِٛاخٙخ ٌّمؼدح اٌ صُ 

 ِٓ اٌ بزج .

اٌسخً ا١ٌعسٜ 

 ٟ ٚضغ اٌ ؼٓ 

ِٚشط اٌسخً  ٟ 

نردبٖ لدَ اٌ صُ 

ٚاٌسوجز١ٓ 

ِٛاخٙخ ٌّمؼدح 

اٌ صُ ِٓ 

 اٌ بزج .

االرصبي 

 ثبألز 

اٌسوجخ ، اٌّشط ، 

 بيٓ اٌمدَ ا١ٌعسٜ .ث

اٌسوجخ ، اٌّشط ، ثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ .

اٌىزف األ٠ّٓ ، 

 ِشط اٌمدَ 

اٌسوجخ ، اٌّشط ، 

ثبيٓ اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ .
 

( أن الجؾانب الدمانية والسدار ألجداء الجدؼ عشج أداء 5يتزح مؽ ججول )
 السيارة تعسل في وقت واحج وفي اتجاىات مختمفة .

 

( التحجيج الكيفي لسخاحل االداء لمسيارات 5(،)4،)(3(،)2يتزح مؽ ججاول )
قيج البحث مؽ خالل تحميل السحتؾي لعجد مؽ السخاجع العمسية الستخررة في 

 Bevrerdges رياضة السرارعة باستخجام نسؾذج نسؾذج جانجدتيج وبيفخيجج
&Gangstead Model  ويعج ىحا التحجيج عمى قجر مؽ االىسية لمسعمؼ أثشاء

يارات نغخا لسا يترف بو مؽ إثخاء وتجقيق لمشؾاحي الفشية وأنيا تجخل تعميسة لمس
ضسؽ تدويج السعمؼ بحاكخة طؾيمة السجى ، فعمية أن يكؾن ممسا بيا ويدتخمريا في 

 صؾرة نقاط مخترخة ،وتكؾن في سياق الحاكخة قريخة السجى.
 

في ىحا الرجد أن التحجيج    Duane  V . Knudson ويؤكج كشجس 
لمشقاط الفشية يسكؽ لمسعمؼ بأن يدتخجم الجالئل المفغية كبجائل لمؾصف االكثخ  الكيفي

 (.124:15تعقيجا التي يشبغي عمية أن يكؾن عمى دراية بيا )
 

وبحلػ يكؾن قج  تست اإلجابة عمى التداؤل االول ماىي الشقاط الفشية  
يج وبيفخيجج" في لسخاحل االداء الفشي  لمسيارات قيج البحث  في ضؾء نسؾذج "جانجدت

 رياضة السرارعة الخومانية.
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 الخظؾة الثانية : مالحغة االداء وتحجيج االخظاء :

تؼ تحجيج االخظاء الفشية التي تؤثخ عمى االداء في كل مخحمة مؽ مخاحل 
( طالب) 30االداء الفشي لمسيارات قيج البحث ومؽ خالل قيام الباحثان بترؾيخ )

البحث بغخض تحميل ادائيؼ مؽ خالل العخض السخئي  عيشة البحث ( لمسيارات قيج
ومؽ ثؼ استخخاج وتدجيل االخظاء في حجود خبخاتيسا ، ممتدم بسحجدات الشقاط الفشية 
،وعيؾر الخظأ مختبط بالجانب الدمشى لألداء متسثل في مخاحل االداء األداء االربعة 

ة التشفيح( ، ) الؾضع )السخحمة التسييجية( ، )مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة( ، )مخحم
 –الخجميؽ -الجحع  -الحراعيؽ  -الشيائي( وأجداء الجدؼ الستسثمة في )الخأس

القجميؽ( ثؼ مدار األجداء والستسثل في التحؾل مؽ وضع ألخخ ألجداء الجدؼ أو 
لمجدؼ ككل، ومؽ خالل ذلػ تؼ ترسيؼ استسارة استظالع رأى وعخضيا عمى الدادة 

( لتحجيج اكثخ االخظاء صعؾبة وانتذار عمى االداء 2) (، مخفق1الخبخاء مخفق )
الفشي لمسيارات قيج البحث بإبجاء آرائيؼ بإضافة أو تعجيل أو ححف ما يخونو مشاسبا 
مؽ صياغو االخظاء الفشية ، ولمتأكج مؽ صجق السزسؾن والسحتؾى وفي ضؾء ذلػ 

جاللة عشج مدتؾى تؼ الححف والتعجيل مؽ خالل حداب الخظأ السعياري وتحجيج حج ال
0.05  

بسثابة الخظؾة  Hay and Reid Modelنسؾذج ىاى وريج وكحا يعتبخ 
التشفيحية األولى لتحجيج األخظاء لبشاء استسارات تقييؼ أداء لمسيارات قيج البحث 

 ( تؾضح ذلػ 9(،)8(،)7(،)6وججاول )
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 (6ججول )

خولية باستخجام نسؾذج ندب وتختيب االخظاء السؤثخة في مخاحل اداء ميارة الب
 (10"جانجدتيج وبيفخيجج" ونسؾذج" ىاى وريجر)ن=

 اٌّسازً َ

اال  ب  

اٌّؤثسح 

ٚذاد 

االظزّساز٠خ

)  

ٔعجخ 

اٌّٛا

اٌ  ب    مخ

اٌّؼ١بز

ٞ 

زد 

اٌدالٌخ

3.35 

زبٌخ 

اٌ 

 يي

رسر١

ة 

اٌ  

 ن

1 

اٌّسزٍخ 

اٌز١ّٙد

 ٠خ

ػدَ ٚضغ 

زنض اٌّٙبخُ 

 ٟ ٚضغ  

ػّٛدٞ ػٍٟ 

اٌدرع ٚػدَ 

 ٚضغ  ذلٓ

اٌّٙبخُ ػٍٝ 

 وزف إٌّب ط 

44 15.70 30.77 √ 1 

2 

ػدَ ِعه ذزاع 

ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ

86 10.97 21.51 √ 4 

3 

ٚضغ اٌدرع 

ػّٛدٞ ٚغ١س 

ِبئً ػٍٝ 

 االز  

62 15.35 30.08 √ 2 

4 

اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ 

 ط ٚازد 

 ِزٛاش١٠ٓ

86 10.97 21.51 √ 4َ 

5 

ارصاْ غ١د 

ِعزمس ػٕد 

االرصبي ِغ 

 االز 

80 12.65 24.79 √ 3 

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

أ فب  اٌسنض 

 ألظفً.
50 15.81 30.99 √ 1 

7 

ػدَ ِعه ذزاع 

ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ

86 10.97 21.51 √ 5 

8 

رصٍت اٌدرع  

 ٟ ٚضغ 

ػّٛدٞ ػٍٝ 

 االز 

66 14.98 29.36 √ 2 
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9 

اٌسخ١ٍٓ 

ِزٛاش٠ز١ٓ ِغ 

 سد وبًِ 

 ٌٍسوجخ

82 12.15 23.81 √ 4 

1

0 

ارصاْ غ١د 

ِعزمس ػٕد 

االرصبي ِغ 

 االز 

80 12.65 24.79 √ 3 

1

1 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ إٌظس 

ٌألِبَ  ٚرصٍت 

 زسوخ اٌسنض

86 10.97 21.51 √ 2 

1

2 

ػدَ ريشز 

زسوبد 

اٌرزاػ١ٓ 

ٌٍّٙبخُ ٌٛضغ 

إثط إٌّب ط 

 نػٍٝ اٌىزف

88 10.28 20.14 √ 3 

1

2 

اٌدرع  ٟ ٚضغ 

ػّٛدٞ ِغ 

ػدَ ٚضغ  

ث ٓ ِالِعخ 

إٌّب ط ٌظٙس 

 اٌّٙبخُ

88 10.28 20.14 √ 3َ 

1

3 

ػدَ ٚضغ 

اٌسخ١ٍٓ  ٟ 

اٌّٛضغ 

اٌصس١ر ثؼد 

 اٌزٕف١ر ِجبشسح

90 9.49 18.59 √ 4 

1

4 

ػدَ ار بذ 

اٌٛضغ 

إٌّبظت  

ٌٍدجٙخ 

ٚاٌسوجز١ٓ 

ٚاٌّس ك ػٕد 

االرصبي 

 ثبألز  

80 12.65 24.79 √ 1 

1

6 
ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

ػدَ رٛخ١ٗ 

خً إٌظس ٌس

اٌ صُ ١ًِٚ 

 اٌسنض ٌألِبَ  

54 15.76 30.89 √ 1 

1

7 

ػدَ ِعه ذزاع 

ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ

88 10.28 20.14 √ 4 

 3 √ 22.72 11.59 84اٌدرع ِبئً 1
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
ل١ٍال ػٍٝ  8

األز  

ٚاٌدٍٛض 

ثدبٔجٟ اٌف ر 

 ػٍٟ اٌجعبي 

1

9 

اٌسخً ا١ٌّٕٟ 

ثبٔثٕب   ٟ 

نردبٖ زنض 

اٌ صُ ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ ٌألِبَ 

سد وبًِ ِغ  

 ٌٍسوجخ 

90 9.49 18.59 √ 5 

2

0 

االرصبي 

ثبألز  ثبٌظٙس 

 ، ٚز غ اٌّمؼدح 

80 12.65 24.79 √ 2 

 

=       N

BA

  error standard 
A     ٔعجخ اٌّٛا مخ-    B    ٔعجخ ػدَ اٌّٛا مخ-  N    اٌ  ي اٌّؼ١بزٞ  <ػدد اٌ جسا   ، ٚ ٝ زبٌخ نْ ٔعجخ اٌّٛا مخ 

 ٠سرا اٌ  ي

 

 (7ججول )
ندب وتختيب االخظاء السؤثخة في مخاحل اداء ميارة التمفيحة باستخجام نسؾذج 

 (10"جانجدتيج وبيفخيجج "ونسؾذج" ىاى وريجر)ن=

 اٌّسازً َ

اال  ب  

اٌّؤثسح 

ٚذاد 

االظزّساز

 ٠خ

ٔعجخ 

اٌّٛا

  مخ

اٌ  ب  

اٌّؼ١بز

ٞ 

زد 

اٌدالٌخ

3.35 

زبٌخ 

اٌ 

 يي

رسر١

ة 

اٌ  

 ن

1 

ٍخ اٌّسز

اٌز١ّٙد

 ٠خ

زنض اٌّٙبخُ 

 ٟ ٚضغ 

ِبئً ػٍٟ 

اٌدرع ٚرىْٛ 

ذلٓ اٌّٙبخُ 

 نِبَ إٌّب ط 

50 15.81 30.99 √ 1 

2 

ػدَ ِعه 

ذزاع 

ٚر ٠ٛك 

  دز اٌ صُ

80 12.65 24.79 √ 2 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 

3 

ٚضغ اٌدرع 

ػّٛدٞ ػٍٝ 

 االز  

84 11.59 22.72 √ 4 

4 

اٌسخً ا١ٌّٕٝ 

ٚا١ٌعسٜ  ٟ 

ٚضؼ١ٗ غ١س 

ِزصٔخ ِغ 

  سد وبًِ

 ٌٍسوجخ

82 12.15 23.81 √ 3 

5 

االرصبي 

ثبألز   

غ١س ِعزمس 

ػٍٟ لدَ 

 ٚازدح

86 10.97 21.51 √ 5 

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

زنض اٌّٙبخُ 

 ٟ ٚضغ 

ِبئً ػٍٟ 

اٌدرع ٚرىْٛ 

ذلٓ اٌّٙبخُ 

 نِبَ إٌّب ط 

60 15.49 30.36 √ 1 

7 

ػدَ ِعه 

ذزاع 

ٚر ٠ٛك 

  دز اٌ صُ

88 10.28 20.14 √ 5 

8 

اٌدرع 

ػّٛدٞ ػٍٝ 

 االز 

60 15.49 30.36 √ 2 

9 

ػدَ ٚضغ 

اٌسخً ا١ٌّٕٟ 

ٌألِبَ 

ٚاٌسخً 

ا١ٌعسٜ 

ٌٍ ٍف ِغ 

 سد وبًِ 

 ٌٍسوجخ  

72 14.20 27.83 √ 3 

1

0 

االرصبي 

ثبألز  

ثئزدٜ 

اٌمد١ِٓ ػٍٝ 

االز  

ٚاال سٜ 

ِسرىصح 

88 10.28 20.14 √ 4 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 ثبٔثٕب 

1

1 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ رٛخ١ٗ 

 ٟ إٌظس 

االردبٖ 

اٌ بزخٟ 

ٌٍدعُ ػىط 

 اردبٖ اٌزٕف١ر

64 15.18 29.75 √ 1 

1

2 

ػدَ ِعه 

ذزاع 

ٚر ٠ٛك 

  دز اٌ صُ

74 13.87 27.19 √ 2 

1

2 

ػدَ دٚزاْ 

اٌدرع ٌجد  

 اٌسِٟ ٌٍزٕف١ر 

68 14.75 28.91 √ 2َ 

1

3 

ػدَ ٚضغ 

اٌسخ١ٍٓ  ٟ 

اٌّٛضغ 

اٌصس١ر ثؼد 

اٌزٕف١ر 

 ِجبشسح

86 10.97 21.51 √ 4 

1

4 

ػدَ االرصبي 

ثبألز  

ثبٌسخ١ٍٓ 

ٚاٌّمؼدح 

ٚإٌّ مخ 

 اٌم ١ٕخ

80 12.65 24.79 √ 3 

1

6 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌساض 

ػٍٟ اٌدرع 

ٚػدَ رٛخ١ٗ 

إٌظس ػٍٟ 

زخً اٌ صُ 

. 

62 15.35 30.08 √ 1 

1

7 

ػدَ ِعه 

ذزاع 

ٚر ٠ٛك 

  دز اٌ صُ

82 12.15 23.81 √ 4 

1

8 

اٌدرع ِبئً 

ل١ٍال ػٍٝ 

 األز 

ٚاٌدٍٛض 

76 13.51 26.47 √ 2 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
ثدبٔجٟ اٌف ر 

 ػٍٟ اٌجعبي 

1

9 

ػدَ ٚضغ 

اٌسخ١ٍٓ  ٟ 

اٌّٛضغ 

اٌصس١ر ثؼد 

اٌزٕف١ر 

 ِجبشسح

86 10.97 21.51 √ 4َ 

2

0 

ػدَ 

االظزمساز 

ثبالرصبي 

ثبألز  

ثبٌّمؼدح 

ٚاٌسخً 

ا١ٌّٕٟ وبٍِخ 

ٚاٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ 

76 13.51 26.47 √ 3 

 (8ججول )
السؤثخة في مخاحل اداء ميارة البخم الخوسي نسؾذج "جانجدتيج  ندب وتختيب االخظاء

 ( 10وبيفخيجج "ونسؾذج" ىاى وريجر)ن=

 اٌّسازً َ

اال  ب  

اٌّؤثسح 

ٚذاد 

االظزّساز

 ٠خ

ٔعجخ 

اٌّٛا م

 ح

اٌ  ب  

اٌّؼ١بز

زد  ٞ

اٌدالٌخ

3.35 

زبٌخ 

اٌ  

 ن

رسر١

ة 

 اٌ  ي

1 

اٌّسزٍخ 

اٌز١ّٙد٠

 ح

١ًِ اٌساض 

ٌألِبَ ٚإٌظس 

ٖ  ٟ نردب

 اٌجعبي .

50 15.81 30.99 √ 1 

2 

اٌّجبٌغخ  ٟ 

اِزداد اٌرزاػ١ٓ 

ٌٛضغ اٌىف١ٓ 

نػٍٟ وزفٟ  

 ظٙس اٌ صُ .

82 12.15 23.81 √ 3 

3 

اٌدرع غ١س  

ػّٛدٞ ػٍٟ 

األ١ٌخ ٚاٌسوجز١ٓ 

غ١س ِٛاخٙز١ٓ 

ٌسٛ  اٌ صُ 

. 

72 14.20 27.83 √ 2 

4 

ػدَ االزرىبش 

ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ 

90 9.49 18.59 √ 4 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 ٚاال سٜ ػٍٝ

 ثبيٓ اٌمدَ

5 

االرصبي 

ثبألز  ثّشط 

اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ، 

ِشط اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ .

90 9.49 18.59 √ 4َ 

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

ػدَ رٛخ١ٗ 

إٌظس اٌٝ 

 اٌدبٔت اال٠ّٓ

64 15.18 29.75 √ 1 

7 

ػدَ ر ٠ٛك  

ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌرزاع اٌ صُ 

ِٕٚ مخ اٌج ٓ 

 ٟ نردبٖ 

  اٌصدز

88 10.28 20.14 √ 4 

8 

رصٍت زسوخ 

اٌدرع ٚػدَ 

اٌدٚزاْ  ٟ 

نردبٖ اٌجسَ 

 خٙخ ا١ّ١ٌٓ .

78 13.10 25.68 √ 2 

9 

ػدَ االزرىبش 

ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ 

ٚاال سٜ ػٍٝ 

 ثبيٓ اٌمدَ

88 10.28 20.14 √ 4َ 

1

0 

ػدَ االرصبي 

ثبألز  ثّشط 

اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ٚ 

ِشط اٌمدَ 

ا١ٌعسٜ 

 ١ٌّٕٝٚاٌسوجخ ا

86 10.97 21.51 √ 3 

1

1 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ ازرىبش 

اٌسنض ػٍٝ 

ِٕ مخ اٌدجٙخ 

ٚإٌظس إٌٟ 

 ٌألِبَ .

88 10.28 20.14 √ 2 

1

2 

ػدَ ر ٠ٛك  

ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌرزاع اٌ صُ 

ِٕٚ مخ اٌج ٓ 

 ٟ نردبٖ 

 اٌصدز 

90 9.49 18.59 √ 3 

1

2 

رصٍت زسوخ 

اٌدرع  ٚػدَ 

 اٌدٚزاْ

84 11.59 22.72 √ 1 

1

3 

ػدَ االزرىبش 

ػٍٝ ثبيٓ 
90 9.49 18.59 √ 3َ 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
اٌمد١ِٓ ٌزٕف١ر 

 اٌىٛثسٞ 

1

4 

االرصبي 

ثبألز  

ثّش ٟ 

اٌمد١ِٓ ،  ٍف 

 اٌسنض 

84 11.59 22.72 √ 1َ 

1

6 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌسنض 

ٌألِبَ ٚػدَ 

رٛخ١ٗ إٌظس 

 ٟ نردبٖ ِمدِخ 

 إٌّب ط .

60 15.49 30.36 √ 1 

1

7 

 ٟ  اٌّجبٌغخ

اِزداد اٌرزاػ١ٓ 

ٌٛضغ وفٝ 

اٌّٙبخُ نػٍٟ 

وزفٟ  ظٙس 

 اٌ صُ .

78 13.10 25.68 √ 3 

1

8 

اٌدرع ِبئً 

ٌألِبَ 

ٚاٌسوجز١ٓ  غ١س 

ِٛاخٙخ ٌّٕ مخ 

 زٛ  اٌ صُ .

74 13.87 27.19 √ 2 

1

9 

ػدَ االزرىبش 

ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ 

ٚاال سٜ ػٍٝ 

 ثبيٓ اٌمدَ

90 9.49 18.59 √ 5 

2

0 

الرصبي ػدَ ا

ثبألز  ثبٌمدَ 

ا١ٌّٕٟ ِٚشط 

اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

ٚزوجخ اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ 

80 12.65 24.79 √ 4 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (9ججول )

ندب وتختيب االخظاء السؤثخة في مخاحل اداء ميارة )الخيبؾة( نسؾذج "جانجدتيج 
 (10وبيفخيجج "ونسؾذج" ىاى  وريجر)ن=

 اٌّسازً َ

اال  ب  

اٌّؤثسح 

ٚذاد 

االظزّساز

 ٠خ

عجخ ٔ

اٌّٛا م

 ح

اٌ  ب  

اٌّؼ١بز

زد  ٞ

اٌدالٌخ

3.35 

زبٌخ 

اٌ  

 ن

رسر١

ة 

 اٌ  ي

1 

اٌّسزٍخ 

اٌز١ّٙد٠

 ح

ز غ اٌسنض 

ػب١ٌبً  ٚػدَ 

رٛخ١ٗ إٌظس 

 ٟ اردبٖ زخٍٟ 

 إٌّب ط

64 15.18 29.75 √ 1 

2 

ػدَ ٚضغ 

اٌرزاػ١ٓ  ٟ 

شىً شا٠ٚخ 

لبئّخ   ٟ اردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط

78 13.10 25.68 √ 3 

3 
ِبئً اٌدرع 

 ٌألِبَ .
76 13.51 26.47 √ 2 

4 

ػدَ االزرىبش 

ػٍٝ زوجخ زخً 

اٌّٙبخُ   ٟ 

اردبٖ  لدَ 

 إٌّب ط

88 10.28 20.14 √ 4 

5 

ػدَ االرصبي 

ثبألز   

ثبٌسوجخ ٚ 

اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

94 7.51 14.72 √ 5 

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

ػدَ رٛخ١ٗ 

إٌظس  ٟ اردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط

76 13.51 26.47 √ 1 

7 

ػدَ ر ٠ٛك 

ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌٍٛظط ِٓ 

نظفً ِٓ 

إٌبز١خ 

اٌ بزخ١خ 

 ٚاٌدا ١ٍخ

82 12.15 23.81 √ 3 

8 

ػدَ ١ًِ اٌدرع 

اػٍٝ ظٙس 

 اٌ صُ .

86 10.97 21.51 √ 5 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 

9 

ػدَ االزرىبش 

ػٍٝ زوجخ زخً 

اٌّٙبخُ   ٟ 

اردبٖ  لدَ 

 إٌّب ط

78 13.10 25.68 √ 2 

1

0 

الرصبي ػدَ ا

ثبألز   

ثبٌسوجخ ٚ 

اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

84 11.59 22.72 √ 4 

1

1 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

١ًِ اٌسنض 

ػٍٝ اٌدبٔت 

ٚػدَ دٚزاْ 

اٌساض خٙخ 

 ِمدِخ إٌّب ط

82 12.15 23.81 √ 2 

1

2 

ػدَ ر ٠ٛك 

ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌٍٛظط ِٓ 

نظفً ِٓ 

إٌبز١خ 

اٌ بزخ١خ 

ٚاٌدا ١ٍخ 

 ٌٍ صُ

90 9.49 18.59 √ 5 

1

2 

رصٍت اٌدرع  

 ٚػدَ اٌدٚزاْ .
84 11.59 22.72 √ 3 

1

3 

ػدَ  سد ِشط 

لدَ اٌّٙبخُ  ٟ 

اردبٖ إٌّب ط 

ٚػدَ ٚضؼٙب 

 اظفً اٌّمؼدح

86 10.97 21.51 √ 4 

1

4 

ػدَ االرصبي 

ثبألز  ثبٌىزف 

األ٠ّٓ ، ِشط 

 اٌمدَ .

76 13.51 26.47 √ 1 

1

6 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

ػدَ رٛخ١ٗ 

 ٟ اردبٖ  إٌظس

 زخٍٟ إٌّب ط

88 10.28 20.14 √ 3 

1

7 

اٌرزاػ١ٓ نػٍٟ 

ظٙس إٌّب ط 

 ٟ شىً شا٠ٚخ 

لبئّخ  ٟ نردبٖ 

زخٍٟ إٌّب ط 

. 

80 12.65 24.79 √ 2 

1

8 

اٌدرع ػّٛدٞ 

ػٍٟ خعُ 

 اٌ صُ .

56 15.70 30.77 √ 1 

1

9 

ػدَ االزرىبش 

ػٍٝ زوجخ زخً 
86 10.97 21.51 √ 4 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
اٌّٙبخُ   ٟ 

اردبٖ  لدَ 

 إٌّب ط.

2

0 

ػدَ االرصبي 

ثبألز   

ثبٌسوجخ ٚ 

اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ. 

88 10.28 20.14 √ 3َ 

 

( انو تؼ قبؾل جسيع االخظاء السقتخحة باالستسارة  6يتزح مؽ ججاول )
حيث درجات حج الجاللة اصغخ مؽ ندب السؾافقة وان االخظاء التي كانت في تختيب 

 حخكة الخأس  واالترال باألرض.  متقجم متعمقة بالشغخ و 
( انو تؼ قبؾل جسيع االخظاء السقتخحة باالستسارة  7يتزح مؽ ججاول ) 

حيث درجات حج الجاللة اصغخ مؽ ندب السؾافقة وان االخظاء التي كانت في تختيب 
 متقجم متعمقة بالشغخ وحخكة الخأس  

باالستسارة  ( انو تؼ قبؾل جسيع االخظاء السقتخحة 8يتزح مؽ ججاول ) 
حيث درجات حج الجاللة اصغخ مؽ ندب السؾافقة وان االخظاء التي كانت في تختيب 

 متقجم متعمقة بالشغخ وحخكة الخأس  وحخكة الجحع.
( انو تؼ قبؾل جسيع االخظاء السقتخحة باالستسارة  9يتزح مؽ ججاول ) 

انت في تختيب حيث درجات حج الجاللة اصغخ مؽ ندب السؾافقة وان االخظاء التي ك
 متقجم متعمقة بالشغخ وحخكة الخأس  وحخكة الجحع واالترال باألرض.  

 

 الخظؾة الثالثة : األىسية الشدبية لسخاحل االداء الفشي لمسيارات قيج البحث 
تؼ ترسيؼ استسارة استظالع رأى وعخضيا عمى الدادة الخبخاء في مجال 

احل االداء الفشي لمسيارات قيج رياضة السرارعة لتحجيج أىسية كل مخحمة مؽ مخ 
درجة عمى مخاحل االداء ليا ووفقا لألىسية الشدبية  (15)البحث مؽ خالل تؾزيع 

 ( يؾضح ذلػ.10( وججول )3لكل مخحمة مخفق )
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (10ججول)

االىسية الشدبية ودرجات مخاحل االداء الفشي لمسيارات قيج البحث وفقا آلراء الخبخاء  )ن      
=10) 

 

 

 اٌّٙبزاد

 

 ِسازً االدا  اٌفٕٟ

 

 إٌعجخ اٌّئ٠ٛخ

 

 اٌدزخخ

 2 % 13.33 اٌّسزٍخ اٌز١ّٙد٠خ ِٙبزح اٌجسا١ٌٚٗ

 4 % 26.67 ِسزٍخ ِعه ٚرد١ّغ اٌسسوخ ِٙبزح اٌزٍف١سخ

ِٙبزح اٌجسَ 

 اٌسٚظٟ

 ِسزٍخ اٌزٕف١ر
40 % 6 

 3 % 20 اٌٛضغ إٌٙبئٟ ِٙبزح اٌس٠جٛح
 

 ظأالخظؾة الخابعة : تحجيج درجة تأثيخ الخ
بعج حرخ وصياغو االخظاء لمسيارات قيج البحث ، تؼ ترسيؼ استسارة 
استظالع رأى وعخضيا عمى الدادة الخبخاء في مجال رياضة السرارعة لتحجيج أىسية 
كل خظأ مؽ االخظاء الفشية بكل مخحمة مؽ مخاحل االداء لمسيارات قيج البحث وتأثيخىا 

قيج الجراسة وتؼ حداب درجة تأثيخ الخظأ  عمى االداء في السخاحل السختمفة لمسيارات
، وحجد وفقًا لشدبة السؾافقة عمى كل خظأ  يغيخ و مجسؾع ندبة السؾافقة بسخحمة 

 -األداء باستخجام السعادلة التالية:

 * 



/ ندبة    Y= درجة تأثيخ الخظأ الكيسة السقجرة لمسخحمة  
/ة  السؾافق Y  ( تؾضح ذلػ.14(،)13(،)12(،)11( وججاول )4ومخفق ) .
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (11ججول)

 (10االىسية الشدبية ودرجات تأثيخ أخظاء  مخاحل اداء ميارة البخولية " ن = )
 

 اٌّسازً َ
اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد 

 االظزّساز٠خ( 

ِدّٛع 

ٔعجخ 

 اٌّٛا مخ

اٌٛظط 

اٌسعبثٟ 

 اٌّسخر

اٌدزخخ 

 زحاٌّمد

ِىبْ 

ٚضغ 

 اٌؼالِخ

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

ػدَ ٚضغ زنض اٌّٙبخُ  ٟ 

ٚضغ  ػّٛدٞ ػٍٟ اٌدرع 

ٚػدَ ٚضغ  ذلٓ اٌّٙبخُ ػٍٝ 

 وزف إٌّب ط 

358 

 

3.67 0.44 

 

2 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
3.58 0.43 

 

3 
ٚضغ اٌدرع ػّٛدٞ ٚغ١س ِبئً 

 ػٍٝ االز  
2.07 0.25 

 

4 
ط ٚازد اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ  

 ِزٛاش١٠ٓ
3.91 0.47 

 

5 
ارصاْ غ١د ِعزمس ػٕد االرصبي 

 ِغ االز 
3.33 0.4 

 

   16.56  اٌّدّٛع

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

 أ فب  اٌسنض ألظفً.

364 

 

2.5 0.64 
 

7 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
3.58 0.92 

 

8 
رصٍت اٌدرع  ٟ ٚضغ ػّٛدٞ  

 ػٍٝ االز 
3.67 0.94 

 

9 
اٌسخ١ٍٓ ِزٛاش٠ز١ٓ ِغ  سد وبًِ 

 ٌٍسوجخ
2.93 0.75 

 

10 
ارصاْ غ١د ِعزمس ػٕد االرصبي 

 ِغ االز 
2.86 0.74 

 

   15.54  اٌّدّٛع

11 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ إٌظس ٌألِبَ  ٚرصٍت زسوخ 

 اٌسنض

432 

3.58 1.19 
 

12 

ػدَ ريشز زسوبد اٌرزاػ١ٓ 

ٌٍّٙبخُ ٌٛضغ إثط إٌّب ط 

 زفنػٍٝ اٌى

3.67 1.22 

 

13 

اٌدرع  ٟ ٚضغ ػّٛدٞ ِغ 

ػدَ ٚضغ  ِالِعخ ث ٓ 

 إٌّب ط ٌظٙس اٌّٙبخُ

3.67 1.22 

 

14 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ 

 اٌصس١ر ثؼد اٌزٕف١ر ِجبشسح
3.75 1.25 

 

15 

ػدَ ار بذ اٌٛضغ إٌّبظت  

ٌٍدجٙخ ٚاٌسوجز١ٓ ٚاٌّس ك ػٕد 

 االرصبي ثبألز  

3.33 1.11 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
   18.00  ّٛعاٌّد

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس ٌسخً اٌ صُ 

 ١ًِٚ اٌسنض ٌألِبَ  

396 

 

1.8 0.35 
 

17 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
3.67 0.71 

 

18 

اٌدرع ِبئً ل١ٍال ػٍٝ األز  

ٚاٌدٍٛض ثدبٔجٟ اٌف ر ػٍٟ 

 اٌجعبي 

3.5 0.67 

 

19 

 اٌسخً ا١ٌّٕٟ ثبٔثٕب   ٟ نردبٖ

زنض اٌ صُ ٚاٌسخً ا١ٌعسٜ 

 ٌألِبَ ِغ  سد وبًِ ٌٍسوجخ 

3.75 0.72 

 

20 
االرصبي ثبألز  ثبٌظٙس ، ٚز غ 

 اٌّمؼدح 
2.86 0.55 

 

  15 15.57  اٌّدّٛع

 (12ججول)
 (10االىسية الشدبية ودرجات تأثيخ أخظاء  مخاحل اداء ميارة التمفيحة "ن = )

 

َ 

 اٌّسازً
اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد 

 ظزّساز٠خاال

ِدّٛع 

ٔعجخ 

 اٌّٛا مخ

اٌٛظط 

اٌسعبثٟ 

 اٌّسخر

اٌدزخخ 

 اٌّمدزح

ِىبْ 

ٚضغ 

 اٌؼالِخ

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

زنض اٌّٙبخُ  ٟ ٚضغ ِبئً 

ػٍٟ اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ اٌّٙبخُ 

 نِبَ إٌّب ط 

382 

 

2.8 0.33  

2 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
3.3 0.40  

3 
ٚضغ اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٝ 

 ز  اال
3.5 0.42  

4 

اٌسخً ا١ٌّٕٝ ٚا١ٌعسٜ  ٟ 

ٚضؼ١ٗ غ١س ِزصٔخ ِغ  سد وبًِ 

 ٌٍسوجخ

3.4 0.41  

5 
االرصبي ثبألز   غ١س ِعزمس 

 ػٍٟ لدَ ٚازدح
3.6 0.43  

   16.6  اٌّدّٛع

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

زنض اٌّٙبخُ  ٟ ٚضغ ِبئً 

ػٍٟ اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ اٌّٙبخُ 

 نِبَ إٌّب ط 

368 

 

2.0 0.58  

7 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
3.7 1.05  

  0.58 2.0 اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٝ االز  8

9 

ػدَ ٚضغ اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ 

ٚاٌسخً ا١ٌعسٜ ٌٍ ٍف ِغ  سد 

 وبًِ ٌٍسوجخ  

2.6 0.74  

10 

االرصبي ثبألز  ثئزدٜ اٌمد١ِٓ 

ػٍٝ االز  ٚاال سٜ ِسرىصح 

 ثبٔثٕب 

3.7 1.05  
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
   13.9  اٌّدّٛع

11 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ االردبٖ 

اٌ بزخٟ ٌٍدعُ ػىط اردبٖ 

 اٌزٕف١ر

372 

 

2.1 0.94  

12 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
2.6 1.16  

13 
ػدَ دٚزاْ اٌدرع ٌجد  اٌسِٟ 

 ٌٍزٕف١ر 
2.4 1.07  

14 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ 

 ١ر ِجبشسحاٌصس١ر ثؼد اٌزٕف
3.6 1.58  

15 
ػدَ االرصبي ثبألز  ثبٌسخ١ٍٓ 

 ٚاٌّمؼدح ٚإٌّ مخ اٌم ١ٕخ
2.9 1.26  

   13.6  اٌّدّٛع

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌساض ػٍٟ اٌدرع ٚػدَ 

 رٛخ١ٗ إٌظس ػٍٟ زخً اٌ صُ .

382 

 

2.2 0.45  

17 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
2.9 0.60  

18 

ِبئً ل١ٍال ػٍٝ األز   اٌدرع

ٚاٌدٍٛض ثدبٔجٟ اٌف ر ػٍٟ 

 اٌجعبي 

2.7 0.56  

19 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ 

 اٌصس١ر ثؼد اٌزٕف١ر ِجبشسح
3.6 0.74  

20 

ػدَ االظزمساز ثبالرصبي 

ثبألز  ثبٌّمؼدح ٚاٌسخً ا١ٌّٕٟ 

 وبٍِخ ٚاٌمدَ ا١ٌعسٜ 

3.2 0.65  

  15 14.6  اٌّدّٛع

 (13ججول)
 (10ىسية الشدبية ودرجات تأثيخ أخظاء مخاحل اداء ميارة البخم الخوسي " ن = )اال

 

 اٌّسازً َ
اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد 

 االظزّساز٠خ

ِدّٛع 

ٔعجخ 

 اٌّٛا مخ

اٌٛظط 

اٌسعبثٟ 

 اٌّسخر

اٌدزخخ 

 اٌّمدزح

ِىبْ 

ٚضغ 

 اٌؼالِخ

1 
اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

١ًِ اٌساض ٌألِبَ ٚإٌظس  ٟ 

 نردبٖ اٌجعبي .

384 

 

2.50 0.29  

2 

اٌّجبٌغخ  ٟ اِزداد اٌرزاػ١ٓ 

ٌٛضغ اٌىف١ٓ نػٍٟ وزفٟ  ظٙس 

 اٌ صُ .

3.42 0.39  

3 

اٌدرع غ١س ػّٛدٞ ػٍٟ األ١ٌخ  

ٚاٌسوجز١ٓ غ١س ِٛاخٙز١ٓ 

 ٌسٛ  اٌ صُ .

4.00 0.46  

4 

ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ 

 اٌمدَ

3.75 0.43  

5 
رصبي ثبألز  ثّشط اٌمدَ اال

 ا١ٌّٕٟ ، ِشط اٌمدَ ا١ٌعسٜ .
3.75 0.43  
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
   17.42  اٌّدّٛع

6 
ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس اٌٝ اٌدبٔت 

 اال٠ّٓ

404 

 

3.56 0.80  

7 

ػدَ ر ٠ٛك  ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌرزاع اٌ صُ ِٕٚ مخ اٌج ٓ  ٟ 

 نردبٖ اٌصدز 

3.67 0.83  

8 

اٌدرع ٚػدَ رصٍت زسوخ 

اٌدٚزاْ  ٟ نردبٖ اٌجسَ خٙخ 

 ا١ّ١ٌٓ .

3.25 0.73  

9 

ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ 

 اٌمدَ

3.67 0.83  

10 

ػدَ االرصبي ثبألز  ثّشط 

اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ٚ ِشط اٌمدَ 

 ا١ٌعسٜ ٚاٌسوجخ ا١ٌّٕٝ

3.58 0.81  

   17.72  اٌّدّٛع

11 
ِسزٍخ 

 ف١راٌزٕ
ػدَ ازرىبش اٌسنض ػٍٝ ِٕ مخ 

 اٌدجٙخ ٚإٌظس إٌٟ ٌألِبَ .

436 

 

4.89 1.42  

12 

ػدَ ر ٠ٛك  ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌرزاع اٌ صُ ِٕٚ مخ اٌج ٓ  ٟ 

 نردبٖ اٌصدز 

5 1.45  

12 
رصٍت زسوخ اٌدرع  ٚػدَ 

 اٌدٚزاْ
3.5 1.02  

13 
ػدَ االزرىبش ػٍٝ ثبيٓ اٌمد١ِٓ 

 ٌزٕف١ر اٌىٛثسٞ 
3.75 1.09  

14 
االرصبي ثبألز  ثّش ٟ 

 اٌمد١ِٓ ،  ٍف اٌسنض 
3.5 1.02  

   20.64  اٌّدّٛع

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌسنض ٌألِبَ ٚػدَ رٛخ١ٗ 

إٌظس  ٟ نردبٖ ِمدِخ إٌّب ط 

. 

382 

 

3.33 0.62  

17 

اٌّجبٌغخ  ٟ اِزداد اٌرزاػ١ٓ 

ٌٛضغ وفٝ اٌّٙبخُ نػٍٟ وزفٟ  

 ظٙس اٌ صُ .

3.25 0.61  

18 

اٌدرع ِبئً ٌألِبَ ٚاٌسوجز١ٓ  

غ١س ِٛاخٙخ ٌّٕ مخ زٛ  

 اٌ صُ .

2.85 0.53  

19 

ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ 

ػٍٝ اٌسوجخ ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ 

 اٌمدَ

3.75 0.70  

20 

ػدَ االرصبي ثبألز  ثبٌمدَ 

ا١ٌّٕٟ ِٚشط اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

 ٚزوجخ اٌمدَ ا١ٌعسٜ 

2.86 0.53  

  15 16.04  ٌّدّٛعا
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (14ججول)

 (10االىسية الشدبية ودرجات تأثيخ أخظاء  مخاحل اداء ميارة الخيبؾة" ن = )
 

 

 اٌّسازً َ
اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد 

 االظزّساز٠خ

ِدّٛع 

ٔعجخ 

 اٌّٛا مخ

اٌٛظط 

اٌسعبثٟ 

 اٌّسخر

اٌدزخخ 

 اٌّمدزح

ِىبْ 

ٚضغ 

 اٌؼالِخ

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

ٚػدَ رٛخ١ٗ  ز غ اٌسنض ػب١ٌبً 

 إٌظس  ٟ اردبٖ زخٍٟ إٌّب ط

400 

 

2.29 0.30 
 

2 

ػدَ ٚضغ اٌرزاػ١ٓ  ٟ شىً 

شا٠ٚخ لبئّخ   ٟ اردبٖ زخٍٟ 

 إٌّب ط

3.25 0.43 

 

  0.36 2.71 اٌدرع ِبئً ٌألِبَ . 3

4 
ػدَ االزرىبش ػٍٝ زوجخ زخً 

 اٌّٙبخُ   ٟ اردبٖ  لدَ إٌّب ط
3.67 0.48 

 

5 
ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ ػدَ االرصبي 

 اٌّشط  ٚثبيٓ اٌمدَ ا١ٌعسٜ 
3.36 0.44 

 

   15.27  اٌّدّٛع

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ اردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط

406 

 

2.71 0.68 
 

7 

ػدَ ر ٠ٛك ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌٍٛظط ِٓ نظفً ِٓ إٌبز١خ 

 اٌ بزخ١خ ٚاٌدا ١ٍخ

2.93 0.73 

 

8 
رع اػٍٝ ظٙس ػدَ ١ًِ اٌد

 اٌ صُ .
3.58 0.90 

 

9 
ػدَ االزرىبش ػٍٝ زوجخ زخً 

 اٌّٙبخُ   ٟ اردبٖ  لدَ إٌّب ط
3.25 0.81 

 

10 
ػدَ االرصبي ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ 

 اٌّشط  ٚثبيٓ اٌمدَ ا١ٌعسٜ 
3.5 0.88 

 

   15.98  اٌّدّٛع

11 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

١ًِ اٌسنض ػٍٝ اٌدبٔت ٚػدَ 

ِمدِخ دٚزاْ اٌساض خٙخ 

 إٌّب ط

418 

 

3.42 1.2 

 

12 

ػدَ ر ٠ٛك ذزاػٟ اٌّٙبخُ  

ٌٍٛظط ِٓ نظفً ِٓ إٌبز١خ 

 اٌ بزخ١خ ٚاٌدا ١ٍخ ٌٍ صُ

3 1.1 

 

  1.3 3.5 رصٍت اٌدرع  ٚػدَ اٌدٚزاْ . 13

14 

ػدَ  سد ِشط لدَ اٌّٙبخُ  ٟ 

اردبٖ إٌّب ط ٚػدَ ٚضؼٙب 

 اظفً اٌّمؼدح

3.58 1.3 

 

15 
ثبألز  ثبٌىزف  ػدَ االرصبي

 األ٠ّٓ ، ِشط اٌمدَ .
3.17 1.1 

 

   16.67  اٌّدّٛع
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16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ اردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط

398 

 

3.14 0.62 
 

17 

نػٍٟ ظٙس إٌّب ط  اٌرزاػ١ٓ

 ٟ شىً شا٠ٚخ لبئّخ  ٟ نردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط .

2.86 0.56 

 

18 
اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٟ خعُ 

  صُ .اٌ
2 0.39 

 

19 

ػدَ االزرىبش ػٍٝ زوجخ زخً 

اٌّٙبخُ   ٟ اردبٖ  لدَ 

 إٌّب ط.

3.58 0.70 

 

20 
ػدَ االرصبي ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ 

 اٌّشط  ٚثبيٓ اٌمدَ ا١ٌعسٜ. 
3.67 0.72 

 

  15 15.25  اٌّدّٛع

 

( بالشدبة لسيارة البخولية ان مجسؾع الؾسط الحدابي 11يتزح مؽ ججاول)
( في 15.54( في السخحمة التسييجية ، وبمغ  قيسو )16.56جح بمغ  قيسو )السخ 

( في مخحمة التشفيح ، وبمغ  قيسو 18.00مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة، وبمغ  قيسو )
 ( في مخحمة الؾضع الشيائي .15.57)

 

( بالشدبة لسيارة التمفيحة ان مجسؾع الؾسط الحدابي 12يتزح مؽ ججاول)
( في 13.90( في السخحمة التسييجية ، وبمغ  قيسو )16.60)السخجح بمغ  قيسو 

( في مخحمة التشفيح ، وبمغ  قيسو 13.60مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة، وبمغ  قيسو  )
    ( في مخحمة الؾضع الشيائي. 14.60)

( بالشدبة لسيارة البخم الخوسي ان مجسؾع الؾسط 12يتزح مؽ ججاول) 
( في السخحمة التسييجية ، وبمغ  قيسو 17.42الحدابي السخجح بمغ  قيسو )

( في مخحمة 20.64( في مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة ، وبمغ  قيسو )17.72)
    ( في مخحمة الؾضع الشيائي.14.04التشفيح ، وبمغ  قيسو )

 

( بالشدبة لسيارة الخيبؾة ان مجسؾع الؾسط الحدابي 12يتزح مؽ ججاول)
( في 15.98مة التسييجية ، وبمغ  قيسو )( في السخح15.27السخجح بمغ  قيسو )

( في مخحمة التشفيح ، وبمغ  16.67مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة ، وبمغ  قيسو  )
 ( في مخحمة الؾضع الشيائي.15.25قيسو )
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وبحلػ تؾصل الباحثان الى الذكل الشيائي الستسارة تقييؼ األداء الفشي 

 لمسيارات قيج البحث في السرارعة الخومانية.
 

 : االستطالعيت انذراست
 الجراسة االستظالعية األولى:

 

قام الباحثان بجراسة استظالعية اولى برالة السرارعة بكمية التخبية 
( طالب 10الخياضية جامعة بشى سؾيف في تسام الداعة الثانية عذخ عيخا عمى )

عيشة جامعة بشى سؾيف مؽ خارج  –مؽ طالب الفخقة االولى بكمية التخبية الخياضية 
  -الجراسة وكان اليجف مشيا:

 معخفة أماكؽ مرادر الكيخباء وتجييد الؾصالت الكيخبائية.  −

 التأكج مؽ درجة مالئسة اإلضاءة الستاحة لمترؾيخ.  −

 معخفة وتجييد مكان الترؾيخ وطخيقو تثبيت الكاميخات.  −

 التأكج مؽ سالمة كاميختي الترؾيخ وطخيقة تثبيت الكاميخات. −

 خكة داخل مجال عجسة الكاميخا.تججيج مجال الح −

 التعخف عمى الدمؽ الكمى إلجخاء الجراسة. −

 الجراسة االستظالعية الثانية :
( طالبًا 30قام الباحث بإجخاء دراسة استظالعية ثانية عمى عيشة قؾاميا )

مؽ طالب الفخقة االولى بكمية التخبية الخياضية جامعة بشى سؾيف مؽ خارج العيشة 
 ساسية بيجف التأكج مؽ الرالحية العمسية لالستسارة )السعامالت العمسية(الجراسة اال

 : انفني االداء يستىي تقييى الستًارة انعهًيت املعايالث
 انصذق : أوالا 

 صجق السحتؾى) السحكسيؽ( : -1
عخضت االستسارة عمى الدادة الخبخاء في مجال التخرص وذلػ بعخض 

يج االىسية الشدبية لسجى مشاسبة وصياغة أخظاء االداء بكل مخحمة مؽ اجل تحج
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العبارات ولتحجيج درجة تأثيخ االخظاء عمى االداء الفشي لمسخاحل الفشية لمسيارات قيج 

( وقج عيخ صجق السحتؾى لسكؾنات االستسارة ،وانيا ذات داللة 4البحث مخفق )
 احرائية عالية لكياس ما وضعت مؽ أجمو .
االستسارة في تقييؼ مدتؾى االداء الفشي وايزا تؼ التأكج مؽ مجى كفاية 

لمسيارات قيج البحث مؽ خالل البيانات الخاصة بسخاحل االداء وفقا لجرجة اىسيتيا 
( درجة ، وتؼ استخجاع الجرجة الخاصة بكل 15وعمى أساس الجرجة الكمية السقجرة )

،  مخحمة مؽ خالل حداب درجة كل خظأ فشى وفقا لألىسية الشدبية ليحه السخحمة
ومؽ خالل ذلػ تحقق التشاسق الجاخمي لالستسارة ككل لمسيارات قيج البحث ، وبالتالي 
عمى صجق التكؾيؽ الفخضي لالستسارة ،وىحا عمى أساس أن الجرجات الفخعية ىي 

 ( يؾضح ذلػ.15وججول ) (4مؤشخ جيج لمجرجة الكمية، مخفق )
 

 (15ججول )
استسارات تقييؼ االداء الفشي لمسيارات  أراء السحكسيؽ في مجى مشاسبة وكفاية محتؾى 

 (8قيج البحث  )ن=

 اٌج١بْ
 ِٕبظت رّبَ

 دزخبد 5

ِٕبظت اٌٝ زد 

 ِب

 دزخبد( 3)

غ١س 

 ِٕبظت

 دزخخ(1)

إٌعجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

ػدد نزا  اٌّسى١ّٓ  ٟ ِدٜ 

 إٌّبظجخ
7 1  

95% 

 38 اٌّدّٛع

 اٌج١بْ
 وب ٟ رّبِب

 دزخبد 5

 وب ٟ اٌٝ زد ِب

 دزخبد( 3)

 ٟغ١س وب 

 دزخخ(1)
 

  2 6 ػدد نزا  اٌّسى١ّٓ  ٟ ِدٜ اٌىفب٠خ
90% 

 36 اٌّدّٛع

    

( أن ندبة مؾافقة السحكسيؽ لسشاسبة استسارة تقييؼ 15يتزح مؽ ججول )
%( وندبة مجى كفاية 90االداء لمسيارة قيج الجراسة لمغخض التي وضعت مؽ أجمو )

 %(. 95االستسارات )
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 انتًايس: صذق -2
 (16ججول )

لستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ت بيؽ درجات الخبيع االعمى واالدنى ا
 ألفخاد العيشة عشج تقييؼ أداء ميارة "البخاولية"

 اٌؼ١ٕخ
 اٌّزٛظط

 اٌسعبثٟ

 االٔسساا

 اٌّؼ١بزٞ

ِعزٜٛ  ل١ّخ "د"

 اٌدد١ٌٚخ اٌّسعٛثخ  اٌدالٌخ

اٌسث١غ االػٍٝ 

=ْ(13) 
12.80 1.14 

8.33 3.250 

ي ػٕد *دا

3.31 

اٌسث١غ االدٔٝ  

=ْ(13) 
7.00 1.89 

*داي ػٕد 

3.31 
 

( أن التسايد يغيخ مؽ خالل قيسة "ت" لمفخوق دالة 16يتزح مؽ ججول )
 بيؽ متؾسظي الخبيع االعمى واالدنى. 0.01عشج 

 (17ججول )
الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ت بيؽ درجات الخبيع االعمى واالدنى 

 ألفخاد العيشة عشج تقييؼ أداء ميارة "التمفيحة"

 الستؾسط العيشة
 الحدابي

 االنحخاف
 السعياري 

مدتؾى  قيسة "ت"
 الججولية السحدؾبة  الجاللة

الخبيع االعمى 
 (10)ن=

11.70 1.89 
5.83 3.250 

ل عشج *دا
0.01 

الخبيع االدنى 
 1.17 7.60 (10)ن=

*دال عشج 
0.01 

 
 

( أن التسايد يغيخ مؽ خالل قيسة "ت" لمفخوق دالة 17يتزح مؽ ججول )
 بيؽ متؾسظي الخبيع االعمى واالدنى. 0.01عشج 
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 (18ججول )

الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ت بيؽ درجات الخبيع االعمى واالدنى 
 خاد العيشة عشج تقييؼ أداء ميارة "البخم الخوسي"ألف

 الستؾسط العيشة
 الحدابي

 االنحخاف
 السعياري 

مدتؾى  قيسة "ت"
 الججولية السحدؾبة  الجاللة

 1.49 11.70 (10الخبيع االعمى )ن=
6.98 3.250 

 0.01*دال عشج 
 0.01*دال عشج  1.70 6.70 (10الخبيع االدنى  )ن=

 
 

( أن التسايد يغيخ مؽ خالل قيسة "ت" لمفخوق دالة 18ول )يتزح مؽ جج 
 بيؽ متؾسظي الخبيع االعمى واالدنى. 0.01عشج 

 
 (19ججول )

الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ت بيؽ درجات الخبيع االعمى واالدنى 
 ألفخاد العيشة عشج تقييؼ أداء ميارة "الخيبؾة"

 الستؾسط العيشة
 الحدابي

 افاالنحخ 
 السعياري 

مدتؾى  قيسة "ت"
 الججولية السحدؾبة  الجاللة

الخبيع االعمى 
 1.48 10.80 (10)ن=

5.12 3.250 

*دال عشج 
0.01 

الخبيع االدنى 
 1.35 7.50 (10)ن=

*دال عشج 
0.01 

 

( أن التسايد يغيخ مؽ خالل قيسة "ت" لمفخوق دالة 19يتزح مؽ ججول )
 االعمى واالدنى. بيؽ متؾسظي الخبيع 0.01عشج 

 الرجق الحاتي : -3 
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تؼ حداب الرجق الحاتي مؽ خالل الجحر التخبيعي لسعامل الثبات والسؾضح 

 0.05( وىى دالو عشج  0.96الى  80( وتتخاوح بيؽ )20بججول )
 

 : انثبــاث : ثانياا 
استخجم الباحثان السدجل السخئي ونفذ السكيسيؽ لحداب الثبات ولكؽ بعج 

 مؽ التظبيق األول . يؾم 15فتخه 
 

 Test – Retestطخيقة تظبيق االختبار واعادة تظبيقو  - 
 

 (20ججول )
معامل االرتباط بيؽ التظبيق االول والثاني الستسارة تقييؼ السيارات قيج البحث 

 (10)ن=
 

َ 
اٌّٙب

 زح

 اٌز ج١ك اٌثبٟٔ  اٌز ج١ك االٚي

ل١ّخ"

 د"

ل١ّخ 

"د 

اٌددٚ

١ٌخ 

3.31 

ل

ّ٠

ح 

 ز

اٌ

 د

ق 

اٌرا

 رٟ

ِزٛ

 ظط

أسسا

 ا

ِزٛ

 ظط

أسسا

 ا

1 
اٌجساٚ

 ١ٌخ

12.8 1.14 11.80 1.87 1.44 3.250 0.92 0.96 

2 
اٌزٍف١

 زخ

11.70 1.89 10.80 1.99 1.04 3.250 0.84 0.92 

3 

اٌجسَ 

اٌسٚ

 ظٝ

11.7 1.49 10.70 1.16 1.67 3.250 0.71 0.84 

4 
اٌس٠جٛ

 ح

10.80 1.48 9.60 1.65 1.72 3.250 0.64 0.80 

 

( الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري ومعامل 20يتزح مؽ ججول )
االرتباط بيؽ التظبيق االول والثاني الستسارة تقييؼ االداء الفشي لمسيارات قيج البحث 
ويديخ الججول الى أنو ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائيا بيؽ التظبيق األول 
 والثاني، بيشسا ان معامل االرتباط تخاوح بيؽ

( وىي قيؼ ذات داللة احرائيًا أي انو تؾجج عالقة ارتباطية 0.92الى   0.64) 
 دالة احرائيا مسا يذيخ الي ثبات استسارة تقييؼ األداء الفشي لمسيارات.
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 : االساسيت انذراست
 

تؼ تظبيق االستسارات بعج اجخاء السعامالت العمسية عمييا مؽ صجق وثبات 
محكسيؽ بؾاقع   (5)طالب بسداعجة  (30)ؾاميا وأصبحت ذات معاييخ عمى عيشة ق

مذاىجات( في كل مذاىجة يؤدون  x 3طالب  2طالب لكل محكؼ بؾاقع ) (6)
( مذاىجات ، ولمتعخف عمى 5السيارات قيج البحث متتالية ، وبحلػ تؼ ترؾيخ  )

الشدبة السئؾية التي نثق عشجىا أن ىحا الخظأ شائع اتبع الباحثان تختيب األوزان 
 بيق حجود الثقة وتظ

 

 حجد الباحثان متؾسط عيؾر الخظأ مؽ العالقة   =  – 1
      

( وعشج عيؾره يعؾض 0ال = 1السقرؾد باالحتسال عيخ الخظأ أم ال )عيخ=
 بسا يقابمو ن درجة مقجرة باستسارة تقييؼ األداء. 

 
 
 حجد الباحثان الخظأ السعياري مؽ العالقة =  -2

 

قة    ب = ندبة عجم السؾافقة    ن = عجد افخاد حيث أ = ندبة السؾاف
 العيشة

خ. م /  1.96±  حجود الثقة مؽ العالقة    متؾسط شجة الغيؾر  – 3
وىحا ال يعشى أن الباحثان سؾف يتجاىالن فيسا يظخحان مؽ تسخيشات غخضية 

 األخظاء غيخ الذائعة ولكؽ ىحا يعج إجخاء أولى لتختيب األولؾيات.
 

 : نهبياناث صائيتاالح املعاجلت
 

 

بعج جسع البيانات وججولتيا تؼ معالجتيا احرائيا  حيث استخجم الباحثان 
 االساليب االحرائية التالية:

 درجة اقل احتسال –أعمى احتسال  درجة
                                   عجد احتساالت

 ب xأ   
                                   ن    
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 

 االنحخاف السعياري  -2الستؾسط الحدابي                     -1
 الؾسط الحدابي السخجع -4الجرجة السقجرة                        -3
 اختبار "ت" -6                     معامل االرتباط  -5
 تقجيخ أوساط السجتسع -8الشدبة السئؾية                       -7

 : اننتائح وتفسري عرض
 (21ججول)

 (30الشدبة السئؾية ودرجات تأثيخ أخظاء مخاحل اداء ميارة البخولية " ن = )
 

 اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد االظزّساز٠خ( اٌّسازً َ

إٌعجخ 

٠ٛخ اٌّئ

ٌٍر٠ٓ 

ٌد٠ُٙ 

اٌ  ي 

=ْ(33) 

اٌدزخخ 

اٌّمدزح 

ٌزيث١س 

اٌ  ب  

 ثبالظزّبزح

 زبٌخ األ  ب  اٌزٟ

 83.53≤ش≥75.06%

% 

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

ػدَ ٚضغ زنض اٌّٙبخُ  ٟ ٚضغ  ػّٛدٞ 

ػٍٟ اٌدرع ٚػدَ ٚضغ  ذلٓ اٌّٙبخُ ػٍٝ 

 وزف إٌّب ط 

 (**)1ش 0.44 44

 (***)2ع 0.43 86 ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز اٌ صُ 2

 ش 0.25 62 ٚضغ اٌدرع ػّٛدٞ ٚغ١س ِبئً ػٍٝ االز   3

 ع 0.47 86 اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ  ط ٚازد ِزٛاش١٠ٓ 4

 (*)3 َ 0.40 80 ارصاْ غ١د ِعزمس ػٕد االرصبي ِغ االز  5

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

 َ 0.64 80 أ فب  اٌسنض ألظفً.

 َ 0.92 80 ُػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز اٌ ص 7

 َ 0.94 80 رصٍت اٌدرع  ٟ ٚضغ ػّٛدٞ ػٍٝ االز   8

9 
اٌسخ١ٍٓ ِزٛاش٠ز١ٓ ِغ  سد وبًِ 

 ٌٍسوجخ
80 0.75 َ 

10 
ارصاْ غ١د ِعزمس ػٕد االرصبي ِغ 

 االز 
80 0.74 َ 

 ع 1.19 86 ػدَ إٌظس ٌألِبَ  ٚرصٍت زسوخ اٌسنضِسزٍخ  11

                                                 
1
 ( منخفض**)

2
 عالي (***)

3
 متوسط (*)
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
12 

ٌٍّٙبخُ ٌٛضغ ػدَ ريشز زسوبد اٌرزاػ١ٓ  اٌزٕف١ر

 إثط إٌّب ط نػٍٝ اٌىزف
 ع 1.22 88

12 
اٌدرع  ٟ ٚضغ ػّٛدٞ ِغ ػدَ ٚضغ  

 ِالِعخ ث ٓ إٌّب ط ٌظٙس اٌّٙبخُ
 ع 1.22 88

14 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ اٌصس١ر ثؼد 

 اٌزٕف١ر ِجبشسح
 ع 1.25 90

15 
ػدَ ار بذ اٌٛضغ إٌّبظت  ٌٍدجٙخ 

 ي ثبألز  ٚاٌسوجز١ٓ ٚاٌّس ك ػٕد االرصب
80 1.11 َ 

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس ٌسخً اٌ صُ ١ًِٚ اٌسنض 

 ٌألِبَ  
 ش 0.35 54

 ع 0.71 88 ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز اٌ صُ 17

18 
اٌدرع ِبئً ل١ٍال ػٍٝ األز  ٚاٌدٍٛض 

 ثدبٔجٟ اٌف ر ػٍٟ اٌجعبي 
 ع 0.67 84

19 
زنض اٌ صُ اٌسخً ا١ٌّٕٟ ثبٔثٕب   ٟ نردبٖ 

 ٚاٌسخً ا١ٌعسٜ ٌألِبَ ِغ  سد وبًِ ٌٍسوجخ 
 ع 0.72 90

 َ 0.55 80 االرصبي ثبألز  ثبٌظٙس ، ٚز غ اٌّمؼدح  20

  15  اٌّدّٛع

( 5( خظأ مقدسة )20( أن اجسالي عجد االخظاء)21يتزح مؽ ججول )
( 5و ) ( بسخحمة التشفيح5( بسخحمة مدػ وتجسيع الحخكة و )5بالسخحمة التسييجية ،)

بسخحمة الؾضع الشيائي  وتفاوتت االخظاء بالسخحمة التسييجية ما بيؽ عالية 
%( ، 62% الى 44ومشخفزة ومتؾسظة ، فكانت مشخفزو بشدبة تخاوحت مؽ )

وعيخ الخظاء الخاص عجم وضع رأس السياجؼ في وضع  عسؾدي عمي الجحع وعجم 
%( وبجرجة 44بة )وضع  ذقؽ السياجؼ عمى كتف السشافذ مشخفض الذيؾع بشد

( درجة ، وىؾ تأثيخ اكبخ مؽ خظأ متؾسط الذيؾع وىؾ اتدان غيج مدتقخ 0.44تأثيخ)
( 0.40% ( بجرجة تأثيخ )80عشج االترال مع االرض حيث كانت ندبة عيؾره )

 درجة.
 

وخالل مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة عيخت االخظاء بذيؾع متؾسط بشدبة 
( وكان خظأ ترمب الجحع 0.94:  0.64ؽ )%( بجرجات تأثيخ تخاوحت ما بي80)

( درجة ، بيشسا خظأ 0.94في وضع عسؾدي عمى االرض اعمى درجة تأثيخ بجرجة )
 ( درجة .0.64انخفاض الخأس ألسفل أقل درجة تأثيخ بجرجة )
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
وخالل مخحمة التشفيح نالحظ أن معغؼ االخظاء عالية وتتخاوح في الذيؾع 

أخظاء عالية الذيؾع مثل عجم تأزر حخكات %( ، وتداوت 90% : 86بشدبة مؽ )
%( مع خظأ الجحع في 88الحراعيؽ لمسياجؼ لؾضع إبط السشافذ أعمى الكتف )

%( 88وضع عسؾدي مع عجم وضع  مالمدة بظؽ السشافذ لغيخ السياجؼ بشدبة )
( درجة لكل مشيؼ. ، وعيخ خظأ عجم اتخاذ الؾضع السشاسب  1.22بجرجة تأثيخ )
( 1.11ؽ والسخفق عشج االترال باألرض باقل درجة تأثيخ بكيسة )لمجبية والخكبتي

 درجة، وتعتبخ درجات تأثيخ تمػ السخحمة أعمى درجات تأثيخ خالل مخاحل االداء.
 

وخالل مخحة الؾضع الشيائي الحظ الباحثان  وجؾد خظأ واحج مشخفض وىؾ 
جة تأثيخ %( بجر 54عجم تؾجيو الشغخ لخجل الخرؼ وميل الخأس لألمام بشدبة )

( درجة ، وخظأ واحج متؾسط وىؾ االترال باألرض بالغيخ ورفع السقعجة 0.35)
( درجة ، وثالث أخظاء عالية وكان خظأ 0.55%( ودرجة تأثيخ )80بشدبة شيؾع )

الخجل اليسشي بانثشاء في أتجاه رأس الخرؼ والخجل اليدخى لألمام مع فخد كامل 
( درجة وان السخحمة في 0.72تأثيخ ) %( ودرجة90لمخكبة اعمى شيؾعا بشدبة )

%( 90%:84مجسميا عالية الذيؾع بالشدبة ألخظاء السخحمة بشدبة تخاوحت مؽ )
 ( درجة .67:72وبجرجة تأثيخ مؽ )
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (22ججول)

 (30الشدبة السئؾية ودرجات تأثيخ أخظاء  مخاحل اداء ميارة التمفيحة "ن = )
 

َ 

 اٌّسازً

 زّساز٠خاال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد االظ

إٌعجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 ٌٍر٠ٓ

ٌد٠ُٙ 

اٌ  ي 

=ْ(33) 

اٌدزخخ 

اٌّمدزح 

ٌزيث١س 

اٌ  ب  

 ثبالظزّبزح

 زبٌخ األ  ب  اٌزٟ

 79.08≤ش≥71.31%

% 

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

زنض اٌّٙبخُ  ٟ ٚضغ ِبئً ػٍٟ 

اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ اٌّٙبخُ نِبَ 

 إٌّب ط 

 ش 0.33 50

2 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
 ع 0.40 80

 ع 0.42 84 ٚضغ اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٝ االز   3

4 
اٌسخً ا١ٌّٕٝ ٚا١ٌعسٜ  ٟ ٚضؼ١ٗ 

 غ١س ِزصٔخ ِغ  سد وبًِ ٌٍسوجخ
 ع 0.41 82

5 
االرصبي ثبألز   غ١س ِعزمس ػٍٟ 

 لدَ ٚازدح
 ع 0.43 86

6 

ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

زنض اٌّٙبخُ  ٟ ٚضغ ِبئً ػٍٟ 

ِبَ اٌدرع ٚرىْٛ ذلٓ اٌّٙبخُ ن

 إٌّب ط 

 ش 0.58 60

7 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
 ع 1.05 88

 ش 0.58 60 اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٝ االز  8

9 

ػدَ ٚضغ اٌسخً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ 

ٚاٌسخً ا١ٌعسٜ ٌٍ ٍف ِغ  سد 

 وبًِ ٌٍسوجخ  

72 0.74 َ 

10 

االرصبي ثبألز  ثئزدٜ اٌمد١ِٓ 

ػٍٝ االز  ٚاال سٜ ِسرىصح 

 ثبٔثٕب 

 ع 1.05 88

11 

ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ االردبٖ 

اٌ بزخٟ ٌٍدعُ ػىط اردبٖ 

 اٌزٕف١ر

 ش 0.94 64

12 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
74 1.16 َ 

12 
ػدَ دٚزاْ اٌدرع ٌجد  اٌسِٟ 

 ٌٍزٕف١ر 
 ش 1.07 68

14 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ 

 اٌصس١ر ثؼد اٌزٕف١ر ِجبشسح
 ع 1.58 86
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
15 

ػدَ االرصبي ثبألز  ثبٌسخ١ٍٓ 

 ٚاٌّمؼدح ٚإٌّ مخ اٌم ١ٕخ
 ع 1.26 80

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌساض ػٍٟ اٌدرع ٚػدَ 

 رٛخ١ٗ إٌظس ػٍٟ زخً اٌ صُ .
 ش 0.45 62

17 
ػدَ ِعه ذزاع ٚر ٠ٛك  دز 

 اٌ صُ
 ع 0.60 82

18 

اٌدرع ِبئً ل١ٍال ػٍٝ األز  

ٍٟ ٚاٌدٍٛض ثدبٔجٟ اٌف ر ػ

 اٌجعبي 

76 0.56 َ 

19 
ػدَ ٚضغ اٌسخ١ٍٓ  ٟ اٌّٛضغ 

 اٌصس١ر ثؼد اٌزٕف١ر ِجبشسح
 ع 0.74 86

20 

ػدَ االظزمساز ثبالرصبي ثبألز  

ثبٌّمؼدح ٚاٌسخً ا١ٌّٕٟ وبٍِخ 

 ٚاٌمدَ ا١ٌعسٜ 

76 0.65 َ 

  15  اٌّدّٛع

( 5( خظأ مقدسة )20( أن اجسالي عجد االخظاء)22يتزح مؽ ججول )
( 5( بسخحمة التشفيح و )5( بسخحمة مدػ وتجسيع الحخكة و )5سخحمة التسييجية ،)بال

بسخحمة الؾضع الشيائي وعيخت االخظاء في السخحمة التسييجية عالية الذيؾع بشدبة 
( ويعتبخ خظأ 0.43:0.40%( وبجرجة تأثيخ مؽ )86% : 80تخاوحت مؽ )

%( بجرجة  86عا بشدبة )االترال باألرض غيخ مدتقخ عمي قجم واحجة أعمى شيؾ 
( درجة ، بيشسا الخظأ الخاص بخأس السياجؼ في وضع مائل عمي 0.43تأثيخ )

%( 50الجحع وتكؾن ذقؽ السياجؼ أمام السشافذ كان مشخفض الذيؾع بشدبة )
 ( درجة.0.33بجرجة تأثيخ )

 

وخالل مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة الحظ الباحثان أن ىشاك خظأن بذيؾع 
بذيؾع مشخفض وخظأ واحج بذيؾع متؾسط ،حيث كان خظأ عجم مدػ عالي  وخظأن 

ذراع وتظؾيق صجر الخرؼ ، وخظأ االترال باألرض بإحجى القجميؽ عمى االرض 
( 1.05%( بجرجة تأثيخ)88واالخخى مختكدة بانثشاء  وكالىسا عالية الذيؾع  بشدبة )

ذقؽ السياجؼ درجة ، بيشسا خظأ رأس السياجؼ في وضع مائل عمي الجحع وتكؾن 
عمي كتف السشافذ و خظأ الجحع عسؾدي عمى االرض وكالىسا بذيؾع مشخفض 
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
( درجة ، والخظأ الؾحيج الستؾسط فكان خظأ عجم 0.58%( ودرجة تأثيخ)60بشدبة )

%( 72وضع الخجل اليسشي لألمام والخجل اليدخى لمخمف مع فخد كامل لمخكبة بشدبة )
 ( درجة.  0.74ودرجة تأثيخ)

 

مخحمة التشفيح عيخت االخظاء متفاوتة ما بيؽ متؾسط ومشخفض وخالل 
وعالي الذيؾع  ويعتبخ خظأ عجم وضع الخجميؽ في السؾضع الرحيح بعج التشفيح 

%( وأعمى درجة تأثيخ 86مباشخة أعمى شيؾعا خالل تمػ السخحمة بشدبة بسقجار)
رجي لمجدؼ ( درجة ، بيشسا خظأ عجم تؾجيو الشغخ في االتجاه الخا1.58قجرىا )

%( ودرجة 64عكذ اتجاه التشفيح كان أقل االخظاء بالسخحمة انخفزا بشدبة )
 ( درجة. 0.94تأثيخ)

 

وخالل مخحمة الؾضع الشيائي كانت االخظاء العالية الغيؾر بشدبة مؽ 
( درجة  واالخظاء متؾسظة الغيؾر 0.74:0.60%( ودرجة تأثيخ مؽ )%86:82)

( درجة، بيشسا عيخ خظأ ميل الخاس 0.65:0.56%( ودرجة تأثيخ مؽ )76بشدبة )
%( 62عمي الجحع وعجم تؾجيو الشغخ عمي رجل الخرؼ مشخفض الذيؾع بشدبة )

 ( درجة.0.45ودرجة تأثيخ)
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 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
 (23ججول)

 (30الشدبة السئؾية ودرجات تأثيخ أخظاء مخاحل اداء ميارة البخم الخوسي " ن = )
 

 زّساز٠خاال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد االظ اٌّسازً َ

إٌعجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 %

 ٌٍر٠ٓ

ٌد٠ُٙ 

اٌ  ي 

=ْ(33) 

اٌدزخخ 

اٌّمدزح 

ٌزيث١س 

اٌ  ب  

 ثبالظزّبزح

زبٌخ األ  ب  اٌزٟ  

 84.24≤ش≥76.35%

% 

اٌّسزٍخ  1

 اٌز١ّٙد٠خ
 ش 0.29 50 ١ًِ اٌساض ٌألِبَ ٚإٌظس  ٟ نردبٖ اٌجعبي .

2 
اٌّجبٌغخ  ٟ اِزداد اٌرزاػ١ٓ ٌٛضغ اٌىف١ٓ 

 س اٌ صُ .نػٍٟ وزفٟ  ظٙ
82 0.39 َ 

3 
اٌدرع غ١س ػّٛدٞ ػٍٟ األ١ٌخ ٚاٌسوجز١ٓ  

 غ١س ِٛاخٙز١ٓ ٌسٛ  اٌ صُ .
 ش 0.46 72

4 
ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ اٌسوجخ 

 ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ اٌمدَ
 ع 0.43 90

5 
االرصبي ثبألز  ثّشط اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ، ِشط 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ .
 ع 0.43 90

6 
ِسزٍخ 

ِعه 

د١ّغ ٚر

 اٌسسوخ

 ش 0.80 64 ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس اٌٝ اٌدبٔت اال٠ّٓ

7 
ػدَ ر ٠ٛك  ذزاػٟ اٌّٙبخُ  ٌرزاع اٌ صُ 

 ِٕٚ مخ اٌج ٓ  ٟ نردبٖ اٌصدز 
 ع 0.83 88

8 
رصٍت زسوخ اٌدرع ٚػدَ اٌدٚزاْ  ٟ نردبٖ 

 اٌجسَ خٙخ ا١ّ١ٌٓ .
78 0.73 َ 

9 
ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ اٌسوجخ 

 ٜ ػٍٝ ثبيٓ اٌمدَٚاال س
 ع 0.83 88

10 
ػدَ االرصبي ثبألز  ثّشط اٌمدَ ا١ٌّٕٟ ٚ 

 ِشط اٌمدَ ا١ٌعسٜ ٚاٌسوجخ ا١ٌّٕٝ
 ع 0.81 86

11 
ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر
ػدَ ازرىبش اٌسنض ػٍٝ ِٕ مخ اٌدجٙخ 

 ٚإٌظس إٌٟ ٌألِبَ .
 ع 1.42 88

12 
ػدَ ر ٠ٛك  ذزاػٟ اٌّٙبخُ  ٌرزاع اٌ صُ 

 دبٖ اٌصدز ِٕٚ مخ اٌج ٓ  ٟ نر
 ع 1.45 90

 َ 1.02 84 رصٍت زسوخ اٌدرع  ٚػدَ اٌدٚزاْ 12

14 
ػدَ االزرىبش ػٍٝ ثبيٓ اٌمد١ِٓ ٌزٕف١ر 

 اٌىٛثسٞ 
 ع 1.09 90

15 
االرصبي ثبألز  ثّش ٟ اٌمد١ِٓ ،  ٍف 

 اٌسنض 
84 1.02 َ 

16 
ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

١ًِ اٌسنض ٌألِبَ ٚػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ 

 إٌّب ط . نردبٖ ِمدِخ
 ش 0.62 60

17 
اٌّجبٌغخ  ٟ اِزداد اٌرزاػ١ٓ ٌٛضغ وفٝ 

 اٌّٙبخُ نػٍٟ وزفٟ  ظٙس اٌ صُ .
78 0.61 َ 

 ش 0.53 74اٌدرع ِبئً ٌألِبَ ٚاٌسوجز١ٓ  غ١س ِٛاخٙخ  18
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 ٌّٕ مخ زٛ  اٌ صُ .

19 
ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ اٌسوجخ 

 ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ اٌمدَ
 ع 0.70 90

20 
ػدَ االرصبي ثبألز  ثبٌمدَ ا١ٌّٕٟ ِٚشط 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ ٚزوجخ اٌمدَ ا١ٌعسٜ 
80 0.53 َ 

  15  اٌّدّٛع

 
( 5( خظأ مقدسة )20( أن اجسالي عجد االخظاء)23يتزح مؽ ججول )

( 5( بسخحمة التشفيح و )5( بسخحمة مدػ وتجسيع الحخكة و )5بالسخحمة التسييجية ،)
وتفاوتت االخظاء بالسخحمة التسييجية ما بيؽ عالية بسخحمة الؾضع الشيائي  

%( ، 46% الى 29ومشخفزة ومتؾسظة ، فكانت مشخفزو بشدبة تخاوحت مؽ )
وعيخ الخظاء الخاص  الجحع  غيخ عسؾدي عمي األلية والخكبتيؽ غيخ مؾاجيتيؽ 

( درجة ، وىؾ 0.46%( وبجرجة تأثيخ)72لحؾض الخرؼ .مشخفض الذيؾع بشدبة )
بخ مؽ أخظاء عالية الذيؾع وىسا خظأي عجم االرتكاز بإحجى الخجميؽ عمى تأثيخ اك

الخكبة واالخخى عمى باطؽ القجم وخظأ االترال باألرض بسذط القجم اليسشي و مذط 
 ( درجة.0.43% ( بجرجة تأثيخ )90القجم اليدخى حيث كانت ندبة شيؾعيسا )

 

الغيؾر بشدبة  وخالل مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة عيخت االخظاء عالية
( وكان خظأ عجم 0.83:0.81%( ودرجة تأثيخ ما بيؽ )88%:86تتخاوح ما بيؽ)

تظؾيق  ذراعي السياجؼ  لحراع الخرؼ ومشظقة البظؽ في أتجاه الرجر وخظأ عجم 
االرتكاز بإحجى الخجميؽ عمى الخكبة واالخخى عمى باطؽ القجم أعمى ندبة 

( درجة ، بيشسا خظأ عجم تؾجيو 0.83%( واعمى درجة تأثيخ بكيسة )88بكيسة)
%( ودرجة تأثيخ 64الشغخ الى الجانب االيسؽ فكان مشخفض الذيؾع بشدبة )

( درجة  إال أنو كان أعمى تأثيخا مؽ خظأ ترمب حخكة الجحع وعجم الجوران 0.80)
 (.0.73في اتجاه البخم جية اليسيؽ متؾسط الذيؾع بجرجة تأثيخ)

 

خظاء تمػ السخحمة أعمى درجة تأثيخ خالل وخالل مخحمة التشفيح كانت أ 
%( 90%:88مخاحل االداء وعيخ ثالث أخظاء عالية الذيؾع بشدبة تتخاوح ما بيؽ )
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( درجة وحقق خظأ عجم ارتكاز الخأس عمى 1.42:1.09ودرجة تأثيخ ما بيؽ )

%( ودرجة 88مشظقة الجبية والشغخ إلي لألمام أعمى درجة تأثيخ بالسخحمة بشدبة )
( درجة بيشسا عيخت أخظاء متؾسظة الذيؾع محققة أقل درجة تأثيخ 1.42)تأثيخ 

بالسخحمة خظأ ترمب حخكة الجحع  وعجم الجوران و خظأ االترال باألرض بسذظي 
 ( درجة.1.02%( ودرجة تأثيخ )84القجميؽ و خمف الخأس  بشدبة )

 

وخالل مخحمة الؾضع الشيائي نالحظ أن ىشاك خظأ واحج بذيؾع عالي 
أن بذيؾع متؾسط وخظأن بذيؾع مشخفض، وعيخ خظأ ميل الخأس لألمام وعجم وخظ

%( ودرجة 60تؾجيو الشغخ في أتجاه مقجمة السشافذ  مشخفض الذيؾع بشدبة )
( اال انو حقق تأثيخا أعمى مؽ خظأ عجم االترال باألرض بالقجم اليسشي 0.62تأثيخ)

%( ودرجة تأثيخ 80دبتو)ومذط القجم اليدخى وركبة القجم اليدخى الحى كانت ن
 ( درجة.0.53)

 (24ججول)
 (30الشدبة السئؾية ودرجات تأثيخ أخظاء  مخاحل اداء ميارة الخيبؾة" ن = )

 

 اال  ب  اٌّؤثسح ٚذاد االظزّساز٠خ اٌّسازً َ

إٌعجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 ٌٍر٠ٓ

ٌد٠ُٙ 

اٌ  ي 

=ْ(33) 

اٌدزخخ 

اٌّمدزح 

ٌزيث١س 

اٌ  ب  

 ثبالظزّبزح

  ب  اٌزٟ  زبٌخ األ

 84.19≤ش≥78.31%

% 

1 

اٌّسزٍخ 

 اٌز١ّٙد٠خ

ز غ اٌسنض ػب١ٌبً  ٚػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ اردبٖ 

 زخٍٟ إٌّب ط
 ش 0.30 64

2 
ػدَ ٚضغ اٌرزاػ١ٓ  ٟ شىً شا٠ٚخ لبئّخ   ٟ 

 اردبٖ زخٍٟ إٌّب ط
78 0.43 َ 

 ش 0.36 76 اٌدرع ِبئً ٌألِبَ . 3

4 
ٙبخُ   ٟ اردبٖ  ػدَ االزرىبش ػٍٝ زوجخ زخً اٌّ

 لدَ إٌّب ط
 ع 0.48 88

5 
ػدَ االرصبي ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ 
 ع 0.44 94

6 
ِسزٍخ 

ِعه 

ٚرد١ّغ 

 اٌسسوخ

 ش 0.68 76 ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ اردبٖ زخٍٟ إٌّب ط

7 
ػدَ ر ٠ٛك ذزاػٟ اٌّٙبخُ  ٌٍٛظط ِٓ نظفً 

 ِٓ إٌبز١خ اٌ بزخ١خ ٚاٌدا ١ٍخ
82 0.73 َ 
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 ع 0.90 86 ػدَ ١ًِ اٌدرع اػٍٝ ظٙس اٌ صُ . 8

9 
ػدَ االزرىبش ػٍٝ زوجخ زخً اٌّٙبخُ   ٟ اردبٖ  

 لدَ إٌّب ط
78 0.81 َ 

10 
ػدَ االرصبي ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ 
 ع 0.88 84

11 
ِسزٍخ 

 اٌزٕف١ر

١ًِ اٌسنض ػٍٝ اٌدبٔت ٚػدَ دٚزاْ اٌساض 

 ٙخ ِمدِخ إٌّب طخ
82 1.2 َ 

12 
ػدَ ر ٠ٛك ذزاػٟ اٌّٙبخُ  ٌٍٛظط ِٓ نظفً 

 ِٓ إٌبز١خ اٌ بزخ١خ ٚاٌدا ١ٍخ ٌٍ صُ
 ع 1.1 90

 ع 1.3 84 رصٍت اٌدرع  ٚػدَ اٌدٚزاْ . 13

14 
ػدَ  سد ِشط لدَ اٌّٙبخُ  ٟ اردبٖ إٌّب ط 

 ٚػدَ ٚضؼٙب اظفً اٌّمؼدح
 ع 1.3 86

15 
ز  ثبٌىزف األ٠ّٓ ، ِشط ػدَ االرصبي ثبأل

 اٌمدَ .
 ش 1.1 76

16 

ِسزٍخ 

اٌٛضغ 

 إٌٙبئٟ

 ع 0.62 88 ػدَ رٛخ١ٗ إٌظس  ٟ اردبٖ زخٍٟ إٌّب ط

17 
اٌرزاػ١ٓ نػٍٟ ظٙس إٌّب ط  ٟ شىً شا٠ٚخ 

 لبئّخ  ٟ نردبٖ زخٍٟ إٌّب ط .
80 0.56 َ 

 ش 0.39 56 اٌدرع ػّٛدٞ ػٍٟ خعُ اٌ صُ . 18

19 
ػٍٝ زوجخ زخً اٌّٙبخُ   ٟ اردبٖ   ػدَ االزرىبش

 لدَ إٌّب ط.
 ع 0.70 86

20 
ػدَ االرصبي ثبألز   ثبٌسوجخ ٚ اٌّشط  ٚثبيٓ 

 اٌمدَ ا١ٌعسٜ. 
 ع 0.72 88

  15  اٌّدّٛع

 
 

( 5( خظأ مقدسة )20( أن اجسالي عجد االخظاء)24يتزح مؽ ججول ) 
( 5( بسخحمة التشفيح و )5و )( بسخحمة مدػ وتجسيع الحخكة 5بالسخحمة التسييجية ،)

بسخحمة الؾضع الشيائي  وعيخت االخظاء بالسخحمة التسييجية ما بيؽ عالية 
%( 76%:64ومشخفزة ومتؾسظة ، فكانت مشخفزو الذيؾع  بشدبة تخاوحت مؽ )

(درجة، وكانت عالية الذيؾع بشدبة ما بيؽ 0.36الى  0.30وبجرجة تأثيخ ما بيؽ)
( درجة ، وخظأ واحج متؾسط 0.48:0.44ا بيؽ )%( وبجرجة تأثيخ م%94:88)

( درجة  ويعتبخ خظأعجم االرتكاز عمى 0.43%( وبجرجة تأثيخ)78الذيؾع بشدبة)
ركبة رجل السياجؼ  في اتجاه  قجم السشافذ ىؾ االعمى تأثيخ بتمػ السخحمة بجرجة 
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خاحل ( اال أن  درجات تأثيخ األخظاء لتمػ السخحمة أقل درجات خالل م0.48تأثيخ )
 االداء.

 

وخالل مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة عيخ خظأ عجم ميل الجحع اعمى عيخ 
( درجة بيشسا 0.90%( ودرجة تأثيخ )86الخرؼ عالي الذيؾع بأعمى ندبة قجرىا )

كان خظأ عجم تؾجيو الشغخ في اتجاه رجمي السشافذ مشخفض الذيؾع بشدبة 
 ( درجة.0.68%( بجرجة تأثيخ)76)

تشفيح نالحظ أن معغؼ االخظاء عالية  وتتخاوح في الذيؾع وخالل مخحمة ال
( درجة ، بيشسا تداوت أخظاء عالية 1.3:1.1( بجرجة تأثيخ مؽ )90% : 76مؽ )

الذيؾع مثل خظا عجم تظؾيق الحراع اليسشي لمؾسط مؽ أسفل مؽ الشاحية الخارجية 
%( 90شدبة )وعجم تظؾيق الحراع اليدخى الؾسط مؽ أسفل مؽ الشاحية الجاخمية ب

مع خظأ عجم االترال باألرض بالكتف األيسؽ ، مذط القجم  مشخفض الذيؾع بشدبة 
( درجة لكل مشيؼ وتعتبخ درجات تأثيخ تمػ السخحمة أعمى 1.1%( بجرجة تأثيخ )76)

 درجات خالل مخاحل االداء.
وخالل مخحمة الؾضع الشيائي عيخت أخظاء عالية الذيؾع بشدبة مؽ 

( درجة ويعتبخ خظأ عجم االترال 0.72:0.62ة تأثيخ مؽ )%( وبجرج%88:86)
باألرض  بالخكبة و السذط  وباطؽ القجم اليدخى اعمى االخظاء شيؾعا بشدبة 

( درجة  وكان خظأ الجحع عسؾدي عمي جدؼ الخرؼ 0.72%( وبجرجة تأثيخ )88)
( درجة بيشسا خظأ أعمي عيخ 0.62%( ودرجة تأثيخ )56مشخفض الذيؾع بشدبة )

لسشافذ في شكل زاوية قائسة في أتجاه رجمي السشافذ كان متؾسط الذيؾع بشدبة ا
 ( درجة.0.56%( ودرجة تأثيخ )80)

كسا تؼ التحجيج الجقيق لمشقاط الفشية لمسيارات األكثخ شيؾعًا مدتخجم   
( وان ىحا 5( الى )2الباحث في ذلػ نسؾذج جانجدتيج وبيفخيجج بالججاول مؽ )

ججًا لمسجرب أثشاء تعميسو لمسيارات نغخًا لسا يترف بو مؽ إثخاء التحجيج يعج ىام 
وتجقيق لمشؾاحي الفشية وأنيا تجخل ضسؽ تدويج السجرب بحاكخة طؾيمة السجى عميو أن 
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يكؾن ممسا بيا ويدتخمريا في صؾرة نقاط مخترخة بعج ذلػ لالعب وتكؾن في 

( لكؾن 15م )2002سؽ سياق الحاكخة قريخة السجى، وقج أشار كل مؽ مؾسؽ و كشج
ذلػ قج يتزسؽ اقل مؽ ست نقاط و يسكؽ لمسجرب أن يدتخجم الجالئل المفغية كبجائل 
لمؾصف األكثخ تعقيجًا التي يشبغي عمى السجرب أن يكؾن عمى دراية بيا، وبحلػ تحقق 
اليجف االول مؽ البحث التعخف عمى الشقاط الفشية لسخاحل االداء الفشي  لمسيارات قيج 

 في ضؾء نسؾذج "جانجدتيج وبيفخيجج" في رياضة السرارعة الخومانية.  البحث
 

وىشاك اختالفات في درجة وتختيب األخظاء في ضؾء إتباع خظؾات الثالث 
ريج " وذلػ ألجداء الجدؼ واالتدان واتجاه السدار وفقًا إلتباع  –لشسؾذج "ىاى  

مجؾانب الدمانية لسخاحل بيفخيجج " اعتسادًا عمى السالحغة ل –نسؾذج " جانجدتيج 
نيائية " والسكانية وطخيق السدار لمحراعيؽ والخجميؽ -رئيدية-األداء " تسييجية
 (.  62:   17والجحع والخأس  )

فقج كانت األخظاء الخاصة بسيارة " البخاولية" برفة عامة بعجم  التدامؽ 
ة " عجم وضع الحخكي ألجداء الجدؼ، وبالشغخ تفريميًا  ألخظاء السخحمة التسييجي

رأس السياجؼ في وضع  عسؾدي عمي الجحع وعجم وضع  ذقؽ السياجؼ عمى كتف 
السشافذ ، ثؼ وضع الجحع عسؾدي وغيخ مائل عمى االرض ، وأخظاء مخحمة مدػ 
وتجسيع الحخكة  متسثمة عجم تظؾيق ذراع الخرؼ ثؼ ترمب الجحع في وضع عسؾدي 

اء الخاصة بالجحع في الجحع في عمى االرض ، وبسخحمة التشفيح استسخت األخظ
وضع عسؾدي مع عجم وضع  مالمدة بظؽ السشافذ لغيخ السياجؼ وبسخحمة الؾضع 
الشيائي تسثمت االخظاء في عجم تؾجيو الشغخ لخجل الخرؼ وميل الخأس لألمام 
والخجل اليسشي بانثشاء في أتجاه رأس الخرؼ .والخجل اليدخى لألمام مع فخد كامل 

 دبب في ىحا فقجان تأزر الظخف العمؾي والدفمي .لمخكبة ويعج ال
بيشسا اختمفت األخظاء الخاصة بسيارة "التمفيحة" بالسخحمة التسييجية الخجل 
اليسشى واليدخى في وضعيو غيخ متدنة مع فخد كامل لمخكبة ، االترال باألرض عمي 

وضع الخجل قجم واحجة و مخحمة مدػ وتجسيع الحخكة  متعمقة بالتآزر والسبالغة عجم 
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اليسشي لألمام والخجل اليدخى لمخمف مع فخد كامل لمخكبة  وبسخحمة التشفيح عجم دوران 
الجحع لبجء الخمي لمتشفيح وبسخحمة الؾضع الشيائي عجم مدػ وتظؾيق صجر و ذراع 
الخرؼ ويخجع ذلػ لعجم وجؾد تؾافق ألجداء الجدؼ بغخض التحكؼ في أكثخ مؽ طخف 

 في وقت واحج.
بسيارة " البخم الخوسي" خالل السخحمة التسييجية السبالغة في  واألخظاء

امتجاد الحراعيؽ لؾضع الكفيؽ أعمي كتفي  عيخ الخرؼ،  وبسخحمة مدػ وتجسيع 
الحخكة  عجم االرتكاز بإحجى الخجميؽ عمى الخكبة واالخخى عمى باطؽ القجم  وبسخحمة 

ؼ  لحراع الخرؼ ومشظقة التشفيح تسثمت االخظاء في  عجم تظؾيق  ذراعي السياج
البظؽ في أتجاه الرجر  و عجم االرتكاز عمى باطؽ القجميؽ لتشفيح الكؾبخي، 
وبالسخحمة الشيائية كانت االخظاء الجحع مائل لألمام والخكبتيؽ  غيخ مؾاجية لسشظقة 
حؾض الخرؼ وعجم االترال باألرض بالقجم اليسشي ومذط القجم اليدخى وركبة القجم 

ع ذلػ الى ميكانيكية السدار الحخكي لمسيارة وما تتظمبو مؽ تؾافق اليدخى ويخج
 عزمي عربي بتحقيق فاعمية االداء 

وجاءت االخظاء بسيارة "الخيبؾه" بالسخحمة التسييجية في عجم وضع الحراعيؽ         
في شكل زاوية قائسة  في اتجاه رجمي السشافذ ومخحمة مدػ وتجسيع الحخكة  في 

غخ في اتجاه رجمي السشافذ وبسخحمة التشفيح عجم فخد مذط قجم عجم تؾجيو الش
السياجؼ في اتجاه السشافذ وعجم وضعيا اسفل السقعجة ، وبسخحمة الؾضع الشيائي 
عجم االترال باألرض  بالخكبة و السذط  وباطؽ القجم اليدخى ويخجع ذلػ لتبشي 

الحخكية. والتي يعتسج الباحث لسفيؾم الظخيقة الذاممة لمتحميل الكيفي لمسيارات 
مجخميا عمى معخفة قؾية بالسيكانيكا الحيؾية وذلػ لتجدئة السيارات الحخكية وتحميل 

 (.  69:  17الحخكات الخاصة بالالعبيؽ أو السؤديؽ كيفيا ) 
وبحلػ فقج تحقق اليجف الثاني مؽ البحث التعخف عمى أكثخ األخظاء تأثيخا 

البحث في رياضة السرارعة الخومانية  في ضؾء  واستسخارًا عشج تعميؼ السيارات قيج
 نسؾذج " نسؾذج ىاى وريج." 

 



 

- 354 - 

 

 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
( والخاصة بالسعامالت العمسية 20( إلى ججول )6كسا يتزح مؽ ججول )

% 95لالستسارة أن الجرجات عبخت عؽ درجة صجق عشج اخح آراء السحكسيؽ بمغت 
، وعجم وجؾد داللة 0.92إلى  0.64والثبات تخاوح بيؽ  0.01وان التسايد دال عشج 

لمفخوق بيؽ التظبيق األول والثاني ويخجع ذلػ لعؾامل مؽ أىسيا االختيار الجقيق 
لشؾعية األخظاء والتي تؼ استفتاء الخبخاء عمييا باإلضافة إلى االعتساد عمى السدجل 

 السخئي في التقييؼ ودقة السداعجيؽ مسا أضفى مؾضؾعية عمى التقييؼ.
سالحغة والشساذج الذاممة الخاصة بالتحميل الكيفي في ويخجع ذلػ لشساذج ال 

عمؼ الحخكة والتي اعتسج عمييا الباحثان. فبعض الشساذج تعتسج عمى انتباه السالحظ 
عمى أجداء خاصة بالسيارة أو األفعال الجدجية وتحاول نساذج أخخى تجدئة السيارة 

 .(15:15السشغسة  )الحخكية مؽ اجل السالحغة 
تحقق اليجف الثالث مؽ البحث بشاء استسارة تكيؼ أداء لمسيارات وبحلػ فقج   

قيج البحث في رياضة السرارعة الخومانية في ضؾء نسؾذجي "جانجدتيج وبيفخيجج" 
Gangstead- Beveridges Model -  "ىاى وريجHay and Reid 

Model. 
وفى ضؾء تحقيق األىجاف الثالثة  لمبحث تسكؽ الباحثان مؽ اقتخاح بعض 

التسخيشات التي قج تداعج في التغمب عمى األخظاء والتي كانت متعمقة في مجسميا  
بالتؾازن والتآزر الحخكي ألطخاف الجدؼ السختمفة حيث يتزح ذلػ مؽ نتائج 
استسارات تكيؼ األداء وقج اشتسمت التسخيشات عمى عجدا مؽ التشؾيعات الحخكية لمتغمب 

اليج، تؾافق الحراع مع الخجل، قؾة الظخف عمى أي قرؾر متعمق) تؾافق القجم مع 
الدفمي و العمؾى، تؾافق العيؽ مع القجميؽ ، تشسية السيارات الجقيقة، تؾافق 
االتجاىات، التؾازن الثابت، التؾازن الستحخك( وبحلػ تست اإلجابة عمى التداؤل 

في رياضة الثالث ما أكثخ األخظاء تأثيخا واستسخارًا عشج تعميؼ السيارات قيج البحث  
 . Hay and Reid Modelالسرارعة الخومانية  باستخجام نسؾذج ىاى وريجر 
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وبحلػ يسكؽ االستخشاد في ضؾء الشتائج الدابقة القتخاح مجسؾعة مؽ  

 .التسخيشات التي تعظى كال في تؾقيتيا السشاسب عشج عيؾر الخظأ
 اال ساج اٌزّس٠ٓ َ

1 

 اٌدزسخخ اٌ ٍف١خ اٌّىٛزح . −

 ف١خ اٌدزسخخ اٌ ٍ −

 اٌٛلٛا ػٍٟ ا١ٌد٠ٓ . −

 ٠مزسذ اٌزدز٠ت ػ١ٍٗ ػٕد ظٙٛز ن  ب 

رصٍت زسوخ اٌدرع ٚػدَ اٌدٚزاْ  ٟ 

 نردبٖ اٌجسَ خٙخ ا١ّ١ٌٓ .

 

2 

ندا  ِٙبزح اٌىٛثسٞ ٚاٌز ٍ  ٌألِبَ 

 ٌٍٚ ٍف .

 :٠مزسذ اٌزدز٠ت ػ١ٍٗ ػٕد ظٙٛز ن  ب 

 

ػدَ االزرىبش ػٍٝ ثبيٓ اٌمد١ِٓ ٌزٕف١ر 

 اٌىٛثسٞ

 

3 

خ األِب١ِخ ػٍٟ اٌرزاع ا١ٌّٕٟ نٚ اٌدزسخ

 ا١ٌعسٜ .

 ٠مزسذ اٌزدز٠ت ػ١ٍٗ ػٕد ظٙٛز ن  ب :

ػدَ االزرىبش ثئزدٜ اٌسخ١ٍٓ ػٍٝ 

 اٌسوجخ ٚاال سٜ ػٍٝ ثبيٓ اٌمدَ

 

4 

اٌّسخسخ ثبٌسخً ٌٍ ٍف ٚدٚزاْ اٌدعُ 

ٚإٌصٚي  ٟ ٚضغ اٌد بع  ٟ اٌصساع 

 األزضٟ .

 ٠مزسذ اٌزدز٠ت ػ١ٍٗ ػٕد ظٙٛز ن  ب :

 زسوخ اٌدرع  ٚػدَ اٌدٚزاْ رصٍت
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5 

ِٓ ٚضغ اٌٛلٛا ِسبٌٚخ اٌٛثت 

ً ٚ ٛالً ٌٍٕصٚي ػٍٟ  ٚاٌزمٛض  ٍفب

 اٌمد١ِٓ ِسح ن سٞ )ثبن دا٠ف(

 ٠مزسذ اٌزدز٠ت ػ١ٍٗ ػٕد ظٙٛز ن  ب :

 رصٍت زسوخ اٌدرع  ٚػدَ اٌدٚزاْ

 

 االخخاج التسخيؽ م

6 

أداء ميارة الكؾبخي مع 
تحخيػ الجحع في أتجاه 

ميؽ لألمام وألسفل وفي القج
اتجاه الخأس لمخمف وألعمي 

. 
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء:
عجم االرتكاز عمى باطؽ 

 القجميؽ لتشفيح الكؾبخي 

 

7 

مؽ وضع الؾقؾف الشدول 
كؾبخي والتخمص وصؾاًل 
لؾضع الجفاع في الرخاع 

 األرضي .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء:
تظؾيق عجم مدػ ذراع و 

 صجر الخرؼ
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8 

مؽ وضع الؾقؾف تشفيح 
ميارة الكؾبخي والسخجحة 
بالخجميؽ لمخمف لمتخمص 
مؽ الكؾبخي وصؾاًل لؾضع 

 الدجؾد .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء:
عجم دوران الجحع لبجء 

 الخمي لمتشفيح

 

9 

 دفع كخة طبية .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
الحراعيؽ  عجم تأزر حخكات

 لمسياجؼ
 

10 

أداء تجريب البظؽ عمي 
مشزجة بحيث يجمذ 
الالعب بالسقعجة عمي 
الحافة ليكؾن الجدء األسفل 
لسشظقة الغيخ فارغًا ومعمقًا 

 في اليؾاء .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
 الجحع عسؾدي عمى االرض
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11 

مؽ وضع االستعجاد في 
السرارعة محاولة الدقؾط 

الذاخص وتظؾيق عمي 
الجحع والكيام بالجفع في 

 مشظقة الحؾض .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
عجم مدػ ذراع وتظؾيق 

 صجر الخرؼ

 

12 

التقؾس خمفًا في وضع 
 الكؾبخي باستخجام شاخص .

يقتخح التجريب عميو عشج 
 عيؾر أخظاء

عجم دوران الجحع لبجء 
 الخمي لمتشفيح

 

 االخخاج التسخيؽ م 
 

13 

مؽ وضع الؾقؾف الكيام 
بخمي الذاخص بالحراعيؽ 
لمخمف مع محاولة التقؾس 
بالجحع لمخف ألبعج نقظة 

 دون الؾقؾع عمي األرض .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
 الجحع عسؾدي عمى االرض
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14 

مؽ وضع الؾقؾف تظؾيق 
الجحع والسدػ بالحراع  

 باستخجام شاخص .
و عشج يقتخح التجريب عمي

 عيؾر أخظاء
عجم مدػ ذراع وتظؾيق 

 صجر الخرؼ
 

 

15 

تشفيح ميارة الكؾبخي 
 ومحاولو رمى السشافذ .

يقتخح التجريب عميو عشج 
 عيؾر أخظاء

عجم دوران الجحع لبجء 
  الخمي لمتشفيح

 

16 

تشفيح ميارة الكؾبخي ومدػ 
عقبيؽ الدميل والكيام 
بالجمؾس عمى السقعجة  عمى 

 البداط .
ح التجريب عميو عشج يقتخ 

 عيؾر أخظاء
الجحع مائل قميال عمى 
األرض والجمؾس بجانبي 

 الفخح عمي البداط
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17 

أداء الدقظة األرضية بيؽ 
رجميؽ الدميمسع تحخك 
القجميؽ تشفيح قفدة اإلنجميد 

 فتحًا .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
عجم وضع الخجل اليسشي 

ف لألمام والخجل اليدخى لمخم
   مع فخد كامل لمخكبة

 

 

18 

تذبيػ أحج الحراعيؽ مع 
الدميل ومحاولة كال العب 

 جحب األخخ .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
السبالغة في امتجاد الحراعيؽ 
لؾضع الكفيؽ أعمي كتفي  

 عيخ الخرؼ

 

 

19 

يقؾم أحج الالعبيؽ بالديظخة 
عمي الحراعيؽ مؽ أسفل 

يجًا مشظقة في الداعج بع
 قميمة عؽ الخسغ .

يقتخح التجريب عميو عشج 
 عيؾر أخظاء

عجم تظؾيق  ذراعي السياجؼ  
لحراع الخرؼ ومشظقة البظؽ 

 في أتجاه الرجر
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20 

قيام الالعب بجحب أحج 
رجميؽ الدميل وىؾ في وضع 
االنبظاح السائل ومحاولة 
الالعب ااَلخخ اليخوب لألمام 

 .  
 

21 

الكؾبخي الكيام بتشفيح ميارة 
بجون استخجام اليجيؽ 

 بسداعجة الدميل .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
ترمب حخكة الجحع  وعجم 

 الجوران

 

 

22 

محاولة الديظخة عمي الكخة 
 الظبية 

يقتخح التجريب عميو عشج 
 عيؾر أخظاء

عجم وضع الحراعيؽ في شكل 
زاوية قائسة  في اتجاه رجمي 

 السشافذ
 

 

23 

طبية بيؽ الالعبيؽ  وضع كخة
عمي األرض ويقؾم كل العب 
بسحاولة الديظخة عمييا مع 

 تحخك القجميؽ .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 عيؾر أخظاء
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عجم فخد مذط قجم السياجؼ 
في اتجاه السشافذ وعجم 

 وضعيا اسفل السقعجة
 

24 

مؽ وضع التعمق عمي سمؼ 
مثبت في الحائط يقؾم أحج 
 الدميل بجحب أحج رجميؽ

السشافذ ويقؾم الالعب األخخ 
 بسحاولة اليخوب ألعمي .

يقتخح التجريب عميو عشج 
 عيؾر أخظاء

السبالغة في امتجاد الحراعيؽ 
لؾضع كفى السياجؼ أعمي 

 . كتفي  عيخ الخرؼ

 

وبحلػ تست اإلجابة عمى التداؤل الخابع  ما التسخيشات السقتخحة  التي قج 
األخظاء تأثيخا واستسخارًا عشج تعميؼ السيارات قيج تداىؼ في الديظخة عمى عيؾر أكثخ 

البحث  في رياضة السرارعة الخومانية ، وبو تحقق اليجف الخابع مؽ البحث، بعض 
التسخيشات التي قج تداىؼ في الديظخة عمى عيؾر أكثخ االخظاء تأثيخا واستسخارا عشج  

 تعميؼ السيارات قيج البحث في رياضة السرارعة الخومانية.
 االستنتاخاث:

في ضؾء أىجاف البحث ، وتداؤالتو ، وبشاءة الشغخي ، واالجخاءات التي 
اتبعيا الباحثان ، وما أمكؽ التؾصل الية مؽ خالل عخض الشتائج ومشاقذتيا ، 
ومحاولة اإلجابة عمى مجسؾعة التداؤالت السظخوحة في مذكمة الجراسة ، والتي 

ييؼ األداء الفشي لبعض السيارات في كانت تحجد مجى صجق وصالحية استسارة تق
السرارعة الخومانية باستخجام التحميل الكيفي ، فقج أمكؽ التؾصل الى مجسؾعة مؽ 

 االستشتاجات ،سؾف يتؼ استعخاضيا فيسا يمى:
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تحميل السيارات في نظاق الحاكخة الظؾيمة يعظى إمكانية الجخؾل  -1
نقاط  5أو  4فشية الى تفاصيل قج يرعب تجاركيا عشج اخترار الشقاط ال

 فشية .
تختمف درجات تقييؼ األداء مؽ ميارة إلى أخخى وفقًا لشدبة قبؾل  -2

 ورفض األخظاء.
اختالف  –عجم التدامؽ  –األخظاء التي تعتخي األداء متعمقة باالتدان  -3

 ضعف السيارات الجقيقة. –االتجاىات 
لية أعمى تأثيخا وتقجما كان متؾسط اخظاء مخحمة التشفيح لسيارة البخاو  -4

 في التختيب عؽ باقي السيارات.
كان رفع الخأس عاليًا  وعجم تؾجيو الشغخ في اتجاه رجمي السشافذ  -5

لسيارة الخيبؾة أقل االخظاء تأثيخا عؽ اخظاء جسيع السيارات قيج البحث 
بيشسا  خظأ عجم وضع الخجميؽ في السؾضع الرحيح بعج التشفيح مباشخة في 

التشفيح لسيارة التمفيحة  كان أعمى تأثيخا عؽ عؽ اخظاء جسيع مخحمة 
 السيارات قيج البحث.

تختمف درجات تقييؼ األداء مؽ ميارة إلى أخخى وفقًا لشدبة قبؾل  -6
 ورفض األخظاء.

 تختمف طبيعة التسخيشات السقتخحة حدب االخظاء السؤثخة لكل ميارة. -7
 انتىصياث:

ة السختارة ، واالجخاءات التي اتبعيا الباحثان وما أمكؽ في حجود ىجف البحث والعيش
 التؾصل الية مؽ استشتاجات ، يتقجم الباحثان بالتؾصيات التالية:
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استخجام استسارة تقييؼ االداء الفشي عشج تعميؼ السيارات في السرارعة  -1

الخومانية بذكل عام ولظالب كميات التخبية الخياضية السبتجئيؽ كجالة لبشاء 
 بخامج تعميسية تديؼ تعمؼ أداء ميارات السرارعة الخومانية.

االىتسام بشؾعية االخظاء التي تغيخ وتؾضيحيا لمسعمؼ والسجرب حتى  -2
 يكؾن ممسا بيا.

 استخجام استسارة تقييؼ االداء السعجة مؽ قبل الباحثان في تقييؼ االداء. -3
الداء لمظالب والالعبيؽ استخجام السدجل السخئي "الفيجيؾ" في تقييؼ ا -4

 السبتجئيؽ. 
اتاحة فخصة أكبخ الستخجام نساذج التحميل الكيفي عشج دراسة   -5

 السذكالت السيارية بخياضة السرارعة .
االىتسام بتعميؼ السجربيؽ والسعمسيؽ كيفية أتقان الشقاط الفشية بالسيارات  -6

 عمى نظاق الحاكخة الظؾيمة بجانب السخترخة.
تسام بؾضع وتقشيؽ استسارات مساثمة لتقييؼ األداء الفشي في االى -7

السيارات االخخى باستخجام اختبارات العسمية والعمسية السقششة في رياضة 
 السرارعة بذكل خاص والخياضات االخخى بذكل عام.
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 تانعربي بانهغت انبحث يهخص

 باستخذاو انرويانيت املصارعت يف املهاراث نبعط انفني األداء تقييى "
 انكيفي" انتحهيم

 (1) االشرو نبىي حمًذ أ.و.د/سارة                  
 (2انعسيس) عبذ كًال امحذ أ.و.د/

يدتيجف البحث الحالي دراسة التعخف عمى الشقاط الفشية لسخاحل االداء الفشي 
ث في رياضة السرارعة الخومانية  في ضؾء نسؾذجي "جانجدتيج لمسيارات قيج البح

والتعخف عمى أكثخ االخظاء تأثيخا  Gangstead-Beveridges Modelوبيفخيجج" 
واستسخارا عشج تعميؼ السيارات قيج البحث في رياضة السرارعة الخومانية  في ضؾء نسؾذج 

اء لمسيارات قيج البحث في وبشاء استسارة تكيؼ أد Hay and Reid Model"ىاى وريج" 
 -Gangsteadرياضة السرارعة الخومانية  في ضؾء نسؾذجي "جانجدتيج وبيفخيجج" 

Beveridges Model -  "ىاى وريجHay and Reid Model واقتخاح بعض.
التسخيشات التي قج تداىؼ في الديظخة عمى عيؾر أكثخ االخظاء تأثيخا واستسخارا عشج  تعميؼ 

بحث في رياضة السرارعة الخومانية، وقج استخجم الباحثان السشيج الؾصفي السيارات قيج ال
( طالب مؽ طالب الفخقة االولى بشيؽ بكمية التخبية الخياضية 30عمى عيشو عسجيو قؾاميا

م . وكانت مؾاصفات العيشة )متؾسط 2020-2019،جامعة بشى سؾيف ، لمعام الجامعي 
كجؼ( وفي ضؾء ما تؼ االطالع عميو  69.8م( والؾزن )171.2( والظؾل )17.8الدؽ )

مؽ دراسات سابقة في ىحا السجال وما تؼ الحرؾل عميو مؽ نتائج استظاع الباحثان 
التؾصل الى تحميل السيارات في نظاق الحاكخة الظؾيمة يعظى إمكانية الجخؾل تفاصيل قج 

ؾسط اخظاء مخحمة نقاط فشية كان مت 5أو  4يرعب تجاركيا عشج اخترار الشقاط الفشية الى 
التشفيح لسيارة البخاولية أعمى تأثيخا وتقجما في التختيب عؽ باقي السيارات، تختمف درجات 

 تقييؼ األداء مؽ ميارة إلى أخخى وفقًا لشدبة قبؾل ورفض األخظاء.
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 جامعة بشى سؾيف –كمية التخبية الخياضية  -ت  والخياضات الفخدية  مداعج بقدؼ السشازالاستاذ  (1) 
 جامعة بشى سؾيف –كمية التخبية الخياضية  -استاذ مداعج بقدؼ التجريب الخياضي وعمؾم الحخكة  (2)
 



 

- 369 - 

 

 اٌؼدد اٌعبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزسث١خ اٌجد١ٔخ ٚاٌس٠بض١خ ِدٍد ) 

 
Abstract 

Evaluation of the technical performance of some skills in 
Romanian wrestling using qualitative analysis 

Sara Mohamed  naboi al ashram 
 (1) 

Ahmed kamal abd el aziz 
 (2) 

 

The current research aims to study the identification of the 

technical points of the stages of the artistic performance of the 

skills under research in the sport of Roman wrestling in light of the 

Gangstead-Beveridges model and to identify the most influential 

and persistent errors when teaching the skills under study in the 

sport of Roman wrestling in light of the model "Hai and Reid" Hay 

and Reid Model and building a questionnaire that evaluates the 

performance of the skills under discussion in the sport of Roman 

wrestling in light of the “Gangstead-Beveridges” Hay and Reid 

Model, and proposing some exercises that may The researchers 

used the descriptive method on a deliberate sample of 30) students 

from the first year boys at the Faculty of Physical Education, Beni 

Suef University, for the academic year 2019-2020 m. The 

specification of the sample was (average age (17.8), height (171.2 m) 

and weight (69.8 kg), and in light of what has been seen from 

previous studies in this field and the results obtained, the 

researchers were able to arrive at an analysis of skills in the range 

of long memory gives the possibility of entry. Details that may be 

difficult to correct when reducing the technical points to 4 or 5 

technical points. The average errors in the implementation phase of 

the Brauel skill were more influential and advanced in order than 

the rest of the skills. Performance evaluation scores differ from one 

skill to another according to the rate of acceptance and rejection of 

errors. contribute to controlling the emergence of the most effective 

and persistent errors. When teaching the skills in question in the 

sport of Roman wrestling. 
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