هؽوذ الششراوي
هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح
العذد الخاهظ والصواًىى عثروثش 5102

االعرصاسج االًفعالُح وهصادس العغػ الٌفغً لٌاشًء كشج القذم وفقاً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً.
هؽوذ الغُذ الششراوي
لسن علن الٌفس الرَبضً – كلُت الخربُت الرَبضُت  -جبهعت كفرالشُخ  -جوهىرَت هصر العربُت.

الومذهت واهوُت البحث
شهذ ًهاَـح القشى الواظً وأوائل القشى الؽاالً عاـذج هؽااوالخ ظاادج لرفغاُش هاا وساء الغالىم فاً الوٌافغاح والراذسَة ولازا فقاذ أؼرال هىظاى
دافعُح الٌاشًء للشَاظح هكاًح هرقذهح فً هعاالخ الذساعح والثؽس عىاء فاً هعااس عاُكىلىظُح الوٌافغااخ أو علان ًفاظ الشَاظاح ؼُاس َرٌااوس
علااً وظااح الخصااىا العىاهاال الوغاااروح والو ا ششج للثذاَااح واالعااروشاس فااً الشَاظااح والرااً ذااشذثػ تالراالشُش فااً الوصاااتشج وهىا االح الروااشَي
والرذسَة والوٌافغح واإلًعاص.
وذعًٌ الذافعُح تصفح عاهاـح الؽااالخ أو القاىي الذاةلُاح الراً ذؽاشم الفاشد وذىظهاح لرؽقُان راذ هعاُي )51:302(.وذفغاُش الذافعُاح تاالوعًٌ
الغاتن ؼظً تاألرروام الثالغ هي العذَذ هي العلواء والثاؼصُي فً علن الٌفظ تعاهح وعلان الاٌفظ الشَاظاً تخا اح )51:302( .وقاذ نًعكاظ رازا
األرروام فً ذعذد الٌظشَاخ الرً ذؽاوس ذفغُش الذافعُاح وهاي تاُي رازج الٌظشَااخ الراً ذؽظاً ترلَُاذ العذَاذ هاي الوفكاشَي فاً هعااس علان الاٌفظ
الشَاظاً – ًظشَاح دافعُاح األًعااص  Achievement Motivationهاكلُالًاذ – أذكٌغاىى  Mc Clelland- Atkinson. (124:19),وتٌُواا
َعااش هاكل ُالًااذ الااذافن لالًعاااص تلًااح ف األداء فااً ظااىء هغاارىي هؽااذد لوهرُاااص والرفااىى أو تثغاااغح الش ثااح فااً الٌعاااغ )0,2 0,:30( .فاالى
أذكٌغىى َعش الؽاظح لألًعاص تلًها ف رً الوٌافغح هن وهي أظل الوغرىَاخ الووراصج ف .ؼُس ذرخز الؽاظح لألًعاص شكلُي سئُغُُي رواـا  3دافان
اًعـاص الٌعاغ  Motive to Achieve Success,دافن ذعٌة الفشل
)الخاى هاي الفشال  ( Motive to Avoid Failure (Fear of Failure) . (29:2), (181:6),وقاـذ كشافد تعاط الذساعااخ الراً تؽصاد
العالقـح تُي دافعُح األًعاص والوواسعح الشَاظُح كذساعح رالفاسي  Halvari (64:21),ششَف ف اد العشواًً ( )2:305عثاذ العلُال هصاطفً
اتشارُن ( )0:230:أى هن أسذفا هغرىي هواسعح الشَاظح ذضداد قىج دافن األًعاص لذي الالعثُي.
كزلك ذعرثشاالعرصاسج االًفعالُح هي أرن الظىارش الٌفغُح الرً ذ شش فاً األداء الشَاظاً تلعرثااس أًهاا كواا َاشي كااَىط  Kaussذعثاش عاي الؽالاح
االًفعالُح للشَاظً تشكل عام فعال عي أًها ًراض العذَذ هي االًفعاالخ الوخرلفاح )0,355( .فاالًفعااالخ ( القلان والخاى والغعاة )....لهاا
وظائف ذٌشُطُح َوكي ذىظُهها تطشَقح ذٌرط األعرفادج هٌها فً نظافح غاقح
فغُىلىظُح دافعح لألداء )01030,) .وتازلك َصاثػ للقلان ف قاىج دافعاح نَعاتُاح "  Positive motivation forceوَطلان علُاح فاً رازج الؽالاح
قلن هُغش ) 521302(.فالرىذش هطلىب فً الوٌافغاخ الشَاظُح ورى هىظىد تالفعل وهصاؼة للوٌافغح الشَاظُح أَا كاى هغرىارا ولكاي رٌاام
دسظاح واؼاذج هاي دسظااخ الراىذش َوكاي القاىس تلروُرهاا فاً هعااس الوٌافغااخ الشَاظاُح نال وراً دسظاح الراىذش األهصال Optimal Arousal.
 (101:19),أها عٌذها ذرضاَذ ؼذج الرىذش وها َشذثػ تح هي هثالغاخ واًفعاالخ قذ ذعطل األداء الشَاظً أو ذعُقح رٌا َصثػ الارخل هاي الراىذش
ظشوسج ؼُس ٌَرط عٌح ذثذَذ الطاقح الثذًُح والؽشهاى هي لؽظاخ االعرورا توواسعح الشَاظح كزلك فإى الراىذش قاذ َعاعف هاي شقاح الشَاظاً
فً ًفغح عٌذها َرولكح اإلعرقاد أو الرفكُش تلًح ُش كفء نظافح نلً أًح قذ َغثة ؼذوز الصشا الذاةلً كوا قذ َغثة ؼذوز اال اتح الثذًُاح
وفً الغالة َكىى عثثا ً سئُغُا ً للعضو أو االعراضاس الوثكاش عاي الوواسعاح )5:032( .ولقاذ ؼاولاد تعاط الذساعااخ ستاػ االعارصاسج االًفعالُاح
تاألداء الشَاظً كذساعح سَعغكً راسدي و شى  Rejeski, Hardy & Shaw (65:25-74),أعااهح كاهال ساذاة ( )22 2232كواا ؼاولاد
دساعاخ أةشي أى ذثُي دسظح االعرصاسج الوالئوح لثعط الوهاساخ واألًشطح الشَاظُـح كذساعح اوكغاٌذَي Oxendine (109:24),عرالٌعاـض
)Stallings. (29: 125
ولوا كاًد اعرعذاداخ الٌاشًء الوعشفُح والشخصُح ذؽذد دسظح دافن اإلًعاص فإًح هي األروُح أى ًرعش علً الفشوى تاُي الٌاشانُي فاً ذفغاُشرن
وندساكهن لوىقف الوٌافغح الوىظىعً وَفُذ فً رلك هعشفح كُاف ٌَظاش الٌاشاًء نلاً هىقاف الوٌافغاح كوىقاف أو هصاذس للرهذَاذ أو الخاى أو
القلاان ورلااك لرعشظااهن لكصُااش هااي الوىاقااف العااا طح أشٌاااء الوٌافغااح وأولهوااا الوٌااافظ والصااشا الورثااادس هااي أظاال أؼااشاص الٌقاااغ أو األرااذا
والفىص والرىذش الزي َغثثح ذقذَش الواذستُي للٌاشانُي الازَي َظهاشوى ذفىقاا ً واظاؽا ً وس ثاح هاي الٌاشاًء فاً الؽصاىس علاً الرقاذَش واالعراشا
والرشعُن هي قثل الوذسب الشَاظً وصهاالء الفشَان تاألظاافح نلاً الؽكاام وظوهاىس الوشاارذَي وهاٌهن تعاط اِتااء الازَي َش ثاىى فاً ذؽقُان
الٌعىهُااح والرفااىى هااي ةااالس أتٌااائهن هوااا َا دي نلااً صَااادج االعاارصاسج وؼااذج الرااىذش وتالرااالً صَااادج دسظااح القلاان هوااا َا شش علااً ذشكُااض االًرثاااج
والرفاعل هن العواعح والرؽشم الغلُن الىاعً والالصم ألداء الٌىاؼً الخططُح والوهاساخ الؽشكُح ورزج العغىغ ظوُعهاا تاألظاافح نلاً أررواام
هعظن الوشرغلُي تالرذسَة الشَاظً فً هعاس كشج القذم للٌاشنُي َكاد َعروذ عولهن علً ؼعن الرذسَة وًىعُراح واالعارعذاد للوٌافغااخ الشَاظاُح
هي العىاًة الثذًُح والوهاسَاح والخططُاح دوى األررواام تالعاًاة الٌفغاً للٌاشانُي .وؼُاس أى رازج الغالىكُاخ لان ذؽظاً تاإلررواام والذساعاح فاً
الوعاس الشَاظً وةا ح فً الثُنح العشتُح فقذ وظح الثاؼس الذساعح الؽالُح للرعش علً االعارصاسج االًفعالُاح وهصاادس العاغػ الٌفغاً لٌاشاًء
كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً.
هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح (عثروثش (5102
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أهذاف البحث:
َهذ

الثؽس نلً:
علً أًواغ دافعُح االًعاص الشَاظً لٌاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس .

.0

الرعش

.5

الرعاش علااً دسظاااخ االعاارصاسج االًفعالُااح وهؽاااوس قائوااح هصااادس العااغػ الٌفغااً لٌاشااًء كااشج القااذم وفقاا ً ألًواااغ دافعُااح األًعاااص
الشَاظً .

.:

الرعش

علً الفشوى فً دسظح االعرصاسج االًفعالُح لٌاشًء كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً .

.2

الرعش

علً الفشوى فً دسظاخ هؽاوس قائوح هصادس العغػ الٌفغً لٌاشًء كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً .

حسبؤالث البحث:
.0

ها رً أًواغ دافعُح االًعاص الشَاظً لٌاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس ؟

.5

ها رً دسظاخ االعرصاسج االًفعالُح وهؽاوس قائوح هصادس العغػ الٌفغً لٌاشًء كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً ؟

.:

رل ذىظذ فشوى دالح نؼصائُا ً فً دسظح االعرصاسج االًفعالُح تُي ًاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً ؟

.2

رل ذىظذ فشوى دالح نؼصائُا ً فً دسظاخ هؽاوس قائوح هصادس العغػ الٌفغً تُي ًاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس وفقاا ً ألًوااغ دافعُاح
األًعاص الشَاظً ؟

هصطلحبث البحث:
دافعُت اإلًجبز : Achievement Motivation
وذعش تلًها ف نعرعذاد الالعة لوىاظهح هىاقف الوٌافغح الشَاظُح وهؽاولح الرفىى واإلهرُاص فاً ظاىء هغارىي أو هعُااس هعاُي هاي هعااَُش أو
هغرىَاخ الرفىى واإلهرُاص عي غشَن نظهاس قذس كثُش هي الٌشاغ والفاعلُح والوصاتشج كرعثُاش عاي الش ثاـح فاً الكفااغ والٌعااس هاي أظال الرفاىى
واإلهرُاص فً هىاقف الوٌافغح الشَاظُح )525302( ".
االسخثبرة :Arousal
وذعش تلًها ف ذٌشُػ األععاء الوخرلفح فً العغن الرً ذقن ذؽد عُطشج العهاص العصثً األوذىًاىهً ( راذاً الؽشكاح ) ف )2,230,( .وذعرواذ
االعرصاسج الوصلً علً فكشج أى لكل ههاسج هغرىي أهصل لالعرصاسج ذرُػ أقصً أداء لالعة.
الضغىط الٌفسُت: Stress Psychological
وذعش تلًها ف اإلؼغاط الٌاذط عي فقذاى اإلذضاى تُي الوطالة واإلهكاًُاخ وَصاؼثح عادج هىاقف فشل ؼُس َصاثػ رازا فاً هىاظهاح الوطالاة
واإلهكاًُاخ ه ششاً قىَا ً فً نؼذاز العغىغ الٌفغُح )0232( ".
الٌشًء الرَبضً: Junior Athlete
َعش نظشائُاا ً تاالفرشج العوشَاح الراً ذوراذ هاي  02 – 2عاٌح وتعاط الثااؼصُي َؽاذدرا هاي  02 – 2عاٌح تٌُواا الاثعط اِةاش َؽاذدرا  05عاٌح
للثٌُي وقذ ؼذد الثاؼس الوشؼلح الغٌُح هىالُذ 0,,2م (ذؽد  02عٌح) أؼذ هؽذداخ اةرُاسج للعٌُح ):23,(.
إجراءاث البحث:
أوال  :الوٌهج الوسخخذم:
الوٌهط الى فً تاإلعلىب الوغؽً لوالئورح لطثُعح الثؽس.
ثبًُب  :عٌُت البحث:
ذن أةرُاس عٌُح الثؽس األعاعُح تالطشَقح العشىائُح وقىاهها (ً ):11اشًء َوصلىى ًاشًء كشج القذم هي الوشؼلح الغٌُح هىالُذ 0,,2م (ذؽاد
 02عٌح) ورلك تلًذَح الذوسي الووراص لكشج القذم والوشاسكُي تفاعلُاخ تطىلح العوهىسَح للعام الراذسَثً 5102/5102م .رازا فعاال عاي عٌُاح
أعارطالعُح هوصلاح لوعروان الثؽاس وةااسض عٌُاح الثؽاس األعاعاُح قىاههاا (ً )21اشاًء إلظاشاء الوعااهالخ العلوُاح (الصاذى الرالصهاً الصثاااخ)
ألدواخ الثؽس.
ثبلثب ً  :أدواث البحث:
هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح (عثروثش (5102
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-

هقُاط أًواغ دافعُح اإلًعاص الشَاظً :

وظعح كشَوش  Kremerوعكلً Scully 1994م تهذ الرعش علً الٌوػ الزي َرغن تح الالعة فاً دافعُاح اإلًعااص غثقاا ً لٌواىرض ف هاكلُالًاذ
– اذكٌغىى ف فً ظىء الذافن إلًعاص الٌعاغ والذافن لرفادي الفشل ( الخى هي الفشل ) وقذ قام هؽواذ ؼغاي عاالوي 0,,2م تإقرثااط الرصاىس
الزي قذهح كشَوش وعكلً تالٌغثح إلهكاًُح وظىد العذَذ هي أًواغ الالعثُي الشَاظُُي غثقا ً لهزَي الثعذَي )0,1- 02:30:(.
-

هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح :

وظاعح كال هاي دوسشاً  .رااسَظ  Dorthy V. Harrisوتُاد س .رااسَظ Bette,L. Harris 1984م ذؽاد عٌاىاى Competitive
 Behavior Questionnaire,تهذ قُاط دسظح االعرصاسج االًفعالُح لاذي الشَاظاُُي فاً هىاقاف الوٌافغاح الشَاظاُح .وقاذ أعاذج فاً اىسذح
العشتُح أعاهح كاهل ساذة 0,,0م والوقُاط َركىى هي ( )21عثاسج وَشاعً ذطثُن رزا الوقُاط علاً الشَاظاُُي ذؽاد عٌاىاى فقائواح عالىم
الوٌافغح )52- 513: (".
-

قائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي:

وظن رزج القائوح أعاهح كاهل ساذة نتشارُن عثذ ستح ةلُفح أعاهح عثذ الظارش للرعش
عٌح) .

علً أًىا العغىغ ودسظح شذذها للٌاشانُي (02 – 02

وذركىى القائوـح هي  22عثاسج هىصعـح علً ةوغح هؽـاوس رً ( 3ظغىغ أؼواس الرذسَة ظغىغ الوٌافغح اذعاراخ األعاشج ًؽاـى الشَاظاح
العهاص الفًٌ واإلداسي والعوهىس الذساعح  -نداسج الىقد  -هرطلثاخ الؽُاج ()22:- 220301
رابعب ً  :الوعبهالث العلوُت:
ذن نَعاد الصذى الوشذثػ تالوؽك (الصذى الرالصهً) عٌذ ذطثُن هقُاط أًواغ دافعُح اإلًعاص الشَاظً علاً عٌُاح هوصلاح لوعروان الثؽاس وةااسض
عٌُح الثؽس األعاعُح قىاهها (ً ) 21اشًء تالرالصم هن تعذي دافان نًعااص الٌعااغ ودافان ذفاادي الفشال تقائواح دافعُاح اإلًعااص الشَاظاً ظاىولظ
Willis 1982م والاازي قااام ترعشَثهااا هؽوااذ ؼغااي عااالوي 0,,2م )020-022 302( .ؼُااس تلااغ هعاهاال اسذثاااغ دسظاااخ تعااذ الااذافن إلًعاااص
الٌعاغ تالوقُاط هن دسظاخ تعذ دافن نًعاص الٌعااغ تالقائواح  1.2::واسذثااغ دسظااخ تعاذ الاذافن لرفاادي الفشال تالوقُااط هان دسظااخ تعاذ دافان
ذعٌة الفشل ( الخى هي الفشل ) تالقائوح  1.2,2ورً دالح نؼصائُا ً عٌذ هغرىي  1.12كوا ذن نَعاد ذى هقُاط عالىم الوٌافغاح الشَاظاُح
عي غشَن الصذى الوشذثػ تالوؽك عٌاذ ذطثُان الوقُااط تاالرالصم هان اةرثااس عالىم الوٌافغاح والازي قاـام تإعاذادٍ هؽواذ ؼغاي عاالوي 0,,2م.
( )52:-5:, 302ؼُس تلغ هعاهل اسذثاغ دسظاخ اةرثاس علىم الوٌافغح  1.21:ورً دالح نؼصائُا ً عٌذ هغرىي  1.12تٌُوا ذن نَعاد اذى
قائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي عي غشَن الصذى الوشذثػ تالوؽاك عٌاذ ذطثُان القائواح تاالرالصم هان هقُااط هصاادس العاغػ الٌفغاً والازي قاام
تإعاذادج تاعاُش Passer 1983م )0:2 0:2352( .وقاذ أعااذ اىسذح العشتُااح ؼغاي الغاُذ أتااى عثاذٍ 0,,:م )052300( .ؼُااس تلاغ هعاهاال
اسذثاغ دسظاخ هؽاوس قائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي  1.2:0 1.211 1.222 1.222 1.222علً الرشذُة ورً ظوُعهاا دالاح نؼصاائُا ً
عٌذ هغرىي  1.12وذ كذ ذىافش دسظح هقثىلح هي الصذى .
أهااا الصثاااخ فقااذ ذاان نَعااادج تؽغا اب هعاااهالخ االسذثاااغ ورلااك تإعااادج الرطثُاان لوقُاااط أًواااغ دافعُااح اإلًعاااص الشَاظااً وهقُاااط عاالىم الوٌافغااح
الشَاظُح وقائوح هصادسالعغىغ للٌاشنُي علً ًفظ العٌُح الغاتن اإلشاسج نلُها تفا ل صهًٌ قاذسج ةوغاح أَاام  .وظاذوس(َ )0ىظاػ هعااهالخ
الصثاخ تطشَقح أعادج الرطثُن.
جذول ()0
هعبهالث الثببث بطرَمت أعبدة الخطبُك
م
0
5

:

الومُبس

األبعبد

الذافن إلًعاصالٌعاغ
أًواغ دافعُح
اإلًعاص
الذافن لرفادي الفشل
علىم الوٌافغح الشَاظُح.
ظغىغ أؼواس الرذسَة
ظغىغ الوٌافغح
قائوح هصادس
اذعاراخ األعشج ًؽى الشَاظح
العغىغ
العهاص الفًٌ واإلداسي والعوهىس
للٌاشنُي
الذساعح  -نداسج الىقد  -هرطلثاخ
الؽُاج

ى= ()21

الخطبُك األول
±ع
س
1.:,
:.::
0.55
5.2,
00.0,
,2.22
:.51
0,.52
:.10
0:.2,
5.,1
0:.0:
:.::
52.,0

الخطبُك الثبًً
±ع
س
1.22
:.20
0.00
5.,2
05.1:
,2.02
:.5:
0,.01
5.,2
0:.2:
5.:,
0:.5:
2.15
52.2:

1.:2:
1.210
1.250
1.:::
1.22:
1.225
1.2,2

:.00

:.::

1.2,,

02.2,

02.1,

لُوت (ر)

قُوح ( س) العذولُح عٌذ هغرىٌ 1.5:: =1.12
هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح (عثروثش (5102
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وَىظػ ظذوس ( ) 0أى قُوح هعاهل األعرقشاس لوقُاط أًواغ دافعُح اإلًعاص الشَاظً لثعذي الذافن إلًعاص الٌعاغ والخى هاي الفشال (1.:2:
 )1.210علً الرشذُة وهقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح تلغ ( )1.250وهؽاوس قائوح هصادس العغىغ للٌاشانُي (1.225 1.22: 1.:::
 )1.2,, 1.2,2علً الرشذُة وظوُن قُن هعاهالخ الصثاخ دالح عٌذ هغرىي  1.12األهش الزي َذس علً الؼُح نعرخذام كل هٌهن .
خبهسب ً  :الذراست األسبسُت:
تعذ الرلكاذ هاي الشاشوغ الغاُكىهرشَح ألدواخ الثؽاس الوغارخذهح ذان ذطثُان هقُااط أًوااغ دافعُاح اإلًعااص الشَاظاً علاً عٌُاح الثؽاس األعاعاُح
(ى= ) :11ورلك وفن القىاعذ الرً ؼذدخ العرخذاهح وقذ ذن ذصؽُؽح غثقا لوفراغ الرصاؽُػ الوعاذ لازلك كواا ذان ذىصَان الٌاشانُي عٌُاح الثؽاس
وفقاا ً إلعاارعاترهن علااً الوقُاااط نلااً أستعااح هعوىعاااخ ورلااك ذثعاا ً للااٌوػ الاازي َرغاان تااح الٌاشااًء فااً دافعُااح اإلًعاااص غثقاا ً لٌوااىرض ف هاكلُالًااذ –
اذكٌغىى ف فً ظىء الذافن إلًعاص الٌعاغ والذافن لرفادي الفشل ( الخى هي الفشال ) والراً ذروصال فاً أستعاح أًوااغ سئُغاُح ورلاك علاً الٌؽاى
الرالً:
-

الٌوػ األوس  3دافعُح هشذفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هشذفن هي الفشل .

-

الٌوػ الصاًً  3دافعُح هشذفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هٌخفط هي الفشل .

-

الٌوػ الصالس  3دافعُح هٌخفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هشذفن هي الفشل .

-

الٌوػ الشاتن  3دافعُح هٌخفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هٌخفط هي الفشل .

شن قام الثاؼس ترطثُن هقُاط علىم الوٌافغاح الشَاظاُح وقائواح هصاادس العاغىغ للٌاشانُي علاً هعوىعااخ الثؽاس األستعاح وفان القىاعاذ الراً
ؼااذدخ إلعاارخذام كاال هٌهااا ؼُااس ذاان شااشغ رااذ الثؽااس واإلظاتااح علااً ظوُاان اإلعرفغاااساخ وقااذ ذاان ذصااؽُػ كاال هااي هقُاااط عاالىم الوٌافغااح
الشَاظُح وقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي غثقا ً لوفراغ الرصؽُػ الوعذ لزلك .
سبدسب ً  :الوعبلجبث األحصبئُت:
نشاارولد الوعالعاااخ اإلؼصااائُح علااً الورىعااطاخ الؽغاااتُح واالًؽشافاااخ الوعُاسَااح وهعاااهالخ االسذثاااغ وإلَعاااد الفااشوى تااُي الوعوىعاااخ أو
االًواغ األستعح ورلك ذثعا ً للاٌوػ الازي َرغان تاح الٌاشاًء فاً دافعُاح اإلًعااص ذان أعارخذام ذؽلُال الرثااَي أؼاادي اإلذعااج One Way ANOVA
(18: 277- 300),واةرثاس أقل فشى هعٌىي  L.S.D,وعى َرخز الثاؼس هغرىي الذاللح  1.12للرلكذ هي هعٌىَح الفشوى.
عشض الٌرائط وهٌاقشرها:جذول ()5
الوخىسظ الحسببٍ واالًحراف الوعُبرٌ لذرجبث همُبس أًوبط دافعُت اإلًجبز الرَبضً للوجوىعبث األربعت هي ًبشًء كرة المذم
ى=()011
أًوبط دافعُت اإلًجبز الرَبضً

العذد

الٌوػ األوس
الٌوػ الصاًً
الٌوػ الصالس
الٌوػ الشاتن

22
022
22
52

الذافع إلًجبزالٌجبح
±ع
س
1.22
:.22
1.21
:.2:
1.2:
0.:,
1.:,
0.22

الخىف هي الفشل
±ع
س
1.22
:.5:
1.21
0.55
1.:2
:.55
1.2,
0.52

هاي ظاذوس ( ) 5والخاااا تالورىعاػ الؽغاااتٍ واالًؽاشا الوعُاااسٌ لاذسظاخ هقُااط أًواااغ دافعُاح اإلًعاااص الشَاظاً للوعوىعاااخ األستعاح هااي
ًاشًء كشج القذم َرعػ أى عٌُح الثؽس (ى= ):11ذٌقغن نلً أستعح أًواغ ورلك ذثعا ً للٌوػ الزي َرغن تح الٌاشًء فاً دافعُاح اإلًعااص الشَاظاً
غثقا ً لٌوىرض ف هاكلُالًذ – اذكٌغىى ف فً ظىء الذافن إلًعاص الٌعاغ والذافن لرفاادي الفشال (الخاى هاي الفشال) والراً ذروصال فاً أستعاح أًوااغ
سئُغُح ورلك علً الٌؽى الرالً:
-

الوعوىعح األولً  3وقىاهها (ً ) 22اشًء َوصل الٌوػ األوس  3دافعُح هشذفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

-

الوعوىعح الصاًُح  3وقىاهها (ً ) 022اشًء َوصل الٌوػ الصاًً  3دافعُح هشذفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هٌخفط هي الفشل .

-

الوعوىعح الصالصح  3وقىاهها (ً ) 22اشًء َوصل الٌوػ الصالس  3دافعُح هٌخفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هشذفن هي الفشل .

-

الوعوىعح الشاتعح  3وقىاهها (ً )52اشًء َوصل الٌوػ الشاتن  3دافعُح هٌخفعح إلًعاص الٌعاغ  +ةى

هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح (عثروثش (5102

هشذفن هي الفشل .

هٌخفط هي الفشل .
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وهي ةالس ذىصَن عٌُح الثؽس علً األًواغ األستعح وفقا ً إلعرعاترهن َالؼع ذضاَذ أعذاد الٌشًء الازَي َرغاوىى تاالٌوػ الصااًً والازي َشذفان لاذَهن
دافن اإلًعاص تذسظح ذفىى ذفادي الفشل َلُهن الٌوػ األوس والزي َشذفان لاذَهن دافان اإلًعااص وذفاادي الفشال شان َالذً الاٌوػ الشاتان فاالٌوػ الصالاس
والرً ذشُش نلاً نًخفااض دافعُاح اإلًعااص هقاتال أسذفاا أو نًخفااض ذفاادي الفشال .وفاً رازا الصاذد َشاُش هؽواىد عثاذ الفرااغ عٌااى (0::30,
 ) 0:2نلً أى الوذسب الشَاظً أو الوعلن َغرطُن هغاعذج الشَاظُُي هي الٌاشنُي والشثاب علاً ذٌوُاح دافعُاح اإلًعااص ورلاك تالرلكُاذ علاً أًهان
لي َىاظهىا تفشل هركشس عٌذ عذم نعطاء أروُح للفىص وعٌذ الٌظش نلاً الٌعااغ علاً أعااط العهاىد الوثزولاح فاً الراذسَة والوٌافغاح وكازلك عٌاذ
ذؽغي األداء وتالرالً َوكي أى ذصثػ الشَاظح لذي الٌاشنُي والشاثاب ةثاشج نَعاتُاح لكال هشااسم فذافعُاح اإلًعااص َوكاي أى ذاضداد وذرطاىس هاي
ةالس ةثشاخ الٌعاغ الوركشس .وَعُف هؽواذ ؼغاي عاالوي ( )51, 302أى ةثاشاخ الٌعااغ والفشال ال ذغارذعً تطشَقاح كلُاح كٌرُعاح للفاىص أو
الهضَوح ولكٌها ذؽذز فً ؼالح وظىد نةرال أو عذم هطاتقح تُي الوغرىي أو الٌرُعح الوغعلح فاإرا ذعااوصخ الٌرُعاح الوغاعلح الوغارىي الورىقان
أو ذغاوخ هعح فإى رلك َىلذ فاً ًفاظ الفاشد الشَاظاً ةثاشاخ الٌعااغ وعلاً العكاظ هاي رلاك فاإى الفاشد الشَاظاً َرولكاح اإلؼغااط والشاعىس
تالفشل فً ؼالح قصىس ًرُعرح عوا كاى َرىقن .كوا َزكش أعاهح كاهل ساذة ( )02: 022301أى الخاى هاي الفشال َوكاي أى َا دي نلاً ذؽغاي
األداء الشَاظً ولكي َ شش علثُا علً سوغ الوخاغشج تؽُس َوُل الٌاشًء نلً أعرخذام ةطاػ اللعاة الذفاعُاح تاذال هاي الخطاػ الهعىهُاح ..كواا
َعىى اعرصاسج الطاقح الكاهٌح للٌعاغ .كزلك فإى الخى هي الٌعاغ َوكي أى َ شش فً الغالىم اإلًعااصي للٌاشاًء ؼُاس َاشي الٌاشاًء أى الٌعااغ
واالسذقاء نلً الوغرىي األفعل َفقذج تعط هوُضاخ هصل الرفىى والروُض تاُي أقشاًاح .رازا وقاذ أشااسخ ًراائط دساعاح ؼغاي الغاُذ أتاى عثاذج (300
 )052 05:تاعُش ) Passer (26: 184نلاً أى صَاادج الؽاشا علاً هخااو األداء والخاى هاي الفشال َععال الىاظاة والهاذ هاي ذؽقُان
الٌعاغ عاهل عة َعشض الٌاشًء للعغػ الٌفغً عٌذ الفشل .
ولزا َشي الثاؼس أروُح الذافعُح فاً هغااعذج الٌاشاًء الشَاظاً للوعشفاح وفهان كُاف َوكاي ذؽقُان أفعال هشااسكح فاً الشَاظاح ..وؼراً ذصاثػ
الوشااسكح الشَاظاُح هصواشج َعاة أى ذوصال الشَاظاح ةثاشج الشاعىس تالشظاا .ونى الوثاذأ األعاعاً الازي َعاة أى ًغاعً نلاً ذؽقُقاح للٌاشاًء فاً
سؼلرح هن الشَاظح رى ذشعُعح علً أى َكىى ًشطا (فعاال) االعروشاس فً الوواسعح اإلًعاص .
علااً ظااىء هاعااثن فااإى الٌاشااًء الشَاظااً الاازي لااح غوااىغ أى َكااىى كفنااا كلوااا أهكااي فااً سَاظاارح َؽراااض أى َروُااض تكاال هااي الذافعُااح الزاذُااح
Intrinsic Motivationودافعُح اإلًعاصAchievement Motivation .
جذول ()0
الوخىسظ الحسببً واالًحراف الوعُبري وااللخىاء لذرجبث همُبس سلىن الوٌبفست الرَبضُت ولبئوت هصبدر الضغىط لٌبشًء كرة المذم وفمب ً
ألًوبط دافعُت األًجبز الرَبضً
الومُبس – الوحبور
هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح

ظغىغ أؼواس
الرذسَة

ظغىغ الوٌافغح
قائوح
هصادس
العغىغ
للٌاشنُي

اذعاراخ األعشج ًؽى
الشَاظح
العهاص الفًٌ
واإلداسي والعوهىس
الذساعح -نداسج
الىقد -هرطلثاخ
الؽُاج
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ط
±
االلرىاء
ط
±
االلرىاء
ط
±
االلرىاء
ط
±
االلرىاء
ط
±
االلرىاء
ط
±
االلرىاء

الٌوظ األول
(ى=)21
011.12
05.22
1.222
0:.12
:.55
1.222
0,.00
5.::
1.221
02.,,
5.2,
1.,25
52.21
:.1,
1.2:5
02.01
5.2:
1.220

الٌوظ الثبًً
(ى=)031
,5.22
01.05
1.:22
02.22
:.1,
1.201
0:.50
5.25
1.2,,
02.12
5.21
1.::2
5:.22
5.22
1.:12
02.22
5.2,
1.:,1

الٌوظ الثبلث
(ى=)13
012.,2
00.12
1.220
0,.10
:.00
1.:1:
51.0,
5.22
1.21:
02.20
5.:2
1.2,,
:1.10
:.02
1.2,1
0,.22
5.:0
1.222

الٌوظ الرابع
(ى=)51
012.2,
01.,,
1.22,
0,.,2
:.,,
1.,11
51.,,
5.22
1.:::
02.,1
:.10
1.2,2
:0.22
:.01
1.:22
0,.2,
5.21
1.:1:
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َىظػ ظذوس ( ):الورىعػ الؽغاتً واالًؽشا الوعُاسي وااللرىاء لذسظاخ هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح وهؽاوس قائواح هصاادس العاغىغ
لٌاشااًء كااشج القااذم وفقاا ً ألًواااغ دافعُااح األًعاااص الشَاظااً أى ظوُاان الورىعااطاخ الؽغاااتُح قااذ ذعاااوصخ اإلًؽشافاااخ الوعُاسَااح وأى قااُن هعاه ال
اإللرىاء أقل هي  : ±ورزا َعرثش أؼذ ه ششاخ نًرظام العٌُاخ علً األتعاد وذؽقُقها للوٌؽًٌ اإلعرذالً.
جذول ()1
ححلُل الخببَي بُي ًبشًء كرة المذم وفمب ً ألًوبط دافعُت األًجبز الرَبضً فً درجبث همُبس سلىن الوٌبفست الرَبضُت ودرجبث هحبور لبئوت
هصبدر الضغىط للٌبشئُي
الومُبس

هصذر الخببَي

هجوىع الوربعبث

درجبث
الحرَت

هخىسظ الوربعبث

تُي الوعوىعاخ

0212.,1

:

222.:1

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

25002.21
2:25:.:

5,2
22

025.5,

الوحبور

هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح

ظغىغ أؼواس
الرذسَة

ظغىغ الوٌافغح
قائوح هصادس
العغىغ
للراشنُي

اذعاراخ األعشج
ًؽى الشَاظح
العهاص الفًٌ
واإلداسي والعوهىس
الذساعح -نداسج
الىقد -هرطلثاخ
الؽُاج

تُي الوعوىعاخ

02,.00

:

2,.:1

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

:122.22
:0,2.,2

5,2
5,,

01.5,

تُي الوعوىعاخ

0:2.,2

:

22.22

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

52:1.52
5:2:.02

5,2
5,,

2.2,

تُي الوعوىعاخ

22.:0

:

5,.2:

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

50:2.,2
555:.2:

5,2
5,,

:.50

تُي الوعوىعاخ

000.10

:

::.11

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

:::1.01
:220.00

5,2
5,,

00.52

تُي الوعوىعاخ

01,.22

:

:2.2:

داةل الوعوىعاخ
الوعوى الكلً

:052.22
:5:2.:5

5,2
22

01.22

لُوت "ف"

:.5,

2.2:

2.0:

2.01

:.5,

:.2:

قُوح ( ) العذولُح عٌذ هغرىي 5.22 = 1.12
هي ظذوس ( )2والخاا ترؽلُل الرثاَي تُي ًاشًء كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً فاً دسظااخ هقُااط عالىم الوٌافغاح الشَاظاُح
وهؽااوس قائواح هصاادس العااغىغ للٌاشانُي َرعاػ وظاىد فااشوى دالاح أؼصاائُا ً تاُي ًاشااًء كاشج القاذم وفقاا ً ألًواااغ دافعُاح األًعااص الشَاظاً فااً
دسظاخ هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح ؼُس تلغد قُوح ف ف الوؽغىتح ( ):.5,وراً أكثاش هاي قُواح ف ف العذولُاح عٌاذ هغارىي = .1.12
 5.22كوا َرعػ وظىد فاشوى دالاح أؼصاائُا ً تاُي ًاشاًء كاشج القاذم وفقاا ً ألًوااغ دافعُاح األًعااص الشَاظاً فاً دسظااخ هؽااوس قائواح هصاادس
العغىغ للراشنُي (ظغىغ أؼواس الرذسَة ظغىغ الوٌافغح اذعاراخ األعشج ًؽى الشَاظح العهاص الفًٌ واإلداسي والعوهىس الذساعاح -نداسج
الىقد -هرطلثاخ الؽُاج) ؼُاس تلغاد قاُن ف ف الوؽغاىتح ( ):.2: :.5, 2.01 2.0: 2.2:علاً الرشذُاة وظوُعهاا أكثاش هاي قُواح ف ف
العذولُح عٌذ هغرىي  5.22 = 1.12وللكشف عي داللح الفشوى تُي هرىعطاخ دسظاخ هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظاُح وهرىعاطاخ دسظااخ
هؽاوس قائوح هصادس العغىغ للراشنُي ذن أعرخذام اةرثاس أقل فشى هعٌىيL.S.D.
جذول ()2
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث همُبس سلىن الوٌبفست الرَبضُت
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح

س
011.12
,5.22
012.,2
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الوجوىعت األولً
011.12
-

الوجوىعت الثبًُت
,5.22
:.21
-

الوجوىعت الثبلثت
012.,2
2.,:
02.2:
-

الوجوىعت الرابعت
012.2,
2.22
00.,2
5.2,
011
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الوعوىعح الشاتعح

-

012.2,

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 5.:1 =1.12
وهي ظذوس ( ) 2والخاا تذاللح الفشوى تُي الوعوىعاخ األستعح لٌاشًء كشج القذم فً هرىعػ دسظاخ هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظاُح َرعاػ
وظىد فشوى دالـح أؼصائُا ً تُي الٌاشنُي الزَي َشذفان لاذَهن دافان اإلًعااص تذسظاح ذفاىى ذفاادي الفشال (الاٌوػ الصااًً) وتاُي الٌاشانُي الازَي َشذفان
لذَهن دافن اإلًعااص ولاذَهن ةاى هشذفان هاي الفشال ( الاٌوػ األوس ) وكازا الٌاشانُي هٌخفعاً اإلًعااص ( الاٌوػ الصالاس والاٌوػ الشاتان ) لصاالػ
الوعوىعح الصاًُح (الٌوػ الصااًً) كواا ذىظاذ فاشوى دالاح أؼصاائُا ً تاُي الٌاشانُي (الاٌوػ األوس) وتاُي الٌاشانُي هٌخفعاً اإلًعااص (الاٌوػ الصالاس
والٌوػ الشاتن) لصالػ الوعوىعح األولً (الٌوػ األوس) فً هرىعػ دسظاخ هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح.
وهي ةالس ذلك الفشوى تُي الوعوىعاخ َرعػ ذالشُش الوٌافغاح علاً عالىم الٌاشاًء ولازا َعاة أى ٌَظاش نلاً ةثاشج اشارشام الٌشاًء فاً تاشاهط
الرذسَة الشاى  ..والوٌافغح الشَاظُح علً أًها قذ ذا شش عالثُا أو نَعاتُاا علاً ظىاًاة الغالىم الوخرلفاح (االًفعالُاح االظرواعُاح الوعشفُاح) وأى
رزا الرلشُش َورذ نلً عٌىاخ العوش الورقذهح عٌذها َصثػ شاتا أو ساشاذا فاً الوعروان .وأى ذىظُاح ةثاشج الوشااسكح الوثكاشج للٌاشانُي فاً الشَاظاح
علً الٌؽى اإلَعاتً َرىقف – نلً دسظح كثُشج – علً هذي الوعشفح والفهن ونًرشاس الصقافح الرشتىَح الشَاظُح لاذي را الء الاٌشء ولاذي القُااداخ
الوغنىلح علً الرٌشنح والرشتُح وفً هقذهرهن الوذسب اإلداسي أولُاء األهىس ..نلخ )22301(.
أها عي كُفُح نكرغاب الٌاشًء الخى هي الفشل ةالس الوواسعاح الشَاظاُح فالعاغىغ االظرواعُاح الوؽُطاح تالوٌافغاح ذا دي نلاً وظان أراذا
عثح ذفىى قذساخ الٌاشًء وهي شن َفشل فً نًعاصرا )02-,3:0( .فعٌذها َثاذأ الٌاشاًء هواسعاح الشَاظاح فاً اإلغااس الٌظااهً الرٌافغاً فإًاح
َغهل علُح هالؼظح أى الوذسب َفعل األداء الووراص وَعطً الوضَذ هي الرقذَش للشَاظُُي الازَي َظهاشوى ذفىقاا ً واظاؽا ً وس ثاح هاي الٌاشاًء
ري القذساخ الععُفح فً الؽصىس علً الرقذَش واالعرشا والرشعُن هي قثل الوذسب فإًح َعن أراذافا ً هواشلاح لضهالئاح الورفاىقُي روي الوغارىي
الوهاسي العالً ورزج األرذا تالطثن ذكىى راخ عىتح عالُح ذضَذ عي هغرىاج الؽقُقاً وَصاعة ذؽقُقهاا وهاي شان ذعرثاش توصاتاح ةثاشاخ فشال
وذعذس اإلشاسج رٌا نلً أى الالعة نر ا لن َعن لٌفغح هصل رزج األرذا الطوىؼح الرً ذضَذ عي قذساذح فإى الوذسب وستوا اِتاء َععىى لح هصال
رزج األرذا .
وقذ َالؼع أى الوذسب َعن أرذافا ً للفشَن دوى األةز فً االعرثاس الفشوى الفشدَاح تاُي قاذساخ الالعثاُي كازلك فاإى تعاط اِتااء الازَي َش ثاىى
فً ذؽقُن الٌعىهُح والرفىى هي ةالس أتٌائهن عادج َقرشؼىى أرذافا ً ألتٌائهن ذفىى قذساذهن واعرعذاداذهن.
رزا وتصش الٌظش عاي هصاذس الخطال فاً اقراشاغ األراذا فإًاح َرىقان فشالح فاً ذؽقُقهاا أو َفغاش رلاك لاُظ فاً ظاىء أًهاا أراذا
قذساذح ولكي َفغشرا فً ظىء أى قذساذح ظعُفح وأًح ُش ري قُوح( )502 502: 01.

أكثاش هاي

جذول ()3
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث هحىر ضغىط أحوبل الخذرَب بمبئوت هصبدر الضغىط للٌبشئُي
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح
الوعوىعح الشاتعح

س
0:.12
02.22
0,.10
0,.,2

الوجوىعت األولً
0:.12
-

الوجوىعت الثبًُت
02.22
1.21
-

الوجوىعت الثبلثت
0,.10
0.,2
5.22
-

الوجوىعت الرابعت
0,.,2
5.,:
:.2:
1.,:
-

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 0.,2 =1.12
وهي ظذوس ( )2والخاا تذاللح الفشوى تُي الوعوىعاخ األستعح لٌاشًء كاشج القاذم فاً هرىعاػ دسظااخ هؽاىس ظاغىغ أؼوااس الراذسَة تقائواح
هصادس العغىغ للٌاشنُي َرعػ وظىد فشوى دالـح أؼصائُا ً تُي الٌاشنُي الزَي َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص تذسظح ذفىى ذفادي الفشل
(الٌوػ الصاًً) وتُي الٌاشنُي هٌخفعً اإلًعاص (الٌوػ الصالس والٌوػ الشاتن) لصالػ الوعوىعاح الصاًُاح (الاٌوػ الصااًً) وكازا وظاىد فاشوى دالاح
أؼصاائُا ً تاُي الٌاشانُي (الاٌوػ األوس) وتاُي الٌاشاانُي هٌخفعاً اإلًعااص (الاٌوػ الشاتان ) لصااالػ الوعوىعاح األولاً (الاٌوػ األوس) فاً هرىعااػ
دسظاخ هؽىس ظغىغ أؼواس الرذسَة تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي.
رزا وَشي الثاؼس أ ى تشاهط ذذسَة الٌاشنُي ذشهذ صَادج كثُشج لؽول الرذسَة وَرعاػ رلاك فاً أى تعاط الٌاشانُي َراذستىى أكصاش هاي هاشج فاً
الُىم وأى الرذسَة قذ َغروش علً هذاس الغٌح كلها أو أى فرشج الرىقف عي الرذسَة ذكىى قصُشج ظذاً .وأًح تالش ن هي قُوح الضَادج الوطاشدج فاً
ؼواال الرااذسَة فااً ا لغااٌىاخ األةُااشج وتالاازاخ كاان الؽواال فااً ذااذسَة الٌاشاانُي فإًااح هااي األروُااح أى ذرٌاعااة هرطلثاااخ الؽواال هاان هغاارىي قااذسج
الٌاشًء ؼرً َؽقن فً االةرثاساخ والوٌافغاخ أفعل هغرىي .ولكاي َؽاذز فاً الكصُاش هاي األؼُااى أى َضَاذ الؽوال الكلاً الازي َ دَاح الٌاشاًء
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أشٌاء الرذسَة والؽُاج الُىهُح (العول -الذساعح -هرطلثاخ الؽُاج) عي هغرىي قذسذح علً أداء الؽول وعٌذئاز َصاثػ ؼوال الراذسَة َوصال الشاكل
الغلثً وَطلن علُح عٌذئز الرذسَة الضائذ .
رزا وَزكش أعاهح كاهل ساذة ( ):,1301أًح هي األروُح أى ًفشى تُي الرذسَة الضائاذ  Over Trainingوالؽوال الضائاذ  Over Loadتلعرثااس
أى األةُش – أي الؽول الضائذ – َوصل ظارشج ؽُح ذرلعظ علً الرخطُػ العُذ لؽعان وشاذج ؼوال الراذسَة .وأؼُاًاا َغاوً – تالؽوال األقصاً
– Maximum Loadوَعًٌ الؽول الزي َصل نلً ؼذود الوغرىي الفعلً إلهكاًاخ الشَاظً الىظُفُح الرً ذغوػ تح ؼالراح الرذسَثُاح تالكاهال
ولكٌح ال َرعاوص نهكاًاذح علً الركُف ونرا ؼذز عذم ذقذم فً هغرىي األداء َكىى لفرشج قصُشج َؽذز تعذرا الرؽغي .تٌُوا َعًٌ الرذسَة الضائذ
 Over Trainingعذم أو عىء ذكُف الٌاشًء هن اسذفا شذج الرذسَة دوى ؼصىلح علً فراشاخ ذروُاض تاًخفااض أؼوااس الراذسَة وقاذ َقراشى
رلك عادج تؽالح اإلظهاد .Staleness
رزا وهي العىاهل األكصش ذلشُشاً فً اإلظهاد غىس فرشج الوىعن الرذسَثً والضَاادج الوثاالغ فُهاا لؽوال الراذسَة ؼُاس نى رٌاام اعرقااداً عاائذاً لاذي
الكصُش هي الوذستُي الزَي َرعاهلىى هن الٌاشنُي هفادج أى صَادج الرذسَة ذعًٌ الرؽغي ًؽى األفعل فاإرا كاًاد عااعح واؼاذج ذكفاً فاإى الراذسَة
عاعرُي أفعل ونى أستن عاعاخ أكصش فائذج وركزا ...ورزا الوثذأ ال َروشً هن االذعاراخ الؽذَصح فً الراذسَة الراً ذشكاض علاً ًىعُاح الراذسَة
هقاتل الؽزس هي صَادج الكان ُاش الوقاٌي والازي قاذ َا دي نلاً ؼاذوز اإلظهااد الازي راى توصاتاح أعاشاض ذراضاهي هان الراذسَة الضائاذ .وفاً ؼالاح
ذعارل هظارش اإلظهاد وعذم هىاظهرح فإى اإلًهام االًفعالً والثذًً َرضاَذ وذؽذز ظاارشج اؼراشاى الٌاشاًء  Burnoutوستواا االًغاؽاب الكلاً
هي هواسعح الشَاظاح )50-023:( .ورازا هاأكذذاح ًراائط دساعاح هىسظااى وكةاشوى  Morgan et al (408:23-414),ذااسا وظُاشي وكٌُُاس
Tara , Gary & Kenneth (103:30-120),ظُل ورٌذسعىى وتاسظواىGill , Henderson & Bargman (4:20-26).
فالرذسَة فً ظىرشج عولُح ذٌظاُن ظُاذ تاُي العهاذ والشاؼاح وأششراا علاً أظهاضج العغان الفغاُىلىظُح وعٌاذها َاضداد ؼوال الراذسَة علاً ؼغااب
فرشاخ ا لشاؼح الوٌاعثح الراً ذغاوػ تاعارعادج الشافاء واعارعوا القاىي فاإى رلاك َا دي نلاً شاعىس الٌاشاًء تاإلظهااد واأللان نظاافح نلاً الشاعىس
تالولل ًرُعح الركشاس الكصُش وعذم الرٌى فعالً عي عذم أةز الشاؼح الكافُح ..وَ كذ الوعًٌ الغاتن تعط الوفارُن الخاغنح الشائعح الراً َشعاخها
الوذسب/أولُاء األهىس فً رري الٌاشًء أى الرذسَة األكصش رى األفعل وأى الغُاب عي ظشعح الرذسَة ةطل كثُش ..وهي شن َغروش الٌاشاًء فاً
الرذسَة تالش ن هي شعىسج تالرعة وعذم هقذسذح علً الركُف هن أؼواس الرذسَة والٌرُعح ظهىس أعشاض الراذسَة الضائاذ وهاا َرثعاح هاي كشااس
ًفغُح علثُح ذ دي نلً اؼرشاقح.
رزا وَرعػ االسذفا الكثُش لؽول الرذسَة عٌذها ًالؼع أى اِتاء/الوذستُي َؽش ىى علً اشرشام الٌاشًء فاً تاشاهط ذضَاذ عاي هعاذس ًواىرن
وقذساذهن كزلك قذ َثذأ الٌاشًء الرذسَة فاً عواش هرالةش وَؽااوس ذعاىَط هاا فقاذج هاي ةاالس صَاادج كوُاح الوواسعاح أو الراذسَة الشااى لرؽقُان
األرذا )0:232(.
جذول ()1
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث هحىر ضغىط الوٌبفست بمبئوت هصبدر الضغىط للٌبشئُي
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح
الوعوىعح الشاتعح

س
0,.00
0:.50
51.0,
51.,,

الوجوىعت األولً
0,.00
-

الوجوىعت الثبًُت
0:.50
0.,1
-

الوجوىعت الثبلثت
51.0,
0.12
5.,2
-

الوجوىعت الرابعت
51.,,
0.22
:.:2
1.21
-

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 0.,: =1.12
وهي ظذوس ( ):والخاا تذاللح الفشوى تُي الوعوىعاخ األستعح لٌاشًء كشج القذم فً هرىعػ دسظااخ هؽاىس ظاغىغ الوٌافغاح تقائواح هصاادس
العغىغ للٌاشنُي َرعػ وظىد فشوى دالح أؼصائُا ً تُي الٌاشنُي الزَي َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص تذسظح ذفىى ذفاادي الفشال (الاٌوػ الصااًً) وتاُي
الٌاشنُي هٌخفعً اإلًعاص (الٌوػ الصالس والٌوػ الشاتن) لصالػ الوعوىعح الصاًُاح (الاٌوػ الصااًً) فاً هرىعاػ دسظااخ هؽاىس ظاغىغ الوٌافغاح
تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي.
رزا وَشي الثاؼس أى ظوُن الٌشء َشرشم فً ؼاظاخ أعاعُح للشعىس تلًهن أكفاء ذؽقُن ةثشج الٌعاغ أًهان أشاخاا لهان قُواح .وَارعلن الٌاشاًء
هي الصغش أى قُورح ذعروذ نلً دسظح كثُشج علً هقذسذح علً ذؽقُن الٌعاغ واإلًعاص وَرشظن رازا الوعٌاً علاً أى الوكغاة َعٌاً الٌعااغ تٌُواا
الخغاسج ذعًٌ الفشل.
وًرُعح للرفغُش الغاتن ذصثػ الوشاسكح فً الشَاظح هصاذساً كاهٌاا ً لرهذَاذ الٌاشاًء ؼُاس نًاح َقااسى تاُي هاذي نًعااصج وَؽاذد علاً ظاىء رلاك
قُورح لزاذح عٌذها َكغة الوٌافغح َعًٌ أًح ًاظػ وكفء ولح قُوح فً الوعرون ..أها عٌاذها َخغاش فاإى رلاك َعٌاً أًاح فاشال ُاش كافء لاُظ لاح
قُوح.
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وعلً ظىء ها عثن فإى ةثشاخ الفشل أو الٌعاغ الوثكشج فً ؼُاج الٌاشًء الشَاظً َرىقن أى ذا شش فاً هاذي قُوراح لزاذاح فعٌاذها ذروُاض ةثاشاخ
ا لوواسعح تالٌعاغ فإى رلك َذعن لذَح اإلؼغااط تالكفاَاح وَقاىي لذَاح الوضَاذ هاي الؽاظاح نلاً ذؽقُان الٌعااغ والرفاىى .أهاا عٌاذها ذروُاض ةثاشاخ
الوواسعح تالفشل فإى الٌاشًء َؽاوس ؼواَح ًفغح وَصىى كشاهرح هي ةالس ذعٌاة الفشال وذكاىى الٌرُعاح الٌهائُاح راً العاضو عاي الوواسعاح
للشَاظح )500301(.
رزا وَشي الثاؼس أى اعرعاتح الٌاشًء للوٌافغح ذرؽذد وفقا ً لوذي ندساكح وذفغُشج لهزج الوٌافغح رل رً هصادس للرهذَاذ والقلان والخاى أم راً
فش ح إلشثاخ الزاخ وذؽقُن الرفاىى والصقاح فاً الاٌفظ ..ؼُاس َوكاي أى ذا دي العاغىغ الٌفغاُح الٌاذعاح عاي الوشااسكح الوكصفاح والراذسَة الشااى
والوٌافغااح الشَاظااُح نلااً صَااادج القلاان والرااىذش هقاتاال ًق ا فائااذج وقُوااح االشاارشام فااً تشًاااهط الوٌافغااح الشَاظااُح تاعرثاااسٍ هصااذساً لالعاارورا
والشعىس تالشظا والغعادج .كزلك فإى اعروشاس ذعشض الٌاشًء لوصل رزج العاغىغ الٌفغاُح لفراشاخ غىَلاح قاذ َا دي نلاً الشاعىس تالولال وًقا
الش ثح والذافعُح لثزس الوضَذ هي العهذ وستوا َصل نلً هشؼلاح االًغاؽاب والرؽاىس نلاً سَاظاح أةاشي وستواا االًغاؽاب الكلاً هاي الشَاظاح
ُش ًادم أو كعف علً رلك .وعادج ذؽذز العغىغ الٌفغُح هي ؼُس ذلشُشرا الغلثً عٌذها ٌَظاش الٌاشاًء والوهرواىى تالرٌشانح نلاً الشَاظاح هاي
هٌظااىس ظااُن رااى الوكغااة والخغاااسج فقااػ وَغفلااىى العىاًااة اإلَعاتُااح األةااشي .تٌُوااا َرعااػ الراالشُش اإلَعاااتً للعااغىغ الٌفغااُح عٌااذها َاارعلن
الٌاشًء الوقذسج علً هىاظهح العغىغ والرعاهل هعها ..ورلك إلكغاتح الصقح فً الٌفظ والشعىس تقُوح الزاخ فعال عي نكغاتح ههااسج الرعاهال هان
هصادس العغىغ الوخرلفح الرً َوكي أى ذىاظهح فً ؼُاذح الوغرقثلُح .
جذول ()1
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث هحىر احجبهبث األسرة ًحى الرَبضت بمبئوت هصبدر الضغىط
للٌبشئُي
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح
الوعوىعح الشاتعح

س
02.,,
02.12
02.20
02.,1

الوجوىعت األولً
02.,,
-

الوجوىعت الثبًُت
02.12
0.,2
-

الوجوىعت الرابعت
02.,1
1.,0
5.22
1.5,
-

الوجوىعت الثبلثت
02.20
1.25
5.2:
-

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 5.10 =1.12
وهي ظذوس ( )2والخاا تذاللح الفشوى تُي الوعوىعاخ األستعح لٌاشًء كشج القاذم فاً هرىعاػ دسظااخ هؽاىس اذعارااخ األعاشج ًؽاى الشَاظاح
تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي َرعػ وظىد فشوى دالح أؼصائُا ً تُي الٌاشنُي الزَي َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص تذسظح ذفىى ذفاادي الفشال (الاٌوػ
الصاًً) وتاُي الٌ اشانُي هٌخفعاً اإلًعااص (الاٌوػ الصالاس والاٌوػ الشاتان) لصاالػ الوعوىعاح الصاًُاح (الاٌوػ الصااًً) فاً هرىعاػ دسظااخ هؽاىس
اذعاراخ األعشج ًؽى الشَاظح تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي.
رزا وَشي الثاؼس أى األعشج ذ شش ذلشُشاً كثُشاً فً صَاادج القلان لاذي الٌاشانُي فذافعُاح اإلًعااص ذرالشش تؽاظاح الٌاشاًء للؽصاىس علاً االعرؽغااى
والقثاىس والرقااذَش االظروااعً هااي األشاخاا الوهوااُي تالٌغااثح لاح هصاال األعاشج وتالرااالً فاإى ذىقعاااخ را الء ًؽاى األرااذا الطلاىب هااي الٌاشااًء
ذؽقُقهااا ذوصاال دافعااا قىَااا للٌاشااًء للغااعً ًؽااى االهرُاااص والرفااىى للؽصااىس علااً ذقااذَشرن .وعاالىم الٌاشااًء فااً ظااىء ذىظااح الوىافقااح أو الرقااذَش
اظرواعً َرعػ كزلك عٌذها َؽشا الٌاشًء علً تزس أقصً ظهذ وذؽقُن أفعل أداء أهام اِةشَي .
وَشي أعاهح كاهل ساذة ( ) :11301أى اِتااء فاً الكصُاش هاي األؼُااى َشاعشوى تاالفخش ًؽاى هشااسكح أغفاالهن فاً الوٌافغاح الشَاظاُح وَازرة
تعط اِتااء نلاً ذؽقُان الٌعااغ والرفاىى الشَاظاً هاي ةاالس أتٌاائهن وًرُعاح لازلك َعاعىى أراذافا ً غوىؼاح ُاش واقعُاح َصاعة علاً األغفااس
نًعاصرا نظافح نلً أًهن – أي اِتاء – َعطىى أررواها ً هثالغا ً فُاح ألروُاح الوكغاة وذؽقُان الفاىص وفاً ظاىء رلاك َؽاذز أى الٌاشانُي الصاغاس
َرىلذ لذَهن الخى والقلن هي ذقُُن اِتاء ِدائهن وذضَذ دسظح القلن لاذَهن عٌاذها َشاعشوى أى قُوارهن وهاذي ذقاذَش اِتااء الواذستُي اإلداسَاُي
لهن َرىقف علً هقذاس ذؽقُن الوكغة والفىص .
وفُوا َرعلن تخصائ علىم اِتاء ًؽى اشرشام أتٌائهن فً الشَاظح َعُف أعاهح كاهل ساذة ( )225301أًح تٌُواا ذرفان وظهااخ الٌظاش علاً
أروُح ذذعُن العالقح تُي الوذسب والالعثُي ..فإى الوذستُي َخرلفىى ؼىس هذي هشاسكح اِتاء فً الشَاظح علً الٌؽى الرالً:
الفنح األولً  3ذشعن هشاسكح اِتاء ألروُح دوسرن فً ذذعُن وظهح ًظش الوذسب.
الفنح الصاًُح  3ذشي أى هشاسكح اِتاء أهش ؼروً ..ولكي ُش هقرٌعُي و ُش هشععُي للوشاسكح.
الفنح الصالصح  3ذشي عذم ظشوسج هشاسكح اِتاء ًهائُا ً فً الشَاظح ؼُس نًهن هصذس نصعاض أكصش هي نًهن هصذس فائذج
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جذول ()1
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث هحىر الجهبز الفًٌ واإلداري والجوهىر بمبئوت هصبدر الضغىط
للٌبشئُي
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح
الوعوىعح الشاتعح

س
52.21
5:.22
:1.10
:0.22

الوجوىعت األولً
52.21
-

الوجوىعت الثبًُت
5:.22
0.:2
-

الوجوىعت الثبلثت
:1.10
0.50
5.22
-

الوجوىعت الرابعت
:0.22
5.22
:.,,
0.2:
-

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 5.12 =1.12
وهااي ظااذوس ( ) ,والخاااا تذاللااح الفااشوى تااُي الوعوىعاااخ األستعااح لٌاشااًء كااشج القااذم فااً هرىعااػ دسظاااخ هؽااىس العهاااص الفٌااً واإلداسي
والعوهىس تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي َرعػ وظىد فشوى دالح أؼصائُا ً تاُي الٌاشانُي الازَي َشذفان لاذَهن دافان اإلًعااص تذسظاح ذفاىى ذفاادي
الفشل (الٌوػ الصاًً) وتُي الٌاشنُي هٌخفعً اإلًعاص (الٌوػ الصالس والٌوػ الشاتن) لصالػ الوعوىعح الصاًُح (الٌوػ الصاًً) وكازا وظاىد فاشوى
دالاح أؼصاائُا ً تااُي الٌاشانُي ( الااٌوػ األوس ) وتاُي الٌاشاانُي هٌخفعاً اإلًعااص (الااٌوػ الشاتان ) لصااالػ الوعوىعاح األولااً ( الاٌوػ األوس ) فااً
هرىعػ دسظاخ هؽىس العهاص الفًٌ واإلداسي والعوهىس تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي.
رزا وَشي الث اؼس أى الٌاشًء َشعش هاي ةاالس اإلررواام الضائاذ تالٌراائط هاي قثال العهااص الفٌاً واإلداسي والعوهاىس أى قُوراح وذقاذَشج َرؽاذد فاً
ظىء هذي ًعاؼح فً الوٌافغح ونًح فً ظىء اإلرروام الضائذ تالررائط فإى قُورح ذرىقف علاً هاذي ذؽقُان الوكغاة أو الفاىص .وؼُاس نى الوٌافغاح
ُش هلهىًح الوكغة دائوا ً للٌاشًء وأى الفىص ًصُة العذد القلُل فإًح َرىقن أى ذوصل الوٌافغح ةثشج فشل وهصذساً للرىذش الغالثً لعاذد كثُاش هاي
الٌاشنُي .لزلك فإى االعرواد علً الٌرائط وؼذرا لرقُُن الٌاشًء َ دي نلً عذم ذذعُن قُوح الازاخ للٌاشاًء وستواا َا دي نلاً ظاعف الصقاح وصَاادج
العغىغ الٌفغُح الٌاذعح عي القلن اإلؼثاغ عذم الصقح فً الٌعاغ.
ورٌااا َ كااذ أعاااهح كاهاال ساذااة ( ) 212301علااً أروُااح ذطااىَش الااذافن الاازاذً للٌاشااًء الوروصاال فااً قُوااح الوواسعااح للشَاظااح كهااذ وكوصااذس
لالعارورا ولاُظ الاذافن الخااسظً الوروصال فاً صَاادج الوكافالخ تلشاكالها الوخرلفاح وؼراً عٌاذها ذقاذم الوكافافخ َفعال أى َكاىى رلاك فاً ظااىء
أرذا األداء ورلك لرقلُل هصذس العغىغ الٌفغُح تالٌغثح للٌاشًء .
كوا أًح هي األروُح أى َىاصى الوذسب الشَاظً تُي أرذافح الشخصُح واألراذا
هاذ سى الوذسب ترؽقُن الوكغة أكصش أم َهرن تؽاظاخ الشَاظً ؟

الراً َعاة أى َؽققهاا للاٌشء  ..ورٌاا ذظهاش هشاكلح راهاح كصُاشاً

الىاقن أى الوثذأ الازي َعطاً االررواام أوال للشَاظاً شان َالذً الوكغاة كهاذ شااى ال َعٌاً أى الوكغاة ال َوصال قُواح أو أروُاح ؼُاس أى الهاذ
الوثاشش لالشرشام فً أي هغاتقح رى ذؽقُن الوكغة ولكي الشًء الوهن رى الكفاغ هي أظل الوكغة ؼُاس َعرثاش ظاشوسج لالعارورا تالوٌافغاح
فالوكغة قذ ال َعًٌ كل شًء ولكي الكفاغ هي أظال الوكغاة راى الشاًء الهاام .وفاً رازا الغاُاى فقاذ اشغ الكصُاش هاي األتطااس الشَاظاُُي أى
أفعل أوقاذهن فً الشَاظح رً فرشاخ الكفاغ واإلعذاد للوٌافغح ولُغد لؽظح الفىص راذها( ) :0, :1301.
جذول ()01
داللت الفروق بُي الوجوىعبث األربعت لٌبشًء كرة المذم فً هخىسظ درجبث هحىر الذراست -إدارة الىلج -هخطلببث الحُبة بمبئوت هصبدر
الضغىط للٌبشئُي
الوجوىعبث
الوعوىعح األولً
الوعوىعح الصاًُح
الوعوىعح الصالصح
الوعوىعح الشاتعح

س
02.01
02.22
0,.22
0,.2,

الوجوىعت األولً
02.01
-

الوجوىعت الثبًُت
02.22
5.22
-

الوجوىعت الثبلثت
0,.22
0.:2
2.55
-

الوجوىعت الرابعت
0,.2,
0.:,
:.2:
1.:,
-

قُوح أقل فشى هعٌىي  L.S.Dعٌذ هغرىٌ 0.,0 =1.12
وهااي ظااذوس ( ) 01والخاااا تذاللااح الفااشوى تااُي الوعوىعاااخ األستعااح لٌاشااًء كااشج القااذم فااً هرىعااػ دسظاااخ هؽااىس الذساعااح -نداسج الىقااد-
هرطلثاخ الؽُاج تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي َرعػ وظىد فاشوى دالاـح أؼصاائُا ً تاُي الٌاشانُي الازَي َشذفان لاذَهن دافان اإلًعااص تذسظاح ذفاىى
ذفادي الفشل (الٌوػ الصاًً) وتُي الٌاشنُي الزَي َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص ولذَهن ةى هشذفن هي الفشل (الٌوػ األوس) وكزا الٌاشنُي هٌخفعاً
هعلـح ذطثُقـاخ علـىم الشَاظـح (عثروثش (5102
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اإلًعاص (الٌوػ الصالاس والاٌوػ الشاتان ) لصاالػ الوعوىعاح الصاًُاح (الاٌوػ الصااًً) فاً هرىعاػ دسظااخ هؽاىس الذساعاح -نداسج الىقاد -هرطلثااخ
الؽُاج تقائوح هصادس العغىغ للٌاشنُي.
رزا وَشي الثاؼس أًح ًرُعح صَادج هرطلثاخ الرذسَة هقاتل صَادج الىاظثاخ الوذسعُح َؽذز أى َكىى لذي الٌاشًء الش ثاح القىَاح فاً نًعااص ههاام
الرذسَة وذؽقُن الرفىى الشَاظً ولكي ًظشاًَ لضَاادج الىاظثااخ الوذسعاُح والش ثاح كازلك فاً الرفاىى الذساعاً فاإى الٌاشاًء َعااًً هاي الراىذش
والقلن ..وكصُشاً ها َعثش الٌاشًء عي عىتح الرشكُض فً الوذسعح تغثة الرعة أو أًح َعطش نلً نًعاص واظثاذح الوذسعُح فاً وقاد هرالةش هاي
اللُل ..وَرىقن صَادج رزا الٌى هي الصشا وَصثػ هصذساً للقلن عٌذ اقرشاب الوٌافغح الشَاظُح أو االهرؽاًاخ.
وفُوا َرعلن تعذم الرىفُن تُي هرطلثاخ الرذسَة والذساعح َزكش أعاهح كاهل ساذة ( )212301أًح َرطلة كل هي الٌعااغ فاً الراذسَة الشَاظاً
والٌعاغ الذساعً الوضَذ هي الىقد والعهذ ونى كال هٌهواا َاشذثػ تالٌعااغ فاً الوٌافغاح أو االةرثااس ..ورلاك َا دي نلاً صَاادج العاغىغ الٌفغاُح
ؼُس نى الٌاشًء قذ َعاًً هي الصشا فً هؽاولاح الرىفُان تاُي كال هاي هرطلثااخ الراذسَة وهرطلثااخ الىاظثااخ الوذسعاُح .ستواا َرطلاة األهاش
نًعاص واظثاخ الوذسعح ؼرً وقد هرلةش فً اللُل ..وقذ َ شش رلك فاً صَاادج الرعاة الثاذًً هاي ًاؼُاح وصَاادج القلان والخاى هاي الفشال فاً أي
هٌهوا هي ًاؼُح أةشي .وَرىقن أى ذضداد رزج الوشاكلح ذعقُاذاً وةا اح عٌاذ اقراشاب االهرؽاًااخ الوذسعاُح أو الوٌافغاح الشَاظاُح وهاي شان َصاثػ
الٌاشًء فً رزج الفرشج أكصش عشظح لالؼرشاى لزلك َعة ذخفُط األؼواس الرذسَثُح ةاالس فراشج االهرؽاًااخ ؼُاس نى العهاذ الازرًٌ َؽارلط نلاً
ظهذ كثُش ذشاسم فُح ظوُن أععاء العغن وأظهضذح .
أها فُوا َرعلن تالفشل فً ذذعُن العالقاح هان األ اذقاء َعاُف أعااهح كاهال ساذاة ( ):15301أى الٌاشاًء َؽرااض نلاً ظواعاح األ اذقاء وَهواح
نقاهح عالقاخ ًاظؽح وظذَذج هن صهالئح ولكي ًظشاً ألى الرذسَة َرطلة عاعاخ غىَلح فإى رلك َوٌان الٌاشاًء هاي ذاذعُن العالقاح هان أ اذقائح
أو اكرغاب أ ذقاء ظذد .ورزا العاهل قذ َوصل ًىعا ً هي العغػ أو الرىذش لذي الٌاشًء وذصثػ الشَاظح تالٌغثح لاح هصاذساً للراىذش والقلان إلًهاا
ذرعاسض هن نشثا دافن رام تالٌغثح لح ورى دافن االًرواء للعواعح وذكىَي األ ذقاء .
األسخخالصبث:
فااً ؼااذود عٌُااح الثؽااس واإلظااشاءاخ الوغاارخذهح وهااي ةااالس هااا أهكااي الرى اال نلُااح هااي ًرااائط تلعاارخذام الوعالعاااخ اإلؼصااائُح َوكااي وظاان
األعرخال اخ الرالُح :
.0

ذضاَذ أعذاد الٌشًء الزَي َرغوىى تالٌوػ الصاًً والزي َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص تذسظح ذفىى ذفادي الفشل َلاُهن الاٌوػ األوس والازي
َشذفن لذَهن دافن اإلًعاص وذفادي الفشل شن َلذً الٌوػ الشاتن فالٌوػ الصالس والرً ذشُش نلً نًخفاض دافعُح اإلًعاص هقاتال أسذفاا أو
نًخفاض ذفادي الفشل.

.5

أى ظوُن الورىعطاخ الؽغاتُح قذ ذعاوصخ اإلًؽشافاخ الوعُاسَح لاذسظاخ هقُااط عالىم الوٌافغاح الشَاظاُح وهؽااوس قائواح هصاادس
العغىغ للٌاشنُي وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعاص الشَاظً لٌاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس وأى قُن هعاهال اإللراىاء أقال هاي  : ±ورازا
َعرثش أؼذ ه ششاخ نًرظام العٌُاخ علً األتعاد وذؽقُقها للوٌؽًٌ اإلعرذالً.

.:

وظىد فشوى دالح أؼصائُا ً تُي ًاشًء كشج القذم وفقا ً ألًواغ دافعُح األًعااص الشَاظاً فاً دسظااخ هقُااط عالىم الوٌافغاح الشَاظاُح
ؼُس تلغد قُوح ف ف الوؽغىتح ( ):.5,ورً أكثش هي قُوح ف ف العذولُح عٌذ هغرىي .5.22 = .1.12

.2

وظىد فشوى دالح أؼصائُا ً تُي ًاشًء كشج القاذم وفقاا ً ألًوااغ دافعُاح األًعااص الشَاظاً فاً دسظااخ هؽااوس قائواح هصاادس العاغىغ
للراشنُي (ظغىغ أؼواس الرذسَة ظاغىغ الوٌافغاح اذعارااخ األعاشج ًؽاى الشَاظاح العهااص الفٌاً واإلداسي والعوهاىس الذساعاح-
نداسج الىقد -هرطلثاخ الؽُاج) ؼُس تلغد قُن ف ف الوؽغىتح ( ):.2: :.5, 2.01 2.0: 2.2:علً الرشذُاة وظوُعهاا أكثاش
هي قُوح ف ف العذولُح عٌذ هغرىي .5.22 = 1.12

.2

ًاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس الزَي َروُضوى تذافعُح نًعاص عاس لذَهن أًخفاض فً دسظاخ هقُااط عالىم الوٌافغاح الشَاظاُح ذوُاضا
عي الٌاشنُي الزَي لذَهن دافن نًعاص هٌخفط .

.2

ًاشًء كشج القذم عٌُح الثؽس الزَي َروُضوى تذافعُح نًعاص عاس لذَهن ندسام واظػ عي األشُاء الرً َ دوًها وأًخفااض فاً دسظااخ
هؽاوس قائوح هصادس العغىغ للراشنُي (ظاغىغ أؼوااس الراذسَة ظاغىغ الوٌافغاح اذعارااخ األعاشج ًؽاى الشَاظاح العهااص الفٌاً
واإلداسي والعوهىس الذساعح -نداسج الىقد -هرطلثاخ الؽُاج) ذوُضا عي الٌاشنُي الزَي لذَهن دافن نًعاص هٌخفط .

الخىصُبث:
ًظشا لوا َروُض تح رزا الثؽس هي غثُعح وفً ؼذود ها أهكي الرى ل نلُح هي نعرخال اخ َوكي الرى ُح توا َلً:
.0

ظشوسج نرروام الوذسب الشَاظً ترطىَش دافعُاح اإلًعااص الشَاظاً لٌاشاًء كاشج القاذم أشٌااء الراذسَة والوثاسَااخ ورلاك هاي ةاالس
هىاقف ذطثُقُح إلعرصاسج الذافعُح لذَهن تغشض ذؽذي عقثاخ الرذسَة و عىتح الوٌافغح.
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.5

أروُح قُام الوذسب الشَاظً تذوسج فً هىاظهح ظغىغ الرذسَة الضائذ لذي الٌاشًء ورلك تإعطاء الٌاشًء فرشج ساؼاح نظثاسَاح عاي
الرذسَة توا َغوػ لاح تإعارعادج الشافاء هاي ؼوال الراذسَة الضائاذ وصَاادج الش ثاح فاً الراذسَة ورلاك هاي ةاالس (ةفاط عاذد هاشاخ
الرااذسَة فااً األعااثى ةفااط شااذج ؼواال الرااذسَة صَااادج فرااشاخ الشاؼااح الثٌُُااح تااُي واظثاااخ الرااذسَة الرٌااى فااً ذقااذَن ظشعاااخ
الرذسَة توا َضَذ هي الرشىَن لاذي الٌاشاًء ذاذعُن االذصااس تاُي الواذسب والٌاشاًء لوعشفاح ذالشُش ظاغىغ الراذسَة علاً الٌاىاؼً
الٌفغُح وهعشفح رل ذىظذ هشكالخ ًفغُح ذضَذ هي ظغىغ الرذسَة وهغاعذج الٌاشًء فً الرغلة علُها ).

.:

الرلكُذ علً أى ذقُُن الكصُش هي الوذستُي وأولُااء األهاىس نًعااص الٌاشاًء هاي ةاالس هؽاك الوكغاة والٌعااغ نظاشاء لاح كشااسج الغالثُح
علً ذذعُن الصقح تالٌفظ للٌاشًء ؼُس نى الصقح تالٌفظ للٌاشًء ذرلشش نلً ؼذ كثُش هي ةالس وظهح ًظش اِةشَي وتخا ح األشاخاا
الوهوُي تالٌغثح لح هصل الوذسب أو اِتاء.

.2

ظااشوسج االذفاااى تااُي الوهروااُي تاإلعااذاد الٌفغااً للااٌشء علااً هكافاالج األداء ولااُظ الٌرااائط ًظااشاً ألى هكافاالج الٌرااائط ذغااثة تعااط
الوشكالخ الٌفغُح للٌشء ورلك علً الش ن هي عىتح ذؽقُن رلك تغثة أى الوعرون دائوا ً َكافًء الفائض تصش الٌظش عي أدائح.

.2

أروُااح نعطاااء الوااذسب الشَاظااً الوكافاالج علااً أعاااط هااذي ًعاااغ الٌاشااًء فااً ذؽقُاان أرااذا األداء ولااُظ الٌرااائط فقااػ ًظااشاً ألى
الشَاظً َر ؽكن فً أدائح تشكل أكصش هي الغُطشج علً ًرائط الوغاتقح .ؼُس نى ًرائط الوغاتقح أو الوٌافغح ذرالشش تالعذَاذ هاي العىاهال
هٌها الضهالء فً القشَن أو ةصائ الوٌافغح والرؽكُن والعىاهل اِةشي الرً ذؽُػ تالوٌافغح.

.2

َراالشش عاالىم الٌاشااًء الشَاظااً تالعذَااذ هااي العىاهاال الوغاااروح فااً الرٌشاانح االظرواعُااح والشَاظااُح هصاال ظواعااح الٌااادي األعااشج
اإلداسَُي الوذستىى الوذسعح العوهىس....نلخ ولزا هي العشوسي الرلكُذ علً العىاهل األكصش أروُح وذلشُشا لٌعااغ تشًااهط ذاذسَة
الوٌافغح الشَاظُح للٌاشًء روا الوذسب واِتاء.

.:

هي االروُح أى َشعن الٌاشًء علً ذقُُن نًعاصج فً ظىء أرذا
َثزس أقصً ظهذ لح تصش الٌظش عي الٌرائط.

األداء الخا اح تاح فاً ؼاذود قذساذاح ..وأى َشاعن الٌاشاًء علاً أى

.2

ًظشاً ألى عذداً كثُشاً هي الٌاشنُي َعضفىى عاي هواسعاح الشَاظاح الرٌافغاُح تغاثة عاذم القاذسج علاً الرىفُان تاُي هرطلثااخ الراذسَة
وهرطلثاااخ ا لىاظثاااخ الوذسعااُح ؼُااس نى كااال هٌهوااا َرطلااة الىقااد والعهااذ لاازلك َعااة ذخفااُط األؼواااس الرذسَثُااح ةااالس فرااشج
االهرؽاًاخ ؼُس نى العهذ الزرًٌ َؽراض نلً ظهذ كثُش ذشاسم فُح ظوُن أععاء العغن وأظهضذح.

الوراجع:
أوالً :الوراجع العربُت:
.0

أدواسد ض  .هىاسي  3الذافعُح واالًفعاس ذشظوح أؼوذ عثذ العضَض وهشاظعح هؽوذ عصواى ًعاذً هكرثح داس الششوى القارشج
0,22م .

.5

أعاهح كاهل ساذة  3دوافن الرفىى فً الٌشاغ الشَاظً داس الفكش العشتً القارشج 0,,1م .

.:

أعاهح كاهل ساذة  3ذقٌُي هقُاط علىم الوٌافغح الشَاظُح الو ذوش العلوً األوس للرشتُح الشَاظُح تعاهعح األهاساخ اللُاقح الثذًُح
للصؽح واإلًراض والذفا

.2

ً :-2ىفوثش 0,,0م .

أعاهح كاهل ساذة  3دساعح ذؽلُلُح للثشوفُل الٌفغً تُي سَاظً الوغرىي العالً الوعلح العلوُح للرشتُح الثذًُح والشَاظح العذد
الصالس عشش والشاتن عشش كلُح الرشتُح الشَاظُح للثٌُي تالهشم ظاهعح ؼلىاى ٌَاَش واتشَل 0,,5م .

.2

أعاهح كاهل ساذة  3علن ًفظ الشَاظح الوفارُن – الرطثُقاخ غ 0داس الفكش العشتً القارشج 0,,2م.

.2

أعاهح كاهل ساذة  3قلن الوٌافغح ظغىغ الرذسَة  -اؼرشاى الشَاظً داس الفكش العشتً القارشج 0,,:م.

.:

أعاهح كاهل ساذة  3اؼرشاى الشَاظً تُي ظغىغ الرذسَة واإلظهاد اإلًفعالً علغلح الفكش العشتً فً الرشتُح الثذًُح والشَاظُح
العذد ( )05داس الفكش العشتً القارشج 0,,:م .

.2

أعاهح كاهل ساذة  3الوٌافغح للٌشء الشَاظً (االةرثاساخ الٌفغُح واالظرواعُح) علغلح الفكش العشتً فً الرشتُح الثذًُح
والشَاظُح العذد ( )52داس الفكش العشتً القارشج 0,,,م .
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.,

أعاهح كاهل ساذة  3الوٌافغح الشَاظُح والٌوى الٌفغً للٌاشًء الشَاظً علن الٌفظ الشَاظً تُي الٌظشَح والرطثُن ن ذاس
العوعُح الوصشَح لعلن الٌفظ الشَاظً هاسط اإل ذاس األوس 0,,,م.

 .01أعاهح كاهل ساذة  3اإلعذاد الٌفغً للٌاشنُي دلُل لوسشاد والرىظُح للوذستُي واإلداسَُي وأولُاء األهىس داس الفكش العشتً
القارشج 5110م.
 .00ؼغي الغُذ أتى عثذج  3دساعح العالقح تُي عوح القلن الرٌافغً وتعط هصادس العغػ الٌفغً لذي ًاشًء كشج القذم تؽىز ه ذوش
سؤَح هغرقثلُح للرشتُح الثذًُح والشَاظح فً الىغي العشتً الوعلح العلوُح للرشتُح الثذًُح والشَاظح كلُح الرشتُح الشَاظُح للثٌُي
تالهشم ظاهعح ؼلىاى  52-55دَغوثش 0,,:م.
 .05ششَف ف اد العشواًً  3عالقح دافعُح االًعاص لوغرىي األداء لذي هالكوً الذسظح األولً توؽافظح الغشتُح سعالح هاظغرُش ُش
هٌشىسج كلُح الرشتُح ظاهعح غٌطا 0,,1م .
 .0:عثذ العلُل هصطفً اتشارُن  3دافعُح االًعاص وعالقرها تالوغرىي الشقوً وذلشُشرا علً الوىاقف الوؽاَذج والؽشظح فً هغاتقح
الىشة العالً لذي غلثح قغن الرشتُح الشَاظُح تطٌطا هعلح كلُح الرشتُح ظاهعح غٌطا العذد الصالس عشش أكرىتش 0,,0م.
 .02هؽوذ ؼغي عالوي  3عُكىلىظُح الرذسَة والوٌافغاخ غ :داس الوعاس
 .02هؽوذ ؼغي عالوي  3علن الٌفظ الشَاظً غ ,داس الوعاس

القارشج 0,,5م .

القارشج 0,,2م .

 .02هؽوذ ؼغي عالوي  3هذةل فً علن الٌفظ الشَاظً غ 0هشكض الكراب للٌشش القارشج 0,,2م
 .0:هؽوذ ؼغي عالوي  3هىعىعح االةرثاساخ الٌفغُح للشَاظُُي غ 0هشكض الكراب للٌشش القارشج 0,,2م .
 .02هؽوىد عثذ الؽلُن هٌغً  3القُاط واإلؼصاء الٌفغً والرشتىي داس الوعاس

القارشج 0,,2م.

 .0,هؽوىد عثذ الفراغ عٌاى  3عُكىلىظُح الرشتُح الثذًُح والشَاظح الٌظشَح والرطثُن والرعشَة غ 0داس الفكش العشتً القارشج
0,,2م
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