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 رطوحة األ صخهم                                         
 

تذرٌبٍ ( باألسهوب االتقانً يف تطوٌو االداء باملالكم   –منظوم  )تعهٍمٍ   أثو
 ( سن 31-31ألعمار )

 
 بأشراف الباحث

 أ.د. عادل تركي حسن الدلوي   ّ  عمي عطشان خمف المشرفاوي
 

 :شتمهت األرطوحة  عهى مخس  فصولآ
  

 
  األحل : انفصمن تضم

 انتعوٌف بانبحث :-3
 انتعوٌف بانبحث :-3-3

أشتتتمل عمتتم الم دمتتي والمحتتي ال حتتك التتتي تتركتتز فتتي تط حتت  متموعتتي أشتتحا    تتد ترتح  تتا 
المالكمتتتي كو  تتتا احتتتد ا ل تتتال الرحالتتتحي الم متتتي التتتتي شتتتممت ا حركتتتي وف تتتل لمم تتتاراس ا ساستتتحي  
ن متد  حعتمتاد عمتم ال دحتد متن ا خت تاراس ا ولحتي التتي متن خالل تا حت تالتطور ال ممي وذلك  اال

ستتتت داد ال ح تتتي لم متتتل الت محمتتتي والتتتتدرح ي و  تتتذا حمكتتتن ولتتتا ختتتط ستتتحر عمتتتل حتك تتتل  متتتتارا  ا
   ح ي.المستوحاس المختم ي  فراد ال 

 
 مشكه  انبحث :-3-2

    تكمن المشكمي  ا تي:
طرابتت   أغمتتل المتتدر حن التتم أن ل تتاك عشتتوابحي   ممحتتي الت متتحم والتتتدرحل متتن ختتالل أت تتاع

 ت محدحتتي لتتم حخطتتط ل تتا  الشتتكل  ال ممتتي ممتتا حت تتل متتن المالكمتتحن ا   طتتاع عتتن عممحتتي التتتدرحل
والمتدرل و التتالي عتدم تح حت  ا لتداف  التدار الوتتس والت تد متن ت تل الالعتل المولذا سحؤدي 

    .تذمر الكثحر من المالكمحن ملاالم الج المولوعي ا مر الذي سحودي  منالمرتو  
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 -من ألم ألداف ال حك لي : أهذاف انبحث : -3-1
تدرح حي(  ا سمول ا ت ا ي في أعداد المالكمحن الم تدبحن  –م رفي أثر م ظومي) ت محمحي  -1

 ( س ي.14-13 عمار )ت محم حتم دخول الم افسي  المالكمي من مرحمي ال
 
 فوحض انبحث : 3-1

 ح ترض ال احك ماحمي :  
فتي تطتوحر االدا  ل ح تي ال حتك  واحتتا ي التدرح حتي(  شتكل م  توي -. تتؤثر الم ظومتي )الت محمحتي1

 في كل مرحمي من مراحم ا.
 
 انبحث : جماالت 3-5
 في  ادي الرافدحن الرحالي في محافظي ال ادسحي.  المالكمي بونالم تد:انبشوي اجملال 3-5-3
 . 25/5/2009ولغاحي  22/4/2002 انزمانً : اجملال  3-5-2
تاعتتي المالكمتتي فتتي  تتادي الرافتتدحن الرحالتتي فتتي محافظتتي ال ادستتحي   : املكااانً اجملااال 3-5-1

 في الدحوا حي. مركز التزابرالصحي الت محمي مستش م الدحوا حي 
 

   -انثانً فتضمن : فصمانأما 
   -انذراسات اننظوٌ  حاملشابه  : -2

وال وامتل  الحركتي التت ممو  م  م الم ظومي ومراحم ا  عد  توا ل م  ا  صلتلمن لذا ال
ت تتتتا ي ومتطم تتتتاس ال متتتتل التتتتت مم االالمتتتتؤثر  فتتتتي عممحتتتتي التتتتت مم وألتتتتداف التتتتت مم الحركتتتتي وم  تتتتوم 

ختحتار ال اشتبحن  المالكمتي االتدرحل الرحالتي وكح حتي ت ا ي والتا ل ال  سي وم  وم  ا سمول اال
وت تتتي االستتتت داد   حركتتتاس ال تتتدمحن    ولتتتي (ا ولتتتاع ا ساستتتحي لممالكمتتتي)  عتتتداد الم تتتاريواإل

 .(  المست حمي الحسار والحمحن ودفاعات ا المكماس
 
 

 انثانث فتضمن : انفصمأما 
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 -جواءاته املٍذانٍ  :إمنهجٍ  انبحث ح-1
ل احتك المت  ج التترح تي لحتل مشتكمي ال حتك لمالبمتتو لتذلك واختتار ال احتك ف د استت مل ا

الرحالتي فتي محافظتي ال ادستحي وال تال   الرافتدحنفتي  تادي  ونن الم تدبو ولم المالكم ال حك عح ي
تتر تتتو االستتتتطالعحي عمتتتم الوأتتتتر  ال احتتتك ( ستتت ي   14-13 أعمتتتار ) ا  ( مالكمتتت 12عتتتددلم ) 
 وتتتم متتن ختتالل الع تتحن ( 5ال تتال  عتتددلم )  ونالم تتتدب ونالمالكمتتال حتتك ولتتم  متتمتتاعح تتي متتن 

وتالفتتي االخطتتا   الوتتتس وت رحتتف فرحتت  ال متل المستتاعد عمتتم ال متتل الربحستتيم رفتتي  يالتتر تت تمتك
 . وكذلك التأكد من ا ت ز  المستخدمي  وصالححي المكان الذي حتري فحو ال مل 

 
 عوض اننتائج ححتهٍهها حمناقشتها : -1

عرض وتحمحل ال تابج وم اتشت ا ومن خالل ا تتم التوصتل إلتم تح حت   ال صللذا تلمن 
  ألداف ال حك وفرولو . 

 
 اخلامس فتضمن :  انفصمأما 
 االستنتاجات حانتوصٍات : أهم -5
  تتتد م التتتتي ال تتتتابج  الوستتتابل اإلحصتتتابحي توصتتتل ال احتتتك إلتتتم  االساااتنتاجات :أهااام -5-3

 االست تاتاس التالحي : 
  ج الت محمي الم د لمم اراس الحركحي لو التأثحر الك حرفي عممحي ت محم الم اراس الحركحي الم -1
. 

ت ا ي لو الدور الك حر في عممحي وصول ا فراد الم مستو  عالي من أن اسمول الت مم اإل-2
 ا سمول ا ت ا ي. الوحداس الت محمحي الم تمد  فيت ان ولذا ح ود الم دور اإل
ال  ال في تح ح  م دأ التطور لمم اراس الحركحي وال د حي  ا ثرتدرح ي كان لو الم  ج ال -3

 والحالي ال  سحي  فراد ال ح ي .
 
 
 انتوصٍات : -5-2  



   

     
  ذ

 من خالل ال تابج التي حصل عمح ا ال احك حوصي ماحأتي :
 حن.تمك الم ظومي التي أعدلا ال احك في تطوحر ا دا  لممالكمحن الم تدب أعمام رور ل -1
 شكل م ظم  م اراس المالكميوتطوحر  رور  أستخدام م دأ ا سمول ا ت ا ي في ت محم ل-2

 عمم أساس الوتس ال  مي لمت محم والتدرحل لت زحز ت مم الم اراس الحركحي  المالكمي وتدرح  ا.

ي لرور  أستخدام أخت اراس الداف حي )التا ل ال  سي( لم رفي تدر  المالكمحن عمم المواصم-3
   ال مل الت محمي والتدرح ي . 

التي توصل الح ا ال احك عمم أفراد عح ي ال حك  رور  أستخدام المستوحاس الم حارحيل -4
  )ا ش ال(.

  
 
 

 


