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 يهخض انثحث

إٌ ذطٕر نؼثح كزج انٛد ٚظردػٙ االْرًاو ترطوٕٚز اندودراخ انثدَٛوح انةاطوح تًرطهثواخ انهؼثوح    

نذا أرادخ انثاؼصح يؼزفح انؼالقوح توٍٛ تؼوغ  ،ٔذطٕٚز يٓاراذٓا انًًٓح ٔيُٓا يٓارج انرظٕٚة 

اؼصح انًُٓط انٕطفٙ ػهٗ انددراخ انثدَٛح انةاطح ٔدقح انرظٕٚة تكزج انٛد . ٔقد اطرةديد انث

ػُٛح يٍ شثاب َاد٘ دٚانٗ تكزج انٛد . ٔقد اطردند انثاؼصح ػهٗ ٔظٕد ػالقح ارذثاؽ تٍٛ تؼوغ 

 انددراخ انثدَٛح ٔدقح انرظٕٚة تكزج انٛد .

Some special physical abilities and their relationship to accurately 

perform skill correction of focal hand reel for young players in Diyala 

Huda Naje Zedan                                         

The evolution of the handball game calls attention to the development of 

physical abilities for the game requirements and develop job skills، 

including the skill of shooting، so the researcher wanted to know the 

relationship between some special physical abilities and accuracy shooting 

hand reel. The researcher used the descriptive method on a sample of Diyala 

club's youth handball. Researcher has the existence of a correlation between 

some physical abilities and accuracy shooting hand reel. 



 انــــــثاب األول

                                                                   انرؼشَف تانثحث -1

 يمذيح انثحث وأهًُره : 1-1

روووووودرٚة ٔانطووووووة انرووووووزاتؾ تووووووٍٛ انؼهووووووٕو انزٚاػووووووٛح انًةرهفووووووح  كووووووانرؼهى ٔان إٌ    

ذؼوٍٛ انثواؼصٍٛ ٔذثوٍٛ  نٓوى  ٕطائم ٔانًعاالخ انًًٓح ٔانرٙانخ( ٚؼد يٍ ان0000ٔانفظهعح

انؽزكوٙ ٔاالَعواساخ نًةرهول انفؼانٛواخ  األداءْذِ انؼهٕو تٓدف ذطٕٚز يظورٕٚاخ أًْٛح 

..ٔٚرُأل كم ػهى يٍ ْذِ انؼهٕو خظائض كم ؼزكّ يٍ ٔظٓح َظزِ ٔارذثواؽ  انزٚاػٛح

 . ْذِ انةظائض

يرطهثاخ تدَّٛ   قدراخ تدَٛوح ( خاطوح  إنٗأٌ كم َٕع يٍ انفؼانٛاخ انزٚاػٛح ٚؽراض     

انراو ػُد ذؽدٚود ؽزائوا انرودرٚة نكوٌٕ كوم قودرج  اإلنًاوٚكٌٕ ندّٚ  أٌتٓا ٔػهٗ انًدرب 

انؼًوم ػهوٗ ذًُٛرٓوا  إنوٗيٍ انددراخ انثدَٛح نٓا يرطهثاخ خاطوح يوٍ انرودرٚة يًوا ٚو د٘ 

نؼثوح كوزِ انٛود ٔاؼودج  إٌانؽزكوٙ .. ٔتًوا  األداءيٍ ذطٕٚز ٔ إذدواٌ فوٍ  نٛرًكٍ انزٚاػٙ

انعًاػٛح انًشٕقح نًًارطٍٛ ٔانًشاْدٍٚ يؼا ٔيٍ كال انعُظٍٛ ٔاظوة ػهوٗ  األنؼابيٍ 

انظوثم ٔانطوزا انروٙ ذو شز ػهوٗ ْوذِ انهؼثوح  ٔذطٕرْوا َؽوٕ انعاَوة  أْوى إٚعوادانًٓرًٍٛ 

 .   انرطٕر انذ٘ ؼظهد ػهّٛ د ْذِ انهؼثح نرٕاس٘ االٚعاتٙ كٙ ٚرى االطرفادج يُٓا فٙ رف

ذهك انظثم انرٙ ذؼًم ػهٗ ذطوٕٚز نؼثوح كوزج انٛود نًوا نٓوا  أْىذؼد انددراخ انثدَٛح يٍ ٔ    

يٓوارج انرظوٕٚة  أداءتانغّ فٙ ذطٕٚز قاتهٛاخ ٔقودراخ انالػثوٍٛ ٔخاطوح دقوح  أًْٛحيٍ 

َؽووٕ  إٖٔٔ َؽووٕ انٓوودف ٔاالؼركووام يووغ انًُووافض يووٍ اظووم قطووغ يظووار ؼزكووح انكووزج طوو

انرظوٕٚة تشوكم طوؽٛػ التود  أداءانًُافض ػٍ ؽزٚا انرًزٚز ٔنكٙ ٚورًكٍ انالػوة يوٍ 

 ٚرظل تانددرج ٔانداتهٛح ػهٗ انرظٕٚة تشكم ظٛد َؽٕ انٓدف . أٌ



اندودراخ انثدَٛوح ٔدٔرْوا انفؼوال ػهوٗ انالػثوٍٛ تدقوح  أًْٛوحأًْٛح انثؽس ذكًوٍ فوٙ  إٌ   

فووانالػثٍٛ انووذٍٚ ٚرًرؼووٌٕ تدوودراخ ،هثوواخ انةاطووح نالػثووٍٛ انًرط أْووىانرظوٕٚة تٕطووفٓا 

انًثواراج ٔٚؼطوٌٕ  أشُواءْوٕ يطهوٕب يوُٓى  قودرج ػهوٗ ذُفٛوذ يوا أكصزتدَٛح يُاطثح ٚكٌَٕٕ 

نرؼزف ػهٗ اندودراخ انثدَٛوح ا حانثاؼص ارادخفٙ تٛاٌ ؽزٚدح انرظٕٚة. نذنك  أٔفزفزص 

ؼح ػوػُٛوح انثؽوس فوٙ يظواًْح يرٕا أفوزاديٓارج انرظٕٚة نودٖ  أداءٔتٛاٌ ػالقرٓا تدقح 

 .  تانرطٕراخ انؽدٚصح ٔانًرؼهدح تانهؼثح نزفد نؼثح كزج انٛد حيٍ قثم انثاؼص

 : يشكهح انثحث 1-2

ْٔووذِ  ،قوودراخ تدَٛووح خاطووح  إنووٗانًٓوواراخ انٓعٕيٛووح فووٙ نؼثووح كووزج انٛوود ذؽروواض  إٌ   

ٔخاطووح يٓووارج  ،انًٓووار٘ فووٙ كووزج انٛوود  األداءاندوودراخ ٚعووة ذٕاٛفٓووا نةديووح ؽثٛؼووح 

انًودرتٍٛ  غتؼو أٌ دفدد الؼظ ،يٍ انًٓرًٍٛ فٙ يعال انهؼثح  حٔنكٌٕ انثاؼص،انرظٕٚة 

يٓوووارج  أداءٚؼرًووودٌٔ ػهوووٗ ذووودرٚة قووودراخ تدَٛوووح تؼؼوووٓا ػووواو نوووٛض نٓوووا ػالقوووح تدقوووح 

انؽزكووٙ نهًٓووارج ٔٔفووا يرطهثوواخ  األداء تاذعوواِذكووٌٕ ذوودرٚثاذٓى  أٌأ٘ ال توود  ،انرظووٕٚة

ْووذِ انظووفاخ انٕقوود ٔاالْرًوواو  إػطوواءػوودو  إنووٗأدٖ  اإلغفووالا ْٔووذ ،ٔاووزٔف انهؼثووح 

   . انكافٍٛٛ خالل انردرٚة

انثاؼصوح دراطووح ْوذا انًٕػووٕع  نغووزع تٛواٌ انؼالقووح توٍٛ اندوودراخ انثدَٛووح  خٔػهٛوّ ارذوو 

 يٓارج انرظٕٚة فٙ نؼثح كزج انٛد . أداءانةاطح ٔدقح 

 ف انثحث :هذ 1-3

انرظووٕٚة تكووزج انٛوود يٓووارج  أداءتدقووح طووح انةاذؼووزف ػالقووح تؼووغ اندوودراخ انثدَٛووح  -

 .ػُٛح انثؽس ألفزاد

 

 



 انثحث : ُحفشػ 1-4

يٓارج انرظٕٚة فٙ كزج  أداءتٍٛ تؼغ انددراخ انثدَٛح ٔدقح  إؼظائٛاُْام ػالقح دانح ـ 

 انٛد .

 يجاالخ انثحث : 1-5

 .دٚانٗ تكزج انٛدَاد٘  شثابانًعال انثشز٘ : يُرةة  1ـ5ـ1

 2013/  4/ 30ٔنغاٚح 6/11/2012َٙ :انًعال انشيا 2ـ5ـ1

 . فٙ َاد٘ دٚانٗ انزٚاػٙنألنؼاب انزٚاػٛح  انًغهدح حانًعال انًكاَٙ : انداػ 3ـ5ـ1

 

 انثاب انثاٍَ

 -:انًشاتهحانذساعاخ انُظشَح وانذساعاخ  -2

 -انمذساخ انثذَُح : 2-1-1

 ، األطاطوٛحدَٛوح اندودراخ انث أْوىيٍ انؼزٔر٘ فٙ ػًهٛوح اخرٛوار انالػثوٍٛ ذؽدٚود  إٌ    

ظًواػٙ ُْوام قودراخ تدَٛووح خاطوح توّ ٔذةرهول ْووذِ  آوهكوم َشواؽ رٚاػوٙ فوزد٘ كوواٌ ف

.... انوخ (  ،انًزَٔح  ،انًطأنح  ،انظزػح  ،يٍ ؼٛس   اندٕج  أخزٖ إنٗانددراخ يٍ نؼثح 

 إنووٗاتؼوود يوودٖ يًكووٍ يًووا ٚوو د٘ تانُرٛعووح  إنووٗٔٚعووة انؼًووم ػهووٗ ذطووٕٚز ْووذِ اندوودراخ 

انًٓواراخ .  ٔإذدواٌانًٓار٘ ٔانةططوٙ كوذنك ذظواػد ػهوٗ طوزػح  داءاألذؽظٍٛ يظرٕٖ 

فؼانٛووح رٚاػوٛح فووٙ ؼوال افردووار  أل٘انًٓوار٘  األداءٔذؽظووٍٛ  إذدوأٌػهٛوّ فاَوّ ال ًٚكووٍ 

 انددراخ انثدَٛح انالسيح نذنك .  إنٗانالػة 



ؼٛوس  ،ٔخاطح فٙ انرظوٕٚة  أطاطٛأانددراخ انثدَٛح يًٓح فٙ نؼثح كزج انٛد ٔذؼد ركُا 

ٚرظوول تاندوودرج ٔانداتهٛووح ػهووٗ  أٌنكووٙ ٚوورًكٍ انالػووة انرظووٕٚة تشووكم طووؽٛػ التوود 

 انرظٕٚة . ألداءانرؽزم تشكم ظٛد 

   -يفهىو انمذساخ انثذَُح : 2-1-1-1

ٓا انؼهًوواء انًةرظووٍٛ ٔانةثووزاء ٔطووفُْووام ػوودج يفوواْٛى ٔذدظووًٛاخ نهدوودراخ انثدَٛووح    

ٚظووٓم كنووك فووٙ ػًهٛووح االَردوواء ٔانروودرٚة ٔقظووًٕا خالنٓووا ػُاطووز انهٛاقووح انثدَٛووح نكووٙ 

 فرزج انرؼهى ٔانؽظٕل ػهٗ َرائط ُيزػٛح . أشُاءٔاالقرظاد فٙ تذل انعٓد ٔانٕقد 

نهٛاقح انثدَٛح اؼدًْا ْٕ انًفٕٓو انؼٛا ٔانثظوٛؾ ٔانوذ٘  أطاطٛاٌُْام يفٕٓياٌ  إك أٌ   

انًفٓوٕو  أيواح (  انًطأنو ،انظوزػح  ،ٚ كد ػهٗ اؼرٕاءْا ػهٗ شالز ػُاطز ْٙ   اندوٕج 

 أطاطوٛحانصاَٙ ْٕ انًفٕٓو انًركايم فٛ كد ػهٗ اؼرٕاء انهٛاقح انثدَٛح ػهوٗ خًوض ػُاطوز 

 األخوز "انثؼغانزشاقح ( ٔٚزٖ  -5انًزَٔح  -4انًطأنح  -3انظزػح  -2اندٕج  -1ْٙ   

ػُظوز  إػافحانهٛاقح انثدَٛح ذؽرٕ٘ ػهٗ طد ػُاطز ٔكنك يٍ خالل  إٌيٍ انًةرظٍٛ 

ػُظووز  إػووافحانؼُاطووز انظوواتدح كًووا ٚووزٖ انووثؼغ  إنووٗافووا انؼؼووهٙ انؼظووثٙ (   انرٕ

"انرٕاسٌ نٛظثػ ػدد انؼُاطز طثؼح ػُاطز تدل يٍ طرح
 1)

 . 

انزٚاػووٙ  إػوودادٔيًٓووا ذؼووددخ انظووفاخ نهٛاقووح انثدَٛووح فوو ٌ انٓوودف انزئٛظووٙ نٓووا ْووٕ "   

" ٚ د٘ فؼانٛرّ تظٕرج ظٛدج إٌتدَٛا ظٛدا ٚظرطٛغ  إػدادا
 2)

انددراخ انثدَٛح تًفٕٓيٓوا ٔ.  

 ألداءػًم تدَٙ يؼوٍٛ تؽٛوس ٚكوٌٕ يٓٛووا ٔيو ْال تودَٛا  أداءقدرج انفزد ػهٗ " انؼاو ْٙ 

ٔفووٙ انًعووال انزٚاػووٙ ذؼُووٙ كفوواءج انفووزد انزٚاػووٙ ػهووٗ يًارطووح انُشوواؽ  ،كنوك انؼًووم 

"انزٚاػٙ تشكم يُاطوة ؼظوة يوا ٚدرؼوّٛ كنوك انُشواؽ يوٍ انُاؼٛوح انثدَٛوح
 3)

فوٙ  أيوا ، 

                                                 
 1)

 .                         45, ص  2010انغزٚز٘ ؛ انردرٚة انزٚاػٙ : أطاطٛاخ يُٓعٛح . ظايؼح دٚانٗ : انًطثؼح انًزكشٚح ,   نٛس إتزاْٛى ظاطى 
 2)

 2010.انُعل األشزف : دار انؼٛاء نهطثاػح ٔانرظًٛى ,  1. ؽ انردرٚة انزٚاػٙ نطهثح كهٛح انرزتٛح انزٚاػٛح ػثد هللا ؼظٍٛ اناليٙ ؛  

 .125, ص 

 3)
 .254, ص  2004:انطٛل نهطثاػح ,ظايؼح اندادطٛح –األطض انؼهًٛح ٔانردرٚة انزٚاػٙ  ػثد هللا ؼظٍٛ اناليٙ ؛ 



انٕاظوة  ألداءانعظوى انزٚاػوٙ يؼود ٔي ْوم  إٌفٕٓيٓا انزٚاػوٙ انرةظظوٙ فًؼُاْوا ي

   ، انؽزكٙ نفؼانٛرّ انزٚاػٛح انرٙ ٚةرض تٓا تشكم فؼوال ٔؼظوة يرطهثواخ ذهوك انفؼانٛواخ

انفؼانٛواخ انزٚاػوٛح  أداءٔكذنك ًٚكٍ ذؼزٚل انهٛاقوح انثدَٛوح ت َٓوا يدودرج انزٚاػوٙ ػهوٗ 

 ْذِ انفؼانٛح . أداءا يا ذرطهثّ شزٔؽ انًطهٕتح تكفاءج ػانٛح ٔف

 -انرظىَة فٍ كشج انُذ : 2-1-2

يزيٗ انةظى اكثز ػدد يوٍ انُدواؽ  إطاتح " ٚرثهٕر انٓدف انزئٛظٙ يٍ كزج انٛد فٙ      

ٔاَطالقا يٍ ْوذا انٓودف ٚؼود انرظوٕٚة ْوٕ انؼايوم انًو شز ػهوٗ  ،خالل سيٍ انًثارٚاخ 

" َرٛعح انًثاراج 
 1)

كم يا ٚ دٚوّ انالػثوٌٕ يوٍ يٓواراخ ْعٕيٛوح كوانرًزٚز نذنك "فاٌ   ، 

ؼثح انفزدٚوح ٔانعًاػٛوح كوم كنوك يوا هٔغٛزْا يٍ يٓاراخ ان ،ٔؼزكاخ اندديٍٛ انٓعٕيٛح 

ٔخها ازٔف يُاطثح ٔآيُح نؼًهٛح انرظٕٚة ػهٗ انًزيٗ ." إػداد إال ْٕ
 2)

 

نًعادنووح ٔقوود ػووزف انرظووٕٚة تؼوودج ذؼووارٚل يُٓووا ذؼزٚوول   شووايز يؽظووٍ ( "ْٔووٕ ا    

انفؼهٛح ٔانعادج نالػة انًٓاظى إلدخال انكزج إنٗ ْودف انةظوى يظورصًزا فوٙ كنوك قاتهٛروّ 

انُفظٛح ٔانثدَٛح ٔانذُْٛح ."
  3)

 . 

 -دلح انرظىَة : 3-1-3

انالػووة ٔٚظووؼة ػهووٗ انؽووارص  إنٛووّيكوواٌ ٚٓوودف  إنووٗٔطووٕل انكووزج  " ٔٚدظوود تٓووا   

ذكوٌٕ يظوٕتح تدقوح فوٙ  أٔٔاٚوا انًزيوٗ س ألؼودفركٌٕ انكزج يالؼدوح يوصال  إنٛٓاانٕطٕل 

                                                 
 1)

 . 2, ص 1191. انكٕٚد : يطاتغ انظالو ,  كزج انٛد يؽًد ذٕفٛا انٕائهٙ ؛  
 2)

 . 26, ص 2003,  يظدر طثا ككزِ يؽًد ػثد انزؼٛى إطًاػٛم ؛  

 3)
انرٓدٚل ػُد الػثٙ اندرظح األٔنٗ نكزج انددو فٙ انؼزاا . رطانح ياظظرٛز غٛز يُشٕرج . تغداد : يطثؼح أركاٌ ,  شايز يؽظٍ . ٔاقغ 

 . 1, ص  1194



"ٔيًوا طوثا ٚرؼوػ إٌ اندقوح ذؼُوٙ انكفواءج فوٙ إطواتح  ،اذعاِ قدو شاتروح نؽوارص انًزيوٗ 

انٓدف "
  1)

 

 -تخطىج االسذكاص : أنغىؽٍانرظىَة  2-1-3-1

انًًٓوح ٔانروٙ ذظورةدو كصٛوزا فوٙ انًُواؽا  األَوٕاعٚؼد ْذا انُٕع يوٍ انرظوٕٚة يوٍ       

انالػوة انوذ٘ ٚعٛود ْوذا انُوٕع  أطوثػ إكف خاطح يُطدح انظواػد ٔانٕطوؾ انًٕاظٓح نهٓد

يٍ انرظٕٚة ٚؽدا َرائط ظٛدج نفزٚدّ َظزا نهدٕج ٔانظزػح انرٙ ذ دٖ تٓوا ْوذا انرظوٕٚثح 

ؼووارص  أٔٔانًثاغرووح انرووٙ ٚدووٕو تٓووا انالػووة نفزٚووا انةظووى  طووٕاء كوواٌ يووٍ انًوودافؼٍٛ 

 أَوٕاعٔاٌ ُْوام  ،ظٕٚة يوٍ انُاؼٛوح انفُٛوح ْذا انُٕع يٍ انر أداءانًزيٗ ٔكذنك طٕٓنح 

 -ػدج يٍ انرظٕٚة تةطٕج االرذكاس ْٙ :

 . انرظٕٚة يٍ يظرٕٖ انزأص ٔانكرل 

. انرظٕٚة يٍ يظرٕٖ انؽٕع ٔانزكثح 

انرظووٕٚة انووذ٘ ٚوورى ػووٍ ؽزٚووا  ٚثوودأٔنغووزع ذؽدٛووا االرذكوواس ػهووٗ انزظووم انٛظووزٖ    

 اسٚح نهددو نرؽدٛا قٕج انرظٕٚة . انؽزكح االرذك ، نإلياواندٔراٌ اندٕ٘ انظزٚغ 

 (و 2002 وآخشوٌانحًُذ  لغىس ػثذ ) دساعح 2-2-1
(2)

 

انؼضضشب انغضضاحك خ انخطضضاف ختكضضشج  أداء) تؼضضغ انظضضفاخ انثذَُضضح وػاللرهضضا تًغضضرىي 

 انطائشج (.

 -: إنٗذٓدف ْذِ اندراطح 

                                                 
 
)1 

James. Gou . sport skill of boys and girls .  u.s.a  library  of congers . 1980.  p47 

 
 2)

ا تًظرٕٖ أداء انؼزب انظاؼا   انةطاف (تكزج انطائزج ,   يعهح َظل طُٕٚح قظٕر ػثد انؽًٛد ٔآخزٌٔ ؛ تؼغ انظفاخ ٔػالقرٓ 

 .                166(, ص  2002(, 21ذظدرْا ػًادج كهٛح انرزتٛح انزٚاػٛح / ظايؼح دٚانٗ , انؼدد  



 انرؼووووزف تًظوووورٕٖ تؼووووغ انظووووفاخ انثدَٛووووح نوووودٖ الػثووووٙ انؼووووزب انظوووواؼا

 اندرظح انًًراسج فٙ يؽافظح انثظزج . أَدٚحا  انةطاف(فٙ فز

 اندرظوح  أَدٚوحانرؼزف ػهٗ يظورٕٖ الػثوٙ انؼوزب انظواؼا  انةطواف(فٙ فوزا

 انًًراسج فٙ يؽافظح انثظزج.

نودٖ الػثوٙ انؼوزب  األداءانؼالقوح توٍٛ يظورٕٖ انظوفاخ انثدَٛوح ٔيظورٕٖ  إٚعاد

 انظاؼا   انةطاف (.

 أتوٙاندرظح انًًراسج فوٙ نؼثوح كوزج انطوائزج    ٍ أَدٚحالػثٛذى اخرٛار ػُٛح انثؽس يٍ      

ٔانًشووورزكٍٛ فوووٙ انووودٔر٘  2006 – 2005انًدُٚوووح ( نهًٕطوووى  –انثؽوووز٘  –انةظوووٛة 

انؼووزب انظوواؼا    ألداءانؼزاقووٙ نٓووذا انًٕطووى ؼٛووس ذووى اخرٛووار الػثووٍٛ يووٍ كووم َوواد٘ 

ًصوم ْوذِ الػوة ( تؽٛوس ذ 12   أطوم( الػثوٍٛ يوٍ 6  أفوزادانةطاف ( ٔتذنك تهو  ػودد 

 . األطم%( يٍ يعرًغ  50انُظثح   

يٓوارج  أداء%( تٍٛ يظرٕٖ 0،0تاؼرًال خط     إؼظائٛحػدو ٔظٕد ػالقح كاخ دالنح ـ  

 انؼزب انظاؼا انةطاف ٔتٍٛ كم يٍ طفرٙ   طزػح االطرعاتح انؽزكٛح ٔانزشاقح ( .

 انثاب انثانث

 -:يُهج انثحث واجشاءاذه انًُذاَُح -3

  -يُهج انثحث : 3-1

انؼالقاخ االرذثاؽٛح انًالئًح نطثٛؼح يشكهح  ت طهٕبانًُٓط انٕطفٙ  حانثاؼص يداطرةد  

يؽأنح انزتؾ تٍٛ انًرغٛزاخ يغ تؼؼٓا ٔذؽدٚد انؼٕايم  " انرٙ ذؼُٙ ٔأْدافّانثؽس 

" األطانٛةذؽهٛم  إنٗانًشرزكح ْٔٙ ذٓدف تظٕرج ػايح يٍ خالل االرذثاؽ 
 1)

. 

                                                 
 1)

 .62( ص1199.  انزٚاع : دار انًزٚخ نهُشز ,  . دنٛم انثاؼساؼًد فاؽز َعى ٔآخزٌٔ  



 -ػُُح انثحث : 3-2

ػُٛح انثؽس فدد  إيا ،دٚانٗ تكزج انٛد  شثابيعرًغ انثؽس يٍ الػثٙ يُرةة ذكٌٕ     

ٔقد ته  ػدد أفزاد انؼُٛح انرٙ ذى ذطثٛا االخرثاراخ ػهٛٓا  ،اخرٛزخ تانطزٚدح انؼًدٚح 

 الػة ( . 14 

 -وعائم جًغ انثُاَاخ : 3-3

 اطرةدو انثاؼس ٔطائم ػدج نعًغ انثٛاَاخ انًطهٕتح فٙ تؽصّ :

  ٔاألظُثٛحٔانًزاظغ انؼزتٛح انًظادر . 

. االخرثاراخ ٔاندٛاص 

 -انًغرخذيح فٍ انثحث : واألجهضج األدواخ 3-3-1

. يهؼة كزج ٚد 

  2طاػح ذٕقٛد انكرزَٔٛح ندٛاص انشيٍ ػدد.) 

  3كزج ٚد ػدد.) 

   و . ( 40شزٚؾ قٛاص تطٕل 

انرظضىَة نكضشج  انمذساخ انثذَُح انخاطضح واخرثضاس دلضح ألهىذحذَذ يرغُشاخ انثحث  3-4

 :انُذ 

 حانثاؼصو خاندودراخ انثدَٛوح انةاطوح فوٙ كوزج انٛود نعو  أْوىذؽدٚد  إنٗيٍ اظم انٕطٕل    

ذظًٛى اطرًارج اطرثٛاٌ ٔذٕسٚؼٓا ػهٗ يعًٕػح يٍ انةثوزاء ٔانًةرظوٍٛ انوذٍٚ تهو   إنٗ

رؼهى انؽزكووٙ ذؼووًُد انوو( تووٍٛ خثٛووز ٔيةوورض فووٙ ػهووى انروودرٚة انزٚاػووٙ 9ٔػووددْى  

ظوح نكوم قودرج تدَٛوح ٔفوا راخ تدَٛح ٔكنك ػٍ ؽزٚا ٔػوغ اندر( قد10ػهٗ  االطرًارج 



انًةورض ػوزٔرٚح  األطوراكأ٘ يالؼظوح ٚزاْوا  ٔإتوداء( 0،1،2،3،4،5   اٜذوٙانًدرض 

نٓوذا  أػودخْٔايح ٔنى ٚوزد ككزْوا فوٙ االطورًارج ٔتؼود ظًوغ انثٛاَواخ ٔذفزٚغٓوا تعودأل 

 %( .95ػهٗ َظثح اذفاا اقم يٍ   دانغزع ذى اطرثؼاد انددراخ انثدَٛح انرٙ ؼظه

انمذساخ انثذَُح انخاطضح واخرثضاس دلضح انرظضىَة  أهىذششُح االخرثاساخ نمُاط  3-4-1

  : 

انددراخ انثدَٛح انةاطح ٔاخرثار دقح انرظوٕٚة  أْىٔفدا نُرائط االطرًارج انرٙ ؼددخ      

اندودراخ  أْوىانةثوزاء ؼوٕل ذزشوٛػ  أراء تاطورطالع أخوزٖاطورًارج  أػودخفٙ كوزج انٛود 

انثدَٛح انةاطح انرٙ ٚدٛظٓا ٔانرٙ ذى ػزػٓا ػهٗ يعًٕػح يٍ انةثزاء فٙ االخرظواص 

 خ( اخرثار ٔقود اػرًود15( خثٛزا ٔيةرظا ٔكاٌ ػدد االخرثاراخ  9ٔانذٍٚ ته  ػددْى  

َظوووثح يوٕٚوووح ٚؽددٓوووا االخرثوووار يوووٍ توووٍٛ  أػهوووٗػُووود اخرٛوووار االخرثووواراخ ػهوووٗ  حانثاؼصووو

 . األخزٖ االخرثاراخ انًزشؽح

 انًىاطفاخ انُهائُح نالخرثاساخ انًغرخذيح فٍ انثحث : 3-4-2

 )) االخرثاس األول ((  

خ انشأطتانُذٍَ يٍ فىق  أياياكغى (  3يٍ وػغ انىلىف سيٍ انكشج انطثُح ) 
(1)

  . 

: انغشع يٍ االخرثاس 

 خ لُاط انمىج االَفجاسَح فٍ ػؼالخ انزساػٍُ خ.  

انالصيح :  األدواخ 

 إشوارجػطواء إلطوافزج  ،كغوى (  3كوزج ؽثٛوح ٔسٌ    ،شزٚؾ قٛواص  ،كزج انٛد يهؼة 

 ؽثاشٛز . ،انثدء 

                                                 
 1)

 . 200, ص  1199,  , يظدر طثا ككزِ ٙ ؼظاٍَٛ ٔؼًد٘ ػثد انًُؼى يؽًد طثؽ 



 األداءوطف : 

ٔيؼّ انكوزج  األرعٚرةذ انالػة ٔػغ انٕقٕف فرؽا خهل خؾ انزيٙ انًزطٕو ػهٗ     

 ٔألتؼود األيواو إنوٗانثدء نالػة انذ٘ ٚدٕو تزيٙ انكزج انطثٛح  إشارج إػطاءانظدر .  أياو

 افح يًكُح .يظ

: ذؼهًُاخ االخرثاس 

انظوودر ال  أيواواخوذ انالػوة انٕػووغ انظوؽٛػ   انٕقوٕف فرؽووا ( ٔيؼوّ انكوزج انطثٛووح      

 األرعٚعووٕس رفووغ اندووديٍٛ ػووٍ  . ال األرعٚعووٕس نالػووة نًووض انةووؾ انًزطووٕو ػهووٗ 

. ػًم قوٕص توانظٓز يوغ إرظواع انكوزج انطثٛوح تٕاطوطح انوذراػٍٛ إنوٗ انةهول األداء أشُاء

 ٍ شى ريٛٓا إنٗ األياو ٔألتؼد يظافح يًكُح.ٔي

 : األداءانغشػح فٍ 

. ٚؼهووٍ انووزقى انووذ٘ ٚظووعهّ كووم الػووة ػهووٗ  أفؼووهًٓانكووم الػووة يؽووأنرٍٛ ٚظووعم نووّ     

 انالػة انذ٘ ٚهّٛ نؼًاٌ ػايم انًُافظح .

 االخرثاس : إداسجـ 

ٛوٍٛ يكواٌ طودٕؽ ل ذؼٔذظوعٛم انُروائط يوٍ خوال أٔال األطوًاءيظعم : ٚدوٕو تانُوداء ػهوٗ  

 انكزج انطثٛح.

ٔذصثود شوزٚؾ اندٛواص يوٍ توداٚرٓا  األداءانثودء يوغ يالؼظوح طوؽح  إشوارج إػطواءيؽكى : 

 نهددو .

ؼظاب اندرظاخ : ذؽظة ٔذظعم نالػة انًظوافح توانًرز ٔأظشائوّ يوٍ خوؾ انزيوٙ ؼروٗ 

 يكاٌ طدٕؽ انكزج انطثٛح ػهٗ األرع .

 



 )) االخرثاس انثاٍَ ((

خ ( نغاس جُدانثثاخ )  انمفض انؼًىدٌ يٍ
(1)

: 

 لُاط انمىج االَفجاسَح نؼؼالخ انشجهٍُ . انغشع يٍ االخرثاس :

 انالصيح : األدواخـ 

 شزٚؾ قٛاص . ،يُاطة  تارذفاع أيهضؼائؾ 

ٚدوول انالػووة يٕاظٓووا نهؽووائؾ ًٔٚوود انووذراػٍٛ ػانٛووا ألقظووٗ يووا ًٚكووٍ  : األداءوطضضف ـضض 

ٚظعم انزقى انذ٘ ذوى  األرعفغ انؼدثٍٛ يٍ ٔٚؽدد ػاليح ػهٗ انؽائؾ يغ يالؼظح ػدو ر

ٔانوٗ ٚدٕو انالػة يٍ ٔػغ انٕقٕف تًزظؽح انذراػٍٛ إنٗ األطوفم .أيائّػغ انؼاليح 

انةهل يغ شُٙ انعذع نألياو ٔانٗ األطفم يغ شُٙ انزكثرٍٛ َظفا   سأٚح قائًح ( شوى ٚدوٕو 

ٗ ٔيوغ يزظؽوح نهوذراػٍٛ انالػة تًد انزكثرٍٛ ٔاندفغ فٙ اندوديٍٛ يؼوا تواندفش َؽوٕ األػهو

ٚدٕو إنٗ األياو ٔانٗ األػهوٗ نهٕطوٕل تًٓوا أقظوٗ ارذفواع يًكوٍ ٔيوٍ شوى ٔػوغ ػاليوح 

 أخزٖ ؼرٗ أػهٗ َدطح ٚظم أنٛٓا .

ٚرى انودفغ تاندوديٍٛ يوٍ ٔػوغ انصثاخ.قثوم قٛواو انالػوة تواندفش  أٌٚعة  ذؼهًُاخ االخرثاس:

نؼثؾ ذٕقٛود انؽزكوح ٔكنوك  ألطفمأانٗ  األياو إنٗٚدٕو تًزظؽح انذراػٍٛ  األػهَٗؽٕ 

 ارذفاع يًكٍ . أقظٗ إنٗنهٕطٕل 

 أفؼوهًٓا(طى .نكم الػة يؽأنراٌ ذظعم نوّ 1 ألقزب:ذ خذ اندٛاطاخ األداءانظزػح فٙ 

 . ٚؼهٍ انزقى انذ٘ ٚظعهّ كم الػة ػهٗ انالػة انذ٘ ٚهّٛ نؼًاٌ ػايم انًُافظح .

 إداسج االخرثاس : ـ

 ٔذظعٛم انُرائط شاَٛا . أٔال طًاءاأليظعم : ٚدٕو تانُداء ػهٗ 

                                                 
 1)

 92-94, ص 1114, انداْزج , دار انفكز انؼزتٙ ,  3, ؽ اخرثاراخ األداء انؽزكٙ يؽًد ؼظٍ ػالٔ٘ , يؽًد َظز اندٍٚ رػٕاٌ ,  



 ٔؼظاب اندرظاخ شاَٛا. أٔال األداءيؽكى :ٚدٕو تًالؼظح 

 حغاب انذسجاخ :ـ 

درظووّ انًةرثووز ْووٙ :ػوودد انظووُرًٛرزاخ تووٍٛ انةووؾ انووذ٘ ٚظووم أنٛووّ يووٍ ٔػووغ انٕقووٕف 

 (طى .1يدزتّ ألقزب   األػهٗ إنٗانرٙ ٚظم أنٛٓا َرٛعح اندفش  ٔانؼاليح

 .(دقائا ٔتؽدٔد ػُٛح انرعزتح االطرطالػٛح 5االخرثار   ٔأداءانشزغ  : تهغد يدج انىلد

 )) االخرثاس انثانث ((

( ثىاٍَ:10انشكغ فٍ انًكاٌ نًذج ) خ
(1)

 

. ٍُانغشع يٍ االخرثاس : لُاط انغشػح انحشكُح نؼؼالخ انشجه 

ؼثوووم يطووواؽٙ  ،طووواػح ذٕقٛووود انكرزَٔٛوووح  ،يهؼوووة كوووزج ٚووود  انالصيضضضح : األدواخ

 انثدء ٔانُٓاٚح . إشارج إلػطاءطافزج  ،(و 1تطٕل 

: وطف األداء 

انؽثم انًطاؽ انًصثود يوٍ انعٓروٍٛ ػوٍ ؽزٚوا فزٚوا  أياوٚرةذ انالػة ٔػغ انٕقٕف    

شى ٚرةذ انالػة ٔػغ انٕقٕف َظفا   اؼد انفةوذٍٚ يوٕاس٘ نوألرع ( أ٘ ارذفواع انؼًم 

إشارج انثودء نالػوة انوذ٘ انؽثم انًطاؽ ػٍ األرع ٚؼادل ارذفاع ركثح انًةرثز. إػطاء 

ٚدٕو تانزكغ ذثدأ تانزظم انًٍٛٛ فٙ انًكاٌ ت قظٗ طزػح تؽٛس ٚاليوض انؽثوم انًطواؽ 

تزكثرّ تانرُأب فٙ ظًٛغ يزاؼوم انوزكغ فوٙ انًكواٌ. ٚظورًز انالػوة فوٙ انركوزار ْوذا 

 األداء أقظٗ ػدد انًزاخ نًدج ػشز شٕاَٙ .

 

                                                 
 1)

 3,ص3, ص 1192, انداْزج :دار انفكز انؼزتٙ ,  2 , ؽ 1,ض انردٕٚى ٔاندٛاص فٙ انرزتٛح انثدُٚح أ انزٚاػٛح يؽًد طثؽٙ ؼظاٍَٛ ؛  



 ذؼهًُاخ االخرثاس : ـ 

ظؽٛػ   انٕقٕف َظفا (نغزع ذصثٛد انؽثوم انًطواؽ تًوا ٚرُاطوة اخذ انالػة انٕػغ ان

ٚعووة انثوودء تانزظووم انًٛووٍٛ ػُوود ٔارذفوواع ركثووح انالػووة ٔانؼووٕدج ػهووٗ ٔػووغ انٕقووٕف. 

إػطاء اإلشارج . ٚعة أٌ ذهًض انالػة ركثروّ  تانرُوأب (انؽثوم انًطواؽٙ . االطورًزار 

 ٔنغاٚح إػطاء إشارج انُٓاٚح.ٔػدو انٕقٕف فٙ أشُاء األداء ٔػُد إػطاء إشارج انثدء 

 انغشػح فٍ األداء :            

ٚؼهٍ انوزقى انوذ٘ ٚظوعهّ انالػوة ػهوٗ نالػوة انوذ٘ ٚهٛوّ  نكم الػة يؽأنح ٔاؼدج فدؾ .

 نؼًاٌ ػايم انًُافظح.

 االخرثاس : إداسج

 االخرثار شاَٛا . أداءٔذظعٛم ػدد يزاخ  أٔال األطًاءيظعم : ٚدٕو تانُداء ػهٗ 

 ٔيالؼظح طؽح أداء االخرثار ٔانؼد.انثدء ٔانُٓاٚح يغ انرٕقٛد  إشارج إػطاءي قد : 

 حغاب انذسجاخ : 

ػٍ ؽزٚوا اندودو انًُٛوٗ  األرعذؽرظة ػدج ٔاؼدج ػٍ كم يزج ٚدٕو فٛٓا انالػة تهًض 

 فدؾ.

 شٕاَٙ . (10نًدج   نألرعذؽرظة ٔذظعم نالػة ػدد يزاخ نًض انددو انًُٛٗ 

 )) االخرثاس انشاتغ : دلح انرظىَة ((

 ـ انغزع يٍ االخرثار :قٛاص دقح انرظٕٚة فٙ كزج انٛد .

ـوو ؽزٚدووح األداء :رطووى يزيووٗ كووزج ٚوود ػهووٗ ؼووائؾ أيووايٙ ػهووٗ شووكم قووائًٍٛ ٔػارػووح   

( و تؽٛووس ٚكووٌٕ انشووكم انووذ٘ ًٚصووم اندووائًٍٛ ياليظووا نةووؾ ذالقووٙ انؽووائؾ ٔأرػووٛح  3×2



دٛاص دقوح انرظوٕٚة فوٙ كوزج انٛود إنوٗ ذظوغ يظورطٛالخ ٔٚزطوى انًهؼة شى ٚدظى انًزيٗ ن

 انشكم . كًا فٙ ( و  1خؾ ػهٗ األرع ٚثؼد   
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 (1شكم  

 ٕٚػػ ذدظٛى يزيٗ كزج انٛد

ٚدٕو انالػة تانرظٕٚة يٍ خهل انةؾ تةطٕج االرذكاس يغ يزاػاج إٌ انوذ٘ ٚظوٛة      

( ٔانرووٙ ذًصووم سٔاٚووا انًزيووٗ األرتؼووح ٔانرووٙ ذثهوو  1،3،2،1انكووزج فووٙ انًظوورطٛالخ   

( طى ُٚال اندرظح انُٓاٚح ْٔٙ أرتؼح درظاخ. أيا انذ٘ ذظٛة كزذوّ 100×60أتؼادْا   

( ٔانرٙ ذًصوم انًُطدوح فوٕا رأص ؼوارص انًزيوٗ ٔتوٍٛ قديٛوّ ٔانروٙ 9،2انًظرطٛالخ   

كزذووّ انًظوورطٛالخ    ٔانووذ٘ ذظووٛة ،(طووى ُٚووال شالشووح درظوواخ  100×60ذثهوو  أتؼووادِ   

( طوى  100× 90( ٔانرٙ ذًصم يُطدح يود كراػوٙ ؼوارص انًزيوٗ ٔانروٙ أتؼادْوا    4،6

ٔانذ٘ ذظٛة كزذّ انًظرطٛم انًرٕطؾ ٔانوذ٘ ًٚصوم يُطدوح طودر ٔظوذع  ،ُٚال درظرٍٛ 

ٔإكا  ،( طوى ٚظورؽا درظوح ٔاؼودج  100×90ؼارص انًزيوٗ ٔانوذ٘ ذثهو  أتؼادْوا         

كنك ُٚال انالػة طفزا.ٚ د٘ كم الػة ػشز يؽوأالخ ٔػهوٗ كنوك ظاءخ انكزج خارض 

 ذكٌٕ انُٓاٚح انؼظًٗ نالخرثار.

 



 انرجشتح االعرطالػُح : 3-5

قايد انثاؼصح ت ظزاء ذعزتح اطرطالػٛح نالخرثاراخ انًٕػٕػح نهًٓاراخ ػهٗ ػُٛوح      

انرعزتوح  إظوزاء أٌ إك 1/2013/ 21( ؽالب يٍ خارض ػُٛوح انثؽوس تروارٚخ 10يكَٕح  

 أدٔاخيوٍ  األطاطٛحٚرى نكٙ ذظرطهغ فٛٓا انثاؼصح قدرج ٔطالؼٛح يا ٚظاػدْا فٙ انرعزتح 

تٓووا انًةرظووٌٕ فووٙ انثؽووس  أٔطووٗٔفزٚووا ػًووم يظوواػد ٔاخرثوواراخ ْٔووٙ ػًهٛووح يًٓووح 

اخرثار ٚكٌٕ يدديح نرعزتح ٔاخرثار اكثز "  أٔانؼهًٙ فٓٙ " ذعزتح 
 1)

 

ٚدوٕو تٓوا انثاؼوس  أٔنٛوح" دراطوح ذعزٚثٛوح  أَٓاػهٗ  ٔقد ػزفد انرعزتح االطرطالػٛح     

"  ٔأدٔاذوّانثؽوس  أطوانٛةػهٗ ػُٛح طغٛزج قثم قٛايّ تثؽصّ تٓدف اخرثار 
 2)

إك قايود  ، 

انثاؼصوووح ترطثٛوووا االخرثووواراخ انًزشوووؽح خوووالل انرعزتوووح االطووورطالػٛح ٔقووود ذوووى انرؼوووزف 

 ٔانرٕطم إنٗ يا ٚ ذٙ :

 ؼُٛح يدٖ يالئًح االخرثاراخ نًظرٕٖ انـ 

 انًظرةديح فٙ انثؽس  األدٔاخاخرثار فؼانٛح ٔطالؼٛح ـ 

 انرؼزف ػهٗ انٕقد انذ٘ ٚظرغزقّ كم اخرثار ـ 

 قٛاص كفاءج فزٚا انؼًم انًظاػد ٔيا ٚؽراظّ خالل انرعزتح ـ 

ذشووةٛض انظووهثٛاخ ٔ انًؼٕقوواخ انرووٙ ذٕاظووّ انثؽووس ٔذعأسْووا خووالل ذطثٛووا انرعزتووح ـوو 

 انًٛداَٛح 

 حظائُح : انىعائم اإل 3-6

انًُاطووثح نًٕػووٕع انثؽووس ٔكاَوود ػهووٗ ٔفووا  اإلؼظووائٛحانٕطووائم  حانثاؼصوو داطوورةدي        

 (SPSSاإلؼظائٛح   َظاو انؽدٛثح

                                                 
 1)

 Julia , Swannel n; The oxford Modern English Dictionary Clarinda press G.B 1993 , P (810) 
 2)

 21( , ص1194انداْزج , انٓٛوح انؼايح نش ٌٔ انًطاتغ األيٛزٚح ,   1يعًغ انهغح , يعًغ ػهى انُفض فٙ انرزتٛح , ض 



 انثاب انشاتغ

 ػشع وذحهُم ويُالشح انُرائج :-4

 :اتُح واالَحشافاخ نًرغُشاخ انثحثانحغ األوعاؽػشع وذحهُم  4-1

 (1جذول )

 الَحشافاخ نؼُُح انثحثانحغاتُح وا األوعاؽَثٍُ 

 االَؽزاف انًؼٛار٘ ع( انٕطؾ انؽظاتٙ  َص( انًرغٛزاخ

 4.61 12.43 انظزػح انؽزكٛح نهزظهٍٛ

 2.9 6.35 ندٕج االَفعارٚح نهذراػٍٛ

 2.33 46.09 اندٕج االَفعارٚح نهزظهٍٛ

 

تدًٛوح انٕطؾ انؽظاتٙ نٓوا كواٌ  إٌ(  انظزػح انؽزكٛح نهزظهٍٛ(1فٙ انعدٔل  ٚرثٍٛ       

 اندوٕج االَفعارٚوح نهوذراػٍٛ(ف ٌ انٕطوؾ إيوا يرغٛز(.4.61(ٔتاَؽزاف يؼٛوار٘  12.43 

إيا  اندٕج االَفعارٚوح نهوزظهٍٛ( فدود تهو   ،( 2.9( ٔاالَؽزاف انًؼٛار٘  6.35انؽظاتٙ  

 ( .2.33( ٔته  االَؽزاف انًؼٛار٘  46.09  انٕطؾ انؽظاتٙ

 

 

 

 

 



االسذثاؽ تٍُ يرغُش انغشػح انحشكُح نهشجهٍُ ػشع وذحهُم ويُالشح َرائج ػاللح 4-2

 دلح انرظىَة.و

 (2جذول سلى )

 انحغاتُح واالَحشافاخ ولًُح)س( انًحغىتح وانجذونُح ودالنح االسذثاؽ األوعاؽَثٍُ 

 انًرغُشاخ
انىعؾ انحغاتٍ 

 )َط(

االَحشاف انًؼُاسٌ 

 )ع(

لًُح )س( 

 انًحغىتح

لًُح س 

 جذونُح
 انذالنح

 دلح انرظىَة

 
 يؼُىٌ 0.533 0.629 8.22 22.42

انغشػح انحشكُح 

 نهشجهٍُ
 يؼُىٌ 0.533 0.629 2.08 18.69

 (12(ودسجح حشَح )0.05ذحد يغرىي دالنح )

انٕطؾ انؽظاتٙ ندقح انرظٕٚة كاٌ تدًٛح  إٌ (2ٚرثٍٛ يٍ انعدٔل رقى     

(ٔتدًٛح 0.621(ٔتًؼايم ارذثاؽ قدرِ  9.22(ٔتاَؽزاف يؼٛار٘ يددارِ 22.42 

انٕطؾ انؽظاتٙ  نهظزػح انؽزكٛح نهزظهٍٛ (كاٌ  إٌ(.كًا 0.533نٛح يددارْا  ظدٔ

(ٔتدًٛح 0.621(ٔتًؼايم ارذثاؽ قدرِ  2.09(ٔتاَؽزاف يؼٛار٘ يددارِ 19.61تدًٛح  

 (.0.533ظدٔنٛح يددارْا  

( إٓر ػالقح كاخ 2دند َرائط اخرثار انظزػح انؽزكٛح ٔانًٕػؽح فٙ انعدٔل    

كم يٍ اخرثار انظزػح انؽزكٛح ٔدقح انرظٕٚة انًثؽٕشح ٔاٌ انظثة فٙ ن إؼظائٛحدالنح 

انًظاػدج  األدٔاخاالطرفادج يٍ  إنٗ ايٍ ٔظٓح َظزْ حزاْا انثاؼصذْذِ انؼالقح انًؼُٕٚح 

 إنٗانٕطٕل  إٌككز " إكانكفٛهح تزفغ انًظرٕٖ انثدَٙ ْٕٔ يا اذفا يغ  طالغ ػطٛح (

تشكم يثزيط ػهًٛا  األطاطٛحّ ذدرٚة انًٓاراخ ٕٚظ أٌاالَعاس انزٚاػٙ انؼانٙ ٚعة 

 يظرةديا انٕطائم ٔاألدٔاخ انًظاػدج انكفٛهح ترطٕٚز ذهك انًٓاراخ ، ٔنظُٕاخ ؽٕٚهح



".
 1)

فؼال ػٍ اطرةداو ؽزائا انردرٚة انؽدٚصح ٔانرٙ ذرالئى يغ يرطهثاخ انهؼة  

ْرًاو اغهة شٓدخ ا إنٗ األخٛزجانؽدٚس فؼال ٌ انرطٕراخ انًهؽٕاح فٙ انظُٕاخ 

خ انرٙ ذزفغ انًظرٕٚاخ انثدَٛح ٔانًٓارٚح اانرًزُٚ تاطرةداواندٔل انًردديح فٙ ْذِ انهؼثح 

 نالػثٙ انفواخ انؼًزٚح .

يرغُش انمىج االَفجاسَح نهزساػٍُ ػشع وذحهُم ويُالشح ػاللح االسذثاؽ تٍُ  4-2

 ودلح انرظىَة .

 (3جذول سلى )

انًؼُاسَح ولًُح )س(انًحغىتح وانجذونُح ودالنح  انحغاتُح واالَحشافاخ األوعاؽَثٍُ 

 االسذثاؽ

 انًرغُشاخ
انىعؾ انحغاتٍ 

 )َط(

االَحشاف انًؼُاسٌ 

 )ع(

لًُح )س( 

 انًحغىتح

لًُح س 

 جذونُح
 انذالنح

 يؼُىٌ 0.533 0.65 8.22 22.42 دلح انرظىَة

انمىج االَفجاسَح 

 نهزساػٍُ
 يؼُىٌ 0.533 0.65 2.8 6.35

انٕطؾ انؽظاتٙ ندقح انرظٕٚة كاٌ تدًٛح  إٌ(3عدٔل رقى ٚرثٍٛ يٍ ان    

(ٔتدًٛح ظدٔنٛح 0.65(ٔتًؼايم ارذثاؽ قدرِ  9.22يؼٛار٘ قدرِ   (ٔتاَؽزاف 22.42 

(.ٔاٌ انٕطؾ انؽظاتٙ  نهدٕج االَفعارٚح نهذراػٍٛ(كاٌ تدًٛح 0.533قدرْا 

ًح ظدٔنٛح (ٔتد0.65ٛ(ٔتًؼايم ارذثاؽ قدرِ  2.9(ٔتاَؽزاف يؼٛار٘ قدرِ  6.35 

 (.0.533يددارْا  

                                                 
 1)

انؼالقح تٍٛ أداء تؼغ انًٓاراخ األطاطٛح فٙ كزج انطائزج ٔذزذٛة فزا أَدٚح اندرظح األٔنٗ فٙ غ ػطٛح كااى ٔآخزٌٔ . طال 

 .   129-126, ص 1991انً ذًز انؼهًٙ انةايض نكهٛاخ انرزتٛح فٙ قطز , ظايؼح انثظزج .  تؽس يُشٕر فٙ يؽافظح انثظزج .

 



(ػهٗ ٔظٕد ػالقح 4دند َرائط اندٕج االَفعارٚح نهذراػٍٛ ٔانًٕػؽح فٙ انعدٔل      

انرٙ ذ دٖ تٓا  اإلنّٛ إنٗ،ْذِ انًؼُٕٚح  حؼشٔ انثاؼصذٔتٍٛ دقح انرظٕٚة ٔ   ارذثاؽ تُٛٓا 

ذهؼة دٔر دقح انرظٕٚة ٔكصزج اؼرٛاظٓا يٍ قثم الػثٙ كزج انٛد كَٕٓا ذًصم يٓارج 

انرٙ  األخطاءانًثاراج َرٛعح  أشُاءؼاطى فٙ َرائط انًثارٚاخ نؽظٕل الػثٙ انفزٚا تكصزج 

انؽزكٙ  انركُٛك ( فٙ أ٘ فؼانٛح رٚاػٛح يٍ  األداء إذداٌال ًٚكٍ  إكٚدغ فٛٓا انًدافؼٌٕ 

خهٛم  إتزاْٛىدٌٔ ايرالم انظفاخ انثدَٛح انةاطح ترهك انفؼانٛح ْٔذا يا اذفا يغ  

يظرٕٖ انددراخ انًٓارٚح ذرطٕر نرطٕر قدراذٓا انثدَٛح " إٌ" إنٗ أشار إكظُٙ(انؽ
 1)

 . 

انؼًهٛح يًا ٕٚند سٚادج فٙ اندٕج  انردرٚثاخٍٛ خالل تنذا ٚزكش ػهٛٓا يٍ قثم انًدر

 إٌانٓدف كٌٕ  إنٗانكزج  إٚظال إيكاَٛحاالَفعارٚح نهذراػٍٛ ٔانرٙ فٙ ذطٕرْا ذشداد 

 رػد ظاتز  إنّٛ أشارْٔذا يا ٚرفا يغ  ،ثٛز ػهٗ ْذِ انددرج انرظٕٚة ٚؼرًد ٔتشكم ك

ارذثاؽ يٕظة تٍٛ َظثح انرظٕٚثح انُاظؽح َٔرٛعح انًثاراج نكم يٍ  إنٗٔػهٙ ظؼفز ("

انفزا انفائشج ٔانًٓشٔيح ٔذ شز انرظٕٚثح انًفدٕدج فٙ ذؼدٚم َرٛعح انًثاراج يٍ انفٕس 

انٓشًٚح ٔتانؼكض ." إنٗ
 2)

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 1)
يعهح انرزتٛح انزٚاػٛح , ظايؼح تغداد ثدَٛح ٔػالقرٓا تًظرٕٖ االَعاس انًٓار٘ ندٖ الػثٙ كزج انطائزج .انددراخ انإتزاْٛى خهٛم انؽظُٙ , 

 . 13,ص13- 1112,
 2)

 فٙ كزج انظهح هُطاػالقح أفؼهٛح االَعاس انُٓائٙ أنفزقٙ ت َٕاع انرٓدٚل تانفزا انًشاركح فٙ أنًثٛاخ اؽػهٙ ظؼفز طًكح ؛  –رػد ظاتز  

 .15, ص 1119,ػدد خاص ,  2ظايؼح تغداد , يط–ح انزٚاػٛح . يعهح انرزتٛ



االَفجاسَح نهضشجهٍُ ودلضح حهُم ويُالشح ػاللح االسذثاؽ تٍُ يرغُش انمىج ػشع وذ4-3

 .انرظىَة

 (4جذول سلى )

انحغاتُح واالَحشافاخ انًؼُاسَح ولًُح )س(انًحغىتح وانجذونُح ودالنح  األوعاؽَثٍُ 

 االسذثاؽ 

 انًرغُشاخ
انىعؾ انحغاتٍ 

 )َط(

االَحشافاخ 

 انًؼُاسَح )ع(

لًُح 

 )س(انًحغىتح

 لًُح س

 انجذونُح
 انذالنح

 دلح انرظىَة
22.42 

 
 يؼُىٌ 0.533 0.24 8.22

انمىج االَفجاسَح 

 نهشجهٍُ
 يؼُىٌ 0.533 0.24 2.33 46.08

 (12(ودسجح حشَح )0.05ذحد يغرىي دالنح )

( ٔتوواَؽزاف 22.42انٕطووؾ انؽظوواتٙ ندقووح انرظووٕٚة   إٌ(4ٚرثووٍٛ يووٍ انعوودٔل رقووى     

 إيوا(.0.533(ٔتدًٛوح ظدٔنٛوح يدودارْا  0.24ذثواؽ  ٔتًؼايوم ار (9.22يؼٛار٘ يددراِ 

(ٔتووواَؽزاف يؼٛوووار٘ 46.09انٕطوووؾ انؽظووواتٙ  نهدوووٕج االَفعارٚوووح نهوووزظهٍٛ (يدووودارِ  

 (.0.533ٔتدًٛح ظدٔنٛح يددارْا   (0.24(ٔتًؼايم ارذثاؽ يددارِ 2.33قدرِ 

نهدٕج  ائٛحاإلؼظ( انذ٘ ٚثٍٛ ػالقح االرذثاؽ كاخ اندالنح 4دند انُرائط فٙ انعدٔل     

 اطثة ْذِ انًؼُٕٚح ؼظة رأٚٓ حؼشٔ انثاؼصذٔ ،االَفعارٚح يغ دقح انرظٕٚة انًثؽٕشح 

انؼًهٛح ػهٗ ذطٕٚز اندٕج االَفعارٚح  ذدرٚثاذٓىٍٛ خالل تفٙ اْرًاو ٔذزكٛش انًدر

ٔند ارذفاع فٙ  إكانةاطح تؼؼالخ انزظهٍٛ يًا ٔند يظرٕٖ اندٕج االَفعارٚح نهذراػٍٛ 

سٚادج قهح ذزكٛش انالػثٍٛ فٙ ذُفٛذ  إنٗ أدٖاالَفعارٚح نهذراػٍٛ ٔتانرانٙ يددار اندٕج 

انزؼًٍ تدٕنٓا "ذؼد اندٕج االَفعارٚح نؼؼالخ  انرظٕٚة ْٔذا يا أكدذّ  انٓاو ػثد



انرٙ ٚرطهة  األَشطحانددراخ انثدَٛح انزئٛظٛح انرٙ ال تد يٍ ٔظٕدْا فٙ  أْىانزظهٍٛ يٍ 

 انٛد نًظاؼح انٕشة انؼًٕد٘ ذثؼا نرطٕٚز اندٕج االَفعارٚح " فٛٓا انرظٕٚة فٙ كزج األداء

 1)
. 

ارذثاؽ ْذِ انددرج انثدَٛح  إنٗ أدخانرٙ  األطثابقد ٚكٌٕ اؼد  حزٖ انثاؼصذكًا    

 ،فشم انًؽأنح  إنَٗدطح يًا ٚ د٘  أػهٗ إنٗقثم ٔطٕنٓى  انالػثٍٛتانرظٕٚة يٍ قثم 

فٙ انرظٕٚة َرٛعح ػدو انر كٛد ػهٗ  ؽئانةاطثة قهح انرزكٛش ٔاطرةداو انركُٛك 

 إٌْذِ انًٓاراخ نكٍ ٔؼظة رأ٘ انثاؼس  إذدآَا إنٗ أدٖانُٕاؼٙ انفُٛح نهًٓارج يًا 

فٙ ذٕظّٛ انكزج َؽٕ  ٔاألطاتغػدو اطرةداو انزط   إنٗ األداءػُد  انةاؽئانركُٛك 

نهكزج  ذٕفز دٔراٌ يؼكٕص األطاتغرؤٔص  إٌ إنٗٚشٛز  يؽًد طانػ (" إك ،انٓدف 

األداء يًا ٚظاػد فٙ َعاغ انرظٕٚة"ػُد 
 2)

 

 ذٛوحإنوٗ االؼرًواالخ االْوذِ اندودرج ذفردوز  إٌ ميوغ انوزأ٘ اندائو حكًا ٚرٕافا رأ٘ انثاؼصو   

":
 3)

 

 األداء إشُاءانًُدثؼح ٔانًُثظطح انًداتهح  األَظعحػؼل انرٕافا فٙ ػًم 

ؼهٙ ػؼل فؼانٛح انؼًم انًرؼايٍ تٍٛ انعٓاسٍٚ انؼظثٙ ٔانؼ 

 األداءػؼهٛح اكثز فٙ  الَدثاعػؼل ٔظٕد درظح كافٛح  

  ٙاَةفاع فٙ طزػح االَدثاع انؼؼه 

 

                                                 
 1)

فؼانٛح انردرٚة انثهٕٛيرز٘ ػهٗ يظافح انٕشة انؼًٕد٘ ٔأشزْا ػهٗ انؼزتح انظاؼدح ٔتؼغ انددراخ انثدَٛح انٓاو ػثد انزؼًٍ يؽًد .  

 . 245, ص 12,  1112طكُدرٚح , انؼدد ظايؼح اإل –. انًعهح انؼهًٛح نكهٛح انرزتٛح انزٚاػٛح نهثُاخ  انةاطح تكزج انطائزج 
 2)

يؽًد طانػ . يُٓط ذدرٚثٙ يدرزغ تاإلشدال نرطٕٚز اندٕج انؼؼهٛح ٔذ شٛزِ فٙ تؼغ انًٓاراخ انٓعٕيٛح انفزدٚح ٔانًزكثح تكزج انظهح .  

 . 10, ص 1115أؽزٔؼح دكرٕراِ , ظايؼح تغداد , كهٛح انرزتٛح انزٚاػٛح , 
 3)

 . 245,ص 1110. انكٕٚد :دار انؼهى نهُشز ٔانرٕسٚغ ,  ٖنؼاب اندٕيٕطٕػح ايؽًد ػصًاٌ .  

 



 انثاب انخايظ

 -االعرُراجاخ وانرىطُاخ: -5

 االعرُراجاخ:5-1

دقح انرظٕٚة يٍ انؽزكح فٙ كزج انٛد ارذثطود يؼُٕٚوا يوغ اندوٕج االَفعارٚوح  أٌآز  -1

 نهذراػٍٛ .

انؽزكٛووح تكووزج انٛوود كوواٌ نٓووا ارذثوواؽ يؼُووٕ٘ يووغ انظووزػح دقووح انرظووٕٚة  أٌآووز  -2

   .نهزظهٍٛ

يغ اندٕج االَفعارٚوح  أٚؼادقح انرظٕٚة فٙ كزج انٛد كاٌ نٓا ارذثاؽ يؼُٕ٘   أٌآز  -3

 نهزظهٍٛ.

 

 انرىطُاخ: 5-2

تاخرثووار دٔر٘ نالػثووٛٓى  يووٍ اظووم ذؽدٚوود انًظوورٕٖ انثوودَٙ  تٍٛػووزٔرج قٛوواو انًوودر. 1

 .درٚثٙء ترُفٛذ انًُٓط انرٔانًٓار٘ ٔقثم انثد

انرُفٛوذ نهًٓواراخ  أطواصانؼًهٛوح كَٕٓوا ذشوكم  رودرٚثاخػهوٗ انعٕاَوة انثدَٛوح نه  .انر كٛد2

 تكزج انٛد. األطاطٛح

 األداءػهوووٗ ذًُٛوووح ٔذطوووٕٚز اندووودراخ انثدُٚوووح انةاطوووح ػهوووٗ ٔفوووا يرطهثووواخ  .انر كٛووود3

   .انًٓار٘

انظووؽٛؽح ػُوود تُوواء انًُوواْط  انؼهًٛووح األطووضٍٛ ػهووٗ ٔػووغ تػووزٔرج اػرًوواد انًوودر.4

 ت قظوزانٓودف  إنوٗانؽدٚصح كافوح يوٍ اظوم االرذدواء ٔانٕطوٕل  األطانٛة ٔإذثاعدرٚثٛح انر

 . ؽزٚا يًكٍ

 

 

 



 انًظادس

انددراخ انثدَٛح ٔػالقرٓا تًظرٕٖ االَعاس انًٓوار٘ نودٖ الػثوٙ ،إتزاْٛى خهٛم انؽظُٙ ـ 

 .1112،د ظايؼح تغدا ،كزج انطائزج .يعهح انرزتٛح انزٚاػٛح 

 (.1199 ،اؼًد فاؽز َعى ٔآخزٌٔ . دنٛم انثاؼس .  انزٚاع : دار انًزٚخ نهُشز ـ 

انٓوواو ػثوود انووزؼًٍ يؽًوود . فؼانٛووح انروودرٚة انثهٛووٕيرز٘ ػهووٗ يظووافح انٕشووة انؼًووٕد٘ ـوو 

ٔأشزْا ػهوٗ انؼوزتح انظواؼدح ٔتؼوغ اندودراخ انثدَٛوح انةاطوح تكوزج انطوائزج  . انًعهوح 

 .12 ، 1112انؼدد  ،ظايؼح اإلطكُدرٚح  –ٛح انزٚاػٛح نهثُاخ انؼهًٛح نكهٛح انرزت

شايز يؽظٍ . ٔاقغ انرٓدٚل ػُد الػثٙ اندرظح األٔنوٗ نكوزج اندودو فوٙ انؼوزاا . رطوانح ـ 

 .1194 ،ياظظرٛز غٛز يُشٕرج . تغداد : يطثؼح أركاٌ 

ع انرٓودٚل ػهٙ ظؼفز طًكح ؛ ػالقح أفؼهٛح االَعاس انُٓائٙ أنفزقوٙ تو َٕا –رػد ظاتز ـ 

ظايؼوح –تانفزا انًشاركح فٙ أنًثٛاخ اؽاَطا فٙ كوزج انظوهح  . يعهوح انرزتٛوح انزٚاػوٛح 

 .1119 ،ػدد خاص ، 2يط ،تغداد 

ػثد هللا ؼظٍٛ اناليٙ ؛ األطض انؼهًٛح ٔانردرٚة انزٚاػوٙ :  ظايؼوح اندادطوٛح :انطٛول ـ 

 ( . 2004،نهطثاػح 

 انُعول  1ػٙ نطهثح كهٛح انرزتٛوح انزٚاػوٛح . ؽ ػثد هللا ؼظٍٛ اناليٙ ؛ انردرٚة انزٚاـ 

 ( .2010 ،األشزف : دار انؼٛاء نهطثاػح ٔانرظًٛى 

قظٕر ػثد انؽًٛد ٔآخزٌٔ ؛ تؼوغ انظوفاخ ٔػالقرٓوا تًظورٕٖ أداء انؼوزب انظواؼا           ـ 

  يعهح َظل طُٕٚح ذظدرْا ػًادج كهٛح انرزتٛح انزٚاػوٛح /  ،  انةطاف (تكزج انطائزج 

 .                2002 ،(21انؼدد   ،ح دٚانٗ ظايؼ

 ،نٛس إتزاْٛى ظاطى  انغزٚز٘ ؛ انردرٚة انزٚاػٙ : أطاطٛاخ يُٓعٛح .  ظايؼح دٚانٗ ـ 

 ( .                          2010 ،انًطثؼح انًزكشٚح 



طواتغ انٓٛوح انؼايح نش ٌٔ انً ،انداْزج  1ض ،يعًغ ػهى انُفض فٙ انرزتٛح  ،يعًغ انهغح ـ 

 ( .1194  ،األيٛزٚح 

 ( .1191 ،يؽًد ذٕفٛا انٕنٛهٙ ؛ كزج انٛد  .  انكٕٚد : يطاتغ انظالو ـ 

 ، 3ؽ ،اخرثواراخ األداء انؽزكوٙ   ،يؽًود َظوز انودٍٚ رػوٕاٌ  ،يؽًد ؼظٍ ػالٔ٘ ـ 

 ( . 1114 ،دار انفكز انؼزتٙ  ، انداْزج 

ٕج انؼؼوهٛح ٔذو شٛزِ فوٙ تؼوغ يؽًد طانػ . يُٓط ذودرٚثٙ يدروزغ تاإلشدوال نرطوٕٚز اندوـ 

 ،ظايؼووح تغووداد  ،انًٓواراخ انٓعٕيٛووح انفزدٚووح ٔانًزكثووح تكووزج انظووهح . أؽزٔؼووح دكرووٕراِ 

 .1115 ،كهٛح انرزتٛح انزٚاػٛح 

 ، 2ؽ  ، 1ض،يؽًد طثؽٙ ؼظاٍَٛ ؛ انردٕٚى ٔاندٛاص فٙ انرزتٛوح انثدُٚوح أٔ انزٚاػوٛح  ـ 

 (. 1192 ، انداْزج :دار انفكز انؼزتٙ 

 (. 1110 ،ؽًد ػصًاٌ . يٕطٕػح انؼاب اندٕج  .  انكٕٚد :دار انؼهى نهُشز ٔانرٕسٚغ ـ ي

_
 James. Gou   . sport skill of boys and girls    . u.s.a  library  of 

congers . -- Julia ، Swannel n; The oxford Modern English 

Dictionary Clarinda press G.B 1993 . 

980     .  

 

 

 

 

 

 



 (1هحك سلى )ي

 ذىصَغ االعرًاسج إنُهىو انًخرظٍُ انزٍَ ذى  األعاذزج أعًاء

 يكاٌ انؼًم االخرظاص انهمة انؼهًٍ االعى

 كشج عهح -فغهجح ذذسَة  يذسط دكرىس سشا ؽانة
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 كشج َذ -ذؼهى حشكٍ أعرار يغاػذ َظُش طفاء
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 َاػُحانش

 كشج انمذو -ذؼهى حشكٍ أعرار يغاػذ نماء غانة
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 كشج عهح–ذؼهى حشكٍ  أعرار يغاػذ عها ػثاط
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 ذذسَة سَاػٍ أعرار يغاػذ فخشٌ انذٍَ لاعى
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 عرار يغاػذأ َثشاط كايم هذاَد
خًاعٍ كشج  –ذؼهى حشكٍ 

 انمذو

كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 ذذسَة سَاػٍ سفغ أثمال أعرار يغاػذ ػثذ انًُؼى حغٍُ
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 ذؼهى حشكٍ أعرار يغاػذ سافذ يهذٌ لذوسٌ
كهُح انرشتُح  -جايؼح دَانً

 انشَاػُح

 


