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ئلى ،  ئلى التي حشسق شمظها ول ًىم غلى مدياي  ،ئلى التي أغسكخني في بدس خىانها  و غمسجني بدبها 

التي ئن كدمذ لها هىىش الدهيا ما وفيذ ذزة مً فظلها غلي و هي التي دغمخني و طاهدجني في ئجمام 

 .  بدثىا وهي أمي خبيبتي و هىز غيني  أدامً هللا فىق زؤوطىا  

لي  و ًصزع في هفس ي  لا في الحياة  ئلى الري وان طساحا و شػاغا ًىير طٍس ئلى الري زطم لي طٍس

.    الساخت و الطمأهيىت  أال و هى أبي الري ال ًىسزه الصمً و ال ٌػىطه أخد أدامً هللا فىق زؤوطىا 

ئلى أختي الحبيبخين  الجميلخين  و هما أحمل هدًت وهبني ئًاها والداي و أجمنى مً هللا غص وحل أن 

 او أجمنى مً هللا غص وحل أن ًدفظ أختي، ًدفظهما و ٌػينهما في مشىازهما الدزاس ي و في خياتهما 

ت الصالحت ئن شاء هللامو ًسشكه . ا خير الرٍز

. ئلى  مدزبي الفسق ملا كدمىه لىا مً مظاغدة و دغم مػىىي إلجمام دزاطدىا 

 لهم الخىفيم ئن شاء هللاأجمنى و الرًً ي  و أخبابيو ئلى أصدكائ

 هما ال ٌظػنى أن اشىس صدًلي العجاٌ صدًم الجامػت و الري وان همثل ألاخ الري ولدجه ألاًام 

ب ، و لى بيلمت طيبت  ئلى ول مً طاهم في ئهجاش هرا البدث املخىاطؼ طىاء مً بػيد أو مً كٍس

 .جىفيىا 

 

... هدي زمسة غملىا هرا أئلى ول هإالء ... 

 ..                                                         بساهمي غبد الىالي .. 

 

 

 

 
 أ



 

 

 

 " جنهسهماو ال جلل لهما أف و ال " وحل  ئلى مً كاٌ فيهم هللا غص

ئلى أبي الغالي و الحىىن و الري وان طىدا لي في خياحي و الري وان دغما لي خالٌ  

. وحل أن ًدفظه و ًطيل غمسه  فترة دزاطتي ختى فترة جخسجي مً الجامػت ، أزحى مً هللا غص

 أصفً فمهما كلذ فلليل في خلً ًا أن اليلماث مً أحل أحدئلى أمي و خبيبتي الغاليت و التي ال 

ص  أمي ًا خبيبتي فلد هىذ ول ش يء في خياحي طىدا و دغما و أهثر منهم خبا و خىاها أزحى مً الػٍص

. الجباز أن ًدفظً و ًطيل غمسن 

 

و  ئلى أخي الحبيب مخخاز و أختي الحبيبخين  و هما طس طػادحي في هره الدهيا  ، و ال أوس ى  ابىت 

ىمت و التي أدخلذ غليىا الفسخت و الظسوز  و  أن ًىجح   أختي خبيبتي في مً هللا  أجمنىأختي مٍس

. مشىازها الدزاس ي 

. ئلى  مدزبي الفسق ملا كدمىه لىا مً مظاغدة و دغم مػىىي إلجمام دزاطدىا 

و ئلى أصدكائي و أخبابي و الرًً أجمنى لهم الخىفيم ئن شاء هللا 

ب ، و لى بيلمت طيبت  ئلى ول مً طاهم في ئهجاش هرا البدث املخىاطؼ طىاء مً بػيد أو مً كٍس

. جىفيىا 

 

... ئلى ول هإالء أهدي زمسة غملىا هرا ... 

 ..                                                         هشام خمدادو .. 

 

 



 

 

 

بظم هللا السخمً السخيم الحمد هلل خمدا ال اهلطاع ألمده و ال خظاب لػدده و ال مبلغ لغاًخه 

 و  خمدا هثيرا دائما أبدا  و الصالة و الظالم غلى هبي السخمت صلى هللا غليه و غلى آله و صحبه

. طلم حظليما هثيرا 

الحمد هلل الري أغاهىا و مىدىا الصبر و الخىفيم إلهجاش هرا البدث الػلمي الري هسحى أن ًيىن 

. مظاهمت مخىاطػت مىا و غلما ًيخفؼ به غيرها 

اض ي إلجاخت الفسصت لىا غلى  ئهماٌ بدثىا ب الٍس        هخلدم بىافس الشىس و الامخىان ئلى كظم الخدٍز

. و جلدًمه لىا وافت الدظهيالث لخدليم ذلً 

أطخاذها املإطس غصاٌ محجىب هما هخلدم بأطمى آًاث الشىس و الخلدًس ئلى ألاطخاذ الفاطل املشسف 

و ليشهد هللا أها هدبه فيه ، و هى الري وحهىا و لم ًبخل غليىا بىصائده الليمت و جىحيهاجه 

الػلميت التي أطداها ئليىا طىاٌ فترة ئشسافه غلى البدث و هسحى له دوام الػطاء و الخير و الػافيت 

 . الجصاء خيرغىا حصان هللا 

هما ال ٌظػىا ئال أن وشىس دواجسة مػهدها و الرًً وفسوا لىا املظاغدة هما أنهم كامىا أًظا بخىحيهىا   

. أدامهم هللا في خفظه 

هما وشىس بىثير مً الامخىان مدزبي و الغبي غيىت البدث ملا أبدوا مً حهد و مخابػت لخدليم هخائج 

. البدث هما أنهم حػلىا ما وان ًبدو لىا صػب املىاٌ طهال املساد 

وحل أن ًجػل هرا البدث مدللا للهدف الري وطؼ ألحله ئهه وػم  و خخاما هسحى مً هللا غص

. املىلى و وػم املصير و مىه الػىن و الخىفيم 

 

 

 
 ب



 :مــلـــخــص الـــبدــث 

 

و غالكتها  تهدف دزاطدىا ئلى الخػسف غلى الظماث الاهفػاليت املميزة لالغبي هسة الظلت أشباٌ

ب  ( 12)في هسة الظلت ، و كد اشخملذ غيىت دزاطدىا غلى  (السمت الحسة  )باألداء في مهازة الخصٍى

الغب هدزاطت أطاطيت ، جم اخخيازها بشيل ملصىد أشباٌ  (100)الغب هدزاطت اطخطالغيت و 

 - .طىت لىالًتي مػظىس و مظخغاهم  (15/17)هسة الظلت 

اطخخدم الطالبان املىهج الىصفي بأطلىب املسح ملػالجت مشيلت الدزاطت ، خيث اغخمدها 

ب في الظلت  اطت ، واخخباز مهازة الخصٍى . (السميت الحسة  )غلى ملياض الاطخجابت الاهفػاليت في الٍس

ي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ  ًخميزون بمجمىغت مً          بػد املػالجت إلاخصائيت جىصلىا ئٌ

السغبت ، إلاصساز ، الحظاطيت ، الخدىم في الخىجس ، الثلت ، املظإوليت )الظماث الاهفػاليت الخاليت 

ب ، بيىما   (و الظبط الراحي   الشخصيت ال جىحد ، و هرلً ًخميز بمظخىي ملبٌى في مهازة الخصٍى

ب     .(السميت الحسة)غالكت ازجباطيه بين أبػاد الظماث الاهفػاليت و مهازة الخصٍى

وغلى طىء ما جم اطخخالصه مً هخائج هىص ي بـظسوزة الاهخمام بالظماث الاهفػاليت أزىاء 

ب ، و أخر الظماث الاهفػاليت  بػين الاغخباز هأخد غىامل الىجاح و جدليم  حظطير بسامج الخدٍز

. أفظل الىخائج

: اليلماث املفخاخيت 

ب – الظماث الاهفػاليت    .هسة الظلت – السميت الحسة – الخصٍى
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Résumé 

La présente étude a pour objectif de saisir les traits émotionnelles des basketteurs, cadets et 

ses relations avec les performences de tirs au panier en basket-ball (lancer franc). 

L’échantillon de l’étude "test" et prospective est constitué de douze joueurs. Celui de l’étude 

proprement dit est composé de cent joueurs. Quant au choix des échantillon il s’est effectué en 

sélectionnat des joueurs de Quinze à dix sept ans des wilaya- de Mostaganem et Mascara. 

Pour répondre à la question de départ et les objectifs cités, les deux étudiants ont opté pour 

l’approche descriptive de la méthode d’enquête. En se basant, d’une part, sur la mesure de la réponse 

émotionnelle dans le sport et d’autre part, sur le test d'aptitude au tir au panier. 

Après dépouillemement, tri des statistiques, comparaison et interprétation, nous nous somme 

rendu compte que les joueurs de basket-Ball (échantillon principal) ont une gamme des traits 

émotionnels suivants ( Désir ;, persistance ;, sensibilité ; contrôle de la tension … etc ). 

En outre, il se caractérise par un niveau acceptable de performances de lancer franc. Par 

contre, nous avons abouti, qu'il n'existe pas de corrélation entre les dimensions des traits émotionnels 

et (lancer franc). 

À la lumière des résultats obtenus, nous recommandons la nécessité de prêter attention aux 

traits émotionnels pendant les programmes de formation, et de prendre en compte les traits 

émotionnels comme l'un des facteurs de réussite et d'obtenition des meilleurs résultats. 

Mots clés : traits émotionnelles - tir - lancer franc - basket-ball. 



 

Abstract 

The objective of this study is to grasp the emotional traits of basketball players, cadets and its 

relationships with basketball basketball (free throw) performances. 

The sample from the "test" and prospective study consists of twelve players. The study itself is 

made up of one hundred players. As for the choice of samples, it was made by selecting players from 

fifteen to seventeen years old from the wilaya- of Mostaganem and Mascara. 

To answer the original question and the objectives cited, the two candidates opted for the 

descriptive approach of the survey method. Based, on the measurement of the emotional response in 

sport then on the shooting skills test. 

After counting, sorting the statistics, comparing and interpreting, we realized that basketball 

players (main sample) have a range of the following emotional traits ( Desire;•, persistence;•, 

sensitivity; tension control… etc ). 

In addition, it is characterized by an acceptable level of the skill (free throw). On the other 

hand, we have succeeded, that there is no correlation between the dimensions of the emotional traits 

and the skill (free throw). 

In light of the results obtained, we recommend the need to pay attention to the emotional 

traits during training programs, and to take into account the emotional traits as one of the factors of 

success and obtaining the best results. 

Keywords: Emotional traits - shooting - free throw - basketball. 
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: ملدمت - 1

اض ي مً أصعب املهً ملا جخؼلبه مً جسهيز و خبرة عالُت و ئمياهُاث  ب الٍس حعخبر مهىت الخدٍز

هبيرة ، وحعخمد على الىفاءة املهىُت الفسدًت التي ًجب أن جخىفس فُمً اخخاز هره املهىت ، فعلى 

ب الحدًث ، و الري  ول مدزب أن ًيىن ذو مظخىي علمي و ملدزة عالُت في فهم عالم الخدٍز

 ،           بدوزه ًخؼلب ئمياهُاث هبيرة و ذواء في جدلُل املىاكف الصعبت خاصت مع فئت الىاشئين

ب ، و أن ًيىن كدوة ًلخدي  و لىصٌى املدزب ئلى هدفه الظامي ًجب أن ًلتزم بأخالكُاث الخدٍز

ت و مخصفت باالجصان  . به ول الالعبين و ذلً مً خالٌ شخصِخه التي ًجب أن جيىن كٍى

اض ي هى  ب الٍس ت ، إلعداد الالعبين"لرا فالخدٍز           العملُاث املخخلفت الخعلُمُت و التربٍى

اث  اطُت مً خالٌ الخخؼُؽ و اللُادة الخؼبُلُت بهدف جدلُم أعلى املظخٍى و الفسق الٍس

اطُت حمُع العملُاث    على أهه "هاهد زطً" و ٌعسفه " . و الحفاؾ عليها ألػٌى فترة ممىىت  الٍس

س اللابلُت  س عىاصس اللُاكت البدهُت ، و حعلم الخىىًُ و الخىخًُ و جؼٍى التي حشمل بىاء و جؼٍى

اض ي ئلى أعلى   ت كصد الىصٌى بالٍس العللُت طمً مىهج علمي مبرمج و هادف خاطع ألطع جسبٍى

اطُت املمىىت اث الٍس  .(2002زطً، ) .املظخٍى

اض ي ، ألهه يهخم بالجىاهب  ب الٍس اض ي دوزا فعاال في عملُت الخدٍز و ًلعب علم الىفع الٍس

اض ي ، خُث ٌظعى هرا العلم ئلى جدلُم  ت املإثسة في الظلىن الٍس الىفظُت و الاحخماعُت و التربٍى

اض ي  مظخىي مخميز   "زمظان ًاطين"و ٌعسفه . و عالي مً الخفىق في ألاداء و الخميز في العؼاء الٍس

          على أهه  ذلً العلم الري ًدزض طلىن و خبرة إلاوظان جدذ جأثير ممازطت  التربُت البدهُت

مها لإلفادة منها في مهازاجه الحُاجُت اطُت ، و مداولت جلٍى  (.08 ، صفدت 2008ًاطين، )  .و الٍس

اض ي و لهرا جم جىحُه اهخمام  خُث حعخبر الظماث الاهفعالُت  مددداث مهمت لألداء الٍس

اطت  اطُين و خبراء الٍس ملحىؾ للخعسف على الظماث الاهفعالُت املىاطبت و ئزشاد املدزبين و الٍس

اض ي و حعل  خٌى هُفُت حعلُم و جؼبُم جلً الظماث الاهفعالُت بغسض جدظين ألاداء الٍس

اطُت مصدزا لالطخمخاع و ًخىكع وحىد عالكت وثُلت بين جلً الظماث الاهفعالُت أي  املىافظت الٍس

، وعلُه حاءث أهه ئذا وان جدظً في ئخدي املهازاث ًدبعه جدظً في املهازاث الاهفعالُت ألاخسي 

د مً خاللها الىصٌى ئلى جددًد الظماث الاهفعالُت املميزة ألشباٌ هسة  هره الدزاطت التي هٍس

ب  اث  (السمُت الحسة  )الظلت وعالكتها بمهازة الخصٍى . ملا لرلً مً أهمُت في ئخساش الفىش في املباٍز

ٌ : وعلُه كظم البدث ئلى بابين ت والباب ألاو  جـم الخؼسق فُه ئلى  والري ًخص الدزاطت الىـٍس
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ب في هسة الظلت                 مىهجُت البدثشملوالباب الثاوي . الظماث الاهفعالُت ، ومهازة الخصٍى

 .الخىصُاثواطخيخاحاث و,  عسض جدلُل الىخائج، وو إلاحساءاث املُداهُت 

 :  ــ املشيلت 2

اطُت الخىافظُت التي جخميز باألداء الحسوي املخغير الري  حعد هسة الظلت أخد ألاوشؼت الٍس

ع مع ؿسوف املبازاة ، هما أنها جخميز بالىفاح املباشس بين  ًخؼلب اللدزة على الخجاوب الظَس

لين ، ئطافت ئلى أنها جصخس بالعدًد مً املىاكف و الظغىغ الىفظُت التي جخميز بشدتها          الفٍس

و طسعت حغيرها ، والتي مً شأنها أن جإثس على ألاداء املهازي لالعب ثم على هدُجت املبازاة بصفت 

بُت في هسة الظلت وحىد اللُادة السشُدة املخمثلت في لرا ًجب أن . عامت  حظخلصم البرامج الخدٍز

 على فهم املشىالث التي جمىىههرا ألاخير ٌظخلصم أن جيىن له خبرة مُداهُت وافُت  واملدزب ،

ب ، و  خصائصه املهىُت التي جإهله لللُام هرا ما ٌظاعده في اهدظاب ًخظمنها مُدان الخدٍز

ب بىفاءة مً خالٌ ما تهُأ مً خبراث و دزاطاث علمُت و عملُت حظاهم في ئعداده  بعملُت الخدٍز

بُت  ت الخدٍز   .ئعدادا مخيامال لللُام بالعملُت التربٍى

اض ي و خاصت داخل املىافظاث  هما جلعب الظماث الاهفعالُت دوزا هبيرا في املجاٌ الٍس

اطُت املخخلفت ، ملا لها مً أثس ئًجابي في الحفاؾ على الؼاكت الىفظُت املثلى لالعب أثىاء  الٍس

      املىافظت بعُدا ول البعد عً الؼاكت الىفظُت العالُت التي جإدي بالالعب ئلى حشدذ جفىيره ،

و الخىجس املبالغ فُه ، و عدم ثلخه بىفظه ، و جلعب الاهفعاالث دوزا هاما في خُاة الالعب ، ئذ 

. و دوافعه و خاحاجه الُىمُت   جىعىع على شخصِخه و طلىهه

اطُين مع اخخالف أعمازهم ب الظماث الاهفعالُت في هسة الظلت ًىاطب الٍس                    خُث ئن جدٍز

ب املهازاث الاهفعالُت  في عمس  اتهم ، و هىان كاعدة عامت جىضح أهه ولما أمىً جدٍز و مظخٍى

ب في هسة الظلت   .مبىس ولما وان ذلً أفظل ، و وان له اوعياض أهبر على ألاداء في مهازة الخصٍى

 :وعلُه هؼسح الدظاؤالث الخالُت 

 هي الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الظلت أشباٌ ؟  ما 

  ب  ؟  (السمُت الحسة)ما هى مظخىي العبين هسة الظلت في مهازة الخصٍى

  ب هل هىان فسوق ذاث داللت ئخصائُت في أبعاد الظماث الاهفعالُت و مهازة الخصٍى

 ؟  (السمُت  الحسة في هسة الظلت)
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  :  ــ أهداف البدث 3

 الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الظلت أشباٌ الخعسف على أبعاد . 

  ب    .(السمُت الحسة)الخعسف على مظخىي أداء العبي هسة الظلت في مهازة الخصٍى

 السمُت الحسة في هسة الظلتالظماث الاهفعالُت و أبعاد لعالكت بين الخعسف على هىع ا.  

:   ــ الفسطُاث 4

 هسة الظلت أشباٌ بمجمىعت مً الظماث الاهفعالُت واًخميز العب . 

  ب العبي هسة الظلت أشباٌ ًخميزون بأداء ذو مظخىي عالي في مهازة   (السمُت الحسة)الخصٍى

  ب ت بين أبعاد الظماث الاهفعالُت ومهازة الخصٍى  (السمُت الحسة)هىان عالكت ازجباغ كٍى

  .في هسة الظلت

 : ــ مصؼلحاث البدث 5

:   ـ الظماث الاهفعالُت  1 ـ 5

هي الظماث املميزة للظلىن الاهفعالي و جمثل ألاطلىب العام لفاعلُت الصخصُت لخعؼي 

. (365، صفدت 1983شمعىن، ) .مجمىعت مخىىعت مً الاطخجاباث الىىعُت 

ف إلاحسائي   أبعاد     7هي مجمىعت مً ألابعاد جمذ دزاطتها في مىطىع بدثىا و املخيىهت مً  :الخعٍس

السغبت ، إلاصساز ، الحظاطُت ، الخدىم في الخىجس ، الثلت ، املظإولُت الصخصُت ، الظبؽ  )

 . (الراحي 

اض ي 2 ـ 5  :  ـ مفهىم ألاداء الٍس

بأهه هفاءة العامل لعمله و مظلىه فُه ، و مدي صالخُاتها في  " 1973ٌعسفه مىصىز طىت 

 (.02 ،صفدت 2017مخلىف، )" .النهىض بأعباء عمله و جدمل مظإولُاجه في فترة شمىُت مدددة 

هي لعبت حماعُت جمازض بىسة هبيرة الحجم بالُدًً فلؽ ، و ذلً في ملعب "  :  ـ هسة الظلت 3 ـ 5

مظخؼُل الشيل كائم الصواًا خاٌ مً العىائم أزطِخه صلبت ًمىً ججهيزها بالخشب أو الخازجان 

جلعب " . ، خُث حظمذ ول هره املىاد بدىؼُؽ الىسة و ازجدادها على ألازض بمجسد طلىػها 

م    (. 41 ، صفدت 2015جىفُم، ).بخمظت العبين أطاطُين ليل فٍس

ف إلاحسائي م :  الخعٍس لين ول فٍس هسة الظلت هي أهثر لعبت حماعُت ذاث شعبُت أهبر جلعب بفٍس

اطُت 5ًدخىي على  .  العبين جلعب في ملعب مظخؼُل الشيل داخل اللاعت الٍس
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   : (الدظدًد) ـ مهازة الخصىٍب 4 ـ 5

  . مداولت ئخساش الىلاغ مً خالٌ كرف الىسة داخل الظلت : "ٌعسفها أخمد صالح على أنها 

". و على السغم مً أن ػسق الدظدًد جخخلف باخخالف الالعبين و مىاكف الدظدًد هفظها 

. (50، صفدت 2015صالح، )

ف إلاحسائي م في حسجُل أهبر عدد مً ألاهداف في طلت :  ـالخعٍس ب هى مداولت ول فٍس الصٍى

 .الخصم 

:   ــ الدزاطاث الظابلت و املشابهت 6

 . مرهسة ماطتر  2019دزاطت كفاًفُت ئلُاض و عِشىز طهام طىت :  ـ الدزاطت ألاولى 1 ـ 6

اطُت في طبؽ الظماث الاهفعالُت لدي جالمُر الؼىز : ــ بعىىان  دوز دزوض التربُت البدهُت و الٍس

. الثاهىي 

:  ــ أهداف الدزاطت 

  ت في أبعاد الظماث الاهفعالُت لدي جالمُر الؼىز الثاهىي  .الخعسف على الاخخالفاث الجىهٍس

  اطُت عىد جالمُر الؼىز الثاهىي لروىز معسفت أفظلُت الظماث الاهفعالُت أثىاء املمازطت الٍس

 . املدًىت و ذوىز الٍسف

  ٌمداولت الىصٌى ئلى الخغيراث املمىً أن جؼسأ عىد الخالمُر مً الىاخُت الىفظُت مً خال

اض ي   . ممازطت اليشاغ الٍس

:  ــ املىهج املظخخدم 

         و ذلً ملالئمخه ألهداف البدث (ألاطلىب املظحي ذو)     اطخخدم الباخثان املىهج الىصفي 

. و فسوطه 

اث والًت مظخغاهم :   ــ العُىت   .جم اخخُاز العُىت بشيل جالمُر بعع ثاهٍى

:  ــ أهم الىخائج 

  جىحد فسوق في أبعاد الظماث الاهفعالُت بين ذوىز املدًىت و ذوىز الٍسف لصالح ذوىز

 .املدًىت 

  ت في بعد إلاصساز و بعد السغبت و بعد الحظاطُت و بعد الثلت  و بعد جىحد فسوق حىهٍس

 .الظبؽ الراحي لصالح ذوىز املدًىت 
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  ت في بعد الخدىم في الخىجس بين ذوىز املدًىت و ذوىز الٍسف  .ال جىحد فسوق حىهٍس

.  مرهسة ماطتر 2017دزاطت بساهُمي ٌعلىب و خسش ي مخلىف :  ـ الدزاطت الثاهُت  2 ـ 6

اض ي لالعبي هسة الؼائسة : ــ بعىىان   .جىمُت الظماث الاهفعالُت و عالكتها باألداء الٍس

:  ــ أهداف الدزاطت 

  تهدف الدزاطت ئلى الخعسف على الظماث الاهفعالُت لدي العبي هسة الؼائسة 

  الفسوق في الظماث الاهفعالُت لدي العبي هسة الؼائسة. 

:  ــ املىهج املظخخدم 

             و ذلً ملالئمخه ألهداف البدث (الدزاطت املسحُت)     اطخخدم الباخثان املىهج الىصفي 

. و فسوطه 

:  ــ العُىت 

ب 40جم اخخُاز العُىت بشيل ملصىد خُث جدخىي على   ػالب مً ػلبت كظم الخدٍز

اض ي حامعت الجلفت  مىشعين على  .  أفىاج 4الٍس

 :ــ أهم الىخائج 

 ذاث داللت ئخصائُت بين الخفاعل الاحخماعي و مظخىي السطا عً ألاداء ازجباػُهجىحد عالكت  ــ 

 .الحسوي في املهازاث ألاطاطُت لىسة الؼائسة لؼلبت الظىت الثاهُت لِظاوع حامعت الجلفت 

 ذاث داللت ئخصائُت بين الخعاون و مظخىي السطا عً ألاداء الحسوي في ازجباػُهجىحد عالكت ــ 

 .املهازاث ألاطاطُت لىسة الؼائسة لؼلبت الظىت الثاهُت لِظاوع حامعت الجلفت 

 ذاث داللت ئخصائُت بين الاجصاٌ و مظخىي السطا عً ألاداء الحسوي في ازجباػُه جىحد عالكت ــ 

 .املهازاث ألاطاطُت لىسة الؼائسة لؼلبت الظىت الثاهُت لِظاوع حامعت الجلفت 

 .  مرهسة ماطتر2013دزاطت بلحبِب أمدمد مساد و لعُداث مىلىد طىت :  ـ الدزاطت الثالثت 3 ـ 6

ت أواطؽ : ــ بعىىان   .جددًد الظماث الاهفعالُت لالعبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

:  ــ أهداف الدزاطت 

  تهدف الدزاطت ئلى الخعسف على الظماث الاهفعالُت لدي العبي هسة الؼائسة 

  الفسوق في الظماث الاهفعالُت لدي العبي هسة الؼائسة. 

:  ــ املىهج املظخخدم 

. اطخخدم الباخثان املىهج الىصفي ذو ألاطلىب  املظحي املالئم للمىطىع 
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:  ــ العُىت 

 فسق بالسابؼت 10 العب مً العبي هسة اللدم فئت أواطؽ مىشعين على 114جمثلذ في 

ت غسب لىالًتي مظخغاهم و غليزان  . الجهٍى

:  ــ أهم الىخائج 

  ت أواطؽ و واهذ على جم جددًد الظماث الاهفعالُت لالعبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

السغبت ـ إلاصساز ـ الحظاطُت ـ الخدىم في الخىجس ـ الثلت ـ املظإولُت : الترجِب الخالي 

 .الصخصُت ـ الظبؽ الراحي 

  ت ببعد الثلت و إلاصساز  ثم الظبؽ الراحي ثم بعد ًخميز العبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

 .املظإولُت الصخصُت ثم بعد السغبت ثم بعد الخدىم في الخىجس على الخىالي بيظب مخفاوجت 

  . 2011 دزاطت زمصي زطمي حابس طىت : ــ الدزاطت السابعت 4 ـ 6

. الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الُد في فلظؼين : ــ بعىىان 

:  ــ أهداف الدزاطت 

  جددًد الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الُد في فلظؼين. 

 جددًد الفسوق في الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الُد في فلظؼين 

:  ــ املىهج املظخخدم 

. و ذلً ملالئمخه لؼبُعت الدزاطت  (الدزاطت املسحُت)اطخخدم الباخث املىهج الىصفي 

:  ــ العُىت 

ت 150جم اخخُاز العُىت بشيل عشىائي خُث جدخىي على  .  طىت39-17 العب للفئت العمٍس

 : ــ أهم الىخائج 

  69.2ئن الظماث الاهفعالُت املميزة لالعبي هسة الُد في فلظؼين واهذ مخىطؼت بيظبت %.  

  و ثم مجاٌ الظبؽ الراحي و الخدىم في الخىجس في ألاولىئن مجاٌ الثلت كد اخخل املسجبت 

املسجبت الثالثت و في املسجبت السابعت مجاٌ إلاصساز واملسجبت الخامظت مجاٌ املظإولُت 

 .الصخصُت و املسجبت الظادطت مجاٌ السغبت و املسجبت الظابعت مجاٌ الحظاطُت 
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 .2009دزاطت حابس طىت  :  ــ الدزاطت الخامظت 5 ــ 6

 .الظماث الاهفعالُت لحيام هسة اللدم بفلظؼين : ــ بعىىان 

:  ــ أهداف الدزاطت 

  تهدف الدزاطت ئلى الخعسف على الظماث الاهفعالُت لدي خيام الظاخت و خيام الساًت  لىسة

 .اللدم بفلظؼين 

  الفسوق في الظماث الاهفعالُت لدي خيام الظاخت و خيام الساًت  لىسة اللدم بفلظؼين. 

:  ــ املىهج املظخخدم 

.      اطخخدم الباخث املىهج الىصفي ملالئمخه ألهداف البدث و فسوطه 

:  ــ العُىت 

.  خىم في هسة اللدم بفلظؼين 30عُىت البدث شملذ      

:  ــ أهم الىخائج 

  ًخميز خيام الظاخت و خيام الساًت لىسة اللدم بفلظؼين بخلُُم مخىطؽ في الظماث

 .الاهفعالُت 

  في الظماث الاهفعالُت لحيام هسة اللدم بفلظؼين ئخصائُتال جىحد فسوق ذاث داللت 

  (خيام الظاخت و خيام الساًت ).

.   مرهسة ماطتر  2007دزاطت مدمد شخاف طىت :  ـ الدزاطت الظادطت 6 ـ 6

اطاث : ــ بعىىان  العالكاث الاحخماعُت و اوعياطاتها على الظماث الاهفعالُت مً خالٌ الٍس

 .الجماعُت 

:  ــ أهداف الدزاطت 

 تهدف الدزاطت ئلى الخعسف على العالكاث الاحخماعُت و الظماث الاهفعالُت . 

  الخعسف على الفسوق في العالكاث الاحخماعُت و الظماث الاهفعالُت بين الجيظين في

اطاث الجماعُت   .الٍس

 .اطخخدم الباخث املىهج الىصفي : ــ املىهج املظخخدم 

 .  ػالب 91جيىهذ عُىت الدزاطت مً :  ــ العُىت 
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:  ــ أهم الىخائج  

  بين العالكاث الاحخماعُت و الظماث الاهفعالُت ازجباػُهوحىد عالكت . 

  اطاث وحىد فسوق بين الجيظين في العالكاث الاحخماعُت و الظماث الاهفعالُت في الٍس

 .الجماعُت 

 :  ــ الخعلُم على الدزاطاث 7 

: ًخضح مً خالٌ عملُت املسح للدزاطاث املشابهت ملىطىع البدث ما ًلي 

. اجفلذ ول الدزاطاث في اطخعمالها للمىهج الىصفي  باألطلىب املظحي همىهج لدزاطتهم ــ 

اطت الري صممه جىماض جِخيى ما ــ  اجفلذ ول الدزاطاث في اطخخدام ملُاض الاطخجابت في الٍس

. عدا دزاطت بساهُمي ٌعلىب و خسش ي مخلىف التي جم فيها اطخخدام أداة الاطخبُان 

أطفسث هخائج دزاطت كفاًفُت ئلُاض و عِشىز طهام على أهه جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت ــ 

ت في أبعاد  بين ذوىز املدًىت و ذوىز الٍسف لصالح ذوىز املدًىت ، و هرلً وحىد فسوق حىهٍس

ت  .الظماث الاهفعالُت لصالح ذوىز املدًىت ما عدا بعد الخدىم في الخىجس ال جىحد في فسوق حىهٍس

 بين ازجباػُهو واهذ مً أهم هخائج دزاطت بساهُمي ٌعلىب و خسش ي مخلىف وحىد عالكت ــ 

الخفاعل الاحخماعي و الخعاون و الاجصاٌ مع مظخىي السطا عً ألاداء الحسوي في املهازاث 

. ألاطاطُت في هسة الؼائسة لؼلبت الظىت الثاهُت لِظاوع حامعت الجلفت 

هما اجفلذ دزاطت لحبِب أمدمد و لعُداث مىلىد و دزاطت حابس زمصي زطمي على أن العبي هسة ــ 

السغبت ، إلاصساز ،  )اللدم و هسة الُد ًخميزون بمجمىعت مً الظماث الاهفعالُت الخالي 

 .(الحظاطُت ، الخدىم في الخىجس ، الثلت ، املظإولُت الصخصُت ، الظبؽ الراحي

 في الظماث الاهفعالُت لحيام ئخصائُتبِىما أوضحذ دزاطت حابس أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت ــ 

.  (خيام الظاخت و خيام الساًت ).هسة اللدم بفلظؼين 

 بين العالكاث الاحخماعُت و الظماث ازجباػُهو أطفسث هخائج دزاطت مدمد شخاف وحىد عالكت ــ 

، و هرلً وحىد فسوق بين الجيظين في العالكاث الاحخماعُت و الظماث الاهفعالُت في  الاهفعالُت

اطاث الجماعُت   .الٍس
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:  جمُِذ 

ٓاهب  اضخي ، ألهّ يهخم بالج ب الٍش ْسا ّ٘اال في ِملُت الخذٍس اضخي د ًلّب ِلم الىٙغ الٍش

اضخي ، خُث ٌععى َزا الّلم بلى جدُٝٞ  ٍٓت اإلاازشة في العلٟٓ الٍش ْ الترب ْ الاحخماُِت  الىٙعُت 

اضخي  ْ الخمحز في الّىاء الٍش ْ ِالي مً الخٙٛٓ في ألاداء  ٓٔ مخمحز  ّ سممان ًاظحن . معخ ْ ٌّ٘ش

ْ خبرة ؤلاوعان جدذ جإزحر مماسظت  التربُت البذهُت " ِلى ؤهّ         رل٤ الّلم الزي ًذسط ظلٟٓ 

ٍٓمِا لإل٘ادة منها في مِاساجّ الحُاجُت  ْلت جٝ ْ مدا الُت ،  ". ْ الٍش

ٓحُّ اَخمام  ْ لِزا جم ج اضخي  خُث حّخبر العماث الاهّٙالُت مدذداث مِمت لألداء الٍش

الت  ْ خبراء الٍش الُحن  ْ الٍش ْ بسؼاد اإلاذسبحن  ملحًٓ للخّٗش ِلى العماث الاهّٙالُت اإلاىاظبت 

ْ حّل اإلاىا٘عت  اضخي  ْ جىبُٞ العماث الاهّٙالُت بٕشك جدعحن ألاداء الٍش ٥ٓ ٠ُُٙت حّلُم  خ

ْزُٝت بحن العماث الاهّٙالُت ؤي ؤهّ برا ١ان  ٓد ِالٜت  ْح  ْٜٓ ْ ًخ الُت مفذسا لالظخمخاُ  الٍش

. جدعً في بخذٔ العماث ًدبّّ جدعً في العماث الاهّٙالُت ألاخٔش 

م  الُحن مْ اخخالٗ ؤِماَس ب العماث الاهّٙالُت في ٠شة العلت ًىاظب الٍش           بن جذٍس

ب العماث الاهّٙالُت في ِمش  ْ َىاٟ ٜاِذة ِامت جٓضح ؤهّ ١لما ؤم٢ً جذٍس ٍٓاتهم ،  ْ معخ

. ٠ما ظيخىٛش في َزا الٙفل ِلى الخّٗش ِلى ؤبّاد العماث الاهّٙالُت  .مب٢ش ١لما ١ان رل٤ 

ٚ العماث 1ـ 1  :  ـ حٍّش

٥ٓ ِنها ؤنها   ْ هٝ ٜبل الخىٛش لبّن الخّاٍسٚ ًم٢ىىا ؤن وّٗش العماث بؽ٣ل بعُي 

ْ اإلاضاحُت التي جمحز الٙشد ًِ  ْ الخلُٝت  ْ ؤنها حملت الفٙاث الاحخماُِت  ْ ِالمت ممحزة ؤ ـٙت ؤ

ْاْ٘ مخخلٙت ٘مً العماث الاحخماُِت ٜذسة الٙشد ِلى  ٔحٍر مما٘ا بلى رل٤ ما لذًّ مً د

ٓبّ في الحُاة  ْ منها ؤظل ٓاجّ  ْ الخد٢م في ؼِ ْ ٜذسجّ ٠زل٤ ِلى لبي هٙعّ  مّاملت الىاط ، 

 ْ ْ مً َزٍ الفٙاث ؤًما ما ًخفٚ بّ مً حعامذ ؤ ٝخّ الخاـت في خل مؽا١لّ ،  ؤي وٍش

ْ اهبعاه ، مً اظخٝال٥ بلى اج٣ا٥ ِلى الٕحر  ٓاء ؤ ْ جخار٥ مً اهى ْ مً ...حؽذد مً مثابشة ؤ

ْ الخذاُ  ْ ال٢زب ، ألاماهت ؤ بلى ٔحر رل٤ مً العماث التي ًد٢م .....العماث الخلُٝت الفذٛ ؤ

ْ خىإ  ٓاب ؤ ْ ؼش ـ  .(183 ، ـٙدت 1965ساجح، ) .ِليها اإلاجخمْ بإنها خحر ؤ

ٓسث  1-1-1  ٚ ؤلب :   حٍّش

ٓ ِام مً خُث حّل اإلاثحراث  ْ خاؿ ، ِ٘ حّخبر العمت هٍام هٙسخي ِفبي مش٠ضي ِام 

ُُٙا ، ٠ما ٌّمل ِلى  ٍْت ٌْ ٍْت مً العلٟٓ بـذاس اإلاخّذدة مدعا ٓحُّ ؤؼ٣ا٥ مدعا ْ ج  

ْ الخّبحري ، ٘العمت في هٍش  ٓسث"الخ٢ُٙي  ٓهاث " ؤلب ت ِامت مً اإلا٣ ْ هِض هي اظخّذاد ؤ
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ٓ هٍام خاؿ مً خُث ؤهّ خاؿ بالٙشد  َ ْ ُٝت جذْ٘ الٙشد ،  ٓ٘حًز ، 1995ألاٜفشي، ). الع٣ُ

 .(93ـٙدت 

ٚ اوعخاصي  1-1-2 :   حٍّش

ْ " اوعخاصي "ِٗش  ٓم العمت خفلت ؤ ْ مِٙ ٚ مىٍم لعلٟٓ الٙشد  العمت ِلى ؤنها ـْ

ْ ألاشخاؿ  ، ٘خمحز بّمِم  ْام وعبي ًم٢ً ؤن ًخخلٚ ٘يها ألا٘شاد ؤ ْ ـٙت راث د خاـُت ؤ

 ْ ْ اهّٙالُت ؤ ْ ًم٢ً ؤن ج٣ٓن ٠زل٤ حعمُت ؤ ْ م٢دعبت  ْسازُت ؤ ْ ٜذ ج٣ٓن العمت  ًِ بّن 

ٓاٜٚ احخماُِت مُّىت   (305، ـٙدت 2000مدمذ، ) .مخّلٝت بم

ٚ ـبخي ِبذ الحَُٙ ٜاضخي  1-1-3     :  حٍّش

ْ ٘شد مً  ْ شخق مّحن ؤ ْ الفٙت التي ًخخلٚ بها ؤلاوعان ؤ ِٗش العمت ِلى ؤنها اإلاحزة ؤ

ٞ مالخٍت  ْ جإحي ِادة ًِ وٍش ْ مخىاظٝت وعبُا ،  ٝت زابخت  ؤ٘شاد اإلاجخمْ ًِ شخق آخش بىٍش

 .(08، ـٙدت 1984ٜاضخي، ). العلٟٓ 

ا  ْ خاـُت ًم٢ً جمُحَز     ْ مً َزٍ الخّاٍسٚ هالخَ ؤن البّن ًٔش ؤن العماث ـٙت ؤ

ْ اظخجاباث بِىما َىاٟ اجٙاٛ ٠بحر بحن  ْد ؤّ٘ا٥ ؤ ْ سد    ؤلبحرث "ْ البّن آلاخش ًٔش ؤنها ؤّ٘ا٥ ؤ

ْ ِبذ الخالٞ  ٞ العمت جمُحز ألا٘شاد بّمِم ًِ .........ْ ١اجل  م ِلى ؤهّ ًم٢ً ًِ وٍش ْ ٔحَر

ْ مً ١ل َزا  (بىاء هٙسخي ِفبي)الزي ًٔش ؤن العمت " ظُذ خحر هللا"بّن بِىما ًخخلٚ 

ْ سد ّ٘ل ، ٘لِزا جىبْ الٙشد بىابْ  ْ ّ٘ل ؤ ْ بىاء هٙسخي ؤ ٓاء ١اهذ ـٙت ؤ هلخق ؤن العمت ظ

ْ ؤنها راث زابذ وعبي    . (39، ـٙدت 2016اظماُِل، ) .مّحن ًم٢ً جمُحٍز ِلى ؤظاظِا 

ٚ الاهّٙاالث 2 ـ 1 :   ـ حٍّش

ٓي  ْ ًفاخبّ الىشاب ٜ ٓسٍت خادة جيؽإ مً مفذس هٙسخي ،  ٌّخبر الاهّٙا٥ خالت ؼّ

ائّٙ  ٌْ ْ  ّ٠ٓ ْ جازش ِلى ظل ْ الُِجان جيخاب الٙشد ١لّ  ْ الٝلٞ  ٓجش  ًخمحز بدالت ؼذًذة مً الخ

ٓحُت ٓل ٓسٍت الٙعُ ْ حعاَم في حؽ٢ُل خبراجّ الؽّ .  الذاخلُت 

ٓجش في ال٣ائً الخي  ّ بّن الّلماء ِلى ؤهّ خالت ج ٓحُت حٕحراث جفاخبها٠ما ٌّ٘ش ٓل  ٘عُ

ُٓ الاهّٙا٥  ْ مٍاَش حعماهُت خاسحُت ٔالبا ما حّبر ًِ ه ْ جلّب الاهّٙاالث اإلاخخلٙت  .داخلُت 

ٓاُ ألاوؽىت اإلاخّذدة  ْ بإه ْ خاحاجّ  ْاّّ٘  ْسا َاما  بالٖ ألازش في خُاة الٙشد ، بر جشجبي بذ د

ْ اليؽاه اإلابذُ . التي ًماسظِا  ْ اللّب ؤ ْ الّمل ؤ ٓاُ مً الخّلم ؤ ٓحذ ِلى ؤلاوالٛ ؤه ٘ال ً

ْ الّالٜاث الاحخماُِت اإلاخخلٙت دْن ان جفىبٖ باللٓن الاهّٙالي اإلامحز لِا  ِالْي، ) .الخالٛ ؤ

 (.245/246، ـٙدت 1994
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ْ الٝلٞ  ْ خاالث الخٗٓ  ْاْ٘ في خذ راتها  ْ حّخبر الخبراث الاهّٙالُت في بّن ألاخُان د

ٓجش في ال٣ائً الخي جبّث ُّ٘ خاحت ِ٘ععى . ؤخعً مثا٥ ِلى رل٤  ٘الذاْ٘ ِباسة ًِ خالت ج

ْاْ٘  ٓجش الذ ْ الٝلٞ مثا٥ الحاالث . ال٣ائً الخي بلى اإلاؽبْ لخخُٙٚ خذة ج ْ خاالث الخٗٓ 

ٓس بّذم الشاخت ِ٘ععى ال٣ائً الخي في مثل َزٍ الحاالث بلى  ٓجش ًخمحز بالؽّ الاهّٙالُت ٘يها ج

ْاْ٘ ، ٠ما ًدذر خحن  ْ ٜذ ج٣ٓن الاهّٙاالث مفاخبت للذ ٓجش ل٣ي ٌؽّش بالشاخت   بصالت الخ

ْ خحن هٙشح ِىذ بؼباُ داْ٘ مّحن  ْاِّ٘ا ، ؤ ، 1994ِالْي، ). حٕمب ِىذ بِاٜت داْ٘ مً د

 .(245/246ـٙدت 

:   الاهّٙاالث جٝعُم ـ  1 ـ 2ـ 1

ْ مً خُث خالت  ا ِلى وؽاه الٙشد ،  ًٝعم الّلماء الاهّٙاالث مً خُث دسحت جإزحَر

ْ َما  حن  ٓجش الّامت للخبرة الىٙعُت للٙشد بلى هِٓ :  الخ

ْ الىجاح  :  (اهّٙاالث ظاسة) بًجابُت اهّٙاالثؤ ــ  ٓص  ْ الٙ ْ الحب  ْ ألامً  س  ْ العْش  . الخ....١الٙشح 

مت  : (اهّٙاالث ٔحر ظاسة)ب ــ اهّٙاالث ظلبُت  ْ الٍِض ْ ال٢شاَُت  ْ الٕمب  ْ الخٗٓ          ١الحضن 

 .(246، ـٙدت 1994ِالْي، ) . الخ........ْ الٙؽل 

:   ـ  خفائق الاهّٙا٥ 2 ـ 2 ـ 1

:  ؤ ــ الزاجُت 

جدمل الخبراث الاهّٙالُت دائما وابّا راجُا ، بر جخخلٚ مً ٘شد آلخش جبّا لذسحت بدسا٠ّ 

ً لألؼُاء ْ ٠زل٤ باليعبت لّالٜخّ باآلخٍش ٓاٜٚ اإلاخخلٙت التي ًمش بها  ْ باإلا .  اإلاادًت اإلادُىت بّ ، 

:  ب ــ الخّذد 

ْ ال خفش ، ِ٘ىاٟ ِلى  جمخلئ خُاة الٙشد بمخخلٚ الحاالث الاهّٙالُت التي ال ِذ لِا 

ْ الَُٕ ْ الؽ٤ ،  ْ ألامل  ْ الابتهاج  ْ الّىٚ  ْ الىذم  ْ الخجل  ْ الحضن         ظبُل اإلاثا٥ الٙشح 

ْ الحٝذ ْ الخعجب  ْ الاهخٍاس   ْٜٓ ْ الخ ْ ال٢شاَُت   . الخ....ْ الحىٞ 

:  ج ــ الاخخالٗ في الذسحت 

 ْ ْ لىجاخّ في الامخدان ؤ الُت ؤ ٓصٍ في مىا٘عت ٍس ْ لٙ ٜذ ًٙشح الٙشد لشئٍت ـذًٞ ، ؤ

ْ ًدباًً مً خُث الذسحت  ْ ل٢ً الٙشح في ١ل جل٤ الحاالث ًخخلٚ   .بمىاظبت اؼترا٠ّ في ِمل ، 
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ْ الخٕحراث الخاسحُت  ٍٓت الذاخلُت  :  د ــ الاسجباه بالخٕحراث الّم

ٓحُتجشجبي الاهّٙاالث اإلاخخلٙت ب٢ثحر مً الخٕحراث  ٓل ماء الجعم الٙعُ  الذاخلُت أِل

ٓاُ مخّذدة مً اإلاٍاَش ة الخٕحراث الجعمُت الخاسحُت التي ٠ثحرا ما حّبر  ْ ٠زل٤ بإه اإلاخخلٙت 

ُٓ الاهّٙا٥   (.247، ـٙدت 1994ِالْي، ). ًِ ه

:   ـ العماث الاهّٙالُت 3 ـ 1

ْا ٠ذؤلؽخفُت بدُث د ابّاؤبًُ ْالهّٙالُت ث العماالباخثًُ بًُ ال٢ثُش مً ابي سٜذ ْ

ت خفائفِا ِلى         ؤن العماث الاهّٙالُت هي بخذٔ ؤبّاد الصخفُت التي ًم٢ً ُٜاظِا إلاّ٘ش

ِٓت ـٙاث مؽابهت لّذد مً  ٓا العماث الاهّٙالُت بلى ظماث ِامت جذ٥ ِلى مجم ْ بزل٤ ٜعم

ٓحذ ظماث خاـت جمحز ١ل ٘شد ًِ باقي  ألا٘شاد ؤي التي ج٣ٓن مؽتر٠ت في ؤ٘شاد خماسة ما ٠ما ج

. ألا٘شاد 

ْ ؤن  ٜٓٚ اهّٙالي  ْاخذة جخإزش بإي م بن ؤبّاد العماث الاهّٙالُت جمثل ْخذة دًىام٢ُُت 

 ٜٚٓ ٓس العمت ًِ ألاخٔش ًشحْ لىبُّت َزا اإلا جخممً العماث الاهّٙالُت .   اخخالٗ دسحت ٌِ

:  ألابّاد آلاجُت 

  بت  .بّذ الٔش

  شاس   .بّذ ؤلـا

  بّذ الحعاظُت. 

 ٓجش  .بّذ الخد٢م في الخ

  بّذ الثٝت. 

 بّذ اإلاعاْلُت الصخفُت. 

  بّذ المبي الزاحي. 

: لشٔبت  ـ ا1 ـ 3 ـ 1

 ٛ ْ ال٢ٙاح مً ؤحل الخٙٓ ْ هي الذاْ٘ للىجاح  اضخي ؤ ْلت الٍش          هي الذاْ٘ الصخخخي إلاضا

ْ ًادي ؤ٘مل ما ِىذٍ  ْ الامخُاص  ْلت الالِب ؤن ٣ًٓن ألا٘مل ؤ . ْ حّخبر مُٝاظا إلاذٔ مضا

اضخي ؤزىاء  ٓ مماسظت اليؽاه الٍش اضخي هد ٔالبا ما ٣ًٓن الذاْ٘ الصخخخي لزل٤ الٍش

ْ بزل٤ ًبز٥ ٜفأس  ْسَا جْٝ ِلى الالِب  الُت بعبب جباد٥ الىجاخاث التي بذ اإلاىا٘عاث الٍش

ْ الٙشخت التي حٕمش الالِب حعخمش وُلت  ٓص  حِذٍ مً ؤحل جدُٝٞ ؤ٘مل ما ِىذٍ لخدُٝٞ الٙ

ْ ٘اِلُت ؤ٠بر ، ٠إن  ْ حعاِذٍ بالخفٗش ب٢ٙاءة ِالُت   ٥ٓ ْٜخا ؤو ْ ٜذ حعخمش  مذة اإلاىا٘عت 
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ْ لً ؤ٢٘ش في شخيء ٣٘ل اَخمامي ًخق اللّب ٘ٝي  مت  ٥ٓ ؤخذَم ظإدخل اإلاىا٘عت ب٣ل ٍِض ًٝ

ٓب٢ش، ). ْ ألاداء الحعً     .(64، ـٙدت 2019ؤب

  :اسـش ـ ؤلا2 ـ 3 ـ 1

ْ حؽحر بلُّ  ٓس بإن الالِب ٌعخىُْ ؤن ًّٙل في مباساجّ ؼِئا ما ًدذر حُٕحرا ،  ٓ الؽّ َ

شاس  ْ ؤلـا ٓئّ الذائم بلى الىٛش العِلت ،  ْ ِذم لج ٓلت التي ًجاٗص بها الالِب  اإلاخاوشاث اإلاّٝ

ْ ال  سة مْ ِذم العماح لالِبحن  ُٓ ِىذ المْش ْ الخم ْدٍ ،  ت الالِب لحذ العلُم ًخممً مّ٘ش

ٝت ؤدائّ  ٓبت اإلاىا٘عت بخدذًذ وٍش ٓب٢ش، ) .لفّ  . (64، ـٙدت 2019ؤب

 : لدعاظُت  ـ ا3 ـ 3 ـ 1 

اضخي مً ٔحر ؤن ًيخابّ الا٠خئاب الؽذًذ  ٥ٓ ِلى اإلاخّت مً ألاداء الٍش هي الٝذسة ِلى الحف

ْ الٝذسة ِلى  ْ اليؽاه  ْ هي اإلاشح  ْ ختى ِىذما ًشج٢ب ظلعلت مً ألاخىاء ،  ِىذما ًخىئ ؤ

ٗ اإلادُىت  ْ الخ٢ُٚ مْ الٍْش ً ؤ ٓا٘ٞ مْ آلاخٍش ٓب٢ش، )الخ  . (64، ـٙدت 2019ؤب

: لخٓجش  ـ الخد٢م في ا4 ـ 3 ـ 1

ْ مّالجت المٕٓه لخٕلب بٙاِلُت ِلى ما ًّخشاِلى سة لٝذاجّىي ْ ي الالِب مً ٜلٞ 

 ٜخاً ٜفُشاٛ ْظخٕشْابىشًٝت مىخجت الاهّٙالُت  
ً
 ، ـٙدت 1998ِالْي، ) .الالىشاباث ٘ي ا

34). 

:  لثٝت بالىٙغ  ـ ا5 ـ 3 ـ 1 

ْ الُُٝيُت مً ؤن الالِب ًمخل٤ الٝذسة ِلى  ٌّٗش ِالْي الثٝت بالىٙغ بإنها دسحت الخإ٠ذ 

ِا ماهض هٝال ًِ  ْ حّ٘ش الت ،  ْ الخمحز في الٍش ض"الىجاح   بإنها خاـُت زابخت وعبُا 2008" ِبذ الٍّض

ْ العُىشة  خٝاد ؤه٢ٙي الخد٢م  ْ الِا ٓهت مً دسحت مشجّٙت مً الخ٢ٙحر ؤلاًجابي  جد٢م )ْ م٣

الُت  (مذٟس ٓهاث الثالر في الخىأم لدؽ٢ُل دسحت الثٝت الٍش ٓسي، ) .مْ جذاخل َزٍ اإلا٣ الح

 .(85/86، ـٙدت 2016

ْ جٝبل " ِالْي "ْ ًا٠ذ  ٓاَبّ ،  ْ زٝخّ في م ِلى ؤن الثٝت هي بًمان الالِب بٝذسجّ 

ْ اظخخذامِا حمُّا في  ْ لّّٙ  ٓجّ  ٓاحي ٜ خّ بى ْ هي مّ٘ش ٓدٍ ،  الخدذًاث التي جخخبر ـم

ْد ٓاحِت ؤي ِٝباث في خذ ْ هي حّجي ؤن َىاٟ اظخّذادا إلا ٥ٓ بلى ؤ٘مل الىخائج ،                الٓـ

 .(35 ، ـٙدت 1998ِالْي، ) .ْ ٜذساث الالِب 
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ِا  خٝاد التي ًمخل٢ِا الالِب ًِ مذٔ ٜذسجّ ِلى " ٠ما٥ ساجب"٠ما ٌّ٘ش ِلى ؤنها دسحت الِا

ّّٜٓ لىخائج ؤدائّ ٌّذ ِامال َاما مً خُث الخإزحر ِلى هخائج ألاداء ْ ال ؼ٤ ؤن ج  .جدُٝٞ الىجاح 

 .(342/343، ـٙدت 1997ساجب، )

اضخي بالثٝت ٘ةن رل٤ ٌعاِذٍ ِلى :  ـ خفائق الثٝت بالىٙغ 1 ـ 5 ـ 3 ـ 1 ِىذما ًخمخْ الٍش

ٓ الخالي  اضخي مً خال٥ وٛش مخخلٙت هىاٜؾ ؤَمِا ِلى الىد ٍٓش ؤدائّ الٍش  : جى

جإزش الثٝت في بزاسة الّذًذ مً الاهّٙاالث ؤلاًجابُت لذٔ : ؤ ـ الثٝت جثحر الاهّٙاالث ؤلاًجابُت 

ْ الشلا  ْ اإلاخّت  ْ الاهخّاػ ،  ْ البهجت  ْ الحماط  ٍٓت  ٓس بالحُ اضخي ، ٘هي جبّث ُّ٘ الؽّ . الٍش

ْ ًشحْ  : ب ـ الثٝت حعاِذ ِلى جش٠حز الاهدباٍ اضخي ِلى جش٠حز الاهدباٍ في اإلاباساة ،  حعاِذ الثٝت الٍش

اضخي ال ًدا٥ْ ججىب الٙؽل  ْ ًفبذ مٓحِا  (الزي ًإحي هدُجت لّٚ الثٝت)رل٤ بلى ؤن الٍش

ٓ ألاداء  . الاَخمام هد

اضخي الزي ًخمخْ بالثٝت ؤن ًمْ ؤَذا٘ا راث : ج ـ الثٝت جازش في بىاء ألاَذاٗ  ٌعخىُْ الٍش

ا ، ٘الثٝت حعدثحر الٝذساث ال٣امىت لذٔ  ْ حعدثحر الخدذي زم ًبز٥ الجِذ إلهجاَص ٓبت مالئمت  ـّ

اضخي  . الٍش

ْ بز٥ الجِذ  ذ اإلاثابشة  حّٗش الثٝت بالىٙغ لذٔ بّن اإلاِخمحن بالذساظاث : د ـ الثٝت جٍض

الُحن بإنها  اضخي ًِ مذٔ ٜذسجّ ِلى " الىٙعُت للٍش خٝاد التي ًمخل٢ِا الٍش ْ الِا دسحت الخإ٠ذ ؤ

الت    ."جدُٝٞ الىجاح في الٍش

ت  ٌ  ْ اإلاِاٍس ًخطح مً دساظت خفائق الثٝت في الىٙغ : ـ الثٝت ال حّخبر بذًال لل٢ٙاًت البذهُت 

اضخي  ْس الِام الزي حعلِم بّ في ألاداء الٍش ْ خذَا . الذ ْ ل٢ً ما ججذس ؤلاؼاسة بلُّ َىا ؤن الثٝت 

 .(343، ـٙدت 1997ساجب، ). ال جخلٞ بىال

ث لمىا٘عاؤزىاء الشًالي داء االالُت ٘ي ْلمعااجّىي جدمل ْ:  لؽخفُت الُت ْلمعا ـ ا6 ـ 3 ـ 1

ٓاحِت ، ْ الُت بما جخممىّ في ؤلاسادة  للم ْ اإلاّالجت ألخىاالت جفدُذ ْلجُذ لمدا٥ ابزالٍش ء 

ٓاصهت بحن اإلاعاْلُت ا ٓاُّٜت اإلاخ .  باأللم س لؽّْٓالؽخفُت ال

ْ هي " ِالْي "ْ ًا٠ذ  ؤن اإلاعاْلُت الصخفُت هي جدمل اإلاعاْلُت ًِ ؤدائّ في اإلاباساة 

ْلت الجادة لخصحُذ َزٍ  ْ بز٥ الجِذ في اإلادا ٓاحِت الالِب ألخىائّ بصجاِت  ؤلاسادة في م

. (35 ، ـٙدت 1998ِالْي، ) .ألاخىاء 
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 :  جيالزالمبي  ـ ا7 ـ 3 ـ 1

 ّ ْ الاهذماج ٘يها" ِالْي "ٌّ٘ش ْ الالتزام بها  ٍٓش خىت اللّب              ِلى ؤهّ الاظخّذاد لخى

ْ الثباث  ا ،  هت ال٣اُ٘ت لخُٕحَر ٜٓذ باإلاْش ٓا٥ ال ٓٔ ؤلاجٝان مْ الاخخٙاً و ٥ٓ بها بلى معخ ْ الٓـ

ْ جمثل َزٍ العمت الٝذسة ِلى الحٙاً ِلى خىت اللّب واإلاا ١اهذ  الزي ٢ٌّغ َزٍ الٝذسة ، 

ْ الخخلي ِنها ٘ٝي بّذ زبٓث ِذم ـالخُتها   . (1998ِالْي، ) .ـالحت ؤ

ٍٓش داُّ٘ت الالِب  ْ مِما في مذٔ جى ْسا باسصا  ْ الذاخلي لالِب د ْ ًلّب المبي الزاحي ؤ

ٓم المبي مً اإلاٙاَُم الحذًثت التي جا٠ذ ِلى ؤن  ْ بهزا ًم٢ً اِخباس مِٙ اضخي  ٓ ألاداء الٍش هد

الُت الّىُٙت راث الاخخ٣اٟ الجعماوي اإلاباؼش جخمحز باسجٙاُ دسحت العماث  الحي ألاوؽىت الٍش ٍس

ٓاصهت  ٓب٢ش، ) .الاهّٙالُت الخاـت بمبي الىٙغ مٝاسهت باألوؽىت اإلاخ  .(62، ـٙدت 2019ؤب

:   ـ مّاًحر جدذًذ العماث 4 ـ 1

: مّاًحر لخدذًذ العماث هي " ؤلبرث"لٝذ ْلْ 

  ؤ٠ثر حُّٝذا ٔٓ ٓد اظمي ، بمّجى ؤنها ِاداث ِلى معخ ْح . للعمت ؤ٠ثر مً 

  ٓمُت مً الّادة ًٍٓ )بن العمت ؤ٠ثر ِم ْ جيعٝان مّا لخ٣ ْ ؤ٠ثر جىٍمان  ِادجان ؤ

    .(العمت

  ْسَا الذاْ٘ في ١ل ظلٟٓ)العماث دًىام٢ُُت ٓم بذ  . (بمّجى ؤنها جٝ

  ٓصَِّا ْ ِلى لٓء ج ٓيها ؤ بن ؤي ظمت ٜذ ًىٍش بليها ِلى لٓء الصخفُت التي جدخ

ِٓت الّام مً الىاط  ذة)باليعبت للمجم ، ) (ؤي ؤن العماث ٜذ ج٣ٓن ٍ٘ش  .(2009مباٟس

ت العماث 5 ـ 1 :   ـ هٍٍش

 ْ ٓم ِلى خفش ِذد العماث ؤ اث جٝ ت ألاهماه هجذ ؤن َزٍ الىٍٍش برا حّمٝىا في هٍٍش

ْ ْلِّا جدذ همي مً  ْ الجعماهُت ،  ْ الاحخماُِت ؤ ٓاء الىٙعُت ؤ ْ مً ألاهماهالفٙاث ، ظ  

الاهخٝاداث ًٔش الّلماء ؤن الح٢م ِلى شخفُت الٙشد ٣ًٓن بالخّٗش ِلى العماث الىٙعُت 

ْ برا  ِٓت ما لذٔ الٙشد مً العماث ،  ٓدة ُّ٘ ، ٘ٙي سؤيهم ؤن الصخفُت حّخبر مً مجم ٓح اإلا

ٓدة ٘ةهىا هخم٢ً مً ُٜاظِا ٠إبّاد للصخفُت ، ٘الصخفُت جبّا لزل٤  ١اهذ العماث مٓح

ت خفائفّ  ، ـٙدت 2001حال٥، ) .ج٣ٓن ١الؽ٣ل الِىذسخي الزي لّ ؤبّاد ًم٢ً ُٜاظِا إلاّ٘ش

175/176) .
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ْ العماث اإلاىبُّت 1 ـ 5 ـ 1 :   ـ العماث العىدُت 

ْ لٝذ لجإ الّلماء بلى الخدلُل الّالي لىخائج اخخُاساث الصخفُت ، لبُان العماث 

 ً ْ آلاخٍش ْ ًٔش ١اجل   ؤن َىاٟ ظماث ًم٢ً 1940ألاظاظُت التي جِٝعِا َزٍ الاخخُاساث 

ذة مً العىذ في  ْ َزٍ العماث ٍ٘ش ْ جبذ  ، ً ْ في الخٙاِل مْ آلاخٍش ٓلت ، جبذ مالخٍتها بعِ

ْ حعمى بالعماث العىدُت مثل  ٓلت ،  ْ جخّذ٥ مثل َزٍ العماث بعِ ٍٓت : شخفُت الٙشد  الحُ

ٞ .ْ اإلاشح  ْ ل٢ً ًخم الخّبحر ًِ وٍش ْ َىاٟ مً العماث ما لم ًخم الخّبحر ِنها مباؼشة ، 

ْ ٠زل٤ العماث العىدُت  ذة ،  ْ ج٣ٓن ٍ٘ش ْ َزٍ ٜذ ج٣ٓن ِامت ؤ  .العماث العىدُت ، 

 .(175/176، ـٙدت 2001حال٥، )

اث في جٙعحر خذْر الاهّٙا٥ 6 ـ 1  :   ـ هٍٍش

ت 1 ـ 6 ـ 1 ت )" حُمغ الهج" ـ  هٍٍش ٓلٓحُتالىٍٍش ٍٓت الٙعُ  :  ( الحؽ

ت التي حّٔض بلى ١ل مً  اث البا٠شة لخٙعحر خذْر الاهّٙاالث الىٍٍش ْلُا "مً الىٍٍش

ْ " حُمغ ٣ي  ٓسة مىٙفلت الخٓـل بلى هٙغ " الهج"ألامٍش الذهمش١ي ، خُث اظخىاُ ١ل منهما بف

ت ب  ْ لزا ظمُذ َزٍ الىٍٍش با  ْاخذ جٍٝش ْٜذ  " . حُمغ الهج"الىخائج في 

ْ التي ججّل الٙشد  ت ؤن مثحر الاهّٙا٥ ًيخج ِلُّ حٕحراث حعمُت  ْ جٙترك َزٍ الىٍٍش

 ٞ ْ ًِ وٍش ٍٓت  ٓحُت خؽ ٓل ٌؽّش باالهّٙا٥ ، ٣٘ان بدساٟ مثحر الاهّٙا٥ ًادي بلى حٕحراث ِ٘عُ

ٓاحّ اإلاىا٘غ ٘دعُش دٜاث ٜلبّ  ٓس باالهّٙا٥ ، ؤي ؤن الالِب ً بدساٟ َزٍ الخٕحراث ًيخج الؽّ

ت دٜاث الٝلب  )زم ٌؽّش بالٝلٞ ٢٘إن الاظخجابت الاهّٙالُت  ْ الخبرة  (ظِش ال  جدذر ؤ

ت ؤؼاس  (الٝلٞ  )الاهّٙالُت  ْ في مجا٥ جٓلُذ َزٍ الىٍٍش حّخبر هدُجت لالظخجابت الاهّٙالُت ، 

ْ ال ًجشي ألهّ ًخاٗ " ًلي بلى ما" حُمغ" ْ ٜذ ًالخَ ؤن َزٍ " بن الٙشد ًخاٗ ألهّ ًجشي ، 

اضخي لخٙعحر الاهّٙا٥ ، بر ٠ثحرا ما وعمْ  ْاضحت ًِ هٍشة الالِب الٍش ٓسة  ت جخخلٚ بف الىٍٍش

ن ٜبل اإلاباساة بالٝلٞ زم بّذ رل٤ حعُش دٜاث الٝلب  )بّن الالِبحن ًشددْن   . (ؤنهم ٌؽّْش

بُت ؤن  ْ ؤٌِشث الذساظاث الخجٍش ت ال٢ثحر مً الاهخٝاداث  ْاحِذ َزٍ الىٍٍش ْ ٜذ 

ٓس باالهّٙا٥ ، بال ؤن ؤَم ما  ٍٓت لِعذ العبب الشئِسخي في الؽّ ٓحُت الحؽ ٓل الخٕحراث الِٙعُ

ْ الّملُت في خالت الاهّٙا٥  ْس الخٕحراث الجعمُت  ٓ جإ٠ُذَا لذ ت َ . ؤبشصجّ َزٍ الىٍٍش

ت ١اهٓن 2 ـ 6 ـ 1 ٓزالمٓط) ـ هٍٍش ت الُِب  :  (هٍٍش

ت ٠ما ؤؼاس بليها  ْس " ١اهٓن "جا٠ذ َزٍ الىٍٍش ٓزالمٓط)ِلى ؤَمُت د مً خُث ؤهّ  (الُِب

ْ حعحر َزٍ  ْسا َاما في اليؽاه الّفبي في خالت الاهّٙا٥ ،  ْ الزي ًلّب د ؤخذ ألاحضاء مً اإلاخ 
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ٓاٜٚ ِلى ؤهّ مثحر لإلهّٙا٥  ت بلى ؤن الخخابْ الاهّٙالي ًبذؤ بةدساٟ الٙشد للم  (١الٝلٞ مثال)الىٍٍش

ْسٍ بإن ًبذؤ بةسظا٥ دّ٘اث ِفبُت مً َزا الجضء اإلاش٠ضي مً اإلاخ بلى  ٓزالمٓط د زم ًإخز الُِب

ٓس في  ْ بزل٤ ًدذر الؽّ ْ بلى ألاحضاء ألاخٔش مً الجعم  الّذًذ مً ألاحضاء الّلُا مً اإلاخ 

ٜٓذ الزي جدذر ُّ٘ الخٕحراث الجعمُت  . هٙغ ال

ت  ت " ١اهٓن "٣٘ان لىٍٍش ٓس " حُمغ الهج"ِلى ال٢ّغ مً هٍٍش هٙترك خذْر الؽّ

ٓزالمٓط  ٜٓذ ؤي بمجشد ؤن ًبذؤ الُِب ْ الخٕحراث الجعمُت حىبا بلى حىب في هٙغ ال باالهّٙا٥ 

ْسٍ  . الُٝام بذ

ٓزالمٓط في العلٟٓ الاهّٙالي ، بال  ْس الُِب ت جإ٠ُذَا لذ ْ مً ؤبشص بًجابُاث َزٍ الىٍٍش

ائٚ الذُٜٝت  ٓماث الحالُت اإلاخاخت ًِ الٌٓ ٓس اإلاّل ن ِلى ٜف ت ًش٠ْض ؤن مّاسضخي َزٍ الىٍٍش

 ْ ٓزالمٓط  ٔ ِالٜخّللُِب   . مْ ألاحِضة الّفبُت ألاخش

ت لىذظلي 3 ـ 6 ـ 1 ًٍٓ الؽب٣ي) ـ هٍٍش ت الخ٣  :  (هٍٍش

ٓزالمٓط )بلى ؤن " لىذظلي"ؤؼاس            ٌّخبر اإلافذس ألا٥ْ في جىٍُم العلٟٓ الاهّٙالي (الُِب

ٓم  ٓزالمٓط)ْ ل٣ي ًٝ ائّٙ ٘ةهّ ًيبغي ؤن ٣ًٓن جدذ جإزحر اإلايؽي للجِاص الؽب٣ي في  (الُِب بٌٓ

ٓ اإلافذس ألاظاط . حزُ الذمآ  ًٍٓ الؽب٣ي َ ت ؤن الخ٣ ْ في لٓء رل٤ جٙترك َزٍ الىٍٍش

ٓزالمٓط ِلى الخّبحر ًِ مٍاَش العلٟٓ الاهّٙالي ْ مً خال٥ رل٤ ٌّمل الُِب ْ اليؽاه  . لإلزاسة 

ُت اإلاعببت لالهّٙا٥ 4 ـ 6 ـ 1 اث اإلاّ٘ش :   ـ الىٍٍش

الّذًذ مً الذساظاث الحذًثت في مجا٥ الاهّٙاالث ؤؼاسث بلى الخٙاِل بحن الخإزحراث 

ُت  ْ الّٝلُت)اإلاّ٘ش ٓحُتْ بحن الخإزحراث  (الزَىُت ؤ ٓل ُت  (الجعمُت) الٙعُ اث اإلاّ٘ش ْ جا٠ذ الىٍٍش

ِلى الخإزحر الزي جدذزّ ِملُاث الخ٢ٙحر ِلى الاهّٙا٥ الزي ٌؽّش بّ الٙشد ، ٘الخٕحراث 

ٓحُت ٓل ْ الٙعُ ْ ل٢ً جٝذًش الٙشد ؤ  بمٙشدَا ال ًىٍش بليها ِلى ؤنها اإلادذد الٓخُذ لالهّٙا٥ ، 

ْاضح ِلى الخبر الاهّٙالُت التي ٌؽّش بها الٙشد ، ٢٘إن  ٓاٜٚ لّ جإزحر  ْ جٙعحٍر للم جُُٝمّ ؤ

ٓاٜٚ  ْ ألازش بحن مخخلٚ اإلا ُت جا٠ذ ِلى ٜذسة الٙشد إلدساٟ ِالٜت العبب  اث اإلاّ٘ش         الىٍٍش

. ْ الخبراث الاهّٙالُت 

 ْ ٓم لُلت اإلاباساة ، ؤ ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ٜذ ٌّْض الالِب ٜلّٝ ٠ىدُجت لّذم ٜذسجّ ِلى الى

ْ في ١ل خالت مً َزٍ الحاالث  ْ ؤَمُت اإلاباساة ،  ْ الحعاظُت ؤ اٛ في الاهخٝا٥ إلا٣ان اإلاباساة ؤ ؤلاَس

ْ ل٢ً مْ اخخالٗ ؤظبابها  ، ـٙدت 1997ساجب، ) .الثالر ٜذ ج٣ٓن ؤِشاك الٝلٞ مدؽابهت 

490) .
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ت 7 ـ 1 ْ خفائق اإلاشخلت الّمٍش  :  ( ظىت15/17) ـ اإلاشاَٝت 

ٚ اإلاشاَٝت 1 ـ 7 ـ 1 :   ـ حٍّش

ْدة  ْ را خبرة مدذ ٙي للٙترة التي ٣ًٓن ٘يها الٙشد ٔحر هاضج اهّٙالُا  اإلاشاَٝت مفىلح ـْ

ْ ١لمت اإلاشاَٝت مؽخٝت مً الّٙل الالجُجي  ٓوغ)،  ْلِع ٓ بلى الىطج (ؤد ْ ًىم ٓ ؤ           ْ مّىاٍ ًىم

 .(275البهي، ـٙدت ) .ْ الا٠خما٥ 

ْ التي ٣ًٓن ٘يها الٙشد ٔحر هاضج  ْ مشخلت مً الّمش  بن اإلاشاَٝت مفىلح هفٙي لٙترة ؤ

ْ الجعذي ْ ٣ًٓن ٜذ اٜترب مً الىطج الّٝلي  ْدة  ْ ج٣ٓن خبرجّ في الحُاة مدذ             اهّٙالُا 

ْ بزل٤ اإلاشاَٞ ال  ْ بذاًت مشخلت الشؼذ  ٓلت  ْ هي الٙترة التي جْٝ ما بحن مشخلت الىٙ ْ البذوي ، 

ْ ال ساؼذا بهما ًْٝ في مجا٥ جذاخل َاجحن اإلاشخلخحن خُث ًفِٙا ِبذ الّالي حعماوي  ٌّذ وٙال 

ْ ٔاًاث " ْا ُّ٘ ما ًفلٓن بلُّ مً ْظائل  ". بإنها اإلاجا٥ الزي ًجذس بالباخثحن ؤن ًيؽذ

 .(195، ـٙدت 1994الجعماوي، )

ٓلبرج"ؤما  ْ٘ٝا " ١ ُت ِالُت حعمذ لّ ؤن ًخفٗش  ٌّخٝذ ؤن امخالٟ اإلاشاَٞ لٝذساث مّ٘ش

م مً ؤن ال٢ثحر  ْ بالٔش ٓس الح٢م ألاخالقي لذًّ مشخلت الالتزام بالٝاهٓن  ٍٓاث ِالُت ًِ جى إلاعخ

ٓٔ الح٢م ألاخالقي            مً اإلاشاَٝحن ال ًفلٓن بلى َزٍ اإلاشخلت َىاٟ ِالٜت بًجابُت بحن اإلاعخ

 .(33، ـٙدت 2003الشخماْي، ) .ْ العلٟٓ الاحخماعي 

  : ـ  جدذًذ مشاخل اإلاشاَٝت 2 ـ 7 ـ 1

:  ؤ ـ مشخلت اإلاشاَٝت اإلاب٢شة 

ْ هي جبذؤ مً ظً  ْلى ،   ظىت مً الّمش 14 ظىت بلى 12ًىلٞ ِليها ؤًما اظم اإلاشاَٝت ألا

با  ٓحُت الجذًذة بّام جٍٝش ٓل ٓح العماث الٙحًز ٓٓ بلى ما بّذ ْل ْ جمخذ َزٍ الٙترة مً بذاًت البل

         ْ هي ٘ترة جدعم بااللىشاباث اإلاخّذدة ، خُث ٌؽّش اإلاشاَٞ خاللِا بّذم الاظخٝشاس الىٙسخي

ْ ًىٍش اإلاشاَٞ بلى آلاباء  ْ اإلاؽاِش اإلاخماسبت ،  ْ بدذة الاهّٙاالث  ٓجش  ْ الخ ْ بالٝلٞ       ْ الاهّٙالي 

مِم ،  ْ ً٘ش        ْ الذاسظحن في َزٍ الٙترة ِلى ؤنهم سمض لعلىت اإلاجخمْ مما ًجّلّ ًبخّذ ِنهم 

ْ ًٝلذَم في  م  ْحِاث هٍَش  ْ ْ صحابخّ الزًً ًخٝبل آسائهم  ٝائّ  ٓ ٘س ْ ًذّّ٘ بلى الاججاٍ هد

٠ِٓم  شان، ) .ؤهماه ظل  .(1995َص

ٓبت بخٕحراث في مٍاَش الجعم  ْ خادة مصح             ِ٘زٍ اإلاشخلت حّخبر ٘ترة جٝلباث ِىُٙت 

ٓس الالىشاباث  ٌِ ٓ ٓبت َ ذ ألامش ـّ ْ مما ًٍض ٓاصن  ٓس بّذم الخ ائّٙ ، مما ًادي بلى الؽّ ٌْ ْ

ْ لٕٓه  ٍٓت  ٓح الفٙاث الجيعُت الثاه ْ ْل ٓحُت  ٓل الاهّٙالُت اإلافاخبت للخٕحراث الٙحًز
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ْ العُىشة ِليها  ْاْ٘ الجيعُت التي ال ٌّٗش اإلاشاَٞ ٠ُُٙت ٠بذ حمٓخِا ؤ شان، ) .الذ ، 1995َص

 .(163ـٙدت 

:  ب ـ مشخلت اإلاشاَٝت الٓظىى 

ْ ٘يها ٌؽّش اإلاشاَٞ بالىطج 17 ظىت مً الّمش بلى 14ْ هي جبذؤ مً   ظىت مً الّمش ، 

ْ الخاـت بمشخلت اإلاشاَٝت  ْ الاظخٝال٥ الزاحي وعبُا ، ٠ما جىطج لّ ١ل اإلاٍاَش اإلامحزة  الجعمي 

ْ ًخمحز اإلاشاَٞ في َزٍ اإلاشخلت بالخفائق الخالُت  :  الٓظىى 

ٓ البىيء  .      ـ الىم

ْ الخدمل  ٓة  ادة الٝ .      ـ ٍص

ْ الّفبي  ٓا٘ٞ الّملي  .      ـ الخ

ْ الخد٢م في الحش١اث  .      ـ اإلاٝذسة ِلى المبي 

ٓصن  ْ ال  ٥ٓ ادة الى .      ـ ٍص

ٓس بزاجّ  ادة الؽّ شان، ) .     ـ ٍص  (263، ـٙدت 1995َص

:  ج ـ مشخلت اإلاشاَٝت اإلاخإخشة 

ْ حّخبر َزٍ اإلاشخلت في بّن اإلاجخمّاث  (ظىت22-21) بلى ظً 17جبذؤ مً ظً  مً الّمش 

ْ ٌععى خاللِا  ْ هٍمّ اإلابّثرة ،  ْ هي ٠زل٤ ٘ترة ًدا٥ْ اإلاشاَٞ ٘يها لم ؼخاجّ  مشخلت الؽباب ، 

ٓدٍ  ٓخُذ حِ ٓهاث شخفِخّ ،مخألٙتمً ؤحل بٜامت ْخذة . بلى ج ْ م٣ ُٓ ؤحضائّ              مً مجم

ْ بااللتزام بّذ ؤن  ٍٓت  ٓح الِ ْ بٓل ٓس باالظخٝال٥  ْ الؽّ ٓة  ْ ًخمحز اإلاشاَٞ في َزٍ اإلاشخلت بالٝ

ٓ بلى مشخلت الىطج  ْ ٘يها ًفل الىم ِٓت مً الاخخباساث اإلادذدة  ٣ًٓن ٜذ اظخٝش ِلى مجم

ٓاوٚ الصخفُت مثل  ٓس لبّن الّ ْ الخبل ٓ الثباث الاهّٙالي  ْ ًخجّ هد خىاء : الجعمي  الِا

ْ ج٣ٓن لذًّ  ْ البدث ًِ اإلا٣اهت الاحخماُِت ،  ْ اِخماد الىٙغ  ٝت ال٢الم  ْ وٍش باإلاٍِش الخاسجي 

ْ الجيغ آلاخش  ٓ الجمالُاث زم الىبُّت  ٓاوٚ هد شان، ) .ِ  .(263، ـٙدت 1995َص

ت 3 ـ 7 ـ 1 :   ظىت 15/17 ـ  خفائق اإلاشخلت الّمٍش

ٓ الجعمي  :  ؤ ـ الىم

ْ الٙخاة لخىاظٞ بالبيءجخمحز َزٍ اإلاشخلت  ْ ًالخَ اظخّادة الٙتى ؤ ٓ الجعمي ،   في الىم

ٓسة حلُت ، ٘حزداد  ْ الٙخاة بف ٛ اإلامحزة في جش٠ُب الجعم الٙتى ؤ ؼ٣ل الجعم ، ٠ما جٍِش الْٙش

ٓ الٍّام ختى ٌعخُّذ الٙشد اجضاهّ  ْ الشحلحن بذسحت ؤ٠بر مً هم ْ الفذس  ٓ ِمالث الجزُ  هم

با  ْ ًفل الٙخُان بلى هطجِم البذوي ال٣امل جٍٝش  .(40/41، ـٙدت 2019ظِام، ) .الجعمي ، 



   ألا٥ْ                                                                                 العماث الاهّٙالُتالٙفل

~ 23 ~ 
 

ٓ الحش١ي  :  ب ـ الىم

ْ جإخز  ْ الالىشاب الحش١ي  ٓاحي الاسجباٟ  جي في ه ًٍِش في َزٍ اإلاشخلت الاجضان الخذٍس

ٓدة  ْ سقي لخفل بلى دسحت ِالُت مً الج ُِٓت للمِاساث الحش٠ُت في جدعً  ٓاحي الى مخخلٚ الى

ْ ًخّلم مخخلٚ  ْ ٘يها ٢ًدعب الٙشد  ٓا٘ٞ الّملي الحسخي ،  ٓٔ الخ ٠ما ًالخَ اسجٝاء بمعخ

ٓة الّمالث الزي ًخمحز بّ الٙتى ٌعاِذ  ادة ٜ ْ جثبُتها بلى رل٤ ٘ةن ِامل ٍص ْ اجٝانها  الحش١اث 

ىاث الٙىُت  ْ الخمٍش الُت ١الجمباص  ٓاُ مخّذدة مً ألاوؽىت الٍش  .ال٢ثحر ِلى بم٣اهُت مماسظت ؤه

 .(40/41، ـٙدت 2019ظِام، )

 ٓ ٓلٓجيج ـ الىم  :  الٙعُ

 ٓ ٓجيًخابْ الىم ٓل ٓ الىطج بيعبت ل٣ل مً الىبن الٙعُ              في َزٍ اإلاشخلت جٝذمّ هد

ٓد ٢٘شي  ادجّ بّذ مجِ ا في الىبن الىبُعي ، مْ ٍص    ْ لٕي الذم ٘ىالخَ َبٓوا وعبُا ملحٌٓ

ْسي الخىٙسخي مْ اسجٙاُ ٜلُل في لٕي الذم ،       ْ َزا دلُل ِلى جدعً ملحًٓ في الخدمل الذ

ٓد ٘اٛس  ْ مما ًا٠ذ جدعً الخدمل في جل٤ اإلاشخلت اهخٙاك ألا٠سجحن ِىذ الجيعحن مْ مج

ْسا ٠بحرا في الخ٣امل بحن  ْ الزي ًلّب د ٓاصن ٔذدي ممحز  الد ، َزا باإللا٘ت بلى ج لفالح ألا

ائٚ  ٓحُتالٌٓ ٓل ًٍٓ الٙعُ ْ التي حّمل ِلى ا٠خما٥ في ج٣ ْ الاهّٙالُت للٙشد   الحش٠ُت الحعُت 

ٓاهب   .(40/41، ـٙدت 2019ظِام، ) .شخفُت الٙشد اإلاخّذد الج

ٓ الاحخماعي  :  د ـ الىم

ٓاضح الزي ًمثل في بِادة جىٍُم الّالٜاث  ٓ الاحخماعي في َزٍ اإلاشخلت بالخٕحر ال ًخمحز الىم

ل بلُّ اإلاشاَٞ ، ٠ما ًخمْ  ٓٔ الىطج الزي ـْ ٓي حُذ ًخٙٞ مْ معخ الاحخماُِت بؽ٣ل معخ

ٓ الحعاظُت الاحخماُِت ، ٠ما جٍِش  ٥ٓ حؽحر بلى هم ٓاُ مً الخد ٠ّٓ لّذة حٕحراث جخمحز بإه ظل

ْ ُ٘ما ًخق  ٛ ؤظاظُت بحن اججاَاث اإلاشاَٝحن في الىبٝت الاحخماُِت اإلاخخلٙت ،  َىاٟ ْ٘ش

ْ الاهخٝا٥ مً  ت الاظخٝاللُت ،  ْ الجِز ظلٟٓ اإلاشاَٝحن ًٍِش في الاَخمام اإلاتزاًذ باإلاٍِش الصخخخي 

ْ اإلاعاْلُت الاحخماُِت  ٓ لذًّ الٓعي  ْ ًىم خماد ِلى الىٙغ ،  خماد ِلى الٕحر بلى الِا  .الِا

 .(96، ـٙدت 2008اللٝاوي، )

ٓ الّٝلي  :  َـ ـ الىم

 ٔٓ ت ما ًدذر للمشاَٞ ِلى اإلاعخ ْ مّ٘ش ٓ الّٝلي مً الخفائق اإلاِمت ألن ِ٘م  الىم

ْ حؽحر  ٍٓت ،  ٓماث في الّملُت الترب ْ اإلاّل ُٚ اإلاّاٗس  ْ جٌٓ الّٝلي ٌعاِذها ِلى ِ٘م شخفِخّ 

 ٓ ّت ٠ما َ ٓ الز١اء في َزٍ الٙترة ال جٍِش ِلى َُئت ٜٙضة ظَش مٍّم الذساظاث ؤن مىدىُاث هم
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ٓماث  ْ اإلاّل ٓ الجعمي ، ٠ما ًالخَ في َزٍ الٙترة الٝذسة ِلى ا٠دعاب اإلاِاساث       الحا٥ في الىم

ْ جبذؤ ٜذسة  ٓح  ٓاحي الّٝلُت بالٓل ٛ الٙشدًت في الى ْ الاظخيخاج ، ٠ما جاخز الْٙش ْ ِلى الخ٢ٙحر 

ْ الىٝذ  ْ ؤلادساٟ  ْ اإلاالخٍت  ٓس خاـت في الاهدباٍ  شان، ) .ْ اظخّذاداث اإلاشاَٞ في الٍِ ، 1995َص

 .(143ـٙدت 

ٓ الاهّٙالي  :  ْ ـ الىم

ْ الاظخٝشاس ٘هي  ْ ِذم الثباث  ٓ الاهّٙالي في َزٍ اإلاشخلت بدذة الاهّٙاالث  ًخمحز الىم

ْسٍ ؤخاظِغ المُٞ ْ الاهذ٘اُ ، ٠ما ٌعا      مشخلت ِىُٙت مً الىاخُت الاهّٙالُت جخمحز بالّىٚ 

:  ْ مً ؤَم ألاهماه الاهّٙالُت التي جٍِش في َزٍ اإلاشخلت 

ْ مً ؤَم مثحراجّ هجذ  َٓ:  الٕمب ـ : مً الاهّٙاالث الحادة للمشاَٝت 

ْ العجض  اٜت  ٓد خاحض ًمىّّ مً جدُٝٞ ٔاًاجّ : ـ ؤلِا        خُث ٌٕمب اإلاشاَٞ ِىذما ٌؽّش بٓح

الُت  ْ ؤَذاّ٘ ، ُٕ٘مب ِىذما ًٙؽل في اهجاص ؤي ِمل ٠إن ًٙؽل في بًجاد خل معإلت ٍس

. مُّىت 

ْ الحشمان  ٍٓ: ـ الٍلم  اّٜ ٌلم ْ ؤخذ ٘س         خُث ٌٕمب اإلاشاَٞ ِىذما ٌؽّش بإن ؤخذ ؤ٘شادٍ ؤ

 ّٜٓ . ْ ؤًما ِىذما ٌؽّش بدشماهّ مً بّن خٝ

ْ ألاشخاؿ الٕشباء : ـ الخٓٗ        في ٘ترة اإلاشاَٝت جٝل دسحت الاهّٙا٥ مً بّن ألاؼُاء ١الٍالم 

. ْ جٍِش ِىذٍ مخاْٗ حذًذة 

ْ في َزٍ اإلاشخلت ًبذؤ في  ٠ما ٌّىي ألخالمّ ؤَمُت بر مً خاللِا ًدٝٞ هجاخاث خاـت 

ذ هٙعّ ِىذ ٠خابت حّبحرا ًِ  ْ ًٍش ٠خابت مز٠شاث خاـت بّ مً خاللِا ًٙصخي ـشاِاجّ الىٙعُت 

ْ ًٍل   ْ خُاجّ الاهّٙالُت الذاخلُت ، ٘اإلاشاَٞ في َزٍ اإلاشخلت ًبالٖ في الاَخمام بمٍٍِش الجعمي 

ٓس ج٢ٙحٍر ، مْ الّلم ؤن  ٓس ؤلاهاربزل٤ مد م مً الز١ ٠ما ًخمحز اإلاشاَٞ .  ؤ٠ثر اَخماما بمٍَِش

 ٓ ْ امخالٟ اججاَاث مخىاٜمت ، هجذ الىم ْ جٝلباث خادة في العلٟٓ  بخزبزب في الحالت اإلاضاحُت 

ْ الٝذساث  ْ الّملُاث  ْ الخاسحُت  الاهّٙالي في َزٍ اإلاشخلت ًخإزش بالخٕحراث الجعمُت الذاخلُت 

ْ اإلاّاًحر الاحخماُِت  ْ مّاًحر الجماِت  ْ همي الخٙاِل الاحخماعي  ْ الخألٚ الجيسخي  الّٝلُت 

ٓي  ٓ اهّٙالي ظ ْسا َاما في جدُٝٞ هم  .(55، ـٙدت 2015ظُِلت، ) .الّامت التي جلّب د

ٓ الجيسخي  :  ي ـ الىم

ٓس ممحزاث ًىلٞ ِليها   الفٙاث الجيعُت "في َزٍ اإلاشخلت ًفاخب الىطج الجيسخي ٌِ

ٍٓت  ٓ ٍِام الحٓك بدُث جخخز ؼ٣ل خٓك " الثاه ْ اختزان الذًَ ألاهثىمثال ِىذ البىاث جىم  
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ْ الثذًحن  ْ اإلاِبل  ْ ٠زل٤ ؤِماء ؤخٔش ١الشخم  ْ همَٓا  ٓي، ) .في ألاسداٗ  ، ـٙدت 2003الِّع

212/213). 

الث  ْ هي الخد               بن مشخلت اإلاشاَٝت جخخق ًِ باقي مشاخل الحُاة بإؼُاء َامت ؤال 

         ْ الخٕحراث التي جىشؤ ِلى الٙشد مً الىاخُت الجعمُت ، الاهّٙالُت ، الىٙعُت ، الاحخماُِت 

ْ مً َزٍ الخفائق  :  ْ الحش٠ُت 

:   ـ  مؽا١ل اإلاشاَٝت 4 ـ 7 ـ 1

ٓم  ٓاحّ اإلاشاَٝحن في َزٍ اإلاشخلت ٘الُ بن مؽ٢الث اإلاشاَٝت مً اإلاؽ٢الث الشئِعُت التي ج

ْ ١ل اإلاىٍماث التي لِا ِالٜت  ْ البُٓث  ْ الُِئاث الاحخماُِت  ْ اإلاذسظت  ٓحّ بلى اإلاجخمْ هٙعّ  ً

ٜٓذ الحالي  ْ الالىشاباث في ال . بالفٕاس ٣٘لِا معاْلت ًِ خالت الٝلٞ 

:  ؤ ـ اإلاؽا١ل الىٙعُت 

ْ الخجاسب  ْ الخىاٜن  ٍٓت  بن مً الىبُعي ؤن جدعم الحُاة الىٙعُت للمشاَٞ بالٙٓل

ٓ بزل٤ ٌِّؾ في  ْ ٜذ ج٣ٓن هاجحت ،  ِ٘ ْ ٜذ ج٣ٓن ٘اؼلت  ٓم بها اإلاشاَٞ  الّذًذة التي ًٝ

ٓ ٌّخٝذ  ْ الخٝالُذ ِ٘ شاٗ  ْان ِلى ألِا ْ الّذ ا ؤخُاها بالخمشد  ٓجت ٜذ ًٍَِش ـشاِاث داخلُت م٢ب

ْ ٜذ جادي َزٍ الفشاِاث الىٙعُت بلى  تراٗ بصخفّ   ؤلاخعاطؤهّ ًجب ِلى الجمُْ الِا

ْاوي ، وعخىُْ ـٗش  ْ بلى العلٟٓ الّذ ْ الاوّضا٥ ؤ ْ الِٝش ُ٘ادي بّ بلى الا٠خئاب  بالزهب 

ْ الاحخماعي ل٣ي ًخ٢ُٚ مْ الحُاة  اضخي ؤ الىٍش ًِ َزٍ اإلاؽا١ل بةدماج اإلاشاَٞ في اليؽاه الٍش

ح اإلاعاْلُت  ْ ًخّلم ْس ٓي، ) .الجماُِت   .(41/42، ـٙدت 1992الِّع

:  ب ـ اإلاؽا١ل الصحُت 

ْ ِلُّ ؤن ًخ٢ُٚ  ٓ اإلاشاَٞ  حّذ الخٕحراث التي خلذ بالجعم خال٥ َزٍ الٙترة ماؼشا لىم

ْ مً َىا ٘ةن  ْ آلازاس التي جش٠تها جل٤ الخٕحراث  ْ ٌعخجُب للىخائج  مْ حٕحراث ؤِماء حعمّ ، 

ْ ا٠خما٥ الىطج  ٓ الجعمي  ت الىم ٓ الجعمي ......مشخلت اإلاشاَٝت جمخاص بعِش             ْ ًخىلب الىم

 ٓ ْ جمذٍ بما ًلضمّ للىم ْ للمشاَٞ حٕزًت ١املت ختى حّٓك الجعم  ْ الجيسخي العَش       ْ الّٝلي 

ٓائم  ٍٓ الٝ ْ حؽ ْ ٠ثحر مً اإلاشاَٝحن مً لم ًجذ رل٤ ُ٘فاب ببّن اإلاخاِب الصحُت ١العمىت 

 .الخ... ْ ٜفش الىٍش 

ْس  ٓي الزي ألاظشةْ مً َىا ٣ًٓن د ْ اإلاّى ٓ٘حر الٕزاء اإلاادي  ْ اإلاجخمْ في ج ْ اإلاذسظت   

ج منها بإخٚ ألالشاس  ْ الخْش ٓاحِت َزٍ اإلاؽا١ل  ٓي، ) .ًدعلح بّ اإلاشاَٞ إلا ، 1992الِّع

 .(41/42ـٙدت 
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:  ج ـ اإلاؽا١ل الاهّٙالُت 

بن اإلاؽا١ل الصحُت التي ًخّشك لِا الٙشد خال٥ مشخلت اإلاشاَٝت خخما جادي بلى مؽا١ل 

ٓس اإلاشاَٞ  ْ الاهذ٘اُ الاهّٙالي بعبب ؼّ ٓسٍت ، ِ٘زٍ اإلاشخلت جخمحز بّذة اهّٙاالث  اهّٙالُت ؼّ

ٓسوّ في مؽا١ل مً  ١ٓاث خاوئت ج ْ ًىذْ٘ في ظل ْ ٜذ ًدعُش  ْ اإلاجخمْ ٠ما جمخاص ألاظشةبُٝمخّ   

ْ َزا ما  ْ مْ الٕحر  ٓاء مْ الزاث ؤ ْ ٠زا ٠ثرة الفشاِاث ظ ْ الخٝلب  ت الخٕحر ،  ألاّ٘ا٥ بعِش

ٓس  ْ هز٠ش منها " ؤخمذ ِضث ساحْ"رَب بلُّ الذ٠خ :  ًِ الفشاِاث التي ٌّاهيها اإلاشاَٞ 

ْ بحن ظلىت ألاظشة  ٓد ألاظشة  ٓ الخدشس مً ُٜ .     ـ ـشاُ ِائلي بحن مُلّ هد

ٓاْٜ  ْ ال .     ـ ـشاُ بحن مثالُت الؽباب 

ْ حُل اإلااضخي  .     ـ ـشاُ بحن حُلّ 

ْ بحن ما ًفذٍس لّ ج٢ٙحٍر الجذًذ       ـ ـشاُ دًجي بحن ما حّلمّ مً ؼّائش 

ٓلت  ْ الشح ٓلت  اث الىٙ .     ـ ـشاُ بحن مٍٕش

ٓسٍ الؽذًذ بالجماِت  ْ ؼّ ٓسٍ الؽذًذ بزاجّ  ٓي، ) .    ـ ـشاُ بحن ؼّ ، ـٙدت 1992الِّع

43). 

:  د ـ اإلاؽا١ل الاحخماُِت 

ْ بلى الخمشد ؤخُاها  خماد ِلى الىٙغ  ْ الِا ت  ٗ ِلى اإلاشاَٞ ؤهّ ًمُل بلى الحٍش ٓ مّْش ٠ما َ

ٓد  ْ ألاظشة التي جٙشك ِلُّ ُٜ ٓاحِت مْ اإلاجخمْ  ْ م شاٗ لزل٤ ًجذ هٙعّ في ـشاُ  ِلى ألِا

ت ًمُل اإلاشاَٞ بلى بٌِاس مٍٍِش ة ًخمحز بالفشاخت  ْ ؤظٍش ْ هي مذسظُت ؤ ٓاهحن  ٜ ْ ْ ظلىت  مُّىت 

ْ بما ؤن ًخمشد  ٓد اإلااظعاث  ُٜ ْ ٓاصن بحن خاحاجّ الىٙعُت  ، ٔحر ؤهّ ًجب ِلُّ ؤن ًدٝٞ الخ

ْ ٜذ ًادي بّ  ْ اإلاذسظت  ْ ؤن حعامدذ مّّ ألاظشة  ٓرا مْ اإلاجخمْ  ا مىب ُ٘جذ هٙعّ مىد٘ش

ْخُمت  ٓاٜب   .(211، ـٙدت 1989ِضث، ) .الخمشد بلى ِ

:  َـ ـ مؽا١ل اٜخفادًت 

 ٜٚٓ ْ م ْ ٠ُُٙت بهٙاّٜ ،  ٗ الصخخخي اإلاتزاًذ ِىذ اإلاشاَٞ  جخّلٞ َزٍ اإلاؽا١ل باإلافْش

ْ منها خاحاث  ْ ؤزٍش في بؼباُ خاحاث اإلاشاَٞ  ٓٔ الاٜخفادي لألظشة  ْ ٠زل٤ اإلاعخ ألاظشة مىّ 

ْ خاحاث ؤخٔش  ْ اظخ٢ما٥ الذساظت  ْ الترٍْذ ًِ الىٙغ  ذ  ْ اإلاٍش ْ اإلاع٢ً   .اإلالبغ اإلاىاظب 

(. 153/154، ـٙدت 1981ظُذ، )
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 : ْ ـ مؽا١ل الٙشآ 

ْ خاحت اإلاشاَٞ لخّلم      ْ ٠ثرة الٙشآ  ٓم بّ الٙشد  جخّلٞ َزٍ اإلاؽ٢الث بٝلت اليؽاه الزي ًٝ

ُهي  ْ اليؽاه الت٘ر ٓلت بحن اإلاشاَٞ  ْ ٠زل٤ مؽ٢الث جمثل الحُل ْ الاحخماُِت  الُت ؤ اإلاِاساث الٍش

 .(153/154، ـٙدت 1981ظُذ، ) .خاسج البِذ 

ٍٓت مِىُت  :  ي ـ مؽا١ل جشب

ت  ْ مّ٘ش ْ اإلاِىت اإلاىاظبت  ْ اخخُاس الذساظت ؤ جخّلٞ َزٍ اإلاؽا١ل بالخخىُي للمعخٝبل 

ْ اإلاِىت اإلاىاظبت  ْ ِ٘م اإلاشاَٞ لىٙعّ ١ي ًخخاس الذساظت ؤ ٓماث ِنها  ، 1981ظُذ، ) .بّن اإلاّل

 .(153/154ـٙدت 

 :  س ـ مؽ٢الث جخّلٞ بالجيغ آلاخش 

حت  ْ الاَخذاء بلى الْض جخّلٞ َزٍ اإلاؽ٢الث بداحت اإلاشاَٞ لالخخاله بالجيغ آلاخش ، 

ٓس التي  ت ال٢ثحر مً ألام ْ ٠زل٤ خاحت اإلاشاَٞ بلى مّ٘ش ْ الخلُت  ْ ٜبل رل٤ بلى الضمُلت ؤ اإلاىاظبت 

 .(153/154، ـٙدت 1981ظُذ، ) .جخّلٞ بالّالٜاث الٕشامُت 

اث اإلاٙعشة للمشاَٝت 5 ـ 7 ـ 1 :   ـ الىٍٍش

ٍذ  ٓهذ ْ٘ش ت ظُجم :  ؤ ـ  هٍٍش

ْ جى٢ؽٚ أل٥ْ مشة ِىذما ًفل  ضة الجيعُت جٍِش  خّ بلى ؤن الٍٕش ٍذ في هٍٍش ٌؽحر ْ٘ش

ٍذ ٜائال  ْ ًمُٚ ْ٘ش  ٓٓ ٓلبت "الىٙل ظً البل  الجيعُت ؤلاسادةلٝذ ِلمخىا الخجاسب بإن ِملُت ٜ

ٓلِم  للجُل ظٗٓ جخم ٘ٝي ِىذما ٌععى الشاؼذْن ال٢باس بلى ٘شك خُاتهم الجيعُت ٜبل ـْ

ث ختى جيخهي الّاوٙت اإلاذمشة ْ التًر ٓٓ ، بذال مً الاهخٍاس  ْ َزا ما رَب بلُّ " بلى ظً البل  ،

٠ُٓت ًدذر ٘يها  ْ جىاٜماث   ظل ٓس ِبذ الٕاوي دًذي ِلى ؤن اإلاشاَٝت مشخلت اهّٙالُت  الذ٠خ

ْ ًٍِش الفّاب بؽ٣ل ال لبغ ُّ٘  ٓلت   .(8، ـٙدت 1995دًذي، ) .الى٣ٓؿ بلى الىٙ

:  ب ـ الحاالث الاهّٙالُت ِىذ اإلاشاَٝحن 

ْ هدُجت لّذم  ٓما بّذم الاظخٝشاس  ٓدَا الاهّٙاالث اإلا٢ثٙت جخمحز ِم حّذ اإلاشاَٝت ٘ترة حع

ن بذسحت ؤٜل مً الذٗء  ْ اإلاشبحن ٘ةن اإلاشاَٝحن ًدمْش ت ال٣اُ٘ت مً ٜبل آلاباء  ْ اإلاّ٘ش  الثٝت 

ْ ٜذ ؤزبدذ الذساظاث ألازش ال٢ّسخي لزل٤ خُث ؤن اإلاشاَٝحن الزًً  ٥ٓ في ِالٜاتهم مِّم  ْ الٝب

ْ الخّاوٚ ًخمخّٓن بفٙاث  ٓد  ْ ال ن بالذٗء  ال مً بلاُ٘تٌؽّْش ْ ٜب  ججّلِم ؤ٠ثر ظّادة 

 ْ ًؤهٙعِم  ممي، )  .آلاخٍش . (67/68، ـٙدت 2007ألِا
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 : خاجمت 

اضخي  في  ٍٓت للٍش ح اإلاّى ْ الْش ْلىاٍ في َزا الٙفل جٓـلىا بلى ؤن ٘س اهىالٜا مما جىا

الُت ، ٠ما ًجب ِلى اإلاذسب ؤن  ٓاحِت الاظدثاسة الاهّٙالُت لذًّ حّخبر مِمت ؤزىاء اإلاىا٘عت الٍش م

ْ التي جفذس مً  اضخي  ٓاحّ الٍش ا ؤخذ اإلاؽا١ل التي ج ْس باسص في َزٍ الحالت باِخباَس ٣ًٓن لّ د

 ْ ٓاء ١ان رل٤ ٜبل اإلاىا٘عت ؤ ْ رل٤ مً خال٥ اظخّما٥ وٛش مخخلٙت للتهُئت الىٙعُت ظ راجّ ، 

ِٓت مً  ٍٓاث ؤِلى مبجي ِلى مجم ٓٔ معخ ْ جٝذمّ هد اضخي  ؤزىاء اإلاىا٘عت ، ألن هجاح ؤي ٍس

ٓحيهِا  ْ ج ٓامل الخد٢م في الاهّٙاالث الفادسة مىّ  ْ لّل مً بحن َزٍ الّ ٓامل  ْ الّ اإلاشاخل 

ٓاء  اضخي ظ ٓم ِليها معخٝبل ؤي ٍس ٓ ألا٘مل ،  بدُث حّخبر س٠حزة ؤظاظُت ًٝ ٓحيها صحُدا هد ج

ال  ْ الزي ًخذم مفلحخّ ؤ اضخي  الت ؤخٔش ، بلا٘ت بلى التزامّ الٍش ْ ٍس ١ان رل٤ في ٠شة العلت ؤ

ّٝ زاهُا   .ْ مفلحت ٍ٘ش
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:  جمهُذ 

اضُت هي مجمىغت مً اإلاماسظاث التي ًلىم بها الفشد و التي جماسط بمىظب  ألالػاب الٍش

ش اإلاهاساث ، و اخخالف  كىاغذ مخفم غليها بهذف الترفُه ، اإلاىافعت ، اإلاخػت ، الخمُيز ، أو جعٍى

اضاث باإلضافت ئلى ما ًضُفه الالغبىن  أو الفشق مً  ألاهذاف ، اظخماغها أو اهفشادها ًميز الٍش

اضاتهم  اضت جلػب دوسا أظاظُا في أي خمُت ًمىً ئجباغها فهي مفُذة للجعم . جأزير غلى ٍس الٍش

       البششي و جإدي ئلى الخللُل مً وعبت ؤلاصابت بمشض العىشي و أمشاض الللب و الششاًين  ،

ذ الشلت بالىفغ  خُض أزبدذ . و جدافظ غلى الىصن اإلاشالي و غلى راهشة أفضل هما و أنها جٍض

اضت حعاغذ غلى ئفشاص اإلاخ إلاىاد هُمُاةُت مشل  عاهُت أن الٍش التي ججػل " ألاهذس فُيغ"دساظت بٍش

م مشل  اضاث التي جخميز بالدشٍى ؤلاوعان ٌشير بأهه في خاٌ أفضل هما و أن هىان الػذًذ مً الٍش

. و غيرها...هشة العلت ، هشة اللذم ،  الىشة العاةشة ، و اللفض الػالي

مً خالٌ مىضىع بدشىا ظىف هأخز إلادت غً هشة العلت و التي هي بذوسها اخخلذ اإلاشجبت 

اضاث التي جلػب داخل اللاغت و جدخل اإلاشجبت الشاهُت في شػبُتها بػذ هشة اللذم  ألاولى في الٍش

لان مخىافعان ًضم ول واخذ . غادة جلام هزه اللػبت في ضمً مبنى داخلي ، خُض ًدباسي فٍش

منهما خمغ الغبين ، و ًداٌو ول منهما حسجُل ئصاباث بشمي هشة ضخمت بلصذ ئهضالها في 

م اإلاسجل للػذد . ئخذي العلخين اإلاػللخين في ول مً ظشفي اإلالػب فىق سؤوط الالغبين  و الفٍش

. (5، صفدت 2006خيرهللا، ) .ألاهبر مً ؤلاصاباث هى الزي ًفىص في اللػبت 

ب و التي ال ًمىً الاظخغىاء غنها ، و رلً   غملُت ألن جيخهي هشة العلت بػملُت الخصٍى

ب هي اإلادصلت النهاةُت لجمُؼ اإلاهاساث الهجىمُت ألاخشي لدسجُل الىلاط و بالخالي  الخصٍى

 .جدلُم الفىص 

 :هشة العلت  ـ 1 ـ 2

م منهما مً خمعت  لان ًخألف ول فٍش اضت ظماغُت ًدىافغ فيها فٍش هشة العلت هي ٍس

الغبين وشُعين ًداٌو هالهما ئخشاص هلاط ظلت ًعلم غليها الهذف و جشجفؼ غً ألاسض بملذاس 

. زالزت أمخاس في الػالم 

ًخم ئخشاص الىلاط مً خالٌ ئدخاٌ الىشة داخل العلت اإلاىظىدة غلى اسجفاع زالزت أمخاس ، 

م الزي ًخمىً مً ئخشاص غذدا مً الىلاط أهبر مً جلً التي ًدشصها مىافعه في  خُض ًفىص الفٍش

لين  و ًمىً لالغب الخلذم . نهاًت اإلاباساة و هىزا فمً الصػب وكىع هدُجت الخػادٌ بين الفٍش
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شها لضمالةه  بالىشة ئلى ألامام غً ظشق جىعُعها غلى أسض فُما ٌػشف باظم اإلاشاوغت أو جمٍش

   . (7 ، صفدت 2015أخمذ، ) .للىصٌى ئلى  الهذف

ئن اإلابادب ألاظاظُت الهجىمُت في هشة العلت ًلصذ بها مجمىغاث الحشواث التي ًإديها 

الالغب غىذما ًيىن في خالت الهجىم ، و رلً لخدلُم واظباث خشهُت مػُىت تهذف ئلى الىصٌى 

 .(23 ، صفدت 2014فىصي، ) .بالىشة ئلى أكشب ميان للهذف مداولت أصابخه

ا لُصل ئلى ألاداء ألامشل      ولما صاد ئجلان اإلابادب ألاظاظُت ولما اسجلى معخىي الالغب مهاٍس

و ألاهثر مالةمت للظشف اإلاخغير الزي ًخىاظذ فُه صىال ئلى مبذأ اإلاهاسة اإلاىاظبت في الىكذ اإلاىاظب 

 .(47، صفدت 1985بشيرخمىداث، ) .و بالعشغت اإلاىاظبت 

فمً اإلامخؼ أن هعبم الهجىم بشيل ظُذ و هزا سأي أغلب اإلاذسبين و الالغبين ألن الهجىم 

م بشيل غام و هزا ٌػخمذ غلى  غالبا ًجلب اإلاخػت و الشاخت الىفعُت لالغب بشيل خاص و الفٍش

ب ظُذا و ال ظُما ئرا كامىا بدسجُل هلاط هشيرة و مً أماهً صػبت غلى  ئجلان مهاسة الخصٍى

.  وفم خعت هجىمُت مدىمت مىظمت 

 :  (الدعذًذ  )سة الخصىٍب ا مه ـ 2 ـ 2

ًدبلىس الهذف الشةِس ي في هشة العلت في ئصابت ظلت الخصم أهبر غذد هم اإلاشاث خالٌ 

ب هى الػامل اإلاإزش غلى هدُجت اإلاباساة ،  صمً اإلاباساة ، و اهعالكا مً هزا الهذف ٌػخبر الخصٍى

ب  فارا واهذ ظمُؼ ألاظاظُاث الحشهُت في هشة العلت لها هفغ اللذس مً ألاهمُت ئال أن الخصٍى

ًأحي غلى سأط جلً ألاظاظُاث فهى اإلادصلت النهاةُت لألظاظُاث الحشهُت ، ففػالُت اإلاىاوساث 

ب الشغل الشاغل للػذًذ مً  ب ، لزا أصبذ الخصٍى الهجىمُت ئهما جخطح في دكت الخصٍى

بُت أو الىاظباث ؤلاضافُت في  اإلاذسبين و الالغبين خُض ًىالىهه اهخماما هبيرا في الجشغاث الخذٍس

ب غلى مذاس الػام  ش و حػذًل دكت الخصٍى بُت لخعٍى  ، صفدت 2003اظماغُل، ). البرامج الخذٍس

77). 

ب غلى العلت هى اإلادصلت النهاةُت إلجلان ظمُؼ مهاساث هشة العلت   مً اإلاإهذ أن الخصٍى

ب الىاشئين  ب و خعغ اللػب ، لزلً ًجب الػىاًت اللصىي بخػلُم و جذٍس و وافت بشامج الخذٍس

ب بيافت أهىاغه  باث الخصٍى ادة هشافت ظشغاث جذٍس ب العلُم  مؼ ٍص غلى أصٌى و مبادب الخصٍى

ب اإلاخىىغت ًجب مػشفت الىلعت التي  ، و كبل الخػشض ألهم اإلابادب الفىُت ألظالُب الخصٍى

ًيبغي أن جالمعها اإلاشة فىق لىخت الهذف لترجذ منها غلى داخل العلت في خالت ئرا واهذ 
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ذ مً الذكت و اللذسة  بت مباششة فانها جخعلب اإلاٍض بت غير مباششة ، أما ئرا واهذ الخصٍى الخصٍى

غلى ئظلاط الىشة داخل الحللت دون اسجذادها مً اللىخت أو مالمعتها لحافت الحللت الحذًذًت 

ب   .(62، صفدت 1991ظالم، )    .للشبىت فهي حػخبر أسقى اإلاهاساث الفشدًت للخصٍى

 :   غملُت الخصىٍب  ــ مفهىم1 ــ 2 ـ 2

ب هى غملُت ئدخاٌ الىشة في الهذف  م دفػها أو سميها بُذ واخذة  (العلت)الخصٍى غً ظٍش

م بصُغت ظماغُت م اإلاضاد و هزا ما يهذف ئلُه الفٍش      أو بالُذًً لخدلُم هذف في ظلت الفٍش

و ٌػذ مً أهم اإلاهاساث ألاظاظُت في اللػبت ، فجمُؼ اإلاهاساث حسخش ألظل جدلُم هذف في ظلت 

م هزه اإلاهاسة و بمعاغذة اإلاهاساث ألاخشي لهزا فان ظمُؼ الجهىد الفىُت م آلاخش غً ظٍش      الفٍش

و البذهُت التي أهجضها الالغبىن في الذفاع و الهجىم كذ ال جيىن راث فاةذة ئرا لم ٌعخعُؼ 

م الخصم ، و في هفغ الىكذ فان مهاسة التهذًف ال  الالغب في النهاًت ئدخاٌ الىشة في ظلت الفٍش

ب ًمىً حغعُخه  جلغي الذوس الىبير للمهاساث الهجىمُت ألاخشي ئر أن الالغب الزي ًجُذ الخصٍى

ب   ، صفدت 2014غبذهللا، ). بالذفاع اللىي لخظهش هىا أهمُت اإلاهاساث ألاخشي مؼ مهاسة الخصٍى

93). 

و غلى الشغم مً . الدعذًذ هى مداولت ئخشاص الىلاط مً خالٌ كزف الىشة داخل العلت 

 ، صفدت 2015أخمذ، ) .أن ظشق الدعذًذ جخخلف باخخالف الالغبين و مىاكف الدعذًذ هفعها 

50).  

:  أهىاع الخصىٍب  ـ 3 ـ 2

باث ألاظاظُت التي ًيبغي أن ًخػلمها ظمُؼ الالغبين و هي  :                                هىان مجمىغت مً الخصٍى

بت العلمُت  -  1  .الخصٍى

ب مً الشباث  -  2  .الخصٍى

ب مً اللفض  -  3  .الخصٍى

ب الشمُت الحشة  -  4  .جصٍى

ب الشالر هلاط  -  5  .جصٍى

:   ـ الخصىٍبت العلمُت 1 ـ 3 ـ 2

بت ألاظاظُت و جإدي مً كشب العلت غلب نهاًت هجمت أو  بت العلمُت الخصٍى حػخبر الخصٍى

بت بذسظت  شة مً أخذ الضمالء و جخمخؼ هزه الخصٍى اسجذاد كىي للىشة مً العلت أو بػذ حعلم جمٍش
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شة او مً  غالُت مً الذكت هظشا للشبها مً العلت ، و الالغب خين ًمعً الىشة ظىاء مً جمٍش

:  (101 ، صفدت 2008مىس ى، )اإلاداوسة فػلُت أداء آلاحي 

بافتراض أهه ًصىب بُذه الُمنى ظهت الُمين  )ًيبغي أن جيىن كذمه الُمنى مالمعت لألسض :  أوال 

 . (مً العلت 

       ًدمل الىشة بيلخا ًذًه ئلى مىضؼ خاسط غً فخزه ألاًمً و ًخعى غلى كذمه الِعشي :  زاهُا 

. و بِىما ًشجلى في الهىاء مىعلم مً كذمه الِعشي ًجػل الىشة أغلى مً سأظه 

دفؼ الىشة ئلى العلت بالُذ الُمنى مؼ الىضؼ في الاغخباس أن ًيىن هذف الالغب هلعت أو :  زالشا 

مىضػا في العلت ٌػلى غنها بملذاس غششون ظم ، و ًجب أن جشجذ الىشة مً جلً الىلعت زم 

 (101 ، صفدت 2008مىس ى، ). حعلغ بشفم داخل العلت 

بت العلمُت ( 01)                  ــ الشيل سكم  :  ًىضح هُفُت أداء الخصٍى

  

  

 

 

 

 

 

 

لت أداء الخصىٍبت العلمُت  ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 :  ظٍش

  غىذ الاكتراب للعلت ًجب  أن ًدخفظ اإلاخذسب بالىشة أمام الجعم و ئلى ألاغلى كشب

 .الزكً 

  ًلترب اإلاخذسب مً العلت باظخخذام خعىاث هبيرة. 

  ب  .ًجب أن جيىن ألاصابؼ خلف الىشة أزىاء الخصٍى

 ًجب أن جيىن الُذ اإلاصىبت أكشب ما ًمىً للعلت في أغلى اسجفاع لها. 

  ب أزىاء جىظُه الىشة باألصابؼ ئلى خافت الحللت جشهيز الىظش غلى الىلعت اإلادذدة للخصٍى

 .(54 ، صفدت 2015جىفُم، ). اإلاىاظهت 
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:   ـ ألاخعاء الشاتػت في الخصىٍب العلمي  2 ـ 1 ـ 3 ـ 2

  اللفض غلى اللذم الخعأ. 

  دفؼ و وضؼ الىشة بلىة شذًذة غلى اللىخت الخلفُت للعلت. 

  ش أو الغٌض غلى الىشة  .فشض الخذٍو

  ب غلى ميان مىخفض ظذا غلى اللىح الخلفي  .الخصٍى

  (103 ، صفدت 2008مىس ى، ). ؤلاخفاق في الترهيز 

  :ـ الخصىٍب مً الشباث  2  ـ 3 ـ 2

ب خُض ٌػخمذ مذي ئظادتها غلى مذي ئظادة الالغب  حػخبر مً اإلاهاساث الهامت في الخصٍى

ب  ب مً اللفض باغخباس ان ئظادة هزه اإلاهاسة ألاظاظُت لخىفُز مهاسة الخصٍى لخىفُز مهاسة الخصٍى

ب مً كشب الهذف  ماسدًني، ) .مً اللفض وهي حعخػمل في جىفُز الشمُاث الحشة وهزلً الخصٍى

 .(50 ، صفدت 2012

ب مً الشباث  (02)                الشيل  .   ًىضح هُفُت أداء الخصٍى

 

  

 

 

 

 

 

 

لت أداء الخصىٍب مً الشباث  ـ1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 :  ظٍش

ًلف الالغب مىاظها للعلت مؼ جلذم ئخذي اللذمين أماما غلى أن جيىن هزه اللذم هي   ـــ    

و أن جيىن اإلاعافت بين اللذمين في وضؼ ٌعمذ  (الُمنى مؼ الُمنى)للُذ اإلاصىبت  (اإلامازلت)اإلالابلت 

ب   .بشاخت الالغب أزىاء الخصٍى

ًضؼ الالغب الىشة غلى أصابؼ الُذ اإلاصىبت و الزساع مشني مً اإلاشفم ، و الػضذ مىاص  -

ذ الىشة غلى أصابؼ الُذ   .لألسض مؼ زني الشظغ للخلف ختى حعتًر
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غلى ظىذ الىشة مً الجاهب غلى أال حػىق هزه الُذ  (غير اإلاصىبت)حػمل الُذ ألاخشي  -

 .الىظش ئلى العلت 

ًجب أن جيىن الضواًا بين الىخف و العاغذ ، و العاغذ و الػضذ ، و الػضذ و الىخف  -

 .صواًا كاةمت 

ب خُض جمخذ الشهبخان و حعخلُم الزساع اإلاصىبت أماما غالُا في جىكُذ اوعُابي  - الخصٍى

 ، 2003مػىض، ) .ًدبؼ بدشهت ئضافُت لشظغ الُذ و جيىن ساخت الُذ اإلاصىبت لألظفل 

 .(124صفدت 

:  ـ الخصىٍب مً اللفض 3 ـ 3 ـ 2

ب بمشابت كىة فػالت هاجحت ضذ الذفاع خُض ئهه ًإدي بػذ  ٌػخبر هزا الىىع مً الخصٍى

، ظىاء  اظخالم الالغب اإلاهاظم الىشة واجخار الظشف اإلاىاظب خُض ًيىن الجعم مىاظه للهذف

صىب بىلعخين أو بػُذ غىه فُصىب بشالر هلاط، هزا ما  ب مً الهذف ٍو وان هزا الالغب كٍش

ب باللفض مً . إلمياهُت الحصٌى غلى غذد أهبر مً الىلاط  شاع اظخخذامه هظشا ٌػذ الخصٍى

ب اظخخذاما خُض ئن هزا الىىع  اإلاهاساث ألاظاظُت اإلاهمت في هشة العلت وهى أهثر أهىاع الخصٍى

باث اإلاهمت في هشة العلت خاصت مً معافاث مخىظعت وبػُذة خُض ئن  ٌػخبر مً الخصٍى

ب ًيىن صحُدا غىذما ٌعخػمل الالغب ظمُؼ مفاصل الُذ الشامُت وفي النهاًت ٌعخخذم  الخصٍى

 . (https://lamya.yoo7.com/t113-topicالذًىان، ) .الشظغ وألاصابؼ

ب مً اللفض  (03)         الشيل  .  ًىضح هُفُت أداء الخصٍى
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لت أداء الخصىٍب مً اللفض  ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2 :  ظٍش

  زني الشهبخين مؼ سفؼ الػلبين زم ًذفؼ ألاسض بمشعي اللذمين لُلفض لألغلى. 

  أزىاء الىزب وضؼ الىشة فىق الشأط غلى أصابؼ الُذ التي ظىف جذفؼ الىشة مؼ ظىذها

 .بالُذ ألاخشي 

  غىذما ًصل اإلاخذسب ئلى أكص ى اسجفاع ممىً ًذفؼ الىشة بأصابػه مؼ فشد الزساع لألغلى

 .و لألمام في اججاه الهذف و ًخابؼ بدشهت زني الشظغ لألمام و ألاظفل 

  (56 ، صفدت 2015جىفُم، ). الهبىط غلى ولخا اللذمين في وكذ واخذ. 

: أخعاء شاتػت غىذ أداء الخصىٍب مً اللفض  ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ 2

  ب مً وضؼ غير مخىاصن  .الخصٍى

  أن ًيىن وضؼ العاغذ غير صحُذ. 

  مىعلت الهذف الضػُفت. 

  اجخار وضؼ خاظئ لللذمين. 

  بت فجأة  .أداء الخصٍى

  مىؼ وضؼ الُذ غير اإلاصىبت جدذ الىشة. 

 بت   (108-107 ، الصفداث 2008مىس ى، ).  كصش كىط الخصٍى

:  ـ جصىٍبت الشمُت الحشة 4  ـ3 ـ 2

اث فىصا أو خعاسة مً غلى خغ الشمُت الحشة        خُض جبذأ الشمُت الحشة . هشيرا ما جدعم اإلاباٍس

أغلب اإلاذسبين ٌػلمىن . الىاجحت بدعً الترهيز غلى الهذف أي الترهيز غلى الحللت اإلاػذهُت 

و في هزه الحالت .الشماة الترهيز غلى ملذمت العاسة زم ئظلاط الىشة خلف هزه اإلالذمت بللُل 

 (37، صفدت 1995ماسجين، ). ًصبذ الىجاح مخىكفا غلى الشمي خلف الهذف اإلادذد 

:   ًىضح هُفُت أداء الشمُت الحشة  (04)  الشيل 
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:   ــ أهمُت ئجلان الشمُت الحشة 1 ـ 4 ـ 3 ـ 2

اث هدُجت وكىع ألاخعاء مً الالغبين لزلً ًجب  هالخظ هثرة أداء الشمُاث الحشة في اإلاباٍس

     الاظخفادة اللصىي مً ألاداء العلُم إلاخخلف أهىاع الشمُاث مً أظل جدعين هدُجت اإلاباساة ،

و اإلاذسب الىاجح هى الزي ٌعخعُؼ اظخغالٌ الشمُاث الحشة داخل خعت اللػب للخفىق غلى 

ب الىاشئين غلى هزه الشمُاث مً أظل  م اإلاىافغ ، و مً هىا جظهش ألاهمُت البالغت لخذٍس الفٍش

ب غىذهم ، و ضمان الحصٌى غلى أهبر وعبت ممىىت مً  ش مهاساث الخصٍى ادة جىمُت و جعٍى ٍص

ب الىاشئين غلى   اإلاخخلفت للشمُاث الحشة ألاهىاعألاهذاف ، و ًىص ي خبراء اللػبت بضشوسة جذٍس

ىه و دسظت مهاسجه الفشدًت  ظالم، ) .ختى ٌعخعُؼ الالغب اخخُاس أفضلها مىاظبت لعبُػت جيٍى

 .(67، صفدت 1991

ب أن ًيىن ماهشا في الشمُاث  لت الصحُدت للخصٍى عخعُؼ أي الغب ٌعخخذم العٍش َو

الحشة ئرا جذسب بترهيز اهدباهه أزىاء الشمُت الحشة بصشف الىظش غً أًت مإزشاث مىظىدة باإلالػب 

أو خاسظه ، وفي هفغ الىكذ ًجب أن ًشم الالغب في كذسجه غلى ئصابت الهذف خُض ئن غامل 

ب الىاجح   .الشلت هى مفخاح الخصٍى

:  جصىٍب الشالر هلاط  ـ 5 ـ 3 ـ 2

بت الشالزُت جأزيرا  بػذ أن أدخل حػذًل ئضافت مىعلت الشالر هلاط أصبذ لهزه الخصٍى

هبيرا غلى مباساة هشة العلت ، خُض صادث هلاط الدسجُل بشيل أهبر ، و هزلً حغيرث 

ئظتراجُجُت اللػب الهجىمي و الذفاعي ، و أصبدذ اللػبت أهثر ئزاسة و خاصت في ألاوكاث ألاخيرة 

لت ًخعلب مُياهُىُت أداء صحُدت ، الخػاكب أو .  مً اإلاباساة  ب مً اإلاعافاث العٍى الخصٍى

ب الشالسي ال ًخعلب اسجفاع في اللفض بل اظخخذام اللىة الػضلُت بشيل أهبر  الخىاغم ، فالخصٍى

بت ، ًمىً أًضا الاظخفادة مً  مً الشظلين و سبما جىلُذ كىة ئضافُت بالخعىة في اججاه الخصٍى

ض اإلاخػاكب لللىة مً غضالث الظهش و الىخفين الخىاغم العلغ و ئهماٌ اإلاخابػت حعاغذ . الخػٍض

ب الشالسي بصفت خاصت ، و ٌػخبر الخىاصن و الخدىم  ب مً اللفض و للخصٍى اإلاذي البػُذ للخصٍى

ب الشالسي ، هزلً الهبىط في جىاصن في هفغ  مً ألامىس الهامت التي جىضؼ في الاغخباس في الخصٍى

. (95 ، صفدت 2003اظماغُل، ) .الىلعت التي جم فيها الاسجلاء 
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لت أداء جصىٍبت الشالر هلاط  ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ 2 :  ظٍش

  ب مً أغلى هلعت  .الىزب بذون جىجش و الخصٍى

  الخىاغم مخمازل. 

  كىة مخفجشة مخػاكبت مً الشظلين زم الظهش زم الىخفين. 

  مذ اإلاشفم. 

  اهعالق مإشش ألاصابؼ بػُذا. 

  (96 ، صفدت 2003اظماغُل، ) .ًذ الخىاصن غلى الىشة ختى ًخم الاهعالق 

:  ــ ألاظاظُاث الشابخت و اإلاهمت في غملُت الخصىٍب 4 ــ 2

  اسجخاء الجعم .

  وضؼ الىشة باليعبت للمهاظم .

  اخخُاس مىعلت التهذًف .

  اللذسة غلى الترهيز. 

. (45 ، صفدت 2012ماسدًني، )

:   ـ الجىاهب الفىُت إلاهاسة الخصىٍب 5 ـ 2

:   ـ الشؤٍت الجُذة 1 ـ 5 ـ 2

ًجب أن ًيىن الالغبىن كادسون غلى سؤٍت العلت بىضىح مؼ ئدسان الػمم الالصم الزي 

بت ظُذة  . ًمىنهم مً أداء جصٍى

:  ـ الىضؼ الجُذ و العلُم للُذًً 2 ـ 5 ـ 2

ًيبغي أن ًمعً الالغب الىشة بين أصابػه و جيىن مىدششة غليها مؼ ئبػاد ساخت الُذ غً 

ب خلف الىشة و الُذ ألاخشي غلى الجاهب منها  . الىشة و أن جيىن الُذ اإلاعخخذمت في الخصٍى

:  ـ الترهيز 3 ـ 5 ـ 2

بت و الػُىان مشجىضجان  غىذما ًيىن الهذف هى العلت ًجب أن ًشهض الالغب غلى الخصٍى

 .غلى العلت
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:   ـ الاظترخاء 4 ـ 5 ـ 2

لت الصحُدت غىذ  الخىجش و ؤلاظهاد ٌػىق الػضالث و ًمىػها مً أداء وظُفتها بالعٍش

ب فػلى الالغب الاظترخاء أزىاء أداء اإلاهاسة   . (97 ، صفدت 2008مىس ى، ) .الخصٍى

:  ـ الػىامل اإلاإزشة في دكت الخصىٍب 6 ـ 2

  الترهيزconcentration. 

  اللذسة غلى الاسجخاءAbility to relax.  

  الشلت بالىفغConfidence.  

  الخىاصن الجعميBody balance.  

  جىلُذ اللىةGenrating The Force.  

  الخىكُذ أو ؤلاًلاعTiming Or Rhytm.  

  78 ،الصفداث 2003اظماغُل، ) .جىافم الُذ ـ الزساع زم الخدىم في أظشاف ألاصابؼ-

84). 

:  ـ أهمُت الخصىٍب في اإلاباساة 7 ـ 2

 ب هدُجت اإلاباساة    .ًدذد الخصٍى

 ادة زلت الالغب في هفعه بػذ ول ئصابت هاجحت ب غلى ٍص  .ٌػمل الخصٍى

  مت م هيل و في هفغ الىكذ ًصبغ مً غٍض ت للفٍش ب الىاجح ًشفؼ الشوح اإلاػىٍى الخصٍى

م ألاخش   .الفٍش

  ٌب و ًيىن مهذدا للخصم ظىا م الزي ًجُذ أفشاده الخصٍى ًصػب الذفاع غً الفٍش

 .اإلاباساة

 م و أهثرهم اهتزاغا إلعجاب الجماهير  .اإلاصىب اإلااهش هى أخعش الغب الفٍش

 ب الخدعاب بػض ؤلاصاباث بشالر هلاط  .جضداد أهمُت الخصٍى

  ب صادث بالخالي فشص فىصه باإلاباساة م فشص الخصٍى  ولما صادث للفٍش

 ب و الهشوب مىه ب ٌعهل غلُه خذاع الخصم بالخصٍى  .الالغب الزي ٌشتهش بذكت الخصٍى

 .(53 ، صفدت 2014فىصي، )        
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: خاجمت الفصل 

ل هدى  مً خالٌ ما جعشكىا ئلُه في هزا الفصل هالخظ أن هشة العلت وان لها مشىاس ظٍى

ب ئلى أن  الخعىس و الاصدهاس التي وصلذ ئلُه مً خُض اللىاهين و اإلاهاساث و أظالُب الخذٍس

ب ألنها حػخبر صلب  أصبدذ اللػبت ألاولى في بػض الذٌو ، و هزلً الخظىا مذي مهاسة الخصٍى

ب غلى العلت هى اإلادصلت النهاةُت إلجلان ظمُؼ اللػبت و أظاظها ، ألهه  مً اإلاإهذ أن الخصٍى

ب و خعغ اللػب ، لزلً ًجب الػىاًت اللصىي بخػلُم    مهاساث هشة العلت و وافت بشامج الخذٍس

ب العلُم ب الىاشئين غلى أصٌى و مبادب الخصٍى باث  مؼ و جذٍس ادة هشافت ظشغاث جذٍس ٍص

ب بيافت أهىاغه ب هي اإلادصلت النهاةُت لجمُؼ اإلاهاساث ألن و رلً  ، الخصٍى غملُت الخصٍى

. الهجىمُت ألاخشي لدسجُل الىلاط و بالخالي جدلُم الفىص 
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:  جمهُد 

إن ظبُػت املشكل التي ًعسخها بدثىا حظخىحب غلُىا الخأكد مً صحت أو خعأ الفسضُاث 

التي كدمىاها في بداًت الدزاطت ، لرا ٌظخىحب غلُخا اللُام بدزاطت مُداهُت باإلضافت إلى 

ت ، ألن كل بدث هظسي ٌشترط جأكُده مُداهُا إذا كان كابال للدزاطت  ولللُام . الدزاطت الىظٍس

     بالبدث املُداوي ًخىحب غلى الباخث اللُام ببػض إلاحساءاث التي حظاهم في ضبغ املىضىع 

. و حػله ذو كُمت غلمُت 

فالبدث املُداوي ال ٌػني اللُام باخخبازاث فلغ و إهما مػالجت كل الجىاهب التي جمع 

مىضىع البدث مً خُث الدزاطت ألاولُت و ألاطع الػلمُت لالخخبازاث و الضبغ إلاحسائي 

للمخغيراث ، كما أن ملشكل البدث فسوض غلُىا إجباع املىهج الىصفي و ألاطلىب املظحي الري 

ٌظاغد غلى اخخباز املشكلت و جددًدها  ووضؼ فسضُاتها و مػسفت الػىامل التي جؤثس في مىضىع 

. البدث 

كد اغخمدها في دزاطدىا غلى املىهج الىصفي ذو ألاطلىب املظحي، الري ل   :مىهج البدث ـ  1 ـ 1

. ٌػخمد غلى وصف الظاهسة املدزوطت ، و حمؼ أكبر غدد مً املػلىماث املسجبعت بها

       جم اخخُاز غُىت  البدث بصىزة ملصىدة ، أشبال كسة الظلت :مجخمؼ و غُىت البدث  ـ  2 ـ 1

 100فلد كاهذ الػُىت جدخىي غلى .  (مػظكس و مظخغاهم) طىت لبػض والًاث الغسب (15-17 )

 30 الغب مً فسق والًت مػظكس و 70) اطخعالغُت  الغب كدزاطت 12الغب كدزاطت أطاطُت و 

 .(الغب مً فسق والًت مظخغاهم

 :مخغيراث البدث  ـ  3 ـ 1

  الظماث الاهفػالُت  : املخغير املظخلل. 

  ب : املخغير الخابؼ . ألاداء في مهازة الخصٍى

: مجاالث البدث  ـ  4 ـ 1

 الغب كدزاطت 100و   الغب كدزاطت اطخعالغُت ، 12جمذ الدزاطت غلى : أ ـ املجال البشسي 

                                                                                                                                                  .  ( الغب في فسق والًت مظخغاهم 30 الغب في فسق والًت مػظكس و 70) أطاطُت 

م:ب ـ املجال املكاوي  اضُت لكل فٍس ذ الدزاطت داخل اللاغاث الٍس  لىالًتي مػظكس و  أحٍس

 .مظخغاهم 
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جم جىشَؼ اطخمازاث امللُاض غلى غُىت الدزاطت الاطخعالغُت للمسة ألاولى : ج ـ املجال الصماوي 

 خُث كمىا بئغعاء الاطخمازاث لكل الغب غلى خدا و هى ًلىم بئغعاء  ،2020-01-15ًىم 

إلاحابت الخاصت به و غىدما ًيخهي كل الغب مً إلاحابت غلى الاطخمازة الخاص ة بامللُاض 

ب و ذلك باللُام ب  بت خسة 20ًلىم بئحساء اخخباز مهازة الخصٍى  . جصٍى

اطخمازاث امللُاض غلى  وجم جىشَؼ. 2020-01-22إغادة جىشَػها  للمسة الثاهُت ًىم جم و 

 و اطخالم 2020 - 03 –05 غاًت إلى 2020-02–11غُىت الدزاطت ألاطاطُت مً 

  .في هفع الُىم الاطخمازاث كان 

: العالبان اطخخدم  :أداة البدثـ  5 ـ 1

:  ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت 1-5-1

به مً  اضت مً جصمُم جىماض جخكى ، الري جم حػٍس ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت في الٍس

( 7)غبازة في ( 42)ظسف مدمد خظً غالوي و مدمد الػسبي شمػىن ، و ًخكىن امللُاض مً 

السغبت ، إلاصساز ، الحظاطُت ، الخدكم في الخىجس ، الثلت ، املظؤولُت الشخصُت، : مجاالث و هي 

. و الضبغ الراحي 

: غىد جصحُذ غبازاث امللُاض ًخم مىذ الفلساث التي في اججاه املجال الدزحاث الخالُت 

دزحت =  دزحت ، أبدا 2=  دزحاث ، هادزا 3=  دزحاث ، أخُاها 4=   دزحاث ، غالبا 5=دائما 

. واخدة 

دزحت واخدة = دائما : كما ًخم  مىذ الفلساث التي في غكع اججاه املجال الدزحاث الخالُت 

 . دزحاث 5=  دزحاث ، أبدا 4=  دزحاث ، هادزا 3= دزحخان ، أخُاها = ، غالبا 

اث الخلُُم الخاصت بالباخث زمصي زطمي حابس طىت  و لخفظير الىخائج اغخمد العالبان غلى مظخٍى

 : في بدثه 2011

 80 % فما فىق دزحت كبيرة حدا . 

 70 % دزحت كبيرة % 79 إلى . 

 60 % مخىطعت % 69 إلى . 

 50% كلُلت % 59 إلى . 

  ًدزحت كلُلت حدا % 50أكل م  .
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الخالي ًىضح أزكام الػبازاث التي في اججاه املجال و التي في غكع اججاه  (01)و الجدول زكم 

 . الاهفػالُت الاطخجابتاملجال في ملُاض 

أزكام الػبازاث في غكع اججاه البػد أزكام الػبازاث في اججاه البػد أبػاد امللُاض 

 36 – 22 – 8 29 – 15 – 1بػد السغبت 

 30 – 16 – 2 37 – 23 – 9بػد إلاصساز 

 38 – 24 – 10 31 – 17 – 3بػد الحظاطُت 

 39 – 25 – 11 32 – 18 – 4بػد الخدكم في الخىجس 

 40 – 26 – 12 33 – 19 – 5بػد الثلت 

 41 – 27 – 13 34 – 20 – 6بػد املظؤولُت الشخصُت 

 42 – 28 – 14 35 – 21 – 7بػد الضبغ الراحي 

ًىضح أزكام الػبازاث املىحبت و الظالبت ألبػاد امللُاض  (01)حدول زكم 

:  (السمُت الحسة  )  اخخباز الخصىٍب 1-5-2

كُاض السمُت الحسة و ذلك مً خلف خغ السمُت الحسة ، باطخخدام كسة الري ًلىم بو 

 20طلت ، هدف كسة الظلت ، ًخم أداء السمُاث مً خلف خغ السمُت الحسة ، و لكل مخخبر 

ب ، غلى  لت مً ظسق الخصٍى مداولت و للمخخبر أن ًلىم بأداء السمُاث الحسة باطخخدام أي ظٍس

 زمُاث ، غلى أن ًكىن ذلك غلى شكل 5أن جؤدي السمُاث الػشسون في شكل مجمىغاث كل منها 

دائسة ، أو أن ًدع مخخبرا أخس ًلىم بأداء املجمىغت ألاولى له ، و هكرا و هرا ٌظمذ بأداء بػض 

ب ، لكل مخخبر الحم في أداء   زمُت ، ًجب أن ًخم السمي 20السمُاث كبل ألاداء غلى طبُل الخجٍس

 .مً خلف خغ السمُت الحسة 

جدظب دزحت واخدة لكل إصابت صحُدت دخىل الكسة الظلت ًلىم بها املخخبر ، و ذلك  

و خُث إن لكل مخخبر .  إذا لم ًخدلم ذلك 0و ًدظب . بصسف الىظس غً كُفُت دخىلها الظلت 

 . دزحت 20 زمُت ، فئن الحد ألاكص ى لػدد الدزحاث 20الحم في أداء 

ب في كسة الظلت اث الخلُُم الخاصت ملهازة الخصٍى    و لخفظير الىخائج اغخمد العالبان غلى مظخٍى

   :(السمُت الحسة  )

 13.40 – 15.00 (  حُد حدا)   . 

 11.80 – 13.40 . (  حُد) . 
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 10.20 – 11.80 . (  ملبىل) . 

 08.60 – 10.20 . (  ضػُف) . 

 07.00 – 08.60. (  ضػُف حدا).  

: ألاطع الػلمُت لالخخبازاث املظخخدمت  ـ  6 ـ 1

 بػد مىاكشت املىضىع مؼ ألاطخاذ املشسف ، للد أخرها آزاء بػض ألاطاجرة املدكمين : ـ الصدق 

خىل مدي مىاطبت امللُاض املظخخدم و الاخخبازاث امللىىت لػُىت البدث ، و كد جمذ املىافلت 

. باألغلبُت 

 (الغبي كسة الظلت أشبال  )غلى غُىت بدثىا الاطخجابت الاهفػالُت للد جم جىشَؼ ملُاض  : ـ الثباث 

 امللُاض ، ثم بػد مدة أغُد جىشَؼ، مؼ جعبُم اخخباز السمُت الحسة في كسة الظلت للمسة ألاولى 

للمسة الثاهُت غلى ، مؼ جعبُم اخخباز السمُت الحسة ف كسة الظلت  الخاص باالطخجابت الاهفػالُت 

 .  هفع الػُىت

: ًىضح ذلك   (2)الجدول زكم 

الداللت 

 إلاخصائُت

مػامل 

 الصدق

مػامل 

 الثباث

دزحت 

ت  الحٍس

غُىت  

 البدث

أبػاد ملُاض الاطخجابت 

 الاهفػالُت

 

 0.608 0.779 دال

 

10 

 

 

12 

 

 السغبت

ُت
ػال

هف
الا

ت 
جاب

طخ
الا

 
 إلاصساز 0.586 0.765 دال

 الحظاطُت 0.595 0.771 دال

 الخدكم في الخىجس 0.834 0.913 دال

 الثلت 0.743 0.861 دال

 املظؤولُت الشخصُت 0.681 0.825 دال

 الضبغ الراحي 0.578 0.760 دال

 السمُت الحسة 0.739 0.859 دال

0.05مظخىي الداللت   0.0576= الجدولُت " ز "  

 أدواث اللُاضًىضح هخائج صدق و ثباث  (02)حدول 
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كأدوى كُمت  0.578هالخظ أن كُم مػامل الثباث جساوخذ بين  (02)مً خالل الجدول زكم 

وحمؼ اللُم املدظىبت ألبػاد ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت واخخباز السمت ، كأغلى كمت  0.834إلى 

وهفع الش يء باليظبت   ،0.576 أكبر مً اللُمت الجدولُت امللدزة ب الحسة في كسة الظلت 

 وهي أكبر مً اللمت الجدولُت امللدزة 0.913 و 0.760للصدق فلد جساوخذ اللُم املدظىبت بين 

 وصدق أدواث  مما ًدل غلى ثباث .10 ودزحت الحسة 0.05 وهرا غىد مظخىي الداللت 0.576بـ 

. اللُاض 

باز الاهفػالُت و الاخخبالاطخجابتًخمخؼ ملُاض  : ـ املىضىغُت   (السمُت الحسة  )  الخاصت بالخصٍى

م الراحي ، كما أهه في كسة الظلت ،  بالظهىلت و الىضىح ، كما أهه غير كابل للخخمين أو الخلٍى

اضُين و في  اطخخدم هرا الاخخباز في الػدًد مً الدول الػسبي غلى غُىاث مخػددة مً الٍس

اضُت مخػددة   . أوشعت ٍز

:   إلاخصائُت ألادواث  ـ 7 ـ 1

  املخىطغ الحظابي. 

  الاهدساف املػُازي. 

  ت  .اليظبت املئٍى

  مػامل الازجباط لبرطىن. 

 هظسا للظسوف الحالُت و واملخمثلت في اهدشاز فيروض كىزوها               : ظسوف إحساء الدزاطت  ـ8 ـ 1

اضُت و غلم الجامػاث ، خُث   ( 19كىفُد  ) في البالد و الري حظبب في غلم اللاغاث الٍس

م الهاجف  د الالكترووي و غً ظٍس م البًر كان الاجصال باألطخاذ املشسف غً بػد أي غً ظٍس

 . فلغ ، فهرا كان غائم باليظبت لىا 
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:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت هخائج أبػاد الظماث الاهفػالُت 1 ــ 2

:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد السغبت 1 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

البػد في 

 4 62.60 1.34 3.13 . ـ ال أغخبر لػبي له كُمت ما لم ًلترب مً أخظً مظخىي لي 1

 2 76.40 1.47 3.82 . ـ أمازض اللػب أطاطا كصد التروٍذ 2

د أن أوىن أخظً الغب في اإلالػب 3  1 90.80 0.84 4.54 . ـ أٍز

 6 39.40 1.27 1.97  ـ أفظل اللػب مؼ الالغبين الرًً ال ًجػلىن مً اإلابازاة صساغا 4

 3 64.40 1.45 3.22  ـ ال أشػس باإلاُل للػب إلى في وحىد الخددي5

ـ أطخمخؼ باللػب في اإلابازاة غلى السغم مً ازجيابي الػدًد مً 6

. ألاخؼاء 
2.69 1.44 53.80 5 

ًبين هخائج بػد السغبت  (03)حدوٌ زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (03)ًبين الجدٌو زكم 

( 03) ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم بػد السغبت ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

د أن أوىن أخظً الغب في اإلالػب " هجد أن الػبازة الثالثت والتي جىص غلى  كد اخخلذ اإلاسجبت " أٍز

 وبؤهمُت وظبُت 0.84 مػُازي  واهدساف4.54ألاولى مً بين غبازاث بػد السغبت بمخىطؽ خظابي 

أفظل اللػب مؼ " ، بِىما اخخلذ الػبازة السابػت في اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص غلى 90.80%

 1.27 واهدساف مػُازي 1.97بمخىطؽ خظابي " الالغبين الرًً ال ًجػلىن مً اإلابازاة صساغا 

 %.  39.40وبؤهمُت وظبُت بلغذ 

 :الخدلُل 

د أن أوىن أخظً الغب في اإلالػب "  والتي جىص غلى الػبازة الثالثتأظهسث الىخائج أن  " أٍز

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد السغبت  باليظبت لالغبي هسة الظلت أشباٌ خُث خللذ 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما ٌشير إلى أن هره السغبت  % 90.80أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت بصفت غامت جدخاج إلى هره . لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

أفظل اللػب مؼ الالغبين "  ، بِىما اخخلذ الػبازة السابػت في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماث

، ألجها حػبر غً هدُجت  %39.40اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت " الرًً ال ًجػلىن مً اإلابازاة صساغا 
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واضحت وهي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم السغبت غلى اللػب في وحىد الصساع أزىاء 

 .اإلابازاة 

. ًىضح هخائج بػد السغبت  ( 05)الشيل البُاوي الخالي زكم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد ؤلاصساز 2 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 2 80.60 1.20 4.03 ًمخلىني الخىف مً اإلاىافع الػدواوي ـ 1

 4 74 1.08 3.70 .أبدي زأَي بصساخت إذا وان لي بػع اإلاالخظاث غلى اإلابازاة ـ 2

أفظل الابدظامت في مىاحهت غظب اإلاىافظين خسصا غلى غدم ـ 3

 .جمادحهم في ذلً 
2.25 1.41 45 6 

 3 79 1.06 3.95 أجدمل اإلاظؤولُت واملت في اللػب ـ 4

ادة ـ 5 غىدما ًظهس الغظب غلى اإلاىافظين أخاٌو ججاهلهم خشُت ٍش

 .غظبهم 
2.98 1.50 59.60 5 

 1 88.60 0.94 4.43 .أجصف باإلصساز في اللػب ـ 6

ًبين هخائج بػد ؤلاصساز  (04)حدوٌ زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (04)ًبين الجدٌو زكم 

( 04) ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم بػد ؤلاصساز ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

كد اخخلذ اإلاسجبت ألاولى " أجصف باإلصساز في اللػب " هجد أن الػبازة الظادطت والتي جىص غلى 
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 وبؤهمُت وظبُت 0.94 مػُازي  واهدساف4.43مً بين غبازاث بػد ؤلاصساز بمخىطؽ خظابي 

أفظل الابدظامت " زت في اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص غلى ٌ، بِىما اخخلذ الػبازة الثا88.60%

 واهدساف 2.25بمخىطؽ خظابي " في مىاحهت غظب اإلاىافظين خسصا غلى غدم جمادحهم في ذلً 

 %.  45 وبؤهمُت وظبُت بلغذ 1.41مػُازي 

 : الخدلُل

واهذ " أجصف باإلصساز في اللػب "  والتي جىص غلى الػبازة الظادطتأظهسث الىخائج أن 

الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد ؤلاصساز  باليظبت لالغبي هسة الظلت أشباٌ خُث خللذ أهمُت 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما ٌشير إلى أن هره السغبت لها دوز  % 88.60وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت بصفت غامت جدخاج إلى هره . هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

أفظل الابدظامت في مىاحهت "  ، بِىما اخخلذ الػبازة الثالثت في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماث

، ألجها حػبر غً %45اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت  " غظب اإلاىافظين خسصا غلى غدم جمادحهم في ذلً

هدُجت واضحت وهي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم ؤلاصساز غلى اللػب في وحىد غظب 

. اإلاىافظين أزىاء اإلابازاة 

. ًىضح هخائج بػد ؤلاصساز  ( 06)الشيل البُاوي الخالي زكم     
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:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد الحظاطُت 3 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 3 49.40 1.26 2.47 .اإلاظاًلاث البظُؼت ًمىً أن حشدذ جسهيزي أزىاء اإلابازاة ـ 1

ت ـ 2  5 42.40 1.25 2.12 أزىاء اإلابازاة  (مً خدًد)جيىن أغصابي كٍى

اض ي 3 ً في مظخىي ألاداء الٍس  2 56.60 1.45 2.83ـ أجؤزس بآزاء آلاخٍس

 1 84.40 0.98 4.22 ًمخلىني الشػىز بػدم اإلاباالة أزىاء اإلابازاةـ 4

 4 46.80 1.36 2.34 حػلُم حازح ًمىً أن ًؤزس غلى أدائي أزىاء اإلابازاة أيـ 5

 6 38.40 1.21 1.92 أزىاء اإلابازاة أخاٌو غٌص جفىيري ولُت غً ما ًدوز خىليـ 6

ًبين هخائج بػد الحظاطُت  (05)حدٌو زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (05)ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم بػد الحظاطُت ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

كد " ًمخلىني الشػىز بػدم اإلاباالة أزىاء اإلابازاة " هجد أن الػبازة السابػت والتي جىص غلى  (05)

 مػُازي  واهدساف4.22اخخلذ اإلاسجبت ألاولى مً بين غبازاث بػد الحظاطُت بمخىطؽ خظابي 

، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت في اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص %84.40 وبؤهمُت وظبُت 0.98

 واهدساف 1.92بمخىطؽ خظابي " أزىاء اإلابازاة أخاٌو غٌص جفىيري ولُت غً ما ًدوز خىلي" غلى 

%.  38.40 وبؤهمُت وظبُت بلغذ 1.21مػُازي 

 : الخدلُل

ًمخلىني الشػىز بػدم الالمباالة أزىاء "  والتي جىص غلى الػبازة السابػتأظهسث الىخائج أن  

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد الحظاطُت  باليظبت لالغبي هسة الظلت أشباٌ " اإلابازاة 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما ٌشير إلى أن  % 84.40خُث خللذ أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت بصفت غامت . هره السغبت لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

أزىاء اإلابازاة "  ، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماثجدخاج إلى هره 

، ألجها حػبر غً هدُجت %38.40اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت " أخاٌو غٌص جفىيري ولُت غً ما ًدوز خىلي 

واضحت وهي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم اللدزة غلى اللػب دون غٌص الخفىير ولُا 

 .غما ًدوز خىلهم  أزىاء اإلابازاة 
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. ًىضح هخائج بػد الحظاطُت  ( 07)الشيل البُاوي الخالي زكم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد الخدىم في الخىجس 4 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 2 77.60 1.07 3.88 أطخؼُؼ أن أخافظ بخفىيري هادئا أزىاء اإلابازاة  ـ 1

 4 60.20 1.17 3.01 جىثر أخؼائي أزىاء الىكذ الحسج مً اإلابازاةـ 2

 1 79.80 1.07 3.99 أطخؼُؼ أن أجدىم في أغصابي أزىاء أدائيـ 3

 3 67.60 1.27 3.38 غصبُتي جؤزس غلى أدائي في اإلابازاةـ 4

 6 58 1.33 2.90 أطخمخؼ باللػب الحسج في اإلابازاة ألهني أخظً الخصسف فُهـ 5

 5 58.40 1.39 2.92 أخش ى الىكىع في اإلاىاكف الحسحت كبل خدوثها أزىاء اإلابازاةـ 6

ًبين هخائج بػد الخدىم في الخىجس  (06)حدٌو زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (06)ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم بػد الحظاطُت ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

كد " أطخؼُؼ أن أجدىم في أغصابي أزىاء أدائي" هجد أن الػبازة الثالثت والتي جىص غلى  (06)

  واهدساف3.99اخخلذ اإلاسجبت ألاولى مً بين غبازاث بػد الخدىم في الخىجس بمخىطؽ خظابي 

، بِىما اخخلذ الػبازة الخامظت في اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة %79.80 وبؤهمُت وظبُت 1.07مػُازي 

بمخىطؽ خظابي " أطخمخؼ باللػب الحسج في اإلابازاة ألهني أخظً الخصسف فُه " وهي جىص غلى 

 %. 58 وبؤهمُت وظبُت بلغذ 1.33 واهدساف مػُازي 2.90
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  :الخدلُل

أطخؼُؼ الخدىم في أغصابي أزىاء أدائي "  والتي جىص غلى الػبازة الثالثت أظهسث الىخائج أن  

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد الخدىم في الخىجس باليظبت لالغبي هسة الظلت أشباٌ خُث " 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما ٌشير إلى أن هره % 79.80خللذ أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت بصفت غامت جدخاج إلى . السغبت لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

أطخمخؼ باللػب في الىكذ "  ، بِىما اخخلذ الػبازة الخامظت في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماثهره 

، ألجها حػبر غً هدُجت واضحت وهي %58اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت " الحسج ألوي أخظً الخصسف فُه 

أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم اللدزة غلى اللػب دون خظً الخصسف في الىكذ الحسج  

 .  ًىضح هخائج بػد الخدىم في الخىجس ( 08)الشيل البُاوي الخالي زكم    .أزىاء اإلابازاة

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد الثلت 5 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 1 88 0.89 4.40 أها وازم ول الثلت مً كدزحي غلى ألاداء في اإلابازاةـ 1

 4 74.60 1.27 3.73 أفخلس إلى الثلت في أدائي أزىاء اإلابازاةـ 2

 3 78.20 1.20 3.91 أجىكؼ الفىش كبل اإلابازاةـ 3

مت ختى كبل أن جبدأ اإلابازاةـ 4  5 67.20 1.47 3.36 أخش ى الهٍص

اءـ 5  2 85.40 1.05 4.27 أمُل إلى جددي اإلاىافظين ألاكٍى

 6 55.20 1.47 2.76 ًظاًلني أن اإلاىافع ًمىً أن حهصمنيـ 6

ًبين هخائج بػد الثلت  (07)حدٌو زكم 
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كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (07)ًبين الجدٌو زكم 

( 07) ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم بػد الثلت ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

كد " أها وازم ول الثلت مً كدزحي غلى ألاداء في اإلابازاة " هجد أن الػبازة ألاولى والتي جىص غلى 

 0.89 مػُازي  واهدساف4.40اخخلذ اإلاسجبت ألاولى مً بين غبازاث بػد الثلت بمخىطؽ خظابي 

" ، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت  في اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص غلى  %88وبؤهمُت وظبُت 

 وبؤهمُت 1.47 واهدساف مػُازي 2.76بمخىطؽ خظابي " ًظاًلني أن اإلاىافع ًمىً أن حهصمني 

 %.  55.20وظبُت بلغذ 

 : الخدلُل

أها وازم ول الثلت مً كدزحي غلى ألاداء "  والتي جىص غلى الػبازة ألاولى أظهسث الىخائج أن  

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد الثلت باليظبت لالغبي هسة الظلت أشباٌ خُث " في اإلابازاة 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما ٌشير إلى أن هره  % 88خللذ أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت بصفت غامت جدخاج . السغبت لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

ًظاًلني أن "  ، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت  في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماثإلى هره 

، ألجها حػبر غً هدُجت واضحت وهي أن  %55.20اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت " اإلاىافع ًمىً أن حهصمني  

الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم اللدزة غلى اللػب مادام لدحهم الشػىز بؤن اإلاىافع ًمىً 

 .أن حهصمهم  أزىاء اإلابازاة

 . ًىضح هخائج بػد الثلت (09 )الشيل البُاوي الخالي زكم     
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:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد اإلاظؤولُت الشخصُت6 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 1 78.20 1.35 3.91 أغخرز غىدما أخؼئ أو خُىما أوىن غير مىفم في اللػبـ 1

 2 72 1.32 3.60 ال أهخم بما ازجىبخه مً أخؼاء  أزىاء اإلابازاةـ 2

 5 50.40 1.45 2.52 أخؼائي في اإلابازاة ججػلني في خالت طِئت لػدة أًامـ 3

أفىس في ألاخؼاء التي كد ًلؼ فيها اإلاىافع أهثر مً جفىيري في ـ 4

 اللػب
3.33 1.40 66.60 3 

 4 63.20 1.46 3.16 أشػس بالظُم غىد الفشل أهثر مً شػىزي بالفسح غىد الىجاحـ 5

 6 44.60 1.29 2.23 أخاٌو أن أججىب الخفىير فُما وكػذ فُه مً أخؼاء في اإلابازاةـ 6

ًبين هخائج بػد اإلاظؤولُت الشخصُت  (08)حدٌو زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (08)ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في بػد اإلاظؤولُت الشخصُت ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

أغخرز غىدما أخؼئ أو خُىما أوىن غير " هجد أن الػبازة ألاولى والتي جىص غلى  (08)الجدٌو زكم 

كد اخخلذ اإلاسجبت ألاولى مً بين غبازاث بػد اإلاظؤولُت الشخصُت بمخىطؽ " مىفم في اللػب 

، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت  في  %78.20 وبؤهمُت وظبُت 1.35 مػُازي  واهدساف3.91خظابي 

أخاٌو أن أججىب الخفىير فُما وكػذ فُه مً أخؼاء في " اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص غلى 

 %.  44.60 وبؤهمُت وظبُت بلغذ 1.29 واهدساف مػُازي 2.23بمخىطؽ خظابي " اإلابازاة 

 : الخدلُل

أغخرز غىدما أخؼئ أو خُىما أوىن غير "  والتي جىص غلى الػبازة ألاولى أظهسث الىخائج أن 

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد اإلاظؤولُت الشخصُت باليظبت لالغبي هسة " مىفم في اللػب 

، وجخصف هره اليظبت بؤجها مسجفػت مما  % 78.20الظلت أشباٌ خُث خللذ أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت هسة الظلت . ٌشير إلى أن هره السغبت لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

"  ، بِىما اخخلذ الػبازة الظادطت  في اإلاجاٌ وهي جىص غلى الظماثبصفت غامت جدخاج إلى هره 

،  %44.60اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت " أخاٌو أن أججىب الخفىير فُما وكػذ فُه مً أخؼاء في اإلابازاة   

ألجها حػبر غً هدُجت واضحت وهي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع لدحهم اللدزة غلى اللػب ما لم 

 .ًخجىبىا ألاخؼاء التي وكػىا فيها في اإلابازاة
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ًىضح هخائج بػد اإلاظؤولُت الشخصُت   (10 )الشيل البُاوي الخالي زكم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ــ غسض جدلُل و مىاكشت بػد الظبؽ الراحي 7 ــ 1 ــ 2

الػبازاث 
اإلاخىطؽ 

الحظابي 

الاهدساف 

اإلاػُازي 

ألاهمُت 

اليظبُت 

الترجِب 

في البػد 

 3 75.40 1.24 3.77 أفىس في خؼت اللػب كبل اإلابازاةـ 1

 5 67.80 1.44 3.39 ألػب ازججاال دون أن ًيىن في ذهني خؼت اللػبـ 2

اثـ 3 ب أو في اإلاباٍز  2 82.80 1.13 4.14 ألتزم بىظام زابذ طىاء في الخدٍز

لت لألداء إلى أخسي مداوال جدظين ـ 4 أحعجل الاهخلاٌ مً ػٍس

اض ي  مظخىاي الٍس
2.10 1.22 42 6 

 1 87.60 0.99 4.38 أخاٌو البدث غً ػسق مخػددة ليي أوىن أهثر هفاءة في لػبيـ 5

 4 69.60 1.17 3.48 ال أغسف ما الري ًيبغي غلي غمله ختى جبدأ اإلابازاةـ 6

ًبين هخائج بػد الظبؽ الراحي  (09)حدٌو زكم 

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (09)ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو بػد الظبؽ الراحي ،وجسجِب ول غبازة مً غبازاث 

أخاٌو البدث غً ػسق مخػددة ليي أوىن " هجد أن الػبازة الخامظت والتي جىص غلى  (9)زكم 

كد اخخلذ اإلاسجبت ألاولى مً بين غبازاث بػد الظبؽ الراحي  بمخىطؽ " أهثر هفاءة في لػبي 

، بِىما اخخلذ الػبازة السابػت  في  %87.60 وبؤهمُت وظبُت 0.99 مػُازي  واهدساف4.38خظابي 
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لت لألداء إلى أخسي مداوال جدظين " اإلاجاٌ اإلاسجبت ألاخيرة وهي جىص غلى  أحعجل الاهخلاٌ مً ػٍس

اض ي  %.  42 وبؤهمُت وظبُت بلغذ 1.22 واهدساف مػُازي 2.10بمخىطؽ خظابي " مظخىاي الٍس

 : الخدلُل

أخاٌو البدث غً ػسق مخػددة "  والتي جىص غلى الػبازة الخامظت أظهسث الىخائج أن  

واهذ الهدف ألاٌو مً بين غبازاث بػد الظبؽ الراحي باليظبت " ليي أوىن أهثر هفاءة في لػبي  

، وجخصف هره اليظبت بؤجها  % 87.60لالغبي هسة الظلت أشباٌ خُث خللذ أهمُت وظبُت بلغذ 

اطت . مسجفػت مما ٌشير إلى أن هره السغبت لها دوز هبير غىد الالغبين  خُث ًسي الالغبين أن ٍز

 ، بِىما اخخلذ الػبازة السابػت  في اإلاجاٌ وهي الظماثهسة الظلت بصفت غامت جدخاج إلى هره 

اض ي" جىص غلى  لت لألداء إلى أخسي مداوال جدظين مظخىاي الٍس "   أحعجل الاهخلاٌ مً ػٍس

، ألجها حػبر غً هدُجت واضحت وهي أن الغبي هسة الظلت أشباٌ لِع  %42اإلاسجبت ألاخيرة بيظبت 

اض ي  أزىاء اإلابازاة  .لدحهم اللدزة غلى اللػب ما لم ٌظخؼُػىا جدظين اإلاظخىي الٍس

     .ًىضح هخائج بػد الظبؽ الراحي (11 )الشيل البُاوي زكم 
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 : أبػاد الظماث الاهفػالُت جلُُمــ  8 ــ 1 ــ 2

 أبػاد الظماث الاهفػالُت جلُُمًبين  (10)حدوٌ زكم                                  

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي وألاهمُت اليظبُت  (10)ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم  ،وجسجِب ول بػد مً أبػاد الظماث الاهفػالُت

 تها أهميبلغذ بػد الثلت و بػد ؤلاصساز و بػد الظبؽ الراحي : هجد أن ألابػاد الخالُت  (10)

، و هرا ما أهدث غلُه دزاطت بلحبِب أمدمد مساد و بخلُُم دزحت هبيرة  فما فىق  % 70  اليظبُت

ت 2013و لػُداث مىلىد طىت   خُث واهذ أهم هخائجهم أن الغبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

ًخميزون بخلُُم غالي في بػد الثلت و بػد ؤلاصساز و بػد الظبؽ الراحي غلى الخىالي بيظب مخفاوجت 

 في % 71.13 ، زم حاء بػد ؤلاصساز بيظبت % 74.76خُث اخخل بػد الثلت اإلاسجبت ألاولى بيظبت . 

 غلى الخىالي ، خُث ًسي % 70.86اإلاسجبت الثاهُت ، و في اإلاسجبت الثالثت بػد الظبؽ الراحي بيظبت 

مت ؤلاصساز حػني جدلُم الىجاح و ؤلابداع  . الىثير مً الالغبين أن الثلت بالىفع و غٍص

 و دزاطت زمصي 2013وجخفم هخائج الدزاطت الحالُت مؼ هخائج دزاطت بلحبِب أمدمد طىت 

 غلى أن مجاٌ الثلت 2005 و دزاطت مدمد طىت 2009 و دزاطت حابس طىت 2011زطمي حابس طىت 

. اخخل اإلاسجبت ألاولى في حمُؼ غُىاث الدزاطت اإلاشاز إليها

 غلى أن الثلت هي إًمان الالغب بلدزجه و زلخه في 1998و ًؤهد مدمد خظً غالوي طىت 

مىاهبه ، و جلبل الخددًاث التي جخخبر صمىده و هي مػسفخه بىىاحي كىجه و طػفه و اطخخدامها 

 .(35، صفدت 1998غالوي، ). حمُػا للىصٌى إلى أفظل الىخائج 

 ألابػاد اإلاخىطؽ الحظابي الاهدساف اإلاػُازي  ألاهمُت اليظبُت الخلُُم

 السغبت 19,37 3,56 64,56 مخىطؼت

 ؤلاصساز 21,34 3,42 71,13 زةيدزحت هب

 الحظاطُت 15,9 3,73 53 كلُلت

 زالخى رالخدىم في  20,08 3,55 66,93 مخىطؼت

 الثلت 22,43 3,72 74,76 دزحت هبيرة

 اإلاظؤولُت الشخصُت 18,75 3,68 62,5 مخىطؼت

 الظبؽ الراحي 21,26 2,86 70,86 دزحت هبيرة
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 لدي غُىت البدث ، خُث جؤهد  % 71.13خُث ًدخل بػد ؤلاصساز اإلاسجبت الثاهُت بيظبت 

 في أن طمت ؤلاصساز لها الدوز الىبير و الفػاٌ في جدمل الظغىغ 2005هخائج دزاطت مدمد طىت 

اطُت  اث الٍس  .الىفظُت خالٌ اإلاباٍز

 خُث ًلػب دوزا هاما في % 70.86و ًلي ذلً بػد الظبؽ الراحي في اإلاسجبت الثالثت بيظبت 

اطُت و ذلً مً خالٌ خفظ الالغب غلى هدوئه و خل مشىالجه دون اهفػاالث أو  اإلاىافظاث الٍس

 أن الظبؽ الراحي لالهفػاالث ًلػب دوزا 2009خدور مشاول ، خُث جؤهد دزاطت حابس طىت 

. هاما لترهيز الالغب في ألاداء لُدلم أفظل جسهيز اهدباه له 

بػد : هجد أن ألابػاد الخالُت  (10)ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم 

وظبُت ما بين اٌ تهما أهميجساوخذ الخدىم في الخىجس ، و بػد السغبت و بػد اإلاظؤولُت الشخصُت 

ً  . بدزحت جلُُم مخىطؼت % 70 و  % 60 إن بػد الخدىم في الخىجس ًلػب دوزا هاما في جيٍى

الالغب و هرلً ًؤزس غلى الالغب أزىاء اإلاىافظت ، خُث إن غدم الخدىم في الخىجس الىفس ي لدي 

ادة الػصبُت و اللجىء إلى الػىف و الػدواهُت  . الالغب ٌػني فلدان الترهيز و حشدذ الاهدباه و ٍش

 لدي غُىدىا بخلُُم مخىطؽ ، خُث  ًمثل % 64.57وظبُت  اٌ جه أهميبلغذو بػد السغبت 

اض ي ، او هى الدافؼ للىجاح و الىفاح مً أحل الخفىق         الدافؼ أو الحافص إلاداومت اليشاغ الٍس

. و جدلُم ألافظل 

 بخلُُم مخىطؽ ، و أهد  مدمد خظً % 62.5 جه وظببلغخهو بػد اإلاظؤولُت الشخصُت 

      بؤن اإلاظؤولُت الشخصُت هي جدمل الالغب اإلاظؤولُت غً أدائه في اإلابازاة1998غالوي طىت 

و هي ؤلازادة في مىاحهت الالغب ألخؼائه بشجاغت و برٌ الجهد في اإلاداولت الجادة لخصحُذ هره 

. ألاخؼاء 

هسي أن بػد الحظاطُت حاء هى ألاخير في الترجِب بؤهمُت  (10)و مً خالٌ الجدٌو زكم 

 بؤن 2005 و بدزحت جلُُم كلُلت و هرا ما أهدث غلُه دزاطت مدمد طىت % 53وظبُت بلغذ 

اض ي مً غير أن ًيخاب الالغب  الحظاطُت هي اللدزة غلى الحصٌى غلى اإلاخػت مً ألاداء الٍس

    الاهخئاب الشدًد غىدما ًخؼئ أو ختى غىدما ًسجىب طلظلت مً ألاخؼاء و هي اإلاسح و اليشاغ

ًو اللدزة غلى الخىافم مؼ  .  أو الخىُف مؼ الظسوف اإلادُؼت آلاخٍس

إن بػد الحظاطُت ًخميز بخلُُم كلُل و أهمُت وظبُت كلُلت و هرا لػدم جؤهُد اإلادزبين 

باث ، فمثال الغبي غُىدىا إذا ازجىبىا طلظت مً ألاخؼاء فئجهم ًيخابهم الشػىز  غلُه أزىاء الخدٍز
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باإلزم و الاهخئاب الشدًد غلى غىع الالغبين الرًً ًخميزون بخلُُم غالي في بػد الحظاطُت 

 .فئجهم ًمخلىهم الشػىز باإلاسح و اليشاغ و غدم الاهخئاب 

ًىضح هخائج جسجِب أبػاد الظماث الاهفػالُت  (12 )الشيل البُاوي الخالي زكم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:غسض وجدلُل ومىاكشت هخائج مهازة الخصىٍب . 2.2  

 

الحد ألادوى الحد ألاغلى الاهدساف اإلاػُازي اإلاخىطؽ الحظابي  

 07 15 1.651 11.55السمُت الحسة  

ب (  11)حدٌو زكم   (السمُت الحسة  ) ًىضح هخائج مهازة الخصٍى

 

         11.55هالخظ أن اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة كد بلغ  ( 11 )مً خالٌ الجدٌو زكم 

 و هرا ًخىافم مؼ مظخىي الخلُُم 15 ، بِىما بلغ الحد ألاغلى 1.651و الاهدساف اإلاػُازي كد بلغ 

 و هرا ًخىافم مؼ مظخىي الخلُُم طػُف حدا وبالسحىع إلى 7حُد حدا ، و بلغ الحد ألادوى 

ب  اث الخلُُم الخاصت بمهازة الخصٍى  .هجد أن مظخىي الالغبين ملبٌى  (السمُت الحسة  )مظخٍى
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: (السمي الحسة  )الػالكت بين أبػاد ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت ومهازة الخصىٍب . 3.2  

كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي ليل بػد مً أبػاد  (12)ًبين الجدٌو زكم 

، بػد بػد السغبت ، بػد ؤلاصساز ، بػد الحظاطُت ، بػد الخدىم في الخىجس  )الظماث الاهفػالُت 

ومً . ، و هرلً هخائج السمُت الحسة (الثلت و بػد اإلاظؤولُت الشخصُت ، و بػد الظبؽ الراحي 

كد اخخل اإلاسجبت ألاولى مً هجد أن بػد الثلت  (12)خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدٌو زكم 

      ،3.72 مػُازي  واهدساف22.43بين أبػاد الظماث الاهفػالُت ألاخسي بؤهبر مخىطؽ خظابي بلغ 

 ، زم بػد 3.42 و اهدساف مػُازي 21.34و كد اخخل  بػد ؤلاصساز اإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ خظابي 

 ، زم ًلي بػد 2.86 و اهدساف مػُازي 21.26الظبؽ الراحي في اإلاسجبت الثالثت بمخىطؽ خظابي 

 ، بِىما اخخل 3.55 و اهدساف مػُازي 20.08الخدىم في الخىجس في اإلاسجبت السابػت  بمخىطؽ خظابي 

 ، و اخخل بػد 3.56 و اهدساف مػُازي 19.37بػد السغبت اإلاسجبت الخامظت بمخىطؽ خظابي 

 ، بِىما 3.68 و اهدساف مػُازي 18.75اإلاظؤولُت الشخصُت اإلاسجبت الظادطت بمخىطؽ خظابي 

 واهدساف 15.90اخخل بػد الحظاطُت اإلاسجبت ألاخيرة في اإلاجاٌ بؤصغس مخىطؽ خظابي بلغ 

 بِىما بلغ اهدسافها 11.55 ، و في ألاخير كد بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.73مػُازي 

 . 1.65اإلاػُازي 

:  (السمي الحسة  )الػالكت بين بػد السغبت  ومهازة الخصىٍب   1.3.2

الداللت 

 ؤلاخصائُت
 اإلادظىبت" ز" الجدولُت" ز"

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 -0.020 0.195 غير داٌ
 بػد السغبت 19.37 3.56

 السمُت الحسة 11.55 1.65

 أبػاد الظماث الاهفػالُت الخصىٍب في هسة الظلت

 
 الحسة  السمُت

الظبؽ 

 الراحي

اإلاظؤولُت 

 الشخصُت
 الثلت

الخدىم في 

 الخىجس
 السغبت ؤلاصساز الحظاطُت

 اإلاخىطؽ الحظابي 19.37 21.34 15.90 20.08 22.43 18.75 21.26 11.55 

 الاهدساف اإلاػُازي  3.56 3.42 3.73 3.55 3.72 3.68 2.86 1.65
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 لبػد السغبت و السمُت كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (13) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت " ز" و كُمت  الحسة

 و الاهدساف 19.37اإلاخىطؽ الحظابي لبػد السغبت كد بلغ هجد أن  (13)الىازدة في الجدٌو زكم 

 ،    1.65 و اهدسافها اإلاػُازي 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.56اإلاػُازي بلغ 

الجدولُت                  " ز" و هي أصغس مً كُمت (-0.020= زم )- 0.020اإلادظىبت " ز" و بلغذ كُمت 

ت 0.05غىد مظخىي الداللت  (0.195= زج ) ، و مىه ال جىحد فسوق ذاث   (100/2) و دزحت الحٍس

داللت إخصائُت بين بػد السغبت و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُه بين بػد السغبت     

ب    .(السمُت الحسة  )و مهازة الخصٍى

:  (السمي الحسة  )  الػالكت بين بػد ؤلاصساز  ومهازة الخصىٍب 2.3.2 

الداللت 

 ؤلاخصائُت
 اإلادظىبت" ز" الجدولُت" ز"

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 -0.098 0.195 غير داٌ
 بػد ؤلاصساز  21.34 3.42

 السمُت الحسة 11.55 1.65

" ز" و كُمت   لبػد ؤلاصسازكُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (14) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت 

 و الاهدساف اإلاػُازي بلغ 21.34اإلاخىطؽ الحظابي لبػد ؤلاصساز كد بلغ هجد أن  (14)الجدٌو زكم 

 ، و بلغذ كُمت 1.65 و اهدسافها اإلاػُازي 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.42

غىد  (0.195= زج )الجدولُت " ز" و هي أصغس مً كُمت (-0.098= زم )- 0.098اإلادظىبت " ز" 

ت 0.05مظخىي الداللت  ، و مىه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين   (100/2) و دزحت الحٍس

ب       بػد ؤلاصساز و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُه بين بػد ؤلاصساز و مهازة الخصٍى

 . (السمُت الحسة  )
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:  (السمي الحسة  )  الػالكت بين بػد الحظاطُت  ومهازة الخصىٍب 3.3.2

الداللت 

 ؤلاخصائُت
 اإلادظىبت" ز" الجدولُت" ز"

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 -0.039 0.195 غير داٌ
 بػد الحظاطُت  15.90 3.73

 السمُت الحسة 11.55 1.65

و كُمت   لبػد الحظاطُتكُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (15) ًبين الجدٌو زكم 

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت " ز" 

 و الاهدساف اإلاػُازي 15.90اإلاخىطؽ الحظابي لبػد الحظاطُت كد بلغ هجد أن  (14)الجدٌو زكم 

 ، و بلغذ 1.65 و اهدسافها اإلاػُازي 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.73بلغ 

غىد  (0.195= زج )الجدولُت " ز" و هي أصغس مً كُمت  (-0.039= زم )-  0.039اإلادظىبت " ز" كُمت 

ت 0.05مظخىي الداللت  ، و مىه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين  (100/2) و دزحت الحٍس

بػد الحظاطُت و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُه بين بػد الحظاطُت و مهازة 

ب    .(السمُت الحسة  )الخصٍى

: (السمي الحسة  )الػالكت بين بػد الخدىم في الخىجس ومهازة الخصىٍب   4.3.2  

الداللت 

 ؤلاخصائُت
 اإلادظىبت" ز" الجدولُت" ز"

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 0.057 0.195 غير داٌ

 بػد الخدىم   في الخىجس 20.08 3.55

 السمُت الحسة 11.55 1.65

     لبػد الخدىم في الخىجسكُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (16) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت " ز" و كُمت 

        20.08اإلاخىطؽ الحظابي لبػد الخدىم في الخىجس كد بلغ هجد أن  (16)الىازدة في الجدٌو زكم 

 و اهدسافها 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.55و الاهدساف اإلاػُازي بلغ 

" ز" و هي أصغس مً كُمت  (0.057= زم ) 0.057اإلادظىبت " ز"  ،   و بلغذ كُمت 1.65اإلاػُازي 

ت 0.05غىد مظخىي الداللت  (0.195= زج )الجدولُت  ، و مىه ال جىحد فسوق  (100/2) و دزحت الحٍس
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ذاث داللت إخصائُت بين بػد الخدىم في الخىجس و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُه 

ب    .(السمُت الحسة  )بين بػد الخدىم في الخىجس و مهازة الخصٍى

:  (السمي الحسة  )الػالكت بين بػد الثلت ومهازة الخصىٍب   5.3.2

الداللت 

 ؤلاخصائُت
 اإلادظىبت" ز" الجدولُت" ز"

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 0.090 0.195 غير داٌ
 بػد الثلت 22.43 3.72

 السمُت الحسة 11.55 1.65

" ز" و كُمت   لبػد الثلتكُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (17) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الىازدة في الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت 

 و الاهدساف اإلاػُازي بلغ 22.43اإلاخىطؽ الحظابي لبػد الثلت كد بلغ هجد أن  (17)الجدٌو زكم 

 ، و بلغذ كُمت 1.65 و اهدسافها اإلاػُازي 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.72

غىد مظخىي  (0.195= زج )الجدولُت " ز" و هي أصغس مً كُمت  (0.090= زم )  0.090اإلادظىبت " ز" 

ت 0.05الداللت  ، و مىه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين بػد الثلت   (100/2) و دزحت الحٍس

ب  . (السمُت الحسة  )و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُت بين بػد الثلت  و مهازة الخصٍى

: (السمي الحسة  )الػالكت بين بػد اإلاظؤولُت الشخصُت ومهازة الخصىٍب   6.3.2  

الداللت 

 ؤلاخصائُت

" ز"

 الجدولُت

" ز"

 اإلادظىبت

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 0.068 0.195 غير داٌ
 بػد اإلاظؤولُت الشخصُت 18.75 3.68

 السمُت الحسة 11.55 1.65

 لبػد اإلاظؤولُت كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (18) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت " ز" و كُمت  الشخصُت

اإلاخىطؽ الحظابي لبػد اإلاظؤولُت الشخصُت كد بلغ هجد أن  (18)اللُم الىازدة في الجدٌو زكم 

                  11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 3.68 و الاهدساف اإلاػُازي بلغ 18.75

و هي أصغس مً كُمت  (0.068= زم )  0.068اإلادظىبت " ز"  ، و بلغذ كُمت 1.65و اهدسافها اإلاػُازي 

ت 0.05غىد مظخىي الداللت  (0.195= زج )الجدولُت " ز"  ، و مىه ال جىحد   (100/2) و دزحت الحٍس
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فسوق ذاث داللت إخصائُت بين بػد اإلاظؤولُت الشخصُت و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت 

ب    .(السمُت الحسة  )ازجباػُت بين بػد اإلاظؤولُت الشخصُت  و مهازة الخصٍى

 : (السمي الحسة  )  الػالكت بين بػد الظبؽ الراحي ومهازة الخصىٍب 7.3.2

الداللت 

 ؤلاخصائُت

" ز"

 الجدولُت

" ز"

 اإلادظىبت

الاهدساف 

 اإلاػُازي 

اإلاخىطؽ 

 الحظابي

 

 0.113 0.195 غير داٌ
 بػد الظبؽ الراحي 21.26 2.86

 السمُت الحسة 11.55 1.65

  لبػد الظبؽ الراحي       كُم اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي  (19) ًبين الجدٌو زكم

 ومً خالٌ مالخظت اللُم الجدولُت و الداللت ؤلاخصائُت ،" ز" اإلادظىبت و كُمت " ز" و كُمت 

            21.26اإلاخىطؽ الحظابي لبػد الظبؽ الراحي كد بلغ هجد أن  (19)الىازدة في الجدٌو زكم 

 و اهدسافها 11.55 ، بِىما بلغ اإلاخىطؽ الحظابي للسمُت الحسة 2.86و الاهدساف اإلاػُازي بلغ 

" ز" و هي أصغس مً كُمت  (0.113= زم ) 0.113اإلادظىبت " ز"  ،    و بلغذ كُمت 1.65اإلاػُازي 

ت 0.05غىد مظخىي الداللت  (0.195= زج )الجدولُت  ، و مىه ال جىحد فسوق  (100/2) و دزحت الحٍس

ذاث داللت إخصائُت بين بػد الظبؽ الراحي و السمُت الحسة و بالخالي ال جىحد غالكت ازجباػُه بين 

ب   . (السمُت الحسة  )بػد الظبؽ الراحي   و مهازة الخصٍى

:  غلى طىء الىخائج وبػد اإلاػالجت ؤلاخصائُت جىصلىا إلى الىخائج الخالُت  :  ــ الاطخيخاحاث4 ــ 2

السغبت ، ؤلاصساز ،  )ًخميز الغبي هسة الظلت بمجمىغت مً الظماث الاهفػالُت الخالُت  -

  .(الحظاطُت ، الخدىم في الخىجس ، الثلت ، اإلاظؤولُت الشخصُت و الظبؽ الراحي

  % 71.13 و بػد ؤلاصساز بيظبت % 74.76ًخميز الغبي هسة الظلت أشباٌ ببػد الثلت بيظبت  -

 و بػد % 66.93 و بػد الخدىم في الخىجس  بيظبت % 70.89و بػد الظبؽ الراحي بيظبت 

 و أخيرا بػد الحظاطُت بيظبت 62.50 و بػد اإلاظؤولُت بيظبت % 64.56السغبت بيظبت 

53%.  

ب  -   .(السمُت الحسة  )ًخميز الغبي هسة الظلت أشباٌ بمظخىي ملبٌى في مهازة الخصٍى

ب لدي غُىت البدث ال جؤزس الظماث الاهفػالُت  -   .(السمُت الحسة  )غلى مهازة الخصٍى
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 : ــ مىاكشت الفسطُاث 5 ــ 2

بمجمىغت مً ًخميزون الغبي هسة الظلت أشباٌ "   والتي جىص غلى أن :الفسطُت ألاولى  2-5-1

  . "الظماث

مً خالٌ هخائج البدث التي جىصلىا إليها في دزاطدىا اإلاُداهُت و التي جؤهد غلى  أن الغبي هسة 

السغبت ، ؤلاصساز ، الحظاطُت ، )الظلت أشباٌ ًخميزون بمجمىغت مً الظماث الاهفػالُت الخالُت 

، و هرلً ًخميزون بدزحت  (الخدىم في الخىجس ، الثلت ، اإلاظؤولُت الشخصُت و الظبؽ الراحي

جلُُم هبيرة في بػد الثلت و بػد ؤلاصساز و بػد الظبؽ الراحي ، و دزحت جلُُم مخىطؼت في بػد 

و هرا . الخدىم في الخىجس و بػد السغبت و بػد اإلاظؤولُت ، و دزحت جلُُم كلُلت في بػد الحظاطُت 

اطت و غلى ما جىصلذ إلُه  ما ًخفم غلى ما هص غلُه ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت في الٍس

 و التي 2013الدزاطاث الظابلت ، منها دزاطت دزاطت بلحبِب أمدمد مساد و لػُداث مىلىد طىت 

ت أواطؽ و واهذ  واهذ هخائجها أن جم جددًد الظماث الاهفػالُت لالغبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

السغبت ـ ؤلاصساز ـ الحظاطُت ـ الخدىم في الخىجس ـ الثلت ـ اإلاظؤولُت الشخصُت ـ : غلى الترجِب الخالي 

ت ببػد الثلت و ؤلاصساز  زم  الظبؽ الراحي ، و هرلً ًخميز الغبي هسة اللدم للبؼىلت الجهٍى

الظبؽ الراحي زم بػد اإلاظؤولُت الشخصُت زم بػد السغبت زم بػد الخدىم في الخىجس غلى الخىالي 

 .بيظب مخفاوجت 

مما طبم ًخطح لىا أن الغبي هسة الظلت ًخميزون بمجمىغت مً الظماث الاهفػالُت ، و 

 .بالخالي الفسطُت ألاولى مدللت 

الغبي هسة الظلت أشباٌ ًخميزون بؤداء ذو مظخىي "  والتي جىص غلى أن:  الفسطُت الثاهُت 2-5-2

ب    ".غالي في مهازة الخصٍى

مً خالٌ هخائج البدث التي جىصلىا إليها في دزاطدىا اإلاُداهُت ، و التي جؤهد أن الغبي هسة 

ب ، و بالخالي الفسطُت الثاهُت غير مدللت ،  الظلت ًخميزون بمظخىي ملبٌى في مهازة الخصٍى

. وهلبل الفسض البدًل

ت بين أبػاد الظماث الاهفػالُت " والتي جىص غلى  :لثتالفسطُت الثا 2-5-3 هىان غالكت ازجباغ كٍى

 . "ومهازة السمُت الحسة لدي أشباٌ  هسة الظلت
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مً خالٌ هخائج البدث التي جىصلىا إليها في دزاطدىا اإلاُداهُت و التي جؤهد غلى أهه ال جىحد 

ب               ،(السمُت الحسة)فسوق ذاث داللت إخصائُت بين أبػاد الظماث الاهفػالُت و مهازة الخصٍى

ب ازجباػُهو بالخالي ال جىحد غالكت   . (السمُت الحسة) بين أبػاد الظماث الاهفػالُت و مهازة الخصٍى

ب و بالخالي الفسطُت  و مىه وظخيخج أن الظماث الاهفػالُت ال جؤزس غلى ألاداء في مهازة الخصٍى

 .الثاهُت غير مدللت و هلبل الفسض البدًل 

 :خالصت  2-6

اطُت و أصبدذ أهثر احظاغا مً خُث اإلافهىم و ألاهمُت    للد حػددث أشياٌ اإلامازطت الٍس

اطُت  ب و اإلاىافظاث الٍس ٌػخبر  .و هرا زاحؼ للخبراث اإلاىدظبت مً الخؼبُم الػلمي في الخدٍز

ً الفسد مً  اطُت ، خُث أن له جؤزير هبير في جيٍى اض ي شىال مً أشياٌ اإلامازطت الٍس ب الٍس الخدٍز

      الىاخُت البدهُت و الصحُت و الاحخماغُت و الىفظُت و ذلً إلاظاغدجه لىفظه و خدمت مجخمػه 

ت و الىفظُت و غيرها   .و الخدظين مً كدزاجه الفىٍس

،   جددًد الظماث الاهفػالُت اإلاميزة لالغبي هسة الظلت أشباٌ الدزاطت فيو جمثلذ أهداف 

ب    أبػادو دزاطت الػالكت بين،  (السمُت الحسة  )وهرا مظخىي هره ألاخيرة في مهازة الخصٍى

ب  وجم الاغخماد غلى اإلاىهج الىصفي . (السمُت الحسة)الظماث الاهفػالُت و ألاداء في مهازة الخصٍى

لت غُىت بؤطلىب اإلاسح غلى طىت ( 15/17) أشباٌ هسة الظلت  وهم ملصىدة ،جم اخخُازها بؼٍس

      الغب هدزاطت اطخؼالغُت  ( 12)  البدث مً  الػُىت جيىهذفلد . لىالًتي مػظىس و مظخغاهم  

.   الغب هدزاطت أطاطُت  (100) و 

اطت هااغخمد  والري ًخيىن مً      في دزاطتهما هره غلى ملُاض الاطخجابت الاهفػالُت في الٍس

ب   ( 07 ) وبػد اإلاػالجت ؤلاخصائُت . في هسة الظلت  (السمُت الحسة  )أبػاد ، وهرا اخخباز الخصٍى

    بػد الثلتول مً أن الغبي هسة الظلت أشباٌ ًخميزون بدزحت جلُُم هبيرة في للىخائج جىصلىا إلى 

      بػد الخدىم في الخىجسول مً و بػد ؤلاصساز و بػد الظبؽ الراحي ، و دزحت جلُُم مخىطؼت في 

 أن و بػد السغبت و بػد اإلاظؤولُت ، و دزحت جلُُم كلُلت في بػد الحظاطُت ، هما جىصلىا إلى

ب  في هسة  (السمُت الحسة  )مظخىي الغبي هسة الشلت أشباٌ لدحهم مظخىي ملبٌى في مهازة الخصٍى

 ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت بين أبػاد الظماث الاهفػالُت و مهازة الشلت ، هما أهه 

ب   بين أبػاد الظماث الاهفػالُت و مهازة ازجباػُهو بالخالي ال جىحد غالكت  (السمُت الحسة)الخصٍى

ب  الظماث الاهفػالُت بػين الاخخباز هؤخد غىامل  وفي ألاخير هىص ي باألخر ب .(السمُت الحسة)الخصٍى
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اطُت س الظماث الاهفػالُت غىد  ، الىجاح و جدلُم أفظل الىخائج الٍس كُام اإلادزب بدىمُت و جؼٍى

اتهم الغخبازها اخد غىامل الىجاح      الالغبين بما ًدىاطب مؼ أغمازهم  د مً و مظخٍى ، إحساء اإلاٍص

اطاث أخسي وغلى هال الجيظين و أهمُت الخؤهُد أهه ولما ،  البدىر في الظماث الاهفػالُت في ٍز

ب اإلاهازاث الىفظُت ولما وان ذلً أفظل   . أمىً جدٍز

 : غلى طىء ما جم اطخخالصه مً هخائج ، ًىص ي الؼالبان بما ًلي : ــ الخىصُاث 7 ــ 2

 .الاطخفادة مً هخائج هرا البدث و الاهخمام بالظماث الاهفػالُت في هسة الظلت -

أخر الظماث الاهفػالُت بػين الاخخباز هؤخد غىامل الىجاح و جدلُم أفظل الىخائج  -

اطُت   .الٍس

س الظماث الاهفػالُت غىد الالغبين بما ًدىاطب مؼ أغمازهم  -      كُام اإلادزب بدىمُت و جؼٍى

اتهم الغخبازها اخد غىامل الىجاح   .و مظخٍى

اطاث أخسي وغلى هال الجيظين - د مً البدىر في الظماث الاهفػالُت في ٍز   .إحساء اإلاٍص

د مً إمياهُت جدلُم  - د مً الدزاطاث في الجىاهب الىفظُت ألاخسي والتي جٍص إحساء مٍص

 .الىجاح والفىش 
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 انجمهىريت انجسائريت انذيممراطيت انشعبيت

 وزارة انخعهيم انعاني و انبحث انعهمي

 -مطخغاوم–جامعت عبذ انحميذ به باديص 

 معهذ انخربيت انبذويت و انرياضيت

 لطم انخذريب انرياضي

 حخصص ححضير بذوي 

 

 

     فٙ إطبس اَجبص يزكشح انزخشج نُٛم شٓبدح يبعزش  رخصص رذضٛش 

عاللت انطماث االوفعانيت بمهارة انخصىيب في كرة انطهت ــ :"ثذَٙ  رذذ ػُٕاٌ 

  ."أشبال ــ 

" ٚششفُب أٌ َضغ ثٍٛ أٚذٚكى ْزِ االعزًبسح انزٙ رذزٕ٘  ػهٗ يمٛبط 

 "و بعض اخخباراث مهارة انخصىيب " االضخجابت االوفعانيت في انرياضت 

      َشجٕ يٍ عٛبدركى انًذزشيخ انزفضم ٔ يغبػذركى نُب يٍ أجم 

 .رذكًٛٓب لٛذ اعزخذاو يب ْٕ أَغت نؼُٛخ انجذث

 

 :االشراف :                                               مه إعذاد انطانبيه 

 . غضال يذجٕة- أ.                               انٕانٙ  ثشاًْٙ ػجذ -

 .دًذادٔ ْشبو  -

 .2019/2020: انطىت انجامعيت                        



  أهذاف انبحث: 

 

 .رذذٚذ انغًبد االَفؼبنٛخ انًًٛضح نالػجٙ كشح انغهخ أشجبل  -

 .رذذٚذ األداء فٙ يٓبسح انزصٕٚت  -

 .دساعخ انؼاللخ ثٍٛ انغًبد االَفؼبنٛخ ٔ األداء فٙ يٓبسح انزصٕٚت  -

 

  انفرضياث: 

 

 .الػجٙ كشح انغهخ أشجبل ٚزًٛضٌٔ ثًجًٕػخ يٍ انغًبد االَفؼبنٛخ  -

 .الػجٙ كشح انغهخ أشجبل ٚزًٛضٌٔ ثؤداء رٔ يغزٕٖ ػبنٙ فٙ يٓبسح انزصٕٚت  -

 .رؤثش انغًبد االَفؼبنٛخ ػهٗ األداء فٙ يٓبسح انزصٕٚت  -

 

  انعيىت : 

 

 .الػجٙ كشح انغهخ أشجبل نفشق ٔ الٚخ يؼغكش ٔ يغزغبَى  -

 

  أداة انبحث: 
 :ممياش االضخجابت االوفعانيت في انرياضت رو األبعاد انخانيت 

 .انشغجخ  -

 .اإلصشاس  -

 .انذغبعٛخ  -

 .انزذكى فٙ انزٕرش  -

 .انثمخ  -

 .انًغؤٔنٛخ انشخصٛخ  -

 .انضجط انزارٙ  -

  االعزجبثخ االَفؼبنٛخ فٙ انشٚبضخ: انممياش . 

  رٕيبط رٛزكٕ : حصميم Thomas Tutko .  

  يذًذ دغٍ ػالٔ٘ ، يذًذ انؼشثٙ شًؼٌٕ :الخباش و حعذيم . 
 ػجبسح رزٛخ انفشصخ نالػت نهزؼجٛش ػٍ ارجبْبرّ فٙ عجغ 42ٚزكٌٕ انًمٛبط يٍ 

 .عًبد يُفصهخ راد رؤثٛش فٙ انًجبل انشٚبضٙ 

 



 : (انرميت انحرة  ) اخخبار انخصىيب 

لٛبط انشيٛخ انذشح ٔ رنك يٍ خهف خط انشيٛخ انذشح ، ثبعزخذاو كشح  انز٘ ٚمٕو ة

عهخ ، ْذف كشح انغهخ ، ٚزى أداء انشيٛبد يٍ خهف خط انشيٛخ انذشح ، ٔ نكم 

 يذبٔنخ ٔ نهًخزجش أٌ ٚمٕو ثؤداء انشيٛبد انذشح ثبعزخذاو أ٘ طشٚمخ يٍ 20يخزجش 

 5طشق انزصٕٚت ، ػهٗ أٌ رؤدٖ انشيٛبد انؼششٌٔ فٙ شكم يجًٕػبد كم يُٓب 

سيٛبد ، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ رنك ػهٗ شكم دائشح ، أٔ أٌ ٚذع يخزجشا أخش ٚمٕو ثؤداء 

انًجًٕػخ األٔنٗ نّ ، ٔ ْكزا ٔ ْزا ٚغًخ ثؤداء ثؼض انشيٛبد لجم األداء ػهٗ 

 سيٛخ ، ٚجت أٌ ٚزى انشيٙ يٍ خهف 20عجٛم انزجشٚت ، نكم يخزجش انذك فٙ أداء 

 .خط انشيٛخ انذشح 

رذغت دسجخ ٔادذح نكم إصبثخ صذٛذخ دخٕل انكشح انغهخ ٚمٕو ثٓب انًخزجش ،      

.      إرا نى ٚزذمك رنك 0ٔ ٚذغت . ٔ رنك ثصشف انُظش ػٍ كٛفٛخ دخٕنٓب انغهخ 

 سيٛخ ، فئٌ انذذ األلصٗ نؼذد انذسجبد 20ٔ دٛث إٌ نكم يخزجش انذك فٙ أداء 

 . دسجخ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 



               :ـ انعمر                 :ـ اإلضم و انهمب :                       ـ انذائرة                           :       ـ انفريك

 ـ  انخاريخ :             ـ مكان انهعب:              ـ انىزن :                   ـ انطىل:                    ـ انجىص

 أبذا وادرا أحياوا غانبا   دائماانؼجبساد  

ال أػزجش نؼجٙ نّ لًٛخ يب نى ٚمزشة يٍ أدغٍ  -1
 .يغزٕٖ نٙ 

     

      .ًٚزهكُٙ انخٕف يٍ انًُبفظ انؼذٔاَٙ - 2

انًضبٚمبد انجغٛطخ ًٚكٍ أٌ رشزذ رشكٛض٘ أثُبء  -3

 .انًجبساح 
     

        .أعزطٛغ أٌ أدبفظ ثزفكٛش٘ ْبدئب أثُبء انًجبساح -4

أَب ٔاثك كم انثمخ يٍ لذسرٙ ػهٗ األداء فٙ  -5
  .انًجبساح

     

أػززس ػُذيب أخطئ أٔ دًُٛب أكٌٕ غٛش يٕفك فٙ  -6

  .انهؼت

     

      . أفكش فٙ خطخ انهؼت لجم انًجبساح -7

      .أيبسط انهؼت أعبعب لصذ انزشٔٚخ  -8

أثذ٘ سأٚٙ ثصشادخ إرا كبٌ نٙ ثؼض انًالدظبد  -9

 . ػهٗ انًجبساح 

     

      .أثُبء انًجبساح  (يٍ دذٚذ)ركٌٕ أػصبثٙ لٕٚخ  -10

      ركثش أخطبئٙ أثُبء انٕلذ انذشج يٍ انًجبساح  -11

      .أفزمش إنٗ انثمخ فٙ أدائٙ أثُبء انًجبساح - 12

      .ال أْزى ثًب اسركجزّ يٍ أخطبء  أثُبء انًجبساح -13

  . أنؼت اسرجبال دٌٔ أٌ ٚكٌٕ فٙ رُْٙ خطخ انهؼت -14
 

    

      .أسٚذ أٌ أكٌٕ أدغٍ الػت فٙ انًهؼت  -15

أفضم االثزغبيخ فٙ يٕاجٓخ غضت انًُبفغٍٛ - 16
 .دشصب ػهٗ ػذو رًبدٚٓى فٙ رنك 

     



      .أرؤثش ثآساء اٜخشٍٚ فٙ يغزٕٖ أدائٙ انشٚبضٙ -17

      .أعزطٛغ أٌ أرذكى فٙ أػصبثٙ أثُبء أدائٙ  -18

      . أرٕلغ انفٕص لجم انًجبساح -19

       .أخطبئٙ فٙ انًجبساح رجؼهُٙ فٙ دبنخ عٛئخ نؼذح أٚبو -20

      أنزضو ثُظبو ثبثذ عٕاء فٙ انزذسٚت أٔ فٙ انًجبسٚبد -21

أفضم انهؼت يغ انالػجٍٛ انزٍٚ ال ٚجؼهٌٕ يٍ  -22
 انًجبساح صشاػب 

     

      أرذًم انًغؤٔنٛخ كبيهخ فٙ انهؼت  -23

      .ًٚزهكُٙ انشؼٕس ثؼذو انًجبالح أثُبء انًجبساح  -24

      .ػصجٛزٙ رؤثش ػهٗ أدائٙ فٙ انًجبساح  -25

      .أخشٗ انٓضًٚخ دزٗ لجم أٌ رجذأ انًجبساح - 26

أفكش فٙ األخطبء انزٙ لذ ٚمغ فٛٓب انًُبفظ أكثش يٍ  -27

 .رفكٛش٘ فٙ انهؼت 
     

أرؼجم االَزمبل يٍ طشٚمخ نألداء إنٗ أخشٖ  -28

 يذبٔال رذغٍٛ يغزٕا٘ انش ٚبضٙ 

     

      .ال أشؼش ثبنًٛم نهؼت إنٗ فٙ ٔجٕد انزذذ٘  ـ 29

ػُذيب ٚظٓش انغضت ػهٗ انًُبفغٍٛ أدبٔل  ـ 30
 .رجبْهٓى خشٛخ صٚبدح غضجٓى 

     

رؼهٛك جبسح ًٚكٍ أٌ ٚؤثش ػهٗ أدائٙ أثُبء أي  ـ 31

  .انًجبساح

     

أعزًزغ ثبنهؼت انذشج فٙ انًجبساح ألَُٙ أدغٍ  ـ 32

 .انزصشف فّٛ 
     

      .أيٛم إنٗ رذذ٘ انًُبفغٍٛ األلٕٚبء  ـ 33

أشؼش ثبنضٛك ػُذ انفشم أكثش يٍ شؼٕس٘  -34

 .ثبنفشح ػُذ انُجبح 
     

أدبٔل انجذث ػٍ طشق يزؼذدح نكٙ أكٌٕ أكثش - 35

 .كفبءح فٙ نؼجٙ 
     

     أعزًزغ ثبنهؼت فٙ انًجبساح ػهٗ انشغى يٍ  -36



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اسركبثٙ انؼذٚذ يٍ األخطبء 

      .أرصف ثبإلصشاس فٙ انهؼت  -37

أثُبء انًجبساح أدبٔل ػضل رفكٛش٘ كهٛخ ػٍ يب  -38
 .ٚذٔس دٕنٙ 

     

أخشٗ انٕلٕع فٙ انًٕالف انذشجخ لجم دذٔثٓب  -39

 .أثُبء انًجبساح  
     

      . ٚضبٚمُٙ أٌ انًُبفظ ًٚكٍ أٌ ٚٓضيُٙ -40

أدبٔل أٌ أرجُت انزفكٛش فًٛب ٔلؼذ فّٛ يٍ  -41

 .أخطبء فٙ انًجبساح 
     

ال أػشف يب انز٘ ُٚجغٙ ػهٙ ػًهّ دزٗ رجذأ  -42

  .انًجبساح

     



 

  



 

  

   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


