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 . إىل كل إخواين

 إىل كل األحباب الذين يعرفونين.
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 ملخص البحث: 

 

 ْ ٓفش لذٔ اإلاذسب اللفاءة اإلاِىُت  اض ي ًجب أن جخ ٍٓاث الاهجاص الٍش ٓل ئلى أِلى معخ مً أحل الـٓ

ذاد البذوي الىاجح ًخىلب احترافُت كبحرة في الّمل  الّلمُت الّالُت ْخبراث في مجال جخففّ فاِال

ْاإلاحمش البذوي لِزا جىشقىا في بحشىا ئلى دساظت أَمُت الخحمحر الب ذوي قبل اإلاىافعت مً وشف اإلاذسب 

ْالًت  بي كشة القذم في  اض ي ِىذ ِال ادة معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش ْسٍ في ٍص ْكان َذفىا مّشفت معخغاهمْد  ،

ٓ الخالى: َل  ْلِزا حاءث مؽللت بحشىا ِلى الىح ٓ ٔ أداء الالِبحن  مذٔ جأزحر الخحمحر البذوي ِلى معخ

ادة معخٔٓ ؤلاهجاص  بي كشة القذم حىث اِخمذها  للخحمحر البذوي قبل اإلاىافعت دس في ٍص اض ي ِىذ ِال الٍش

ْس في جحعحن أداء الالِبحن،  فى حل َزٍ اإلاؽللت ِلى فشلُاث جم ـُاغتها كما ًلى: للخحمحر البذوى د

جفيُق اإلاذسب للمذة اإلاىاظبت حعاِذ فى جىمُت الففاث البذهُت، الىقق اإلاّشفى لذٔ اإلاذسبحن ًإزش 

اض ي في مىافعاث كش  ْ الجِذ اِخمذها في دساظدىا ِلى اإلاىهج ِلى ألاداء الٍش ٓقذ  ْلشبح ال ة القذم 

ِٓىا حُث جلٓن مجخمْ البحث مً  ْ مالةمت لىبُّت مٓل ْ رلل اظخجابت  في  ٓصُ  12الـٓ مذسب م

ٓل ئلى هخاةج اًجابُت  12ِلى  ْللـٓ ك مً القعم الؽشفي مىّ جم اخخُاس ُِىت البحث قفذًا  فٍش

ْ مً اِخمذها ِلى كلماث دالت جخمل فى  بي كشة القذم،  اض ي، ِال الخحمحر البذوي، معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش

اض ي لفشق القعم الؽشفي  ٍٓش معخٔٓ ألاداء الٍش ْ حعاَم في جى خباس  خالل َزٍ الذساظت أحذ بّحن الِا

ٓ الخالى:  ْ حاءث أَم الىخاةج ِلى الىح  ٓ لىا ئلى هخاةج هشح ٍٓشة حُث جـٓ  بالب

ْس في جحعحن أدا ء الالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم كما أن الىقق اإلاّشفي لذٔ للخحمحر البذوي د

 اإلاذسبحن ًإزش ِلى أداء الالِبحن. 

ك اإلاعخقبلُت ال بذ مً ئجباُ الىشق الّلمُت للخحمحر البذوي  ْ الفْش ْ في ألاخحر َزٍ بّن الاقتراحاث 

ًٍٓ سة الاَخمام بخل ً بذهُا مْ لْش ْ محمٍش ْ مخخفحن   .مخخفحن 
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 امللدمت: 

ٓم ْألاَمُت ، حُث فشك هفعّ كّامل مً  اض ى أكثر احعاِا مً حُث الّل لقذ أـبح اإلاجال الٍش

ٓاهب حُاجّ البذهُت  ٍٓش ح ْجى ْْظُلت أظاظُت فى ئِذاد الفشد  ٓ هفش قٓي  َْ ٓامل التربُت الّامت،  ِ

لذ ٓس الّلمى الِاةل الزي ـْ ْ هٍشا للخى ٓلىا ألالفُت الشالشت  ْ مْ دخ ْالىفعُت  ت  ئلُّ  ْالفلٍش

َْزا ما هجذٍ في كشة القذم الزي أـبح الاَخمام بها  الت الخىافعُت  الخماسة ؤلاوعاهُت ال ظُما الٍش

ْ بذث الش ًالت في ِفشها الخالى مُذاها للدعابك   ،ً ْجحٍى باَخمام ْؼغق كبحًر ٓم  ٓما بّذ ً ًتزاًذ ً

 ْ الخفاخش. 

 ٔ ٓل ئلى اإلاعخٓ الت ئر أن للـٓ ٍٓال  َْزا ما هجذٍ في َزٍ الٍش ْقخا و الّالمى في َزٍ اللّبت ٌعخغشق 

ْاإلاعخمش، لزا اِخمذ اللشحر مً الّلماء ِلى مىهجُت القُاظاث ْالاخخباساث في  ب اإلاىٍم  في الخذٍس

ْ الخىىُت  ت  ْاإلاِاٍس ٓاحي الىفعُت  ْالبحٓر بالى ْهٍشا الَخمام مٍّم الذساظاث  اض ي  اإلاجال الٍش

ْللً ا ٓاهبها اإلاخخلفت  ْلِا مً ح ْهخاةج الفشق لم ًلقى ْجدىا الُحن  ْجأزحٍر ِلى أداء الٍش لجاهب البذوي 

ذاد البذوى ِلى  الُا قذ ْلّذ ؤلِا اَخمام مً حاهب الباحشحن، فمً اإلاالحَ أن الذْل اإلاخقذمت ٍس

ْ بذساظخّ ْلْ البرامج الخاـت بّ  ْبذأث باالَخمام بّ  ا للمىافعاث،  ٓاهب التى ًخم جحمحَر سأط الج

ْجقذمِا.داخل خىت الخذٍس ْبؽلل ملخًٓ فى الشقي بمعخٔٓ ألاداء  ٍٓت مما ظاِذ   ب البى

اض ي ًجب أن ج ٍٓاث الاهجاص الٍش ل ئلى أِلى معخ ٓفش لذٔ اإلاذسب اللفاءة اإلاِىُتْمً أحل الـٓ  خ

ذاد البذوي الىاجح ًخىلب احترافُت كبحرة في الّمل  ْالّلمُت الّالُت، ْخبراث في مجال جخففّ، فاِإل

ت في بذاًت الشماهِىاث  مً وشف اإلاذسب ْاإلاعخٔٓ الزي ِشفخّ لّبت كشة القذم الجضاةٍش ْاإلاحمش البذوي 

ْاإلاعخٔٓ المُّق الزي حّشفّ اللّبت ئلى َزا الخحن، ًذفّىا ئلى وشح ِذة حعاؤالث  مً القشن اإلااض ي 

ٓس اإلاعخمش.  ْساء َزا الخذَ  إلاّشفت ألاظباب الخقُقُت 

اض ي ِىذ ْجىشقىا فى دساظدىا ئلى أَمُت ؤلا  ادة معخٔٓ الاهجاص الٍش ْسٍ في ٍص ْد ِذاد البذوى قبل اإلاىافعت 

 .ُٓ ٓل َزا اإلآل ْدساظاث ح ْاحخقاس بحٓر  بي كشة القذم فئت أكابش لىذسة   ِال

ٓاث مىهج البحث الّلمى، فقعمىا َزا البحث  ، قمىا ببىاء بحشىا َزا مخبّحن خى مً كل ما ظبك ركٍش

ْلّ ِلى الجا ْالجاهب الىٍشي الزي قعم ئلى بابحن، اؼخمل أ ْالشاوى الجاهب الخىبُقي  هب الىٍشي 

ٓل  ْسٍ ئلى زالزت فف ت: بذ ْالففل الشاوى  هٍٍش بى كشة القذم  ذاد ِىذ ِال ْلىا فُّ ؤلِا الففل ألاْل جىا

ْالففل الشالث كشة القذم.  اض ي   اإلاىافعت ْالاهجاص الٍش

ْسٍ ِلى ففلحن الففل ألاْل  أما الباب الشاوي للبحث فقذ جممً الجاهب الخىبُقى الزي ًحخٓي بذ

ْمىاقؽت  ْالففل الشاوي جممً ِشك  في  جىشقىا ئلى مىهجُت البحث التى اظخّملىا فيها اإلاىهج الـٓ

 هخاةج الاظخبُان. 
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ف بالبحث  الخعٍس
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 إلاشكاليت:  -1

ٓس الفّلُاث ْألالّاب،  ٓس الزي ٌؽِذٍ الّالم في مخخلق اإلاُادًً اوّلغ ئًجابُا ِلى جى أن الخى

الُت الخذًشت  اث ْألاظالُب الٍش ّا مً حُث اظخّمال الىٍٍش ٓسا ظَش اض ي جى حُث ِشف اإلاجال الٍش

ْ الفشدًت.  ٓاء في ألالّاب الجماُِت أ  ظ

ْبلغذ مً  الاث التى مللذ قلٓب الؽّٓب  الاث ألاخٔش كشة ْمً الٍش الؽِشة حذا لم جبلغّ الٍش

ٓقذ حُث ًخىلب مً مماسظِا  ْالترفُهى في هفغ ال القذم التي ٌغلب ِليها الىابْ الخىافس ى، الخماس ى 

ادة معخٔٓ  َْزا ألاخحر ًإزش ئًجابُا فى ٍص ٓة بذهُت ِالُت مً خالل ِملُت الخحمحر البذوى  امخالك ق

اض ى.   ؤلاهجاص الٍش

س ِلى حملت مً ْحتى ٌعخىُْ الش  ٓل ئلى مشحلت ؤلاهجاص اإلاشالُت ال بذ ِلُّ مً اإلاْش  ٍاض ى الـٓ

ٍٓت جىقعم ئلى زالر  ب في غمٓن الخىت العى ف فتراث الخذٍس ٓ مّْش ْكما َ اإلاشاحل، الخاـت باِذادٍ 

فتراث ؼملذ َزٍ ألاخحرة مشحلت ما قبل اإلاىافعت، حُث حّخبر َزٍ اإلاشحلت اإلاذخل الشةِس ي ْألاظاس ي 

ٓس لل ٓل الذكخ ْرلل مً خالل ِملُت الخحمحر البذوي الزي ًق ٍٓاث،  اض ي ئلى أِلى اإلاعخ ٓل بالٍش ـٓ

ْالّمٓي  ُفي  محمذ حعً ِالْي: "ٌّخبر ْظُلت أظاظُت للخأزحر ِلى الفشد ئلى الاسجقاء باإلاعخٔٓ الٌٓ

ْا ْالخشكُت  ت  ْاإلاِاٍس ٍٓش الففاث البذهُت  ْجى ْبالخالي جىمُت  ْأِماء الجعم  لقذساث الخىىُت ألحِضة 

ت"   1ْالعماث ؤلاداٍس

ك الخفم سغم ما ًمخللّ  ْحعدعلم للفٍش فلشحرا ما وؽاَذ بّن ألاهذًت جنهاس مً الىاحُت البذهُت، 

ْبذهُ الث جقىُت  ك مً مَإ ْا َمال الجاهب البذوي لزا ْحب ت الفٍش ٍْشحْ رلل ئلى هقق  ْجلخُلُت، 

ٓاحب  بُت ال اث الخذٍس ْمّشفت الجِش ِلى اإلاذسب الاَخمام بهزا الجاهب خاـت مشحلت ما قبل اإلاىافعت 

الُحن للى ٌعخفُذ مً مشحلت الخحمحر البذوى  ْالتى ًجب أن مخىلباث الٍش ْالدجم(  جقذًمِا )الؽذة 

ت، الشؼاقت، ِْلُّ التركحز ِلى  ٓة، العِش ْجخماش ى مْ الففاث البذهُت )الق ٍٓش جلٓن مقىىت  جى

بى لالسجقاء بمعخٔٓ  ْصٍادة الّمل الخذٍس هت( لذٔ الالِبحن   داء الجُذ أزىاء اإلاىافعت. ألا الخحمل، اإلاْش

اض ى في كشة القذم ْخففىا  ْ مً كل َزا أسدها سبي ِملُت الخحمحر البذوي بمعخٔٓ الاهجاص الٍش

 دىا ِلى فئت ألاكابش . دساظ

 ْلِزا قمىا بىشح الدعاؤل الخالي: 

بي كشة القذم ـىق  اض ي ِىذ ِال ْس في سفْ معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش َل الخحمحر البذوى قبل اإلاىافعت د

 أكابش؟. 

                                                

اض ي.. ه - 1 ب الٍش  .1994.. داس اإلاّاسف: 12محمذ حعً ِالْي ، ِلم الخذٍس
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ُت:   ألاظئلت الفِش

ْس في جحعحن أداء الالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم ؟   َل للخحمحر البذوي د

 ب للمذة اإلاىاظبت لفترة الخحمحر البذوى حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت؟ َل جفيُق اإلاذس 

اض ى فى مىافعاث  َل الىقق اإلاّشفى لذٔ اإلاذسبحن فى ما ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى ألاداء الٍش

 ؟  مكشة القذ

 فسطياث الدزاست:  - 2

 الفسطيت العامت:  -1-2

ادة معخٔٓ الا  ْس في ٍص بي كشة القذم فئت ألاكابش . للخحمحر البذوي د اض ي ِىذ ِال  هجاص الٍش

 الفسطياث الجصئيت:  -2-2

ْس في جحعحن أداء الالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم . *   للخحمحر البذوي د

 جفيُق اإلاذسب للمذة اإلاىاظبت لفترة الخحمحر البذوي ٌعاِذ فى جىمُت الففاث البذهُت. 

اض ى فى مىافعاث كشة الىقق اإلاّشفى لذٔ اإلاذسبحن فى م *  ا ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى ألاداء الٍش

  م.القذ

 أهميت البحث:  -4

، حعب ما  ْقُمت جخخلق َزٍ ألاَمُت مً دساظت ئلى أخٔش ئن ألي دساظت مً الذساظاث أَمُت 

 ُٓ ْاإلآل ٓاهب  ْألَمُتها البالغت مً مخخلق الج ٓهىا وععى ئلى دساظت كل منها،  جفخمُّ أَمُخّ فى ك

ادة معخٔٓ الا  ْأزٍش ِلى ٍص ذاد البذوى قبل اإلاىافعاث  ْ وشق ؤلِا ْلىاٍ جيبْ أظالُب  هجاص الزي جىا

اض ي.  ادة معخٔٓ الاهجاص الٍش ْكزلل ئبش اص أَمُت الخحمحر البذوى قبل اإلاىافعت في ٍص اض ي،   الٍش

 أهداف البحث:  - 5

ذ  ْمً خالل دساظدىا هٍش ْأَذاف حععي ئلى جحقُقِا،  ْسائها،  للل دساظت مً الذساظاث غاًت جشجى مً 

ا فُما ًلى:   جحقُك بّن ألاَذاف التي ًملً حفَش

 مّشفت مذٔ جأزحر الخحمحر البذوي ِلى معخٔٓ أداء الالِبحن.  -

الُحن زقافت الخحمحر البذوي.  -  اكدعاب الٍش

ٍٓشة.  - ْالًت الب  الععى ئلى لالفذ اإلاذسبحن بأَمُت الجاهب البذوى باليعبت لالِبي كشة القذم بأهذًت 

ْ الىجاح.  - ٓامل الخفٓق   اِخباس الجاهب البذوى ِامال مً ِ

 لُي المٓء ِلى أَمُت الخحمحر البذوي خالل مشحلت اإلاىافعت. حع -

ٍٓش الففاث البذهُت. - ْمذة جى  ئبشاص الّالقت بحن جحعحن ألاداء 
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 : الدزاساث املسجبطت بالبحث -6

ْاإلاؽابهت مفذس للل  ْجمُِذ حّخبر الذساظاث العابقت  ٓ ِباسة ًِ جلملت لبحٓر أخٔش   فلل بحث َ

ٓالُْ بشفٓف اإلالخباث لم هجذ دساظاث  بحث ، لبحٓر أخٔش قادمت ، فبّذ اوالِىا ِلى مشل َزٍ اإلا

ُت الخامت ،اللِم ئال ئؼاساث مؽابهت ْفي بّن  ْبالخفـٓ ُٓ بالمبي  ظابقت اَخمذ بمشل َزا اإلآل

ٓاحي.  ْ بّن الى ٓاهب أ  الج

 

 الدزاست املشابهت ألاولى:  -1-6

الُت قلم بها الباحشان بً ظُذَم ظفُان  2010/2009مزكشة لِعاوغ  ْ الٍش مِّذ التربُت البذهُت 

ٓلت المحن ِلى ًذ ألاظخار اإلاؽشف مضاسي فاجح.  ٓم  ْب

بي كشة القذم  ْد ِال ْ اوّلاظّ ِلى مشد ذاد البذوي الّام قبل بذاًت اإلاىافعت  ٓان : ؤلِا فئت  -جحذ ِى

ْاظي )  ظىت(.  17-19ألا

  هذ إشكاليتهم على الىحى الخالي:كا• 

ٍٓاث القذساث  ٓل بالالِبحن ئلى أِلى معخ ذاد البذوي الّام للـٓ ٓاِذ التى ٌّخمذ ِليها ؤلِا ما هي الق

 البذهُت قبل بذاًت اإلاىافعت؟ 

  الهدف مً البحث:• 

ذاد البذوي الّام ِلى معخٔٓ الالِبحن أزىاء اإلاىافعت.   مّشفت جأزحر ؤلِا

  امت :الفسطيت الع• 

ٍٓاث اللُاقت البذهُت قبل  ل بالالِبحن ئلى أِلى معخ ٓاِذ ِلمُت ًـٓ ذاد البذوى الّام مبني ِلى ق ؤلِا

 بذاًت اإلاىافعت. 

 الفسطياث الجصئيت: 

ذاد البذوي الّام ٌّخمذ ِلى البرهامج مخىي  -  ؤلِا

ٓامل مُّىت.  ْفقا لّ ْ رلل   ْمعحر مً قبل اإلاذسب 

هت....الخ(  َىاك بّن الففاث البذهُت - ْ اإلاْش ت، الشؼاقت  ٓة، العِش التي ًخم التركحز ِليها مشل )الق

ْ قذساث بذهُت ِالُت.  بحن ر ًٍٓ ِال  لخل

ْ جذوي معخٔٓ الالِبحن  - ْئَمال َزا الجاهب الخعاط ًإدي ئلى هقق  ئن ظٓء الخحمحر البذوى 

 خالل فترة اإلاىافعت. 
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  مىهج البحث:• 

 ُٓ ْ رلل اظخجابت لىبُّت اإلآل في اإلاعحى   اِخمذ الباحشان ِلى اإلاىهج الـٓ

  عيىت البحث وكيفيت اخخيازها:• 

ٓرج الُّىت اإلاىخٍمت حُث ؼملذ  ٓادي الخالُت:  85اِخمذ الباحشان ِلى هم ب مً الى  ِال

ن  -ؼبِبت جِص ي  إلابى القفش  -ؼبعبت ئٌغُل أِْض ٓ  -أ  ؼبِبت آفل

ْ ِذدَا 25ْ التى جمشل  ْ هي فشق القعم الجِٓي الشاوى )أ(   . 16% مً اإلاجخمْ ؤلاحفاتي 

  أدواث البحث:• 

 اظخّمل الىالبان الاظخبُان. 

  الىخائج التي جىصل إليها الباحث:• 

ذاد البذوى لّ أَمُت كبٔر كغحٍر مً اإلاجاالث ألاخٔش كاِذادٍ  أٌِشث هخاةج الذساظت ِلى أن ؤلِا

ْ ًجب ِلى اإلاذسب مشاِاة َزا  الخقنى بي كشة القذم ئلى الخحشس البذوى،  ْالخلخُلى، مما ًذفْ ِال

ْ ال جخأحى دًىامُلُت  ٓ الىجاح،  ْالالِبحن هح ك  ٓة الذافّت للفٍش ْالق ْاإلايؽي  ٓ ٌّخبر اإلاحشك  الجاهب فِ

ْ ئهما همش أًما ب بُت حذًذة  ْ أظالُب جذٍس اض ي فقي ِلى جقىُت ملُفت  ٓامل بذهُت ال الخألك الٍش ّ

ا ئلى مً خالل بشهامج مخلامل لإلِذاد البذوى الّام.  ٍَٓش  ًملً جى

  أهم الخىصياث:• 

ْالىشق  اض ى الزكى مْ اجخار ألاظالُب  ْالخخىُي الٍش ًجب الاَخمام بٓلْ بشهامج الخذس ًبي اإلاىاظب 

ب مً أحل جىمُت القذساث البذهُت.   ْاإلاىاهج الّلمُت في ِملُت الخذٍس

 لدزاست الثاهيت: ا -2-6

الُت قام بها الباحشان  2013/2012مزكشة لِعاوغ  ْ الٍش ْ جقىُاث اليؽاواث البذهُت  ٓم  مِّذ ِل

ْ أظامت سحمي ِلى ًذ ألاظخار اإلاؽشف مضاسي فاجح  ْدة ظفُان  ْا  د

ادة معخٔٓ ؤلاهجاصص للعباححن  ْسٍ في ٍص ْ د ٓان: أَمُت الخحمحر البذوى قبل اإلاىافعاث  جحذ ِى

ٍٓشة -حن الىاؼئ ْالًت الب   -دساظت مُذاهُت ألهذًت 

ٓ الخالي: •   كاهذ اؼلالُتهم ِلى الىح

اض ى في اإلاىافعاث العباحت للىاؼئحن ؟   َل للخحمحر البذوى جأزحر ِلى معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش

  الهدف مً البحذ :• 

اض  ْ الاهجاص الٍش ٓدة بحن الخحمحر البذوي   ي مً خالل جٓلُح تهذف الذساظت ئلى ئبشاص الّالقت اإلآح

ْ جحعحن ألاداء لذٔ العباححن خالل مشحلت اإلاىافعت.   الخحمحر البذوي في جىمُت الففاث البذهُت 
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 الفسطيت العامت: 

اض ي في مىافعاث العباحت للىاؼئحن؟  ذاد البذوي لّ أزش ئًجابي ِلى ؤلاهجاص الٍش  ؤلِا

 الفسطياث الجصئيت • 

ْد العباححن الىاؼئحن فى مىافعاث العُاحت؟  - ادة مشد ذاد البذوى ِلى ٍص  ٌعاِذ ؤلِا

اض ى فى مىافعاث العباحت للىاؼئحن؟  -  ٌعاِذ الخحمحر البذوي ِلى جىمُت الففاث البذهُت للٍش

ب ٌعاِذ ِلى هجاح ِملُت الخحمحر البذوي للعباححن  - ٓفحر الٓظاةل البُذاغٓحُت لّملُت الخذٍس لخ

 الىاؼئحن؟ 

  مىهج البحث:• 

 ُٓ فى اظخجابت لىبُّت اإلآل  اِخمذ الباحشان ِلى اإلاىهج الـٓ

 

 :عيىت البحث وكيفيت اخخيازها 

ٓاةُت حُث ؼملذ  ٓرج الُّىت الّؽ  ذسبحن. م IOاِخمذ الباحشان ِلى هم

ٍٓشة.  إلابي بالب  الُّىت اإلاخخاسة حؽمل اإلاعبح الىفق ألا

 :أدواث البحث • 

 اظخّمل الىالبان الاظخبُان 

ل ئليها الباحشان •   :الىخاةج التي جـٓ

َْعاِذ ِلى جىمُت الففاث البذهُت  ْدًت العباححن الىاؼئحن  ذة مشد  للخحمحر البذوى أَمُت كبحرة في ٍص

ٓفش الٓظاةل البُذاغٓحُت لّملُت ححن مً خالل الخحلم ف ب، دْن أن هيس ى ج ٓلت اإلاىاظبت للخذٍس ى الخم

َْزا ما ًبحن أن الفشلُاث اإلاقترحت لِزٍ البحث قذ  ب حعاِذ ِلى هجاح ِملُت الخحمحر  الخذٍس

 جحققذ. 

  خىصياثالأهم • 

الُت ا ِْامل مِم في جحقُك الىخاةج الٍش  لجُذة . ِذم ئَمال الخحمحر البذوى باِخباٍس حضء 

 الخعليم على الدزاساث: 

مً خالل الذساظاث اإلاؽابهت جبحن أن َىاك هقاه مؽتركت مْ الذساظت التى قمىا بها مً حُث اإلاىهج 

ْكان في  خماد ِلى الاظخبُان،  ْاث البحث اإلاعخخذمت جم ؤلِا ْأد في،  اإلاخبْ جم اظخخذام اإلاىهج الـٓ

ا حُث اِخمذها فى دساظدىا َزٍ الُّىت القفذًت أما الذسا ْ كُفُت اخخُاَس ظاث ألاخٔش فقذ جم الُّىت 

ادة  لىا ئلى أن للخحمحر البذوي أَمُت كبحرة في ٍص ْكىدُجت مؽتركت جـٓ ٓاةُت،  خماد ِلى الُّىت الّؽ الِا
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اض ي.   معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش

 هلد الدزاساث: 

ادة معخٔٓ  ْسٍ في ٍص ْد ٓان: أَمُت الخحمحر البذوي  الجذًذ الزي حاءث بّ دساظدىا التى كاهذ جحذ ِى

ٓ أن الىقق اإلاّشفى لذٔ اإلاذسبحن فُما ًخّلك بالخحمحر الاهجاص الٍش اض ى مقاسهت بالذساظاث اإلاؽابهت َ

 البذوي ًإزش ِلى أداء الالِبحن فى مىافعاث كشة القذم. 

 جحدًد املصطلخاث و املفاهيم:  -7

ف إلاعداد:  -1-7  حعٍس

ذاد فى مجال ال الىظسي: اض ى اللُاقت البذهُت ْؤلِا ٓ اكدعاب الفشد الٍش اض ى أسبْ أؼلال )ئِذاد َ ٍش

ْ هفس ى(.   1بذوى، خىىي مِاسي 

اض ى ألقص ى مذة حعمح بّ قذساجّ.  إلاحسائي: ذاد بأهّ سفْ معخٔٓ ألاداء البذوى للفشد الٍش  ٌّشف ؤلِا

ف إلاعداد البدوي:  -2-7  حعٍس

ذاد البذوى كل الّملُاث اإلآحِت لخحعحن قذساث الالِب البذهُت الّامت الىظسي:  ًقفذ باِإل

ْ جلامل أدائها . ُفُت  ْسفْ كفاءة أحِضة الجعم الٌٓ   2ْالخاـت، 

ْ ئكعابّ اللُاقت البذهُت.  إلاحسائي: بُت لالِب   هي الّملُت التى ًخم فيها سفْ الخالت الخذٍس

ف املىا -3-7  ست: فحعٍس

ٓ أن اإلاىافعت هى اليؽاه الزي ًحفل داخل ئواس اإلاعابقت اإلاإقخت في  الىظسي: ٌّشفِا "ماجُفان" َ

 . ْ زابخت باإلاقاسهت مْ الذقت القفٔٓ فت   همي اظخّذاداث مّْش

ٓل ِلى هدُجت مُّىت،ه  إلاحسائي: ْ الخف ٓل ئلى َذف مؽترك أ  هي ـشاُ بحن أفشاد للـٓ

اطيت:  -4-7 ف املىافست الٍس  حعٍس

ْ أكثر حفت  الىظسي: ٓل ِلى الجاةضة أ ْالّمل للخف ْ أكثر بالخىفغ  ٓم خاللِا شخفحن أ حالت ًق

ٓاٍ الىخبٓي.   ْجحقُك معخ

 هي جلل الخٍاَشاث راث قُمت احخماُِت ِالُت.  إلاحسائي: 

 

 

 

                                                

اض ى الخذًث. ه - 1 ب الٍش  .101ؿ.. 1998، القاَشة. داس الفلش الّشبى: 1مفتي ابشاَُم حمادة. الخذٍس

ت.، ؿ  - 2 ذاد البذوي فى كشة القذم. ميؽأة اإلاّاسف باالظلىذٍس ْ ؤلِا ب   .74أمش هللا أحمذ البعاوى ، الخذٍس
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ف كسة اللدم:  -5-7  حعٍس

ك ًخلٓن مً  الىظسي: قحن كل فٍش با ٌعخّمل كشة معخذًشة راث  IIهي لّبت حماُِت جخم بحن الفٍش ِال

ْ ًحاْل  ْ أبّاد محذدة في كل وشف مً وشفُّ مشمى الِذف  مقُاط ِالمي محذد في ملّب معخىُل ر

ٓل ِلى َذف.  ك ئدخال الِذف فُّ ِلى حاسط اإلاشمى للخف  1كل فٍش

ماس في كال الجيعحن جماسط  إلاحسائي: ٓسة راث وابْ جىافس ى حّم كل ألِا بحن هي لّبت ؼّبُت مؽِ

ْ جشابُت.  با ِلى أسلُت مُذان مّؽٓؼبت أ ك ِلى ئحذٔ ِؽش ِال قحن ًحخٓي كل فٍش  فٍش

ف صىف ألاكابس:  -6-7  حعٍس

ٓس الفشد مً  في ْهي كزلل جى ْاكخمال الصخفُت  ْهي مشحلت الىطج  مشحلت مً مشاحل ِمش ؤلاوعان 

 ًٍٓ لُت لخل ْكعب الشصق ئلى اإلاعْإ اًت ألاظشة ئلى الاظخقالل الزاحي  ْسِاًتها ْؤلاؼشاف ِس أظشة حذًذة 

ْ  18ِليها ْحذدث مشحلت ما بحن  ْلُت للشة  40ظىت  ظىت بمشحلت فئت ألاكابش باليعبت لالجحادًت الذ

 2القذم. 

اض ي:  -7-7 ف إلاهجاش الٍس  حعٍس

ت  الىظسي: ْاإلاِاٍس ٓ أفمال معخٔٓ ًحققّ الالِب الزي ٌّلغ مذٔ اظخّذاداجّ البذهُت  َ

 ْ ْالجعمُت  ْالّقلُت. ْالخىىُت   3الىفعُت 

ٓل ئلى الخذ ألاقص ى مً الّىاـش التى جحذ إلاحسائي: ٓ الـٓ ؿ مْ د سفْ اإلاعخٔٓ في فّالُت الاخخفاَ

 اظخّذاد ِال للمعخٔٓ اإلاىلٓب. 

 

 

 
                                                

ْ اإلافاظذ.. ه - 1 ٓس بً ظً آل ظلُمان . كشة القذم بحن اإلافالح   .1998. داس ابً حضم بحرْث لبىان: 2مام

- WWW.FIFA.COM DATE / 10/01/2014 HEURE 00/17- 2  

ٓقْ اإلاذسب الّشبي - 3 ب .. م  http://www.arabsckook.com/?p+617 أحمذ مىشي. ِلم الخذٍس

http://www.fifa.com/
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 الجاهب الىظسي 
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 الفصل ألاول :

الخحظحر البدوي 

 لالعب كسة اللدم 
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 جمهيد:

ت، سؼاقت  ٓة ْظِش ْق ٍٓش الففاث البذهُت لالِب مً جحمل  ئن للخحمحر البذوي أَمُت بالغت في جى

ْال  هت  بُت، ًجبْمْش ىاث الخذٍس ْس الفّال الزي ًلّبّ اإلاذسب في جقىحن مخخلق الخمٍش أن وغفل ًِ الذ

بي كشة القذم،   ِىذ ِال

ْجلامل أدا ُفُت ،  ْأحِضة الجعم الٌٓ ىاث البىاةُت ْأًما سفْ كفاءة أِماء  ا مً خالل الخمٍش َؤ

ٍٓش  ْجى ْزُقا بالخحمحر البذوي  ْالخلخُلي مشجبي اسجباوا  ْا ن معخٔٓ الخحمحر الخقني  ْالخاـت  الّامت 

ْالىٍشي . ْكزا الخحمحر الىفس ى   الففاث البذهُت 

 

 . 
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ف الخحظحر البدوي:  -1-1  حعٍس

ٍْخذسب ِليها الالِب لُفل ئلى  ىاث اإلاخىىت التى ًمِّا اإلاذسب،  ْالخمٍش  ٍْقفذ بّ كل ؤلاحشاءاث 

ْالخىىي اإلاىلٓب  ٓم باألداء اإلاِاسي  ب كشة القذم أن ًق ْنها ال ٌعخىُْ ِال ْبذ قمت لُاقخّ البذهُت، 

ْفقا  ٍٓش الففاث البذهُت مglمىّ  ذاد البذوي ئلى جى ْيهذف ؤلِا ت قخمُاث اللّبت،  ٓة ْظِش ْق ً جحمل 

هت.  ْمْش  ْسؼاقت 

ْاإلاخلاملت  ذاد البذوي ئلى قعمحن ِام ْخاؿ ، فاألْل ًقفذ بّ الخىمُت اإلاتزهت   ٍْملً أن هقعم ؤلِا

ٓاقْ ِلُّ، أما الشاوى  ٍٓت لالِب مْ الّبء ال إلاخخلق ِىاـش اللُاقت البذهُت، جلُُق ألاحِضة الخُ

ٓل ئلى الخالت ئِذاد الالِب بذهُا  ْالـٓ ٓاقق ألاداء فى وؽاه كشة القذم  ْم فيهذف ئلى مخىلباث 

ت لل  ٍس ك جىمُت الففاث البذهُت المْش ْرلل ًِ وٍش بُت  داء الخىافس ى ٌُْْفُا بما ًخماش ى مْ الخذٍس

ا. ٍَٓش ْام جى ْالّمل ِلى د  « فى كشة القذم 

ْالخاؿ لالِب كشة القذم، ال ًملً ففلِما ًِ بّمِما البّن بل  ذاد البذوي الّام  ٓما فاِإل ِْم

ْرلل  ذاد البذوي الّام  ذادًت ، فّىذما هبذأ بمشحلت ؤلِا ًلمل كل منهما آلاخش ْخالل الفترة ؤلِا

ٓ ال َْ ذاد البذوى الخاؿ مً خالل لخحقُك الِذف مىّ ،  ْبّذ رلل ًخم ؤلِا لُاقت البذهُت الّامت ، 

اث لخحقُك اللُاقت البذهُت الخاـت بالِب كشة القذم.  ذاد للمباٍس ذاد الخاؿ ْؤلِا  مشحلتى ؤلِا

ْفّالُت ْحب ِلُّ أن بخمْ   ْمما َذم وعخيخج أهّ حتى ٌعخىُْ الالِب أن ٌؽاسك في اإلاباساة باًجابُت 

ٓم ِلى اإلاذسب أن ًىمي الالِب الففاث البذهُت بلُاقت بذ سي الُ هُت مّخبرة ، لزا أـبح مً المْش

هت .  ْمْش ْسؼاقت  ت  ٓة ْظِش ْق  ألاظاظُت الخاـت بلشة القذم مً جحمل 

 الخحظحر البدوي في كسة اللدم:  -2-1

ْهفعُا بما ًخميهذف الخحمحر البذوى فى كشة القذم ئلى ئِذاد الالِ ٌُْْفُا  ٓاقق اب بذهُا  ش ى مْ م

ك جىمُت القذساث  ب اإلاشلى ًِ وٍش ٓل بّ ئلى حالت الخذٍس ْالـٓ ذاد اإلادؽابهت فى وؽاه كشة القذم  ؤلِا

ا ألقص ى حذ مملً حتى ًخملً الالِب مً  ٍَٓش ْالّمل ِلى جى ت للداء الخىافس ي  ٍس البذهُت المْش

ٓاحباث الذفاُِت  ٍْىفز خاللِا ال ٓمُت حعب مقخمُاث الخحشك فى معاحاث كبحرة مً اإلالّب  ْالهج

ف اإلاباساة.  ْش ٌْ 

 مدة الخحظحر البدوي:  - 1-2-1

ْالتى جحاْل أن هحققِا خالل  حّخبر مذة الخحمحر أَم فترة مً فتراث اإلانهاج العىٓي بأَذافِا الخاـت 

 فترة مُّىت. 

ك جىمُت الففاث البذهُت  بُت لالِبحن ًِ وٍش ْفي َزٍ الفترة ٌّمل اإلاذسب ِلى سفْ الخالت الخذٍس

ت  ْجشبُذ ـفاتها ؤلاسادًت. ْاإلاِاٍس ْاللفاءة الخىىُت   ألاظاظُت 

 ُٓ ِٓت مً القذساث البذهُت الخاـت بى ِْلُّ فُملً أن وّبر ًِ الففاث البذهُت، ِلى أنها مجم

ٍْملً هت، سؼاقت.  اليؽاه اإلاماسط  ت، مْش ٓة ظِش  جحذًذَا في الففاث البذهُت الخالُت، جحمل، ق

ْ فترة مً فتراث اإلانهاج العىٓي ، جقذس باألظابُْ لِا أَذاف  ذادًت ما هي ئال مشحلت أ  ئرا فان الفترة ؤلِا
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ْكزلل  ْالخاـت،  ٍٓش الففاث البذهُت الّامت  ْجى ٓ الّمل ِلى جىمُت  َْ خاـت جحاْل أن جحققِا، 

ْالففاث ؤلاسادًت لالِبحن. hِاساث اإلا ْاللفاءة الخىىُت ،   ألظاظُت 

ذاد البذوي ما  ْ ؤلِا اض ى مذة الخحمحر البذوى أ ب الٍش ْلقذ حذد اللشحر مً الباحشحن فى مجال الخذٍس

ْجلٓن قبل فترة اإلاىافعت. 12ئلى  8ًقاسب مً   ُٓ   -أظب

 أهىاع الخحظحر البدوي :  -3-1

ْ فؽل الىدُجت حّخبر فترة الخحمحر الب ِْليها ًترجب هجاح أ ٍٓت ،  ذوى مً أَم فتراث الخىت العى

سي اظخغالل َزٍ الفترة أحعً اظخغالل إلاا لِا مً  اث ، لزا أـبح مً المْش ٓص في اإلاباٍس ْالف الُت  الٍش

 أَمُت في الخفٓل ِلى الىخاةج الاًجابُت. 

ك ْمً ألاَذاف الّامت لِزٍ الفترة التي جحاْل جحقُقِا ، هي ج بُت لالِبحن ًِ وٍش ٍٓش الخالت الخذٍس ى

ْالخاـت، باإللافت ئلى الجاهب البذوي فان َزٍ الفترة جحاْل  ْجحعحن ـفاتهم البذهُت الّامت  جىمُت 

ْجشبُذ الففاث ؤلاسادًت  ٍٓش  ْجى أن جفل بالالِب ئلى ألاداء اإلاِاسي الّالى، اكدعاب اللفاءة الخىىُت 

 ْالخلقُت لذٔ الالِبحن. 

ْم ف ذاد البذوي مً ْجذ اض ي  12ئلى  8ترة ؤلِا ب الٍش  أظبِٓا حعب اللشحر مً الباحشحن فى مجال الخذٍس

 (. 4ْجلٓن قبل فترة اإلاىافعت )

 ْجىقعم َزٍ الفترة ئلى زالزت مشاحل سةِعُت هي: 

ذاد الّا -  م.مشحلت ؤلِا

ذاد الخاؿ.  -  مشحلت ؤلِا

اث.  - ذاد للمباٍس  مشحلت ؤلِا

ذاد الّا  -1  م:مشحلت ؤلِا

ٍْضداد حجم الّمل فيها بذسحت كبحرة  ىاث الّامت ،  ُِٓت الّمل بها حؽمل الخمٍش ْه ْفقا للِذف منها 

ْأًما 80-70مابحن  بُت،  ٍٓش الخالت الخذٍس ْرلل لخى ْالؽذة جلٓن مخٓظىت  % مً دسحت الّمل الللُت، 

ْال بذ أن  ٓام العلُم لالسجقاء بّىاـش اللُاقت البذهُت الّامت،  ىاث الّامت ئلى بىاء الق تهذف الخمٍش

 لالِبحن خالل جلل اإلاشحلت.

ذاد الّام مً  ب مً  2-3ْحعخغشق مشحلت ؤلِا ٍْجشي الخذٍس ْجحخٓي  3-5أظابُْ  ُِٓا للفشق  مشاث أظب

ىاث الفىُت  ْالّمالث باإللافت ئلى الخمٍش ىاث ِامت لجمُْ أحضاء الجعم  َزٍ اإلاشحلت ِلى جمٍش

ىاث  باألحِضة ْألالّاب الفغحرة.  ْالخمٍش

ذاد الالِب  ٓاهب اإلاخخلفت ِإل ذاد الّام ، جحخٓي ِلى حمُْ الج ْمً هاحُت أخٔش ًخطح أن مشحلت ؤلِا

ْمما جقذم فان َزٍ اإلاشحلت تهذف  ْفقا لِذف جلل اإلاشحلت،  بففت ؼاملت ، ئال أن جلل اليعب جخفاْث 

ٍٓش الففاث البذهُت الّامت لالِب.   ئلى جى

 حلت إلاعداد الخاص: مس  -2

ذاد البذوي الخاؿ بلشة القذم مً  4-6حعخغشق َزٍ اإلاشحلت مً  ْتهذف ئلى التركحز ِلى ؤلِا  أظابُْ 
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ذاد الخاؿ  باث ؤلِا ْبما ًممً مّّ مخىلباث ألاداء الخىافس ي خالل جذٍس ٓاقق  ْاإلا مً حُث الؽلل 

ْاكدعاب الال  ٍٍٓش  ْجى ْالخىىى  ْجحعحن ألاداء اإلاِاسي   ِبحن الشقت بالىفغ. باللّبت 

ذاد الخاؿ باللّبت جخممً جىمُت ِىاـش اللُاقت البذهُت التى جخق لّبت كشة  ٍٓاث مشحلت ؤلِا ئن محخ

ْالخىىي .   القذم مْ الخزكحر بذسحت كبحرة ِلى ألاداء اإلاِاسي 

ٓ جحعحن الففاث البذهُت  ٓل فالّمل في َزٍ اإلاشحلت ًلٓن مٓحِا بذسحت كبحرة هح ْخالـت الق

اث، الخ ْالخىىُت للّبت اظخّذادا لفترة اإلاباٍس ت  ٓاهب اإلاِاٍس ْاجقان الج  اـت 

  خصائص إلاعداد البدوي الخاص:• 

الت اإلاماسظت .  * ُٓ الٍش ْالِامت فى ه ت  ٍس ذاد البذوى الخاؿ يهخم بّىاـش اللُاقت البذهُت المْش  ئن ؤلِا

ٓل مً اإلاخفق لإلِذ  اد البذوي الّام . ئن الضمً اإلاخفق لإلِذاد البذوي الخاؿ أو

ذاد البذوى الّام .  *  ئن ألاحمال اإلاخخففت جخمحز بذسحاث أِلى مً جلل اإلاعخخذمت فى فترة ؤلِا

الُت * ىاث اإلاعخخذمت راث وبُّت جخففُت جخىابك مْ ما ًحذر فى اإلاىافعت الٍش ئن كافت الخمٍش

الت اإلاماسظت.  ُٓ الٍش  لى

ب الخلشاسي.  * ْالخذٍس ب الفتري   حعخخذم وشق الخذٍس

  الخىاشن بحن إلاعداد البدوي العام وإلاعداد البدوي الخاص:• 

ادة ألاصمىت اإلاخففت لإلِذاد البذوي الخاؿ ِلى حعاب جلل اإلاخففت  * سة ٍص  ٍْٔش البّن لْش

اض ي .لإلِذاد البذوي الّام ْخاـت لذٔ الىاؼئحن إلاا في رلل مً الخأزحر الما  س ِلى معخقبلِم الٍش

ذاد البذوي الخاؿ *  بُت للىاؼئحن حّخمذ بذسحت كبحرة ِلى ؤلِا بّن اإلاذسبحن ًخىىٓن بشامج جذٍس

ٓلِم في ظً مبلشة ئلى  ْْـ ت كبحرة  ٍٓاتهم بعِش ذاد البذوي الّام ، أملحن في سفْ معخ مِملحن ؤلِا

الُت.  ٓالث ٍس ْجحقُك بى لى   اإلاعخٔٓ ألِا

ٍٓاث الّالُت ئن الىاؼئحن ال * ذاد البذوي الّام قذ ًفلٓن ئلى اإلاعخ زًً ًىالٓن قعىا مىاظبا مً ؤلِا

اض ي ًلٓن أكثر اهخٍاما بمّالث زابخت ئلافت ئلى  ٓاَم الٍش ٓا معخ ْللً مّذل هم في ظً مخأخشة، 

ىاث جخففُت مِملحن  ٓا جمٍش ٓا بأقشانهم الزًً اظخخذم ٓسه اهخفاك مّذالث لإلـابت ئرا ما ق

ىاث ؤلا   ِذاد البذوى الّام. جمٍش

ذاد البذوى الّام في اإلاشاحل العيُت اإلابلشة ًحقك ِذة ممحزاث هزكش منها ما ًلى:  *  ئن الاَخمام باِإل

ٍٓت مما  - ٓا ألاحِضة الّم ذاد البذوى الّام مْ مّذالث هم ٓافك دسحاث ألاحمال اإلاقذمت مً خالل ؤلِا ج

ٍٓاث ألاداء . ٓس معخ ْزباجا فى جى   ًحقك اهخٍاما 

ْالخىىى .  - ْالخذسب مما ًإزش ئًجابا ِلى ألاداء اإلاِاسي  ٓافك الّملي هدُجت الخّلم   جحعحن كفاءة الخ

ٓا وبُعى  - ٍِْام الجعم دْن جشكحز مما ًيخج مّّ هم ْمفاـل  ٓد ِلى كافت ِمالث  ٓصَْ الجِ ج

ٓاصن.   مخ

ذاد البذوي الّام حتى مْ اظخمشاس  - اض ي، ئر ال غنى ًِ اظخمشاس الاَخمام باِإل جقذم معخٔٓ الفشد الٍش

اض ي جقل ب الٍش ٓلٓحُت التي جحذر في أِماء حعمّ الذاخلُت هدُجت الخذٍس  أن الخغُحراث الفحًز
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ٓا بذوي مخخفق.  ُفُت أقٔٓ إلحذار هم ٓاِذ ٌْ س الضمً ألامش الزي ًخىلب ئسظاء ق  محفلتها بمْش

اث:  -3  مسحلت إلاعداد للمباٍز

ْتهذف ئلى جشبُذ اللفاءة الخىىُت لالِبحن مْ الّىاًت بذقت  3-5ْحعخغشق َزٍ اإلاشحلت مً   أظابُْ ، 

ْاإلاؽاسكت فى  ىاث اإلاىافعت ،  ألاداء اإلاِاسي خالل ألاداء الخىىي جحذ لغي اإلاذافْ ْؤلاكشاس مً جمٍش

اث الخجشببُت.   اإلاباٍس

ذاد البذوي  ذاد اإلاِاسي زم ؤلِا ٍْلُّ ؤلِا بي الخىىي ًأخز الىفِب ألاكبر  ئن حجم الّمل الخذٍس

ْتهذف ئلى الترٍْح ِلى الالِبحن بّذ  ذاد ،  ْبذاًت فترة ؤلِا اث  ٓسة بحن فترة اإلاباٍس ْهي محف الخاؿ، 

ٓد البذوي خ ٍٓت بّذ اإلاجِ ْساحت ألاحِضة الخُ اث  اض ي ، الؽذ الّفبى خالل فترة اإلاباٍس الل اإلآظم الٍش

ْحعخغشق َزٍ الفترة ما بحن  اباث التى حذزذ لالِبحن خالل َزٍ الفترة ،  ْال  4-6ِْالج ؤلـا أظابُْ 

ْحّخبر مً أَم الفتراث في الخىت  ب في َزٍ الفترة ِلى أحجام كبحرة مً الّمل ،  ًحخٓي الخذٍس

ٍٓت ، ئر أنها القاِذة ألاظاظُت لخحقُك الخقذم في الّام ْجحقُك معخٔٓ أِلى مً ري  العى الجذًذ ، 

 قبل ، َزا ئرا خىي لزلل بؽلل حُذ، 

ذاد البذوي  ْكزا ؤلِا ئرا أن ألاداء اإلاِاسي ِلى ؼلل الّاب هي الغالبت ِلى بشهامج الفترة الاهخقالُت ، 

 الّام.

  الخحظحر الخلني والخكخيكي:1-4

ٓ ِىفش أظاس ي في كشة القذم الخذًشت ، َْ ك  ٌِش ببيء اهىالقا مً البحث ًِ  ئن جىٍُم الفٍش

ٓم الصخص ى  ٓغل اإلاشجلض ِلى الهج ْلت الخ ْبمحا ٓل اللشة ،  جحقُك هدُجت ببزل حِذ ًجمْ الالِبحن ح

سا بقاِذة الدعلعل في ظىت  ْمْش حن 1866ْالجماعي  ك اًخٓن الاهجلحًز ْفٍش  ْ ك َاْس م التى اْحذ لفٍش

ٓال في ِام  ْْـ ٓغل الشىاتي  قي كمبم مباساة بحن 1874بالخ ٓس فٍش ْأكعف ذج  ك ًر د ، حُث خفق فٍش

ْججاسب.  ْالث  ْبّذ ِذة محا ذج  بحن في اإلاإخشة لفذ مِاحمي كمبًر ٓسد زالزت ِال  أكعف

 ٓ ٓم َ ْالهج ٓ اإلاحافٍت  لى أظاط أن الذفاُ َ اِخمذث َزٍ الخىت فى اهجلترا ، وؽأث اللّبت ِْ

ْلل ْال هي ِلم  ً أًت لّبت هي أنها جخىلب ـفاث الاحخُاح لِعذ كشة القذم ظٔٓ لّبت ال هي فً 

ك اإلاىافغ  ٓ مشمى الفٍش ْالخقذم بها هح ْاإلاحافٍت ِليها  ْزقافُت أخالقُت ، فأخز اللشة  ِذًذة حعذًت 

َْزٍ الخقىُت حعخذعى حُذا بحن الخشكاث الفّبت مشل العُىشة ِلى  ك ،  ٓ الِذف ألاظاس ى للفٍش َ

ٓاصن مْ القذم ألاخٔش  ْاحذة جلٓن في ج  . اللشة بقذم 

ٓاصوي لالِب كشة  بت مً جقىُت ألالّاب ألاخٔش )الخفُفت( ألن الىابْ الخ لِعذ جقىُت كشة القذم قٍش

 القذم ًخىلب مىّ أن ًحافَ ِلى ظُىشجّ ِلى اللشة في اللّب. 

ْحّخمذ ِلى  جقىُت الالِب ئرن هي حشكُت في أظاظِا حعتهذف الخغلغل باللشة ئلى اإلاشمى اإلاىافغ ، 

ْالى حاهب  الخقىُت الصخفُت ٓس للمفلخت الجماُِت ،  ْجمُل داةما ئلى الخى ئلى ِالقت الالِب باللشة ، 

ْجبقي هدُجت اإلاباساة مخّلقت ئلى حذ كبحر  ت أظاظُت  الذقت في جىفُز الخشكاث اإلاخلفت ، فان العِش

ٓاجٍش اللزان ًمحزان  ْج ْ الفّبت ، ْؼلل الخىفُز  ٓسٍت للخشكاث الّادًت أ الالِبحن بقذساث الخىفُز الف



 

27 
 

ً مً الالِبحن الّادًحن.   اإلااٍَش

 الخحظحر الىفس ي والىظسي:  -5-1

َْما:  ْهي راث ؼقحن ال ًىففالن  ب ِملُت مبيُت ِلى أظغ ِلمُت   ئن ِملُت الخذٍس

ْالخلخُلى .  - ذاد البذوى  َْؽمل ؤلِا  الؽك الخّلُمي : 

ٓ الففل في اإلاباساة ِىذما  يا الؽك لّ أَمُت ما للؽك الخّلُمالؽك الىفس ي التربٓي: َز - جماما ، بل َ

ْالزَني  ْالخلخُلُت ،  ْالبذهُت  قان اإلاخىافعان في هفغ معخٔٓ ألاداء ، مً الىاحُت الخقىُت  ًلٓن الفٍش

 سادًت هي التي جقشس الىدُجت . ؤلا ِىذةز جلٓن الففاث 

ت باظخّمال ؤلا  ٍس ًٍٓ ؤلاملاهُاث الىفعُت المْش ْالٓظاةل ْلخحمحر الىفس ي ٌعُش ِملُت جل حشاءاث 

ٍٓش القذساث الخالُت :   ِلى جى

ٓح للخحعحن الزاحي لليؽاه.  -  وم

ٍٓش القذساث الىفعُت .  - ًٍٓ ئسادة لخى  جل

ْاإلاىافعت . - ب  ٓد فى الخاالث الىفعُت خالل الخذٍس  حّلم الخحلم اإلاقف

ْال ظُما التركحز ِلى وؽاه الخحمحر  - ْ اكدعاب ئملاهُت الاظترحاُ دْن معاِذة  الىفس ى أ

ْبّن الخاـُاث الصخفُت  اض ي  ٓدة لذٔ الٍش ٓس القذساث الىفعُت اإلآح ٓجي معخٔٓ جى ٓل العُل

ب.  ْ الخذٍس ه اإلاىافعت أ الُت في ؼْش ْاإلاىاظب للوؽىت الٍش اض ي التي حؽتره لإلنهاء الجُذ   للٍش

ْسَا في ئِىاء الالِالصفاث البدهيت  -6-1 ْد ب اإلامحزاث ظيخىشق فُما ًلى ئلى الففاث البذهُت 

ْالىشق اإلاعخّملت في رلل .  ْجىمُت الففاث البذهُت  ٍٓش  ْكزلل ًِ كُفُت جى  الخاـت بلشة القذم ، 

ف اللياكت البدهيت : -1 ٓدة ،  حعٍس ْغحر مٓح ْاضخت  ٓس غحر  ٓاحّ ِذة أم خالل دساظت اللُاقت البذهُت ه

ْبحعب سأي كل  ٓاهب الّمل البذوى ،  ٓم اللُاقت ٌّىي ألحُان hففى بّن ٌؽمل حمُْ ح هجذ مفِ

ْالسظٓن " ْأِمك ، حُث مً "حاسلغ بٓخحر  ْكزلل  Warsanch.Bucherمّنى أْظْ  لا  " مً أمٍش

ِٓت  ٓم اللُاقت البذهُت حؽمل مجم ٓفاكُا ظابقا فان مفِ ْكشصلُل"  مً حؽُلٓظل ً " بافُل  الخبحًر

ْبذهُت.  ْفىُت  ْزقافُت  ْاحخماُِت  ْهفعُت ْخلقُت   قذساث ِقلُت 

ٓم مّحن ْفي ا ْمفِ ٓلُت للُاقت البذهُت ، حُث ٌّبر كل خبحر بشأي خاؿ  ٓم أقل ؼم  إلافادس ألاخٔش مفِ

ٓفعلي" .  ٓسٍاك ٓفُاحي "ك لى ظبُل اإلاشال : الخبحر الع  للُاقت البذهُت ِْ

ْالتي جخق معخٔٓ القذسة الخشكُت  الُت في أحِضة الجعم ،  اللُاقت البذهُت هي هدُجت جأزحر التربُت الٍش

ْ أ ، كما ْ القابلُت الخشكُت أ ْ الففاث الخشكُت أ ْ الففاث البذهُت أ ٓم اللُاقت البذهُت أ ن مفِ

ٓم اللُاقت البذهُت ٌؽمل الخفاةق البذهُت  ْ الخفاةق الخشكُت ، فمفِ ٓلٓحُت أ القابلُت الفحًز

ٓل ئلى اللفاء ٓسٍ فالغشك مً جىمُت اللُاقت البذهُت للـٓ ْجى  ٍٓ ة كقاِذة ألاظاظُت التى جإزش ِلى هم

 ْ ٓل ئلى اهجاص ِالي. ْالـٓ ٓهاث اللُاقت البذهُت جإزش زلأظاظُت للبىاء العلُم  ْمل ا فان حمُْ ِىاـش 

ْمً بحن أَم الففاث البذهُت لالِب كشة القذم :  اض ى ،   ِلى الاهجاص الٍش
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 الخحمل:  - 2

ت  ْاإلاِاٍس ٓال صمً اإلاباساة معخخذما ـفاجّ البذهُت  لقفذ بّ أن الالِب ٌعخىُْ أن ٌعخمش و

ْجلامل ألاداء  ْفّالُت دْن ئن ًىشأ ِلُّ الخّب ْؤلاحِاد الزي ٌّشقلّ ًِ دقت  ْالخىىُت باًجابُت 

ٓل  Datchnofبالقذس اإلاىلٓب، ٌّشف  ْمت الخّب ألي وؽاه ألو فترة الخحمل بأهّ القذسة ِلى مقا

 مملىت. 

 أهىاع الخحمل: • 

ِٓحن:  ًملً أن هقعم الخحمل ئلى ه

 الخحمل الّام: • 

ٓباث بذهُت ،  ٓهُت اإلاحذدة ، دْن ـّ ٓ أن ًلٓن الالِب قادسا ِلى اللّب خالل مذة اللّب القاه َْ

ٍْلٓن الاَخمام بالخحمل  ت مخٓظىت وُلت ؼٓوى اإلاباساة ،  ِْلُّ ًجب أن ًلٓن قادسا ِلى لجشي بعِش

ٓ أظاط الخحمل ا َّْخبر الخحفل الّام َ ْلى ،  ذادًت ألا  لخاؿ الّام في بذاًت الفترة ؤلِا

 الخحمل الخاؿ: • 

ٓال مذة اإلاباساة دْن أن  ت ْخىىُت مخقىت و ْقذساث مِاٍس ت في ألاهاء بففاث بذهُت ِالُت  ٓ الاظخمشاٍس َ

 ًىشأ ِلُّ الخّب. 

ْجحمل  ٓة  ْمً اإلاملً أن جقترن ـفت الخحمل بالففاث البذهُت ألاخٔش ، فىجذ ما ٌعمي بخحمل الق

ت أي القذسة ِلى أداء وؽاه مخ ت العِش ْحّخبر ـفت جحمل العِش ٍٓلت ،  ت لقذسة و ْ بالعِش ٓة أ محز بالق

َْزا ٌّني أن الالِب ٌعخىُْ أن ًجشي بأقص ى  مً أَم الففاث البذهُت لالِب كشة القذم الخذًشت 

ْقذ خالل اإلاباساة. ت لّ فى أي   « ظِش

 أهميت الخحمل: • 

ْلقذ  اض ي بذهُا  ٓ ألاظاط في ئِذاد الٍش َْ الُت ،  ْسا َاما في مخخلق الفّالُاث الٍش ًلّب الخحمل د

ذ مً حجم  ٍٍْض ٓس الجِاص الخىفس ي ،  ٓ ًى أٌِشث البحٓر الّلمُت في َزا اإلاجال أَمُت الخحمل ، فِ

ٍْشفْ مً الاظتهالك ألاخق للكسجحن ، كما لّ أ ٍٓت  ْسة الذم ٍْىٍم حِاص الذ َمُت كبحرة مً القلب 

ٓ ٌعاِذ  ٓكُمُاةُت ، فِ ذ مً فّالُت مُلاهحزماث الخىٍُم ، باإللافت إلاالىاحُت البُ ٍٍْض فادس الىاقت 

ٓلٓحُت التى ٌّمل الخحمل ِلى  ٓاةذ البذهُت الفحًز ْسفْ محعٓط الف مي ،  ئلى  سفْ اليؽاه ؤلاهٍض

ٍٓش  ْرلل في جى اض ي  ا ، هجذٍ كزلل ًىمى الجاهب الىفس ى للٍش ٍَٓش ٓاحِت الخّب ،  جى  ـفت ؤلاسادة فى م
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 اللىة:  -3

 ْ ٍٓب ِلى اإلاشمى أ ْ الخف ٓزب لمشب اللشة بالشأط أ ٍٓا، فال ب كشة القذم أن ًلٓن ق  جخىلب حشكاث ِال

ٓة دافّت.  ْق ٍٓا  ٓدا ِملُا ق  اللفاح الظخخالؿ اللشة جخىلب مجِ

ٓج ْ الخ ٓة بأنها: "اإلاقذسة أ ق الق ِٓت ِملُت مً َزا اإلاىىلك ًملً حٍّش ْ مجم ش التي حعخىُْ ِملت أ

ْاحذا لِا ".  ْمت في أقص ى اهقباك ئسادي   أن جيخجِا لذ مقا

 أهىاع اللىة : • 

ْالتي حؽمل ِمالث  ٓة الّمالث بؽلل ِام ،  ٍْقفذ بها ق ٓة الّامت  ِٓحن مً الق ًملً أن هجذ ه

ٓل ِلى َز ٍْملً الخف ْالشقبت  ْالفذس  ْاللخفحن  ْالٍِش  ْالبىً  ك العاقحن  ٓة ًِ وٍش ُٓ مً الق ا الى

ىاث حمىاؼُل ْبذْن  جمٍش ب الذاةشي ،  ْالخذٍس ٓاظىت اللشة الىبُت  ىاث ب ْجمٍش ىاث ألاسلُت  مشل الخمٍش

ٓة الخاـت .  ب الق ٓة الّامت ًخّزس ِلُىا جذٍس  الق

ٓة هي ْا ن جىمُت الق ت إلاخىلباث اللّبت  ٍس ٍٓت الّمالث التى حّخبر لْش ٓة الخاـت قفذ بها جق   أما الق

َْما  ٓة  ٍٓش ـفت جحمل الق ْجى ت  القاِذة ألاظاظُت التي ًبنى ِليها جحعحن ـفت جحمل العِش

 الففخان ألاظاظِخان لالِب كشة القذم. 

ت مملىت  ْماث بأكثر ظِش ْالّملى للخغلب ِلى اإلاقا ت حّخمذ ِلى قذسة الجِاص الّفبي  ٓة العِش فق

ت م ٓة الاهفجاٍس ٍٓب. ْجخمشل فى الخشكاث التي حعخذعى الق ْالخف ٓزب   شل: ال

إلاذة ص مىُت  ٓة  ٓد ًخمحز بالق ْمت الخّب ِىذ أداء مجِ ٓة الخحمل فهى مقذسة الجعم ِلى مقا أما ق

ٍٓلت.   و

 أهميت اللىة : • 

ٓة  ْقللذ مً ئـاباث اإلافاـل ، كما أن الق اض ي  ٍٓت حمذ الٍش ف اهّ كلما كاهذ الّمالث ق  مً اإلاّْش

ْالللُلٓححن ، كما جشبي لذٔ الالِب الففاث  اجحن الفٓظفاث  ٍٓت مشل كٍش ذ مً اإلاذخشاث الىاق جٍض

ْكزلل:  مت ،  ْالٍّض ْالجشأة  ٓبت للّب كشة القذم ْخاـت الصجاِت   ؤلاسادًت اإلاىل

ْجخفاْث وعبت معاَمتها وبقا  الاث  ٓاُ أداء الجِذ البذوي في كافت الٍش ُٓ مً أه حعِم في اهجاص أي ه

 داء . ألا ُٓ لى

ْالشؼاقت لزا فهي حؽغل  ْالخحمل  ت  حعِم في جقذًش الّىاـش )الففاث( البذهُت ألاخٔش مشل : العِش

اض ى .  ب الٍش  ححزا كبحرا فى بشامج الخذٍس

الاث. اض ي فى مٍّم الٍش   -/ حّخبر محذدا َاما في جحقُك الخفٓق الٍش

 السسعت:  -4

ت قابلُت الفشد لخحقُك ِمل فى  اض ي ِلى ًقفذ بالعِش ت ِىذ الٍش ٓقق العِش ْجخ اقل صمً مملً ، 

َّْشفِا ِلي فِمي بُل:"  ْالخالت البذهُت،  ٓسازُت  ٓامل ال ْالّ ظالمت الجِاص الّفبي ْألالُاف الّملُت 

ِٓت حشكاث محذدة في اقل صمً  ْ مجم ٓمِا البعُي هي القذسة ِلى أداء حشكت بذهُت أ بأنها بمفِ

 مملً". 
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 أهىاع السسعت: • 

ْهي: جىقعم  ْأؼلال  ٓاج  ت ئلى زالزت أف  العِش

ت الخحشك مً ملان ئلى ملان آخش في أقفش صمً مملً ، ئن الّذد  * ٍْقفذ بها ظِش ت الاهخقال  ظِش

. ٓة القفٔٓ ْجلخُل حُذًً صادث وعبت الق  اللبحر مً الخشكاث بأظلٓب 

ِٓت ِملُت ألداء * ْ مجم ْالتي جخمشل في اهقباك ِملت أ ت الخشكت )ألاداء(  حشكت مُّىت في أقل  ظِش

ت اظخالم  ْ ظِش ْسة باللشة أ ْ اإلاجا ٓ اإلاشمى أ ٍٓب هح ْ حشكت الخف صمً مملً مشل: حشكت سكل اللشة أ

ش.  ْالخمٍش ْسة  ت اإلاحا ْ ظِش ش اللشة أ  ْجمٍش

ت الخحشك ألداء حشكت هدُجت  * ٍْقفذ بها ظِش ت سد الفّل  ٍْىلك ِليها أًما ظِش ت الاظخجابت  ظِش

ت  ٓقق مشل ظِش ٓس م ت حغحر الاججاٍ هدُجت لخغحر ٌِ ْ ظِش ش الضمُل أ بذء الخشكت إلاالقاة اللشة بّذ جحٍش

ٓقق مفاجئ أزىاء اإلاباساة.   م

ت ، ألنها جحذر باظخمشاس أزىاء اإلاباساة  ٓاُ مً العِش ٓل فان الالِب بحاحت ئلى َزٍ ألاه  ْخالـت الق

ت الاهخقال ًحخاحِا الالِب ِىذ الاهخقال مً ملان ئلى آخش  ت فعِش في اقل صمً مملً ، أما ظِش

ت  ت الاظخجابت فخخّلك بمقذسة الالِب ِلى ظِش ْالقفض لمشب اللشة بالشأط ، أما ظِش الاقتراب 

ٓاقق اإلاخغحرة ألي مشحر  ْ الالِب الخفم . خالاظخجابت للم ٓاء كاهذ اللشة أ  اسجي ظ

ْ إلاعافت قفحرة بخلشاساث مخخلفت ، باإللافت ئلى  ْ العَش ك الّذ ت ًِ وٍش ب ِلى العِش ٍْملً الخذٍس

ٓاحباث الخىىُت كخلخلت الذفاُ  ت جىفُز ال ت حغُحر اإلاشاكض ْظِش ت أخز اإلالان اإلاىاظب ْظِش ظِش

ْاحشاص ألاَذاف .   ْخلك فشؿ الدعذًذ 

 أهميت السسعت: • 

ٓقق ِلى ظالمت ا ت جخ ٓس َزًً ئن العِش ٍْى ب ِليها ًىمي  لجِاص ْألالُاف الّملُت لزا فالخذٍس

ٓص فى اإلاباساة ، كما أن َزٍ  ْالف الُت  ْفاةذة في الخفٓل ِلى الىخاةج الٍش ً إلاا لِما مً أَمُت  الجِاٍص

اجحن ،  ٍٓت مً اللٍش ىت الىاق ادة الخٍض ٍٓت التى حعاِذ ِلى ٍص الففت لِا أَمُت كبحرة مً الىاحُت الىاق

ٓصًٍ زالسي الفٓظفاث، الفٓظف ْادًى  اث ، 

 السشاكت :  - 5

ْ بجضء MaineIٌّشف ماًىل " ٓافك الجُذ للخشكاث بلل أحضاء الجعم أ " : الشؼاقت بأنها القذسة ِلى الخ

ْ الشأط.  ْ القذم أ  مّحن مىّ كالُذًً أ

فت ال ْالعُىشة ِلى اللشة ، ـْ ْسة  ْاإلاحا ٍٓب  ْالخف شؼاقت مشل ْجذخل الشؼاقت في حشكاث الخذاُ ، 

ٓة . ْالق ت  ٓزُك بالعِش  كل الففاث البذهُت ألاخٔش راث الاسجباه ال

 أهىاع السشاكت: • 

ِٓحن مً الشؼاقت:   َىاك ه

 السشاكت العامت: 

الُت .  ُٓ أي ججذٍ في مخخلق ألاوؽىت الٍش  ْهي هدُجت حّلم حشكي مىى
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 السشاكت الخاصت: 

ُٓ حعب الخل ْهي ألاظاط فى فهي القذسة ِلى ألاداء الخشكى اإلاخى ُٓ اليؽاه اإلاماسط  خُل الخاؿ لى

 ئجقان اإلاِاساث الخاـت باللّبت. 

ٍٓب  Matveivْحعب " ً مشل : الخف " ًملً جىمُت ـفت الشؼاقت باظخخذام ألاداء الّلس ي للخمٍش

ٍٓب ،  ْأداء حشكاث مشكبت كىىىُي اللشة ، الخف ت  ْالخغُحر في ظِش ْسة بها  ْكزلل اإلاحا بالقذم آلاخش ، 

ً مشل جفغحر معاحت ْح ْد اإلالاهُت إلحشاء الخمٍش ً الخذ ْجفُّب الخمٍش ت ألاداء اإلاِاسي  غُحر مْ ظِش

ٓل  ْسان ح ْ الذ ْالخلفُت أ ٍٓب مً الذحشحت ألامامُت  اللّب ببّن الخشكاث ؤلالافُت كأداء الخف

ٓاخق.   الؽ

  أهميت السشاكت:• 

ت في ألالّاب التي حّخمذ ِلى ألادا ٍَٓش ْسا للشؼاقت أَمُت ح ْالخىىى ، كما أنها جلّب د ء اإلاِاسي ، 

ْحغُحر  ْالخىاظك  َاما في جحذًذ هخاةج اإلاىافعت ، ْخاـت التي ًخىلب ؤلادساك الخشكي فيها الخّاْن 

ْكزلل فى  ْس الشؼاقت فى جحذًذ الاججاٍ الصخُح للداء الخشكى  ٍْخطح حلُا د ٓاقق  ْاإلا اإلاشاكض 

ْالتى جخىلب مً الال  ىذام. الخشكاث اإلاشكبت ،  ٓاصهّ كاـال ٓسا في حالت فقذان ج ٓاصن ف  ِب ئِادة الخ

ْاقخفاد في الّمل الخشكي  اباث ،  ٓادر ْؤلـا  ٍْملً جلخُق أَمُت الشؼاقت في أنها حعمح بخجىب الخ

ْا جقانها  ت حّلم اإلاِاساث الخشكُت  اض ي كما حعاِذ لى ظِش ْالخحلم الذقُك فى اإلاِاساث ألاظاظُت للٍش

ٍٓش الخلىُل.   ْبالخالي جى

 املسوهت:  -6

َْعحر ، هدُجت ئحالت الّمالث ْألاظغ الّاملت ِلى جلل  ْاظْ   ْهي القذسة ِلى ألاداء الخشكي بمذٔ 

 ء في كشة القذم . اإلافاـل لخحقُك اإلاذٔ الالصم للدا

ت في اإلافاـل باسادجّ Harre  ْFeeyَّْشف " اض ي ِلى أداء حشكاث بأكبر حٍش هت بأنها قذسة الٍش  " اإلاْش

ٓة خاسحُت مشل معاِذة صمُل.  ْ جحذ جأزحر ق  أ

 أهىاع املسوهت :• 

ٓل أن  هت العلبُت ، فىق ْاإلاْش هت الاًجابُت  ْبحن اإلاْش هت الخاـت ،  ْاإلاْش هت الّامت   ًجب أن همحز بحن اإلاْش

هت  ٓد الفقشي ، أما اإلاْش ٓسة بؽل كاف مشل الّم هت الّامت ِىذما جلٓن مُلاهحزماث اإلافاـل مخى اإلاْش

ْاحذ.  هت مخّلقت بمففل   الخاـت فّىذما جلٓن اإلاْش

هت الاً هت العلبُت هخحفل ِليها ًِ أما اإلاْش جابُت فهي قابلُت الفشد لخحقُك حشكت بىفعّ ، أما اإلاْش

ْاث.  ك قٔٓ خاسحُت كالضمُل ْألاد  وٍش

ىاث ألابىال.  ٓمي مً خالل جمٍش ب الُ ك الخذٍس هت ًِ وٍش  ٍْملً جىمُت ـفت اإلاْش

 أهميت املسوهت: • 

ٓسة حُذة كما حّخبر ْظُلت أظاظُت  ْبف ِٓا ،  ْه هت الؽشه ألاظاس ي ألداء الخشكاث كما  حّخبر اإلاْش

اباث مما ٌّىي  ٓقاًت مً ؤلـا ْجلمً أَمُتها أًما فى ال ٓاجج الىاججت ًِ الجِذ البذوي ،  لخخلُق مً ه
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الُت الجُذة .  ْبالخالى جحقُك الىخاةج الٍش ٓجى لالِبحن  ٓل  دفّا الّمالث بعُل

ت في اإلافاـل ف ٓاٍ كما أن حشكاجّ جلٓن أكثر حٍش اض ي الزي هادسا ما ًفاب ًملً أن ًحعً معخ  الٍش

 « ْبالخالى ًلٓن أداءٍ اإلاِاسي حُذا.

 طسق جىميت الصفاث البدهيت:  -7-1

ٍٓش الففاث البذهُت هجذ .  ْجى  مً أَم الىشق التي حعمح بدىمُت 

ب املسخمس:  - 1-7-1 لت الخدٍز  طٍس

ٓم الالِب ْجخمحز َز ْبذْن ساحت كأن ًق ْمىٍم  ٓاـل ،  ىاث التى جإدٔ بجِذ مخ قت بأن الخمٍش ٍ الىٍش

ب  ُٓ مً الخذٍس ْجلٓن ؼذة الخمل فى َزا الى ت مخٓظىت  ْبعِش ٍٓل ،  ْلضمً و ٍٓلت  بالجشي إلاعافت و

قت خاـت ئلى جىمُت ـفت الخحمل .  ْتهذف َزٍ الىٍش  مخٓظىت حجما 

ب الفتري: -1-7-2 لت الخدٍز  طٍس

ٍْلشس الخمل زاهُت زم فترة ساحت  ب هي أن ٌّىى حمال مُّىا " ٌّقب رلل فترة ساحت ،  قت را الخذٍس وٍش

ٍْالحَ ِىذ ئِىاء الخمل اسهفاُ هبن القلب ئلى  لشبت في الذقُقت ، أما فترة الشاحت  180َْلزا 

َْزا 120فتهذف ئلى خفن لشباث القلب ئلى  ٌّني أن فترة  لشبت في الذقُقت زم ٌّىى حمال زاهُا ، 

ِٓحن : ب الفتري ئلى ه ٍْىقعم الخذٍس  الشاحت ال جلٓن كاملت ئوالقا. 

ب الفتٔر اإلاشجفْ الؽذة: •   الخذٍس

ْفُّ ًشجفْ هبن القلب ئلى  ت ،  ٓة اإلامحزة بالعِش ْالق ٓة ،  ْالق ت    180يهذف ئلى جحعحن العِش

ٍْلٓن حجم الخحمل قلُال وعبُا .  ٓاحذة   ال

ب الفتٔر اإلا•   ىخفن الؽذة: الخذٍس

ْفُّ  ِٓت الّمالث التي حّمل في اإلاِاساث اإلاخخلفت  ْمجم ت  ْجحمل العِش ٍٓش الخحمل   يهذف ئلى جى

ٍْلٓن حجم الخمل أكبر قلُال.  160ًشجفْ هبن القلب ئلى   لال 

ب الخكسازي:  - 3-7-1 لت الخدٍز  طٍس

ٓد الالِب ئلى  قت ِلى ئِىاء الالِب حمل مشجفْ الؽذة ، زم أخز فترة ساحت حتى ٌّ  ْحّخمذ َزٍ الىٍش

َْلزا.   حالّ الىبُُّت زم جلشاس الخمل مشة أخٔش 

ت ، الشؼاقت ، كما حّخمذ َزٍ  ٓة اإلامحزة بالعِش ْالق ٓة ،  ْالق ت  قت ئلى جىمُت العِش ْتهذف َزٍ الىٍش

قت ِىذ الخىمُت اإلاِا ت ألاظاظُت جحذ لغي الذافْ . الىٍش  ٍس

ب املخغحر:  - 4-7- 1 لت الخدٍز  طٍس

ً ، زم ًخذسج في الِبٓه بهزٍ  ٓة الخمٍش ْق ت  قت بحُث ًخذسج الالِب في الاسجفاُ بعِش جخم َزٍ الىٍش

ْنها معافت  ْ بذ ٓة ًجشي الالِب باللشة أ ْالق ت  ٍْلٓن صمً الشاحت بحن كل 5م جلشاس IOالعِش مشاث 

ْآخش )  ( زاهُت ِلى الترجِب .  20،  15،  10جلشاس 

ً جىمُت  ْكلما كبرث اإلاعافت الخمٍش ت ، ئرا كاهذ اإلاعافت قفحرة ،  قت ئلى جىمُت العِش ْتهذف َزٍ الىٍش

ت فى آن  ْاإلاِاٍس ْالففاث البذهُت  ٓة  قت غالبا فى جىمُت الق ت ، كما وعخّمل َزٍ الىٍش  جحمل العِش
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  .ْاحذ 

ب املحطاث:  - 5-7-1 لت الخدٍز  طٍس

ْقذ  ٓ آلاخش كل في  ٓاحذ جل ىاث ، بحُث ًإديها الالِبٓن ال قت ًخخاس اإلاذسب بّن الخمٍش  في َزٍ الىٍش

ْللً ًخخلق ِىّ مً حُث صمً فترة الشاحت ،  ب الذاةشي  ً اإلاحىاث ٌؽبّ هٍام الخذٍس ْجمٍش محذد، 

 ً ٓد الالِب لخالخّ الىبُُّت بّذ كل جمٍش ٓالي . ئر ٌّ ً اإلا  ْقبل الاهخقال ئلى الخمٍش

ً ِلى الِذف الزي ًحذدٍ اإلاذسب مً  ْ ؼذة الخمٍش ٓقق حجم أ ٍْخ ً ال ًلشس مشة أخٔش  كزلل الخمٍش

 .ً  الخمٍش

ب الدائسي:  -6-7-1 لت الخدٍز  طٍس

ٓم اإلاذسب بٓلْ مً  ب بؽلل داةشي بحُث ٌعخىُْ  12ئلى  8ًق ْ قاِت جذٍس ٓصِت في اإلالّب ، أ ً م جمٍش

ٓم الالِب بأداء أ ب بأن ًق ٍْإدٔ الخذٍس ْمىٍمت ،  قت ظِلت  ً ئلى آخش بىٍش ن ًدىقل الالِب مً جمٍش

.ً ٓ آلاخش في مذة دقُقت للل جمٍش ْاحذ جل  ً  جمٍش

ْسة ْخٔش  ْجلٓن مذة الشاحت بحن كل د ْجلشاس اإلاجمِٓت زالر مشاث  ِٓت  ٓاحذة مجم ْسة ال ْجقذس الذ

 ت. ك/الذقُق 120حتى ًفل هبن القلب ئلى 

ب مً   ْقذ الخذٍس ٓس  30ئلى  IOَْعخغشق  ْأًما ًى ب الذاةشي ال ًىمي فقي الّمالث  ْالخذٍس دقُقت، 

ٓة.  ْجحمل الق ْسي للخىفغ باإللافت ئلى ـفتي جحمل   الجِاص الذ
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 خالصت :

ِْلى اإلاذسب الىاجح الاَخمام  ٓامل اإلاعاِذة فى أداء الالِبحن،   ٌّخبر الخحمحر بففت ِامت مً أَم الّ

ٍٓش لُاقت  ْالخاؿ، بهذف جى ٍْىقعم الخحمحر البذوي ئلى الخحمحر الّام  بخحمحر الالِب بذهُا ، 

ْمّشفت الىشق الالصمت لخىمُتهألالالِب  ْالّىاـش الخاـت نها مً أَم الّىاـش اإلاإزشة ِلى أداةّ  ا ، 

ْمّشفت كُفُت جىمُتها .  ْسؼاقت ،  هت  ٓة ، مْش ْق ت   بالِب كشة القذم مً جحمل ْظِش

َْزا  ْالشاحت ،  ْكُفُت اظخخذام الخمل  ب الففاث البذهُت،  ْأًما مّشفت متى ٌعخّمل وشق جذٍس

قت مً وشق الخحمحر البذوي ، ْممحزاث كل وٍش ْكزا جحمحر الالِب مً الىاحُت  حعب أَذاف 

َْزا لماها للداء الجُذ ْألامشل لالِبحن خالل اإلاىافعاث . ت الخقىُت الخلخُلُت ،  ْالىٍٍش الىفعُت 
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 الفصل الثاوي :

اض ي  املىفاست و إلاهجاش الٍس
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 جمهيد:

ٓل ئليها  ْرلل ألغشاك ال بذ مً الـٓ اض ي في ئواس مىٍم لّ وبُّخّ ْخفاةفّ،   ئن أداء أي وؽاه ٍس

ْ أحلام  ٓاهحن  ٓل أليها ًجب أن جلٓن في وابْ جىافس ي ممبٓه بق ْللـٓ ٍٓت،  ْ مّى ٓاء كاهذ مادًت أ ظ

اض ي ِلى ؤلاوال  ٓاُ اليؽاه الٍش ْ َام باليعبت للل أه سي  الُت حضء لْش ْ ال ًملً فاإلاىافعت الٍش ق 

ْمً  اض ي  ب الٍش ْنها، فاإلاىافعت هي الِذف النهاتي لزي ًشمي ئلُّ الخذٍس اض ى أن ٌّحن بذ ألي وؽاه ٍس

ْ جحقُك معخٔٓ ؤلاهجاص ْ هاحُت أخٔش حّخبر اإلاىافعت  ْجىمُت معخٔٓ الالِبحن  ٍٓش  ظُلت فّالت لخى

اض ي.   الٍش

ْكزلل ئبشاص ْلِزا الغشك خففىا َزا الففل إلبشاص ماَُت وبُّت اإلاىا الُت ْخفاةفِا  فعت الٍش

ٓهاث دافُّت ؤلاهجاص الش  اض مل ْ وشق جىمُت ؤلاهجاص الٍش  .يٍاض ي 
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اطيت:  -1-2  مفهىم املىافست الٍس

الُت  ٓاء  compétition sportحّخبر اإلاىافعت الٍش اض ي ظ ت للل وؽاه ٍس ٍس ْالمْش ٓامل الِامت  مً الّ

ٓاحِت  ْ اإلاىافعت في م ْ اإلاىافعت مْ الزاث أ ٓامل الىبُُّت أ ٓاحِت الّ ْ اإلاىافعت في م مْ الزاث أ

 ْ  ً ٓاحِت مىافغ آخٍش ْ اإلاىافعت في م ٓاحِت مىافغ ْحِا لٓحّ أ ْ اإلاىافعت في م ٓامل الىبُُّت أ الّ

ٓاُ اإلاىافعت الُت.  غحر رلل مً أه  الٍش

ْ هدُجت ما". Aldermanْ ًٔش " ٓد أ ٓل ئلى الِذف اإلايؽ  " أنها ـشاُ بحن أشخاؿ للـٓ

ٓل ِلى اللل  ِٓت أشخاؿ للخف ْ مجم ْ حّشف اإلاىافعت كلل ْلُّت أًً ًلٓن ـشاُ بحن شخفحن أ

اض ى.  ْ َزا ًخّلك بأدائهم الٍش ْ الجضء اللبحر لللفاءة   أ

 أهىاع املىافساث:  -2-2

ْ هي أسبّت:  اإلاىافعت اةق التى جماسظِا  الُت ئلى أـىاف جبّا للٌٓ  الٍش

ت:  -1-2- 2  اإلاىافعت الخحمحًر

 ٓ ُفتها هي معاِذة ئِذاد خىت جلخُل ٓاحِت. -ٌْ الُحن ئلى اإلا ْجحمحر الٍش  جلخُلُت إلاىافعت 

 اإلاىافعت اإلاشاقبت:  -2-2-2

ت الُحن للتركحز ِلى حالتهم الخحمحًر ْس مىافعاث اإلاشاقبت.  حعمح بمشاقبت قذساث الٍش  ْد

 اإلاىافعت ؤلاقفاةُت:  - 3-2-2

ْ جلٓن الفشق التي  ْ حعمح بخفيُق مؽاسكحن  الاث الفشدًت  هي مىافعت حعخّمل خاـت فى الٍش

فت مً قبل.  ٓاهحن مّْش ٓبّا لق  حؽاسك في اإلاىافعت الشظمُت ج

 اإلاىافعت الشظمُت )الشةِعُت(:  - 4-2- 2

ُفتها هي أن جلٓن فشؿ ْ ئن اإلاىافعاث حؽلل ِىفشا ال  ئن ٌْ ْ الىُل ِلى اإلاشجبت اإلاؽشفت،  ٓص أ الف

ٓا  ْ اِخب ل اإلاخخفحن ئلى مشحلت نهاةُت لخحمحراتهم  ْ لِزا العبب جـٓ الُحن،  ًٍٓ الٍش بذًل لّ مً جل

ْ ًجب احترام اللشحر مً اإلاب  :ادب ألاظاظُت في مشحلت اإلاىافعتمىافعحن 

ْجلٓن ملُفت في مشحلت  * ْ ًجب أن  ٓبتها  ْ معخٔٓ ـّ  ججب اخخُاس اإلاىافعاث باجقان مً حُث أًامِا 

الُحن.   الخحمحر للٍش

ٓل ئلى حل  * ْهفعُا للـٓ الُحن اإلاؽاسكت في اإلاىافعت ئال ئرا كان مُِئا بذهُا، جلخُلُا  ال ًملً للٍش

ْ اإلاىافعت.  ٓباث أزىاء اإلاقابلت أ  الفّ

اةق ًجب ِلى اإلا * وت هفي الخشبُذ الخام للٌٓ ٓاحِت الؽذًذ غحر اإلاؽْش ٓ اإلا ىافعت أن حّىي ح

 اإلاخبقُت.

ً لِؽمل نهاًت اإلاشحلت *  ْاإلاىافعت ًجب أن جلٓن مخىىت مً حِت َزًً آلاخٍش ب  الفلت بحن الخذٍس

ٍٓش الخحمحر.   لخى
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 طبيعت املىافست:  -3-2

ٓرج 1997حاْل ماسجُجز حعب كامل ساجب ) ْ رلل مً خالل اقتراح هم ( دساظت اإلاىافعت ْوبُّتها، 

ٌّخمذ ِلى حّل الجاهب اإلاّشفي كٓظُي بحن كل مً اإلاشحر ْحذْر الاظخجابت )اإلاشحر، اإلاّشفت، 

ٓرج فى ماًلي.  ْ ًخمشل َزا الىم  الاظخجابت( 

املىكف الخىافس ي املىطىعي:  -1-3-2  

ٓق سي لبذء ِملُت اإلاىافعت فلما أؼاس ئن اإلا ٓعي ٌّخبر بمشابت الؽشه ألاْل المْش  ق الخىافس ى اإلآل

ٓعي ًيبغي أن ًخممً مقاسهت ألاداء بمعخٔٓ  ٓقق الخىافس ي اإلآل فّ للمىافعت فان اإلا "ماسججز" في حٍّش

ٓم بخقُُم َزٍ اإلاقاسهت.  ٓد شخص ى آخش ِلى ألاقل ٌعخىُْ أن ًق ْْح  مّحن 

 ف الخىافس ي الراحي: املىك -2-3-2

 ْ ٓعي،  ٓقق الخىافس ي اإلآل ْ جقىُاث الالِب للم ْجفعحراث  ٓقق الخىافس ى الزاحي ئدس اكاث  ًخممً اإلا

ْمذٔ جقىُت  ْسا َاما ما مشل قذساث الالِب، اإلاذسكت  ٓاهب الزاجُت لالِب د في َزٍ اإلاشحلت جلّب الج

ْمذٔ ج ْمذٔ أَمُت اإلاىافعت باليعبت لّ  ْدافّخُّ  ْغحر رلل مً بىفعُت  قذًٍش إلاعخٔٓ اإلاىافغ 

 . ق الفشدًت ألاخٔش ْالفْش ٓامل الصخفُت   الّ

 الاسخجابت:  -3-3-2

ادة ئفشاص الّشق  ْ ٍص ادة هبماث القلب أ ٓلٓحُت مشل ٍص مشحلت الاظخجابت جخممً ئما ؤلاظخجاباث الفعُ

ٓس  ْ الؽّ ْ الشقت بالىفغ أ ْ ؤلاظخجاباث الىفعُت مشل الذافُّت أ ْ في الُذًً أ ْ القلك أ ٓجش أ بالخ

ْاوى مشال.  ْ العلٓك الّذ ٓكُت التى جمشل في ألاداء أ  الاظخجاباث العل

 الىخائج:  - 4-3-2

الت الخىافعُت  ْ التي جخممً الىدُجت الٍاَشة في الٍش اإلاشحلت ألاخحرة في ِملُت اإلاىافعت هي الىخاةج 

مت بمؽاِش الىج ْ الٍِض ٓص  ْ ًشجبي الف مت،  ْ الٍِض ٓص أ ْ للً الّالقت بُنهما لِعذ ْهي الف ْ الفؽل  اح 

مت ال حّني الفؽل" .  ٓص كما أن الٍِض ٓماجُلُت " أسي أن الىجاح ال ٌّني الف ْج  ِالقت أ

ْ الفؽل  ْمؽاِش الىجاح أ ٓصٍ ِلى مىافعّ  فقذ ٌؽّش الالِب بالفؽل ِقب أداةّ الس يء بالشغم مً ف

ما م ٓم باحذار ِملُت حغزًت الىخاةج الخادزت لّملُت اإلاىافعت ال جيخ ًْ غحَر هى ِىذ َزا الخذ ، بل جق

ٓقق الخىافس ي الزاحى حتى ًملً بزلل  feedbackساحّت  ْ اإلا ٓعي  ٓقق الخىافس ى اإلآل ٓ كل مً اإلا هح

ْ الزاجُت  ُِٓت أ ٓامل اإلآل ْ بالخالي ئملاهُت الخغحر فى بّن الّ الخأزحر ِلى الّملُاث الخىافعُت الخالُت 

ٓقق الخىافس ى.  للم
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اطيت كعمليت طبلا لىحهت هظس زاًجزمازججز )01شكل زكم )  (1987(: همىذج املىافست الٍس

 الِذف مً اإلاىافعت:  -2-

ْ جحذًذ الفاةض  ٓل ِلى أداء حُذ  ٓ الخف لت ئِذاد ئن الِذف مً اإلاىافعت َ كزلل حّل حـٓ

 ٓ الُحن ح اض ي.  ل الٍش ْ الخحلُم الٍش  الاظخجابت 

بي.  - ا للل ِمل جذٍس ٍس ْ لْش  اإلاىافعت جلٓن ؼشه أظاس ي 

اض ى للمىافعت، كل مدعابك  - ْجحمحر الٍش ْ للذ بدىٍُم  ٍٓا  ئن جشجِب اإلاىافعت ال ًملنها أن جحقك ِف

 ْ َذفّ.  ًملىّ اإلاؽاسكت بخفٓق ئرا كان ٌّشف غاًت اإلاىافعت

الُحن اإلاىافعحن.  -  جىمُت القذساث البذهُت للٍش

 جحقُك الزاث.  -

ْاكدعاب   - ْ الّقلُت ْحتى بخحقُك جفلحر  ٓاهب الّقلُت فهى جفُذ الىاحُت البذهُت  جلمغ كل الج

ب،  ْ وشق الخذٍس ٓاةذَا  خ اللّبت التى جماسط ف إلاّاسف مخخلفت الذالالث بىبُّت اإلاىافعت، كخاٍس

ْ الخاسحُت  باإللافت ٓماث التي جخّلك بالبِئت اإلاحلُت  ْ اإلاّل ئلى ما جدُحّ مً فشؿ اكدعاب الخبراث 

 للفشد. 

اث املىافست:  -5-2  هظٍس

 املىافست كشسط إًجابي:  -1-5-2

ْ حعب "ALDERMANحعب " ٓس   " هي التي YARKESDODSEN" اإلاىافعت حافض ٌعمح للفشد بالخى

ْافْ التى حعمح للصخق بأن ًفل ئلى  جذفْ داةما أ حّقذ مً هاحُت ْحذة اإلاىافعت هي ئحذٔ الذ

ٓس.  ْ بزلل الخى  هدُجت مؽشفت 

 

 مىكف الخىافس 

  املىطىعي

 مىكف الخىافس
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 الاسخجابت 
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ب الفعال:  -2-5-2  املىافست كىسيلت الخدٍز

اض ى فهي حّخبر كٓظُلت خاـت للخذس .  ب الٍش ٍٓش الخذٍس ٓما مٓحِت ئلى جى  مً أَمُت اإلاىافعت ِم

ٍٓش الىخاةج اإلاخحفل ِلي ْجى ٍٓش ْبفملِا ًخم الخحعحن  ٓامل جى ِ ْ ْ ألاَمُت التى جلعبها في مِام  ها 

 الىخاةج

 ْ ْ جقعُم اإلاىافعت ئلى مشاحل  ٓلت  ٓل ِليها خاسج هىاق اإلاىافعاث مً الخم التى ال ًملً الخف

باث.   الخّشف ِلى أخىاء الخذٍس

 املىافست كىسيلت ملازهت:  -3-5-2

ْ مّامالجّ  ٓكاجّ  ْ اإلاحُىت بّ، ئرن ظل ٓامل اإلاشجبىت بها أ  حالت الصخق في اإلاىافعت جلٓن مخّلقت بالّ

ْمخفشحُّ.   ًملً أن جخغحر حعب مقابالث أـذقاةّ، مذسبُّ، مىافعُّ 

 املىافست كىسيلت جلىٍم:  -4-5-2

ٓا ٍْملً مالحٍت مخخلق ح ب  ْ فّالُت الخذٍس  هب اإلاىافعت: حّخبر كٓظُلت لخقُُم اإلاعخٔٓ 

ٓلٓحُت في اإلاىافعت.  * ْ القذساث الفٍض  جقُُم اللُاقت البذهُت 

 جقُُم مذٔ الخفاً ِلى الخقىُاث اإلالدعبت خالل اإلاىافعت.  *

ْ الخلخُلُت أزىاء اللّب  *  ئًجاد حلٓل للمؽاكل الخقىُت 

 اإلاقاسهت بحن معخٔٓ الىخاةج اإلاحذدة.  *

 أهميت املىافست:  -6-2

اض ي  ْ ئرا كان اليؽاه الٍش الت ِلى َزا الؽلل بل ِاٌؽذ وبُّت الخماساث اإلاخخلفت ،   لم جلً الٍش

ت ِىذ الؽّٓب  الاث العِش ٓ مىز القذ بأَذاف خاـت للل حماسة، ٍس فى البذاًت ؼّاةشي فِ

الاث القخالُت  ٍٓت ِىذ despotالقذًمت، الٍش الاث الترب ت، الٍش ٓة ِىذ الؽّٓب اإلافٍش الت الق  ٍس

ٓهاهُحن ] الاث الاظخّشالُت سجلذ  l.sportiates&,é..ue2الُ ْ الٍش ِىذ البخاسجُاه ِىذ الفشوعُحن أ

ْ جقالُذ َزٍ الخماساث.  ح  ْ ِبرث ًِ ْس  ْقتها 

ْ مً اإلاؽشق ئلى اإلاغشب الخماساث خففذ داةما ملامت لليؽىاث البذهُت  ٓمىا َزا   مىز القذًم ئلى ً

ْ اللّب ئ ْص  ٓ الخجا ْ ارا كاهذ َزٍ الٍاَشة ِشفذ اإلآحِت هح ْ اإلالان  ر كاهذ ٌاَشة ِامت في الضمان 

الت حّمل ِلى  ٓد مخىلباث أظاظُت ِىذ ؤلاوعان، ًٔش "ماسجُجز" الٍش ججاْب داةم، رلل ًإكذ ِلى ْح

ْ ؤلابخلاس.  ْ كزلل أهّ بذْن مىافعت ًىّذم ؤلاهخاج   ئخشاج أحعً ما هملل، 

ْس كبحر في  ْ ًٔش أًما أن اإلاىافعت هي العّعى ْللمىافعت د ْ جحقُك ألاَذاف اإلاعىشة   ْساء الىجاح 

ٓا اإلاىافعت كذافُّت ئًجابُت للخحمحر مً أحل الاظخمشاس في جحذًذ  الُحن ٌعخّمل  أن أغلبُت الٍش

ٍٓش اإلاِاساث.  ْجى ٓاَب   الخحمحر حُث اإلا

ْالهذظلي" كشحرا ما ٌّخمذ الىاط ئلى ئخفاء مؽاِش  ا اهىالقا مً أِمال " أ ْ بّذم ئبشاَص الخىافغ 

ا  ْ جمِّا في ئواَس الت ال حعدشني َزٍ اإلاؽاِش بل جبرصَا  ٓمُت، للً الٍش ٓح في الخُاة الُ بٓل

الُت. ح الٍش الت كالْش ْ اإلاّاًحر الخلقُت للٍش ْحّمل ِلى تهزًبها ْلبىِا بالقُم   الاحخماعي الصخُح بل 
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 الخصائص السئيسيت ملسحلت املىافست:  -7-2

الت راث معذ الّالى جخمشل في خ ه ألاكثر مالةمت للخّبحر ًِ اللُاقت البذهُت في هخاةج الٍش  لك الؽْش

ٍٓلت في  ٍْجبي قبل كل ش يء الخشؿ في الخفاً ِلى َزٍ اللُاقت خاـت ئرا كاهذ اإلاشحلت اإلاُّىت حذ و

سي الزي ْ رلل سغم مممٓن لخشبُذ المْش ٓس  اض ي، ئر ًجب أن جخى  مخخلق الففاث الخشكُت للٍش

اض ي إلهجاص أحعً الىخاةج.  ْاظخّذاد الٍش  ًممً قذسة 

ْاحذة مً مشكباث اللُاقت  سي لخاـُت مخخلق اإلاىافعاث ًملً أن جإدي للل  ئن الخلُق المْش

ْ للً بذْن ئِادة البيُت التى ًملً أن جإدي ئلى الاهتهاء بفقذان  ٍٍٓش بؽلل ملخًٓ  البذهُت التي جى

 اللُاقت البذهُت. 

ب الخاؿ ْباليعبت للمش  ٓل ئلى أقص ى معخٓي مً الخذٍس حلت اإلاّىُت فان اإلاؽلل ًملً في الـٓ

ه اإلادؽابهت  ب ٌُّذ ئهخاج الؽْش ْمً الىاحُت الخقىُت فان الخذٍس اض ي ،  بالٍش

ْجىبُقاجّ في الخاالث  ٍْدبْ بّمل فنى بخّذًاجّ  ب الّام اإلالدعب ،  مْ الخفاً ِلى معخٔٓ الخذٍس

 ٓ  ة البذهُت ليؽاه اإلاىافعت بففت ململت الخقُقُت للمقابلت مشل الق

ٓسَا أزىاء اإلاىافعاث.  ْأؼلال ٌِ ْمشاقبت الخالت الاهففالُت   اإلاِاساث الخلخُلُت 

جّل الخفاً ِلى الخش اسة الاهفّالُت جىافعُا مملىا،  اض ي ًجب أٍص ب الفلشي الخاؿ بالٍش ئن الخذٍس

ْاحخىاب العجض أزى ٓادر اإلاملىت  ٓاحِت الخ  اء اإلاىافعت. ْالتي حعمح بم

ْاكدعاب الخجشبت  ْالخقىُت  ْسا حعاظا ال ًملً جبذًلّ في جحعحن الففاث الذهُت  اإلاىافعاث جلّب د

ْ جشبُتها ، ْحّل الا ْالخشبُذ  ٍٓش بففت حعىت هخاةجِا  ْمىّ فان اإلاىافعت هي جى اض ي  هفّالي للٍش

اض ى ِلى هُل أفمل الىخاةج اإلاملىت فى اإلاىافعاث، َزا مآًحبّ ِ ٓة الٍش اض ى الشبي اللامل للق لى الٍش

ت خالل اإلاىافعت  ٍٓت ْؤلاداٍس ْ إلاّى  .البذهُت 

اطيت  -8-2  كىاعد وطىابط املىافست الٍس

ْاإلاىافعاث  الاث الخىافعُت بففت ِامت  ٓاث ألاخحرة جضاًذ ملخًٓ فى الاَخمام بالٍش لقذ ؼِذث العى

ٍْيخج ًِ َزا الاَخمام اسج فاُ ملخًٓ فى ئِذاد اإلاماسظحن للل راث وابْ الجماَحري بففت خاـت، 

ٓلت الزي ٌععى  ْ البى ْأًما اسهفاُ معخٔٓ ألاداء الخقنى الزي ظاَم في جحقُك الخفٓق  الُت  لّبت ٍس

الُت  ٓلت هجذ اهّ ٌِشث العاحت الٍش ْالبى ْالخفٓق  ْالىفش  ٓص  الُحن، ْفي ظبُل الف لّ مٍّم الٍش

ٓاء اإلاعخٔٓ اإلا ْاوي ِذة مفاَُم حذًذة ِلى اإلاجخمْ ظ ْلي مشل العلٓك الّذ ْ الذ ْ الّشبي أ حلي أ

ٓس ٌاَشة ؼغب اإلاالِب، التي امخذث جأزحراتها ئلى حماَحر الؽاَذًً، فخحٓل ألامش  ِ اَشة الّىق ٌْ ٌْ

ْالخذمحر،  خذاء ْؤلاحشاق  اث ئلى ِملُاث قذ جخممً القخل ْالِا ْاإلاؽاَذة ألحذار اإلاباٍس مً مخابّت 

اث  ْاإلاباٍس ٓاهحن مما حّل اإلاىافعت  ْالق ْاللٓوح  ْالجىاةُت  ٓاهحن  ؼلال مً أؼلال الخشق الصخُح للق

الُت،  اإلاىٍمت للوؽىت الٍش
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َْؽاس  المي  ْاإلاذسب ْؤلاداسي ْؤلِا ْالخلم  ٓمت احخماُِت جمم الالِبحن  الُت حّذ مىٍ فاإلاىافعاث الٍش

ْ ؼذة ِالُت جبرص فُّ حمُْ  ٓقق ئخخباسي ر الُت ِلى أنها م ْمِاساث الالِب ئلى اإلاىافعت الٍش خبراث 

ك في لقاء جحلمّ  ْ الفٍش بُت بهذف الخفٓق ِلى اإلاىافغ أ ك اإلالدعبت مً خالل حُاجّ الخذٍس ْ الفٍش أ

ْلُت .  ْالذ ٓاهحن اإلاحلُت   الق

ْللً مماسظت َزا اليؽاه الزي  ٓوي،  ُٓ للخىٍُم القاه اض ي مً اإلاجاالث اإلاُِأة للخم فاليؽاه الٍش

ٓاِذ فىُت جابّت مً  ٓاِذ اللّبت، فِىاك ًخمْ لق ٓ ما ًىلك ِلُّ ق َ ْ اض ي هفعّ  الٓظي الٍش

ْ ْلْ  الُت  ًٍٓ الفشق الٍش ْ جل اف اإلالّب  ْ أـْ ٓاِذ الفىُت البحخت كخلل التى جحذد صمً اإلاباساة  الق

ٓاِذ الفىُت.  ْ صمىّ غحر رلل مً الق ْ هٍام اللّب  ب في بذاًت اإلاباساة   كل ِال

ٓاِذ ًىلك ِل ُٓ آخش مً الق ٓاِذ جىٍُم ظلٓك الالِبحن لممان العالمت أزىاء اإلاىافعت َىاك ه  ُّ ق

الُت مُّىت كاإلًقاف ًِ اللّب  ٓباث، ٍس ْقّذ ِلُّ ِق ٓاِذ  ْ ئرا خالق الالِب جلل الق الُت ،  الٍش

الُت.  ٓادر الٍش ْقاةُا باليعبت للخ ْس  ٓاِذ جإدي د ْ الىشد مً اإلالّب فِزٍ الق  لفترة صمىُت محذدة أ

ف إلاهجاش  اض ي:حعٍس ج الٍس اض ي ِلى الخخىُي اإلابرمج مً خالل أداء هٍامي ممْض  ًتركض ؤلاهجاص الٍش

ب  ْ الخذٍس ْ الؽذة  ج اإلاتزاًذ بالدجم  ْاعي مخملً حُث الخذٍس ك مذسب  ببىاء جىافس ي مالةم ًِ وٍش

ٓفش ؤلاملاهاث.  بي مً حُث ج ْ كُق ًخم ْلْ اإلاممٓن الخذٍس ْ جحذًذ بمارا   الضمنى باألداء 

ْ التي ٌّخمذ ِلى أهٍمت ْللي ًخ ٓس القذساث  ٓاهحن جى ملً اإلاذسب مً رلل ِلُّ ؤلاإلاام لىبُِّت ق

ٓاهحن أهٍمت الخىافغ التي حّخمذ ِلى  ٓماث فمال ًِ ق ْ اإلاّل ْ جلل اإلاعخمذة مً اإلاّاسف  الىاقت أ

ٓ ما ًىلك ِلُّ بيُت ؤلاهجاص لفشق راث أداء مخمحز للخّشف ًِ  َْ ٍٓاث  ْاإلاعخ ٓس جحلُل ألاداء  مىحنى جى

ْمً زمت جحذًذ أْحّ الاظخفادة منها   َزٍ الفشق، 

ٓاقق ألاداء في لٓء  ْ مخخلق م ْالخىافغ  ب  ٓ ًمشل قابلُت الخذٍس اض ي ِلى َزا الىح ئن ؤلاهجاص الٍش

 ٓ ْ اللفاح هح مُّاس قُاس ى حُث ًٔش الىخبت مً أَل الاخخفاؿ أن ؤلاهجاص كذافْ ًقفذ بّ الععى 

 ْ ْ جىافغ  معخٔٓ مّحن مً الخفٓق  ً أ ْ مْ آخٍش ْ ًخحذد مً خالل الخىافغ مْ مُّاس أ الامخُاص 

ْجمحز ألاداء فمال ًِ  ٓ الخفشد  ْلت حادة هح ٓ بزلل محا الالِب مْ راجّ مً خالل أداةّ العابك فِ

ٓافك.  ٓبت اإلا ْ العُىشة ِلى ـّ  الخملً 

اض ي:  -9-2  دافعيت إلاهجاش الٍس

اض ي: -1-9-2 ٓل  مفهىم دافعيت إلاهجاش الٍس اض ي أن ـْ  أؼاس الّذًذ مً الباحشحن في ِلم الىفغ الٍش

اض ي، التي  الُت ًخأظغ ِلى ما ًىلك ِلُّ دافُّت ؤلاهجاص الٍش ٍٓاث الٍش اض ي ئلى أِلى اإلاعخ الالِب الٍش

ك  ْ الامخُاص ًِ وٍش ْلت الخفٓق  ْمحا الُت  ٓاقق اإلاىافعت الٍش ٓاحِت م ًقفذ بها اظخّذاد الالِب إلا

ْ الىمال مً أحل ئٌِاس أكبر قذس م ْ اإلاشابشة كخّبحر ًِ الشغبت في اللفاح  ملً مً اليؽاه الفاِلُت 

ْ الامخُاص  الُت.  في الخفٓق  ٓاقق اإلاىافعت الٍش  م
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خُت ًشحْ اظخخذام مفىلح الذافْ لإلهجاص في ِلم الىفغ بففت ِامت ئلى الىبِب   ْمً الىاحُت الخاٍس

ٍٓن معخمذ مً خبراث  الىمعاْي )ألفشد أدلش( الزي أؼاس ئلى أن الخاحت لإلهجاص هي "دافْ حّ

ْلّ إلا ٓسث لُفً( الزي ِشك َزا اإلافىلح في لٓء جىا ٓلت" ْ)ك ْ رلل قبل الىف ٓح  ٓم الىم فِ

 لالهجاص . إلافىلح الخاحت (ٓسايم)اظخخذام 

ٓساي(   لى )َُجري م ْ ِلى الشغم مً َزٍ البذاًاث اإلابلشة، فان الفمل ًشحْ ئلى ِالم الىفغ ألامٍش

ْرلل في دساظت  ٓها مِما للصخفُت،  فّ مل ٓم الخاحت لإلهجاص بؽلل دقُك بـٓ ِلما أْل مً قذم مفِ

ٓساي( لّذة حاحاث هفعُت كان مً بُنها ْ التى ِشك فيها )م ٓان اكدؽافاث الصخفُت"  الخاحت  بّى

ْ اإلاجاَذة  ْ اللفاح أ ْ مماسظت القٔٓ  ْ مُل الفشد للخغلب ِلى الّقباث،  لإلهجاص بأنها حؽحر ئلى سغبت أ

ت كلما أملً رلل  ْ بعِش  ألداء اإلاِام الفّبت بؽلل حُذ 

اض ي:  -2-9-2  خصائص الشخصيت لدافعيت إلاهجاش الٍس

ٓاهب ألاكثر أَمُت اض ي مً الج ْ مً بحن  حّخبر دافُّت الاهجاص الٍش اض ي  في هٍام الذافُّت لالِب الٍش

 أَم الخفاةق الصخفُت لالِب الزي ًخمحز بذافُّت ِالُت ما ًلى: 

  .ّالامخُاص راج ْ ْ الخفٓق مً أحل الخفٓق   يهخم باالمخُاص 

   . ٍٓاث ًمِّا لىفعّ ئر ال ًخأزش بأي مّاًحر ًمِّا غحٍر ْ معخ  تهخم باالهجاص في لٓء مّاًحر أ

  ٓافك التي ٌعخىُْ الخحلم جفيها بىفعّ. ًمُل ئلى ا  إلا

  التى ال جىىٓي ِلى ْ ٓبت بالغت(  ٓبت اإلاّخذلت )ال جخمحز بفّ ٓ اإلاِام التى جخمحز بالفّ ًىجزب هح

ٓهت الىجاح.  ْ هخاةج ممم  هخاةج جشجبي بحخمُت الفؽل أ

  ْرلل ادة ؼذة العلٓك ِقب خبرة الفؽل  ِالُت  تباليعبت للداء الزي ًشجبي بذسحًمُل ئلى ٍص

ٓبت.   مً الفّ

 .ٓافك لإلهجاص ْلت فِم راجّ مً خالل ئؼشاكّ في م  ٌععى ئلى محا

  ْ ْ ألاداء بلفاءة   ، ً ت مقاسهت مْ آلاخٍش ٓسة راجُت.ًمُل ئلى الخّلم بعِش  ئـالح ألاخىاء بف

 ْدافُّت اللف ْ القذسة ِلى ئدساك قذساجًّدعم بمعخٔٓ ِال مً فاِلُت الزاث   اظخىاِخّ.  اءة 

اض ي:  -3-9-2  مكىهاث دافعيت الاهجاش الٍس

ٓهاث الصخفُت لذافْ ؤلاهجاص  اض ي ئلى أن أَم اإلال أؼاس الّذًذ مً الباحشحن في ِلم الىفغ الٍش

ْدافْ ججىب الفؽل.  اض ي َما دافْ اهجاص الىجاح،   الٍش

  :دافع اهجاش الىجاح 

ٓ أوؽىت  ْلت جحقُك ْ َزا الذافْ ًمشل الذافُّت الذاخلُت لالِب لإلقبال هح ْ بذافُّت إلاحا مُّىت 

َْزا ال ًخأزش باإلاإزشاث الخاسحُت بل ًملً القٓل  ْالعّادة  ٓس بالشلا  ْالؽّ ْبالخالى ؤلاحعاط  الخفٓق 

ٍْملً اِخباس َز ْجحشكّ لخحقُك َذف مّحن ًمّّ لىفعّ  ا الذافْ بأهّ حالت داخلُت في الفشد جٓحِّ 

 ب .مً العماث الصخفُت لالِ
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ْ َزا الذافْ أي أهّ ًفىبغ ب الفُغت الفشدًت الخالفت، ًخخلق جمام الاخخالف مً الالِب آلاخش 

ً الخالُحن: احخمال الىجاح، حاربُت جحقُك الِذف.   ًخأزش باإلاخغحًر

 ًشجبي بالخٓف مً الفؽل الزي ً دافع ججىب الفشل ًٍٓ ٓ جل خمشل في الاَخمام اإلاّشفي ْ َ

ٓاقب ْ  بّ ْلت ججىب أ ٓس باهفّاالث غحر ظاسة مما ٌعاَم في محا ٓعي الؽّ ْال ْ هخاةج الفؽل فى ألاداء  أ

ْ قلك  ْاضخا لذٔ الالِب كلما اسجفْ الخٓف  ْ َزا الذافْ ًلٓن  اض ي  ٓاقق ؤلاهجاص الٍش جحاش ي م

خّ في الىجاح.  ٓقّّ مً قلت فـش  الالِب مً احخمال ج

ٓسة ؤلاًجابُت،  ْ في لٓء رلل ًملً اظدشماس كل مً دافْ ْافْ ججىب الفؽل بف ْ د الاهجاص بالىجاح 

ْلت ؤلاقالل مً جأزحر  ْ محا ْ ِىاـش دافُّت ئهجاص الىجاح  ٓهاث أ ٍٓت مل ْ جق أي الّمل ِلى جذُِم 

ٓامل دافْ ججىب الفؽل.  ِ 

ٓاهب زالزُت هي:                  ْ بالخالي فان دافُّت ؤلاهجاص جخمشل في ح

 ْلت جحعحن اإلاعخٔٓ دافُّت ؤلاهجاص الخج ْمحا ٓباث  ْص الفّ بى: حُث الشغبت في ججا  ٍش

  . ْالخغلب ِلى اإلاىافغ ٓص   دافُّت ؤلاهجاص الخىافس ي: حُث الخاحت ئلى الف

  اِخالء مىفت ْ ٓالث  ْالىجاح مً خالل جحقُك البى اك الباِث للخفٓق  دافُّت ؤلاهجاص الٍش

ٍٓج.   الخخ

اض ي: -10-2 ب الزي ًحقك  ًقابل طسق جحليم إلاهجاش الٍس ٓبت في اخخُاس الخذٍس اإلاذسب أزىاء ِملّ ـّ

ب جحقك أَذاف مُّىت،  قت جذٍس ْاحذة فلل وٍش ْ لِعذ كل الىشق راث أَذاف  َذف ما ٌععى ئلُّ 

قت  ْ ٌّخمذ اخخاس وٍش ُٓ ؤلازاسة لذٔ الالِبحن  ب حّمل ِلى أن ًلٓن َىاك ه ُٓ وشق الخذٍس كما أن ه

خباساث  بُت ِلى ِذد مً الِا ْ الِذف الخىمٓي جذٍس ُٓ اليؽاه الصخص ى اإلاماسط  جحذد في مخىلباث ه

بي فمال ًِ قابلُت الالِب للداء. ْ كزا الّمش الخذٍس ْ الىفس ى  ُفي   « ئلى حاهب الخأزحر الٌٓ

ْفقا لىشق  ْ الجِذ  ُٓ ألاداء  الُت بدىاظك القذساث البذهُت اإلامحزة لى لزا ًجب أن جحقك ؤلاهجاصاث الٍش

مت الخالُت اإلاالة  الخىمُت
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 خالـت :

ت                 ٍس ٓامل الِامت المْش الُت التي حّخبر مً الّ لقذ جىشقىا في َزا الففل ئلى اإلاىافعت الٍش

ٓاحِت مىافغ  ٓامل الىبُُّت أْ في م ٓاحِاث الّ ٓاء اإلاىافعت مْ الزاث ْ في م اض ي ظ للل وؽاه ٍس

الُت.  ٓاُ اإلاىافغ ة الٍش ْ غحر رلل مً أه  ً ٓاحِت مىافعحن آخٍش ْ اإلاىافعت في م  ْحِا لٓحّ أ

ْالخفاةق الصخفُت  اض ي مً حُث الذافّت  كما أؼشها في َزا الففل ئلى الاهجاص الٍش

اض ي. ْكزا وشق جىمُت الاهجاص الٍش اض ى  لذافُّت ؤلاهجاص الٍش
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 الجانب التطبٌقً
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ثالثالفصل ال  
منهجٌة البحث و إجراءاته 

 المٌدانٌة
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 جمهيد :  

ْا هما ًخىلب        ت  ئن الخفٓل ِلى هخاةج دقُقت لذساظت ما ال ًقخفش فقي ِلى الذساظت الىٍٍش

ئحشاءاث مُذاهُت مً أحل جحقُك فشلُاث البحث، لِزا فالباحث مىالب باالخخُاس الذقُك للمىهج 

ْالصخُح للٓظاةل ْ كزلل الاظخخذام العلُم  ٓماث،  ْاث اإلاىاظبت لجمْ اإلاّل  الّلمي اإلاالةم ْألاد

ْ رلل بغشك دفْ البحث الّلمى ئلى الخقذم.  ْدقت  ٓل ئلى هخاةج راث داللت   ؤلاحفاةُت مً أحل الـٓ

ٓل            ْفى َزا الففل ظىحاْل جبحن مخخلق َزٍ ؤلاحشاءاث التى ِلُىا الخقُذ بها مً أحل الـٓ

ٓل ِلى هخاةج ِلىُت مؽبّت باالظد ْالخف ْ ألابّاد ًِ الزاجُت  ىاد الّلمى الزي ًمحز ئلى مؽللت بحشىا 

ْ َزا ال ًخحقك ئال ئرا اجبْ الباحث مىهجُت  ُِٓت الّلمُت  ٓ مذٔ قابلُخّ للمٓل أي بحث ِلمي َ

 ِلمُت دقُقت.
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 الدزاست الاسخطالعيت  - 1-4

ْمذٔ ـالحُت ألاداة      ٓ الخأكذ مً مالةمت ملان الذساظت للبحث   الِذف مً الذساظت الاظخىالُِت َ

ٓصَْ الاظخماسة  ْالتى جخمشل في ج ِىا في الذساظت اإلاُذاهُت  ْ قبل ؼْش ُٓ البحث  ٓل مٓل اإلاعخّملت ح

ٓم بذساظت اظخىالُِت حتى ًدعنى لىا مّشفت ٓاهب  ِلى اإلاذسبحن لفئت ألاكابش، أسدها أن هق بّن الج

ْ َزٍ بّن ألاظئلت:  ْ الزي ْحِىا ئلى اإلاذس بحن  ْ مً مً ْلْ الاظخبُان  ِٓىا   اإلاحُىت بمٓل

ْدَم أزىاء اإلاىافعت؟   خالل َزٍ الذساظت جملىا َل هقق الخحمحر البذوي لالِبحن ًإدي ئلى جذوي مشد

 البذهُت؟. َل مذة الخحمحر البذوى اإلاىبقت في البرامج حعاِذ في جىمُت الففاث  ٧

 الدزاست ألاساسيت:  -2-4

 املىهج العلمي املخبع:  -1-2-4

ٓاِذ ْألاظغ ا ِٓت مً الق ٓل ئن اإلاىهج في البحث الّلمي ٌّني مجم ُفِا مً أحل الـٓ ٓم بخٌٓ  لتي جق

 ئلى الخقُقت. 

 املىهج لغت • 

ْ اإلاعخقُم.  ك   الىٍش

ْمالةمت لىبُّت  ْرلل اظخجابت  في   لقذ اِخمذها في بحشىا َزا ِلى اإلاىهج الـٓ

ٓس بحُث  ْالخى ْ الشغباث  ْ اإلآُل  ْ الاججاَاث  ٓس الذقُك للّالقاث اإلاخبادلت بحن اإلاجخمّاث  ٓ الخف َ

ْ بىاء جيبإاث معخقبلُت.  ْ ْلْ مإؼشاث  ٓاقْ الخُاحي  ٓسة لل  ٌّىي البحث ـ

 مخغحراث البحث:  -3-4

ً الخالُحن:  ِٓا بحشىا حعب اإلاخغحًر ُٓ اإلاخغحراث اإلاعخّملت ًملً أن جقعم مٓل  ه

 املخغحر املسخلل )السبب(  -1-3-4

ْ حذد اإلاخغحر  ٓ الزي ًإدي فى الخغحر في قُمخّ ئلى الخأزحر فى قُم اإلاخغحراث ألاخٔش لِا ِالقت بّ  َ

 اإلاعخقل فى دساظدىا كما ًلي: الخحمحر البذوى 

 خغحر الخابع )الىديجت( امل -2-3-4

ْ مّنى رلل أن الباحث حُىما ًحذر حّذًال ِلى   ، ٓقق قُمخّ ِلى قُم اإلاخغحراث ألاخٔش ٓ الزي جخ َْ 

 قُمت اإلاخغحر اإلاعخقل جٍِش هخاةج جلل الخّذًالث ِلى قُم اإلاخغحر الخابْ ْحذد في دسظىا كما ًلي: معخٔٓ 

اض ي.   الاهجاص الٍش

 مجخمع الدزاست:  - 4 -4

ْفك اإلاىهج اإلاخخاس  ذ ئقامت الذساظت اإلاُذاهُت ِليها   ئن مجخمْ الذساظت ًمشل الفئت الاحخماُِت التى هٍش

ٓ الًت للشة  ٓالًت الب ْ ًخمشل مجخمْ دساظدىا في مذسبي فشق القعم الؽشفي ل ْاإلاىاظب لِزٍ الذساظت، 

 القذم، فئت ألاكابش 
ل .. دا1996مفش، ملخب الّشبي الخذًث:  ْاليؽش: .. اإلاـٓ  س اللخاب للىباِت 

ْمىاهجّ 2ِبذ الشحمان الِّعاْي،، مىاهج البحث الّلمي .. 55  ..ْحُّ محبٓب، وشاةك البحث الّلمى 
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ٍٓشة القعم الؽشفي ِذد اإلاذسبحن  ٓالًت الب ٓصِت ِلى  12لقذ حذدث سابىت كشة القذم ل ك.  12م  فٍش

 العيىت و كيفيت اخخيازها  -5-4

ْاإلاشاحل الِامت للبحث فاألَذاف التي ًمِّا الباحث لبحشّ  ٓاث   ٌّخبر اخخُاس الباحث للُّىت مً الخى

ٓزْؤلاحشاءاث التي ٌعخخذمِا ظخحذد وبُّت الُّىت التى ظُخخ ا ألنها أظاط الّمل في البح  الّلمُت. اَس

ٓر ْهي مأخ ِٓت مً ألافشاد التي ًبنى ِليها الباحث أَذاف دساظخّ  لى ْ هي مجم  ة مً اإلاجخمْ ألـا

 فخلٓن ممشلت لّ جمشُال ـادقا. 

 كما ٌّشفِا "ِض ام ـبري" ِلى أنها حضء مً مجخمْ الٍاَشة التى جلٓن قُذ الذساظت، حُث جلً ممشلت 

 جمشُال صخُحا للمجخمْ، قفذ الخّشف ِلى خفاةق اإلاجخمْ. 

ادة معخٔٓ الاهجاص  هٍشا لىبُّت بحشىا الزي ًخق أَمُت الخحمحر البذوي قبل اإلاىافعت ْسٍ في ٍص ْ د

ْهي الُّىت القفذًت  ُٓ مً الُّىاث  بي كشة القذم فئت أكابش، حُث ِلُىا اظخّمال ه اض ي ِىذ ِال الٍش

قت مسخُت(  التى جمشل كلل اإلاجخمْ ألاـلي للبحث )ًىٍش

ٓصِت ِلى الفشق الخالُت: 12ؼملذ ُِىت بحشىا ِلى حُث   مذسب مً القعم الؽشفى م

اض ي  ىا لبلذًت حباحُت،أمل ٍس اض ي لبلذًت ألـا  ماجحاد ٍس

ِٓقالن. أمل القلخت الضسقاء. اض ي ب  ؼباب ٍس

اض ي الؽشفت. ٓس . ؼباب ٍس  إلابُل الشاف

اض ي لبرج أخٍشق. ْصٍت ئجحاد ٍس الُت أ  الٓحذة الٍش

ت. اض ى لبلذًت القادًٍش اض ي أغبالٓ. ٍس  ؼباب ٍس

لذ. الُت لبلذًت حغْش ْ  لجمُّت الٍش ك ظَش  مؽذالت،فٍش

 مجاالث البحث:  -6-4

م بففت قفذًت.  12جخلٓن ُِىت البحث مً  املجال البشسي: -1-6-4  مذسب جم اخخُاَس

 املجال املكاوي:  -2-6-4

ْرلل ِلى الفشق التى جمشل القعم الؽشفى. ٍٓشة  ْالًت الب  جم ئحشاء البحث ِلى معخٔٓ 

اض ي لبلذًت حباحُت،  ىا  أمل ٍس اض ي لبلذًت ألـا  اجحاد ٍس

ِٓقالن.  أمل القلخت الضسقاء.  اض ي ب  ؼباب ٍس

اض ي الؽشفت.  ٓس .  ؼباب ٍس  إلابُل الشاف

اض ي لبرج أخٍشق.  ْصٍت.  ئجحاد ٍس الُت أ  الٓحذة الٍش

ت.  اض ى لبلذًت القادًٍش اض ي أغبالٓ.  ٍس  ؼباب ٍس

لذا الُت لبلذًت حغْش ْ مؽذالت،  لجمُّت الٍش ك ظَش  فٍش

ْهٍام  ..ِضام ـبري، ٓصَْ:  ..،1ه ...،SPSSؤلاحفاء في التربُت البذهُت  ْ الخ  20ؿ..2006ِالم اللخب الخذًشت لليؽش 

 

 



 

51 
 

 املجال الصماوي:  - 3- 6 -4

  2014-05-11ماسط  07ئلى  2014حاهفي 10مً  الجاهب الىظسي:

 . 2014ماي  10ماسط ئلى  10مً  الجاهب الخطبيلي:

 أدواث البحث: - 7-4

 لقذ اخترها اظخخذام أداة الاظخبُان.      

ف الاسخبيان:  - 1-7-4  حعٍس

ٓماث        ٓ كزلل ْظُلت لجمْ اإلاّل َ ْ قت مىهجُت،  ِٓت مً ألاظئلت اإلاشجبت بىٍش ٓ ِباسة ًِ مجم َ

ٓماث م قت حعخذ اإلاّل َْزٍ الىٍش ٓم الاحخماُِت  ٓ ٌعخّمل اللشحر مً بحٓر الّل َْ لي،  ً اإلافذس ألـا

ْ ًخم ْلِّا في اظخماسة جشظل ئلى حملت مً   ِباسة ًِ ْ اإلافخٓحت،  ْ الىفق مفخٓحت  ألاظئلت اإلاغلقت 

ٓاسدة فيها.  ٓبت للظئلت ال ٓل ِلى ألاح ْ َزا للخف  أشخاؿ اإلاُّىحن 

ٓاُ مً ألاظئلت هي:  قت الاظخبُان جحخٓي ِلى زالزت أه  ْ وٍش

 ألاسئلت املغللت: • 

ْ جحذًذ ؤلاحاباث َزٍ ٌّخمذ ِلى أفلاس الباحث ْ هي التى ًحذد فيها الب          احث ئحاباث معبقا، 

ْجلٓن ؤلاحابت في مٍّم ألاحُان باخخُاس اإلاعخٓحب  ْالىخاةج اإلاعخٓحاة مً البحث  ْأغشاك البحث 

 لإلحابت الصخُحت. 

 ألاسئلت املفخىحت: • 

ت لإلحابت ِليها كما حؽاء، أي ؤلاحابت ِلُّ ئما          ْ بالخففُل كما لّ حّىى كل الخٍش باالخخفاس أ

ٓاةذ  ْمً ف ْ أغشالِا  ل مِما كاهذ وبُّتها  ٓماث ٌّخقذ بأنها مخّلقت بالعْإ ت بزكش أًت مّل الخٍش

 ألاظئلت اإلافخٓحت أنها ال جفُذ اإلابحٓر بحفش ئحاباجّ لمً ؤلاحاباث اإلاحذدة لّ مً قبل الباحث. 

 ألاسئلت الىصف مفخىحت • 

ُٓ مً ألاظ ْالىفق ًحخٓي َزا الى ْ ال(   ئلت ِلى هففحن ألاْل ًلٓن مغلقا أي ؤلاحابت فُّ جلٓن )وّم أ

ت للمعخجٓب للداء بشأًّ الخاؿ.   الشاوي جلٓن فُّ الخٍش

 صدق الاسخبيان:  - 2-7-4

ْهقاةق الاظخبُا ِلىّ   ٌّخبر الخحلُم مً وشف ألاظاجزة اإلاخخفحن بمشابت اإلآحّ لخذًذ حغحراث 

الُت )حامّت  03الاظخبُان ِلى ْ . ِشك َزا  ْالٍش ْ جقىُاث اليؽاواث البذهُت  أظاجزة مً مِّذ إلآم 

ٍٓشة( ٌؽِذ لِم  الب

ٓصَْ، ِمان ألاسدن:  38 ْ الخ ْاليؽش   . ي 1984للىباِت 

 ظحن حُم ًِ مىاهج البحث الّلمي. مإظعت الشظالت 

 ٓ ْكخابت الشظاةل الجامُّت.( اإلاإظعت ال  .. 1985وىُت لللخاب،، الجضاةش: دلُل الباحث في اإلاىهجُت 

 ولّذ َما 

  -ِماس دحٓػ. 2
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 ْ ْمىاهج البحث الّلمي بغشك جحلُمّ،  ْ ججشبتهم إلاُذاهُت فى اإلاجاالث الذساظُت  ٓاَم الّلمي  بمعخ

ٓقٓف ِلى بّن الشغشاث منها:  مً  خالل رلل جم ال

  .ئِادة جشجِب ألاظئلت 

  . ٍٓمِا بأخٔش ْحّ  ئصاحت بّن ألاظئلت 

  .ٍٓت لبّن ألاظئلت  ئِادة الفُاغت اللغ

 الىسائل إلاحصائيت املسخخدمت:  -4-8

ْدالت، حعاِذ ِلى  ل ئلى مإؼشاث كمُت  ٓ محاْل الخـٓ  ئن الِذف مً اظخّمال الذساظت ؤلاحفاةُت َ

ْالخلم، أما اإلاّادالث ؤلاحفاةُت اإلاعخّملت فهى:  ْالخفعحر   الخحلُل 

ْكزلل قاهٓن  ٍٓت الزي ٌّىى بذقت ِذد كشة سأي ألاس اء حتى هخملً مً الففل بُنهما،  قاهٓن الىبت اإلائ

لىا َزا ؤلاخخباس باحشاء مقاسهت بحن مخخلق الىخاةج ٌعمح كاف جشبُْ لشباث الذاللت ؤلاحفاةُت، كما 

ْ الخ ْاإلاقاسهت بحن الخلشاساث الخقُقُت  ٓقّت(.اإلاحفل ِليها مً خالل الاظخبُان  ت )اإلاخ  لشاساث الىٍٍش

 كاهىن اليسبت املئىٍت 

س  
ع    

ن
 

ٍٓتط  : اليعبت اإلائ

 ُ: ِذد الخلشاساث 

ُٓ الللي للُّىت  ن: اإلاجم

  كاهىن اخخباز كاف التربيعي  

 

    
(   ) 

 
 

 
 

 

K² ٓبت مً خالل الاخخباساث  : القُمت اإلاحع

O : ِذد الخلشاساث الخقُقُت 

E : ت  ِذد الخلشاساث الىٍٍش

ت      Eمً خالل اإلاّادلت الخالُت  Eًخم حعاب الخلشاساث الىٍٍش
مجموع التكراراث الحقيقيت

 عدد االختببراث الموضوعيت لألسئلت
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 : خالصة
ٌمكن اعتبار هذا الفصل الذي تطرقنا من خالله إلى المنهجٌة و طرق البحث، من بٌن       

أهم الفصول التى تناولتها الدراسة ألنه ٌحتوي على أهم العناصر األساسٌة التً قادتنا إلى 
 احتواء أهم المتغٌرات و العوامل التً كان بإمكانها أن تعٌق السٌر الحسن للدراسة. 

إن هذا الفصل ٌعتبر بمثابة الدلٌل والمرشد الذي ساعدنا على تخطى كل الصعوبات و       
بالتالً الوصول إلى تحقٌق أهداف البحث بسهولة كبٌرة، و تتناولنا فٌه أهم العناصر التى 

لمنهج المتبع، تفٌد الدراسة بشكل مباشر . الدراسة االستطالعٌة، الدراسة األساسٌة، ا
متغٌرات البحث، مجتمع الدراسة، مجاالت البحث، الوسائل اإلحصائٌة.
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رابعالفصل ال  
 عرض و تحليل نتائج االستبيان

 الخاص بالمدربين لكرة القدم
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 عرض و تحليل النتائج  -5-1
ٌهدف هذا االستبٌان إلى التعرف واالطالع على أراء المدربٌن فٌما ٌخص عدة        

معطٌات ومعلومات تخص موضوع التحضٌر البدنً ودوره فً زٌادة مستوى االنجاز 
الرٌاضً لصنف األكابر فً كرة القدم ولهذا الغرض قمنا بطرح أسئلة على المدربٌن، تدور 

لى معلومات علمٌة دقٌقة لذا استوجب إتباع البنود حول هذا الموضوع قصد الحصول ع
 التالٌة وفق التنظٌم اآلتً: 
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 للتحضٌر البدنً دور فً تحسٌن أداء الالعبٌن خالل منافسات كرة القدم  المحور األول:
 فً رأٌك إلى ماذا ٌرجع األداء الجٌد لالعبٌن خالل منافسات كرة القدم؟  السؤال األول:

 معرفة مدى تأخٌر اإلعداد البدنً على مردود الالعبٌن أثناء المنافسة الغرض من السؤال:

 على مردود الالعبٌنٌوضح تأثٌر االعداد البدنً  11الجدول رقم : 
 

 ²كا  %النسبة  التكرارات االجابات
 المحسوبة

 ²كا 
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرٌة

االستثناء 
 االحصائً

  %16.67 2 التحضٌر البدنً

 

14 

 

 

5.22 

 

 

0.05 

 

 

2 

 

 
 دال

التحضٌر التقنً و 
 التكتٌكً

0 00% 

التحضٌر البدنً 
 التقنً و التكتٌكً

00 83.33% 

 %100 02 المجموع

 

 
 

أن نسبة كبٌرة  OIٌتضح من خالل النتائج المتحصل علٌها فً الجدول رقم  تحليل النتائج:

% من عٌنة البحث أجابوا بأن األداء الجٌد لالعبٌن أثناء المنافسة راجع لكل 38.88وهً 

 OIالجوانب، التحضٌر البدنً والتحضٌر التقنى والتكتٌكً وهذا ما تم تمثٌله فً الشكل رقم 

( بدرجة 0.00محسوبة أكبر من كا المجدولة عند مستوى الثبات )وهذا ما ٌؤكد مقدار كا ال

 وبالتالى هناك فروق ذات داللة إحصائٌة.  02حرٌة 
االستنتاج: نستنتج مما سبق أن األداء الجٌد لالعبٌن أثناء المنافسة ٌرجع إلى كل الجوانب 

تقنً والتكتٌكى( التالٌة )التحضٌر مع أن هناك بعض المدرٌٌن بزون أن البدنى، التحضٌر ال
فهً جوانب هامة لتطوٌر األداء، اإلعداد البدنً أكثر أهمٌة مقارنة بالجوانب األخرى كونه 
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  العامل األساسى لألداء التقنى والتكتٌكى. 
 هل نقص التحضٌر البدنً ٌؤدي إلى تدنً مردود الالعبٌن أثناء المنافسة؟  السؤال الثاني:

 تحضٌر البدنً مع مردود الالعبٌن أثناء المنافسة. معرفة عالقة ال الغرض من السؤال:

 عالقة التحضٌر البدنً مع مردود الالعبٌن أثناء المنافسة :10الجدول رقم 

 ²كا %النسبة  التكرار االجابات
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرٌة

االستنتاج 
 االحصائً

  %100 12 نعم

12 

 

3.84 

 

0.05 
 

 

1 

 
 %00 0 ال دال

 %100 12 المجموع
 
 
 
 

 
 

 .ٌوضح دائرة نسبٌة تمثل عالقة التحضٌر البدنً على مردود الالعبٌن 10الشكل رقم 
 

% من عٌنة IOOٌتضح من خالل نتائج الجدول المتحصل علٌها أن نسبة  تحليل النتائج:
البحث أجابوا بأن نقص التحضٌر البدنً ٌؤدي إلى تدنً مردود الالعبٌن أثناء المنافسة، 

وهذا ما ٌؤكده مقدار كا المحسوبة أكبر من كا المجدولة عند  02وهذا ما " تمثٌله فى الشكل 

 وبالتالً هناك فروق ذات داللة إحصائٌة.  I( وبدرجة حرٌة  0.00مستوى الثبات )
نستنتج مما سبق أن المدربٌن ٌرجعون تدنً مردود الالعبٌن أثناء المنافسة  تاج:االستن

أساسا إلى نقص اإلعداد البدنً وهذا ما ٌؤثر على القدرات البدنٌة لدٌهم، وعدم القدرة على 
 سٌولوجٌة أمام المنافسة، خاصة معتحمل عبئ المنافسة والفوز فً الصراعات البدنٌة والف
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 .ٌتحملها بسبب هذا النقص من توقف، جري، وتغٌٌر االتجاهات التغٌرات التى ال
فً رأٌك كٌف ٌكون تأثٌر اإلعداد البدنً على النتائج إلى تحصٌل علٌها  السؤال الثالث:

 فرٌقكم خالل المنافسة؟. 
 معرفة نسبة تأثٌر التحضٌر البدنً على النتائج التً حققها الفرٌق.  الغرض من السؤال:

 نسبة تأثٌر التحضٌر البدنى على النتائج التى حققها الفرٌق :10الجدول رقم 

 ²كا %النسبة  التكرار االجابات
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرٌة

االستنتاج 
 االحصائً

  %03 70 بصفة عالٌة

0.33 

 

3.84 

 

0.05 
 

 

01 

 
 %42 00 بصفة عادٌة غٌر دالة

 %100 02 المجموع
 
 

 
 

 دائرة نسبٌة تمثل تأثٌر اإلعداد البدنً على نتائج الفرٌق 15الشكل رقم 

أن نسبة كبٌرة  08ٌتضح من خالل النتائج المتحصل علٌها فى الجدول رقم  تحليل النتائج:

% من عٌنة البحث أجابوا بأن اإلعداد البدنً له تأثٌر عالً على النتائج التً ٌحققها 03

وهذا ما ٌؤكده كا المحسوبة أصغر من كا  08ه فً الشكل رقم الفرٌق وهذا ما ٌتم تمثٌل

و بالتالً ال توجد فروق ذات داللة  OI( و بدرجة حرٌة 0.00المجدولة عند مستوى الثبات) 
 إحصائٌة، 
نستنتج من خالل ما سبق أن المدربٌن ٌرجعون سبب النتائج التً تحصل علٌها  االستنتاج:

فرٌقهم ٌعود إلى نوعٌة اإلعداد البدنوالمطبق على الالعبٌن ونجاحه وا ن كان ناقصا فإن 
الفرٌق سٌتلقى نتائج سلبٌة والعكس صحٌح من هنا ٌتبٌن لنا أهمٌة هذه المرحلة من التدرٌب 

 ة الموسم. نظرا لتأثٌره على بقٌ



 

59 
 

 كٌف ٌؤثر نقص أو سوء اإلعداد البدنً على مردود الالعبٌن أثناء المنافسة؟ السؤال الرابع:
 معرفة شدة تأثٌر اإلعداد النفسً على مردود الالعبٌن أثناء المنافسة.  الغرض من السؤال:

 ٌوضح شدة تأثٌر اإلعداد البدنً على مردود الالعبٌن :10الجدول رقم 

 ²كا %النسبة  كرارالت االجابات
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرٌة

االستنتاج 
 االحصائً

  %83.33 10 ٌؤثر كثٌرا

0.88 

 

.038 
 

00.0 

 

0.0 

 
 %16.67 02 لدٌه تأثٌر نوعا ما  دالة 

 %100 12 المجموع
 
 

 
 

 دائرة نسبٌة تمثل شدة تأثٌر اإلعداد البدنً على مردود الالعبٌن 10لشكل رقم 

أن نسبة كبٌرة  00تحلٌل النتائج: ٌتضح من خالل النتائج المتحصل علٌها فً الجدول رقم 

% من عٌنة البحث أجابوا بأن سوء اإلعداد البدنً له تأثٌر كبٌر على ٌؤكده مقدار كا 38.88

و بالتالى  OI( و بدرجة حرٌة  0.00عند مستوى الثبات )المحسوبة أكبر من كا المجدولة 
 هناك فروق داللة إحصائٌة. 

نستنتج مما سبق أن مردود الالعبٌن ٌتعلق بسوء أو نقص اإلعداد البدنى، إال  االستنتاج:
 أننا ال ٌمكننا أن نهمل عوامل أخرى مثل عائق اإلصابات ووسائل االسترجاع.

البرنامج الذي طبقته أثناء فترة اإلعداد البدنً ناجح مقارنة هل تعتقد أن  السؤال الخامس:
 بمردود الالعبٌن أثناء المنافسة؟. 

معرفة مدى نجاح اإلعداد البدنً مقارنة بمردود الالعبٌن أثناء  الغرض من السؤال:
 المنافسة. 
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 ٌوضح مدى نجاح اإلعداد البدنى مقارنة بمردود الالعبٌن أثناء المنافسة. : 15الجدول رقم 
 

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %25 03 وّم

6.5 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

 8.33 01 ال دالت 

ِٓا ما  %66.67 08 ه

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 

 
ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت 07الشكل زكم  ذاد البذوي مقاسهت بمشد  داةشة وعبُت جمشل مذٔ هجاح ؤلِا

ْهي  05ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها فى الجذْل سقم  جحليل الىخائج: أن وعبت كبحرة 

ْد 66.67 ذاد البذوى هاجخت مقاسهت بمشد ٓا بأن البرهامج اإلاىبك أزىاء فترة ؤلِا % مً ُِىت البحث أحاب

َْزا ما جم جمشُلّ في الؽلل سقم  ٓبت أكبر مً 05الالِبحن أزىاء اإلاىافعت  كا  َْزا ما ًإكذٍ كا اإلاحع

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث  .اإلاجذ

ت 0.0 ْ بذسحت حٍش ق راث داللت ئحفاةُت.  02(   ْ بالخالى َىاك فْش

ٓد ئلى  ن بأن اإلاشدد الزي ًقذمّ الالِبحن ٌّ ٓبحن ًْش الاظخيخاج: وعخيخج مما ظبك أن اإلاذسبحن اإلاعخج

ُِٓت   ه

ْرلل إلاا ًدعم بّ  ذاد البذوي،  ْالبرهامج في حذ راجّ ال ًملً البرهامج اإلاىبك خالل فترة ؤلِا الخخىُي 

ْمىافعت. بى   أن ًخحقك ئال ئرا كان َىاك مخىي جذٍس
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ْد  السؤال الخامس: ذاد البذوي هاجح مقاسهت بمشد َل حّخقذ أن البرهامج الزي وبقخّ أزىاء فترة ؤلِا

 الالِبحن أزىاء اإلاىافعت؟. 

ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت.  الغسض مً السؤال: ذاد البذوي مقاسهت بمشد  مّشفت مذٔ هجاح ؤلِا

ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت. : 05الجدول زكم  ذاد البذوى مقاسهت بمشد  ًٓضح مذٔ هجاح ؤلِا

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %25 03 وّم

6.5 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

 8.33 01 ال دالت 

ِٓا ما  %66.67 08 ه

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 
ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت 07الشكل زكم  ذاد البذوي مقاسهت بمشد  داةشة وعبُت جمشل مذٔ هجاح ؤلِا

ْهي  05جحلُل الىخاةج: ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها فى الجذْل سقم  أن وعبت كبحرة 

ْد 66.67 ذاد البذوى هاجخت مقاسهت بمشد ٓا بأن البرهامج اإلاىبك أزىاء فترة ؤلِا % مً ُِىت البحث أحاب

َْزا ما جم جمشُلّ في الؽلل سقم  ٓبت أكبر مً كا َْزا ما ًإكذٍ كا اإلا 05الالِبحن أزىاء اإلاىافعت  حع

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث)  ت 0.05اإلاجذ ْ بذسحت حٍش ق راث داللت ئحفاةُت.  02(  ْ بالخالى َىاك فْش

ٓد ئلى  الاسخيخاج: ن بأن اإلاشدد الزي ًقذمّ الالِبحن ٌّ ٓبحن ًْش وعخيخج مما ظبك أن اإلاذسبحن اإلاعخج

ْرلل إلاا ذاد البذوي،  ُِٓت البرهامج اإلاىبك خالل فترة ؤلِا ْالبرهامج في حذ راجّ ال  ه ًدعم بّ الخخىُي 

ْمىافعت. بى   ًملً أن ًخحقك ئال ئرا كان َىاك مخىي جذٍس

 جفيُق اإلاذسب للمذة اإلاىاظبت لفترة الخحمحر البذوي حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت  املحىز الثاوي:
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ْح مذة الخحمحر البذوي في البرهامج العىٓي؟  السؤال ألاول:  كم جترا

 مّشفت اإلاذة التى ًخففِا اإلاذسب لإلِذاد البذوي.  ض مً السؤالالغس 

ذاد البذوى فى البرهامج العىٓي  :06حدول زكم   ًٓضح مذة ؤلِا

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %25 03 وّم

6.5 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

 8.33 01 ال دالت 

ِٓا ما  %66.67 08 ه

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 
ذاد البذوي في البرهامج العىٓي  08الشكل زكم   داةشة وعبُت جمشل مذة ؤلِا

ْهي  06ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج : % IOOأن وعبت كبحرة 

ٓا بأن مذة الخحمحر البذوى أكثر مً  َْزا ما " جمشُلّ في الؽلل سقم  22مً ُِىت البحث أحاب ٓم  ً006 

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث)  ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ٓكذٍ كا اإلاحع ت 0.05َْزا ما ً ْ بذسحت حٍش ْبالخالى  02( 

ق راث داللت ئحفاةُت.   َىاك فْش

ذاد البذوى فترة جقذس بـأكثر مً وعخيخج مما ظبك أن أغلب اإلا الاسخيخاج:  22ذسبحن ًخففٓن لفترة ؤلِا

َٓا بّذ  ب بّذ فترة الىقاَت التى قم ٓدة الالِبحن ئلى ج الخذٍس خباساث ِذًذة مشل: ِ ْرلل ِال ٓم  ً

ٓاحِت اإلاخىلباث البذهُت فى فترة  ذاد الالِب إلا ْكزلل حّخبر َزٍ اإلاذة مالةمت ِإل نهاًت اإلآظم اإلااض ى، 

 اإلاىافعت.
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 َل مذة الخحمحر البذوى اإلاىبقت في البرهامج حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت؟  الثاوي: السؤال

 مّشفت مذٔ جأزحر مذة الخحمحر البذوي ِلى الففاث البذهُت  الغسض مً السؤال:

 ًٓضح مذٔ جأزحر مذة الخحمحر البذوي ِلى الففاث البذهُت :07الجدول زكم 

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

ُٓ الى  ٓم 15مً أظب ً 00 00  

6.5 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

ٓم الى  16مً  غحر دالت   00 00 ًٓم 21ً

 %100 12 ًٓم 22اكثر مً 

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 
 07جمشُل وعبي للجذْل سقم  09الشكل زكم 

ْهي  07ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج: % IOOأن وعبت كبحرة 

ٓا بأن مذة الخحمحر البذوي اإلاىبقت فى البرهامج حعاِذ فى جىمُت الففاث البذهُت  مً ُِىت البحث أحاب

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث) « َْزا ما ًإكذٍ كا ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ْ 0.05اإلاحع ت  (  ْ  OIبذسحت حٍش

ق راث داللت ئحفاةُت.   بالخالى َىاك فْش

ن بأن مذة الخحمحر البذوى اإلاىبقت في الاسخيخاج ٓبحن ًْش : وعخيخج مما ظبك أن غالبُت اإلاذسبحن اإلاعخج

 البرهامج حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت.
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باجلم؟  السؤال الثالث: ذاد البذوي خالل جذٍس  كم جبلغ دسحت ألاَمُت التى جليها إلاشحلت ؤلِا

ذاد البذوي.  الغسض مً السؤال:  مّشفت مذٔ ألاَمُت التى ٌّىيها اإلاذسب إلاشحلت ؤلِا

ذاد البذوى :08الجدول زكم   مذٔ اَخمام اإلاذسب بمشحلت ؤلِا

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  00 00 مىخفمت

24 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

 00 00 مخٓظىت دالت 

 %100 12 ِالُت

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 

 
 دائسة وسبيت جمثل مدي اهخمام املدزب بمسحلت إلاعداد البدوي IOالشكل زكم 

% مً ُِىت IOOأن وعبت  08ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج:

َْزا ما جم جمشُلّ فى  ذاد البذوي راث أَمُت ِالُت باليعبت لفئت ألاكابش  ٓا بأن مشحلت ؤلِا البحث أحاب

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث)  08الؽلل سقم  ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ْ 0.05َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا اإلاحع  )

ت  ق راث داللت ئحفاةُت،  02بذسحت حٍش  ْ بالخالى َىاك فْش

ْ َزا هٍشا لخأزحر َزٍ  الاسخيخاج: وعخيخج مما ظبك أن اإلاذسب ٌّىي أَمُت كبحرة لإلِذاد البذوي 

 اإلاشحلت.
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ذاد البذوي؟  السؤال السابع: ن ِليها أزىاء قُاملم باِإل  ما هي الففاث التى جشكْض

ذاد البذوي.  الغسض مىه:  مّشفت الففت البذهُت التى ًشكض ِليها في فترة ؤلِا

ذاد البذوى : 09الجدول زكم   ًٓضح الففت البذهُت التى ًشكض ِليها اإلاذسب فى فترة ؤلِا

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

ت   %25 03 العِش

 

10.5 

 

 

9.49 

 

 

0.05 

 

 

04 

 

 

 دال 

ٓة  %25 03 الق

 %00 00 اإلاّشفت

      %50 06 الخحمل

      %00 00 الشؼاقت

ُٓ  %100 12 اإلاجم

 
ذاد البذوي IIالشكل زكم   داةشة وعبُت جمشل وعبت الففاث البذهُت التي ًشكض ِليها اإلاذسب في فترة ؤلِا

ْهي  09ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج: % 50أن وعبت كبحرة 

ذاد البذوي هي الخحمل  ن ِليها أزىاء القُام باِإل ٓا بأن الففت البذهُت التي ًشكْض مً ُِىت البحث أحاب

ْلت 09َْزا ما جم جمشُلّ في الؽلل سقم  ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ِىذ  َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا اإلاحع

ت 0.05معخٔٓ الشباث)  ْ بذسحت حٍش ق راث داللت ئحفاةُت.  04(   ْ بالخالى َىاك فْش

ت هي الّىاـش البذهُت التى يهخم  الاسخيخاج: ْالعِش ٓة  وعخيخج مً خالل الىخاةج أِالٍ أن الخحمل، الق

َْزا ال ٌّني أن الّىاـش ألاخٔش لِغ لِا جأزحر  ذاد البذوي  ْا هما بها اإلاذسب خالل فترة ؤلِا ِلى الالِب 

 أقل أَمُت.
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ٍٓش الففاث البذهُت  السؤال الخامس: ذاد البذوي ِلى جى َل ظاِذ البرهامج الزي وبقخّ أزىاء ؤلِا

 ِىذ الالِبحن؟ 

ذاد البذوي ِلى الففاث البذهُت.  الغسض مً السؤال:  مّشفت مذٔ جأزحر بشهامج ؤلِا

ٍٓش الففاث البذهُت أز :IOالجدول زكم  ذاد البذوىًٓضح مذٔ جى  ىاء ؤلِا

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %25 03 وّم

6.5 

 

5.99 

 

00.5 

 

02 

 

 8.33 01 ال دالت 

ِٓا ما  %66.67 08 ه

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 

 

 

 
 مدي جطىٍس الصفاث البدهيت أزىاء إلاعداد البدويدائسة وسبيت جمثل  12الشكل زكم 

ْهي  IOًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج: أن وعبت كبحرة 

66f67%  ٍٓش ذاد البذوي حعاِذ في جى ٓا بأن البرهامج اإلاىبك أزىاء مشحلت ؤلِا مً ُِىت البحث أحاب

َْزا ما ٓبت  IO" جمشُلّ فى الؽلل سقم  الففاث البذهُت ِىذ الالِبحن  َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا اإلاحع

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث)  ت 0.05أكبر مً كا اإلاجذ ْ بذسحت حٍش ق راث داللت  02(  ْ بالخالي َىاك فْش

 ئحفاةُت. 

ن بأن البرهامج الزي جم جىبُقّ في  الاسخيخاج: ٓبحن ًْش وعخيخج مما ظبك أن مٍّم أفشاد الُّىت اإلاعخج
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ٍٓش الففاث البذهُت فترة ذاد البذوى حعاَم في جى  ؤلِا

الُحن في  املحىز الثالث: الىقق اإلاّشفي لذٔ اإلاذسبحن فُما ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى أداء الٍش

 مىافعاث كشة القذ ؟ 

ٓامل التي حّخمذ ِليها أزىاء الخحمحر البذوي؟  السؤال ألاول:  ما هي الّ

ذاد البذوي  الغسض مً السؤال:  مّشفت الىشق التى ٌعخّملِا اإلاذسب أزىاء ؤلِا

 ًٓضح الىشق اإلاعخّملت اإلاذسب أزىاء ؤلاِذاد البذوى IIحدول زكم 

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %25 03 الخبرة

0.3 

 

3.84 

 

00.5 

 

0.1 

 

 %75 09 اإلاّشفت  دال 

ُٓ  %100 12 اإلاجم

 

 
ذاد البذوي 13الشكل زكم   داةشة وعبُت جمشل ًٓضح الىشق اإلاعخّملت اإلاذسب أزىاء ؤلِا

% مً 75أن وعبت كبحرة  IIًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها فى الجذْل سقم  جحليل الىخائج:

َْزا ما جم جمشُلّ  ٓا بأنهم ٌّخمذْن ِلى ِامل اإلاّشفت أزىاء مشحلت الخحمحر البذوى  ُِىت البحث أحاب

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث)  IIفى الؽلل سقم  ٓبت أقل مً كا اإلاجذ هالحَ في الجذْل أِالٍ أن كا اإلاحع

ت 0.05 ْ بذسحت حٍش  )OI ق راث د  اللت ئحفاةُت. ْ بالخالى ال جٓحذ فْش

ْقذ أؼاس " محمذ  الاسخيخاج: وعخيخج مما ظبك أن مٍّم أفشاد الُّىت ٌّخمذْن ِلى ِامل اإلاّشفت 

اض ي ِملُت  ب الٍش الُت: أن ِملُت الخذٍس ْاإلاىافعت الٍش ب  حعحن ِالْي" في كخاب ِلم الىفغ للخذٍس

ْتهذف أظاظا ئلى ئِ ْاإلابادب الّلمي،  ٍٓت حّلُمُت مىٍمت " للظغ  ذاد الفشد لخحقُك أِلى معذٔ جشب

اض ي.  ٍس
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ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت؟  السؤال الثاوي:  في سأًل كم حعاَم ِملُت الخحمحر البذوي في جحعحن مشد

ْد الالِبحن  الغسض مً السؤال:  مّشفت وعبت جأزحر الخحمحر البذوي ِلى مشد

ْد الال  12الجدول زكم   ِبحنًٓضح وعبت جأزحر الخحمحر البذوى ِلى مشد

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

20% 00 25%  

18.5 

 

5.99 

 

0.05 

 

 

02 

 

 %8.33 01 %40 دالت 

80% 11 91.67% 

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 

 
ْد الالِبحن 14الشكل زكم   داةشة وعبُت جمشل جأزحر الخحمحر البذوي ِلى مشد

ْهى  12ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها فى الجذْل سقم  جحليل الىخائج : أن وعبت كبحرة 

ْد الالِبحن بيعبت 91.67 ٓا بأن الخحمحر البذوي ٌعاَم في جحعحن مشد ْ 80% مً ُِىت البحث أحاب  %

ْلت ِىذ  12ل سقم َزا ما " جمشُلّ في الؽل ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ْ َزا ما ًإكذٍ مقذاس كا اإلاحع

ت 0.05معخٔٓ الشباث)  ْبذسحت حٍش ق راث داللت ئحفاةُت.  02(   ْ بالخالى َىاك فْش

ْد الالِبحن بيعبت  الاسخيخاج: وعخيخج مما ظبك أن ِملُت الخحمحر البذوي حعاَم في جحعحن مشد

80.% 
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ب كُق جخّاملٓن مْ ألامش؟  السؤال الثالث:  ِىذما حؽّش بخّب الالِبحن أزىاء الخذٍس

 مّشفت جفشف اإلاذسب ِىذما ٌؽّش الالِب بالخّب  الغسض مً السؤال:

 ًٓضح جفشف اإلاذسب ِىذما ٌؽّش الالِب بالخّب :13الجدول زكم 

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

ٓقق   %8.33 01 جىالبهم بالخ

18.5 

 

5.99 

 

0.05 

 

 

02 

 

 91.67 11 جىالبهم باالظترحاُ دال 

 %00 00 جىالب باالظخمشاس

ُٓ       %100 12 اإلاجم

 

 
 داةشة وعبُت جمشل جفشف اإلاذسب ِىذما ٌؽّش الالِب بالخّب 15الشكل زكم 

ْهي  13ًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها فغي الجذْل سقم  جحليل الىخائج: أن وعبت كبحرة 

ٓا بأن ِىذ ئحعاظِم بخّب الالِبحن فانهم ًىالبٓن منهم باالظترحاُ 91.67 % مً ُِىت البحث أحاب

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث )  ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ت 0.05َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا؟ اإلاحع ْ بذسحت حٍش  )

ن الالِبحن باالظترحاُ ِىذما ْ  02 ق راث داللت ئحفاةُت. أ: أغلب اإلاذسبحن ًأمْش بالخالي َىاك فْش

 ًالحٍٓن أنهم 

اهىالقا : الىخا أِالٍ م جج وعخيخج مخّبٓن، فاجخار القشاس ـفت ًجبأن ًخفق بها اإلاذسب  الاسخيخاج:

ٓل.  َْزا هٍش ا إلاا جلدعُّ مً أَمُت في ئًجاد الخل
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َل جبرمجٓن حفق ئلافُت خاـت بّملُت الخحمحر البذوي لخىمُت الففاث البذهُت  السابع:السؤال 

 أزىاء اإلآظم؟ 

بُت ئلافُت لخىمُت الففاث  الغسض مً السؤال: مّشفت ئن كان اإلاذسب ًخفق حفق جذٍس

 البذهُت، 

بُت ئلافُت لخىمُت الففاث البذهُ : 14حدول زكم   ت.ًٓضح ئن كان اإلاذسب ًخفق حفق جذٍس

 ²كا %اليعبت  الخلشاس الاحاباث

ٓبت  اإلاحع

 ²كا

ْلت  اإلاجذ

معخٔٓ 

 الشباث

دسحت 

ت  الخٍش

الاظخيخاج 

 الاحفاتي

  %100 12 وّم

12 

 

3.84 

 

0.05 

 

0.1 

 

 %00 00 ال دال 

ُٓ  %100 12 اإلاجم

 

 
بُت ئلافُت لخىمُت الففاث  16الشكل زكم  داةشة وعبُت جمشل ئن كان اإلاذسب ًخفق حفق جذٍس

 البذهُت.

ٓا بأنهم IOOًخطح مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها أن وعبت  جحليل الىخائج: % مً ُِىت البحث أحاب

ْ َزا ما " جمشُلّ في الؽلل سقم  بُت ئلافُت مً أحل جىمُت الففاث البذهُت،  ًخففٓن حفق جذٍس

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث ) « َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا 14 ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ت 0.05اإلاحع ْ بذسحت حٍش  )

OI  ،ق راث داللت ئحفاةُت  ْ بالخالى جٓحذ فْش

ٓبحن ًخففٓن حفق ئلافُت لخىمُت  الاسخيخاج: وعخيخج مما ظبك أن أغلب اإلاذسبحن اإلاعخج
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 الففاث البذهُت.

 

 

 اإلاّشفت لخقعُماث الخحمحر البذوي؟ َل لذًل  السؤال الخامس:

 مّشفت ئن كان للمذسب دساًت بّملُت الخحمحر البذوي.  الغسض مىه:

 ًٓضح ئن كان للمذسب دساًت بّملُت الخحمحر البذوى

 
 داةشة وعبُت جمشل مذٔ ئإلاام اإلاذسب بّملُت الخحمحر البذوي 17الشكل زكم 

ْهي  15مً خالل الىخاةج اإلاخحفل ِليها في الجذْل سقم  جحليل الىخائج: % مً 83.33أن وعبت كبحرة 

َْزا ما جم جمشُلّ فى الؽلل سقم  ذاد البذوي،  ٓا بأنهم ِلى دساًت بخقعُماث ؤلِا  15ُِىت البحث أحاب

ْلت ِىذ معخٔٓ الشباث )  ٓبت أكبر مً كا اإلاجذ ْ بذسحت حش 0.05َْزا ما ًإكذٍ مقذاس كا اإلاحع  OIٍت ( 

ق راث داللت ئحفاةُت.   ْ بالخالى جٓحذ فْش

ذاد البذوى. الاسخيخاج: ٓبحن ِلى دساًت جامت بخقعُماث ؤلِا  وعخيخج مما ظبك أن أغلب اإلاذسبحن اإلاعخج
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 مىاكشت وملازهت الىخائج بالفسطياث  -2-5

 مىاكشت الىخائج بالفسطياث 

 مىاكشت هخائج الفسطيت الجصئيت ألاولى 

 : مىاكشت هخائج الفسطيت الجصئيت ألاولى16الجدول زكم 

 ²كا %اليسبت  ألاحىبت ألاسئلت

 املحسىبت

 ²كا

 املجدولت

 الاسخيخاج 

 الاحصائي

وي زأًك إلى ماذاًسحع 

ألاداءالجيدلالعبحن خالل 

 مىافساث كسة اللدم؟

  5.99 14 %16.67 الخحظحر البدوي

 %00 الخحظحر الىفس ي والخكخيكي دال

 %83.33 الازىحن معا

هل هلص الخحظحر البدوي 

لالعبحن ًؤدي إلى جدوي 

 مسدودهم أزىاء املىافست؟

 دال 3.84 12 %100 وعم

 %00 ال

في زأًك كيف ًكىن جأزحر 

 الاعداد البدوى 

على هخائج التي جحصل 

لكم أزىاء   عليها فٍس

 املىافست؟

 غحر   دال 3.84 0.33 %58 بصفت عاليت

 %42 بصفت عادًت

كيف ًؤزس هلص و سىء 

 إلاعداد البدوى 

على مسدود الالعبحن أزىاء 

 املىافست؟

 دال 3.84 5.33 %83.33 ًؤزس كثحرا

 %16.67 لدًه جأزحر هىعا ما

هل حعخلد أن البرهامج 

 الري طبلخه أزىاء 

فترة إلاعداد البدوي هاجح 

 ملازهت بمسدود 

 الالعبحن أزىاء املىافست؟

  3.84 6.5 %25 وعم 

 %8.33 ال دال

 %66.67 هىعا ما

ٓس ألاْل اإلاخّلك بالفشلُت الجضةُت  16مً خالل هخاةج الجذْل سقم  اإلاخممً للظئلت الخاـت باإلاح

ْس الخحمحر البذوي في جحعحن أداء الالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم جبحن  ٓس حٓل د ْلى التي جخمح ألا
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ق راث داللت ئحفاةُت فى ألاظئلت ما ِذا سقم  باس باسظٓن )كا( ْ َزا مً خالل اخخ 03أن َىاك فْش

ْج بحن ) 0.05ِىذ معخٔٓ الشباث  َْزا ٌّني أن : 5.99()3.84سجلىا قُم )كا( جترا  ) 

ْالخلخُلى  ْالخحمحر الخقنى  ألاداء الجُذ لالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم ًشحْ ئلى الخحمحر البذوي 

ٍٓش ألاداء.  ٓليها كل منهما في جى  َْزا للَمُت التى ً

ذاد البذو ْدَم أزىاء اإلاىافعت ألن رلل ًإزش ِلى القذساث هقق ؤلِا ى لالِبحن ًإدي ئلى جذوي مشد

ِْذم القذسة ِلى الخحمل.   البذهُت لذيهم 

ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت هقق  ن أن البرهامج الزي جم جىبُقّ هاجح مقاسهت بمشد غالبُت اإلاذسبحن ًْش

ْد الالِبحن أزىاء ذاد البذوي ًإزش كشحرا ِلى مشد .  ؤلِا ٓامل ألاخٔش  اإلاىافعت ئال أهىا ال ًملً أن نهمل الّ

ْس كبحر في جحعحن أداء  - ا أن الخحمحر البذوي لّ د ْجفعحَر ًٍِش مً خالل مّالجت الىخاةج ؤلاحفاةُت 

ْلى التي جىق ِلى  ٓل أن الفشلُت الجضةُت ألا ْمىّ كىدُجت نهاةُت ًملىىا الق الالِبحن خالل اإلاىافعت 

ْس في جحعحن أداء الالِبحن خالل مىافعاث كشة القذم قذ جحققذ بيعبت كبحرة. أن للخحمحر البذوي  د

 مىاكشت هخائج الفسطيت الجصئيت الثاهيت 

 مىاقؽت هخاةج الفشلُت الجضةُت الشاهُت :17الجدول زكم 

 ²كا %اليسبت ألاحىبت ألاسئلت

 املحسىبت

 ²كا

 املجدولت

 الاسخيخاج 

 الاحصائي

 كم جتراوح مدة الخحظحر 

 البرهامج السىىي؟

  5.99 14 %00 ًىم 15مً أسبىع إلى 

 %00 ًىم 21ًىم الى 16مً  دال

 %100 ًىم 21أكثر مً 

 هل مدة الخحظحر البدوي 

البرهامج حساعد في جىميت 

 الصفاث البدهيت ؟

 دال 3.84 12 %100 وعم

 %00 ال

كم جبلغ دزحت ألاهميت التي 

 جىليها ملسحلت 

البدوي خالل  إلاعداد

باجكم؟  جدٍز

 دال  5.99 24 %00 مىخفظت

 %00 مخىسطت

 %100 عاليت

ما هي الصفاث البدهيت 

 التي جسكصون عليها 

أزىاء كيامكم باإلعداد 

 البدوى ؟

 دال 9.49 10.5 %50 الخحمل 

 %25 السسعت 

 %25 اللىة

 %00 املسوهت

 %00 السشاكت
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هل ساعد البرهامج الري 

 طبلخه أزىاء الاعداد 

البدوي على جطىٍس الصفاث 

 البدهيت عىد 

 الالعبحن ؟

  5.33 6.5 %25 وعم 

 %8.33 ال دال

 %66.67 هىعا ما

ٓس الشاوى اإلاخّلك بالفشلُت الشاهُت التى  17مً خالل هخاةج الجذْل سقم  اإلاخممً للظئلت الخاـت باإلاح

ٓل جفيُق اإلاذسب إلاذة اإلاىافعت لفترة الخحمحر البذوى حعاِذ فى جىمُت الففاث البذهُت  ٓس ح جخمح

َْزا مً خالل اخخباس  ق راث داللت ئحفاةُت في حمُْ ألاظئلت  باسظٓن )كأ( ِىذ  جبحن أن َىاك فْش

ْح بحن )0.05معخٔٓ الشباث ) ْالتي جترا ٓبت  ْ )6.5( سجلىا قُم )كا( اإلاحع ( ْهي قُم هفٓق قُم 24( 

ْح بحن ) ْلت التي جترا ْ )3.84)كا"( اإلاجذ َْزا ٌّني: 9.49(   ) 

ذاد البذوي اكثر مً  - خباساث ِذًذة مشل  22اإلاذة التى ًخففِا حل اإلاذسبحن لفترة ؤلِا ٓم ِال ٓدة ً ِ

َٓا بّذ نهاًت اإلآظم.  ب بّذ فترة الىقاَت التي قم ٓ الخذٍس  الالِبحن ئلى ح

ٓا بّ فى بذاًت اإلآظم حعاِذ فى  - ًٔش اإلاذسبحن أن مذة الخحمحر البذوى اإلاىبقت في البرهامج الزي قام

 جىمُت الففاث البذهُت. 

 ٓليها َزٍ اإلاشحلت.لإلِذاد البذوى أَمُت ِالُت لذٔ اإلاذسبحن هٍشا للفاةذة التي ج -

ٓة حُث  - ت، الق الففاث البذهُت التى ًشكض ِليها اإلاذسبحن أزىاء قُامِم باألداء البذوي هي الخحمل،العِش

 كاهذ وعبت كل منهم كاآلحي 

 % 50الخحمل 

ٓة  ْالق ت   % 25العِش

ٍٓش  - ذاد البذوي هاجح ْظاِذ في جى ْا أن البرهامج الزي جم جىبُقّ في فترة ؤلِا كل اإلاذسبحن أكذ

 الففاث البذهُت. 

ا أن اإلاذسبحن يهخمٓن بخفيُق اإلاذة اإلاىاظبت لفترة  ْجفعحَر ًٍِش مً خالل مّالجت الىخاةج ؤلاحفاةُت 

 الخحمحر البذوى ألن رلل ٌعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت. 

ْكىدُجت ًملىىا القٓل أن الفشلُت الجضةُت الشاهُت التي جىق ِلى أن جفيُق اإلاذسب للمذة  ْمىّ 

 اإلاىاظبت لفترة الخحمحر البذوى حعاِذ فى جىمُت الففاث البذهُت قذ جحققذ بيعبت كبحرة.
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 مىاكشت هخائج الفسطيت الجصئيت الثالثت

 : مىاكشت هخائج الفسطيت الجصئيت الثالثت  18الجدول زكم 

 ²كا %اليسبت ألاحىبت ألاسئلت

 املحسىبت

 ²كا

 املجدولت

 الاسخيخاج 

 الاحصائي

ما هي العىامل التي حعمد عليها 

 أزىاء الخحظحر البدوى ؟

  3.84 3 %25 الخبرة

 %75 املعسفت غحر دال

في زأًك كم حساهم عمليت 

البدوي في جحسحن مسدود الخحظحر 

 الالعبحن أزىاء املىافست؟

 دال 5.99 18.5 %00 باملئت  20

 %8.33 باملئت 40

 %91.67 باملئت  80

عىدما حشعس بخعب الالعبحن أزىاء 

ب خاصت كيف جخعاملىن  الخدٍز

 مع ألامس ؟

 دال  5.99 18.5 %8.33 جطالبهم بالخىكف

 %91.67 جطالبهم باسترحاع

 %00 جطالبهم باالسخمساز

هل جبرمجىن حصص إطافيت 

خاصتبعمليت الخحظحر البدوي 

لخىميت الصفاث البدهيت أزىاء 

 املىسم ؟

 دال 3.84 12 %100 وعم

 %00 ال

هل لدًك املعسفت لخلسيماث 

 الخحظحر البدوي ؟

  3.84 5.33 %83.33 وعم

 %16.67 ال دال

 

ٓس الشالث اإلاخّلقت بالفشلُت الجضةُت  18مً خالل هخاةج الجذْل سقم  الخممً للظئلت الخاـت باإلاح

ٓإلن كان الىقن اإلاّشفي لذٔ اإلاذس بحن فُما ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى  ٓس ح الشالشت التى جخمح

ق راث داللت ئحفاةُت الُحن في مىافعاث كشة القذم جبحن أن َىاك فْش في حمُْ ألاظئلت ما  أداء الٍش

ْح بحن ) ْالتي جترا ٓبت  َْزا خالل اخخباس بإ ظٓن )كا"( اإلاحع ْ )03ِذ العإال ألاْل  ْهي قُم 18.5(   )

ٓس بحن )6جفٓق قُم )كا ْلت التي جخمح ْ )3.84( اإلاجذ َْزا ٌّني أن: 5.99(   ) 

ٓامل التي ٌّخمذ ِليها اإلاذسبحن أزىاء ِملُت الخحمحر البذوى ِامل اإلا - ب الّ ّشفت ألن ِملُت الخذٍس

ٍٓت حّلُمُت.  اض ى ِملُت جشب  الٍش

قت صخُحت حُث ًىلب منهم القُام  - ِىذما ٌؽّش الالِبحن بالخّب ًخفشف اإلاذسب مِم بىٍش

 باالظترحاُ.
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 كل اإلاذسبحن ًخففٓن حفق ئلافُت في مشحلت الخحمحر البذوى مً أحل جىمُت الففاث البذهُت.   -

ْمىّ كىدُجت ًملىىا القٓل أن الفشلُت الشالشت اإلاذسبحن ِلى دساًت جا - ذاد البذوى  مت بخقعُماث ؤلِا

الُحن  التي جىق ِلى أن الىقق اإلاّشفي لذٔ اإلاذسبحن فُما ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى أداء الٍش

 في مىافعاث كشة القذم قذ جحققذ بيعبت كبحرة.

 ملازهت الفسطياث بالفسطيت العامت :

 جتالىدي الفسصياث

للخحظحر البدوي دوز جحسحن أداء الالعبحن خالل مىافساث كسة  الفسطيت ألاول 

 اللدم.

 جحللذ

جصييف املدزب للمدة املىاسبت لفترة الخحظحر البدوي حساعد في  الفسطيت الثاهيت

 جىميت الصفاث البدهيت.

 جحللذ

بالخحظحرالبدوي ًؤزس الىلص املعسفى لدي املدزبحن فيما ًخعلم  الفسطيت الثالثت

اطيحن فى مىافساث كسة اللدم.  على أداء الٍس

 جحللذ

اض ي عىد  الفسطيت العامت ادة مسخىي إلاهجاش الٍس للخحظحر البدوي دوز في ٍش

 العبي كسة اللدم.

 جحللذ
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 الخالصت :

ٍٓشة،           ْالًت الب ٓاقْ الخقُقي للشة القذم لفئت ألاكابش في  مً خالل َزا الففل جملىا مً ئبشاص ال

ٓ أَمُت الخحمحر البذوي قبل  ُٓ اإلاقترح في َزا البحث َ ْاإلآل خاـت فُما ًخق الجاهب البذوي لِم، 

بى كشة القذم، اض ى ِىذ ِال ادة معخٔٓ ؤلاهجاص الٍش ْسٍ في ٍص ْد ذاد البذوي الجُذ  اإلاىافعت  حُث أن ؤلِا

ذاد البذوى لّ أزش  اض ى، فمً خالل الىخاةج التى جحفلىا ِليها ْحذها أن ؤلِا ْس فّال فى ؤلاهجاص الٍش لّ د

اض ى في مىافعاث كشة القذم.   ئًجابي ِلى ؤلاهجاص الٍش

ادة معخٔٓ ؤلا           ٓل للخحمحر البذوي أَمُت كبحرة في ٍص اض ي ْ في ألاخحر ًملً أن هق هجاص الٍش

 لالِبحن حُث ال بذ ِلى اإلاذسب ْلْ بشهامج خاؿ ئرأس اد جحقُك هخاةج ئًجابُت معخقبال.
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 الاسخيخاج العام :

ادة معتى ؤلاهجاص       ْسٍ في ٍص ْد مً خالل الذساظت التي جمشلذ في أَمُت الخحمحر البذوي قبل اإلاىافعت 

بي اض ي ِىذ ِال ٍٓش  الٍش ْس الِام الزي بلّبّ َزا الجاهب في جى ْهٍشا للذ كشة القذم لفئت ألاكابش، 

ل ئليها مً بحشىا جبحن لىا:  ْد الجُذ فاهّ مً خالل الىخاةج اإلاخـٓ ْاإلاشد  ْصٍادة معخٔٓ ألاداء 

ْس فى جحعحن أداء الالِبحن  ْلى فى البحث ًملً القٓل أن للخحمحر البذوى د مً خالل الفشلُت ألا

الُت راث الؽذة الّالُت أزىاء  خالل ً الٍش ْرلل مً خالل الاظخجابت للخماٍس مىافعاث كشة القذم 

 اإلاماسظت للخحمحر للمىافعاث. 

فُما ًخق الفشلُت الشاهُت في البحث وعخىُْ القٓل أن جفيُق اإلاذسب للمذة اإلاىاظبت لفترة 

ْالخح ٓة  ْالق ت  هت مً أحل الخحمحر حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت، كالعِش ْاإلاْش ْالشؼاقت  مل 

 جحقُك معخٔٓ حُذ. 

ٓل الىقق الّشفي لذٔ اإلاذسبحن فُما ًخق  أما فُما ًخق الفشلُت الشالشت في البحث وعخىُْ أن جق

الُحن فللما كان للمذسب خلفُت ِلمُت كافُت بّملُت الخحمحر  الخحمحر البذوي ًإزش ِلى أداء الٍش

ٍٓش أداء الال   ِبحن. البذوي ظاَم رلل في جى

اض ي في مىافعاث  ئرن مً خالل الىخاةج العابقت وعخيخج أن لإلِذاد البذوي أزش ئًجابي ِلى ؤلاهجاص الٍش

 ، ٓاهب ألاخٔش كشة القذم، لزا ًجب الاَخمام بالجاهب البذوي مً قبل اإلاذسبحن مْ مشاِاة حمُْ الج

لىا ئلُّ خالل دساظدىا التي أزبدىا أهّ كلما كاهذ ِملُ ت الخحمحر البذوي كلما صاد معخٔٓ َْزا ما جـٓ

اض ي.  ؤلاهجاص الٍش
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 الخاجمت: 
ْلىا في دساظدىا َزٍ الخّشف ِلى أَمُت الخحمحر البذوي لالِبى كشة القذم فئت ألاكابش، حُث أهىا في  حا

البذاًت أسدها مّشفت أَمُت الخحمحر البذوي، الزي لّ ألازش ؤلاًجابي ِلى أداء الالِبحن خالل اإلاىافعت، 

ْر ك خاـت قبل اإلاىافعاث،  ٓل بالالِبحن ئلى أِلى ألن الخحمحر البذوي مِم في معحرة أي فٍش لل للـٓ

الُت، ئر ِلى اإلاذسبحن الاَخمام  ْمً أحل لمان أفمل الىخاةج الٍش معخٔٓ مً اللُاقت البذهُت 

ْ اإلاّاسف اإلاىبقت في الخحمحر  بالجاهب البذوي أزىاء ِملُت الخحمحر معخّملحن كل الىشق الّلمُت 

ٓة، حُث ٌّخبر الخحمحر البذو ٓل ِلى الىخاةج اإلاشح ى مً أَم ِىاـش ئِذاد الالِبحن بحُث ٌّذ للخف

ْ ٌّخمذ معخٔٓ اللُاقت البذهُت ِلى الخالت الصخُت للفشد  ٍٓش الجاهب البذوي لالِب،  أظاظا لخى

ْلقذ حٍُذ ِملُت الخخىُي لإلِذاد البذوى بالّىاًت اللاملت مً  ْألاوؽىت البذهُت التي ًماسظِا، 

ٍٓش الجاهب البذوي قبل اإلاذسبحن، بحُث ًٔش أن ئدساج بشهامج  ذاد الالِب لخى ذاد البذوي لمً ؤلِا ؤلِا

ادة معخٔٓ الاهجاص  ْسٍ في ٍص ْد ْمً َىا هىشح فلشة ئدساك أَمُت الخحمحر البذوي قبل اإلاىافعت 

اض ي لالِبي كشة القذم فئت أكابش.   الٍش

ْجحلُلِا  ْ بّذ ِشك الىخاةج  ْالخىبُقُت بالبحث  ت  بخفٓؿ ْ مً خالل حمُْ اإلاّىُاث الىٍٍش

اض ي لالِبي كشة القذم فئت أكابش  ادة معخٔٓ الاهجاص الٍش ْسٍ في ٍص ْد ذاد البذوي قبل اإلاىافعت  أَمُت ؤلِا

ٓ اللؽق أَمُت الخحمحر  ْ مىىقُت ئلى حذ كبحر فلان الِذف الزي كىا هشمى ئلُّ َ فِزٍ الىخاةج جبذ

اض ى قبل اإلاىافعاث لالِبى كشة القذ ْسٍ فى ؤلاهجاص الٍش ْ د جىمُت البذوي  ٍْٓش م التى مً خاللِا ًملً جى

َْزا كلّ ًخحذد بلفاءة اإلاذسب في مجال  ْمخىلباث الالِبحن  القذساث البذهُت التى جشاعي خفاةق 

 جخففّ. 

ْجقىُاث اليؽاواث  ٓم  ٓالْ دفّت حذًذة إلزشاء ملخباجىا بمِّذ ِل ْفي ألاخحر هخمنى أن ًلٓن بحشىا اإلاخ

الُت التي جفخقش  ْالٍش ٓاُ مً البحٓر.البذهُت   ئلى َزٍ ألاه
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 الاكتراحاث وفسطياث مسخلبليت 

  :الاكتراحاث 

ْسغم رلل أسدها أن وّىى هقىت بذاًت ئن َزٍ الذساظت ما هي ئال  ٓفشة  ٓسة فى املاهُاث اإلاخ ْمحف

ْالتى جفخقش ئليها خاـت باللغت  ْحّمك أكثر،  ْلت بعُىت لبحٓر أخٔش في َزا اإلاجال بخٓظُْ  محا

ْقذ ٓ  الّشبُت  َْ بُيذ الىخاةج اإلاعخخلفت مً َزا البحث مذٔ اَخمام اإلاذسظحن بهزا اإلاجال أال 

 الخحمحر البذوي. 

ْالتى جأمل أن  لحن  ٓاإلاعْإ ِْلى الىخاةج هخقذم ببّن الاقتراحاث ئلى كل مً يهمّ ألامش ْخاـت اإلاذسبِى

ْنها خالل ِلمِم   جلٓن بىاء حعِل ِليهم الّذًذ مً اإلاؽاكل التي ًجذ

 ً َزا هخقذم ببّن الاقتراحاث الخالُت:   ْ م

الُت الجُذ -  ِْامل مِم في جحقُك الىخاةج الٍش  ِذم ئَمال الخحمحر البذوي باِخباٍس حضء 

ذاد مً العِل ئلى ـّب  -  اجباُ الىشق الّلمُت فى الخحمحر البذوي ْحٓب الخذسج في ِملُت ؤلِا

ذاد البذوي وعبت الحخُا -   ٓنها جمشل القاِذة ألاظاظُت ًجب بىاء بشهامج ؤلِا اض ي الخشكُت ك حاث الٍش

 لزلل. 

بي في  -   ًيبغى ِلى اإلاذسب الخحلم في الففاث البذهُت التى ًىبقِا ِلى الالِب خالل بشهامجّ الخذٍس

ذاد البذوي.   فترة ؤلِا

ب مً أحل جىمُت القذساث البذهُت .  -   ْمىاهج ِلمُت في ِملُت الخذٍس ْ أظالُب   ْلْ وشق 

 فسطياث املسخلبليت: ال

ج ببّن  ْاقْ مّاػ جم الخْش ِْلى لٓء ما إلاعىاٍ مً  ل ئليها في َزا البحث  مً خالل الىخاةج اإلاخـٓ

 الاقتراحاث اإلاخمشلت في : 

  .ْمحشلحن بذهُا ًٍٓ مخخففحن  سة الاَخمام بخل  لْش

 ا ِىذ اإلاذس بحن كاإلاعخٔٓ الخّلُمى ْؼِاد ٓفَش ْمقاًِغ ًجبى ج سة ْلْ مّاًحر  اث لْش

ْالخبرة اإلاِىُت.   الخأَُلُت 

  ذاد البذوي ت لممان هجاح ؤلِا ٓفش الٓظاةل اإلاادًت داخل الفشق مً مالِب ْحِضة ِفٍش ج

 بىشق ِلمُت 

 .ادة معخٔٓ ؤلاهجاص ٓس الففاث البذهُت ٌعاَم في ٍص سة الاَخمام بخى  لْش
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 املحىز ألاول : للخحظحر البدوي دوز في جحسحن أداء الالعبحن خالل مىافست كسة كدم ؟

 في زأًك الى ماذا ًسحع ألاداء الجيد لالعبحن خالل مىاافست كسة اللدم ؟ -1

 الازىحن معا : البدوي ، الخلني و الخكخيكي                         و الخكخيكي               الخحظحر البدوي العام                 الخحظحر الخلني 

 ’هل هلص الخحظحر البدوي لالعب ًؤدي الى جدوي مسدودهم أزىاء املىافست  -2

 وعم                                                         ال                                      

لكم أزىاء املىافست ؟  -3  في زأًك كيف ًكىن جأزحر إلاعداد البدوي على هخائج التي جحصل عليها فٍس

 بصفت عاليت                                      بصفت عادًت                                

 وصف اخس اذكسه

...................................................................................................................................................................................................................

............................................. 

 كيف ًؤزس هلص أسىء الاعداد البدوي على مسدود الالعبحن أزىاء املىافست ؟  -4

 حر هىعا ما ًؤزس كثحرا                                    لدًه جأز                        

 هل حعخلد أن البرهامج الري طبلخه أزىاء فترة الاعداد البدوي هاجح ملازهت بمسدود الالعبحن أزىاء املىافست ؟  -5

 وعم                                                       ال                          
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 ت لفترة الخحظحر حساعد في جىميت الصفاث البدهيت ؟املحىز الثاوي : جصييف املدزب للمدة املىاسب

ْح مذة الخحمحر البذوي في البرهامج العىٓي َل مذة الخحمحر البذوي اإلاىبك في البرهامج حعاِذ في جىمُت الففاث البذهُت ؟ -1  كم جترا

ُٓ الى               ٓم               مً  15مً أظب ٓم الى  16ً ٓم                    أكثر مً  21ً ٓم 22ً ً 

باجلم ؟  -2 ذاد البذوي خالل جذٍس ٓليها إلاشحلت الِا  كم جبلغ دسحت ألاَمُت التي ج

 وّم                                                           ال                            

ذاد البذوي ؟ -3 ن ِليها أزىاء قُاملم باِال  ما هي الففاث البذوي التي جشكْض

 ِالُت                  مىخفن                                              مخٓظي                                   

ٍٓش الففاث البذهُت ِىذ الالِبحن ؟ -4 ذاد البذوي ِلى جى  َل ظاِذ البرهامج الزي وبقخّ أزىاء الِا

ٓة هت                                                      الق ت                                              اإلاْش  العِش

 الخحمل                                                     الشؼاقت                       

ٍٓت : ْل  سجبها حعب ألا

..................................................................................................................................................................................................................................................

......... 

ٓامل التي حّخمذ ِليها أزىاء الخحمحر البذوي ؟  -5  ما هي الّ

ِٓا ما   وّم                                         ال                                                                  ه
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الُحن في مىافعاث كشة القذم ؟ ٓس الشالث :الىقق اإلاّشفي فُما ًخّلك بالخحمحر البذوي ًإزش ِلى أداء الٍش  اإلاح

ٓجمل التي حّخمذ ِليها أزىاء الخحمحر البذوي ؟  -1  ما هي الّ

 الخبرة                                            اإلاّشفت                                  

ْد الالِبحن أزىاء اإلاىافعت ؟  -2  في سأًل كم حعاَم ِملُت الخحمحر البذوي في جحعحن مشد

 باإلائت 80                       باإلائت               40باإلائت                                  20                

 ش يء اخش أركٍش

..................................................................................................................................................................................................................................................

......... 

ب كُق جخّاملٓن مْ الامش ؟  -3  ِىذما حؽّش بخّب الالِبحن أزىاء الخذٍس

ٓقق                        جىالبهم باالظترحاُ                          جىالبهم باالظخمشاس           جىالبهم بالخ

 الخحمحر البذوي لخىمُت الففاث البذهُت أزىاء اإلآظم ؟َل جبرمجٓن حفق ئلافُت خاـتبّملُت  -4

 وّم                                                 ال                                                   

 َل لذًل اإلاّشفت لخقعُماث الخحمحر البذوي ؟ -5

 ال                                                 وّم                                                   

ا  أركَش

..................................................................................................................................................................................................................................................

........................... 
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Résumé de la recherche   :  

Afin d'atteindre les plus hauts niveaux de réussite sportive, un entraîneur doit poss

éder des compétences professionnelles, scientifiques et une expertise dans son do

maine. Pour réussir, un entraîneur doit travailler avec un formateur ou un court-

termisme physique, nous avons étudié l'importance de la préparation physique ava

nt la compétition, et son rôle dans l'augmentation du niveau de qualification des jou

eurs de football de l'État de Mostaganem. Notre objectif était donc de trouver : La 

préparation physique avant la concurrence a-t-

elle contribué à l'augmentation des résultats sportifs chez les joueurs de football, p

uisque nous avons résolu ce problème en suivant les hypothèses suivantes : Pour 

préparer l'amélioration des joueurs, classer l'entraîneur comme étant suffisamment 

de temps pour développer les qualités physiques, le manque de connaissances de

s entraîneurs affecte les performances athlétiques des compétiteurs de football et l

e gain de temps et d'effort. Notre étude est basée sur la méthode descriptive. C'est

 une réponse appropriée à notre sujet. Une communauté de recherche de 12 forma

teurs répartis sur 12 équipes de la partie orientale, c'est le choix d'est-

à dire d'est de l'est de l'est de la recherche et de produire des résultats positifs. To

ut le sport, le niveau de réussite sportive, les joueurs de football, et dans cette étud

e, nous avons pris en compte et contribué au développement des performances at

hlétiques des équipes de la section honoraire du Bowera, où nous avons obtenu d

es résultats amants et les résultats les plus importants sont les suivants : 

La préparation physique a un rôle à jouer dans l'amélioration des performances de

s joueurs lors des compétitions de football et le manque de connaissances des for

mateurs a une incidence sur la performance des joueurs. 

Et pour finir, il y a quelques suggestions et présentations futures qui doivent suivre 

les méthodes scientifiques pour préparer l'intégrité physique, avec l'attention néces

saire à la formation des professionnels, des professionnels et des enseignants phy

siques. 

 


