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  :مق�مة 

إن م��لف الفعال�ات ال��اض�ة في وق��ا ال�الي ق� ت��رت وذل� ��� ال�ق�م ال�� ��ا على     

أس� ون���ات عل� ال��ر�� ال��اضي ، و�فادة م�ر�ي األلعاب ال��اض�ة ال���لفة على غ�ار ��ة 

نع�� الق�م ال��ائ�ة، م� ال�ق�م ال�ق�ي والعل�ي ال���� في العل�م األخ�� ال��ت��ة �ال��اضة م�ا ا

���رة ا��اب�ة على ت��ر الف�ات �لها وم�ها ف�ة ال��ات ���ل خاص ، ول�� ل�ل ف�ة م� ه�ه 

الف�ات لها ق�اع� وت���قات وض�ا�� م���ة ��� االل��ام بها ل��ق�� أف�ل ن�ائج لالرتقاء ������ 

 ع�ادإلالال��ات ، ل�ا فان ال��ر�� ال��اضي ع�ل�ة ت����ة هادفة وم�جهة ذات ت���� عل�ي 

 ).47، �2015ه قادر ع��، (الال��ات م� م��لف الف�ات وح�� ق�راته� ال��ن�ة وال�هار�ة 

ت�س�خ م�اد� الع�ل ال���مج  إلىم� الع�امل ال�ه�ة ال�ي ت�مي  �وال�قای�تع� االخ��ارات و     

ال�ق�م العل�ي وال����ل�جي ال�� ش�ل م�االت  أنوتق��� ال��امج خاصة في ال��ال ال��اضي ، ��ا 

 أوالس���ام االخ��ار وال��اس في تق��� حالة الف�د  ن���ةال��اة �افة وم�ها ال��ال ال��اضي �ان� 

ان�از ر�اضي ، ولالخ��ارات وال�قای�� دور �ارز في ال����� وال����� وم�ا�عة  أوة ا تق��� م�ار 

ل�����ات وال���� ، وله�ا اج�ه� العل�اء وال���اء في ت�ف�� ع�د ال�ق�م ووضع ال�رجات وال�عای� وا

نا�� مف�ي ال���ر   ( .م� االخ��ارات وال�قای�� ل��اس الق�رات ال����ة ال�����ات ال��اض�ة 

  )76،2012،ص 

���ن ماه�ا في اس���ام وسائل ال��اس ال��اس�ة  إنم�رس ال����ة ال��ن�ة ���  أنو���� الق�ل    

ال��ج�ة ، و��ل� على ال��رب ال��اضي  األه�افل�ي ت�� ع�ل�ات ال�ق��� ال����� ح�ى ��ق� 

ال�هارات الع�ل�ة الع���ة ،ال�هارات م� م���� الالع��� وم�� ت���ة ال�هارات ال��اض�ة ، ال�أك�

، �ل ذل� ���ل�م ان ���ن  األداءو��ل� ت��� م���� االج��ا��ة ، ال���� ال�ف�ي وال�ل��ي ، 

ال�����ن ال��اض��ن ذو� ���ح عال ل��ق�� الغا�ة م� ال��اضة وذل� ع� ���� ال�سائل العل��ة 

  )24،2007ل�لى ال��� ف�حات ،(ال�ق��ة وهي ال�قای�� واالخ��ارات �أدوات لل�ق��� ال��ض�عي 

الع��ة ال�ي ص�� عل�ها  إلىت� ت���قه على ع��ات م�اثلة ما  إذوال�ق��� �ع�ي أن االخ��ار      

 أناالخ��ار �ان� ال��ائج م��ابهة م� ح�� ال��ق وال��ات وال��ض���ة، و��ل� ���� الق�ل 

االخ��ار ال�ق�� ه� االخ��ار ال�� ت� ب�اؤه ����ات عل��ة د��قة وتعل��ات واض�ة وت� ت���قه 
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م�ابهة  أخ�� على ع��ة ال����� واس���ج� األس� العل��ة له، و�ذا ما ت� ت���قه على ع��ة 

ال��ق (العل��ة  األس�لع��ة ال����� ت�� ال��وف نف�ها �ان� ال��ائج م��ابهة م� ح�� 

وعل�ه ��� تق��� ،، و���� ب�ل� اس���اج ال�عای�� وال�����ات له )وال��ات وال��ض���ة

اذ أن تق��� ، ��ن صال�ة االس���ام للع��ات ال�ي ت��ل صفات ع��ة ال����� االخ��ارات ل�

االخ��ارات �ع�د ل�أث� األس� العل��ة لالخ��ار �الع��ة وال��وف ال�ي ���� ف�ها وخ��صًا معامل 

  ).18.  2017.  س��سي(ص�ق االخ��ار ال�� ���ع الع��ارات م�ع�دة 

م� ح�� س�عة ان�قال  عام ���اقفها ال��غ��ة وال����عة ح�� إن ���عة ل��ة ��ة الق�م ���ل   

اس���ام أش�ال م���ة و����ة م� ال�فات وال�هارات  عل�ه��ال��ة أو ب�ونها ، تف�ض  ��الالع�

ال���لفة ، ح�� انع�� ذل� جل�ا في صع��ة أداء �ع� ال�هارات وال�ج�ات خالل ال��اراة األم� 

ة إلى االه��ام أك�� �ال���ث وال�راسات ال�ي م� شانها أن ت�تقي ال�� دفع �القائ��� على ه�ه الل��

������ الل��ة س�اء في اس���ام أسال�� م���عة في ال��ر�� أو في االخ��ارات ال�ي ب�ورها لها 

جان� ���� في ت���� م���� الل��ة، وعل�ه وان�القا م� ال�راسات ال�ا�قة ال�ي ت�اول� م�ض�ع  

الع�ي ��ة الق�م رجال س�ق�م ب����� و��اء أداة ج�ی�ة م� أدوات ال��اس  ت���� االخ��ارات ع��

ع�� ال��ات ��ة الق�م ال��ائ�ة ه�ه ال��ة س��ا م�ا في ال��اه�ة في ت���� ه�ه الل��ة ال�ي تع��� 

 .ح�ی�ة ال�الدة في ال��ائ�
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 :إش�ال�ة ال���

في ��ة الق�م ال��ی�ة یلع� األداء ال�هار� دورا ����ا في ت�ق�� ن�ائج ا��اب�ة ل�الح        

الف��� ح�� تلع� ال�هارة دورا �ارزا في ع�ل�ة إتقان ون�اح ال���قة ال�ي یلع� بها الف��� 

م�ا ی�د� إلى ارت�اك ال��� وع�م ق�رته في ال����ة على م���ات اللع� واألداء ، و�ال�الي 

ل�ة اإلع�اد ال�هار� ل�عل�� وت�ر�� ال�هارات األساس�ة في ��ة الق�م ته�ف ���رة فان ع�

أث�اء ال��اف�ة ال��اض�ة  ����مها الالع��ال�هارات ال����ة ال��اض�ة ال�ي أساس�ة ل�عل�� 

وم�اولة إتقانها وت����ها ح�ى ���� لال��ة ال�ص�ل إلى أعلى ال�����ات ال��اض�ة م� 

إتقان ال�هارات األساس�ة وت����ها أث�اء ال��اف�ة ��� أن �ق�م الف�د االن�از ،ول��ان 

ال��اضي م� وق� إلى أخ� �أداء تل� ال�هارات ت�� ��وف م��لفة ت���� ب��ادة عامل 

ح�� ال��� أب� ع��ه (أث�اء ال��اقف ال���لفة لل��اراة  ع�ال�ع��ة ع�ا تقابله الال

  )39،ص28،ص2001

�ة  وم�ها ل��ة ��ة الق�م تع��� على ال�هارات األساس�ة �قاع�ة هامة إن األن��ة ال��اض     

لل�ق�م ���� ت�عل ال��ر��� �ق��ن مع�� ال�ق� في ال��ر�� على أداء ه�ه ال�هارات 

  ،) ، 97،ص2016م�اد� مف�اح (وتعل��ها و�ع�اء ح�ة اك�� لها في ال��امج ال��ر���ة  

إلى أن ���عة اللع� خالل م�ار�ات ��ة الق�م ���اقفها ال��غ��ة تف�ض على الالع��� اس���ام 

أش�ال م���ة لل�هارات وهي ت��ل ش�ل م� ال��اء ی���ن م� ع�ة مهارات م��ا��ة ت�د� 

لها  لالع� لل�هارات ال��ف�دة و�تقانه�ال��الي و��ث� �ل م�ه�ا في األخ� ، و�ع� ام�الك ا

ه��ة ت�اف� الق�رة ل��ه على أدائها ���رة م���ة و���رة ����ة ت��اس� مع ���عة ل��� �أ

 ) 18،ص 2019اح�� ب� ع�� ال�ح�� ال��املة ،( ال��اقف خالل ال��ار�ات 

و ال�اجة إلى االخ��ارات ال�ق��ة في ال��ال ال��اضي م� األم�ر الهامة وال�ي تع�د على    

، فال�ق�ف على م���� األف�اد ال ���� ان ی�� دون  كل م� ال��رس و ال��رب �الفائ�ة

ی��ي  أناخ��ار و م� ه�ا لعل�ا ن�ف� على ان ال��نامج ال�اجح لالخ��ار ال��د� أله�افه ��� 

و���� �ال��رة ال�ي ت�ق� غ�ضا م�ض���ا مع��ا ��ا ��� إن ت��� �ال�ض�ح ال�افي 

ه� ذل� االخ��ار ال�� إذا ص�غ� مف�داته �ال���ة ل���ع األ��اف ال�ع��ة ،واالخ��ار ال�ق�� 
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و ���� تعل��اته ����قة ت��� ث�اته إذا ما ��ر ��ا ت��� ص�قه في ��اس ال��ة أو 

ال�اه�ة ال�ي وضع ل��اسها و��� االخ��ار ال�ق�� في خ��ات م�ع�دة ق�ل إن ��ه� في 

  )28،ص2007خا�� ،.(ص�رته ال�هائ�ة ال�ي ت��ح ب����قه وتع���ه 

ق�م ذ��ه ی��ح ل�ا أن اس���ام ال�هارات األساس�ة ل��ة الق�م في م�اقف م���ة س�اء وم�ا ت

أث�اء ال��ر�� أو في االخ��ارات أم�ا هاما ��� األخ� �ه في س��ل ال�ق�م ������ األداء 

ال�هار� لال��ات ،األم� ال�� ی�ع�� ا��اب�ا على م���� األداء أث�اء ال��اراة ، وعل�ه وم� 

� إلى ن�ائج ال�راسات وال���ث ال�ا�قة ال�ي تعل� م�ض�ع دراس�ها �االخ��ارات خالل ال��

ال�هار�ة وم� خالل ال�الح�ة ال���ان�ة واالح��اك ال��اش� �ال��ر��� الح� ال�ال� أن مع�� 

ال�راسات ت�اول� م�ض�ع االخ��ارات ال�هار�ة أو االخ��ارات ال�����مة م� ��ف ال��ر��� 

��اف ال��اه� أو ال��ج�ه أو االخ��ارات ال��جهة �غ�ض ال�ق�ف على س�اء في ع�ل�ة اك

م���� الال��ات م���ة ���ل �ع�� ع� األداء الفعلي داخل ال��اراة إذ أنها اخ��ارات ال تع�و 

أن ت��ن اخ��ارات م�ف�لة ت��� �ل مهارة على ح�ة ،األم� ال�� ی�ع�� ل�ا �ال�ل� أث�اء 

� ت��ی� م�ض�ع دراس�ه في ات�اه اق��اح وت���� اخ��ار مهار� ال��اراة ، وعل�ه رأ� ال�ال

م��� ل��اس م���� األداء ال�هار� لال��ات ��ة الق�م في األن��ة ال��ائ��ة للق�� ال���ي 

  .  أكاب� األول

  : م� خالل ه�ه ال�ع��ات ن��ح ال��اؤل العام 

دقة ال�ه��� ، دقة (ال�هار�  األداءهل االخ��ار ال�هار� ال���� ذو فعال�ة في ��اس م���� 

  ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م أكاب� ؟ )ال����� ، س�عة األداء 

  

  

  



 التعریف بالبحث
 

 
6 

  : وم� خالله أدرج�ا ال��اؤالت ال��ئ�ة ال�ال�ة 

دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، (األداء ال�هار�   م����  ل��اس ال���� هل االخ��ار - 1

م��ي على األس� العل��ة ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول أكاب�  )س�عة األداء 

 ال����ة ؟

هل ���� ت��ی� م����ات م��ار�ة لالخ��ار ال���� ل��اس م���� األداء ال�هار�  - 2

ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة )  دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، س�عة األداء (

 ؟ �ع��� عل�ها في مع�فة م���� الال��ات أكاب� الق�م 

  : ال���  أه�اف- 3

  ال�هار� ع�� ال��ات الق�� ال���ي  األداءت���� اخ��ار مهار� م��� ل��اس م����

 األول ل��ة الق�م أكاب� 

  ت��ی� األس� العل��ة لالخ��ار ال���� ل��اس األداء ال�هار� ع�� ال��ات ��ة الق�م

 .ق�� ال���ي األول ل��ة الق�م  أكاب� في م��لف أن��ة ال

  ال��ف ع� ��� ال��ائ� ال����م��� لالخ��ار ال���� ل��اس م���� األداء

 .ال�هار� 

  ا�ة ح�� س���ن  ت��ی� م����ات م��ار�ة لالخ��ار ال�هار� ال���� دالة وم����ة���

وال����عة  ال�ي ال�ل�ل لل��ر��� وال������ في م�ال الل��ة لل�قارنة ب�� أداء الف�د  

 .ی���ي إل�ها

  : ف�ض�ات ال��� - 4

  : الف�ض�ة العامة  1- 4

دقة ال�ه��� ، دقة (االخ��ار ال�هار� ال���� ذو فعال�ة في ��اس م���� األداء ال�هار�  - 

 ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م أكاب�) ال����� ، س�عة األداء 

  : الف�ض�ات ال��ئ�ة  2- 4

دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، س�عة (األداء ال�هار�   م����  ل��اس ال����االخ��ار  - 

 ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول أكاب� م��ي على األس� العل��ة ال����ة) األداء 
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دقة (���� ت��ی� م����ات م��ار�ة لالخ��ار ال���� ل��اس م���� األداء ال�هار�  - 

 ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م )  ال�ه��� ، دقة ال����� ، س�عة األداء 

 .�ع��� عل�ها في مع�فة م���� الال��ات  أكاب�

 

  : ال���  أه��ة - 5

�� إلى تق��� ما ه� مف�� لل����ع ، وان االن�از �ع� ال�ق�م العل�ي ���� ال�اح�        

ه� إال دل�ل على اه��ام  ال��اضي في ال�ورات االول���ة وال���الت العال��ة واإلقل���ة ما

ال��ر��� وال�اح��� في ت���� الع�ل�ة ال��ر���ة ���رة دائ�ة ���ة رفع ال����� لل��اض��� 

األه�اف ال��س�مة و��ة الق�م ال��ائ�ة هي وال�ص�ل �ه إلى ال��ائج وال���ل أك�� على 

إح�� الفعال�ات ال��اض�ة ال��ی�ة وال�ي ت���ج� الع�ل على ت����ها وال�ق�ف بها ،وعل�ه 

فان اس���ام وت���� االخ��ارات س�اء ال��ن�ة او ال�هار�ة في ��ة الق�م عام�ا وفي ��ة الق�م 

ور� في ال�ق�ف س�اء على الع�ل�ة ال��ائ�ة خاص�ا  وف� اح�ث ال��ق العل��ة ام�أ ض� 

ال��ر���ة م� خالل تق��� ب�امج ال��ر�� أو في ع�ل�ة االن�قاء في ب�ا�ة ال��س� أو ال��ج�ه ، 

وأ��ا م� ال�اح�ة العل��ة  أت� ه�ه ال�راسة م� اجل ت���� ال����ات العل��ة في م�ال 

  .الق�م ال��ائ�ة   ال��ر�� ال��اضي واالخ��ارات وخاص�ا في ما ی�ت�� ب��اضة ��ة

  : م��ل�ات ال���  - 6

   :ال�����  1- 6

ه� اس���ام ال���ات ال�ا�قة في م�اقف ال��اة ال��ی�ة �ع� ت����ها وفي س��ل ذل� "    

��� ال��ء �ال���ة ال�ل��سة ���ورة ت���ل ال�����ات وال����� ���ن ن���ة اس��ا�ة الف�د 

ن�� ع�د م� األح�اث أو األش�اء ����قة واح�ة إذ �ق�م ���عها في ذه�ه ����قة 

  )805،2018إب�ا��� ،صفاء صاح� نا�� ، إنعام جل�ل (".واح�ة

ت��م ه�ف ع�ل م���عة م� ال��اقف ���ل م���� وم���  أورس�  أوه� ��ا�ة  :إج�ائ�ا

  .م��د م��قا
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   :االخ��ار 2- 6

أك�� ، وه� مالح�ة اس��ا�ات الف�د في  أوه� ���قة م���ة ل�قارنة سل�ك ش���� 

م�قف ی���� م��هات م���ة ت����ا مق��دا وذات صفات م��دة ومق�مة للف�د ����قة 

ی�سف الزم ��اش ، (  .ت���ال د��قا  اإلجا�اتخاصة ت��� ال�اح� م� ت���ل و��اس ه�ه 

  )35، ص 2013،   وآخ�ون 

ع�ة م�اقف  ��اول الالع� او ال����� م� خالله ال��� ع�  أوه� م�قف  :إج�ائ�ا - 

 . حل�ل ل���لة ما 

  : االخ��ارات ال�هار�ة  3- 6

هي إح�� ال�سائل ال�ه�ة ال�ي م� خاللها ن����ع أن نقّ�م حالة ال�ال� أو الالع� أو "    

ت الف��� و���ل م�ض�عي به�ف مع�فة نقا� ال�عف والق�ة لل�هارة وم� ث� ت��ی� ال��ش�ا

العامة ع� ال�الة م�ض�ع ال�راسة ومقارنة ه�ه ال�الة مع اله�ف ال��ل�ب ت���قه ض�� 

  )271،  1989ال���الو� ، وآخ�ان ، . ( "الع�ل�ة ال��ر���ة أو ال��ر���ة

سل��ات ال�ي ی�دیها الالع� في م�اقف مع��ة لل�ع��� ع� ما  أوهي ح��ات  :إج�ائ�ا  

 . ��ل�ه م� م�هالت ف��ة في ��ة الق�م

هي ق�رة الف�د على ال��ام �أع�ال ��فاءة عال�ة م� اإلتقان، ب�ون  :ال�هار�  األداء 4- 6

  ) 314. 2012. وآخ�ون  ك���ك. ( ارت�اب أخ�اء

  : ��ة الق�م ال��ائ�ة  5- 6

��ة الق�م للف��ات وال���ات ر�اضة مع�وفة وت�اول م�� ف��ة ���لة، ح�� ت�ارس الف��ات    

ك�ة الق�م على ن�اق واسع في �افة دول العال� في وق��ا ال�الي، إذ ب�أ ان��ارها ی�داد ب�رجة 

  )5،1996مف�ي إب�ا��� ح�اد ،.(مل���ة مع ب�ا�ة ال����ات
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  : ال��اس  5- 6

م� ال���ل  األخ�ائيع�ل�ة ال��اس هي تل� الع�ل�ة ال�ي ت���  أن‘‘ ی�� مه�ن�     

م���ة ل��اس ال�اه�ة  أداة  أنهاال��اس ��ع�فها على  أداة  وأمامعل�مات ���ة ع� �اه�ة ما ،

  )12،2011، اح�� اب� سع� ،ص . (م�ض�ع ال��اس وال�ع��� ع�ها بلغة رق��ة 

تق�ی� ال��اه� م�ض�ع ال��اس تق�ی�ا ���ا ، ��ا ���� ر���ز  �أنه�ع�ف ال��اس و    

remmers ال�الح�ات ال�ي ���� ال�ع��� ع�ها ���رة ���ة ، وم� وجهة ن�� ج�لف�ود  �أنه

gulford  ال��اس �ع�ي  إن�ع�ي وصف ال��انات في ص�رة ���ة ، ��ا ت��� رم��ة الغ���

،ی�سف الزم ��اش ، رائ� دمحم (، ج�ع معل�مات ومالح�ات ���ة ع� م�ض�ع ال��اس 

  )2013،  84م��� ، ص 

ه� إع�اء م���� لالع� مقارنة ب�مالئه م� خالل معال�ة ن�ائ�ه ال����ل عل�ها  :إج�ائ�ا

  .أث�اء األداء

  



 ���ٔ�� ��� ����:  

الخلفية النظرية  

 للدراسة



 ���ٔ�� �� ����:  

  تالدراسا

السابقة  

 والمشابهة



الدراسات السابقة والمشابھة                                                 الفصل األول       
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 :ال��ابهة ال�ا�قة و ال�راسات - 1

  : ت�ه�� 

 م� ال���ات الهامة ع�� إج�اء ��� عل�ي ه� م�اجعة ال�راسات ال����ة ال��ت��ة ال�ي

في معال�ة  ه�ه ال�راساتأه��ة  ت��� ت�� دراس�ها ولها عالقة ���ض�ع ال��� ، ح��

و��ل� لها أه��ة �ارزة في ت�ج�ه ال���  ، ال�ي ت��� بها  واأل�عادم��لة ال�راسة 

وض�� ال��غ��ات ، و��ل� ت�اع� في م�اق�ة ال��ائج وت�ل�لها ، وعل�ه ی��ح ل�ا انه م� 

ح�� س���ن ح�� ال���قي ��� اس�ع�اض �ع� ال�راسات ال�ا�قة وال��ابهة 

  :األح�ث الى األق�م ال��ل�ل ال�م�ي م� 

  :م� ح�� ال����� 

 : 2018دراسة م��فى ع�� ال�ه�ة ع��د الالمي  1- 1

  ت���� وتق��� اخ��ار مهار� م��� لالع�ي ��ة الق�م ال��اب : ع��ان ال�راسة 

ه�ف� ال�راسة الى ت���� وتق��� اخ��ار مهار� م��� لالع�ي ��ة :  ه�ف ال�راسة

  .��ات م��ار�ة لالخ��ارالق�م ال��اب ، ووضع درجات وم��

  اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �األسل�ب ال���ي: ال��هج ال�����م 

ت��ل م���ع ال��� في الع�ي أن��ة م�اف�ة م��ان ل��ة الق�م  :م���ع وع��ة ال�راسة 

  . ال��ا م� ه�ه االن��ة ) 127(ال��اب ، ح�� �ان� ع��ة ال��� 

  : ادوات ال�راسة 

اس��الع اراء ال���اء  اس��ارةم���عة م� ال�سائل ت��ل� في اس���م ال�اح�    

وال������ ح�ل ت���� أه� ال�هارات ال����ة في ��ة الق�م ،  اس��ارة اس���ان م�جهة 

لل���اء ل����� االخ��ار و��ل� ال�قابلة ال����ة وفي ال�ان� اإلح�ائي اس���م 

ل��ق اس���م ص�ق ال����� ،  معامل االرت�ا� ال���� ل��اب ال��ات ، وفي ح�اب ا
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، ال��ق ال��ای��، ول��اب ال��ض���ة قام ال�اح� �إ��اد معامل ال��ق ال�اتي

    .االرت�ا� ال���� ب�� ن�ائج ال������ 

  :اه� ال��ائج 

ت� ال�أك� م� صالح�ة االخ��ار واع��اده م� ��ف ال�اح� ب�صفه وس�لة تق���  - 

 ج�ی�ة ت���� وتق��ب م� م���� األداء أث�اء ال��اف�ة 

ت� ت��ی� ال�رجات وال�����ات ال���ار�ة لالخ��ار ال����ث ، وال�ي تع� دالة  - 

�قارنة ب�� رق��ة م����ة ���ا�ة ال�ل�ل لل��ر��� وال������ في م�ال الل��ة لل

  أداء الف�د وال����عة ال�ي ی���ي ال�ها

  :2017دراسة س��سي ع�� ال���� 2- 1

ت���� اخ��ار مهار� م��� ل��اس األداء ال�هار� ع�� ناش�ي ��ة : ع��ان ال�راسة 

  الق�م 

  :اله�ف م� ال�راسة 

ه�ف� ال�راسة إلى ت���� اخ��ار مهار� م��� ل��اس األداء ال�هار� ع� ال�اش��� في 

أن��ة ��ة الق�م ال��ائ��ة ،ووضع درجات وم����ات م��ار�ة لالخ��ار ال�هار� ال���� 

  واالع��اد عل�ها في مع�فة م���� ال�اش��� في أن��ة ��ة الق�م ال��ائ��ة 

   ل��هج ال�صفي �األسل�ب ال���يح�� اس���م ا: ال��هج ال�����م 

  :م���ع وع��ة ال�راسة 

ت��ل م���ع ال��� في ال�اش��� في األن��ة ال��ائ��ة ال����فة ل��ة الق�م ال��ار�ة في 

ال���لة ال����فة م���ل�� �ق���ها األول وال�اني م��ل�� في ثالث ف�ات ع���ة، وح�� 

س�ة وت��ى �الف��� ال�د��  �21ة ت�� ت���� ال�ا��ة ال����ة ال����فة ل��ة الق�م ف

الع� أ�  2400س�ة و�ان ع�ده� اإلج�الي  17س�ة ،وف�ة ت��  20وف�ة ت�� 

  .الع� ل�ل ف�ة ع���ة ��800ع�ل 
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الع� ��ا  590س�ة  21و�ان� الع��ة ال�ي اج��ة عل�ها ال�راسة �ال���ة لف�ة ت�� 

س�ة �ان�  20م� م���ع الالع��� األصلي ،و�ال���ة لف�ة ت��  %���73.75ل 

م� م���ع الالع��� األصلي،و��ل� �ال���ة لف�ة  %77.25الع� ��ا ���ل  618

  .م� م���ع الالع��� األصلي  % 78.13الع� ��ا ���ل  627س�ة �ان�  17ت�� 

  : أدوات ال�راسة 

ح�ة وال��ادر وال��اجع واالس���ان اس���م ال�اح� ع�ة وسائل م�ها ال�قابلة وال�ال

ل��ع ال��ائج وفي ال�ان� اإلح�ائي اس���م ، معادلة ب��س�ن ل��اب ال��ات ����قة 

إعادة االخ��ار ومعادلة ألفا ��ون�اخ ل��اب االت�اق ال�اخلي واخ��ارات ل�راسة الف�وق 

  .ب�� ال���س�ات وال�رجات ال���ار�ة وال�����ات ال���ار�ة 

  

  :ائج أه� ال��

ت� ال��صل إلى ت���� اخ��ار : وم� أه� ال��ائج ال�ي ت�صل إل�ها ال�اح� ما یلي 

مهار� ل��اس األداء ال�هار� ال���� و��ل� ت� ال��ق� م� األس� العل��ة لالخ��ار 

ال�هار� ال���� وال����ل في ال��ق وال��ات وال��ض���ة ،وت� أ��ا ت��ی� م����ات 

  .� ال���� م��ار�ة لالخ��ار ال�هار 

 : 2016دراسة سالم ج�ار صاح�  3- 1

  ت���� وتق��� اخ��ار اإلخ�اد لالع�ي ��ة الق�م في م�اف�ة ال�ی�ان�ة  :ع��ان ال�راسة 

  : اله�ف م� ال�راسة 

ه�ف� ال�راسة إلى ت���� وتق��� اخ��ار اإلخ�اد ���� ت��ن له الق�رة على ��اس مهارة 

���� ���ن ه�ا ) ال��ق�م�� ، وال��اب وال�اش��� ( االخ�اد لالع�ي ��ة الق�م ولف�ات 

  . االخ��ار قادر على م�اكاة ت��ر الل��ة 

لغ�ض ) سات ال����ة ال�را(وق� اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي  :ال��هج ال�����م 

  ال���  أه�افت�ق�� 
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ال��ا م� ف�ات م��لفة ) 720(وق� اش��ل م���ع ال��� على  :م���ع وع��ة ال��� 

ال��ا لف�ة ) 160(ال��ا م� ف�ة ال��اب ، و) 260(ال��ا م� ف�ة ال��ق�م��، و) 300( 

  .ال�اش��� 

  : ال�راسة  أدوات

ص�ق ال����� ، ( العل��ة لالخ��ار  ولغ�ض ب�اء االخ��ار اس���ج ال�اح� األس�

  )ال��ات ����قة االخ��ار و�عادة االخ��ار وال��ض���ة 

  : اه� ال��ائج 

( اس���ج ال�اح� أن اخ��ار اإلخ�اد صالح ل��اس مهارة اإلخ�اد وللف�ات ال�الث  - 

 ) م�ق�م�� ، ش�اب ، ناش��� 

وال�ن�ا ف�ال على ق�رته على اخ��ار اإلخ�اد قادر أن ���� ب�� ال�����ات العل�ا  - 

  .ال����� ب�� ف�ات ال�الث

  : 2015دراسة م�ه� خ����  4- 1

مهار�ة ل�ق��� حالة ال��ر�� ���ة الق�م  –ت���� وتق��� اخ��ارات ب�ن�ة : ع��ان ال�راسة 

   لالع�ي ال�رجة االولى

ال��ن�ة ه�ف� ال�راسة إلى ت���� وتق��� م���عة م� االخ��ارات  :اله�ف م� ال�راسة 

ال�هار�ة ل�ق��� حالة ال��ر�� لالع�ي ��ة الق�م ال�رجة األولى لل��س� ال��اضي –

  .ووضع معای� وم����ات لالخ��ارات ال����ل�ة  2014/2015

  اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �األسل�ب ال���ي  :ال��هج ال�����م 

ي ال�رجة األولى الع� م� الع�) 245(م���ع ال��� اش��ل  :م���ع وع��ة ال��� 

  ال��ا) 210(ان��ة في �غ�اد و�لغ ع�د أف�اد الع��ة ) 10(���ة الق�م ���ل�ن 
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ال�س� ال��ابي (قام ال�اح� �اس���ام ال�سائل اإلح�ائ�ة اآلت�ة : أدوات ال�راسة 

،االن��اف ال���ار� ،معامل االرت�ا� ال���� ب��س�ن ،ال��� ،معامل االل��اء ،اخ��ار 

(t-test)  ال�رجة ال���ار�ة ال�ائ�ة) ال���قلة(للع��ات غ�� ال���ا��ة(  

  : أه� ال��ائج

ال�هار�ة لالع��� –أث��� اخ��ارات ال��� صالح��ها في ��اس �ع� الق�رات ال��ن�ة 

ال�رجة األولى ب��ز�عها اع��ال�ا على ع��ة ال��اء وق�رتها على ال���� ب�� ان�از أف�اد 

لي وال�ا�ي في االخ��ار ال�اح� ف�ال ع� ت���قها معامالت الع��ة ذو� ال����� العا

  .ص�ق وث�ات وم�ض���ة عال�ة 

ال�هار�ة ور��ها معا وال�ي ���� اع��ادها ل�ع��  - ال��صل إلى أه��ة الق�رات ال��ن�ة

ع� حالة ال��ر�� في ��اسها لالع�ي ال�رجة األولى ���ة الق�م اما ال��ص�ات ف����رت 

ال�هار�ة ال�ي ت� ت��ی�ها ���غ��ات ل�ق��� ال�الة –�ارات ال��ن�ة ح�ل اع��اد االخ�

  . ال��ر���ة لالع��� م� ق�ل ال��ر���

 :  2014دراسة عای� علي ع�اب  5- 1

ت���� اخ��ارات ال�هارة ال����ة ، ��نها ج�ءا م� ��ار�ة اخ��ار  :ع��ان ال�راسة 

  .لالع��� ال��اب في ��ة الق�م ال�االت 

  : ه�ف ال�راسة 

 ت���� �ع� اخ��ارات ال�هارة ال����ة ، في ��ة الق�م ال�االت  - 

 .عامل ال��ق في اخ��ارات ال�هارة ال����ة  إ��اد - 

  : ال�����م  ال��هج

اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي ، �أسل�ب ال��ح ، ��ا اس���م عالقات االرت�ا� 

  .ل�الئ��ه ���عة ال���لة ال���ادلة ب�� م�غ��ات ال�راسة ، وذل� 

  : م���ع وع��ة ال�راسة 
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ال��ا ، ���ل�ن ) 269(� ، اذ اش��ل على � اخ��ار م���ع ال��� ����قة الع�ت

  .م���ا ) 16(م����ات ال��اب وال��اضة في �غ�اد ، م�زع�� على 

  : ادوات ال�راسة 

 وأوراقت�ل�ل ال��اجع ، ال��ادر ، وال���ث العل��ة ال�اصة في م�ض�ع ال��� ، 

  : اآلت�ة اإلح�ائ�ةاالس��انة واخ��ارات ال�هارة ، واس���م ال�اح� ال�سائل 

ال�س� ال��ابي ، االن��اف ال���ار� ، وال���ة ال����ة ، ومعامل االل��اء ، ومعامل 

  .�اس���ام ال��و�� ال��عام�  االرت�ا� ال���� ، وت�ل�ل الع�امل

  : اه� ال��ائج 

ت� اس��الص ��ار�ة ال�هارة ، ال�اصة �الع�امل ال����ل�ة له�ه ال�راسة ،  - 

 وال�ي ت��ل وح�تها أعلى درجات ت��ع الع�امل 

ت� ت��ی� االس�� العل��ة ل��ار�ة ال�هارة واع��ادها ع�� اخ��ار الالع���  - 

  ال��اب في ��ة الق�م ال�االت 

   2013دراسة ر��ع ج��ل خلف ال�ه��� 6- 1

ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس ع��� ال�شاقة لال��ات ��ة الق�م  :ع��ان ال�راسة 

  لل�االت 

  :ه�ف ال�راسة 

ه�ف� ال�راسة الى ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس ع��� ال�شاقة لال��ات ��ة الق�م 

لل�االت ،و��ل� وضع درجات وم����ات م��ار�ة الخ��ارات ع��� ال�شاقة لال��ات 

  ك�ة الق�م لل�االت 

اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �األسل�ب ال���ي ل�الئ��ه ���عة  :ال��هج ال�����م 

  . وم��لة ال���

اش��ل م���ع ال��� عل ال��ات ��ة الق�م لل�االت ألن��ة : م���ع وع��ة ال��� 

ال���قة ال��ال�ة م� الق�� ،وت� اخ��ار ع��ة ال��� �ال���قة الع���ة وال�ي اش��ل� 
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اذ بلغ� ع��ة ) الق�ش،ق�ق�ش،�ا���ا ، ده�ك،ف�اة ن����،تل�قف ، �ع���ة ( على أن��ة 

  .م� م���ع ال���  %��76ل ه�ا الع�د ن��ة ال��ة ، و�) 1- 4(ال��� 

  :أدوات ال�راسة 

ولل�ص�ل إلى ال�عل�مات ال��ل��ة في ال��� فق� اس���م ال�اح� االس���ان واالخ��ارات 

ال��ات ����قة إعادة االخ��ار ،ال��ق ال�اه�� : ،ف�ال ع� اس���ام ال�عامالت اآلت�ة 

العل�ا وال�ن�ا وال��ض���ة ، وق� اس���م ،ال��ق ال�اتي ،ال��ق ال����� لل����ع��� 

ال�س� ال��ابي ،االن��اف ال���ار�، معامل االرت�ا� : ال�سائل اإلح�ائ�ة اآلت�ة 

للع��ات ال���قلة وال���او�ة الع�د ، قان�ن  (t-test)،اخ��ار ) ب��س�ن (ال���� ل  

  .ر�ة ال�ع�لة ال���ة ال����ة ،معامل االل��اء ، اخ��ار م��ع �ا� ،ال�رجة ال���ا

  :أه� ال��ائج 

ن���ة إلت�اع ال�سائل العل��ة : وم� اب�ز ال��ائج ال�ي ت�صل إل�ها ال�اح� ما �أتي 

ال�اصة ب��اء االخ��ارات فق� ت��ع� االخ��ارات �أس� عل��ة ج��ة م� ث�ات وص�ق 

وم�ض���ة وت�ز�ع ���عي م�اس� ،وت� ال��صل إلى ج�اول خاصة �ال�����ات 

وال�رجات ال���ار�ة لالخ��ارات و�ان� أه� ال��ص�ات اع��اد االخ��ارات ��نها  ال���ار�ة

حقق� األس� العل��ة م� ث�ات وص�ق وم�ض���ة وت�ز�ع ���عي م�اس� ، االع��اد 

على ال��اول ال���ار�ة وال�ي أ�ه�ها ال��� في تق��� وتق��� م���� الال��ات في 

  .ع��� ال�شاقة 

 : ��2009 ال���ر� دراسة ع�ار شهاب اح7- 1

ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس �ع� ال�هارات األساس�ة لالع�ي ان��ة  :ع��ان ال�راسة 

  .ال�ور� ال���از الع�اقي في خ�اسي ��ة الق�م 

ته�ف ال�راسة إلى ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس �ع� ال�هارات  :اله�ف م� ال�راسة 

  لالع�ي خ�اسي ��ة الق�م  األساس�ة
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اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �األسل�ب ال���ي ل�الئ��ه  :ال�����م ال��هج 

  و���عة ال��� 

وق� اش��ل م���ع ال��� على الع�ي خ�اسي ��ة الق�م : م���ع وع��ة ال�راسة 

لل�رجة ال���ازة في ال���قة ال��ال�ة ل�ور� الق�� ، وق� ت� اخ��ار ع��ة ال��� �ال���قة 

ن���� ، الف��ة ، ال��رة ، ح���� ، ال�ل��ان�ة ، ازم� ( ان��ة  الع���ة وال�ي اش��ل� على

ال��ا ، و���ل ) 149( أصلال��ا م� ) 116(ح�� بلغ ع�د الع��ة الفعل�ة ) ، س��وان 

  .م� م���ع ال��� ) %77(ه�ا الع�د ن��ة 

  : ادوات ال�راسة 

: وسائل م�ها ولل�ص�ل إلى ال��انات ال��ل��ة في ال�راسة اس���م ال�اح� ع�ة 

االس���ان وال�قابلة ال����ة وال�الح�ة العل��ة ��سائل ل��ع ال��انات ، وق� اس���م 

ال�س� ال��ابي ، االن��اف ال���ار� ، معامل االرت�ا� : ال�سائل االح�ائ�ة ال�ال�ة 

  )ال���� ، قان�ن ال���ة ال����ة ، معامل االل��اء ، 

ن���ة إلت�اع ال�سائل العل��ة ال�اصة ب��اء االخ��ارات ت� ال���ل على  :أه� ال��ائج 

م���عة اخ��ارات مهار�ة لالع�ي خ�اسي ��ة الق�م ت���ع ��عامالت عل��ة ج��ة م� 

  .ص�ق وث�ات وم�ض���ة 

 :م� ح�� ال�رجات وال�����ات ال���ار�ة 

 : 2018دراسة ب� نع�ة ب� ع�دة 8- 1

ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال���دات ال��ن�ة وال�هار�ة الخ��ار  :ع��ان ال�راسة 

  س�ة  20الع�ي ��ة الق�م ت�� 
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ت��ی� م���ات م��ار�ة ت��ن ���ا�ة وس�لة عل��ة الخ��ار  إلى :اله�ف م� ال�راسة 

م�  �اع��اره�اس�ة م� ال�اح�ة ال��ن�ة وال�هار�ة  20الالع��� في ��ة الق�م ت��  أف�ل

  ��ة الق�م ال��ی�ة م��ل�ات 

  اس���م ال�اح� ال��هح ال�صفي �أسل��ه ال���ي  :م�هج ال�راسة  

س�ة للغ�ب  20ت��ل م���ع ال�راسة في الع�ي ��ة الق�م ت��  :م���ع وع��ة ال�راسة 

   12ف��قا ، ی����ن في ق�� واح� ق� اخ�ار م�ه� ال�ال� ال�اح�  14ال��ائ�� ، و��� 

تع��� ���ا�ة وس�لة عل��ة ل إلى ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة ت� ال��ص :اه� ال��ائج 

  .الالع��� في ��ة الق�م  أف�لالخ��ار 

 :  2018دراسة ��ل�ان ال�اج 9- 1

ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��اسات واالخ��ارات االن��و��م���ة  :ع��ان ال�راسة 

  .س�ة  17وال��ن�ة الخ��ار ح�اس ال��مى ���ة الق�م للف�ة الع���ة ت�� 

ته�ف الى ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��اسات االن��و���م���ة  :ه�ف ال�راسة 

س�ة ، وف�  17للف�ة الع���ة ت�� واالخ��ارات ال��ن�ة الخ��ار ح�اس ال��مى ��ة الق�م 

  .ال�راسات في م�ال ��ة الق�م  أف�زتهاوال������ة ال�ي  ال����ةالعل��ة  األس�

) 46(ت� اخ��ار ع��ة ال��� �ال���قة الع���ة ح�� بلغ ع�ده�  :م���ع وع��ة ال��� 

  .حارس م�مى، ��� عل�ه� ال��اسات واالخ��ارات ال�ق��حة 

  اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �اسل��ه ال���ي  :راسة ال��هج ال���ع في ال�

  : ال��ائج  أه�

ت�صل ال�اح� إلى ت��ی� م����ات م��ار�ة له�ه الف�ة ت����م ���جع للع�ل بها م� 

  .��ف ال��ر��� وال���ف�� على ع�ل�ة االخ��ار 
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 : 2012دراسة ح�ام ال�ی� ��الن س�� ع�ن 10- 1

ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��غ��ات ال��ن�ة والف���ل�ج�ة  :ع��ان ال�راسة 

  .وال�هار�ة لل�الب ال��ق�م�� لالل��اق ل�ل�ة ال����ة ال��اض�ة في ال�امعات ال����ة

ه�ف� ال�راسة إلى ت��ی� أه� ال��غ��ات ال��ن�ة والف���ل�ج�ة وال�هار�ة  :ه�ف ال�راسة 

لالل��اق ��ل�ات ال����ة ال��اض�ة �ال�امعات الالزم ت�ف�ها ل�� ال�الب ال��ق�م�� 

  . ال����ة و��ل� ت��ی� و���اد ال�ع��� وال�����ات ال���ار�ة 

  اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي ن��ا ل�الئ��ه ���عة ال�راسة  :ال��هج ال���ع 

ت��ل م���ع ال��� في �الب ال����� األول ال�ل��ق�� ��ل�ة  :م���ع وع��ة ال��� 

�ال�ا ، وق� اخ���ت ) 95(ة ال��اض�ة جامعة ص�عاء ال��� ، ح�� �ان� الع��ة ال����

  .الع��ة �ال���قة الع���ة 

  :اه� ال��ائج 

ت� ال��صل إلى ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة وح�ودها الخ��ارات ال��غ��ات   - 

ج�� ( م����ات  5ال��ن�ة والف���ل�ج�ة و ال�هار�ة  إذ بلغ� م����ات ال��� 

 ) ج�ا ، ج�� ، مق��ل ، ض��� ، ض��� ج�ا 

ت� ال��صل إلى وضع درجات م��ار�ة وح�ودها �اس���ام ال�رجات ال���ار�ة  - 

  . ل��ا�ع الخ��ارات ال��غ��ات ال��ن�ة وال����ل�ج�ة وال�هار�ة ال�ق��حة ال�ع�لة �ا

  :2012دراسة ال��ابي 11- 1

ت��ی� درجات وم����ات م��ار�ة لل�ضا ال���ي ل�� الع�ي ��ة الق�م : ع��ان ال�راسة 

  ال��ق�م��

ال�ع�ف على م���� ال�ضا ال���ي ل�� الع�ي ��ة الق�م ال��ق�م�� : ه�ف ال�راسة 

  .واس��الص ال�رجات وال�����ات ال���ار�ة لل�ضا ال���ي لالع�ي ��ة الق�م ال��ق�م��

  



الدراسات السابقة والمشابھة                                                 الفصل األول       
 

 22 

  : م�هج ال�راسة

  اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي �األسل�ب ال���ي 

  :ع��ة ال�راسة 

ال�الغ ع�ه� ) 2012- 2011(ت��ل� في الع�ي ف�ق دور� ال���ة في الع�اق لل��س� 

  م��ل�� في االت�اد الع�اقي ال����� ل��ة الق�م ) 566(

ت� اس���اج ال�����ات ال���ار�ة لل�قای�� ،وت��ع الع�ي ��ة الق�م : أه� ال��ائج 

  .م� ال�ضا ال���ي) ج��(ال��ق�م�� ������ 

 :2011ل�ل دمحم ش�ع� دراسة ع�� خ12- 1

ب�اء م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��غ��ات ال��ن�ة وال�هار�ة ل�� ناش�ي  :ع��ان ال�راسة 

  )فل����(ان��ة ال����ف�� ل��ة الق�م في ال�فة الغ���ة ل��ة 

اله�ف م� ال�راسة ه� ب�اء م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��غ��ات  :اله�ف م� ال�راسة 

ال����ف�� ل��ة الق�م وت��� ال����� ال��ني وال�هار�  أن��ةال��ن�ة وال�هار�ة ل�� ناش�ي 

  ل�� ه�ه الف�ة 

اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي ن��ا ل�الئ��ه ل���عة ال�راسة  :ال��هج ال���ع 

  .وأه�افها

ت��ن م���ع ال�راسة م� ف�ق ال����� في االن��ة ال����فة  :اسة م���ع وع��ة ال�ر 

ناد�ا ، ح�� ت��ن� ع��ة ال�راسة م� ) 12(وال�الغ ع�ده� ) فل����(لل�فة الغ���ة 

  ن�اد� ، ح�� ت� اخ��اره� ����قة ع��ائ�ة  ) 8(ناش�ا ���ل�ن ) 145(

  :اه� ال��ائج 

ال��ن�ة وال�هار�ة ل�� ناش�ي ال����في ب�اء م����ات م��ار�ة لل��غ��ات  إلىال��صل 

  .ل��ة الق�م ، وتاك�� وج�د ان�فاض في ال����� الف�ي في ه�ه ال��غ��ات لع��ة ال��� 
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  :ال�عل�� على ال�راسات 

ع�ض ال�راسات ال�ا�قة وال��ابهة ال�ي ت��� ال�اح� م�  ی��ح ل�ا  م� خالل

ال�ص�ل إل�ها ، �ان مع��ها أشارت إلى أه��ة ت���� االخ��ارات  وتأث��ها على 

  : االرتقاء ������ الع�ي ��ة الق�م ، وع�� ت�ل�ل ه�ه ال�راسات ���� مالح�ة مایلي 

اغل���ها اس���م� اس���م� ج��ع ال�راسات ال��هج ال�صفي و  :م� ح�� ال��هج 

  األسل�ب ال���ي

ن�� أن اه�اف ه�ه ال�راسات ت��ع� �ال ح�� ن�ع ال�راسة ف��ها م� وضع : اله�ف 

م���عة م� االخ��ارات ال��ف�دة على ش�ل ��ار�ات اخ��ارات ل��اس م�غ��ات ب�ن�ة او 

و ر��ع  ��2015راسة م�ه� خ����  مهار�ة او االث��� معا ووضع لها م����ات م��ار�ة

م� قام ، و��ل� م�ها  2009و��ل� دراسة شهاب اح�� ال���ر�  2013خلف ال�ه�� 

،  2016ب����� اخ��ارات م�ف�دة ت��� مهارة واح�ة ��راسة سالم ج�ار صاح� 

و��ل� م�ها م� قام ب����� اخ��ارات م���ة ت��� م���عة م� ال�هارت ��راسة 

، و��ل� دراسة عای�  2017، ودراسة س��سي ع�� ال����  2018م��فى ع�� ال�ه�ة 

ت� وضع ال�����ات ال���ار�ة لها ،  تاالخ��اراح�� وفي جل ه�ه  2014علي ع�اب 

م� قان �إج�اء م���عة م� االخ��ارات س�اء ال��ن�ة أو ال�هار�ة أو االث��� معا وم�ها 

به�ف وضع م����ات م��ار�ة لها وذل� ل�ورها الهام وال��اه� في رفع م���� األداء 

  .ع�� الع�ي ��ة الق�م 
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���ع�لة في ه�ه ال�راسات و��ل� األسال�� ت��ع� وتع�دت األدوات ال: ال�راسة  أدوات

ل�قابلة ا اس���ام في �ع� ال�قا� أه�ها اإلح�ائ�ة ال���ع�لة ل�� مع��ها اش���� 

واالس���ان واالخ��ارات ل��ع ال�عل�مات ح�ل م�ض�ع ال��� ، و��ل� اس���م� جلها 

) ال��ات ، ال��ق ،ال��ض���ة ( في ال�ان� اإلح�ائي ال��ائ� ال����م��� 

  .   الخ��ار ص�ة األداة و��ل� ی�ج� ت��ع األسال�� اإلح�ائ�ة  ال�����مة 

  :م�� اس�فادة ال�اح� م� ال�راسات ال�ا�قة 

 .ت��ی� م�ه��ة ال�راسة ال�ال�ة وأسل�ب اخ��ار ع��ة ال�راسة  - 

 .ال��اع�ة ���ل ���� في ب�اء اإل�ار ال���� لل�راسة ال�ال�ة  - 

 .وال�عال�ات االح�ائ�ة لالس�فادة م�ها  األسال��ال�ع�ف على ان��  - 

 .الف�وض  و�ع�ادك�ل� اس�ف�نا م�ها في جان� ص�اغة م��لة ال�راسة  - 

 .���قة ب�اء ال�����ات ال���ار�ة  - 

في م�ال ت���� االخ��ارات  إت�اعهاال�ع�ف على ال���ات العل��ة ال�اج�  - 

 .ال��اع�ة ل�ل�  األدواتو���قة اخ��ار 

 .م�اق�ة ن�ائج ال�راسة  االس�فادة م�ها في - 

  : نق� ال�راسات ال�ا�قة 

  :م� ح�� إب�از أوجه االخ�الف وال��ا�ه مع دراس��ا 

تع��� في جلها اخ��ارات ت��� مهارات م�ف�دة �ع��ة ن���ا على ما���ه الالع�  - 

داخل ال��اراة ،والع�� م� ذل� جاءت ف��ة دراس��ا على ت���� اخ��ار ���ن 

 .الالع� داخل ال��اف�ة مقار�ا ل�ا ���ه 

تقارب الف��ة م� ح�� ال���أ مع �ع� ال�راسات ��راسة س��سي ع�� ال����  - 

م� ح�� االخ��ارات ال����ة إال انا  2018ودراسة م��فى ع�� ال�ه�ة  2017

ف�ها �ع� ال�قائ� و��ل�  االخ�الف �ان في ���قة ال�عال�ة واخ��ار الع��ة 

 . ال���ه�فة



 ��
� �� ���� �� ����:  

القياس  

واالختبارات في  

 كرة القدم
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  : ت�ه��

ت�س�خ م�اد� الع�ل  إلىتع� االخ��ارات وال�قا�� م� الع�امل م� الع�امل ال�ه�ة ال�ي ت�مي       

ال���مج وتق��� ال��امج خاصة في ال��ال ال��اضي ، ��ا ان ال�ق�م العل�ي وال����ل�جي ال�� ش�ل 

وال��اس في تق��� حالة  راالخ��االس���ام  ن���ةم�االت ال��اة �افة وم�ها ال��ال ال��اضي �ان� 

ان�از ر�اضي ، ولالخ��ارات وال�قای�� دور �ارز في ال����� وال�����  أوة ا تق��� م�ار  أوالف�د 

وم�ا�عة ال�ق�م ووضع ال�رجات وال�عای� وال�����ات وال���� ، وله�ا اج�ه� العل�اء وال���اء في ت�ف�� 

نا�� مف�ي ال���ر  ( .ع�د م� االخ��ارات وال�قای�� ل��اس الق�رات ال����ة ال�����ات ال��اض�ة 

  )76،2012،ص 

م� م���� الالع��� وم�� ت���ة ال�هارات ال��اض�ة ، ال�هارات الع�ل�ة  ی�أك�ال��رب ال��اضي  إن  

ال��ال ال��اضي  يال��اس ف إلى�االت�اه  األداءالع���ة ،ال�هارات االج��ا��ة ،و��ل� ت��� م���� 

ال��امج ال��اس�ة ل�ل ن���ة ول�ل م���� ح�ى  ع�ادإ ،ت�� ع�ل�ة ال��اس به�ف مع�فة ال����� و��ل� 

  .ی�� ال����� وال��ر�� ال�الئ� ل�ي ی��ق� اله�ف ال����د 
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  :مفه�م ال��اس  1- 2

ح�� فان ال��اس ه� ال�ع���  إص�ار ألجل�ان ال�ق��� �ع�ف ب��ف�� معل�مات م�ض���ة  إذا      

تع�� ع� ) ب�ح�ة ��اس ما(ح�اب�ة ��ق�ار م��ار�  أوال��ي له�ه ال�عل�مات ال��ض���ة لغة رق��ة 

  .ال�اه�ة ال�قاسة 

أو تع��� بلغة ���ة أو ح�اب�ة ع� صفات أو ع�امل أو ��اه� ) ت����(فال��اس ه� ع�ل�ة       

س�س� شاك� م��� .(مع���ة أو سل���ة ت��ل� إص�ار ح�� أو تق��� ع�ها  أول��ض�عات ن���ة 

،24،2013(  

ی�ج� ،  كل ما" والقائلة �ان   el –throndikeث�ون���  أ�لقهامة قائ� على الف��ة ال�ي وال��اس عا    

م� ال��اس ه� ال��ف ع� الف�وق  األساسيوالغ�ض "  ی�ج� ��ق�ار ، وما ی�ج� ��ق�ار ���� ��اسه 

، د صالح . (تع��� عل�ه ع�ل�ة ال��اس  أساسا، ��ع�ى ان وج�د ف�وق ف�د�ة ه�  �أن�اعهاالف�د�ة 

  )13،2005ص  علي سل��ان ، أم��اح�� م�اد ،د 

وال��ادث ب�م�ز  األش�اءالع�ل�ة ال�ي ی�� ب�اس��ها ال�ع��� ع� (  �أنهس��ف�� فق� ع�ف ال��اس  إما  

  )2008،  7اح�� ،ص  إس�اع�ل، هاد� م�عان ر��ع ، خ�ام (.) ق�اع�  إلىاس��ادا  و�ع�اد

ك�ا �����ا الق�ل انه ���� تع��� ال��اس �انه ال���ی� ال��ي لل�يء م�ض�ع ال��اس �اس���ام    

ل�ي ی�� تق�ی� ذل� وح�ات ��اس م��دة وم�اس�ة تع�� ع� ���ة ما �����ه ال�يء م� خ�ائ� 

  )28،2001ل�لى ال��� ف�حات، .( إح�ائ�ا

ال�ي ی�� ب�اس��ها تع�� او ت����  اإلج�اءاتتل�  إلىوم�ا س�� ن���ل� م��لح ال��اس ���� 

��� ع�د�ة ل�يء ما وفقا ل����عة م� الق�اع� ال���دة ت��ی�ا د��قا ، ���� ت���ل ه�ه الق�اع� على 

  )2011، 20، دمحم ن�� ال�ی� رض�ان  . (ال��اس ال�����مة  أدوات��ق وش�و� ت���� 
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  :ال��اس  أه��ة 2 - 2

م�ض���ة ال��اس ت�ه� في ت��ی� و�ل�رة ال�ف��� م� اجل الفه� ال������ ل���عة ال��اه�  إن    

العقل�ة وال���ات  لل�أمالتال���لفة ، و��ون ذل� ت��ح ال�راسة العل��ة له�ه ال��اه� خاضعة 

  )2013، 87، ص  �سف الزم ��اش ، رائ� دمحم م���ی(. ال����ة 

ال��ا� ت���ك ج��عها في  أوجهف���لح ال��اس ��ا �����مه عل�اء ال�ف� �ع�ي م�� واسعا م� 

ال�ی� ن���ه� فعال بل  األش�اص، وفي ال��ال ال�ف�ي ال ن���  لألرقامشيء واح� ه� اس���امها 

ن��� ذ�اء  و�ن�اال��اه�  أوف��� ال ن��� ال�فل  األش�اصن��� خ�ائ� او س�ات في ه�الء 

  ) 15، ص 2011دمحم جاس� الع���� ، (ال��ج االنفعالي لل��اه�  أوفل ال�

وفي ال�اقع إن ال��اس یلع� دورا أساس�ا وهاما في م�ال ال����ة ال��اض�ة وعل�م ال��اضة ��ا انه 

ی�ت�� على أس� ون���ات عل��ة، ل�ل� ن�� أن ال���ث العل��ة ال����ة والع�ل�ة ت�س� على ال��اس 

م�ال ال����ة ال��اض�ة وعل� ال��ر�� ، ��ا أم�� حل الع�ی� م� ال��اكل ال��اض�ة  واالخ��ار في

  )24،2007ل�لى ال��� ف�حات ، .(�اس���ام ال��اسات واالخ��ارات ال�����ة وال�ق��ة عل��ا 

  :بها ال��اس  ی�أث�الع�امل ال�ي  3- 2

 .ال��ة ال�قاسة ووح�ة ال��اس ال�����مة  - 1

 .ال��اس و��ائ� ال��اس أه�اف ال��اس وأن�اع  - 2

 .���عة ال���اس وعالق�ه �ال��ة ال�قاسة  - 3

 .االخ��ار  إج�اءع�م فه� واس��عاب الع��ة ل���قة  - 4

 .ال��اس  إلج�اءع�ل�ة ال�ه��ة وال�����  - 5

 .ال��� القائ� على االخ��ار  - 6

 .ال��وف ال��ان�ة وال�مان�ة ال�ي ���� ف�ها ال��اس  - 7

  )26،2009اسع� م���د ، م�ف�.(ال���� م� ق�ل ال������  - 8



 الفصل الثاني                                           القیاس واالختبارات في كرة القدم 
 

 29 

  :خ�ائ� ال��اس   4- 2

  : ی��ف ال��اس في ال����ة ال��اض�ة �ع�د م� ال��ائ� أه�ها

  :ال��اس تق�ی� ��ي  1- 4- 2

ال ش� في أن�ا ن�عى إلى ال��اس ون����مه لغ�ض ال���ل على ب�انات ت��� إلى ح��قة  

وال�ي ) كاخ��ارات ب�ن�ة ح���ة او مهار�ة (ال�����ات ال�ي عل�ها األف�اد في الع�ی� م� االخ��ارات 

��ل�ه الف�د م� مق�ار له�ه ال�فات أو ال��ات و�ع�� ع� ذل� رق��ا ، وق� ���ن  ت��� إلى ما

  .رق��ة أخ��  �س�ة مقاسة ألغ�اض ال�قارنة مع مقای� أواس���ام تل� ال�قادی� ال���ة أل�ة صفة 

  : ال��اس م�اش� وغ�� م�اش�  2- 4- 2

ول�� ���ل ) �ال�������ات(ك���ا ما ن�� أن ال��اس ���� أن ���ن م�اش�ا ل��اس صفة ال��ل م�ال 

 إالن��ن ��اجة ل��اس مق�ار ن�� ال��ني وال���ي لالع�ي ��ة الق�م ،وه�ا ما ل� ن����ع ��اسه  أن

  .�األسل�ب الغ�� ال��اش�

   :ال��اس ���د الف�وق الف�د�ة  3- 4- 2

األم�ر أن ن�� أف�اد ال����ع م��ای��� �ف�وقات ف�د�ة ع�� ج��ع ال�فات او ال��ات أن م� ب�اهة 

ال�ي ی���ع�ن بها ، وان �اه�ة الف�وقات الف�د�ة هي �اه�ة عامة ���� ت���فها وفقا ل��غ��ات ع�ة 

  :وم� الف�وق ال�ي ���� ��اسها األتي )ال��، ال��� ، ن�ع ال��ة (م�ها 

 )�ع�ها ال�ع�(ون��ها ع�� مقارنة خ�ائ� الف�د نف�ه :الف�وق في ذات الف�د   -  أ

 و�ه�ف ل�قارن الف�د مع غ��ه : الف�وق ب�� األف�اد   -  ب

  م�ال الف�وق ب�� ال���� وال��ات في صفة الق�ة الع�ل�ة: الف�وق ب�� ال��اعات ال��اض�ة  - ج

  : ال��اس وس�لة لل�قارنة  4- 4- 2

م�لقة ، بلي هي ن���ة  �أنهاال��ات لف�د  أو�فات ال ���� ال��� على ن�ائج ال��اس أل� م� ال

في ��اس صفة ال��ل م�ال ال�ع�ي ل�ا ) اح��(ف�ا ح�ل عل�ه ... إل�ه�ال�ی� ی���ي  لآلخ����ال���ة 
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م�وان ع�� ال���� .( شيء ما ل� نقارنه مع أ��ال ج�اع�ه ال�ي ی���ي إل�ها في ل��ة ��ة ال�ائ�ة م�ال

  ) 27،28،2005،دمحم جاس� ال�اس��، 

  :ت��ر ال��اس في ال����ة ال��اضة وعل� ال�ف� ال��اضي  5- 2

  :ت��ر  ��اس ال�هارات ال����ة ال��اض�ة 1- 5- 2

��اس ال�هارات  أوال���ي  األداءل�ضع اخ��ارات ل��اس ال�هارة في  األولىال��اوالت  أث�اءفي  ‘‘  

ال��اض�ة ، �ه�ت اخ��ارات ال�ارات ال��اضة في الع�ی� م� ال�ل�ان  األلعابال��اض�ة وخاصة في 

و�ان� ه�ه االخ��ارات ت���� �ع� ال�هارات ال����ة في العاب ��ة ال�ائ�ة و��ة ،  وأم���ا األور��ة

  .وال��� ) في أم���ا(ال�لة وال�����ل 

� االخ��ارات ل��اس ال�هارة في في �ع" ه��رن���ن "ال��اوالت ال����ة في ه�ا ال��ال ما قام �ه وم� 

ك�ة ال�لة وت���ن م� س� وح�ات ب�ضع اخ��ارات ع�ار�ة ل��اس ه�ه ال�هارات في وال�ة �ال�ف�رن�ا 

ووضع ��ار�ة " ب�ل"ب�ضع اخ��ار ث� جاء �ع� ذل� " دف�� ب���"م قام 1923م وفي عام 1918عام 

  . اخ��ار ل��اس ال�هارة في ال��� 

م�� ال�الث��ات م�  ی��� ب�ا ال���لفةال��اض�ة  األن��ة��اس ال�هارات في  أن���� الق�ل  وم�ا تق�م

  .ح�� أسف�ت ع� ع�د ���� م� االخ��ارات ال�هار�ة في األلعاب ال��اض�ة ال���لفة ه�ا الق�ن ،

وفي ال�ق� ال�الي ت�ج� اخ��ارات ل��اس ال�هارات ال��اض�ة في مع�� ال�ل�ان ت� تق���ها ق�م�ا ،على 

دمحم ح�� عالو� (.لها  األداءأع�اد ����ة م� األف�اد في م�احل الع�� ال���لفة ، وت� وضع م����ات 

  )80،2008،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ،

  :ت��ر ��اس الل�اقة ال��ن�ة 2- 5- 2

الهامة لل����ة ال��اض�ة ��ا �ان ��اسها و��ق ت����ها م�  األه�اف إح��الل�اقة ال��ن�ة �ان� ومازال� 

  .ال��وب  أ�امال��ض�عات ال�ي شغل� اه��امات ال����عات ال���لفة وخاصة 
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ة له�ا االه��ام ���رة خاصة �الل�اقة ال��ن�ة لل���د ، وق� �ان ن���ففي ال��ب العال��ة ال�ان�ة ازداد 

االه��ام ال��ام ب����� و��اء الع�ی� م� االخ��ارات ل��اس الل�اقة ال��ن�ة ل���ع العامل�� والعامالت 

  .�الق�ات ال��ل�ة 

فق� اه�� ال��� األم���ي ب����� ال���� م� اخ��ارات الل�اقة ال��ن�ة ال�ي ���� ت���قها في وق� واح� 

وتف��� ه�ه ال�رجات، ��ا وضع� اخ��ارات خاصة ل�ل على م���عات ����ة و��هل ت���ل درجاتها 

أف�ع الق�ات ال��ل�ة م�ل اخ��ار الل�اقة ال��ن�ة لل��� األم���ي ، ووضع� ال�عای�� ال�اصة ل�ل ه�ه 

االخ��ارات ، ح�� �ان� ه�ه االخ��ارات ت��� أساسا ع�اص� الق�ة الع�ل�ة وال���ل وال�شاقة 

  )82،2008دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ،.( وال��عة وال��اف� الع��ي الع�لي

  : و�ائف ال��اس في ال��ال ال��اضي  6- 2

 األه�اف إق�ارت����م ن�ائج االخ��ارات وال�قای�� في ال��ال ال��اضي في :  األه�افت��ی�  - 1

 ال���ه�فة م� ع�ل�ات ال��ر�� 

���� االس�فادة م� ن�ائج االخ��ارات وال�قای�� في ال��ال ال��اضي ��سائل  :ال�� ال�افعي  - 2

ال�����ات  أعلى إلىن�� ال��ارسة وال�عل�� وال��ر�� وم�اولة ال�ص�ل  األف�ادالس��ارة داف��ة 

 .ال��اض�ة 

  ال�ف��ص إل�هال�� ��ل  ال�ع�ف على م���� ال����ل: ت��ی� ال����ل  - 3

ج ال��اس في ال��ال ال��اضي ل����� الالع��� ل�ضعه� في ف�ات و ت����م ن�ائ: ال�����  - 4

 .م���عات م��ان�ة وفقا للع�ی� م� ال��غ��ات 

و�ق�� �ال���� ه�ا ت�قع ن�ائج م��دة في ال���ق�ل في ض�ء ن�ائج : ال���ق�لي  �األداءال����  - 5

 ع�ل�ات ال��اس ال�ي ت�� 

في ال��ال ال��اضي تل� ال����عة م� ال��مات  واإلرشادو�ق�� �ال��ج�ه :  واإلرشادال��ج�ه  - 6

 : ال�اد� لالع� به�ف م�اع�ته على ال�ي   إدارة أوال�ي �ق�مها ال��رب 
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 ال��اض�ة ال�ي ت��اس� مع ق�راته وم��له  األن��ةاخ��ار  -

    ال�ل�ل ال��اس�ة لل���الت ال����ة ال�ي ت�اجه �ع� الالع���  ادإ�� -

ال��� العل�ي ��ارة ع� اس�ق�اء ���ه�ف ت���� ال�قائ� وال�عل�مات ال�ي  :ال��� العل�ي  - 7

ی��� ال���ل عل�ها وفقا ل��ة هادفة ، ه�ه ال�قائ� وال�عل�مات ق� ت�ه� ���ل م�اش� او غ�� م�اش� 

، دمحم ن�� ال�ی� ( .حل ال���الت ال����ة في �ع� ال��االت ال����ة  أوفي ت���� ال��امج 

  )2011، 54،55،60، 47،48،50،51رض�ان ، 

  :ال��اس  أن�اع 7- 2

  :ق����  إلىی�ق�� ال��اس 

  :ال��اس ال��اش�   1- 7- 2

ه� ال��اس ال�� �����م األداء م�اش�ة لل���ل على ب�انات رق��ة م�ل ��اس ال��ل وال�زن وال��عة 

  .وق�ة ال���ة ب�سا�ة جهاز ال�ی�ام�م�� 

  :ال��اس الغ�� م�اش�  2- 7- 2

ال�� �ع��� على ال�ل�ك ال�اص �ال�اه�ة و�قاس �ال��اه� ال�ي ت�ل عل�ه ،م�ل ال�وافع ه� ال��اس 

  .وال���ل واالت�اهات وفي ��ة الق�م م�ال ال�ح�جة �ال��ة ���ل غ�� م�اش�

ان ال�هارات الف�د�ة ���ة الق�م ال ���� ��اسها م�اش�ة ، لع�م وج�د االجه�ة ال�ي ���� ان ن����مها 

�اش� م�ا ��عل�ا ن����م ال��اس غ�� ال��اش� له�ه ال�هارات ب�اس�ة واضع اخ��ارات في ال��اس ال�

  )26،27،2009م�ف� اسع� م���د ،.(مق��ة 

وم�ا ت��ر اإلشارة إل�ه أن  ال��اس ال��اش� ا��� وأدق م� ال��اس غ�� ال��اش� الن ال��اس ال��اش� 

  )26،2005ع�� ال���� ،دمحم جاس� ال�اس�� ،م�وان . (�ع��� األجه�ة ال��اس�ة و�����مها م�اش�ة 

العالقة ب�� ال��اس وال�ق��� ف���اوز م��لح ال�ق��� في مفه�مه م��لح ال��اس ،ف���لح  أما

ال�ق��� �ع��� اع�  واش�ل م� م��لح ال��اس ،فال��انات ال�ي ی�� ال���ل عل�ها م� ع�ل�ات ال��اس 
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 أوال�ق��� تع� م�خالت �ال���ة لع�ل�ات ال�ق��� ،له�ا ال��� ���� اع��ار ع�ل�ة ال��اس م� م��ل�ات 

  )2011، 25- 24، دمحم ن�� ال�ی� رض�ان . (م�احله   أه�م�حلة م� 

 م� اجل �ع�الن معا أنه�ا إالم� مفه�م ال��اس  واع� مفه�م ال�ق��� اش�ل أنن���ل� وعل�ه 

  .م���� ال��اض�� وال�ق�ف علة نقا� الق�ة وال�عف ت����

  :م�ا�ا ال��اس  8- 2

م�ا�ا ت��ی� ال���ة وال��ض���ة  مل��ا ل��ا�ا ال��اس و����ل على " Nunnalyنانالي  "ق�م 

  : وال�عل�مات الع�د�ة واالق��اد�ة والعل��ة عامة ��ا م�ضح ���ا یلي

 ال�أك�ال��ض���ة ، وذل� �ال��اح لل�عل� وال�اح� والعال� ب�ق��� ب�انات ����  إلىال��اس ی�د�  - 1

 .زمالئه �أدائهاقام  أو��ر ذل�  إذام�ها 

ال��اسات األساس�ة ال���دة وال�راسات ال���لة تع�ي الف�صة إلج�اء مقارنة ل��ائج ال��اس وذل�  - 2

 .للق�رة ال�قاسة ب�ف�ها ، أو �ق�رات أخ�� ، أو ���اول م��ار�ة ل�ل� الق�رة ل�ف� م���عة ال�ق��� 

وال�فات ال�ي ال��اس ��ي ألنه ���ح لل�عل� وال�اح� ب���ی� ن�ائج ال��اس للق�رات وال��ائ�  - 3

 .���ل�ها األف�اد ب�قة وال�ي ت�ل عل�ها األرقام ال�ي ت��ج م� ال��اس 

 . ج��ة �ع�ى ن�ائج م��دة  إح�ائ�ةال��اس ال�� �����م في ب�اناته ال����عة ��ق ت�ل�ل  - 4

 .اق��ادا لل�ق� وال�ال ع� ال�ق��� ال�����ي  أك��ال��اس �ع�  - 5

ل�لى ال��� ف�حات .(ل�ق��ة �ع� تق���ا عل��ا عاما وم�ض���ا ا و�ج�اءاتهال��اس ب�سائله ال��ع�دة  - 6

،32،33،2001( 
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  :أخ�اء ال��اس  - 9- 2

  : وت�جع أس�اب أخ�اء ال��اس إلى ما یلي 

فق� ���ع�ل في �ع� األح�ان في ��اس شيء ما أداة ��اس غ�� د��قة ،  :ال��أ في األداة  1- 9- 2

م�ا ی��ت� عل�ه وق�ع خ�أ في ��اسه ،و��ه� ه�ا ال��أ ���ا ل� أع�� ��اس نف� ال�يء �أداة ��اس 

  .د��قة 

م�قل� ، فق�  أداءهفال��� ال�� ن��� : ال��أ ال�اج� ع� ع�م ث�ات ال�اه�ة ال�قاسة  2- 9- 2

�تاحا و�ع� قل�ل ی��ا�ه ال�لل وال��� أو ی�أث� �ال��ارة أو ال��ودة ، وح�ى نع�ف ال����� م اآلن���ن 

الف�د نع�ل له ع�ة اخ��ارات ونأخ� م��س�ها و���ل الف�ق ب�� م��س� ه�ه االخ��ارات  ألداءال���قي 

  .والعالمة على أ� اخ��ار أخ� ال��أ في ال��اس 

، فعلى  أخ� إلىم� ال�الح� ان ال�قة في ال��اس ت��لف م� ش��  :خ�أ ال�الح�ة  3- 9- 2

ال�الب الخ�لف� عالماته� ،  ألح�س��ل ال��ال ل� �ل��ا م� ع�ة معل��� وضع عالمة على اخ��ار 

  )22،23،2002، وآخ�ون ز���ا دمحم ال�اه� .(و��ل� ق� ت��لف عالمة نف� ال�عل� م� وق� ألخ�

  : مفه�م االخ��ار  10- 2

  .)  او ام���ه ج��ه(أو االم��ان و�ل�ة اخ���ه تع�ي ) ال����ة(االخ��ار في اللغة ���ل مع�ى     

���قة م���ة " او ه� "ت���� مق�� وضع ل��اس شيء م��د " :وفي ال����ة ال��اض�ة �ق�� �االخ��ار 

  )2005، 29م�وان ع�� ال���� ،دمحم جاس� ال�اس�� ،" ( أك�� أول�قارنة سل�ك ش���� 

ج�ان� م��دة �ال���ة لل�ف��ص  أو) م�ه�(��اس ت����م لل��� على جان�  أداة ��ارة ع� ه�  و  

  )2011، 22، دمحم ن�� ال�ی� رض�ان . (غ��ها  أوال����ة  أو ال��اء أوم�ل االن�از 

شيء  إ� إن أساس���قة ل��اس ال�� م� ال�يء على " �أنهاالخ��ار   throndkieو�ع�فه ث�ون��� 

 وال�عل�مات �األف�اروال�ق��د �ال�يء ه�ا ال��ان� ال�ع���ة  " م�ج�د ���ن م�ج�دا ����ة مع��ة 

  .�غ�� ق��  أوال�ي ی�عل�ها الف�د �ق�� 
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���قة م���ة ل�قارنة سل�ك ش���ة ‘‘  �أنهاالخ��ار    crobachو��� العال� ال����� ��ون�اخ 

  ) 2011، 13اح�� دمحم ع�� ال�ح�� ،( ‘‘  أخ�� �����ة 

 ال�قائ�في ج�ع االخ��ار وس�لة هامة  أنوفي ض�ء ه�ه ال�ع��فات ال�ا�قة ل�فه�م االخ��ار ن���ل� 

  .م� اجل ت��ی� م����ات األف�اد وتق���ها وال�عل�مات 

  : الف�ق ب�� ال���اس واالخ��ار  1- 2- 2

  :   األتي�ق�ر عل�اء ال��اس في ال����ة ال��ن�ة 

 .ل��ع ال��انات )  أدوات(انه ���� اع��ار �ل االخ��ارات مقای�� ل��ن �ل م�ه�ا وسائل  - 1

ال��ل وال�زن ،  ���قای�ال����ة  �فال�قای�انه ال ���ز اع��ار �ل ال�قا�� اخ��ارات ،  - 2

ومقای�� ال���ل ال��اض�ة ، واالت�اهات ن�� ال��ا� ال���� ، ومقای�� ال����ة ، ال ���ز وصفها 

ال ت��ل �ال���ة  أ��اال����� ، ول��نها  أث�اءاخ��ارات ل��نها ال ت��ل� م� ال�ف��ص ال�فاعل  �أنها

 ) .االم��ان(لل�ف��ص�� مع�ى 

� االخ��ار ، ف��� ن����ع ان ن��� �ع� ال�فات او ات�اعا م أك��ال���اس �ع�  إن - 3

�ع� ب�ونها ،فق� �����م ل��اس خ�ائ� وس�ات مع��ة  أوال��ائ� �اس���ام االخ��ارات 

تع���ا معل�مات في  إنال�قا�الت ال����ة وغ��ها م� ال�سائل ال�ي ����  أو�ال�الح�ة  األسال��

 )2011، 23- 22 ن�� ال�ی� رض�ان ، دمحم. ( ش�ل ب�انات ���ة ع� ال�اه�ة ال����ة  

ن�ائج االخ��ارات وال�قای�� ، ل�ل� ت��قف دقة وسالمة ع�ل�ة ال�ق���  أساسوع��ما ی�� ال�ق��� على 

غ�� ثاب�ة  أو�ان� االخ��ارات وال�قای�� ال�����مة غ�� د��قة  فإذا.على دقة االخ��ارات ال�����مة 

نا�� مف�ي ال���ر  ،ص (او غ�� صادقة فان اس���ام ع�ل�ة ال�ق��� س�ف ت��ن م�للة 

77،2012( 
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  :االخ��ارات  أن�اع 2 - 2- 2

  : ه�اك ن�ع�� م� االخ��ارات ���� اس���امها في ال����ة ال��اض�ة 

،  لألداء��عها خ��اء ال��اس وهي اخ��ارات ت��اف� ف�ها تعل��ات م��دة :  اخ��ارات مق��ة -

 .ت�ق�� م��د ، ش�و� عل��ة ، ��ق� على م���عة م��ار�ة ل�ف��� ال��ائج في ض�ء ه�ه ال�عای� 

���اج العامل�ن في ال��ال ال��اضي الخ��ارات ج�ی�ة :  اخ��ارات ��عها ال�اح� او ال��رب -

 :  اآلت�ة�فات وال�هارات في ال�االت ت����م في ��اس ال

ع��ما ت��ن االخ��ارات ال��ج�دة في ال��ادر غ�� م�اس�ة م� ح�� ال�ق� ال���غ�ق لل��ف�� ،  - 1

 . وغ��ها  واألدوات األجه�ةال��ان ، ع�م ت�ف� 

في ال�االت ال�ي ال ت��� ال��ادر ب�انات �ا��ة ع� االخ��ار ، م�ل الغ�ض م�ه ، ���قة  - 2

الالزمة ،ال�����  األدواتتعل��ات االخ��ار ، ��ق ح�اب ال�رجة ، ال�اش� ، وتار�خ ال��� ، ،  األداء

 .، ال��� ،وغ��ها 

ال��اكات ال�����مة في  وأن�اعل��قه وث�اته  إح�ائ�ا����  ما إلىع��ما �فق� االخ��ار  - 3

 ح�اب ال��ق وغ��ها 

، ال���رات ال�ي ق� ت��ث �ال���ة  األلعابال�ع��الت ال�ي ق� ت��أ على ق�ان�� وق�اع� �ع�  - 4

 )2013، 36،37، ی�سف الزم ��اش ، رائ� دمحم م��� ،ص (. ال��ر��  وأسال��ل��� اللع� 
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  : اتاالخ��ار  أه��ة 3- 2- 2

ت��ل االخ��ارات ��افة أن�ا�ها وأغ�اضها وضعا رئ���ا وح�اسا ع�ل�ات ��اس وتق��� ال�ق�م ال�� 

  .ال��عل� في أ� م�ال ���زه الف�د أو 

ك�ا ت�ودنا االخ��ارات ���اسات م�اش�ة ع� ن�ائج تق�م ال�ل��� أو الالع� �اإلضافة إلى أن دقة ال��انات 

  .ال�ي ت�ودنا بها تل� االخ��ارات ت��قف ب�رجة ����ة على أساس  إع�ادها و��ق اس���مها 

ال�ع�ف على ال�الة ال�عل���ة وال��ر���ة ، واالخ��ارات في ح� ذاتها أداة ت�اع� ال��رس وال��رب في 

فهي األساس العل�ي ال�� ی��ي عل�ه خ�ة ال�عل�� أو ال��ر�� ح�� أنها ت�اع� في ال�ع�ف على 

االس�ع�اد ال��ني وال���في في االن�قاء لل�اش��� ، والع�ي ال�����ات العال�ة ، و�ال�الي ���ح ل�� 

ل�لى (.� ل��ق�� أه�افه ال�ي ب��� م� اجلها الع�ل�ة ال�عل���ة ال��رب ال�اف� الى ال���� م� ب�ل ال�ه

  )40،39،2007ال��� ف�حات ،

  : االخ��ارات وال�قای�� ل��رس ال����ة ال��اض�ة  أه��ة 1- 3- 2- 2

  : تل� األه��ة ���ا یلي "  McCloyماكل�� "ق� ذ�� 

 .ت�ق� ز�ادة اإلدراك وال�ع�فة لل��ا� ال��اضي -

 .وال����� �ال��ارسة  اإلح�اس -

 .ال�ق�م ال����� في م���� األداء �ال�ع�ف على ن�ائج تل� ال��اسات  -

اك��اف ال��ه���� ر�اض�ا وان�قائه� وت�ج�هه� لألن��ة ال�ي ت�الءم مع إم�ان��ه�  -

 .وق�راته� ال��ن�ة 

 . األخ�� ال�ع�ف على م���� ن�� ال�الم�� ومقارنة م���اه� �ال�����ات  -

�� ال�ق�م وال��� ن���ة الع�ل�ة ال�عل���ة وال��ر���ة لل�الم�� لل�ع�ف على م�� تق��� م�� -

 .ت�ق�� األه�اف
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تق��� ال��رس وال��نامج ال�عل��ي أو ال��ر��ي وم�� مالءم�ه لل�الم�� ، ��ا ���� ت��ی�  -

 .��ق ال��ر�� ال��اس�ة ل��اع�ة ال�الم�� 

  :االخ��ارات وال�قای�� لل��رب ال��اضي  أه��ة 2- 3- 2- 2

ال�ع�ف على ال�الة ال��ر���ة العامة �اس���ام االخ��ارات ال����ة ، و��راسة اإلم�ان�ات  -

ال�����ة لألجه�ة ال�اخل�ة في ال��� ، وال��اسات االن��و��م���ة مع ت��ی� الق�رات 

  .ال�ف��ة وال��ن�ة 

لل��اضي �اس���ام االخ��ارات ال�ي ت����  ال�ع�ف على ال�الة ال��ر���ة ال�اصة -

ال��اسات ال�����ة لألجه�ة ال��� ، وال�ف��ة والق�رات ال��ن�ة وال�هار�ة وال��ة 

 .لل��اض�� 

 .ال�ع�ف على م�� ال�ق�م في ال��ائج ال��اض�ة وم�ا�ع�ها لل�ص�ل لل�����ات العال�ة  -

 .���لفة ان�قاء ال�اش��� ع� ���� االخ��ارات في ال��اضات ال -

ل��اس�ة وفقا ال�ع�ف على ��ق ال��ر�� وال����� ال���لفة واس���ام ال��ق ال�ل��ة وا -

 .ل��ائج االخ��ارات 

وضع م����ات ل��ا�عة م�احل ال��ر�� ال���لفة و��اس ح�ائل �ل م�حلة لل�ع�یل  -

  )41،42،2001ل�لى ال��� ف�حات ،. (واالس���ار في ال��ر�� وفقا ل��ائج االخ��ارات 

  : االخ��ار وتق���هت����  4- 2- 2

�ع��� ال��ر��ن ����ا على اس���ام االخ��ارات لغ�ض ال�ع�ف على م���� الالع��� وت�ل�ل م����   

الف��� م� اجل مع�فة نقا� ال�عف والق�ة في الف��� و�ال�الي وضع ال�ل�ل ل��اوزها ، وفي م�ال 

ه�ه ال�ان� األساسي في ��ة الق�م ، ح�� ت� ت��ی�  إلىال��� العل�ي ت��ق الع�ی� م� ال�اح��� 

�ع� الع�اص� ال�ه�ة في االن�از ال��اضي ،وه�ه الع�اص� تع��� على ن�ع االخ��ار ال�����م 
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و���عة الع�اص� ال�����مة في ذل� االخ��ار ، وه�ا ���� ذ�� ال��احي األساس�ة ال�ي ��� ال�اك� 

  :عل�ها وهي 

 الخ....���ة ه�ه الع�اص� وال�ع�وفة ��فات ال��عة ،الق�ة ،ال��اولةن أ� :ال�اح�ة ال����ة  - 1

 .ال��اسات ال����ة وال�فات االن��و��م���ة وال����� الف�ل�ي لل��� :ال�اح�ة ال����ة  - 2

 الخ...وال�ي ت��ل ال�اجات واالت�اهات وال���ل وال���ات وال�وافع  :ال�اح�ة ال�ف��ة  - 3

���ل ���� في ن�ائج االخ��ارات ح�� ال ���� ف�ل ا� ناح�ة ع� ان ه�ه ال��احي ال�الثة ت�ث� 

األخ�� ،ل�ا وج� على م��� االخ��ار ان ی�اعي ذل� ع�� االخ��ارات ، ون��� في أدناه أه� 

  .اإلج�اءات الالزمة في ت���� االخ��ار 

  :خ��ات ت���� االخ��ار   1- 4- 2- 2

  :وه�ه ال���ات هي 

 .ت��ی� الغ�ض م� االخ��ار  - 1

 . االخ��ار  أه�افت��ی�  - 2

 . )الع�اص� ال��اد ��اسها(وته��ة األم�ر األساس�ة لالخ��ار  إع�اد - 3

 .ال�م� ال���غ�ق إلج�اء االخ��ارت��ی�  - 4

 .مف�دات االخ��ار  ت��ی� - 5

 . وضع تعل��ات لالخ��ار - 6

 . ت��ی� ���قة وأسل�ب ت���ل االخ��ار  - 7

 . )ت���ة اس��ال��ة(إج�اء ت���ة أول�ة لالخ��ار  - 8

 .إج�اء اخ��ار نهائي في ال�ف�دات وع�اص� االخ��ار - 9

 )22،23،24،2009م�ف� اسع� م���د ،( .ال�أك� م� ص�ق وث�ات وم�ض���ة االخ��ار - 10
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  : في ال����ة ال��اض�ة  �وال�قای� وت���� االخ��ارات إدارةم�احل  5- 2- 2

ان االه��ام �إدارة االخ��ارات ت�عا ألس� العل��ة هي ال���� ال���ح ل��ان س�عة ال����� مع 

ال���ل على ن�ائج د��قة ، ح�� ت�� ع�ل�ة اإلج�اءات اإلدار�ة وال������ة ذات العالقة ب��ف�� 

  : االخ��ارات في ثالث م�احل هي 

  : م�حلة ما ق�ل االخ��ار  1- 5- 2- 2

األول�ة ال�ي ت��� ال����� الفعلي وال���اني  االس���اراتتع��� ه�ه ال��حلة م� ال��احل ذات     

  :ح�� خ��اتها ت��رج �األتي " ال��حلة ال������ة " لالخ��ار و���� ان ن�ل� عل�ها

 .ان�قاء واخ��ار االخ��ارات  -

 .ك�ا�ة و��ع م�اصفات وش�و� االخ��ار  -

 . رات تف��غ ال��انات وق�ائ� األس�اءإع�اد ��اقات ال����ل واس��ا -

 .إع�اد ال������ واإلدار��� -

 .إع�اد ال��ان واألجه�ة واألدوات  -

 .إع�اد األف�اد ال�������  -

 .ت��ی� ال��ة ال����ة ألداء االخ��ارات  -

 . ت��ی� ��ق وس�اقات ال����ل -

 )101،102،103،2005م�وان ع�� ال���� ،دمحم جاس� ال�اس�� ،(.ت���� االخ��ارات  -

  :االخ��ارم�حلة ت����  2- 5- 2- 2

م��قة وهي ت���� الع�ل ال���اني  إج�اءاتتع��� ه�ه ال��حلة م�حلة ت���� فعلي ل�ا ت� ات�اذه م� 

  :إت�اع س�اقات د��قة ل��ف�� خ��اتها وهي للفعال�ات ال�ع��ة ب��ف�� االخ��ارات �افة ،وله�ا ی��ل� ف�ها 

 .ال������� و�رشاده� إلى اماك� ت��یل مال��ه� االس���ال األولي لإلف�اد  -

 .ی�� ت�ف�� ع�ل�ة اإلح�اء لألف�اد ال�������  -
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 .ت���� االخ��ار ��قا لل��ل�ل ال��ضع  -

 ی�� ت���ع اس��ارات و��اقات ال����ل وت���قها م� خالل ال��اجعة األول�ة ال���عة  -

أماك� االس���ام وم� ث� ت��یل حال االن�هاء م� ع�ل�ة االخ��ار ی��جه ال�����ون إلى  -

  .مال��ه� واالن��اف ال�هائي 

  :م�حلة ما �ع� ت���� االخ��ارات  3- 5- 2- 2

االخ��ارات وت�ف��ها م�  إج�اءت��� ه�ه ال��حلة �ال�عامل مع ال��ائج ال�ي ح�ل�ا عل�ها م� ع�ل�ة 

وص�ال  إح�ائ�ا�انات ومعال��ها ال������� ، وف�ها ت�� ع�ل�ات ت�عل� �ال��اجعة وتف��غ ال� األف�ادق�ل 

م�وان ع�� .( ، ی�� ع�ضها ���رة واض�ة ���ة االس�فادة م�ها وتف���ها ���ل مفه�م ال��ائج  إلى

  )2005، 106ال���� ،دمحم جاس� ال�اس��، 

  :ت���� االخ��ارات  6- 2- 2

ح�� عالو� في مایلي ع�ض ل�ع� األس� ال�ي ����� عل�ها ت���� االخ��ارات،  ح�� ال����ر 

  :و ال����ر دمحم ن�� ال�ی� رض�ان 

  : ال����� على أساس ال��ات ال�����ة  - 1- 6- 2- 2

  :���� ت���� اخ��ارات ال��ات ال�����ة إلى أن�اع ال�ئ���ة ال�ال�ة  

وهي ت���� اخ��ارات او مقای�� تق�ی� ل��اس :  ال�ف����ةال��ات ال�ع���ة او اخ��ارات  - 1

 :ال��ان� ال�ال�ة 

 .ال�وافع ال��ت��ة �ال��ا� ال��اضي ودوافع ع�م ال��ارسة ال��اض�ة  -

 .ال���ل ال��اض�ة وال���ل ال��و���ة في وق� الف�اغ او ال�ف��ة  -

 .ال�ف��ة  أواالج��ا��ة  أواالت�اهات ال��اض�ة  -

 .ال��ل وال��� في ال��ال ال��اضي -
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ل����ة ال�ي ت��� الف�د ع� غ��ه ه�ه االخ��ارات ت���� ال��ات ا :اخ��ارات س�ات ال����ة - 2

 أوال��اعة وال��أة  أوال�قة �ال�ف�  أوفي الع�ی� م� ال��احي م�ل ال��ات االنفعالي  األف�ادم� 

 .الع�وان�ة  أوال����ة 

وت�ور ه�ه االخ��ارات ح�ل ��اس ال��ات ال����ة ال�ي : اخ��ارات ال��ات الع���ة ال����ة - 3

ت��ل� ع�ل ال�هاز�� الع��ي والع�لي ��فا�ة وت�اف� ، وت���� مقای�� ال�فات الع���ة 

زم� رد الفعل ، ال��ازن ،ال��ونة ، ال��عة ( ال����ة االخ��ارات ال�ي ت��� ال��ان� ال�ال�ة 

�األداء ال���ي وال�ي تع��� ���ل أولي على �فاءة  ،ال�فات وال��ائ� ال����ة ال����ة ال�اصة

 .)ال�هاز�� الع��ي والع�لي 

  :وتق�� الى : ال����� على أساس األداء  2- 6- 2- 2

وهي اخ��ارات ت����م ل�ع�فة إلى أ� م�� �����ع الف�د ان �ق�م �أداء  :اخ��ارات األداء األق�ى   -  أ

 :إلى أق�ى ق�راته واس��اع�ه وم� أم�لة ه�ه االخ��ارات مایلي 

 .اخ��ارات الل�اقة ال��ن�ة  -

 .اخ��ارات الق�رات ال����ة العامة  -

  .ال����ة  أواخ��ارات ال�فات ال��ن�ة  -

ارات ت��� ما ����ل أن �فعله الف�د في م�قف مع�� او في وهي اخ�� :ال����  األداءاخ��ارات   -  ب

االخ��ارات ال��ق��ة (ن�ع مع�� م� ال��اقف ،و��خل في ن�اق ه�ا ال��ع م� االخ��ارات ، 

ف��� ع��ما )،االخ��ارات ال�هار�ة ، واخ��ارات ال���ل وال�وافع واالت�اهات وس�ات ال����ة 

�� فإن�ا ن��� ما �ق�م �ه الف�د فعال م� أداء وأسل�ب ه�ا ن��� األداء ال���� في ن�ا� ر�اضي مع

 )43،44،45،46،47،48،2008دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ، .(األداء 
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���� ت���� االخ��ارات وال�قای�� :  ت���� على أساس ن�ع ال��ا� ال��اضي 3- 6- 2- 2

على أساس أن�اع األن��ة ال��اض�ة ،و����� ه�ا ال�ق��� على أن ل�ل ن�ا� ر�اضي صفاته وق�راته 

  .ال��ن�ة وس�اته ال�ف��ة ال�اصة �ه 

وفي ض�ء ذل� ���� تق��� االخ��ارات وال�قای�� إلى مقای�� خاصة ل��اس ال�فات ال��ن�ة ،او 

ر�ة ،أو ال��ات ال�ف��ة ل�ع� األن��ة ال��اض�ة م�ل ��ة الق�م و��ة ال�لة وال�الك�ة الق�رات ال�ها

  .وال���از 

و����� ه�ا ال��ع م� ال����� ن�ع�� رئ����  : األداءش�و�  أساسال����� على  4- 6- 2- 2

  :م� االخ��ارات ه�ا 

هي اخ��ارات تع�ى لف�د واح� فق� في ال��ة ال�اح�ة م�ل اخ��ارات الق�ة  :االخ��ارات الف�د�ة   -  أ

 .ال���لفة  �األلعابالع�ل�ة وال��اف� ال����ة ال�اصة 

وهي اخ��ارات تع�ي ل����عة م� االف�اد في ال��ة ال�اح�ة :االخ��ارات ال��ا��ة   -  ب

اف��ة وس�ات ال��ات ال�،و����ل ه�ا ال��ع م� االخ��ارات في اخ��ارات ال��ات ال�ع���ة و 

 .ال����ة 

  :االخ��ارات وال��اس  تت���� على أساس اس���اما 5- 6- 2- 2

م� ال�ع�وف أن االخ��ارات وال�قای�� ���� اس���امها ��قا الس���امات م��لفة م�ها على س��ل 

دمحم ح�� عالو� ).( العل�ي  ال���،  األف�ادال����� ،��اس ال����ل ،ز�ادة داف��ة : ( ال��ال 

  )52،2008،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ،

  :األس� العل��ة لالخ��ار  7- 2- 2

إن �ل�ة تق��� تع�ي أن لالخ��ار م�اصفات وش�و� وم��دات عل��ة ���� في ض�ئها، وعلى ه�ا    

 أوالع��� (ال����عات  أواالخ��ار ، واالخ��ار ال�ق�� ه� اخ��ار أع�ي م� ق�ل لع�ی� م� الع��ات 

ت�� ��وف مق��ة واش�ق� له معای�� ،فال�ق��� یه�ف إلى ت��ی� ال�زن أو ال�قل العل�ي ) ال�ف� م�ال
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ك�ال ال�ی� ع�� ال�ح�ان .(لالخ��ار أو ال��اس ، أ� ت��ی� م�� ص�ق وث�ات وم�ض���ة االخ��ار 

  )29،2007درو�� ،وآخ�ون ، 

  :ص�ق االخ��ار  1- 7- 2- 2

وال�ي س�ف ت��ى عل�ها ن�ائج ���ه، فانه ��� ان ی�جه اه��اماته  ه���ع ب�انات �م ال�اح�ع��ما �ق

  ".ص�ق ال���اس ال�����م "���ل ���� إلى 

وعلى ذل� فال��ق ���� إلى ال�رجة ال�ي ���� بها االخ��ار ال�يء ال�ف�وض ��اسه ، و�ال�الي 

،وال��ء فال��ق �ع�ي سالمة تف��� االخ��ار ، وه�ا �ع��� ب�وره أك�� األم�ر أه��ة في ال��اس 

� اح�� سالمة إب�ا��(  .ل� ��� ثاب�  إنال���ل لل��ق ه� ال��ات ، فاالخ��ار ال ���� اع��اره صادقا 

  :ع�ی�ة  أن�اعول��ق االخ��ار ) 2000، 48، ص

  ال��ت�� �ال���ال��ق   -          ال����� ال��ق  -

 ال��ق ال�اتي    -           ال�اه��  ال��ق -

 ال��ق ال����     - ال��ق العاملي           -

 الف�ضي   ص�ق ال����� - ال��ق ال�الزمي          -

  :ث�ات االخ��ار  2- 7- 2- 2

�ع��� ال��ات م� الع�امل الهامة أو ال��ائ� ال�اج� ت�اف�ها ل�الح�ة اس���ام إ� اخ��ار أو     

جهاز ��اس تع��� ص�ة ال���اس على م�� ث�ات وص�ق ن�ائ�ه ،و��ونها ال ���ن ه�اك أ� ثقة في 

ات ع�ی�ة تل� ال��ائج ، فال��اس ال�اب� س�ف �ع�ي نف� ال����ة ل�ف� ال��� ع�� إج�اء ال��اس ل�� 

  .في نف� ال��م أو في أ�ام م��لفة ح�� ت��ن تل� ال����ة م�ش�ا ج��ا لق�رات ه�ا ال��� 

و�ع�ف ث�ات االخ��ار �أنه درجة ال��اس� ال�ي ���� ل�س�لة ال��اس ال�����مة م� ت���قها، ��ا 

  .ه االخ��ار �����ا الق�ل �أنه م�� ال�قة واالت�اق لل��اسات ال�ي ی�� ال���ل عل�ها ���ا ����

  :و���د معامل ال��ات لالخ��ار ��ا یلي 
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 ���قة ال���ئة ال����ة  - االخ��ار        إعادة���قة  -

، 144، ص9ل�لى ال��� ف�حات ،ص (���قة ال��ر ال���اف�ة  -     ال�اخلي االت�اق ���قة -

2001( 

  :م�ض���ة االخ��ار  3- 7- 2- 2

لل������ فال��ض���ة تع�ي قلة أو ع�م وج�د اخ�الف االخ��ار ال��ض�عي �قل ��ه ال�ق�ی� ال�اتي 

في ���قة تق��� أداء ال������� مه�ا اخ�لف ال�����ن ، و���� ال�ع�ف على ال��ض���ة م� خالل 

ال�ع�ف على مق�ار الف�ق ب�� ال������ أو أك�� لألداء ، أو ع� ���� معامل االرت�ا� ب�� تق��� 

  )35،2005وان ع�� ال���� ،دمحم جاس� ال�اس�� ،م� .(ال���� األول وال���� ال�اني 

  :  األلعاباالخ��ارات ال�هار�ة في  إع�اد م�ادئ 8- 2- 2

 :الل��ة  أووالهامة في ال�هارة  األساس�ةت��� االخ��ارات ال��ان�  أن���   - 1

یل�م إن ���� إع�اد اخ��ارات ال�هارات في األلعاب ع�ل قائ�ة �ال�هارات األساس�ة والهامة ال�ي 

ت����ها الل��ة ، یلي ذل� اخ��ار ه�ه ال�هارات وه�ا اإلج�اء ی��ل� ب�وره ت�ل�ل الل��ة الى ا��� 

 . م��ناتها ال�هار�ة 

 :في الل��ة  األداءفي االخ��ارات مع م�ا��  األداءت��ا�ه م�ا��  أن - 2

ف�� في الل��ة ،  األداءفي االخ��ارات ق���ة ال��ه م� م�اقف   األداءت��ن م�اقف  أن���    

ال��ات  أن��ا �الح� واح� ،  أنفي ال��ف� ی��ل� اس���ام الق�ة وال�قة في  اإلرسال إنال�ع�وف 

ال��ت�ة م� ال��� ت��ل� م� الالع� ال���ك �الق�م�� �ق�ة و���عة وفي ت�ق�� ی��اس� مع ح��ات 

اخ��ار ما ل��اس ال���ات في  إع�ادعلى ه�ا ال���ال وه�ا �ع�ي انه ع��  األداءال��ة ن ح�� ����� 

ت��ف� في اخ��ارات  أنیل�م  ی��اف� في ه�ا االخ��ار ق�ة ال���ة ودق�ها ن ��ا أن، فانه یل�م  اإلرسال

نا�� (. الفعل�ة في الل��ة  األداء أش�ال��ع�الت م� ال��عة ت��ا�ه مع  واإلس��ات��ةال���ات ال�قة 

  )79،2012مف�ي ال���ر  ،ص 
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 :ال��� في الل��ة  األداء أش�الت���ع االخ��ارات على  إن - 3

ال��اض�ة رص� الع�ی� م� م�اه� ال�ل�ك  واألن��ة األلعابی��اول ال��اس ال�هار� في مع��     

��ق� درجات  أنال���ي ال�ي ت�ت�� ���اقف اللع� الفعل�ة ، فق� �����ع اح� الع�ي ال��� م�ال 

في م�ل ه�ه ال�الة ی����  اإلرسال أنم��دة م� اللع� ومع  أج�اء إلىال��ة  إرسالم�تفعة في اخ��ار 

حي الف��ة في الل��ة ���عة ح��ة ال��ة و���انها في ق�س �ع� ال��ا إلىانه ق� �ف�ق�  إال�ال�قة ، 

ب�قة و���عة وفي خ�  اإلرسالنف� مهارة   �أداء�ق�م  نأ أخ����ان م��ف� ،وق� �����ع الع� 

وعلى  األولق�س ���ان م��ف� و���ل على نف� ال�رجة ال�ي ح�ل عل�ها الالع� ( م����� 

في ال�الة ال�ان�ة �ع�  األداء أن إالفي االخ��ار في ال�ال��� واح�ة ،  األداءدرجات  أنال�غ� م� 

�ال���ة لل��احي الف��ة في ال��� الن ال��ات ال���عة ال���ف�ة  األولىفي ال�الة  األداءم�  أف�ل

  .�ال���ة لل��� م� ال��ات ال����ة العال�ة  أصع����ن 

 :ال�����  أث�اءی�د� االخ��ار ف�د واح�  أن - 4

م� الالع��� ، وله�ا  أك�� أوت�اجه اث���  األلعابال�هار� في  األداءت��ل� �ع� م�اقف     

ال�����  إلى أخ�� م�ة  �إرسالهاال��ة ل�ق�م  إل�هت�سل  زم�لت��ل�م وج�د  ةار��االخ�ال��اقف  أص���

الفعل�ة  األداء�اقف ت���� االخ��ار ی��اثل ب�رجة  ����ة مع م أث�اءم�ف�د واح�  أك��اس���ام  أنومع 

ی��ل� م� �ل  ألنه األخ�اء��عل ع�ل�ة ال��اس ع�ضة للع�ی� م�  اإلج�اءه�ا  أن إالفي ال��ا�، 

ون��ا ل�ع��ة ت�ق�� ه�ا ب�رجة واح�ة ،   االخ��ار�ةی�عاون واو ی��اف��ا ث�اء ال��اقف  أنال������� 

یلة ح�ى ���� اس���ام ف�دا واح�ا ع�� ال��� م� ال�اح�ة العل��ة له�ا اب���ت �ع� ال�سائل ال��

فق�  األداءف���ن مه��ه االش��اك في ت�ف��  أخ�ل�م االس�عانة ب�م�ل  و�ذات���� االخ��ارات ال���لفة ، 

نا�� مف�ي ال���ر  ،ص ( .���ن ه�ا ال�م�ل على م���� عالي ج�ا م� ال�هارة  أنو����� 

80،2012(  
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 :���ن لالخ��ار مع�ى وان ی���� �ال�����  إن - 5

ما في وسعه� ول�ي ی��ق�  �أق�ىاالخ��ارات ال�ق��حة ال������� ل�ي ی�دوها  � تاس�ه�  أن���     

ال�ي ت���ها ح�ى ال ی�ف� م�ها ال������� ، ��ا ���  �األن��ةت��ن االخ��ارات ش��ه  أنذل� یل�م 

ال�رجات على  إعالنو�ف�ل  ال�� ال�افعي ال���لفة ل��ادة ال��اس وال�اف��ة ، �����م وسائل

 األف�اد أس�اء إعالنو�ع� االن�هاء م� �ل م�اولة و��ل�  األداء أث�اءال������� ���ت عالي وواضح 

  )81،2012نا�� مف�ي ال���ر  ،ص (ال�ی� ��قق�ن ن�ائج م����ة ل��ان ت�ف�� عامل ال��اف�ة 

 : ال�ع��ةت��ن االخ��ارات على درجة م�اس�ة م� ح�� م����  إن - 6

فاالخ��ارات ال�هلة  ،ت��ن االخ��ارات ال�ق��حة م�اس�ة لل�����ات ال�هار�ة لل�������  أن���     

ذو� ال�����ات ال�هار�ة  أف�ادعلى ال���� ب�� تع�ي في العادة درجات م�تفعة وهي به�ا تفق� ق�رتها 

ح�اس ال������� وتع�ي االخ��ارات  أضعاف إلى� فق� ی�د� ت���� ه�ه االخ��ارات ال���لفة وم� ث

االق��اب م� درجة ال�ف� و��د� ت���� م�ل ه�ا ال��ع م�  إلى مع��هاال���ة درجات ت��ل في 

االخ��ار �فق� ق�رته  أنوفق�ان ال��اس ه�ا ��ان�  وال�أسإصا�ة ال������� �اإلح�ا�   إلىاالخ��ارات 

ت��ن االخ��ارات ال�ق��حة  أنن��� اه��ام�ا على  أن، ل�ل� �ان م� ال��ور�  أ��اعلى ال���� 

م�اس�ة لل�����ات ال�هار�ة ل����عة ال������� و�����ع ال���ي ال��اضي  األلعابل��اس ال�هارات في 

ع� ����  األلعاباس ال�هارات في صع��ة االخ��ارات ال�ق��حة ل�� أوال�غل� على م��لة سه�لة 

   األتي

 .مع ال�����ات الفعل�ة لل�������  ی�الءمت���� االخ��ار ��ا  � �ع�ل في م���ن وش�و  أن -

 .م�اس�  أخ�����ل  االخ��ار  �اخ��ار  أن -

أن ی�جى ت���� االخ��ار لف��ة زم��ة م�اس�ة ح�ى ی�تفع ال����� ال�هار� لل������� ب����ة  -

 .ال��ر��  أوال��ر�� 
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 :ی��ف� في االخ��ار الق�رة على ال����� ب�� ال�����ات ال���لفة في ال�هارة او الل��ة  أن - 7

ن���ة ال��اس في ال��ال ال��اضي على �اه�ة الف�وق الف�د�ة وفي االخ��ارات ال�هارات  ت�أس�    

ف�وقا في ن�ائج ه�ه االخ��ارات ب�� الالع��� ب�غ� اتفاقه� في ال���� م� ال��و�  نالح� األلعابفي 

هي ف�وق  األلعابوغ��ها والف�وق الف�د�ة في ال�هارات في  ةوال��ر���كالع�� ال�م�ي وال�الة ال���ة 

�����ا االخ��ار م� ت��ع  أن ال�ف�وضفي ال�رجة ول��� في ال��ع وهي ف�وق د��قة م��لة وم� 

تع�� درجات االخ��ار ال�����مة مق�ار ه�ه  أندرجات ه�ه الف�وق وم� ث� �ان م� ال��ور� 

  .م��ان�ة  أووم��ای�ة في م����اته� ال�هار�ة  األف�ادم���عة م�  أكان�الف�وق س�اء 

 :ت��نا االخ��ارات ب�رجات د��قة م� ال�هارات ال����ة  أن - 8

��فة خاصة ض�ورة ح�اب معامالت ال��ض���ة الن  األلعابارات ال�هارات في ت��ل� اخ��    

�ع� االخ��ارات ���� ح�اب درجاتها ب�قة ����ة م�ل االخ��ارات ال�ي تع��� على اس���ام �ع� 

ال��اس وغ��ها ، في ح�� ت���� �ع� االخ��ارات  وأش��ة اإل�قافال����ة ��اعة  وأجه�ة األدوات

ح�اب درجاتها و��اصة االخ��ارات ال�ي تع��� على ال�ق�ی�ات ال�ات�ة لل������ ��ع��ة  األخ�� 

 ح�اب درجات  أث�اءل�ل� ��� ت�خي ال�قة  ألخ��� اوت ال�قة في ح�اب ال�رجات م� م�ح�� ت�ف

نا�� مف�ي ال���ر  ،ص ( .م�ل ه�ه االخ��ارات و��ل� ح�اب معامالت ال��ض���ة لها 

82،2012(  

 :ت��ل االخ��ارات على ع�د م�اس� م� ال��اوالت  أن - 9

 األق�ى األداءفي ال��ال ال��اضي و��اصة اخ��ارات ت���� مع�� االخ��ارات  أنم� ال�ع�وف     

ثالث  إلىت��غ�ق م� م�اولة واح�ة  األداء أث�اءجه�  أق�ىال�ي ت��ل� م� الف�د تع��ة �اق�ه ل��ل 

   األك��م�اوالت على 

م وث�ي ال��ع م� ال�ق�ف م�اول��� ، ب���ا ت��غ�ق اخ��ارات 50م ،30ف��ال ت��غ�ق اخ��ارات الع�و 

م�افة م���ة وال�ث� الع��� م� ال��ات وال�ق�ف على م�� الق�م ثالث  أل��لدفع ال��ة ال���ة 
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ل ال�ور� وال��� الع�ليمع�� االخ��ارات ال�ي ت��� الق�ة وال���ل  أنم�اوالت م��ال�ة و�الح� 

  .ال��ف�ي ت��غ�ق م�اولة واح�ة 

ف�ها ال�ع�  ل���حالت ال�ي اوال�ع� �اه�تان م�الزم�ان وانه في ال�) ال��اوالت( األداءت��ار  نإ

ع�د ال��اوالت ��س�لة ل��ان ن���ة ت��ار ال��اوالت ح���� ���� ز�ادة  األداءفي  م�ث�عامل 

على أه���ه أن ‘‘ س��ت ‘‘ت���  أخ�� ناح�ة  ال���ل على درجات أك�� دقة وأك�� ص�قا وم�

ع�دا م�اس�ا  – األلعابوه� ال��� ال�ائ� في اخ��ارات ال�هارت في ت��غ�ق اخ��ارات األداء ال���� 

ال�����ات ال�هار�ة ال�����ة  إل�هارالف�صة  و���حدقة  أك��م� ال��اوالت الن ذل� ���نا ب�رجات 

االخ��ارات  �ت���ال��فة ال�ي ت�ع�ض لها ع�ل�ة ال��اس ع��ما ی��  أخ�اءح� ما  إلىو�ع�ل  لألف�اد

  .ل��اولة واح�ة فق� 

 : اإلح�ائ�ةصالح��ها م� ال�اح�ة  ت���� االخ��ارات ما ب�� نأ - 10

 األداءی��ف�  في االخ��ارات ال�عامالت العل��ة ال��ق وال��ات وال��ض���ة وم����ات  أن��� 

���� ال��اجع ال�����ة معای� ج�دتها و��اصة معای� �ارات لاخ� أ�ةن���� اس���ام  أنوعل��ا 

  )2012،،79،80،81،82،83نا�� مف�ي ال���ر ،ص ( ةال��ات وال�ق

  : األلعابخ��ات ب�اء اخ��ارات ال�هارات في  9- 2- 2

  :ت�ل�ل ال�هارة ال��ل��ة ��اسها 

 أوالل��ة ت�ل�ال د��قا لل��ق� م� ال�هارات ال�اصة  أوت��ل� ه�ه ال���ة ال��ام ب��ل�ل ال�هارة     

 إلى ال���اتال�هارة ال��ل�ب ��اسها وت�مي ه�ه  أوال���نات ال�ي ت����ها الل��ة  أوالع�امل 

في م�اقف  األداء�ل مهارة م� ال�هارات ال�اصة في  واس���ام) ت�دد(م�اولة ج�ولة ع�د م�ات ت��ار 

���� ه�ه ال���ة  أنت���� الق�ان�� والق�اع� ال����ة لل��ة ، وم�  ال������  أث�اءاللع� الفعل�ة 

ال��اجع العل��ة  إلىق�اع� ���ع ال�هارات ال�اصة �الل��ة ع� ���� ال�ج�ع  أوع�ل ج�اول 

  ع� ���قه�ا معا أوع� ���� ال���اء ال������� في ال��ا�  أوال�����ة 
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  :ل�هارات ال��ف� عل�ها اخ��ار وح�ات االخ��ار ال�ي ت��� ا

في ب�اء اخ��ار ال�هارات في  اإلج�ائ�ةال���ات  وأدق أصع�م� تع� ه�ه ال���ة �ال ش�     

م� ال��و� وال�عای��  ت��ع للع�ی� أن، الن وح�ات االخ��ار ال�ي ی�� اخ��ارها ���  األلعاب

م� ق�ل ، وفي ه�ه ال�الة یل�م  أع�ادهاس��  أخ�� وح�ات االخ��ار م� ب�� اخ��ارات  ار�،����� اخ�

وم����ات ال��� وال�� ال��اس�ة ، یلي  ال�ح�اتع�ل قائ�ة �ال�ح�ات ال�ق��حة ی�ضح ف�ها معامالت 

 األح�انم�ها ما ه� م�اس� ، وفي �ع�  ال���ارو ) ������ ال(ذل� ع�ها على م���عة م� ال���اء 

 أن إلىم����ا في ذل�  ت����ةاخ��ار وح�ات االخ��ار ����قة  إلىال���ي ال��اضي  أویل�ا ال�اح� 

في نف�  األداءال�ح�ات ال�ي ���ارها ل��اس مهارة ن���ة ما ق� وضع� ض�� ��ار�ة اخ��ار ت���  

الل��ة ال�ي ��اول ��اسها ، وانه ل�ال�ا ق� ث��� صالح�ة تل� ال��ار�ات ، فان ال�ح�ات ال�ي ت����ها 

��اسها ،وق�  إلىال�اص في �ع� ال�هارات ال����ة ال�ي یه�ف ال�اح�  األداء س�ف ت�اب� ت�اما

االخ��ار ل�� على درجة  أن���ل�ن درجات م�تفعة على االخ��ار م�ا �ع�ي  األف�ادمع��  أن��ه� 

، وان ال�هارات ال�ي ی����ها  األف�ادالق�رات ال�����ة له�الء  إل�هاركا��ة م� ال�ع��ة ت�في 

س�ل� ) الالع���( األف�اداالخ��ار غ��  م�اس�ة م� ح�� ال�� وال����� ل�رجة ان ������ م� ه�الء 

�ع� ال�ع��الت ل��ع�� االخ��ار ، ح�ى  إج�اء أ��ادرجات عال�ة ، ففي م�ل ه�ه ال�الة ��� 

  )2017،112س��سي ع�� ال���� (� ����ه ال����� ب�� ال�����ات ال�هار�ة ال���لفة لالع��

  :و��ا�ة تعل��ات االخ��ار  إع�اد - ثال�ا

م��لفة على م���عات صغ��ة الع�د  و�ج�اءات�ع� أن ی�� ت���� وح�ة االخ��ار ال��ی�ة �أش�ال    

وت���� ه�ه ال�فاص�ل �ل ال�عل�مات ع� االخ��ار ،  إدارةم� الالع��� ، ی��أ في ��ا�ة تفاص�ل 

  .و�ج�اءات وخ��ات ت���� االخ��ار ��ا اس���مه ال�اح� في ت����ه االس��ال��ة ش�و� 
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ول��ان ت�ق�� ال�ض�ح وال�قة ��� ان ت���ل تفاص�ل إدارة االخ��ار على معل�مات مف�لة ع� 

األدوات واألجه�ة ال�ي اس���مها ال�اح� ، وأن ت���� ��ل� ش�حا �ا��ا ع� ت���� م��قة االخ��ار 

  .�ی� ال�وائ� واأله�اف ان وج�ت و����ة ت�

  :اخ��ار ال���  - را�عا

�ع� أن ���ق� ال�اح� على وح�ات االخ��ار ال���لفة ����ف أن ل��ه م���عة ����ة ن���ا م�     

ت���ة ح�� ت��ل� ه�ه ال����ة ت���� �ع� ال���ات ال��اس�ة ،ه�ه ال���ات  إلىال�ح�ات ت��اج 

ت����م لل��� على م�� صالح�ة ال�ح�ات ال�ق��حة في ��اس ما مقای�� ت��ار ب�قة و  إالما هي 

ال��ف ع� م�� ص�ق وح�ات االخ��ار ال���لفة ، وله�ا  إلىوضع� م� اجله ، وته�ف ال���ات 

كان م� ال��ور� أن ت��ن ال���ات ال���ارة مع�وفة ومق��لة ��قای�� لل�اه�ة ال����ة ال�ي �ف��ض 

  .���ها أن وح�ات االخ��ار ال�ق��حة ت

�ان ال��� ���� الل�اقة ال��ن�ة م�ال و�ان االخ��ار  فإذاو�ع��� ص�ق االخ��ار على ص�ق ال��� ، 

دمحم (.ال�ق��ح ی�ت�� مع ال��� ��عامالت ارت�ا� ����ة �ان ه�ا االخ��ار م��اسا صادقا لل�اقة ال��ن�ة 

  )174،175،2008ح�� عالو� ،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ، 

  :اخ��ار األف�اد ال�ی� س���� عل�ه� االخ��ار  –خام�ا 

 أوال�ی� �ع� له� االخ��ار ال��ی� ، األف�ادت���� ه�ه ال��حلة م� م�احل ب�اء االخ��ارات اخ��ار     

���ار  أنال��اس ال�ق��حة عل�ه� ، و���  أداة  أوال��ل�ب تق��� ص�ق االخ��ار  األف�اد آخ���ع�ى 

 أواالخ��ار  إع�اد�ان الغ�ض م�  فإذات���ال ص���ا ،  األصلي���� ���ل�ن ال����ع  األف�اده�الء 

في ��ة ال�لة ، فان م���ع ال���  األولىال��ار�ة ه� ��اس الق�رة ال�هار�ة العامة لال��ات ال�رجة 

 أن��ة ال���ل�� في ات�اد الل��ة في ج��ع األولىفي ه�ه ال�الة ���ل ج��ع ال��ات ال�رجة  األصلي

�خ� ع��ة ال�ق��� ���� ت��ل ال��ال ال�غ�افي لل����ع األصلي ال��ه�ر�ة ، ح���� ��� ان ت
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ال�� :لال��ات ت���ال د��قا ، و��� ع�� اخ��ار ع��ات األف�اد م�اعاة �ع� الع�امل الهامة م�ل 

  .،ال��� ،وم���� ال���ة في ال��ا� 

  :ال��ق� م� ث�ات وح�ا االخ��ار  –سادسا 

ق�ل ان نق�م ���اب ص�ق وح�ات االخ��ار ال���لفة ع� ���� ت����ها مع ال��� ت� اخ��اره      

ال�ح�ات ال�ق��حة ت���ع �ال��ات و ال��ض���ة  أنم��قا ،��� ان ���� ه�ه ال���ة ض�ورة م� 

نق�م ب����� ا�ة وح�ات اخ��ار غ�� مع�وف ل�ا معامالت ث�اتها ،فال�اح�  أنم� غ�� ال�عق�ل  ألنه،

 ألنهوح�ات اخ��ار ال ت���ع درجاتها �ال��ات ی��ل جه�دا ال �ائل م� ورائها  أ�ةال�� �ق�م ب����� 

  . صادقة  االخ��ارات ال�ي ال ت���ع درجاتها �ال��ات ت��ن في مع�� ال�االت غ�� أنم� ال�ع�وف 

 :  ال��ق� م� ص�ق وح�ات االخ��ار  –سا�عا 

�ع� أن �ق�م ال�اح� ب����ة ث�ات ج��ع ال�ح�ات ال�ق��حة ، و�ع� ان ���ف ال�ح�ات ال�ي �قل     

ث�اتها ،���ن ق� ح�ل به�ا اإلج�اء على ع�د قل�ل ن���ا م� وح�ات االخ��ار ال�ي ت���� �ان لها 

ال���ة ی��أ ال�اح� في ال��ق� م� ص�ق ه�ه ال�ح�ات معامالت ث�ات مق��لة إح�ائ�ا ، وفي ه�ه 

دمحم ن�� ال�ی�  دمحم ح�� عالو� ،(.م����ما في ذل� �ع� ال��ق ال�اصة ���اب ال��ق 

  )183،184،192،2008رض�ان ، 

  :ح�اب معامالت االرت�ا� ب�� ال�ح�ات ال���لفة  –ثام�ا 

اس��عاد االخ��ارات ال���ابهة ، أ� االخ��ارات ال�ي ن��� مهارة  إلىوته�ف ال���ة ال�ال�ة      

اله�ف م� ب�اء ��ار�ة االخ��ار ه� ت�ه�ل ع�ل�ة ال��اس ، وه�ا  أنواح�ة ، ألن�ا ��ا اش�نا م� ق�ل 

�ع�ي الع�ل على ت���� ع�د وح�ات ��ار�ة االخ��ار إلى اقل ع�د م��� م� ال�ح�ات ���� ت�اف� 

أه�اف ب�اء ��ار�ات االخ��ارات ، فإذا �ان�  أه�إلح�ائ�ة لل��ار�ة ح�� �ع� ذل� م� معای�� ال��دة ا

ه�اك وح�تي اخ��ار ت��� نف� ال�هارة ، في ه�ه ال�الة ��� االق��ار على واح�ة ت��� نف� 

 .ال�هارة ب�ال م� اس���ام ال�ح�ت�� معا 
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  :ح�اب االرت�ا� ال��ع�د ب�� ال�ح�ات وال���  –تاسعا 

أن ���ن ال�اح� ق� اس�ق� على ع�د قل�ل ن���ا م� وح�ات االخ��ار ال�ي ت���ع �ال��ات وال��ق �ع� 

و�اس�قاللها ��ح�ات م��ای�ة ت��� أ�عاد أو مهارات م��دة ، �ق�م ال�اح� ب����� ج��ع ال�ح�ات مع 

  .هائي لل��ار�ة ، وذل� ت�ه��ا ل���ی� ال��ل ال�) في خام�ا(ال�ي اخ�اراها  األف�ادال��� على ع��ة 

  :إع�اد ال�رجات ال���ار�ة لالخ��ارات  –عاش�ا 

ت�� خ��ات ب�اء االخ��ارات ال���لفة ع� ���� اس���ام ال�رجات ال�ام ال�ي ی��  األح�انفي مع��    

ال�رجات ال�ام ال  أنال���ل عل�ها م�اش�ة م� ت���� وح�ات االخ��ارات ال���لفة ، وم� ال�ع�وفة 

ال�اح��� في م��وعات �ال���ة لل���ي ، له�ا یل�أ مع��  تع�ي مع�ى م��د ���� االس�فادة م�ه

وذل� ع� ���� ت���ل ال�رجات ال�ام  إل�هامع�ى لل��ائج ال�ي ت�صل�ا  إع�اءم�اولة  إلى أ��اثه�

ل�ی� رض�ان ، دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ا(.درجات م��ار�ة  إلىال�ي ح�ل�ا عل�ها 

193،194،195،196،2008( 
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  : ال�الصة 

االخ��ارات ال�ور�ة ال�ي �ق�م بها ال��رب ال��اضي خالل م�احل اإلع�اد ال���لفة ال��اسات و  إن     

تع��� ال���اح ال�� ی��� له ال���� ل�ي ��ل� ال��ل ال���لفة ال�ي ت�عله ی��صل إلى ال�ل�ل 

ال�� ���� ال��رب ال�ارس  ، ح�� أنها تع��� ال�يء األساسي الع�ل�ة ال��ر���ةال���ة دائ�ا خالل 

ح�� �����ع ال��رب م� خاللها ال�ع�ف على الع�ی� م� األم�ر  ي،ال�اعي ع� ال��رب االرت�ال

ت���ه م� مع�فة ال�الة العامة لالع��� ون�احي الق�ة وال�عف ع��  إذ ، الهامة خالل الع�ل�ة ال��ر���ة

  .ال����� ال�ل�� لل��ر�� الف�د�  أساسم�ه� وال�ي تع��� كل 

ال��ر��ات  وتأث��ال��اس�ة خالل �ل م�احل ال��ر��  األح�الو��ا ت��ح له �ال�ع�ف على مقادی�  

األخ�� ال���� الالزمة ال�ي ت���  األم�رال���لفة على ال��احي ال����ة لالع��� و��ا الع�ی� م� 

ال��اس  إلىت��ق�ا م� خالل ه�ا الف�ل  إذ.) 88،2008علي ال��� ،(رب ال��اح في ع�له لل��

� ال�ع��� واأله��ة وخ��ات ت���� االخ��ار و��ل� �واالخ��ارات في ��ة الق�م م� ع�ت ج�ان�  ��

  الع�امل ال��ث�ة في ال��اس 

  



 ���� ���� �� ����:  

المهارات األساسية  

واألداء المهاري  

 في كرة القدم
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  : ت�ه�� 

ال�هار� دورا ����ا في ت�ق�� ن�ائج ا��اب�ة ل�الح الف��� ح��  األداءفي ��ة الق�م ال��ی�ة یلع�     

� ال�� إر�اك إلىون�اح ال���قة ال�ي یلع� بها الف��� م�ا ی�د�  إتقانتلع� دورا �ارزا في ع�ل�ة 

لي �����ع الف��� ال�هاج� ذو ال����ة ا�ال� ،و واألداءوع�م ق�رته في ال����ة على م���ات اللع� 

 أماك�زمام ال��ادرة دائ�ا �ال��اج� في  �أخ� نأالف���  ألع�اءال���ان�ة �ف�ل ال�هارات العال�ة 

،ح�� ( . األه�اف و�ح�از ال���م�مى  إلىوم�اقف ج��ة ت�هل له الق�رة على اله��م وال�ص�ل 

  . )127،ص 2007ع��ه ، أب�ال��� 

ح�� تع��� ال�هارة هي ع�� األداء في ��ة الق�م ، إذ ت��قف ن�ائج ال��ار�ات على إجادة الالع��� 

لل�هارات األساس�ة ال���لفة  وت���فها ل�الح األداء ال��اعي داخل الف��� ، و�ع��� الالع� ال����� 

،ص 2015، ن���� ب���� .( ة خاصة في الف��� الع� ذو ���ة و����� أه��في أداء ال�هارات 

57(  

في ��ة الق�م ، و��ا ��ق  األساس�ةال�هارات  األن�اعم��لف  إلى ال���ق وس��اول في ه�ا الف�ل     

 األداء��ق وم�احل تعل�  إدراكتل� ال�هارات ، ز�ادة على ذل�  ألداءالف��ة  ال��احي، واه�  أدائها

  .�هار� ال
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  :مفه�م ال�هارة   1- 3

م�االت ال��اة وه� ل����� العالي وال���ع في �افة ال����� ذو ا األداء إلىلف� ال�هارة ����       

 األداءی���� ه�ا  أنس�� ت��ی�ها ش���ة  أه�اف إلىب�ل� ���ل �افة االداءات ال�اج�ة ال���صل 

  .وال�قة  �اإلتقان

��لح ال�عل� م� ح�� ال�ع��ة في مح� �ع��  إلىم��لح ال�هارة ���ه  األح�انوفي �ع�    

فان �الح� م� ال�ع� ت��ی� تع��� م�ل�  أخ�� وضع تع��� مانع جامع ل�ل م�ه�ا وم� ناح�ة 

وه�اك خاص�ة م�ف�دة لل�هارة ت��� الى درجة  األداءم����ات ن���ة م�  إلىلل�هارة وذل� ل��نها ت��� 

  )13ص 2013هاش� �اس� ح�� ، ،،غاز� صالح م���د . (م���� الالع�  لىإم� ال��دة م����ة 

تل� ال���ة ال��ور�ة ال�ي �����مها الالع� خالل م�اراة ��ة الق�م وال�ي ���ن : مهارة ��ة الق�م     

،  إب�ا���،مف�ي .( ت��ن م����ة مع قان�ن ��ة الق�م  إنال�فاع ، ش���ة  أولها ه�ف م�ان� لله��م 

  ) 15ص 2012

 �أق�ىواج� ح��ي  �أداءن�ائج م� خالل ال��ام  إلىال�هارة ت�ل على مق�رة الف�د على ت�اصل  إن

  )2001،104مف�ي ، (. مع ب�ل اقل ق�ر م��� م� ال�اقة في اقل زم� م���  اإلتقاندرجة م� 

م�ه�د لل���ل  �أقلال�ل�ك ال���ي ال�اتج ع� ع�ل�ة ال�عل�� وال��ر��  أنهاو�ع�فها م�ف� اسع� على 

  )2009،65 اسع�،م�ف� ( على ال��ائج ال��اض�ة العال�ة 

ال�اب� ال����� �ال���� وال�قة واالق��اد في ال�ه� ���عة  اإلراد�ال���ي  األداء �أنهاوتع�ف ال�هارة 

،ص 2002ع��ه  أب�،ح�� ال��� (ة ا ال��ار  أث�اء�ائج ال� أف�لاالس��ا�ة لل��اقف ال��غ��ة الن�از 

27(  

ال���ات ال�ي ت�د� ����قة سل��ة ل��ق�� ه�ف مع��  �أنهاوم� خالل ما تق�م �����ا تع��� ال�هارة 

  .�االع��اد على ال��عة وال�قة مع اس�فادة اقل جه� م��� 
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  :أه��ة ال�هارات في م�ار�ات ��ة الق�م - 1- 1- 3

ال�ي ال ر�� ف�ها هي أن ال�هارات ت��ل ج�ه� األداء في ر�اضة ��ة الق�م ، وضعف ال���قة    

م���اها ��عل م� الالع� نق�ة ضعف في ف��قه ، والع�� ص��ح �ل�ا ارتفع م���اها ل�� الالع� 

أص�ح مف��ا للف��� و�إم�ان م�ر�ه اس�غالل تل� ال�هارات اس�غالال خ���ا مف��ا في إ�ار ���قة 

  .�ي یلع� بها الف��� اللع� ال

ی�ف� ال���اء على أن إجادة الع�ي الف��� ال�هارات وق�رة �ل م�ه� على ت���فها في إ�ار األداء 

  .ال��اعي للف��� یلع� دورا رئ���ا في ت��ی� ن�ائج ال��ار�ات 

��� مق�رته� وأث��� الع�ی� م� ال�راسات العل��ة أن ه�اك ارت�ا�ا ا��اب�ا ب�� إجادة الالع��� لل�هارات و 

ل��� اللع� ضعف�  إجادته�ث�� انه �ل�ا ان�ف� م����  إذو��� مق�رته� على ت�ف�� خ�� اللع� ، 

  .�ال�الي ق�رته� على ت�ف�� واج�ات ال��اك� في ���قة اللع� ال�ي یلع� بها الف��� 

في ��ة الق�م ی��ه ن�� تق�ی� �� م���ة ال�هارات   �تق���ا م� أه�اف ب�امج ان�قاء ال��ه��� %80إن 

  .ل�� الالع��� ال������� 

تع��� ال�هارات العال�ة ر��عة ال����� هي ��ة م� هللا س��انه وتعالى ل�� �اإلم�ان ت����ها ل�� 

  �ة س 13- 11الالع��� خاصة إذا ما ت� ال��ء في ذل� �ال��احل ال���ة ال����ة �ال��حلة ال���ة ال�ه��ة 

الالع� ال��ه�ب مهار�ا ورقة �����ع م�رب الف��� اللع� بها في ال��ار�ات س�اء أكان� تل� ال�هارات 

 )15،2012، إب�ا���مف�ي .(ه��م�ة أو دفا��ة 

  :م�ادئ تعل� وت���� ال�هارة ���ة الق�م  2- 1- 3

ل��ق ال��ر���ة ال����ة إن تعل� ال�هارات األساس�ة ���ة الق�م ی��ل� م� ال��رب ت��ی� ال�سائل وا   

ال�ي ت�صله إلى ت�ق�� أه�افه ال�عل���ة وال��ر���ة ،ح�� ت����م ال��ر��ات ال����عة ل�عل�� وت���� 

  : ال�هارة وت����ها وفقا لل��اد� اآلت�ة 

 . م�ارسة ال�هارة ���رة ص���ة واالس�فادة م� ت�ج�هات ال��رب  - 
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 .م�ابهة ل��وف ال��اراة م�ارسة ال�هارة وتعل��ها في ��وف وأج�اء  - 

ق���ة مع ال�هارات ال�ا�قة ��� االح�فا� �ال��ارسة ل��ة  إلىع�� تعل� مهارة ج�ی�ة ت�اف  - 

 .ال�أك�� على ز�ادة ال���ار 

 . اإلفادة م� وق� ال��ر�� وال��ارسة و�فادة م����ة وم���ة ب��ا� وفعال�ة  - 

وال��ارسة ���ل ص��ح ���م األه�اف اس���ام ما ی��ف� م� أجه�ة وأدوات في ع�ل�ة ال�عل�  - 

 .ال��ض���ة 

 .ال�أك� م� أن الالع��� ���ون ����ات ن�اح �ا��ة ومعق�لة في �ل ت�ر��  - 

دور ال��رب وخ��ته في ج�ب اه��ام ال��ارس�� وال��عل��� لل��ر�� م� خالل األسل�ب وال���قة  - 

   )53،2014م�ف� اسع� اله��ي ، .(ال���عة وال���قة ال�ي ی��عها ال��رب 

  :في ��ة الق�م  األساس�ةال�هارات  3- 1- 3

ال�هارات األساس�ة ���ة الق�م م� الع�اص� ال�ه�ة ال�ي ��� أن ���ل�ها الع� ��ة الق�م مع  تع���   

إتقان ال��ء األك�� م�ها في ت�ف�� ال�هارات داخل ال�لع� وأث�اء ال��ار�ات، ح�� ت��ن في اغل� 

للع� األح�ان م� األم�ر األساس�ة ل��� ن���ة ال��اراة ، وخاصة �ع� ال���ر ال���ع في ��ق ا

ال��ی�ة ال�فا��ة أو اله��م�ة أو في العاب  ال��ة ال�املة وال�ي ت��اج إلى مهارات ف��ة و��ن�ة عال�ة 

  )236،2013غاز� صالح م���د ،هاش� �اس� ح�� ،.(ج�ا 

ج��ع ال���ات ال��ور�ة الهادفة ال�ي ����ها الالع� �ال��ة و��ونها ض�� ‘‘ هي  األساس�ةال�هارات 

  ‘‘ قان�ن الل��ة 

ف�ق في �للف��� لل ء �ان� ���ة او ب�ون ��ة تع�ي أف�ل�ةم�الك و�تقان ال�هارات األساس�ة س�افا   

العل��ة في اخ��ار  األس�ب�امج خاصة تع��� على  إع�ادال��ار�ات على الف�ق ال��اف�ة ، ل�ل� ��� 

ت�د�  ال أنها��ة رغ� لل واألساسهي القاع�ة  األساس�ةال�هارات  أن إذوم�ا�عة ت��ر الالع��� ، 

ت�قى الفاعل ال�ه� في الل��ة ، و��ون  أنها إالالغ�ض ال��ل�ب ب�ون الل�اقة ال��ن�ة وخ�� اللع� ، 
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.  على ال�جه األك�ل ال�اج�ات وخ�� اللع� ال���لفة  ی�دوا أنال �����ع الع�ي الف���  إجادتها

  ) 2011،38. أس� �م��� خ�ا ��(

ب�ون ��ة  أوهي تل� ال���ات ال�ي ی�دیها الالع� �ال��ة  األساس�ةنع��� ال�هارات  فإن�اوم�ا س�� 

وفقا لقان�ن الل��ة ح�� ی�� ال��ر�� عل�ها لف��ات ���لة ح�ى درجة  ألجلهح�� الغ�ض ال�� ت�د� 

  .م�ا ��اع� الالع� على ت�ف�� خ�� اللع� ال���لفة �فعال�ة وا��اب�ة ل��ق�� الف�ز في ال��اراة  إتقانها

   :في ��ة الق�م  األساس�ةال�هارات  أق�ام - 4- 1- 3

ب�ون ��ة وهي ال��� وتغ�� االت�اه ،  أساس�ةمهارات  :  إلىفي ��ة الق�م  األساس�ةتق�� ال�هارات    

  .�ال��ة أساس�ةال�ث� ال��اع �ال��� ، ووقفة الالع� ال��افع ، ومهارات 

  : ب�ون ��ة  األساس�ةال�هارات  1- 4- 1- 3

تلع� ال�هارات األساس�ة ب�ون اس���ام ال��ة دورا �ارزا في اإلع�اد ال�هار� لالع�، و�ع�اده     

ل��اجهة ال��اقف اللع��ة ال�ي ت���عي م�ه ال���ك ب�ون ال��ة لف�ح ثغ�ة في الف��� ال��اف� أو �غ�ض 

�� وم�عه م� ت����ي ل��� ال��� �ع��ا ع� م�ال س�� ال��ة أو لل�ث� عال�ا في م�اولة ل�غل ال�

ال���ل على ال��ات الع�ض�ة أو ال��ات اآلت�ة م� ال��الت ال�ان��ة ، أو ال��ام �أح� ح��ات ال��اع 

ب�ون ��ة في م�اولة لل��ل� م� م�ا��ة ال��� واله�وب م�ه وه�ه ال�هارات األساس�ة ب�ون وال��اورة 

اللع� لل��ام �ال�ور ال�فاعي  ك�ة ت���عي ت���ات م����ة م� الالع��� �غ�ض م�اع�ة زمالئه� في

واله��مي على ح� س�اء ، وعلى ال�غ� م� أن ح��ات الالع� ب�ون ��ة ق� ت��لف م� الع� ألخ� 

ح�� :  (إال أن ه�اك �ع� ال�هارات ال�ي ��� على ال��رب أن �ق�م ب��ر�� الع��ه عل�ها وهي 

  )81،2010ال��� أب� ع��ه ،

  : مهارة ال��� وتغ�� االت�اه  1- 1- 4- 1- 3

ت��اج  ،و��لة وق� ال��اراة  ال��اف�ات أث�اءه�اك مه�ات ب�ن�ة ع�ی�ة ی�اجهها الع�ي ��ة الق�م     

ال��اس�ة أو س� ح��ات م� ارض ال�لع� س�اء �ان اخ� الف�اغات  م�ع�دةم�ا��  إلىال��� ب�ون ��ة 
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وس�عة ال��ة في ال���قل ت��اج إلى ال��عة الفائقة م�  ،الع�ي الف��� ال��� ال�����ة في ال�لع�

الالع� لالس���اذ عل�ها ق�ل الالع� ال��اف� وع�ل ال��ا�ات ال�����ة في أق�ى س�ع�ه وت�ف�� خ�� 

اللع� ال��ی�ة ت���� إلى �ل ال�فات ال��ن�ة ال���لفة ال�ي ی���ع بها الالع��ن في ال���ل والق�ة 

  لخ ا... وال��عة وال�شاقة 

م� د��ق��� فق� لالس���اذ على ال��ة و����  أك��الالع� ال ���غ�ق  أنن�� ف�ها  إح�ائ�اتوه�اك 

غ�� م���� وفقا ل��وف  �إ�قاعك�ل�م�� خالل وق� ال��اراة فه� ���� ) 8- 5(خالل ال��اراة ما �قارب 

ل�� ی��له وانه �����ع والالع� ال��� ه� ال�� ������ وق� ال��اراة ح�� ال�ه� ا، اللع� ال���لفة 

  .في أ� ات�اه مع ع�م ال�قل�ل م� س�ع�ه  ج��ه�غ�� م� ات�اه  أن

  : مهارة ال�ث� 2- 1- 4- 1- 3

ض�ب ال��ة �ال�أس مهارة أساس�ة و����ة االس�ع�ال أث�اء ال��ار�ات ���ة الق�م ، وهي مهارة م�ث�ة      

في ت���ل األه�اف وال�فاع ���اج إلى ه�ه ال�هارة أ��ا في ت���� ال��ات العال�ة م� ال�هاج��� 

ة و�ه�ه ال�هارة ال�ه�ة ع�ضا أنها ال�هارة األساس�ة ل�ارس ال��مى،  في م�� واص��اد ال��ات العال�

ت��اج إلى ق�رات ب�ن�ة وع�ل�ة عال�ة ج�ا م� ال�ث� �أش�ال م��لفة أث�اء ال��اراة س�اء �ان م� 

، �اإلضافة إلى حالة ال��ق�� ال�ل�� ب�� ال�ث� وارتفاع ال��ة أث�اء ل�� )ال��ات(م� ال�ق�ف  أوال��� 

  .ق�ل ال��� ���ح الف�صة ال���ل على ال��ة  ال��ة �ال�أس وان الق�رة لل�ث� العالي ت�عل الالع�

  )223،224،2013غاز� صالح م���د ،هاش� �اس� ح�� ،(

  : مهارة ال��اع وال����ه  3- 1- 4- 1- 3

م� أه� ما ی���� �ه الع� ��ة الق�م ال��ی� مق�رته على أداء ح��ات ال��اع �ال��ع وال�جل�� ،    

و�ق�م �ال��اع وال����ه الع�� اله��م وال�فاع س�اء ���اء ، ف�غ��� الالع� ال�هاج� ل��ع�ه أو ات�اه 

�ة الالع� ال��اد ج��ه ، أو ال��اع �أخ� خ��ة جان�ا ث� ال���ك في ال�هة األخ�� ����د اس��ا
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ل���ة ال��اع األولى ، هي �ع� أم�لة ل�ا �ق�م �ه ال�هاج� ل��اع ال��افع وال��ل� م�ه ألخ� ال��ان 

  .ال��اس� لالس���ال ال��ة 

أما ال��افع ف����ا ما ���ع ال�هاج� �ان �ق�م �ع�ل ح��ة خ�اع �ال��� أو ال�جل ل�ق�م الالع� ال�هاج� 

�ال��ة ی�ق� �ع�ها ال��افع عل�ه ل�أخ� م�ه ال��ة ، ل��ة خ�وج ال��ة م�  ال�� معه ال��ة �أخ� خ��ة

  . ق�مه 

وال��اع �ال��� والق�م�� م�ع�د ، وم���ع ، و���قف على مق�رة الالع� الف�د�ة ،و���ل� م� الالع� 

لع� أن ���ن على جان� ���� م� ال�شاقة وال��ونة وال��اف� الع�لي الع��ي ، �اإلضافة إلى مق�رة ال

  )69ح�في م���د م��ار ،.(على ال��قع ال�ل�� 

  :�ال��ة  األساس�ةال�هارات  2- 4- 1- 3

  : ض�ب ال��ة �الق�م   1- 2- 4- 1- 3

�ع� ض�ب ال��ة �الق�م م� ال�هارات ال�ه�ة في الل��ة ، وت�ج� ��ق ع�ی�ة ل��ف��ها و�ل م�ها    

ی���� الع��ه م� إجادة ض�ب �����م على ح�� ما ت��ل�ه ال�الة خالل س�� ال��اراة والف��� ال�� 

ال��ة ����لف أن�اعها و��دون ال��اوالت ال���لفة ���ل م�ق� ودق�� و�����ون �أداء ال�ه��� م� 

  .ال��ا�� ال���لفة ����ه� ت�ق�� م����ات ون�ائج ج��ة 

رات ت��ل ن��ة اس���ام ه�ه ال�هارة م� ق�ل الالع��� خالل ال��اراة ن��ة عال�ة أك�� م� ���ة ال�ها

م� خالل ال��ر��ات ال���فة ح�ى ی���� الالع��ن م�  و�تقانهااألخ�� ، ل�ا ی��ل� ال����� عل�ها 

 إلىض�ب ال��ة  إم�ان�ةسالحا ق��ا م� ناح�ة وتع��� ض��ات ال��ة �الق�م ( أدائها �ال��ل ال���ح 

ال����عة ال�ي ���� أن ت�دیها الق�م وت���قاتها ال���لفة ت�عل ه�ه  تم�افات ���لة ،ولعل ال���ا

  ).ال�هارة أف�ل ال�هارات في م�ال ��ة الق�م 

  : یلي  إلى ما وت�ق�� مهارات ض�ب ال��ة �الق�م

 .ال���ة ب�جه الق�م  - 
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 .ال���ة ب�اخل الق�م  - 

 .ال���ة ��ارج الق�م  - 

 .ال���ة ��ق�مة الق�م  - 

 .ال���ة ال�ائ�  - 

 .��ة ن�ف ال�ائ�ة ال� - 

 .ال���ة ال�����ة  - 

  )2011،76،77م�ف� اسع� م���د ،.(ال���ة ��ع� الق�م  - 

  : ال��� �ال��ة  2- 2- 4- 1- 3

ی�ق�ها  أنال�ي ���  األساس�ةتع��� م� ال�هارات  أنهاع��ه ع� ه�ه ال�هارة  أب�و�ق�ل ال���     

ال�هاج��� ، وهي مهارة ت�� �ع�ة ��ق م��لفة ���ار  أوج��ع الالع��� �ال اس���اء س�اء ال��افع�� 

 أث�اءمع ���عة ال��قف ال�هار� ، وال���ي  أ��اف�ها الالع� ال���قة ال��اس�ة له وال�ي ت�اس� 

  .لل�هارة  تأدی�ه

وال��� �ال��ة ی��ل� مهارة فائقة م� الالع� لل���� في ال��ة وال����ة عل�ها أث�اء ال��� بها مع 

ل��افة وال�م� وال��ان ال�� ی�د� ��ه ال�هارة وه�ا ی��ل� ق�ر ���� م� ال��عة والق�رة �ا إح�اسه

   .على االن�الق مع االح�فا� �ال��ة �ع��ا ع� م��اول ال��� 

  : وت����م مهارة ال��� �ال��ة في ال�االت ال�ال�ة 

 . ل����� ال��ة ل�م�له ال��اق� م� ال���  أمامه��� الالع� ف�صة  ع��ما ال -

  .خ��ا ��اول اس��الص ال��ة م�ه أمامهم�احة خال�ة وال ���  أوع��ما ی��� الالع� اك��اب م�افة  -

ع��ما ی��� الف��� االح�فا� �ال��ة ق�ر اك�� في م�اولة ل�ع��ل الالع� ،خ��صا اذا �ان ه�اك  -

 .�ال��ة م�احات خال�ة ت��ح لالع��� �ال��� 
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ع� ال�غ��ة وف�ح ثغ�ة في  إل�عاده إل�هع��ما ی��� الالع� ال���ك في م�ان ی��� س�� خ��ه  -

 .م�احة ی���ك ف�ها زم�له 

ال���  .ال��� �ال��ة �اس���ام وجه الق�م ال�ارجي  :ثالث ��ق هي  إلىوت�ق�� ��ق ال��� �ال��ة 

 أب�ح�� ال��� (  .�اس���ام وجه الق�م األمامي ال��� �ال��ة  .�ال��ة �اس���ام وجه الق�م ال�اخلي 

  )2010،84،83ع��ه 

  : ال�ارجي وجه  الق�م  �اس���امال���  1

  . األمامغال�ا ما �����م ه�ا ال��ع م� ال��� الن�قال أو ت��ك الالع� �ال��ة و�ات�اه     

 .ی�ق�م الالع� ن�� ال��ة �ال��� العاد�  -

) یلف(في الل��ة ال�ي ت��� مالم�ة وجه الق�م ال�ارجي لل��ة ، على الالع� أن ی�ی�  -

 . األخ�� ق�مه �ات�اه ال�جل 

ی�ا�ع ال��� ���رته العاد�ة  ،�ع� االن�هاء م� مالم�ة ال��ة ب�جه الق�م ال�ارجي  -

  .ال�����ة 

  : ال��� �اس���ام وجه الق�م ال�اخلي - 4

مهارة ال��� �ال��ة ب�جه الق�م ال�اخلي فان ال��ة ت��ع� ���عة ع�� مالم��ها  أداء�الح� ع��    

ت��ج ال��ة  اس���ام ه�ا ال��ع م� ال��� ح�ى الل�ق�مة الق�م ل�ل� ��� أن ���ن الالع� ح�را ع�� 

  : وع�� األداء ی�اعي األتي  ع� س���ته ،

 .ال��� بها  ر�� العالقة ب�� س�عة ج�� الالع� وت���ه في ال��ة خالل -

م� وس� ال��ة �قل�ل ح�ى ال ت�تفع ع�  أعلى�ف�ل مالم�ة مق�مة الق�م لل��ة في نق�ة  -

 .األرض ع�� ل��ها 

رفع ال��� ع� ال��ة �ع� لع�ها م�اش�ة وال��� لل�لع� وال�م�ل ث� معاودة ال��� لل��ة �ي  -

 .ال ت��ج ع� س���ة الالع� 
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  .�ي ال ت���ف و�فق� الالع� ال����ة عل�ها ع�م دفع ال��ة إلى األمام ل��افة �ع��ة  -

  :  األماميال��� �اس���ام وجه الق�م - 5

�ع��� ال��� �ال��ة ب�جه الق�م األمامي ، م� ال�هارات ال�ي ت����م ع�� ال����� على ال��مى     

  .ال��مى على ) ال���ی�(أك�� م� ���ة ال�هارات األخ�� ل�ا لها م� م���ات ع�ی�ة في ق�ة ال����� 

 .�ق�م �ال��� العاد� و�ات�اه ال��ة  أنعلى الالع�  -

 .تالم� الق�م ال��ة في نها�ة ال���ة  أن���  -

ت�تفع  تالم� مق�مة ال��ة في نق�ة أعلى م� م���� وس� ال��ة �قل�ل ح�ى ال أن���  -

 . لألعلى

 .تق���ا �ع� �ل ل��ة لل��ة �الق�مالس���اف ال�لع�  ألعلىی�فع الالع� ن��ه  أن���  -

م�عل ع�� ال���� ، .(ال ت�فع ال��ة لألمام ل��افة �ع��ة  ��� أن -

235،236،237،238،2013(  

  : ال����ة على ال��ة -  3- 2- 4- 1- 3

تع�ي ق�رة و�م�ان�ة الالع� على ت���� ال��ة في اله�اء ألك�� ع�د م� ال��ات �أج�اء ،ال��� ع�ا     

���ن ت�ق��  أنال��ی� ،ك�ا �فه� �أنها ق�رة الالع� على ال���� �ال��ة في اله�اء ، وعل�ه ��� 

 أج�اءج�ء م�  أ� أوالالع� د��قا و�ح�اسه عال�ا �ال��ة ع�� مالم��ها س�اء �ان �ال�أس أو الق�م�� 

ال��� ، إن الالع� ال�� ت��ن س���ته على ال��ة عال�ة و�اس��اع�ه ال���� بها �أج�اء ج��ه ی���� 

م� ال�ق�م في ال�هارات األخ�� و�ل�ا زادت ق�رة الالع� على ال����ة �ال��ة زادت ح�اس��ه لل��ة 

  .  و���ح أك�� ت���ا بها 

ال����ة عل ال��ة وز�ادة اإلح�اس بها ت����م �ع� ولغ�ض ت���� م���� الالع� في مهارة 

ت����ات اإلح�اس �ال��ة وال�ي ی�عامل ف�ها الالع� مع ال��ة ���ل م�اش� ���� تالم� أج�اء ج��ه 
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دون ال��ی� ع�ة م�ات ،وه�ه ال�����ات لها أه��ة ����ة لالع� ��ة الق�م و���ا �أتي ن�اذج م� ه�ه 

  :ال�����ات 

  :على ال����ة على ال��ة واإلح�اس بها  ت����ات لل��ر��

ال��� م� وضع  أج�اءواس���ام ج��ع  األرضعلى  و�سقا�هاال����ة على ال��ة وع�م  -

 .ال�ق�ف و��ل� اله�ولة 

 .ال����ة على ال��ة �الق�م�� ث� رفع ال��ة عال�ا وم�اولة ال����ة عل�ها م�ة أخ��  -

�اما وال��اح لل��ة أن ت�� األرض م�ة ال����ة على ال��ة ث� قل�ها م� ف�ق ال�أس ت -

 .واح�ة ث� قل�ها م� ف�ق ال�أس وه��ا 

اس���ار ض�ب ال��ة �ال�أس ب�� الع��� واالس���ار دون إسقا� ال��ة مع ز�ادة ونق�ان  -

 .ال��افة ب��ه�ا ل��ادة ال���� �ال��ة م� ق�ل الالع���

��اول ال����ة على ال��ة ث� ض��ها على ال�ائ� و �ق�م الالع� �ال����ة على ال��ة  -

 .ال��ت�ة 

م�ف� اسع� م���د . (نف� ال����� مع ال�أك�� على ض�ب ال��ة �ال�أس  -

،127،128،2011( 

  : أن�اع ال����ة على ال��ة  - 1- 3- 2- 4- 1- 3

  : أوال اس�الم ال��ة

 : اس�الم ال��ة ب�ا�� الق�م  -

ال���ل�ة لل�ارج لع�ل زاو�ة قائ�ة مع �قف الالع� ���� ت��ى ر��ة ال�جل ال�اب�ة ،وت�ار ق�م ال�جل 

على ال�ان��� لل��ازن ،مع  نال�راعا) ح�ى �قابل �ا�� الق�م ال��ة ل��ة االس�الم (ال�جل ال�اب�ة 

  .االرت�اء وع�م ت�ل� ال���ة 
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  :اس�الم ال��ة ب�جه الق�م األمامي ال�ارجي -

  :ك�ا في اس�الم ال��ة ب�ا�� الق�م ما ع�ا 

لف ق�م ال�جل ال���ل�ة إلى ال�اخل قل�ال ل��اجه وجه الق�م األمامي ال�ارجي ال��ة ، غال�ا ما ی�� اس�الم 

وال��ي �ال��ة في ) ل��اوغة ال��� ال�اقف في ال�لف (ال��ة ب�جه الق�م األمامي ال�ارجي �ال�وران 

  ع�� االت�اه 

  :اص ال��ة ثان�ا ام��

 : ام��اص ال��ة ب�ا�� الق�م  -

�قف الالع� ���� ی�ت�� على ال�جل ال�اب�ة ال����ة قل�ال م� ال���ة ،ت��ى ال�جل ال�����مة في 

م�اجها )ت�ار الق�م إلى ال�ارج م� مف�ل الف�� (االم��اص م� ال���ة ، ���� ی�اجه �ا�� الق�م ال��ة 

  .ل�� سق�� ال��ة 

  :الق�م االمامي  ام��اص ال��ة ب�جه -

  .ك�ا في ام��اص ال��ة ب�ا�� الق�م ماع�ا م�اجهة وجه الق�م االمامي لل��ة ع�� ام��اصها 

 :ام��اص ال��ة �الف��  -

�قف الالع� ���� ی�ت�� على ال�جل ال�اب�ة ال����ة قل�ال م� ال���ة ، ب���ا ت�فع ال�جل ال����ة    

مع ال��ر ، وع�� مالم�ة )درجة 60- 50(إلى أعلى وال���ة م���ة ���� �ع�ل الف�� زاو�ة مق�ارها م� 

ال��� م�ا�ع )ال��ة  س�عة ت��اس� وس�عة(ال��ة لل��ء األمامي م� الف�� ی�� خف�ه ���عة إلى أسفل 

  .ال��ة ،ال�راعان على ال�ان��� لل��ازن 

 :ام��اص ال��ة �ال��ر -

م�اجها لل��ة ، ر��ة ) ال�ضع الى االمام (ك�ا في ام��اص ال��ة �الف�� ما ع�ا انه �قف الالع�    

م����ة قل�ال ،ال��ع مائل لل�لف ل�ي ی�اجه ال��ر ال��ة ، ال�راعان على ال�ان���  األمام�ةال�جل 

   .،ال��� م��ه لل��ة لل��ازن 
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  : ثال�ا ��� ال��ة 

م� م����  خاصة ال��ة األرض�ة ،(و��ه ی�� ال����ة على ال��ة مع اس���ام األرض �عامل م�اع�    

دمحم رفع� ).(نعل ال��اء (ب�ا�� الق�م و��� ال��ة �أسفل الق�م ، وف�ها ��� ال��ة )األرض ح�ى ال���ة 

،127،128،129،2003(  

  :ال��اوغة  4- 2- 4- 1- 3

ول�� ت����  أخ� إلىل��ة ��ة الق�م ال تق�م على اللع� ال�هل ال���� في نقل ال��ة م� الع�    

ب�ق�ة اش��اك ب�� الع�ي الف�ق��� واج��از نق�ة االش��اك ال ی�� ب����� ال��ة الى الع� و ال مف� م� 

  .اس���ام ال��اوغة ل�ع��ة الالع� ال��� واالح�فا� �ال��ة في نق�ة ج�ی�ة 

الالع� اج��از الالع� نق�ة االش��اك مع "    وتع�ف ال��اوغة ح�� زه�ان ال��� على أنها    

ال��� واالن�قال إلى نق�ة أخ�� م� ال�لع� م� االح�فا� �ال��ة م����ما أداء ف�ي ی���ع له الالع� 

  ."ال��� 

تق�م ع�� نق�ة اش��اك الالع� مع  وأنهاف� م� ف��ن ��ة الق�م  أنها ال��اوغةو���ح م� ب�ان ما��ة    

لالع� ال�هاج� ت��� بها و��ف�ق في الف��� وان �ان ا أف�ادالالع� ال��� فهي ض�ورة ت��ل �ل 

  . ال�هار� لها ع� �افة الع�ي الف���  األداء

  .ف�ي ��س�لة ت��ع الالع� ال��� وت��� الالع� م� اج��از نق�ة االش��اك  أداءتع��� على  وأنها

  :حاالت ال��واغة 

 حالة ال��افع ال���  -

 .حالة ال�هاج�  -

 .ت���� ال��ة  -

 .)198،199،2008زه�ان ال��� ،. (االش��اك اس���ال ال��ة ونق�ة  -

 



األساسیة واألداء المھاري في كرة القدمالفصل الثالث                           المھارات   
 

 69 

   :ض�ب ال��ة �ال�أس  5- 2- 4- 1- 3

ت�ق�� م�اس� في ل��ة  إلىض�ب ال��ة �ال�أس م� ال�هارات األساس�ة ال���ة ال�ي ت��اج     

ال����ة  األسال��مالم�ة ال��ة وش�اعة وثقة عال�ة �ال�ف� و�أتي ذل� ع� ���� ال��ر�� �اس���ام 

  .ال��ار�� ال�هلة ال�ي تع�ل على ت���ع ال�اشئ على م�ارس�ها واخ��ار 

فع�� ت�ر�� ال�اش��� على ض�ب ال��ة �ال�أس ��� ال��رج في تعل��ها وص�ال إلى اإلتقان ال�امل له�ه 

ال�هارة ، وم� األم�ر ال�ي یه�� بها ال��رب ه� إزالة ال��ف وال���ة ع�� الالع��� ال�اش��� ع�� 

  .�هارة وت���عه� ع� ���� اخ��ار ال��ار�� ال��اس�ة ل�ل� تعل��ه� ه�ه ال

  :أغ�اض ض�ب ال��ة �ال�أس 

 .لل����� ن�� اله�ف   -

 .ال��اولة لل�م�ل  ألداء -

  .ال��ة وت����ها  إ�عاد -

  :أن�اع ض�ب ال��ة �ال�أس 

 . ض�ب ال�� �ال�أس م� ال�ق�ف لإلمام ولل�ان�  -

 . ض�ب ال��ة �ال�أس م� ح��ة القف� وال���ان -

 .ض�ب ال��ة �ال�أس م� القف� إلى األعلى  -

 )150،151،2011م�ف� اسع� م���د ، . ( ض�ب ال��ة �ال�أس م� ال���ان  -

  : ال�م�ة ال�ان��ة  6- 2- 4- 1- 3

س�اء أكان� غ��ت ال��ة ��املها خ� ال��اس خالل ال��اراة  إذای�� قان�ن ��ة الق�م على انه      

��� إدخالها إلى ال�لع� ب�م�ة جان��ة م� م�ان خ�وجها و���  ال��ة على األرض أو في اله�اء ،

على م�ف� ال�م�ة ال�ان��ة أن ���ن ج��ه م�جه لل�لع� وق�ماه ت��ن م���ة على األرض وخارج ال�� 

  .ال�ان�ي ، وت�مى ال��ة م� ف�ق ال�أس ��ل�ا ال��ی� 
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اء ورس� ال��� ��نها م� ال�هارات تع� ال�م�ة ال�ان��ة م� وسائل اله��م ال�ي �����مها الف��� ل��

ال�ي �ع��� عل�ها وخاصة في ثل� ال�لع� اله��مي ، و��ا أن القان�ن ال ���� ت���ل ه�ف م� 

ال�م�ة ال�ان��ة ف�ال ع� ع�م ت���� قاع�ة ال��ل�ل على الالع� ال�� ی��� م�انا في وضع م��لل 

ي ال�ل� اله��مي ،وت��ل� ال�م�ة ال�ان��ة ع�� ت�ف�� ال�م�ة ال�ان��ة ، له�ا ال��� ���فاد م�ها ف

في ال��ان وال�ضع ال��اس� خالل ال��اراة ، ل�ا  أدائهاإم�ان�ة وم�هالت في الالع� ت�عله قادرا على 

 �أوزان�ع�ل ال��رب على تق��ة ع�الت ال�راع�� وال��ف وال��ع لالع��� س�اء �ان ذل� �ال��ی� 

  )190،2014م�ف� اسع� اله��ي ،(.���ة ع� ���� اس�ع�ال ال��ات ال أوم�اس�ة 

  :مهارات حارس ال��مى  7- 2- 4- 1- 3

إن حارس ال��مى ه� أخ� خ� دفاعي وأخ� أمل للف��� ض� مهاج� ���ن ق� ت��ى الع�ي     

ال�فاع ، وعلى حارس ال��مى إن ی��قف ����ا ن���ة ال��اراة إما ف�ز أو ه���ة ، وحارس ال��مى �ع��� 

وال�ق� إذا  م�او�ا ل�ل الف��� ع��ما ��اف� على م�ماه ن��فا ، و�الع�� م� ذل� فانه ی�جه إل�ه الل�م

  . ما اخ�أ وت��� ع� ذل� ت���ل الف��� ال��اد ه�فا في م�ماه 

وال��ر�� على ال�هارات األساس�ة وخ�� ح�اسة ال��مى مه�ة ج�ا �ال���ة للف��� �أك�له ، وال ���� 

إ�القا ، وحارس ال��مى ی��رب أ��ا على ال�هارات األساس�ة األخ�� لل��ة ��ة ن��انها أو إه�الها 

ی�رب ال��رب الع�ي الف��� على مهارات وخ��  أن أ��ا، و������  أخ�الع�  أ�م م�له م�ل الق�

  .ل�ارس ال��مى م�ع�دة  األساس�ة، وال�هارات  إغفالهاحارس ال��مى ، وه�ه نق�ة هامة ال ��� 

  : ى لل��ة ممالح�ات هامة على م�� حارس ال�� 

 .ال�لفي لل��ة  راح�ي ی� و�بهامي الالع� ح�ل ال��فت��ن  أن���  -

 .��� أن ���ن ج�� حارس ال��مى او ساقاه خلف ال��ی� ع�� م�� ال��ة األرض�ة  -

�ع� م�� ال��ة �أتي حارس ال��مى �ال��ة إلى ص�ره ���� ت���ها ال�راعان وال��ی� م�  -

 . وال��ر م� ال�لف  األمام



األساسیة واألداء المھاري في كرة القدمالفصل الثالث                           المھارات   
 

 71 

�ة ی��ه اق��ى وضع ال��اراة ع�م ق�رة حارس ال��مى م�� فانه ����ها ��� إذا -

  )114،2013ناجح دمحم ذ�ا�ات ،نا�� نف�ي ال���ر ،(.إل�عادها 

   :أسال�� ال��ر�� على ال�هارات األساس�ة  -  5- 1- 3

الن تعل�� ) اإلح�اء(إن ال��ر�� على ال�هارات األساس�ة ��� أن ���ن �ع� ال��ء اإلع�اد� م�اش�ة   

وت���� الع�اص� ال�هار�ة ی��ل� مق�رة عال�ة م� ال����� وال ���� أن ی�� ه�ا ال����� ع��ما ���ن 

  :الالع� م�ه�ا ، وم� أسال�� و��ق ال��ر�� على ال�هارات األساس�ة ما یلي 

وهي سهلة وأساس�ة ل�عل�� ال�هارات ح�� ت�اع� على خل� ص�اقة  :ت�ر��ات اإلح�اس �ال��ة  - 1

وألفة ب�� ال�اشئ وال��ة وت��ن ت�� س���ته س�اء عال�ة أو أرض�ة وم� ج��ع االت�اهات ، وه�ا 

وال����ة على ال��ة ���ن م� خالل ت�ر��ات ی�دیها الالع� ب�ف�ه دون ت�خل م�اش� م�  ال����

، ت���� ال��ة ب�جه الق�م مع ��رب م�ل دح�جة ال��ة وال��� بها في ات�اهات وم�افات م��لفة ال

ت�ادل ال����� ب�جهي الق�م ث� رفع ال��ة وت����ها عل الف�� ث� ت�ادل ت���� ال��ة ب�� ال��ر 

 .والف�� والق�م وأخ��ا ت���� ال��ة �ال�أس م� ال��ات وال���ة 

 األساس�ةال�هارة  أداءوت�ضح ه�ه ال��ر��ات م���� دقة الالع� في  :ت�ر��ات ف��ة إج�ار�ة  - 2

ال���ة  أووت�ضع في ال��نامج ال��ر��ي م� خالل واج�ات مع��ة لالع� س�اء م� ال�ق�ف 

الالع� ب�قة  أداء�ع�ه ، وعلى ال��رب أن �الح� ص�ة  أو،وتع�ى ه�ه ال��ر��ات أث�اء اإلح�اء 

 .�أول مع ت���ح أخ�اء األداء أوال 

لل�هاراة  األداءله �ا�ع خاص ��اع� الالع� على س�عة  األسل�به�ا :م� ��ة  �أك��ت�ر��ات  - 3

اللع� و���� �فاءته ال����ة  أث�اءب�قة �املة و��فع م� ق�رة الالع� على ال�الح�ة  األساس�ة

 .وتع�ى ه�ه ال��ر��ات في ال��ء ال�ئ��ي م� ال�ح�ة ال��ر���ة 

 م�خال لل��ر��ات ال����ة األسل�ب�ع��� ه�ا :ارة مع ر��ها �الق�رات ال��ن�ة ت�ر��ات ل����ة ال�ه - 4

وتع�ى ه�ه ال��ر��ات في ب�ا�ة ونها�ة ال��ء ال�ئ��ي م� ال�ح�ة ال��ر���ة ، فع�� ال��ر�� على اداء 
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ال�هارات ال��ت��ة ب����� ع��� ال��عة م�ال ��� ان ت�د� ه�ه ال��ر��ات في ب�ا�ة ال��ء 

 .ي مع مالح�ة ��ل ف��ة ال�احة ال����ة ال�ئ��

 :ال��ر��ات ال����ة وال���م�ة  - 5

في ب�اء ال��ء ال�ئ��ي في ال�ح�ة ال��ر���ة ال��م�ة ،  األساس�ة�ع��� ه�ا ال��ع م� ال��ر��ات      

ال�هار� لالع� ،وت�د� ه�ه ال��ر��ات مع  األداءم� ال��ر��ات ل����� دقة  األسل�بو�����م ه�ا 

ه�ه ال��ر��ات وم� ث� ���� ال���  أداءا��ابي و���� ت��ی� م�احة وزم�  أووج�د م�افع سل�ي 

   .ومهارته على ق�رة الالع� 

 : األجه�ةت�ر��ات ف��ة ل����ة ال�هارة �اس���ام  - 6

�ع�ي  أنال��اع�ة وع� ���قها ���� لل��رب  واألجه�ة األدواتوت����م ف�ها �ع�     

ال�ع� وذل� ح�� إم�ان�ات وق�رات  إلىی��رج م� ال�هل  أوال���ة  أوال��ر��ات ال�هلة 

�عل� الالع� �ع� ال��احي ال����ة و���ي ال�فات  أنال��رب ����  إن إلى �اإلضافةالع��ه ، 

حائ� ال��ر�� وجهاز ض�ب  األجه�ةوم� ه�ه ج�� مع ال��احي الف��ة ال�هار�ة ،  إلىال��ن�ة ج��ا 

 . �ال�أسال��ة 

  :ال�غ��ة  األلعابت�ر��ات ف��ة ل����ة ال�هارة �اس���ام  - 7

ت����م األلعاب ال�غ��ة ل����ة ال�هارات األساس�ة وح�� ت���� خ�� و��ق اللع�      

ال�ح�ة ال��ر���ة ��ا�ع  أوال���لفة ، و���� إل�ها �أح� ال�سائل الهامة ال�ي ت��غ ال�ح�ة ال�عل���ة 

، الق�م  الالع� ل��ارسة ��ة إع�ادتع� م� ال�سائل ال�����ة الهامة في  أنهاال����� واإلثارة ، ��ا 

واأللعاب ال�غ��ة وال��ه���ة تع� م� ان�ح وسائل ال��ر�� ال��ی� ح�� ت�اعي ال��ر�� على 

ال�هارات األساس�ة في م�اقف م�ابهة لل��اقف ال�ي تقابل الالع� أث�اء ال��اراة ، م�ا ت���ه ح�� 

  )73،74،75،2010ح�� ال��� أب� ع��ه ،.(ال���لفة  فال���ف أمام ال��اق
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   :الف�ي ل�هارات ��ة الق�م  األداء- 6- 1- 3

على الف�ي ل�هارات ��ة الق�م  �اح��ائها على مهارات ����ة وم���عة ی�ع��  األداءت���� ���عة      

على ب�ون ال��ة ،ل��ق�� ال�ف�ق على ال��اف� وم� ه� فان ال��ر��  أوای�قانها س�اء �ال��ة الالع� 

تل� ال�هارات ��غل ح��ا مل��سا في ب�امج إع�اد وت�ر�� ال�اش��� م� الع�ي ��ة الق�م ،وت�ق�� 

  : ق���� ه�ا  إلىمهارات ��ة الق�م �اخ��ار 

   :مهارات وح��ة م�ف�دة - 1- 6- 1- 3

في وهي ال�ي ت�د� ���ل مف�د ولها ب�ا�ة ونها�ة م��دة و���ح بها تأث�� ودور ال���ة ال��ه���ة      

( ان�از ال�اج� ال�ئ��ي لل�هارة ، وه�ه ال�هارات ت�ه� في أداء الالع� ل�هارة ال����ة على ال��ة 

ت����ات وال���ات ال��ة وال����ة وض��ات –ال�حلقة ال�ان��ة أو �ال��اجهة ) اس�الم–���  –ام��اص 

  .ال��اء 

  :مهارات م���ة - 2- 6- 1- 3

فهي ت��ل ن�اذج ألش�ال م��لفة ل����عة م� ال�هارات ال��ف�دة ت��مج مع �ع�ها ال�ع�      

وت��اخل م�احلها ال�هائ�ة ل���ل ب�ا�ة لل�هارات ال�ال�ة ، وال�ي ی�دیها الالع� في م�قف لع� مع�� 

م�  أك�� وفقا ل���ل�اته ، وم� واقع ن�ائج ال��ل�ل وال�الح�ة فه�ه ال�هارات ت��لل��ق�� ه�ف م��د 

م� األداء ال�هار� لالع�  ��ة الق�م خالل ال��ار�ات وج��عها إذا أدی� ب��اح ت��هي  إما   % 70

�ال����� أو ال����� ول�ل� ��� ال��� إل�ها �ع�� االع��ار أث�اء ع�ل�ة اإلع�اد ال�هار� خالل م�احل 

� ق�ل ال��ر��� ال�اش��� ال�عل�� وال��ر�� لالع��� ، و��� ال����� على ت�ر��ها ���ل خاص م

دمحم ���، أم� .( ووضعها في أش�ال سهلة م���ة إلسهامها في ب�اء وت���ة األداء ال�هار� لالع�

 )3، ص 2000هللا ال��ا�ي ، ،

 

  



األساسیة واألداء المھاري في كرة القدمالفصل الثالث                           المھارات   
 

 74 

  :أه��ة ت���� األداء الف�د� لل�هارات لالع� ��ة الق�م  - 7- 1- 3

م� أه� ال��ان� ال�ي ت��ل مع ع�اص� ال��ر�� الف�د� لالع� ��ة الق�م أم� ال غ�ى ع�ه فه� واح� 

  .ال��ر�� األخ�� ال��امج ال��ر���ة ل��ة الق�م 

األداء الف�د� لل�هارات ه� أساس اللع� ال��اعي ، ف��ونه ���ن م� ال�ع� ت�ف�� الق�اع� وال��� 

ي ت�ق�� اله��م�ة وال����ة ال�فا��ة وم� ث� ت�ف�� ت���ات ���قة اللع� ال�ي یلع� بها الف��� و�ال�ال

  .غ�ض ال��رب م� ال��اراة 

ال��ر�� الف�د� لل�هارات ت���ه خ��ات ال��ر��� على ال����� العال�ي ��ا ت���ه ال��ارب العل��ة 

  .والع�ل�ة 

�ال�غ� م� أن ��ة الق�م ل��ة ج�ا��ة إال أن األداء الف�د� �ع��� األداء ال�اس� في ال��ار�ات ض�� 

  .وال�فا��ة واألداء ال��اعي للف��� ��ل أداء م���عات اللع� اله��م�ة 

ل�ل الع� مع��ة م� ال�ق�رة على ت�ف�� مهارات ��ة الق�م ، و�ال�غ� م� ذل� فانه م� ال��ل�ب  إن

ت���� تل� ال�هارات ألق�ى درجة لالس�فادة م�ها خالل ال��ار�ات ،وفي ذات ال�ق� ���ن م� واج� 

  )16،17،2012، إب�ا���مف�ي .(ل م���� ال��رب ت���� نقا� ال�عف في ال�هارات األق
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  :األداء ال�هار�  2- 3

  :مفه�م األداء ال�هار�  1- 2- 3

األداء ال�هار� �ع�ي �افة الع�ل�ات ال�ي ت��أ ب�عل�� الالع��� أس� تعل� ال�هارات ال����ة، وته�ف     

اآلل�ة وال�قة واالن��اب�ة إلى وص�له� ف�ها ألعلى درجة أو رت�ة ،���� ت�د� �أعلى ال��اصفات 

وال�اف��ة ��ا ت��ح �ه ق�راته� خالل ال��اف�ات ال��اض�ة به�ف ت�ق�� أف�ل ال��ائج مع االق��اد في 

  .ال�ه� 

و��ع�ى أخ� �ق�� �األداء ال�هار� �ل اإلج�اءات وال�����ات ال�هار�ة ال�ي �ق�م ال��رب �ال����� لها 

��ف  أ�� إلى دقة أداء ال�هارات �ال�ة و�تقان م��امل ت�� وت�ف��ها في ال�لع� به�ف وص�ل الالع

  .م� ال��وف ال��اراة 

وج�� م��فى (.ك�ا انه ���� إلى ال��رة ال��ال�ة لألداء الف�ي وال���قة الفعالة ل��ف�� مه�ة مع��ة 

 )- 152- 149- ،ص2002الفاتح ، دمحم ل�في ال��� ، 

  :أه��ة األداء ال�هار�  2- 5- 3

 األساس�ةالع�ي الف��� لل�هارات  إجادةال�هار� في ��ة الق�م ت��قف على م��  األداء أه��ة إن     

ال���لي ،  إب�ا���.( ة ا ال���لفة وت���فها ل�الح جه�د الف��� ل��ق�� ه�فه في الف�ز �ال��ار 

2003،3ً7(   

ال�ام لل�هارات ال����ة م� ح�� انه اله�ف ال�هائي لع�ل�ة األداء ال�هار� ،  اإلتقان إنح��   

ال�����ات ال��اض�ة ف�ه�ا بلغ م���� ال�فات ال��ن�ة للف�د  عليأ  إلىعل�ه ال�ص�ل  و��أس�

ذل�  ی�ت��فانه ل� ��ق� ال��ائج ال��ج�ة ما ل�  إراد�ةال��اضي ، ومه�ا ات�ف م� س�ات خل��ة 

 األساس�ةام لل�هارات ال����ة ال��اض�ة في ن�ع ال��ا� ال�� ی���� ��ه ، فال�هارات ال� �اإلتقان

ت�ف� ال���  ل�� الع�ي ال��اف�ات ال��اض�ة ال أساس�ةهي وسائل ت�ف�� ال��� و��ون مهارات 

  .و�ال�الي ��ع� ت�ق�� ن�ائج م��ازة 
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هارات ال����ة والق�رات مع ال����ها ال�فات ال��ن�ة العامة وال�اصة ب ت���� وت���� إن    

ه� االت�اه ال��ی� في ال��ر�� ال��اضي ، وذل� ب���ار ال�هارة م� خالل ال�����ات ال����ة 

ال������ة وت����ات ال��اف�ة م�ا ی�د� إلى اك��اب الف�د ال��اضي صفة اآلل�ة ع�� األداء ال�هار� في 

  )117 ص2015ال�اكي رم�ان ، . (�ة ال���لفة م�اقف ال��اف

  :ال�هار�  األداءع�امل ت����  3- 2- 3

  :ی�ت�� ت���� أداء ال�هارات ووص�له إلى درجة اآلل�ة �ع�ة ع�امل ��ا یلي     

 :ع�امل و����ة وت�����ة  - 

  مع�الت ال��اسات ال�����ة وال������ة ال���ذج�ة ت�اه� على وص�ل الالع� ���عة ل�رجة

 .األداء اآللي 

  ال�����ة لل��� �أق�ى درجة م���ة أم� ض�ور� ح�ى ���� ال�ص�ل ت���� �فاءة األجه�ة

 .ل�رجة آل�ة األداء 

 :ع�امل ال�فات ال��ن�ة  - 

  أه�اف���ن م� ال�ع� ت�ق�� ) ع�اص� الل�اقة ال��ن�ة(دون م���� م�اس� لل�فات ال��ن�ة 

 .ت���� �فاءة األداء ال�هار� 

 ي خالل األداء زادت إم�ان�ة ت���� أداء كل�ا زاد مع�ل ت�اس� االن��اض واالس��خاء الع�ل

 .ال�هارات ووص�له لآلل�ة 

  :ع�امل نف��ة  - 

  ت���� �فاءة الع�ل�ات العقل�ة م�ل االن��اه واإلدراك وال���� وت�امل أدواره� معا ��اه� ا��اب�ا

 .في ت���� �فاءة األداء ال�هار� 

  اه� ذل� في ال�ص�ل �الالع� ��� ال�ص�ل �الالع� ألف�ل درجة اس��ارة انفعال�ة ، ح����

 .إلى أف�ل درجة م� أداء ال�هارة 
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  إب�ا���مف�ي .( ال�ص�ل �الالع� ل�رجة داف��ة عال�ة ت�ه� ا��اب�ا في ال�ص�ل إلى آل�ة األداء 

 )42،ص2002ح�اد ، 

  : األداء ال�هار�  أه�اف ت���� 4- 2- 3

  : یلي  �فاءة األداء ال�هار� إلى ت�ق�� ما ت����ته�ف ع�ل�ة     

  .ثاب� ال����� وغ�� م��ب�ب في م�اوالت األداء أداء - 

 .درجات ال�قة  أعلى - 

 . األداءاالن��اب�ة وع�م تق�ع  - 

 . األداء أث�اءب�ل اقل جه� م���  - 

 ،اس��ارة لل�اف��ة  أعلى - 

 .ال�ا�قة  األه�افم� خالل م�اصفات  األداء آل�ة إلىال�ص�ل  - 

 أجه�ةج�اه�� ،(خالل ال��اف�ة  ��وف ال����ة �األداءدرجة م�اس�ة م� ال��ونة وال���� مع ال - 

 )64،ص�2008اس� ح�� ، ).(م��ان ، ت�اف� ،�ق� 

  :خ��ات وأس� ال�ق�م ������ األداء ال�هار� لالع� ��ة الق�م 5- 2- 3

  :وت�� ع�ل�ة ال�ق�م ������ األداء ال�هار� م� خالل ال�ج�ات ال�ال�ة 

  : �األداء ال�هار� ت���ة الق�رات ال�اصة  1- 5- 2- 3 

ی��ل� ان�از الع� ال��ة لألداءات ال�هار�ة �أش�الها ال��ع�دة وال����عة خالل ال��اراة ، ض�ورة     

��ها �ت�اف� �ع� الق�رات ال��ني ،والعقل�ة ال�اس�ة ، ح�� ت��ای� ال���ل�ات ال��ن�ة م� ح�� ن�عها و�

الق��ر في ام�الك الالع� ل�ل� الع�اص�  وت�ق�� إخ�اجها ت�ع ل����ة وخ��ص�ة �ل مهارة ، وأن

،أو اف�قاره لها �ع�� ب�ض�ح ضعف ال����� ال�هار� له ، وم� ه�ا �ع��� أح� االت�اهات األساس�ة 

لع�ل�ة ال��ر�� وال�ي ��� أن ی�ا��ا ال��رب ه� ال����ة ال���نة ل���ع ال�فات ال��ن�ة ال�اصة ، 

  .ألداء ال�هار� ال��ق�وال�ي ی�أس� عل�ها ز�ادة مق�رة الالع� ل
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مهارات ر�ل ال��ة ت��ل� درجة عال�ة م� الق�ة ال����ة �ال��عة لع�الت الف�� ، و��الة : ف��ال     

ك���ة في ع�الت خلف الف�� ، وألن مف�ل الق�م ه� ال����ل ع� ت�ج�ه ال��ة لل��ان ال���د ل�ا 

  .ل�� ال��ة �أ� ج�ء م�ه ح��ة �املة ل إلىفان ت���ه ب�رجة ����ة م� ال��ونة ی�د� 

��ا ��� على ال��رب االه��ام ب����ة ال�شاقة ال�اصة �ال��ة و��ونها ل�فع م���� الالع��� في أداء   

مهارات ال��� ،وال��اع وال��اوغة ،أما ت���ة س�عة الفعل وس�عة ال���ة ف��عل� ب�رجة ����ة ب��ادة 

دمحم .(،و��ا أداء ال�هارات ال�اصة ���اسة ال��مى ق�رة الالع� على س�عة االن�الق �ال��ة و��ونها

  )166،167،2000ك�� ،أم� هللا ال��ا�ي ،

  :ال�هار�  األداء و�تقانك��اب ا 2- 5- 2- 3

  :وفي ه�ه ال���ة ی��ع ال��رب ت�ت�� م��رج في ال�ق�م �ال�هارة م� خالل ال��ل�ل ال�الي     

ن��ذج ج�� لألداء ال�هار� ب�اس�ة ال��رب أو اح� تق��� ال�هارة م� خالل ال��ح ال�اضح ،وع�ض  - 

ال�������  م� الالع��� و�ف�ل في ال����� العالي اس���ام ال��ر واألفالم ، �ل�ا أم�� إلتاحة 

 .الف�صة لالع��� على ت��ل ال�هارة و��اء ت��ر ج�� لها ���ح �اس��عاب م��ناتها وأدائها �إتقان

سة وال����� ل�ا ت� ت��له وأداء ال�هارة دون ق��د أو م��دات ی��ح ال��رب لالع� الف�صة لل��ار  - 

�اإل�ار العام لل���ذج ال���ي  ال��ي اإلدراك،وذل� الس��ارة ال�وافع ال�ات�ة له ،وت���ة  لألداء

 .لل�هارة وتف��التها وز�ادة ال�ع�ر �ال�اجة ل�� الالع� ل�����ها و�تقانها ت���� ال�وافع 

إع�اء وع�ض ن�اذج ت�ر���ة م��لفة وم���عة ل�ل مهارة م�عل�ة وال��رج ����� ال��رب في  - 

������ صع��ة أدائها ت���قا لل��ات واالس�ق�ار في م��ناتها ال�ی�ام���ة ، وذل� لف��ات ق���ة 

 .وزم� م��ود

م� ال��أ ال���� ال�� �قع ��ه ���� م� ال��ر��� خاصة ع�� تعل�� ال�اش��� ه� تق��� ح��ة أداء  - 

ب��ل�فه �أوضاع وات�اهات م��دة بها ج��د ت�عل� ���ل االق��اب ووضع ق�م لالع� وذل� ا

االرت�از وال�راعان وزاو�ا ال�جل ال�ار�ة وس�ع�ها و����ة اص��ام الق�م ال�ار�ة �ال��ة ، وما ی�ت�� 
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رة وله�ا �ه م� إه�ار ف�صة ال���ل ل���نات األداء واإلدراك ال��اني وال�ماني ل��احل أداء ال�ها

��� إ�الق ح��ة األداء م� جان� ال��رب ل���ع الع��ه ، وت���ح األخ�اء ال����ة فق� م� 

 )171،2000دمحم ��� ، أم� هللا ال��ا�ي ،(.خالل ال��ا�عة و�ع�اء ال�عل�مات 

  :ث�ات واس�ق�ار األداء ال�هار�  3- 5- 2- 3

وفي تل� ال��حلة ��عى ال��رب ل���ار أداء ال�هارة في ش�ل ن�اذج ت�ر���ة لع�د ���� ج�ا م�    

ال�الئ�ة  ��اس���ام، األسال�ال���ارات خالل ال�ح�ة ال��ر���ة م�ا��ا في ذل� ت�ق�� ه�ف ال�ح�ة 

  :یليل����� األداء وف� م�احل ال�ق�م ال��ر��ي له�ه ال�هارات و��ا 

 .ن���الل�هارة �ال��ة ب�ون ضغ� ال��� و���عة ����ة  الالع� أداء  - 1

 .أداء الالع� لل�هارة �ال��ة ب�ون ضغ� ال��� مع ز�ادة ال��عة   - 2

 .م�ع�دةأداء الالع� لل�هارة �ال��ة ���عة وضغ� وضغ� ���� م� م�اف� و��ها�ات  - 3

 .�دةم�عأداء الالع� لل�هارة �ال��ة ���عة عال�ة وضغ� ���� م� م�اف� و��ها�ات  - 4

 .أداء الالع� لل�هارة �ال��ة ���عة مع ضغ� �امل م� م�اف� ض��� و��ها�ات م�ع�دة  - 5

 .أداء الالع� لل�هارة �ال��ة ���عة مع ضغ� �امل م� م�اف� ق�� و��ها�ات م�ع�دة  - 6

نها�ات اللع� لل�هارة �ال��ة ���رة ت�اف��ة مع ضغ� �امل م� م�اف� ق�� على أن ت��ن  أداء - 7

 .ة واخ��ار�ة األداءات م���ع

  :ت���� ال���� لألداء ال�هار� مع م��ل�ات ال��اف�  4- 5- 2- 3

هي ال���ة األخ��ة إلع�اد الالع� مهار�ا وت��فه مع م��ل�ات ال��اراة ��ا وتع� ه�ه ال��حلة      

أه�اف و��فا ،وله�ا فان اخ��ار واج�ات وم���� ال��ر�� وف� م��ل�ات األداء داخل ال��اراة �ع��� أح� 

ووج�ات ال��ر�� الف�ي في ��ة الق�م وال�ي ��� على ال��رب ال���لع نه�ها دائ�ا،ح�� ��� عل�ه 

ت�ت�� ��ا ��ق� أق�ى درجة ت�اف� لالع� م� ح�� ت�ف�� واج�ات الالع��� في ال��اك� وال���� 

�اه�� ملع� ،ج(ال���لفة وف� ن�ا� ال��� ووق�ه مع وضع تغ�� ال��وف ال�ارج�ة في االع��ار
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وعل�ه ت��ن ال��ر��ات م��و�ة ل�اج�ات ال��اراة و���ن ت�ج�ه ال��رب لالع��ه على ) ،ح�ارة ، م�� ، 

  )172،174،2000دمحم ��� ،أم� هللا ال��ا�ي، ( . ت���ة ال���� في إ�قاع س�عة اللع� 

  :الع�امل ال��ث�ة في األداء ال�هار� ع�� الع�ي ��ة الق�م  6- 2- 3

لل�هارة في ��ة الق�م إلى ع�ة ع�امل ح�دها شعالن �دمحم ع��في في  أداءه���ع الالع� خالل     

  : ع�ة نقا� م�ها

ت�ث� م�احة اللع� على األداء ال�هار� ����ق��� ، ففي حالة االت�اع ���ن ال��ال ����ا  :ال��احة 

�عة ال���ة ل��ار ال��ة وم�قع لل���ة وال����ة على ال��ة واإلتقان ، وه�ا م� خالل ال�ؤ�ة وال��ا

ال�مالء ،إما إذا صغ�ت ال��احة ����� ال��ال ال���ي و��ع� ال���� في ال��ة ، ح�� ی��ل� 

  .ه�ا ال�ضع درجة عال�ة م� ال����� وس�عة ����ة ل�د الفعل 

ت���عي كل م��قة م� ال�لع� ت��ل� تعامال خاصا �ال��ة و�ال�الي  :ال���قة م� ال�لع�  أوال��ان 

ه��م في ال�ل� لل �مهارة مع��ة ع� غ��ها ، ت��اس� مع م��ل�ات خ�� اللع� للف��� وم�احله، �ال��ه�

ف�����ه في ال�ل� اله��مي ، ��ا ان  األوس�، عق� االس���اذ على ال��ة ، ث� ب�اؤه في ال�ل�  األول

ال��اش� �ال�����  األداءجان�ي ال�لع� ����ان ال��ات الع���ة ، ب���ا م��قة ال��اء �ف�ل ف�ها 

  .وال�ه��ة 

ال�هارة م� ح��  أداءالف��� وت���اته� في  وأع�اءی�ث� م�قع ال�م�ل  :م�قع ال�م�ل وت���اته 

الف�صة الت�اذ الق�ار  و�ع�اءل�غ�ات وزو�ا ال����� ال�ل��ة ، ع�د م� ال�ل�ل ع� ���� ف�ح ا إع�اء

  .ال�ل�� في ال��ق�� ال��اس� وال��ان ال�الئ� 

ال�هارات ، ح�� ���� وضع  أداءه�ا العامل على ���قة  تأث������  :ال�غ� م� جان� ال��اف� 

   األداءال��ة ع� ����ة  ءإخفاواح� ، ��ا ی��ل�  أنم� مهارة في  أك��ال��� على الالع� ال�مج ب�� 

  )22،ص2001شعالن ، دمحم ع��في ، ، إب�ا���( 
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، ��ف�ض على جان�ي  أو أماميات�اه ال��ة س�اء �ان  إما: ات�اه وم�ار وس�عة وق�ة وم���� ال��ة 

، ب���ا ال��ار  األداءمع��ا في  أسل��امع��ة لل��� ، ح�� ���� ه�ا ال�ضع  أوضاعالالع� ات�اذ 

ل�ل�ل��ا ، في ح�� ت��ل� س�عة  أومل���ا  أوفله ح�اس��ه ال�اصة ح�� ن�عه س�اء �ان م�����ا ، 

معها ، فال��ات الق��ة ذات االرت�اد الق��  ی�الءموق�ة ال��ة اس���ام ال��ء ال��اس� م� ال��� ال�� 

، ع�� ال��ات ال���فة ، ال�ي ال��ر م�ال أواك�� ع�� االس�الم ، ��ا�� الق�م  أس�حت��ل� 

ن�ف عالي  أوعالي  أوم���� ال��ة  ارضي �ان  أماللق�م ،  األماميصغ��ة �ال�جه  أس��ات��ل� 

في اله�اء ، ��ا ی�ث� على  ألعلىم� ال�ث�  أوم� ال���ة  أول��عله م� ال��ات  األداء، ف��ث� على 

  )44،ص 2012ال�ادق  إس�اع�ل.(  وال�أسم�� ح��ة ال�جل والق�م وال��ر 

   :مالح�ات هامة ع�� ال��ر�� على ت���� األداء ال�هار�  7- 2- 3

 األداءاس���ار ث�ات ه�ه وه�ا  إلىال ����ان الب� م� ال�ص�ل  األداءاك��اب ال�قة وت�امل  إن - 

�ق�م ال��رب ب��ر�� الالع��� على ه�ه ال�هارات �اس���ار وذل� ع�  أنال���امل و�ق��ي ه�ا 

 .ة ا ���ث في ال��ار  ���� ال�����ات ال�ي ت��ه ما

ال�هار� وال���� على  األداء�ل وح�ة ت�ر�� ال ب� ت���� على ت����ات تع�ل على ت����  إن - 

 .ة ت�� ضغ� ال��اف� ا ال�هار� ال��� في ��وف ت��ه ال��ار  األداء

في س�عة تعل�  أساس�ااخ��ار ال�����ات ال���رجة في ال�ع��ة ل�عل� مهارة مع��ة تلع� دورا  إن - 

 أث�اءوتق��� في ال�ق� وال��ه�د  األداء أخ�اءال�هار� ال���ح وتقلل م�  األداءالالع� 

  )75،ص2014ب� ��ي أسامة ،.( ال��ر�� 

  :الق�م  عالقة الق�رات ال����ة �األداء ال�هار� لالع� ��ة 8- 2- 3

 األن��ةال��اض�ة ال���لفة ت��ل� م�اصفات مع��ة خاصة بها ، ول��ة ��ة الق�م م�  األن��ة إن    

ال��احي ال������ة والف��ة م� م��لف األوضاع وه�ا  أداءال�ي ت��ل� م� الالع��� ال��عة العال�ة في 
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لل��ة ف�ل�ا زادت العالقة  ت األساس�ة�ع��� على العالقة الق��ة ب�� الق�رات ال����ة وال�هارا �ال�أك��

  . األداءب�� العامل�� ازداد ال��اف� ب�� 

���ة  األساس�ةال�هارات  أداء إث�اء اإلتقانت�� ���حلة  أنه�ه الق�رات ال�ي ��ارسها الالع� ���  إن

���� الالع�  أن��ال وق� ال��اراة ،وال ����  األساس�ةتل� ال�هارات  إلىالق�م ، الن الالع� ��اجة 

 إلى أد�م�ق�ة ، و�ل�ا �ان ال����� عال�ا  أساس�ةك�ة الق�م ما ل� ت�� ل��ه الق�رات ب�ن�ة وح���ة 

دون ام�الك الالع� ق�رات ب�ن�ة وح���ة �ال�����  أساس�ةمهارات  أداء����  ج�ال�ة الل��ة ، وال

 األداءل��ة ف���ة �ع�ي  أ�ة��� في ال����� ال"  إنم� ) ال�ار� (ال��ل�ب ، وه�ا ی���� على ما ذ��ه 

األساس�ة ��ل� على ال���ات  ، إذ" األساس�ة ل�ل� الل��ةال�هارات  أوال���ان��ي ال���ح لل��اد� 

ال�ي ت����م في اللع� اس� ال�هارات األساس�ة ، ل�ا م� ال��ور� ال��� ب�� الق�رات ال��ن�ة وال����ة 

  )100،ص 2018، �� ع�� ال�زاق ق�.( ال�هار�ة لل�ص�ل إلى أف�ل م���� 
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  : ال�الصة

ل��ة ��ة الق�م ال��ی�ة في ال�ق� ال�اض� ت��از �االدء ال�هار� ال����� واللع� ال���ع في  إن     

 أو��فاءة عال�ة ج�ا س�اء �ال��ة  األساس�ةالالع��� لل�هارات  أداءال��اف�ات ال��اض�ة ل�ل� ���ن 

  .���ل ���م ال�اج� ال���ي عامال مه�ا في ال�ق�م ������ الف���  ت���فهامع ب�ونها 

ال��ر�� على ال�هارات األساس�ة في ��ة الق�م ه� ال��ء ال�ئ��ي في ال��ر�� األساسي  أن وعل�ه ن��

و���قف عل�ه إع�اد الالع� ف��ا لالش��اك في ال��ار�ات وال نق�� في اإلع�اد الف�ي تعل�� الالع� 

بل نق�� ���قة وس�عة اس�ع�ال ه�ه ال�هارات في ال��اف�ات ال��اض�ة ت�عا ، ال��ة  ال����ة على

ل����ات ال��ة وال��اف� وه�ا ���اج الالع��ن إلى ساعات ت�ر���ة ���لة ج�ا لغ�ض إتقان األداء 

وفي ه�ا ) 11،2013غاز� صالح م���د ، هاش� �اس� ح�� ، (س��عة ،  ال�هار� ���رة آل�ة

ذ�� أن�عاها وأه���ها �ال���ة لالع� أو  خالل  ا ال���ق إلى ه�ه ال�هارات األساس�ة م�الف�ل حاول�

و��ل� ذ��نا أه� ال��ق واألسال�� ال�ي ت�اع� في ت���� ه�ه ال�هارات وال�ص�ل �الالع�  ،الف���

  .��� �إلى األداء ال�هار� ال�
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  : ت�ه��

���ن لل��اء م� ���ها  انفي ر�اضة ق�امها الف�� والف� وال�هارة ���ة الق�م ، ل�� �غ���      

ن��� ، فه� شقائ� ال�جال ح�ى وان زاد ال�جال ع�ه� درجة في ما ی�عل� �الق�ة ال��ن�ة والل�اقة ، 

ف�ض� ��ة الق�م ال��ائ�ة ، ولق�  األولىی�عه� م� م�اولة الل��ة ال�ع��ة ���ل عائ�  ه�ا ال أن أ�ال

ب����� �اس العال� ل��ة ‘‘ ال��فا‘‘ل��ة الق�م ب�ا االت�اد ال�ولي  أننف�ها على ال�احة ال��اض�ة �ع� 

وحاز م����  ال�ورات  أول أ����م 1991س��ات ، ففي ال��� عام  أر�عالق�م ال��ائ�ة رس��ا �ل 

و��ل� حازت على لق� ال���ة األخ��ة م� �اس العال� لل���ات وال�ي  ، ال�ال�ات ال����ة على لق�ها

والع�ی�  أورو�اعلى ن�اق واسع في �افة دول  ال����ةح�� ت�اول ��ة الق�م ،  2019أ���ة في ف�ن�ا 

  .دول األم������� واس�ا و�ف����ا م� 

ال��ة ال����ة �ال��اضة ال����ة عام�ا و  الف�ل س���ل� في �ع� ال��ان� ال�ي ت�عل�ون�� في ه�ا 

م� خالل ع�ض تار�خ ه�ه ال��اضة في العال� وال��� الع��ي وال��ائ� على وجه ال���ص، خاص�ا 

  .واه� م���ات األداء ال��اضي ال�ي ت��� بها ال��أة وانع�اسها على ���عة ه�ه ال��اضة وم��ل�اتها 
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 : وال��ه�د ال��اضي  ال��أة 1- 4

على اخ�الفات  وأث�هاال��اص ال����ة  تأخ�����ها ال��ر�� ت�اما �ال�جال فل� تع�  ال��أة  إن     

ال�ق�رة �ال��ل ال���� ال�� �ان� عل�ه ق���ا فاالخ�الفات ال����ة ت�ه� في س� ال�ف�لة وال��اب 

 األوالدعاما ی����ون �ق�ة وت��ل ب���ة مالئ�ة ، ول�� ��ه� ذل� ع��  11- 8في س�  فالف��ات، 

عاما ، وق� ��ه� م� خالل ع�ل�ات ال��ر�� ان ه�اك تقار�ا ب�� الف�اة والف�ى  13- 10م� س� 

  .في الق�رة على ال���� 

ن��  أق�ىغ الف�اة  ت�ل إن إث�ات إلىوفي ���� م� ال���ث ال���ة ال��اض�ة ت� ال��صل    

اآلراء الق���ة ال�ي �ان� ال�غل� على  أم��عاما و��ل�  16ل�ق�رتها على ب�ل ال�ه� في س� 

عاما ��� ان ت�ارس �ع� ال�����ات وال�ق� واأللعاب ال����ة  14ت�اد� �ان الف�اة ح�ى س� 

  فق� 

وت����ات ال���  و�ال���ة للف�اة ال ی�ج� ما ���ى �أن�اع ال��اضة ال�اصة فهي ت�ارس ال��احة  

في  ال��أة  إنالـــــــخ ، وم� ال�الح� ....وال�ق� على ال�ل�� ، و��ة ال�لة و��ة الق�م والعاب الق�� 

ال���اء (  .ال��اف�ات  أث�اءم� ق�رة ال�جل  %59 إلى %50ال���س� الع�� ت���� م� ت�ق�� 

  .)ص186، 2015م�ي ال�ی� ه��او� ، ادمحم الف���ر� ح�� ، 

وتع��� ��ة الق�م ذات فائ�ة ل�ع�� ف��ات�ا ،���� اك��اب أم�ر ع�ی�ة م� م�ارسة ��ة   

تق�ی� ال�ات ، ال��ام ، الع�ل ال��اعي ،ال��ادة ، ال�عامل مع ال��اف�ة ، االدارك : الق�م،ت���� 

وح الف�د�ة وال���� ،ال�اف��ة ، ال��ة العامة ، ال��اب�ة ،ال�قة ،الف�ز ب�وح الف��� وال��ارة �ال� 

  )11،2004خ���ة اب�ا��� ال���� ،دمحم جاب� ب��قع ،.(واألنان�ة 
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 :ك�ة الق�م ال��ائ�ة  2- 4

واجه� ال��ة ال��ائ�ة في العال� ع�اق�ل في الق�ون ال�اض�ة حال� دون �ه�رها على ال�احة ال��اض�ة 

ه�ه الع�ائ� ال�ف�  أه���ة الق�م هي ال��اضة ال�ع��ة األولى في العال� ،م�  إن�ال�غ� م�  م���ا

  .في ال����� م� اث�ه  آن�اكل� ت�اه� العل�ان�ة العال��ة  األص�ل�ةال��ت�� على ای�ول���ات �الغة 

نادرة �ال�� في ذل� ال�ق� ���اولة ال��اء له�ه ال��اضة ، حاله� في ذل� حال  أص�اتوق� وج�ت 

والعاب الق�� ، واخ��ا ال��اد  األرضيال��� : ب�ات ج��ه� م�� ��ارس� ال��اضات ال���لفة ، م�ل 

االق��اد� وال��اه��� ال�� ح� ����ا م� ش��عها في ب���ان�ة ال�ي م�ع� ال��اء رس��ا م� م�اولة 

م�  %3 عاما ،مازال� ال�غ��ة اإلعالم�ة لل��ا� ال���� ل��ة الق�م ال ت��ل  ألر�ع��ه�ه ال��اضة 

ن�ة ���� دراسة أ�لق�ها م�س�ة ال��اضة ال��ائ�ة م�احة ال�ف�ات ال��اض�ة في ال��ف ال����ا

 ، نا�� مف�ي ال���ر (م ، م�ا اث� سل��ا على نف��ات م�اوالت ه�ه ال��اضة 2003في ب���ان�ا عام 

  )2012 17،18، ص 

 :تار�خ ��ة الق�م ال����ة  3- 4

� ی�ون ان ��ة في ان�ل��ا وه� أول ناد� ن�ائي ل��ة الق�م ، و�ان االن�ل�) ب�وف�ل م�ل(ناد�  أن�ئ

ول�ا ص�ر م� االت�اد االن�ل��� إن�ار ش�ی� الله�ة ل���ع األن��ة ،  ال��أة الق�م ال ت�اس� ���عة 

،  ل��اس�ه����ر ��ه م� ال��اح لل��اء وال��ات ���ارسة ��ة الق�م ، وعلل� ذل� �ان ه�ه الل��ة 

  ،ي ع�م ت���عه� على ال��ر� في م�ارس�ها و���غ

االت�اد  إش�افة ��ة الق�م ن���ة م�ثقة ، ت�� ا م�ار  أول إقامةم ، 1892وشه�ت م�ی�ة غالس�� عام 

ة ج�ع� ف��قي ش�ال م�ی�ة ا م �اس��افة م�ار 1895االس��ل��� لل��ة ،  وح�ت ل��ن ح�وها عام 

ت�ال� م ، 1899الال��ات ال����ان�ة وت�عى ال��اب�� ب�وجاني عام  إح��ت�ه�  أنوج���ها ، ق�ل 

دور� اح��افي خاص �ال���ات اس�ة ب�ور� ال�جال ، ول�� �ل�ها  �إقامةاالت�اد االن�ل��� ل��ة الق�م 

  الل��ة '' رج�لة ''ج��ه �ال�ف� ب�اعي ال�فا� على 
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،واس���ت في ال��ال م� اجل ال��اواة ال��و�ة ،فقام� ���ع �ع� ف�ق  ال����ان�ةالف�اة  ت�أسل� 

ل دور� خاص به� ، والق� ف��تها ت�ح��ا حارا ورواجا شع��ا هائال ، اس��� عامالت ال��انع ل����

م�ار�ات  إقامة، ح�� اص�ر االت�اد االن�ل��� ق�ارا ����  األولىح�ى ف��ة ما �ع� ال��ب العال��ة 

  ،ال��اء على ال�الع� ال�اصة �ال���ي 

م ، 1985، واس��اف� ال��� ���لة العال� لل�اش�ات  أورو�اث� ان���ت ل��ة ��ة الق�م ال��ائ�ة في 

 . م 1991م وأ���� لها اول ���لة عال��ة 1988دول�ة لل�����ات عام ���لة  أولث� اس��افة 

  )2012 17،18نا�� مف�ي ال���ر ، ، ص  (  

 : م��ات هامة في م���ة ت��ر ال��ة ال����ة   4- 4

ل��ة الق�م ال��ائ�ة، وه� األول م� ن�عه في العال�، ، ُأن�ئ االت�اد اإلن�ل��� 1969عام   - 

و�ع� ذل� �أع�اٍم قل�لٍة، س��� إ��ال�ا رس�ً�ا �إن�اء ف�ٍق خاصٍة �ال���ات، ون��� على 

م��الها �ٌل م� ال�ال�ات ال����ة وال�ا�ان في ال��ان��ات، ق�ل أن ُتعل� ال�ا�ان ع� إقامة أول 

 .1989دور� لل����فات عام 

، أ���� في ه�نغ ��نغ فعال�ات ���لة أم� آس�ا األولى لل���ات، وهي أول 1975عام   - 

���لة ن���ة خاصة �ال�����ات ال����ة، وق� ُت�ج� س��ات ن��زل��ا بلق� تل� ال���لة، ال�ي 

أع�ام، وت��ل ال��� ال�ق� ال��اسي في ع�د م�ات الف�ز بها  �4ق�� تقام �ل عام��، ث� �ل 

  .ألقاب 8ب�ص�� 
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���لة أم� أورو�ا األولى لل���ات،  - ، أ���� ب�عا�ة االت�اد األورو�ي ل��ة الق�م 1984عام   - 

وق� فازت س��ات ال���� بلق� تل� ال���لة، ال�ي أ���� على م��أ م�ار�ات ال�هاب واإل�اب، 

ال����ج بها ومازال� تقام دورً�ا ح�ى ی�م�ا ه�ا، ح�� ت��ل أل�ان�ا ال�ق� ال��اسي في ع�د م�ات 

  .ألقاب 8ب�ص�� 

، �ان فارًقا في تار�خ ال��ة ال��ائ�ة، ح�� شه� إقامة ال���ة األولى م� �أس 1991عام   - 

 3، ��ا شه� العام نف�ه ان�الق )ال��فا(العال� لل���ات، ب�عا�ة االت�اد ال�ولي ل��ة الق�م 

أف����ا، ل�ل�� ب���ت�ها في آس�ا ���الت قار�ة لل���ات، في �ٍل م� أم���ا ال��ال�ة وال�����ة و 

  .وأورو�ا

، أدرج� م�ا�قة ��ة الق�م ال��ائ�ة ض�� فعال�ات أول����اد أتالن�ا، وذل� ألول 1996عام   - 

م�ٍة في تار�خ دورات األلعاب األول���ة ال����ة، وق� ُت�ج� س��ات ال�ال�ات ال����ة ب�ه��ة 

، �2012ال�ة، وال�ي �ان آخ�ها في ل��ن عام ال��ا�قة، ال�ي �ق�� تقام في ج��ع ال�ورات ال

ح�� ت�ج� س��ات ال�ال�ات ال����ة ب�ه���ه� ال�ا�عة تار��ً�ا، �ع� الف�ز على ال�ا�ان�ات في 

  .ال��اراة ال�هائ�ة

  : كاس العال� لل���ات  تار�خ 5- 4

الق�م ت���ها  كاس العال� ل��ة الق�م لل���ات هي ���لة ن�ائ�ة ی���ها االت�اد ال�ولي ل��ة     

م���� ن�ائي م��ل�� م����ات �الده� �ع� تاهله� في ال����ات  24س��ات و�لع� ف�ها  4كل 

  :ن�خ هي  8ال��هلة، ح�� أ���ة ه�ه ال���لة ح�ى ی�م�ا ه�ا في 

م���ً�ا، وُت�ج� األم����ات �اللق�  12أ���� ���ار�ة ): 1991ال��� (ال���لة األولى   - 

 .في ال�هائي 1- 2ات ب����ة �ف�زه� على ال��و���

 



 الفصل الرابع                                                             كرة القدم النسویة 
 

 
90 

ُت�ج� س��ات ال��و�ج بلق�ه� ال�ح��، �ع� ف�زه� في ): 1995ال���� (ال���لة ال�ان�ة   - 

  .0- 2ال�هائي على األل�ان�ات ب����ة 

أح�زت األم����ات لق�ه� ال�اني، �ع� ان��اره� ): 1999ال�ال�ات ال����ة (ال���لة ال�ال�ة   - 

�ات �فارق ر�الت ال��ج�ح، إث� ان�هاء ال�ق��� األصلي ال�ع� في ال�هائي على ال���

  .واإلضافي �ال�عادل ال�ل�ي

، وُت�ج� 16ارتفع ع�د ال�����ات ال��ار�ة إلى ): 2003ال�ال�ات ال����ة (ال���لة ال�ا�عة   - 

  .�ع� ال���ی� 1- 2األل�ان�ات بلق�ه� األول، إث� ف�زه� على ال�����ات في ال�هائي ب����ة 

أح�زت األل�ان�ات لق�ه� ال�اني ت�الً�ا، �ع� الف�ز على ): 2007ال��� (ال���لة ال�ام�ة   - 

  .في ال�هائي 0- 2ال��از�ل�ات ب����ة 

شه�ت ت���ج ال�ا�ان�ات بلق�ه� ال�ح��، �ع� ف�زه� في ): 2011أل�ان�ا (ال���لة ال�ادسة   - 

ال�ق��� األصلي واإلضافي �ال�عادل  ال�هائي على األم����ات �فارق ر�الت ال��ج�ح، إث� ان�هاء

2 -2.  

 ، واس��اع����24ات ال��ار�ة إلى ارتفع ع�د ال��): 2015ك��ا (ال���لة ال�ا�عة   - 

- 5األم����ات ت�ق�� لق�ه� ال�ال� تار��ً�ا، إث� ان��اره� في ال�هائي على ال�ا�ان�ات ب����ة 

2. 

م����ات وذل� م� خالل ت�ق�� لق�ه� ح�� واصل تأل� األ) : 2019ف�ن�ا (ال���لة ال�ام�ة  - 

�اس العال� لل���ات ،   (.0- 2ال�ا�ع تار���ا ، اث� ان��اره� في ال�هائي على م���� ه�ل��ا 

  )و�������ا 
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  :ال��ة ال����ة في ال��� الع��ي  6- 4

ن��� ال��أة الع���ة في اق��ام الع�ی� م� األلعاب ال��اض�ة ال�ي �ل� إلى عه� ق���     

وت��� ���الت في الل��ة في ع�د م� ال�ول الع���ة على . ح��ا على ال�جل ب��ها ��ة الق�م

غ�ار ���الت ال�جال، وال�ي �ان� ف�صة �ال���ة لل���� م� الال��ات إلب�از مهاراته� واللع� 

، وم� اب�ز ال���ات ال�ي م�ة عل�ها ال��ة في م����ات بل�انه� بل واالح��اف في ن�اد أورو��ة

  : ال����ة في ال��� الع��ي ن��� م�ها 

��ا ب��  األم��ةم ت� ت���ل م���� ع��ي ل��ة الق�م ال��ائ�ة ـ ���ادة 2004في عام  -

ال���� ، و��� ال��ات م� ال�غ�ب وال��ائ� وم�� وفل���� ول���ا ول��ان ، ولع� 

سل�لة  ارإ�ناد� ال���ة في دبي في  ملع�إمام ف��� ت��ل�ي االن�ل��� ال���� على 

 .ن�ا�ات ر�اض�ة على هام� مه�جان دبي لل���ق 

في ��ة الق�م ،  –ور��ا ع���ة  –م���فة م���ة  أولانع� دمحم ت���� ��� م���ة هي  -

 م2006ال��ق� �ه عام  إذافي ناد� ب�شل�نة االس�اني ،

ل��ة لالت�ادات الع���ة ) ال��فا(م اش��ت دع�ة االت�اد ال�ولي ل��ة الف�م 2006في عام  -

ذل� ش��ا الس���ار ال�ع� ال�اد�  االق�م ���ورة ت���ل ف�ق ��و�ة ن���ة ، وجعل� 

 إلىم� م��ان�ة االت�اد ال��لي ،م�ا دفع اغل� ال�ول  % 20ال�� ����ه ����ة 

 إرضاء،  واألس���ةت���ل ف�ق ر�اض�ة ن�ائ�ة ، و�قامة ال��ا�قات وال�ور�ات الع���ة 

 : لل��فا 

 في ع�ان ع� ت���ل م���� ن�ائي ل��ة الق�م �ال����� مع ال��فا  فأعل�. 

 دور� ن�ائي في ��ة الق�م  أولفي ت�ن� اع��ادا  وأعل� . 

  ال���ة (أول ���لة ع���ة ن���ه في ��ة الق�م ت�� شعار  أب���يون��� إمارة

ض�� م����ات سل��ة ع�ان وال����� والع�اق ) األولى لل��� ال��اضي لل���ات
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�ي ، واح�ف� به�ا ال��� ال��االت اإلخ�ار�ة �ب� أوس�ر�ا وفل���� وناد� 

 . العال��ة 

 لة م�الد القائ� الع���ة للق�م ال����ة ال�ي ن���ها را��ة  األردنفي  وأ�������

 .الالع��� ال�ول�� وشارك ف�ها ف��� س��ة رام هللا الفل����ي 

 اب ال��اض�ة ال���لفة ون��� ال���� أول ���لة ن���ة خل���ة  لأللع . 

  وان�لق� أول ���لة ن���ه ل��ة الق�م في ال�غ�ب ن���ها ال�امعة ال�ل��ة

) ال��فا(االت�اد ال�ولي ل��ة الق�م  أنال�امعة  أعل��هال�غ���ة ، وس�� ذل� ما 

یه�دها ���� ال�ع� ال�� ����ه االت�اد س���ا لل�امعة ان ل� ت�ه� �ال��اضة 

 .ال����ة 

 ف�ق ر�اض�ة ن���ة ��ا أعل��ه الل��ة  �إن�اء�غ� على ال�ول اإلسالم�ة ال أك�ل

 أن��ةاالول���ة ال�ول�ة في ال��فا م� دع�تها ج��ع ال�ول األع�اء �إن�اء 

ول ال�ي ال م وه�دت ب����� ع���ة ال�2010ر�اض�ة ن�ائ�ة في م�ع� أق�اه 

 )123،2012- 122،نا�� مف�ي ال���ر ، ،ص  . (ت��� ه�ه األن��ة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                             كرة القدم النسویة 
 

 
93 

  :ك�ة الق�م ال��ائ�ة في ال��ائ�  7- 4

  :في ال��ائ�تار��ها   1- 7- 4

م�ل ن���تها في الع�ی� م� دول العال� ،فق� �ان� ب�ای�ها  أ��ال��ة الق�م ال��ائ��ة تار�خ ق��� 

 و�ال���ناد� م��� لل���ات في ��ة الق�م ،  أول إن�اءال���ة االس�ع�ار�ة ، أ� ت�  إ�ان

ناد� ن���  أق�مم ، وال�� �ع��� 1897في س�ة  CALLIA ORANفي م�ی�ة وه�ان وس�ي 

الق�ن الع��ون شانها شان ��ة الق�م ال�جال�ة  أوائل، وق� �ان� ال��ا�ة في  إف����ال��ة الق�م في 

كان ���ث في ف�ن�ا  ان�الق�ها �ان� م����ة �ان�ماجها داخل األن��ة ال�جال�ة ع�� ما أن إال

  .ح�� �ان� األن��ة ال����ة ت�ه� ��فة م��قلة ، 

مع�ض ال��ائ� ال���� ب��  أث�اءم 1921ما�  8ة ل��ة الق�م ال����ة ب�ار�خ ا م�ار  أولو�ان� 

ال��ائ� وف���  ASاألم� ف��� ف�ق�� �ع���ان ع���ا ف�ق ��ة الق�م ال����ة ال��ائ��ة ، و��عل� 

CALLIA  ع� ذل� في تل� ال���ة على ت���� م�ار�ات اس�ع�اض�ة  األم�وه�ان ، واق����

  .دون ان ت��ن ه�اك ���لة ح����ة 

ت�  أی�م 1975غا�ة س�ة  إلىاالس�ع�ار�  اإلرث�ع� االس�قالل فق� ان�ث� ه�ا  في الف��ة ما إما

م و��ا�ة �ه�ر 1990غا�ة  إلىت�ارت ث�  COSناد� ج�ائ�� �ع� االس�قالل وه�  أول إن�اء

���لة في ��ة  أولم تار�خ �ه�ر �1998ق ع�� الع�ی� م� وال�ات ال��� ، و�ان� س�ة ع�ة ف

   : ن�أتهایلي الف�ق ال���جة بلق� ال���لة م��  الق�م ال����ة في ال��ائ� ، وفي ما

- APDSF    1999- 1998ت��� وزو 

- ASE  2000- 1999ال��ائ� ال�س�ى 

- ASE  2001- 2000ال��ائ� ال�س�ى 

- APDSF  2002- 2001ت��� وزو 

- ASE  2010- 2009الى غا�ة  2003- 2002ال��ائ� ال�س�ى م�� 
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 2012- 2011و 2011- 2010غل��ان  أفاق -

  : وم� الف�ق ال���� في ال��ائ� ن�� 

ASE  ان��ار وه�ان  –ال��ائ� ال�س�ى– APDSF  ت��� وزو)JSK  غل��ان  أفاق –) سا�قا

–COS  ت�ارت– CLT   ص 2013ق��� ن�� ال�ی� ،  �افة ع�� القادر ،( بل�زداد ،

108،109( 

  : LNFF) ال��ی�ة(ل��ة الق�م ال����ة  ال��ائ��ة ال�ا��ة ال����ة 8- 4

، هي  LNFFو��م� لها   Ligue du football fémininال�ا��ة ال����ة ل��ة الق�م ال����ة 

، ح�� ت��ى ف�ق ��ة الق�م  2013ج�ان 25في  تأس��اب�ز ���لة ��ة ن���ة في ال��ائ� ، 

ع��ما  واإلی�اءال�اش�ة حال�ا ب�ع� االت�اد�ة ال��ائ��ة ل��ة الق�م ال�ي ت��فل بها م� ح�� ال��قل 

�ال��ائ� ی��� في م��لف  لإلناثف��قا ��و�ا  100تلع� خارج ال��ار ، و��ج� حال�ا ح�الي 

، ال�� ب�وره ی�ق�� الى ثالث ف�ات  األولال���ي  ناد� ض�� ���لة الق�� 12، م�ه�  األق�ام

  . U20-U17-SENIORSم��لة في 

  : seniors األولأن��ة ال�ا��ة ال����ة ال�اش�ة في الق�� ال���ي  1- 8- 4

 ASSNناد� ج���ة األم� ال���ي  -

 AS ORAN CENTREناد� ج���ة وه�ان وس�  -

 ASIOناد� ان��ار وه�ان  -

 AFAKأفاق غل��ان  -

 ARGناد� اتل��� قال�ة  -

 ACCناد� ف��ات وئام ق�����ة  -

 FCBناد� ��ا�ة  -

  JF KHROUBناد� ف��ات ال��وب  -
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 CFAناد� ف��ات أق��  -

 ESFAناد� ن�� ف��ات ام��ور  -

 MZBناد� م�عل ز��ان ����ة  -

 ASEناد� ج���ة ال��ائ� وس�  -

  : U17 وU20أن��ة ال�ا��ة ال����ة ال�اش�ة في الق�� ال���ي األول  2- 8- 4

 ف��ات ق�����ة   - ان��ار وه�ان                          -

 ش���ة ف��ات ال��وب  - ج���ة ال��ائ� ال�س�ى                 -

 م�عل ز��ان ����ة  - أفاق غل��ان                            -

 ج���ة األم� ال���ي  - ناد� ��ا�ة                             -

 ت�ام� تق�ت -                    ن�� ف��ات ام��ور   -

 ت�جي ف��ات واد� ر�غ تق�ت -                        أق��ناد� ف��ات  -

  )2019ال��قع ال�س�ي لالت�اد�ة ال��ائ��ة ل��ة الق�م ، (

  :ال��اسات ال����ة للف��ات وال���ات والف�ق ب��ه� و��� ال�جل  9- 4

  : ال��ل  1

س� ، 168س� وفي ��ة الق�م ال��ائ�ة  166ال��اضات ال���لفة ی�لغ م��س� ��ل الال��ات في 

س� وفي ��ة الق�م ال�جال�ة 175في ح�� ی�لغ م��س� ��ل الالع��� في ال��اضات ال���لفة 

  .س� 176ی�لغ 

 9و��قارنة أ��ال �ل م� الف��ات وال���ات �ال�جال ن�� أن ه�اك ف�وقا في ال��ل ت�ل الى 

  .س� في ��ة الق�م  8و  س� في ال��اضات ال���لفة
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  :ال�زن  2

�لغ ،  �63لغ و��لغ في ��ة الق�م ال��ائ�ة  62.5ی�لغ وزن الال��ات في ال��اضات ال���لفة 

�لغ، و��لغ في ال��ة الق�م  75في ح�� ی�لغ م��س� وزن الالع��� في ال��اضات ال���لفة 

  .�لغ  75,5

 12 إلىه�اك ف�وقا في ال�زن ت�ل  أنو��قارنة أوزان �ل م� الف��ات وال���ات �ال�جال ن�� 

  . �لغ في ��ة الق�م  12كلغ في ال��اضات ال���لفة و��لغ 

  : ال��ل ال��ائي لل���  3

�ع�ض م��قة ال��ض في ال�ق� ال�� ت��ن ��ه الع�ام ال���نة له  ال��أة  أوی���� ج�� الف�اة 

  .��غ� ع�ض ال��ف��  ال��أة  أوصغ��ة ال��� ، ��ا ت���� الف�اة 

�ال�جل ف��ف ن�� ان  أو ال��أة قارنا ال��ض وال��ف�� ع�� الف�اة  ، واذا ما األ��افوق�� 

  .ة ال��ف�� اع�ض ع�� ال�جل اع�ض ب���ا ت��ن م��ق ال��أة  أوم��قة ال��ض ل�� الف�اة 

ال��� ال���ي ل��� االل���� ���  إلى �اإلضافة ال��أة  أوع�ض م��قة ال��ض ل�� الف�اة  إن

  .م� ال�اح�ة ال����ة م� مق�رتها على ال��� مقارنة �ال�جل 

ع�ض ال��ض و��� ع�الت االل���� ض��� ج�ا  تأث�� أن أث���العل��ة ق�  األ��اثل�� 

  . ال��أة  أوعلى س�عة ج�� الف�اة 

خالل م�اراة ��ة الق�م ال ���ل لها عائقا بل انه  ال��أة  أوع�و وج�� الف�اة  إنوه�ه ال��ائج تع�ي 

 . األخ�� �����ا ��ا ه� حادث في �افة ال��اضات 

 

 

 

  



 الفصل الرابع                                                             كرة القدم النسویة 
 

 
97 

  : ال���ج الع�لي  4

م� وزن ال��� ب���ا ت�لغ ع�� ال�جل  %36,5الع�ل�ة ل�� ال���ات ح�الي ت�لغ ال��لة     

م� وزن ج��ه ، ع� ذل� ال���ة ت�ع�� على ق�ة الع�ل�ة ال�ي ت����ع ان ���جها  43.5%

تعادل ثل�ي ق�رها ع�� ال�جل اذا ما  ال��أة الق�ة الع�ل�ة ل��  أنن��  إذوال�جل ،  ال��أة كل م� 

  ����ل�ها ع�� ال�جل ، ال��أة ع��ة ل�� قارنا م���عات ع�ل�ة م

���ل عام اضعف م� ال�جل في الق�ة الع�ل�ة ل����عات ال��ر وال�راع��  ال��أة  إن

وهي ت�ه� ق�ة ال �اس بها في م���عات اآلل���� ، وان ذل� ���� إرجاعه إلى إن  واألك�اف

كال ال����� �����مان ال�اق�� ب�ف� ال�رجة تق���ا خالل ال��اة العامة في ال�ق�ف وال��ي 

  . وال��� وال��ل� وصع�د ال�الل� ور��ب ال�رجات وغ��ه م� األن��ة ال����ة

ما ق�رن� ����  إذاوال�جل س�ف ���لف  ال��أة لع�ل�ة ب�� مق�ار الق�ة ا إنو��� مالح�ة 

م� ال�جل ،  ألق�� ت��ن  إنال��� ، فالق�ة الع�ل�ة لل�اق�� �ال���ة ل��� ال��� ال�لي ت�اد 

ارت�ا� وث�قا مع ن��ة ال��لة الع�ل�ة ، ان� ال��ائج ال�ا�قة ال�زن ال�لي ���ن م�ت��ا  إنو�الح� 

  .ل��ة الق�م �ال�ا �ان� ت��اف� في ف�ق م� ذات ج��ها  ال��أة صف م�اولة  إلىتقف 

  : ال���ج ال�ه�ي  5

م� ال�زن ال�لي لل���  %29ما �عادل  وال��أة ه�ي ل�� الف�اة ��ل م��س� ال���ج ال�    

و����� مع��ه في م��قة ال��� والف��ی� وخلف الع��ی� في ال�ق� ال�� ت�ل ��ه ن���ه 

 إ�ارم� ال�زن ال�لي لل��� و����� مع��ه في م��قة ال�اق�� وفي  %17 إلىل�� ال�جل 

����ه� م�اولة ��ة  أنه�الع�ض ال�اب� لل��اسات ال����ة ل�ل م� الف��ات وال���ات ن����ج 

صع��ة م�ارس�ه� له�ه  إلىالق�م ول�� في ��اساته� ال����ة وت����ه� ال�ائي ما ���� 

 )112،111، ص 2013، فة ع�� القادر ، ق��� ن�� ال�ی� �ا(  . ال��اضة 
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  :م�ارسة ال��اضة وال��� ع�� الف��ات 10- 4

  :��اضة و�ل�غ الف�اة ال  1- 10- 4

ه�ه الف��ة ، ول�� ت���  أث�اءق���ا �ان� ت��ع الف�اة م� م�ارسة األن��ة ال��اض�ة      

م� ت���ة الف�اة ال����ة  واآل�اءوال��رس��  �العل�اء ال��م م���ی� في ال�أ� مع األ��اء ال��اض��

ال���ة ال�الئ�ة والق�اء على اآلراء وال�قال�� الق���ة في ه�ا ال��د وال��اح لها ���ارسة 

  .األن��ة ال��اض�ة أث�اء ه�ه الف��ة 

ال�ورة ال�ه��ة ول�� في  األل�ا��اب�ا على ت����  تأث��او����ا ما ی�ث� م�ارسة ال��اضة     

 تأث�� أنلها وع�� الال��ات ال�الغات ن��  األول��ال�اب� لل�ورة ال�ه��ة وفي ال��م��  س��عاأل

ال����ة ف�ع ذل� فق�  أجه�تها���لف ��قا ل�رجة ت���  رة ال�ه��ة عل�ه� م� واح�ة ألخ�� ال�و 

ي ال ت�ث� ف��ة ال�ورة ال�ه��ة على مق�ار ب�ل ال�ه� ال��اضم� الال��ات  %85 إنث�� عل��ا 

  .ل�یه� ل�رجة ����ة 

واش��اك الف�اة ال��اض�ة ال��ر�ة ت�ر�� ص���ا وال�ل��ة ب�ن�ا في ال��ا�قات أث�اء ف��ة ال�ورة ال 

خ�� وال ���� لها أ�ة م��لة ول�� ��� م�اعاة وضع ب�نامج ت�ر��ي ف�د�  إ����ل عل�ها 

خاص ��ل ر�اضة خالل أ�ام ال�ورة ال�اصة بها ، وه�اك ال���� م� األم�لة وال��اذج لق�رة 

  .ال��أة على ب�ل ال�ه� األق�ى أث�اء ال�ورة ال�ه��ة 

  :تأث�� األداء ال��ني على ال�ورة ال�ه��ة  2- 10- 4

ف��ة ال���  أث�اءال��ر�� ال���س� ال��ة �ف�� الال��ة ����ا  أن) 1987(� م��ار سال� ی��    

ال��اضة ال���عة  أن�اعح�� �ع�ل على تقل�ل ���ة ال�م و�ق�� م� وق� ن�وله ، وان م�ارسة 

وال��ر��ات  األلعابم���� �فاءة الال��ة ع�� م�ارسة  ی�أث�وغ�� ال��ه�ة ال ت�ث� عل�ها ب���ا 

، و��ل� ���� الق�ل  اإلجهاد�غل� عل�ها ع���  أوف��ات ���لة  ال���يال�ي ت��ل� األداء 

���� ح�وث  وال��ر��ات ال��اض�ة واالش��اك في ال��ار�ات ال األن��ة��فة عامة ان م�ارسة 
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�ل  ال� او م�اعفات خالل ف��ة ال��� ول�� ال �ع�ي �ال��ورة ت���� ه�ه القاع�ة على إ�

  .الال��ات 

أن م�ارسة ال��اضة أث�اء ال���  1984ح�� أوضح دمحم ح�� عالو�  واب� العال ع�� الف�اح 

و��ت�� �الف�وق الف�د�ة ون���ة ه�ه ال��حلة فإذا �ان� األع�اض �����ة ���� م�ارسة ال��ا� 

ل�ي ت�د� ال��اضي إال إن ح�ل ال��ر�� ال ��� إن ���ن ال��ل األق�ى مع م�ع ال�����ات ا

ت����ات ��� ال�ف� وت���ع� ت����ات الق�ة وال�ث� و��ل�  أوإلى ارت�اج في ال��� �ق�ة 

 )ص187،188، 2015ال���اء م�ي ال�ی� ه��او� ، ادمحم الف���ر� ح�� ، ( .ال��احة 

  : ال����ل الغ�ائي واالس�هالك األق�ى االك����ي ع�� الال��ات 11- 4

  : والف�ق مع ال���ر  األك���� ع�� الف��ات ال�� األق�ى الس�هالك 1- 11- 4

، ) %20( اقل م�ه ع�� ال���ر ���الي  اإلناثع��  األك����الس�هالك  األق�ىال��  إن   

ق ، و��داد مع�ل اس�هالك /ل��) 3- 2(ال�احة م�  أث�اءمع�ل اس�هالك لل��� ال�الغ  و���اوح

ال�� '' ق ، و���قف ذل� على ع�ة ع�امل م�ها /ل��) 6- 3(ال��ر��ات ل���ح  أث�اء األك����

���ل  (VO2MAX)��� ) 2007( وآخ�ون و���د ث�ماس '' ، ال��� ، م���� الل�اقة ال��ن�ة 

، وت��� دراسة ج��س  �ر م�ها ع�� اإلناثلل��) %60- 40(ب���ة  أعليعام ح�� ت��ن 

د��قة ، /كغ�/مل) 38( إلىل�� اإلناث غ�� ال��ر�ات ت�ل  (VO2MAX)�ان ���ة  2007

ح�� ت�داد ه�ه ال���ة مع ال��ر�� وتقل مع ال�ق�م في الع�� وت�تفع ه�ه ال���ة ح�� ن�ع 

 . الل��ة 
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-15(ع�� اإلناث تقل ب���ة ت��اوح ب��  (VO2MAX)ن��ة أن إلى 1989و��� ف��� 

  : م�ها  أس�ابع�ة  إلىع�ها ع�� ال���ر ،ولعل ذل� �ع�د ) 25%

  �اإلناثز�ادة ح�� ال�ق�ع الع�لي ع�� ال���ر مقارنة  -

، و��� نقل األك���� م� خالل  اإلناثز�ادة ت���� اله���جل���� ع�� ال���ر ع�ه ع��  -

 على ش�ل او��ي ����جل���� ) HB(ات�اده مع 

د��قة /ل��) 22(القل�ي وق� ��ل ال�فع  اإلناثم�ه ع��  اعليال�فع القل�ي ع�� ال���ر  -

د��قة ع�� اإلناث، و�ع� ال�فع القل�ي م�غ��ا أساس�ا في ت��ی� /ل��) 15(ع�� ال���ر ، و 

     (VO2MAX)م���� 

ال�غ��ات في ت���� : وه�اك ع�امل ذات تأث��ات على اس�هالك األك���� ل�� اإلناث م�ل 

وت�ز�ع ال�اقة وال��ف� وع�امل أخ�� اله�م�نات م�ل االس��وج�� وال��ج���ون وت�اف� ال�اقة 

م�ل ت���� ال�اقة وع�ل�ات اال�� ال�ي ت�ث� ب�ورها على ت���� الالك��� في ال�م في 

  ) 20م��هى ع�� ال��اد ،ع�� هللا اش��ة ،، ص( .االس��ا�ة إلى ال��ار�� ال��اض�ة 

ع�� RMR (Resting Métabolique Rate(ال����ل الغ�ائي خالل ال�احة   2- 11- 4

 :الال��ات 

ال�اقة  إج�اليم� ) %75- 50(���ل ما ن���ه  RMR إن) 1994(ی�� وول�� و��س�ل    

ی�م�ا ، و�ع� ال���ن /سع�) 2400- 1200(ب��  ت��اوحال�ي ���هل�ها الف�د ی�م�ا، وعادة 

) %60- 50(ن���ه ماب��  ت��اوحاألساسي م� ال�اقة ال��م�ة ال���هل�ة ع�� ال��� ح�� 

فه� ) 1986( وآخ�ون �ال���ة ل�� اردل  أماوال��اهق�� ،  األ�فالال�ل�ة ال��م�ة ع��  م� ال�اقة

م� ال�ع�ات ) %10- 5(ب��  ی��اوحتقل ع� ال���ر ��ا  اإلناثع��  RMRی�ون ان ن��ة 

، ونق� وزن الع�الت ل�یه�  اإلناثال���هل�ة ی�م�ا وال��� في ذل� ز�ادة ن��ة ال���م ع�� 

  .مقارنة �ال���ر 
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ال���ة : ��ة ل�یه� ص��ة ح� ت���ض�عاع�� الال��ات ن��ا الرت�ا�ه   RMR أه��ةت�ه� 

وال���م و�ال�الي ال�فا� على ص�ة الال��ات وت�ج�هه� الى ال�غ��ة  واس�هالك األك����

  . عل��ة سل��ة  أس�ال��اس�ة ب�اء على 

م� ال��ش�ات الهامة في ت��ی� ���ة ال�اقة ال���هل�ة ، و��� مل��   RMRو�ع���    

�ل�ا زاد ال����ل الغ�ائي خالل ال�احة  إ�ه�ا ال��ش� ی�ت�� سل��ا مع ال���ة ،  إن) 1999(

كان� ال��ة ��ة الق�م اقل ع�ضة لل���ة ، وال��� في ذل� انه م�ش� على ز�ادة ح�� 

م� ال���ة ال�ل�ة لل����ل ) %30- 20(ما ن���ه الع�الت ت��هل�  إنالع�الت ، ح�� 

   )29، ص 2012،ع�� هللا اش��ة ،م��هى ع�� ال��اد ( .خالل ال�احة  الغ�ائي
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  : ال�الصة 

 أه��ة �إك�ابهاق���ة ج�ا ، م�ا س�ح  ن�أتها أن إال��ة الق�م ال����ة رغ� ح�اثة �ه�رها  إن   

 وخاصة في اآلونة األخ��ة  في م��لف دول العال�  م� اله��ات وال��اد� وال�اح��� وال��ر��� ك���

 ال�ي م�ة بها وال���ات  أه� ال��احلو  تار�خ ون�أت ه�ه ال��اضة  ، وفي ه�ا الف�ل ق��ا �ع�ض

� في و��ل� ال�ق�ف على أه� الع�امل ال�ي ت�اع في العال� أج�ع أو على ال����� الع��ي ، س�اء

  .ت����ها ال�ق�ف بها و����ة ال�عامل مع خ��ص�ة الال��ات في م��لف م�احل ال��ر�� 

 



 ��
� �� ���� ��� ����:  

الدراسة  

 الميدانية



 ���ٔ�� �� ����:  

اإلجراءات   

الميدانية  

 للدراسة
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  :ت�ه��

ودق�ها ، ت�ع�� ال�ان� ال���� ال���ل� م�ه إلى ال�ان� ال���اني ، إن أه��ة ال�راسة 

وق�� ال�ص�ل إلى ن�ائج ت��� على ال��اؤالت ال���وحة ، ن���ق في ه�ا الف�ل م� 

و�ج�اءات ال��� ال���ان�ة ، م�هج ال��� ، م���ع وع��ة  ال�ان� ال����قي إلى خ��ات

إلى جان� األسال�� اإلح�ائ�ة في ت�ل�ل  ال��� ال���ه�فة  ، ال����ة االس��ال��ة ،

  .ومعال�ة ال��ائج ، ����ة وم�احل ب�اء األداة ، م�االت ال�راسة ، األدوات ال�����مة 
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 :ال���ان�ة  واإلج�اءاتم�ه��ة ال��� - 1

 :م�هج ال���  1- 1

ت��لف ال��اهج ال���عة ، ت�عا الخ�الف اله�ف ال�� ی�د ال�� صل إل�ه في م�ال 

ال��� العل�ي ، و�ع��� اخ��ار ال��هج ال��اس� ل�ل ال���لة �األساس على ���عة 

 ال��هج ال�صفيال���لة ، وم� ه�ا ال���ل� ح��� م��لة ال��� على ال�ال�  إت�اع 

  .، ل�الئ��ه ���عة ال�راسة  ال��ح�أسل�ب 

ح�� �ع��� ه�ا ال��هاج على دراسة ال�اه�ة ��ا ت�ج� في ال�اقع و�ه�� ب�صفها وصفا 

��فا ، فال�ع��� ال��في ��ف ل�ا ال�اه�ة و��ضح خ�ائ�ها  أود��قا و�ع�� ع�ها ��ا 

درجة  ال�ع��� ال��ي ��ع���ا وصفا رق��ا ی�ضح مق�ار ال�اه�ة او ح��ها او أما، 

  )140،ص 2018ب� نع�ة ب� ع�دة . (ارت�ا�ها مع ال��اه� األخ�� 

  :م���ع وع��ة ال���  2- 1

  : م���ع ال���  1- 2- 1

م���ع ال��� م���ل في ال��ات الق�� ال���ي األول في األن��ة ال��ائ��ة ل��ة      

  : ال��ة وه� �ال�الي  240ناد� وال�الغ ع�ده�  12الق�م   أكاب� ح�� ی��زع�ن على 

 ASSNناد� ج���ة األم� ال���ي  -

 AS ORAN CENTREناد� ج���ة وه�ان وس�  -

 ASIOناد� ان��ار وه�ان  -

 AFAKأفاق غل��ان  -

 ARGناد� اتل��� قال�ة  -

 ACCناد� ف��ات وئام ق�����ة  -

 FCBناد� ��ا�ة  -
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  JF KHROUBناد� ف��ات ال��وب  -

 CFAناد� ف��ات أق��  -

 ESFAناد� ن�� ف��ات ام��ور  -

 MZBناد� م�عل ز��ان ����ة  -

  ASEناد� ج���ة ال��ائ� وس�  -

  :ع��ة ال���  2- 2- 1

  % 62.08ال��ة ���ل�ن  149بلغ ع�د الع��ة الفعل�ة ال�ي ��� عل�ها االخ��ار    

ص�ق ( ت� اخ��ار ع��ة ت��ی� ال��ائ� ال����م���  م� م���ع ال��� ، ح��

ال��ة   ����30قة ع��ائ�ة م� أن��ة م���ع ال��� في ع�د) ،ث�ات ، م�ض���ة 

  ،  %���12.5ل�ن م���ع ال��� ب���ة 

م�زع��  ال��ة   119و�لغ ع�د ع��ة ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة لالخ��ار ح�الي  

م�  %49.90وال�ي ت��ل ول ل��ة الق�م ال����ة أن��ة م� الق�� ال���ي األ 8على 

    .م���ع ال��� 

  

  

  :  ���ل ح�� الع��ة:  01رق� ال��ول 

ع��ة ت��ی� ال�����ات   ع��ة األس� العل��ة 

  ال���ار�ة 

  ال����ع 

  ال��ة  149  ال��ة  119  ال��ة  30

12.5%  49.90%  62,08% 
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  :م�االت ال���  3- 1

  : ال��ال ال��اني :  1- 3- 1

ت� ت���� إج�اءات ال��� في  م�ادی� ��ة الق�م ال�اصة �أن��ة ع��ة ال�راسة ، ح�� ت� 

ال��قل ل�ل ناد� وت���� االخ��ار على الال��ات و�ان ذل� �ع� ال����� م��قا  مع 

  .إدارة �ل ف��� 

   :ال��ال ال���� :  2- 3- 1

ال��زع�� ح�� األن��ة ال�ال�ة  ال��ات الق�� ال���ي األول أكاب� ل��ة الق�م           

ان��ار وه�ان ، ج���ة وه�ان وس� ، أفاق غل��ان ،  م�عل ز��ان ����ة ، ال��ائ� ( 

  ) ناد� ف��ات ال��وب  ال�س�ى ، ناد� ��ا�ة ، ف��ات أق�� ، ن�� ف��ات ام��ور ،

  :ال��ال ال�ماني  3- 3- 1

ل���لة ب�ل� ، ح�� ب�أنا في م�� تلق��ا ال��افقة م� ��ف اله��ة ا ب�أت ه�ه       

ال��� في ال�راسات ال�ا�قة وال��ابهة ال�ي ت�اول� م�ل ه�ه ال�راسة ، و��ل� ق��ا ���ع 

ال�ادة العل��ة وت���� ال�ل��ة ال����ة لل��ض�ع ،و�ان ال��ال ال�م�ي ال�اص �إج�اء 

�� ال����ة االس��ال��ة  وت���� االخ��ار ال���� في ش�له ال�هائي في ال���

ال��ائج  إلىوال��صل  اإلح�ائ�ةوت�� ال�عال�ة ) 2019- 2018(و )2018- 2017(

  ) .2020- 2019(ال�هائ�ة خالل ال��ة 
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  :ال����ة االس��ال��ة  4- 1

  :أه�اف ال�راسة االس��ال��ة  1- 4- 1

ال�ق�ف على واقع االخ��ارات ال��ن�ة وال�هار�ة ���ل خاص و����ة تعامل  -

في ما ��� أداء االخ��ارات ال�هار�ة وذل� ع� ���� ال��ر��� مع الال��ات 

 .االح��اك ال��اش� �ال��ر��� أث�اء ال��ر�� الفعلي للف��� 

م�اولة مع�فة م�� ت�اس� االخ��ارات ال�هار�ة ال�����مة مع ���عة ال��اف�ة  -

 وما ت��ه الال��ة داخل ال��اراة 

لالخ��ارات  اة خالل ادئهم�اولة مع�فة ال�ع��ات وال��اكل ال�ي ت�اجه الال�� -

 ���ل عام واالخ��ارات ال�هار�ة ���ل خاص 

 ت�ر�� ف��� الع�ل على اإلج�اءات ال�اج� إت�اعها خالل الع�ل  -

مع�فة ال��ق وال����ة ال��اس�ة ال����ة على األس� عل��ة في ع�ل�ة ت����  -

  وتق��� االخ��ارات 

 وت��ی� األس� العل��ة لهال�ق�ف على االخ��ار  -

 اخ��ار األسال�� اإلح�ائ�ة ال��اس�ة  -

  :ال�راسة االس��ال��ة على م�� ال���ات العل��ة ال�ال�ة  أن��توق� 

  :ال����ة االس��ال��ة 2- 4- 1

  :ال��حلة األولى

وفي ه�ه ال���ة قام ال�ال� ال�اح� �ع�ة لقاءات ش���ة مع م���عة م� ال��ر��� 

وعال� ال��ر�� وال��اس وال�ق��� ، وذل� م� واألسات�ة ال������ في ل��ة ��ة الق�م 

اجل م�اولة اإلل�ام ����ع ج�ان� م�ض�ع ال��� ال�اص ���ال ت���� 
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االخ��ارات ���ل عام واالخ��ارات ال�هار�ة ���ل خاص  م� خالل ��ح �ع� 

  .ال��اؤالت وال�قاشات 

�ارة ت���� اس� إلىوم� خالل ما س�� وما ��ح م� ��ف ال������ ارتئ ال�اح� 

 و�ت�اعا، وت� ذل� وف� م�اد� إع�اد االخ��ارات �أك�� ال�هارات ال��ت��ة �ال��اف�ة  

، �غ�� ت�ش��ها ) م�ر��� وأسات�ة (ل��احل ال����� ، ح�� ت� ت�ز�عها على ال������ 

  . لالخ��ار ال���� 

ت�ش��ا م� ق�ل  األك��وان�القا م� اس��ارة االس���ان قام ال�اح� ب���ی� ال�هارات 

  :ال������ وهي �ال�الي 

ث� ال����� الق��� ، اس���ال ال��ة �ال��ر مع تغ��  ال��اوغة(  في دقة ال����� 

  )االت�اه ث� ال����� ، اس���ال ال��ة ب�ا�� الق�م ث� ال����� ، 

ث� ال���ی� على ال��مى ، ال��� �ال��ة  ال��اوغةال��� �ال��ة مع (   في دقة ال�ه���

  )ث� ال���ی� ال�ان�ي على ال��مى  ال��اوغةمع 

لالخ��ار ال�هار� ال����  مق��ح  وم� خالل ما س�� قام ال�اح� �إع�اد ن��ذج أولي 

وف� معای�� ال��اء وال����� العل��ة و�ع� ع�ضه على األسات�ة وال������ وال����� 

�  �ال��صل إلى مع األس�اذ ال���ف ح�� ت� إج�اء �ع� ال�ع��الت األم� ال�� خل

  .في ش�له األوليت���� لالخ��ار 

   : ال�ان�ة ال��حلة

وم� خالل ما ت� سا�قا قام ال�ال� ب����� ال���ذج األولي لالخ��ار ال���� ل��اس 

م���� األداء ال�هار� ع�� ال��ات ��ة الق�م ، ب����قه على ع��ة خارج م���ع ال��� 

 األداءوذل� �غ�� ال�ق�ف على األ�عاد ال�هائ�ة لالخ��ار ، و��ل� ال�ق�ف على سه�لة 

ح�� تع��� ���اكاة لل���   les mannequins م� ع�د وضعلالخ��ار ح�� ت� 

ال��اف�ة داخل ت�ا�ه ن�عا ما أث�اء ال��ارة ،وذل� م� اجل جعل ال����� في ��وف 

االخ��ار و��ل� وضع ال�ان��� األ��� واأل��� ل�الئ�ة ���عة لع� �ل ال��ة ، و��ل� 

   .ت�ر�� ف��� الع�ل على ����ة ال����� و���� ال����ل لل��ائج  
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  :األس� العل��ة ل�ف�دات االخ��ار 

  :ص�ق االخ��ار  1- 5- 1

 :وم� اجل ال�أك� م� ص�ق االخ��ار ال���� اس���م ال�ال� ع�ة أن�اع م� ال��ق 

  :ال��ق ال��ت�� �ال���  1- 1- 5- 1

ال��ق ال��ت�� �ال��� ���� إلى ���قة دراسة العالقة ب�� درجات االخ��ار      

و�ع� ال���ات ال���قلة ال�ارج�ة ،وه�ه ال���قة ت���عي �ال��ورة م� القائ� �ال��اس 

او االخ��ار اس���ام م��ات خاصة �ال���نات أو الع�اص� أو ال��ائ� ال��اد 

االخ��ار ال��ی� و��� ال��ائج ال���  أول�ق��ح ��اسها ���� �قارن ب�� درجات االخ��ار ا

االخ��ار وال��� ی�فقان  أنفان ذل� �ع�ي  إح�ائ�ا�ان� العالقة ب�� االث��� دالة  فإذا، 

ال�اص�ة أو ال��ة  االخ��ار ال�ق��ح ���� نف� أن���ا ����ان ، وم� ث� ���� الق�ل 

  )262،2008ال�ی� رض�ان،دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ( .ال�ي ����ها ال���

م�ش�ات ال��ق على م���� االخ��ارات  أه��ع��� ه�ا ال��ع م� ال��ق م� ح��     

وال�قا�� ، وال��� ه� م��اس م�ض�عي ��� أن ی��� على معای� مه�ة ، م�ها أن 

���ن على صلة �ال�ل�ك ال�� ����ه ال���اس ، وان ���ن ق� ث�� ص�قه م� ق�ل ، 

���� اخ��ار لألداة ال�هار�ة ال����ة لالع�ي ��ة الق�م م� ت���� ح�� قام ال�ال� ب�

  .جامعة م��غان� ال����ر س��سي ع�� ال���� 

   : ال��ق ال�اتي  2- 1- 5- 1

و�ق�� �ه ال��ق ال�اخلي لالخ��ار، و�قاس ع� ���� ح�اب ال��ر ال����عي ل�عامل 

  :ث�ات األداة وذل� م� خال ال�عادلة ال�ال�ة

  

معامل الثبات  = ال��ق ال�اتيمعامل     
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  :ال��ق ال�����ي  3- 1- 5- 1

معامل ال��ق ال�����ي ، م� خالل اس���ام معامل االرت�ا� ال���� ق��ا �اخ��ار  

ه�اك  �أنهب��س�ن ، ب�� مف�دات االخ��ار ���ا ب��ها ����ات ، وعل�ه ���� الق�ل 

ارت�ا�ا ب�� مف�دات االخ��ار ���ا ب��ها ، وم� �ع�ها ق��ا ���اب معامل االرت�ا� 

  .ب��س�ن ب�� مف�دة واالخ��ار ��ل 

  :ص�ق ال������  4- 1- 5- 1

 خ��ار ���� ما أع� ل��اسه ح�� ق��ا �ع�ض اال الخ��ار لل�أك� م� أن ه�ا ا وذل�

س�اء في م�ال ال��ر�� ���ر��� م� ال������ م���عة على األس�اذ ال���ف،  مع

�ال��ائ� وخارج  في معاه� عل�م وتق��ات ال��ا�ات ال��ن�ة وال��اض�ة سات�ةأو األ

  .���� ما وضع ل��اسه خ��ار و�ان االتفاق على أن ه�ا االال��ائ� ، 

  :ث�ات مف�دات االخ��ار  2- 5- 1

ل�الح�ة اسـ���ام ال��ائ� ال�اج� ت�اف�ها  أو ،�ع��� ال��ات م� الع�امل الهامة

أع�ــ� ت���قـــه  إذاو�ق�ــ� �ــه أن االخ��ــار ��قــ� نفــ� ال��ــائج أو مقار�ــة لهــا  ،أ� اخ��ــار

على نف� األف�اد ت�� نف� ال�ـ�وف أك�ـ� مـ� مـ�ة ، و�ـ�� ال�عـ�ف علـى ث�ـات االخ��ـار 

) 35،2005م�وان ع�� ال���ـ� ،دمحم جاسـ� ال�اسـ�� ،(�اس���ام أسال�� إح�ائ�ة ع�ی�ة 

  :م�ها 

  : ���قة إعادة االخ��ارال��ات  1- 2- 5- 1

قــ�رة مع��ــة تغ�ــ�ا ���فــا جــ�ا  أوح���ــا ت�غ�ــ� درجــات الفــ�د �ال��ــ�ة ل�ــ�ة او صــفة 

االســـ�ق�ار ، وح���ـــا ت�قـــى هـــ�ه  إلـــى، فـــان ذلـــ� �ع�ـــي أن الـــ�رجات ت��ـــل  ألخـــ�مــ� یـــ�م 

  .ال�رجات م��ق�ة وثاب�ة ت�اما  أنال�رجات ب�ون تغ�� م� ی�م ألخ� ، فان مع�ى ذل� 
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وت�ـــ���م ���قـــة ت���ـــ� االخ��ـــار و�عـــادة ت���قـــه ، ل��ـــاب معامـــل اســـ�ق�ار االخ��ـــار ، 

ت���ــ� نفــ� االخ��ــار او ال���ــاس علــى م���عــة واحــ�ة  أســاسوهــ�ه ال���قــة تقــ�م علــى 

�ــ� مــ�ت�� م��ــال���� فــي یــ�م�� م��لفــ�� ، و�ــ�ل االرت�ــا� بــ�� درجــات ال��� األفــ�ادمــ� 

دمحم ح�ـ� عـالو� (.االخ��ـار ) ث�ـات(ودرجات ال����� ال�اني على معامل اس�ق�ار  األول

  )283،2008،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ،

 ،خ��ـارالاإعـادة  - خ��ـارالا :على ���قةال����  خ��ارث�ات اال وعل�ه اع���نا في

ح�ــ� اع��ــ�نا فــي هــ�ه ال���قــة علــى  ،وذلــ� ���ــاب معامــل االرت�ــا� الــ�� ���ــل ال��ــات

ثــ� نقــ�م  ،مــ�ت�� علــى نفــ� الع��ــة ت�ــ� �ــ�وف م�ــابهة قــ�ر اإلم�ــان ت���ــ� االخ��ــار 

و��ــ�� هــ�ا  ،���ــاب معامــل االرت�ــا� بــ�� ن�ــائج ال����ــ� األول ون�ــائج ال����ــ� ال�ــاني

ع��ـة  علـى االخ��ـارح�� ��ـ�  ،األخ�� إلى ث�ات األداة و�ع�ف ��ل� ��عامل االس�ق�ار

  ال��ة 30ق�امها 

  : ال��ات �ال���ئة ال����ة  2- 2- 5- 1

ت����م ه�ه ال���قة ع��ما ���� االخ��ار م�ة واح�ة ، وت�� ع�ل�ة ال���ئة أث�اء 

ت���ح االخ��ار ول�� أث�اء ت���قه، أ� ت���� أداء األف�اد على ال��ف�� وح�اب 

  .ال�����االرت�ا� ب�� أدائه� على ال��ف�� أ� �ان� ���قة 

و�ل�ا زاد ح�� ع��ة األداء ارتفع معامل ال��ات ،و��� م�اعاة أن ت��ن درج�ا الف�د 

ع�� ح�اب خ��ات معامل االرت�ا� ،ك�ا ��� ى االخ��ار م��ا��ت�� ن�فعلى 

اس���ام ��� اس���ام معامل ارت�ا� ی��اس� مع ���عة ال�رجات على االخ��ار 

ل�لى ال��� ف�حات ). (األداء ال����(ألداء ال���ي ،وت�لح ه�ه ال���قة في اخ��ارات ا

،150،2001(  
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ال��ة ح�� قام  ���30 ال�ال� ال�اح� االخ��ار ال���� على ع��ة ق�رها  وعل�ه    

ال��ة ل�ل  15ب��ت�� ال��ائج ت�اع��ا ث� ق��ها إلى م���ع��� م��اف���� �����ع 

  .عل��ة م���عة ث� معال�ة ال��ائج إح�ائ�ا  وف� ال��ق ال

  :م�ض���ة االخ��ار  3- 5- 1

�ع� االخ��ار م�ض���ا إذا �ان �ع�ي ال�رجات نف�ها �غ� ال��� ع� ال���  "       

  )193،ص2013هاد� اح�� ، "  ( ال�� ����ه ودون ت�خل أح�امه ال�ات�ة 

ول��ان م�ض���ة االخ��ار واالع��اد عل�ه وضع� ش�و� م�ح�ة ل����� االخ��ار 

األف�اد ��ا ���ل�م ���قة م�ح�ة في تق��� وتق�ی� اس��اب�ه� ، ��ا ح�دت على ج��ع 

ال�عل��ات ال�اصة ل�ل مف�دات االخ��ار وان ت��ن ال�عل��ات واض�ة وسهلة للفه� ، ث� 

ال��ام �ع�ل ن��ذج أمام ال�ف��ص�� ف�ال ع� اال����ان على ص�ة األدوات واألجه�ة 

ل�اج� ات�اذها أث�اء ع�ل�ة ال����� ف�ال ع� ال�����مة وت� ت���� ج��ع ال��و� ا

ت�ر�� أف�اد ف��� الع�ل ل����ة اس���ام األدوات واألجه�ة و����ة ت���ل ال��ائج ، 

  .وال��ارب االس��ال��ة ساع�ت�ا في ه�ا األم� 

 :م�غ��ات ال�راسة  5- 1

   ال��غ�� في دراس��ا ه� االخ��ار ال�هار� ال���� :ال��غ�� ال���قل  1- 6- 1

  .ال��غ�� ال�ا�ع ه� األداء ال�هار� :  ال��غ�� ال�ا�ع 2- 6- 1
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 :ال�راسة  أدوات 6- 1

  : االس���ان  1- 7- 1

و�ع��� م� أه� م�ادر ج�ع ال�عل�مات وال�ق�ي ح�ل �اه�ة ما ، فه� م� ال�سائل 

ذات االس�ع�ال ال���� وال���لف ،ودراس��ا ه�ه ق��ا ب����� اس��ارة اس���ان م� اجل 

، و��ل� اس���م�ا االس���ان في ت���� ) ال��ارة(ال�هارات ال��ت��ة �ال��اف�ة  أه�ت��ی� 

  . االخ��ار ال�هار� ال���� وجها لل������ في ال��ال 

  : ال�الح�ة  2- 7- 1

دائ�ا ما ت��ن هي ال��� ال��اش� أو الغ�� م�اش� في ت�ل�ر ف��ة ال��� أو م��لة 

ل�عل�مات ، واس�ع�ال ال�الح�ة في دراس��ا ال�راسة ، في تع��� م� أه� وسائل ج�ع ا

ت�ل�ر م� ح��  انه خالل االح��اك ال��اش� ب�ع� ال��ر��� م� خالل ال��اق�ة 

 توم�ارسة ال��ر�� ـ جاءت ف��ة او م��لة ال��� ح�� رص�نا الع�ی� م� االن��اعا

  .ح�ل ال��ض�ع 

  :ال�قابلة  3- 7- 1

ال�قابلة في م�ض�ع ����ا ه�ا م� خالل ب�م�ة الع�ی� م� اللقاءات مع  أه��ةب�زة 

ال������ في ال��ال ال��اضي ، وخاص�ا م� ���ه� م�ض�ع دراس��ا ، ح�� حاول�ا 

  .االس�فادة م� خ��اته� م� خالل ��ح الع�ی� م� ال��اؤالت

  : ال��ادر وال��اجع  4- 7- 1

ل��اجع س�اء �اللغة الع���ة أو الف�ن��ة أو لق� ت�ف��ا م���عة م� ال��ارد وا        

وال��الت � م�ها ال��� �ون� ، االن�ل���ة ، وذل� ���ة اإلل�ام أك�� ���ض�ع دراس��ا

وال����راه ، ��ا اس�عان ال�ال� �ال�راسات  �العل��ة ال����ة ، ��ل� رسائل ال�اج���

   ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة  اوال�ا�قة وال��ابهة س�اء في ما ی�عل� ب����� االخ��ارات 
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  :ال�سائل ال���اغ�ج�ة  5- 7- 1

  :ا ع�ة وسائل م�ها �اس���م

 )صفارات(م�قات�ات  -

 ك�ة ق�م  -

 ش�اخ� �أح�ام م��لفة  -

 ش��� �الس���ي  -

 .ملع� ��ة ق�م  -

  .دم�ة على ش�ل ال��ة  -

  :االخ��ار ال�هار� ال����  6- 7- 1

  اخ��ار مهار� م��� مق��ح  :اس� االخ��ار 

  اس دقة وس�عة األداء ال�هار�  :اله�ف م� االخ��ار�� 

  م�مى  2، ش�اخ�، ��اتم���ات لال ��3ات ق�م ،  6 :األدوات ال�����مة

 صغ��ة ،اق�عه ، م�قاتي ،م�مى قان�ني

  قة األداء���: 

ق�م �اس���الها ع� ���� ت�ة األولى ب��ل ال��ة لألعلى ث� م�  ال�ائ ة��أ الال��ت      

مع  ��� إلى ال�ائ�ة ال�ان�ةتفي ال�ائ�ة ال���دة ، وم� �ع�ها � ال����� ال���ل ال��ر ث

 ال�اخ�ق�م  ���اوغة ت��ه م�اش�ة إلى ال�س� ح�� �، لال��� �ال��ة ث� ال����� ال���ل 

�� ث� على م م� االق�عة على ال�� 10مع ال���ی� على ال��مى ال�غ�� ال��ج�د على �ع� 

م�واغة دم�ة ( �� م� ب�� ال��اخ� ث� ال��اوغة���� �ال��ة لتال��ار ، وم� �ع� ذل� 

لى ال�ان� األ��� م� ��ه إتو ال�ه��� ن�� ال��مى ، ث�  ) les mannequinsال��� 

   ق�م �ال��� �ال��ة ث� ال��اوغة مع ال����� ال�ان�ي على ال��مىتال��مى ح�� 
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  قة ال����ل���: 

 نق��ان ع�� سق�� ال��ة في ال�ائ�ة ال�غ��ة   2:  ال����� ال���ل دقة

 نق�ة ع�� سق�� ال��ة في ال�ائ�ة ال����ة  1                        

ع�� سق�� ال��ة ال�ائ�ة ال����ة أو ارت�امها �األرض ق�ل سق��ها  0                        

 في ال�ائ�ة

 ع�� ت���ل ال��ة في ال��مة ال�غ�� م�اش�ة نق��ان 2:  دقة ال����� الق���

 نق�ة  ع�� ارت�ام ال��ة �أع��ة ال��مى س�اء دخلة ال��ة او خ�ج� 1                     

 ع�� ع�م ال����ل في ال��مى  0                       

 ��� م ع� القائ� األ��� او األ1نق��ان ع�� ال����ل في ال���قة ال���د  2 :دقة ال�ه��� 

 نق�ة  ع�� ت���ل ال��ة في وس� ال��مى أو ارت�امها ����� ال��مى 1    

  ع�� خ�وج ال��ة خارج اإل�ار أو مالم��ها لألرض ق�ل ال�خ�ل لل��مى 0        

  قة ال��اب��� :  

 ����� ال�م� ال�لي لالخ��ار م� ال��ا�ة ح�ى االن�هاء م� ال�ه��� : ال�م� ال�لي لالخ��ار  -

 م���ع ال�رجات ال����ل عل�ها  -

  ���ح لال��ة م�اول��� ت���� أح��ه�ا
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  :رس� ت�ض��ي لالخ��ار ال����  : 01رس� رق� 
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  : ال�سائل اإلح�ائ�ة  7- 7- 1

ال�ق�� لل��انات إن ه�ف ال�راسة اإلح�ائ�ة ، هي إع�اء ال�صف ال��ض�عي     

داللة ، ت�اع�نا على ال�ف��� و ال��ل�ل ح�� �����ا م� ال�ص�ل إلى م�ش�ات ذات 

  :،وال�ص�ل إلى ن�ائج و�ال�الي إص�ار األح�ام ح�� اس�ع�ا �ال�سائل اإلح�ائ�ة ال�ال�ة 

 ال�رجات ال���ار�ة  -

 ال�����ات ال���ار�ة  -

 معادلة االرت�ا� ال���� ب��س�ن  -

 ال���ة ال����ة  -

 ال���س� ال��ابي  -

 معامل االل��اء  -

 االن��اف ال���ار�  -

  



 ��
� �� ���� �� ����:  

عرض ومناقشة  

 النتائج



 الفصل الثاني                                                       عرض ومناقشة النتائج
 

 
123 

  :ع�ض وت�ل�ل وم�اق�ة ال��ائج  - 2

 ل��اس ال����االخ��ار  :" ع�ض وت�ل�ل وم�اق�ة ن�ائج الف�ض�ة االولى 1- 2

ع�� ال��ات ) دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، س�عة األداء (األداء ال�هار�   م���� 

  "الق�� ال���ي األول أكاب� م��ي على األس� العل��ة ال����ة

  :ع�ض وت�ل�ل ن�ائج ص�ق مف�دات االخ��ار  1- 1- 2

  :ال��ق ال�����ي  1- 1- 1- 2

  .االخ��ار واالخ��ار ال�لي  ی��� معامالت االرت�ا� ب�� مف�دات) 02(ال��ول رق�           

  

  معامالت االرت�ا�  مف�دات االخ��ار  رق�

  0.75  دقة ال����� الق���  1

  0.65  دقة ال����� ال���ل  2

  0.72  دقة ال�ه���  3

  

  

ی��� ال��ول ما ق��ا �ه في اخ��ار معامل ال��ق ال�����ي ، وذل� ع� ال����  

اس���ام معادلة االرت�ا� ب��س�ن ب�� مف�دات االخ��ار  س�اء في دق ال����� الق��� 

ث� ق��ا )  ص�ق ال��� ال�اخلي(أو ال����� ال���ل أو دقة ال�ه��� ���ا ب��ها ����ات 

�ل مف�دة واالخ��ار ��ل ، و��فة عامة ���� الق�ل أن ���� معامالت االرت�ا� ب�� 

  .ه�اك ارت�ا�ا ب�� مف�دات االخ��ار ���ا ب��ها 
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  :ال��ق ال�اتي  2- 1- 1- 2

  لالخ��ار ال��ق ال�اتي���ل  )03(ال��ول رق� 

  ال��ق ال�اتي  االخ��ار

  0.91  دقة ال����� ال���ل

  0.95  دقة ال����� الق���

  0.9  دقة ال�ه���

  

 0.95و  0.9م� خالل ال��ول ال�اب� ی���� ان معامل ال��ق ال�اتي ی��اوح ما ب�� 

في �ل م� دقة ال����� ال���ل ودقة ال����� الق��� ودقة ال�ه��� وان�القا م� ال��ائج 

  ال����رة في ال��ول ال�اب� ی���� ان االخ��ار ی���� ب�رجة عال�ة م� ال��ق ال�اتي
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  :ال��ق ال��ت�� �ال���  3- 1- 1- 2

���ل معامالت ال��ات وال��ق ال�اتي  لل��� ال�ارجي واالخ��ار :  3ال��ول رق� 

  ال����  

مف�دات اخ��ار 

  س��سي ع�� ال����

ال��ق   معامل ال��ات

  ال�اتي

ال��ق   معامل ال��ات  االخ��ار ال���ي 

  ال�اتي

  دقة ال����� ال���ل 
0.94  0.97  

  دقة ال����� ال���ل 
0.83  0.91  

  دقة ال����� الق��� 
0.92  0.96  

  دقة ال����� الق���
0.91  0.95  

  دقة ال�ه��� 
0.79  0.82  

  دقة ال�ه��� 
0.81  0.9  

  

م� خالل ال��ول ال�اب� نالح� أن ��� معامل ال��ات لل��� ال�ارجي في م��لف 

ت�قارب ���ل ���� مع ���  معامل ) 0.79و  0,94(مف�داته  �ان� ت��اوح ما ب�� 

ال��ات لالخ��ار ال����  س�اء في دقة ال����� الق��� او ال����� ال���ل او دقة 

األم� ال�� انع��  �اإل��اب على  ) 0.91و0.81(ال�ه��� وال�ي �ان� ت��اوح ماب�� 

وال�ي �ان� م�قارب ���ل ���� ، ح�� ی��� ه�ا  معامالت ال��ق ب�� االخ��ار��

و�ال�الي فاالخ��ار ال���� ال�قارب م��ا��ة االخ��ار ال���� ع�� ارت�ا�ه �ال��� ، 

  .ی���ع ب�رجة عال�ة م� ال��ق
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  :مف�دات االخ��ار ع�ض وت�ل�ل وم�اق�ة ن�ائج ث�ات  2- 1- 2

  :ال��ات �ال���ئة ال����ة  1 - 2- 1- 2

لق�رة  ال�����ة لالخ��ار ب�� ال����ع��� العل�ا وال�فلىا ی���)  4(ج�ول   

 

ال����عة  االخ��ار

 العل�ا

ال����عة 

 ال�فلى

���ة 

)ت(  

 ال�����ة

���ة 

)ت(  

 ال��ول�ة

 ال�اللة

 اإلح�ائ�ة
 ع س ع س

دقة 

 األداء
 دال 2,43 6,23 0,54 3.40 0,84 4.01

 ) 0,01،   0,05( ون��ة خ�ا  ) 36( ع�� درجة ح��ة 

ن�ائج الق�رة ال�����ة االخ��ار في دقة األداء ف��ل� ال����عة ) 1( ی��� ال��ول    

ب���ا �انا في )  0,84، 3,79(األولى على وس� ال��ابي واالن��اف ال���ار� ��او� 

وأك�� م� ) 6,23(ال�����ة) ت(و�لغ� ���ة ) 0,54، 2,11(ال����عة ال�ان�ة 

ال��ول�ة  وه�ا ی�ل على إن االخ��ار ال�هار� ال�� ص��ه ال�اح� ی�خ� ب��ائ�ه ول��ه 

م�ه� " وه� ما ی�ف� مع دراسة . الق�رة على ال����� ب�� م����ات األف�اد ال�������

  "2017وس��سي  ع�� ال���� " " 2015خ����� 
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  : �إعادة االخ��ار ��ات ال 2 - 2- 1- 2

  االخ��ار ���ل ث�ات  )06(ال��ول رق� 

  م���� ال�اللة  معامل ال��ات  االخ��ار

  0.01  0.83  دقة ال����� ال���ل

  0.01  0.91  دقة ال����� الق���

  0.01  0.81  دقة ال�ه���

  

اخ��ـار �انـ� م�ج�ـة وق��ـة و�الح� م� ال��ول ال�اب� أن معـامالت االرت�ـا� ل�ـل 

وهـــي  0.83ح�ــ� قـــ�رت ���ـــة معامــل ال��ـــات �ال��ـــ�ة الخ��ـــار دقــة ال����ـــ� ال���ـــل ب 

��ــا قـــ�رت ���ــة معامـــل  ���0.01ــة م�ج�ـــة وق��ــة ودالـــة إح�ــائ�ا ع�ـــ� م�ــ��� ال�اللـــة 

وهــي ���ــة م�ج�ــة وق��ــة ودالــة إح�ــائ�ا  0,91ال��ــات �ال��ــ�ة ل�قــة ال����ــ� الق�ــ�� ب 

 ��ـا قـ�رت ���ـة معامـل ال��ـات �ال��ـ�ة الخ��ـار دقـة ال�هـ���  �0.01 ال�اللـة ع�� م�ـ�� 

ون�ـ���ج م�ـه أنـا  0.01وهي ق��ة وم�ج�ة ودالة إح�ائ�ا ع�ـ� م�ـ��� ال�اللـة  0.81ب 

  االخ��ار ال���� ی���ع �ق�ر عال م� ال��ات 
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  الف�ض�ة ال�ان�ة  ن�ائجع�ض وت�ل�ل  2- 2

دقة (الخ��ار ال���� ل��اس م���� األداء ال�هار� ���� ت��ی� م����ات م��ار�ة ل"

ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة )  ال�ه��� ، دقة ال����� ، س�عة األداء 

  "أكاب� الق�م 

  :ال�صفي ل��غ��ات ال�راسة اإلح�اء  1- 2- 2

  .���ل اإلح�اء ال�صفي لالخ��ار ال�هار� ال����)07(ال��ول رق�        

ال��غ��ات 

  االح�ائ�ة

ال���س� 

  ال��ابي

االن��اف 

  ال���ار� 

  ال�ف��ح  االل��اء

  - 1.110  0.029  1.02  2.53  دقة ال����� الق���

  0.073  - 0.141  0.79  1.46  دقة ال����� ال���ل

  1.250  - 0.834  0.76  2.57  دقة ال�ه���

ال�رجة ال�ل�ة 

  لالخ��ار

6.57  1.80  0.012  0.155 -  

ال�لي  ال�م�

  لالخ��ار

66.18  13.32  0.255  0.616 -  

  

ال��ول ی�ضح ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة وال���ال ومعامل االل��اء 

ال����ل ل�ها م� ت���� االخ��ار ال���� على الع��ة وم� خالل ال��ائج ال��ض�ة 

أعاله ن�� أن ج��ع ال��� ت�خل في ال����ى االع��الي ح�� أن ��� معامل االل��اء 

) ال�رجة ال�ل�ة لالخ��ار(� في دقة األداء ، ح�� بلغ] 3- و3[+م���رة ض�� 



 الفصل الثاني                                                       عرض ومناقشة النتائج
 

 
129 

 0.255) ال�م� ال�لي لالخ��ار(، وفي س�عة األداء 1.80وان��اف م��ار�  0.012

، م�ا ���� إلى أن ج��ع ن�ائج االخ��ارات للع��ة ت�خل  13.32وان��اف م��ار� ق�ره 

عالو� �دمحم ال����ى االع��الي لل��ز�ع ال���عي ،  وفي ه�ا ال��د ی��� دمحم ح�� 

ن�� ال�ی� رض�ان أن �ل�ا �ان� االخ��ارات ال�����مة م�اس�ة ، أد� ذل� إلى 

، وعل�ه )145،صف�ة2000عالو� ،(لل��انات  ياالع��الال���ل على ش�ل ال����ى 

ن�� انه م� ال���� ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة لالخ��ار ال�هار� ال���� ل��اس م���� 

  .األداء ال�هار� ع�� ال��ات ��ة الق�م 
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  :   ال�لي لالخ��ار  ل�م� األداءال�رجات ال���ار�ة  2- 2- 2

  : ال�لي األداءال���ار�ة ل�م� ���ل ال�رجات  08ال��ول رق�                     

رق� 

 ال��اضي

ال�رجة 

 ال�ام

ال�رجة 

ال���ار�ة 

 ال�ائ�ة

ال�رجة  رق�ال��اضي

 ال�ام

ال�رجة 

ال���ار�ة 

 ال�ائ�ة

ال�رجة  رق�ال��اضي

 ال�ام

ال�رجة 

ال���ار�ة 

 ال�ائ�ة

1 85 64.12  62 50.61  79 66.37 

2 70 52.86  57 41.61  69 42.36 

3 90 67.87  79 32.6  50 45.36 

4 75 56.62  49 46.11  53 58.12 

5 60 45.36  60 66.37  65 65.62 

6 62 46.86  91 42.36  95 49.11 

7 58 43.86  93 45.36  87 66.37 

8 67 50.61  60 58.12  39 59.62 

9 45 34.1  67 65.62  57 54.36 

10 66 49.86  55 64.12  61 50.61 

11 55 41.61  43 58.87  44 65.62 

12 67 50.61  61 67.87  45 49.11 

13 70 52.86  88 42.36  56 50.61 

14 50 37.86  56 51.36  76 34.1 

15 54 40.86  60 41.61  65 49.86 

16 60 45.36  77 61.12  61 41.61 

17 69 52.11  87 42.36  88 50.61 

18 65 49.11  85 43.86  56 52.86 

19 70 52.86  78 53.61  60 37.86 

20 75 56.62  90 59.62  77 59.62 

21 69 52.11  56 52.11  87 37.11 
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22 49 37.11  68 37.86  65 45.36 

23 66 49.86  55 40.11  88 46.86 

24 95 71.62  81 49.11  79 44.61 

25 56 42.36  56 71.62  72 42.36 

26 85 64.12  58 65.62  67 57.37 

27 67 50.61 54 71 29.6 81 87 46.11 

 65 46.86  56 43.11  67 58.12 

 67 43.11  76 46.11  62 40.86 

 45 59.62  61 33.35  57 52.86 

 66 37.11  77 34.1  79 50.61 

 55 45.36  54 42.36  49 58.12 

 67 68.62  70 57.37  56 60.37 

 70 70.12  67 49.11  76 64.12 

 50 45.36  77 46.11  55 50.61 

 79 52.11  80 59.62  87 65.62 

 49 37.11  85 37.11  39 29.6 

 60 50.61  67 42.36  57 43.11 

 62 46.86  69 57.37  61 46.11 

94 59 43.11 107 49 41.61 120 44 33.35 
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ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة ومقارن�ها �ال��� ال�ق�رة لها في م���ى   3- 2- 2

  :�ال���ة لل�م� ال�لي لالخ��ار ال��ز�ع ال���عي 

أن ال�رجات ال���ار�ة هي ��� ت���ل ال�رجات ال�ام  2016ی��� سل�ان ال��ابي 

ها ، وت����م في مقارنة م���� أداء ف�د مع�� ������ أداء ال����عة ال�ي ی���ي إل�

ال��ابي ، ( وذل� ع� ���� ان��اف أ� درجة ع� ال���س� ال��ابي ل�ل� ال����عة ، 

  )5،ص 2016

و  ��� في ه�ا ال��� أع�ى درجات خاموم� ه�ا ال���ل� فان ت���� االخ��ار ال�

وح�تها ال�ان�ة �ال���ة ل��عة األداء وال�رجة في دقة األداء ل�ا وج� على ال�اح� 

ال�ام إلى درجات م��ار�ة  ح�ى ��هل ال�عامل معها و�ال�الي  ت���ل ه�ه ال�رجات

  .ت��ی� م����ات م��ار�ة ل��اس األداء ال�هار� ع�� ال��ات ��ة الق�م 

  : لل�م� ال�لي لالخ��ارال�����ات ال���ار�ة :  09ال��ول رق�          

ال�رجة   ال�����ات

  ال�ائ�ة

ال���ة   ال�رجة ال�ام

  ال����ة

ال����ة ال�ق�رة ال���ة 

  في ال��ز�ع ال���عي

  ال���ارات

  2  2.14  1.66   26.22-39.54  80-70  م��از

  14  13.59  11.66  39.55-52.86  70-60  ج�� ج�ا

  47  34.13  39.16  52.87-66.18  60-50  ج��

  37  34.13  30.83  66.19-79.50  50-40  م��س�

  17  13.59  14.16  79.51-92.82  40-30  مق��ل 

-106.14  30-20  ض���

92.83  

2.50  2.14  3  
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���ل ن�ائج ع��ة ال��� ومقارن�ها �ال��ز�ع ال���عي في اداء ال�م� 

  

أعاله و�ع� ال�عال�ة اإلح�ائ�ة ی���� ان ع��ة ال��� ال�ی� 

ع�� ال�رجة ال�ائ�ة  % 1.66

ال��ة ب���ة م���ة بلغة  14

�� ال����� ج�� بلغ ، في ح

وهي اك�� ن��ة في ه�ه %  

،و�لغ ع�د الال��ات في ال����� 

وهي ثاني اك�� ن��ة في ال�����ات ال�� 

، و�ما �ال���ة لل����� ال�ق��ل �ان ع�د الال��ات 

،  40إلى  30وع�� درجة تائ�ة ان���ت ب�� 

0
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ممتاز جید جدا 

1.66%

11.66%

39.16%

2.14%

13.59%
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���ل ن�ائج ع��ة ال��� ومقارن�ها �ال��ز�ع ال���عي في اداء ال�م� ) 02

  :ال�لي لالخ��ار 

أعاله و�ع� ال�عال�ة اإلح�ائ�ة ی���� ان ع��ة ال��� ال�ی�  وال��ل  م� خالل ال��ول

1.66الع���� ب���ة م���ة بلغ�  2ص�ف� م��از �ان ع�ده�  

14، أما ال����� ج�� ج��ا فق� ت��ل في  80إلى 

، في ح 70إلى  60ع�� درجة تائ�ة ان���ت ب�� 

 39.16ال��ة ب���ة م���ة بلغة  47ع��ه ع�د الال��ات 

،و�لغ ع�د الال��ات في ال�����  60إلى  50ال�����ات وذل� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

وهي ثاني اك�� ن��ة في ال�����ات ال��  % 30.83ال��ة وذل� ب���ة  

، و�ما �ال���ة لل����� ال�ق��ل �ان ع�د الال��ات  50إلى  40ائ�ة م� ع�� ال�رجة ال�

وع�� درجة تائ�ة ان���ت ب��   %14.16ال��ة ب���ة م���ة بلغة 

جید موسط مقبول ضعیف

%

30.83%

14.16%

2.5%

%

34.13%

34.13%

13.59%

2.14%

عینة البحث

التوزیع االعتدالي
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02(ال��ل رق� 

ال�لي لالخ��ار 

  

م� خالل ال��ول

ص�ف� م��از �ان ع�ده�  

إلى  70م� 

ع�� درجة تائ�ة ان���ت ب��   11.66%

ع��ه ع�د الال��ات 

ال�����ات وذل� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

 37ال���س� 

ع�� ال�رجة ال�

ال��ة ب���ة م���ة بلغة  17

عینة البحث

التوزیع االعتدالي
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وع�� درجة تائ�ة  % 2.50ال��ات ب���ة م���ة  3وأما ال����� ض��� ف�لغ ع�ده� 

  . 30الى  20ان���ت ماب�� 

وم� خالل مقارنة ن�� ع��ة ال��� ومقارن�ها ب��� م���ى ال��ز�ع ال���عي ت��� 

  : مایلي 

  م��ازال�����  - 

وهي اقل م� ال���ة  % 1.66في ه�ا ال����� ب���ة ق�رت  2بلغ ع�د الال��ات 

  %2.14ال�ق�رة في ال��ز�ع ال���عي ال�ق�رة 

  ج�� ج�اال�����  - 

وق� حقق� ع��ة  % �13.59عي له�ا ال����� هي ال���ة ال�ق�رة في ال��ز�ع ال��

  .وهي اقل م� ال���ة ال�ق�رة  %11.66ال��ة في ه�ا ال����� ب���ة  14ال��� 

  ج��ال�����  - 

ال��ة ب���ة م���ة  47في ه�ا ال����� حقق� ع��ة ال��� اعلي ن��ة في ال�����ات  

  . % ��34.13عي وهي وهي اك�� م� ال���ة ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال� 39.16%

  ال���س�ال�����  - 

ال��ة وهي اقل م� ال���ة  �37ع�د  %30.83بلغ� ال���ة ال����ة في ه�ا ال����� 

  . %34.13ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال���عي 

  مق��لال�����  - 

في ه�ا ال����� حقق� ع��ة ال��� ن��ة م���ة اك�� م� ال���ة ال�ق�رة ، ح�� �ان� 

  .% 13.59ال��ة في ح�� ال���ة ال�ق�رة هي  17في ع�د  14.46%
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 ال����� ض���  - 

، وتع��� ه�ه ال���ة  %2.50ب���ة م���ة  3في ال����� ض��� بلغ ع�د الال��ات 

  .%2.14اك�� �قل�ل م� ال���ة ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال���عي 

ال����� ج�� ث� ال����� وم� خالل ال��ائج نالح� أن أعلى ن��ة م���ة ت�قق� ع�� 

ال���س� و�ع� ال����� مق��ل ، و��� ال�اح� إن ت�ز�ع ه�ه ال��� ی��� أن االخ��ار 

ال�هار� ال���� قادر على ال����� ب�� الالع��� ال������� و��هار الف�وق ب��ه� م� 

خالل ال�ج�ع إلى ال���ار وه�ا ی�ل أن االخ��ار مق�� وه� ما ی�ف� مع ل�لى ال��� 

أن ال���اس أو االخ��ار ال�� ��اول ��اس الف�وق الف�د�ة ب�� األف�اد ��ل� " حات ف� 

عل�ه اخ��ار م��ار� م�جح الن ال�رجات ال���ل عل�ها الف�د في االخ��ار أو ال���اس 

تقارن �����عة م� ال�عای�� ، وه�ه ال�عای� هي درجات األف�اد اآلخ��� في نف� 

  )2017،  س��سي" (االخ��ار أو ال���اس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                                                       عرض ومناقشة النتائج
 

 
136 

  :  ال�رجات ال���ار�ة ل�قة األداء 4- 2- 2

  :���ل ال�رجات ال���ار�ة ل�قة األداء لالخ��ار ال����) 10(ال��ول رق�

 رق�

  ال��اضي

ال�رجة 

  ال�ام

ال�رجة 

ال���ار�ة 

  ال�ائ�ة

 رق�

 ال��اضي

ال�رجة 

  ال�ام

ال�رجة 

ال���ار�ة 

  ال�ائ�ة

 رق�

 ال��اضي

ال�رجة 

  ال�ام

 ال�رجة

ال���ار�ة 

  ال�ائ�ة

1 7 52.36   7 52.36   8 57.9 

2  6 46.81   6 46.81   6 46.81 

3  7 52.36   9 63.44   5 41.27 

4  8 57.9   4 35.73   5 41.27 

5  6 46.81   6 46.81   7 52.36 

6  5 41.27   10 68.98   11 74.53 

7  5 41.27   9 63.44   7 52.36 

8  7 52.36   6 46.81   4 35.73 

9  6 46.81   5 41.27   6 46.81 

10  7 52.36   5 41.27   7 52.36 

11  5 41.27   4 35.73   4 35.73 

12  9 63.44   7 52.36   3 30.18 

13  8 57.9   9 63.44   5 41.27 

14  7 52.36   7 52.36   8 57.9 

15  6 46.81   6 46.81   7 52.36 

16  7 52.36   7 52.36   7 52.36 

17  4 35.73   8 57.9   9 63.44 

18  8 57.9   10 68.98   7 52.36 
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19  10 68.98   8 57.9   6 46.81 

20  8 57.9   9 63.44   7 52.36 

21  5 41.27   6 46.81   8 57.9 

22  4 35.73   7 52.36   5 41.27 

23  7 52.36   6 46.81   9 63.44 

24  11 74.53   9 63.44   8 57.9 

25  2 24.64   4 35.73   7 52.36 

26  9 63.44   6 46.81   6 46.81 

27  6 46.81 54  7 52.36 81  7 52.36 

 4 35.73   2 24.64   6 46.81 

  7 52.36   8 57.9   7 52.36 

  6 46.81   5 41.27   6 46.81 

  7 52.36   7 52.36   9 63.44 

  5 41.27   5 41.27   4 35.73 

  9 63.44   6 46.81   6 46.81 

  8 57.9   7 52.36   7 52.36 

  7 52.36   9 63.44   6 46.81 

  9 63.44   8 57.9   9 63.44 

  4 35.73   9 63.44   4 35.73 

  4 35.73   6 46.81   6 46.81 

  6 46.81   5 41.27   7 52.36 

94  5 41.27 107  4 35.73 120  4 35.73 
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ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة ومقارن�ها �ال��� ال�ق�رة لها في م���ى  5- 2- 2

  : �ال���ة ل�قة األداء في االخ��ارال��ز�ع ال���عي 

إن أ� درجة م��ار�ة ی���ل عل�ها الف�د في اخ��ار ما ال ���� األخ� بها ما ل� ��� 

لها مع�ى، و ل�ل� ��� تف���ها  و�س�ادها إلى ن�ام م�جعي مع�� ���� م� خاللها 

تق��� ه�ا الف�د س�اء مع نف�ه أو غ��ه ، ول�ل� ق��ا ب�غ�� ه�ه ال�رجات الى م����ات 

  . في االخ��ار ال�هار� ال����  م��ار�ة ل��اس دقة األداء

  

  :���ل ال�����ات ال���ار�ة ل�قة األداء لالخ��ار ) 11(ال��ول رق� 

ال�رجة  ال�����ات

 ال�ائ�ة

ال���ة  ال�رجة ال�ام

 ال����ة

ال���ة ال����ة ال�ق�رة 

 في ال��ز�ع ال���عي

 ال���ارات

80- 70 م��از  10.17 -

11.97  

1.66 2.14 2 

70- 60 ج�� ج�ا  8.37 -10.16  15 13.59 18 

60- 50 ج��  6.57 -8.36  35.83 34.13 43 

50- 40 م��س�  4.77 -6.55  33.33 34.13 40 

40- 30 مق��ل   2.97 -4.76  12.50 13.59 15 

30- 20 ض���  1.17 -2.96  1.66 2.14 2 
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األداء ومقارن�ها �ال��ز�ع ال���عي في دقة 

  

و�ع� ال�عال�ة اإلح�ائ�ة ی���� ان ع��ة 

ع��  % 1.66الع���� ب���ة م���ة بلغ� 

ال��ة ب���ة  18، أما ال����� ج�� ج��ا فق� ت��ل في 

، في ح�� ال����� ج��  70

وهي اك�� ن��ة في %  35.83

،و�لغ ع�د الال��ات في  60

وهي ثاني اك�� ن��ة في  

، و�ما �ال���ة لل����� ال�ق��ل 

وع�� درجة تائ�ة ان���ت  %
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ومقارن�ها �ال��ز�ع ال���عي في دقة ���ل ن�ائج ع��ة ال��� ) : 03

و�ع� ال�عال�ة اإلح�ائ�ة ی���� ان ع��ة وال��ل ال��اني  م� خالل ال��ول أعاله 

الع���� ب���ة م���ة بلغ�  2ال��� ال�ی� ص�ف� م��از �ان ع�ده�  

، أما ال����� ج�� ج��ا فق� ت��ل في  80إلى  70ال�رجة ال�ائ�ة م� 

70إلى  60ع�� درجة تائ�ة ان���ت ب��   15%

35.83ال��ة ب���ة م���ة بلغة  43بلغ ع��ه ع�د الال��ات 

60إلى  50ه�ه ال�����ات وذل� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

 % 33.33وذل� ب���ة  ال��ة 40ال����� ال���س� 

، و�ما �ال���ة لل����� ال�ق��ل  50إلى  40ال�����ات ال�� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

 %12.50ال��ة ب���ة م���ة بلغة  15كان ع�د الال��ات 

جید متوسط  مقبول ضعیف

83%

33.33%

12.5%

1.66%

%

34.13%

34.13%

13.59%

2.14%
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03(رق� ال��ل 

  :لالخ��ار 

 

م� خالل ال��ول أعاله   

ال��� ال�ی� ص�ف� م��از �ان ع�ده�  

ال�رجة ال�ائ�ة م� 

15م���ة بلغة 

بلغ ع��ه ع�د الال��ات 

ه�ه ال�����ات وذل� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

ال����� ال���س� 

ال�����ات ال�� ع�� ال�رجة ال�ائ�ة م� 

كان ع�د الال��ات 

عینة البحث

التوزیع الطبیعي
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 %��1.66ة ال��ات ب���ة م� 2، وأما ال����� ض��� ف�لغ ع�ده�  40إلى  30ب�� 

  . 30 إلى 20وع�� درجة تائ�ة ان���ت ماب�� 

 وم� خالل مقارنة ن�� ع��ة ال��� ومقارن�ها ب��� م���ى ال��ز�ع ال���عي ت��� ما 

  : یلي 

 ال����� م��از  - 

وهي اقل م� ال���ة  % 1.66في ه�ا ال����� ب���ة ق�رت  2بلغ ع�د الال��ات 

  %2.14ال�ق�رة في ال��ز�ع ال���عي ال�ق�رة 

 ال����� ج�� ج�ا  - 

وق� حقق� ع��ة  % 13.59ال���ة ال�ق�رة في ال��ز�ع ال���عي له�ا ال����� هي 

  .م� ال���ة ال�ق�رة  اك��وهي  %15ال��ة في ه�ا ال����� ب���ة  18ال��� 

 ال����� ج��  - 

ال��ة ب���ة م���ة  47في ه�ا ال����� حقق� ع��ة ال��� اعلي ن��ة في ال�����ات  

  . % 34.13وهي اك�� م� ال���ة ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال���عي وهي  35.83%

 ال����� ال���س�  - 

ال��ة وهي اقل م� ال���ة  �40ع�د  %33.33بلغ� ال���ة ال����ة في ه�ا ال����� 

  . %34.13ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال���عي 

 ال����� مق��ل  - 

م� ال���ة ال�ق�رة ، ح�� �ان�  أقلم���ة  في ه�ا ال����� حقق� ع��ة ال��� ن��ة

  .% 13.59ال��ة في ح�� ال���ة ال�ق�رة هي  15في ع�د  12.50%

 ال����� ض���  - 

، وتع��� ه�ه ال���ة  %1.66ب���ة م���ة  2في ال����� ض��� بلغ ع�د الال��ات 

  .%�2.14قل�ل م� ال���ة ال�ق�رة في م���ى ال��ز�ع ال���عي  اقل
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  :وال�راسات ال�ا�قة على ض�ء ال��ائج الف�ض�ة األولىم�اق�ة 

دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، (األداء ال�هار�   م����  ل��اس ال����االخ��ار  "

ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول أكاب� م��ي على األس� العل��ة ) س�عة األداء 

 "ال����ة

م� خالل ال��ائج ال����ل عل�ها في ال��اول ال�ا�قة، وال�ي �ان� ت����ر           

ح�ل دراسة األس� العل��ة لالخ��ار ال���� ، م� ح�� دراسة ال��ق وال��ات 

لألداة ال����ة �أك�� م� ���قة وذل�  ال��قوال��ض���ة ح�� ت��ق�ا أوال إلى دراسة 

��ا ه� م�ضح في  �ال��ق ال�����ياة،  ب�ا�ة  �غ�� إضافة ص�غة عل��ة ق��ة لألد

ح�� ی��� ال��ول ��� معامالت االرت�ا� ب�� مف�دات االخ��ار ) 2(ال��ول رق� 

واالخ��ار ال�لي ، وذل� ع� ���� اس���ام معامل االرت�ا� ب��س�ن ، م� خالل ن�ائ�ه 

، وه�ا ما ی��اف� مع  ���� الق�ل أن ارت�ا�ا ق��ا وثاب� ب�� مف�دات االخ��ار ���ا ب��ها

ح�� " 2018دراسة م��فى ع�� ال�ه�ة "و " 2017س��سي ع�� ال���� "دراسة 

اس��ل�ا الى نف� ال��ائج في ما ��� ال��ق ال�����ي واع��اده �ا وس�لة عل��ة 

 ال��ق ال�اتيق��ا ب�راسة ) 3(الخ��ار ص�ق األداة ، وم� �ع� ذل� في ال��ول رق� 

�دات االخ��ار س�اء في دقة ال����� ال���ل أو الق��� أو دقة لالخ��ار على ج��ع مف

ال�ه��� ح�� ت��ل�ا على ن�ائج مفادها أنا االخ��ار ی���� ب�رجة عال�ة م� ال��ق 

سالم ج�ار صاح� " ال�اتي ، وه� ال�� اتفق� عل�ه مع�� ال�راسات ال�ا�قة ��راسة 

2016  "  

ل معامالت ال��ات وال��ق ال�اتي لل��� ال�� ���) 04(وم� خالل ن�ائج ال��ول رق� 

ال�ارجي واالخ��ار ال���� ، وال�� جاءت ن�ائ�ه م�قار�ة ���ل ���� ب�� االخ��ار 

ال���� وال��� س�اء في دقة ال����� الق��� أو ال����� ال���ل أو دقة ال�ه��� 
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��� ،األم� ال�� انع�� �اإل��اب على معامالت ال��ق ب�� االخ��ار�� وه�ا ما ی

م��ا��ة االخ��ار ال���� ع�� ارت�ا�ه �ال���، �ع��� ه�ا ال��ع م� ال��ق م� اب�ز 

ودراسة " 2015م�ه� خ���� "ان�اع ال��ق ،وه� ما ��� في نف� االت�اه مع دراسة 

  " . 2017س��سي ع�� ال����"ودراسة " 2014عای� علي ع�اب "

ال���ئة  �� ب�ا�ة ب�راسة ال��ات ����قةولق� ت��ق�ا ثان�ا إلى دراسة ال��ات لالخ��ار ال��

��� ال�����ة لالخ��ار ب�� ال����ع��� العل�ا )  05(ی��ز ال��ول رق�  ح��، ال����ة  

م� " 2013ر��ع خلف ال�ه��� "، ح�� جاءت ن�ائ�ه م��افقة مع دراسة  وال�فلى 

عای� علي ع�اب "اع��اد ه�ا ال��ع م� ال��ات وال��ائج ال����ل عل�ها و��ل� دراسة 

، وه�ا ما ی�ل على ان االخ��ار ال�هار� ال�� ص��ه ال�اح� ی�خ� ب��ائ�ه " 2014

ول��ه الق�رة على ال����� ب�� م����ات األف�اد ال������� ،أما في ما ��� ن�ائج 

وال�ي جاءت ����قة دراسة ال��ات �إعادة االخ��ار �ان� معامالت )06(ال��ول رق� 

ق��ة ودالة إح�ائ�ا ، وه� ن����ج م�ه ان االخ��ار ال���� ی���ع �ق�ر االرت�ا� م�ج�ة و 

شهاب "ودراسة " 2017س��سي ع�� ال���� "عال م� ال��ات ، وه� ال�� ت���ه دراسة 

وفي ه�ا ال��د تق�ل ال����راه س�س� شاك� م��� ان االخ��ار ،" 2009اح�� ال���ر� 

�� تعل��اته ����قة ت��� ث�اته إذا ما ال�ق�� ه� االخ��ار ال�� ص�غ� مف�داته و��

س�س� شاك� (ك�ر ��ا ت��� ص�قه في ��اس ال��ة أو ال�اه�ة ال�ي وضع ل��اسها

وفي ما ��� م�ض���ة االخ��ار ف�� ت���� ج��ع ال��و�  ،)  28،2013م��� ،

أث�اء ع�ل�ة  األداء وج�ع ال��انات و���قة ت�ل�لها ، ح�� ���� الق�ل انا االخ��ار 

  .���� ی���ع ���ض���ة عال�ة ���� األخ� ب��ائ�ه ال

  :وفي األخ�� وعلى ض�ء ه�ه ال��ائج ���� الق�ل ان الف�ض�ة االولى 
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دقة ال�ه��� ، دقة ال����� ، (األداء ال�هار�   م����  ل��اس ال����االخ��ار  "       

العل��ة  ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول أكاب� م��ي على األس�) س�عة األداء 

  .ق� ت�قق�  "ال����ة

  :م�اق�ة الف�ض�ة ال�ان�ة على ض�ء ال��ائج ال����ل عل�ها وال�راسات ال�ا�قة 

دقة ال����� ، دقة ( ت��ی� م����ات م��ار�ة ل��اس م���� األداء ال�هار� " 

ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م اكاب� �ع��� ) ال�ه��� ، س�عة األداء 

  "في مع�فة م���� الال��اتعل�ها 

وال�� ی�ضح ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ) 07(��ه� ل�ا م� خالل ال��ول رق� 

ال���ار�ة وال���ال ومعامل االل��اء ال����ل عل�ها م� ت���� االخ��ار ال���� ،ح�� 

، وفي  1.80وان��اف م��ار�  0.012) ال�رجة ال�ل�ة لالخ��ار( األداءبلغ� في دقة 

، م�ا  13.32، وان��اف م��ار� ق�ره 0.255)ال�م� ال�لي لالخ��ار( األداءس�عة 

ت�خل في ال����ى أالع��الي لل��ز�ع ال���عي  ج��ع ن�ائج االخ��ار للع��ة  أن إلى���� 

،  ) 2018ب� نع�ة ب� ع�دة (سة ،األم� ال�� خ�ج�ا �ه مع نف� ال��ائج في ودرا

وال�� ���ل ) 08(و��ل� م� خالل ال��ول رق� ) ��2018ل�ان ال�اج(ودراسة 

ال�رجات ال���ار�ة ل�م� األداء ، ح�� ت� ت���ل ال��ائج ال�ام ل�م� األداء الى درجات 

��هل ال�عامل معها ، ح�� تع��� ال�رجات ال���ار�ة ��� ت���ل ال�رجات ال�ام وذل� 

الى ،و�ال�الي ت���ل او الف�د مع نف�ه  �� مقارنة م���� مع�� ������ اخ� �غ

ال�رجات ال���ار�ة ��هل ال�عامل معها في ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة ل��اس م���� 

س�عة االداء في االخ��ار ��ل وعل�ه ���� ت��� ال����� وذل� ��ه� في ال��ول رق� 

لل�م� ال�لي لالخ��ار ومقارن�ها مع ال��ز�ع  ح�� ی��ز ال�����ات ال���ار�ة) 09(

م��از ،ج�� ج�ا ، ج�� ( م����ات  6ال���عي ، ح�� ت� تق��� ال�����ات الى 
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وذل� في م�اولة ض�� ت��ی� ال����� على ض�ء ه�ه ) ،م��س� ،مق��ل ،ض���

ن��ة ت�قق� ع�� ال����� ج�� ث� ال�����  أعلى أنال��ائج  أ�ه�تال�����ات ،ح�� 

ه�ه ال��ائج جاءت م��افقة ن���ا مع ن�ائج  إلى���س� و�ع� ال����� ال�ق��ل ،و�ال���ة ال

اعلى م� ح�� ) 2013ر��ع خلف ال�ه��� (ودراسة ) 2017س��سي ع�� ال���� (دراسة 

ن��ة ت� ال��وج بها في ت��ی� م���� ال�م� ال�لي لالخ��ار ، و�ع� ت� ال��وج �ال�رجات 

ال�هار� لالخ��ار ال���� ، وذل� م� اجل ت�ه�ل ت��ی� ال���ار�ة ل�قة األداء 

ح�� ن�� ) 03(وال��ل رق� ) 11(ال�����ات ال���ار�ة وال�ي ت���ل ل�ا في ال��ول رق� 

  ن�ائج ع��ة ال��� ومقارن�ها مع ال��ز�ع ال���عي في دقة االخ��ار ال����  ،

ة م� ��ف ع��ة ال��� م� خالل �ل ما تق�م و�ال��� إلى ال��� ال����ة ال��قق    

في االخ��ار ال�هار� ال���� وال�ي جاءت م�قار�ة إلى ح� ���� مع ال��� ال�ق�رة في 

ال��ز�ع ال���عي ، و��ا أن ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة جاء م� خالل إ��اد ال�عای�� 

ال�ع�لة ال�ي اع���ت  عل�ها ال�����ات ال���ار�ة  ال�ق��ة إلى س� م����ات وهي 

ة ل�ا حققه أف�اد الع��ة في االخ��ار ال���� ،ك�ا أن ال���ار ت� ب�اءه م� داخل م��ل

ال�اه�ة ال��روسة ول�� م� خارجها و�ال�الي فه� م��ال ح����ا لل����� ال�هار� العام 

ألف�اد الع��ة ، ف�ال ع� إم�ان�ة تع���ه على م���ع األصل ال����ل في ال��ات الق�� 

ل ل��ة الق�م ،ك�ن االخ��ار ال���� �ان م�اس�ا له�ه الف�ة ال���ي ال��ائ��  األو 

  .وم����ا م� ال����� ال�� ه� ��ه 

   ق� ت�قق�وم� خالل �ل ه�ه الق�اءات ن����ج أن الف�ض�ة ال�اني 

  : وعل�ه �����ا الق�ل 

دقة ال�ه��� ،دقة (أن االخ��ار ال�هار� ذو فعال�ة في ��اس م���� األداء ال�هار� 

  ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م ) ال����� ،س�عة األداء 
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  :االس���اجات وال��ص�ات 

ان�القا م� ن�ائج ه�ه ال�راسة و��اء على ما ت� ال��صل إل�ه في ح�ود م���عها فانه 

 :  وج� ال��وج  ����عة م� االس���اجات واالق��احات وهي �ال�الي 

  ت� ال��صل إلى ت���� وتق��� اخ��ار مهار� م��� ل��اس م���� األداء ال�هار�

 .أكاب�ع�� ال��ات الق�� ال���ي األول ل��ة الق�م 

  ت� ت��ی� م����ات م��ار�ة لالخ��ار ال�هار� ال���� ال�ي تع� دالة وم����ة ���ا�ة

ال�ل�ل لل��ر���  وال������ في م�ال الل��ة لل�قارنة ب�� أداء الف�د  وال����عة ، 

 .ال�ي ی���ي إل�ها

  االخ��ار ال���� م��ي على األس� العل��ة ال����ة م� ص�ق وث�ات

 .وم�ض���ة

 اد ال�عای�� ال�ي أف�زتها ن�ائج ال�راسة في ��اس وتق��� الال��ات  اع��. 

 ال��ق وال��ات وال��ض���ة ��� عال�ة ���� ال�ث�ق ف�ها ���. 

  اه��ام ال��ر��� في اإلع�اد ال�هار� على ال��ر��ات ال�هار�ة ال����ة ال��ابهة ل�ا

 ���ث في ال�قابلة 

  اس م���� األداء ال�هار� ع�� ال��ات االع��اد على ال�����ات ال���ار�ة في��

 ك�ة الق�م 

 االع��اد على االخ��ار ال���� في ��اس األداء ال�هار� ع�� ال��ات ��ة الق�م. 

 االه��ام �األداء ال�هار� ال���� ��ا ی��اشى وما ح�ث في ال��اف�ة. 

 ات اس���ام ل�����ات ال���ار�ة �اع��ادها م��ات داخل�ة لل��� على م���� الال��

 .وم� ث� إم�ان�ة مع�فة م���� ال��ر�� 

  اع��اد االخ��ار ال�هار� ال���� ��س�لة م�ض���ة مه�ة في اخ��ار الال��ات

 .ال��هالت  لل��ار�ة في األن��ة 
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  :ال�الصة 

إن ال�ص�ل إلى ال�����ات العل�ا  واألداء ال���� وت�ق�� األلقاب واالن�ازات          

، ل� و ل� ���ن ول�� ال��فة أو ال��  وال م� ف�اغ ، و�ن�ا ه� ن�اج ع�ل جه�� ودق�� 

ال��اضة  او��ة الق�م �اع��اره �ات ال�ي ت� ت��زها ،ال���ات والع�وخالصة ال���� م� 

هي ت��ل� ال���� م� االه��ام م� ��ف ال������ في س��ل األك�� شع��ة في العال� ف

  ت����ها وت����ها ،

ول��ة ��ة الق�م ال����ة خاص�ا هي ل��ة ح�ی�ة ال�الدة ن���ا في �الدنا ال��ائ�     

خاص�ا أ��ا ، ون�� في دراس��ا حاول�ا تق��� شيء له�ه الل��ة ال�����ة ، وذل� م���ل 

ال�هار� ع�� ال��ات  األداءفي ت���� االخ��ار ال�هار� ال���� ال��جه ل��اس م���� 

وال������ في ه�ا ال��ال  � ن���ى م�ه أن ���ن وس�لة  لل��ر��� ال� األم�ك�ة الق�م ، 

ب�ای�ا  دراس�هوله�ا اس�هل ال�اح�  اس�غالله في ب�ام�ه� ال��ر���ة ،و  االس�فادة م�ه 

� ال��� م� خالل ع�ض م��لة ال��� ووضع الف�ض�ات ال�ي تع��� ��ل�ل �ب�ع� 

دات ال�اصة ���غ��ات ال��ض�ع و��ل� ت� ال�ع�ج على ذ�� ال���ل�ات وال�ف� ،م�ق� 

ت��ز ���ة أ� دراسة م� خالل إب�از أه�افها  إذ واأله��ة األه�افو��ل� ذ�� ، 

ال�ل��ة  أوله�ا�اب��  إلىت� تق��� ال�راسة عل�ه و  وأه���ها ، ال�ي وج�ت م� اجلها ،

ف�ل خاص �ال�راسات ال�ا�قة  أوله�اف��ل  4ال����ة لل�راسة ، وال�ي اش��ل� على 

ال�ي ت�اول� جان� م�  تال�راساوال��ابهة ، وال�� ت� م� خالله ع�ض مف�ل ل���ع 

ل�ل��ة أو اال�قا� ال�ي ق�م�ها ل�ا س�اء اال��اب�ة  أه�وت� ال�ق�ف على ، ج�ان� دراس��ا 

  .أع���ا ت���ة ن���� بها ال�ي 

ح�� ثان�ا ف�ل خاص �ال��اس واالخ��ار عام�ا وفي م�ال ��ة الق�م خاص�ا ،    

األه�اف  أوت��ق�ا ��ه إلى ع�ض أه� ال�قا� ال��علقة به�ا ال�ان� س�اء ال�عار�� 

الف�ل ال�ال� ف�ان م�عل�  أماواأله��ة وال����ة ال��علقة ���ض�ع ال��اس واالخ��ار ،

�األداء ال�هار� وال�هارات األساس�ة في ��ة الق�م ، ح�� ق��ا ��ه ب��� و�ب�از أه� 

ال�هارات األساس�ة في ��ة الق�م مع ال��ح ال�ف�ل و��ل� ذ�� الف�وق ب�� ال�هارة 
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 إلى�ه ال�ا�ع ت� ال���ق �هار� ، وفي الف�ل ال����ة وال�هارة األساس�ة وش�ح لألداء ال�

، ال�� ع�ج�ا ف�ها على تار�خ ه�ه الل��ة س�اء في العال� ��ل أو ك�ة الق�م ال����ة  

و��ل� ذ�� أساس�اتها   على م���� العال� الع��ي أو على م���� ال��ائ� خاص�ا ،

  .واه� ال�فات ال�ي ت��ف بها ال��ات ��ة الق�م 

� تق��� ه�ا ل��ض�ع ����ا ، ح�� تال���ان�ة  وفي ال�اب ال�اني وال����ل في ال�راسة   

عل� ���ه��ة ال��� واإلج�اءات ال���ان�ة لل�راسة ، ف�ل م� أوله�اف�ل�� ،  إلىال�اب 

ذ�� ال��هج ال���ع وم���ع وع��ة ال��� ، ��ل� ت� ال�ع�ج ��ه  إلىح�� ت��ق�ا ��ه 

ال�راسة  ال���ع�لة في األدواتعلى ال����ة االس��ال��ة ���ل مف�ل ودق�� ، وذ�� 

اإلح�ائ�ة ال�ي اس���م� في معال�ة ال��انات ، أما الف�ل ال�اني و��ل� ذ�� ال�سائل 

ح�� ت� ال�أك� ��ه م� ال��ائ� العل��ة وال��عل� �ع�ض ال��ائج وت�ل�لها وم�اق��ها ، 

وال�ي جاءت ��عامالت عل��ة ج��ة ) ال��ق وال��ات وال��ض���ة ( لالخ��ار ال���� 

ها ، و��ل� ت� ال���ق الى ت��ی� ال�����ات ال���ار�ة لالخ��ار ال���� ���� األخ� ب

 5درجات م��ار�ة ، ح�� خل�� ال�����ات إلى  إلىوذل� �ع� ت���ل ال��ائج ال�ام 

م����ات ، واألخ�� ت� ال��وج �����عة م� االس���اجات واالق��احات م� أه�ها 

ال�هار� و��ل� اس�غالل االخ��ار ال�هار� ض�ورة االه��ام �االخ��ارات ال����ة واألداء 

  .ال���� ل�� ال��ات ��ة الق�م في ال��امج ال��ر���ة 
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  :وال��ادر ال��اجع 

،م���ة ال����ع الع��ي ف���ل�ج�ا ال��ر�� ال��اضي ) 2012(نا�� مف�ي ال���ر ، - 

 . األردن،ع�ان  ىاألولز�ع ،ال��عة لل��� وال�� 

ال��اضة ال����ة ،م���ة ال����ع الع��ي لل��� ) 2012(نا�� مف�ي ال���ر ،  - 

 . األولى، ال��عة الع���ة  األردنوال��ز�ع ،ع�ان 

ال��اس واالخ��ار وال�ق��� في ال��ال ) 2013(ی�سف الزم ��اش ، رائ� دمحم م��� ،  - 

 ،  األولى، ال��عة  األردنال����� وال��اضي ، ، دار دجلة ، ع�ان 

ب�اء االخ��ارات وال�قای�� ال�ف��ة وال�����ة ، م���  أس�) 2013(س�س� شاك� م��� ، - 

 .دی��ن� ل�عل�� ال�ف��� ، ال��عة األولى ، ع�ان ، األردن 

ب�اء ��ار��ي اخ��ارات ب�ن�ة ومهار�ة في خ�اسي ��ة ) 2011(م��� خ�ا��� أس� ، - 

وال��ز�ع س�ة ،دار غ��اء لل��� ) 09- 12(الق�م لالع�ي ف�ق ال��ارس االب��ائ�ة �أع�ار 

 .، ال��عة األولى ، األردن 

،االخ��ارات وال����� في ��ة الق�م ، دار دجلة ،ال��عة ) 2009(م�ف� اسع� م���د ، - 

 .ال�ان�ة ، ع�ان ، األردن 

ال�هارات الف��ة في ��ة الق�م ،دار ال�فاء ل�ن�ا ال��اعة وال��� ، ) 2008(زه�ان ال��� ، - 

 .ال��عة األولى ،اإلس���ر�ة ، م�� 

ج�ل ال�هارات الف�د�ة في ��ة الق�م ت�ر�� وت���� ،دار الف�� ) 2012(، إب�ا���مف�ي  - 

 .، القاه� ، م��  األولىالع��ي ، ال��عة 

اإلع�اد ال�هار� لالع�ي ��ة الق�م ال����ة وال����� ، ) 2010(ح�� ال��� أب� ع��ه ، - 

 .م���ة اإلشعاع الف��ة ، ال��ع ال�ام�ة ، اإلس���ر�ة ، م�� 
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في ��ة الق�م ،دار دجلة  األساس�ةال�عل� وال�هارات ) 2011(م�ف� اسع� م���د ، - 

 . األردن،ع�ان ،

االت�اهات ال��ی�ة في ت���� وت�ر�� ��ة الق�م ) 2007(ح�� ال��� أب� ع��ه ، - 

 .، م��  اإلس���ر�ة،م���ة وم��عة اإلشعاع الف��ة ،ال��عة ال�ا�عة ، 

الل��ة ال�ع��ة ،دار وم���ة الهالل لل��اعة وال��� ك�ة الق�م ) 2003(دمحم رفع� ،  - 

 .،ب��وت ، ل��ان 

- ت�ر��–مهارات (ك�ة الق�م ) 2013(ناجح دمحم ذ�ا�ات ،  نا�� مف�ي ال���ر  - 

 . األردن،م���ة ال����ع الع��ي لل��� وال��ز�ع ،ع�ان ،  األولى، ال��عة )إصا�ات

االخ��ارات ال�هار�ة وال�ف��ة في  )2008(دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ، - 

 .ال��ال ال��اضي ،دار الف�� الع��ي ، القاه�ة ، م�� 

ال��اس واالخ��ار في ال����ة ال��اض�ة ، ال��عة ال�ا�عة ) 2007(ل�لى ال��� ف�حات ،  - 

 .،م��� ال��اب لل��� ،القاه�ة ، م�� 

ز��  أب���اس ك�ال ال�ی� ع�� ال�ح�ان درو�� ،ق�ر� س�� م�سي ،ع�اد ال�ی�  - 

 .ال��اس وال�ق��� وت�ل�ل ال��اراة في ��ة ال�� ،م��� ال��اب لل��� ،م�� ) 2007(،

،  األولىال��عة ال��ر�� ال�هار� لالع� ��ة الق�م ، أس�) 2008(هاش� �اس� ح�� ، - 

 .م��� ال��اب لل��� ،القاه�ة ، م�� 

،  األولىال��ر���ة ،ال��عة  �األساب�عت���� مهارات ��ة الق�م ) 2011( إب�ا���مف�ي  - 

 .دار الف�� الع��ي ، القاه� ، م�� 

ج�ل ت�اف� ح��ات الق�م�� وال�هارات في ��ة الق�م ، م��� ) 2013(، إب�ا���مف�ي  - 

 .ال��اب لل��� ، القاه�ة ، م�� 
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،  اإلس���ر�ةالع�ي ��ة الق�م ،م��اة ال�عارف ،  إع�اد أس�) 2008(علي ال��� ، - 

 .م�� 

ك�ة الق�م ال��ر�� ال�هار� ، ال��عة ) 2013(ح م���د ، هاش� �اس� ح�� ،غاز� صال - 

 . األردن، م���ة ال����ع الع��ي لل��� وال��ز�ع ، ع�ان ،  األولى

مهارات ��ة الق�م وق�ان��ها ، ال��عة األولى ، دار ) 2013(م�عل ع�� ال���� ،  - 

 .أسامة لل��� وال��ز�ع ، ع�ان ، األردن 

في ��ة الق�م ، ال��عة االولى  األساس�ةال�عل� وال�هارات ) 2014(��ي ، م�ف� اسع� اله - 

 . األردن،دار دجلة ، ع�ان ، 

ح�في م���د م��ار ، األس� العل��ة في ت�ر�� ��ة الق�م ، دار الف�� الع��ي ، القاه�ة  - 

 .، م�� 

ولى ، دار ك�ة الق�م للف��ات األس� ال�����ة ، ال��عة األ) 1996(مف�ي إب�ا��� ح�اد ،  - 

 الف�� الع��ي ، القاه�ة ، م�� 

� في العل�م االخ��ارات وال�قا� )2005(علي سل��ان،  أم��د  د صالح اح�� م�اد ، - 

 .ة ال��عة ال�ان�ة القاه� ،دار ال��اب ال��ی� ال�ف��ة وال�����ة 

اح�� ال��اس وال�ق��� في ال����ة وال�عل�� ، )2008(هاد� م�عان ر��ع ، خ�ام إس�اع�ل ، - 

 .�ز�ع ، ع�ان األردن ، دار زه�ان لل��� وال�

ال��ر�� ال���امل في ��ة الق�م ) 2004(خ���ة إب�ا��� ال���� ،دمحم جاب� ب��قع ، - 

 .ال��ائ�ة ،م��أة ال�عارف ،اإلس���ر�ة ، م�� 

م���ة وم��عة  ، ال�هار� لالع�ي ��ة الق�م  اإلع�اد) 2002(،  ح�� ال��� اب� ع��ه - 

  . األولىم�� ، ال��عة  اإلس���ر�ةالف��ة ،  اإلشعاع
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، م��� دی��ن�  دل�ل ال�قا�� واالخ��ارات ال�ف��ة وال�����ة ،) 2011(سع� ،  أب�اح��  - 

 .،ال��عة ال�ان�ة  األردنل�عل�� ال�ف��� ،ع�ان 

ال��اس في ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ،  إلىال��خل ) 2011(دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ،  - 

 .ه�ة ، ال��عة ال�ان�ة م��� ال��� لل��� ، القا

م�اد� ) 2002(الهاد� ،،جاكل�� ت��ج�ات ،ج�دت ع�ت ع��  ز���ا دمحم ال�اه� - 

ال��اس وال�ق��� في ال����ة ،دار العل��ة ال�ول�ة لل��� وال��ز�ع ودار ال�قافة لل��� 

 ردنوال��ز�ع ، ع�ان ،األ

ال��خل ال����قي لل��اس في الل�اقة ال��ن�ة ، م��أة ) 2000(اح�� سالمة ،  إب�ا��� - 

 . ال�عارف ، اإلس���ر�ة ، م��

،ال��اس في ال����ة ال��اض�ة ) 2008(دمحم ح�� عالو� ،دمحم ن�� ال�ی� رض�ان ، - 

 .وعل� ال�ف� ال��اضي ، دار الف�� الع��ي ، القاه�ة ، م�� 

ال��اس وال�ق��� في ال����ة ال��ن�ة ) 2005(،دمحم جاس� ال�اس�� ، م�وان ع�� ال���� - 

 .وال��اض�ة ،ال�راق لل��� وال��ز�ع ، ال��عة األولى ،ع�ان ، األردن 

ال��اس ال�ف�ي واالخ��ارات ، ،دار ال�قافة لل��� وال��ز�ع ) 2011(دمحم جاس� الع���� ، - 

 . األردن،  األولى،ال��عة 

العل��ة لل��ر�� ال��اضي  األس�) 2002(دمحم ل�في ال��� ، وج�� م��فى الفاتح ، - 

 .ال��ی� لالع� وال��رب ، دار اله�� لل��ز�ع وال��� 

 .،م�� 1ال�هارات ال��اض�ة ، م��� ال��اب لل��� ،�  )2002(ح�اد، إب�ا���مف�ي  - 

س�ة، معه�  19ت��� م���� ال��ني وال�هار� لف�ة اقل م� ) 2015(ال��ي رم�ان ، - 

 ، ال��ائ� ، 3ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ،جامعة ال��ائ� 



 
151 

�ع� أسال�� ال��ر�� على �ع� مهارات ��ة الق�م ،  تأث�� ) 2003(ال���لي ، إب�ا��� - 

 . اإلس���ر�ة، جامعة  اإلس���ر�ةجامعة 

وال�ق��� في ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ، ال��عة ال��اس ) 1995(دمحم ص��ي ح���� ، - 

 .ال�ال�ة ،دار الف�� الع��ي ،م�� 

الق�م ،م��� ال��اب لل��� ، أس� ال��ر�� ال�هار� لالع�ي ��ة ) 2008(�اس� ح�� ، - 

 .م��

ال��اف�ة على مالع�  أسل�بفاعل�ة ال��ر�� �اس���ام ) 2012(ح�ار دمحم خ�فان ، - 

د���راه  أ��وحة��ة الق�م ،  ئل�اشال���ل�ات ال��ن�ة وال�هار�ة م�غ�ة في ت���� �ع� 

 .3، ال��ائ�  ،معه� ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة

ال�هار� ع��  األداءت���� اخ��ار مهار� م��� ل��اس  ) 2017(س��سي ع�� ال���� ، - 

 .ال��ائ� �ة وال��اض�ة ،م��غان�، د���راه ،معه� ال����ة ال��ن أ��وحةناشيء ��ة الق�م ، 

 ، م��� ال��اب لل��� ، م�� ،دمحم ع��في ،ك�ة الق�م لل�اش�� )2001(شعالن ، إب�ا��� - 

س���ل�ج�ة العالقة ب�� تق�ی� ال�ات واألداء ال�هار� ل�� ) 2012(ال�ادق ، إس�اع�ل - 

ل��اض�ة ، جامعة ال��ائ� د���راه، معه� ال����ة ال��ن�ة وا أ��وحةال�اش��� في ��ة الق�م ،

3 . 

اث� ت����ات خ���ة ومهار�ة مق��حة في ت���� �ع� ) 2015(ن���� ب���� ، - 

،رسالة ماج����� ،معه� ال����ة 17ال�هارات األساس�ة ل�� الع�ي ��ة الق�م ف�ة اقل م� 

 . �3ن�ة وال��اض�ة ،جامعة ال��ائ�ال�

� ال�هار  األداءعالقة ال��اف� ال�ف�ي االج��اعي ������ ) 2014(،  أسامةب� ��ي  - 

د���راه ، معه� ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ،جامعة ال��ائ�  أ��وحةل�� الع�ي ��ة الق�م ،

3  ، 
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اث� ب�نامج ت�ر��ي وف� أسل�ب اللع� ���احات م��لفة  ) 2018(ق��� ع�� ال�زاق ، - 

د���راه ، معه� ال����ة  أ��وحةفي ت���� األداء ال���ي ال�هار� ل�اش�ي ��ة الق�م، 

 .�3اض�ة ،جامعة ال��ائ�ال��ن�ة وال� 

ال��اس في ال��ال ال��اضي ،ال��ع ) 1996(اح�� دمحم خا�� ،علي فه�ي ال��� ،  - 

 .ال�ا�عة ، دار ال��اب ال��ی� ،م�� 

 .اد ال�هار� وال���ي في ��ة الق�مأس� اإلع� ) 2000(دمحم ���، أم� هللا ال��ا�ي ، - 

�ال��ار�� ال����ة ل����� �ع� ال�فات تأث�� ال��هج ال��ر��ي ) 2015(�ه قادر ع��  - 

ال��ن�ة وال�هارات األساس�ة لال��ات ��ة الق�م ال�االت ،ال��عة األولى ،دار غ��اء 

 .لل��� وال��ز�ع ، األردن

م��� ل��اس األداء ال�هار� ال���� ع��  ت���� اخ��ار مهار� ، س��سي ع�� ال����  - 

الع�د ال�ا�ع ، �ة ال��ن�ة وال��اض�ة ت�� األن� م�لة عل�م وتق��ات ناش�ي ��ة الق�م ،

  ، جامعة م��غان�  2017ع��، د����� 

 ال����ة األكاد���ة  - أس� ب�اء ��ة الق�م ال�املة) 1996. (إب�ا��� شعالن - 

م����ات م��ار�ة ل�ع� ال�هارات األساس�ة لالع�ي  ت��ی�،  ) 2004(ب� ق�ة علي  - 

م�لة عل�م وتق��ات األن��ة ،  الق�� ال���ي األول) س�ة16- 14(ك�ة الق�م ال�اش��� 

 .جامعة م��غان� 04ال��ن�ة وال��اض�ة ت�� الع�د 

ال��اض�ة  ال��ن�ة ال����ة في ال��اس إلى ال��خل) 2006(دمحم ن�� ال�ی�  رض�ان، - 

 لل��� القاه�ةم��� ال��اب 

اخ��ار ل��اس ت���� وتق��� ) 2018(نا�� ، صاح� جل�ل اب�ا��� ، صفاء نعام ا - 

م�لة �ل�ة ال����ة االساس�ة ، جامعة ، س�عة االس��ا�ة ال����ة لل�اش��� ���ة الق�م 

 .الع�اق ، ال�������ة 
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ك�ة الف�م ال��ر�� ال�هار� ، ،ع�ان ) 2013(، هاش� �اس� ح�� ،غاز� صالح م���د  - 

  .األولىم���ة ال����ع الع��ي لل��� وال��ز�ع ال��عة 

 وال�ف��ة في ال�هار�ة االخ��ارات) 1987( ورض�ان ح�� دمحم ، عالو� دمحم ح��  - 

  القاه�ة ، الع��ي الف�� دار ، 1 ال��اضي � ال��ال

 وال����� ، ال����ةال�هار� لالع�ي ��ة الق�م  األع�اد) 2008(،ع��ه  أب�ح�� ال���  - 

  .م��  �اإلس���ر�ةالف��ة  اإلشعاععة ال�ان�ة ، م���ة �،ال�

  الع�اق .م�س�عة ال��اسات واالخ��ارات جامعة ال���ة ) 1989( ر��ان م��� خ����  - 

إلع�اد وت���ة ناش�ي ��ة الق�م ما ق�ل األس� العل��ة ) 1989( ف�ج ح�� ب��مي - 

  االس���ر�ة. دار ال�عارف. ال��اف�ة 

دار : ع�ان. م�اد�ء ال��ر�� ال��اضي). 2005. (مه�� ح�� ال���او�،إب�ا��� ال��اجا - 

  .وائل لل���

دار : الفاه�ة. ال��ر�� ال��اضي ال��ی� ت���� وت���� ،)2001. (مف�ي إرا��� ح�اد - 

 .الف�� الع��ي

دار  ،األردن. اإلخ��ارات وال����� في ��ة الق�م ،)2000. (أسع� م���د اله��يم�ف�  - 

 .دجلة ناش�ون وم�زع�ن 

دار دجلة . ال�عل� وال�هارات األساس�ة في ��ة الف�م ،)2009( ،م�ف� أسع� م���د اله��ي-     

  .ناش�ون وم�زع�ن 

ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس الق�رات ال�هار�ة ، ) 2012(����ك س��� دمحم وآخ�ون   -     

   جامعة م��غان� 09م�لة عل�م وتق��ات األن��ة ال��ن�ة وال��اض�ة الع�د ، في ل��ة ��ة ال�� 

، دار ال��اب اإلمارات  1أساس�ات ال��اس وال�ق��� ال����� ، �)  2004(ز�� اله����    -    

  .2004الع���ة ،
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ت���� االخ��ارات ، دار أسامة لل��� وال��ز�ع ال��عة ) 2011(�� ،اح�� دمحم ع�� ال�ح -   

  .،ع�ان األردن   األولى

ة ال��اض�ة ، م��� ال��اب لل��� ال��اس واالخ��ار في ال����) 2001(س�� ل�لى ف�حات ،  -  

 .القاه� ،م��،ال��عة االولى، 

ت���� اخ��ار مهار� م��� ل��اس األداء ال�هار� ع�� ناش�ي ��ة  ) 2015(م�ه� خ���� ، - 

 .����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ، م�� الق�م، �ل�ة ال

  ��ة ال��ن�ة ،دار الف�� الع��ي االخ��ارات ال�هار�ة وال�ف��ة في ال��  ) 2016(سل�ان ال��ابي ، - 

 .،دار الف�� الع��ي ال��اس في ال����ة ال��اض�ة  )2008(دمحم ح�� عالو� ، - 

 .�ة ال��ن�ة ، م��� ال��اب لل��� االخ��ارات في ال���) 2002(اح�� خا�� ،  - 

 .ع ال��اس وال�ق��� ، دار دجلة لل��� وال��ز�) 2009(هاد� م�عان ر��ع ،  - 

مهار�ة ل�ق��� حالة ال��ر�� ���ة  –ت���� وتق��� اخ��ارات ب�ن�ة  )2015(م�ه� خ���� ، - 

 .����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ، م�� ، �ل�ة ال األولىالق�م لالع�ي ال�رجة 

ت���� و��اء اخ��ارات ل��اس ع��� ال�شاقة لال��ات  )2013(ر��ع ج��ل خلف ال�ه��� ، - 

  .ع�اق �ل�ة ال����ة ال��اض�ة ،الك�ة الق�م لل�االت ، 

ب�اء وتق��� �ع� االخ��ارات ال��ن�ة وال�هار�ة لال��ات ��ة الق�م  ) 2013(هاد� اح�� ، - 

 .6الع�د  19م ال��اض�ة ، ال��ل� لل�االت ، م�لة ال�اف�ی� للعل� 

اإلخفاق ال�ع�في وعالق�ه �ال�ع�فة ال����ة واداء  )2019(اح�� ب� ع�� ال�ح�� ال��املة ، - 

،الع�د  �10ع� ال�هارات ال����ة ل�� الع�ي ��ة الق�م ، م�لة اإلب�اع ال��اض ، ال��ل� رق� 

 .2019، 1رق� 
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اث� ب�نامج ت�ر��ي مق��ح �اس���ام ت����ات ال���ر العقلي في ) 2016(م�اد� مف�اح ، - 

س�ة ، م�لة ) 12- 14(ال ب�ا�� الق�م ل�� ناشئ ��ة الق�م ت���� مهارتي ال����� واالس���

 .2، ع�د رق�  ��7اضي ، م�ل� رق� اإلب�اع ال

ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال���ل�ات  ) 2020(سع�او� ���ل، ب���ي ال�اه� ، - 

دراسة م��ان�ة على ف��قي مق�ة ووفاق س��� ،ال��ن�ة م� اجل ال��اه� ال�ا�ة في ��ة الق�م 

 .،1، الع�د رق� 11س�ة  ، م�لة اإلب�اع ال��اضي، ال��ل� رق�  14ة لف�

، ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال���دات ال��ن�ة وال�هار�ة )2018(ب� نع�ة ب� ع�دة ،  - 

  .د���راه ،جامعة م��غان� ، ال��ائ�  أ��وحةس�ة ،  20الخ��ار الع�ي ��ة الق�م ت�� 

���ات م��ار�ة ل�ع� ال��اسات واالخ��ارات ،ت��ی� م�)2018(��ل�ان ال�اج ،  - 

 أ��وحةس�ة ،  17ال���و��م���ة وال��ن�ة الخ��ار ح�اس ال��مى ���ة الق�م للف�ة الع���ة ت�� 

  .د���راه ، جامعة م��غان� ، ال��ائ� 

، ب�اء م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��غ��ات ال��ن�ة ) 2011(ع�� خل�ل دمحم ش�ع� ،  - 

، رسالة ماج���� )فل����(ال����ف�� ل��ة الق�م في ال�فة الغ���ة  أن��ةش�ي وال�هار�ة ل�� نا

  .في ال����ة ال��اض�ة ��ل�ة ال�راسات العل�ا ، جامعة ال��اح ال����ة ، نابل� ،فل���� 

ت��ی� م����ات م��ار�ة ل�ع� ال��غ��ات ال��ن�ة ) 2017(ح�ام ال�ی� ��الن س�� ع�ن ، - 

ل�الب ال��ق�م�� لالل��اق ل�ل�ات ال����ة ال��اض�ة في ال�امعات ة لوالف���ل�ج�ة وال�هار�

  .ال����ة ، جامعة م��غان� ، ال��ائ� 

ال�أث��ات الف���ل�ج�ة وال��ن�ة ) 2015(ال���اء م�ي ال�ی� ه��او� ، ادمحم الف���ر� ح�� ، - 

م�لة جامعة س�ها  ال�ي ت�اح� ال�ورة ال�ه��ة في م�احلها ال���لفة ل�� ع��ات ال�ارال���ة ،

  .العل�م اإلن�ان�ة ، ال��ل� ال�ا�ع ع�� ، الع�د األول 

تأث�� ب�نامج ت�ر��ي مق��ح ����قة ال��ر�� ) 2013(�افة ع�� القادر ، ق��� ن�� ال�ی� ، - 

ال�ل��م��� في ت���� �ع� ال�هارات األساس�ة والق�رات ال��ن�ة لال��ات ��ة الق�م ، جامعة 

  . 3ال��ائ� 
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ال�� األق�ى الس�هالك األك���� والق�رة ) 2012(هى ع�� ال��اد ،ع�� هللا اش��ة ، م�� - 

الالاو������ة وال����ل الغ�ائي خالل ال�احة وت���� ال��� ل�� ال��ات ��ة الق�م في ال�فة 

  .الغ���ة ، جامعة ال��اح ال����ة ، �ل�ة ال�راسات العل�ا ،نابل� فل����، ماج����
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 ملخص الدراسة :

و القائمين على عملية التدريب ، حيث  نإن االنجاز الرياضي هدف جميع الرياضيي    
عمل المختصين على بذل الكثير من الجهد والعمل الجاد في البحث عن احدث  
أساليب التدريب وأفضل وسائل التقويم ، وفي دراستنا هذه وبغية إعطاء شيء في سبيل 

 إلى تصميم اختبار مهاري مركب لقياس مستوى فيها هدفنا ، الرقي بالمستوى الرياضي 
األداء المهاري عند العبات كرة القدم ، مبني وفق مبادئ ومراحل تصميم االختبارات ، 
وكذلك وفق األسس العلمية الصحيحة ، ووضع درجات ومستويات معيارية يمكن 

لمراكز الالعب أو اختيار االعتماد عليها في عملية التقويم لالعبات أو عملية االختيار 
لبحث في العبات القسم الوطني األول لكرة في الرابطة تمثلت عينة احيث الناشئين ، 

نادي عبر  20العبة موزعين على  042كان عددهم حوالي  والجزائرية لكرة القدم ،
استخدمنا المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة  والتراب الوطني ،  

من  % 20يمثلون  العبة 252الدراسة ،وكانت العينة الفعلية للدراسة مقدرة بحوالي 
المجتمع األصلي ،  وبعد تحليل البيانات والنتائج وتحديد الدرجات والمستويات المعيارية 

الخروج بمجموعة من النتائج مفادها أن االختبار المصمم مبني على أسس علمية تم 
صحيحة ، ويمكن االعتماد على نتائجه والخروج بمستويات معيارية من شانها أن تكون 

صنيف وتقويم لالعبات ، حيث أوصينا باالعتماد على االختبار المركب والوثوق وسيلة ت
 في نتائجه . 

 القياس–العبات كرة القدم –األداء المهاري –الكلمات الدالة : االختبار المركب 
 
 
 



Résume 
La réalisation sportive est l'objectif de tous les athlètes et de ceux en  

charge du processus d'entraînement, car les spécialistes ont travaillé pour 
déployer beaucoup d'efforts et de travail acharné dans la recherche des 
dernières méthodes d'entraînement et des meilleures méthodes 
d'évaluation, et dans notre étude et afin de donner quelque chose afin de 
faire progresser le niveau athlétique, nous visions à concevoir un tejoueurs 
de football, construit selon les principes et les étapes de la conception des 
tests, ainsi que selon les bases scientifiques appropriées, et en fixant les 
notes et les niveaux standard sur lesquels on peut s'appuyer dans le 
processus d'évaluation des joueurs ou le processus de sélection des 
postes de joueurs ou le choix des joueurs juniors, où l'échantillon de 
recherche était représenté dans les joueurs du département La première 
équipe nationale de football de la Ligue algérienne de football, et leur 
nombre était d'environ 240 joueurs répartis dans 12 clubs à travers le 
territoire national, et nous avons utilisé la méthode descriptive dans la 
méthode d'enquête pour son adéquation à la nature de l'étude, et 
l'échantillon réel de l'étude a été estimé à environ 150 joueurs, 
représentant 62% de la communauté d'origine, et après analyse Données, 
résultats et détermination des notes et des niveaux standard Un ensemble 
de résultats a été établi que le test conçu est basé sur des bases Nous 
vous recommandons de vous fier au test combiné et d'être fiable dans ses 
résultats. 
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Astract: 
Sports achievement is the goal of all athletes and those in charge of the 
training process, as the specialists worked to exert a lot of effort and hard 
work in searching for the latest training methods and the best evaluation 
methods, and in our study and in order to give something in order to 
advance the athletic level, we aimed to design a skill test Composite to 
measure the level of skillful performance of soccer players, built according 
to the principles and stages of designing tests, as well as according to the 
correct scientific foundations, where the research sample was represented 
in the department's players The first national football team in the Algerian 
Football League, and their number was about 240 players distributed in 12 
clubs across the national territory, and we used the descriptive method in 
the survey method for its suitability to the nature of the study, and the 
actual sample of the study was estimated at about 150 players, 
representing 62% of the original community, and after analyzing Data, 
results, and the determination of grades and standard levels A set of 
results have been drawn up that the designed test is based on sound 
scientific foundations, and it can be accredited On its results and coming 
up with standard levels that would be a means of classification and 
evaluation of players, as we recommended relying on the combined test 
and reliability in its results. 
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