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 ا. د. أظ٘ل عل٘ل  كبؽع
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 يطزخهض انجحث

ُدفذ الدزاظخ الٔ الزعسف علٔ أصس أظلْة الددهظ الضبثدذ فدٖ الو ضدل ّالودْشت  للدزعلن ثدادخ ا داء 

ظ الزغسٗجدددٖ ثزظدددو٘ن الوغودددْعز٘ي الوِدددبزٕ لازظدددبت الوعدددزق٘ن خ ؽ٘دددش اظدددزهدم الجبؽدددش الودددٌِ

الزغسٗج٘ز٘ي الوز بفئز٘ي ذاد االخزجبزٗي القجلٖ ّالجعدٕ ّثرلك رن رظْٗس أفساد عٌ٘خ الجؾدش لردسع 

ل ثعدد ذلدك ردن رٌة٘در رغسثدخ الجؾدش ّثْاادع   ( 8رق٘٘ن ا داء عٌد أدائِدن لهزجدبز أُْاٗدذ كبخزجدبزال اجل٘دب

-18ذ رن رطج٘ق الزوسٌٗبد علٔ عٌ٘خ الجؾش ّثْاادع  اظبث٘ع رهللِب ّؽدر٘ي فٖ االظجْت الْاؽد ؽ٘

( دا٘قددخ فددٖ الغددصء الزطج٘قددٖ هددي الْؽدددح خ ّثعدددُب أظددزٌزظ الجبؽددش اى اظددلْة الدددهظ الضبثددذ  20

الو ضددل ّالوددْشت ( كددبى لددخ رددبص٘س اٗغددبثٖ فددٖ رعلددن هغوددْعزٖ الجؾددش ّثٌعددت هزةبّرددخ ّلظددبلؼ  

ْطدٖ الجبؽدش الدٔ ربك٘ددعلٔ اظزهداهبظدلْة الددهظ ّهوب رقدم فقد ٗالوغوْعخ الزغسٗج٘خ  الوْشعخ خ

 الضبثذ  الوْشت( فٖ رعلن اداء الوِبزٕ لالزظبت الوعزق٘ن ثبلزٌط. 

 ال لوبد الوةزبؽ٘خ :االظلْة الو ضل، االظلْة الوْشت ، االزظبت الوعزق٘ن ثبلزٌط.

Abstract 

The effect of the methodof permanentintegration (intensive and 

distributed) in learning the technical performance of the skill of 

straight transmission by tennis players in Anbar University 

Dr. Khalil Ibrahim Sulaiman                  Ahmed Jamal Awad  

Supervisor                                                     Researcher 

The study aimed to identify the effect of the method of constantintegration 

in the intensifier and the distributor to learn the accuracy of the skill 

performance of the straight transmission. The researcher used the 

experimental method to design the two experimental experimental groups 

with the tribal and remote tests. Thus, the sample of the research sample 

was photographed for the purpose of evaluating the performance in 

performing Ahwaite test as a tribal test. The experiment was carried out 

with 8 (8) weeks, with two units per week. The exercise was applied to the 

sample of the study and (18-20) minutes in the applied part of the unit. The 

researcher then concluded that the method of constant integration (intensive 

and distributed) Thier positive learning two sets of research and in varying 
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proportions for the benefit of distributed experimental group, and thus 

progress has been Albahs recommended to confirm the use of the style of 

hard integration (distributor) in learning the skill performance send straight 

tennis. 

Keywords: Intensive mode, Distributed mode, Tennis straight 

transmission. 

 

 انفظم االول
 انزؼرَف ثبنجحث -1

 يمذيه انجحث وأهًُزه .1-1

اى االظلْة العلوٖ الؾدٗش الرٕ ٌٗبدٓ ثَ خجدساء الدزعلن الؾسكدٖ ّؽسائدق الزددزٗط ُدْ الددعْح     

الٖ الزٌْٗع فٖ االظبل٘ت ّالطسائق الزعل٘و٘خ ّالزدزٗع٘خ خ اذا اى الزداخل ُْ اًددهبط فدٖ اظدلْث٘ي اّ 

وسٗي ثؾ٘ش رظِس علٔ ش ل اظلْة ّاؽد ُدفخ الْطْت الٖ رؾق٘ق افؼل رعلدن اكضس هي أظبل٘ت الز

ّعدّلخ الووبزظخ . ّاؽدح هي ُرح الْظبئل الزٖ ؽظ٘ذ ثبُزودبم هدي اجدل الوعٌد٘ي ثبلعول٘دخ الزعل٘و٘دخ 

 ًَ ٗعِن ثش ل اٗغبثٖ فٖ رؾق٘ق الزٌْت فٖ الزوبزٗي الوعزهدهخ ّأظبل٘ت رٌة٘رُب فؼال عي رعِ٘ل 

علن .أذ اصجزذ ال ض٘س هي الدزاظبد الٔ اُو٘دخ الددهظ اظدبل٘ت الدزعلن ّذلدك هدي اعدل الْطدل عول٘خ الز

ل فٖ اًغبػ  العول٘خ الزعل٘و٘خ .  الٔ الوعزْٗبد افؼل فٖ الزعلن الزٔ هي خاللِب رؤدٕ دّزال هِوب

 ضةدخ (الزدداخل ثد٘ي ّداخدل الْؽدداد الزعل٘و٘دخ   لزوسٌٗدبد الو2003فقد رْطل  دمحم ؽعي ُل٘دل      

ّالوْشعخ ؽ٘ش اظزٌزغذ ُرح الدزاظخ أى االظبل٘ت للزوسٗي الو ضل ّالوْشت ث٘ي ّداخدل الْؽدداد 

الزعل٘و٘خ لِب ربص٘س فعدبت فدٖ اكزعدبة الدزعلن ّاالؽزةدبل ثدَ للقددزاد الوِبزٗدخ للؼدسثز٘ي االزػد٘ز٘ي 

( 2013عجددالوٌعن االهبه٘خ ّالهلة٘خ ّاالًغبش داخ هِبزح االزظبت ثبلزٌط . فٖ ؽ٘ي اظزهدم   فدساض

( ّثدرلك اظدزٌزظ اى الزوسٌٗدبد الوقزسؽدخ  A,B,ABاظلْة الددهظ الو ضدل ّفدق اًودبؽ الشهظد٘خ  

ثبظلْة الدهظ الو ضل ّفق اًوبؽ الشهظ٘خ أصجذ أُو٘زَ ّأصسح الةبعل ّؽقق ًزبئظ اٗغبث٘خ فدٖ رعلدن 

٘ددخ .ثٌ٘ودب اظددزهدم ثعدغ الوِدبزاد االظبظدد٘خ ثبلوالكودخ ّثشد ل افؼددل هدي االظددلْة الوزجدع فدٖ ال ل

( الٔ الٌزبئظ هي خالت عول٘خ الدهظ ث٘ي اظبل٘ت عدّلخ الزوسٗي الدٔ اى اظدلْثٖ 2018 فْاش الٌدإّ

ل فٖ رعلدن عو٘دع هعد بد الوظدبزعخ  الدهظ   الوزعلعل الو ضل ّالعشْائٖ الو ضل ( لَ ربص٘سال اٗغبث٘ب

 .الؾسح 

اظلْة روسٗي هو٘ص ٗعدبعد علدٔ رعلدن هِدبزح  ّل ٖ ٗؾقق اظلْة الزعلن أُدافخ كبى الثد هي اٗغبد   

االزظبت ثبلزٌط خ فغبءد ؽسٗقخ الدهظ الضبثذ لرسع رْل٘ل الوْاطةبد االٗغبث٘دخ لِدرح االظدبل٘ت 

الوعزهدهخ ّععلِب فٖ اظلْة ّاؽد هدهظ ٗعول علٔ شٗبدح رعلن هِبزح االزظبت هي خالت الووبزظخ 

ّذلك الى الْاذ لخ أُو٘خ فٖ العول٘خ الزعل٘و٘خ خ ّفٖ ّرؾدٗد فزساد الساؽخ خالت الْؽداد الزعل٘و٘خ 

ػْء هبظجق ذلك ابم الجبؽش ثدبعساء ردداخل ثد٘ي ثعدغ اظدبل٘٘ت عدّلدخ الزودسٗي ّدهغِدب للهدسّط 

 ظلْة ّاؽد عدٗد هو٘ص ٗؾول الوْاطةبد االٗغبث٘خ لاظبل٘ت الوعزهدهخ الرٕ ٗعبعد علٔ رطْٗس 

ل٘ت الزقل٘دٗخ الوعزهدهخ .ّاى الوزْاع هي ًبرظ اظبل٘ت الودهْعخ العول٘خ الزعل٘و٘خ ّاالثزعبد عي االظب

رؾقددق ًعددجخ عبل٘ددخ هددي الددزعلن فددٖ الوِددبزح الوددساد رطْٗسُددب خ أى الوالؽددخ فددٖ رعلدد٘ن الزددٌط اظددزهدام 

اظبل٘ت ّؽسائق ّخ٘بزاد رٌظ٘و٘خ رؤخر كل ّاؽد ثشد ل هٌةظدل ثددّى اظدزهدام عول٘دخ الددهظ ثد٘ي 

فددٖ رعلددن ُّددرا هبععددل الجبؽددش ٗقددْم ثبظددزهدام عول٘ددخ الدددهظ ثدد٘ي ُددرٍ  اظددبل٘ت الددرٕ اصجددذ فبعل٘زددَ

 االظبل٘ت لزؾق٘ق  افؼل رعلن ّكرلك االزرقبء ثوعزْٓ االداء ّاالًغبش. 

ًّظسا لالخزالف الوزطلجبد الوِبزٗخ للعجخ الزٌط ّاخزالف ؽسائق رعلن رلك الوِبزاد هدي ؽ٘دش     

ب كبى لصاهب علدٔ الوددزث٘ي االُزودبم ثوجددأ رْشٗدع فزدساد دزعخ طعْثخ الوِبزح ّالقبثل٘خ الؾسك٘خ لِ

الساؽددخ عٌددد رعلدد٘ن رلددك الوِددبزاد ػددوي الجسًددبهظ الزعل٘وددٖ ظددْاء كبًددذ فزددساد الساؽددخ ُددرٍ داخددل 
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الْؽددداد الزعل٘و٘ددخ إ ثدد٘ي روددبزٗي الْؽدددح الزعل٘و٘ددخ ام فزددساد الساؽددخ الوعطددبح ثدد٘ي ّؽدددح رعل٘و٘ددخ 

لدد٘ن الو ضددل ّالوددْشت ّاعددساء رددداخل ثدد٘ي ُددرٗي الٌددْع٘ي هددي ّاخددسٓ ّثبالعزوددبد علددٔ هجدددا الزع

 الزوسٌٗبد لرسع رعل٘ن الوِبزاد الزٌط االظبظ٘خ .    

رعددد لعجددخ الزددٌط هددي السٗبػددبد الووزعددخ ثبلٌعددجخ لالعجدد٘ي ّالوشددبُدٗي ّالزددٖ رلعددت ثوِددبزاد        

الْاؽئددخ ؽ٘ددش رؾزددبط ُددرٍ هزٌْعددخ هٌِددب االزظددبت ّالؼددسثبد االهبه٘ددخ ّالهلة٘ددخ ّالطددبئسح العبل٘ددخ ّ

الوِددبزاد الددٔ القدددزاد الجدً٘ددخ ّالؾسك٘ددخ  عددل رٌة٘ددرُب ثداددخ عبل٘ددخ للْطددْت الوعددزْٓ ّاالًغددبش 

الوطلددْة للةددْش ثبلٌقطددخ ّالوجددبزاح خ ّهددي ثدد٘ي اُددن هِبزارِددب االظبظدد٘خ هِددبزح االزظددبت الزددٖ رلعددت 

غدْهٖ للؾظدْت علدٔ ًقطدخ ثز ٌ٘ك عبت لْػدع ال دسح ثبللعدت ؽ٘دش ٗعدد االزظدبت هةزدبػ اللعدت الِ

هجبشسح رؾعن ًز٘غخ الوجبزاح ثبال عِد ّّاذ خ ّٗعد االزظبت هي الوِبزاد الورلقخ عٌد أدائِب ثش ل 

ل ّٗ ْى الالعت ث بهل رؾ وَ ّظ٘طسرَ علٔ االداء خ  ؽ٘ش ٌٗةر االزظبت ثبًْات  هعزقس ّصبثذ ًعج٘ب

اًدْات االزظدبت الدرٓ ٗزو٘دص ثدبلقٍْ  ل ل هٌِب خظْط٘زِب فٖ اللعت ّهي اشِسُب الوعزق٘ن ُّدْ هدي

ّالعددسعخ ّٗ ددْى خددبت هددي إ دّزاى ّر ددْى ال ددسح العددباطخ ّكبًِددب كجعددخ اْٗددخ فددٖ الوٌطقددخ الزددٖ 

ٗسغت الوسظدل فدٖ رْع٘دَ ال دسح الِ٘دب ّعلدٔ ُدرا االظدبض ٗعدزهدهَ هعظدن الالعجدْى فدٖ الؼدسثخ 

 عك الوؼسة ّكبًَ هطساخ. االّلٔ  آْ ّأظست أزظبت هو ي . ّفٖ ُرا الٌْت هي االزظبت ٗو

ّهددي ٌُددب ر وددي اُو٘ددخ الجؾددش فددٖ عول٘ددخ ادخددبت الزوسٌٗددبد ثبظددلْة الدددهظ الضبثددذ  الو ضددل       

ّالوْشت( لعٌ٘خ الجؾش ّعول٘خ الزعلن عساء عول٘خ الددهظ لالزرقدبء ثوعدزْٓ رعلدن ّأداء ُدرٍ الوِدبزح 

فددٖ الْطددل الددٔ افؼددل أداء  كددرلك لالظددزةبدح هددي ه٘ددصاد الطسائددق الودهغددخ ثشدد ل ع٘ددد لزْػدد٘ةِب

 ّاًغبش للوِبزٍ الوساد رطْٗسُب .

 يشكهخ انجحث 1-2
اطجؾذ الؾبعخ الٔ االزرقبء ثوعزْٓ ؽوْػ العول٘خ الزعل٘و٘خ هي خالت االثدات ّاالثز بز فٖ         

االظددزضوبز االهضددل لج٘ئددبد الزعلدد٘ن ّالددزعلن خ ُّددرا هددب أكددد عل٘ددَ الوهزظددْى ّالهجددساء ّرشدد٘س ال٘ددخ 

ظبدز العلو٘خ علٔ االظزوساز فٖ الدزاظبد ّالجؾدْس يٗغدبد ثددائل رعل٘و٘دخ عدٗددح للزْطدل الدٔ الو

هعزْٓ رعل٘وٖ افؼل . اى اخز٘بز الدهظ ث٘ي اظبل٘ت عدّلخ الزوسٗي الثد ّأى ٗدزالءم هدع الةعبل٘دخ اّ 

رٌظ٘و٘دخ  الوِبزح الوساد رعل٘وِب ّاى الوعسّف فٖ رعل٘ن الزدٌط اظدزهدام اظدبل٘ت ّؽسائدق ّخ٘دبزاد

رؤخر كل ّاؽدح ثش ل هٌةظل خ ثدّى اظزهدام هجدا الدهظ فٖ االظبل٘ت الرٕ اصجذ فبعل٘زَ فٖ الدزعلن 

خ ّهي ٌُب ر وي هش لخ الجؾش فٖ اى االزرقبء ثوعزْٓ ا داء ّاالًغبش ٗعطٔ الِدف االظؤ للدزعلن 

زْٓ هدي االداء ّاالًغدبش ّالزدزٗت خّلصٗبدح هعزْٓ أداء ُرٍ الوِبزح الثد هي الْطْت ثِب علٔ هع

الٔ هساكص هزقدهخ . لرا أزربٓ الجبؽش دهظ أكضس هي اظلْة فٖ ذلدك ثودب ٗالئدن ّؽج٘عدخ الوِدبزح هدي 

اعل رعسٗع ّازرقبء الوعزْٓ هي خالت هشبزكخ اكجس للؾدْاض ّشٗدبدح فدٖ الز دساز ّالدصهي ّكدرلك 

 هعسفخ اِٗوب افؼل فٖ رعلن للوِبزح الوساد رطْٗسُب .  

 انجحثهذف  1-3
ُدف الجؾش الٔ الزعسف علٔ : أصس اظلْة الدهظ الضبثذ فٖ الو ضل ّالوْشت للزعلن ثداخ االداء 1-

 الوِبزٕ لازظبت الوعزق٘ن 

 فرضُزب انجحث 1-4
ل ث٘ي  ًزبئظ االخزجبزاد القجل٘خ ّالجعدٗخ لوغوْعزٖ الجؾش 1-  ال رْعد  فسّق دالخ اؽظبئ٘ب

ذ  الو ضل ّالوْشت (فٖ رعلن داخ االداء الوِبزٕ لازظبت الزغسٗج٘ز٘ي  فٖ اظلْة الدهظ الضبث

 الوعزق٘ن.

الرْعد فسّق دالخ اؽظبئ٘ب لوغوْعزٖ الجؾش فٖ االخزجبز الجعدٕ لداخ ا داء الوِبزٕ لازظبت  -2

 الوعزق٘ن .
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 يجبالد انجحث 1-5

( 2018-2017: العجْ هٌزهت عبهعخ االًجبز ثبلزٌط  للعبم الدزاظٖ  انًجبل انجشرٌ 1-5-1

 ( العج٘ي 8ّالجبلغ عددُن  

 2018/ 30/6 ال2018ٔ /2/4 للودح : انًجبل انسيبٍَ 1-5-2

 :  هالعت الزٌط فٖ عبهعخ االًجبز . انًجبل انًكب3ٍَ -1-5

 

 انفظم انثبٍَ
 يُهجُخ انجحث واجراءاره انًُذاَُخ -2

 يُهج انجحث1-2

ؽج٘عخ هش لخ الجؾش ّأُدافخ  ثبظزهدام الزظدو٘ن أظزهدم الجبؽش الوٌِظ الزغسٗجٖ ّذلك لوالئوخ      

 الزغسٗجٖ للوغوْعز٘ي الزغسٗج٘ز٘ي الوز بفئز٘ي ذاد االخزجبزٗي القجلٖ ّالجعدٕ. 

 يجزًغ انجحث وػُُزخ 2 -2

رن اخز٘بز هغزوع الجؾش ثبلطسٗقخ العودٗخ ّالرٕ روضدل ثالعجدٖ هٌزهدت عبهعدخ االًجدبز ثدبلزٌط         

% هدي هغزودع االطدل ردن 100عج٘ي ُّن هي ش لْ عٌ٘خ الجؾش ّٗوضلْى ًعدجخ( ال8ّالجبلغ عددُن  

ل  رقع٘ن عٌ٘خ الجؾش الٔ هغوْعز٘ي ثبلقسعخ ّثطسٗقخ الصزت ّالرٕ ٗعٌدٖ أخزجدبز افدساد العٌ٘دخ عو٘عدب

ثبلوِبزح الوساد رطْٗسُب  االزظبت( رن رعغ٘ل دزعدبد اخزجدبزُن هدي االعلدٔ الدٔ االدًدٔ ثعددُب ردن 

 الزْشٗع كبالرٖ 

 الوغوْعخ االّلٔ                          الوغوْعخ الضبً٘خ

1 2                                                

3                                                  4              

5                                                  6  

     8                                                  7 

 

 

 ثرا ظزْشت ا فساد ؽعت الوعزْٗبد ّثطسٗقخ أكضس هْػْع٘خ ّ

أذ ؽجقددذ الوغوْعددخ الزغسٗج٘ددخ االّلددٔ أظددلْة الدددهظ الضبثددذ     الو ضددل( ثٌ٘وددب ؽجقددذ الوغوْعددخ 

 الزغسٗج٘خ الضبً٘خ أظلْة الدهظ الضبثذ  الوْشت(.

 

 رجبَص افراد ػُُخ انجحث  2-3

ؾق٘ق الزغبًط ث٘ي أفساد عٌ٘خ الجؾش فٖ ثعغ الوزر٘ساد الزٖ رؤصس فٖ هزر٘ساد الجؾش هي أعل ر

 (1الزبثعخ ّكوب فٖ الغدّت  
 (1انجذول )

 َجٍُ رجبَص افراد ػُُه انجحث

 انىحذح انمُبضبد واالخزجبراد د
انىضط 

 انحطبثٍ
 انىضُط

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

يؼبيم 

 االنزىاء

 -0,08 4,10 50,4 49,3 الشِس  العوس الزدزٗجٖ  1

 0,81 2,2 71 71,6 كرن ال زلخ  2

 0,26 2,23 175,1 175,3 ظن الطْت  3

 

-ٗزج٘ي هي الغدّت اى ًزبئظ االخزجبزاد هْشعخ رْشٗعب اعزدال٘ب أذ رساّؽذ ا٘وخ هعبهل االلزْاء  

 ( ّثرا ٗ ْى أفساد العٌ٘خ هزغبًع٘ي .1+
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 بدأالجهسح وأالدواد ووضبئم جًغ انًؼهىي4 -2

 أوال :  االجهسح 

 .  Dellعِبش ؽبظْة شهظٖ ًْت  -

 كبه٘سا ًْت ظبهعًْظ .  -

 .  LGظبعخ رْا٘ذ ًْت  -

 عِبش لق٘بض الطْت  -

 ه٘صاى ؽجٖ لق٘بض ال زلخ  -

 ثبَُب : االدواد 

 (2هالعت رٌط عدد   -

 ( 8هؼبزة رٌط عدد   -

 (20كساد رٌط عدد   -

 اشسؽخ هلًْخ لزهط٘ؾ هٌبؽق االخزجبز  -

 ( 10 شْاخض هلًْخ عدد  -

 ظلخ كساد  -

 اظزوبزح رعغ٘ل الج٘بًبد  -

 ؽبئؾ  -

 م( 12ؽجل ثطْت   -

 ( 4كساد هطبؽ٘خ كج٘سح عدد   -

 (4ظالت فبزغخ عدد   -

 ( 4ؽلقبد ثالظزك عدد   -

 ثبنثب : وضبئم جًغ انًؼهىيبد

 الوظبدز العسث٘خ ّاالعٌج٘خ  -

 شج خ الوعلْهبد الدّل٘خ -

 فسٗق العول الوعبعد  -

 االخزجبزاد  -

 د انجحثرحذَذ يزغُرا5 -2

 انزًرَُبد انًظًًخ2-5-1
ثعددد اؽددالت الجبؽددش علددٔ الوظددبدز العسث٘ددخ ّاالعٌج٘ددخ   السظددبئل ّاالؽددبزٗؼ ( ّشددج خ الوعلْهددبد 

الدّل٘خ  االًزسً٘ذ( ّكرلك أؽالعخ علٔ الْؽداد الزدزٗج٘خ لوٌزهت عبهعخ االًجبز ثدبلزٌط  لدرلك ردن 

بزٕ لالزظددبت الوعددزق٘ن ثددبلززٌط االزػددٖ رظددو٘ن هغوْعددخ هددي الزوسٌٗددبد لزطددْٗس داددخ االداء الوِدد

ّلردددسع الزعدددسف  علدددٔ طدددالؽ٘خ ُدددرا الزوسٌٗدددبد فدددٖ رؾق٘دددق الِددددف الوٌشدددْد هٌِدددب خ ؽ٘دددش اى 

( روسٗي ّثرلك ابم 12الوغوْعخ الزغسٗج٘خ االّلٔ الزٖ رطجق الزوسٌٗبد الو ضةَ كبى عدد الزوبزٗي  

ّرددن عسػددِب علددٔ الهجددساء ههزظدد٘ي الجبؽددش ثبعددداد اظددزوبزح أظددزج٘بًزؾزْٕ علددٔ ُددرح الزوددبزٗي 

ّأكددبدٗو٘٘ي فددٖ الزددٌط  ّلغ٘وددع الزهظظددبد فددٖ الددزعلن الؾسكددٖ ّؽسائددق الزدددزٗط ّالزدددزٗت 

السٗبػٖ ّاالخزجبزاد ّالق٘بض ّثعد اؽدالت الهجدساء علدٔ ُدرٍ الزوسٌٗدبد لج٘دبى طدالؽ٘زِب ّهددٓ 

الوٌبظدجخ ّاعزودبد الزوسٌٗدبد هالئوزِب لعٌ٘خ الجؾش لرا ردن الزعددٗل علدٔ الدجعغ هٌِدب ّاظدزجعبد غ٘دس 

( رودسٗي ثودب ٗزٌبظدت هدع عٌ٘دخ الجؾدش ّفدق دزعدخ 10الوٌبظجخ هٌِدب ّثِدرا اطدجؼ عددد الزوسٌٗدبد  

الظددعْثخ ّكددرلك الزدددزط فددٖ الزوسٌٗددبد الوعطددبح فددٖ الْؽددداد الزعل٘و٘ددخ الزددٖ هددي شددبًِب رطددْٗس 

وسٌٗددبد الوْشعددخ كددبى عددددُب هزر٘ددساد الجؾددش خ ثٌ٘وددب الوغوْعددخ الزغسٗج٘ددخ الضبً٘ددخ الزددٖ رطجددق الز

(روسٗي ؽ٘ش رن عسع ُرٍ الزوسٌٗبد ثدٌةط الطسٗقدخ الزدٖ ردن عسػدِب فدٖ الوغوْعدخ االّلدٔ 13 

 ( روسٗي . 10ّثرلك اطجؼ عددُب  
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 رحذَذ اخزجبر انًزغُر انزبثغ2-5-2
 لخ اظزِدف الجبؽش هزر٘س ربثع ّاؽد فقؾ  الداخ ّاالداء ظوبد الوِبزح  ًِب ُٖ هي ش لذ هش     

 الجؾش ّفق زؤٗخ الجبؽش ّعلوخ ثؾدّد هش لخ ثؾضخ . فؼال عوب أفسشرَ هش لخ ثؾضَ .

 داَ االداء الوِبزٕ لالزظبت الوعزق٘ن  -

أخزبز الجبؽش  هغوْعخ هي االخزجبزاد لوِبزح االزظبت ّرن ّػعِب فٖ اظزوبزح أظزجبًَ ّعسػدِب 

ت للجؾدش ّرؾدٗدد ًعدت ارةدبق ُدؤالء (خ ل دٖ ٗدزن رؾدٗدد  االخزجدبز الوٌبظد4علٔ الوهزظ٘ي   هلؾدق

الوهزظ٘ي علٔ ُرٍ االخزجبزاد .ثعدُب رن رةسٗغ االظزوبزاد ّلِسد لددٌٗب ًعدجخ ارةدبق الوهزظد٘ي 

فٖ عول٘خ اخز٘بز االخزجبزاد الوسشدؾخ ّعلدٔ ّفدق الٌزدبئظ ردن اظدزجعبد االخزجدبزاد الزدٖ رقدل ثٌعدجخ 

جخ الزٖ ٗغدُب أّ ٗساُدب هٌبظدجخ لجؾضدَ ُّدرا %(خأذ هي ؽق الجبؽش اى ٗؾدد أّ ٗهزبز الٌع75أرةبق  

 ( ًقال عي  ثٌ٘به٘ي ثلْم  ( ثبى  2010هب ٗؤكدٍ  كسٗن عبظن

للجبؽش الؾق فٖ اخز٘بز الٌعجخ الزٖ ٗساُب هٌبظجخ للوؤشساد " 
 1)

ّكوب فٖ الغدّت ادًبٍ.               
 (2جذول )

 َجٍُ انُطجخ انًئىَخ الرفبق اراء انخجراء فٍ االخزجبراد

 ػذد االرفبق انؼذد انكهٍ االخزجبراد انًرشحخ انًزغُر
انُطجخ 

 انًئىَخ

هِددددددددددددددبزٍ 

االزظددددددددبت 

الوعدددددددددزق٘ن 

ثددددددددددددبلزٌط 

 االزػٖ 

  اخزجبز اُْاٗذ 

 

15 

13 86,66 

 66,66 10 اخزجبز ا زظبت لالرؾبد الدّلٖ 

 46,66 7 اخزجبز شبٗةص ًّبٗدز 

اخزجددددبز االزظددددبت  زثعددددخ هٌددددبؽق 

 هزعبّٗخ 

5 33,33 

 

(1اخزجبر اهىاَذ )2-5-2-1
(2)

 

 اخزجبزاُْاٗذ لق٘بض  داخ ػسثخ ايزظبت-

 5خ 4خ3( فز ْى الوعزط٘الد  1: ٗهطؾ هلعت الزٌط ّفقب لوب ُْح هج٘ي فٖ الش ل  األجراءاد-

( ّثباٖ الوٌطقخ للوعزط٘ل 6×10,5( ف٘ ْى ثق٘بض  2ادم( خ اهب الوعزط٘ل  1,5×3( ثق٘بض  6خ

ّكلِب رعطٖ دزعبد الداخ خ ّٗضجذ ؽجل علٔ عوْدٗي للشج خ ثطْت ( 13,5×15(ف٘ ْى 1 

( هي 1أادام ( خصن ر ْى هٌبؽق دزعبد اْح للوٌطقخ زان  4أادام( ف٘ ْى ازرةبعخ عي الشج خ   7 

( خلةِب ثعشس أادام ّأخ٘سا هٌطقخ 3خ2الولعت ث٘ي هٌطقخ االزظبت ّخؾ الٌِبٗخ ّرلِ٘ب هٌطقزٖ  

 ز .( الوزوضلخ ثبلغدا4زان  

( دابئق لاؽوبء صن ٗقل الوهزجس خلل خؾ القبعدح عٌد 10:   وطف األداء وطرَمخ انزطجُم-

الوٌطقخ الوهظظخ لالزظبت خ ّٗوٌؼ عشس هؾبّالد لالزظبت علٔ أى روس ال سح ث٘ي الؾجل 

ّالشج خ ُّْ هي ٗسهٖ لٌةعَ ال سح خّرعطٔ العالهخ الزقْٗو٘خ للدزعخ الوؤشسح فٖ هٌطقخ ظقْؽ 

( لداخ االزظبت خ أهب أذا ظقطذ ال سح خبزط رلك االهبكي اّ هي غ٘س الوٌطقخ 1-6ُّٖ هي   ال سح

الوهظظخ ث٘ي الؾجل ّالشج خ ف٘عطٔ طةسال لزلك الوؾبّلخ خ هع العلن أى اعلٔ هبٗؾض علِ٘ب 

  .( دزعخ لداخ االزظبت60الوهزجس للوؾبّالد العشسح ُٖ  

 

 

 

                                                 
1
عجخ كسٗن عبظن الهل٘ةبّٕ : ربص٘س ًوْذط  ثلْم( الزعلن للزو ي فٖ رؾع٘ي هعزْٓ الوِبزاد الةٌ٘خ االظبظ٘خ ثل -((

 . 51خ ص2010كسح القدم خ زظبلخ هبععز٘س خ عبهعخ االًجبز خ كل٘خ الزسث٘خ السٗبػ٘خ خ 
2
 2007خ االظ ٌدزٗخ خخهٌشبح الوعبزف خ  : الغدٗد فٖ الزٌطاٗل٘ي ّدٗع فسط  -((
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 (1شكم )

 ( يغ انشجكخ وانحجم1-6رثؼبد درجبد انذلخ يٍ )َىضح يُطمخ االرضبل وي

 رمُى األداء انًهبرٌ 2-5-3
ل خ رن عسػِب علٔ ازثعخ هقْه٘ي  ثعد أعساء االخزجبزاد الوِبزٗخ القجل٘خ ّالجعدٗخ ّرظْٗسُب فدْٗٗب

هي الهجساء ّذٕ االخزظبصخ لزق٘ن ا داء الوِبزٕ  فساد عٌ٘خ الجؾش عٌد أدائِن هِبزح االزظبت 

ق٘ن ثبلزٌط ّثبظزهدام اظزوبزح رق٘٘ن خبطخ ل ل رق٘ن هي الزق٘٘وبد االزثعخ خ أذ روبعساء الزق٘٘ن الوعز

ثعد االًزِبء هي االخزجبز الجعدٕ ٌُبلك ازثعخ رق٘٘وبد ل ل هغوْعخ ّكبًذ دزعخ الزق٘٘ن القظْٕ 

ؽرف ( دزعبد خ ّرن اؽزعبة هعدت الدزعز٘ي الْظط٘٘ي ثعد 4( ّثِرا ّٗظجؼ ل ل العت  10 

أعلٔ ّأال دزعخ خّٗعد الزق٘٘ن عي ؽسٗق الدزعبد للوِبزح الوهزبزح ذاد دّز هِن ّفبعل فٖ 

الزسث٘خ الجدً٘خ ّعلْم السٗبػخ ّالظ٘وب لعجخ الزٌط خ كًِْب رعزود علٔ أداء الالعت فِٖ " هي 

لطسٗقخ علٔ الطسائق الوِوخ ّالوعزودح علٔ الوشبُدح فٖ عول٘خ الزقْٗن للوِبزح خ ّرعزود داخ ُرٍ ا

عوق الوقْم العلوٖ ّهدٓ دزاٗزَ ّهعسفزَ العلو٘خ ثطسٗقخ االداء الةٌٖ لزلك الوِبزح 
 "1)

. 

 األجراءاد انزُظًُُخ واالدارَخ 6 -2

 اخزُبر فرَك انؼًم انًطبػذ 1 -2-6

اظزعبى الجبؽش ثعدد هي الوعبعدٗي الوؤُل٘ي ثب لعبة السٗبػ٘خ ّأغلجِن هي ؽولدخ الشدِبداد العل٘دب 

ٖ الزسث٘ددخ الجدً٘ددخ ّعلددْم السٗبػددخ هْػددؾب لِددن ك٘ة٘ددخ أعددساء االخزجددبزاد ّالزوسٌٗددبد لوزر٘ددساد فدد

 الجؾش ثبلشسػ ّهع الزطج٘ق العولٖ  عل رٌة٘ر الْاعجبد الوطلْثخ هٌِن دّى أخطبء . 

 انزجرثخ االضزطالػُخ  7 -2

خ ل ل٘دخ الزسث٘دخ الجدً٘دخ علٔ هالعت الهبزع23/4/2018٘اعسٗذ ُرٍ  الزغسثخ ْٗم االصٌ٘ي  الوْافق 

( العجد٘ي ٗوضلدْى الوسؽلدخ 3ّعلْم السٗبػخ عبهعدخ االًجدبز ثدبلزٌط االزػدٖ ّعلدٔ عٌ٘دخ اْاهِدب  

الضبلضخ ؽ٘ش رن اخز٘بزُن ثطسٗقخ العشْائ٘خ ُّن خبزط عٌ٘خ الجؾدش ّكدبى الِددف هٌِدب ُدْ الزعدسف 

 علٔ هبٗبرٖ : 

 رعسف علٔ الؾد االاظٔ  داء كل روسٗي  -

 اؽخ ث٘ي الزوسٌٗبد رؾدٗد الس -

 هعسفخ الْاذ الالشم لزٌة٘ر الزغسثخ  -

 الزعسف علٔ ال٘خ رٌة٘ر الزوسٌٗبد  -
                                                 

(
1
 .273خص 1987خ ثرداد خهطجعخ الزعل٘ن العبلٖ خ 2خ ط الزؾل٘ل الؾسكّٖعَ٘ هؾغْة :  -(
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 هعسفخ هدٓ طالؽ٘خ ّهالئوخ الزوسٌٗبد لعٌ٘خ الجؾش -

 ركبفؤ يجًىػزٍ انجحث  2-8

هي اعل ازعبت الةسق الٔ العبهل الزغسٗجٖ الرٕ ٗؤصس علٔ الوغوْعخ الزغسٗج٘خ ابم الجبؽش ثدبعساء 

عول٘ددخ الز ددبفؤ ثدد٘ي هغوددْعزٖ الجؾددش الزغددسٗج٘ز٘ي فددٖ ا داء الؾسكددٖ لوِددبزح االزظددبت الوعددزق٘ن ّ 

طدرس هدي ثبظزهدام اخزجبز  د( للعٌ٘بد الوعزقلخ خ ّألِدسد الٌزدبئظ اى ا٘ودخ  د( الوؾعدْثخ ُدٖ ا

ا٘ودخ  د( الغدّل٘دخ ُّدرا ٗددت علددٔ عددم ّعدْد فدسّق هعٌْٗدخ ثدد٘ي الوغودْعز٘ي هودب ٗؤكدد الز ددبفؤ 

 ثٌِ٘وب ّكوب هْػؼ فٖ الغدّت ادًبٍ.   
 (3جذول )                                              

 َجٍُ ركبفؤ يجًىػزٍ انجحث فٍ األداء انحركٍ نًهبرح االرضبل انًطزمُى ثبنزُص

 

 انًزغُراد

 

 االخزجبر

 

 انىحذح

انًجًىػخ انزجرَجُخ 

(1) 

=ٌ4 

انًجًىػخ انزجرَجُخ 

(2) 

=ٌ4 

 

د 

 انًحطىثخ

 د

 انجذونُخ

 

 نذالنخ

 

 ع ش ع ش

ا داء 

الؾسكٖ 

 للوِبزح

 1,321 0,680 6,062 0,461 5,437 دزعخ اُْاٗذ

2,447 

 

 

 غ٘س

 دات

 

 أجراءاد انجحث انًُذاَُخ 2-9

 :   االخزجبر انمجهٍ

رن أعساء االخزجبز القجلٖ لوغوْعزٖ الجؾش الزغسٗج٘ز٘ي فٖ العبعَ العبشسح ّالٌظل هي طدجبػ     

( ّطدبؽت ا داء ل دل العدت عول٘دخ رظدْٗس للوِدبزح االزظدبت 26/4/2018ْٗم الهو٘ط الوْافق  

عدسع الةلدن الوعزق٘ن ّعلٔ هالعت الهبزع٘خ ل ل٘خ الزسث٘خ الجدً٘خ ّعلدْم السٗبػدخ ثدبلزٌط خ أذا ردن 

علددٔ هغوْعددخ هددي الوهزظدد٘ي ّالهجددساء فددٖ ُددرا الوغددبت لْػددع رقدد٘ن االداء الؾسكددٖ ّثبظددزوبزاد 

 ٗبثبً٘خ الظٌع .SOny خبطخخ ّرن الزظْٗس ثبظزهدام كبه٘سا ًْت 

 رُظُى ػًم انًجبيُغ انجحثُخ و رجرثخ انجحث انرئُطخ

رؾدٗدد شد ل الدرٕ ظدززدزة عل٘دخ كدل رن رْشٗع الوغبه٘ع الجؾض٘خ علٔ عدّلخ هزٌْعخ للزوسٌٗبد ّرن 

هغوْعخ هي ُرٍ الوغدبه٘ع ّردن شدسػ هزطلجدبد الزْا٘زدبد كبفدخ ّعودل كدل هغوْعدخ الدٔ الالعجد٘ي 

لرسع اظز٘عبثِن لشسّؽ العول هي ؽ٘دش الز دسازاد ّالساؽدبد للزوسٌٗدبد الوعدزهدهخ فدٖ الْؽددح 

الودْشت( ُّدَ االخزالفدبد ُدٖ الزعل٘و٘خ ل ال االظلْث٘ي ّؽعت ًْت الزوسٗي الوعدزهدم   الو ضدل ّ

 الوزر٘س الوعزق٘ل ّاد ّشعذ علٔ الٌؾْ ا رٖ 

 انًجًىػخ انزجرَجُخ االونً اضهىة انذيج انثبثذ انًكثف  -

( ّؽدٍ اظدجْع٘ب 2رقْم ُرٍ الوغوْعخ ثزطج٘ق الوٌِظ الزعل٘وٖ لاظلْة الو ضل للزوسٌٗبد ّثْااع  

 سازاد .( ّؽدح رزهللِب أّابد الساؽخ ّالز 16ّثوغوْت  

 انًجًىػخ انزجرَجُخ انثبَُخ اضهىة انذيج انثبثذ انًىزع  -

( ّؽدح أظجْع٘ب 2رقْم ُرح الوغوْعخ ثزطج٘ق الوٌِظ الزعل٘وٖ لاظلْة الوْشت للزوسٌٗبد ّثْااع  

 ( ّؽدح رزهللِب أّابد الساؽخ ّالز سازاد.16ّثوغوْت  

 رجرثخ انجحث انرئُطخ 

( ّذلك ثزطج٘دق الزوسٌٗدبد 30/4/2018فٖ الْ٘م االصٌ٘ي  الوْافق  ثدأ الجبؽش ثزٌة٘ر رغسثزخ السئ٘عخ

( ّؽدر٘ي فٖ 2( اظبث٘ع ثْااع  8الوعد هي اجل الجبؽش الزٖ خؼع لِبد افساد هغْعزٖ الجؾش لودح  

( 90( ّؽدح رعل٘و٘خ ّثصهي هقددازٍ  16االظجْت الْاؽد ّثرلك ثلغ عدد الْؽداد الزعل٘و٘خ الوعطبح  

 اؽدح هقعوخ كوب ٗبرٖ :دا٘قخ للْؽدح الْ

 ( دابئق 20القعن الزؾؼ٘سٕ :  1-

 ( دا٘قَ هقعن ألٔ :60القعن السئ٘ط  :  -2
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 ( دابئق 10القعن الزعل٘وٖ :   -

 ( دا٘قخ 50القعن الزطج٘قٖ :   -

 ( دابئق10القعن الهزبهٖ :   – 3

( 20-18دازح  اذ رن رطج٘ق الزوسٌٗبد الوظووخ فٖ الغصء الزطج٘قٖ هي القعن السئ٘عٖ ّثصهي هقد 

( دا٘قددخ هددي الغددصء الزطج٘قددٖ ؽ٘ددش ّشعددذ الزوددبزٗي علددٔ ُددرا الغددصء هددي 50دا٘قددخ هددي اطددل  

( رودبزٗي فدٖ الْؽدددٍ الزعل٘و٘دخ الْاؽددح ّفقددب لودب افسشردخ ًزددبئظ 4-3الْؽددح الزعل٘و٘دخ ثْاادع هددي  

زهدم الزغبزة االظزطالع٘خ فٖ رؾدٗد شهي أداء كل روسٗي علٔ ؽعدت هعدزْٓ افدساد العٌ٘دخخ أظد

الجبؽش اظلْة الزعلن  الو ضل ّالوْشت( فدٖ رؾدٗدد عددد الز دسازاد ّالساؽدخ ثد٘ي ر دساز ّأخدس 

ل لؾغن ا داء ّطعْثخ الزوسٗي ّؽبعخ الٔ الزْافق ّػدِْز الزعدت ُّدرا  ّث٘ي روسٗي ّأخس ّفقب

ل ( ّكددرلك الزدددزط ثبلزوسٌٗددبد الوصزّعددخ فددٖ الْؽددداد  ل أّ هْشعددب هبٗؾدددد ًددْت الزوددسٗي  ه ضةددب

لزعل٘و٘خ هي العِل الٔ الظعت ّثوب ٗزٌبظت ّٗزْافق هدع هعدزْٓ عٌ٘دخ الجؾدش   . ّردن االًزِدبء ا

 .20/6/2018هي رغسثخ الجؾش فٖ ْٗم االزثعبء   الوْافق 

 االخزجبر انجؼذٌ 

اعدددسٓ الجبؽدددش االخزجدددبز الجعددددٕ لوِدددبزح االزظدددبت الوعدددزق٘ن ثدددبلزٌط الوغودددْعزٖ الجؾدددش   

لهبزع٘دددخ فدددٖ عبهعدددخ االًجدددبزخ عدددي ؽسٗدددق رظدددْٗس الةددددْٕٗ الزغدددسٗج٘ز٘ي علدددٔ الوالعدددت ا

فدٖ 2018 /6/ 23للوغوْعز٘ي هي اجدل فسٗدق العودل الوعدبعد ًةعدخ خ فدٖ ال٘دْم العدجذ الوْافدق

روددبم العددبعخ العبشددسح ّالٌظددل طددجبؽب  خ ّاددد ارجددع الجبؽددش ًةددط ؽسٗقددخ أداء االخزجددبز القجلددٖ 

بً٘دخ ًةعدِ٘وب ّثبظدزهدام االدّاد ًةعدِب ّثبلشسّؽ ًةعِب ّرؾدذ ًةدط الظدسّف الو بً٘دخ ّالصه

ّكرلك ؽؼْز فسٗق العول الوعبعد ّاالخزجبزٗي كلِ٘وب ّفق رعلعل أعساء االخزجدبزاد الفدساد 

 العٌ٘خ . ّرن عسع الة٘لن علٔ هغوْعخ هي الهجساء.

 انىضبئم االحظبئُخ 2-10

 الٌعجخ الوئْٗخ .

 الْظؾ الؾعبثٖ

 االًؾساف الوع٘بزٕ

 هعبهل االلزْاء

 زجبز هعبهل ازرجبؽ السرت  ظج٘سهبى (اخ

 اخزجبز هعبهل االزرجبؽ الجع٘ؾ  ث٘سظْى(

 اخزجبز  د( للعٌ٘بد الوسرجطخ

 اخزجبز د( للعٌ٘بد غ٘س الوسرجطخ

 انفظم انثبنث
 ػرع انُزبئج ويُبلشزهب3-

 ػرع َزبئج االخزجبراد انمجهُخ وانجؼذَخ ورحهُههب ويُبلشزهب  3-1

افبرِب الوع٘بزٗخ ّا٘ن  د( الوؾعْثخ ّالغدّل٘خ ّالداللخ لالخزجبزاد االّظبؽ الؾعبث٘خ ّاًؾس   

 لزٌطالقجل٘خ ّالجعدٗخ لوغوْعزٖ الجؾش فٖ رق٘٘ن ا داء الؾسكٖ لازظبت الوعزق٘ن ثب
 (4 (جذول

جؼذَخ واَحرافبرهب انًؼُبرَخ ولُى )د( انًحطىثخ وانجذونُخ وانذالنخ نالخزجبراد انمجهُخ وانَجٍُ االوضبط انحطبثُخ 

 نزُص نًجًىػزٍ انجحث فٍ رمُُى األداء انحركٍ نألرضبل انًطزمُى ثب
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انًؼبنجخ   

 االحظبئُخ

 

 
 

 انًجًىػبد

 االخزجبر انمجهٍ

=ٌ4 

 االخزجبر انجؼذٌ

=ٌ4 
 ع ف ش ف

 د

 انًحطىثخ

 

 د

 انجذونُخ

 

 

 انذالنخ

0,05 

 الدهظ الو ضل

 ت ضل   ت ضل 

1,843 
0,2

76 
13,355 

 

 

 

 

3,182 

 دات
5,437 0,461  7,281 

0,3

43 

 8,125  0,680 6,062 الدهظ الوْشت
0,1

73 
2,062 

0,5

25 
 دات 7,870

 

( الهدددبص ثدددبلةسّق ثددد٘ي االخزجدددبزاد القجل٘دددخ ّالجعدٗدددخ لوِدددبزح االزظدددبت 4هدددي الغددددّت   جددد٘يٗز   

(  ف٘وب 13,355لوغوْعزٖ الجؾش ؽ٘ش اى ا٘وخ  د( الوؾعْثخ للوغوْعخ الزغسٗج٘خ االّلٔ ثلرذ  

( ّثودددب ا٘ودددخ  د( الوؾعدددْثخ 870خ7ثلردددذ ا٘ودددخ  د( الوؾعدددْثخ للوغوْعدددخ الزغسٗج٘دددخ الضبً٘دددخ  

( هعزْٓ 3=1-4( اهبم دزعخ ؽسٗخ  3,182للوغوْعز٘ي الزغسٗج٘ز٘ي اكجس هي ا٘وخ  د( الغدّل٘خ  

لجبؽدش ُدرا ( فبى الةسّق دالخ اؽظبئ٘خ ّلظبلؼ ًزبئظ االخزجبزاد الجعدٗخ ّثرلك ٗعصّ ا0,05داللخ  

الزطددْز الددٖ االظددزهدام  هضددل  ظددلْثٖ عدّلددخ الزوددسٗي هددي خددالت الدددهظ ثٌِ٘وددب خّكةبٗددخ الْؽددداد 

الزعل٘و٘خ  داء الوِبزح ّشوْلِب ثبلزوبزٗي الوزٌْعخ خفؼال عي كةبٗخ الْادذ ثصٗدبدح عددد الوؾدْالد 

ّهزطلجبد اللعدت . ّٗعدصش  الز سازٗخ ّرصّٗد الوزعلن ثبلزررٗخ الساععخ ّرْفس ا ه بًبد هي ا دّاد

 Magill1998 أى رٌْٗددع خجددساد خجددساد الزوددسٗي ّرٌظ٘وِددب فددٖ العدددد ّالزٌْٗددع فددٖ الؾسكددخ " )

ظْف ٗصٗد هي أكزعبة الهجسح الزعل٘و٘خ هي خالت اشدزقبق خجدساد الزودسٗي هزر٘دسح رصٗدد هدي ادزردخ 

علٔ أداء الوِبزح ثش ل افؼل ّطؾ٘ؼ فٖ هْاادع االخزجدبز الؾق٘قدٖ "
 1)

ٌُدب ٗو دي القدْت اى هدي ّ 

العْاهددل الطج٘ع٘ددخ العلو٘ددخ الزعل٘و٘ددخ الثددد اى ٗ ددْى الزطددْز فددٖ الددزعلن هددبدام الودددزة ٗزجددع خطددْاد 

ّأالظط الظؾ٘ؾخ ّالعل٘وخ فٖ الزعلن ّالزدزٗت ّالزسك٘ص علٔ ا داء الؾسكٖ الظؾ٘ؼ ؽزٔ ٗزو ي 

الددٔ ّػددؼ  2002)ل لددبفس  الوددزعلن هددي رسظدد٘ت ّصجددبد ا داء الؾسكددٖ ّثبًعدد٘بث٘خ ربهددخ . ّٗؼدد٘

الزددبص٘س فددٖ الددزعلن " عددبء هددي خددالت ارجددبت ا ظددلْة العددل٘ن هددي خددالت الشددسػ ّالعددسع الجطددٔء 

ّاالعز٘ددبدٕ ّالزدددزٗجبد علددٔ الوِددبزح ّرصّٗددد الوددزعلن ثبلزررٗددخ الساععددخ ّعو٘عِددب رصٗددد هددي دافع٘ددخ 

الوزعلن ّرؾضخ علدٔ ا داء الظدؾ٘ؼ ثسغجدخ ّ أًددفبت "
 2)

 Mosstan and Ashwart. ّأػدبف   

( " ثدبى القبعددح االظبظد٘خ ّالؼددسّزٗخ فدٖ رعلدن أداء الوِدبزاد الؾسك٘ددخ الزدٖ رؼدِس  رقدددهب 2002

ّاػؾب فٖ رعلوِب ُْ هي خالت االُزوبم ثوؾبّالد الزوسٗي ّرٌْٗعِب " 
 3)

  . 

الز دساز كرلك اى عو٘ع الوغبه٘ع اعزودد علٔ ر ساز أداء الؾسكٖ للوِبزح االزظبت الوعدزق٘ن ّأى   

( " اى ر دساز ا داء Schmidtعول٘خ فعبت ٗزن هي خاللخ أكزعدبة ا داء  الظدؾ٘ؼ .ُّدرا هبٗؤكددح  

                                                 

Graw Hill , 1998,p.230-, Boston, Mc Motor learning and Controlhard, (1) Magill, A Ric 
2
لبفس ُبشن اظوبع٘ل ؛ االظلْة الزدزٗعٖ الوزداخل ّربص٘سح فٖ الدزعلن ّالزطدْز هدي خدالت اله٘دبزاد الزٌظ٘و٘دخ  -((

 12خ ص2002)لْم السٗبػخ خ  الو بً٘خ لج٘ئخ رعل٘ن الزٌط خ اؽسّؽخ دكزْزاٍ خ عبهعخ ثرداد خ كل٘خ الزسث٘خ الجدً٘خ ّع

,Macmilan pud,2002 ,p.91. , Teaching physical Education) Mosston and Ashwart 
3
) 
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الؾسكٖ ُْ هزطلت ٗؾزبعخ الالعجد٘ي للْطدْت الدٔ هعدزْٓ عدبت هدي الدزعلن الؾسكدٖ "
 1)

. ّكدرلك  

كضس هدي اظدلْة ٗعصّ الجبؽش ُرا الزطْز فٖ ا داء الؾسكٖ لوِبزح االزظبت الوعزق٘ن الٔ اظزهدام ا

ّدهغِب هوبٗؤدٕ الٔ الزطج٘ق  الظؾ٘ؼ ّالعل٘ن فدٖ الجسًدبهظ الزعل٘ودٖ كدرلك رعسٗدل الودزعلن ثٌدْت 

الوِددبزح ّك٘ة٘ددخ أداء كددل شدد ل هددي اشدد بلِب ّالِدددف هددي اظددزهداهِب خهددع الْطددل للؼددسّف الزددٔ 

٘دذ الجسًدبهظ ظ٘ؤدٕ الوزعلن هي خالت العدلْ  الؾسكدٖ . كدرلك الز دسازاد الزدٖ هدي خاللِدب ٗدزن رضج

الؾسكٖ الظؾ٘ؼ ؽ٘ش ٗزن اظزدعبئخ ّاذ الؾبعخ لخ لزؾق٘ق الِددف الدرٕ ٗعدعٔ لدخ عو٘دع الالعجد٘ي 

أال ُّْ الْطْت الٔ افؼل هعزْٓ . ّأى هِبزح االزظبت الوعدزق٘ن هدي الوِدبزاد الزدٖ رؾزدبط الدٔ 

لوِددبزاد رْافدق عظددجٖ عؼددلٖ عددبلٖ ّرْل٘ددد ظددسعخ ّكددرلك الدادخ فددٖ ا داء أػددبفخ الددٔ اًددخ هددي ا

الورلقخ ّالزٖ رؾزبط الٔ رغصئزِب أصٌبء رعل٘وِب لرا ٗزؾزن علدٔ الوددزة اعطدبء الزررٗدخ الساععدخ ل دٖ 

(  2002ٗزو ي الالعت هي اظز٘عبة ا داء الؾسكٖ الظؾ٘ؼ لازظبت .ُّرا هبٗؤكدح  ٗعدسة خ٘دْى 

الددزعلن ّا داء "الٗ ددْى ٌُبلددك رعلددن ثدددّى رررٗددخ زاععددخ ّاًِددب الوزر٘ددس االاددْٓ ّالوعدد٘طس علددٔ 

الؾسكٖ
 "2)

  . 

 ػرع ورحهُم ويُبلشخ َزبئج االخزجبراد انجؼذَخ نًجًىػزٍ انجحث3-2
 (5جذول )

االوضبط االحطبثُخ واَحرافبرهب انًؼُبرَخ ولًُخ د انًحطىثخ وانجذونُخ وانذالنخ نًجًىػزٍ انجحث انزجرَجزٍُ 

 فٍ االخزجبر انجؼذٌ نألداء انحركٍ نًهبرح االرضبل

 خ االحظبئُخانًؼبنج

 

 

 انًزغُراد

انًجًىػخ انزجرَجُخ 

(1) 

=ٌ4 

 (2انًجًىػخ انزجرَجُخ )

=ٌ4 
 د 

 انًحطىثخ

 

 د

 انجذونُخ

 

 انذالنخ

0,05 
 ت ض ت ض

ا داء الؾسكٖ لوِبزح 

 االزظبت الوعزق٘ن
 دات 2,447 3,819 0,175 8,125 0,343 7,281

 

لةسّق ث٘ي االخزجبزاد الجعدٗخ لوغوْعزٖ الجؾش ( ًزبئظ االخزجبزاد الهبطخ ثب5ٗزج٘ي هي الغدّت  

( ّلل شددل عددي داللددخ ُددرٍ الةددسّق ّعددد اى 3,819الزغددسٗج٘زي أذا اى ا٘وددخ  د( الوؾعددْثخ كبًددذ  

( ّهعدزْٓ 6=2-8( اهدبم دزعدخ ؽسٗدخ  447خ2ا٘وخ د( الوؾعْثخ اكجدس هدي ا٘ودخ  د( الغدّل٘دخ  

لخ اؽظبئ٘خ ثد٘ي االخزجدبزٗي خ لِدرا ًالؽدخ ( هوبٗدت علٔ ّعْد فسّق هعٌْٗخ ذاد  دال0,05داللخ  

هي خالت الٌزدبئظ الزدٖ لِدسد لددٌٗب لالخزجدبزاد الجعدٗدخ ثدبى الوغوْعدخ الضبً٘دخ الزدٖ رودبزض الدزعلن 

ثب ظلْة الوْشت اد رطْزد فٖ هقداز رعلوِب ثش ل اكجس هي الوغوْعخ االّلٔ الزٖ كبًذ رودبزض 

زطْزالٔ الددهظ ثد٘ي أظدبل٘ت عدّلدخ الزودسٗي كدرلك أداء الزعلن ثبظلْة الو ضل ّٗعصّ الجبؽش ُرا ال

الزوددسٗي ػددوي ُددرح الوغوْعددخ ثطسٗقددخ ظددبعدد الوزعلودد٘ي كض٘ددسا فددٖ أداء ثسًددبهظ ؽسكددٖ لدددِٗن 

( " اى العول٘دخ BATTINGّظِْلخ االًزقبت هي ثسًبهظ الٔ أخس أصٌبء أداء رلك الوِبزح .  ّٗشد٘س  

ٗي ّرٌْٗعخ لزٌة٘ر الْاعدت الوطلدْة ّهدي ّاادع ههزلةدخ الزٖ ًؾظل علِ٘ب هي خالت الدهظ فٖ الزوس

ّثبّابد ههزلةخ ٗعصش هي ا داء الؾسكٖ ّٗؾعٌخ خّاى دزعخ عبل٘خ خ ّاى دزعخ عبل٘خ هدي الزدداخل 

هي الوو ي اى رؾدس عٌدهب ٗزدزة الوزعلن علٔ رودبزٗي ههزلةدخ ّعٌددهب ٗزددزة علدٔ رودسٗي هؾددد 

ّاؽئخ هي الزداخل فٖ ث٘ئخ الزعلن " اصٌبء فزسح الزدزٗجبد فعْف رؼِس دزعخ
 3)

 . 

ّهوب ظجق ٗزج٘ي لٌب ثبى رٌْت فٖ أداء هِدبزح ػدوي الْؽددح الزعل٘و٘دخ ّثشد ل ر دسازاد هززبل٘دخ       

ّغ٘س هزشبثِخ ّثش ل هٌظن ّهدزّض ٗعدبعد ذلدك علدٖ رعلدن رلدك الوِدبزح ثشد ل افؼدل هدي ًبؽ٘دخ 

ل فددٖ ا داء ٗسعددع الددٔ اظددزهدام الزوسٌٗددبد االداء الؾسكددٖ الظددؾ٘ؼ . ّكددرلك اى الزطددْز الؾبطدد

الوظووخ خدالت الْؽددح الزعل٘و٘دخ كدرلك الزسك٘دص علدٔ هساؽدل االداء الظدؾ٘ؾخ ّرظدؾ٘ؼ االخطدبء 

                                                 

(
4
) Schmidt ,A, and Wrisberg , Op .Cit ,2000.p.21. 

(
2
 91.ص 2002خ هظدز ظجق ذكسحٗعسة خْ٘ى : -(

(
3
) Bymag (1979) Quotwd Bt Magill,Op.Cit .1998.p231. 
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ل ٖ ٗ ْى الٌبرظ الؾسكٖ ثبفؼل طْزح ّهدي صدن ر دْى الؼدسثخ فعبلدخ ّثدادخ ُّدٖ رزعدجت اهدب فدٖ 

ت فٖ خعدبزح الٌقطدخ هدي خدالت خدسّط الؾظْت علٔ ًقطخ هجبشسح أذا كبى ا داء طؾ٘ؾب اّ الزعج

ال سح عي هٌطقخ االزظبت الوؾددح لرلك ٗغت الزدزٗت ثش ل الغ٘د هي خالت الز سازاد ل٘ دٖ ٗ دْى 

ا داء طددؾ٘ؼ ّفعددبال ؽزددٔ ٗددزو ي الالعددت هددي اؽددساش ًز٘غددخ هزقدهددخ .ّٗددسٓ الجبؽددش  ثددبى ػددسثخ 

عخ فٖ لعت ال دسح ثزسك٘دص عدبلٖ الى االزظبت الوعزق٘ن رؾزبط الٔ ر ٌ٘ك عبلٔ ّرزطلت الضقخ ّالشغب

 إ خطبفٖ الزة٘ر ا داء الؾسكٖ ٗعٌٖ  خعبزح الالعت الٌقطخ .

ّأى الزوددبزٗي الوعددزهدهخ ّالزددٖ رددن رٌة٘ددرُب هددي اجددل عٌ٘ددخ الجؾددش أصجزددذ فبعل٘زِددب فددٖ رطددْٗس ا داء 

ُدرح الؾسكٖ لؼسثخ االزظبت هي خدالت الز دسازاد ّثدْزح هزْاشًدخ هدي خدالت الزٌدْت فدٖ هؾزدْٓ 

الزوسٌٗددبد ّهعددبزارِب ّهددي ههزلددل هٌددبؽق ّل ددٖ ٗددزن رٌة٘ددر الوِددبزح للْطددْت الددٔ ارزقددبى االداء 

 الوِبزٕ ّلعت ال ساد ثداخ . 

ّأى للزررٗخ الساععخ دّز هِن ّفعبت فٖ رقْٗن ا داء ّالزظدؾ٘ؼ للوهسعدبد الؾسك٘دخ ّخظْطدب   

ْا٘ذ الظؾ٘ؼ الًوبؽ الؾسكخ ل ٖ ٗؤدٕ الزررٗخ الساععخ الهبزع٘خ ّالوِوخ لزعسٗل الوزعلن علٔ الز

( " اى دهدظ ّهداخلدخ االظدبل٘ت ظدْف ٗهلدق 2002الالعت الؾسكخ ثش ل الظؾ٘ؼ  . ّرسٓ ًبُدٍ  

ؽبلخ هي الزطْز ًز٘غخ اظزضوبز الوْاطةبد االٗغبث٘خ الزٖ ٗزظل ثِدب كدل اظدلْة ّاظدزضوبز اُدافدخ 

الزددٖ رعوددل علددٔ اكزعددبة الددزعلن ثشدد ل ظددسٗع ّهٌبظددت "
 1)

ًّز٘غددخ لِددرا كلددخ رةْاددذ الوغوْعددخ . 

الزغسٗج٘خ الضبً٘خ الزٖ اظزهدهذ اظلْة الدهظ الضبثذ الوْشت علٔ الوغوْعخ االّلٔ الزٖ اظزهدهذ 

 اظلْة الدهظ الضبثذ الو ضل فٖ رعلن ا داء الؾسكٖ لوِبزح االزظبت الوعزق٘ن ثبلزٌط 

 

 انفظم انراثغ
 االضزُزبجبد وانزىطُبد -4

 االضزُزبجبد4-1

 ظزٌزظ الجبؽش هبٗبرٖ أ

ل فٖ ا داء الؾسكٖ ثبلزٌط لوغوْعزٖ الجؾش الزغسٗج٘ز٘ي لظبلؼ 1- الزوبزٗي الوظووخ أصسد اٗغبث٘ب

 االخزجبزاد الجعدٗخ .

أصس اظلْة الدهظ الضبثذ    الوْشت ّ الو ضل ( ربص٘سا فعبالل فٖ رعلن لوغوْعزٖ الجؾش ّثٌعت 2-

 لوْشعخ هزةبّرخ ّلظبلؼ الوغوْعخ الزغسٗج٘خ ا

رةْق الوغوْعخ الزغسٗج٘خ الضبً٘خ   الضبثذ الوْشت ( علٔ الوغوْعخ الزغسٗج٘خ االّلٔ   الضبثذ  3-

 الو ضل( فٖ ا داء الؾسكٖ  لوِبزح االزظبت الوعزق٘ن فٖ االخزجبزاد الجعدٗخ 

 انزىطُبد2 -4

 ْٗطٖ الجبؽش كوب ٗلٖ 

( فٖ رعلن أداء هِبزح االزظبت الوعزق٘ن  الزبك٘د علٔ اظزهدام اظلْة الدهظ الضبثذ  الوْشت 1-

 ّؽعت هعزْٓ الوزعلو٘ي .

الزبك٘د علٔ اظزهدام الزوسٗي الوْشت الوِبزاد الورلقخ الزٖ رزو٘ص ثبلظعْثخ ّالزعق٘د الؽز٘بعِب  -2

 فزساد زاؽخ هٌبظجخ . 

ّاٗغبد الزْاطل ثبلجؾش العلوٖ  عساء دزاظبد ّثؾْس  ظبل٘ت  الزوسٗي الوزداخلخ االخسٓ  -3

 .هْاشًبد رالئن هزطلجبد الج٘ئَ الزعل

 

 

 

                                                 

(
1
ُدح عجد شٗد الدل٘وٖ : ربص٘س الزداخل فٖ اظبل٘ت الزوسٗي علٔ رعلن هِبزرٖ االزظبت العبؽق ّالؼسة العبؽق ًب(

 .133خص 2002ثبل سح الطبئسح زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌشْزح خ كل٘خ الزسث٘خ الجدً٘خ ّعلْم السٗبػخ خ عبهعخ ثرداد خ
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 انًظبدر
 الةٌ٘ددخ الوِددبزاد هعددزْٓ رؾعدد٘ي فددٖ للددزو ي الهل٘ةددبّٕ : رددبص٘سًوْذط  ثلددْم( الددزعلن عبظددن كددسٗن-1

 .2010السٗبػ٘خ خ  الزسث٘خ االًجبز خ كل٘خ هبععز٘س خ عبهعخ كسحالقدم خ زظبلخ ثلعجخ االظبظ٘خ

 2007.الوعبزف خ  خ االظ ٌدزٗخ خخهٌشبح الزٌط فٖ الغدٗدفسط :  ّدٗع اٗل٘ي-2

 .1987العبلٖ خ الزعل٘ن خ ثرداد خهطجعخ 2خ ط الؾسكٖ الزؾل٘لهؾغْة :  ّعَ٘-3

 . 2002للطجبعخ خ الظهسح خ ثرداد خ ه زت ّالزطج٘ق الوجدأ ث٘ي الؾسكٖ الزعلنخْ٘ى :  ٗعسة-4

 اله٘دبزاد خالت هي ّالزطْز الزعلن فٖ ّربص٘سح الوزداخل الزدزٗعٖ االظلْة اظوبع٘ل لبفسُبشن-5

 ّعلدْم الجدً٘دخ الزسث٘دخ ثردداد خ كل٘دخ دكزْزاٍ خ عبهعدخ الزٌط خ اؽسّؽخ رعل٘ن لج٘ئخ الو بً٘خ الزٌظ٘و٘خ

 .2002السٗبػخ خ 

ربص٘س الزداخل فدٖ اظدبل٘ت الزودسٗي علدٔ رعلدن هِدبزرٖ االزظدبت العدبؽق ًبُدح عجد شٗد الدل٘وٖ : -6

سح الطددبئسح زظددبلخ هبععددز٘س غ٘ددس هٌشددْزح خ كل٘ددخ الزسث٘ددخ الجدً٘ددخ ّعلددْم ّالؼددسة العددبؽق ثددبل 

 .133خص 2002السٗبػخ خ عبهعخ ثرداد خ

7-Scgmidt, A. Richard , 1991 , Op . cit. - 

8-Magill, A Richard, Motor learning and Control , Boston, Mc-Graw      

Hill , 1998, (1). 

9-Mosston and Ashwart , Teaching physical Education ,Macmilan 

pud,2002 . 

10-Schmidt ,A, and Wrisberg , Op .Cit ,2000.  

11-Bymag (1979) Quotwd Bt Magill,Op.Cit .1998. 
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