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 هلخض الجحش

 

يٍ خالل انُظرة انًطخفٛؼت نهخطٕر انغاطم ٔانكبٛرر ٔانطررٚف  رٙ يضرالث انغٛراة   

كا ت ٔيُٓرا انًضرال انرٚاػرٙ عٛرذ كراٌ ْرطا انخطرٕر َخٛضرت انارقرة انفابارت  هرٗ ر رؾ 

نوهًٛررت نالضررخفانة يُٓررا  ررٙ حطررٕٚر يخخهررا يخخهررا انوهررٕو ٔاضررخخقايٓا  ررٙ انبغررٕد ا

انُررٕاعٙ انرٚاػررٛت ح ٔاعررق ْررطِ انوهررٕو ْررٕ انخغهٛررم انفُررٙ  ررٙ كرررة اناررقو ٔانررط٘ ٚوررق 

انًغك انربٛطٙ ٔانغاٛاٙ انط٘ يٍ خالنّ ًٚكٍ انخورف  هٗ يطرخٕٖ يرا ٔطرهج هنٛرّ 

 انفرررف  ررٙ حطبٛررا  وررغ انضٕاَرر  انًٓارٚررت انغركٛررت انًركبررت انخررٙ حررى حُفٛررطْا خررالل

انًباراة. ُْٔا حكًٍ يشكهت انبغذ  ٙ انخطاؤل انخانٙ . يا ْرٕ يطرخٕٖ ااناا انًٓرار٘ 

انغركررٙ انًركرر  نهفرٚررا نوراشررٙ انًشررار   ررٙ  طٕنررت انارراراث  ررٙ صُررٕ    رٚاٛررا  

 كرررة اناررقو ق ٔناررق حررى اضررخخقاو انًررُٓش انٕطررفٙ نمضررهٕ  انًطررغٙ نًالبًخررّ  2009

 هٗ كا ت ل  برٙ انفرٚرا انوراشرٙ انًشراركٍٛ  ؽبٛوت انًشكهت . ٔاشخًهج  ُٛت انبغذ

ٔشق حرى اضرخخقاو انًالعظرت ان ٛرر يباشررة  2009 ٙ  طٕنت انااراث  ٙ صُٕ    رٚاٛا 

ٔاضررخًارة خاطررت ياُُررت كٕضررٛهت نضًررف انًوهٕيرراث ح ٔشررق  حٓرررث َخررابش انبغررذ  رر ٌ 

اناا  ًٕو ااناا انًٓار٘ انغركٙ انًرك  نهفرٚا انوراشٙ كاٌ ٚخطى  انؼروا  رٙ ا

  ٙ ْطِ انبطٕنت.
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Abstract 

 

Through extensive overview of the current development and large and 

rapid growth in all aspects of life, including the sports field, where this 

development is the result of high ability to link various sciences and their 

use in scientific research for use in the development of various aspects of 

sports, one of the science is technical analysis in football, which is at stake 

the main and real, through which can be identified at the level reached by 

the teams in the application of some aspects of complex motive skills that 

have been implemented during the game. Herein lies the problem of 

research in the next question. What is the level of motive skill performance 

of the participant Iraqi team in the football continents championship in 

South Africa 2009?   Descriptive method of survey style has been used for 

its convenience nature of the problem. The research sample included all 

the Iraqi team players participated in the continents championship in 

South Africa 2009 , indirect observation has been used  with a special form 

as a means of gathering information and the  research results have shown 

that the general performance of motive skills of the Iraqi team were poor 

in that championship.  
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 يف تالثحث  التؼر  -1

 املمدمح واهميح الثحث 1-1

 طرربغج انخغهررٛالث انفُٛررت  خطررٕة صررقٚرة  الْخًرراو ٔال خًرران  هٛٓررا  ررٙ  ُرراا كررم 

انٕضابم ٔانطرف انوهًٛت  ٙ حطٕر ٔحاقو انهوبرت ْٔرطا انٓرقف ًٚكرٍ انخٕطرم انٛرّ يرٍ 

خرررالل ال غررراد ٔانًالعظرررت انوهًٛرررت الكزرررر  ا هٛرررت يرررٍ الصٓرررسة انفُٛرررت انًطرررا قة 

انرٗ صاَر  انكًبٛرٕحر يرٍ  C - Dنهًبارٚاث عٛذ ًٚكٍ يٍ خرالل يالعظرت اشررررؽت 

انغظٕل  هٗ انًوهٕياث ٔانًوطٛاث انًكزفت ٔانُاصغت ٔانطرٚوّ ٔانقشٛات . عٛذ حورق 

انخغهٛالث انفُٛت شُٕاث  هًٛت عقٚزت ن رع نراضت كم انٕشابف انًٛقاَٛت  شركم يباشرر 

اث انرٚاػررٛت أ انٕعررقاث انخقرٚبٛررت ٔٔضررٛهت يررٍ عٛررذ اَخرراس انال بررٍٛ  ررٙ انًُا طرر

حشررخٛض اٚضا ٛررت نكررم َارراؽ انؼرروا ٔاناررٕة نهفرٚررا ٔانال بررٍٛ ٔحغقٚررق انًشرركالث 

انفرنٚت ٔانضًا ٛت نهفرٚا ٔا طاا ارشاو عاٛاٛت ٔٔاػغت  ٙ ناخم انًهو  يٍ عٛازة 

كررررة ٔؽررررف انًُرررأرة ٔالضرررانٛ  انًخبورررت  رررٙ انهوررر  كرررطنك انًٓررراراث انخاؽ رررت 

 انفرٚا .    اطٕ ّ ٔانُاصغت ٔيقٖ حارٛرْا  ٙ يطخٕٖ ٔاَضازٔانً

ايا انشكم انًُاض  ٔانًطخخقو عانٛرا  رٙ انخغهٛرم ْرٕ انخغهٛرم انًركر  ٔانرط٘ ٚغخرٕ٘ 

 هٗ كا ت انضٕاَ     خبار اٌ انخغهٛم ٚوخًق  هٗ يراشبت انًباراة  شكم  او  ال  رق اٌ 

ٔيررٍ خررالل حهررك انًوهٕيرراث ًٚكررٍ ٚكررٌٕ انخغهٛررم يخؼررًُا  كا ررت انضٕاَرر  انخاطررت  ررّ 

نهًقر  حاٛٛى الناا انًٓار٘ انغركٙ انًرك  ٔاصراا انخخطٛؾ ٔانبريضت انخرٙ حرق ى 

َااؽ انإة ٔحخال ٗ َااؽ انؼوا  رٙ الناا . ٔيرٍ ُْرا صرااث اًْٛرت انبغرذ  انكشرا 

 رررٍ عارررابا يطرررخٕٖ  ورررغ انُرررٕاعٙ انًٓارٚرررت انغركٛرررت انًركبرررت نهفرٚرررا انوراشرررٙ 

نخغقٚرق َرٕاعٙ انارٕة  2009َٓابٛراث  طٕنرت اناراراث  رٙ صُرٕ  ا رٚاٛرا انًشار   رٙ 

ٔانؼرروا  ٛٓررا يررٍ اصررم ٔػررف انغهررٕل انًُاضرربت نٓررا  ٔيوانضخٓررا ٔحوسٚررس انضٛررق يُٓررا 

 نهٕطٕل انٗ نرصت يٍ انخكايم انًٓار٘ انغركٙ انًرك  ارُاا الناا 
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 مشكلح الثحث  1-2
اناررقو   اشرركال يُفرررنة نررٛص ػرررٔرٚا  اٌ ايررخال  انال رر  نهًٓرراراث الضاضررٛت   كرررة 

 ارررقر حرررٕازٌ اناا ْرررطِ انًٓررراراث يُقيضرررت أ يضخًورررّ  غٛرررذ ٚظٓرررر ْرررطا انخرررٕازٌ 

ٔالَررقياس ٔٚخغررقن ؽباررا نخُفٛررطْا خررالل ضررٛر انًبرراراة ح عٛررذ اٌ اناا انًٓررارة  شرركم 

ٔعقة يطخاهت ارُاا انًباراة ٚظربظ  ُظرر يرٍ  ُاطرر انخكرٍٕٚ انًٓرار٘ نرّ ٔاصبراث 

ٙ اؽار يطار انخوايم ٔانوًم انغركٙ  ٘ اٌ اليكاَٛاث ٔاناا هٛاث انخططٛرت يغقنة  

اضاضٓا انوًم ٔالناا انًٓار٘ انظغٛظ ٔاٌ انًٓاراث انخٙ ٚخوهًٓا انال ر  ٚضر  اٌ 

 حطبا حغج ٔػوٛاث ٔٔاصباث خططٛت يوُٛت يٍ اصم حغٛاا  انفٕز . 

 نٓطا ارح ٖ انباعذ اٌ ٚطرط ضؤال انقراضت انخانٙ .

ٕ يطخٕٖ الناا انًٓار٘ انغركرٙ انًركر  نهفرٚرا انوراشرٙ انًشرار   رٙ  طٕنرت ياْ

  كرة اناقو .  2009اناارث  ٙ صُٕ  ا رٚاٛا 

 اهداف الثحث  1-3
 انخورف  هٗ اكزر انًٓاراث انغركٛت انًركبت َضاعا   ٙ الناا ارُاا انًبارٚاث  .1

   انخورف  هٗ اكزر انًٓارث انغركٛت اضخخقايا  ارُاا انًبارٚاث .2

انخورررف  هررٗ يضًررٕء الناا انًُفررط نالشررٕاؽ الٔنررٗ ٔانزاَٛررت َٔطرر  َضاعٓررا  .3

 نهًخ ٛراث شٛق انقراضت نهفرٚا انوراشٙ 

 جماالخ الثحث  1-4
انًضال انبشر٘ / كا ت ل بٍٛ انفرٚا انوراشٙ انًشراركٍٛ  رٙ  طٕنرت اناراراث  .1

  كرة اناقو  2009 ضُٕ  ا رٚاٛا 

  25/6/2009ٔن اٚت   2009 / 6/  5انًضال انسياَٙ / انفخرة يٍ  .2

 انًضال انًكاَٙ / شا ت ْٛج نهغاضٕ   .3
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 حتديد املصطلحاخ 1-5
الناا انًٓررار٘ انغركررٙ انًركرر  / 

((
ْررٙ طررٛ ت يخُٕ ررّ يررٍ انًٓرراراث نخركٛبرراث  

يخخهفت يٍ الناااث انًُفرنة رى حغقن ٔ اا  نخُفٛطْا خالل انًباراة 
))1
   

انًٓارة انغركٛت /  
((
كٙ عركٙ ٚخكرر  رٙ حررٔف يخخهفرت ْٔرطا انرًُؾ ْٙ ًَؾ ضهٕ 

ٚشًم يضًٕ ّ يٍ انغركاث انخٙ حؤنٖ ٔ ا حطهطم يخُاضا ٔنشٛرا ٔحٕشٛرج ٔعركرت 

يالبًت ٔيُاضبت 
))

2 

انًٓرارة انغركٛررت انًركبررت /  
((
ْررٙ يضًٕ ررّ يررٍ انغركرراث انخررٙ حررؤنٖ ٔ ررا اضررهٕ   

يوٍٛ ٍ خُاضا نشٛا ٔ ٙ حرٔف يخباُٚت 
))3

 

الناا انًٓار٘ انغركٙ انًرك   ٙ كرة اناقو ْٙ ضهطهت  انخورٚا اإلصرابٙ /

يخرا طت يٍ انًٓاراث الضاضٛت انًٕصّ نهٕطٕل انٗ غاٚت يوُٛت ٔ اا  نًخطهباث 

 الناا خالل ضٛر انًبارة . 

 

  ملشاتههالدراساخ االدراساخ النظريح و -2

  الدراساخ النظريح 2-1

 انًٓاراث انغركٛت  ٙ كرة اناقو  2-1-1

ناق شٓقث كرة اناقو حطٕرا  ْابال  خالل انفخرة الخٛرة ٔحًٛس ْطا انخطٕر  ارحفاء     

يطخٕٖ الناا انًٓار٘ نال بٍٛ انٗ صاَ  اناقرة انفابات  هٗ حطبٛا اصساا انًٓارة 

 كم نشت ٔحكايم ٔ ٙ يخخها انٕػوٛاث ٔشق  رف يغضٕ  انًٓاراث انغركٛت 
((
 

عركت ٔاعقة أ يضًٕ ت يٍ انغركاث   هٗ آَا َشاؽ عركٙ يغقن ٚشخًم  هٗ

انًغقنة ٔانًُضسة  قرصت  انٛت يٍ انقشت 
))4

 

                                                 
1
ب    1996اخييرّى : : الزييمرٗت الرٗبػييٖ ً رٗبرييَ ّر ج٘مبرييَ ب اار اليزييت ال ييبهعٖ ب علييٖ عجييم الوع ييٖ ّ    

 272ص
2
 24ب ص 2008هْفك اضعم هحوْا : الزعلن ّالوِبراد االضبض٘خ ب عوبى ب اار اجلخ ب  
3
  24هْفك اضعم هحوْا : هظمر ضجك ذكرٍ ب ص  
4
 85ب ص 2001ب اار ّائل للٌشر ب ب عوبى  1ّجَ٘ هح ْة : الزعلن ّجمّلخ الزمرٗت الرٗبػٖ ب ؽ 
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 ٙ عٍٛ ٚوق انظًٛق ٙ ٔانُوًٛٙ 
 ((

حوهى انًٓاراث انغركٛت  كرة اناقو يٍ اليٕر 

انًًّٓ ٔانخٙ حاخط عٛسا كبٛرا  ٔيًٓا   ٙ انٕعقاث انخقرٚبٛت ٔذنك يٍ اصم انٕطٕل 

ًبارٚاث انٗ ا ؼم اناا عركٙ ارُاا ان
))5  

ٔٚرٖ عًان 
((
اٌ انًٓاراث الضاضٛت  ٙ  

كرة اناقو ْٙ  ًان الناا ٔ قٌٔ اصانحٓا  قرصت  انٛت حظبظ يًٓت حُفٛطْا انخططٙ 

طوبت ح  ٓٙ انٕضٛهت انٕعٛقة نخوايم انال   يف انكرة ح ُْٔا   الشت ارحباؽ اٚضا ٛت 

خططٙ ٔاٌ انشاٌ اناا  ٍٛ اصانة انًٓاراث الضاضٛت ٔارحفاء يطخٕٖ الناا ان

انًٓاراث الضاضٛت ٚضوم انال   ٚظم انٗ حُفٛطْا  ظٕرة انٛت نٌٔ حفكٛر يطبا  ٙ 

صسٚ اث انغركت 
))6

 ٙ عٍٛ عقن كم يٍ ) شوالٌ ٔ فٛفٙ (  
((
 اٌ ال قان انًٓار٘  

ْٕ اكطا  انال بٍٛ انًٓاراث الضاضٛت يٍ خالل انخقرٚ  ٔانوًم  هٗ احاآَا رى 

غكى ٔنشت خالل يٕاشا انهو  ٔارُاا انًباراة اضخخقايٓا  خ
))7

ايا انبشخأ٘  ٛرٖ  
 ((

اٌ ال قان انًٓار٘ اضاش نال قان انخططٙ عٛذ اٌ خطؾ انال   ياْٙ ال اخخبار 

نًٓارة عركٛت يوُٛت  ٙ ٔشج يوٍٛ 
))8

 

 

  انىاع املهاراخ احلركيح  2-1-2

اث كزٛرة ٔيخشوبت ٔيخقاخهت انًٓاراث انغركٛت أ الضاضٛت  ٙ كرة اناقو ْٙ يٓار

ٔشق اخخهفررج ٔصٓاث َظر انًخخظٍٛ  ٙ حاطًٛٓى نهًٓاراث انغركٛت ح  ًُٓى يٍ 

شطًٓا حبوا  لضخخقاو انكررة انٗ يٓاراث اضاضٛت يف انكرة ٔيٓاراث اضاضٛت  قٌٔ 

انكرة ح ٔيُٓى يٍ شطًٓا حبوا  نخطٕؽ انهور   ٙ انفرٚا انٗ يٓاراث ْضٕيٛت أ 

ُٓى يٍ شطًٓا حبوا  لضخخقاو اناقو أ انراش أ  اٛت اصساا انضطى ٔرغى ن ا ٛت ح ٔي

اخخالف انخاطًٛاث  انُطبت نهًٓاراث الضاضٛت  ٙ كرة اناقو   ٌ يوظى انًخخظٍٛ 

شطى انًٓاراث الضاضٛت انٗ 
((
يٓارة ركم انكرة ح ٔيٓارة اخًان انكرة ح ٔيٓارث  
                                                 

5
لؤٕ غبًن الظو٘معٖ ب ّػرغبم جبضن الٌع٘وٖ : اراضخ همبرًخ لعٌظر الملخ الحرك٘خ لليرح ليلزب الرجل٘ي  

ب جبهعخ الوْطل كل٘خ الزرث٘خ  14ب عما  5لمٓ العجٖ كرح الممم ب ه لخ الرافمٗي للعلْم الرٗبػ٘خ ب هج 

 الرٗبػ٘خ
6
 مٗم فٖ االعماا الوِبرٕ ّالخ  ٖ لالعت كرح الممم ب اار الفير العرثٖ ب المبُرح ب هفزٖ اثراُ٘ن حوبا : ال 

 38ب ص  1994
7
 25ب ص 2001ب المبُرح ب هركس اليزبة للٌشر ب  1اثراُ٘ن شعالى ب دمحم عف٘فٖ : كرح الممم للٌبشئ٘ي ب ؽ 
8
 219ب ص 2005ب ب اار ّائل للٌشر  1هٌِم حط٘ي الجشزبّٕ : هجبائ الزمرٗت الرٗبػٖ ب ؽ 
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يٓارة انًرٔاغت ٔانخقاء ح ٔيٓارة انقعرصت ح ٔيٓارة َطرظ انكرة  انر ش ح  ٔ

انًٓاصًت ٔشطف انكراث ٔحشخٛخٓا ح ٔيٓارة ريررٛت انخًاش ح ٔيٓارة انطٛطرة  انكرة 

ح ٔيٓاراث عارش انًريٗ 
)) 9

 

 طرق التحليل يف كرج المدم  2-1-3

ؽرٚات انًالعظت انطاحٛت : ْٕ انخغهٛم انط٘ ٚوخًق  هٗ خبرة انًغهم انطا ات  2-1-3-1

انُظرة ٔانًالعظت انخٙ ٚطضهٓا ٔ ا اضخًارة يالعظت  رٙ انًبارٚراث يزبرج يٍ خالل 

 ٛٓا انًخ ٛراث انًران حغهٛهٓا ٔ شكم ذاحرٙ ٔيباشرر عٛرذ ٚبخورق ْرطا انُرٕء  رٍ انقشرت 

 ٔانٕاشوٛت  ٙ انخغهٛم . 

ؽرٚات انًالعظت ان ٛر ذاحٛت : حوخبر ْطِ انطرٚات يٍ اكزرر انطررف نشرت  رٙ  2-1-3-2

ٔحوُٙ انغظٕل  هٗ انًوهٕيراث انًطرضهت  رٙ اضرخًارة انًالعظرت  رٍ   ًهٛت انخغهٛم

 ؽرٚا انظٕر  ٔذنك يٍ خالل  ًهٛاث انخطضٛم   هٗ اشرؽت انفقٕٚ

  ٔ C-D )  (     

 10الدراساخ املشاتهه . 2-2
(  وُرٕاٌ حغهٛرم انهور  انٓضرٕيٙ نفررف اَقٚرت  1989نراضت )  يوخس ٚرَٕص ح  2-2-1

ح ٔشق كاٌ ْرقف انقراضرت ْرٕ حغهٛرم انٓضرٕيٙ نفررف اَقٚرت  انقرصت الٔنٗ   كرة اناقو

انقرصررت الٔنرررٗ ٔشرررق اضررخخقيت انباعرررذ انًرررُٓش انٕطررفٙ نًالبًخرررّ ؽبٛورررت انبغرررذ ح 

 رٚررا ( يررٍ انقرصررت الٔنررٗ ح ٔشررق حررى صًررف  11ٔاصررر٘ انبغررذ  هررٗ  ُٛررت يزهررج  ) 

خُخش انًوهٕيرراث  ررٍ ؽرٚررا انًالعظررت انًباشرررة  اضررخخقاو اضررخًارة يالعظررت ٔشررق اضرر

ٔصٕن َط  كبٛرة يٍ الخطاا  ٙ يٓارة  انخًرٚر انطٕٚم ٔانخٓقٚا ٔاضخخقاو يٓرارة 

  انقعرصت ٔالخًان  شكم كبٛر .

نراضررت ) ػرررغاو صاضررى ح  ريرراٌ ٕٚضررا (  وُررٕاٌ نراضررت حغهٛهٛررت نًطررخٕٖ   2-2-2

 كرررة اناررقو  ح اذ كرراٌ ْررقف  2006الناا انًٓررار٘ انًركرر  نُٓابٛرراث كرراش انوررانى 

                                                 
9
 188هْفك اضعم هحوْا : هظمر ضجك ذكرٍ ب ص  
10
هعزس ًْٗص عضوبى : رحل٘ل اللعت الِ ْهٖ لفرق اًمٗخ المرجخ االّلٔ ثيرح الممم ب رضبلخ هبجطز٘ر غ٘ر هٌشْرح ب كل٘خ الزرث٘خ  

 1989الرٗبػ٘خ ب جبهعخ الوْطل ب 
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ضت انخورف  هٗ اكزر انفرف اضخخقايا نهًٓراراث انًركبرت ٔكرطنك  انخوررف  هرٗ انقرا

اكزر انًٓاراث انًركبت اضخخقايا  ورق اناا يٓرارة انطرٛطرة  هرٗ انكررة ح ٔشرق اضرخخقو 

انباعررذ انًررُٓش انٕطررفٙ  الضررهٕ  انًطررغٙ نًالبًخررّ ؽبٛوررت انبغررذ ٔاصررر٘ انبغررذ 

 انًاَٛا ح ٔحى صًف انًوهٕيراث  رٍ  2006 هٗ يضًٕ ّ يٍ  رف َٓابٛاث ك ش انوانى 

( نهًبارٚراث ح ٔشرق اضرخُخش   C-Dؽرٚا انًالعظت ان ٛر يباشرة  اضرخخقاو اشررؽت ) 

انباعذ ٔصٕن ا هٗ َطبت َضاط نهًٓاراث انًركبت  حى حُفٛطْا يٍ شبم انفرٚا الٚطرانٙ 

طرة  ٙ عٍٛ حٓرث اكزر انًٓاراث اضخخقايا ْٙ يٓرارة انطرٛطرة ررى انخًرٚرر ح انطرٛ

رى انًرأغّ اػرا ت انرٗ ٔصرٕن َطربت َضراط ػروٛفت  رٙ انًٓراراث انًركبرت انًرحبطرت 

  انخظٕٚ  .

 إجراءاخ الثحث  -3

 منهج الثحث . 3-1
 اضخخقو انباعذ انًُٓش انٕطفٙ  الضهٕ  انًطغٙ ٔذنك نًالبًخّ ؽبٛوت انبغذ 

 ػينح الثحث . 3-2
ٙ انًشراركٍٛ  رٙ يبارٚراث َٓرابٙ اشخًهج  ُٛت انبغذ  هٗ كا ت ل بٙ انفرٚا انوراش

  كرة اناقو . 2009 طٕنت انااراث صُٕ  ا رٚاٛا 

 وسائل مجغ املؼلىماخ  3-3
 انًالعظت ان ٛر يباشرة  3-3-1

ناررق حررى شٛرراش الناا انًٓررار٘ انغركررٙ انًركرر  يررٍ خررالل  رررع يبارٚرراث انًُخخرر  

 ٕاضطت ا رالو )  2009انوراشٙ انخٙ صرث  ٙ َٓابٛاث  طٕنت انااراث  ضُٕ  ا رٚاٛا 

C-D  وق الضخواَت  كارث خاص نهإُاث انفؼابٛت انخٙ كاَج يطؤٔنت  رٍ ح طٛرت  )

 انبطٕنت ٔ  كزر يٍ كايرة 
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اضزوبرح رط ٘ل ًزبئج الوالح خ هلحك  3-3-2
11

 

ناررق حررى الضررخواَت  اضررخًارة يالعظررت ياُُررّ نخغهٛررم الناا انًٓررار٘ انغركررٙ انًركرر  

طضٛم انُخابش انخٙ حٓررث  رٙ انًبارٚراث  انخرٙ صررث  رٙ نهفرٚا انوراشٙ يٍ خالل ح

  ضُٕ  ا رٚاٛا يٍ خالل ْطِ الضخًارة  2009َٓابٛاث  طٕنت اناارث 

 االجهزج واالدواخ  -3-4

 ( 1(  قن ) Toshapaصٓاز حهفسٌٕٚ َٕء )  3-4-1

 ( 1(  قن )   Sunnyصٓاز ضٛق٘ َٕء )  3-4-2

 ( 3قن ) ( نهًبارٚاث   C-Dاشراص )  3-4-3

 املؼاجلاخ االحصائيح  3-5

 ) انخكرٚخٙ ٔانوبٛق٘ (     100 ×      انضسا    انُطبت انً ٕٚت   =

            
ا نكم     

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

11
ب ثحش  2006اا  الوِبرٕ الوركت ثيرح الممم لٌِبئ٘بد كبش العبلن ػرغبم جبضن ب فرهبى ْٗضف : اراضخ رحل٘ل٘خ لوطزْٓ اال 

 . 2006هٌشْر كل٘خ الزرث٘خ الرٗبػ٘خ ب جبهعخ اُْن ب  
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عرع الٌزبئج ّرحل٘لِب  -4
12

 

عييرع ّرحل٘ييل ه وْعييخ الوِييبراد الحرك٘ييخ الوركجييخ الوٌفييتٍ فييٖ الوجبرٗييبد  4-1

  االشْاؽ االّلٔ ّالضبً٘خ ًّطت ً بحِب ؽجمب لزٌف٘تُب فٖ 

 

هج  الوِبرد الحرك٘خ الوركجخ 

االاا  

الوٌفت 

لالشْاؽ 

 االّلٔ

ًطت 

 الٌ بح

هج االاا  

الوٌفت 

لالشْاؽ 

 الضبً٘خ

هج االاا  اليلٖ  ًطت الٌ بح

 الوٌفت

ًطت الٌ بح 

 اليل٘خ

 %62 243 %65 116 %57 127 الط٘ رح صن الزورٗر 

 %20 15 % 14.2 7 %25 8 الط٘ رح صن الزظْٗت 

 %40.5 22 %40 10 %41 12 الط٘ رح هع الوراّغخ صن الزورٗر

 %10 7 %0 2 %20 5 الط٘ رح هع الوراّغخ صن الزظْٗت

 %55 34 %50 14 %60 20 الط٘ رح صن ال رٕ ثبليرح صن الزورٗر

 %16.5 9 % 0 3 %33 6 الط٘ رح صن ال رٕ ثبليرح صن الزظْٗت

 %29.5 24 % 33 9 %26 15 ورٗر الط٘ رح صن الوراّغَ صن الز

 %18 11 % 20 5 %16 6 الط٘ رح صن الوراّغَ صن الزظْٗت 

 %41.5 7 % 50 4 %33 3 الط٘ رح هع الوراّغَ صن ال رٕ صن الزورٗر 

 %41.5 9 % 33 3 %50 6 الط٘ رح صن ال رٕ ثبليرح صن الوراّغَ صن الزورٗر 

 %0 6 % 0 2 %0 4 لزظْٗتالط٘ رح صن ال رٕ ثبليرح صن الوراّغخ صن ا

 %12.5 8 % 0 4 %25 4 الط٘ رح صن الوراّغَ صن ال رٕ ثبليرح صن الزورٗر

 %0 3 % 0 1 % 0 2 الط٘ رح صن الوراّغَ صن ال رٕ ثبليرح صن الزظْٗت

 %16.5 4 % 33 1 % 0 3 الط٘ رح صن ال رٕ صن الوراّغَ صن ال رٕ صن الزورٗر

  181  221 الو ـــــــــــــــــوْع

يررٍ انضررقٔل  ٚخؼررظ  رراٌ   هررٗ َطرربت َضرراط نهًٓرراراث  انغركٛررت انًركبررت انخررٙ حررى    

حُفٛطْا يٍ شبم انفرٚا انوراشرٙ  رٙ َٓابٛراث  طٕنرت كر ش اناراراث  رٙ صُرٕ    رٚاٛرا 

كاَج نهًٓاراث ) انطٛطرة رى انخًرٚر ح انطٛطرة رى انضر٘ نهكرة رى انخًرٚر ح  2009

% ح 62انخًرٚرر ( عٛرذ  ه رج َطر  انُضراط  هرٗ انخرٕانٙ ) انطٛطرة رى انًرأغت رى 

% (  ٙ عرٍٛ كاَرج اشرم َطربت َضراط نهًٓراراث انغركٛرت انًركبرت نهفرٚرا 54% ح 55

 انوراشٙ نهًٓاراث 

                                                 
  

12
ص  1996ٔنٚف ٚاضٍٛ ح عطٍ دمحم : انخطبٛااث العظابٛت  ٙ  غٕد انخر ٛت انرٚاػٛت ح نار انكخ  نهطبا ت ٔانُشر ح انًٕطم ح  
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) انطررٛطرة رررى انضررر٘  ررانكرة رررى انًرأغررت رررى انخظررٕٚ  ح انطررٛطرة رررى انًرأغررت رررى 

ر (   يررا  انُطرربت نهًٓرراراث انضررر٘ رررى انخظررٕٚ  ( عٛررذ  ه ررج انُطرر  ) طررفر ح طررف

انغركٛررت انًركبررت ااكزررر اضررخخقايا  رُرراا انًبارٚرراث ناررق حٓرررث  رراٌ  كزررر انًٓرراراث 

اضخخقايا ْٙ ) انطرٛطرة ررى انخًرٚرر ح انطرٛطرة ررى انضرر٘ ررى انخًرٚرر ح انطرٛطرة ررى 

انضررر٘  ررانكرة رررى انخًرٚررر ح انطررٛطرة يررف انًرأغررت رررى انخًرٚررر ( عٛررذ  هرر  يضًررٕء 

ح (  22ح  24ح  34ح  243انًُفررررط انكهررررٙ نهًبارٚرررراث  هررررٗ انُغررررٕ انخررررانٙ )  ااناا

ٔنهخورف  هٗ يضًٕء ااناا انًُفط نكرم شرٕؽ يرٍ  شرٕاؽ انًبارٚراث َٔطر  َضاعٓرا 

 اق حبٍٛ  ر ٌ يضًرٕء ااناا انًُفرط نمشرٕاؽ اأنرٗ  نهًٓراراث انغركٛرت انًركبرت يرٍ 

عٍٛ  هر  يضًرٕء  ااناا انًُفرط نمشرٕاؽ ( عانت  ٙ  221شبم انفرٚا انوراشٙ  هررر  ) 

( عانررت  ٔنهخورررف  هررٗ   هررٗ َطرربت َضرراط نهًٓرراراث انغركٛررت انًركبررت  181انزاَٛررت ) 

انًُفررطة  ررٙ ااشررٕاؽ اأنررٗ ٔعطرر  يضًررٕء ااناا انًُفررط  اررق حبررٍٛ  رر ٌ   هررٗ َطرربت 

 رانكرة َضاط عااج  ٙ انًٓاراث انغركٛت انًركبت انخانٛت ) يٓارة انطٛطرة رى انضرر٘ 

رى انخًرٚر ح انطٛطرة رى انخًرٚر ح انطٛطرة رى انضر٘  انكرة رى انًرأغت ررى انخًرٚرر 

% (  ٙ عٍٛ كاَج اشم َطبت َضراط  50% ح  57% ح  60( عٛذ  ه ج ْطِ انُط  ) 

نهًٓاراث انخانٛت ) انطٛطرة رى انًرأغت رى انضر٘  انكرة رى انخظرٕٚ  ح انطرٛطرة ررى 

ى انضر٘ رى انخًرٚر ( عٛذ  ه ج ْطِ انُط  )  طرفر ح طرفر ( انضر٘ رى انًرأغت ر

ٔنهخورف  هٗ   هٗ َطبت َضاط  رٙ  ناا انًٓراراث انغركٛرت انًركبرت نمشرٕاؽ انزاَٛرت 

يٍ يضًٕء ااناا انًُفط  اق حبٍٛ  ٌ   هٗ َطبت َضاط  ٙ انًٓاراث انخانٛرت ) انطرٛطرة 

ٚر ح انطٛطرة ررى انًرأغرت ررى انضرر٘ رى انخًرٚر ح انطٛطرة رى انضر٘  انكرة رى انخًر

% (  يرا اشرم  50% ح  64% ح  65)               رى انخًرٚر ( عٛذ  ه ج ْطِ انُطر 

َطرربت َضرراط نٓررطِ انًٓرراراث  اررق حٓرررث  ررٙ انًٓرراراث انغركٛررت انًركبررت انخانٛررت ) 

 انطٛطرة رى انضر٘  انكرة رى انخظٕٚ  ح انطرٛطرة ررى انضرر٘  رانكرة ررى انًرأغرت ررى

انخًرٚر ح انطٛطرة رى  انضر٘  انكرة رى انًرأغت رى انخظٕٚ  ح انطرٛطرة ررى انضرر٘ 

رى انًرأغت رى انضر٘ رى انخًرٚر ( عٛرذ  ه رج انُطر   هرٗ انُغرٕ انخرانٙ )  طرفر ح 

 طفر ح طفر ح طفر ( يٍ يضًٕء ااناا انًُفط انكهٙ نمشٕاؽ انزاَٛت .   
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 االستنتاجاخ والتىصياخ -5

 ستنتاجاخ اال 5-1

اظِييرد ًزييبئج الجحييش ّجييْا ًطييت ً ييبح همجْلييخ فييٖ ااا  ثعييغ الوِييبراد  .1

 الحرك٘خ الوركجخ الوررج خ ثبلزورٗر للفرٗك العرالٖ .

اظِييرد ًزييبئج الجحييش ػييعف ّاػييا فييٖ ااا  الوِييبراد الحرك٘ييخ الوركجييخ  .2

 الوررج خ  ثبلزظْٗت للفرٗك العرالٖ 

  الوِيبراد الحرك٘يخ الوركجيخ افرزد ًزبئج الجحش ّجْا رجبٗي ّاػا فيٖ ااا .3

 اصٌب  الوجبرٗبد ث٘ي االشْؽ االّلٔ ّالضبً٘خ 

اظِييرد ًزييبئج الجحييش ثييبى عوييْم االاا  الوِييبرٕ الحركييٖ الوركييت للفرٗييك  .4

 العرالٖ كبى ٗزطن ثبلؼعف فٖ االاا  اصٌب  الوجبرٗبد 

 التىصياخ  5-2

خالل اع بئيَ  الزرك٘س علٔ االاا  الوِبرٕ الحركٖ الوركت اصٌب  الزمرٗت هي .1

 الْلذ اليبفٖ اصٌب  الْحماد الزمرٗج٘خ .

ر ييْٗر االاا  الوِييبرٕ الحركييٖ الوركييت للفرٗييك العرالييٖ هييي خييالل رحطيي٘ي  .2

الْضبئل ّاالضبل٘ت الزمرٗج٘خ الوطزخمهخ لغرع هْاكجخ الز ْر الحبطيل فيٖ 

 ُتا الو بل .

بر اًييَ الزرك٘ييس عليئ االعييماا الوِييبرٕ اّ الفٌييٖ للفرٗييك العرالييٖ عليئ اعزجيي .3

 االضبش لالعماا الوِبرٕ الحركٖ الوركت اصٌب  الوجبرٗبد .
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 املصادر العربية

ب المبُرح ب هركس اليزبة للٌشير  1ب ؽ كرح الممم للٌبشئ٘ياثراُ٘ن شعالى ب دمحم عف٘فٖ :  .1

 .    2001ب 

ػرغبم جبضن ب فرهبى ْٗضف : اراضخ رحل٘ل٘خ لوطزْٓ االاا  الوِبرٕ الوركيت ثييرح  .2

ب ثحييش هٌشييْر ب كل٘ييخ الزرث٘ييخ الرٗبػيي٘خ ب جبهعييخ  2006لٌِبئ٘ييبد كييبش العييبلن المييمم 

   2006اُْن ب 

ب اار اليزييت  الزييمرٗت الرٗبػييٖ ً برٗزييَ ّر ج٘مبرييَعلييٖ عجييم الع يي٘ن ّ   اخييرّى : :  .3

 . 1996ال بهعٖ ب 

لؤٕ غبًن بػرغبم جبضن : اراضيخ همبرًيخ لعٌظير المليخ الحرك٘يخ للييرح ليلزيب اليرجل٘ي  .4

ب جبهعييخ  14ب عييما  5عجييٖ كييرح المييمم ب ه لييخ الرافييمٗي للعلييْم الرٗبػيي٘خ ب ه يينليمٓ ال

 الوْطل كل٘خ الزرث٘خ الرٗبػ٘خ .

ب اار  ال مٗيم فيٖ االعيماا الوِيبرٕ ّالخ  يٖ لالعجيٖ كيرح المييممهفزيٖ اثيراُ٘ن حويبا :  .5

 . 1994الفير العرثٖ ب المبُرح ب 

مرجيخ االّلئ ثييرح الميمم ب رضيبلخ هعزس ٗيًْص : رحل٘يل اللعيت الِ يْهٖ لفيرق اًمٗيخ ال .6
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 . 2005ب اار ّائل للٌشر ب  1ب ؽ هجبائ الزمرٗت الرٗبػٖهٌِم حط٘ي الجشزبّٕ :  .7
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 . 1996خ ب اار اليزت لل جبعخ ّالٌشر ب الوْطل ب الرٗبػ٘
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