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كححرررل لرررد  ررراال اللرررحةت الفحشلرررل هالاح رررمل لمالرررح ات حرررل نرررحلل الا ألرررف هنرررحلل الافرررحح  لم ررر   ا ه  حرررل إالتعررر    -1
 الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناين الك هألين.

 كححرررللاح رررمل لمالرررح ات حرررل نرررحلل الا ألرررف هنرررحلل الافرررحح  لم ررر   ال رررحنل حرررل لرررد  ررراال اللرررحةت الفحشلرررل هاإالتعررر    -2
 الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناين الك هألين.

الابح ألررحت هنسرربلح كححررل لررد  رراال اللررحةت الفحشلررل هالاح ررمل لمالررح ات حررل نررحلل الا ألررف هنررحلل الافررحح  حررل إالتعرر    -3
 زئيل لكال الا ناين الك هألين.الائ ألل الكميل هالج

 كححرللرد  راال اللرحةت الفحشلرل هالاح رمل لملرحةت ال ح ترل حرل نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح  لم ر   ا ه  حرل إالتع    -4
 الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناين الك هألين.

 كححرلح ترل حرل نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح  لم ر   ال رحنل حرل لد  اال اللرحةت الفحشلرل هالاح رمل لملرحةت ال إالتع    -5
 الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناين الك هألين.

 الابح ألررحتكححررل  رراال اللررحةت الفحشلررل هالاح ررمل لملررحةت ال ح تررل حررل نررحلل الا ألررف هنررحلل الافررحح  حررل  إلرردالتعرر    -6
 لكال الا ناين الك هألين.  هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل

ترررخ ااتيرررح   يفرررل البلررر  محلة أل رررل العاا رررل هانرررت ال البرررحل  ه الارررفلو ال مرررال هبلرررو شاللشترررح ،بيعرررل هش ررر مل البلررر   ه 
هالاؤلارررل شرررن نرررحالل نيفررر ع ال ألح رررل  مابرررل كررر ة نرررال الارررحةت الا رررح ط  ررران الررراه ل الااترررح   نا رررل ال ةررر  لما نررراين 

انررررتاح ات التلميرررر   ه اةنررررتبيحه  ه ت ال البررررحل  ه ال نررررحئ  امتيررررلل الا ح مررررل ال  ارررريل  انرررر(  ه 2013  2007الكرررر هألين 
   .إلاحئيل لمي نهتخ انت اال الفسبل الائ ألل ك أن اص حياي ألل لمابح ألحت ه الال ت ب ال  ال  ه 

 ل شح  أتل هشن أهخ اةنتفتحشحت التل ت م  إليلح البحل  ه 
كب  شن الفسب الائ ألل الاح مل لمالح ات حل الا ناين الك هألين هحل كال أات إه الفسب الائ ألل الفحشلل لمالح   -

( إب كحنت الفسبل 2007ال  ،ين  شح  اا شلح ة ال ةع حل كال   ،ل الابح اة هشلح ة الا اهغل لم    ال حنل هلما نخ 
م    لشلل لمالح ات حل نحلل الافحح  كب  شن الفسبل الائ ألل الفحشلل  حضاًل  ن أه الفسب الائ ألل الفحأالائ ألل الاح مل 

 (.2007( هل أكب  شن الفسب باتلح لما نخ 2013لا نخ حل اا ه  
كب  شن الفسب الائ ألل الاح مل لملحةت ال ح تل حل الا ناين الك هألين هحل أإه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت ال ح تل  -

إب كحنت الفسبل الائ ألل الاح مل   (2007 ه  شن الابح اة لما نخ ل( حل ال    ا 10كال ال  ،ين  شح  اا   بل الجزال 
م    ا ه  لكب  شن الفسبل الائ ألل الفحشلل  حضاًل  ن أه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت ال ح تل حل نحلل الافحح  أ

 (.2007( هل أكب  شن الفسب باتلح لما نخ 2013لا نخ حل ا
 .((  نحالل نيف ع ال ألح ل2013  2007يل ش ح نل  الا ناين الك هألين ال انل تلميم)الكلمات المفتاحية: 
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Comparative Analytical Study in Basic Skills and Fixed Game States for the Two 

Seasons (2007- 2013) Futsal 
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Abstract 

The search aims to: 

1- Recognizing number of successful and failed cases of skills in team square and rival 

square to the first half in all the games and the percentage of the total and the partial for two 

football seasons. 

2- Recognizing number of successful and failed cases of skills in team square and rival 

square to the second half in all the games and the percentage of the total and the partial for 

two football seasons. 

3- Recognizing number of successful and failed cases of skills in team square and rival 

square in all the games and the percentage of the total and the partial for two football 

seasons. 

4- Recognizing number of successful and failed cases to fixed states in team square and rival 

square to the first half in all the games and the percentage of the total and the partial for two 

football seasons. 

5- Recognizing number of successful and failed cases to fixed states in team square and rival 

square to the second half in all the games and the percentage of the total and the partial for 

two football seasons. 

6- Recognizing number of successful and failed cases to fixed states in team square and rival 

square in all the games and the percentage of the total and the partial for two football 

seasons. 

The researchers use the descriptive approach for the nature and the problem of the search, the 

search sample was chosen in the intentional way and the consisted from the Nineveh sports 

Club in the Futsal game, the participant included the premier league for Clubs of the country 

for two football seasons(2007, 2013), the researchers used the following methods: 

 Personal interview, Questionnaire, Analysis forms, personal laptop, Games video Discs, the 

percentage was used as a statistical medium. 

The most important conclusions reached by the researchers: 

- The successful percentage of skills are greater than the failed percentage of skills in the two 

football seasons and in both halves, Except for the cutting skill in two halves of a game and 

the Dodge skill of the second half of the(2007) season the failed percentage was greater than 

the successful percentage, As well as the successful percentages of skills in the rival square 

and in the first half of the(2013) are greater than the same percentage for the(2007) season. 

- The successful percentage of fixed states are greater than the failed percentage of fixed 

states in the two football seasons and in both halves, Except for penalty kick (10 m) in the 

first half of a game of the(2007) season, the failed percentage was greater than the successful 

percentage, As well as the successful percentages of fixed states in the rival square and in the 

first half of the(2013) are greater than the same percentage for the(2007) season. 

Keywords: (A Comparative Analytical Study, The Two Football Seasons (2007, 2013), 

Nineveh Sports Club). 
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 التعريف بالبحث: -1
  المقدمة وأهمية البحث: 1-1

ترللي   رأنح  كر  أشر حرل شرب البلر  ه شسرت ألحت شت اشرل إلرد  هال مر    لرح م ر ة ال رال لمارحةتلضاحه اإل ت رحل 
نح ة را شرن هشر ال معرم الاعضرالت إإب   تا ألبيلالتل نا تاحال  ك  شن ه  شعفل محلعاميل ال العكبحت هالا حك 

غي هح شرن ا شر   الترل نرا ترؤ    هأالال بين  لأ يناإلالا أل لشن الكحال  التا ألبل أكحنت اللكيكيل ن اًل هالاع بحت 
تررا ألبل الكررحال  الهشررن أهررخ ا شرر   هررل   حً هناسرري حً هاةةيررًح هشلح ألررًح  ررانيشسررت اهخ  شررن  ررخ حررله نررمبًح  مررد الال بررين 

 اميرل الترا ألب مرح إلالا ة السريح  ال رحص شرن ارال  التل تايرز   رن غير   ا حكح   اتمو معم ام ال ه ح ا فل الاع
لتل يرف ا هراا  الا شر ة شرن العاميرل  ه ا  العيفرل  جف الاح يتاللل شع ،بيعل مكيفيل  فحل الافلحج التا ألبل حل 

   مرد شسرت ع أالال الال برينمحلسرمبيل أه اة جح يرل ًح فع   أ ضرترنرا الترل الترا ألبحت الاسرت اشل  ن عيرله   التا ألبيل
 بارررح  هأ حررل الابح ألرررحت ال نرررايلشرررن ارررال  الفترررحئو التررل  لاررر   ميلرررح الا ألرررف    رر ح بلرررو  رررحها أه ن فررحا فأله 

 .شجا  ل أح اال  ان الا ألف ال الاا ال أه التل لب حل شست ع ا الال ك
هكر  شرح   الاتعراالة لالعمايمحل نحئ  الكبي  ةشتلحال هتاحل هااةة ا شن كحه لمك ف  ن بلو ما  ة  مايل شت فل ه 

ل  رررأنلح قبرررحعكررر  ال ةررر ات الات حل تبفرررد  ميلرررترررال لهالاتيفررر لارررليلا نررر  ال حل مرررا شرررن شجرررحةت  حيتاررر   لررر
إب   الا انرل هالتلمير هأحضرملح العمايل  أهخ هل  ال نحئ  هشن  اليحمحلاسح  الهت ظيالح نت اح  نا ات الال بين إ
شرح ه  نرمبل كر  شرن ال نر    مرد حيلرح ه   ال رحئاتا ن شلارل شراًا هش  ر عيل ير مايرل  يمل، أل ل التلمي  هنا عت
شررن اررال  ا  ررح  ا ألررفال فرراشح   رر ه التلميرر  نحئاررًح  مررد أحرر اال ةنررياح ه تعزألررز (  لاعحلجتررح(  هشررح ه  إ جررح ل ل

ال لرراات التا ألبيررل التررل نضررحهح  ميررح حررل شررح تررخ التررا ألب لالررو الرر ئي  الررلل تترر شخ  يررح كرر  ا نلررح   لمابح ألررحت
شرن هتسرجي  ا هراا  اتايرز البانل هالالح ل ال است ع الظلح  إلالال ب ه إنتعااالًا لا   ه لا شبح ألحت هبة ةت 

هرل ا ار ع شرن أهرخ الالرحه  التا ألبيرل  االترل تعر ال ح ترلالمعب هلحةت هالجا  ال ةةيل ات الاتايزة الح  الاال  
تجمرت أهايرل ارال  شرح ت رال هشرن   ا ب الال بر ه  ميلرح لتل يرف الار   محلابرح اة مأنر  شلرا شا رنالتل  جرب أه يتر

 (2013 - 2007 ينلما نررا هلرحةت المعررب ال ح ترل  مالرح ات ا نحنرريللالبلر  حررل إشر ال ال انررل تلميميرل ش ح نررل 
 .لال بل نحالل نيف ع م  ة نال الاحةت

 
 مذكلة البحث: 1-2

 مد شست ع لاتسيا لاعظخ البة ةت الالميل االل حفال  حئل الات اشين(م  ة نال الاحةتح ل  عا نحالل نيف ع ال أل
الع انرل الراه ل شفححسرحت  ران نا ل التل تفرحح   مرد الا اترب اةهلرد ا حل ،ميعل ه  لسف ات  اة شلححظل نيف ع 

حضررراًل  رررن   (2008 نرررخ هالا كرررز ال حلررر  حرررل الا  (2006إب لرررح   مرررد الا كرررز ال امرررع حرررل الا نرررخ    الااترررح 
 رال حرل لما ألرف ااحنرل إهفرحط  ب كحنرتإ( 2007(  إة حرل الا نرخ 2013 -2012 ينحرل الا نراالا اترب ا هلرد 

اسررت ع شتعرراالة كحلهنررا تعرر ال هررل  اةااحنررل  نرربحب   إة أنررح نررا لارر   مررد ش تبررل شت اشررلمرراه  الفلررحئل لت  ررح ال
أه  ررال  الجحنررب الفاسررلال  اللررحةت ال ح تررل التررل شفلررت لررح أه  ررال إنررت لال بررين أه البررانل أه الاسررت ع الافررل 

الت ارري  حررل تررا ألب مررال  انيررل أه شلررح ة أنحنرريل أه شل اررل أه الححعيررل التلر ط هح ررًح لتررا ألبحت اةةيررل هج شيررل 
 -2007حرل تلمير  أالال ة برل الا ألرف لما نراين  ه ه ميح ا تأع البرحل   نبحب أا ع أه     مد لسحب ا ا ع 

لا هح حل نحليتين ا هلد الالح ألرل هال حنيرل اللرحةت ال ح ترل هالتعر   شرن ارال  العاميرل التلميميرل  مرد ه ( 2013
شبتعاين  ن الااللظرل  ش   عيحً  هت  ألخ هحتين الفحليتين ت  ألاحً   ا الال الفحشح هالاح   لمالح ات هاللحةت ال ح تل

يع شرن االللرح ال نر    مرد أاةرحل الا ألرف نر ال أكحنرت العح  ة الترل  سرت اشلح الك ير  شرن الارا بين  لير  نسرتة
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هبحلترحلل ه رع اللمر   الافحنربل الترل تعار   مرد تارليح تمرو    ال اإلشرحالة حرل تفايرل اللرحةت ال ح ترل لشلح ألل أ
 ا اةحل هه ع الا ألف محةتجح  الاليح ها حض  شن اش  تل يف اةنجح .

الضرر ه ألل ةنررتا ا  الت ررال العماررل كررحه ة ررا شررن اةنررتاحالة شفلررح  هلكرر ه ، أل ررل التلميرر   إلرراع ال نررحئ  العمايررل
إب تعررا ا الاة الا  رر عيل التررل  ا ررن   الاررحةتهشفلررح لابررل كرر ة نررال كححررل لمفلرر و هالت ررال محلاجررحةت ها لعررحب 

مرررد حضرررال  رررن ت ررر ألخ كارررحلة الجلرررح  الترررا ألبل هالال برررين هال نررر        انرررةتلح ت ررر ألخ  اميترررل التعمررريخ هالترررا ألب
 فررحل ا الال شرن الفحليرل الالح ألرل هالبانيررل هكرللو اللرحةت ال ح تررل أ حرل اة جح يرحت هالسرمبيحت الترل تاررحلب الا ألرف

هاه  اميرل التلمير  نرتعا    لمار   محلابرح اة إبا شرح انرت   الال برين تفايرلهح مار  ة نحشلرل نحشلرحً  ناللحً  االتل تع
هبحلتررحلل ه ررع البرر اشو الكايمررل لاعحلجررل هررل    ت أالال الال بررينمارر  ة كبيرر ة حررل الك ررف  ررن ا اةررحل التررل  اح رر
شح  لامح الكحال  التا ألبل شن أحكح  لف عيرل هكايرل   حضاًل  ن ا اةحل هالفل و ماست ع الال بين نل  ا حض 

لا تمارل ف ها نرحليب التا ألبيرل اائرالتا ألبحت هشفلجل هل  ا حكح  حرل ال لراات التا ألبيرل شسرت اشًح حيلرح أحضر  الة  
 .لتل يف ا هاا  الا ش ة شن العاميل التا ألبيل

 
  أهداف البحث: 1-3
كححرل الافحح  لم    ا ه  حرل نحلل الا ألف ه  نحلل اال اللحةت الفحشلل هالاح مل لمالح ات حل لد إالتع    -1

 .الك هألين الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناين
لم رر   ال ررحنل حررل نررحلل الا ألررف هنررحلل الافررحح  ةت الفحشلررل هالاح ررمل لمالررح ات حررل  رراال اللررحلررد إالتعرر    -2

 .الك هألين الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناينكححل 
الابح ألررحت كححرل حررل نرحلل الا ألررف هنرحلل الافرحح   رراال اللرحةت الفحشلررل هالاح رمل لمالرح ات حررل  إلردالتعر    -3

 .الك هألين ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناينهنسبلح الائ  
لم رر   ا ه  نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح   راال اللرحةت الفحشلرل هالاح رمل لملررحةت ال ح ترل حرل لرد إالتعر    -4

 .الك هألين الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناينكححل حل 
لم ر   ال رحنل نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح  مل لملرحةت ال ح ترل حرل  اال اللرحةت الفحشلرل هالاح رلد إالتع    -5

 .الك هألين الابح ألحت هنسبلح الائ ألل الكميل هالجزئيل لكال الا ناينكححل حل 
كححرررل حرررل نرررحلل الا ألرررف هنررحلل الافرررحح   ررراال اللررحةت الفحشلرررل هالاح رررمل لملرررحةت ال ح تررل حرررل لرررد إالتعرر    -6

 . الك هألين لكميل هالجزئيل لكال الا ناينهنسبلح الائ ألل ا الابح ألحت
 
  فروض البحث: 1-4
نرحلل الا ألرف حرل الرح ات  اال اللحةت الفحشلل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لمهفحط ااتال  حل  -1

 .الك هألين ينلا نالكال االابح ألحت كححل لم    ا ه  حل هنحلل الافحح  
نرحلل الا ألرف فحشلل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لمالرح ات حرل هفحط ااتال  حل  اال اللحةت ال -2

 .الك هألين الابح ألحت لكال الا ناينكححل لم    ال حنل حل  هنحلل الافحح 
نرحلل الا ألرف هفحط ااتال  حل  اال اللحةت الفحشلل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لمالرح ات حرل  -3

 .الك هألين الابح ألحت لكال الا ناينكححل ل ح هنحلل الافحح 
نرحلل هفحط ااتال  حل  راال اللرحةت الفحشلرل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لملرحةت ال ح ترل حرل  -4

 .الك هألين الابح ألحت لكال الا ناين كححللم    ا ه  حل  الا ألف هنحلل الافحح 
نرحلل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لملرحةت ال ح ترل حرل هفحط ااتال  حل  راال اللرحةت الفحشلرل  -5

 .الك هألين الابح ألحت لكال الا ناينكححل لم    ال حنل حل  الا ألف هنحلل الافحح 
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نرحلل هفحط ااتال  حل  راال اللرحةت الفحشلرل هالاح رمل هالفسرب الائ ألرل الكميرل هالجزئيرل لملرحةت ال ح ترل حرل  -6
 .الك هألين الابح ألحت لكال الا ناينكححل حل  لافحح الا ألف هنحلل ا

 
 :مجاالت البحث 1-5
 .لماحةت   ة ال الم ألف نحالل نيف ع ة ب  حل المجال البذري  1-5-1
 .(2013 - 2007  ناينلما شل الااتح ة لماالاحةت   مابل ك ة نالاله ل ال ة   :المجال الزماني 1-5-2
 نح ل ال ررليا اشجررا نرر  ل حررل شلححظررل الاررحةت نررال اال ررب كرر ةل لال ح ررحت الاااميرر :المجااال المكاااني 1-5-3

نح ررل  مررا ه  نح ررل شحشعررل تك ألررت حررل شلححظررل مررالح الرراين ه نح ررل ح انسرر ا ل ألرر ل حررل شلححظررل ا بيرر   ه نيفرر ع  
نح رررل ه نح رررل نرررحالل التضرررحشن حرررل شلححظرررل الفجرررف اة ررر    ه لمف رررح  الاا نرررل حرررل شلححظرررل مرررالح الررراين  

  نح رل ال رليا  رانحه حرل شلححظرل ك كر طه نح رل اةنر حه حرل العحمرال م رااال  ه م رااال    ظايل حرل العحمرالا 
 .نح ل شحل محلح حل شلححظل السمياحنيل(ه 
 
 تحديد المرطلحات: 1-6
مأنررح العارر  الاررفظخ هح ررًح لما اقبررل حررل لابررل كرر ة نررال الاررحةت  عرر   البررحل  ه التلميرر  إش ائيرًح  التحلياا : 1-6-1

 الال الال بررين لمالررح ات   كحةنررتاح ة هن ررح  الارر اب هال ةررأ(هتبعررًح ل  ا ررا  مايررل شلرراالة شسب حً الاقي ررل هال اعيررل 
أ فررحل الافححسررل اللكيكيررل  ررن ، ألررف تسررجي   رراال الالررحهةت هحررل ا نحنرريل هاللررحةت ال ح تررل حررل  رر ،ل الابررح اة 

شؤ رر ًا لاسررت ع  االائ ألررل لتعرر الفحشلررل هالاح ررمل لكرر  ة ررب  مررد لرراة  ررخ شعحلجتلررح إلاررحئيًح  ررن ، ألررف الفسررب
 هلكي ل أالال ة بل الا ألف هتا ن الكحال  التا ألبل شن تعزألز اإل جح يل هشعحلجل السمبيل.

 
 الدراسات الدابقة: 1-7
 دراسة)الحيالي، محمهد هاشم دمحم(: 1-7-1

نيفرر ع  رران الرراه ل  "ال انررل تلميمررل ش ح نررل للررحةت المعررب ال ح تررل هالالررح ات ا نحنرريل ل احنررل كرر ة ال ررال لفررحالل
("  هتررخ تةبيررف الا انررل  مررد ة بررل كرر ة نررال الاررحةت 2008  2007  2006الااتررح   نا ررل ال ةرر  ل  رر ال 

هتخ إنرت اال التلمير  الايراي ل لكر  ة رب   لفحالل نيف ع ال ألح ل الا ح ط محلاه ل الع انل لما انخ الك هألل أ ال 
لبحلر  لر اا الا شرد شرن  يفرل البلر  ةارتال  الا كرز هشلرح ات هانرتبعا ا  هشن  خ اللا    مرد االال الا ألرف

 المعب  ن مكيل الال بين  هنا ت ممت الا انل إلد أهخ اةنتفتحشحت امتيلل
كب  شن نسبل اللحةت ال ح تل هالالح ات الاح مل حل ا   ال أإه نسبل اللحةت ال ح تل هالالح ات الفحشلل  -

 ع إب كحه الع   محلفسبل لمفجحح هالا  .شح اا شلح ة ال ة كححل ال ال ل
 إه أك   اللحةت ال ح تل تك ا ًا الاا  الابح ألحت هل الض بل الجحنبيل هانملح تك ا ًا   بل الجزال. -
هل الافحهلل هانملح تك ا ًا هل شلح ة الا اهغل  كححل إه أك   الالح ات تك ا ًا الاا  الابح ألحت حل ا   ال ال ال ل -

 (.2006( هشلح ة التلا ف ان  تك ا ًا حل العحل 2008ه  2007حل العحشين 
 أشح  ن أهخ الت ميحت حكحنتل

ل تنف الا  هالا  ه ظ  لم حً هحف أن  هاةط إنت اتيجيل لك  لحلل شن اللحةت هح   مد تا ألبحلاةهتاحل م -
 الال بين. حيتع و لل

 لتاحالل اللجاحت الا تاة هإ حنل ت ال ال اخ. تا ألب الال بين  مد ا تكحب ا اةحل التكتي يل غي  الابح  ة -
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 ش ال الافححسل لملا    مد  لاةهتاحل  تا ألب الالح ات م    شيا شن اال  شاح نتلح حل أش ال ش ح ل -
 التكيف هتل يف ش اكز أك   ت اشح.

 
 إجراءات البحث: -2
 ه،بيعل البل  لشتحتخ انت اال الافلو ال مال لاال منهج البحث: 2-1
ال ألح رل  مابرل كر ة نررال شرن نرحالل نيفرر ع  لترخ ااتيررح   يفرل البلر  محلة أل رل العاا ررل هالاؤلار عيناة البحاث: 2-2

 .(2013  2007 لما ناين الك هألين الا ح ط  ان الاه ل الااتح   نا ل ال ة الاحةت 
 
 :وسائ  جمع البيانات 2-3
  االستبيان: 2-3-1

انررحت السررحم ل الا ررح لل التررل تفحهلررت تلميرر  ا الال حررل لابررل كرر ة نررال معررا اإل،ررالى  مررد العايررا شررن البلرر ث هالا  
ترخ  ه فراهح، هشا البحل  ه العايا شرن انرتاح ات التلمير  الا تمارل كراًل  مرد هحرف اللرا  شرن تارايالح  الاحةت

 ( التل تخ تةبي لح حل مل ث ش ح لل ه مد العيفل ناسلح.2 الاملف تلمي إاتيح  انتاح ة ال
 :بلة الذخريةالمقا 2-3-2

لرد ح ر ات انرتاح ة التلمير  هكيفيررل إلمتعر     (1ترخ إشر ال الا ح مرل ال  اريل شرع  راال شرن السرحالة ال ب ال الاملرف 
هتالحررل ا اةررحل حررل كيفيررل لسررحب الالررحهةت الفحشلررل هالاح ررمل   ة ا الابررح   رر ،ل إشرر ال التلميرر  لكرر   رر   شررن 

 لمالح ات ا نحنيل هاللحةت ال ح تل.
 
 راءات الميدانية:اإلج 2-4
 طريقة تحلي  المباريات: 2-4-1

هبعراهح ترخ تل ألملرح إلرد   (  حمحنيرل الارفعSony Digitalترخ تار أل  الابح ألرحت مخنرت اال الرل التار أل  الاياي ألرل 
   رخ الكيرحل  تلمير  شايرع الابح ألررحت الترل ترخ تار أل هح  رن ، ألف الال تر ب ال  اررل(  (DVDا نر اص الميز ألرل 
هشررح تررخ انررت ااشح حررل هررلا البلرر  الت رر ألخ الا  رر  ل  ررن ، ألررف تلميرر    (2اح ة التلميرر  الاملفه مررد هحررف إنررت

شبح ألررحت( حررل كرر  ش نررخ  5الكرر هألين    ينشبح ألررحت( لما نررا 10ا  رر ،ل الاياي ألررل لعرراال شررن الابح ألررحت ه رراالهح 
يرل الا ألرف الالمر  ح را ترخ البحل  ه التلمي  الا الل لك  ة ب شرن نحليرل العراال  هشرن نحل انت اله   ك هل  ألح ل

  أشررح شررن نحليررل ا نررم ب هالة أل ررل ح ررا تررخ إنررت اال التلميرر  غيرر  الابح رر  شررن اررال  ا حررالل فررحتلمير  ة بررل ح أل 
 الاياي ألل ل ن اص الميز ألل  ب  التسجي  الابا  ل.

 ا ل الف ح  امتيللالا ألف اللل ن ألا تلميمح  جب أه ي  ةنياح هالتلمي  الاليح لابح ألحت ك ة نال الاحةت ه 
 ال شل أهلد ....(.أه  أه    ه الا أل حه الاتبح ألحه شن شست ع هالا شاتح ة  -1
 نب   ال الابح اة هة  ج   ت يي هح.أه تلاال الل كحت الاةم ب تلميملح  -2
 التلمي   ا ن أه    ه لل كحت شلح ألل هاةةيل ههلا شح  لاال  ال حئخ محلتلمي . -3
  .(537  1999 ال  حب هاا اه حل ظ ه  ش ألل ،بيايل أه    ه التلمي  -4
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 :الحاالت الثابتةو  اتلمهار المئهية لندب الطريقة إستخراج  2-4-2
  ش  انت  اج نسب ا اةحل ل نحليب ال ال ل  ا ن إتبحى الة أل ل امتيلل

 تسجي  أناحل هأ نحل الال بين الملين يباأهه الابح اة. -
  لتسررجي  الل كرحت التررل   ر ل  لررح كرر  ة رب مل  تررح الكر ة هبلررو    رع إ ررح ة  ( لمل كررل  ار  إنررتاح ة تلمير -

( لمل كرل ال ح،ئررل  حرل كرر  ل ر  شررن الل ر   ال حمررل محلالرح ة الاةم بررل ههفح  جرب أه نررلك  -الارليلل هإ ررح ة 
لد ال اخ أه ارح ج هتعا الل كل اح،ئل  فاشح تلهب إ  مأه الل كل تعا مليلل  فاشح  ستاحال شفلح الا ألف ناسح

 لاهال الامعب إة حل لحةت ال ةع أه الت تيت إلمعحال الك ات ال ة ة  ن الا شد(.
 تجاع الل كحت التل أالاهح ك  ة ب هحل ك  ل   شن الل    ن اًل كحنت مليلل أل اح،ئل(. -
ه مد نربي  الا رح  لسحب الل كحت ال ح،ئل ح ط التل أالاهح الال ب حل ك  ل   شن الل    ال حمل محلالح ة  -

 ( هه لا لبكيل الالح ات.8 -20اح،ئل(  حتلك   8( ل كل شن الافحهلل ال اي ة شفلح 20( أالع 6أه الال ب  نخ 
  خ نست ال نحن ه الفسبل الائ ألل إلنت  اج نسب ا اةحل هكاح  أتلل -

 / شجا ى الل كحت الاليلل هال ح،ئل(.100× نسبل ال ةأ = شجا ى الل كحت ال ح،ئل 
ن  ل مجاع شجا ى الل كحت التل أالاهح كححل إبا أ النح إ جحال نسب ا اةحل لال ب حل الابح اة  ا شًح هلمالح ات  -

حرل ل ر  الاجار ى أحكيرًح هتعحشر  شايعلرح  خ شجا ى الل كحت هلمالح ات   الال ب حل الابح اة الاليلل هال ح،ئل(
 معا بلو إلاحئيًح كاح حل ال حن ه السح ف.

ن ر ل مجارع شجار ى الل كرحت الترل أالاهرح كححرل نح إ جحال نسب أاةحل الا ألف  ا شرًح حرل الابرح اة هلمال برين إبا أ ال -
أحكيررًح  ررخ شايعلررح الال ب ه الاررليلل هال ح،ئررل(  ا ال ررًح  ررخ الل كررحت ال ح،ئررل أ ضررًح  ررخ نجاررع ا  نررحل هلمالررح ات 

 (.541  1999التعحش  إلاحئيًح ال  حب هاا اه 
 :والحاالت الثابتة ب الحاالت الرحيحة والخاطئة للمهاراتطريقة حدا 2-4-3

هتلايرررا الااللظرررحت الافحنررربل لررر   كيفيرررل ا الال هالتعحشررر  شرررع أالال الالرررح ات كححرررل معرررا التأكرررا شرررن اإلشررر الات 
هإلتسرحب الالرحهةت الفحشلرل هالاح رمل هبلرو شرن ارال  اإل،رالى  مرد الا اشرع العمايرل ال حمرل   هاللحةت ال ح تل

الف ررح   فررا إشرر ال الا ح مررل ال  ارريل تررخ تلايررا هأاررل  أل السررحالة ال برر ال   هالا انررحت السررحم ل الا ررح لل تلميرر محل
 لامتيل
التا أل ة مأن ا لح مأل شزل شن أشزال الجسخ هبأل شسححٍل كحنتل  فراشح   ر ل الال رب مرحلتا أل  هتار  الكر ة إلرد  -

كرر ة إلررد الزشي  نةعررت شررن نبرر  الافررحح  أه بهبررت إلررد اررح ج الزشيرر  هألسررتمالح تعررا نحشلررل  أشررح إبا لررخ تارر  ال
 الامعب( تعا اح،ئل.

التلا ف مأن ا ح مأل شزل شن أشزال الجسخ هبأل شسححٍل كحنتل  فاشح    ل الال ب محلتلا ف هت ع الك ة  ان  -
ف نحشلرًح  أشرح إبا لاهال الا شد تلت العح  ل هبرين ال رحئاين( نر ال الامرت الكر ة الا شرد أل لرخ تاامرح  عرا التلرا 

 كحه التلا ف معياًا  ن تمو اللاهال  يعا اح،ئًح.
اإلاارررحال مأن ا رررح شن ال برررحت أه الل كرررل( هبرررأل شرررزل شرررن أشرررزال الجسرررخل  فررراشح   ررر ل الال رررب مخنرررتكبح  الكررر ة  -

ة  مرد هالسية ة  ميلح مرأل شرزل شرن أشرزال شسراح  اا اليراين(  مرا اإلاارحال نحشلرًح  أشرح إبا لرخ يرتا ن شرن السرية  
 الك ة هبهبت إلد الافحح  أه معياًا  فح  ما اإلااحال اح،ئًح.



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 

  ( بكرة قذو انصبالث7002 -7002) دراصت تحهيهيت يقبرَت في انًهبراث األصبصيت وحبالث انهعب انثببتت نهًىصًيٍ

04 

 

الال شلل  فاشح يباأ الال ب محلال شرل لبضرعل اةر ات  مرد ا نر  هألب رد شلتاظرًح مرحلك ة لترد للظرل التا ألر   -
 أه التلا ف  مات الال شل نحشلل  أشح إبا نةعت الك ة أه ا شت شن نية ة الال ب  مات الال شل اح،ئل.

إبا تا ن الال ب اللحئز  مد الك ة شن إشتيح  الافحح  مرحلك ة ا تبر ت الالحهلرل نحشلرل  هإبا  الا اهغل هال ااىل -
 لخ يتا ن كحنت الا اهغل حح مل.

 ج الامعرب أه إمعرحال حال ةعل أل شلحهلرل   ر ل  لرح الال رب الارااحع م ةرع الكر ة هالليرح ة  ميلرح أه ت رتيلح إلرد ار -
 ال ةع نحلجًح هب الحح  عا حح اًل. ا عال ة   ن الا شد 

 ال  ه  امتيللحيلح إبا ت اح ت نحشلل شايعلح اللحةت ال ح تل  االلحةت ال ح تلل تع -
 إبا تخ تفايلهح لسب الزشن الا اص للح. -1
ابح رر ة  ال جررب همرر   الكرر ة إلررد  شيرر  اارر  حررل الامعب الضرر بل الجحنبيررل  هالضرر بل اللرر ة الابح رر ة هغيرر   -2

 ه  بل الزاهألل(.
 إبا إتجلت الك ة إلد الا شد معا أه أمبلت نحن نيًح حل المعب هلسب شح ش ح  إليح أ ال  حل التلا ف. -3

   هب ال  بلو تك ه اللحلل ال ح تل حح مل.
 
 األجهزة واألدوات المدتخدمة: 2-5
 .لحن ب ن ى ة ت ب -
 .(DVD ن ى أن اص -
 انتاح ات التلمي . -
 
 اإلحرائية: الهسائ  2-5
 .(162  1996  التك ألتلنحن ه الفسبل الائ ألل -
 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقذتها: -3
 عرض المهارات والحاالت الثابتة وتحليلها ومناقذتها: 3-1
عااادد المهاااارات الناجحاااة والفاشااالة فاااي سااااحة الفريااا  وسااااحة المناااافس للذاااه  األول فاااي عااارض  3-1-1

 :هية للمهسمين الكرويين وتحليلهاالمباريات كافة وندبها المئ
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04 

 

 الكرويين وندبهم المئهيةللمهسمين ( يبين عدد المهارات الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  األول في المباريات كافة 1جدول)ال

 الكرويين وندبهم المئهيةللمهسمين ( يبين عدد المهارات الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  األول في المباريات كافة 1جدول)ال
 ث انفبشهت في صبحت انفريق(  )ف و/ انًحبوالث انفبشهت في صبحت انًُبفش()ٌ س/ انًحبوالث انُبجحت في صبحت انفريق(  )ٌ و/ انًحبوالث انُبجحت في صبحت انًُبفش(                      )ف س/ انًحبوال

 ( يتبين ما يأتي:1من الجدول)

( نرا  م رت 2013حح  لما نرخ الكر هل إه الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل لمالح ات كححل التا أل   هالال شل  هاإلااحال  هال ةع  هالا اهغرل هال رااى  هالتلرا ف( حرل نرحلل الافر -
( 2007%(  ههررل  الفسررب شايعلررح هررل أكبرر  شررن الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الفحشلررل لما نررخ الكرر هل 6,16%  5,80%  3,79%  6,40%  7,34%  19,31مررد الترر الل  

 %(. 4,25%  3,28%  0,77%  4,54%  6,57%  11,69البحل ل  مد الت الل 
هالال شررررل  هاإلااررررحال  هال ةررررع  هالا اهغررررل هال ررررااى  هالتلررررا ف( حررررل نررررحلل الا ألررررف هنررررحلل الافررررحح  لما نررررخ  إه الفسررررب الائ ألررررل الجزئيررررل الاح ررررمل لمالررررح ات كححررررل التا أل   -

%(  ههرررررل  الفسرررررب 0,95%( 0,83 -%0%( 0,95 -%2,49%( 0,47 -%0,24%( 0,24 -%0,12%( 2,25 -%1,78( نرررررا  م رررررت  مرررررد التررررر الل 2013الكررررر هل 
 -%5,03%( 0,97 -%0,29%( 1,74 -%0,48%( 3,77 -%2,12( البحل ل  مد التر الل 2007ح مل لما نخ الك هل شايعلح هل أم   شن الفسب الائ ألل الجزئيل الا

2,51 )%0,10%- 1,16 )%2,12.)% 

 المهارات                       

 المهسم الرياضي

 التهديف المراوغة والخداع القطع اإلخماد الدحرجة التمرير
 ف ن ف م ف س ن م ن س ف م ف س ن م ن س ف م ف س ن    م ن س ف م ف س ن    م ن س ف م ف س ن    م ن س

20
07

 

 22 44 12 1 34 12 26 52 8 64 10 3 47 144 18 5 68 76 39 22 121 207 عدد المهارات
 66 59 150 204 167 389 المجمهع الكلي للمهارة الهاحدة

 1035 المجمهع الكلي للمهارات

 2,12 4,25 1,16 0,10 3,28 1,16 2,51 5,03 0,77 6,18 0,97 0,29 4,54 13,91 1,74 0,48 6,57 7,34 3,77 2,12 11,69 20 الندبة المئهية الجزئية
 2,12 4,25 1,26 4,44 7,54 6,95 1,26 18,45 2,22 13,91 5,89 31,69 الندبة المئهية الجزئية الكلية

 6,37 5,70 14,49 19,71 16,13 37,58 الندبة المئهية الكلية

20
13

 

 8 52 7 0 49 14 8 21 32 77 4 2 54 78 2 1 62 31 19 15 163 145 عدد المهارات
 60 70 138 138 96 342 المجمهع الكلي للمهارة الهاحدة

 844 المجمهع الكلي للمهارات

 0,95 6,16 0,83 0 5,80 1,66 0,95 2,49 3,79 9,12 0,47 0,24 6,40 9,24 0,24 0,12 7,34 3,67 2,25 1,78 19,31 17,18 الندبة المئهية الجزئية
 0,95 6,16 0,83 7,46 3,44 12,91 0,71 15,64 0,36 11,01 4,03 36,49 الندبة المئهية الجزئية الكلية

 7,11 8,29 16,35 16,35 11,37 40,52 الندبة المئهية الكلية



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 

  ( بكرة قذو انصبالث7002 -7002) دراصت تحهيهيت يقبرَت في انًهبراث األصبصيت وحبالث انهعب انثببتت نهًىصًيٍ

04 

 

 وتحليلها:عدد المهارات الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  الثاني في المباريات كافة وندبها المئهية للمهسمين الكرويين عرض  3-1-2
 وندبهم المئهيةللمهسمين الكرويين ( يبين عدد المهارات الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  الثاني في المباريات كافة 2جدول)ال

 ( يتبين ما يأتي:2من الجدول)

( نرا  م رت 2013 نرخ الكر هل االتلرا ف( حرل نرحلل الافرحح  لمه الا اهغرل هال رااى  ه ال ةرع  ه اإلااحال  ه الال شل  ه لتا أل   ا كححل الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل لمالح ات إه -
( البحل رل  مرد 2007الفحشلرل لما نرخ الكر هل كب  شرن الفسرب الائ ألرل الجزئيرل أ%(  ههل  الفسب شايعلح هل 4%  3,49%  0,92%  7,38%  4%  27,69 مد الت الل 

 %(. 3,30%  0,68%  0,58%  3,50%  3,69%  11,86الت الل 

( نرا 2013 نرخ الكر هل املالتلرا ف( حرل نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح  ه الا اهغرل هال رااى  ه ال ةرع  ه اإلاارحال  ه لتا أل   االالرح ات  اعظرخإه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل ل -
مر   شرن الفسرب الائ ألرل الجزئيرل الاح رمل أ%(  ههل  الفسب شايعلرح هرل 1,23%( 0,41 -%0,10%( 0,62 -%1,74%( 0,31 -%0,21 (%1,85 مد الت الل  م ت 

 %(.2,43%( 0,87 -%1,07%( 1,75 -%7,48%( 1,46 -%0,39%( 5,54( البحل ل  مد الت الل 2007لما نخ الك هل 
 مد  ( نا  م ت2013 نخ الك هل الم هشلح ة الال شل حل نحلل الا ألف هنحلل الافحح  حل نحلل الافحح  لتا أل ة ا مل لالح  إه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح -

 .%(0,49 -%0,68 %(2,13( البحل ل  مد الت الل 2007  شن الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لما نخ الك هل أكبهل ه  %(0,82 -%1,13 %(2,66 الت الل
 

 انًهبراث                          

 انًىصى انريبضي

 انتهذيف انًراوغت وانخذاع انقطع اإلخًبد انذحرجت انتًرير

ف  ٌ    و س ٌ

 س

ٌ  ف و

 س

    ٌ

 و

ف 

 س

ٌ     ٌ س ف و

 و

ف 

 س

ف  ٌ و ٌ س ف و

 س

ٌ  ف و

 س

ف  ٌ و

 س

 ف ٌ ف و

7
0

0
2

 

 77 24 2 00 2 00 08 22 6 67 07 4 26 028 7 2 28 80 77 72 077 747 عذد انًهبراث

 72 28 066 022 020 442 انًجًىع انكهي نهًهبرة انىاحذة

 0072 انًجًىع انكهي نهًهبراث

 7,42 2,20 0,82 0,02 0,68 0,02 0,27 2,48 0,78 6,27 0,46 0,22 2,70 02,40 0,42 0,68 2,62 2,22 7,02 7,74 00,86 72,77 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 7,42 2,20 0,24 0,27 2,72 6,20 0,87 06,20 0,02 00,46 2,62 27,28 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 7,22 2,62 06,02 08,26 07,62 42,07 يتانُضبت انًئىيت انكه

7
0

0
2

 

 07 22 4 0 24 72 6 02 2 88 2 7 27 70 8 00 22 22 76 08 720 707 عذد انًهبراث

 70 66 070  078 20 702 انًجًىع انكهي نهًهبرة انىاحذة

 227 انًجًىع انكهي نهًهبراث

 0,72 4 0,40 0,00 2,42 7,22 0,67 0,24 0,27 2,02 0,20 0,70 2,28 7,72 0,87 0,02 4 2,28 7,66 0,87 72,62 70,02 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0,72 4 0,70 6,76 7,26 2,27 0,77 07,60 0,27 2,28 4,70 48,27 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 7,72 6,22 07,20 02,02 2,22 72,72 انُضبت انًئىيت انكهيت



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 

  ( بكرة قذو انصبالث7002 -7002) دراصت تحهيهيت يقبرَت في انًهبراث األصبصيت وحبالث انهعب انثببتت نهًىصًيٍ

03 

 

 وتحليلها:الكرويين وندبها المئهية للمهسمين  كافة دد المهارات الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس في المبارياتععرض  3-1-3
 وندبهم المئهية ين الكرويينللمهسمكافة المباريات في  نافسالناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة الم المهاراتعدد يبين ( 3جدول)ال

 ( يتبين ما يأتي:3من الجدول)

( نرا  م رت 2013لما نرخ الكر هل التلرا ف( حرل نرحلل الافرحح  ه الا اهغرل هال رااى  ه ال ةع  ه اإلااحال  ه الال شل  ه  التا أل   كححل إه الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل لمالح ات -
( البحل رل 2007كبر  شرن الفسرب الائ ألرل الجزئيرل الفحشلرل لما نرخ الكر هل أ%(  ههرل  الفسرب شايعلرح هرل 5%  4,56%  2,25%  6,93%  5,55%  23,80 مد الت الل 
 %(. 3,78%  1,99%  0,68%  4,02%  5,14%  11,77 مد الت الل 

( نرا 2013التلرا ف( حرل نرحلل الا ألرف هنرحلل الافرحح  لما نرخ الكر هل ه الا اهغرل هال رااى  ه ال ةرع  ه اإلاارحال  ه  مل لاعظرخ الالرح ات التا أل   إه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح -
مرر   شررن الفسررب أ  ههررل  الفسررب شايعلررح هررل %(1,10 (%0,61 -%0,06%( 0,77 -%2,09%( 0,38 -%0,22%( 0,55( %2,48 -%1,81 م ررت  مررد الترر الل 

 -%0,58%( 2,13 -%6,25%( 1,21 -%0,34%( 1,11( %2,96 -%3,83( البحل رررررررررررل  مرررررررررررد التررررررررررر الل 2007ل الجزئيرررررررررررل الاح رررررررررررمل لما نرررررررررررخ الكررررررررررر هل الائ ألررررررررررر
1,02%) 2,27.)% 

الجزئيل الاح مل لما نخ  الائ ألل لكب  شن الفسبأ%( ههل 0,66( نا  م ت 2013الائ ألل الجزئيل الاح مل لالح ة الال شل حل نحلل الا ألف لما نخ الك هل  لإه الفسب -
 %(.0,58( البحل ل 2007الك هل 

 المهارات                      

 الموسم الرياضي
 انتهذيف انًراوغت وانخذاع انقطع اإلخًبد انذحرجت انتًرير

ف  ٌ    و ٌ س

 س

ٌ  ف و

 س

    ٌ

 و

ف 

 س

ٌ     ٌ س ف و

 و

ف 

 س

ف  ٌ و ٌ س ف و

 س

ف  ٌ و ٌ س ف و

 س

 ف ٌ ف و

7
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 42 28 70 07 40 72 44 072 04 072 77 2 82 787 72 07 006 076 60 22 742 442 عذد انًهبراث

 077 22 206 222 722 827 انًجًىع انكهي نهًهبرة انىاحذة

 7064 انًجًىع انكهي نهًهبراث

 7,72 2,28 0,07 0,78 0,22 0,00 7,02 6,77 0,68 6,77 0,70 0,24 4,07 02,66 0,00 0,78 7,04 2,76 7,26 2,82 00,22 70,27 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 7,72 2,28 0,60 2,00 8,28 6,22 0,77 02,68 0.62 07,20 6,22 22,77 نُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيتا

 6,07 7,20 07,20 02,72 04,22 40,20 انُضبت انًئىيت انكهيت

7
0

0
2

 

 70 20 00 0 82 40 04 28 40 067 2 4 076 072 00 07 000 64 47 22 422 270 عذد انًهبراث

 000 026 778 766 082 860 ًهبرة انىاحذةانًجًىع انكهي نه

 0802 انًجًىع انكهي نهًهبراث

 0,00 7 0,60 0,06 4,76 7,77 0,22 7,02 7,77 2,02 0,28 0,77 6,22 2,02 0,77 0,66 7,77 2,77 7,48 0,80 72,80 02,74 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0,00 7 0,62 6,80 7,86 00,27 0,60 04,07 0,70 2,02 4,72 42,04 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 6,00 2,48 04,08 04,67 00,78 42,22 انُضبت انًئىيت انكهيت



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 

  ( بكرة قذو انصبالث7002 -7002) دراصت تحهيهيت يقبرَت في انًهبراث األصبصيت وحبالث انهعب انثببتت نهًىصًيٍ

03 

 

 :هاوتحليل الكرويين وندبها المئهية للمهسمين كافة عدد الحاالت الناجحة والفاشلة للحاالت الثابتة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  األول في المبارياتعرض  3-1-4
 وندبهم المئهية الكرويين للمهسمين كافة فاشلة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  األول في المبارياتعدد الحاالت الثابتة الناجحة واليبين ( 4الجدول)

 ( يتبين ما يأتي:4من الجدول)

ل 10ه ر بل الجرزال   ه ر بل الزاهألرل  هالضر بحت اللر ة غير  الابح ر ة  هالضر بحت اللر ة الابح ر ة  الضر بحت الجحنبيرل ملحةت ال ح ترل كححرلإه الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل ل -
كبر  شرن أ%(  ههرل  الفسرب شايعلرح هرل 1,19%  4,76%  8,33%  7,14%  9,52%  38,10( نرا  م رت  مرد التر الل 2013ا نرخ الكر هل ( حل نحلل الافحح  لمل6ه

 %(.0%  0%  5,48%  4,11%  5,48%  30,14( البحل ل  مد الت الل 2007الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل لما نخ الك هل 
ل 10ه ر بل الجرزال   ه ر بل الزاهألرل  هالضر بحت اللر ة غير  الابح ر ة  هالض بحت اللر ة الابح ر ة  الض بحت الجحنبيل اللحةت ال ح تلعظخ إه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لا -
ل ههررل  الفسررب شايعلررح هرر %(1,19%( 2,38%( 1,19 -%0( %1,19 %(1,19 ( نرا  م ررت  مررد الترر الل2013( حرل نررحلل الا ألررف هنررحلل الافررحح  لما نررخ الكرر هل ل6ه
الائ ألررل  لإه الفسرربه  %( 2,74%( 4,11%( 4,11 -%4,11%( 1,37( %5,48( البحل ررل  مررد الترر الل 2007مرر   شررن الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الاح ررمل لما نررخ الكرر هل أ

( 2007ئيرررل الاح رررمل لما نرررخ الكررر هل الائ ألرررل الجز  لكبررر  شرررن الفسررربأ%( ههرررل 1,19( نرررا  م رررت 2013حرررل نرررحلل الا ألرررف لما نرررخ الكررر هل مضررر بحت الجحنبيرررل الجزئيرررل الاح رررمل ل
 .%(0ل( حل كال الا ناين الك هألين  فسبل 6  حضاًل  ن تسحهل الض بحت الل ة الابح  ة حل نحلل الا ألف ه  بل الجزال %(0البحل ل 

 انحبالث                   

 

 انًىصى انريبضي 

 ضربت انجزاء ضربت انزاويت انضرببث انحرة غير انًببشرة انضرببث انحرة انًببشرة انضرببث انجبَبيت

 و6 و00

 ف ٌ ف ٌ ف ٌ ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س وٌ  ٌ س

7
0

0
2

 

 0 0 7 0 2 4 2 2 2 4 0 0 4 7 4 0 77 08 عذد انحبالث

 0 7 2 02 2 44 انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

 22 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0 7,24 0 4,00 7,48 4,00 4,00 4,00 7,48 0,22 0 7,48 7,24 7,48 0 20,04 74,66 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0 7,24 0 4,00 7,48 8,77 2,72 0,22 8,77 7,48 74,80 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 7,24 2,72 02,80 2,72 60,78 انُضبت انًئىيت انكهيت

7
0

0
2

 

 0 0 0 4 7 2 0 0 6 0 0 0 8 2 0 0 27 07 عذد انحبالث

 6 2 8 07 42 ةانًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذ

 84 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0,02 0,02 4,26 7,28 8,22 0,02 0 2,04 0,02 0,02 0 2,77 2,72 0,02 0,02 28,00 02,86 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0,02 0,02 4,26 7,28 8,22 0,02 8,22 0,02 02,02 7.28 77,26 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 2,04 00,20 2,77 04,78 78,24 انًئىيت انكهيت انُضبت



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلىم الرياضية 

  ( بكرة قذو انصبالث7002 -7002) دراصت تحهيهيت يقبرَت في انًهبراث األصبصيت وحبالث انهعب انثببتت نهًىصًيٍ

44 

 

 :هاوتحليل الكرويين وندبها المئهية للمهسمين كافة رياتعرض عدد الحاالت الناجحة والفاشلة للحاالت الثابتة في ساحة الفري  وساحة المنافس للذه  الثاني في المبا 3-1-5
 وندبهم المئهية ين الكرويينللمهسم كافة في المباريات ثانيللذه  ال منافسعدد الحاالت الثابتة الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة اليبين ( 5جدول)ال

 ( يتبين ما يأتي:5من الجدول)

ل( حررل نررحلل 10 رر بل الجررزال ه  رر بل الزاهألررل  ه ابح رر ة  الضرر بحت اللرر ة غيرر  اله الضرر بحت اللرر ة الابح رر ة  ه  الضرر بحت الجحنبيررل  كححل إه الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الفحشلررل لملررحةت ال ح تررل -
كبر  شرن الفسرب الائ ألرل الجزئيرل الفحشلرل لما نرخ أ  ههل  الفسب شايعلح هرل (%1,11%  16,67%  12,22%  5,56%  33,33( نا  م ت  مد الت الل 2013الافحح  لما نخ الك هل 

 .%(0ل( لكال الا ناين الك هألين  فسبل 6  هالتسحهل حل   بل الجزال %(0%  0%  5,48%  4,11%  5,48%  30,14( البحل ل  مد الت الل 2007الك هل 

ل( حل نحلل 6ل ه10  بل الجزال ه   بل الزاهألل  ه ابح  ة  الالض بحت الل ة غي  ه الض بحت الل ة الابح  ة  ه إه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لاعظخ اللحةت ال ح تل الض بحت الجحنبيل   -
م   شن الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لما نرخ أ%( ههل  الفسب شايعلح هل 2,22%( 1,11 -%0%( 1,11%( 0( نا  م ت  مد الت الل 2013الا ألف هنحلل الافحح  لما نخ الك هل 

( 2013لما نرخ الكر هل  افرحح ألل الجزئيرل الاح رمل لمضر بحت الجحنبيرل حرل نرحلل الهإه الفسبل الائ   %( 2,99%( 4,48 -%5,97%( 1,49%( 4,48( البحل ل  مد الت الل 2007الك هل 
ل 10 %(  حضرراًل  ررن تسررحهل الضرر بحت اللرر ة الابح ر ة حررل نررحلل الا ألررف ه رر بل الجررزال0( البحل رل 2007كبرر  شررن الفسربل الائ ألررل الجزئيررل الاح ررمل لما نررخ الكرر هل أ%( ههررل 1,11نرا  م ررت 

 %(.0هألين  فسبل كال الا ناين الك  ل (ل6ه

 

 انحبالث                   
 

 انًىصى انريبضي 

 ضربت انجزاء ضربت انزاويت انضرببث انحرة غير انًببشرة انضرببث انحرة انًببشرة بيتانضرببث انجبَ

 م4 م44

 ف ٌ ف ٌ ف ٌ ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س

7
0

0
2

 

 0 0 0 0 7 6 2 4 7 2 0 0 2 0 0 2 02 70 عذد انحبالث

 0 0 8 07 4 40 انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

 62 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0 0 0 7,22 8,27 4,48 7,22 2,46 4,48 0,42 0 4,48 0 0 4,48 77,22 72,87 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0 0 0 7,22 8,27 00,47 00,24 0,42 4,48 4,48 77,77 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 0 00,24 77,22 7,22 72,20 انُضبت انًئىيت انكهيت

7
0

0
2

 

 0 0 0 0 7 07 0 0 00 4 0 0 7 0 0 0 20 08 عذد انحبالث

 0 0 02 06 2 42 انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

 34 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0 0 0,00 7,77 06,62 0,00 0 07,77 4,44 0,00 0 7,76 0,00 0,00 0 22,22 70 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0 0 0,00 7,77 06,62 0,00 06,66 0,00 6,62 0,00 72,22 ىيت انجزئيت انكهيتانُضبت انًئ

 0,00 08,82 02,22 2,28 74,44 انُضبت انًئىيت انكهيت
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 :هاوتحليلالكرويين  وندبها المئهية للمهسمين كافة عرض عدد الحاالت الناجحة والفاشلة للحاالت الثابتة في ساحة الفري  وساحة المنافس في المباريات 3-1-6
 وندبهم المئهيةالكرويين  ينللمهسم كافة المبارياتفي  منافسعدد الحاالت الثابتة الناجحة والفاشلة في ساحة الفري  وساحة اليبين ( 6جدول)ال

 يأتي:( يتبين ما 6من الجدول)

ل 10 ر بل الجرزال ه  ر بل الزاهألرل  ه ابح ر ة  الالضر بحت اللر ة غير  ه الضر بحت اللر ة الابح ر ة  ه  الضر بحت الجحنبيرل  كححل ملرحةت ال ح ترللإه الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل  -
كبر  شرن أ%(  ههل  الفسرب شايعلرح هرل 0,57%  2,87 % 12,64%  9,77%  7,47%  35,63( نا  م ت  مد الت الل 2013ل( حل نحلل الافحح  لما نخ الك هل 6ه

 %(.0%  0%  7,14%  5,71%  5%  27,86( البحل ل  مد الت الل 2007الفسب الائ ألل الجزئيل الفحشلل لما نخ الك هل 

ل 10 ر بل الجرزال ه  ر بل الزاهألرل  ه ابح ر ة  الحت اللر ة غير  الضر به الض بحت اللر ة الابح ر ة  ه إه الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لاعظخ اللحةت ال ح تل الض بحت الجحنبيل   -
%( ههرررل  الفسرررب 0,57%( 2,30%( 1,15 -%0%( 1,15( 1,15 -%0,57( نرررا  م رررت  مرررد التررر الل 2013ل( حرررل نرررحلل الا ألرررف هنرررحلل الافرررحح  لما نرررخ الكررر هل 6ه

 %( 1,43%( 3,57%( 4,29 -%5%( 1,43( %2,86 -%2,14حل ررل  مررد الترر الل ( الب2007مرر   شررن الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الاح ررمل لما نررخ الكرر هل أشايعلررح هررل 
 %(.0حل كال الا ناين الك هألين  فسبل  (ل6 حضاًل  ن تسحهل الض بحت الل ة الابح  ة حل نحلل الا ألف ه  بل الجزال

 انحبالث                 
 

 انًىصى انريبضي

 ضربت انجزاء ضربت انزاويت ة غير انًببشرةانضرببث انحر انضرببث انحرة انًببشرة انضرببث انجبَبيت

 و6 و00

 ف ٌ ف ٌ ف ٌ م ف ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س

7
0

0
2

 

 0 0 7 0 7 00 6 2 8 2 7 0 2 7 4 2 22 28 عذد انحبالث

  7 07 78 00 84 انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

 040 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0 0,42 0 2,72 2,04 4,72 7 7,20 7 0,42 0 7 0,42 7,86 7,04 72,86 72,04 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0 0,42 0 2,72 2,04 2,72 00,20 0,42 6,42 7 77 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 0,42 00,20 70 2,86 60 انُضبت انًئىيت انكهيت

7
0

0
2

 

 0 0 0 7 4 77 7 0 02 7 7 0 02 4 7 0 67 22 عذد انحبالث

 2 76 74 02 28 انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

 024 انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

 0 0,72 0,72 7,82 7,20 07,64 0,07 0 2,22 7,82 0,07 0 2,42 7,20 0,07 0,72 27,62 08,22 انُضبت انًئىيت انجزئيت

 0 0,72 0,72 7,82 7,20 07,64 0,07 07,64 0,07 2,22 0,27 74,60 انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

 4,00 04,24 02,22 00,27 76,27 انُضبت انًئىيت انكهيت
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 مناقذة النتائج: 3-2
  مناقذة نتائج المهارات: 3-2-1

     ررلح هتلميملررح نرر ع إه الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الفحشلررل ( هشررن اررال6ه5ه4ه3ه2ه1حررل الجررااه  كححررل 
لمالرح ات حررل نرحلل الا ألررف هنرحلل الافررحح  هرل أكبرر  شررن الفسرب الائ ألررل الجزئيرل الاح ررمل لمالرح ات هحررل كررال 

(  هبا  ة  حشل شا رن أه نر ع أنرح 2013  2007ال  ،ين ا ه  هال حنل شن الابح ألحت لما ناين الك هألين 
( كحنررت الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الفحشلررل لمالررح ات حررل نررحلل الافررحح  أكبرر  شررن 2013لكرر هل حررل الا نررخ ا

(  هكفتيجررل  حشررل أارر ع 2007الفسررب الائ ألررل الجزئيررل الفحشلررل لمالررح ات حررل نررحلل الافررحح  لما نررخ الكرر هل 
الاح رمل لمالرح ات ( كحنت الفسب الائ ألل الجزئيل 2013شا ن أه ن اهح حل الجااه  شايعلح أه الا نخ الك هل 

حل نحلل الا ألف هالافحح  أن  شن الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لمالح ات حل نحلل الا ألرف هالافرحح  لما نرخ 
( مرررررحلتا    مرررررد الا نرررررخ 2013(  هألعرررررزه البرررررحل  ه ا شررررر  الرررررلل  شرررررح الا نرررررخ الكررررر هل 2007الكررررر هل 
لفحشلرل حرل نرحلل الافرحح  هالاح رمل حرل نرحلل ( حل التاحهت اللحم  محلفسب الائ ألرل الجزئيرل ا2007الك هل 

الا ألررف هالافررحح  إلررد شرراع إش حنيررل تفايررل الال بررين لمالررح ات ا نحنرريل هإت حنلررح م رر   كبيرر  حررل ناررف شمعررب 
الا ألف هالافحح  شن اال  تا ألبحت هل كحنت حل هانعلح أن ب إلرد شرح يراه  حرل الابرح اة  هبابرح ة أار ع كحنرت 

يل م ر   كبير  حرل التارح ألن الترل  ضرالح الافلرحج الترا ألبل لمكرحال  الترا ألبل حرل هفحط تا ألبحت تلا  اا مر
(  هالترررل تعتارررا  مرررد الت ظيرررف الالرررح ل هالبرررانل هال ةةرررل هالفاسرررل  ررران الجحنرررب 2013الا نرررخ الكررر هل 

ال ةةرررل  إب   ررر ه الافرررحح  ش شررر ال حرررل الك يررر  شرررن ا هنرررحت الترررل ترررا ب الال بررر ه حيلرررح  مرررد هرررل  الجاررر  
اللج شيررل هالتل كررحت الاححعيررل هغي هررح شررن التررا ألبحت ال ةةيررل الاارر  ال لرراات التا ألبيررل التررل تعررز   ال ةةيررل

ا الال الالرح ل تلرت  رر ط الافرحح  هال مر   محلتررا ألبحت إلرد الارر  ة الا مرد   شر ال الال ررب هالافرحح   مررد 
ححعيل م     حلل هشتايز أ  يل الامعب  ههلا ي  ح مأه الال بين كحن ا  اتمك ه ماحت شلح ألل هج شيل هال

التررل تا فررح شررن التلرر ط هالمعررب هالافررحه ة  مررد الرر غخ شررن  رريف الاسررححل هالك ححررل العاال ررل اللحمررمل هالضرر ط 
الفحتو  ميلخ ،ب ح لزشن ا الال هالاتةمبحت الافيل لم حن ه  ههلا  عةل شؤ  ًا ا جح يرًح مرحه ترا ألب الالرح ات كرحه 

التا ألبحت ال ةةيل الاا  ال لاات التا ألبيرل حكرحه "شرن الضر ه ل أه   ر ل  للح ال نت الكبي  هالكححل شن اال 
الاررررررا ب  تا ألبحتررررررح ل حررررررع شسررررررت ع ا الال الالررررررح ل لال بررررررين هالتررررررا ألب هالت كيررررررز  مررررررد الجارررررر  ال ةةيررررررل 

(  ا ش  اللل أ ةد ا جح يل تاح   الال ب ه حل تةبي لخ لم ةط الا    ل حل 31  1995هت بيتلح" ش تح  
ة هألؤكررا بلو الجبرررحلل( م  لررح أه شبررراأ نالشررل  اميرررل التررا ألب شلرررخ شرراًا إب ترررتخ هررل  العاميرررل شررن ارررال  الابررح ا 

شلحهلررل الاررا ب تفظرريخ  اميررل التررا ألب  ررن ، ألررف تلايررا اللررا  هإاتيررح  الة أل ررل هش  نررحت العاميررل التا ألبيررل 
(  73  2003جرح  حيلح الجبرحلل ههفح  جب أه تارح  هرل  العاميرل مارح يت رحمح شرع الافححسرل الار اال تل يرف اإلن

هإه أالال هررل  الالررح ات  رران ا الال ال ةةررل هالتكرر ا  الاسررتا  للررح هت بيتلررح أالع إلررد الضرربط الجيررا  الائلررح 
هتالحررل ا اةررحل التررل نرررا   ررع حيلررح الال بررر ه هلسررن التارر   مررحلك ة الهه ح ررراانلح أه ت ررتيتلح  ياررح إبا كرررحه 

   ل شاًا. الال ب تلت   ط الافحح  الااحشئ هال
( ح ا  كز حل تا ألبحتح  مد التاح ألن البانيل حل تة أل  الجحنرب 2007هأشح الكحال  التا ألبل حل الا نخ الك هل 

البانل هالتا ألب الالح ل حل تة أل  الالح ات ا نحنيل حل معم ال نت  هالتاح ألن البانيل الالح ألل حل تةر أل  
فك ه شفااين ملف هرلا الكرحال  الترا ألبل كحنرت هفرحط ترا ألبحت كال الجحنبين البانل هالالح ل حل هنت اا   هل
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هتل كررحت اةةيررل هج شيررل هالححعيررل شيرراة شرراًا إب كررحه ة برر  الا ألررف  عامرر ه محةنت ررح  السرر ألع حررل ناررال 
الامعب الا ألف هالافحح ( هتباي  ش اكزهخ  فرا تفايرل الالرحل هال اشبرحت ال ةةيرل اللج شيرل هالاححعيرل هالترل شرن 

يح ة  مد الك ة هتلايا ش شد الافحح  ا ش  اللل ة  عةرل الا مرل الافحنربل لمافححسرين حرل تارليح  أنلح الل
أه ح لخ ال ح،ئل حل معم ا هنحت هألجعملخ  ا راهه الت كيرز العرحلل لربعم ال نرت  هلكرن هرل  الترا ألبحت لرخ 

التارح ألن الاعةرحة حرل  ( هكرللو اا مريل2013تا  إلد اللجخ التا ألبل اللل ا تاا  الارا بين حرل الا نرخ 
 ال لاة التا ألبيل ال الاة.

أشررح محلفسرربل لملررحةت الاح ررمل التررل لررا ت حررل الالررح ات  يعزههررح البررحل  ه إلررد الافححسررل اللكيكيررل هشررح يت تررب 
 ميلررح شررن  رراة حررل الجلررا الابررله  هالتعررب اللحمرر  لرراع الال بررين مسرربب أالال الالررح ات الا تماررل كررحلتا أل  

ال هال ةررررع هالا اهغررررل هالتلررررا ف هتفايررررل اللررررحةت ال ح تررررل هغي هررررح شررررن التل كررررحت ال ةةيررررل هالال شررررل هاإلااررررح
اللج شيرل هالاححعيررل  "ةه ك رر ة الاجلر ال الررلل   رر ل مررح الجلرح  العارربل حررل انرتكبح  هتلميرر  الاعم شررحت التررل 

يرل الترل ي اشللرح تامح  ن ، ألف الاؤ  ات الساايل هالبا ألل هالا مالت العابيل الاتعم رل مرحلا انف ال ةة
الال ب ماح  ايبح شن اإلشلحال اللل  ع ن  ا الال الجيا لال ب مسبب  رال الت احرف العضرمل هالعاربل الفرحتو 

 (.26  2004 ن هلا الاجل ال" ك و 
حل الجااه  الستل كححل التل تخ    لح هتلميملح ناللظ أه الفسب   مناقذة نتائج الحاالت الثابتة: 3-2-2

الفحشلل لملحةت ال ح تل حل نحلل الا ألف هنحلل الافحح  هل أكب  شن الفسب الائ ألرل الجزئيرل  الائ ألل الجزئيل
(  2013  2007الاح مل لملحةت ال ح تل  هحل كال ال  ،ين ا ه  هال حنل شن الابح ألحت لما نراين الكر هألين 

ئيرل الفحشلرل لملرحةت ال ح ترل ( كحنرت الفسرب الائ ألرل الجز 2013هكللو  ا ففح شاللظل أنح حل الا نخ الكر هل 
حرررل نرررحلل الافرررحح  أكبررر  شرررن الفسرررب الائ ألرررل الجزئيرررل الفحشلرررل لملرررحةت ال ح ترررل حرررل نرررحلل الافرررحح  لما نرررخ 

( 2013(  حضرراًل  ررن شاللظررل أار ع  ا ففررح ش ررحهاتلح حررل الجرااه  كححررل أه الا نررخ الكرر هل 2007الكر هل 
 ح تل حل نحلل الا ألف هالافحح  أن  شن الفسب الائ ألل الجزئيرل كحنت الفسب الائ ألل الجزئيل الاح مل لملحةت ال

(  هألعرزه البرحل  ه حرل تار   الا نرخ 2007الاح مل لملحةت ال ح تل حل نحلل الا ألف هالافحح  لما نخ الك هل 
( حرررل التارررحهت اللحمررر  محلفسرررب الائ ألرررل الجزئيرررل الفحشلرررل حرررل 2007(  مرررد الا نرررخ الكررر هل 2013الكرر هل 

حح  هالاح رمل حرل نرحلل الا ألرف هالافرحح  إلرد شراع إش حنيرل تفايرل الال بر ه لملرحةت ال ح ترل هإت حنلرح نرحلل الافر
م ر   كبيرر  حررل ناررف شمعررب الا ألررف هالافررحح  شررن ارال  تررا ألبحت ش  اررل لجارر  تكتي يررل حررل اللررحةت ال ح تررل 

الال بررين هتفايررل اللررحةت  هالتررل انررتةحى الال برر ه ت شاررل هررل  التكي ررحت ال حمررل الا نرر شل هح ررح إلش حنيررحت
ال ح تررل م رر   شيررا هشملرر   شررن اررال  التررا ألبحت الاسررتا ة هالافتظاررل حررل الافلررحج التررا ألبل لمكررحال  التررا ألبل 

(  هالتل كحنت حل هانعلح أن ب إلد شح ياه  حرل الابرح اة  ح را كرحه لملرحةت 2013الاتايز حل الا نخ الك هل 
ا ألب  مرد تل كررحت ش تمارل هشتف  رل هش ةرط للررح شسرب ًح هشا هنرل هح ررًح ال ح ترل ال نرت الافحنرب هالجيررا حرل التر

إلش حنيحت الال بين هالافححسين هشاح ا  ميلح  ان هنت كبي  شن اال  ال لراات التا ألبيرل همر  الال بر ه 
 ألبحت  حيلح إلد امليل حل ا الال هإش حنيل إنت اح  هل  اللحةت محاتال  أن ا لح م    إ جح ل هتبعرًح للرل  الترا

هشررن شلررل أارر ع كررحه ة برر  الا ألررف  اتمكرر ه الالررح ات الاتايررزة التررل تعةرريلخ ال  ررل هالانررل العحليررل حررل الررتل خ 
مررحلك ة هاحمررل حررل شمعررب الافررحح   هبلررو لاعحليررل ا الال اللجرر شل الاارر  هررل  الافة ررل ا شرر  الررل يررؤالل إلررد 

 برل الا ألرف هاحمرل حرل شمعرب الافرحح  شارح أ بحط الحح حت الا ألف الافحح   إب كحنت هفرحط ل كرل شسرتا ة لال
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شع  الافحح   عااهه إلد ا تكحب ا اةحل الابح  ة هغي  الابح  ة ل ة  ة اللجاحت الا تاة هاللل يرؤالل إلرد 
ل( هحررل أليررحه  10ا تارحى لارريمل  رراال هرل  الضرر بحت اللرر ة هترر اكخ هرل  ا اةررحل نرريؤالل إلررد  ر بل الجررزال 

ل(  أه نرا يمجرأ الافرحح  إلرد نةرع الكر ة أه  6جزال شاح تسا   ن  ر بل الجرزال أا ع ا تكح لح الاا  شفة ل ال
إمعحالهررح هت ررتيتلح  هبحلتررحلل نرر   تررزالاال  رراال اللررحةت ال ح تررل هنسرربلح كضرر بل الزاهألررل أه الضرر بل الجحنبيررل ةه 

هالضررر ط  الررراححى حرررل لابرررل كررر ة ال رررال لمارررحةت  لترررحج إلرررد الت كيرررز ال رررايا حرررل ش اقبرررل تل كرررحت الالرررحشاين
  2004الاسررتا   مرريلخ التررل تلرر   الهه تلرر كلخ مسررل لل هشررفعلخ شررن انررتالل الكرر ة هش اشلررل الا شد ك ررو 

78.) 
هأل شح البحل  ه إ تاحى الفسربل الائ ألرل الجزئيرل لملرحةت الفحشلرل حرل شمعرب الافرحح  إلرد التكتيرو العرحلل الرلل 

ب ررت اررال  التاررح ألن هالتررا ألبحت  مررد اللررحةت ه ررعح الكررحال  التررا ألبل حررل تفايررل ال ةررط هالتل كررحت التررل ،
ال ح تل   ه "تكتيو اللحةت ال ح تل لح أهايل كبي ة لما ألرف حرل لابرل كر ة ال رال ال احنرل هتةبيرف الال برين للرل  
ال اشبحت التكتي يل  ن ، ألف اةط المعب الا تمال اللل تلا  مل كرل الال برين لمت مرب  مرد ة برل ال ارخ 

ح أه تكررر ه انيرررل تا  رررلح ظررر ه  الابرررح اة هإشرررح أه تكررر ه شا هنرررل هشرررا بًح  ميلرررح لاتررر ات هاه اةرررط المعرررب إشررر
(  أشرررح محلفسررربل لملرررحةت الاح رررمل  يعزههرررح البرررحل  ه إلرررد ا اةرررحل الترررل ا تكبلرررح 124  2005، ألمل" الارررا 

 ررعلح الال برر ه  رران إ،ررح  نررحن ه المابررل  حاررل معررم ا ليررحه يمعررب الال ررب الكرر ة ههررل شتل كررل أه  ررال ه 
 مد ال ط أه لاسلح محليا لا تين شتتحليل ههل نحكفل  مد ا  و أه اشتيح  الزشن الا ارص لتفايرل الضر بل 

  اٍه( أه إ شحى الك ة إلرد لرح ا الا شرد م ر   ش رحلف لم رحن ه ههر  تلرت  ر ط الافرحح  أه ح رااه  4هنا   
هاةنسرررجحل شرررن ارررال  التل كرررحت السررر ألعل  الت كيرررز لمتلررر ط الا نررر ل لملحلرررل ال ح ترررل الاعفيرررل أه  يرررحب التارررحهخ

لال بين اناسلخ اه غي هح شن اةنبحب  "إب تتلاال أهايل اللحةت ال ح تل  ران نرحن ه المابرل مليرل نر  ل تفايرل 
الر كالت ال ح تل  كمررل التاررحا  هال كمرل ال كفيررل  هالرر كالت اللر ة الابح رر ة هغيرر  الابح ر ة( اررال  الارراة ال حن نيررل 

ها تبح،لح مآليل التاكي  الس ألع السح ف حل كيفيرل تفايرل ال كمرل أه ال شيرل هتعرحهه شايرع الال برين    انل( 4ههل 
اللل  اب حل التفايل الاليح هالاؤ    هألتةمب بلو حل اه    ه ا ضرحل الا ألرف ك ر  حرل ه رع اةنرتعااال 

 (.125  2005ا لمتعحش  اللج شل الس ألع شع هل  ال كالت هانت الللح هه علح ش  ع التفايل الا
 
 االستنتاجات والتهصيات: -4
 االستنتاجات: 4-1
إه الفسب الائ ألل الفحشلل لمالح ات أكب  شن الفسب الائ ألل الاح مل لمالح ات حل الا ناين الك هألين هحل  -

ب (  إ2007كال ال  ،ين  شح  اا شلح ة ال ةع حل كال   ،ل الابح اة هشلح ة الا اهغل لم    ال حنل هلما نخ 
كحنت الفسبل الائ ألل الاح مل أكب  شن الفسبل الائ ألل الفحشلل  حضاًل  ن أه الفسب الائ ألل الفحشلل لمالح ات 

 (.2007( هل أكب  شن الفسب باتلح لما نخ 2013حل نحلل الافحح  هحل ال    ا ه  لما نخ 
( هل أكب  شن 2013لما نخ إه الفسب الائ ألل الفحشلل لمالح ات حل نحلل الافحح  هحل ال    ال حنل  -

 (.2007الفسب باتلح لما نخ 
( هل أكب  شن 2013إه الفسب الائ ألل الفحشلل لمالح ات حل نحلل الافحح  هحل الابح ألحت كححل لما نخ  -

 (.2007الفسب باتلح لما نخ 
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 تل حل الا ناين إه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت ال ح تل أكب  شن الفسب الائ ألل الاح مل لملحةت ال ح -
( إب 2007ل( حل ال    ا ه  شن الابح اة لما نخ  10الك هألين هحل كال ال  ،ين  شح  اا   بل الجزال 

كحنت الفسبل الائ ألل الاح مل أكب  شن الفسبل الائ ألل الفحشلل  حضاًل  ن أه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت 
 (.2007( هل أكب  شن الفسب باتلح لما نخ 2013نخ ال ح تل حل نحلل الافحح  هحل ال    ا ه  لما  

( هل أكب  2013إه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت ال ح تل حل نحلل الافحح  هحل ال    ال حنل لما نخ  -
 (.2007شن الفسب باتلح لما نخ 

( هل 2013 إه الفسب الائ ألل الفحشلل لملحةت ال ح تل حل نحلل الافحح  هحل الابح ألحت كححل لما نخ -
 (.2007أكب  شن الفسب باتلح لما نخ 

إه أك   الالح ات تك ا ًا حل كال   ،ل الابح اة لما ناين الك هألين هل التا أل   هانملح تك ا ًا حل كال  -
(  هشلح ة التلا ف هل ا ن  تك ا ًا هحل كال ال  ،ين 2007ال  ،ين هل شلح ة الا اهغل لما نخ 

 (.2013لما نخ 
اللحةت ال ح تل تك ا ًا حل كال ال  ،ين لما ناين الك هألين هل الض بل الجحنبيل  هانملح تك ا ًا حل إه أك    -

 كال ال  ،ين لما ناين الك هألين   بل الجزال.
 التهصيات: 4-2
اةهتاحل  تا ألب الالح ات هح ًح لتل كحت اةةيل شا هنل هش ن شل لاح ل  تح شن إ جح يل حل التأ ي    -

 بين التا ألب  ميلح ماح يفسجخ شع ك  لحلل شن اللحةت هتبعًح لظ ه  هش انف المعب الات ي ة ه مد الال
 اللل يتع و لح الال بين  حضاًل  ن تة أل  كال الجحنبين البانل هال ةةل شن اال  هل  التا ألبحت.

تتاللل شع إش حنيحت اهتاحل الكحال  التا ألبل    ع  اال شن اةنت اتيجيحت هال ةط ال حمل م   لحلل  ح تل  -
الال بين هالا نف الاتبحين للحةت هظ ه  المعب الاتف  ل  هب حمل  فاشح    ه الال بين هالك ة ن ألبًح شن 

 ش شد الا ألف الافحح . 
اةهتاحل محل ا ميل التا ألبيل شن لي  التاح ألن هشاح نتلح حل أش ال ش ح لح  ش ال الافححسل لملا    -

 ت ألحت أحض  لال بين هتل يف العحش  الالخ حل الابح اة الجحنب الفاسل( م    شت ال. مد التكيف هتل يف شس
  المرادر

     كل السفامحال لمةبح ل.1(ل التكفيو هالتحكتيو حل ااحنل ك ة ال ال   2005ألاا   احال  بي   -1
لارررحئيل حرررل ملررر ث الت بيرررل (ل التةبي رررحت اإل1996التك ألترررل  هال رررع  حنرررين هالعبيرررال  لسرررن    برررا  -2 

 ال ألح يل  الا  الكتب لمةبح ل هالف    الا م   الع ا .
   لم اه  شا .4(ل التا ألب ال ألح ل الفظ ألل هالتةبيف   2003الجبحلل    أل   -3
 شزألاة هشف لل  الا  الكتب لمةبح ل هالف    الع ا . 2(ل ك ة ال ال   1999ال  حب   هي  نحنخ هاا اه  -4
   ش تبل شزأل ة ال  ال  الافا  ة  شا .1(ل ك ة ال ال ال احنيل    2004ح هه   ك و  ه -5
 (ل التةبيف العامل حل تا ألب ك ة ال ال  الا  الاك  الع بل  ال حه ة  شا .1995ش تح   لفال شلا ال  -6
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 ( المقابلة الذخرية1الملح )     

 مكان العم  االختراص اسم الخبير واللقب العلمي

 شحشعل الا م / كميل الت بيل البانيل ه م ل ال ألح ل قيحا هت  ألخ/ ك ة ال ال  ش ل شلا ال لسينأ.ال 

 شحشعل الا م / كميل الت بيل البانيل ه م ل ال ألح ل قيحا هت  ألخ/ ك ة ال ال  أ.ال هليا احلا  شب 

 الت بيل البانيل ه م ل ال ألح ل شحشعل الا م / كميل التا ألب ال ألح ل/ ك ة ال ال أ.ل.ال شعن  با الك ألخ الليحلل

 شحشعل الا م / كميل الت بيل البانيل ه م ل ال ألح ل  البحي شي حنيو/ ك ة ال ال أ.ل.ال ن أت م ي  اللسحهل 

 شحشعل الا م / كميل الت بيل البانيل ه م ل ال ألح ل  قيحا هت  ألخ/ ك ة ال ال لماحةت ل.ال  اح   لحب الاا
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 حلي )المهارات والحاالت الثابتة(( استمارتي الت2الملح )

 

 انًهبراث                       

 انًىصى انريبضي

 انتهذيف انًراوغت وانخذاع انقطع اإلخًبد انذحرجت انتًرير

 ف ٌ ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ    و ٌ س ف و ف س ٌ    و ٌ س ف و ف س ٌ    و ٌ س

7
0

0
2

 

                       عذد انًهبراث

       انًجًىع انكهي نهًهبرة انىاحذة

  انًجًىع انكهي نهًهبراث

                       انُضبت انًئىيت انجزئيت

             انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

       انُضبت انًئىيت انكهيت

7
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0
2

 

                       عذد انًهبراث

       نهًهبرة انىاحذةانًجًىع انكهي 

  انًجًىع انكهي نهًهبراث

                       انُضبت انًئىيت انجزئيت

             انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

       انُضبت انًئىيت انكهيت

 انحبالث                   
 

 انًىصى انريبضي 

 ضربت انجزاء ضربت انزاويت انضرببث انحرة غير انًببشرة انضرببث انحرة انًببشرة انضرببث انجبَبيت

 م4 م44

 ف ٌ ف ٌ ف ٌ م ف ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س ف و ف س ٌ و ٌ س

7
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2

 

                   عذد انحبالث

       انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

  انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

                   تانُضبت انًئىيت انجزئي

             انُضبت انًئىيت انجزئيت انكهيت

      انُضبت انًئىيت انكهيت
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                   عذد انحبالث

      انًجًىع انكهي نهحبنت انىاحذة

  انًجًىع انكهي نهحبالث انثببتت

                   انُضبت انًئىيت انجزئيت

             ت انجزئيت انكهيتانُضبت انًئىي

      انُضبت انًئىيت انكهيت


