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امللخص
هدف البحث الى قياس السمات الدافعية لدى العبي التايكواندو الدرجة الممتازة وافترض الباحثان وجود فروق

ذات داللة احصائية بين السمات الدافعية لدى العبي التايكواندو الدرجة الممتازة  .واشتممت عينة البحث العبو اندية الدرجة

الممتازة لمموسم الرياضي ( )0200-0202والبالغ عددهم ( )52العبا يمثمون اندية (الشرطة  ،الكهرباء ،الكرخ،

المستقبل ،الميناء ،ميسان ،باشكوتن و بابل) واستخدم الباحثان المقياس المعد من قبل عالوي ( )0992كأداة لجمع

البيانات وبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيا :استنتج الباحثان ما يأتي:



عدم وجود فروق ذات داللة معنوية لسمة الحاجة لالنجاز لدى العبي التايكواندو الدرجة الممتازة.

وجود فروق ذات داللة معنوية في السمات (الثقةة بةالنفس ،التصةميم ،ضةبط الةنفس ،التدريبيةة) لةدى العبةي التايكوانةدو

الدرجة الممتازة .
واوصى الباحثان:


التأكيد عمى تطةوير السةمات الدافعيةة (الثقةة بةالنفس ،التصةميم ،ضةبط الةنفس ،التدريبيةة) فةي الوحةدات التدريبيةة ،



اجراء بحوث مشابهة عمى العاب رياضية اخرى.

ووضعها في البرنامج التدريبي كونها تسهم في تطوير قابميات الالعب والوصول الى المستويات العالية.

*الكلمات المفتاحية  :السمات الدافعية  -التايكواندو
Measuring the Motivational Traits for the players of First Class Tae Kwon Do clubs
Lecturer : Mahmood Muttar

Assist. Prof. Dr. Mahmood Shukur Salih

Abstract
The research aims at measuring the motivational traits for the players of first-class tae
kwon dot clubs .The researchers have hypothesized that there were significon differentes
among the motivational traits for the first-class tae kwon do players .The sample has
composed of the first-class players of the athletic season 2010 .The players were (50) whom
they representing the fallowing clubs (Alshurtah , Al-Kuhruba'a,Al-Karkh,Al-Mustaqbal,
Al -Meena'a, Missan, Pashkotin, and AR Babil) clubs . The researchers have adopted the
scale prepared by Allawi ( 1990) as an instrument for collecting data . After the data have
been classified and treated statistically ,the researchers have concluded the following :

There were significant differences in the trait of the need of achievement for the
first-class tae kwon do players .
There were significant differences in the (self-confidence, determination , self-



control , training ) traits for the first-class tae kwon do players .
The researchers have recommended the following :
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Making sure of the development of the motivational traits (self-confidence,



determination , self-control , training ) traits in the training units and their position
in the training program for they contribute in developing the player's capabilities
and accessing high levels .
Making similar researches on other athletic games

 *Keywords: Motivational traits - Tae Kwon Do

 -0التعريف بالبحث

1-1



المقدمة واهمية البحث

يعد موضوددضلماف اةعيد م

جويعددلمفمة ددضمي دديما

))Motivationمضاحد امودكما اددومافوضوددضعلممةددفمعادديمافدثارماالويد مضااددلو م ال وددليمافثددلرم

مافددانميوي د ماكميعددو مفوددلااميويددءمعاددءمسفددعما ثع دضاممعاددعمثاندد،مضعاددعمافاعد مود مم م دوامثدد،مفم

ضعاي،مةأكممافووبفمافويلوفمميج موعوة م ضاة موولوند ما ةد او مفاويلود مح دعمي ندثعمفد،ماكميند ا لم كم حاد اليمعادعم
عضيوما ائ يمعاعمافثحضما ةوء.مةل امم ي ضكمواووامضجي ام م اامم لكميووفماف ضاة مف ىمافاو م .م

(م او مفم0222فم)11م

ف ددافامة ددلكمال دداامافوضو ددضلمف دد،ماالويد د موئيند د ممة ددفم ددءمول و دد،معا دديماف ددثارمافويلو ددفمح ددعما كمو ددكموا ددلالييم

ض عبيقددلممثانددي ممضيوجد مافددامسفددعمافحقيقد مافقلئاد ماكم ددءمندداضامضوامام اةد مضاع بددلوماكمافد اة مالددضموحددوامافندداضامسنم
وكممضواممالاامافناضام ضىم اةعي م عوءمعاعم حويامافناضامم.م م

اكموولون مافويلوي معاعماخ ال ماثضاع دلم ح دضنمعادعمجويد معثل دوما

افوج ود د مااماكموولوند د مافالعد د ممفاويلود د مبلثد ددع لمافو عد د مضوجل

دلءما ج ودلعفمبديكما ةد او مةدفم

ددلمافو ثضعد د م د د اومعا ددعمن دداضاما ةد د او مم اماكم

افالعبيكماضمافويلويكمف يم ضاةد مضويدضءممضحلجدلمميندعضكمسفدعماددبلع لمضبالددامماكمامفندولمماف اةعيد مف دلم ضوامو ودلم

ةددفموةد مموند ضىما اممافالعد مضاث لجيد معاددعماخد ال ما ثدددع مافويلوددي مضوددكموددوث لممفعبدد،ماف لي ضاثد ضمم ام عد مالدداام
افاعبد مةدفمافعدوانمودكما فعدل ماف دفم دممماال ولودلم بيدوامودكم بدءموولوندي لمةودالمعدكمم ضث دلمفعبد ممم ضفوبيد معلفويد م

يولوند لماف ايددوضكمضالددفممفعبدد،م ح ددليمسفددعماف ايددوموددكمافوعد اممضا ج د مفوولوند لمة ددفمن د ا،معاددعمافجوي د مضيو ددكم
وولون لمةفم نمو لكمضفيرمةقعمةفمافقلعلممافو اق ماضمافو دضة م.ممممممممممم م

م ضوولنبنمةدأكممفاندولمماف اةعيد ماالويد م بيدو مةدفمحيدل مافويلودفممبض د ماكمالداامافندولممالدفم محد مم بعدل م

افدخ ي مضوكمافوقلييرمافثاني مافو و مضوكمخالءموعوة مون ضىمافنولمماف اةعي مفالعبيكمبدد عموعوةد مود ىم حقيدنم
ا ال د ا موددكمافضح د امماف وبي د ماف ددفمي اق ددلمافالعبدديكمحيددحم وددكماالوي د مافبحددحمةددفمماف عددو معاددعمالدداامافنددولممض نم

افندولممالدفما بددو مفد ىم عبدفمماف لي ضاثد ضماف وجد ممافوو دل مضا خددامب دلمودكماجددءم حقيدنم الد ا مض ليددلمم
ع مضيومض ق يمالاامافاعب ماف فمم مموضاجلم بيوامةفما ضنلعمافويلوي م .م

د مةددفم

 0-0مشكمه البحث :

اكمةق د اكماف اةعي د مف د ىمافالعبدديكميع د مود د ا،ماامماكموعوة د مون د ضىمافنددولمماف اةعي د مف د ىمافالعبدديكمي ض ثددلم

بو ددواممعاويد م يقد ممعددكمود ىم حقيددنما الد ا مةددفماعد ا مافالعد ماعد ا اممثاندديلمضبد ثيلمضاالثيددلم كمافددامي يد موددكم
وعوةد مضة دديمافالعد مفثاندد،مضةقد اكمالدداامافجد مميعد مث يجد مع نددي معاددعما عد ا مافبد ثفمضافدداالثفمفالعد مم اماكمافبحددحم

افحلففمميناعمافوضممعاعم يلرمافنولمماف اةعي مضاو أىمافبلحالكمم وان مالاامافود ا مم ام ل فموحلضف،مو ضاودع مودكم
بءمافبلحايكمفا عو معاعمابعل اللمضوكمالثلمبو ممالاامافود ا مضميو كماخ

لواللمعاعممد ءماف نل ءماأل فم:ممم م

م-مولمالفمافنولمماف اةعي ما بو مف ىم عبفمماف لي ضاث ضماف وج مافوو ل م؟م
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 3-0أهداف البحث:

1-3-1مماف عو معاعمافنولمماف اةعي مفالعبفم ث ي ماف وج مافوو ل مباعب ماف لي ضاث ضم .م

0-3-1مم اف ع ددو معا ددعمافا ددوضنمة ددفمافن ددولمماف اةعيد د مب دديكماند د جلبلمم ةد د او مافعيثد د معا ددعموقي ددلرمافن ددولمماف اةعيد د م
ضافو ضنعمافاووفمفاوقيلرم .م

3-3-1مماف عددو معاددعمافنددولمماف اةعي د ماأل اددومي ددضواموددكمبدديكمجوي د مافنددولممفالعبددفماث ي د ماف وج د مافوو ددل مباعب د م

اف لي ضاث ضم.م م

 4 -0فرض البحث :

مضج مةوضنمماامم ف،ماح لئي مبيكمافنولمماف اةعي مف ىم عبفماف لي ضاث ضماف وج مافوو ل م .م

 5 -0مجاالت البحث

 0-4-0المجال البشري:م عبضماث ي ماف وج ممافوو ل مبلف لي ضاث ضمفاوضنيمافويلوفمم(م0211-0212م) م
 0-4-0المجال الزماني :م-11م00مم/م/0م0212م .م

 3-4-0المجال المكاني :م لع مثل نمافدوع مافويلوفم/مب ا م .م
 6 -0تحديد المصطمحات

 -التايكواندو :مضالفمةفمودكمةثدضكمافق دلءميعدض ما دا لمسفدعم ضويدلمثددأممم بدء()0222مندث ممضالدضم عثدفمةدكماند خ ايم

افو ءمبلفوجءمضافوو مبلفقبو مممممممممممممممممم(م .)Bryn, 1976, 13م

 -0االطار النظري والدراسات المشابهة :
 0-0االطار النظري :

 -0-0-0مفهوم الدافعية :

يثيومسفعماف اة ماث لمافوحو لمماف فم ق مضواممنداضاما ثندلكمضافحيدضاكمعادعمحد مندضاممفمة ثدلامعد ماندبل م

ضوامم ءمناضامفمضالااما نبل م دو بعمبحلفد،ماف دلئكمافحدفماف اخايد مض دأايوامممحد ضحمافنداضامودكمج د مض دأايواممافبيئد م
افخلوجي موكمج ماخوىمفمضالدااميعثدفماثثدلم ثندع ماكمث بدأمبودلميو دكماكميحد حماضميقدضيمبد،مافادو مةدفم دءموض د مودكم

افوضا

مااامع وثلمةقعموثب لممافبيئ مضح اللمضااوالدلمعادعمافج دل مافع دبفماام بد ماكم عدو مدديئلمعدكممحلف د،ماف اخايد مم

دأكممثعدو محلجل دد،مضويضفد،م نممحيل دد،مضعال دلمبددلفوض مةودالمعدكمموددليخ انممةدفمثاندد،مودكمو بددلممضوليندععمسفددعم

حقيقدد،موددكم ال د ا مالدداامافعضاوددءموج وع د مالددفمولثنددوي لم(بلف د ضاة )مممفددااما د معاوددلممافددثارما ضائددءمضافوح د اضكموددث يم

االويد م اون د ماف اةعيد مةق د ما ددو م(ضض ضوح)م Wood worthمةددفم لبدد،م((عادديمافددثارمماف د يثلوي ف))م1121يمويد اثلم

حيضيلمفابححمضاف وان ماعانمعاي،م((عايمافثارمافد اةعفمف))م ))Motivational Psychologv yماضمعاديماف اةعيد مف

) ( Motivologyودلمثجد ماكم(ةدليث فم )Faynikiمعدليم1192م د مم بديكمبدأكمامفحقيقد ماف لفيد ممودكم عدضومعاديمافدثارم

عددو مبع ددوماف اةعي د مفمم اماكما ال وددليمبوضوددضلماف اةعي د مةددفموجددلءمعادديمافددثارمافويلوددي مفدديميقددءماالوي د معددكمبددل فم

افعا ددضيما خ ددوىمم اميد دديوم ددءمو ددكم(مفي ددضفكمضبا ددض وم)م

)Blucker

and

)Liewellnع ددليم1110مة ددفم لب و ددلم

((نددي ضفضجي ماف د وي مبدديكمافثيويد مضماف عبيددن)مسفددعماكمافبحددضحمافخل د مبوضوددضلماف اةعيد م واددءمحدضاففم()%32موددكم

اجودلففمافبحدضحماف دفماجويدمممضافعدلفيم(مضاوكم )Wlliam warenمعدليم1113م ودلميدديومةدفم لبد ماف د وي مضاف اةعيد م
اكمم ن د الو ماف د اة مفاويلوددفميواددءموددكم(مم%12مم-م%12م)موددكمافعواي د ماف ويبي د مفمضافدداماكماف

ددو مةددفمويلو د م

وعيثد د مي عا د ما ن ددل مافالع د مفاثد دضاحفمافو لويد د مافخععيد د ما دديمي ددأ فم ضومافد د اة ميبحد دحمافويلو ددفمعاددعمبدداءمافج د د م

ضافعل مافال ويكماض مف عايم اامافو لوامفمضالثيلمفا وي معاي لمباوضم قا لمضا ال ل .م

(م او فم0222فم-10م13م)م م
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م ةوالمعكمسفعمول ق يمةلكموضوضلماف اةعي موكمافوضودضعلممافوئيند ممةدفمعاديمافدثارم ودلماث دلما ندلرمةدفم

اوند مافدخ ددي ما ثنددلثي م كما ثنددلكماف ددلئكمافضحيد ممافددانمميد نمم ضوامةددفمحيل دد،مفمضف اندديومافد ضاة مبدد ءمضاود م
ب موكمان عواضمافوواحءماف عضوي مف اامافوضوضلمةقد ماة وودممافااندا مافعقالثيد ماف دفمندل ممافا دوما ثندلثفمفندثيكم

عضيا د ماكما ثنددلكم ددلئكمعقالثددفمضاثدد،معددكمعويددنماف ا يددوميقددوومضيخ ددلومندداض مض

فا لئكمافبدونماخوىما ممعادعما ثندلكمي

ددوةل ،مفمضبثددلمامعاددعمالدداامافوا ددضيم

دو مبلند ووامومضي جثد ما فديمضودكما دحل مالدااما جدلامالدضمممودليعو م

بواال ممافوثاعد م(م )tlebnismمضالدضموداال مامخال دفمثاندفم و د مجداضواما ضفدعمسفدعماوندعضمضبيو ادفمضاليدضيمفد امةدفم
افقوكمافنلب معدوم(ا ي وجلضنممفم1111مفم .( 81م

مكونات الدافعية :
ضالفم م

اكمو ضثلمماف اةعي م ايو مولمادلوممافي لمافع ي ماف وانلممضيو دكم اخي د لمبخوند مندولممفا اةعيد مافويلودي م

 -1افحلج مفالثجل م:مضالفمافحلجد مف حقيدنمافثجدل مضافادض مةدفمافوثلةندلممافويلودي مضوحلضفد مبداءم

دلوىمافج د م

ةفمافوثلةن مافويلوي مضوضاج م ح نمافوثلةنيكمضاف وي مافدلنمافو ضا ءمفاض ضءمفا اضنمافويلوفم م

 -0افاق د مبددلفثارم:مافالع د مافويلوددفماف ددانمي وي د مبن ددو،مافاق د مبددلفثارمي ددضكمضااقددلمجد د اموددكمثاندد،مضوددكم او دد،م
ضو ل او ،مضين عي ماف عو مب ضو مجي مةفمافوضا

عكمضج ،مثيومب ضكم و مضباق،معلفي م

 -3اف

م وي مافو ض ع مةدفمافوثلةند مافويلودي مضيند عي ماكميعبدوم

ددوييم:مافالعد مافويلوددفمافددانمي ويد مبنددو،ماف

ددوييميع بددوموددكمبدديكمافالعبدديكما اددوممبددا مفاج د مندضامم

ةفماف وي ماضمافوثلةن مض يحلضءماكمي واخعمب ضمافثيدومعدكمة دو ماف د وي ماضمث يجد مافوثلةند مضيثادنمافو يد م

وكمافض ممضافج مف حنيكم او ،مضو ل او ،مضي ونامبلال اة،م

عمو ىم.م

 -8ودبعمافدثارم:م-مافالعد مافدانمي ويد مبندو،مودبعمافدثارميند عي مافد ح يمةدفماثاعل د،مب دضو مضاودح مةددفم
افع ي موكمافوضا

اضمافو ضعم.

مافوايو مفالثاعل ممةفمااثلممافوثلةند مافويلودي مض مياقد ماع دلب،مبند ضف،مةدفماض دلممافدد م

 -5اف ويبيد م-:ماكمنددو ماف ويبيد ميند عي مافالعد ماكمميثاددامب د م عايوددلممافود و مضيح ددويم ددءموددكم ددليمب ويبد م
ضين د دديومو وب دد،معثد د ولميضاج دد،مبع ددضمافودد د الممضيد ددعومبلث دد،مو وب دد،ميا و دد،مجيد د امض يثح ددل ممفالع د موع دديكم

(عالضنمفم1111فم)01-01

 0-0-0الدافعية في التربية الرياضية

اكموضوددضلماف اةعي د موددكمافوضو دضعلممافثانددي مافو و د ماف ددفمااددلومما ال وددليمف د ىمافبددلحايكمةددفمعاددضيمافددثارم

افوخ اا د ماضمبدديكما ة د او معاددعموخ ا د مثضعيددل يم امماكموضوددضلماف اةعي د ميع بددوموددكمبدديكماالدديمافوضوددضعلمماف ددفم دديم

افو وندديكماضمافود وبيكمافويلوددييكمضا اوالددلمااددلو مضاال ولوددلمضالدداامممميد عضمسفددعموعوةد مفوددلااميقبددءمبعددضمافعابد ماضمبعددضم
افويلودييكمعاددعموولوند ما ثدددع مافويلودي مةددفمحديكمي اددفمافدبعضماألخددومبلفوددلال مضو يد ما ثددع مافويلوددي م ضكم

وولوند د م.م ضمفو ددلااميو ددلورمبع ددضمافويلو دديكمافع ددل ماضألثد ددع مويلو ددي موعيثد د م ضكمند دضااللمو ددكما ثد ددع ما ويلو ددي مم

األخ ددوىم ددافام اوند د ماف اةعيد د م دديمافووب ددفمضاف ود د و ماكميد د ا يمفو ددلااميند د ووماف ددبعضمة ددفموولوند د مافثد ددلعمافويلو ددفم
ضافوضايب معاعماف وي مضوحلضف مافض ضءم عادعمافوند ضيلممافويلودي مةدفمحديكماث د او مافدبعضما خدومعدكموولوند م

افثدددلعمافويلوددفم وددلماكمافووبددفمافويلوددفم د مينددأءمم ائوددلممعددكماالدديممافوضا د ماضمافبضاعددحمضافواي دوامماف ددفميو ددكماكم
حا مض ايومافاو مفاض ضءم عاعمافون ضيلممافويلوي مبل ن وواومةفموولون لمم(عالضنم1111فم)011م م
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ض ع ماف اةعي موكمانرم خ يلومامفالعبديكمةدفما ثددع مافث افيد مافوخ ااد موادءماف لي ضاثد ضم ودلم اعد م ضوامو ودلمم

ةددفم اض دد،مبدديكم والئدد،مةددفمافون د قبءمةلفالع د مافال د مفعثل ددومافدددجلع مضافوبددل ا مضاف دضا كما ثاعددلففمضافنددولمما اوي د م

اف

وييمضاف ح نمضافاق م يو كمض ضف،مسفعمون ضىمو ق يمةفم اامافويلو م(م الواكم0228فم011م)م .م

 0-0الدراسات المشابهة

اوند م(مانددع مفم يددلوم وددلءفمم)0212ممافنددولمماف اةعيد مضوا ددضيمافددااممافجنددوي مضعال ددلمبددبعضمافو ددلوامم

ا نلني مف ىمحوارممافوووعمةفم و مافق يم م
ال ةمماف وان مسفع :م

 -1اف عو معاعمابعل منولمماف اةعي مضوا ضيمافااممافجنوي مضبعضمافو لوامما نلني مف ىمعيث،مافبحح .م
 -0اف عو معاعمثضلمافعال مبيكمابعل مافنولمماف اةعي مضبعضمافو لوامما نلني مف ىمعيث مافبححم.

 -3ماف عو معاعمثضلمافعال مبيكموا ضيمافااممافجنوي مضبعضمافو لوامما نلني مف ىمعيث،مافبححم.
ضاة وضمافبححموليافم م

 -1الثلامعال ماامم ف ماح لئي مبيكمابعل منولمماف اةعي مضبيكمافو لوامما نلني مف ىمعيث،مافبححم .م

 -0الثددلامعال د ماامم ف د ماح ددلئي مبدديكموا ددضيمافددااممافجنددوي مضبعددضمافو ددلوامما نلنددي مفد ىمعيثدد،مافبحددحم
ضدددواممعيثدد،مافبحددحمعاددع81م عبددلمميوااددضكمح دوارمافوووددعمضوددكماف وج د مافوو ددل مان د خ ايمافبلحددحموقيددلرم
افندولمماف اةعيد مضوقيدلرموا دضيمافدااممافجندوي مضعد مودكما خ بدلواممافو لويد م.مضبعد مم ند خال
يموعلفج لماح لئيلمض ض ءمافبلححمسفعموجوضع ما ن ث لجلممضالفم ولميأ ف:م م

 م وي د معيث دد،مافبحددحمبن ددولمماف اةعي د مماأل يد د م:م(مافافوويومافحف)م .م

مافبيلثددلمم

ددوييفمافقي ددل فمافاق د ممب ددلفثارمفماف ددالب مفماف د وي مفم

 -اكمنو مافاق مالفما اومعال مبلفو لوامما نلني مفحوارممافوووعم).

 اكمنو،م(افحلة فمافع ضاكممافون ضفي فماف ح يفما ثاعلفي مفمافاق مبل خويك)م و بعمبلفو لوامما نلني م. -عيث مافبححممم ضكم وج م او يمعكماا يمافجنوي م.

ضاض عمافبلححمبولميأ فم :م

 اف أ ي معاعم عضيومافو يوامماف فمي وممبل و بلعلممافنابي م(م يومافوعثضي م)مضافعوءمعاعم ثوي لم .م -اف أ ي معاعم عضيومافو يوامماف فمي ومماو بلعلمموعثضي م.

 -اف أ ي معاعم يل مافو عابلممافثاني معاعمافعوضيمضنولممضوا ضيمافااممافجنوي مب ضو مخل

ة دراسة ( شعالن  ،ابراهيم حقي ) 0990 ،

م.

( السمات الدافعية وعالقتها بمستوى االداء الحركي لالعب كرة القدم )

ال ةمماف وان مسفعمولميأ فم :م

 -1اف عددو معاددعمافنددولمماف اةعي د مفالعبددفم ددو مافق د يمضعال ددلمبون د ضىمماأل اممافحو ددفمافو ددلونم بعددلمف ق د يوامم
افو وبيكمفاون ضىمافو لونمفالعبيكم .م

 -0اف عو معاعمافاوضنمةفماف وجلممفانولمماف اةعي مبيكمافالعبيكماضنمافون ضىمافو لونمافعلففمضافوثخاضم.
 -3اف عو معاعمافاوضنمةفماف وجلممضمابعل ماف اةعي م بعلمفنثضاممافجا مبيكما ءموكم()5منثضاممضا اوم.

وافترض البحث ما ياتي :

 -1ضج د مةددوضنماامم فدد،ماح ددلئي مةددفمافنددولمماف اةعي د مبدديكموجوضع د مافون د ضىممافو ددلونمافعددلففمضافوددثخاضم
عبفم و مافق يمضف لف مافون ضىمافعلففم .م
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 -0ضج مةوضنماامم ف،ماح لئي مةدفمافندولمماف اةعيد مبديكموجوضعد مافوند ضىمافو دلونمافعدلففمضافودثخاضمةدفم
جوي ما خ بلواممافب ثي مضف لف مافون ضىمافو لونمافعلففم.

 -3ضج د مةددوضنماامم فدد،ماح ددلئي مةددفمافنددولمماف اةعي د مبدديكمافالعبدديكماضنمافون د ضىمافخبددو ما ددءمضافنددثضامم
ا اوم.

دواممعيث،مافبححمعادعم()90م عد م دو مافقد يم وجد ماضفدعممم ديماخ يدلواليمعددضائيل.مضاند خ يمافبلحدحمبعدضم

ا خ بلواممافو لوي مضوقيلرم ق يوماف اةعي مفاويلويكمضبع م اويغمافبيلثلممضوعلفج لماح لئيلم .م

اض عمافبلححمولميأ فم :م

 -1ووضو م قضييمابعل ماف اةعي مافويلوي مف ىمةوينم و مافق يمفجوي ما ث ي م.م م

 -0ضو مبواونمعاوي مض عبيقي مض حنيكماف اةعي مافويلوي مف ىم عبفم و مافق يم.م
 -3ان خ ايم لئو ماف اةعي مافويلوي مةفم ويبلمم عبفم و مافق يم.م

 -3اجراءات البحث
 0-3منهج البحث

ان خ يمافبلحالكمافوث نمافض افمبل ناض ممافونحفمفوالئو ،مضعبيع مافبححم .م

0-3مجتمع البحث وعينته

اد وءموج و مافبححمعاعمم()92م عبلميوااضكم عبضماث ي ماف وج مافوو دل مفاوضنديمافويلودفم0211-0212ودض عيكم
عاعماث ي م(افددوع مفاف وبدلمفاف و,مفافوند قبءمفافويثدلممفويندلكمفبلدد ض كمفبلبدءم) ام ديماخ يدلومعيثد مافبحدحمبلفعويقد م
افعو يد د مضال دديم عب ددضماث يد د ماف وجد د مافوو ددل مبلف لي ضاثد د ضمفاوضان دديمافويلو ددفم0212مضافب ددلفغمعد د اليم(52م) عب ددلمو ددكم

ا ء()92م عبلميوااضكموج و مافبححمض مدواممعيث مافبححم(م33فم13م)%موكموج و مافبححم م
افج ضءمو يم( )1م

يبيكم ال يءمعيث،مافبحح م
مم

-1

ا ثي م

ع مافالعبيك م

افثنب مافوئضي م

 %19م

م

ثل نمافدوع مافويلوفم م

-0

م

ثل نماف وبلممافويلوفم م

1م

-3

م

ثل نماف و,مافويلوفم م

1م

 %19م

-8

م

ثل نمافون قبءمافودونمافويلوفم م

9م

 %10م

-5

م

ثل نمافويثلممافويلوفم م

9م

 %10م

-9

م

ثل نموينلكمافويلوفم م

5م

 %12م

-1

م

ثل نمبلد ض كمافويلوفم م

5م

 %12م

-1

م

ثل نمبلبءمافويلوفم م

8م

 %1م

 52م

 %122م

م

1م

افوجوضلم م

م
م

 3-3اداة البحث

ان خ يمافبلحالكموقيلرمافنولمماف اةعي ممضافوع موكم بءم(عالضنمفم)1111م م
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أ ا مفجوي مافبيلثلمم ولمةفممافواحنم()1م م

 0-3-3وصف المقياس وتصحيحه
ي د

موقيددلرمافنددولمماف اةعي د مفاويلودديكمافددانم ددليمبلع د ا اموحو د محنددكمعددالضنمةددفموددضمموقيددلرمنددلبنم

( لئو د مافنددولمماف اةعي د م)مسفددعم يددلرمبعددضمافنددولمماف اةعي د مافوخ ددلو ماف ددفم ددو بعمبل يجددل مافويلو دفمضافددانمي ويي د م

بلفوند ضىمافعددلففم.م ام وددوكمافوقيددلرمعاددعم()5مابعددل مادددلوممافي ددلمافع ي د موددكماف اونددلممةددفموجددلءمافنددولمماف اةعي د م
ددوييمفموددبعمافددثارمفاف ويبي د ).مضبضا د م()1مةق دواممف ددءمبع د م

فاويلوددييكمضالددفم(مافحلج د مفالثجددل مافاق د مبددلفثارمفاف

وث ل(م)8مةقواممايجلبي مض(م)8مندابي مضب داامي دضكمافوقيدلرمودكم()8مةقدوامموض عد معادعم(5م)مابعدل ماودلة مفدافامةدلكم
افوقيلرماالافماف ويم(ثعيفم يومو ل د فم )محيدحميععدفم()3م وجدلممفالجلبد م(مثعدي)مض(م)0م وجد مفالجلبد مبددمم( يدوم

و أ )مضم()1م وج مفالجلب مبد(م م)مممممضي ب مالاامافاقوامماف فمةفما جلامافبع م ولميد يمودث مافعبدلوامماضمافاقدوامماف دفم
ةفمع رمم جلامافبع م ل فم :م

-1مفالجلب م مثعيمضمم-0مفالجلب م م يومو ل مممممممم-3مفالجلب م م م م

ضي يمجو م وجلمم ءمبع معاعمالاامافثحدضم اماكمافوقيدلرمفيندممفد،م وجد م ايد مضعايد م دواض م وجدلمم دءمبعد م

بيكم()1ما ءم وج مضم()8ماعاعم وج ممممم(عالضنمفم1111فم-01م)01م م
 0-3-3الصدق الظاهري لممقياس :

مضالضماح ماثضالماف د نمضيعثدفمود ىم وايدءما خ يدلومفاوح دضىمافود او م يلند،م(افعندل فم1115فم-83م)88م.م

ض م حقنماف د نمافيدلالونمفاقيدلرمودكمخدالءمعدوضمةقدواممعادعمعد مافندل ماضنمافخبدو مضا خ

افعاضيمافثاني مضاف وبضي مضعايمافثارمافويلوفمضافقيلر م

دل

()1مةدفموجدلءم

ضاف قضييمضافامفاح يمعاعمو ىم الحي لمضاجوامماف ع يالمماف ثلنبي م(وكمخالءمحا مضاعل م يلث ماضم

اولة مع موكمافاقوامم)مضافواحنم()0ميبيكمافامضبع ممجو ما ن ولواممافخل

مبلفوقيلرمايمان خوايماف

نموكم

خالءمافثنب مافوئضي م النمافخبواممحضءمةقواممافوقيلرمااماع و ممثنب م(م%15م)مةل اوموكماواممافنل مافخبوامماام
يابمم(مباضيمضاخوضكم)1113مسفعماث،معاعمافبلححماكميح ءمعاعمثنب ما النمفاخبواممةفم الحي مافاقواممضاو لثي م

()1امساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص
االختصاص

االدم

الكلية

-1

أ .د .ناظم ذاكر

-2

أ .م .د زهري حييى

علم النفس الرواضي

علم النفس الرواضي

-3

أ .م .د .علي عليج

علم النفس األرذادي

-4

أ .م .د أدامة حامد

القياس والتقووم

اجلامعة

الرتبية الرواضية
الرتبية الرواضية
الرتبية
الرتبية

املوصل
املوصل
املوصل
املوصل

-5

أ .م .د .قيس حممد

القياس والتقووم

الرتبية

املوصل

-6

أ .م .د .أمحد وونس

القياس والتقووم

الرتبية

املوصل

-7

م وليد ذنون

علم النفس الرواضي

الرتبية الرواضية

املوصل
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اجوامماف ع يالممثنب م قءمعكم(%15م)مةل اوموكم ق يواممافخبواممةفمالاامافثضلموكماف
( ) 0م

يبيكمثنب ما النمفاخبوامماضمافوخ
احملاور
الفقرات

احلاجة لالجناز
عدد اخلرباء

%

الثقة بالنفس
عدد

نمممممممممممافج ضءمو يم

يكمعاعمافوحلضومضافاقوام م
التصميم

التدريبية

ضبط النفس

%

عدد اخلرباء

%

عدد اخلرباء

%

اخلرباء

عدد

%

اخلرباء

1

6

85

7

111

7

111

7

111

6

85

2

6

85

7

111

6

85

7

111

6

85

3

7

111

7

111

6

85

7

111

6

85

4

6

85

6

85

7

111

7

111

7

111

5

6

85

7

111

7

111

7

111

6

85

6

8

85

7

111

7

111

6

85

6

85

7

7

111

7

111

7

111

6

85

7

111

8

7

111

7

111

6

85

6

85

7

111

 3-3-3ثبات المقياس

يعثفمافابلممم((ما ن قواومبوعثعمفضم دووممعوايدلمم يدلرمافادو مافضاحد مفبيثدمم وج د،مددفممودكما ند قواوماضم

وعلوددءمافابددلمماضموعلوددءما و بددلعمبدديكم وجددلمما ة د او مةددفمماألخ بددلومافضاح د مةددفمو دوامموخ اا د م(مبددلالفم1111فم)5مم

ضعاددعمافددو يموددكمم و د مافوقيددلرما

ددافمب وجد مابددلممعلفيد مض د نمعددلففما اكمافبلحاددلكم لوددلمبحنددل م وجد مافابددلمم

فاوقيددلرمبعويقد ما ث ددل مافوثدددق مفا ل د م و يبددلممافوقيددلرمحيددحمادديم قنددييما جلبددلممافاو يد مضاف ضجيد مفاوقيددلرمضبعد م

جو د مافبيلث ددلممم دديموعلفج ددلماح ددلئيلمبلند د خ ايموعلو ددءما و ب ددلعمافبندديعم(ممبيون ددضكم)م امي ددوممافقيودد ممافوح نددب مممم

()%13مضالااممي ءمعاعمضجض ماو بلعمعلففمضوكمايممضجض مموعلوءمابلممفاوقيلرم.م م
 4-3تطبيق االختبار

ددليمافبلحاددلكممب عبيددنمافوقيددلرمعاددعمعيثدد،مافبحددحمافبددلفغمع د الولم()52م ع د مم امم ددليمافبلحاددلكمب ضوددي م

ضدو معويق ما جلب ممعكممةقواممافوقيلرماوليمافالعبيكمضافامبضو معالو م(

م)ماوليمةقو مض حممافبد يءمعادعماكم

ضكما حلب معكمممجوي مافاقوامممفاوقيلرمبد ءمم ينممضضاو مضا جلب م ضكمعاعمان ولو مض

5-3

الوسائل اإلحصائية:

-1مافو ضنعمافحنلبفم .م

-0ما ثح او مافوعيلونم .م

-3موعلوءما و بلعمافبنيعم(مبيونضك) .م
-8ماخ بلوم(مممم)مفعيث،مضاح امم م
-5مافو ضنعمافاووفمفاوقيلرمم .م

-9مافثنب مافوئضي م.ممممممممممممممممممممممممممممممم(اف وي فمضافعبي نمف1111فم )010-12م
 -4عرض النتائج ومناقشتها
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افج ضءممو يم( )3م

يبيكمافو ضنعماف وضمافو ضنعمافحنلبفمضا ثح او مافوعيلونمفانولمماف اةعي مافخون م ة او معيث مافبحح م

*موعثضي معاعمون ضىموعثضي مم(25فم)2مضاوليم وج محوي م81فم يو م(م)مافج ضفي م 0.201م
ا ثح او م

يو ممt

مم

افنولمماف اةعي م

افضنعمافحنلبف م

1م

افحلج مفالثجل م

 11.192م

 0.90م

0م

افاق مبلفثار م

 11.18م

 0.81م

 1.32م

 13.11م

 3.29م

 8.95م

م

8م

وبعمافثار م

 11.51م

 0.20م

 5.50م

م

5م

اف ويبي م

 11.92م

 0.91م

 8.00م

م

3م

اف

ويي م

افو ضنعمافاووف م

افوعيلون م

افوثنج م
 2.83م

م
 19م

ممافج د ضءم()3مميبدديكماكم يو د مافضنددعمافحنددلبفمفنددو مافحلج د مفالثجددل مبا ددمم(19فم)19مضبددلثح او موعيددلونم

وام(90فم)0مةفمحيكمبا مم يو مافضنعمافحنلبفمفنو مافاق مبلفثار م

م(18فم)11مضبددلثح او موعيددلونم د وام(81فم)0ماو دلمبلفثنددب مفنددو ماف

ددوييمةق د مباددغمافو ضنددعمافحنددلبفم(11فم

)13مضبددلثح او موعيددلونم د وام(29فم)3مضبلفثنددب مفنددو موددبعمافددثارمةق د مباددغمافضنددعمافحنددلبفم(51فم)11مضبددلثح او م
وعيددلونم د وام(20فم)0مةددفمحدديكمباددغمافضنددعمافحنددلبفمفنددو ماف ويبي د م(92فم)11مضبددلثح او موعيددلون(م91فم0م)ماوددلم

بلفثنددب مفقيو د م(م)مافوح نددب مميبدديكمافج د ضءمو دديم()3ماثدد،م ضج د مةددوضنماامم فدد،موعثضي د مفنددو مافحلج د مفالثجددل ماام
لثددمم يو د م( )مافوح نددب مف دداامافنددو م(83فم)2مضالددفم

ض وج محوي م()81مضافبلف م(20فم)0م.م م

د وموددكممم يو د م(م)مافج ضفي د معث د مثنددب مخعددلمم(25فم)2م

ةددفمحدديكمميبدديكممافج د ضءمثاندد،مضج د مض مةددوضنماامم فدد،موعثضي د مةددفمافنددولممافاق د مبددلفثارمضاف

ددوييمضوددبعم

افددثارمضاف ويبي د ماام لثددمم يو د م(مم)مافوح نددب مف دداامافنددولممضعاددعماف دضاففم(.32م1فم.95م-8م.50م5فم.00م)8م.م
ضالفما بوموكم يو م(م)مافج ضفي معث مثنب مخعأمم(2ف)25معث م وج محوي م()81مضافبلف م(.20م)0م م

 -0-4مناقشة النتائج

ممافج ضءمو يمم()3مي بيكماث،م ضج مةوضنماامم ف،موعثضي مةفمنو،مافحلجد مفالثجدل مضيع ود مافبلحادلك.ماثد،م

يضجد مافد عيمافوددل نمضافوعثددضنماف ددلةفمفويلود ماف لي ضاثد ضمضاكم ايددوموددكمافالعبدديكميولونددضكمافاعبد مةددفمم ثد ي يمبد ضكم

وخ

ددلمماضموضا د ماضمعق د مفددافام يضج د مافحددلة ماف ددلةفمف حقيددنما ثجددل مااماكم ايددوموددكما فعددل مافويلوددي مةددفم

افعوانمالثلفامحضاة معث مح ضءمافالع ماضمافاوينمعاعمو او مو ق و مضالاام يضج مةفمفعب ماف لي ضاث ضم.م م
ولمي بيكمةفمافج ضءممو يم()3مضجض ممةوضنماامم ف،موعثضي مةفمافنولمم(مافاقد مبدلفثارمضاف

دوييمضودبعم

افثارمضاف ويبي م)مضيع مافبلحادلكمافدامسفدعماكمعبيعد مفعبد ماف لي ضاثد ضم ضث دلمويلودي مو لفيد م ح دليمسفدعمع يود مضيوديم
ضوددبعمافددثارم وددلماكمويلوددي ماف لي ضاثد ضمض ح ددليمسفددعم د وي معضيددءم ضث ددلم ح ددليمسفددعموعلضفد مافقددض مضاف و يد مافعددلففم

ض عادديماف لي ضاثد ضمض يايد ما ع وددل معاددعمافددااممضاف د ةللمعددكمافددثارمعث د ماف عددو مفاو لجو د مض عادديماف

ددوييمض يددل مافاق د م

بددلفثارم()Kim , 1990, 14م ح ددليماف لي ضاث د ضمسفددعماف د وي مافون د وومضافعضيددءمضفددافامف عددضيومافق د واممافب ثي د م
ضافو لوي د مضافثانددي ماوددلة مسفددعمافج د مافعددلففمافددانميبافدد،مافالع د ميددضيمافوثلةن د م ددضكماف لي ضاث د ضمضياعد مافالع د ما اددوم
وبلويددلممةددفمثاددرمافيددضيمافبعددض ممةددفمافبعضف د مضو د ما اددوموددكموثددلةرمعايدد،ماكمي علوددءمو د مافقددلثضكمضو د مافوثددلةرماضم

ين جي مفوالحيلممافو و ممةفمااثلممافوبلويلمماضمبيكموبل او مضوبل او مفافامفانديعو معادعما ثاعدل ممضبداءمافو يد مودكم
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افج د ماوددلة مماف ا د معاددعمافوثلةندديكمبع يو د مض د و مضاكمي ددضكمضااددنموددكممثاندد،مض او دد،مضين د عي ماف عددو مب د ممةددفم
جوي مافوضا

مضب ضكم و م( الواكفم0228فم)013م .م

 -5االستنتاجات والتوصيات
 0-5االستنتاجات

 -يضج مةوضنماامم ف،موعثضي مةفمنو مافحلج مفالثجل مف ىم

مضجض م ةوضنماامم ف،موعثضي مةفمافنولمم(مافاق مبلفثارممفمافعبفماف لي ضاث ضممماف وج مافوو ل م م

بفماف لي ضاث ضماف وج مافوو ل م م

وييمفموبعمافثارمفماف ويبي مف)مف ىم

 0-5التوصيات

يض فمافبلحالكمبوليأ فم:مممم م

 -اف أ ي د معاددعمافنددولمماف اةعي د م(مافاق د مبددلفثارمفماف

ددوييمفموددبعمافددثارمماف ويبي د م)ةددفمافضح د امماف ويبي د م

ضضو مافبوثلونماف ويبفم ضث لم ن يممةفم عضيومافالع مضافض ضءمب،مسفعمافون ضيلممافعلفي م م

 -اجوامممبجضحمودلب معاعمافعل مويلوي مماخوى.

المصادر

 بلالفمفمو عاعمحنيكم()1111مافوعدلوالممافعاويد مضافعوايد مبديكمافثيويد مضاف عبيدنمفموو د ماف دل مفاثددوفمافقلالو م

 مباضيمفمبثيلويكمضاخوضكم()1113م قيييم عايمافعلف مماف جويعفمضاف ضيثفم وجود موحود ماوديكمافوا دفمضاخدوضكمفم اوممول وضاليءمفمافقلالو م.م

 ماف وي ددفمض يد د ميلن دديكمضافعبيد د نمفمحن ددكموحود د معبد د م()1119ماف عبيق ددلمما ح ددلئي مة ددفمبح ددضحماف وبيد د مافويلوي مفمو يوي م اوماف

مفاعبلع مضافثدومجلوع مافوض ءم

 حقففمدعالكم بواالييمم()0212مافنولمماف اةعي مضعال لمبون ضىماف اممافحو فمفالع م و مافق يم-

فاأل ل يوي ماف ضفي مف ثاضجيلمافويلو م .م

 او مفمانلو م لوءم()0222معايممثارممافويلو مافوالالييم–ماف عبيقلممممفم اومافا ومافعوبفمفمافقلالو م.-

الواكمفماحو منعي م()0228ماف لي ضاث ضمفم اوماف

مفمافقلالو م.

 ع نمفمعب مافوحوكماثضكمفموحفماف يكم()1113مافو خءمسفعمعايمافثارممع1فموو ماف ل ما و ثفمفمعولكم.

 معالضنمفوحو محنكم(م1111م)عايمافثارمافو و مضاف وي مافويلوفمف اومافوعلو مافقلالو م.-مممعالضنمفموحو محنكم()1111مو خءمةفمعايمافثارمافويلوفمفموو ماف ل مفاثدو م

مافقلالو مفمو وم.ممممممممممم
-

ولءمف نع م يلو() 0212مافنولمماف اةعي مضوا ضيمافااممافجنوي مضعال لمببعضمافو لوامماألنلني مف ىم

-

Bryn –Willamsl (1975) Martial Arts ofth orient London

حوارمافوووعمةفم و مافق يمبححموثدضومفماف ل يوي ماف ضفي مف ثاضجيلمافويلو م.

 Kim gony Rok (1990) Intent to Taekwondo . P.i.koreaجامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

140

السماث الدافعيت لالعبي أنديت الدرجت املمتازة......................
م
ان بيلكماواممافنل مافخبواممحضءم الحي موحلضومضةقوامموقيلرمافنولمماف اةعي م
ا ن لام............................مافوح ويم م
تحية طيبة
ةفمافثي ماجواممافبححمافوضنضيم يلرمافنولمماف اةعي مف ىم عبفماف لي ضاث ضماف وج مافوو ل مضيق مبلف ةعيد ماند ع ا م
افويلوفمفباءمافج موكماجءم حقينمال موعيكمضثيوام فمي حقضكمب،موكمخبو مض اويد معاويد مةدفموجدلءمعادضيماف وبضيد مضافثاندي م
ضافعاددضيمافوي لوددي مةقد م دديماخ بددلو يم لح د مافخب دواممفاح دديمعاددعمود ىم ددالحي موحددلضومضةق دواممافنددولمماف اةعيد مضافوعد موددكم بددءم
(عالضنفم)1111مواجييكمباوا يمبقوام ما ن بيلكمض جلب معاعموليل فم :م
 بيلكمو ىم الحي موحلضومافوقيلر.م م ضو معالو م ماوليم دءمةقدو مض حدمم دءمافبد يءمافدانم د او م يدلرمفااقدو م( دا مفمض دا مفم دا مبعد ماف عد يءم)موكمخالءمحا ماضماعل م يل ماضماولة مع مافاقوامم.
الحي مب ائءمةقواممافوقيلرم ءمضةنم()3مب ائءم(ثعيمفم يومو ل م ماام ععفما ض اكم(3ف0ف)1مفااقدوامما يجلبيد م
ض ع رمفااقواممافنابي مضااامفيم ح ءمافوضاةق معاعمالاامانايمةولمالضمانايمبوي يم.
ي ا مممممممم ي ا م م
افاع مافعاوفم :م
ا خ ل فم :م
افجلوع ماف اي م :م
م
المجال االول  :الحاجة لاليجاز
ضالفمافحلج مف حقينمافثجل ماضمافاض مةفمافوثلةنلممافويلوي مضوحلضف مباءم لوىمافج مةفمافوثلةن مافويلوي م
ضوضاج م ح نمافوثلةنيكم م
 -1ا و مبج ي مف فما ب ماةوءم ع مةفمويلو م م
 -0ون ضانماةوءمافوثلةنلممافقضي معكمافوثلةنلممافن ا م
 -3اباءم لوىمج نمةفمنبيءمافض ضءم عاعمافون ضيلممافويلوي م
 -8اف وي مادانمفق واممعضيا مالضمافعوينمفا اضنمافويلوفم
 -5ا و مبج ي مةقعمح عم اث يمةفمافوثلةن م
 -9ةفمبعضما حيلكميب ضماثثفم اباءم لوىمج نمةفمافوثلةن م
 -1فيرموكمعبيعفماكماضاج م ح نمافوثلةنيكم
 -1ةفمبعضمافوثلةنيكميب ضماثثفم م ثلةرمب ضو مج ي م
المجال الثاني  :الثقة بالنفس
و مافويلوفمعاعماكمي ضكمضااقلمج اموكمثان،مضوكم او ،مضو لو ،مضين عي ماف عو مب ضو مجيد مةدفمافوضا د م يدوم
افو ض ع مةفمافوثلةن مضيعبومباق معكموضاج مثيوام م
 -1او فمضو ل او فمعلفي مبلفوقلوث مب والئفم .م
 -0ان عي ماكما و مب ضو مجي مةفمافوضا م يومافو ض ع مااثلممافوثلةن م.
 -3وعييم والئفميع ق ضكمبلثثفم ع مضاانمج اموكمثان،م.
 -8ان عي ماكماعي معكمضج ،مثيونمب ضكم و مح عمفضم لثمموخ اا معكموانمافو و م
 -5ادعومبع يمافاق مةفم او فمضخل معث موضاج موثلةرمعاعم وج م ءم وج معلفي موكمافون ضىم.
 -9اق فمةفمثانفم الع مويلوفمفينممعاعم وج معلفي مج ام.
 -1احيلثلماو ث معكماب امموانمفو وبفمخضةلموكماكميث ق ثفم.
 -1احيلثلم ضكم و فمعاعما خلام ءمافقواومنببلمةفمالبضعمون ضىما ائفمةفمافوثلةن م .م
مجال الثالث – التصميم
و مافالع معكمباءمافو يد مودكمافج د مندضاممودكماف د وي ماضمةدفمافوثلةند مب دضمافثيدومعدكمعدضءمة دو ماف د وي ماضمث يجد م
افوبل او مضب ضكم و خفم :م
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 -1اف ثلةرمبل عمج نمنضامم ثممةلئ ماضمو ضولمبالونم بيوم .م
 -0ةفمافوثلةن مافويلوي ماحل مضءماكماباءما عموليو ثثفموكمج مب ضمافثيومعكمث يج مافوثلةن م.
 -3ا و مبواو نمبل ولة مسفعماض لمماف وي مافعل ي م
 -8عث ولما عايمو لو مج ي مةلثثفما و معاي لمح عما قو لم ولولم
 -5الثلامبعضمافو لواممافحو ي ماف فماج م عضب مةفم ثايااللم
 -9اثلموكمافثضلمافانميو كماكم عايمبن ضف مةفمافوثلةن معث ماف يو مبالونم بيوم
 -1ااامعا مةثفماكماةع مفج ضءم وي م لنفمبع ماث لممافوضنيمافويلوفمةلثثفما ولينم
 -1ثل وامولمان وومةفمافوواكماث لممة و ماف وي مافعل ي م
المجال الرابع  :ضبط النفس
و مافالع معاعماف ح يمةفماثاعل ،مب ضو مضاوح مةفمافع ي موكمافوضا مافوايو مفالثاعل ممةفمااثلممافوثلةن م
افويلوي مض مياق ماع لب .،م
 -1ااثلممافوثلةن معث ولماثاعءمنب مولمةأثثفمان عي ماكماال مبنوع مضاوح م .م
 -0عث ولم نضمما وضومةفمافوثل د مةإثثفمان عي ماكما ح يمةفماثاعل فمب وج م بيو م
 -3عث ولماو مبعضما خعلممةفمب اي مافوثلةن مةلكمافام يضاومعاعما ائفمب ضو مضاوح م.
 -8اةق ماع لبفمب ضو مثل و مااثلممافوثلةنلمم.
 -5يع ق مبعضم والئفمبلثثفموكمافالعبيكمافايكمي وي ضكمد ما ثاعلءم.
 -9افقانمضاف ض ومافانم مادعومب،موكم بءمافوثلةن ميوليقثفم.
 -1اج ماث،موكماف عضب موحلضف فماف ح يمةفماثاعل فمااثلممافوثلةن م.
 -1مان عي ماكماح ايمب ضئفمعث ولميوليقثفمافوثلةنيكم.
المجال الخامس  :التدريبية
و مافالع م ثايام عايولممافو و مضيح ويم ءموكم ليمب ويب،مضيث دومو وب،معث ولميضاج،مبعضمافود المم م
 -1اثاامب م بيو مج ام ءمولميعاب،مافو و م .م
 -0البضعمون ضىمافالع مالضمث يج ماخعلممافالع مضفيرمث يج ماخعلممافو و م.
 -3اح وومم ءمو و م ليمب ويبفم.
 -8ن دومو وبفم ائولمعث ولم ضاج،مبعضمافود المم.
 -5ي وي مافو وبضكم لفبلمفبعضمافالعبيكم.
 -9ادعومبلثفمو وبفم يا وثفمجي ا.م
 -1ادعومبلثفمو وبفميث ق ثفمب ضكمضج،محنم.
 -1اامفيميدو ثفمافو و م لنلنفمةفمافوثلةن مةلثثفما ل ماع ق ماث،مي خاموثفموض الم.
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