
 ........عالقت االداء املهاري باالجناز لالختباراث املوضوعيت بكرة السلت

465 

 

 
 عالقت االداء املهاري باالجناز لالختباراث املوضوعيت بكرة السلت لالعبني الشباب 

 رياض محمود فتحي السيد                       *أ.د هاشم احمد سميمان العيسى
 dr_hashim61@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  قية فرع االلعاب الفر *

 ( 5215  كانون االول 9......... القبول  5215 متوز 52)االستالم  

 امللخص

 0 لالعبين الشباب  هدفت الدراسة الى: التعرف الى عالقة االداء المهاري باالنجاز لالختبارات الموضوعية بكرة السمة 
بكرة السمة  يةوافترضت الدراسة ما يأتي: توجد عالقة ارتباط معنوية بين االداء المهاري واالنجاز لالختبارات الموضوع

 لالعبين الشباب.
( العبًا، :9اما عينة البحث فشممت العبي كرة السمة الشباب لناديي العمال والمستقبل في محافظة نينوى والبالغ عددهم )

م ، وسرعة 7786 وتم اختيار اختبارات )  دقة التصويب الجانبي ، واختبار التصويب من الثبات داخل القوس الثالث نقاط
( ثانية ، والطبطبة 00السمة )  (محاوالت ، واختبار دقة التصويب من أسفل6تصويب السممي من منتصف الممعب )ودقة ال
م(  ، واختبار حركة القدمين بشكل شعاع ، واختبار دقة التمريرة 7( شواخص ، واختبار دقة التمرير بيد واحدة)9بين )

 ( .5.6الصدرية باليدين )
ة فقد تم استخدام قوانين )النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط اما المعالجات اإلحصائي    

 البسيط( . 
 واستنتجت الدراسة ما يأتي:

  اعتماد اختبارات )التصويب الجانبي و التصويب من داخل القوس والتصويب من اسفل السمة و التمرير بيد واحدة ودقة
 اس المهارات التي اعدت لقياسها.التمريرة الصدرية ( في قي

  ) عدم استطاعتنا اعتماد اختبارات )التهديفة السممية و الطبطبة المتعرجة ودقة وسرعة التمريرة الصدرية وحركة الرجمين
 لتعبر عن قياس المهارات التي اعدت لقياسها.

 كما واوصت الدراسة ما يأتي:
  سممية و الطبطبة المتعرجة ودقة وسرعة التمريرة الصدرية وحركة التأني في مسألة اعتماد اختبارات )التهديفة ال

 الرجمين( لتعبر عن االنجاز لممهارات التي تقيسها.
  .اجراء دراسات مماثمة عمى عينات مشابهه ومختمفة عن عينة البحث 
 .اجراء دراسات مماثمة عمى االختبارات الموضوعية التي لم تتناولها الدراسة 

 كرة السمة  -الختبارات الموضوعية ا - االداء المهاري :الكممات المفتاحية
Skillful Performance Relationship with the Subjective Tests Achievement of 

Basketball  for the Young Players 

Prof Dr. Hashim A suliman        Riyadh M Al-Hiyali 

The current study aimed at investigating skillful performance relationship with the 

subjective tests achievement of basketball  for the young players. 
The current study has hypothesized that: there is a significant relationship between the 

skillful performance and the subjective tests achievement of basketball for the young players. 
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The study's sample consisted of basketball players of Al-Omal and Al-Mustqabal clubs 

in Ninevah, they were (19) players . 
Tests of (side targeting accuracy, targeting test of stability inside the three points bow 

6,75m/speed and the peaceful targeting accuracy from the center of the playing yard (5) 

attempts, test of targeting accuracy under the basket (30) sec./ purling among (8) poles, test of 

one-hand passing accuracy (6m), test of spoke feet movement and test of two – hand chest 

passing accuracy (4,5) were selected. 
Regarding the statistical treatments, the following laws: (percentage, arithmetic mean, 

standard variation and simple coefficient) were used. 
The current study has concluded the following: 
- Depending tests of (side targeting, targeting inside the bow, targeting under the basket, one-

hand passing and chest passing accuracy) in measuring the skills which have been prepared 

to measure them. 
-  We couldn’t depend tests of (peaceful scoring, zigzag purl, chest passing speed and 

accuracy and feet movement.) 
The current study has recommended the following: 
- deliberating in depending tests of (peaceful scoring, zigzag purl, chest passing speed and 

accuracy and feet movement) to express the skills achievement that measure them. 
- Making similar studies on similar and different samples. 
- Making similar studies on the subjective tests that were not dealt in this study. 

Basketball   -Subjective Tests  -Skillful Performance  Keywords: 

 

 التعريف بالبحث -9
 البحث ميةوأهالمقدمة  9-9

شهد  اتقدهه ل اتي فهها مهها اتفيههي  اتراي هها ق ههيرا  تههي ا  لقايههخ تق ههير اتي ههيل ا تههر   ات اتيا ههخ ياتقهها قف هه         
اتفق  بههيت اتفلف ههخ تههل اا اتراي هها اتلفههي يا ت يتدهه   يتههت اهه  اتق ههير فيههي  اتداههيو ياتقدههيال ت ل ههرا  ت هه ير اتهه   

احهه ث لقايههخ ت يف اههخ اتق راباههخ مهها فتق ههي ا تيههيب اتراي ههاخت   فههي   إت  ا يبهها اتداههيو مهها باههيت فهه   اتق اههر اتهه  
 ف اخ اتدايو ما اتقرباخ ياتقرباخ اتراي اخ ياتقا ققليي  اتس يك اتحرلا بشل  تيصتأ د  فلدي مها أ    هل رتهر ت 

ي  االتقبههيرات اتقهها الت اإللسهيت اقهه  ر بييافهه   ات اههخ يأتههر  تيرياههخ بشههل  لباهر يرلههات تهه ا ا  ا  االتقفههيل مهها فيهه
تدي  ير لبار ما فييالت اتحاية اتقا قرفا إتى قرساخ اتيف  اتفبرفج بيصفدي يسها خ قديافاهخ قسهي   مها قشهتاص 
فيا ت اتدية يات يي ت ميتقت ا  اتس ال أي اتق ير إتهى ا م ه  ال الهيت إال   هى أسهيو اتقدهيال اته  ا تن لفهي الها 

يقيههه   (.2ت 9979ال فهههت االتقبهههير اتفي هههي ا ياتداهههيو اتي فهههان  حسهههيلاتت ال افلهههت أت اقحدههه  اتقدهههيال اتههه  ا  إ
االتقبههيرات يسهها خ فههت يسههي   اتقدههيال مهها اتفيههي  اتراي هها اتقهها قيههي    ههى اتفهه ربات بفي هه ة لباههرة قفلههلدل فههت رمهه  

 لفياة اتيف اخ اتق راباخ.
ايقدهههي ي را ههه  قلفاههه تي ت اتقههها قسهههي   يقدهههيل االتقبهههيرات  هههي ة   هههى ا سهههو اتقههها قحههه  تي أتههه امدي يفحقي         

ب يرتي ما قديال ا  اا اتب لا ياتفدهير  يفديرلهخ اتفسهقيايت بي ته اي اتفي هي خ ن أ  قح اه  فه   اتق هيب  مافهي 
 (.91ت 9981   ا  ت  بات ا  اا يا ت اين
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اخ سههيااا لههيت فهه ربي اي يقيهه   ف اههخ اتقدههيال فههت اتيف اههيت اتفدفههخ يهه ا ت ييفهه  مهها فيههي  اتقرباههخ اتراي هه        
في فههي ا  قيهه  تهه ل اتيف اههخ اتحيههر االسههيو ت قيههري   ههى فسههقي  اتا بههات يق ههيرتل م هها  ههت سههافخ اتفههلدج 
اتقي افا اي اتق رابا ت يل لي ايري ات اتقديال اقل   هى اسهيو لقهي ج اتفهر  مها االتقبهيرات ياتفدهيااو يققي هي   هخ 

تقبههيرات ياتفدههيااو ا  ات  ف اههخ اتقدههيال سههقليت   ادههخ اي ف هه  خ اا ههي يسههافخ  ف اههخ اتقدههيال   ههى   ههخ تهه ل اال
ميت ت ل االتقبيرات تدي قصهلافيت ايقفه    هى بيهس ا سهو يفهت ته ل اتقصهلافيت اتقصهلاي   هى اسهيو  بايهخ 

 اال اا .
ياهيقا بيه   ت خ أ  ف دهر ي افها ت سه يك اإللسهيلاات اتقسيا  اتفي ا تا اا تي اتيسا خ االسيساخ تقح ا   افه   

قسيا  اال اا اسقت ال اتبايليت اتفقيفيخ  لا بشل  فيات بحاث قيلو ت ل اتبايلهيت اتقده ل اي اتقحصها  اياتده رة 
اي االسهقي ا  اي فههياقفا  بها فههت سههفيت يتصهي ص تحاههث قف ه  اتهه رييت اتفقيفيههخ فهت اتداههيو ياالتقبههير اال اا 

 1تلشي  اتراي ااتفرقب خ بي اتييالباتفي ا ت فر  ما أ  ييلب فت 
ات فيالبخ سار ق ير اتحرلخ اتراي هاخ اتييتفاهخ اتح ا هخ ياتده رة   هى اتق  هب   هى فيي هيت اتيصهي  لحهي        

اتدفههخ مهها قحداهه  االتهه اي اتفريههية فههت االليههي ات اتراي ههاخ  ات اتفسههقي  اتيههيتا قق  ههب اتقت هها  اتسهه ال ياتهه   
اي فههت تها  رسههل ات راه  اتسهه ال تبلهيا فلههيتج ق راباهخ فبلاههخ   ههى اده ي اتههى ق هيار اتا بههات به لاي يفديراههي يلفسه

أسو   فاخ تيايب أت ققفا  بيتشفيتاخ يارامددي قديال ققبيا تل  ففيص  اتيف اهخ اتق راباهخ يفلدهي قدهيال اتفدهيرات 
ح هي   يفيرتت اتاا فت فسقي  ت االفر ات   اؤ   اتى اتقيري   ى لدي  اتدية يات هيي اتقها  ه  قسهقييب اايهي 

اتقها قيه  فهت ا تيهيب اتراي هاخ اتقها  تقصحاح اتفلدج اتق رابا اي االبديا   اا يت ا االفر ال ب    ى لرة اتس خ
اسقفي ت ل ارا  فت اسقت ال أسيتاب اتقديال ياتدايو ت مد  أتهقل اتي فهيا ياتتبهراا ياتبهيح يت بي ه  اتقبهيرات تداهيو 

ليلدههي اتدي هه ة اتر اسههاخ ت ليههيح مهها أ  تيبههخ راي ههاخ يايههب أت افق ههك اتفدههيرات ا سيسههاخ مهها لههرة اتسهه خ يبلي ديت
اتا ب مادهي اتفسهقي  اتيهيتا ت يبه يلدي ال افلهت    ال هب أي أ  مراه  أت اهؤ   اتيايبهيت اتف  يبهخ فلها يلهرة 

شههه لدي شهههيت بهههي ا االتيهههيب اتراي هههاخ يقدهههيال فديراقدهههي  ههه  الهههيت  اقاهههي ي ههه  الهههيت في هههي اي  هههت  راههه   اتسههه خ
 1التقبيرات اتفدللخ ا

ات يفاهه  فههي ادههيل بهها اتفههر  فههت ا فههي  يي ههي ي ب لاههخ ليلههت اي لفسههاخ افلههت ات اسههق     ادههي  ههت  راهه         
رصهه  يقسههيا  ف ههيتر اتسهه يك اتهه   اهه     ادههي تهه ا اتسهه يك تيتههي مهها اتيا هه   بههيرة  ههت لشههي   ههيتر  افلههت 

 1فاح قا يقسيا ا 
اتراي هها  هه  الههيت  ههت  راهه  اتقدههيال ات ههيتر  ال اا اتحرلههخ  اتفدههيرة( يتههي ات قدههيال اتفدههيرة مهها اتفيههي       

( ي هه  الههيت  ههت  راهه  االليههي  Tests of typical performanceفههيق      اهها اتفصههي ر اال اا اتففاهه  
 Tests ofاتر فهها تدهه ا اال اا ياتهه   ايبههر  ههت فسههقي  اتفدههيرة اتهه   ق  هه    اهها اتفصههي ر اال اا اال صههى  

maximum performance ا  ات  تاالليهي ( –( يتلي قلفت اتفاخ اتبحث مها فقا فهخ ته ات اتقدهيافات  اال اا
 ب بايخ اتفديرة. اتقيري   ى ت ل اتيا خ اي ا ال بي ي   فاي يا حي تف   قا فدي ات      اقي ر 

 مشكمة البحث 9-2
ت اتي لاههههخ يلهههه تك قدههههيال فسههههقي  اتا بههههات اي ات اتقاهههير اتا بههههات تقف اهههه  اتفههههر  اتراي ههههاخ اي اتفلقتبهههي       

اتفقي فههات ت فدههيرات االسيسههاخ بلههرة اتسهه خ ت لهه   تههك ايقفهه    ههى ييدههخ ل ههر اتفهه رب اتراي هها اي اتفهه رو مهها 
 ف اخ قديال ا اا اتفديرات ياتقا   هى اسيسهدي اهقل اتقاهير اتا بهات ت يتلهي  ه  اسهقت ل اتفه رب اي اتفه رو تبرقها 

 فاههخ مهها قدههيال اتفدههيرة بيالسههقلي  اتههى قدههيال اال اا  يتراههي  ي هه  اسههقت ل اتههر االتقبههيرات اتفدللههخ ات اقاههخ يحللقهها اتي
ما  ف اخ قديال فسقي  اال اا ا  قيقف    هى االليهي  اتر فها تده ل االتقبهيرات ياتفيبهرة  هت فسهقي  اتفدهيرة ته   
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قدههيال يتهه  اصههح احهه  اتلههي ات تايبههر يتلههي مههيت اتقسههيؤ  فشههريا مهها أ  اتفههرادات اصههح مهها  ف اههخ ات اتففحههيص ت
اي ح دهي  إا هيحديات اتقسهيؤالت ا هال قيه  فشهيل  قحقهيج اتهى  راسهخ قسهدل مها  ت مها قدهيال اتفدهيرات اآلتر ت 

مادههي ت فههخ ت حرلههخ اتراي ههاخ  يفههخ  يات ايمدهه يتاتبيح هه يا فهه ياتي ههيي   ههى حا ايقدههي يتهه ل ات راسههخ سههقحيي   تههك 
 1يتيبخ لرة اتس خ تيصخ 

 هدف البحث 9-0
 -: قد ي ات راسخ اتى

 1االليي ( تاتقبيرات اتفي ي اخ اتفديراخ بلرة اتس خ تا بات اتشبيب-بات  ا  اا اتيا خ اتقيري   ى
 فرض البحث 9-5
بلههههرة اتسهههه خ تا بههههات  االليههههي ( تاتقبههههيرات اتفي ههههي اخ اتفديراههههخ- ا  اا قييهههه   ا ههههخ ارقبههههي  فيلياههههخ بههههات 

 1  اتشبيب
 ت البحثمجاال 9-6
 1اتبشر  :ال بي لرة اتس خ اتشبيب ما فحيم خ لالي  اتفيي 9-5-9
ييفيهههخ اتفيصههه   -اتفيهههي  اتفلهههيلا: اتدي هههخ ات ات اهههخ تفهههرا االتيهههيب اتفر اهههخ مههها ل اهههخ اتقرباهههخ اتراي هههاخ9-5-2

 ياتدي خ اتف  دخ تفلق   ف اراخ شبيب يراي خ لالي  .
 تحديد المصطمحات: 9-7
قدهيال ا اا االتقبههيرات اتفي هي اخ بلههرة اتسه خ    اه  ات راسههخ ( فهت  بهه  اتتبهراا يا  ههيا  اال اا : ايلها 9-6-9

 . رييت  ريخ تد ا اال اا فت  شر
االليي  : ايلا ات ريهخ اتقها احصه    ادهي اتفتقبهر  له  ا اا االتقبهيرات اتف هي اخ بلهرة اتسه خ    اه   9-6-2

يب ات ريهخ اتقها  ه  قلهيت  ريهخ   هخ فلييتهخ اي   هخ قده اي ات راسخ ( يحسب قي افيت االتقبهير مها  رادهخ احقسه
 اي  فت ا اا االتقبير.

: ايلههها تههه ا اتفصههه  ح  ا هههخ االرقبهههي  بهههات قدهههيال ا اا االتقبهههيرات اتفي هههي اخ بلهههرة  االليهههي -فقا فهههخ ا  اا 9-6-1
 1اتس خ  يتراي  اال اا( ير فاي  االليي (  ل  ق باددي فت  ب  اتا ب 

 :الدراسات السابقة والمشابهةو  لنظريا اإلطار -2
 النظري: اإلطار 2-9
 ( ( typical االداء 2-2-9

ات اال اا اتففاه  ت فهر  تهي فهي افلهت ات افي ها اتفههر  مها في هي فيهات أ  ات ته ل االتقبهيرات ق دهر فياؤ اهها      
اال اا مههها اتفالفهههخ اي اتفهههر  بيتفيههه  ي رادهههخ ا ا ههها ت ف هههي   تهههك مههها اتفليمسهههيت ياتب هههيالت اتراي هههاخ لفداهههيو 

اتفصير خ اي ات  و ياللسق ا  ات لح    ريخ فيالخ تا االلسب تها اا بسهبب فبه ا اتفهري  اتفر اهخ بهات االمهرا  
ما ت ا اال اا  ايسي بيتقبهيرات االليهي  ت ات اتقبهيرات  اال اا( اقي هي   هى  بايهخ اتتصهي ص اتففاه ة ت ف هيتر 

يتههي لفهه  اق  ههب فههت اتففحههيص االسههقييبخ اتفيقههي ة  اتيي اههخ ( اتقهها  تاتسهه يلاخ اتف اياههخ ت شههتص اتففحههيص 
أفههههههي  ماهههههه  ت ت (81 - 81ت 9991ر ههههههيات ت اسههههههفي ا  ت تقيبههههههر  فههههههي ايقدهههههه ل اتففحههههههيص الهههههها أم هههههه  أ اا 

ميلهها ا ههاي اتههى اتييالههب اتفلاههخ ييالههب اتههر   لفسههاخ يب لاههخ ( يادهه ل تلههي قفسههارا تهها اا   Fidelusky (تيسههلا
ا ات رادههخ اتييفههخ تههل اا اتحرلهها اتصههحاح اتفههرقب  بيتصههفيت اتب لاههخ ياتلفسههاخ ياتفدههيرات اتحرلاههخ اتفلهها   ههى الهه

لفهههي ا  ههه  فصههه  ح اتقللاهههك لر اهههي تفصههه  ح اال اا ا  اشهههار  ( ت5ت9988تبلهههيا اتيسهههفا تا ب ات يتهههب تيا
الههيلالا اتصههحاح ت فبههي ئ  اتبههي   يليههل( مهها تهه ا اتفيههي  ات اتقللاههك اتياهه  مهها أ  تيبههخ مر اههخ ايلهها ا  اا اتف
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( 9985يالسهييفي فه  ته ا اتفل هير مهيت  حسهات ت( ت11ت 9988ياتفديرات االسيسهاخ تق هك ات يبهخ  اتبهي   يليهل ت
اي هها تهها اا اتفلهها  يرا ر اسههي مهها قدهه ال اتفسههقيايت اتياهه ة ا  اههر ن ات اتفسههقي  اتياهه  مهها ل اههر فههت االتيههيب 

 (215ت 9985يتاو فت يراا ات اي خ اتب لاخ مد ن . حسات ت اتراي اخ اقح   فت يراا  لصر  اتقللاك(
ات اال بايت اتراي اخ بيفليلدي ات قده ل تلهي لفهي لباهرا فهت اتفي يفهيت ياتقل اهرات اتقها قلييتهت ته ا اتفي هيا      

 ( فههت ات اال اا اتفدههير  الابدههىShteler,1982اال ات اتههل فههي الهه ت   اهها تهه ل اال باههيت تههي فههي اير ل شههقا ر  
 Shteler يبقي مدي اقي   بيسقفرار ياقلاي حسب اتفيا ي اتحرلاخ ت يتي اصيحب حرلخ اتقد ل ما اتراي خ .  

( يتهه ا ايلهها ات أ  قدهه ل   فهها اي قدلهها احصهه  مهها اتفيههي  اتراي هها ميلهها سهها م  اتفتقصههات اتههى 1982,15,
ت تيتههي ياحهه  فههت اتههل اتيسههي   اتقههها ق ههيار يسههي  دل يأ ياقدههل اتفلاههخ فههت ايهه  رمهه  فسههقي  اال اا اتفلهها تا بهها

اقييب   ى اتراي ا اقديلدي مها ا لهيا ف ايتقها يقلفاه ل االميهي  اتحرلاهخ اتفتق فهخ ت يصهي  اتهى اتفسهقيايت اتييتاهخ 
يبهه تك اقفهه  اتفهه ربيت ياتيههيف يت  ياتفر ههاخ يقحداهه  اتلقههي ج اتفرايبههخ بي هه  فههي افلههت فههت اتيدهه  ياتي ههت يات ي ههخ ت

يي   ى ات لييح أ  مرا  اقي ي   ى فه   إيهي ة إمهرا ل تها اا ياتفدهيرات االسيسهاخ ت فييتاهخ ما فيي  اتلرة يفا
( ات فرح خ اقديت ا اا اتفبي ئ ياتفديرات االسيساخ فهت اصهيب اتفراحه  ياتفدهي ترمه  فسهقي  kliparbeا  ادي   

 حههه   حاهههث( 11ت 9967ت فيهههيس ا اا اتفراههه  يتههها اتسههه ل اتههه   ارقدههها   اههها لحهههي اتق هههير ياالليهههي  اتيهههيتا  
اتتبهههراا اتفقتصصهههات مههها فيهههي  لهههرة اتسههه خ ب هههريرة قهههيامر بيهههس اتتصهههي ص اتقههها ايهههب ات اقفاههه  بدهههي اال اا 

 (.28-27ت9998اتفدير  ما لرة اتس خ ت حقى ل فت ا  اا ا ف   تد ل اتفديرات ت  حستت
قا ت تبهراا ت حصهي    هى قده ارات اي احلهيل يما فيهي  اتداهيو ياتقدهيال ل اهرا فيل يهي تاسهقييلخ بيتقده ار اته ا     

 هههت ات هههيترة اي اتتيصهههاخ اتف  هههيب اتقبيرتهههي اي  ايسهههدي يقدههه ار اتتبهههراا أي اتحلهههيل للهههيا فهههت اتفحلهههيت افلهههت 
اسقت افدي تقح ا  ص   بيس اتقبيرات اتد رات اتب لاخ أي اتحرلاخ اي اتفديراخ يتي اديل   ى اسهيو قح اه  ته ل 

اي  ليصهرتي ا سيسهاخ يقح اه   ريهخ ارقبهي  له  فلهيت اي  لصهر فلدهي بيت هيترة اتف  هيب اتد رات اتى فليليقدهي 
(ت يقيهري االتقبهيرات  اتقده ارات ات اقاهخ( يتها االتقبهيرات  126ت 9988ت ر هيات ت اتقبيرتي اي  ايسدي   اي 

يا ات ريهخ فهت  به  ال هر تحاهث قه ت  ات اقاهخ  له  ا  هيا اتيافهخت ميله  ا  ه  اتقا قق فت قداال اتفدهيرات اتفلاهخ
لفههي يقيههري االتقبههيرات  اتقدهه ارات(  فههت فحلههل مسههاتق فيت مهها إ  ياتههي يتهه ا اتلههيا فههرقب  بتصههي ص االتقبههيرت

بيلدي قديال اتحرليت اتراي اخ  اقاي ي تك بيال قفي    ى اتتبهرة اتيف اهخ تا  اهيقا اتقدهيال بشهل  سهرا    هى  ات اقاخ
ته ل ات رادهخ بيتقاهير فيفي هخ فهت اتتبهراا ياتفحلفهات  ي  اتتبهرة اؤته  بهرأادل   ات اليت  بدي ت ديليت ت يقرقب  

يتها قق هفت قداهال اتفدهيرات  تبشل  يفي ا يبقديال الفرا  ( ما فسقي  اال اا اتحرلا اتراي ها  اتفهرا  قديافها
تقده ارات ات اقاهخ (. حاث قسهقت ل ا59ت 2111 ف حل ت اتفلاخ تحاث ايقف  اتتبار   ى حللقا  ل  ا  يا اتيافخ

اتتبرة بصيرة فر اخ لفحليت تقديال اتصه   ت ي اه  فهت االتقبهيرات اتقها   اتقا اديل بي يدي اتفحلفيت فت  ي 
قدهه ر تداههيو اتفدههيرات مهها االتيههيب ت يت اههي ة صهه   تهه ا اتفحههك ايههب االسههقييلخ بتبههراا فههؤت ات فههت  ي  اتتبههرة 

حرلهها اتف  ههيب قديافههات ي هه  اسههقت فت اتقدهه ارات ات اقاههخ مهها يبحاههث اههقل قهه رابدل   ههى فشههيت ة  ليصههر اال اا ات
 –  هههى سهههبا  اتف هههي  –(ل 9952قدلهههات اتي اههه  فهههت اتقبهههيرات اتفدهههيرات مههها االتيهههيب ت مدههه  اسهههقت فت  اافراهههت 

اتقد ارات اتقا  يل بي يدي     فهت اتفه ربات ت ده رة   هى ات يهب مها لهرة اتدي ه ة تفيفي هخ ال بهات لفحهك تقدهيال 
( لفهو االيهراا  له  9957تداهيو اال اا مها ته ل ات يبهخ ياسهقت فت  مهيلو  بإ ه ا لقبهير اته    يفهت ص   االت

قدلات االتقبهير اته   ي هيقا تداهيو اتده رة مها اتسهبيحخ ت حاهث اسهقييلت بفيفي هخ فهت ف رسها اتقرباهخ اتراي هاخ 
بيسههقت ال فداهيو قدهه ار  يفههت اتفقتصصهات مهها اتسهبيحخ يفههت  ي  اتتبهرة مادههي تقدههيال ا اا  الهيت فههت اتسهبيحات 

 ا لشه خت قسقت ل اتقد ارات ات اقاخ تداهيو اال اا مها فيهي   (19 ت9992 تفيا ت يس فيت  بي  ا ل تد ا ات رس
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اتراي اخ اتفر اخ يقسقت ل ليسي   ت حصي    ى في يفيت ا هيماخ  هت اال اا مها بيهس االلشه خ اتقها قسهقت ل 
 ي قدههيال يحهه ات اال اا اتفدههير  مهها ات يبههخ بيهه  قح ا دههي ياتحصههي    ههى مادههي االتقبههيرات اتفي ههي اخ ت ي تههك بدهه

في يفههيت ا ههيماخ  ههت بيههس اتلههياحا اتفلاههخ ت لشههي  اي ات يبههخ ت ياشههل  اال اا اتففاهه  فدههيرة قييهها اتفدفههخ ياحهه ة 
قها سهاديل فت اشلي   صير( اتفديرة اتقا اقل قديافدي حاث قرل  فديرة قييا اتفدفخ   ى  ف اخ اليي  اتفدفهخ ات

اتفههر  اتففحههيص بي ا دههي ي تههك  لهه  االشههقراك مهها فيا ههي االليههي  ت يتهه ا ايلهها فحييتههخ اتففحههيص ا اا اتفدفههخ 
يبده ا ا يهي اتبهيح يت اتهى  ت ت(111ت 118ت 2116اتفل ي بدي ب م ه  فهيافلت .  فحفه  لصهر اته ات ير هيات ت

ي  فحلهههيت قدهههيال في هههي اخ فليسهههبخ ت اسهههقت ال تههه ا اتهههلف  فهههت اتفحلهههيت مههها اتحهههيالت اتقههها اصهههيب مادهههي اايههه
مي ى سبا  اتف هي   اهيو فدهيرة اتفلييتهخ بلهرة ت ياق  ب االيراا قح ا  فليليت اال اا اتففا  قح ا ا   ادي ييا حي

قي  اتفلييتخ تا اح   اتفديرات االسيساخ اتدييفاهخ اتقها تدهي  ير ميهي  مها قح اه  لقايهخ اتفبهيراةت ا   اتس خ حبث
الت ايلههها  اهههي ة مهههرص اسهههقحيا  اتفراههه    هههى اتلهههرة ي اهههي ة مهههرص االسهههقحيا  قيلههها  اهههي ة مهههرص ات اقدهههيت اتفلهههيي 

اتقد اي ي اي ة مرص اتقد اي قيلا  اي ة لسبخ االت اي اتلييحهخ ي اهي ة لسهبخ االته اي اتلييحهخ قلهيت حصها قدي 
اهخ ف ه  قرلاهب االشهلي  اق  ب اسهقييبخ ااهر تف  ( تات  اال اا اتففا (11ت  9999 اي ة مرص اتفي   ييسل ت 

اي اتقبههيرات  اههيو اتدهه رات اتب لاههخ ياتفديراههخ حاههث قلههيت ات ريههخ فؤشههرا  ههت  هه رة اي اسههقي ا  اتفتقبههر مهها فيههي  
 مرحهيت  قتصصا ت ي ي ة ق ب  اتقبيرات اال اا ق بادهيت مر اهي ياتقها ققف ه  مها االتقبهيرات اال ا اهخ بلهرة اتسه خ

 ( 19- 17ت 2119ت
 (Achievementاالنجاز ) 2-9-2 
ا صههى القههيج    ريههخ اي لفاههخ اي  ههال ( ففلههت فههت تهها    تههي لفهه  فههت اال اا اق  ههب فههت ااتفتقبههر قحداهه      

ات فت اتفدرر تا اا حاث الهيت فداه  به فت فحه   اسهق ر ا االتقبهير اي اتيفه   ه   فهت فدهرر سه في تها اا   هى 
ي  ت لدياههخ اتي فهههى ت  ريهههخ اتقهها احههه  تي االتقبهههير االتقبههير ت يصهههي  اتههى ا  هههى فسهههقي  ادههررل االتقبهههير ياتيصههه

ت 2116يل تك ادقل بفد ار ا  اا  االسهقييبخ ( يتهاو بلافاهخ اال اا  االسهقييبخ( . فحفه  لصهر اته ات ير هيات ت
ياالتقبهير فهت قفهي    ا لهيا اتقي هالمها يار  فر ي  ات االليي  ايلا ن في احر ل اتفرا يحص    اا  ( 66 -61

(ت لفهي يايهري 118ت9977ي  رييت قه     هى االليهي  مها س سه خ فديسهخ فهت االتقبهيرات. فر ي تاي فديرات ا
بفياحددههها اتفههههر  فهههت ليهههيح اي قدهههه ل فهههت تههها  قي فهههها بيال قفهههي    هههى   راقهههها يفياتبههها اتشتصهههاخ مهههها  االليهههي 

لت لصههههر ا  االتقبههههيرات ياتهههه   الههههيت تهههها ا  ههههر االلبههههر مهههها قح اهههه  فسههههقدب ا ياقييتهههها اتراي هههها.   بهههه  اتههههرحا
(  هههت ليلهههيت اتهههى نات االليهههي  اتراي ههها  اال اا اال صهههى( تهههي اتلقايهههخ 9977ياشهههار  ابهههي  باهههختت (2ت2191ت

اتفليسبخ ت س يك اتراي ا تشتص ياح  اي اتيفي خ ت ات ات قرل  مدل اتي ا اتفه رب فهت االيده ة اتحاياهخ بيلياهخ 
خ ت ياهرقب  فيلهى االليهي  بده ي يا هح يبيسهقت ال  ت  را  ل يل اتفيقف  لل  ي  ى االتص اتقرباهخ اتراي ها

ت ههخ  فيحههخ يبقيياهها  م هها   ههتفليسههب ت هه فت يبفسههيتفخ اال يات ياتيسههي   اتتيصههخ بفييتاههخ يقل ههال تههي ي 
لفههههههههي  سههههههههفدي  ت( 92ت 9977يارشههههههههي  ي اههههههههي ات اتيف اههههههههيت اتقهههههههها الههههههههيت االليي مادههههههههي يا ههههههههحين. ابي  باههههههههخ ت

تيتهها االتقبههيرات  (16 ت9979اتليافهها  ههت حسههيلاتت اهه لر  ات  اقاههخ(اتقبههير -   اتقبههيرات في ههي اخ  حسههيلات
احلهيل في هي اخ   هى االمهرا   إصه اراتقا قيقف    ى اتفيياار ياتفحلهيت ياتفسهقيايت بحاهث افلهت  هت  راددهي 

 (17ت 2119اتليافا ت  اي اتفي ي يت
قاههههههخ  لهههههه في اههههههقل قدهههههه ار ات ا ا حلههههههيليتللدههههههي قت ههههههي فههههههت  تلت ههههههيايتهههههها فدههههههيااو ققفاهههههه  بيلدههههههي ا هههههه   ر ههههههخ 

قيهه  اتفي هي اخ مهها قدهه ار اتهه رييت فههت اتههل ففاهه ات  ا اتففحههيص اي قصههحاح اييبيقهها   ههى االتقبههيرت    ريهيت
تهههههه ل االتقبههههههيرات ت لفههههههي ققفاهههههه  تهههههه ل االتقبههههههيرات بيسههههههقت ال يحههههههه ات  اهههههههيو فيقفهههههه ة يفيههههههياار ب  ههههههخ حقههههههى 
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  ر قدهههه ار اتهه رييت مادههي سهه بي اي ااييبههي بيقييتههيت  يت ات اقههفههت فههت با ههههيت فتق فههخ   بفيرمههخ اسقتههه افدي افلههت
سهههفات تهههه ل االتقبهههيرات بيالتقبههههيرات  (212ت 217ت 9987ت ههههاي  ير هههيات   اتشهههتص اتههه   ادههههيل بق باددهههي

الت لقي يدههي الققههي ر ب اقاههخ اتفصههحح ي تههك بسههبب ييههي  قداههال فحهه   تلهه  اتقبههير يبهه تك الاتق ههي   اتفي ههي اخ
ففههي اسههي     ههى  اههيو  هه رة اتا ههب ب  ههخ يي ت  ههل اتي ههيي   ههى لدههي  اتدههية يات ههيي    اهها اي مهها قداافهها ا لههيت

ت قيقبههههر اتقبههههيرات اتقحصهههها  اتفي ههههي اخ اتفدللههههخ فههههت يسههههي   اتقدههههيال اتتههههيص  (52ت 2111ت اهههها .  ليامحههههخ ت
فههت اتتبههرة  بيتقحصهها  اتقهها يصهه ت اتههى  ريههخ لباههرة فههت اتقدهه ل ت يقفقههي  تهه ل االتقبههيرات الدههي ققلههيي   الههخ لباههرة

اتقحصهها اخ اتفههرا   ايسههدي ت تهه ا م هها  هههت الدههي قيتهه  مهها اال قبههير  الهههخ فف  ههخ اا ههي فههت اتفدههيرات االسيسهههاخ 
ت ميتقحصههها  اتفدهههير  بلهههرة اتسههه خ ايلههها  ( 89 - 81ت 9987ات راهههب ت اتا فهههخ ت ليهههيح مههها االتقبهههير اتفدهههرر. 

يققفاهه  تهه ل االتقبههيرات بقههيمر  الههخ   تههخ ياتقدهه اياتقحصهها  مهها فيفهه  اتفدههيرات االسيسههاخ ف هه  ات ب بههخ ياتفليي 
ت ات اتفيلههى اتشههي   ت في ههي اخ مهها  (116 ت2112ت قههي  يرتههرات  ليماههخ فههت اتفههيا  اتف  ههيب  ايسههدي ت  فف  ههخ

فيي  االتقبيرات ادصه  بها االتقبهيرات اتفي هي اخ تيبفيلهى اتهر ادصه  بيتفي هي اخ  ريهخ اتقفي ه  اتقها اسهي  
ت ات االتقبهيرات  ات اتفي هي اخ سهيي قلهيت   هى  ريهخ  يتاهخ فهت ات بهيت ت  لفسها االتقبهيربدي فتق ي االمرا  

حاهههث ات اتفهههر  سهههيي اقفههه  فههه  لفسههها ال هههر مههها اال ااات  فهههي تهههي لهههيت تههه ا االقفهههي  فههه  شهههتص اتهههر تققبهههيات 
ال اا اتفهر  االتقبيرات ب ريخ في ي اقدي تميتفي ي اخ اتليف خ ما االتقبير تا ات اقيص  ل  فاحه  اي حلهل 

ياتحصهي    هى  (ت951ت 9999تإبهراتال   ى االتقبير اتى اتلقايخ لفسدي ما قد ارل ات   اد فها  لهى  تهك اتفهر  
اتقبيرات في ي اخ ايب ات اليت اتدايو في ي اي ت ا  اليت اتيصهي اتلفها ت  هيترة في هي اي ت يايهب ات 

لقهي ج  (ت إت288ت 9996ت يرتهريت اتشهر يي   و فليسهبخالاقي ر بيتقاي اال اة اتفسهقت فخ   يتفهي الدهي ا اة  اهي
اقفاه  االتقبهير اتفي هي ا ب ريهخ  يتاهخ فهت اتصه    حاهث قد ار االتقبيرات اتفي ي اخ تدي فا ات ل اهرة يياه ة

يات بيت يالا ا ل  الخ لبارة فت اتبلهي  قف ه  قحصها  اتا هب قف هاا فليسهبي تياتيا هخ ماها فحه  ة يالفيهي  ال هر 
 مراههه رك بهههرايت   ت  ههه ل (271ت9991ات اقاهههخ مههها ي ههه  اتيافهههيت ات قههها اسهههقحددي اال اا .  اترمهههي ا ت اتييافههه 
يقيهه  االتقبههيرات اتفي ههي اخ فههت اتقبههيرات قدهه ار اال اا اال صههى مهها  ههريي  ( االتقبههيرات اتفي ههي اخ9981

ر اي  ريههخ ففللههخ مفهها ا  ههب فههت اتففحيصههات ات ايف ههيا لهه  فيبيسههيدل ت حصههي    ههى ا  ههى قدهه ا ا  االتقبههير ت
اتيف اههخ اتقربياههخ ياتلفسههاخ مههيت اتقبههيرات اتقحصهها  ياتقهها قيههري  بيلدههي االتقبههيرات اتقهها قههرقب  بههيتقي ل اتلههيقج  ههت 
اتتبرات ما اتفيا ي اتقي افاخ اتفل فخ حاث اليت االتقفيل فلصبي   ى ف   فهي قي فها فهت فسهي  اي برلهيفج فهي 

يههري بيلدههي اتدهه رة   ههى القسههيب الفههي  فحهه  ة فههت اتسهه يك ياتفدههيرات  لهه في يلهه تك اتقبههيرات االسههقي ا  ياتقهها ق
قداهها ات ههريي اتفليسههبخ تهه تك يقدهه ي تهه ل االتقبههيرات ت قلبههؤ بدهه رة اي اسههق ي خ اتفههر    ههى اتههقي ل مهها اتفسههقدب  

  هى اتداههيل حاهث ققلههيي  ته ل االتقبهيرات فدهيرات االمهرا  مهها فيهيالت فحه  ة اي  ه رقدل  اتقبهيرات اتده رات يله تك
 بي في  اي فديل فح  ة( مافلت اتح اث ما ت ا اتفي يا  ت قصلافيت   ل فلدي.

  : االختبارات الموقوتة 
اهههير ة حاهههث اسهههقت ل اتههه فت  51تههها لفههه  فهههت االتقبهههيرات قسهههقت ل اتي هههت تقدهههيال اال اا ف ههه  اتقبهههير اتيههه ي    

ت ليحاههخ اتههر  قيلهها االتقبههيرات اتفي يقههخ اسههي ا اتففحههيص لفؤشههر تقدههيال اتسههر خ تهه ا فههت ليحاههخ ت يفهه  اتهه  
ييي   فت فح   ال اا االتقبير تيالا اسفح ت ففحهيص ات اهؤ   االتقبهير تها  اته فت اتفدهرر تها مده ت ميتقبهير 

 ي فت اتب ا اتيهيتا اسهقد ي   ه  البهر فسهيمخ ففللهخ تها  ته ا اته فت مده  ي ه  احه ث ات قق هفت 1اتي ي تف ة 
ار ا اا لفو اتفديرة تفقرة  فلاخ فح  ة لفي ما اتقبير اتقصهياب   هى اتسه خ تفهههه ة لصهي االتقبيرات اتفي يقخ قلر 

ياتقبهير قفراهر اتلهرة    هي فلها ت11  ادخ حاث اسقد ي االتقبير قسيا  البهر  ه   ففلهت فهت االته اي مها  فهت 
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لبهر  ه   فهت اتقفراهرات اتصهحاحخ تها  اته فت اتفدهرر ت يقهر   سهيمرات (  يلاا تقسهيا  ا95  ى اتحي   تف ة  
الا ما االتقبيرات ا تارات اتقصياب   ى اتس خ يقفرار اتلرة   ى اتحي   ميت اته فت اتفتصهص ال اا  9991(

االتقبههير  هه  اصههبح ااههر فليسههب لفداههيو تهها اا تحاههث قههر  ات ات  ههخ مهها اال اا تهها اتييفهه  االل ههر قههي ارا مهها 
( ات االتقبهههيرات اتفي يقهههخ يبتيصهههخ االتقبهههيرات اتقههها 9979اتلقهههي ج ت يفهههت ليحاهههخ أتهههر  اهههر   ما هههبو يتييلهههيك

قق  ب ا اا لفو اتفديرة    ق م  اتففحيص اتى ات ا حا بيت  خ مها ا  اا اتهى فديبه  اتسهر خ مها قحداه  البهر 
     ففلت فت اتفرات  االت اي( تا  ات فت اتفسفيح با تاتقبير .

 اختبارات المسافة 
لفههي مهها اتقبهير رفهها اتلههرة اتلي فههخ ال ههي  فسههيمخ ففللههخت مدهه  اقفهه    يتها لفهه  فههت االتقبههيرات قسههقت ل ت فسههيمخ

  هى ات اتفسهيمخ اتقها اد يدهي اتفهر  اي اال اة ا لهيا اتيفه  اتبهه لا قيه  فهت اتيسهي   اتفدفهخ مها اتداهيو ميتفسههيميت 
فح  ة قسقت ل لفدايو ا     ى اال ا ما اتي   فت االتقبهيرات مد ه   فلاخ   اتقا اد يدي اتففحيص تا  مقرة

     فت اتشياتص ما اتقبير في اي  فب ر  ت ا اا اتا ب ما فديرة ات ب بخ ف ا .
  اختبارات الدقة 

تههي لفهه  فههت االتقبههيرات قسههقت ل اتهه امي تيصههخ تقدههيال   ههخ اترفاههيت لفههي مهها لههرة اتسهه خ  قدهه اي اترفاههخ          
رة( .قق  هههب اتقبهههيرات ات  هههخ اسهههقت ال اتههه اي قرسهههل   هههى شهههل   يا هههر اي فربيهههيت اي فسهههق اات فق ات هههخ اتحههه

قتصههص  ريههخ تلهه  فلدههي بحاههث قلههيت ات ريههخ االلبههر ت دهه ي االصهه ر  اال هه  فسههيحخت يقق  ههب اتقبههيرات ات  ههخ 
ات ي تههك حقههى قي هها لقههي ج ت داههيل بيهه   لباههر لسههباي فههت اتفحههييالت افههي   هه   اتفحههييالت مهها اارتههي فههت االتقبههير 

ال ههر اقسههي ي ياههقل قح اهه  االتهه اي بههيتيات يا ههحخ يفتق فههخ حقههى افلههت اتقفااهه  بالدههي يبسههديتخ يتهه ا ففههي ا اهه  فههت 
الهههها ل فهههي لههههيت ل هههيل قدهههه ار اتههه رييت مهههها  9982في هههي اخ قدههه ار اتهههه رييتت ياهههر   بيفيههههييقلر يييلسهههيت ( 

ارات ( فليسبي ل في أ   اتى ارقفهيا صه   ي بهيت االتقبهيرات مل هيل االتقبيرات ات  خ ياسيي ي    اتفحييالت  اتقلر 
  ريخ(. 2-1 رييت ( يام   فت   5-9 رييت ( ام   فت ل يل   91 -9قد ار ات رييت فت  

 :)اختبارات التكرار)عدد المحاوالت 
ة  فلاههخ قق  ههب بيههس االتقبههيرات حسههيب  هه   فههرات اال اا اتصههحاحخ اتقهها اههليح مادههي اتففحههيص تهها  مقههر   

فحهه  ة تاي  لهه في اههؤ   تيهه   فحهه   فههت اتقلههرارات اي اتفحههييالت ت يمهها اتيههي ة افههلح اتففحههيص لد ههخ ياحهه ة مهها 
لهههه  فحييتههههخ فههههت فههههرات اال اا اتصههههحاحخ حاههههث اف هههه  فيفههههيا اتلدههههي  مهههها يفاهههه  اتفههههرات  اتفحههههييالت(  ريههههخ 

  ياتله ي    هى اتصهل ي  مها بيهس اتففحيصت مي   فرات اتقد اي اتلهييح مها لهرة اتسه خ اي  ه   فهرات اتصهيي 
 (.217,212ت 9987ر ياتت   اي ت االتقبيرات اتي افاخ ف ي  تد ا اتليا فت االتقبيرات . 

 الدراسات السابقة. 2-2
( :تقةةةويم بعةةةض االختبةةةارات المهاريةةةة بكةةةرة القةةةدم عمةةةى وفةةةق تقيةةةيم البنةةةاء 2009دراسةةةة النعيمةةةي ) 2-2-9

 الظاهري واالنجاز.
تهبيس االتقبهيرات اتفديراهخ   سخ اتى اتقيري   هى اتفهري  اتفيلياهخ بهات اتقداهال ات هيتر  ياالليهي ت مت ات را    

يامقههرس اتبيحههث ات تلههيك مههري  فيلياههخ بههات اتقداههال ات ههيتر  ياالليههي  تههبيس االتقبههيرات اتفديراههخ   بلههرة اتدهه ل
 بلرة اتد ل.

قرباهههخ اتراي هههاخ ييفيهههخ اتفيصههه  ت يهههيل ات راسههها افهههي فيقفههه  اتبحهههث مقف ههه  ب هههاب اتسهههلخ ا يتهههى تل اهههخ ات      
تهها فههت فدههررات فلدههيج   ( ياتهه ات قههل اتقاههيرتل بيت رادههخ اتيف اههخ تلههيت فدههيرات فههي ة لههرة اتدهه ل2117-2118 

( أ  297( يتبهي  فهت فيفهيا  81اتسلخ ات راساخ ا يتىتيقل اتقاير  الخ اتبحث بيت رادخ اتيشيا اخ يب غ    تل  
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اتفيقفه  ا صه ا ت بحهث ت يتده  قلييتهت ات راسهخ فدهيرات ات حريهخ يةاتقفراهر ياتسها رة   هى  %( فت19في ايي   
اتلهههرة ت افهههي اتيسهههي   االحصهههي اخ اتفسهههقت فخ مدههه  قف  هههت بهههيتديالات االقاهههخ  اتيسههه  اتحسهههيبا يااللحهههراي اتفياهههير  

 قسيياخ ياتفرقب خ. ت(ت ياليت اتف اتف ياخ ياتقبيرياتفقيس  اتحسيبا يات ريخ اتفيايراخ ياتلسبخ 
 ياسقلقيت ات راسخ في ا قا:    
 .تليك مري   ات  التخ فيلياخ بات اتقداال ات يتر  يقداال االليي  ما االتقبيرات اتفرقب خ بيت  خ يات فت   

 ( شياتص.91بات اتقداال ات يتر  يقداال االليي  ما اتقبير ات حريخ بات    ال ايي  مر  فيلي 
 إجراءات البحث - 0
 منهج البحث 0-9

اتفههلدج اتيصههفا بي سهه يب اتفسههحا تفاافقهها ي بايههخ فشههل خ اتبحههث إ  نايهه  تهه ا اتفههلدج  يتاسههقت ل اتبيح هه    
بدهههه ا ا سهههه يب أحهههه  اتفلههههيتج اتقهههها ققدصههههى اتحدههههي   يقسههههقت ص اتلقههههي ج اتا فههههخ تحهههه  اتفشههههيل  مهههها فيقفهههه  

 .(59ت 9988فياتن ييسل يرتراتت 
 عينة البحث 0-2

( ال بههي  قههل 99اتقاههير ال بهها لههرة اتسهه خ اتشههبيب ياتبههيتغ  هه  تل   اتبايههخ اتفشههل خ حقفههت   ههى اتبههيح ات       
 اتقايرتل ب رادخ اتحصر اتشيف  فت لي اا اتيفي  ياتفسقدب  .

 وسائل جمع المعمومات. 0-0
في يفهيت يلفهي بيه   فهت يسهي   يفه  ات يتفت أي  اتحصي    ى اتلقي ج اتقها قته ل اتبحهث تاسهقييت اتبيح ه     
 ا قا:

 تحميل محتوى المصادر العممية المتخصصة 0-0-9
فهههت ايههه  اتي هههيي   هههى اتفدهههيرات ا سيسهههاخ ت يبهههخ لهههرة اتسههه خ  هههيل اتبيحهههث بقح اههه  فحقهههي  اتفصهههي ر اتي فاهههخ     

  بههه  اتههه اال يحسهههيلات ت  اتفقتصصهههخ ب يبهههخ لهههرة اتسههه خ فهههت لقهههب يرسهههي   فييسهههقار يا هههيراح  ك قهههيرال يفلدههههي
(  اتشهههيريكت 9997(   اههه اتت 9997(  سههه افيتت 9991(  فهههد  ت 9991(  فيههيست 9992 سههفيلات (9999
 (2111(  إاهههايت2111(  اتفيي ههها  ت2111(  اتسههه  يلات2111(   فياهههه ت   2119(   اتحفهههه الات 2111

ح اه  يت هص ته ا اتق( ت2191(  تهؤ  يرتهريتت9981سهافخت (  فحف   ب  اتي اه 9975 فحف  حستتأبي  باات
 إتى إت اتل اتفديرات ا سيساخ بلرة اتس خ تا:

 .فسك ياسقال اتلرة 
 .اتفلييالت ب ليا دي 
 .ات ب بخ  ات ب بخ( ب ليا دي 
 .اتقد اي  اتقصياب( ب ليا دي 
 .حرليت اتد فات 

 استمارة استبيان اختبارات المهارات األساسية المختارة. 0-0-2
بيتقاههههير  هههه   فههههت  يسههههاخ  ههههت  راهههه  قح اهههه  فحقههههي  اتفصههههي ر  يفههههاتفدههههيرات االسي يتبيهههه  ات حهههه   اتبيح هههه    

يقههل  ر ههدي   ههى  هه   فههت  ي  اتتبههرة ياالتقصههيص ب يبههخ لههرة  دههيرات تاالتقبههيرات اتفي ههي اخ تداههيو تهه ل اتف
 91ت يبيه  قفراهغ االسهقفيرات قهل حه ي ( 2 ت  را  اسهقفيرة اسهقبايت  ف حه  ( 9اتس خ ياتدايو ياتقديال  ف ح  

%( مههيل رت ا  ات ت بيحههث اتحهه  مهها 51حصههيتدي   ههى لسههبخ االقفههي  اتقهها ا قفهه تي اتبيحههث يتهها   اتقبههير تيهه ل
 ( ابات  تك.9( ياتي ي   167ت 9979اتقاير اتلسبخ اتقا اراتي فليسبخ  ل  اتقايرل ت فؤشرات   اي  ت
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 اص( يبين اختبارات المهارات المختارة ونسبة اتفاق السادة ذوي الخبرة واالختص9جدول ) 

 
 9يبد ا ت صت االتقبيرات اتفسقت فخ اتى:

                                                 

 زهير يونس احمد و وليد عامر ضائع ) طالبي ماجستير في كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل( *

 االتفاق االختبارات المهارات
المناولة 
 )التمرير(

 ; 77.:6 سرعة التمريرة الصدرية
 ; 69.00 م(9.9التمريرة الصدرية )  سرعة ودقة

 ; 00.00 سرعة التمريرة من فوق الرأس
 ; 26.00  م(0سرعة ودقة التمريرة الصدرية)

 ;00.00 م(92اختبار دقة التمرير بيد واحدة )
 ;69.00  م(7) ر دقة التمرير بيد واحدةاختبا

 ;69.00  م(5.6) اختبار دقة التمريرة الصدرية باليدين
 ;09.00 تمريرة الصدرية من الحركةال اختبار دقة

 ;00.:2 اختبار دقة التمريرة بعد أداء الطبطبة من الحركة
 ;59.00 ( تمريرات طويمة مستقيمة من الثبات90اختبار دقة التمرير )
 ;00.00 ( تمريرات طويمة مستقيمة من الحركة90اختبار دقة تمرير )

 ;59.77 الطبطبة بين أربعة شواخص الطبطبة
 ;59.77 الطبطبة داخل المنطقة المحرمة

 ;59.77 اختبار الطبطبة المستقيمة
 ;77.77 ( شواخص9الطبطبة بين )

 التصويب
  
  
  

 ;50.00 ( محاوالت90لكراسي( )اختبار سرعة ودقة التصويب)اختبار ا
 ;77.77 ( ثانية00السمة )  اختبار دقة التصويب من أسفل

 ;50.00 دقة التصويب األمامي من يسار السمة
 ;60.00 دقة التصويب الجانبي

 ;9.77: دقة الرمية الحرة
 ;69.00            (محاوالت6سرعة ودقة التصويب السممي من منتصف الممعب )

  
 ;60.00 م7786 ختبار التصويب من الثبات داخل القوس الثالث نقاطا

 ;90.00 م7786التصويب من القفز خارج قوس 
   ; 69 اختبار حركة القدمين بشكل شعاع حركة القدمين
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 (98، :::9)عبدالدايم وحسانين ،   ل(9.8  اتقفرارة اتص راخ  سر خ ي  خ 
 (80، :::9، الطائي) ل(2.5 سر خ ي  خ اتقفرارة اتص راخ 
  (86، :::9،لطائي) ل(6    خ اتقفرار با  ياح ة 
 (87، :::9، لطائي) ل(1.5    خ اتقفرارة اتص راخ بيتا ات 
   (90، :::9)عبدالدايم وحسانين ، ( شياتص8ات ب بخ بات 
  ( 92، :::9)لطائي ، ( يلاخ 11اتس خ      خ اتقصياب فت أسف 
 (90، 7::9)بسيم ،   خ اتقصياب اتييلبا 
 (900، :::9)عبدالدايم وحسانين ،   خ اترفاخ اتحرة 
   (90، 7::9)بسيم ، (فحييالت5سر خ ي  خ اتقصياب اتس فا فت فلقصي اتف يب      
 (90، 7::9)بسيم ، ل6,75 تقبير اتقصياب فت ات بيت  ات  اتديو ات اث لدي ا 
 (87، 2005الشمري،) بشل  شييا اتقبير حرلخ اتد فات 

 التجربة االستطالعية . 0-5
  هههى اتههههرال فههههت ي ههههيح االتقبههههيرات يق باددههههي   ههههى  الهههيت فشههههيبدا مهههها اتبا ههههخ اتيرا اههههخ ت راههههب اتبيح ههههيت     

ياتقصههيار  *اال ف لههيت   ههى اسههق ي خ  الههخ اتبحههث ق باهه  االتقبههيرات م هها   ههت افليلاههخ مراهه  اتيفهه  اتفسههي  
( ال بات فت  الخ اتبحث ت يبي  االلقدهيا فهت ته ل اتقيربهخ قبهات 5اتفا اي  مد  قل ايراا قيربخ اسق ا اخ   ى  

احاخ اتقصهيار بيسهق ليا ق ااهر فلهيت اتهخ فا فخ االتقبهيرات ت يالهخ يافليلاهخ مراه  اتيفه  اتفسهي   م ها   هت صه
 ات ب بخ اتفقيريخ ياتقد افخ اتس فاخ.  اتقصيار ما اتقبير 

 التصوير الفيديوي 0-6
بقصههيار يفاهه   يتات  بايههخ ات راسههخ قحههقل قصههيار ا اا اتيالههخ مهها االتقبههيرات اتفديراههخ ت   اهها مدهه   ههيل اتبيح هه   

اتفيلقههيج  قههل ايههراااقدي مهها اتقيربههخ االسههق ا اخ ت يبيهه   تههك االتقبههيرات فههت افههيلت فحهه  ة ا فهه ت   ههى صههاح
ت ههههرس  ** تقرقاههههب االتقبههههيرات ياتا بههههات يي ههههيدي   ههههى ا ههههراص فلقلهههه ة قههههل قي ايدههههي   ههههى اتسههههي ة اتتبههههراا

( قههل  ر هدي   ههى 1ت هرس اتحصههي    هى  ريههخ اال اا مده  قهل ا هه ا  اسهقفيرات تدهه ا ات هرس  ف حه  ي  ت اتقدهيال
يق باقدههي   ههى  اتتبههراا تقح اهه   ريههخ لهه   سههل فههت ا سههيل اتفدههيرة ت يقههل اسههقتراج اتيسهه  اتحسههيبا تهه رييت اتتبههراا

ت يفههت  ههل احقسههيب اتهه رييت  لهه ة اسههقفيرات اتقدههيال اتلدي اههخ اتقهها ي  ههت   ههى اتتبههراا فهه  لسههتخ اال ههراص اتفلق
 ت   في  بيت اتقديال فت  شر  رييت.  ت رس اتفييتييت االحصي اخ

 التجربة الرئيسة: 0-8
قههل ايههراا اتقيربههخ اتر اسههاخ تيالههخ اتبحههث مهها اتدي ههخ اتف  دههخ تفلقهه   اتفيصهه  تف اراههخ شههبيب يراي ههخ لالههي       

مههها ل اهههخ اتقرباهههخ اتراي هههاخ/ييفيخ اتفيصههه  فهههت اهههيفا اتسهههبت م ههها   هههت اتدي هههخ اتف  دهههخ تفهههرا االتيهههيب اتفر اهههخ 
 ما اتسي خ ات يلاخ  درا  . 2192/  1/  95-91ياالح  اتفيام  
 في ا قا: يتيرا ى اتبيح 

 . اسقت ال اتلرات اتديليلاخ لفسدي تيفا  امرا   الخ اتبحث 
    . اسقت ال لفو اتخ اتقصيار اتفا اياخ 
 لفو ات ريي. فرا ية ق با  االتقبيرات قحت 

                                                                                                                                                             

 ز/أ.م.د مؤيد عبد الرزاق/م.م محمد مرعي/ ا.د سعد فاضل ()أ.م.د زهير يحيى/أ.م.د عصام محمد رضا/أ.م.د نبيل محمد عبد اهلل/أ.م.د خالد محمود عزي **

http://us.mc456.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1342677766#_ftn1
http://us.mc456.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1342677766#_ftn2
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 .اسقت ال اسقفيرات قسيا  تيصخ يفيح ة تيفا  امرا   الخ اتبحث  
 المعالجات االحصائية  0-9

 :االقاخقل اسقت ال اتديالات      
 اتيس  اتحسيبا 
  االلحراي اتفياير 
  فييف  االرقبي  اتبسا 

 عرض النتائج ومناقشتها -1
 عرض النتائج 5-9

فههت تهها  ايهههراا االتقبههيرات يقسههيا  لقي يدههي ياتقههها  بههرت  ههت االليهههي  ت بيهه  ات قههل اسقحصههي  اتبايلهههيت     
م ا   ت اسقتراج االيسي  اتحسيباخ ت لقي ج اتفسقحص خ فت قديال اتسهي ة اتتبهراا ت فدهيرات فهت تها  اتقصهيار 

اتحسهههيبا اتفاههه اي  ياتقههها  بهههرت  هههت اال اا ت  هههيل اتبيح هههيت بيسهههقت ال اتفييتيهههيت االحصهههي اخ ياتفقف  هههخ بيتيسههه  
 ( ابات  تك.2يااللحراي اتفياير  يفييف  االرقبي  ت قيري   ى اتيا خ فيبات االليي  ياال اا ت ياتي ي   

 (2جدول )
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط بين متغيري االنجاز واالداء فضاًل عن  األوساطيبين  

 الداللة االحصائية
 ات التخ االرقبي   اااال االليي  االتقبيرات

 ا و ا و
 فيلي  1.68. 9.92 7 9.11 6.27 اتقصياب اتييلبا

 فيلي  1.61 1.81 6.19 9.19 7.98 اتقصياب فت  ات  اتديو
 اارفيلي  1.11 1.91 7.29 2.19 7.9 اتقد افخ اتس فاخ

 فيلي  1.75 1.92 7.25 1.9 99.61 اتقد اي فت اسف  اتس خ
 اارفيلي  1.19 1.97 7.22 9.16 99.11 ات ب بخ اتفقيريخ
 فيلي  1.61 1.76 6.61 1.12 99.98 اتقفرار با  ياح ة
 اارفيلي  1.11 1.79 6.61 9.19 99.62 حرلخ اتري ات

 فيلي  1.62 1.91 6.65 5.67 62.72   خ اتقفرارة اتص راخ
 اارفيلي  1.12 1.69 6.68 9.96 91.98 سر خ ي  خ اتقفرارة اتص راخ

 (1.156%(  5( يلسبخ ت    97  ت اتدافخ اتي يتاخ تفييف  االرقبي  ب ريخ حراخ  * ب
 مناقشة النتائج 5-2

( اقبههات ت بههيح ات ات تلههيك  ا ههيت ارقبي ههيت فيلياههخ ياتههر  ااههر 2فههت تهها   ههرس اتلقههي ج مهها اتيهه ي       
اخ ياال اا اتفيبههر  ههت فسههقي   تههك فههيبات االليههي  اتفيبههر  ههت فسههقي  اتفدههيرة فههت تهها  االتقبههيرات اتفي ههي 

اتفدههيرة فههت تهها  اتقدههيال اتهه اقا ت تبههراا ت مفهها اتقبههيرات اتقصههياب اتيههيلبا يفههت  اتهه   ههيو اتهه اث لدههي  يفههت 
اسف  اتس خ ياتقفرار با  ياح ة م ا   ت   خ اتقفرارة اتص راخ لهر  ات اتيا هخ فيلياهخ بهات االليهي  ياال اا يته ا 

رات قيبر ب ريخ حداداهخ  هت  اهيو اتفدهيرات اتقها ا ه ت تدايسهدي ت يفهت تها  فلي شهخ فؤشر اتى ات ت ل االتقبي
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حا ايت ا اا اتفديرات اتقها قداسهدي ته ل االتقبهيرات لاحه  ات ته ل اتفدهيرات قحقهيج اتهى مهت ا اا ققهيمر ماها سهب  
ت فهخ اتحرلهخ ت ا   لييح اتيايب اتحرلا فت السايباخ يلد  حرلا يقيا ت يقيامه  ياسهو بايفاليلالاهخ قصهب مها

ت 2118تاتهه تافا ات اتفدهيرة  ههي ة فهي قح هه  فهت تهها  اتشهل  ات ههيتر  ياتييالهب اتقشههراحاخ يقح ا دهي اتفاليلالا 
( أ  ات اتا ب ال اسق ا  اتلييح ما اال اا في تل ققيمر ت ل اتسهب  ا لهيا اال اا يتده ا اتسهبب اهر  اتبيح هيت 58

رات اتقا صففت تدايسدي ت يت ا في اقف  فه   راسهخ اتليافها  له في تهل ق دهر ات ت ل االتقبيرات قداو ميا  اتفدي
 (.969ت 2119مري يت فيلياخ بات االليي  ياتقديال ات يتر  تا اا  اتليافات 

افهههي مافهههي اقي ههه  بيالحقبهههيرات اتقههها قدهههاو فدهههيرات اتقد افهههخ اتسههه فاخ يحرلهههخ اتهههري ات يسهههر خ ي  هههخ اتفلييتهههخ     
 ات ايقدهه ات بههيت يفاهه  اتحرلههيت اتقهها ادههيل بدههي اتا ههب مهها اتقد افههخ اتسهه فاخ فههت ت ههيات اتصهه راخ مههيت اتبههيح

ياتلديس اتى اتح دخ ما اتت ية ات يت خ يحرلخ ات راا  ب  قرك اتلرة ل دي قصهب مها اتليهيح مها ا تهي  اتلهرة اتهى 
سهايباخ   هى سهبا  اتف هي  يتلهت اتح دخ ت بفيلى ات اتا بات اتق فيت ما  بايخ ت ل اتحرليت اتقا    ال قفق ك ال

 تي  اتلرة لييح ت ي   الهيت تدصهر اتا هب قهي ار مها ته ل االلسهايباخ اللها ايبهر   هى اتلدهيس بدهية لباهرة تلها 
قصهه  اهه ل اتحيف ههخ ت لههرة اتههى ا  ههى لد ههخ  ههفيلي  تليههيح اتقصههيابخ يتهه ا فههي اههؤ ر   ههى  ريقهها  لهه  قدههيال اال اا 

تا ب اؤل    ى اتسيخ اتحرلاخ اللدي اسيسي االليي  ما ت ا االتقبهير يته ا فهي ات يتر  ت افي حرلخ اتري ات مي ا
ال ب    ى   خ يسر خ اتفلييتخ اتص راخ يبيتقيتا مي اتقيلا    ى اتسهر خ افده  اتحرلهخ ف يترتهي ات هريراخ تقدهيال 

ت هيتر  يقداههال االليههي  تلهيك مههري   ات  التههخ فيلياهخ بههات اتقداههال ا(  2119اال اا ات هيتر  ت ياهه لر اتليافهها  
م هها   ههت  تههك مههيت اتقبههير ات ب بههخ اتفقيريههخ ادههيو   مهها االتقبههيرات اتفرقب ههخ بيت  ههخ ياتهه فت(  اتفصهه ر لفسهها(

بيت فت أ  ات اتا بات اؤل يت   ى اتسهر خ مها اال اا االفهر اته   اهؤ   اتهى ق هحاقدل بيفيتاهخ اتحرلهخ أ  ات 
تص بههات اتهه را ات االافههت ياالاسههر ال اههقل فههت تاتهها اال فحييتههخ اتقسههرا  قبههي    ب بههخ اتلههرة ا لههيا ايقاههي  اتشههيا

      بيال اا   ى حسيب مت اال اا.
 االستنتاجات والتوصيات -6
 االستنتاجات 6-9
 في ا قا:فت تا  اتلقي ج اسقلقج اتبيحث  

  تسه خ ي اتقفراهر ا قفي  اتقبيرات  اتقصياب اتييلبا ي اتقصهياب فهت  اته  اتدهيو ياتقصهياب فهت اسهف  ا
 با  ياح ة ي  خ اتقفرارة اتص راخ ( ما  ايو اتفديرات اتقا ا  ت تدايسدي.

  هه ل اسههق ي قلي ا قفههي  اتقبههيرات  اتقد افههخ اتسهه فاخ ي ات ب بههخ اتفقيريههخ ي  ههخ يسههر خ اتقفراههرة اتصهه راخ 
 يحرلخ اتري ات ( تقيبر  ت  ايو اتفديرات اتقا ا  ت تدايسدي.

 التوصيات 6-2
 لا ما فس تخ ا قفي  اتقبيرات  اتقد افخ اتس فاخ ي ات ب بخ اتفقيريخ ي  خ يسر خ اتقفرارة اتصه راخ يحرلهخ اتق -

 اتري ات( تقيبر  ت االليي  ت فدرات اتقا قداسدي.
 ايراا  راسيت ففي  خ   ى  اليت فشيبدا يفتق فخ  ت  الخ اتبحث. -
 اتقا تل ققلييتدي ات راسخ.ايراا  راسيت ففي  خ   ى االتقبيرات اتفي ي اخ  -
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 المصادر
   االسو اتي فاهخ يات هر  اإلحصهي اخ تاتقبهيرات ياتداهيو مها اتقرباهخ اتراي هاخت 9999ابراتالت فريات  ب  اتفيا ت :)

  ار اتفلر ت  بي خ ياتلشرت  فيت.
  ت  ار اتفييري بفصر . 1   ق راب اتفديرات اآلسيساخ ما لرة اتس خ اتح ا خ( ت  9975أبي  باخ ت فحف  حست ت 
  فد فههخ اتقدههيال مهها اتقرباههخ اتب لاههخ  ار اتفلههر  9991إسههفي ا ت لفههي   ب اتحفاهه  ت ر ههيات ت فحفهه  لصههر اتهه ات ت )

 ت 9اتيربا  
    لرة اتس خ ت ليش اتتاتفلاخ ت  بي خ ياتلشرتاالسلل راخ.0998أفاتتأحف  ي سافختفحف   ب  اتي ا :) 
 ب  ا .  –  اتفبي ئ االسيساخ ما لرة اتس خ( ت ف بيخ اتقي ال اتييتا  9988   ت اتبي   ت ايسي يليل ت فد 
 ت ا ههر اسههقت ال بيههس اال يات اتفسههي  ة مهها قي ههل فدههيرة اتقصههياب بلههرة اتسهه خ ت رسههيتخ  9996بسههال ت يفههي  شههلر  ت

 فييسقار اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ اتفيص  .
 ت  اسههو   ههل اتهههلفو اتقربههي   ار اتفلههر ت  بي هههخ 2112ايسههيت  هه و ت  بههه اترحفت تقههي  تفحهها اتهه اتت   هههيفا ت

 ياتلشر .
   ههر  اتبحههث اتي فهها يفليتيهها مهها اتقرباههخ اتراي ههاخت ف بيههخ اتقي ههال اتيههيتا 9988ييسهلت يياهها فحيههيب يرتههرات  :)

 ياتبحث اتي فات ب  ا .
   قهههيب فلديههها  ت  بهههخ ل اهههيت اتقرباهههخ اتراي هههاخ مههها (:لهههرة اتسههه خ  ل9999ييسهههلتفؤا   بههه  ا  يحفي اتتمهههي   بشهههار

 ت ار اتلقب ت  بي خ ياتلشرت اتفيص .2اتيرا (ت 
   ت  ار اتفلر اتيربا ت لشرت اتديترة.9(: اتقديال ياتدايو ما اتقرباخ اتب لاخت 9979حسيلاتتفحف  صبحا 
 اتقبيراقدهههي( ت  ار اتفقلبههها ت لشهههر -دهههي ات اي هههخ اتب لاهههخ يفليليقدهههي. اتييافههه  اتفهههؤ رة   ا 9985حسهههات ت مهههي  ة ح فههها ت

 ياتقي ا  ت   ر.
   مي  اهخ اتفسهقياات اتبه لا ياتفدهير  مها قح اه  لفهياة اال اا تا بها لهرة 2119اتحفه الات سهي  مي ه   به اتدي رت :)

 اتس خ يحسب فرال  ات يبت ا ريحخ  لقيرال اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ اتفيص . 
    أسو يفبي ئ لرة اتس ختييفيخ اتفيص تاتفيص .9985بشار يرترات  حفي اتتمي :) 
  ت ار ات ايا ت  بي خ ياتقصفال .9 اسيسايت ما اتقي ل اتحرلات 2118ات تافات ليت ة  ب   ا ت 
   ت فرلهه  اتلقههيب ت لشههرت 9(: اتفهه ت  إتههى اتداههيو مهها اتقرباههخ اتب لاههخ ياتراي ههاخت  2116ر ههياتتفحف  لصههر اتهه ات

 .اتديترة
    ت ار اتفلر اتيرباتاتديترة .9(: فيسي خ ق راب لرة اتس خت 9997 ا اتتفص فى فحف 
   بيهههس اتفق اهههرات اتي افاهههخ ياتلفسهههاخ ي ا قدهههي بفي  اهههخ اال اا اتفدهههير  2111اتسههه  يلات   افهههخ  بهههيو   هههات :)

  . تا با لرة اتس خت ا ريحخ  لقيرال اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ ب  ا
   اتقلبؤ بفسقي  اال اا اتفدير  ب التخ اتفسقي  اتب لا ياتدايسيت اتيسهفاخ تا بها لهرة 9997س افيتت تيشل احف ت :)

 ( سلخت ا ريحخ  لقيرال اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ ب  ا .96-91اتس خ اتليش ات بي فير  
   س خ اتح ا ختف يب   ار اتحلفختب  ا .(: اترش  اتق رابا ما لرة ات9992سفيلخت  ا ييفر 
   قصفال االتقبيرات اتفديراخ اتفرلبخ لي ا فت ب يراخ اتقبير تا با اتشبيب بلرة اتد ل 2111شيتياتتفيا  لرال :)

 ما ف الخ أربا تأ ريحخ  لقيرالتل اخ اتقرباخ اتراي اختييفيخ صاح ات ات.  
   اتف ييتههخ اتديا اههخ مهها  هه   فههت اتفق اههرات اتب لاههخ ياتفديراههخ يفيهه    (: قهه  ار2111اتشههيريكت لباهه  فحفهه   بهه  ا ت

سههر خ اتلههبس مهها مقههرة االسقشههفيا تا بهها لههرة اتسهه خت ا ريحههخ  لقههيرال ااههر فلشههيرةت ل اههخ اتقرباههخ اتراي ههاخت ييفيههخ 
 اتفيص . 
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  ت اتدايو 9996فحف  ت   اتشر يي  تالير فحف  ت اتشاختس افيت اتت ر  ت لي لت افالخ فحف  ت  ب ا تسال تلي اخ
 ياتقديال اتلفو اتقربي  تفلقبخ االلي ي اتفصراخ( .

 ت بلهههيا ب يراهههخ اتقبهههير فديراهههخ تا بههها لهههرة اتسههه خ اتفصههه رة ت رسهههيتخ  2111اتشهههفر  ت ااهههاي احفههه  فحفههه   اسهههى ت
 فييسقار اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ اتفيص . 

  ت  9اإلحصيا ياالتقبير ما اتفيي  اتراي ا   (: 2191  ياتريتاتصفا  ا ت تؤ  ايلل 
    اتف ت  إتى ا تييب اتيشراخ ت ريي  ياتسبي اخ ت لسيا ت  ار اتلقب ت  بي هخ ياتلشهر 9988ات يتب ت  ايا فيا :)

 ت ييفيخ اتفيص . 
 رة اتسه خ ت يتبههيت (: بلهيا ب يراهخ اتقبهير تهبيس اتفدهيرات اتدييفاهخ االسيسهاخ بله9999   هي ات  اهي   هير  سه افيتات

 ل اخ اتقرباخ اتراي اخ ت بليت ما ييفيخ ب  ا ت رسيتخ فييسقار اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ اتفيص .
   اتيا ههخ بههات قرقاههب لسههب ليههيح اتقصههياب ياتقرقاههب اتلدههي ا ت فههر  اتفشههيرلخ مهها 2112اتييلاتفدلهه   بهه  اتسههقير :)

  ة اتس ختفي خ اتقرباخ اتراي اختييفيخ ب  ا .ب يتخ اتد و ات يتاخ ا يتى بلر 
   اتح اث ما لرة اتس خت  ار اتفلر اتيربات اتديترة 9999 ب ات االت فحف  فحفي ت يحسيلاتت فحف  صبحات :) 
   ت  ار اتفييريت اتديترة.6(:   ل اتق راب اتراي ا ت  9979 اي تفحف  حست 
   ت 9(: االتقبههيرات اتفديراههخ ياتلفسههاخ مهها اتفيههي  اتراي ههات  9987 اي تفحفهه  حسههت ير ههياتت فحفهه  لصههرات ات

  ار اتفلر اتيربات اتديترة.
   اتداهيو مهها اتقرباههخ اتراي هاخ ي  ههل اتههلفو اتراي ههات  ار 9988 هاي ت فحفهه  حسههت ير هياتت فحفهه  لصههرات ات :)

 اتفلر اتيربات اتديترة.
    اتقرباخ ت ي  اتت اج اتيربات اتليات. (: ففيتال اتقديالتف بيخ فلقبخ9981 ا تفحف   ب  اتي ا 
  اتلفسا تفلقبخ االلي ي اتفصراخ تاتديترة.اتقديال ياتدايو اتلفسا  :(9985ات رابت رف اخ ت 
    تفرل  اتلقيب ت لشر اتديترة .9اتدايو ياالتقبيرات ما اتقرباخ اتراي اخت  :(2119مرحيتت تا ى اتسا 
  تقداال يأسيتاب اتدايو ياتقشتاص ما اتقرباهخ اتتيصهخ ت  ار اتفسهارة ت لشهر اتدايو يا(:  2111 ليامحخ تقاسار فف ح

  (9ياتقي ا  يات بي خ  
    ههههههر  قصههههههفال ب يراههههههيت االتقبههههههير ياتداههههههيو مهههههها اتقرباههههههخ :(  9992فيا تراسههههههيت تههههههراب  يسهههههه فيت ت  ههههههي ر  اؤ 

  .اتراي اختف بيخ  ار اتحلفخ تاتبصرة
    ت ف يب  اتشر  ت باريت.(: فيسي خ   ل اتلفو 9977فر ي  ت سي 
   ا ر اسقت ال اسيتاب فتق فخ بي   االت اي مها قي هل  ه   فهت الهياا 2111اتفيي ا  ت  تار احاى فحف    ا :)

 اتقصياب ما لرة اتس خت ا ريحخ  لقيرال اار فلشيرةت ل اخ اتقرباخ اتراي اخت ييفيخ اتفيص . 
  يخ افات  ب  اترحفت ت اتديترة.ت ف ب 9  لرة اتس خ ت يفا  ت  (:9967  فييس ت حست 
    9اتدايو ياتقديال ما اتقرباخ ي  ل اتلفوت  : ( 2111ف حلتت سيفا فحف.) 
  لاي قصبح ال ب لرة س خت  يتل  ار اتفيرمخت اتديترة9991  فد  ت احف  ليف :) 
 قداهال اتبلهيا ات هيتر  قديال بيس االتقبيرات اتفديراخ بلهرة اتده ل   هى يمه   (: 2119  ييسل فحف ليافا ت رايل ات

 .51اتي    91ت في خ اترام ات ت ي يل اتراي اخ ت في   ياالليي 
 


