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 :شكر وتقدير  
الحمد هلل الػذ  علػؿ الحمػد محا حػ  لػذخرق االشػؽ اناػق   ح طهػو كحمػدق ااػخرق اال ػلى اال ػلـ  شػ  

 كقه محمد المااؽ إ مه مف ا مه المحماد ا ش  آله الط هرقف أالي المخ ـر االعاد . ح
ارى مػػف ااعػػػك الاػػػخر االلرتػػ ف اف ااهػػػدـ ك لاػػػخر  هػػػذا الكحػػج ااحعػػػ زقكلػػد اف مػػػف اهلل  شػػي ك امػػػ ـ 

 ع ملػػو اله د ػػقو مامبشػػو ك ن ػػا ذ –ا ظػػقـ الاهػػدقر الػػ   مػػ دى خشقػػو الاركقػػو الكدحقػػو ا شػػـا الرق  ػػو 
الدخاار ها ـ هحداا  هاقد  نا حاه الحر و ألخم ؿ درا اي اانالقو الشر  قو الخرقمػو الاػي محححػي 

 اق ه  . 
خمػػ  ااهػػدـ ك لاػػخر اانماحػػ ف الػػ  الػػدخاار ا ػػ ـ تػػ لى عػػ كر الماػػرؼ  شػػ  الر ػػ لو أل حػػ  ق الكحػػج 

لاػي ااعتاحػي الػلؿ م ػقراي كملشام اه الهقمػو ااهدقمػه الماػارى اللشمقػو لػي ااذلقشػه خ تػو ال ػلاك   ا
 الكحبقو . 

ع ملػو اله د ػقو لمػ   –اق رحي اف اقػدـ اػخر  ااهػدقر  أل ػ اذى خشقػو الاركقػو الكدحقػو ا شػـا الرق  ػو 
كػػذلاق مػػف عتػػاد  شمقػػػو مامقػػزى ا ػػ دقو لااعقػػػه الك حػػج الػػلؿ درا ػػاه انالقػػػو اتهتػػـ اهلل لمػػ  قحػػػك 

 اقر   . 
الػػدخاارح حكقػػك اػػ خر عكػػر   لعتػػادق الراللػػو تػػي مل لعػػو  اقطقػػك لػػي اف اقػػدـ اػػخر  ااهػػدقر  الػػ 

 الكق ح   اح  لق  كم  قالدـ الكحج . 
انقحػػااحي اف ااهػػدـ كخشمػػ   اػػخر امحكػػو ااتػػ   الػػ  زمللػػي طشكػػو الدرا ػػ   انالقػػو الػػذقف راتهػػاحي 

 اللؿ م قراي الدرا قو ا أؿ اهلل اف قاتهتـ عمقل  لم  قحك  اقر   . 
خر االاهدقر ال  عمقع اماظحي اماظح   مخاكو خشقو الاركقػو الكدحقػو ا شػـا الرق  ػو اااهدـ كح لؽ الا

 لم  اكداق مف م   دا  اا تقل  لشك حج.
اقها ي الات   االلرت ف ك لعمقؿ اف ا عؿ اخر  لل لشاي ل كره   ش  احمؿ ا ك   الدرا و 

مد لي قد اللاف االم   دى  اما قت  ااذلقؿ خ تو ال لاك   الاي ااعتاحي االا م  ااخر خؿ مف
الا كخشمو اا أؿ اهلل اف قاتؽ العمقع . االحمد هلل رك الل لمقف اال لى اال لـ  ش   قدح  محمد 

                                                                        ا ش  آله ا حكه اعملقف امف د   كد ااه ال  قـا الدقف ا شـ ا شقم  خبقرًا .                                                      
 انباحث                                                                               
 



 خ ..............................................................................................يهخص انزطانت بانهغت انعزبٛت 
 

 يهخص انزطانت بانهغت انعزبٛت 
حتذٚذ يظخٕٚاث يعٛارٚت ْٜى انمذراث انبذَٛت ٔادلٓارٚت كًؤشز 

 َٜخماء حزاص ادلزيٗ انشباب بكزة انمذو نهصاالث
 بإشراف الباحث

 د.وسام فالح جابر  اكرم عدنان نغيش

الكدحقػػػو االمت رقػػػو خمؤاػػػر نحاهػػػ   هػػػدؼ الكحػػػج الػػػ  احدقػػػد م ػػػااق   ملق رقػػػو اتػػػؽ اهػػػـ الهػػػدرا    
لم  لذلؾ مف اهمقو خكقرى تي االاق ر حراس مرم  عقػدقف حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن ,

ااعش  ماخشو الكحج ك  ح ؿ الع حػك الما ػا ي ك حاهػ   حػراس المرمػ   لامبقؿ ترقتـ اح ف امبقؿ,
 للااالي .الاك ك كخرى الهدـ لش  ن  ااقا  ر ذلؾ  ش  الع حك ا

لمللماػه طكقلػو ماػخشو الكحػج  االدرا ػ   الملق رقػو ا االدـ الك حج المحتج الا حي ك  شاك الم ى
, ااػػػـ احدقػػػد معامػػػع ا قحػػػو الكحػػػج االمامبػػػؿ كحػػػراس المرمػػػ  الاػػػك ك كخػػػرى الهػػػدـ لش ػػػ ن  االكػػػ ل  

د اهػػـ   حػػ رس مرمػػ  اػػـ ح ػػرهـ عمقلػػ  ل ػػرض الكحػػج, كلػػد ذلػػؾ قػػ ـ الك حػػج كاحدقػػ38 ػػددهـ ح
الهػػػدرا  الكدحقػػػو االمت رقػػػو كػػػ نطلع  شػػػ  الم ػػػ در االمراعػػػع االكحػػػاج ال ػػػ كهو ااػػػـ  ر ػػػت   شػػػ  

 معما و مف الالكرا  االمالا قف ,لقاـ كلد ذلؾ احدقد اهـ انالاك را  الال  و كتذق الهدرا  .
قـ  مشػه اـ اعرا  الاعركو ان اطل قو لشالرؼ  ش  الملاقػ   الاػي قػد ا ػ دؼ  مػؿ الك حػج الاهػا 

م اهكل, كلػد ذلػؾ اعػرا  الاعركػو الرلق ػو لشكحػج اكلػد عمػع الكق حػ   ااكاقكتػ  اػـ مل لعاتػ  اح ػ لق  
اا االراج البهؿ اللشمي للالاك را  االمامبؿ كمؤارا  الامققز مػف حقػج ال ػلاكو اال ػتالو اان ػس 

 ػػاالراج الػػدرع   اللشمقػػو مػػف حقػػج ال ػػدؽ االبكػػ   االما ػػا قو ا ػػان لاحهقػػؽ اهػػداؼ الكحػػج ك 
الملق رقػػو ااحدقػػد الم ػػااق   الملق رقػػو نتػػراد  قحػػو الكحػػج امػػف الػػلؿ ذلػػؾ ا ػػاحاج الك حػػج امخ حقػػو 
ان ال حو ك لم ااق   المحددى نحاهػ   حػراس المرمػ  الاػك ك كخػرى الهػدـ لش ػ ن  ااا ػ  ك ػرارى 

 الحل   االرى.  ا ال حو المدركقف كذلؾ ااعرا  درا و ما كتو لتذق الدرا و لحل لق  
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 الالرقؼ ك لكحج :  -1



  -المهدمو اأهمقو الكحج : -1-1
ى الحل لق   الممالو االمااقو االاي حظق  كح قك ااتر مف الدرا    الد خرى الهدـ لش  ن  أحد

ااألكح ج تتذق الحل لقو اامقز ك ر و األدا  اهح لؾ ا قر تي المااقؼ ااألحداج طقشو المك رق   
.ال  ر م  حو الشلك ت ف اااعد الل كقف قخاف قرقك  مف ح رس المرم  اهذا قاطشك مف الح رس 

ا مت رقو   لقو لخي قامخف مف أدا  ااعكه  ش  أخمؿ  ارى داالؿ مرم ق . اماله كهدرا  كدحقو 
امف هح  اكرز أهمقو ح رس المرم  تي هذق الحل لقو احعـ الااعك المشه   ش    اهه , تإذا خ ف 
ح رس المرم  قاخؿ ح ؼ الحرقؽ تي خرى الهدـ تخقؼ ها الح ؿ ك لح كو لح رس المرم  تي هذق 

ح ف االاق ر ح رس المرم  تي هذق الحل لقو قلد أمرا تي   قو األهمقو ا رارى الحل لقو , لذلؾ ت ف 
اعاد ملق ر  ش  أ   ه قاـ هذا انالاق ر اال ا   مع قشو األكح ج الاي ااح اؿ مبؿ هخذا عااحك 
لدى حراس المرم  امف هح  ع    أهمقو الكحج تي احدقد م ااق   ملق رقو ألهـ الهدرا  الكدحقو 

مؤار نحاه   حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن  لم  لذلؾ مف أهمقو تي االاق ر االمت رقو خ
حراس مرم  عقدقف مؤهشقف لاهدقـ أت ؿ الم ااق   الرق  قو اكح   ق  دى ماقحو ار قحو نالاق ر 

 كخرى الهدـ لش  ن  .  حراس المرم 
 -مشكمة البحث : 1-2

تؽ  ق   شمقو ر قحو ا حقحو قلد أمرا تي   قو مم  ن اؾ تقه أف احاه   حراس المرم  ا 
األهمقو امف اللؿ ما كلو الك حج لشخقحقو الاي قاـ كت  االاق ر حراس المرم  نحظ إف هذق اللمشقو 
ن ااـ اتؽ مل ققر ام ااق   ملدى م كه  لتذا ال رض اللدـ اعاد مل ققر  شمقو ما ا قو 

 ن  .اراأى الك حج احدقد م ااق   ملق رقو لتـ نالاق ر حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش 
اتؽ أهـ قدرااتـ الكدحقو االمت رقو لقا ح  لشمدركقف االملحققف كاؤاف هذق الحل لقو ان اح دى مف هذق 
المل ققر تي احاه   حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن  ك إل  تو إل  م  قاترق ذلؾ مف 

  اؿ  ش  حراس مرم  عقدقف اذا  م ااق     لقو . اقا  د تي الاق  االعتد تي الح
 -أهداؼ الكحج : 1-3

  -قتدؼ الكحج إل  :
 الالرؼ  ش  أهـ الهدرا  الكدحقو االمت رقو لدى حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن   1-3-1
 
 
مرم  احدقد م ااق   ملق رقو ألهـ الهدرا  الكدحقو االمت رقو خمؤار نحاه   حراس ال 1-3-2

 .الاك ك كخرى الهدـ لش  ن  



 -مع ن  الكحج : 1-4
حراس المرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن  ألحدقو امحادق   الاك ك  -المجال البشري : 1-4-1

 تي مح تظو اله د قو .
 ق     امل ك األحدقو االمحادق   المامالو ك لكحج . -المجال المكاني : 1-4-2
     2117 \3\11ال  قو 2116 \11\2الحارى مف  -المجال الزماني : 1-4-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   -انذراطاث انُظزٚت ٔادلشابٓت : -2
 -انذراطاث انُظزٚت : -2-1



 -يفٕٓو احملذداث األطاطٛت :1ـ  1ـ  2
إف احهقػػؽ انحعػػ زا  الرق  ػػقو الل لقػػو قلامػػد  شػػ   ػػدى  اامػػؿ , محتػػ  مػػ  قػػؤبر ك ػػارى مك اػػرى      

ؤبر ك ػػارى  قػػر مك اػػرى . تكل ػػت  قالشػػؽ ك لع حػػك الػػارابي ػ الاخػػاقحي االػػكلض األالػػر امحتػػ  مػػ  قػػ
قالشػػػؽ ك لكقلػػػو المحقطػػػو , ت ػػػًل  ػػػف الاػػػدرقك اللشمػػػي المكػػػرمج اتػػػؽ األ ػػػس ال ػػػحقحو . لػػػذا ححتػػػـ 
المحػػػددا   شػػػ  إحتػػػ  معما ػػػو مػػػف اللاامػػػؿ الاػػػي احػػػدد الا ػػػاؿ إلػػػ  الم ػػػااق   اللشقػػػ  تػػػي األدا  

ملحػػ  احدقػػد الماا ػػح   المبشػػ  الاػػي قعػػك اااترهػػ  تػػي الل ػػك خػػي قػػامخف مػػف احهقػػؽ الرق  ػػي , ك
الم ػااى اللػ لي , ااكحػ  هػذق المحػددا   شػ   ػا  مػ  قماشخػه الحػرد مػف قػدرا  اا ػالدادا  ال  ػو 

إل  الحا ط المح  ك لػه ل ػرض احدقػد الم ػااى األمبػؿ  احاه  كمم ر و هذا الحا ط أا  قرق مف اعؿ 
حاػػ ط الممػػ رس . تلػػف طرقػػؽ هػػذق المحػػددا  قمخػػف الاحكػػؤ كإمخ حقػػو ا ػػامرار الل ػػك تػػي تػػي ذلػػؾ ال

ح الكدحقػػو , المت رقػػو   االاكػػ را  المحػػددا المم ر ػػو كم ػػااى  ػػ ؿل تػػي الم ػػاهكؿ , اا ػػاالدـ لهقػػ س 
مالا رى امهححػو اممقػزى لخػؿ حػاع مػف األللػ ك الرق  ػقو , إذ إف هػذق انالاكػ را  مػف اػأحت  أف ا ػ هـ 

ي اهػػاقـ محػػ هج الاػػدرقك المللمػػو إلمخ حقػػ   الل ػػك , اا ػػالدادااه , اخح قاػػه اكمػػ  ق ػػمف اطػػارق تػػ
 1 .1ااهدـ م اااق ححا األت ؿح

االػػد المحػػددا  الكدحقػػو االمت رقػػو  شػػ  ع حػػك خكقػػر مػػف األهمقػػو تػػي احاهػػ   حػػراس المرمػػ  الاػػك ك  
را  قمخحػػه مػػف اهػدقـ أت ػػؿ الم ػػااق   كخػرى الهػػدـ لش ػ ن  ت ػػرارى اماػػع حػ رس المرمػػ  كتػػذق الهػد

قعػػ د ملػػ ققر قػػاـ اتهتػػ  االاقػػ ر الحػػراس قلػػد أمػػرا متمػػ  عػػدا تتػػي امخححػػ   الرق  ػػقو أبحػػ   المك رقػػ  , اا 
مف انكال د  ف  مشقو انالاق ر اللااالي اخذلؾ انقا  د تي الاقػ  االعتػد لشح ػاؿ  شػ  حػراس 

 مبقؿ المحاالك   الاطحقو أت ؿ امبقؿ.مرم  عقدقف قمخف ان ام د  شقتـ م اهكل تي ا
المعايير عبارة عن " جداول تستخدم لتفسير درجات اختبار ما حيث أنها تعتبر شرطا منن شنروط ا

جودة االختبارات باختالف أنواعها واستخداماتها وهني تندل ع ني  نيم تمثنل أدام مجتمنف خنا   ني 

اختبار معين " 
 (2)2

. 

إن أف هػذق المه رحػو ن  عما و مف الل كقف تي االاك را  ملقحػو,تي ا االدـ لشمه رحو كقف درع   مت
قمخػػف إعرا هػػ  ك  ػػاالداـ الػػدرع   الالػػ ـ الاػػي حح ػػؿ  شقتػػ  مػػف اطكقػػؽ انالاكػػ ر تشخػػي ححػػدد مرخػػز 
الحػػػرد ك لح ػػػكو لشعم  ػػػو المرعلقػػػو قحك ػػػي احاقػػػؿ الػػػدرع   الالػػػ ـ إلػػػ  درعػػػ   أالػػػرى مبػػػؿ الػػػدرع   

                                      
( سنة  16ـ  14نوري إبراىيم الشوك : بعض المحددات األساسية التخصصية لناشئي الكرة الطائرة في العراق بأعمار )  (1)

 .   6، ص 1996. أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
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و أا الملقحػػػػ   اتػػػػي  ػػػػا ه  قػػػػاـ مه رحػػػػو أدا  الحػػػػرد ك لح ػػػػكو لشعم  ػػػػو الملق رقػػػػو أا الػػػػدرع   الا لقػػػػ
" المرعلقو

(1  3
. 

اقاقر م طح  ح قف ا كر   مراف حهل ع كر  كد الحمقد ال  اعػاد  ػدى ا اكػ را  اعلػؿ مػف " 
ال لاكو اعرا  المه رحو مف اللؿ الدرع   الال ـ الاي حح ؿ  شقت  مػف انالاكػ را  امحتػ  االػالؼ 

 ػػػلشو مػػػف االاكػػػ ر الػػػ  االػػػر ااالػػػالؼ م ػػػااق    ػػػلاكو هػػػذق انالاكػػػ را  ااحػػػ ا  اازقلػػػ    ػػػدد ان
" الػدرع    شقتػػ 

(2) 4
  ااححراتتػػ   51االدرعػو الا لقػػو  كػ رى  ػػف درعػو ملق رقػػو ماا ػطت  ق ػػ ا  ح  .
  اا ػػػاالدـ تػػػي احاقػػػؿ الػػػدرع   الالػػػ ـ الػػػ  درعػػػ   قمخػػػف عملتػػػ  ل ػػػرض  11الملقػػػ ر  ق ػػػ ا  ح 

 تالو اح قره  امف ممقزاات  احت  ن اا مف ققم    لكو .مه رحات  ا 
   -حلارص ادلزيٗ ٔدٔرْا يف عًهٛت االَخماء: انبذَٛتانمذراث 2-1-2

الػػد الهػػدرا  الكدحقػػو لحػػراس المرمػػ   شػػ  ع حػػك خكقػػر مػػف انهمقػػو تاماػػع حػػ رس المرمػػ  كتػػذا الحػػاع 
 اهه  شػ  اخمػؿ اعػه, تخػؿ  تل لقػو احاػ ج مف الهدرا  قمخحه مف ادا الااعك   االمت ـ المشه ى  ش   

ال  ماطشك   ملقحو ح ك طكقلات  اقااقؼ حع ح الرق  ي تي ادا  مت مه تقت  كمهػدار م قمشخػه مػف 
  هذق الهدرا  اخقحقو ا االدامت  ك لاخؿ ال حقى داالؿ المك راى .  

مػػ  مػػؤهشقف كػػدحق  التػػذق الهػػدرا  دار متػػـ تػػي  مشقػػو انحاهػػ   تلػػف طرقهتػػ  قمخػػف االاقػػ ر حػػراس مر 
 .  الم ااق   الرق  قو ؿ ااح ف تلاهدقـ ا

 -انبذَٛت بكزة انمذو نهصاالث: مذراثان 1-3-3

   -انظزعت: 2-1-3-1
الػػد ال ػػر و مػػف مخاحػػ   الشق قػػو الكدحقػػو , ااشلػػك دارًا خكقػػرًا تػػي خبقػػر مػػف انحاػػطو الرق  ػػقو       

ى الل ػػشقو مخاحػػو مػػ  قلػػرؼ ك لهػػدرى , خمػػ  اف اال  ػػو الاػػي الحػػ  كػػزمف األدا   ااػػراكط ال ػػر و كػػ لها 
لت  ا   ً  تي الرا قو االاحمؿ االمراحو اال ر و تي خرى الهدـ لش  ن  الد مف أهـ  ح  ػر الشلكػو 

  -:اقد ق م  ال ر و ال  انحااع الا لقو
 ػ  ر و رد الحلؿ. 1
 ػ  ر و األحطلؽ . 2

                                      
، القـاىرة ،  1( صالح الدين محمود عالم :: القياس والتقويم التربوي والنفسي ، أساسياتو وتطبيقاتـو وتوجياتـو المعاصـرة ، ط1)

 .  234، ص 2000دار الفكر العربي ، 
،  1بسـو مصـطفى حسـين بـاىي ، وصـبري عمـران : االختبـارات والمقـاييس فـي التربيـة الرياضـية ، ط(جابر عبـد الحميـد : ا ت 2)

 .  93،ص 2007القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ، 



 ػ  ر و الرخض ح ال ر و األحاه لقو   . 3
 ر و الحرخقو مع الخرى اكداحت  .ػ ال 4
 ػ  ر و اححقذ مت را  االطط الشلك ح الاخحقخقو االاخاقخقو   .5

اما ػػاع ال ػػر و قأالػػذ أهمقػػو خكقػػرى تػػي للكػػو خػػرى الهػػدـ لش ػػ ن  تتػػي  ػػحو ملزمػػو لل ػػك ااكػػرز 
 . 5 1حأهمقات  كتذق الحل لقو خاف المح تس قخاف قرقكً  مف الل ك الذ  قماشؾ الخرى

-انمٕة انععهٛت:2-1-3-2 
6 

"الػػد الهػػاق الل ػػشقه احػػدى المخاحػػ   ان   ػػقه لشق قػػه الكدحقػػه اهػػي ان ػػ س لعمقػػع الهػػدرا  الحرخقػػه 
خم  احت  اؤبر تي احمقو كلض ال ح   الكدحقه انالرى , االرؼ ك حت  قدرى الل ك تي الا شػك  شػ  

   .  2المه ام   المالاشحه اا مااعتات "ح
مو لح رس المرم  حظرا لشدار المتـ الذ  قهـا كه داالؿ مرم ق االحرخػ   المالاشحػو االهاى الل شقو مت

 الاي قهـا ك داؤه  خ لهحز اانرام    ش  الخرى مف زااق  اااع ه   ااا  ع مالاشحو
"ااػػزداد اهمقػػو الهػػاق الل ػػشقه للحعػػ ز الرق  ػػي كمهػػدار المه امػػه الاػػي قعػػك الا ػػد  لتػػ  اا الا شػػك 

راى ااػػحلخس الهػػاق الل ػػشقه  شػػ  انحعػػ ز كاػػخؿ مالاشػػؼ اذلػػؾ اراك طػػ  كماطشكػػ   خػػؿ  شقتػ  تػػي المكػػ 
 7 . 3حاع مف الرق  ه"ح

 -انمٕة ادلًٛشة بانظزعت: 3 -3 -1- 2
احػػدى الهػػدرا  الكدحقػػو المتمػػو لحػػ رس المرمػػ  اال ا ػػ  تل لقػػو خػػرى الهػػدـ لش ػػ ن  ل ػػر و اندا   

ل كػػقف داالػػؿ المشلػػك ممػػ  قحػػاـ  شػػ  حػػ رس المرمػػ  تػػي هػػذق الحل لقػػو اطكقلػػو الاحػػرؾ الم ػػامر ل
مااخكػػو ذلػػؾ كػػ لاحرؾ الهػػا  اال ػػرقع داالػػؿ مرمػػ ق لم ػػؾ اا اكلػػ د الخػػرا  الماعتػػو القػػه مػػف الحرقػػؽ 

 المح تس.

 -انمٕة االَفدارٚت : 4 - 1-3- 2
  المح علػو ناهؿ هذق الهدرى الكدحقو اهمقو  ف  قره  ت كل د الخرى ك لقدقف اا الهدمقف اال ا   الخػرا

االهرقكػػػو مػػػف حػػػ رس المرمػػػ  قحاػػػ ج الػػػ  قػػػاى اححع رقػػػو خكقػػػرى مػػػف حػػػ رس المرمػػػ   ػػػاا  ك لقػػػدقف اا 
 الهدمقف.

                                      
 . 134، ص 1999، القاىرة : دار الفكر العربي ،  9( عصام عبد الخالق : التدريب الرياضي ، ط1)
 79، ص1980الجماعيو والميا و البدنيو، بغداد، مطبعة جامعة بغداد ،  ( عقيل الكاتب: الكره الطائره، الخطط2)
 .481، عمان، دار الشروق لمنشر،ص1( ريسان خريبط مجيد: تطبيقات في عمم الفسيولوجيا، ط3)



اهػػي مػػف اهػػـ ماطشكػػ   ن ػػك خػػرى الهػػدـ لش ػػ ن  كاػػخؿ  ػػ ـ احػػ رس المرمػػ  كاػػخؿ الػػ ص       
قػػاق اححع رقػػه اق ػػ   ترخػػؿ الخػػرق قلػػدقاق اححع رقػػه االابػػك لل شػػ  اانرامػػ    شػػ  الخػػرق الع حكقػػه قلػػد

 8. 1ح"
 -ادلطأنت: 2-1-3-5

ا الحي   " مهدرى الحرد الرق  ي  ش  ان امرار تي األدا  كحل لقػو داف هكػاط تػي خح  اػه, أا مهػدرى 
 .9 2حالل ك  ش  مه امو الالك "

خمػػػ  قلرتتػػػ  طػػػه ا ػػػم  قؿ ا آالػػػراف " االحػػػي ا ػػػاط  و الل ػػػك مه امػػػو الالػػػك الحػػػ اج  ػػػف اأدقػػػو 
ه الكدحقػػو االمت رقػػو االالططقػػو أبحػػ   المك رقػػ   اكدرعػػو   لقػػو مػػف اإلعػػ دى االدقػػو االارخقػػز قكػػؿ ااعك اػػ

 .11 3حأف قالر ك إلعت د "
الػػد المط الػػو تػػي المخاحػػ   الكدحقػػو األ   ػػقو الاػػي ا ػػاالدـ تػػي عمقػػع الحل لقػػ   ااألللػػ ك الرق  ػػقو 

 ق   خرى الهدـ لش  ن  اقخاف ذلؾ كح ك مالاشحو ح ك حاع الحل لقو امف هذق الحل ل
اقاقر  كد اهلل ح قف اللمي ححهل  ف ه را ك ف المط الو "الحي الهدرى  ش  مه امو الالك تي ح لػو 

 .11(4)الامرقح   الكدحقو لحارى طاقشو مف الزمف "
االمط الػو مػف  ح  ػر الشق قػو الكدحقػػو ال ػرارقو لل ػك خػرى الهػػدـ لش ػ ن  ا شػ  اعػه الال ػػاص 

ى لشرعشقف حقج الد مف  رارق   اهدقـ م ػااى عقػد لحػ رس المرمػ  تػي هػذق الحل لقػو , مط الو الها 
خم  ااف طكقلو هذق الحل لقو االاي اامقز ك لشلك ال رقع االاحرؾ الم امر ابح   المك رقػ   احػاـ  شػ  
حػػػ رس المرمػػػ  اف قاماػػػع كمط الػػػو قػػػاى لشػػػرعشقف لاهػػػدقـ م ػػػااى عقػػػد قؤهشػػػه لشػػػذاد  ػػػف مرمػػػ ق كخحػػػ  ى 

 ااقادار.
 -ادلزَّٔ:2-1-3-5

الد مف اللح  ر المتمو لح رس المرم  , حقج اف طكقلو حرخاه الم امرى داالؿ مرم ق االر ه 
لشمااقؼ المالاشحو اا دقه لشخرا  الماعتو القه مف الحرقؽ المح تس قاطشك اماله كتذق الهدرى 
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ي مف الللت  قمخف اف قاماع الكدحقوا, حقج احا ج ال  مراحو المح  ؿ اانركطو ااناا ر االا
 ح رس المرم  كمدى حرخي اا ع قمخحه مف محع الحرقؽ المح تس مف ا عقؿ هدؼ تي مرم ق .

ا دـ امالؾ الح رس لتذق ال حو قحهدق ترص خبقرى تي الذاد  ف مرم ق االحع ح تي اهدقـ مك راى 
الادرقك الم امر لاحمقو هذق  عقدى قخاف  كك  تقت  تي احهقؽ الحاز لحرقهه اهذاغ قحاـ  ش  الح رس

 الهدرى الكدحقو المتمو.
   -انزشالّ:2-1-3-6

الرؼ الرا قه كخرى الهدـ لش  ن  ك حت  مهدرى الل ك  ش  ا ققر اا  ع ع مو اا  ر او اا      
ااع هه  ش  انرض اا تي التاا  تي اقه ع  شقـ , اهػذا قاػمؿ عمقػع الحرخػ   المراكطػه ك لمتػ را  

االراػػ قه لحػػ رس المرمػػ  متمػػه عػػدا نف المرخػػز الػػذ  قاػػ شه قحػػرض  شقػػه ادا  حرخػػ    ان   ػػقه ,
مالاشحػػه اماحا ػػه ح ػػك الح لػػه الح  ػػشه تػػي المكػػ راى لػػذا قعػػك امالػػه كتػػذق ال ػػحه الػػ  ع حػػك امالػػه 
ك ل ػػح   الكدحقػػه انالػػرى اراػػ قو حػػ رس المرمػػ  الحػػي ق كشقاػػه  شػػ  ا ققػػر ااع هػػه ك ػػر ه اااققػػ  

 لماقؼ اااع ق الخرق اقاات  ابح   معرق   الشلك. شقـ ح ك ا
اف اػػدرقك   الراػػ قو اػػؤد  الػػ  اقػػاع ا كػػ   خكقػػرى  شػػ  العتػػ ز الل ػػكي المرخػػز  اك لاػػ لي قالػػرض 
ح رس المرمػ  الػ  ح لػو انرهػ ؽ ا شقػو قعػك اف قخػاف الحػ رس متقلػ  ام ػالدا ن ػاهك ؿ الاػدرقك   

للػػ ك الاػػي قاالششتػػ  مااقػػؼ احػػ ن  ما قػػرق مػػف حقػػج الال  ػػه ك لراػػ قو اكال  ػػو مزاالػػو كلػػض ان
اندا  اال ر و , اهذا ق   د  ش  الاخقؼ لمبؿ هذق الما قرا  ا  ته ال  مم ر و كلض الامرقحػ   
الاػػػي احاػػػا   شػػػ   مشقػػػ   قحػػػز ارخػػػض اعػػػر  زخػػػزاؾ, اااػػػمؿ الراػػػ قه الل مػػػه االراػػػ قه الال  ػػػه 

 12 .1ح
    -  ال  م قشي :2111ايحاقاقر ح قف  شي اللشي ا  مر ت الر ع   

" قعك مرا  ى ا ف عمقع احااع ادرقك الشق قه الكدحقه تي خرى الهدـ قعػك اف اااػ كه مػع طكقلػو اندا  
تػي المكػػ راى كهػػدر انمخػػ ف , اهػػذا احػػد ان ػك ك الاػػي اؤخػػد ش  اهمقػػو ادا  اػػدرقك   الشق قػػه ك  ػػاالداـ 

ححقه االالططقػه احػ  ظػراؼ ااػ كه م قه كشػه تػي الخرق مم قلطي لل ك الحر ه لخي قحمي مت رااه ال
   13. 1المك راى خم  اف هذا الحاع مف الادرقك اخاف له اخبر داتلقه مه رحو ك لادرقك كداف خرق " ح
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ــذو  2-1-4 ــزة انم ــاء حــزاص ادلزيــٗ انشــباب بك ادلٓــاراث األطاطــٛت ٔدٔرْــا يف اَخم
 -نهصاالث:

أل   ػػػػقو ك لح ػػػػكو لحػػػػراس المرمػػػػ  تػػػػي خػػػػرى الهػػػػدـ ن قالحػػػػ  الػػػػدار الحقػػػػا  الػػػػذ  اشلكػػػػه المتػػػػ را  ا 
كلػػػ د الخػػػرا  الع حكقػػػو األر ػػػقو  لش ػػػ ن  , تػػػ مالؾ حػػػ رس المرمػػػ  لشمتػػػ را  األ   ػػػقو خم ػػػؾ اا 

 االل لقو االمت را  األالرى قمخحه مف الحع ح تي أدا  مت مه  ش  أخمؿ اعه.
الل لقػػو اانحعػ ز العقػػد كخػرى الهػػدـ  الػد المتػ را  األ   ػػقو اله  ػدى األ   ػػقو لاحهقػؽ الم ػااق       

لش  ن  , إذ احاؿ ع حك  متم  تي احدى الادرقك القامقو االكرامج الادرقكقو حقج قػاـ الاػدرقك  شقتػ  
لحاػػػرا  طاقشػػػو , ان االشػػػا الاحػػػدى الادرقكقػػػو مػػػف أ   ػػػق   الاػػػدرقك  شػػػ  هػػػذق المتػػػ را  إلػػػ  أف قػػػاـ 

ه لحػػػاع الحاػػػ ط الممػػػ رس قلػػػد مػػػف العااحػػػك المتمػػػو الاػػػي إاه حتػػػ  ألف درعػػػو إاهػػػ ف المتػػػ را  ان   ػػػق
 .1415  2حقااقؼ  شقت  اححقذ الالطط تي ظراؼ الشلك المالاشحو "

" إف الا ع األ   ػي لحػ رس المرمػ  هػا الا ػع الػذ  قكػدأ محػه الاحػرؾ لشهقػ ـ كػأ  ااعػك حرخػي  
طقػػه اإلمخ حقػػو االهػػدرى ملػقف اأدا  متػػ رى مػػف المتػػ را  ان   ػػقه اااالػػ ذ الحػػ رس الا ػػع ال ػػحقى قل

 شػػػ  ان ػػػاع كو أل  تلػػػؿ ااع هػػػه ا ػػػدـ انهامػػػ ـ ك االػػػ ذ الا ػػػع األ   ػػػي قػػػؤد  تػػػي ال  لػػػك إلػػػ  
إط لو الزمف كقف إدراؾ الحػ رس لحرخػو الخػرق الم ػاكو ححػا مرمػ ق اكػد  ا ػاع كاه لتػ  االاحػرؾ إلقتػ  

دارا حقاق  تي إحهػ ذ المرمػ  مػف قشلك عز  الب حقو 16مم  قهشؿ ترص إكل ده  أا اإلم  ؾ كت  , حقج 
  .3ا عقؿ التدؼ تقه "ح

 -يظك ٔابعاد انكزاث اجلاَبٛت االرظٛت ٔانعانٛت: 2-1-4-1
حاقعو لالػرض حػ رس المرمػ  الػلؿ المكػ راى الػ   ػ اط مالاشحػه قعػك اف قخػاف قه ػ  طػااؿ       

راح  ػ   مالاشحػه, اهػذا المك راى تهد ا اك القػه الخػرق مػف ااع هػ   مالاشحػه امػف م ػ ت   مالاشحػه اك 
م قعلػػؿ حػػ رس المرمػػ  تػػي حقػػرق امػػ ـ هػػذق الما قػػرا  اخقحقػػو الال مػػؿ ملتػػ  اكال  ػػه  حػػدم  اخػػاف 
الخرق تي المح طؽ الالطرق الهرقكه مف المرم ,ال رض م ؾ الخرا  الع حكقو الل لقو اا انر قو  تهػد 

ـ ك الػػػذ الطػػػاى ااحػػػدى اا اخبػػػر قهػػػـا الحػػػ رس ك نرامػػػ    شػػػ  الخػػػرى مك اػػػرى ل ػػػرض م ػػػخت  اا قػػػد قهػػػا 
ااخػػاف هػػذق الالطػػاا  امػػ  ماه طلػػو ااع حكقػػو ق ػػقرى تػػي ااعػػ ق الخػػرى, اتػػي الحػػ ن  الاػػي نق ػػاطقع 
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ح رس المرم  م ؾ الخرى خ لخرا  الهاقو الهرقكو مف الهػ لمقف اا ا ػحؿ الزااقػو اللشقػ  مػف الل ر ػو , 
 قشعأ الح رس ال  اكل ده  ك لقد الااحدى اا ك لقدقف.

 -يُأنت انكزِ نشيٛم بانٛذ أ بانمذو:2-1-4-2
قاطشك مح الو الخرق ك لقد مف قكؿ ح رس المرم  الدقه اال تاله حا  قامخف الل ك الم اشـ لتػ  مػف 
ال ػػػقطرق  شقتػػػ  داف م ػػػقله لشاقػػػ  اك لاػػػ لي تهػػػداف الخػػػرق , اق ػػػاطقع الحػػػ رس مح الػػػو الخػػػرق ك لقػػػد 

ق االماا ػػػطه االطاقشػػػه الل لقػػػه , تش ػػػرض مح الاتػػػ  ار ػػػقه لم ػػػ ت   مالاشحػػػه محتػػػ  انر ػػػقه اله ػػػقر 
اق ػػػقرق قعػػػك مرا ػػػ ى  ػػػدـ اعػػػاد محػػػ تس ك اعػػػ ق الػػػط  ػػػقر الخػػػرق اقعػػػك ادا  هػػػذق المتػػػ رق كارخقػػػز 
اكاااتػػػؽ  ػػػ ؿ كحقػػػج نااػػػخؿ  ػػػلاكه  شػػػ  الل ػػػك الم ػػػاشـ لتػػػ , ال ػػػرض مح الاتػػػ    لقػػػه اطاقشػػػه 

ال  الل ك الم اشـ قعك اف اؤدى كدقػه اال  ػو قعك اف اؤدى ا ش  مف الرأس ال م ف ا الت  
   17 .1 حدم  قخاف هح ؾ  دد مف الل كقف تي طرقؽ  قر الخرق ح

 -امخاد انكزة:2-1-4-3

مػف المتػػ را  المتمػػو لحػ رس المرمػػ  تػػي خػػرى الهػدـ لش ػػ ن  , تحػػي الحػ ن  الاػػي نق ػػمى لحػػ رس 
  ااهػػ ف هػػذق المتػػ رى ل ػػم ف ال ػػقطرى  شػػ  المرمػػ  تقتػػ  كم ػػؾ الخػػرى ك لقػػدقف ت حػػه كػػ مس الح عػػو الػػ

الخػػرى امح الاتػػ  لزمقػػؿ اا ااػػاقات  ا ػػدـ ااهػػ ف الحػػ رس لتػػ  قهػػع احػػ   ػػ ط خكقػػر ك ن ػػ تو الػػ  اف 
ادا هػػ  ك لاػػخؿ ال ػػحقى قمخػػف حػػ رس المرمػػ  مػػك الكػػد  كػػ لتعـا الملػػ خس اا المراػػد ك اعػػ ق مرمػػ  

 .الحرقؽ المح تس
  -ظٙ :اَٜخماء يف اجملال انزٚا2-1-5

قه ػػد ك نحاهػػ   تػػي المعػػ ؿ الرق  ػػي االاقػػ ر أت ػػؿ الل كػػقف ااػػاعقتتـ إلػػ  حػػاع الحاػػ ط الرق  ػػي 
الػذ  قػػاللـ مػػع ا ػالدادااتـ اقػػدرااتـ المالاشحػػو االاحكػػؤ كدقػو امػػدى اػػأبقر  مشقػ   الاػػدرقك  شػػ  حمػػا 

هػػػدـ تػػػي الحاػػػ ط ااطػػػاقر اشػػػؾ ان ػػػالدادا  االهػػػدرا  كطرقهػػػو تل لػػػو امخػػػف الل كػػػقف مػػػف احهقػػػؽ الا
الرق  ي اذلؾ تي عػاهر  مشقػو انحاهػ  إذ اف المعػ ؿ الرق  ػي مػف اخبػر المعػ ن  ح   ػقو ااػأبرًا 
كظ هرى الحراؽ الحردقو اال  و تي مع ؿ المح ت    الرق  قو حقج اشلك الهػدرا  الحردقػو دارًا خكقػرًا 

اكحػػ ً  . 18 1(ز  ػػ لي الم ػػااى"تػػي  مشقػػو انحاهػػ   لمػػ  لتػػ  مػػف اػػأبقر خكقػػر تػػي إمخ حقػػو احهقػػؽ احعػػ 
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 ش  م  اهدـ تأف انحاهػ   تػي المعػ ؿ الرق  ػي قه ػد كػه "  مشقػو االاقػ ر دققػؽ لل كػقف تػي مراحػؿ 
    19 2ان داد  ف طرقؽ االاك ر قدرااتـ الكدحقو االمت رقو الال  و كحاع الحا ط الرق  ي الملحي "ح 
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 تارا  زمحقه مالددق .
انقا ػ د تػػي الاقػ  االعتػػد االمػ ؿ تػػي  مشقػو الاػػدرقك الرق  ػي ممػػف قااقػع لتػػـ الاحػاؽ تػػي  -5

 الحا ط الرق  ي م اهكل.
 حهقهه .اراقد  مشقو الادرقك لاحمقو ااطاقر انمخ ح   االهدرا  لشحرد تي م قحك ي ا -6
زقػػ دى الداتلقػػه لشم ر ػػو الرق  ػػه لشاهػػ رك االاعػػ حس لم ػػااق   انتػػراد تػػي المعما ػػه الااحػػدق  -7

 اانكال د  ف الاك قف تقم  كقحتـ .
ارخقػػز  مشقػػو الاػػدرقك لاطػػاقر امخ حػػ   اقػػدرا  مػػف قااقػػع لػػه احهقػػؽ الم ػػااق   اانحعػػ زا   -8

 الل لقه .
   29 .3خاقف ترقؽ تي مح ت ه ملقحهحاالاق ر ات ؿ انتراد تي حا ط رق  ي لا   -9
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 .   435، ص 1999( بسطويس احمد . أسس ونظريات التدريب الرياضي : القاىرة ، دار الفكر العربي ، 2)

 48-47، ص1994، 18االتحاد الدولي اللعاب القوى : مجمة العاب القوى ، مركز التنميو اال ميميو ، القاىره ، العدد  3ح



 21حح اهـ المحددا  الع مقو االكدحقو االمت رقو نحاه   ن كي الم  ي خرى الهدـ الماهدمقف  
رى الهػػدـ خػػن كػػي  اطرقػػ  هػػذق الدرا ػػو الػػ  المحػػددا  الع ػػمقو االكدحقػػو االمت رقػػو ال ػػرارقو نحاهػػ  

الماهػػدمقف تػػي محطهػػو الحػػرا  انا ػػط , ااػػـ احدقػػد معامػػع الكحػػج االمامبػػؿ كل كػػي احدقػػو لش ػػ ن  
ااػػػـ االاقػػػ ر  قحػػػو ممبشػػػو لمعامػػػع الكحػػػج, اا ػػػاالدـ الك حػػػج لش ػػػ ن  خػػػرى الهػػػدـ كالحػػػر ا  انا ػػػط 

الكحػػج كاحدقػػد اهػػـ  المػػحتج الا ػػحي ك  ػػشاك الم ػػى لمللماػػه لطكقلػػو هػػذق الدرا ػػو,اـ احهقػػؽ هػػدؼ
ااا ػ  الك حػج الهػدـ لش ػ ن  الماهػدمقف المحددا  الع مقو االكدحقػو االمت رقػو نحاهػ   ن كػي خػرى 

 ك رارى ا ام د هذق المحددا  تي احاه   الل كقف الماهدمقف.
 -أخّ انخشابّ ٔاالخخالف بني انذراطخني: 2-2-1-1

ع الحل لقػػو الملامػػدى اهػػي خػػرى الهػػدـ لش ػػ ن  اخػػذلؾ ااػػ كتو هػػذق الدرا ػػو مػػع الدرا ػػو الح لقػػو تػػي حػػا 
المحتج الذ  ا امدق الك حج اها المحتج الا حي اا االداـ ا ػ لؿ اح ػ لقو مااػ كتو اخػذلؾ اللدقػد 
مػػػف اعػػػػرا ا  الكحػػػػج امػػػػ  ااعػػػػه انالػػػػالؼ تامبشػػػػ  ك  امػػػ د هػػػػذق الدرا ػػػػو  شػػػػ  ن كػػػػي خػػػػرى الهػػػػدـ 

حػػػراس المرمػػػ  اا امػػػ د الدرا ػػػو الح لقػػػو  شػػػ   قحػػػو لش ػػػ ن  تػػػي ا امػػػد  الدرا ػػػو الح لقػػػو  شػػػ  
الدرا ػػػو  شػػػ  المحػػػددا   هػػػذق الماهػػػدمقف تػػػي حػػػقف ا امػػػد  الدرا ػػػو الح لقػػػو  قحػػػو الاػػػك ك اا امػػػ د

الع ػػػػمقو ك ن ػػػػ تو لشكدحقػػػػو االمت رقػػػػو تػػػػي حػػػػقف ا امػػػػد  الدرا ػػػػو الح لقػػػػو  شػػػػ  الهػػػػدرا  الكدحقػػػػو 
 االمت رقو.  

 
 

 

 

 

 

 

 
   -زاءاحّ ادلٛذاَٛت :يُٓدٛت انبحث ٔإخ -33
 -يُٓح انبحث : 3-1

                                      
رية النتقاء العبي خماسي كرة القدم المتقدمين، رسالة ماجستير احمد فاىم نغيش: اىم المحددات الجسمية والبدنية والميا (1)

 .2007جامعة القادسية، –غير منشورة، كمية التربية الرياضية 



 لمللماه طكقلو ماخشو الكحج االدرا    الملق رقو أ االدـ الك حج المحتج الا حي كأ شاك الم ى
 -جمخًع ٔعُٛت انبحث: 3-2

-2116اػػػـ احدقػػػد معامػػػع الكحػػػج االمامبػػػؿ كحػػػراس المرمػػػ  الاػػػك ك كخػػػرى الهػػػدـ لش ػػػ ن  لشما ػػػـ 
ح ر   اـ ح رهـ عمقل  ل رض الكحج , لقمبشاا معامػع ا قحػو الكحػج   38االك ل   ددهـ ح 2117

  1عداؿح                  1اخم  مكقف تي العداؿ ح
 قكقف معامع ا قحو الكحج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -االدٔاث ٔاالخٓشة ٔانٕطائم ادلظخخذيت بانبحث: 3-3
 -أدٔاث انبحث: 3-3-1

ا م   انحدقه امحادق     
 الاك ك

  دد الحراس

 حراس 3 ح د  الدقااحقه الرق  ي 1

 حراس 2 ح د  اناح ؽ الرق  ي 2

 ح رس 3 لرق  يح د  الراتدقف ا 3

 ح رس 3 ح د  القه ه الرق  ي 4

 ح رس 3 ح د  الحعمه الرق  ي 5

 ح رس 3 ح د   حؾ الرق  ي 6

 حراس 5 محادى اك ك ان خ ف 7

 حراس 3 محادى اك ك الحترااف 8

 ح رس 3 محادى اك ك الحمزق 9

 ح رس 3 محادى اك ك الاح تقه 11

 ح رس 4 محادى اك ك الا مقه 11

 ح رس 3 دى اك ك  حؾمحا 12



 ل رض إام ـ الكحج اـ ان ال حو ك ألداا  الكحبقو الا لقو :
   -الم  در االمراعع اللشمقو : -1
  -المه كل  الاال قو: -2
االمالا ػقف حػاؿ احدقػد أهػـ الهػدرا  المت رقػو االكدحقػو اخػذلؾ ان اكق ف ن اطلع أرا  الالكرا   -3

 -:ت لاحدقد انالاك را  الال  و ك
   -ا ام رى ا عقؿ حا لج انالاك را  المت رقو االكدحقو: -4
   -األعتزى االا  لؿ الم االدمو تي الكحج : 3-3-2
  2ب حقو  دد ح 1/111  اهقس إل  اقرك casio   و ااقق  الخاراحقو حاع ح -1
 ـ  111ارقط ح قعي لهق س الم  تو كطاؿ  -2
  5خرا  قدـ لش  ن  ق حاحقو  دد ح -3
   .21اااالص كل اقخقو  دد ح -4
  4  ترى  دد ح -5
 أارطو ن هو  -6
 حك ؿ مط طقو لاه قـ المرم  . -7
   -إخزاءاث انبحث ادلٛذاَٛت : 3-4
   -حتذٚذ أْى انمذراث ادلٓارٚت ٔانبذَٛت : 3-4-1  

دقػػد أهػػـ الهػػدرا  المت رقػػو االكدحقػػو ك ن ػػال حو ك لم ػػ در االمراعػػع اللشمقػػو االدرا ػػ   ال ػػ كهو اػػـ اح
ا ر ػػػػت   شػػػػ  معما ػػػػو مػػػػف الالكػػػػرا  االمالا ػػػػقف  22حقػػػػج اػػػػـ إدراعتػػػػ  تػػػػي ا ػػػػام رى ا ػػػػاكق فح   

ـ لاحدقد أهـ هذق الهدرا  اخذلؾ احدقد األهمقو الح كقو لخؿ قدرى . اكلد عمػع ان ػام را  اػ 23ح   
  .3  اح2%  اخم  مكقف تي العدااؿح 57,14احدقد اهـ هذق الهدرا  كلد احدقد ح كو قكاؿح

 
  2عداؿ ح

 قكقف انهمقو الح كقو لشهدرا  المت رقو

                                      
 (.1*( ينظر ممحق))
 (.2**( ينظر ممحق ))
 
 



 
  
 

 
 الهدرا  المت رقو

 
 معماع الدرع  

 

 
 انهمقو الح كقو

 
 الهرار

م ػػػػػػػؾ  ااكلػػػػػػػ د الخػػػػػػػرا  المااعتػػػػػػػه لحػػػػػػػػ رس  اان
 المرم 

   

 نقلامد 21 7 د الخرا  الل لقو كم ااى الرأسم ؾ ااكل  1

 نقلامد 14,28 5 م ؾ ااكل د الخرا  انر قو مف العشاس 2
    م ؾ ااكل د الخرا  الع حكقو ب حق 
 قلامد 91,42 32 م ؾ ااكل د الخرا  الل لقو كم ااى الراس 1
 قلامد 94,28 33 م ؾ ااكل د الخرا  انر قو 2

    ك لقدمح الو الخرى  ب لب 
 قلامد 82,85 29 المح الو انر قه اله قرى ك لقد 1
 نقلامد 37,14 13 المح الو الل لقه الطاقشو ك لقد 2

 مح الو الخرى ك لهدـ راكل 
 

   

 المح الو انر قو اله قرى ك لهدـ 1
 

 قلامد 77,14 27

 نقلامد 25,71 9 المح الوالل لقو الطاقشه ك لهدـ 2
 انالم د ال م  

 
   

 نقلامد 17,14 6 االم د الخرا  الل لقو 1
 االم د الخرا  انر قو اله قرق 2

 
 قلامد 71,42 25

 
 
 

  3عداؿ ح
 قكقف انهمقو الح كقو لشهدرا  الكدحقو



 -حتذٚذ االخخباراث  اخلاصت بانمذراث انبذَٛت ٔادلٓارٚت: 3-4-2
كلػػػد احدقػػػد أهػػػـ الهػػػدرا  الكدحقػػػو االمت رقػػػو اػػػـ احدقػػػد انالاكػػػ را  الال  ػػػو كتػػػذق الهػػػدرا  ك ن ػػػال حو 

ا ر ػػت   شػػ  معما ػػو  24ك لم ػػ در االمراعػػع اللشمقػػو  حقػػج اػػـ إدراعتػػ  تػػي ا ػػام رى ا ػػاكق ف ح  
 را  االمالا ػػػػقف لاحدقػػػػد  ػػػػلحقات , اكلػػػػد عمػػػػع ان ػػػػام را  ااحرقػػػػ  كق ح اتػػػػ  اػػػػـ احدقػػػػدمػػػػف الالكػػػػ

  .5ا 4انالاك را  ال  لحو اخم  مكقف تي العدااؿح
 
 
 
 
 

   4عداؿ ح 
 قكقف  لحقو انالاك را  المت رقو

                                      
 (.3)*( ينظر ممحق)

 
  

 
 الهدرا 

 
 معماع الدرع  

 

 
 انهمقو الح كقو

 
 الهرار

 الهدرا  الكدحقو أاآل

 نقلامد 34,28 12 الهاى اله اى 1
 قلامد 85,71 31 الهاى الممقزى ك ل ر و 2
 قلامد 88,57 31 الهاى انححع رقو 3
 قلامد 74,28 26  ر و ان اع كو الحرخقو 4
 نقلامد 17,14 6 ال ر و اله اى 5

 نقلامد 14,28 5 مط الو ال ر و 6
 قلامد 91,42 32 مط الو الهاى 
 قلامد 77,14 27 المراحه الحرخقو 7
 قلامد 71,42 25 الرا قه 8



ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو   دد الالكرا  انالاك را  المت رقو  
 اناح ؽ

ققمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المح اكو2خ 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 ق شىن ق شى الدنلو

االاك رم ػػػػػػػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػػػػػرا   1
 الع حكقو انر قو االل لقو

 ملحا  7 %111  حر 7

مح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالخرى ك لهدـحالمح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  2
 انر قو اله قرى 

 ملحا  7 %111  حر 7

مح الػػػػػػػػػػػػػوالخرى ك لقػػػػػػػػػػػػػد حالمح الػػػػػػػػػػػػػو  3
 انر قو اله قرى 

 ملحا  7 %111  حر 7

االمػػػ د الخػػػرا  انر ػػػقو اله ػػػقرى  4
 ك لهدـ

 ملحا  7 %111  حر 7

 30,4=  9095ومستوى داللة  1الجدولية عند درجة حرية  2 يمة كا

   5عداؿ ح 
 قكقف  لحقو انالاك را  الكدحقو

ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو   دد الالكرا  االاك راات  الهدرا  الكدحقو  
 اناح ؽ

ققمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
المح ػػػا 2خػػػ 
 كو

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 
 نق شى ق شى الدنلو

الهػػػػػػػػػػاى الممقػػػػػػػػػػزى  1
ك ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وح 

 لشذرا قف 

ان ػػاح د انمػػ مي الم لػػؿحبحي امػػد 
 11الذرا  ف اق ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػدداللؿ

 ب حقو

 ملحا  7 %111  حر 7

خ ػػػـ ك لقػػػد 2رمػػػي خػػػرى طكقػػػو زحػػػو  الهاى انححع رقو 2
 المح شو

 ملحا  7 %111  حر 7

مط الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  3
 الهاىحلشرعشقف 

 91ح الاقاؼ    دكحي خ مؿ لمػدى 
 ب حقه

 ملحا  7 %111  حر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر و  4
ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع كو 

 لحرخقوا

 ملحا  7 %111  حر 7 الاك ر حقش اف لل اع كه الحرخقو

 ملحا  7 %111  حر 7 حالاقاؼ  الشمس ال حشي االع حكي المراحه الحرخقو 5
 ملحا  7 %111  حر 7 الرخض المالرج كطرقهو ك را الرا قو 6



-حٕصٛف االخخباراث: 3-4  
-حٕصٛف االخخباراث ادلٓارٚت: 3-4-1  
-اد انكزاث اجلاَبٛت االرظٛت ٔانعانٛت:يظك ٔابع 3-4-1-1  

ققػػػ س متػػػ رى حػػػ رس المرمػػػ   شػػػ  م ػػػؾ ااكلػػػ د الخػػػرا  الع حكقػػػو انر ػػػقو  :التػػػدؼ مػػػف انالاكػػػ ر
 االل لقو.

انداا : هدؼ خرى قدـ لش  ن  ق حاحي مه ـ كاا طو حكؿ مط طي ال  ح9  مح طؽ احمؿ 
   , خرا  الم  ي ,   ترى 9-1انرق ـح

ماػػر كأاعػػ ق المرمػػ  الػػذ  كداالشػػه حػػ رس المرمػػ  اقػػاـ  8 الاتػػدقؼ مػػف م ػػ تو -ر:ماا ػػح   انالاكػػ 
 ح  ك الدرع   خم قشي:

   ح رس المرم  قهـا ك7ا  4أان: المحطهاقف ح
 م ؾ الخرى مف المرى انال  اركلو درع    -1
 م ؾ الخرى مف المرى الب حقو بلج درع    -2
 اكل د الخرى درعا ف -3
 عو ااحدى مس الخرى ادالالت  التدؼ در  -4
 دالاؿ الخرى مك ارى لشتدؼ  حر درعو  -5

   ح رس المرم  قهـا ك9ا  6ب حق : المحطهاقف ح
 م ؾ الخرى مف المرى انال  المس درع    -1
 م ؾ الخرى مف المرى الب حقو أركع درع    -2
 اكل د الخرى بلج درع   -3
 مس الخرى ادالالت  التدؼ درعا ف -4
 دالاؿ الخرى مك ارى لشتدؼ  حر درعو  -5

لشح رس بلج مح ان  تي خؿ محطهه اقخاف معماع الدرع   الخشي لشح رس تي خػؿ االاكػ ر قلط  
  9ا6  ك لح ػػػكه لشخػػػرا  انر ػػػقو اح7ا4هػػػا معمػػػاع الػػػدرع   الاػػػي قح ػػػؿ  شقتػػػ  تػػػي المحطهاػػػقفح

  .ك لح كه لشخرا  الل لقو
 
  

 هدؼ خرى   ن  ق حاحي



                                                                                             
                                                   

 
 

                                                           
                                                              

 ح رس مرم                                                             
                        

        ـ 8                                                
 ـ                                3                                      

                                             خرى   ن                                                   
                                                                      
                                                                                     اله لـ ك نالاك ر

 (1شكل ر م)
 الجانبية االرضية والعاليةيوضح اختبار مسك وابعاد الكرات 

ـ لال ا ػػػػقو تل لقػػػو خػػػرى الهػػػدـ لش ػػػػ ن  حقػػػج اف م ػػػ ح   الشلػػػك  ػػػػ قرق 8اػػػـ ا امػػػ د م ػػػ تو 
ا  6ؼ  ش  ح رس المرم  قاـ مف م  ت   قرقكه اخػذلؾ اػـ ا طػ   درعػ   اخكػر لشمحطهاػقف قاالاتد

لحػ رس المرمػ  حقػج قحاػ ج الحػ رس الػ  حهػؿ مرخػز بهػؿ ع ػمه لل شػ   خاحتم  ا ػلك ك لح ػكه 9
 ك ن ػػ تو الػػ  ا امػػ د 7ا4اهػػذا انمػػر ا ػػلك  شقػػه اذا مػػ  اػػـ مه رحاػػه ك ل ػػهاط لل ػػحؿ لشمحطهاػػقفح

  نالاكػػػ ر الحػػػ رس كخشاػػػي 7ا  9  االقمػػػقف المحطهاػػػقف ح4ا  6الك حػػػج لشعتاػػػقف الق ػػػ ر المحطهاػػػقف ح
 .بح   الشلكالعتاقف اهذا م قحدج ا

 
 -يُأنت انكزِ بانمذو ) ادلُأنت االرظٛت انمصرية(:3-4-1-2

 ك لهدـ. : قق س مت رى ح رس المرم  تي مح الو الخرى انر قواله قرىالتدؼ مف انالاك ر
مارمر ػػػـا  شػػػ  حػػػ لط ,  1 ػػػـ ا ػػػرض 31: خػػػرا  قػػػدـ لش ػػػ ن  ق حاحقػػػه, هػػػدؼ ك راحػػػ ع نداا ا

 مار 6مار قكلد  ف الح لط م  تو  3   و ااقق , الط كداقه كطاؿ 

                    

6 3 9 
5 2 8 
4 

1 
7 



قهػػػـا الحػػػ رس كمح الػػػو الخػػػرق ار ػػػقه ك لهػػػدـ ححػػػا التػػػدؼ المر ػػػـا  شػػػ  الحػػػ لط  -:ماا ػػػح   اندا 
 بااحي.  11اللؿ 

الا ػػػعقؿ: قح ػػػك لشحػػػ رس درعػػػه ااحػػػدق لشخػػػرى الاػػػي اػػػدالؿ اا امػػػس الطػػػاط التػػػدؼ ا ػػػحر درعػػػو 
 بااحي. 11لشخرا  ال رج التدؼ المدى 

  
 
 
 
 
 
 

                                        ـ  6                                         
 ـ 3                                                        

                          
               

 (2شكل ر م )  
 رضية القصيرة بالقدميوضح اختبار المناولة اال 

 
ماػػر لشمح الػػو انر ػػقو اله ػػقرى خػػاف الم ػػ ته كػػقف ن كػػي خػػرى الهػػدـ لش ػػ ن   6اػػـ االاقػػ ر م ػػ تو 

  ـ نحا  ك الخرا  انر قه تهط.31قشقشه ل  ر م  حو المشلك اخذلؾ اراح ع التدؼ 
 
-يُأنت انكزِ بانٛذ) ادلُأنت األرظٛت انمصرية(: 3-4-1-3  

: قق س مت رى ح رس المرم  تي مح الو الخرق انر قه اله قرى ك لقد.ك رالتدؼ مف انالا  
مارمر ػػػـا  شػػػ  حػػػ لط ,  1 ػػػـ ا ػػػرض 31: خػػػرا  قػػػدـ لش ػػػ ن  ق حاحقػػػه, هػػػدؼ ك راحػػػ ع انداا 

 مار 6مار قكلد  ف الح لط م  تو  3   و ااقق , الط كداقه كطاؿ 
ك لقػػد ححػػػا التػػػدؼ المر ػػـا  شػػػ  الحػػػ لط قهػػػـا الحػػػ رس كمح الػػو الخػػػرى انر ػػػقه  -:ماا ػػح   اندا 

 بااف.  11اللؿ 

 

 

 مار1                 
 

     ـ31



الا ػػػعقؿ: قح ػػػك لشحػػػ رس درعػػػو ااحػػػدى لشخػػػرى الاػػػي اػػػدالؿ اا امػػػس الطػػػاط التػػػدؼ ا ػػػحر درعػػػو 
 بااحي. 11لشخرا  ال رج التدؼ المدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ـ         6                                           
 ـ                                  3                                

                                                خرى   ن 
 ح رس مرم                              

 (3شكل ر م)
 ليديوضح اختبار مناولة الكرات االرضية القصيرة با

 
 -امخاد انكزاث االرظٛت انمصريِ بانمذو :3-4-1-4

 : قق س مت رى ح رس المرم  تي االم د الخرا  انر قو ك لهدـ.التدؼ مف انالاك ر
خرا  قدـ   ن  ق حاحقو, ارقط قق س,   ترى ,   و ااقق , ار ـ بػلج داالػر ماحػدى  -:انداا 

ماػػر,الط كداقػػه 2ماػػر اقطػػر الػػدالرى الب لبػػو 1,5ب حقػػو ماػػر اقطػػر الػػدالرى ال1المرخزقطػػر الػػدالرى انالػػ  
 مار 6مارقكلد ف مرخز الداالر  3كطاؿ

قهػػؼ الحػػ رس الشػػؼ محطهػػو انالاكػػ ر ا حػػد الكػػد  قهػػـا الهػػ لـ ك نالاكػػ ر كمح الػػو  :ماا ػػح   انالاكػػ ر
ر ػقو الخرى ار قه ححا الح رس الذ  قح اؿ االم ده  ك لهدـ ك حدى الطرؽ الححقػو نالمػ د الخػرا  ان

 ب حقه ااح ك له 11اله قرى ك لهدـ اللؿ زمف قدرق 
 .بلج درع   اذا االمد الخرى تي الدالرى انال  ح ال  قرى    -1

 

 

 مار1              
 

       ـ31



 .درعا ف اذا االمد الخرى تي الدالرى الب حقو -2
  .درعو ااحدى اذا االمد الخرى تي الدالرى الب لبو  -3
 .ر البلبو حر درعو اذا لـ قامخف مف االم د الخرى داالؿ ا  مف الداال  -4

 .  ب حقو 11قح ك  دد الدرع   الاي قح ؿ  شقت  الح رس اللؿ زمف قدرق 

 ح رس مرم 
 

 
                                                                           

 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

الهػػػػػػػػػػػػػػػ لـ                                              ك نالاك ر
                       

 (  4شكل ر م)                                                 
 اخماد الكرات االرضية القصيره بالقدم يوضح اختبار

 
 

 -باراث انبذَٛت:حٕصٛف االخخ 3-4-2
 -ثاَّٛ: 11االطخُاد االيايٙ ادلائم ) ثُٙ ٔيذ انذراعاٌ( الصٗ عذد خالل 3-4-2-1

 :قق س الهاى الممقزى ك ل ر و لل ل  الذرا قف. التدؼ مف انالاك ر
 .   و ااقق  انداا :

 :ماا ح   اندا 
حػػي الػػذرا قف بػػـ مػػف ا ػػع ان ػػاح د انمػػ مي مػػع ملحظػػو االػػذ ا ػػع الع ػػـ الا ػػع ال ػػحقى , ب

   .مدهم  خ مل

3 

 

 

  2   
1 

 



 .: قاـ الا عقؿ للدد مرا  بحي امد الذرا قف كاخؿ  حقى للارى بااحيالا عقؿ 
 

 
 (5شكل ر م )

 ةثاني 10االمامي المائل ) ثني ومد الذراعان( ا صى عدد خالل  يوضح االستناد
 
   -:تكغى( بانٛذ ادلفعه 2) انٕلٕف(ريٙ كزة طبٛت سَت )2-2 -3-4 

 قق س الهاى انححع رقو لل ل  الذراع الممقزى. ف انالاك ر : التدؼ م
ماػػػػر  31خ ػػػػـ, اػػػػرقط ققػػػػ س. معػػػػ ؿ رمػػػػي الػػػػ ؿ مػػػػف اللاالػػػػؽ كطػػػػاؿ  2خػػػػرى طكقػػػػو زحػػػػو  األداا  :

قهػػػؼ المالاكػػػر الشػػػؼ الػػػط الرمػػػي بػػػـ قهػػػـا كرمػػػي الخػػػرى الطكقػػػو كأ ػػػاالداـ الػػػذراع .ماا ػػػح   اندا  :
 مح الا ف ا عؿ له ات شت  . الممقزى ألكلد م  تو ممخحو ,لخؿ مالاكر

 : ق عؿ لل ك الم  تو مف الط الرمي احا  مخ ف  هاط الخرى ك لمار اأعزالهالا عقؿ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (6شكل ر م )
 كغم باليد المفضمة 2يوضح اختبار رمي كرة طبية زنة 



 -:تثاَٛ 91دبُٙ كايم دلذة 3-4-2-3
 .: قق س مط الو الهاق لح رس المرم التدؼ مف انالاك ر

 .واقه ؼ  ترق ,     -انداا :
مػػف الاقػػاؼ, الػػذرا قف الشػػؼ الػػرأس  االهػػدمقف محااحػػو كلػػرض انخاػػ ؼ , بحػػي  -ماا ػػح   اندا : 

 ب حقه. 91الرخكاقف ألالذ ا ع العشاس االحتاض مك ارى" اللؿ 
 .ب    91قهـا الم عؿ كا عقؿ  دد المرا  ال حقحو لاخرار اندا  اللؿ الػح  : الا عقؿ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (7شكل ر م )

 ثانية 90يوضح اختبار دبني كامل لمدة 
 -:تاخخبار َٛهظٌٕ نالطخدابّ احلزك3-4-2-4ٛ

 .و: قق س  ر و ان اع كه الحرخقالتدؼ مف انالاك ر
 مار , ارقط قق س ,    و ااقق . 2مار ا رض  21: م  حه ال لقه اللاالؽ كطاؿ انداا 

حػػدى حتػػ قاي الػػط المحا ػػؼ تػػي مااعتػػو المؤقػػ  الػػذ  قهػػؼ : قهػػؼ المالاكػػر  حػػد اماا ػػح   اندا 
 حػػد حت قػػو الطػػرؼ انالػػر لشالػػط اقم ػػؾ  ػػ  و ااققػػ  ك حػػدى قدقػػه اقرتلتػػ  لل شػػ  بػػـ قهػػـا ك ػػر ه 
كاحرقؾ ذرا ه , امػ  الػ  عتػو الق ػ ر اا القمػقف اتػي الاقػ  حح ػه قهػـا كااػ قؿ ال ػ  ه , اتػي ذلػؾ 

الػػ  الػػط الع حػػك الػػذ  ااػػ ر القػػه المؤقػػ  , ا حػػدم   الاقػػ  قهػػـا المالاكػػر كػػ لرخض ك ق ػػ   ػػر ه
   مار قهـا المؤق  ك قه ؼ ال   ه .6,4ق ؿ ال  الالط الذ  قكلد ح 



قلط  لشمالاكر بلج مح ان  لعتو القمػقف ابػلج محػ ان  لعتػو الق ػ ر مػع راحػه كقحقػه  الا عقؿ:
معمػػػػػاع المحػػػػػ ان  ب حقػػػػػه كػػػػػقف خػػػػػؿ مح الػػػػػه ااالرخػػػػػاقاـ ح ػػػػػ ك الػػػػػزمف مػػػػػف الػػػػػلؿح  21مهػػػػػداره  

 ب حقو.11,1=6÷
 
 

 (7شكل ر م )
 يوضح اختبار نيمسون لالستجابة الحركية

   -) انٕلٕف ( انهًض انظفهٙ ٔاجلاَبٙ:3-4-2-5
 قق س المراحو الدقح مقخقو حبحي امد ااداقر اللماد الحهر   : التدؼ مف انالاك ر

 مشس, طك اقر.   و اقه ؼ, ح لط ا األداا  :
  ش  حهطاقف  اهم  :ح×  ار ـ  لمو  ماا ح   األدا  :

  ش  األرض كقف قدمي المالاكر. -1



  ش  الح لط الشؼ ظتر المالاكر تي المحا ؼ.-2
×   حد  م ع اا رى الكد  قهـا المالاكر كبحي العذع أم ـ أ حؿ لمس األرض ك طراؼ األ  كع  حد  لموح

الماعػادى ×  ـا كمد العػذع   لقػً  مػع داراف إلػ  العتػو الق ػرى المػس  لمػوحالماعادى كقف الهدمقف, بـ قه
الماعػػادى كػػقف الهػػدمقف ح×  الشػػؼ الظتػػر كػػ طراؼ األ ػػ كع, بػػـ قهػػـا ك لػػداراف العػػذع ابحقػػه لل ػػحؿ المػػس 

الماعادى الشػؼ الظتػر, قخػرر هػذا ح× مرى أالرى, بـ قمد العذع مع الداراف مف العتو القمح  لمس  لمو 
ب   , مع ملحظو أف قخاف مس الللمو الاي الشؼ الظتر مرى مف العتو الق رى, امرى  31مؿ اللؿ حالل

 مف العتو القمح .
 قعك  دـ احرقؾ الهدمقف تي أبح   األدا . -
 قعك  دـ بحي الرخكاقف حت لقً  تي أبح   األدا . -

 ب  . 31قف اللؿ حا عؿ  دد الشم    حالمرا   الاي احدبت  الل ك  ش  الللما الا عقؿ :
 
 
 
 
 
 
 

 (8شكل ر م )
 يوضح اختبار الممس السفمي والجانبي

-:اخخبار انزكط ادلخعزج  بطزٚمت بار3-4-2-6ٔ  

 .والتدؼ مف انالاك ر: قق س الرا ق   
 ـ قبكػػػ  اركلػػػو قػػػاالـ  شػػػ  3 ـ ا ر ػػػه ح4.81قر ػػػـ م ػػػاطقؿ  شػػػ  انرض طالػػػه ح -انداا  :

اطقؿ , اقبكػ  الهػ لـ الالػ مس تػي محا ػؼ الم ػاطقؿ مػع ملحظػو انرض تي انرخ ف انركلو لشم 
   ـ ,    و ااقق .31اف طاؿ اله لـ قعك اف نقهؿ  ف ح

 ماا ح   اندا  : 
قهػػؼ المالاكػػر الشػػؼ الػػط الكداقػػو تػػي ا ػػع ان ػػالداد لقكػػدأ كػػ لعر  مػػف ا ػػع الاقػػاؼ حا ػػع   

 الكد  الل لي .
 الـ الالم و حا  قخمؿ الدارى الب لبو. حد انا رى قهـا المالاكر ك لعر  كقف الها  



 الا عقؿ:
 مف الب حقو 1/111قح ك الزمف الذ  ق ا رقه نقرك  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                          

 (9شكل ر م )
 الركض المتعرج بطريقة بارويوضح اختبار 

                          

 -:انخدزبت االطخطالعٛت 3-4-2
ح 2116/ 17/11ا  الاعركو ان ػاطل قو كاػ رق اـ اعر    تػي امػ ـ ال ػ  و الب لبػو انبحػقفالمااتػؽ قػـا

حػراس  الم ػو  را  ش  مشلك محادى اك ك ان خ ف, اقد اخاح   قحػو الاعركػو ان ػاطل قو مػف 
 -امف الللت  :

 اـ الاأخد مف خاف انالاك را  مللمه للقحو الكحج -1
 رقه خؿ االاك ر ك ن  ته ال  الزمف الخشي للالاك را .اـ الاأخد مف الاق  الذ  ق ا  -2
 اـ الاأخد مف  لحقو انعتزق اانداا  الم المشه تي الكحج. -3
اػػـ الاأخػػد مػػف احتػػـ ترقػػؽ اللمػػؿ الم ػػ  د اخحػػ  اتـ تػػي اعػػرا  الهق  ػػ   اانالاكػػ را  اا ػػعقؿ  -4

 الحا لج.
 اـ ملرتو الملاق   الاي قد اظتر االتي حداج انالط  . -5

 
 



 -انخدزبت انزئٛظت: 3-6
كلػػد إخمػػ ؿ خ تػػو اإلعػػرا ا  الاػػي اؤهػػؿ ققػػ ـ الاعركػػو الرلق ػػو , قػػ ـ الك حػػج كاطكقػػؽ انالاكػػ را   شػػ  

  حػػ رس مرمػػ  مػػف احدقػػو امحاػػدق   الاػػك ك تػػي مح تظػػو اله د ػػقو  38 قحػػو الكحػػج االاػػي قاامتػػ  ح
حالمااتػؽ  2116/ 12/  3,كػدأ  انالاكػػ را  كاػ رق  2117-2116لشما ػـ  / 2  ال  قػػو ال ػك  قػػـا

اكلػػػد اامػػػ ـ انالاكػػػ را  ااحاتػػػ   الاعركػػػو الرلق ػػػو اػػػـ عمػػػع ان ػػػام را  ااحرقػػػ  كق حاتػػػ ,  2117/  1
 نعرا  المل لع   انح  لقو.

 -صالحٛت االخخباراث : 3-7
 -انصذق: 3-7-1

كتػػ  اداى قلػػد ال ػػدؽ" مػػف الملػػ ققر المتمػػه لعػػادى انالاكػػ ر حقػػج قاػػقر الػػ  مػػدى الدقػػه الاػػي اهػػقس 
 2526 .1الهق س ال مه اا الظ هرق الاي ا ل  لهق  ت  " ح

 -الش دؽ احااع مالددى اقد احهؽ الك حج مف  دؽ االاك رااه مف اللؿ :
 دؽ المحااى: " قتدؼ  ػدؽ المحاػاى الػ  ملرتػو مػدى امبقػؿ انالاكػ ر لعااحػك ال ػمه اا  .1

قس ع حكػػػ  محػػػددا مػػػف هػػػذق الهػػػدرق اا ال ػػػحه اا الهػػػدرق المطشػػػاك قق  ػػػت  ا مػػػ  اذا خػػػ ف انالاكػػػ ر قهػػػ
  .2قهق ت  خشت " ح

اقػػد احهػػؽ الك حػػج مػػف هػػذا الحػػاع مػػف ال ػػدؽ مػػف الػػلؿ  ػػرض الهػػدرا  المكحابػػو ااالاك رااتػػ   شػػ  
الالكػػرا  االمالا ػػقف لاحدقػػد  ػػلحقات  ااهمقاتػػ  الح ػػكقو حقػػج اػػـ ا ػػاكل د الهػػدرا  اانالاكػػ را  الاػػي 

 لـ اح ؿ  ش  الح كه المهكالو.
 -انثباث:7-2- 3
قه ػػد ك لبكػػ    "ا طػػ   الحاػػ لج حح ػػت  اذا مػػ  ا قػػد اطكقػػؽ انالاكػػ ر  شػػ  اللقحػػو حح ػػت  تػػي تاػػراقف  

  .3ح27مالاشحاقف اتي ظراؼ ماا كتو"

                                      
 
 15، ص2006كز الكتاب لمنشر ، ، القاىره ، مر  1محمد نصر الدين رضوان: المخل الى القياس في التربيو الرياضيو، ط( 1)
( محمد حسن عـالوي ومحمـد نصـر الـدين رضـوان: القيـاس فـي التربيـو الرياضـيو وعمـم الـنفس الرياضـي، القـاىره ، دار الفكـر 2)

 258،ص1988العربي ، 
 2007صرية ،،القاىرة ،مكتبة االنجمو الم1االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية ،ط  ( مصطفى باىي وصبري عمران:3)

 91،ص
 



امػػف أعػػؿ اقعػػ د مل مػػؿ البكػػ   اػػـ ا ػػ دى انالاكػػ را  لشهػػدرا  الكدحقػػو االمت رقػػو  اا ػػاالداـ مل مػػؿ .
مل مػػػؿ البكػػػ    ااكػػػقف اف عمقػػػع انالاكػػػ را  ااماػػػع كملػػػ مل  انراكػػػ ط الك ػػػقط كقر ػػػاف ن ػػػاالراج 

  .6بك   ذا  ملحاقو   لقو  , اخم  مكقف تي العداؿح
 -:تادلٕظٕعٛ-3-7-3

الحػػي الما ػػا قو"  ػػدـ االػػالؼ المهػػدرقف تػػي الحخػػـ  شػػ  اػػ  مػػ  اا ما ػػاع ملػػقف , ت نالاكػػ را  
  ػ   الاػي قشلػك تقتػ  رأ  المححػاص اا اا الهق     الما ا قه ات ؿ مف اشؾ انالاك را  اا الهق
 .اقػػػد اػػػـ ا ػػػاالراج مل مػػػؿ الما ػػػا قو 128مػػػف اعػػػر   شقػػػه هػػػذق انالاكػػػ را  دارا تػػػي الحاػػػ لج  " ح

ابحػػػقف قامػػػ  ححػػػس 29للالاكػػػ را  ك قعػػػ د مل مػػػؿ انراكػػػ ط الك ػػػقطح كقر ػػػاف  كػػػقف حاػػػ لج محخمػػػقفح   
كملػػ مل  ذا  ملحاقػػو   لقػػو االعػػداؿ  انتػػراد اتػػي الاقػػ  حح ػػه ااكػػقف اف عمقػػع انالاكػػ را  ااماػػع

 . 31  قكقف مل مؿ البك   االما ا قو للالاك را  المراحو6ح
  6عداؿح

 قكقف مل مشي البك   االما ا قو للالاك را  الم االدمو
مل مػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  انالاك را   

 البك  
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااى 

 الدنلو
مل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الما ا قه
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااى 

 الدنلو
ان ػػػػػػػػػاح د انمػػػػػػػػػ مي الم لػػػػػػػػػؿ حبحػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػد  1

 ب حقه 11لذرا  ف   اق    دد اللؿ ا
1,83 1,112 1,94 1,111 

 1,113 1,93 1,115 1,81 خ ـ ك لقد المح شو2رمي خرى طكقو زحو  2
 1,117 1,89 1,113 1,89 91حالاقاؼ دكحي خ مؿ لمدى 3
 1,111 1,81 1,111 1,86 االاك ر حقش اف لل اع كه الحرخقه 4
 1,111 1,92 1,112 1,87 كيح الاقاؼ   الشمس ال حشي االع ح 5
 1,114 1,86 1,119 1,91 الرخض المالرج كطرقهو ك را 6
 1,113 1,86 1,113 1,92 االاك رم ؾ ااكل د الخرا  الع حكقو الل لقو 7
 1,113 1,83 1,113 1,89االاك رم ػػػػػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػػػرا  الع حكقػػػػػػػػػػػو  8
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 انر قو 
مح الػػػػػػػػػػػػػوالخرى ك لهدـحالمح الػػػػػػػػػػػػػو انر ػػػػػػػػػػػػػقو  9

 اله قرى 
1,91 1,115 1,84 1,113 

مح الػػػػػػػػػػوالخرى ك لقػػػػػػػػػػد حالمح الػػػػػػػػػػو انر ػػػػػػػػػػقو  11
 اله قرى 

1,83 1,113 1,81 1,111 

 1,118 1,87 1,116 1,85 االم د الخرا  انر قو اله قرى ك لهدـ 11
 -يؤشزاث انخًٛٛش: 3-8
 -يظخٕٖ صعٕبت ٔطٕٓنت االخخباراث: 3-8-1

 ػػاالدمه للقحػػو الكحػػج مػػف ح حقػػو ال ػػلاكو اال ػػتالو ل ػػرض الاأخػػد مػػف مػػدى مللمػػو انالاكػػ را  الم
 مد الك حج ال  ا االراج مل مؿ انلاػاا  اذ قمخػف " اف اخػاف انالاكػ را  الم ػاالدمو مح  ػكو لشلقحػو 
 31مػػف حقػػج درعػػو ال ػػلاكو اال ػػتالو  حػػدم  قخػػاف الاازقػػع مامػػ بل كملحػػ  اف اخػػاف ققماػػه  ػػحرقو

اف عمقػػع  ػػ مل  انلاػػاا  للالاكػػ را  الم ػػاالدمه لػػـ    قاكػػقف7 .امػػف الػػلؿ ملحظػػو العػػداؿ ح1ح"
 32  مم  قلحي اف انالاك را  مح  كو للقحو الكحج مف ح حقو ال لاكو اال تالو.1-ااع از ح+

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      
( وديع ياسين وحسن محمد: التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث الرياضية التربية،الموصل ،دار الكتب 1)
 166،ص1999،
 
 



 (7جدول )
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء الفراد عينةالبحث

 
 

احػػػػػػػػػػػػػػػدى  انالاك را   
 الهق س

لا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ا
 الح  كي

انححػػػػػػػػػراؼ 
 الملق ر 

مل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  الا قط
 انلااا 

ان اح د انم مي الم لؿ حبحي  1
امػػد الػػذرا  ف   اق ػػ   ػػػدد 

 ب حقه 11اللؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 مرا 

10.763 1.866 11.500 

 
-0.294 

خ ػػػـ  2رمػػػي خػػػرى طكقػػػو زحػػػو  2
 ك لقد المح شو

 0.181 9.500 2.811 9.789  ـ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  91حالاقاؼ دكحي خ مؿ لمدى 3

 مرا 
74.842 2.991 75.000 -0.095 

االاكػػػػػػ ر حقش ػػػػػػاف لل ػػػػػػاع كه  4
 الحرخقه

 0.314 2.055 0.301 2.173 ب حقو

ح الاقػػػػػاؼ   الشمػػػػػس ال ػػػػػحشي  5
 االع حكي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 مرا 

19.289 2.130 19.500 -0.082 

 0.624 6.890 1.199 6.906 ب حقو الرخض المالرج كطرقهو ك را 6
ا  االاك رم ػػػػػػؾ ااكلػػػػػػ د الخػػػػػػر  7

 الع حكقو االل لقو
 0.439 19.500 3.265 19.789 درعو

الاك رم ػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػ د الخػػػػػػػرا   8
 الع حكقو انر قو 

 0.292 15.000 3.238 15.000 درعو

مح الػػػػػػػػػوالخرى ك لهدـحالمح الػػػػػػػػػو  9
 انر قو اله قرى 

 0.536 2.000 1.104 2.395 درعو

مح الػػػػػػوالخرى ك لقػػػػػػد حالمح الػػػػػػو  11
 انر قو اله قرى 

 0.715 3.000 1.814 3.184 ودرع

االمػػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػػرا  انر ػػػػػػػػػػقو  11
 اله قرى ك لهدـ

 0.099 6.000 1.779 5.842 درعو



 -انمذرة انخًٛٛشٚت نالخخباراث: 3-8-2
اػـ الاأخػد مػف خػاف انالاكػ را  لتػ  الهػدرى  شػػ  الامققػز كػقف م ػااق   احعػ ز اللقحػو مػف الػلؿ اراقػػك 

% مػػف الػػدرع   27اد  قحػػو الكحػػج اراقكػػ  اح زلقػػ  ااػػـ االاقػػ ر الػػدرع   الالػػ ـ الاػػي ح ػػؿ  شقتػػ  اتػػر 
  لشلقحػػ   الم ػػاهشو كػػقف المعمػػا اقف t-test% مػػف الػػدرع   الػػدحق  , اا ػػاالداـ االاكػػ ر ح27اللشقػػ  ا

 (8جدول) .       8اللشق  االدحق  اخم  مكقف تي العداؿ ح
 يبين القدرة التمييزية لآلختبارات المستخدمة

 
  

 
 انالاك را 

   المعما و الدحق  المعما و اللشق 
 المح اكو

 

  
 س   الملحاقو

 
 

س   ع ع 

ان ػػاح د انمػػ مي الم لػػؿ حبحػػي  1
امػػػػد الػػػػذرا  ف   اق ػػػػ   ػػػػدد 

 ب حقه 11اللؿ 
12.421 0.507 9.105 1.049 12.408 0.000 

خ ػػػػػـ  2رمػػػػػي خػػػػػرى طكقػػػػػا زحػػػػػو  2
 0.000 10.735 1.165 7.368 1.584 12.211 ك لقد المح شو

 حالاقاؼ دكحي خ مؿ لمدى 3
91 

77.368 

 1.461 72.316 1.668 9.931 0.000 

االاكػػػػػػػػ ر حقش ػػػػػػػػاف لل ػػػػػػػػػاع كه  4
 0.000 11.840 0.177 2.438 0.082 1.907 الحرخقه

ح الاقػػػػػػػاؼ   الشمػػػػػػػس ال ػػػػػػػحشي  5
 0.000 9.252 1.264 17.526 1.079 21.053 االع حكي

 0.000 8.364 0.146 7.065 0.079 6.746 الرخض المالرج كطرقهو ك را 6
االاك رم ػػػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػرا   7

 0.000 9.043 1.286 17.105 2.245 22.474 الع حكقو الل لقو

 االاك رم ؾ ااكل د الخرا   8
 0.000 9.290 1.455 12.316 2.056 17.684 الع حكقو انر قو

مح الػػػػػػػػػػػػػوالخرى ك لهدـحالمح الػػػػػػػػػػػػػو  9
 0.000 7.926 0.513 1.526 0.806 3.263 انر قو اله قرى 



   -اشخماق ادلعاٚري ٔحتذٚذ ادلظخٕٚاث :3-9
اح ػػقر درعػػ   االاكػػ ر مػػ  حقػػج احتػػ  الاكػػر اػػرط  مػػف اػػراط الملػػ ققر  كػػ رى  ػػف " عػػدااؿ ا ػػاالدـ ل

عػػادى انالاكػػ را  كػػ الالؼ احاا تػػ  اا ػػاالدام ات  اهػػي اػػدؿ  شػػ  قػػقـ امبػػؿ ادا  معامػػع الػػ ص تػػي 
 .33 1ح االاك ر ملقف " 

"ااػػزداد دقػػو الملػػػ ققر  حػػدم  اخػػػاف  مشقػػو الاهحقػػػقف دققهػػو خاحتػػ  ا ػػػقشو مػػف ا ػػػ لؿ المه رحػػو االاهقػػػقـ 
 . 34  2ح ااى الح لي لؤلتراد" االخس الم

ا شقػػه ا ػػاالدـ الك حػػج الػػدرع   الملق رقػػو الا لقػػو االاػػي ااػػقر ملظػػـ الم ػػ در الػػ  ات ػػشقو  
ا ػػاالدامت  حقػػج قاػػقر  ػػحا  تػػرج الػػ  اف " اناعػػ ق اللػػ ـ قمقػػؿ الػػ  ا ػػاالداـ ا ػػ لقك اخبػػر اطػػارًا 

هػػػذق ان ػػػ لقك الدرعػػػو الملق رقػػػو  ادقػػػو تػػػي الالكقػػػر  ػػػف ماا ػػػع انتػػػراد ك لح ػػػكو للقحػػػو الاهحػػػقف امػػػف
 . 35  3حالا لقو" 

  11  ااححراتتػػ  الملقػػ ر  ق ػػ ا  ح51االدرعػػو الا لقػػو  كػػ رى  ػػف درعػػو ملق رقػػو ماا ػػطت  ق ػػ ا  ح
اا االدـ تي احاقؿ الدرع   الال ـ ال  درع   قمخف عملتػ  ل ػرض مه رحاتػ  ا ػتالو اح ػقره  امػف 

اذ احتػػػ  ا ػػػشى الػػػ  حػػػد خكقػػػر تػػػي احدقػػػد م ػػػااق   املػػػ ققر " ممقزااتػػػ  احتػػػ  ن اا ػػػمف ققمػػػ   ػػػ لكو.
انتػػراد تػػي أ  االاكػػ ر ااكػػدا اهمقاتػػ  تػػي تتمحػػ  لشدرعػػو الالػػ ـ الاػػي قح ػػؿ  شقتػػ  انتػػراد اذلػػؾ نف 
هػػػػػذق الػػػػػدرع   اخ ػػػػػك ملحػػػػػ  اا ػػػػػى  حػػػػػدم  اح ػػػػػك الػػػػػ  م ػػػػػااق   العم  ػػػػػو الاػػػػػي اعػػػػػر   شقتػػػػػ  

  الملق رقػػػو الملدلػػػو االم ػػػااق   الملق رقػػػو نتػػػراد ا شقػػػه ا ػػػاالرج الك حػػػج الػػػدرع 36  . 1انالاكػػػ ر"ح
  .11  ا ح9العدالقفح  قحو الكحج اخم  مكقف تي

 -انٕطائم االحصائٛت: 3-11

                                      
  173،ص 2007، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ،  4ت : القياس واالختبار في التربية الرياضية ، ط( ليمى السيد فرحا 1)
، القـاىرة ، دار الفكـر العربـي ،  1(كمال عبد الحميد ، محمـد نصـر الـدين رضـوان : مقدمـة التقـويم فـي التربيـة الرياضـية ، ط 2)

 .  183، ص 1994
 .  94،ص 1996، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ،  3، ط ( صفوت فرج : االحصاء في عمم النفس 3)
 .  147، ص 1979، القاىرة ، دار الفكر ،  3فؤاد السيد بيي : عمم النفس االحصائي و ياس العقل البشري ، ط (4)

مح الػػػػػػػػػوالخرى ك لقػػػػػػػػػد حالمح الػػػػػػػػػو  11
 0.000 7.462 0.713 1.789 1.465 4.579 انر قو اله قرى 

االمػػػػػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػػػػػرا  انر ػػػػػػػػػػػػػقو  11
 0.000 8.278 1.017 4.421 1.098 7.263 اله قرى ك لهدـ



  لمل لعػػػو الكق حػػػ   اقػػػد اػػػـ ا ػػػاالدامت  تػػػي الماا ػػػقع spssا ػػػاالدـ الك حػػػج الحهقكػػػو انح ػػػ لقو ح
 -الا لقو:

 الا ط الح  كي -1
 انححراؼ الملق ر  -2
 ا مل مؿ انلاا  -3
 مل مؿ انراك ط الك قط لكقر اف -4
 االاك رح   لشلقح   الم اهشو -5
 الدرعو الملق رقو الملدلو -6

 -اقد أ االرج الك حج قداق  الماا قع الا لقو:
 اآلهمقو الح كقو -1
 الح كو المهكالو -2
 ح كو اناح ؽ -3
 المح اكو 2ققمو خ  -4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -عزض ٔحتهٛم ٔيُالشت انُخائح: -4
ئح حتذٚذ ادلظخٕٚاث الفـزاد عُٛـت انبحـث نالخخبـاراث انبذَٛـت َخا ٔحتهٛم عزض 4-2

 -:ٔادلٓارٚت
م ػااق   الملق رقػو ألتػراد  قحػو الكحػج ا ػاالدـ الك حػج محححػ  الاازقػع الطكقلػي تػي الل رض احدقد 

ذلؾ اها اازقع حظر  لشكق ح   الماعملو اقهـا  ش  ا ػ س اف ال ػم   اال ػح   االهػدرا  المالاشحػو 
ماع الح س كاخؿ ا ادالي , ااف الهقـ الماطرتو لتذق الال  قو اظتػر كػقف الحػ س كاػخؿ ااازع كقف مع

.اقػػػد اػػػـ احدقػػػد  ػػػاو م ػػػااق   ملق رقػػػو اػػػ ش  37 1ح محػػػداد تػػػي حػػػقف قارخػػػز الحػػػ س تػػػي الا ػػػط" 
الم  حو الااقلو اح  المححح  اااز    ش  قمقف اق ػ ر الا ػط الح ػ كي كح ػك مالاشحػو االاػخؿ ح 

     قا ى ذلؾ .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9اخؿ ح 
 قا ى الح ك الملاقو لشم ااق   الملق رقو

 
  مػف الم ػ حو  2.14لهد حهؽ خؿ مف الم ااققف ح مما ز   ا ح لقؼ عدا  ح ػكو ملاقػو مهػدراه ح 

احػػ   محححػػ  الاازقػػع الطكقلػػي أمػػ  الم ػػااق ف حعقػػد عػػدا  اح  ػػلقؼ  تهػػد حهػػؽ خػػؿ محتمػػ  ح ػػكو 
حو , كقحم  حعد اف الح كو الاي حههت  خػؿ مػف الم ػااققف حعقػد  اح   مف اشؾ الم   13.59قدره  ح 

                                      
، دار الفكـر ،القـاىرة القيـاس فـي التربيـو الرياضـيو وعمـم الـنفس الرياضـي( محمد حسن عالوي ، محمد نصـر الـدين رضـوان : 1)

 .   144،ص 1988، العربي
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  مػػف الم ػػ حو المػػذخارى . امػػف الػػلؿ هػػذق الم ػػااق   اػػـ احدقػػد مااقػػع  34.13ماا ػػط  خ حػػ  ح 
  .   11درع   اتراد  قحو الكحج الملق رقو الملدلو  ش  الم  حو اح  المححح  ح ك العداؿ ح 

   11عداؿ ح 
 لملق رقو اح كات  الملاقو نتراد  قحو الكحجقكقف الم ااق   ا

رقو
لق 
 الم

  
ااق
م 
ال

 

 مما ز
2.14 

عقد عدا 
13.59 

 عقد
34.13 

 ماا ط
34.13 

 لقؼ 
13.59 

 لقؼ عدا 
2.14 

ماع
مع
ال

 د %  دد %  دد %  دد %  دد %  دد 
 د

% 

5 13.15 8 21.15 7 18.42 6 15.78 6 15.78 6 15.78 38 

 
ق قاكػقف اف هح لػؾ االالتػػ  اا ػح  كػقف الح ػك الملاقػو لشم ػااق   الملق رقػػو امػف الػلؿ العػداؿ أ ػل

الاػػػي حههاتػػػ  اتػػػراد  قحػػػو الكحػػػج , تحػػػي الم ػػػااى ح مماػػػ ز  حههػػػ   قحػػػو الكحػػػج ح ػػػكو ملاقػػػو قػػػدره  
   2.14  اهي أ ش  مػف الح ػكو الملاقػو المحػددى لتػذا الم ػااى احػ  المحححػ  االك ل ػو ح  13.15ح

   اهػػي ا شػػ  21.15ح عقػػد عػػدا   تهػػد حههػػ   قحػػو الكحػػج ح ػػكو ملاقػػو مهػػداره  ح امػػ  تػػي الم ػػااى
  أمػػػ  تػػػي الم ػػػااى  13.59مػػػف الح ػػػكو الملاقػػػو المحػػػددى لتػػػذا الم ػػػااى احػػػ  المحححػػػ  االك ل ػػػو ح 

  اهي  ادح  مف الح كو الملاقػو المحػددى 18.42حعقد  تهد حهه   قحو الكحج ح كو ملاقو مهداره  ح
  أمػػ  الم ػػااى حماا ػػط  تهػػد حههػػ   قحػػو الكحػػج  34.13احػػ  المحححػػ  االك ل ػػو ح  لتػػذا الم ػػااى

  اهي أدحػ  مػف الح ػكو الملاقػو المحػددى لتػذا الم ػااى احػ  المحححػ   15.78ح كو ملاقو مهداره  ح
  15.78  اتػػي الم ػػػااى ح ػػلقؼ  حههػػػ   قحػػو الكحػػج ح ػػػكو ملاقػػو مهػػػداره  ح 34.13االك ل ػػو ح 

  . امػػػ   13.59 ػػػكو الملاقػػػو المحػػػددى لتػػػذا الم ػػػااى احػػػ  المحححػػػ  االك ل ػػػو ح اهػػػي أ شػػػ  مػػػف الح
  اهػػػي أ شػػػ  مػػػف  15.78الم ااىح ػػػلقؼ عػػػدا  تهػػػد حههػػػ   قحػػػو الكحػػػج ح ػػػكو ملاقػػػو مهػػػداره  ح

   .   2.14الح كو الملاقو المحددى لتذا الم ااى اح  المححح  االك ل و ح 
رٚـت الفـزاد عُٛـت انبحـث يف االخخبـاراث يُالشت َخائح حتذٚـذ ادلظـخٕٚاث ادلعٛا 4-3

 -انبذَٛت ٔادلٓارٚت:



امػػف الػػلؿ  ػػرض الحاػػ لج أ ػػلق ااحشقشتػػ  قكػػقف اف الح ػػكو األ شػػ  مػػف أتػػراد  قحػػو الكحػػج قػػد ااز ػػاا 
 ػػمف الم ػػػااى حعقػػد عػػػدا   االم ػػااى ح عقػػػد   تػػي حػػػقف اػػازع مػػػف اكهػػ  مػػػحتـ  ػػمف الم ػػػااق   

 .  لقؼ عدا ا ح   حمما ز   ح ماا ط  ا ح  لقؼ 
اقلػػػزاا الك حػػػج ذلػػػؾ الػػػ  الاػػػدرقك   القامقػػػو الاػػػي خػػػ ف قم ر ػػػت  حػػػراس المرمػػػ  الاػػػك ك كخػػػرى الهػػػدـ 
لش  ن   مف المح هج الادرقكقو الاػي ا ػده  المػدركاف لاطػاقر م ػااى هػؤن  الحػراس , حقػج خػ ف 

ك ك كخػػرى الهػػدـ لتػػ  اػػ بقر اقعػػ كي تػػي اطػػاقر هػػذا الم ػػااى , ك ن ػػ تو الػػ  خػػاف حػػراس المرمػػ  الاػػ
لش  ن    لكقاتـ هـ تي ان ؿ حػراس مرمػ  لخػرى الهػدـ اهػذا قلحػي امػالتـ كهػدرا  كدحقػو امت رقػو 
اتؽ م ااطشكػه تل لقػو خػرى الهػدـ , انمػر الػذ  ادى الػ  احاهػ ؿ ابػر الػالشـ ال ػ كؽ لتػؤن  الحػراس الػ  

  كد اهلل ح قف اللمي ان اف   الالشـ اللحؽ اهذا م اخداه حظرق   الالشـ الحرخي , حقج قاقر 
احاهػػ ؿ ابػػر الػػالشـ هػػا اف قػػؤبر الػػالشـ تػػي ماقػػؼ اا اػػخؿ مػػف ااػػخ ؿ الحاػػ ط المتػػ ر  اا الكػػدحي     

تػػي قػػدرى المػػالشـ  شػػ  الا ػػرؼ تػػي المااقػػؼ انالػػرى , ا  احػػه  حػػدم  قػػالشـ الل ػػك متػػ رى حرخقػػو 
الالشـ قمخف ان اح دى محتػ  تػي ادا  متػ رى  ملقحو ت ف الا ققرا  الاي احدج تي ادا  الل ك مف ابر

 38 .1االرى ا  احاه ؿ ابر الالشـ ال  كؽ ال  الالشـ اللحؽ اا العدقدح
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .85مصدر سبق ذكره ،ص -( عبد اهلل حسين الالمي:1)



 -االطخُخاخاث ٔانخٕصٛاث: -5
 -االطخُخاخاث: 5-1
خػػرى ك نمخػػ ف ان ػػال حو ك لم ػػااق   الملق رقػػو الكدحقػػو االمت رقػػو نحاهػػ   حػػراس المرمػػ  الاػػك ك ك -1

 الهدـ لش  ن 
اظتػػر  الم ػػااق   الملق رقػػو اف الح ػػكو انخكػػر مػػف  قحػػو الكحػػج ااماػػع كهػػدرا  كدحقػػو امت رقػػو  -2

 عقدى عدا
 -الاا ق  : 2 -5
 رارى اطػلع مػدركي حػراس المرمػ  كخػرى الهػدـ لش ػ ن   شػ  الملػ ققر االم ػااق   الملق رقػو  -1

 مرم  الاك ك كخرى الهدـ لش  ن .المحددى لل اح دى محت  تي احاه   حراس ال
 اعرا  درا و ما كتو لتذق الدرا و الحل لق   االرى. -2
 اعرا  درا و ما كتو لتذق الدرا و الحل   االرى. -3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ادلصادر:
 

  اكا اللل احمد  كد الحا ح ااحمد  مر  شقم ف راكي: أحاه   الماهاكقف تي المع ؿ
 ,  .  1996 كع  عؿ اللرك , , اله هرى , مط الرق  ي

  اناح د الدالي نلل ك الهاى : معشو الل ك الهاى , مرخز الاحمقه انقشقمقه , اله هرق
 .1994, 18, اللدد

  احمد ت هـ ح قش: اهـ المحددا  الع مقو االكدحقو االمت رقو نحاه   ن كي الم  ي
ع ملو  –اركقو الرق  قو خرى الهدـ الماهدمقف, ر  لو م ع اقر  قر محاارى, خشقو ال

 .2117اله د قو,
  , ك طاقس احمد . أ س احظرق   الادرقك الرق  ي : اله هرى , دار الحخر اللركي

1999 . 
   ع كر  كد الحمقد : اقاك ه م طح  ح قف ك هي , ا كر   مراف : انالاك را

 .2117 , اله هرى , مخاكو انحعشا الم رقو , 1االمه ققس تي الاركقو الرق  قو , ط
  : ارااقعق   طرالؽ اا  لقك الادرقك اح قف  شي اللشي ا  مر ت الر ع  اي 

 .2111, ك داد , مخاك الحار ,  1الرق  ي: ط
 م ف, دار الاراؽ 1رق  ف الرقكط معقد: اطكقه   تي  شـ الح قالاعق , ط  ,

 .1988لشحار.
  ق اه ااطكقه اه  لح الدقف محماد  لـ :: الهق س االاهاقـ الاركا  االحح ي , أ  

 . 2111, اله هرى , دار الحخر اللركي ,  1اااعت اه المل  رى , ط
 :2111طه إ م  قؿ حاآالراف  .خرى الهدـ. دار الحخر اللركي .اله هرى. 

 الدقااحقو, معما و مؤقد الححقو 1 كداهلل ح قف اللمي:  ا   ق   الالشـ الحرخي, ط ,
 ,2116 . 
  اله هرى : دار الحخر اللركي ,  9الرق  ي , ط   ـ  كد الال لؽ : الادرقك ,

1999. 
  هقؿ الخ اك: الخرق الط لرق, الالطط العم  قه االشق قه الكدحقه, ك داد, مطكلو ع ملو 

 .1981ك داد , 



 اله هرى , مرخز  4لقش  ال قد ترح   : الهق س اانالاك ر تي الاركقو الرق  قو , ط ,
 .  2117الخا ك لشحار , 

 اله هرى , دار الحخر اللركي ,  1ـ حم دى الادرقك الرق  ي الحدقج , طمحاي إكراهق ,
2111. 

 م ف ,دار دعشو 2ماتؽ ا لد محماد : انالاك را  االاخاقؾ تي خرى الهدـ ,ط ,
,2119. 
 دماؽ, دار اللراك , 1ماتؽ ا لد محماد : اإل داد الماخ مؿ لح رس المرم , ط ,

2111. 
  :تل را  ان   قو تي خرى الهدـ ,  م ف , دار دعشو , الالشـ االمماتؽ ا لد محماد

2111. 
  حار  إكراهقـ الااؾ : كلض المحددا  األ   قو الاال  قو لح الي الخرى الط لرى

, خشقو الاركقو الرق  قو   قر محاارى    حو . أطراحو دخااراق 16ػ  14تي اللراؽ كأ م ر ح
 .1996, ع ملو ك داد ,

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1يهحك )
         ازارى الالشقـ الل لي االكحج اللشمي           

 ع ملو اله د قو
 خشقو الاركقو الكدحقو ا شاـ الرق  و                           

   أ اكق ف ا اطل ي
 ان ا ذ الح  ؿ .........................................المحاـر

 احقو طقكه...
ـح احدقػػد م ػػااق   ملق رقػػو آلهػػـ الهػػدرا  الكدحقػػو االمت رقػػو خمؤاػػرآلحاه   حػػراس قػػرـا الك حػػج اعػػرا  كحبػػه الما ػػا 

 المرم  الاك ك كخرى الهدـ ال  ن  
 ق ع الك حج كقف اقدقخـ ان ام رى المرتهو طق  االاي اا مف معما و مف الهدرا  المت رقه االكدحقو

و خػؿ قػدرى مه رحػو ك لهػدرا  انالػرى.  شمػ  اف اقػؿ   ام ـ الدرعو الاي ااح  ػك مػع اهمقػ   /قرع  ا ع اا رى ح   
   اا  تو أ  قدرى اراحت  مح  كو .  مع ت لؽ الاخر االاهدقر5  اا ش  درعو هي ح1درعو هيح

 ان ـ:
 الع ملو:

 الشهك اللشمي:
 انالا  ص:

 الااققع:                                                                       
 
 
 
 

                                                                                                          
                            الك حج

 اخـر  دح ف ح قش                      
 
 
 
 
 
 
 



 انهمقو الح كقو مخاح ات  الهدرا  المت رقو  
1 2 3 4 5 

د الخػػػرا  المااعتػػػو م ػػػؾ اأكلػػػ  اان
 لح رس المرم 

م ػػػؾ ااكلػػػ د الخػػػرا  الل لقػػػو كم ػػػااى 
 الرأس

     

م ػػػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػرا  الماا ػػػػػػػػػطو   
 انراح ع كم ااى ال در االكطف

     

م ػػػػػؾ ااكلػػػػػ د الخػػػػػرا  انر ػػػػػقو مػػػػػف   
 العشاس

     

م ػػػؾ ااكلػػػ د الخػػػرا  الل لقػػػو كم ػػػااى  م ؾ اأكل د الخرا  الع حكقو ب حق 
 الراس

     

م ؾ ااكل د الخرا  ماا ػطو انراحػ ع   
 كم ااى ال در االكطف

     

      م ؾ ااكل د الخرا  انر قو  
      المح الو انر قه اله قرى مح الو الخرى ك لقد ب لب 
      المح الو الماا طو  
      المح الو الل لقه الطاقشو  

  قو اله قرىالمح الو انر  مح الو الخرى ك لهدـ راكل 
 

     

      المح الو الماا طو  
      المح الوالل لقو الطاقشه  

      االم د الخرا  الل لقو انالم د ال م  
      االم د الخرا  ماا طو انراح ع  
      االم د الخرا  انر قه اله قرق  
 
 
 
 

  



 (2يهحك)
 قكقف ا م   ال  دى الالكرا  االمالا قف لاحدقد انهمقو الح كقو لشهدرا  ا لحقو انالاك را  الم االدمو

 انهمقو الح كقو مخاح ات  الهدرا  الكدحقو  
1 2 3 4 5 

      الهاق الل شقو اله اى الهاق الل شقو اان
      الهاق الممقزق ك ل ر و  
      الهاق انححع رقو  

      ال ر ه اله اى ال ر و ب حق 
      ال ر ه الحرخقو  
       ر و رد الحلؿ  
       ر و ان اع كه الحرخقه  

      مط اله   مو المط الو ب لب 
       همط اله ال ر   
      مط الو الهاق  

       المراحو الحرخقو راكل 
        

       الرا قو ال م  
        

الشهك  ا ـ الالكقر  
 اللشمي

 مخ ف اللمؿ انالا  ص

 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو اله د قه قدـ -االاك ر اقق س  ا.د عك ر   حك لـ  1
 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو المبح  قدـ -االاك ر اقق س  ا.ـ.د محمد مطر  راؾ 2
 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو المبح  قدـ -ادرقك رق  ي ا.ـ.د حكقك ا خر عكر 3
 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو اله د قه قدـ - االاك ر اقق س ـ.د احمد ت هـ ح قش 4
 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو اله د قه قدـ -ادرقك رق  ي ـ.د  م د  ادى عادى 5
 خشقو الاركقه الرق  قه/ع ملو اله د قه قدـ -ادرقك رق  ي  ـ.ـ م عد  كد الحمقد 6
  قه/ع ملو اله د قهخشقو الاركقه الرق  قدـ -ادرقك رق  ي  ـ.ـ ح ف  كد الت د  7



 (3يهحك)
 

 ازارى الالشقـ الل لي االكحج اللشمي                       
 ع ملو اله د قو                       

 ا شـا الرق  و                                              الكدحقو  خشقو الاركقو
 أ اكق ف ا اطل ي

 محاـران ا ذ الح  ؿ.................ال
 احقو طقكه...

حاحدقد م ػػػػػااق   ملق رقػػػػػو آلهػػػػػـ الهػػػػػدرا  الكدحقػػػػػو االمت رقػػػػػو  قػػػػػرـا الك حػػػػػج اعػػػػػرا  كحبػػػػػه الما ػػػػػـا
خمؤاػػرآلحاه   حػػراس المرمػػ  الاػػك ك كخػػرى الهػػدـ ال ػػ ن    المػػ  حلتػػدق تػػقخـ مػػف الكػػرق ادراقػػه تػػي 

ى المرتهػػػو طقػػػ  االاػػػي معػػ ؿ اال  ػػػخـ اارا خػػػـ اللشمقػػػه ال ػػػدقدق ق ػػػع الك حػػػج كػػػقف اقػػػدقخـ ان ػػػام ر 
اا ػػػػمف معما ػػػػو مػػػػف انالاكػػػػ را  الال  ػػػػه ك لهػػػػدرا  الكدحقػػػػو االمت رقػػػػو, قرعػػػػ  اكػػػػدا  الػػػػرأ  حػػػػاؿ 

 امػػ ـ خػػؿ االاكػػ ر ااا ػػ تو اا الػػدقؿ أ  االاكػػ ر      / ػػلحقو هػػذق انالاكػػ را  كا ػػع ااػػ رى ح   
 اراحه مح  ك .  مع ت لؽ الاخر االاهدقر   

 -ان ـ :
                                          -الع مله:

 -الشهك اللشمي:
 -انالا  ص:

                                                                                                     الك حج                                                                           -الااققع:
 ح ف ح قش اخـر  د

 
 
 
 
 
 
 
 



ق شى 
كلد 
 الالدقؿ

   الهدرا  المت رقه انالاك ر الال ص كخؿ قدرق ق شى نق شى نق شى

ماػػر ك اعػػ ق المرمػػ   8الاتػػدقؼ مػػف م ػػ تو    
اقػػػػاـ ح ػػػػ ك الػػػػذ  كداالشػػػػه حػػػػ رس المرمػػػػ  

 الدرع   خم  قشي:
  حػػػػػػػػ رس المرمػػػػػػػػ   7ا 4اان: المحطهاػػػػػػػػقفح

 قهـا ك
اركلػػو  م ػػؾ الخػػرق مػػف المػػرق انالػػ  -1

 درع  
م ػػؾ الخػػرق مػػف المػػرق الب حقػػه بػػلج  -2

 درع  
 اكل د الخرق درعا ف -3
مػػػػس الخػػػػرق ادالالتػػػػ  التػػػػدؼ درعػػػػه  -4

 ااحدق
دالػػػاؿ الخػػػرق مك اػػػرى لشتػػػدؼ  ػػػػحر  -5

 درعه
 9ا  6ب حق : المحطهاقف 

 ح رس المرم  قهـا ك
م ػػؾ الخػػرق مػػف المػػرق انالػػ  المػػس  -1

 درع  
م ػػػؾ الخػػػرق مػػػف المػػػرق الب حقػػػه اركػػػع  -2

 درع  
  د الخرق بلج درع  اكل -3
 مس الخرق ادالالت  التدؼ درعا ف -4
دالػػػاؿ الخػػػرق مك اػػػرى لشتػػػدؼ  ػػػػحر  -5

 درعه
 قلط  لشح رس بلج مح ان 

تػػػػػي خػػػػػؿ محطهػػػػػه اقخػػػػػاف معمػػػػػاع الػػػػػدرع   
الخشػػي لشحػػ رس تػػي خػػؿ االاكػػ ر هػػا معمػػاع 
الػػدرع   الاػػي قح ػػؿ  شقتػػ  تػػي المحطهاػػقف 

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ااكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ د 
الخػػػػػػػػػرا  الع حكقػػػػػػػػػه 

 انر قه االل لقه

 اان



  لشخػػػػػرا  9ا6  لشخػػػػػرا  انر ػػػػػقه اح7ا4ح
 الل لقه

 هدؼ خرى   ن  ق حاحي
 

 ح رس مرم                           

6 3 9 
5 2 8 
4 

1 
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 ـ 8                
 

 خرى   ن 
 اله لـ ك نالاك ر

ـ لال ا ػقو تل لقػو خػرى 8اـ ا ام د م  تو 
الهػػػػدـ لش ػػػػ ن  حقػػػػج اف م ػػػػ ح   الشلػػػػك 
 ػػػ قرق االاتػػػدكؼ  شػػػ  حػػػ رس المرمػػػ  قػػػاـ 

اخذلؾ اـ ا طػ   درعػ   مف م  ت   قرقكه 
خاحتمػػػػػػ  ا ػػػػػػلك  9ا  6اخكػػػػػػر لشمحطهاػػػػػػقف 

ك لح ػػػػػػػػكه لحػػػػػػػػ رس المرمػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػج قحاػػػػػػػػ ج 
الحػػ رس الػػ  حهػػؿ مرخػػز بهػػؿ ع ػػمه لل شػػ  
اهػػذا انمػػر ا ػػلك  شقػػه اذا مػػ  اػػـ مه رحاػػه 

 ك ن ػػ تو 7ا4ك ل ػػهاط لل ػػحؿ لشمحطهاػػقفح
الػػػػػػػػ  ا امػػػػػػػػػ د الك حػػػػػػػػػج لشعتاػػػػػػػػػقف الق ػػػػػػػػػ ر 

 9المحطهاػػػقف ح   االقمػػػقف4ا  6المحطهاػػػقف ح
  نالاكػػ ر الحػػ رس كخشاػػ  العتاػػقف اهػػذا 7ا 

 م قحدج ابح   الشلك
 
 

قهػػػـا الحػػػ رس كمح الػػػػو الخػػػرق ار ػػػقه ك لهػػػػدـ     مح الو الخرى ك لهػدـح   ب حق 



 6ححػػا هػػدؼ مر ػػـا  شػػ  حػػ لط  شػػ  كلػػد 
 ـ. 

قح ػػػػػك لشحػػػػػ رس درعػػػػػه ااحػػػػػدق لشخػػػػػرق الاػػػػػي 
تػدؼ ا ػحر درعػه ادالؿ اا امس الطاط ال

 بااحي. 11لشخرا  ال رج التدؼ المدى 
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 ـ6                
 ـ3        

 خرى   ن                        
  

                                                                                                                      
ماػػر لشمح الػػه انر ػػقه  6اػػـ االاقػػ ر م ػػ تو 

اله ػقرق خػاف الم ػ ته كػقف ن كػي خػرى الهػدـ 
لش  ن  قشقشه ل  ر م  حو الشلك اخػذلؾ 

 ػػػػػـ نحا ػػػػػ ك الخػػػػػرا  31اراحػػػػػ ع التػػػػػدؼ 
 انر قه تهط,    

   
 

المح الػػػػػػه انر ػػػػػػقه 
 اله قرق 

ر المح الػػػػػه انر ػػػػػقه  اله ػػػػػقرق ححػػػػػس االاكػػػػػ    
 ك لهدـ الخف اشلك الخرق ك لقد

مح الو الخرق 
ك لقدحالمح اله  

 انر قه اله قرق 

 ب لب 

      
      
ار ػػـ بػػلج داالػػر ماحػػدى المرخزقطػػر الػػدالرق     االمػػػػػػػػػػػػػػ د الخػػػػػػػػػػػػػػرا    راكل 



ماػػر 1,5ماػػر اقطػػر الػػدالرق الب حقػػه 1انالػػ  
ماػػػػػػػػر,الط كداقػػػػػػػػه 2اقطػػػػػػػػر الػػػػػػػػدالرق الب لبػػػػػػػػه 

ماػػػر,  6ف مرخػػػز الػػػداالر مارقكلػػػد  3كطػػػاؿ
قهػػػؼ الحػػػ رس الشػػػؼ محطهػػػو انالاكػػػ ر ا حػػػد 
الكػػػػد  قهػػػػـا الهػػػػ لـ ك نالاكػػػػ ر كمح الػػػػو الخػػػػرق 
ار ػػقه ححػػا الحػػ رس الػػذ  قحػػ اؿ االم دهػػ  
ك لهػػدـ ك حػػدى الطػػرؽ الححقػػه نالمػػ د الخػػرا  
انر ػػػػقه اله ػػػػقرق ك لهػػػػدـ الػػػػلؿ زمػػػػف قػػػػدرق 

 ب حقه ااح ك له 11
تػػػػػػي بػػػػػػلج درعػػػػػػ   اذا االمػػػػػػد الخػػػػػػرق  -5

 الدالرق انال حال  قرق 
درعاػػػػػ ف اذا االمػػػػػػد الخػػػػػرق تػػػػػػي الػػػػػػدالرق  -6

 الب حقه
درعػه ااحػدق اذا االمػد الخػرق تػي الػدالرق  -7

 الب لبه
 ػػحر درعػػه اذا لػػػـ قػػامخف مػػػف االمػػ د الخػػػرق 

 داالؿ أ  مف الداالر البلبه
قح ك لشحػ رس  ػدد الػدرع   الاػي قح ػؿ 

 ب حقػػػػػػػػػػػػه                  11 شقتػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػلؿ زمػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدرق 
 ح رس مرم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اله ػػػػػقرق انر ػػػػػقه 
 ك لهدـ
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      ـ 3الط الكداقو 

     خرى   ن   
             

                       
  الهػ لـ ك نالاكػ ر                         
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