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والرسغ وعالقتها بنتائج ذراع كثر استخدامادوران الل دراسة تحميمية لمتصويبات ا
 "3102كأس العالم لكرة اليد بإسبانيا  بطولة المباريات في

 (*)محمد توفيق الوليميأ.د/ 
 (**)خالد حسين محمد.د/ م

 (***)عامر مجدى ابوالعال محمد 
 : وأهميته مشكمة البحث

 الحركي النشاط لنوعيات المتباينة واألساليب األشكال من العديد المعبة تتطور صاحب لقد
 بين العالي لمتنافس باإلضافة المنافسة في لما مشابية مواقف في عميو والتدريب ميارة لكل الخاص
 كل واستغالل األىداف من عدد أكبر وتسجيل المتكتل الدفاع في صغرات فتح كيفية في الفريقين
 الذراع بدوران التصويب) حديثو تصويب ميارة ىناك تكون أن استدعى مما لذلك المتاحة الفرص
 ولعبت كبير بشكل المياره تمك وظيرت االخيره السنوات في وجديده( الثبات-الطيران-الوثب) والرسغ
 اثبتت وقد والرسغ الذراع بدوران الكرباجيو التصويبة مياره وىى اال االىداف تسجيل فى جيدا دورا
 جعميا مما ابداعى فنى انتاج عمميو وىى بالمباريات الفوز تحقيق فى عاليو فاعمية التصويبو تمك

 وجود يرى الباحث جعل مما منيا التيديف نسبو وارتفاع عاليو التدريب عمميات فى اساسيو عمميو
 نتائج عمى سمبى تاثير ليا تكون ان عمى بنجاح يؤدييا الذى الفريق اداء عمى ليا لما واضح تاثير
 عمى وتاثيرىا االخري التصويب انواع تحديد مع ىذا(  اىداف احراز عدم)  بفشل يؤدييا الذى الفريق
 المختمفو التصويب انواع وفشل نجاح لحالت فعال تاثير وجود فى البحث مشكمو تكمن ولذا النتائج
ان القيام بيذه  الباحثيرى و 3102 إسبانيا فى اليد لكره العالم كاس بطولة فى الفرق نتائج عمى

بدوران الذراع و الرسغ و نسبو مساىمو تمك  الدراسو تيدف الى التعرف عمى اىميو مياره التصويب
 المياره فى نتائج المباريات ومدى اىميتيا بجانب ميارات التصويب بالوثب و الطيران و الثبات

وره التى تحقق اعمى مستويات االداء ) الرميو الجزئيو ( حتى يمكن االستفاده منيا ثم تطويرىا بالص 
خطط المعب الجماعية في كرة اليد تحتاج  و الفرديو و الجماعيوليا بالنسبو الشكال اليجوم المختمف

إلي المزيد من الدراسات العممية لتشخيص األداء الشامل والوصول إلي معمومات دقيقة وعميقة لمعمل 
 عمي تطوير مستوي الالعبين والفرق.

                                                           
*
 جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنين  –رئيس قسم تدريب الرياضات الجماعية   –استاذ كرة اليد المتفرغ  
**
 جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنين  –بقسم تدريب الرياضات الجماعية  –مدرس كرة اليد  
***
 جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنين  –قسم تدريب الرياضات الجماعية  –الباحث  
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 الفرق أداء لتطور المستمرة المتابعة من بد ال العالمية اليد كرة في األداء سرعة تطور ظل وفي  
حصاءات أرقام إلضافة محاولة البحث ىذا ويأتي األوروبية خاصة  نحو االتجاه حول جديدة وا 
حراز استخدام  أفضل لتغيير محاولة في العالم بطوالت في المختمفة بأنواعو التصويب من األىداف وا 

 .األداء شكل في

 التي البحوث وخاصة المجال ىذا في تمت التي لمبحوث جديدة إضافة البحث ىذا يعد كما-
 عمى المجال ىذا في الباحثين يساعد مما المباريات نتائج في تأثيره ومدى التصويب تناولت
 .التحميمي االتجاه ليذا متوازية خطوط في البحث

 الناشئين بقطاعات االىتمامات من المزيد الى الدراسو ىذه نتائج تؤدى قد 
 فددى العدداممين تمكددن التدى اليامددو الجوانددب بعد  عمددى الضددوء الدراسددو ىدذه نتددائج تمقددى قدد 

 احدددراز عمدددى تدددؤثر التدددى الالعبدددين لددددى والضدددعف القدددوه نقددداط تحديدددد مدددن اليدددد كدددره مجدددال
 المباراه ونتيجو االىداف

 المرتبطدو التددريب المشدكالت حدل نحدو التددريب توجيو عمميو فى النتائج استخدام امكانيو 
 اليد كره فى والخططى الميارى باالداء

 :البحث  هدف
 :إلى البحث ييدف
 الدذراع بددوران التصدويب ميدارات مدن األىدداف إحدراز فدي والفشدل النجاح نسب عمى التعرف -

 .3102 بأسبانيا اليد لكرة العالم بطولة في والرسغ
 البحث :ل تساؤ

العالم لكره اليد  ةفي بطول بدوران الذراع والرسغ التصويبات االكثر استخداماأنواع ما ىى  -
 ؟وعالقتيا بنتائج المباريات 3102إسبانيا

 الدراسات المرتبطة :
 : العربية دراساتال 

 األدوات بعد  اسدتخدام تدأثير بعندوان دراسدة بدججراء ،(61()6993) السيد سعد حسام قام -0
 تدددأثير عمدددى التعدددرف إلدددى الدراسدددة ىددددفت اليدددد كدددرة لمناشدددئين التصدددويب دقدددو عمدددى المسددداعدة
 قواميددا عينددة عمدى اليددد كددرة لمناشدئين التصددويب دقددو عمدى المسدداعدة األدوات بعدد  اسدتخدام

 اإلسدددماعيمي بنددادي لمناشدددئين اليددد كدددرة فريددق مدددن العمديددة بالطريقدددة اختيارىددا تدددم العددب 21
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 الباحدث استخدم حيث( 0991/0991) الرياضي لمموسم سنو 01 السنية لممرحمة الرياضي
 التدددددريبي البرنددددامج أن النتددددائج أىددددم ومددددن البحددددث لطبيعددددة لمناسددددبتو نظددددرا التجريبددددي المدددنيج

 لممجموعددة التصددويب دقددو فددي ايجابيددو تقدددم معدددالت حقددق قددد المسدداعدة األدوات باسددتخدام
 االرتقددددداء فددددي كبيددددرة بدرجدددددة ميددددم التدددددريب فدددددي المسدددداعدة األدوات اسددددتخدام وأن التجريبيددددة
 التصويب ميارة وخاصة لالعب المياري بالمستوى

     اليجدوم ألندواع تحميميدة دراسدة بعندوان دراسدة بدججراء،  ( 6992فاروق السيد غازي )قام  -2 
  م0999الكئددددددددوس أبطددددددددال األفريقيددددددددة البطولددددددددة مباريددددددددات نتددددددددائج عمددددددددى وأثددددددددره لمسددددددددتخدما    
    األفريقيدة البطولدة مباريدات نتدائج عمدى وأثرىدا المسدتخدمة اليجوم أنواع عمى التعرف تيدف    
  مباريدات 9 عيندة عمدى مسدحي وصدفي المنيج الباحث استخدم حيث الكؤوس أبطال لألندية   
  البيانات جمع استمارة الباحث استخدم كما الخامسة األفريقية لمبطولة الكؤوس أبطال لألندية   
 . الكرباجيو التصويبة ىو األىداف إحراز في فاعمية التصويب أنواع أكثر وكانت   

 بنتائج وعالقتو الخاطف اليجوم بعنوان دراسة بججراء (2222عال حسن حسين )قامت -2
  مباريات
     عمى لمتعرف وتيدف م0999 لمسيدات اليد لكرة الكؤوس أبطال لألندية األفريقية البطولة

 األكثر المتغيرات عمى والتعرف البطولة في المستخدمة التصويبات أنواع عمى التعرف 
 – التصويب أنواع –اليجوم بدء أماكن) المباريات بنتائج وعالقتيا التصويب في استخداما
 أنواع فشل أسباب عمى والتعرف( التصويب مناطق – المرمى داخل التصويب أماكن

 جميع العينة وكانت مسحي وصفي المنيج الباحث استخدم حيث المختمفة التصويب
 الباحث استخدم كما( مباراة 21) اليد لكرة الكؤوس أبطال لألندية األفريقية البطولة مباريات
 نتائج أىم وكانت( الفيديو) المرئي التسجيل جياز الفيديو شرائط -البيانات جمع استمارات
 ااالولى دقائق العشر - الوثب من الكرباجيو التصويب التصويب أنواع أكثر ىي الدراسة
 بدوران الناجحة التصويبات - والرسغ الذراع بدوران التصويب ونجاح تكرار نسبة أعمى
 .الخاسرة الفرق من نجاح نسبو أعل الفائزة لمفرق والرسغ الذراع

 مقترح تدريبي برنامج تأثير بعنوان دراسة بججراء (2222ريهام منصور رشاد ) قامت -4
 عمى لمتعرف وتيدف اليد كرة لناشئات السريع المرتد بالدفاع وعالقتو الخطف اليجوم لفاعمية
 الباحث استخدم حيث المرمى عمى التصويب في والبعدية القبمية القياسات بين الفروق
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 ناشئات – اليد كرة فيرق من فريق من العبة 30 العينة وكانت واحدة مجموعة ذو تجريبي
-قياس شريط الباحث استخدم كما سنة 01-01 الكوم بشبين الثانوية الرياضية بالمدرسة
 الدراسة نتائج أىم وكانت أقماع-طبي ميزان-إيقاف ساعة-طبية كرات -كاميرا-رستاميتر

 .المختمفة بأنواعو لمتصويب البعدية القياسات لصالح إحصائيا دالة فروق وجود

   الفنية الجوانب لبع  تحميمية دراسة بعنوان دراسة بججراء (6996السيد إبراهيم عبده )قام  -2
  العينة وكانت مسحى وصفى الباحث استخدم حيث اليد كرة في المباريات بنتائج وعالقتيا   
   نتائج أىم وكانت البيانات جمع استمارات الباحث استخدم كما اليد لكرة الممتاز الدوري أندية   
  الذراع بدوران التصويب عدد 103 البطولة مباريات خالل لميجمات الكمي المجموع الدراسة   
   نسبو لو والرسغ الذراع بدوران التصويب أن أي 3. 77 النجاح نسبو تصويبو 31والرسغ   
 . األىداف إحراز في مؤثرة   

 التعميق عمي الدراسات المرتبطة: 

 إلى الباحث توصل بالبحث المرتبطة الدراسات عمى االطالع بعد: 

 المنيج استخدام عمى وبعضيا المسحي المنيج استخدام عمى والدراسات البحوث أغمب اتفقت 
 وبطوالت العالم لكأس بطوالت منيا مختمفة عينات عمي الدراسات أجريت وقد التجريبي،

 كما. الشباب وفرق السيدات وفرق الرجال فرق بعضيا في اشترك لمنوعين وأولمبياد قارية
 والسي الفيديو وشرائط البيانات جمع استمارات استخدام عمى والدراسات البحوث أغمب اتفقت
 وتحميمو المباريات لمشاىدة دي

 :أهم النتائج الدراسات 

اتفقت أغمب الدراسات والبحوث العربية واألجنبية عمي تحميل أداء الفرق في البطوالت  -
 الدولية.

 إيجابي تأثير لو والرسغ الذراع بدوران التصويب أن عمى العربية الدراسات أغمب اتفقت -
 وتأثيرىا الميارة لتمك المنفذ لمفريق المعنوية الروح وارتفاع المباريات نتائج عمى

 الخصم الفريق عمى السمبي السيكولوجي
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شكال التصويب بدوران الذراع والرسغ )بالوثب أاتفقت جميع الدراسات األجنبية عمي تنوع  -
نواعو أالتصويب ب الل شوطي المباراة وأنو من الثبات)الرمية الجزائية(( خأ و بالطيرانأ

 وفعاليتو في إحراز األىداف ىو المؤثر األساسي لفوز فريق بأي مباراة. ةالمختمف
ب بدوران الذراع والرسغ  أن نسبة التصوي ىأيضا أغمب الدراسات األجنبية عم كما اتفقت -

 . % من إجمالي عدد اليجمات1.7نسبة  ىال تتعد
 ضئيمة من اليجوم.وىذه من وجية نظر الباحث ال تعتبر نسبة 

مركز الجناح األيمن أن  ىم( عم3119م(، رومان كمين )3111) اتفقت دراسة يانكوس
 .التصويب بدوران الذراع والرسغ   ةىم األكثر استخداما لميار يسر والجناح األ

مع بع  جوانب الباحث أن أوجو االستفادة من الدراسات والبحوث التفاق بعضيا  ىير 
 تي:آلالدراسة تكمن في ا

 :استرشد الباحث ببع  الخطوات اإلجرائية التي تم تنفيذىا خالل ىذه الدراسات مثل

 طريقة اختيار العينة -

 اختيار المنيج المناسب لمثل ىذه النوعية من الدراسات. -

استخدام الباحث أسموب المالحظة العممية من خالل استخدام الكمبيوتر حيث يمكن  -
 استرجاع اليجمات بسيولة.

 تصميم استمارات جمع البيانات واستمارات التفريغ. -

 إجراءات البحث
 منهج البحث:

استخدم الباحث المنيج الوصفي من الدراسات المسحية نظرا لمناسبتو لطبيعة 
البحث وذلك لوصف الظاىرة المدروسة عن طريق جمع البيانات وتبويبيا لمحاولة تحديد 

 حالة المجتمع المدروس.

 البحث:مجتمع وعينة 

طولة مباراة من ب 31بحيث شممت  تيار عينة البحث بالطريقة العمديةتم اخ    
سبانيا.كانت نسبة المباريات المختارة بالنسبة لممباريات الكمية م( بج3102العالم لكرة اليد )

 . مباراة91%  حيث كان العدد الكمي لممباريات خالل البطولة 32.90لمبطولة 
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ن حيث إمباراة 31قام الباحث بتجميع أكبر عدد ممكن من مباريات البطولة وىي  -
 مباراة من أدوار مختمفة. 31الصالح لمتحميل 

 

 فريق وىي : 30عدد الفرق المشتركة في البحث -

فرنسا  –ستراليا أ –سموفينيا –تونس  –مصر  –بانيا أس –أيسمندا  –البرازيل  –ألمانيا 
 –روسيا  –بولندا  -جرالم -مقدونيا -صربيا –الدنمارك  –الجزائر  – يتشيم  –

 .فريق مشارك بالبطولة  31من  .سودألالجبل ا -قطر  –ستراليا أ –كرواتيا 

 نتائج المباريات:

 (1جدول )

%  حيث كان العدد الكمي 32.90نسبة المباريات المختارة بالنسبة لممباريات الكمية لمبطولة 
 مباراة. 91 لممباريات خالل البطولة

 انفائز اندوز ةانمبازا توخيج انفسيقيه و

 وشٚار١ب ٚيألا 13-36 عزشا١ٌبأ –وشٚار١ب  1

 اٌذّٔبسن ٚيألا 14-41 لطش –اٌذّٔبسن  2

 اٌذّٔبسن ٚيألا 22-31 سٚع١ب –اٌذّٔبسن  3

 اٌذّٔبسن ٚيألا 22-33 رٛٔظ –اٌذّٔبسن  4

 اٌذّٔبسن ٚيألا 24-43 ٟرش١ٍ –اٌذّٔبسن  5

 عجب١ٔبأ ٚيألا 22-24 عجب١ٔبأ –ِصش  6

 عٛدألاٌغجً ا ط اٌشئ١ظأو 35-31 عٛدألاٌغجً ا – ٟرش١ٍ 2

 ِصش ئ١ظشط اٌأو 14-32 عزشا١ٌبأ -ِصش 8

 رؼبدي اٌفش٠م١ٓ ٚيألاٌذٚس ا 24-24 اٌغضائش –ِصش  2

 عجب١ٔبأ ٚيألاٌذٚس ا 22 -14 عجب١ٔبأ –اٌغضائش  13

 وشٚار١ب اٌذٚس اٌضبٔٝ 26 – 31 عٍٛف١ٕ١ب –وشٚار١ب  11

 عٍٛف١ٕ١ب ٚيألاٌذٚس ا 31 – 26 عٍٛف١ٕ١ب –ِصش  12

 فشٔغب اٌذٚس اٌضبٔٝ 28 – 33 ٠غٍٕذاأ –فشٔغب  13

 وشٚار١ب اٌذٚس اٌضبٔٝ 33 – 23 وشٚار١ب –فشٔغب  14

 عٍٛف١ٕ١ب اٌذٚس اٌضبٔٝ 28 – 22 عٍٛف١ٕ١ب –سٚع١ب  15

 اٌجشاص٠ً اٌضبٔٝاٌذٚس  22 – 26 اٌجشاص٠ً –سٚع١ب  16

 اٌّغش اٌذٚس اٌضبٔٝ 22 – 12 اٌّغش –ثٌٕٛذا  12

 ِمذ١ٔٚب اٌذٚس اٌضبٔٝ 28 – 23 ِمذ١ٔٚب –ٌّب١ٔب أ 18

 اعجب١ٔب اٌذٚس اٌضبٔٝ 23 – 31 صشث١ب –عجب١ٔب أ 12
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 اعجب١ٔب خإٌٙبئ١ حاٌّجبسا 35 – 12 عجب١ٔبأ –اٌذّٔبسن  23
 

 

 3 و الثداني الددور مدن 9 و األول الددور مدن مباريدات 9 عمى اشتممت وىي المباريات اختيار نم
 االتحدداد رئدديس األسددتاذ السددد قبددل مددن مددن اسددتحدثيا تددم حديثددو بطولددة وىددي)  الددرئيس كددأس مددن

 بدالمركز الفائز والفريق 23 إلى 07 من الترضية لمراكز وىي مصطفى حسن/ د اليد لكرة الدولي
 قبددل مددن تحدددد ماليددة جددائزة عمددى ويحصددل(  الددرئيس كددأس)  البطولددة كددأس عمددى يحصددل 07 ال

 .النيائيو والمباراه(  لمبطولة المنظمة المجنة
 وسائل وأدوات جمع البيانات :

 : لبحث وهياستعان الباحث بالوسائل والدوات التالية لجمع البيانات المتعمقة با
 لى نجاح التصويب . إدت أ يتسجيل المتغيرات الت ةاستمار  -

 لى فشل التصويب  . إدت أ يتسجيل المتغيرات الت ةاستمار  -

حراز الفريق إعدم  يتؤثر ف يالتنواع التصويب و أ يخطاء فألسجيل لعدد ات ةاستمار  -
 .ف اىداأل

 . بحثتفريغ نتائج متغيرات ال ةاستمار  -

 .تخزين المباريات عينو البحث ( و CD) ةالمدمج ةسطوانألا -

 السابقة.المراجع العممية والدراسات والبحوث  -

 .الكمبيوتر  -                                 المالحظة العممية المنظمة. -

 شبكة المعمومات الدولية.  -

 : ةحصائيإلالمعالجات ا
 االتيه الستخراج نتائج البحث وهي لجات اإلحصائيةتم استخدام المعا

 واليزيمة.في كل من مباريات الفوز البحث النسبة المئوية لتكرارات متغيرات  -

اختبار الفرق بين نسبتين لحساب دالالت الفروق في متغيرات البحث بين الفرق  -
 الفائزة والميزومة.

 .معامل االنحدار المتعدد -                                   .معامل االرتباط -
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 عرض ومناقشة النتائج:
 وال: عرض النتائجأ

 (2جدول )
 

 التصويب بدوران الذراع والرسغنسبة األىداف المسجمة من 
 م(3102اليد بجسبانيا ) ةالعالم لكر  ةفي بطول 

 (44)ن= 

 

 

 (1شكم )

 
 و

 هداف ألإجماني ا انمخغيس 
األهداف مه انخصىيب 

 بدوزان انرزاع
 انىسبت

 اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت 1

1384 

25 2.31% 

 %2.12 23 اٌزص٠ٛت ثبٌط١شاْ  2

3 
 اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد

 اٌغضائ١خ( خ)اٌش١ِ
33 3.34% 

4 
عّبٌٝ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع إ

 ٚاٌشعغ 
81 2.42% 
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 اٌؼبٌُ خفٟ ثطٌٛ ٔغت األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ     

 َ( 2313ا١ٌذ ثئعجب١ٔب ) حٌىش                                            

رؾم١مٙب ِٓ أٛاع اٌزص٠ٛت اٌضالصخ ( األ٘ذاف اٌزٟ رُ 1( ٚاٌشىً )٠2ٛضؼ عذٚي )

عّبٌٝ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ، إثبٌضجبد)اٌش١ِخ اٌغضائ١خ( ٚ -اْثبٌط١ش -)ثبٌٛصت

 ٚاأل٘ذاف اٌزٟ عغٍذ ِٓ وبفخ اشىبي اٌزص٠ٛت ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٙب.

شىبٌٗ أاٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ ث ٠ٚزضؼ ِٓ اٌغذٚي أْ األ٘ذاف اٌزٟ عغٍذ ِٓ

( ٘ذف 1384( ٘ذفب ِمبثً )81َ( وبٔذ )2313عجب١ٔب ػبَ )أصخ فٟ ثطٌٛخ اٌؼبٌُ ٌىشح ا١ٌذ ثضالاٌ

ْ األ٘ذاف اٌزٟ عغٍذ ِٓ إٚ %(2.42عغٍذ ِٓ وبفخ اشىبي اٌزص٠ٛت ثٕغجخ ِئ٠ٛخ ثٍغذ )

( ٘ذف ثٕغجخ ِئ٠ٛخ رشاٚؽذ ث١ٓ 35: 23أٔٛاع اٌزص٠ٛت اٌفشػ١خ اٌضالصخ رشاٚؽذ ث١ٓ )

 : ٟع ٚفمب ٌٕغجخ األ٘ذاف وبْ وّب ٠ٍْ رشر١ت ٘زٖ األٔٛا%( ٚا%3.34: 2.12)

 )األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ اٌزص٠ٛت اٌضجبد )اٌش١ِخ اٌغضائ١خ. 

  األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت. 

  ْاأل٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ اٌزص٠ٛت ثبٌط١شا. 

 (3جدول )
 

 اٌفشق ث١ٓ اٌفشق اٌفبئضح ٚاٌّٙضِٚخ فٟ ٔغجخ اٌزص٠ٛت إٌبعؼ

 (2313ا١ٌذ ثئعجب١ٔب ) حاٌؼبٌُ ٌىش خ٠ت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ فٟ ثطٌٛفٟ اٌزصٛ         

 (44)ن= 

 1.26( = 3.35ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ) ل١ّخ اٌفشق ث١ٓ ٔغجز١ٓ اٌغذٌٚخ

 
 و

 انمخغيس 
انفسق  انفسق انمهزومت انفسق انفائزة

بيه 
 انىسبت األهداف انخصىيب انىسبت األهداف انخصىيب وسبخيه

 2.28 %22.23 8 11 %133 12 12 اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت 1

 1.22 %22.28 2 2 %133 16 16 اٌزص٠ٛت ثبٌط١شاْ  2

3 
 اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد

 )اٌش١ِخ اٌغضائ١خ(
25 23 22.33% 12 13 83.33% 3.22 

4 
إعّبٌٟ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ 

 اٌزساع ٚاٌشعغ 
58 56 26.55% 32 25 28.13% 2.22 
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 (2)شكم 

 ٔغت اٌزص٠ٛت إٌبعؼ ٌىً ِٓ اٌفشق اٌفبئضح ٚاٌّٙضِٚخ 

 ا١ٌذ ثئعجب١ٔب حاٌؼبٌُ ٌىش خ٠ت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ فٟ ثطٌٛفٟ اٌزصٛ

( اٌزص٠ٛجبد اٌزٟ رُ رغذ٠ذ٘ب ألٔٛاع اٌزص٠ٛت اٌضالصخ 2( ٚاٌشىً )٠3ٛضؼ عذٚي )

ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ، ثبٌضجبد)اٌش١ِخ اٌغضائ١خ(( ٚإعّبٌٟ اٌزص٠ٛت –ثبٌط١شاْ–)ثبٌٛصت

ٚاأل٘ذاف اٌزٟ عغٍذ ِٓ رٍه اٌزص٠ٛجبد ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍزص٠ٛت إٌبعؼ ٌىً ِٓ اٌفشق اٌفبئضح 

 ٚاٌفشق اٌّٙضِٚخ ٚاٌفشق ث١ٓ رٍه إٌغجز١ٓ.

لً أ ٟ( 3.22ٍ٘ٚزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد وبٔذ )٠ٚزضؼ ِٓ اٌغذٚي أْ اٌفشق ث١ٓ إٌغجز١ٓ ٌ

ٔغجخ اٌزص٠ٛت إٌبعؼ  ٌٟٝ ػذَ ٚعٛد فشق فإٔغجز١ٓ، ِّب ٠ش١ش ١ٌخ ٌٍفشق ث١ٓ ِٓ اٌم١ّخ اٌغذٚ

 اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد. ٟفشق اٌفبئضح ٚٔظ١شرٙب اٌّٙضِٚخ فث١ٓ اٌ

، 1.22ص٠ٛت رشاٚؽذ ث١ٓ )أٔٛاع اٌز ٟغذٚي أْ اٌفشق ث١ٓ إٌغجز١ٓ ٌجبل٠ٚزضؼ ِٓ اٌ

ٔغجخ  ٟٚعٛد فشق فٌٝ إ١ٌخ ٌٍفشق ث١ٓ ٔغجز١ٓ، ِّب ٠ش١ش وجش ِٓ اٌم١ّخ اٌغذٚأ ٟ( 2.22٘ٚ

اٌزص٠ٛت إٌبعؼ ث١ٓ اٌفشق اٌفبئضح ٚٔظ١شرٙب اٌّٙضِٚخ فٟ اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت ٚاٌزص٠ٛت 

ٕ٘ب ٔغجخ  ٟثبٌذٚساْ ٚإعّبٌٟ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ ٌصبٌؼ إٌغجخ األػٍٝ ٚ٘

 اٌزص٠ٛت إٌبعؼ ٌٍفشق اٌفبئضح.

ْ أفبئضح فٟ اٌزص٠ٛت ثذٚسؼ ٌٍفشق ا٠ٌٚزضؼ أ٠ضب ِٓ اٌغذٚي اْ ٔغجخ اٌزص٠ٛذ إٌبع

ٔٛاع اٌفشػ١خ أل%( ٚػٕذ اٌزؼشض ٌزٍه إٌغجخ 26.55ٌاٌزساع ٚاٌشعغ ثشىً ػبَ لذ ثٍغذ )

ٔٙب أ١خ(( ف١زضؼ ِٓ اٌغذٚي ِٓ اٌضجبد)اٌش١ِخ اٌغضائ –ثبٌط١شاْ  -اٌضالصخ ٌٍزص٠ٛت )ثبٌٛصت

 لً وبْ أٌٝ إ%( ٚاْ رشر١جٙب ِٓ األفضً 133%: 22رشاٚؽذ ث١ٓ )

 %( 133بٌٛصت ٚاٌزص٠ٛت ثبٌذٚساْ ٚؽممزب ٔغجخ )اٌزص٠ٛت ث -

 %( 22اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد ٚؽمك ٔغجخ ) -

ْ ٔغجخ اٌزص٠ٛذ إٌبعؼ ٌٍفشق اٌّٙضِٚخ فٟ اٌزص٠ٛت أفٟ ؽ١ٓ ٠زضؼ أ٠ضب ِٓ اٌغذٚي 

%( ٚػٕذ اٌزؼشض ٌزٍه إٌغجخ رشاٚؽذ ث١ٓ 28.13ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ ثشىً ػبَ لذ ثٍغذ )

 لً وبْ أٌٝ إ%( ٚاْ رشر١جٙب ِٓ األفضً 83.33 %:22.23)

 %( 83.33اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد)اٌش١ِخ اٌغضائ١خ( ٚؽمك ٔغجخ ) -
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 %( 22.28اٌزص٠ٛت ثبٌط١شاْ ٚؽمك ٔغجخ ) -

 %( 22.23اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت ٚؽمك ٔغجخ ) -

 (4جدول )

)اٌفشق  ٔغجخ ِغبّ٘خ األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ األٔٛاع اٌضالصخ ٌٍزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ 

 اٌفبئضح( فٟ ِغزٜٛ األداء

 (24)ن= 

انىمىذ
 ج

 انمخغيساث انمساهمت
انمقداز 
 انثابج

 انمعامم
وسبت  قيمت ف قيمت ث

 Sig انقيمت Sig انقيمت انمساهمت

 انخصىيب مه انثباث 1
 )انسميت انجزائيت(

28.13 
3.52 

2.22 3.31 8.83 3.33 22.12% 

 انخصىيب مه انثباث  2
 22.11 انسميت انجزائيت(

3.51 
2.63 3.32 

5.55 3.33 32.32% 

 3.12 1.36 3.26 انخصىيب بانىثب 

 انخصىيب مه انثباث 3
 انسميت انجزائيت(

26.25 

3.54 
2.66 3.32 

3.23 3.33 22.21% 
 3.18 1.41 3.28 انخصىيب بانىثب 

 3.53 3.64 3.13 انخصىيب بانطيسان 

 ثشٔبِظ إٔزبط اٌغذٚي ِٓ ٠ٚزضؼ اٌّزؼذد االٔؾذاس رؾ١ًٍ ِخشعبد( 4) عذٚي ٠ٛضؼ

 رشاٚؽذ اٌضالصخ ٌٍّٕبرط( ف) ل١ّخ أْ ٠ٚزضؼ اٌّزؼذد ٌالٔؾذاس ّٔبرط ٌضالصخ اإلؽصبئٟ اٌزؾ١ًٍ

 ٔز١غخ دالٌخ إٌٝ ٠ش١ش ِّب( 35. 3) ِٓ ألً ٚ٘ٛ( 33. 3)  دالٌخ ثّغزٜٛ( 83. 8 ،23. 3) ث١ٓ

 .األداء ِغزٜٛ فٟ اٌزجب٠ٓ ٌزفغ١ش اٌضالصخ إٌّبرط صالؽ١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌزجب٠ٓ رؾ١ًٍ

 ِٓ ارضؼ اٌضالصخ إٌّبرط فٟ( اٌزص٠ٛت أٔٛاع) اٌّغزمٍخ ٌٍّزغ١شاد( د) ل١ّخ ٚثفؾص

 اٌضبٟٔ إٌّٛرع١ٓ فٟ ثبٌط١شاْ ٚاٌزص٠ٛت ثبٌٛصت اٌزص٠ٛت ِٓ ٌىً( د) ل١ّخ أْ اٌغذٚي

 ع١ّؼب ُٚ٘( 53. 3: 12. 3) ث١ٓ رشاٚػ دالٌخ ثّغزٜٛ( 41. 1: 64. 3) ث١ٓ رشاٚؽذ ٚاٌضبٌش

 ٌٍزفغ١ش صالؽ١زٙب ػذَ ٚثبٌزبٌٟ( د) اخزجبس ٔز١غخ دالٌخ ػذَ إٌٝ ٠ش١ش ِّب( 35. 3) ِٓ أوجش

 اٌضبٟٔ ثبٌّٕٛرع١ٓ االػزذاد ثؼذَ اٌجبؽش لبَ ٚػ١ٍٗ األداء ِغزٜٛ ٚ٘ٛ اٌزبثغ اٌّزغ١ش فٟ اٌزجب٠ٓ

 األٚي إٌّٛرط ػٍٝ ٚاالػزّبد ٚاٌضبٌش

 ٘زا ٠غزط١غ ٚػ١ٍٗ%( 12. 22) ثٍغذ ٔغذ٘ب األٚي ٌٍّٕٛرط اٌزفغ١ش٠خ اٌمذسح ٚثفؾص

 األداء ِغزٜٛ فٟ اٌؾبدس اٌزجب٠ٓ ِٓ%( 12. 22) رفغ١ش إٌّٛرط

 :  ياالوحداز كما يههيه حصبح معادنت وع

 ػذد األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد 3.52+ 28.13ػذد أ٘ذاف اٌّجبساح = 

 (5جدول )

وسبت مساهمت األهداف انمسجهت مه انخصىيب بدوزان انرزاع وانسسغ )انفسق انفائزة( في  

 مسخىي األداء

 (24)ن= 

 انمعامم انمقداز انثابج انمخغيساث انمساهمت انىمىذج
وسبت  قيمت ف قيمت ث

 sig انقيمت sig انقيمت انمساهمت

1 
انخصىيب بدوزان 

 انرزاع وانسسغ
26.34 3.56 2.86 3.31 8.12 3.31 31.26% 
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 ل١ّخ أْ ٠ٚزضؼ اٌغذٚي ِٓ ٠ٚزضؼ اٌجغ١ظ االٔؾذاس رؾ١ًٍ ِخشعبد( 5) عذٚي ٚضؼ

 ٔز١غخ دالٌخ إٌٝ ٠ش١ش ِّب( 35. 3) ِٓ ألً ٚ٘ٛ( 31. 3)  دالٌخ ثّغزٜٛ( 12. 8) وبٔذ( ف)

 .األداء ِغزٜٛ فٟ اٌزجب٠ٓ ٌزفغ١ش إٌّٛرط صالؽ١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌزجب٠ٓ رؾ١ًٍ

( د) ل١ّخ أْ اٌغذٚي ِٓ ارضؼ( ثبٌذٚساْ اٌزص٠ٛت) اٌّغزمً ٌٍّزغ١ش( د) ل١ّخ ٚثفؾص

 اخزجبس ٔز١غخ دالٌخ إٌٝ ٠ش١ش ِّب( 35. 3) ِٓ أوجش ٟٚ٘( 31. 3) دالٌخ ثّغزٜٛ( 86. 2) وبٔذ

 األداء ِغزٜٛ ٚ٘ٛ اٌزبثغ اٌّزغ١ش فٟ اٌزجب٠ٓ ٌٍزفغ١ش اٌّغزمً اٌّزغ١ش صالؽ١خ ٚثبٌزبٌٟ( د)

 إٌّٛرط ٘زا ٠غزط١غ ٚػ١ٍٗ%( 26. 31) ثٍغذ ٔغذ٘ب ٌٍّٕٛرط اٌزفغ١ش٠خ اٌمذسح ٚثفؾص

 .األداء ِغزٜٛ فٟ اٌؾبدس اٌزجب٠ٓ ِٓ%( 26. 31) رفغ١ش

 :يهي كما االوحداز معادنت حصبح وعهيه

اٌزص٠ٛت ثذٚساْ ٓ ػذد األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِ 3.56+ 26.34ػذد أ٘ذاف اٌّجبساح = 

 اٌزساع ٚاٌشعغ.

وسب مساهمت األهداف انمسجهت مه انخصىيب بدوزان انرزاع وانسسغ )انفسق 

 انمهزومت( في مسخىي األداء

 

 

 

 

 

 

 (6جدول )

ِصفٛفخ اسرجبط األ٘ذاف اٌّغغٍخ ِٓ أٔٛاع اٌزص٠ٛت اٌضالصخ ٚاٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع  

    (2313ا١ٌذ ثئعجب١ٔب ) حاٌؼبٌُ ٌىش خشق فٟ ثطٌٛٚاٌشعغ ٌغ١ّغ اٌف

 (44)ن=

 مسخىي األداء انمحىز 
انخصىيب 

 بانىثب

انخصىيب 

 بانطيسان

انخصىيب مه 

 انثباث

 )انسميت انجزائيت( 

إجماني انخصىيب 

بدوزان انرزاع 

 وانسسغ

      مسخىي األداء

     3.22 اٌزص٠ٛت ثبٌٛصت

    3.35- 3.18 اٌزص٠ٛت ثبٌط١شاْ 

 اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد 

 )اٌش١ِخ اٌغضائ١خ( 
3.48* 3.23 -3.32   

إعّبٌٟ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ 

 اٌزساع ٚاٌشعغ 
3.54* 3.64* 3.48* 3.65*  

 3.31( = 38، 3.35س)

 اٌضالصخ اٌزص٠ٛت أٔٛاع ِٓ اٌّغغٍخ األ٘ذاف اسرجبط ِصفٛفخ( 6) عذٚي ٠ٛضؼ

 ِٓ اٌّغغٍخ األ٘ذاف ٚإعّبٌٟ(( اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)اٌضجبد ِٓ -ثبٌط١شاْ –ثبٌٛصت)
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 األ٘ذاف ػذد إعّبٌٟ فٟ ِزّضال األداء ِٚغزٜٛ ٚاٌشعغ اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت

 .وىً اٌّجبساح خالي اٌّغغٍخ

 ِٓ اٌّغغٍخ األ٘ذاف ِٓ ثىً األداء ِغزٜٛ اسرجبط ِؼبًِ أْ اٌغذٚي ِٓ ٠ٚزضؼ

: 48. 3) ثٍغذ ٚاٌشعغ اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت إعّبٌٟ ِٚٓ اٌضجبد ِٓ اٌزص٠ٛت

 ٠ش١ش ِّب( 31. 3) ٚاٌجبٌغخ اٌغذ١ٌٚخ( س) ل١ّخ ِٓ أوجش ٟٚ٘ اٌزشر١ت ػٍٝ( 54. 3

 داي طشدٞ اسرجبط ٚعٛد إٌٝ ٠ش١ش ِّب( 35. 3) ِؼ٠ٕٛخ ِغزٜٛ ػٓ دالٌزٙب إٌٝ

 األداء ِغزٜٛ ٚث١ٓ عٍفب اٌّزوٛسح اٌزص٠ٛت أٔٛاع ِٓ اٌّغغٍخ األ٘ذاف ث١ٓ إؽصبئ١ب

 ثبٌٛصت اٌزص٠ٛت ِٓ اٌّغغٍخ ثبأل٘ذاف األداء ِغزٜٛ اسرجبط ِؼبًِ وبْ ؽ١ٓ فٟ

 إٌٝ ٠ش١ش ِّب اٌغذ١ٌٚخ( س) ل١ّخ ِٓ ألً ٚ٘ٛ( 18. 3: 22. 3) ثبٌط١شاْ اٌزص٠ٛت

 (.35. 3) ِؼ٠ٕٛخ ِغزٜٛ ػٕذ االسرجبط ِؼبًِ دالٌخ ػذَ

( 13) ػٍٝ اشزٍّذ ػبَ ثشىً االسرجبط ِصفٛفخ أْ اٌغذٚي ِٓ ٠زضؼ ؽ١ٓ فٟ

 دا١ٌٓ غ١ش ِؼبِالد( 5)ٚ إؽصبئ١ب دا١ٌٓ اسرجبط ِؼبِالد( 5) ث١ٕٙب اسرجبط ِؼبِالد

 اسرجبط ِؼبِالد( 2)ٚ طشد٠خ اسرجبط ِؼبِالد( 8) ػٍٝ اشزٍّذ ؽ١ٓ فٟ إؽصبئ١ب

 ػىغ١خ

 ثانيا: مناقشة النتائج.
ثطٌٛخ اٌؼبٌُ ٌىشح ا١ٌذ أعجب١ٔب  فٟ اعزخذاِب األوضش اٌزص٠ٛجبد ٟ٘ ِب -1

 .اٌّجبس٠بدثٕزبئظ  ٚػاللزٙب (2313َ)

 اٌزص٠ٛت أٔٛاع ِٓ رؾم١مٙب رُ اٌزٟ األ٘ذاف( 4) اٌغذٚي فٟ اٌذساعخ إٌزبئظ أظٙشد

 ٚإعّبٌٟ( ( اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)ثبٌضجبد – ثبٌط١شاْ – ثبٌٛصت)  ٚاٌشعغ اٌزساع ثذٚساْ

 اٌزص٠ٛت اشىبي وبفخ ِٓ عغٍذ اٌزٟ ٚاأل٘ذاف ٚاٌشعغ اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت

 .ٌٙب اٌّئ٠ٛخ ٚإٌغجخ

 اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت ِٓ عغٍذ اٌزٟ األ٘ذاف أْ( 4) عذٚي عجك ِّب ٠ٚزضؼ

 ٌىشح اٌؼبٌُ ثطٌٛخ فٟ( اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)ثبٌضجبد - ثبٌط١شاْ - ثبٌٛصت) ثبشىبي ٚاٌشعغ

 األ٘ذاف ػذد إعّبٌٟ ِٓ ٘ذف 1483 ِمبثً ٘ذف 81 وبٔذ( 2313َ) ثأعجب١ٔب ا١ٌذ

 اٌزٟ األ٘ذاف ٚاْ%  24. 2 ثٍغذ ِئ٠ٛخ ثٕغجٗ اٌّخزٍفخ اٌزص٠ٛت اشىبي وبفخ ٚفٟ

 ثبٌط١شاْ - ثبٌٛصت) اٌضالصخ ثأٔٛاػٗ ٚاٌشعغ اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت أٔٛاع ِٓ عغٍذ

. 2) ث١ٓ رشاٚؽذ ِئ٠ٛخ ثٕغجٗ ٘ذف( 35-23)ث١ٓ صادد((اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)ثبٌضجبد -

 ثذٚساْ اعزخذاِب األوضش ؽ١ش ِٓ اٌزص٠ٛجبد ٘زٖ رشر١ت ٚاْ%( 4. 3-% 12

 األ٘ذاف ٌؼذد ٚفمب(( اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)ثبٌضجبد - ثبٌط١شاْ - ثبٌٛصت) ٚاٌشعغ اٌزساع

 :٠ٍٟ وّب اعزخذاِب األوضش فىبْ اٌّئ٠ٛخ ٚإٌغجخ

 انخصىيب مه انثباث)انسميت انجزائيت(:  -1

 %3.34٘ذف ثٕغجخ ِئ٠ٛخ  33ثؼذد ا٘ذاف

 انخصىيب بانىثب: -2

 %2.31٘ذف ثٕغجخ ِئ٠ٛخ  25٘ذاف أثؼذد 

 انخصىيب بانطيسان: -3

 %2.12 خ٘ذف ثٕغجخ ِئ٠ٛ 23ثؼذد ا٘ذاف
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اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٔٛاع أوضش أْ اٌزص٠ٛت ِٓ اٌضجبد وبْ أِّب عجك ٔغذ 

 .2313عجب١ٔب أاٌؼبٌُ ٌىشح ا١ٌذ ث خثطٌٛ ٟوضش اعزخذاِب فألٚاٌشعغ ا

 اٌش١ِخ رص٠ٛت فٟ اٌؼب١ٌخ اٌّٙبساد أصؾبة اٌالػج١ٓ ٠غزخذِٙب اٌّٙبسح ٘زٖ ألْ

 اٌّٙبسح ٌٙزٖ اعزخذاِب اٌالػج١ٓ أوضش اٌّضبي عج١ً ػٍٝ( أِزبس 2) اٌغضائ١خ

 وش٠غز١بٔغٓ ،(فشٔغب) وبساثبر١زش ١ٔىٛال اثبٌٛ، ٌٛن-(ِصش)األؽّش أؽّذ) 

 اٌّشِٝ خظ ػٓ ِزمذِب ٠ىْٛ اٌّشِٝ ؽبسط ٠ىْٛ اٌّٙبسح ٘زٖ فٟ الْ( اٌذّٔبسن)

 ٌغخ اعزخذاَ إٌٝ اٌالػت ٠ؾزبط ٕٚ٘ب( ِزش4) ٟٚ٘ ثٙب اٌّغّٛػ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّغبفخ ؽزٝ

( اٌغضائ١خ اٌش١ِخ)صجبد ِٓ رص٠ٛت)ٚاٌشعغ اٌزساع ثبٌذٚساْ اٌزص٠ٛت ٟٚ٘ اٌّٙبسح

( ِزش3) اٌّشِٝ ٚؽبسط اٌالػت ث١ٓ رىْٛ اٌّغبفخ الْ اٌٙذف إؽشاص ٌزأو١ذ ٚرٌه

 اٌّٙبسح ٌغخ اٌٟ اٌالػت ٠ؾزبط اٌّغبفخ الزشثذ وٍّب ٌزٌه عذا لش٠جخ ِغبفخ ٟٚ٘

 وً دساعخ ِغ ٠زفك ٚ٘زا، إٌغبػ اؽشاص ِفزبػ فٟ اٌؾم١مٟ اٌغش رىْٛ اٌزٟ اٌشخص١خ

 اثشا١ُ٘ ٚاٌغ١ذ( 1284َ) ا١ٌٌٍٟٛ رٛف١ك ِؾّذ ِٚغ( 1284َ) ِشعٟ ع١ذ لذسٞ ِٓ

 .اٌٛصت ِغ اٌزساع ثذٚساْ اٌزص٠ٛت ٔغبػ ٔغجخ فٟ( 1221َ)

 والتوصيات ستخالصاتاال
 . ستخالصاتاالأواًل :

اع ٚاٌشعغ  ٘ذاف اٌزٟ عغٍزٙب اٌفشق اٌفبئضح ِٓ اٌزص٠ٛت ثبٌذٚساْ اٌزسٌّئ٠ٛخ ٌألإٌغجخ ا -1

ِخ ِٓ وجش ِٓ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ عغٍزٙب اٌفشق اٌّٙضٚأ%( ٟٚ٘  133ثبٌٛصت )

 .%( 22.23اٌشعغ ثبٌٛصت )اٌزص٠ٛت ثبٌذٚساْ اٌزساع ٚ

٠ت ثبٌذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ اٌزصٛ ٘ذاف اٌزٟ عغٍزٙب اٌفشق اٌفبئضح ِٓإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌأل -2

ِخ ِٓ وجش ِٓ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ عغٍزٙب اٌفشق اٌّٙضٚأ%( ٟٚ٘  133ثبٌط١شاْ )

 %(22.28اٌشعغ ثبٌط١شاْ )اٌزص٠ٛت ثبٌذٚساْ اٌزساع ٚ

ٌٕبعؼ ٌٍزص٠ٛت ثبٌذٚساْ اٌزساع ٌٟ ص٠بدح اٌزص٠ٛت اإؽصبئ١خ رش١ش إٚعٛد فشٚق داٌخ  -3

 . (2.22-1.22ْ ( ثبٌٕغجخ ٌٍفشق اٌفبئضح رشاٚؽذ ث١ٓ )ثبٌط١شا  -اٌشعغ )ثبٌٛصتٚ

 ثانيًا: التوصيات.
إٔٙبء اٌٙغّخ داخً اٌّشِٝ ٚرٌه ثشغُ ِٓ صؼٛثٗ ِٛلف اٌزص٠ٛت ٝ اٌزشو١ض ػٍ -1

 .ِٓ خالي ِٙبسٖ اٌزص٠ٛت ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ

ثشىً  ٚإٔٙبئٙب ثذٚساْ اٌزساع ٚاٌشعغ ٌىشثبع١ٗ اٌزص٠ٛجخ ثئرمبْ اال٘زّبَ ص٠بدح-2

 إضبف١خ ؾ١ؼ ِٓ خالي رذس٠جبدص

      خالل من المرمى حارس تقدم عند للتصويب مهارية حلول إيجاد على العمل -3        

 .والرسػ الذراع بدوران التصويب مهارة        

 وال : المراجع العربية:أ
اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ش فٟ س٠بضخ  2313فزؾٟ أؽّذ ٘بدٞ اٌغمبف  -1

ِؤعغخ ؽٛسط اٌذ١ٌٚخ ، وشح ا١ٌذ، 

 ، ا١ٌّٓ.1ط

اٌذساعخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّذسث١ٓ ثطٌٛخ اٌؼبٌُ  2332 االرؾبد اٌّصشٞ ٌىشح ا١ٌذ -2

ٌٍشجبة، ٘ٛفّبْ ِبسن، ِؾبضشح 

، اٌٙغَٛ اٌخبطف فٟ وشح ا١ٌذثؼٕٛاْ 
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 َ.2332اٌمب٘شح ، 

اٌذساعخ األعبع١خ ٌٍّذسث١ٓ اٌغذد ،  2332االرؾبد اٌّصشٞ ٌىشح ا١ٌذ -3

ؾّذ دػجظ، ِؾبضشح ثؼٕٛاْ أؽّذ ِ

 –اٌغّبػٟ  –ػذاد )اٌفشدٞ اإل

، ( ٌش١ِخ اإلسعبي اٌغش٠ؼخٟاٌفش٠م

 اٌمب٘شح

اٌذساعخ األعبع١خ ٌٍّذسث١ٓ اٌغذد،   2332االرؾبد اٌّصشٞ ٌىشح ا١ٌذ  -4

اٌٙغَٛ ػفذ سشبد، ِؾبضشح ثؼٕٛاْ 

 ، اٌمب٘شح. اٌخبطف)اٌّٛعخ اٌضبٌضخ(

 2336ِؾّذ رٛف١ك ا١ٌٌٍٟٛ -5

 

 

 2332عالي وّبي عبٌُ  -6

وشح ا١ٌذ )رؼ١ٍُ، رذس٠ت، رى١ٕه( ، 

 .2اٌمب٘شح ، ط

 

طج١مبد" رعظ ٚأوشح ا١ٌذ اٌؾذ٠ضخ ، "

 خاٌزشث١ خِزوشاد غ١ش ِٕشٛسٖ ، و١ٍ

   ثجٛسعؼ١ذ عبِؼٗ لٕب اٌغ٠ٛظ خ٠بض١اٌش

 1284عّبي ػجذ اٌؼض٠ض ِشاد  -2

 

 

 

 

"دساعخ اٌزبوز١ه اٌٙغِٟٛ وأؽذ 

ػٍٟ وفبءح فشق وشح اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح 

ا١ٌذ فٟ رؾم١ك إٌزبئظ" ، اٌّؤرّش 

اٌؼٍّٟ اٌخبِظ ، دساعبد اٌّؤرّش 

اٌؼٍّٟ اٌخبِظ، دساعبد ٚثؾٛس 

اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ، و١ٍخ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ ٌٍج١ٕٓ ، اإلعىٕذس٠خ.
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