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  ............��� ه�� ا�رض ا	��ه�ة إ	� آ� �� "                                                             

���إ	� آ� ��                                 �  ...........�ا ا	$#� ا	"!�! � � را�� ه	 �

  . ............"ا	)*د وا	")�د  ه�� ��&� ه%إ	� آ� ��                                                                 
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 "عو يلع تمعي أَنالت كتمنِع كُرنِي أنْ  أَشزعي  أَوباهرضرا تحاللَ صمأنْ أعو يدال/&� [ " لَى و	19- ا -[  

  .ا	�&� < ب/"&�2 ت�% ا	>�	��ت وأ:9�� ت"�	� �68 �/2 و 267 وت$ 234 

  ".يشكر الناس ال يشكر اهللا  من ال: "  ��� ا	 ���� و��� روى أح&� وا	����ي A$ل ا	/)?

DE	 ام���/�ن وا	���3� واGح�G9� واI	4% اJ8ر$�ا	�ي ت9�م ب�O:�اف �68 ه�ا رواب 8&�ر  ��ذ ا	�K+� ا	�آ

، 2���ذن ��U$� �/8 ون��Aا U!اك ا<     ،    ��:�ا ون���S    ا	)�R �� ب�ا��2 إ	� ن���D4�  �أV آ�.  

�V	X ا	9I� وا	���3� واOح��ام إ	� آ� أ�Dت�ة WA% ا	��ب4� ا	)�ن4� وا	���+4� �68 ا	&�8�Wة ا	&��3� ، وآ� 

��ة ا	�9$��     	��� أ:� $ا 468/�ا ا��Dت�ة  ?  .  

R�(	��4ت�%  ? إ�8اد ه�ا اU$وت %�YراZه&$ا ب�D ي�	&�رب�4 ا	ت�ة وا�Dا� �4&U �	9� إI	ل ا!Uوأ  

��  . ? 8&� ه�ا ا	)�R ب$ا �"/�وآ&� أت�3م ب�	 �9I	W� �9\و	? ا	K�ق ا	���+4� وا	&�رب�4 وا	*8)�4 ا	��� ت

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

� بK[�ق     – ا	3[�م  أ`[� ا�ن&[�ط ا	�43د�[� 	6&[�رب�4 68[� ا�داء ا	���+[? 	*8)[?         ه�ا ا	)�R ب"/$ان    ]S�V �]Dدرا
 ?]]  b]]D[[$#/? ا�ول ا�وا	ا %]]W3	ا ?]]  b]]I/ت ?]]�، 8)[[�رة 8[[� �[[�آ�ة  �9&6[[� 	/4[[� :[[��دة   - ا	I[[�ق ا	�!اY[[�ي ا	

� ا	��ب4[� ا	)�ن4[� وا	���+[4� تX]<c إر:[�د نWK[? ور��+[? ،         ]4�� و�/���J4�   ? ن�WU�&	آ&[� �/[�رج أ�7[�    ا
4� ا	�? ت3$م �68 وgS ا	�Jه�ة وإب�از S�/8�ه� و	eK ا	/J� إ	� أب"�ده�  �I9�DGا �4KS$	ت ا�Dرا�	ا �&+.  

I-   ؤ������	و� �ا��را� �إ����� :  Xc6�� أ`[� أن&[�ط ا	43[�دة ا	���+[4�          إ:[�9	4� ت[] �"� ?]  �]Dرا�	ه[�� ا)  �]Wح
ا	�[? ت6"[�  [? ا	U20     %]]W3&[�رب�4 68[[� أداء 8G)[?  [�ق    	Koontz 1986  (6ت>[/g4 آ[$ن�! �ن&[�ط ا	43[�دة     

  :ا	$#/? ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي ،وذ	V �� j*ل ا�UOب� �68 ت�Wؤ	�4 ر�44W4Y ه&� 

�   ��g6 أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� �68 ا�داء ا	���+? 	*8)�4 آ�ة ا	�3م  ؟ وه�ا ا	��Wؤل ت�% ا�UOبc� �`lت g4آ
� V �� 2/8*ل ا	��J/	ا �Dرا�. 

�$ى ا�داء ا	���+? 	*8)[?    �W� ��$ت� ?  �4	�"  �m&�رب�4 وا�آ	ا �(A �� �(� [�ق  �� ه$ ا	/&b ا	�43دي ا	&
U20     �]](8 ؤل�]]W�� ه[[�ا ا	]]Dدرا e]]&ي ،وت�]]Yا!�ا	�[[? ت6"[[�  [[? ا	W3[[% ا	[[$#/? ا�ول وا	&$U[[$دة  [[? ا	I[[�ق ا	

� ا	&�4ان4� �� V*ل أرب"�  ت�WؤGت  �48� هDرا�	ا ?: 

ا	�[? ت6"[�  [? ا	W3[% ا	[$#/? ا�ول وا	&$U[$دة  [?         U20 [�ق  �� ه? أن&�ط ا	�43دة ا	���+4�  ا	&$U$دة  ?  - 1
  .؟ ا	I�ق ا	�!اY�ي 

ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	&$U[$دة  [?    U20 �ق ا	/&b ا	�43دي  ا�آm� :4$�8 ب�4 ��رب?  $�� ه - 2
 .؟ ا	I�ق ا	�!اY�ي

3 -  ?(8G ى أداء$�W� $ق �� ه� U20  ي�Yا!� .؟ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	

4 -  ?(8G ف�# �� �67K&	�43دة ا	ق �� ه? أن&�ط ا� U20     ?]  دة$]U$&	[$#/? ا�ول وا	ا %W3	ت6"�  ? ا ?�ا	
 .؟ا	I�ق ا	�!اY�ي 

II-  ��ت ا��را����� :K	ا �ت% و+ �Dرا�	ا ���	"�م  	ؤل ا�W�6	 ��A\� ب�ت�Unآ �4	��  :�+�4ت ا	

�  �4� ا	"��+�K	ى ا�داء    : ا$�]Wا#? و��A$]43[�دي ا�وت	ا b&/	�4 ب�4 اY�<إح �� ارت)�ط ا���ب4� ودا	A*8 �U$ت
6)4� ودا	� إح>��4Y ب�4 ا�داء ا	���+? وا	/&��4 ا	�43د��4 ا	��&3�ا#? وا	46)�ا	? D ارت)�ط �A*8+? ، و���	ا. 

�  �48�K	�4ت ا+�K	: ا	�68 ا �� ت% و+� أرب"�  �+�4ت  �48� ه? 	�UoبDرا�	ا ���	 �48�K	ت اGؤ�W�: 

�g]6 ا�ن&[�ط    .ا	�? ت6"�  ? ا	W3[% ا	[$#/? ا�ول وا	&$U[$دة  [? ا	I[�ق ا	�!اY[�ي        U20 �ق  ?  - 1c� �]U$ت
 �Dرا�	ع ا$+$� �  .ا	�43د�

&$U$دة  ? ا	I[�ق  ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	 U20 �ق ا	/&b ا	�43دي ا�آm� :4$�8 	�ى ��رب?  - 2
 .وا	46)�ا	? ا	��&3�ا#? `% ب�	��Wوي ا	/&��4 ا	�43د��4 ا�وت$A�ا#? ا	�!اY�ي ه$ ا	/&b ا	�43دي 

�"�ى أداء ا	*�8 ا	�!اY�ي  - 3� G ق�K	ه�� ا ?  bD$��$ى ا	&W� ا�ح$ال �Wأح ? . 



 

 

4 -   Kت �]m43[�دي ا�آ	ا b&/	? ه$ ا	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	ا �(�"� ]7   ?](8G �]/8 *4 �]  قU20      %]W3	ت6"[�  [? ا ?]�ا	
�46[[[2 ا	[[[/&b ا	43[[[�دي ا	[[[��&3�ا#? `[[[% ا	[[[/&b ا	43[[[�دي     . ا	[[[$#/? ا�ول وا	&$U[[[$دة  [[[? ا	I[[[�ق ا	�!اY[[[�ي    

 .ا�وت$A�ا#?  ? ا	&�ت)� ا�4V�ة 

III-  ��ا��را ����� q[�ه�ة ا	43[�دة   : Dدرا �ءم �*�� ه$ ا	&/�r ا	$KS? ا	�ي �Dرا�	م  ? ه�� ا�c�W&	ا r�/&	ا
4� ا	���+.   

IV-  ��ا��را �����"! � و :  ?](8G �4&U �Dرا�	ع ه�� ا$&�ا	�[? ت6"[�  [? ا	W3[% ا	[$#/?       U20 [�ق  :&� �
��رب�4 ه[% �[�رب? ه[��     7، و) �8G  ? آ�  ���8G)25  s  175ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي أي 

 e6&: �3  �Dرا�	ا �  .�� ��رب8G56  %�4)�4 �� آ�  ��s أي ��&$ع  8ا	K�ق ، أ�� 48/

V-  ��أدوات وو��$# ا��را :           X]cت ?]��g]6 ا	)�4ن[�ت ا	c� �]&��"�ن� ب[)"u ا�دوات 	]DOا �]Dرا�	ت%  [? ه[�� ا
� وت�&�m ه�� ا�دوات  ? Dرا�	ا �/48:  

�)�4ن �$2U 	6&�رب�4 ��&�  -1D�4دي ��  60اA b&ور ��رس آ� ��$ر ن��� �8)�رة �$ز8� ب�	��Wوي �68 `*`
� ، ب��ف �"� � ا	/&b ا	�43دي ا	�ي �"�&�ون�4A ?  2دة  ��A%  أن&�ط ا	�43Dرا�	دة �$+$ع ا.  

2-  �&�� �4(8*	 2�U$� �4ن(�D4[�دي         27اA b]&ور �[�رس آ[� ��[$ر ن�]�� �8)�رة �$ز8� ب�	��Wوي �68 `*`[
� ، ب��ف �"� � ا	/&b ا	�43دي ا	�ي �67K$ن2 	�43دت�% Dرا�	�43دة �$+$ع ا	أن&�ط ا ��.  

� ت��46 ا	&)�ر��ت ب� -3A� :        �]� ، ?]68 ر ��&[$د$��"/� ب�	/&$ذج ا	�ي و+"2 ا	[�آ�$ر �&[�وح ح&[�ي وا	[�آDوا
� وذ	[j حW[� �[� أ:[�را إ	4[2 8/[� و+["�&� 	�[��            ]Dرا�	ا �]/48 �]Aوا �ه�� ا�داة � g449�إد�Vل ب"u ا	�44x�ات 	

�>�4  ? ه�ا ا	&��ل ، وتy43 ه[�� ا c&	ا u"��4ت بU$ت �Wح j	/&$ذج وآ�	ا  �]A��(	10     g]6�c� �]� رات�]��
 �W �/&	ل ا*V �3م	�8 آ�ة اG د���\� ?�  .ا	&��رات ا	

4-  �4�Wز ت��U$��4   &)�ر��ت	�4 ا�W�	.  

VI- ��م ا��را�	ن)�4 :   أ)�U s و �Dرا�	ت ه�� اGؤ�Wت �Dدرا e&ت:  

�: ا	��ن� ا	/J�ي  -1W&V �	4&2 إW3�� ا	��Wؤل ا	�W4Y? ا�ول وذ	j بDل  ت%  24 درا$< :  

�g]]6 تW[[�ؤGت2 و �+[[�4ت2 واO:[[�رة إ	[[� ب"[[u           : ا	K>[[� ا�ول  �cو� R]]�(	ب&$+[[$ع ا g]]��"�وت[[%  4[[2 ا	
 � .ا	�را�Dت ا	�Wب3� وا	&�Iب�

�        j	�]وآ �]S�V �� ��K$م ا	43[�دة ��8[� وا	43[�دة ا	���+[4Dدرا �	ق إ���ا	43[�دة   &[�ط نأا	K>� ا	�mن? وت%  24 ا	
     ]D:[�ح وا �ت �[�K4/]<��>[/g4 آ[$ن�!    و s ا	"��� �[� ا		 �Koontz 1986       ��]ه ?]  �]&�وه[$ ا	�>[/g4 ا	&"

 �Dرا�	ا. 

�  R	�m	ا �<K	3[�م ، آ&[� ��آ[! 68[�        : ا	آ[�ة ا ��  [? ر��+[S�V ?+���	ر�� ا��� ا	Dص ب�را�V �<  $وه
4� 	6&�رب آ�ة ا	�3م WK/	ان� ا$� .ا	

�g6 :  ا	K>� ا	�اب�  �cب و��(I	ق ا�  �S�V  �3دم	ق آ�ة ا�  XY�<V ب  و��رس�(]I	*8)�4 ا	ا XY�<V
     �]��� ، وآ�	j ��36 نJ�ة �68 ا	)�$	� ا	$#/4� 	W36% ا	$#/? ا�ول ا	c[�ص ب�[��  [? ت��ب/D ���I8 �� �Aأ �{ 

 .ا�و	� 



 

 

�  y��]]c	ا �]]<K	2     : ا]]D�4A �Y�]]D&�آ)[[�ت و #[[�ق وو	ه4% وا�]]K&	ا R]]4+[[? �[[� ح���	ت/[[�ول �$+[[$ع ا�داء ا
�4A b&4� آ� ن`lت �4K4آ j	+? وت443&2 ، وآ����	ان� و��آ)�ت ا�داء ا$U g6�c� �68 دي. 

2-  ?34(��� ا	&�4ان4� 	��ا ا	)�R و�U �Aءت  ?  >�46 : ا	��ن� ا	Dرا�	ا �&Iو�:  

� �� V*ل : ا	K>� ا	�Wدس  �Dرا�	ا ���	&�4ان? 	"&� ا	�9ك ب��48� آ�ن ا	��ف �/�� اGح*��Dا �Dدرا �&Iو�
 ���g]]6 ا	>[["$ب�ت   اGت>[[�ل ب[[�� �اد �$+[[$ع ا	)�[[R وآ[[�	j تc� �]]68 ف�]]"�� وا	]]Dرا�	أدوات ا g]]6�c� �]]�

�g6 ا	&"��4ت و ا	/��rY ا	�cم ا	�? ت% ا	�>$ل V �� ��468[*ل  c� �<K	ء  ? ه�ا ا�U j	آ� ، ����Uا$� �&�ا	&�
 �Dرا�	ا �/48 �68 R�(	أدوات ا s4(ت�. 

� و���$ي �68 ت��46 دs4A  : ا	K>� ا	�Wب�  �IA�/و��<���g6 ا	/��rY ا	&c&	  ت و �+�4تGؤ�Wت s ��468 و
 R�(	ا . 

VII-  )*+ن!�$� ا�  : �4	����WؤGت و �+�4ت ه�ا ا	)�R ت$6S/� إ	� ا	/��rY ا		 �� ا	&�4ان4Dرا�	ء ا$+ ? :  

ا	�[[? ت6"[[�  [[? ا	W3[[% ا	[[$#/? ا�ول وا	&$U[[$دة  [[? ا	I[[�ق ا	�!اY[[�ي     U20 ت$U[[� ب[[�4 �[[�رب?  [[�ق  �
 �Dرا�	�43دة �$+$ع ا	أن&�ط ا g6�c�. 

ا	�[? ت6"[�  [? ا	W3[% ا	[$#/? ا�ول وا	&$U[$دة  [? ا	I[�ق          U20ا	/&b ا	�43دي ا�آm� :4$�8 ب�4  �ق  �
 ���Wو�� �Uا#? ب�ر�A$? وا�وت	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	&3�ا#?  �246 ا��	�43دي ا	ا b&/	ي ه$ ا�Yا!� .ا	

� K	 ?+���	ى ا�داء ا$�W� ق�U20 د$U$&	$#/? ا�ول وا	ا %W3	ت6"�  ? ا ?�ة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	
�  �ق أV�ى `*m	 bD$��  �ق و $ق ا	&`*m	 bD$� .ه$ دون ا	&�$  bD	s��K واح� و �

�  ?(8G �7 �� #�فK&	�43دي ا	ا b&/	ق ا� U20        ?]  دة$]U$&	[$#/? ا�ول وا	ا %]W3	ت6"[�  [? ا ?�ا	
� أو	[� `[% ا	[/&b ا	43[�دي ا       ]U[��&3�ا#? ب�ر	43[�دي ا	ا b&/	ي ه$ ا�Yا!�	46)�ا	[? وب"[�� ا	[/&b ا	43[�دي     ا	I�ق ا	

 .ا	46)�ا	? 

� ه?  �Dرا�	ا ���	ن?  �m	ا ?W4Y�	ؤل ا�W�6	 �� ا	"��� وه? إ�Uب�4� : أ�� ا	/

�$ى             - 1]W6&[�رب�4  و�	ا#? �A$]43[�دي ا�وت	ا b&/]	�4 ب[�4 اY�]<إح ��  ودا	[](U$� �]�$A ارت)[�ط �A*8 ه/�ك
  #/? ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$ U20 �ق ا�داء ا	���+? 	*8)? 

�  ودا	[� إح>[��4Y ب[�4 ا	[/&b ا	43[�دي       - 2(U$� �K4"+ ارت)�ط �A*8 [��&3�ا#? ه/�ك	ى    ا$�]W6&[�رب�4  و�	
  ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي  U20 �ق ا�داء ا	���+? 	*8)? 

3 -    ��  ودا	[(	�]D �]�$A ارت)�ط �A*8 ى ا�داء         ه/�ك$�]W6&[�رب�4  و�	[? 	46)�ا	43[�دي ا	ا b&/]	�4 ب[�4 اY�]<إح
  .ا	�? ت6"�  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	&$U$دة  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي  U20 �ق ا	���+? 	*8)? 

� ت% ت��3% ب"u ا	�$��4Uت وا	�$�4Sت 	�&4� ا	&"/�44 ب&4[�ان ا	�[�ر�� ا	���+[?  [?            Dرا�	ه�� ا �V| ? و
� �� ��% ا	K}�ت ا	�Iب�  آ�ة ا	�3مS�V. 



 

 

 

    Cet Exposé sur « L'influence des styles de commandements des entraîneurs 

sur la performance sportive    – étude particulière des équipes (U20) qui évoluent 

dans la division 1 de l'est Algérien –» se présente sous la spécialité du  soutien et 

du counselling psycho-sportif .dans le cadre des exposés pédagogiques de poste 

graduation universitaire , comme il se présente aussi sous les études descriptives 

d'exploration basé sur la description du phénomène , ainsi que la présentation de 

ses éléments . 

I- Problématique et questions d’étude : la problématique de cette étude se 

résume dans la recherche d'influence des styles de commandements (selon la 

classification de  Koontz 1986)pratiqués par les entraîneurs sur la performance 

sportive des  jeunes footballeurs (U20) Algériens dans le championnat du 

division une ,en répandant à deux questions principales posées par le chercheur : 

� Comment les styles de commandements des entraîneurs influencés sur la 

performance sportive des footballeurs pendant la compétition (dans le matche) ? 

et en répandant à cette question par les résultats d'étude théorique . 

� Quel est le style de commandement  le plus efficace pour améliorer la 

performance sportive chez  les  jeunes footballeurs (U20)Algériens?  et en 

répandant à cette question par les résultats d'étude pratique  à partir de la 

réponse sur  3 questions secondaires  :  

1- Quels sont les styles de commandements qui existent  au sein des 

équipes (U20) de division  une de l'est Algérien  .  

2- Quels sont les styles de  commandements les plus utilisés par les 

entraîneurs des équipes  (U20) de division une de l'est Algériens  . 

3- Quel est le niveau de performance sportive chez  les équipes  (U20) de 

division une de l'est Algériens  . 

4- Quels sont les styles de commandements favorisés par les jeunes 

footballeurs (U20) dans les équipes de l'est Algériens  de division une . 

 

II- Hypothèses d’étude: A partir de cette étude précise ? les hypothèses de 

l'exposé se présentent Ainsi : 

L'hypothèse générale :Il y a une relation de corrélation statistique positive et 

significative  entre le style de commandement autocratique  et le niveau de la 

performance sportive , et une relation de corrélation statistique négative et 

significative entre  le niveau de la performance sportive et les styles de 

commandement démocratique et libéral . 



 

 

� La première sous-hypothèse: les trois styles de commandement sportifs 

existent chez les équipes des jeunes footballeurs (U20) qui évoluent dans le 

championnat de la division une dans l'est Algérien . 

� La deuxième sous-hypothèse: la plupart  des entraîneurs utilisent souvent le 

style de commandement autocratique et la minorité  des ces entraîneurs utilisent 

les styles de commandement démocratique et libéral . 

�  La troisième sous-hypothèse: Le niveau de la performance sportive des 

équipes (U20) qui évoluent  dans le championnat de la division une de l'est 

Algérien ne dépasse pas la moyenne . 

� La quatrième sous-hypothèse :le style de commandement sportif  libéral est 

le style favorable pour améliorer le niveau de la performance sportive selon les 

joueurs des équipes (U20) qui évoluent dans le championnat de la division une 

de l'est Algérien . 

III-Approche d’étude :l’approche utilisée dans cette étude est l’approche 

descriptive , parce qu’elle est la plus approprie pour ce type d’étude en raison de 

ses propriétés . 

IV- Population et échantillon d’étude : la population de cette étude comprend 

tous les joueurs des 7 équipes(U20)qui évoluent dans le championnat de la 

division une de l'est Algérien et leurs entraîneurs , c’est-à-dire 175 jeunes 

footballeurs et 7 entraîneurs . et l’échantillon de cette étude est un échantillon 

ciblé qui comprend 08 joueurs de chaque équipe , Ce qui nous donne un total de 

56 joueurs qui sont les plus semblables et représentatifs de parmi la population 

d’étude,ainsi que les7entraîneurs des ces équipe.   

 V- Outils de recherche : dans cette étude on a utilisé les outils suivants :     

1- questionnaire pour les  entraîneurs comprenant  60 termes et divisé en 

trois axes représente chacun un style de commandement .afin de connaître leurs 

styles de commandement . 

2- questionnaire pour les  joueurs comprenant 27 termes et divisé en trois 

axes représente chacun un style de commandement . afin de connaître le style de 

commandement préférable pour eux . 

3- Une fiche d’analyse du matche : on utilise le modèle proposé par 

Dr.MAMDOUH Hamdi et Dr .MOUHMED Ali  avec quelques modifications qui 

renvoyée par eux pour l’adaptation de cet outil aux les conditions d’étude .cette 

fiche comprend 10 habilités de football utilisé pour évaluer le niveau de 

performance des joueurs et des équipes .    

4- L’enregistrement Audio-visuel : pour enregistrer les matche . 



 

 

VI- Parties  d’étude : les hypothèses de cette étude avaient été faites dans une 

étude théorique et pratique où l’étude théorique avait comporté 05 chapitres 

répartis comme suit : 

1- Chapitre1 : d’introduction qui donne la préface et la généralité de cet 

exposé . 

2- chapitre 2 :qui comprend une étude sur le leadership sportif , ses théories 

et ses styles . 

3- chapitre 3 :qui comprend une étude sur l’entraînement sportif et les 

caractères des entraîneurs du football . 

4- chapitre 4 : qui inclut une étude sur les clubs sportif notamment les 

équipes (U20) . et les aptitudes  des jeunes footballeurs . 

5- chapitre 5 : qui inclut une étude sur la performance sportive et ses 

méthodes d’évaluation , ainsi les cotés d’influence de chaque style de 

commandement sur la performance sportive . 

   Tandis que l’étude pratique avait comporté 02 chapitres ainsi répartis comme 

suit : 

1-chapitre 6 :qui montre  l’étude exploratoire qui nous a permis de connaître 

l'efficacité des outils d’étude et les différents problèmes rencontrés . 

2-chapitre 7:qui montre  l’analyse des donnés recueillies sur le terrain 

d'étude principale et le traitement statistique avec le programme SPSS , ainsi 

que les résultats obtenus . 

chapitre 8 : qui montre  la discussion et la comparaison des résultats avec les 

hypothèses proposées par le chercheur , et se termine  par un débat général . 

 

Résultats d’étude :à la lumière des résultats d’étude principale et selon les 

hypothèses proposés nous avons obtenu les résultats suivants :  

� Les trois styles de commandement des entraîneurs sont appliquées aux 

équipes des (U20) qui évoluent dans la division une de l'est Algérien . 

� Le style de commandement leplus utilisé par les entraîneurs des ces 

équipes est le style démocratique puis le style libéral mais également le style 

Autocratique . 

� Le niveau de performance pour les équipes étudiées  est médiocre pour 

une équipe ,moyenne pour trois équipes et assez bien pour trois équipes . 

� Le style de commande qui préféré par les jeunes footballeurs est le style 

démocratique en premier lieu puis  le style libéral et enfin le style Autocratique . 

� Et le résultat final de cet exposé se présente ainsi : 



 

 

1- Il y a une relation de corrélation statistique  forte positive et significative  

entre le style de commandement autocratique  et le niveau de la performance 

sportive . 

2- Il y a une relation de corrélation très faible positive  et significative entre  le 

niveau de la performance sportive et les styles de commandement démocratique   

3- Il y a  une relation de corrélation statistique  forte négative et significative  

entre le style de commandement libéral   et le niveau de la performance sportive . 

Enfin cette étude propose des orientations et des conseils pour tous les 

concernés aux activités sportives notamment les jeunes footballeurs .  
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 ��  :ا� �5

� ب�8�)�ره� �J� �� ��J[�ه�  S�V �K<�3م ب	وآ�ة ا ���8 �K<ب ��&"�ت ب�Jه�ة ا	���+�اه�&e ا	4m9� �� ا	&
، ?8�&�UG�8 ا�K�48� آ&� أن�� ت�U �xIن� �� ا	��4ة ا	4�$4� 	4m96� �� أ [�اد  ا	�&�UGا���اض ا u"(	 �U*8و

             g]��"��)"[�4 وأن>[�ر،  وآ[�	j ه[? ��[�ل �W[&� ب�O:[��ر وا	��&� D$اء آ[�ن$ا �&�رD[�4 أو �[\#��� أو ��ا	&
          �ب>[$رة 4#)[[�   \Gء$ره[ ، و	�Jور��+[��44  ب�	[�ول  [? ا	&/� W[�ت و ا	&�� [� ا	�و	4[� �[� V[*ل  ��A[� ا	���+[4

  44]+���6	 �]4�� ب�	�[l#4� وا	�9[$��          �رآ!ت ه�� ا	�ول �68 ا�8Oاد ا	]S�c	ا �، وب[�	j آm[�ت ا	�4}[�ت ا	���+[4
 �D&&�ر	ى ا$�W� � �8  ? ر�Wت ?�  .و�q�ت ا	"��� �� ا	�را�Dت ا	�? ت��ف إ	� و+� ا�yD وا	3$ا�8 ا	

�$ى    �[[� آ[[� ان�I[[�ر 	/�[[�rY  ا�ب�[[�ث و ا	�راD[[�ت ��3[[�ر   ]]W� ت�[[$ر �+[[�44 ،و�[[���	ق وا�]]K	ى ب[[�4 ا$�]]W&	ب ا
��ب ا	���+4$ن إ	� ا	�ر�Uت ا	3>$ى 	Eداء ا	)[�ن? وا	��آ[? ا	�[? �&9[� أن �\د��[� اOنW[�ن ، �&[�        Aإ �D&&�ر	ا
�"�ن� ب"6[%      ]DG+[?  وه/[� ت[% ا���	ى ا�داء ا$�W� � ر ?  �Vت� ?�د � ا	)�ح�4m إ	� اOه�&�م ب�	�$ان� ا�V�ى ا	

yK/	6$آ�4ت اD+? وت>� �ت2 و���	ا yKأ�$ار ن �Dرا�	ع �&�UG��4 ه��  2و68% ا	إ eA�ت� ?�، و�� ا	&$ا+4� ا	
       G4[� �[� ه[$ إVر أن ه[�ا ا��](�ا�ب��ث �$+$ع ا	�43دة ا	���+4� 	W&6\و	�4 وا	&�رب�4  ? ا	/�دي ا	���+[? ،ب�8

�&� �W"� أ �اد� 	��s43 أه�اف �"4/� G �&�9 ت��343[� �إG ب�	�"[�ون وا	�[Zزر وا	���9[�  4&[� ب4[/�%   [?        ن&$ذج 	&
  .إ#�ر �/J%  ، و�� ه/� ت)�ز أه&4� ا	�Y�3 ا	���+? 

          ]]W&	 ���]]I	ا �x]]I	3[[� ا(� R]]4ح ، �]]x	ب� �و	? ا	K[[�ق \إن ا	&$A[[� ا	43[[�دي 	6&[[�رب داV[[� ا	s]]��K أ�8[[�� أه&4[[
ي �&9/[2 �[� ت$4U[2 وتW[44� ا	*8)[�4      ا	���+4� ه$ ا	�>$ل �68 ا	&�رب ا	�ي ��&4! ب�	[�ور ا	43[�دي ا	/[�U� ا	[�    

           2]6"��  [? ح[�Gت اKVO[�ق ا	[�ي �]S�V s]��K	ا rY�]���s43 أه�اف ا	s��K ، وه�ا �� ��"� ا	&�رب ���&[� آ[� ن	
 �  .ت�bx+ e آ)4� �� #�ف إدارت2 وا�ن>�ر وآ�	j ا	>�� 

� �[�ت)b ن��ح�[� ب�        ]468�K	ة ا�&�]W� ��&�ار�� ا	�[? تW[&� ب�$#4[�     وت�&4! ا	�43دة ا	���+[4� 	6&[�رب بlن�[� 46&8[]DG
� ا	A*"&4       �� ه? ا	�? ت&�9 ا	&�رب �� ا	�D ?]  �4`l[6$ك ا	*8)[�4 و�[� `&[A*"	*8)�4 وه�� ا	&�رب وا	ب�4 ا �

  . ? أدا�Y% و��دوده% ا	�ي �W&� ب��s43 ا	/��rY ا	&�U$ة  

    $3&	 �]mل ا��*x�]DGرت�� 68[� ا�]A �� ����&� ا	�43دة ا	���+4� أه&4Wا�داء      آ&� ت �و�[$ارد�  [? ر [ s]��K	ت ا�]�
�&"6	 �46"K	وف ا�J	ا �� �&Y*&	وا �4	�"K	ب� %W���cام أن&�ط �4Aد�� تDب� j	وذ.  

         b]Dا�وا �� أ`� أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� 	6&�رب�4 68[� ا�داء ا	���+[? 	*8)[?  }[Dرا�	ول  ? ه�� ا�/�وD$ف ن
)U20( 43[�دة	ف �68 أن&�ط ا�"�� �[� �[�رب?  [�ق ا	I[�ق ا	�!اY[�ي ا	�[?          وذ	V �� j*ل ا	]8$&�&	 �ا	���+[4

  .ت/bI  ? ا	)�$	� ا	$#/4� ا�و	�

�  ? �Uن)�U �4ن� نJ�ي و�Uن� ت�)34? Dرا�	ءت ه�� ا�U �Aو:  

22 ��$��Aت ا���ح	D ا;ن �ط ا���5دی� �.زی� ���ار ون	+� ا��"�ح �@  أداء ���رة ا��0ا  134 

.� ���ار أداء �7!8< ا� ��رات  ح	D ا;ن �ط ا���5دی��.زی 23  135 

 135 �.زی� ن	+� ا��"�ح �@  أداء �7!8< ا� ��رات  ح	D ا;ن �ط ا���5دی� 24



 

 

 ا	K>$ل ه��  ? ت% حR4 ا	�mن?،ا	�m	R،وا	�اب�،وا	y��c  و ا�ول ا	K>� و�7%: ا	��ن� ا	/J�ي  -1

�46��69� ا	/J�ي ا	�>$ر ت��$9 `&� و�� و�>�در ��اU� �� 	/� أت�4 ب&� 	�K&6ه4% ا	/J�ي ا	I&6	 وب/�ء �4K6c	ا 
���J/	ا �Dرا�	ا ���	. 

 �]<K	&"/[$ن  :ا�ول ا	ب[ـ  وا"  g]��"��   ت���[�  ��7[&�  " وإ:[�9	4�2  ا	)�[R  ب&$+[$ع  ا	]Dرا�	ا � ا	��	4[�،  إ:[�9	4
�،  �وضDرا�	ا �� أه&4Dرا�	وأه�ا ��، ا r�/&	ا �D�/&	ا ،�D�6را	د �� �D>$ل أ��9 و�	ت �� 2468 ا�Dرا�	ا 
�  .��468  ا	�"s46 `% ا	�Wب3

و���K� �&]7[$م ا	43[�دة ا	���+[4�  [? +[$ء ا	&�K[$م ا	"[�م 	436[�دة          " ا	43[�دة ا	���+[4�   " و8/$ان[2  : ا	K>� ا	�mن? 
�g]6 ا         c� ?]  2]��g6 ت>/�K4ت أن&�ط ا	43[�دة ا	���+[4� و�J[�ه� آ[� ن&[b و�[�ى  "�	4cو� ���	&$اg]A  وآ�	j أه&4

  .ا	&&�9 �>�د �� �� A)� ا	&�رب�4 

 R	�m	ا �<K	+? "و8/$ان2 : ا���	ر�� ا����K� g6ه4% ا	��ر�� ا	���+? وأه&4�2 و���6)�ت2 " ا	c� و 24 ت% ت/�ول
       �]D2 درا�]D2 ودرا�4]<c: �]46ت� �وت�$ر� وآ�	�K� j$م 	6&�رب ا	���+? وب��XV ��رب آ�ة ا	3[�م و���و	[

 �4WKن.  

�  " ا	s]]��K ا	���+[[?" و8/$ان[[2 : ا	K>[[� ا	�اب[[� ]]36"�� ا	&]]S�V �ت��A/[[�  4[[2 إ	[[� ��K[[$م ا	s]]��K �[[� إب[[�از أه&4[[
    �]S�V 3[�م	8)? آ[�ة ا*	 �� ت�4646Dدرا �2468 � �J ��&	2 واY�/ب �4K4ب$ي ، وآ���&�8? وا	��ن� ا	UOن� ا��ب�	

�g6  ، آ&� ت%  24 أ��7 ا	���ق إ	� ا	)�$	� ا	$#/4�) U20(ا	*8)�4 ا	/�:}�4 cة و������  ? S$رت�� ا	{K	ا ���	
� 	I\ون�� &J/&	ا �m���	3$ان�4 ا	ا.  

 y��c	ا �<K	+? " وه$ ب"/$ان : ا���	4[�ت   " ا�داء اK4آ g]6�c� +? و:�ح���	م ا�داء ا$�K� �46ء  24 ت��� 
� ا	���3[� ا	&"�&[� �468[�  [? ه[�ا ا	)�[R `[% ا	��[�ق إ	[� أ`[� آ[� ن&[4A b[�دي �[                 ]S�V2 و]D�4A ا�ن&[�ط  و #[�ق �

 �� 	*8)? آ�ة ا	�3م و �3 ت��رب ا	)�ح�4m ا	�Wب3(W/	ب� �S�V ?+���	�68 ا�داء ا �D&�رو	ا.  

4� ا	K>$ل �68 وا:�&� :ا	��)34? ا	��ن� .2	�� :ا	

�<K	دس ا�W	ا:"  �Dرا�	ا Xcو� �� ا	K>� ه�ا ت7&� حR4 "ا	&�4ان4D�6را	ح �: �48*��DGت[%   ا ?� �4[�   وا	
�، Y�<V>�� وح�Wب ا	)�R اةأد و+)b ت��������$94W	آ&� ا �&�4� �68 ا:D�Dا� �Dرا�	ا ?� V*	�� �� ت% ا	
s4(�68 ا�داة ت� �4�، ا	"4/Y��/	ا ���K)�4ن�ت وت	ا ���،وأ4V�ا وا	&"�	"&�4� ا	&Y�<حO�4ن�ت ا(	 �Dرا�	ا. 

�<K	ا �ب�W	ص ب[ـ    :ا�]c	وت�46[�  8[�ض "وه$ ا  �]IA�/و�  rY�]��  ن]Dرا�	[�ي  "ا	8[�ض   4[2  %ت[  وا   �]Dرا�	ا rY�]� ن
،� .وت4WK�ه� وت���646، ا	&�4ان4

e��� وأ4V�ا انDرا�	ا �8$� �68 ا	�lآ�4 ب"� ب�cت&&�  ا	&�اU� إ	� `% ت&e اO:�رة وا	�$�4Sت ا	&3��ح�ت �� �
 �6&"�W&	ة وا�&�  ا	&"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� وت�WؤGت��  •Dرا�	ا �69I�. 

•  �Dرا�	�4ت ا+� .  

•  �Dرا�	ا r�/�.  

•  �Dرا�	أه�اف ا.  

•  �Dرا�	ا �  .أه&4

•  �  .ا	�را�Dت ا	�Wب3� وا	&�Iب�

•  �� ا	��	4� ب�4 ا	�را�Dت ا	�Wب3Dرا�	ا �  .��9ن

  .ا	&�Kه4% وا	&>���6ت  •
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I -  ؤ�����	و� �ا��را� �8�F�:  

�        ت�J� أه&4� ا	43[�دة      ]4&4J/وت �]48�&�Uره[� +[�ورة ا�(�وه[? تI[�9 �[�دودا آ46[� 	6"&46[�      , ا	���+[4�  [? ا8
           �ا	��ر�)4� ، إذ G �&�9 ت$A� ن�[�ح أي 8&[� ت[�ر�)? أو ر��+[? �[/J% و��94[�  ب[�ون�� ، ب[� إن ا	43[�دة ا	���+[4

� ه? أ�Dس ن��ح أي  ��s ، حR4 أن �W\و	4� ا	�43دة ا	���+4� ت�)6$ر  ? �Aرت�"U�/	ون و    ا�]"���4� ا	]S �]68 �
� ت$ح�U �]4[$د ا	*D �4](8["�4 وراء ت�s]43 ا	��x[�ت وا�ه[�اف ا	&W[��ة ، و ا	�[? �&9[� أن             ]4x8? ب�]&�ا	�49K� ا	

� إ	� �8م ت���343 &Y*� ���cام أن&�ط �4Aدة ر��+4Dدي �8م ا\�.  

� 8/�ن� ه$ ن��ح ��رب  ? �4Aدة S�V  �3م	4�ا  ? ��4ان ت�ر�� آ�ة اm&*ح� آ	وا  � ��s  ذو إ��9ن�4ت ��$ا+"
�$ى      ]]W�9ن4[[�ت و��Oا R]]49[[$ن أ 7[[� �[[� ح� �]]A ى أو$�]]W&	ا yK/]]ب s]]��  �]]� 26]]I *8)[[�4 و	ى 8[[�دي $�]]Wو�
� D[[6$آ2 و���رات[[2  [[? ا	43[[�دة   ]]S�V6&[[�رب و	 �4]]<cI	&&4[[!ات ا	[[� ا	�4 إm)[[�ح	2 ا]]"U�� [[�ي	*8)[[�4 ، وه[[�ا ا	ا

�g6 ا	&$اgA ا	�? ت>�د c� �� ���"�� ب[�4 ا	&[�رب�4    اوه[�� ا	&&4[!ات   . 2  ? 8&26 وا	�$24U وا	]K6�c&	 ]ه  ?]�? ا	
 �K6�c� �43دة	ا ?  %��3��# �"�� ا	�43دة ا	���+4� �8ة أن&�ط �4Aد�� 	6&�رب�4 و s ا	"��[�  ،تD�4 ب�را&�و���د ا	&�

ا	�>[/g4 ا	[�ي �7[� `*`[�     وه$ Koontz 1986آ[$ن�!   ت>[/g4   ا	�>[/�K4ت ه[��  �� ا	�>/�K4ت ، و�� أ:[��  
� وه[[�� ا�ن&[[�ط ه[[? ن&[[b ا	43[[�دة ا	���+[[�      أن&[[]]S�V ب>[[$رة �]]�/� �� 	436[[�دة ب>[[$رة ��8[[� وا	���+[[4]]/��(��ط �

 �  .ا�وت$A�ا4#� ، ون&b ا	�43دة ا	���+4� ا	��&3�ا4#� ون&b ا	�43دة ا	���+4� ا	6)�ا	4

b&/	  �4&�رب	د ا�&��	&[�رب و ب[�	*8)�4 و   �43دة ا	���+4� �8ة S�/8� وا8�)[�رات  ت�"s]6 ب  �"�4 	6 و���V  ? ا8
            �]S�/"	ه[�� ا s] +[? ت$ا���	"&[� ا	ح ا�]���ط  [? ن]Iة ، و���]W&	+[?  وا�ه[�اف ا���	ا s��K6	 "�م	ا b4�&	ب�
� أD[[6$ب2 ا	43[[�دي �[[� ا	W[[&�ت         ]]&Y*� $]]ح أي �[[�رب ه�]]�و8[[�م �"�ر+[[��� 	)"7[[�� ، حR]]4 أن ا	&*ح[[� 8/[[� ن

 �]q  �� 2+*8)�4 أو آ�6% و�8م ت"�ر	ا %J"&	 �4<cI	و      ا �]K6�c&	*8)[�4 ا	ا XY�]<V و �]46Vا�	ا s]��K	وف ا
 s��K	ا �V�8 دا�K	ي ا�I(	ا %A��	آ� ا j	آ�.  

69� ا	)�R ت�)6$ر  ? �"� � أ`� أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� ا	&"�&�ة �� #�ف ��رب? ا	I)�ب 	9�ة ا	3[�م  I� نn  j	�	
�$ى ا	)�$	[� ا�و	[� ، وآ[�	       j	K[�ق ا	I[�ق ا	�!اY[�ي وا	�[? ت/U20  (     b]I(�68 أداء ا	*8)[�4 ا	I[)�ب   ]W� ?] 

     R]�(	ه[�ا ا ���4� إ:[�9	4]S e&ت j	وب/�ءا �68 ذ ، %�Yى أدا$�W� ��$*8)�4  ? ت�	�8 ا�Wت ?�� ا�ن&�ط ا	 �"�
 �4W4Y�4 ر	ا\D ?   :  

1- ��J/	ا �Dرا�	ل ا*V �� 2/8 �4�� ؟ وه$ D\ال نW �/&	*8)�4  ? ا	�68 أداء ا �� آg4 تl`� ا�ن&�ط ا	�43د�.  

�$ى أداء 8G)[? ا	I[)�ب    -2]W� � ل  ? ر�"K	وا �U�/	6&�رب�4 ا	 �	9[�ة ا	3[�م    )  U20(�� ه$ ن&b ا	�43دة ا	���+4
  .   ?  �ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ؟ وه�ا ا	W\ال ا	�ي ت�% ا�UOب� �� V*ل ا	)�R ا	&�4ان? 

  :و�� V*ل ا	��Wؤل ا	�W4Y?  ا	�mن? �&9//� ت�)� �8ة ت�WؤGت 

ن&�ط ا	�43دة ا	���+4� 	6&�رب�4 ا	&$U[$دة  [?  [�ق  أواb]D آ[�ة ا	3[�م  [? ا	W3[% ا	[$#/? ا�ول 	K[�ق           �� ه? أ -1
  ا	I�ق ا	�!اY�ي ؟ 

��رب? أواbD آ�ة ا	�3م  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول 	K[�ق   �� #�ف�� ه? أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� ا�آm� ا8�&�دا  -2
  ا	I�ق ا	�!اY�ي ؟

�$ى  ا�داء ا	�/  3]]W� $]]ق   �[[� ه�]]I	ق ا�]]K	 [[$#/? ا�ول	ا %]]W3	3[[�م  [[? ا	آ[[�ة ا b]]D8)[[? أوا*	 �(]]W/	ب�  ?]]+��
  ا	�!اY�ي؟
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� ن8G �J)? ا	I)�ب  -4�U*8)�4  �� و	�4دة اA ?  �D�/&	�43دي  ا	ا b&/	(��ه$ اU20 . (؟  

II -  ��ت ا��را�����:  

4�  ? ا	&��وح� ا	��WؤGت آ�Unب�ت �68	�9:Oح أن �&�9 ا����4� ن3S 4+�K	ا�4	�� �\e]A  وح[�  آ�4WK� �ت ا	
�4	�9:o	 ��)�ره� ح�4 إ	� ا	&��وحVآ� اl���� �� وا	�S ى��.   

II -1- ��  :  ا�/����  ا�?�

� ب�4 ن&b ا	�43دة ا	���+[4� ا�وت[$A�ا#? و ا�داء ا	���+[? ،  [? ح[�4      (U$� �4 وY�<إح �� ارت)�ط دا	A*8 ه/�ك
b&ب�4 ن �4(6D �4Y�<إح �	Gذات د �A*8 د$U?  و	46)�ا	&3�ا#? و ا��	ا �ا�داء ا	���+? و ن&�? ا	�43دة ا	���+4

.  

II-2-  ���  :ا�/����ت ا�/�

1-  �� �� ا	�43دة ا	���+4`*m	ب ا�ن&�ط ا�(I6	 ي�Yا!��$ �ة ب�4  �ق ا	I�ق ا	�)U20.(  

2-   �A$]ا�وت �ا#? و ا	463[� �[/�%   �"�&� �"J% ��رب?  }� ا�واbD  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي �68 ن&b ا	�43دة ا	���+[4
 %�A�  �4دةA  ?   ?	46)�ا	&3�ا#? وا��	ا b&/	�68 ا �&�"�.  

�$ى ا	&�$bD  ? أح�W ا	��Gت -3W� ى�"�� G ي�Yا!�  .إن أداء  �ق ا�واbD  ? ا	I�ق ا	

� ن8G �J)? ا	I)�ب  -4�U*8)�4  �� و	�4دة اA ?  �D�/&	?  ه$ ا	46)�ا	�43دي  ا	ا b&/	ا �(�"�)U20 . (  

III -  منهج الدراسة:  

� أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� 	6&[�رب�4 وأ`�ه[� 68[� ا�داء          Dدرا �	ت��ف إ ?�6� ا	{Dوا� R�(	ء أه�اف ا$+ ? 
� ب[�4 ا�D[�	�4 ا	�43د�[� 	6&[�رب�4 وت�[$��         ]A*8 ه/[�ك e]�3م ، وإب�از  4&� إذا آ�ن	آ�ة ا bD*8)? أوا	+? ���	ا

� ��4ان4[� ت&9//[�         أداء ا	*8)�4 ، وب��ف إ+�Kء ا]Dاء درا�]Uإ %�� ا	"6&4� وا	&$+[48$� 	R]�(6 ،ارت�l/[� أن �[x(<	
     e]7�A�4ت ، و ا]+�K	ا �]� s]3��� ا	&$+[$ع   �[� ا	]"4(#  ��  وإ:[�9	4]Dرا�	ام  وأه[�ا ��  ا�c�]D4[�ت  ا	|  r�/]&	ا 

?KS$	ي �3$م ا�	�68 ا "gIآ sY�3�	ا �8$� أو �$gA أو ب�Jه�ة ت�"s6 ا	�? ا	�اه/&���4  ا� �اد �� �]Wت �� 
 د34A[�  و�K]S  ا	J[�ه�ة  وg]S ه[��   ب�[�ف  أV[�ى،  ب&�4x[�ات  ارت)�#�ت�[�  وآg]I  وت>[/��K4  وY�<V>[��  دGGت��

*��: �� �� أب"�ده� إ	� ا	/J� و	U eK$ان)�� آ� K6�c&	)1( "ا �	إ G$Sت"&4&�ت و gA$&6	 ه�ة أو�J	ا �D&�رو	ا  
� ا	&$+$ع ت% ت)/�  &Y*&	r�/&	ا ?KS$	646? ا���/��D ا	�ي ا	�  �]�  ��I9[� ?،  ا	&$+[$ع  ه[�ا  #)4"[DGا  R]4ح 

�/�  ?7�3� �&U )�4ن�ت	&"6$��ت ا	وا �� آ&� ��4ان أو ا	$اA�  U$� ?$دة ه? آ&� ا	*ز�Dرا�	آ% ت% أ��7 و��  ا 
 �]�  �]Uب/[�ء  ا  �]4K6c	ا  �]��J/	ا  �]D�6را	  r�/&	�]ب  ?K]S$	3?  اY�]`$	ا   �]&� 8[�  آ�[�  �[�  وت�U  �]46&[�  68[�  ا	[�ي �"

4� ا	"6&4�  وا	)�$ث وا	��Y�D وا	�ور��ت ا	9��  ? ا	&$+$ع"���  .و�"6$��ت ب�4ن�ت �� ا	

IV-  ��أه�اف ا��را:  

 �4	��� إ	� ت�s43 ا�ه�اف ا	Dرا�	ت��ف ه�� ا:  

�$ى أداء 8G)? ا	I)�ب  	9�ة ا	�3م   ?  [�ق �"� � أ`� ا�ن&�ط ا	�43د�� 	6&�رب�4 �68  -W�)U20 (    %]W3	ا �ب�$	[
  . ا	$#/? ا�ول ب�	I�ق ا	�!اY�ي

                                                             
48� .��&� :s4K  .د -  1�&�UGت ا�Dرا�	ل ا��  . 105ص .   2006ا9DO/�ر�� . ا	&9�� ا	���"? ا	���R . ا	)�R ا	"6&? �� ت�)�34ت  ? �
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� ا�ن&�ط ا	�43دة ا	���+4�  	6&�رب�4 ا	&$U$دة  ? ه�� ا	K�ق  - �"�.  

4�   ? ه�� ا	K�ق -	�"  �m6&�رب�4 ا�آ	  �� ا�ن&�ط ا	�43دة ا	���+4 �"�.  

4� تl`4� ا�ن&�ط ا	�43د�� 	6&�رب�4 �68  أداء ا	*8)�4 ، وت)>4� -K4آ �� آ[� ن&[4A b[�دي  [?       �"� ]4	�"K&�رب�4 ب	ا
 ����g6  ا	&$اgA ا	�? �&�9 �>�د c� . �V| u �4دي ورA b&ض ت)/? ن�Kت ?�  .وا	J�وف ا	

-   ��$ى أداء 8G)? ا	I)�ب�"� W�)U20  (ي�Yا!�  . 	9�ة ا	�3م   ?  �ق ا	I�ق ا	

-   %�<Y�<V g6�cو� ��$ى ا	&�رب�4 و�\ه*ت�% ا	"4&6W� � �"�.  

�$ى 8G)�4% وت���� �$ا#� ا	3$ة وا	�8�W�  g"7ة -W� gIق  ? آ�K	رب? ه�� ا��.  

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي و ا�داء ا	���+?  -A*"	ا �Dدرا �	ت��ف إ ?� .ا	&�Wه&�  ? ز��دة ا	&�اU� ا	

V-  أهمية الدراسة:  

2 �[� ��4x[�ات         ]����$�U     	�436دة ا	���+4� أه&4� آ)4�ة  ? ا	$اA� ا	���+[? ا	�[�	? 	&[� �"]Wت �]8$/��"[�دة و��
�$�U آ[�	j ا	�$ا [s ب[�4 ا	[/&b ا	43[�دي               ]Wت ، ��  [? أD[�	�4 ا	43[�دة ا	���+[4]468�K	ءة وا�]K9	ر آ)4[� �[� ا�A � ت$ا

  .وا	J�وف و ا	XY�<c ا	&��4� ب�	s��K ا	���+? 

/�ء و ت$ 4� ا	��ر�� ا	���+? �� V*ل ب 8&46� �� أ�U ت�s(3 ه�ا ا	�$2U آ�ن �� ا	7�وري ا	"&� �68 ت�$��
� وا	�K9ءة ا	&�6$ب� ب�	�9I ا	�ي ��K9 ت��4W و ت�$�� ا�داء &Y*&	�4 ا	�D�3درة �68 إت)�ع ا�ن&�ط و ا�	�43دة ا	ا

  .ا	���+? 	��s43 ا�ه�اف ا	&�U$ة 

   ، ?6(3�]W&	3[�م ا	�8 آ�ة اG 4�ة  ? إ�8ادVا� �و �4[�  و نJ�ا 	&� ت�&4! ب2  }� أواbD آ�ة ا	�3م ب�8�)�ره� ا	&��
� G ب[� أن �7c[� 	"[�ة          ]{K	ه[�� ا �]� �]��"�26 ���Iب� 2� �8G ا�آ[�ب� ،  [nن ا	"�9��W ا	*�8 �8ة XY�<V ت�

XY�<c	وط ت�ا8? ه�� ا�:.  

          �]��A*8 و �و	�	j ت/)� أه&4� ه�ا ا	)�R �� أه&4� ا	&$+[$ع ا	[�ي �/�IA[2 و ا	[�ي ��/[�ول أن&[�ط ا	43[�دة ا	���+[4
��4ر ا	/&b ب��داء ا	���+? 	*8)? أوVأن ا R4ي ، ح�Yا!�اbD آ�ة ا	�3م  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول 	K�ق ا	I�ق ا	

� آ)4�ة  ? ت�$�� أداء ا	*8)�4(�9 38I� �(Sأ %Y*&	�43دي ا	ا .  

    m&���cم  [? ا	K[�ق �$+[$ع     �وآ�	j تW&	ا �أه&4� ه�ا ا	)�R  ? أن �"W� 2	A$6$ف �68 ن&b ا	�43دة ا	���+4
� ، و �/2 Dرا�	ي ا�Yا!��68 �/�3� ا	I�ق ا	 � .أS �V$رة ��8

VI-  �ب��F وا� �ب5�	ا��را��ت ا� :  

أ`[� ا�ن&[�ط ا	�43د�[� 	6&[�رب�4 68[� ا�داء        	&$+[$ع  ت��e]A  ا	�[?  -ا	)�حR 68% ح�ود  ?– ا	�ار�Dت 	63�  نJ�ا
�ا	&�"36[  ا	W[�ب3�  ا	�را�Dت ب"�ض اGآ��Kء ا	)�حR ا+�� ،) U20(	*8)? ا	I)�ب ا	���+?     �]A*"	ب&$+[$ع ا

و�[� ه[�� ا	�راD[�ت     ب[��داء ا	���+[? وU$ان[� أV[�ى      ب�4 ا	43[�دة وا�داء  [? ا	&4[�ان ا	���+[? أو [? �4[�� أو      
 :ن�آ�

  



وإ�����!>ـــــ ا�!?�ی< ب .�.ع ا�+*( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا�/0# ا;ول   

7 

 

VI- 1 -  @ا;داء ا��ی�� d8� O8 �رب�� �ا;ن �ط ا���5دی �(P� nو��� :ا��را��ت ا�!@ �

� واA[� ا	43[[�دة ا	���+[[4� 	[[�ى �[[�رب? آ[[�ة ا	3[[�م  ت/�و	[[e ه[[�� ا	�ر: )1() 2002/  2001(درا��� ).رای��� أح ���  ]]Dا
        %]W3	 ��4� ا	&��3[]WU�&	ا �Y�]Dه[? +[&� ر �]Dرا�	$#/? ا�ول ، وه�� ا	ا %W3	8)?  �ق اG وأ`�ه� �68 ��دود
� إ	[[� إب[[�از أه&4[[� ��ا8[[�ة ا	W[[&�ت      ]]��8 �]]Dرا�	وت�[[�ف ه[[�� ا ، �&]]S�"	ا �Yا!�ا	��ب4[[� ا	)�ن4[[� وا	���+[[4� ب[[�	

�4(8*	 �4<cI	ر�)?    ا����4ر ا	/&b ا	�43دي وآ�	j ا	&��$ى ا	Vا ? .  

��� ا��را�� �4� ه[�ا        : 	�9]:O �]�	 �]D�/&	ا r�/]&	[�ي ر|� ا	وا ?K]S$	ا r�/&	ا �Dرا�	ه�� ا ?  R)�ح	م ا�c�Dا
  .ا	)�R وا�UOب� �8 ت�WؤGت2 وا	��s3 ��  �+�4ت2 

�� ا��را�� ��:&U ?  R)�ح	��468 ا �&�ا	ـ ا	�? ت/b]I  [? ا	W3[%    416� ��رب?  �ق آ�ة ا	�3م ت&e6m ا	"4/� ا	�? ا8
� . 2002-2001ا	$#/? ا�ول  ? ا	&$D% ا	���+? Dرا�	ا �&��  .وه? آ��� �

36�  ت��$ي : أداة ا��را�� x� �6{Dl443% ب��)�4ن D�&V? ا	D�8اد اnب R)�ح	م ا�A )�4ن�ت	ا �&�وA[�  .8)�رة  49آlداة 	
�� �68 ا	"4/Dرا�	أداة ا s4(�3م  ت% ت�	9�ة ا	? 	�4راK	ا ��� �� ا	&9Dرا�	ا ��&�ع ا	&�رب48 �4/U�38 ا.  

�$ى ا	s]��K ا	)[�ن? وا	&�[�ري وا	K9� G ?]��c[? وح[��  [?             : ن!�$� ا��را���  ]W� [�  أن	إ �]Dرا�	ه[�� ا e6]S$ت
�&Yدا �xI� ب� أن G 26Vدا ?WK/	&/�خ ا	وا s��K6	 ?8�&�UGا jD�&��&�ة ب� ا	W� �K<ب rY��ح4!ا آ)4[�ا   ت�s43 ا	/

�� اه�&�م ا	&�رب�4 ا	��� �9$ن$ن ���	)�4  بnت)�ع ن&�4A bدي �/&? ا	"*�Aت ب�4 ا	*8)�4 و�[$ � 	�[%  ا	�[$ ا	[�ي     
�2 أ:�ر إ	� أن ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ه$ أ �7 ا�ن&�ط  ? Dل درا$<  g6�c� �(8 ، %���	 ��!��  ? ا	�ا "4

  . ا	�"��� �� ا	*8)�4

VI- 2 - ا��راO8 �رب�� �ا;ن �ط ا���5دی  �درا� nو���  :��ت ا�!@ �

���8@ أح ��� ا�	��8 �ن   -1 qی��q?ا� ���+�� إ	[[? ا	�"[[�ف 68[[? ا	W[[6$ك ا	43[[�دي 	[[�ي ا	&[[�رب�4    درا���� ]]Dرا�	ا e �]]ه
   �� ا�و	[[? بlن��[[]]Uر�	ا �]]{K	 �]]48�&��[[2 ب�ا "4[[� اOن�[[�ز 	[[�ي 8G)[[�4 ب"[[u ا�	"[[�ب ا	A*8"[[�ب و	د��4 وا$"]]W	ا

A�I	ا �4�   ، 4� ب�	&&96� ا	"�ب4� ا	W"$د��ا	&/�3`lف 68? ��ي ت�"�  وآ�	j ا	

 �]]]4	��4�، ا	D ،�]]]W[[[/$ات ا	c)[[[�ة  [[[? ��[[[�ل ا	�[[[�ر��، #)4"[[[� ا	&�/[[[�        : (ا	&�4x[[[�ات ا	]]]W/�68[[[? ا	W[[[6$ك  ) ا	
 �]]]4	��� ا	���+[[[4� : (ا	43[[[�دي 	6&[[[�رب�4، و�[[[�ي ت[[[l`4� ا	&�4x[[[�ات ا	]]]D&&�ر	ة  [[[? ا�]]](c	ات ا$/]]]D ،�]]]W	68[[[? ) ا

�  .�ز 	�ي ا	*8)�4دا "4� اOن

��� ا��را�� � :?�W&	6$ب اDب�� ?KS$	ا r�/&	ا R)�ح	م ا�c�Dا �Aو .  

������ ا��را������ ��:   �]]]]� �]]]]Dرا�	ا �]]]]/48 e]]]]622(�[[[[�ربً� و) 76(وت9$ن (  u]]]]"8)[[[[? بG8)[[[[� �[[[[� �[[[[�رب? وG
�4� ب�	&&96� ا	"�ب4� ا	W"$د�A�I	ا �� ا�و	? بlن��� ا	&/�3Uر�	ا �{K	 �48�&�  ا�	"�ب ا	

��cم ا	)�حR ��43س ا	6W$ك ا	�43دي 	&�رب? ا�	"�ب : ��را�� أداة اDأه�ا ��، ا s43وت� �Dرا�	ب�4ن�ت ا �&�و	
48� �� أ�8اد أب$ ز�� �&��&��6 ا	6W$ك ا	�43دي 	&�رب? ) م1990(ا	� ?  �m&أب"�د ت ��&� 68? `&�ن4I� ي�	ا

48� وه?�&��&�8?، ا	: (ا�	"�ب ا	UG ���3���4K!، ا	"�ا	�، ت�4�W ا�داء ا	���+?، ا	��ر�� واOر:�د، ا	
�و��43س أن&�ط دا "4� اOن��ز ) ا	&�Iرآ� وا	6W$ك ا	��&3�ا#?، ا	6W$ك ا	��6W?، اGه�&�م ب�	�$ان� ا	>�4

                                                             
�4�.  ا	�!اY���4 �تl`4� ا	�43دة �68 ��دود ا	���+A .44$را��  أح&�  1WU�� �	�Dر .�Yا!�� ا	"��U .اف د�D2002/ 201.(ب� 98? ��/� |آ6? . إ. (  
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�&� 68? ب"��� وه&�) م،ج1998(	*�8 ا	���+? �� أ�8اد 8*وي Iو�) : �/�دا � إن��ز ا	/��ح، ودا � ت
�IK	ا ( y	�43س و&	 ��)�س 8*وي ) Willis(إ+� Aم،ج1998(�� ا ( �W �/&	ب� �  	�43س دا "4� اOن��ز ا	&�ت)�

� �� �6?: ن!�$� ا��را�� Dرا�	��4 ا	إ e6S$ت ?�  :و�� أه% ا	/��rY ا	

-  �Uر�	ا �{K	 "�ب	د�$ن وا$"W	ا �48�&�� ب�4 ا	6W$ك ا	�43دي ا	�ي �&�ر2D ��رب$ ب"u ا�	"�ب ا	A*8 ه/�ك
4� وب�4 دا "4� اOن��زا�و	? بlن��� ا	&A�I	ا �3�/  �4(8*	.  

�، �� ت�آ4!ه% 68? ب"u ا�ب"�د  -K6�c&	ب"�د� اl�43دي ب	6$ك اW	&�رب�4، ه$ ا	2 اDي �&�ر�	�43دي ا	6$ك اW	أن ا
 �m� ى�Vا�ب"�د ا� �� �mأآ �6"&46� ا	��ر�)4	 �ب"� اGه�&�م ب�	�$ان� ا	>�4�، وب"� (ا	�? ��ون أن�� ��&

  ).واOر:�د ا	��ر��

-  �(�"� �4A�I	ا �� ا�و	? بlن��� ا	&/�3Uر�	ا �{K	 �48�&��$ي دا "4� اOن��ز 	�ي 8G)? ب"u ا�	"�ب ا	W� أن
�ً"Kت��.  

-  �	�<	 j	ر:�د وذOر�� وا��4� وا	6W$ك ا	�43دي 	6&�رب�4  ? ب"� ا	W/�4� ب�4 ا	Y�<إح �	Gذات د �A*8 د$Uو
  .ا	&�رب�4 ا	"�ب

- A*8 د$U6$ك وW	وا �4� ب�4 #)4"� ا	&�/� وا	6W$ك ا	�43دي 	6&�رب�4  ? ب"� ا	&�IرآY�<إح �	Gذات د �
�4��K�  .ا	��&3�ا#? وذ	j 	>�	� ا	&�رب�4 ا	&

4� بD �4/$ات ا	c)�ة  ? ا	&��ل ا	���+? وب�4 دا "4� اOن��ز 	*8)�4  ? ب"�  -Y�<إح �	Gذات د �A*8 د$Uو
�<	 j	ح، وذ���  &�  $ق 16(	� ا	*8)�4 ذوي ا	c)�ة ا	"�	4� �� دا � إن��ز ا	//D ( *8)�4 ذوي	ب� ���3رن

 �� �7Kc/&	ة ا�(c	ا)ات 5-1$/D.(  

4� ب�4 ا	�W وD/$ات ا	c)�ة  ? ���ل ا	��ر��  -Y�<إح �	Gذات د �A*8 �U$ت G �43دي	6$ك اW	+? وب�4 ا���	ا
  .	6&�رب�4

- W	ب�4 ا �4Y�<إح �	Gذات د �A*8 �U$ت G�4(8*	ي ا�	+? ���	ز ا��  .� ودا "4� اOن

� ت�[[[�ف إ	[[[� ت���[[[� أن&[[[�ط ا	W[[[6$ك ا	43[[[�دي 	[[[�ى         :)1(����f.ة  ا� !���.�@ درا����� ����f.ة  -2]]]Dوه[[[? درا
            �� آ[[� ن&[[b 68[[� ا	&/[[�خ ا	�[[��"?  �[[� ب/[[�ء �43[[�س ��[[�د ا�ن&[[�ط ا	�43د�[[]]A*8+[[? و���	ط ا�]]I/	4? اY�]]<Vأ

� ا	&/>$ر"���  .ة و��43س ���د ا	&/�خ ا	���"? ب

��� ا��را���  : 2�Dدرا ?  ?�W&	ا r�/&	ا R)�ح	ا �&"�Dا.  

�� ا��را�� ��: 211 ?Y�<Vدارة ر��+? أOب� �� ا	I)�ب 	���8� ا	"��"���   ا	&/>$رة ب

�&[[�  : أداة ا��را���� 	 R]])�ح	ا �&"�]]D)�4ن[[�ت آ[[� �[[�    ا	6$ك �43[[�س ا]]W	43[[�دي ا	ا ?Y�]]<V� ط�]]I/	ا 
� ا	���+[[?]]"��� ا	���+[[? ا	/I[[�ط �Y�]]<V? ا	�[[��"? ا	&/[[�خ ، وآ[[�	j �43[[�س )ا	)�ح[[R إ8[[�اد( ب�	
�"���  . )ا	)�حR إ�8اد(ب�	

 �Dرا�	ا rY��4� : ن	��� إ	� ا	/��rY ا	Dرا�	ه�� ا e6S$ت:  

                                                             
�2 ا	���+? ا	/�Iط �Y�<V? ا	�43دي ا	6W$ك. �8$ة  ا	&�$	? �8$ة -  1A*8&/�خ و	ب� ?"���� دآ�$راة. .ا		�Dر. � ب�9DO/�ر�� 	6)/�ت ا	���+4� آ46� ا	��ب4

2007 .  
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- �m&� 6$كW	&3�ا#? ا��	ا b&/	ا �Y�W	ا b&/	 �43دة	ى ا�	 �Y�<Vط ا�I/	+? ا���	ا �"��� ا	&/>$رة ب

- �]��  أ [�اد  U&4[�  	[�ى  ا�و	[�  ا	&�ت)[�  ا	[��&3�ا#?  ا	[/&b  اح]/48  �]Dرا�	46[2  ا�  b&/]	ت$ري  ا�� وأ4V[�ا  ا	[��9
  ا	/&b  ا	K$+$ي 

 ?  e6m&�4ت تS$�  :آ&� �Aم ا	)�حR ب"u ا	

 و#)4"[[� ت�/�D[[� ا	�[[? ونWK[[�4 وت�ب$�[[� 68&4[[� ا	&\ه6[[� ا	43[[�دات ت[[$ا � ز�[[�دة 68[[� +[[�ورة ا	"&[[� -
 ب�	���"�ت ا	���+? �68 ا	/�Iط اO:�اف

 ��[�رات  �[�  ا	&�6[$ب  أD[�س  68[�  ا	���+[�44  ا��44Y�]<V  وت�[$��  ا	�[�ر��  ب[�ا�r  و+[�  +[�ورة  -
�$ى ت7&� و�"�رف وV)�اتW� �43دة ��  "�ل	ا  %���	.  

VI- 3 -       ا;داء d�����8��P)������ ا;ن ������ط ا���5دی������ � ������ی�ي ا� �s�����Fت ا��ی���������  nو��������ا��را�������ت ا�!�����@ �
  :ا��ی��@

   tراب���� ������� ب[[[[�4 ا	43[[[[�دة اOدار�[[[[�        ت/�و	[[[[e  :)1() 2004/2005( درا������ ب.رزا]]]]A*"	ا �]]]]Aوا �]]]]Dرا�	ه[[[[�� ا
    ��4� ا	&��3[[[� 	W3[[[% ا	��ب4[[[]]]WU�&	ا �Y�]]]Dه[[[? +[[[&� ر �]]]Dرا�	+[[[? ، وه[[[�� ا���	وا�داء ا �	Z]]]I/&6ت ا	���+[[[4
� إ	[[[[� إب[[[[�از أه&4[[[[�  ودور ا	43[[[[�دة       ]]]]��8 �]]]]Dرا�	وت�[[[[�ف ه[[[[�� ا ، �&]]]]S�"	ا �Yا!�ا	)�ن4[[[[� وا	���+[[[[4� ب[[[[�	

ن"D�9[[[��  [[[? ت�W[[[�4 ا�داء وا	&[[[�دود ا	���+[[[? 	*8)[[[�4 وذ	[[[j ب[[[�	/J� إ	[[[�    اOدار�[[[� 	Z]]]I/&6ت ا	���+[[[4� وا 
        �� ا	���+[[4]]]D6&�ر	 %]]Y*&	"[[�م ا	ا $]]��4[[�ر ��آ[[�    .�W[[\و	4���  [[? ت[[$ 4� ا	V5وت[[% ا    �]]]Dاء درا�]]UO �]]46�$U

 �  .ح�	

��� ا��را�� �:  �Dرا�	اء ه�� ا�UO %Y*&	ا r�/&	ه$ ا ?KS$	ا r�/&	أن ا R)�ح	رأى ا.  

���� ا�����  [[? ا	W[[�4 �[[��� ا	&�آ[[� ا	���+[[?    :را���� ]]Dرا�	ا �]]/48 e]]6m&و 5ت �]]46�$U25    ?Kq$]]� �]]� g]]q$�
 j	&�آ� وآ�	15ا  �Yا!�  . 2003/2004	D$&6% ا	���+?   s��  ?(8G �� �8GMCA �$	$د�� ا	

�)�4ن ب[ـ          : أداة ا��را�� ]Dا ��4ن ،  $+[(�]DG2 68[� أداة  ا�]Dدرا ?]  R])�ح	ا �]&�ـ �[$Kq?  8)[�رة �$U[2 	[    23ا8
�)�4ن بـ D&�آ� وا	�4       10ا]W	ا �]� ��"�ن ا	)�ح[R ب[Un�اء ��3ب6[Dا j	آ� ، �Yا!�8)�رات �$2U 	*8)? �$	$د�� ا	

  .D\اG  ���30� ا	&�آ� ت��$ي �68 

  : ن!�$� ا��را�� 

     ?]  �8�]W&	وا %]Y*&	ا $]�� ا	���+4� �/"y9 �68 ت[$ 4� ا	{I/&	ا �V8? �3$م ب2 دا�&�Uداري دور اOا �Y�36	   �] ر
�$ى ا�داء وا	&[[�دود ا	���+[[? وذ	[[V �]]� j[[*ل ت[[$ 4� آ[[� ا	&��6)[[�ت وب&"[[��4� �3)$	[[� تW[[��8 ا	*8)[[�4           ]]W�
وا	&�رب�4 �68 ا	��آ4! واGه�&�م  b3 ب�	"&� ا	���+? آ&� ت�8�W  ? ت$ 4� ا	��ن� ا	>[�? وا��/[? 	*8)[�4 ،    

{I/&	8&�ل ا g6�c� �4�6 ت"�ون ب��� ا	���+4� وت/s4]W ب4[/�% وه[? �W[\و	4� ا	Y�3[�      وت$ 4� آ� ه�� ا	&��6)�ت �
  ?]]  �]]�!� %��4U$]]"&[[�ل وت	ء اG\]]4[[�دة هA ?]]  ?#[[��&3�ا	6$ب ا]]D[[� أن ا�	إ R]])�ح	ا �]]S$ت �]]Aو �{]]I/&6	 داريOا

48� ب4/�%  �دا "4��% ن�$ا 	"&�&�UGت ا�A*"	ا �  . و�!�� �� ت&��9D% وت�$3

  

                                                             
�4� . دة اOدار�� 	I/&6}�ت ا	���+4� �68 ا	&�دود ا	���+?��ى ان"�9س ا	�43.ب$رزا�� راب�  -  1WU�� �	�Dر .�Yا!�� ا	"��U .اف د�Dب� 98? ��/� . إ

  ) .2004/2005(|آ6? 
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VI- 5-  ا;داء ا �درا� nو����+@ آ�ة ا��5م ا��را��ت ا�!@ �P� @ی����:  

�+��$ى ا�داء :)1(ا�	Pم �+� أح � زآ�ی� ا� *	O درا�� W� �68 ف$A$	ا ��	*V �� R)�ح	ح�ول ا �Dوه? درا
�  ا	3[�م  	9[�ة  	s]��K ا	/�:[}�4  ]D9[�ة  ب&�ر	/[�دي  ا	�4  ]�� �[�ى      ا	] �"� j	�]+[? وآ���	ا  ���cام  �468[]Dا  u]"ب 

4�  ا	&�[�رات ]WK/	ء  " ا�V��]DGر  – ا$]<��$ي   [? اGرت3[�ء   " اGن�)[��  ت�آ4[!  – ا	"63[?  ا	]W&&�[�ري  ا�داء ب	ا 
?��c	*8)? آ�ة وا	�3م 	ا .  

��� ا��را�� �:  2�Dرا�	 �(D�/� �|ي ر�	ا ?(�����"&� ا	)�حR ا	&/�r ا	Dا.  

�� ا��را���  ��: 30  َ�](8G  �]�  �4{]:�/	9[�ة  ا	3[�م  	ا  �]D9[�ة  ب&�ر	/[�دي  ا	�4  ]� 15ا	���+[? ت[% تW3[4&�% إ	[�      ا	
4� و (���� ت/�8 48G15  ه�ة�: �/48 �8G.  

���Vء 68? ا	�3رة ��43س :أداة ا��را�� DGر ��43س / ا$<�  . ا	"63? ا	&3��ح  ا	��ر�� ب�ن��r / ا	"63? ا	

� ه$ ��$bD ودون ا	&�$bD :  ن!�$� ا��را�� Dرا�	ا ��$ى ا	&��ري 	*48 �4(8/W&	ا.  

- r&��رات ب�ن��	ا �4WK/	ذو ا ��$ي اGرت�3ء ?   �468W&ا�داء ب ?��c	ا ?�$� . ا	�3م �ةآ  ? وا	�

��cام   أ �7 ن��rY ت�s43 إ	? �\دي ا	�3م �ةآ  ? ا	��ر�� وب�ا�r ا	"63? ا	��ر�� ب�4 وا	�&� ا	��r إن -]Dا �]� 
rر�� ب�ا�����463� ا	/&�4� ا	�  .  b3 ا	

VI- 5-  ا;د d8��P)� ا;ن �ط ا���5دی�  nو���  :اء ا�.�v/@ ا��را��ت ا�!@ �

4�: )2( 2004درا�� Pbل �+� ا� ��w ا��Fی< K49ب �Dرا�	ا e&��  [? آ[� ه4}[�      اه]&Y*&	ا ���4ر ا�ن&�ط ا	�43د�Vا
             ��[�ب ، آ&[� أب[�زت أه&4[�O�6 أو ب�]W	اء ب�$]D ?K4q$]	[�ي ت��`[2 ه[�� ا�ن&[�ط 68[� ا�داء ا	وا�`� ا �&J/� أو

�g6 ا	J�وف ا	&��4� ب�	�4}[�ت وا	 c� �Dط أو ب��ه[�اف        درا�]I/	ا �� ب�)4"[� ا� [�اد أو ب�)4"[]36"�&/J&[�ت وا	&
 �D�/&	�43دي ا	ا b&/	�4ر ا�V4!  ? اK��� أو ا�9�Oن�4ت ا	&�$ �ة ون�Jم ا	&�9 }�ت وا	�$D�&	ا.   

��� ا��را�� � :  �4	�9:O2 وا�Dأه�اف درا �4�ا �mآ s ا$�رأى ا	)�حR أن XY�<V و�&4!ات ا	&/�r ا	$KS? ت
  .وح� ا	&��

�� ا��را�� ��:            �]K4q6$ن وx]I� ���]	وا �� �[� ا	"[���46 ب�n[�رة �9[� ا	&9��[]8$&�� �]68 �Dرا�	ا �&��� �&�I�
� ب$اA[�          ���240� إداري ورWA y4Y[% وب6[� 8[�ده%    ]43(# �4Yا$]I8 ��4[�ر 48/[Vم ب��]A %]` ،50 [�د %   �]&��� �]�

��ر V6? أي أن2 اSا� �Dرا�	120ا  �	�4 إ&W3� 60ي و ���� إدار 60 �د  %WA y4Yر.  

�)�4ن : أداة ا��را���� ]]Dا �وت[[% و+[[ �]]Dرا�	 ��)�4ن آ[[lداة 	�&[[� ا	)�4ن[[�ت وا	&"6$�[[�ت ا	*ز�[[]]DOا R]])�ح	م ا�c�]]Dا
�  ��[[[�ور �&m[[[� آ[[� ��[[[$ر ن&[[[4A b[[[�دي    V62[[�ص ب[[[�	/b ا	43[[[�دي ���[[$ي 68[[[�    ]]]`*` �]]68 �( 8)[[[�رة �$ز8[[[
�)�4ن |�V �Vص ب��داء ا	$K4q? بـ آ&�  و+� ا	)�ح) ا�وت$A�ا#? وا	��&3�ا#? وا	46)�ا	? Dا R20  8)�رة.  

4� : ن!�$� ا��را�� 	��� إ	� ا	/��rY ا	Dرا�	ه��  ا ?  R)�ح	ا �Sو:  

                                                             
1 �(8 �W�&	م 8)� أح&� ���زآ ا*W	ا .�468�  u"&��رات ب	ا �4WK/	رت�3ء  ? اG&��ري ب��داء ا	ا ?��c	*8)? آ� وا	�3م ة	راة . ا$�� دآ	�Dر. � آ46� ا	��ب4

�  . 2003.ح6$ان . 	6)/�4 ا	��م  ا	���+4
2  - g��I	ا j	�&	8)� ا.�� نJ� ا	"���46 ب��nرة �9� ا	&9���Uو �� ?K4q$	ب��داء ا ���A*8و �8)� ا	�I ? ��&� أب$ .إ:�اف ا	�آ�$ر . ا�ن&�ط ا	�43د�

�7K	ا. �� ن��g 	6"6$م ا��/4"��U. ض���	2004.ا .  



وإ�����!>ـــــ ا�!?�ی< ب .�.ع ا�+*( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا�/0# ا;ول   
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� ا	W[[�ب3� وان آ[[�ن ا	�Y�]]W ه[[$ ا	[[/&b ا	43[[�دي ا	[[��&3�ا#? `[[% ا	[[/&b ا	43[[�دي    -]]`*m	ا �ه/[[�ك ت[[$ا � 	Eن&[[�ط ا	�43د�[[
64�  ا	6)�ا	? `% ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?{+ �U ب>$رة.  

-  �Wى �"�آ�Vوه/�ك 8$ا�� أ ?K4q$	ى ا�داء ا$�W� � �8  ? ر�W�43دي ت	ا b&/	ب� s6"�  .ت$�U �8ة 8$ا�� ت

-  ?K4q$	&3�ا#? وا�داء ا��	�43دي ا	ا b&/	ب�4 ا �(U�4 ووY�<إح �� ارت)�#24 دا	A*8 ح[�4 ت9[$ن ه[��    . ه/�ك ? 
6)4� ب�4 ا�داء ا	$K4q? و نD �A*"	�43دا	?  ة&�? ا	46)�ا	ا#? وا�A$ا�وت.  

VIII-  �5ب�	ا��را��ت ا� Oب� �ا�*��� �ا��را� �ن��� :  

69� ا	)�[R و �و+[2 وتW[�ؤGت2 ، و�[� V[*ل �[� 8[�% رS[��  [? ا	�راD[�ت           ��V �� �7*ل �� I� ?  2�4+$ت
��4K وب�9I وا+� �� ه�� ا	�را�Dت ا	�Wب3�  [? ت���[� و+[   W�D �Dرا�	أن ه�� ا �)XY�]<V b و�&4[!ات   ا	�Wب3

  ��)�4ن أن&�ط ا	�43دة ا	���+4D�4 �/�� أ��7  ? ب/�ء اK�Wآ&� ت ، ��g6 أن&�ط ا	�43دة ا	���+4c�.  

� بـ Dرا�	4! ه�� ا&�  :وت

 :أدوات ا��را��  �

� ت��46 ا	&)�راة A>� ا	$A$ف �68 Aل ب���&"�D&�رب�4 ت% ا	ى ا�	 ��)�4ن 	&"� � أن&�ط ا	�43د�DGا e6&"�Dا R4ح
��4 ا	&)�ر��ت �W��D �4&"? ب>�ي 	Wز ت����"�ن4� بDGا e&*8)�4 ، ��9 ت	+? ���	ى ا�داء ا$�W.  

�  �Dرا�	ا �/48 :         �]{K	 [$#/? ا�ول	ا %]W3	ا �� ا�واb]D 	9[�ة ا	3[�م  [? ب�$	[{  ?(8G �Dرا�	ا �/48 e6&:
U20    %�4و��رب . �  .وه�� ا	"4/� ا	�? 	% ت���ق إ	��4 ا	�را�Dت ا	�Wب3

� �9� �Dرا�	ن ا :     %]	 ?]�� بK�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي بK�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي وه[? ا	K[�ق ا	Dرا�	ه�� ا e&�اه
 �(A �� �Dرا�	ه�� ا �m&ب �Jت�. 

    %]J"� �]� e]3Kن وات �� �� ا	�را�Dت ا	�Wب3�  ? �KSت أن&�ط ا	�43دة ا	���+4Dرا�	دت ه�� ا�K�Dو2468  �3 ا
  :ه�� ا	�را�Dت  ? 

1. ?KS$	ا r�/&	ام ا�c�Dا .  

�)�4ن  .2DGام أداة ا�c�Dا. 

3.  �S�V �K<+? ب���	وا�داء ا ���8 �K<و�$+$ع ا�داء ب � .اOه�&�م ب&$+$ع ا�ن&�ط ا	�43د�

 ?  �m&��� �8 ا	�را�Dت ا	&�Iر إ	�D ��4ب�3  Dرا�	ف ه�� ا*�Vأ�� ا:  

�$ى ا�داء ا    .4]]W� ر�]](�� ت�46[[� ا	&)�ر�[[�ت ، وا8]]A��(ب ��"�ن]]DG*8)[[�4 ب�	4[[�س أداء اA  ل*]]V ق�]]K6	 ?]]+���	
�$ى ا	"�م 	��� ا	K�ق W&	9�6% �68 ا	$ح�4 	&\:� ا	&)�ر��ت ه$ ا	ا.  

�$ى أداء          .5]W� �]68 �46&[�رب	 �� ت[l`4� ا�ن&[�ط ا	�43د�[]4K4آ �� وه$  �"� [Dرا�	ا ���	"�م 	ف ا��	ز��دة �68  ا
�$ى ه�� ا	K�ق �� حR4 ا�داء W� � .ا	*8)�4  �? ت��ف إ	� ت443% و�"� 

VIII- 8*�ت اf0 وا� Hه��/ �:  



وإ�����!>ـــــ ا�!?�ی< ب .�.ع ا�+*( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا�/0# ا;ول   
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6�6D ?  �4`l$آ�% و /�"� �� د:ا���5دة ا��ی����  -1 	8)24 G ���ح�W 8*وي بlن�� ا	/�Iط ا	�ي �&�ر2D ا	&�رب ت
%�6 ��"�ون$ن 	��s43 ا�ه�اف ا	&�U$ة "�� �$ح�ة �&� ��V s ��4% وU$ت  

 [? 8G)4[2 وز�[�دة دا "4[��%  إ	[� ا	�[�رب       ه[$ ا�D[6$ب ا	[�ي ��)"[2 ا	&[�رب 	6�[l`4�       : ن Z ا����5دة ا��ی�����     -2
، �W �/&	وا  

3-     @bا����5دي ا;و��.)�ا Z �و ه[$ ا	[/&b ا	[�ي �9[$ن  4[2 ا	&[�رب ��[$ر ا	"&46[� ا	��ر�)4[�          :  )ا���ی�!��.ري (ا�
 ���IA�/� دون b3  &�رب	�4 أوا�� اK/*�8  24 ت	و�9$ن دور ا.  

4-     @bا����5دي ا����ی �5ا Z ��W[&�  4[[2 ا	&[�رب 	*8)[[�4 ب�[��� �[� ا	�[[��V  [? ا	"&46[[�       و ه[$ ا	[[/&b ا	[�ي  : ا��
 �  .ا	��ر�)4

و ه[$ ا	[/&b ا	[�ي �9[$ن  4[2 ا	*8[� ه[$ ��[$ر ا	"&46[� ا	��ر�)4[� و �9�K[?            ) : ا��8+�ا��@ (ا�� Z ا���5دي ا�*��   -5
      �]D$	[�ق وا�	4[�ر ا�V3[�ار  [? ا	ا ��6]D �8 زل�/��Y ا	�[?  ا	&�رب ب�	�ور اO:�ا ? �� حR4 ت���� ا�ه�اف و �

�x*ل آ[� إ��9ن�4ت[2 و          ]Dت&9/[2 �[� ا �]A �]8*	ا �تW&� ب��s43 ه�� ا�ه�اف 	*8)�4 ، وذ	j �68 أD[�س أن ح��[
 bx7	2/8 ا gKcت.  

�g]]6 واU)�ت[[2 و����[[2 ا	�[[? ��[[�ده� ا	Y�3[[�         : ا;داء ا��ی����@  -6c&	  ��]]4K/ل 8/[[� ت*]]V ?]]+���	ه[[$ ت>[[�ف ا
  ) .ا	&�رب(ا	���+? 

�&�ار  w�� � @ : 24 ا�/�یC ا��ی��  -4DGا �	وت� "2 إ s��K	*�8 ن�$ ا	2 اU$ت ?�  .ه$ ��>6� ا	3$ى ا	
4� : ب���ن ا�/�یC ا��ی��@   -5U��  .ه$ ا	�9I ا	�ي �>)�  24 ا	s��K ا	���+? ��&��9D و	2  "�	4� وإن

  

  

  

  

  



 

 

    

 

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• ���3� . 

  .��x$م ا	�43دة  •

  .نJ���ت ا	�43دة  •

  .أه&4� ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+?  •

  أن$اع ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+? •

  �9$ن�ت ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+? •

  .ا	6W$ك ا	�43دي  •

  . ن&�ط ا	�43دة ت>/g4 أ •

  أن&�ط ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+?  •

  ت>/�K4ت أV�ى �ن&�ط ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+?  •

4� �4Aدة ا	s��K ا	���+?  •K4آ.  

68� 	6&�رب ا	���+?  •�K	�43دة ا	ا.  

  . Chelladurai.أ8&�ل :4*دوراي  •

•  �  . �Vت&

 



.ا���5دة ا��ی����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا��Aن@ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ���5�:  

  � ، ?8�]]&�UG8[[� ا�K�� ت")[[� ب>[[$رة وا+[[�� J� �]]8[[�ه� ا	]]48�&�Uه�ة ا�]]q 43[[�دة	ا �]]I  ح أو�]]���ت[[� �468[[� ن
     R]4ح، �]8�&��g6 ا	&$اgA ا	�? ت>[�دف ه[�� ا	c� ?  ��Jو ن*ح �� �8�&U  �]ا �)[�ز دورهO    �]8?  [? ت����]&�U

� ��اح[� ان�[�ز ه[�� ا�ه[�اف       ](A&�[�م و��ا	ا�دوار وا �ه�� ا�ه�اف وت$ز� s43ت� b�V �+وو �8�&�أه�اف ا	
� 	S$6$ل إ	�(D�/&	ا �Y�D$	ل ا�&"�Dل ا*V ��  اد� E	 �9&� ز���$ى انW� �68أ.  

� إ	[� q[�ه�ة ا	43[�دة          ]U��	ا y]+[?  [? أ����	ا s]��K	أو ا �8� ا	���+[4�&��g6 ا	�&��8ت ن�� ا	c� و�68 ��ار
ا	�? ت6"� دورا آ)4�ا  ? ت�s43 ا�ه�اف ا	&�U$ة وا	�? ت"y9 ا	�>$رات وا�ه�اف �� إنI[�ء ا	K[�ق وا	/[$ادي    

�3 4� ا	���+4� بlب"�ده� ا	��ب$�� وm	وا �48�&�UGا.  

�>�د وا	�s�$W زاد ت"�د ا	&W\و	�4ت دا�V ا	s��K ا	���+? AGل ا��� ��	$Vب� �و�� ا	��$ر ا	�ي ت"� 2 ا	���+
، وه[$ �$+[$ع اه�&[e ب[2     وت�J  ��8�K�ت �8ة ��Jه� 	�436دة ا	���+4� �/�� وأه&�[� 4A[�دة ا	&[�رب ا	���+[?     

/4`*` �/� �  .�ت ا	3�ن ا	&�+? ا	"��� �� ا	�را�Dت ا	x�ب4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا���5دة ا��ی����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا��Aن@ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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I  م ا���5دة.�/�  :ـ 

� �� A$د و�Aد و�4Aدة ، و�Aد ا	�اب� أي ��I أ����� |�Vا ب�43ه�    x	 �43دة	ان .)1(ا��$W	ر #�رق ا$�  و �3$ل ا	�آ

�  �3د  *ن ا	�اب� أي �Dر أ����� �$��U 	�� أ�� �Dق  *ن ا	�"A�4W	ا y98 "�ب	ا �x	 ?  �43دة	رإن ا�D أي �  اب

  ��K6V")2(.  

   %���	 �U$� G�44 وY�<V�43دة �� #�ف ا�	ا g��"ق �68 ت�K% ��9 ه/�ك ات	)�$ث ،	ت وا�Dرا�	أ��  ? ��4ان ا
 �4m9	�9 ن*ح�  ? ا	ه�ة،و�J	ه�� ا ?Dار�	 �4"U�&آ �&���K$�� واح� 	�� ، �9$ن دs4A و��U� 	&"�ن? ا	�43دة 	4"

 "�	 e"]+و ?��*ف راU[� إ	[�        ت��K� ?]  s]K$��[� ا	"[�م    ��[g ا	43[�دة أن�[�    �� ا	�"���Kت ا	]VG9[$ن �9&[� ا� �]Aو
� ، وآ�	j إ	� ت�آ4! أ��Sب�� U �68$ان� �"4/[� �[� U$ان[� ا	43[�دة      �3m	9$ن�ت ا� R4ت �� ح�"&���*ف ا	&Vا

 *m& :  

� ب�$      :" ت"��g ح�W ��&� 8*وي *]&J/� �]8�&U 3$م  �4[�  [�د �[� أ [�اد� ?�D 2]4U[6$ك أ �اده[�    ه? ا	"&46� ا	
��ك ب4/�% I� ه�ف s43ن�$ ت� �Aد�S ��&[�8?      ))3"	� "�% ب��(UGن[� ا�� /*ح� أن ه�ا ا	�"��g رآ[! 68[� ا	

 ���آI&	ا�ه�اف ا s43��	 �48� وآ"&46�&�Uه�ة ا�J�436دة وأب�زه� آ	.  

� �&j]6 ا	3[$ة ا	&[\`�ة 68[� أ �9ره[       :" ت"��g ا	�4W 8)� ا	"�	? *]8�&���4� أن   وU$د  �د �[� ا	]W8�ه� و��]Iو� �
��s43 �>�	��% وأه[�ا �% 68[� :[�ط أن �9[$ن     	 �&Y*&	ق ا��	��8 ب��/Aوإ �8�&��6"� دورا ا���ب�4  ? ح�آ� ا	

��4ره� ا	&�u و	K� y4�و+� ��468 Vوا �8�&�  .ه�ا ا	�"��g رآ! �68 دور ا	�Y�3 و�KSت2  و، ) 4("ت�ب"� �� ا	

8� �� �3[�م  4[2 أح[�ه% �"�$6[� ب���3[� �3/[� ب�[� ا�V[��� ب[lن           ا	�43دة ه? ت�8�K ب�4:" ت"���U gآ$ب �&U أ �اد
   �� D$ف ت���W إذا 8&6$ا ب�	���3� ا	&3��ح[� أو ا	&�6$ب[K69�� ا	(Wن rY��ون*ح[� أن ه[�ا ا	�"��[g ��آ[!     .  )5("ن

8� و#��3� �4Aدت2 	�% �&�� ب�4 ا	�Y�3 وأ �اد ا	A*"	�68 ا.  

* y$ن	ه4&/� و g��"�43دة " ت	ا    ���آ]I� ن�[$ أه[�اف �8$&�، ون*ح[�  "ه? 6D$ك ا	K�د 8/��� ���� ن�I#�ت �
 �8�&�  .بlن ه�ا ا	�"��g �)�ز ا	�43دة �� V*ل ت>� �ت و6D$ك ا	�Y�3 ت��� ا	

�4[�ر 68[� حW[� أD[&�ء           : " 1974ت"��g ��&$د أب$ ا	/�4 *VGا s]��# �]8 %�ه? ذ	j ا	/$ع �[� ا	43[�دة ا	[�ي �[
 �&6m� �44"�وه/[� ن�[� أن أب[$ ا	/4[� 8[�ف       )6(.."���ث  ? ح�Gت رؤ�Dء ا	"&� وا	�&�$ر�� و�4[�ه%  �"4/� أو ا	

 �Y�3	ت���� وت/>�4 ا �4K4�8 آ R�(	ل ا*V �� �43دة	ا.  

�&� 68[� أ�[� �[� أ�[$ر ا	[��� وا	[�ن�4 ، وت��[� أن ��[�ي أ��ه[� 68[�           : " ت"��g �8رف ت��� *�8� ت�&U �� ��
د ، إG وG ب� 	�� �� �Y�A �3$ده[� 	4�&[� :[&��6 و��K[� نJ[�م أ��ه[� ، و��ا8[?        ا	�Wاد ، وت9$ن 4D�ت�� �68 ا	�:�

  ?]/(� �S2 �� أ	ب�  G �Y�3	أن ا j	ح�� ، وذ*S د�WK	ا �� �و�&/ ، ���8�&U ر�I�ت>�ف أح$ا	�� و��م �68 اGن
 %���Jن �K�� �أ� j	ا )7("2468 أ��� و��9% ب2 ب4/�% و�68 ذ g��"�8�&�د� �68 إب�از ، وا	&*ح�  ? ه�ا ا	  

                                                             
1 x6	ا ?  �� . 660ص . 1986. 29ط.ب4�وت .دار ا	&I�ف . .  � وا�8*مـ�	&/
� ا	K*ح .  ا	�43دة  ? ا	3�ن ا	$اح� وا	"I���. ـ د #�رق ا	W$��ان  2(�9� .�  . 2002. ا��Oرات ا	"�ب4
  . 15ص . 1998سنة  – سيكولوجية القيادة الرياضية –محمد حسن عالوي . د  - 3
�&�8? وا	�3m ?  � ا	�43دة ا	&�. أح&� A$را�� . د -4UGا ?WK/	ر ا$J/&	ت9!ة �68 ا . �4"���� . د�$ان ا	&�)$�8ت ا	/D2007 . 26ص .   
   . 27ص  ا	&�U� ا	�Wبs. أح&� A$را�� . د  -5
 . 27ص  ا	&�U� ا	�Wبs. أح&� A$را�� . د -  6
 .ص .110. 1995.  1ا	�)"� . . ب4�وت. �/I$رات 8$��ات .ا	�!ء ا	�اب� .  ر�Y�D إV$ان ا	>�K وV*ن ا	$ �ء. �8رف ت��� . د -7
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�g6 أ �اده�c� �4ب �A*"	4% اJ/ح��، وت��8� وب��Y�3 ون�&�  .أه&4� ا	�43دة ودوره�  ? وU$د ا	

              ?]  %�]Wت ?]�4� ا	]W4Y�	ان[� ا$�ور�% ا	�I"� و ا	�K�ع  ? ت���[� ��K[$م ا	43[�دة إG أن[U$� 2[� اتK[�ق 8[�م 68[� ا	
 زا	[�ور ا	[�ي ��7[&� ا	�[l`4� و ا	�8�K[�، و�3[$د ن�[$ا ن�[�         "ا	43[�دة بlن�[�    �&9[� ت"��[g   ه[�ا ��  و،ت"��g ا	�43دة

 �44x�  " .ا	��ف و�/�r 2/8 ا	

II-  ی�ت ا���5دة�Kن:  

 ���Jت ن���J/	�43دة ، و�� ه�� ا	ه�ة ا�q �4WK�8$� نJ���ت 	&��&�ع �UGو68% ا yK/	�4  ? 68% اm)�ح	ا �و+
 �4K4q$	ا ���J/	4% واJ"	ا �U�	ا 	وا �46��9�� ا	��J/	وا �468�K�� ا	��J/	وا ، �4"A$ا	ا ���J/.  

%4J"	ا �U�	ا ���Jع  ? ن�&�UGوا yK/	% دورا ب�رزا  ?  إن �\آ� 68&�ء ا�	ي �9$ن �	ء وا�&J"	ل ا�U�	ا
�&� بlن�% �&�96$ا �Aدرا ���ا	�3رات وا	XY�<c وا	&$اه� ت$+"�%  ? ��آ! ا	�43دة ��&� آ�نe ا	J�وف  ا	&

gA&$ا	وا $� ?�� ا	K6�c&	ن��ا$�Uت أ��. ا�&W	ا ���Jأن ? ت3$ل � ن �46Vدا �� XY�<V ت4/�$9��	 �Y�3	ا  )
 �4<c: XY�<V (�43دة	درا 68? ا�A 26"�� أو ا	&$gA ت �3m	ى آ��Vرات ا��(�8G�8 ا �J/	ب>�ف ا ��U�/	ا.   

• ���J/	أ�� ا  �4K4q$	ا )�8� ) ا	&�د��&�� XY�<V ا	Dب�را %��8ه% 68? ت�s43 وا	�? ت�W ت$+� أن ا	�43دة ت�
�4x�ة  ? ا	�3دة� XY�<V �8 R�(	�8 ا �J/	ا�ه�اف ب>�ف ا . 

•  �4"A$ا	ا ���Jن  gA&$ا	ا ?  �Y�3	ا �4<cIب %��   �? ت�K6�c&	ا gA6&$ا	6$آ�4ت و �3 W	4�  ? اxوت �K6�c&	ا
�48�&�UG3$ي ا	وف وا�J	ذ و �3 وا$K/	�4�ة واW	46* �� اA را�A �Y�3	ا j6&ب2 و� � . 	gA$&6 ا	&��4

� و�q �A�تK6�c&	&9$ن�ت ا	�8 ب�4 ا�K�468�  ? ا	�43دة 68? أ�Dس ا	����9 وا	�K�� ا	��J/	ت% ذآ�ه�  ?  ا ?�وا	
  . 8&�46ت ا	�43دة

�&�8? �8 ا	�Y�3 أوUGا ?Y�<Vا� g6�cا  و��Y�A �(�"� ?Y�<Vا� R4ح �K6�c� +?  �96 دور و���م���	ا �Yا�	ا
�&�8?و��U 	 و�"&� �� ا	�&��8تUا�ه�اف إ#�ر ا s43��48� وت$�U 24U$ده� 	�&�UG�8ت2 ا�W� �<3� 2U$ . 

Gب�� وا �&"� ?��)� 78$ا  ? ا	�&��8ت ا	"� G �8�&�`�ا  ��4 \�9$ن ��l`�ا و�  �ض 468� أن وأY�<V? ا	
8� �V+"� 	3$ا�8ه� وA$ان4/���&�8� �"/ �/K"* �� �$اgA ح�4ة ا	�&�? ا	3$ة ا	�ا "� ونJ&�� ، و�� `%  �Y�3 ا	

8�  ? ا	/&$ 	��s43 أه�اف ا	"&� أو ا	&&�9 ا	&�8�W وراء ا	��8�K ا	�&�8?  26 دور�&�ا	�&�8?  ا	�ي ��8�W ا	
�8�&�  . ? +$ء ا	J�وف وا�و+�ع ا	&��4� ب�	

46��9� 	�436دة بlن�� ت"�&� 68? 8/>��� ه&� �� V*ل ا	>�وي ىو�� •�� ا	��J1(ن (  �K�43دة آ	�43دة وا	آ&"6%  ا .
�"�اد 68? ت$24U وا	�l`4� وا	��8�K  	�436دة  �? ا	�3رة و	�	j �&�9 ت$+�4 ذ	V �� j*ل ت"��g ا	>�ويDGوا

s43���  �� ا� �اد وا	�O b4�cن��ز ا�ه�اف 	��J>�وي  ? ن	ا s3�� j	ل ذ*V و�� ?Y�/(	4� اx�ا	�$ازن وا	
46��9� ا�ب"�د��  ?  ا	K6�c&	ت ا���J/6	 �4D�D�43دة �$+�� ا�	4�أن ا`l�وا	��8�K �� ا� �اد و��sK  ا	�43دة ه? ا	

���9�468� 68? أ�Dس ا	�K�� ا	��J/	ا �� j	وأن  .  ? ذ  �� j	ذ sK�ا	�43دة ه? ا	�O b4�cن��ز ا�ه�اف و�
4�ا أ��SبK4q$	ا ���J/	 ا�ه�اف s43�4 ت�(D ?  �8�&�� XY�<V ا	Dب�را %�  . حR4 ت�

� ا	و •��J/6	 �3 و�4KA$&   ?WK/	8? وا�&�UGازن ا$�ا	�43دة ه? ت�s43 ا	�$ازن وا	�4x� ا	)/�Y? و��% ت�s43 ا	
gA6&$ا	8? و �3 �&�UG)/�ء ا	4�  ? اx��  وا	��J/	أه�اف ا s43ت� %�� j	وب� �&��وا	J�وف ا	&��4� ب�	&

�&��� ا	&��V ?  �46��9�8� ا	�&�  . وا	

                                                             
 . 33. 32.ص ص . ��U� �Dبs .#�رق ا	W$��ان .د -  1
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III  �ـ �?�ی< ا���5دة ا��ی���:  

*V �� ن��lب ���8� �&�9 أن ن"�ف ا	�43دة ا	���+4 �K<�43دة ب	ا g��"ل ت"     �]Vص دا�c]:3[$م ب�[� أ� ?�ا	&�&� ا	
� ب�	/ �J	Y�<V �� ���"6>�% و�&4[!ات�% ا	�[? تW[&� 	�[% ب�O:[�اف      S�V �S�/� ?  +? �"4/$ن���	ا s��K	ا

 s��K	أ �اد ا ?Aت ب4/�% �68 ب��A*"	4% اJ/وتs436$آ�% ن�$ ت�D 24U$ة  وت��W&	1.("ا�ه�اف ا(  

�  [? وb]]D ا	/[[�دي و ا	s]��K ا	���+[[?     ]]68�K	43[[�دات ا	9[� ا	 ���]]: g]]��"�رy4]]Y ا	s]��K ، رy4]]Y ا	K[[�ع  (وه[�ا ا	
� وا	"�[�د   ...) ا	���+?،ا	&�رب  �J/	*8)�4 و 8&�ل ا	/�دي �� ا	ون  ? ا�V"&�ل ا�	آ� ا %�  s��K	أ�� أ �اد ا ،

�Dا��	ه[�اف   . واE	 �(]W/	أ�� ب�            y]6�� �]� �]A*ت���[�ه� ان� %�]4  %��� �W[\و	? ا	s]��K و`3[� K]W6  y]9"ت ?]�وا	
4�  ? ت9$�� ا	s��K ا	���+? `% ��% ا	�[�رج  [? ا�ه[�اف  [? ب[�A? ا	43[�دات آ[�        W4Y�	/$اة ا	ا �(�اOدارة وا	�ي �"

6��9� ، و��mل �68 ذ	[j ��[�د ��y]6 اOدارة  [? ب�ا�[� ا	&$D[% ا	���+[?       �ه[�ف ن4[�    ح�W تc>>2 وب>$رة �
�% ا	&[�رب ب�	��ن[� ا	K/[? وا	$S[$ل           ]�� R]4&�[�م ح	زع ا$]�ا	)�$	� وه�ا ا	��ف ا	�ي ����6 تA s]��  ��$9[$ي  

 g69��$��ت ا�داء وا	&W\ول ا	&�	? �W� �<Aأ �	*8)�4 إ	دب����n*8)�4  ب	ا ��>�در ا	�&$�� ا	�? ت��6)�� ن48$
 s��K6	 �469I&	ا 

 IV ا���5دة �@ ا� "�ل �ا��ی��@  ـ أه �:  

�&� �>x� وآ4x�� �� ا	�&��8ت 	2 �� و�&�9 ا8�)�ر� ���I(	ت ا�"&���&�m ا	s��K ا	���+? :�9 �� أ:�9ل ا	
� 68[[� وU[[$د ا	s]]��K ا	���+[[?    ]]J ��&	ه[[? ا �4� 	436[[�دة ا	���+[[4]]D�Dا� �]]K4q$	[[� ت��343[[� ، وا	إ �"]]W� أه[[�اف

         ]V �]� �]Uا$�� و	>[�	���  [     و���و	� ا	�>[$ل ��U �]D�9� �]68[�ة ت"[!ز ه[�ا ا	]8�&��   ?*ل  ا	"&[� �[� ا	]8&46
�&��48 ن��U[� ب[�4 أ [�اد� 	��s]43 أه[�ا �� ،  �	43[�دة        �ت�ب$�Uت"��* ا s43������U آ�  ��s ر��+?  	�� �48�&�Uا

� �[� ا� [�اد آ&[�           ]8�&U ?] �4 و]"� e]Aد واح[�  [? و�]K	 ا� �اد آ&� �&�9 أن ت9$ن �� �8$&��&�9 أن ت9$ن 	&
K	 �9 أن ت9$ن&� �m�43دي ه$ أآ	ور ا�	ي �3$م ب��	ا XcI	ا� �اد ، وا �/4"� �8�&U ? �4 و"� eAد واح�  ? و�

4� ��&[� �[�ن% ب[lن         ��]D رة$���s43 أه[�ا �� ، و [? ا8�3[�د ا	[�آ	 �m6$ب ا��Dت�� وا��Uب�� �D�Wإح �8�&�أ �اد ا	
2�8�&U ت3$م ب�� ?���6)�ت ا	&�&� ا	� s&"ب %�K��>�S[�ت 68[�     ا	�Y�3 ه$ ا	XcI ا	�ي �VGا �ز�[$�و�3$م ه$ ب

أ �اده� و��Wه%  ? إ��8ء ن&�ذج 	�36رة  ? اOن��ز و�"&[� 68[� ر [� روح�[% ا	&"/$�[� و�[�ا � 8[/�% و�"&[� �[�          
 %�6(3�W� �4�lت �U�43دة ت9&�  ? )2(.أ	ا �  : وl  2468ه&4

�g]]]6  أن�[[[� ح36[[[� ا	$S[[[$ل ب[[[�4   )1c� +[[[�44 أو���	ا b]]]�V �4]]]"[[[���46 وب	أوا s]]]��K	/[[[�دي ا ا	ا	 ?]]]+���
 �46(3�W&	�4ت وه? .وت>$رات2 ا���ات4DGه4% وا�K&	ا �  .ا	)$ت3� ا	�? ت/>�� دا��6V آ� 

2(   ?  ���ب4�G3$ى ا	+?  ت�48% ا���	ا s��K	�9ن ا�Oر ا�A �4(6W	ان� ا$�  .وتX463 ا	

  .ا	�4W�ة 9I� �68*ت ا	"&� وح��6 ، وحW% ا	c* �ت وا	���4U ب�4 ا�راء   )3

4� وت�ر�� ور��8� ا� �اد ب�8�)�ره% أه% �$رد ت/  )4&s��K6	 .  

5(   ���c	 ��K4q$وت �  . ا	s��K �$اآ)� ا	&�4x�ات ا	&��4

6(    ��W+?ت���	ا s��K6	  ��$D�&	ا�ه�اف ا s43ت�.  

  
                                                             

1 -Raymond THOMAS  et all .Manuel de l'éducateur sportif  – éditions VIGOT .10eédition .1997 Paris . p 456 . 
� ا�آ�د�&4� .   1ط . اOدارة  ? ا	&�4ان ا	���+? –8>�م ب�وي . د . د ح46% ا	&/4�ي  - 2(�  ص .  1991ا	�3ه�ة  . �9
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V  @ـ أن.اع ا���5دة �@ ا� "�ل ا��ی��:  

� أن$اع ه? . 4% ا	&/4�ي و د ? ا	&�4ان ا	���+? ا	4m9� �� أن$اع ا	�43دة وح�ده� آ� �� د ح6`*m)�ي ب	8>�م ا:  

وه$ ا	XcI ا	�ي ت% إ�8اد� s��# �8 دراD[�ت �"4/[� وتV ��$]9[�ص 	9[? �9[$ن A[�درا 68[�         : ا	�Y�3 ا	&�/? -1
ت$	? �W\و	�4ت  ? ا	�4}�ت وا	&\�WDت ا	���+4� ،و���3+� أU�ا رD&�4 �68 8&26 ، و�A ت% ت!و��� ب�	"��� �[�  

6�  4&� �6?  ا	&"�رف وا	"6$م �m&�:  

�&[$ع ا	���+[�44          * � �]� �]Y�3	ت"��[� ا ?]  �V�]ت ?]��&[�ع ، اOدارة     ( ا	&"�رف وا	"6[$م ا	UG68[% ا ، yK/]	68[% ا
 ���I�  ...) .ا	���+4� ، 68$م ا	�44W� ، ا	

 * �Y�36	 ?+���	ا X<c�  ...).#�ق وأyD ا	��ر��،  A$ان�4 ا�	"�ب ا	���+4� ( ا	&"�رف ا	�? ت��V  ? ا	

�"�اد و�� �� "2 إ	� ا	��$ع 	6"&�  ? ا	&\�WDت وا	�Z4ت : ا	�Y�3 ا	&��$ع  -2DGوا �ه$ ا	K�د 	��2 ا	$eA وا	��)
  :ا	���+4� و�"&� ت�e ا:�اف ا	�Y�3 ا	&�/? ، وت�&�m أه&4� وU$د ه�ا ا	/$ع �� ا	�43دة  ? ا	s��K ا	���+?  ? 

��8�  ? ا	s��K ا	���+ - �K<&�/�44 ب	�3دة ا	ا X3ن ?.  

-  �� ا	"&4�$��c	ع وا$��  .ت/&4� روح ا	

  )1(.إ+� � ���رات ون�I#�ت ���Uة �A ت9$ن �3K$دة 	�ى ا	�3دة ا	&�/�44  -

�[$	� �)�:[�ة �4Aدت�[� وت/J[4% أ8&�	�[�           : ا	�Y�3 ا	�)4"?  -3� ��Y�]78و�[� ب[�4 أ �]8�&�ه$ ا	�Y�3 ا	�ي �/)sm �[� ا	
 �Sت$ا ��&��8ت�� ن و�9$ن ح36Uت�� وا�#�I/$ع  4&� �6? ون	ه�ا ا �  : ب4/�� وب�4 ا	�Y�3 ا	&�/? وت�&�m أه&4

� ا	&�Iآ�  -�Uو�$ا ���ر�� ا	I)�ب �68 ت�&� ا	&W\و	4	 �S� .  

� إ	� إ���د ا	��ب"�4  -S�  )?"4(�	ا �Y�3	3$ده� ا� ?�8� ا	�&�  ) .وه% أ�78ء ا	

  ) 2(. ب2Y�3 أو 8!	2أ��Sب ا	3�ار ا�ول  ? إ:"$ر ا��78ء بlن ا	�Y�3 ز��64% وأن�%  -

 VI  @ن�ت ا���5دة �@ ا� "�ل ا��ی��.��  :ـ 

 ?	��4�  ? �9$ن�ت ا	�43دة �&�9 ت$+���4  ? ا	�9I ا	D�Dأرآ�ن أ �  :ه/�ك أرب"

  

  

  

  

 #�Fن�ت ا���5دة �@ ا� "�ل ا��ی��@ ) : 1(ا�.��)3(.  

  
                                                             

1 - yKنsب�W	ا �U�&	214ص .  ا . 
 .  215ص .  ��U� �Dبs. 8>�م ا	)�وي .د.  ح46% ا	&/4�ي . د - 2
$6 �>��� .  ���رات ا	�43دة  ? ا	&��ل ا	���+?. أح&� آ&�ل ن>�ري . د . �>��K ح�4W ب�ه? .د - 3�� ا�ن(� . 5ص .  9� .2006
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1 VI  ا��5$� / 1ـ:  

8� ور�!ه� وا	&��[�ث بW6[�ن�� وا	&W[\ول    �"�)� ا	�Y�3 �� أه% S�/8� و�9$ن�ت 8&46� ا	�43د �&�ة   �$ S$رة ا	
��4� ت�s43 أه�ا �� �/� V*ل V)�ات[2 ا	W[�ب3� و#&$ح�ت[2 و�\ه*ت[2     Wو� ���KW6  �+6)�4ت�� وواDب�4ت�� و���8 ا�
     ����c�]W� ?]�ا	"6&4� وت9$�/2 ا	cI>? وات��ه�ت2 و�Aرت2 �68 ا	�l`4�  ? ا�V �� ���V*ل ا	$�Y�]D وا	�[�ق ا	

	 �8�&���s43 أه�اف ا	.  

 �&6W	ب"�4 �[�          1993و�"�ف 68? ا�]�ب6[$غ ه[�ف �"[U�      ?]  �4[ أا	�Y�3 بlن[2 ا	Xc]I ا	3[�در 68[� ا	�[l`4�  [? ا	
 �  .+$ء ا	�4x�ات ا	">��

� ا	&�ت)�[[�    : " إ	[[� ا	Y�3[[� ب�ن[[2   1998آ&[[� أ:[[�ر حW[[� 8[[*وي  �]]Iا�ن s]]W/2 و�]]U$� [[�ي	ا �]]8�&�ا	K[[�د  [[? ا	
��s43 أه[�ا � 	 �8�&��               ب�	]8�&�� ا	[�ي �&�j]6 أآ)[� A[�ر �[� ا	/K[$ذ وا	�[l`4� 68[� أ [�اد ا	]8�&�� وإن[2 ا	K[�د  [? ا	

  .ب�	&�3رن� ب4x�� �� ا� �اد 

�      " ر�g ا	�Y�3 بlن2 _�� ه/� �&�9 ت�]�U$&	4�  [�4% ب�43دت[2 ا`l]���4� إA/�ع ا�V[��� وا	W� ي�	&��ك ا	ا XcI	ا
��% ��9 أ�U +&�ن ح4D �W� ا	"&� 	��s43 ا�Iدة �ن$I/&	ه�اف ا�.  

VI  2ـ / ��  :ا�" �

وه? 8/>� ه�م �� S�/8� ا	�43دة و�9$ن�ت�� وه? ت4I� إ	� وU$د ا`/�4 أو أآm[� �[� ا� [�اد ا	[��� ت$U[� ب4[/�%       
��s43 أه�اف ���دة 	 u"(	ب"��7 ا �ات�% ودوا "�% ��(V�4ت�% و<c: �8�K���آ� تI� أه�اف.  

VI  ا� .ا)< / 3ـ:  

 g]]A$&	[[� ا	4� إ]]Iوه[[? ت     j]]6ت %]]W�� وت4m[[� 	[[���% دوا [[� �"4/[[� ، وت]]8�&�� ا	�[[? �$U[[�  �4[[� ا	K[[�د أو ا	]]48�&�UGا
       �]"4(# �]68 ��]WKض ن�]Kا �  �4[�  [�ص ت$�8� ، آ&� ت�&��6!م وU$د �� �3$د تj6 ا	Wت ت�A$"� د$U$ب gA&$ا	ا

 �4D&�ؤو	وا �Y�3	ت ب�4 ا�A*"	ا.  

VI  4ـ / ��  :ا��HK وا�5.ا

%J/	ا j6ت �	4� إIاد ، وت�8[�            وه? ن�]K	ت ب[�4 ا�]A*"	4%  ا]J/وت"&[� 68[� ت �]8�&�وا	3$ا�8 ا	�? ت�s]K �468[� ا	
  .)1( ا	43% وا	"�دات وا	��3	�4 وات��ه�ت ا� �اد

VII  @�58$� ا��ی��� ���  :ـ ا��07$6 ا��/	�� وا�ج! �

48� 	�Y�36 ا	���+? و	9[/�%  �&�UGوا �4WK/	ا XY�<c	ا �4&U �+�4  ? وm)�ح	ا sK�68[� ا	"&[$م ��3K[$ن  [?     	% �
 �4	��  : )2(ا	XY�<c ا	

-  �� ا	)�ن4A�46	ب� ��&�  .ح�W ا	&�J� وا	

  .ح�W ا	s6c وا	�&jW ب�	43% وا	&)�دئ  -

-   �4� وا	�3رة �68 ا	�l`4�  ? ا�V��� وت�&� ا	&W\و	4<cI	ة ا$A.  

                                                             
 .  7.  6ص ص .   ا	&�U� ا	�WبyKs ن- 1
2 -  yKنsب�W	ا �U�&	8ص .   ا .  
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� ا	&9I*ت  -�Uف  ? �$ا�<�� وا	�آ�ء وا	�3رة �68 ا	/�K	ا.  

  .Gت!ان اGنK"�	? وإن�9ر ا	�اتا	�3رة �68 ا -

-  ?8�&�UG�8 ا�K���ب4� وا	�Oا �48�&�UGا �  .ا	&�Iرآ

-  ���Vا� �� ا	�4)�  و��� `3"&W	وا �  .ا	/!اه� وا���ن

-  �&Y*&	�4ت ا���ات4DGا ��3رة �68 ت���� ا�ه�اف وو+	ا.  

-  �S�V ��/� �  .ا	�3رة �68 ات�cذ ا	3�ار  ? �g6c ا	&$اgA وا	>")

-  �  .ا	�&$ح وا	�ا "4

�� ت$ا �ه�  ? ا	�Y�3 " ح�W 8*وي " و�A أ:�ر  � ?�4� وا	�3رات ا	<cI	ت ا�&W	أه% ا �	إ.  

 ?	�"KنOت ا�(m	ا.  

 .ا	�3رة �68 ات�cذ ا	3�ار 

 .اOب�اع 

 .ا	�&$ح 

 .ا	�/��% ا	$�Uان? 

 � .ت�&� ا	&W\و	4

 � .ا	&�ون

 �  .ا	�43د�

VIII  8.ك ا���5دي	ـ ا�:  

�4Iت        �]�"��U �]ب� e]��A ?]�ب�	$�G[�ت ا	&��[�ة ا����49[�  [? W&V[4/�ت      " أوه[��$ و �/�x]I   " إح[�ى ا	�راD[�ت ا	
8$��4 �� ا	6W$ك ا	�43دي وه&�&�  :)1(ا	3�ن ا	&�+?  أن ه/�ك �

1      O����ه! ���م ب�� �ؤوyا d��8� H$���58.ك ا�����5دي ا���	ـ  ا�:    �حR]]4 ��آ[[! ا	Y�3[[� 68[[� ا	"*A[[�ت اOنW[[�ن4� ور��8[[
4� 	��ا ا	�Y�3 ��ؤوD�Dت ا��K<	وف و�� ا�J	ا �W24 وو+"�%  ? أحD:  

  .ا	>�ق  ? اGه�&�م ب�ح��4ج ا�ت)�ع وا	��)� ا	��دة  ? ت��4W أو+�%�8  -

� نJ�� واA/��8% ب��  -�Uو:�ح و %��Jح�ت�% و�*ح���&�ع 	&3DG3�ارات وا	ذ ا�cا�ت)�ع  ? ات �  ��Iرآ

4� 	�% ا	�"��� ا�A*V? وا	"�دل �� ا -<cI	�8ة ا�W&	ت��3% ا �  .�ت)�ع و��$	

                                                             
 . 251ص .   ��U� �Dبs. أح&� A$را�� . د 1
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�d8 ا�ه! �م ب��? # 2 H$�58.ك ا���5دي ا�	ت3[�ن و [?          :ـ ا�n"&[� ب	ز وأداء ا�]�حR4 �9[$ن ت�آ4[! ا	Y�3[� 68[� اOن
�Y�3	ا ا��	 �4D�Dت ا��K<	ب�3 ، و�� ا�D &��دة	وط ا�I	&"��4� وا	ا s &��د و	ا eA$	ا :  

� وو+$ح �� ت���� ا	&�6$ب وا	&W&$ح وا	&&/$ع ت$ز�� ا�دوار وا	&��م ب -A�.  

  .ا	�!م  ? ت�)s4 ا�وا��  -

�$ى �� ا�داء  -W� �68أ �	ا�ت)�ع إ �د .  

   �]�4  �]m9� �4D&�ؤو	م ب��&��&�Y�A !4ه� ب6W$ك اOه� ?�8$� ا	&�وت4I� ب"u ا	�را�Dت  ? ا	W)"4/�ت إ	� أن ا	&
 �4x��&�Y�A !4ه� بW[6$ك اGه�&[�م ب�	"&[� �m9[�     .ا	�+� ا	$K4q? و��3  ��4 ا	���� وا	� ?�8$� ا	&� ? ح�4 أن ا	&

     ?]  �]4U�� ��4 ا	�4xب وا	���� و ��3  ��4 ا	�+� ا	$K4q? ، وا	&4m�  ? ه�� ا	�را�Dت أن�� أ:�رت إ	[� ارتK[�ع اOن
8$� ا	�mن4� �68 ا�و	[� آ&[� أن ا	4m9[� �[� ا�ت)[�ع �7K[6$ن D[6$ك اGه�&[�م ب�	"&[� �ن          &�ا	$اU)[�ت وا	&�[�م   ا	&

  .ت9$ن أآm� ت����ا 

��4ر أح[� أن[$اع ا	W[6$ك  b]3 وG �&9[� ا	�&[� ب4/�&[� و	9[� ب*�[j و|د�[!           Vا �Y�3	9��� أن2 �68 اK&	ا u"ب �Jو�
Bleak et Admez  �W/$ ب	/$�48 و	6$� �� آ* اV �9&� G �Y�A /$�48 ب� ه&� ����ن أن آ�	ب�4 ه��� اا �"&U

 �W&V ���/�Dوا �7Kc/� ?�3دة وه	ا ��D6$ك �&�رW	1(:أن$اع �� ا(  

  .اه�&�م �8ل ب�	&�ؤو�4D و�/uKc ب�	"&�  -

-  �4D&�ؤو	ب� uKc/"&� و�	م �8ل ب��&�  .اه

  .اه�&�م �/uKc ب�	&�ؤو�4D وب�	"&�  -

  .اه�&�م ��$bD ب�	&�ؤو�4D وب�	"&�  -

  .اه�&�م �8ل ب�	&�ؤو�4D وب�	"&�  -

   j]Wد� �]��Jءت ن�U �AوDISC   ]� ?][�ارس          وه	دارة اOن و68[% ا�]WنO6$ك ا]D [�ي �[�رس	ا yK/]	68[% ا �]� r�!
� ب�>[/��U g4[� �ن[$اع D[6$ك ا	Y�3[� ن)�زه[�  [? ا	�[�ول          ]4U���/6D %4J$ك اOن�Wن 4DG&� �� ن�ح4� ا	"&� واOن	

 %A1(ر. (  

 jWد� ���Jن �WوحDISC          �]	�"K	43[�دة ا	�9 ا]I� 43[�دة	ه[�� ا�ن[$اع �[� ا �]D�9 �[� �&�ر&�حR]4 �[!اوج     nن ا	
            �3�]W&	6$ب�4 ا]D�6 ب[�4 ا�K]W	43[�دات ا	&[\`� ، و [? ا	�4� وا]W&	6$ب�4 ا]D"46[� ب[�4 ا�	�43دات ا	ل  ? ا�"K	ا �Y�3	ا

  . )2(وا	&�� � 

  

  

  

  

                                                             
 . 252ص .   �Wبsا	 &�U�نyK ا	 - 1
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�Y�3	6$ك ن$ع اW	�43دي �&4!ات ا	�46 ا�� ا	

��4W&	ا 

D 

-  ���D.  

�% ب�	"&�  -��.  

 

.�>�ر أوا��� ب���3� �)�:�ة  -  

.�&�m �68 ا	&�ؤو�4D  -.وز ��� ا	)� -  

�% أآm� ب�	"&�  -��.-  ��9� 2	 y4	.  

.D��� وآ4m� اOن��ج  -  

 ا	&\`�

I 

 ���D.  

�% ب�	/�س�� 

.��)$ب� �Uا -. G ��� ا	�وت�4   

��9� 2	 y4	 .–  �"Dت2 وا�A*8.  

.�Aرة آ)4�ة �68 ت���j ا	/�س   

.�>�ر أوا��� ب���3� �4� �)�:�ة  

.D��� وآ4m� اGن��ج   

�3�W&	ا 

S 

-  s4Aد.-  X��ح.  

ح��X �68 اGن��ز-.���رج  -  

-  ��$��.G ��� ا	�4x� ا	9)4� و ا	  

-  �Aء ودb("&� ب	ا �� ���"��.  

-  �"D4� وا� �.�A*8ت2 اOن�Wن4  

 ا	&�� �

C 

 X��ح .–  s4Aرج -.د���.  

 ح��X �68 ا	"*�Aت

 �� ب&$+48$	lW&	4!ة و��ى ا&� �4<c:.  

�  ? ا	"&A�	ا �.  

.G �&�4 إ	� ا	�4x�ات و���ص �68 ا	��رج   

.�A*8ت�4U 2ة   

 H(ا�"�ول ر)1 : ( �ی�Kن D	8.ك ا���5دي ح	أن.اع ا�DISC )1(.  
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IX  ـ تصنيف أنماط القيادة:  

  :نJ�ا Oت�Wع ��K$م �qه�ة ا	�43دة وت/$28 ح�W زاو�� رؤ�� ا	)�ح�q �3  �4m�ت �8ة ت>/�K4ت 	�436دة �/�� 

IX  ا���� @  1ـ � *��+� ا�* ��  >��  : )1(وا	�ي و+� ت>/�K4ن �ن&�ط ا	�43دة ه&� :ـ �0

IX   أن&[�ط   .  1-1ـ �]`*` g4/<�3� ا	�43دة وأ6D$ب ا	�l`4� وت/�رج ت�e ه�ا ا	��# �Wح �ت>/g4 ا�ن&�ط ا	�43د�
46[2 ،وه[�ا ا	�>[/g4 ه[$     وه? ا	/b ا�وت$A�ا#? وا	/&b ا	��&3�ا#? وا	[/&b ا	46)4�ا	[? أو ا	K$+[$ي آ&[� 8)[� 8     

 !��  koontzا	�ي ا8�&�� آ$ن/D1986   �3حG �4  ? ه�� ا�ن&�ط<K�4�% ا	Dو.  

IX   أن&[�ط            . 2-1ـ ��]D g4/]<�� وأه[�ا �� وت/[�رج ت�[e ه[�ا ا	]8�&�ت>/g4 ا�ن&�ط ا	�43د�[� حW[� تX]<c ا	
  :	�436دة وه? 

�    وا	�? تU �&I&��8ت 68&4� آ�	&9K��� وا: ا	�43دة ا	"6&4�  -أ]"���، وه[� �� ت/&4[� ا	)�[R    .... 	)[�ح�4m وأD[�ت�ة ا	
 �4K	\&	�4 واm)�ح	ح3$ق ا �K"6&? ح	ا.  

46&4� وا	&>� 4� وأ��m	�� وه? ت��ف إ	� : ا	�43دة اOدار��  -ب"���4�  ? ا	&\�WDت ا	K/�وا	�? تI&� ا	�&��8ت ا	
  .إدارة :\ون ه�� ا	&\�WDت 

4�  -جU��� وت��ف إ	� ز��دة اOن��ج وت�2/4W وتW$�23 وا	�? U&��8ت ا: ا	�43دة اOنK6�c&	&�� ا	ل ون�3ب�ت ا�&"	.  

��اض : ا	�43دة ا	&�	4�  -دAGاء وا�I	وا �)4	ب&"��*ت ا %���ر وت��  .....  .وا	�? تU �&I&��8ت ا	

9���  -هـW"	�43دة ا	�4 : ا��g6 ��ات� ا	�43دات  ? ا	c� �&Iوأه�ا ت��  ���9W8.  

4� ا	�43دة ا	�� -و/K	وا �  .وت�&�m  ? ��اآ! ا	&��م ا	�43د�� 	��� ا	�&��8ت : �+4

IX   رت  -2ـ���� >����ن 	�436دة �68 أ�Dس  Renis likart  1961و	�3 ن�q� ر�/y 	�94رت  :�0I�4� �"���ب
��آ� و��  ا8�)�ر أن ا	�Y�3 ا	��4 داY&� �� �&�4 إ	� ا	&�ؤو�4D وG �&�4 إ	� ا	�43دة  �$ ���% ب�	43&� وا�ه�افI&	ا

� ا	�Y�3 ب��78[�ء أو ا	&�ؤوD[�4 وA �]A[�م ن&[$ذج بlرب"[� أن&[�ط 	436[�دة آ&[� �)4/�[�           A*8 �68 !ن&$ذج ��آ $�  %`
 ?	��  :ا	�9I ا	

  

�� ا	�43دة ا	��&3�ا4#� ا	�43دة ب�	&�Iرآ	�� ا	�43دة ا�وت$A�ا4#� ا	&��Iدة ا	�43دة ا�وت$A�ا4#� ا	&"

    

     . ات��� ن�$ ا	�&jW ب�	�43دة:                                            .ات��� ن�$ ا	�/�زل �8 ا	�43دة :                       

                   H(ر #�Fا�)2( 1961ن .ذج ����رت �@ ا���5دة ) 2( .  

  

                                                             
�&�8?ا	&�:� . 8)� ا	�&�4 ��&� ا	��:&? . د  - 1UGا yK/	وق  .  ? 68% ا�I	ة . دار اا�U . 25ص   1984. 1ط. 
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IX   م و�� ��ت     -3ـ.+��0��< ���ن�Tannenbaum et schmidt  :   نOت ا�]A*"6	 �9]: $]وه   R]4ب� ، �W[�ن4
      �]W4[�ر واح[� �/�[� ح�Vا �]Y�36	 �9&� أن&�ط �(D g4/<��&� 6D �68$ك آ� �� ا	�Y�3 وا	&�ؤو�4D و��3م ه�ا ا	"�
��4ر إ	� ا�6D$ب ا	��&3�ا#?  [?  VG2 ا�� ا	&�ؤو�4D حR4 آ6&� آ�ن$ا ذوي آ�Kءة وازدادت `3��% ب2 آ6&� ات"4(#

�  ا	�43دة و�$+� ا	�9I ا	��	? ن&$ذج ت�ن/)$م"(W	ا �  .	Eن&�ط ا	�43د�

  

 H(ر #�Fا�)م �@ ا���5دة) 3.+�  .)1( ن .ذج ��ن
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�cccccب

 ی?�ض ا��5$� ا� 8�F� ا�!@ �*!�ج ��58ار
 ویD8f و�� ا�+�ا$#

 �F(�� ی?�ض ا��5$� )�ارا )�بP �8!?�ی# ب?� ا� 

�F(���d8 ا� �ؤو��O وی	! � �8  Uی?�ض ا��5$� )�ار 

Uا��7ذ #+( O��ا� �ؤو Oی�وج ا��5$� ��58ار ب� 

 �F(����O ��ب?�> ا�!�/�V ب�)� وب�ون  D8fا��5$� ا��5ار وی V7!ی 

 ب?��?�  ا��5ار و��ؤو��> ی!V7 ا��$�5
�F(��   ا� 

 D8fوی O��8 �ؤو� Uی?�ض ا��5$� )�ار
@� <!F(��� H���   ���?�ح�ود   

ا�"�U ن*. 
ا;�8.ب 
@bا��ی �5ا 
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IX   3ـ-  >��0� ����� lyeser 1990 :ط����د أ
��  �  " ����ذج ا����
دة ا��������   "ا���
دة ������م، �1990
��� ا���
دة، وا�%ي ��' �(
����- ا�%ي ی�
رس ��( ا��� 
ً/0�)��

ت  -أي ا����- -���د م/�
�8� ا0�7
ع �0/ً
 5م4 ،


ط أ�A( ی�4@ ا���ل ب<ن ه;
ك أرب/�� أ ���     Bآ� Aدة، وأن
����
  ���E م����Dة ��F;م     �����Gت م
�Hدر @��I6$ك   ی�]W	ا �]�
 �8�W&	6$ك اW	�4? أو اU$��$ى ا�9�Oن[�ت       ا�ن&[�ط أو   ، وه[��  )ا	&W[�ن� (ا	]W� �]� �]�6و�[� ��3ب � ا�D[�	�4 ا�رب"[
?	��  :)1( �&�9 :�ح�� �68 ا	/�$ ا	

  :) أو �� ی	 d ب���!+�اد أح��نً�(ا;�8.ب ا�*�زم     .1

   �8�]W&	6$ك ا]W	ا �� �7Kc/� �U�4? ودرU$�4� �� ا	6W$ك ا		�8 �U6$ب درD�6 ه�ا ا���، 	[�ا  nن[2   )ا	&W[�ن� (�
]]W� �4 ذويKq$]]� �]]� �]]��"���cم ا	Y�3[[� ه[[�ا ا�D[[6$ب 8/[[��� �]]W� &&9[[� أن	ا �]]� R]]4ح ، �]]7Kc/� ى إ��9ن[[�ت$�

    �]�6� 	�4Kq$&6 ت��د  ��4 ��ذا ��� أن �K"6$�، وآK� g]4"6$ن[2؟ و�<K� إ��8ء ت"46&�ت �Y�3	ا �� gA$&	�6 ا���
�m�4 �8 آKq$&	ء اG\أداء ه �(A�43م ب&�ا	+�ورة ا �	إ �ه[$ انKc[�ض   )وت �ً"(	�	n  jن� ا	&$K� .  g]A"6$ن2؟ إ+� 

�4Kq$&	ا) إ��9ن�ت ا �"(�W� �8�W&	6$ب اDام ا��c�D)ن��W&	دون )ا �Y�3	ا �� �c�، إ	� �Uن� ذ	n  jن� ا	3�ارات ت
  �]4K4�8 آ �6<K� ب�� �� أن �9$ن ه/�ك إ:�اف �)�:� وإر:�داتG 2ن�n  ?	��� إ	� ت36? |راء ا	&$�4Kq، وب�	U��	ا

� �)�:�ة و�8م إ:�اآ�%  ? ا(Aا�� %��(Aن� +�ورة ��ا�U �	"&�، إ	ا %�Y3�اراتأدا	ذ ا�cت.  

  :ا;�8.ب ا� �Fور    .2 

��cم ا	�Y�3 ه�ا ا�6D$ب W� ا �&�9 أن�	�8، �W&	6$ك اW	�4? واU$�4� �� ا	6W$ك ا		�8 �U6$ب درD�6 ه�ا ا����
�، وه/[[� ��&m[[� دور ا	Y�3[[�  [[? إ�8[[�ء ت"46&[[�ت ��[[�دة  �]]D$��$ى إ��9ن[[�ت �]]W� �4 ذويKq$]]� �]]� �]]��"�� ���]]/8

4� أدK424 �8 آD&�ؤو	أداء       �](A3[$م ب&�ا� �]Y�3	أن� ا j]	[� ذ	وأ�� ت\د�ى ه�� ا�8&�ل، ��7ف إ ��ا�Y% �8&�	�% و�
    g]6�c� ور�]I&	6$ب ا]DE	 2ا��c�Dا ��% إن��ز�، �4� أن� دور ا	�Y�3  ? ح�	� ��ا	&$�4Kq  ? آ� ��اح� ا	"&� ح

q$&	�8ة ا�W&زم، إذ أن�2 �3$م ب��	6$ب اDام ا��c�Dا �V �� �4K[*ل :[�ح2 �ه&4[� أداء ا	&�&[�     �8 دور�  ? ح�	
��cام       . #)3ً� 	&� ه$ ��6$ب، آ&� �3$م  ? ا	$eA نWK[2 ب��UOب[� 8[� تW[�ؤGت�%    ]Dا ��[�ج ا	Y�3[�  [? ح�	[�� ?	�]�وب�	

    2]�� �4Uة �� ��ؤو24D إذا أراد أن ت/�K ا	&�&[� آ&[� �[�ى وب���3A*8 ���Aإ �	ور إ�I&	6$ب اDأ .    j]	7[ً* 8[� ذ 
8/��� ��A �c�ارات2 إ	� ا	��Iور �� ا	&$�4Kq، �� اح�2q�K ب�	3�ار ا	/��Y? ب/�ء �68 ا	&"6$��ت رب&� اح��ج ا	�3 �Y
%�/� 2	 �  .ا	&��3

� ا	3[[$ل أن أD[[6$ب ا	&I[[�ور  [[?   ]]S*Vو"  �]]D$46	 �]]4KA$&	43[[�دة ا	م  " م1990ن&[[$ذج ا�]]&��3[[$م 68[[� أD[[�س اGه
   � [? ا	"&[�، وذ	[V �]� j[*ل ا	�I[�ور �[� ا	&[$�4Kq، حR]4           بnن��ز ا	&��م إ	� �Uن� اGه�&[�م ب�	"*A[�ت اOنW[�ن4

   2]]WKن e]]A$	24، آ&[[� �3[[$م  [[? ا]]D&�ؤو	�4[[�ت �)�:[[�ة U$�4 و�"�[[? تKq$]]&	&"6$�[[�ت �[[� ا	68[[� ا �]]Y�3	ا �]]<��
%�/� �  .ب�8&�% و��8�Wت�% Oن��ز ا	&��م ا	&�6$ب

  :ا;�8.ب ا� �Fرك    .3 

 $�7� �� ا	6W$ك ا	Kc/� �U6$ب درD�6 ه�ا ا���4� �� ا	6W$ك ا	&W[��8، وب�	�[�	? �&9[� أن    �	�8 �U�4? ودرU
��cا�2 ه[[�ا   ]]D8/[[� ا �]]Y�3	د دور ا�]]��� ، ��$ى إ��9ن[[�ت �8	4[[]]W� �4 ذويKq$]]� �]]� �]]��"�� ���]]/8 �]]Y�3	2 ا��c�]]W�

�4Kq$&	أداء ا �(Aا�� ?  �Aأ eA�7ء وAو �آ&� ����6 إ��8ء ا	���� 	�%  [?  , ا�6D$ب  ? إ��8ء ت$��4Uت ��8
4�إن��ز Y��/	ا rY��� �� ت�آ4!� �68 ا	/&Y*� ون���� ?�  .ا	&��م ا	&�6$ب� �/�% ب�	��ق ا	

                                                             
1- http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=79 

 



.ا���5دة ا��ی����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا��Aن@ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

26 

 

��cام ه[[�ا ا�D[[6$ب x6�ُ G[[? دور�  [[? �W[[�ن�ة      ]]D8/[[� ا ��4[[� أن� ت���[[� دور ا	Y�3[[�  [[? إ�8[[�ء ا	�$�4U[[�ت ا	"��[[
�  [[? أنWK[[�%، وه/[[� ت�[[�ر اO:[[�رة إ	[[� أن[[2   ]]3m	ء 68[[�4% وب/[[�ء ا�]]/m	ب� j]]	4[[2، وذKq$� �]]/8 �]]Y�3	ا �]](c�ُ 6[[!م أن� G

  j]	ذ �� Gًب� 2468 ب� ،%�/� ���cا�6D� 2$ب ا	&�Iرآ� ا	&$�4Kq �8 ا	���3� ا	�? 4D\دون ب�� ا	&��م ا	&�6$بDا
�!ون ب�[[� ه[[�� ا	&�[[�م/4]]D ?]]�� ا	]]4K49	8[[� ا %�	l]]W� ل . أن*]]V �]]� �و�[[�% اتc[[�ذ ا	3[[�ارات ت)"[[ً� �D[[6$ب ا	&I[[�رآ

ا	W&�ح 	�% ب�ت�cذ ا	3�ار بlن�WK%  ? إ#�ر ا	�"46&�ت ا	�? �����3 	�[%، 68[� أن �"[�ض     ��Iرآ� ا	 �Y�3	24Kq$& أو
2468 �  .ا	3�ار  4&� ب"� �68 ا	�Y�3 	6&$ا 3

ه[�� ا�D[�	�4 أو   . وا	���� ب�	�آ� أن� أ6D$ب ا	&�Iرآ� �"� �� أآm� ا��D	�4 ان��Iرًا  ? نJ���ت ون&�ذج ا	43[�دة  
36� ب�	&�Iرآ"�� 	�4Kq$&6، حJ/� R4� إ	�4% ا	�Y�3 �68 ا�ن&�ط ا	&(W/	ب� �� ت3$م  ? ��&��6 �68 ا ��ا+�ت إ���ب4

8�&�د %�468 	��s43 أه�اف اOدارة G�4% وا  �3m	ا �و2468 �&�9 و+ ،�أن��% ��)$ن ا	"&� و��6)$ن ت�&� ا	&W\و	4
�� 2468 إ:�اآ�%  ? S[/� ا	3[�ار  � ?	��� ا	�? �"&6$ن  ��4، وب�	&J/&	رت�% أو ا�]I�Dات وا ..    �]Y�3	أن� ا ?]/"� �]&�

464�، و�9�K? ب�Gً �� ذ	j ب�8n[�ء ت$�4U[�ت ��8[�، آ&[� ��[� أن      <K��� أن ��63 �� ا	�$��4Uت واOر:�دات ا	�
rY��4� ت�s43 ه�� ا	/K4�68 آ G ،�4Y��/	ا rY��  .�9$ن ت�آ4!� �68 ا	/

  ):ا�!/.ی}(أ�8.ب ��م ا�!�خ#     .4 

8/[���      ����6 ه�ا ا�6D$ب د s]4(��6	 %]Y*� $]�  ?	�]�7� �� ا	6W$ك ا	�$�4U? وا	6W$ك ا	&�8�W، وب�	Kc/� �ًUر
               �]��4 ��&4[!��، إذ أن دور ا	Y�3[� و 3[ً� 	�[�ا ا�D[6$ب ���[�د  [? ت"��[g ا	&[$�4Kq ب&[� �Kq$]� �]� �]Y�3	ا ���"��

��WKرات�%، �� ت��3% ا	�463 �� ا	�$��4Uت إذا 	!م ا��� D�8 ا �وو 3ً� 	��ا ا�6D$ب  nن 2	y4 .. ذ	8j&26، وا�UOب
4� �� ا	�ا "4[�، آ&[� أن�[%    	�8 �Uن ب�ر$"�&�� �4Kq$&	ء اG\�4، �ن هKq$&	أداء ا �Y�3	ا �A7�وري أن ��ا	ا ��

� ���ودة �� ا	&�8�WةUدر �	إ Gن إ$U���� G ..   3[�ارات	ذ ا�]cب�ت s6"�� �&4  � "�6 ا	�Y�3 إذا أن �"�? 	�% ا	���
c	ه�    �68 +$ء ا�]c�� ?]�� ا	]4Y��/	3�ارات ا	�68 ا s 7�ورة أن �$ا	2468  ب� y4	%، و�	&��دة 	ا ��$ط ا	"��7

  .ه\Gء ا	&$Kq$ن

  ?6� �� ?  ��<c6�436دة �&�9 أن ن	ى �Vت ا��K4/<�  :)1(آ&� ت$�U ه/�ك ا	"��� �� ا	

4�  :ب�8�)�ر �>�ره� -1&D�4دة رA �	إ g/<ت،  �4&D�4دة �4� رAو.  

4�:ا	6W$ك ا	�43ديب�8�)�ر  -2	��  : ن�� ا�ن&�ط ا	

�&�8? ،ب ـ ا	�Y�3 ا	�D&? ،)ا	&/��W ( ا	�Y�3 ا	6W)?  ـ أUGا �Y�3	ج ـ ا)g#�"�  ،)ا	&

�Uرl�  )ا	&����9(هـ ـ ا	�Y�3 ا	�&�8? ،د ـ ا	�Y�3 ا	&

3 �� ا	/J% اOدار���Jن �W: ـ ح �	�43دة إ	ا g/<أن&�ط 4ت:  

 �6x�W&	�43دة ا	أ ـ ا)��6W�48� ،)ا	&�&��6� ا	"�د	�،)ا	&�Iرآ�(ب ـ ا	�43دة ا	W�  ج ـ ا	�43دة ا	&

���Iر�DG�43دة ا	د ـ ا  

468� وا	�K9ءة 4�K	ا ���Jن �W:ـ ح �	�43دة إ	ا g/<أن&�ط 8 ت:  

  د ـ ا	�Y�3 ا	$�D? ، )أوت$A�ا#?(ج ـ ا	�Y�3 اOن��U? ، ب ـ ا	�Y�3 ا	&����، أ ـ ا	�Y�3 اGن��Wب?
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  ز ـ ا	�Y�3 ا�وت$A�ا#? ا	"�دل، و ـ ا	�Y�3 ا	��$��ي، )ا	)4�وA�ا#?(4/? هـ ـ ا	�Y�3 ا	�وت

  .)ا	&����9(ح ـ ا	�Y�3 اOداري 

!��&�ة  ? 8&$��� ��  ت>/g4 آ$نW� ت أن���K4/<�ا	�ي g/S أن&�ط  ا	�43دة   Koontzوا	&*ح�  ? آ� ه�� ا	
4/<�� إ	� ن&b أوت$A�ا#? ، ون&b د�&3�ا#? ون&b 	4)�ا	? وه$ ا	Dرا�	ا ?  ��&�"/D ي�	ا g.  

  X  @ـ أن �ط ا���5دة �@ ا� "�ل ا��ی��:  

��ب[� ا	I[�4�ة 	9[�رت 	[$��     ��   Kurt Lewinب�أت ا	�را�Dت  ? أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� �)9�ا �/�� ا	/]D1938 
� وا	�[? ب[[V �]� �4*	�[[� ن&�[�4 �[[� ا	43[�دة 	6&[[�رب�4 وه&[�         ]]�U$&	ت ا�#�]I/	ل ن[[�دي ا�]K#أ �]]8$&�� �]68 b&/]]	ا

�  Marck Anchel، و و+� ��رك أن�I  )1(ا�وت$A�ا#? وا	/&b ا	��&3�ا#?/D1994  g4/<��ن&[�ط  �ت[?  ا	
 �  :)2(ا	�43دة وا	���+4

 * ��6� ا	����[� و ا	$48[� وإU)[�ر           : ا	�43دة ا�وت$A�ا4#]Dأ �]Y�3	ام ا�c�]Dوا ��6� ا	&�36[]W	ا �وا	�? ت�&4[! ب&�آ!�[
  .ا	&�ؤو�4D �68 ان��ز �����% 

 * ���4ر ا	�� 	�Y�36 ا	���+? اOداري وا	�$ ا	"�م دا�V ا	s��K : ا	�43دة ا	��&3�ا4#VG4!ه� ا&� ?�  وا	

 * �V����4ر ا	&�[�م و#[�ق اGن�[�ز آ[lن ��[�ك      : ا	�43دة ا	��ة أو �8م ا	V�4  ? اD6&�ؤو	 �و�&4!ه� إ��8ء ا	���
�4[�ر #��3[� ا	6"[� واتc[�ذ ا	3[     V8)�4  ? ا*	 ��ارات و�W[&� ب�[��� آ)4[� �[� ا	&)[�درة واGب�9[�ر       ا	&�رب ا	���

  .وا`)�ت ا	�ات 

  :آ&� أ+�ف ��رك أن�I 	��� ا�ن&�ط ن&�V| �4��� ه&� 

 * �  .وا	�? �&4!ه� ا	m$اب وا	�"!�! ب���3% ا	&�9 }�ت �38 ا	6W$ك ا	/��U 	&�ؤو�4D �)�:�ة : ا	�43دة ا	6W$آ4

 * �4� 	6&�ؤو�4D وا	�"��� �"�% ب�ح��ام وت"�#g  وا	�? �&4!ه� اGه�&�م: ا	�43دة اOن�Wن4WK/	ان� ا$�  .ب�	

      !�� أن&�ط ا	�43دة ا	���+[4� حW[� ت>[/g4 آ[$نDدرا %��D ه�� �/�Dو ? دراkoontz      �](8 g4/]<ت s] [�ي �$ا	ا
&� آ.ا	�&�4 ��&� ا	��:&? ا	&)/? �68 #��3� ا	�43دة وأ6D$ب ا	�l`4� وه$ ا�آm� :4$�8 ب�4 ا	&�رب�4 ا	���+�44 

      �� �� ا	*8)�4 وg/]<�  2Y$]+ �]68 ا	43[�دة ا	���+[4A*"	ل ا��� R4ح �� g4/<��sK ح�W 8*وي �� ه�ا ا	�
  :)3(إ	� `*`� أن&�ط 

X  1ـ-  Z �  :)4() ا��ی�!��.ريAutoritaire )ا;و�.�(اb@ ا���5دي ا�

�)�ادي ، و�"��3 ا	&�رب ا�وت$A�ا#? أن #)4 DG�6? أو اW�ت&4[� إ	[�   ) اOنW[�ن ("� ا	*�8 و��s6 2468 أ��7 ا	
6� ا	"&� وا	���ب �� ا	&W\و	4� و�8م ا	/r7 أو ت��3� ح�[% ا	&�[�م ، وأن ا	�ا "4[� وا	��)[�  [? ا	"&[� ت/"[�م أو        A
��ة اOن��ز وا	"&�  وه��   �64# �"Kب7&�ن ا�داء ب$ت4�ة ��ت �&Wت �Yد ب�ا��ت9$ن ��ح46�   b3	�	G j ب� �� إ�

4�          ا	)�ا�Y ت�&�m  ? ا	]<cI	آ� ا�]I&	ن اl]ا#? ب�A$]&[�رب ا�وت	ء ، آ&[� �[\�� ا�]�Vا� b]W"�3ب 8/� أب	وا �����

                                                             
p 457 ...Idem t all Raymond THOMAS  e -1   

2 -  ��4� ..أح&� A$را�W4U�� �	�Dر .sب�D �U��   . 46ص  . 
4� ا	&�رب ا	���+?.8*وي  ���&� حW.د -  3U$	$94D . ?"�ب	9� اK	�3ه�ة. دار ا	64. ص. . 2008.ا. 
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          e]A$6	 إه[�ارا �]����$اU[� اOنW[�ن و�"�		 ��[�دة وه[? #)4"4[� و�*ز�[�ا	)"�4ة �8 �$+$ع ا	"&� آ4m�ة �Uا و�
��� ه$ ت��وزه� و�8م ا	���ق 	�� أ`/�ء ا	"&��  ، و�� ه�� ا	/J�ة  �68 ح�Wب 8&� ا	s��K وأ �7 ح� 	&"�	

  : lه% �&4!ات 6D$ك ا	�Y�3 ا�وت$A�ا#? ه? 

X  1 -1ـ /@bات �8.ك ا� �رب ا;و�.)�اq� �:  

-  �  .�&�4 إ	� ا	"�وان4

�6�  ? ��� و -W	آ! ا�&�� �/K�دة آ� ا	�"46&�ت وأ�D	�4 ا	�/�4K  تK<ر ب�<�.  

�"&� أ6D$ب ا	����� وا	"�3ب  -W� .  

� A�ارات2 -IA�/� �(3� G  2وت"46&�ت.  

-  24D&�ؤو	ق �KVO2 واWK/	 ح��  .�/�W ا	/

- �� �46A ر�A 2��	  رات�A ?  �3m	*8)�4 ا	ا.  

  .ا	&�دي وح�� ه$ ا	�ي ��K! ا	/�س 	6"&� �"��3 أن ا	m$اب -

  .	*8)24 2أه�ا  n#*عG �3$م ب -

   .وا	��8�K �"�% �ب�	*�46A 4(8 اGت>�ل -

8��ار 	*8)24 ح -Gا u �� %�3ح ?  l�Vن2 أl2 ب�8�/A �� ��.  

�% بI"$ره%  -�� Gأو  �ادى و �8�&U 24(8G �3د���دد  ? ان� G.  

-  24(8G أ��م �� �68 ه4}� ا	>�ا�J ��&	ب� %���.  

    

  

  

  

 H(ر #�Fا�)4 : (O�+�Pوا� @bا� �رب ا;و�.)�ا Oب� #�  .ا�!/�

X  2 -1ـ -  ��b1(أ���ل )��دة ا;و�.)�ا(:  

ا	&[�رب ا�وت[$A�ا#?    -أ :Gح� ا	"��� �� ا	)�ح�4m أن ا	&�رب ا�وت[$A�ا#? �&9[� أن �9[$ن 68[� `*`[� أ:[�9ل       
وه$ ا	�ي �I�ف 68[� آ[� آ)4[�ة و4x]S� داV[� ا	s]��K ا	���+[? وJ/� �]A[� إ	[� 8G)4[2 آ[lن�% |Gت             : ا	&��Iد  

$9�  .ا��$ر ت��4D e�ت2   ن آــ�و�"�)� +&� و�Y�D اOن��ز ، و���ول داY&� ت$4D� S*ح�4ت2 	
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�/� ردود  "� 8G)4[2  : ا	&�رب ا�وت$A�ا#? ا	4c�  -ب ���cم اO#�اء وا	m/�ء و���ول ا	�g4Kc �� ا	"�3ب 	W�
6)4� ، وه$ ب�	j �9$ن أ��4 إ	� ا	�Y�3 ا	��&3�ا#?  نJ�ا Gه�&��2 ب�	*8)�4 W	ا.  

� و� �]�J	I� 2]4(8*[�رآ��%  [?       وه$ ا	�ي �s6c ه��I: ا	&�رب ا�وت$A�ا#? ا	s(6  -ج ]IA�/&	�6[$ار وا	�34 + �
   � $]��  �د�� وه$ آ�	j �9$ن أ��4 إ	� ا	�Y�3 ا	��&3�ا#?  نJ[�ا 	K<ارات2 ب�A ذ�cب�ت �&Yدا ?��ا	3�ارات و	2/9 �/

�&�ع 	�أي ا	*8)�4 DG/�3ش وا	8/>� ا.  

X  3 -1ـ -  @bا���5دي ا;و�.)�ا Z �  :)1(إی"�ب��ت ا�

-  �4	�"K	8)[?     اG �]� *8)[�4 أو	ة ب[�4 ا�U�I� 8/� ح�وث j	ل ذ�mو8/� ا�ز��ت و� �Yر��	ت اG��	9)4�ة  ? ا	ا
��رI	ا gA$�4 بKا#? آ�A$&�رب ا�وت	ا �V9$ن ت�� y �/&	ا s��K	ا.  

�!ام 	*8)�4  -	G�4 و�8م اW�468� ا	9)4�ة  ? ا	�73ء �68 ا	���ون وا	�K	ا.  

  .s��K اGن7)�ط ا	9)4� ا	�ي �&4! ا	 -

-  �4A$K	7$ن ا�وا�� ا �� ���	ور�� ، وا�x&	*8)�4 ا	ا ��U9)4�ة  ? �$ا	ا �468�K	ا.  

�K? ا	&)�درات ا	K�د�� واOب�اع  �ا	�/s4W ا	��4 ب�4 ���م U&4� ا	*8)4 -cت R4ح.  

��ج ا	*8)�4 أو ان"�ا�2  -�6� احA .  

X  4 -1ـ /@bا���5دي ا;و�.)�ا Z �  : )2(�8+��ت ا�

- ��8�&�د ا	�اY% �68 ا	&�رب �G*�8 ا	ا �4WK�43دي  ? ن	ا b&/	ك ه�ا ا.  

3�� ه�ا ا	/&b ا	�43دي روح ا	&)�درة واOب�اع  ? ا	*8)�4  -�.  

ت"�رض ا� �9ر ب�4 ا	&�رب وا	*�8 ، �[� ��"[� ا	*8[� �3[$م ب&�[�م   �"�3[� أن�[�         إ	�ي ه�ا ا	/&b ا	�43دي د�\ -
 �(Y�S �4�.  

  .b ا	�43دي ��  �ص ا	�"�ون ب�4 ا	*�8 وا	&�رب ��63 ه�ا ا	/& -

� إ`)�ت ا	�ات وب�	I� j"�ون ب�Oح)�ط  -S�  �4(8*	 ?�"� G.  

- s��K	44� اxت �	إ %�" �� �A4!�� و&��$ى ا	*8)�4 ا	&W� uKc/�.  

��&� ه�ا ا	/&b �� ا	�43دة وب�	�[�	? تm9[� ا	>[�ا�8    -� G ي�	*�8 ا	ى ا�	د �&�ت داV[� ا	s6c�   s]��K ح�	� �� ا	
� 8/� آm�ة ا�A�KVOت S�V.  
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X  2ـ-  @bا���5دي ا��ی �5ا Z �  :)Démocratique)1ا�

4� ه[[?    ]]D�Dأ !Y�]]رآ �ا	"*A[[�ت اOنW[[�ن4� ، ا	&I[[�رآ� ، تu�$]]K  :��ت9[[! أD[[6$ب ا	&[[�رب ا	[[��&3�ا#? 68[[� `*`[[

�6� ،  �	&[�رب ا	[[��&3�ا#? ��]� �]8�K� 8G)4[[2 و�I[�آ�%  [? اتc[[�ذ ب"[u ا	3[�        ]W	ى ، آ&[[�  ا�]V&�[[�م ا�	ارات وا

�6�2 	*8)4[[2 ، و�[[\�� ا	&[[�رب ا	[[��&3�ا#? ب[[lن ا	*8[[�    ]]D u]]"ب u�$]]K�ه[[$ وح[[�ة واح[[�ة ) اOنW[[�ن(�W[[&� ب

 �48�&�UGوا �4WK/	وا �6��9� ت/"U y9&4� ح�Gت2 ا	>�4��68 ت>� �ت 2	�]	j ��[�ول ��ا8[�ة U&4[� ح[�Gت      ... �

8*	 ��   8G)24 ،و��ى أن ر � ا	��	� ا	&"/$�]48�&�UGوا �4]WK/	وا �... )�W� �A 24ه%  ? ت��وزه% 	&�Iآ�6% ا	>�4

��ل ا	&)�درة واOب�اع أ����% � ��� إ`)�ت ذات�% D$اء ب�Gه�&�م بZرا�Y% أو  S�  %��/� ل*V �� �S�V.  

X  1 -2ـ /@bات �8.ك ا� �رب ا��ی �5اq� �)2( :  

3� ب�4 ا	&�رب وا	*8)�4  -m6	 د ت)�دل$Uو.  

  .اه�&�م ا	&�رب أآ)� ن�$ ا	*8)�4 �� اه�&��2 ب�	"*�Aت اOن�Wن4�  �9$ن -

-  ��"� ا	*8)�4 ���&6$ن ا	&W\و	4� �� j	8? وذ�&U س�Dح �68 أ��  .�/�W ا	/

  .�!�� �� ت&�jD ا	s��K ا	���+? -

-  24(8G ى�	 s��K6	 ء�&��� روح اOنI�.  

�� �68 ا	&)�درة واGب��9ر  -I�.  

- G �3د�� إذا ت"s6 ا��� ب�Gن7)�ط��7K انS�V %ره$"I	 ا�8ة�� �� انK�اد�K<8)24 ب   .  

� 	� � 8G)24 ن�$ ا	��$ر  -"Uا�	ا ���x��"&�ل ا	Dا �� �m9�.  

-  �4� 	*8)24 و�W"� إ	� ح��6 و�c(� G ب�	/>�4<cI	آ� ا�I&	ب� %���.  

  .�"��� 8G)24 ب���3� �8د	� إ	� ح� ب"�4  -

- �� و��$A 2ت�A*8 �4(8*	ا �� �  .)�د	

    

  

  

  

 H(ر #�Fا�)5 : (O�+�Pوا� @bا� �رب ا��ی �5ا Oب� #�  .ا�!/�
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D�� 

D�� 

D�� 
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X  2 -2ـ - ��b1(أ���ل ا���5دة ا��ی �5ا(:  

 �4	��  :�&�9 أن ���c ا	&�رب ا	��&3�ا#? ا�:�9ل ا	

� ا	&[[�رب ا	[[��&3�ا#? ا	[[�ي ��[[A �4[[�را 6A[[4* �[[� ا	���[[� 	*8)4[[2 آ[[lن ��6[[� ��6[[ -أ K]]<ر ب�]]�c� 2]]/9	و %]]�Yرا| g

�g6 ه�� ا�راء c� �4ب �(D�/� ي ��ا��	أي ا�	ا �  .انK�اد�

�4[�ر ا	3[�ار ا	[�ي               -بV8)4[2  [? اG ض$]Kاح[�ت و���AG[�راء وا	"[�م 	ر ا�]#O[�ي ��[�د ا	[��&3�ا#? ا	&�رب ا	ا

  .�/�D)�% دا�V ذ	j اO#�ر 

�/[�ع ب[2    ا	&�رب ا	��&3�ا#? ا	�ي ���c ا	3�ار ب&K�د� `% ��  -جA�4ء و8[�م ا�D8/�ه% ا �U8)24 وإذا وG �68 2ح�

 ��44x26 أو ت��"�  .�3$م ب

4� ا	�/�4K  -د K43�ارات و ? آ	ذ ا�cأآ)�  ? ات �S�  24(8*	 �4�  .ا	&�رب ا	��&3�ا#? ا	�ي �

  .  ا	&�رب ا	��&3�ا#? ا	�ي �3)� بlي A�ار ��s3 اUO&�ع 	�ى 8G)24  -هـ 

X  3 -2ـ �  : )Z )2 ا���5دي ا��ی �5اb@إی"�ب��ت ا�

-   s��K	ا �Vة دا���U ف ���رات�I��$ى ا	*8)�4 واآW� �4&/�  .�W&� ب

إن ��4ب أ6D$ب ا	����� وا	"�3ب ��"� ا	*I� �4(8"�ون ب����ن واG#&}/�ن ، وب�	�[�	? �/>[� اه�&[���% ن�[$      -
 b3  �&"	ا.  

- 4&/�� روح اGن�&�ء  s6V ا	�6&� ب�4 ا	*8)�4 وز��دة ت&�jD ا	s��K ب.  

-  �8�&�� دا�V ا		�"K	2 ا�  .:"$ر آ� �8G بlه&4� ��Wه&�2  ? ت�s43 أه�اف ا	s��K و��Iرآ

�&�8? وت/&4� روح ا	�"�ون ب4/�%  -UGوا ?WK/	9�ي واK	ا �Sا$��4� ا	Iت.  

-  s��K	ا �V>�ا�8ت دا	*8)�4  4&� ب4/�% �&� ��63 ا	دل ب�4 ا�(�  .اGح��ام ا	&

- � ��"�اد 	��&� ا	&W\و	4� ت/&4DG*8)�4 وا	ى ا�	 �48$+$� �K<ا�راء ب �IA�/.  

X  4 -2ـ / @bا���5دي ا��ی �5ا Z �  :)3(�8+��ت ا�

-  �4D�D6? �8 ����2 ا�c���cام ا	&K�ط 	b&/6 ا	��&3�ا#? �A �\دي ب�	&�رب إ	� ا	DOا.  

  .�4W�ة �468% ا	&G�xة  ? تu�$K ا	>*ح�4ت 	*8)�4 ت\دي إ	� S"$ب�  ? ا	 -

  .�\دي 8/� اO �اط إ	� ت�46x �>�	� ا	*8)�4 �68 �>�	� ا	s��K ا	���+?  -

                                                             
1  - sب�W	ا �U�&	ا yK91ص . ن .  
2  - sب�W	ا �U�&	ا yK92.  91.ص.ص ن .  
3  - sب�W	ا �U�&	ا yK92.ص . ن .  
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-  �Yر��	ت اG��	8/� ا �  .�>"� �68 ا	&�رب ات�cذ ا	3�ارات ا	��ز�

-  s��K	ا �V"�م دا	ا s4W/�  .إن �/� ا	4m9� �� ح��� اOب�اع واGب��9ر وا	&)�درة �g"7 �� ا	

X  ا���5دي -3ـ Z �Libا��8+�ا�@  ا� éral  )�*1()ا�(:  

� ، و�"�3[� ا	&[�رب ذو ا	[/&b ا	46)�ا	[? أن      ]�U$&	أو �4� ا �� أو ا	&/�36�$+$K	�43دة ا	ا b&/أح�4ن� ب j	و�"�ف آ�

  %�]<Y�3ن ��$اه% حR4 أن�% ا	$ح�4ون ا	��� �&9/�% �"� W� �W*8)�4 و��	رات ا�A ?&/� �4(8*	 �إ��8ء ا	���

� �� ا	S�V �����        و�"�	(]W3[�ه� نK� �� ا	���+[4]D&&�ر	6[� 68[� اx� [�ي	6"� ا	ا �ا:��� ، آ&� أن #�ب�	8)�4 ا*

 �K4q$&�رب ب	ا ?K�9� j	�	 ن gVب>$رة أ ��� ا	�� وا	>�ا�� ا	�? ت&4! ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا4#� وا	��&3�ا4#

           ���Iري وA[� �7[� ه[$ ا�ه[�اف و	9/[2 ��[�ك 	*8)4[2 ��&[� ت���[� ا	&�[�م و#[�ق ا	DG4[� اK/ .    ر���]� [? �4[�ان ا	

 �4	����4ر�� و��U� إ	� ا�D)�ب ا	Vا y4	&�رب و	و+� �68 ا�K� b&/	)� �� �9$ن ه�ا ا	+? �����	ا:  

-  24(8G ى$�W� 6&�رب أ��م	&�/? 	ى ا$�W&	ا g"+.  

-  24(8G أو آ� u"ب �4<c: ة$A &�رب أ��م	ا �4<c: g"+.  

  .� إذا آ�ن ��رب �x&$ر �3$د �I� �4(8G$ر�  -

-  %�"� sب�D �8G إذا آ�ن �S�V 24(8G �D �� &�رب	ا �D ت�3رب.  

-  s��K	ا �� ��A�"ت ���اب ن���Aوا s��K	أو+�ع ا �K"أه�ا 2 وت s4326  ? ت�IK	 ا�J&�رب ن	إح)�ط ا  

 X  ات �8.ك ا� �رب ا��8+�ا�@/  1 -3ـq� �)2(:  

��Iري  -DGور ا�	ب� ?K��6�2 	*8)24 و�9D ?  ط�K� .  

-  ��  ? ا	�>X ا	��ر�)4S�V �4(8*	 �  .إ��8ء �Aر آ)4� �� ا	���

  .���W�ة ا	*8)�4  ? �4$	�% ور�)�ت  -

� ذ	j أح�4ن�  -	���D*8)�4 ر�% ا	ا �4&U ?+�� ول أن���.  

-  24(8*	 2KAح وت)��� �$ا�: �� �m9�. و  %�"� ���W�� 8G)24 وآ4m� ا	(A�"� u ��.  

- G �� �8 ب>$رة آ)4�ة�K��  ? ت>� �ت2  و24(8 ����  .ت/"�م ا	>�ا�� وا	

�"&�ل أ6D$ب ا	����� وا	�48$  -Dا u ��.  

  .   �K�ط  ? ��ا�8ة q�وف 8G)24 �68 ح�Wب ����2 و8&26  -

  

                                                             
  . 52ص.��U� �Dبs.وي ح�W 8*. د -  1
  . 93ص .��U� �Dبs . أسامة كامل راتب.د -  2



.ا���5دة ا��ی����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا��Aن@ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

33 

 

  

  

  

  

  

  

 H(ر #�Fا�)6 : (O�+�Pا� �رب ا��8+�ا�@ وا� Oب� #�  .ا�!/�

X  1(أ���ل )��دة ا� �رب ا��8+�ا�@ / 2 -3ـ(:  

  :�&�9 أن ن&4! :�469 	6&�رب ا	46)�ا	? 

* b(7/&	? ا	46)�ا	&�رب ا	(ا eA\&	��6           ): ا&"�]W8)4[2 و�*	 ��[�ة ا	���[� ا	&�36[  ?]  %9��وه[$ ا	&[�رب ا	[�ي �[
��وز  ��ة أو q�وف �"�4  ، وب�	j ��� � �68 ان7)�ط 8G)24 واح��ا��% 	2 �	 .  

 �4W���ة وU$د� �"�[% ، و3K� �]A[�    وه$ ا ) :ا	�اY%( ا	&�رب ا	46)�ا	? ا	&  �64# 24(8*	 �	�ي �"�? ا	���� ا	&�36
  .   ان7)�ط ا	*8)�4 واح��ا��% 	2 

X  ا���5دي ا��8+�ا�@- 3 -3ـ Z �  : )2(ای"�ب��ت ا�

��ب4[�ت          �O4[� �[� اm9	2 ا]	 e]W4	 j	�]	 &[�رب	ض 68[� ا�]K� �A �43دي	ا b&/	+? ه�ا ا���	&�4ان ا	آ&� ذآ�ن�  ? ا
 Xc6�  : ? وه? ت

  .ت/&4� ا	&��رات ا	�43د�� 	�ى ا	*8)�4 وإ��9ن4� ب�وز �4Aدات ب4/�%  -

�$ى ا	K�دي 	*8)�4  -W&	ت�$ر ا.  

  .ا	��$4� ا	9)4�ة ا	�? ت&4! ا	��ر�)�ت -

8�&�د �68 ن2WK وت�&� �W\و	�4ت2  -G*�8 �68 ا	ت"$�� ا .  

  .ت&/� 	*8)�4 ح��� آ)4�ة 	6&)�درة واGب��9ر   -

3� ا	*8)�4 بlن�WK% ز��دة  -`.  

  

  

                                                             
1  -2-3- sب�W	ا �U�&	ا yK95. 94ص .ص . ن .  
 

 

ا��8+�ا�@ ا� �رب   

D�� 

D�� 

D�� 
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X  ا���5دي ا��8+�ا�@ / 4 -3ـ Z �  :)1(�8+��ت ا�

  :و	/yK ا	W)� آ�	j ه/�ك ا	4m9� �� ا	6W)�4ت 	��ا ا	/&b ا	�43دي 	"� أب�زه� 

  .�8م و+$ح ا	&��م وا	$اU)�ت  -

-   $���% ا	43[[�دة وا	]]Dر�&� �(]]W*8)[[�4 ب	>[[�ا�8ت ب[[�4 ا	ة ا�]]mآ �]]�4�4U[[2 واGن�3[[�د +[["g  [[? ت&�j]]D ا	s]]��K ن
 %�7"(	.  

  .S"$ب�  ? ا	��9%  ? ا	*8)�4 وت$��4U% ن�$ ت�s43 ا�ه�اف  -

-  24  %��3` g"7	 ر�(�8G&�رب ب"�4 ا	ا �Y�</	 �4(8*	ا �V�8م أ .  

��م وا	����9 ب�4 ا	*V �4(8*ل ا	&)�ر��ت  -WنGا g"+.  

-   �  .آm�ة ا	K$+� وا	7�r4  ? ا	�>X ا	��ر�)4

�*ل  ? -V*8)�4  ا	ة ��4ب�ت ا�mر�� وآ��  . �$اe4A و�$ا�48 ا	

-  �4("�� 	�ى ا	*8)�4  وح���  ? ا	#�K� �3`.  

-  ?8�&�  . ا8�&�د ا	*8)�4 �68 ا	6"� ا	K�دي  ? ��3ب� ا	6"� ا	

XI  Oت أخ�ى ;ن �ط ا���5دة ��ى ا� �رب��/��  : ـ �0

  : )2(وه&�  	j ا8�&�دا �68 ���Gت أV�ىو�g47 ح�W 8*وي إ	� ا	�>/g4 ا	�Wبs  ت>/V| �4K4��� وذ

XI - 1-  Dا�!�ری V�/��"�ل �Z�f7 و� @�:  

 �4	��� ا	`*m	ل ب�4 ا�ن&�ط ا��  :�&�9 ا	�&44!  ? ه�ا ا	&

XI - 1-1- ي�J68&? ـ ن b&/	و�� أه% �*��2 �� �6?  :ا: 

- �U&�ا	وآ&� ه$ �$ن  ? ا �  .ا	"6&4�  �3$م ب�b4�c وت/�4K ا	��ر�� #)yD� �3 ا	"4&6

-  ���رب �68 ا	*8)�4 و���و	� ت�)s4 ا	&)�دئ ا	/J�ي �68 ا	&$اgA ا	"4&6�  .ا	�43م بUn�اء ا	

�[�ل تc>>[2 و [?     -� ?  ��&� �68 أح�اث ا	&"�رف وا	&"6$��ت ا	"4&6W&	ع ا*#Oوا �4(/Uأ �x6)� ب	م ���&	Oا
��ل ب"u ا	"6$م ا	&�ت)�� ب�	��ر�� ا	���+? �.  

� وا	I[[�ح وا	�WK[[4� و���و	[[� إآW[[�ب ا	*8)[[�4 ب"[[u ا	&"[[�رف وا	&"6$�[[�ت  اOآm[[�ر �[[�  -]]��J/	&��+[[�ات ا	ا
 �  .ا	&�ت)�� ب�	��ر�� ا	���+? وا	&/� �Wت ا	���+4

-        �4�]W��*ت و�K6[�ت 	]D j	�]وآ ��*ت و��K6ت 	�b4�c ا	��ر�� ا	���+? وا	&/� W[�ت ا	���+[4D �&"43% ب	ا
�4��c	وا �48� 	*8)�4  ا	��	� ا	)�ن4� وا	&��ر��&�UGوا.  
                                                             

1  sب�W	ا �U�&	ا yK97.98ص ص .ن.  

  66. 65ص ص .   ��U� �Dبs.8*وي  ���&� حW.د -2
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XI -1-2-   ?&68 ات? ـ�(V b&/	و�� أه% �*��2 :ا :  

-   �]� ��(W��  ? ا	��ر�� و���ول ت�)V s4)�ات2 ا	"&46� ا	�Wب3� ، ا	�? اآ��J/	ان� ا$�� ا�و	� ب�	Uر�	ب� %��� G
 �8�W� اء آ*�8 أو ��رب$D %�"� ���"�  .��ربs(D �4 	2 ا	

- �8&46� ا	��ر�� ا	���+? �W"� ب�3ر ا�9�Oن 	6 ?  ���463� وا	�وت4/4�  .)b4W و�8م ا	�"�43 و��&jW ب�	�$ان� ا	

� ا	Y�K[�ة         -]646Aو �]��Jان[� ن$U �]ه�(��% آ4m�ا ب�	&"�رف ا	"6&4� ا	&"�و �  ? ا	&�اU� ا	"6&4[� ا	���+[4� و�"�� G
 �434(��  .�� ا	/�ح4� ا	"&46� ا	

� ا�و	� �68 ا	��اآ&�ت  -Uر�	ب� �&�  .ا	c)�ات4� ا	�? اآ�V ��(W*ل 8&26  ? ا	��ر�� �"

�"&� ا�وراق وا�A*م  -W� �� ن�درا j	�	 9�اس	ا ?  y4	أس و�	"6%  ? ا	أ� ا�(�.  

XI - 1-3-     ?]ات�(V 68&[? ـ b&/	[�           : ا	إ � �]+O+[? ب����	ا X]<c�وه[$ ا	&[�رب ا	&\ه[� ت[lه4* �8	4[�  [? ا	
4��Wو� X<c�  � أن ��&� ب�4 �!ا�� ا	/&��4 ا	�Wب�43 آ$ن2 �&�ر�D �Dب�3  ? نyK ا	

XI - 2-  �	����"�ل ا�!.ج�> واyر��د �@ ا�  @�:  

  :آ�	j  ? ه�ا ا	&��ل ن�� `*ث أن&�ط ه? 

XI - 2- 1-  @ff76$آ2  :ا� �رب ا�D ان�$U %و�� أه:  

-  ��  ? ا	&/� �Wت ا	���+4K6�c&	"� ا	ا b�V %D�4 ر��.  

� ر��+4� ب>$رة �4Uة�4��V 	 ����ول إ�8اد ا	*8)4 -W �/� �9.  

-  ����Uا$&	 b�c	وإ�8اد ا �W �/&	ق ا�K	4�ة �8 اxSآ� آ)4�ة و � �"&	 �"W�.  

48� و�"�&� ��468 ب>$رة وا+�� m9�c� �� ت�ر�� ا	*8)�4 �68 ا	 -�&�4� أو ا	U!و	وا �  �b ا	K�د�

���  ? و+� ا	b�c ا	����ة ا	�? ت�/�� �D� �Aرات ا	*8)�4  -��.  

- � �4W �/&	ا b�c	 &�7دة	ا b�c	ا u"ب �$+	ه�ا �U �"W.  

XI - 2- 2-  @ن�	/�  :و�� أم �*��2 �� �6?  :ا� �رب ا�

��ب�ت� -�D6$آ�% واD %�  �68 �3رة	�4ا واU 24(8G �  .ا	�/)\ ب�� %	��2 ا	�3رة �68 �"� 

-  yK/	ب� �3m	4! ب�3ر آ)4� �� ا&��.  

- K/	ا �{("�4� اW	��2 ا	�3رة �68 ا	 �  .�  �7	A �4(8*)�4 ا:��اآ�%  ? ا	&/� �Wت ا	���+4

-  �� ا	���+4W �/&	ي ا �����mرة ا	*8)�4 ود "�% 	)�ل أA>� ا	Dح  ? ا����4� ا	/W�.  

-    �� وب�	�[�	? ���و	[W �/&	اآ2  ? ا��4� 	*A �8)� ا:	�"KنGا �� ا	��	 �"� ��/9&� ?�	24 �48 ا	&�رب ا	�Kح>� ا	
  .ت$2�4U وإر:�د�
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XI - 2- 3-  @��?/نy6$آ2 �� �6?  :ا� �رب اD ان�$U %و�� ب�4 أه:  

  .��6x 2468 �8م ا	�3رة �68 ا	��9%  ? انG�"Kت2 ب>$رة �4Uة  -

� آ)4�ة  -Uب�ر ���6� داY&� إ	� ا	K$ز ��Ic ا	�!�&�.  

� آ)4�  -Uب�ر ��l`� انK"�	�4 إ	� ا	K$ز و��Ic ا	�!�&�.  

- �  .D$اء  ? ح�	� ا	K$ز أو  ? ح�	� ا	�!�&� 	l�  23��K`� انK"�	�4 ب>$رة وا+�

-  23��  �	�S ?  ت9$ن G ?�� 	36�ارات ا	(W/	ب� �S�V49% ، و��8��اض A �68�ارات ا	Oا �� �m9�.  

-  �D�W�	ت ا�W �/&	ا ?  �S�Vو �K&�ت	ا s63	ا �&W4! ب&��.  

     

 

        

  

    

 

  

 #�F7(ا�( >��0� O	ح O����Pوي �\ن �ط ا��F$?� �8 �رب�O ا��ی����O وا� �ی�یO ا�/ )1(  

  

  

                                                             
  . 88ص . ��U� �Dبs. 8*وي  ���&� حW.ـ� -  1
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XII C)��دة ا�/�ی �1( ا��ی��@ ـ آ�/�(:  

  .أن �9$ن ا	�Y�3 �� ا�:�cص ا	&��&�4 ب"&46� ا	�43دة  -

�� ا	�Y�3 ب6Dl$ب �4U  ? ا	�4W�ة �68 ا�ز��ت ا	�? ت$ا2U ا أن -&�  .� �اد �

�  ? ح� ا	&9I*ت وا�ز��ت  -m���	�4 ا	�Dا� �Y�3	م ا�c�W� أن.  

�"&� ذآ�ء� وV)�ت2  -W� 2 وY2 و#�ق أدا�4���ات4Dا �Y�3	أن ��$ر ا.  

-  ��9D�&وت �8�&�  .أن �"&� ا	�Y�3 �68 ت�ابb أ �اد ا	

-  �46(3�W&	ا�ز��ت ا ��U&$ا	4! ����"�اد وا	DOا.  

XIII- �  : 8� �8 �رب ا��ی��@ ا���5دة ا�/�

XIII-1 –  �8��/�.م ا���5دة ا�/� :  

����[� �"4[�ر �$+[$8? �&9[� 68[� أD�D[2 ت43[4% ا	43[�دة             	 �(]W/	+[? ب����	ا yK/]	�4  ? 68[% اm)�ح	راء ا| eK6�Vا

68� 	6&�رب ا	���+? ، إذ ��$gA ه[�ا ا	&"4[�ر  �K	ا-          �]�Uو �]� �� آ)4[�ة 68[� ا	�$ان[� ذات ا�ه&4[� ا	��$4[]Uب�ر

�J2 أو 8[�   ن	*8)�4 	6&�رب �8 ت443% ا	 s��K	إدارة ا y6��g6 ت%443 �c� �9 أن&� R4443%، ح��� �3$م ب"&46� ا	

 2�4	�"K	 2WK/&�رب ب	�4 أو �8 ت443% ا"�I&	2(ت443% ا(.  

� ا	l]]9س ه[[$     ]]W �/� �]]� �]]��3�� ا	)�$	[[� أو ا	$S[[$ل إ	[[� ا�دوار ا	&]]W �/� ?]]  s]]��K	4[[� أن ت�ت4[[� اm9	3[[� ا�و�"

ه[�ا   &"�4ر ا	�s43 	�43س ��ى  "�	4� ا	�43دة ا	���+4� 	�ى ا	&�رب ن و	�9 ه/�ك �"��� أV�ى �A ت9[$ن أه[% �[�   ا	

ا	&"�4ر وه? ا	�? ت�"s]6 ب&[�ى ت�s]43 ا	s]��K ا	���+[? 	Eه[�اف ا	&W[��ة و [s ا	3[�رات وا�9�Oن4[�ت ا	&�[$ �ة            

� ، وآ�	j ب&�ى ت&�jD ا	s��K ا	��W �/&	ق ا�K	ا ?A�(ب ��$��ت ��3رنW� ا�ز��ت ، و��ى ت�$ر gAا$� ?  ?+�

�$��ت�% و��ى ارت�4ح ا	s]��K ا	���+[? 	6&[�رب وتK[��68% 	6&[�رب �"[2 �ن ه[�� ا	&"[��4�         W&رت�3ء بG*8)�4 وا	ا

             �]m�  2]&9ل ت��]�� �]8 �]Uر�V ت9[$ن ?]�� �)�:�ة ب�	&[�رب ا	���+[? و	e]W4 تj]6 ا	"$ا�[� ا	K<ب �36"�ه? ا	&

 �W �/&	ق ا�K	ى ا$�W� 4!ات و�4�ه����  .و�Aرات�% و���رات�% و8$ا�� ا	��49% وح�	� ا	

XIII- 2- @�8رب ا��ی��� �8���.ن�ت ا���5دة ا��ی���� ا�/� :  

            �]9&� G ��]7"ب �]� �]68�K�� �68 8[�ة ��آ)[�ت �&9[� ت���[�ه�  [? أرب"[� ��[�ور �	�"K	ا �ت�ت9! ا	�43دة ا	���+4

�x/�ء ن أح�ه� وG �&�9 �ح�ه� بK�د� تDG&��ور ه?ا	وه�� ا �68�K	�43دة ا	�49 اI:  

  

                                                             
 107ص .  ��U� �Dبs. ح&� آ&�ل ن>�ري أ. د . �>��K ح�4W ب�ه? .د  - - 1
 .96ص .نyK ا	&�U� ا	�Wبs .8*وي  ���&� حW.ـ� 2
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XIII- 2-1-   @1(خ�0$6 ا� �رب ا��ی��(:   

� وU[$د ه[�� ا	>[�Kت  [?             (]Wن j	�]وآ �U�]/	&[�رب ا	ت ا�&]Dو XY�]<V �]�4  [? ت���m)�ح	ف ا*�V% �� إ��	ب�

إ	D �]�4[�ب�3    ا	&�رب ا	���+? ، إG أن2 ه/�ك :)2 إU&�ع �68 +�ورة ت$ � آ� D&�ت ا	&�رب ا	/��U ا	�? أ:[�ن� 

و68[[� أن ه[[�� ا	W[[&�ت G تK9[[? وح[[�ه� 	7[[&�ن  �468[[� ا	43[[�دة ا	���+[[4� 	6&[[�رب ب[[� �/)x[[? ��ا8[[�ة ت8�K[[� ه[[��    

        XY�]]<V �]]	إ �ا	XY�]]<c وا	W[[&�ت �[[� ب"7[[�� وآ[[�	j ارت)�#�[[� ب"��[[� ا	&$اg]]A ا	&�"[[�دة وا	&�4x[[�ة إ+[[� 

  .ا	*8)�4 وا	s��K ا	���+? 

XIII- 2- 2- @8.ك ا� �رب ا��ی��� :   

وآ[[�	j �3[[�ار ا	/K[[$ذ  ) ت�آ4[[! اGه�&[[�م 68[[� ا	*8[[� أو ت�آ4[[! اGه�&[[�م 68[[� ا	"&[[�    (�W[[�ه% أD[[6$ب ا	&[[�رب   

  .ا	cI>? أو نK$ذ ا	&/>�  ? ا	�6D �68 �4`l$ك ا	*l� �&� �4(8`� �)�:�ة �68  "�	4� ا	�43دة ا	���+4� 	6&�رب 

XIII - 2-3- @ا� .)< ا��ی�� #��.ا:  

W6&�رب ح	6$ك D �`l�� �8�D �6���>�ف ا	&�رب  ? ا	&$اgA ا	�? ت  ، ���Uا$� ?�� ا	&$اgA ا	���+4� ا	

� Gت�cذ ا	3�ار (D�/� �49K��g6 �8 تj6 ا	$اgA ا	�? ت���6 ا	��وء و��ة ز�/4� �� ا	c�4 تK/�آ&� �A . ? ا	3�ار وا	

�6D g6$ك ا	&�رب ح�W �8د ا	*8)�4 c� . أ:�ر �Aوا�/)�ج "وWeinberg   " و "	$U �Gould  ( "1999 (

� 	"$ا�� ا	&$gA ا	���+? (W/	ب� �4	��8�)�رات ا	Oا �	2(إ(:  

-  ��I8)? ا�نG �� 2ا��c�Dأآ)� �� ا �Uا#? ب�ر�A$6$ب ا�وتDا� �	إ �48�&��A ت���ج ا	K�ق ا	���+? ا	

 �  .ا	K�د�

��cم ا�6D$ب ا	��&3�ا#? �� ا	K�ق ا	���+4� آ)4�ة ا -Dا �  .	"�د �A �)�و �� ا	>"$ب

 ? ح�	� ا8��4د ا	s��K ا	���+? �68 أ6D$ب 6D$آ? �"�4 �� ا	&�رب  nن ���و	� ت44x� ه�ا ا�6D$ب ب>$رة  -

4� �A �\`� �68 ا	K�ق ا	���+? 	�	j �� ا� �7 ا	��رج  ? ت44x� ا�6D$ب Y��أ6D$ب ا	6W$ك ا	�43دي  - 

�g6 حy/U �W ا	*8)�4 حR4 ت���ج  �ق ا	)/�ت إ	� �c� 6&�رب	6$ب Dأ �2 �U$&	6$ك اW	6$ب اDأ �� r�!

  .ا	6W$ك ا�وت$A�ا#?  ? ب"u ا�ح�4ن 

XIII - 2-4-  @ا��ی�� Cخ�0$6 ا�/�ی)O�+�Pأو ا�: (  

وه? ��&$ع ا	XY�<c ا	&&4!ة 	s��K6 ا	���+? وا	*8)�4 و��ى ت"�ون�% وت"�#�K% �� ا	&�رب وت��3�ه% 	�% 

48� ب4/�% ، آ&� ، و��ى نK$ذه% ا	&�7د 2468 ن و#)4� دوا "��&�UGت ا�A*"	ا ��$��ت |دا�Y% و#)4Wز و���% 	oن

 %�K4/<*8)�4 وت	+? أو ا���	ا s��K6	 �4/W	&�اح� ا	ا�8ة ا�� ?x(/�)4$ن	ن، دو$ ��  وآ�	j ت�ا�8 ) ه$اة ن ��

                                                             
1 - 2-3-  sب�W	ا �U�&	ا yK97. 96ص ص  ن . 
2 - sب�W	ا �U�&	ا yK98ص  ن .  
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 ?&46"��$اه% ا	�3m ? وا	Wو� �48�&�UGا %��  . ح�	��% و��9ن

   XIII - 3- ��58� ��5�+f� .ج���ت� �ا�/?�� �دة ا��ی���:  

 %�/� �4� ا	�43د�	�"K	 �:4* دوراي "و" Anshelأن�I "ح�ول ا	"��� �� ا	)�ح�4m و+� ت$��4Uت ت�)434

Chelladurai "آ�ب� " وCribben " ?6� �&4  8*وي �Wح ��<c	1(و(:  

-  gA&$ا	ا �4&U ?  �6<� 6$ب واح�Dأ �U$� G.  

  :���Uت ا	*8)�4 +�ورة ت"��� ا	&�رب 	6W$آ2 	6$ �ء ب -

  .ا	�$ازن �� ب�4 ا	6W$ك ا	&��% ب��داء وا	&��% ب�	*8)�4  -

�"�اض نK$ذ� �68 ا	*8)�4  -DO ج���� G ?+���	&�رب ا	ا.  

  .ا	&�رب ا	���+? ���% ب�	/&$ ا	���I ا	&�!ن 	*8)�4  -

  .ا	&�رب ا	���+? ���% ب�	/&$ ا	���I ا	&�!ن 	*8)�4  -

� ا	� -W �/&	ا �(A?6� �&م  ب�&�4� �� ا� �7 	6&�رب اGه+��:  

� ا	&�ت3)� ح�� G ت/��3 إ	� ا	*�8 .    �U&$ا	�8 ا ��6)4� ا	/�تW	ت2 اG�"Kا�8ة ان��.  

   . �x	�(� 8)24 ب�ونG رة�m�Dوا �4�Iت.  

   .(A �� ب4$م �� إ�8دة ا	��آ4� ب�	/�3ط  ا	����U&$ا	ا �(A �"6	ا ��V �IA�/ب!�� �� ا� �7 :�ح و� ��U&$ا	ا �  

 � �+O9�ار وا�  .�46A م ت�Kدي ا	

�&�8? �� ب"�7% أو �� ا	&�رب  -UG�68% ا�K8)�4  ? ت*	 �  .إ��8ء ا	���

��mرة :���ة  -D8/�ه% ا �U$ت ���	*8)�4 ا	ا �� ���ب4�Oا ����Vء وا	�احDGام ت�ر�)�ت ا�c�Dا.  

IVX -  دورايP�� ل� �  : Chelladuraiأ

���8 �S*c8&�ل  :4*د�$رى  وآlن�آ� ب ��  Chelladurai	�9 �� ت�3م ذآ�� ح$ل ا	�43دة ا	���+4/D ��

1987 �/D �	ءة 1990م إ�Kآ �&�468�، وت"�Kت �م،  ا	�ي �Aم ب��$�� ن&�ذج ا	�43دة؛ حR4 �>$ر ا	���+� آ"&46

gA$&	ه�ا ا �� ���"��"�د ا�ب"�د 	�436دة ���ف ا	/&$ذج او .ا	*�8 �68 ا	&$gA و#)4"�2 و��3رت2 �68 ا	&	

�K6�c&	ا �� ا	�?  ? ا	&$اgA ا	���+4	�"K	�43دة ا	ت ا�KSت��3% إ#�ر �8 �$ا �	إ �و�A ا ��ض  .ا	���+4

� ب&V �� ��D�4A �9*ل أب"�د ��"�دة ت�&�m  � ن��rY ا�داء ور+� ا��78ء	�"K	�43دة ا	4*دوراى أن ا:.  

                                                             
1 - sب�W	ا �U�&	ا yK102. 101ص ص  ن . 
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468� ا	�43دة إن&� ت�ت)b ب6W$ك ا	�43دة و6D$ك ا� �اد أ�78ء و � +$ء ه�ا ا	/&$ذج رأى :4*دوراى أن  �

�  � +$ء 6D$آ�4ت ا	*8)�4 أن�WK% و � +$ء 	�"K	�43دة ا	6$آ�4ت اD دى�K�4�؛ حR4 تKA$&	"$ا�� ا	وا �8�&�ا	

�2 آ.ا	&$gA ا	���+� ذات2Y���نe و�A أ`)�e ا	�را�Dت ا	�� e��A ب��)s4 ه�ا ا	/&$ذج  � ا	&��ل ا	���+� أن ن

468� ا	�43دة�  �D6$ب  "��ل  � دراD+�، وه$ أ���	ل ا��و��ى :4*د�$رى أ��7ً أن .إ���ب4� و��4Kة  � ا	&

�  �m&�� تU �8�K$ان� `*`� ه��� ت�4�  :6D$آ�4ت ا	�Y�3، وا	�? ت6"� دوًرا �\`ً�ا  ? ت�s43 ن��rY أ �7 ت��ث ن

- �8�&�	 �Y�3&�رب آ	ا ���J� ى�	�6 ا"K	6$ك اW	ا.  

- W	ا�8�&�  .6$ك ا	�ى ت267K ب�	

- �4"� gA$� ى�	 �67K&	6$ك اW	ا �"4(#.  

�$ى ا	&��رة Wو� %�/D R4*8)�4 �� ح	ا �� sK���ر #)4"� ا	&"��6� وا	6W$ك ا	�ي �c�43دة ��468 أن ت	ن اn  ،ا�	و

6� ا	*�8 ا	/�:� ��"� �"4(# �8 �"ً�A g6�cف ت��6� ا	*�8 ا	&���"� �آ�	j  ...و�W/U%، وذ	j �ن #)4"

� 	9? �\`�  �4% ا	&�رب  � K#�"	ا �(#�c� �	)/�ت �8دة ت&�4 إ	*8)�ت،  �	ا �6��"� �8 g6�c*8)�4 ت	ا �6��"�

� ا	"�3(#�c� �	*8)$ن إ	�4 ا&� R4ح.  

 �Y�3	�  ،�4&4� ون$ع ا	���+J/��3 4� وا�ه�اف ا	m	وا �48�&�UGا �و  �3ً	�	n  ،jن 6D$ك ا	�43دة D$ف ��l`� ب�	)4}

� ا	K<"$ا�� ن>� 24/48 ب	ه�� ا �ي �7�	ب� ه$ ا ،����+? ا	K"�ل G �"&� ب&"!ل �8 آ� ه�� ا	"$ا�� ا	�Wب3

�&�ةW�. ر�)�ت وأه�اف ��3ً �K�وا	6W$ك إذا #)23 ا	&�رب  � �$gA وو�A ��U حs3 ن��rY إ���ب4�، وآ�ن �

��(I&	ا gA&$ا	6$ك  � اW	ت9�ار ه�ا ا �Y�3	م �68 ا!	 �8�&� .ا	

� ت"�&� D �68&�ت ا	&$gA وا	�Y�3 وا	*8)�4، و��s6 ��468 ا	&��دات، ور+�ء ا	*�8 ��  و	�ا،	�"K	�43دة ا	� 

� أن$اع �� ا	6W$آ�4ت ا	�43د��، وه�`*` �68 �&�"� 2Y&�6$ب : أدا	6$ك اW	�6  -ا"K	6$ك اW	6$ك  -اW	ا

�7K&	�3.ا	ا XY�<V نn  ،�468�K��6ت ت�<� �8$&�� �68 j	$ #)3/� ذ	ب4/&� و �4<cI	"$ا�� ا	ه� ا �Y

�4KA$&	"$ا�� ا	ا �&Wوا��78ء ت gA$&	ا XY�<V.  

��ب4�، وا	�� ت�&�m  � ا�داء ا	g9ء ور+�ء ا	*8)�4 �&�9 أن ت��s3 إذا �Oا �Y"$ا	ض :4*د�$رى أن ا��Kو�

��ب4� تW$د ب�4 ا	*8)�Oت ا�A*"	ا eذا آ�نn  ،�43دى	6$ك اW6	 �`*m	ا �S�/"	ا e3 ت$ا �	دى إ\� j	ن ذn  ،�4

� �68 أن$اع �� ا	6W$آ�4ت ا	�43د�� وآg4 ت\`�  .ا�داء ا	&�&A �� !4)� ا	*8)�4"��D ��J�36 ن/D وا�ن

  .ا	"/�S� ا	�43د�� ��468؟

4� ا	�"��� ��  :ا�	8.ك ا� 8f.ب �O ا��$�5K4وآ �K6�c&	ا gA&$ا	ف  � ا�<��� �68 ا	�Y�3 أن ���W ا	�

��"�� R4*8)�4؛ ح	ل ا�Uه��� أو ر�I&	�4ء ا��$ر أو ا	أو �� ���"��s��# �8 g6 ا	cت �/4"� �� �"�% ب���3

�3 4� دوًرا آ)4ً�ا  � ت6D �4WK$ك ا	&�ربm	وا �  .ا	>�� �، وت6"� ا	"$ا�� ا	)4{4
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��cم أ6D$ًب� ��&4ً!ا �� ا	*�8 و��ا�8 ا	J�وف :ا�	8.ك ا� /]# ��$�58 W� +� أن���	ا �Y�3	�68 ا ���

x7	وا �Uً*8 ��3� ب�	/yK و��8�Wة ا	*8)�4، و���ول أن �m	ان� ا$U �4&/��"�+$ن 	�� و���% ب� �A ��$ط ا	

"&46� U�اح4�  � رآ)�n  ،2ن ا	�Y�3 ا	���+� ��� 2468 أن 	 �7V �A �8*	ذا آ�ن اn  ،�4(8*	9*ت اI&	

�$ا�W&	 �8*	ه�4 وإ�8دة ه�ا اl�  .�"�ف ذ	4U jً�ا و�7� ب�ا�r 	ـ

�3>� ب2 ا	6W$ك ا	�ى ��>�ف ب2 ا	�Y�3 ا	���+� �� ا	*8)�4، وه�ا ا	6W$ك ��l`� :ك ا�/?d8 ��58$�ا�	8.

 �ب�ح��U�4ت ا	s��  *ًm&  ،s��K آ�ة ا	�3م ا	&���ف �j6W ا	&�رب �"�% 6D$ك إن��ز ا	&��م، أ�� ت*��4 ا	&�ح6

�m� ،�7ًز ه$ ه� �% أ�$K	% �� أن ا��	�6 ا"  �ا	�3م ا	&���ف إG أن ا	6D %�"� j6W� �Y�3$ك  ��s آ�ة : ا	�mن$�

��ب4� 8/� ا	*8)�4�O8� ا�I&	ا �  .ا	�$ا�S وت/&4

67� :ا;داء وا����K&	وا �46"K	ا ��l`� أداء ا	���+� ب�3رت2 �68 إح�اث ت$ا s ب�4 ا	6W$آ�4ت ا	�43د��  ا	&�6$ب�

u"ب"��7 ب ����9 ��  .�ن ه�� ا	6W$آ�4ت ت

�Vن ب�$m)�ح	م ا�A �A234و(��� و "�	4� ن&$ذج :4*د�$رى ��"�د ا�ب"�د 	�436دة ا	���+4� و��A$ا بAر د�(.  

�	�"K	�436دة ا	2 :4*د�$رى +��  .وا	�9I ا	��	� �$+� ا	/&$ذج ا	�ى ا 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  )1(ا� !?�د ا;ب?�د ���58دة ا��ی���� Chelladuraiن .ذج ��Pدی.رى 

                                                             
1 -Sophia Jowett . David Lavallee . Psychologie sociale du sport . vigot  .paris .2008 
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  :ا�P7ص� 

��� 	�3 ح�و	e ا	"��� �� ا	�راY���Dت ت���� أه% �$ا�KSت ا	&�رب آ�Y�3 ن��U وا	/&b ا	�43دي ا	K"�ل و�Uءت ن

�*ف ب4}� ا	�را�Dت وزاو�� نJ� ا	)�ح �4m	�Jه�ة ا	�43دة ، و	9/�� ت�sK 8&$��  ? أن ا	&�رب Vا ��4�� نK6�c�

6+�  �Aو ، �U��	ت ا�J�6	ا �S�V 2ارات�A �J�/� �4&�4� 	*8)24 وا	"U�� �m&� �Y�3ب�4 آ �e ا	�را�Dت ا	�Wب3

� ا	/&��4 ا	��&3�ا#? وا�وت$A�ا#? وأe"&U أن  "�	4� ا	/&b ا	�43دي G ت9$ن  ? S�V �`*m	ا �ا�ن&�ط ا	�43د�

 ���ات ����ج  ��4 ا	*8)�4 إ	� ب"u ا	���� ا	&�36K+? �&� ب���	ا s��K	أن ا R4ت ، حG��	وف وا�J	آ� ا

� %�4  �4<cI	ت ا�K<	ا u"ب �4&/�	 u"ب �8�&�د �68 ا	/yK وروح ا	&)�درة وآ�	j ت/&4Gوا ��m ا	&W\و	4

�"&�ل ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ، و ��ات أV�ى ����ج  ��4 ا	*8)$ن 	�3/6ش D�7 اK� �/وه  �ا	&��رات ا	K�د�

V ب�W�� ا�راء وت)/? ا	&$اgA وا	� �ع 8/�� وآ�	G jآ�4� ���رات اGت>�ل و�Aرة �"�	&/�)�ات �� وا	�$ار 	

�"&�ل ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ، أ��  ��ات ا	>�ا�8ت وا	/!ا�8ت وت�7رب ا�راء D�7 اK� �/&�رب وه	ا

�"&�ل ا	/&b ا	�43دي D�6 ا���وا	&$اgA وت"�رض ا	�&$ح�ت وا	&�4 إ	� ا	K�د�� وا�ن�ن4�  ? ا�داء  

  .ا�وت$A�ا#? 

�4دي ا	��&3�ا#? ب�8�)�ر� ا	�36� ا	$��D ب�4 ا	/&��4 وإن آ�نJ"� e% ا	�را�Dت وا�ب��ث ت�7K ا	/&b ا	3

 �� �D�/&	�43دي ا	ا b&/	ب� gA&$ا	ا g6�c� �� ���"�ا�V��� إG أن ا	&�رب ا	�Y�3 ا	&�&4! ه$ ا	�ي �"�ف ا	

� ن&�2 ا	�cص J ��&	ا. 
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•  ���3�. 

  .��K$م ا	s��K ا	���+? •

  XY�<V ا	s��K ا	���+? •

  .ب/�ء ا	s��K ا	���+?  •

  .ت&�jD ا	s��K ا	���+? •

  .أ:�9ل 6D$ك ا	*�8 دا�V ا	s��K ا	���+?  •

  .  s�� (U20) أواbD آ�ة ا	�3م  •

•  bDا�وا �{K	 �  .ا	XY�<c ا	"&��

  .ا	)�$	� ا	$#/4� 	I6)�ب  •
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  :مقدمة  

ظهرت وتطورت مع إلفراد ، الرياضية هي  شكل من أشكال التأطير والتنظيم االجتماعي ل تالفرق والجمعيا

،وزيادة إلى تحسين مستوى الرياضيين  1896تطور الحركة الرياضية الحديثة خاصة بعد األلعاب األولمبية 

وتحقيق النتائج المحلية والدولية تعتبر الخطوط العريضة واألهداف العامة من إنشاء هذه الهيئات هو خلق 

فراد خاصة لدى النشء وتوجيه هذه الطاقة واستغاللها لفائدة فضاء يسمح بامتصاص الطاقة الزائدة لدى األ

، كما تعتبر وسيلة الفرد والمجتمع ، إضافة إلى غرس األفكار واإليديولوجيات التي تؤمن بها هذه الدول 

   .للمحافظة على المكونات الثقافية و التعريف بها في مختلف المحافل

الحديث، فهي مفتوحة لجميع أفراد شرائح وطوائف المجتمع ،  وتعتبر الفرق الرياضية نموذج مصغر للمجتمع

حيث أن االنتماء لهذه الفرق ال يراعي العرق أو الدين أو الحالة المادية أو المستوى العلمي أو الدراسي  وإنما 

  .يتم ذلك اعتبارا إلى خصائص متعلقة بالجانب الرياضي 
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I- @ا��ی�� Cم ا�/�ی.�/� :  

مد أبو الحسن أن الفريق الرياضي هو تلك الهيئة التي تشكل بواسطة مجموعة من األفراد جماعة يرى أح
تهدف إلى تحسين سلوك األفراد وتقوية شخصيتهم بطريقة متناسقة ومتكاملة سواء كانت من الناحية 

تعليم وتوسيع  االجتماعية أو النفسية أو الفكرية والروحية أو من الناحية الصحية ، ويكون ذلك عن طريق
المعارف التربوية الرياضية واإلجتماعية وغرس روح التماسك واألخوة في أعماق األفراد ، والعمل على 
تطوير وتنمية ملكاتهم الفكرية ن والعمل على استغالل أوقات الفراغ لفائدة األفراد والعمل على تجديد وتطوير 

  .)1(ياضةمعارفهم وهذا كله طبقا لتخطيط وزارة الشبيبة والر

ومن الناحية القانونية للفريق الرياضي يرى األستاذ ماحيو أنها تعاضدية وتجمع عدة أفراد يحملون بعض 
األفكار المتشابهة وبعض المميزات المتناظرة ترمي إلى خلق االستقرار االجتماعي تخضع لسياسة الدولة 

  . )2(وتوجهاتها الكبرى وفلسفتها في إنشاء جمعيات المجتمع المدني

تساعد في إعداد ) لها هدف واضح(ويعرف  الدكتور رمضان يسين الفريق الرياضي بأنه جماعة هادفة 
  .)3(الالعب الرياضي ودفعه لتحقيق أعلى مستويات األداء الرياضي وفق اإلطار العام لعادات وتقاليد المجتمع 

إلى أن الفريق  Donald Young  1992ودونالد يونج  Divide Francisأشار كل من ديفيد فرانسيس 
الرياضي ليس عبارة عن مجموعة من الالعبين يرتدون زيا موحدا ، بل أنه أبعد من ذلك ، فالفريق الرياضي 
هو مجموعة نشطة من األفراد الذين إلتزموا بإنجاز أهداف معينة بصورة متفاعلة ويستمتعون بذلك ويقدمون 

  .)4(نتائج مرتفعة القيمة 

طفى السايح محمد أن الفرق والجمعيات الرياضية هي عبارة جزء نظام من عدة أنظمة ويقول الدكتور مص
تضعها الدولة لتنظيم المجتمع وقد حددها العلماء بستة أنظمة يتأسس عليها أي مجتمع من المجتمعات مهما 

  :كان كبيرا أو صغيرا وهذه األنظمة هي 

  .النظام األسري  - 

  .النظام اإلقتصادي  - 

  .التربوي النظام  - 

  .النظام الديني  - 

  .النظام السياسي  - 

  .النظام الترويحي واالجتماعي  - 

  .)5(والفرق الرياضية تدخل في تشكيل كل من النظام التربوي والنظام الترويحي واالجتماعي 
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II -  خصائص الفريق الرياضي:  

المدرب من خالل طبيعة العالقة إن المدرب يؤثر في أعضاء الفريق الرياضي كما أن الرياضيين يؤثرون في 
بينهما ، وحسب نتائج البحوث أن الالعبين عندما ال يستجيبون لتوجيهات المدرب فإن المدرب يميل لألسلوب 

  .األوتوقراطي 

وأظهرت نتائج البحوث أن الرياضيين يختلفون في رغباتهم وحاجاتهم لإلنجاز والبعض منهم يتحمل المسؤولية 
ج إلى مزيد من التوجيهات مع العلم أن الرياضيين الذين يعرفون جيدا أهداف الفريق ، والبعض اآلخر يحتا

ويمتلكون مستويات عالية من المهارة والمعرفة حول الرياضة يحتاجون إلى قدر أقل من التوجيهات مقارنة 
  .بزمالئهم الذين يمتلكون ذلك 

III -  بناء الفريق وقيادته:  

من أهم األمور التي يجب أن يهتم بها كل العاملين في التدريب بمختلف  إن عملية بناء الفريق وقيادته
مستوياتهم سواء المدير الفني والمدرب العام ومدرب الفريق والمساعدون وأن يتعاونوا كلهم ومع بعضهم 

  .البعض عند بناء أي فريق خاصة فرق األلعاب الجماعية 

أهم العمليات التدريبية التي تدخل مباشرة في صميم عمل وتعتبر عملية بناء الفرق الجماعية وقيادتها من 
المدرب ، وألن المهارة الحقيقية تنحصر في قدرة المدرب على ربط مجموعة المميزات الفردية الخاصة بكل 

من الفريق والجماعة والخاصة ) الخصائص المورفولوجية واإلمكانيات البدنية والمهارية والعقلية ( العب 
، وذلك ما )  التكامل االجتماعي كالتفكير الذهني والخططي في المواقف المختلفة ( واحدة  بالفريق كوحدة

) مجموعة أفراد ( يسمح له بوضع الخطط واالستراتيجيات في التدريبات والمواجهات حتى يظهر الفريق 
  . )1(كوحدة واحدة متكاملة

الفريق ثم وضع أهم مالمح الفريق مثل  ويتم بناء الفريق الرياضي من خالل اجتماع أعضاء مجلس إدارة
سياسته ولوائحه واألهداف األساسية من إنشاء الفريق وانتمائه وقاعدته الجماهرية وتوزيع األدوار 

  :)2(والمسؤوليات   أما مرحل تشكيل الفريق الرياضي فيحددها حسن عالوي فيما يلي

III -1- مرحلة بداية التشكيل والتكوين :    

  :  لمرحلةويتم في هذه ا

تحديد الخطوط  العريضة لسلوك العالقات بين مختلف الفاعلين في الفريق الرياضي وذلك حتى تبقى *      
المرجع األساسي في التعامل بين األفراد خاصة عند اختالف وجهات النظر وظهور المواقف المتعارضة 

  .والتعصب  لألراء واألفراد 

ومعرفة خصائص ومميزات كل واحد ، ويالحظ على األفراد الحذر و إيجاد التآلف بين أفراد الفريق *   
التحفظ الشديد في معامالتهم ويحاول كل واحد منهم تجنب األخطاء وعدم اظهار عيوبه لآلخرين ، لذلك يفضل 
القيام بمجموعة من أنشطة التفاعل اإلجتماعي لتجاوز هذه المرحلة بسهولة ومن هذه األنشطة مثال الحفالت 

  .... حالت واإلجتماعات وأنشطة الترويح والر
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III -2- المقاومة واالعتراض  مرحلة:  

  مرحلة الشجار التالحمي وهي من   Youngو يونج    Francisويطلق عليها  فرانسيس   

  :المراحل الحساسة في بناء الفريق حيث تحدد بصورة مستقبل العالقات والتصرفات داخل الفريق وتتميز بـ

مما يؤدي إلى ظهور بعض عيوبهم  ، وكذلك طريقة  موسلوكياتهفظ األفراد في تصرفاتهم  تح انخفاض* 
  .تفكيرهم وأهدافهم الخاصة والتي ممكن أن تتعارض فيما بينهم 

  .ظهور بوادر الصراعات بسبب اإلختالفات الشخصية بين األفراد * 

  .تصريح بالرأي والمعارضة يبدأ فيها إتخاذ المواقف من بين األفراد نحو بعضهم وكذلك ال* 

  .  Les Clansظهور العدوانية بين الالعبين وكذلك ظاهرة الجماعات * 

  .بداية استعمال المشرفين على الفريق للتحذيرات والتهديدات والعقوبات * 

من خالل اإلسراع  -وقد تمتد طيلة الموسم –وفي هذه المرحلة يكون المدرب مطالبا باإلسراع في تجاوزها  
تقييم الالعبين وتوزيع األدوار والمهام والصالحيات لكل واحد وإبراز مكانة كل واحد منهم لكل أعضاء  في

  . )1(وتقديم القانون الداخلي للفريق.الفريق 

III -3- مرحلة تحديد المعايير :  

  : وتبدأ هذه المرحلة عند بداية معالجة المدرب للمرحلة السابقة وتتميز بـ 

  .اد الفريق لبعضهم بداية تقبل أفر* 

  .بداية إيجاد تماسك الفريق * 

  .توزيع األدوار والمهام على الالعبين * 

  .بداية التخلي عن المصالح الفردية المتعارضة مع مصلحة الفريق العامة وتغليب األخيرة * 

للفريق وذلك  وخالل هذه المرحلة يمكن أن يحدث انسحاب بعض العناصر التي لم تستطع التأقلم مع الجو العام
العناصر األساسية (وتظهر كذلك في هذه المرحلة أهم معالم الفريق .برغبة منهم أو برغبة قيادات الفريق 
ويجب على المدرب تثمين كل التصرفات والسلوكات اإليجابية ...) والعناصر االحتياطية أنظمة اللعب 

  .)2(وتشجيع أفراد الفريق ودفع إلى تبني أهداف الفريق 

III -4-  مرحلة األداء واإلنجاز :  

مرحلة  التقارب الناضج وهي مرحلة اإلهتمام بالعمل   Youngو يونج   Francisيطلق عليها فرانسيس  
  :والنشاط الرياضي وفيها يتم 

  .إكتمال بنيان الفريق * 
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  .اتضاح دور كل فرد ومكانته وأهميته داخل الفريق *

  .ن الالعبين ظهور العالقات الحميمية والصداقات بي*

  .التقارب في األفكار واإلتجاهات من خالل كثرة اإلحتكاك والنقاش * 

إطالع  جميع الالعبين على جوانب كثيرة المتعلقة بالحياة الخاصة لبعضهم وتعاطفهم في األزمات أو *
  .لحظات الفرح 

ينهم وبشكل ال يؤثر تقبل كل العب لزمالئه وإيجاد سبل التعامل معهم مهما كانت مظاهر االختالف ب* 
  . )1(بالسلب على الفريق 

IV  -  تماسك الفريق الرياضي:  

الجماعة نفسهم وبين  وهي قوي الترابط بين أعضاء" مدي جاذبية الجماعة " ويقصد بتماسك الجماعة هو 
 أعضائها ويضع الجماعة ذات جاذبية األعضاء والجماعة فكلما زاد تماسك الجماعة كلما زاد تأثيرها علي

)2(وأفكار وسلوك األعضاء كبيرة ألعضائها وتزيد قدرتها علي تغيير اتجاهات
مجموعة  كما يعبر عن . 

  حيث . وخارجه  العالقات المتبادلة بين أعضائه داخل الملعب

  الجانب الحركى  أن سلوك كل فرد منهم يتوقف على سلوك اآلخرين ، وهذا التفاعل يتم على

  .)3( واالستجابة المؤسسة على هذا اإلدراكعن طريق اإلدراك  واالجتماعي

المدرب  الموضوعات أهمية في المجال الرياضي حيث يظهر دور القائد أي أكثرتماسك الجماعة من  يعتبرو 
الموضوعة للفريق وهنا يظهر دور  في تهيئة الجو النفسي واالجتماعي لالعبين لكي يحقق األهداف أو الخطة

) الالعبين ( تنمية القدرات الحقيقية ألعضاء الجماعة  ن اعضاء الفريق من خاللالمدرب في تقوية التماسك بي

ان الجماعات الديمقراطية تتميز بدرجة  LEWIN LIPPT et أشار ليون وليبتأما فيما يتعلق بدراستنا فقد 

)4( الجماعات ذات الحرية الغير مقيدة أو األوتوقراطيةعالية من التماسك عن الجماعات 
.  

IV -1-  تماسك الفريق الرياضيأنواع :  

إلى أنه يمكن تقسيم تماسـك   Carron ( 1982 ) " كارون" نقال عن )  1998( أشار محمد حسن عالوى 
 الفريق الرياضى إلى بعدين مهمين هما

IV -1-1-  تماسك المهمة:  

الهدف العام للفريق  يكون فقد. يعكس هذا النوع من التماسك ودرجة عمل األفراد معا لتحقيق أهداف مشتركة 

 -على تنسيق جهود أفراد الفريق للعمل معا  – الرياضى الفوز ببطولة معينة والذى يتأسس فى جزء كبير منه
)5( الجماعيأو األداء  الجماعيالعمل  أي

 .  
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IV -1-2- التماسك االجتماعى:  

حـبهم ومـزاملتهم بعضـهم     ودرجة الرياضيدرجة العالقة بين أفراد الفريق  ويعكس هذا النوع من التماسك

  . الرياضــيبصــورة واضــحة علــى جاذبيــة العالقــات بــين أفــراد الفريــق  لــبعض ويتأســس

بمكان  من األهمية االجتماعيتماسك المهمة والتماسك  عامليإلى أن التمييز أو التفريق بين  " كارون" وأشار 
المحتمل لفريق  ومن  ،  النجاح اإلحراز للقدرة على شرح كيفية مواجهة الفريق للصراعات والعقبات والعوائق

الجانب اآلخر ومع هذا تحاول معظم الفرق الوصول  التماسك ومنخفضا فى جانبيأحد  فيما أن يكون مرتفعا 
االجتماعى وتماسك المهمة على فرضية أن األداء يزيـد إذا كـان أعضـاء     إلى مستويات عالية من التماسك

  ..ميدان اللعب فيجهودهم  فيكونهم متحدين  اجتماعياُ بجانب الفريق متكاملين

تصنيفاً يمثل التقارب وأوجه الشبة واالرتباط داخل الجماعة ككل ودرجة التوحـد مـع    ويعتبر تكامل الجماعة
إلـى الجماعـة    الجماعة ويكون التركيز على الجماعة بأكملها وعلى الجانب األخر يعتبر انجذاب الفرد مجال

تعمل على أن يظـل الفـرد فـى     للعضو إلى الجماعة وتفاعل الدوافع التى الشخصيتصنيفاً يمثل االنجذاب 
فى الجماعة ، وباإلضافة إلى ذلـك يمكـن    فى المشاركة مع األعضاء اآلخرين الشخصيودورهم . الجماعة 

اعة ، التنمية والمحافظة على العالقات االجتماعية داخل الجم رؤية الجانب اإلجتماعى باعتباره توجه عام نحو

  . باعتباره توجهاً عاماً نحو تحقيق األهداف واألغراض الخاصة بالجماعة ويمكن رؤية جانب المهمة

IV  -2-  مهام المدرب لتحقيق تماسك الفريق :  

 ما يلي إتباعمن خالل ينمي المدرب التماسك داخل فريقه يمكن أن 
)1(: .......................  

الفريق وإيجاد الحلول المناسبة وفقا الحتياجات أعضاء  ل داخل أعضاءالقضاء علي الصراعات والمشاك* 
  .......الفريق

 . بالموجبات والمهام المكلفين بها في ضوء الخطة الموضوعه تعريف الالعبين *

 . علي الفوز واإلصرارالعملية لكل العب حيث يساهم هذا في فعالية المشاركة  االهتمام بالمعرفة *

 ...................................... لقتالية ورغبة اإلنجاز بين أعضاء الفريقتنمية الروح ا *

لالعبين بتشجعهم وإعطاء عمليات التعزيز المناسبة لتكون دافع لهم للفوز وتحقيق  رفع الروح المعنوية *
  ...... أداء أحسن

لالستفادة من اإلمكانيات المتاحة   لضعفنقاط او التركيز علي الجوانب اإليجابية مع تالفي الجوانب السلبية  *
  ......للفريق والتماسك ويتولد اإلحساس بالجاذبية صورة من اجل الشعور بالرضا أفضلفي 

وأعضاء الفريق حتى يولد الالعبين الشعور بالمسئولية والتمسك بالقيم  اختيار القدوة الصالحة من أبناء*
  .ق والحذو حذرهم لتحقيق النصرالصحيحة للنجوم من أعضاء الفري والسلوكيات

للشعور  واإلصرار والجدية في التدريب واستخدام األدوات والوسائل المعينة هي أفضل الطرق االلتزام* 
  . بالتماسك واالنضباط حيث يتولد اإلحساس يتحمل المسئولية والشعور باالنتماء

أساليب التعاون وأن أهداف  ية وتطويروضع برنامج تدريبي متكامل يشمل تنمية المهارات واللياقة البدن*
 أعضاء الفريق البرنامج لن تتحقق إال من خالل التفاعل االجتماعي بين

)1(.  
                                                             

1  - sب�W	ا �U�&	ا yK291.ص .  ن .  



�Aا��ی��@ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �(ا�/0# ا� Cا�/�ی.  
 

49 

 

أو الموقف الذي يتم وضعهم فيه والعمل  إعطاء الالعبين الفرصة التخاذ القرارات وفقا لمتطلبات األداء*
  . كاملةوحدة واحدة مت فالفريق نانيةألابالروح الجماعية بعيدا عن 

العمل على  من الشروط والعوامل التي تسهم في إلى أن هناك العديد) 1988" (محمد عالوى " لقد أشار   
  .تماسك الفريق الرياضي

IV  -3-  العوامل المساعدة في تماسك الفريق الرياضي:  

  :)2(يليشروط تماسك الفريق الرياضي ما  ومن أهم عوامل أو 

IV  -3 -1-  للفريقالشعور باالنتماء: ......  

الجماعات  فرد منا فى حاجة إلى أن ينتمي إلى جماعة كاألسرة أو جماعة األصدقاء أو غير ذلك من إن كل..
تفاعله اإليجابي مع بقية أعضاء  وعندما ينضم الالعب إلى فريق رياضي ما ويزداد. التي يعتز بانتمائه إليها 

النفسية الهامة التي تدفع الالعب إلى االستمرار فى  حاجاتالفريق فعندئذ تصبح الحاجة إلى االنتماء من ال

 . عضوية الفريق الرياضي

IV  -3 -2-  إشباع الحاجات الفردية :..............  

وكلما . مدى ما يستطيع لالعبيه إلشباع حاجاتهم الفردية  الشك أن كل فريق رياضي يختلف عن اآلخر فى
على تحقيق حاجاتهم وأهدافهم كلما ازداد تمسك الالعب بالفريق مساعدة أفراده  استطاع الفريق الرياضي

  .الرياضي

IV  -3 -3- الشعور بالنجاح.:..  

شعور العبيه بالسعادة المشتركة وإلى ارتفاع مستوى  يؤدى نجاح الفريق الرياضي فى تحقيق أهدافه إلى

  . لفريقوبالتالي إلى زيادة جاذبيتهم نحو عضوية ا طموحهم وحبهم ووالئهم للفريق

IV  -3 -4- المشاركــة: 

خططه فى  اشتراك الالعبين فى وضع خطط التدريب وتنفيذها وتقييمها ، وكذلك االشتراك فى رسم إن
يترتب عليه التجانس النفسي  مما.المنافسات ، من العوامل التي تشعر كل العب بقيمته ومكانته فى الفريق 

 . يحقق الفريق أهدافه رورية لكييساعد كل العب بالشعور بأن إسهاماته ض الذي

IV  -3 -5-  وجود قوانين ومعايير وتقاليد للفريق: .....  

الفريق والتى  لوائح وقوانين معروفة ومحددة للفريق الرياضي من العوامل التي تضمن استمرار هذا إن وجود
يه أن طاعة الالعبين ومما الشك ف تحدد العالقات بين أعضاء الفريق الرياضي واألهداف الموضوعة للفريق

  على إسهامهم بطريقة إيجابية فى تحقيق أهداف الفريق لهذه القوانين واللوائح وتفهمهم وتقبلهم لها يساعد

IV  -3-6- توافر القيادة الصالحة :........  
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ادة ومما الشك فيه أن القي .تحقيق أهدافه فينجـاح الفريق الرياضي  فيإن القيادة الصالـحة تلعب دورا هاما 
 األهداف وبالتالي تساعد على تماسك الفريق ورفع أفضل القيادات التي يمكن أن تحقق هذه هيالديمقراطية 

  ... الروح المعنوية بين أفراد الفري

.IV -3  -7- توافر العالقات التعاونية.:... 

رجة تزيد عن قيام قيام العالقات بين الالعبين على أساس تعاوني بد يزداد تماسك الفريق الرياضي فى حالة

  . أساس تنافسي هذه العالقات على

IV  -4-  الفريق الرياضي تحول دون تماسك  التيالعوامل:.........  

الفريق  من أن تماسك الفريق مهم جداً فى رفع مستواه وتحقيق نتائج أفضل إال أنه قد يصادف وعلى الرغم

إلى العديد من هذه العوامل  " إخالص عبد الحفيظ" بعض العوامل التى تحول دون هذا التماسك ، وقد أشارت 

  :نذكر منها

  . التعارض بين الشخصيات فى الجماعة1 –

  . صراع المهمة واألدوار االجتماعية بين أعضاء الجماعة2 – 

  . وأعضاء الجماعة" المدرب " االتصاالت بين أعضاء الجماعة أو بين القائد  انهيار3 – 

  . انتقالهم من فريق ألخر أياء الجماعة ، التحول المتكرر ألعض4 – 

  . على أهداف الجماعة عدم االتفاق5 – 

  . نقص التفاعل بين أعضاء الجماعة6 – 

  . وزيادة التنافس بين أعضاء الجماعة نقص التعاون7 – 

  . انخفاض مكانة الفرد داخل الجماعة8 – 

   . الجماعة بسيطرة أفراد معينين على الجماعة وشعور األعضاء فيسيادة الجو االستبدادى 9 – 

  .: يليتتلخص فيما  نقص تماسك الجماعة إلى أن أهم العوامل المؤدية إلى)  2000( وقد أشار حامد زهران 

كانت الجماعة مصدراً إلشباعها لدى  التيوتناقص الحاجات  تناقص إشباع الجماعة لحاجات الفرد ، -1

  . فرد داخل الجماعةوانخفاض مكانة ال نقص -2 . األفراد

  . الجماعة نقص التعاون وزيادة التنافس بين أفراد -3

  . نقص التفاعل بين أفراد الجماعة -4

  . الجماعة فيحول الذات  الفردي التفرد وتركز السلوك -5

  . اكتساب الجماعة لخصائص كريهة أو غير سارة- 6

  . حل المشكالت االجتماعية فياختالف أفراد الجماعة  -7

  . الجماعة فيالسارة بالنسبة لألفراد  الخبرات غير -8

الجماعة ، وشعور األفراد أن أفراد معينين يسيطرون على  في األوتوقراطي االستبداديسيادة الجو  - 9

  . مستحبة الجماعة أو أن لهم خصائص غير

  . صعوبة االتصال بين أفراد الجماعة نتيجة لتعدد القوميات واللغات -10

  .تناقض معايير الجماعة مع معايير الفرد -11
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 : يليما  الرياضيتؤدى إلى تصدع الفريق  التيإلى أن من أهم العوامل  (1987) أشار محمد حسن عالوى و

 

الالعبين على أنفسهم فى  عدم الشعور باالنتماء للفريق كنتيجة لفقدان الثقة المتبادلة بين الالعبين وانقسام1 – 

  . مجموعات

انعدام إيمان الالعبين بالهدف المشترك ، أو إدراك الالعبين بعد  عجز الجماعة عن تحقيق أهدافها ، أو2 – 

  . وإمكانيات الجماعة المسافة بين الهدف

  . تعارض أهداف الالعبين مع أهداف الفريق3 – 

انهيار 5 –  . ب والعقابتحكم سلوك الالعبين ، أو تحديد قواعد الثوا التيتقنين الضوابط والمعايير  عدم4 – 
بين الالعبين والمدرب أو بين الالعبين  سبل االتصال أو عدم فاعليتها سواء بين الالعبين بعضهم البعض أو

  . واإلدارة

 انحرافها وتفشى المحاباة والمحسوبية أو استخدام أساليب غير تربوية ضعف القيادة فى الفريق أو6–  

 بعض الحيان يتعرض الفريق فيللفريق الرياضى ، إال أنه  وضروريام أن التماسك عامل ه مما الشك فيه

اإلحباط بين أفراد الفريق  الرياضى لعوامل ال مفر منها تؤثر على تماسكه مثل المنافسة والعداء والصراع أو

  . أو كنتيجة لعوامل الهزيمة المتكررة أو كنتيجة لعوامل أخرى

V- ياضي أشكال سلوك الالعب داخل الفريق الر:  

من خالل مالحظة سلوك الالعبين يمكن مالحظة اختالفا كبيرا بين الالعبين وعموما حدد الباحثين مجوعة من 
  :األشكال لسلوك الالعبين هي 

VII - 1-  الالعب القائد اإليجابي :  

مارسة وليس بالضرورة حامل شارة القيادة في الفريق خاصة إذا كانت تعطى باألقدمية في النادي أو في الم
  :)1(وهو العب محبب من المدرب وقيادات النادي وكذلك من مختلف زمالئه ومن أهم مميزاته 

  وتقدير وحب من طرف زمالئه  باحتراميحظى عبين تعاونا وتضامنا مع زمالئه، كما أكثر الال* 

  .واالستماع الجيد  االتصاليتسم بدرجة عالية من مهارات * 

  .على اإلقناع  يتسم بدرجة عالية من القدرة* 

  .يتسم بدرجة عالية من التناغم الوجداني * 

  .يحترم القوانين الداخلية ولوائح و سياسات الفريق * 

  .عالقاته طيبة مع جميع الفاعلين في الفريق الرياضي * 

  .قدرة على حل بعض المشكالت واألزمات التي تواجه الفريق * 
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واستغالل قدرات الالعب القيادية في القضاء على تجاوزات  كل هذه الصفات تجعل المدرب مطالبا بتثمينها
الالعبين وبعض أشكال التمرد وتجنب المعاملة الخاصة جدا وتقديم االمتيازات لهذا الالعب حتى ال يضعه في 

  .)1(موقف حرج مع بقية زمالئه بل يمكن استغالل أخطائه للظهور بمظهر العدالة دون التجاوز في العقوبة 

 VII - 2-  الالعب المشاكس:   

الفريق الرياضي  خاصة إذا تمكن من  عالسلبي ويعتبره من عوامل تصد بالقائد Anshelويطلق عليه أنشل  

  :)2(أهم صفاته وهي  Benne et Sheats 1980استقطاب العبين آخرين إليه ، ويحدد بنييه و شيتش 

  .العدوانية خاصة العدوان اللفظي * 

  .ليمات المدرب ولوائح الفريق يميل إلى العمل ضد تع* 

  .التهكم على بعض زمالئه وعلى أهداف الفريق وقياداته وخطط المدرب * 

  .التعالي و عزو أسباب النجاح إلسهاماته الشخصية * 

  .الجرأة والمساس بمشاعر اآلخرين * 

  :وللتقليل من خطورته يجب على المدرب 

لتي يمارسها واآلثار التي يمكن أن تنعكس على الفريق التعرف على مختلف أنواع السلوكات السلبية ا - 
  .جرائها 

  .المواجهة المباشرة بسرعة معه من خالل مواجهة منفردة  - 

  .عدم إبداء أي مظاهر سلبية عند مواجهته  - 

  إعالمه بعدم تقبل تصرفاته داخل الفريق بأي حال من األحوال مع إبراز النتائج الوخيمة التي قد تنتج عنها  - 

  .عنه  االستغناءإذا استمر الالعب في نفس تصرفه يتم توجيه إنذار أخير وبعده يتم  -  

VII - 3-  الالعب التابع:   

ال يتصرف بشكل ثابت أو مستمر ويمكن أن يقوم هذا العديد بالعديد من األدوار داخل الفريق ومن أهم 
  : )3(مميزاته

  .يكون أكثر إتباعا للمدرب ولقائد الفريق * 

  .خاصة األكثر شعبية أو األكثر مهارة أو األكثر تميزا  نعى للبحث عن صداقة واسعة لدى الالعبييس* 

  .يستعمل الوالء لكسب ود األشخاص * 
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وينصح الباحثين المدرب بمنح هذا النوع من الالعبين المزيد من التعزيز والتدعيم اإليجابي ن وإشعاره 
  . بأهميته وإسهاماته داخل الفريق 

VII - 4-  الالعب المنعزل:  

مع  االندماجهذا الالعب ال يمثل خطرا على الفريق ولكنه سلبياته أكثر من ايجابياته ، ويجد صعوبة كبيرة في 
  الفريق نظرا لعوائق يتصورها وغالبا ما يكون رافضا لهذا التصرف 

  ):1( داخل نفسه ولكنه يضطر لذلك نظرا لبعض خصائصه مثل

  .المنشأ اختالف كبير في بيئة * 

  . تبدو غريبة عن المجموعة   اتصالطرق وعادات *

قد يكزن أقل مهارة وقدرة من زمالئه خاصة في فرق الناشئين ، أما في المستويات العالية فقد يكون * 
  .صاحب مهارة عالية 

  .يظهر عدم الوالء ألهداف الفريق وقيادته *

  .انه مقارنة بأقر االجتماعييفتقر إلى النضج النفسي أو * 

ال يلقى قبول من طرف عدد كبير من الالعبين وذلك قد يكون بسبب مزاجه وطباعه أو بسبب نظرة * 
  .عنصرية من المدرب وزمالئه أو تآمر منهم عليه 

  .يفتقر إلى مهارات اإلتصال الفاعلة * 

  .ال يبدوا عليه المرح أو التمتع بممارسة النشاط الرياضي ونادر اإلبتسام * 

  .الشكوى والتذمر  يكثر من* 

  : على اإلندماج وذلك من خالل  هويلعب المدرب دورا هاما في الحد من اآلثار السلبية لهذا الالعب ومساعدت

دراسة أسباب انعزال الالعب عن زمالئه والتدخل لتصحيح ما يمكن تصحيحه دون الدخول في صراعات  - 
  .مع أطراف أخرى 

  .جماعي واألسلوب التعاوني إثارة دافعية الالعب نحو العمل ال - 

  .إبراز أهمية دوره داخل الفريق وتثمين الخصائص اإليجابية فيه له ولزمالئه  - 

  .التعاون مع الالعب القائد والالعبين المحبوبين لمساعدة هذا الالعب على االندماج  - 

  .إحترام خصوصياته خاصة التي ال تعيق عمل الفريق  - 
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VII - 5- ء الالعب كبش الفدا:   

وهو الالعب الذي يكون غالبا محل اللوم والنقد عن أفعال اآلخرين ، أما أهم اآلثار السلبية التي تنجر عن 
سلوك هذا الالعب فهي أنه يصبح شماعة لعدم توفق اآلخرين وكل العب عوض البحث عن مكمن الخطأ فيه 

المشكل الحقيقي   ومن مميزات الالعب يكتفي فقط بتحميل هذا الالعب مسؤولية اإلخفاق وبذلك ال يتم عالج 
  :)1(كبش الفداء 

  .عدم القدرة على المحاجاة واإلقناع يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ومواجهة إدعاءات زمالئه * 

  .عدم الثقة في نفسه يجعله يقتنع بما يقوله زمالئه عنه * 

  .صعوبة في اختيار األلفاظ والعبارات وحسن توظيفها * 

  .ال وقليل الكالم خجو* 

  :وكسابقيه ال بد للمدرب أن يتصدى للمشاكل التي قد تحدث بسبب هذا الالعب وذلك من خالل 

  .رفض كل تبريرات الالعبين لفشلهم بتحميل المسؤولية لزمالئهم  - 

  .تحديد خطأ كل فرد بصورة موضوعية وواضحة أمام الجميع وكيفية معالجتها  - 

  .أنه ال يأخذ بكالم زمالئه وحكمهم عليه  يقنع الالعب كبش الفداء - 

يفسر لالعب أن هذا التصرف من زمالئه هو عدم نضج منهم وعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أخطائهم - 
  . وكذلك لبعض الجوانب السلبية فيه 

VII - 6-  الالعب المهرج:  

الفريق ، حيث يكون دوره الالعب الكوميديان ، ودوره ذو حدين داخل . Anshel  1994ويطلق عليه إنشل 
أو يكون سلبيا إذا تجاوز . إيجابيا عند إدخال المرح والسرور من خالل بعض تصرفاته لباقي أعضاء الفريق 

حدود اللياقة واألدب مع زمالئه وشعور بعضهم  باإلهانة والتجريح وإستعماله إلدعاءات كاذبة في صورة 
  : )2(كوميدية ن ويتميز هذا الالعب بـ 

  .الظل وسرعة البديهة  خفة* 

  .قدرة عالية في تقليد اآلخرين *

  .الحس الكوميدي والبراعة في التمثيل والتلقائية في التعبير * 

  .الرغبة في كسب ود بعض األفراد *

  .عدم الثقة في قدراته المهارية ورغبة في تعويض هذا النقص *

  .حاجات نفسية إلى جذب اإلنتباه *
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  معرفة كيفية التعامل مع هذا الالعب  وذلك من خالل كوكذلك البد على المدرب 

  ).إيجابية أم سلبية (تقييم الممارسات الكوميدية لهذا الالعب  - 

  .تصرف المدرب واستجابته تكون حسب موقف الالعب  - 

  . ةتشجيع الالعب على الممارسات اإليجابي - 

باستعمال نفس طريقة التصدي لالعب  التصدي للممارسات السلبية  التي تصدر عن هذا الالعب وذلك  - 
  .المشاكس 

VI - فريق أواسط كرة القدم )U20(:  

تعتبر فئة األواسط من أهم مراحل إعداد العب كرة القدم المستقبلي ، ويعتبرها الكثير من المدربين وأهل 
لتنبؤ االختصاص أنها أولى مراحل فئة األكابر  ، فهي آخر مرحلة إعداد لالعب وتمثل مؤشر حقيقي ل

بمستقبل الالعب ، وتعتبر اختتاما لكل مراحل اإلعداد السابقة ومن خاللها يتم وضع آخر اللمسات لكل 
الصفات المميزة لالعب كرة القدم ،فالالعب بعد تجاوزه هذه المرحلة يجب أن يصبح العب أكابر وتحظى 

  :)1(والمتمثلة فيما يلي   هذه الفئة بأكبر اهتمام من طرف إدارة الفرق وذلك بالنظر إلى أهميتها

يعتبر فريق األواسط فريق المستقبل القريب أو الموسم القادم خاصة بالنسبة للفرق التي تعتمد على التكوين  - 
  .وأبناء الفريق 

  .يعتبر حقل اكتشاف للمواهب الشابة الصاعدة والتي تكون عادة أقل تكلفة  - 

فرق حيث تتم االستعانة بالعبي األوسط في الحاالت الطارئة يعتبر فريق األواسط فريق النجدة بالنسبة لل - 
عند فريق األكابر مثل حاالت اإلصابات أو االستدعاء للفرق الوطنية  أو العقوبات ،كما تستعمله إدارة الفريق 

  لتكسير احتجاج أو إضراب العبي األكابر  - خاصة عندنا - 

البيع أو اإلعارة لالعبي هذه الفئة خاصة مع الفرق التي يعتبر مصدر دخل للموارد المالية من خالل عقود  -  
وكذلك عالوات . أو الغالف المالي المخصص لهذه الفئة من الجهات الوصية .تنشط في األقسام السفلى 

  .التتويج 

  .يتم استغالله عند توقف البطولة إلجراء مقابالت مع األكابر  - 

ديدة أو إلجراء دراسات وتجارب البث العلمي وخاصة لدى يعتبر حقل لتجريب بعض الخطط التكتيكية الج - 
  ) .ويتم اختيار هذه الفئة لتشابهها الكبير مع فئة األكابر( الدول الغربية 

تعتبر كذلك مرحلة تأهيل للمدربين الجدد وكثير ما يتم االستعانة بهم في الحاالت الطارئة لإلشراف على  - 
  . العارضة الفنية لفريق األكابر 

وحصد األلقاب من خالل المشاركة في البطولة وخاصة في مسابقة كأس الجمهورية   جعتبر فرصة للتتويي - 
  .التي تبقى حافز لكل فرق األواسط نظرا للعائد المادي وقلة التكاليف وفرصة التتويج 
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  :روط أهمهاوبالنظر إلى هذه الخصائص وغيرها نجد أن مدرب الناجح هذه الفئة ال بد أن تتوفر فيه بعض الش

  المستوى المتقدم في التدريب والذي يسمح له بتلقين كل المفاهيم الختامية لمراحل اإلعداد لالعب  - 

إدراك أن الهدف األساسي لهذه المرحلة هو اإلعداد الجيد وليس التتويج باأللقاب ولكن دون إهمال هذه  - 
  األخيرة 

  .الجمعيات الرياضية  العمل وفق سياسة الدولة وأهدافها من خالل إنشاء - 

  .العمل وفق األهداف االجتماعية للرياضة بصورة عامة والرياضية بصورة خاصة  - 

  .التمتع بأخالق عالية واحترام ثقافات وخصائص المجتمع  - 

  .معرفة خصائص النمو و الخصائص الفيزيولوجية لهذه الفئة  - 

  .ذه الفئة يكون لهم مستوى جامعي الثقافة العامة واإلطالع على اللغات خاصة أن العبي ه - 

  .مهارات القيادة الفعالة للسيطرة على الالعبين وتوجيههم  - 

التمكن من مهارات االتصال وفن التعامل مع هذه الفئة خاصة أن الالعبين يصادفون عدة متغيرات نفسية  - 
  .مثل الغرور أو اإلحباط الشديد 

الالعبين أو مع اإلداريين ومختلف الفاعلين في المحيط  القدرة على مواجهة مختلف المواقف سواء مع - 
  .الرياضي 

  .اإلطالع على كل ما جد من أبحاث ودراسات في هذا الميدان والمشاركة في التربصات واأليام التكوينية  - 

  .التفرغ الشبه الكلي لمهنة التدريب  - 

VII -  الخصائص العمرية لفئة األواسط:  

اف الممارسة للنشاط الرياضي يكون المدرب مطالب بحسن التعامل مع العبي فئة لتحقيق أهداف الفريق وأهد
األواسط والذين يتميزون بعدة خصائص ومميزات عن غيرهم من العبي الفئات األخرى والتي يمكن حصرها 

  :)1(فيما يلي 

 VII  - 1- الخصائص الشخصية:  

كون تصرفه كالعب كبير وواع وأحيانا نجده عدم استقرار الالعب على مظهر واحد لتصرفاته فأحيانا ي - 
  .يتصرف تصرف المراهق وهذا يعود الضطرابات النمو التي يشهدها الالعب في هذه السن 

الحاجة إلى الرعاية النفسية نتيجة المواقف التي تصادف الالعب  حيث أن العبي هذه الفئة كما ذكرنا سابقا  - 
ند بروز الالعب واستدعائه للتدرب والمشاركة مع فريق األكابر يكونون تحت أعين الكثير من المالحظين وع

و اعتباره مستقبل الفريق قد يؤدي به  هخاصة إذا استفاد من أي تحفيز مالي وتحدث الصحافة  والجمهور عن
إلى الغرور والتكبر على مدربه و زمالئه السابقين وهنا يظهر الدور اإلرشادي للمدرب حتى يعيد هذا الالعب 
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حالته النفسية السابقة دون التأثير فيه بتأثير معاكس ، وكذلك حالة زميله الذي يرى زميله يتألق والجميع  إلى
اإلحباط الذي يصبح يهدد مشواره  أو يتحدث عنه وال يحظى هو بذلك االهتمام مما يجعله يشعر بالغيرة السلبية

  .الرياضي وحتى حياته الخاصة

بعض الالعبين يزاول (مل عدة مسؤوليات سواء تجاه أسرته أو نفسه في هذه السن يصبح الالعب يتح - 
وهذه المسؤولية ) دراسته الثانوية  أو الجامعية والبعض اآلخر يزاول مهن خاصة لتغطية مصاريفه وأسرته 

والتي تعتبر من أهم مظاهر الرشد تأثر في تقبل النقد من طرف المدرب لذلك يجب على المدرب مراعاة هذه 
  . ة واختيار األسلوب وانتقاء األلفاظ عند نقد وتوجيه العبيه النقط

االستقاللية التي يشعر بها الالعب في هذه السن في اتخاذ القرارات قد تجعله يفاجئ مدربه بتصرفات خارج  - 
التعليمات ، وهذا ما يتطلب من المدرب فطنة كبيرة في التعامل مع هذه الحاالت حيث يتوجب عليه الوقوف 

ف الوسط بين منح هامش من المبادرة واالبتكار لالعب وجعل الالعب يتصرف داخل اإلطار العام الذي موق
  ).1( يضعه في نفس الوقت

التي تأثر سلبيا على الالعب ...) الدراسة ، األسرة ، العمل ، المشاكل االجتماعية ( مشاكل الحياة اليومية  - 
مطالب بتفهم الالعب وجعل النشاط الرياضي متنفس له من  وتشتت تركيزه نظرا لنقص خبرته تجعل المدرب

مشاكله من خالل تخفيض حجم مسؤولياته ومهامه داخل الفريق ومراعاة كل ذلك عند نقده في حالة اإلخفاق ، 
  .وعدم زيادة معاناته 

أو االنتقال حساسة جدا تحدد مستقبله إما مواصلة المشوار الرياضي  اختياريعتبر العب األواسط في فترة   - 
إلى مجال آخر مما يعرضه إلى ضغط األولياء وضغط الخوف من اإلخفاق في االختيار وذلك ما يجعل 

  .)2(المدرب مطالب بتقديم الدعم لالعبه وتشجيعه على اختياره للممارسة الرياضة 

VII  - 2-  الخصائص الفيزيولوجية:  

ل النمو المورفولوجي خاصة من حيث الطول و يكون العب كرة القدم في هذه الفئة قد بلغ آخر مراح  
األطراف و المفاصل  ويكون على وشك بلوغ أقصى درجات إمكانياته البدنية خاصة السرعة والتحمل والحد 
األقصى الستهالك األوكسجين ، كما أن القدرات الحركية مثل التنسيق الحركي وسعة حركات المفاصل 

كذلك قدرات الجهاز الدوري الدموي تكون في درجاتها العالية وبالنسبة وسرعة رد الفعل والقدرات التنفسية و
  :)3(للجسم يالحظ على الالعب ما يلي 

  .استعادة التناسق لشكل الجسم  - 

  .نمو عضالت الجذع والصدر والرجلين بدرجة أكبر من نمو العظام  - 

  .الوصول إلى النضج البدني الكامل  - 

  .زيادة القوة العضلية  - 
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  :فيما يتعلق بالنمو الحركي فيالحظ على الالعب مايلي أما 

  .اإلتزان في نواحي اإلرتباك واإلضطراب الحركي - 

  .جودة في أداء المهارات الحركية - 

  .فق العضلي الصبياإرتقاء في مستوى التو- 

  .في النمو الحركي  ةذرو - 

  .سرعة في إكتساب وإتقان المهارات الحركية  - 

  .ستويات األداء في بعض الرياضات كالسباحة والجمباز الوصول إلى أعلى م - 

VII  - 3-  الخصائص الفنية:  

الجانب الفني ونقصد به الجانب األدائي لالعب األواسط نجده يتميز بنقص الخبرة ويظهر ذلك  بخصوص
  : )1(خاصة من خالل

  .االندفاع البدني والحرارة التي يلعب بها  - 

د البدني حيث نالحظ أن الالعب يؤدي بجهد عالي في ظرف يتطلب جهد التوزيع الغير متوازن للمجهو - 
  .متواضع 

الخوف الشديد من الخطأ واإلخفاق يجعله يرفض المجازفة والمغامرة ويكتفي فقط بتنفيذ المهام المسطرة له  - 
  .من قبل المدرب 

  . جدهم مستهدفين من هؤالء النرفزة والخروج عن اللقاء عند االحتكاك مع المنافسين أو أنصارهم لذلك ن - 

والتي غالبا ما ... ) الدعم ، المساندة ، التغطية ( معظم أخطائه تكتيكية خاصة عندما يريد تقديم اإلضافة  - 
  .  تكون على حساب مهمة األساسية 

VIII -  الوطنية البطولة:  

توياته االجتماعية ، فالبطولة في جزءا من التراث وناقلة لقيمه وعاداته وتقاليده ومس ةتعتبر البطولة الرياضي
  .الرياضة مثال للشجاعة والتفوق والتميز والتضحية وكذلك الرياضي هو بطل خيالي أو خرافي قويا أو شجاعا

VIII -1-  تعريف البطولة:   

سلسلة من المباريات أو المقابالت أو المنافسات الرياضية التي تقام بين (عرفت الدورة أو البطولة بأنها 
( ، كما عرفت بأنها)ات رياضية لمعرفة أحسن الوحدات أو لترتيبها فيما بينها من جهة األداء الرياضي وحد

سلسلة المنافسات التي تقام بين مجموعة من الوحدات أفرادا كانوا أو جماعات بقصد تحديد الفائز من بينهم أو 
ضرورية لألفراد والجماعات من أهمها ترتيبهم حسب نتائجهم ، وهي وسيلة للتعبير عن كثير من الحاجات ال

                                                             
1  - sب�W	ا �U�&	ا yK135ص .  ن . 
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المنافس ، من حيث أنها ظاهرة طبيعي في اإلنسان قوامها أن الفرد او الجماعة ال يجب أن يكون أقل كفاءة 
  .)1(عن اآلخرين 

VIII - 2-  أهداف البطوالت :  

راء تنظيم البطوالت عادة ما تحدد الدولة أو الهيئات المنظمة للدورات أو البطوالت األهداف التي تسعى من و
  :ومن تلك األهداف التي تحددها الدول والهيئات المنظمة لها 

  .أو الفرق في جو تنافسي ودي  دإثارة اهتمام األفرا - 1

  .رفع المستوى الفني للفرد والفريق  - 2

  .إبراز المستويات المهارية والرقمية لبعض الالعبين  - 3

  .في اإلنسان توفير فرص المنافسة ن التي هي طبيعة  - 4

  .غرس األهداف التربوية ن بخلق بيئة صحية من خالل المنافسات الرياضية  - 5

  .تحديد بطل المجموعة أو الفائز في البطولة  - 6

  .الترويح عن المشاركين و المشاهدين  - 7

  .تنمية التقارب واالحتكاك بين الشعوب  - 8

IX -  بطولة القسم الوطني األول لفئة األواسط)U20( :  

اجتمع المكتب الفيدرالي تحت قيادة رئيس الفيدرالية السيد محمد راوراوة بمقر الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم 

وتم الخروج بعدة قرارات تتعلق بتسيير مختلف البطوالت والمنافسات للموسم  2009ماي  22وذلك بتاريخ 

،  1990وهم مواليد ) سنة  20من أقل ( ، وكان منها ما تعلق ببطولة الشباب  2009/2010الرياضي 

  : )2(حيث تقرر ما يلي  1991،1992

بعث بطولة وطنية للقسم األول شباب تضم فئة أواسط الفرق التي ينشط أكابرها في القسم الممتاز  •

  ).  2009/2010(للموسم 
اني بعث بطولة وطنية للقسم الثاني شباب تضم فئة أواسط الفرق التي ينشط أكابرها في القسم الث •

 ).  2009/2010(للموسم 

 تخضع منافسة هذه البطولة لنفس روزنامة فئة األكابر وتلعب مبارياتها في نفس التاريخ ونفس  •

 .الملعب وتكون مبارياتها مقابالت افتتاحية لمقابلة األكابر      

 تسيير هذه البطولة وإصدار إجازات الالعبين  (LNF)تتولى الرابطة الوطنية لكرة القدم  •

 ) .حراس مرمى 3+ العب  22(إجازة لكل فريق  25تحديد عدد اإلجازات بـ  •

 .إجبار الفرق على استدعاء ثالثة عناصر على األقل من األواسط مع فريق األكابر  •

                                                             
� 	I/6� وا	�$ز�� . 68% ا	/yK ا	���+?. ر��7ن ��4W . د-  1��D.ا�ردن . دار أ�	ا�و � . 246.247ص ص  .  2008.  ا	�)"

2  - Bulletin officiel - Fédération Algérienne de Football -  N° 03 - 03 /07/2009 .p .07 
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 .المشاركة االجبارية لعنصرين على األقل من األواسط مع فريق األكابر  •

فرق األكابر في كل من مرحلة الذهاب  دقيقة مع 450إجبار الفرق على مشاركة العبي األواسط  •

دقيقة في كامل الموسم ، ويحرم كل فريق لم يبلغ هذه العتبات من الوقت من  900واإلياب أي بمجموع 
 .استقدام العبين جدد عند الموسم الموالي 

 .اإلشهار على التجهيزات الرياضية لالعبين الناشئين ممنوعة -  •

، وتبدأ مرحلة اإلياب في  2009ديسمبر  10وتنتهي في  2009أوت  6تنطلق مرحلة الذهاب في  •

 9فتكون بين    La trêve hivernale، أما فترة الراحة الشتوية  2010ماي  13ديسمبر وتنتهي في  17

 .جانفي   27و 
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  : �� �خ

   �S�V �K<�3م ب	وآ�ة ا ���8 �K<ب �4W �/�� ا	���+� ا	Dه�ة �&�ر�q رت�S �3	  �ا�آ�ب ��)�:�ة  ? ��ح6

� ، و��sK ا	�&4� �68 أن  ت9$�� وإ�8اد ا	���+? 8)�ا	��رج ��"/� ��$9/4� ح�	�4� ا	/W	&�اح� ا	&�ور ب�	دون ا

�$��ت �8	4� ، حR4 أن W&8)�4 ���ة وبG �68 �6>$ل	$ح�4ة 	ا ��g6 ��اح� و }�ت ا	��ر�� ه$ ا	���3c� ? 

��3ام ا	*8)�4 ا	"&� ا	��ر�)? 	*�S �8ر �6"� دوDرا ه���  ? ا.  

�3)� ،حR4 أن أب�ز 8G)? آ�ة ا	�3م W&	�8 اG 4�ة  ? إ�8ادVا� � ��s ا�واbD 	9�ة ا	�3م �&�m ا	&�ح6

�A ت&4!وا وه%  ? ه�� ا	&�ح6� ،آ&� ت&�m �$رد ��	? وبI�ي 	K6�ق وا	/$ادي ، و	/��ح 8&46� آ�ن$ا ا	�و	�44 

� ا	&�رب�4 اO	&�م  	"��U �68�46&4� ا G ب� �ا�8Oاد 	�\Gء ا	*8)4S�V+? و���	ا s��K	ق  ? ا��	ا g6�c&ب

 ���6)�ت ه�� ا	&�&� �&+ �Vت� ?�  .    و ا	"6$م ا	

�4� ت��رب و�A أو	e ا	�!اV\� �Y�ا أه&4� آ)4�ة �8Oاد ا	/�:}8G �&� �4)? آ�ة ا	�3م وذ	V �� j*ل Iت

� ب�	�� ��$9� �D  آ�ة ا	�3م وت� �ا	&�ارس ا	���+4� وأآ�د�&4&�دة �� ا	�I��"�ت وا	3$ان�4 �أر�4K! ا	K�ق ا	&�

�� ا	�9$�� ، حR4 ت% إ	�xء 38$د اح��اف ا��Uن�  ? ا	)�$	� ا	$#/4� ب"� إه&�ل ا	K�ق 	�9$�� ا	*8)�4 Iت ?�ا	

� ، آ&� ت% ب"R ب�$	� و#/4� تI�ف ��468 A*8)�4 ا� �ر	ا �	ه�% إ��ا	�3م إ+� � إ	� ا	�اب�� ا	$#/4� 	9�ة وات

4� ، وإن آ�نe ه�� ا	��$د ذات &D�	&)�ر��ت ا	ق ا�آ�ب�  ?  ا�  �� bD8)? ا�واG  �إ	!ام ا	K�ق ب&�Iرآ

 .أه&4� آ)�ى  ? إ�8اد ا	*8)�4 و	�9 �� �"�ب ه$ �8م اGه�&�م ب&�رب? ه�� ا	K}�ت 
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• ���3�. 

  .           ت"��g ا	��ر�� ا	���+?  •

  .XY�<V ا	��ر�� ا	���+?  •

  .أه�اف ا	��رب ا	���+?  •

  .�)�دئ ا	��ر�� ا	���+?  •

  .�م ا	��ر��  ? آ�ة ا	3 •

  .ا	&�رب ا	���+?  •

  .نK$ذ وتl`4� ا	&�رب �68 ا	*8)�4  •

•  s��K	أه�اف ا s43&�رب  ? ت�	ت ا�A$"�.  

48� 	6&�رب ا	���+?  •�&�UGا �  .ا	&�9ن

  .إر:�دات ��8� 	6&�رب ا	���+?  •

•  �  .�Vت&
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  :مقدمة  -

لب عليه اكتساب العديد من الخبرات والمعارف إن تطور مستوى الرياضي وبلوغه مستويات عالية يتط

والصفات الجسمية والنفسية ، ويتم ذلك عبر العديد من اإلجراءات والعمليات والتي تعرف باسم التدريب 

الرياضي ، ومع تطور الرياضة وبروز أهميتها كأحد مظاهر التفوق الحضاري و أحد مؤشرات الرقي 

ب الرياضي باعتبارها الوسيلة األساسية لتحسين مستوى الرياضيين  أهمية مهنة التدري تاالجتماعي ازداد

وتم استغالل التطور التكنولوجي واالستعانة بمختلف العلوم الطبيعية والتقنية واإلنسانية وهو الشيء الذي زاد 

ع في تعقيد هذه العملية وتفرعها إلى عدة مهام تدخل في عمل المدرب الرياضي الذي أصبح مطالب باإلطال

على العديد من العلوم واستغاللها في تطوير مختلف صفات الرياضي التي تدخل من قريب أو بعيد في 

  .النشاط الرياضي الممارس 

وعلى هذا األساس تولي الفرق الرياضية الكبيرة أهمية كبيرة لهذه المهنة وأصبح يقوم بها العديد من 

التدريبي تختلف مهامهم ولكنها متكاملة وذلك حتى األشخاص بدل الشخص الواحد حيث يطلق عليهم الجهاز 

  .مع فرق الفئات الشابة 
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I  -  تعريف التدريب الرياضي:  

هناك العديد من المفاهيم حول التدريب الرياضي والمرتبطة غالبا بالمجال الرياضي وأصل كلمة التدريب 

Entrainement  يء لمسافة معينة أو انجذاب الشخص لمشاهدة الالتينية و تعني سحب الش اللغةمشتقة من

لتدريب الخيل ، كما استعملت في ألعاب القوى وهي  Trainingشيء ما ، وكان اإلنجليز يستخدمون كلمة 
  :، ولهذه الكلمة أو المصطلح عدة تعريفات منها )1(اآلن مستخدمة بترجماتها في جميع دول العالم 

ي هو عملية تربوية وتعليمية منظمة تخضع لألسس والمبادئ التدريب الرياض: " تعريف حسن عالوي 
العلمية المنظمة ، تهدف أساسا إلعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن في المنافسات الرياضية 

  )2(" .لنوع معين من الرياضية 

ي والحركي ينتج عنها تغيير في الجانب البدن إجراءاتالتدريب هو مجموعة : "  Wineckتعريف فايناك 
  )3(" . والمعرفي والعاطفي 

التدريب هو عملية تربوية منظمة تحضر الجسم وفق إجراءات مخططة مبنية :"  Matvievتعريف ماتفياف 
على أسس علمية نفسية تكميلية باستخدام وسائل وأدوات صحية ومشروعة تهدف إلى رفع الكفاءة البدنية 

، ويعتبر هذا التعريف هو )4("  للوصول إلى ألى مستوى ممكن للفرد عن طريق مختلف التمارين الرياضية 
  .  أشمل وأدق تعريف لتركيزه على الوسائل وطرق اإلعداد والشوط الواجب توفرها فيهما 

جميع كميات الجمل المعينة المعطاة  على أنه عبارة عن": «Holman» -البروفيسور هولمانويعرفه 
بحيث تتغير وظائف األجهزة الخارجية و ‘الذي يؤديه  ى دفع اإلنجازللرياضي في الفترة الزمنية يهدف إل

أوجه حياة الفرد و  أن التدريب الرياضي يتطرق إلى جميع:"هاري  «Harre »و يقول الدكتور. " العضوية
و يقول الدكتور عصام . "أسلوب معيشته يصبح في معظم األحيان عامال هاما تتأثر به طريقة حياة الفرد و

المنظم للحركات الرياضية المبينة على أسس العلمية في إطار خطة  خالق أن التدريب هو التمرينعبد ال
 النواحي التربوية،و كذلك الرعاية الصحية بهدف الوصول بالفرد إلى أعلى مستويات موضوعية مع مراعاة

  ...)5( . النفسية النشاط الرياضي و المهارات الحركية و القدرات الخططية و كذلك الدوافع

......................... 
و  اجتماعيةبدنية ،تكتيكية أو  مما سبق نستنتج أن التدريب يشمل كل الجوانب الخاصة بالفرد سواء كانت

  . نفسية و حتى صحية

  

  

  

                                                             
  6.ص"     1977" , 5مصر  ط,دار المعرفة ,القاهرة  علم التدريب الرياضي: حسنيند ��&� آ���  -  1
4� ا	&�رب ا	���+?.8*وي  ���&� حW.ـ� -  2U$	$94D ."�ب?  دار	9� اK	�3ه�ة. ا	08ص . 2008.ا .  

3   - 4  -  Jurgen WEINECK . Manuel d'entrainement . 4e édition . Vigot .1999 . p 15 . 
  
 .152ص.1998دار الفكر العربي القاهرة , تخطيط وتطبيق وقيادة –التدريب الرياضي الحديث : مفتي إبراهيم حماد  -  5
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 II  خصائص التدريب الرياضي ـ:  

لتأثير على الفرد األخرى للتربية الرياضية التي تستهدف ا يختلف التدريب الرياضي عن سائر الوسائل
المدرسة أو نشاط وقت فراغ أو النشاط الترويحي ومن أهم الخصائص التي  كدروس التربية الرياضية في

  ....:يلي التدريب الرياضي ما يتميز بها

يعتبر جل علماء النفس الرياضي بأن التدريب الرياضي يرتبط ارتباطا وثيقا : عملية تربوية تعليمية  - 1
  . ية حيث يقوم المدرب الرياضي بوظيفة المعلم والمربي لالعبيهبالتعليم والترب

،   La réalisation sportifأي الوصول إلى أبعد مدى لإلنجاز الرياضي : تحقيق أفضل المستويات - 2
ويكون ذلك من خالل تعليم المهارات وتحسين التكيف البني وتنمية العادات الصحية لدى الالعب وكيفية 

  .)1(م في االنفعاالت وتقوية صورة الذات السيطرة والتحك

حيث يستعين التدريب الرياضي خاصة الحديث منه بالعلوم الطبيعة : يتأسس على المبادئ العلمي  – 3
  .والتقنية واإلنسانية ويستغل التكنولوجيا إلى أبعد الحدود ، كما يعتبر حقال خصبا للعديد من األبحاث العلمية 

ر في تشكيل أسلوب حياة الفرد حيث يتطلب تحقيق أهداف  ممارسة النشاط التدريب الرياضي يأث - 4
  .الرياضي تشكيل أسلوب حياة لالعب من ناحية التغذية والنوم والعادات الصحية وتنظيم الحياة اليومية 

ألن التدريب المنظم والمستمر يساعد على تصحيح األخطاء وزيادة : هو عملية تتميز باالستمرارية  - 5
  )2(.ات الالعب ، كما أن الصفات البدنية تتراجع مع التوقف واالنقطاع عن التدريب مهار

يتكامل فيها تطوير وتنمية كل من الصفات البدنية العامة والخاصة : التدريب الرياضي عملية تكاملية  - 6
ة مع توجيهها إلى كالقوة والسرعة والتحمل والرشاقة والمهارات الحركية الرياضية والقدرات النفسية الرياضي

  .أعلى المستويات الرياضية 

حيث يرتبط التدريب من ناحية الفاعلية ارتباطا وثيقا مع شخصية الالعب ن وألن : قيادة المدرب  - 7
المدرب يتحمل المسؤولية في تحديد مالمح هذه الشخصية وكذلك في العالقة مع الالعب فإنه يدرك كل ما 

فيزات لالعبين وخاصة القدرة على فهم الالعب ووضعه في المكان المناسب يتعلق بالدوافع والمشاكل والتح
   )3(.لإلستفادة القصوى منه 

- III أهداف التدريب:  

بالفرد إلى أعلى مستوى رياضي يشكل أساس ما  من التدريب الرياضي هو محاولة الوصول لعامالهدف ا
شاط الرياضي بغرض تحقيق أحسن ما يمكن أي ممارسة الن يسمى برياضة المستويات و رياضة المنافسات

                                                             

  . 34ص .  جع سابقمر.  حسنيند محمد كامل  - - 1
  . 28ص .1995.والتجريب، دار الفكر العربى، القاهرة والتطبيقالنظرية  – التربية البدنية والرياضة سيكولوجية: عنانمحمود عبد الفتاح  د - 2
  . 29ص  مرجع سابق عنانمحمود عبد الفتاح . د -  3
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ويتم ذلك من خالل تحقيق مجموعة من  المنافسات الرياضية المختلفة من مستوى رياضي في البطوالت أو
  ...:)1(األهداف اإلجرائية تتمثل في

-1- III  األهداف النفسية الحركية.:........  

و من جهة أخرى القدرات  اختالفاتهاالقوة، السرعة و  المداومة،: يعني بالجوانب المختلفة ذات الكفاءة للتطور

  .التي تهتم بوسط جوانب التعلم الحركي (النفسية(اإلرتباطية الحركية 

-2- III األهداف المعرفية:.......  

الممكنة للتفاؤل  بصفة عامة، معارف النظام التقني و التكتيكي أيضا أنها المعارف العامة للقاعدة يفهم منها

  .التدريب لفعالية

-3- III األهداف النفسية:....  

 على النفس، التحكم في النفس و هي مرتبطة بشدة بالجوانب االنتصاراإلرادة، الفوز، أو  هي اإلرادة أو قوة
 .النفسية مع إمكانية تحديدها

 -IV الرياضي مبادئ التدريب:  

وهي تخضع لعدة مبادئ حددها  كما سبق الذكر فإن عملية التدريب الرياضي هي عملية منهجية مدروسة

  :)2(في  .Weinekفايناك 

1-IV و التي ) الصفات(علمي و ال حديث إذا لم يلم بقدرات الرياضي التدريب يكون  ال :مبدأ التعميمـ
و ليس  المتعاقب أو اآلتي، يطلق على هذا المبدأ أيضا مبدأ الشمولية ألن الرياضي كل متكامل تخص التحسين

العامة و المختلفة، أي أن التدريب  ت و إذا اعتمدنا على المبدأ للتدريب فإننا نستعمل الوسائلمجموعة المعطيا

  .هو مدركات كلية و عامة

-IV 2 إن إعداد سلسلة من الحصص ضروري لتمثيل أي عمل كان،كما أن العمل على:اإلستمرارية مبدأـ 
المكتسبات بالطريقة  النسبة للحفاظ علىالمدى الطويل يعطي تغيير جذري عميق و مستمر و نفس الشيء ب
االستمرارية مقبولة بالنسبة للدورة،  نفسها وهذه التغيرات غير ممكنة إال بعمل مستمر و منتظم،هذه

  . التدريب و يسمح بتطوير مستوى صفات الرياضي المرحلة،الموسم و المشوار وكل العمل خالل سنوات

-3-IV بالزمن هناك تدرج ال يمكن تحقيقه إال  عديدة أن عمل الشدة المتابعةأثبتت الخبرات ال :مبدأ التدريجية
إذا لم يحتوي على زيادة في شدة و نوعية العمل، مبدأ التسلسل  بالنتائج الثابتة، هذا التطوير ال يمكن تحقيقه

 حدةبداية الو.لوحدات التدريب عندما نكون نبحث عن عمل عديد المحتوى في اللياقة في الشدة مهم خاصة
المتابعة بتمارين الراحة غير  ، القوة العضلية معاالرتقاءالحالة النفسية مستريحة تمارين التنسيق و السرعة، 

   .المداومة و في األخير تمارين) السرعة، المداومة، القوة(التامة 

                                                             
  . 47.  46ص ص  ��U� �Dبs.  مفتي إبراهيم حماد -  1

2- Jurgen WEINECK.IDEM .p p 21 .22 .  



.ا�!�ریD ا��ی��@ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��اب� ا�/#0  
 
 

66 

 

–IV 4  ألن ) التدريبتناوب المجهودات بوسائل (تعتمد على هذا المبدأ  كل المناهج الحديثة :مبدأ التناوبـ
و ال يتفاعل مع المثيرات أو حمل التدريب حتى ..... يعد عمل يتطلب اإلشباع تحقيق و مراقبة العضوية

  .التناوب استخدامالعمل و تفادي سوء التدريب و من الحكمة  بتمثيل

- 5-IV  ين الصفات تمرين ما بطريقة منظمة و منهجية و كذا تحس العمل بالدورة يسمح بإعداد :مبدأ التكرار
مستمرة و منظمة بتكرار الحصص بنفس الطريقة، كما يجب في األخير الحصول  الحركية يستلزم تدخل نسبة

 التقنية و اآلليات الصحيحة و اإلعداد و الدقة ببعض التمارين أي إعداد من أجل تثبيت على العناصر
 ................................................العمل

-6-IV  عن الملل و يسمح بالمنافسة و التصحيح  االبتعادالتدريب الجماعي يتطلب  :الجماعية والفرديةبدأ م
أين يكون تحسين العضوي، التكتيكي حيث أننا ال نستطيع تحقيق  بواسطة المالحظة المستمرة لألخطاء التقنية،

  )1( .ميزات الخاصةالشخصي مع األخذ بعين اإلعتبار القدرات و الم مستوى جيد إذا كان العمل

-7-IV  الهدف  هو مبدأ تتعلق به كل اإلستراتيجيات الخاصة بالتدريب حتى الوصول إلى :المرحلية مبدأ
  .  المسطر،إذ هو وجه ضروري لتحقيق تطوير حالة التدريب

  

V  -  التدريب في كرة القدم:  

 انية وليس أحدهما فقطعملية معقدة تستدعي علما وممارسة ميد لقد أصبح التدريب في كرة القدم
 لتطور العلم يخل بإحدى القواعد األساسية إلىعلى الخبرة الميدانية دون اللجوء  كما أن اإلعتماد

خبرته  ينقصه الكثير مهما كانت تلك الخبرة والعمل على نموها ، بل سيحد منها ويجعل من صاحبها مدربا

إعداد العب ": كرة القدم بصفة خاصة يقصد بهوتدريب  العلمية ، حيث أن التدريب الرياضي بصفة عامة
المباراة ، وكذا  خالل فسيولوجيا بتكيف أجهزته الحيوية مع المجهود المبذول واألداء المطلوب الكرة إعداد

  ....م إعداده مهاريا وخططيا بحمل مناسب سواء من حيث الشدة أو الحج

V -1- أهم مميزات التدريب في كرة القدم هي :......  

بد  البدني الخاص بدرجة كبيرة ، ولذا فال لتكامل في تنمية نواحي اإلعداد لالعب والتركيز على اإلعدادـ ا1
البدنية  عضالت وأجهزة الجسم باإلضافة الى تنمية عناصر اللياقة من أن تراعي التنمية الشاملة لجميع

  ......القدم وبدرجة متوازنة الخاصة بكرة

الالعب  يضمن معه التأثير اإليجابي على مستوى رار وعلى أسس علمية بماـ التخطيط والتنظيم واإلستم2
 والتوقيت الصحيح المختلفة لكرة القدم كمبدأ التدرج في إرتفاع مستوى الحمل في الجوانب وإستمرارتقدمه

 . ...........................................................لتكراره
حيث إنه  الفردية للتدريب عموما ن حيث شكل األداء مع التركيز على الصفةـ التدريب على الجماعية م3

  ... البدني والمهاري  يراعى الفروق الفردية لالعبين من حيث المستوى

                                                             
1-1- Jurgen WEINECK.IDEM .p p 23 . 24 . 
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أولهما  إعداد الالعب من الناحية ، عاملين يكمل بعضهما اآلخر ـ تعتمد عملية التدريب في كرة القدم على4
          النفسية والذهنية  واآلخر من الناحية. والخططي  لألداء البدني والمهاري) ملية التعليمية والع(ة التطبيقي

أسس التفسير لنتائج بعض المباريات بين الفرق ذات  والعامل األخير يشكل أحد) الصفات اإلرادية والتربوية( 
 ومستواه المرموق من فوز فريق متواضع على آخر له تاريخه وبطوالته األدنى والتي تتضح المستوى
الجماهير واإلرتباط  مؤازرة ،حيث يلعب فيها الجانب النفسي والذهني دورا هاما في التفوق من جراء والمميز

  . بأرض المنافسة وعوامل أخرى معنوية وأخرى مادية

V -2-   اإلتجاهات الحديثة في تدريب كرة القدم:  

وكذلك ارتفاع مستوى األداء واإلنجاز وتقارب المستوى  يتميز العصر الحالي بزيادة بشعبية رياضة كرة القدم
بين الفرق والمنتخبات حيث قلت النتائج التي تعتبر ثقيلة عما كانت عليه سابقا بسبب زيادة قاعدة الممارسة 
والوسائل والمرافق وعدد اإلطارات ، إضافة لما يتحصل عليه مشاهير كرة القدم من امتيازات خيالية واهتمام 

من الدول بلعبة كرة القدم باعتبارها فرصة للوجاهة والبروز في المحافل الدولية كما يعتبرها الكثير من  العديد
  .  )1(علماء االجتماع عالج للعديد من األمراض االجتماعية كالتمييز العنصري 

للرياضة ،  كل هذا  جعل األساليب والطرق التقليدية في التدريب الرياضي ال تواكب هذا التطور واألهمية
تطور البحث العلمي والوسائل التكنولوجية بصورة أكبر في ميدان  للذلك ظهرت اتجاهات تنادي باستغال

  .التدريب مما دفع بالباحثين في مجال التدريب إلى وضع اتجاهات حديثة لعملية التدريب الرياضي  

في مختلف دول العالم يذكر أبو  وبناءا على نتائج الدراسات التي أجريت بهدف تحليل اإلعداد الرياضي
  : )2(العالء عبد الفتاح عدة اتجاهات  حديثة للتدريب الرياضي وأهمها 

ويقصد بها زيادة مدة فترات التدريب ونالحظ أن هذه الفترة أخذت : الزيادة الحادة في األحجام التدريبية - 1
معدل ارتفاعها انخفض في العقد األخير ، بالتضاعف كل عقد منذ سنوات الستينات إلى غاية األلفية وان كان 

الباحثين  ساعة في السنة ،ويتنبأ 1400إلى  1200ويبلغ حجم التدريب حاليا في فرق المستوى العالي بين 

ومؤخرا ظهرت بعض األصوات تنادي بضرورة ،ساعة في السنة  2000إلى  1700بالوصول إلى معدل 

واعتبارها أقصى ما يمكن أن يتحمل جسم اإلنسان مهما  ساعة سنوية 1400إلى  1200التوقف عند عتبة 
  .كانت كفاءته 

مع تطور الممارسة ظهرت األجهزة الفنية والتي تتكون من عدة أفراد :زيادة اإلتجاه التخصصي  - 2
متكاملين في وظائفهم حيث يتولى كل فرد جانب مهم االعتناء بجانب من جوانب األداء الرياضي  ، كما 

عمال تمارين التخصص الرياضي في مرحلة اإلعداد البدني العام وكذلك صار يخصص الكثير أصبح يتم است
من الوقت إلجراء تمارين لالعبين حسب مركزهم في اللعب ،ويتنبأ آخرون بظهور مدربين حسب مراكز 

  .اللعب أو على األقل حسب خطوط اللعب في المستقبل 

ذلك إجراء التمارين الرياضية في مواقف شبيهة جدا لمختلف ويقصد ب:زيادة حجم التدريب على المنافسة - 3
المواقف التي يصادفها الالعب في المنافسة وذلك خالفا للطريقة التقليدية التي كانت تعتمد على أداء التمارين 

  .الرياضية في تشكيالت ال تمت بواقع المنافسة 
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4�  ? ك ة ا	�3م. د �$ s أD� ��&$د .أ -  2D�D&��رات ا�	6% وا"�6�. 1ط.  ا	U16ص . 2008. ا�ردن.دار د . 



.ا�!�ریD ا��ی��@ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��اب� ا�/#0  
 
 

68 

 

ك محاولة توفير جو المنافسة خالل الحصص ويقصد بذل: زيادة التماثل بين ظروف التدريب والمنافسة  - 4
  .التدريبية وذلك مثال من خالل حالة أرضية الملعب أو وقت إجراء المنافسة وحتى في لباس التدريب 

وقد تطورت كثيرا هذه الوسائل مع التقدم العلمي ومنها ما يستخدم : انتشار استخدام وسائل غير تقليدية  - 5
  ...الج ، أو ميدانية مثل قاذفات الكرات اآللية في المخبر كوسائل القياس والع

وهو محاولة نقل الجو التنافسي إلى نمط حياة الفرد مما يجعله : التدريب على طبيعة األسلوب التنافسي  - 6
  .مستعدا للتنافس في كل أمر وفي كل شيء 

دأ الفردية في التدريب وهذا ينادي باالهتمام أكثر بمب: تطوير نظم التدريب في ضوء الفروق الفردية  - 7
الرياضي ومحاولة وضع تدريبات فردية لكل العب وتدريبات جماعية يراعى فيها اإلمكانيات الفردية لكل 

  .العب 

  

-VI الرياضي  المدرب:  

فتزويد الفرق الرياضية بالمدرب  يمثل المدرب الرياضي العامل األساسي و الهام في عملية التدريب،  

فالمدرب من .الالعبين و المسؤولين و مديري األندية المختلفة مشاكل الرئيسية التي يقابلالمناسب يمثل أحد ال
 هو إال المحرك، و في بعض المواقف األداء الصعب يصبح المدرب بمثابة المختصين ما وجهة نظر بعض

 ..................................................المعلم
التدريب الرياضي فمهماته  مدرب الرياضي يعتبر كأي قائد متفرغ لهذاكما ما يشير آخرون إلى أن ال

فنيا للوصول إلى أعلى مستويات البطولة فهو أوال و  األساسية بناء العبيه و إعدادهم بدنيا، نفسيا، مهاريا و
يح حقيقة في المنهج التدريبي و النشاط التدريبي و أخيرا يجب علينا توض األكبر العبءأخيرا يقع على عاتقه 

 مهمة التدريب تعتبر من الوظائف الصعبة تحتاج إلى شخصية ذات طابع خاص فهده المهمة هامة و هي أن
  . تحتاج إلى مجهود داخلي و جسمي كبير

تطوير مستوى أنه الشخصية التي يقع على عاتقها ب"المدرب الرياضي " مفتي إبراهيم حماد "يعرف و
 تخطيط و قيادة التنظيم الخطوات التنفيذية لعمليات التدريب و توجيهالتي تسمح بالشخصية هي و ،الرياضي

  .....)1(" الالعبين خالل المنافسة

المعلومات و الخبرات  و من هنا لزم أن يعرف المدرب مدى تأثيره في العبيه ألن ال يقتصر على توصيل

  .األخرى االلتزاماتلالعبين بل يرتبط بكثير من 

-VI 1- مدرب الرياضي مهام وواجبات ال:  

حتى ينجح المدرب الرياضي في أداء عمله التدريبي يجب عليه القيام بمهامه وواجباته ، وتتلخص أهم 
  : )2(واجبات المدرب في 
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-VI1-1 -  وهي جميع العمليات التي تستهدف التأثير في قدرات ومهارات ومعارف  :الواجبات التعليمية
  :الالعبين وذلك من خالل 

  .شاملة للصفات والقدرات البدنية األساسية لممارسة الرياضة التنمية ال - 

  . التنمية الخاصة للصفات والقدرات البدنية الضرورية للنشاط الرياضي الممارس  - 

  .تعليم المهارات والحركات األساسية والقدرات الخططية للنشاط الرياضي الممارس  - 

  .خاصة بالنشاط الرياضي الممارس إكساب المعارف والمعلومات النظرية المختلفة ال - 

  .إكساب الالعبين بعض المعلومات حول الوقاية والصحة الجسمية  - 

-VI 1 -2-  وتشمل جميع المؤثرات التي تدخل في تكوين الخصائص النفسية  :الواجبات التربوية النفسية
  :لالعب ، وتتمثل معظم هده الواجبات في 

  .وجعله من األولويات األساسية لالعب  تربية النشء على حب النشاط الرياضي - 

أساسا االرتقاء بمستوى  فتشكيل مختلف الدوافع واجبات وميول الالعب واالرتقاء بها بصورة تستهد - 
  .الالعب والفريق الرياضي 

  .إكساب وتنمية السمات الخلقية الحميدة لالعب  - 

  ...) .ميم،تحمل المسؤوليةضبط النفس ،التص(إكساب وتنمية السمات والخصائص اإلرادية   - 

  :وتترجم هذه الواجبات التعليمية والتربوية النفسية في عدة عمليات متمثلة في 

  .اإلعداد البدني العام والخاص لالعب وفق خطط مدروسة وأسس علمية  •

 .اإلعداد المهاري والخططي لالعب وذلك بمراعاة المستوى العلمي والذهني و البدني لالعب  •

 .رفي والذي يساهم في االرتقاء بمستوى الالعب اإلعداد المع •

اإلعداد التربوي النفسي الذي يهدف إلى تنمية مختلف الصفات والقدرات التربوية والنفسية اإليجابية والتي 
  . )1(تمثل العوامل الهامة لتشكيل شخصية الالعب الرياضي بصورة متكاملة ومتوازنة

-VI 2- 2(مدرب الرياضي اإلجراءات التنفيذية لواجبات ال(:  

  :عند تحقيق الواجبات والمهام السابق ذكرها تتطلب القيم بالعديد من اإلجراءات التنفيذية متمثلة فيما يلي 

-VI 2 -1 -  تخطيط التدريب والمنافسات. 

الغرض من التدريب الرياضي هو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من القدرات البدنية والمهارات الحركية 
ية لالعب بصورة تدريجية و بإتباع مرحلية معينة ،لذلك يجب على المدرب التحضير الجيد والتصور والتكتيك
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القبلي لسيرورة عملية التدريب الرياضي و مواعيد المنافسات أسبوعيا وشهريا وفصليا وسنويا وذلك ما 
  .يعرف بتخطيط التدريب و المنافسات  

-VI 2- 2 -  أداء وتنفيذ عملية التدريب. 

يتأسس التدريب الرياضي على عملية انتقال المعلومات من المدرب إلى الالعب الرياضي حتى يمكن     
إكسابه األسس الفنية والبدنية التي تسهم في االرتقاء بمستواه إلى أقصى درجة ممكنة  وفي هذا المجال تلعب 

علم وفي بعض مواقف األداء المعارف العامة والخاصة لطرق التدريب دورا هاما ن فالمدرب ما هو إلى م
الصعب يصبح المدرب مساعدا لالعب ، وكلما استطاع المدرب تقديم مواد ومحتويات التدريب إلى الالعب 

  .في صورة صحيحة ، كان الالعب أقدر على استقبالها واإلفادة منها 

بمحاولة االرتقاء  ويسعى المدرب الرياضي لتكوين اتجاهات ايجابية لدى الالعب نحو عملية التدريب وذلك
و التأثير على مستوى الدافعية ، هذا باإلضافة إلى رفع . بمستوى تركيزه واالرتقاء بمستوى قدراته العقلية 

  .)1(مستوى التفاعل اإلجتماعي اإليجابي بالالعبين 

-VI 2- 3 -  تقييم عملية التدريب والمنافسات:  

ه من طابع مركب ومعقد ال تقتصر على تقييم التدريب إن رياضة المستويات الرياضية العالية بما تتميز ب
طبقا للنجاح أو الفشل في المنافسات الرياضية فقط ، بل ينبغي إستخدام أنواع متعددة من وسائل التقيم مثل 
إختبارات القدرات البدنية و المهارية و الخططية و اإلختبارات النفسية و مقاييس العالقات اإلجتماعية حتى 

د نوع ومدى اإلنحراف على األهداف الموضوعة للتدريب وبذلك يمكن تصويب وتصحيح مسار بمكن تحدي
  . عملية التدريب و المنافسات بصورة مستمرة

هذا باإلضاة إلى ضرورة إستعانة المدرب الرياضي بالمعلومات و التقارير التي يقدمها الطبيب أو األخصائي 
عبين و ضرورة مقارنتها بفكرة المدرب عن كل العب في أثناء النفسي الرياضي أو اإلداري عن حاالت الال
  .)2(التدريب أو في غضون المنافسات الرياضية 

-VI 2- 4 -  رعاية الالعب الرياضي:  

التي تحتاج إلى المزيد من العبء العصبي ، و قد يستجيب الالعب لهذه  المواقفإن التدريب والمنافسة من 
م في تعبئة طاقاته و قدراته ، أو بصورة سلبية تسهم في خفض مستوى المواقف إما بصورة إيجابية تسه

  .قدراته وطاقاته 

أن يتعرف على المؤثرات التي تؤثر على الالعبين في مختلف مواقف  الرياضيوينبغي على المدرب 
  :التدريب والمنافسة حتى يضمن بذلك نجاح عملية الرعاية لالعب ، و من أمثلة ذلك ما يلي 

الخارجية المؤثرة على مستوى الالعب ، كما هو الحال في عمليات السفر و  شتراطاتاالتشكيل  -
اإلقامة والتغذية والرعاية الطبية وتشكيل وقت الفراغ ،بصورة تسهم في التأثير اإليجابي على مستوى 

 .قدرات الالعب 
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 .محالة تحقيق الرغبات و األمال الفردية المشروعة  -

 .بداية المنافسة الرعاية في مراحل ما قبل  -

ريق إعطاء الالعب المعلومات "الرعاية في أثناء المنافسة و تحليل األحداث و سلوك المنافسين عن  -
 .الموضوعية 

 .الرعاية بعد المنافسة عن طريق تقييم النجاح و الفشل و التخطيط لمراحل جديدة  -

-VI 2- 5 -  توجيه و إرشاد الالعب الرياضي:  

ساليب المصاحبة لعملية التدريب الرياضي و المنافسات الرياضية و التي تهدف إلى يقصد بالتوجيه كل األ  
مساعدة الالعب على أن يفهم نفسه و يفهم مشاكله و أن يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات و مهارات و 

إلمكانات و إستعددادات و إتجاهات ، و أن يستغل إمكانات بيئته ليحاول تحقيق األهداف التي تتفق مع هذه ا
أن يختار الطرق و الوسائل و األساليب الصحيحة التي تحقق له الوصول ألهدافه حتى يتمكن من التغلب على 
مشاكله ويستطيع التكيف مع نفسه مع المجتمع الذي يعيش فيه لكي يحقق أقصى ما يستطيع من نمو وتكامل 

  .في شخصيته 

يق التوجيه و اإلرشاد الفردي ، و يقصد باإلرشاد ويمكن للمدرب الرياضي تحقيق هذه األهداف عن طر
و من المناسب .الفردي العالقة المتبادلة التي تقوم بين المدرب و الالعب لمحاولة مساعدة الالعب وتوجيهه 

وتعتبر .اإلستعانة باألخصائي النفسي الرياضي لمساعدة المدرب في عملية التوجيه و اإلرشاد و الرعاية 
  :من أهم المجاالت التي يمكن فيها إستخدام التوجيه واإلرشادات العامة و الخاصة  المجاالت التالية

أثناء المراحل األولى لتطوير المستوى وعند تحديد جرعات حمل التدريب و : في مجال تطوير المستوى -   
مستوى عند األزمات والصعاب التي تؤثر في المستوى و في مراحل هضاب التعليم ، وفي مراحل تذبذب ال

  .و مراحل التأثير السلبي لخبرات النجاح أو الفشل و مراحل تعلم و إكتساب المهارات النفسية 

لمحاولة تنمية السمات الشخصي اإليجابية اإلرتقاء بالروح : في مجال تنمية خصائص و سمات المنافسة  -   
  .الرياضية و تنمية الخلق و اإلرادة 

سواء مع المدرب أو الزمالء في الفريق الرياضي أو أثناء الرحالت و : في مجال التفاعل اإلجتماعي  -   
  .معسكرات التدريب ، أو  في أثناء المنافسات الرياضية 

كما هو الحال في مجال األسرة أو الصعوبات في مجال الدراسة أو العمل أو في : في المجال الخاص  -   
قت الفراغ و الترويج أو في مجال قرب إعتزال مجال الصداقات الشخصية أو في المجتمع أو في مجال و

  . الالعب 

 -VI 3- الرياضي  المدرب شخصية:..........  

 شخصية ذات طابع بجانب  مجهود ذهني و جسماني كبير تطلبالصعبة التي  المهامتعتبر مهمة التدريب من 
لتي طرحت ثالث ، وقد حاول بعض الباحثين وضع مفهوم للمدرب الرياضي من خالل شخصيته واخاص 

  :)1(أنماط هي 
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من أخالق جد معروفة و يسمو  يشرح إنطالقا يربي، يعلم ووأهم مالمح شخصيته  : المدرب البيداغوجي  -أ
  ) المربي و التلميذ( دائما إلى خلق عالقات

  . وجوده بقوة شخصيته و ثروة خبرته و بحدسه الحاد في المالحظة يفرض: الحكيمالمدرب –ب 

  .التقنيات الهادفة كالتدخل السريع لمعالجة الوضعية الصعبة و المختلفة يستخدم بعض: لتقنياالمدرب  - ج
سلوكه بالغ األثر على الالعب، فهذه الشخصية ال يقتصر عملها على توصيل  لذلك فإن لشخصية المدرب و

 لمختلفة والمعارف بل يمتد إلى أبعد الحدود من ذلك لتسجيل مجموعة من الواجبات ا المعلومات و
التربوية الفريدة و  األمر الذي دعى إلى ضرورة توافر الشخصية، المسؤوليات الضخمة التي يجب أن يتحملها

هذه الوظيفة أال و هي شخصية المدرب  المتميزة التي تستطيع أن تحقق هذا اإلنجاز، إدا ما أوكل إليه
  . عديد من المهام المطلوبة و المتوافقة منهالتربوية ال فالواقع يوضح لنا أن أمام هذه الشخصية.الرياضي

قوة فريق ما تكمن في قوة شخصية  نكثيرا ما نسمع أوإلبراز أهمية شخصية المدرب الرياضي نذكر أنه 
الفعال فوق أرضية الملعب و خارجه، كما أن المدرب يجب أن يكون على دراية  مدربه و عمله المستمر و

المعنويات و  دود أفعال متشددة أو باألحرى عقدة نفسية تؤثر بالسلب علىاألشياء التي تسبب له ر تامة بكل
دقيقة تساعده على تصفية و  كذا تماسك الفريق و نتائجه، إذا هو بالرغم بأن يكتسب معارف سيكولوجية

الفريق، كما أن شخصية المدرب الناجح ترتكز أساسا  تطهير حالته النفسية و كذا الجو النفسي الذي يعيشه

الشجاعة بجميع أشكالها، اإلستمرار و المداومة في تطبيق البرنامج  ":لى مكونات وخصائص نفسية محددةع
الخصائص  القرار المناسب بحيث أن هذه اتخاذالمثابرة في العمل لتفادي اليأس، زيادة على  السنوي المسطر،

بالسير بالفريق على طريق النجاح  هالنفسية تشكل كال متكامال و هو الشخصية القوية للمدرب و التي تسمح ل
  ".و تحقيق األهداف المرجوة

أنه هناك عدة نقاط تتشابه بين المدرب و فريقه، فالمدرب غالبا ما يلجأ إلى  "توتكو" و " أرجيلفي " يقول و 
سمات  األفراد الذين يملكون صفات تتطابق و صفاته كما أن المدرب يحبذ أن يرى في اآلخرين اختيار

  ...العدوانية بنوع من يتسمون، فالمدرب العدواني يحبذ أن ينظم إلى فريقه العبون شخصيته

النموذجي بمعنى وجوب توفره  فإن الالعبون لهم نفس األراء حول المدرب «Hendry»وحسب هاندري
  .)1(على نفس السمات الموجودة عند أفراد فريقه

  ............................................:شخصية المدرب وعالقتها في نجاح الفريق

لكي يكون المدرب ناجحاً ومسيطراً على فريقه يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية حسب الدراسات التي 
أجراها الباحث اإلنجليزي هنري إذ حاول هذا الباحث جمع انطباعات المدربين والرياضيين حول ما يعتقدون 

  :من أهم هذه الصفاتأنه الشخصية المثالية للمدرب الناجح و

ـ ودود ـ متزن انفعالياً ـ لديه القدرة على السيطرة على العبيه ـ ذكي ـ واقعي ـ عملي ـ  انبساطي( 
واثق من نفسه ـ يشعر باألمان ـ مبدع ـ لديه القدرة على التغيير ـ قادر على اتخاذ القرار ـ يعتمد عليه 

  ).في األزمات التي تصاحب المنافسة
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VI - 4-  ات األخالقية في المدربلصفا:  

 االحتكاكيعج ميدان الرياضة بالكثير من المشاكل األخالقية سواء لالعبين أو المدربين ، ويؤكد الباحثين أن  
يكون  يتوجب على المدرب أنالمباشر للمدرب مع الالعبين خاصة في الفئات الدنيا يؤثر في سلوكهم لذلك 

لى ضبط أفعاله و أقواله و حتى مزاجه، فهو المربي و أن يحرص كل الحرص ع وطموحا و منضبطا، 
ومن أهم الصفات األخالقية التي يجب  يظهر بصورة مثالية توافق األهداف السامية للرياضة ،لكي  المهذب،

  :)1(توفرها في المدرب نذكر

VI - 4-1-اإلحترام:............................................................................ 
فاإلحترام هو ذلك الشيء  .محترما هي الصفة الثابتة في المدرب و التي يجب أن يناضل من أجلها حتى يبدو"

يكسبه، فمثال طريقته،إذ يجب أن تكون له طريقة معينة  الذي يجب على المدرب أن يكونه لنفسه، و عليه أن
لالعبين، و يجب اإلشارة هنا إلى بعض تكسب إحترام الجميع سواء ا و مقنعة فهي من األساليب التي

إلى  يخلطون بين اإلحترام و الشعبية لكن هناك فرق كبير بينهما، و قد يميل بعض المدربين المدربين الذين

  . أن تكون له شعبية بصورة أكثر من الالزم إال أنه يفقد الكثير من اإلحترام

VI - 4- 2-اإلهتمام باألفراد:  

بأن يمتلك صفة الحياد و اإلهتمام الدائم بالنسبة لكل ما ينمي أي فرد في الفريق،  كما يحتاج المدرب أيضا  
أحد الالعبين  فمثال من السهل جدا على.أن هذا اإلهتمام ال يجب أن يكون قاصرا على الموسم الماضي شرط

بين غير يكون هؤالء الالع أن ينسى ما حدث لبعض المدربين بعد إنتهاء الموسم الرياضي و ذلك عندما
لبعض النقاد بأن يصرحوا بأن هذا  متضامنين مع هذا المدرب و عندما يحدث هذا فإنه يعطي الفرصة

فقط ، و لكن بمجرد إنهاء الموسم فإنه ال يجهد نفسه  المدرب يولي إهتمامه بالالعبين خالل الموسم الرياضي
  . أكثر من ذلك

VI - 4-3- األمانة:  

انت الرياضة ك التي ينبغي أن يصر عليها كل من ن يتحلى بها المدرب وإنها إحدى الصفات التي يجب أ "
  ". مهنته 

VI - 4-4-اإلخالص:........................................................................... 
بذل بها المدرب الرياضي، فاإلخالص و أن ي يعتبر اإلخالص من أحد الصفات الهامة التي يجب أن يتمتع  

  و عام بعد أخر سوف  المدرب قصارى جهده خالل عمله بقدر المستطاع

  . يكون هذا المدرب من أفضل المدربين

VI - 4-5-الرغبة الملحة في الفوز:  

الرغبة الملحة في الفوز، وطبيعي أن تنعكس هذه الصفة  يجب على المدرب أن يمتلك و يتمتع بالحماس و
  الالعبين، فليس هناك خطأ في تعلم الالعبين بغرض تحقيق الفوز عند على  على الخاصة بالرغبة في الفوز
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  .تحقيق الفوز مع إمدادهم بالقواعد و الروح الخاصة باللعب الالعبين بغرض

VI - 5-الواجب توفرها في المدرب الكفاءات التدريبية:  

بمن إتفق  من أن نقتدي نكون كذلك فالبد لنا كلنا نود أن ننجح في عملنا و نكون مثل يقتدي به و لكي   

  .مهمتهم أال و هي مهنة التدريب الرياضي الناس على أنهم مبدعون و ناجحون في

الكفاءات في إعداد المدرب كرد فعل لإلتجاه التقليدي الذي يقوم بإعداد  ظهرت حركة التربية القائمة على
التركيز  لنظرية الالزمة لهم دونللمعلومات و المعارف ا) الالعب، المدرب(للمدرب على إكتساب  البرنامج

التعليمي و عدم قدرة البرنامج  على الكفاءات التي يجب أن يتقنها المدرب و المرتبطة بدوره في الموقف
وقد حدد ". الربط بين الجانب النظري و التطبيقي التقليدي على إحداث تغيير كبير ألداء الخريجين و ضعف

  ....:)1(في سبعة مجاالت وهي كالتالي ب توفرها في المدربالمتخصصون الكفاءات التدريبية الواج

VI - 5- 1 - كفاءة األكاديمية و النمو المهني:  

  .التخصص إتقان التخصص و إكتساب حصيلة معرفية متنوعة، ومتابعة ما يستجد في مجال و تشمل

VI - 5- 2 - كفاءة التخطيط:  

األهداف و تحديد الطرق  رات الزمة لتحقيقتحديد خب تضم صياغة األهداف و تصنيفها في عدة مجاالت،

  .األهداف المناسبة لتحقيق

VI - 5- 3 - كفاءة التنفيذ:  

موضوع الحصص بالبيئة و إشراك الالعبين في عملية  وفيها إثارة إهتمام الالعبين بهد التدريب و ربط

  .التدريب

VI - 5- 4 - الصف كفاءات ضبط:  

  .التي تنشأ أثناء الحصة التدريبية م و التعامل بحكمة مع المشكالتو تعني جذب الالعبين و تنمية الشعور لديه

VI - 5- 5 - -كفاءة التقويم:  

 مع إستخدام التقويم الدوري ثم التحليل و تفسير النتائج و متابعة التقدم المستمر فيها إعداد اإلختبارات
  .لالعبين

VI - 5- 6 - كفاءات إدارية:  

اإلختبارات و تقديم اآلراء و المقترحات التي يمكن أن  ة في تسييرو تضم التعاون مع اإلدارة و المشارك

  .العمل تساهم في تطوير
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VI - 5- 7 - كفاءة التواصل اإلنساني:  

رؤساء و حتى األباء و تعريف الالعبين على أسلوب أداب المناقشة و  فيها عالقات حسنة مع الالعبين،

 .الحديث

VI - 6- تأهيل المدرب الرياضي:  

 الرياضي إلى أكاديمي، حيث يحمل األول مؤهال في مجال التربية البدنية و الثاني هم هيل المدربينقسم تأ
لتدريب الرياضي  ممن ال يحملون شهادات من بعض الهيئات غير األكاديمية و التي تعتبر الحد األدنى ألسس

  .البدنية الرياضية التخصصي، لكنها ال تصلح ألي مجال من األحوال في مجال تدريس التربية

األقسام و الكليات المختلفة، أيضا معاهد إعداد  حيث يتم إعداد المدربين عمليا في المعاهد المتخصصة و كذلك
أو في األكاديميات الرياضية أو من خالل الدورات التي تنظمها  القادة الرياضيين و جمعيات المدربين

  .الرياضية في مراكز تدريب األندية و غيرها من المؤسسات للعبة، و يتم تدريبه عمليا اإلتحاديات الدولية

يحملها المدرب هي الدكتوراه أو  في معظم الدول المتقدمة نجد إجماعا على أن تكون الدرجة العلمية التي
اإلتحاد الدولي للعبة، و معتمد ضمن مدربي اإلتحاد العام  على شهادات في مجال التدريب عالميا معتمدة من

ها مزاولة بيسمح  شهادةاألحيان يكتفي بدرجة الماجستير على أن تكون أقل  ن و إن كان في بعضالمشهوري
مع دورة أو دورتين تقدم من أحد اإلتحاديات بكالوريا زائد  دبلوم المعاهد المتخصصة هي  عمل التدريب

  (1) .تخصصالمجال  الدولية للعبة في

ية أن اإلستناد إلى محتويات المدرب كالعب سابق وحدها الخبرات الميدان ولألسف لقد أظهرت األبحاث و
تعيين  أهميتها ال تكون كافية لنجاحه في مهنة التدريب، و هو يعتمد عليه البعض في إختيار بالرغم من

تشخيص مستوى العبي الفريق و  المدربين فهناك التأهيل التربوي للقيام بقيادة و تعليم الالعبين من خالل
من متطلبات العلوم المختلفة التي ظهرت على  و المهاري و الخططي و النفسي و الذهني التخطيط البدني

  .ساحة علوم الرياضة حديثا

أقلية  خريجي كليات و أقسام التربية البدنية و الرياضية في مجال التدريب الرياضي، لكنهم و يعمل بعض
أنفسهم من خالل اإلشتراك  ن لجؤوا إلى تأهيلبالنسبة للمدربين الذين تخرجوا من الكليات المتخصصة و اللذي

مدتها ما بين أسبوعين و قد تصل إلى شهرين أو  فيما يطلق عليه الدورات التأهيلية و تدوم لفترات تتراوح
تعتبر إعداد أو تأهيال مهنيا بالمعنى المتعارف عليه، و كذلك فإن أساليب  بديهي أن تلك الدورات الو أكثر

  .نتهي بإختبارات صوريةغالبا ما ت التقويم

 .قبل المؤسسات بإعتبارها تأهيال غير أكاديمي و لهذا فإن من الصعوبة إعتماد هذه الشهادات من
التأهيل الرياضيون المعتزلون للرياضة، فهم يرون أنهم أحق الناس بالعمل  و ينخرط تحت هذا التأهيل أو نوع

 األول هو تاريخهم الرياضي و خبرتهم الطويلة الرياضي و باألخص مجال التدريب و فرضهم في المجال
  .)2(كالعبين متفوقين و أصحاب حركية رفيعة المستوى

  
                                                             

 . 37ص . 1993. 1ط . ا	�3ه�ة . دار ا	&"�رف .  د	�4 ا	&�رب ا	���+? ا	���R.د �V	� ��8ء ا< .��&� D"�4 #2 .د  - 1
  . 38نyK ا	&�U� ا	�Wبs ص   -  2



.ا�!�ریD ا��ی��@ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��اب� ا�/#0  
 
 

76 

 

-VII نفوذ وتأثير المدرب الرياضي على الالعبين :  

إن القيادة الناجحة لعمليتي التدريب الرياضي و المنافسة الرياضية تتمثل في اإلستخدام الحكيم لنفوذ و تأثير   
ضي أو المدير الفني على الالعبين من أجل دفعهم برغبة صادقة نحو تطوير قدراتهم و المدرب الريا

مستوياتهم ومها راتهم لتحقيق أفضل النتائج و أفضل األداء و تسجيل البطوالت و اإلنتصارات ، و في نفس 
  .الوقت العمل على تنمية و تطوير مختلف الجوانب الشخصية اإليجابية لديهم 

إلى أنه يمكن تصنيف  1990و محمد عالوي و مصطفى كامل  Caaron 1997ن كارون وقد أشار كل م
  : )1(نفوذ و تأثير المدرب الرياضي أو المدير الفني على الالعبين كما يلي

  نفوذ المنصب أو المركز  -

 النفوذ الشخصي  -

-VII 1-  نفوذ المنصب أو المركز:  

لمصاحبة أو المرتبطة بمنصب المدرب الرياضي أو المدير أو السلطة ا يقصد بنفوذ المنصب أو المركز النفوذ
الفني و التي يتم تحديدها في إطار القوانين و اللوائح و النظم الرسمية للمؤسسة أو الهيئة الرياضية التي يعمل 

  .بها المدرب الرياضي أو المدير الفني 

مثل في المركز الرسمي الذي يحتله والذي يت النفوذ الشرعي "وقد يطلق على هذا النوع من النفوذ مصطلح 
  .المدرب الرياضي أو المدير الفني في المنظمة أو الهيئة الرياضية التي يعمل بها 

فالمدرب الرياضي أو المدير الفني ألي فريق رياضي معين بقرار من مجلس إدارة المنظمة أو المؤسسة 
ة للفرق الرياضي الذي يقوم بتدريبه و اإلشراف الرياضية و التي تحدد واجباته و مسؤولياته و سلطاته بالنسب

  .عليه 

فكأن نفوذ وتأثير المدرب الرياضي أو المدير الفني على الالعبين في أي مؤسسة أو منظمة أو هيئة رياضية 
  .ه الرسمي أو الشرعي زنابع من مرك

الفني ألي فريق  الصالحيات و السلطات الرسمية أو الشرعية للمدرب الرياضي أو المدير اتسعتوكلما 
  .كان أقدر على بسط نفوذه و تأثيره على الالعبين بصورة أفضل  –رياضي 

المدير الفني على  للمدرب الرياضي أو) أو النفوذ الشرعي (و من بين أهم مكونات نفوذ المنصب أو المركز 
  :الالعبين ما يلي 

 -VII 1 – 1 -  إختيار الالعبين (نفوذ اإلختيار( :  

الالعبين في الفريق  اختياراضي أو المدير الفني ألي فريق رياضي هو المسؤول األول عن المدرب الري
الرياضي و كذلك إختيار العبين معينين لإلشتراك في المنافسات الرياضية و إجراء التغيير و التبديل بين 

  .الالعبين في غضون المنافسة الرياضية الواحدة و في المنافسات الرياضية المتعددة 
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و في ضوء ذلك يمارس المدرب الرياضي أو المدير الفني نفوذه على الالعبين سواء باختيارهم لإلنضمام 
  .إلى الفريق أو إختيارهم كالعبين أساسيين أو كالعبين إحتياطيين في المنافسات الرياضية 

لعدالة وعدم التحيز ومن الطبيعي أن مثل هذا النوع من نفوذ المدرب الرياضي أو المدير الفني إذا إتسم با
يعتبر من األسس الهامة لتماسك الفريق الرياضي و اإلقالل  من الصراعات بين الالعبين و اإلرتقاء بمستوى 
أداء الالعبين ، باإلضافة إلى إقتناع الالعبين أنفسهم بأن البقاء في الفريق الرياضي و إشتراك كل منهم 

  .ح و األفضل كالعب أساسي في المنافسات الرياضية ه األصل

-VII 1 – 2 -   1(نفوذ المكافأة(:  

يعتمد هذا النوع من النفوذ على قدرة المدرب الرياضي أو المدير الفني في التأثير على أفراد الفريق 
الرياضي مستخدما وسيلة المكافأة أو اإلثابة أو التحفيز أو أية وسيلة أخرى من وسائل الترغيب أو الدافعية و 

عب يستجيب للمدرب الرياضي أو المدير الفني لما قد تعود عليه من فوائد أو منافع شخصية التي تجعل كل ال
  .معنوية كانت أو مادية 

ومن أمثلة ذلك مكافآت الفوز أو اإلجادة في اللعب أو اإلشادة اللفظية بمستوى الالعب أو منحه بعض 
  .اإلمتيازات المعينة 

بدرجة كبيرة على مدى جاذبية المكافأة و مدى اإلعتماد على المدرب وهذا النوع من النفوذ و التأثير يعتمد  
  .الرياضي و المدير الفني من حيث إنه المصدر األساسي للحصول عليها 

و من ناحية أخرى فإن المكافأة الفورية تدعم نفوذ وتأثير المدرب الرياضي أو المدير الفني بدرجة أفضل من 
  .المكافأة المرجاة 

-VII 1 – 3 -   نفوذ اإلكراه:  

هذا النوع من النفوذ و التأثير يقصد به إمتثال و إذعان الالعبين للمدرب الرياضي أو المدير الفني كنتيجة 
للخوف المرتبط بتوقعاتهم بأن قصورهم عن إنجاز الواجبات الموكلة إليهم أو عدم اإلجادة و بذل أقصى الجهد 

عدم طاعتهم للتوجيهات و األوامر و القرارات سوف يترتب سواء في التدريب أو المنافسات الرياضية أو 
  .عليه نوع من الجزاء أو العقاب المادي أو المعنوي الذي يلحق بهم 

و من أمثلة ذلك حرمانهم من بعض المكافآت أو اإلمتيازات ، أو عدم إشراكهم كأساسيين في المنافسات ، أو 
العقاب المادي و  توجيه اللوم لهم ، وغير ذلك من أساليبإيقافهم عن اللعب لفترة معينة ، أو تعنيفهم و 

  .المعنوي 

-VII 2  -  النفوذ الشخصي:  

النفوذ الشخصي يقصد به النفوذ المستمد من القدرات أو المهارات أو السمات الشخصية أو الخبرات الفنية أو 
أو المدير الفني و التي يدركها  األكاديمية و غيرها من الجوانب الشخصية التي قد يتميز بها المرب الرياضي

الالعب الرياضي على أنها جوانب إيجابية و متميزة يتحلى بها المدرب الرياضي أو المدير الفني و التي 
  .تستحوذ على إعجاب الالعب الرياضي و إعترافه بها من حيث إنها جوانب جديرة باإلحترام 
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  :أو المدير الفني على الالعبين ما يلي ومن بين أهم مكونات النفوذ الشخصي للمدرب الرياضي 

-VII 2 – 1 -  نفوذ الخبرة:  

المصدراألساسي لهذا النوع من النفوذ و التأثير هو المهارات أو القدرات أو الخبرات الفنية أو اإلدارية أو 
ضي أو العلمية في مجال التدريب الرياضي و اإلدارة الفنية للفريق الرياضي و التي يمتلكها المدرب الريا

  . المدير الفني و قد يتميز بها عن اآلخرين 

ومما ال شك فيه أن المدرب الرياضي أو المدير الفني الذي يمتلك المعارف و المعلومات العلمية الحديثة في 
مجال تخصصه و لديه خبرات تدريبية موثقة و معترف بها ، و لديه سجل مشرف في مجال الممارسة 

له يعتبر من العوامل الهامة التي تسهم في قدرته على بسط نفوذه و تأثيره على الرياضية كالعب فإن ذلك ك
  .الالعبين

-VII 2  - 2 - نفوذ المرجع:  

يرتبط هذا النوع من النفوذ و التأثير في إعجاب أو تعلق الالعب بالمدرب الرياضي أو المدير الفني و 
جة لبعض السمات أوالصفات الشخصية المعينة التي عاطفته اإليجابية نحوه وشعوره بالطمأنينة من ناحيته كنتي

 ينيتسم بها المدرب الرياضي أو المدير الفني و التي تميزه عن غيره من المدربين الرياضيين أو المدير
الفنيين اآلخرين ، وهو األمر الذي يجعله يمتثل ألوامر و قرارات مدربه أو مدربه الفني و يحاول إرضاءه 

  . الذي ينبغي عليه تقليده و التمسك بالقيم و المبادىء الخلقية التي يعتنقها ألنه يعتبره المرجع 

-VII 2 – 3 - نفوذ اإلقناع:  

نفوذ اإلقناع يقصد به التأثير الذي يمكن أن يستخدمه المدرب الرياضي أو المدير الفني لكي يحاول بصورة 
تحقيق أهداف الفريق الرياضي يتطلب ممارسة منطقية إقناع الالعبين بأن إشباع حاجاتهم أو تحقيق أهدافهم و 

  .أنواع معينة من السلوك و األداء 

وهذ النوع من النفوذ و التأثير يتطلب من المدرب الرياضي أو المدير الفني أن يمتلك قدرا مناسبا من القدرة 
بالنسبة ألنواع  الشخصية على اإلتصال و الشرح و التفسير المنطقي و تقديم البراهين التي تدعم وجهة نظره

  .معينة من السلوك أو األداء الذي ينبغي على الالعبين اإللتزام بها في ضوء إقتناعهم بها 

كما يرتبط بهذا النوع من النفوذ قدرة المدرب الرياضي أو المدير الفني على التأثير على الالعبين عن طريق 
  .األهداف السامية  إثارة حماسهم ألداء سلوك معين يرتبط ببعض القيم الهامة أو

و من أمثلة ذلك قدرة المدرب الرياضي أو المدرب الفني على تحفيز و إثارة العواطف و اإلنفعاالت اإليجابية 
لدى الالعبين نحو بذل أقصى ما يمكن من جهد و عطاء في منافسة دولية  و عزفه على وتر حب الوطن و 

  .حسن تمثيله في المحافل الدولية 

-VII 2  - 4  - فوذ غرس األفكار ن :  

نفوذ غرس األفكار يقصد به محاولة المدرب الرياضي أو المدرب الفني غرس بعض المعتقدات أو القيم 
  .اإليجابية في أذهان و جدان الالعبين كطريقة من طرق التأثير على سلوكهم 
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إحترام : س الالعبين و من أمثلة ذلك المعتقدات و القيم و اإلتجاهات اإليجابية التي يمكن غرسها في نفو
الحكام و طاعة المدربين و التعامل الودي مع الزمالء و إنكار الذات من أجل مصلحة الفريق و الوالء 

  .للجماعة و غير ذلك من القيم و اإلتجاهات التي يمكن أن تسهم في التأثير اإليجابي على الالعبين 

ألفكار اإليجابية المعينة لدى الالعبين عن طريق كما يمكن للمدرب الرياضي أو المدير الفني ، غرس بعض ا
إنتقاء بعض المعلومات المعينة التي يقدمها لالعبين لكي تصل إلى عقولهم و وجدانهم ، و هو األمر الذي قد 
يثير لديهم بعض اإلنطباعات المعينة و التي يمكن أن تقوده إلى إستنتاجات مرغوبة من المدرب الرياضي أو 

  .المدير الفني 

-VII 2  - 5  -  نفوذ مطابقة القرار:  

يستطيع المدرب الرياضي أو المدير الفني أن يبسط نفوذه و تأثيره على الالعبين عن طريق إشراكهم في 
إختيار بعض القرارات المطلوب تنفيذها ، إذ إن عملية مشاركتهم في إتخاذ القرار و إقتناعهم الشخصي 

اعدة في التأثير اإليجابي على سلوكهم و حماسهم ألداء السلوك بضرورة تنفيذه تعتبر من العوامل المس
  .المطلوب أو المهام الموكلة إليهم 

ومن أمثلة ذلك إشراك الالعبين في تحديد مالمح خطة اللعب المناسبة و إشراكهم في تحديد مالمح تشكيل 
  .الفريق في بعض المنافسات الرياضية 

-VIII  1( الفريقمعوقات المدرب في تحقيق أهداف(: 
 وظيفة ثابتة تحت ما يسمى المدرب الرياضي، جعلت أغلب المدربين يعمدون إلى العمل إن عدم وجود

على المستوى  كمدربين غير متفرغين للتدريب أو مدربين لنصف الوقت، في محاولة منهم لتأمين أنفسهم
الهيئات، وهو أمر مناف تماما في  المادي اإلجتماعي خال تلقيهم فرص العمل كمدربين أو إلغاء تعاقدهم مع

 .الفوز بأي ثمن في المنافسات ظل المفهوم الضيق لواجبات المدرب و التي تنحصر في
للمدرب من تلك الضغوط التي تقع على كاهل المدرب،  و األمر الثاني الذي يشكل مشكلة نفسية إجتماعية

الب المدرب بالفوز و ال شيء غيره، و الفريق، و هذه الضغوط تط باعتباره المسؤول األول عن نتائج

 : فيما يلي مصادر هذه الضغوط تتمثل
 ) الكلية مدير المادي، مدير المؤسسة، و عميد(مسؤولي اإلدارة في الهيئة - 
 . )روابط المشجعين أو لجان األنصار(المشجعين  - 
  .)الوالد، الوالدة، كالهما، األخوة(رأولياء األمو  - 

 .للفريق ب نفسه و ارتطامه بواقعمستوى طموح المدر  -  
  .وسائل اإلعالم من الصحافة، اإلذاعة و التلفزيون - 

من أعباء المدرب، وفي أغلب األحوال تسبب له توتر مما يعرضه إلى أخطاء صحية و  وهذه الضغوط تزيد
بإطار  مهنية، و لقد لوحظ أن بعض المدربين قد تأثروا بمثل هذه الضغوط حتى أنهم قد ينصرفوا ربما

                                                             
 . 186ص  ��U� �Dبs.  مفتي إبراهيم حماد -  1
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أخالقية ينبغي أن يتعهد ها  مرجعي تربوي و حتى مهني ،بل إن منهم يكاد ينسى أو يتسنى أن هناك إعتبارات
  .)1(مسؤوليته إتجاه ذلك  ، و تجاهل اإللزام الخلقي لالعبين ال يعفي المدرب من

IX -  المكانة اإلجتماعية للمدرب الرياضي:..  

مرموقة و هي مكانة تتناسب طرديا  اجتماعيةاضي الناجح مكانة أن للمدرب الري»أمين الخولي « يرى    
الذي يعمل فيه، و كثيرا ما نرى المدرب الرياضي رجل  مع مستوى الهيئة في إطار التربية البدنية أو النادي

أن وسائل اإلعالم تالحقه و تلقي عليه المزيد من  مجتمع من الطراز األول فضال على

 ...........................................................................األضواء
و هذا قد ال يتوفر في كثير من  اجتماعية مما يجعل التدريب أكثر الوظائف و المهن التي تنال مكانة

الرياضية ألنه يرى نتيجة جهوده فور إعالن نتيجة المسابقة أو  التخصصات المهنية في إطار التربية البدنية و
المرتبات أو المكافئات الخاصة بالمدربين الرياضيين و خاصة أصحاب الكفاءات و  باراة، كما أن نظامالم

  .)2(األخرى و السمعة المهنية الطيبة يعد أكثر بكثير من غيرهم من التخصصات المهنية الرياضية الخبرات

X-  إرشادات عامة للمدرب الرياضي:  

  .عبيه ويعرف من بينهم من يصعب التعامل والتفاهم معهعلى المدرب أن يتعرف جيداً على ال .1

  .ال تكن شديد االنفعال في الملعب فزيادة االنفعال خالل المنافسة قد تؤثر إلى التأثير سلباً على أداء العبيه .2

  .يجب على المدرب التعود على ضبط النفس والتحكم بانفعاالتهم الشخصية .3

سلوكه فقد يتطلب الموقف منه بعض األحيان أن يكون ودوداً وفي  يفضل أن يكون المدرب مرناً في .4
أحيان أخرى صارماً من العبيه وعليه أن يتحلى بصفة اإلبداع واإلحساس المرهف والذكاء في حل 

  .المشكالت والسيطرة على النفس

سبين لمنحهم بعض من صفات المدرب الناجح فهمه لدور القيادة والتبعية لذا عليه اختيار الالعبين المنا .5
  .األدوار القيادية الثانوية في الفريق

على المدرب أن يتقبل فقده لشعبيته بين الالعبين لبعض الوقت خالل فترة اإلعداد والتدريب العنيف وذلك  .6
  .من أجل أن يحقق النجاح في المنافسات فيما بعد

ثر إلى الدعم والرعاية النفسية من قبل عليك كمدرب أن تهتم بالعبي األلعاب الفردية ألنهم بحاجة أك .7
  .اعيةمالمدرب مقارنة باأللعاب الج

اعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية لالعبيك فذلك يساعدك ويساعدهم في السيطرة على انفعاالتهم وعدم  .8
  .القيام بسلوك عدواني

  
                                                             

1  -  -  sب�W	ا �U�&	ا yK187.  186ص ص  ن  .  
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  :خاتمة 

مستوى الحضاري للرياضي و الوصول به إن الغاية من ممارسة النشاط الرياضي المهيكل هي اإلرتقاء بال

إلى أعلى مستوى مهاري وبدني ممكن وأهم الفاعلين في الوسط الرياضي هو المدرب الرياضي  وهو 

  .على تحقيق هذه الغايات واألهداف ووسيلته في ذلك هو التدريب الرياضي  األولى  المسؤول بالدرجة 

ي تنمية الروح الرياضية فإن التربية والتدريب منذ الطفولة و يقع على المربي الرياضي المسئولية األولى ف 

الرياضية، وإن تنمية الروح  المبكرة يعتبران من األمور األساسية في الوسط المدرسي، والجامعة والمؤسسات

الرياضية ال تعتبر ضرورياً للرياضة فحسب بل أيضاً للحياة االجتماعية إذ يعتبر عنصراً أساسياً في كل 

تهدف إلى تنمية القدرات الفكرية والجمالية والبدنية لإلنسان وإلى تعزيز االستقامة والتسامح والتضامن تربية 

واالحترام المتبادل والتفاهم مع الغير غير أنه ينبغي للممارسات التربوية بمجموعها أن تساعد على غير قيم 

للمعايير الديمقراطية الحقيقية للحياة في أخالقية واجتماعية في نفوس الالعبين خاصة الصغار تكون مطابقة 

  .المجتمع

كما ينبغي أن يعترف بالرياضة كنشاط تربوي وكمادة دراسية من شأنها لما لها من متطلبات خاصة 

أن تسهم على قدم المساواة مع المواد ) االستقامة ـ الروح الرياضية ـ احترام المنافس ـ ضبط النفس(

  .المتكاملة للنشء والشباب الرياضي الدراسية األخرى في التنمية

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•  ���3�. 

  .��K$م ا�داء ا	���+?  •

  .ت443% ا�داء ا	���+?  •

  ت��46 ا	&)�راة •

� أن&�ط ا	�43دة ب��داء ا	���+? •A*8.  

•  �  .�Vت&

��ج ا	"�م  •/�DGا.  
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I  -  مفهوم األداء الرياضي:  

� ه$ x6	2 : ا�داء  ? ا�47A 2 �� ح23 أي	 �  .)1(أدى ، تlد�� ، أو26S و��7A وه$ أدى 	��Eن� �� �4�� وتlد�

4� �� ا	K�د وا�	� " �"�ف ت��6$ر ا�داء بlن2 و U��وا�داء ا	���+? 	6���+? ه$ 2��4A .  "ت�s43 أA>� إن
�g6 ا	&$اgA وا	J�وف ا	�? ت>�د 2 ، إذا  ��داء c&	 �3 ت و�(U$ا	�4ت وا	و\W&	ا�8)�ء وا �� �8$&�ب&
� وا	&��م  ا	&�6$ب� �/2 وا	�? ت��V  ? تc>>2 ا	���+? وواU)�ت2 �Iا�ن g6�c&*�8 ب	�4م اA ?/"� ?+���	ا

  " .ا	�? �7"�� 	2 ا	&�رب 

� �3$م ب�� �� ت�36ء ن2WK أو  �+�� 2468  ا	���+?�داء ا/4"� �&�&	 ���ب�DOا ��4�ه$ �� �K"26 ا	���+? ن
� ��Wه&�2  ? ت�$�� �"��4ت �� �4���ب� ت��ث ت4x�ا  ? ا	&$gA ا	���+? ا	�ي �9$ن  24 ن�DOون ، وه�� ا�V|

� ا	/�Iط ا	���+? Dأه�اف �&�ر ��+�Kى ت�V"��4ت أ� �	إ"  

V و�� �7c� ��7"+? ب���	ا�داء ا ?  �`lه% وت�Wأن ه/�ك �8ة 8$ا�� ت r�/�W�9 أن ن&� gر��"�*ل ه�ا ا	
  :)2(Oرادة ا	���+? وا	)"u ا��V �Vرج �8 إرادت2 ه? 

� : ا	���+?  -1K6�c&	وآ� إ��9ن�4ت2 و�&4!ات2 ا.  

� ا	�X<c ا	���+? : ا	/�Iط ا	���+?  -2D6)�ت �&�ر��  .و�3>� ب�� آ� �

3-   gA$&	2��4 ب��داء : اA *�8 أ`/�ء	ب� �  .وه$ آ� �� ت"s6 ب�	J�وف ا	&��4

�"&� آ6&� ا	6W$ك أو Wت �S�V �K<+? ب���	وا�داء ا ���8 �K<داء بE	 ت�K��"�ونJ�ا �ن ا	4m9� �� ا	
� ا�داء �b6W ت$��س 64U)�ت &69	 �" ل أن2 ا	7$ء �68 �>��6 ا�داء و�Thomas Gilbert $3اOن��ز آ&�اد 

�$ز ا	b6c ب�4 ا	6W$ك وا�داء أو اOن��ز وا�داء ، ذ	j �ن ا	6W$ك ه$ �� �3$م ب2 ا� �اد �� أ "�ل وأ8&�ل � G
 rY��� ا	�? �"&6$ن  ��4 ، أ�� اOن��ز  �$ �� ��)�3 �� أ`� أ "�ل ا� �اد ب"� ت$�KA% وان����Y% أي ن&J/&	ا �Vدا

 �8�K�  .)3("ب�4 ا	6W$ك واOن��ز، وب")�رة أV�ى ه$ ��&$ع ا	6W$ك وا	/��rY أ8&�	�% ، أ�� ا�داء  �$ ا	

 �Iو��ى آ� �� آ�رون وأنCarron et Anshel     $+? ،وه���	داء اE	 &��د	+? ه$ ا���	6$ك اD أن
 ��4�6� ا	��8�K ب�4 #)4"� ا	*�8 ونlIت2 و q�وف ا	&$gA ا	&$U$د  24 ، وأن ا�داء �J� G� إG ن<��

46� 	K6�د وا	3$ى ا	&��4� 	x7$ط أVا�	3$ى ا	ب�4 ا s �8 وت$ا�K2 وأن ه/�ك تWK*�8 ن	ا �Vدا �� �و A$ى ن�ب"
  .  )4("ب2 �&� �\دي إ	� �q$ر ا�داء

ا	��8�K ب�4 ا	��)� وا	�3رة �68 ا	6"� ��8�K*ن  ? ت���� "  4�ى  أن  Carl martin  1987أ�� آ�رل ��رت�4 
�$ى ا�داء ن أي أن ه/�ك 8W� �"6	�3رة �68 ا	وا �� #�د�� ب�4 ا�داء ا	���+? وآ� �� ا	��)A* ")5(  .  

                                                             
�� ا	��� ��&� .دي ا	4K�وزاب� -  1� .b4�&	��3$س ا	ا  . � . 1624ص .  1989. 	)/�ن .ب4�وت . دار ا	9�� ا	"4&6
  25ص .  2008. ا	�3ه�ة . دار ا	9K� ا	"�ب? .  ا	�43س  ? ا	��ب4� ا	���+4� و68% ت�	/yK ا	���+?. د ��&� ن>� ا	��� ر+$ان .��&� ح�W 8*وي  .د -  2
  . 30ص .  1995، دار ا	9K� ا	"�ب?، ا	�3ه�ة وا	�3$�% ي ا	��ب4� ا	)�ن4� وا	���+4� ا	�43س. ��&� WU&? ح�Wن�4  -  3
4  - sب�W	ا �U�&	ا yK31ص  ن  . 

5- Jurgen WEINECK. Idem . p 18 .  
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 �68 gر��"�� ا�داء �&� U"�6% ��36$ن ا	4m9� �� ا	D+? ب�را���	&�4ان ا	�4  ? اm)�ح	4� �� اm9	ا %�و	�3 اه
��ج ت"��g ا�/�D/� ا	ح�و j	�	 ، �4ت��Y!U u"ب ?  g6�c8&$��� وت ?  sK�داء ��$ا s �� ا�داء ا	���+? ت

�/� �� V*ل آ� ا	�"�ر�g ا	�? ت&9/� �� اO#*ع ��468 Dع درا$+$�.  

�/� ه�� �3>� ب��داء ا	���+? Dط "و ? درا�Iن �Dر�&� ?  �Vت� ?�U&4� ت>� �ت �8G آ�ة ا	�3م و6D$آ2 ا	
 �� �68 ا	6") �I&	4}�ت ا�	3$ان�4 ا	 �7cت ?�  ".آ�ة ا	�3م وا	

II - 1(ياضيمركبات األداء الر( :  

�$ى  W� ت��د �6��9��r أن ا�داء ا	���+? 	*�8 ه$ ��&$ع �8ة ��آ)�ت �/�Wن ��� V*ل ا	�"�ر�g ا	�Wب3
�"�ادات2 وآ�	j ا	J�وف ا	&��4� ب"&46� اOن��ز Dوا �K6�c&	*�8 ا	رات ا�Aإ��9ن�4ت و ?  �m&�ا�داء وه? ت

? ت���� ه�� ا	&�آ)�ت أو ا	&��دات و�&�9 ح>�ه�  4&� ،و	�3 اتsK ا	"��� �� ا	)�ح�4m  ? ا	��ر�� ا	���+?  
 ?6�:  

II -1-  �ا��5رات ا�+�ن�: ?  �m&��>�ة تc� �K<*�8 وه? ب	ا %WU ت�K<ب �36"�وه? تI&� آ� ا	�3رات ا	&
 �A�:�	آ? ، وا��	ا s ا$�8� بlن$ا��8، وا	&�ون� ، ا	��&�، ا	�W	أن$ا��8 ، و ا �4&Uو �وآ�	j آ� .ا	3$ة ا	"467

  ..... >�Kت ا	�? ت��آ� �� ��$ع ب"u ه�� ا	>�Kت ��m اOرت�3ء وا	�$ازن ن وت44x� اOت��� ا	

II -2-  ���4�  ) :ا�!���w(ا��5رات ا�!5D�D�4ه� وه? ���رات أK/*�8 ت	ا �4��W� ?�و�3>� ب�� U&4� ا	&��رات ا	
"�� وا	�? تS�V �4D�D+? ، و���رات أ���	ط ا�I/	ا �Dر�&� Xcت ?�s6 ب/$ع ا	/�Iط ا	���+? ��8� وا	

  .ا	&&�رس 

II -3-  ����!�!ا��5رات ا� : j	وآ� �W �/&	وف ا�q g6�c� ?  2"A$&�8 وت*	 ?��c	ا r7/	ا Xcوه? ت
��ب�ت2 و �& 2	r�/6 ا	��c? ا	�ي و+"2 ا	&�رب �Dى ا��.  

II -4- ��	/�4� 	*�8 �� حR4 ا	s63 وا	�$ت� وا	c$ف وا	� :ا��5رات ا�WK/	ا �ه)� وا	�ا "4� وآ�	j وتXc ا	��	
  .ا	�3رة b(+ �68 اOنG�"Kت 

II -5-  ��*0ا��!?�ادات ا�:  ���x�4� وا	&W�� ا	*�8 �� ا�SOب�ت وا���اض وآ�	j ا	�اح� ا	�*D Xcوت
��KIء DOع وا�U��DOب� s6"وآ� �� ت.  

II -6- ���8� ا	)���� و�Aرة ا	���46 وA�اءة : ا��5رات ا�Vه�Dآ�ء و�	�4ر ون�آ� �/�� ا�V+? وا���	ا gA$&	ا
 ���4رات ���حVا �8$&�  .ا	3�ار ا	&/��D وا� �7 �� �

II -7-  �f�* وف ا��Kا�: y3�	ا �4� ا	&��4� ب�	&$gA ا	���+? وتI&� ح�	Uر�c	&\`�ات ا	آ� ا �&Iوت
�&�ه4�و��9ن اGن��ز ا	���+? وح�	� ا	&/� �4W وا	!�*ء وا	"*�Aت دا�V ا	s��K و�� ا	&�رب وا	&I� �4 وا	..   

  

  

  

                                                             
1- Idem p19.  
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III -  تقييم األداء الرياضي:  

� ا	I?ء ، و��ى  \اد أب$ ح�� وm8 �4D&�ن أن ا	�443% ا	��ب$ي ه$ 8&46� إ�Sار &4A ه$ ت���� �x6	443%  ? ا�ا	
�$��ت W� &"��4� أو	ام ا�c�D�6 ا��� ا�:�4ء أو ا�:�cص أو ا	&$+$�8ت ، وه$ ب��ا ا	&"/� �&4A �68 %9ح

ب4/&� �"�ف .� ، آ&� �I&� �"/� ا	���4W أو ا	�"��� أو ا	��$ر ا	�ي �"�&� �68 ه�� ا�ح�9م 	���3� ه�� ا	43&
ح�W 8*وي ون>� ر+$ان ا	�3$�% ا	��ب$ي ا	���+? بlن2 8&46� ت ���: ���3	A �9$ى و#��Aت ا� �اد أي أن�� 

1(8&46� U�د 	&��$��ت ا� �اد (  .  

6��4/3 وا	��$�� ا	&$+V �� ?8$*ل  بlن2 إU�اء ���ف إ	�" Feltz 1982و�"� 2 	 �U"� ا	"&46� ا	��ر�)4� �Aب6
4� 	Eداء ا	���+? Y!���cام ا	"/�S� ا	D2(" ا(.  

III -1-  3(أهمية تقييم األداء الرياضي( :  

  :ه/�ك ا	"��� �� ا�ه�اف 	�3$�% ا�داء ا	���+? أه&�� 

�$ى ا	�343? 	*8)�4  -W&	ا gIآ.  

�g6 ا	>"$ب�ت ا	�? ت$ا2�U  ا	�"�ف �68 ن�3ط A$ة -c2 و�K"+و s��K	ا. 

- %�<<cت�% وت��U$�8ت�%  ? ت���� ت�W*8)�4 و�	رات ا�Aت و�U�8 ح� gI9	ا.  

-  ?6(3�W&	6"&� ا	46% D b4�cت �و+.  

�)� �\:�ا 	����� ��ى آ�Kءة #�ق ا	��ر��  -"�j	*8)�4  وآ�	�9ن�4ت ا�O ر����8&46� ا	 �&Y*� ى�� �����	. 

- �W� ر���� .ه%  ? ت"��� وت�$�� 8&46� ا	

 .ا	�/4J% ا	46W% 	6"&� ا	��ر�)?  -

�$ى ا	&"�4ري 	�I/6ط ا	���+? ا	&&�رس  -W&	�4 وب�W �/&	ى ا$�W&ب ��$ى ا	s��K ��3رنW� �8 gI9	ا 

�3)� وب�	��	? ت���� ا�ه�اف  -W&	ا ?  s��K	*�8 وا	ى ا$�W&ب \(/� .ا	

�$ا� ت��3% ا	&�9 }�ت ب>$رة �8د	 -W2 و��� آ� �68 ح�W� �Wه&. 

� ت�"s6 ب��داء ا	���+? -Dاء ب�$ث ودرا�Uإ.  

  

  

 

                                                             
�)�ر  ? ا	��ب4� ا	���+4�. 	�64  �ح�ت .د  -  1VG�43س وا	. ا �ز�$� . 68ص . 2007.ا	�3ه�ة . دار ا	9��ب 	I/6� وا	
2  -  sب�W	ا �U�&	ا yK69ص . ن . 
3  - sب�W	ا �U�&	ا yK72ص .  ن .  
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III -2- (1)أشكال التقييم:  

  :��Vl ا	�443% �8ة أ:�9ل وذ	j ح�W ا	��ف �� إU�ا2Y و�&�9 ت>/2K4 إ	� 

�"&� آ4m�ا 8/� ب�ا�� ا	&$D% ا	���+? و ? 8&46� ان��3ء ا	*8)4:  التقييم اإلستكشافي - Wأ��7 و� �&W� j	�	 �

 �ب�	�443% ا	3)6? ، و��8�W  ? ا	�b4�c ا	"�م أو ا	W/$ي 	6"&46� ا	��ر�)4� و��&4! ب��ك ه��� آ)4� �� ا	���
�g6 إ��9ن�4ت�% c� �68 ف$A$6	 �4(8*	.  

�9�ر �8ة ��ات و���ف إ	� ا	$A$ف �68 ��ى ت�s43 :التقييم التكويني  -� �Aو � و���ى V*ل ا	"&64� ا	��ر�)4

 �4��W� 2	*V ان� ���دة �� ا�داء و��$U %443�4� 	��6ف ا	"�م �� ا	"&46� ا	��ر�)4� و��&4! بYا�UOا�ه�اف ا
 ���4(mأو ت �� ا	��ر�)4�c	ا �� ���"�  .ا	&�رب ا	�44x� وا	

�$ى ا	*8)�4 ب"� أدا :التقييم الختامي  -W� �8 gI9	ا �	و���ف إ ��Y% و���ى 8/� ن���� ا	"&46� ا	��ر�)4

�g6 ا	��ر�)�ت ا	&3��ح� و��ى ت�s3 ا	��ف ا	"�م 	6"&46� ا	��ر�)4� ، وب"�� ��% اOن�*ق  ? ب6$غ ا	��ف c&	
 ?	��  .ا	

� ا	/$�48 ا�4V��� ح�A R4 �\دي آ� �/�&� S�V4&� ب�4 و  �6Vا��� �`*m	أن ه�� ا�ن$اع ا �	رة إ�:Oر ا��وت
���? 	6&94�وc	443% ا��)� )  )Méso cycleأو ا	&4!و��94D)Microcycle  ( �94D�ض ا�m&  ،�V* ا	"� *m�

 �94D &�آ�و	ا �V2 ت443% ت9$�/? داWKن)Macrocycle .... (  

III-3 -  طرق تقييم األداء الرياضي:  

�$ى ا	*�8 أو ا	���+? و+� ا	)�ح�4m  ? ��4ان ا	��ر�� ا	���+? W� �68 ف$A$	443%  ? ا�نJ�ا �ه&4� ا	
8$� �� ا	��&�� ?  �m&��$ى ا	���+? وه? تW� %443�  :ق 	

4� 	�4A �m� ?+���6س ا	�$ل وا	$زن :  ا���5��ت ا;ن!�وب.�!�ی�* &W�وه? ا	�D�43ت ا	�? تXc ا	>�Kت ا	
�)�رات ا	�م وا	7x�وف Vوأب"�د ا�#�اف وا. ....  

�)�رات ا	�? ت3$م ب�43س ا	>�Kت ا	)�ن4� ا	&: اyخ!+�رات ا�+�ن�� * VOا �4&U ?رات وه�(�V6���+? وه? ا	 �K6�c
 .��4ان4� ت�%  ? ا	&*�8 وا	&4��7� ، و�c)��2 ت�%  ? ا	&�cب� 

 * ���8$� ا	&��رات ا	�? ت��V  ? ا	/�Iط  :اyخ!+�رات ا�!5&�وت��% ب�43س �Aرة ا	���+? �68 ان��ز �
 .)2(ا	���+? ا	&&�رس 

� ا	���+4� 	 :اyخ!+�رات ا� ?���� *  �3m	ب�43س ا %�36� ب�	/�Iط ا	���+? ا	&&�رس و�Aرة وت�"�*�8 وا	&
 �494�9��4"�ب2 	6&"�رف ا	�? تA Xc$ان�4 ا	6")� وا	�D$م ا	Dا. ... 

 * ��07Fآ�ء  :اخ!+�رات ا��	رات ا�(�Vوا �4WK/	رات ا�(�VOا g6�c� %7وت. 

 * ��+f6���+?  :ا�/*.ص ا�	 �  .وت�"s6 ب&"� � ا	��	� ا	>�4
                                                             

1 - sب�W	ا �U�&	ا yK83ص  .  ن .    
� 	I/6� وا	�$ز�� . 1ط .  ا	���46 ا	��آ?. د ن��ح ���ي �6D .د ر��Wن b(��V ��&� .أ -  2 �3m	14ص .  2002. ا�ردن .8&�ن . دار ا .  
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 *cت ?�  :X ب�m/� ه�ا وا	�? ا8�&�ن� ��468 	�6>$ل �68 ا	&"6$��ت ه? أ�� ا	���3� ا	

IV – تحليل المباراة:  

 ?D$3$ل ب$ب ب4�ت�Bob Bertucci  >$ل�	&�رب�4 �� ا	ت&�9 ا ���3�� �4	�Dام أ�c�DO eA$	ح�ن ا �A 2أن
� ب�R4 ت�4Kه%  ? �4Aدة  ��A%  ? ا	&/� �Wت W �/&	ق ا�K	وا %�A�  �8 �وا	)�$Gت ا	�? �68 �"6$��ت آ� 4

 �  )c�.)1$+$ن�� �68 أن ت9$ن ه�� ا��D	�4 ذات إU�اءات  "�	� و�&9/

IV –1-  تعريف:  

�$��ت ا	*8)�4  ? ا�	"�ب W� �4سAت3$�% و ?  �	�"K	�4 ا	�D&)�رات �� أ �7 ا�	6$ب ت��46 اDأ �(�"�
 �48�&����9* 	�43س وت3$�% أداء ا	*8)�4 وآ�	j ا	 ،ا	� ���Jن �(�s��K ، و�3>� ب�43س أداء ا	*8)�4 و�"

 �4D�D&��رات ا�	ل أداء ا*V �� اء$D &)�راة	ل ا*V �8 �68 ح�ةG أداء آ� �(���cام ن�Jم ت��46 ا	&)�راة تDب�
� ب�	b�c و#�ق ا	6"� ا	&g69 ب�� ا	*�8 S�c	&��م ا	أو أداء ا �4�$�أ��  Xc� �&4 . 	6"� ا	� �48� أو ا	�

  s��K	8)24 8)� ت��46 أداء اG �4&U أداء �(�34>� ب2 ت�)� أداء ا	s��K آV 26*ل ا	&)�راة وذ	V �� j*ل ت
� ، و�3$ل 8&�د 8)�س أب$ ز�� K#�Vو �"��D ت9$ن ?��g6 أح�اث ا	&)�راة وا	c�" &)�راة �"� أح�	6$ب ت��46 اDأ

s إ#�ر �"�4 ، آ&� ���4 #�ق وأ�D	�4 ا	�43س ، حU 23��# �8 �9&� R4&� ا	&*ح�Jت وا	&"6$��ت ا	9&4� و 
�$اه% ا	�343? و�Aرات�% ا	�4343� و�"�Gت ا	��3م ، W� �4(8*	ف ا�"� R4ح ، s��K	8)? اG ى�	 �ا	�ا "4� ا	*ز�

 2/8 �6�W&	�4ن�ت ا(	�8 �68 اG ل إ#*ع آ�*V �� j	وذ.)2(  

IV –2-  كيفية تحليل المباراة:  

� و�4Aس  ت$�U �8ة #�ق 	���46 ا	&)�راة آ� واح�ة 	��J*ح� �	4"�� ت��ف إ&U أن Gو �� ، إ�qت�� وG���
 j	ذ %�� و�� `% �4Aس أداء ا	s��K آ�9 ، و�W �/&	�4ان ا� �Vت>� �ت2 دا �(�وت3$�% أداء ا	*V �� �8*ل ت

��4 `% ت�$�� ا	&*ح�Jت إ	� ب�4ن�ت W�� وا	J&*ح	ت(ب��Uم ودر�A)�4ن�ت ) أر	ت��46 ه�� ا %`.  

4�4� دون ا	���ق إ	� ت�4S�K  و�&�9 أن ت9$نU$�� �4� ��43ة أي ت��% ب)"u ا	�c$ط ا	"��� ا	J&*ح	ه�� ا
� و ? آ� U$ان� و��آ)�ت A*�8 ب�	ى ا$�W� �68 ف$A$	ف �/�� ا��	&�43ة  �	ا �J&*ح	أ�� ا ، �34A�	ا�داء ا

�K6�c� تG��  . ا�داء ا	���+? ،وذ	V �� j*ل تq %4W3�وف و8$ا�� ا	&)�راة إ	� �

IV –3- 3(أدوات تحليل المباراة(:  

�&�رة DGوا �J&*ح	ا *m&  ، %�$3��  ? ت��46 ا	&)�راة دورا آ)4�ا  ? ت���� �$+48$� ا	��c�W&	ت6"� ا�داة ا
 %�$3��"26 أ��4 إ	� ا	� ?Y�<حO�46 ا����4 ا	&>$ر وا	W�8�)�ري ،  ? ح�4 ا	G3$�% ا�ت�"� ا	�3$�% أ��4 إ	� ا	

  :�6 ا	"&$م �6�J"� l% ا	&�رب�4 إ	� و8.ا	&$+8$? 

                                                             
1  - sب�W	ا �U�&	ا yK74ص . ن .  
48� .8&�د ا	��� 8)�س أب$ ز��. د -  2�&�  . �/lIة ا	&"�رف  -نJ���ت وت�)�34ت –ا	�b4�c وا�yD ا	"6&4� 	)/�ء وإ�8اد ا	s��K  ? ا�	"�ب ا	

       � . 374ص . 2005. ا9DO/�ر�
 . 243ص .  1998.ا	�3ه�ة .9K� ا	"�ب? دار ا	.ا�8Oاد ا	�ه/? وت�$�� ا	�49K� ا	��c? 	*8)? آ�ة ا	�3م .��&� 68?.د.�&�وح ح&�ي .د -  3
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��4 �8ة �*ح�Jت تXc ب"u ا	&$اgA �� ا	�36ء :آ��ب� ا	&*ح�Jت  -أW�آ4m� �� ن*ح� ا	���ز ا	��ر�)? �3$م ب
 �4<Kت دون ت�J&*ح	ت� أه% ا� �	ه�� ا �&Iو8&$�� ت ، �S�V �د �ت ? .  

��4 ا	>$ت? 	6&*ح�Jت-بW���4 �*ح�Jت2  ? حR4 �3$م ا	&�رب أو أح� أ�78: ا	W�ء ا	���ز ا	��ر�)? ب
 �  .أ�U!ة S$ت4

� ا	��4K$ -ج�D�4 ب$ا�W��g6 :ا	c� �J�4 إ�8دة �*ح��"&�G ح�	�4 �ن�� تDه� ا�mوأآ �Y�D$	أ �7 ا �� �(�وت"
� ا	�? 6D% ت�36 ان�)�� أ`/�ء 4D� ا	&)�راة S�V &)�راة	ا gAا$�.  

�"&�ل ب�ا�r ا	9&)4$ت� -دD:ا��	ر ا$���Y  ? ��4ان ا8O*م ا�	? �q�ت ب"u ا	)�ا�r وا��U!ة ا	�? ت3$م �� ا	
4� وأ:�9ل ب�4ن4� و�� أ:�� ه�� ا	$��U �Y�Dز Y�<إح rY����ات ا	&)�راة وت�$���6 إ	� ن  g6�c� �46��ب

memobser  �4ب �� ���� ا	&"��4ت  ? ا	&)�راة ا	$اح�ة ،و�\V�ا ت% ت�$��  4000و 3000وا	�ي �W&� ب&"�	
�x*	2  ? ت��46 ا	&)�ر��ت)ب�ن��r ا	�&$+� ا	"�	&?( ا	&�I$ر  ��U  GPSزD1(وا( .  

�&�رات  -هـ DGا E� : ?���4  ��4$ 	6&)�راة وه�� ا�داة ه? ا	Wإذا را ��3 ت �S�V �Y�D$	أدق ا �� j	آ� �(�وت"
8$� أ:�9ل �� &�� وS �A&% ا	"��� �� ا	&�رب�4 �Dرا�	د ��468  ? ه�� ا�&�8Gي ه�� ت% ا$��&�رات ، وت�DOا

 �W&�رب وح	ا ��&�رات �68 أه% ا	>�Kت أو ا	&��رات ا	&�اد ت443&�� ا	�? �&�9 تK>��64 ح�W ر�)DGا
 �� ون�3� 8/� ا	�IK  ? إن��ز أي ���رة أو ��&�U�43م ب&��رة ن�	8/� ا ���4 ن�3W��$ى ا	s��K `% بW�. j	ب"� ذ

 s *�8 و	ا �I  ح أو��� ن(Wب ن�Wح %�� �4	��  :)2(ا	&"�د	� ا	

   

  100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-  نسبة نجاح أداء الالعب* 

  

   .نسبة النجاح   – 100=  ونسبة فشل الالعب * 

 j	8? وح�� وذ� �	وح�� وا�داء ا ?�$�و�&�9 ب��� ا	&"�د	� ا	�K>�4 أآm�  ? ا	/��rY ب��Wب �m* ا�داء ا	�
3� ا	6"��/� �W&�4ان  ح	�68 ا.  

 �8$� �)�ر��ت  ���W ب�	&"�د	&�� ا�داء  ? �(Wب ن�W�	 �(W/	أ�� ب�)3(:  

  

  100 ×ــــــــــــــــــــــ- نسبة نجاح أداء الالعب في مجموعة مباريات*

  

                                                             
1 -www..en t r a i n eu r s de f oo t ba l l . com  

 .  377ص .  ��U� �Dبs.8&�د ا	��� 8)�س أب$ ز�� -  2
 . 378ص  .��U� �Dبs .8&�د ا	��� 8)�س أب$ ز�� -  3

D�P� #��/ع ن�5ط ا;داء ا�. "�+)2 ×D�P� tج���" .ع ن�5ط ا;داء ا�(  

Cع ن�5ط ا;داء ا�/��# �8/�ی. "�)+2 ×C8/�ی� tج���" .ع ن�5ط ا;داء ا�(  

نجاح أداء الالعبمجموع نقاط    

أداء الالعب مجموع نقاط  فشل  
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�&�رة ت��46 ا	&)�راة وآ*ه&� ���>� �68 :��دة DG ح آ� �� �&�وح ح&�ي ، و��&� 68? ن&$ذج��Aا �Aو
$�رة  ? آ�ة ا	�3م و��ر�D ا	"&� ا	��ر�)? �� ن�:}? ا	&/�c)�ت ا	$#/4� D$اء  ? U&�$ر�� �>� ا	"�ب4� أو دآ

� ب�8nاد وت�ر�� إ#�رات آ�ة ا	�3م ، S�c	�43ت ا�ب"u ا	�ول ا	"�ب4� ، و���A ب�O:�اف �68 ا	"��� �� ا	&6
� �� ب"u ا	�"��*ت وا	/�3ط اDرا�	ه�� ا ?  �&��? أ:�را إ	24 8/� ت��3&�&� 	��ا ا	/&$ذج وه$ ا	/&$ذج ا	&"	.  

 R4ح R�(	��468  ? ه�ا ا �&�6�443% ا	� ?&A	Eداء  &"�دGت�� 	�W�6ب بbW �� ا	�Wب3� وه? ا	�? ن"	 �(W/	أ�� ب�
)1(:  

  100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-نسبة نجاح أداء الالعب *  

   .نسبة النجاح   – 100=  ونسبة فشل الالعب * 

  100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -نسبة نجاح أداء الفريق * 

   .نسبة النجاح   – 100=  ونسبة فشل الفريق * 

V-  عالقة األنماط القيادية باألداء الرياضي:  

�$ى أداء ا	*8)�4 ب/&b وأ6D$ب �4Aدة ا	&�رب ، W� �4m)�ح	4� �� اm9	ا b�3 رب	4� �� m9	ا أن2 ���ث  ? ا$JحG
 �� sب�W	ى ا$�W� yK/ب �����2 ب&��د ت44x� ��رب2 ح�� 	$ آ�ن ا	&�رب ا	Y��ا	&�ات ت��W أداء ا	s��K وت4x� ن

 2/� �Aة أو رب&� أ�(c	&\ه� وا	وا rY��� . حR4 ا	/S�V �3م	وآ�ة ا ���8 ���دد آ4m�ا  ? ا	K�ق ا	���+4� j	وب�
 j469��	8)�رة اDéclique   �`�4 �68 أ	ت ه? أآ)� دG��	وه�� ا ����وا	�? ت"/? إ�8دة اOن�*ق  ? ا	&�Wر ا	

  .ا	/b ا	�43دي �68 ا�داء ا	���+?

� ت&8G �68 e)? ا	�$آ? أن ه/�ك  Gold 1995و $U	�  Weinbergو�4I� آ� �� وا�/)�رج Dل درا*V ��
� ب�4 ا	/&b ا	�43دي 	6&�رب ودا "4� اOن��ز 	��$A �A*8 �W �/&	ر�� وا��، و	% ��c	g  )2(ى ا	*�8  ? ا	

ه�� ا	/��rY و	2/9 أ:�ر أ��7 إ	� أن�U$� G 2 ن&�4A bدي ���د �\دي إ	� ت��4W أداء  �Morgan  1984$ر�Aن 
� ب�4 ر+� ا	���+? و�/2 A*"	ا �	+? إ���	ى ا�	+� �	ب� e&��g6 ا	�را�Dت ا	�? اهc� *�8 ، آ&� ا:�رت	ا

6D+� �8 ا��	آً* �� ا  bرب R4+? ، ح���	6&�رب وا�داء ا	�43دي 	��4!"$ب ا	ه�آ4�"و " و Williams et 
Hacker "(1982) �&��Dدرا ?   e&ت ?��) 132(ا	(8G j���آ�ت  ? دورة �#�3"� ��4ات*نI&	ه$آ? �� ا  

�$ى ا�داء ا	���+? ب�+� ا	���+? وا	�ي �� ��آ)�ت2 ا	�+� �8 ا	�Y�3 أو ا�6D$ب ا	W� 6&�رب	�43دي 
� ب"/$ان  Chelledurei" (1984) :4*دوراي" وآ�	�A  jم .Dق" ب�را�K	�7  اK&	�43دي ا	6$ك اW	ب�4 ا

�2 ب�+� ا	���+�44  ?A*8&�رك و	�43دي ا	6$ك اW	وا �K6�c� +�ت���	ا " 
�*ف ب�4 ا	6W$كVGف 68? ا�"�� ا	Dرا�	ه�� ا e ���D�43دي ا وا	6$ك اW	�7 واK&	�43دي ا	2 ا�A*8رك و�&	

،�K6�c� +�44  ? ر��+�ت���	68?  ب�+� ا R�(	ا �/48 e6&���cم ا	)�حR ا	&/�r ا	$KS? ، وا:Dا �A196(و (
��cم ا	)�حR ��43س 8G)ً� �� #*بD3$ي ، آ&� ا	"�ب ا	وا �6� وا	&>�ر8W	ق ا�  �� �ا	�43دة  ا	���"�ت ا	9/��

� ارت)�#24 دا	�  �رت أه% ا	/�� rY	R�(6 إ	? ? ا	&��ل ا	���+? ، و��43س ر+� ا	���+? ، وأ:A*8 د$Uو
                                                             

  . 245ص  .��U� �Dبs . ��&� 68?.د.�&�وح ح&�ي .د -  -  1
� آ��� ،  -  2��D�34تد أ(�� . 64ص .  1997. ا	�3ه�ة .دار ا	9K� ا	"�ب? 2ط.   68% نyK ا	���+� ، ا	&�Kه4% وا	

 "�D�P� tج��.ع ن�5ط ا;داء ا�  

D�P� #��/ع ن�5ط ا;داء ا�. "� +D�P� tج���" .ع ن�5ط ا;داء ا�  

 O�+�Pا� �ع ن�5ط ا;داء ا�/��# �" �. "� +O�+�Pا� �� "� tج���" .ع ن�5ط ا;داء ا�  

O�+�Pا� �� "� tج���" .ع ن�5ط ا;داء ا� 
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�(W/	�7 ب�K&	&�رك وا	�43دي ا	6$ك اW	ب�4 ا �4Y�<+? ب4/&� أ:�رت  إح���	وب�4 ر+� ا �6W	8)? آ�ة ا*	
�&��U �� ?8ن� وا	�+�  ا	/��rY إ	? وU$د ارت)�ط 6D)? ب�4UG�4 ا�l�ب"�ي ا	6W$ك ا	�43دي 	6��ر�� واOر:�د وا	

� 	*8)? ا	&>�ر8�ا	 �8(W/	ب� �V| ن��U �� أ��  . �43دة " �I4  د�$�� و Dwyer et Fisher " (1990)  
�&��Dو+��  ? دراl  "�48&>�ر	�43دة  ت>$رات ا	+�44 �8 ا���	+� ا�	&�رب آ&\:�ات 	�43دة ا	  " ?�،ا	
� A$ا���/�68  48 e&ن� ���د  �>�رع ، وآ�ن  �� أه% (152) ت�U �D�436دة أه�ا �� درا	د ا�ب"�د �"�	6/&$ذج �

��� أن ور+� ا	���+�44 ب/�ءًا 68?Y��ا	&>�ر�48  ت>$رات�% 	6W$آ�4ت ا	�3دة ون$ع ا	���+� ،و�A أ:�رت أه% ن
� آ)4�ةU% در���	46% "� . �� ا	�+� �8 ا	�43دة  ا	��� ت>$ر ��رب�4% ذو آ�Kءة �8	4�  ? ا	��ر�� وا	

  !�أه% U$ان� ا	�l`4� 	�9 ن&�4A bدي  ? ت��4W أداء ا	*�8  *ل ت����ذ	Feltz 1982 V �� jو�$+�  �	
4� حR4 ربb أ`�WK/	وا �4<cI	ت ا�&W	ا �W6)? –حD ب? أو���g6  -ا�c� �68 �4ديA b&آ� ن XY�<V

 j	�  �4WK/	*�8 ا	ت ا�U�4�4� ا	/&b ا	�43دي �� احS�V e3 �8 وب�4 أن2 إذا ت$ا*	 �4WK/	و ا �4<cI	ت ا�&W	ا
إ	� �qه�ة ا	�8% وا	�"!�! �&� �!��  ? دا "4� اOن��ز 	�ى ا	*�8 و `3�  ? ن2WK وب�	j �&�9 ت��4W  �\دي

4�  �	j �\دي إ	� G�Vن ا	*�8 WK/	*�8 ا	ت ا�U�4�4� ا	/b ا	�43دي �� احS�V e+2 ، أ�� إذا ت"�رYأدا
 2WKن ?  �3m	��3 اK2 و���	ا�داء  �  .))1وتg"7� �A �&� 2�4(m دا "4

V-1 -  تأثير النمط األوتوقراطي على مختلف أشكال األداء الرياضي:  

 * ?8�&��&4! بg"7 اGت>�ل ب�4 ا	*8)�4 وآ�	j ب"u أ:�9ل ا	�"�ون ��m ا	�8% وا	&�Wن�ة  : ا	6"� ا	�
 %4J/�4� و�8م ت�&� أي �8G أ��Vء �4�� ،و	2/9 ��&4! ب�	�x�  .وا	

أداء 4&U� ����J"� ?  2% أ#$ار ا	&)�راة ،ا	c$ف ا	&K�ط �� �8م ت��ون آ� �8G  ? :ا	6"� ا	K�دي * 
�  ? ا	R6m ا�4V� �� ز�� ا	&)�رةS�V ��4  ع$A$	ا �	إ %�" �� �  . ارت�9ب ا���Vء ا	K�د�

 * ��J"� �7K% ا	*8)�4 �8م ا	&�c#�ة ب���3% ا	&)�درات واO+� �ت و�&64$ن إ	� اGآ��Kء : ا	&)�درة وا	&��ز 
  .ا	&�4K69 ب�� بlداء ا	&��م 

* ?��c	ا�داء ا : �9�94? ا	�ي �7"2 ا	&�رب A)� ب�ا�� ا	&)�راة و	�9 ��� ا	*8)$ن S"$ب�ا	�!ام :��� ب�	/�r ا	
� V*ل ا	&)�اة �c	ت �68 ا*��"�  . ? ا	�/�4K 8/� إد�Vل ب"u ا	

��ات ا	&)�رة  و	2/9 ��&4! بn �اط ا	*8)�4  ? ب�ل ا	��� و�68 ا	"&$م �9$ن �4Uا  ? :ا�داء ا	)�ن? *  %J"�
��اU�  ? ا	�ب� ا�4V� �� ز�� ا	&)�راة�.  

6� ا	&�او�� :ا�داء ا	&��ري * Aو ، y �/&	ا ���� �	ل إ$S$6	 �� ا	�&���ات ا	�6�$S�V ���&�8�&�د �68 ا	Gا
� واOت�3ن  ? ا	�&��� وا	����W 	�ى �"J% ا	*8.وا	��W� �� ���W �ت ب"�4ة Aد �	رة إ�:Oا ��4 �(.  

34� ا�4V�ة : ا�داء ا	�ه/? *Aد ���I"	ب3$ة  ? ا uKc/� ���: !4ت�آ.  

* ?�$�� أو �� آ�ات 8�+4� : ا�داء ا	��  .أ�V� ا	K�ص ت9$ن �� آ�ات `�ب

                                                             
  1 -ALDERMAN .R.B. Manuel de psychologie du sports. Edition Vigot . Paris.1986.   
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4� : ا�داء ا	� �8? *Y�/m	>�ا�8ت ا	ق  ? أ��6 ا$K�� 	�ى ا	4�J��� ،ا	S�V �6W�+bx . أ��Vء  ? ت/bV �4K ا	
���Uع 	96�ة �Dط وا$�c	*8)�4 و ? آ� ا	ا �4&U أداء .� #�ف ?  g"7	ا u"وب �� ا	K�د�(A6&�ا	�4 U أداء

 �  . د �ع ا	&/�3

V-2 -  تأثير النمط الديمقراطي على مختلف أشكال األداء الرياضي:  

 * ?8�&����3% ا	&: ا	6"� ا		 8)�4Gا ��8�Wة ��&4! ب�Oت>�ل ا	��4 ب�4 ا	*8)�4 و ا	�"�ون  4&� ب4/�% و���و	
  .	)"�A %�J ت>� ب�% إ	� �6V  ? ا	�/4J% وت�ك ا	&�Wح�ت  

���و	� آ� �8G  ? أداء 4&U� ����J"� ?  2% أ#$ار ا	&)�راة ر�% ا	$A$ع  ? ا���Vء ، �� :ا	6"� ا	K�دي * 
8� ا�4V� �� ا	&)�راة  �D �ب�	ون  ? ا���  . �q$ر ب"u ا	

 * �8� �� ا	*8)�4  : ا	&)�درة وا	&��ز ��: �4K69&	&��م ا	داء اlء ب�K�? ت��3% ا	&)�درات واO+� �ت و�8م اGآ
 b3  ب��.  

* ?��c	ء : ا�داء ا��Vت وا�G*�VGا u"ب �&)�راة �	ا �9�94? ا	�ي �7"2 ا	&�رب A)� ب�ا��ا	�!ام ب�	/�r ا	
494� أو ب"U u$ان)�� أ`/�ء 4D� ا	&)�راة �9�� ا	�c	44� اxت ?  �  .، وآ�	j ��ون

��ات ا	&)�رة  و	2/9 :داء ا	)�ن? ا�*  %J"� ?  �4اU "&$م �9$ن	و�68 ا ����&4! �8م إ �اط ا	*8)�4  ? ب�ل ا	�
��اU�  ? ا	�ب� ا�4V� �� ز�� ا	&)�راة�.  

� ا	�&���ة ا	3>4�ة  ? bV ا	$bD وذ	j  ? اO#�ر :ا�داء ا	&��ري * S�V ��g6 ���رات ا	6")c� ة أداء�mآ
?��c	ا r�/6	 "�م	رة ا�:Oا ��، �(��$ى إت�3ن ا	&��رات ب�4 ا	*8)4 ا	&W� ���(ت �	إ� .   

8� ا�4V� : ا�داء ا	�ه/? *�D �رب ?  uKc/� 2/9	�4 وU !4ت�آ.  

* ?�$�� 	K�ص ا	����g: ا�داء ا	�K6�c� أ:�9ل ، �  . ا	&��x�ة  ? ا	����W أو ا	&�او�� �� ب"u ا�ن�ن4

� : ا�داء ا	� �8? *�c	 �4U �4K/ت �4&U 96�ة �� #�ف	ع �U��Dوا bx+ ، �494�ا	��6W ،ارت�9ب أ��Vء ت9
 2469Iى ب$�W&	ا yK/ع ب� �	*8)�4 ،وأداء ا	(ا �  )د �ع ر �U	��U ، د �ع ا	&/�3

V-3-  @7!8< أ���ل ا;داء ا��ی��� d8�  :����� ا�� Z ا��8+�ا�@ 

 * ?8�&��&4! ات>�ل آ)4�  ب�4 ا	*8)�4 و	6D 2/9)?: ا	6"� ا	�  u"ل  ? ب�� ? �"J% ا�ح�4ن وآ�	j اOرت
4� ،�&� �\`� آ4m�ا �68 ا	/�Jم ا	"�م �x�  .أ:�9ل ا	�"�ون ��m ا	�8% وا	&�Wن�ة  وا	

ت��ون ا	*8)�4  ? أداء �����%  ? ب"u أ#$ار ا	&)�راة وا8�&�ده% �68 ب"�7% ،وآ�	j : ا	6"� ا	K�دي * 
  . ارت�9ب ا���Vء ا	K�د�� ا	4m9�ة 

� �� #�ف أ��Sب ا	&��رات  �A ت>� أح�4ن� إ	� : رة وا	&��ز � ا	&)�د* S�V �آm�ة ا	&)�درة وا	&��ز 
�$ى اOب�اع وت�W% ن��rY ا	&)�ر��ت   W�.  

* ?��c	ا�داء ا : bV ?  �S�V &)�راة	ا �9�94? ا	�ي �7"2 ا	&�رب A)� ب�ا��+"g  ? ت�)s4 ب�	/�r ا	
c	ت �68 ا*��"�  .راة ��� V*ل ا	&)ا	$bD و8/� إد�Vل ب"u ا	
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�>�د ب"u ا	*8)�4  ? ب�ل ا	��� وإ �اط ب"�7% �68 ا	"&$م �9$ن �G$(3   ? ا	I$ط :ا�داء ا	)�ن? *A4! ب�&��
  .ا�ول  و	2/9 ���اU� ا	I$ط ا	�mن? �� ا	&)�راة

� ا	&�او�� وا	��ي ب�	9�ة ا	�&��� ا	3>: ا�داء ا	&��ري * S�V ��g6 ���رات ا	6")c� ة أداء�mآ bV ?  4�ة
�$ى إت�3ن ا	&��رات ب�4 ا	*8)4W� ?  �4(ت)��� آ �ا����? ،� bc	وا bD$	ا� .  

�e  : ا�داء ا	�ه/? *I� �49K*8)�4 وت	ا %J"� �/8 uKc/� !4ت�آ.  

* ?�$��  : ا�داء ا	��  .أ�V� ا	K�ص ت9$ن �� ���وGت  �د�� `% آ�ات `�ب

� ا	�6W: ا�داء ا	� �8? *�V �4K/ء  ? ت��Vأ ��� ،��Wه&K4"+  9�ات	ع ا�U��Dم  ? ا$�أداء . .�� 8G)? ا	�
 �� ا	K�د�� وآm�ة ا���Vء  ? أداء د �ع ا	&/�3(A6&�ا	�4 U .  
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  : �� �خ

    %�� ه$ ن48$� ا	*8)�4 ا	��� �WD\&	ج ه�� ا��4�  nن أه% إنU��� إنWD\&+? آ���	ا s��K	ن� ا�(�إذا �� ا8

�$ى ا�داء ا	���+? 	�\Gء ا	*8)�4 ت�$9/�%  ? W� $ه ������ ه�� ا	/48$	 ?D�D&"�4ر ا�	وا ، s��K	ه�ا ا

  �4&D�	ت ا�W �/&	ل ا*V %و��دوده. ��U g6$ان� و��آ)�ت ا	"&46� ا	��ر�)4c� ���9ى ت�� y9"� ي�	وه$ ا.  

 � $��$��ت �� ا�داء Gب� أن تW&	درا �68 ت��3% أ �7 ا�A �8*	94$ن ا	ت2 و�U�4�	�4A 2دة  "�	� ت ?(6	U 2&4� اح

 �!4Kوت!��  ? ت� yK/	ب� �3m	ب����ن وا ��"Iآ&� ت ��$ا� V*ل ا	"&46� ا	��ر�)4W� �4Wوت� ��$��وتW&� 	2 ب

 ���3�� وأ��7 ت$ � 	2 ا	�$ ا	"�م دا�V ا	s��K وه$ ا	�$ ا	�ي ���J  24 ب�Oح��ام وا	W �/&	2 أ`/�ء ا�ودا "4

 �  .وا	"�ا	

36� ب�	6")� وآ�	j ا	&W}$ل ا	&)�:�  آ&�"�� 	*�8 ا	/�:� أه% �>�در ا	&"�رف ا	&(W/	�3م ب�	رب آ�ة ا�� �(�"�

� اGح��9ك ، وه�� A*"�8 ب4/�&� �9$ن ب�K�4� ا	&36? وا	&�36?  وا	Y�/` إ#�ر ?  %�� j	2 ، وذY�4 أداW�68 ت�

4� ب�4 ا	<cI	ت ا�&W	ا ?  s ا$�� ت�l`� آ4m�ا ب�	A*"	ى أداء ا$�W� �68 �9 آ)4�اIب �`lت ?��� �4 ، وه? ا	

  .ا	*�8 

 �4� وإن آ�ن ا	4m9� �� ا	)�حm� �4m/$ن �68 ا	�43دة ا	��&3�ا4#<cI	ت2 ا�&D 6&�رب ه$ أح�	�43دي 	6$ك اW	وا

ي �&�9 وب/J�ة ب�ا�&�ت4�  أ:�روا إ	� ان ا	/&b ا	�43دي ا	K"�ل ه$ ا	�.  nن�% 	% ���دوا ا	/b ا	/&$ذي 	�436دة 

 �4(8*6	  �"���8� �� ت�s43 ا�ه�اف ا	"��� ، وه�ا ا	/&b ه$ ا	�ي � �K<ب s��K	وا �S�V �K<*�8 ب	ا

 ��$ى أدا�Y% وإ	� ا	�/� y ب�ا "4� ان��ز �8	4W� �4W��	 �  .  و�� "�% إ	� ا	��ر�� بA �9$ة ور�)

�$��ت ا�داء و�� V*ل ا	�را�Dت ا	�? ت% اO#*ع ��468 ت)�ز أه&4� ا	�ور ا	�43 W� �4W6&�رب  ? ت�	دي 

� �68 ا���ب�4ت�% ودون J ��&	ا �6)�4ت�% �Dو  %�<Y�3ن ��	*V ��  24(8*ل ا	�X4cI ا	� s4A	��Gت�% `%  �"�	

  .  ا	&�Wس ب&8�I�ه% و�4S$<Vت�% 
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VI-  ج�!�  :  ا�?�ما��!

 �D�6را	"�م ا�ول 	ؤل ا�W�� ؟  nن/� ت$6S/� آg4 تl`� ا�ن&�ط ا: إ�Uب� �68 ا	W �/&	*8)�4  ? ا	�68 أداء ا �	�43د�
� �)�أ �� W �/&	ل ا*V �4(8*	6&�رب�4 �68 أداء ا	�43دي 	ا b&/	4� ا`lأن ت �	إ ���J/	ا �/�Dل درا*V ��
� وإ	� ا	"*�Aت ا	"��� ب�4 ا	&�رب وا	*�8 ونI�ح آ� �Uن� �� W �/&	ا �	4>� إ	 �ا	�>X ا	��ر�)4

  :آ)� 	Eداء ا	���+?  ا	�$ان� ا	&�

��اد ا�+�ن@   -1yا:   

� 	*8)�4 ا	I)�ب حR4 ت4I� ا	"��� ��  (W/	ب� �S�V ة�I	وا �ت���6   24 ا	�>X ا	��ر�)4� إ	� ا	>�ا�
 �"K&�ت	ا �وا	�? )  وه? �&4!ات ت&�ر�� ا�8Oاد ا	)�ن? ا	K"�ل(ا�ب��ث أن ا	�&�ر�� ذات ا	�Iة ا	"�	4�  وا	�&$	

48�  بW)� |`�ره� ا	��ن)4� ت���6 ب�ل  ��&�ان�Kcض  ? ( ��$د آ)4� ت9$ن  �4� ��))� 	�ى 8G)? ا	���+�ت ا	
� ا	��$4� ، أGم  ? ا	&�S�K وا	"7*ت ، إره�ق و:� 678? A��	رات ا�A (... ��4  �"�ز��دة 	63� 8/>� ا	&

���ون ا	*8)4� j	�	،� �6� �� ا	&�رب 	6�احK� 6$ن آ�x�Wو� ��	 %��وا	�$gA �8 ب�ل ا	&��$د،   ? تlد�
8� وا	��&� ، وا	&"�وف �W	ا ?  �S�V %ت��A�# �<Aل أ�&"�Dددون  ? ا��و�m9�ون �� s6V ا��8ار ، آ&� �

�&�ار��  ? ا�داء D�6 ا��� �� ا	)�ن4K<	�4 اWأن ت� . ��  �وآ� ه�ا ����6 �� ا	&�رب ح7$را A$�� وS�ا�
وه/� ن�� أن �KSت ا	&�رب ا�وت$A�ا#? ت��8�W  ? ت�s43 أه�اف  .ا	*8)�4 وان�)�ه� 	�&4� أداء ا	*8)�4 

� ا	)�ن4� 	���% وه? ��آ� أD�D? �� ��آ)�ت ا�داء ، وا	�	�4 �68 A�46	ى ا$�W� � )�ن? ور	�8اد اOا X<ح
 !�	�  �Dت آ&� أ:�رت درا�W �/&	ل ا*V ��468 9$ن$ن� ?�� ا	)�ن4� ا	"�	4� ا	A�46	ه? ا j	ذFeltz 1982 

�/)$ن  ان��3د ��رب�% و8)�رات2 ا	��رح� ،أو ا	�� ��&�آ$رة �Dب�3 ، وا	*8)�4 ا	I)�ب �)�	$ن أ�U �<A$ده% ح
 s��K	أب"�ده% �8 ا �	ت>� إ �A ة 38$ب�ت�"	 ����ون$ن و�9$ن$ن 8�+�.  

� 	6&�رب ا	��&3�ا#?  �3 ��� S"$ب�  ? ت�)s4  ب"u ا	�&�ر�� ذات ا	�Iة وا	�&$	� ا	"�	4(W/	إذا �� ت%  أ�� ب�  �
 ����� رأ��%  ��4 أو �68 ا��A  ? ب�� �"� �وآ�	j نJ�ا 	�"$د ا	*8)�4 .ر ��7 �� #�ف ا	*8)�4  ? ح�	

 ?  �� �8م ا	�K% أو ا	��)�6�$46A gA*  �8 ب�ل ا	&��$د ب�	 ��6x$ن ه�� ا	/�3W� �&رب�% رب�� �IA�/� �68
�36� ب�	�&��� ، و	�9 نJ�ا 	���3"��/��"�رف أV�ى �AG$ار وا�	ع2  ? ا  ���4� د "�% إ	� ا	"&� ب��)W� �A

2 ��)� ب�44x� ا	�&��� إ	� WKن ��4  �I  )�ن? أ�� إذا	ا ���&�� وإذا ن��  ? ذ	s3�4W  j أ�Y�  �<Aة �� ا	Aد�S
 %�	 �&W� ى ب�ن? �3)$ل$�W&&�رب  ب	8)? ه�ا اG ��J� "&$م	و�68 ا �4	�"K	ا yK/9$ن ب� G �A �V| ���&ت

�g6 واU)�ت�% V*ل ا�داء بc� داءl.  

� ا	)�ن4�  �ن ا	*8)�4 �� 7$ن�� ب�)"�% ، A�46	آ)4�ة  ? إ�8اد وت��3% ت&�ر�� ا �أ�� ا	&�رب ا	46)�ا	?  4�� S"$ب
�  ? ا	�Iة وا	�&�  �?  �3	�	j ن�� أن ا	&�رب ا	46)�ا	"K&�ت	&� ، أ�� ا�	ة وا�I	ا ��D$�� ��"&� ت&�ر�� ب�ن4W�

 �����! ب��	�  ��JحG ?�� ا	)�ن4� 	���% وا	A�46	ى ا$�W� �68 y9"/� وه�ا ،Feltz  ���ب� ا	�Wب3�  .  ? ا	

� ا	)�ن4� ،  ?ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا# ن�� V*ل ه�ا 	"�ض ن�� أ* A�4	ى ا$�W� � �	 �ه$ أ �7 ا�ن&�ط ا	�43د�
� `% �246 ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا4#� وب"�� ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا4#.  

��اد ا� ��ري -2yا:   

 j	�6 ذ��� و�K6�c� gAوف و�$ا�q ?  &��رات	ا g6�c� داءl*�8  ب	�4م اA s��# �8 &��ري	�8اد اOا %��
�"��� ب�� ا	&�رب ا�وت$A�ا#?  ? � ?�� ا	K4/"	ا ���"�ت�آ4! ذه/? آ)O �4آ��Wب�� وت�4W/�� ونJ�ا 	���3� ا	

$�ت�ا و�KY�V �� ارت�9ب ا���Vء �&� ��63 ت�آ4!� و�!��  ? ت�دد� و�"�� ت>��4 أ��Vء 8G)24 �9$ن ا	*�8 �
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���ث آ4m�ا �� � G 2ا#? أن�A$&�رب ا�وت	ا XY�<V �� &��رة ، آ&� أن	ب ا�W�8&46� ت"6% وت��4W واآ j	ب�
� أV�ى  nن ه�� �U �7 ، و���� ا	I�ح ا	&3�4�4� أداء ا	&��رة نK49	 �4(8*	ا %�  s4"� �&� 24(8G وف�J	ا

�$ى W� � ت�3ن �ن �� #�ق رO? �� ا	ى �8$�W� �	&��رة �>� إ	ب ا�W�ت�"� ا	*�8 ا	�ي ��&�9 �� اآ
� l�V ا	*�8 �4��  nن نW �/&	ل ا*V أ�� ،  �D&&�ر	ا �Aوا �� �"Sوف أ�q ?  6&��رات	2 Y+? ه$ أدا���	ا

 �� ه�ف (�A ت9$ن �>4��S�  �447*�8 �&� �!��  ? ت)  ت36? ه�ف أو ت	2  �34 أداء ا $V*�8 و	ت� ا$
 �8�&�د �68 أداء ا	�&��� وا	�3ف 	� � ا	&W\و	4Gا �m9و� ��g6 ا	&��رات ا	��آ4c&	.  

أ�� ا	&�رب ا	��&3�ا#? ا	�ي �� �&4!ات2 ت��3% ا	�8% 	*8)24 ب�9I آ)4� 8/� إ�A�KV%  �$ �� � 8/�% ا	�$ت� 
l�c	ع  ? ا$A$	ف �� ا$c	�8 ا r/�ت	ر ا��	وا   j	2  وآ�Y��Vأ ��	�"� s��# �8 %6"�وه�ا �W&� 	*�8 ب�	

�4I�ونW� %�6"���2 ب�ب ا	�$ار �� 8G)24 ت 2  �48�&�UGت ا�A*"	2 ب���&� ? أق ت�4S�K أداء ا	&��رات ، أ�� اه
 وت�آ 2	W� u"(\و	�4ت2 	*8)�4 ��"� ا	*8)�4 ��"6&$ن �� �"�J% وه? آ�	j �� أح�W #�ق ا	�"6% 	6&��رات
�g6 ا	&��رات  ? c� *�8 ��3م �68 أداء	ا �"�ن أ�� أ`/�ء ا	&)�راة  ���� ا	&)�درة ا	�ي ���آ2 ا	&�رب �
 b&/	ا �(�"� j	�	و ، �K6�c&	&��رات ا	�4 �داء اW��� و�� ا	�9�ار ���ث ا	�>��4 وا	W �/&6	 �ا	J�وف ا	�4343

  . ا	��&3�ا#? أ �7 أن&�ط ا	�43دة  ? اآ��Wب ا	&��رات 

�e ت�آ4! و I� �A ي�	ء ا?I	وه$ ا �+$K	ا u"(4! ب&�Xc� �&4 ا	&�رب ا	46)�ا	?  nن ا	�$ ا	"�م 	6��ر�� �
�� ا	*8)�4 ب"u ا	����  ? ا�داء �&� ��"26 ��ت�6$ن و ��6V$ن S�/8� أV�ى  ? أداء � R4*8)�4 ح	ا

 e4(m�4 وتWت�  �ا	&��رات  �	����  ? ا	��ر�� ا	&��رة �&� �>"�  ? ��ح6� ت"6% ا	&��رات  أ��  ? ��ح6
 �S�c	2 ا�4� وا	K�د��  ? أداء آ� �8G 	6&��رة ب���3S$<c	�9ر و ا�  .ت�8�W  ? ذ	j ب�7K اGب

�  �	�ي �&s��  !4 ا	&�رب ا	46)�ا	? ح�W ا	�را�Dت ا	�Wب3� ه$ آm�ة ا	6"� ا	K�دي وه$ ا	I?ء W �/&	ل ا*V أ��
� أن ذ	j ا	�ي �W&� ب��$�� أآm� �داء ا	&��رات J&*ح	ا ��3ف �	9�ة وا	�3 ب�/�� ا	&�او��ت وا	S�V �ا	K�د�

 �6)4� أي �c� Gم �>�6� ا	s��K ا	"��D ب>$رة %�� �A.  

��$�� ا�داء ا	&��ري �246 ا	/&b ا	�43دي * 	 �W&3�ا#? ه$ ا�ن��	�43دي ا	ا b&/	أن ا ��و�� V*ل ه�ا ا	"�ض ن
  . ا	46)�ا	? `% أ4V�ا ا	/&b ا�وت$A�ا#?

��اد ا�!�!��@ -3yا:   

 �W �/&	ل ا*V �4(8*	 ?94�9�� 	6&�رب ا�وت$A�ا#? ن�� أن ا�داء ا	(W/	ب�3 ب��D ذآ�ن�ه� ?�	/yK ا	XY�<c ا	
94�9�26  ?��&4! ب>�ا�� آ)4�ة �� #�ف ا	*8)�4 وا���mل آ6? ب�	&��م  ا	&�4K69 ب�� ، ون��ح ا�داء ا	I  أو

��4رVآ)4�ة �68 ا �K<ب �U�� &)�راة	ا �(A ?94�9�  .ات ا	&�رب 	r�/6 ا	

� 	6&�رب ا	��&3�ا#?  lداء ا	*8)�4 ��&4! ب�O+� �ت ا	�? �W&� ب�� ه��� ا	���� ا	�ي �7"2 (W/	أ�� ب�
 ��D�3&2 آ� �� ا	&�رب وا	*8)�4 ا	��� ت9$ن إ+� � ا���ب4� s��K6	 ?94�9���ح أو  �I ا�داء ا	/  j	�	 &�رب	ا

6)4� �68 ا	D أو�A*"	ا �9�94? �")� ب4m9� �8 ا	��8�K و#)4"�� أV�ى  �	��ن� ا	�U و�� ، s��Kت  �48�&�UGا
 s6V ?  �8ة�W� �mا�آ b&/	&3�ا#? ه$ ا��	�43دة ا	ا b&/�:}�4  وب&� أن ن	ق ا�K	 �(W/	ب� �S�V s��K	ا �Vدا

��K6	 ?8�&�s وا	�ي �9$ن  ? S$رة ا�داء ت&�jD ا	s��K واGت>�ل ب�4 أ �اد� ، �اك �/"y9 �68 ا�داء ا	
 ?94�9�  .ا	
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6/� 2/8 ��&4! 8/� ا	/�:}�4 بm9�ة ا	6"� ا	K�دي  �	6D y9"/� j)� �68 ا�داء A ي�	? وا	46)�ا	&�رب ا	ا s��  �/8و
�"�اد DGب� �`l�9�j4 ا	K�دي  4�9�94? ا	�&�  ?8	g"7 اGت>�ل ب�4 ا	*8)�4 أ�� ا	�ا	�&�8? و�g"7 ا�داء ا	

�  ? ا	I$ط ا	�mن?  ا	)�ن? اS�V &)�راة	ا eAور و�� �� �Uا��� j	�	  �4ةU رة$S ?  آ$ن G 26/� 2/8 أنA ي�	.  

 * b&/	46* اA �Aأ �U94? وب�ر�9��$ى ا�داء  ا	W�  � �8  ? ر�W� ?#&3�ا��	�43دة ا	ا b&ه�ا أن ن �� r�/�Wون
� ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? K4"+ �Uا#? وب�ر�A$�43دي ا�وت	ا.  

5-  @	/���اد ا�yا:  

� 	��ا ا	)�R ارت)�ط ا	��ن� ا	/WK? ب��داء ا	"�م 	6���+?  ��J/	ا �Dرا�	ل �� ت�3م  ? ا*V �� �+$ا	ا ��
� ن�� أن ا	/&b ا	�43دي `*m	�43دة ا	أن&�ط ا XY�<V و�� ، �S�V �K<�3م ب	�8 آ�ة اGو ���8 �K<ب

8*	 �4U ?WK�8اد نnب �&W� ي�	&3�ا#? ه$ ا��	ن? دون ا�WنOن� ا��)�4 وذ	G jه�&�م ا	&�رب ا	��&3�ا#? ب�	
 b&/	"&6? أو ا	ن� ا��ا	�b��K  ? ا	��ن? ا	"& � *V ?6	b&/6 ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ا	�ي �9$ن ت�آ4!� أآm� ن�$ ا	

 ?8�&�UGوا ?WK/	ن? ا��  ) .اOن�Wن?(ا	�43دي ا	46)�ا	? ا	�ي ���% آ4m�ا ب�	

� نDرا�	ا ���	 ��4�� دون ون`*m	ل ه�� ا�ن&�ط ا�&"�Dوب  ? ا�/���4� ا	W� ي�	ه$ ا �U�/	&�رب ا	3$ل أ��7 أن ا
  .ا	�Y�<V ?  b��K>2 و�&4!ات2 ا	"��� ح�W ا	J�وف وا	&$اgA ا	�? ت>�د 2 

  

  

  



 

 

  

  

    

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• �48*��DGا �Dرا�	ا. 

  أه�ا �� •

��Gت�� •�.  

  .أدوات�� •

• ���Y��  .ن

• �4D�Dا� �Dرا�	ا  

• �4Yا�UOه4&�� ا�K�  

• �Dرا�	ا ��&� و48/��  

•  �4D�Dا� �Dرا�	أدوات ا.  

•  �4Y�<حOا ��  . أ�D	�4 ا	&"�	

•  �� ا	&�4ان4Dرا�	م �c	ا rY��  .ا	/



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
 

98 

 

� إU�اء 	�3 ت%   Dرا�	ا ����ح6�  ��ح6��4، �68 ا	&�4ان4Dرا�	ا ،�48*��DGا �Dرا�	ا �4�ا��D و��ح6D 

-I ا���را� ���Pf!�ا�:  

-I1- ه�� أه�اف ح�دت  :أه�ا��� �Dرا�	�4 اYا�Uبـ إ: _  

 �Mداة  ‐(

س ا��Oق ا�0;��. 

� ��4ان A �68�ب �8 ا	�"�ف -Dرا�	رة وت9$�� ا$S � 2/8 أو	4

 ا	)��V R$ات �68 ا	��رب -

- gI9	>"$ب�ت �8 ا	ا ?�� 8/� ح�ت�� �� �4ا	�63 أ�U �� ا	��)s4 8/� ا	)�R ت"��ض �A ا	Dرا�	�43م بـ�	ا 
�4D�Dد��� أو ا��Kت 

�"�اد ��ى �68 ا	�"�ف -DGا � ا	)�R �$+$ع �� ا	"4/� أ �اد ت��وب و#)4"

��4ر -Vأداة وب/�ء ا �Dرا�	وت���� ا ��<Y�<V �����$94W	4!ه� ا��6��)s4 وت	 ?  �4D�Dا� �Dرا�	ا 

-I2 -  �����"�: 

�@ ا� "�ل�qا� �ا��! ��8را����Pf:  

� ه��  ? اGن�*ق ب�أDرا�	ا �48*��DGا ��eA�x حR4 م K4  2010�ي :�� ن���Dه�� ��ة ا �Dرا�	ب�4 ا 

 .�$م 29 ت>/��K4 `% ب�4ن�ت�� وتK��� وU&"�� وت$ز�"�� إ�8اده�

��� ��8را�� وا�+�Fي ا� ��ن@ ا� "�لPf!�ا�: 

� إU�اء ت%Dرا�	ا �48*��DGا ?  y&V5 	رب�4 آ�ة ا��	ب �3م  �(I	ق ا�K)U20(  ?)�74ء ، :وه	ات��د �48 ا
  �� ، ات��د 8/�ب/4�/WA ب�(: ، ��)�4ن�ت �468% .ات��د ا	�Iو�� ، :)�ب ب�ت/DGا �ت% ت$ز� R4�43م ب�43س   ح	ت% ا %`

�&�رة ت��46 ا	&)�راة وذ	j ب&��ب"� ��3ب6 08ا�داء ا	���+? 	ـ Dل ا�&"�Dق ب��K	8)?  ه�� اG �� �4(8G  واح�ة �
 s��  �9	 . م�cاح�ت ت��Aب�ت وا�U>$ل �68 إ�	ا �<A �4&�رب	ا u"ب �	إ �6{Dا� u"24 بU$آ&� ت% ت

  R�(	ع ا$+$�. 

 -3-I أدوات �ا��را�:   

-3-I 1-  ا��!+��ن:  

� +$ء  ?Dرا�	ا ���J/	ع ا$+$&	 ، R�(	ا ،��*ح�Jت ب"u ا��Dت�ة   �� وان�*�A وا	�را�Dت ا	�Wب3
8�&�د ،و�A ت3�ر وا	&�ر��4G�4ن �68 ا(�DGش ا$cوه$ آ&� �"� 2 8&�ر ب "�8$&�� �� �6{Dا� � ح$ل ا	&�ت)
�&�رة  ? و+"�� ��% �"�4 �$+$عDا �D�ت �	ص إ�c:&"/�44 ا�	)��� ا	ي أو ب���� ��&46W�4، ت	ت&��4ا ب� 
6� أU$ب� �68 	�6>$ل{D$اردة ا�	��4 ا  ����D�9 وب$ا&� �S$� �� وا	�lآ� ا	&$+$ع �8 ���ةU حsY�3 إ	� ا	
9/�� ��468 ��"�رف �"6$��ت	4� � �&8�� sY�3�4ن ء وب/� .)1("ب�(�DGرة"أداة ا�&�DGا" �	$�W	 ��34(ت� � وإ��9ن4
�����4� ا	&$+$ع، وأب"�د U$ان� ب�9 إح�#S %رة ه��  3�ات وت�&�DGا ���4S � 3  +&� 8)�رة75 بex6 أو	4
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8�&�د �68 أه% �&4!ات ) ا�وت$A�ا#? وا	��&3�ا#? وا	46)�ا	?(  �&�m آ� ب"� ن&�4A bدي أب"�دGب� j	وذ ،
 ���J/	ا �Dرا�	ا �Wح b&�9 ن	6$ك W	�4 ه&�. اY!U �4ن(�DGا �&: �Aو:  

 * �&I&�رب�4 و�	ا ��8د D/$ات ا	"&�  ? ��4ان ا	��ر�� ا	���+? ، ا	�U: ��$9!ء �Vص ب�	&"6$��ت ا	"��
�� ا	U"6&? ودر	&\ه� ا	آ*�8  وآ&�ربوا �  . �ر�� ، ا	��ر�� ا	���+? ، أه% اGن��زات ا	&�33

� وه? ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#*Dرا�	ا ��� �وا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ،وا	/&U?  b!ء �Vص ب��ن&�ط ا	�43د�
  .ا	�43دي ا	46)�ا	? 

�)�4ن |V� 	*8)�4 و�I&�  �"6$��ت ��8� ح$ل ا	*8)�4*D*�8  ،  }�: آ&� ت% ت��3% ا	ب�� ا �� ?�ت ا	��ر�� ا	
 s��  �� �8ء��DG�8د ��ات ا ،s��K	ا �� ?D�Dlرآ�ت آ�I&	? ، �8د ا	��	6"� ا	46&? ، �/>� ا"��$ى ا	W&	ا

 ����8ء �� ا	K�ق ا	$#/4DG�9 �� . ا�آ�ب� ، �8د ��ات ا&� ?�و���ف إ	� �"� � أه% �KSت ��رب�4% وا	
  .وآ�	j إ	� تl`4� ه�� ا	>�Kت �68 أدا�Y% ا	���+?  V*	�� ا	�"�ف �68 ن&��% ا	�43دي

-3-I 2-  إ�! �رة �*�8# ا� +�راة:  

�$ى ا	*V �4(8*ل ا	&)�ر��ت  W� %443&)�راة ب��ف ت	رة ت��46 ا�&�D4% ا&<�	 ���"�ن� ب)"u ا	&�اU� وا	9DGت% ا
ا	&�آ$ر��  ? ( 	&�رب�4 ت7% أه% ت>� �ت ا	*�8 ا	�? ت��V  ? أدا2Y ا	���+? وب"� 8�+�� �68 ب"u ا

 s�6&	�68 ) 2ا R)�ح	3� ا�Dا %��IA�/3/?  10و��4� 	*�8 آ�ة ا	�3م ���V  ��4 ا	��ن� ا	D�Dت>� �ت أ
 ?WK/	ن� ا��9�94? وا	��ن� ا	)�ن? وا	�  .وا	��ن� ا	

?	��  :) 1( أ�� ت443% ا�داء ا	���+?  94$ن ب�	&�43س ا	

-  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : %g4"+ أداء .  

� ا	/��ح ��  - (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&

� ا	/��ح  ��  -(W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �

� ا	/��ح  ��  -(W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&

� ا	/��ح  ��  -(W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  

� ا	/��ح  ��  -(W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  

� ا	 -(Wن �� �mح  أآ��  .أداء �&��ز  %  : 90/
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I -4 -  )*+ص�ق أدوات ا�:  

I -4 -1- ه�ي�Kن ا��0ق ا���+!���  :  

� ا	�? �Aم ب�� ا	)�حR ت% و+� 	&$+$ع أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� و ا�داء ا	���+?  ، ��J/	ا �Dرا�	ء ا$+ ? 
�Dرا�	ا u"د �68 ب�&�8Gتوب� �ت% و+ ����ور �&�m آ� ��$ر ن&�4A bدي  3تI&�  8)�رة 90ا	�Wب3� وا	&�Iب�

�  وه$ �$2U 	6&�رب�4  ، وآ�	j ت% و+� Dرا�	ع ا$+$� �W���45د ح  �8)�رة تI&� نyK ا	&��ور ا	�Wب3
 �68 ��)�4ن  ? S$رت2 ا�و	4DG*8)�4  ، ب"�ه� ت% 8�ض ا	2 U$� $5وه  yK/	�4  ? 68% ا<<c�� �4&9��

�&�ع وا	��ب4� ا	)�ن4� واUG+? و68% ا���	ر�� ا��4� وا	+���	) s�6&	&$+��4  ? ا	ع ). 1ا�U��Dوب"� ا
�)�4ن �� ا	&�9&�4 ت% ت���� DG6&�رب�4 و  60ا	2 U$&	�4ن ا(�Do	 �(W/	آ� ب��	ا � 827)�رة ت&�m ا	&��ور ا	�Wب3

 yKن  �m&&��ور8)�رة ت	*8)�4  ا	2 U$&	�4ن ا(�Do	 �(W/	�4ن �68 أ �. ب�(�DGا s4(ت% ت� %` �48���DGا �  اد ا	"4/

I -4 -2-  @$��  :ا��0ق ا�+

 rY��48� ا	&�آ$رة |ن�K وب"� ا	�>$ل �68 ا	/*��DGا �Dرا�	ل ا*V ?Y�/(	>�ق ا	ا �Dدرا e&آ� ت�	ا s(D �&آ
� 8)�رة �� 8)�رات  	&"��� بD�4$ن ت% ح�Wب ا	>�ق ا	)/�V �� ?Y*ل ح�Wب �"��*ت اGرت)�طUب�4 در

� ا	69Uر�	&�$ر وا	رت)�ط ب�4 آ� 8)�رة �� اGا �Uب در�Wو ح �� 	6&�$ر ا	�ي ت/�&? إ	24 �� ن�ح4(W/	ب� �4
� أV�ى �U �� R�(	أداة ا ���� U&4� أداة ا	)�R ا	�? ت7&/Uودر R�(	8)�رات أداة ا �4&U �U8)�رات ودر.  

  ا	/&b ا	�43دي ا	46)4�ا	?  ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?

�# ا�ر�+�ط  ?+�رةا��?��# ا�ر�+�ط  ا�?+�رة  �?��# ا�ر�+�ط  ا�?+�رة  �?�  

01  0.647**  01  0.426**  01  0.45**  

02  0.65*  02  0.57**  02  0.64**  

03  0.533*  03  0.541**  03  0.83**  

04  0.56**  04  0.637**  04  0.551**  

05  0.36*  05  0.41**  05  0.56**  

06  0.277*  06  0.78**  06  0.36**  

07  0.62**  07  0.602**  07  0.57*  

08  0.46*  08  0.46**  08  0.46**  

09  0.647**  09  0.503*  09  0.57**  

 ** ��$ى �"/$�W� �/8 �4Y�<إح ��$ى �"/$�� *   ،              ) 0.05(دا	W� �/8 �4Y�<إح �  )0.01(دا	

 H(ج�ول ر)ر) 2.*��Pت ار�+�ط ب���.ن  ��08ق ا�+��$@ �?+�رات آ# �?� O�+�P� <ور ا��!+��ن ا� .ج�*� O�  
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@bا���5دي ا;و�.)�ا Z � ا�� Z ا���5دي ا��8+�ا�@ ا�� Z ا���5دي ا;و�.)�اb@ ا�

�# ا�ر�+�ط ا�?+�رة�?��# ا�ر�+�ط ا�?+�رة �?��# ا�ر�+�ط ا�?+�رة �?� 

01 0.62**  01 0.27**  01 0.239**  

02 0.46**  02 0.29**  02 0.511*  

03 0.57**  03 0.51*  03 0.67**  

04 0.51**  04 0.62**  04 0.234*  

05 0.67**  05 0.244*  05 0.824**  

06 0.41**  06 0.853**  06 0.571**  

07 0.78**  07 0.573**  07 0.322*  

08 0.32**  08 0.322*  08 0.541**  

09 0.51**  09 0.501**  09 0.229**  

10 0.607**  10 0.62*  10 0.426**  

11 0.45**  11 0.46**  11 0.57**  

12 0.24**  12 0.57**  12 0.541**  

13 0.823**  13 0.511**  13 0.637**  

14 0.571**  14 0.65*  14 0.41**  

15 0.56**  15 0.53**  15 0.78**  

16 0.36**  16 0.64**  16 0.32**  

17 0.27*  17 0.308*  17 0.46**  

18 0.46**  18 0.65**  18 0.503*  

19 0.57**  19 0.26**  19 0.56**  

20 0.51**  20 0.647**  20 0.361*  

 ** ��$ى �"/$�W� �/8 �4Y�<إح ��$ى �"/$�� *   ،              ) 0.05(دا	W� �/8 �4Y�<إح �)0.01(دا	  

 H(ج�ول ر)3 (Oور ا��!+��ن ا� .ج> �8 �رب��*� O��Pت ار�+�ط ب���.ن  ��08ق ا�+��$@ �?+�رات آ# �*.ر �?�  
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�� ب�4 8)�رات آ� ��$ر �� ���ور أدوات �� V*ل ا	�$Aو �(U$� 24#�(ارت �A*8 د$U�7 و�� ��اول ا	�Wب3
4� 	��� ا�دوات  ? :��69 ه�اA6? و�>�اVد `)�ت دا$Uو �	4� إI� �&� ،  R�(	ا.  

-I 5-  )*+ت أدوات ا��+�:  

Y����cام �"�د	� أ	�K آ�ون)�خ 	&"� � ��ى `)�ت أداة ا	)�R و�A آ�نe ا	/Dت% ا ?	��:r آ�	  

�# ا�A+�ت  �*.ر أداة ا��را�� �?� 

@bا���5دي ا;و�.)�ا Z ��*.ر ا� 0.774 

 @bا���5دي ا��ی �5ا Z ��*.ر ا�  0.81 

�*.ر ا�� Z ا���5دي ا��8+�ا�@  0.85 

 H(ج�ول ر)ا� *�ور  ) 4 UVو� " .ع ه Uور�*� O��*.ر  #�� Oن ا� .ج> �8 �رب���+!�P� ت�+Aت ا�P��?�.  

 

*�.ر أداة ا��را��  �# ا�A+�ت  �?� 

@bا���5دي ا;و�.)�ا Z ��*.ر ا� 0.726 

 @bا���5دي ا��ی �5ا Z ��*.ر ا�  0.803 

�*.ر ا�� Z ا���5دي ا��8+�ا�@  0.741 

 H(ج�ول ر)ا� *�ور  ) 5 UVو� " .ع ه Uور�*� O��*.ر  #�� O�+�P� <ن ا� .ج��+!�P� ت�+Aت ا�P��?�.  

�g6 ا	&��ور )  0.85و  0.729(� ���7 إ	4/� �"��� أ	�K آ�ون)�خ ��>$ر ب�4 و�� ه��� ا	��و	4c&	 �(W/	ب�
 �/mب� rY��48� �&� �4I� إ	� إ��9ن4� آ)4�ة  ? `)�ت ن�&�UGا �D�6را	 �(W/	ب� �Kت�� �(��)�4ن�4 وه$ �"DGآ* ا ? 

  .ه�ا 

 I -6-�$�!ن �ا��را� ���Pf!�ا�:   

���Pf!�ا� �ل ا��را�Pخ O�  :�H ا�!.ص# إ�d ا��!�$� ا�!����  

�&�ر ��ء �8 ب"u ا	&�رب�4 او ا	*8)�4  آ"!وف ا	)�R ت"��ض �A ا	�? ا	>"$ب�ت �68 ا	�"�ف ت% - DGة  ا
 ..وا	)�حR ا	)�R �� ب&$+48$� ا	�"��� �� ب"�7% وتc$ف �/�%، ا	&�6$ب� ا	)�4ن�ت U&4� �8 ، واOدGء

�   �+�4ت  ? ا	&�6$ب� >�V��<Y +$ء  ? ا	"4/� أ6D$ب ت���� ت%  -Dرا�	ا. 

�)�4ن وب/�ء إ�8اد ت%  -DG269  ? -ا: ?Y��/	ب"� - ا �Vر ب"�4 ا��(�8Gا �Jح*�  �D&�9&�4 ودرا	��4ت اU$ت وت
، �Aو e/&7رة ت�&�DGا �4� تا	)�4ن� إ	� إ+� <cI	ا XY�<cب �36"��&� ا	&�� �Dرا�	"&�، (ا	ا 

� و�Uءت آ��ت?  �8دةإ e`% ت&  ... )ا	�/y،ا	c)�ة،Dرا�	ب� �36"��)�4ن ح�W ا	&��ور ا	&DG8)�رات ا �ت$ز�:  

6� ب��ر�Aم : 8)�رات ��$ر ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  -1m&�.  12.  10.  8.   4. 3.  1: (وه? ا	")�رات ا	&
14  .17  .20 .25  .28  .30  .35  .38  .40  .41  .44 .47  .49  .56 .(  
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6� ب��ر�Aم : �$ر ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? 8)�رات � -2m&�.  18.  16.  11.  9.  5.  2:(وه? ا	")�رات ا	&
23  .26  .27  .31  .33  .42  .45  .46  .50  .52  .54  .57  .59   .60 . (  

6� ب��ر�Aم : 8)�رات ��$ر ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  -3m&� 22.  21.  19 . 15.  13.  7.  6:( وه? ا	")�رات ا	&
 .24  .29  .32  .34  .36  .37  .39  .43  .48  .51  .53  .55  .58 .(  

 ?	���)�4ن ا	&$ 2U	�U �3  �4(8*ء ب�	�9I ا	Do	 �(W/	أ�� ب�:  

) . 26.  24.  20. 17.  15. 13. 9. 6. 4:(وه? ا	")�رات: 8)�رات ��$ر ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  -1  

) . 25.  23.  21.  19. 18. 11. 8. 2.3:(وه? ا	")�رات ا: /&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? 8)�رات ��$ر ا	 -2  

) .27.  22.  16.  14.  12. 10.  7.  5.  1:(وه? ا	")�رات ا: 8)�رات ��$ر ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  -3  

 

II -  �����;ا �ا��را�:  

II - 1-  ���8را� �ج�ا$�yا Hا� /�ه�:  

ه? ��&$ع اUO�اءات وا	�>� �ت ا	�? �3$م ب�� ا	&�رب 	6�l`4�  ? : ة ا	���+4� 	6&�رب�K� �4$م ا	�43د - 1-1
.6D$ك ا	*8)�4 وت$��4U% ب�9 دا "4� إ	� ت�s43 أآ)� �Aر �&�9 �� ا�ه�اف ا	&�W�ة   

�6D$ب ��  ه$ ا�6D$ب ا	�ي ��)/�� ا	&�رب  ? �4Aدة 8G)24 ، و��l`� ت)/�K� :24$م ا	/&b ا	�43دي 	6&�رب  - 1-2
8$� أ�D	�4 أV�ى ب"�ة XY�<V و�&4!ات ت�"s6 أ�D�D ب>�Kت ��ت)�� ب�	&�رب وأV�ى ب�	*8)�4 &��

.وأV�ى ب�	$�Y�D وا�9�Oن�4ت ا	&��ح� وا�ه�اف ا	&�W�ة   

1-3 -  �W �/&	ل ا*V �3م	*�8 آ�ة ا	+? ���	م ا�داء ا$�K� : 3$م ب��� ?�ه$ ��&$ع ا	�>� �ت وا	6W$آ�ت ا	
�g6 ا	&��م ا	�? �\د��� دا�V ا	&�4ان  وا	�? ت$ا �A sن$ن 	")� آ�ة ا	*c� ز��V �8*ل ا	&�3ب6� ح2��4A �4 بnن

. ا	�3م   

68�   4&� ب4/�� وه?   �K�8$� ���رات و �Aرات �&��&�  ? ا�داء ا	���+? ��4/3� ، وا	�3رات : و��ا	�3رات ا	
494�9��ا	 WK/	�3رات ا	وا ، ��/� ه�� ه? .4� وا	�ه/4� ، وا	�3رات ا	)�ن4D��468  ? درا �&�"/D ?�:أ�� ا	  

4/3�  –أ  �8$� ا	��آ�ت ا	�? A$م ب�� ا	*�8 : ا	&��رات ا	&�� ب�	9�ة -وه? �S�V-  ت9$ن  ? إ#�ر ?�وا	
 �4/3� ا	�? ت% ت443&�� ه? . �Aن$ن ا	6")�:وا	&��رات ا	  

� وه? ان��3ل ا	9�ة بA �4(8G �4>� ت�c: ا	�&���  -1-أJ ��&	وا  eAو �ح�ت أو ت447�W� �Wأو آ y �/� ?
.�68 ا��*ك ا	9�ة   

�3)�ل  -2-أDG�4�ة ��468 : اW	9�ة وا	ا jW� �4K4ه? آ.  

1-3 -  ��$<�� ن�$ ه�ف �"�4 : ا	A9�ة ب3$ة ود	ل ا�Dه$ إر.  

1-4 -  ���وز �/� y : ا	&�او��.ه? ��&$ع ا	��آ�ت ا	�? �3$م ب�� ا	*�8 ح��� ا	9�ة 	  
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494�  -ب�9�8$� ان�G�3ت ا	*�8  ? ا	&�4ان و s رD% ���د ب��ف ت�V �49I$رة أو : ا	&��رات ا	&�ه? �
 ��/� �463�4/3� ا	�? ت% ت443&�� ه?. ا	�  :وا	&��رات ا	

4�  -1-ب�x�  .ه? �4Aم ا	*�8 ب�Vl ��9ن أو U!ء �� ���م ز� 264	W6&�ح 	2 ب���3% إ+� � ��  ? ��9ن �� : ا	

وه? #�6 ا	9�ة �� ا	!��4 وت9$ن ح4343� إذا ت% ان��3ل ا	9�ة ، أو آ�ذب� إذا 	% ت/��3 ا	9�ة ب�4 : ة ا	&�Wن� -2-ب
 y �/&	*�8 ا	9�ة وإرب�ك ا	6!��4 ح��� ا	6$ل �	4�ة  ز��دة اV*8)�4 ،وه�ف ه�� ا�	ا.  

494� ��ت)�� ب�	��ن� ا	)�ن?  –ج �ل ���$د ب�ن? ��تK�  وه? ا	&��رات ا	�? ت���6 ب�: ا	&��رات ت4/3� وت9
�/� ه�� �68 Dن�  ? درا�<�Aوا:  

�4% : ا	bx7 �68 ا	&/� y  -1-ج��ون3>� ب�� تs447 ا	&�Wح�ت �68 ا	*�8 ا	&/� y 	�6>$ل �68 ا	9�ة أو 	
 �48�&U أو �  .�V$رت2 ، وت9$ن  �د�

�c*ص ا	9�ة �� ا	&/� y  -2-جD9: ا	�6>$ل �68 ا	وت��ف  ��ة ب�	��$م ��468 وت�% ب"� ا	&��رة ا	�Wب3
 �  .ب�	$A$ف أو ب�	!ح36

� أ ت>$�� : �A� ا	9�ة  -3-ج��  .وه? 8&46� �A� ��Wر ا	9�ة D$اء آ�نe ت&���ة أو  

4�  -4-جY�/m	>�ا�8ت ا	ا : �وه? 8&46� ا	�>$ل �68 ا	9�ة ب"� ت�ا � ب�ن? �� ا	&/� y  ? إ#�ر �Aن$ن ا	6")
 �4� أو أر+4Yوت9$ن ه$ا .  

II - 2- ا� � !"�  :�را�� 

 �Dرا�	ا �&���8G ��  آ�  �ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	�? ت/� y  ? ب�$	� ا	W3% ا	$#/? ا�ول 	K�ق  25:&� �
� �� ا	&�رب�4 ا	��44W4Y 	��� ا	K�ق أي ب&�&$ع . )U20(ا	I)�ب "(D 175و�8ده�  �Y�8 زاG7  �4رب��.  

�&�  :خ6$�0 �"! � ا��را�� �� XY�<V %أه ?	����4ر �)�4 ا	��ول ا	Vت% ا ��Y$+ �68 %ت ?�� وا	Dرا�	ا
 �Dرا�	ا �/48.  
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  خ6$�0 �"! � ا��را��):6(ج�ول 

�� ا�?�د  خ�0$6 ا�?�

 ا�D?8 �@ ا�/��ت ا��i0ى

H� 69 ا�+�ا

�h67 ا;ص� 

 32 ا;�+�ل

Z�07 ا;وا 

 ا� 	!.ى ا��را�@

@?� 33 ج�

 125 ��ن.ي

Z�.!� 17 

 00 إ��ادي

D?8ا� D0�� 

d��� 21 ح�رس 

 54 خZ ا����ع

� ��انخZ و�Z ا  52 

 48 خZ ا��".م

Cا�/�ی �� ا�D?8 أ���@ 

 O���5بPت) )5أ(#   47 

 O�)5 ( dإ�)ت) 10P�5ب�  45 

-  O�)10 ( dإ�)) 15��5ب8�  32 

-  O�)15 ( dإ�)) 20��5ب8�  64 

-  O�)20 ( dإ�)) 25��5ب8�  27 

 ا��!���ء �� ��یC ا;آ�ب�

��ة � 52 

 O���ات) )5أ(#   18 

 Oات) 10(و) 5(ب���  42 

 Oة) 15(و) 10(ب���  28 

 O� �Aة) 15(أآ��  35 

���b.ا�/�ق ا� �� ا��!���ء 

��ة � 104 

 O���ات) )5أ(#   35 

 Oات) 10(و) 5(ب���  32 

 Oة) 15(و) 10(ب���  04 

 O� �Aة) 15(أآ��  00 



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
 

106 

 

II - 3-  ��ا��را  ���� : 

�&U �"ب  �4&U  e6&: R4ح،  ���<A ��  ب���3Dرا�	ا ���4ر 48/V&�رب�4 ت% ا	*8)�4 وا	)�4ن�ت ح$ل ا	ا g6�c�
  �8G وه%   s�� 56 أي ب&�&$ع 8G)�4 �� آ�  ��8رب? ه�� ا	K�ق إ+� � إ	� 

II - 4-   ��  : خ�0$6 ا�?�

II - 3- 1-  �4&�رب	وه?:ا XY�<c	ا �� �8$&�� ?  ���ك أ �اد ه�� ا	"4/I� :  

� آ�ة ا	�3م آ*�8  ? ا	W3% ا	$#/? ا�ول وا	W3% ا	$#/? ا	�mن?  -Dر�&�.  
-  �� �m+? أآ���	ر�� ا�� .D/$ات  5ا	c)�ة  ? ��4ان ا	
-  �� وا	���+(4(I	9$��  ? �"�ه� وزارة ا� .ا	
-  �mر�� أو أآ��� ا	�mن4�  ? ا	Uر�	>$ل �68 ا�	ا. 
-  �&Yدا �K<ب>�ت ب��  .اU�اء ا	

II - 3- 1- 4(8*	"��� ��  :� ا	ا ?  �� ا	&�4ان4Dرا�	ا rY����4ره% UO�اء ت��46 نVت% ا ���	*8)�4 ا	ك ا��I�
 ��/� XY�<c	ا:  

� ا���S� و�/�% :  }�ت ا	��ر��  - 1{Kب R�(	ا �  .�� U&4� أ �اد 48/
2 -  �Dرا�	ى ا$�W� :أ �اد �4&U  ق$  �&  ?Yى ن��$�W� %�	 R�(	ا �/48. 

 :	)�R آ��ت? �Uء أ �اد 48/� ا: �/>� ا	6"�  - 3

  ،)�� آ�  ��3 s(�bV ?  �"6 وbD ا	&�4ان  21، )�� آ�  ��bV ?  �"6�)3 s ا	� �ع  21

 ) .8G)�4 �� آ�  ��bV ?  �"6� )s ا	��$م  16و  

4 -  s��K	ا �� �� أآm� �� : ا	&�IرآDرا�	ا � .�)�راة آ�44D�Dl  20:�رك U&4� أ �اد 48/

���8ء ��  ��s ا�آ�ب�  - 5DO�8: ا��Dت% ا �� �mأآ R�(	ا � .�)�ر��ت  10ء U&4� أ �اد 48/

6 -  ����8ء �� ا	K�ق ا	$#/4DOا : ��g6 ا	K}�ت ا	"&��c&	 ����8ء U&4� أ �اد ا	"4/� �� ا	K�ق ا	$#/4Dت% ا
 �� �mات  5أآ��. ��$�� . �I� �8 *7رآ��%  ? ا	K�ق ا	

���8ء وا	&�Iرآ� ��  ��s ا* DO�   4!اتK��  �آ�ب� �)�3 أه% ح� ! 	�&4� ا	*8)�4 أ�� �� ��"s6 بc>$ص ا	

II - 5-  ��أدوات ا��را:  

� نyK ا�دوات ا	�? ت% ذآ�ه� �Dب�3 وه? Dرا�	ه�� ا ?  e6&"�Dأ:  

�)�4ن بـ  -1-Dور  60ا��� �`*m6&�رب�4  ب	2 U$� �4 ��$ر(8)�رةA b&�9 ن	�9 ��$ر 30ي بـ دواح� 	8)�رة (   

�)�4ن بـ  -2-D*8)4 30ا	2 U$� ور 8)�رة��� �`*m�4دي بـ (� بA b&�9 ن	�9 ��$ر ��08$ر واح� 	8)�رات  +
�$ى ا	"�م 	6&�رب W&	ا gI9	 8)�رات �`*`. (  

-3-  �&I�3م ت	رة ت��46 �)�راة آ�ة ا�&�D+?  10ا���	8/>� أداء ا �� �S�/8.  

 �Dرا�	اد ا� � e�Uو ?��&�رات ا	DGا �4&U �&U �� R)�ح	ت&�9 ا �Aو.  

  



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
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II - 6- ���أ �ح�0$�yا �ا� ?��" D�:  

 ?  �6m&�� �4Y�<�4 إح	�D�68 �8ة أ �Dرا�	د  ? ه�� ا�&�8Gت% ا :  

  :ا� !.�Z ا�*	�ب@   -1

   

  .ه$ ا	&�$bD ا	��Wب? : م   : *  ــــــــــــــ  ، حR4 = م     

�)�4ن ه$ ��&$ع ا	�ر�Uت ا	&�>� ��468 	")�رات اr� :G  * ن                                D.  

�)�4ن : ن                                        DG�8د 8)�رات ا.  

 �&��)�4ن و	�3 ا8DG�68 �7&$ن 8)�رة أو ��$ر ا R�(	ا �� �$ا 3� أ �اد 48/Uر�	ب? �W�	ا bD$�و�4I� ا	&
 R�(	�4ت ا+�Kب  �36"�  .�68 ا	&�$bD ا	��Wب?  ? ت��46 ا	)�4ن�ت ا	&

�(W/	3�ة وب�K6	 �(<� ى$�W&	&"�4ر ا	ي ا �Uر�	 �� ا	)�ا�Y ء �68 ب/� 5ي ��Wو ��468 ا	&$ا 3W&c	&�آ$رة ا	ا 
� eK/S ا��Dس ه�ا و�D �68ب�3،U�43دي  ب/�ء �68  در	ا b&/	ا �Uدر ��$��ت إ	� ا	&$ا 3W&	ا �4	��  :ا	

7�ت$ � �KSت ا	/&b ا	�43دي ب  2.33 ��  أ�A إ	� �4I�  �ن2 ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا -Kc/� �(W/ .  

�   إ	� �4I�  �ن2 3.66و   2.33 ب�4  ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا -(W/�43دي ب	ا b&/	ت ا�KS � $ت   ��D$�� .  

4�   إ	� �4I�  �ن2 3.66 ��  أآm� ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا -	�8 �(W/�43دي ب	ا b&/	ت ا�KS � $ت  .  

  :اyن*�اف ا� ?��ري  -2

  

  .ه$ ا	&�$bD ا	��Wب? : م   : *  ـــــــــــ ، حR4 ـــــــــــــــــ= ع 

�)�4ن  : س   * ن                                       DG8)�رة  واح�ة �� 8)�رات ا �Uدر.  

�)�4ن : ن   *                                           DG�8د 8)�رات ا.  

  .اGن��اف ا	&"�4ري :     ع*                                          

 R�(	�4ت ا+�Kب �36"�8�&�د 2468 آ�	j   ? ت��46 ا	)�4ن�ت ا	&Gوت% ا.  

  .�"��� ارت)�ط بD�4$ن 	6�lآ� �/� ا	>�ق ا	�ا ?6V	Eداة  - 3

4 -  R�(	ت �داة ا�(m	ب �"��� ا�W�	 آ�ون)�خ �K	ارت)�ط أ ���"�.  

�$ى ا�داء ا	���+  - 5W� %443�	 �� ا	&\�(W/	ا ?.  

  

  

r� 

 r�)م -س(  



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
 

108 

 

II - 7 -  ا��رج�ت ا��7م d8�  :�bی5� ا�!/�ی� وا�*0.ل 

�&�رة ن�W �68 ا	�>$ل ت% أن ب"�DGا �� �68 ا	&$ز8/48 R�(	م  ا�A R)�ح	رات ا�&�DG4% اA�� وإ��8ء ب
  :ب� R4	�Uoب�ت ا�وزان

�)�4ن�ت  D*	 �(W/	ب�:  

  -  QR/�05  

ب� دا)�Hإ B4� ت
Hدر.  

  -  QR/�04 إ B4� ت
Hدر
0�

ب� 8H. 

  -  QR/�03  
�
�Vب� أ
Hإ B4� ت
Hدر. 

  -  QR/�02 درا

ب� �Hإ B4� ت
Hدر. 

  -   QR/�01 ب� أب�ا
Hإ B4� ت
Hدر. 

 %`�/&A ��x��K��s��# �4 �8 بWب�ت ت���DGد ا$U$&	ب�� ة ا  ، ���K�4�%  ? �Uاول ا		 �&U 9�ارا� .تا	

�c�اجDوا �(W/	ا � وا	/�W ا	�9�ارات ت$ز�� �$+� أدن�� وا	��ول ح�ا، �68  3�ة آ� ت9�ارات 	&�&$ع ا	&}$�
�� ا	)�ا�Y �68  3�ة 	�9 ا	&}$�W&c	ا.  
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III  - ا��7م �$�!�  :��8را�� ا� ��ان��  ا�

IV – 1 -  ن!�$� ا��!+��ن�ت  

 ر�W ا�/0
رة ا�;�E ا���
دي
 ا��ر��ت 

 Gا�����  Fا�����  Eا�����  Dا�����  Cا�����  B ا����� Aا����� 


X
�ا
��
و�
ا7
ي 

د
���
E ا
�;
 ا�

01 3 4 2 4 3 3 4 

03 3 4 3 5 5 3 3 

04 2 4 1 4 2 2 3 

08 1 4 2 4 3 2 4 

10 2 5 2 4 4 2 3 

12 1 4 1 5 3 3 2 

14 2 5 2 5 2 4 3 

17 2 5 3 5 3 4 4 

20 2 4 2 5 3 3 2 

25 3 4 1 4 4 2 2 

28 2 5 2 4 3 2 4 

30 2 3 3 4 4 3 3 

35 1 4 2 3 2 1 4 

38 2 4 1 3 2 2 3 

40 2 4 1 5 4 3 4 

41 3 5 1 5 3 3 2 

44 2 4 2 5 4 2 2 

47 2 5 2 5 3 2 3 

49 2 5 1 4 4 3 2 

56 2 4 2 5 3 2 2 

 59 51 64 88 36 86 41 ا�����ع 

���� 2.95 2.55 3.2 4.4 1.8 4.3 2.05 ا��!��   ا��

ي 

د
���
E ا
�;
ا�


X
�ا
��
�ی
 ا�

02 4 1 3 2 4 3 4 

05 3 3 3 2 4 4 4 

09 4 1 4 2 5 2 4 
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11 2 2 3 1 5 2 4 

16 2 3 2 2 5 4 3 

18 4 3 2 3 4 3 4 

23 3 2 3 3 4 4 2 

26 4 2 2 1 3 3 2 

27 3 1 3 1 5 4 4 

31 4 1 2 3 5 3 3 

33 4 1 2 2 5 5 4 

42 3 3 2 2 4 4 2 

45 5 4 3 3 4 2 2 

46 4 2 2 3 5 2 4 

50 5 1 4 2 3 4 3 

52 5 3 4 4 5 3 4 

54 4 2 3 3 4 4 3 

 57 4 3 2 4 4 3 4 

59 5 4 2 3 5 4 4 

60 4 1 4 4 3 3 5 

����عا�  83 43 55 50 86 66 69 

���� 3.45 3.3 4.3 2.5 2.75 2.15 4.15 ا��!��  ا��


�ا�
0��
 ا�
ي

د
���
E ا
�;
 ا�

06 3 1 3 2 2 3 2 

07 3 1 4 1 2 5 2 

13 3 2 3 1 1 2 3 

15 1 1 4 1 1 3 4 

19 2 2 4 2 1 4 2 

21 1 1 4 2 1 3 2 

22 3 1 5 1 2 2 4 

24 3 2 4 1 1 3 3 

29 2 1 4 1 1 3 4 

32 1 1 3 2 2 4 3 

34 1 1 3 1 3 3 4 
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36 1 3 5 1 1 4 2 

37 2 3 5 2 2 3 1 

39 3 1 3 2 2 4 1 

43 3 1 4 1 2 4 1 

48 3 1 4 1 2 3 2 

51 2 1 4 2 3 4 3 

53 3 1 5 2 2 3 4 

55 2 2 4 2 1 4 2 

58 2 1 3 2 2 3 3 

  52 67 34 30 78 28 44 ا�����ع

����  2.6 3.65 1.7 1.5 3.9 1.4 2.2 ا��!��   ا��

 

�.زی� ا��!�$� ا��7م ��!+��ن ا� �رب�O ) 7(ا�"�ول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
 

112 

 

�+�O) 8(ا�"�ول Pا��7م ��!+��ن ا� �$�!�  �.زی� ا�

 ر�W ا�/0
رة
�8� م�ا�\ ب]�ة �8� م�ا�\ م�
ی�  أوا�\ أوا�\ ب]�ة 

 ا��ر�H ا�/�د ا��ر�H ا�/�د ا��ر�H ا�/�د ا��ر�H ا�/�د ا��ر�H ا�/�د

01 15 65 13 52 11 33 09 18 08 08 

02 56 280 00 00 00 00 00 00 00 00 

03 26 130 19 76 08 24 01 02 02 02 

04 12 60 14 56 03 09 15 30 12 12 

05 09 45 09 36 23 69 11 22 04 04 

06 12 60 18 72 09 27 09 18 08 08 

07 06 30 11 44 18 54 21 42 00 00 

08 19 95 22 88 08 24 02 04 05 05 

09 12 60 12 48 16 48 04 08 12 12 

10 08 40 06 24 32 96 00 00 10 10 

11 26 130 17 68 00 00 09 18 04 04 

12 17 85 22 88 15 45 01 02 01 01 

13 00 00 00 00 00 00 00 00 56 56 

14 23 115 22 88 11 33 00 00 00 00 

15 14 70 17 68 05 15 13 26 07 07 

16 11 55 09 36 13 39 11 22 12 12 

17 00 00 00 00 07 21 00 00 49 49 

18 50 250 06 24 00 00 00 00 00 00 

19 24 120 08 32 17 51 04 08 03 03 

20 18 90 15 60 11 33 04 08 08 08 

21 36 180 18 72 02 06 00 00 00 00 

22 13 65 16 64 12 36 13 26 02 02 

23 34 170 20 80 02 06 00 00 00 00 

24 11 55 11 44 07 21 10 20 17 17 

25 16 80 14 56 13 39 13 26 00 00 

26 10 50 08 32 02 06 06 12 20 20 

27 00 00 00 00 13 39 10 20 33 33 
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IV-2 - ن!�$� )��س ا;داء  

 Gا�/�یF  C  ا�/�یE Cا�/�یD  Cا�/�یC  C   ا�/�یB Cا�/�یA   Cا�/�یC   ا� � �ت ا;دا$��

  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن

  ا�! �ی�

  

  

  76  87  91  104  57  94  52  111  81  87  46  87  84  106  ع

��  190  133  168  163  151  195  163  

  % 63  %  53  %  62  %  68  % 53  % 65  % 55  ن%

  ا��!5+�ل

  

  

  60  146  62  68  83  153  45  122  55  74  32  112  63  121  ع

��  184  144  129  166  236  130  206  

  %  70  %  52  %  64  %  73  %  57  % 77  %  65  ن%

 Dا�!0.ی
@�  

 d�  ا� �

  09  07  04  04  18  07  15  11  08  05  10  05  22  6  ع

��  28  15  13  26  25  08  16  

  %  43  %  50  %  28  %  42  %  38  %  33  % 21  ن%

�hا� �او  

  

  

  14  09  11  10  26  12  13  07  32  12  08  05  32  08  ع

��  40  13  44  20  38  21  23  

  % 39  %  47  %  31  %  35  %  27  %  38  %  20  ن%

��fi!ا�  

  

  14  26  05  09  14  21  04  12  06  05  04  10  11  18  ع

��  29  14  11  16  35  14  40  

  %  65  %  64  %  60  %  75  %  45  %  71  %  62  ن%

  ا� 	�ن�ة

  

  17  22  14  17  11  24  05  16  33  36  04  13  15  28  ع

��  43  17  69  21  35  31  39  

  %  56  %  54  % 68  % 76  %  52  %76  %  65  ن%

  )f� � �ی�

  

  20  33  20  26  19  32  16  44  32  37  16  51  25  46  ع

��  71  67  69  60  51  46  53  

  %  62  %  56  %  62  % 73  %  53  %  76  %  64  ن%

ا�!P7ص 
 O�

E���  ا� 

  117  126  98  93  94  113  56  79  84  57  78  107  106  124  ع

��  230  185  141  135  207  191  243  

  %  51  %  48  %  54  %  58  %  40  %  57  %  53  ن%

 Zi[27  68  44  52  33  71  18  76  42  44  14  87  47  65  عا�  
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 H(ا�"�ول ر)ا�/�ق ) 9 D	ا��7م ���5س ا;داء ا��ی��@ ح �$�!�  ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 d8�
E���  ا� 

��  112  101  86  94  104  96  95  

  %  71  %  54  %  68  %  80  %  53  %  86  %  58  ن%

��$��تAا�  

  

  38  77  29  46  60  84  28  64  67  36  09  82  52  75  ع

��  127  91  103  92  144  75  115  

  % 67  %  61  % 58  % 69  % 34  %  90  %  59  ن%

  382  611  378  429  415  611  252  542  440  393  221  559  457  597  1ا� " .ع 

  993  807  1026  794  833  780  1054  2ا� " .ع 

  %  61  %  53  %  59   %  68  % 47  % 64  % 56  ن	+� ا��"�ح

  .ء ا� ��م ��د ��ات ا��"�ح �@ أدا: ن   

��د ��ات اا�/F# �@ أداء ا� ��م : ف.  

��د ��ات ا;داء: ع   

���" .ع أداء ا� � � :  .  

  ن	+� ن"�ح أداء ا� � � :  ن%

��د ��ات ا��"�ح  أو ا�/F# �@ أداء ا� ��م : 1ا� " .ع .  

��د ��ات أداء ج ��  ا� ��م : 2ا� " .ع .  

  .ن	+� ن"�ح أداء ج �� ا� ��م :  ن	+� ا��"�ح

  

  

  



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
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ا���5دی�  ا;ن �ط                  

ا;دا$��  ا� ��م   

@bا;و�.)�ا @bا��8+�ا�@ ا��ی �5ا 

 ا�/F# ا��"�ح ا�/F# ا��"�ح ا�/F# ا��"�ح

 ا�! �ی�

 

 

 172 191 144 293 114 182 ع

�� 296 437 363 

ن%  61 67 53 

 ا��!5+�ل

 

 

 117 142 123 267 77 234 ع

�� 311 390 259 

ن%  75 68 55 

@� Dا�!0.ی 

 d�ا� �  

 28 09 34 20 24 17 ع

�� 41 54 37 

ن%  41  37  24  

�hا� �او 

 

 

 43 28 46 17 21 13 ع

�� 34 63 71 

ن%  35 27 34 

��fi!ا� 

 

 11 14 25 44 08 22 ع

�� 30 69 25 

ن%  73 64 56 

 ا� 	�ن�ة

 

 47 53 32 50 11 38 ع

�� 49 82 100 

ن%  76 60 53 

 )f� � �ی�

 

 52 63 45 79 32 95 ع

�� 115 124 115 

ن%  75 64 55 

 O�ا�!P7ص 
E��� ا� 

 182 150 223 250 134 180 ع

�� 314 473 332 

ن%  57 53 45 

 d8� Zi[ا�
E��� ا� 

 46 96 74 133 32 163 ع

�� 195 207 142 

ن%  83 64 67 

��$��تA93 82 90 150 37 148 ع ا� 



.ا��را�� ا� ��ان��  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا�	�د ا�/#0  
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 H(ا�"�ول ر)ا;ن �ط ا�5) 10 D	ا��7م ���5س ا;داء ا��ی��@ ح �$�!�  ��دی� ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 �� 183 242 175 

ن%  80 62 47 

1ا� " .ع   1096 473 1198 849 822 775 

2ا� " .ع   1569 2047 1597 

 51 58 70 ن	+� ا��"�ح



 
 

 

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ا	��Wؤل ا	K�8? ا�ول  •

  .ا	��Wؤل ا	K�8? ا	�mن?  •

•  R	�m	8? ا�K	ؤل ا�W�  .ا	

  .ا	��Wؤل ا	K�8? ا	�اب�  •

  .ا	��Wؤل ا	�W4Y? ا	�mن?  •

•  �� ا	"��IA�/&	ا.  

  

  

 



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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   ���5�:  

6�  ? ا	�"�ف �68 #)4"� ا�ن&�ط ا	�43د�� ا	�Y�Wة 	�ى ��رب? ا	I)�ب  m&�)  )U20ت��343 �ه�اف ا	R�( ا	&
4�%  ? ه�ا  ،و�A*8ت�� ب��داء ا	���+? 	�ى 8G)?  �ق ب�$	� ا	W3% ا	$#/? ا�ول  ? ا	I�ق ا	�!اY�ي D

 �<K	ا �	ؤل ا�W���� وت�W4Y ��646? ا	�mن? �� V*ل ا�UOب� �8 ا	IA�/و� R�(	��4 ا	إ �S$ت ?�8�ض ا	/��rY ا	
48�  ا�UOب� �68 ت�WؤGت ا	)�R  8)� ا	��رج  ? �K	ب�3 ا�D ��"+ت% و ?��)�ر ا	K�+�4ت ا	Vوا.  

�� ه. ن Z ا���5دة ا��ی���� �8 �رب�O ا���جt  وا�/?�ل �@ ر�� �	!.ى أدا" :ا�!	�ؤل ا��$�	@ ا��Aن@  @+�ء �
  "  ���ة ا��5م  �@ ��ق ا��Fق ا�"qا$�ي ؟)  U20(ا�F+�ب

I-  ا;ول @��� ه? أن&�ط ا	�43دة ا	���+4� 	6&�رب�4 ا	&$U$دة  ?  �ق أواbD آ�ة ا	�3م  ? ا	W3%  :ا�!	�ؤل ا�/�
 �4	��4� ا	+�K	ا �ؤل ت% و+�W�رس ��رب? �&�: ا	$#/? ا�ول 	K�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ؟  وآ�Unب� أو	4� 	��ا ا	

� �� ا	�43دة ا	���+4� ) U20( �ق ا	I�ق ا	�!اY�ي 	I6)�ب `*m	ا�ن&�ط ا.  

I-1-�$�!ض ن��  :ا�!	�ؤل ا�/��@ ا;ول  

�)�4ن ا	&$2U 	6&�رب�4 Do	 م�c	)�4ن�ت ا	ا �ول ت$ز��U ل*V (��%Aول ر�U 7 ( �4(� ي�	ا ?	���r ا	��ول ا	/�Wن
� ا	&�$bD ا	��Wب? 	�ر�Uت 8)�رات آ� ��$Dرا�	ق �$+$ع ا�K	�9 ��رب? ا	�4ن (�DGر �� ���ور ا:  

 ا	���+4�  	K�ق ا          

�  ا�ن&�ط ا	�43د�

 s��K	اA  s��K	اB  s��K	اC  s��K	اD  s��K	اE  s��K	اF  s��K	اG  ع$&�  ا	&

r�  م  r�  م  r�  م  r�  م  r�  م  r�  م  r�  م  r�  م  

  2.98  425  2.59  59  2.55  51  3.2  64  4.4  88  1.8  36  4.3  86  2.05  41  ا�وت$A�ا#?

  3.22  452  3.45  69  3.3  66  4.3  86  2.5  50  2.7  55  2.15  43  4.15  83 ا	��&3�ا#?

  2.42  333  2.65  52  3.6  67  1.7  34  1.5  30  3.9  78  1.4  28  2.2  44 ?ا	46)�ا	

   r� : ت�Uر�	ع ا$&�  ا	&�$bD ا	��Wب?: م                                          .�

  ا� !.�Z ا�*	�ب@ ;ن �ط ا���5دة ��ى ا� �رب�O ح	D ا�/�ق ) : 11(ج�ول                                

 sب�W	ول ا��  .و	6�")4� ا	)�4ن? �8 ه�� ا	/��ج ن3$م بnن�Iء ا	&�رج ا	�9�اري ا	��	? ان�*�A �� ا	

  

  

  

  

  

  

  

#�Fا�:  )9(ا� �ي �ا�!��ار!.زی �ا���5دی H�b� أن D	ح O8 �رب�.  

0

1

2

3

4

5

Aا��ر�ق  Bا��ر�ق  Cا��ر�ق  Dا��ر�ق  Eا��ر�ق  Fا��ر�ق  Gا��ر�ق 

�ا'و&و$راط

�ا�د�()راط

 �ا�+��را�



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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I-2-  ا;ول  @�  :�*�8# ن!�$� ا�!	�ؤل ا�/�

  :    �� V*ل ا	��ول  و ا	�9I   ن*ح� �� �6? 

 s��K	رب ا��A  : �4ت����Kوت� و�U �Aءت ب�	� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت�KS 24  ك��Iت
?	��وب�	j . ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? : 3ا	/b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ، : 1  :ا	

  .�>/g �68 أن�Y�A 2 د�&3�ا#? 

-  s��K	رب ا��B  : �4ت����Kوت� و�U �Aءت ب�	� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت�KS 24  ك��Iت
 ?	��و2468  �$ . ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?: 3 ا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ، :2ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ، : 1: ا	

/<�g  ?#ا�A$أوت �Y�A. 

- s��K	رب ا��C  : �4ت����Kوت� و�U �Aءت ب�	� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت�KS 24  ك��Iت
 ?	��/2 �&�9 ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ، و�: 3ا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ، : 1: ا	

 .ت>/2K4 بlن�Y�A 2 	4)�ا	? 

-  s��K	رب ا��D  : �4ت����Kوت� و�U �Aءت ب�	� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت�KS 24  ك��Iت
 ?	��وه$ ب�	j . ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?: 3ا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ، : 1: ا	

�)� �Y�A أوت$A�ا#"� ?. 

  s��K	رب ا��E  : ?	����Kوت� و�U �Aءت ب�	��ت�4 ا	� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت�KS 24  ك��Iت
وه�ا �� ��"�Y�A 26 . ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? : 3ا	/b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ، : 1: 

  .د�&3�ا#? 

 s��K	رب ا��F  :�KS 24  ك��Iءت ت�U �A��7  و"(	 ���3رب� �W/ب �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� ت
 ?	��ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? وب�	j : 3ا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ،  1: ب�	��ت�4 ا	

 .ه$ �Y�A �&�4 :4}� �� إ	� ا	/&b ا	46)�ا	? 

 s��K	رب ا��G  :ا� g6�c� ت�KS 24  ك��Iءت ت�U �A��7  و"(	 ���3رب� �W/ب �D&�رو	ا �ن&�ط ا	�43د�
 ?	��. ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? : 3ا	/b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ،  :2ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ،  1: ب�	��ت�4 ا	

  .وآ�	j ه$ �Y�A �&�4 :4}� �� إ	� ا	/&b ا	46)�ا	? 

��)F� ن!�$�  -1-3�  :ا�!	�ؤل ا�/��@ ا;ول 

*V �� رب?  �ق�� �4&U ن*ح� أن sب�W	�46 ا��	K�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	�? ت/bI  ? ب�$	� )  U20(ل ا	
 �U$� Gو �D&�رو	ا ��g6 ا�ن&�ط ا	�43د�c� !4&ت ?��g6 ا	>�Kت  وا	XY�<c ا	c� ��	 $#/? ا�ول	ا %W3	ا

د� �KSت ن&b ا	�43دة ا	�Y�Wة ��رب 	�KS 2ت ن&�4A bدي واح�  b3 ، و	�9 ا	/&b ا	�43دي 	�\Gء ا	&�رب�4 ت��
  .ا	>�Kت ا�V�ى 

  �Dدرا rY��أن�U$� G 2 ن&�4A bدي ) 1999(  )1" (  UGould$	� " و "   Weinbergوا�/)�ج "و�A أ`)�e ن
�g6 ا	��Gت و�/>� ب2 ، وا	&�رب c� ?  ����4� ا	�6Al% �� ) ا	�Y�3 ا	���+? ( واح� �/W� ي�	ه$ ا �U�/	ا

                                                             
  1-  د. ح46% ا	&/4�ي .  د.8>�م ا	)�وي . ��U� �Dبs . ص 215 . 



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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?��g6 ا	&$اgA ا	c�  �4 ، و�3>� أن(D�/&	&�9ن ا	وا eA$	ا ?  s &$ا	�43دة ا	6$ب اD� 2U���ت>�د 2 وذ	j ب�ن
��4ر ا	/&b ا	�43دي ا	�ي �����  Vت&2/9 �� ا ?���KS g6ت ا	�43دة ا	c� j6�� ا	/��U ه$  �&K<+? ب���	ا �Y�3	ا

�U ��6x&4"�  ? |ن واح�  �ن اO:�9ل حb3  �3(� 2(W  ?  ت��3�W� G 2/9	�4ر ب4و�VGح2  ? ا�� �� 	gA$&6 ون
  . ه�� ا	>�Kت 

� 	�436دة ا	���+4� ب�4 ��رب?  �ق ا	I�ق `*m	ا�ن&�ط ا �U$ؤل ا�ول ن3$ل أن2 ت�W�وه/� و إ�Uب� �68 ا	
� ) U20(ا	�!اY�ي 	I6)�ب (W/&3�ا#? ب��	ا �Y�3	ت ا�KS %�	 �4&�رب	ا �4&U ن*ح� أن j	�3م ، وآ�	9�ة ا	
4� حR4 أن ه�	�8 j	ذ �U�و� ، �� إذا 	% ت�9  ? ا	&�ت)� ا�و	� �� حR4 اGن��Iر ت�?ء  ? ا	&�ت)� ا	�mن4(W/	ا �

ر�/y "، و�A أ:�ر  ?إ	� أن ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? �"�)� ا	&$gA ا	$bD ب�4 ا	/&��4 ا�وت$A�ا#? وا	46)�ا	
� ا	/&b ا	Renis likart  1961 ")1( .3	�94رت D�3ل �� �&�ر�� ا	/&b أن اGنD&�ر� �	ا#? إ�A$�4دي ا�وت

ن&$ذج ر�/y ( ا	�43دي ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  ه? 8&46� ت/�زل �8 ا	�43دة وه? ت&� ب�	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? 
4� ب�4 ا	/&��4 ا�V��� ، آ&� أ:�ر إ	� أن ) 	�94رت  ? ا	�43دة�D$	ا �أي أن ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ه$ ا	��	

� ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? �9$ن أ��D ��3رن� اGن��3ل �D&�ر� �	ا#? إ�A$�43دي ا�وت	ا b&/	ا �Dر�&� �
 y9"	? وا	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	ا �D&�ر� �	�3ل إ�  .ب�Gن

 �4	���g6 ا�ن&�ط ا	�43د��  ? U&4� ا	&�رب�4 ت�"� ه�� ا�ن&�ط ت�Vl ا�:�9ل ا	c� ت�KS � $آ&� أن ت:  

  .�$�U ب2469I ا�وت$A�ا#? ا	4c� ، وا�وت$A�ا#? ا	s(6 : #? ا	/&b ا�وت$A�ا* 

  .8)�رة r�!� �8 بU �4&4� أ:�9ل ا	�43دة ا	��&3�ا4#� : ا	/&b ا	��&3�ا#? * 

��ة ا	���� : ا	/b ا	�43دي ا	46)�ا	? *   ?  %9���$�U ب�9I ا	&�رب ا	46)�ا	? ا	&/b(7 أو ا	&\eA ا	�ي �
� ��رS�V8)24 ، و*	 �  . ا	�ي �3��ب  ? ت$ 2�4U	K��23 إ	� ت)/? ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#?  Fب ا	s��K ا	&&/$ح

1-4-  dا;و� ���  :اخ!+�ر ا�/���� ا�/�

48� ا�و	� ا	�? ت3$ل �K	ا �4+�K	ا e33ب " ت��(I6	 ي�Yا!�ا�ن&�ط ) U20(�&�رس ��رب?  �ق ا	I�ق ا	
 �� �� ا	�43دة ا	���+4`*m	"ا	ا rY��  :�Wب3� ا	&�رب�4 إ	� ا	�9I ا	��	? ، حR4 ت>/g ا	/

�  ا	/&b ا	46)�ا	?  ا	/&b ا	��&3�ا#?  ا	/&b ا�وت$A�ا#?  ا�ن&�ط  ا	�43د�

 B    ,   D A   ,    E    ,  G C    ,    F  ا	K�ق

��رب@ ا�/�ق ح	D ا;ن �ط ا���5دی� �0��<  )12(ا�"�ول.  

$� �`*m	ا �	K�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	�? )  U)U20$دة 	�ى ��رب?  �ق وب�	j �&9//� أن ن3$ل أن ا�ن&�ط ا	�43د�
� بت/bI  ? ب�$	� ا	W3% ا	$#/? وت�$زع ب4/�% ب>$رة ���3ر.  

�*ف ب4/�%  ? ا	>�Kت VGا �	&�رب�4 �"$د إ	ب�4 ا �`*m	ن3$ل أن ت$ � ه�� ا�ن&�ط ا rY��وت4WK�ا 	��� ا	/
4�  إ	� �Uن� ا	"��� �� ا	"<cI	ت ا�&W	وا XY�<c	8*وي وت% ذآ�ه� وا �W��4 ح	أ:�ر إ ?�/�S� ا�V�ى ا	

 �4� ا	�43د�� ا	���+4	�"  �S�/8 ع$+$� ? .  

  

                                                             
  1-  د. أح&� A$را�� .��U� �Dبs .  ص 216.



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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II-  @ن�Aا� @�ا	�[? ت6"[�  [? ا	��U20      %]W3 ه? ا	/&b ا	�43دي  ا�آm[� :[4$�8 ب[�4 �[�رب?  [�ق       :ا�!	�ؤل ا�/�
�&[� �468[�      ؟ وA[� ت[% و+[�  �+[4� أن ا�     ا	$#/? ا�ول وا	&$U$دة  [? ا	I[�ق ا	�!اY[�ي    "� ?]�ن&[�ط ا	�43د�[�  ا	

	K�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي ا	�? ت/bI  ? ب�$	� ا	W3% ا	$#/? ا�ول ه? ا	/&�? ا�وت$A�ا#? )  U20(��رب?  �ق 
  .وا	��&3�ا#? 

II -1 -  ض��  :ا�!	�ؤل ا�/��@ ا;ول ن!�$�  

 ?	��  :ا8�&�دا �68 ن��rY ا	��ول ن3$م بnن�Iء ا	&�رج ا	�9�اري ا	

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
�;  ا'و&�$�ا,
2,98

�3,22; ا����)�ا,

 �2,42; ا�+��0ا�

�ا'و&�$�ا,

�ا����)�ا,

 �ا�+��0ا�

  

#�Fا�:  )10(ا� �ا�!��اري �!.زی Oع ا� �رب�. "� d8�  . !.��fت درج�ت ص/�ت ا;ن �ط ا���5دی� 

II -2 -   @ن�Aا�  @�  :�*�8# ن!�$� ا�!	�ؤل ا�/�

  :    �� V*ل ا	�9I   ن*ح� �� �6? 

	&�رب ا�وت$A�ا#? ، `% �KSت ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� ان��Iرا ب�4 ا	&�رب�4 ت�KS ��46ت ا •
 $�  �� أ�A  ، أ�� ��$bD ت$ � �KSت ه�� اGن&�ط ا	�43د�(W/? ب	46)�ا	&�رب ا	ت ا�KS :2.42  �(W/	ب�

� 	b&/6 ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  و  2.98	b&/6 ا	�43دي ا	46)�ا	?، و (W/	�43دي  3.22ب�	ا b&/6	 �(W/	ب�
  .ا	��&3�ا#? 

II -3 - �$�!ن �F(����@ ا��Aن@ ا�!	�ؤل ا�/�:  

ن"s6 �68 وU$د ا�ن&�ط   نا	�ي أ:�ن� إ	�D 24ب�3 �&9//� أ V ��1*ل 6D% ا	�443%  ا	�cص ب�	&�$bD ا	��Wب?
� آ��ت?Dرا�	ا �/48 ?  �  :ا	�43د�

  

                                                             
7�  2.33 ��  أ�A إ	� �4I�  �ن2 ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا - - 1*Kc/� �(W/�43دي ب	ا b&/	ت ا�KS � $ت .  

�    إ	� �4I�  �ن2 3.66و   2.33 ب�4  ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا    -�D$��  �(W/�43دي ب	ا b&/	ت ا�KS � $ت .  

4�   إ	� �4I�  �ن2 3.66 ��  أآm� ا	��Wب? ا	&�$bD آ�ن إذا    -	�8 �(W/�43دي ب	ا b&/	ت ا�KS � $ت .  
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  :ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? * 

� ب�4 ا	43&��4  2.98ا	&�$bD ا	��Wب? ��Wوي   �W&	ا bDت3��)�  ? و �ت3 �وب�	��	?  3.66و  2.33 وه�� ا	43&
� ب�4 ا	&�رب�4 �D$�� �K<ب �I�  .ن3$ل أن ه�ا ا	/&b ا	�43دي �/

  :ا	/&b ا	�43دي ا	��3�ا#? *

و	9/�� ت&�4 أآm� إ	�   3.66و  2.33وه�� ا	43&� ت3� ت3��)�  ? ب�4 ا	43&��4   3.22ا	&�$bD ا	��Wب? ��Wوي 
 �&4A3.66 �43دي	ا b&/	ن3$ل أن ه�ا ا  ?	��� ب�4 ا	&�رب�4  ، وب�	"Kره� ��ت�(�� �&�9 ا8K<ب �I�/�.  

  :ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  *

و	9/�� ت&�4 أآm� إ	�   3.66و  2.33وه�� ا	43&� ت3� ت3��)�  ? ب�4 ا	43&��4  2.42ا	&�$bD ا	��Wب? ��Wوي 
 �&4A2.337Kc/� ره��(�� �&�9 ا8K<ب �I�  .� ا	&�رب�4 ب4 �،وب�	��	?  ن3$ل أن ه�ا ا	/&b ا	�43دي �/

II -4 -  �ن��Aا� ���  :اخ!+�ر ا�/���� ا�/�

48� ا	�mن4� أن�K	ا �4+�K	ي ت3$ل ا�Yا!��&� �68 ن&b ا	�43دة ا	���+4�  �"J% ��رب?  }� ا�واbD  ? ا	I�ق ا	"�
  ة  ��A% ا�وت$A�ا#? و ا	�463 �/�% �"�&� �68 ا	/&b ا	��&3�ا#?  وأ�A �/�% �68 ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  ?  �4Aد

� ا	��Wؤل ا	K�8? ا	�mن? V*ف ذ	j ، حR4 أ�q�ت  Dدرا rY��أن ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#?  -ا	/��rY  -و�Uءت ن
�246 ا	/% ا	�43دي ا	46)�ا	? `% ا	/&b ا	�43دي  ��رب?  }� ا�واbD  ? ا	I�ق ا	�!اY�يه$ ا�آm� ا8�&�دا �� #�ف  

  .ا�وت$A�ا#?  

3� �� ا	"��� �� ا	�را�Dت ا	�? ت&e اO:�رة إ	��4  ? وت4WK�ا 	��� ا	/��rY ن�K�آ� أن ه�� ا�4V�ة �U �Aءت �
 �� حR4 أن XY�<V ا	*�4(8  ?  }��J/	ا �Dرا�	ا)U20 ( �43دي	ا b&/	ا b&/	د ا�&�ت� � ب�	&�رب�4 إ	� ا8

  :ا	��&3�ا#? و	6�$+�4 أآm� ن3$ل أن 

� �9$ن اه�&�م ا	*b3  �8 ت�$�� -{K	�8اد و  8/� ه�� اOاح� ا�� �� ��g6 إ��9ن�4ت2 �ن2 �"6% أن�� |V� ��ح6c�
���8ء DGا �S�   2	 ��"ت ���g6 ا	&4W��� حc&�رب و�	ب ر+� ا�W�ز��دة إ	� ن7�2 ���� ا	*O �8آ

K	ان�4 ا$Aو �Yل ذات�4 ب6$ا�m��Gا �	&�دي ، آ� ه�ا �� "2 إ	&�3ب� ا	ت"$د 2468  ب� ?���s وا	&�Iرآ� �� ا�آ�ب� ا	
�"&�ل ا�6D$ب ا�وت$A�ا#? ا	&��Iد Dء �8 ا�/x�D&�رب  ? ا	ا �"�� �&� �46Vا�	ا.  

-  gA&$ا	ا g6�c� �� ���"���3 إ	� ا	c)�ة  ? ا	K� �3(� 2أن G2 إ�� ون7{K	*�8  ? ه�� ا	ى ا$�W� ر�% ت�3م
W� ا j	*�8 وب�	24 اU$&�رب  ? ت	ا �Vت� �8�&�د �68 وا	J�وف ا	�? ت$ا2�U وه/� ت)�ز أه&4G&�رب ا	ا �4��

 %Yا�	269 ا: ?  �S�V ?	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	ا.  

III -  )��Aا� @�� 	*8)? أواbD آ�ة ا	�3م  ? ا	W3% :  ا�!	�ؤل ا�/�(W/	+?  ب����	ى  ا�داء ا$�W� $ه ��
 bD$��$ى ا	&W� ى�"�� G 2نlت% ت��3��  �+�4 ب �Aي؟ و�Yا!�  .ا	$#/? ا�ول 	K�ق ا	I�ق ا	

�&�رات ت��46 ا	&)�ر��ت  ��Dا s��# �8 ��468 �<�&	)�4ن�ت ا	ل ا*V �68 دا�&�ن���U rYول ت��46  ا�داء  وا8
8$� �� ا	)�4ن�ت ت")� �8 ا	��ول  &�  ا	���+? ن7� �

III - 1- ض��   )��Aا�  @�ا	�cص ب/��rY ا�داء ا	���+? 	K6�ق  V ��11*ل ا	��ول رA% :ن!�$� ا�!	�ؤل ا�/�
� ن�7$+$ع ا	�Dرا�  �4	��  :ا	&�ر�Uت ا	�9�ار�� ا	
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III - 1 -1  8�ض ��g6 ا	&��م ا	���+4� ح�W ا	K�ق ا	���+4c&	 ت9�ارات ا�داء :  

 #�Fا�:) 11(ا� �ي ;!��ارا�!.زی�ا�/�ق ا��ی��� d8�  داء 

III - 1 -2 -  �46ت��K	ا �Wح ��g6 ا	&��م ا	���+4c&	 ت9�ارات ا�داء�  : ق ا	���+4

 �9I	ل ا*V ��)11(  2ن*ح� أن:  

�$��ت 	43&� ت9�ارات أداء ا	&��م ا	���+4� 	*8)�4 ه? * W� ث*` �U$ت:  

-  s��K	و�7% ا �&4A �68ى ا�ول وه$ ا�$�W&	اA  s��K	واE  s��K	واG �4ت��  .�68 ا	

-  s��K	و�7% ا ��$ى ا	�mن? و�lت?  ? ا	&�ت)� ا	�mن4W&	اC  s��K	واF �4ت��  .�68 ا	

-  s��K	و�7% ا �m	�m	ا ��$ى ا	�m	R و�lت?  ? ا	&�ت)W&	اB  s��K	واD �4ت��  .�68 ا	

III - 2 -1-  rY��� ا	/��ح  ? ا�داء ح�W ا	K�ق ا	���+4�  8�ض ن(Wن  

 #�Fا� :) 12(ا� �ارا�!.زی��! �+	�  ا��"�ح �@  ا;داء �d8 ا�/�ق ا��ی����ي �
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III - 2 -2-  rY��� ا	/��ح  ? ا�داء ح�W ا	K�ق ا	���+4�  ت��46 ن(Wن  

  :�� V*ل ا	�9I رA%  ن*ح� أن2 

� ا	/��ح  ?  أداء ا	&��م ا	���+4� 	*8)�4 ه? * (W/	 ت��$�W� ث*` �U$ت:  

-  s��K	و�7% ا �&4A �68ى ا�ول وه$ ا�$�W&	اD  s��K	واB  s��K	واG   �4ت��  .�68 ا	

�$ى ا	�mن? و�lت?  ? ا	&�ت)� ا	�mن4� و�7% ا	s��K ا	& -WE   s��K	واA   s��K	واF �4ت��  .�68 ا	

-  s��K	و�7% ا �m	�m	ا ��$ى ا	�m	R و�lت?  ? ا	&�ت)W&	ا. C  

III - 3 -  ض��#0 ��!�$� أداء �7!8< ا� ��رات و�*#�8 /�:  

III - 3 - 1- ���&�  ���رة ا	

  : ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ���رة ا	�&��� أداءن��rY  8�ض  -أ 

  #�F: ) 13(ا� �ح �@  ���ار و�.زی�"�  ح	D ا;ن �ط ا���5دی� أداء ���رة ا�! �ی�ن	+� ا�

  : أداء ���رة ا	�&��� ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ن��rY  ت��46 ب 

� � %A�9 رI	ل ا*V )13 ( ن*ح� أن:  

? ه? ا�آm� ت9�ار �داء ���رة ا	�&��� وا�آm� ن��ح�  ��4 ��3رن� ب)�A? ا	K�ق  �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا# -
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&1(ب( .  

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا - (Wح  �� ن��  .أداء ح�W %  : 80إ	� %  70	/
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&
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� ا	/��ح  ?  -(W4�ة  ? نV9/�� ا�	و ���&� �ق ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	?  ه? ا	�mن4� �� حR4 ت9�ار أداء ���رة ا	
  bD$��$ى أداء �W&ب ��Yأدا.  

ة ا�وت$A�ا#? ه? ا��A ت9�ارا �داء ���رة ا	�&��� ��3رن� ب)�A? ا	K�ق و	9/�� ا	�mن4� �� حR4   �ق ن&b ا	�43د -
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن.  

III - 3 - 2- 3)�ل  ���رة�DGا.  

�3)�ل  أداء ���رةن��rY  8�ض -أ DGا �  : ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�

  #�F: ) 14(ا� �ح �@  ���ار و�.زی�"�  ح	D ا;ن �ط ا���5دی� أداء ���رة ا��!5+�لن	+� ا�

�3)�ل  أداء ���رة ت��46 ن��rY  -بDGا �  : ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�

� � %A�9 رI	ل ا*V)14 ( ن*ح� أن:  

�3)�ل  وا	�mن4 -DGت9�ار �داء ���رة ا �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دة ا	ا b&ى أداء  �ق ن$�W&ح ب��� �� حR4 ا	/
  bD$�  . 1 $ق ا	&

�3)�ل ��3رن� ب)�A? ا	K�ق وه?  ا�و	�  -DGت9�ارا �داء ���رة ا  ?  � �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4
  �Wى أداء ح$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح ��.  

�  �� حR4 ت9�ار أدا -m	�m	?  ه? ا	46)�ا	�43دة ا	ا b&ح  ?  �ق ن��� ا	/(Wن ?   �m	�m	3)�ل  وه? ا�DGء ���رة ا
  bD$��$ى أداء �W&ب ��Yأدا.  

  

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	أ%  : 60إ bD$�  .داء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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III - 3 -3- ��$<�  ن�$ ا	&���   ���رة ا	

  : ن�$ ا	&���  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� ���رة ا	�>$�� أداء 8�ض ن��rY  -أ

  #�Fح �@  أ) : 15(ا��"�  .ح	D ا;ن �ط ا���5دی� داء ���رة ا�!0.یD ن*. ا� ���d.زی� ���ار ون	+� ا�

  

  : أداء ���رة ا	�>$�� ن�$ ا	&���  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� ن��rY   ت��46–ب 

� � %A�9 رI	ل ا*V)15 ( ن*ح� أن:  

�$ى -W&ب �أداء   �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� ت9�ار �داء ���رة ا	�>$�� وا	�mن4�  ن��ح�  ��4 ��3رن

g4"+1 .  

 �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4�  ? ت9�ارا �داء ���رة ا	�>$��  ��3رن� ب)�A? ا	K�ق و	9/�� ا��68  -

 bD$��$ى أداء دون ا	&W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح ��.  

 -   j	وآ�  ��$<�� �� حR4 ت9�ار أداء ���رة ا	m	�m	?  ه? ا	46)�ا	�43دة ا	ا b&ق ن�  ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن ?

�$ى أداءW&ب   g4"+.  

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح -  (W%  ��40  ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  :   %90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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III - 3-4 -   �  ���رة ا	&�او�

  : أداء ���رة ا	&�او��  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� 8�ض ن��rY  -أ

  

    #�Fرة) : 16(ا����  ح	D ا;ن �ط ا���5دی� ا� �اوh� �.زی� ���ار ون	+� ا��"�ح �@  أداء 

  

��rY ت��46  ن -ب �  : أداء ���رة ا	&�او��  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�

 �9I	ل ا*V �� %Aن*ح� أن ) 16(ر:  

-  ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wوا��68   ? ن � �ق ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	?  ه? ا�و	� �� حR4 ت9�ار أداء ���رة ا	&�او�
 g4"+ ى$�W&ب.  

  

� ا	/��ح  �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا	�mن4� �� حR4  ت9� -(Wن R44�ة �� حVوا�  �ار �داء ���رة ا	&�او�
  g4"+ ى أداء$�W&ق ب�K	ا ?A�(ب �  . 1 ��4 ��3رن

  

-  yK/ه? ب j	ق وآ��K	ا ?A�(ب � �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا��A ت9�ارا �داء ���رة ا	&�او�� ��3رن
�$ى ا�داء ��   �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? Wو�  �(Wن  .  

III - 3 -5 - �4�x�  ���رة ا	
                                                             

1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  %�Wأداء ح .  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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4� ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  8�ض -أ�x�  : أداء ���رة ا	

  

  #�F) : 17(ا��ا;ن �ط ا���5دی D	ح ��fi!رة ا����  �.زی� ���ار ون	+� ا��"�ح �@  أداء 

4� ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ت��46  -ب�x�  : أداء ���رة ا	

  

  :ن*ح� أن ) V %A)17*ل ا	�9I ر� �

4�  وا	�mن4�  ن��ح�  ��4 ��3رن� ب)�A? ا	K�ق  -�x� �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا�آm�  ت9�ار �داء ���رة ا	
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&1ب .  

  

4� ��3رن� ب)�A? ا	K�ق و	9/�� ا�68 �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4�x��  ?  ت9�ارا أداء ���رة ا	 �� �
�Wى أداء ح$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح.  

  

� ا	/��ح  ?  -(W4�ة  ? نV9/�� ا�	و  �4�x�� �� حR4 ت9�ار أداء ���رة ا	m	�m	? ه? ا	46)�ا	�43دة ا	ا b&ق ن� 
  bD$��$ى أداء �W&ب ��Yأدا.  

III - 3 -6 – ن�ة  ���رة�W&	ا  

� أداء ���رة ا	&�Wن�ة  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د 8�ض -أ� :  
                                                             

1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W% 60ن  �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F) : 18(ا��ا;ن �ط ا���5دی D	ن�ة ح�	رة ا� ���  �.زی� ���ار ون	+� ا��"�ح �@  أداء 

  : أداء ���رة ا	&�Wن�ة  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ت��46 -ب 

  

 %A�9 رI	ل ا*V ��)18 ( ن*ح� أن:  

-  R4ح ��  �	?  ه? ا�و	46)�ا	�43دة ا	ا b&ح  ?  �ق ن��� ا	/(W4�ة  ? نV9/�� ا�	ن�ة  و�W&	ت9�ار أداء ���رة ا
 bD$��$ى أداء �W&ب ��Y1أدا .  

  

-  ?A�(ب �� ا	/��ح  ��4 ��3رن(Wن�ة  و ? ن�W&	ت9�ار أداء ���رة ا  ?  � �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا	�mن4
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ق ب�K	ا .  

  

- �A$�43دة ا�وت	ا b&9/�� ا��68  ��  �ق ن	ق و�K	ا ?A�(ب �ا#? ه? ا��A ت9�ارا �داء ���رة ا	&�Wن�ة  ��3رن
   �Wى أداء ح$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح.  

  

III - 3 -7 –   9�ة	ا ��A رة���  

  : أداء ���رة �A� ا	9�ة  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  8�ض -أ
                                                             

1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  %$�  .bD أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F.زی: ) 19(ا�� �ح �@  ���ار و�"�  ح	D ا;ن �ط ا���5دی�)f� ا���ة  أداء ���رة ن	+� ا�

  : ت��46 أداء ���رة �A� ا	9�ة  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  -ب

 %A�9 رI	ل ا*V ��)19 ( ن*ح� أن:  

A? ا	K�ق  �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� ت9�ار �داء ���رة �A� ا	9�ة  وا	�mن4�  ن��ح�  ��4 ��3رن� ب)� -
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&1ب .  

  

 �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4�  ?  ت9�ارا أداء ���رة �A� ا	9�ة ��3رن� ب)�A? ا	K�ق وه? ا�و	� ��  -
  �Wى أداء ح$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح.  

  

ت$A�ا#? �� حR4 ت9�ار أداء ���رة �A�  �ق ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	? ه?  ? نyK ��ت)�  �ق ن&b ا	�43دة ا�و -
  bD$��$ى أداء �W&ح  ��4 ب��� ا	/(Wن ?  �m	�m	9/�� ا	9�ة  و 	ا.  

  

  

III - 3 -8– رة���    y �/&	9�ة �� ا	ص ا*c�Dا  

�c*ص ا	9�ة �� ا	&/� y  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  8�ض -أDأداء ���رة ا :  
                                                             

� ا	/��ح  -  1(Wن �� �A40أ  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 :  % 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F:) 20(ا�  �ح �@  ���ار و�.زی�"�  ح	D ا;ن �ط ا���5دی����رة ا�!P7ص ا���ة �O ا� ���E أداء ن	+� ا�

  

�c*ص ا	9�ة �� ا	&/� y  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� -بDت��46 أداء ���رة ا  

 %A�9 رI	ل ا*V ��)20 ( ن*ح� أن:  

�c*ص ا	 -Dت9�ار �داء ���رة ا �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دة ا	ا b&ح�  ��4  �ق ن��9�ة �� ا	&/� y وا	�mن4�  ن
  bD$��$ى أداء �W&ق ب�K	ا ?A�(ب �  . �3�1رن

  

- y �/&	9�ة �� ا	ص ا*c�Dت9�ار أداء ���رة ا R4ح �� ��   �ق ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	? ه? ا	�mن4(Wن ?   �m	�m	و ا
  bD$��$ى دون ا	&W&ب ��Yح  ? أدا��  .ا	/

  

�c*ص ا	9�ة �� ا	&/� y ��3رن� ب)�A?  �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#?  -Dت9�ارا أداء ���رة ا  ?  �m	�m	ه? ا
   bD$��$ى أداء �W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن R4ح �� �	ق وه? ا�و�K	ا.  

III - 3 -9 – رة��� y �/&	�68 ا bx7	ا :  

  :أداء ���رة ا	bx7 �68 ا	&/� y ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  8�ض -أ

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F: ) 21(ا� �ح �@  ���ار و�.زی�"��d8 ا� ���Eن	+� ا� Zi[رة ا����  .ح	D ا;ن �ط ا���5دی� أداء 

  :أداء ���رة ا	bx7 �68 ا	&/� y ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ت��46 -ب

 %A�9 رI	ل ا*V ��)21 ( ن*ح� أن:  

�  ن��ح�  ��4 ��3رن�  �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� ت9�ار �داء ���رة ا	7 -m	�m	وا y �/&	�68 ا bx
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ق ب�K	ا ?A�(1ب.  

  

 - y �/&	�68 ا bx7	ت9�ارا أداء ���رة ا  ?  ���3رن� ب)�A? ا	K�ق   �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4
   �4U ى$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح �� �	وه? ا�و.  

  

�  �� حR4 ت9�ار أداء ���رة ا	bx7 �68 ا	&/� y �ق ن&b ا	43 -m	�m	? ه? ا	46)�ا	ح   �دة ا��� ن(Wن ?  �و ا	�mن4
  bD$��$ى  $ق ا	&W&ب ��Yأدا.  

  

  

III - 3 -10 – رة���   �4Y�/m	>�ا�8ت ا	ا:  

4�  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  8�ض-أ Y�/m	>�ا�8ت ا	أداء ا:  

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F: ) 22(ا� �ح �@  ���ار و�.زی�"���$�� أداء ���رةن	+� ا�Aت ا���  ا���5دی�ح	D ا;ن �ط  ا��0ا

4�  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د��  ت��46 -بY�/m	>�ا�8ت ا	أداء ا:  

 %A�9 رI	ل ا*V ��)22 ( ن*ح� أن:  

-   �4� وا	�mن4Y�/m	>�ا�8ت ا	ت9�ار �داء ���رة ا �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دة ا	ا b&ق ن�  ?A�(ب �ن��ح�  ��4 ��3رن
  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ق ب�K	1ا.  

  

4� ��3رن� ب)�A? ا	K�ق وه?  - Y�/m	>�ا�8ت ا	ت9�ارا أداء ���رة ا  ?  � �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4
   �4U ى$�W&ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ح �� �	ا�و.  

  

-  �m	�m	? ه? ا	46)�ا	�43دة ا	ا b&ح    �ق ن��� ن(Wن ?  �m	�m	و ا  �4Y�/m	>�ا�8ت ا	ت9�ار أداء ���رة ا R4ح ��
  bD$��$ى دون ا	&W&ب ��Yأدا.  

  

  

III - 3 -11 -   &��رات	ا g6�c� أداء.  

�g6 ا	&��رات  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� ن��rY 8�ض  -أc� أداء.  

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
  -  �(Wح �� ن��  .أداء دون ا	&�$bD %  : 50إ	� %  40ا	/
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	80إ :  % �Wأداء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : ��90 ن��  .أداء �&



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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  #�F: ) 23(ا� �7!8< ا�.زی�  .ح	D ا;ن �ط ا���5دی� � ��رات ���ار أداء 
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 �ا�1(ط ا�+��را�

  #�Fح �@  : ) 24(ا��"�  ح	D ا;ن �ط ا���5دی� أداء �7!8< ا� ��رات �.زی� ن	+� ا�

�g6 ا	&��رات  ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�� ت��46 ن��rY  -بc� أداء.  

 %A�9 رI	ل ا*V ��)23 ( ن*ح� أن:  

�g6 ���رات ا�داء ا	���+?  �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3� - c&	 ت9�ار �mا#? ه? ا�آ.  

 - 6�c� ت9�ار ?   �  .���رات ا�داء ا	���+?  g �ق ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	? ه? ا	�mن4

 - 6�c� ت9�ار ?   �m	�m	ا#? ه? ا�A$�43دة ا�وت	ا b&ق ن� g  ?+���	رات ا�داء ا���.  

  

 %A�9 رI	ل ا*V ��)24 ( ن*ح� أن:  



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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�g6 ���رات ا�داء ا	���+? ،  �ق ن& -c� ح  ? أداء��� ا	/(Wن R4ح �� �b ا	�43دة ا	��&3�ا#? ه? ا	�mن4
  bD$��$ى أداء �W&1ب.  

 - 6�c�  ح  ? أداء��� ا	/(Wن R4ف �� ح ����رات ا�داء ا	���+? ،   g �ق ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ه? ا	�mن4
   bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ب.  

�6 �ق ن&b ا	43 -c�  ح  ? أداء��� ا	/(Wن R4ح ��  �m	�m	? ه? ا	46)�ا	دة ا�g   ، ?+���	رات ا�داء ا���
  bD$��$ى �W&ب.  

III - 4 -  �$�!ن �F(��� )��Aا� @�  :ا�!	�ؤل ا�/�

�  �9I	ل ا*V ��)11 ( ��g6 ا	&��م ا	���+4� ح�W ا	K�ق ا	���+4c&	 ي �)�4 ت9�ارات ا�داء�	ا ��ن
� ا	K�ق ��)� ��رب��4 ن&b ا	�43دة  ا	��&3�ا#? وا	�ي �� أه% Y�<V>2 أن2 ���4 	*8)�4 وه� Gو Eو Aأن ا	K�ق 

 G %�6"��� ا	*8)�4 �68 ا	�/�4K و�I� l�c	ب���� �� ا �&W&��رات و�	ا g6�c� �4K/ت ?  ���ل �� ا	����
 s��   ?	46)�ا	�43دة ا	ا b&رب��4 ن�� �(� �? ت9$ن  ? ا	&�ت)� ا	�mن4�  Eو  ��Ic�C  s$ن ا�KVOق ، أ�� ا	K�ق �

� 	��� ا	&��رات ون*ح� أن2 ر�% ���ل ا	���� وه��� ا	l�c ا	&W&$ح (W/	9�ار ب���� حR4 �8د ��ات أداء ا	
 %J"� ا �ن�Jن j	وذ �ب2 ا	9)4� ��3رن� ب�	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? إG أن ه�� ا	K�ق تlت?  ? ا	&�ت)� ا	�mن4

48� �&� �\دي  ���رات ه�� ا	K�ق ه? ���رات�&�6� ا	/W$ج ا	Aق و�K	8)? ه�� اG ى�	 ?�ت4/3�  �� ا	K�د�� ا	
4/3� ا	�? ه? أ�D�D ت"�&� �68 ا	9�ة �646�  ? ا��*ك ا	9�ة �&� ��63 �8د ا	&��رات ا	A �(Wن �	إ.  

� 	K�ق ا	/&b ا	�43دي  ا�وت$A�ا#? (W/	أ�� ب�D وB ?  �8د ت9�ارات ?  �m	�m	ا �أداء ا	&��رات   �?  ? ا	&�ت)
 ���ل ا	���� s47ت ?��4� ب"�4ة �8  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? و��U� ذ	j إ	� �&4!ات ا	�Y�3 ا�وت$A�ا#? ا	
 ��J&�رب ،و�	ن ب�� �� #�ف ا$K69&	&��م ا	�4 اK/��"� ا	*8)$ن �� 7$ن ا	&��x�ة و�9�K$ن  b3 ب� �� l�c	وا

 �68 �&�6� ا	&��رات ا	�? ت"A أن ?  j	�3 أ:�ر آ� ذ	دي ، و�K	6"� ا	وا�/)�رج ا ��Weinberg  �	$U وGold 
1995  �� ب�4 ا	/&b ا	�43دي 	6&�رب ودا "4�$A �A*8 $آ? أن ه/�ك�	8)? اG �68 e&ت ?�� ا	Dل درا*V ��

m&3�ا#? ه% ا�آ��	�43دي ا	ا b&/	8)?  اG أن �	إ �S$ت R4ح ، �W �/&	ر�� وا��� اOن��ز 	�ى ا	*�8  ? ا	
�g6 ا	&��رات  c� أة وت9�ارا  ? أداء�U)2( .  

�  �9I	ل ا*V ��)12 ( ��g6 ا	&��م ا	���+4� ح�W ا	K�ق ا	���+4c� ح  ? أداء��� ا	/(Wي �)�4 ن�	ا
�g6 ا	&��رات وه�� ا	K�ق ��)� ��رب��4 ن&�  Gو Bو Dن�� أن ا	K�ق c� ح  ? أداء��� ن(Wه? ا��68 ن ? 

(W/	ا#? ب��A$�43دة ا�وت	ق ا�K6	 �D وB  أن �	إ j	ب ذ�(Dأ �U�وت ، s��K6	 �(W/	&3�ا#? ب���	�43دي ا	ا b&/	وا
�� 7$ن ا	&��x�ة وG ���3$ن آ4m�ا �68 ا	&��ز � وت/�4Kه% �9$ن  ?8G)?  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#

 s��K6	 �(W/	وب� ، ��&3�ا#? ��U� ت2A$K ا	�ي ��)� ��رب2 ا	/&b ا	�43دي ا	� G	6&��رات �9$ن ب���3� �7&$ن
  �43��K	�43دي  ا	ا b&/	ا yKح)� ن�S ���V�4 ا�A�K	ح  �68 ا��� ا	/(Wن R4ح ��A وE   �43دة	:�9 ا �	إ

                                                             
1  -  �� �Aح أ��� ا	/(W40ن  : % g4"+ أداء.  
� ا	/��ح ��  -  (W%  40ن �	50إ :  % bD$�  .أداء دون ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  50ن �	60إ :  % bD$�  .أداء �
� ا	/��ح  ��  - (W%  60ن �	70إ :  % bD$�  .أداء  $ق  ا	&
� ا	/��ح  ��  - (W%  70ن �	أد%  : 80إ �Wاء ح.  
� ا	/��ح  ��  - (W%  80ن �	�4 %  : 90إU أداء.  
 -  �� �mح  أآ��� ا	/(Wز  %  : 90ن��  .أداء �&
� آ��� ،  -  2��D�34تد أ(�� . 64ص .  1997. ا	�3ه�ة .دار ا	9K� ا	"�ب? 2ط.   68% نyK ا	���+� ، ا	&�Kه4% وا	



��)F� ا��!�$� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�/0# ا�	�.ــــــــــــــــــــــــــــــ ��ض و�*�8# و  
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 s4+ 2/9	و ��)� :�9 ا	�43دة ا	��&3�ا4#�  ا	�ي �"�? ���ل 	�6��� s��K	أن ��رب ه�ا ا R4ح ،�ا	��&3�ا4#
  .ن&b ا	�43دة ا�وت$A�ا#? ب�	K���43  ا�V��� ن وه$ ا�A�ب إل  ���3رن

� ن��ح أداء ا	&��رات (Wن R4ح ��  R	�m	ا �أ�� ا	K�ق ��)� ��رب��4 ن&b ا	�43دة ا	46)�ا	?  �? ت9$ن  ? ا	&�ت)
ون*ح� أن2 ر�% ���ل ا	���� وه��� ا	l�c ا	&W&$ح ب2 ا	9)4� ��3رن� ب�	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? إG أن ه�� 

m	ا �8�&�د �68 ا	K�د�� وآ$ن �"J% ���رات ه�� ا	K�ق ه? ا	K�ق تlت?  ? ا	&�ت)Gا ?  �x	�(&6	 j	وذ ��ن4
 �D�/&	&�9ن ا	وا eA$	9$ن  ? ا� G ��/� �4m9	وا �494�  .���رات ت4/3�  G ت��V  ? إ#�ر U&� ت9

34� A&/� ب�$ز�� ا	K�ق ح�W أن&�#Aد �K<*8)�4 ب	6&�رب�4 �68 أداء ا	�43دي 	ا b&/	4� ا`lت ��% ا	�43د�� `% و	&"� 
  ���رات  A10&/� ب���46 أداء ا	*8)�4 	ـ 

�  ���&�� ن��rY ت��46 أداء ���رة ا	IA�/�: 

�$ى  $ق ا	&�$bD �� حR4 �8د ا	�&���ات W&ب �	ا�و �	�U �3ءت  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#?  ? ا	&�ت)
� ا	/��ح وذ	j آ$ن ���رة ا	�&��� �� أه% ��Jه� ا(Wن R4ح �� �	6"� ا	�&�8? ا	�ي �&4!  �ق ا	/&b وا	�mن4

�g6 أن$اع ا	�&��� ب&� c&	 ق�K	ل ه�� ا�&"�Dا �(W(  ح��� ا	/(Wن ?  �ا	�43دي ا	��&3�ا#?  ، أ�� ا	&�ت)� ا	�mن4
 %J"� ت9$ن ?� ? ذ	j ا	�&���ات ا	&��ز � ا	�? ت9$ن G ت/�� وذ	y98 j  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ا	

 �Aد �mح  ? ت&���ات�� أآ��6� �8ده� نW)�4 ا	I?ء ا	�ي ��"��6  ? ا	&�ت)� ا�و	� �� حR4 ا	/A %أ��ن ر� �mوأآ
� 	K�ق ا	/&b ا	�43دي (W/	وب� ، ���&�� �� حR4 �8د ��ات ا	m	�m	وا bD$��$ى  $ق ا	&W&ب ���&�أداء ا	

�W&ح ب��� ا	/(Wن R4ح �� �m	�m	وا ���&�$ى ��$bD �ن ا	4m9� �� ا�وت$A�ا#?  nن�� ا	�mن4� �� حR4 �8د ا	
� أو ا	3$ة و�4���!ا�/� ح�آ�4 �� ح�آ� وات��� ا	!��4 A�	ت&���ات�%  ت/3>�� ا  .  

�3)�ل  �DGت��46 أداء ���رة ا rY��� نIA�/� : 

 yK/	و j	�	 ى�Vا� ����3)�ل �� ا	D9$ن ا� ��U �� ���&69&� آ�ن ت  ���&��3)�ل �*ز�� 	&��رة ا	DGرة ا���
�3)�ل وا	�mن4� �� ا�D)�ب ا	&�DG&��رة ا	أداءا  �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دي ا	ا b&/	أن  �ق ا ��آ$رة �Dب�3 ن

 ?	���$ى  $ق ا	&�$bD 	9$ن ا	4m9� �� ه�� ا	�&���ات ت�&� U!ءا �� ا	&��ز � وب�	W&ح و ب��� ا	/(Wن R4ح
��(3	�� y98 ، ت&���ات  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?Dا ?  ��% أدا��Y  ? :�وط ت&�9  تS �9I"$ب� ?�ا	

�3)�ل وا�و	� DGت9�ار ���رة ا R4ح �� ���� وا	�4W�ة ��468 �&� ��"� ه�� ا	K�ق  ? ا	&�ت)� ا	�mن4(Aا�� ��
�$ى  $ق ا	&�$bD ، أ��  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  �	J�وف ا	�? ت9$ن  ��4 W&ح ب��� ا	/(Wن R4ح ��

�"��3)�ل ا	9�ة وا	�4W�ة ��468 �� ا	>"$ب� ب&�9ن ز��دة �68 ت��6 ه��  ا	�&���ات ا	&�آ$رة �Dب�3 تDا
 ?��$ى ا�داء ا	)�ن? ا	�ي �&4!  �ق ه�ا ا	/&b ا	�43دي وا	W� �Uت�ا �� �Uا��ا	&��رة ا	�4W�ة ا	��آ4� وا	�? ت

� ا	&�آ$رة �DبFeltz 1982   �3أ:�ر إ	��4 Dرا�	1(  ? ا(.  

� ن��rY ت��46 أداء ���رة ا �IA�/�  ��$<�	:  

4� إ	� ا	��أة وا	&W\و	4�  وا	��آ4! ا	���I وه�ا �� /K	وا �ت���ج ���رة ا	�>$��  ز��دة �68 ا�9�Oن�4ت ا	)�ن4
�"�  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� أداء 	��� ا	&��رات ��3رن� بK�ق أن&�ط ا	�43د�� أV�ى أ�� �� �

m	ا �� ا	/��ح  ��4 ه?  ? ا	&�ت)(Wن  R4ح ?��$ى +"y98 ، g4  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ا	W&ب ��ن4
�$ى دون ا	&�$bD  ا	I?ء W&ح ب��� ا	/(Wن R4ح �� �	�8د ��ات ا�داء وا�و R4ن% ح �تlت?  ? ا	&�ت)� ا	�mن4

4� ا�KVOقIV �وه?  ا	�ي �"y9 ت��K ا	*8)�4  ? أداء ه�� ا	&��رة وا	��آ4! ا	���I 8/� أدا��Y وت�/� ا	&��ز 
                                                             

  1 -ALDERMAN .R.B. Manuel de psychologie du sports. Edition Vigot . Paris.1986..pp264.265.   
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 �m	�m	ا ��  ا	�? أ:�ن� إ	�D ��4ب�3 بlن�� �&4!ة 	��� ا	K�ق ، أ��  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  �?  ? ا	&�ت)K<	ا
�$ى أداء +"g4 وت"$د ا�D)�ب 	9$ن ه�� W&ح ب��� ا	/(W&��� أو  ? ن	ن�$ ا ��$<�D$اء  ? �8د ��ات ا	

� ا��*ك 	96�ة �"�)�ة ز��دة 68(W�6 ن��� ب�ن4� �8	? وت�آ4! :��� وه? ا�:�4ء ا	�? ا	&��رة تA�4	 ى$�W� �
7� 	�ى ه�� ا	K�ق Kc/� ت9$ن ب>$رة .  

�   �� ن��rY ت��46 أداء ���رة ا	&�او�IA�/�:  

� ن��rY ���رة ا	&�او�� GحJ/� أن  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ه? ا�و	� �� حR4 أداء ه�� Dل درا*V ��
� ا	&&4!ة 	K�ق ه�ا ا	/&b ا	&��رة  وذ	j 	9$ن ه�� ا	&K<	ي ه$ ا�	دي ا�K	6"� ا	ب� �S�V رة 8? ���رة��

�$ى +"g4 وذ	U�� j� إ	� أن 8G)? ه�� ا	K�ق ه% W&ح ا�داء ب��� ن(Wن ?  j	آ� �	�43دي وه? ا�و	ا
�6��� ا		 j	&)�ر��ت وآ�	ر�)�ت وا��&&/$ح� 	�% ا�ح�W  ? ت/�4K ه�� ا	&��رة نJ�ا 	�9�اره% ا	 �4m9	�� V*ل ا	

ا	�43دي ا	��&3�ا#?  �? إن �Uءت ا	�mن4� �� حR4 �8د ��ات أداء ا	&�او�� بW)� ه���  b، أ��  �ق ا	/&
� ا	/��ح (Wن R4ح �� �m	�m	9/�� ا	�9ر و�ا	���� ا	&&/$ح 	�% وآ�	j ر�)� 8G)? ه�� ا	K�ق  ? اOب�اع واGب

%�� G &��رة	9$ن ه�� ا	 �U�� �Aو j	آ� g4"+ ى$�W&ب  b&/	ص ا$<cق ، وب�K	4�ا ��468  ? ه�� اmد آ�&�8Gا
� �� حR4 أداء ه�� ا	&��رة بW)� أن أدا�Y% 	��� ا	&��رة ت�% ب"�4ا m	�m	ا �ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ن�� ه��  ? ا	&�ت)
 �4IVو ��8 �/�3� ا	� �ع و  ? أح�W وأ+&� ا	J�وف بW)� �8م ر�)��%  ? ا	&��ز � وت�&� ا	&W\و	4

� ا	/��ح 	���% ه? ا�و	� ��3رن� ب�	K�ق ا�V�ى بq �(W�وف اGن��ز ا	&�آ$رة ا�KVOق (W/  j	�9 ر�% ذ	و
 g4"+ ى أداء$�W&�9 ب	ب�3  و�D.  

�   �4�x�� ن��rY ت��46 أداء ���رة ا	IA�/�:  

494� ت��V  ? ا	6"� ا	�&�8? ت���6 ت���9 آ)4�ا وات>�ل داY% ب�4 ا	*8)�4 ز��د�4� ه? ���رة ت9�x�ة �68 ا	
ا�9�Oن�4ت ا	)�ن4� وا	&��x�ة ب��&� آ� أو ب"W� u\و	�4ت ا	!��4 ، آ� ه�� ا	>�Kت e6"U  �ق ا	/&b ا	�43دي 
�$ى W&ح ب��� ا	/(Wن R4ح �� �ا	��&3�ا#?  ? ا	&�ت)� ا�و	� �� حR4 ت9�ار ا�داء 	��� ا	&��رة و	9/�� ا	�mن4

6� ا	c)�ة 	�ى A �	إ �U�� j	وذ  bD$�ا	*8)�4 وه��y ا	���� وه$ ا	I?ء ا	�ي ��"�6% �3$�$ن أداء  $ق ا	&
بlداء ه�� ا	&��رة أح�4ن�  ? �q �4�و �� ، أ��  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  ��ءت ا	�mن4� �� حR4 ت9�ار 
 b3  2Y�K�أداء ه�� ا	&��رة 	g"7 اGت>�ل  ب�4 ا	*8)�4 و	9$ن آ� �Ic� �8G ت�&� �W\و	�4ت إ+� 4� واآ

�Yداlح ب��� ا	/(Wن �"�9�94? ا	�ي أ��8 ا	&�رب وه? نyK ا�D)�ب ا	�? ت�� و �V�� �� s  ? واU)�ت2 وا	�D% ا	
 �Wى أداء ح$�W&ب  �"Kت9�ار ه�� .  ? ا�داء ��ت R4اء �� ح$D �m	�m	?  �? ا	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	أ��  �ق ا

�$ى أداء ��$bD  96$نW&ح  ��4 ب��� ا	/(Wن R4&��رة أو �� ح	ا  �Sآ)4�ة وت$ا �48�&U �6��ه�� ا	&��رة ت
وت/��% ب�4 ا	*8)�4  ? ت4x� ا	&�اآ!  وه$ ا	I?ء ا	�ي G �9$ن ��$ �ا ب�9I آ)4� 	�ى ه�� ا	K�ق ز��دة إ	� 

 �4Vا� �8�D �ب�	ا ?  �S�V %�7"�8ة ب�Wو� � �+O4"$ن ت��3% ا��W� G �4(8*	ا �"�  .ا�8)�ء ا	)�ن4� ا	�? ت

�  rY��� نIA�/�  ن�ة�W&	ت��46 أداء ���رة ا:  

 b&/	أن  �ق ا Gإ �4�x�36� ب&��رة ا	"�ر�% أن�� ه? آ�	j �� أه% ��Jه� ا	6"� ا	�&� ?8	yK/ ا�D)�ب ا	&
ا	�43دي ا	46)�ا	? ه? ا�آm� أداء 	��� ا	&��رة وذ	j بW)� أن أدا�Y%  	��� ا	&��رة ���ف إ	� ا	�>$ل �68 ا	9�ة  

� أوU!��4 ب�ر	2 �� #�ف اW9"ت �� j	&��رة وذ	أداء ه�� ا ?  ?��c	4% اJ/�	� 	�	�6x� j اGرت��ل �68  ا	
�$ى أداء ��$bD،  ? ح�4 أن  �ق ا	/&b ا	�43دي W&ب �m	�m	ا �� ا	/��ح ا	�? ت�"� ه�� ا	K�ق  ? ا	&�ت)(Wن

W&ح  ��4 ب��� ا	/(Wن R4&��رة أو �� ح	ت9�ار ه�� ا R4اء �� ح$D ��$ى أداء  $ق ا	��&3�ا#? ه? ا	�mن4
ا	&�$bD  وذ	U�� j� إ	� ���6)�ت ه�� ا	&��رة ا	�? ت�$ا � s� XY�<V ه�� ا	K�ق و	�9 تl`4� نX3 ا	c)�ة 

� �� حR4  ?�\دي إ	� �8م ت���343  ? ب"u ا�ح�4ن  ،  ? ح�4 ن�� أن  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#m	�m	ه? ا
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	�� G ��&� #�ب� ا	&��ز � و�3�>� �68 ت"46&�ت ا	&�رب �&�  �8د ت9�ار أداء ه�� ا	&��رة �ن �"J%  |داءات�% 
 �Wى أداء ح$�W&ح ب��� ا	/(W��6 ا��68  ? ن"��.  

� ن��rY ت��46 أداء ���رة �A� ا	9�ة    �IA�/�:  

8� رد ا	K"� و�Aرات �D 3$ة و	ا �m� �ت���6 ���رة �A� ا	9�ة �Aرات ذه/4� ��m ا	�آ�ء وا	�/)\ و�Aرات ب�ن4
494� ت��&�m  ? ا	�&$A� وا�8دة ا	�&$A� إ+� � إ	� ا	&��x�ة وا	&��ز � ، و�� V*ل ت��46 ن��rY أداء ه�� ت9

��6)�ت2 �� � s ت$ا �(W&��رة ب	ا ���	أداءا  �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دي ا	ا b&/	&��رة ن*ح� أن  �ق ا	ا
�$ى أداء  $ق W&ح ب��� ا	/(Wن R4ح �� �ا	&�$bD  وذ	j بW)� ه��� ا	���� XY�<V ه�� ا	K�ق و	9/�� ا	�mن4

وا	&)�درة ا	�ي �\دي إ	� ا�KVOق  ? ب"u ا�ح�4ن ، و�4� ب"�4 �8 ه�� ا	/��rY ن��  �ق ا	/&b ا	�43دي 
� ا	/��ح بW)� ا	>�ا�� ا	���Iة �� #�ف ا	&�رب�4  ? ت�)s4 ه��  ?ا�وت$A�ا#(Wن R4ح �� �	وه? ا�و

 �S�V ح� ذو ح���*D ت9$ن ?�� �Uءت ن��rY  �ق ا	/&b ا	&��رة ا	(W/	ا yK/6&�ا "�4 ، وت3��)� ب	 �(W/	ب�
 �S�V �A�46	ا g"+و �4	��ا	�43دي ا	46)�ا	? وا	�? ت"�)� آ�	j �� أه% #��A% 	�6>$ل �68 ا	9�ة و	�9 اGرت

 bD$��$ى أداء �W&ب �m	�m	ح ه? ا��� ن(Wن �	4� أدى إVا� �8�D �رب ? .  

� ن��rY ت��46 أداء ���  �IA�/�   y �/&	9�ة �� ا	ص ا*c�Dرة ا:  

 ?  %U��&	�68 ا �&�ا 	ق ا$Kت  s��# �8 y �/&	م ا�A �� 9�ة	>$ل �68 ا�	9�ة ه? ا	ص ا*c�Dرة ا���
 �4� إذا ت% أدا��Y   ? إ#�ر U&�8? 1+�  1و+"4	�"  �mت9$ن أآ �و�)�4 	/� .  )1(أي أن�� ���رة د �48�  �د�

	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ه? ا�آm� أداء 	�� ب�8�)�ره� �� أه% ا	��ق ا	�? ت"�&� ت��46 أداء ه�� ا	&��رة أن  �ق ا
�$ى أداء ��$bD  بW)�  �8م ا	/��ح  ��4 W&ح  ��4 ب�����Uع ا	9�ة وا	�mن4� �� حR4 ا	/DG ق�K	��468 ه�� ا

���Uع ب�4U �9I  ? ا	bc ا	��$�? ، أ��  �ق ن&b ا	�43دي ا	46)�ا	?  �? أ��7 ت"�&� آ4m�ا 8DG &��رة	�6 ه�� ا
 R4ح �� R	�m	&�آ! ا	��6  ? ا"�� �� ����	 �4	�"K	وا �8��ا	9�ة و	 ��/9	yK/ ا�D)�ب ا	�? ذآ�ن�ه� �Dب�3 ت�3 ا	/
�$ى دون ا	&�$bD   ، ونJ�ا 	XY�<c6 ا	&&4!ة 	K�ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? �Uءت ه�� W&ح ب��� ا	/(Wن

�8 �� R	�m	&�آ! ا	ق  ? ا�K	ن ا ?�$��  ? ا	R6m ا	�S�V ��468 د�&�8Gا �د ��ات ت9�ار ه�� ا	&��رة نJ�ا 	63
   bD$��$ى �W&ح ا�داء ب��� ن(W&�آ! ا�ول  ? ن	ءت  ? ا�U �  .و	9/�� نJ�ا 	6>�ا�� ا	� �48

�    y �/&	�68  ا bx7	ت��46 أداء ���رة ا rY��� نIA�/�:  

 ��% ب>$رة  �د�� y �/&	�68 ا bx7	ا)Uد �ع ر �U�	 � ( �48�&U رة$S أو ) �و�A �9$ن  ? ) د �ع ا	&/�3
��V g6$ط ا	6"� وه$ �"�&� �68 ا	�/s4W ا	�&�8? ب�4 ا	*8)�4 و����6 ب�ل ا	4m9� �� ا	��� ا	)�ن? آ&� أن2 c�
  y �/&	ا �&��"&� 	�6>$ل �68 ا	9�ة أو ت"��4 هW*�8 ،وت	ا �� ا	&�رب و	y4 ب��)�cارت)�#� و`�34 ب b(ت��

V2 و	94? �9�6� ا	�D% ا	c6)2(.  

�g6 ا�D)�ب ا	&�آ$رة �Dب�3 ن*ح� �� V*ل ت�646/� 	6/��rY ا	&�>� ��468 أن  �ق ا	/&b ا	�43دي c&	 ا�Jون
 g6�c� ?  ن�� ت3$م ب��� y �/&	�68 ا bx7	�43م ب�	�8د ��ات ا R4ح �� �	ا�و �ا	��&3�ا#? ت9$ن  ? ا	&�ت)

���4 ���ل ا	���� ا	&&/$ح �� #�ف ا	&�رب وه$ �V$ط ا	6"� نJ�ا 	��)� ا	*8)�� ?�� ا	 �+O�4  ? ت��3% ا
� ا	/��ح (Wأن ن ��ا	I?ء ا	�ي �� "�% إ	� ب�ل ���$د آ)6D y9"/� �4)�  ? ت$ �34%  ? أدا�Y% 	��� ا	&��رة 	�	j ن

  bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ق و ب�K	ا ?A�(ب �، أ��  �ق ا	/&b ا	�43دي 	��� ا	K�ق ت7"�%  ? ا	&�آ! ا	�m	R ��3رن
494� ا	�? ت&4!ه%  �%  ? ا	&�ت)� ا	�mن4� �� حR4 |دا�Y% 	��� ا	&��رة نJ�ا �9�ا�وت$A�ا#?  /J�ا 	6>�ا�� ا	

                                                             
1  - René Taelman . FOOTBALL Technique et performance. Edition amphora . paris .1995. p 267 . 
2 -   p 272 . 
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  �4��  ? ه�ا ا	&��ل واآ��Y�K% ب��)s4 ت"46&�ت ا	&�رب ز��دة إ	� ا	��47� ا	)�ن? ا	 �+o	 %�&��3ت %�(/��	
�"�6%  ? ا	&�ت)� ا�و	�� ��  �m9� ?��$ى y98 ، �4U  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ا	W&ح ا�داء ب��� ن(Wن R4ح

 ��"�6%  ? ا	&�ت)�  �A�46	ا X3ن �(W)�ن? ب	د ا$�� ��4 ا8�&�د ا	*8)�4 �68 ب"�7% و�8م ر�)��%  ? ب�ل ا	&
�  �� حR4 ت9�ار أداء ا	&��رة  ونJ�ا 	��6	� ا	)�ن4�  �% G �3$�$ن ب��� ا	m	�m	وه$ ا �&��رة إq ?  G�وف �Dن�

  bD$��$ى  $ق ا	&W&ب ��Yح  أدا��� ن(Wن  R4ح �� �  .ا	I?ء ا	�ي ��"�6%  ? ا	&�ت)� ا	�mن4

�   �4Y�/m	>�ا�8ت ا	ت��46 أداء ���رة ا rY��� نIA�/�:  

�  �K<ب %�4� �� أه% ��Jه� تK$ق ا	s��K �68 ا	s��K ا	&/� y ، وتY�/m	>�ا�8ت ا	ق  ? ا$K��)� ا	"� ��8G ( د�
 �8G �+ ( y �/�4� ت���ج إ	� ا	K3! أو أر+4� ت���ج إ	� ا	��ا � ا	&I�وع أو إ	� ا	Y&��رة ه$ا	وت9$ن ه�� ا

 �8�W	ا s��# �81 .�4U ?اد ب�ن�"�Dت اG��	8?  ? آ� ا��Wون*ح� أن�� ت.  

�و	� �� حR4  ت9�ار أداء و	�3 و+"e ن��rY ت��46 ه�� ا	&��رة   �ق ن&b ا	�43دة ا	��&3�ا#?  ? ا	&�ت)� ا 
 %�6"�4� وا	W)� داY&� ه$ ���ل ا	���� ا	&&/$ح �� A)� ا	&�رب 	*8)�4 ا	I?ء ا	�ي �Y�/m	>�ا�8ت ا	رة ا���
�$ى أداء  $ق ا	&�$bD  أ��   �ق ن&b ا	�43دة W&ق ب�K	ا ?A�(ب �� وا	�mن4�  ن��ح�  ��4 ��3رن �+O��3$ن ا�

4� ونJ�ا 	�K$ق ا	)�ن? ن��ه� ه? ا�و	� �� ا�وت$A�ا#?  �? ا	�mن4�  ?  ت9Y�/m	>�ا�8ت ا	ارا أداء ���رة ا�
   �4U ى$�W&و ب ��Yح  ? أدا��� ا	/(Wن  R4ت?  �ق . حlت �وأ4V�ا و 	/yK ا�D)�ب ا	&�آ$رة  ? ا	&��رة ا	�Wب3

4�  و ا	Y�/m	>�ا�8ت ا	ت9�ار أداء ���رة ا R4ح ��  �m	�m	? ه? ا	46)�ا	�43دة ا	ا b&ن ��Yح  أدا��� ن(Wن ?  �m	�m
  bD$��$ى دون ا	&W&ب.  

�  �� ن��rY ا	���46 ا	"�م 	Eداء ا	���+? ح�W ا�ن&�ط ا	�43د�IA�/�:  

 �U�� j	وذ �Dرا�	رات �$+$ع ا��� g6�c� ت9�ارا  ? أداء �m&3�ا#? ه? ا�آ��	�43دي ا	ا b&/	ق ا�  �(�ت"
4� إ	� ���ل ا	���� ا	�? �&/��� ا	&�رD�Dأ �K<ب %�A�KV4"�% 8/� إ�Iوت � �+O��3% ا�ب ا	��&3�ا#? 	*24(8 	

 ��g6 ا	&��رات ،  �	�Y�3 ا	��&3�ا#?  ? ه�� ا	&�ح6c� ق و�9�رون أداء�KVOا �Aن 8$ا$Ic� G  %�6"�� �&�
$U�&	ا rY��ة  ا	"&��� ��ى أن ت"6% ا	*�8 	6&��رة وت�9&2  ��4 ه$ ا	��ف ا�ول ا	�ي �lت? A)� ه�ف ت�s43 ا	/

 �6��� ا��*ك 	96�ة تW&� 	�% ب�9�ار ا	"��� �� ا	&��رات ا	�? ت(W% ن�	�4 �48�  ? ا	6"� ا	�? ت�&�إ+� � إ	� ا	
 �� ن��ح أداء ه�� ا	K�ق �lت?  ? ا	&�ت)� ا	�mن4(Wن*ح� أن ن j	�	3)�ل ، و�DGوا ���&�ح�4زة ا	9�ة ��m ا	

�$ى أداء ��$bD  نJ�ا 	63� V)�ة ا	*8)�4 و�8W&ق ب�  y98 &��رات ، وه�ا	ا g6�c� �4  ? أداء�م ت�9&�% ا	
4�&4! أداء ا	*8)�4 ب�	>�ا�� واGن7)�ط و�8م   rY��ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ا	�ي ���% ��رب24 آ4m�ا ب�	/

�ا#? ا	&��ز � وا	�43م بlدوار إ+� 4� وب�	j �9$ن �8د أداء ه�� ا	&��رات أ�A ��3رن� بK�ق ا	/&b ا	�43دي ا	��&3
 ���I	*8)�4 ا	ص ا��	  j	وذ ،   bD$��$ى أداء  $ق ا	&W&ب  �	ا�و �� ا	/��ح  ت�"�6%  ? ا	&�ت)(W�9 ن	و
 ��"�اد ا	)�ن? ا	��4 ��3رنDGا �	إ ��  إ+� (D�/&	وف ا�J	ا ?  �(D�/&	&��رة ا	ح  ? ا�داء و ت��3% ا���68 ا	/

�g6 ا	&��رات   ب)�A? ا	K�ق ، أ��   �ق ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	?c� �8د ��ات أداء R4اء �� ح$D � �?  ? ا	&�ت)
 ��4  s4 $�� ا	/��ح وا	(Wن R4ى .أو �� ح�Vق ا��K	ب� �8�&�د �68 ا	K�د��  ? ا	6"� ��3رنGا �	إ �Uرا j	وذ

4� ا	*8)�4 	"$ا�A ا�KVOق و	6�"$د �68 ا	6"� ا	K�دي وآ�	 j	g"7 اGت>�ل ب�4 ا	*8)�4 IV �8م �(Wب
�$ى  �86م ا	�/s4W ب4/�%  حR4 ن�درا �� ���ث ت�W6W 	ـ وW&	ا �Uت�ا �	ط ز��دة إ$�c	ا g6�c� ?  ت&���ات

��اU� ا�داء �� حR4 ا	%9 � j	&�4ان ت�3 وب�	*8)�4  ? ا	ا ��"� ح�آ4� �)  ا	�9�ار( ا	)�ن?  ? ا	&�ح6� ا	�mن4
� ا	/��ح( وا	/$ع (Wن ( �D�3 أ:�رت درا	و ،Feltz 1982 &	&�رب ا	ا �Y�3	ا ��آ$رة �Dب�3 إ	� أن #)4"

                                                             
1 - Idem. p 185 . 
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26 ���% ب�	"&� وبI�وط ا	/��ح أآm� �� اه�&��2 ب�	*�8"�	�	j ن�� أن ��رب? ه�� ا	K�ق  )1(ا�وت$A�ا#? ت
 �Wت/� ، و��آ� حG$ب� g6�c� ?  �4(8*	ب�4 ا �Aر�  �KS %ي �)�3 أه�	)�ن?  ا	47� ا��8/�ن� ���&$ن آ4m�ا ب�	

ا	&�رب ، ا	!�*ء ، (	2   م	/&b ا	46)�ا	? ��3K ت�آ4!� بW)� آm�ة �>�در ا	�"46&�ت ا	�? ت8�3*وي أن �8G ا
� أو	� حR4  ...) ا	�&�$رUر ب�ر$�&�إ+� � إ	� ت>$ر� ا	cI>? وA�اءت2 	6&)�راة  ، أ�� �>�ر `3�2  �$ ا	

�8G 2 ، أ��Yى أدا$�W� �68 ة�:�(� y9"/� 2468 2�cD ر ب2 أو$�&�ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  أن إ:�دة ا	
 �3m	 &>�ر ا�ول	&�رب ه$ ا	ح�4 ، ا ?  ?Y�/` اع�S 2  ? أولA$Kى ت�	 �S�V ?)�ن	اد� ا�"�D2 �� ا�3` �&�W�

� 	/&b ا	�43دة ا	��&3�ا#? (W/	2 ب�WK*�8  ? ن	2ا .  

III -5-  �A��Aا� ���   :اخ!+�ر ا�/���� ا�/�

� ن��rY ا	��Wؤل اIA�/ل ت��46 و�*V �� ى$�W� أن ��8G)? أواbD آ�ة ا	�3م  ? ا	W3% ا	$#/? 	K�8? ا	�m	R ن
  :��ت� ح�W ا	/&b ا	�43دي ب�	��ت�4 ا	��	?  ا�ول 	K�ق ا	I�ق ا	�!اY�ي

�$ى أداء  $ق ا	&�$bD :  �ق ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#?  - 1W�.  

�$ى أداء ��$bD :  �ق ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#?  - 2W�.  

3 - b&/	ق ا�  	46)�ا	�43دي ا	ا?    : bD$��$ى أداء �W�.  

 �� e339/�� ت�	ا#? و�A$�43دي ا�وت	ا b&/	ق ا�  �� s3��� 	% تm	�m	ا �48�K	ا �4+�K	�9 أن ن3$ل أن ا&� j	وب�
  . �ق ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? وا	46)�ا	? 

IV-  �ا��اب @�  :ا�!	�ؤل ا�/�

� ن8G �J)? ا	I)�ب ��ه$ ا	/&b ا	�43دي  ا	&/��4A ?  �Dدة  -4�U*8)�4  �� و	(اU20 . (؟  

 �4	��4� ا	+�K	ا �ت% و+ �� : وآ�Unب� أو	4�U*8)�4  �� و	�4دة اA ?  �D�/&	?  ه$ ا	46)�ا	�43دي  ا	ا b&/	ا �(�"�
  ). U20(ن8G �J)? ا	I)�ب 

IV- 1-  �ا��اب @���ض ن!�$� ا�!	�ؤل ا�/�:  

�)�4ن رV �� %A*ل ا	/��rY ا	�cم �UOب�ت ا	*8)DG�42 �68 ا  rY���c*ص ا	/D9//� ا&� %Aول ر��وا	&)4/�  ? ا	
 �4	��  :ا	

  ا	46)�ا	?   ا	��&3�ا#?  ا�وت$A�ا#?  ا	/&b ا	�43دي

1605  2153  1325  ��&$ع ا	�ر�Uت  

  28.6  38.4  23.6  ا	&�$bD ا	��Wب?

�+�O): 13(ا�"�ول Pى ا��� �ا� /]8 �ب@ �\ن �ط ا���5دی�	ا�* Z�.! ا� .  

IV- 2- #�8*�  �ا��اب @�  :ن!�$� ا�!	�ؤل ا�/�

  :ن*ح� أن  )V �� )13*ل ا	��ول

                                                             

 Edition Vigot . Paris.1986..pp264.265.. Manuel de psychologie du sportsALDERMAN .R.B.   -1  
.  153ص . ��U� �Dبs . ح�W 8*وي . د   -2  
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 �Y�3	? `% ا	46)�ا	ا �Y�3	ت  ا�KS ��46*8)�4 ت	6)� �� #�ف ا# �m&3�ا#? ه? ا�آ��	ا �Y�3	ا b&ت ن�KS
 �m	�m	ا �  .ا�وت$A�ا#?  ? ا	&�ت)

IV- 3- �ا��اب @���)F�  ن!�$� �*�8# ا�!	�ؤل ا�/��:  

 ���ر ا	*8)$ن �KSت ا	�Y�3 ا	��&3�ا#? وذ	j ب�	/J� إ	� �&4!ات2 وY�<V>2 ا	�? ت�$ا s �� ه�� ا	&�ح6V�3 ا	
 ���� R4ح �4��% ا	"&��<c: �� ان�$U ب�ازnب %�	 �&W� �ا	*8)�4  ? ه�� ا	�W  ? ت$ � ه��� �� ا	���

9��  ، آ&� أن ه�� ا	&�ح6� ا	"&��� ت�&4! بW �/&	ر�� وا��$ن ا	&4$ل واGت��ه�ت وا�راء �&� ��"�  ? ا	
 �W	*8)�4  ? ه�� ا	أن ا �	8*وي إ �W4� حIا��$ر، و� g6�c� ?  /�3ش	ل وا��ا	*8)�4 �&64$ن إ	� ا	
 �S�K	ا e�&D د إذا�&���A g6 ت>� إ	� ا	c� 2/8 ب��ق �("� u �	&)�:�ة  ه�ا ا	ا �4A$K	7$ن ا�وا�� ا ��

��4ر ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ب�ل ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ، أ�� ، آ� ه�� ا	"$ا�� أدت   )1(Vا �	*8)�4 إ	ب�
��4ره% 	b&/6 ا	�43دي ا	��&3�ا#? �68 ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ب�	��% �� أن2 �$ � آ� ا�D)�ب ا	&�آ$رة �Dب�3 Vا

�$��ت ا	"�	4�  U�4� ذ	j إ	� آ$ن أن XY�<V ا	&�رب ا�وت$A�ا#? ت�$ا s �� ا	*8)�4 ا	W&	�4 و ذوي ا�+�/
�$ى ا�داء ، آ&� أن ه�ا ا	/&b ا	�43دي ��W% ب"�م ات�7ح ا	&W\و	�4ت وا	&��م �&� W� ت�3م �46&8 s4"� 26"�� �&� ،
 �4	${W&	ن�% اlن آ$ �<��"� ب"u ا	*8)�4 ه% ا	&���`�4 ب�D% ا	s��K و�� j	*8)�4 ، آ�	ت�آ4! ا g"7�

c� �&� s��K6	 ���:�(&	ا s��K	ا �V>�ا��ت دا	/!ا�8ت وا	4� �� اm9	ا s6 . ?	46)�ا	�43دي ا	ا b&/6	 %�&��3أ�� ت
��4ره% 	b&/6 ا	�43دي ا	��&3�ا#? Vص ا$<cت% ذآ�ه� ب ?�  �68 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#?  U�4� إ	� ا�D)�ب ا	

IV- 4- �?ا��اب ���  :اخ!+�ر ا�/���� ا�/�

4� ا	�اب"�  أن+�K	ت3$ل ا 	ا b&/	8)? اG �Jن ��U*8)�4  �� و	�4دة اA ?  �D�/&	ه$ ا �(��43دي  ا	46)�ا	?  �"
 �(W/�7 بK&	&3�ا#? ه$ ا��	�43دي ا	ا b&/	ن� أن ا�Uو �اب�	8? ا�K	ؤل ا�W�ا	I)�ب ، و�� V*ل ت��46 ن��rY ا	

�&$ع � �� R48)? حG ت�>� �68  2520آ)4�ة �� #�ف �/9&� �U2153در 	ب4/&� ت�>� ا ، �Uدر b&/
� ، وب"�� ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا# �681605  ?ا	�43دي ا	46)�ا	U1325بـ  ?در .    

 s3��48� ا	�اب"� 	% ت�K	ا �4+�K	ن3$ل أن ا j	وب�.  

V-  @ن�A@ ا�	ؤل ا��$��	ى أداء " :ا�!.!	��� ه. ن Z ا���5دة ا��ی���� �8 �رب�O ا���جt  وا�/?�ل �@ ر�� 
�+@ ا�F+�ب�)U20  (ا$�ي ؟���ة ا�q"ق ا��F�5م  �@ ��ق ا�  "  

V-1-  @ن�A@ ا�	ؤل ا��$��	ا�! �F(���: 

 rل ب�ن���&"�Dب�SPSS  rY��ت% ح�Wب �"��� ارت)�ط بD�4$ن ب�4 ا�ن&�ط ا	�43د�� وا�داء ا	���+? و�Uءت ا	/
 ?	��  :آ&� �$+��� ا	��ول ا	
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 ا2ر&�0,�ت

ا�;�E ا���
دي 
0�ا��� ا�

ا�;�E ا���
دي 
ا7و��Xا�� 

ا�;�E ا���
دي 
Xا� ا��ی��

]
   ا7داء ا��ی

-.875- .877 343. 1 
م/
مB ار�0
ط 

��ن� ب�

]
 ا7داء ا��ی
 م��aى ا��_��  050. 010. 010.

 ا�/�د 7 7 7 7

.030 -.507- 1 343. 
م/
مB ار�0
ط 

��ن� ب�
ا�;�E ا���
دي 
Xا� م��aى ا��_�� 050.  246. 949. ا��ی��

 ا�/�د 7 7 7 7

-.793- 1 -.507- .877 
م/
مB ار�0
ط 

��ن� ب�
ا�;�E ا���
دي 
Xا� م��aى ا��_�� 010. 246.  033. ا7و���

 ا�/�د 7 7 7 7

1 -.793- .030 -.875- 
م/
مB ار�0
ط 

��ن� ب�
ا�;�E ا���
دي 
0�ا��� م��aى ا��_�� 010. 949. 033.  ا�

 ا�/�د 7 7 7 7

  

�# ار�+�ط ب���.ن ب�O ا;داء ا��ی��@ وا;ن �ط ا���5دی� �?) : 14(ا�"�ول �.  

  :�� V*ل ن��rY ن��rY ه�ا ا	��ول ن*ح� أن 

�  �0.343"&�ل ارت)�ط بD�4$ن ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? وا�داء ا	���+? ه$  �	Gى د$�W� �/80.05  

�  ��0.877+? ه$�"&�ل ارت)�ط بD�4$ن ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? وا�داء ا	� �	Gى د$�W� �/80.01    

� 0.875- �"&�ل ارت)�ط بD�4$ن ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? وا�داء ا	���+? ه$  �	Gى د$�W� �/80.01  . 
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 �F(���:  

  :�� V*ل ت��46 ا	/��rY ا	�Wب3� ن3$ل أن2 

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? وا�داء ا	 �(U$و� ��$A ارت)�ط �A*8 أي أن ه�� ه/�ك ،  ?+���

 ��$Aو �� #�د�A*8 ?ه �A*"	ا. 

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? وا�داء ا	���+? ، أي أن ه��  �(U$و� �K4"+ ارت)�ط �A*8 ه/�ك

 �K4"+و �� #�د�A*8 ?ه �A*"	ا. 

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? وا�داء ا	���+? ، أي أن ه��  �(	�Dو ��$A ارت)�ط �A*8 ه/�ك �A*"	ا

 ��$Aو  �4W98 �A*8 ?ه. 

V-2-  ��  :اخ!+�ر ا�/���� ا�?�

 �Dرا�	ا ���	ن? �m	ا ?W4Y�	ؤل ا�W�4� ا	"��� ا	�? ت% و+"��  �Uoب� �8 ا	+�K	ت3$ل ا: 

� ب�4 ن&b ا	�43دة ا	���+4� ا�وت$A�ا#? و ا�داء ا	���+? ،  ? ح�4 (U$� �4 وY�<إح �� ارت)�ط دا	A*8 ه/�ك

�A*8 د$U?  و	46)�ا	&3�ا#? و ا��	ا �6)4� ب�4 ن&b ا�داء ا	���+? و ن&�? ا	�43دة ا	���+4D �4Y�<إح �	Gذات د  

  ، R4ى ح�Vاء أ!Uأ ?  s3��4� �A ت�e33  ? ب"u أU!ا��Y و	% ت+�K	أن ه�� ا �و��)�4 	/� �� ا	/��rY ا	�Wب3

(U$�4 و�Y�<إح �� ارت)�ط دا	A*8 ي �3$ل أن ه/�ك�	ء ا!�� ب�4 ن&b ا	�43دة ا	���+4� ا�وت$A�ا#? ت�s3 ا	

� ب�4 ن&b ا	�43دة (	�D�4 وY�<إح �� دا	A*8 ي �3$ل أن2 ه/�ك�	ء ا!�6	 �(W/	ب� j	+? ، وآ����	وا�داء ا

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? A*"	ي �3$ل أن ا�	ء ا!�ا	���+4� ا	46)�ا	? وا�داء ا	���+? ،  ? ح�4 أن ا	

��s3 حR4 أ`)�e ا	/��y98 rY ذ	j  وا�داء ا	���+?� %	 �(	�D�4 وY�<إح �� ارت)�ط دا	A*8 ?ه.  
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VI-  ��  :ا� ��)F� ا�?�

  �6m&�� ا	��	4� �A حe33 أه�ا �� وا	&Dرا�	ت9$ن ا ، R�(	ت اGؤ�Wت g6�c� rY���  نIA�/ل 8�ض و�*V ��

 ?6� �� ?  �D�Dأ:  

�$ى أداء 8G)? ا	I)�ب  	9�ة ا	�3م   ?  �ق�"� � أ`� ا�ن&�ط ا	�43د�� 	6&�رب4 -W� �68 �)U20 (  %W3	ا �ب�$	

  .ا	$#/? ا�ول ب�	I�ق ا	�!اY�ي 

� ا�ن&�ط ا	�43دة ا	���+4�  	6&�رب�4 ا	&$U$دة  ? ه�� ا	K�ق  - �"�.  

4�   ? ه�� ا	K�ق -	�"  �m6&�رب�4 ا�آ	  �� ا�ن&�ط ا	�43دة ا	���+4 �"�.  

- 4`lت �4K4آ �4� آ� ن&�4A bدي  ? �"� 	�"K&�رب�4 ب	*8)�4 ، وت)>4� ا	6&�رب�4 �68  أداء ا	 �� ا�ن&�ط ا	�43د�

 ����g6  ا	&$اgA ا	�? �&�9 �>�د c� . �V| u �4دي ورA b&ض ت)/? ن�Kت ?�  .وا	J�وف ا	

�$ى أداء 8G)? ا	I)�ب  -W� � �"�)U20  ( ي�Yا!�  .	9�ة ا	�3م   ?  �ق ا	I�ق ا	

�Vل ا*V آ&� �6? و�� j	ب"��7 وذ s3ب"��7 ، و�8م ت� s3ت� �	6/� إS$ت R�(	�4ت ه�ا ا+�  g6�c� ر�(:  

48� ا�و	� ت3$ل  ��K	ا �4+�K	ق :" ا�I	ة ب�4  �ق ا� $�� �� �� ا	�43دة ا	���+4`*m	إن ا�ن&�ط ا

4� حR4 و�Uن� أن ب"u ا	&�رب�4 �"�&�ون ا	/)." U20(ا	�!اY�ي 	I6)�ب +�K	ه�� ا e33ت� �Aو b&

�&�ون  ا	/&b ا	�43دي "� ���V|ا#? ، و�A$�43دي ا�وت	ا b&/	ا �&�ا	�43دي ا	��&3�ا#?  ، و�/�% �� �"

 .ا	46)�ا	? 

�  �48� ا	�mن4�K	ا �4+�K	�43دة :" ا	ا b&ي �68 ن�Yا!��&� �"J% ��رب?  }� ا�واbD  ? ا	I�ق ا	"�

وبe/4 . 3�ا#? وا	46)�ا	?   ?  �4Aدة  ��A% ا	���+4� ا�وت$A�ا#? و ا	�463 �/�% �"�&� �68 ا	/&b ا	��&

� ا	&�4ان4� ا	�? A&/� ب�� أن ن>g  ا	&�رب�4 ت3��)� �"�&�ون �68 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? Dرا�	ا rY��ن

. بW3/� �&/4% ب�A? ا	&�رب�4 ب�4 ا8�&�ده% �68 ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? و ا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? 

4� 	% ت��s3 وب�	j ن3$ل أن ه�� +�K	ا. 

�  �m	�m	ا �48�K	ا �4+�K	ا ": ?  bD$��$ى ا	&W� ى�"�� G ي�Yا!�إن أداء  �ق ا�واbD  ? ا	I�ق ا	

�  ." أح�W ا	��GتDرا�	أن ب�4  �ق �$+$ع ا �/	 �+$�	 �� ا	&�4ان4Dرا�	ا rY��ه/�ك : و	�U �3ءت ن

�$ى  $ق ا	&�$bD  ، و 3W&و  3 �ق ب ، bD$��$ى ا	&W&ق ب�   bD$��$ى دون ا	&W&واح� ب  s��

. �4(Wن e33ت� �4+�K	ن3$ل أن  ه�� ا j	وب�. 

�  �48� ا	�اب"�K	ا �4+�K	ا":  ��U*8)�4  �� و	�4دة اA ?  �D�/&	?  ه$ ا	46)�ا	�43دي  ا	ا b&/	ا �(�"�

�)�4ن ا	&$ 2U	U20 " (�4(8*(ن8G �J)? ا	I)�ب DGل ا*V �� �� ا	&�4ان4Dرا�	ا �/	 e/4وب ،  �/48
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� أن Dرا�	ع ا$&�� �� R48)? حG آ)4�ة �� #�ف �(W/�7 بK&	&3�ا#? ه$ ا��	�43دي ا	ا b&/	ا

� ت�>� �68  2520/9&� �U2153در 	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	ب4/&� ت�>� ا ، �U�681605  ?در 

� ، وب"�� ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#U1325بـ  ?در .  s3��4� 	% ت+�K	ن3$ل أن ه�� ا j	وب�.  

�  �4� ا	"��+�K	ا#? و :" ا�A$ا�وت �� ب�4 ن&b ا	�43دة ا	���+4(U$� �4 وY�<إح �� ارت)�ط دا	A*8 ه/�ك

6)4� ب�4 ن&b ا�داء ا	���+? و ن&�? D �4Y�<إح �	Gذات د �A*8 د$U+? ،  ? ح�4 و���	ا�داء ا

� ا	". ا	�43دة ا	���+4� ا	��&3�ا#? و ا	46)�ا	? Dرا�	ا ��4�� ارت)�ط &�4ان4� أن وأو+�e 	/� نA*8 ه/�ك

 �� #�د�A*8 ?ه �A*"	+?  ، أي أن ه�� ا���	ا#? وا�داء ا�A$�43دي ا�وت	ا b&/	ب�4 ا �(U$و� ��$A

� ب�4 ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? وا�داء ا	���+? ، أي أن (U$و� �K4"+ ارت)�ط �A*8  �U$وت ، ��$Aو

� ، ب4/K4"+و �� #�د�A*8 ?ه �A*"	+? ه? ه�� ا���	? وا�داء ا	46)�ا	�43دي ا	ا b&/	ب�4 ا �A*"	ا �&

 ��$Aو  �4W98 �A*8 ?ه �A*"	أي أن ه�� ا ، �(	�Dو ��$A ارت)�ط �A*8 . �9 أن ن3$ل ه��&� j	وب�

4� ت�e33 بc>$ص ��4Y!U ا	&�"�436 ب�	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? وا	/&b ا	�43دي ا	46)�ا	? ، و	% +�K	ا

�!ء ا	�cص ب�	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? ت�e33  ? ا	 . 

�$ى �3)$ل و�W&� ب��$ر W� $ه �4/K	ا ��$ى ��رب? ه�� ا	K�ق �� ا	/�ح4W� أن �	رة إ�:Oر ا��آ&� ت

�$ى  أداء 8G)? ا	I)�ب W�)U20 ( �	إ �و	�9 ت"%�34 #��3� ات>�	�% ب�	*8)�4 وت"���6% �"�% إ+� 

�(c/	ده%  ?  �ق ا$U"&� ر�% و	وف ا�q  ���Yا!�  .ا	

  .و ? ا�4V� ن��l أن ن9$ن و 3/� و	$ �4Y!U  ? ت/�ول ه�ا ا	&$+$ع   
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  :خ�� � 

  �68 ���$&8 ?   e3Kات ?�� أن�� �Uءت V* � 	6"��� �� ا	�را�Dت ا	&�آ$رة �Dب�3 وا	Dرا�	ه�� ا rY��ن3$ل �8 ن

، و	�9 ه�� ا	/��Koontz  rYآ$ن�! /g4 أ 467� ا	/&b ا	�43دي ا	��&3�ا#? �68 ب�A? أن&�ط ا	�43دة ح�W ت>

�! أ:�رت 	2   ت$ا s آ4m�ا �� 	�  �DدراFeltz 1982  �W�43دي ت9$ن ح	ا b&/	ا �ا	&�آ$رة �Dب�3  ? أن  "�	4

 �W9	وا ?Vا��ا	&$gA ا	���+? ، حR4 أن ا	/&b ا	�43دي ا�وت$A�ا#? ت9$ن 	2  "�	4�  ? ا	&$اgA ا	�? ت�W% ب�	

� �>"�  ا	�$ s4 ب4/�� 	�ى ا	*8)�4 ، آ&� 	2  "�	4� ، وآ�	j  ? ح�Gت  Uب�ر  �7A�/�وU$د �$اgA وات��ه�ت �

�  ? ح�Gت S�V j	ى و�9$ن ذ$�W� �4Wب�ل ه�ف ت� rY��� ا�و	�  ت�s43 ا	/Uر�	ه� �� ب� ?�	�ى ا	K�ق ا	

 2��&�ب�	*8)�4 ، وب��ا اGت��� ت4W� ت�اU� ا	/��rY وه�ا ب�8�)�ر أن ا	&�رب ا�وت$A�ا#? ���% ب�	"&� أآ)� �� اه

  �4KA$&	ا ���J/	ا?  ���J/	ا �Dرا�	ب/�  ? ا �� �A+?  و���	ر�� ا���  ? ��4ان ا	S�V �43دة	�43دة ا	ن&$ذج ا

 �D$46	 �4KA$&	اYesser1990ت\آ� أن،  م ���Jوه? ن  �A ،�� ف�q �Wح �� �ا	�Y�3 ا	�ي �>�6 	�43دة ��ح6

�� أن �3$د ا	/�س ح�W إ��9ن�4ت�% و:c>�4ت�% آ&�.  �6<� G	J�ف أو ��ح6� أV�ى� �Y�3	د �68 أن ا�Iأن و.ت

��4� أن ��9I ن2WK ح�W �� &�رب ا	W� ���J/	ا ���	ل و 3ً� �"K	رات  ت$ �ا�Aت و�A�# �� 2وإ��9ن�4ت أ���

6&�رب 	وه/�ك دوران ر�4W4Yن . و8�ا�4A �"&� �68 ت��وزه� أو ا	��463 �� أ+�اره�  �$���U ن�$ ا	��ف

 ���J/	ه�� ا s +? و���	24 اU$*8)�4ا ه&� ت	4" �I% ، وت�	&��م 	ا u�$K46&�ت وت"�وت�4K!ه% �% وإ�Y��8% ا	

و�68 ا	"&$م  .بlن�WK% ور � `3��% بlن�WK% وإ��8ءه% ا	>*ح�4ت و��Iرآ��%  ? ات�cذ ا	3�ار �����%  �داء

� أن ه/�ك أرب"� أن&�ط �� ا	*8)�4 ��J/	ه�� ا e�+&�رب وه? أو	د �% ا�<� �A ءة�K9	ا �Uدر �Wد ح���ت

 g49� ف ه�� ا�ن&�ط*�V&�س، وب��	&�رب وا	آ&� �6? ا �4�I�� ا	�$24U وا	Uدر:  

��& �ًW	�46A 2/9 ا	�K9ءة ا	*�8 إذا آ�ن   -1�  ?x(/4  6&�رب	�4�I�8� ا	�$24U وتg4Kc ا	�U ز��دة.  

�4�	&�رب �K9ءة  "�6 اا	�&�س و�46A ا	 �46A ا	*�8وإذا آ�ن   -2I�8�? ا	�$24U وا	�U ز��دة.  

�4� أآm� �� ا	�$24Uا	*�8  آ�ن أ�� إذا -3I�6	 �U&�س  �$ ب���	�46 اA 2/9	ءة و�Kح� آ�S.  

�4�  nذا -4I�6�u�$K أي ا	�463 �� ا		 �U�9 آ)4�  �$ ب��Iم ب!�  وا	�$24U ��  آ�ن �Sح� آ�Kءة و���&y و�6

  .2 ح��� ا	�>�فYإ��8

� �� أ �7و��J/	ه�� ا �(�و	�	j ن3$ل أن . ا	/J���ت، وe(` �A ن��ح�� ب�9I آ)4�  ? أرض ا	$اA� ن�� ن"

 ��/� �"$د 	9$ن ا	J�وف ا	"��� ا	&��4� ب��� ا	K�ق ا	���+4Dا#?  ? �$+$ع درا�A$&�رب ا�وت	ح ا��ن

� ه�ا ا	D6&�ر	6&�ر�)� 	آ)4�ة  �68�  ��4 ت"�? أو	$��K	ا� �اد ا XY�<Vن� ب"�4 و�Vاذا أ �S�V �43دي	ا b&/

4	�3�8�)�ر ا	&�ح6� اGنGا�� وا8�)�ر أن ا	&$D%  ا	��	? 	6)�$	� ا	$#/4� 	I6)�ب  ��Yا!�ا	�? ت&� ب�� ا	9�ة ا	

 ��  ? V$ض ت��ب��Yا!�� �68 ا	9�ة ا	A�I&	ا ��)� أول ت��ب� 	��  ? :��69 ا	���� ز��دة �68 ر�)� ا	�4}"�

  .� ا	&$D% ا	�3دم ان�*�A � اGح��اف 
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  ا�)!�اح�ت وا�!.ص��ت 

 �(D�/� ول و ن�اه��/���اح�ت وا	�$�4Sت ه?   ? ا	&AOا �� �6&U �9 أن ن$رد&�  �Dرا�	ا rY�� ? +$ء ن
  �S�V �K<ب ���Yا!��$ى ا	9�ة ا	W� ��$ه%  ? ت��W+? آ% ت���	&�4ان ا	ص ب��c	"6&? ا	ا R�(	ا ��$��	

��8 �K<ب ���Yا!�� آ��ت? وا	���+� ا	 :  

� ا	&�ت)�� ب"6% ا	/yK و%68  -1S�V ?+���	ر�� ا��اOه�&�م ب�	�را�Dت وا�ب��ث ا	�? ت�/�ول �$ا+4� ا	
�&� ا	�!اY�ي �4� ا	&S$<Vو ��&�ع ، �� اح��ام #)4"UGا.  

2-  ��g6 ا�:�cص وا	�4}�ت ا	&�ت)�c� ى�	�4 ���ه% �W+? وت���	&�4ان ا	�4  ? اm)�ح	�8ة ا�W�
  .درا�Dت�%  ب&$ا+4�

  :اOه�&�م ب�	&�رب ا	���+?  	I6)�ب وذ	V �� j*ل  -3

�  �V2 داA$3ح g6�c� ?+���	6&�رب ا	4&�� و�7&� J/7)��� وت	  �و+� �Aن$ن تW4Dl? 	��� ا	&�/
 .ا	/$ادي ا	���+4� آ&� �$ � 	2 ا	"�4 ا	9��%  

�g6 ا	��$رات: اGه�&�م ب�	�9$�� وا�8Oاد ا	/8$?  �c&ب �� ا	&�ت)��  وذ	j ب&$اآ)m���	وا�ب��ث ا
�g6 ا	"6$م ا	�? ت��V  ? ��4ان ا	��ر�� ا	���+? c&ب. 

� ت�e إ:�اف V)�اء دو	�44  ���I(	ا �4&/� .إU�اء دورات 	6&�رب�4 ت�"s6 ب&$ا+4� ا	�43دة وا	
4-  /�$9�  :ون3>� ب�	j ا	K}�ت ا	�Iب� ، وذ	V �� j*ل :  ?اGه�&�م ب�	��ن� ا	

��ات4��4ت ب"4 �Dا �3)� و+�W&	&�ى ح$ل ت9$�� وإ�8اد ر��+4? ا	ة ا�. 
�  �Aق  أو �68 ا��K	&)�:� �68 ه�� ا	اف ا�:Oا ?  ���Yا!�4� �68 ا	9�ة ا	S$	4}�ت ا�	اك ا��ا:

�&�W&	ا �(A&�ا	ق  ةا�K	ا ���	. 
�  2	 b�c� $ه�� s 2 و �S2 و	$S�68 +&�ن و ��W	وا � .ز��دة ا	�8% ا	&�دي 	��� 	K6}�ت ا	�Iب
� �8G ح&��� ا �S�V ب�I	�8 ا*	)U20 ( ��g6 ا	�"��Aات ا	&I)$ه� واGن���ز�c� ��. 
�"s6 ب&��رات اGت>� �� �� �S�V ?&46"��$ا� ا	W� 2 ��&� آ�ن� وا	�$ار  لاGه�&�م ب�g43m ا	*�8 وت48$
�4 8&46� ا	�D ��$9$اء 	o#�ر -5  W��	 �ات أو ا	�"�ون وا	����9  ب�4 ا	K�ق ا	���+4� وا	&"�ه� ا	"4&6

  �4(8*	.  

 �U��	ا yء ون��  ? أ���Vوا� XY�3/	ا u""&� ب	ي ه�ا ا��و�68 ��ار أي ���$د بI�ي G ب� أن ت"
 �6&"�W&	ا �Y�D$	أو ا �D&�رو	ا �إ	� �� �$�U/� إ	��4 ، ونJ�ا 	&��ود�� ه�ا ا	)�D R$اء �� ت"s6 �/2 ب�	"4/

� وآ�	��I(	وا ���Gت2 ا	!�/4� وا	&�9ن4� g6�c� ه�ا أو ?  R�(	ا �4D$ت �j ا	&"� 4� ، ن$S? بlه&4
  :ا	&$+$ع ��  V*ل 

�  g6�cو� ��g6 ا	K}�ت ا	�Iبc� j	$#� وآ�	ا s#�/� g6�c� �&I4	 R�(	ت ه�ا اG��� �4D$ت
 � .ا	�c>>�ت ا	���+4

ا	�43م ب�را�Dت أV�ى ت�"s6 ب�	�43دة ا	���+4� ورب��� ب&�4x�ات ت�ب"� أV�ى �68 ��ار ا	"*�Aت  �
UG+? ا���	ى ا�	+� �	+? أو ���8 ا���	ى ا�	ز ��48� دا�V ا	K�ق ا	���+4� ، دا "4� اGن�&� 

�  ?&46"��$ى ا	W&	ا �m� ى�Vأ �63�W� 4�اتx�ا	�43م ب�را�Dت أV�ى ت�"s6 ب��داء ا	���+? ورب��� ب&
�mأو #�ق ت�ر�� ح�� �Y�Dام و�c�D+? ،أ`� ا���	اف ا�� ...	*�q ، �8ه�ة اGح
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  

  : قسم                                                                         : كلية               

  اآلداب العلوم االجتماعية                                                      التربية البدنية و الرياضية    

  

  : أخي الكريم 

يادة الرياضية للمدربين على أداء العب أتشرف أن أضع بين يديك هذا االستبيان الخاص بمعرفة أثر أنماط الق   

كرة القدم ، وتعد هذه الدراسة رسالة الستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير اختصاص إرشاد نفسي 

رياضي بجامعة محمد خيضر بسكرة ، وأطلب منكم التكرم بقراءة كل عبارات االستبيان بتمعن واإلجابة عليهـا  

  .في الخانة المناسبة لكل إجابة ) X( بمأل الفراغ أو بوضع إشارة

إن مساهمتك في تعبئة هذا االستبيان بدقة وموضوعية سيكون له األثر الكبير في الحصول على نتائج واقعيـة ،  

لذا نأمل أن تحظى عندكم ببعض اإلهتمام ، كما أعلمكم أن كل البيانات التي ستدلون بها سوف تعامل بسرية ولن 

  .البحث العلمي تستخدم إال في أغراض 

   .شاكرين وممتنين لمجهودكم وتعاونكم معنا 

  

  

  

  

  

:ا	�ـــــ�	�   

 أحــــــــــــــــ&� رو�ــــــــــ/?

Ahmedro05@yahoo.fr 
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��  ا�+��ن�ت ا�?�

:...................................................................................................................ا	s��K ا	���+?   

  :�8د D/$ات ا	"&�  ? ��4ان ا	��ر�� ا	���+? 

- �Aأ  �W&V ��)5 ( ات$/D. (  ) .......................... 

 ...........................(  ) .D/$ات ) 10(إ	� ) 5(��  -

� ) 15(إ	� ) 10(��  -/D.(  )............................. 

� ) 20(إ	� ) 15(��  -/D.(  )............................. 

� ) 25(إ	� ) 20(��  -/D...............(  )............... 

-  �� �m25(أآ ( �/D.(  )................................... 

  ............... (  ) .،    G ............... (  )   ن"% :    ��/� ا	��ر�� ه? ا	&�/� ا�و	� 

  :إذا آ�n�58� n ��.یO �@ ا�!�ریD ا��ی��@ 

-  ��468 �<��  ......................................................................................................:..................ا	��Iدة ا	&

� ا	��ر��  -Uى در$�W�................ :  

  

 

  :.................ا	&�Iرآ�  ? ا	��ب>�ت  -

 

 

n��+� ��ب�5  إذا آ�:  

-  �� ا	���+4D&&�ر	ات ا$/D 6"�  :....................................�8د	�8 ا gA$�  :..............................................��ة ا	

-  ��4  e("	 ��$ى ب�$	W� �68أ:...........  

  

-  �A�"�� ا	KS........:..........................  

  

  

-  D�Pآ �ن"�زات ا� *55yا ..........................................................................................................................:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

:..........................................................................................................................   �رباyن"�زات ا� *55� آ -
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

  

 �U1در   �U2در   �U3در  �Uب* در 

        

�&Yأب�ا  أح�4ن�  دا 

      

 %W3	1ا  %W3	2ا   %W3	3ا   j	4� ذ� 

        

 دو	? ه�وي  ����ف
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مدربينلـاستبـــــــــــيان خـــــاص با-  

H(دا$ � ا�?+�رات ا�� �+��h أب�ا ن�درا أح��ن� 

01 Cح���� ب���5ن.ن ا��اخ8@ �8/�ی ��/!�      

      ��Fرك ��+�w �@ ا��7ذ ب?} ا��5ارات 02

      �/�� آ��Aا �@ � w8 خ�رج أو)�ت ا�? # 03

04 O�+�Pب��  w�      اه! ��w ب��? # أآ+� �O اه! �

�� ��H�/�8 ب�� ��م وا�.اج+�ت��ا�@ )�رات ا 05� O�+�P�       

�+�w ب?��ا �O ا�? # 06� E��"�      

07  H�[?ب O� O�+�Pا� wإ�� @�!Fی.       

�+���ة ذإ 08 Uه�ف �5.م ب�ن!�5د d58� أو ���[� @� w+�� D+	� ا.       

09  �	����O ا� +�درة خPل ا�!�ریD وا�  E�.�	 t ب��       

.ج� �@ ��/�V ا�!��ی�ات وا�?5.ب�ت � �!�ا 10       

11  H�?b�5� و� w�+�P� ج��ا � !	�.       

�� �@ ا�? # ا�!�ری+@ 12�	� ��h #��� �/b�?ا� H��*�      

13  Hو������	��+�O� @� w ی	 H�� t ب!* # P� ى أن��.       

14 ��      �*�ص �d8 ا��K.ر ب ��K ا��0ا

�� ا�!�5# �"� ب?} ا�0?.ب� �@ 15� w�+�� d8�ا�	��fة        

16  Cون*. ا�/�ی H�[?ن*. ب O�+�P� ابV"وان Dح� حP�.       

      ی��} ج �� ��+�w �* # اyخ/�ق 17

��ك �vوف ا�? # �@ �*C�5 ا;ه�اف ا� 	�fة  18�	�.       

19 Dا�!�ری ���      ی�0ر ��+�d�.� w و�"�� 

20  w+��� إذا ��0ف �q��t"إذا ن d!ك ح��بP7ف أوا       

�+�O ی�*Z5� �0 �@ ا�? # 21Pا� �� wAح�ی      

22 H�5ت �@ ح�fإذا أخ O�+�Pا� O�      �?!Vر 

�� ار���ب> خ�f ��دح  23��+w �@ ا� +�راة � �"F�.       

24  Cأج# ا�/�ی O�.�]*@ ب�Fونw ا��7ص�        

�� ا 25�yن"�ز��!H ح!d ب��!/�ص�# ا��)�5�        

26 O�+�Pى ا��� �?(.!� ��h �.8ح �"�      

�+�O �@ ��ون ح����H ا��7ص� 27Pك ب?} ا���F!	ی      

�+�O ح!d إذا �?C8 ب�ب	Z ا;�.ر 28Pار ا�V!�      � �!5+# ا

29 Dا�!�ری O� n(.ا� E/ن @� Cا�/�ی )ب �8��h #0*خ� یsأو ب D+	ب      
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�.)< إدارة ا 30 d�+!�O�+�Pت ا��+hر �� nر��?� � �� Cی�/�       

�7!8< ا� .ا)<�!.)� ب�0ق ان/?��ت  31 @� w�+��       

�O أ�+.ع 32 �Aآ; O�+�Pب ب?} ا���h #0*خ� یsأو ب D+	ب      

�d8 ح�ة 33 D�      إدا �?C8 ا;�� ب��ن]+�ط ��!�5 آ# �

34 yا @� H�?أو و� H�$����م ا�!� w�+�P� ��.ح!��ط�       

35 H�$�fأخ t�*0!ب w��� اyن!�5د ب�5ر اه! �� O�+�Pر ا�.?� w ی� �      

36 H�!یqج�ه �8( �� d!وا�7+�ة ح ����+�O ح	D ا;)�Pء ا���      �/]# ا�!�

�+.ك خC8 ا;�Vار 37� �Aی�      

��ت  38. "�       داخ# ا�/�یP�)des clans (Cح� وج.د 

39 w�+�� w?8fی �ا��7ص Hح���� O� Dج.ان d8�       

       �	!? # أ�8.ب ا�!��ی� وا�?�5ب �/�ض اyن]+�ط 40

41 w�� �8?� �F(���       � �!5+# ب�ی� ح�ل 

       ی �# ��+.ك إ�d ا�!*�ي وا� ���	� �@ ا�! �ی��ت ا�!�ری+�� 42

       ی5.م ��+�w ب!.ج�> ب?]�H  خPل ا� +�راة 43

�d8 ا�? #� �!�خ# � 44 ���� H� �� O�+�Pا� Oت ب���P7ا� @       

�+�O أآ+� �O اه! ��w ب��? # 45Pب�� w�       اه! �

46 w����H دون ��ا)+� ����+.ك � V/�       ی �O أن ی

47 w�+��  Oوب� w�       � �!5+# أن ی!.�Z ب?} ا;��7ص ب�

48 	��+�O ا� ���یO �@ ا�/�یC ب!.�@ ب?} P� t 	�H�$P�       �و����U�"� w ز

�+�O � �!?�ى �P)� ا�? # 49Pا� �� w!(P�       

50 O�+�Pا� Oا�". ب� >�f8!� #خ�!�       

51 Oا� �05ی O�+�Pا� ��       �!	�ه# 

52 Cداخ# ا�/�ی ���       ��!H ب��?P)�ت ا�ج! �

       ��Fرك  ��+�w أج.اء ا�/�ح� ب�#  إن/?�ل 53

�O ب?]�H �@ ا�!*�ث �?wی�.ب  54 w�+��       

�� ب�)@ أ�]�ء إدارة ا���دي 55 Cوف ا�/�ی�v ك.+�� �(��       ی

��ء ا� �دی�(ا�? #ی ��w ح# ج �� ��Fآ#  56A!�أح�) ب� O�       دون ا� 	���ة 

57 O�+�Pا� U�"� ا�!�ب.ي w+5.م ب.اج�       

58 	���       ��8+@ رh+�ت �@ ��+�w �@ ا�!�ریD وا� 

59 O�+�Pء ا����� ا�!�� ���       �/]# ا�"�هqی� �d8 ا�7+�ة وا;)�

60 H�!+(�?� #+( w�+�P� �ا�/�ص @f?�       
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  

  : قسم                                                                         : كلية               

  اآلداب العلوم االجتماعية                                                      التربية البدنية و الرياضية    

  

  :صديقي الالعب 

لبدنية والرياضية  تخصص إرشـاد  في نظرية ومنهجية التربية ابهدف إعداد مذكرة خاصة برسالة ماجستير     

يسعدني أن أضع بين يديك هذا االستبيان الذي يهـدف إلـى    -بسكرة  –بجامعة محمد خيضر  نفسي ورياضي 

  .معرفة أثر طريقة  مدربك في القيادة على أدائك الرياضي 

ـ    تبيان بـتمعن  ونظرا ألهمية رأيك في إعداد هذا البحث آمل أن منك أخي أن تكرم بقراءة عبـارات هـذا االس

واإلجابة عنها بموضوعية ودقة ، علما بأن المعلومات التي ستدلي بها ستحظى بسرية تامة وال تستعمل إال فـي  

  :أغراض البحث ، وإليك طريقة اإلجابة 

علـى االختيـار   ) Χ(بوضع إشـارة  بمأل جزء البيانات العامة  وكذلك االجابة على هذا االستبيان  تكون  

  :بات التالية  المناسب من اإلجا

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما

وأشـكرك  . بإجابتك صديقي الالعب على هذا االستبيان تكون قد ساهمت بصفة مباشرة في إعداد هذا البحـث   

  .سلفا على التعاون والتجاوب 

 

 

:ا	�ـــــ�	�   

 أحــــــــــــــــ&� رو�ــــــــــ/?

Ahmedro05@yahoo.fr 
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:قسم البيانات العامة  

  ........................................................................................................................:الفريق الرياضي - 1

  :فئات التدريب التي مررت بها  -2 

  [  ] . .................... .................................... Benjaminsالبراعم   -

  [  ] . .............. ...........................................  Minimesاألصاغر  -

  [  ] . ..............................................................  Cadetsاألشبال  -

  [  ] . ............................................................  Juniorsاألواسط  -

  :المستوى التعليمي  - 3

  [  ] . ................................................... ............................ جامعي -

  [  ] . ..................................... ...........................................  ثانوي -

  [  ] . ......................................... .....................................  متوسط -

  [  ] . ....................................... .......................................  ابتدائي -

  :منصب اللعب  - 4

  [  ] . ........................................ مـــدافع  –[  ] .        ......................................  حارس مرمى -

  [  ] . ......................................... هاجـــم م -   [  ] .    ................................. ......وسط  ميدان  -

  :المشاركة كأساسي في الفريق هذ الموسم  - 5

  [  ] . ....................................................  مقابالت) 5(أقل من  -

  [  ] . ......................... .................... مقابالت) 10(إلى ) 5(من  -

  [  ] . .......................... ...................  مقابلة) 15(إلى ) 10(من  -

  [  ] . ........................... ..................  مقابلة) 20(إلى ) 15(من  -

- O�  [  ] . ............... ................. .............مقابلة ) )25إلى 20 (( 

  [  ] . .............................. ....................  مقابلة) 25(أكثر من  -

  : االستدعاء مع األكابر - 6

  [  ] . ........................................................  مرات) 5(أقل من  -

  [  ] . ....................... ...........................مرات) 10(إلى ) 5(من  -

  [  ] . .................................... ...................  مرة) 15(أكثر من  -

  :االستدعاء مع الفرق الوطنية  - 7

  [  ] . .......................................................  مرات) 5(أقل من  -

  [  ] . .......................... .......................مرات) 10(إلى ) 5(من  -

  [  ] . .......................... ............................  مرة) 15(أكثر من  -
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استبـــــــــــيان خـــــاص بالـــــــــــــالعبين-  

H(دا$ � ا�0ـــــــــــــــــــــــ/�ت ا�� �+��h أب�ا ن�درا أح��ن� 

01  �W �/&	ر�� وا��.�6)? ر�)�ت9%  ? ا	       

      ا	"�ا	�  ? ت>� �ت2 02

3�  ? ا	*8)�4 03m	ا �7�      

��Iرة ا	*8)�4 04D3�ارات دون ا	آ� ا �c��      

.�g69 ب"u ا	*8)�4 ب�$24U ز�*ءه%  05       

8)���4�% ب�	"&� أآm� �� اه�&��2 ب�	* 06       

07  2KAا$� g6�c� %9	 ح�I�.       

48� ب�4 ا	*8)�4 08�&�UGت ا�A*"	ا ��I�      

      ��&� ا	*8)�4 داW� �&Y\و	4� ا�KVOق 09

10 �4&�.���ول أن �/�ل ر+� ا	       

11 �W �/&	ل ا*V &)�درة	ا u"(8)�4 ب*	 �&W�      

12 �Vl�����W �"9% ا	�4xب وا	�.       

��9%  ? انG�"Kت2  13� G.       

�q g6�وف ا	*8)�4 14c� ?8ا��.       

15 b3  �&"	أ�$ر ا ?  Gث �"9% إ����.       

16 �4(8*	 s��<ف آ�<��.       

.G ��ا8? :"$ر ا	*8)�4 8/� اGن��3د 17       

18  %�A�KV*8)�4 8/� إ	ا ��I�.       

اGن7)�ط �/��3 آ% �68 انK�اد بc>$ص 19       

.�9$ن دا�S �&Yر�� وح�ز��  ? ت>� �ت2 20       

.�W&� 	9% ب�	&�Iرآ�  ? ب"u ا	3�ارات 21       

      G ��&� ن2WK وG ا	*W� �4(8\و	4� ا�KVGق 22

�"9% �68 ا	�$ار وا	/�3ش �"2  23I�.       

��اU�  ? ت/�4K 38$ب�ت2 وت����ات2 24� G.       

.bV ا	�&�س ه�دئ �68 25       

.�>�خ ب3$ة �68 ا	*bV �� �4(8 ا	�&�س  26       

.�W&� ب��bV �68 �� ��4� �V ا	�&�س   27       
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 ا�! �رة �*�8# أداء ��D آ�ة ا��5م خPل ا� +�راة
  :........................ا	&6"�  -

 :..............................................، ا	s��K ا	&/� y               :......................................     ا	s��K ا	&�6?   -
-  ��4� : .......................ا	/

  ا	&��رة  ا	*�8
%443��  ا	&�&$ع  ا	(W/	ا  

  ا	�IK  ا	/��ح  ا	�IK  ا	/��ح  ا	�IK  ا	/��ح

01  

���&�              ا	
�3)�لDGا              

 ?  ��$<�ا	
  ا	&���

            

�              ا	&�او�
�4�x�              ا	
              ا	&�Wن�ة

              �A� ا	�&���ات
�c*ص �� Dا

y �/&	ا  
            

 �68 bx7	ا
y �/&	ا  

            

              ا	�4Y�/mت 

02  

���&�              ا	
�3)�لDGا              

 ?  ��$<�ا	
  ا	&���

            

�              ا	&�او�
�4�x�              ا	
              ا	&�Wن�ة

              �A� ا	�&���ات
�c*ص �� Dا

y �/&	ا  
            

 �68 bx7	ا
y �/&	ا  

            

              ا	�4Y�/mت 

03  

���&�              ا	
�3)�لDGا              

 ?  ��$<�ا	
  ا	&���

            

�              ا	&�او�
�4�x�              ا	
              ا	&�Wن�ة

              �A� ا	�&���ات
�c*ص �� Dا

y �/&	ا  
            

 �68 bx7	ا
y �/&	ا  

            

              ا	�4Y�/mت 
 

 

  

  

  

……….……… ? …/...…/.2010  

ـ/?ــ&� رو�ـأحــ:  ا	)�حR  ا	�ـــــ�	�  

Ahmedro05@yahoo.fr 
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