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 تٌّعصخٍؿ:
ت١ّ٘ر فٟ تٌففٛي عٍٝ تٌٕمثن وٛٔٗ ِفصثؾ تٌٍعح ٚ٘وٛ تٌّٙوثزذ تٌصوٟ ٠عوص ١   ٚتألوعسِٚٙثزذ تالزظثي ، ٟ٘ تٌعٕفس تٌفعثي 

أٌّدوثزتذ تٌٕموثن ٚـعوُ  ٚإـوستشٌصوٟ ٠سه٘وث تٌّٕوثفط ٚخثٌصوثٌٟ تٌّدوثهزذ فوٟ تٌٙؽوَٛ شفد٠د ِعثز تٌس٠ؽور تٚ ٛأِٓ خالٌٙث تٌالعح تٌصٕد

تٌّووصمٓ ِووٓ خووالي تٌصىووستز ٚخدووسذ  ٚتألهتءٚشوويهٞ تٌّصر١ووستز تٌٕفعوو١ر هٚزتس فووٟ تظووص١عثج تٌالعووح ٚتوصعووثخٗ تٌّٙووثزذ ٚتٌعموور خووثٌٕفط 

لدً تٌّدزخ١ٓ ٚتٌخدستء ٚتٌّسخ١ٓ ٌٍٛـوٛي تٌوٝ تفموً تٌٕؽثؾ عٓ نس٠ك تشدثع تالظٍٛج تٌعٍّٟ تٌرٞ ٠فمك تال٘دتف تٌّسظِٛر ِٓ 

 ِعصٜٛ ِٓ تالهتء .

ٚؼٛه  شعسع ِٓ لدً تٌالعد١ٓ عٕد أهتء تإلزظثي فٟ تٌّدثز٠ثز تٌصٚؼ١ر خعدح ـرس ِعثـر ٌعوح  ثْتٌدثـع  الـظ : ِؽىٍر أٌدفط 

ٌالعدو١ٓ  ر تال٘صّوثَ خوثٌّصر١ستز تٌٕفعو١رلٍوعوٓ  شخوٛفُٙ ِوٓ فؽوً تإلزظوثي ٚ٘وٛ ٔوثشػ ٔص١ؽور  تتإلزظثي عٕٙث فٟ تٌٍعح تٌفسهٞ ٚ٘ور

تٌصعسف عٍٝ  تٌعاللر خ١ٓ لٍك تٌّٕثفعور ِٚعوصٜٛ أهتء تإلزظوثي تٌخٍفوٟ تٌمفو١س ٌالعدوٟ تٌس٠ؽور تٌ وثبسذ ع١ٕور  .ٚ٘دف تٌدفط تٌٝ 

ٚلود  ستل١ور ؼثِعثز ع 8العح ِٓ  63ستز تالٚظه تٌعستل١ر خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ٚتٌدثٌغ عدهُ٘ فُٚ٘ العدٛ ِٕصخح ؼثِعثز تٌ تٌدفط

تظصخدَ ِٚمثزج ز٠ؽر ِٚالعح ِؽٙصذ وّث   yanexعٍح ز٠ػ ٔٛع ِٚتألهٚتز تٌدفع١ر ٟٚ٘  ،تٌّٕٙػ تٌٛـفٟ  ثْعتظصخدَ تٌدثـ

أْ ٚتل  لٍك تٌّٕثفعور ٌع١ٕور تٌٝ  ثْٚخعد تٌّعثٌؽثز تالـفثب١ر شٛـً تٌدثـع)زت٠ٕس ِثزشٕص(  أعدٖتٌدثـط ِم١ثض لٍك تٌّٕثفعر تٌرٞ 

 .(  % 05( ٚخٕعدر ِة٠ٛر ِمدتز٘ث )88عصٜٛ تٌّصٛظه تذ خٍغ شىستز٘ث )تٌدفط ٟ٘ ِٓ تٌّ

: خمسٚزذ تال٘صّثَ خثٌعثًِ تٌٕفعٟ ٚأع ٝ تٌصدز٠ح تٌرٕٟ٘ ٚتٌٕفعٟ ت٘صّثِث ِٓ لدً تٌّدزخ١ٓ ٚتٌّخصف١ٓ  ثْٚلد تٚـٝ تٌدثـع

 .فٟ ِؽثي ٌعدر تٌسؼر تٌ ثبسذ 

 

 انتعرَف بانبحث .1

 انبحث  وأهمُت: انممذمت  1-1

س ٚفعوثالس خوالي تٌعوٕٛتز تٌّثلو١ر ، ٚلود  ٙوس  ٚتألٌعثجدز تٌفعث١ٌثز ؼٙ تٌس٠ثل١ر ش وٛزتس ظوس٠عث

تٌفسل١ور ٚتٌفسه٠ور ِٕٚٙوث  تألٌعوثج٘رت تٌص ٛز وٕص١ؽور فع١ٍور ٌىع١وس ِوٓ تٌدفوٛض ٚتٌدزتظوثز فوٟ ِخصٍو  

س تٌالعدو١هتء تزشفوثع ِعوص٠ٛثز ت ٙوث تهٜ تٌوٝؼٛتٔد٠ؽر تٌ ثبسذ تٌصوٟ ـي١وس خص وٛز فوٟ ؼ١ّو  تٌس ٓ خود١ٔث

س ،  س ٚعم١ٍث س ٚٔفع١ث تٌ ثبسذ تعصّثه٘ث عٍوٝ تٌّصر١وستز تٌٕفعو١ر خوٕفط ِثشعصّود تٌس٠ؽر ِث١ّ٠ص  أْتذ ِٚٙثز٠ث

ٓ تٌموودزتز تٌدد١ٔوور ٚتٌّٙثز٠وور  وٛٔٙووث ٌٍعدوور فسه٠وور أذ ٠ووصهته تٌمووره تٌٕفعووٟ عٍووٝ تٌالعووح فووٟ ع١ٍووٗ ِوو

ِٙثزتشٙوث  شص١ّوص خىعوسذزتذ  ٚ٘وٟ ٌٍعدور تٌّٕثفعثز ٚتٌّدثز٠ثز تٌفثظّر ٚتٌٕمثن تٌّويظسذ فوٟ ٔص١ؽور تٌّدوث

س ٚشص١ّووص خىعووسذ تٌّصر١ووستز تٌصووٟ شفوودض تظٕووثء تٌّدثز٠ووثز فٙووٟ شفصووثغ تٌووٝ لوودزتز خد١ٔوور  س ٚ٘ؽِٛووث هفثعووث

س عٕد تهتء تٌّٙثزتز . س ٚتوعس ظدثشث  ِٚٙثز٠ر ٚخ  ١ر ٚٔفع١ر ٌىٟ ٠ىْٛ تٌالعح توعس تشمثٔث

وٛٔوٗ ِفصوثؾ  ١ّ٘ر فٟ تٌففوٛي عٍوٝ تٌٕموثن، ٟٚ٘ تٌعٕفس تٌفعثي ٚتالوعس ت تالزظثيِٙثزذ ٚ  

ِعثز تٌس٠ؽر تٌصوٟ ٠سه٘وث تٌّٕوثفط ٚ شفد٠د عح تٌصٕدٛء زذ تٌصٟ ٠عص ١  ِٓ خالٌٙث تٌالثتٌٍعح ٚ٘ٛ تٌّٙ

 ٚخثٌصثٌٟ تٌّدثهزذ فٟ تٌٙؽَٛ ٚتـستش تٌٕمثن ٚـعُ تٌّدثزتذ.

ٌعمور خوثٌٕفط ٚتالهتء ٚت ٚتوصعوثخٗ تٌّٙوثزذعوح ٚشيهٞ تٌّصر١ستز تٌٕفع١ر هٚزتس فٟ تظوص١عثج تٌال 

تٌّووصمٓ ِووٓ خووالي تٌصىووستز ٚخدووسذ تٌٕؽووثؾ عووٓ نس٠ووك تشدووثع تالظووٍٛج تٌعٍّووٟ تٌوورٞ ٠فمووك تال٘وودتف 

 .ِعصٜٛ ِٓ تالهتء  تٌّسظِٛر ِٓ لدً تٌّدزخ١ٓ ٚتٌخدستء ٚتٌّسخ١ٓ ٌٍٛـٛي تٌٝ تفمً

ً فووٟ تٌصوودز٠دٟ تالِعووٚالؼووً تظووصخدتَ تالظووٍٛج  تإلزظووثي خثٌس٠ؽوور تٌ ووثبسذ ٚٔيووستس ال١ّ٘وور  

هتء ٌٕفعو١ر تٌصوٟ ٌٙوث عاللور خّعوصٜٛ تتٌدثـط هزتظور خعوك تٌّصر١وستز ت تزشاتٌ ثبسذ  شدز٠دثز تٌس٠ؽر 

ٚتٌصٟ ٠عصمد خثٔٙث ظصع ٟ ٔصثبػ ؼ١دذ ٚتٌٛـٛي تٌوٝ تالهتء تٌفوف١ؿ ٚشؽٕوح  تإلزظثي خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ 

 تٌؽٙد . فٟ ه٠ٛفست اللصفثتالخ ثء تٌف١ٕر ِٓ خالي ل١ثض تٌٕٛتـٟ تٌٕفع١ر ٚتالخصدثزتز تٌدل١مر خّث 

 : مشكهت انبحث 2-1

 وّوودزج ٌفس٠ووك ؼثِعوور خثخووً  ر تٌ ووثبسذ٠ؽووست١ٌّدت١ٔوور ٌٍعدوور ٌ ِّٚثزظووصٗ ِووٓ خووالي ِصثخعوور تٌدثـووط    

 ٚؼوٛه  تٌدثـوط  الـوظ تألٚظهٌّٕ مر تٌفستز تٌعستل١ر  ٚخ ٛالز تٌؽثِعثز تألٔد٠رّدثز٠ثز ٌِؽث٘دشٗ ٚ

٠ووثز تٌصٚؼ١وور ٚتٌصووٟ وع١ووست ِث٠ٍؽوو  زظووثي ٚخفٛـووث فووٟ تٌّدثزتإل أهتءشعووسع ِووٓ لدووً تٌالعدوو١ٓ عٕوود 

تإلزظثي تٌخٍفٟ تٌمف١س خعدح ـرس ِعثـر ٌعح تإلزظثي عٕٙث فٟ تٌٍعح تٌفوسهٞ  ألهتء تٌالعدْٛ ف١ٙث

٘صّوثَ خوثٌّصر١ستز تٌٕفعو١ر اللٍور ت ثشػ ِٓٔ ٔص١ؽر تزشدثن تٌالعد١ٓ ٚشخٛفُٙ ِٓ فؽً تإلزظثي ٚ٘ٛ تٚ٘ر

س  تٌٕفعٟ خفٛزذ ود١سذ ِٕٚثظدر ِ  تٌؽٙود  تإلعدتهتٌصدز٠د١ر عٍٝ ِٕث٘ؽٗ فٟ  ال ٠عصّدٚتْ تٌصدز٠ح ـث١ٌث

ٔث ٚؼد ذٌهِٚٓ خالي تٌس٠ثلٟ فٟ تظٕثء تٌّٕثفعثز  تألهتءخالي تٌالعد١ٓ  ٚتالٔفعثالز تٌصٟ شيٙس عٍٝ
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س فوٟ ش و٠ٛس تٔٗ  أهتء ِٓ تٌمسٚزٞ هزتظر خعك تٌّصر١ستز تٌٕفع١ر تٌصٟ ظ١ىْٛ ٌٙث هٚزتس ود١وستس ِّٚٙوث

 ت٠ؽثخ١ر .ٔصثبػ م١ك ٚشف تإلزظثي

 :ف انبحث: هذ 3-1

  ٍٝتإلزظثي تٌخٍفٟ تٌمفو١س ٌالعدوٟ تٌس٠ؽور  أهتءِٚعصٜٛ لٍك تٌّٕثفعر تٌعاللر خ١ٓ  تٌصعسف ع

 .تٌ ثبسذ ع١ٕر تٌدفط

 :  فرض انبحث 4-1

 تإلزظووثي أهتءِٚعووصٜٛ  لٍووك تٌّٕثفعوور ٕ٘ووثن عاللوور تزشدووثن ِع٠ٕٛوور خوو١ٓ تْ  ث٠ْفصووسق تٌدثـعوو  

 عد١ٓ ع١ٕر تٌدفط.ٌالتٌخٍفٟ 
 

 : مداالث انبحث 5-1

 : انمدال انبشرٌ 1-5-1

 2582خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ٌٍعثَ  العدٛ ِٕصخح ؼثِعثز تٌعستق ٌّٕ مر تٌفستز تألٚظه  

 : انمدال انزمنٍ  2-5-1

 . 3/15 /2013ٌٚرث٠ر  80/88/2582ِٓ  

 : انمدال انمكانٍ 3-5-1

 ٚتظه  ٚ تٌىٛفر ٟ ؼثِعصٟ فتٌس٠ثل١ر تٌّرٍمر  ١ٓصتٌمثع 

 انذراصاث اننظرَت  2

 : األعذاد اننفضٍ نالعبٍ انرَشت انطائرة:1-2

ٌألعدته تٌٕفعٟ ِص ٍدثز ِفدهذ خثٌٕعدر ٌالعدٟ تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ  ٚخعك ٘رٖ تٌّص ٍدثز ٠صعٍك خثٌٕٛتـٟ   

   ٠سشده خثٌّّثزظ١ٓ )تٌالعد١ٓ( . تألخستٌٕفع١ر تٌخثـر خثٌٍعدر ٔفعٙث ٚتٌدعك 

تِث عٓ تٌّص ٍدثز تٌٕفع١ر ٌٍعدر ٠ٍصَ شف١ًٍ ِٚصثخعر تٌٕٛتـٟ تٌف١ٕر فٟ وً ِسـٍر ِٓ ِستـً تهتء    

تٌّٙثزتز فٟ تٌصدز٠ح ٚلره تٌّٕثفعر ٚتٌؽد٠س خثٌروس تْ تٌفثٌر تٌٕفع١ر شسشده خؽىً هل١ك خّدٜ تٔصدثٖ 

تٌٍّعح ٚفك ِص ٍدثز تالهتء ٠عد تٌالعح فثٌصسو١ص خّعدي ِٕثظح ٚشف٠ًٛ تالٔصدثٖ خعسعر تٌٝ خم١ر تؼصتء 

   ِيؼس ٌٍفثٌر تٌٕفع١ر ، ٘رت ٠ٚسشده تالٔصدثٖ خثالهزتن تٌفعٟ .

س   " ٠ٚفصثغ العح تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ تٌٝ عده ِٓ تٌّصر١ستز تٌٕفع١ر تٌصٟ ال٠ّىٓ تْ ٠فدؿ خدٚٔٙث العدث

ٔيس٠ر تٚ ِىصعدر  خثزشتس فٟ ٘رٖ تٌٍعدر ٟٚ٘ ـفثز عم١ٍر ٚؼع١ّر ٚتٔفعث١ٌر ٚتؼصّثع١ر ظٛتء وثٔس

س ٌٍٕٛع ِّىٓ ِٓ تٌعٍٛن "  ٠ص١ّص خٙث تٌالعح ٚشعدس عٓ تظصعدته ظثخس ٔعد١ث
(8)

 . 

: تٌعٛتًِ تٌّيظسذ فٟ شفم١ك ت٘دتف تالعدته تٌٕفعٟ  1-1-1-2
(2)

 

٠عصّد عٍُ تٌصدز٠ح تٌس٠ثلٟ فٟ تٌعفس تٌفد٠ط عٍٝ تالظط تٌع١ٍّر تٌصٟ شفمك تٌّٕٛ تٌؽثًِ ٌّخصٍ  

تٌّخصٍفر ظٛتء وثٔس خد١ٔر تٚ ِٙثز٠ر تٚ ٔفع١ر ٌٍٛـٛي خثٌالعح تٌٝ أعٍٝ ِعصٜٛ ِٓ عٕثـس تالعدته 

 تالهتء تٌس٠ثلٟ .

ـ١ط ٕ٘ثن نسق ِّىٓ تْ ٠صدعٙث تٌّدزج فٟ تعدته تٌالعد١ٓ  تعدته ٔفع١ث ِٕٙث شىْٛ ِٕففٍر ٚ ورٌه 

 ٠ّىٓ تْ ٠دِػ تٌّدزج تالعدته تٌٕفعٟ ِ  تالعدته تٌددٟٔ ٚ تٌّٙثزٞ

 ثبدذ تالعدته تٌٕفعٟ ٠صٛل  عٍٝ عدذ عٛتًِ شصعٍك ِٕٙث خثٌالعح ٚ أخسٜ خثٌّدزج ٚ ِٕٙث : ٌرت فثْ ف

 تعصمثه تٌالعح تٚ عدَ تعصمثهٖ خؽدٜٚ أظث١ٌح عٍُ تٌٕفط .  1-

 تٌعاللر خ١ٓ تٌالعح ٚ تٌّدزج ٚ ش ظ١س تٌّدزج فٟ ذٌه. 2-

 تٌعّس تٌصدز٠دٟ ٌالعح . 3-

 عدته تٌٕفعٟ . تخص١ثز أفمً تألٚلثز تٌّٕثظدر ٌأل 4-

س ٌٕفط تٌٍعدر تٌصٟ ٠دزخٙث. 5-  ٠فمً تْ ٠ىْٛ تٌّدزج ِّثزظث

 تؼستء تٌصدز٠دثز تٌٕفع١ر تٌٙثهفر ٌصفم١ك تالزشخثء ٚ تٌصٙدبر . 6-

                                           
 . 125، ؾ  1986، خردته ، ِ دعر تٌمثهظ١ر ،  ٔيس٠ثز تالزض تٌٕفعٟ ٚتٌصٛؼ١ٗ تٌصسخٛٞـدفٟ عدد تٌٍ ١  :  (2)

 2002, االردن , عمان , الدار العلمية الدولية للنشر,1, ط علم النفس الرياضي في التدريب و المنافسة الرياضية( ناهد رسن سكر :1)
 . 73-75,ص
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 تٌصعسف  عٍٝ تٌعّثز تٌٕفع١ر تٌمع١فر ٌالعح. 7-

 تٌصرٍح عٍٝ تٌّٛتل  تٌفعدر ٚ تٌعٍد١ر فٟ تٌصدز٠ح ٚتٌّٕثفعر . 8-

نمهاراث اننفضُت : ماهٍ ا 2-1-1-2
(1)

 

ٔالـظ تْ خعك تٌالعد١ٓ ٠ؽصسوْٛ فٟ تٌّٕثفعثز تٌس٠ثل١ر ٚ ٌد٠ُٙ لدزتز ِص١ّصذ شص٠د عٓ تٌّٙثزتز 

تٌدد١ٔر ٟٚ٘ تُٔٙ ٠ّصٍىْٛ لدزتز ِد٘ؽر فٟ تالعدته ٚ ش١ٙةر تٔفعُٙ ٌٍّٕثفعر ٚ تٌمدزذ عٍٝ ِٛتؼٙر 

 تٌمرٛن ٚ تٌمدزذ عٍٝ تٌصسو١ص تٌؽ١د..

 ٙثزتز تالظثظ١ر ٌدسٔثِػ شدز٠ح تٌّٙثزتز تٌٕفع١ر ف١ّث ٠ شٟ :ٚ ٠ّىٓ شفد٠د تٌّ

 (Imageryِٙثزتز تٌصفٛز تٌعمٍٟ ) 1-

 (Psychic Energy mangment  شٕي١ُ تٌ ثلر تٌٕفع١ر ) 2-

 ( Stress mangmentتهتزذ تٌمرٛن تٌٕفع١ر  )  3-

 ( Attentionl skillsِٙثزتز تالٔصدثٖ ) 4-

 (Self – confidence goal stting skill ثء تال٘دتف )ِٙثزتز تٌعمر خثٌٕفط ٚ خٕ 5-

ٚشٛؼٛه عاللر ٚ ظ١مر خ١ٓ شٍه تٌّٙثزتز تٌٕفع١ر ٚ شفعٓ فٟ تٌّٙثزتز تالخسٜ ٌالعح ِٕٚٙث تٌّٙثزتز 

  تألظثظ١ر ٌالعح تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ِٚٓ ؼٍّصٗ تإلزظثي وٛٔٗ ِفصثؾ تٌٍعح ٠ٚفصثغ إٌٝ شسو١ص ٚهلر عث١ٌر.

نمنافضت : مفهىو لهك ا 3-1-2
 (2)

 

تْ ِفَٙٛ تٌمٍك ٘ٛ ١ًِ تٌس٠ثلٟ تٚ ٔصعصٗ ٔفٛ تهزتن تٌّٛتل  تٌصٕثفع١ر خّعص٠ٛثز ِصدث٠ٕر ِٓ ؼدذ  

 ـثٌر تٌمٍك.

أِث تعستق تٌمٍك فٟٙ عدَ تالزش١ثؾ ٚظسعر تٌص١ٙػ ٚتٌٕسفصذ ٚلع  تٌمدزذ عٍٝ تٌصسو١ص ٚؼسٚه  

ز تٌؽفٛج ٚتفستش تٌعسق ٚوعسذ تٌصدٛي . تٌر٘ٓ ٚفمدتْ تٌؽ١ٙر ٚظسعر تٌٕدك ٚتزشفثع لره تٌدَ ٚ ٙٛ

تٌؽع١ّر تٌفع١ٌٛٛؼ١ر( ِٓ تُ٘ تالعستق ت١ٌّّصذ ٌٍمٍك وّث  –ٚخفٛزذ عثِر شعد تالل ستخثز )تٌٕفع١ر 

شيٙس تعستق تٌمٍك فٟ تٌعٍٛن  تٌصسههٞ ظٛتء عٍٝ تٌّعصٜٛ تٌفسوٟ وّث فٟ تٌّٕثفعثز ٚتالٌعثج 

 . تٌس٠ثل١ر تٚ فٟ تٌعٍٛن تالٔفعثٌٟ تٚ تٌعمٍٟ

-نظرَاث انمهك: -
(3)

 

 -تؼثزز خعك تٌّستؼ  ٚخفٛض لٍك تالخصدثز ٚؼٛه خعد٠ٓ ِٕفف١ٍٓ ٌٍمٍك ّ٘ث : 

تٌمٍك تٌّعسفٟ : ٠ٚمفد خٗ تٌٛعٟ تٌؽعٛزٞ خثٔفعثالز غ١س ظثزٖ تٚ تٌُٙ خٗ تالٔصعثغ خثٌٕعدر ٌالهتء  -8

 ٚعدَ تٌمدزذ عٍٝ تٌصسو١ص ٚشؽص١س تالٔصدثٖ .

خٗ تهزتن تالظصؽثزذ تٚ تٌصٕؽ١ه تٌفع١ٌٛٛؼٟ ٚتهتزتن تالعستق تٌؽع١ّر تٌمٍك تٌددٟٔ  : ٠ٚمفد  -2

ٌٕؽثن تٌؽٙثش تٌعفدٟ )تٌالهتزٞ ( والَ تٌّعدٖ ٚتفستش تٌعسق ٚتزشعثغ تالنستف ٚش٠ثهذ ِعدي لسخثز 

 تٌمٍح .

 

مضتىَاث انمهك -
(4)

: 

 تٌّعصٜٛ تٌّٕخفك ٌٍمٍك : -أ

تزشفثع هزؼر تٌفعثظ١ر ٔفٛ تالـدتض تٌخثزؼ١ر وٍّث فٟ ٘رت تٌّعصٜٛ ٠فدض تٌصٕد١ٗ تٌعثَ ٌٍفسه ِ   

شصهته هزؼر تظصعدتهٖ ٚشث٘دٗ ٌّؽثخٙر ِفثهز تٌخ س فٟ تٌد١ةر تٌصٟ ٠ع١ػ ف١ٙث . ٠ٚؽثز تٌٝ ٘رت تٌّعصٜٛ 

 ِٓ تٌمٍك خثٔٗ عاللر تٔرتز ٌخ س ٚؼ١ه تٌٛلٛع .

 تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه ٌٍمٍك : -ج

س فٟ تالهتء ففٟ ٘رت تٌّعصٜٛ ٠فمد فٟ خعك تالـ١ثْ ٠صهته ِعصٜٛ تٌمٍك تٌٝ تٌف  د تٌرٞ ٠يظس ظٍدث

تٌس٠ثلٟ ؼصءتس ِٓ لدزتشٗ عٍٝ تٌع١ سذ تذ ٠فمد تٌعٍٛوفٟ ِسٚٔصٗ ٠ٚفصثغ تٌٝ تٌّص٠د ِٓ خري تٌؽٙد 

                                           
 . 173,ص 2004,القاهرة , دار الفكر العربي,  2, ط تطبيقات في مجال الرياضة –: تدريب المهارات النفسية ( اسامة كامل راتب 2)

 

،  2000، تٌمث٘سذ ، هتز تٌفىس تٌعسخٟ ، 3ن تٌص د١مثز ( –عٍُ تٌٕفط تٌس٠ثلٟ ) تٌّفث١ُ٘ تظثِر وثًِ زتشح :  (8)

 .443ؾ

 455،ؾ8998دك ذوسٖ ،دمحم ـعٓ عالٚٞ : ِفدز ظ.  6
4
 . 234، ؾ 8998تٌمث٘سذ ،ِسوص تٌىصثج ٌٍٕؽس ، 8دمحم ـعٓ عالٚٞ :ِٛظٛعر تالخصدثزتز تٌٕفع١ر ٌٍس٠ثل١١ٓ ،ن 
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ٌٍّفثفير عٍٝ تٌعٍٛن تٌّٕثظح ٚتٌّالبُ فٟ ِٛتل  تٌف١ثذ تٌّصعدهذ الْ تٌؽٙٛه ٠عصٌٛٝ عٍٝ تظصؽثخثز 

 تٌفسه .

 ٌٟ ٌٍمٍك :تٌّعصٜٛ تٌعث -غ

٠يظس تٌّعصٜٛ تٌعثٌٟ ٌٍمٍك عٍٝ تٌصٕي١ُ تٌعٍٛوٟ ٌٍفسه خفٛزذ ظٍد١ر ٚال٠عص ١  تٌفسه تٌص١١ّص خ١ٓ  

تٌّٕدٙثز تٌمثزذ ٚغ١س تٌمثزذ ٠ٚسشده ذٌه خعدَ تٌمدزذ عٍٝ تٌصسو١ص ٚتالٔصدثٖ ٚظسعر تٌص١ٙػ ٚتٌعٍٛن 

١ٓ تٌعؽٛتبٟ .٠ٍٚعح تٌمٍك هزٚت ود١ست ٌدٜ تٌس٠ثل١١ٓ ٚذٌه خثشؽث٘
(6)

 : 

( ٠ٚدعٝ ت٠مث ) لٍك ١ِعس( تذ ٠يظس ٠Positive Motivating Forceىْٛ تٌمٍك لٛذ هتفعٗ ت٠ؽثخ١ٗ ) - أ

تٌس٠ثلٟ ٚتٔؽثشٖ ٠ٚدفعٗ ٌدري تٌّص٠د ِٓ تٌؽٙد ٚشعدةر وً لٛتٖ ٠ٚيهٞ تٌٝ ش٠ثهذ ظمر  أهتءت٠ؽثخ١ث عٍٝ 

 خٕفعٗ .

( ٠ٚ ٍك ع١ٍٗ )لٍك ِعٛق( ٚتٌرٞ ٠Negative Motivation Forceىْٛ تٌمٍك لٛذ هتفعٗ ظٍد١ٗ ) -ج

 تٌالعح ٠ٚمًٍ ِٓ ظمصٗ فٟ لدزتشٗ ِٚعصٛتٖ . أهتء أعثلر٠عُٙ فٟ 

ٟ٘ إخعثه٠صمّٓ ِم١ثض لٍك تٌّٕثفعر ظالظر 
(8)

 : 

 فٟ تٌّدثزتذ تٌس٠ثل١ر . تإلؼثهذتٌمٍك تٌّعسفٟ : ٠ٚمفد خٗ شٛل  ظٛء تٌّعصٜٛ ٚتٌفؽً ٚعدَ  1-

ٚش٠ثهذ لسخثز تٌمٍح ٚتٌصٛشس  تٌّعدذتٌؽع١ّر ٌٍمٍك وّصثعح  تإلعستقتٌمٍك تٌددٟٔ : ٠ّٚعً  2-

 تٌعسق ٚعدَ تٌستـر تٌؽع١ّر . إفستشتزتٌؽعّٟ ٚش٠ثهذ 

فصذ ٕسٚتٌ ٚتٌعفد١ر تٌٕفع١رظسعر ٚظٌٙٛر تالٔفعثي : ٠ٚمفد خٙث ظسعر ٚظٌٙٛر ـثالز تٌصٛشس  3-

 ٚتالل ستج ٚتٌُٙ .

  بانرَشت انطائرة :  األصاصُت: انمهاراث  4-1-2
تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ِٓ وً تٌفسوثز تٌمسٚز٠ر تٌٙثهفر تٌصٟ ٠صعٍّٙث  شصىْٛ تٌّٙثزتز تألظثظ١ر ٌس٠ثلر

تٌالعح ٠ٚصمٕٙث فٟ تٌمثْٔٛ تٌدٌٟٚ ٌٍس٠ؽر تٌ ثبسذ ٚ٘رٖ تٌّٙثزتز ٟ٘
(8)

: 

 Servingتإلزظثي  .8

 Forehand(  lopتٌمسخر تألِث١ِر تٌّسفٛعر )  .2

 Forehand drop shotتٌمسخر تألِث١ِر تٌّعم ر  .6

 Forehand smashتٌمسخر تألِث١ِر تٌعثـمر  .4

 Forehand driveتٌمسخر تألِث١ِر تٌّدفٛعر  .0

 Backhand clear(  lopتٌمسخر تٌخٍف١ر تٌّسفٛعر )  .3

 Backhand drop shotsتٌمسخر تٌخٍف١ر تٌّعم ر  .7

  Backhand smashتٌمسخر تٌخٍف١ر تٌعثـمر  .8

  Backhand driveتٌمسخر تٌخٍف١ر تٌّدفٛعر  .9

 Smash shoot Tapخر تٌعثـمر تٌخثنفر تٌمس .85

 .the clearلسخر تألخعثه  .88

 Serving )اإلرصـــــــال )  .1
(2)

: 

تإلزظثي ٘ٛ تٌس١ِر تٌصٟ ٠ددأ خٙث تٌٍعح ظٛتء فٟ أٚي تٌّدثزتذ أٚ فٟ أعمثج شعؽ١ً ٔم ر أٚ شر١١س  

عثي  ٚإزظثي لف١س إزظثي ٚفٟ تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ أٔٛتع عد٠دذ ِٓ نسق ٚأظث١ٌح تإلزظثي، فٕٙثن إزظثي 

ٚإزظثي ظس٠ ، ٚتٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ٟ٘ إـدٜ تألٌعثج تٌم١ٍٍر تٌصٟ ٠ٕدز ف١ٙث إـستش ٔم ر ِٓ تإلزظثي ، 

                                           
تٌفسخٟ: ش ظ١س شّس٠ٕثز خثـر ٚفك تٌّصر١ستز تٌى١ّٕثش١ى١ر ّٚٔٛذغ تٌصفف١ؿ تٌرتشٟ فٟ ش ٠ٛس خعك  إخست١ُ٘ـر٠فر  .8

تٌٙؽ١ِٛر خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ،أنسٚـر هوصٛزتٖ ،ؼثِعر خثخً ،و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر تٌففثز تٌدد١ٔر ٚهلر أهتء تٌّٙثزتز 

 .44،ؾ2588،

(
2
)Jack Dowhey; Better Badminton for all :Bratain Badminton federation 2007,p.p45-46. North, 

D .wining badminton , USA, 1983, p6. 
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٠ٕٚدرٟ عٍٝ تٌّصعٍّر  أْ شيهٞ لسخثز تإلزظثي خمدز ود١س ِٓ تٌصسو١ص ٚتٌعدثز ٚتالشصتْ ٚتٌدلر ـ١ط 

ح تإلزظثي ِٓ أظفً ـصتَ تٌفٛق ٠صُ أهتء تإلزظثي خٛؼٗ تٌّمسج أٚ خيٙس تٌّمسج ٠ٚؽح أْ ٠ٍع

 (. 2، 8ٚوّث ِٛلؿ خثٌؽىً )

( ٠ٚPeter Roperروس)
(8)

 أٔٗ ٠ّىٓ شمع١ُ إلزظثي خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ إٌٝ عدذ أٔٛتع ٟٚ٘: 

  forehand High Serveتإلزظثي تٌعثٌٟ تٌ ٠ًٛ تألِثِٟ  .8

 High Serve backhandتإلزظثي تٌعثٌٟ تٌ ٠ًٛ تٌخٍفٟ  .2

 forehand Low serveٟ تإلزظثي تٌمف١س تألِثِ .6

 (8)ؼىً   Low serve backhandتإلزظثي تٌمف١س تٌخٍفٟ  .4

 Drive Serve forehandتإلزظثي تٌّٛؼٗ تألِثِٟ  .0

  backhand Drive Serveتإلزظثي تٌّٛؼٗ تٌخٍفٟ  .3

  Flick Serveتإلزظثي تٌعس٠   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ٠ٛلؿ ِستـً تهتء تٌخٍفٟ تٌمف١س خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ8تٌؽىً )

تإلزظثي خفثٌر تٌالعح  تٌٕفع١ر  ٚتٌصٟ " ٌٙث تظس خ ١س عٍٝ لدزشٗ عٍٝ تشمثْ تٌّٙثزذ تذ تْ  ص ظس٠ٚ

س ، ٚتْ تٌصٛتفك ٠صمّٓ لدزذ  س ٚتٔفعث١ٌث س ٚتؼصّثع١ث تٌصٛتفك تٌٕفعٟ ٠عد تٌّف ر تٌٕٙثب١ر ٌصٛتفك تٌفسه ـف١ث

س ؼد٠دتس خف١ط ٠ىٛ ْ ٕ٘ثن شىثًِ خ١ٓ شعد١س تٌالعح تٌالعح عٍٝ شر١س ظٍٛوٗ ٚعثهتشٗ عٕدِث ٠ٛتؼٗ ِٛلفث

عٓ نّٛـثشٗ ٚشٛلعثز ِص ٍدثز تٌّؽصّ  ٌرٌه ، أٞ شفسف ٠فدز ِٓ تٌالعح ِث ٘ٛ تال ٔٛع ِٓ 

تٌصى١١  ِ  تٌد١ةر تٌّف١ ر ٌٍٛـٛي تٌٝ تٌصٛتفك تٌؽ١د ٚفٟ ِؽثي تٌس٠ثلٟ ٘ٛ لدزذ تٌالعح عٍٝ تٌصفىُ 

د٠د "فٟ تٔفعثالشٗ ٚإخمثعٙث ٌٍع١ سذ خّث ٠ٕثظح تٌّٛل  تٌؽ
(2)

   

 -منهدُت انبحث وإخراءاته انمُذانُت: 3

 : منهح انبحث 1-3

 تٌّٕٙػ تٌٛـفٟ ٌّالبّصٗ ند١عر تٌّؽىٍر تٌّسته ـٍٙث. ثْتظصخدَ تٌدثـع      

 : عُنت انبحث 2-3

شىٛٔووس ع١ٕوور تٌدفووط ِووٓ العدووٟ فووسق ؼثِعووثز تٌعووستق تٌفووستز تألٚظووه تٌّؽووثزور فووٟ خ ٌٛوور  

( 63( ؼثِعثز. ٚخٍغ أفسته تٌع١ٕر )8ٚتٌدثٌغ عده٘ث )  2586- 2582ٌدزتظٟ تٌؽثِعثز تٌعستل١ر ٌٍعثَ ت

س ُٚ٘ ِؽصّ  تٌدفط ٚوثٔس ٔعدصُٙ )  ( ِٓ تٌّؽصّ  تألـٍٟ.% 855العدث

 

 

                                           
(
1
) peter Roper ;The skills of the Games Badminton. The Crowood press .England : 1995,p 519  

(
2

 . 698،ؾ 8998(دمحم ـدفٟ ٚـّدٞ عدد تٌّٕعُ : ِفدز ظدك ذوسٖ ،
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٠د١ٓ عده تٌؽثِعثز ٚتٌالعد١ٓ تٌّؽثزو١ٓ فٟ خ ٌٛر  تٌم س ٌؽثِعثز  ِٕ مر تٌفستز  (8تٌؽدٚي )

 ٕر تٌدفطتالٚظه خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ٚعده تفسته ع١

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: األدواث وانىصائم انمضتخذمت بانبحث: 3-3

ح ز٠ؽر ِؽٙص ٍِع، عٍدر 25خالظصه عده  ط١ٔٛ٠ىز٠ؽر ِ   ِمسج  25ِمثزج ز٠ؽر عده  .8

 2خثألهٚتز وثٍِصث عده 

 تظصّثزذ تظص الع زأٞ  ٌٍعثهذ تٌخدستء ٚتٌّخصف١ٓ فٟ ٌٍعدر . ٚ  تٌّمثخالز تٌؽخف١ر  .2

ظوصّثزذ شعوؽ١ً تٌّدثز٠وثز ٌصعد١وس تٌّٛتع١ود ٚشفد٠ود ٚتٌصف٠ٛس تٌّدثز٠ثز  2عده  ف١د٠ٚر سشف٠ٛ آٌر .6

 .تٌالعد١ٓ تٌر٠ٓ تإلزظثي فٟ تٌّدثز٠ثز تٌصٚؼ١ر 

 -باراث اننفضُت :االخت 3-4

: اختبار لهك انمنافضت انرَاضُت  3-4-1
 (8)

 

)زت٠ٕووس ِووثزشٕص( ٚلووثَ خصعس٠دووٗ )دمحم ـعووٓ  أعوودِٖم١ووثض لٍووك تٌّٕثفعوور تٌوورٞ  ثْتظووصخدَ تٌدثـعوو 

س( 15عالٚٞ( ٚ٘ٛ ِم١ثض ٠فصٛٞ عً ) س ، غثٌدوث ( فمسذ ٌىً فمسذ ظالظر خدتبً ٌالؼثخر ٘وٟ )ٔوثهزتس ، تـ١ثٔوث

تٌفسـر ٌالعح خثٌصعد١س عّوث ٠صّصو  خوٗ  ١ؿ( تلً هزؼر شص1( تعً هزؼر ٚ )3ً ٟ٘ )ٚهزؼثز ٘رٖ تٌددتب

 تٌ ثبسذ .تٌس٠ؽر  ـسوٟ فٟ ٌعدر أهتءِٓ 

 تٌرسق ِٓ تالخصدثز : ٘ٛ ل١ثض هزؼر لٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر .

 تٌّعصخدِر : تظصّثزذ خثـر ٌم١ثض هزؼر تٌمٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر ، لٍُ . تألهٚتز

( عدووثزتز ـم١م١وور ٚ٘ووٟ شموو١ط لٍووك 10( عدووثزذ ، ِٕٙووث )15: ٠صىووْٛ تالخصدووثز ِووٓ ) ٚـوو  تالخصدووثز

( خودتبً ٘وٟ )ٔوثهزتس ، 3تٌّٕثفعر ، ٠ٚعصؽ١ح تٌّففٛؾ عٓ ووً عدوثزذ فوٟ لوٛء ِم١وثض ِدزؼور ِوٓ )

س( ٠ٚٛل  عالِر  أـ١ثٔث س تِثَ وً عدثزذ .)√ ( ، غثٌدث  فٟ تٌّسخ  تٌرٞ ٠ستٖ ِٕثظدث

( تلووً ِعووصٜٛ ٌٍمٍووك 10( هزؼوور خف١ووط شعٕووٟ هزؼوور )30( ٚ )10ز خوو١ٓ )تٌصعووؽ١ً : شصووستٚؾ تٌوودزؼث

( 1 , 4 , 7 , 10 , 13( ٟ٘ تعً ِعصٜٛ ٌٍمٍك تٌصٕثفعٟ ٚتٌعدثزتز تٌصٟ الشفصعح ٘وٟ  )30ٚتٌدزؼر )

تـصعثج تٌٕصثبػ : ٠صُ ؼّ  تٌدزؼثز ٌٍعدثزتز تٌعؽسذ ِٚؽّٛع تٌدزؼثز ٠دي عً هزؼر تٌمٍوك ٌٍّٕثفعور 

 ثزظٙث .تٌس٠ثل١ر تٌصٟ ٠ّ

بانرَشت انطائرة فٍ انمبارَاث اإلرصال  أداء: اختبار لُاس مضتىي 3 4-3- 
()

 :- 

عوٓ نس٠وك تٌّالـيور خفعوثج عوده تالزظوثالز  تٌٕثؼفور ٌىوً العوح  تألهتء٠صُ ل١ثض ِعوصٜٛ  

ٚعده تالزظثالز  تٌفثؼٍر تٚ خفعثج عده تالزظثالز  غ١س تٌّصمٕر ٚتٌر١س ِيظسذ )تالزظثالز ظٍٙر تٌسه 

                                           
  568، ؾ 1987، تٌمث٘سذ ، هتز تٌفىس تٌعسخٟ ،  8، ن تالخصدثزتز تٌّٙثز٠ر ٚتٌٕفع١ر فٟ تٌّؽثي تٌس٠ثلٟدمحم ٔفس تٌد٠ٓ زلٛتْ :   (1)

ثزذ شم٠ُٛ تألهتء خعد تالنالع عٍٝ خعك تٌّفثهز ٚخعد عسق  تظصّثزذ شم١ُ تألهتء عٍٝ تٌعثهذ *  تعد تٌدثـط تظصّ

 (2تٌخدستء ٚتٌّخصف١ٓ خثٌٍعدر ٚ )ٍِفك

 تٌع١ٕر تٌّخصثزذ تٌؽثِعر ز

 3 خثخً 1

 4 تٌىٛفر  2

 3 ٚتظه  3

 4 وسخالء  4

 4 تٌدفسذ  5

 4 تٌمثهظ١ر 6

 4 تٌّعٕٝ  7

 4 ذٞ لثز 8



 
 

8 
 

8 

ٚتٌصووٟ شعووًٙ عٍووٝ تٌّٕووثفط ـعووُ تٌٕم وور ٌفووثٌفٗ ( ٌىووً العووح ، ِووٓ خووالي ٚظوو١ٍر تٌّالـيوور ٠ووصّىٓ 

س ظٛتء وثٔس ٘ؽ١ِٛر  ( 8)هفثع١ر  أٚؼخؿ ٚتـد ِٓ شم١١ُ العح ِث فٟ أهتءٖ ٌٍّٙثزتز ؼ١ّعث
 . 

 : ألشٟٚوً 

 ( هزؼثز .3تٌرٞ ٠ففً تٌالعح  ِٓ ؼستبٗ شعؽً ٔم ر ِدثؼسذ ٠ٚع ٝ ) تإلزظثي 1-

 ( هزؼر .2تإلزظثي تٌرٞ ٠ؽىً ـعٛخر عً تٌّٕثفط ٠ٚخٍك فسـر إلـستش ٔم ٗ خعد زهٖ ٠ع ٝ ) 2-

 ( هزؼر 1تإلزظثي تٌرٞ  ِٓ ؼستبٗ ال٠ص ظس تٌالعح  تٌّٕثفط خف١ط ٠ىْٛ زهٖ ظٙال ٠ع ٝ ) 3-

 تإلزظثي تٌفثؼً ِٓ ؼستبٗ ٠فمد ٔم ر ٚ ٠فمد تإلزظثي ٠ع ٝ )ـفستس( ِٓ تٌدزؼثز . 4-

 صت االصتطالعُت: انذرا 3-5

( العد١ٓ ِٓ ؼثِعر خثخً  شُ تخص١ثزُ٘ ِٓ 6تٌصؽسخر تالظص الع١ر عٍٝ ع١ٕر لٛتِٙث ) خإؼستء شُ   

 -ٚوثْ تٌٙدف ِٓ تٌصؽسخر تالظص الع١ر تٌصعسف عٍٝ  : 2582/ 25/88تٌدفط  خصثز٠خ  رع١ٕ سغ١

ِٓ  تٌص ود،خصدثزتز الٌ ٌٛلس تٌّعصرسق ٌص د١كت،ٚلٛؾ شع١ٍّثز تالخصدثزتز ِٓ لدً تٌالعد١ٓ 1-

 ٚتٌّالعح تٌصٟ ظ١صُ تعصّثه٘ث فٟ تٌصؽسخر تٌسب١ع١ر . ٚتألؼٙصذ تألهٚتزـالـ١ر 

 : األصش انعهمُت نالختباراث 3-6

 : انصذق : 3-6-1

 خثالظصعثٔر خّؽّٛعر ِٓ تٌخدستء ٚتٌّخصف١ٓ ثْلثَ تٌدثـع

فٟ ِؽثي عٍُ تٌٕفط تٌس٠ثلٟ  

ق تالخصدثزتز عٓ نس٠ك تٌفدق تٌيث٘سٞ  ٚ وّث ِد١ٓ فٟ ٚتٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ٚشفمك تٌدثـط ِٓ ـد

 ( .6تٌؽدٚي )

 : انثباث 3-6-2

 (6خثعثهذ تالخصدثز عٍٝ ع١ٕر تٌصؽسخر تالظص الع١ر تٌدثٌغ عده٘ث ) ثْلثَ تٌدثـع  

س تذت وثْ ٠يهٞ تٌٝ تٌٕصثبػ ٔفعٙث فٟ ـثٌر شىستزٖ ٚ شُ ت٠ؽثه ِعثًِ   العد١ٓ ، " ٠ٚعد تالخصدثز ظثخصث

تٞ  خعد ِسٚز ظدعر ت٠ثَ   27/88/2582ز عٓ نس٠ك تعثهذ تالخصدثزتز عً تٌع١ٕر خصثز٠خ تٌعدث

 ( .6فٟ تٌؽدٚي ) ٠د١ٓٚظدس  تْ تالخصدثزتز شصّص  خدزؼر ظدثز عث١ٌر وّث 

 انمىضىعُت 3-6-3 

تْ تالخصدووثز ذت تٌّٛلووٛع١ر تٌؽ١وودٖ ٘ووٛ " تالخصدووثز تٌوورٞ ٠دعوود تٌؽووه ٚعوودَ تٌّٛتفموور ِووٓ لدووً  

عٕد ش د١مٗ "   شعد تالخصدثزتز فٟ ٘رت تٌدفط ٚتلفر ٚظٍٙر تٌفُٙ ِٓ لدً تفسته تٌع١ٕر ٌٙرت  تٌّخصدس٠ٓ

 شعصدس ذتز ِٛلٛع١ر ؼ١دٖ .

 (6تٌؽدٚي )

 ٠د١ٓ ِعثًِ تٌعدثز ٚتٌفدق عٕد تعثهذ تالخصدثزتز

 

 ءاث انتدربت انرئُضُت إخرا  3-7

خص د١ووك  ثْٚتؼووستء تألظووط تٌع١ٍّوور ٌٙووث ،لووثَ تٌدثـعوو تالظووص الع١ر خعوود تالٔصٙووثء ِووٓ تٌدزتظوور

س ٚشُ 63عٍٝ تٌع١ٕر تٌسب١ع١ر ٚتٌدثٌغ عده٘ث )80/82/2582 تخصدثزتز ِصر١ستز تٌدزتظر خصثز٠خ  ( العدث

ذ تٌّفوودهذ ٌٍدفووط ٚشووُ شٛش٠وو  ش د١ووك ؼ١ّوو  تالخصدووثزتز ٌّصر١ووستز تٌدزتظوور عٍووٝ تٌع١ٕوور خووالي تٌّوود

تظصّثزتز تالظصدثٔر عٍٝ العدٟ تٌؽثِعثز تٌّؽثزور فٟ تٌد ٌٛر  ٌّٕ مر تٌفستز أذ  لثَ تٌدثـط خصٛش٠و  

تٌفسق ف١ّث خ١ٕٙث خعثعر ٌألؼثخر عٍٝ تٌفمستز ِٓ لدً تفسته تٌع١ٕور ٚ  ٖالظصّثزتز لدً خدء تٌّدثز٠ثز ٌٙرت

                                           
، تٌمث٘سذ ، هتز  8دمحم ٔفس تٌد٠ٓ زلٛتْ ، وّثي عدد تٌف١ّد تظّثع١ً : ِمدِر تٌصم٠ُٛ فٟ تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر ، ن.  8

  . 174، ؾ 1994تٌفىس تٌعسخٟ ، 

 (6ٍِفك )  

 ِعثًِ تٌفدق تٌرتشٟ ِعثًِ تٌعدثز تٌّصر١ستز تٌٕفع١ر

 0.861 0.742 لٍك تٌّٕثفعر
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ٚ خعود تالٔصٙوثء ِوٓ تالؼثخور ِوٓ لدوً تٌالعدو١ٓ )  ثْلدً تٌدثـع ؼسؾ ِمّٛٔٙث ٚ و١ف١ر تالؼثخر ع١ٍٙث ِٓ

 ع١ٕر تٌدفط ( شُ ؼّ  تالظصّثزتز الظصخستغ تٌٕصثبػ  .

 انىصائم اإلحصائُت : 3-8

 الصتخراج نتائح بحثه.   spssاصتعان انباحث بانحمُبت اإلحصائُت 

 

 

 تٌدثج تٌستخ 

 : عرض نتائح لهك انمنافضت 4-1

تٌدزؼثز تٌخوثَ ٚشف٠ٍٛٙوث تٌوٝ هزؼوثز ِٚعوص٠ٛثز ِع١ثز٠ور ـعوح تٌّٕفٕوٟ خؽّ   ثْلثَ تٌدثـع

 ( .6تٌ د١عٟ تذ شُ شمع١ُ لٍك تٌّٕثفعر تٌٝ ظالظر ِعص٠ٛثز ِخصٍفر وّث ِد١ٓ فٟ تٌؽدٚي )

 ( ٠د١ٓ  ِعص٠ٛثز لٍك تٌّٕثفعر ٌعالظر ِعص٠ٛثز ِخصٍفر ٌع١ٕر تٌدفط 6تٌؽدٚي )

  

 

أ ٙسز ٔصثبػ تالخصدثزتز تٌصٟ أؼس٠س ٌم١ثض ِعصٜٛ تٌمٍك عٕد تٌالعدو١ٓ . ـ١وط شدو١ٓ تزشفوثع 

 ٌٛور تٌؽثِعووثز ٚأ١ّ٘صٙووث ٚتْ تغٍووح تٌالعدوو١ٓ ٘وُ ِووٓ تٌ ووالج تٌوور٠ٓ ٌووُ  وث٘س خّعووصٜٛ تٌمٍووك ظووددٗ خ

٠خٛلٛت ِٕثفعثز ل٠ٛر ظثخمث أل  إٌٝ ذٌه أْ ٔصثبػ تٌّدثز٠ثز ٚـفٛي تٌفس٠ك عٍٝ ِستوص  ِصمدِور  

٠عصّد عٍٝ أهتء تٌالعح ٔفعٗ  فٟ تٌّدثزتذ ٚتْ ٔص١ؽر تٌالعح شيظس خؽىً ود١س  عٍٝ ٔص١ؽر تٌفس٠ك وْٛ 

ذ تٌصوٟ ٠خٛلوٙث ٚتْ ٔص١ؽصوٗ تٌٕٙثب١ور ظصفصعوح ت٠ر  ٚتْ وً تٌالعح ظ١ّعً ؼثِعر فوٟ تٌّدوثزتٌٍعدر فسه

س  لّٓ شٕم١ه تٌفس٠ك فٟ تٌدٚز تٌرٞ شؽسٞ لّٕٗ تٌّٕثفعور  ، ِّوث أهٜ إٌوٝ تزشفوثع ِعوصٜٛ تٌمٍوك ظوٍد١ث

ِخصٍفور ( ٠صدو١ٓ شّع١وً ٚتلو  لٍوك تٌّٕثفعور عٕود تٌالعدو١ٓ خعالظور ِعوص٠ٛثز 6عٍٝ أهتءُ٘ ِٚوٓ تٌؽودٚي )

( 16)ِعصٜٛ ٚتنوا ، ِعوصٜٛ ِصٛظوه ،ِعوصٜٛ عوثٌٟ ( تعصّوثهتس عٍوٝ تٌٛظوه تٌفعوثخٟ تٌدوثٌغ ل١ّصوٗ )

ٟ٘ ِٓ تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه تذ خٍغ  ْ ٚتل  لٍك تٌّٕثفعر ٌع١ٕر تٌدفط( إذ أ2770ٚتٔفستف ِع١ثزٞ ل١ّصٗ)

س 05( ٚخٕعدر ِة٠ٛر ِمدتز٘ث ) 88شىستز٘ث ) س خً ِسشفعث س ِث . %( ٟٚ٘ ِيؼس ١ٌط ِٕخفمث  ٔٛعث

س تْ ٕ٘ثن ) س ِّوث تهٜ تٌوٝ تْ ٠ىوْٛ ِعوصٛتُ٘ ٚتهتبٙوُ ؼ١ودتس 7عٍّث ( العد١ٓ وثْ تٌمٍوك ٌود٠ُٙ ِٕخفموث

س ِث ٚخثـور تْ ع١ٕور تٌدفوط 89744ِٚعدس عُٕٙ خٕعدر ِة٠ٛر ِمدزت٘ث ) %( ٟٚ٘ تلً ِٓ تٌّصٛل  ٔٛعث

فوٟ تٔد٠ور تٌدزؼور تٌّّصوثشذ  ُ٘ ِٓ تٌالعد١ٓ تٌّصمد١ِٓ ٚتٌدعك ِوُٕٙ ِّوٓ ٌود٠ُٙ خدوسٖ ؼ١ودٖ  ٠ٍٚعدوْٛ

س خٕعوودر ِة٠ٛوور )88ٚلووّٓ ـووفٛف تٌّٕصخووح تٌووٛنٕٟ ، ٚ) %( ٠ص١ّووصْٚ خمٍووك تٌّٕثفعوور 30.05( العدووث

 تٌعثٌٟ ِّث ٠ٕعىط عٍٝ ٚؼٛه تٌفسٚق تٌفسه٠ر فٟ ٘رٖ تٌففر خ١ٓ تٌالعد١ٓ 

ه  ( ٚ٘وٛ ِعدوس عوٓ شٍو6750ٌٚٛ عدٔث تٌٝ ٚتل  تالٔفستف تٌّع١ثزٞ فٟ ٘رٖ تٌفوفر ٌٛؼودٔثٖ ) 

تٌفووسٚق ٚتٌوورٞ وثٔووس تظوودثخٗ شعووٛه تٌووٝ ٔيووثَ تٌد ٌٛوور تٌّىعوو  ٚأ١ّ٘صٙووث إلووثفر لووسٚف تٌ ووالج فووٟ 

تٌؽثِعر عدَ تٔصيثَ تٌصدز٠ح خععح وعثفر تٌّفثلستز ٚتٌٛتؼدثز تٌصٟ ٠ىٍ  خٙوث تٌ ٍدور فوٟ توعوس ِوٓ 

ر ِٕٚثفعثشُٙ فعث١ٌر ِخصٍفر ٚـعح تٌّسـٍر ِّث ٠ٕعىط عٍٝ لٍر شسو١ص تٌالعد١ٓ فٟ فعث١ٌصُٙ تٌصخفف١

 ٚ شدز٠دثشُٙ  

س ٠ّىٓ 7أذ ٠صد١ٓ تْ تٌّعصٜٛ تالٚي ٌّعصٜٛ لٍك تٌّٕثفعر عٕد تٌالعد١ٓ ٚتٌدثٌغ شىستزٖ ) ( العدث

تْ ٠عدس عٕٗ خثٌّعصٜٛ ت١ٌّعس ٌالهتء تِث تٌّعصٜٛ تٌعوثٟٔ ٚتٌعثٌوط ٌمٍوك تٌّٕثفعور عٕود تٌالعدو١ٓ ٚتٌدوثٌغ 

ِعصٜٛ لٍك  ز

 تٌّٕثفعر

عدر تٌٕ تٌصىستز تٌّدٜ

 تٌّة٠ٛر
 ع ض

 19,44% 7 6-14 تٌّعصٜٛ تٌٛتنا 1

16 2,57 
 50% 8 15-20 تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه 2

 30,55% 1 21-30 تٌّعصٜٛ تٌعثٌٟ 3

ٛعّتٌّؽ    6 %100 
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ٌٍمٍك ٚ٘ٛ لٍوك ِعوٛق ٌوالهتء ِّوث ٠ص ٍوح خوري تٌؽٙود ( ٠عدسْٚ عٓ تٌّعصٜٛ تٌعثٌٟ 88، 88شىستز٘ث )

 تٌىد١س ٌٍصخٍؿ ِٓ تظثز تٌمٍك .

 

 عرض نتائح مضتىي أداء اإلرصال  وتحهُهها ومنالشتها .   4-2

 (4تٌؽدٚي )

 ٠د١ٓ ِعصٜٛ أهتء تإلزظثي  ـعح تٌٕعدر تٌّة٠ٛر

 ع ض تٌٕعدر تٌّة٠ٛر تٌصىستز تٌّدٜ ِعصٜٛ أهتء تإلزظثي  ز

 19.444% 7 15-24 تٌٛتناتٌّعصٜٛ  1

27 1.42 
 55,555% 20 25-32 تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه 2

 25% 9 33-45 تٌّعصٜٛ تٌعثٌٟ 3

 100% 36  تٌّؽّٛع 

( تٌورٞ ٠دو١ٓ ٔصوثبػ تٌالعدو١ٓ فوٟ أهتء تإلزظوثي تذ أْ ٚتلو  ِعوصٜٛ تالهتء ٌع١ٕور 4ِٓ تٌؽودٚي )

%( ٟٚ٘ ٔعودر ؼ١ودٖ 00700( ٚخٕعدر ِة٠ٛر )25تٌدفط ِٓ تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه تذ خٍغ شىستز تٌالعد١ٓ )

 ِٚيؼس ؼ١د ألهتء تٌالعد١ٓ ِٚعصٛتُ٘  .

س تْ ٕ٘ثن ) س ٚ٘وٛ ِعدوس عٕوٗ خٕعودر ِة٠ٛور ِمودزت٘ث 7عٍّث ( العد١ٓ وثْ ِعصٜٛ أهتبُٙ ِٕخفموث

%( ٚ٘ووٟ ٔعوودر ١ٌعووس خثٌم١ٍٍوور ٚشعدووس عووٓ تٌالعدوو١ٓ ِووٓ ذٚٞ تإلِىث١ٔوور تٌّفوودٚهذ ٚتٌوور٠ٓ ٌووُ 89744)

صٜٛ تهتء ؼ١وود خعوودح لٍمٙووُ تٌؽوود٠د ٚتٌصووسهه فووٟ ٌعووح تإلزظووثي وووْٛ تٌّٕووثفط   ِووٓ ذٚٞ خّعوو ت٠يٙووسٚ

 تٌّعصٜٛ تٌعثٌٟ ُٚ٘ ِٓ هْٚ تٌّعصٜٛ ٌُٚ ٠صدزخٛت ؼ١دت فٟ فصسذ ِث لدً تٌّٕثفعر    .

%( ٠صّصعوْٛ خّعوصٜٛ ِوٓ 20( العد١ٓ خٕعودر ِة٠ٛور لودز٘ث )6وّث تظدصس تٌٕصثبػ ٕ٘ثن ٚؼٛه )

در ؼ١دذ  ٚخثـر تْ ع١ٕر تٌدفط ِوٓ تٌالعدو١ٓ تٌّصمود١ِٓ ٌٚود٠ُٙ خدوسٖ ؼ١ودٖ فوٟ تالهتء تٌعثٌٟ ٟٚ٘ ٔع

تٌٍعووح ِٚووُٕٙ ٠ّعٍووْٛ تٌّٕصخووح تٌووٛنٕٟ ِّووث ٠وودي عٍووٝ ٚؼووٛه فووسٚق فسه٠وور خوو١ٓ تٌّعووص٠ٛثز تٌالعدوو١ٓ 

 ٚأهتبُٙ إظٕثء تٌٍعح ٚذٌه ٌص ظسُ٘ خٕيثَ تٌد ٌٛر ٚأ١ّ٘صٙث .

تٌدفط( ٘ٛ ِٓ تٌّعصٜٛ تٌّصٛظه ألهتء ِٙثزذ  عٍٝ تٌعَّٛ وثْ تٌّيؼس ألغٍح تٌالعد١ٓ )ع١ٕر

 تإلزظثي خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ 

 انباب انخامش     

 تالظصٕصثؼثز : 0-8

 

تْ ت١ّ٘ر تٌّٕثفعر شفده ِٓ  تٌمٍك تٌٕفعٟ ٌالعد١ٓ تذ وٍّث شتهذ ت١ّ٘ر تٌّٕثفعر وٍّث شفثعد تٌمٍك ٌدت  .8

 تٌالعد١ٓ 

تٌّصٛظه ٚتٌمٍك تٌّٕخفك تٌمٍك تٌعثٌٟ ٚتٌمٍك عص٠ٛثز ٟٚ٘ تٌمٍك تٌٕفعٟ عٍٝ تٌالعد١ٓ خعالظر ِ .2

 .٠ٕٚخفك تٌمٍك وٍّث شتهز خدسذ تٌالعد١ٓ ٚعده ِؽثزوصٗ فٟ تٌد ٛالز 

 تٌالعد١ٓ تٌر٠ٓ ٠صّصعْٛ خّعصٜٛ لٍك ٚتنا ٠فممْٛ ٔصثبػ ؼ١دذ فٟ تٌد ٌٛر . .6

 تٌصٛـ١ثز :  0-2

  ّث ٠ٍٟ :خ ث٠ْٛـٟ تٌدثـع

صدز٠ح تٌرٕٟ٘ ٚتٌٕفعٟ ت٘صّثِث ِٓ لدً تٌّدزخ١ٓ تٌ ٚأع ٝلسٚزذ تال٘صّثَ خثٌعثًِ تٌٕفعٟ  .8

 ٚتٌّخصف١ٓ فٟ ِؽثي ٌعدر تٌسؼر تٌ ثبسذ 

 تؼستء هزتظثز ٚخفٛض ِؽثخٙر ٌٍّٙثزتز تالخسٜ فٟ ٌٍعدر تٌس٠ؽر تٌ ثبسذ . .2
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 . 2000، تٌمث٘سذ ، هتز تٌفىس تٌعسخٟ ، 3ن تٌص د١مثز ( –تٌس٠ثلٟ ) تٌّفث١ُ٘ عٍُ تٌٕفط ظثِر وثًِ زتشح : ت .4
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ش ٠ٛس  ـر٠فر إخست١ُ٘ تٌفسخٟ: ش ظ١س شّس٠ٕثز خثـر ٚفك تٌّصر١ستز تٌى١ّٕثش١ى١ر ّٚٔٛذغ تٌصفف١ؿ تٌرتشٟ فٟ .3

خعك تٌففثز تٌدد١ٔر ٚهلر أهتء تٌّٙثزتز تٌٙؽ١ِٛر خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ ،أنسٚـر هوصٛزتٖ ،ؼثِعر خثخً ،و١ٍر 
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 (1انمهحك )

 ِم١ثض لٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر 

       Martens   صِثز شٕشف١ُّ : زت٠ٕس 

 شعس٠ح : دمحم ـعٓ عالٚٞ                                          

تٌعّوووووس تٌصووووودز٠دٟ :                                  :عّوووووس تٌالعوووووح         نوووووٛي تٌووووورزتع :        تظوووووُ تٌالعوووووح :      

 تٌٛشْ :             تٌ ٛي :           

 تٌصثز٠خ :                                 أٌؽثِعرظُ ت

 عص٠صٞ تٌالعح :

٠سؼٝ تالؼثخر خدلر ـٛي تٌفمستز تالش١ر خٛل  عالِر )    ( شفس ـمً تإلؼثخر تٌصٟ شصىْٛ ِٕٙث تٌدودتبً 

س(تٌعال س ، غثٌدث  ظر )ٔثهزتس ، تـ١ثٔث

س  ٔثهزتس  تٌعدثزتز ز س  تـ١ثٔث  غثٌدث

    تٌصٕثفط ِ  ت٢خس٠ٓ ِصعر تؼصّثع١ر 1

 6 2 8 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تؼعس خثٕٟٔ ِسشده 2

 6 2 8 لدً تؼصستوٟ فٟ تٌّٕثفعر تخؽٝ ِٓ عدَ شٛف١مٟ فٟ تٌٍعح 3

    ٟ تٌّٕثفعرتشّص  خسٚؾ ز٠ثل١ر عث١ٌر عٕدِث تؼصسن ف 4

 6 2 8 عٕدِث تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تخؽٝ ِٓ تزشىثخٟ خعك تالخ ثء 5

 8 2 6 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تؼعس خثٕٟٔ ٘ثهئ 6

    ِٓ تٌُّٙ تْ ٠ىْٛ ٌٟ ٘دف تظٕثء تٌّٕثفعر 7

 6 2 8 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تؼعس خثل ستج فٟ ِعدشٟ  8

 6 2 8 عس خثْ لسخثز لٍدٟ تظسع ِٓ تٌّعصثهلدً تؼصستوٟ فٟ تٌّٕثفعر تؼ 9

س  10     تـح تٌصٕثفط فٟ تالٔؽ ر تٌصٟ شص ٍح ِؽٙٛهتس خد١ٔث
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 8 2 6 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تؼعس خثظصسخثء 11

س  12  6 2 8 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر أوْٛ عفد١ث

    تألٌعثج تٌس٠ثل١ر تٌؽّثع١ر أوعس أظثزذ ِٓ تألٌعثج تٌفسه٠ر 13

 6 2 8 توْٛ ِصٛشستس عٕد تٔصيثز خدء تٌّٕثفعر 14

 6 2 8 لدً تْ تؼصسن فٟ تٌّٕثفعر تؼعس خثٌم١ك  15

 

 (1تابع انً مهحك )                

 شفف١ؿ ِم١ثض لٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر          

 -تزلثَ تٌعدثزتز تٌصٟ شم١ط ظّر لٍك تٌّٕثفعر ٟ٘ : -

(15 , 14 , 12 , 11 , 9 , 8 , 6 , 5 , 3 , 2) 

 -شفصعح ٌٙث هزؼثز ٟ٘ : ٚتزلثَ تٌعدثزتز تٌصٟ ال -

 (13 , 10 , 7 , 4 , 1) 

 ٠ٚصُ شفف١ؿ تٌعدثزتز فٟ تشؽثٖ ظّر لٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر ٚتزلثِٙث ٟ٘ : 

 (15 , 14 , 12 , 9 , 8 , 5 , 3 , 2) 

س ٌّث ٠ٍٟ :  ٚفمث

س : هزؼصثْ \      ٔثهزتس : هزؼر ٚتـدذ  س : \     تـ١ثٔث  هزؼثز 3غثٌدث

٘وووٟ               ٚأزلثِٙووثوّووث ٠ووصُ شفوووف١ؿ تٌعدووثزتز فوووٟ عىووط تشؽوووثٖ ظووّر لٍوووك تٌّٕثفعوور تٌس٠ثلووو١ر  

س ٌّث٠ٍٟ :6 , 11)  -( فصفعح ٌٙث تٌدزؼر ندمث

س : هزؼصثْ                 هزؼثز 3ٔثهزتس :  س : هزؼر ٚتـدذ                    تـ١ثٔث  غثٌدث

( هزؼور ٚوٍّوث تلصسخوس هزؼور تٌس٠ثلوٟ ِوٓ تٌدزؼور 10 – 30زؼثز ِوثخ١ٓ )ٚخورٌه ٠صوستٚؾ ِودٜ تٌود

 ( وٍّث تشعُ خعّر لٍك تٌّٕثفعر تٌس٠ثل١ر تٌعثٌٟ .      30)

 (2هحك )م 

 (1تظصّثزذ )

 ٌؽّ  خ١ثٔثز تٌدزؼثز تٌصم١ّ٠ٛر ٚشفس٠رٙث ٌّعصٜٛ أهتء تإلزظثي خثٌس٠ؽر تٌ ثبسذ  

 ء تإلزظثيِعصٜٛ أهت تظُ تٌالعح      زلُ تٌّدثزتذ

 هزؼثز تٌصم٠ُٛ

 عده تالزظثالز ٚشم٠ّٛٙث 

           

          

          

          

          

 

 (2تظصّثزذ )

 تظُ تٌالعح :                                               تظُ تٌالعح تٌّٕثفط :

 عده تالزظثالز:            عده تالزظثالز :                                 

 تٌصثز٠خ :                                                       تٌٍّعح :

 زلُ تٌّدثزتذ :                                                  تظُ تٌّمَٛ

 هزؼثز تٌصم٠ُٛ ز

 تالزظثي 

1 3 2 1 0 

2     
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3     

4     

 (3نمهحك )ا 

 م١ِٛٓ تٌر٠ٓ تظصعثْ خُٙ تٌدثـط ٌرسق شم٠ُٛ أهتء تٌالعد١ٓ خثإلزظثيتظّثء تٌّ

 تالخصفثؾ ِىثْ تٌعًّ تٌٍمح تٌعٍّٟ تظّثء تٌخدستء

 شدز٠ح ز٠ؽر  و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر / ؼثِعر ١ِعثْ أظصثذ ِعثعد .ه. ِثؼد عص٠ص ٌفصٗ 8

 شعٍُ ز٠ؽر  خثخًو١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر /ؼثِعر  أظصثذ ِعثعد  ه. ِثشْ ٘ثهٞ وصتز-2

 شدز٠ح ز٠ؽر  و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر /ؼثِعر وسخالء  ِدزض  ه. ٚظثَ ـالؾ-6

 

 (4انمهحك )

 عسلس ع١ٍُٙ تظصّثزذ تٌصم٠ُٛ  ٠د١ٓ تظّثء تٌّدزخ١ٓ ٚتٌّخصف١ٓ خثٌس٠ؽر  تٌ ثبسذ تٌر٠ٓ 

 ِىثْ تٌعًّ عٕٛتْ تٌٛ ١فر  تألظّثء ز

 و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر\ؼثِعر خثخً   تخصدثز ٚل١ثض   أ.ه دمحم ؼثظُ دمحم   1

 و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر \ؼثِعر خثخً   ِدزض ِثهذ تٌصعٍُ تٌفسوٟ ت.ه ِثشْ عدد تٌٙثهٞ تـّد  2

 ؼثِعر /خثخً و١ٍر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر ِدزض تٌعثج تٌّمسج  َ. ه ِثشْ ٘ثهٞ وصتز ت.  3

 ١ر تٌصسخ١ر تٌس٠ثل١ر خثخًوٍ ِدزض / تٌعثج تٌّمسج  َ.ه ِث٘س عدد ـّصذ ـسهتْ  4

 ذشفثه تٌّسوصٞ ٌٍس٠ؽر تٌ ثبستال ِدزج ِٕصخح ٚنٕٟ  َ.َ ؼدثز عٍٟ وث ُ  5
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