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اإلسننن االجاماعيننناقتج قمسعننن ج يسنننع  ج)نشهههأن هذ  هههسا ة الهههو ة ة   لههه  ة  هههه 
طو ه  ة  وسلهت ا  قّن أو،  ة تي (القالماألالاءج عرعيبجالفريقجفتجالال ريجالييعازج كرةج

إشههاةانو اههي  ا ههة ة تا  ههة ةجلولهه ةا سو هههة ن ههو     ههي  قههن ت هه   (ا ننارجفننالبج ز ننر)
 سزء  ذ  تطا و  ن ل ناسة ة  وسلت ا اي ة تا  ة ة ا وض ة.

 
 
 
 
 

 ة ت ق ع        ة ت ق ع         
 ة  شاف               ة  شاف        

 ه.ن. ااة  س وا لهنةهلل     س ةن ه.ن. نوظم  وظم   
  ا وض ة ا ة ة تا  ة ة       ا ة ة تا  ة ةجلول ة   

 سو هة ن و            سو هة ن و          
 

 ناشح ة الو ة  ا نوقشة. ة  ت ةااة ة ت ص و    نوًء عا 
 

 ة ت ق ع     
 ائ س قلم ة ناةلو  ة ها و.  

 . ا ة ة تا  ة ةجلول ةا سو هة ن و  
 2282ا   ا         

 
 

 إقرار القوم اللغوي
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اإلسننن االجاماعيننناقتج قمسعننن ج يسنننع  ج)هشهههأن هذ  هههسا ة الهههو ة ة   لههه  ة  هههه  
قهن ت ه   اةسهتأهو  هذ ة نو  هة (جاألالاءج عرعيبجالفريقجفتجالال ريجالييعازج كنرةجالقنالم

  ة اغ  هة  هذ ةجلطهوء  ة ته  هاة  هص     ألا   عا هي لها م لهول  اي  ذ ِق   ة اغ  ة 
 غ ا ة ص   ة  جساه  قه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ت ق ع  
 ه.م.ن.  وزذ ع نة ال ل لا وذ   

  ا ة ة تا  ة ةجلول ة 
 سو هة ن و      

 2282ا  ا 
 
 
 

 إقرار جلنة الناقشة
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ن ههههذ ةعضههههوء  سنههههة ة  نوقشههههة  ة تدهههه  م نشههههأن ةننههههو قههههن ةطاهنههههو عاهههه  ة الههههو ة         
االجاماعياقتج قمسع ج يسع  جاألالاءج عرعيبجالفريقجفتجالنال ريجاإلس )ة   ل  ة  هه 

اههي   ت  وتأههو  ا  ههو  ههه (جا ننارجفننالبج ز ننر) قههن نوقشههنو ة طو هه   (الييعننازج كننرةجالقننالم
 عالقة  أو  نهتدن ةنأو سن اة  و د  ل  ن ل ناسة ة  وسلت ا اي ة تا  ة ة ا وض ة. 

 

 ة ت ق ع:          ة ت ق ع:           
   أو    ن صو ح ه.م.ن.                 ن ع نة  ل ذ عط ةن. .مه.

 )عض  ة اسنة(      )عض  ة اسنة(     
 2282ا  ا         2282ا   ا    

 ة ت ق ع:              
 م.ن. غوزي صو ح     نه.             
 )ائ س ة اسنة(                  

 2282ا   ا                                  

 
صهههههههونح عاههههههه    ت  هههههههو   هههههههسا ة الهههههههو ة  ساهههههههس  ا هههههههة ة تا  هههههههة ةجلولههههههه ةا                     

 سو هة ن و  

 

 ة ت ق ع       
 ه.ن. ع وس اوضل س ةن ة ن   ي

 ع  ن  ا ة ة تا  ة ةجلول ة
 سو هة ن و      

 2282ا   ا        
 اإلهداء

  ...إقتداءً.()ي البشريبن عبداهلل اهلاد سيدنا حممد  خري خلق اهلل    إىل
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 بلدي العراق الصابر الصامد اجملاهد...ستبقى عظيماً.      إىل

  من أوصى اهللُ تعاىل هبما أبي وأمي...عرفاناً باجلميل.          إىل

 الليايل صابرة  راضية... زوجيت. ألجليمن سهرت           إىل

 أحبائي أخوتي وأخواتي... تقديراً.          إىل

 روح املرحوم ياسني... إكراماً.           إىل

 كل من علمين وساندني وشجعين وأرشدني إىل اخلري...              إىل

                                                                                         أهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                         

 الباحث

 التقديرالشكر و
 واصهفاا  رسهله ربهه   صهةةً وسهةماً علهى الرسهوذ اله ي أ      محداً هلل على نعمه وشكراً له على آالئه وكرمهه  و  

فكان رمحهة مههداة ونعمهة مةهداة وسهراجًا مهمريًا ومبشهرًا ونه يرًا   أرسهله ربهه ليبلهط رسهالته ويفبهق شهريعته فه د                 
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وقدوة للمقتدين سيدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه وعلى آلهه  وكان رمحة للعاملني ومعلماً للمتعلمني  األمانةالرسالة وبلط 

 وصحبه وسلم.

 أتقهدم  أنْ إعهداد هه   الرسهالة  فمهن واجهف الوفهاء والعرفهان باجلميهل          وتعهاىل يل  بعد ان يةهر اهلل  سهبحانه   

ولههه ببقفين املشههرفني األسههتاد الههدكتور نههاجم كههاجم جههواد الهه ي شههر   يدين يههل واالمتمههان الكههبري إىل الةهه بالشههكر اجل 

الكهبري   إعهدادها     األثهر على ه   الرسالة وأغماها باملصادر والرعاية العلمية التخصصهية الهيت كهان هلها     اإلشراف 

وأشكر عائلته الكرمية اليت أستضهافتين أكرهر مهن مهرة وأحهاإتين بمهتمامهها الكهبري وكرمهها  ومهن دواعهي االعه اف            

فههرات جبههار سههعداهلل لممهها قدمههه مههن جهههد       الههدكتوراملةههاعد ألسههتاد باجلميههل أن أتقههدم بالشههكر واالمتمههان إىل ا  

                وتوجيهههات قيمههة ورشههيدة ومةههتمرة الههيت زادت البحههم متانههة وأسهههمل   اعههداد  هبهه ا الشههكل فجهه ا  اهلل تعههاىل  

 خري ج اء. عين

أيهاد محيهد    رتاد املةهاعد الهدكتو  واألسه وأتقدم بوافر الشكر واالمتمان إىل األستاد الدكتور نبيل حممود شاكر  

 واألسهتاد ماجدة محيهد كمهب     ةالدكتور واألستاد املةاعدبشر  عماد مبارك   ةالدكتور املةاعد واألستادرشيد 

الدكتور خليل إبراهيم مدرسيّ الةمة التحضريية   دراسة املاجةهتري لاضهلهم ورعايتههم العلميهة الكرميهة   وأشهكر       

 جامعة دياىل وجلمة الدراسات العليا لمما قدمو  من دعم  هل ا الدراسة. -سية  عمادة كلية ال بية األسا

البههدائهم املةحظههات العلميههة  ئهاوأعضههابالشههكر واالمتمههان الكههبري إىل الةههادة رئههيق جلمههة املماقشههة  وأتقههدم 

قهدير إىل املقهوم الليهوي    القيمة اليت أغمل الباحم والدراسة وأخرجته بالصورة العلميهة اجليهدة   وأتقهدم بالشهكر والت    

الليويهة للدراسهة      األخفهاء ملها قدمهه يل مهن جههد   تصهحي        سلمان  الدكتور مازن عبدالرسوذاألستاد املةاعد 

  اء.اجلفج ا  اهلل تعاىل عين خري 

الهدكتور   املةهاعد  باألسهتاد جامعهة بيهداد املتمرلهة     –وأتقدم خبالص الشكر إىل عمادة كلية ال بية الرياضهية   

الهدكتور كهاجم عبهد الربيعهي واالسهتاد  الهدكتور صها          املةاعد واألستادالدكتور قاسم ل ام  واألستادصباح رضا 

ومها قهدمو  يل مهن    عبداحلةهني والهدكتور ضهياء نهاجي ملةهاعدام أيهايّ        ضي واالستاد املةهاعد الهدكتور حممهد   را
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ةههاعدتي باسههتعارة                             جاسههم حممههد نههاي   ملتور   واتقههدم بالشههكر والقههدير إىل األسههتاد الههدك  توجيهههات علميههة قيمههة

 املصادر العلمية.

اجل يهل إىل مةهيلويل مكتبهة ال بيهة األساسهية ومكتبهة ال بيهة الرياضهية جامعهة ديهاىل             ويقدم الباحهم شهكر   

خري عون   توفري مصادر البحم الةل رجاء والةل رسالة( ال ين كانوا   ومعاد  وعمار  ياملتمرلة باالخ الكبري )أب

بكههل محهها   تعههاو م بالشههكر واالمتمههان إىل فريههق العمههل املةههاعد الهه ين أبههدوا     وأتقههدموفقهههم اهلل تعههاىل للخههري .  

وإخةص وأمانة وفقهم اهلل تعهاىل  ويتقهدم الباحهم بالشهكر إىل املهدر  املةهاعد عمهاد واملهدر  املةهاعد حممهد           

أتقههدم  بالشههكر والعرفههان إىل زمةئههي مههن إلبههة املاجةههتري   كليههة ال بيههة     وخضههري واملههدر  املةههاعد رشههوان . 

 جامعة دياىل وأمتمى هلم التوفيق والمجاح. –األساسية 

كههرة القههدم . وأشههكر مههدربي وال عههر أنديههة )اربيههل  لأتقههدم بالشههكر والتقههدير إىل االعههاد العراقههي املركهه ي  

ياىل( اله ين أجريهل علهيهم الدراسهة فجه آهم اهلل تعهاىل خهري اجله اء  واتقهدم          ال وراء  دهوك  القوة اجلوية  بيداد ود

واجهف العرفهان     بوافر الشكر واالمتمان إىل اهليئات االداريهة لتلها االنديهة ملةهاعدام    ااهاز الدراسهة.ويدفعين      

ذ إىل مها أنها عليهه )أبهي     باجلميل والشكر والتقدير إىل من ساندوا دربي وشدوا من ع مي ووفروا يل كل الةبل للوصهو 

 وامي وزوجيت وأوالدي( فج اهم اهلل تعاىل عين خري اجل اء وأإاذ اهلل تعاىل أعمارهم.

و  اخلتام أشكر من أسهم   اعداد ه   الدراسة وفاتين دكر امسه ُ سائةً اهلل ع ّ وجلّ التوفيق هلهم   انهه نعهم     

 املوىل ونعم المصري.

 الباحم  واهلل ويل التوفيق 

 ملخص الرسالة
 عن ةذ ة الو ة "ةإللنون ةالست وعي  عالقته   لت ى ةجنةء  تات ه  ة را هح اهي ة هن اي

 ة   توز   اة ة دنم".
 : س وا او ح  ز ا.  ة  و ث



  
 

 

 

9 

 : ه.ن. نوظم  وظم س ةن.  إشاةف 
 : ه.ن. ااة  س وا لهنةهلل .  

 م2282          ه8438
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 ةشت ا  ة الو ة عا  ل لة ه  ة : 

جال ابجاأل ل:جالععريفج ال حث:
ة تهههه ى عاهههه  ة  دن ههههة  ه   ههههة ة   ههههث  تههههم ة تطههههاح ا أههههو   هههه  ه   ههههة ةإللههههنون  

م  ة رهههههول اههههي ةالاتدههههوء   لههههت ى قههههناة  ة العهههه   أههههةالست ههههوعي ة ههههسي  ههههه ة ههههن ا ة 
ى ةالنسهوز ة هسي  لهه   ةلتهنةنته  أنف ة  صه ل  و ا وضهي  ة را هح  اد هة اهي  لهت  

    ه  ل  ذ ة  نا   ة الع   ةالنةاة لالل ة  نوالة.
جيشكلةجال حث:

 هههذ لهههالل عالقهههة ة  و هههث  و هن هههن  هههذ ة الع ههه ذ  عنهههن ة تهههنة ل  هأهههم، ال هههظ  
ة  و ههث ةذ العهه   ههاة ة دههنم   تههوم   هه  ة ههنعم  ةإللههنون  ة اعو ههة  ة نصهه  ة   تو هههة 

ةئهه لهالل ة   هواةة   هتم  هل س هر عهذ طا هح ةإللهنون تصااوته  هاهو ه  تد  م  لهت ى ةن
نةا ههه ذ  ذةالست هههوعي ة هههسي  تادهههوا ة العههه    هههذ    هههه  هههذ الع ههه   طا دهههة   هههنا  ذ  ةر

   وشاة ه  غ ا   وشاة.
جال حث:ج الفا

ة تهههاف عاهه  ة هالقههة  هه ذ ةإللههنون ةالست ههوعي   لههت ى هنةء ة الع هه ذ   ههاة  .8
 ة دنم.

ن ةالست ههههوعي  تات هههه  ة را ههههح  و ههههن اي ة تهههههاف عاهههه  عالقههههة اوعا ههههة ةإللههههنو .2
 ة   توز   اة ة دنم.

جال حث:جعساؤمت
  ل ت سن عالقة   ذ ةإللنون ةالست وعي   لت ى هنةء ة الع  ذ   اة ة دنم؟ .8

 ههههل ت سههههن عالقههههة سة  اوعا ههههة  للههههنون ةالست ههههوعي عاهههه  تات هههه  ة را ههههح اههههي  .2
 ة ن اي ة   توز   اة ة دنم؟
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جياامتجال حث:
    : الع   هنن ة ة ن اي ة هاةقي ة   توز   اة ة دنم الياالجال شري -

 .2282-2229  ا  لم ة ا وضي ا نطدة ة ش و  ة                         
 2282ا6ا6 غو ة   2229ا88ا83: ة  نة  ذ  الياالجالزيا ت -

 :  الع  ةنن ة ة ن اي ة هاةقي   اة ة دنم. الياالجاليكا ت -

 

جال ابجالثا ت:
جيةج الالراساتجالسا قة:الالراساتجال ظرج

جالالراساتجال ظريةج عضي ت:
  رأ م ةإللنون ةالست وعي. -
 لصوئص ةإللنون ةالست وعي. -

 ن وسم ةإللنون ةالست وعي. -

 ة ت ا ل. -

 ة ت ا ل. هن ةع -

 ةجنةء ة  أواي. -

 ةجنةء ة لططي. -

 ةجنةء ة لططي ة راني. -

 ةالنةء ة لططي ة راني )ة ناوعي(. -

 ةالنةء ة لططي ة راني )ة أس  ي(. -

 ةجنةء ة لططي ة س وعي. -

 ةجنةء ة لططي ة س وعي )ة ناوعي(. -

 ةجنةء ة لططي ة س وعي )ة أس  ي(. -

 ةجنةء ة لططي ة راقي. -

 ةجنةء ة لططي ة راقي )ة ناوعي(. -

 ةجنةء ة لططي ة راقي )ة أس  ي(. -
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جالالراساتجالسا قة:
 م.8992نن و ط   اضو، ناةلة  -
 م.2222ة نوظم شو ا ة  توا، ناةل -

 م.2225ناةلة    ن   نا لا  وذ،  -

 
جال ابجالثالث:ج

اراءاع ججج:الييالا يةج ي هججال حثج ا 
ة هالقهو  ةالات وط هة.  ت  نه  ع نهة   ألها  ةلتلنم ة  و هث ة  هنأا ة  صهري  

ة هههن اي ة   تهههوز   هههاة ة دهههنم، ة هههو ة  لهههوئل  الع هههًو  هههذ الع هههي هنن هههة( 72ة   هههث  هههذ )
 ة  دهو ال  ة شلصه ة  ة  صهونا  ةه اة اي س ع ة  ها  و  اأي ةلت واة ةلهت ونة  لت

 ة  اةسههع ة ها  ههة  ةالسن  ههة  تههم ت ن ههن ه ههم ة  أههواة   ة  ةس ههو  ة لطط ههة   ههاة ة دههنم، 
ة ث ههو    اضههاًل عههذ ةلههتلاةم ةاللههس ة ها  ههة   د ههوس ةإللههنون ةالست ههوعي )ة صههنح، 

عاههههه  )ة  لهههههط ة  لهههههو ي،   ادهههههن ةقتصههههها   ة   ضههههه ع ة(، ة هههههو ة  لهههههوئل ةال صهههههوئ ة
  ةلت هههوا هو هههل ةالات هههوط ة ات هههي )لههه  ا وذ(، ة نلههه ة ة  ئ  هههة   ةالن هههاةف ة  ه هههواي،   

(T).) 
 

جال ابجالرا ع:
جال عائجج عحليلهاج ي اسشعها:قرضج
ةشههههت ل ة  ههههو  ة اة ههههع عاهههه  عههههاه نتههههوئا ة   ههههث  ت ا اأههههو   نوقشههههتأو،  س تههههم  

لهههههوئل ةال صهههههوئ ة  تهههههم عهههههاه ةال لهههههوط ة  لهههههو  ة ةلهههههتلاةم ة نتهههههوئا  ولهههههتلنةم ة   
  لهههت ى  ة الع ههه ذ ةالن اةاهههو  ة  ه وا هههة   هو هههل ةالات هههوط ة ات هههي )لههه  ا وذ(  عهههنن 

عا ي  ع ةالعت هون عاه  ة  صهونا   ألا  ة نال ة  ذ لالل ة سنة ل   هن و ن قش  
 ة ها  ة.

جال ابجالخايس:
ج الع صيات:سع عاااتجام
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  ذ ة نتوئا ه  أو: تم ة ت صل      س  عة 
 سههه ن عالقهههة سة  نال هههة  هن  هههة  ههه ذ ةالنن هههة  واهههة اهههي )ةإللهههنون ةالست هههوعي،  .8

  لت ى ةجنةء  تات   ة را ح ة ن اي(  ش ل عوم.  

 سهههه ن عالقههههة سة  نال ههههة  هن  ههههة  هههه ذ )ةإللههههنون ةالست ههههوعي   لههههت ى ةجنةء(  .2
ظأهها ت ههم  ي  هه ذاهه ة ههز اةء(  ، غههنةن  ن هه ر،   ة دهه ة ة س  ههة،    النن ههة )ةا  ههل، 

 عالقة سة  نال ة  هن  ة  نى نوني ن و  .

 سهه ن عالقههة سة  نال ههة  هن  ههة  هه ذ )ةإللههنون ةالست ههوعي  تات هه  ة را ههح اههي  .3
 ةا  ل،  ة د ة ة س  ة،  ن  ر،   غنةن،  ة ز اةء،  ن و  (. :ة ن اي  النن ة

دهههه ة  سهههه ن  هههههو ال  ةات ههههوط عو  ههههة اههههي ةاللههههنون ةالست ههههوعي النن ههههة ها  ههههل  ة  .4
ة س  ههة  ن هه ر   غههنةن اههي  هه ذ  نههور  هو ههل ةات ههوط  ت لههط  نههوني ة ههز اةء 

   هو ل ةات وط ضه ف  نوني ن و  .

 سه ن اها ح سة  نال هة  هن  هة اههي  لهت ى ةجنةء  هنى هنن هة ةا  هل،  ة ههز اةء،  .5
 هههم تظأههها اههها ح  هن  هههة  ههه ذ هنن هههة ن ههه ر،  ن هههو  ،  ة دههه ة  اهههي  ههه ذ  غهههنةن، 
 ة س  ة.
ج صياتجفكا ت:أياجأ مجالع

 ةالت ههونة  ة ا وضهه ة   ألنن ههةضهها اة تهه ا ا ةإللههنون  ة ههنعم ة  د دههي  ة روعههل  .8
   ص اة  تلو  ة. واة  ذ ق ل ة سأو   ة  ؤللو  سة  ة هالقة  و ا وضة 

 سه  ةذ  أههتم ة  ههنا   تن  هة ة هالقههو  ةالنلههون ة   نهه   هه ذ الع  ههه  ةذ  ههنةاع  .2
ةالع ههوء   هههه  ةر هههون  شهه التأم عههذ  دهه قأم ة  شهها عة   لههوعن م عاهه   ههل

 ة لواس ة عذ ة الع    لوعنته عا  ة تا  ز اي ة   واةة.

ضهههها اة ةقو هههههة نهههههن ة   لهههههراة  تاا أ ههههة  الع ههههه ذ  هههههذ ق هههههل ةالنةاة  ة  هههههنا   .3
اهي  تشس ع ة نعم ة  هن ي  الع  ذ  تدا ل ة ضغ ط ة نرل ة عنأم ة تي ت هنث 

 هثنوء ة تنا   ه  ة  نوالة.

 ذ ة تا  ههز عاهه  ةشهه ول ةإللههنون ةجلههاى،   ههو  أههو  ههذ تههأث ا  سهه  عاهه  ة  ههنا  .4
   وشا عا   لت ى ةجنةء  ةالنسوز اي هثنوء ة  نوالو .
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ةصه    عهو اًل ةلوله ًو  جنأهوضا اة ةال ت وم  و   ةاز  ة   واآ  ة تشس ه ة؛  .5
اههي ةنههناوع ة الع هه ذ ن هه  ةجنةء ة س ههن  تطهه  ا ة  لههت ى،  ههل ةذ  ههسا ةال هه ا 

م  و  رههههوال  ةالنةء ة اسهههه  ي  ة  ثههههو اة   ههههي ع ة ههههل لههههة الع هههه ذ  ت تسهههههل هنةء
  لوعنة     اة  ت د ح ةالنسوزة .

ضا اة ق وم ةالنةاة  ة  نا   إنلول ةإلعنةن ة نرلهي ضه ذ ة  نهو ا ة تنا له ة  .6
ذ ةلصوئي نرلي  لتص  هاهم ة هنرس ة ا وضهي   اةادهة  ة لن  ة  الع  ذ  ته 

اًل عههذ تههنا   ة الع هه ذ عاهه    لههو  ة  أههواة  هثنههوء ة  نوالههة اضههاههي ة را ههح 
 ة نرل ة    ةسأة ةال نةث ة ضوغطة.
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 التعريف بالبحث-1
 املقدمة وأهمية البحث : 1-1

دراستا  الو  األبحتا إن التطور الحاصل في الوقت  الحارتر  تا اتو اي ةت  ت   
فتتتي التطتتتور اي  تتتتابي  أستتتت   إذ كافتتت  ال  تتتتال الر ارتتتي بفتتتي ال  تتتاي  ال رتبطتتت  

 للر ار .
 ت ن  تن   تستأثر باات ام  ئا  ال الحلعب  كرة القدم  ن األلعاب التي أصبو " 

الالعبتتتت ن وال يتتتتااد ن وماد ايات تتتتام ب تتتتا  و تتتتال بعتتتتد  تتتتوم فتتتتي بلتتتتدان العتتتتالم وتصتتتتر  
اي تتتوال الكث تتترة  تتتن أ تتتل إقا تتت  البطتتتوي  ال متل تتت  وان اتتتذا ايات تتتام دفتتت  أصتتتحاب 

يستتال ب التتتي تستت م فتتي تطتتو ر تلتت  اللعبتت  المبتترة وايمتصتتا  فتتي ا  تتاد الطتتر  وا
 ات م فتتتي ال واةتتتب ال متل تتت  والبدة تتت  وال  ار تتت  وصتتتقل  وااتتتب الالعبتتت ن ورفتتت   ستتتتو 

التتتتذع  ستتتتع  إل تتتت   يإذ ان تطتتتتور ايداد  عتتتتد ال تتتتد  األساستتتت ،والمطط تتتت  والة ستتتت   
 . 1و"ال    
أساستتتتت   للعبتتتتت  واتتتتتي والعتتتتتداد البتتتتتدةي وال  تتتتتارع المططتتتتتي  عةاصتتتتترواةتتتتتا   
 عتد ايعتداد  ترابط  وي   كن التملي عن واحدة  ة تا، و العةاصر ن تل  ا  ، و والة سي 

الة ستتتي  تتتن أساستتت ا  اللعبتتت ي فالالعتتتب التتتذع  عتتتد اعتتتدادال   تتتدال  تتتن ح تتت  الستتت ا  
ل تتذ  العال تت  فتت ن  الة ستت    تتن حتتب اليتت اع  والصتتبر والثقتت  بتتالة و والتترو  ال عةو تت 

الة سي ال  د   تد  إلت   ستاعدة الالعتب  العداد"إذ ان ال في أدائ  كب ر  ال الس ا  دور 
 ت  امتتال  وترو   أدادكار  واة عايت  ب ا  حقت  أفرتل  ستتو  في الس طرة عل  أف

 .  2وال ةافس "
 

                                                 

  ، كل تت : ورستتال   ا ستتت رتأأير المعرفا أأعلمعف ر أأعلت أأالراأأتي لمة ملل أأ ل أأا لمع أأ   ح تتد    تتد صتتاللي   1و
 .1 ،  1002 ،،  ا ع  د ال الترب   الر ار  

 .12 ،  1002: والقاارة، دار ال كر العربي،2،طمالت م لمعنفا لع ناشئ نأسا   كا ل راتبي   2و
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وكرة القدم لعب    اع    عت د الة ا  ف  ا عل  العالقا  الط ب  ال تبادلت  بت ن  
الالعبتت ن "إذ  تتمداد ت استت  ال ر تت  فتتي حالتت  ق تتام العالقتتا  بتت ن الالعبتت ن علتت  استتاو 

ا  علت  استاو تةافستي، فتال ر   الر ارتي  ستع  تعاوةي بدر   تم تد عتن ق تام العالقت
  وكتتتل يعتتتب فتتتي ال ر تتت   بتتتذل قصتتتار    تتتد  للتعتتتاون  تتت  ةتتت ع  أاتتتدا إلتتت  تحق تتت  

ةحتتو تحق تت  اتتد    تتاعي ولتت و تحق تت  اتتد  فتتردع متتا  بتت  وفتتي اتتذ   اآلمتتر ن
 . 1والحال    كن ان  مداد ت اس  ال ر   الر اري"

ستاعدة ان كاةت   اد ت  أو  عةو ت   تن اي ت اعي اتو حا ت  ال ترد لل  والسةاد 
 تدرب ن أو ادار ت ن  تن أو  ن  تعا ل  ع م في ع لت   األصدقاداألال أو األقارب أو 

 أو يعب ن  حتا  م في  واق  ايحدا  الراغط .
"إذ  تر ن ايسةاد اي ت اعي أصةافال  تةوع   ن ال ساعدة والعون التي تقتدم  

 .  2وال  ران واآلمر ن إل  ال رد" ن ايفراد وايسرة وايصدقاد و 
ن    وم   اي ت اعي  ي ر إل  طب عت  بةتاد التروابط اي ت اع ت  بت ن  السةاد"وا 

فتتي التةو  تتا   الستت امال تترد واآلمتتر ن   تتن  عتتدام    تت ن فتتي ح اتتت  وبتتذل   يتت ل 
، إذ تعتد كل تا  صتادر ستاةدة األبتو نلل ترد وو تود  األصتدقاداي ت اع   وتكترار م تادة 

ة تا  لإلسةادفي ح ات  ف ذا ال   وم  عد الروابط اي ت اع    صدرال    ال  اي ت اعي وا 
 . 3و"األحوالمالل فترا  اليدائد والحا ا  وال ساعدة في       إسةادال تقدم 

 
 بتذل ال م تد  تن ال  تد  و الحو ان الالعب وال ر   الذع  تلق  الدعم والسةاد 

س  وعل  ايست رار في بذل اذا ال  د ل ترا  أطتول  تن ال ةاف، و التدر بفي األداد، و 
                                                 

 ، 2991: والقتتتاارة،  ركتتتم الكتتتتاب للةيتتتر، 2،ط اأأأ  يعي  علمع راتأأأاالمعا ا أأأ ع ح تتتد حستتتن عتتتالوعي   1و
 99. 

(2)Barrera, M sandler I.N and Ramsay T.B (1981). Preliminary Development of a 

scale of social support: studies on college students. American Journal of 

community psychology. pp346.                             

(3)Eaton w.w (1978) Life Events, Social supports scales: A symptoms. A Reanalysis 

of the New Naven Data. Journal of Health and social Behariour. p.231.  
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س م السةاد اي ت تاعي فتي م تادة الدافع ت  الذات ت  لتد  الالعتب والتتي تبعت  الوق  و   
علتتت  اليتتتعور بالررتتتا والثقتتت  بتتتالة و واية عتتتاي  اي  اب تتت  الستتتارة وايرتقتتتاد ب ستتتتو  

ر يعتتب كتترة القتتدم وال ر تت  ان  و تت التت  وب تتذا قتتد أد  الستتةاد اي ت تتاعي ،الط تتو 
بيكل رائ  و ذال فتي التعب تر عتن قدراتت  والبدة ت  وال  ار ت  والمطط ت  والة ست     تن 
مالل اللعب ال   ل والري   وايداد الستر   والدقت  فتي تست  ل اياتدا ... ألت .  تن 

اي قتتتتا   عال واةتتتتب التتتتتي ت علةتتتتا ان ةصتتتت  الالعتتتتب وال ر تتتت  بال تكا تتتتل العتتتتداد وذ
 ف  العالي.ا م وايداد السر   والتو ال ةس

 تتتتتن أا  تتتتت  البحتتتتت  الحتتتتتالي فتتتتتي  عرفتتتتت  ال ستتتتتتو  اي ثتتتتتل لإلستتتتتةاد تكوعل تتتتت   
العتتتتب  تتتتم وال عتتتتال فتتتتي ايرتقتتتتاد ب ستتتتتو  قتتتتدرا  ال اي ت تتتتاعي التتتتذع لتتتت  التتتتدور ال

 د  الوصول بالر اري وال ر   للق ت  فتي  ستتو  اية تام التذع  ستع  ب  واستعدادات
درب والالعتتتب وايدارة متتتالل ال ةافستتت ، لتتتذل  فتتت ن الالعتتتب وال ر تتت  إل تتت  كتتتل  تتتن ال تتت

أثةتتاد فتتي التتذع  تلقتت  التتدعم والستتةاد اي ت تتاعي لد تت  القتتدرة علتت  التتتحكم فتتي ستتلوك  
م  ت  وال  تد المائتتد وعةتد و تتور  ال واقت  وايحتدا  الرتتاغط   ثتل حتاي  ال يتتل وال
 .بعض العقبا  التي تت  م بدر   عال    ن الصعوب 

 
 
 
 
 
 
 
 مشكلة البحث  1-2
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إن ايات تتتتتتام بلعبتتتتتت  كتتتتتترة القتتتتتتدم ي  قتصتتتتتتر علتتتتتت  ال اةتتتتتتب البتتتتتتدةي وال  تتتتتتارع  
بل  عتد ال اةتب الة ستي لالعتب  تن العوا تل ال ت ثرة فتي ح اتت  وان  تا  فقط والمططي

 تعتترض لتت  الالعتتب  تتن رتتموط ة ستت    متل تت  متتالل ال ةافستت  ك  لتت  بالتتتأث ر علتت  
و تن متالل عالقت  الباحت  بالعد تد  تن الالعبت ن وعةتد التتداول  . ستو  أداد الالعبت ن

 ع م يحو ان الالعب  حتاج إل  الدعم والتي    والرعا   والةص ح  وتقو م  ستتو  
ادائتتت  متتتالل ال بتتتاراة أو ال ةافستتت  األ تتتر التتتذع  قترتتتي  تتتن ال تتتدرب رتتترورة  تابعتتت  

ة ست  و تتم ذلت  عتن طر ت  تصرفات  وافعال  بقصد ال ساعدة عل  تة  ت  ثقت  الالعتب ب
الستتتةاد اي ت تتتاعي التتتذع  تلقتتتا  الالعتتتب  تتتن عتتتدد   تتتن حولتتت   تتتن م تتتالد و تتتدرب ن 
دار  ن  بايرة أو غ ر  بايرة. لذا ارتأ  الباح  دراس  اذ  ال يكل  وور  الحلتول  وا 

وكتتتذل   ،فتتتي تقتتتد م ال عال تتتا  ال  كةتتت  وتتتتوف ر ال ستتتاعدة الالم تتت  ستتت امال ةاستتتب  واي
 لإلسةاد اي ت اعي. األفرلتو   عرف  ال س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 البحث  افهد 1-3
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التعر  عل  العالق  ب ن السةاد اي ت اعي و ستو  أداد الالعب ن بكترة  .2
 القدم.

التعتتر  علتت  عالقتت  فاعل تت  الستتةاد اي ت تتاعي بترت تتب ال ر تت  بالتتدورع  .1
 ال  تام بكرة القدم.

 
 البحث  التاؤتس 1-4

 ؟سةاد اي ت اعي و ستو  أداد الالعب ن بكرة القدمال تو د عالق  ب ن ال .2

اتتل تو تتد عالقتت  لإلستتةاد اي ت تتاعي علتت  ترت تتب ال ر تت  فتتي التتدورع ال  تتتام  .1
 ؟بكرة القدم

 
 جماالت البحث  1-5
  ال  تتتتتام بكتتتترة القتتتتدم العراقتتتتي لتتتتدورعا: يعبتتتتو أةد تتتت   اجملال البشري 1-5-1

 .1020-1009لل ةطق  الي ال   لل وسم الر اري 

 .1020/ 6/6لما    1009/ 22/ 22ل دة  ن  ا:  اجملال الزماني 1-5-2

 أةد   ال ر  ال يارك  في الدورع العراقي.:  العب  اجملال املكاني 1-5-3

 
 
 
 
 
 
 
 حتديد املصطلحات  1-6 



  التعريف بالبحث  -الباب األول
 

    

16 

 

لمإلانا لمال ترات :
: "اةتت  التتدعم والتيتت    ال تتادع وال عةتتوع التتذع  حصتتل عل تت   Linولتتن  عرفتت  
  . 1ون اآلمر ن مالل  واق  الح اة ال و   "ال رد  
 : "اةتت  ستتلو  ال ستتاعدة التتذع حصتتل عل تت  ال تترد فعتتالل Barreraوعرفتت  برابتترا  

 تن اآلمتتر ن ستتواد كاةتت   ستتاعدة  اد ت  أو   تتدال بتتدة ال أو ت تتاعالل ا ت اع تتال أو تم   تتال 
 .  2و م الذا " و تقبال علو ا  أ وال دادوالتو     الريادل عاةاة اة عال    ن مالل 

: "اتتتتو الستتتتلو  والتتتتدعم ال عةتتتتوع قتتتتائالل  فقتتتتد عرفتتتت    ح تتتتد ح تتتتدر ستتتتل انوا تتتتا  
التتتذع  تلقتتتا  ال تتترد  تتتن اآلمتتتر ن لمتتترض تيتتت  ع  لع تتتل  عتتت ن  ت  تتتم  ال تةتتتو  وال تتتادع

 . 3وباية ام في لعبت "
لمعتفا فلمعنظايلع باحث:

 تتتتن  العتتتب  الاتتتو ال ستتتاعدة أو التتتدعم ال تتتادع وال عةتتتتوع التتتذع  حصتتتل عل تتت 
دار تتت ن أو  األاتتتل وايصتتتدقاد أو   تتتن  تعا تتتل  ع تتتم فتتتي ال  تتتال التتتتدر بي ك تتتدرب ن وا 

 األحتتتدا تحتتت  تتتتأث ر  الصتتتعب يعبتتت ن التتتذع  حتتتتا  م فتتتي بعتتتض ال واقتتت  الة ستتت   
 الراغط .

                                                 

(1) Lin N, Dean, A and Enael, W.M. (1981) social support scales: A Methoxogical 

Note. Schizophrenia Bullentin pp.74.  
(2) Barrea, M. (1986) Distinctions between social support concepts Measures and 

Models American Journal of community psychology. pp.415. 

مإلاأأأنا لمال ترأأأات ليتالتأأأ لباعشأأأفيالباعأأأتماليمعاأأأ ي لمال ترأأأات لعأأأ  لبفأأأ لاني    ح تتتد ح تتتدر ستتتل  3و
 .26 ،  1009: وأطروح  دكتورا ،  ا ع  ال وصل، لع رت  ر نلمع طالباعتا  يمن يلرحا ظاالرنتخباا
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 السابقةالدراسات النظرية و -2
 :الدراسات النظرية 2-1
 :اإلسناد االجتماعي 2-1-1

،نايددددداس دددددمنأبددددانأععدددداسنايددددس اناواحدددددا  ن نا نيعددددسناد ددددماسناواحدددددا  ن ا ددددس 
ايضدداة؛ اناسنناأل ددسا اي اددسام انايددس ني ددح سانفدد ند اا دد ن نن،ايدعرفدد  نن،ايدعمدد   ن

 ن ايدشددت اناواحدا يدد ن عايحدداي نفدد منعايضددط ؛نايمي ددينادصدداع يقلددمندددمنا حداييدد ن
حق يدد نايددر اع؛ناواحدا يدد نايحدد نيقيد دداناي  دد نضدددمننإيدد ايددس اناواحدددا  نيدد س ن

،ن أم ددانحعدددسناأل دددر ا نايادا دداانن اآل دددريم ددس سنايع تدددااناواحدا يدد نعددديمناألفددراسن
عدد ،نا نايد ي؛دديمننادفددراسحدا ددتا نااحدا يددا نمحيادد ندددانيحلقددا ناي  دد ندددمند ددا س ندددمن

ندمنفرسنآ رنف نعيئ ناييرسناواحدا ي .
يشدددددير منإيددددد ناد دددددماسناواحددددددا  ن لددددد نامددددد ن  صددددد منانفآ دددددر ماددددددان يدددددمن نن

ايشدددددد ان لدددددد نايد ددددددا س ندددددددمن دددددد منايددددددر اع؛ناواحدا يدددددد نددددددد ناألفددددددراسناو ددددددريمن
ن.ا1  ايادا اان ايداحد نعشتمن اا 

اسناواحددا  نان امندي د اناد دم1291 ف نض ءنسيكن ضحن عرعران آ در م،ن 
ايسيمنيلاأنإيي ان مسدانيدرنعأزد نمي دي نأ نناألش اايح ضحن مسداني أمناييرسن من

منيددد ن بددددانافدددراسنا ددددرح ن ند مددد نااحدا يددد ن ايددددسيمنيدددسرت ان لدددد نأم دددانأشددد اان ددددامس
ن.ا2 منضدمنشعتح ناواحدا ي   نةيربان اتعنم ن آ رن ن ايرام ن ن أصستا
اييددرسنعأمدد ننإ  ددا واحدددا  ن بدد نانفقددسن ددرسناد ددماسنا9222أدددان دتلدد  ،ن

ن.ا3 قسرن س نتيد ن يمحد نإي نشعت نااحدا ي  د ع  ن مسنايما ن د ن
دي  اننإمنا1222،نآ ر م  ار  من ننانمق  ن من9222 يعق  ني  س،نأتس نن

دقدرعيمنيقيد منعاامعد ن مددسننأشد اا نبد نشدع رنادم دامنع ادد سنن:اد دماسناواحددا  
                                                 

(1) Lin N, Dean A, and Ensel ,W.M, pp.47. 

(2) Brrera, M.S and Ler, N and Rumsay T.B (1981), pp.348. 

ع اسدي االدلدل اام:ا)اتلدنالدعم ااجتماديموالالمف دلاالي لدوالدعةايللدماالتياددمااج ع  دمرياضندتل  اننا3 
ا(.2222،ااج عن،22الم لل م،االاتلع
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 ايايددرامنأ نن األصددستاءاي ددامس نتددسنحتدد مندددمنأفددراسنأ ددرح ن ااحدد نإيددي ان امنبددس ناييئدد ن
ن.ا1 منيشارت مناييرسندشارت ن اسامي ن يس د م ندعم يا  زد ءنايعدمن ايسي

ن
 خصائص اإلسناد االجتماعي: 2-1-1-1

 دددددمن دددد منايع دددد ن او؛دددد لن لدددد نايدصدددداسرن ايدراادددد نايد حليدددد نعد ضدددد لنن
ننننننننننننددددددددمنايتحاعددددددداانفددددددد نبدددددددساننايدددددددكنتلدددددددي  نبمأّمنو دددددددثنايعا ددددددد نن،اد دددددددماسناواحددددددددا  

ن:ا2 عث  ن صائانب نحصسايد ض لنف نايعراقنف مناد ماسناواحدا  ني
أ نتلددددانزاسن دددسسناوفدددراسنايدحعدددا ميمنتلددداننمدددععاادددد اعاالالدددلفمااجتمايم دددم: .1

 ايضط ؛نايمي ي ن ايشع رنعاي  س ن ايعزي .

ريمنييحراان؛ يل نتامنبمداكنس دانتلدانتامان  ت ناييرسنعاو ندم ا االد قم: .9
  ا  ماسنفا منف نأثماءن س  ناي ن اا نيسيك.

 بدد ن ددسانايعزيدد ن اي  ددس نومننمفدد ا ااجملددي اادددااددد اعاالالددلفمااجتمايم ددم: .0
اييدددرسنبددد نادددزءنددددمنايداد  ددد نفحتدددرارناوحصدددامنيددد س نإيددد نايد عددد ن ايح دددادحن

 ايد من ايشسائس.نأثماء اد ماسنف ن

ن
ن
ن
ن
 اإلسناد االجتماعي: مناذج 2-1-1-2

إيدددد نح ضدددديحنمددددداستناد ددددماسناواحدددددا  ندددددمن دددد مننآ ددددر مسبدددد نعددددا ث منن
ني :حمداستنايمثري ناآلايايحرتيزن ل ند ح ا نأ ندضد م ن  ل ن فقن

                                                 

ندالددد ن:ن الفل م دددمااألسددد  الدددعم ااجتماددديموالم قمدددضالاددددعج ا ددد ياالدددع اددددوايعقددد  ني  دددسنايتمدددسر اننا1 
نا.9222،نايت يا،9،نايعسس02دالسايقع ،

(2) Norbeck, J.S, Lindsey A.M and carrier V.I (1983); The Development of an 

Instrument to Meaure socal support Mursing Research, pp.5.  
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فدد نبددسانايمددد ستننا1290، ددمن عرعددران امدد  نمقدد  ننا1222،يددان؛يدد مس نأتددسانن
ن:ا1   ح اندااوانيإل ماسناواحدا  ن ب حانح سيسن

 بدد نحز يددسناييددرسنعددايد اسنايداسيدد نتددايمق سن األشددياءنايداسيدد ننالاسدديمع االايل ددم: .1
 األ ر .

 بدد ناوشددحراكنددد ناييددرسنعد دددااندددمن دد منأساءنمشددا؛ننالاسدديمع االسددللف م: .9
  رت .

ث ددارنالمفيمدد االددلع :ا .0 بدد ن ددل كناد ددماسنةيددرنايد ادد نتاوصددطاءن ايحقددسيرن ا 
 اوبحداا.

   ن ايدعل داان ايح اي اا.ب نحقسيانايمصينالملت ض: .4

يان ن بد نحز يدسناييدرسنعايحطسيد نايرااعد نددمن د مندرااعد ن حقدنالم ذ ماال اتددم: .5
  ل ت ن أفتار ن دشا ر .

بدد ناوشددحراكنعايحيددا  اناواحدا يدد نيلح ددلي ننالمفيمدد ااجتمادديموااج تدديلو: .6
  او حر اء.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
 :1892منوذج ونريت  2-1-1-2-1

مناد ددماسناواحدددا  ن لدد نايع تدداانايقائددد نعدديمنايمددا نفدد نبددسانايمددد ستنيعددين
ن:ا1 ايح نححضدمنايدااواناآلحي 

                                                 

نتليدد ناآلسا ،ن:ن ر دداي نداا ددحير،ل دديمااا دديسالدسدد يعااجتمادديمواليللددماالتيادددمسميددان؛يدد نايعرزمادد اننا1 
ن.2ا،نا1222اادع نعطساس،
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  ا سنايص اناي سي . .1

 ايحتادمناواحدا  . .9

 ر اي ناآل ريمن اوبحداانع ا.نإدتامي  .0

  نس ر .ئف نأسان إ  ا ناييرسنعاي؛دأميم .4

 ح ااسنايد ا سااناي اسامي ن ايداسي ن ايدعل داحي . .5

ن
 :1881 آخرونمنوذج وان و 2-1-1-2-2

ن:ا2 دمناد ماسناواحدا  نأم النأرعع يزنعيمني ايس نفي نيحانايحدن
ن
 . اإلسناد االنفعايل: 1

يرحع؛نبسانايم لندمناد ماسنعاي عراان ايحادار نايحد نيددرنع داناييدرسنفد ن ياحد نن
ددمن د مننح ،ن يحانايحععيرن مد  ادانأفراس ايح نيشعرنفي انعايقع من او حرااندمنتعمن

ناي ل تيااناآلحي :
ناو حراا. -
 ايعا؛ي . -

 ايثق . -

 .ادصطاء -

ن ي س نبسانايم لندمناد ماسن ثيي نحعزيزنا حرااناييرسنيساح .
 :)الرفقوي( رتفيهي. اإلسناد ال2

ن:ا3 بسانايم لندمناد ماسنيحانايحععيرن م ندمن  مناي ل تيااناآلحي ن

                                                                                                                                            

(1) Weinert, C. (1987): Asocial support Measure PRO (85) Nursing Resach, pp.(273-

274). 

حح،ناادعدد ن:ن دالدد ناييدداإلسدد يعااجتمادديموالددعةااج اادد الم قمددضاليلدعلددمااجتمايم ددمعشددر ن مدداسندعدداركاننا2 
ن.129-121ا،نا9229،ن09سياي ،نايعسس

ن.129،ناالع اسلقاذف هعشر ن ماسندعاركاننا3 
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 .أصستائ ددحع ند ننا نأ تاحناير  ان ايمزباانايح نيقض نفي اناييرس .1

نعايدلددمن اومز دداتن حع؛دد نايشددع رنعير دد تددمنامدد النايح ددل نايحدد نحعددسسنايشددع رن .9
 ايرفق ند ناآل ريم.

ن بسانايم لندمناد ماسنيق انعاي ثائسناآلحي :
 يقلمندمنضط؛نايدشت انايمي ي ن اواحدا ي نايح ني اا  اناييرس. .1

 ايااعيددد نعاحادددا نايرا ددد ناواحدا يددد ننساان؛عيعددد ن اساميددد نفا لددد نا نيتدددّ مندزااددد .9
  ايعض ي نف نايادا  .

 

 . اإلسناد املادي:3
ن:ا1 يشدمنبسانايم لندمناد ماسناي ل تيااناآلحي ن
 اي لسا. ناي سايا،ن ن اي عاا،ننتاف نأشتاي اايد ا ساانايدايي نع .1

 .األ تااايحا يزاانأ نايل ازانايداسي نايح ني حاا اناييرسنف ن تاندمن .9

يقددسان لدد و نآميدد ن دعاشددر نفدد نأ تددااننألمدد تعيددر اننأبديدد ايمدد لندددمناد ددماسنن ي ددسا
نايدايي نايح نيدرنع اناييرس.ناألزداا
ن

 . اإلسناد املعلوماتي4
ن:ا2 يععرنبسانايم لندمناد ماسندمن  مناي ل تيااناآلحي ن
نايحطسي نايرااع .ن -
 ايدقحر اا. -

  ايح اي .نادرشاس -

نعحقسيانايس انايدعرف نايس ني ا سناييرسنف :ن يق اناد ماسنايدعل داح 
 او حعصارنعقسراح ن تياءح نف ند اا  ندشت ح . .1

                                                 

ن.129،ناالسيلقا فسضالع ااماسندعاركانعشر ن منا1 
ن.120،ا فسضاالسيلقاالالع عشر ن ماسندعاركاننا2 
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 اي ل منايدما ع نيلدشت انايح نح اا  .نإيااس .9

ن
 دمن  منا حعراضنمداستناد ماسناواحدا  ن  صائصد ن ايمدداستنايمثريد ن

نإي نحي ير نيدتمنيلعا  نامنيعم نأفتار ن ل :نح؛رتاايح ن
اي اتعيد نعديمناوفدراسن مدسداناد ماسناواحدا  نب ن ل كندحم لندمنايع ت ننإمن

 حتد منبدس نايع تد ن لد نشدتمنر اعد؛نااحدا يد ،نن،ي حاا منإي نايد دا س نفيددانعيدم ا
يإل دددماسناواحددددا  ن ايحقددد يانايدعرفددد نيلع تددد ندددد ناآل دددريمن ددددس نحقدددسياننإسراك ام دددان

 ن ايدعم يددد ن اي دددل تي ن ايدعل داحيددد ن ايح اي يددد ،نايداسيدددن:تافددد ناشدددتاي اايد دددا س نيددد نع
 مدددسدانيق دددد منعد دددا س نشددد انددددانفددد نناآل دددر مايحددد ني سي دددانناألفعدددام تدددسيكنبددد ن

ياعل ددانتافدد ناي  ددائمنعي حاا دداناييددرسنعأتصدد ن عأ ددرلندددانيدتددمند ددا سح ننحدد اي تدداناي
نايضاة؛ .ناأل سا  ماسا نفا   ن  قيقيا نيليرسنيد اا  نإ
ن
 ليل:التح 2-1-2

اييعايدددد نفدددد نتيددددا ن حقدددد يانناأل ددددايي ح ليددددمنايدعددددارا ندددددمنأفضدددمننأ ددددل  يعدددسنن
ايس نيح؛ل ندمنايدسر نايعدمنعد نفد ندادامنيععد نتدر ن،ند ح يااناي  عيمنأ ناييريق

ايقسانعشتمن اان عات ناأليعا نايرياضي نعشتمن ااانومن دلي نايح ليدمنيليريدقنأ ن
مقدا؛نايقد  ن ايضدعسنيدس ناييريدقنأ ننحعدّرسن لد اي   نحع؛ نيلقائانععدليد نايح ليدمن

اي  ددد ن بدددسانفدددد ن دددسنساحددد ني ددددا سن لددد نعمدددداءناي ؛ددد؛نايدضددداس نايحدددد نحعحددددسن لدددد ن
سار ننإ دددحراحياي ا دددحط منثطدددرااناييدددرقنايدماف ددد ن بدددساني يددد ن ح ددددحنعحقمددديمناي ؛ددد؛ن ا 

نت ناييرقنايدماف  .اايدعارا نععرا  ن  مت نف نض ءنسرا  ند ض  ي ني ن
 ناير يد نايدحعصدر ن ايسرا د نايد دحمير ن ايدراتعد ناي ا يد نن دمنيمنب ن عار فايح لن

ن.ا1 ي منا رارناييعايياانايد حلي ناييرسي ن ايادا ي نيدعرف نمقا؛نايق  ن ايضعسنفي ا 

                                                 

ا،ن1221:ن ايد صددددم،د؛عع ناادعدددد نايد صددددم،ناجخملددددي ا الالم ل دددد الفدددد  االاددددع ثددددادرند  ددددمن آ ددددر ماننا1 
ن.902ا
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يقيددددددا ن حقدددددد يانأساءنندحتادددددددمن بدددددد نمثدددددداانا1221 رفدددددد ن د دددددددسن  دددددددس ،ن نن
نري نأ نبددد نا دددل  نحرعددد  نحعليدددد دماف ددداانأ نايحدددساي  عددديمنأ ناييريدددقن ددد اءنفددد ناي
ن.ا1  يححع ن اي ناييريقن دعسوانحقسد 

يددسيكنفدد من دليدد نح ليددمنايدعاريدداانيليريددقنأ ناي صددانيعددسندددمنايع ادددمنايد ددد نن
ايدددسر نيد تددا ناييريددقناي صدداند دددحمسا نندددمنتعددمنفدد ن ضدد ناي ؛دد نايدما ددع نيلدعددارا 

ضدعس،ن  ليد نفعدليد نايح ليدمنفد نو عي ندمن ي نمقا؛نايق  ن اينإدتاميااعسيكن ل ن
ايد ددددد نايحدددد نونيدتددددمناو ددددحطماءن م ددددانامناراسنناألددددد ردددددمنناداددددامنايلععدددد نأصددددع 

فح ليددمنايدعاريدداانفدد نتددر ننايدددسر نح قيددقناييدد زنفدد نايدعاريدداان ح قيددقنمحددائ نايددس ن 
ن.ا2 فريقنيريسناي ص من ل نمحائ ن؛يع  نأل ايقسانأصعحند ض  ا نونةم ن م ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 أنواع التحليل: 2-1-2-1

ن:ا3 يق انايح ليمنإي نت ديمن
 التحليل الذاتي:  2-1-2-1-1

                                                 

 ايقددابر ،ندرتددزن:نسددساالدلا ددمالفدد  االيدديا  اليدد قاالا دديساجد دددسنصدد ع ن  دداميم،ن دددس ن عددسايدمعانانان1 
 .415ا،نا1221ايتحا نيلمشر،ن

ن.912ا،نا1229:ن عطساس،نف  االاع  اد نايصيارن آ ر ماننا2 
:نس مما عاالفد الم قمهديالعقدمااألعاماالاهدي  الالخييدوال ملدوااج مفديعالفد  االادع  ل ن لسن  يمناننا3 

ن.05-04ا،نا9229اادع نسياي ،ننتلي نايحرعي نايرياضي ،ن ر اي نداا حير،
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رزبدددانفددد نساترحددد ن فدددد نيادددد نايحددد نتدددسني دددال انأ نيعيعحددددسن لددد نايد  ثددد ناين
وننألم داايد ح ياانايعايي نعتر نايقسان يانحعسنحلكنايح لي انساانمي نتعيرنيلددسرعيمان

نعحدسن لي ا.ح حمسنإي نا  ن دعاييرنثاعح ني ن
ن
 التحليل املوضوعي: 2-1-2-1-2

 يعحددددددسن لددددد نحصدددددديانا دددددحداراان اصددددد ن ستيقددددد ن حشددددددمن لددددد ند ضددددد  اانن
ندم:نحمحقم ف نبسانايم لندمنايح ليمنن.دحصل 
 ايد  ث نايساحي نإي نايح ايمنايد ض   . .1

 ايد  ثاانايعاد نإي نايد  ثااناي اص ن ايستيق . .9

 ايقيا اا.ايت انأ نايشرحنإي ناورتاان ن .0

او حمحاااانايش صي نأ نايعاد نإي ناو حمحااااناي اص ن ايستيق ن ايدعحدس ن .4
  ل ناورتاا.

 .د يايقايدقارماانايعاد نإي نايدقارم ن .5

 

 لديد نايحقد يانددمن د منح ليدمنايدعاريداانفد ندادامنايلععد ند داننيسيكنمدر نأمّنننننننن
 نايا امد نفداان ععدسبانيد س نإيد نح أثمداءنايدعاريدفد نفعدلي نحق يانيعد ناييريدقنن،اسا ن

اي لعي نيليريقن  ض ن ؛ نحسريعي نيح فد نمقدا؛نايضدعسن عايحداي نرفد ند دح  ناألساءن
ناييم ن اي ؛؛ .

ن
 األداء املهاري: 2-1-3

يعدددسناد دددساسنايد دددار نفددد نتدددر نايقدددسانأ دددسنايا امددد ناو ا دددي نيح؛ددد يرناي ايددد نن
يدددقنأت ددداانايد دددارااناو ا دددي نعتدددمنستددد نايرياضدددي ني  عددديمن تدددسرح اناييائقددد ن لددد نح؛ع

 حتاددددمن ددددمند حلدددسناي ضدددعياا،ن يعدددسنضدددر ر نوعدددسندم دددا،نإسن رفددد ن صدددعاحنرضدددان
ا:ن بدد نتددمناواددراءاانايحدد نيحعع ددانايدددسر نع ددسسن صدد مناي  دد ن1221،نآ ددر م ن
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لععد نتدر نايقدسانع يد نعناأل ا دي  ايحتاددمنفد نأساءناديد نايد داراانن ادحقامإي نايست ن
ن.ا1 مني سي اناي   نعص ر نآيي ندحقم نح انأ نثرسندمنثر سنايدعارا  يدتمنا
ان اتح دددا ناي  عددديمنايد دددارااناو ا دددي ن1224  رفددد ن ديحددد نإعدددرابيان دددداس،نن

دددمن دد منايحدريمدداان ايدعل ددداان ايدعددارسنع ددسسناي صدد منإيدد نايستدد ن اوحقددامنفدد ن
ن.ا2 أسائ ا 
عدداساناأل در نيلععدد ن ونيدتددمنحاابددمن بمداكن  تدد ندحراع؛دد نعديمنايد دداراان ايدن

 ا ددسندددمنبددس نايدعدداسانامناراسناييريددقنامني قددقنافضددمنايمحددائ ،ن بددساندددانأشددارنإييدد ن
اريدداان اددرنايزا يد نفدد ناألساءن د مندعنسان امنايد دارااناو ا ددي نحعد1224 ايد   ،

ن لد ناد دساسنايعدسم ني  دد نتددانيعمدتدر نايقدسان تياءح دانحعحدددسنإيد ن نتعيددر  لي ددان ن  دس 
ن.ا3 اد ساسناي ؛؛  

ن
ن
ن
 مهارات كرة القدم  2-1-3-1

ن:ا4 دمنس منا ح ساانايتر ن ححت مندمناأل ا ي أ و :نايد اراان
 ايار ن حطيرناوحاا . .1

 اي ث . .9

 اي سالنعايا ا. .0

                                                 

ا،ن1221:ن ايد صددددم،ند؛ععدددد نسارناي تددددد نيلمشددددر،نفدددد  االاددددع الللددددفللاال يل ددددمصددددعاحنرضددددان آ ددددر ماننا1 
ن.149ا

:ن ايقدابر ،نسارناييتدرنايعرعد ،نالتع دعاددوااإلمدعاعاالاهدي  الالخييدوال مداافد  االادع ديح نإعرابيان داساننا2 
ن.12ا،نا1224

ا،ن1222:ن ايدمصدد ر ،نسارن ددايانايدعرفدد ،نسيسدد ي افدد  االاددع أد دددسن عددس نصددايحنايدد   ،نديحدد نإعددرابياناننا3 
ن.91ا

ن.15ا،نا1222:ن  دام،ند؛عع نسارناي لي ،ندواف  االاع ااألسيس مالاهي ا اي  سنوزانتدا اننا4 



   الدراسات النظرية والسابقة -الباب الثاني
 

    

09 

 

  تي ناي   نايدساف . .4

ن
ن:ا1 ثاميا :نايد ارااناأل ا ي نعا ح ساانايتر ن ححت مندم

 ضر نايتر نعايقسا. .1

  نعايتر .ايارن .9

 اي ي؛ر ن ل نايتر . .0

 ضر نايتر نعايرأ . .4

  اي سال.نايدرا ة  .5

 د ااد نايتر . .6

 .ااياامعي  ردي نايحدا ن  .1

 د اراان ار نايدرد . .9

ن
 األداء اخلططي: 2-1-4

حعددسنيععدد نتددر نايقددساندددمناأليعددا نايادا يدد نايحدد نحتدد منةايدد نايلعدد نفي ددانبدد نن
؛ريددددقناو ددددح  اسن لدددد نايتددددر نح ددددايمناوبددددساسن ايحقددددسان لدددد ناي صددددان يتدددد من ددددمن

 او حياثنع ان اي يل ي نس منت؛د نايتدر ن د ا يد ناي صد منإيد نبدسسناي صدانيطدرضن
ا:ن عأمد نايقدسر نفد ن1212ح ايمنإصداع نفد ندرددا ،نإسن رفد ن تا دانايدمدسو  ن  دعيس،

ح؛عيددقناي عددراان ايدعددارسن ايد دداراانعشدداا  نتعيددر ن عدعمدد نآ ددرنحمييددسن ؛دد؛نايلعدد ن
ن.ا2 يل ص من ل نأفضمنايمحائ  نأ نايدماف  

                                                 

ا،ن1221:ن دصدر،ند؛ععد نسارناييتدرنايعرعد ،نالدلا دماددوامدع  اافد  االادع ااألسدس ميد ند دد سند حداراننا1 
ن.16ا

:ن عطددساس،ند؛ععدد نعطددساس،ننالمددع  ااال  ي ددوالدد ناال ا  ددمالالميل ددق ددمنايدمددسو  ،ن أ دددسن ددعيسانتا ددان نا2 
ن.920ا،نا1212
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ان امناي  دددائمناي ؛؛يددد ناأل ا دددي نبددد ناي؛دددرقن1292 أشدددارن اييريدددسنتددد مز ،نن
األ ا ددي ناييرسيدد ن ايادا يدد نايحدد نيدتددمنا ددح ساد انفدد ناي ادد ان ايددسفالنددد نايتددر نأ ن

ن.ا1 عس م ا 
ان امنبمدداكنداد  دد ندددمنايق ا ددسنح؛عددقن1222 د فددقنايددد ي ،نن بددساندددانأتددسّن نن
تدددمنو ددد نعشدددتمنفدددرس ن ت ا دددسندادددادي ندعيمددد نضددددمناييريدددقن تدددسيكنايق ا دددسن لددد ن

ن.ا2 ايد؛عق ن ل نتمنفريقنتتم 
 يحعدديمنامناألساءناي ؛؛دد نبدد ن لقدد نفدد ن ل ددل نا ددساسنفريددقنتددر نايقددسا،ن امدد نن

اددددزءندددددمنايعمدددداءنايدحتادددددمنيدرا ددددمناي ايدددد نايحسريعيدددد ،نيددددسيكنيادددد نامني ضدددد نعشددددتمن
ايحد نحد دمن  دائمنايلعد ناييدرس نايدس نيتد مناأل دا نندسر  ندرا يمنعدسيكنايا امد 

ف نايلع نايادا  ن مسناييريقن عشتمندمثانععيدسا ن دمن دسانايستد نيل ااعداانايدع؛دا ن
ن:ا3  يق اناألساءناي ؛؛ نإي ن.أثماءنايدعارا ف ني  عيمن

ن
ن
ن
ن
 األداء اخلططي الفردي: 2-1-4-1

فدددد نايدعددددارا نعددددايتر نأ نن بددد ناديدددد ناي رتددددااناي ؛؛يدددد نايحدددد نيميدددسباناي  دددد ن
عدددس م انددددمنأادددمناي دددي؛ر ن لددد نداريددداان ددديرنايدعدددارا نفددد نايدددسفالن اي اددد انعصددد ر ن
ص ي  .ن بس نايح رتاانايص ي  نحد س نإيد نماداحناي ؛د نايد ضد   نيليريدقنتتدمن
 نامنايق ا سناأل ا ي نايح نيرحتزن لي انايحتحيكناييرس نايعاانبد نحلدكنايمد ا  ناييميد ن

                                                 

،نحراددد ن دددابرنايعيدداح ن ن ددلدامن لددد ا:ن ايد صددم،نسارنايتحدد نيل؛عا دد ن ايمشدددر،نفدد  االادددع اييريددسنتدد مزاننا1 
ن.122ا،نا1292

ا،ن1222 ايد صدم،ند؛ععد نسارناي تدد نيل؛عا د ن ايمشدر،نن:ناجسديل ااالخيي دمالفد  االادع د فقنايد ي ناننا2 
ن.91ا

ن.901ا،نا1222:ن ايد صم،نسارنايتح نيل؛عا  ن ايمشر،نن9،ن؛ف  االاع زبيرنتا اناي شا ن آ ر ماننا3 
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ايس راد ،ن نايق؛د ،ن نماءنايرئي نيلعع ن دم انايح ررنددمناي صدان ايدراتعد ،نايعنسايح نحع
نايح سيس. ن

ن:ا1 حق ان دلي ناألساءناي ؛؛ ناييرس نإي ن
ن
 األداء اخلططي الفردي الدفاعي: 2-1-4-1-1

ب نتمنايح رتاانايح نيق انع اناي   نايدساف ن  منايدعارا ناندمنأادمندمد ن
ايتددددر نأ ندما يدددد نايتددددر نأ نإصدددداع ندردددددا .نيددددسيكندددددمناي  دددد نايد دددداااندددددمنا ددددح ان

ايضددر ر نامنيعلدداناي  دد نايدددساف ندحدد ن تيددسنيددحانت؛دد نايتددر ندددمناي  دد ناي صددان
أثمدددداءنبادددد اناييريددددقناي صددددا،نتايدراتعدددد نفدددد ناي ددددائزن لدددد نايتددددر ن د تعدددد نايصدددد يحن

اصددداع نضدددسنبدددساننامنحيضددد نايددد  ايحط؛يددد انألمن أ ن ؛دددأنفددد نايدددسفالنيعمددد ن ؛ددد ر ن
ن.ا2 ب ناي ع نف ن  ار ناييريقنف نحلكنايدعارا  نادصاع ريق،ن تسنحت منبس نايي

أبديدد نايددسفالناييددرس ن  بدد نندعيمددا نان1222 بددساندددانأشددارنإييدد ن ادداري نبدد ز،
اي؛ريق نايسفا يد نايحد نيح دس نع دانايددساف ناي  د ناي دائزن لد نايتدر انيق؛د نايتدر نأ ن

ن.3او ح  اسن لي ا 
ايدددساف نامنوني ددح يمنعددأ نتددر نتاسددد ندددمنتعددمناييريددقنيددسانفدد من لدد ناي  دد ن

 نالنضددسنو دد ناي صددانعصدد ر نصدد ي  ن ستيقددقدد انععدليدد نايددسفيايد ددااا،ن يادد نامن
ا:ن1292ستدرن تد مز ،نضدسنفريقد .ن تدسننا نبي  نايح نتسنحعيمن ؛أنفاس ن س منأين د حقم 

ن.نا4  ا نص يحنفعل ناييريقنامنيماحنعايسفالنأفراسعشتمن  يت نيحانايسفالن
ن يق اناألساءناي ؛؛ ناييرس نايسفا  نإي :

                                                 

لاقددددااألعاماالاهددي  الالخييدددواالفدد ع االدددعديموالالهتددلاوالدددعةاجملددواالا مخدددااثددائرن ددادرن عددا ناننا1 
ن.15-11ا،نا9220:ن ر اي نداا حير،نتلي نايحرعي نايرياضي ،ناادع نسياي ،ناللي والف  االاع 

ن.12،ناالسيلقا فسضالع انثائرن ادرن عا انا2 
ن،نحراددد :ند فددقنايددد ي ن:ن عطددساس،ند؛ععدد نسارناي تددد نيل؛عا دد نفدد  االاددع الالخيدديالالاهددي ا  نبدد زانيادارننا3 

ن.165ا،نا1222 ايمشر،ن
ن.11،ناسلقاذف هاالع انثائرن ادرن عا ننا4 
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 ايحط؛ي ن ايد ازم نف نايسفال. .1

 ت؛ نايتر . .9

 ايدراتع . .0

 ايز لق . .4

 ت؛ نايتر ن اي ي؛ر ن لي ا. .5

 ايدشارت نف ناي ا ا. .6

ن
 األداء اخلططي الفردي اهلجومي: 2-1-4-1-2

األساءننيعدسناألساءناي ؛؛دد ناييدرس ناي ادد د نددمنايع ادددمناأل ا دي نفدد نمادداحن
اياددددا  ناي اددد د نيليريدددقاني عدددرسناألساءناييدددرس ناي اددد د نعأمددد ن حلدددكناي رتددداان
 ايد ددداراانايحددد نيقددد انع ددداناي  ددد نعديدددرس ني شدددحراكنفددد ناي ؛ددد نايادا يددد ن تددد  ن

ن.ا1 اي   نف ناي ؛؛ناييرسي ني س نإي نحق ي ناي ؛؛نايادا ي  
 اناييدرس :ن بد نا،ن لد نامناي اد1221 بساندانأتدس ن صدعاحنرضدان آ در م،ن

اي رتددداانايد حليددد نفددد نحادددا نو ددد نتدددر نايقدددسا،ن لددد نا دددح سااناودتاميددداانايدحا ددد ن
يلحددددددأثيرنفدددددد ناي صددددددا،ن د ا يدددددد ناوفدددددد اندددددددمنرتاعدددددد ناي صددددددان  لددددددقنفراةدددددداانيدددددد ن

ن.ا2  يزد ئ  
ن اي ا اناييرس نيشدم:ن
االهتل االف ع العلناالف  :أ.
 نتدر نايقدسانع  د ن؛عيعد ناي ؛د ناألساءنايس نيق انع نو د ب نايح رتاانأ ننن

أثمدداءن دليدد ناي ادد انفدد نايد ضدد   نيليريددقن اي ااعدداانايدتلددسنع دداندددمنتعددمنايدددسر ن
  ااد ني سيد ننا ن ل ناي صا،نع   نثر سنايلع ،نإسنامنيتمنو  نفد ناييريدقنس رن

ا:نيحضددددمناي اددد ان1221أثمددداءنايدعدددارا .ن بدددسانددددانأتدددس ن صدددعاحنرضدددان آ دددر م،فددد ن

                                                 

ن.919،نا فسضاالسيلقاالالع زبيرنتا اناي شا ن آ ر ماننا1 
ن.195،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر ماننا2 
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انصددد دشددداةل ناي ناألام ددد إيددد ناييراةددداان ايددد ننعاأل دددا نايح دددركر ناييدددرس نس منايتددد
ييريقدد نفدد ندم؛قدد نايتددر نن يحدد فيرنفددرانأفضددمنيزد ئدد نفدد ناي ادد ان  دددمنحيدد قن ددسس

دحعددددسس ندم ددددا:نإ ددددماسنايزديددددمننضددددسناييريددددقناي صددددا،ن يح ددددسناي ادددد اناييددددرس نأشددددتاو ن
شطامناي صا ن.ا1  اوميحاحن ايح ركن ا 

ن
ا:ا2 ف  ا.االهتل االف ع اليل

نب نايح رتاانايح نيق انع اناي   ناي ائزن ل نايتر ن يشدم:ن
نايلع ناي ري . .1
 ايح سيسنعايرامن ايرأ . .9

 ايدما وا. .0

 ايدرا ة . .4

  اوانايلع نايدعاشر. .5

ن
ن
ن
ن
 األداء اخلططي اجلماعي: 2-1-4-2

ددددد ند يعددددسناألساءناي ؛؛دددد نايادددددا  نفدددد نايددددسفالنأ ناي ادددد اندددددمنايع ادددددمناين
حعدددمن لدد نا حيدداثناييريددقنعددايتر ،نإسنحاددد نعدديمناألساءننألم دداتددر نايقددساانن اييعايدد نفدد 

ناييم ن اوساءناي ؛؛ نيليريق.
 امنيتددمنفريددقنداد  دد ندددمننا:1221،نآ ددر م بددساندددانأتددس ن صددعاحنرضددان نن

اي اواناي ؛؛ي نايح نحميسنف ن اواند سس نف نايدعدارا نيحمييدسن ااعدااند دسس ن امد ن

                                                 

ن.196،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر ماننا1 
ن.11،ناالع اسلقاذف هثائرن ادرن عا اننا2 
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دتاميدد نحمييددسناي ؛دد نإابان اوم ددااانفدد ن رتددااناي  عدديمنتامددانتلدددانزاسانسرادد نايحيدد
ن.ا1 عمااحنتعير 

ن
  :األداء اخلططي اجلماعي الدفاعي 2-1-4-2-1

دد ن اييعايد نفد نتدر ند يعسناألساءناي ؛؛ نايادا  نف نايدسفالنددمنايع اددمناين
ايعسميددد نايدد نايقددساانوم ددانحح؛لددد ندددمنايددددسرعيمن ايعددادليمنفدد نشددد  منايحددسري نرفددد نايتي

 اي ثييي نيلدسافعيمنف نحمييسناي ااعاانف ن ايح نايسفالن اي اد ا،ن بدسانددانأشدارنإييد ن
 ؛د؛نايدسفالنايادا يد ننحعلديانا:ن عأمد ني دح ا 1222،نآ در م زبيرنتا اناي شا ن ن

حي دددددا نسائدددددا ندددددمنو عدددد نايددددسفالني؛ددددرقنايددددسفالنمثريددددا ن  لديددددا ن تيييدددد نح ددددركنايددددسفالن
لدديانتددمنو دد نفدد نايددسفالن ااعددااندرتددز نضدددمن ؛دد ن بددسانحعنفضدد  ن ددمتداد  دد ن

ايي ان اوسراكنو ح سااناي؛رقنايادا يد نفد نايدسفالنيدتدمناي صد منايي دان دمن؛ريدقن
ايشدرحنايمثددر ن لدد ناي ددع ر نثددانيعقدد نسيددكنشدرحن دلدد نح ددركناي  عدديمنفدد ناددزءندددمن

ن.ا2 ايدلع ن  دمنمد ستنايسني؛رقنايسفال 
ن
ن
ن

ن:ا3 يادا  نف نايسفالنإي يق اناألساءناي ؛؛ نان
 سفالنرامنيرام. .1

 سفالنايدم؛ق . .9

 سفالنايدرت . .0

ن

                                                 

ن.102،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر مننا1 
ن.942،ناالع اسلقاذف ه آ ر ماننزبيرنتا اناي شا  ا2 
ن.941،ناالع اسلقاذف هزبيرنتا اناي شا ن آ ر ماننا3 
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 . دفاع رجل لرجل:1
د ددد  يي نتدددمنو ددد نددددساف ندراتعددد نو ددد نحعحددددسنبدددس ناي؛ريقددد نايسفا يددد ن لددد نن

 صددانفدد نتددمندرا ددمنايلعددد .نيقددسنث ددرنبددسانايمدد لنددددمنايلعدد نايددسفا  ن مددسنث ددد رن
د   يياانتعيدر ن لد ناي  عديمنايددسافعيمن؛ريق نايث يرنايثاي ،نإسن ضعان ااعاان ن

ن:ا1 بداناأل ل  انع ساند بماكنم  امنيدتمنيلدساف نح؛عيق 
 في دانيد زانايددساف ناي  د ناي صداند زدد نن فادم:ا اقلما ت ال تد االا ا 

يدددسب نفددد نايدلعددد ،نع يددد نحدتمددد نبدددس نايد زدددد نددددمندمددد ننأيمدددداش صدددي ن
  ا س .اي   ندمندما ي نايتر نأ نيعع انع رت ن

 لد ناي  د نايد دااانددمن في انيضديقنايددساف نن م:  اا اقلما ت ال ت االا ا 
انيددارساان يلعدد نحقددسيرنايد دداف نس را ن ا دددا ،نإسنيتدد من4-0 ن دد مند دداف 

ايدددساف نفدد نايدتددامنايدما دد نايددس ني ددح؛ي ندمدد نع رتدد نع ددي؛ ندددمنت؛دد ن
 ايتر نايدر ل نإي نايش انايس نيراتع .

 
 . دفاع املنطقة:2

 لد ناي قيقدد نايقائددد نعددأمنتدر نايقددسانيععدد نفراةددااننايسفا يدد نحرحتدزنبددس ناي؛ريقدد ن
حعحدددددسن لدددد ندرافقدددد نتددددمنو دددد نيدم؛قدددد ن اصدددد نعدددد ند دددد  يي ناي  دددد نأ ناي  عدددديمن
اي صدد انايد ادد سيمنفي ددا،ن حعددسن؛ريقدد ند ددد نفدد نايددسفالنأ ا دد انايحمثدديانايايددسنيتددمن

عددديمنايد دددااديمن اي  ددد؛نفددد ندراتعددد نا ضددداءناييريدددقن حقددد ند ددد  يي نتعيدددر ن لددد ناي  
ن.ا2 و عيمن ص اندعيميمنف ندما؛ق اناي اص نع ا

 حث ددرنأبديدد نسفددالنايدم؛قدد نإسانتددامنو عدد ناي ادد اناتثددرندددمن ددسسنايدددسافعيمنن
 يت منأ ا نايسفالنف نبس ناي اي ند ا ي نحع؛يمن ر  نباد اناييريدقناي صدان حد ن

                                                 

ن.190،ناالع اسلقاذف هد فقنايد ي ناننا1 
ن.142،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر ماننا2 
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 ا س نايسفالن حط؛ي نايدم؛ق ن بد ناي؛ريقد نيحدتمنعات نأفراسنايدسافعيمندمنايرا لنيد
ن.ا1 ا ح سادا نف نايسفالناألتثر

ن
 . الدفاع املركب:3

حعددددسنبددددس ناي؛ريقدددد نمد ساددددا ندشددددحرتا ندددددمنسفددددالنراددددمنيراددددمن سفددددالنايدم؛قدددد .نن
 ح دح سانحلددكناي؛ريقد نايقا ددس نايحد نح تددسنضدر ر ندراتعدد ناي  عديمنايد ددااديمناوتددر ن

دمنثاندراتع ناي  عيمناوتدمن ؛د ر ندراتعد نايدم؛قد ن لد نإي ناي سسندراتع نصارد ن ن
اي  عددديمن لددد نتدددراء نايدعدددارا ،نإّونامنايصدددي ننقدددسرااايدددرةانددددمنارحعدددا؛نبدددس ناي؛ريقددد نع

نايدديز ني انحرحع؛نعدتامن ا سنايتر .
منسفددالنّضدديفيدد ناي دداوانايحدد نحح ااددسنفي ددانايتددر نفدد ندمددا؛قناي صددانايععيددسنين
 ف ن اي نح ااسنايتدر نفد ندمحصدسندلععمدانييضدمنسفدالنرادمنيرادمن حح؛لد نن،ايدم؛ق 

اي؛ريقدد ندددمناي  دد نايدميددسنفددرضنايرتاعدد نايصددارد ن لدد ناي  دد ن ايدم؛قدد ن فدد ننحلددك
ايثدر سنتل دانيح؛لد نصددياانعسميد ن مي دي ن اييد .نيدتددمناي صد من لد نفائدسحيمندددمن

ن:ا2 بس ناي؛ريق 
 ق ناي ؛ر . منح زي ناي  عيمنف نايدم؛ضدامن  ن 

 اي تانمي  نف نايدما؛قناي ؛ر نف نايدلع .ف نحمييسنرتاع نرامنيرامن 

ن
 األداء اخلططي اجلماعي اهلجومي: 2-1-4-2-2

دددد ن اييعايددد نددددمناادددمنا حيددداثناييريدددقند يعدددسناألساءناياددددا  نددددمناي  دددائمناين
حتداحسننعايتر ن ايقيداانعداي ا ان بدسانيح؛لد نحعا مدا ن د دا س نتدمنو د نيزديلد ،ن يعمد 

األ سن شرنو عا نف ناييريقنف ندما ي نايتر نعيدم انعاي در  ن ايقد  نايدما دع ندد نايستد ن

                                                 

ن.941،ناالع اسلقاذف هزبيرنتا اناي شا ن آ ر ماننا1 
ن.199ا،نالع اسلقاذف هد فقنايد ي اننا2 
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 اي دران لد ن دسانفقدسنايتدر ن حد نيحقددسد انإيد نبدسسناييريدقناي صدانيطدرضنح ددايمن
ناي سس.
ي ضددحنايلعدد نايادددا  نفدد نشددتل ن  ددس ندددمنايحتميددكن األساءناييمدد ان ايحتحيددكنن

ييريددقناي ددائزن لدد نايتددر نيعددسمندا دد سا نأتددمن حح ددركنايتددر ن األساءناي ؛؛دد ان ياعددمنا
عيدم انفد نحدراع؛ند تدانم د نبدسسنفريددقناي صدان ياد نامنيضد ناي  د نفد نا حعددار ن

اي دددسالانسا دددمن ننايحصددد ي  ن،نايد دددا ر نسائددددا نامنحتددد منح رتاحددد ناي ؛؛يددد ناييرسيددد ن 
درا دا نايدرع؛نعديمنأ؛ارناي ؛ نايعاد نيليريقن يا نامنيت منيع ناييريقندحم  دا ندد ن

ايعدمناييرس ن ايادا  ،نإسنامنايلع ناي ا د نايمااحني عم ن لد نايحدراع؛نعديمنايعددمن
نايدمثانايد ؛؛ن اورحاامنايد ا ناي اسس.

ن:ا1 يق اناألساءناي ؛؛ نايادا  نف ناي ا انإي ن
ن
ا.امليع االا افع:1

ةدداا،نإسنبدد ناو ددل  ناألتثددرنفعاييدد نضددسنسفددالناي صددان يدد س نإيدد ن لددقنفران
يدتمنامني حثدرباناييريقنايد ااان يدتمنحمييسبانف نادي ناراداءنايدلعد نفضد  ن دمن

ن.ا2  لسناي ا اصاندمن  مندشارت ناي  عيمندمنح فيرنحي قنضسناييريقناي 
ن
ن
ا.االلدااللاسمالا ع االا يللماالاععلتم:2

 ايدما يدد نفدد نو عدديمن يدتددمنحمييددس نع  عدديمنن  يددحانبددساناو ددل  نعحمييددس نعث ثددن
يدتمنار اي انعاحاابااند حلي ،نإسنيت مناي  ع من ل نشتمندثلثاانفد نناي اي بس ن

                                                 

ن.169،ناالالع ا فسضقنايد ي اند فنا1 
ن.101،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر ماننا2 
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أةلدد ناو يددامن ايدمددا وانحتدد منعلد دد ن ا ددس نيحدد فيرندعددسأنايديااددأ نيل صددان ايحمييددسن
ن.نا1 ت  ناي تايرناحاا ناي ا انييت منعأتص ن ر  ن يدتمنحطي

ا.ااتم يعاالف  الالسايحالا ل هي:3
،نإسن دعاشددرنايءنايدتدمنحمييدسنبددساناو دل  نفدد نا امد نايدلعدد ن فد ندم؛قدد نايادزنن

من نمنايد ددااد نحر ددمنععددضناو يددامنتددر ندددمنايامدداحنإيدد نادددااناي ددسسن يتدد مناي  عدد
ةايعددا نح دداندراتعدد ناي صددانيددسيكني حدددمن ددسانحدد افرناي ضدد نايصدد يحنيلح ددسيس،نيددسيكن

يدمنآ درنفد ن ضدعي نأفضدمنيلح دسيس،نف منايد ااانيدتدمنااحيدازنايتدر ن حرت دانإيد نزد
 بددساناو ددل  نيدد فرندعاةحدد نيلددسفالن فرصدد نأفضددمنيليريددقنايد ددااانيلح ددسيسن يح؛لدد ن

ن.ا2 ام اادا نعيمناي  عيم
نن

 األداء اخلططي الفرقي: 2-1-4-3
اييريدددددددقننألساءاييريدددددددق،نفدددددداي ؛؛نايد ضدددددد   ننألساءبدددددد نايد صددددددل نايم ائيدددددد نن

 ا دددددس ندحعا مدددد نفيددددددانعيم ددددانيحمييدددددسنن ان  ددددس ع صددددديايادددددا  نحقدددد انعادددددد ناي  عدددديمن
اي ااعدددااناي ؛؛يددد نايد ضدددد   نيليريدددقنفدددد نايدعدددارا نعصدددد ر ندمحثدددد ن بددددسانددددانأتددددس ن

ا:ن حمثددديان رتدددااندادددد لناي  عددديمنيحمييدددسناي ااعددداان1221،نآ دددر م صدددعاحنرضدددان ن
ايد دددددحاس نددددددمن ضدددددعياانايلعددددد نايد حليددددد نس منحمثددددديانستيدددددقنيليعاييدددددااناي ا ديددددد ن

حمييددددسننإدتاميددد  نفددد منأساءناييريدددقنيتددد منةيدددرندحدددد ازمن ي صدددمنا دددح منفددد ن ايسفا يددد
ن.ا3 اي ااعاانايد ز  ن ل ناي  عيم 

 األداء اخلططي الفرقي الدفاعي: 2-1-4-3-1
يعدددسناألساءناييرتددد نفددد نايدددسفالنددددمنايع اددددمنايد دددد ن اييعايددد نايحددد ني حددداتنفي دددانن

ح س ن ايحط؛ي نف ن اي نايزياس نايعسسي ناييريقنايدساف نإي نا  سنادي نأفراس نيحقسياناي

                                                 

ن.101،ناالالع ا فسضصعاحنرضان آ ر ماننا1 
ن.109،ناالالع ا فسضصعاحنرضان آ ر ماننا2 
ن.109،ناالالع ا فسضصعاحنرضان آ ر ماننا3 
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يل اددد انأ نايح ددد منددددمنايدددسفالنإيددد ناي اددد انفددد نأ نادددزءنددددمنايدلعددد .ن يق ددداناألساءن
ن:ا1 اي ؛؛ نف نايسفالنإي 

ا.االم اتدالتي ااالهعل:1
نيعحدسنبسانايدعسأن ل نمق؛حيمند دحيم:ن

ناي تانايتاف نيعقي نايزد ءنيلحراا نياام نبسف ا.نإ ؛اء .نأ
اييراةاانعيمن ؛ ؛نايسفالنأ ن لسنايددسافعيمنواعدارناي صدانحط؛ي ن .ن 

 يلع نايترااناي ليي نأ نايعرضي .

ا.اماس  االم ي ماالا يسلم:2
فدد ن دداوانايحدد نييدد قنفي ددان ددسسنايد ددااديمن لدد نايدددسافعيمنفدد من لدد نزددد ءنن

ن:حي    نايشر ؛ناآلعايدسافعيمنحقسيانايحط؛ي نعاي ر  نايعايي ن ن
؛يد نفد ن ايد نيتدد منفي دانايددساف نح دانضدط؛نباد د ن حيدد قنياد نحقدسيانايحط .أن

ن سس ا.
يادد نامنححصددسنايحط؛يدد نعاي ددر  نايقصدد  ن عا حيددارناتصددرناي؛ددرقنيل صدد من . ن

 يلدم؛ق ناي ؛ر .

 .امنحت مند اف نايحط؛ي نايس  .تن

ن
ا.االلقللاملىاتي ااالهعلا)ل ناالهعلالالف  (:3

عيمنرئي يمنبددانايدراتعد ن مسدانيت مناي  ع من ل ناام نبسف انف مني ان اان
 اييدددراان امناي دددع نايدددرئي نفددد نبدددسانايد تددد نبددد ندمددد ناي اددد انددددمنيعددد نايتدددر ن لدددسن

 اعدددمنايلعددد نأددددداانايددددسافعيم.ن بمددداكنثددد  نمقددددا؛نبمس دددي نحدددح تانع ضددددعي ننايدددسفال
اي صددان اي ددسسانفتلدددانتددامنايدددساف ن اي صددان نايدددساف نفدد نبددس ناي ايدد ن بدد ن ايتددر ،ن

أصددعحنايدددساف نايدط؛دد ندراتعددا نيلد ددااانايحدداي نع؛ريقدد نراددمنيراددمنتددريعيمنيلتددر نتلدددان
من دددمنايتدددر نتلدددداناصدددع ان؛ريقددد نسفدددالنايدم؛قددد ني تلددددانتدددامنايددددساف ن اي صدددانععيدددس

                                                 

ن192-111،ناالع اسلقاذف هد فقنايد ي اننا1 
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اي؛ددريقحيمننونحددرحع؛نع  ددس نبدداحيمند ددد نعايم ددع نيلدددساف نايدط؛دد .ن امن دليدد نايددسفال
بدد ناييريدددقناألتثددرنتدددسر ن لددد ننأثمددداءنايلعدد ن اييريدددقناألتثددرنحمثيددددا نفدد ننعحزا ا دددداعددمن

نح؛عيقنسيك.
ن
ا.اا عامالا اقلماال مل ن:4

امندددمنأ ؛ددرنايدددسافعيمن لدد نفددرت انبدداناي  عدد منايددسيمنيراتعدد منايتددر نع يدد نن
يدمحنب وءنايدسافعيمنفرص نثديم نيل ص انيلدرتضنعاحادا نايدمدا؛قنايعديداءناي ؛در .ن

ايدددس نيضددد نايددددساف نفددد ند تددد ن  لددد نبدددساناأل دددا نفددد منايلعددد نايدددسفا  نايايدددسنبددد ن
ي ح؛ي ندم ندراتع نايتر ن  ص د نأ نامنيض ناي   نأداد ندددانياعدمنايد دااديمن

ن.ا1 ءنتامنسيكنعايتر نأ نعس م ااايدلع ن  ننف نسا مايقياانعايرتضنتاسريمن ل ن
ن
ام:ا.االعديعاعاخ ال ل اا ياماالتعا5

فدد نايدلعدد ن ايقا ددس ننءندددمنأ ؛ددرنايدمددا؛قااياددزننسا ددمحعددسنايدم؛قدد نايسفا يدد نن
امنن،يل صد من لد نايتدر األ منايسبعي نيعدمنايدسافعيمنف نبس نايدم؛ق نب نامنيت من

دددمنايعددسي ياانايحدد نحاعددمندددساف نايد تدد نأفضددمن أ يدد نيل صدد من لدد نايتددر نبدد نامن
بدس نامندمنا  مناي؛رقنايسفا يد نسا دمناحاا نايتر نيت منسائدا نعد اا  نايدسافعيم،ن ن

حرتيزن ل نث  نصياانيلع نيلع نايدعاشرنعايقسان ايرأ نف نبس ناي اي نايدم؛ق نايل
ن.ا2 يلا ام اايلع ن نن،د اف نأل؛ م،نايلع نيأل ل ايتر ن ايلع ن

 األداء اخلططي الفرقي اهلجومي: 2-1-4-3-2
ايحدددد نح ددددسسننايعسيددددس يعددددسناألساءناي ؛؛دددد ناييرتدددد نفدددد ناي ادددد اندددددمناو ددددايي نن

 ضددعي ناي  عدديمن ح زيدد ناي ااعدداانيتددمناي  عدديمن ح سيددسنايا امدد ناي ؛؛يدد نيليريددقن ن

                                                 

ن.119،نا فسضالالع اد فقنايد ي اننا1 
ن.195،ناالالع ا فسضد فقنايد ي اننا2 



   الدراسات النظرية والسابقة -الباب الثاني
 

    

52 

 

ايدعدددداساناأل ا ددددي ني ادددد اناييريددددقنايحدددد نحعمدددد نحمثدددديان دددددمنداددددد لناي  عدددديمنيحمييددددسن
ن:ا1 اي اا نايد حاسندمن اوانايلع نايد حلي ن يق انإي نم  يم

ن
 اهلجوم السريع: 2-1-4-3-2-1

تر نايقدساناي سيثد ،ن يدحل انناألتثرنحأثيرا ن ايدم ااند ندح؛لعااناأل ل  ب نن
انيتد ني دح؛ي ن0-1ف نحمييسناي اد ان اي اد انايدضداسنععدسسنتليدمنددمنايدمدا وانددمن 

ايد اااناي ص منإي ن ضعي نايس نيلح سيسن ا  رازناي سسن بد نايطايد ناأل ا دي نفد ن
باددد اناييريدددق.ن أبديددد نبدددساناي اددد ان دددساندم ددد ناي تدددانايتددداف نيدددسفالناي صدددانعحمثددديان

 حعساسنايايسنو حقعامنبا اناييريقن سيكنيد فرن مصدرنايدعاةحد ن يح؛لد نصي ف ن او
ايدلعدد نيحدد فيرند ا يدد ننأرادداء ددر  نفدد نايحمييددسن يقدد اناييريددقنايد ددااانعايدمددا ر نفدد ن

ا ددرازنبدددسسن عدمددا وانتليلددد ن اوتثددرنحدددأثيرا نددددمنامدد النباددد انسيددكناي اددد انايدضددداسان
 نا ددددسا نزيدددداس ن سسيدددد نفدددد نايدمددددا؛قن سيددددكنيتدددد منا ددددايي نايلعدددد ناي سيثدددد نحديددددمنإيدددد

نايسفا ي نيليريقن يدتمند  ث نث  ندرا منف نعماءناي ا اناي ري نب :
ي محقدامنددمنايدسفالنإيد ناي اد انناد ساسيد  بد ناي رتد ننا  لمال يمااج ماي : .1

نععسناو ح  اسن ل نايتر ن من؛ريقنايدما ي نف نايعدقنإي نو ع ناي ا ا.
 بدد ند ا يدد نإ ددسا نثطددر نفدد نسفددالناي صددانويصددامننا  لددمال دديماالهتاددم: .9

 ايدما ي نإي ناي   نايد اا نيل سسن ف ن ضعي نايس نيلح سيس.

ددددمناي ادددد نايحددد نيدددحانفي ددداند ا يددد نناأل يدددر  بددد نايدر لددد ننا  لدددماالمهدددع ل: .0
 ا رازناي سسنف ندرد ناي صاندمن  منايح سيس.

 :ا2 اهلجوم املتدرج 2-1-4-3-2-2
ل  نعحمثدددياناي اددد انعشدددتمنع؛ددد ءن دحدددسرتن د ا يددد نا حدددراقنيحديدددزنبدددساناو دددن

صدددي سنايددددسافعيمن حددد فيرنفرصددد نح دددسيسن بددد ند حليددد ن دددمناو دددل  ناو دددر.ن بدددسان
                                                 

 .100-109،ناالع اسلقاذف هصعاحنرضان آ ر ماننا1 

ن.105،نا1221،ناذف هاالع اسلقصعاحنرضان آ ر ماننا2 
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اي؛ يلددد نيعمددداءن اددد اناي دددري نعشدددتمنتعيدددر،نإسنامنايددددس نايمددد لنيتددد منأتدددمنفعاييددد نددددمناي
 فيرناددسارناي اددد نحدد س نإيدد ن دد س نو عدد ناييريددقناي صددانإيدد ندمددا؛ق انايسفا يدد ن حدد

سفا  ندحما قنفي نيح ااسنايعدقنايسفا  ن ايحط؛ي ن اي دي؛ر ن لد نايدمدا؛قناي  ا د ن
ننف نايدم؛ق نايسفا ي نتمنسيكني س نإي نصع ع نمااحنبسانايم لندمناي ا ا.

 يمااحندثمنبسانايم لندمناي ا اني ن  تد ن ثيقد نعقدسراانايد دااديمنو دسا نن
يرنحيدد قن ددسس نيليريددقنايد ددااان  ص صددا نفدد نثطددر نفدد نسفددالناي صددا،ن ضددر ر نحدد ف

فد منايدما؛قنايقريع ندمنايتر ن ا حثدارناييرانايد احيد نيلح دسيسن لد نايدردد ،ن يدسيكن
ادتاميدد نمادداحنبددسانايمدد لندددمناي ادد انحصددعحنصددعع نيلطايدد ن ونيدتددمنيليريددقنامنيلعدد ن

نامنيح ت نايي زنف ندعارياح .نع ساناو ل  ناي ا د ن
ن
 املتطلبات األساسية لتنظيم اهلجوم املتدرج 2-1-4-3-2-2-1

 ست نايدما وانف ندم؛ق نسفالناي صا. .1

 ي  ع ناي  ؛.ن   رضايدما ي نايد حدر نع؛ منايدلع ن .9

 إي نايد ااديم.ندم رف ضر ر ندراتع نادتامي نار امندما وان؛ يل نأ ن .0

وانضر ر نحطيرنا  ناي ا اندمناياماحنإي ناياماحناو درن دمن؛ريدقنايدمدا ن .4
 .ايدم رف ايعرضي نأ ن

 و ع ناي  ؛ن ايسفالنعايح سيسن ل ندرد ناي صا.نإ  ااضر ر ن .5

ن
 

 الدراسات السابقة: 2-2
 ا1 ن(1882دراسة دنيا طيب رضا ) 2-2-1

ن عماءندقيا ناد ماسناواحدا  ني؛لع ناياادع ان
اهعلاالل ث:ا

                                                 

ن.1882،الع اسلقاذف هسميان؛ي نرضااننا1 
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نعماءنأسا نيقيا ناد ماسناواحدا  ني؛لع ناادع نعطساس.
ان؛ايعدددا ن164حت مدددان يمددد نايع ددد نددددمن ح سدانايعا ثددد نايددددم  ناي صدددي .نا دددن

انفقددر ن05،نإسنحت مددان ددسسنفقددراانايدقيددا ندددمن تافدد نن ايتليددااناألت دداا ؛ايعدد ندددمن
 ا دددددح سدانايعا ثدددددد نايدعاياددددددااناو صددددددائي ناآلحيددددد ن اي  دددددد؛ناي  دددددداع ،ناوم ددددددراسن

ان أشدارانspssيعدادل نعمثداانايدعيار ،ندعادمناورحعدا؛نايع دي؛ن عير د ما،نايح ليدمنا
نإي ندانيأح :ن مياجاالل ث

يحدحددددد نععدددددس ند شدددددراانصدددددسقن ثعددددداانعدددددسنامندقيدددددا ناد دددددماسناواحددددددا  نايد ن .1
 . ايييم

امنايدقيدددا نيديدددزنعددديمناوفدددراسنس  ناد دددماسناواحددددا  نايعددداي ن س  ناد دددماسن .9
 اواحدا  نايدم يضنعايم ع ني؛لع ناياادع .

ن
  .(1)(2222لوتار )دراسة ناظم شاكر ا 2-2-2

ن. تلقنايدماف  نايرياضي ن   تح نعد ح  نايس اناواحدا  ان
اهعلاالل ث:

تيددا نايقلددقنايرياضدد نيددس نو عدد ناي ددا  ن ايديددسامنفدد نتليدد نايحرعيدد نايرياضددي ن .1
 اادع نايد صم.

تيددا ند ددح  نايددس اناواحدددا  نيددس نو عدد ناي ددا  ن ايديددسامنفدد نتليدد نايحرعيدد ن .9
 د صم.ايرياضي ناادع ناي

 ايحعرسن ل نايع ت نعيمنتلقنايدماف  نايرياضي ن د ح  نايس اناواحدا  . .0

انو عددددا ن94ا ددددح سانايعا دددد نايدددددم  ناي صددددي .ن حت مددددان يمدددد نايع دددد ندددددمن 
 و عددد نددددمندمح ددد نتليددد نايحرعيددد نايرياضدددي نفددد ناادعددد نايد صدددمنعاي دددا  ن ايديدددسام،ن

دماف دد ن دقيددا ن  يدداسن ددساسان ا ددح سانايعددا ث مندقيددا ن أ دداد نتادددمنراحدد انتلددقناي

                                                 

:ن دالد نايرافدسيمنتماديموقلقاالا يدسماال  ي د مالم قمدضالاسدملةاالدعم ااجماثانشاترناي حارن آ ر مناننا1 
نا.9222،نتلي نايحرعي نايرياضي ،ناادع نايد صم،ن92،نايعسسن6يلعل انايرياضي ،نايدالسن
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اآلحيد ن اي  د؛ناي  داع ،نناد صدائي يلس اناواحددا  ن ا دح سانايعدا ث منايدعاياداان
.ن أشدارانمحدائ ن عير د م نان،ندعادمناورحعا؛نايع دي؛(T)اوم راسنايدعيار ،نا حعارن

نايع  نإي ندانيأح :
  سان ا سن  ت نعيمندااوانايقلقن ايس اناواحدا  . .1

 . ادما فر قنعيمنايس اناواحدا  نعيمنايست رننوني اس .9

ن
 ( 2225دراسة حممد حيدر سليمان ) 2-2-3

اواحددا  نيدس نععدضننعايساان اي دل كنعايشع رن اد ماسناواحدا  ن   تح ن
ن.ا1 عايحايت امس نيلدحقسديماندمح عااند افثاانايق؛ر

اهعلاالل ث:
  امس .عماءندقيا نيإل ماسناواحدا  ني  ع نايحايت .1

ايحعددددرسن لدددد نايع تدددد نعدددديمن اد ددددماسناواحدددددا  ،نايشددددع رنعايددددساان اي ددددل كن .9
 اواحدا  ا.

ايحعدددددرسن لددددد ناييدددددر قنفددددد ناد دددددماسناواحددددددا  ،نايشدددددع رنعايدددددساان اي دددددل كن .0
 اواحدا  نيس نععضندمح عااند افثاانايق؛رنعايحايت امس نيلدحقسديم.

نيمانو عدا ندد ز 49من من يم نايع د ندد نا ح سانايعا  نايدم  ناي صي ن حت
انفقدر ،نا ددح سان02اندمح عداانرياضددي ،نإسنحت مدان ددسسنفقدراانايدقيدا ندددمن 6 لد ن 

اآلحيدد ن اي  دد؛ناي  دداع ،ناوم ددراسنايدعيددار ،نايم ددع نناد صددائي ايعا دد نايدعايادداان
،نايح ليددددمنايعددددادل ،نح ليددددمن(T)،نا حعددددارن عير دددد م ايدئ يدددد ،ندعادددددمناورحعددددا؛نايع ي؛

نان أشارانمحائ نايع  نإي ندانيأح :.L.S.Dارناتمنايير قنايدعم ي نعايحعايم،نا ح
 ادد سنفددر قنساانسويدد ندعم يدد نعدديمناد ددماسناواحدددا  ن ايشددع رنعايددساانيددس ن .1

 اي  عيم.

  ا سنفر قنساانسوي ندعم ي نعيمناد ماسناواحدا  ن اي ل كناواحدا  . .9

                                                 

ن.2225،الع اسلقاذف هد دسن يسرن ليداماننا1 



   الدراسات النظرية والسابقة -الباب الثاني
 

    

54 

 

اي ددل كناواحدددا  نيددس ن ادد سنفددر قنساانسويدد ندعم يدد نعدديمنايشددع رنعايددساان ن .0
 اي  عيم.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 مناقشة الدراسات السابقة: 2-2-4

 ح ليدددمندددانحما يحددد ندددمند اضدددي نناي دداعق ععددسنا؛دد لنايعا ددد ن لدد نايسرا ددداانن
منايعا دد ندددمناي صدد منإيدد نأ ادد نايحشدداع نفيدددانعيم ددان عدديمنايسرا دد ناي اييدد ندددمنتددحد

ن  منايمقا؛ناآلحي .
 ق نف نعماءندقيا نيإل ماسناواحدا  نتدانب ناي امنفد نتادانايسرا ااناي اع

فد ن،نا9225ان سرا د ن د ددسن يدسرن دليدام،ن1222سرا  ن سميان؛ي نرضا،ن
ان9222حشاع انايسرا  ناي اييد ندد نسرا د ن مداثانشداترناي حدارن آ در م،ن يم

نايدعس ن ايدقمم ن ل نايعيئ نايعراتي .ف ناو حداسن ل نايدقايي ن
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 ماسناواحدا  نف نايسرا ااناي اعق ن ل ن؛لع ناادع نعطدساسن؛عقندقيا ناد 
ان1222تدانب ناي امنف نسرا  ن سميان؛ي نرضدا،نتاف نف ناوت اان ايتلياان

؛عددقندقيددا ناد ددماسناواحدددا  نفدد نسرا دد ن مدداثانشدداترناي حددار،ننفدد ن دديم،ن
ان لدددد ناأليعددددا ناييرسيدددد ندثددددمن9225ان سرا دددد ن د دددددسن يددددسرن ددددليدام،9222
ايسرا ددد ناي اييددد نفقدددسن؛عدددقنايدقيدددا ن لددد ننأددددا ن ايديدددسامن ايد تدددد ا.ن اي دددا 

 األيعا نايادا ي ن تر نايقساا.

 ححشاع نايسرا  ناي ايي ند نايسرا ااناي اعق نف ن؛ريق ناي ص من ل نايعياماان
 .او حعام دمن  منا ح ساانايدم  ناي صي ن ن

 عدد ناي  ددائمناو صددائي نححشدداع نايسرا دد ناي اييدد نددد نايسرا ددااناي دداعق نفدد ن؛عي
ايد ددددح سد نيقيددددا نبددددس نايدحطيددددراان اي  دددد؛ناي  دددداع ،ناوم ددددراسنايدعيددددار ،ن

ن،ندعادمناورحعا؛نايع ي؛ا.(T)ايم ع نايدئ ي ،نا حعارن
ن
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 امليدانية منهج البحث وإجراءاته -3
 منهج البحث 3-1

منوصدد ملهدددحلمنالددوعلمنومتددع لمال تخددد فلومالتددت ام ل ددمله ت ددد ليعددالمنهدد   ل 
منهجدد الفل  ددوليفلددالظ ددرلمنقددوم فلمن  لهدد لوجهددعلمنل دد لملومنهع وهدد فلومنه لقدد فل

هد ل دملافمتد لقد  فأل ولهع نجد لهخدل  لهد لل"ظ   ،لإذلمحلمنه   لمنوص مليتهثلل دمل
ق له ل ملمنل ضفلي صدالتخ يصد  لولخد لجوم ا د لوتلايدالمنع قد فلاديحلظ  صدف  ل

ل. 1)هددحل دد للمتددت ام لمالاومفلمنهوضددوظ لنجهددعلمناي  دد فلوتل ي  دد لوت تدديفل ت لج دد  
ون ددذملمتددت ام لمنا لددعلا نددذمفلمتدد والمنع قدد فلمالفتا تيدد لمنتددمل"ت ددت لا نلخدد لظددحل

مالفتا تلايحل دذ لمنهتغيدفمفلظ  د لاصدوفألنهعف  لهاىلمنع ق فلايحلهتغيفيحل ول لثفل
ل. 2)فقهي "

 جمتمع البحث وعينته: 3-2
ً لصد اقً ،ليهحلمالهوفلمنومجالهفمظ ت  لم تيد فلظي د لتهثدللهجتهدعلمنالدعلتهثدل

إذلم  ددد ل"منجدددا لمندددذتليهثدددللهجتهدددعلمالصدددلل ولمن هدددوذملمندددذتليجدددفتلمنا لدددعلهجهدددلل
 ددفمللويد لو دامنا لدعلهجتهدعلمنالدعلا نتفي د لمنعهل.لندذملم تد ف 3)وهلدوفلظه دعلظ يدع"

منخدده ني لن هوتدد لمنفي ضددملم ايدد لمنافجدد لمنههتدد األن دداوفتلمنعفمقددملالددفألمن ددا لن ه ت دد ل
مندداوفم ،لولا ددو ،لول فايددل،لول لو ددمل)من ددوألمنجويدد ،ل6 لومنادد نعلظدداا  ل)9002-9000)
  لا نتفي دد لمنعخددوملي ل لالظاددً لتدد لم تيدد فل59فلظي دد لمنالددعل)إذلا غددلوايدد نر ،ل،اغدداماول

مذل% .ل6666 لالظاددً ،لوا تددا لهلويدد لا غددفل)001)لمنادد نعلظدداا  لهجتهددعلمنالددعهددحل
 لهادد فمأ.ل94 لها فيدد فلنلددلل دد اتلهددحلمال ايدد لمنهددذلوفأل   ددً لواهجهددو ل)4)تدد لم تيدد فل
ل ليوضحللج لظي  لمنالع.ل0منجاولل)

                                                 

:ل)اغدداما،لثللكتا للالبح  للاثللللبلبلتل يللالبلليا للياادليللالبل  للمنخددو ،لوفم ددعلصدد نحلمنلايتددم ل ددوفتلإاددفم ي ل ل1)
ل.77 ،لص9004هتاع لمنخ ا،ل

ل.75،لصبلمصدللنفسه وفتلإافم ي لمنخو ،لوفم علص نحلمنلايتم لل 2)
 ،ل9000:ل)ظهددد ح،لامفلمنه ددد   لن  خدددفلومنتوايدددع،ل0،لتأصلللاالبل  لللثلبلمنملللبلامنا  لللهوجيدددعلهلجدددوا لل 3)

ل.064ص
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ل(1 داال)بل
لبلداليلبلممتازل كلةلبلقدم.  ملعينالبل  ثللالنديالبلمشالكاللبلل يني

ل
ل ظايحظاالمنلمت لمن  اتلف
ل09لمفايلل0
ل09لمن وألمنجوي ل9
ل09لا و ل3
ل09لمناوفم ل4
ل09لاغامال7
ل09لاي نرل6

ل59للللللللللللللللللللللللمنهجهو 
ل%ل6666لللللللللللللللللللمن تا لمنهلوي 

ل
 البحث: أدوات -3
 وسائل مجع املعلومات: -3-3

حلمجددددللمنلصددددوللظ ددددرل تدددد ل لاقي دددد ،ليلتدددد ملمنا لددددعلإنددددرل اومفلووتدددد لللهددددل
منهتددت اه ل"منوتددي  لمولمنتفي دد للادد واومفتتدد ظا ل ددملتل يددمل  ددام لمنالددعلوي صددال

منتدددددمليتدددددتتيعلا ددددد لمنا لدددددعللدددددللهخدددددل تعله هددددد لل  دددددفلمالاومف،لاي  ددددد ف،لظي ددددد ف،ل
تت اه  لمنا لعلال جد الو يه ليأتملظفضلمنوت لللومالاومفلمنتململ. 1) ج اأ،... نخ"

لمنالع.
 .وموج اي منهص افلومنهفمجعلمنع هي لمنعفاي ل .0

                                                 

:ل)ج هعدد لمنهوصددل،لامفلمنلتدد الن تا ظدد لومن خددف،لل9،لتطلبئللالبل  للثلبلمنمللبلامنا  للهوجيددعلهلجددوا لل 1)
ل.033 ،لص0221
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 .)* منه  ا فلمنخ صي  .9
 منه لق . .3

متددته فألمتددتت  ل فم لمن اددفم لومنه تصدديحللددولله يدد تلمعتدد  المالجتهدد ظمل .4
  ليوضحلذن .0ه لمل)من ملمناوفتلمنههت الالفألمن ا للمنعفممال اي ل

من اددددددفم لومنه تصدددددديحللددددددوللتلايددددددال  دددددد لمنه دددددد فمفللمتددددددته فألمتددددددتت  ل فم  .7
  ليوضحلذن .9ه لمل)منومنومجا فلمن تتي لناىلالظامللفألمن ا ل

 خال لمنهع وه فلمناوني ل)مال تف يف . .6

 ه ي تلمعت  المالجته ظم. .5

ل
 املقياس: اختيارخطوات 3-4
 حتديد املقياس:3-4-1

لمو ددددددام ملاعددددددالمتدددددد  لمنا لددددددعلظ ددددددرلمنهصدددددد افلومنهفمجددددددعلنغددددددفضلتل يددددددل
،لتوصدددللإندددرلم تيددد فله يددد تلمعتددد  المالجتهددد ظملن ا لدددعل)هلهدددالليدددافلمنتتددد  الفول

اليددددعلمحلمنه يدددد تل،ل.لل يدددد لمنتفايدددد لمنفي ضددددي لج هعدددد لمنهوصددددل 1)لتدددد يه حلهلهددددوا 
ليت  تالهعلتايع لمنالعلمنل نم.

ل
 عرض املقياس على ذوي االختصاص: 3-4-2

 لي لظ رلذوتلمن ادفألومال تصد صلاصوفتعلمن  علاعالتلايالمنه ي تلت لظفضل
 تلوتل يدددملمال دددام ،ل ضدددً لظدددحلذنددد ليدددنغدددفضلمنتددداموللهع ددد لا صدددوصلقدددافألمنه 

لا نهوضو .لت اه وضوحلمنعا فألمنهت
ل

                                                 

ق  لمنا لعلاإجفم له  ا فلمنخ صي لنذوتلمن افألومال تص صل دملهجد لللدفألمن دا لن تدت  األهدحل ادفمت  لل)* 
  .3 لمل)و فمل  لومنتألالهحلصل لمالتتخ فمف.لي قف:لمنه

 .9007،لمصدللس الذكلهلهلهالليافلت يه ح لل 1)
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 الصورة النهائية للمقياس: 3-4-3
يددد تلاصدددوفتعلمن   ليددد لومناددد نعلظددداالعدددالإجدددفم لمن تدددومفلمنتددد ا  ل صددداحلمنه ال
لذن .لايح لي4ومنه لمل)ل  فأل 32)ل  فمتع
ل
 مفتاح املقياس 3-4-4

 ل  ددفألمخددته فلظ ددرل فاعدد لهلدد وفل32يتلددوحله يدد تلمالتدد  المالجتهدد ظملهددحل)ل
 ددمل)مال ددللو  دددفمالمنع ل دد ،لومالصدداق  لومنددداه  ،لومالامفأ،لومنهددافا لوتلددوحلمالج اددد ل

امحل ادداًم لوتعتددرل ولل دد افًم،ل)املهددً ،ل لي  ددً ،لظ ددرلمن  ددفمفلظ ددرلو ددمل فاددعلادداملللو ددم:
 لومنصددغفىل076 لظ ددرلمنتددومنم،لوا غددفلمنافجدد لمنع يدد لن ه يدد تل)0،9،3،4منددافج فل)

ل لافج .32)
ل
 التجربة االستطالعية: 3-5

تعالمنتجفاد لمالتدتت ظي ل"تدافياً لظه يدً لن ا لدعلن وقدو لا  تدعلظ درلمنتد اي فلل
وقددددال جددددفىلل. 1)وماليج ايدددد فلمنتددددملت  ا ددددعل ددددملمث دددد  لمجددددفم لمنتجفادددد لنت  اي دددد لهتددددت اً "

ادددددإجفم لمنتجفاددددد لل–ذنددددد للاددددديح لي7منه لدددددمل)ل–منا لدددددعلهدددددعل فيدددددملمنعهدددددللمنهتددددد ظال
 لالظاددددددً لهددددددحلالظاددددددمل دددددد اتلايدددددد نرل03ظ ددددددرل)ل3/00/9002مالتددددددتت ظي لاتدددددد فيخل

ومنهخددد فليحل دددملاوفتلمنافجددد لمنههتددد األن دددذملمنعددد  لولددد حلمنغدددفضلهدددحلمجدددفم لمنتجفاددد ل
لمالتتت ظي له ليأتم:

 ليعلتل يملمال ام .وضوحلمنعا فمفلهحل .0

 منتألالهحلوضوحلتع يه فلمنه ي ت. .9

 ه ل  فمفلمنه ي تلمنهعاألن ذملمنغفض. منتعف لظ رله  .3

 منتتأوالفلومالتت ت فمف.لظحمالج ا ل .4

                                                 

:ل)ج هعد لاغداما،لايدفلمنللهد ،لبحخت البتلابلقياسلابلتقايمللبلبلتل يالبلليا لياق ت لمنه االوتلو  دفوحل لل 1)
ل.075 ،لص0212
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 مظامالمنصوفألمن   لي لن   فمفلقاللتتاي   لمن   لملوتل ي   لإلص ليً . .7

لظدح دا ل دملمالج اد لملتت الاهحلمالج ا لومنوقفلمنذتليتدتغفقعلالظداللدفألمن .6
 منه ي ت.

ق ددففلمنتجفادد لمالتددتت ظي لظددا لوجددوالقهددوضللددولل  ددفمفلمنه يدد ت.ل ن ددال
ل لاقي  .90-00منه ي تلايحل)لظحلنإلج ا وقالا علهعاللمنوقفلمنهلاال

ل
 العلمية للمقياس: األسس 3-5-1

قددد  لمنا لدددعلاإيجددد الهعددد ه فلمنصددداملومنثاددد فلومنهوضدددوظي لن ه يددد تل"مذلمحلل
 دددمللفم لمال تادد فمفلومنه يدد تلمنتددملتا ددرلوت دد حلظ ددرلهجهوظدد فلمج ايدد لنيتددمتددت ا

مالاومفلمنهث دددددرلن يددددد تلقدددددافمفلمن ظاددددديحل دددددملا ا ددددد لمذلم دددددعلصدددددههفلوا يدددددفلظ دددددرل
ل. 1)هجهوظ فلن  لهومص  ت  لوقفو   لت ت  لظحلهجتهع  "

ل
 صدق فقرات املقياس: 3-5-2

.ل  دال 2)منهدفمالقي تدع"لخدم مني صالا نصدامل"منافجد لمنتدملت ديتلا د لمال تاد فلل
متدددت ا لمنا لدددعلمنصددداملمنقددد  فتلوتل ي دددً لال دددام لمنالدددعل  دددالتددد لظدددفضلمنه يددد تل
ظ دددرلظددداالهدددحلمنتددد األمن ادددفم لومنهللهددديحلوذوتلمال تصددد صل دددملظ ددد لمنددد  تلمنعددد  ل

ذند للاديح لي6ه لدمل)منل–وظ  لمن  تلمنفي ضدملوظ د لمند  تلمنتفادوتلومن يد تلومنت دوي ل
واعدددالجهدددعلحلصدددامل  دددفمفلمنه يددد ت،لجدددفم لوتدددي  له  تدددا لن تألدددالهدددويعدددال دددذملمالل–

متدددته فمفلمنه يددد تلتددد لمتدددت فمملصددداملمنه يددد تلهدددحل ددد للتل يدددللمالج اددد فلووجدددال
 لهدحل فم ل%000-%17منا لعلقاوللجهيعلمن  فمفلمنتمللص فلظ رل تدا لمت د مل)

                                                 

ايبللللبلبح مللادلاعالهت للال دهللالأدبتلم للالتبلبلمناالللالابلتصللبلمتمللددللسللمالبلقنللاا يددفلهصددت رل هدد ت لل 1)
ل.70 ،لص9004،ل،لج هع لاي نرل،لل ي لمنتفاي لمنفي ضي ل:ل)فت ن له جتتيفلم الكلةلبليد

 ،ل9000:ل)من   فأ،لج هع لل ومح،لهفلالمنلت الن  خف،ل9،لتبلقياسلبلممللبلبلليا ب لفني رلمنتيال فل ل 2)
ل.65ص
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ظتهدد الظ ددرلهوم  دد لإ ددعل"يهلددحلمالل. 1)ل 0213من اددفم ل"متددت  اًملإنددرلف تلا ددو لا دد هيح،ل
واددذن لل%"57 فم لمن اددفم لومنهللهدديحل ددملصدد لي لمن  ددفمفلا تددا لمت دد ملاللت ددللظددحل

 تلتعدداي فلظ ددرل  ددفمفله يدد تل)معتدد  المالجتهدد ظم لو"محلقددفمفلصدد لي للندد لتجددف ل
ل. ليايحلذن 5ومنه لمل)ل 2)من  فمفلمنص  لمنهفمالقي ت  ليهثللصاقً لق  فيً لن امأ"

 
 مقياس )اإلسناد االجتماعي(:ثبات  3-5-3

يعالمنثا فلهحلمنخفوتلمنه ه لن امألمنجيداألاهع درل"ندوللدفففلظه يد فلقيد تلل
هع هدللمفتاد تلاديحللممن فالمنوملالتاي فلافجتعلخيلً لهدحلمالتدت فمفلوهع هدللمنثاد فلو د
ل. 3)افج فلمو فمال ملمال تا فل ملظاالهفمفلمالجفم مفلمنه ت   "

منثادددد فلنه يدددد تل)معتدددد  المالجتهدددد ظم لقدددد  لمنا لددددعللونغددددفضلإيجدددد الهع هددددلل
ظ اتددعلاوصدد   لإلدداىلمنتددفملمنخدد لع ل ددمللتدد ال ا تددت ام لتفي دد لتتايددملمال تادد فلومو

 لالظادددً لهدددحلالظادددمل ددد اتل03منثادد ف،لمذلتددد لتتايدددملمنه يددد تلظ دددرلظي ددد له ن ددد لهدددحل)
تخدديفلاعددضل ليوهددً ،لمذل04ايدد نرلو ظيددالتتايددملمنه يدد تلظ ددي  لهددفألث  يدد لاعددالهددفوفل)

ل. 4)" ًل ليوهد90-00منهص افل"ظ رلمحلهداألمنتتايدملاديحلم تاد فتلمنثاد فلتتدفموحلاديحل)
هع نجت دددد لإلصدددد ليً لا تددددت ام لهع هددددللمفتادددد تلمنفتدددداللتهددددفواعددددالجهددددعلمالتددددته فمفل

تايحلمحلمنه يد تليتهتدعلاافجد لثاد فلظ نيد لجداًم،لمذللصدللمنه يد تلظ درل  لحايفه ت)
ل% .24)لا تا لهع هللمفتا ت

                                                 

تفجهددد :لهلهدددال هدديحلمنه تدددملو  دددفوح:ل،للبلت ميملللبلابلتكلللاينبلبلطاللللبليملتمنللليميلللتقا ددو لا ددد هيحلو  ددفوح لل 1)
ل.093 ،ص0213)من   فأ،لامفله لفو يل،ل

بلسناكلبلقياديللدىلمدلسلبلبلتل يلالبلليا ليالللبلبلملدبلسلبلةانايلالاعالهتلهل دبلميلالاي الها فل    لل 2)
ل.004 ،لص9005،ل،لج هع لاي نر،لل ي لمنتفاي لمنفي ضي ل:ل)فت ن له جتتيفبحن ازلبلليا ب

ل–بلما للاعيالل–بلة للاتلل–بلممللامالتلبلمنميللال للينلبلناليللالابلتط يللال)بلصللدالرللتددحلادد  م لهصددت ل 3)
ل.70 ،لص0222:ل)من   فأ،لهفلالمنلت الن  خف،ل0،لتبلمماييل(

بلتفكيللللبح للدبعبلاعالهتللهل لل مالبلم للالبتلباساسلليالل لللبسلململل لداليلبلنخ للاللددفامحلظايددالتدد ه ح لل 4)
ل.66 ،لص9001،ل،لج هع لاي نرل،لل ي لمنتفاي لمنفي ضي ل له جتتيف:ل)فت نلبلملبهبل كلةلبلقدم



   منهج البحث وإجراءاته امليدانية –الثالث الباب 
 

    

63 

 

 املوضوعية: 3-5-4
 فلمندددددددذملتتدددددددول.ل 1) دددددددول"مال تاددددددد فلمندددددددذتلياعدددددددالمنخددددددد "مال تاددددددد فلمنهوضدددددددوظملل

منهوضوظي ل ملمنه ي تلنلوحلمالج ا لتلدوحلفا ظيد ،لإذليعتدرلنلدللادايللقيهد لفقهيد ل
لهوضوظي لإذلياعالمنخ لظ الملتت المنافج .لموظ يعليصاحلمنه ي تلذ

ل
 حتديد اسلوب قياس االداء: 3-6

اعددال،لولهدد لال تيدد فلمنهجدد لل ددولتلايددالهتددتوىلمالام ه منهتغيددفمفلمنلوملددالهددحل
إندرلمحلللمالت  لظ رلمنهص افلومنهفمجعلومنافمت فلمنهتع   لاهوضدو لمن يد تلتوصد

لقدددفمفمفم ضدددللمتددد والنتلايدددالهتدددتوىلمام لمن ظدددال دددملمنهاددد فمأل دددولمالظتهددد الظ دددرل
ومحلمنهتغيدددفمفلمنهت واددد لمنتدددافيام،ل ضدددً لظدددحلمنهخدددف لمن  دددملظ دددرلمن فيدددمللتددد ق من

ل ن  يدد تلل  ددفلاخددلللإجهدد نملنهتددتوىلمالام ل)منه دد فتلومن تتددم له ددذلنلقدد لضددفا
وهددحلثدد لتصددهي لمتددته فألنت ددوي لهتددتوىلمالام ل"ظ هددً لمحللولتددرل   يدد لمنهادد فمأااميدد لمن
 ل تل0-7وتلددوحلا نخددلللمنتدد نمل).ل 2) لمن  ددفمفليلددوحلهددحل دد للتدد ن لمنت ددايف"يت يدد

ضدددعي  ل تلمظتددد  ل هدددتلافجددد فلن ادددايلل)ههتددد ا لو فادددعل-تدددتوىل)ههتددد ات  ا  ددد له
افجددد فلن ادددايلل)جيدددالجددداًم لوثددد علافجددد فلن ادددايلل)جيدددا لوافجتددديحلن ادددايلل)هتوتدددت ل

ظ دددرلافجددد فلمالج اددد لمنتدددمليدددت للوافجددد لوملددداألن ادددايلل)ضدددعي  لثددد لمظتهدددالمنا لدددع
من  ددملن  فيددملمذللمظت   دد لن ظددالاعددالمنهادد فمألهددحلقاددللمنهددافالومنهتدد ظالومنهخددف 
ثددد لي تددد لهجهدددو للي دددو لمنا لدددعلاجهدددعلافجددد فلمالج اددد لن يددد تلهتدددتوىل ام لمن ظدددال

افجدددد فلمالج ادددد لظ ددددرلثدددد عل ت ددددفملافجدددد لهتددددتوىل ام لمن ظددددال ددددملضددددو لقافمتددددعل
لذن .لايح لي1ه لمل)منولمنه  في لومن تتي ل ملمنها فمأ،ل

ل

                                                 

ل.52 ،لص0210:ل)من   فأ،لهتاع لمنجياأ،بحخت البتلابلقياسللبلبلتل يالبل دنياإافم ي ل لهالت ه  لل 1)
 ،ل0225:ل)تدددوفي ،له خدددوفمفلج هعددد لاهخدددم،لبلقيلللاسلابلتقلللايملللللبلبلتل يلللالبل ديةلللاهي  ليدددللم تو يدددوت لل 2)

ل.315ص
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 تطبيق املقياس: 3-7
هددددد ظملوتلايدددددال  ددددد لمنه ددددد فمفلومنومجاددددد فله يددددد تلمعتددددد  المالجتلإظدددددامااعدددددالل

من تتي لا نصوفألمن   لي لومنتألالهحلص لي لتتاي   لظ رلظي  لمنالعلق  لمنا لدعل
منافجدد لمنههتدد األن دداوفتلل  ايدد هددعل فيددملمنعهددللمنهتدد ظالاتوايددعلمنه يدد تلظ ددرلالظاددمل
ألمنجويددد ،ل ل  ايددد ل دددمل)من دددول6منعفمقدددملالدددفألمن دددا لن ه ت ددد لمنخددده ني لومناددد نعلظددداا  ل)

ويددددو لل06/0/9000وايدددد نر ل ددددمليددددو لمنتددددافلل،اغدددداماولمندددداوفم ،لولا ددددو ،لول فايددددل،لول
ويدددو لل1/9/9000ويدددو لمالث ددديحلل90/0/9000ويدددو لمن هددديتلل02/0/9000منث ثددد  ل
 دملمنتد ظ لمنث  يد لومن صد لق دفًملل95/9/9000ويو لمالفاع  لل94/9/9000منث ث  ل

لو هيد هتضده ً لخدفلً لالظادً لل 001)ظداا  للمنا نعلمنالعلهجتهعووا لمنه ي تلظ رل
 ل  دفألو  هيد لمالج اد لااقد ل32جهيدعلمن  دفمفل)لظحلمعج ا منالعلو  ام علومنتألالهحل

وهوضوظي لهحل  فمفلمنه ي تلومنتألدالظ درلظدا لمنتخد وفل يهد لايد   لوتدف لمول ايدعل
صدليل لادلللج اد ومولمالتته فألومنتألدالهدحلظدا لوجدوالإج اد ل  تلد لل منج  اي لظ الهل

توايدعلمتدته فمفلقيد تللتد لذند لاعدامحلمالج ا لتتت ا لالقفمضلمنالعلمنع همل  دتلول
مال ايد لمنهخد فل ل دملمنداوفتلمنعفمقدملمنههتد الالدفأللظ درلهدافاملهتتوىلمام لمن ظايح

لا  تيددد ف،لثددد لقددد  لمنا لدددعلل9000-9002من دددا لن ه ت ددد لمنخددده ني لن هوتددد لمنفي ضدددمل
 لالظادديحل3ت لم تيدد فل)يددهخدد  األمنهادد فمأللقاددلمندداوفتلولاددملم ايدد لالظاددً لهددحلالظل 59)

منهددافاللهددحللددللهادد فمألنلددلل فيددملواصددوفألظخددوملي لوقيددفلهتلددففألن ظادديحلهددحلقاددل
،لواعدالهخد  األمنهاد فمألي دو لمنهدافالوهت ظا ،ل ضً لظحلمنهخف لمن  ملظ رلمن فيم

من ظدالثد لي دو لمن ظداللوهت ظا لومنهخدف لمن  دملظ درلمن فيدملاإظتد  لهتدتوىل ام 
اجهعلافج فلمالج ا لن ي تلهتتوىل ام لمن ظدالثد لت تد لمنافجد لظ درلثد عل ت دفمل

ظ هدً لمحلهتتوىل ام لمن ظال ملضو لقافمتعلمنه  في لومن تتي ل  للتديفلمنهاد فمأل
ل ل تلي  ا  دد لهتددتوىل0-7)مآلتددمل لمن  ددفمفليددت لهددحل دد للتد ن لمنت ددايفلوا نخددللليت يد

ل.ضعي  ل–ال)ههت 
 الوسائل اإلحصائية 3-8
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ل
 للل-تللل 1)منوتتلمنلت امل= 

ل
 ل000=للللللللللللل×لل 2)من تا لمنهلوي ل 
ل
ل
 ل- =لللللللللل 3)مال لفم لمنهعي فت

 

 

 

 (ل-0ف= 4)لايفه ح تهع هللمالفتا تلمنفتامل 
ل
ل
 

 م تا فلT5)ن االن لمنهع وي لهع هللمالفتا تل 
Tل=لل

ل
 

                                                 

،لبح صلاتلبلتط يقلبلللبلم لاالبل  لاثلبلتل ايلالابلنفسليالابح تماعيلالابلليا للياهصدت رللتدحلاد  م لل 1)
 ل.67 ،لص0222خ ف لمن  ي  لمنهأهوح،ل90:ل)من   فأ،لهصفلمنجاياأ،ل0ت

:لبلتط يقللاتلبح صللائيالابسللتخدبملبل اسللابللللبل  للاثلبلتل يللالبلليا لليا لوايددعلي تدديح،لهلهددالمنعايددات ل2)
 .لل24 ،لص0222وصل،لامفلمنلتا،ل)منه

،لل يد لمنتجد فأ،لمندامفلمنج هعيد لمعتدل افي :ل)لبإل صلاتمقدماللبلهصت رلظاامنه ع ل،لنايعللتالمن امل لل 3)
 .093 ،لص9000ن تاعلومن خفلومنتوايع،ل

ن  اتدي ،ل:ل)منعدفمم،لج هعد لمللبلبلم لاالبلليا لبلابإل صلاتبحخت لالبتلابلقيلاسلظ ملت و لجومالمنللي ل لل 4)
ل.39 ،لص9004منتي لن تا ظ ،ل

،لموفاح:ل)9،لتبإلنسانيالن ا ثللبلبلتل يالابلمنامللبإل صات لهالت يه حلظواأل،ل  يلليوت لمن  ي مل ل  5)
 .307 ،لص9000،لموهلهتاع ل

 مج س     

 

 ن       

 الجزء

 

 الكل      

مج س     
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 ن      
مج س    
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 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها. -4
 عرض النتائج وحتليلها:  4-1

ان تعلقددو ت ترتدداا  انجااهددو لنددا  ان تدد نة ف دد   بت ددو  دد   بعددج ع ددب انبت  دد   
 ذنك. بتن( ت2عجتل )

 (2جدول )ال
يرمان( بالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط الرتبي )س األوساط بيني

 ومستوى الداللة لنادي أربيل. العبينالوعدد 

 .(06.6.)ته تي (0.0.)( تح   هتتى جالنو 22)قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو  
 
( تحددجتج انةقددو 22اتبدد ا انعجتنتددو ع ددج جاعددو حاتددو )الجالنددو ان ع تتددو انقت ددو ان

( إذ بلدددل انتهدددا انحهددد ب  نتهددد  ج االعت ددد ع  ن ددد جي  ابتدددل 06.6.( بلرددد  )0.0.)
(  ددد  حددتن بلددل انتهدددا انحهدد ب  ن هدددتتى ا جا  022.( تبدد  حاام  عتدد اي )1803.)
عالقدو االاتبد ا بدتن ( تتحقتق  هجام انبحث تن عا و .01.( تب  حاام  عت اي )26)

اإله  ج االعت د ع  ت هدتتى ا جا  اهدت جل انب حدث  ع  دل االاتبد ا اناتبد غ إذ بلرد  
نقت دو انعجتنتدو ن ع  دل االاتبد ا تعدج  ( تع ج  ق ا تن  ب 063.قت و  ع  ل االاتب ا )

  ع تتو.   ن  ذا  جالنو
 
 
 
 

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى اإله  ج االعت  ع 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

و قت و  ع تت
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
  ع تتو 0031 063. .01. 26 022. 1803. انجاعو 2.  ابتل
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 (3جدول )ال
يرمان( بية ومعامل االرتباط الرتبي )سالحسابية واالنحرافات المعيار  األوساط بيني

 .القوة الجويةومستوى الداللة لنادي  العبينوعدد ال

 .(06.6.)ته تي ( 0.0.)( تح   هتتى جالنو 22قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو )
( تحدددجتج انةقدددو 22انقت دددو ان ع تتدددو نجالندددو ااتبددد ا انعجتنتدددو ع دددج جاعدددو حاتدددو )

انتهددددا انحهدددد ب  نتهدددد  ج االعت دددد ع  ن دددد جي انقددددتة  ( إذ بلددددل06.6.( بلردددد  )0.0.)
بلدددل انتهدددا انحهددد ب  ن هدددتتى   ددد  حدددتن( 2028( تبددد  حاام  عتددد اي )18.انعتتدددو )
( تن عا ددددو  ت دددد  إذا فدددد ن ه دددد ك ااتبدددد ا  بددددتن 80.7( تبدددد  حاام  عتدددد اي )21ا جا  )

اإلهددددددد  ج االعت ددددددد ع  ت هدددددددتتى ا جا  اهدددددددت جل انب حدددددددث  ع  دددددددل االاتبددددددد ا اناتبددددددد  
( تع دددج  ق ا تندد  ب نقت ددو انعجتنتدددو 061.بتا  ن(غ إذ بلردد  قت دددو  ع  ددل االاتبدد ا ))هدد

 ن ع  ل االاتب ا تعج    ن  ذا  جالنو  ع تتو.
 (4جدول )ال

رمان( يالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط الرتبي )سب األوساط بيني
 .دهوكومستوى الداللة لنادي  العبينوعدد ال

 .(06.6.)ته تي ( 0.0.)( تح   هتتى جالنو 22قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو )

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى اإله  ج االعت  ع 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

قت و  ع تتو 
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
انقتة 
 انعتتو

  ع تتو 00.7 061. 80.7 21 2028 18. انجاعو 2.

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى اإله  ج االعت  ع 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

قت و  ع تتو 
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
  ع تتو 1037 062. 8033 280.7 023. .1. انجاعو 2. جهتك
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( تحددجتج انةقددو 22انقت ددو ان ع تتددو نجالنددو االاتبدد ا انعجتنتددو ع ددج جاعددو حاتددو )
( إذ بلدددل انتهدددا انحهددد ب  نتهددد  ج االعت ددد ع  ن ددد جي جهدددتك 06.6.( بلرددد  )0.0.)
(  دددد  حددددتن بلددددل انتهددددا انحهدددد ب  ن هددددتتى ا جا  023.( تبدددد  حاام  عتدددد اي ).1.)
ق  هددجام انبحددث تن عا ددو  ت دد  إذا فدد ن ( تنتحقتدد8033( تبدد  حاام  عتدد اي ).28.1)

ه  ك ااتب ا  بتن اإله  ج االعت  ع  ت هتتى ا جا  اهت جل انب حث  ع  ل االاتبد ا 
( تع ددددج  ق ا تندددد  ب نقت ددددو 062.اناتبدددد  )هددددبتا  ن(غ إذ بلردددد  قت ددددو  ع  ددددل االاتبدددد ا )

 انعجتنتو ن ع  ل االاتب ا تعج    ن  ذا  جالنو  ع تتو.
 (5جدول )ال

يرمان( بط الرتبي )سالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتبا األوساط بيني
 .الزوراءومستوى الداللة لنادي  العبينوعدد ال

 .(06.6.)ته تي ( 0.0.)( تح   هتتى جالنو 22قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو )
( تحدددجتج انةقدددو 22انقت دددو ان ع تتدددو نجالندددو ااتبددد ا انعجتنتدددو ع دددج جاعدددو حاتدددو )

االعت دد ع  ن دد جي اندد تاا   ( إذ بلددل انتهددا انحهدد ب  نتهدد  ج06.6.( بلردد  )0.0.)
بلددددددل انتهددددددا انحهدددددد ب  ن هددددددتتى ا جا    دددددد ( 20..( تبدددددد  حاام  عتدددددد اي )8300.)
( تن عا دو  ت د  إذا فد ن ه د ك ااتبد ا  بدتن اإلهدد  ج 1021( تبد  حاام  عتد اي )2600)

االعت ددد ع  ت هدددتتى ا جا  اهدددت جل انب حدددث  ع  دددل االاتبددد ا اناتبددد  )هدددبتا  ن(غ إذ 
( تع دج  ق ا تند  ب نقت دو انعجتنتدو ان ع  دل االاتبد ا 077.االاتبد ا ) بلر  قت و  ع  ل

 تعج    ن  ذا  جالنو  ع تتو.
 
 

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى اإله  ج االعت  ع 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

قت و  ع تتو 
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
  ع تتو 10.2 077. 1021 2600 020. 8300. انجاعو 2. ان تاا 
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 (6جدول )ال
يرمان( بالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط الرتبي )س األوساط بيني

 .بغدادومستوى الداللة لنادي  العبينوعدد ال

  .(06.6.)ته تي ( 0.0.)( تح   هتتى جالنو 22قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو )
( تحددجتج انةقددو 22نجالنددو االاتبدد ا انعجتنتددو ع ددج جاعددو حاتددو ) انقت ددو ان ع تتددو

 بردددجاج( إذ بلدددل انتهدددا انحهددد ب  نتهددد  ج االعت ددد ع  ن ددد جي 06.6.( بلرددد  )0.0.)
(  دددد  حددددتن بلددددل انتهددددا انحهدددد ب  ن هددددتتى ا جا  027.( تبدددد  حاام  عتدددد اي ).1.)
و االاتبددد ا تحقتدددق  هدددجام انبحدددث تن عا دددو عالقدددن( ت 8021( تبددد  حاام  عتددد اي )27)

بددتن اإلهدد  ج االعت دد ع  ت هددتتى ا جا  اهددت جل انب حددث  ع  ددل االاتبدد ا اناتبدد غ إذ 
( تع دج  ق ا تند  ب نقت دو انعجتنتدو ان ع  دل االاتبد ا .06.بلر  قت و  ع  ل االاتبد ا )

  ع تتو. جالنو تعج    ن  ذا 
 (7جدول )ال

يرمان( بالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط الرتبي )س األوساط بيني
 .ديالىنادي ومستوى الداللة ل العبينوعدد ال

 .(06.6.)ته تي (0.0.)( تح   هتتى جالنو 22قت و ) ( انعجتنتو ع ج جاعو حاتو )

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى اإله  ج االعت  ع 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

قت و  ع تتو 
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
  ع تتو 1023 .06. 8021 27 027. .1. انجاعو 2. برجاج

 اهل
 ان  جي

عجج 
 انالعبتن

 تحجة
 انقت س

  هتتى  ع اإله  ج االعت 
 ا جا 

  ع  ل 
 االاتب ا 

قت و  ع تتو 
جالنو 
 االاتب ا

 هتتى 
 انجالنو

 ع± -س ع± -س
غتا  03. 083. .802 28 .01. 88. انجاعو 2. جت نى

  ع تتو
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( تحددجتج انةقددو 22انقت ددو ان ع تتددو نجالنددو االاتبدد ا انعجتنتددو ع ددج جاعددو حاتددو ) 
 جتددد نى( إذ بلدددل انتهدددا انحهددد ب  نتهددد  ج االعت ددد ع  ن ددد جي 06.6.( بلرددد  )0.0.)
(  دددد  حددددتن بلددددل انتهددددا انحهدددد ب  ن هددددتتى ا جا  .01.( تبدددد  حاام  عتدددد اي )88.)
تحقتدددق  هدددجام انبحدددث تن عا دددو عالقدددو االاتبددد ا ( تن.802( تبددد  حاام  عتددد اي )28)

بددتن اإلهدد  ج االعت دد ع  ت هددتتى ا جا  اهددت جل انب حددث  ع  ددل االاتبدد ا اناتبدد غ إذ 
  دل االاتبد ا نقت دو انعجتنتدو ان ع( تع دج  ق ا تند  ب 83..بلر  قت و  ع  ل االاتب ا )
  ع تتو.تعج    ن  ذا  جالنو غتا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الشكل )
 يوضح مستوى االسناد االجتماعي لالندية المشاركة في

 الدوري الممتاز بكرة القدم
 
 
 
 
 

.0. 

.1. 

.8. 

.2. 

 

.1803  .18  .1.  .1.  .8300  .88 

 دهوك القوة الجوية اربيل
 بغداد

 ديالى

 الزوراء
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 (2الشكل )
 المشاركة في لألنديةاألداء يوضح مستوى 

 الدوري الممتاز بكرة القدم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

21 

2. 

.7 

.2 

3 

1 

 

 

2600  26  27  21  280.7   28 

 الزوراء
 بغداد أربيل

 القوة الجوية

 دهوك
 ديالى
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انبحددث  دد   عا ددو انعالقددو بددتن تاتتدد  ان اتددق  دد    تتهدد  التتحقتقدد أل  هددجام 
 ( تتضح ذنك.3انجتاي ان  ت   تاإله  ج االعت  ع .  إن انعجتل )

 
 (8جدول)ال

 ترتيب النادي اإلسناد االجتماعي و معامل االرتباط بين  بيني
 

اإله  ج االعت  ع    هل ان  جي  
 نل اتق    انجتاي

ق    تاتت  ان ات
 انجتاي ان  ت  

قت و  ع  ل 
 االاتب ا

  االتل 1803.  ابتل .
 

.031 
 انة    18. انقتة انعتتو 2
 انة نث .1. جهتك 8
 اناابب 8300. ان تاا  1
 ان   س .1. برجاج 0
 انع شا 88. جت نى 7

  
ت ددن  ددالل انعددجتل  عددالن تتضددح ان قت ددو  ع  ددل االاتبدد ا بددتن تاتتدد  ان اتددق 

 (031.انجتاي ان  ت   تاإله  ج االعت  ع غ بلر  )   
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 مناقشة النتائج: 4-2
 هددتتت    وغ تالحددل انب حددث ان ه دد ك ةالةدد ددن  ددالل عدداا ان تدد نة تتحلتلندد  

 ن  ا تلنلعالقدددو بدددتن اإلهددد  ج االعت ددد ع  ت هدددتتى ا جا غ إذ تالحدددل  ددد  ان هدددتتى 
انقدددتة ت ان ت ةلدددو بي جتدددو )اابتدددلغ تهددد   ةحصدددل  علدددى  ع  دددل ااتبددد ا عتدددج   جتدددوه ددد ك 

 ن قددتة االهدد  ج نندد  تدديةتا   هدد   برددجاج( تتعدد ت انب حددث انهددب  إنددىت جهددتكغ ت انعتتددوغ 
إتع ب  على ان اج انات ض غ إذ  ن تلبتو ح ع ته ت ش افته     شد عان تانتقدتم  عده 
 دد   ة دد   انتددجات  تان    هدد  غ فددل ذنددك هددتعفس انصددتاة االتع بتددو نجتدده  ضددالأل عددن 

االجااة  دد    ت بعتدده  ددن قبددل االهددل تاالصددجق    ت  ددن قبددل ان ددجا   ضددالأل عددن اهت دد ل
 دن اعدل ف  و تتهنتل انهبل ف  و تتت تا اال ف  ت   ب ن اج انات ض   هذن ان  هه  

انقددجلغ  ضددالأل عددن اشدداافنل  دد   ب اتدد   تعاتبتددو جا ددل انعددااق فدداة االاتقدد    دد  نعبددو 
تاالعنددد ة نتادددتتا انق عدددجة انات ضدددتو  دددب صدددام  دددب تدددت تا  حدددجث االجتا  ت  اعددده 

اإلهد  ج ف  د  اناتات  تان ف  آ  فدل ذندك هدتع    دن تادتتا انات ضد  م  ن ع لتدو 
هدددددت ا دددددت  ت غ تان االجااة انات ضدددددتو ال تاتدددددج هدددددتى اال عددددد   اندددددجقتق حقتقدددددو ب ع  هددددد 

حددت ان شدداتع. تان ذنددك تدد عفس علددى  هددتتى ا جا  ب التع بتددو تهددتفتن ندده انجا عتددو  
ان اإلهدددد  ج إذ  ان شدددد افو بقددددتة  ددددن  عددددل إاضدددد   تاهتحهدددد ن تقبددددتل ا  دددداتن ندددده.  

 ا ااالعت  ع  تعا  نل اج قت وغ تا ه عد    تف  دل  دب ان ع تعدوغ ف د  ت فدج علدى تدت 
 ا ان اص الن تاع ن آ اتن تان ه  ك  ن ت جن ب ن علت د   اانااباو تان تجة تعلى تت 

بجاع ته تان تاج تان ه عجة ف ن ذنك فله ن   .(1)ه جتا  نل    ب    ش صتو ان اج تا 
ا ددد  ان هدددتتى انةددد   غ  قدددج حصدددل  ددد جي انددد تاا  علدددى  ع  دددل ااتبددد ا  تتهدددا  
قلدددو  صددد جا اإلهددد  ج  ت ا عجا ددده ن ددد جي انهدددب  إندددى  انب حدددث تعددد ت(. ت 077. قدددجاان )

 عددن انتددجات   ت عددجل انتتصددل  ددن  عددل إحدداا تع  ددتن اندد تاا  ال تععلنددل تتافددتن  ت 
 تعدججة   ند    جتدو  اال ضل    ان    ه   انات ضتوم  ن نته  ج االعت د ع  اشدف الأل 

غ نددذنك  الحددل ا دده قددج تاالجااة  ت  ع تتددو تانتدد  قددج تتعلددق ب الهددل تا صددجق   تان ددجا 
                                                 

(1) Weinert, G .A, Social Support Measure: PRO85. Nursing Resarch.1987. pp.15, 

pp.273.. 
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ندذا ان د جي ع نتدو اغدل قلدو  ت عدجل تعدتج نتفتن انح نو ان ع تتدو ندجى بعدا انالعبدتن 
(  ان ه د ك عدجة  بعد ج نتهد  ج 330.حدجاجغع د م     فجته )انجعل ان  جي ننلغ تهذا 

ل ان د جيغ تفدذنك ت تتدج عاالعت  ع غ   ن  انجعل ان ع تي تتتض ن تدت تا انتيتتدج تاندج
بتقجتل ان ص نح تتتعتند   تهد عج  تتتل صان اج ب ن ج    ان ب شاة تجعل ان علت    

 .(1)ترذتو ااععو عن هلتفه  تعاتهان اج    حل  شفالته ت 
  ددد  ان هدددتتى انة ندددث  قدددج حصدددل  ددد جي جتددد نى انات ضددد  علدددى  ع  دددل ااتبددد ا  

ا عددجال  ت قلدو اإلهد  ج االعت دد ع  انهدب  إندى  انب حددث  ت( تتعد083.ضدعتم  قدجاان )
نالعبددتن هددت عفس هددلب أل علددى  هددتتى  جا  انالعبددتن ت ددن ةددل علددى  تدد نة ان اتددق  دد  

 ن   ان قلدو اإلهد  ج االعت د ع  نل داج انجتاي ان  ت   تهدذا  د   فدجن  ح دج حتدجا هدلت 
تعجل تقجتل ان ه عجة ان علتو نه  د  انتقد  ا  د  هدتتات  علدى ذندك  تاقدم انات ض  

قددج تنددججن تتدد جي إنددى لنددتا عال دد   انقلددق  ت انفآبددو تقلددو انجا عتددو تاالهددت   ا  ددن 
تدددو  عل تا  ف  تددد  انلعددد   ت انتدددجات    ددد  تددد جي إندددى عدددجل تقدددجتل  ددد  نجتددده  دددن ا قددد   
 .(2)تب نت ن  ت ةا على  هتتى  جا  ان اتق تتاتتبه    انجتاي ان  ت   

تتحقتق أل ننجم انبحثغ  إن انعالقو بتن اإله  ج االعت د ع  تتاتتد  ان اتدقغ إذ  
ه ددد ك عالقدددو عتدددجة بدددتن اإلهددد  ج االعت ددد ع  تتاتتددد  ان اتدددقغ إذ  ّن لندددا  ان تددد نة  

انقدددتة انعتتدددوغ ت بي جتدددو )اابتدددلغ  ج  ت ةلدددوأل ف  ددد  نال جتدددو انتددد  ننددد  اهددد  ج اعت ددد ع  عتددد
تبرددجاج(غ إذ حصددل  علددى ان ااتدد  انت نتددو ) دد جي  ابتددل ان افدد  االتلغ  دد جي  غجهددتكت 

انقدددددتة انعتتدددددو ان افددددد  انةددددد   غ  ددددد جي جهدددددتك ان افددددد  انة ندددددثغ  ددددد جي بردددددجاج ان افددددد  
جتاي ان   س(غ     اال جتو انت  ف ن  هتتى إه  جه  ضعتم ا عفس علدى تاتتبند  ب ند

ان  تددد   تان ت ةلدددو بي جتدددو )انددد تاا  تجتددد نى(غ إذ حصدددل  علدددى ان ااتددد  انت نتدددو ) ددد جي 
 ان تاا  على ان اف  انااببغ   جي جت نى على ان اف  انع شا(.

                                                 

غ  علددو جااهدد   انعلددتل انتابتددوغ ا اجن: ) سمممة الق ممال وعال تممما بمسممتوى الممدعم االجتممماعيع دد م حددجاجم  (1)
 (.330.غ 2غ انعجج22 علج 

 .85، صمصدر سبال ذكرهحتجا هلت  ن  ح تج م  ح ج ( 2)
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تع ت انب حث هب  لنتا ان اتق ان ع تتو نجى اال جتو ان شد افو  د  اندجتاي ت  
عجتددجة قددج تفددتن اإلهدد  ج اه هدده  انعااقدد  ان  تدد    دد  اإلهدد  ج االعت دد ع  إنددى عتا ددل

صدل نلات ضدو تانات ضدتتن  د  هدذن ا ع د ن اندجعل ان تت  ن ف ن   جتد أل  إ  جت أل  ت  ع تت أل 
انلعبوغ تحهد  ا ي انب حدث ه د ك   ضدلتو بدتن اال جتدو ب ن هدبو نال دتا ان  جتدوغ إذ ان 

جتددو )اابتدددلغ ه دد ك جع دد أل   جتددد أل ت ع تتدد أل  ددن قبدددل انددت ااة  ت ان  ههددو تان ت ةلدددو  دد    
قدج تفدتن  بردجاج(غ ا د  هدب  لندتا اإلهد  ج  د  بد ق  اال جتدو ت جهدتكغ ت انقتة انعتتوغ ت 

ه دد ك  شددف ل   دداى  ددن اإلهدد  ج ان تاتدد  قددج تفددتن  ددن قبددل ا هددل  ت ا صدددجق    ت 
عجتجة نحصدتل هدذن اال جتدو علدى جاعدو ع نتدو  دن اإلهد  ج   أل ان جا  إذ ان ه  ك اهب ب
علدددددى  هدددددتتى  جا   األ فبتدددددا  األ حدددددث ان نتهددددد  ج االعت ددددد ع  جتا االعت ددددد ع غ تتددددداى انب 

انالعبدتنغ ةدل علدى  تد نة ان اتدق  دد  اندجتاي ان  تد    إذ ان اإلهد  ج االعت د ع  تهددنل 
 دد  انتفتددم االتعدد ب  تان  ددت انش صدد غ  ضددالأل عددن جتان فعدد  ل ضددج تدديةتا انضددرا 

 ة دد    دد  إنتدده ان دداج  ان  هدد  نال ددااج تتقلددل  ددن تدديةتاا  انشددج ان  هدد  انددذي قددج تتعدداا
 .(1)ان    هو 

 

 

  

                                                 

(1) Sarason, I.G; Levine , H.M ; Basham R.B ; and Sarason B.R. Assessing Social 

support: The social support Questionnaire. Journal of personality and social 

psychology, 1983, pp 127-414.  
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 والنوصيج   تسنتنجاج اال -5
 تسنتنجاج الا 5-1

فيييو  يييئج الييي وا حقائيييل ئحقئ ييي وا حقحث إيييا لئنيييا حقا ئيييل  قييي  ح  يييلال      
 :حآللإا
ك فيييا فيييو دحا يييا ال ح  ل ييي ةو   حألاالإيييائ يييئال ة ذيييا لح  ال قيييا  حائإيييا ايييإ   .1

 حقالئري( اشكا ة م.فو   لئى حألالحج ئلرلإب حقفرإا 

إييييا اييييإ  دحا ييييا ال ح  ل يييي ةو ئ  ييييلئى حألالحج( ئ ييييئال ة ذييييا لح  ال قييييا  حائ  .2
ظهيير لقييم  فييو ئييإ ئحقييرئرحج(   اغييالحالئ الهييئ   ئ حق ييئا حق ئإييا  ئ ق االإييا دحراإييا  

 ة ذا لح  ال قا  حائإا قالى ا الي الإ ق .

حا ييا ال ح  ل يي ةو ئلرلإييب حقفرإييا فييو دئ ييئال ة ذييا لح  ال قييا  حائإييا اييإ   .3
 ئالإ ق (.   ئحقرئرحج اغالحالئ الهئ   ئ حق ئا حق ئإا  ئ حقالئري ق االإا حراإا  

ئ ييييئال  حيييي     حرلايييي ال ة قإييييا فييييو ح  ييييا ال ح  ل يييي ةو  االإييييا  راإييييا ئحق ييييئا  .4
حق ئإييا ئالهييئ  ئاغييالحال فييو ئييإ  هايي    ح  ييا حرلايي ال  لئ ييال قايي الي حقييرئرحج 

 ئ ح  ا حرلا ال  حإف قا الي الإ ق .

  ئحقييرئرحج  ئ يئال فيرئا لح  ال قيا  حائإيا فييو   يلئى حألالحج قيالى  االإيا حراإيا .5
قيييم لظهييير فيييرئا  حائإيييا ايييإ   االإيييا الهيييئ   ئالإييي ق   ئحق يييئا  فيييو ئيييإ ئاغيييالحال  
 حق ئإا.

 
 
 
 
 
 
 النوصيج  5-2
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 فو  ئج ح  لال     حقلو لئنا  قإه  حقا ئل إئنو ا   إألو: 
 ييرئرا لييئفإر حا ييا ال ئحقييالةم حقئ إ ييو ئحقف ةييا ق االإييا ئح لئيي الح  حقرإ  ييإا  .1

 ئانئرا  ل  ئإا.ك فا   لح  حقح ذا ا قرإ  ا    ذاا حق ه   ئحق ؤ   

إ يب ح  إهييلم حق ييالرب الا إيا حقح ذيي   ح ا يي اإا اإايه ئاييإ   ةاإييه ئح  إييالحف   .2
احيي اللةيي  ئ ييئذهم حق شييرئةا ئإ يي ةالهم ةثيي  ئييا  شييك   حألةايي ج احيي  هم ئح 

 ة  حق ةب ئ   ةالله ةث  حقلركإر فو حق ا رحا.حقخ ر إا 

ئحق يييييالرب  حاالحرا ييييرئرا حذ  يييييا ايييييالئح  ئ يييييفرح  لرفإهإييييا ق ةايييييإ   ييييي  ذايييييا  .3
فيو قلش إ  حقالةم حق حائي ق ةاإ  ئل ثإا حق غئال حقاف إا ةاهم حقلو لئيالل 

  ثا ج حقلالرإب  ئ حق ا ف ا.

إ ييب ةثيي  حق ييالراإ  حقلركإيير ةثيي  حشييك ا حا ييا ال حألخييرى  ق يي  قهيي   يي  لييأثإر  .4
   ر فو  ثا ج حق ا ف   . ا شر ةث    لئى حألالحج ئح ا

ةي     ح   يإ     نيائ  ألاهي  رئرا ح هل  م ا قئئحفر ئحق ك فآ  حقلش إحإا؛  .5
فييو حاييالف ال حق ةاييإ  ائييئ حألالحج حق إييال ئلالييئإر حق  ييلئى  اييا ح  هييل  ح  ييئر 

م ا قكفيييي ال ئح الحج حقر ييييئقو ئحق ثيييي ارا ئهييييو ةئح ييييا  ييييل حييييا  الحج حق ةاييييإ  إل
 ا  رح .   ةالا ئ ك ثا قلئ إا ح 

 يرئرا ذإي م ح الحرا ئحق ييالرب الالخي ا حاةيالحال حقاف ييو  ي   حق اي ها حقلالرإاإييا  .6
حق ائإا ق ةاإ  ئلحإإ  حخن وو اف و  خلص احثيم حقيافا حقرإ  يو ق رحف يا 

حثا ج حق ا ف يا  ف ي   ةي  ليالرإب حق ةايإ  ةثي  حك ي ب حق هي رح  فو حقفرإا 
 .ا رحاحقاف إا ق ئح ها ح ئالحل حق  غالا خ ا حق 
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 املصادر العربية
 القرآن الكريم

 
   القالههر،  االختبارات والقياس في  التربييا البيةيياإبراهيم أحمد سالمم؛( :

 (.8811مطبع؛ الجيز، 

   االحصاء للباحث ف  التربيا أحمد سليمهن عود،  خليل يوسف الخليلال؛
 (.2111: )االردن  مطبع؛ االمل 2  طوالعلوم االةساةيا

   القالههر،  دار الككالر 8  طاي الةفس  للةاشييي اإلعيأسهم؛ كهمل راتب( :
 (.2118العرب؛ 

    اإلسييةاي االمتعيياع  ليييم االراعيي  وععزتيي  بالع لييا بشالالرع عدالالهد مبالالهر
  جهمعالال؛ ديالالهلل  العالالدد سهسالالي؛: )مجلالال؛ الكتك كليالال؛ التربيالال؛ االاالمتعاعيييا

22 2111.)  

   تقييييييم تعليييييم الجالييييا التمعيعيييي  والت ييييوية بلالالالالوم بديالالالالهمين وأخالالالالرون  
 (.8812ترجم؛:محمد امين وآخرون: )القههر،  دار مهكروهيل  

    وازيييأل اءياء العييييارط والخججييي  الفيييريط الييييفاع  ثالاله ر عالالالهمر عبالالاله
: )رسالهل؛ مهجسالتير  واليموع  ليم العب  العةتخا اليوجة  ب يرا القييم

 (.2112كلي؛ التربي؛ الريهضي؛  جهمع؛ ديهلل  

   الموصالالالل  يييي  ب يييرا القييييماالختبيييارات والتحلثالالالهمر محسالالالن وآخالالالرون( :
 (.8888مطبع؛ الموصل  

  ترجمالال؛: مو الالم المالالولل :  ييرا القيييم والخجييج والعيييارات  هالالوز  لجالالهر  
 (8881)بغداد  مطبع؛ دار الحكم؛ للطبهع؛  والدشر  

   التف ييييير االبيييياع  وععزتيييي  بيييبع  العيييييارات حالالالردان عزيالالالز سالالاللمهن
: )رسالالالالهل؛ ليييييالةخبيييا العرازييي  ب ييييرا ا يورط اءساسييييا لحيييراس عرعيييي 

 (.2111مهجستير  كلي؛ التربي؛ الريهضي؛  جهمع؛ ديهلل  
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   مصالالر  االسييس العلعيييا فيي  تيييريا  ييرا القيييمحدكالال؛ محمالالود مختالالهر( :
 (.8881مطبع؛ دار الككر العرب؛  

   بةييياء عقيييياس لاسيييةاي االمتعييياع  لجلبيييا الماععيييادديالالاله طيالالالب رضالالاله :
 (.8881)رسهل؛ مهجستير  كلي؛ االداب  جهمع؛ بغداد  

   اليعم االمتعاع  والت يف الجعب  ليم جلبيا الماععيا ريهض مكلوش
 (.8  العدد21: )االردن  مجل؛ دراسهت العلوم التربوي؛  المجلد االريةيا

   الموصالالل  دار الكتالالب 2  ط ييرا القيييمزهيالالر سهسالالم الخشالالهب وآخالالرون( :
 (.8888للطبهع؛ والدشر  

   وععزتييياي االبعيياي سييعا القلييم العتعيييزهيالالر مصالالطكل خمالاله  الربيعالال؛ 
: )رسالالالهل؛ بيزيييا ءياء عييييارت  العةاوليييا والتصيييويا فييي  لعبيييا  يييرا الييييي

 (.2112مهجستير  كلي؛ التربي؛ الريهضي؛  جهمع؛ ديهلل 

   التربييا الريايييا في  سيالسلوك القيايط لييم عير زيدب مزهر خلف  
 : )رسالهل؛ مهجسالتيرالعيارس الثاةويا وععزت  بيافعيا االةميا  الريايي 

 (.2111    جهمع؛ ديهلل كلي؛ التربي؛ الريهضي؛  

   بغالالالالداد  مركالالالالز الكتالالالالهب للدشالالالالر   ييييرا القيييييمسالالالالهم؛ الصالالالالكهر وآخالالالالرون( :
8882.) 

   الموصالالل  مطبعالال؛  ييرا القيييم للصييفوف الثالثيياصالالبهر رضالاله وآخالالرون( :
 (.8888دار الحكم؛ والدشر  

   سييييعا القلييييم وععزتيييييا بعسييييتوم اليييييعم االمتعيييياع عكالالالالهف حالالالالداد :
 (.8881  2  العدد22مجل؛ دراسهت العلوم التربوي؛  مجلد )االردن 

    سيييرعا ري الفعييي  وععزتييييا بيزيييا اءياء العييييارط علالالال؛ خلالالالف حسالالالين
: )رسالالهل؛ مهجسالالتير  كليالال؛ التربيالال؛ والخججيي  لععييا االرت ييا  ب ييرا القيييم

 (.2111 جهمع؛ ديهلل  الريهضي؛ 
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    العمييا   االختبييارات والقييياس واالحصيياء فيي علالال؛ سالاللوم جالالواد حكالاليم
 (.2112: )جهمع؛ القهدسي؛  الطيف للطبهع؛  الرياي 

 االختبارات والقيياس والتقيويم في  التربييا   سهسم المددالوي   أحمد سالعيد
 (.8818: )جهمع؛ بغداد  بيت الحكم؛  الرياييا

   التيييريا الرياييي  بييي  الةاريييا والتجبيييمسهسالالم المدالالدالوي وآخالالرون :
 (.8818)العرام  مطبع؛ بغداد  

   ترجم؛: مههر البيهت؛  ساللمهن علال؛ : )الموصالل   را القيملكريد كودزه  
 (.8811دار الكتب للطبهع؛ والدشر  

 القالالههر،  جهمعالال؛ 2  طالقييياس الععرفيي  الرياييي   تليلالالل السالاليد  رحالاله( :
 (.2118حلوان  مركز الكتهب للدشر  

    القالههر،  8  طسيي ولوميا المعاعيات الريايييامحمد حسن عموي( :
 (.8881كز الكتهب للدشر  مر 

    اإلسييةاي االمتعيياع  وععزتيي  بالشييعور باليي ات محمالالد حيالالدر سالالليمهن
والسلوك االمتعاع  ليم بع  عةتخبات عحافايات القجير بالتاي واةييو 

  جهمعال؛ الموصالل   كليال؛ التربيال؛ الريهضالي؛ : )اطروحال؛ دكتالوراهللعتقيعي 
  2111 .) 

   االسييييس العلعيييييا ل ييييرا محمالالالالد صالالالالبح؛ حسالالالالهدين   حمالالالالدي عبالالالالدالمدعم
 (.8881: )القههر،  مركز الكتهب للدشر  الجايرا وجرم القياس

    اساسيييييات  ييييرا القيييييممحمالالالالد عبالالالالده صالالالالهلك الالالالالوحش  مكتالالالال؛ إبالالالالراهيم :
 (.8888)المدصور،  دار عهلم المعر ؛  

   تأثير الععرفا العلعيا عل  عسيتوم اءياء في   يرا محمد مجيد صالمل
 (.2112؛ التربي؛ الريهضي؛  جهمع؛ ديهلل  : )رسهل؛ مهجستير  كليالقيم
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   االحصياء التجبيقي  في  عميا  البحيوث التربوييا مصطكل حسالن بالهه؛
شالهر   28: )القالههر،  مصالر الجديالد،  والةفسيا واالمتعاعيا والريايييا 

 (.8888الخليك؛ المأمون  

   الععيييياععت العلعيييييا بييييي  الةاريييييا والتجبيييييم مصالالالالطكل حسالالالالن بالالالالهه؛
: )القالالالههر،  مركالالالز 8 طالععيييايير  –العوييييوعيا  –الثبيييات  –)الصييييم 

 (.8888الكتهب للدشر  

    عقيعيييييا فييييي  االحصييييياءمصالالالالالطكل عبالالالالالدالمدعم  لبيالالالالال  حسالالالالالب الدبالالالالال؛ :
)االسالالالكددري؛  كليالالال؛ التجالالالهر،  الالالالدار الجهمعيالالال؛ للطبهعالالال؛ والدشالالالر والتوزيالالال   

2111.) 

  ،المييي ف  اإلعياي العييارط والخججي  لععيا  يرا  مكت؛ إبراهيم حمهد
 (.8882: )القههر،  دار الككر العرب؛  قيمال

   الموصالالل  دار الحكمالال؛ االسيياليا الخججيييا ب ييرا القيييممو الالم المالالولل( :
 (.8881للطبهع؛ والدشر  

    سالالالوريه  القيييياس والتقيييويم فييي  التربييييا الحييثييياميخه يالالالل ادطوديالالالو( :
 (.8881مدشورات جهمع؛ دمشم  

   عزتييا بعسيتوم الييعم زليم العةافسيا الريايييا وعدهظم شالهكر الوتالهر
  كليال؛ 21  العالدد6: )مجل؛ الرا دين للعلالوم الريهضالي؛  المجلالد االمتعاع 

 (.2111التربي؛ الريهضي؛  جهمع؛ الموصل  

   ث ل تابييا االبحيياث فيي  ايلييي  البحييدالالوري إبالالراهيم الشالالو   را الال  الكبيسالال؛
 (.2112: )بغداد  مطبع؛ الشهد  التربيا الرياييا

   عمالالالهن  دار 8 طحيييث العلعييي  وعةا مييي ءصيييو  البوجيالالال  محجالالالوب( :
 (.2111المدههج للدشر والتوزي   

   الموصالالل  دار 2  طجرايييم البحييث العلعيي  وعةا ميي وجيالال  محجالالوب( :
 (.8881الكتب للطبهع؛ والدشر  
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   التجبيقات االحصاييا واسيتخياعات ودي  يهسين   محمد حسن العبيالدي
ار الكتالالالالالب  : )الموصالالالالالل  دالحاسيييييوا فييييي  بحيييييوث التربييييييا الريايييييييا

8888.) 

   اليعم االمتعاع  وععزت  بععيالت ييطج الييم يعقوب يوسف الكددري
 (.2112  الكويت  2  العدد21: )مجلد ف  االسرا ال ويتيا 

   عمالهن  مطبعال؛ العيارات اءساسيا في   يرا القييميوسف الزم كمهش( :
  (.8888دار الخليج  
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 (1) ملحق
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة دياىل                   

 كلية الرتبية األساسية           
 الدراسات العليا/ املاجستري        
 

 استمارة آراء اخلرباء واملختصني حول مقياس اإلسناد االجتماعي 
 القدم.الدوري املمتاز بكرة   ألندية

 األستاذ الفاضل... تحية طيبة
يررم ا الباحررر ء ررما  بحوررم الإل سرر ا جامسرر اع ات تإلرراوى  وداتررم بإلسررت   األعا   تمتيرر   

الفميق فى الع مي الإلإلتاز بكرم  الدرعا و   رى  رز  إلرل إلتطنبراد  يرل عم رة الإلا سرتيم فرى التمبيرة 
 رررذا الإل رررال يضرررب الباحرررر بررريل ة  اتفتصررراي فرررى يرررالمياضرررية.  لكررر  كا إلرررل ذ ي الفبرررم   الكفا

إلدرر ل  طبررق فررى بحرر ر سررابدة أيررعيكا الكميإلررة جإلديرراا امسرر اع ات تإلرراوى و ونإلررا  ال الإلديرراا 
إلدتبا إلل اطم حة العكت ماه الإل ش م  فى  اإلعة الإل صل كنية التمبيرة المياضرية بع ر ال ساتسر اع 

إل تفبراد إلحافاراد الدطرم  ات تإلاوى  وداتم بالشع م بالرذاد  السرن ا ات تإلراوى لرع  بعر 
 و آإلنيل إلساوعتكا فى تد يا إلحا م الإلدياا  فدماتم.بالتايك  ع  لنإلتدعإليلس

 إلب تدبل  افم الشكم  التدعيم
 :  اسا الفبيم

 : الند  العنإلى
 : اتفتصاي
 : إلكال العإلل

 :  التاميخ
 باحرال                                                          :  الت ايب

  بام فالح  زبم
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 مقياس اإلسناد االجتماعي

 حماور الدراسة

 أوالً: حمور األهل وأفراد العائلة.

 ثانيًا: حمور األصدقاء والزمالء.

 حمور االدارة )االحتاد والنادي(.ثالثًا: 

 .رابعًا: حمور املدرب
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 غيم صالحة الفدماد د
 صالحة

 تحتاج ءلى
 تععيل

    .تىإلشكد بى فى حل اتعام  تدف ءلى  ا 1
    اتندى الإل اسا  إلل اتعام  و عإلا يحل بى إلصا  2
    أحاى با تإلاا  مواية  العّي و عإلا أإلم . 3
    األ ل يتحعو ل إلعى بإل ع  ول بع  ا تإلاإلاتى  مغباتى. 4
    أ نى ونّى. ىأشعم بالماحة  الطإلأ ي ة و ع مض 5
تفكيمي ول  مبعاعهية بال شاطاد التمفي امعام تشمك ى  6

 السنبية. األإل م
   

    اتعام  تكافئ ى لإلست اي المياضى. 7
    غيابى.بأصعاائى يهتإل ل بأفماع وائنتى ول  8
صعاائى ام فى فى كل األح ال ونى المغا إلل ا ىوايم  8

 إلشاكنى.
   

يز ع ى الإلعم  بكل الإلعن إلاد  الفطط التعميبية ال عيع   19
 ا.لدستفاع  إل ه

   

    او ا  النع .فى يحزل زإلدئى  يساوع  ى و ع اصابتى  11
    ءذا طنبد شيئا  إلل  العّي فإل طنبى ينبى حات . 12
    تسعى وائنتى ءلى ت فيم ال   الإل اس  لى. 13
    زإلدئى الدوب ل يدعإل ل لى بع  ال صائح التعميبية. 14
    مي .الإلعم  يشامك ى فى األعا  أو ا  التع 15
يز ع ى زإلدئى الدوب ل ببع  الحا ياد كن ازا التعمي   16

 اطنبها إل ها. لحي
   

 
 
 



   املالحق
 

    

81 

 

 غيم صالحة الفدماد د
 صالحة

 تحتاج ءلى
 تععيل

    تش ع ى وائنتى ونى التعمي  فى مياضة كم  الدعا. 17
يدعا الإلعم  لى ال صائح الإلهإلة فى أو ا  الإل ااف  18

 ئ فيها. الإل افساد التى اع أفط
   

أطإلئل  فسيا  و عإلا أم  ا تإلاا الإلسؤ ليل بى كويما  ابل  18
 الإل افسة  فدلها  بعع ا.

   

    اصعاائى اميب ل إل ى  يتعاطف ل إلعى. 29
    األ ل يساوع  ى فى ا  از  ا باتى  اوإلالى. 21
الإلعم  يدعا لى ال صائح التى اع تهإل ى فى حياتى  22

 الفاصة.
   

    أو ا  البط تد  الإل افساد .فى يت ا ع ل  األ ل 23
أشعم بالودة و عإلا يدمأ الإلعم  س م  الفاتحة إلع ا ابل  24

 الإل افساد.
   

    ى الشفصية  الفاصة إلل ابل أ نى.كدتتحل إلش 25
    يك ل أعائى أفضل و عإلا يشا ع ى األ ل. 26
 ل ل يسألفإل أصعاائى الدوبيأذا تغيبد ول التعمي   27

 و ى.
   

    زمي.أحعيوى إلب إلعمبى ابل بع  الإل افساد يشع إلل  28
يزم  ى أصعاائى و عإلا أماع إلميضا  فى البيد أ  فى  28

 الإلستشفى.
   

يفبم ى الإلعم  بال تائج الإلت اعة التى ستحصل فى أو ا   39
 الإل افساد لكى يمفب إلل إلع  ياتى.

   

 
 ىتحتاج ءل غيم صالحة الفدماد د
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 تععيل صالحة
تى إلل حاتد الضيق  الها و عإلا يشعم إلعمبى بإلعا ا 31

 لنحعير إلعم. كال يعو  ى
   

    فى ا  از وإلنى.ى يعنإل ى األ ل كيف اتفا  32
    اصعاائى الدوب ل يتأوم ل و ع فسامتى. 33
 ى إلل ا ل ءعفال الفمح  ى  يدطف   األ ل يإلازح   34

  السم م ءلى  فسى مغا فسامتى.
   

يففف زإلدئى  اصعاائى شع مي بالت تم  الدنق فى  35
 او ا  إل ااف الإل افسة.

   

    احدق افضل أعا  و عإلا يش ع ى إلعمبى. 36
    تساوع ى اتعام  بالإلال ءذا احت د ءليم. 37
    يش ع ى زإلدئى ونى إلا أا ا بم إلل تعمي  ي إليا . 38
     ى الإلعم  افماحى  احزا ى.كيشام  38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق )
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل  
 جامعة دياىل                      
 كلية الرتبية األساسية                
 الدراسات العليا / املاجستري .          
 

 استمارة استطالع أراء اخلرباء واملختصني
 لواجبات اخلططية لدى العبي كرة القدمحول حتديد أهم املهارات وا

 
 األستاذ الفاضل ، األستاذة الفاضلة ...

يود الباحث استطالع أرائكم ضمن إجراءات حبثه  املوسهوم ) اإلسهناد االجتمهاعي وعالقته   سهتوى االداء 
بيهة الرياضهية وترتيب الفريق يف الدوري املمتاز بكرة القدم( وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجسهتري يف الرت

ونظرًا ملا متتلكون من خربة ودراية يف هذا امليدان أرجو من سهيادتكم حتديهد أههم املههارات والواجبهات اخلططيهة 
 التي ميكن عن طريقها قياس مستوى أداء الالعب يف املباراة .

 يرجى حتديد العبارات اذا كانت صاحلة او غري صاحلة او العبارات التي حتتاج اىل تعديل .
 املالحظات 
قابله  مسهتوى ي(أي 1-5علمًا ان تقييم الفقرات يكون من خالل سالمل التقهدير وتكهون باللهكل التهايل ) (1
 ضعيف (. –)ممتاز 

مهارة أخرى غري مدرجة يف القائمة ترى وجوب توافرها لدى العبي   الدوري املمتهاز  ةيرجى إضافة أي (2
 سبة هلا .بكرة القدم على ظهر الورقة وإعطاء األهمية املنا

 

 شاكرين تعاونكم معنا
 

                                                                 اسم اخلبري
     :                                                                           اللقب العلمي
 :  مكان العمل 
 الباحث            :  التوقيع 
 جبار فاحل هزبر         :   التاريخ 
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 غيم صالحة  صالحة الإلهاماد  ال ا باد الفططية   د
 

 بحا ة ءلى تععيل

    امإلكا ية الإلهامية فى النع   1
    امس اع فى اله  ا  2
    التغطية فى العفاع 3
    الدعم  ونى التهعيف  4
    ع م الدو  فى التكتيا اله  إلى  5
    لتكتيا العفاوى ع م الدو  فى ا  6
التحما الصحيح عافل إل طدة ال زا  فى  7

 حالة اله  ا
   

التحما الصحيح عافل إل طدة ال زا  فى  8
 حالة العفاع
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 (3ملحق )
 يوضح امساء اخلرباء واملختصني يف جمال لعبة كرة القدم

 (للخصيةوإجراء املقابالت ا )لتحديد أهم املهارات والواجبات اخلططية
 

 إلكال العإلل الند  العنإلى اتسا د
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة بغعاع. أ.ع. صالح ماضى 1
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة بغعاع. أ.ع. ااسا لزاا صبم 2
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة عيالى. أ.ع. وبعالمحإلل  اصم ماشع 3
 المياضية/ اإلعة بغعاع. كنية التمبية أ.ا.ع. إلحإلع وبعالحسيل وطية 4
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة عيالى. أ.ا.ع. أحإلع مإلضال أحإلع  5
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة بغعاع. أ.ا.ع. صباح مضا  بم 6
 كنية التمبية المياضية/  اإلعة بغعاع. أ.ا.ع. كااا وبع المبيعى 7
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة بغعاع. ا.ع. ضيا   ا ى 8
 كنية التمبية المياضية/ اإلعة بغعاع. ا.ع. إلحسل ونى  صيف 8
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 (4حملق )
 مقياس اإلسناد االجتماعي

 
 حماور الدراسة

 
 حمور األهل وأفراد العائلة. :  أوالً 

 حمور األصدقاء والزمالء. : ثانياً 

 ادي(.حمور االدارة )االحتاد والن :  ثالثاً 

 حمور املدرب. : رابعاً 
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 حماور الدراسة
 ( حمور األهل وأفراد العائلة1احملور )

 

 

 أبعا    اعما   احيا ا   عائإلا   الفدماد د

     .و عإلا اإلم   إلااحاى با تإلاا  العي   موايته 1
يتحعر األ ل إلعى بإل ع  ول بع  ا تإلاإلاتى  2

  مغباتى.
    

     .ى أ نى ونىّ اشعم بالماحة  الطإلأ ي ة و ع مض 3
     فأل طنبى ينبى حات . إلل  العيّ  اذا طنبد شيئا   4
     تسعى وائنتى الى ت فيم ال   الإل اس  لى. 5
     تش ع ى وائنتى ونى التعمي  فى لعبة كم  الدعا .  6
      ى فى ا  از  ا باتى  اوإلالى . ات ل يساوع   7
     ات ل يت ا ع ل فى او ا  البط تد  الإل افساد . 8
     لشفصية  الفاصة إلل ابل ا نى .ا تحل إلشكدتى 8

     يك ل أعائى افضل و عإلا يشا ع ى ات ل . 19
     .يعنإل ى ات ل كيف ا  ز اوإلالى بإتدال 11
يإلرررررازح ى ات رررررل  يدطفررررر   ى إلرررررل ا رررررل اعفرررررال الفرررررمح  12

  السم م فى  فسى ونى المغا إلل فسامتى .
    



   املالحق
 

    

88 

 

 اور الدراسةحم
 ( حمور  االصدقاء والزمالء2احملور )

 

  حماور الدراسة

 أبعا    اعما   احيا ا   عائإلا   الفدماد د

     يهتا اصعاائى بافماع وائنتى و ع غيابى . 1
يماوى اصعاائى ام فى فى كل اتح ال بالمغا إلل  2

 . شكدتىإل
    

      ى و ع اصابتى فى او ا  النع . يحزل زإلدئى  يساوع   3
     عميبية .بع  ال صائح الت لى يدعا زإلدئى الدوب ل 4
بع  الحا يرراد كنرر ازا التررعمي  برريز ع ررى زإلدئررى الدوبرر ل  5

 حيل اطنبها إل ها .
    

     اصعاائى اميب ل إل ى  يتعاطف ل إلعى . 6
     اذا تغيبد ول التعمي  فإل اصعاائى الدوبيل يسأل ل و ى. 7
يز م رررررى اصرررررعاائى و رررررعإلا امارررررع إلميضرررررا  فرررررى البيرررررد ا  فرررررى  8

 الإلستشفى .
    

     اصعاائى الدوب ل يتأوم ل و ع فسامتى . 8
يدطف ررى زإلدئررى  أصررعاائى إلررل ا ررل ءعفررال الفررمح  السررم م  19

 مغا إلل فسامتى .ونى فى  فسى 
    

     .يش ع ى زإلدئى ونى إلا اا ا بم إلل تعمي  ي إليا   11
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 النادي( _اإلدارة )االحتاد  ( حمور3ور )احمل

 

 

 

 

 

 حماور الدراسة

 أبعا    اعما   احيا ا   عائإلا   الفدماد د

     . كدتىاتعام  تدف الى  ا بى فى حل إلش 1
     اتندى الإل اسا  إلل اتعما  و عإلا يحل بى إلصا  . 2
تشررمك ى اتعام  بال شرراطاد التمفيهيررة مبعرراع تفكيررمي وررل  3

 السنبية . األإل م
    

      ى ونى إلست اي المياضىاتعام  تكافئ 4
اطإلئلُّ  فسيا  و عإلا ام  ا تإلاا الإلسؤ ليل بى كبيرما  ابرل  5

 الإل افسة  فدلها  بعع ا .
    

     تساوع ى اتعام  بالإلال اذا احت د اليم . 6

 أبعا    اعما   احيا ا   عائإلا   الفدماد د
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 املدرب( حمور 4) وراحمل

ط التعميبية يز ع ى الإلعم  بكل الإلعن إلاد  الفط 1
 ال عيع  لدستفاع  إل ها .

    

يدعا الإلعم  لى ال صائح الإلهإلة فى او ا  الإل ااف  2
  الإل افساد التى اع افطئ فيها .

    

الإلرررعم  يدرررعا لرررى ال صرررائح الترررى ارررع تهإل رررى فرررى حيررراتى  3
 الفاصة .

    

اشررعم بالودررة و ررعإلا يدررمأ الإلررعم  سرر م  الفاتحررة إلع ررا ابررل  4
 الإل افساد .

    

     حعيوى إلب إلعمبى ابل بع  الإل افساد يشع إلل أزمي. 5
يفبم رررى الإلرررعم  بال ترررائج الإلت اعرررة الترررى ستحصرررل فررررى  6

 او ا  الإل افساد  لكل يمفب إلل إلع  ياتى.
    

و رعإلا يشررعم إلرعمبى بإلعا رراتى إلرل حرراتد الضريق  الهررا  7
 فإ م يعو  ى لنحعير إلعم.

    

     إلعمبى. أحدق أفضل أعا  و عإلا يش ع ى 8
     .يشامك ى الإلعم  فى افماحى  احزا ى  8

     .أو ا  التعمي  فى إلعم  فى األعا اليشامك ى   19
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 (5لحق )امل
 فريق العمل املساعد

 
 

 ال اإلعة العم ة العنإلية اتسا د
 مياضية. اإلعة صدح العيل/ كنية التمبية ال طال  عكت ماه وإلم إل يع أغا 1
  اإلعة عيالى/كنية التمبية األساسية. طال  إلا ستيم  ساإلى ونى كااا 2
  اإلعة عيالى/كنية التمبية. طال  بكال مي ا يعد   حسيل فإليا 3
  اإلعة الإل صل/ كنية العن ا. طال  بكال مي ا سإليم إلحإلع ياسيل 4
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 (6لحق )امل
 الذين مت عرض مقياس يوضح امساء السادة اخلرباء واملختصني

 اإلسناد االجتماعي عليهم.

 
  

 
 
 
 
 
 

 الند  اتسا  د
 العنإلى

 إلكال العإلل اتفتصاي

  اإلعة عيالى/ كنية التمبية األساسية. اتمشاع ال فسى التمب ي أ.ع. لير كميا أحإلع 1
 الطف لة  اإلعة عيالى/ إلمكز أبحار ونا ال فا التمب ي أ.ع. ساإلى إلهعي العزا ي 2

 .ة التمبية اتساسية/كني اتإل إلة
  اإلعة عيالى/ كنية التمبية األساسية. اتمشاع التمب ي أ.ا.ع. ففمي صبمي 3
  اإلعة عيالى/ كنية التمبية األساسية. ونا ال فا ات تإلاوى أ.ا.ع. بشم  و اع إلباما 4
  اإلعة عيالى/ كنية التمبية المياضية. فسن ة أ.ا.ع. وباا فاضل  ابم  5
  اإلعة عيالى/ كنية التمبية المياضية. ونا ال فا المياضى أ.ا.ع. أحإلعأحإلع مإلضال  6
  اإلعة عيالى/ كنية التمبية المياضية. ونا ال فا المياضى أ.ا.ع. إلها صبمي حسل 7
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 (7ملحق )
يبني اعداد وأرقام الفقرات التي مت االتفاق عليها والنسبة املئوية لالتفاق 

 على املقياس من قبل السادة اخلرباء
وعع الفبما   إل إل ع الفدماد  امااا الفدماد

 الإلتفديل 
ال سبة الإلئ ية 

 لدتفاق
8،7،5،4،2،1  

 
24 

 
 
7 

 
 
199% 

15,14,13,11,19 
24,23,18,17,16 
34,33,31,28,26 

38,38,36 
18,12,8,6,3  

15 
 
6 

 
85% 27,25,22,21,29 

37,35,32,39,28 
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 (8ق )ملح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 قياس مستوى أداء الالعبني ألندية الدوري املمتاز بكرة القدم
 

 عزيزي املدرب 
فيما يلي جمموعة من املستويات والهدرجات أمهام كهل عبهارة مهن العبهارات 

 اآلتية .
ن الالعهب ( حتت الدرجة او املستوى الذي يف اعتقهاد  ا √يرجى وضع عالمة )

 .ضوء املباراة  جب املطلوب يفقد أدى الوا
 شاكرين تعاونكم معنا

 
 اسم الالعب : ......................................

 .............................................التاريخ :
 :.....................................توقيع املدرب 

 
 
 
 

 الباحث  
 جبار فاحل هزبر



   املالحق
 

    

195 

 

 
 

 قياس مستوى أداء الالعبني ألندية الدوري املمتاز بكرة القدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 إلإلتاز  يع  عا    يع إلت سط ضعيف باد الفططيةالإلهاماد  ال ا  د
       .امإلكا ية الإلهامية فى النع  1
       .امس اع فى اله  ا 2
      .التغطية فى العفاع 3
       .الدعم  ونى التهعيف 4
      ع م الدو  فى التكتيا اله  إلى. 5
       .ع م الدو  فى التكتيا العفاوى  6
صحيح عافل إل طدة ال زا  فى التحما ال 7

 .حالة اله  ا
     

التحما الصحيح عافل إل طدة ال زا  فى  8
 .حالة العفاع
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 a 

Abstract 
  

Titled "Social attribution and its relationship to the 

performance level and the standings in the Premier League 

football."  

The Researcher  :  Jaber Faleh Hazbar. 

Supervisors :  P.Dr. Nazim Kazim Jawad. 

                   :  A.P.Dr. Firat Jabbar Saadallah. 

The message included five sections:  

 

Part I: Definition of research:  

Contains an introduction and the importance of research was 

addressed to the importance of social attribution, which has 

important and effective role in upgrading the capacity of the 

player and athlete to reach their preparations and the team for 

the summit in the level of achievement sought by both the coach 

and player and management through competition.  

Research problem:  

Through the relationship a researcher of many coaches, players 

and when trading with them, noted the researcher football player 

needs to be supported and support, care and advice and follow-

up to his actions and his actions and evaluating the level of his 

performance during the game and is all done through the 

attribution of social received by the player who turned him from 

players, coaches and administrators, directly or indirectly.  

Target Search:  

1. Identify the relationship between the attribution of social and 

performance level soccer players.  

2. Identify the effectiveness of cross-linked to the social order of 

the team's Premier League football.  

Frdita Search:  

1. Is there a relationship between the attribution of social and 

performance of football players?  

2. Is there a relationship with the effectiveness of the attribution 

of the social order of the team in the Premier League football?  

Research fields:  

- The human domain: Football Premier League clubs Iraqi 



 b 

football.  

- Spatial domain: Golf clubs Iraqi league football.  

- Temporal domain: for the period from 13/11/2009 until 

06/06/2010  

 

Part II:  

Theoretical studies and previous studies:  

Theoretical studies and included:  

- The concept of social attribution.  

- Characteristics of social attribution.  

- Models of social attribution.  

- Analysis.  

- Types of analysis.  

- Performance skill.  

- Tactical performance.  

- Performance tactical singles.  

- Performance tactical teamwork.  

- Performance tactical team (defense).  

- Performance of collective tactical (offensive).  

- Performance tactical Alvrgi.  

- Performance tactical Alvrgi (defense).  

- Performance Alvrgi tactical (offensive).  

Previous studies:  

- Study of minimum good Riza, in 1990.  

- Study of Uttar Nazim Shaker, 2000.  

- Study of Muhammad Haidar Sulaiman, in 2005.  

 

Part III:  

Research methodology and procedures of the field:  

The researcher used the descriptive manner relational 

relations. The sample consists of (24) match of the Premier 

League games in football, while the means used in the collection 

of information is a questionnaire, interviews and sources and 

Arabic and foreign references were identified the most 

important skills and duties of tactical football, as well as the 

extraction of the scientific bases for scale reference Social 

Council (honesty, consistency and objectivity), either statistical 
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methods has been limited to (the mean, standard deviation, 

correlation coefficient Alretbi (Spearman), the percentage and 

test (T)).  

 

Part IV:  

View, analyze and discuss the results:  

Included Section IV present the results of research and analysis 

and discussion, it was extracted results using statistical methods 

has been introduced circles and standard deviations and 

correlation coefficient Alretbi (Spearman) and the number of 

matches and the level of significance through the tables and then 

discussed in a scientific manner, relying on scientific sources.  

Part V:  

Conclusions and recommendations:  

Been reached on a set of results, including:  

1. A relationship were significant in the value of (t) calculated 

between all the clubs in the (social attribution, the level of 

performance and arranging team league) in general.  

2. And significant relationship exists between the moral (social 

attribution and the level of performance) Club (Arbil, the air 

force, Dohuk, Baghdad, and Zora), while did not show any 

significant relationship with the club Diyala.  

3. And significant relationship exists between the moral (social 

and cross the standings in the league club Arbil, and the Air 

Force, Dohuk, and Baghdad, and Zora, and Diyala).  

4. There were significant differences in attribution between the 

social clubs Irbil, air, Dohuk, and Baghdad, while there were no 

significant differences to the Clubs Zora and Diyala.  

5. There were significant differences in the level of the 

performance of the clubs, Irbil, and Zora, Baghdad, while there 

were no significant differences between the clubs, Dahuk, 

Diyala, and the Air Force.  

The most important recommendations were:  

1. Attribution, and the need to provide real support and effective 

for clubs and sports federations by all bodies and institutions 

related to sport and equally.  

2. Coach must be aware of the development of human relations 
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between him and the players and to defend their legitimate 

rights and helps them solve their problems and remove all the 

burdens of State for the player and help him to focus in the 

game.  

3. The need to hold seminars and trips for recreational players 

by management and the coach to promote moral support to the 

players and reduce their stress that occurs during training or 

competition.  

4. Must be trained to focus on other forms of attribution, 

because of their direct impact on the level of performance and 

achievement in the course of the competition.  

5. Need to focus on incentives and bonuses; because it has 

become a major factor in the surge of players about performance 

and development level, but that these things make the 

performance of the players is struggle and masculine 

performance and persistence factors which help and 

complement the achievement.  

6. The need for the administration and the coach to enter the 

psychological part of the annual curriculum for the players, had 

a psychiatrist who specializes in psychology sports to 

accompany the team during the competition as well as training 

players on the skill to cope with psychological pressure. 


