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األداء الههبري لالػة الحر وػالكخه تىخبئج الفرق تبلكرث الطبئرث
ن.ن .فراس شهيل إتراهين

 -1الخؼريف تبلتحد :

 1-1هلدهج التحد وأههيخه :

خؾد هؾتج اهنرث اهعبئرث يً أنذر األهؾبة اهسيبؽٖج شؾتٖج فٕ اهؾدٖد يً توداً اهؾبهى ئذ ختذل اهدّل سِّد

نتٖرث ّيشخيرث ألؽداد الؽتٕ اهنرث اهعبئرث ؽوٓ أشس ؽويٖج ّاظضج هوّضّل ئهٓ اهيشخّٖبح اهؾوٖب ّئضراز
يراخة يخلديجّ ،اضخوح ينبٌج يريّكج تًٖ األهؾبة اهفركٖج األخرْ هيب خيخبز تَ يً يِبراح فٌٖج ّخععٖةج
تؾٖدث ؽً نل أشتبة اهؾٌف ّاهلّث فظال ؽً اخشبيِب تبهوعف ّاهركج ّاهفةً اهسيٖةل فةٕ اهوؾةة ّاألدا،،
ّٖخعوة األدا ،اهيِبرٔ فٕ ُذٍ اهوؾتج اشخخداى األشبهٖة اهؾويٖج هخخعٖع ّخّسَٖ اهؾيوٖج اهخدرٖتٖج اهخٕ خةّفر
هويدرة يؾوّيبح ضلٖلٖج شبيوج ّيّظّؽٖج ؽً اهيخعوتبح اهرٖبظٖج تضفج ؽبيج ّاهٌشبع اهرٖبظةٕ ّضبهةج

اهالؽتًٖ تضفج خبضج.

ّخخخوف هؾتج اهنرث اهعبئرث ؽً تبكٕ األهؾبة اهسيبؽٖج فٕ شنل اهوؾة ّيشبضج اهيوؾة ّكبًٌّ خغٖٖر
اهيرانز ختؾب هيّاكف اهوؾة  ،األير اهذٔ ٖإدٔ ئهٓ اشخيرارُب هيدث كد خخسبّز اهشبؽخًٖ تبإلظبفج ئهٓ يفبسآح
اهوؾة ّخغٖرٍ يً اهِسّى ئهٓ اهدفبػ ّتبهؾنسّ ،ذهم خالل تظؼ ذّإٌ ،نل ذهم سؾل ُذٍ اهوؾتج خشخوزى ٌيعب

خبضب هيخعوتبح اإلؽداد اهتدٌٕ ّاهيِبرٔ ّاهخععٕ هالؽةّ.هنٕ ٖضلق اهالؽة أؽوٓ يشخّْ أدا ،خالل
اهيتبراث ٖسة أً ٖؾد ئؽدادا سٖدا فٕ ظّ ،يخعوتبح اهوؾتج ّاهذٔ ٖؤخٕ فٕ يلديخِب ؽدد األشّاع اهخٕ خوؾة
خالل اهيتبراث ّيشبضج اهيوؾة ّعتٖؾج اهؾيل اهّاكؼ ؽوٓ اهالؽة يً ضٖد خخضضَ فٕ اهيوؾة يً ضٖد ؽدد
يراح اهشلّع ّخنرار ؽيوٖج اهّذة ّشرؽج اهخضرم ّاخسبَُّ ،تبهرغى يً خؾدد اهيخعوتبح اهالزيج إلسبدث
األدا ،اهيِبرٔ ئال أً أُى اهدالالح اهخٕ ٖينً اؽختبرُب يً اهؾاليبح اهيضددث هفبؽوٖج اهالؽة ُّ ضسى اهٌشبع

اهضرنٕ اهذٔ ٖخّكف ئهٓ ضد تؾٖد ؽوٓ يشبضج األرط اهخٕ ٖخضرم ؽوِٖب اهالؽة خالل اهيتبراث.

ّشِدح األؽّاى األخٖرث خعّرا نتٖرا ّيوضّغب فٕ فًٌّ هؾتج اهنرث اهعبئرث شّا ،نبً ذهم ؽوٓ اهسبٌة
اهدفبؽٕ أّ اهِسّيٕ اهذٔ ٌبل اهٌضٖة األنتر فٕ ُذا اهخعّر يخيذال" فٕ اشخخداى خرنٖتبح ضدٖذج ّيخٌّؽج
ؽوٓ ضشبة اهسبٌة اهدفبؽٕ ييب دفؼ تبالخضبد اهدّهٕ هوؾتج ئهٓ ئسرا ،تؾط اهخغٖراح ّاهخؾدٖالح ؽوٓ كبًٌّ

اهوؾتج ّيٌِب ُّ اهشيبش تخخضٖص الؽة يدافؼ ضر (هٖترّ) يضبّهج يٌَ خعّٖر اهسبٌة اهدفبؽٕ ّخوق ضبهج
اهخّازً تًٖ اهيِبراح اهِسّيٖج ّاهدفبؽٖج.
ّيً ٌُب خّ هدح هدْ اهتبضد ُذٍ اهفنرث إلسراُ ،ذٍ اهدراشج اهيّظّؽٖج اهخٕ خنيً أُيٖخِب فٕ اهخؾرف
ؽوٓ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ) ّيدْ ؽالكخَ تٌخبئز اهفرق تبهنرث اهعبئرثّّ ،ظؼ ٌخبئز ُذٍ

اهدراشج أيبى اهيدرتًٖ هالشخفبدث يٌِب خالل يشٖرخِى اهخدرٖتٖج .
 2-1هشكمج التحد :

خؾد يتبرٖبح اهنرث اهعبئرث اهّؽب ،اهضلٖلٕ اهذٔ ٌؤخذ يٌَ ّٖؾد األشبس هخّسَٖ نل اهؾيوٖبح اهخدرٖتٖج اهخٕ

ٖلّى تِب اهيدرتًّ شّا ،اهفٌٖج أّ اهتدٌٖج أّ اهخععٖج ّٖغِر ذهم يً خالل خؤذٖر ُذٍ اهيتبرٖبح ؽوٓ يً
ٖيبرشِب تبخخالف يرانزُى اهخٕ ٖشغوٌِّب ّيً تٌِٖى اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) اهذٔ ٖشغل أنذر يً يرنز يؼ خؾدد
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ّاستبخَ داخل اهيوؾة ،هذا أضتضح أُيٖج ُذا اهالؽة خرختع ارختبعب ّذٖلب تخؤيًٖ سز ،نتٖر يً اهيِبى اهدفبؽٖج
شّا ،اشخلتبهَ هإلرشبل أّ دفبؽَ ؽً اهيوؾة أّ خغعٖخَ هالؽة اهظبرة أّ هضبئع اهضد ُّذٍ اهيِبى خسؾل ُذا
اهالؽة ٖلؼ خضح يسيّؽج يً اهظغّع أذٌب ،اهوؾة أّ اهيتبراث.

ّالشم فٕ أً سيٖؼ يِبراح ُذا اهالؽة فٕ هؾتج اهنرث اهعبئرث خؾد يِيج ّ ،اً ختبٌٖح درسج األُيٖج يً

يِبرث ألخرْ أّ يً الؽة ضر(هٖترّ) ئهٓ أخر ّ .اً خعتٖلِب تبهشنل اهضضٖص ّئخلبٌِب خالل اهيتبرٖبح ٖإدٔ ئهٓ
اهضضّل ؽوٓ ٌخبئز سٖدث ّ ،اً أٔ خول أّ ظؾف فٕ أدا ،أٔ يً خوم اهيِبراح شٖنًّ هَ اٌؾنبشبح شوتٖج ؽوٓ
ٌخبئز اهفرٖق .
ّيً خالل اهيخبتؾج اهيٖداٌٖج هوتبضد هيتبرٖبح اهفرق فٕ دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ فٕ اهؾراق ،
الضغ اٌخفبط يشخّْ أدا ،اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) تبهرغى يً األُيٖج اهخٕ ٖيذوِب ُذا اهالؽة فٕ اهسبٌة اهدفبؽٕ
أذٌب ،اهيتبرٖبح ئال اٌَ هى ٖضغٓ تبهلدر اهنبفٕ يً اُخيبى اهيدرتًٖ هَ .األير اهذٔ أدْ ئهٓ ُدر ؽدد هٖس تبهلوٖل
يً اهٌلبع هضبهص اهفرٖق اهيٌبفس ٌُّب خنيً يشنوج اهتضد  ،هذا ارخؤْ اهتبضد دراشج ُذٍ اهضبهج تسدٖج يً اسل
اهّكّف ؽوٓ اهيشتتبح اهرئٖشٖج هّسّدُب ّيً ذى اهّضّل ئهٓ اهضوّل اهيٌبشتج ّاهٌبسضج هخالفِٖب خديج هوؾتج اهنرث

اهعبئرث تضّرث خبضج ّفًٌّ اهرٖبظج ّفؾبهٖبخِب فٕ اهؾراق تضّرث ؽبيج .
 3-1أهداف التحد :
ِٖدف اهتضد ئهٓ :
 -1اهخؾرف ؽوٓ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر هدْ فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث .
 -2ئٖسبد اهؾالكج تًٖ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر ٌّخبئز فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث.
 4-1فروض التحد :
ٌُ -1بم ظؾف فٕ األ دا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) هدْ فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث
فٕ اهؾراق.
ٌُ -2بم ؽالكج ارختبع داهج ئضضبئٖب تًٖ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ) ٌّخبئز فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث
هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث .
 5-1هجبالح التحد :
 1-5-1الهجبل التشري-:اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) فٕ فرق األٌدٖج اهيشبرنج فٕ دّرٔ أٌدٖةج اهدرسةج اهييخةبزث
هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث هويّشى اهرٖبظٕ ( )20067 –2 006فٕ اهؾراق
 2-5-1الهجبل الزهبىي -:اهيدث يًّ 2006/6/3هغبٖج 2006/6/17
 3-5-1الهجبل الهكبىي  -:كبؽج يضيد تبكر اهضنٖى اهيغولج-يضبفغج نرتال ،اهخٕ سرح ؽوِٖب يتبرٖبح تعّهةج
دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث فٕ اهؾراق .
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 -2الدراشبح الىظريج :
 1-2الالػة الحر:
اكر االخضبد اهدّهٕ هوؾتج اهنرث اهعبئرث اهؾدٖد يً اهخؾدٖالح فٕ اٌّٗج األخٖرث ّيٌِب خخضةٖص الؽةة
يدافؼ ضر(هٖترّ) اهذٔ ٖنًّ الؽة يخخضص توؾة فٕ اهيٌبعق اهخوفٖج فلع خنًّ ّاستبخَ دفبؽٖج تضخج.خينً فةٕ
اشخلتبهَ هإلرشبل ّاهدفبػ ؽً اهيوؾة1.
ّاهالؽة اهضر ( اهوٖترّ) ُّ خخضص سدٖد يً خخضضبح هؾتج اهنرث اهعبئرث يِبيَ األشبشٖج ُٕ اهةدفبػ
ؽً اهيوؾة فٕ اهيٌبعق اهخوفٖج يً اهيوؾة اهخٕ ٖشغوِب كبٌٌّب فلع ألٌَ ٖخضرم فٕ اهيٌبعق األيبيٖج ألدا ،تؾةط
اهيِبراح فٕ ضدّد ظٖلج سدا ّخضح شرّع خبضج تِب ال ٖينً هَ أً ٖخسبّزُب،فظال" ؽً ذهةم فةؤً هالؽةة
اهضر(اهوٖترّ) عتٖؾج ّّغٖفج خبضج فٕ األدا ،اهيِبرٔ ّاهخععٕ خخخوف ؽً تبكٕ الؽتٕ اهفرٖق ييب ٖخعوة يٌةَ
ايخالم يّاضفبح خإُوَ هوّفب ،تذهم األدا ،اهيعوّة شّا ،فٕ اهخدرٖة أّ اهيتبرٖبح.
ّاهالؽة اهضر (اهوٖترّ) ُّ الؽة دفبػ يخخضص ٖخيٖز تبهيِبراح اهدفبؽٖج ّخبضج يِبراح اشخلتبل اإلرشبل
ّاهدفبػ ؽً اهيوؾة ّخغعٖج اهِسّى ّهٖس هَ اهضق تبالشخرام تؾيوٖج اهِسّى أّ اهضد ّالتد أً ٖيخوم ُذا اهالؽةة
ضفبح تدٌٖج ّضرنٖج خبضج تبهيِبراح اهدفبؽٖج ،ئظبفج ئهٓ ذهم التد يً ايخالنَ يؾرفج خععٖج سٖدث تبهيرنتةبح
اهِسّيٖج هوفرٖق اهيٌبفس ٌّٖضضر أدائَ أّ ّاستبخَ فٕ اهيٌعلج اهخوفٖج يً يوؾة اهنرث اهعبئرث.

2

ّال ٖشيص هالؽة اهضر (اهوٖترّ) تخٌفٖذ أٖج ظرتج ُسّيٖج يً أٔ ينبً فٕ اهيوؾة فٕ ضبهج يب ئذا نبٌح اهنةرث
تنبيل اشخدرخِب فّق اهضبفج اهؾوٖب هوشتنج،نيب ال ٖسّز هَ اهضد أّ يضبّهج اهضد أّ اإلرشبل ّٖشيص هَ تبهدخّل ئهٓ
اهيتبراث فٕ أٔ ّكح ّتدل أٔ الؽة فٕ اهضف اهخوفٕ تشرع أً
خنًّ اهن رث خبرر اهوؾة ّاهختدٖالح اهخٕ خشيوَ ال خنًّ يً ظيً اهختدٖالح اهؾبدٖج هوفرٖق ّؽددُب ٖنًّ غٖةر
يضدّد تشرع ئً ٖخى خداّل اهنرث تًٖ ختدٖل ّأخر ّيٌعلج اهختدٖل اهخبضج تَ خنًّ يضضّرث تًٖ خعةٕ اهِسةّى
ٌِّبٖج اهيوؾة ّٖرخدٔ فبٌٖوج توًّ يغبٖر هوًّ اهفرٖق ّؽٌديب ٖضل خرخٖة دّراٌَ اهيرنز( )4ؽوَٖ اهخرّر ّئؽبدث
اشخرام اهالؽة األضوٕ تدال ؽٌَ.

3

ّاهيِبراح اهخٕ ٖلّى تِب اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) ُٕ-:
 1-1-2ههبرث اشخلتبل اإلرشبل:

1

-ؽتد اهيضشً يضيد سيبل اهدًٖ.دراشج دفبػ اهالؽة اهوٖترّ فٕ اهيشخّٖبح اهؾوٖب فٕ اهنرث اهعبئرثٌ ،غرٖبح ّخعتٖلبح  ،رشبهج يبسشخٖر –

2

-ضشًٖ شتِبً.اهالؽة اهضر ّئذرٍ فٕ يشخّْ اإلٌسبز اهدفبؽٕ تؾوتج اهنرث اهعبئرث ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث،سبيؾج تغداد

3

 -االخضبد اهلعرٔ هونرث اهعبئرث .اهخؾدٖالح فٕ كبًٌّ هؾتج اهنرث اهعبئرث،كعر:اهدّضج،1998،ص.9

سبيؾج اإلشنٌدرٖج – :نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج،2001،ص.2
:نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج،2000،ص.2
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ّٖلضد تبشخلتبل اإلرشبل ُّ " دفبػ ظد ئرشبل اهيٌبفس ّٖعوق ؽوَٖ اهخيرٖر يً األشفل "ّ ،1.أٖظب ؽرّف
اشخلتبل اإلرشبل تؤٌَ " ؽيوٖج اشخلتبل اهنرث اهيرشوج يً اهالؽة اهيرشل هوفرٖق اهيٌبفس هخِٖئخِب هالؽة اهيؾةد أّ
هوزيٖل فٕ اهيوؾة ّ ،ذهم اليخضبص شرؽج ّكّث اهنرث هخيرٖرُب يً أشفل هألؽوٓ تبهشبؽدًٖ "

2

ُّٖؾد ئخلبً األدا ،اهفٌٕ يً أُى ؽٌبضر ُذٍ اهيِبرث  ،ئذ ٖخعوة اهخرنٖز ؽوٓ اهنرث ّارخفبؽِةب ّشةرؽخِب
ّكّخِب  ،هنٕ ٖشخعٖؼ اهالؽة اهّضّل ئهٓ اهيٌعلج اهيشخِدفج  ،هٖضضل ؽوٓ أضشً يّكؼ هوخيرٖر ّ ،هخِٖئج ٌفشَ
هخٌفٖذ اهّاسة تضّرث سٖدث ّتاخلبًٌُّ ،.ب ٖسة ؽوٓ اهالؽة أً ٌٖختَ ّٖرنز ؽٌد أداُ ،ذٍ اهيِبرث فٕ اهغةرّف
اهيخخوفج  ،فٕ أذٌب ،اهوؾة ألً أٔ خعؤ ٌٖخز ؽٌَ خشبرث ٌلعج هوفرٖق ّ .كد شيضح اهخؾدٖالح األخٖرث فٕ كةبًٌّ
اهوؾتج تبشخخداى االشخلتبل يً األؽوٓ تبألضبتؼ هودفبػ ؽً اهنرث اهِسّيٖج األّهٓ ( ظرتج) أّ اهظرتج اهشبضلج .
3

أيب أٌّاػ االشخلتبل فِٕ -:

-1اشخلتبل اإلرشبل يً اهّكّف.
-2اشخلتبل اإلرشبل يً اهسبٌة.
-3اشخلتبل اإلرشبل يً اهشلّع .
 2-1-2الدفبع ػو الهمؼة:
ٖلضد تبهدفبػ ؽً اهيوؾة ئٌلبذ اهنرث اهيظرّتج يً كتل اهفرٖق اهيٌبفس أّ اهيرخدث يةً ضةبئع اهضةد
ّخيرٖرُب تبهذراؽًٖ أّ تذراػ ّاضدث شّا ،نبً اهخيرٖر يً األشفل أّ يً األؽوٓ ّٖ ، 4.ةذنر ( أنةرى زنةٕ
خعبتٖج " ) 1996 ،ئً اهدفبػ ؽً اهيوؾة ُّ اشخلتبل اهنرث اهيظرّتج ظرتب شبضلب يً اهفرٖق اهيٌبفس أّ اهنةرث
اهيرخدث يً ضبئع اهضد ّيٌبّهخِب ّخّسِِٖب ئهٓ اهالؽة اهيؾد هولٖبى تبهِسّى "ّ 5.خؾد يِبرث اهدفبػ ؽةً اهيوؾةة
ضيبى األيبً هوفرٖق ظد ُسّى اهفرٖق اهيٌبفس ُّٕ اهخع اهدفبؽٕ اهذبٌٕ تؾد ضبئع اهضد ّ ،اً أٔ خعؤ أّ خؤخر
فٕ اهخضرم إلٌلبذ اهنراح اهيظرّتج أّ اهشبكعج شّف خإدٔ ئهٓ خشبرث ٌلعج ّؽدى اهلدرث ؽوٓ تٌب ،خعج ُسّيٖج
يظبدث .
ٖضخبر اهالؽتًّ ئهٓ كدراح تدٌٖج ّضرنٖج ّؽلوٖج يخٌّؽج ٖسة أً ٖخضفّا تِب ألدا ،اهيِبرث تدكج خبيج يٌِب كدراح
اهخّكؼ اهضرنٕ ّشرؽج رد اهفؾل ّاالشخسبتج اهضرنٖج اهشرٖؾج ّاهدكٖلج ّ ،اإلضشبس ّ اإلدرام ّاالٌختبٍ ّاهخرنٖةز
ّاهلّث اهييٖزث تبهشرؽج ّاهرشبكج ّاهيرٌّج ّاهذلج تبهٌفس ّاهسرأث إلٌلبذ اهنراح اهتؾٖدث ؽً عرٖق اشخخداى أٌةّاػ
اهدفبػ اهيخخوفج .

1

6

 --شؾد ضيبد اهسيٖوٕ .اهنرث اهعبئرث  ،خؾوٖى  ،خدرٖة  ،خضنٖى ،ع ،1هٖتٖب :يٌشّراح سبيؾج اهشبتؼ يً أترٖل  ، 1997 ،ص.29

2

 -أنرى زنٕ خعبٖتج .يّشّؽج اهنرث اهعبئرث اهضدٖذج ،ؽيبً  :دار اهفنر هوعتبؽج ّاهٌشر ّاهخّزٖؼ ، 1996 ،ص.129

4

 -شؾد ضيبد اهسيٖوٕ .يضدر شتق ذنرٍ ،ص.87

6

 -أهًٖ ّدٖؼ فرر  .دهٖل اهيؾوى ّاهيدرة ّاهالؽة  ،نوٖج اهخرتٖج اهتدٌٖج ة سبيؾج اإلشنٌدرٖج  ، 1990 ،ص53

 - 3عصام الْشاحٖ  .الكرج الطائرج للشثاب  ,ط , 1القاُرج  :دار الفكر العرتٖ  , 1991 ,ص.144
5

 -أنرى زنٕ خعبٖتج .يضدر شتق ذنرٍ  ،ص.175
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1

ّ خّسد أٌّاػ ؽدث هيِبرث اهدفبػ ؽً اهيوؾة ُّٕ-:
 -1اهدفبػ ؽً اهيوؾة تبهٖدًٖ يً األشفل ّيً اهّكّف .
 -2اهدفبػ ؽً اهيوؾة تبهٖدًٖ ّيً اهشلّع األيبيٕ .

 -3اهدفبػ ؽً اهيوؾة تذراػ ّاضدث ّيً اهدضرسج اهسبٌتٖج .
 -4اهدفبػ ؽً اهيوؾة تذراػ ّاضدث تبهشلّع األيبيٕ ( اهغعس) .
 -5اهدفبػ ؽً اهيوؾة تبهلديًٖ .
 2-2الدراشبح الهشبتهج:
 1-2-2دراشج حبهد فههي هحهد الدية.2003

2

ػىواو الدراشج((خحميل هشخوى األداء الههبري لالػة الهدافغ الحر وػالكخه تىخبئج الهتبريابح لاتؼض الفارق
الهشبركج في كأس الؼبلن لمىبشئيو في الكرث الطبئرث))
 ُدفح اهدراشج ئهٓ اهخؾرف ؽوٓ أنذر اهيرانز اهيوؾة شّٖؽب" هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ّأٖظب اهخؾرف ؽوٓ يشخّْاألدا ،اهيِبرٔ هِذا اهالؽة.
 اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهّضفٕ تؤشوّتَ اهيشضٕ. نبٌح أُى اهٌخبئز هِذٍ اهدراشج ُٕ ئً يرنز ( )6أنذر اهيرانز شّٖؽب" فٕ دفبػ اهالؽة اهضر ّارخفبػ يشةخّْاهفبؽوٖج هالؽة اهيدافؼ اهضر (اهوٖترّ) ؽً تبكٕ الؽتٕ اهفرٖق.
 -3هىهجيج التحد وإجراءاخه الهيداىيج:
 1-3هىهج التحد:

اشخخدى اهتبضد اهيٌِز اهّضفٕ تبألشوّة اهيشضٕ هيال،يخَ عتٖؾج اهدراشج اهضبهٖج ،نٌَّ

اضد اهيٌبُز األشبشٖج فٕ اهتضّد اهّ ضفٖج ّاهذٔ ٖخى يً خالهَ سيؼ اهيؾوّيبح ؽً أٖج غبُرث تلضةد اهخؾةرف
ؽوِٖب ّدراشخِب ّئٖسبد اهضوّل اهيٌبشتج هِب .
 2-3ػيىج التحد :خنٌّح ؽٌٖج اهتضد يً اهالؽة اهضر ( اهوٖترّ) فٕ فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث
اهعبئرث فٕ اهؾراق هويّشى اهرٖبظٕ ( ّ )2007 -2006تؾدد ( )6هالؽتًٖ (هٖترّ) ٖيذوًّ ( )6أٌدٖةج ُّةٕ (
اهضٌبؽج ،اهنّفج ،اهريٖذج ،اإليبى اهضبدق ،تود ،اهيدٌٖج) .أٔ تّاكؼ الؽة ضر (هٖترّ) ّاضد هنل فرٖق.
 3-3الوشبئل واألدواح واألجهزث الهشخخدهج:
 1-3-3الوشبئل التحذيج اشخخدى اهتبضد ّاهّشبئل اهتضذٖج اٗخٖج الشخنيبل ئسرا،اح اهتضد ُّٕ-:
 اهيضبدر اهؾرتٖج ّاألسٌتٖج  - .اشخيبرث اهيالضغج (خلّٖى األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر) ٌٖ،غر اهيوضق()1 اشخيبرث هخفرٖغ اهتٖبٌبح .2- 3-3األدواح واألجهزث الهشخخدهج :اشخخدى اهتبضد األدّاح ّاألسِزث اٗخٖج -:
1

 -سعذ حواد الجو٘لٖ  .الكرج الطائرج ّاإلعذاد الوِارٕ ّالخططٖ  ,عواى  ,دار زُراى  , 2112 ,ص. 276 , 275

2

 -ضبيد فِيٕ يضيد اهدٖة .خضوٖل يشخّْ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهيدافؼ اهضر ّؽالكخَ تٌخبئز اهيتبرٖبح هتؾط اهفرق اهيشبرنج

فٕ نؤس اهؾبهى هوٌبشئًٖ فٕ اهنرث اهعبئرث،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث،سبيؾج عٌعب :نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج2003،
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نبيٖرا خضّٖر فٖدّٖ ٌّػ (.)Sony فوى خضّٖر. أكراص هٖزرٖج. سِبز ضبشّة (تبٌخّٖى .)4 4-3إجراءاح التحد  :خى ئختبػ اهخعّاح اٗخٖج الشخنيبل ئسرا،اح اهتضد -:
 1-4-3إػداد اشخهبرث الهالحظج (الخلوين):
تؾد اهخلضٕ ّاهيعبهؾج هوؾدٖد يً اهيضبدر اهيخّفرث ذاح اهضوج تيّظّػ اهتضد ّ ،سد اهتبضد اشةخيبرث
يؾدث شبتلب هيالضغج أّ خلّٖى يشخّْ األدا ،اهيِبرٔ هويِبراح اهدفبؽٖج تبهنرث اهعبئرث  ُّٕ،يشخخديج يةً كتةل
تبضذًٖ شبتلًٖ ،1.خى يً خالهِب سيؼ اهيؾوّيبح إلخيبى ئسرا،اح اهتضد ّ ،كد كةبى اهتبضةد تةاسرا ،تؾةط
اهخؾدٖالح اهالزيج ؽوِٖب هخخالئى ّعتٖؾج اهتضد ّ،تؾد االٌخِب ،يً ئؽداد ُذٍ االشخيبرث خى ؽرظِب ؽوٓ يسيّؽةج
يً اهشبدث اهختراّ ،اهيخخضًٖ * ،هغرط خلّٖيِب ّيؾرفج يدْ ضالضٖخِب ّيالئيخِب هعتٖؾج اهيشنوجّ .كد اسيةؼ
اهشبدث اهختراّ ،اهيخخضًٖ ؽوٓ ضالضٖخِب ّتٌشتج اخفبق ّ، %100تذهم أضتضح سبُزث هوخعتٖةق ّ .االشةخيبرث
خظيً درسبح خلّٖى يشخّْ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ُّٕ نيب ٖؤخٕ-:
درجبح خلوين هشخوى األداء الههبري لالػة الحر(الميترو) تبلكرث الطبئرث.
 -1اشخلتبل ئرشبل أّ دفبػ ؽً اهيوؾة هالؽة اهضر(اهوٖترّ) خضل تَ اهنرث ئهٓ اهالؽة اهيؾد دًّ أً ٖخضرم
ّٖلّى تدّرٍ تاؽداد هِسّى ٌبسص ٖ ،ؾعٓ ( )4درسبح.
 -2اشخلتبل ئرشبل أّ دفبػ ؽً اهيوؾة هالؽة اهضر(اهوٖترّ) الخضل اهنرث ئهٓ اهالؽة اهيؾد ّ،ئٌيةب ٖستةر
اهالؽة اهيؾد ئهٓ اهخضرم إلؽداد اهنرثٖ ،ؾعٓ ( )3درسبح.
 -3اشخلتبل ئرشبل أّ دفبػ ؽً اهيوؾة هالؽة اهضر(اهوٖترّ) خضل تَ اهنرث ئهٓ تلٖج اهالؽتًٖ ّهٖس هالؽةة
اهيؾدٖ ،ؾعٓ ( )2درسخبً.
 --4اشخلتبل ئرشبل أّ دفبػ ؽً اهيوؾة هالؽة اهضر(اهوٖترّ) خؾتر تَ اهنرث ئهٓ يوؾةة اهفرٖةق اهيٌةبفس،
ٖؾعٓ ( )1درسج.
 -5اشخلتبل ئرشبل أّ دفبػ ؽً اهيوؾة هالؽة اهضر(اهوٖترّ) فبشل ٖخشر يً خالهَ اهفرٖق ٌلعةج يتبشةرث،
ٖؾعٓ (ضفر) درسج.
ٌ -1بُدٍ ؽتد زٖد .يشخّْ أدا ،اهيِبراح اهدفبؽٖج ّاهِسّيٖج ّؽالكخِب تخرخٖة اهفرق تبهنرث اهعبئرث،رشبهج يبسشخٖر ،سبيؾج

تغداد:نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج،1997،ص.56

** السادج الخثراء ّالوختص٘ي ُن :
الكرج الطائرج
 -1أ.م.د ًاُذٍ عثذ زٗذ
الكرج الطائرج
-2م.د.سِ٘ل جاسن
الكرج الطائرج
 -3م..د.حس٘ي سثِاى

كل٘ح الترت٘ح الرٗاض٘ح -جاهعح تاتل
كل٘ح الترت٘ح الرٗاض٘ح -جاهعح تاتل
كل٘ح الترت٘ح الرٗاض٘ح -جاهعح تغذاد
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 2-4-3الدراشج االشخطالػيج :
ألسل اهخؾرف
ؽوٓ اهضؾّتبح ّاهيؾّكبح اهخٕ كد خّاسَ اهتبضد فٕ أذٌب ،خعتٖق اهدراشج اهرئٖشٖج ّتغٖج خسبّزُب  ،كبى اهتبضةد
تاسرا ،دراشج اشخعالؽٖج ؽوٓ اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) فٕ فرٖلٕ اهرّظخًٖ ّاهٌِدٖج يً خالل يشبُدث اهيتةبراث
اهيلبيج تٌِٖيب تخبرٖخ  2006 / 6 /3اهشبؽج اهذبهذج غِرا" فٕ كبؽج اهشِٖد يضيد تبكر اهضنٖى اهيغولج -نرتال ،،ئذ
خى خبشٖر درسبح خلّٖى األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ) هنال اهفركًٖ فٕ اشخيبرث اهيالضغج تنل شِّهج ّٖشةر
ُّذا ٖإشر ئينبٌٖج خعتٖق ا هدراشج اهرئٖشٖج تدًّ أٔ يؾّكبح أّ ضؾّتبح ّاً اشخيبرث اهيالضغج يالئيةج هضةل
يشنوج اهتضد .
 3-4-3األشس الؼمهيج لالشخهبرث:
 1-3-4-3صدق االشخهبرث :
اؽخيد اهتبضد اهضدق اهغبُرٔ نيإشر إلذتبح يدْ ضالضٖج اشخيبرث اهيالضغةج فةٕ كٖةبس األدا،
اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ) تبهنرث اهعبئرث  .ئذ ٖرْ أٖتل "ئً أفظل عرٖلج فٕ يؾرفج اهضدق اهغبُرٔ هويلبٖٖس
أّ االخختبراح ُّ أً خؾرط ؽوٓ هسٌج يً اهضنبى اهيخخضضًٖ هفضص فلراخَ فضضب يٌعلٖب غبُرٖب هوّكّف ؽوٓ
يدْ كٖبشِب هوشيج أّ اهغبُرث اهيراد كٖبشِب "  ،1هذا خى ؽرط االشخيبرث ؽوٓ يسيّؽج يً اهختراّ ،اهيخخضةًٖ
(نيب ذنر شوفب ) هخضدٖد يدْ ضالضٖج ّيفرداح االشخيبرث ينٌّبخِب فٕ كٖبس األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ)
تبهنرث اهعبئرثّ .كد ضضوح ُذٍ االشخيبرث ؽوٓ يّافلج اهشبدث اهختراّ ،اهيخخضًٖ سيٖؾِى ّ ،تذهم خى اؽخيبدُب فٕ
ئسرا ،اهدراشج اهرئٖشٖج .
 2-3-4-3ذتبح االشخهبرث  :هوخضلق يً ذتبح االشخيبرث اؽخيد اهتبضد عرٖلج ئؽبدث االخختبر  ،ئذ خى االؽخيةبد
ؽوٓ يتبراث اهخسرتج االشخعالؽٖج ٌفشِب  ،ئذ خى خذتٖح اهتٖبٌبح فٕ اشخيبرث اهيشبُدث يً كتل اهتبضةد يةً خةالل
يشبُدث اهفوى اهيضّر هيتبراث اهرّظخًٖ ّاهٌِدٖج تبهنرث اهعبئرث  ،ذى ئؽبدث يشبُدث فوى اهيتبراث يرث ذبٌٖج تؾد يرّر
خيشج أٖبى يً اهيشبُدث األّهٓ ّخذتٖح اهتٖبٌبح يرث أخرْ فٕ االشخيبرث يً كتل اهتبضد أٖظةب ّ ،تؾةدُب خةى
ضشبة يؾبيل االرختبع ( االكخراً ) تًٖ اهدرسبح اهيذتخج فٕ اهيشبُدخًٖ األّهٓ ّاهذبٌٖج ّغِر أً كٖيةج يؾبيةل
اهذتبح توغح ( ُّ ، ) 0.89ذا ٖؾد يؾبيل ذتبح ؽبل .
 5 -3الدراشج الرئيشيج :
تؾد ئؽداد االشخيبرث تشنوِب اهٌِبئٕ ّتؾد اهخؤند يً ضدكِب ّذتبخِب  ،خى خعتٖق اهدراشج اهرئٖشٖج هويةدث يةً
ّ 2006/6/10هغبٖج  2006/6/17ؽوٓ ؽٌٖج اهتضد اهيخيذوج تبهالؽة اهضر(اهوٖترّ) فٕ فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث
هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث هويّشى اهرٖبظٕ( 2007 -2006ى )يً كتل اهتبضد ّ ،يً خةالل ضظةّر ّيشةبُدث
اهيتبرٖبح ّخضّٖرُب فدّٖٖبً  ،ئذ خى خشسٖل درسبح اهخلّٖى اهخبضج تبألدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ّيسيّػ

1

nd

- Ebel , Robert , L . Essentials of Educational Measuremet , 2 . ed . V . J. Prentice – Hall , 1972
. P . 151 .
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هخنراراح ّيسيّػ درسبح اهخلّٖى ّيؾدالخِب هألدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ)فٕ نل شّع يً أشّاع اهيتبراث
 ،يً كتل يلّيًٖ اخخضبص

*

ئظبفج ئهٓ اهيؾوّيبح األخرْ اهخٕ خِى اهتضد .

 6-3الوشبئل اإلحصبئيج :
كبى اهتبضد تبشخخداى اهّشبئل اإلضضبئٖج اٗخٖج إلغِبر اهٌخبئز -:
 -1اهٌشتج اهيئّٖج -:

1

 -2يؾبيل االرختبع (تٖرشًّ )

2
3

-3يؾبيل االرختبع (شتٖريبً)-:

 -4ػرض الىخبئج وخحميمهب وهىبكشخهب
 1-4ػرض ىخبئج طتيؼج هشخوى األداء الههبري لالػة الحر تبلكرث الطبئرث لؼيىج التحد وخحميمهب
كب ى اهتبضد تخشسٖل درسبح اهخلّٖى اهخبضج تبألدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) فٕ االشخيبرث اهخبضج ّاهيؾةدث
شبتلب" هِذا اهغرط ،يً اسل اهخّضل ئهٓ يؾرفج اهٌشة اهيئّٖج هدرسبح خلّٖى األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر(اهوٖترّ) فةٕ
فرق أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث كٖد اهتضد ّ،نيب ُّ يتًٖ فٕ اهسدّل ( ّ ) 1اهسدّل(.) 2

* السادج الوقْه٘ي :
 هحوذ ح٘ي الْزًٖ حث٘ي علٖ طاُر - 1عثذ الرحوي عذس  .هثادٓء اإلحصاء فٖ الترت٘ح ّعلن الٌفس  ,ج , 2هكتة األقصٔ , 1981 ,ص.214
هذرس هساعذ  /طائرج
هذرس هساعذ  /طائرج

ّزارج الترت٘ح
جاهعح كرتالء – قسن الترت٘ح الرٗاض٘ح

ّ - 2دٖؼ ٖبشًٖ اهخنرٖخٕ ّضشً يضيد اهؾتٖدٔ – اهخعتٖلبح اإلضضبئٖج ّاشخخدايبح اهضبشّة فٕ تضّد اهخرتٖج اهرٖبظٖج – اهينختج
اهّعٌٖج – اهيّضل –  1999ص

 - 3الوصذر الساتق ًفسَ , ,ص.218
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الجدول() 1يتيو ػدد الخكراراح والىشة الهئويج لدرجبح الخلوين وهجهوع الخكراراح الكمي ألفراد ػيىج التحد
الفارق

درجاابح الخلويان
3

4

هجهوع الخكراراح

2

0

1

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

الرهيذج

64

24.15

121

45.66

49

18.49

21

7.92

10

3.77

265

الهديىج

62

21.52

125

43.40

61

21.18

29

10.07

11

3.82

288

تمد

55

21.65

67

26.37

75

29.53

31

12.20

26

10.24

254

الكوفج

47

24.10

75

38.46

69

35.38

37

18.97

27

13.85

195

الصىبػج

34

13.28

87

33.98

64

25

45

17.58

26

10.16

256

30

11.28

80

30.07

81

30.45

45

16.17

30

11.28

266

اإلهبن الصبدق

ٖغِر يً اهسدّل( ) 1ؽدد اهخنراراح ّاهٌشة اهيئّٖج اهيخضللج هدرسبح خلّٖى يشةخّْ األدا ،اهيِةبرٔ هالؽةة
اهضر(اهوٖترّ) هدْ فرق اهٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث ،ئذ ٌالضغ ئً اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهريٖذج كد ضلق أؽوٓ خنرار ُّةّ
(ّ )121تٌشتج يئّٖج ( )%45.66ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ ،)3شسل اكل خنرار ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )0تخنرار (ّ )10تٌشتج
يئّٖج( ، )%3.77أيب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهيدٌٖج فبٌَ ضلق أؽوٓ خنرار ُّّ(ّ )125تٌشةتج يئّٖةج ()%43.40
ّؽٌد درسج اهخلّٖى ( )3أٖظب" ّشسل اكل خنرار ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )0تخنرار (ّ )11تٌشتج يئّٖج( ،)%3.82فٕ ضًٖ
شسل اهالؽة اهضر فٕ فرٖق تود أؽوٓ خنرار هَ ُّّ (ّ )75تٌشتج يئّٖج ( )%29.53ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )2شسل اكل
خنرار ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )0تخنرار (ّ )26تٌشتج يئّٖج(،)%10.24أيب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهنّفةج فنةبً أؽوةٓ
خنرار هَ ُّ (ّ )75تٌشتج يئّٖج ( )%38.46ؽٌد درسج اهخلّٖى(ّ )3شسل اكل خنرار ؽٌد درسج اهخلةّٖى (ّ )0تخنةرار
(ّ )27تٌشتج يئّٖج(ّ،)% 13.85شسل اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهضٌبؽج أؽوٓ خنرار هةَ ُّةّ (ّ )87تٌشةتج يئّٖةج
( )%33.98ؽً درسج اهخلّٖى(ّ )3شسل اكل خنرار ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )0تخنرار (ّ )26تٌشةتج يئّٖةج()%10.16
ّأخٖرا شسل اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اإليبى اهضبدق أؽوٓ خنرار هَ ُّّ (ّ )80تٌشتج يئّٖج(ّ )%30.07ؽٌةد درسةج
اهخلّٖى( )3أٖظب" ّشسل اكل خنرار ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )0تخنرار (ّ )30تٌشتج يئّٖج( .)%11.28ئً يب ٖالضغ فةٕ
ُذا اهسدّل ئً أؽوٓ اهخنراراح كد خضللح ؽٌد درسج اهخلّٖى (ّ )3هنل اهفرق يبؽدا فرٖق تود اهذٔ شسل أؽوٓ خنرار هَ
ؽٌد درسج اهخلّٖى ( .)2أيب تلٖج درسبح اهخلّٖى فلد ختبٌٖح ؽدد اهخنراراح فِٖب يً فرٖق ئهٓ أخر.
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الجدول ()2
يتيو ػدد الهتبريبح وػدد األشواط وهجهوع درجبح الخلوين الهشجمج وهؼدالخهب لالػة الحر في فرق الكرث الطبئرث
كيد التحد
الهؼبلن اإلحصبئيج

ػدد الهتبريبح

ػدد األشواط

الفرق

هجهااوع درجاابح هؼدل درجبح الخلوين الكمي
الخلوين الكمي

الرهيذج

5

18

738

41

الهديىج

5

19

774

40.74

تمد

5

17

584

34.35

الكوفج

5

19

588

30.95

الصىبػج

5

17

551

32.41

5

18

565

31.39

اإلهبن الصبدق

ٖغِر اهسدّل( ) 2ؽدد اهيتبرٖبح اهخٕ خبظخِب اهفرق ّؽدد األشّاع اهيشسوج ّيسيّػ درسبح اهخلةّٖى اهٌلةبع اهخةٕ
ضضوح ؽوِٖب ّيؾدالخِب ،ئذ ٌالضغ ئً اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهريٖذج ئً يسيّػ درسبح اهخلّٖى اهخٕ شسوِب ُّ ( )738فةٕ
( )5يتبرٖبح ّتة ( )18شّعب" يشسال" يؾدل يلدارٍ ( ) 41درسج ،فٕ ضًٖ شسل اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهيدٌٖج ّتٌفس ؽدد
اهيتبرٖبح يسيّؽب يلدراٍ ( )774درسج فٕ ( )19شّعب ّتيؾدل ()40.74درسج ،أيب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق تود فلد شسل
يسيّؽب يلدراٍ ( )584درسج فٕ( )17شّع ّتيؾدل( )34.35درسج ،نذهم اهالؽة اهضرفٕ فرٖق اهنّفج فلد شسل يسيّؽب
يلدارٍ ( )588درسج فٕ( )19شّع ّتيؾدل( ) 30.95درسج ،أيب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهضٌبؽج فلد شسل يسيّؽب يلدارٍ
()551درسج فٕ ( )17شّع ّتيؾدل( )32.41درسج ّأخٖرا" شسل اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اإليبى اهضبدق يسيّؽةب يلةدارٍ
(ٌ )565لعج فٕ( )18شّع ّتيؾدل( )31.39درسج.
الجدول()3
يتيو هجهوع درجبح الخلوين الكمي ودرجبح الخلوين الىبجحج والفبشمج وىشتهب الهئويج
الهؼبلن إحصبئيج

اتج
اتج درجاااابح الىشااااا
هجهوع درجبح درجاااابح الىشااااا
الخلوين الكمي

الفارق

الخلااااوين الهئويج%

الخلااااوين الهئويج%

الىبجحج

الفبشمج

الرهيذج

738

728

% 98.64

10

% 1.35

الهديىج

774

763

% 98.57

11

% 1.42

تمد

584

558

% 95.54

26

% 4.45

الكوفج

588

561

% 95.41

27

% 4.59

الصىبػج

551

525

% 95.28

26

% 4.19

565

535

% 94.69

30

% 5.31

اإلهبن الصبدق
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ٖغِر اهسدّل( )3يسيّػ درسبح اهخلّٖى هيشخّْ أدا ،اهالؽة اهضر (اهوٖترّ ) اهيِبرٔ ّدرسبح اهخلةّٖى اهٌبسضةج
ّاهفبشوج ٌّشتِب اهيئّٖج هوفرق كٖد اهتضد ّاهخٕ شسوخِب فٕ خيس يتبرٖبح،ئذ ٖغِر ُذا اهسدّل تبً يسيّػ درسبح اهخلةّٖى
اهنوٕ اهخٕ شسوِب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهريٖذج ُٕ ( )738درسج نبً ٌضٖة اهٌبسضج يٌِب ُّ ( )728درسج ّتٌشتج يئّٖج
يلدارُب( )%98.64أيب اهفبشوج فلد نبٌح ( )10درسبح يشسوج ٌشتج يئّٖج يلدارُب (.)%1.35أيب يسيّػ درسةبح اهخلةّٖى
اهنوٕ هالؽة اهضر فٕ فرٖق اهيدٌٖج فنبً ( )774درسج ؽدد اهٌبسضج يٌِب ()763درسج ّتٌشتج يئّٖج يلةدارُب ()%98.57
ّاهفبشوج يٌِب ُٕ( )11درسج ّتٌشتج يئّٖج ( .)% 1.42فٕ ضًٖ نبً يسيّػ درسبح اهخلّٖى اهنوٕ هالؽة اهضر فٕ فرٖق تود
ُّ( )584درسج يسّػ اهدرسبح اهٌبسضج يٌِب ()558درسج ّتٌشتج يئّٖج يلدارُب (ّ )%95.54اهفبشوج يٌِب ُّ( )26درسج
ّتٌشتج يئّٖج ( .)% 4.45أيب اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهنّفج فلد نبً يسيّػ درسبح اهخلّٖى اهنوةٕ ُةّ ( )588درسةج
اهٌبسضج يٌِب ( )561درسج ّتٌشتج يئّٖج يلدارُب (ّ )%95.41اهفبشوج يٌِب تؾدد( )27ضبهج ّتٌشتج يئّٖةج (.)% 4.59أيةب
اهالؽة اهضر فٕ فرٖق اهضٌبؽج فلد نبً يسيّؽَ اهنوٕ هدرسبح اهخلّٖى ( )551درسج اهٌبسضج يٌِب ( )525درسج ّتٌشةتج
يئّٖج يلدارُب (ّ )% 95.28اهفبشوج يٌِب ُّ( )26درسج ّتٌشتج يئّٖج (.)% 4.19فٕ ضًٖ نبً يسيّػ درسةبح اهخلةّٖى
اهنوٕ هالؽة اهضر فٕ فرٖق اإليبى اهضبدق ُّ( )565درسج ؽدد اهٌبسضج يٌِب ( )535درسج ّتٌشتج يئّٖج يلدارُب (94.69
ّ )%اهفبشوج يٌِب تؾدد( )30درسج ّتٌشتج يئّٖج ()% 5.31
 2-4ػرض ىخبئج الؼالكج تيو ىخبئج األداء الههبري لالػة الحر (الميترو) وىخبئج الفرق تبلكرث الطبئرث لمىبشئيو وخحميمهب :
هغرط اخختبر اهفرظٖج اهذبٌٖج اهيخيذوج تّسّد ؽالكج ارختبع ذاح دالهج ئضضبئٖج تًٖ ٌخبئز األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضةر
(اهوٖترّ) ٌّخبئز اهفرق اه يشبرنج فٕ دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ فٕ اهؾراق تبهنرث اهعبئرث  ،اشخخدى اهتبضد كبًٌّ
االرختبع (شتٖريبً) كبًٌّ اهرخة هيؾبهسج ٌخبئز اهتضد ئضضبئٖب" يً اسل اهخّضل ئهٓ يؾرفج ٌّػ ّعتٖؾج اهؾالكج تٌِٖيب ّ،نيب
ُّ يتًٖ فٕ اهسدّل( . )4الجدول()4
يتيو درجبح الخلوين الىبجحج لالػة الحر وهؼدالخهب وخرخيتهب والخرخية الىهبئي لمفرق كيد التحد وكيهخي(ر) الهحشوتج والجدوليج
الهؼبلن اإلحصبئيج

درجااابح هؼدل درجبح الخلوين خرخيااة هؼاادل خرخية الفارق كيهج (ر)
الخلاااوين الىبجحج

اوين الىهبئي
ابح الخلا
درجا

الفارق

الىبجحج

الىبجحج

الرهيذج

728

40.44

1

1

الهديىج

763

40.16

2

2

تمد

558

32.82

3

5

الكوفج

561

29.63

6

6

الصىبػج

525

30.88

4

3

535

29.72

5

4

اإلهبن الصبدق

كٖيج(ر) اهسد ّهٖج =(  ) 0.811ؽٌد يشخّْ دالهج (ّ )0.05خضح درسج ضرٖج ()4
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ٖغِر اهسدّل( )4يسيّػ د رسبح اهخلّٖى اهٌبسضج ّيؾدالخِب ٌّشتِب اهيئّٖج اهيخضللج ٌّخبئز اهفرق فٕ أداُ ،ذٍ اهيِبرث ٌّخٖسخِب اهٌِبئٖج فٕ
اهدّرٔ،ئذ ٌسد ئً فرٖق اهريٖذج كد أضرز اهيرختج األّهٓ فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر ّشسل يسيّؽب هدرسبح اهخلّٖى اهٌبسضج يلةدارٍ ()728
درسج ّتيؾدل ( ) 40.44درسج ّفٕ خيس يتبرٖبح ّ ،نذهم أضرز اهيرختج األّهٓ فٕ اهدّرٔ.أيب فرٖق اهيدٌٖج فٌالضغ اٌَ اضخل اهيرختج اهذبٌٖج فٕ
األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر ئذ توغ يسيّػ درسبح اهخلّٖى اهٌبسضج ( )763درسج ّتيؾدل( )40.16درسج  ،فظال" ؽً اضخالهَ اهيرختج اهذبٌٖج فةٕ
اهدّرٔ نذهم ،فٕ ضًٖ ٌسد أً فرٖق تود اهذٔ أضرز اهيرختج اهخبيشج فٕ اهدّرٔ سب ،فٕ اهيرختج اهذبهذج فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضةر ئذ توةغ
يسيّػ درسبح اهخلّٖى اهٌبسضج()558درسج ّتيؾدل ( ) 32.82درسج ،أيب فرٖق اهضٌبؽج فلد اضخل اهيرختج اهذبهذج فٕ اهدّرٔ ئال اٌةَ سةب ،فةٕ
اهيرختج ا هراتؾج فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر ّذهم يً خالل خشسٖوَ هيسيّػ درسبح اهخلّٖى اهٌبسضج اهتبهغج ( )525درسج ّتيؾةدل ()30.88
درسج ،فٕ ضًٖ ٌسد ئً فرٖق اإليبى اهضبدق شسل يسيّؽب" هدرسبح اهخلّٖى اهٌبسضج يلدارٍ( )535درسج ّتيؾدل()29.63درسج ييب أُوَ أً ٖضخل
اهيرختج اه خبيشج فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر ئال اٌَ سب ،تبهيرختج اهراتؾج فٕ اهخرخٖة اهٌِبئٕ هوفرق تبهنرث اهعبئرثّ،أخٖرا اضخل فرٖةق اهنّفةج
اهيرختج اهشبدشج فٕ اهخرخٖة اهٌِبئٕ هودّرٔ ،فظال" ؽً اضخالهَ اهيرختج اهشبدشج أٖظب" فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر أٖظب ئذ شسل يسيةّػ
درسبح اهخلّٖى اهٌبسضج ( )561درسج ّتيؾدل ( ) 29.72درسجّ ،يً خالل اشخخداى كبًٌّ االرختبع اهرخة(شتٖريبً) ٌسد كٖيج (ر) اهيضشّتج تًٖ
خرخٖة اهفرق فٕ اهدّرٔ ّخرخٖتِب فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر كد غِرح تلٖيج يلدارُب( ُّٕ )0.829انتر يةً كٖيخِةب اهسدّهٖةج اهتبهغةج
( )0.811خضح درسج ضرٖج (ّ )4ؽٌد يشخّْ دالهج ( ) 0.05ييب ٖدل ؽوٓ ّسّد ؽالكج ارختبع يؾٌّٖج ؽبهٖج تًٖ خرخٖة ٌخبئز اهفرق فٕ اهةدّرٔ
ٌّخٖسخِب فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر تبهنرث اهعبئرث ّتِذا ٖخضلق اهفرط اهذبٌٕ يً اهتضد.
 3-4هىبكشج الىخبئج:
يً خالل يبخى ؽرظَ فٕ اهسداّل ( )3،2،1أغِرح اهٌخبئز ّسّد ٌشتج يئّٖج يختبٌٖج هةألدا ،اهيِةبرٔ هالؽةة اهضةر
(اهوٖترّ) يً فرٖق ألخر ّهى ٖلخضر ُذا اهختبًٖ ؽوٓ اهٌشة اهيئّٖج ّئٌيب أٖظب هؾدد اهخنراراح فٕ درسبح اهخلةّٖى اهخبضةج
تبألدا ،اهيِبرٔ هِذا اهالؽة ّيؾدالخِبّٖ ،ؾزّ اهتبضد شتة غِّر ُذٍ اهٌخبئز ئهٓ ؽدث أشتبة ُّٕ -:
 -1ئً اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) فٕ فرٖلٕ اهريٖذج ّاهيدٌٖج اغِرا يشخّْ أدا ،يِبرٔ سٖدا فٕ سيٖؼ يتبرٖبخِيب ّأنذر يً تلٖج
اهفرق اهخٕ هؾتب يؾِب ُذٍ دالهج ّاظضج ؽوٓ أُيٖج ّدّر اهالؽة اهضر(اهوٖترّ) ئذ ترز دّرُيب اهّاظص ؽٌةد فةّز ُةذًٖ
اهفرٖلًٖ فٕ سيٖؼ يتبرٖبخِيب ئذ ئً" اهالؽة اهضر يِيخَ اهرئٖشج زٖبدث فبؽوٖج اهدفبػ فةٕ اشةخلتبل اإلرشةبل ّاهةدفبػ ؽةً
اهيوؾة"، 1

نيب ئً ُذًٖ اهالؽتًٖ (اهوٖترّ) ٖيخونبً يِبراح دفبؽٖج سٖدث ييب ٖؾزز اهذلج هدِٖيب فٕ أذٌب ،اهؾيل اهةدفبؽٕ أّ

ّاستبخِيب اهدفبؽٖج اهخٕ كبيب تِيب ّاهذٔ اٌؾنس اٖسبتٖب ؽوٓ األدا ،اهيِبرٔ هوفرٖلًٖ ننل ّخرخٖتِيب فٕ اهدّرٔ ئذ ئً " خضلٖق
ئٌسبزاح ذاح يشخّْ ؽبل ٖخعوة خّافر كدر يٌبشة ّيشخير يً اإلؽداد اهتدٌٕ ّاهيِبرٔ ّاهٌفشٕ ّاهؾلوةٕ"2فظةال" ؽةً
اؽخيبد ُذًٖ اهفرٖلًٖ ؽوٓ يتدأ اهخخضص فٕ اشخلتبل اإلرشبل ّاهدفبػ ؽً اهيوؾة ؽوٓ اهالؽة اهضر(اهوٖتةرّ) ييةب سؾوةَ

 - 1االتحاد القطر للكرج الطائرج .هصذر سثق ركرٍ,ص.9
2

-اهِبى ؽتد اهرضيً .دراشج يلبرٌج هتؾط اهيخعوتبح اهيِيج فٕ اهخفّق اهرٖبظٕ هونرث اهعبئرث ّؽالكخِب تشيخّْ األدا ،اهيِبرٔ

تًٖ فرق اهيدارس اهرٖبظٖج تسيِّرٖج يضر اهؾرتٖج،يسوج تضّد اهخرتٖج اهرٖبظٖج ،سبيؾج اهزكبزٖق:نوٖج اهخرتٖج
اهرٖبظٖج،اهؾدد،37،1995ص.124
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ٖخضيل اهيشإّهٖج ؽوٓ ؽبخلَ فٕ يِبيَ اهدفبؽٖج شّا ،تؾيوٖج اشخلتبل اإلرشبل أّ اهدفبػ ؽً اهيوؾة ،ئذ ئً خضيل اهيشإّهٖج يً
اهشيبح اهيِيج اهخٕ ٖسة أً خخشى تِب شخضٖج اهالؽة هضر (اهوٖترّ)ئذ خسؾوَ ٖخيخؼ تبهذلج تبهٌفس ّذلج اٗخرًٖ تَ .

1

-2كوج خرنٖز اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) هدْ تلٖج اهفرق األخرْ فٕ أذٌب ،أدائَ اهيِبرٔ اهدفبؽٕ األير اهذٔ سؾل فركِى خفلد اهنذٖر
يً اهٌلبع ّيً ذى خشبرخِب هويتبرٖبح اهخٕ خبظُّبّٖ،ؾزّ اهتبضد شتة ذهم ئهٓ كوج ايخالم اهالؽة اهضر (اهوٖترّ ) فٕ ُذٍ
ا هفرق ئهٓ يّاضفبح يِبرٖج سٖدث يؼ كوج اشخخداى اهيدرتًٖ اهخيبرًٖ اهخبضج تِذا اهالؽة ّكوج االُخيبى تؤؽدادٍ ئؽدادا سٖدا
فٕ اهخخضص خالل اهّضداح اهخدرٖتٖج يِبرٖب ّتدٌٖب األير اهذٔ شبُى أّ اٌؾنس ّتشنل نتٖر ؽوٓ ٌخبئز ُذٍ اهفرق ّيً ذةى
خرخٖتِٖب فٕ اهدّرٔ،ئذ ئً ؽدى أّ كوج االُخيبى تخدرٖة اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) يِبرٖب ّنذهم تبهسبٌة اهتدٌٕ اهخبص تَ ٖإدٔ
ئهٓ خراسؼ يشخّْ األدا ،هَ فٕ نوِٖيب ّذهم هالرختبع اهّذٖق تٌِٖيب ّتبهخبهٕ اذر ُيب اهّاظص فٕ يسيل األدا ،اهنوٕ ئذ ّٖسد"
خراتع ّذٖق تًٖ اهيِبراح اهضرنٖج ّاهضفبح اهتدٌٖج اهخٕ ٖنخشتِب اهالؽة فٕ ؽيوٖج اهخدرٖة" 2فظال" ؽً ذهةم فةاً " يةً
اهيلّيبح ّاهيخعوتبح اهخٕ ٖضخبسِب ُذا اهالؽة هٌسبش اهييبرشج ّاهخفّق فٕ هؾتج اهنرث اهعبئرث ُٕ اهوٖبكج اهدٌٖج اهؾبهٖج إلخلبً
اهيِبراح األشبشٖج اهخبضج تَ".

3

-3كوج ّسّد اهالؽة اهضر (اهوٖترّ) اهذٔ ٖسٖد األدا ،اهيِبرٔ اهدفبؽٕ ّاهذٔ تبشخعبؽخَ ئرسبػ اهنراح ّاالشخفبدث يٌِب فةٕ
تٌب ،يرنتبح ُسّيٖج سدٖدث ّاهذٔ كد ال ٖنًّ فٕ أضشً ضبالخَ اهتدٌٖج ّاهيِبرٖج ّاهٌفشٖج إلٌسبز ُذٍ اهيِيج ،الً "ّاستةبح
اهالؽة اهوٖترّ(اهضر) ُٕ ّاستبح دفبؽٖج ضرفج" 4فظال" ؽً ئً ظؾف اهوٖبكج اهتدٌٖج خإذر تشنل نتٖر فٕ شةرؽج ضرنةبح
اهالؽة اهضر ( اهوٖترّ) ّاهخٕ ٖضخبسِب تبشخيرار هيخبتؾج ّاستبخَ اهدفبؽٖج ألٌَ ٖخعوة يٌَ اهيخبتؾج اهسبدث هونراح أّ اهضةبالح
اهدفبؽٖج ّؽوَٖ أً ٖخضرم تشنل يشخير هيضبّهج يخبتؾج اهنرث ّاهضٖوّهج دًّ شلّعِب فٕ ارط يوؾتَ.
ّيً خالل يبخى ؽرظَ فٕ اهسدّل ( )4أغِرح ٌخبئز ُذا اهسدّل ّسّد ؽالكج ارختبع يؾٌّٖج ذاح دالهج ئضضةبئٖج
تًٖ خرخٖة اهفرق اهٌِبئٕ فٕ اهدّرٔ ّخرخٖتِٖب فٕ يشخّْ أدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضةر (اهوٖتةرّ) ئذ ٌسةد ئً كٖيةج (ر)
اهيضشّتج سب،ح انتر يً كٖيخِب اهسدّهٖج ُّذا ٖ دل ؽوٓ أُيٖج ّدّر ُذا اهالؽة فٕ اهيتبراث ّيً ذى ٌخبئسِب ئذ خؾد يِبراخَ
اهدفبؽٖج ّيً ظيً يِبراح أشبشٖج هِب ؽالكج ّ اذر يتبشر فٕ خغٖٖر ٌخبئز اهيتبرٖبح ،ئذ ئً ارخفبػ اهٌشة اهيئّٖج اهٌبسضةج
هضبالح اهيخبتؾج اهدفبؽٖج هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ٖخى يً خالل اشخذيبر اهالؽة هِذٍ اهضبالح اهخٕ خشٌص هَ فٕ أذٌب ،اهيتبرٖةبح
األير اهذٔ ٖإدٔ ئهٓ خضشًٖ ٌخبئز فرٖلَ اهٌِبئٖج ّذهم تّاشعج اهخدرٖة اهيشخير ؽوٓ أدا ،اهيِبراح اهدفبؽٖج اهتضخج فٕ أذٌةب،
اهّضداح اهخدرٖتٖج ئذ ئً "االشخيرار تبهخدرٖة ٖعّر ٖرفؼ كبتوٖج اهيشخّْ ،5".فظال" ؽً ذهم فبً " اهخدرٖة اهرٖبظٕ ِٖةدف
ئهٓ اهّضّل تيشخّْ اهالؽة ئهٓ أفظل درسج يينٌج فٕ ٌشبعَ اهخخضضٕ".

1
2

6

 اضيد ؽزح راسص .أضّل ؽوى اهٌفس، ،ع ، 11اهلبُرث :دار اهيؾبرف ،1977 ،ص.161 -يفخٕ ئتراُٖى ضيبدث .اهخدرٖة اهرٖبظٕ اهضدٖد،خخعٖع ،خٌغٖى ،كٖبدث  ،اهلبُرث  :دار اهفنر اهؾرتٕ،1998،ص.199

3

ّٖ -شف يضيد  .ترٌبيز خدرٖتٕ يلخرش هخٌيٖج اهلّث اهييٖزث تبهشرؽج ّخؤذٖرٍ ؽوٓ نفب،ث تؾط اهيخغٖراح اهّغٖفٖج هٌبشئ اهنرث

4

 -االخضبد اهؾرتٕ هونرث اهعبئرث .اهلبًٌّ اهدّهٕ هونرث اهعبئرث .اهتضرًٖ.2004،

6

-أير اهلل اهتشبعٕ .أشس ّكّاؽد اهخدرٖة اهرٖبظٕ  ،يضر  :يٌشؤث اهيؾبرف ،1998،ص.53

اهعبئرث ،يسوج تضّد اهخرتٖج اهرٖبظٖج ،سبيؾج اهزكبزٖق  :نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج ،اهؾدد.36،1995،33

 -5نّرح يب ٌٖل (خرسيج )ؽتد ؽوٕ ٌضٖف  .اهخؾوى اهضرنٕ ،ع،2اهيّضل :يدٖرٖج دار اهنخة هوعتبؽج ّاهٌشر،1987،ص.292
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 -5االشخىخبجبح والخوصيبح:
 1-5االشخىخبجبح:
يً خالل اهٌخبئز اهخٕ ضضل ؽوِٖب اهتبضد ّذهم يً خالل يالضغخَ هيتبرٖبح دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ
تبهنرث اهعبئرث ّاالشخخداى اهيٌبشة هوّشبئل اإلضضبئٖج خى اهخّضل ئهٓ االشخٌخبسبح اٗخٖج -:
 .1اهٌشتج اهيئّٖج هوٌلبع اهخٕ شسوح يً خالل اهخعتٖق اهٌبسص هألدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ)كٖبشةب" ئهةٓ
يسيّػ اهٌلبع اهنوٖج اهيشسوج نبٌح ٌشة ظؾٖفج ّغٖر سٖدث.
 .2ؽدى اشخلرار اهٌشة اهيئّٖج هألدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) فٕ سيٖؼ اهيتبرٖبح اهخٕ خبظةخِب اهفةرق
خالل دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث.
 .3غِر الؽتب فرٖلٕ اهريٖذج ّ اهيدٌٖج فٕ أضشً ضبالح األدا ،اهيِبرٔ هِيب يً خالل اهٌشة اهيئّٖج اهخٕ شسوح
هؾدد اهضبالح ييب اُوِيب الضخالل اهيراخة األّهٓ ّاهذبٌٖج فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ّنذهم فٕ
تعّهج اهدّرٔ.
 .4غِّر ظؾف ّاظص فٕ األدا ،اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ)يً كتل سيٖؼ الؽتٕ فرق األٌدٖةج األخةرْ
اهيشبرنج فٕ دّرٔ أٌدٖج اهدرسج اهييخبزث هوٌبشئًٖ تبهنرث اهعبئرث.
ّ .5سّد ؽال كج ارختبع يؾٌّٖج داهج ئضضبئٖب"تًٖ ٌّخبئز اهفرق فٕ دّرٔ أٌدٖج اهدرسج األّهٓ هوٌبشةئًٖ تةبهنرث
اهعبئرث.
 2-5الخوصيبح:
 .1ظرّرث األخذ تيتدأ اهفردٖج فٕ اهخدرٖة،ئذ التد يً خدرٖة اهالؽة اهضر(اهوٖترّ) خدرٖتب خبضب.
 .2االُخيبى ّاهخرنٖز فٕ اهيرختج األّهٓ ؽوٓ اإلؽداد اهيِبرٔ هالؽة اهضر (اهوٖترّ) ؽوٓ نل اهيِبراح اهدفبؽٖج.
 .3ظرّرث اؽداد اهالؽة اهضر(اهوٖترّ) تدٌٖب ٌّفشٖب ّخؾزٖز ذلخَ تٌفشَ هٖإدٔ يِيبخَ اهدفبؽٖج تٌسبش.
 .4ظرّرث ئسرا ،اخختبراح يِبرٖج ّتدٌٖج دّرٖج هالؽة اهضر(اهوٖترّ) هخلّٖى يشخّْ األدا ،اهيِبرٔ اهةدفبؽٕ
(اشخلتبل اإلرشبل ّاهدفبػ ؽً اهيوؾة) هَ.
 .5اهؾيل ؽوةٓ اشةخخداى ّشةبئل ّأدّاح خدرٖتٖةج يٌبشةتج خخٌبشةة ّيخعوتةبح األدا ،اهيِةبرٔ هالؽةة
اهضر(اهوٖترّ)ّيّانتج اهخعّٖر اهنتٖر فٕ اهيِبراح األشبشٖج ّخبضج تؾد اهخؾدٖالح اهخٕ أسراُب االخضبد اهدّل
هوؾتج.
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الهمحق ()1
اشخهبرث خلوين األداء الههبري لالػة الحر(الميترو) تبلكرث الطبئرث
اهفرٖق اهيلبتل-:

اهفرٖق-:

خبرٖخ اهيتبراث-:

ركى اهيتبراث-:

اهيوؾة-:

اشى اهيلّى-:
درجابح الخلويان
الشوط

4

3

2

األول
الذبىي
الذبلد
الراتغ
الخبهس
الهجهوع
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