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 ةـــالرٌاض ومـــلعل العلمٌة المجلة
 

 فقرة تعريفية باجمللة ونشأتها:

 مطػراظشقخ مواصؼمجمؾسمجاععة م)م مرضؿ مبؿارؼخم178جبؾلؿف مسؾلمعقاصؼةمجمؾسمطؾقةم2020/م1/م28( مبـاءا م

مرضؿم) مبؿارؼخ172اظرتبقةماظرؼاضقةم ماظرتبقةمظؽؾقةممحمؽؿةاضؾقؿقةمجمؾةمسؾؿقةمسؾلماصدارمم2019/م10/م14(

ماظؾققثمأوماظدراداتم,محقثماظرؼاضقة اظيتمجيرؼفامأوميفمجمالمسؾقمماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضةموتـشرمصقفا

مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمأو مجفقرؼةمنيمباىفاتماٌكؿؾػةمعـمداخؾماظؾاحـتؼدممعـماظيتممؼشرتكمصكمإجرائفا

ماظعربقة مخارجفامعصر مانمأو مدوظل,مطؿا مترضقؿ مورضلمظف ماظؽرتوغلمواصدار ماصدار مبقجقد ماجملؾة ممتؿاز ,مطؿا

ماٌؿكصصنيميفمجمالماظرتب ماظعربقةمظؾؿفؾةمػقؽةمادؿشارؼةمعـمطؾار قةماظرؼاضقةمسؾلمعلؿقيممجفقرؼةمعصر

ماجملؾسماالسؾلم مضؾؾ معـ ماظػقصماٌعؿؿدؼـ ماسضاء مضؾؾ معـ ماظعؾؿقة ماالحباث مهؽقؿ موؼؿؿ ماظعربل, واظقرـ

 ظؾفاععاتموبعضماالداتذةماٌؿؿقزؼـميفمسؾقمماظرؼاضةماالجاغبمواظعرب.

 

 

 

 ماظرؼاضةم. اظؾدغقةموسؾقمغشرماظؾققثماظعؾؿقةميفمجمالماظرتبقةم

 اٌشارطةميفمتشفقعموتـشقطمحرطةماظؾقثماظعؾؿل. 

 م اظرؼاضة هؼقؼمإضاصةمجدؼدةمسؾكماظلاحةماظعؾؿقةميفمجماالتماظرتبقةماظؾدغقةموسؾقم. 

 موسؾقم ماظؾدغقة ماظرتبقة ميف ماظدراداتمواألحباثماظعؾؿقة موتعزؼز ماٌلؿقىماحملؾكمواإلضؾقؿلم اظرؼاضة غشر سؾك

 واظدوظل.

 مباٌلؿقىماظعؾؿلمظألحباثميفمجمالماظرتبقةماظؾدغقةموسؾقم حبقثمتالئؿمدققماظعؿؾماحملؾلم اظرؼاضة االرتؼاء

 واإلضؾقؿلمواظدوظل.

 المتفدفماجملؾةماىلمهؼقؼماظربحماٌاديم,محقثمؼؿؿـؾمشرضفاميفمغشرماظؾققثماظعؾؿقةميفمختصصاتماظرتبقةم

 نيمعـماٌصرؼنيمواالجاغبمم.ـاظؾاحؾؿقةمععممجقعماظرؼاضةم,موتقثقؼماظروابطماظع اظؾدغقةموسؾقم

دسؿمتـظقؿمغدواتموعؤمترمسؾؿلمدوريمظؾؽؾقةمعـمخاللمدسؿماجملؾةمجزءمعـمتؽاظقػمسؼدمػذهماظـدواتمواٌؤمتراتم

ماظعؾؿقة.

م

م

 الوجلة اهذاف
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 ماظـػسم مسؾؿ ممجعقة مسـ ماظصادر ماظـشر مطؿقب محددػا ماظيت مظؾؿعؾقؿات ماظؾققث موغشر مطؿابة مسؿؾقة ختضع

م.American psychological Association (APA)األعرؼؽقةم

ماظصػقةماألوىلمظؾؾقثمتشؿؾمصؼطمسؾك:

 واٌلؿكماظقزقػلمواظؿكصصمواىاععةمواظؽؾقة.ماظؾاحـقناظؾاحثمأومسـقانماظؾقث,موؼؽؿبمأدػؾماظعـقانمادؿم 

 هررماظؾققثماٌؼدعةمظؾؿفؾةماظعؾؿقةمباظؾغةماظعربقةمأوماظؾغةماإلنؾقزؼةموتؾدأممبؾكصماظؾقثمباظؾغةماظعربقةم

ماظؾقثموأػؿقؿف م)عؼدعة مجاغؾقة مسـاوؼـ مبدون مؼؾل معا مسؾل مأدواتمموؼشؿؾ ماظؾقثمووصػفا, مسقـة وػدصف,

مواضقةم مبطرؼؼة موذظؽ ماظؿطؾقؼات مأو ماظؿقصقات مأػؿ موطذظؽ موعـاضشؿفا, ماظـؿائج مأػؿ موهدؼدػا, اظؼقاس

م محدود ماٌؾكصميف مظؽؾؿات ماألضصك موايد ماظؾغةمم200وخمؿصرة, موعؾكصمسؽس ماظؾقث مظغة مبـػس طؾؿة

 اٌؽؿقبمبفاميفمغفاؼةماظؾقث.

 أخذماظشؽؾماظعاممواظذيمميرمباًطقاتماظؿاظقةمبصػةمساعةمووصؼامظطؾقعةماظؾقث,مؼأنمؼراسكميفمطؿابةماظؾقثم

 وذظؽمبادؿكدامماظعـاوؼـماظؿاظقة:م

 عؼدعة:متضؿـمسرضمعشؽؾةماظؾقثموػدصفاموصروسفام)إنموجدت(,موعراجعةمخمؿصرةمألػؿماظدراداتم

ماظقثقؼةماالرتؾاطممبقضقعماظؾقث.

 ماالجراءات م ممتصػ: مبفا مضام ماظيت ماالجراءات مأو معشؽؾةمماظؾاحـقناظؾاحث مظدرادة ماٌلاسدؼـ( )أو

 بصورة واضحة ومحدده وٌضم العناوٌن الفرعٌة التالٌة: اظؾقث

معؿغرياتم - مأؼة مإىل مباإلضاصة ماخؿقارػا موررؼؼة موهدؼدػا موصػفا ماظؾقث: جمؿؿعموسقـة

 ضدمترتؾطممبـاضشةماظـؿائج.مػاعةموبصػةمخاصةمتؾؽماٌؿغرياتماظيتماظؾاحـقنأخريمؼراػام

موضعم - مؼؿؿ متعددػا محاظة مويف موعراجعفا, موحدودػا موهدؼدػا موصػفا ماظؼقاس: أدوات

 سـاوؼـمصرسقةمجاغؾقفمظؽؾماداةمعـمػذهماالدوات.

 معـاضشةم مطذظؽ مميؽـ مطؿا مواألذؽال, مباىداول ماالدؿعاغة ماظؾقثمعع مغؿائج مسرضمأػؿ مؼؿؿ اظـؿائج:

 سرضماظـؿائجموعـاضشؿفا.ماظـؿائجموسـدئذمؼؽقنماظعـقان

 ماظؾقثمماالدؿكالصات مسـفا مأدػر ماظيت مواظؿقصقات ماالدؿكالصات مأػؿ متؼدؼؿ مؼؿؿ واظؿقصقات:

 واٌلؿؿدةمأدادامعـماظـؿائجماهلاعةماٌؾاذرةمظؾؾقث.

 اٌراجع 

 ضعمتقضعماىداولميفمعنتماظؾقثموالمتردؾمطؿؾػاتمعـػصؾة,موؼشارمإظقفاميفمعقضعماالدؿداللمبفامأومأضربمعق

مهلاميفماظؾقثموتؽؿبماظعـاوؼـماظقصػقةماٌـادؾةمظؾصػقفمواألسؿدة.

 معقضعم ميف مإظقفا مواإلذارة معـفا, مظؽؾ مسـقان مطؿابة معع مباظرتتقب, مواظردقم مواظصقر ماألذؽال مترضقؿ جيب

 االدؿداللمبفامعـماظؾقث,مطؿامجيبمأنمتقضعميفمعؽاغفاممبنتماظؾقثموالمتردؾمطؿؾػاتمعـػصؾة.مم

 م موؼؼدم م, ماجملؾة مرئقسمهرؼر م/ ماظدطؿقر ماألدؿاذ ماظلقد ماظدراداتمبادؿ ماظؾققثمأو أصؾمماظؾاحـقنتردؾ

 Microsoft)(معؽؿقبةمسؾكمبرغاعجم14صقر(مرؾؼامظشروطماظـشرميفماٌادةم)م3اظؾقثمطاعاًلمباٌرصؼاتمعـم)
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word)بـقعمخطمم(Simplified Arabic)(مسؾكمورقمعؼاسم14حبفؿم)م(A4)سؾكموجفمواحد,مم

دطرميفماظصػقةم,مباإلضاصةمإىلمم24دؿمعـممجقعمجقاغبماظقرضةموأالمؼزؼدمسددماألدطرمسـمم3وترتكمعلاصاتم

محيؿقيماظؾقثماظـفائلمظؾـشر. (CD)تؼدؼؿم

 جفةمداخؾمأومخارجممأيبأنماظؾقثماٌؼدممملمؼـشرمعـمضؾؾميفمماظؾاحـقناظؾاحثمأومؼصاحبماظؾقثمإضرارمعـم

 ظعربقة.مجفقرؼةمعصرما

 ؼؿؿمإسدادممنقذجممبعرصةمػقؽةمهرؼرماجملؾةمظـؼؾمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمعـماٌؤظػمظؾـاذرميفمحاظةمضؾقلمغشرم

 نيماظقاضعل.اظؾاحـاظؾقثموإعضاءم

 .ؼؿؿمإردالماظؾقثمظؾؿراجعةمظألثـنيمعـماحملؽؿنيمعـمجاععاتمخمؿؾػة 

 اظـؿقذجماٌعدمعـمػقؽةماظؿقرؼرمعدسؿًامباٌربرات,مخاللمؼؾدىماحملؽؿمبرأؼفميفمعدىمصالحقةماظؾقثمظؾـشرميفم

 ؼقم(معـمتارؼخمإردالماظؾقثماظقف.م15)

 العلوية الوجلة في والنشر التحكين رسوم

 

 :العلمٌة رسوم التحكٌم بالمجلةأوالً: 

 (م معؾؾغ مهصقؾ مضابؾةم400ؼؿؿ مشري ماظعربقة معصر ممجفقرؼة مداخؾ ماظؾقثمعـ مهؽقؿ مردقم معصري مجـقف )

مظالدرتداد.

 (مدوالرمأعرؼؽلمأومعامؼعادهلامردقممهؽقؿماظؾقثمعـمخارجممجفقرؼةمعصرماظعربقةم100ؼؿؿمهصقؾمعؾؾغم)

مشريمضابؾةمظالدرتداد.

 إذاموردمأحدماظؿؼارؼرماجيابقامواالخرمدؾؾقامؼردؾماظؾقثماىلمحمؽؿمثاظثموؼعؿربمتؼرؼرماحملؽؿماظـاظثمغفائقا.م

(مدوالرم50(مجـقفامعصرؼامعـمداخؾمعصرمأومعؾؾغم)200ظقػماظؿقؽقؿمبقاضعم)تؽاماظؾاحـقناومماظؾاحثوؼؿقؿؾم

 عـمخارجمعصر.ماظؾاحـقناعرؼؽلمأومعامؼعادهلامباىـقةماٌصريمظؾؾاحثماوم

 النشر بالمجلة: رسومثانٌاً: 

 (600ؼؿؿمهصقؾمعؾؾغم) (مجـقف10(مصػقةماألوىلموؼلددمعؾؾغم)20جـقةمعصريمعؼابؾماظـشرماظؾقثمسـماظـم)م

معصريمسـمطؾمصػقةمإضاصقةمظؾؾاحـنيمعـمداخؾممجفقرؼةمعصرماظعربقة.

 مسؾكمغشرماحباثفؿمبشرطماالمؼؽقنم50عـمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةماٌعاوغةمباظؽؾقةمخصؿمماظؾاحـقنميـحم%

 ػـاكمباحثمعـمخارجماظؽؾقة.

 (مصػقةماألوىلموم20سـماظـم)م(مدوالرمأعرؼؽلمأومعامؼعادهلامباىـقةماٌصري,موذظؽ100ؼؿؿمهصقؾمعؾؾغم)م

م) معؾؾغ مخارجم5ؼلدد مظؾؾاحـنيمعـ مإضاصقة مصػقة مطؾ ماٌصريمسـ مباىـقة مؼعادهلا معا مأو مأعرؼؽل مدوالر )

 مجفقرؼةمعصرماظعربقة.

 اظؾقثماٌؼدممعـمادؿاذمالمحيؽؿموؼـشرميفماجملؾةمبعدمعراجعةماظشروطماظشؽؾقةمظؾـشرموددادماظردقمماٌؼررة.ميفم

اظؾقثمإذامطانمعؼدممعـمادؿاذموعشرتكمععفمادؿاذمعلاسدماومعدرسمأومععاوغلماسضاءمػقؽةمحنيمؼؿؿمهؽقؿم

 اظؿدرؼسماومباحثمعـمخارجمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.
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 (مجـقةم200هددماالذرتاطاتماظلـقؼةمظألصرادمأوماهلقؽاتمظؾراشؾنيميفمايصقلمسؾكماصداراتماجملؾةمبقاضعم)

 امباىـقةماٌصريمباظـلؾةمظغريماٌصرؼني.(مدوالرماومعامؼعادهل50ظؾؿصرؼنيمأوم)

 تدسؿماجملؾةمتؽاظقػمسؼدماظـدواتمواٌؤمتراتماظعؾؿقةماظيتمتعؼدػاماظؽؾقةمعـماظرصقدماٌؿؾؼلميفمحلابماجملؾةم

 وذظؽمبعدمعقاصؼةمجمؾسمادارةماجملؾةموجمؾسماظؽؾقة.

 العلمٌة:بالمجلة تنسٌق االبحاث  رسومثالثاً: 

 (50ؼؿؿمهصقؾمعؾؾغم) مـقةمعصريمعؼابؾمتـلقؼماظؾقثماظقاحدمباجملؾةج
 

 

م

مواظػؽرؼةم ماظعؾؿقة مأبـائفا مضدرات مإىل مؼرجع متػقضفا مأن مأدرطت ماألعؿ مأن مإىل مترجع ماظعؾؿل ماظؾقث مأػؿقة ان

م مزفر موتداخؾفا, مبف ماىفاتماٌرتؾطة موتعدد ماظؾقثماظعؾؿل ماظيتمحيؿؾفا مظؾؿؽاغة موغظرًا مأخالضقاتم"واظلؾقطقة; سؾؿ

مم "اظؾقثماظعؾؿل ماظؾقثماظعؾؿلموتـظقؿف ماظعالضاتمبنيماألررافموذظؽمظقلاسدميفمتطقر موضقاغنيمهؽؿ ووضعمضقاسد

موعـعمأيمتالسبمأومادؿغاللم مؼضؿـمدريماظعؿؾقةماظؾقـقةمباٌلارماظصققحمظؿقؼقؼماألػدافماٌرجقة اٌشارطةمصقف,ممبا

 ظؿقؼقؼمعصاحلمورشؾاتمذكصقة.م

 :وفٌما ٌلً عرض ألخالقٌات النشر الخاصة بالمجلة

ووـبماغؿقاهلامأومدرضؿفا,موسدممادؿكداممأيمبقاغاتمأومغؿائجمشـريمعـشـقرةمدونمممغلبماآلراءماظعؾؿقةمألصقابفام .1

 .اظرجقعمإىلمصاحؾفا

 احرتامماٌؾؽقةماظػؽرؼةمعـمبراءاتماخرتاعموحؼققمغشر. .2

 .األعاغةمواظدضةميفمتقثقؼماظؾقاغاتمواظـؿائجموهؾقؾفاموغشرػا,مدونمطذبمأومتضؾقؾمأومخداع .3

 .سؾكمتؼؾقؾماألخطاءماظؾشرؼةمواٌـففقةمإىلمحدػاماألدغكايقطةموسدمماإلػؿال,مواظعؿؾم .4

 .سدمماظؿققزمأوماظؿالسبمبؿصؿقؿماظعؿؾقةماظؾقـقةموهؾقؾماظؾقاغاتموسرضفا .5

 .وتؼؾؾماظـؼدماظؾـاءماظؾاحـقناالغػؿاحقةموعشارطةماظؾقاغاتمواظـؿائجمععم .6

 .احرتامماًصقصقةمواحملاصظةمسؾكمدرؼةماٌعؾقعات .7

 .وإصادةماظؾشرؼةموظقسمظؾقصقلمسؾكمعصاحلمذكصقةمصؼطاظـشرمبفدفماظؿطقؼرم .8

 .واظزعالءميفماظعؿؾ,موإسطاءماظؿؼدؼرمواظشؽرمٌـمؼلؿقؼماظؾاحـقناحرتامم .9

 .وتعزؼزمضدراتفؿمومتؽقـفؿمعـماختاذمضراراتفؿمبأغػلفؿماظؾاحـقنعلاسدةم .10

 .حباثمواظدراداتماظعؾؿقةاالظؿزاممباٌلؤوظقةماجملؿؿعقةمواظلعلمظؿطقؼرماجملؿؿعموحؾمعشاطؾفمعـمخاللماأل .11

 .وـبماظؿؿقزماظعـصريماظؼائؿمسؾكماىـسمأوماظعرقمأوماظدؼاغةمبنيماظزعالءمأوماظطؾؾة .12

 .االظؿزاممباظؼقاغنيمواألغظؿةماظيتموضعؿفاماٌؤدلاتمواىفاتماٌـظؿةمظألحباثماظعؾؿقة .13

 .ادؿكدامماٌقاردماٌؿاحةمحبؽؿةمإلنازماألػدافماٌرجقة .14

اخالقيات النشر 

 الخاصة بالوجلة
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ؾشرؼةموسدمماغؿفاكمحؼققماإلغلانموطراعؿفمسـدمإجـراءماظؿفـاربمسؾقـف,موإدارةماألحبـاثماظعؾؿقـةمممممماحرتامماظذاتماظ .15

 سؾكماظؾشرممبامؼضؿـمهؼقؼمأطربمصائدةموأضؾمضررمممؽـ.

عراساةماألدسمواظؼقاسدماظيتمتضـؾطمطؿابـةمأءـاءماٌـؤظػنيمسؾـكماٌـشـقراتماظعؾؿقـةممبـامؼضـؿـمحؼـققماٌشـارطنيمممممممممممم .16

  .واىفاتماظداسؿة

 

 

 

 

 

 مدٌحة محمد اإلمام/  دأ. -

 جمال أحمد سالمة/  دأ. -

 عبدالسالم أبو رٌه / محمدد أ. -

 شرٌف على طه/  دأ. -

 أحمد محمد زٌنة/  دأ. -

 إبراهٌم محمد نجالء /د أ. -

 / إٌمان محمد أبو فرٌخةد أ. -

 / أشرف إبراهٌم عبدالقادرد أ. -

 
 قائمة محتوٌات البحوث

 الصفحة البحثعنوان  م

كينمبفيكيػػػ ص ي ص  نمػػػ إحصائىػػػبؤىصفن ػػػ بصضػػػىصشػػػ  ص  ػػػضص  م  ػػػ   ص  .1
ص  خلفي ص  مك  ةص ميب ةص  د  ةص  ي  ؤي 

 * أ.د/ أمال جابر متولى شرارة 
 ** أ.د/ هشام محمد محمد النجار 

 *** أ.م.د/ نجالء محمد السعودى حسن
 **** م/ صبحى عنتر محمود عبد الحمٌد

 

ص سػػفخد ـص  ػػضص  م  لػػؼص  فنبضسػػي صةلػػىصعيػػبدةص  فبةليػػ ص  كميػػ فػػيري ص  .0
ص الة يص  ك ميفو

 

 لوجلـةاللجنة اإلستشارية ل
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 * أ.د/ أحمد محمد محمد زٌنة
 ** د/ محمد البٌلى البٌلى صبح

 *** أ/ ٌسرا محمد عبد الحمٌد ٌوسف زٌدان
ةلػىص  ػضص   ػد   صصفيري صفد ي ب صفنظيـصسػ ة ص  سػ بؽصضبؤ ػ ص   ىػ   .3

ص  س ةو   دني ص  خبى ص س بئىص
 * أ.م.د/ أحمد محمد علً بدر

 ** د/ أحمد جمال شعٌر
 محمود عبد العزٌز محمود عبد النبى /أ*** 

 

ص  مف ػػػددةص  ػػػإكب   ص  ػػػضصةلػػػىص الي بةيػػػ ص  فنيػػػ ص  فم ينػػػب صفػػػيري   .4
ص الةد دي ص  م ئل ص طب  ب 
 إبورٌة السالم عبد محمد* أ.د/ 
 الجلمه الفتاح عبد السعٌد احمد** د/ 
 سعد العزٌز عبد سعد حافظ مها /أ*** 

 

ص ميػػػب ةص  فنػػػيص ألد  ص ػػػكؿصةلػػػىص  ف ليمػػػيص  م ديػػػ ؿص سػػػفخد ـصفػػػيري   .5
ص  طبؤ ةص  ك ةصضيصأةلىصمفص  فم ي 

 سالمة محمد أحمد جمال/ د.أ* 
  الجلمة عبدالفتاح السعٌد أحمد/ د** 

 حجاج أحمد عبدالحمٌد منار/ أ*** 

 

  ألسػػػب ياص   خػػػدمب ص  فسػػػ ي ي ص لييؤػػػب صد  سػػػ صفئليليػػػ ص تمكبنػػػب ص  .6
    من آ ص   يبشي ص ب م بىدص ألعى ي ص منط  ص  دليلي 

 * أ.د/ إٌمان أبو فرٌخة
 ** أ.د/ كرٌم محمد الحكٌم

 *** حسٌن منصور أنور منصور

 

 قائمة محتوٌات البحوثتابع 

 الصفحة البحثعنوان  م

ص  شال ص  فخإةليص  ن بطص  كي  يصصT-MAXص  كينع فيري ص  .7
 * أ.د/ عبد الباسط صدٌق عبد الجواد
 ** أ.م.د/ عبد الرحمن إبراهٌم عقل
ص*** أ/ حسام محمد حمودة الجزار

 

فىميـصة ضص يبشيصكن بطصف  يئػيصضػيص لػ ص  فػ  غصبكسػباص  ر ػ ص  .8
ص ب نفسص ديصفالميإص  ف ليـص  فني

 صبحً محمد محمد سراجأ.د/ * 
 الشرٌفاحمــــد مصباح فتوح  د/  **

صبسٌونً رمضان بسٌونً شعبانأ/  ***
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ص  ف  يػػػ صد سصفنفيػػػإصميػػػب ةصأد  صمسػػػف يصةلػػػيص    ج ػػػ ص  فغإيػػػ صفػػػيري   .9
ص  م لمب ص لطب  ب ص   يبشي 

 متٌاس سالمه أ.د/ بالنش* 
 عبدالفتاح السعٌدحمــــد د/ أ **

صموسً مصطفً محمد أ/ إٌمان ***

 

مفػ ص011مسف يصأد  صميػب ةص   ػد صفيري ص سفخد ـصف جيوص الل  فصةليص  .12
  طب  ب ص  م ئل ص الةد دي 

 * أ.د/ أشرف رشاد شلبً
 ** د/ أحمد السعٌد عبدالفتاح الجلمه

صصصص*** أ/ رحاب منشاوي عبد اللطٌف العربً

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

نًٓبضة انسٔضة كينمبفيكي ص ي ص  نم إحصائىبؤىصفن  بصضىصش  ص  ضص  م     ص

صصانرهفٛت انًكٕضة انٕٓائٛت
 

 
ص

ص  م دم :
ـ(، ك لهػػآ 1998ـ(، كعػػلآؿ عمػػآ روم)ػػي   1991يتفػػؽ  ػػؿ وػػف بكبػػف عمػػآ رووػػ  ـ ك  ػػ كف                                                

ـ(، وحوػػآ م ي ػػي ك ي يػػر روبػػ  م 2001ـ(، عػػكيا روامػػلو   1999رو)ػػملغ كاوػػلؿ عػػين روػػآيف  
رو يلضػػػػ  قػػػػ  و آوػػػػر رو لػػػػكـ روتػػػػ  تدػػػػتـ مآ ربػػػػر كتحليػػػػؿ ر آرن  ؾـ(، علػػػػ  لف روميكوي ل يػػػػ2002 

ولوشػػػل ؿ روح  يػػػر روول كحػػػر ولمحػػػ   روك)ػػػكؿ  وػػػ  ل بػػػا روحلػػػكؿ روميكوي ل ي يػػػروح  ػػػ  وبػػػتدآقلن ر
كروآ ربر وف  يؿ ت ويؽ قدـ رووآ ميف كرويعميف متف)ييت روح  ر، كرول ؽ كر بلويا رو)ػحيحر 
وت لودل كتأآيتدػل ك يفيػر تلكي هػل، لك كضػي روتػآ يملت روت ))ػير قػ  ضػكن روتحليػؿ روميكوي ػل ي   

 (32: 12(،  96: 9(،  5: 14(،  210:  7(،  14: 4وألآرن.  

ـ( لف ت ييـ ر آرن Barow,  2000ـ(، مل ك Elliot,  1992 ول يشي   ي وف  ويكت 
روح    يتـ وف  يؿ ثي  لم لآ  ئيبير لهودـ روم آ رووي ل ي   وول يتويز مه وف وكضكعير ق  
روت ييـ العتولآه عل  لبلويا وكضكعير،  ول لف آ ربر رو )لئص رووي ل ي ير تبدـ ق  تحبيف 

 (ص232: 17(،  20: 16 روت  يؾ رو يلض  عف ل يؽ ت)حيحه كتلكي ه كق ل و ظ يلت روتآ يا.

ثل   كتشكيؽ وآل  ادز  ر وف ل ث   ق   يلضر رواوملز كي آ ادلز روح  لت ر  ضير
 ول  ،وشت  ر كع ل)  غي  ل  كملتير ل  كملتيهرووشلهآيف وول تحتكيه رواولر روح  ير وف ع ل)  

 ه :ودل ير  ثي  واوكعلتت ح)  رووتللملت رو ل)ر عل  ادلز روح  لت ر  ضير ق  
روواوكعر روثل ير روودل رت ر   كملتير ر ولوير،  روواوكعر ر كو  روودل رت روغي  ل  كملتير،

 (   72:  18روواوكعر روثلوثر روودل رت ر   كملتير رو لفير كروال مير.  
 

 نهبٍُٛ انطٚبظٛت انخطبٛت بكهٛـت ؼببمب   انطٚبظٛت انخطبٛت أصٕل لؽى ٔضئٛػ انحٕٛٚت انًٛكبَٛكب أؼخبش *  

 .اإلؼكُسضٚت خبيؼت

 كهٛت - انطٚبظٛت ٔانؼطٔض انحطكٗ ٔانخؼبٛط ٔانخًطُٚبث اندًببظ بمؽى اندًببظ حسضٚػ غطق أؼخبش **

 .غُطب خبيؼت انطٚبظٛت انخطبٛت

 .انشٛد كفط خبيؼت  ــ انطٚبظٛت انخطبٛت كهٛت  ــ  انطٚبظٛت انحطكت ػهٕو بمؽى يؽبػس أؼخبش ***

 .انشٛد كفط خبيؼت  ــ انطٚبظٛت انخطبٛت كهٛت  ــ  انطٚبظٛت انحطكت ػهٕو بمؽى يؼٛس ****

  شرارة متولى جابر أمال/ د.أ* 
  النجار محمد محمد هشام/ د.أ** 

 حسن السعودى محمد نجالء/ د.م.أ*** 
 الحمٌد عبد محمود عنتر صبحى/ م**** 

 1بحث رقم 
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كت تم  روآك   رو لفير وف روودل رت ر بلبير رودلور ق   يلضر رواومػلز حيػ  ت تمػ   حػآل 
 ودل رت روواوكعر روثلوثر، كه  واوكعر روح  لت ر   كملتيػر رو لفيػر كت ػآ هػله روواوكعػر وتللػا

وح  ػػلت ر  ضػػير،  وػػل ل دػػل وػػف رووتللمػػلت ر بلبػػير آر ػػؿ رواولػػر ر امل يػػر لبلبػػ  علػػ  ادػػلز ر
عل  ادػلز روح  ػلت ر  ضػير و لشػا ك لشػئلت رواومػلز تحػت عشػ  بػ كرت،  وػل ل دػل ت ػآ رووفتػل  
ق  تلكي  ر آرن روودل ل ولآك رت رو لفيػر كرولفػلت رو لفيػر كلوػؾ وػف  ػيؿ لآرئدػل مودػل رت وبػمك ر 

وفػ كآتيف( لك  –دل لك وف  يؿ لآرن آك تيف هكرئيتيف  لفيتيف  و ػك تيف و ح يتػيف تزيآ وف ) كمت
مزيلآ  رو) كمر وف  يؿ رولؼ حكؿ رووحك  رولكو ،  ول لف هله روودل رت ت آ ر بػلا قػ  ت لػيـ 

يزيػآ ووػل حلػؽ ح)ػلف  فػز(  –ع لػر  –رو آيآ وف رو دليلت روح  ير علػ  ر ادػز  ر  ػ ل  وتػكرزم 
 .تدلوف لهوي

 10وود ال ػػلت كملػػكالت رواودك يػػر ولو حلػػر رو و يػػر تحػػت  رومػػلحثكفكوػػف  ػػيؿ وتلم ػػر  
ب كرت ق آ وكحظ تآ   قػ  رووبػتكم وو ظػـ رويعمػيف قػ  لآرن ودػل   روػآك   رودكرئيػر رو لفيػر روو ػك   
ر ق  رواولر ر امل ير عل  ادػلز روح  ػلت ر  ضػير، حيػ  ل دػل وتللػا يبػلهـ قػ   قػي  يوػر آ اػ

ر بلا عل  ادلز روح  لت ر  ضػير  ل لف و ظػـ رويعمػيف علػ  رووبػتكل رو ػلوو  كر كويومػ  ال 
ت آ وف روودػل رت رودلوػر قد  ت لك اولتدـ روح  ير عل  ادلز روح  لت ر  ضير وف هله روودل  ، 

روف يػػر  روتػػ  تػػأث ت متلػػك  لادػػز  روتحليػػؿ روح  ػػ ، كتحليػػؿ لآرن ر ملػػلؿ ولت ػػ ؼ علػػ  لػػ ؽ ر آرن
رووثلوير وآقي م روج روت ليـ كروتآ يا روت ))ير، كهػك  ف وػـ ي ػف رتالهػلن اآيػآن  ال ل ػه ل)ػم  ل ثػ  
كاكملن، وول يؤ آ عل  لهوير روتحليؿ روميكوي ل ي   ودله روودل  ، كحي  لف وبتكل لآرن هله روودل   

  ربػػػت آرـ ر بػػػلويا علوويػػػلن ك)ػػػؿ  وػػػ  وبػػػتكل  وػػػ  ك يفػػػ  وػػػلهؿ، كروػػػلل ي اػػػي روفضػػػؿ قيػػػه  وػػػ
رو لويػػر قػػ  روت لػػيـ كروتػػآ يا،  ال ل  ػػل وػػل زو ػػل  مػػلؿ  )ػػل ل ادػػآ ل ولك)ػػكؿ  وػػ  لعلػػ  رووبػػتكيلت، 
كلوؾ وف  يؿ روحفلظ عل    الزرت رويعميف لرت رووبتكل رو لو  كتآ يا كتف يخ ع ل)  اآيآ  

ت لػػػيـ كروتػػػآ يا،  تحليػػػؿ لآرن كلوػػػؾ وػػػف  ػػػيؿ ر  ػػػل ملوكبػػػلئؿ كروت  يػػػلت روحآيثػػػر قػػػ  ر  ت ػػػلن كرو
رويعمػػيف ر ملػػلؿ وابػػتفلآ  و ػػه قػػ  كضػػي  وػػكلـ ميكوي ػػل ي   ػ  ح)ػػلئ  ت مػػؤل  عتوػػلآرن علػػ  

 رووؤش رت روميك ي ولتي ير  كرال تملل ميف تلؾ رووؤش رت كميف وبتكل ر آرن. 

 Smithبػػػػػػوي  كوػػػػػػف  ػػػػػػيؿ م ػػػػػػت روآ ربػػػػػػلت روتػػػػػػ  توػػػػػػت قػػػػػػ  هػػػػػػلر رالتاػػػػػػله  آ ربػػػػػػر 
"، ر  ت ػػلن قػػ  ودػػل   روػػآك   رو لفيػػر رودكرئيػػر  آ ربػػر ميكوي ل ي يػػر( " ، كوكضػػكعدل(20ـ( 1983 

رو )ػلئص روميكوي ل ي يػر  وحػػآآرت  كوكضػكعدل " (2ـ(  2000بػ يآ عمػآ رو شػيآ  ػػلل   آ ربػر 
يلبػػػ  "، آ ربػػػر  وتشػػػ يص روم ػػػلن روح  ػػػ  وودػػػل   روشػػػ لمر رو لفيػػػر علػػػ  ادػػػلز روتو ي ػػػلت ر  ضػػػير

م  لوج تآ يم  كق لن وم ت رووؤش رت ، كوكضكعدل " (15ـ( 2004عللؼ غ رمر كعو  عمآرو رزؽ  
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روميكوي ل ي ير رووؤث   ق  ب عر روآك رف وودل   روػآك   رودكرئيػر رو لفيػر رووتمكعػر ملفتػيف حػكؿ رووحػك  
آ ربػػر م  ػػكرف ت ػػكيـ روفلعليػػر  كوكضػػكعدل "( 10ـ(  2007وحوػػآ لحوػػآ روشػػلو   "، آ ربػػر  رولػػكو 

 ضػير مآالوػر رووي ل ي ير وودل ت  روآك   رودكرئير رالولوير ك رو لفير روو ػك   علػ  ادػلز روح  ػلت ر 
 ". م ت رووؤش رت روميكوي ل ي ير روو تل  

 و  آ ربر  وف  يؿ رووب  روو ا   وـ تتل ؽ لم وف روآ ربلت روبلم ر لك روو راي رو لويرك      
رو لفير روو ك   ،  وودل   روآك   رودكرئير رووتغي رت روميك ي ولتي يرآالت ت مؤير ق  ضكن م ت و ل

   ي كينمبفيكي صصنم إحصائىبؤىصفن  بصضىصش  ص  ضص  م     صص" : ا رن  و  روملحثكفوول آعل 
ص".انرهفٛت انًكٕضة نًٓبضة انسٔضة انٕٓائٛت

 :ىدؼص   ئث

تٌبللللىي وللللً اللللىا  اللللك الوىيللللزا  البُى ٌُو تُ ُلللل    التىصللللى نلللللً ًوللللى د نص لللل  ً     

 وَتضقق  لك هي خالل:  . رو لفير روو ك   وودل   روآك   رودكرئير

وودل   روت  ؼ عل  رو ي ر ر  تمللير ميف م ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير كوبتكل ر آرن  .1
 .  رو لفير روو ك   روآك   رودكرئير

وودل   روآك   روت  ؼ عل   با وبلهور رووؤش رت روميك ي ولتي ير ق  وبتكل ر آرن  .2
 .رو لفير روو ك   رودكرئير

وودل   روتك)ؿ  و   وكلـ  ح)لئ  ت مؤل م لن عل  م ت رووؤش رت روميك ي ولتي ير  .3
 .رو لفير روو ك   روآك   رودكرئير

ص   ئث:صفسب ال 
وودل    ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير كوبتكل ر آرن وله  آ ار كرتاله رو ي ر ميف م .1

 ؟رو لفير روو ك   روآك   رودكرئير

 وودل   روآك   رودكرئيروله   با وبلهور رووؤش رت روميك ي ولتي ير ق  وبتكل ر آرن  .2
 ؟رو لفير روو ك  

وودل   ولهك رو وكلـ ر ح)لئ  رولل يو ف ربت  راه ق  ضكن رووؤش رت روميك ي ولتي ير  .3
 ؟رو لفير روو ك   روآك   رودكرئير

ص:صصاج     ص   ئث
صمنيػػجص   ئث:
 روو دج روك)ف   ظ رن وو لبمته ولمي ر رومح . روملحثكفربت آـ 
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صةين ص   ئث:ص
( العميف كهـ وف رو لشئيف تحت 7عي ر رومح  ملول ي ر رو وآير كعآآهـ بم ر   تـ ر تيل 

( العميف ولتا مر ر بتليعير كهـ وف رويعميف 3: عآآ ثي   ب ر، تـ تكزي دـ  لوتلو 15
( 4رووويزيف م لآل ل لل ك ف  روشيخ كرووباليف مل تحلآ روو) ل ولاوملز روف  ، كعآآ ل م ر  

العميف ولتا مر ر بلبير كهـ وف رويعميف رووباليف مل تحلآ روو) ل ولاوملز روف   كروحل)ليف 
( وحلكالت و ؿ العا، ثـ 5عل  وبتكل رواودك ير، كتـ لآرن عآآ  وبر  عل  روويآروير رولهمير 

( وحلكالت و ؿ العا وف  يؿ ر تفلع   لر و  ز ث ؿ روابـ 3تـ ر تيل  لقضؿ عآآ ثي   
ص( وحلكور.12 يؿ و حلر رولي رف، كملوؾ ل)محت عي ر رومح   

 ف ىيؼصةين ص   ئث:

 (0جد ؿص)
ص  ف ىيؼص بئىبؤيصألض  دصةين ص   ئثصضىصمفغي   ص  سفص   ط ؿص    عفص    م ص  فد ي ى.

 7ن=

 المتغٌرات
 وحدة
 القٌاس

 ػانًخٕؼ

 انحؽببٙ
 انٕؼٛػ

االَحطاف 

 انًؼٛبضٖ
 اإلنخٕاء

 0.137- 0.938 12.5 12.457 سنة انؽٍ

 1.083 13.844 139 144 سم انطٕل

 1.847 10.904 32 38.714 كجم انٕظٌ

 0.256- 1.676 8 7.857 سنة انؼًط انخسضٚبٗ

 2.637الخطا المعٌارى لمعامل االلتواء = 

 9.2.1 = 0...صد ها هى االلتىاا عٌد هستىي هاٌىَ  

( رووتكبل روحبلم  كروكبيل كرال ح رؼ روو يل م كو لوؿ ر وتكرن  ق رآ 1يكض  اآكؿ  
( 3 ±وتغي رت آالالت رو وك كيتض  لف  يـ و لوؿ رالوتكرن  آ ت ركحت ول ميف  عي ر رومح  ق 

كه  ل ؿ وف حآ و لوؿ ر وتكرن وول يشي   و  رعتآروير روميل لت كتولثؿ روميل لت تحت روو ح   
 عتآروير.رالرالعتآرو  وول ي ل  آالور وملش   عل   لك روميل لت وف عيكا روتكزي لت غي  

ص أجيعةصجمعص   يبنب :أد   صص-
 

تـ ربت آرـ لآكرت  ل)ر ملوت)كي  كروتحليؿ روح   ، كادلز روح  لت ر  ض  رو لص 
 .رو يلبلت ر  ث كمكوت ير ، كم ترو لفير روو ك   ودل   روآك   رودكرئيرم
صصسفطالةي :ص بص   د  سص-

عل  ثي  العميف وف  لـ  عي ر رومح  ر بلبير كلوؾ ق   تـ  ا رن روآ ربر ر بتليعير
، مدآؼ ضمل كتحآيآ وتغي رت عولير  مأ لآيوير رو)فلن ولاوملز مل للـ، 2019/ 8/ 6
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روت)كي ، تحآيآ زركير كلم لآ  لوي ر روت)كي  وف ر آرن، تحآيآ و لف  وكلـ روو لي   
Calibration. 

ص :صصػػػػػػػػبسيػ ص ألسػػػػػػ  د  سص-
   خط   ص بج  ؤي ص لد  س ص ألسبسي :

 تـ ت بيـ روودل   رو  رولحظلت روتلوير:          لئظب ص  فيصسفخشعص لد  س :ص 
 وحظر  دلير روآقي. -وحظر  دلير روت ويآ كمآرير روآقي.       -وحظر مآرير روت ويآ      -

 وحظر ووا ر  ت ق  رودمكل. -وحظر لعل  ر تفلع و  لر و  ز ث ؿ روابـ.       -
 

     
 ئظ صأةلىص  ففبعص م كعصص ئظ ص مسص أل ضصضىص  ي  ط

صر ؿص  جسـ
  فخميدص  د ي ص ئظ صنيبي صص ئظ صنيبي ص  دضع

ص  دضع
ص ئظ ص د ي ص  فخميد

 ( يكض  رولحظلت روت   ض ت ولآ ربر1ش ؿ  
( العمػيف اومػلز وو حلػر رو أشػيف 4ـ علػ  ل م ػر  2019/ 8/ 7تـ  ا رن روآ ربػر ر بلبػير  -

روػػػآك   رودكرئيػػػر رو لفيػػػر ت)ػػػكي  ر آرن روف ػػػ  وودػػػل   مأ لآيويػػػر رو)ػػػفلن مل لػػػل، تػػػـ 15تحػػػت 
عػػآآ روو ػػك   علػػ  ادػػلز روح  ػػلت ر  ضػػير ملوفيػػآيك و ي ػػر رومحػػ  مغػػ ت روتحليػػؿ روح  ػػ  

اػػ رنرت روت)ػػكي ، ( وحػػلكالت و ػػؿ العػػا5 وػػا    رومػػلحثكفك ػػآ  ػػلـ ، وػػي و رعػػل  شػػ كل كرت
  م لنرن عل  ر تفلع   لر و  ز ث ؿ روابـ قػ ( وحلكالت و ؿ العا3مل تيل  لقضؿ ثي   

 ( وحلكور.12كملوؾ ل)م  عآآ رووحلكالت ر بلبير   و حلر رولي رف،
  فئليؿص  ئ كي:  صاج     ص  فى ي  

تػػـ تاديػػز رويعمػػيف، وػػف حيػػ  تثميػػت رو يوػػلت روفبػػفك ير علػػ  و ر ػػز رووفل)ػػؿ مغػػ ت  -
 وألآرن. روميكوي ل ي   روتحليؿ 

و ت)ؼ و ل ر تـ تثميت  لوي ر علوير روب عر عل  يبل  رويعميف، ق  ش ؿ عوكآم عل   -
 .رولي رف لم لن ولآ ربر رالبتليعير، كوحلكالت ر حولن  مؿ ر آرن

( وملشػ   علػ  live( وتبايؿ روفيػآيك  Dmas 7تك)يؿ رو لوي ر وي ادلز روتحليؿ روح      -
  لآ / ثل ير. 120رو لوي ر عل  ادلز روتحليؿ، كتـ ضمل ب عر ت آآ 

تػػـ ت)ػػكي  ادػػلز روو ػػلي   قػػ  و ت)ػػؼ واػػلؿ روح  ػػر  لبػػيل وتحآيػػآ و يػػلا رو بػػـ توديػػآر  -
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  تولـ عولير روت)كي .

 الدورة الهوائٌة الخلفٌة المكورة على جهاز الحركات     ا رن روتحليؿ روميكوي ل ي   وودل    -

  ل روحيكير م لير روت مير رو يلضير الو ر  ف روشيخ، و وؿ رووي ل يم( وحلكور، 20  األرضٌة   
 / كحيآ )مح  عمآروغفل .ل.ـ.آتحت  ش رؼ    

     وحلكالت و ؿ العا وف حي  ر تفلع   لر و  ز ث ؿ روابـ.3ثـ تـ ر تيل  لقضؿ عآآ ثي ) 
     روآك   رودكرئير ربت  رـ كتف يغ رووتغي رت روميكوي ل ي ير   يآ روآ ربر( ولحظلت روو تل   وودل

 .رو لفير روو ك   عل  ادلز روح  لت ر  ضير
  )ا رن روو لويت ر ح)لئير   ا رن و لوؿ رال تملل ميف وتغي رت رومح   يآ روآ ربر  
    ا رن و لوؿ رال حآر  رو ل  رومبيل البت  رـ  با رووبلهور كربت  رـ روو لآالت روت مؤير كروت 

 موبتكل ر آرن روودل ل.يو ف ربت آرودل ق  رال ت لن 
 

 ػطض انُخبئح:

  

 (2خسٔل )

 يصفٕفت االضحببغ انبؽٛػ بٍٛ بؼط انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت ػهٗ يؽخٕٖ األزاء
 23ن= 

 انًخغٛطاث
اضحفبع 

يطكع ثمم 

 اندؽى

ظيٍ 

يطحهت 

 انخرًٛس

ظيٍ 

يطحهت 

 انسفغ

ظيٍ يطحهت 

انطٛطاٌ يٍ 

نحظت بساٚت 

انطٛطاٌ حخٗ 

 نًػ األضض 

ظيٍ 

 انصؼٕز
ظيٍ 

 انٓبٕغ
انًؽبفت 

 األفمٛت
ؼطػت 

 اإلَطالق
ظأٚت 

 اإلَطالق

          اضحفبع يطكع ثمم اندؽى

         0.062 ظيٍ يطحهت انخرًٛس

        0.100- 0.928- ظيٍ يطحهت انسفغ

ظيٍ يطحهت انطٛطاٌ يٍ نحظت 

بساٚت انطٛطاٌ حخٗ نًػ األضض 

 فٗ انٓبٕغ

0.831 0.156 -0.853       

      0.326 0.853- 0.156 0.831 ظيٍ انصؼٕز

     0.451 0.632 0.853- 0.156 0.831 ظيٍ انٓبٕغ

    0.568 0.568 0.568 0.640- 0.133- 0.626 انًؽبفت األفمٛت

   0.714 0.789 0.789 0.789 0.819- 0.412 0.783 ؼطػت اإلَطالق

  0.707 0.357 0.695 0.695 0.695 0.890- 0.208 0.801 ظأٚت اإلَطالق

 0.560 0.839- 0.533 0.217 0.417 0.517 0.737 0.120- 0.856 يؽخٕٖ األزاء

 0.576 =0.05 قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  

ك آ  كوبتكل ر آرن ( و)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير2يكض  اآكؿ 
 .(0.856-رو   0.120-ت ركحت  يـ و لوؿ رال تملل ول ميف  
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 (3جدول )
 على مستوى األداءكًُٛبحٛكٛت انًؽبًْت بٕٛنهًؤشطاث ان المتعدد تحلٌل االنحدار

 

 لًٛت ف انًؤشطاث انًؽبًْت
أ انرط

 انًؼٛبضٖ

انًمساض 

 انثببج
 يؼبيالث االَحساض

َؽب 

 انًؽبًْت

 72.90   0.971 11.619 0.075 192.118 اضحفبع يطكع ثمم اندؽى

اضحفبع يطكع ثمم اندؽى + ؼطػت 

 اإلَطالق
111.931 0.083 11.750 0.770 0.120  85.80 

اضحفبع يطكع ثمم اندؽى + ؼطػت 

 يطحهت انسفغظيٍ اإلَطالق + 
95.337 0.257 12.714 0.566 0.181 0.475 92.90 

كيتض  لف رووتغي  ر كؿ  stepwise( ول ص و وكلـ ر  حآر  رووت آآ مل ي ر 3يكض  اآكؿ  
ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ كب عر %( مي ول ح ؽ 72.90م بمر  آ هل   ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ

 و حلر روآقيزوف كب عر ر  ليؽ ك  ،ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ ،%(85.80 بمر  آ هل   ر  ليؽ
  .وف روتمليف رو ل %( 92.90 بمر  آ هل  

y       المتغٌر التابع =A             المقدار الثابت =B               معامل االنحدار =X         المتغٌر المستقل = 
 

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3      
 

 ؼطػت اإلَطالق( + × 0.181اضحفبع يطكع ثمم اندؽى( + )×  0.566+ )  12.714يؽخٕٖ األزاء =

 يطحهت انسفغ( ظيٍ × 0.475)                     

 

 (4خسٔل )

 يصفٕفت اإلضحببغ انبؽٛػ بٍٛ انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت بساٚت انخرًٛس ػهٗ يؽخٕٖ األزاء
 23ن= 

 انًخغٛطاث 

 يفصم ضؼغ انمسو  يفصم انطكبــت  يفصم انحٕض يفصم انكخف 

انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت

يفصم 

 انكخف

         انخغٛط انعأ٘

انؽطػت 

        0.914- انعأٚت

يفصم 

 انحٕض

       0.928 0.737- انخغٛط انعأ٘
انؽطػت 

      0.008 0.358- 0.567 انعأٚت

يفصم 

 انطكبــت

     0.386- 0.743- 0.584- 0.515 انخغٛط انعأ٘
انؽطػت 

    0.133 0.799 0.588- 0.842- 0.899 انعأٚت

يفصم 

 ضؼغ انمسو

   0.627- 0.597 0.935- 0.237- 0.119 0.319- انخغٛط انعأ٘

انؽطػت 

  0.921- 0.405 0.749- 0.854 0.484 0.148 0.097 انعأٚت

 0.892 0.715- 0.764 0.424- 0.740 0.488 0.281 0.155- خٕٖ األزاءيؽ

 0.576 = 0.05قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  

كوبتكل  ( و)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير روزركير4يكض  اآكؿ  
 (0.892- و   0.155-وحظر مآرير روت ويآ، ك آ ت ركحت  يـ و لوؿ رال تملل ول ميف   ر آرن
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 (5جدول )

 نهًؤشطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت بساٚت انخرًٛس ػهٗ يؽخٕٖ األزاء المتعدد تحلٌل االنحدار

 قٌمة ف المإشرات المساهمة
الخطؤ 
 المعٌارى

المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار
نسب 

 المساهمة

 السرعة الزاوٌة لمفصل رسغ القدم
37.007 0.008 12.399 0.041    61.02 

السرعة الزاوٌة لمفصل رسغ القددم 
 + السرعة الزاوٌة لمفصل الحوض

21.401 0.031 13.318 0.032 0.012   75.69 

السرعة الزاوٌة لمفصل رسغ القددم 
+ السرعة الزاوٌة لمفصل الحوض 

 الزاوٌة لمفصل الركبة+ السرعة 

25.712 0.004 16.210 0.031 0.011 0.001  84.31 

السرعة الزاوٌة لمفصل رسغ القددم 
+ السرعة الزاوٌة لمفصل الحوض 
+ السددرعة الزاوٌددة لمفصددل الركبددة 
 + التغٌر الزاوى لمفصل رسغ القدم

29.084 0.027 17.615 0.030 0.011 0.001 0.006 87.99 

 

م بمر  بلهـ وتغي  روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـلف  وحظر مآرير روت ويآ( 5يكض  اآكؿ  
روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت  ،وتغي ل روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ ،%(61.020 آ هل  

روب عر روزركير ووف)ؿ  ،تكض  روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ ،%(75.69 بمر  آ هل  
 ول تكض  روب عر روزركير  ،%(84.31 بمر  آ هل   روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر ،روحكت

ووف)ؿ  بغ رو آـ + روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت + روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر + روتغي  
ص.%( وف روتمليف رو ل 87.99روزركل ووف)ؿ  بغ رو آـ واتو يف  بمر تفبي   آ هل  

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4 

السزع  × 0.011 ) + (السزع  الزاوَ  لوف ى رسغ القدم×  0.030+) 17.615= يؽخٕٖ األزاء

التغُز × 0.006 ) ( +السزع  الزاوَ  لوف ى الز ب × 0.001 ) ( +الزاوَ  لوف ى الضىض

 (الزاوي لوف ى رسغ القدم

                                   
 (6خسٔل )

انبؽٛػ بٍٛ انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت َٓبٚت انخرًٛس ٔبساٚت انسفغ يصفٕفت االضحببغ 

       األزاء ػهٗ يؽخٕٖ
 23ن=                                                                                                                                                                                  

 انًخغٛطاث

 يفصم ضؼغ انمسو يفصم انطكبــت يفصم انحٕض يفصم انكخف

انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت

 يفصم انكخف
         انخغٛط انعأ٘

        0.588 انؽطػت انعأٚت

 يفصم انحٕض
       0.189- 0.509 انخغٛط انعأ٘

      0.479- 0.613- 0.973- انؽطػت انعأٚت

 يفصم انطكبــت
     0.803- 0.142 0.791 0.812 انخغٛط انعأ٘

    0.470 0.148- 0.597- 0.865 0.132 انؽطػت انعأٚت

 يفصم ضؼغ انمسو
   0.945- 0.652- 0.280 0.510 0.892- 0.288- انخغٛط انعأ٘

  0.599 0.498- 0.891- 0.927 0.180- 0.855- 0.884- انؽطػت انعأٚت

 0.811- 0.407- 0.716 0.737 0.704- 0.238 0.547 0.696 يؽخٕٖ األزاء

 0.576 = 0.05قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  
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 كوبتكل ر آرن رووتغي رت روميك ي ولتي ير روزركيرو)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت ( 6يكض  اآكؿ  
 (0.892- و   0.155-وحظر  دلير روت ويآ كمآرير روآقي، ك آ ت ركحت  يـ و لوؿ رال تملل ول ميف  

 
  (7جدول )

 نهًؤشطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت َٓبٚت انخرًٛس ٔبساٚت انسفغ ػهٗ يؽخٕٖ األزاء المتعدد تحلٌل االنحدار
 

 قٌمة ف المإشرات المساهمة
الخطؤ 
 المعٌارى

المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار
نسب 

 المساهمة

السرعة الزاوٌدة لمفصدل رسدغ 
 القدم

316.513 0.011 12.829 0.042     65.53 

السرعة الزاوٌدة لمفصدل رسدغ 
القدم + التغٌر الدزاوى لمفصدل 

 الركبة
185.297 0.000 13.967 0.041 0.047    80.04 

السرعة الزاوٌدة لمفصدل رسدغ 
القدم + التغٌر الدزاوى لمفصدل 
الركبدددددة + السدددددرعة الزاوٌدددددة 

 لمفصل الركبة

127.574 0.257 13.956 0.032 0.037 0.035   90.09 

السرعة الزاوٌدة لمفصدل رسدغ 
القدم + التغٌر الدزاوى لمفصدل 
الركبدددددة + السدددددرعة الزاوٌدددددة 
لمفصدددددل الركبدددددة + السدددددرعة 

 الحوضالزاوٌة لمفصل 

120.076 0.268 13.279 0.030 0.030 0.028 0.024  94.83 

السرعة الزاوٌدة لمفصدل رسدغ 
القدم + التغٌر الدزاوى لمفصدل 
الركبدددددة + السدددددرعة الزاوٌدددددة 
لمفصدددددل الركبدددددة + السدددددرعة 
الزاوٌددددة لمفصددددل الحددددوض + 

 التغٌر الزاوى لمفصل الكتف

134.131 1.243 4.759 0.029 0.028 0.024 0.023 0.016 96.21 

 ق آوحظر  دلير روت ويآ كمآرير روآقي،  رووبلهور روميك ي ولتي ير روزركير ووؤش رتر( 7يكض  اآكؿ  
وتغي ل روب عر روزركير  ،%(65.53حآآ وتغي  روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ م بمر  آ هل  

روب عر روزركير ووف)ؿ  ،%(80.04روتغي  روزركل ووف)ؿ رو  مر  بمر  آ هل   ،ووف)ؿ  بغ رو آـ
 ،%(90.09 بمر  آ هل   روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر ،روتغي  روزركل ووف)ؿ رو  مر،  بغ رو آـ

 ،روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر ،روتغي  روزركل ووف)ؿ رو  مر ،روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ
 بغ  ل)ؿزركير ووفروب عر رو ،%(94.83روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت  بمر  آ هل  

%( وف 96.21 بمر تفبي   آ هل   ، رو تؼرو  مر  روتغي  روزركل ووف)ل،رو  مر، روحكت، رو آـ
        Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4+ B 5x5 .روتمليف رو ل 

 
 

انخغٛتتط × 0.028(+) انؽتتطػت انعأٚتتت نًفصتتم ضؼتتغ انمتتسو× 0.029+) 4.759يؽتتخٕٖ األزاء =

انؽتتتطػت × 0.023( +)انؽتتتطػت انعأٚتتتت نًفصتتتم انطكبتتتت× 0.024( +)انطكبتتتتانتتتعأٖ نًفصتتتم 

 (انخغٛط انعأٖ نًفصم انكخف× 0.016( +)انعأٚت نًفصم انحٕض

 

 

 (8خسٔل )
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يصفٕفت االضحببغ انبؽٛػ بٍٛ بؼط انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت َٓبٚت انسفغ ػهٗ يؽخٕٖ 

 األزاء

 23ن= 

 انًخغٛطاث 

 يفصم ضؼغ انمسو  يفصم انطكبــت  يفصم انحٕض يفصم انكخف 

انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت

يفصم 

 انكخف

         انخغٛط انعأ٘

        0.843- انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انحٕض

       0.773 0.589- انعأ٘انخغٛط 

      0.735- 0.898- 0.522 انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انطكبــت

     0.395 0.688- 0.733- 0.932 انخغٛط انعأ٘

    0.517- 0.975- 0.838 0.918 0.587- انؽطػت انعأٚت

يفصم ضؼغ 

 انمسو

   0.907 0.151- 0.919- 0.671 0.693 0.221- انخغٛط انعأ٘

  0.078 0.304- 0.870 0.256 0.375- 0.642- 0.934 انؽطػت انعأٚت

 0.292 0.765- 0.809- 0.791 0.584- 0.800 0.478- 0.544 خٕٖ األزاءيؽ

 0.576=0.05قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  

 كوبتكل ر آرن و)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير روزركير( 8يكض  اآكؿ  
 (0.892-رو   0.292 وحظر  دلير روآقي ك آ ت ركحت  يـ و لوؿ رال تملل ول ميف 

 

 (9جدول )

 نهًؤشطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت َٓبٚت انسفغ ػهٗ يؽخٕٖ األزاء المتعدد تحلٌل االنحدار

 قٌمة ف المإشرات المساهمة
الخطؤ 
 المعٌارى

المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار
نسب 

 المساهمة

 68.38    0.211 12.776 0.010 200.561 لمفصل الركبة السرعة الزاوٌة

 + لمفصل الركبة السرعة الزاوٌة
 لمفصل الحوض التغٌر الزاوي

113.530 0.379 11.590 0.181 0.046   83.08 

 + لمفصل الركبة السرعة الزاوٌة
 لمفصل الحوض + التغٌر الزاوي
 لمفصل الركبة التغٌر الزاوي

188.090 0.567 9.719 0.167 0.041 0.056  92.80 

 + لمفصل الركبة الزاوٌةالسرعة 
 لمفصل الحوض + التغٌر الزاوي

 + لمفصددل الركبددة التغٌددر الددزاوي
 لمفصل رسغ القدم التغٌر الزاوي

166.377 0.437 7.288 0.148 0.035 0.023 0.012 95.34 

 روب عر روزركيرحآآ وتغي  وحظر  دلير روآقي،  روميك ي ولتي ير روزركير ووؤش رتر (9يكض  اآكؿ  
 روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركيروتغي ل  ،%(68.38م بمر  آ هل   ووف)ؿ رو  مر

ووف)ؿ  روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير ،%(83.08  ووف)ؿ روحكت  بمر  آ هل
، ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير ،%(92.80ووف)ؿ رو  مر  بمر  آ هل   روتغي  روزركم ،روحكت

ووف)ؿ  بغ رو آـ  بمر  روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو  مر روتغي  روزركم ،ووف)ؿ روحكت روتغي  روزركم
 Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4.  %( وف روتمليف رو ل 95.34 آ هل  

 نًفصم  انخغٛط انعأ٘×  0.035(+) نًفصم انطكبت انؽطػت انعأٚت× 0.148+) 7.288=يؽخٕٖ األزاء 

 ( نًفصم ضؼغ انمسو انخغٛط انعأ٘× 0.012( +)نًفصم انطكبت انخغٛط انعأ٘× 0.023( +)انحٕض
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 (11خسٔل )

يصفٕفت االضحببغ انبؽٛػ بٍٛ بؼط انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظــــــت أػهٗ اضحفبع نًطكع ثمم 

 ػهٗ يؽخٕٖ األزاء اندؽى
 23ن= 

 انًخغٛطاث 

 يفصم ضؼغ انمسو  يفصم انطكبــت  يفصم انحٕض يفصم انكخف 

انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت

يفصم 

 انكخف

         انخغٛط انعأ٘

        0.507 انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انحٕض

       0.570 0.945 انخغٛط انعأ٘

      0.527- 0.325 0.485- انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انطكبــت

     0.401- 0.123 0.009- 0.119 انخغٛط انعأ٘

    0.340 0.510- 0.410- 0.825- 0.367- انؽطػت انعأٚت

يفصم ضؼغ 

 انمسو

   0.602- 0.455- 0.236 0.234 0.167 0.230 انخغٛط انعأ٘

  0.172- 0.804 0.080 0.119- 0.727- 0.954- 0.649- انؽطػت انعأٚت

 0.469- 0.746 0.770 0.145 0.829- 0.889 0.254 0.852 يؽخٕٖ األزاء

  0.576= 0.05قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  

 كوبتكل ر آرن و)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير روزركير( 10يكض  اآكؿ  
 (0.892-رو   0.002 يـ ول ميف  رو هله وحظػػػػػػر لعل  ر تفلع وو  ز ث ؿ روابـ ك آ ت ركحت

 

 (11خسٔل )

 نهًؤشطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظــــــت أػهٗ اضحفبع نًطكع ثمم اندؽى  المتعدد ححهٛم االَحساض

 ػهٗ يؽخٕٖ األزاء
 

 قٌمة ف المإشرات المساهمة
الخطؤ 
 المعٌارى

المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار
نسب 

 المساهمة

 52.46     0.019 11.977 0.077 79.349 الزاوى لمفصل الحوضالتغٌر 
 التغٌر الزاوى لمفصدل الحدوض

 التغٌر الزاوى لمفصل الكتف+ 
82.455 0.193 13.140 0.018 0.031    71.75 

 التغٌر الزاوى لمفصدل الحدوض
التغٌر الزاوى لمفصل الكتف + 

+ السدددددرعة الزاوٌدددددة لمفصدددددل 
 الحوض

79.120 0.185 13.503 0.016 0.030 0.009   83.19 

 التغٌر الزاوى لمفصدل الحدوض
التغٌر الزاوى لمفصل الكتف + 

+ السدددددرعة الزاوٌدددددة لمفصدددددل 
الحددددوض + السددددرعة الزاوٌددددة 

 لمفصل الركبة

88.858 0.462 15.763 0.006 0.024 0.008 0.008  91.35 

 التغٌر الزاوى لمفصدل الحدوض
التغٌر الزاوى لمفصل الكتف + 

الزاوٌدددددة لمفصدددددل + السدددددرعة 
الحددددوض + السددددرعة الزاوٌددددة 
لمفصدددددددل الركبدددددددة + التغٌدددددددر 

 الزاوى لمفصل رسغ القدم

110.120 0.467 17.271 0.002 0.019 0.006 0.005 0.004 94.30 

حآآ ، وحظر لعل  ر تفلع وو  ز ث ؿ روابـووؤش رت روميك ي ولتي ير روزركير ر( 11يكض  اآكؿ  
 ،روتغي  روزركل ووف)ؿ روحكت، %(52.46روحكت م بمر  آ هل  وتغي  روتغي  روزركل ووف)ؿ 
روتغي   ،روتغي  روزركل ووف)ؿ روحكت ،%(71.75 بمر  آ هل   روتغي  روزركل ووف)ؿ رو تؼ
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روتغي  روزركل  ،%(83.19روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت  بمر   آ هل   ،روزركل ووف)ؿ رو تؼ
روب عر روزركير  ،روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت، ؼروتغي  روزركل ووف)ؿ رو ت ،ووف)ؿ روحكت

روتغي  روزركل ووف)ؿ  ،روتغي  روزركل ووف)ؿ روحكت ،%(91.35ووف)ؿ رو  مر  بمر  آ هل  
روتغي  روزركل ووف)ؿ  بغ  ،روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر ،روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت ،رو تؼ

 Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4+ B 5x5 . %( وف روتمليف رو ل94.30رو آـ  بمر  آ هل  
( انخغٛط انعأٖ نًفصم انكخف× 0.019(+) انخغٛط انعأٖ نًفصم انحٕض× 0.002+)17.271=يؽخٕٖ األزاء 

× 0.004( +)انطكبت انؽطػت انعأٚت نًفصم× 0.005( +)انحٕض انؽطػت انعأٚت نًفصم× 0.006+)

 .(انخغٛط انعأٖ نًفصم ضؼغ انمسو
 

 (12خسٔل )

 يصفٕفت االضحببغ انبؽٛػ بٍٛ بؼط انًخغٛطاث انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت نًػ األضض ػهٗ يؽخٕٖ األزاء

 23ن= 

 انًخغٛطاث

 يفصم ضؼغ انمسو يفصم انطكبــت يفصم انحٕض يفصم انكخف

انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت
انخغٛط 

 انعأ٘
انؽطػت 

 انعأٚت

يفصم 

 انكخف

         انخغٛط انعأ٘

        0.940- انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انحٕض

       0.263- 0.140 انخغٛط انعأ٘

      0.806 0.179 0.245- انؽطػت انعأٚت

يفصم 

 انطكبــت

     0.874 0.803 0.310 0.404- انخغٛط انعأ٘

    0.838- 0.989- 0.858- 0.048- 0.122 انؽطػت انعأٚت

يفصم ضؼغ 

 انمسو

   0.986- 0.910 0.994 0.845 0.154 0.233- انخغٛط انعأ٘

  0.410 0.493- 0.219 0.380 0.687 0.830- 0.744 انؽطػت انعأٚت

 0.325- 0.831- 0.789 0.814- 0.814- 0.651- 0.176- 0.203 يؽخٕٖ األزاء

 0.576=  0.05قُو  ر الزدولُ  عٌد هستىي هاٌىَ  

 كوبتكل ر آرن و)فكقر رال تملللت رومي ير وم ت رووتغي رت روميك ي ولتي ير روزركير( 12يكض  اآكؿ  
 (0.831-رو   0.176-وحظر ووا ر  ت، ك آ ت ركحت  يـ و لوؿ رال تملل ول ميف  

 (13جدول )

 انبٕٛكًُٛبحٛكٛت انعأٚت نحظت نًػ األضض ػهٗ يؽخٕٖ األزاءنهًؤشطاث  المتعدد تحلٌل االنحدار
 

 قٌمة ف المإشرات المساهمة
الخطؤ 
 المعٌارى

المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار
نسب 

 المساهمة

 71.56    0.023 12.924 0.021 182.673 لمفصل رسغ القدم التغٌر الزاوي

 لمفصددل رسددغ القدددم + التغٌددر الددزاوي
 لمفصل الركبة السرعة الزاوٌة

105.403 0.166 13.431 0.017 0.013   84.60 

 لمفصددل رسددغ القدددم + التغٌددر الددزاوي
 +  لمفصددل الركبددة السددرعة الزاوٌددة

 لمفصل الكتف التغٌر الزاوي
77.078 0.345 14.202 0.015 0.012 0.011  93.20 

 لمفصددل رسددغ القدددم + التغٌددر الددزاوي
 +  لمفصددل الركبددة السددرعة الزاوٌددة

التغٌدر  لمفصل الكتف + التغٌر الزاوي
 لمفصل الحوض الزاوي

84.054 0.281 13.329 0.014 0.011 0.010 0.009 97.40 
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روتغي  ووؤش رت روميك ي ولتي ير روزركير وحظر ووا ر  ت،  آ حآآ وتغي  ر( 13يكض  اآكؿ  
 روب عر ،ووف)ؿ  بغ رو آـ روتغي  روزركم ،%(71.56ووف)ؿ  بغ رو آـ م بمر  آ هل   روزركم

 روب عر روزركير ،ووف)ؿ  بغ رو آـ روتغي  روزركم ،%(84.60ووف)ؿ رو  مر  بمر  آ هل   روزركير
ووف)ؿ  بغ  روتغي  روزركم ،%(93.20 بمر  آ هل   ووف)ؿ رو تؼ روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو  مر

ووف)ؿ روحكت  روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو تؼ روتغي  روزركم ،ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير ،رو آـ
 Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4.      %( وف روتمليف رو ل 97.40 بمر  آ هل  

 

 انؽطػت انعأٚت× 0.011(+) نًفصم ضؼغ انمسو انخغٛط انعأ٘× 0.014+) 13.329يؽخٕٖ األزاء =

 (نًفصم انحٕض انخغٛط انعأ٘× 0.009( +)نًفصم انكخف انخغٛط انعأ٘× 0.010( +)نًفصم انطكبت
 

 
 

( انًؽبض انسُٚبيٛكٗ نإلظاحت انطأؼٛت نًطكع ثمم اندؽى يُص بساٚت انخرًٛس ٔحخٗ بساٚت نًػ 2شكم )

 األضض فٗ انٓبٕغ

 

 ( ظيٍ يطحهت انسفغ ذالل االضحمبء ألزاء يٓبضة انسٔضة انٕٓائٛت انرهفٛت انًكٕضة 3شكم )
 

  
 

 

 زُٚبيٛكٛت اإلظاحت انعأٚت نًفبصم ضؼغ انمسو ٔانطكبت ٔانفرص ٔانكخف ذالل انًٓبضة (4شكم )

Time 

Time 
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 ( زُٚبيٛكٛت انؽطػت انعأٚت نًفبصم ضؼغ انمسو ٔانطكبت ٔانفرص5شكم )

 

 يُبلشت انُخبئح:
 

لف لعل   يـ  ل ت ال تفلع و  ز ث ؿ روابـ ولوتغي رت  (3، 2كش ؿ   (3يتض  وف اآكؿ  
%( مي ول ملغت  بمر 72,90روميك ي ولتي ير عل  وبتكم ر آرن حي  ملغ  بمر وبلهور  آ هل  

ك آ ، %(7,1و حلر روآقي  بمر وبلهور  آ هل  زوف %(، كح ؽ 12,90وبلهور ب عر رال ليؽ  
  هله روودل   ي آ لو رن و ل يلن كهلولن وتح يؽ هآؼ ي اي لوؾ  و  لف ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ ق

روودل   وف  يؿ تح يؽ همكل ر ت)لآم بليـ كمآرير  آرن آك   هكرئير  لفير ل  م، حي  ل ه  لول 
زرآت ب عر رال ليؽ ك ك  روآقي ق  رتاله روو  مر رو لبير كتم لن ولوؾ يزيآ ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ 

ـ، ك تلئج آ ربر  ؿ 1977كيتفؽ لوؾ وي ول لشل   وير بكبف عمآ روو  ـ كل  كف ،  يؿ رولي رف
ـ، ق  لف ر تفلع 1995ـ، كش يفر عفيف  prasas 1988ـ، كم با 1986وف تدل   حب   

و  ز ث ؿ روابـ يل ا آك رن هلولن ق  تح يؽ هآؼ روودل    ول يتي  روف )ر ويعا  عآرآ روابـ 
 (63:   5(،  22: 19(،  43: 1(،  67: 3حيحر.  وو حلر رودمكل مل ي ر )

ـ لف لم وحلكور وتحبيف ر آرن ياا لف ت كف 1998 ول يؤ آ لوؾ علآؿ عمآ روم)ي  
عف ل يؽ زيلآ   وير روآقي، كروب عر،  ول لف رول ي ر روكحيآ  روت  تو ف رويعا وف روتح ـ ق  

رو )ك  رولرت  حي  يو  ه زيلآ  روب عر آك رف ابوه  يؿ و حلر رولي رف ه  ربتغيوه و ـز 
روزركير عف ل يؽ ت  يا  تؿ لا رن روابـ روو تلفر وف وحك  روآك رف لك و  زث ؿ روابـ، كرو  ا 

 (226: 7م لن  وير روح  ر روزركير.   -)حي  
لف لعل   يـ ولب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ حي   (5كش ؿ   (5كيتميف وف اآكؿ   ـ  

%(، كروب عر روزركير ووف)ؿ روحكت ملغت  بمر وبلهور  آ هل 61,02وبلهوتدل  ملغت  بمر 
%( كروتغي  روزركم ووف)ؿ  بغ رو آـ  بمر 8,62%( كلف روب عر روزركير ول  مر ملغت  14,66 

%(، ك آ ي اي لوؾ  و  ر تفلع  يـ روب عر روزركير وحظر مآرير روت ويآ 3,68وبلهور  آ هل  
 ه موثلمر همكل وودل   رو رك آ لؼ كه  روودل   روتوديآير ولودل    يآ روآ ربر ووف)ؿ  بغ رو آـ  

كالنت روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ مأعل   يور كلوؾ وو لملر ر  ت مأل رؼ ل)لمي رو آـ 

Time 
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و تديلن ملو  مييف وحآثل ل )  مبل وا تلـ ل كم  مت وو ف ك) لعر ل كم رحت لؾ ميف  آـ 
روح  لت ر  ضير، كملوتلو  ت زيف ل م   آ  وو ف وف لل ر ر ادلآ وابتفلآ  رويعا كادلز 

رو لولر وف  آ ق ؿ روادلز حي  تتحكؿ لل ر ر ادلآ  و  لل ر ح  ر كوف ثـ تح يؽ لقضؿ آقي 
يبلهـ ق  تح يؽ روكراا روودل ل ق  روو حلر روت  تليدل، كو ؿ ول يؤ آ لوؾ رووآ روب يي ق  زركير 

وحوآ  م رهيـ شحلتر  لشل ق  وحظر  دلير روت ويآ كمآرير روآقي، كيتفؽ لوؾ وي ول   بغ رو آـ
 (192، 191:  11 . ـ2006كلحوآ قؤرآ روشللو  

لف لعل   يـ ولب عر روزركير و بغ رو آـ حي   آ  (5، 4كش ؿ   (7كيتض  وف اآكؿ  
)ؿ رو  مر  بمر وبلهور %(، مي ول ملغت  بمر روتغي  روزركم ووف60,53ملغت  بمر وبلهوتدل  

%(، 10.05%(، كملغت روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر  بمر وبلهور  آ هل  14.51 آ هل  
%(، مي ول ملغت  بمر رووبلهور 4.73كملغت  بمر وبلهور روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت  

 آر  %( وحظر  دلير روت ويآ كمآرير روآقي، هلر يكض  و1,39ولتغي  روزركم ووف)ؿ رو تؼ  
للور ووف)ؿ رو بغ وي روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر كروحكت كولك)كؿ   )   ل )  مبل كرت
ر ت لن وو ف، ك آ ي اي لوؾ  و   لر روب عر روزركير ق  رولحظلت ر   ل و آـ حلار روكراا 

ق  روح    كرولل تتللمه روودل   ق  هله رولحظلت ولب عر روزركير و بغ رو آويف مؿ وب علت زركير 
وفل)ؿ ل  م  ف روابـ بي)م  و لكقلن، كهلر يتفؽ وي ول لشل   ويه  ؿ وف  لهآ ل ك  رو)ملغ 

ـ( لف وف لبا رت لل لكضلع كزركيل و لبمر ولوفل)ؿ رووشت  ر ق  1999كاولؿ عين روآيف  
للور رو ضيت رووت)لر مدل.  (3، 2:  14  ر آرن ه  تكرق  ل )  وآ ولوفل)ؿ كرت

لف لعل   يور ولب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر حي   (5، 4كش ؿ   (9 كيتميف وف اآكؿ 
%(، كح ؽ روتغي  روزركم ووف)ؿ روحكت  بمر وبلهور  آ هل 68,38ملغت  بمر وبلهور  آ هل  

%(، كملغت  بمر 9,73%(، كملغ روتغي  روزركم ووف)ؿ رو  مر  بمر وبلهور  آ هل  14,70 
%( وحظر  دلير روآقي، ك آ ي اي لوؾ  و  لف 2,54 آـ  وبلهور روتغي  روزركم ووف)ؿ  بغ رو

و آؿ روزيلآ  ق  روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر ك لوؾ روتغي  روزركم ووف)ل  رو  مر كروحكت  و  
ربتو ر  رووآ روزركم ق  وف)ؿ رو  مر رو لتج عف وآ زركير وف)ؿ  بغ رو آـ ق  رولحظر روبلم ر 

يفب  لوؾ زيلآ  روب عر روزركير وحظر  دلير روت ويآ كمآرير ك  ،ـالبتغيوه ق   قي و  ز ث ؿ رواب
روآقي،  ول لف رال  فلت ق  روتغي  روزركم وحظر  دلير روآقي ك لوؾ  يـ روب علت رودلئلر رووبلهور 

، (212:  4ق  ب عر روآك رف مت ليؿ  )ؼ  ل  روآك رف وتح يؽ روكراا روح    ق  هله روو حلر. 
ـ، عل  1993ـ، للحر حبيف حبلـ روآيف1986ول ل  ه وحوآ يكبؼ روشيخ  كيتفؽ لوؾ ليضلن وي

ـ، لف رووآ روزرئآ ق  لل رؼ روابـ يبلهـ ق  زيلآ  1994وحوآ عمآ رو حوف، للحر حبلـ روآيف 
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عـز رو )ك  رولرت   ول لف روب عر روزركير رو مي   تبلهـ ق  تح يؽ ب عر روآك رف كهلر ول تتللمه 
 (  257 -252: 8(،  101 -95: 6(،  319: 13له روودل  .  لمي ر ر آرن ق  ه

لف لعل   يـ ولتغي  روزركم ووف)ؿ روحكت  آ  (5، 4كش ؿ   (11كيتض  وف اآكؿ  
( عف وحظر لعل  ر تفلع وو  ز ث ؿ روابـ كملغت  بمر وبلهور روتغي  روزركم 52,46ملغت  

%(، كملغت روب عر روزركير 11,44 %(، كروب عر روزركير ووف)ؿ روحكت 19,29ووف)ؿ رو تؼ  
%( كملغت  بمر وبلهور روتغي  روزركم ووف)ؿ  بغ رو آـ 8,16ووف)ؿ رو  مر  بمر وبلهوتدل  

و  2,95  %(، ك آ ي اي لوؾ  و  زيلآ   يور روتغي  روزركم وحظر لعل  ر تفلع وو  ز ث ؿ روابـ كرت
 ر موف)ؿ رو  مر  دلير موف)ل  روحكت ربتو ر  زيلآ  كتتلمي رووآ روزركم وف وف)ؿ  بغ رو آـ ول

 روف ليف(  و  رالبتفلآ  رو لولر وف ح  ر رووآ رووتتلمي ووفل)ؿ روابـ  و  روك)كؿ مو  ز ث ؿ 
 ول لف زيلآ  و آالت روب عر روزركير وحظر لعل  ، روابـ  عل    لر كزيلآ  روآقي ق  هلر رالتاله
حكت ق  هله رولحظر ي كـ ملوآك  رو يلآم وب عر ر تفلع وو  ز ث ؿ روابـ ي اي  و  لف وف)ؿ رو

روآك رف ك لوؾ ب عر روف آ كرتالهه،  لوؾ رووحلقظر عل   وير روح  ر روزركير وف  يؿ رالبتو ر  
 ق  ت  يا و ر ز ث ؿ  تؿ روابـ وف و  ز ث ؿ روابـ كرول  يليدل وملش   وآ هله رووفل)ؿ. 

                                                 6 :95- 101  ،)8  :252- 257) 
ـ لف ابـ رويعا ق  1991 ول يتفؽ لوؾ وي ول لشل ت  ويه بكبف عمآ روو  ـ ك   كف 

هله روحلور  ت لوؿ و ه  و لكؼ، كق  حلور رو) كآ يحآ  تبل ع ق  م ت وفل)ؿ روابـ، ثـ 
 و  لعل    لر ق  وبل    تت ل ص روو  مر رو لبير مف ؿ  ك  رواللمير ر  ضير حت  ي)ؿ روابـ

كق  هله رولحظر تت لآؿ ع آهل رو ك  رو لبير وي  ك  رواللمير، ثـ يمآل روابـ ق  روتبل ع موا آ 
 (  330 -327: 4  مآلن ب كلر  و  لبفؿ.

لف لعل   يـ ولتغي  روزركم ووف)ؿ  بغ رو آـ  (5، 4كش ؿ   (13كيتض  وف اآكؿ  
%( كملغت  بمر وبلهور روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر 71,56حي  ملغت  بمر وبلهور  آ هل  

%(، كملغت  بمر 8,60%(، مي ول ملغت  بمر وبلهور روتغي  روزركم ووف)ؿ رو تؼ  13,4 
ؾ  و  لف رويعا يمآل ملوا %(، ك آ ي اي لو4,20وبلهور روتغي  روزركم ووف)ؿ روحكت  

روادلز مأل رؼ ر )لمي و تديلن ملو  مييف ق  وحلكور وزيلآ  وبلحر  لعآ  رال ت لز ك فت و  ز 
ث ؿ روابـ كلوؾ يبلهـ ق  تح يؽ رالتزرف كوف ثـ تح يؽ رودآؼ روودل ل كرو لب  ق  تلؾ رولحظر 

ـ، ل ه  لول 1993حبلـ روآيف  كلوؾ يتفؽ وي ول لشل   ويه للحر حبيف، كهك همكل وتزف كلوف
ر  فت وكضي و  ز ث ؿ روابـ وي زيلآ   لعآ  ر  ت لز زرآت  آ ته عل  روثملت، كق  روحلالت 
روت  ت كف قيدل رواللمير ر  ضير ك آ ق ؿ ر  ت ه  رو كل روكحيآ  رووؤث   ق  ثملت روابـ 
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م لعآ  ر  ت لز، كلف ر بلا محي  يحآ  روتكرزف ع آول يو   ل عوؿ رواللمير عوكآيلن  بفؿ 
 رووي ل ي   ودله روحلور هك ت لآؿ  ؿ وف رواللمير كعـز  آ ق ؿ ر  ت رووؤث يف ق  روابـ.

                                                                    6 :253  ،254) 
ـ ل ه ولح)كؿ 2006ك لوؾ يتفؽ وي ول ل  ه وحوآ لم رهيـ شحلته كلحوآ قؤرآ روشللو  

 عل  آ ار  مي   وف روثملت ياا زيلآ  وبلحر  لعآ  رال ت لز ك فت و  ز ث ؿ روابـ م آ 
ر و لف، كت لبا لوؾ كبدكور روح  ر، كولك كؼ روب يي وف حلور روح  ر روو آق ر ياا ليضلن 

لمي ر زيلآ  وبلحر  لعآ  رال ت لز وي  فت و  ز ث ؿ روابـ م آ  ر و لف وي ت لبا لوؾ ك 
 (103:  11ر آرن.  

ص السفنفبجب :
 سػػفنبد إصا ػػىصمػػبصف ػػي صا يػػوصنفػػبؤجص  فئليػػؿص بئىػػبؤىص ل يبنػػب صأمكػػفص  ف ىػػؿصا ػػىص السػػفنفبجب ص

ص  فب يو:

 : مسف يص ألد  ضيصص سبىمص   ي كينمبفيكي ص  فىصصم     أمكفص  ف  ؼصةلىصأىـص  ص-0

 .و حلر روآقيزوف  –      .ب عر ر  ليؽ -.      ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ -
 

Y   ،  المتغٌر التابع =A     ،  المقدار الثابت =B     ، معامل االنحدار =X     المتغٌر المستقل = 
 

 Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3 
 

ب عر ر  ليؽ( × 0.181ر تفلع و  ز ث ؿ روابـ( +  ×  0.566+   12.714= مسف بص ألد  
 و حلر روآقي( زوف × 0.475+  
  : ئظ ص د ي ص  فخميد سبىم صضيصمسف يص ألد  ص  فىصع  ي   م     ص   ي كينمبفيكي ص  ص-2
 روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت.  -  روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ. -
 روتغي  روزركل ووف)ؿ  بغ رو آـ.  -     روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر.  -

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4 
روب عر × 0.011( +  روب عر روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـ× 0.030 +  17.615=  ألد  مسف بص

روتغي  روزركل × 0.006( + روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر× 0.001(+ روزركير ووف)ؿ روحكت
 (ووف)ؿ  بغ رو آـ

 ئظػػػ صنيبيػػػ ص سػػػبىم صضػػػيصمسػػػف يص ألد  ص  فػػػىصع  يػػػ   م  ػػػ   ص   ي كينمبفيكيػػػ ص  ص-3
روتغيػ  روػزركل ووف)ػؿ  -روبػ عر روزركيػر ووف)ػؿ  بػغ رو ػآـ.      -:ص  د ي ص  ػدضع  فخميدص
 روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت. -روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر.          -   رو  مر.
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 روتغي  روزركل ووف)ؿ رو تؼ. -
Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4+ B 5x5 

ص ألد   روتغي  × 0.028(+  روزركير ووف)ؿ  بغ رو آـروب عر × 0.029+  4.759= مسف ب
روب عر روزركير × 0.023( + روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر× 0.024( + روزركل ووف)ؿ رو  مر

 (روتغي  روزركل ووف)ؿ رو تؼ× 0.016( + ووف)ؿ روحكت
ص:نيبي ص  دضع  ئظ  سبىم صضيصمسف يص ألد  ص  فىصع  ي   م     ص   ي كينمبفيكي ص  ص-4

 .ووف)ؿ روحكت روتغي  روزركم -     .ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير -

 .ووف)ؿ  بغ رو آـ روتغي  روزركم -      .ووف)ؿ رو  مر روتغي  روزركم -
Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4 

 روتغي  روزركم× 0.035(+  ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير× 0.148+ 7.288وبتكل ر آرن =
ووف)ؿ  روتغي  روزركم× 0.012( + ووف)ؿ رو  مر روتغي  روزركم× 0.023( + ووف)ؿ روحكت

 (  بغ رو آـ
ص: ئظ صأةلىص  ففبعصسبىم صضيصمسف يص ألد  ص  فىصع  ي   م     ص   ي كينمبفيكي ص  ص-5

 روتغي  روزركل ووف)ؿ رو تؼ. -            روتغي  روزركل ووف)ؿ روحكت. -
 روب عر روزركير ووف)ؿ رو  مر. -           روب عر روزركير ووف)ؿ روحكت. -
 روتغي  روزركل ووف)ؿ  بغ رو آـ. -

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4+ B 5x5 
روتغي  روزركل × 0.019(+  روتغي  روزركل ووف)ؿ روحكت×  0.002+ 17.271وبتكل ر آرن = 
روزركير ووف)ؿ  روب عر× 0.005( + روزركير ووف)ؿ روحكت روب عر× 0.006( + ووف)ؿ رو تؼ

 .(روتغي  روزركل ووف)ؿ  بغ رو آـ× 0.004( + رو  مر
 ئظػػ ص مػػسص أل ضصضػػىصصسػػبىم صضػػيصمسػػف يص ألد  ص  فػػىصع  يػػ   م  ػػ   ص   ي كينمبفيكيػػ ص  ص-6

 .ووف)ؿ رو  مر روب عر روزركير -          ووف)ؿ  بغ رو آـ. روتغي  روزركم -  ص:  ي  ط
 ووف)ؿ روحكت. روتغي  روزركم -                         ووف)ؿ رو تؼ. روتغي  روزركم -

 

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4 
روب عر × 0.011(+  ووف)ؿ  بغ رو آـ روتغي  روزركم× 0.014+  13.329= مسف بص ألد  

 روتغي  روزركم× 0.009( + ووف)ؿ رو تؼ روتغي  روزركم× 0.010( + ووف)ؿ رو  مر روزركير
 ( ووف)ؿ روحكت
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ص  ف ىيػػػػب :
ص مبصيلى:ص   بئر فضىصش  ص السفنفبجب صي ىىص

رالبت شلآ ملووؤش رت  يػآ رومحػ  روتػ  بػلهوت قػ  وبػتكم ر آرن كروو ػلآالت روت مؤيػر قػ    ت ػلن  -
  . لشئ  رواوملز

 يآ روتآ يمير وودل   روآك   رودكرئير رو لفير روو ك   ق  ضكن رووؤش رت ك  روت ليوير كضي روم روج -
 رومح  روت  بلهوت ق  وبتكم ر آرن كروو لآالت روت مؤير.

 انًطاخــــــــــــغ

 أٜٔ : انًطاخغ انؼطبٛت:

صفيبنيصئسنيص ئبف ص-0
 ـ(0986)

ت  كوكايػػػل روت لػػػيـ كلثل هػػػل علػػػ  م ػػػت رووتغيػػػػ رت  :
رو ي ولتي يػػػر كوبػػػتكم لآرن روشػػػ لمر ر ولويػػػر علػػػ  

ولآ ربػػػػػلت ح)ػػػػػلف رو فػػػػػز، والػػػػػر الو ػػػػػر حلػػػػػكرف 
 كرومحك ، رووالآ رو لش ، رو آآ ر كؿ.

صس يدصة دص    يدصخبط ص-2

صـ(2111)

رو )ػػػػػلئص روميكوي ل ي يػػػػػر  وحػػػػػآآرت وتشػػػػػ يص ص:
روم ػػلن روح  ػػ  وودػػل   روشػػ لمر رو لفيػػر علػػ  ادػػلز 
روتو ي لت ر  ضير، محػ  و شػك  ملووالػر رو لويػر 
ولت ميػػػر رو يلضػػػير،  ليػػػر روت ميػػػر رو رضػػػير، الو ػػػر 

 حلكرف.

صس سفصة دص  من ـص أخ  فص-3
 ـ(0977)

ر بػػػػػػػػػػا رووي ل ي يػػػػػػػػػػر كروواوكعػػػػػػػػػػلت روت  ي يػػػػػػػػػػر  :
 .ولاوملز، آر  روو ل ؼ، رو له  

س سػفصة دص  من ـ،صمئمػدصص-4
ى  يصةمػ ،صمئمدصة دص

ص(0990)ص  سالـص  غا

روميكوي ل يػػؾ قػػ  روواػػلؿ رو يلضػػ ، رواػػزن ر كؿ، ص:
 ر ب  آ ير.روميكآي لويؾ، آر  روو ل ؼ، 

 

ص  يف صة دص  ئميدصةفيفيص-5
صـ(0995)

م  ػػلوج تػػآ يم  ملبػػت آرـ روحلبػػا ر وػػ  وتحبػػيف ص:
روػػتح ـ قػػ  رودمػػكل كروثمػػلت وػػآم العمػػلت رواومػػلز 
علػػػ  ح)ػػػلف رو فػػػز،  بػػػلور آ تػػػك ره،  ليػػػر روت ميػػػر 

 رو يلضير ولم لت، الو ر ر ب  آ ير.
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صطلئ صئسيفصئسبـص  ديفص-6
 ـ(0993)

رووي ل ي ػػػػل روحيكيػػػػر كر بػػػػا رو ظ يػػػػر كروتلمي يػػػػر،  :
 رولم ر ر كو ، آر  روف   رو  م ، رو له  . 

صةبدؿصة دص   ىي صةلىص-7
صـ(0998)
ص

رووي ل ي ػل روحيكيػر كروت لوػؿ مػيف رو ظ يػر كروتلميػػؽ  :
، و  ػػز رو تػػلا ول شػػ  3قػػ  روواػػلؿ رو يلضػػ ، ل

ص   ئمف،ةلىصمئمدصة دصص-8 كروتكزيي، رو له  .
طلئ صئسيفصئسبـص

صـ(0994)  ديف

  بػيكوكايل رو يلضػر كلبػػا روتحليػؿ روح  ػػ ، آر   :
 روف   رو  م ، رو له  ، و) .

صة يػسصةليص  ج ب يص-9
صـ(2110)

، آر  1رو ظ يػػػر كروتلميػػػؽ، ل -روتػػػآ يا رو يلضػػػ  :
G.M.S.  رو له ، 

صمئمدصأئمدص   بميص-01
صـ(2117)

روفلعليػػر رووي ل ي يػػر وودػػل ت  آ ربػػر م  ػػكرف ت ػػكيـ  :
روػػػػػآك   رودكرئيػػػػػر رالولويػػػػػر كرو لفيػػػػػر روو ػػػػػك   علػػػػػ  
ادػػلز روح  ػػلت ر  ضػػير مآالوػػر م ػػت رووؤشػػ رت 
روميكوي ل ي يػػػػػػػر روو تػػػػػػػل  ، والػػػػػػػر رو لػػػػػػػـك رومآ يػػػػػػػر 
كرو يلضػػػػػػػػير،  ليػػػػػػػػر روت ميػػػػػػػػر رو يلضػػػػػػػػير، الو ػػػػػػػػر 

صروو كقير، رووالآ روبلآا رو آآ رو لش .

 ئبف ،صأئمدصصمئمدصا   ىيـص-00
صـ(2116)صض  دص   بإ ي

روتلمي ػلت روويآر يػر ولتحليػؿ روح  ػ  قػ  رواومػػلز، ص:
  روو تمر روو) ير ، وك رف، رالب  آ ير.

صمئمدصجب  ص  ي ػػػػع،صص-02
صخي ي صا   ىيـص  سك ي

 ـ(2112)

روومػػلآا ر بلبػػػير ولوي ل ي ػػػل روحيكيػػر قػػػ  روواػػػلؿ  :
رو يلضػػػػػػػػػػػ ، رواػػػػػػػػػػػزن ر كؿ، و شػػػػػػػػػػػأ  روو ػػػػػػػػػػػل ؼ، 

 ر ب  آ ير.   
صمئمدصي سؼص   يخص-03

 ـ(0986)
رووي ل ي ػػػػػػػل روحيكيػػػػػػػر كتلمي لتدػػػػػػػل، آر  روو ػػػػػػػل ؼ،  :

جمبؿصصنبىػدصأن  ص  ى ػػػػػػػبغ،ص-04 رالب  آ ير.
 ـ(0999)صمئمػدصةال ص  ديف

روح  ػػػػػػر، روللم ػػػػػػر روبػػػػػػلم ر،  ليػػػػػػر روت ميػػػػػػر علػػػػػػـ ص:
 رو يلضير ولم يف، الو ر ر ب  آ ير، و) .

يبس صةبطؼصغ    ،صةم  صص-05
صـ(2114)صة د    عؽ

م  ػػػػػػػػػػػػلوج تػػػػػػػػػػػػآ يم  كق ػػػػػػػػػػػػػلن وػػػػػػػػػػػػم ت رووؤشػػػػػػػػػػػػػ رت ص:
روميكوي ل ي يػػػر رووػػػؤث   علػػػ  بػػػ عر روػػػآك رف وودػػػل   
روػػػػػػآك   رودكرئيػػػػػػر رو لفيػػػػػػر رووتمكعػػػػػػر ملفتػػػػػػيف حػػػػػػكؿ 

رولػػكو  ، محػػ  و شػػك  مػػلووؤتو  رو لوػػ   رووحػػك 
ر كؿ ،  ليػػػػػػر روت ميػػػػػػر رو يلضػػػػػػير ولم ػػػػػػيف، الو ػػػػػػر 

 روز لزيؽ.
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صفيري ص سفخد ـص  ضص  م  لؼص  فنبضسي صةلىصعيبدةص  فبةلي ص  كمي 
ص الة يص  ك ميفو

ص

ص*صأ.د/صأئمدصمئمدصمئمدصعين 
ص**صد/صمئمدص   يلىص   يلىصى ح

 ***صأ/صيس  صمئمدصة دص  ئميدصي سؼصعيد ف

 -:الدراسة مقدمة ومشكلة

تحتل رياضة الكاراتيه مركزا متقدما بين رياضات المنازالت التي  ييتا التنيافي فيعيا يالمييا 

الفنييية والط  ييية والقانونيييةف وميين ال بي يي   ن  وقارييياف فقييد ت ييورت ت ييورا كبيييرا ميين النييواح 

يواكب هياا الت يور ت يورا منا يبا في  م يتود وييداد وتيدريب اليبي  تةيح الرياضية حتي  يمكننيا 

 (2:38الوصول ول  هاه الم تويات ال الية. )

 ن يمةية التدريب ية  المواقف الط  ية المطتةفة  (2014علً فتوح عبدالفتاح )وياكر 

ت ايد الة ب بدرجة كبيرة ية  اكت اب الاليب الكثير من االرتبا ات ال صبية الوقتية ية  

تكرار ال ةوح الط    ف  المواقف المشابعة ف  ا تي اب ل دد كبير من الجمل الط  ية ال ابقة 

ضون المناف ة بل بصورة قريبة  و متشابعة مما المتدرب يةيعا ال تتكرر بكل تفاصيةعا ف  غ

يت ةب  رية التفكير والتصرف ف  ضوء الطبرات المكت بة ال ابقة كما  ن األداء الجيد لةمعارة 

وح ن التفكير الط    ال ي تفاد منه الاليب وال واا كان الة ب ية  درجة يالية من الصفات 

فات لاليب الكاراتيه كةما ا تمر تنفيا التكتيح البدنية ال امة والطاصة فكةما تح نت تةح الص

 (17: 7الط    ية  مدار المباراة بأقل جعد ممكن .   )

الكاراتيه ت تبر  ف ( kumite) تهم ابقة الكومي  ن (2005)إبراهٌم احمد محمود  ياكرو

الجوانب  ف  ال ةم الدرا ة    ايمن الم ابقات اات الت وير والتحديث الم تمر والقابا ية  

 الت الط  ية  األ اليبالط  ية( حيث ت دد وتنوع  –ال قةية  –النف ية  –المعارية  –)البدنية 

من اليب آلطر  و دابعامحتواها  ف تطتةف  والت مطتةف المواقف التناف ية  ف يؤديعا الاليب 

 هجومية ودفايية ت تبر بمثابة جوهر فنون رياضة الكاراتيه  بأ اليبتؤدى  والت 

 (478ف 475:  10)

 خبيؼت كفطانشٛد . –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت -أؼخبش حسضٚب انًالكًت بمؽى انخسضٚب انطٚبظٙ  *

 خبيؼت كفطانشٛد . –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت -يسضغ بمؽى انخسضٚب انطٚبظٙ  **

 خبيؼت كفطانشٛد . –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت -يبخؽخٛط بمؽى انخسضٚب انطٚبظٗ  تببحث ***

 0بحث رقم 
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ية  ال القة الوثيقة بين الحالة البدنية والحالة  (2007محمد سعٌد أبو النور )وياكر 

المعارية حيث ياكر  ن الحالة البدنية ه  القايدة األ ا ية الت  تبن  يةيعا الحالة المعارية و ن 

المعارى الحالة البدنية الممتازة لاليبين طاصة ف  رياضة المنازالت تؤثر بدرجة كبيرة ف  األداء 

 ( 3:7من حيث وتقان المعارات الحركية . )

 (1998(، طلحة حسام الدٌن )1998جمال عالء الدٌن )كال من  هوايتمادا ية  ما اكر

ية   نه يمكن االيتماد ية  التكنيح الرياض  لاليب  الم تويات ال الية كنمواج م يارد ين 

تقييا األداء المعارى و ن الت امل مع المعارات بالتحةيل الم تمر باطتالف الم تويات ي ايد ب د 

 (13:11(  )8:6يةيه األداء النمواج  من وجعات نظر مت ددة .  ) بالح ف  تصور ما يج

ان مشكةة الدرا ة تتمثل ف  اهتماا م ظا المدربين طالل تدريب الاليبين  الباحثونى روي

ه ية  االداء المتنوع لأل اليب المعارية والتكرار فيعا  وال زمن المباراة بقة الكوميتف  م ا

واالهمال لةجانب الط    والمكونات الط  ية الت  يجب مراياتعا والتدريب يةيعا مما تؤدد 

دة تأثير تةح اال اليب المعارية المنفاة  واء باليد او القدا او مطتة ة بالرغا من ان ال  زيا

الاليب ااا تدرب ية  جمل حركية هجومية منظمه من طالل مواقف ط  ية والتدريب يةيعا 

طالل المباريات داطل الوحدات التدريبية طالل المو ا التدريب  فإنه قد يؤدد إلحراز الاليب 

ية  ان  وتحثعا الباحثونراها مباراة وهاه مشكةة الدرا ة الت  ياكثر النقا  طالل الية  اية  و

تقدا حال لعا من طالل اقتراح ب ض المواقف الط  ية المقدمة داطل محتود الوحدة التدريبية 

ه برياضة االداء الط    ف  م ابقة الكوميتيظعر من طاللعا اهمية الح ية  التأثير ف  فايةية 

 الكاراتيه .

 هدف الدراسة :

الت رف ية  تأثير برنامج تدريب  با تطداا تدريبات المواقف التناف ية ية  زيادة الفايةية 

 الكوميته برياضة الكاراتيه .الكمية لاليب  

 فرض الدراسة :

 ية :ما  الباحثونفترض ي الدرا ةف  ضوء هدف 

ف   التجريبية  والب دد لةمجمويةمتو    القيا يين القبة   وحصابياً بينتوجد فروق دالة  -

 الب دد.القياي  الدرا ة لصالحقيد لاليب  الكوميته  الفايةية الكمية
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 اجراءات الدراسة

 : دراسةمنهج ال

او تصميا المجموية الواحدة او  الدرا ة ل بي ة لمالبمته التجريب  المنعج الباحثون ا تطدا

 الب دى " . -البين   -القيا ات " القبة  

 : الدراسة عٌنة

 02ف بةغ قوامعا  Kumite"ه يتالكوم اليب  م ابقة "ال مدية من  بال ريقةتا اطتيار ال ينة 

 اليب وانق مت ول  فبتين وفقا لعدف ا تطداماتعا طالل الدرا ة الحالية وها كاالت  

 األولً :الفئة 

والح  02طاصة بالدرا ة اال ت اليية ف تا اطتيارها من اليب  الم تود الدول  ويددها 

 بعدف الت رف ية  المواقف التناف ية األكثر و تطداماً وفايةية . 

 الفئة الثانٌة : 

طاصة ب ينة التجربة األ ا ية من اليب  الم توى المحة  الم جةين ف  االتحاد المصرى 

 والبالغ كفرالشيخ بمحافظة -بيال   نة بمركز شباب 16 تحت 0202 – 0208مو ا لةكاراتيه 

 .اليبين 02 يددها

 ( 1جدول )

" االلتواء معامل -المعٌارى  االنحراف -الوسٌط  -الحسابى المتوسط" اإلحصائٌة المعالجات
  20التجربة  ن = إجراء قبل الكومٌته لالعبى الخاصة األولٌة البٌانات لقٌم

االنخٕاء يؼبيم  
 االَحطاف
 انًؼٛبضٖ

 انٕؼٛػ
 انًخٕؼػ
 انحؽببٗ

اإلحصبئٛت انسالالث  
انسضاؼت لٛس انًخغٛطاث  

 ( ؼُت)  انؽٍ 8.710 15.00 67.0 0.78-

 (ؼى) انطٕل 158.65 158.50 87.1 67.1

 (كدى) انٕظٌ 57.6. 52.50 .571 ..67

 (ؼُت) انخسضٚبٙ انؼًط 766. 4.00 67.0 0.78-

 يظدػ  كروتػ  روتا مػر  اػ رن  مؿ ر كوير رووتغي رت و يـ ر ح)لئير روو لوالت( 1  اآكؿ وف يتض 
 ت ػي وػل كهػ  (0.75 – 0.78- مػيف وػل رالوتػكرن و لوػؿ  ػيـ ملغ حي  ولميل لت رالعتآروير  يودل وف
 و ػيـ رو بػم  روتاػل ا يكضػ  وول (+3، -3   ميف ول رل رالوتكرن وو لوؿ رالعتآروير روحآكآ ميف ول

  رو ل رتيه م يلضر العم  رو كويته
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ب ولة تجريبية بين كل اليب قيد الدرا ة واليب آطر من نفي المرحةة  بإقامة الباحثونقاا 

درجة الحزاا  تا تثبيت التبارى بين الاليبان طالل  –ال نية والفبة الوزنية والم توى المعارى 

كاا ح 5مكونة من لجنة  ف والح من طاللكل من القياي القبة  والبين  والب دى قيد الدرا ة 

( ف 0طالل التقييا وفقاً لمواد القانون الدول  لةكاراتيه )مرفقلةكاراتيه  ىلمصرتحاد ام تمدة من اإل

يرض "فيديو" مت ددة ال ريات ومزود  مزود بطاصية تطداا الفيديو إبلةمباريات وتا التصوير 

 الفايةية الكمية قياا تطراج  ومكانية إلتاحةبطاصية التوقف وال رض الب ا وويادة ال رض والح 

، (1027محمد عبد الرحمن على )من   اكره كالً قيد الدرا ة ف م ترشداً ف  الح بما  لاليبين

 ىمحمـد البٌلـ( ، 1022)صبـح  ىالبٌلـ ىمحمـد البٌلـ( ، 1022محمد عبد الرحمن على )

( ،  محمد  1022ى ) عل ىأحمد مصطف،  (1022) ىهبه محمد عل( ، 1027)صبـح  ىالبٌلـ

 محمد فٌصل جاسم الربٌعان ، ) 1022)محمد فٌصل جاسم الربٌعان عبد الرحمن على و 

فتوح عبد  ىعل،  (1027احمد محمود إبراهٌم )،  ( 1027احمد محمود إبراهٌم )( ، 1022)

 ( 35ف  34ف  11ف  40ف  29ف  30ف  33ف  20. )( 1027) الفتاح 

 -الدراسة االستطالعٌة :

 هدف الدراسة : 

 التناف ية األكثر ا تطداماً وفايةية لدد اليب  الم تود الدول .الت رف ية  ب ض المواقف 

 -تم التوصل الً النتائج اآلتٌة :
 

  ( 3الكومٌته. )مرفق لالعبً أساسً بشكل مسهم موقؾ" .8" وجود -

 التجربة األساسٌة : 
 محافظة كفر الشيخ وفقا لةجدول اآلت  : -تا وجرابعا بالصالة المغ اة بمركز شباب بيال 

 ( 2جدول ) 
 التوزٌع الزمنً إلجراءات التجربة األساسٌة للدراسة

 ذالنّ حًج انخٙ اإلخطاءاث انًٕافك انٕٛو

 7قُد الدراس  لالعبُي القبلُ  القُ س  - م681.-5-5 انمبهٛت انمٛبؼبث

 األؼبؼٛت انخدطبت
 أس  ُع 1

 م681.-5-86 هي
 م681.-.-. نلٍ

 البزًللل هذ لتطبُلللق األس سلللُ  التزز للل -
 تدرَبُل  وصلد  6. هي الو ىى التدرَبٍ
 7 أسبىعُ  وصدا  .  ىاقع هقتزص 

 7قُد الدراس  لالعبُي البادَ  القُ س  - م681.-.-0 انبؼسٚت انمٛبؼبث
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 البرنامج التدرٌبً المقترح:

 

 ( 3جدول )
 قٌد الدراسة  الكومٌتهخصائص محتوى البرنامج التدرٌبً المقترح والمنفذ علً العبً 

 الخصائص التوزٌع الزمنً للبرنامج

 عدد أسابٌع التطبٌق أسابٌع تدرٌبٌة 8

 عدد الوحدات التدرٌب وحدة تدرٌبٌة 04

 عدد مرات التدرٌب االسبوعى مرات تدرٌب باألسبوع 5

 نسبة فترة الراحة البٌنٌة بٌن المحطات التدرٌبٌة راحة " –( " عمل 2\1: 1) 

 فترة الراحة البٌنٌة بٌن المجموعات التدرٌبٌة نسبة راحة " –( " عمل 1: 1) 

  -محتوي الوحدة التدرٌبٌة : 

 -:ىالقسم التمهٌد

 - ىول من الجزء التمعيدجزء األاليتضمن  ىوالا ىنفات األحمال التدريبية لةق ا التمعيد

تدفبة  جزاء الج ا المطتةفة وتنشي  الدورة الدموية   ت عا ف  )التعيبة( مجموية من التمرينات الت

 ت داد  جعزة ج ا الاليب لتقبل محتوى األحمال التدريبية المقترح تنفياها طالل وورفع درجة 

 الدرا ة.

( ويتضمن  )اإليداد البدن - ىمن الجزء التمعيد  جزء الثانلةكما نفات األحمال التدريبية 

% من الحد األقص  لتكرار 88% ول  46الشدة التدريبية لعا ما بين   مح ات يتا التدرج ف 2

   ثانية فوقد راي 22األداء الصحيح لكل تمرين ية  حدة مع ثبات زمن األداء بالمح ة التدريبية 

 ن ينفا األداء بال رية المتو  ة وفوق المتو  ة ووجعت تةح التمرينات لتطدا ال ضالت ال امة 

 اليب المعارية قيد البرنامج ولكن تةح التمرينات ال تتشابه مع األداء نف ه من والمشاركة طالل األ

 يند التنفيا .  والزمن  حيث الم ار الحرك

 -سى:رئٌالجزء ال

 5ة  يشتمل هاا الجزء و   من  حمال تدريبية مقترحة ف وقد ربيكما نفا محتوى الجزء ال

 : ق اا فريية هما

 .داء بالمناف ة ة األ وهو الق ا الطاص بتحركات القدمين المشابعة ل بي القسم األول
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  تدريبات المواقف التكتيكية بدون منافي.وهو  ىوالقسم الثان

 ويجاب . منافي ف  وجودهو تدريبات المواقف التكتيكية  والقسم الثالث

 بإ تطداا منا ق الة ب.هو تدريبات المواقف التكتيكية  والقسم الرابع

 .هو التدريب المباراب  ية  تنفيا المواقف التكتيكية ف  ظروف المباراة الخامسالقسم و

طالل المناف ة ف  ىتحركات القدمين المشابعة ل بي ة األداء المعار  من الجزء الربي  القسم األول

تمرينات مشابعة ل بي ة التحركات الطاصة   ية ىمح ات تدريبية تحتو 6  قد اشتمل ية

لةشدة التدريبية  ى" ف تا تقنين فرد Kumite –" الكوميته   بالقدمين لاليب م ابقة القتال الف ة

حده مع ثبات م افة األداء طالل المح ة   التنفيا لكل اليب ية  لةزمن الم تغرق ف وفقاً 

% وغةب ية   رية األداء  64% :  46ة ما بين التدريبية الواحدة ف وقد تراوحت الشدة التدريبي

 فوق المتو  ة .  و درجة المتو  ة

تدريبية  ةمح  00تدريبات المواقف التكتيكية بدون منافي و نفا طالله  ىللقسم الثان ما بالن بة 

  % من الحد األقص  األداء مع ثبات زمن المح ة التدريبية 88% ول   60بشدة تراوحت ما بين 

 ثانية وغةب ية   رية األداء درجة فوق المتو  ة وال الية.  22

المباشرة لمداطل العجوا  تدريبات المواقف التكتيكية ف  وجود منافي ويجاب  وفقاً  القسم الثالث ما 

 داء مكونات   من الوحدة التدريبية ية ثالثلةق ا ال ىشتمل هاا المحتووغير المباشرة ف وقد و

لعا بشكل   ومقنن طاللعا طصابص األداء والحمل التدريبموقف تكتيك   00 ل دد  العيكل البناب

  % ال 64تدريبية بشدة تراوحت مابين  ةمح  00لاليبين يينة الدرا ة ف ونفات طالله  ىفرد

ثانية وغةب ية   رية   22% من الحد األقص  األداء مع ثبات زمن المح ة التدريبية  88

 ال الية .األداء درجة فوق المتو  ة و

 ةمح  00ف ونفات طالله  بإ تطداا منا ق الة بتدريبات المواقف التكتيكية  القسم الرابع ما 

% من الحد األقص  األداء مع ثبات زمن المح ة  88  % ال 64تدريبية بشدة تراوحت مابين 

  ثانية وغةب ية   رية األداء درجة فوق المتو  ة وال الية .  02التدريبية 

ظروف المباراة   ف المواقف التكتيكية المقترحةالتدريب المباراب  ية  تنفيا  الخامسالقسم  ما 

المعارى المنفا    بي ية األ ةوب الحرك  طصابص التقنين المتمثةة ف  ف روي الف ةية ف وقد 

  ف لةمواقف التكتيكية  و رية األداء ومداطل وتوقيتات العجوا وطصابص مكونات العيكل البناب

 . ظروف المباراة الف ةية

األول  من مباراة واحدة  تصفية تدريبية تتكون التصفية 2وقد نفا هاا الق ا ف  صورة 

الثانية  ةلةكاراتيه والتصفي  لما جاء بالقانون الدول لةزمن الطاص بالمباراة وفقاً  بالشدة مقننة وفقاً 
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التدريب المباراب  بشدة تدريبية ما  محتوى هاا الق ا منايضاً و قد نفا تتكون من مباراة واحدة 

من زمن المبارة القانون وفقاً لمواد القانون الدول  لم ابقات الكوميته  %  90% ال  80بين 

 .برياضة الكاراتيه 

  -:ىالجزء الختام

هاا الجزء  هتضمنوفقاً لما نفا محتوى األحمال التدريبية المقترحة   وطالل الجزء الطتام

 ترطاء ال ضالت ال امة و تشفاء من  ثار األحمال التدريبية ويمةيات اإل  تمرينات ت عا ف من

وتا اال ترشاد بمحتود المراجع االتيه يند تصميا وايداد محتود العيكل البناب  لةبرنامج المقترح 

 ( 43ف  40ف  35ف  34ف  30ف  29ف  11ف  7 – 4)

 (4جدول )
وحدة تدرٌبٌة  40التدرٌبٌة المقترحة خالل فترة تطبٌق البرنامج على مدار  األحمالٌوضح خصائص تدرج 
 رٌاضة الكاراتٌه تخصص ) كومٌته( لالعبً التطبٌقً جالنموذخالل 

 الوحدة  أجزاء التدرٌبٌة  األحمالخصائص 

رقم  التمهٌديالجزء   الرئٌسًالجزء   الختامًالجزء 
الوحدة 
ةالتدرٌبٌ  

 األسبوع
 القسم األول   الثانً القسم  الثالثالقسم   الرابعالقسم  الخامس القسم  التهدئة التدرٌبً

 البدنً اإلعداد
 الخاص

التهٌئة 
 (اإلحماء)

   % مج % مج % مج % مج % مج % مج % مج % مج

1 34 1 80 2 78 2 78 3 78 1 64 2 64 1 30 1 

 األول

1 34 2 84 1 82 1 82 2 74 2 68 1 68 1 30 2 

1 36 1 88 2 86 2 86 2 80 1 70 1 66 1 30 3 

1 34 2 86 1 82 1 82 1 82 2 66 1 70 1 30 4 

1 34 1 90 2 86 2 86 2 78 1 68 2 68 1 30 5 

1 36 2 88 2 84 2 84 3 80 1 66 2 66 1 30 6 

  الثانً

1 34 1 90 1 86 1 86 1 84 2 70 2 68 1 30 7 

1 34 3 86 3 88 3 88 3 86 2 72 3 72 1 30 8 

1 36 2 88 2 84 2 84 2 82 3 74 1 68 1 30 9 

1 34 1 90 1 86 1 86 3 86 1 72 2 72 1 30 10 

1 38 2 88 2 82 2 82 2 82 2 72 2 78 1 35 11 

 الثالث

1 36 3 86 3 84 3 84 3 84 3 74 1 80 1 35 12 

1 36 1 90 1 86 1 86 1 80 3 76 3 84 1 35 13 

1 38 3 86 3 82 3 82 2 82 2 74 2 74 1 35 14 

1 34 1 90 1 88 1 88 3 88 1 76 1 76 1 35 15 

1 34 2 88 2 84 2 84 3 82 1 72 2 80 1 35 16 

 الرابع

1 32 3 86 3 78 3 78 1 86 2 70 1 86 1 35 17 

1 30 2 88 2 80 2 80 2 80 3 68 2 78 1 35 18 

1 32 3 84 3 78 3 78 1 86 1 66 1 80 1 35 19 

1 32 2 88 2 82 2 82 2 84 2 66 1 84 1 35 20 

1 30 1 90 1 78 1 78 2 76 2 65 1 64 1 40 21 

 الخامس

1 32 2 88 2 76 2 76 1 72 1 68 2 66 1 40 22 

1 30 1 88 2 80 2 80 1 74 2 68 3 64 1 40 23 

1 32 2 86 1 78 1 78 2 72 2 70 2 66 1 40 24 

1 32 1 90 1 80 1 80 2 78 1 65 1 64 1 40 25 

1 34 1 88 1 84 1 84 3 82 3 72 2 80 1 40 26 

 السادس
1 32 3 84 3 78 3 78 2 86 3 70 1 86 1 40 27 

1 30 3 86 3 80 3 80 3 80 1 68 1 78 1 40 28 

1 32 1 90 1 78 1 78 1 86 1 66 2 80 1 40 29 
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1 32 1 88 1 82 1 82 1 84 2 66 2 84 1 40 30 

1 32 2 86 2 82 2 82 2 84 2 66 2 84 1 45 31 

 السابع

1 34 2 88 2 80 2 80 2 78 2 66 1 76 1 45 32 

1 30 3 84 3 88 3 88 1 80 2 68 2 80 1 45 33 

1 32 2 86 2 82 2 82 3 86 1 66 3 84 1 45 34 

1 34 2 88 2 86 2 86 2 82 2 64 2 80 1 45 35 

1 32 2 90 2 82 2 82 2 84 2 66 2 86 1 45 36 

 الثامن

1 34 2 88 2 80 2 80 2 78 2 66 2 82 1 45 37 

1 30 3 86 3 88 3 88 1 80 2 68 2 80 1 45 38 

1 32 2 88 2 82 2 82 3 86 1 66 3 88 1 45 39 

1 34 2 90 2 86 2 86 2 82 2 64 2 84 1 45 40 

1 32 1 88 1 82 1 82 1 86 1 66 1 88 1 45 
شدة التدرٌبٌة 
 المقترحة = %

 المعالجات االحصائٌة  

 الم الجة المالبمة ل بي ة الدرا ة . الباحثون ا تطدا

 عرض ومناقشة النتائج:

 ( 5جدول )
ات الفاعلٌة الكمٌة "ٌوكو متغٌر ى( فىالبعد  – ىالبٌن  – ىتحلٌل التباٌن بٌن القٌاس )القبل

 ( برٌاضة الكاراتٌهkumite -لالعبى مسابقة القتال الفعلى )كومٌته  إٌبون" –وزارى  –
 10ن= 

 انسالالث اإلحصبئٛت

 

 انًخغٛطاث

يدًٕع 

 انًطبؼبث
 زضخت انحطٚت

يخٕؼػ 

 انًطبؼبث
 لًٛت) ف (

 ٕٚكٕ
 3.25 2 6.5 بٍٛ انمٛبؼبث

8.78 
 0.37 27 10.2 زاذم انمٛبؼبث

 ٔظاضٖ
 1.635 2 3.27 بٍٛ انمٛبؼبث

3.64 
 0.448 27 12.1 زاذم انمٛبؼبث

 إٚبٌٕ
 2.635 2 5.27 بٍٛ انمٛبؼبث

9.41 
 0.28 27 7.7 زاذم انمٛبؼبث

 (3.35=   0.05وبتكل  يور "ؼ" رواآكوير ع آ  *
روفلعليػر وتغيػ رت ق  روم آل(  -رومي   - رو مل رو يلا ميف متحليؿ روتمليف كرو لص  (5  اآكؿوف 

 م يلضػػػػر( kumite -  كويتػػػػه  روف لػػػػ  رو تػػػػلؿ وبػػػػلم ر ويعمػػػػ "  يمػػػػكف – كزر ل – يك ػػػػك" رو ويػػػػر
،  3.64،  8.78 يتضػػ  لف ه ػػلؾ ق ك ػػلن آروػػر لح)ػػلئيلن حيػػ  ملغػػت  يوػػر "ؼ" رووحبػػكمر  رو ل رتيػػه

، كول شػؼ عػف  0.0.= 0.0.وبػتكل عل  روت تيا كه  لعل  وف  يور "ؼ" رواآكوير ع ػآ ( 9.41
 . L.S.D تمل  ل ؿ ق ؽ و  كل  بت آرـ  آالور روف كؽ ميف وتكبللت آ الت وتغي رت رومح  تـ 
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 ( 6جدول )
ات الفاعلٌة الكمٌة "ٌوكو متغٌر ى( فىالبعد  – ىالبٌن  – ىداللة الفروق بٌن القٌاس)القبل

 ( برٌاضة الكاراتٌه kumite -لالعبى مسابقة القتال الفعلى )كومٌته   إٌبون" –وزارى  –
 10ن=

 انمٛبؼبث انًخغٛطاث
انًخٕؼػ 

 ٗانحؽبب

 لًٛت انفطق بٍٛ انًخٕؼطٍٛ

L.S.D ُٖٛبؼس ٗب 

 ٕٚكٕ

 ..0. ..0. ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 ..0. ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ  0000.

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

 ٔظاضٖ
 ..0. ..0. ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 .00. ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ  ..06.

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

 إٚبٌٕ

 ..0. ..0. ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 .00. ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ  04.0.

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

وتغيػػػ رت   قػػػ( لروم ػػػآ  –  رومي ػػػ  –  رو يػػلا  رو ملػػػمػػػيف مآالوػػػر روفػػػ كؽ كرو ػػػلص  (6  اػػػآكؿوػػف 
( kumite -  كويتػػػػه  روف لػػػػ  رو تػػػػلؿ وبػػػػلم ر ويعمػػػػ "  يمػػػػكف – كزر ل – يك ػػػػك" روفلعليػػػػر رو ويػػػػر

 0000.  وتغيػ رت رومحػ مػيف وتكبػللت يتض  كاكآ ق كؽ لرت آالوػر لح)ػلئير  رو ل رتيه م يلضر

 وػػػل  كلف اويػػػي روفػػػ كؽ روو  كيػػػر لك غيػػػ  روو  كيػػػر و)ػػػلو  رو يػػػلا رووت ػػػآـ،( 04.0. , ..06. , 
  .و)لو  رووبتكل روتلو لن وبتكييف آرئو ل ل ت روف كؽ ميف ل

 

 ( 7جدول )
 –ات الفاعلٌة الكمٌة "ٌوكو متغٌر ى( فىالبعد  – ىالبٌن  – ى)القبل لقٌاسات التحسن نسب

 10( برٌاضة الكاراتٌه ن=kumite -لالعبى مسابقة القتال الفعلى )كومٌته   إٌبون" –وزارى 

 ٗانًخٕؼػ انحؽبب انمٛبؼبث انًخغٛطاث
 َؽب انخحؽٍ %

 ٖبؼس ٗبُٛ

 ٕٚكٕ

 550 150 ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 160 ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ 

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

 ٔظاضٖ
 400 150 ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 100 ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ 

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

 إٚبٌٕ
 500 150 ..0. انمبهٗانمٛبغ 

 140 ---- .00. انبُٛٗانمٛبغ 

 ---- ---- ..0. انبؼسٖانمٛبغ 

روفلعليػر  وتغي رت ق ( روم آل  – رومي    – رو مل   و يلبلت روتحبف م با رو لص( 7  اآكؿوف 
 م يلضػػػػر( kumite -  كويتػػػػه  روف لػػػػ  رو تػػػػلؿ وبػػػػلم ر ويعمػػػػ  " يمػػػػكف – كزر ل – يك ػػػػك" رو ويػػػػر
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و)ػػػػلو  رو يػػػػلا  % (.00 – ... بػػػػا تحبػػػػف وئكيػػػػر ت ركحػػػػت وػػػػل مػػػػيف  يتضػػػػ  كاػػػػكآ  رو ل رتيػػػػه
 .رووت آـ

قيا  ن هناح تأثير ف  تنمية ( يتضح 7 - 5من بيانات جدول )ومن طالل ال رض ال ابق و

الفايةية الكمية ف حيث زادت ن بة تح ن الفايةية الكمية لةمباراة ين ما كان قبل تنفيا البرنامج 

%( يند و تطداا األحمال التدريبية 550 -% 100التدريب  المقترح ف وه  زيادة بةغت ما بين )

 المقترحة والمقننة بصورة فردية.

هاا التغيير اإليجاب  ف  قيا المتغيرات المؤداه من قبل الاليبين ول  تأثير  الباحثونرجع وي

ترشيد طصابص األحمال التدريبية الموجعة من طالل المواقف التناف ية الم تطةصة والت  

 اهمت ف  التأثير اإليجاب  إل تراتيجية الاليبين طالل المباراة ف وتةح المواقف تدرب يةيعا 

المح ات التدريبية المقننة بصورة فردية وتتمتع بالطصوصية ف  التنفيا االيبين من طالل 

واالطتيار والح طالل الجزء الربي   من الوحدة التدريبية ف وطصابص األحمال التدريبية 

و  اليب تنفيا البرنامج المقترح ف و ن التباين ف  ن بة تأثير محتوى طصابص األحمال التدريبية 

التدريب من طصوصية وتموجية وفقاً لةتقنين الفردى لاليبين باإلضافة  يرجع ول  ترشيد مبادئ

ألحمال مقترحة من طالل تدريبات مشابعة ل بي ة األداء المعارى الم تطدا  الباحثونول  و تطداا 

باإلضافة ول  تنفيا محتوى الوحدة التدريبية ول  تمرينات مناف ة بإ تطداا مداطل العجوا ف مع 

ل نظا ال اقة طالل تنفيا الحمل التدريب  ية  مدار البرنامج التدريب  المقترح ترشيد ن ب تمثي

( 2011أحمد محمود إبراهٌم )حيث ظعر التح ن المةحوظ . ويتفق الح مع ما  شار اليه كالً من 

( ، أحمد محمود إبراهٌم 2017( ، أحمد محمود إبراهٌم )2017، أحمد محمود إبراهٌم )

( ، 2014( ، أحمد محمود إبراهٌم وإٌمان رشاد خلٌل )2016الفاروق )( ، أحمد عمر 2017)

( 2010( ، أحمد خمٌس غازى )2014( ، اآلء حمدى عزمى )2014والء حمدى فرغلى )

( ،أحمد مصطفى 2016( ، محمد عبدالرحمن ومحمد الربٌعان )2015أحمد محمود إبراهٌم )

البٌلى صبح  ( ، محمد2017) فتوح ( ، على2014) فتوح ( ، على2016على مصطفى )

 ( . 2017البٌلى صبح ) ( ، محمد2016)

 (34ف   28ف 22ف  21ف 19ف  18ف  11ف  10ف  9ف  7ف  6ف  5ف 4ف  3ف  2ف  1)

 : خالصات ستاإل

 تا التوصل ال  اإل تطالصات التالية ف  ضوء اإلجراءات التنفياية لةدرا ة وه  كاآلت : 

المبوييية لقيييا متغيييرات الفايةييية  المقتييرح يةيي  ن ييبة التح يين ثيير محتييوى البرنييامج التييدريب   -

 .(%552-052الكمية نق ة واحدة "يوكو" تراوحت ما بين )
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المبوييية لقيييا متغيييرات الفايةييية   ثيير محتييوى البرنييامج التييدريب  المقتييرح يةيي  ن ييبة التح يين -

 .(%622-022الكمية نق تين "وزارى" تراوحت ما بين )

المبوييية لقيييا متغيييرات الفايةييية  تييدريب  المقتييرح يةيي  ن ييبة التح يين ثيير محتييوى البرنييامج ال -

 .(%522-062الكمية ثالث نقا  "ويبون" تراوحت ما بين )

 التوصٌات :

الطاصية  تيدريبات المواقيف التناف ييةاال ترشاد بمحتوى البرنامج التدريب  المقترح با تطداا  -

" Kumite –دى اليب  م ابقة  " الكوميته ل االداء الط   بالطراب  التكتيكية لزيادة ف الية 

 برياضة الكاراتيه .

ترشيد األ ي ال ةمية وطصابص األحمال التدريبية المقترحة بالبرنامج ضيمن بيرامج تيدريب  -

 ." برياضة الكاراتيهKumite –الناشبين طالل المراحل ال نية المت ددة لم ابقة  " الكوميته 

الط  ي  طيالل المراحيل ال ينية االطيرىف  االداء ت يويراالهتماا بيالط   البحثيية الموجعية ل -

 لةبناء ال ةم  لرياضة الكاراتيه . ا تكماالً 

وتحةيل المواقف  ناال تمرار ف  ديا البرامج التدريبية الحديثة واال تفادة من الاليبين الدوليي -

تييدريب الناشييبين طييالل المراحييل ال يينية المت ييددة لم ييابقة  " التناف ييية واال ييتفادة منعييا فيي  

 ." برياضة الكاراتيهKumite –الكوميته 

 المراجع

 أوالً : المراجع العربٌة :

 الحمٌد عبدعلً  إبراهٌم .1
 االبٌارى

 نتوائج علوى وتوثثٌر  الهجومٌوة الخطوط بعوض تطووٌر :
 سونة،18 -14 الكاراتٌوه رٌاضة ناشئ لدى المبارٌات

 ، المنوفٌوة جامعوة ، منشوورة غٌور ماجسوتٌر رسوالة
2003. 

 الحمٌد عبدعلً  إبراهٌم .2
 االبٌارى

 المنوافس مجوال الختوراق خططٌوة منظوموة تصومٌم :
 ، الكاراتٌوه العبوً لودى األداء فعالٌوة علوى وتثثٌرهوا

 ، المنوفٌوة جامعوة ، منشوورة غٌور دكتوورا  رسوالة
2007. 

 الحمٌد عبدعلً  إبراهٌم .3
 االبٌارى

فعالٌووووة إسووووتخدام الهجوووووم المباشوووور لووووبعض مهووووارات  :
الذراعٌن الفردٌة والمركبوة علوً نتوائج المبارٌوات فوً 
رٌاضوووة الكاراتٌوووه ، المجلوووة الدولٌوووة  لعلووووم وفنوووون 

، كلٌوة التربٌوة الرٌاضوٌة للبنوات  on lineالرٌاضوة  
 . 2015،جامعة حلوان ، مصر ، 

القوواهرة  –الجووزء الثووانً  –أسوورار الكاراتٌووه الحقٌقٌووة   أحمد بهاء الدٌن .4
 )د.ت(

توووثثٌر تنمٌوووة بعوووض القووودرات الحركٌوووة الخاصوووة علوووً  : أحمد خمٌس عبدالحمٌد .5
مستوي أداء األسالٌب الحركٌة المركبوة خوالل مسوابقة 
الكومٌته لرٌاضة الكاراتٌه ، رسالة ماجستٌر منشوورة 
، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنوٌن ، جامعوة اإلسوكندرٌة ، 

2010 . 
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 والتطبٌق النظرٌة الرٌاضً التدرٌب محددات موسوعة : إبراهٌم محمود احمد .6
 منشوثة ، الكاراتٌوه برٌاضوة التدرٌبٌة البرامج لتخطٌط
 ..2005 ، اإلسكندرٌة ، المعارف

 التقنووٌن ألسووالٌب الحدٌثووة والمحووددات االتجاهووات : إبراهٌم محمود احمد .7
 منشثة ، الكاراتٌه برٌاضة التدرٌبٌة للبرامج والتخطٌط
 2011 .، اإلسكندرٌة ، المعارف

اإلسوووهام النسوووبً لوووبعض محوووددات النشووواط الهجوووومً  : إبراهٌم محمود احمد .8
كموجه لزٌادة فعالٌة النشاط الهجوومً العبوً مسوابقة  
 الكومٌتووه  برٌاضووة الكاراتٌووه ، مجلوود مجلووة نظرٌووات 
وتطبٌقووات ، كلٌووة التربٌووة الرٌاضووٌة للبنووٌن ، جامعووة 

 . 2013اإلسكندرٌة ، 

التحلٌوول والتقنووٌن للحمووال التدرٌبٌووة الخاصووة أسووالٌب  : إبراهٌم محمود احمد .9
بوووووالخرائط التكتٌكٌوووووة لالعبووووووً مسوووووابقة  الكومٌتووووووه 

 kumite ، منشوووووووثة المعوووووووارف ، اإلسوووووووكندرٌة ،  
2015 . 

 إبراهٌم ، محمود احمد .10
حسٌن عبدالرحمن ناصر 

 القطان

توووثثٌر توجٌوووه بعوووض أنمووواط السووولو  الخططوووً علوووً  :
المستوي الكموً لمحوددات النشواط الهجوومً بالمبواراة 
لالعبً  الكومٌته  برٌاضوة الكاراتٌوه، بحوث منشوور، 
مجلة كلٌة التربٌوة الرٌاضوٌة للبنوات بوالجزٌرة، جامعوة 

  .2016حلوان، 

أحمد مصطفً علً  .11
 مصطفً

أثر تطوٌر بعض أنواع الهجوم المضاد كثسلوب لزٌادة  :
الفعالٌة الكمٌوة للنشواط الهجوومً لودي العبوً مسوابقة  
الكومٌتووه برٌاضووة الكاراتٌووه ، رسووالة دكتوووراة ، كلٌووة 
التربٌوووووة الرٌاضوووووٌة للبنوووووٌن ، جامعوووووة اإلسوووووكندرٌة ، 

2016. 
 

 ثانٌاً : المراجع األجنبٌة : 

Energetics of Karate (Kata and 

Comate Techniques) in Top – 

Level Athletes, Eur .J. Appl 

Physiol .Vol. 107, 2009. 

: 

Christian,D.&Arsenio,V. 

& 

Eloisa.L&Martina,A 

12. 

A new Approach toEvaluate 

Karate Punch Techniques, 

American . J. of Physics, Vol. 43, 

U.S.A. 2010. 

: 

Hung,T&Tzyy,Y 13. 

 ثالثاً : مراجع االنترنت :

14.  www.karate4arab.com/vb/showthread.php?t=17888. 

 

15.  http://tawazon14.blogspot.com.eg/p/karate-stances.html. 

http://www.karate4arab.com/vb/showthread.php?t=17888
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ةلىص  ضص   د   ص   دني صصفيري صفد ي ب صفنظيـصس ة ص  س بؽصضبؤ  ص   ى 
   خبى ص س بئىص  س ةو

صأئمدصمئمدصةليص د .*صأ.ـ.د/ص
 .أئمدصجمبؿص  ي **صد/ص

 .مئم دصة دص   عيعصمئم دصة دص  ن ىص/أ***ص

صم دم ص   ئث:
يشدآ رو لوـ ق  ع)  ل روحلو  تلك َر وشدكآَر ق  اويي والالت روحيل ، حي   ض ت و ظـ 

رو لو  مدآؼ روك)كؿ  و  حيل  لقضؿ عف ل يؽ روت  ؼ عل  رولل لت رومش ير روظكره  ولمح  
رووت آآ  كروتك)ؿ  و  لحآ  روكبلئؿ كر ادز    الز ر عولؿ روو تلفر، كوول ال شؾ قيه لف رومح  
رو لو  يبلهـ ق  روت آـ مل  شلر رو يلضير، قإلر  ظ  ل  و  رووبتكيلت رو لوير ق  روملكالت كروآك رت 

 ر كويومير  بتليي لف  ت  ؼ عل  وآل روت آـ رودلئؿ كروتلك  روب يي ق  وبتكل لآرن رويعميف .
كرالآرن رو يلض  ق  رووبتكيلت رو ليل  آ يمآك ظله يل ووشلهآته ر ه بدؿ و  ه ق  ح ي ػه رالوػ  

وػف روبػ كرت ) ا اآر قلالآرن رووتويػز كرووحلقظػه عليدػل علػ  وػآر  رووكبػـ روتػآ يم  رك علػ  رو آيػآ 
 ي آ ) ا.

لف روتآ يا رو يلض  يدآؼ رو  روك)كؿ ملوف آ  عل  صـص(2115)صةىبـصة دص  خب ؽكيشي  
رووبتكيلت رو يلضير ق  رو شلل رووول ا كت تلؼ رال شله رو يلضير مل تيؼ وتللملتدل ق  روتآ يا 

 . ك)كؿ ولوبتكيلت رو يلضير كروو لقبر كت تم  تح يؽ هله رووتللملت وف رو  لئز رالبلبيه وي الز ول
 12 :10) 

لف و ظـ بملح  رووبتكيلت رو لوير يتآ مكف ووآ  تت رك  ميف  ـص(0997ةىبـصئلميص)كيل   
شد  ب كيل ، ك يتـ ت بيـ رووكبـ روتآ يم    و  وكبويف كق   دلير  ؿ وكبـ ملكور  ( 11 – 10 

 ( 6:14 )يفير ركشتكير ( كي  بـ  ؿ وكبـ  و  ل مي قت رت.   
لف تآ يملت (ص2106)صBrentصrushallأ  ص   الصأئمدة دص  ففبحص ص  ن ص   بؿصص ول يشي 

 ، ه  عمل ه عف Ultra-short race-pace training((USRPTت ظيـ روب عر ل ؿ وف رو )ي  
 .خبيؼت زيٛبغ -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -أؼخبش يؽبػس بمؽى انخسضٚب انطٚبظٙ  *

 .خبيؼت زيٛبغ -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت    - انخسضٚب انطٚبظٗمؽى ب يسضغ **

 .خبيؼت زيٛبغ -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -يبخؽخٛط ببحث  ***

 3بحث رقم 
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واوكعلت وف تآ يملت روبملحر تؤآل مأقضؿ ب عر وبتدآقر الآرن وبلقر روبملؽ، كع آول ي)ؿ 
ر يتـ روتآـ  موبتكيلت ر زو ر روبمل  رو  آ ار وف روت يؼ تو  ر وف تح يؽ رووبتكيلت رووبتدآق

رووبتدآقر وزيلآ  روب عر ، كوتبديؿ ت  ر  واوكعلت تآ يمير ر م  حاول ت بـ رووبلقر رو لير ولبملؽ 
رو  لازرن ل ؿ وي تحآيآ روزوف رووبتدآؼ  آرن  ؿ ازن مول يش ؿ ق  واوكعه رو لـ روزوف رووبتدآؼ 

ثل ير ميف لآرن رازرن رووبلقر ك ملوؾ تدآؼ  20زيآ عف ووبلقر روبملؽ كقت رت  رحر مي ير  )ي   ال ت
هله رول ي ر ق  روتآ يا عل  كضي روبمل  ق  روظ كؼ روت  تا لر ي لي رازرن وبلقلت روتآ يا 
مشآرت علوير تشلمر  فا آ ار روشآ  روت  يكراددل ع آ لآرن رووبلقر رو لير ولبملؽ ، كملوؾ ت تلؼ 

و ل  ر مل ي ر روتآ يا روت ليآير و ك دل ت  ز عل  تلميؽ ومآل روت ))ير  USRPT)ل ي ر ت فيل  
Specificity يتأبا ومآل روت ))ير .Specificity  عل   ك ر عولير ت لولير تاوي ميف روكظلئؼ

 (150: 5رو )مير روفبيكوكاير روو  مر  آرن روودل رت روح  ير. 

صم كل ص   ئث:

روو ا   وم ت رومحك  كروو راي رو لوير ك يؿ روو لملر كوف  يؿ رو  ت روبلمؽ كرووب  
ق  والؿ تآ يا  روملحثكفروش )ير وم ت وآ م  روبملحر ولو رحؿ رو و ير روو تلفر ك عوؿ 

عل  حآ علوه  روملحثكف( الحظ Internetروبملحر كرومح  روآرئـ عل  شم ه روو لكولت روآكويه  
ولبملحر حي   Traditional trainingوتآ يا روت ليآم لف ه لؾ رو آيآ وف رووآ ميف يبت آوكر ر

وت  كوي روت  يز عل  ت ولر  ؿ ق     200تشوؿ اويي م روج روتآ يا وبلقلت ت  ر ير تزيآ عف 
وف م  لوج روتآ يا مول ق  لوؾ روتو ي لت رال ضير كلآكرت روبملحه ك غي هل وف لل ل شلر ال 

لف ل ي ر تآ يا ت ظيـ ب عر  روملحثكفكولوؾ كاآ تت)ؿ مش ؿ وملش  م )لئص وبلقر روبملؽ. 
تحتلـ رو  رووزيآ وف  (USRPT)(ultra-short race –pace training)روبملؽ رو )ي ه اآر 

رو   ا رن هله روآ ربر كلوؾ وف راؿ روت  ؼ  روملحثكفروآ ربر كرومح  رو لو  ، كهلر ول آقي 
صفنظيعل " صفد ي ب  ص بسفخد ـ صفد ي ي ص  نبمج ص  ضصفيري  صةلى ص   ى  صضبؤ   ص  س بؽ صس ة  ـ

" ،وول  آ يبلعآ ق  يخط حطِ  111انمسضاث انبسَٛت انربصت ٔيؽخٕٖ االَدبظ انطلًٗ نؽببحٗ 
صتلكي  ق   رووآ ميف كروآرآهـ ملوو لكولت ولل ؽ كروكبلئؿ روول بمر وي ت لن موبتكل بملحيدـ

ص
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صىدؼص   ئث:

حُظٛى ؼطػت انؽببق فبئمت انمصط ػهٗ بؼط  حأثٛط حسضٚببثيدآؼ رومح   و  روت  ؼ عل " 

 "انمسضاث انبسَٛت انربصت نؽببحٗ انؽطػّ

 ضص   ئث. صض ص

روم آم( ولواوكعر روتا يمير  ق  رو آ رت  –تكاآ ق كؽ آرور  ح)لئيلن ميف  رو يلبيف   رو مل   .0
ص.رومآ ير رو ل)ر  و)لو  رو يلا روم آم

روم آم( ولواوكعر روضلملر ق  رو آ رت  – مل  تكاآ ق كؽ آرور  ح)لئيلن ميف  رو يلبيف   رو .2
 .رومآ ير رو ل)ر  و)لو  رو يلا روم آم

ص  مىلئب ص  مسفخدم صضيص   ئثص:

 (:USRPTفد ي ب صفنظيـصس ة ص  س بؽصضبؤ  ص   ى ص) -

صعمػل   عف واوكعػلت وػف تآ يمػلت روبملحػر تكآل مأقضؿ ب عر وبتدآقر  آرن وبلقر روبملؽ.
ص(051:ص5)ص

ص بطب ص  نظ ب:
ص:صusrptفد ي ب صفنظيـصس ة ص  س بؽصضبؤ  ص   ى ص

 ف رودػػآؼ رو ػػلوف ك رن ت)ػػويـ  ـBrent eushall2106  ػػ ص   ػػالصة ػػدص  ففػػبحص صيشػػي  
هك عوؿ م  لوج تآ يم  يتويز مإآرن ر م  عآآ وو ف ق   usrptروواوكعلت روتآ يمير كت  ر رتدل ق  

روت  يػػؾ رو ػػلص مبػػ عر روبػػملؽ قػػػإلر وػػل تػػـ لآرن لحاػػلـ تآ يميػػػر و لبػػمر ولبػػ عر رو ل)ػػر ملوبػػػملؽ 
بػػكؼ يػػؤآل لوػػؾ  وػػ  ت يػػؼ رو ضػػيت كبػػكؼ يػػكق  روابػػـ رولل ػػر رووللكمػػر ولح  ػػلت مشػػ ؿ  وػػ  

مش ؿ يحل   ل ي ر روبملحر ق  روبملؽ ي تمػ  هػآؼ  كوف روودـ لف تؤآل ت  ر رت كراملت روتآ يا
روت يػؼ هػك ت ػػ ر  ر )ػ  ت ػػ ر  وو ػف  آرن بػػ علت روبػملحر ك ػػلوؾ روػآ كؿ كرو ػػ ـك وػف روػػآك رف 
وي روودل رت روو تمله كرووويزه ولبملؽ كهػلر يحبػف آ ػر ل ي ػر روبػملحر كت  يػؾ روودػل رت مل ضػلقر 

  ولل ػػر ودػػل ه ر  شػػلر   )ػػ  وػػل يو ػػف كهػػلر هػػك هػػآؼ  وػػ  ت ويػػر بػػ لت رولل ػػر رووللكمػػر وتػػكقي
 رحػػر  )ػػي   مػػيف روت ػػ ر رت وتبػػديؿ لآرن ر مػػ  حاػػـ وػػف  –كهػػك عوػػؿ  )ػػي  اػػآر  usrptل ي ػػر  
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روشػػآ  رو لويػػر وػػألآرن   بػػ عر روبػػملؽ ( كقػػ  بػػيلؽ رو ػػيـ ي تمػػ  رو ػػآآ ر  مػػ  ولت ػػ ر رت روو تملػػر 
 usrpt   .(055:5-056)ملوبملؽ وؤش ر و يور تآ يا

ص:usrpt.م بيي صفد ياص
ياػػا لف ي ػػكف روػػزوف رووبػػتدآؼ ولت ػػ ر رت هػػك  فػػا  2106  ػػ ص   ػػالصة ػػد  ففبحصك يػػل   

 وتكبل زوف ب عر روبملؽ ودلر روازن وف رووبلقر لك لقضؿ  ليي ك ال ياا لف ي ؿ عف لوؾ .

وتػ   50يػر وت ػ ر رت ثل   20وتػ  ك  25ثل يػر وت ػ ر رت وبػلقر  15قت رت رو رحر رومي يػر ت ػكف  -
 لك ل ث  .

لضػػػ لؼ وبػػػلقر  6 – 5كال ياػػػا لف ي ػػػؿ رو ػػػآآ رو لػػػ  ولوبػػػلقلت روو لكعػػػر قػػػ  حػػػآكآ عػػػف  -
 – 3وتػػ  ك  1500وتػػ  ك  800وػػ رت وبػػملؽ  3 – 2روبػػملؽ مي وػػل يو ػػف لف ت ػػكف ل ػػؿ وػػف 

 وت  . 400و رت وبملؽ 

كعػػػر روتػػػآ يا مل ي ػػػر ياػػػا تبػػػايؿ ت ػػػ ر رت واوكعػػػلت روتػػػآ يا  ف روكراػػػا ر بلبػػػ  وواو -
usrpt  هك تبايؿ ل م  عآآ وو ف وف روت  ر رت ق  حآكآ روزوف رووبتدآؼ  مػؿ لكؿ وحلكوػر

قلشػػلر ك قػػ   ػػؿ وػػ   تػػآ يا يحػػلكؿ روبػػمل  لف يح ػػؽ عػػآآ ل مػػ  وػػف رووحػػلكالت رو لاحػػر روتػػ  
تحبػف  بالدل ق  ا عر روتآ يا روبلم ر كع آ زيلآ  عآآ رووحػلكالت رواآيػآ  قدػلر وؤشػ  ي  ػ 

 (158-157:5روبمل  كتحبف وبتكل روبملؽ لرتر كهلر يوثؿ آرقي  رئي ولبمل . 
صمجم ة ص  فد ياص ط ي  ص ص:صusrptمفيـ 

ر ك ميػػػػكف  رومػػػلحثكف  ػػػز  ـBrent eushall2106  ػػػ ص   ػػػالصة ػػػدص  ففػػػبحص صكيشػػػي  
 intervalكرالبػػػ  آ لقيكف قػػػ  و ت)ػػػػؼ رو ػػػ ف روولضػػػ  عػػػػؿ و تلػػػؼ لشػػػ لؿ روتػػػػآ يا روفتػػػ ل 

training  مول ق  لوؾ روتآ يا رو )ي  اآر كو ف رومحك  حػكؿ روتػآ يا عػؿ ت ػ ر  وبػلقر روبػملؽ
وت  وثي ي كف روتآ يا علير مأازرن رووبلقر وو   كرحر وثؿ  100رووازل  وو   كرحر   لل لف بملؽ 

 broken-raceوتػػػػ  كه ػػػلر ( لك وػػػػل يبػػػػو  لشػػػ لؿ روبػػػػملؽ رووت ل ػػػر  50×2وتػػػ  لك  25×4

formats  كو ػػف لوػػؾ وػػـ يػػؤآل  وػػ  تػػأثي  اػػكه ل كحتػػ  يو ػػف   تبػػلا روفلئػػآ  وػػف روتػػآ يا ياػػا
زيلآ  روحوؿ مأآرن عآ  ت  ر رت كويا وا آ تازل  وبلقر روبملؽ وو   كرحآ  ق ل حتػ  تتػل  روف )ػر 
ولبػمل  ولتػآ يا علػ  ضػػغل ر آرن رو ػلص ودػلر روبػملؽ مدػػآؼ تحبػيف ر آرن روت ))ػ  رووػػ تمل 
موتللمػػػػلت هػػػػلر روبػػػػملؽ كقػػػػ  م ػػػػت رو يلضػػػػلت وثػػػػؿ روػػػػآ رالت كروتاػػػػآيؼ ك لو ػػػػلا رو ػػػػكل يػػػػؤآل 

% كقػ  هػلر 500%  وػ  300رو يلضيكف حاـ تآ يم  مب عر روبملؽ لضػ لؼ وبػلقر روبػملؽ وػف 
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روك ت لآ ؾ رو آيآ وف رووآ ميف كرو لولن لف روادآ رولل يزيػآ عػف وبػلقر روبػملؽ قػ  روتػآ يا مػآكف 
علت كقتػػ رت رو رحػػر وػػيا وػػه تػػأثي  علػػ  تحبػػف ر آرن كقػػ  م ػػت روآ ربػػلت   لل ت ػػ ر  ت  ػػيف ولبػػ  
 ( 163-162:5وت  (.   100و رت مدآؼ تحبيف بملؽ  10وت   25وبلقر 

صفد ياصس ة ص  س بؽص:
رف هػػػلر رو ػػػكع وػػػف روتػػػآ يا تت ػػػكف تشػػػ يلر م لئػػػه وػػػف    ـ2115مئمػػػدصةلػػػىص   ػػػطصكيشػػػي  

قر روحلوير لك رووتك  ر كمب عر بملؽ روبمل  كعػلآ  وػل ت ػكف وبػلقر واوكعلت مت  ر رت تحت رووبل
روت ػػ ر   )ػػؼ وبػػلقر روبػػملؽ لك ل ػػؿ  وػػل لف رو رحػػلت روفت يػػر عػػلآ  وػػل ت ػػكف  )ػػي   كروودػػـ ه ػػل لف 
ت كف روت  ر رت مب عر روبػملؽ  وػل لف لزو ػر رو رحػلت روفت يػر ت ػكف ل ػؿ وػف تلػؾ روتػ  تبػت آـ ع ػآ 

  علت ق  رول ؽ روتآ يمير ر   ل .بملحر وثؿ تلؾ روب
كت توػػآ لبلبػػيلت هػػلر رو ػػكع وػػف روتػػآ يا علػػ  روتػػأثي رت روتػػ  يو ػػف لف يحػػآثدل روتػػآ يا  ف 
ربػػت لـ هػػلر رو ػػكع وػػف روتػػآ يا يػػؤآل روػػ  حػػآك  ت يفػػلت قبػػيكوكاير كروتػػ   ػػآ ت ػػكف هكرئيػػر لك ال 

قبػػػملح  رووبػػػلقر رووتكبػػػلر لك  هكرئيػػػر رعتوػػػلآر علػػػ   ػػػكع روبػػػملؽ روػػػلل يتػػػآ ا روبػػػمل  وػػػف لالػػػه
بػملح  رووبػػلقر يتػػآ مكف علػػ  بػػ عر روبػػملؽ روػػلل ي ػػتج ع ػػه  فػػا روت يفػػلت روتػػ  ت ػػتج عػػف تػػآ يا 

رول ربت آرـ بملح  روب عر ودلر رو كع وف روتآ يا قػإف روت يفػلت رو لتاػر تولثػؿ   تحوؿ روحوؿ روزرئآ
 تلؾ رو لتار عف ربت آرـ تآ يا تحوؿ روي تيؾ .

روتػػػػآ يا مبػػػػ عر روبػػػػملؽ يبػػػػلعآ روبػػػػملحييف علػػػػ  قدػػػػـ رال تمػػػػلل مػػػػيف ر زو ػػػػر روتػػػػ    وػػػػل لف
يبػػػمحكف مدػػػل قػػػ  روتػػػآ يا ك ر زو ػػػر روتػػػ  ي يػػػآكف لف يبػػػمحك مدػػػل  ػػػيؿ روو لقبػػػلت ووػػػل يا لدػػػـ 
يحلكوكف الهآيف رال ت لؿ وف لآرن روت  ر رت مب عر تتكرقؽ وي لقضػؿ زوػف حػلو  ودػـ قػ  روبػمل لت 

 (198-197:18ل. رووت ))كف قيد
    د   ص   دني ص  خبى :

روػ  ل ػه قػ  رةك ػر ر  يػ   ظدػ ت عػآ  ل رن حػكؿ  ـ(0998مىطفيصكػبظـص أخػ  فص)يشي  
ت وير رو آ رت رومآ ير ككبلئؿ ت ويتدل كو آ تك)لكر  و  ل ه وتح يؽ لعل  وبػتكل وػألآرن قػ  روبػملحر 

ملبػػػػت آرـ لػػػػ ؽ ككبػػػػلئؿ روتػػػػآ يا  بػػػػ ر كلوػػػػؾ 14- 9ياػػػػا لف ت وػػػػ  رو ػػػػآ رت رومآ يػػػػػر وػػػػف بػػػػف 
 ( 171: 19رووت كعر كروت  ت كف آر ؿ ك لـ  روولن.  
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ثػػي  ومػػلآا لبلبػػير وت ويػػر رو ػػك  رو ضػػلير وػػآل  ـMaglischo(0993)مبجلي ػػي ص كيػػل  
 -روبملحيف كه  :

 ياا لف تؤآل روتآ يملت م فا ب عر ر آرن ق  روبملحر . -
 وي ل ؽ ر آرن ق  روبملحر م آ  ر و لف .ياا لف تتشلمه ل ي ر لآرن روتو ي لت  -
 (  410: 21ياا روتآـ  ق  زيلآ  روو لكور   -

صFLEXIBILITY  م  ن صص
علػ  ت  يػؼ روو ك ػر مأ دػل  ػآ   روفػ آ علػ  لآرن  ـ(2113ةىبـص  ػديفصة ػدص  خػب ؽص)يشػي  

 (173: 13لل ح  ر موآل كربي.  
قػ   ثيػ  وػف ر  شػلر رو يلضػير  لف قلعليػر روفػ آ ـ(0995مئمػدصىػ ئيصئسػبنيفص)كيل   

تتحػػآآ مآ اػػر و ك ػػر روابػػـ روشػػلولر لك و ك ػػر وف)ػػؿ و ػػيف،  كروشػػ ص لك روو ك ػػر رو لويػػر يمػػلؿ 
 (                     324: 16ادآر ل ؿ وف روش ص ر  ؿ و ك ر.  

صSpeed  س ة ص
و ػآ   علػ  لف روبػ عر هػ  ر ـ(0993أ  ص   ػالصأئمدة ػدص  ففػبحص أئمػدصنىػ ص  ػديفص)كي ل 

 (.178: 3  تح يؾ لل رؼ روابـ لك ازن وف  كرقي روابـ لك روابـ   ؿ ق  ل ؿ زوف وو ف

لف روب عر ه  رو آ   عل   لي وبلقر لك روح  ػر مبػ عر ـص(ص0995)صBurt   صكيشي  ا
 ميػػ   ،ك ػػآ ت  ػػ  ح  ػػر روابػػـ   ػػؿ ولاػػ م مأ )ػػ  بػػ عر  وػػل قػػ  حلوػػر رو ػػآرن ك موػػل ت  ػػ  ليضػػل 

وثلوير  لوتح ـ قػ  روبػػ عر لث ػلن رواػػ م قػػ  وبػػلم لت روكثػػا ، لك ل دػل  ػآ تتضػوف بػ عر روب عر رو
 (.18:  20ر ل رؼ  ب عر رول رع رو روير ق  وبلم لت رو و  ، لك  آـ رال ت لن ق  روكثا  

( ي)ؼ ظكره  وت آآ  Speedلف و)لل  روب عر   ـ(0995)صWatson  فس فصكيشي  
رو يلضػر كهػ  بػ عر  آ روف ػؿ، روبػ عر روح  يػر، روبػ عر رال ت لويػر، كي ػآ زوػف كوت كعر تحػآ  قػ  

 آ روف ؿ  ل)ير ولادلز رو )م  روو  زم حي  ي توآ عؿ ب عر ك)كؿ ر كرو  ولادػلز رو )ػم  
ثػػـ تحكيلدػػل  آرن ح  ػػ ، لوػػل روبػػ عر روح  يػػر رو )ػػكل قدػػ  ت ػػآ ت اوػػر  آ روف ػػؿ  وػػ  ح  ػػر قدػػ  

ك لحػػػػآ لاػػػػزرؤه علػػػػ  روتبػػػػل ع كرالبػػػػتو ر  قػػػػ  ر آرن روح  ػػػػ  مبػػػػ عر علويػػػػر تتللػػػػا  ػػػػآ   روابػػػػـ ل
 ( .56:26اآرن 
ص
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صEndurances :Speedفئمؿص  س ة صص
علػػ  لف  ـص(0999ـ(ص،صةػػبدؿصة ػػدص   ىػػي ص)0997أ ػػ ص   ػػالصأئمػػدصة ػػدص  ففػػبحص)يتفػػؽ 

تػػآرن وػػف  مػػؿ تحوػػؿ روبػػ عر ي )ػػآ مػػه رو ػػآ   علػػ  و لكوػػر روت ػػا ع ػػآ لآرن لحوػػلؿ مآ اػػر بػػ عر رم
رو )كل كحت  رو )كل حي  يغلا لث لن لآرن هله ر حوػلؿ ر تبػلا رولل ػر عػف رول يػؽ رويهػكرئ  
كي    لوؾ ملو بمر وأل شلر رو يلضير لرت روح  ػلت رووت ػ    ل ػه ياػا لال يحػآ  همػكل  ميػ  قػ  

رو يلضػػ  علػػ  وبػػتكل بػػ عر روح  ػػلت رال ت لويػػر روتػػ  تػػـ روك)ػػكؿ  ويدػػل ، كهػػك ي  ػػ  ليضػػل و ػػآ   
و لكوػر روت ػػا رو ػػلتج عػػف ر حوػلؿ روتآ يميػػر رو ل)ػػر ملو شػػلل رو يلضػ  بػػكرن قػػ  حلوػػر روتػػآ يا لك 
روو لقبر كعلآ  ول تبت آـ روشآ  رو )كل لك ر  ؿ وف رو )كل وت وير روتحوؿ رو لص كعلػ  بػميؿ 

وبػػلقر روبػػملؽ  رووثػػلؿ ع ػػآ ت ويػػر روتحوػػؿ رو ػػلص ويعػػا رو ػػآك كرواػػ م تبػػت آـ وبػػلقلت ل ػػؿ وػػف
 ( .89: 11( ،  180:179: 1كتؤآل م فا ب عر روبملؽ وي ربت آرـ  رحلت مي ير  )ي    

ص  د سب ص  م ج ي :

ص(ص:ص2121د  س صجمبؿصمئم دصة د  خب ؽص)ص .0
"صفػػيري صأسػػب ياصمخفلفػػ ص لفػػد ياص  مف ػػبطعصةلػػىص  ػػضص  مفغيػػ   ص   دنيػػ ص ص  مسػػف بص -

ك لف وف لهـ لهآرؼ روآ ربر روت  ؼ عل  تأثي  لبلويا و تلفػر     لمىص س بئىص  س ة ص"
روتػػآ يا رووت ػػللي علػػ  م ػػت رووتغيػػ رت رومآ يػػر ك رووبػػتكل رو  وػػ  وبػػملح  روبػػ عر ك ػػآ 

روو دج روتا يم  ملبت آرـ روت)ويـ روتا يم  وثيثر واوكعلت تا يمير ك آ  روملح لبت آـ 
 تػػلئج رومحػػ  روػػػ  تفػػكؽ روواوكعػػر روتا يميػػػر بػػمل  ( ك ػػآ لشػػػل ت  30ملػػغ حاػػـ رو ي ػػػر   

 –ر ث ػػػػلؿ  –روملوبػػػػت   –روثلوثػػػػر روتػػػػ  لبػػػػت آوت لبػػػػلكا روتػػػػآ يا روو ػػػػتلل   رومليػػػػكوت ل 
 (9ل شلر وت كعر ( عل  روواوكعلت ر   ل . 

ص(ص:صص2109د  س صمئمدصسيدصىدلىصة د هللص)ص .2
  سػػػ  ص  ئي يػػػ ص ص"صفػػػد ياص  مسػػػبضب صضبؤ ػػػ ص   ىػػػ ص سػػػ ة ص  سػػػ بؽص صفيري ىػػػبصةلػػػىص -

ك ػلف وػف لهػـ لهػآرؼ روآ ربػر رو ل يػر تػكقي     مسف بص   لمػىص سػ بئىصمػبصل ػؿص   ط  ػ ص"
ـ زحػػػؼ علػػػ  روػػػملف  100ـ ك  50 لعػػػآ  ميل ػػػلت و ػػػيـ رووتكبػػػللت روحبػػػلمير ولبػػػملحلت 

ـ زحػؼ علػػ  روػملف ول وػؿ رودػػكرئ  وبػملح  وػػل  800ـ ك  400ول وػؿ رويهػكرئ  كبػػملحر 
آالور روف كؽ ول يلا رو مل  ك روم آل  ث  روتآ يا مفت رت رو رحر ك رووبلقلت  مؿ روملكور ك 

 روملحػػػ قلئ ػػر رو )ػػػ  علػػػ  روبػػػ ر روحيكيػػػر ولػػػ ئتيف وبػػملح  وػػػل  مػػػؿ روملكوػػػر ك ػػػآ لبػػػت آـ 
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رووػػ دج روك)ػػف   كوػػف  تػػلئج رومحػػ  ملغػػت  يوػػر روبػػ ر روحيكيػػر ولػػ ئتيف قػػ  رو يػػلا رو ملػػ  
ك ملغػػػػػت  يوػػػػػر رووتكبػػػػػل   3314.28رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  ك ملغػػػػػت قػػػػػ  2871.42ول ي ػػػػػر 

كملغػت قػ   44.25وتػ  زحػؼ علػ  روػملف قػ  رو يػلا رو ملػ  ول ي ػر  50روحبلم  ووبلقر 
 (15.   38.51رو يلا روم آل 

ص(ص:صص2103د  س صأ     الصأئمدصة د  ففبحص صمئمدصأئمدصة د هللصجبدص)ص .3
ألؿصمفص   ىي ةصةلىصمسف بص ألد  صضػىص"صفيري صفد ي ب صفنظيـصس ة ص  س بؽص ب مسبضب ص -

ك لف وف لهـ لهآرؼ روآ ربر روت  ؼ عل  تأثي  تآ يملت ب عر روبملؽ ل ػؿ وػف    س بئ ص"
رو )ي   عل  وبتكل ر آرن ق  روبملحر  ول ي م  ع ر رووبتكل رو  و  ووبلقر روبملؽ ك ػآ 

لح   ػػلآل روازيػػ   بػػمل  ك بػػملحر ( وػػف بػػم 26رووػػ دج روتا يمػػ  علػػ     روملحػػ لبػػت آـ 
بػػػ ر ك ػػػآ لشػػػل ت رو تػػػلئج روػػػ  تحبػػػف وبػػػتكل  14روػػػ   11رو يلضػػػ  تتػػػ رك  لعوػػػل هـ وػػػف 

ر آرن ق  روبملحر  ول ي لا مزوف رآرن وبلقر روبملؽ لقضؿ وف تآ يملت روبملحر روت ليآير 
وػػآل روبػػملحيف كروبػػملحلت مػػلو غـ وػػف  لػػر حاػػـ لحوػػلؿ روتػػآ يا و ل  ػػر متػػآ يملت روبػػملحر 

ال يػػؤآل ربػػت آرـ تػػآ يملت ت ظػػيـ روبػػ عر ملووبػػلقلت ل ػػؿ وػػف رو )ػػي   روػػ  زيػػلآ  . ليآيػػرروت
 (4ش ك  روبمل  ملوت ا و ل  ر متآ يملت روبملحر روت ليآير.  

صاج     ص  د  س :

صص:منيجص  د  س 
رووػػػػ دج روتا يمػػػػ  مإتمػػػػلع روت)ػػػػويـ روتا يمػػػػ  لك رو يػػػػلا رو ملػػػػ  كروم ػػػػآل  رومػػػػلحثكفربػػػػت آـ 

 وواوكعر تا يمير كواوكعر ضلملر كلوؾ وويئوته ولمي ر هلر رومح .
صمجفمعص ةين ص  د  س :ص

( العػا وػف  لشػا  ػلآل ازيػ ه روػك آ رو يلضػ  تحػت بػف 26ملغ حاـ رو ي ر رو لير ولمح   
( العا تـ ر تيل هـ ملول ي ر رو وآيػر كتػـ ت بػيودـ  وػ  20بلبير  ( ب ر، كملغ عآآ رو ي ر ر 14 

( العمػػيف  10واوػػكعتيف  واوكعػػر تا يميػػر كواوكعػػر ضػػلملر( مل ي ػػر عشػػكرئير ك ػػكرـ  ػػؿ و دػػل  
 .( العا1( العميف ولآ ربر رالبتليعير، كتـ ربتم لآ  5مل ضلقر  و  واوكعر عآآهل  
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ص( 1اآكؿ   
 ف ىيؼصةين ص   ئث

 انبطَبيح انؼٛـُت و

ػُٛت انبحث  9

 األؼبؼٛت

 البزً هذ الوقتزس 3..64 .9 انًدًٕػت انخدطٚبٛت

 البزً هذ الوتبع 3..64 .9 انًدًٕػت انعببطت 2

 ـــ 91.26 0 ػُٛت انبحث االؼخطالػٛت 6

 ـــ 6.40 9 انًؽخبؼسٌٔ -

  %..9 23 يدخًغ انبحث انكهٙ

صأس باص خفيب ص   ين :
 رويعميف وف  لشئ   لآل ازي ه روك آ رو يلض  موحلقظر روآ دلير.لف ي كف  .1

 ر  تظلـ ملوتآ يا . .2

 لف ي ضـ رويعميف م غمتدـ  كم آ وكرق ر كو  رالو . .3

ص   طص خفيب ص   ين :
 رف ي كف روبمل   آ شل ؾ ق  ملكالت رواودك ير  يؿ رو لويف روبلم يف. -
 .روملحثكفيتـ تآ يا رو ي ه آر ؿ رو لآل تحت  فا روظ كؼ كتحت  عليه  -

 وكرق ه رق رآ رو ي ر عل  رووشل  ر ق  را رن رو يلبلت  يؿ و حله روو لقبلت. -

 رال تظلـ ق  روتآ يا و حلر رالعآرآ رو لـ كرو لص روبلم يف. -
   فئ ؽصمفص ةفد  ي صف عيعص   ين ص  كلي ص ل ئث:

( العػػػػا  روواوكعػػػػر روتا يميػػػػر كروواوكعػػػػر 26رو ي ػػػػر رو ليػػػػر ولمحػػػػ    ولتأ ػػػػآ وػػػػف تاػػػػل ا
م وؿ م ت رو يلبلت، ولتأ ػآ وػف رعتآرويػر تكزيػي  روملحثكفروضلملر كروواوكعر رالبتليعير(   لـ 

 ( 2(، كش ؿ  2روميل لت ميف لق رآ رو ي ر ق  رووتغي رت  يآ رومح   ول هك وكض  ق  اآكؿ  

 

 (2خسٔل )

انًخٕؼطبث انحؽببٛت ٔانٕؼٛػ ٔاالَحطافبث انًؼٛبضٚت ٔيؼبيالث االنخٕاء نهؼُٛت انكهٛت نهبحث فٙ 

  انًخغٛطاث لٛس انبحث. 

 (=ٌ21) 

 االذخببضاث انًخغٛطاث
ٔحسة 

 انمٛبغ

 انًخٕؼػ

Mean 

 انٕؼٛػ

Median 

 االَحطاف

Std. Dev 

 االنخٕاء

Skewness 

ٕي
ٔب

ثط
ألَ

ا

ٚت
حط

 

 1.82 1.30 14.15 14.25 ؼُت )انؽٍ( انؼًط  انعيُٙ

 .1.1- 1.16 4.11 4..3 ؼُت انؼًط انخسضٚبٙ 

 1.34- .0.6 165.11 164.13 ؼى انطٕل 

 1.26- 1... 58.11 50.13 كدى انٕظٌ 
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ٛت
سَ

نب
 ا
ث

ضا
مس

ان
 

انمسضة 

 انؼعهٛت

 1.66 112.24 031.11 054.60 ؼى ضيٙ انكطة انطبٛت

انٕثب انؼطٚط يٍ 

 انثببث
 1.48- 38..2 1.1.11 185.31 ؼى

 انًطَٔت

يطَٔت يفصهٙ انكخفٍٛ 

 يٍ انٕظغ األفمٙ 
 1.60- 6.81 58.11 54.21 ؼى

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَمببض( 
 .1.3- 6.16 115.11 112.15 زضخت

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَبؽبغ( 
 .1.5- 5.46 11..16 166.11 زضخت

انؽطػت 

 انمصٕٖ   

ق 3و )25× 2ؼببحت 

 ضاحت(  
 2.25 .1.1 15.31 .16.1 ثبَٛت

ححًم 

 انؽطػت 

ق 1و )51× 6ؼببحت 

 ضاحت( 
 .2.3 2..2 185.44 180.00 ثبَٛت

صصأد   صجمعص   يبنب ص:
ص الد   ص  الجيعةص  مسفخدموصضىص   ئث

 ادلز رو بتلويت  و يلا رولكؿ ، كحآ  رو يلا روب تيوت . -

 و يلا روكزف ، كحآ  رو يلا رو يلكا رـ.ادلز روويزرف رولم   -

 ش يل  يلا و ف ، كحآ  رو يلا روب تيوت  و يلا   و ك ه رو تؼ(. -
 و  لر و)وور و يلا آ ار و ك ر وف)ؿ رو آـ ق  كضي رو مت،رومبل. -

 وف روثل ير 1/100بلعر  ي لؼ    ا  -

صخط   صفنفيإص   ئثص:ص
ص  خط   ص  فئشي ي ص:

 مم ت رو لػكرت روتحضػي ير  مػؿ رومػآن قػ  تلميػؽ رو يلبػلت ولوتغيػ رت رومآ يػر روملحثكف لـ  
   يآ رومح ( كرووبتكل رو  و  عل  رو حك روتلو  : 

روح)كؿ عل  وكرق ر وف  لآم روازي ه رو يلض  ملوو )ك   عل  تلميػؽ روآ ربػر علػ  بػملح   -
 وف روادلز روف   ولبملحر ملو لآم. روملحثكفرو لآم حي  لف 

 تيل  كتآ يا رووبلعآيف . ر  -
تـ رالاتولع ملوبملحيف كلكويلن رالوك  ، وتكضي  رهويه رومح  ، كروح)كؿ عل  وكرق ه ركويلن  -

 رالوك  الا رن رو يلبلت عل  روبملحيف.

متحآيػػآ روفتػػ   روزو يػػر ومآريػػه ك دليػػر و حلػػه روو لقبػػلت حتػػ  يو ػػف تحآيػػآ ر بػػا  رومػػلحثكف ػػلـ  -
 ن رو يلبلت كمول اليؤث  عل  رو وليه روتآ يمير.روتك يتلت روزو يه الا ر

تػػػػػػػـ كضػػػػػػػي روم  ػػػػػػػلوج روتػػػػػػػآ يم  ك ل ػػػػػػػت  لوتػػػػػػػلرو  :و حلػػػػػػػر  عػػػػػػػآرآ رو ػػػػػػػلـ ك ػػػػػػػآ  بػػػػػػػتو ووآ   -
(لبػلميي ،لوػل و حلػػر روو لقبػلت  ػآ  بػػتو ت 8(لبػمكع،كو حلر ر عػآرآ رو ػلص  ػػآ  بػتو ت  4 
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لبػػػمكع ،ك ػػػآ تػػػـ ت فيػػػل روتػػػآ يا (لبػػػلميي ،كل يػػػ ر و حلػػػر روتدآئػػػر كروتػػػ   بػػػتو ت ووػػػآ  8ووػػػآ   
 ولو رحؿ روتآ يمير روبلم ر محكت روبملحر م لآل روازي   رو يلض ،

ص  م  جعص   د  سب ص  م ف ط ص ب  ئث:
قػػ  ت فيػػل هػػلر رومحػػ  قػػ   رو تػػا  رومػػلحثكفتػػتل ص كبػػلئؿ اوػػي روميل ػػلت روتػػ   بػػت لف مدػػل 

شػػم ر روو لكوػػلت  –ت رو لويػػر رووت ))ػػرروواػػي –روآ ربػػلت رو لويػػر روبػػلم ر  –كروو راػػي رو لويػػر 
 روآكوير ر  ت  ت وف  يؿ رووكر ي رووت ))ر ق  روبملحر(.

قػػػػ  روو لواػػػػلت ر ح)ػػػػلئير ولميل ػػػػلت آر ػػػػؿ هػػػػله روآ ربػػػػر م  ػػػػلوج روحػػػػـز  رومػػػػلحثكفربػػػػت آـ 
 Statistical Package For Social Science( SPSSر ح)ػػلئير ول لػػكـ رالاتولعيػػر  

 بت ي نل ملوو لويت روتلوير:( و22ر )آر   
 رووتكبل، كروكبيل، كرال ح رؼ، كر وتكرن. .1
 و لوؿ ر تملل مي بكف. .2
 ر تمل  "كيل ك كبكف" وآالور روف كؽ ميف واوكعتيف و تملتيف )غي   رو آآ. .3
 ر تمل "ولف كت  " وآالور روف كؽ ميف واوكعتيف وبت لتيف غي  و تملتيف )غي   رو آآ .4

 (: Effect Sizeحاـ روتأثي    .5

 (.²ηولو لويت رويمل روت ير: و مي ريتل   .ل 
 (.rprbروث لئ  و تا ر زكرـ روو تملر   رال تمللق  حلور  كيل ك بكف(: و لوؿ  .ا 

 (،rpb(: و لوؿ ر  تملل روث لئ  ول تا  ولف كت  ق  حلور   .ـ 
 Change Ratio بمر روتغيي / روتحبف  و آؿ روتغي (  .6

  =   بمر روتحبف
 رو يلا رو مل  100×  رو يلا رو مل  – رو يلا روم آل

 ولتح ؽ وف قلعلير روم  لوج: .7
  بمر رو با وػ"ولؾ اكايلف" .ل 
  بمر رو با روو آؿ وػ"ميؾ" كي كف  .ا 

صة ضص  نفبؤج:ص
صة ضصنفبؤجص  ف ض:

    دي(ص لمجم ة صص–ف جدصض  ؽصد   صائىبؤيبإص يفصص   يبسيفصص)    ليصصي ص روف ت عل  ل ه :
 .  فج ي ي صصضيص   د   ص   دني ص  خبى صص ىب حص   يبسص    دي
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( وآرور Wilcoxon Testر تمل  كيل ك بكف   روملحثكفكولتح ؽ وف )حر روف ت  ربت آـ 
روم آم ولواوكعر روتا يمير، قػ   تػلئج  روف كؽ ميف وتكبل  تا روآ الت ق  رو يلا رو مل  كرو يلا

( ملبػػت آرـ و لوػػؿ Effect Sizeآ اػػلت رال تمػػل رت  يػػآ رومحػػ ،  وػػل تػػـ حبػػلا حاػػـ روتػػأثي   
( MatchedPairs Rank Biserial Correlationرال تمػػلل روث ػػلئ  و تػػا ر زكرـ روو تملػػر  

 rprb و مي ريتل  (، مل ضلقر  و  ربت آرـ حبلا حاـ روتأثي  ملبت آرـη2 مل ضلقر  و   بمر ،)
 (1(،  ول ق  اآكؿ  Change Ratioروتحبف  

 (3خسٔل )

إلٚدبز زالنت انفطٔق بٍٛ يخٕؼطبث ضحب زضخبث انمٛبغ ( Zٔٚهكٕكؽٌٕ( ٔلًٛت )َخبئح اذخببض )

حدى انخأثٛط ببؼخرساو يؼبيم االضحببغ انمبهٙ ٔانمٛبغ انبؼس٘ نهًدًٕػت انخدطٚبٛت، َٔخبئح 

 ( فٙ اإلذخببضاث لٛس انبحث.²η، ٔلًٛت يطبغ اٚخب )(rprbئٙ نطحب األظٔاج انًطحبطت )انثُب

   =ٌ (11) 

 االذخببضاث انًخغٛطاث
ٔحسة 

 انمٛبغ

 انطحب انًٕخبت انطحب انؽبنبت
لًٛت 

(Z) 

 حدى انخأثٛط

ٌ 
يخٕؼػ 

 انطحب

يدًٕع 

 انطحب
ٌ 

يخٕؼػ 

 انطحب

يدًٕع 

 انطحب
(rprb)  (²η) 

انمسضة 

  انؼعهٛت

 18..1 1.11 2.80 55.11 5.51 11 1.11 1.11 1 ؼى ضيٙ انكطة انطبٛت

انٕثب انؼطٚط 

 يٍ انثببث
 .3..1 1.11 0..2 55.11 5.51 11 1.11 1.11 1 ؼى

  انًطَٔت

يطَٔت يفصهٙ 

انكخفٍٛ يٍ 

 انٕظغ األفمٙ 

 1.8.5 1.11 2.83 55.11 5.51 11 1.11 1.11 1 ؼى

يطَٔت يفصم 

 انمسو )االَمببض( 
 23..1 1.11 2..2 55.11 5.51 11 1.11 1.11 1 زضخت

يطَٔت يفصم 

 انمسو )االَبؽبغ( 
 11..1 1.11 2.88 55.11 5.51 11 1.11 1.11 1 زضخت

انؽطػت 

 انمصٕٖ   

و 25× 2ؼببحت 

 ق ضاحت(  3)
 21..1 1.11 1..2 1.11 1.11 1 55.11 5.51 11 ثبَٛت

ححًم 

 انؽطػت 

و 51× 6ؼببحت 

 ق ضاحت( 1)
 11..1 1.11 2.88 1.11 1.11 1 55.11 5.51 11 ثبَٛت

( Z( رووحبكمر م يور  Zال تمل  روآالور ر ح)لئير ق  ر تمل  كيل ك بكف يتـ و ل  ر  يور  
(  كيتضػػ  وػػف اػػآكؿ 1.96( كهػػ   0.05رووت ػػل ؼ عليدػػل قػػ  روو ح ػػ  رالعتػػآرو  ع ػػآ وبػػتكل  

ؽ مػػػيف ( رووت ػػػل ؼ عليدػػػل  كهػػػلر ي  ػػػ  كاػػػكآ قػػػ ك Z( رووحبػػػكمر ل مػػػ  وػػػف  يوػػػر  Z( لف  يوػػػر  3 
( تػػآؿ rprbرو يػػلا رو ملػػ  كرو يػػلا روم ػػآم ولواوكعػػر روتا يميػػر   كيتضػػ  لف  يوػػر حاػػـ روتػػأثي   

( تػػآؿ علػػ  حاػػـ تػػأثي  ²η  علػػ  حاػػـ تػػأثي   وتكبػػل(  وػػ    ػػكم اػػآنر(  كلف  يوػػر حاػػـ روتػػأثي 
  ض ـ(.
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 (4خسٔل )

 َؽب انخحؽٍ بٍٛ زضخبث انًدًٕػت انخدطٚبٛت فٙ انًخغٛطاث لٛس انبحث.

   =ٌ(11) 

 االذخببضاث انًخغٛطاث
ٔحسة 

 انمٛبغ

 يخٕؼػ

انمٛبغ 

 انمبهٙ

يخٕؼػ 

انمٛبغ 

 انبؼس٘

انفطق 

بٍٛ 

 انمٛبؼٍٛ

 َؽبت انخحؽٍ

(Change 

Ratio) 

  انمسضة انؼعهٛت
 18.12 130.11 8.3.11 056.11 ؼى ضيٙ انكطة انطبٛت

 13.18 24.63 211.51 186.80 ؼى انٕثب انؼطٚط يٍ انثببث

  انًطَٔت

يطَٔت يفصهٙ انكخفٍٛ يٍ 

 انٕظغ األفمٙ 
 13.60 0.62 63.35 55.03 ؼى

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَمببض( 
 8.80 15.. 112.35 113.21 زضخت

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَبؽبغ( 
 8.35 13.85 65..10 165.81 زضخت

انؽطػت 

 انمصٕٖ   
 25.11 4.13 12.18 16.11 ثبَٛت ق ضاحت(  3و )25× 2ؼببحت 

 4.63 8.65 108.12 186.60 ثبَٛت ق ضاحت( 1و )51× 6ؼببحت  ححًم انؽطػت 

 (38.52( رو   4.63( لف  بمر روتحبف ق  رووتغي رت رومآ ير ت ركحت ميف 4يتض  وف اآكؿ  

صمنبل  صنفبؤجص  ف ضص ال ؿ:
روم ػػػػآل (  –( ك تكاػػػػآ قػػػػ كؽ آروػػػػه رح)ػػػػلئيه مػػػػيف رو يػػػػلا  رو ملػػػػ  3يتضػػػػ  وػػػػف اػػػػآكؿ  

( Zولواوكعػػر روتا ميمػػه قػػ  رو ػػآ رت رومآ يػػر رو ل)ػػه و)ػػلو  رو يػػلا روم ػػآل  ،حيػػ   ل ػػت  يوػػر  
( لف  بػا روتحبػف 4( ك ػلف حاػـ تػأثي   ضػ ـ(  كيتضػ  وػف اػآكؿ  1.96رووحبكمر ل م  وف  

 (.25.01( ك 4.63ق  رو آ رت رومآ ير ت ركحت ميف  

)ػلئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ    ( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػه رح4 ول تشي   تلئج اآكؿ  
رو يلا روم آل ( و)لو  روواوكعر روتا يمير ق  رو آ    رو ضلير ولل رعييف ك رو اليف ك لف وتكبػل 

( كوتكبػػل رو يػػلا روم ػػآل وتلػػؾ 186.87-756.00رو يػػلا رو ملػػ  وتلػػؾ رووتغيػػ يف علػػ  روتػػكرو   
ؽ مػيف رو يلبيبػف رو ملػ  كروم ػآل علػ  ( ك ػلف روفػ  211.50-893.000رووتغي يف علػ  روتػكرو    

( كهلر يآؿ عل  13.18-18.12( ك ل ت  بمر روتحبف عل  روتكرو   24.63-137.00روتكرو   
لف ه ػػػلؾ كاػػػكآ قػػػ كؽ لرت آالوػػػه رح)ػػػلئيه و ػػػؿ وػػػف رووتغيػػػ يف و)ػػػلو  رو يػػػلا روم ػػػآل ، كي اػػػي 

روػػػلل لم ػػػت علػػػ  روواوكعػػػر لوػػػؾ  وػػػ  ربػػػت آرـ روتػػػآ يملت رال ضػػػير  ػػػيؿ هػػػل  روفتػػػ   ك  رومػػػلحثكف
روتا يمير كرولم ربػت آـ لادػز  ر ث ػلؿ كروػآوملز وت ويػر رو ػك  رو ضػلير ولبػملحيف، كيتفػؽ لوػؾ وػي وػل 

( قػ  ل ػه وت ويػر رو ػك  رو )ػكل ولبػملحيف يبػت آـ روتػآ يملت رومآ يػر 17 ـ(2112مئمدص   طص)ل  ه 
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 ث ػػػػلؿ كروتػػػػآ يملت ر يزك ي تي ػػػػر كيبػػػػت آـ قػػػػ  لوػػػػؾ لشػػػػ لؿ وت كعػػػػر وػػػػف روتػػػػآ يا وثػػػػؿ تػػػػآ يملت ر
زيػػلآ   بػػمر روتحبػػف قػػ  رو ػػآ   رو ضػػلير ولػػل رعيف كروػػ اليف روػػ  وػػل  رومػػلحثكفكرومليكوت يػػر  وػػل ي اػػي 

( لف  ػك  عضػيت روبػمل  تػزآرآ ملوتػآ يا كيحتػلـ بػملح  2 ـ(0998أ  ص   الصة دص  ففػبحص)ل ػ ه 
  رعيف كرو تفيف.روزحؼ عل  روملف  و  آ ار علوير وف  ك  عضيت رول

(  كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه ميف  ؿ وف  رو يلا رو مل    4 ول تشي   تلئج  اآكؿ  
رو يػػلا روم ػػآل( و)ػػلو  روواوكعػػر روتا يميػػر قػػ  و ك ػػه وف)ػػؿ رو تفػػيف حيػػ   ػػلف وتكبػػل رو يػػلا 

  كروم ػآل  ( ك ػلف روفػ ؽ مػيف رو يلبيبػف رو ملػ63.35(  ك وتكبل رو يػلا روم ػآل  55.73رو مل   
( كهػػػػلر يػػػػآؿ علػػػػ  لف ه ػػػػلؾ كاػػػػكآ قػػػػ كؽ لرت آالوػػػػه 13.67(  ك ل ػػػػت  بػػػػمر روتحبػػػػف    7.62 

لوػػؾ  وػػ  ربػػت آرـ روتػػآ يملت رال ضػػير  رومػػلحثكفرح)ػػلئيه ولوتغيػػ  و)ػػلو  رو يػػلا روم ػػآل  كي اػػي 
ملت روو ك ر  يؿ هل  روفت   ك رولم  كع  قيدل رو آ   عل  رو مل ميف تآ يملت رو آ   رو ضلير كتآ ي

حيػػ  )ػػووت روتػػآ يملت محيػػ  ت وػػؿ علػػ  ت ويػػر رو ػػك  كروو ك ػػر قػػ   فػػا روك ػػت محيػػ  ت وػػؿ هػػله 
روتػػػآ يملت علػػػػ  وػػػل رو ضػػػػلر كقػػػ   فػػػػا روك ػػػت زيػػػػلآ   كتدػػػل كتػػػػؤآم هػػػله روتػػػػآ يملت علػػػ  لادػػػػز  

أئمػػدص  ئفنػػب بصروو لكوػػلت محيػػ  لف تػػؤآم علػػ  رووػػآل رو لوػػؿ ولح  ػػر ، كيتفػػؽ لوػػؾ وػػي آ ربػػر 
 ( ق  لف تآ يملت رو ك  كروب عر  لـ  روولن تؤآم  و  ت وير رو ك  رو ضلير كروو ك ر.7 ـ(ص2115)

( كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ    4 ول تشي   تلئج  اآكؿ  
ـ(،تحوػػػػػػؿ 25×2رو يػػػػػػلا روم ػػػػػػآل( و)ػػػػػػلو  روواوكعػػػػػػر روتا يميػػػػػػر و ػػػػػػؿ وػػػػػػف روبػػػػػػ عه رو )ػػػػػػكم  

( 186.67-16.11ك ػػػلف وتكبػػػل رو يػػػلا رو ملػػػ  وتلػػػؾ رووتغيػػػ رت علػػػ  روتػػػكرو   ـ( 50×6روبػػ عه
( ك ػػلف روفػػ ؽ مػػيف 178.02-12.0-ك ػػلف وتكبػػل رو يػػلا روم ػػآل وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  روتػػكرو   

( ك ل ػػت  بػػمر روتحبػػف وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  8.65-4.03رو يلبػػيف وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  روتػػكرو   
هػػػلر يػػػآؿ علػػػ  لف ه ػػػلؾ كاػػػكآ قػػػ كؽ لرت آالوػػػه رح)ػػػلئيه ولوتغيػػػ رت ( ك 4.63-25.01روتػػػكرو   

و)لو  رو يلا روم آل وتلؾ رووتغي رت كي زل هلر روتحبف  وػ   حتكرهػل روم  ػلوج م بػا وحػآآ  علػ  
تػآ يملت ت ظػػيـ بػ عه روبػػملؽ قلئ ػر رو )ػػ  كروتػ   كعػػ  قيدػل ومػػلآا روتػآ يا قػػ   )ك)ػير شػػ ؿ 

 ت رو ػػػك  رووويػػػز  ملوبػػػ عر وػػػآم روبػػػملحيف كتحوػػػؿ روبػػػ عه كوبػػػتكل كلمي ػػػر ر آرن ، كملوتػػػلو  تحبػػػ
 (ص2106)صصصRushall   ص   ػالصة ػد  ففبحص صرال الز رو  و   . كتتفؽ هله رو تلئج رو  ول ل     

أ ػػ    الصأئمػػدصة ػػد  ففبحص ص( ك آ ربػر   25  (صRushall et al. 2011ص( ك  تػلئج آ ربػر  5 
 (1 (ص2103مئمدصأئمدصة د هللص)ص
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 كوف ه ل يتح ؽ )حر روف ت رالكؿ 
صة ضص منبل  صنفبؤجص  ف ضص  ربني:

صة ضصنفبؤجص  ف ضص  ربني:
ص يفص   يبسيفص    لىص     دبص ي ص روف ت ر كؿ عل  ل ه :" ف جدصض  ؽصد   صائىبؤيب

 روملحثكف"  كولتح ؽ وف )حر روف ت ر كؿ ربت آـ  لمجم ة ص  شب ط صضيص  مفغي   صليدص   ئث
( وآرور روف كؽ ميف وتكبل  تا روآ الت ق  رو يلا رو مل  Wilcoxon Testر تمل  كيل ك بكف  

حاـ ، ق   تلئج آ الت رال تمل رت  يآ رومح ،  ول تـ حبلا روضلملركرو يلا روم آم ولواوكعر 
و لوؿ رال تملل روث لئ  و تا ر زكرـ روو تملر ملبت آرـ ( Effect Size روتأثي  

 MatchedPairs Rank Biserial Correlation  )rprb ،) حبلا مل ضلقر  و  ربت آرـ
η حاـ روتأثي  ملبت آرـ و مي ريتل 

 ول ق   (،Change Ratioمل ضلقر  و   بمر روتحبف   (،2
 (.6( ك 5اآكؿ  

 (5خسٔل )

إلٚدبز زالنت انفطٔق بٍٛ يخٕؼطبث ضحب زضخبث انمٛبغ ( Zٔٚهكٕكؽٌٕ( ٔلًٛت )َخبئح اذخببض )

حدى انخأثٛط ببؼخرساو يؼبيم االضحببغ انثُبئٙ انمبهٙ ٔانمٛبغ انبؼس٘ نهًدًٕػت انعببطت، َٔخبئح 

 ( فٙ انًخغٛطاث لٛس انبحث.²η، ٔلًٛت يطبغ اٚخب )(rprbنطحب األظٔاج انًطحبطت )

=ٌ(11) 

 االذخببضاث انًخغٛطاث
ٔحسة 

 انمٛبغ

 انطحب انًٕخبت انطحب انؽبنبت
لًٛت 

(Z) 

 حدى انخأثٛط

ٌ 
يخٕؼػ 

 انطحب

يدًٕع 

 انطحب
ٌ 

يخٕؼػ 

 انطحب

يدًٕع 

 انطحب
(rprb)  (²η) 

انمسضة 

  انؼعهٛت

 1.516 1.80 1.63 10.51 3.51 5 3.51 3.51 1 ؼى ضيٙ انكطة انطبٛت

انٕثب انؼطٚط يٍ 

 انثببث
 1.110 1.12 1.15 28.11 4.11 0 20.11 11.. 3 ؼى

  انًطَٔت

يطَٔت يفصهٙ 

انكخفٍٛ يٍ انٕظغ 

 األفمٙ 

 1.152 1.10 1.43 21.11 4.21 5 15.11 5.11 3 ؼى

يطَٔت يفصم 

 انمسو )االَمببض( 
 1.313 1.33 1..1 15.11 3.11 5 31.11 0.51 4 زضخت

يطَٔت يفصم 

 انمسو )االَبؽبغ( 
 1.1.8 1.11 1.26 12.51 3.13 4 15.51 5.10 3 زضخت

انؽطػت 

 انمصٕٖ   

و 25× 2ؼببحت 

 ق ضاحت(  3)
 1.110 1.12 1.15 20.11 11.. 3 28.11 4.11 0 ثبَٛت

ححًم 

 انؽطػت 

و 51× 6ؼببحت 

 ق ضاحت( 1)
 1.152 1.10 1.43 15.11 5.11 3 21.11 4.21 5 ثبَٛت

( Z( رووحبكمر م يور  Zال تمل  روآالور ر ح)لئير ق  ر تمل  كيل ك بكف يتـ و ل  ر  يور  
(  كيتضػػ  وػػف اػػآكؿ 1.96( كهػػ   0.05رووت ػػل ؼ عليدػػل قػػ  روو ح ػػ  رالعتػػآرو  ع ػػآ وبػػتكل  
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تكاػػآ قػػ كؽ ( رووت ػػل ؼ عليدػػل  كهػػلر ي  ػػ  ل ػػه ال Z( رووحبػػكمر ل ػػؿ وػػف  يوػػر  Z( لف  يوػػر  12 
ميف رو يلا رو مل  كرو يلا روم آم ولواوكعر روضلملر قيول عآر وتغيػ   روو ك ػر، رووبػتكل رو  وػ ( 

( تػػآؿ علػػ  حاػػـ تػػأثي   ضػػ يؼ(  وػػ    ػػكم rprbقػػآرؿ  ح)ػػلئيل  كيتضػػ  لف  يوػػر حاػػـ روتػػأثي   
 ( تآؿ عل  حاـ تأثي   )غي (  و   ض ـ(.²η  اآنر(  كلف  يور حاـ روتأثي 

 (6)خسٔل 

 َؽب انخحؽٍ بٍٛ زضخبث انًدًٕػت انعببطت فٙ انًخغٛطاث لٛس انبحث.

     =ٌ(11) 

 االذخببضاث انًخغٛطاث
ٔحسة 

 انمٛبغ

 يخٕؼػ

انمٛبغ 

 انمبهٙ

يخٕؼػ 

انمٛبغ 

 انبؼس٘

انفطق 

بٍٛ 

 انمٛبؼٍٛ

 َؽبت انخحؽٍ

(Change 

Ratio) 

  انمسضة انؼعهٛت
 0.22 54.68 812.36 050.68 ؼى ضيٙ انكطة انطبٛت

 25.. 10.11 ...211 .184.8 ؼى انٕثب انؼطٚط يٍ انثببث

  انًطَٔت

يطَٔت يفصهٙ انكخفٍٛ يٍ 

 انٕظغ األفمٙ 
 4.02 2.66 .58.8 56.23 ؼى

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَمببض( 
 5.88 6.15 .111.0 114.64 زضخت

يطَٔت يفصم انمسو 

 )االَبؽبغ( 
 3.03 6.12 101.25 164.13 زضخت

انؽطػت 

 انمصٕٖ   
 14.86 2.51 14.36 16.80 ثبَٛت ق ضاحت(  3و )25× 2ؼببحت 

 3.12 5.65 181.33 8..186 ثبَٛت ق ضاحت( 1و )51× 6ؼببحت  ححًم انؽطػت 

( روػ  3.02( لف  بمر روتحبف قػ  رووتغيػ رت  يػآ رومحػ  ت ركحػت مػيف  6يتض  وف اآكؿ  
 16.48) 

صمنبل  صنفبؤجص  ف ضص  ربني:
روم ػآل ( ولواوكعػر  –(  تكاآ ق كؽ آروه رح)لئيه ميف رو يلا  رو مل  5وف اآكؿ   يتض 

روضػػلملر قػػ  رو ػػآ رت رومآ يػػر رو ل)ػػه وبػػملح  روبػػ عر و)ػػلو  رو يػػلا روم ػػآل  ،حيػػ   ل ػػت  يوػػر 
 Z  لف  بػػا 6( ك ػػلف حاػػـ تػػأثي   ضػػ ـ(  كيتضػػ  وػػف اػػآكؿ  1.96( رووحبػػكمر ل مػػ  وػػف  )

 (.14.86( ك 3.02رومآ ير ت ركحت ميف  روتحبف ق  رو آ رت 

(  كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ    6 ول تشي   تلئج اآكؿ  
رو يلا روم آل ( و)لو  روواوكعر روضلملر ق  رو آ    رو ضلير ولل رعييف ك رو اليف ك لف وتكبل 

( كوتكبػػل رو يػػلا روم ػػآل وتلػػؾ 184.89-757.68رو يػػلا رو ملػػ  وتلػػؾ رووتغيػػ يف علػػ  روتػػكرو   
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( ك ػػلف روفػػ ؽ مػػيف رو يلبيبػػف رو ملػػ  كروم ػػآل علػػ  201.99-812.36رووتغيػػ يف علػػ  روتػػكرو    
( كهػلر يػآؿ علػ  لف 9.25-7.22( ك ل ت  بػمر روتحبػف علػ  روتػكرو   17.10-54.68روتكرو   

 رومػلحثكفا روم ػآل كي ػزم ه لؾ كاكآ قػ كؽ لرت آالوػه رح)ػلئيه و ػؿ وػف رووتغيػ يف و)ػلو  رو يػل
( روتػػ   حتكرهػػل روم  ػػلوج م بػػا Spr3هػػله رو تياػػر  وػػ  روتػػأثي  روكرضػػ  وتػػآ يملت رو ػػآ   رو ضػػلير  

وحآآ  ق   يؿ هل  روفت   كروت   كع  قيدل وملآا روتػآ يا قػ   )ك)ػير شػ ؿ كلمي ػر ر آرن ، 
فػػبم صهػػله رو تػػلئج وػػي  تػػلئج آ ربػػر كملوتػػلو  تحبػػ ت رو ػػك  رووويػػز  ملوبػػ عر وػػآم روبػػملحيف ، كتتفػػؽ 

( قػػ  لف تػػآ يملت رو ػػك  رووشػػلمدر 23 ـ(0994أ عمػػ فص رخػػ  فص)( كآ ربػػر 8 ـ(2113سػػليمبفص)
 وألآرن كمإبت آرـ ر ث لؿ تؤث   يالميل عل  رو آ   ولل رعيف كرو اليف.

    (  كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ6 ول تشي   تلئج اآكؿ  
رو يػػلا روم ػػآل( و)ػػلو  روواوكعػػر روضػػلملر قػػ  و ك ػػه وف)ػػؿ رو تفػػيف حيػػ   ػػلف وتكبػػل رو يػػلا 

( ك ػلف روفػ ؽ مػيف رو يلبيبػف رو ملػ  كروم ػآل  58.89( كوتكبػل رو يػلا روم ػآل    56.23رو ملػ   
( كهػػػػلر يػػػػآؿ علػػػػ  لف ه ػػػػلؾ كاػػػػكآ قػػػػ كؽ لرت آالوػػػػه 4.72(  ك ل ػػػػت  بػػػػمر روتحبػػػػف    2.66 

ولوتغي  و)لو  رو يلا روم آل كي زل هلر روتحبف  و  ربت آرـ روتآ يملت رال ضػير  ػيؿ رح)لئيه 
هل  روفت   ك رولم  كع  قيدل رو آ   عل  رو مل ميف تآ يملت رو آ   رو ضلير كتآ يملت روو ك ر حيػ  

ص ئمػد)ووت روتآ يملت محيػ  ت وػؿ علػ  ت ويػر رو ػك  كروو ك ػر قػ   فػا روك ػت . كيتفػؽ لروػؾ وػي 
 (. 7  (ص2115  ئفنب يص)

( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػه رح)ػلئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ    6 ول تشي   تلئج اآكؿ  
ر مبػلل( حيػ   ػلف –رو يلا روم آل( و)ػلو  روواوكعػر روضػلملر قػ  و ك ػه وف)ػؿ رو ػآـ ر  ملت 

-104.64 ر مبػػػػلل( علػػػػ  روتػػػػكرو  –وتكبػػػػل   رو يػػػػلا رو ملػػػػ  ( وو ك ػػػػر وف)ػػػػؿ رو ػػػػآـ  ر  مػػػػلت 
ر مبػلل( علػ  روتػكرو  –( ك لف وتكبل   رو يلا روم آل ( وو ك ػه وف)ػؿ رو ػآـ  ر  مػلت 164.13

–( ك لف روفػ ؽ مػيف رو يلبػيف رو ملػ  كروم ػآل وو ك ػه وف)ػؿ رو ػآـ  ر  مػلت 110.79-170.25 
–( ك ل ػػػت  بػػػمر روتحبػػػف وو ك ػػػه وف)ػػػؿ رو ػػػآـ  ر  مػػػلت 6.12-6.15ر مبػػػلل(  علػػػ  روتػػػكو   

( كهلر يآؿ علػ  لف ه ػلؾ كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػه رح)ػلئيه  3.73-5.88ل(  عل  روتكرو   ر مبل
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هلر روتحبػف  وػ   بػت آوـ زعػل ؼ رو ػآويف ووػل تزيػآ  روملحثكفولوتغي  و)لو  رو يلا روم آل كي زم 
 (10 (2103ئسبـص  ديفصضب  ؽصئسيف)وف و ك ر وف)ؿ رو آـ كيتفؽ لوؾ وي  تلئج 

(  كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه مػيف  ػؿ وػف  رو يػلا رو ملػ    6ؿ   ول تشي   تلئج اآك 
ـ(،تحوػػػػػػػػػؿ 25×2رو يػػػػػػػػػلا روم ػػػػػػػػػآل( و)ػػػػػػػػػلو  روواوكعػػػػػػػػػر روضػػػػػػػػػلملر و ػػػػػػػػػؿ روبػػػػػػػػػ عه رو )ػػػػػػػػػكم  

( 186.98-16.87ـ( ك ػػلف وتكبػػل رو يػػلا رو ملػػ  وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  روتػػكرو   50 ×6روبػػ عه
( ك ػػلف روفػػ ؽ مػػيف 181.33-14.36روتػػكرو   ك ػػلف وتكبػػل رو يػػلا روم ػػآل وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  

( ك ل ػػت  بػػمر روتحبػػف وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  5.65-2.51رو يلبػػيف وتلػػؾ رووتغيػػ رت علػػ  روتػػكرو   
( كهلر يآؿ عل  لف ه لؾ كاكآ ق كؽ لرت آالوه رح)لئيه ولوتغي  و)لو  3.02-14.86روتكرو   

روتحبػػف قػػ  وبػػتكم وتغيػػ  روبػػ عر رو )ػػكل هػػلر  رومػػلحثكفرو يػػلا روم ػػآل وتلػػؾ رووتغيػػ رت ك ي ػػزم 
( م بػا وحػآآ   Sp1-Sp2-Sp3كتحوؿ روب عر كرووبتكل رو  و    و  ربت آرـ لبػلويا تػآ يا   

 يؿ قت   روو لقبلت كروت   كع  قيدل وملآا روتآ يا ق   )ك)ير ش ؿ كلمي ػر ر آرن ، كيتفػؽ 
وي تيػؾ وػف تأثي رتدػل راليالميػر هػك ( لف تػآ يملت تحوػؿ ر49 ـ(2113مبجلي ػ ص)لوؾ وي ول ل ػ ه 

 زيػػػػلآ  ت  يػػػػز روالي ػػػػكايف، كر آي ػػػػكزيف ثيثػػػػ  روفكبػػػػفلت، روفبػػػػفك  يلتيف قػػػػ  رو ضػػػػيت رو لولػػػػر
كوػف ه ػل يتح ػؽ )ػحر ، (،وول بلهـ ق  تحبف وبتكم روب عر رو )كل كتحوػؿ روبػ عر455:22 

 روف ت روثل   

ص السفنفبجب :
روآ ربػر وػف  تػلئج كقػ  ضػكن رو ػ رنرت رو ظ يػر كروآ ربػلت  بت لآر عل  وػل تك)ػلت  ويػه هػله 

 روو تملر لو ف ولملح  ولتك)ؿ  و  رالبت تلالت رةتير :.

ر تفلع وبتكم روب عر رو )كل ولبملحيف مأبت آرـ تآ يملت ت ظيـ ب عه روبملؽ قلئ ه رو )   .1
 usrpt. ) 

ظيـ ب عه روبملؽ قلئ ه ر تفلع وبتكل تحوؿ روب عه وآل روبملحيف مأبت آرـ تآ يملت ت  .2
 ( .usrptرو )   

ر تفلع وبتكم رو آ   ولل رعيف ،رو آ   ول اليف ولبملحيف مأبت آرـ تآ يملت ت ظيـ ب عه روبملؽ  .3
 (.usrptقلئ ه رو )   
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ر تفلع وبتكم روو ك ر ووف)ؿ رو آـ    ملت،ر  مبلل( ك وف)ؿ رو تفيف مأبت آرـ تآ يملت  .4
 ( .usrpt )   ت ظيـ ب عه روبملؽ قلئ ه رو

ص  ف ىيب :ص
وػػػف  ػػػيؿ هػػػلر رومحػػػ   رومػػػلحثكفربػػػت لآرن  وػػػ  رو تػػػلئج ك رالتب ي)ػػػلت روتػػػ  تك)ػػػؿ  ويدػػػل 

 مول يل : روملحثكفيك)  

ض ك   رالهتولـ وف  مؿ رو لوليف ق  رووالؿ رو لو  روتلمي   مأبت آرـ تآ يملت ت ظيـ ب عه  .1
 وبتكل رو  و  .(وول ودل و آكآ ق لؿ عل  تحبيف روusrptروبملؽ  

را رن آ ربلت وشلمده تت لكؿ و رحؿ ب يه ل  م وتحآيآ تأثي  تآ يملت ت ظيـ ب عه روبملؽ  .2
 ( و ل  ه متأثي  تآ يملت روبملحه روت ليآيه وآل روبملحيف كروبملحلت.usrptقلئ ه رو )  

ص
صلبؤم ص  م  جع

ص:أ ال:ص  م  جعص     ي ص
أ  ص   الصأئمدصة دص  ففبحصص .0

ص(ـ0997)
روتػػػػآ يا رو يلضػػػػ  ر بػػػػا روفبػػػػيكوكاير، آر  روف ػػػػ   :

 رو  م ، رو له   .

ميكوكامػػػػػػل رو يلضػػػػػػر ك)ػػػػػػحر رو يلضػػػػػػ  ، آر  روف ػػػػػػ   :ص(ـص0998)ػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص .2
 رو  م  ، رو له  .

أئمدصنى ص،صصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص .3
ص(ـ0993)  ديفصسيدص

 قبيكوكايل روليل ر رومآ ير ، آر  روف   رو  م  رو له  . :

مئمدص ئمدص،صصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص .4
 (ـ2103ة د هللص)

تػػػلثي  تػػػآ يملت ت ظػػػيـ بػػػ عر روبػػػملؽ ملووبػػػلقلت ل ػػػؿ  :
 وف رو )ي   عل  وبتكل ر آرن ق  روبملحر .

  ن ص   بؿصص،ػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص .5
ص(ـ2106)

تػػػػػػػآ يا ت ظػػػػػػػيـ روبػػػػػػػ عر  –لػػػػػػػ ؽ تػػػػػػػآ يا روبػػػػػػػملحر  :
 رو )ي   اآر، آر  روف   رو  م ، رو له   .

أئمدص  سيدصأئمدصة دص   ئيـصص .6
 (ـ2109)

تػػػػأثي  م ػػػػت لبػػػػلويا روتدآئػػػػر علػػػػ  رو ػػػػآ رت رومآ يػػػػر  :
رو ل)ػػػػر كرووبػػػػتكل رو  وػػػػ  وبػػػػملح  روبػػػػ عر  بػػػػلور 

 ليػػػػػر روت ميػػػػػر رو يلضػػػػػير، ولابػػػػػتي ، غيػػػػػ  و شػػػػػك  ، 
 الو ر روو )ك   .
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صأئمدصأميفص  ئفنب يص .7
صـ(2115)

" تػػأثي  تػػآ يملت رو ػػك  كروبػػ عر علػػ  رووبػػتكم رو  وػػ   :
وبػػػػملح  روف رشػػػػر "  بػػػػلور ولابػػػػتي  غيػػػػ  و شػػػػك   ، 

  لير روت مير رو يلضر الو ر ل لل.
صفبم صة دص هللصسليمبفص .8

صـ(2113)
ملووبػػػػػػػتكل رو  وػػػػػػػ   " ت ويػػػػػػػر تحوػػػػػػػؿ رو ػػػػػػػك  كعي تػػػػػػػر :

ولبػػملحيف رو لشػػئيف"،  بػػلور ولابػػتي ، غيػػ  و شػػك  ، 
  لير روت مير رو يلضير، الو ر روز لزيؽ.

جمبؿصمئم دصة د  خب ؽصص .9
ص(ـ2121)

تأثي  لبلويا و تلفر ولتآ يا رووت للي عل  م ت  :
رووتغي رت رومآ ير ك رووبتكل رو  و  وبملح  روب عر 

 لير روت مير رو يلضير   بلور ولابتي  غي  و شك   ،
 ، الو ر روو )ك  .

ئسبـص  ديفصضب  ؽصص .01
ص(ـ2103)

ق لويػػه تػػآ يملت روبػػ عر مأحاػػلـ و تلفػػر  ػػيؿ و حلػػر  :
روتدآئػر علػ  م ػت رو ػآ رت رومآ يػر كرووبػتكل رو  وػ  
ول لشػػػػػػئيف قػػػػػػ  روبػػػػػػملحر" محػػػػػػ  قػػػػػػ  ، ليػػػػػػه روت ميػػػػػػر 

 رو يلضير ،ولم لت الو ر ر ب  آ ير.
   ىػي صةلىصةػبدؿصة دصص .00

ص(ـ0999)
روتػػػػآ يا رو يلضػػػػ  روت لوػػػػؿ مػػػػيف رو ظ يػػػػر كروتلميػػػػؽ،  :

 و  ز رو تلا ول ش ، رو له  .

ةىبـص  ديفصة دص  خب ؽصص .02
ص(ـ2115مىطفىص)

روتػػػػآ يا رو يلضػػػػ     ظ يػػػػلت كتلم يػػػػلت ، روللم ػػػػر  :
 روثل ير عش  ، و شأ  روو ل ؼ ، ر ب  آ ير.

تلمي ػػػػػػػػلت، آر   - ظ يػػػػػػػػلت  -روتػػػػػػػػآ يا رو يلضػػػػػػػػ   :ص(ـ2113ػػػػص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص .03
 روو ل ؼ ، رو له   .

رتالهلت حآيثر وتآ يا روبملحر"، آر و شأ  روو ل ؼ  :ص(ـ0997ةىبـصأميفصئلميص)ص .04
 ر ب  آ ير. –

مئمدصسيدصىدلىصة د هللصص .05
ص(ـ2109)

مبػػػػػ عر روبػػػػػملؽ ك تػػػػػآ يا رووبػػػػػلقلت قلئ ػػػػػر رو )ػػػػػ   :
تأثي هػػػػػػل علػػػػػػ  روبػػػػػػ ر روحيكيػػػػػػر ك رووبػػػػػػتكل رو  وػػػػػػ  
وبملح  ول  مؿ روملكور  بلور ولابػتي  غيػ  و شػك   

 ،  لير روت مير رو يلضير ، الو ر حلكرف.
، 1روت ػػػكيـ كرو يػػػلا قػػػ  روت ميػػػر رومآ يػػػر كرو يلضػػػر ،ـ :مئمدصى ئيصئسبنيفصص .06
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 ، آر  روف   رو  م ، رو له  . 3لص(ـ0995)
قبػػػػيكوكايل رو يلضػػػػر كتػػػػآ يا روبػػػػملحر،روازن ر كؿ ،  :ص(ـ2112مئمدصةليص   طص)ص .07

 روو  ز رو  م  ول ش ، رو له  .
ص .08  بػػػػت رتياير روتػػػػآ يا رو يلضػػػػ  قػػػػ  روبػػػػملحر"، رواػػػػزن  :ص(ـ2115ػػػػػػػػص)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ر كؿ ، روو  ز رو  م  ول ش  ، رو له  .
 أ  ص   الصة دصمىطفىصكبظـصص .09

  ففبحص أسبم صكبمؿص  فاص
ص(0998)

روبػػملحر وػػف رومآريػػر  وػػ  روملكوػػر ،آر  روف ػػ  رو  مػػ ،  :
 رو له  .

 ربنيبص:ص  م  جعص ألجن ي 
Increasing Leg Speed , Track and Field 

Coaches, Review, fal, 95(1) ,Spring. 

: Burt, M. (1995) 20.  

Swimming Even Faster, Mayfield 

Publishing Company, California, and 

U.S.A. 

: Ernest W. 

Maglischo (1993) 

21.  

Swimming Fastest , Magfill  publishing 

co , California U.S.A. 

ــــــــــــــــــــــ :  (2003) 22.  

“Neuromuscular adaptation follwing 

peepuce descent training”,Medicine and 

science in sport and exercise , India 

polishin,26:pp.,510-514,.Wilmore ,J.H. 

Costill ,D.L.     (1994) : physiology of 

Sport And Exercise, Human Kinetics 

Champaign ,USA. 

: Ozmun,D.C. 

Mikesky,A.E. nd 

Surbury,R. (1994) 

23.  

Blood lactate recovery measurements, 

training, and performance during a 23-

week period of competitive swimming, 

Eur J Appl Physiol Occup Physiol.  

;74(1-2):107-1. 

: Pelayo P, Mujika 

I, Sidney M, 

Chatard 

JC.,(1996) 

24.  

ultra-short race-pace training (USPRT). : Rushall  (2011) 25.  

Physical Fitness and Athletic 

Performance, Second edition, 

Longman, London and New York 

: Watson, A. W S 

(1995) 

26.  
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ص طب  ب ص  مف ددةص  إكب   ص  ضصةلىص الي بةي ص  فني ص  فم ينب صفيري 
ص الةد دي ص  م ئل 

 
 

صص-م دم ص   ئثص:
مل ػػر ع)ػػ  رال فاػػل  روو  قػػ  كروثػػك    يتبػػـرو )ػػ رولل   ػػي  رف  (2112"سػػبمىصملئػػـ)يػػل  

 روت  كوكايػػر كوػػف وتللملتػػر رف ي ػػكف وػػآل رال بػػلف ع ػػؿ يتويػػز ملوػػل لنويت لوؿ وػػي هػػلر رو ػػـ رودلئػػؿ 
   ر الزرتػر . كروت  كوكايػل كو ػآ حمػل رولػر رال بػلف هػلر رو  ػؿ روو اػز  قػ   آ رتػر كول لتػر كوف روو  قػر 

  13 :55 ) 
رووشػػػتغليف ملوت ميػػػر  رومآ يػػػر  مػػػلومحك   رو ل)ػػػر وكضػػػي  رهتوػػػلـ (ص2118"ضفئػػػىص ئمػػػدص")كضػػػ  ك 

محػػك  تل ػػل  )ػػيمل  ميػػ ر وػػف تلػػؾ رو  ك ػػلف وػػف رومػػآيد  كرالبػػا روتػػ  تح ػػؽ رغ رضػػدل رالبػػلويا
 ( 3: 20ملعتمل هل ربلا رو كرح  رو يلضير كر)ي و ؿ روح  لت رومآ ير   

تحتػػػؿ روتػػػ  روتو ي ػػػلت ر دػػػل رحػػػآل ر ػػػكرع رال شػػػلر روح  يػػػر   (2116"ةطيػػػب صخطػػػبا")صكرعتمػػػ ت 
رك  و ل رالئ ر  ظ ر الهويتدل رو م ل و للعػلت روشػ ا روو تلفربػكرن ملو بػمر ولتلويػلرت رك رو ػلويت

   لك تدل مو ل  تدل ك  ملت روميكت رك  ملو بمر  وفئلت روش ا رال  ل كه  تتويز م آـ رووكظفلت ر
روػػػػ     مػػػػلو ثي وف ر ػػػػكرع رال شػػػػلر رال ػػػػ ل  وػػػػل ر دػػػػل التحتػػػػلـ روػػػػ  رو ل مػػػػلت  كرآكرت  ل)ػػػػر رك

. كرحػآ  عػآآ وو ػف وػف رالقػ رآ قػ  ك ػت و لف ول ا( و يف ملالضلقر رو  رو ل ير وول بػتدل ال مػ 
 18 :25 ) 

رومشػ ل وػي  رف روتو ي لت روف ير رالي لعير يت لوؿ قيدل روابـ (ص2114"سبمي ص  يج سىص")كت  قدل 
رو كر يف رولمي ير كرووي ل ي ير كروفبلكاير  كرو فبير كروت مكيػر   قػ  رعلػ  )ػك هل كهػلر ي  ػ  ر تمػلل 

 رول روال اروتو ي لت روف ير رالي لعير  ملو لـك روتلمي ير  روو تلفر وف ال ا . 
 

 . كفطانشٛدخبيؼت  –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت - انطٚبظٗ انُفػ ػهى لؽى ٔضئٛػ اؼخبش *

 كفطانشٛد . خبيؼت –انطٚبظٛت انخطبٛت كهٛت - انخسضٚػ غطق ٔ انًُبْح بمؽى يسضغ **

 كفطانشٛد. خبيؼت –انطٚبظٛت انخطبٛت كهٛت - انخسضٚػ غطق ٔ انًُبْح بمؽى يبخؽخٛط تببحث ***

 .ا   ي ص  سالـصة دصمئمد*صأ.د/ص
 .  جلموص  ففبحصة دص  س يدص ئمد**صد/ص

 .س دص   عيعصة دصس دصئبضظصميبص/أ***ص

 4بحث رقم 
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علػ   وكرو ػآ رت  رووكبي   رحآ رووثي رت روت  ت با آك ر هلول ق  قلعلير رالآرن روح  ػ   وػل ت وػؿ
 ( 6: 14رالمآرعير كرالحبلبيا رولرتير آر ؿ روف آ .  

  و ل يػػلت علػػ  ل دػػل هػػ  "روتو ي ػػلت روتػػ  التحتػػلـ روػػ  ويعمػػأك ـ(2113"عينػػاصأئمػػدص")كت  قدػػل 
وي بػػػلف كقػػؽ ر و ل يػػلت روف آيػػػر    روح  ػػػلت رومآ يػػر رولمي يػػر  مآ يػػر علويػػر رووبػػػتكل كت توػػآ علػػ 

علػػ  و تلػػؼ  وتح يػػؽ قكرئػػآ )ػػحير كراتولعيػػر  ثيػػ   حيػػ  ل دػػل بػػدلر ر آرنكيبػػتليي اويػػي رو ػػلا
 ( 37:  11وبتكيلت رآرئدـ .  ول ت وؿ عل  شغؿ لك لت روف رغ م شلل وفيآ .   

كبػػي   مل ػػر روشػػؽ روزو ػػ  ولوكبػػي   ، رل روفتػػ   روتػػ  رالي ػػلع روو (2119 "سػػ بدص  ع ػػبنىص") كت  قػه
 ( 5:  15يبتغ  دل رو غور كهك ع )  ربلب  ق  رووكبي   .  

ت ظػػيـ رال)ػػكرت رووكبػػي ير روو ك ػػر الل وحػػف روػػ   (ص2118"نجػػال صة ػػدص  غفػػب صمئمػػدص")كت  قدػػل 
 ( 56: 25رازرن وتبلكير رك و تلفر رو با ق  رولكؿ كرو )  .   

رف ويي ػػلع رووكبػػي    وػػكز ت ػػ ر كت تػػا مدػػل ك تبػػو  رالشػػ لؿ  (ص2119سػػ بدص  ع ػػبنىص")صكت  قدػػل 
رالي لعيػػر كو ػػؿ شػػ ؿ زوػػف وحػػآآ كي ػػ ؼ مػػر ،كو ػػؿ شػػ ؿ ري ػػلع  عيوػػر تبػػو  بػػ  ر تبػػلكير قػػ  

 ( 5: 15روزوف  
  " كيوتلػػؾ رال بػػلف ر ػػكرع عآيػػآ  وػػف ل ػػلنرت وت كعػػر المػػآ وػػف ت ويتدػػل ك عليتدػػل وػػلوؾ كضػػ " اػػلآ 

 ظ يػػر روػػل لنرت رووت ػػآآ   كروتػػ  تؤ ػػآ رف و ػػؿ ر بػػلف ل ػػلن وت ػػآآ كوت ػػكع  مػػآ الت وتفلكتػػر  وػػف 
 ش ص ال  
"هػػ  روودػػل رت رو  ليػػر    روػػل لنرت رووت ػػآآ  علػػ  ر دػػل  (2113"جػػب  صة ػػدص  ئميػػدص"ص)ك ػػآع ؼ  

     روػػػل لن روو ل ػػػ    – " روػػػل لن رولغػػػكل رو لملػػػر ولت ويػػػر   كروتػػػ  تك)ػػػؿ رويدػػػل اػػػل آ   كرووتوثلػػػر  قػػػ 
روػػػل لن  –روػػػل لن رولمي ػػػ   –روػػػل لن روو ػػػل   روم)ػػػ ل  –روػػػل لن روش )ػػػ   –روػػػل لن رو يلضػػػ   –

 (22:  9رول لن روح    روابو  ".   –رول لن رووكبي    -رالاتولع  
  "ر دػػل واوكعػػر روػػل لنرت رووتوثلػػر قػػ  روػػل لن روػػل لنرت رووت ػػآآ   (2100"عيػػفص ى ػػ ص"ص)كى ػػ ؼ 

رولغػػػػكل ، كرو يلضػػػػ ، كرو يلضػػػػ ، كروو ػػػػل   ،كروش )ػػػػ  ،كرالاتوػػػػلع  ، كروكاآر  ،كرووكبػػػػي   ، 
 كروح  ػػ  كروتػػ  تا ػػؿ روفػػ آ ي تلػػؼ عػػف غيػػ   وػػف رالقػػ رآ كي وػػؿ علػػ  ربػػتغيؿ تلػػؾ رو ػػآ رت روتػػ  

 (69: 12وآير وي كف وتويزر ق  تلؾ رول لنرت رك م ت و دل .  
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ت آآ  ق  رول لن رووكبي   كروح    كرول لن رووكبي    وػل رشػل  رويػر كتتوثؿ رهـ ر كرع رول لنرت روو
ر ر "رو آ   عل  روتف ي  رووكبي   كروت  ؼ عليدل،كروحبلبير وي)كرت  (ص2116"مئمدة دص  ف  ا")

كرالوحػلف كرالالت رووكبػي ير كهػك رو ػػآ  عل  رآ رؾ رو)ػيغ رووكبػي ير  وػل هػػك روحػلؿ ع ػآ رووكبػػي ل  
 ( 33: 21كرووؤوؼ. 

رف روػػل لن رووكبػػي   هػػك لكؿ ل وػػلل روػػل لن رووشػػت ؾ وػػآل غلوميػػر  (2116"صمنػػبؿص  جنػػدب"ص)كتشػػي 
ل توػػلؿ  وػػك ادػػلز  رو )ػػم  ل)ػػم   ك رومشػػ ،رلر ر ػػر وػػف روو ػػ كؼ و ػػل تكراػػآ رولفػػؿ قػػ   حػػـ لوػػر

تػػ  غل  ػػل قػػ  عػػلوـ ر )ػػكرت كرالي لعػػلت كالت بػػ  رف  ػػل   لف تلػػؾ رالي لعػػلت روميكوكايػػر  هػػ  رو
 ( 45:  23لكاآهل رولر بمحل ر كت لو  آر ؿ لابلو ل .  

روح  ػػ  وػػف  ػػيؿ ودػػل رت قػػ   ك رف يظدػػ  روػػل لن روابػػو   (ص2117)صص"أنػػسص ك ػػؾ"كيشػػي  
لك قػػ  تح يػػؽ ر بػػيلا  ، ربػػت ولؿ  ػػؿ روابػػآ رك رعضػػلن و ػػر  لويػػآ   لك روفػػـ وحػػؿ وشػػل ؿ و ي ػػر

روتػػػ  تؤآيدػػػل روكظػػػلئؼ رو ضػػػكير ولمػػػآف،كتتي   رواوػػػلؿ قػػػ  روح  ػػػلت رووت لبػػػ ر ،كاوػػػلؿ روح  ػػػلت
 ( 49: 5روتح ؾ كوول بر روف لوير رومآ ير م ظلـ كر ضملل . 

-م كل ص   ئثص:  
 يلضػػػير ولو حلػػػر رالعآرآيػػػر    وكادػػػر ت ميػػػر رومػػػلحثكفلحػػػآ  ظدػػػ ت وشػػػ لر رومحػػػ  وػػػف  ػػػيؿ عوػػػؿ
رآرن   ر  فلت  وبتكل رول لن رووكبي   كروح    رث لن هدـململآر   آبكؽ روت ليوير ،كحي  وفت ر ت

روآ ربػػػلت  علػػػ  رومػػػلحثكفآ ا روتو ي ػػػلت روف يػػػر رالي لعيػػػر كوػػػف  ػػػيؿ رلػػػيع  روللومػػػلت ودػػػل رت
  روبػػلم ر روتػػ  ت لكوػػت ت ويػػر روػػل لنرت رووت ػػآآ    روػػل لن رووكبػػي   كروح  ػػ  ( ودػػل  روو حلػػر ،كوػػف

  رالي لعيػػػر و تػػػ   وػػػف  ػػػيؿ روتو ي ػػػلت روف يػػػر   م  ػػػلوج ت ليوػػػ مت)ػػػويـ كم ػػػلن  رومػػػلحثكف ه ػػػل  ػػػلـ
 كآ ربر تلثي   عل  ت وير رول لن رووكبي   كروح    وللوملت روو حلر رالعآرآير

صص-: ىمي ص  م كل 
علويػر وت)ػويـ   ظ ر و آ   كاكآ رمحل  كآ ربلت علوير ق  هلر رالتال  قدػل  روآ ربػر ت تمػ  وحلكوػر

   رول لن رووكبي   كروح   لروف ير رالي لعير كو  قر لث   عم  لوج وتو ي لت 
   رظدل  وآل تلثي  روتو ي لت روف ير رالي لعير عل   رول لن  رووكبي 
     رظدل  وآل  تلثي  روتو ي لت روف ير رالي لعير عل  رول لن روح 
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ص-ىدؼص   ئثص:
علػػػ  روػػػل لن رووكبػػػي   كروح  ػػػ  يدػػػآؼ رومحػػػ  روػػػ  روت ػػػ ؼ علػػػ  تأثي روتو ي ػػػلت روف يػػػر رالي لعيػػػر 

 وللوملت روو حلر رالعآرآير"
ص-ض  ضص   ئث:

تكاػػآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئير مػػيف وبػػتكل رو يػػلا رو ملػػ  كرو يػػلا روم ػػآل القػػ رآ واوكعػػر رومحػػ   -
 روتا يمير ق  وتغي  و يلا  رول لن رووكبي   و)لو  رو يلا روم آل.

رو ملػػ  كرو يػػلا روم ػػآل القػػ رآ واوكعػػر رومحػػ  تكاػػآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئير مػػيف وبػػتكل رو يػػلا  -
 روتا يمير ق  وتغي  و يلا  رول لن روح    و)لو  رو يلا روم آل.

تكاػػػػآ قػػػػ كؽ آروػػػػر رح)ػػػػلئير مػػػػيف وبػػػػتكل رو يػػػػلا رو ملػػػػ  كرو يػػػػلا روم ػػػػآل القػػػػ رآ روواوكعػػػػر  -
 روضلملر ق  وتغي  و يلا  رول لن رووكبي   و)لو  رو يلا روم آل.

رح)ػػػػلئير مػػػػيف وبػػػػتكل رو يػػػػلا رو ملػػػػ  كرو يػػػػلا روم ػػػػآل القػػػػ رآ روواوكعػػػػر  تكاػػػػآ قػػػػ كؽ آروػػػػر -
 روضلملر ق  وتغي  و يلا  رول لن روح    و)لو  رو يلا روم آل.

تكاػآ قػ كؽ آروػر رح)ػلئير مػيف رو يلبػيف  روم ػآل و ػؿ وػف روواوكعػر روتا يميػر كروضػلملر قػػ   -
 روتا يمير .وتغي  رول لن رووكبي   و)لو  رو يلا روم آل ولواوكعر 

تكاػآ قػ كؽ آروػر رح)ػلئير مػيف رو يلبػيف  روم ػآل و ػؿ وػف روواوكعػر روتا يميػر كروضػلملر قػػ   -
 وتغي  رول لن روح    و)لو  رو يلا روم آل ولواوكعر روتا يمير.

-  مىطلئب ص  مسفخدم صضىص   ئث:  
GYMNASTIK"صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ”                  فم ينب ص  فني ص الي بةي   

ه  " واوكعر رالكضلع كروح  لت رومآ ير روت  تبتدآؼ تش يؿ كم لن روابـ كت وير  آ رتر روح  ير 
روو تلفػر ولك)ػػكؿ ولف آالعلػػ  وبػػتكل وػػف رالآرن رو يلضػػ  كروػػكظيف  كقػػ  واػػلالت روحيػػل  روو تلفػػر 

 ( 5: 20و توآيف عل  رالبا روت مكير كرو لوير وفف روح  ر  " 

Concept of multipie intellingence  إكب   ص  مف ددة      صصصصصصصصصصص   
رول لنرت رووت آآ  مل دل  " رو ل ير  فا حيكير وو لواػر روو لكوػلت روتػ   (ص2111جب دن ص)ي  ؼ  

 27  . يو ف ت شيلدل ق  ميئر ث لقير وحػؿ رووشػ يت ركرمت ػل  روو تاػلت روتػ  ودل يوػر قػ  ث لقػر وػل
:33،34 ) 
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  ؼ رول لنرت رووت آآ  ريضػل علػ  ر دػل :" واوكعػر وػف رو ػآ رت روو تلفػر كرووتاو ػر قػ  روتلويػل كت
رك رويعػا روكرحػآ مػآ الت وتفلكتػر  كهػل  روػآ الت هػ    روتػ  تحػآآ وػآل وكهمػر هػلر رويعػا قػ  

 (  13: 27و مر ولن "   
"Musical Intelligence"             إكب ص  م سي ى    صصصصصصص   

رو آ   علػ  رآ رؾ رو)ػيغ رووكبػي ير    وػل هػك روحػلؿ ع ػآ روكبػي   روو لػص رووتػلكؽ وػر ( كتويزهػل   
كتحكيلدل   لووؤوؼ( كروت مي ع دل    لووؤآل (كيضـ روحبلبير ويي لع كرولم ر     لو ل آرووكبي   (

 (11:  9ركرولحف كروا ا رك وكف رو غور و ل ر وكبي ير.  
"Bodily-kinesthetic  intlligenc"    إكب ص  ئ كىص  جسمىص  صصصصصصص   

كي ػػ ؼ ر ػػر رو مػػ   كرو فػػلن  قػػ  ربػػت آرـ روفػػ آ وابػػور   ػػؿ ولت ميػػ عف رالق ػػل  كرووشػػلع    وػػل هػػك 
روحلؿ ع آ روووثؿ ، روودـ  ، رو يلض  ، رو ر ص( رويب  ق  ربت آرـ روف آ ويآير ال تلـ رالشيلن رك 

  ،رووثلؿ ، رووي ل ي   (   كيضػـ هػلر روػل لن ودػل رت قيزي يػر وحػآآ  تحكيلدل     ول هك ع آ روح ق
 لوتػػػػلز كروتكرزف كروودػػػػل   كرو ػػػػك  كروو ك ػػػػر كروبػػػػ عر ك ػػػػلوؾ رالحبػػػػلا مح  ػػػػر روابػػػػـ ككضػػػػ ر  رل 

يتضوف هلر رو كع وف روػل لن رو ػآ   علػ  ربػت آرـ روودػل رت  رالبت ملؿ رولرت  كرالبتللعر رولوبير (
 كف روم) ير رك رالآرئير كرالو لا روح  ير كرو يلضر كر شلر روكبلئؿ رويآكيرروح  ير ق  روف 

 9 :10) 
ص- ج     ص   ئث:   

منيجص   ئثصص-  ال  
روو دج روتا يم  كلوؾ ووينوته ولمي ر رومح  كلوؾ ملبت آرـ روت)ػويـ روتا يمػ   روملحثكف ربت آـ

 لك روواوكعتيف ،رحآرهول تا يمير ،كرال  ل ضلملر ملبت آرـ رو يلا رو مل  كروم آل ولواوكعتيف.
مجفمعص ةين ص   ئثصص-ربنيب  

م ػػلت مػػلآ   آبػػكؽ  يوثػؿ واتوػػي رومحػػ  للومػلت رو)ػػؼ روثلوػػ  رالعػآرآل موآ بػػر آبػػكؽ رالعآرآيػر
كهػـ وػف روحل ػر روثل يػر ولت لػيـ رالبلبػ ، ك ػآ ت ك ػت عي ػػر  2020- 2019روت ليويػر ول ػلـ روآ ربػ 

للومػػر ملول ي ػػر  ( 20للومػػر، ملالضػػلقررو  ر تيػػل   ( 100   ( للومػػر وػػف  اوػػلو 40رومحػػ  وػػف  
تليعير. كتػػـ ت بػػيودـ رو شػػكرئير وػػف واتوػػي رومحػػ  ك ػػلـ  رو ي ػػر رالبلبػػير   اػػ رن روآ ربػػر رالبػػ

 - لالت  :
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 ( للومر  يلمؽ عليدـ روم  لوج روت ليآل.20روواوكعر روضلملر: ك آ شولت   .1
 ( للومر يلمؽ عليدـ روم  لوج روت ليو  روو ت  .20روواوكعر روتا يمير :ك آ شولت   .2
ر رو ي ػ (للومػر وػف واتوػي رومحػ  رال)ػل  ك ػلـ 20عي ر روآ ربػر رويبػتليعير: ك ػآ شػولت  .3

 .رالبلبير ولمح 
ص  مجبؿص  عمنىصص-رب رب
 ( 23/9/2019رو   21/9/2019        را يت روآ ربر رالبتليعير رالكو  وف روفت       -
 ( 30/9/2019رو   28/9/2019           را يت روآ ربر رالبتليعير روتل ير وف روفت    -
 ( 10/2019/ 6          را يت رو يلبلت رو ملير ولواوكعتيف                  -
 (30/12/2019رو    10/2019/ 7                 تـ تلميؽ روم  لوج وف               -
 31/12/2019را يت رو يلبلت روم آير ولواوكعتيف ق  روثيثلن رووكرقؽ  -

ص ةد دصم  دص  م ب ج ص  فج ي ي :
ص سبؤؿصجمعص   يبنب .  ال.ص
 متحآيآ روميل لت رووبت آور ق  رومح  رو  ول يل :  روملحثكف  لـ
ص د   ص  دال  صةليصم دال ص  نم ص لدصفمرل صضيص   يبسب ص  فب ي :ص .0
 : ملو اكع  و  تل يخ رووييآ " ال  ا ب ه "    م ص  عمني .ل 
 : مكربلر ربت آرـ ادلز رو بتلويت  " ال  ا ب تيوت  "  ط ؿ .ا 
 "ال  ا  يلك ا رـ.: مكربلر روويزرف رولم     عف .ـ 
ص الخف ب   ص  مسفخدم صضيص   ئث:ص .2
ص(ص2.م ضؽ) خف ب ص   د   ص    لي ص لإكب ص لىغب ص   ك ب ص" ةد دص/سبمي ص النىب بص .أص

ر تمل  رول لن روو)ك  روت   لوت مت)ويور آ/بلوير رال )ل ل كيت ػكف رال تمػل   روملحثكف ربت آـ
 ي ػر قدػلر رال تمػل  يحتػكل علػ  عػآآ وػف رالبػئلر (آ 45(بؤرؿ وتآـ  ق  رو)ػ كمر وآتػر  60وف  

 روله ير كرالش لؿ ت يا  آ   رووت لويف عل  روتف ي .     
ص(3م يبسص  إكب ص  م سي ىص" ةد دص/ص ئمدص  س يدص  جلم ص"صم ضؽص) .اص
ص(.4م يبسص  إكب ص  ئ كىص" ةد دص/ص ئمدص  س يدص  جلم ص"صصم ضؽص) .حص
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و يلا رول لنرت رووت آآ   يآ رومح  وف ت)ويـ /رحوآ روب يآ عمآ روفتػل  روالوػر  روملحثكف ربت آـ
 (    56: 1  .كربت آوت و ر  ول رول لن رووكبي   كروح    

 فر رول    و لويت رو)آؽ ، روثملتوم وؿ روو لويت رالح)لئير وي تمل رت بل روملحثكف ك آ  لـ
  .خد ـصميب   ص  فم ينب ص  فني ص الي بةي     نبمجص  ف ليمىص  م ف حص بسفربنيب.ص

(، ك  12(  2015م آ  رالليع عل  م ػت وػف روآ ربػلت كرومحػك    آ ربػر "ادػلآ رحوػآ وحوػآ " 
مػػل ت ر  م  ػػلوج تو ي ػػلت ق يػػر ري لعيػػر  رومػػلحثكف (  ػػلـ42(  2006لؿ وحوػػآ روا ػػآل"  آ ربػػر " و ػػ

م ػػػ ت روم  ػػػلوج علػػػ   رومػػػلحثكف ك ػػػآ  ػػػلـ  وكبػػػي   كروػػػل لن روح  ػػػ .يدػػػآؼ روػػػ  ت ويػػػر روػػػل لن رو
واوكعػػػػه وػػػػف رو مػػػػ رن رووت ))ػػػػيف قػػػػ  واػػػػلؿ علػػػػـ روػػػػ فا ، كو ػػػػلهج كلػػػػ ؽ روتػػػػآ يا كروت ميػػػػر 

( وي و رعل   )لئص رو وك ولو حلر روبػ ير كوػآم  ػلمليتدـ ولػت لـ كلوػؾ مػلو اكع 1رووكبي ير و قؽ 
 و  ول يل : ر روملحثكف لوير كروآ ربلت روبلم ر ك آ تك)ؿولو راي رو 

صص-ىدؼص    نبمج: .0
تػػػػلثي  روتو ي ػػػػلت روف يػػػػر رالي لعيػػػػر علػػػػ  ت ويػػػػر روػػػػل لن رووكبػػػػي   ك روح  ػػػػ  وللومػػػػلت روو حلػػػػر  -

 رالعآرآير. 

ص- غ  ضص    نبمج: .2
ت وير ودل رت رول لن رووكبي    تحبيف رووزرـ ، رو آ   عل  روت  ؼ عل  رو غولت ،  .ل 

 روت  ؼ عل  رالي لع روو تظـ كغم  روو تظـ 

 ت وير ودل رت رول لن روح    تكرقؽ، و ك ر،  شل ر، ب عر ربتالمر   ( .ا 

 مآ ير.ر تبلا روللوملت ودل رت ح  يه ري لعير تبلعآهل عل  ر تبلا ودل رت روليل ر رو .ـ 

ر تبلا روودل رت روح  ير رالبلبير كربت آرودل مش ؿ ق لؿ ك آ ته عل  تكظيفدل ق   .آ 
 حيلتدل رويكوير . 

شملع حلالتدـ وف  يؿ رو شلل روح     .ق  ربتوتلع روللوملت ملوتو ي لت روف ير رالي لعير كرت
 كرووكبي   .

صص- سسص نب ص    نبمج: .3
 ت)ويـ روم  لوج كه   لوتلو .توت و رعل  واوكعر وف رالبا رو لوير ع آ 

 و رعل  رودآؼ وف روم  لوج مول يت لبا وي وحتكل و    روتآ يا وللمر روو حلررالعآرآير. .ل 
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 روتأ آ وف روحلور رو)حير ولللوملت  . .ا 

 و رعله  )لئص رو وك ودله روو حلر . .ـ 

 ي لبا وحتكم روم  لوج وي لهآرقه . .آ 

  آرآهـ .و لبمه ر  شلر روح  ير و آ رت روللوملت كربت .ق 

 و لبمه ر  شلر روح  ير كرووكبي ير واو ل لت روولآير كرومش ير رووتكق   . .ك 

  مل رو شلل روح    مػػلالي لع رووكبي  . .ز 

ص:مئف يص    نبمجص  ف ليمى .4
تـ كضي روم  لوج روت ليو  ويتولش  وي  غملت كرحتيلالت روللوملت ق  هله روو حلر رو و ير وت وير 

     عف ل يؽ ودل رت روتو ي لت روف ير رالي لعير وللوملت روو حلر رالعآرآير رول لن رووكبي   كروح
صش طص  مئف ي:ص .5

مم ػػػلن وحتػػػكم روم  ػػػلوج، كتػػػـ كضػػػ ه قػػػ  ربػػػتول   ربػػػتليع  لم  رومػػػلحثكف قػػػ  ضػػػكن وػػػل بػػػمؽ  ػػػلـ
( ق  والؿ و لهج كل ؽ روتآ يا كعلـ 1كع ضدل عل  م ت روبلآ  رو م رن رووت ))يف و قؽ  

روػػ فا رو يلضػػ  مػػم ت  ليػػلت روت ميػػر رو يلضػػير كواػػلؿ روت ميػػر رووكبػػي ير  مػػآرن روػػ رم قيػػه مدػػآؼ 
 روت  ؼ عل : 

 هآؼ روم  لوج.  -

 رغ رت روم  لوج.  -

 ربا روم  لوج.  -

 وحتكم روم  لوج. -

 رالو ل يلت رويزور وت فيل روم  لوج. -

 راللل  رو لـ ولم  لوج. -

ص سب ياص  فد يسص  مسفخدم صضيصفنفيإص    نبمج. .6
تػػػـ تحآيػػػآ ربػػػلويا رو ػػػ ت روتكضػػػيح  ملبػػػت آرـ روتو ي ػػػلت روف يػػػر رالي لعيػػػر كلوػػػؾ وت ويػػػر روػػػل لن 

 رووكبي   كروح    وللوملت روو حلر رالعآرآير كروت  توثلت ق :
 رالبلكا روت ليآل  روش   كروت فيل( ولواوكعر روضلملر. -

 كروو للي رووكبي ير كرالآكرت رواآيآ  ق  روت لـ كروت لـ ق  واوكعلت .رآ لؿ رالآكرت  -

ص المكبنب ص  العم ص فنفيإص    نبمج: .7
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عل  رف ت كف ربلويا ككبلئؿ ت فيل روم  لوج روت ليو  ت كف و لبمر وت فيل  كو رعيػر  روملحثكف   رع
 ولحلور روب ير كتوثلت هله روكبلئؿ كرالو ل لت قيول يل  :

 رو آ رت رو  لير  رول لن روو)ك (ر تمل   -

 و يلا رول لن رووكبي  . -

 و يلا رول لن روح   .  -

 ربتول رت وتبايؿ وتغي  رول لن كروبف كرولكؿ. -
ملبت آرـ ر آكرت رالتير ق  ت فيل روم  لوج  ) آكؽ رو لك ،ل ولع ،للكرؽ ،زالالت  روملحثكف ك لـ

،شػػ رئل ولك ػػر ،و ػػللي وكبػػي ير ،حمػػلؿ ،آقػػكؼ ،ول ػػا ،و  ػػآ بػػكيآم  ،رالالت وكبػػي ير و تلفػػر ، 
 بولعلت (.

ص الطب ص  عمنيص فنفيإص    نبمج: .8
شدك  عل  وآر   3ربمكعيل ووآ  ( آ ا 1( آ ا وكزعر عل   12يت كف روم  لوج وف وف  يؿ  

 ـ. 2019/2020روف)ؿ روآ رب  رالكؿ و لـ 
 عل  لف ي كف روش ؿ رو دلئ  ولآ كا عل  رو حك روتلو  : 

  آ لئؽ ( كيضـ10روتوديآم  روازن 

 آ ي ر ( 25رالعآرآ رومآ    ك  آ لئؽ ( 5آ لئؽ ( كرالحولن   5رعولؿ رآر ير         

   آ ي ر( كيضـ 50روازن رو ئيب 

 آ ي ر ( 25آ ي ر( كرو شلل روتلمي    25رو شلل روت ليو   
 25عل  رف ي كف تلميؽ ازن روتو ي لت روف ير رالي لعير وف  يؿ رو شلل روت ليو  مفت   زو ير  

 روح    ( –آ ي ر وت وير م ت رول لنرت رووت آآ   يآ رومح   رووكبي   
     آ لئؽ ( 5روازن رو تلو 

 آ ي ر (  90 لآ اكملوؾ ي كف روزوف روو )ص و
صليبد  صفنفيإص    نبمج: .9
 مت فيل روم  لوج روت ليو  روو ت   روملحثكف لـ 
ص سب ياص  ف  يـص  مسفخدم صضيص    نبمجص  ف ليمىص  م ف حص. .01
ص  ف  يـص  م دؤي:ص .صأ
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كيػتـ لوػؾ وػف  ػيؿ روتلميػؽ يتـ  مؿ رومآن ق  ت فيػل روم  ػلوج كي لػ  و لكوػر ودوػر علػ  رووحتػكم 
 رو مل   آكرت رو يلا  و يلا رول لن ك رول لن رووكبي   ك رول لن روح    (

ص  ف  يـص  نيبؤى:ص .صا
كهك رو يلا روم آم  ق رآ رو ي ر م آ تلميؽ روم  لوج وو  قه ول ح  ه روم  لوج وف  تلئج كول تػـ وػف 

 ت وير رول لن رووكبي   كروح   . 
ص- السفطالةي :  د  سب ص

ص  د  س ص السفطالةي ص ال  ىص:  ال:ص
مػػػػػػػػلا رن روآ ربػػػػػػػػر رالبػػػػػػػػتليعير رالكوػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػ رن روو ػػػػػػػػلويت رو لويػػػػػػػػر  )ػػػػػػػػآؽ  رومػػػػػػػػلحثكف  ػػػػػػػػلـ

 يػػآ رومحػػ  كلوػػؾ قػػ  روفتػػ   وػػف  روػػل لن روح  ػػ ( –روػػل لن رووكبػػي    –روثملت(ال تمػػل رت  روػػل لن 
(للومر   ي ر ربتليعير وػف  20 كرودل كلوؾ عل  عي ر  2019 23/9/2019رو  21/9/2019

للوملت رو)ؼ روثلو  رالعآرآل ملووآ بر كه  وف  فا واتوي رومح  كوف  لـ  رو ي ر رالبلبير 
 .كلوؾ مدآؼ ت  يف اويي روكبلئؿ كرال تمل رت رووبت آور ق  رومح 

 ك آ ربف ت تلؾ روآ ربر عف:
 رومح .روتل آ وف )يحير روكبلئؿ كرالآكرت رووبت آور ق   -

 و لبمر ر تمل  رول لن و ي ر رومح  -

 )يحير و يلا رول لن كرول لن رووكبي   كروح    ولللوملت . -

 .و لبمر زوف روح)ر وت فيل م  لوج روتو ي لت روف ير رالي لعير -

ص-  د  س ص السفطالةي ص  فبني ص:ربنيب:ص
 30/9/2019روػػ   28/9/2019مػػلا رن روآ ربػػر رالبػػتليعير روثل يػػر قػػ  روفتػػ   وػػف  رومػػلحثكف  ػػلـ

كلوؾ مدآؼ تا مر روم  لوج رووبت آـ  يآ رومح  كلوؾ عف ل يؽ تلميؽ روم  لوج عل   فا رو ي ر 
 رالبتليعير كلوؾ مدآؼ :

 رث لن تلميؽ روم  لوج روملحثكفر تشلؼ رو) كملت روت  تكرادر  -

 روتل آ وف )يحير روو لف كو لبمتر وتلميؽ رومح   -

 روزوف روو )ص ولح)ر وتلميؽ رالبلويا روت ليوير رو ل)ر ملومح روتل آ وف و لبمر  -

ص  د  س ص السبسي ص ل ئث:
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ص-   يبسص    لى:
مػػػػػػػػػػلا رن رو يػػػػػػػػػػلا رو ملػػػػػػػػػػ  ولواوػػػػػػػػػػكعتيف روتا يميػػػػػػػػػػر كروضػػػػػػػػػػلملر يػػػػػػػػػػـك رالحػػػػػػػػػػآ  رومػػػػػػػػػػلحثكف  ػػػػػػػػػػلـ 

(كلوػؾ روػل لن روح  ػ  -رول لن رووكبػي   –كلوؾ ق  وتغي رت  ر تمل  رول لن  6/10/2019رووكرقؽ
 عل  عي ر رومح  رالبلبير روواوكعتيف روتا يمير كروضلملر مدآؼ روتال ا ميف رق رآ عي ر رومح .

 فجبنسص فكبض صةين ص   ئثصضيص  مفغي   ص السبسي صليدص   ئث

ص ةفد  ي صف عيعص   يبنب ص ش طص  مفغي   ص:
مػلا رن روتاػل ا مػيف  كفرومػلحثك   ػلـ، ومحػ  تحػت روو ح ػ  رالعتػآرو  ولتل آ وػف ك ػكع رقػ رآ عي ػر ر

 ,كرو ػآ رت رو  ليػر  روػل لن(,تغيػ رت روو تػل   و ػآالت رو وك روبػف(ورق رآ عي ر رومح  ق  م ػت رو

 كرول لن رووكبي   كروح   .,
ص ةفد  ي صف عيعص   يبنب :ص -

رؼ ولتأ آ وف  لك رومح  وف عيكا روتكزي لت غي  رالعتآروير تـ حبلا رووتكبل روحبلم  كرال ح  
روو يل م كروتفلل  كو لوؿ رالوتكرن  قػ رآ عي ػر رومحػ  قػ  رووتغيػ رت روتػ   ػآ ي ػكف ودػل تػأثي  علػ  

رو ػػػػآ رت رو  ليػػػػر(، و يػػػػلا روػػػػل لن  –روػػػػكزف  –رولػػػػكؿ  – تػػػػلئج رومحػػػػ  كهػػػػ  و ػػػػآالت رو وك روبػػػػف 
 .رووكبي   ،كو يلا رول لن روح   

ص  فج   ص السبسي ص ل ئث:
تػػـ ت فيػػل روآ ربػػر رالبلبػػير علػػ  رو ي ػػر روتا يميػػر ع ػػا رو يػػلا رو ملػػ  كلوػػؾ قػػ  روفتػػ   وػػف رالت ػػيف 

، ووػػآه ثػػي  شػػدك  كربػػتغ ؽ تلميػػؽ 30/12/2019حتػػ  رالت ػػيف رووكرقػػؽ  7/10/2019رووكرقػػؽ 
 ( آ ا، 12( آ ا ربمكعيل ك آ رشتوؿ روم  لوج عل   1( ربمكع مكر ي  12روم  لوج  
ص دي:ص   يبسص   

تػػػـ راػػػ رن رو يػػػلا روم ػػػآم علػػػ  واوػػػكعت  رومحػػػ  روتا يميػػػر كروضػػػلملر م ػػػآ رال تدػػػلن وػػػف تلميػػػؽ 
كلوػػؾ متلميػػؽ رو يػػلا روم ػػآل و ػػؿ وػػف روػػل لن  31/12/2019روم  ػػلوج كلوػػؾ قػػ  روثيثػػلن رووكرقػػؽ 

 رووكبي   ك روح     وللوملت روو حلر رالعآرآير.
  -  م ب جب ص الئىبؤي :

 روو لوالت رالح)لئير روتلوير:  روملحثكف ربت آـ 
و لوؿ  - و لوؿ رالوتكرن-روتفلل  -روكبيل –رال ح رؼ روو يل م  -رووتكبل روحبلم   -

 Anovaتحليؿ تمليف  - و لوؿ  كهف - و لوؿ روفل  -ر تمل   ت(  - رال تملل
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ص-ة ضص  نفبؤج:
ربػػف ت رف روتو ي ػػلت روف يػػر رالي لعيىػػر ودػػل تػػلثي  رياػػلم  علػػ  ت ويػػر   ػػآعػػ ت  تػػلئج رومحػػ  ك تػػـ 

 .رول لن رووكبي   كروح    وللوملت روو حلر رالعآرآير
 (1جدول  )

 داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعة 
  البحث التجرٌبٌة فى عبارات مقٌاس الذكاء الحركى

 20ف= 

 العبارات م
فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً

المتوسطا
 ت

الخطؤ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س   ع± س التحسن%

2 
افضل االنضمام االسبوعى 
المنتظم للنوادى الرٌاضٌة او 

 الفرق الرٌاضٌة
2.311 1.521 3.611 1.624 2.411 1.230 21.211 210.444 

3 
احب ان اقلد االخرٌن فى 

 وسلوكٌاتهمحركاتهم 
2.611 1.624 3.161 1.555 2.361 1.234 21.273 04.444 

4 
امٌل الى التحدى والمنافسة 

 باستمرار مع االخرٌن .
2.461 1.500 3.011 1.521 2.561 1.264 0.550 211.511 

5 
اتمنى ان اصبح مهندس معمارى 

 او مدرب او العب رٌاضى .
2.561 1.477 3.061 1.477 2.511 1.237 22.253 07.663 

6 
اقوم باالعمال البدنٌة الشاقة فى 

 كثٌر من االعمال الٌومٌة 
2.311 1.521 3.161 1.555 2.661 1.225 24.602 230.271 

7 
احب دراسة المواد العلمٌة فى 

 الكلٌة.
2.461 1.500 3.111 1.511 2.461 1.271 0.213 211.111 

1 
افضل المشى والجرى وممارسة 

الرٌاضٌة  .بعض االلعاب   
2.361 1.555 3.061 1.477 2.711 1.245 22.072 230.111 

0 
احب ممارسة االلعاب الجدٌدة 

 المثٌرة.
2.261 1.477 3.161 1.555 2.711 1.223 25.347 240.241 

0 
.افضل مشاهدة المبارٌات 

والمسابقات الرٌاضٌة الهامة 
 وتقلٌد اهم الحركات بها.

2.711 1.614 3.061 1.521 2.361 1.213 1.302 10.236 

21 
استخدام االٌدى واالشارات عند 

 التحدث للتعبٌر عن كالمى .
2.311 1.521 3.611 1.624 2.411 1.251 0.061 210.444 

22 
امٌل الى مشاهدة االفالم البولٌسٌة 

 والمخاطر.
2.261 1.477 3.061 1.477 2.111 1.216 27.211 251.037 

23 
الحركات اقوم بعمل بعض 

الؽرٌبة التى لم اعتاد علٌها من 
 قٌل .

2.461 1.500 3.061 1.477 2.611 1.226 24.111 222.222 

 215.445 25.067 2.231 27.061 3.502 44.111 2.002 27.261 لمجموعا 

 1.729=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػيف رو ملػ  0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر 1يتضػ  وػف اػآكؿ  
كروم ػػآل وػػآل واوكعػػر رومحػػ  روتا يمػػر قػػ  عمػػل رت و يػػلا روػػل لن روح  ػػ  ك ػػآ ت ركحػػت  يوػػر ت 

( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 16.170روػػ 7.281رووحبػػكمر وػػل مػػيف  
% روػػػػػ  78.125لا روم ػػػػػآل  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف  و)ػػػػػلو  رو يػػػػػ
147.826) % 
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 (0جدول  )
 داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعة 

صصالبحث الضابطة فى عبارات مقٌاس الذكاء الحركى
 20ف= 

 العبارات م
فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً

 المتوسطات

الخطؤ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

2 
افضل االنضمام االسبوعى المنتظم 
للنوادى الرٌاضٌة او الفرق 

 الرٌاضٌة
2.261 1.477 2.511 1.614 1.361 1.264 3.327 32.140 

3 
احب ان اقلد االخرٌن فى حركاتهم 

 وسلوكٌاتهم
2.611 1.624 2.011 1.600 1.411 1.262 3.124 31.111 

4 
امٌل الى التحدى والمنافسة 

 باستمرار مع االخرٌن .
2.461 1.500 2.611 1.700 1.261 1.203 2.160 22.222 

5 
اتمنى ان اصبح مهندس معمارى 

 او مدرب او العب رٌاضى .
2.161 1.555 2.011 1.712 1.261 1.270 2.271 0.612 

6 
اقوم باالعمال البدنٌة الشاقة فى 

 كثٌر من االعمال الٌومٌة 
2.261 1.477 2.461 1.500 1.311 1.231 3.300 21.402 

7 
احب دراسة المواد العلمٌة فى 

 الكلٌة.
2.461 1.500 2.611 1.700 1.261 1.271 2.206 22.222 

1 
افضل المشى والجرى وممارسة 

 بعض االلعاب الرٌاضٌة  .
2.311 1.521 2.511 1.700 1.311 1.265 2.161 27.771 

0 
احب ممارسة االلعاب الجدٌدة 

 المثٌرة.
2.261 1.477 2.461 1.716 1.311 1.251 2.012 21.402 

0 
.افضل مشاهدة المبارٌات 

والمسابقات الرٌاضٌة الهامة وتقلٌد 
 اهم الحركات بها.

2.161 1.555 2.011 1.707 1.261 1.207 2.136 0.612 

21 
استخدام االٌدى واالشارات عند 

 التحدث للتعبٌر عن كالمى .
2.261 1.477 2.361 1.661 1.211 1.223 2.400 0.707 

22 
امٌل الى مشاهدة االفالم البولٌسٌة 

 والمخاطر.
2.311 1.521 2.561 1.707 1.361 1.257 3.473 31.044 

23 
اقوم بعمل بعض الحركات الؽرٌبة 

علٌها من قٌل .التى لم اعتاد   
2.411 1.511 2.611 1.500 1.311 1.261 2.020 26.406 

 25.416 4.106 1.107 3.411 3.523 20.411 3.473 27.111 المجموع 

 1.729=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػيف رو ملػ  0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر 2يتضػ  وػف اػآكؿ  
كروم ػػآل وػػآل واوكعػػر رومحػػ   روضػػلملر قػػ  عمػػل رت و يػػلا روػػل لن روح  ػػ  ك ػػآ ت ركحػػت  يوػػر ت 

% 8.571(  ول ت ركحت  يور  بػا و ػآؿ روتحبػف وػل مػيف  2.713رو 1.025رووحبكمر ول ميف  
 % (20.00رو  
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 ( 3جدول  )

 داللة الفروق بٌن القٌاسات البعدٌة لدى مجموعتى 
صصالضابطة فى عبارات مقٌاس الذكاء الحركىالبحث التجرٌبٌة و 

 20=2=ف1ف 

 العبارات م
فروق  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 المتوسطات
 

 قٌمة ت
فروق نسب 
 ع± س ع± س التحسن%

2 
افضل االنضمام االسبوعى المنتظم 
للنوادى الرٌاضٌة او الفرق 

 الرٌاضٌة
3.611 1.624 2.511 1.614 2.211 7.717 07.605 

3 
احب ان اقلد االخرٌن فى حركاتهم 

 وسلوكٌاتهم
3.161 1.555 2.011 1.600 1.061 6.661 74.444 

4 
امٌل الى التحدى والمنافسة 

 باستمرار مع االخرٌن .
3.011 1.521 2.611 1.700 2.411 1.113 07.307 

5 
اتمنى ان اصبح مهندس معمارى 

 او مدرب او العب رٌاضى .
3.061 1.477 2.011 1.712 1.061 6.520 01.001 

6 
اقوم باالعمال البدنٌة الشاقة فى 

 كثٌر من االعمال الٌومٌة 
3.161 1.555 2.461 1.500 2.511 0.344 222.116 

7 
احب دراسة المواد العلمٌة فى 

 الكلٌة.
3.111 1.511 2.611 1.700 2.311 7.316 00.000 

1 
افضل المشى والجرى وممارسة 

االلعاب الرٌاضٌة  .بعض   
3.061 1.477 2.511 1.700 2.561 0.217 222.444 

0 
احب ممارسة االلعاب الجدٌدة 

 المثٌرة.
3.161 1.555 2.461 1.716 2.511 0.243 232.140 

0 
.افضل مشاهدة المبارٌات 

والمسابقات الرٌاضٌة الهامة وتقلٌد 
 اهم الحركات بها.

3.061 1.521 2.011 1.707 1.061 6.210 70.665 

21 
استخدام االٌدى واالشارات عند 

 التحدث للتعبٌر عن كالمى .
3.611 1.624 2.361 1.661 2.361 1.355 00.740 

22 
امٌل الى مشاهدة االفالم البولٌسٌة 

 والمخاطر.
3.061 1.477 2.561 1.707 2.511 1.055 237.004 

23 
اقوم بعمل بعض الحركات الؽرٌبة 

علٌها من قٌل .التى لم اعتاد   
3.061 1.477 2.611 1.500 2.461 0.737 06.137 

 00.060 20.621 25.111 3.523 20.411 3.502 44.111 المجموع 

 1.684=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػلت روم آيػر 0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر3يتضػ  وػف اػآكؿ  
رومح   روتا يمير كروضلملر ق  عمل رت و يلا رول لن روح    ك آ ت ركحت  يور ت وآل واوكعت  

( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 9.626روػػ 5.178رووحبػػكمر وػػل مػػيف  
% روػػػ  63.333و)ػػػلو  روواوكعػػػر روتا يميػػػر  وػػػل ت ركحػػػت  يوػػػر قػػػ كؽ  بػػػا روتحبػػػف وػػػل مػػػيف  

126.993) % 
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 (4جدول  )
 داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعة 
  البحث التجرٌبٌة فى عبارات مقٌاس الذكاء الموسٌقى

 20ف= 

 العبارات م
فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً

المتوسطا
 ت

الخطؤ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

2 
استمع لالؼانى الجمٌلة التى 

 تجذبنى .
2.261 1.477 3.611 1.624 2.461 1.242 21.304 221.402 

 00.766 21.211 1.230 2.411 1.555 3.161 1.621 2.561 اشعر باٌقاعات الموسٌقى. 3

4 
احرك الٌد او القدم او اى من 

 اجزاء الجسم عند سماع الموسٌقى.
2.461 1.500 3.011 1.521 2.561 1.264 0.550 211.511 

5 
على اى من االالت  اعزؾ

 الموسٌقٌة.
2.711 1.614 3.061 1.477 2.361 1.254 0.164 10.236 

6 
ادندن ببعض االؼانى التى افضلها 

 دون قصد . 
2.261 1.477 3.161 1.555 2.711 1.223 25.347 240.241 

7 
اقوم بتكرار بعض االؼانى فى 

 اوقات الفراغ.
2.411 1.511 3.111 1.511 2.511 1.270 0.415 211.703 

 251.037 27.211 1.216 2.111 1.477 3.061 1.477 2.261 اذكر وانا اسمع الموسٌقى  . 1

0 
امبز بٌن النبرات الصوتٌة من فرد 

 الخر.
2.261 1.477 3.161 1.555 2.711 1.223 25.347 240.241 

0 
اشارك بالحفالت الموسٌقٌة 

 والؽنائٌة فى المناسبات والحفالت.
2.561 
 
 

1.621 3.011 1.521 2.461 1.271 0.213 04.214 

21 
انقر باالصابع على المنضدة بنؽمة 

 موسٌقٌة معٌنة .
2.261 1.477 3.611 1.624 2.461 1.242 21.304 221.402 

 222.351 32.531 1.711 25.461 3.370 31.361 3.403 23.011 المجموع 

 1.729=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػيف رو ملػ  0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر 4يتضػ  وػف اػآكؿ  
كروم ػػآل وػػآل واوكعػػر رومحػػ  روتا يمػػر قػػ  عمػػل رت و يػػلا روػػل لن رووكبػػي   ك ػػآ ت ركحػػت  يوػػر ت 

( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 16.170روػػ 8.102رووحبػػكمر وػػل مػػيف  
% روػػػػػ  78.125رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف  و)ػػػػػلو  

147.826) % 
 ( 5جدول  )

 داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعة 
صالبحث الضابطة فى عبارات مقٌاس الذكاء الموسٌقى

 20ف=

فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً العبارات م
المتوسطا

 ت

الخطؤ 
ري المعٌا

 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

استمع لالؼانى الجمٌلة التى تجذبنى  2
. 

2.361 1.477 2.561 1.716 1.311 1.210 2.067 
27.111 

 34.444 3.212 1.271 1.461 1.712 2.061 1.624 2.611 اشعر باٌقاعات الموسٌقى. 3

احرك الٌد او القدم او اى من  4
الجسم عند سماع الموسٌقى.اجزاء   

2.461 1.500 2.761 1.712 1.411 1.251 3.153 
33.333 

 21.352 2.003 1.244 1.361 1.012 2.111 1.555 2.561اعزؾ على اى من االالت  5
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 الموسٌقٌة.

ادندن ببعض االؼانى التى افضلها  6
 دون قصد . 

2.361 1.477 2.711 1.614 1.461 1.236 3.010 
30.111 

اقوم بتكرار بعض االؼانى فى  7
 اوقات الفراغ.

2.461 1.500 2.761 1.156 1.411 1.251 3.153 
33.333 

 44.444 3.730 1.263 1.511 1.614 2.711 1.521 2.311 اذكر وانا اسمع الموسٌقى  . 1

امبز بٌن النبرات الصوتٌة من فرد  0
 الخر.

2.361 1.477 2.661 1.707 1.411 1.245 3.354 
35.111 

اشارك بالحفالت الموسٌقٌة  0
 والؽنائٌة فى المناسبات والحفالت.

2.561 1.555 2.011 1.521 1.461 1.241 3.703 
35.240 

انقر باالصابع على المنضدة بنؽمة  21
 موسٌقٌة معٌنة .

2.361 1.477 2.111 1.012 1.561 1.256 4.223 
47.111 

 35.547 6.203 1.731 4.361 3.240 27.661 3.323 24.411 المجموع 

 1.729=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػيف رو ملػ  0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر 5يتضػ  وػف اػآكؿ  
كروم آل وآل واوكعر رومح   روضلملر ق  عمػل رت و يػلا روػل لن رووكبػي   ك ػآ ت ركحػت  يوػر ت 

( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 3.112روػػ 1.856 رووحبػػكمر وػػل مػػيف 
% روػػػػػ  16.000و)ػػػػػلو  رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف  

36.436) % 
 ( 6جدول  )       

 داللة الفروق بٌن القٌاسات البعدٌة لدى مجموعتى 
 البحث التجرٌبٌة و الضابطة فى عبارات مقٌاس الذكاء الموسٌقى 

 20=2=ف1ف 
فروق  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة العبارات   م

المتوسطا
 ت

 
 قٌمة ت

 

فروق نسب 
 ع± س ع± س التحسن%

استمع لالؼانى الجمٌلة التى تجذبنى  2
. 

3.611 1.624 2.561 1.716 2.161 6.112 212.402 

 77.433 5.017 1.011 1.712 2.061 1.555 3.161 اشعر باٌقاعات الموسٌقى. 3

احرك الٌد او القدم او اى من  4
 اجزاء الجسم عند سماع الموسٌقى.

3.011 1.521 2.761 1.712 2.261 7.415 06.206 

اعزؾ على اى من االالت  5
 الموسٌقٌة.

3.061 1.477 2.111 1.012 2.261 6.700 71.005 

ادندن ببعض االؼانى التى افضلها  6
 دون قصد . 

3.161 1.555 2.711 1.614 2.261 1.514 222.241 

اقوم بتكرار بعض االؼانى فى  7
 اوقات الفراغ.

3.111 1.511 2.761 1.156 2.161 6.206 06.511 

 225.504 0.171 2.361 1.614 2.711 1.477 3.061 اذكر وانا اسمع الموسٌقى  . 1

امبز بٌن النبرات الصوتٌة من فرد  0
 الخر.

3.161 1.555 2.661 1.707 2.311 7.400 226.241 

اشارك بالحفالت الموسٌقٌة  0
 والؽنائٌة فى المناسبات والحفالت.

3.011 1.521 2.011 1.521 2.111 1.621 70.077 

انقر باالصابع على المنضدة بنؽمة  21
 موسٌقٌة معٌنة .

3.611 1.624 2.111 1.012 1.011 4.776 02.402 

 07.015 25.060 21.111 3.240 27.661 3.370 31.361 المجموع 
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 1.684=0.05 يور ت رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 

مػيف رو يلبػلت روم آيػر 0.05 ( آالوػر روفػ كؽ رالح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر 6يتض  وػف اػآكؿ  
عمل رت و يػلا روػل لن رووكبػي   ك ػآ ت ركحػت  يوػر  وآل واوكعت  رومح   روتا يمير كروضلملر ق 

( ووػل يشػي  روػ  كاػكآ قػ كؽ آروػر رح)ػلئيل مػيف رو يلبػيف 8.760رو 3.665ت رووحبكمر ول ميف  
% روػػػ  60.884و)ػػػلو  روواوكعػػػر روتا يميػػػر  وػػػل ت ركحػػػت  يوػػػر قػػػ كؽ  بػػػا روتحبػػػف وػػػل مػػػيف  

115.130) % 
ص-منبل  ص  نفبؤج:

 :   أل ؿص  إيصينصصةليمنبل  صنفبؤجص  ف ضص
تكاػػآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئير مػػيف وبػػتكل رو يػػلا رو ملػػ  كرو يػػلا روم ػػآل القػػ رآ واوكعػػر رومحػػ   -

 روتا يمير ق  وتغي  و يلا رول لن روح     يآ رومح  و)لو  رو يلا روم آل.
مػيف رو يلبػيف  0.05( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػر  ح)ػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر 10يتض  وػف اػآكؿ 

 ملػػػػ  كروم ػػػػآم ولواوكعػػػػر روتا يميػػػػر قي مػػػػل رت و يػػػػلا روػػػػل لن روح  ػػػػ  حيػػػػ  ت ركحػػػػت  يوػػػػر ت رو
( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 16.170روػػ 7.281رووحبػػكمر وػػل مػػيف  

% روػػػػػ  78.125و)ػػػػػلو  رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف  
147.826) % 

( لف  ػػػيـ حاػػػـ روتػػػأثي  وو يػػػلا روػػػل لن روح  ػػػ  وػػػآل واوكعػػػر رومحػػػ  11اػػػآكؿ   وػػػل يتضػػػ  وػػػف 
( كهػػػ  آالالت و تف ػػػر ووػػػل يػػػآؿ علػػػ  قلعليػػػر روم  ػػػلوج   2.746روتا يميػػػر   ػػػآ ح  ػػػت  يوػػػر  ػػػآ هل  
 مش ؿ  كل عل  رووتغي  روتلمي   . 

عػر روتا يميػر قػ  ت فيػل  اػي  وػ    تظػلـ لقػ رآ روواوك يوػف  تػلئج  ه وي كرلف ول تك)ل روملحثكف اي يك 
روم  ػػلوج روت ليوػػ  روو تػػ   مإبػػت آرـ  روتو ي ػػلت روف يػػر رالي لعيػػر( وت ويػػر روػػل لن رووكبػػي   كروح  ػػ   
،ووػػل يحتكيػػر روم  ػػلوج وػػف ت ػػآآ روتو ي ػػلت آر ػػؿ روم  ػػلوج كروتػػ  توثلػػت قػػ  واوكعػػر وػػف روح  ػػلت 

كم ػػػلن روابػػػـ كت ويػػػر  آ رتػػػر روح  يػػػر  كرالكضػػػلع رومآ يػػػر كروتو ي ػػػلت روحػػػ   كروتػػػ  تبػػػتدآؼ تشػػػ يؿ
روو تلفػػػر ولك)ػػػكؿ ولف آالعلػػػ  وبػػػتكل وػػػف رالآرن رو يلضػػػ  كروػػػكظيف  كلوػػػؾ وػػػف  ػػػيؿ ربػػػت آرـ 
واوكعػػر وػػف رالآكرت وثػػؿ راللػػكرؽ كرالحمػػلؿ كرو ػػ رت ......كغي هػػل ووػػل ي وػػؿ علػػ  رووبػػلعآ  قػػ  
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يؿ رواوؿ روح  ير روت  تتويز ملال بيلمير م لن روليل ر رومآ ير ولابـ كزيلآ   آ تر عل  روح  ر وف  
 كرالبتو ر ير كرووآم رو لوؿ ولح  ر كرالآرن كملوتلو  ت وير رول لن روح     يآ رومح . 

ـ(حيػػ  ر ػػر تت ػػكع روتو ي ػػلت رومآ يػػر  2001كتتفػػؽ هػػل  رو تياػػر وػػي وػػل لشػػل ت  ويػػر ع ليػػلت وميػػا " 
كتو ي ػلت حػ    لكرؽ رو ػ رت كرو)ػكوالف كروشػ يل (رالي لعير ولميف تو ي لت ملآكرت وثؿ روحمؿ كرال

 (8: 37تآ ؿ قيدل رغلا ع ل)  روتو ي لت رك  لدل وت كيف اوؿ ح  ير  
جيػػػػػبدص ئمػػػػػدص(، 8 ـ(2105 يػػػػػ ص هللص شػػػػػب)كتتفػػػػؽ  تػػػػػلئج رومحػػػػػ  روحػػػػػلو  وػػػػػي آ ربػػػػػر  ػػػػػي وػػػػػف 

 (.4 ـ(2107   ؼصمئمدص   ئب )(، 26  ـ(2106نسم صمئمدصض  ح)(، 10 ـ(2105مئمد)
كوػػف  ػػيؿ عػػ ت كو ل شػػر كتفبػػي   تػػلئج روفػػ ت ر كؿ يتضػػ  ل ػػه  ػػآ تح ػػؽ  ا رئيػػل وػػف  ػػيؿ 

 رو تلئج روول كحر .
صمنبل  صنفبؤجص  ف ضص  ربنيص  إيصينصصةلي:  

ف جػػدصضػػ  ؽصد  ػػ ص ئىػػبؤي ص ػػيفصمسػػف بص   يػػبسص    لػػىص    يػػبسص    ػػدبصألضػػ  دصمجم ةػػ ص -
ص  ئ كيصليدص   ئثص ىب حص   يبسص    دب.   ئثص  شب ط صضىصمفغي صم يبسص  إكب ص

مػيف رو يلبػيف  0.05( كاكآ ق كؽ لرت آالور  ح)ػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر 12كيتض  وف اآكؿ 
رو ملػػػػ  كروم ػػػػآم ولواوكعػػػػر روضػػػػلملر قي مػػػػل رت و يػػػػلا روػػػػل لن روح  ػػػػ  حيػػػػ  ت ركحػػػػت  يوػػػػر ت 

وػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف ( ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آر 2.713روػػ 1.025رووحبػػكمر وػػل مػػيف  
 %  (20.00% رو  8.571و)لو  رو يلا روم آل  ول ت ركحت  يور  با و آؿ روتحبف ول ميف 

( لف  ػػيـ حاػػـ روتػػأثي  وو يػػلا روػػل لن روح  ػػ  وػػآل واوكعػػر رومحػػ  13 وػػل يتضػػ  وػػف اػػآكؿ     
ر روم  ػػلوج  ( كهػػ  آالالت و  فضػػر ووػػل يػػآؿ علػػ  قلعليػػ0.334روضػػلملر  ػػآ ح  ػػت  يوػػر  ػػآ هل  

 روت ليآم  مش ؿ ض يؼ   .
لف وػػػل تك)ػػػؿ  ويػػػر وػػػف  تػػػلئج ت اػػػي  وػػػ  رف لقػػػ رآ روواوكعػػػر  ػػػل ك يبػػػت آكوكف  رومػػػلحثكف اػػػي يك 

رالبلكا روت ليػآم قػ  روت لػيـ وػي رالقت ػل  ولت ػكع قػ  رال شػلر كروتو ي ػلت رووت كعػر روتػ  تبػلعآ قػ  
ت ويػػػر روػػػل لن روح  ػػػ  وللػػػيا كلوػػػؾ وػػػف  ػػػيؿ ربػػػت آرـ ربػػػلكا كرحػػػآ قػػػ  روت لػػػيـ كهػػػك رالبػػػلكا 

ي كروو توػػػػآ علػػػػ   روشػػػػ   كرآرن رو وػػػػكلـ (ووػػػػل  ػػػػلف وػػػػر رالثػػػػ  علػػػػ  تح يػػػػؽ آالالت روت ليػػػػآم رووتمػػػػ
 و  فضر كتلثي رت غي  ق لور ملوش ؿ رووللكا عل  رول لن روح     يآ رومح  .



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

ص2117أئمػدصمػبى ص،ةلػيصة ػدص  مجيػدص،ايمػبفصمػبى ص)وػف  كتتفؽ هل  رو تيار وي وػل لشػل رويه  ػي
 ي ػر روشػ   كر و ػلن يتويػز آك  رووػآ ا مل يالميػر  كروتلويػل آرئوػل ، عل  ل ر ق  لث لن  بػت آرـ لـ(

 ول ي كف وتل   ولو لكولت  كتتمي هل  رول ي ر عآ  لش لؿ يو ف لف يتم دل رووآ ا تتوثؿ ق :                                        
: كي  ت رووآ ا روح لئؽ آكف  شت رؾ روليا  كالت آـ لم لبئلر  الم آ   تدلن           فئبش  .ل 

 رووحلض   .
 :   كودوتر  ظدل  لبلبيلت رووكضكع كروتآـ  وف و لكور  و  ل  م.     ح  .ا 

 : كه  كبيلر وايضل  رولفظ  ق  حلور عآـ تكقي  روكبلئؿ روحبيػػػر.    ىؼ .ـ 
  يويؿ  ويدل رو)غل  كرو مل  كه  تبلعآ عل  الا   تمل      : كه  وف ر شيلن روت    ىص .آ 

 (89-88: 2روتيويل  و    روآ ا .    

 ي ص هللص شبص(، 16 ـ(2102سل يصمئمدصد  يشص)وف  كتتفؽ هله رو تلئج روبلم ر وي آ ربلت  ي
 (.4 ـ(2107أ  ؼصمئمدص   ئب )(10 ـ(2105(،صجيبدص ئمدصمئمدص)8 (2105    ىيـص)
 ػػيؿ عػػ ت كو ل شػػر كتفبػػي   تػػلئج روفػػ ت روثػػل   يتضػػ  ل ػػه  ػػآ تح ػػؽ  ا رئيػػل وػػف  ػػيؿ كوػػف 

 رو تلئج روول كحر .
 منبل  صنفبؤجص  ف ضص  رب ثص  إيصينصصةلي:

ف جػػدصضػػ  ؽصد  ػػ ص ئىػػبؤي ص ػػيفصمسػػف بص   يػػبسص    ػػدبص كػػؿصمػػفص  مجم ةػػ ص  فج ي يػػ ص -
ص ديص لمجم ة ص  فج ي ي .   شب ط صضيصمفغي ص  إكب ص  ئ كيص ىب حص   يبسص   

مػػيف رو يلبػػلت 0.05( كاػػكآ قػػ كؽ لرت آالوػػر  ح)ػػلئير ع ػػآ وبػػتكم و  كيػػر 14يتضػػ  وػػف اػػآكؿ 
روم آيػػػر وػػػآل واوػػػكعت  رومحػػػ   روتا يميػػػر كروضػػػلملر قػػػ  عمػػػل رت و يػػػلا روػػػل لن روح  ػػػ  حيػػػ  

رح)ػلئيل  ( ووػل يشػي  روػ  كاػكآ قػ كؽ آروػر9.626روػ 5.178ت ركحت  يور ت رووحبكمر ول ميف  
مػػػػػيف رو يلبػػػػػيف و)ػػػػػلو  روواوكعػػػػػر روتا يميػػػػػر  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر قػػػػػ كؽ  بػػػػػا روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف 

 % (.126.993% رو  63.333 
( رف  ػيـ حاػـ روتػلثي  وو يػلا روػل لن روح  ػ  مػيف واوػكعت  رومحػ   15   ول يتض  وف اػآكؿ   

(   كهػػ  آالالت و تف ػػر 5.926(  ك ػػآ ح  ػػت  يوػػر  ػػآ هل  0.80روتا يميػػر كروضػػلملر ر مػػ  وػػف  
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مشػػػ ؿ و تفػػػي علػػػ  تلػػػؾ رووتغيػػػ رت و)ػػػلو  روواوكعػػػر   0000ووػػػل يػػػآؿ علػػػ   قلعليػػػر روم  ػػػلوج 0
 روتا يمير ع ر وآل روواوكعر  روضلملر.

لوػػػؾ روتحبػػػف قػػػ  وتغيػػػ  روػػػل لن روح  ػػػ    يػػػآ رومحػػػ  و)ػػػلو  لقػػػ رآ روواوكعػػػر  رومػػػلحثكف اػػػي  يك 
 وػػػػ  قلعليػػػػر روم  ػػػػلوج روت ليوػػػػ  روو تػػػػ   روتو ي ػػػػلت روف يػػػػر روتا يميػػػػر و ل  ػػػػر ملوواوكعػػػػر روضػػػػلملر 

رالي لعيػر  ووػػل  يحتكيػػر روم  ػػلوج وػف ت ػػآآ روتو ي ػػلت آر ػػؿ روم  ػػلوج كروتػ  توثلػػت قػػ  واوكعػػر وػػف 
روح  ػػػلت كرالكضػػػلع رومآ يػػػر كروتو ي ػػػلت روحػػػ   كروتػػػ  تبػػػتدآؼ تشػػػ يؿ كم ػػػلن روابػػػـ كت ويػػػر  آ رتػػػر 

ف آالعلػػػ  وبػػػتكل وػػػف رالآرن رو يلضػػػ  كروػػػكظيف  ك ػػػلوؾ وػػػف  ػػػيؿ روح  يػػػر روو تلفػػػر ولك)ػػػكؿ ول
ر و روػػلم لآم مػػآك    وػػ  ‘روت ػػكع قػػ  ربػػت آرـ  رالآكرت وثػػؿ راللػػكرؽ كرالحمػػلؿ كرو ػػ رت ......روػػخ 

روت كع ق  رال شلر روت  بلعآت عل  ت وير ر شلر رول لن روح  ػ  كرالمت ػل  وػآم رولػيا  كتػكقي  
ظػػـ لقػػ رآ روواوكعػػر روتا يميػػر ووػػل  ػػلف وػػر ر ثػػ  قػػ   بػػتثل   آكرقػػي رولػػيا ميئػػر ت ليويػػر ت لبػػا و 

كزيػػلآ  وشػػل  تدـ روف لوػػر قػػ  روم  ػػلوج روو تػػ   ،كهػػلر ي تلػػؼ مػػآك   عػػف ر بػػلكا روت ليػػآم  روشػػ   
كر و لن ( حي  ال ي رع  روف كؽ روف آير ميف رووت لويف كت لػيص آك  رولػيا كا لػر  وتل ػ  بػلم  

كوػػؤآم غيػػ  ومت ػػ  وي شػػلر روو لػػؼ مدػػل وػػف  ػػيؿ رالكروػػ  ا ػػؿ روو لػػـ هػػك وحػػك   ولو لكوػػلت
رو ولير روت ليوير كوػيا روللوػا  ،ووػل يشػي   وػ  لف روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر  لثػ ت تػأثي ر  يالميػل 
 لقضؿ وف ر بلكا روت ليآم رووتمي مإبت آرـ روشػ   كر و ػلن ( علػ  ر شػلر روػل لن روح  ػ   يػآ  يػآ

 رومح .
رف روال ػػػا رواػػػكه م قػػػ  روتو ي ػػػلت قدػػػك روتػػػ رمل  (2114سػػػبمي ص ئمػػػدص)كقػػػ  هػػػلر رو)ػػػآآ تشػػػي  

كروت ػػلغـ مػػيف رالمػػآرع روح  ػػ  كرالمػػآرع رووكبػػي   حيػػ  ت تمػػ  رووكبػػي   رحػػآ رووثيػػ رت روتػػ  ت بػػا 
آك ر هلوػػل قػػ  قلعليػػر رالآرن روح  ػػ   وػػل ت وػػؿ علػػ   وػػك رو ػػآ رت رالمآرعيػػر كرالحبلبػػيا رولرتيػػر 

 (6: 14آر ؿ روف آ .  
روتحبف ق  رول لن روح    الق رآ روواوكعر روتا يمير ع ر ق  روواوكعػر روضػلملر  روملحثكف زك يك 

روػػ  وػػآم روت لوػػؿ كروت ػػكع كروتػػ رمل مػػيف  لقػػػر روتو ي ػػلت روف يػػر رالي لعيػػر روو آوػػر القػػ رآ روواوكعػػػر 
 روتا يمير وف  يؿ روم  لوج روو ت   وول رآم رو  ا ؿ روللومػلت ومت ػ رت وي شػلر ملبػت آرـ  لقػر
رالآكرت روو آور وػف  ػيؿ روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر ،كمػآك ه بػلعآ قػ  ت ويػر روػل لن روح  ػ  وػآم 

 روللوملت .
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 ي ص هللص شػبص  ػ  ىيـص(، 16 ـ(2102سل يصمئمدصد  يش)كيتفؽ لوؾ وي  تلئج آ ربلت  ي وػف ،
ؼصأ ػػ ص(،26  ـ(2106نسػػم صمئمػػدصضػػ  حص)(،  12 ـ(2105جيػػبدص ئمػػدصمئمػػدص)(،8 (2105)

 (.4 ـ(2107مئمدص   ئب )
كوػػف  ػػيؿ عػػ ت كو ل شػػر كتفبػػي   تػػلئج روفػػ ت روثلوػػ  يتضػػ  ل ػػه  ػػآ تح ػػؽ  ا رئيػػل وػػف  ػػيؿ 

 رو تلئج روول كحر .
ص:صصمنبل  صنفبؤجص  ف ضص     عص  إيصينصصةلي

ف جػػدصضػػ  ؽصد  ػػ ص ئىػػبؤي ص ػػيفصمسػػف بص   يػػبسص    لػػىص    يػػبسص    ػػدبصالضػػ  دصمجم ةػػ ص -
ص  فج ي ي صضىصمفغي صم يبسص  إكب ص   سي يصليدص   ئثص ىب حص   يبسص    دب.   ئثص

مػيف رو يلبػيف  0.05( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػر  ح)ػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر 16يتض  وػف اػآكؿ 
رو ملػػػػ  كروم ػػػػآم ولواوكعػػػػر روتا يميػػػػر قي مػػػػل رت و يػػػػلا روػػػػل لن رووكبػػػػي   حيػػػػ  ت ركحػػػػت  يوػػػػر ت 

(  ووػل يشػي  روػ  كاػكآ قػ كؽ آروػر رح)ػلئيل مػيف رو يلبػيف 16.170روػ 8.102رووحبكمر ول مػيف  
% روػػػػػ  78.125و)ػػػػػلو  رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف  

147.826 ) % 
( لف  ػػػيـ حاػػػـ روتػػػأثي  وو يػػػلا روػػػل لن روح  ػػػ  وػػػآل واوكعػػػر رومحػػػ  17 وػػػل يتضػػػ  وػػػف اػػػآكؿ  

(كهػػػ  آالالت و تف ػػػر ووػػػل يػػػآؿ علػػػ  قلعليػػػر روم  ػػػلوج   2.746روتا يميػػػر   ػػػآ ح  ػػػت  يوػػػر  ػػػآ هل  
 مش ؿ  كل عل  رووتغي  روتلمي .  

 اػي  وػ    تظػلـ لقػ رآ روواوكعػر روتا يميػر قػ  ت فيػل يوػف  تػلئج  ه وي كرلف ول تك)ل روملحثكف اي يك 
رووكبػي   وػف  ػيؿ روم  لوج روت ليو  روو ت   مإبػت آرـ  روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر( وت ويػر روػل لن 

اوؿ روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر روتػ  ت ػكف اوػؿ ح  يػر تتويػز ملػلمي رال بػيلمير كرالبػتو ر  كوػآم 
روح  ػر رو لوػؿ كتتويػز ريضػل مل دػل ودػل ري ػلع وكبػي   كوحػآآ  مػزوف وحػآآ وػيآرن ووػل يبػلعآ علػ  

بػػي   كضػػمل ري لعػػلت روح  ػػر ت ويػػر روػػ تـ رووكبػػي   كروتػػكرق   ولح  ػػر وػػف  ػػيؿ ت ويػػر رو ػػلن رووك 
 حت  التت آم روك ت رووللكا كملوتلو  ت وير رول لن رووكبي    يآ رومح .

رف روتو ي لت روف يػر رالي لعيػر لرت لػلمي اوػلو  تتويػز ـ(2117 مي ةصمني ص)كق  هلر رو)آآ تشي  
حمر رووكبػػي ير رك مػػ مل روتول ي ػػلت روم لئيػػر كروح  ػػلت رو ر )ػػر كرال  كملتيػػر كقػػف روملويػػر وػػي روو)ػػل

 (1: 6رو تـ رووكبي     
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 يمػػػبفصة ػػػدص  يػػػبديصطل ػػػ ص(،16 (2102سػػػل يصمئمػػػدصد  يػػػشص)كيتفػػػؽ لوػػػؾ وػػػي  تػػػلئج  يوػػػف 
 ئمدصمئمدص(،  16 (2106حص) نسم صمئمدصض ص(،10 ـ(2105جيبدص ئمدصمئمدص)(،7  (2102)

 (.3 ـ(2107 ضبةيص)
يتضػػ  ل ػػه  ػػآ تح ػػؽ  ا رئيػػل وػػف  ػػيؿ كوػػف  ػػيؿ عػػ ت كو ل شػػر كتفبػػي   تػػلئج روفػػ ت رو رمػػي 

 رو تلئج روول كحر .
ص:صصمنبل  صنفبؤجص  ف ضص  خبمسص  إيصينصصةلي

ف جػػدصضػػ  ؽصد  ػػ ص ئىػػبؤي ص ػػيفصمسػػف بص   يػػبسص    لػػىص    يػػبسص    ػػدبصالضػػ  دصمجم ةػػ ص -
ص   ئثص  شب ط صضىصمفغي صم يبسص  إكب ص  م سي يصليدص   ئثص ىب حص   يبسص    دب.

مػيف رو يلبػيف  0.05( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػر  ح)ػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر 18كؿ يتض  وػف اػآ
رو ملػػػػ  كروم ػػػػآم ولواوكعػػػػر روضػػػػلملر قي مػػػػل رت و يػػػػلا روػػػػل لن رووكبػػػػي   حيػػػػ  ت ركحػػػػت  يوػػػػر ت 

(  ووػػل يشػػي  روػػ  كاػػكآ قػػ كؽ آروػػر رح)ػػلئيل مػػيف رو يلبػػيف 3.112روػػ 1.856رووحبػػكمر وػػل مػػيف  
% روػػػػػ  16.000وػػػػػل مػػػػػيف  ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر  بػػػػػا و ػػػػػآؿ روتحبػػػػػف  و)ػػػػػلو  رو يػػػػػلا روم ػػػػػآل  وػػػػػل

36.436 ) %  
( لف  ػػيـ حاػػـ روتػػأثي  وو يػػلا روػػل لن رووكبػػي   وػػآل واوكعػػر رومحػػ  19 وػػل يتضػػ  وػػف اػػآكؿ  

( كهػػ  آالالت و  فضػػر ووػػل يػػآؿ علػػ  قلعليػػر روم  ػػلوج  0.498روضػػلملر  ػػآ ح  ػػت  يوػػر  ػػآ هل  
 روتلمي   رول لن رووكبي  (.روت ليآم  مش ؿ ض يؼ عل  رووتغي  

 اػػػي  وػػػ  رف لقػػػ رآ روواوكعػػػر روضػػػلملر  ػػػػل ك يوػػػف  تػػػلئج  ه ويػػػ كرلف وػػػل تك)ػػػل رومػػػلحثكف اػػػي يك  
يبػػت آكوكف رالبػػلكا روت ليػػآم قػػ  روت لػػيـ وػػي عػػـ رالهتوػػلـ مل شػػلر روػػل لن رووكبػػي   روتػػ  تبػػلعآ 

ق  روتو ي لت روف ير رالي لعير حي   عل  ت وير ر شلر هلر رول لن عل  ت وير  تـ رالآرن كعآـ روت كع
 لف ي توآ رالآرن عل  رالبلكا روت ليآم رووتمي  روش   وف  مؿ روو لـ كرالآرن وف  مؿ روللوا آكف 
روت  يػػز علػػ  رال شػػلر  يػػآ رومحػػ  ووػػل  ػػلف وػػر رالثػػ  علػػ  تح يػػؽ آالالت و  فضػػر كتػػلثي رت غيػػ  

 رومح  .ق لور ملوش ؿ رووللكا عل  رول لن رووكبي    يآ 
رف آك  رووػػت لـ قػػ  ل ي ػػر روشػػ   ـ(2101ةىػػبـص  ػػديفصمئمػػدصمفػػ  يص)كقػػ  هػػلر رو)ػػآآ يػػل   

 (27: 17كرالو لن ي كف بلميل رم ل ر وتل   ولو لكولت ق ل . 
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 يمػػبفصة ػػدص  يػػبديص(،16 (2102سػػل يصمئمػػدصد  يػػشص)كتتفػػؽ هػػله رو تػػلئج  وػػي آ ربػػر  يوػػف  
 (.3 ـ(2107 ئمدصمئمدص ضبةيص)(،  10 ـ(2105جيبدص ئمدصمئمدص)(،7  (2102طل  ص)

كوػف  ػيؿ عػػ ت كو ل شػر كتفبػػي   تػلئج روفػ ت رو ػػلوا يتضػ  ل ػػه  ػآ تح ػؽ  ا رئيػػل وػف  ػػيؿ 
 رو تلئج روول كحر .

صصمنبل  صنفبؤجص  ف ضص  سبدسص  إيصينصصةلي:

ف جػػدصضػػ  ؽصد  ػػ ص ئىػػبؤي ص ػػيفصمسػػف بص   يػػبسص    ػػدبص كػػؿصمػػفص  مجم ةػػ ص  فج ي يػػ ص -
ص   شب ط صضيصمفغي ص  إكب ص  م سي يص ىب حص   يبسص    ديص لمجم ة ص  فج ي ي .

مػػيف رو يلبػػلت 0.05( كاػػكآ قػػ كؽ لرت آالوػػر  ح)ػػلئير ع ػػآ وبػػتكم و  كيػػر 20يتضػػ  وػػف اػػآكؿ 
روم آيػػػر وػػػآل واوػػػكعت  رومحػػػ   روتا يميػػػر كروضػػػلملر قػػػ  عمػػػل رت و يػػػلا رول لنرووكبػػػي   حيػػػ  

(  وول يشي  رو  كاكآ قػ كؽ آروػر رح)ػلئيل 8.760رو 3.665ول ميف   ت ركحت  يور ت رووحبكمر
مػػػػػيف رو يلبػػػػػيف و)ػػػػػلو  روواوكعػػػػػر روتا يميػػػػػر  وػػػػػل ت ركحػػػػػت  يوػػػػػر قػػػػػ كؽ  بػػػػػا روتحبػػػػػف وػػػػػل مػػػػػيف 

 % (115.130% رو  60.884 
( رف  ػػيـ حاػػـ روتػػلثي  وو يػػلا روػػل لن رووكبػػي   مػػيف واوػػكعت  رومحػػ   21 وػػل يتضػػ  وػػف اػػآكؿ  

( كهػػػ  آالالت و تف ػػػر 4.717(  ك ػػػآ ح  ػػػت  يوػػػر  ػػػآ هل  0.80روضػػػلملر ر مػػػ  وػػػف  روتا يميػػػر ك 
وول يآؿ عل  قلعلير روم  ػلوج روت ليوػ  روو تػ   ملبػت آرـ روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر مشػ ؿ و تفػي 0

 عل  تلؾ رووتغي رت و)لو  روواوكعر روتا يمير ع ر وآل روواوكعر روضلملر.
لوػػػؾ روتحبػػػف قػػػ  وتغيػػػ  روػػػل لن رووكبػػػي     يػػػآ رومحػػػ  و)ػػػلو  لقػػػ رآ روواوكعػػػر  رومػػػلحثكف اػػي  يك 

روتا يميػػػػر و ل  ػػػػر ملوواوكعػػػػر روضػػػػلملر  وػػػػ  قلعليػػػػر روم  ػػػػلوج روت ليوػػػػ  روو تػػػػ   روتو ي ػػػػلت روف يػػػػر 
رالي لعير  وول  يحتكير روم  لوج وف ت آآ روتو ي لت آر ؿ روم  لوج كروت  توثلت قػ  اوػؿ روتو ي ػلت 

ر رالي لعير روت  تتويز ملي لعدل  رووكبي   كزوف رآرئدل رووحآآ وولبػلعآ علػ  زيػلآ   غوػر ك تػـ روف ي
رالآرن كضػمل رالي ػلع وػي روح  ػر ووػػل بػلعآ  قػ  ت ويػر ر شػلر روػػل لن رووكبػي   وػف  ػيؿ رمت ػػل  
ل  ر شػػلتر ،كهػػلر علػػ  ع ػػا رالبػػػلكا روت ليػػآم  روشػػ   كرول ػػلن ( حيػػػ  ر ػػر اليبػػلعآ علػػ  رالمت ػػػ

كروتف يػػ  كيػػؤآم روػػ  اوػػكآ روح  ػػر كعػػآـ تلكي هػػل ،كلوػػؾ يشػػي  روػػ  لف روتو ي ػػلت روف يػػر رالي لعيػػر  
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لثػػػ ت تػػػأثي ر  يالميػػػل لقضػػػؿ وػػػف ر بػػػلكا روت ليػػػآم رووتمػػػي مإبت آرـ روشػػػ   كر و ػػػلن ( علػػػ  ر شػػػلر 
 رول لن رووكبي     يآ رومح .

ف رول لن رووكبي   يتوثػؿ قػ  رو ػآ   علػ  رو  رـ(2113مئمدصة دص  يبديص)كق  هلر رو)آآ يشي  
رالآ رؾ كروتحليؿ رووكبي   كيتضوف روحبلبير ويي لع كرو غور كروويػزرف رووكبػي   ووػل يبػلعآ علػ  

 (33: 22  رالمت ل  كرالمآرع ق  ر شلر هلر رول لن كهلر ول تكرق  ق  روم  لوج روت ليو  روو ت  
   القػػػػ رآ روواوكعػػػػر روتا يميػػػػر ع ػػػػر قػػػػ  روواوكعػػػػر روتحبػػػػف قػػػػ  روػػػػل لن رووكبػػػػي رومػػػػلحثكف ػػػػزك يك 

روضػػػلملر روػػػ  وػػػآم روت لوػػػؿ كروت ػػػكع كروتػػػ رمل مػػػيف  لقػػػر روتو ي ػػػلت روف يػػػر رالي لعيػػػر روو آوػػػر القػػػ رآ 
روواوكعر روتا يمير وف  يؿ روم  لوج روو ت   وول رآم روػ  ا ػؿ روللومػلت ومت ػ رت وي شػلر وػف 

ؿ  تػـ روح  ػر كرو غوػلت رووكبػي ير روو تملػر مدػل ،كمػآك ه بػلعآ  يؿ روتو ي ػلت رالي لعيػر كوػف  ػي
 ق  ت وير ل شلر رول لن رووكبي   وآم روللوملت .

سػػل يصمئمػػدص (7  ـ(2102 يمػػبفصة ػػدص  يػػبديصطل ػػ ص)كيتفػػؽ لوػػؾ وػػي  تػػلئج آ ربػػلت  ػػي وػػف ،
 ـ(2107 ئمػػدصمئمػػدص ضػػبةىص)(، 26  ـ(2106نسػػم صمئمػػدصضػػ  حص)(، 16  ـ(2102د  يػػشص)

 3.) 
كوػف  ػػيؿ عػػ ت كو ل شػػر كتفبػػي   تػػلئج روفػػ ت روبػلآا يتضػػ  ل ػػه  ػػآ تح ػػؽ  ا رئيػػل وػػف  ػػيؿ 

 رو تلئج روول كحر .

ص- السفنفبجب :
، كم ػػآ تحليلدػػل رومػػلحثكفرويدػػل   كضػػه، كقػػ  ضػػكن رو تػػلئج روتػػ  تك)ػػؿقػػ  حػػآكآ هػػآؼ رومحػػ  كق

 ويبت تلالت رالتير : روملحثكف دل كتفبي هل  آ تك)ؿرح)لئيل، كو ل شت
م  لوج روتو ي لت روف ير رالي لعير وػه تػأثي  رياػلم  علػ  ت ويػر ودػل رت رول لنرووكبػي   كروػل لن  .1

روح  ػػػ  وللومػػػلت روو حلػػػر رالعآرآيػػػر  عي ػػػر رومحػػػ  ( كيتضػػػ  لوػػػؾ قػػػ   بػػػا روتحبػػػف حيػػػ  
 ح  ت رو يـ آالالت و تف ر 

 ثي  ريالم  كآك  ق لؿ ق  ت وير ل لنرت روللوملت.روتو ي لت روف ير رالي لعير ودل تلثي  ودل تأ .2

رومػ روج قػ  ت ويػر ودػل رت رروػل لن  ي تم  ربػت آرـ مػ روج روتو ي ػلت روف يػر رالي لعيػر وػف رقضػؿ .3
 كملال ص رول لن كرول لن روح    وكضكع رومح  ولللوملت.
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صصص-  ف ىيب :
 ملةت : روملحثكفك)  يوف  يؿ  ا رن هلر رومح   روملحثكف ويدل  ؿربت لآر  و  رو تلئج روت  تك)

تلميػػؽ م  ػػلوج روتو ي ػػلت روف يػػر رالي لعيػػر وللومػػلت روو حلػػر رالعآرآيػػر وت ويػػر روػػل لن رووكبػػي    .1
 كروح    ولللوملت. 

 رف تكر ا م روج روت مير كروت ليـ حلالت كويكؿ روللوملت عل  اويي رووبتكيلت. .2
  ربلت رو لوير حكؿ روت لـ وف  يؿ رووكبي   روح  ر. را رن رووزيآ وف رالمحل  كروآ .3
تػػػػػكقي  رالآكرت رو ل)ػػػػػر ملوتو ي ػػػػػلت وػػػػػف  رلػػػػػكرؽ كرحمػػػػػلؿ كشػػػػػ يل كغي هػػػػػل..(كتكقي  رالالت  .4

 رووكبي ير رو ل)ر مو)لحمر رو شلل كروت  تتيئـ وي لمي ر هله روو حلر .

 ت للوملت روو حلر رالعآرآير رو يلـ موزيآ وف رالمحل  كروآ ربلت روت  تب   رو  ت وير ل لنر .5

و للمػػػر روادػػػلت روو  يػػػر وػػػف وػػػآي يلت ر آر رت روت ليويػػػر ولت ػػػ ؼ كحػػػثدـ علػػػ  وػػػآم لهويػػػر           .6
م  ػػػلوج روتو ي ػػػلت روف يػػػر رالي لعيػػػر علػػػ  ت ويػػػر روػػػل لن رووكبػػػي   كروح  ػػػ  وللومػػػلت روو حلػػػر         

      رالعآرآير

لعيػر ولو حلػر رالعآرآيػر موػل ي لبػا رحتيلاػلت روللومػلت قػ        ت آيؿ وػ دج روتو ي ػلت روف يػر رالي  .7
          هل  روو حلر .

صلبؤم ص  م  جع
ص:أ ال:ص  م  جعص     ي ص

صة د  ففبحص  س يدص ئمدص .0
ص(2108)  جلم ص

        تح)ػػػػػػػػػيؿ علػػػػػػػػػ  رووتويػػػػػػػػػز روت لػػػػػػػػػيـ ربػػػػػػػػػت آرـ تػػػػػػػػػلثي  :
 روت ميػػر م ليػػر روثل يػػر رق  ػػر وللمػػر روتػػآ يا لػػ ؽ و ػػ  

                  ، بػػػػػػػػػػػػػػػػلور روشػػػػػػػػػػػػػػػػيخ  فػػػػػػػػػػػػػػػػ  الو ػػػػػػػػػػػػػػػػر – رو يلضػػػػػػػػػػػػػػػػير
 الو ػػػػػر  يلضػػػػػير ت ميػػػػػر ، ليػػػػػر و شػػػػػك   غيػػػػػ  آ تػػػػػك ر 
 .( 56 ل لل،

ص  مجيدصة دصمبى ،ةلىص ئمدص .2
ص(ص2117)مبى ص يمبفص،

      مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رو يلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير روت ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  روتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ يا" :
 (89-88 ،رو له  ، رو  م  روف   ،آر "رو ظ يركروتلميؽ

 ضبةىصصمئمدص ئمدص .3
ص(2107)

 ت ويػػر قػػ   رووكبػػي ير رال شػػلر م ػػت ربػػت آرـ قلعليػػر :
 و حلػػػػر تيويػػػػل ضػػػػكن قػػػػ  رووكبػػػػي ير م ػػػػت روودػػػػل رت
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        و شػػػػػػػػػك   ولابػػػػػػػػتي غم    بػػػػػػػػػلور ،"رالبلبػػػػػػػػ  روت لػػػػػػػػيـ
 روو )ك  .  ،الو ر

  مبفصصمئمدص   ؼص .4
(2107) 

روح  ػ   روػل لن تآ يا ربلكم  تفلعؿ رث  عل  روت  ؼ :
 روح  يػػػػػػػر كروودػػػػػػػل رت رومآ يػػػػػػػر رو ػػػػػػػآ رت  م ػػػػػػػت علػػػػػػػ 

           بػػػػػػػػػػػػلور"رالمتآرئيػػػػػػػػػػػػر  روو حلػػػػػػػػػػػػر وتيويػػػػػػػػػػػػل رالبلبػػػػػػػػػػػػير
 رالب  آ ير. و شك  ،الو ر غي  آ تك ر 

                 وم ػػػػلف، ول شػػػػ ،  تلم ػػػػل ،1،ل" كر تمل رتػػػػر رول لنكر كرعػػػػر :ص(2117)ص ك ؾصأنسص .5
 .( 49 روو )ك ير

مني صص    ئدصة دص مي ةص .6
(2117) 

         ليػػػػر مغػػػػآرآ، الو ػػػػر ، روحػػػػآي  رالي ػػػػلع  رواو لبػػػػتؾ :
 رو يلضػػػػير ،رال لآيويػػػػر روثػػػػل   رو يلضػػػػير، ل كف روت ميػػػػر
 .( 1 ،رو  رؽ، رالوي ت ك ير رو  ر ير

طل  صص  يبدبصة دص يمبفص .7
ص(2102)

         روو تلفػػػر رووكبػػػي ير رالي لعػػػلت ربػػػت آرـ م  ػػػلوج تػػػلثي  :
 روتو ي ػػػلت قػػػ  رالبلبػػػير روودػػػل رت م ػػػت  ت لػػػـ علػػػ 

            غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ر  ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػلور رالي لعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر روف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 روو )ك   الو ر و شك  ،

ص    ىيـص شبص هللص يوص .8
ص(2105)

           رال اػػػلز موبػػػتكل كعي تػػػر ولػػػل لنروح    و يػػػلا م ػػػلن :
 ، بػػػػلور"روشػػػػيخ الو ػػػر –  يلضػػػػير ت ميػػػر  ليػػػػر ولػػػيا

 روشيخ.  ف  الو ر و شك  ، ولابتي غي 
جب  صص  ئميدصجب  ة دص .9

ص(2113)
روف    آر  ،" ،كت ويؽ ،كت وير كروفدـ رووت آآ ، رول لن :

 .( 22 ،رو له  ،  رو  م 

 روح  ػػػػػػػ  روحبػػػػػػػ  وػػػػػػػيآ رؾ تو ي ػػػػػػػلت م  ػػػػػػػلوج تػػػػػػػلثي  :ص(ص2105)مئمدص ئمدصجيبدص .01
  م ػػػػت رآرن وبػػػػتكل علػػػػ  رو لئوػػػػر روكبػػػػلئل ملبػػػػت آرـ
        ت ميػػػػػر وللومػػػػػلت رالي لعيػػػػػر روف يػػػػػر  روتو ي ػػػػػلت ودػػػػػل رت
 ، و شػك   غيػ  ولابػتي   بػلور ،"روو يل الو ر  يلضير
 .      روو يل الو ر

 آي لوم يػػػػر علػػػػ  رودػػػػكرئ  ولػػػػ  ص و تػػػػ   و دػػػػلـ تػػػػلثي  :ص(2113) ئمدصصمئمدصعيناص .00
  بػػػػػػػػلور ،"كروابػػػػػػػوير روفبػػػػػػػػيكوكاير رووتغيػػػػػػػ رت م ػػػػػػػت
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       ولم ػػػػػلت رو يلضػػػػػير و شػػػػػك  ، ليرروت مير غيػػػػػ  ولابػػػػػتي 
 روز لزيؽ.  الو ر ،

 ى  صص   ب ديفصعيفص .02
ص(2110)

             آر  ،1ل ،"رولرتيػػػػر ملوآرق يػػػػر رووت ػػػػآآ  روػػػػل لنرت ت مػػػػؤ :
 .( 69 ،2011 ، ،رو له   روحآي  رو تلا

ملئـصصمئمدصسبمىص .03
ص(2112)

            وللملعػػػر رو  مػػػ  روف ػػػ  آر  ،"رو كضػػػر لفػػػؿ وشػػػ يت :
 .( 55 ، رو له   ، كرو ش كروتكزيي

  يج سىصصكبمؿصسبمي ص .04
ص(2119)

            رووفلهيـ. رالي لع  كرواوملز رالي لعير روتو ي لت :
 .(6 ، روغآ،رو له   كولم ر ،و تمر”كروف ير رو لوير

  ع بنىصص ئمدصس بدص .05
ص(2102)

          ،"راللفػػلؿ ك يػػلت روحضػػل ر وو لوػػر رووكبػػي   رالعػػآرآ :
 ( . 5 ، رو له   ، روف  رو  م  آر 

د  يشصصمئمدصسل بص .06
ص(2102)

           روابػػػػو  روح  ػػػػ  كروػػػػل لن رووكبػػػػي   روػػػػل لن ربػػػػت آرـ :
 ، بػػلور رالمتػػآرئ  ولو حلػػر رال اليزيػػر رولغػػر تػػآ يا  قػػ 

 شوا. عيف و شك  ،الو ر غي  ولابتي 
مف  ىصصمئمدص  ديفصةىبـص .07

ص(2101)
"        كروتلميػػػػؽ رو ظ يػػػػر مػػػػيف رومآ يػػػػر روت ميػػػػر تػػػػآ يا لػػػػ ؽ :

 .(34 ،رالب  آ ير، كرو ش  رولملعر وآ يل روكقلن ،آر 

صميبص،صخطباصمئمدصةطيب ص .08
صة دص يي ةصضك ب،صمئمد
ص(2116)ص  ي ص   ىبا

 رو تػلا ،و  ز"رالي لعير كروتو ي لت روتو ي لت ربلبيلت :
 (.  25  رو له  ، ول ش ،

ص  يا،  كسبفصةنبيب ص .09
ص(2110)ةرمبفص

          ،آر " رالي ػػػػػػػػػػػػلع  كرواومػػػػػػػػػػػػلز رالي لعيػػػػػػػػػػػػر روتو ي ػػػػػػػػػػػػلت :
 (. 8 ، ،رو له   ول ش  روحبي  

ص    ىيـص ئمدصضفئىص .21
ص(2118) سمبةيؿص

          رومآ يػػػػػػػػػػػر ولتو ي ػػػػػػػػػػػلت رو لويػػػػػػػػػػػر كرالبػػػػػػػػػػػا روومػػػػػػػػػػػلآلن :
 رولملعػػػػػػػر وػػػػػػػآ يل روكقػػػػػػػلن ،آر  ”رو يلضػػػػػػػير  كرو ػػػػػػػ كت

 .( 3  ،رالب  آ ير، كرو ش 
 ئمدصص  ف  اصة دصمئمدص .20

ص(2116)
        رو مػػػل  ت لػػػيـ قػػػ  رووت ػػػآآ  روػػػل لنرت ر شػػػلر ربػػػت آرـ :

 روت ليـ،آ ربػػػػػػر  حػػػػػػك كرتاػػػػػػلهدـ  آرق يػػػػػػتدـ قػػػػػػ  كرث هػػػػػػل
         علػػػػػػػػػػػـ  بػػػػػػػػػػػـ روت ميػػػػػػػػػػػر، قػػػػػػػػػػػ  و شػػػػػػػػػػػك   ولابػػػػػػػػػػػتي غي 
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 ربيكل. الو ر ، روت مير  لير ، روت ليو   روتفا
ئسيفصص  يبدبصة دصمئمدص .22

ص(2113)
            آر  ،" رووت ػػػػػػػػػػآآ  روػػػػػػػػػػل لنرت  ػػػػػػػػػػآ رت كت يػػػػػػػػػػيـ  يػػػػػػػػػػلا :

 ( . 33  ،رال آف روف  

  جندبصصإكىصمئمدصمنبؿص .23
ص(2116)

        ملالبػػت رتيايلت روولػػك  روح  ػػ  رالي ػػلع وػػ دج تػػآ يا :
 علػػػ  رثػػػ   ك يػػػلا رووت ػػػآآ روػػػل لن   ظ يػػػر  علػػػ   لئوػػر
 و شػك                غيػ  آ تػك ر   بػلور ، روت لـ  كرتج

 رالبػ  آ ير  الو ػر ، ولم ػلت  رو يلضير روت مير   لير ،
 45 .) 

 غبصص  ديفصةلىصجمبؿصميبدةص .24
ص(2102)

       علػػػػػ  كتػػػػػلثي   رووكبػػػػػي   رو شػػػػػلل قػػػػػ  و تػػػػػ   م  ػػػػػلوج :
 رلفػػػلؿ وػػػآل رووكبػػػي   روحبػػػ   روػػػل لن وػػػف  ػػػؿ ت ويػػػر

 و شػػك   غيػػ  آ تػػكر     بػػلور ،"رووآ بػػر ول مػػؿ روو حلػػر
 ( .    45  ، رالب  آ ير  الو ر ،  كعير ت مير ، لير

 ملبػػػػػػت آرـ رووكبػػػػػػي ير روت ميػػػػػػر وتػػػػػػآ يا اآيػػػػػػآ  لػػػػػػ ؽ :ص(2118)  غفب صصة دصنجال ص .25
 كروتكزيػػػػػػػي، ف  ول شػػػػػػػ  كراليوػػػػػػػلف رو لػػػػػػػـ آر " رالو ػػػػػػػلا
 .(56 روشيخ،

 علػػػػ  ولابػػػػـ رو ليػػػػر روو لكوػػػػر تو ي ػػػػلت م  ػػػػلوج تػػػػلثي  :ص(2106)ض  حصصمئمدصنسم ص .26
 روتو ي ػػػلت قػػػ  رالبلبػػػير روودػػػل رت م ػػػت رآرن وبػػػتكل
       ليػػػػػػػػػر وللومػػػػػػػػػلت رومآ يػػػػػػػػػر رالي لعيركرو)ػػػػػػػػػفلت روف يػػػػػػػػػر
 غيػػػػػػػػ  آ تػػػػػػػػك ر  ،  بػػػػػػػػلور ،"م ػػػػػػػػلت رو يلضػػػػػػػػير روت ميػػػػػػػػر

 . روو )ك   و شك ،الو ر
 ربنيبص:ص  م  جعص ألجن ي 

Intelligence reframed: Multiple 

intelligences for the 21st century. 

Hachette UK. 

: Gardner, 

Howarde (2000) 
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صمفص  فم ي ص ميب ةص  فنيص ألد  ص كؿصةلىص  ف ليميص  م دي ؿص سفخد ـصفيري 
ص  طبؤ ةص  ك ةصضيصأةلى

 
 

ص  م دم :
ي آ روحلبا رالو  وػف رهػـ بػولت رو )ػ  روحػآي  ق ػؿ شػ ن يو ػف رف يػآر  وػف  يوػه ،كوػل 
وف والؿ رك هيئه رك وؤببه رال ك آ رآ لت روحلبا رالو  ق  رعولودل كروحلبا رالوػ  وػف ر ادػز  

وػ  قل ػل رم ػلآر اآيػآه روت  كوكاير روت   ػآ حظػت ملهتوػلـ وػف روو ت)ػيف قػ  روواػلؿ روت مػكم كروت لي
كع ليه  ل)ه ملوتغيي  ق  ربلويا كربت رتيايلت روت لػيـ كروػت لـ قلبػت آوه روو لوػكف  ػلآره وػف رآكرت 
 روت  كوكايػػل روت ليويػػر قيوػػل يللػػؽ عليػػه رآر ه عوليػػه روت لػػيـ موبػػلعآه رو وميػػك كروتأ يػػآ علػػ  رالتالهػػلت

ليـ ،ك آ ر)م  ولحلبا تأثي ر ملوغل ق  حيله روف آ مشػ ؿ روت مكير روحآيثر وثؿ روت لـ رولرت  كتف يآ روت 
 مي  وول يتوتي مه وف وويزرت ال تكاآ ق  غي ه وف روكبلئؿ روت ليوير ق آ رتبي ربت آروه ق  رو ولير 
روت ليويػػر ، كو ػػؿ وػػف رهػػـ رووويػػزرت روتفلعليػػر حيػػ  ي ػػـك روحلبػػا ملالبػػتالمر ولحػػآ  رو)ػػلآ  عػػف 

تلوير م لنرت عل  ر تيل  رووت لـ كآ اه تالكمه كوف  يؿ لوؾ يو ػف و رعػله رووت لـ قي    رو لك  رو
روف كؽ روف آير ولوت لويف حي  يو ف رعآرآ م روج ت لبا  آ رت ع ليه و تلفه، قو دل ول يت لبا  وػي 
رووػػت لـ بػػ يي روفدػػـ قي ػػكف ه ػػلؾ وبػػتكيلت رعلػػ  ي ت ػػؿ رويػػه آكف رضػػلعه روك ػػت ككضػػي وشػػػ يت 

ولتغلػػا عليػػه كروتك)ػػؿ ولحلػػػكؿ روو لبػػمر كرعلػػلن روف )ػػر ولتف يػػ  رالمت ػػل م رالمػػػآرع  و ي ػػه رولوػػه 
كو دػػل وػػل يت لبػػا وػػي رووػػت لـ ملػػا روفدػػـ كلوػػؾ وػػف  ػػيؿ تمبػػيل روو لكوػػر روو آوػػر كت ػػآيودل م)ػػك ه 
كر  يػػه كو دػػػل وػػل يت لبػػػا وػػي رووػػػت لـ رووتكبػػػل وػػف  ػػػيؿ روتأ يػػآ علػػػ  رووفػػلهيـ كرعلػػػلن روتػػػآ يملت 

كرف تمػػلآؿ رالق ػػل  كرالحلبػػيا مػػيف رالقػػ رآ  ػػلف آرئوػػل كبػػيظؿ  لػػا رو وليػػر روت ليويػػر كوػػلوؾ ، ميتدػػلوتث
قودول  ت آوت روت  كوكايل كرال ت رعلت قلف ت لؿ وف رهويه روآك  روو لـ ق  رو ولير روت ليوػر  قػلوو لـ 

هتوػلودـ رل يبػتليي هك رو لوؿ رو ئيب  كر بلب  قػ  روػآ ا كتفلعلػه وػي رولػيا ودػـ اػآر واػلا ر
 رف يحثدـ عل  روتف ي  مإعللئدـ روثله ق  روك ت روو لبا.

 اػلآه وحػلكالت تشػدآ روحلويػر روفتػ   رفـ(ص2117مىػطفي") ةفػبؼ" تػل   رو)ػآآ هػلر كقػ 
 هلر لكوكيلت ضوف مل زر و ل ل روت ليوير رو ولير رحتلت ك آ ، و رحله اويي ق  روت ليـ وتلكي 
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  لؽ ل يؽ عف ملوتغي  كللوؾ رووت لـ ش )يه اكر ا اويي تت لكؿ شلوله عوليه ملعتمل هل روتلكي 
 كرالآ رؾ ر آرن اكر ػا قيدػل تتفلعػؿ وت كعػه و مػ رت قيدػل يت ػ ت وت ػآآ  ت ليويػه وكر ػؼ كرعػآرآ

 (9 .    (كوتزف  لوؿ كمش ؿ و ل كروكاآرف
 رالبػت رتيايلت وػف روػ  رف رووكآيػكالت روت ليويػر ت ػآ    ػبئر ف م ي ول  -كتاآ  ر شل   ه ل 

 قػلووكآيكالت ، روػلرت  روفػ آم روػت لـ علػ  ت توآ روت  رو لل رم ز وف قد  رولرت  روت لـ ق  روحآيثر
 ال محي  ق ل رالت لف قلبفه عل  ت توآ   دل ويا رووتويز  كروت  كوكاير روت ليوير رول ؽ وف روت ليوير
 تػكق  ليضػل   دػل كو ػف  روبلم ر روكحآ  رت ل ه  مؿ    م  وليه كحآه وف ي ت ؿ رف رووت لـ يبتليي
 كروت زيػزرت ملوو لقئػلت رووت لوػيف تزكيػآ علػ  ،كي  ػز روت ليويػر كرووػلآ  رووػت لـ ميف ر يالم  روتفلعؿ
 روت لػيـ  ل)ػه م)ػفه كرووكآيػكالت روػلرت  روػت لـ يػكق  كمػلوؾ ، رووت لويف اويي يت مله رف يو ف روت 

 وػل قيػه يتػكرق  روػلم هػك روف ػلؿ قػلوت لـ ، وت لولر كت مكير  فبيه ميئر  لؽ  يؿ وف  وات لف كروت لـ
 -:يل 

 ت لػيـ لػ ؽ ملبػت آرـ كلوػؾ ولوػت لـ روػلرت  رو شػلل كت كعدػل، كت ظيودػل، ر هػآرؼ،  كضػك 
  ( ككرضحر و تلفر

 و ػ هودل ه روتو ي  وف رعل  ويوػلـ قػ  ر  ت لـ كلبلويا ل ؽ تلكي كت وف رهويه روآ ربه ق  
 روتغلاك   لهآرقدل تح يؽ رو  روت ليوير ملو ولير ولك)كؿ روحآيثر روت  كوكاير روكبلئؿ ملبت آرـ روللئ  
  ػيؿ وػف ر وثػؿ ر آرن روػ  ولك)ػكؿ روتيويػل تحفيػزك   رووت لوػيف مػيف روف آيػر روفػ كؽ وشػ له علػ 

قػت  رقػلؽ اآيػآه ولػت لـ روفػ آم روػلم يؤ ػآ علػ     كروت ليوػؿ رووكآيػك   ػيؿ وػف ولودػل   وشػلهآتدـ
ملو)ػػػك ه روتػػػ  تح ػػػؽ رالهػػػآرؼ  روت ليوػػػ  ضػػػ ك ه تػػػكقي  ظػػػ كؼ روػػػت لـ رالوثػػػؿ كربػػػت آرـ رووكآيػػػكؿ

  اكه مآ اه  مي ه.ورو

 د  س   ص م كل

 ييحظ ر ه رال رو يلضير روت مير والؿ ق  روت ليوير رو ولير تشدآه رولم رو مي  روت آـ وف ملو غـ
 رو وػكلـ( قػ  عػ ت- ر بػلكا رووتمػي  روشػ   علػ   رو يلضػير  ر  شػلر  لقػه رعتوػلآ ربػتو ر يه
 ولوت لوػيف ق ليػه وشػل  ه رآ   آكف ول وكلـ ع ت يتم ه ال مه وف ملوش   روو لـ ي كـ حي  روت ليـ
 وػه تبػ   ال رووػت لـ رف ، وػل روت لػيـ روت  كوكايػل قػ  روتلػك  وي يتينـ ال كهلر روت ليو  رووك ؼ ق 

  رال لملعػلت بػكم  فبػه قػ  ك تتػ ؾ  رو ؤيػر وػف رو ػلق  رو ػآ  كر تبػلا البػتي لا  ميػ ه ق )ػه
 يػؤآم ،ووػل رو يلضػير ولودػل رت روايػآ ر آرن علػ  روو لوػيف م ػت و آ ه عآـ رو  مل ضلقر  روملهتر
 روف آيػر روفػ كؽ قػ  تمػليف زيلآه ال ا رو  ،هلر ولوت لويف ملو بمر روودل رت ودله  للا ر تبلا رو 
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 روودػل رت وت لػيـ ر ثػ  ادػآ روػ  كرحتيلالتػه روو لػـ روكر ػي رو ػان وػف يزيػآ ووػل ، رووت لوػيف مػيف
 رووت لوؿ ر آرن رو  مدل ولك)كؿ و حله  ؿ  ت لف وحلكوه ق  و رحلدل رآ رؾ يبدؿ محي  كتمبيلدل
 رف"ـ(2002(كر  كف    زغلكؿ ب آ وحوآ" وف  ؿ يل   رو)آآ هلر ،كق  ولودل   كرو)حي  ر وثؿ
 روت ميػر  مػأغ رتي ت ػلن و تتغيػ  كرف المػآ  روت لػيـ قػ  رو ػ ت ( ووتم ػر – روت ليآيػر  روشػ   رول ي ر
 كتلميػه كرو فبػ  كروح  ػ  روابػو  رو وػك كو رحػؿ ر كضػلع وػي تالكمدػل كمضػ ك    روحآيثػر كلهػآرقدل
 .  رووت لويف رعآرآ ق  رو و  روتزريآ وحلالت
)انتاا   مWalk Jeffry"2007جٌفري.ي  ثلم المودٌوالت تناولت سابقه دراسات وهناك

 علمً( 

 ـ(ص2101)  ػػ عي  سػػب ي (3 ـ(2117)صئػػبضظ  ئػػبا| (12( ـ(2115 )  نجػػبصى ػػبـ,  (25)
 روت ليـ .( كروت  ر آت  تلئادـ عل  ربت آرـ رووكآيكالت ق  والؿ 1 ـ(2104 ئمدص  س يدص)(،6 

 "آ ربػه و دػل روت لػيـ قػ  رالوػ  روحلبػا ربػت آرـ ت لكوػت روتػ  روبػلم ر روآ ربػلت وػف رو آيػآ كه ػلؾ
 سػػب ي (8 ـ(2119د)ئبمػػ  ػػيمب ، Makasi , (26) (2006)Otheمكاسددً واخددرون

 ت لـ والؿ ق  رالو  روحلبا ربت آرـ عل  روآ ربلت هله  تلئج ر آت ك آ  (6 ـ(2101)"   عي 
 كتغيػ  رووت لوػيف كتح)ػيؿ روػت لـ وبػتكم ق  اكه م تحبف وحآك  علوه م)فه رو يلضير روت مير
 .   كروت لـ ولت ليـ روزو ير روفت   ك له رتالهلتدـ ق   يالم 

  ػيؿ وػف روت ليويػر ول وليػر  ميػ   ياػلم  آك  وػه رالوػ  روحلبػا رف    ػبئر ف  ميػكوػلوؾ ك 
 م ػت ت لػـ قػ  رو وميػكت  ربػت آرـ كرف رويػه روو آور روودل   اكر ا كرآ رؾ قدـ عل  رووت لـ وبلعآه
 كت)ك  رالآ رؾ عل  رو آ   وبتكم  قي عل  كروفلعلير ر  م  ر ث  وه ي كف  مول روللئ     ه ودل رت
 رو را ػر روتغليػر حػآك  روػ  يػؤآم ووػل و لبا كمش ؿ الرمه م)ك ه روودل ل وألآرن  روللوا كتل  
 ت ويػه وػي روودػل ل رالآرن هػلر قػ  روتحبػف حػآك  روػ  تػؤآم  ػآ كروتػ  روودػل ل ر آرن عوليػه رث ػلن

 آر ػؿ رولػلئ   و ػ ه ر بلبػير روودػل رت ت لػـ رف رومػلحثكف الحػظ ك آ. رو يلضر ودله روو  قير رواكر ا
 كعػ ت وفظيػل روودػل   مشػ   روو لػـ قيدػل ي كـ كروت  رو وكلـ وي رولفظ  روش   عل  ي توآ  رووآر ا
  ػآ ووػل  لولػه   ؤيػه رو وػكلـ  ؤيػه رك روشػ    روػم ت يتػلمي ال  ػآ روػلم رالوػ  م فبه ولودل    وكلـ
 م ػت لآرن علػ  يػؤث  كهػلر رو)ػحيحر ملول ي ػر روتلويػلرت وػلوؾ رو وػكلـ لآرن قػ  ض ؼ رو  يؤآم

هػله  راػ رن روػ  رومػلحثكف آعػ  ووػل رالعػآرآم روثػل   رو)ػؼ وتيويػل رولػلئ   و ػ ه ر بلبػير روودػل رت
 وف يو ف وتلك    كبيله رالو   روحلبا ملبت آرـيل مه رووكآيكؿ   رولم روآك  عل  روآ ربه ولت  ؼ

 و ػ ه ودػل ه روتو يػ  وػف رعلػ  ويوػلـ  آرن رالعػآرآم روثػل   تلويػلرت رو)ػؼ وبػتكم  قػي  يودػل
  .روللئ  
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 -  د  س : ىدؼ

ولت  ؼ عل  تأثي ه قػ   رالو  ملوحلبا  روت ليو ؿرووكآيك  لبلكا ملبت آرـ ت ليو  م  لوج م لن
تحبيف وبتكم ش ؿ لالآرن روف   وودػل ه روتو يػ  وػف رعلػ  ويوػلـ قػ  رو ػ   رولػلئ   وتلويػلرت رو)ػؼ 

 روثل   وف روحل ر روثل ير وف روت ليـ رالبلب  .

   د  س  ض ض

ير كروم آير ولواوكعر تكاآ ق كؽ آروه رح)لئيل ميف وتكبللت آ الت رو يلبلت رو ملير كرومي 
روتا يمير ق  ش ؿ رالآرن روف   وودل ه روتو ي  وف رعل  وألولـ ق  رو    روللئ     يآ روآ ربر( 

 و)لو  رو يلبلت روم آير.

 مجفمعص ةينوص  د  س 

كيشػػػتوؿ واتوػػػي روآ ربػػػر علػػػ  تلويػػػلرت رو)ػػػؼ روثػػػل   ملوحل ػػػه روثل يػػػه وػػػف روت لػػػيـ رالبلبػػػ  
-ـ2019رالعآرآيه رووشت  ه روتلم ه  آر ه  ليف روت ليوير موحلقظر  ف  روشيخ ول لـ موآ به  ش ت 

تلويػل  ،كروف)ػؿ  22ـ( كيشتوؿ واتوي روآ ربر عل  ثيثر ق)كؿ  روف)ؿ رالكؿ و كف وػف 2020
(  وػا 65تلويل  ملوؾ ي)م  راولو  واتوػي روآ ربػه   21تلويل ،كروف)ؿ روثلو  مه 22روثل   مه 
( ثيثػكف 30رو ي ه رالبلبيه ولآ ربه ملول ي ه رو وآيػه كعػآآهل   روملحثكف يل   ك آ ر تل كبتكف تلو

ر و دػػػـ روملحثك ػػػ( وػػػف روواتوػػػي رال)ػػػل . كو ػػػآ رتم ػػػت 46,15تلويػػػله كلوػػػؾ م بػػػمه وئكيػػػه  ػػػآ هل   
 رووكآيكؿ روت ليو  ملبت آرـ روحلبا رالو  .

ف آر ػؿ واتوػي روآ ربػه ك ػلـ  رو ي ػه ( بػت عشػ ه تلويػله وػ16م ػآآ      بئر ف  آ ربػت لفك 
روثمػػػػلت( ك  –رالبلبػػػػيه كلوػػػػؾ الاػػػػ رن روآ ربػػػػه رالبػػػػتليعيه كحبػػػػلا روو ػػػػلويت رو لويػػػػه  رو)ػػػػآؽ 

 ويبتول   رووبت آوه ق  روآ ربه

صمجبال ص  د  س :
عي ه وف تلويلرت رو)ؼ روثل   رالعآرآم موآ به  ش ت رالعآرآيػه روتلم ػه    مجبؿص     ي:ص-  الص

 . آر ه  ليف روت ليوير  وحلقظر  ف  روشيخ
 وآ به  ش ت رالعآرآيه رووشت  ه.  مجبؿص  مكبني:صص-ربنيبص

   مجبؿص  عمنيص:رب ربص:

تػػػـ راػػػ رن روآ ربػػػػه كتضػػػميؽ روم  ػػػػلوج روو تػػػ   قػػػ  روف)ػػػػؿ روػػػآو را رالكؿ وػػػػف رو ػػػلـ روآ ربػػػػ  
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 ـ(25/11/2019ـ(رو  22/9/2019ـ( ق  روفت ه روكر  ه ول ميف  2020 2019 

  ةد دصم  دص  م ب جوص  فج ي يو.

 كرشتولت عل  وليل :
 كبلئؿ اوي روميل لت.ركال : 

 واوي روميل لت رو ل)ه ملوآ ربه روحلويه رو  رالآكرت كروكبلئؿ روتلويه . روملحثكف ربت آ -

 :رآكرت روآالوه عل  و آؿ رو وك ك آ توثلت ق  رو يلبلت رالتيه -

 ملو اكع رو  تل يخ رووييآ ال  ا بف    م ص  عمني: - ل
 ب تيويت  مكربله ربت آتـ ادلز رو يبتلويت :ال  ا   ط ؿ: - ا
 ف لم رمكربله ويز     عف: -ـ 

 م لن روم  لوج روت ليو  ملبت آرـ رووكآيكالت روت ليويه ملوحلبا رالو . -

 ص- السفمب   ص  مسفخدمو:صص-ربنيبص:

رو ػ ه رولػلئ ه   يػآ روآ ربػه( ربتول ره ت ييـ ش ؿ رالآرن روف   وودل   روتو ي  وف لعل  وألولـ قػ  
مت)ويـ ربتول ه ت ييـ ش ؿ رالآرن روف   وودل   روتو ي  وف لعل  وألولـ ق  رو  ه روللئ ه         روملحثكف  لـ

 (1و قؽ 

ص ميب ةص  فم ي صمفص ةليص المبـص.  م بمال ص   لميوصالسفمب هصف ييـص كؿص الد  ص  فنيص
صىدؽص السفمب ة-أ

تـ ريالآ و لوؿ رو)آؽ ويبتول ه  رو ل)ه موبتكم ش ؿ رالآرن روف   وودػل  روتو ي  وػف لعلػ  
ـ كلوؾ محبلا 24/9/2019وألولـ   يآ روآ ربه( ملبت آرـ روو ل  ه رول قير ق  يكـ روثيثلن رووكرقؽ 

( بػت 16ر عل  كرو مي   ر آ   كتـ تلمي ر عل  عي ػه  كرودػل    يوه وتكبل  روف كؽ ميف رو مي  
 ( يكض  لوؾ1عش   تلويل  وف واتوي روآ ربه كوف  لـ  رو ي ه رالبلبيه كاآكؿ  

 (1جدول )
 داللة الفروق بٌن متوسطً االرباعً األعلى و االرباعً األدنى لبٌان معامل 

 مستوي األداء الفنً لمهارة التمرٌر من أعلً لألمام  )قٌد الدراسة(الصدق فً اختبارات 
ص16ن= 

 المهارة م
وحدة 
 القٌاس

 االرباعً األدنى
4ن=  

 االرباعً األعلى
4ن=  

فروق 
المتوسطا

 ت

 
 قٌمة ت

ع± س ع± س   

 7.26 2.15 1.35 4.06 1.35 3.02 درجة التمرٌر من اعلً لالمام 
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لرت آالور رح)لئير ميف وتكبل  رال مػلع  ر علػ  كرال مػلع  كاكآ ق كؽ ( 1 يكض  اآكؿ 
 يػػػآ   وودػػػل   روتو يػػػ  وػػػف لعلػػػ  وألوػػػلـر آرن روف ػػػ   شػػػ ؿ ر آ ػػػ  وميػػػلف و لوػػػؿ رو)ػػػآؽ قػػػ  وبػػػتكم

 .( وول يشي  رو  )آؽ رال تمل رت.05كلوؾ ع آ وبتكل و  كير   آ ربررو

ص-ر ب ص بسفمب ة:-ا
( ثيثػػر ليػػلـ كلوػػؾ قػػ  3متلميػػؽ رالبػػتول   ثػػـ رعػػلآ  روتلميػػؽ مفػػل ؽ زو ػػ    رومػػلحثكف  ػػلـ    
(بػت عشػ   تلويػل  ووثلػه و ي ػر 16ـ علػ  عي ػر عػآآهل 29/9/2019ـ  وػ  24/9/2019روفت   وف 

روآ ربر كو ف وف  لـ  رو ي ه رالبلبػير كلوػؾ وحبػلا و لوػؿ رال تمػلل مػيف آ اػلت  روتلميػؽ كرعػلآه 
 ( يكض  لوؾ2الآ ثملت رالبتول   كاآكؿ  روتلميؽ كوف ثـ ري

 (0جدول )

 معامل اإلرتباط بن التطبٌق األول والتطبٌق الثانى لبٌان معامل 

 الثبات فً اختبارات مستوي األداء الفنً لمهارة التمرٌر من أعلً لألمام  )قٌد الدراسة(

 16ن= 

 المتغٌرات م
وحدة 
 القٌاس

 التطبٌق الثانً التطبٌق االول
فروق 

 المتوسطات
معامل 
 االرتباط

 ع± س ع± س

  1.757 1.10  1.63  5.22  1.53  4.44 درجة االجمالً  .2

ص 1.482.ص(ص=15د  ي صةندصمسف بصم ن ي )ص*ليم ص ص  ج
( كاكآ ر تملل لك آالور رح)لئير ميف روتلميؽ رالكؿ كروتلميؽ روثل    رعػلآ  2يكض  اآكؿ   

 آ ربػه( يػآ رو   وودل   روتو ي  وػف لعلػ  وألوػلـ ر آرن روف   ش ؿ تلميؽ رال تمل ( ق  وتغي  وبتكم
 .( وول يشي  رو  ثملت تلؾ رال تمل رت05وآل عي ر روت  يف ع آ وبتكل و  كير  

ص نب ص    نبمجص  ف ليمي)  م دي ؿص  ف ليميص بسفخد ـص  ئبساص ال ي(
فئديػدصمئفػ يص    نػبمجص  ف ليمػيص بسػفخد ـص  م ديػ ؿص  ف ليمػيص ب ئبسػاص-  فئليؿصص)-  ال

ص- ال ي:
كر) ا رو لكرت ػحي  ر ه روال ا رالبلبػ  ملو وليػه روت ليويػه ي تم  تحآيآ رووحتكم وف رهـ 

كوح ؽ الهآرقه كتتوثؿ رو) كمه ق  ر تمل  روو لكولت روو  قيه كروتآ يملت روودل يػه روو تملػه مودػل ه 
روتو يػػ  وػػف رعلػػ  ويوػػلـ قػػ  رو ػػ ه رولػػلئ ه ك ػػلوؾ تحآيػػآ رووػػكرآ كرالآكرت رويزوػػه وتشػػغيؿ روم  ػػلوج 

ع آ تحآيػآ وحتػكم روم  ػلوج ملو آيػآ وػف روآ ربػلت  روملحثكف روحلبا رالو  ك آ ربت لفيو  عل  روت ل
 (2 ـ(2004،" رويف كآيي" (5 ـ(2002كروو راي كرومحك  رو لويه و دل "رز   حبف" 
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 -حت  يو ف رف ي كف رووحتكم:

 ي تمل ملالهآرؼ روو اك تح ي دل. -

 )لآ ل كو رعيل ولآ ه رو لويه. -

 كحلالت ك آ رت روتلويلرت .ييـز  م رت  -

 يح ؽ روتكرزف ميف روشوكويه كرو وؽ. -

 ي رع  روتآـ  ق  ع ت رازرنه. -
صص- فئديدصمئف يص    نبمجص  ف ليميص بسفخد ـص  ئبساص ال يص:ص   بئر فصلبـ

حي  رشتوؿ عل   ودل ه روتو ي  وف رعل  ويوػلـ، ،  مػله تل ي يػه ، م ػت رو كرعػآ رو ل ك يػه( 
وو ػػ   علػػ  تلويػػلرت رو)ػػؼ روثػػل   ملوحل ػػه روثل يػػه وػػف روت لػػيـ رالبلبػػ  لم ػػل ولوػػ دج كق ػػل ولوػػ دج ر

 (12روكزر م روو   وف كزر ه روت ميه كروت ليـ رو لص ملو    روللئ   . 
ص سل اص  فد يسص  مسفخدـ:صص -

 روت لـ رولرت  وف  يؿ رووكآيكؿ روت ليو  ملبت آرـ روحلبا رالو 

 نبمجص  ف ليمي   بـص فنفيإص    صص الطب  -

 التوزٌع الزمنً المحتوي م

 شهر ونصف مده تطبٌق البرنامج  .1

 ستة  اسابٌع عدد االسابٌع  .0

 وحده تعلٌمٌة مقسمه علً ستة اسابٌع عدد الوحدات  .3

 ستة دروس عدد الدروس  .4

 ق92 زمن الدرس  .5

صم ئلوص  فئشي :ص-ربنيب
صص-يفـصفئشي ص    نبمجص  ف ليميصمفصخالؿص  خط   ص الفيو:

ص ال  ي - متاويي راللل  رو ظ م و ؿ رووكضكعلت رالبلبيه رو ل)ه  روملحثكف :  لـ  خط ه
موحتكم روم  لوج روت ليو  ملبت آرـ روحلبا رالو  تل يخ ك شله رو  ه روللئ ه ،روودل رت 
رالبلبيه ،رالهآرؼ روبلك يه، و لكولت كو ل ؼ  ل)ه ملو  ه روللئ ه روتو ي  وف رعل  ويولـ 

ؿ رالليع عل  رو آيآ وف روو راي كروآ ربلت ، م ت رو كرعآ رو ل ك يه( كلوؾ وف  ي
 كرومحك  روت مكيه  كوكر ي شم ه روو لكولت روآكويه روت  ت لكوت هلر رووكضكعلت.
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ص - ص  ربنيو: متاويي عآآ  مي  وف رو)ك  روثلمته كرو بكولت روتكضيحيه  روملحثكف  لـ  خط ه
وو راي رو لويه رو ل)ه ملو  ه وت لكؿ ودل رت رو  ه روللئ ه   يآ روآ ربه( كلوؾ وف  يؿ ر

 .روللئ ه كوكر ي شم ه روو لكولت روآكويه

مت)ويـ رووكآيكالت رو ليويه ملبت آرـ م  لوج رومك مكي ت حي   روملحثكف  لـ  خط هص  رب روص:ص -
 لوت ملعآرآ و لل رو)فحلت روت ليويه روت  بيتضو ه  وحتكم روم  لوج روت ليو   كرو يفيه 

  ؿ ر بيلم   بدؿ تبتليي وف  يوه روتلويله روت  ؿ مح يه روت  بتظد  مدل مش

مت)ويـ وكآيكالت ت ليويه وودل رت رو  ه روللئ ه   يآ رومح ( وف  روملحثكف  لـ  خط هص      وص: -
 يؿ ت ظيـ روش رئ  محي  يشوؿ  ؿ وكآيكؿ ازنيف روازن رالكؿ يت لكؿ روو رحؿ روف يه، 

ت ليويه  ملو  ت روتكضيح  كملو)ك  روتكضيحيه كروفآيكهلت كروازن روثل   يت لكؿ رو لكرت رو
 رووكضحه ول ي ه رالآرن.

ص-م ئلوص  فجميع:ص-رب ربص

متاويي  ي وف رو )كص روت ليويه،كرو)ك  روثلمته،كرو بـك روتكضيحيه كو ػللي  روملحثكف  لـ
روفيػػآيك رو ل)ػػه مودػػل   روتو يػػ وف رعلػػ  وألوػػلـ قػػ  رو ػػ ه رولػػلئ ه   يػػآ روآ ربػػه( ، ثػػـ رآ لودػػل علػػ  

 -روحلبا رالو  ق  )ك  ش رئ  ق  م  لوج رومك مكي ت حت  تتـ و لواتدل ق  رالش لؿ رالتيه:
: رعآت عل  روك ؽ ق  ش ؿ بي ل يك روم  لوج روت ليو  عل   نيبؤيوص لنصص  ف ليمي  ى  هص  -

 روحلبا رالو  

رو آيآ وف رو)ك  روتكضيحيه م ؿ ودل ه عف ل يؽ روولب   روملحثكف :ربت آـ   ى  ص    سـ  -
 روضكئ  كرالبت ل ه موكر ي شم ه روو لكولت روآكويه 

لت قيآيك  ل)ه مودل ه روتو ي  وف لعل  وألولـ : كه  و للي كو لم بطعص   طب ص  فيدي  -
 ق  رو  ه روللئ ه   يآ روآ ربه(

ص-م ئلوص  فنظيـص:صص-    بص

روم  ػلوج روت ليوػ   ؿمت تيا روش رئ  كت بي دل كت ظيودل وف  يؿ ت)ك  علـ وشػ  روملحثكف  لـ
 :مت ظيـ روش رئ  ملبت آرـ م  لوج رومك مكي ت قيول يل  روملحثكف ك آ  لـ،  عل  روحلبا رالو 

ص ةلي - صمف ص  فم ي  كتحتكم عل   مله تل ي يه ك م ت رو كرعآ رو ل ك يه   ألمبـ ميب ه
رالآرن روف   كم ت  ؿكع ت تكضيح  ولودل ه كش ،  (؟رو ل)ه ق  )ك ه  هؿ ت لو 

 رو)ك  روتكضيحيه كروفيآيك روت ليو  .

 - الخ  ح:م ئلوصص-خبمسبإص

مكضػػػي راللػػػل  روومػػػآئ  ولوحتػػػكم روت ليوػػػ  وػػػف  ػػػيؿ ت ظػػػيـ رووحتػػػكم رو ػػػلص  رومػػػلحثكف  ػػػلـ
ملوودل ه عل  ربلكر ر وآواه وف  يودل يتـ ربت شلؼ روو لكولت كرووكضكعلت روو تلفه وػف  ػيؿ 
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ثػـ  م ػ ت رالبػلكر ه رو ل)ػه ملوودػل ه علػ  شلشػه رو ػ ت رومػلحثكف  لـروش رئ  رووكضكعه ، حي  
  ػػلـ ت ػػـك مو ل شػػه رومحػػ  روػػلم وػػف  يوػػه يتح ػػؽ روػػت لـ روػػلرت  ثػػـ م ػػآ لوػػؾ يػػتـ عػػ ت روشػػ رئ  ثػػـ

مت )ػػيص وػػآه زو يػػه وت ػػـك  ػػؿ تلويػػله موشػػلهآه رووكآيػػكؿ روت ليوػػ  علػػ  ادػػلز روحلبػػا  رومػػلحثكف
 رالو  رو لص مدل .

صم ئلوص  ف  يـ:-سبدسبص

 - يؿ: مت كيـ روم  لوج روت ليو   وف روملحثكف  لـ

 ربتول ه ت ييـ ش ؿ رالآرن روف   -
صم ئلوص  فف يؿ:ص-سب  بإص

هػػ  روو حلػػه رو دلئيػػه م ػػآ رتوػػلـ قحػػص روم  ػػلوج روت ليوػػ  علػػ  روحلبػػا رالوػػ  كت ييوػػه كت  يػػ  
 وآم قلعليته ك)يحيته ق  تح يؽ رالهآرؼ روت ليويه .

ص  د  سوص السفطالةيو:

ص-  د  سوص السفطالةيوص ال  ي:

روثملت(   -مإا رن روآ ربه رالبتليعيه رالكو  الا رن روو لويت رو لويه  رو)آؽ روملحثكف  لـ
ـ روػ  24/9/2019 بتول ه ت يػيـ شػ ؿ رالآرن روف ػ  وودػل ه روتو يػ وف رعلػ  ويوػلـ كلوػؾ وػف روفتػ ه 

 ـ.29/9/2019
ص-  د  سوص السفطالةيوص  ربنيو:

( بػت 16روت ليو  ملبت آرـ روحلبا رالوػ  علػ    متلميؽ م ت لازرن رووكآيكؿ روملحثكف  لـ
عشػػػػ ه تلويػػػػله   ي ػػػػه ربػػػػتليعيه وػػػػف واتوػػػػي روآ ربػػػػر ك ػػػػلـ  عي ػػػػه روآ ربػػػػر رالبلبػػػػيه  كلوػػػػؾ وػػػػف 

 ـ ولت  ؼ عل  ول يل :8/10/2019ـ رو  3/10/2019

 وآم و لبمه رووكآيكؿ رووبت آـ و آ رت روتلويلرت . -

 وه وت فيل روم  لوج.روتأ آ وف تكقي  اويي رالو ل يلت رويز  -
ص  د  سوص السبسيوص:

مو لملػػػه تلويػػػلرت روواوكعػػػه روتا يمػػػه مو وػػػؿ وادػػػز مػػػلادزه  وميػػػكت  ملووآ بػػػه  رومػػػلحثكف  ػػػلـ
 ـ20/11/2019ـ رو  16/10/2019وتلميؽ روم  لوج روت ليو  كلوؾ وف روفت ه 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

 
 -   يبسص    لي: -0

 -وتغي رت روآ ربه رالتيه:عل  روواوكعه روتا يميه ق   تـ ت فيل رو يلا رو مل 

ـ رو  3/10/2019وودل   روتو ي وف رعل  ويولـ كلوؾ وف استماره تقٌٌم شكل االداء الفنً  -
 ـ9/10/2019

ص- ج   ص  فج  و: -2
متلميػػػؽ روم  ػػػلوج روت ليوػػػ  علػػػ  تلويػػػلرت روواوكعػػػه روتا يميػػػه كلوػػػؾ وػػػف  ػػػيؿ  رومػػػلحثكف  ػػػلـ

متحآيػػػآ يػػػـك قػػػ  رالبػػػمكع ويوت ػػػلن ملوواوكعػػػه روتا يميػػػه  رومػػػلحثكف  ػػػلـروحلبػػػا رالوػػػ  ملووآ بػػػه ك ػػػآ 
 -عل  رو حك روتلو :(  2 ول هك وكض  ق  و قؽ  كتلميؽ روم  لوج روت ليو  ك آ تـ تش يؿ روآ ا 

 ؽ(.5رعولؿ  رآر يه    -
 ؽ(.30وشلهآه روم وايه  -
 ؽ(5رال ت لؿ رو  روول ا  -
 ؽ(.5رالحولن  -
 ؽ(.10رالعآرآ رومآ    -
 ؽ( .30 روازن روتلمي    -
 (5روازن رو تلو   -

ص-   يبسب ص   يني : -3
مإا رن رو يلبلت رومي ير قػ  رويػكـ روتػلو  و ػ ت  ػؿ اػزن وػف رووكآيػكؿ ولتل ػآ وػف  روملحثكف  لـ

 رت لف روتلويلرت ولوؾ روازن وف رووكآيكؿ وا ت لؿ رو  روازن روتلو .
ص-   يبسص    دي: -4

ت ليوػػ   رووكآيػػكؿ روت ليوػػ  ملبػػت آرـ روحلبػػا م ػػآ ر تدػػلن رووػػآه رووحػػآآه وتلميػػؽ روم  ػػلوج رو
 -ملا رن رو يلبلت روم آير ولواوكعه روتا يميه ق   ؿ وف رووتغي رت رالتيه: روملحثكف  لـرالو ( ، 

ربتول ه ت ييـ ش ؿ رالآرن روف   وودل   روتو ي  وف لعل  وألولـ كلوؾ يـك رالث يف رووكرقؽ  -
 ـ25/11/2019

ص-  مسفخدمو:  م ب جب ص الئىبؤيوص

متاويي رو تلئج مآ ه م آ رال تدلن وف تلميػؽ روم  ػلوج كت ظػيـ و لواتػه رالح)ػلئيه  روملحثكف  لـ
 -ملبت آرـ م  لوج روحـز رالح)لئيه رالتيه:
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 رووتكبل روحبلم  ا( -
 روكبيل   -
 +ع(-رال ح رؼ روو يل م  -
 روتفلل    -
  ؿ( و لوؿ رالوتكرن -
 ر تمل رت  ؼ( وآالور روف كؽ  -
 رال تملل  (.و لوؿ  -
 .( .ANOVAتحليؿ روتمليف   -
 (.LSDو  كير روف كؽ  ر تمل  ر ؿ ق ؽ و  كل  -
 رو بمر رووئكير -

صة ضص  نفبؤجص منبل فيبص:

  تلئادل ولت  ؼ عل  روآالوه رالح)لئيه عل  رو حك روتلو  : روملحثكفبتغ ؽ يبكؼ 

كروم آيه (  ولواوكعه روتا يميه ق  روآالوه رالح)لئيه ميف وتكبللت رو يلبلت  رو مليه كرومي يه  -
 وبتكم ش ؿ رالآرن روف   وودل ه روتو ي  وف رعل  ويولـ ق  رو  ه روللئ ه   يآ روآ ربه(.

 منبل وص  نفبؤج

كوف  ػيؿ  ق  ضكن رهآرؼ كق كت روآ ربه كوف كر ي روميل لت كرو تلئج روت  تـ روتك)ؿ رويدل
 -رو  و ل شه رو تلئج كتفبي هل  عل  رو حك رالت  : روملحثكف و لواتدل رح)لئيل تك)ؿ

 منبل وصصنفبؤجص  ف ض

رو ملير كرومي ير كروم آير( ق  شػ ؿ رالآرن روف ػ  تكاآ ق كؽ آروه رح)لئيل ميف وتكبل  رو يلا  
 . وودل ه روتو ي  وف رعل  ويولـ و)لو  رو يلبلت روم آير

 (3جدول )

الثالثة )القبلىة والبٌنىة والبعدىة( فً مهاره التمرٌر من اعلً  ( بٌن القٌاساتANOVAتحلٌل التباٌن )
 لالمام) قٌد الدراسة(

 مصدر التباٌن المتغٌرات
درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 الداللة قٌمة ف

ر 
رٌ

تم
 ال

ره
ها

م
ام

الم
 ل
ً

عل
 ا
ن
م

 

 الجزء التمهٌدي

 51.13 9.91 19.80 0 بٌن القٌاسات

   2.19 16.86 87 القٌاساتداخل  دال

     36.68 89 المجموع

 الجزء الرئٌسً
 133.54 30.35 64.71 0 بٌن القٌاسات

 دال
   2.04 01.28 87 داخل القٌاسات
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     85.79 89 المجموع

 الجزء الختامً

 87.67 6.62 13.02 0 بٌن القٌاسات

   2.28 6.55 87 داخل القٌاسات دال

     19.75 89 المجموع

 
 اجمالً

 081.85 108.41 056.81 0 بٌن القٌاسات

   2.46 39.64 87 داخل القٌاسات دال

     096.45 89 المجموع

ص3.05=صص1.15*ليم ص)ؼ(صم ن بصةندصمسف بصصص
(  ُي القُ س   الخالح  )القبلى  والبٌُى  والبادَ ( ولٍ ANOVA( والخ ص  تضلُى التب َي )6َتضش هي ردول )

هه رٍ التوزَز هي اعلٍ لاله م لاٌُ  الدراس ، ورلى  ولزوم هاٌىَل   لُي القُ سل   الخالحل  ولٍ روُلع القُ سل   لوهل رٍ 

  ) ف ( (  ، وهذٍ القلُن أ بلز هلي قُول 249.40نلٍ  09.96التوزَز هي اعلٍ لاله م، صُج  لغت قُو  ) ف ( ه   ُي )

 LSD( ، ولتضدَد الفلزوم  لُي القُ سل   الخالحل  ، تلن اسلتخدام اختبل ر أقلى ولزم هاٌلىٌ 0...الزدولُ  عٌد هستىٌ )

 يكض  لوؾ(  .وردول )

 ( 4جدول )
معنوٌة الفروق  بٌن القٌاسات الثالثة )القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة( فً مهاره التمرٌر من اعلً 

 LSDاختبار اقل فرق معنوى  لالمام قٌد الدراسة باستخدام

 القٌاسات المتغٌرات
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌاري

داللة الفروق بٌن 
قٌمة  المتوسطات

LSD 
 بعدى بٌنى قبلى

ام
الم

 ل
ً

عل
 ا
ن
 م

ٌر
مر

لت
 ا
ره

ها
م

 
الجزء 
 التمهٌدي

 *1.24 *2.96  2.43 1.09 قبلى

 2.28   2.41 0.06 بٌنى 2.03

    2.48 0.33 بعدى

الجزء 
 الرئٌسً

 *1.98 *1.58  2.49 1.48 قبلى

 *2.42   2.48 3.26 بٌنى 2.05

    2.51 3.47 بعدى

الجزء 
 الختامً

 *2.78 *2.85  2.15 1.25 قبلى

 *2.85   2.04 1.92 بٌنى 2.14

    2.38 1.83 بعدى
 

 اجمالً
 *3.84 *3.35  2.62 3.86 قبلى

 *2.49   2.76 7.01 بٌنى 2.35

    2.65 7.72 بعدى
ص

( رو ػلص مو  كيػر روفػ كؽ مػيف رو يلبػلت روثيثػر  رو ملػ  كرومي ػ  كروم ػآل( 4يتض  وف اآكؿ  
 .LSD يآ رومح  ملبت آرـ ر تمل  ر ؿ ق ؽ و  كل  ميب هص  فم ي صمفص ةليص المبـق  

تحبف رو يلا رومي ػ  عػف رو يػلا رو ملػ  مشػ ؿ و  ػكل . قػ  حػيف تحبػف رو يػلا روم ػآل عػف  
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رو ملػػ  كرومي ػػ  عػػآر رواػػزن روتوديػػآم  مشػػ ؿ و  ػػكل كلوػػؾ قػػ  ودػػل ه روتو يػػ  وػػف رعلػػ  ويوػػلـ رو يػػلا 
  يؿ رو يلبلت روثيثر .

ص
ص(0 كؿص)

ي شحص  ف  ؽصص يفص   يبسب ص  رالر ص)    لي ص    يني ص     دي (صضيصميب هص  فم ي صمفص ةليص
ص المبـصليدص  د  س 

 
(5جدول )  

بٌن القٌاسات الثالثة )القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة( فً مهاره التمرٌر من النسبة المئوٌة للفروق  
 اعلً لالمام قٌد الدراسة

 القٌاسات المتغٌرات
 النسبة المئوٌة للفروق بٌن المتوسطات

 بعدى بٌنى قبلى

مهاره التمرٌر من 
 اعلً لالمام

 الجزء التمهٌدي

 82.60 74.41  قبلى

 3.53    بٌنى

      بعدى

 الجزء الرئٌسً

 133.78 126.75  قبلى

 13.27    بٌنى

      بعدى

 الجزء الختامً

 74.08 82.95  قبلى

 44.73    بٌنى

      بعدى
 

 اجمالً
 99.48 86.78  قبلى

 6.8    بٌنى

      بعدى

( رو ػػلص ملو بػػمر رووئكيػػر ولفػػ كؽ  مػػيف رو يلبػػلت روثيثػػر  رو ملػػ  كرومي ػػ  5يتضػػ  وػػف اػػآكؿ  

 قبلً

 بٌنً

 بعدي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 اجمالً المهارة الجزء الختامً  الجزء الرئٌسً الجزء التمهٌدي

1.29 1.48 
1.05 

3.86 2.26 
3.06 

1.9 

7.21 

2.33 

3.47 

1.83 

7.7 

 بعدي بٌنً قبلً
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كروم ػآل( قػ  ودػل ه روتو يػ  وػف رعلػ  ويوػلـ  يػػآ روآ ربػر ، حيػ  تحبػف رو يلبػيف رو ملػ  كرومي ػ  قػػ  
% ( ، مي وػػل ت ركحػػت 106.75 -%74.41ودػػل ه روتو يػػ  وػػف رعلػػ  ويوػػلـ حيػػ  ت ركحػػت وػػل مػػيف  

مػيف رو يلبػيف رومي ػػ  كروم ػآم قػػ  ودػل ه روتو يػ  وػػف رعلػ  وألوػلـ حيػػ  ت ركحػت وػػل  بػمر روتحبػف وػػل 
% ( ، ك ت ركحت  بمر روتحبف ول ميف رو يلبػيف رو ملػ  كروم ػآم قػ  ودػل ه 44.73 -% 3.53ميف  

 و)لو  رو يلا روم آم.% ( 133.78 -% 74.28روتو ي  وف رعل  حي  ت ركحت ول ميف  

صمنبل وص  نفبؤج

( مػيف رو يلبػلت ANOVA( كرو لص متحليؿ روتمػليف  1( كروش ؿ روميل    3اآكؿ    وف  يؿ
روثيثػػر  رو مليػػػر كرومي يػػر كروم آيػػػر( قػػ  ودػػػل ه روتو يػػ  وػػػف رعلػػ  ويوػػػلـ و ي ػػر روآ ربػػػر ، كاػػكآ قػػػ كؽ 
   و  كير ميف رو يلبلت روثيثر ق  اويي رو يلبلت وودل ه روتو ي  وف رعلػ  ويوػلـ، حيػ  ملغػت  يوػر

(  ، كهػػله رو ػػيـ ل مػػ  وػػف  يوػػر   ؼ ( رواآكويػػر ع ػػآ وبػػتكم  281.85 وػػ   51.13ؼ ( وػػل مػػيف  
كاػآكؿ  LSD( ، كوتحآيآ روف كؽ ميف رو يلبلت روثيثر ، تـ ربت آرـ ر تمل  ل ؿ قػ ؽ و  ػكم 0.05 
 ه روتو يػ  وػػف  مو  كيػر روفػػ كؽ مػيف رو يلبػػلت روثيثػر  رو مليػػر كرومي يػر كروم آيػػر( قػ  ودػػل رو ػلص(  4 

 .LSDرعل  ويولـ  يآ روآ ربر ملبت آرـ ر تمل  ر ؿ ق ؽ و  كل 

قػ  حػيف تحبػف رو يػلا روم ػآل عػف  ،تحبف رو يلا رومي ػ  عػف رو يػلا رو ملػ  مشػ ؿ و  ػكل  
رو يػػلا رو ملػػ  كرومي ػػ  عػػآر رواػػزن روتوديػػآم  مشػػ ؿ و  ػػكل كلوػػؾ قػػ  ودػػل ه روتو يػػ  وػػف رعلػػ  ويوػػلـ 

 روثيثر .  يؿ رو يلبلت

هػػلر روت ػػآـ قػ  وبػػتكم رالآرن روف ػػ  وودػل ه روتو يػػ  وػػف رعلػ  ويوػػلـ روػػلم لػػ ر     ػػبئر ف ػزك ي
عل  روواوكعه روتا يميه رو  رف ربلكا رووكآيػكؿ روت ليوػ  ملبػت آرـ روحلبػا رالوػ   ي ػلآم مو رعػله 
روفػػػ كؽ روف آيػػػه مػػػيف رووت لوػػػيف كو ل  ػػػػه وبػػػتكم رووػػػت لـ م آ رتػػػه رولرتيػػػػه كرو وػػػؿ تل لئيػػػل قػػػي ي)ػػػػيمه 

 ملالحملل ع آ رو وؿ وي لكم رووبتكيلت رال  م .

 وػػل رف ربػػتو ر يه روتغليػػه رو را ػػه روو تملػػه م ػػؿ  لػػكه وػػف  لػػكرت رالآرن يبػػلعآ علػػ  زيػػلآه 
 رحتولالت رو ال  كق  روك ت  فبه ي لؿ وف رحتولالت روفشؿ كرو ثك  عل  تح يؽ رالهآرؼ.

يميػػه روػػ  رف م  ػػلوج رووكآيػػكؿ روت ليوػػ  بػػما ت ػػآـ رقػػ رآ روواوكعػػه روتا      ػػبئر ف ػػزك ي وػػل 
ملبت آرـ روحلبا رالو  يبلعآ عل  ت تيا روولآه رو لويه ق  رولر  ه  ول يبلعآ عل  روتحليػؿ رو  لػ  
ولح  ه ووػل يبػدؿ عوليػه ربػت الع كتػل   روو لكوػلت روو  قيػه كروح  يػه رو ل)ػه ملوودػل ه وػ ه ر ػ م 

 ع آ روحلاه رويدل .

رو  رف روكبلئؿ روو ئيه ت وؿ عل  تحبيف قدـ كت ويه   يـصمئمدصمئسف كق  هلر رو)آآ تشي 
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 (4  آ رته كوبلعآته عل  تحبيف رآرئه روح      
روت آـ ق  وبتكم ش ؿ رالآرن روف   وودػل ه روتو يػ  وػف رعلػ  ويوػلـ قػ  رو ػ ه     بئر ف  زكيك 

ملبػػػػت آرـ     رووكآيػػػػكؿ روت ليوػػػػرولػػػػلئ ه   يػػػػآ روآ ربػػػػه( روػػػػ  وػػػػآم رهويػػػػه ربػػػػت آرـ روم  ػػػػلوج روت ليو
روحلبا رالو ( ق  رو وليه روت ليويه حي  ر تل  ولوت لويف ملف ياآك ول يت لبا وي  آ رتدـ كي ليدـ 
روت)ك  روح    رو)حي  ولو رحؿ روف يه ولودػل     يػآ روآ ربػه( حيػ  ي ػآودل وػف  ػيؿ  ؤيػه كرضػحه 

 روو لكولت روآكويه  رال ت  ت(وف تغليه  را ه كك ت  لق  ملالضلقه رو  ول يكق ه رومح  ق  شم ه 

روػػػ  رف روتغليػػػه (صـ2110")  خػػػ  ف"مئمػػػدصعغلػػػ ؿ"،صكيتفػػػؽ لوػػػؾ وػػػي وػػػل رشػػػل  رويػػػه  ػػػؿ وػػػف 
رو را ػػه تكضػػ  وكرضػػي رو لػػل قت)ػػححه كت آوػػه  حػػك رالقضػػؿ ووػػل يػػؤآم قػػ  رو دليػػه روػػ  روك)ػػكؿ 

 يلضػػيه ، وػػل ر ػػآكر علػػ  رف ربػػت آرـ مػػلووت لـ روػػ  ر )ػػ  آ اػػه راػػلآه قػػ  ت لػػيـ ودػػل رت رال شػػله رو
ت  كوكايل م لن كتلكي  روت)ك  روح    ع آ رووت لـ كروت  تؤآم رو  تحبف وكر)فلت رالآرن كت بيخ 

 (9 ول ي تبمه رووت لـ رث لن ت لـ ودل رت رال شله رو يلضيه
هػػلر روت ػػآـ روػػلم لػػ ل علػػ  تلويػػلرت روواوكعػػه روتا يميػػه روػػ  كاػػكآ رووتغيػػ      ػػبئر ف ػػزك يك 

ملوحلبػا رالوػ  (حيػ   ػلف وػه تػلثي    روتا يم  رولم يتوثؿ ق  روم  لوج روت ليوػ   رووكآيػكؿ روت ليوػ
( حيػ  تشػي   بػمه روتحبػف تتضػ  رريالم  عل  تحبف وبتكم ش ؿ رالآرن روف   ولودل     يآ روآ رب

( رو ػػلص ملو بػػمر رووئكيػػر ولفػػ كؽ  مػػيف رو يلبػػلت روثيثػػر  رو مليػػر كرومي يػػر كروم آيػػر( قػػ  3 وػف اػػآكؿ 
ودػػل ه روتو يػػ  وػػف رعلػػ  ويوػػلـ  يػػآ روآ ربػػه ، حيػػ  تحبػػف رو يلبػػيف رو ملػػ  كرومي ػػ  ت ركحػػت وػػل مػػيف 

مػػيف % ( ، مي وػل ت ركحػت  بػػمر روتحبػف وػل مػػيف رو يلبػيف رومي ػ  كروم ػػآم وػل 106.75 -74.41% 
 3.53 %- 44.73 ) % 

كهػػػػلر روتحبػػػػف يػػػػآؿ علػػػػ  وػػػػآم قلعليػػػػػه روم  ػػػػلوج روت ليوػػػػ  كوبػػػػلعآته ولوت لوػػػػيف ملالحتفػػػػػلظ 
ملوو لكوػػلت ووػػآه لكيلػػه مل ي ػػه مبػػيله كوشػػك ه وػػف  ػػيؿ رو)ػػك  روتكضػػيحيه كروفيػػآيك روتكضػػيح  

روػػلم  ( رال ت  ػػت هوو رحػػؿ رالآرن.كوػػل يل مػػه آك  رومحػػ  عػػف روو لكوػػلت قػػ  شػػم ه روو لكوػػلت روآكويػػ
 يؤ آ لرتيه رووت لويف كت بيخ وشل  ته روف لوه ق  رو وليه روت ليويه 

سػػػػػ دصئمػػػػػبدص  جميلػػػػػيص(، 6 ـ(2101سػػػػػب يص  ػػػػػ عي ) ػػػػػؿ وػػػػػف  ركيتفػػػػػؽ قػػػػػ  هػػػػػله روآ ربػػػػػ 
( حيػػ  1 ـ(2104 ئمػػدص  جلمػػو)(،11 ـ(2102نيفػػيفصمىػػطفيص ئمػػدص   ػػبمي)(، 7 ـ(2100)

كآيػػػكالت روت ليويػػػه ملوحلبػػػا رالوػػػ  ودػػػل تػػػأثي ر ق ػػػلال قػػػ  تحبػػػف ر ػػػآت  تػػػلئادـ علػػػ  رف ربػػػت آرـ روو
 وبتكم رالآرن روودل م كش ؿ رالآرن روف   

 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

كمػػلوؾ يتح ػػؽ روفػػ ت روػػلم يػػ ص علػػ " تكاػػآ قػػ كؽ آروػػه رح)ػػلئيل مػػيف وتكبػػللت رو يلبػػلت 
 يػػ  وػػف رعلػػ  رو مليػػر كرومي يػػر كروم آيػػر ولواوكعػػه روتا يميػػر قػػ  وبػػتكم شػػ ؿ رالآرن روف ػػ  وودػػل ه روتو

 ويولـ ق  رو  ه روللئ ه 
ص السفخالىب :

 ق  حآكآ رهآرؼ كق كت روآ ربه كرو تلئج روت  تـ روتك)ؿ رويدل يو ف ربت يص ول يل  

روم  لوج روت ليو  ملبت آرـ رووكآيكؿ روت ليو  ملوحلبا رالو  بلهـ مل ي ه ريالميػه قػ  تحبػف  -
روتا يميػه قػ  ت لػـ  ودػل ه روتو يػ  وػف رعلػ  وألوػلـ وبتكم ش ؿ رالآرن روف ػ  القػ رآ روواوكعػه 

قػػػ  رو ػػػ ه رولػػػلئ ه   يػػػآ روآ ربػػػه( وتلويػػػلرت رو)ػػػؼ روثػػػل   رالعػػػآرآم موآ بػػػه  شػػػ ت رالعآرآيػػػر 
 رووشت  ر
ص  ف ىيب ص:

 -مول يل : روملحثكفك)  ي  ضكن  تلئج كربت ي)لت روآ ربه ق

روت ليويػػه ووػػل وػػه آك  ق ػػلؿ  قػػ  ت لػػـ  ضػػ ك ه تلميػػؽ روم  ػػلوج روت ليوػػ  ملبػػت آرـ رووكآيػػكالت .1
 م ت ودل رت رو  ه روللئ ه   يآ روآ ربه( عل  تلويلرت روحل ه روثل يه وف روت ليـ رالبلب .

ضػػػ ك ه تزكيػػػآ رو ػػػلئويف علػػػ  رو وليػػػه روت ليويػػػه مم  ػػػلوج ت ليوػػػ  ملبػػػت آرـ رووكآيػػػكؿ روت ليوػػػ   .2
 ملوحلبا رالو  وت لـ ودل رت رو  ه روللئ ه.

ؽ اآيػػآه ولػػت لـ روفػػ آم روػػلم يؤ ػػآ علػػ  ضػػ ك ه تػػكقي  ظػػ كؼ روػػت لـ رالوثػػؿ كربػػت آرـ قػػت  رقػػل .3
 رووكآيكالت روت ليويه ملو)ك ه روت  تح ؽ رالهآرؼ روو اكه مآ اه  مي ه.

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
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ص  م  جع
ص:     ي ص  م  جػػػػع:صأ الإص

ص ئمدصة دص  ففػبحص  جلمػوص .0
ص(ـ2104)

ملبػػت آرـ روحلبػػا رالوػػ  علػػ  تػػلثي  رووكآيػػكالت روت ليويػػه ص:
تحبػػػيف وبػػػتكم رآرن م ػػػت روودػػػل رت رالبلبػػػيه قػػػ   ػػػ ه 

صرو آـ الو ه ل لل  بلوه ولابتي  غي  و شك ه.
ص  ػػػػػػػػػػيفص ديػػػػػػػػػػعصضػػػػػػػػػػ حص .2

صـ(2114)
ربػػػػػا تػػػػػآ يا رو ػػػػػ ه رولػػػػػلئ ه ول لشػػػػػئيف ،و شػػػػػله روو ػػػػػل ؼ ص:

ص.رالب  آ يه 
ص ئػػػػػػػػباص ئمػػػػػػػػدصئػػػػػػػػبضظص .3

ص(ـ2117)
رووكآيكالت علػ  ت لػـ م ػت  تلثي  م  لوج و ت   ملبت آرـص:

ت لروودل رت روح  يه روو  مه ق   رواوملز رالي لع  ولللومػ
 ليػػػػه روت ميػػػػه رو يلضػػػػيه ملالب  آ يه، بػػػػلوه  آ تػػػػك ره غيػػػػ  
ص.و شك ه ، ليه روت ميه رو يلضيه ولم لت الو ه رالب  آ يه

ص يػػػػػػػػػـصمئمػػػػػػػػػدصئسػػػػػػػػػفص .4
ص(ـ0995)

رآرن  تػػػلثي  ربػػػت آرـ م ػػػت روكبػػػلئؿ روو ئيػػػه علػػػ  وبػػػتكمص:
م ػػػت روكثمػػػلت قػػػ  روتو ي ػػػلت روحآيثػػػه ، بػػػلوه ولابػػػتي  
،  ، ليػػػه روت ميػػػه رو يلضػػػيه ولم ػػػلت الو ػػػه حلػػػكرف ،رو ػػػله ه

ص.(41 
صعكػػػػػػػػيصمئمػػػػػػػػدصئسػػػػػػػػفص .5

ص(ـ2111)
لت ػػػ  رو ػػ ه رولػػلئ ه :ت  يػػلت حآيثػػػه قػػ  روت لػػيـ كروتػػآ يا وص:

ص.روف   رو  م  ،رالب  آ يه 
صسػػػػػػب يصسػػػػػػبميص  ػػػػػػ عي ص .6

ص(ـ2101)
م  ػػلوج ت ليوػػ  و تػػ   ملبػػت آرـ رووكآيػػكالت روت ليويػػه قػػ  ص:

ضػػػػكن روتحليػػػػؿ رو يفػػػػ   كتػػػػلثي ه قػػػػ  م ػػػػت اكر ػػػػا ت لػػػػـ 
و شك ه ، ليه  ودل رت روكثا روثيث ، بلوه ولابتي  غي  

صروت مير رو يلضمه،الو ه ل لل.
صسػػػػػػ دصئمػػػػػػبدص  جميلػػػػػػيص .7

ص(ـ2100)
رو ػػػػػآ رت تػػػػلثي  رووكآيػػػػػكالت روت ليويػػػػه قػػػػػ  تلػػػػكي  م ػػػػػت ص:

رومآ يػػػػػػه كروودل يػػػػػػػه مػػػػػػلو  ه رولػػػػػػػلئ ه والػػػػػػه علػػػػػػػـك روت ميػػػػػػػه 
ميػػػػػػه رو يلضػػػػػػيه م ليػػػػػػه روت   3،رو ػػػػػػآآ 4رو يلضػػػػػػيه /رووالػػػػػػآ
ص   .ولم يف،الو ه مغآرآ

 ػػػػػػيمب صىػػػػػػبدؽصئبمػػػػػػدصص .8
ص(ـ2119)ص    ىيـ

م  ػػػػلوج ت ليوػػػػ  و تػػػػ   ملبػػػػت آرـ روكبػػػػلئل قلئ ػػػػه روبػػػػ عه ص:
 روديمػػػػػ  ويػػػػػآيل(كتلثي ه قػػػػػ   اكر ػػػػػا  ت لػػػػػـ ودػػػػػل ه روكثػػػػػا 

رولكيػػػػػؿ وتلويػػػػػلرت روحل ػػػػػه روثل يػػػػػه وػػػػػف روت لػػػػػيـ رالبلبػػػػػ    
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" بػػػػػػػػػػػػلوه ولابػػػػػػػػػػػػتي  غيػػػػػػػػػػػػ  و شػػػػػػػػػػػػك ه ، ليػػػػػػػػػػػػه روت ميػػػػػػػػػػػػه 
ص.رو يلضيه،الو ه ل لل

ص،مئمػػػػػدصسػػػػػ دصعغلػػػػػ ؿصص .9
صئلمػػيص  ػػ صى جػػو،صص مكػػبـ 
صىػػبنيصسػػ يدصة ػػدص  مػػن ـ

ص(ـ2110)

ت  كوكايػػػل روت لػػػيـ كربػػػلويمدل قػػػ  روت ميػػػه رو يلضػػػيه ،و  ػػػز ص:
 .(50 ،  رو تلا ول ش  ،رو له ه

صةفػػبؼصةرمػػبفصصمىػػطفيص .01
ص(ـ2117)

لػػػػ ؽ روتػػػػآ يا قػػػػ  روت ميػػػػه رو يلضػػػػيه ،آر  روكقػػػػلن  وػػػػآ يل ص:
 . (60 ،  وللملعه كرو ش  ،رالب  آ يه

صنيفػػيفصمىػػطفيص   ػػبميص .00
ص(ـ2102)

ق لويػػػه ربػػػت آرـ ربػػػلكا رووكآيػػػػكالت روت ليويػػػه علػػػ  ت لػػػػـ ص:
م ػػػػت روودػػػػل رت روداكويػػػػه قػػػػ   ػػػػ ه رويػػػػآ وللومػػػػلت  ليػػػػه 
روت ميػػػػه رو يلضػػػػيه ،  بػػػػلوه ولابػػػػتي  غيػػػػ  و شػػػػك ه ، ليػػػػه 

 روت ميه رو يلضيه ولم لت ،الو ه رالب  آ يه.
صى ػػػػػػبـصمئمػػػػػػدص  نجػػػػػػب ص .02

ص(ـ2115)
رووكآيػػكالت روت ليويػػه قػػ  ت لػػـ ودػػل رت رو فػػز قتحػػل  قلعليػػهص:

عل  ح)لف رو فز وآم ليا ش مه روت ليـ ،مح  و شك  
 روواله رو لويه م ليه روت ميه رو يلضيه الو ه ل لل.

ص ع  هص  ف  يػػػػػػػوص   ف لػػػػػػػيـص .03
ص(ـ2101)

وػػػػػػػػػ دج روت ميػػػػػػػػػه رو يلضػػػػػػػػػيه ولو حلػػػػػػػػػه رالعآرآيػػػػػػػػػه،روو لهج ص:
 .(200 ،  كرو تا،رو له ه

 ثبَٛب : انًطاخــــغ األخُبٛــت:

14.  jeffrey walker 
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: an in vestigation of the effective 

video dise moteor skill ass essment 

training module,university of 

Virginia(0246).p. 

15.  Makasci,k (2006) : Effects of in teractive, computer 

Based ,cd rom instructional on 

imporving psycloment on skill 

Analysis Ability of soccer skils 
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د  س صفئليلي ص تمكبنب ص  ألسب ياص   خدمب ص  فس ي ي ص لييؤب ص   من آ ص
  ألعى ي ص منط  ص  دليلي    يبشي ص ب م بىدص

 

 

ص
صم دمػػػػػ ص م كل ص   ئثص:

ل)ػػػمحت رو يلضػػػر )ػػػ لعر قػػػ  علوو ػػػل روو ل)ػػػ  وػػػف لمػػػ ز رو  ػػػلئز روتػػػ  ي ػػػكـ عليدػػػل رو وػػػك 
رال ت)لآم كروتلك  رالاتولع ، ك آ ر ت لت وف وا آ هكرير ولت كي  عف رو فا كروتوتي مم ير كابـ 

 ػلئـ ملرتػه، حيػ  تحكوػت هكريػر ر وػا  وػ  )ػ لعر رويػـك كرووبػت مؿ، ك ػآ بليـ  و   لػلع رحت رقػ  
لآل تلػػك  روواػػلؿ رو يلضػػ   وػػ  تكبػػي رووػػآف كروضػػكرح  مبػػما  يػػلـ روو شػػ ت رو يلضػػير روضػػ ور 
كروتػػػػ  تضػػػػـ رو آيػػػػآ وػػػػف روو شػػػػ ت روف عيػػػػر  )ػػػػلالت رالاتولعػػػػلت كرول ػػػػلنرت كروو ر ػػػػز كروويعػػػػا 

  رالبػػػتثول  رو يلضػػػ  تػػػآ   يػػػ رآرت  ميػػػ   كتػػػ   ا علػػػ  رو شػػػلل رووت كعػػػر، كروتػػػ  تػػػآ ؿ  لدػػػل قػػػ
 رو يلض  مش ؿ علـ.

كتب    آر رت روو ش ت رو يلضير  و  ت آيـ لقضؿ رو آولت كتح يؽ لهآرقدل ويا عل  
رووبتكل رووحل  ق ل كرت ول عل  رووبتكل روآكو  ليضل حي  لف ت ظيـ روملكالت رووحلير وـ ي آ هك 

كرووؤببلت ، كت آ روو ش ت رو يلضير ه  روت  ت  ا و ل ر روآكور عل   ل )  لوك  روديئلت
رووبتكل روآكو  كوؤش   كل  ظدل  وآل  آ   روآكور عل  ت ظيـ روملكالت كر حآر  رو يلضير 
رو لووير، كو آ لآل عآـ  آ   م ت روو ش ت رو يلضير عل  وبلي     ا روتلك  رو لو  

 وش يت حلوت آكف رالبتفلآ  و دل عل  روكاه ر وثؿ.كروت  كوكا   و  كاكآ ع ملت ك 
كي تم  روتبكيؽ رو يلض  لرت رو )لئص روو ي ر يا ؿ روو تج رو يلض  ق يآرن وف  كعه، 

  ول لف ه لؾ م ت رو كرح  روت  تا ؿ رو يلضر و تج ي تلؼ عف مل   رومضلئي كرو آولت. 
 12 :35) 

 .خبيؼت كفط انشٛد -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -اؼخبش ٔضئٛػ لؽى االزاضة انطٚبظٛت  *

 .خبيؼت انًُصٕضة -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت    -اؼخبش ٔضئٛػ لؽى االزاضة انطٚبظٛت  **

 .خبيؼت كفط انشٛد -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -مؽى االزاضة انطٚبظٛت ببحث ب ***

 *صأ.د/صايمبفصأ  صض يخ 
 **صأ.د/صك يـصمئمدص  ئكيـ

 ***صئسيفصمنى  صأن  صمنى  

 6بحث رقم 
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يلضير كرو دضر رو يلضير كظد  روتبكيؽ رو يلض  رولم ي تم  وف لهـ آعلولت رووول بر رو  
ق  روميآ روو تلفر ك ل)رن ق  روآكؿ رو لوير روت  تحتلـ  و  هلر رووالؿ رووبتحآ  كهك روتبكيؽ 
رو يلض  وف لاؿ  دضتدل رو يلضير، حي  ل)محت رو يلضر وف ل م  ر عولؿ روتال ير، قد  

روميآ رووت آور ودل آك نر هلونل والالن وتبكيؽ ر آكرت كروو تالت كروملكالت رو يلضير  ول ل دل ق  
 كمل زنر ق  والالت رالبتثول  كرو م  روولآم.

كروف    رواكه ير ولوفدكـ روحآي  ولتبكيؽ ق  رووالؿ رو يلض  ت كـ عل  لبلا تلميؽ 
رول ؽ كر بلويا رو لور رووت آآ  كرووت كعر كروشلئ ر رالبت آرـ ق  والالت روحيل  رال ت)لآير 
كرالاتولعير، كو مكؿ روو ن ودله رو ؤير رو لور ال يحتلـ ه ل  و  حيثيلت تف)يلير كوبتفيضر وف 
لاؿ   ؿ لك  آ لؿ ر ق ل  روتبكي ير  و  رووالؿ رو يلض ، غي  لف روتبكيؽ رو يلض  ق  ضكن 

 تلؾ رو ؤير رو لور ول هك  ال عولير روتحوا و  ؿ رو لل رو لور ولتبكيؽ  و  رووالؿ رو يلض . 
 13 :11) 

روشملا كت تم  روو ش ت رو يلضير كحآ   آر ير موبتكل  آر   تتمي آيكرف علـ وآي ير 
كرو يلضر كت ي تحت ر ش رؼ رووملش  ووآي  رووآي ير كتشوؿ روول ا رو ئيب  كرو)لالت رووغلل  
كحولولت روبملحر كروويعا رووفتكحر ككحآ  رولا رو يلض  ك زؿ روشملا لك ق آؽ رو يلضييف 

ش كعلت روو لـ عل  ل ت ر بتلآ كرووش كعلت روولح ر مل بتلآ بكرن  ل ت هله روو ش ت لك روو
 (26: 25ق  و لف كرحآ لك ل ث  ق   للؽ رووحلقظر.  

كه  و ر ز  ش لع ت تمل لهآرقدل مفلبفر روآكور كلمي تدل راليآوكاير كتبتدآؼ  ش  
كربتي لا و تلؼ ر  شلر رو يلضير، كه   حآل ر  بلـ ر آر ير موآي يلت روشملا كرو يلضر، 

وير كروت ظيوير كر آر ير وف روادلز روكظيف  روو )ص كيتـ  آر تدل وف اويي روكاكه روف ير كروول
ولوؾ كرولم ي)آ    ر نر مت يي ه وف وآي  رووآي ير لم نل  بلكا روتكظيؼ روح كو ، كملوتلو  قد  

 ت ضي ولت ظيـ ر آر م ملوآكور.
كر زه  هك روديئر رو لوير ر بيوير رو م ل روت  ت كـ عل  حفظ روت ر  ر بيو  كآ ربته 
كتاليه ك ش ه، كتحوؿ لول ر رو بلور ر بيوير  و   ؿ روش كا، كت وؿ عل   ظدل  ح ي ر ر بيـ 
كلث ه ق  ت آـ رومش  ك    روحضل   ك فلور ر وف كرولوأ ي ر ك رحر رو فا و ؿ رو لا ق  روآ يل 

ملو فا ك ك  كرة   ، كت  يج علولن علوليف وتف ديف ق  روآيف ياو كف ميف ر يولف ملهلل كروث ر 
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رو ك ،  فلير علوير كعولير كود ير وتأ يآ رو)لر ميف روآيف كروحيل ، كرو مل ميف رو  يآ  كروبلكؾ، 
كتأهيؿ علوـ روآيف ولوشل  ر ق   ؿ لبملا رو شلل كر  تلـ كرو يلآ  كرو آك  روليمر،  ول يدتـ متكثيؽ 

ر بيوير كرو  مير كر ا مير كو  ه رو له  ، رو كرمل روث لقير كرو لوير وي روالو لت كروديئلت رو لوير 
واوي رومحك   -كيتمي  ئلبر رواودك ير ، كيشوؿ ر زه  روديئلت رةتير  رووالا ر عل  وألزه 

 (6روو لهآ ر زه ير(.   -الو ر ر زه   - آر   روث لقر كروم ك  ر بيوير  -ر بيوير 
 ش ت رو يلضير، كزيلآ  وتللملتدل  آ ل)م  يوثؿ وول ال شؾ قيه لف زيلآ  لعآرآ روديئلت كروو

عان عل  وكر آ روآكور وول يا لدل ت ل   وف عآـ رو آ   عل  تح يؽ رو فلير وتلؾ روديئلت 
رو يلضير كوحلكور آعودل ق  حآكآ رووتل  ق  ضكن رو لر رو وبير ولآكور، وول ي   ا عل  

ودآؼ ر بو  البت آرـ روتبكيؽ رو يلض  هك رووبتكل رو لـ ول يلضر وي ر  ل ق  رالعتمل  لف ر
  قي وبتكل رو يلضر كويا رو م  روولآم ق ل.

 ف روو ش ت رو يلضير ت ضي ق   ظلـ رال ت)لآ رووكاه ولبيل   عليه وف  مؿ روآكور 
كتح ودل روو  زير قيه قيول ي تص مأبلكا ر آر   ك ول روت ليل كقلبفته، كلم نل وفلبفر كرحتيلـ 

هك ول يؤث  عل   آر   روو ش ت كلبلكا ربت آرودل ق  رتاله روت ظيـ روح كو  وول ي كؽ روآكور، ك 
لي ر ربت آرـ روو شأ  رو يلضير ق  لغ رت و تلفر مول يفيآ رو يلضر روو) ير  دآؼ  آو ، 
ك لوؾ رالبتفلآ  وف روو ش ت مش ؿ يتفؽ وي روو فؽ عليدل، كعل  هلر قإف ر آر   رال ت)لآير 

رو يلضير ق  ضكن ول يتدل روولل ر ولآكور كق  ضكن ر آر   روح كوير روو  زير ي يآ  ولو ش ت
لي ر  آر   روو ش ت رو يلضير محي  تح ؽ لهآرقدل ول    موبتكل ر  شلر رو يلضير وف حي  

ل تح يؽ علئآ يغل  ت لفر  آر رتدل كي كآ ملوحلقز عل  رو لوليف مدل.  روتآ يا كروو لقبر كليضن
ـ وف ت آآ ر هآرؼ رووللكمر وف رووؤببلت رو يلضير ملوو ل ر رالزه ير كرووللكا ملو غ

و دل تح ي دل ، كملو غـ وف رتبلع كتمليف ر  شلر روكراا عليدل ت ظيودل،  ال لف و)لآ  توكيؿ 
رووؤببلت ال تف  محلالتدل روولوير كرويزور ول) ؼ عل  لوؾ ، كهلر ي    كاكآ عازرن ولويلن ق  

آ رووؤببلت رو يلضير مول يؤث  عل  تح ي دل  هآرقدل، لك عل  ر  ؿ يؤث  عل  وبتكل وكر  
ر  شلر كرو آولت روو آور كلوؾ  ف عولير روتبكيؽ ق  روو ل ر ر زه ير تتـ  لـ   للؽ روو ل ر 
كلوؾ عف ل يؽ م ت و آكميف ر  آير رو يلضير عل  رو غـ وف ت آآ رووشل يي رو يلضير ق  



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

ر رالزه ير كرووتوثلر ق  وش كع روليل ر رومآ ير وش كع رووكهكميف ق      رو آـ ك وش كع روو ل 
 رووكهكميف ق  رواوملز ك وش كع رووكهكميف ق  رو لا رو كم كعل  

رو غـ وف ت آآ تلؾ ر  شلر  ؿ ل دل ت ل   وف عازر ولويل وول يؤث  عل  تلميؽ تلؾ 
لؿ وتبكيؽ هله ر  شلر وف  يؿ روديئلت ك روو ش ت ر  شلر قيول م آ ولوؾ المآ وف قت  وا

رو يلضير رو ل)ر ملوو ل ر ر زه ير كلوؾ وضولف تح يؽ روتوكيؿ رولرت  ولديئلت، كهلر ول الحظر 
وف  يؿ عوله  و لـ مل زه  روش يؼ موحلقظر روآ دلير الحظ لف ه لؾ عاز ق   روملحثكف

تآر  ق  ظؿ لهآرؼ وت آآ  كوتملي ر كياا عليدل ت ظيـ رووكر آ روولآير، كلف رووؤببلت رو يلضير 
ل شلتدل كتكقي   آولت وت لولر ق  ظؿ   ص كرض  ق  و)لآ  توكيلدل كهلر ر و  يؤآل  و  
همكل وبتكل ر  شلر كرو آولت روو آور كق  م ت روحلالت يؤآل  و  ر  آرـ هله ر  شلر 

 كرو آولت.
آرو زيز بيوه، حبلـ حبف شحلته حبف كيؤ آ لوؾ  تلئج آ ربر  ؿ وف وحوآ عم

ـ(، حي  رشل ت رو   2000ـ(، كويآ لحوآ بلو  "  2008ـ( ، و تز عمآرواكرآ شيحه  2008 
رف ه لؾ م ت روو ك لت آر ؿ رووؤببلت تتوثؿ ق   لر روويزر ير روو ))ر ول)يل ر كر  شلر، 

ثول هل ويبتفلآ  وف رو لئآ روولآم كال يكاآ ربتفلآ  كربتغيؿ ايآ وف  و ل يلت رو)لالت كعآـ ربت
عوؿ آ ربر وتميف لك تكض   تلئادل بكرن مل يالا لك روبلا  آ لؿ  روملحثكفودل، كه ل يحلكؿ 

وكر آ ك ربتغيودل رالبتغيؿ ر وثؿ ولو لهآ ر زه ير مو ل ر روآ دلير عف ل يؽ كضي  لر 
ؼ روتبكي ير ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر و ت حر  آر   روديئلت كروو شأ  رو يلضير كق ل وألهآر

 روآ دلير. 
كف متحليؿ ر و ل لت كر بلويا كرو آولت روتبكي ير ولديئلت روملحثك كولوؾ بكؼ ي كـ 

 كروو ش ت رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر روآ دلير.
صىدؼص   ئث:

ئلت كروو ش ت يدآؼ رومح   و  تحليؿ ر و ل لت كر بلويا كرو آولت روتبكي ير ولدي
 رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر روآ دلير .

ص
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صفسب ال ص   ئثص:ص
 ول ر و ل لت رووتلحر وتبكيؽ روو ش ت رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر روآ دلير ؟ .1
ول ر بلويا كرو آولت روتبكي ير ولديئلت كروو شأ  رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر  .2

 روآ دلير؟
صمىطلئب ص   ئثص:صص

ـ( هػػ  ر آكرت كروتبػػدييت كروومػػل   كروويعػػا 2001ع قدػػل ع)ػػلـ مػػآكم    من ػػيةص   يبشػػي :ص
كر ادػػػػز  كروكبػػػػلئؿ روت ليويػػػػر روػػػػ  ال ػػػػا رو يػػػػلآرت رومشػػػػ ير روتػػػػ  تػػػػآي  روتبػػػػدييت مل  ػػػػر ق لوػػػػر 

 (37:24لو ر. 
 ػػه "عوليػػر ت)ػػويـ كت فيػػػل ( روتبػػكيؽ رو يلضػػػ  مأ2005ي ػػػ ؼ بػػ آ شػػلم     فسػػ يؽص   يبشػػيص:ص

ل شلر   تلـ كتب ي  كتػ كيج كروتكزيػي ولبػلي كرو ػآولت ك ر ق ػل  رو يلضػير  شػملع رحتيلاػلت لك 
 غمػػػػلت رووشػػػػا يف وػػػػي تح يػػػػؽ لهػػػػآرؼ روو ظوػػػػلت رو يلضػػػػير موػػػػل ال يت ػػػػل ت وػػػػي رو ػػػػيـ روت مكيػػػػر 

 (11:  13ول يلضر". 
آر يػػػػلن  هػػػػ   حػػػػآل  للعػػػػلت رو ػػػػآولت  منط ػػػػ ص العى يػػػػ ص)*(ص:ص روتلم ػػػػر ق يػػػػلن ووشػػػػي ر رالزهػػػػ  كرت

ووحلقظػػػلت روح ػػػـ رووحلػػػ  كتت ػػػل ت بػػػيولتدل كلهػػػآرقدل كر ت)ل)ػػػلتدل كق ػػػلن ولبيلبػػػر رو لوػػػر ولآكوػػػر 
صكرو كر يف روو ظور.  ت  يؼ  ا رئ ( .

ص:  سب     د سب ص
ـ(ص،ص  ن  ف،ص"خط صم ف ئ ص فس يؽص2109د  س صاسالـصسالم صسالم صا   ىيـص  خش يص) .1

كهػآقت ،روػ  " كضػي  لػػر ئ ػ ؽص   ةبيػ ص   يبشػي ص ينديػ ص  د جػ ص  ربنيػػ ص كػ ةص   ػدـص"،ص
و ت حر وتبكيؽ ح كؽ رو علير رو يلضير مأ آير روآ ار روثل ير و    رو آـ "  كربت آرـ رووػ دج 

( قػ آ ولآ ربػر 21( قػ آ مكر ػي  80علػ  عي ػر و ك ػه وػف   -لكا رووبح  ملالب -روك)ف 
رالبػػػػػتميلف  ػػػػػأآر  واوػػػػػػي  رومػػػػػلحثكف( ولآ ربػػػػػر ر بلبػػػػػير ،  كربػػػػػػت آـ 59رالبػػػػػتليعير،  

روميل لت  ك ل ت ، لهـ رو تلئج ه  لف رو علير رو يلضير تدتـ ملواودك  روآر ل  كرو ػل ا   
 شػ  وفدػـك كلهػآرؼ رو يلضػر كروث لقػر رو يلضػير   تػؤث   ول لف رو علير رو يلضير تبػدـ قػ  

رو علير رو يلضير  يالمينل ق  و كولت رو دكت مل  شػلر رو يلضػير قػ  ل آيػر روآ اػر روثل يػر 
 و    رو آـ  تكضي رو يور روتال ير ول عل  م)ك   مل ز  عل  رووك ي رالو ت ك   ول لآل.
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  فص"صفسػػ يؽص  سػػفرمب صئ ػػ ؽص   ةبيػػ ص(،ص  نػػ20ـ(ص)2107د  سػػ صةمػػ  صة ػػدص   ػػبد ) .2
كهػػآقت روآ ربػػر روػػ  " تبػػكيؽ كربػػتثول   بألنديػػ ص   يبشػػي ص جمي  يػػ صمىػػ ص     يػػ ص،"ص

ح ػػكؽ رو عليػػر وأل آيػػر رو يلضػػير، لػػ ؽ كلبػػلويا روتبػػكيؽ كرالبػػتثول  روو ت حػػر ويو ل ػػلت 
)ػػػف  روتا يمػػػ ، رووػػػ دج روك  رومػػػلحثكفرو لضػػػ ر ول عليػػػر قػػػ  ر  آيػػػر رو يلضػػػير، كربػػػت آـ 

كتوثلػػػت رو ي ػػػر وػػػف وبػػػؤو  روتبػػػكيؽ مػػػم ت رال آيػػػر رو يلضػػػير ماودك يػػػر و)ػػػ  رو  ميػػػر، 
ك ل ػػػػت ،لهػػػػـ رو تػػػػلئج كضػػػػي  ظػػػػلـ وتبػػػػكيؽ ح ػػػػكؽ رو عليػػػػر رو يلضػػػػير مل  آيػػػػر رو يلضػػػػير 
ماودك يػػر و)ػػ  رو  ميػػر ك رالهتوػػلـ مكضػػي رو لػػل روتبػػكي ير ، ك ػػلر روبيلبػػلت روو تملػػر 

  قػػ  واػػلؿ ر  آيػػر رو ل)ػػر يبػػلعآ علػػ  رال ت ػػلن ملووبػػتكل روف ػػ  وألو ػػلا مدػػل، كرالبػػتثول
 رو يلضير وكاكآ ر و ل يلت كرووكر آ روت  تبلعآ عل  لوؾ.

(ص،ص  نػػػ  فص"صخطػػػ صم ف ئػػػ ص فسػػػ يؽص  مػػػ   دص  مبديػػػ ص07ـ(ص)2106ة ػػػد هللص  كئيلػػػى) .3
وآ ربر رو  كضػي  لػر كهآقت ر ألن ط ص   يبشي ص كلي ص  ف  ي ص   يبشي صجبم  ص نيبص"،ص

و ت حػػر وتبػػكيؽ  رووػػكر آ روولآيػػر وأل شػػلر رو يلضػػير  م ليػػر روت ميػػر رو يلضػػير الو ػػر م دػػل، 
رووػػ دج روك)ػػف  مل بػػلكا رووبػػح  وويئوتػػر ولمي ػػر رومحػػ ، كرشػػتولت  رومػػلحثكفكربػػت آـ 

( وػػػف و بػػػؽ عػػػلـ ر  شػػػلر روليميػػػر ، وػػػآي  عػػػلـ  عليػػػر روشػػػملا 2عي ػػػر روآ ربػػػر علػػػ    
( وػػف وػػآي ل  آر رت رو شػػلل رو يلضػػ  م ليػػلت روالو ػػر ،وػػآي ل  آ رت 31مالو ػػر م دػػل ،   

( 109 علير روشملا ملو ليلت، وآي  رآر   رو شلل رو يلض  ملالآر   رو لور والو ر م دل ،   
وف ر  )لئييف رو يلضييف م ليلت الو ر م دل، كتـ   تيل  روفئر روثل ير ملول ي ر رو شػكرئير 

( وفػػ آ ، كربػػت آـ 1115يلر وػػف لػػيا  ليػػر روت ميػػر رو يلضػير الو ػػر م دػػل كعػػآآهـ  رومبػ
: ربتول   رالبػتميلف كروو لملػر روش )ػير  ػأآر  واوػي روميل ػلت، كتوثلػت لهػـ رو تػلئج روملحثكف

روت  تـ روتك)ؿ  ويدل  و  كضي  لػر ولتبػكيؽ تدػآؼ روػ  ت ويػر و)ػلآ  روتوكيػؿ ملو ليػر، 
 يلضير كا لدل  لآ   عل  ربتضلقر ملكالت  مي  ،.تلكي  روو ش ت رو  

(:ص،"ص سب ياصم ف ئ ص فس يؽص  ػضصمفنجػب ص2119د  س ص:ص  يؼصمئم دصأ  ص   نيفص) .4
كهػػػآقت روآ ربػػػر روػػػ  : تحآيػػػآ روو تاػػػلت   نػػػبديص   يبشػػػيص جمي  يػػػ صمىػػػ ص     يػػػ ص"ص،ص

حير (، كر تػػػػػل  رووػػػػػ دج روك)ػػػػػف   روآ ربػػػػػلت رووبػػػػػ رومػػػػػلحثكفرووت كعػػػػػر ول ػػػػػلآم، ربػػػػػت آرـ 
عي ر ملول ي ػر عشػكرئير كت ك ػت وػف رو ػلوليف مل  آيػر رو يلضػير كلعضػلن والػا  روملحثكف

ربػتول   رالبػتميلف ، ك ل ػت ، لهػـ رو تػلئج هػ  لعلػ  روو تاػلت  رومػلحثكفر آر    ،كربػت آـ 
يشػوؿ  تبكي لن ملو بمر ولو تج روف  ل ه  رووالػر روآك يػر كاػكآ وك ػي  و ت ك ػ  ملبػـ رو ػلآم

اويي  آر رته كالعميه كوالا  آر ته كهي له روت ظيو  كلهـ ل مل ه . لعل  روو تالت تبػكي لن 
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ملو بػػمر ولو ػػتج رومشػػ ل  ل ػػت   شػػلن وػػآر ا  يلضػػير واويػػي ر و ػػلا رو يلضػػير قػػ  اويػػي 
 روو رحؿ روب ير. 

(ص،  نػ  فص"  فسػ يؽص   يبشػيصة ػ ص44ـ(ص)2005) ""Nigel Popد  سػ صنبيجػؿص ػ اص .5
آ ربر ربتليعير عف وكر ي     رو آـ كربتدآقت روآ ربر  و  روت  ؼ عل   بلور  النف ن "ص

 وكر ي     رو آـ 
 رومػلحثكفكربػت آـ ضيص سف   يبص ني ع ند ص  نجلف  ص ئسباص  يػ  مشص   فخطػيطص لفسػ يؽصص، .6

 ( ك ل ػػت30رووػػ دج رووبػػح  ك ل ػػت عي ػػه روآ ربػػر وبػػئكو  وكر ػػي رال ت  ػػت كملػػغ عػػآآهل 
ف  آر    آر يػػر ق لوػػه كرت ،لهػػـ رو تػػلئج  ف ربػػت آرـ رال ت  ػػت ي تمػػ  كبػػيلر وتبػػكيؽ رو يلضػػر كرت
و ك لت ر بت رتياير روتبكي ير ه  تحآيآ ر هآرؼ مآ ر وت وير روومي لت ، كاكآ ت  كوكايػل 
اآيػػآ  قػػ  رالت)ػػلؿ كقػػ  رو ي ػػلت رو لوػػر ك ل ػػت لهػػـ رو تػػلئج هػػ   ف ربػػت آرـ رال ت  ػػت 

 ليل وبت مل  كتف ي  وت لوؿ وي روادكآ روتبكي ير كر  شلر روتبكي ير .يتللا ت 
(،ص  نػػػػ  فص"د  سػػػػ ص41ـ()2006)Driscoll-Gregoryد  سػػػػ صد يسػػػػك  صج يجػػػػ  ب"" .7

كربػػتدآقت فئليليػػ ص  اللػػب ص   مػػؿص ػػيفصألسػػبـص  فسػػ يؽص   يبشػػيص  د خليػػ ص   خب جيػػ "،ص
روآر لير كرو ل اير ق  لمي ر رو وػؿ قػ   روت  ؼ عل  لكاه روتشلمه كرال تيؼ ميف ر  بلـ

( وػآي  عػلـ 44روش  لت رو لولر ق  روتبكيؽ رو يلضػ  كرشػتولت عي ػر روآ ربػر علػ  عػآآ  
( وػػػػآي  ك ل ػػػػت ،لهػػػػـ رو تػػػػلئج كاػػػػكآ ر تيقػػػػلت لمي يػػػػر مػػػػيف رهتولوػػػػلت ل بػػػػلـ 39كعػػػػآآ  

روو لتػا ك ويػر  روتبكيؽ روآر لير كرو ل اير، كاكآ تشلمه ميف لمي ر رو وؿ وف حي  وك ي
 رالت)لؿ ك م   رو وؿ كلبلويا روتأثي .

ج     ص   ئثص:خط ص ص ص  
  منيجص   ئثص:

 روو دج روك)ف  وف ر بلكا رووبح  ووينوته وتح يؽ لهآرؼ رومح . روملحثكفربت آـ 
صمجفمعص   ئثص:  

روآ دليػػػر يت ػػػكف واتوػػػي رومحػػػ  وػػػف  آ ر  روديػػػلت كروو شػػػ ت رو يلضػػػير ملوو لهػػػآ رالزه يػػػر مو ل ػػػر 
 كرووتوثلر ق  وكاد  كو لو  روت مير رو يلضير كشيكخ روو لهآ ملوو ل ر.

صةين ص   ئثص:  
مل تيػػػػل  عي ػػػػر رومحػػػػ  رالبلبػػػػير ملول ي ػػػػر رو شػػػػكرئير وػػػػف  آر   روديئػػػػلت كروو شػػػػ ت  رومػػػػلحثكف ػػػػلـ 

رالزه يػر ( قػ آ ك ػآ  كعػ  قػ  ر تيػل   آر رت روو ل ػر 455رو يلضير مو ل ػر روآ دليػر كروتػ  ملغػت  
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 مػ كه  –م ػ  عميػآ  –آ ػ  ا  -روبػ ميكيف –رال  –ملوآ دلير روتكزيي روآيوكغ رق  كه    روو )ك   
 رومػلحثكفتوػ  رالوآيػآ(، ثػـ ر تػل   –رواولويػر  -شػ ميف –روو زوػر  -مل لا –ويت غو   –لل ل  –
رومحػػ  ك ػػلـ  ( قػػ آ وػػف  ػػؿ  آر   وػػف ر آر رت رالزه يػػر   ي ػػر ربػػتليعير وػػف  فػػا واتوػػي 69 

( قػ آ كيكضػ  رواػآكؿ روتػلو  تك)ػيؼ 386رو ي ر رالبلبير  ول تـ ر تيل  عي ر رومحػ  ر بلبػير  
 عي ر رومح 

ص(0جد ؿص)
صف ىػػيؼصةينػػ ص   ئػػث

 انُؽبت انًئٕٚت انًدًٕع انؼُٛت االؼخطالػٛت انؼُٛت االؼبؼٛت ػُٛت انبحث و

 %1.06 8 2 6 يكخب انخٕخّٛ انربص 1

 %2.42 11 3 8 انخطبٛت انطٚبظٛتيٕخٓٙ  2

 %1..38 100 25 152 شٕٛخ انًؼبْس االظْطٚت 3

 %2..56 .25 .3 221 يؼهًٙ انخطبٛت انطٚبظٛت 4

 %111 455 .6 386 انًدًــٕع

ص
 أد   صجمعص   يبنب :ص

مت)ػػػػويـ ربػػػػتول   ربػػػػتميلف  آ ربػػػػر تحليليػػػػر  رومػػػػلحثكفواوػػػػي روميل ػػػػلت رو ل)ػػػػر ملومحػػػػ   ػػػػلـ 
ر و ل ػػلت كر بػػلويا كرو ػػآولت روتبػػكي ير ولديئػػلت كروو شػػ ت رو يلضػػير ملوو لهػػآ ر زه يػػر مو ل ػػر 

 روآ دلير ( ، وف  يؿ:

علػػػػ  روو راػػػػي رو لويػػػر كروآر بػػػػلت كرالمحػػػػل  روبػػػلم ر تػػػػـ تحآيػػػػآ  رومػػػلحثكفوػػػف  ػػػػيؿ رلػػػػيع  .1
( 2رووحلك  كر م لآ ر بلبير البتول   رالبتميلف ق  )ك تدل روومآئير ك ػآ ملػغ عػآآ رووحػلك   

ر بػػلويا ك رو ػػآولت  -وحػػلك  ربلبػػير كهػػ   ر و ل ػػلت رووتلحػػر وتبػػكيؽ روو شػػ ت رو يلضػػير 
  يلضير (.روتبكي ير ولديئلت ك روو شأ  رو

(،  مػػػآرن 1( وػػػف رو مػػػ رن و قػػػؽ  13م ػػػ ت رووحػػػلك  كرالم ػػػلآ روو ت حػػػر علػػػ    رومػػػلحثكف ػػػلـ  .2
(    رن روبػػػلآ  2روػػػ لم عػػػف وػػػآل و لبػػػمتدل كوػػػآل  فليتدػػػل وم ػػػلن رالبػػػتول   ، كيكضػػػ  اػػػآكؿ  

 رو م رن ووحلك  رالبتميلف.

ص
ص
ص
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ص(2جد ؿص)
ص(03ر   ص  سبدةص  خ    ص مئب  ص السف يبفص)فص=ص

 تعدٌل غٌر مناسب مناسب   مئب  ص  ال  بد ـ

 % ك % ك % ك

 0 0 0 0 100 13 ر و ل لت رووتلحر وتبكيؽ روو ش ت رو يلضير. 1
 7.69 1 0 0 92.31 12   رو يلضير ر بلويا كرو آولت روتبكي ير ولديئلت كروو ش 2

( وكرق ر روبلآ  رو م رن علػ  وحػلك  كرم ػلآ ربػتول   رالبػتميلف م بػا ت ركحػت 2يتض  وف رواآكؿ  
 .روملحثكف% كروت  ر تضلهل 75%( كروت  قل ت  بمر رو مكؿ 100% رو  92.31ول ميف  

 رومػػلحثكف عػػآرآ عمػػل رت رالبػػتميلف: قػػ  ضػػكن  تػػلئج روتحليػػؿ روو ا ػػ  حػػكؿ رووحػػلك  روو ت حػػر  ػػلـ 
كتحآيآ عمل رت  ؿ وحك  وبت آرن عل   تلئج لهـ رومحػك  كروآ ربػلت روو تملػر مل ضػلقر  وػ  ماوي 

 رووب  روو ا   ول تا كروو راي رو لوير ق  والؿ ر آر   رو يلضير.
م ػػػػ ت  رومػػػػلحثكف(، ثػػػػـ  ػػػػلـ 3كمػػػػلوؾ تػػػػـ كضػػػػي رالبػػػػتميلف قػػػػ  )ػػػػك ته روومآئيػػػػر و قػػػػؽ   

 -آيػػآ  وػػآل و لبػػمر رو مػػل رت روو ت حػػر ملو بػػمر ولوحػػك ( وػػف رو مػػ رن وتح13رالبػػتميلف علػػ  عػػآآ  
( عمػػل   علػػ  روػػكزف 23ت ػػآيؿ لك حػػلؼ لك  ضػػلقر عمػػل رت ل ػػ ل حيػػ  رشػػتولت رالبػػتول   علػػ   

صت آيؿ( ، كيكض  رواآكؿ روتلو  ر رن روبلآ  رو م رن : -غي  و لبمر  -روثيث   و لبمر
ص(3جد ؿص)

ص(03)فص=صفص    ص  سبدةص  خ    ص   ب   ص السف يب
 و

 حؼسٚم غٛط يُبؼب يُبؼب
 و

 حؼسٚم غٛط يُبؼب يُبؼب

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 1 1 1 1 111 13 12 انًحٕض االٔل:  

1 13 111 1 1 1 1 13 13 111 1 1 1 1 

2 11 84.62 1 1 2 15.38 14 11 06..2 2 15.38 1 0.6. 

3 13 111 1 1 1 1 15 13 111 1 1 1 1 

4 12 .2.31 1 1 1 0.6. 16 11 84.62 1 1 2 15.38 

5 13 111 1 1 1 1 10 13 111 1 1 1 1 

6 13 111 1 1 1 1 18 13 111 1 1 1 1 

0 11 84.62 1 1 2 15.38 1. 11 06..2 2 15.38 1 0.6. 

 1 1 1 1 111 13 21 انًحٕض انثبَٙ: 

8 13 111 1 1 1 1 21 12 .2.31 1 1 1 0.6. 

. 13 111 1 1 1 1 22 12 .2.31 1 0.6. 1 1 

11 11 84.62 1 1 2 15.38 23 13 111 1 1 1 1 

11 12 .2.31 1 1 1 0.6.  
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وآل و لبمر رو مل رت روو ت حر  ق ( رو بمر رووئكير ة رن رو م رن 3يتض  وف اآكؿ   ـ  
وـ تح)ؿ عل   بمر  روت ملبتم لآ رو مل رت  روملحثكفو ؿ وحك ، كق  ضكن رو تلئج روبلم ر  لـ 

( يكض  عآآ 4( وف وحك  روت ظيـ كاآكؿ   ـ  6% قأ ث  وف   رن رو م رن كه  ل  لـ  75
 عمل رت  ؿ وحك   مؿ كم آ ع ضدل عل  رو م رن.
ص(4جد ؿص)

صةددصة ب   ص سفمب ةص السف يبفصل ؿص   دص    ضصةلىص  خ    
 انًحبٔض ٔاالبؼبز و

انؼببضاث لبم 

 اضاء انربطاء

انؼببضاث ػسز 

 انًحصٔفت

ػسز انؼببضاث 

 انًؼسنت

ػسز انؼببضاث بؼس 

 اضاء انربطاء

1 
اإليكبَتتبث انًخبحتتت نخؽتتٕٚك انًُشتت ث 

 انطٚبظٛت
0 - - 0 

2 
األؼتتتتتتتبنٛب ٔ انرتتتتتتتسيبث انخؽتتتتتتتٕٚمٛت 

 نهٓٛئبث ٔ انًُشأة انطٚبظٛت
16 - - 16 

 23 - - 23 انًدًٕع

ص ص السفطالةي  ص  د  س  ( وف  آر   روديئلت ك 69مإا رن آ ربر ربتليعير عل   روملحثكف لـ :
رالزه ير ملوآ دلير، كوف آر ؿ واتوي رومح  كوف  لـ  رو ي ر  رملوو ل رو يلضير  روو ش ت

كلوؾ مدآؼ روتأ آ وف قدـ رو ي ر  1/2020/ 30رو     2020/  1/ 12وف ر بلبير ق  روفت   
ا رن روو لويت   –را رن رو وليلت رالح)لئير ولو يلا   رو)آؽ ، ك  رو لويرو)يلغر رو مل رت كرت

 .كروثملت(

صصملول ؽ رةتير وحبلا و لوؿ )آؽ رالبتول   كه : روملحثكفربت لف ص  الإ:صئسباصم بمؿص  ىدؽ:

 وحػػلك  تحآيػػآ  وػػ  كروكثػػلئؽ روو راػػي تحليػػؿ  ػػيؿ وػػف رومػػلحثكف تك)ػػؿصىػػدؽص  مئكمػػيف: -
 ربػػتول   رالبػػتميلف روو ت حػػر م ػػ ت رومػػلحثكف ،  ػػلـ وحػػك  و ػػؿ عمػػل رت كر تػػ ر  رالبػػتميلف

 . رومح  رو مل رت ووحلك  ك فلير و لبمر حكؿ رو لم  مآرن  م رن( 10  عل 

ص  د خلي:ص ص الفسبؽ رالتبلؽ تـ حبلا و لوؿ رال تملل مي بكف وو  قر رو)آؽ صىدؽ
 رالبتميلفحي  تـ حبلا و لوؿ رال تملل ميف آ ار  ؿ عمل   وف عمل رت  يلفروآر ل  ويبتم

  ول تكض  رواآركؿ روتلوير: كروآ ار رو لير ويبتميلفملوآ ار رو لير ولوحك  
ص
ص

ص
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ص
 (5جدول)

 صدق االتساق الداخلً الستمارة االستبٌان 
 (69)ن=

صص 1.235(=1.15ليم ) (ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي )ص*

آرؿ  ح)لئيلن ميف عمل رت ربتول   رالبتميلف كوي  ر تمللكاكآ  (،5يفشحصمفص  جد ؿص)
روآ ار رو لير ولوحك  روو توير روير كروآ ار رو لير ويبتول  ، حي  لف  يور  ( رووحبكمر ل م  وف 

 ( وول يآؿ عل  )آؽ رو مل رت.0.05 يوتدل رواآكوير ع آ وبتكل و  كير 
صصربنيبإ:صئسباصر ب ص السفمب ة:

متلميؽ رالبتول   عل  عي ر ربتليعير  روملحثكف  رالبتميلف،  لـ ولتح ؽ وف ثملت ربتول  
وف رو لوليف ملوو لهآ رالزه ير ( 69وف آر ؿ واتوي رومح  ك لـ  رو ي ر ر بلبير كملغ  كرودل  

و لوؿ لوفل   ك ملخ كو وؿ اتولف ، ك آ ربت لف رو يلضير روو شأ مو ل ر روآ دلير  آر   روديئلت ك 
 رالبتول  . وحبلا و لوؿ ثملت كبمي ولف م كف

 ( 7جدول)
 معامل جتمان و سبٌرمان براون و ألفا كرونباخ لمحاور االستبٌان 

 (69)ن=

 انًحٕض
 يؼبيم انثببث

 يؼبيم أنفب كطَٔببخ ؼبٛطيبٌ بطأٌ يؼبيم خخًبٌ

 0.901 0.912 0.874 اإليكبَبث انًخبحت نخؽٕٚك انًُش ث انطٚبظٛت

 0.843 0.744 0.735 انخؽٕٚمٛت نهٓٛئبث ٔانًُشأة انطٚبظٛتاألؼبنٛب ٔ انرسيبث 

صص 1.235(=1.15ليم ) (ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي )ص*
ص) ص  جد ؿ صمف ص00يفشح  ول ميفرف و لوؿ ثملت رالبتول   مل ي ر لوفل   ك ملخ (،

(، ك لف و لوؿ رالتبلؽ روآر ل  و ؿ رووحلك  آرؿ وول يشي  ال تفلع و لوؿ ثملت 0.963 
 رالبتول    يآ رومح . 

 و

االضحببغ 

يغ 

 انًحٕض

االضحببغ 

يغ 

 االؼخبٛبٌ

 و

االضحببغ 

يغ 

 انًحٕض

االضحببغ 

يغ 

 االؼخبٛبٌ

 و

االضحببغ 

يغ 

 انًحٕض

االضحببغ 

يغ 

 االؼخبٛبٌ

 و

االضحببغ 

يغ 

 انًحٕض

االضحببغ 

يغ 

 االؼخبٛبٌ

 1.453 1.3.0 21 1.644 1.648 13 1.500 1.021 0 انًحٕض االٔل

 1.323 1.5.2 21 1.668 1.662 14 انًحٕض انثبَٙ 1.538 1.048 1

2 1.0.3 1.534 8 1.612 1.538 15 1.562 1.50. 22 1.484 1.56. 

3 1.842 1.641 . 1.66. 1.631 16 1.5.2 1.51 23 1.654 1.614 

4 1.84. 1.618 11 1.6.6 1.636 10 1.484 1.60. 

 5 1.806 1.640 11 1.53. 1.583 18 1.654 1.645 

6 1.856 1.651 12 1.603 1.658 1. 1.02 1.500 
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تـ ربت آرـ ويزرف ثيث  روت آي  وم لن ربتول   رالبتميلف :ص سف يبفمففبحص  فىئيحص سفمب ةص
،  3 لئور تحتكل عل   وكرقؽ، رو  حآ ول ، غي  وكرقؽ( مكر ي   ق كلوؾ مكضي اويي رو مل رت 

لف  ؿ عمل رت رالبتول    يالمير، كمدلر ي كف رعل  آ ار  روملحثكفك آ رعتم   روتكرو ( عل  1، 2
 ( آ ار.23( آ ار كر ؿ آ ار  69يح)ؿ عليدل رووفحكص  
ص  د  س ص ألسبسي :ص

 ػػػػكيـ روكر ػػػػي روحػػػػلو   آر   روديئػػػػلت ك روو شػػػػأ  متلميػػػػؽ ربػػػػتول   ربػػػػتميلف وت رومػػػػلحثكف ػػػػلـ 
( وػػف 386رو يلضػػير كق ػػل وألهػػآرؼ روتبػػكي ير ملوو لهػػآ ر زه يػػر مو ل ػػر روآ دليػػر، كرومػػلوغ  كرودػػل  

ـ(  وػػػ  2020 -2-2كرآر   روديئػػػلت كروو شػػػ ت رو يلضػػػير مو ل ػػػر روآ دليػػػر، كلوػػػؾ قػػػ  روفتػػػ   وػػػف  
رالبتول   تـ او دل كت ظيودل كتف يػغ روميل ػلت  اػ رن  ـ( كم آ رال تدلن وف تلميؽ2020 –26-2 

صروو لوالت ر ح)لئير روو لبمر.   
   م ب جب ص بئىبؤي :ص

توت روو لوار ر ح)لئير وميل لت رومح  ملبت آرـ روم  ػلوج ر ح)ػلئ  روحزوػر ر ح)ػلئير 
روو لواػلت ر ح)ػلئير روتلويػر:   و لوػؿ رال تمػلل  رومػلحثكف، ك آ ربػت آـ SPSSول لكـ رالاتولعير 

 -رو بػػػمر رووئكيػػػر  -و لوػػػؿ روفػػػل   ك مػػػلخ  -و لوػػػؿ بػػػمي ولف مػػػ ركف  -و لوػػػؿ اتوػػػلف  -مي بػػػكف 
 روآ ار روت ايحير(.

صصص:ة ضص منبل  ص ففسي ص  نفبؤج
 بمكبنب ص  مفبئ ص فس يؽص  من آ صة ضص منبل  ص ففسي صنفبؤجص  فسب ؿص أل ؿص:صمبص -1

 ؟ص ب م بىدص ألعى ي ص منط  ص  دليلي ص   يبشي 
 (15جدول)

 التكرار والنسب المئوٌة والدرجة والنسبة الترجٌحٌة لعبارات اإلمكانات المتاحة لتسوٌق المنشآت الرٌاضٌة
 بالمعاهد األزهرٌة بمنطقة الدقهلٌة

 386ن= 

 و
انسضخت  غٛط يٕافك انٙ حس يب يٕافك

 انخطخٛحٛت
 انُؽبت انخطخٛحٛت

 % ن % ن % ن

1 208 53.89 132 34.20 46 11.92 934 80.66% 

2 224 58.03 107 27.72 55 14.25 941 81.26% 

3 215 55.70 114 29.53 57 14.77 930 80.31% 

4 227 58.81 126 32.64 33 8.55 966 83.42% 

5 272 70.47 93 24.09 21 5.44 1023 88.34% 

6 224 58.03 130 33.68 32 8.29 964 83.25% 

0 201 52.07 148 38.34 37 9.59 936 80.83% 
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و مػػػػػل رت وحػػػػػك  ر بػػػػػلويا ك رو ػػػػػآولت  روت ايحيػػػػػر( رف رو بػػػػػا 15يتضػػػػػ  وػػػػػف اػػػػػآكؿ  
روتبػػػكي ير ولديئػػػلت ك روو شػػػأ  رو يلضػػػير روو ت حػػػر ملوو لهػػػآ ر زه يػػػر مو ل ػػػر روآ دليػػػر  ر و ل ػػػلت 

%( ، ك ػآ ح)ػلت 88.34%(  وػ   80.31رووتلحر وتبكيؽ روو ش ت رو يلضير( ت ركحت وػل مػيف  
ر كروش )ػػيلت رومػػل ز  قػػ  روواتوػػي " ( كروتػػ   )ػػت علػػ  ربتضػػلقر رو وػػكز رو يلضػػي5رو مػػل     ػػـ  

 %(. 88.34كملغت   ت ايحيرعل  رعل   بمر 

ملوو لهػػآ لوػػؾ روػػ  لف وػػل يزيػػآ وػػف روفػػ ص روتبػػكي ير ولو شػػ ت رو يلضػػير  رومػػلحثكفكي ػػزك 
روتكبػي ك  كروش )ػيلت رومػل ز  قػ  روواتوػير زه ير مو ل ر روآ دلير ه  ربتضلقر رو وػكز رو يلضػير 

روويعا كر بكر ، رووكرق ر عل    شػلن وحػيت تال يػر علػ  بػك  روو شػأ  رو يلضػير، ق   عي لت 
ربتضػػلقر ر  آيػػر رواولهي يػػر كروو ت مػػلت رو كويػػر   لوػػر يػػـك  يلضػػ ، رالبػػت آرـ ر وثػػؿ ولو شػػ ت 
رو يلضير،   شلن وللعـ وت كعر وت آيـ روكاملت مأب ل  و لبمر، ربػتثول  ربػـ روو شػأ  رو يلضػير، ، 
تحآيػآ ق يػؽ عوػؿ  آر   روتبػكيؽ كتػػكقي  رو ػكرآ  رو لولػر قػ   لقػػر روواػلالت وت ػآيـ رو ػآولت بػػكرن 

 .ولاودك  لك روف ؽ رو يلضير، رولل ر رالبتي لمير ولو شأ  رو يلضير

لوؾ  و  ل ه يلـز لف ي كف رو ػلئوكف علػ  تبػكيؽ رو يلضػر وػآيدـ رتالهػلت  روملحثكفكي زم 
ج روتبػػكيؽ رو يلضػػ  كروتػػ كيج كروومي ػػلت، ك يػػؼ ي كوػػكف مأعوػػلؿ  ػػؿ كتكادػػلت كرضػػحر عػػف مػػ رو

لوؾ، كتمآل هله رو لك  متحليؿ روو تج رو يلضػ ، كتحآيػآ وػل  لر  ػلف روو ػتج مضػلعر و ي ػر لك و مػر 
لك حػػآثنل  يلضػػينل لك  آوػػر، كرت ػػلل ر اػػ رنرت روتػػ  وػػف شػػأ دل روتػػأثي  علػػ  ع ليػػر رووبػػتدلؾ كالمػػه 

تف يؽ روو تج رو يلض  عف غي ه وف روو تاػلت روو لقبػر عػف ل يػؽ  لػؽ )ػك   ولو تج، عف ل يؽ 
وتويػػز  وا تػػلـ، كيو ػػف روتك)ػػؿ  وػػ  هػػله رو)ػػك   رووتويػػز  عػػف ل يػػؽ روشػػ ل رت كرو وػػكز كرو بػػلئؿ 
عي ػػػػلت رو آوػػػػر رو لوػػػػر كروميل ػػػػلت روواو ػػػػر كروو ػػػػلالت  وثػػػػؿ ر عي ػػػػلت قػػػػ  روتليفزيػػػػكف كرو رآيػػػػك كرت

  لالت رو ل)ر، كت تم  ر عي لت روتليفزيك ير لحآ رو كرقآ والا رووشلهآيف.ر  مل ير كروو

( قػ  لف ر  شػلر 67  ـ(2112)صShank Forrestصكتتفؽ تلؾ رو تيار وي  تلئج آ ربػر
رووبػت آور ولتبػػكيؽ ت فػػل كق نػػل   مػػي اكر ػػا كهػػ  اػػكآ  روو ػػتج كرووكر)ػػفلت رودي ليػػر، ل ي ػػر ت ػػآيـ 

ق  لف رو علير كر عيف  (66ـ(ص)2112)صPitts,B & Stotlar,Dصج آ ربرروو تج كروبكؽ، ك تلئ
يالم  ق  روتبكيؽ رو يلض   .ودول آك  ق لؿ كرت

( كروت   )ت عل "   لور ر بكرؽ رووكبوير كروو ل ت رو كويػر 3 ول ح)لت رو مل     ـ  
 %(.80.31" عل  ر ؿ  بمر ت ايحير كملغت  
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يزيػػػػآ وػػػػف روفػػػػ ص   آرـ ر وثػػػػؿ ولو شػػػػ ت رو يلضػػػػيرلوػػػػؾ روػػػػ  لف رالبػػػػت رومػػػػلحثكفكي ػػػػزك 
  لور ر بػكرؽ كرف ه لؾ ض ؼ ق  ملوو لهآ ر زه ير مو ل ر روآ دلير روتبكي ير ولو ش ت رو يلضير 

لوػػػػؾ روػػػػ  ر تفػػػػلع ت لفػػػػر ر لوػػػػر هػػػػل  رالبػػػػكرؽ  رومػػػػلحثكفك ػػػػآ ي اػػػػي رووكبػػػػوير كروو ػػػػل ت رو كويػػػػر، 
 كروو ل ت.

قػ  (ص08ـ(ص)2119)ص ػ يؼصمئمػدصأ ػ ص   نػيف تػلئج آ ربػر كتتفؽ  تلئج هلر رومح  وػي  
لف ربتثول  روو رقؽ كرو آولت ق  ر  آير رو يلضير، تبكيؽ ح كؽ روآعلير كر عيف،  ي رآرت تلر   
روملكوػػػر، تبػػػكيؽ ح ػػػكؽ روآعليػػػر كر عػػػيف وػػػف لهػػػـ لػػػ ؽ روت لػػػيل وواػػػلالت روتبػػػكيؽ رو يلضػػػ ، 

قػػػ  لف تحآيػػػآ روكبػػػلئؿ ر عي يػػػر روو لبػػػمر،  (57(ص)ـ2101)صيئيػػػيص ػػػد صم ػػػب ؾك تػػػلئج آ ربػػػر 
يالم  ق  روتبكيؽ رو يلض   .ر عي لت كرو)حؼ كروتليفزيكف ودول آك  ق لؿ كرت

ص -2 صمب ص: ص  ربني ص  فسب ؿ صنفبؤج ص ففسي  ص  فس ي ي صة ضص منبل   ص   خدمب   ألسب يا
ص؟ لييؤب ص   من يةص   يبشي ص ب م بىدص ألعى ي ص منط  ص  دليلي 

 (16) جدول
التكرار والنسب المئوٌة والدرجة والنسبة الترجٌحٌة لعبارات األسالٌب والخدمات التسوٌقٌة 

 للهٌئات والمنشؤة الرٌاضٌة بالمعاهد األزهرٌة بمنطقة الدقهلٌة
 386ن=

 م
الدرجة  غٌر موافق الً حد ما موافق

 الترجٌحٌة
 النسبة الترجٌحٌة

 % ك % ك % ك

8 221 57.25 126 32.64 39 10.10 954 82.38% 

9 215 55.70 132 34.20 39 10.10 948 81.87% 

12 231 59.84 134 34.72 21 5.44 982 84.80% 

11 225 58.29 112 29.02 49 12.69 948 81.87% 

10 211 54.66 156 40.41 19 4.92 964 83.25% 

13 240 62.18 113 29.27 33 8.55 979 84.54% 

14 241 62.44 108 27.98 37 9.59 976 84.28% 

15 235 60.88 95 24.61 56 14.51 951 82.12% 

16 227 58.81 137 35.49 22 5.70 977 84.37% 

17 274 70.98 89 23.06 23 5.96 1023 88.34% 

18 210 54.40 135 34.97 41 10.62 941 81.26% 

19 217 56.22 113 29.27 56 14.51 933 80.57% 

02 214 55.44 132 34.20 40 10.36 946 81.69% 

01 243 62.95 113 29.27 30 7.77 985 85.06% 

00 230 59.59 142 36.79 14 3.63 988 85.32% 

03 264 68.39 89 23.06 33 8.55 1003 86.61% 
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و مػػػػػل رت وحػػػػػك  ر بػػػػػلويا ك رو ػػػػػآولت  روت ايحيػػػػػر( رف رو بػػػػػا 16يتضػػػػػ  وػػػػػف اػػػػػآكؿ  
رو يلضػػػير روو ت حػػػر ملوو لهػػػآ ر زه يػػػر مو ل ػػػر روآ دليػػػر  ر بػػػلويا ك روتبػػػكي ير ولديئػػػلت ك روو شػػػأ  

%( ، 88.34%(  وػ   80.57رو آولت روتبكي ير ولديئلت ك روو شػأ  رو يلضػير( ت ركحػت وػل مػيف  
رالبػلكا ر آر م كروتػآ يم  رووتمػي آر ػؿ ( كروتػ   )ػت علػ  " يشػاي 17ك آ ح)ػلت رو مػل     ػـ  

رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير عل  الا رووول بيف وأل شلر رو يلضير" عل  رعل   روو شأ روديئلت ك 
 %(. 88.34كملغت   رت ايحي بمر 

لوػػؾ روػػ  لف وػػل يزيػػآ وػػف روفػػ ص روتبػػكي ير ولو شػػ ت رو يلضػػير ملوو لهػػآ  رومػػلحثكفكي ػػزك 
ر زه يػػر مو ل ػػر روآ دليػػر كاػػكآ رالبػػلكا ر آر م كروتػػآ يم   روػػلل يشػػاي رووتمػػي آر ػػؿ روديئػػلت ك 

رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير عل  اػلا رووول بػيف وأل شػلر رو يلضػير، كت )ػيص روديئػلت  روو شأ 
ير ملوو لهػػػآ ر زه يػػػر وكحػػػر  عي ػػػلت مػػػآر لدل تكضػػػ  لك ػػػلت كلوػػػل ف روملػػػكالت رو يلضػػػ روو شػػػأ ك 

 آك رت ك آكرت ق  والؿ روتبكيؽ رو يلض . ـمت ظيرو بوير كر  شلر رو يلضير، رهتولـ رووبئكويف 

لوؾ  و  لف عل  روآكور كرووحلقظر روت  مدل روو شأ  رو يلضػير رالزه يػر لف  روملحثكفكي زم 
ت يآ ت ظيـ   يلر روآعـ روولآم وتلؾ روو شأ  وول ي ػكف وػه لثػ   ميػ  قػ   عػلآ  روتكرز ػلت مػيف تلػؾ 
روو شػػ ت وتح يػػؽ لهػػآرقدل روو اػػك  كلوػػؾ عػػف ل يػػؽ ر بػػدلـ قػػ  حػػؿ رووشػػ يت روتػػ  تت ػػ ت ودػػل 

ر روولآير كملوتػلو  ت فيػؼ رو ػان رووػلآم روو ػآـ وػف روح كوػر وتكايدػه  وػ  وشػل يي روو ش ت ك ل)
 .ت وكير

قػػ  لف  (39ـ(ص)2118)صمئمػػدصأئمػػدصة ػػبسصأمػػيفكتتفػػؽ تلػػؾ رو تياػػر وػػي  تػػلئج آ ربػػر 
ربػػتثول  روو رقػػؽ كرو ػػآولت وػػف لػػ ؽ روت لػػيل وواػػلالت روتبػػكيؽ رو يلضػػ ، ك تػػلئج آ ربػػر ليوػػف 

قػػ  لف ت ػػي روو شػػ ت رو يلضػػير قػػ  و ػػلف م يػػآ عػػف  (08ـ(ص)2119)صيف ػػ يؼصمئمػػدصأ ػػ ص   نػػ
روو للؽ رو) لعير كعف رووبت   لت كر ول ف روولكثر  أحػآ رالشػت رللت رو)ػحير رو ل)ػر متبػكيؽ 

  .روويعا رووفتكحر كروويعا رووغل ر كحولولت روبملحر كق لآؽ رو يلضييف

كاػػػكآ وا ػػػر و ت)ػػػر ولتبػػػكيؽ آر ػػػؿ ( كروتػػػ   )ػػػت علػػػ " 19 وػػػل ح)ػػػلت رو مػػػل     ػػػـ  
 %(.80.57روديئلت ك روو شأ  رو يلضير ملوو لهآ ر زه ير " عل  ر ؿ  بمر ت ايحير كملغت  

رف ربػػػت آرـ لق ػػػل  تبػػػكي ير اآيػػػآ  تلمػػػؽ علػػػ  روتبػػػكيؽ رو يلضػػػ   لوػػػؾ رومػػػلحثكف كي ػػػزك
ئػػػلت ك روو شػػػأ  كاػػػكآ وا ػػػر و ت)ػػػر ولتبػػػكيؽ آر ػػػؿ روديوػػػف  ػػػيؿ  ولو شػػػ ت رو يلضػػػير رالزه يػػػر،
كاكآ رو يلآرت رو يلضير رووؤهلر و يفيػر روت لوػؿ وػي روواػلؿ روتبػكي   ، ك رو يلضير ملوو لهآ ر زه م
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يػػؤث  علػػ  تبػػكيؽ روو شػػ ت رو يلضػػير، كاػػكآ رال ت)ػػلآييف روػػليف ي  قػػكف  يفيػػر روت لوػػؿ وػػي لمي ػػر 
  واػػلؿ روتبػػكيؽ روكبػػل رو يلضػػ  يػػؤث  علػػ  تبػػكيؽ روو شػػ ت رو يلضػػير، كاػػكآ رووت ))ػػيف قػػ

رو يلضػػ  ولو شػػ ت رو يلضػػػير، كاػػكآ آ ربػػلت اػػػآكل بػػلم ر ولتبػػكيؽ رو يلضػػػ  ولو شػػ ت رو يلضػػػير 
يو ف رالبتفلآ  و دل، روت مؤ مأف روتبكيؽ رو يلض  ولو ش ت رو يلضير لك علئآ وػلآم واػزم، تػكرق  

ر، كاػػكآ و ر ػػز ميل ػػلت  لقيػػر تبػػلعآ علػػ   اػػ رن آ ربػػلت اػػآكل بػػليور وتبػػكيؽ روو شػػ ت رو يلضػػي
وت ))ر ق  والؿ تبكيؽ روو ش ت رو يلضير، روش ك  مأف رو لئآ رال ت)لآم يتح ؽ علػ  رووػآل 
روم يآ يؤث  ق  رو ولير روتبكي ير ولو ش ت رو يلضير، آ ر روميل لت كروو لكولت روتػ  يو ػف روح)ػكؿ 

تبػػػكيؽ روايػػػآ ولو شػػػ ت عليدػػػل وتبػػػديؿ عوليػػػر روتبػػػكيؽ، روت لفػػػر روف ليػػػر روبػػػليور روتػػػ  تو ػػػف وػػػف رو
رو يلضير، تبكيؽ ع آ وؤتو رت )حفير واعيف عف رال شلر رو يلضير موشل  ر روش  لت رو رعيػر 

رال شػػلر، كتشػػايي ك عليػػر رووكرهػػا رو يلضػػير ملووؤببػػلت، كتكايػػه روػػ لم رو ػػلـ تاػػله لهويػػر  ودػػله
 .وآ دليروول بر رو يلضر يؤث  ق  تبكيؽ روو ش ت رو يلضير رالزه ير موحلقظر ر

( قػػػ  لف  ػػػؿ 67  ـ(2112)صShank Forrestكتتفػػػؽ تلػػػؾ رو تياػػػر وػػػي  تػػػلئج آ ربػػػر 
و ظوػػر تبػػكؽ  فبػػدل مػػآ الت و تلفػػر كق نػػل   م ػػر ع ل)ػػ  كهػػ  علئػػآ روميػػي، رووكر)ػػفلت رودي ليػػر، 
و تاػػلت روو ظوػػلت،  ػػكع رو يلضػػر كل ي ػػر ع ضػػدل، كلف ر  شػػلر رووبػػت آور ولتبػػكيؽ ت فيػػل كق نػػل 

وبػػكؽ، ك تػلئج آ ربػػر   مػي اكر ػا كهػػ  اػكآ  روو ػتج كرووكر)ػػفلت رودي ليػر، ل ي ػػر ت ػآيـ روو ػتج كر
قػػػ  لهويػػػر تػػػكرق  رو مػػػ رن رووت ))ػػػيف قػػػ  واػػػلؿ  (00ـ(ص)2111خب ػػػدصا ػػػ  ىيـصة ػػػدص   ػػػبطيص)

روتبػكيؽ رو يلضػ ، ك ػػآ   روديئػلت رو يلضػير علػػ  رالعتوػلآ علػػ  وكر آهػل رولرتيػر روحلويػػر وػي  ػػآ تدل 
 ػػه ياػػا لف تػػتـ قػػ  ل (57ـ(ص)2101)صيئيػػيص ػػد صم ػػب ؾعلػػ  ت ويػػر هػػله رووػػكر آ، ك تػػلئج آ ربػػر 

عولير روتبكيؽ وف  يؿ ل ظور و لكوػلت كروتػ  تزيػآ وػف آ ػر ر تيػل  ر بػلويا روتبػكي ير روو لبػمر 
 .ولو تج روو رآ تبكي ه

ص السفخالىػػػػب .
ق  ضكن هآؼ رومح  كتح ي لن واالمر عل  تبلؤالته كق  حآكآ واتوي كعي ر رومح  كوف 

  و  رالبت ي)لت روتلوير: روملحثكففبي هل، تك)ؿ  يؿ ع ت كو ل شر رو تلئج كتحليلدل كت
ص -1 ص فس يؽص  من آ ص   يبشي  ف ص  دليلي صص بمكبنب ص  مفبئ  ص منط   ص ألعى ي   ب م بىد

 ففمرؿصضي:
 .روتكبي ق   عي لت روويعا كر بكر  -
 .ربتضلقر ر  آير رواولهي ير كروو ت ملت رو كوير   لور يـك  يلض  -
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 .ولو ش ت رو يلضيررالبت آرـ ر وثؿ  -
 .ربتثول  ربـ روو شأ  رو يلضير -
 .ربتضلقر رو وكز رو يلضير كروش )يلت رومل ز  ق  روواتوي -
تحآيػػػآ ق يػػػؽ عوػػػؿ  آر   روتبػػػكيؽ كتػػػكقي  رو ػػػكرآ  رو لولػػػر قػػػ   لقػػػر روواػػػلالت وت ػػػآيـ  -

 .رو آولت بكرن ولاودك  لك روف ؽ رو يلضير
 ألسب ياص   خدمب ص  فس ي ي ص لييؤب ص   من يةص   يبشي ص ب م بىدص ألعى ي ص منط  صص ف -2

 ففمرؿصضي:ص  دليلي 
 .ت ظيـ م روج ت قيدير ولف ؽ رو يلضير وف  مؿ  آر   روو شأ  رو يلضير -
و آوػػػر روفػػػ ؽ  -آر ػػػؿ ر بػػػتلآ-رالبػػػتفلآ  وػػػف روويعػػػا روواػػػلك   ولو شػػػأ  رو يلضػػػير  -

 .رو يلضير
بػػػلكا ر آر م كروتػػػآ يم  رووتمػػػي آر ػػػؿ آر ػػػؿ روديئػػػلت ك روو شػػػأت رو يلضػػػير يشػػاي رال -

 ملوو لهآ ر زه ير عل  الا رووول بيف وأل شلر رو يلضير
 تكايه رو لم رو لـ تاله لهوير وول بر رو يلضر -
 تشايي ك علير رووكرها رو يلضير ملووؤببلت -
 { كت ػآيودل مأبػ ل  و فضػر  علير روش  لت ول آولت روت كياير }لآكرت، ويما، لادز  -

 ولوول بيف
 ع ت و تالت روش  لت رو رعير عل  رووشلهآيف ويحآر  رو يلضير -

ص  ف ىػػػػػػيب .
مكضي  لل ملوو لهآ ر زه ير  مو ل ر روآ دلير ض ك   رهتولـ رووؤببلت رو يلضير  .1

 تبكي ير لكيلر ر اؿ.
ملوو لهآ ر زه ير  مو ل ر ض ك     شلن  آر   وبت لر ولتبكيؽ آر ؿ رووؤببلت رو يلضير  .2

 تبو  مكاكآ ت ليل ك  لمر تبكي ير مل ي ر وت لولر.روآ دلير 
ملوو لهآ ر زه ير  مو ل ر آر ؿ رووؤببلت رو يلضير  روكظيف رالهتولـ ملوتك)يؼ   .3

 كتحآيآ روبلللت كرووبئكويلت.وآ دلير 
    يالآ  كع وف روت لوؿ كروت رمل ميف اويي ر آر رت آر ؿ رووؤببلت رو يلضيرض ك    .4

 .ملوو لهآ ر زه ير  مو ل ر روآ دلير
مك لالت رومحك  مو ل ر روآ دلير  ملوو لهآ ر زه يرربت ل ر رووؤببلت رو يلضير   .5

 . رو يلض رووالؿ  ق رو ل اير كرالبتشل رت روتبكي ير 
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مم ت لبلويا ك وللـ ملوو لهآ ر زه ير  مو ل ر روآ دلير  يلضير ربت ل ر رووؤببلت رو  .6
 تم  ق لويته ع آ كضي رو لل روتبكي ير. كروت  رالبت رتيا روت ليل 

 آر   روتبكيؽ عل   يفير  ق ول لوليف  ر آر مرالهتولـ م ولير روت وير ر آر ير كروتآ يا   .7
 ربت آرـ ر بلويا روتبكي ير م فلن .

ص  م  جعلبؤم ص
ص:أ ال:ص  م  جعص     ي ص

اسالـصسالم صسالم صا   ىيـصص .0
صـ(2109  خش يص)

 لر و ت حر وتبكيؽ ح كؽ رو علير رو يلضير مأ آير  :
روآ ار روثل ير و    رو آـ ،  بلور ولابتي ،  لير 

 .روت مير رو يلضير، الو ر روو )ك  
ةم  صضب  ؽصة دص   بد صص .2

صـ(2107)
ح كؽ رو علير مل  آير رو يلضير تبكيؽ كربتثول   :

ماودك ير و)  رو  مير،  بلور آ تك ر  غي  و شك  ، 
 . لير روت مير رو يلضير ولم لت، الو ر حلكرف

ة د هللصمىطفىص  كئيلىصص .3
صـ(2106)

 لر و ت حر وتبكيؽ رووكر آ روولآير وأل شلر  :
رو يلضير م لير روت مير رو يلضير الو ر م دل،  بلور 

 لير روت مير رو يلضير ولم لت، الو ر  ولابتي ،
 ر ب  آ ير.

ةال ص  ديفصئمديص ئمدصص .4
 ـ(2100)

ربت رتياير تبكيؽ  آولت رو شلل رو يلض ،  :
 رالب  آ ير: آر  روكقلن وآ يل رولملعر كرو ش .

  يؼصمئمدصأ  ص   نيفصص .5
صـ(2119)

لبلويا و ت حر وتبكيؽ م ت و تالت رو لآم   :
و)  رو  مير،  بلور ولايبتي  رو يلض  ماودك ير 

غي  و شك   ،  لير روت مير رو يلضير رودـ  ، الو ر 
 حلكرف.

د  يشصم ةي،صمئسفصةليصص .6
 ـ(2118  كف يص)

 رآر   روتبكيؽ. و) : ولم ر رو ش م. :

مئمدصأئمدصة بسصأميفصص .7
صـ(2118)

آ ربر تحليلير ويبتثول  مل  آير رو يلضير رو ل)ر  :
رو  مير،  بلور ولابتي  غي  ق  اودك ير و)  

 و شك  ،  لير   روت مير رو يلضير م يف، الو ر حلكرف.
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ةفبؼصد  يش،صنبعؾصص .8
مىطفيص،صميبص  ىغي ص

صـ(2117)

 و آور ق  ر آر   رو يلضير، ولم ر روش دلم . :

لبا  آر   روتبكيؽ رو يلض  ،روو تمر رو ) ير  :صـ(2115س دص ئمدص ل ىص)ص .9
 ،روو )ك  .

 وكبكعر روت ظيـ كر آر  ، آر  روف   رو  م ،رو له  . :صـ(2110 د يص)ةىبـصص .01
 ربا روتبكيؽ روحآي ، آر  روث لقر وللملعر، رال آف. :صـ(2111منديؿصة د  ج ب ص)ص .00
جمي  ي صمى ص     ي ،صص .02

ص ؤبس ص  جمي  ي 
ـ،  رو له   : رووللمي 1961وب ر  103 ل كف   ـ  :

 (.85، 75، 74، 48، 44ر وي ير ، رووكرآ 
 

ربت رتياير و ت حر والا  ؤكا ر وكرؿ ويبتثول   :ص(2109يئييص د صم ب ؾص)ص .03
ق  روو ش ت رو يلضير رو كيتير،  بلور ولابتي  غي  
 و شك  ،  لير روت مير  رو يلضير ولم يف، الو ر م دل.

 ربنيبص:ص  م  جعص ألجن ي 
An analysis of the working 

relationships between in-house and 

outsourced sports marketing 

departments in division 1-a college 

athletics, the-university of -north 

Carolina-at-chapel-hill , 

: Driscoll-gregory-j 

(2006) 

14.  

www.CBPP-UAA.Alaska, edu/him.  Nigel Pop and 

other(2005) 

15.  

Fundamentals Of Sport Marketing , 2 

Edition , Morgantwen. 

 Pitts,B & Stotlar, 

D (2002) 

16.  

Robsimmons , and Stefan szymanski: 

Broadcasting, attendance and the 

inefficiency of cartels review of  

industrial organization 24 (3) may 

 Shank Forrest 

(2002) 

17.  
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صةليص  ن بطص  كي  يص  شال ص  فخإصT-MAXص  كينع فيري ص

 
 
ص

ص  م دم ص م كل ص   ئث:
 وػل  م)ك    مي   ق  والؿ رو يلضػر T-Max (Kinesio Tape تبت آـ ر ش لر روي) ر 

ك آ ظد ت وػف ،  ق  روملكالت روآكوير ك أا رو لوـك  ق  عيـ كتأهيؿ رويعميف رووحت قيف تبت آـ
م ػػت روآ ربػػلت لف وػػه رو آيػػآ وػػف روتػػأثي رت ر يالميػػر علػػ  رو شػػلل رو ضػػل  رو د مػػلئ  كقػػ   فػػا 

فت    وػ  روآ ػر تع ه ق  ر كبلل رو يلضير  رومح كو ف ال يزرؿ روك ت ال ي كؽ وف ح  ر رووف)ؿ 
 ( 166 – 154: 2ق  هله رو تلئج .   رووكضكعيرك 

قػػػ  رومحػػػك  كروآ ربػػػلت ي ظػػػ   وػػػ  ر شػػػ لر روي)ػػػ ر  كرحػػػآ  وػػػف روت  يػػػلت روحآيثػػػر ر  ثػػػ  
 بػػت آرول حيػػ  ت وػػؿ علػػ  ت فيػػؼ رالوػػـ كت)ػػحي  كضػػي رووف)ػػؿ كت لػػؿ وػػف حػػآك  روتػػكـ  كو ػػي 

لف هػػػلر رو ػػػكع وػػػف ر شػػػ لر  حػػػآك  ر )ػػػلملت  وػػػل ل دػػػل تزيػػػآ وػػػف  فػػػلن  رو ضػػػلر مل ضػػػلقر  وػػػ 
ودل رو آيآ وف روتلثي رت راليالميػر  حيػ  ر ػه مبػما و ك تدػل  قػيو ف وػف  يودػل  T-Maxروي) ر 

ث   روالآ كملوتلو  يتي  وبلحر ل م  تحت روالآ تبو  مو ك  آك   آوكير لقضػؿ ولو ل ػر روو)ػلمر 
 ت كرووفل)ؿ . كتحبف ر آرن مل ضلقر  و  ل دل تزيآ وف و ك ر ك ك  رو ضي

  8   :287 – 293    )16   :319 – 326  )  
 kinesioلف ال)ػ لت   Harry Pineapple (2016)ىب يص جنب ػؿص ول لكضحت آ ربػر 

tape  ، ت وػػؿ علػػ  ت شػػيل روػػآك   روآوكيػػر ، كت فيػػؼ ر وػػـ ، كتحبػػيف رو فػػلن  روكظيفيػػر ول ضػػيت
 كتحبيف رو غور رو ضلير ، كت شيل روادلز روليوفلكم وول يبلعآ عل  ت ليؿ ر وتدلا كروتكـ  .

  7  :15 )  
انخطبٛت  كهٛت -أؼخبش االصبببث ٔانخبْٛم انبسَٙ بمؽى انؼهٕو انحٕٛٚت ٔانصحٛت انطٚبظٛت  *

 .خبيؼت االؼكُسضٚت  –انطٚبظٛت نهبٍُٛ 

خبيؼت  –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت نهبٍُٛ  -أؼخبش يؽبػس بمؽى أصٕل انخطبٛت انطٚبظٛت  **

 .االؼكُسضٚت 

 –كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت نهبٍُٛ  -ببحث زكخٕضاة بمؽى انؼهٕو انحٕٛٚت ٔانصحٛت انطٚبظٛت  ***

 .خبيؼت االؼكُسضٚت 

 ىديؽصة دص  ج  دص*صأ.د/صة دص   بسط
 **صأ.ـ.د/صة دص   ئمفصا   ىيـصة ؿ
 ***صأ/صئسبـصمئمدصئم دةص  جع  

 7بحث رقم 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

(  وػ  ل ػه ع ػآ myotin tun et al (   2019 وػل لكضػحت آ ربػر ويػكثف تػف كل ػ كف   
 بػػػت آرـ ر شػػػ لر روي)ػػػ ر علػػػ  وف)ػػػؿ رو  مػػػر وػػػي عوػػػؿ م ػػػت روتوػػػل يف روت ليآيػػػر وػػػآل و ضػػػ  
 وتدلا وف)ػؿ رو  مػر لآت  وػ   تػلئج  يالميػر كت ليػؿ ت)ػلا وف)ػؿ رو  مػر  ، تحبػيف لآرن وف)ػؿ 

 ( 10 – 1: 12رو  مر و ل  ر ملبت آرـ روتول يف ق ل مآكف رالش لر . 
ص يكلكضحت آ ربر  ص) ص أخ  ف ص صد جبف صص2109  ؿ ()Erol Dogan et a)  ل ه ع آ

 بت آرـ ر ش لر روي) ر لآت  و  تأثي  ليالم  ك تحبيف وآل توآآ كرت ث لن رو  مر كزيلآ   ك  
 (  7 – 1:  6رو شلل رو ضل  ول  مر .   

صكي ل  صم ني كب صRoger Menoka  ج  لف ادلز  بـ رو ضيت رو د م    ـ(2117)ص
electromyography (emg)  ي آ لحآ تلؾ ر ادز  روت   بتليي  مكربلتدل و  قر رو شلل

رو د م  ول ضيت ع آ لآرن روح  ر رو يلضير وف  يؿ آ ربر  )لئص  شلل روادلز رو )م  
رو ضل  ، حي  ت تج رو ضلر  يؿ رو رحر  شلل  د ملئ  و  فت اآر  ي  ؼ ملو غور رو ضلير( 

 شل رت  د ملئير يو ف تبايلدل ، ك ي توآ هلر ر بلكا لبلبل عل   كع آول ت شل رو ضلر ت تج
و ل ير  ملدل م ور ت)كي  كوف ثـ  ي)لؿ  تبايؿ رو شلل رو د م  ول ضيت  يؿ ر  ملضدل كرت

 (  21:  13روو لكولت  و  روحلبا رةو  .   

وكر ي رت)لؿ حي  لف ربت آرـ روتحليؿ روتش يح  ولادلز رو ضل  وف رول ؽ رو لوير وآ ربر 
رو ضيت كعي تدل ملووفل)ؿ ،  ول ل دل ت تم  ب آر ي توآ عليه رووآ ا ق  روت  ؼ عل  لهـ 
رو ضيت روت  ت وؿ مش ؿ  يالم   ت لل روح  ر رو يلضير حت  يو ف وف  يؿ هله روو  قر 

 جنب ؿصصىب يت وير رو وؿ روكظيف  ول ضيت ملو)ك   روو لبمر ، كوف  يؿ ر ليع عل  آ ربر 
Harry Pineapple صص2109(ص،ص ي  ؿصد جبفصص أخ  فص)صص2106)صص()Erol Dogan et 

a2109(ص،ص د  س صمي رفصففص أخ  فص)ص()myotin tun et al)   الحظ كاكآ تأثي   يالم ،
عل  عضيت وف)ؿ رو لحؿ كعضيت وف)ؿ  (kinesio tape) بت آرـ  وكر)ؽ رو ي زك 
عل  رو شلل  T-MAX رو ي زكتأثي  روآ ربر ووحلكور روت  ؼ عل   رو  مر ، كوف ثـ  ل ت هله

رو د م  و ضيت روف ل وول  آ يبلهـ ق  رو شؼ عف تأثي هل عل   د ملئير رو ضيت كملوتلو  
 يو ف و ل ر بت شلآ مدل ق  ت  يف روم  لوج روتأهيل  .
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صىدؼص   ئث:
 يدآؼ رومح   و  روت  ؼ عل :

 رو شلل رو د م  و ضيت روف ل عل  T-MAX رو ي زكتأثي   -
صفسب ال ص   ئثص:

 ؟ عل  رو شلل رو د م  و ضيت روف ل T-MAXتأثي  ر ش لر روي) ر : ول هك  أ الإص
 ع آ كض دل عل  عضيت وف)ؿ روف ل ؟  T-MAX: ول هك آك  رالش لر روي) ر  ربنيبإص
 ؟هؿ يحآ  تغي  ق  رووتغي رت روتلوير :  رب ربإص
 روتكت  رو ضل  ك الوه .روت فيؼ وف  -1
 تحفيز كت ميه رو ضلر عل  ملؿ وادكآ ل م  .  -2
وتدلملت ر  بار وف  يؿ تثميل روادآ روزرئآ . -3  روت فيؼ وف ر وتدلملت رو ضلير كرت
علآ  ت) يفدل . -4  روت فيؼ وف ر  تفل لت رو لاور عف تاوي روبكرئؿ كرت
 رزف رو ضل  .بيور رووآل روح    ولوفل)ؿ وف  يؿ  علآ  ت تيا روتك  -5
 تثميت رووف)ؿ ك روك لير وف ق ص ر وتكرن كر )لملت ر   ل . -6
 تثميت ر  بار رو  ي ر  ل  ملر كر كتل  . -7

صاج     ص  د  س ص:
صمنيجص  د  س ص:

روو دج روك)ف  وواوكعر كرحآ  و يلبلت وت آآ  كلوؾ وو لبمته ولمي ر هلر  روملحثكف بت آـ 
 رومح .

ص:صمجفمعص ةين ص  د  س 
( العميف م آ  تولـ عولير روتأهيؿ ووف)ؿ رو  مر ق   10 ا يت روآ ربر عل  عي ر  كرودل   
رووي ور ( م لآم  -رو ل رتير  –رو    روللئ    –    روبلر  –رال شلر رو يلضير روو تلفر       رو آـ 

  لآم  ليف رو يلض  .   – ف روشيخ رو يلض  

ص

ص

ص
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ص(ص0جد ؿص لـص)ص

ص   ئثف ىيؼصةين ص

صمجبال ص   ئث:
 ـ . 2020/  2019:    مجبؿص  عمبني -

 : و وؿ روي ا وكؼ ولتحليؿ روح    ملالب  آ ير .   مجبؿص  مكبني -

 : رو يلضيف م آ  تولـ عولير روتأهيؿ ووف)ؿ رو  مر    مجبؿص     ي -
ص سبؤؿص أد   صجمعص   يبنػب :

ص ألجيعةص  ألد   ص  مسفخدم صضيص  د  س :
 ( بكيب ل رو) ي. channel Myon-3208( وف  كع  EMGادلز  و ت كويكا رؼ   -1

 .(IO Boxوبت مؿ  شل رت   -2
 ك)يت ولللر لرت للكرؿ و تلفر وتثميت و بؿ  شل   رو شلل رو د م  عليدل.  -3
 (.SKINTACT-FS-521( وف  كع  Surface Electrodesال للت بلحير   -4
 ول ي لت حي ر  زرور روش   و لف كضي ر و ت كآ عل  روابـ . -5
 ؼ و لف روحي ر  مؿ كضي ر و ت كآ .لميت وتلدي  ك ت ظي  حكؿ -6
زرور رو حكؿ . -7   لف ولت ظيؼ كرت
 .  T-maxرش لر ال) ر وف  كع  -8

صخط   ص   ئػػث:
صأ الص:ص   يبسص:

( العميف م آ  تولـ عولير روتأهيؿ 10مأ ل  يلبلت عي ر رومح  كعآآهـ   روملحثكف لـ 
رو ل رتير  –رو    روللئ    –    روبلر  –ووف)ؿ رو  مر ق  رال شلر رو يلضير روو تلفر       رو آـ 

 لآم  ليف رو يلض  ، حي  لا يت هله رو يلبلت ق   –رووي ور ( م لآم  ف روشيخ رو يلض   -
 ـ . 2020/  3/  3يـك رواو ر رووكرقؽ 

 اإلنحراؾ المعٌارى المتوسط الحسابى أكبر مشاهده أقل مشاهده N المتؽٌرات

 5.46 172.30 182.00 165.00 10 الطول

 4.48 77.10 84.00 70.00 10 الوزن

 1.69 26.20 30.00 25.00 10 العمر

 1.16 8.30 11.00 7.00 10 العمر التدرٌبى
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صربنيبإص:صاج     ص   يبس:
كم آ ر ليع عل  روآ ربلت روبلم ر كروو راي رو لوير متحآيآ ر  تمل رت  روملحثكف لـ 

( ،     تمل  روتكرزف   Single leg Squat testرووبت آور     تمل  رو  ق)لن عل  بلؽ كرحآ  
Balance test  وف حي  قلعلير روتأثي  عل  رو ضيت كوآم   تمللر روكثيؽ ملو ضيت روو رآ )

 –رو ضلر رووتب ر رال بير  –رو ضلر رووتب ر روكحشير  – يلبدل   رو ضلر رووبت يور روف آير 
رو ضلر رو )ؼ  –رو ضلر رو )ؼ غشلئير  –رو ضلر روتكلوير  –رو ضلر لرت رو لبيف روف لير 

   -ـ  ا رن ر  تمل يف روتلوييف:كت ير ( ، حي  ت

 .  T-Max  تمل  رو  ق)لن عل  بلؽ كرحآ  مآكف  بت آرـ روش يل روي)ؽ  -

 .T-Max  تمل  رو  ق)لن عل  بلؽ كرحآ  مإبت آرـ روش يل روي)ؽ  -

 .  T-Max  تمل  روتكرزف مآكف  بت آرـ روش يل روي)ؽ  -

 .T-Max  تمل  روتكرزف مإبت آرـ روش يل روي)ؽ  -
ص الئىبؤي ص:صم ب جب   

( ق   و لوار روميل لت  ح)لئيلن عف  SPSSم  لوج روتحليؿ ر ح)لئ     روملحثكف بت آـ 
 ل يؽ:

  ىؼص   يبنب صمفصخالؿ:أ الإص:ص
    رووتكبل روحبلمMean     .) 
 رال ح رؼ روو يل م  Std. Deviation   .) 

 مفصخالؿ:  م ب ن ص يفص  مفغي   ص ل يبسب ص  مسفخدم صربنيبإ:ص
       تحليؿ روتمليف ول يلبلت رووتRepeated Measures ANOVA) .       
   تحآيآ روف كؽ ميف رو يلبلت مإبت آرـSidak Correction    .) 
ص
ص
ص
ص
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صة ضص  نفبؤجص منبل فيبص:
صة ضص  نفبؤجص:ص:أ الص

 
 
 

 ( 2اآكؿ   ـ   
لث لن لآرن  كمآكف  بت آروه T-Max بت آرـ روش يل روي)ؽ تحليؿ روتمليف ول يلبلت رووت     ميف 

 رو  ق)لن عل   آـ كرحآ    تمل  
Paired Samples 

Test 

  الشرٌط الالصقبدون 

(n=10) 

-T الشرٌط الالصق

Max  (n=10)  وحدة

  القٌاس
 العضالت 

 ت 
أعلً 

 قٌمة 

المتوسط 

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

0.085 0.934 43.03 3.95 42.84 6.77 % MAX المتسعة الوحشٌة 

0.434 0.675 42.22 9.36 40.89 10.02 % MAX المستقٌمة الفخذٌة 

-1.741 0.116 39.99 3.47 42.96 6.65 % MAX المتسعة االنسٌة 

0.343 0.739 39.35 9.64 38.22 6.38 % MAX ذات الرأسٌن الفخذٌة 

-0.071 0.945 51.15 7.41 51.35 7.99 % MAX الوترٌة الفخذٌة 

-1.042 0.325 47.13 10.50 51.78 9.68 % MAX التوأمٌة الوحشٌة 

-0.657 0.528 45.63 7.41 47.52 6.02 % MAX التوأمٌة االنسٌة 
 

 
 ( 3اآكؿ   ـ   

لث لن لآرن  كمآكف  بت آروه T-Max بت آرـ روش يل روي)ؽ تحليؿ روتمليف ول يلبلت رووت     ميف 
   تمل  روتكرزف

Paired Samples 

Test 

  الشرٌط الالصقبدون 

(n=10) 

  T-Max الشرٌط الالصق

(n=10) ئدةص 
     يبس

    شال ص

 ت 
أعلً 

 قٌمة 

المتوسط 

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

3.501 0.010 47.13 5.19 40.44 5.07 % MAX المتسعة الوحشٌة 

-0.404 0.698 43.34 10.61 43.20 11.68 % MAX المستقٌمة الفخذٌة 

0.152 0.884 46.94 6.48 45.90 5.96 % MAX المتسعة االنسٌة 

0.498 0.634 44.93 11.04 39.90 14.60 % MAX ذات الرأسٌن الفخذٌة 

0.524 0.617 48.95 13.41 43.00 12.95 % MAX الوترٌة الفخذٌة 

0.468 0.654 43.68 13.09 37.41 16.13 % MAX التوأمٌة الوحشٌة 

0.858 0.419 43.99 10.60 40.67 13.46 % MAX التوأمٌة االنسٌة 
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ص

ص(ص0 كؿص يبنيص لـص)
وبدون إستخدام الشريط  T-Maxإختباري القرفصاء علي قدم واحدة والتوازن بإستخدام الشريط الالصق  

 T-Maxالالصق 
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صمنبل  ص  نفبؤجص:ص:صربنيبإص
 تمل  رو  ق)لن عل  بلؽ إ( رو لص م1( كروش ؿ روميل     ـ  2يتض  وف اآكؿ   ـ  

ل ه التكاآ ق كؽ آرور رح)لئيل   تض ، حي  T-Maxمآكف  بت آرـ روش يل روي)ؽ كرحآ  
 ر  ح رؼمي ول  لف  43.03( حي   ل ت وتكبل رو يلا  رووتب ر روكحشيرملبتث لن رو ضلر   
 كو ف مأبت آرـ روش يل روي)ؽ ر  تمل ، كع آول  لـ رويعا مأآرن  فا  3.95روو يل م مو آر  

T-Max  42.84(  لف مو آر   رووتب ر روكحشيرلف وتكبل هلر رال تمل  عل  رو ضلر     تض 
كهله  0.934م يور  0.085، كملوتلو   يور ت =  6.77 ح رؼ روو يل م مو آر  مي ول  لف ر 

 ف روش يل روي)ؽل، كوف  يؿ لوؾ رو  ت يتض  و ل  0.05رو يور آرور رح)لئيل ع آ وبتكم 
T-Max    رووتب ر ر  بير( ،    رووبت يور روف ليرويا وه تأثي  كرض  عل  رو ضيت  ، )   

( مإبتث لن  روتكلوير ر  بير،      روتكلوير روكحشير (،  ( روكت ير روف لير( ،   لرت رو لبيف روف لير 
 Churchill ي  يؿص يفينجسف فص أخ  فص( ، حي  ل آت آ ربر  رووتب ر روكحشيررو ضلر   

Livingstoneلف ربت آرـ روش يل روي)ؽ يبلعآ عل  تحبيف ر آرن روكظيف   ـص(صص2106)صص
 (4زيلآ   ك  رو ضلر لرت ر  مي  ؤكا روف لير .    مبيل كو  ه وـ يؤآم م)ك   وملش    و مش ؿ 

صك آ لكضحت آ ربر  ص) ص أخ  ف صفف ص2109مي رف ص) ) myotin tun et al) ع آ  ل ه
ش لر روي) ر عل  وف)ؿ  رو  مر وي عوؿ م ت روتول يف روت ليآير وآل روو)لميف ر   بت آرـ

ت ليؿ رالوـ كت ليؿ ت)لا وف)ؿ  يالمير حي  عولت عل  و   تلئج  آت لوتدلا وف)ؿ رو  مر إم
 بت آرـ روتول يف ق ل مآكف رالش لر .إرو  مر ، تحبيف لآرن وف)ؿ رو  مر و ل  ر م

  12   :1 – 10  )  
ف رو ضلر رووبت يور ر ولوير ل ـص(ص2117)ص Seroyer، West س  ي ص،ص  س صصكيل   

ؿ روف ل كق   فا روك ت ت كف وف رو ضيت روت  ت كـ مكظيفتيف وتضلآيف قإ دل ت ـك م مت وف)
بلبير ووف)ؿ رو  مر ، كتتحآ لويلؼ رو ؤكا ر  م ر ق  كت   كل ي آغـ ق   لعآ  عظـ لعضلر 

كرولل يت)ؿ م ور عظـ رو ضفر  وف  Patellar Ligamentرو ضفر عف ل يؽ رو ملل رو ضف  
كيوآهل رو )ا روف لل  The Tibial Tobrusityلبفؿ كي تد  مإت)لور ملوحآمر رو )مير 

Femoral Nerve   .228: 15لم يوآ عوؿ  ؤكا هله رو ضلر.) 
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 Bahr )) (Butterwick Nelson )  يب صكي  يسفص،ص يف  يؾصنيلس فصكيل    ين وف  
Karlsen ص)2118)ص ص، وف شآ   ق  روت ليؿمبيل ر ش لر روي) ر ودل آك   لف ـ(2114ـ(

 ـ ر و لا رو يلضير. ر )لملت ، ك لوؾ حآكثدل ق  و ظ
  1  :595 – 600    )3  :171 – 177 )  

ص) Kurt ي   كهلر ول ر آته آ ربر ؾ ص2106 أخ  ف بت آرـ ال)ؽ  حي  ل آت لف ـ(
و  تحبف ق  وبتكل آ ار ر وـ كملو غـ وف تلميؽ روي)ؽ رو  زيك ق  روفت    رو ي زك يؤآم 

ب ر روكحشير  ال ل ه يبلعآ عل  تحبيف ر حبلا رو )ي   وـ يؤآل  و  زيلآ  ق   ك  رو ضلر رووت
 (  9موكضي رووف)ؿ كآ ار ر وـ .  

مآكف  بتآـ  تمل  روتكرزف إ( رو لص م1( كروش ؿ روميل     ـ  3 ول يتض  وف اآكؿ   ـ  
بتث لن رو ضلتيف إتض  ل ه تكاآ ق كؽ آرور رح)لئيل م ، حي   T-Maxروش يل روي)ؽ 

 ح رؼ روو يل م مو آر  مي ول  لف ر  43.34حي   ل ت وتكبل رو يلا ( رووبت يور روف لير 
 ح رؼ روو يل م مو آر  مي ول  لف ر  48.95( حي   لف وتكبل رو يلا روكت ير روف لير، 11.68
تض    T-Max بت آرـ روش يل روي)ؽإ تمل  كو ف مكع آول  لـ رويعا مأآرن  فا ر  13.41

 43.20( حي   ل ت وتكبل رو يلا  رووبت يور روف ليررو ضلر     تمل  عل لف وتكبل هلر ر 
( حي   ل ت وتكبل رو يلا  روكت ير روف لير،    11.68 ح رؼ روو يل م مو آر  مي ول  لف ر 

 لف، كوف  يؿ لوؾ رو  ت يتض  و ل   12.95 ح رؼ روو يل م مو آر  مي ول  لف ر  43.00
رووتب ر ( ،   رووتب ر روكحشيرعل  رو ضيت    يؼلف وه تأثي   T-Max روش يل روي)ؽ

( مإبتث لن    روتكلوير ر  بير،    روتكلوير روكحشير (( ،  لرت رو لبيف روف لير( ،   ر  بير
سىصص– ج بصالينىص( حي  ل آت آ ربر  روكت ير روف لير( ،    رووبت يور روف ليررو ضلتيف   

ولوير كزيلآه  حفلت  شلل رو ضلر رووبت يور ر   لف ـ(2117)صLayne & Abrahamأ   ىبـص
 (  10 شلل رو ضيت روثيثه ر   ل يؤآم رو  ض ؼ ر تزرف عل   آـ كرحآه .   

ع آ  ل ه (Mauricio dos Santos)(ص2108مي كي صد صسبنف سص) ول لكضحت آ ربر 
ل تلثي   لق  لوه بلعر ويا  24 بير رو  يضر ووآ  لبت آرـ رالش لر روي) ر عل  رو ضلر رال 

 ( 405:  11عل  تحبيف توآآ عضلر رو  مر  ول يلضييف .  
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ص)كضحت آ ربر  لك  ص)2106  جيؾ )Wageck(ص صسبس دكب  ص د  س  ص، (ص2107(
((saswodkar وتدلا وفل)ؿ كعظلـ  ع رت لل تحبف ق  لك ليالمير  ل تلثي رت ل ه ال يكاآ ل

 بت آرودل .  و ل  ر م آـ  KTبت آرـ رالش لر روي) ر  رو  مر ع آ 
  17  :153- 158    )1  :27- 30  )  

ف تأثي  روي)ؽ ق  حلالت ل  و  ـ(ص2115)ص Ernst , at all ي نيس ص رخ  فصكيضيؼ 
 )لملت وف)ؿ رو  مر ي وؿ عل  تحبيف ل ي ر رووش  ولازن روو)لا ك ل)ر ق  حلالت 

 ( 29: 5عل  ت ليؿ رالوـ .    شك ر رو  مر كرو شك ر لبفؿ عظـ رو ضفر  ول ي وؿ 

صفيري ص  كؿصك ي صةليص ص و ص فص    يطص  الىؽصالي جد صإ ؾص    ضصيفشحص نب  مفصخالؿ
ص  نفسي ص ص  مىباص ب   ئ  ص  ف د ص     صأ  ص   شل  ص فئفيع صمسبةد صك بمؿ صي مؿ    شال ص ينمب

ص  الطمؤنبفص.

ص السفخالىب ص   ف ىيب ص:
ص-أ الص:ص السفخالىب ص:
رومح  كهآقر كتبلؤالتر كم لن عل  و ل شر رو تلئج لو ف روتك)ؿ رو   ق  ضكن وش لر

 -تير :بت ي)لت رةر 

روتكلويػػػر ( ،  روكت يػػػر روف ليػػر( ،  رووتبػػػ ر ر  بػػيرقػػػ  لآرن رو ضػػيت   تحبػػػف لفيػػؼكاػػكآ   -1
( لث ػػلن لآرن   تمػػل  رو  ق)ػػلن علػػ   ػػآـ كرحػػآ  مإبػػت آرـ روشػػ يل روتكلويػػر ر  بػػير( ،  روكحشػػير
 كو  ر غي  وؤث  . T-Max روي)ؽ

رووبػػت يور ( ،  رووتبػػ ر روكحشػػيرعلػػ  رو ضػػيت  T-Maxعػػآـ كاػػكآ تػػأثي  ولشػػ يل روي)ػػؽ -2
 ( لث لن لآرن   تمل  رو  ق)لن عل   آـ كرحآ  .لرت رو لبيف روف لير( ،   روف لير

وتكلويػػػػػر ر( ،  روكت يػػػػػر روف ليػػػػر( ،  رووتبػػػػػ ر ر  بػػػػير عػػػػآـ كاػػػػػكآ تػػػػأثي  قػػػػػ  لآرن رو ضػػػػيت  -3
( لث ػػػلن لآن   تمػػػل  رو  ق)ػػػلن علػػػ   ػػػآـ كرحػػػآ  مػػػآكف  بػػػت آرـ روتكلويػػػر ر  بػػػير( ،  روكحشػػػير

 . T-Max روش يل روي)ؽ
رووتبػػػ ر  ( ، رووبػػػت يور روف ليػػػر( ،  رووتبػػػ ر روكحشػػػيرعػػآـ كاػػػكآ تػػػأثي  قػػػ  لآرن رو ضػػػيت   -4

روتكلويػػػػػر ( ،  روتكلويػػػػػر روكحشػػػػػير( ،  روكت يػػػػػر روف ليػػػػػر( ،  لرت رو لبػػػػػيف روف ليػػػػػر( ،   ر  بػػػػػير
 .  T-Max ( ق  لآرن   تمل  ر تزرف مإبت آرـ روش يل روي)ؽر  بير
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صربنيبإص:ص  ف ىيب ص:
  -: تك)  روآ ربر 

م ػػػػػآ  توػػػػػلـ روم  ػػػػلوج روتػػػػػأهلي    لوػػػػؿ وبػػػػػلعآ كوحفػػػػػز  T-Max بػػػػت آرـ روشػػػػػ يل روي)ػػػػؽ  -1
 ول ضيت كويا   لوؿ لبلب  .

علػػػ  تػػػأثي   بػػػت آرـ ر شػػػ لر روي)ػػػ ر علػػػ  عضػػػيت ل ػػػ ل  اػػػ رن محػػػك   يلضػػػير ل ػػػ ل  -2
 ملوابـ وو  قر وآل تأثي هل عل  رو ضيت مش ؿ وملش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

 املزاجع : 
1 Bahr R, Karlsen R, Lian 

O, Ovrebo RB ( 2008 )  
: Incidence and mechanisms of acute 

ankle inversion injuries in volleyball. 

Am J Sports Med.; 22:595-600 

2 Bicici S,Karatas N, 

Baltaci G (2012) 
: Effect of athletic taping and kinesio 

taping on measurement of functional 

performance in basketball players 

with chronic inversion ankle sprains. 

International journal of sports 

physical therapy; 7:154-166. 

3 Butterwick DJ, Nelson 

DS, LaFavre MR, 

Meeuwisse WH 

 ( 2004 )  

: Epidemiological analysis of injury in 

one year of Canadian professional 

rodeo. Clin J Sports Med.; 6:171-177 

4 Churchill Livingstone 

(2016) 
: Effects of kinesio Taping on knee 

function and pain in athletes with 

patellofemoral pain syndrome 

“Journal of Body work and 

movement Therapies, Rehabilitation 

Sciences Research Center, Shiraz 

University of Medical Sciences 

Shiraz, Iran 

5 Ernst Gp ,Kawaguchi 

J,Saliba E (2005)  
: Effet of patellar tapingon knee 

Kinetics of patients with patella of 

moral pain syndrome “ J Orthop 

Sports phys Ther : 29:661-7 

6 Erol D,Ali K,Mustafa O, 

et al ( 2019 )  
: Acute effect of kinesio taping on knee 

muscle strength,fatigue index and H/Q 

ratio in healthy subjects. Isokinetics and 

exercise science J; 1:1-7. 

7 Harry pijnappel (2016) : Medical taping manual, antelope 

printing. Jan; 28(2):708-10. 

8 Kuni B,Mussler J , 

Kalkum E , et al ( 2016 )  
: Effect of kinesio taping , non-elastic 

taping  and bracing on segmental foot 

kinematics during drop landing  in 

healthy subjects  and subjects with 

chronic ankle instability 

.physiotherapy  ; 102(3): 287-293. 

9 Kurt , EE (2016)  : Short –Term effects of kinesio tape 

on joint position sense ,Isokinetic 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

measurements , and clinical 

parameters in patellofmoral pain 

syndroms “ Journal of physical 

Therapy Science ,28(7), pp.2043-

2040,Ahi Evran University Medical 

Faculty ,Turkey 

10 Layne, C. & Abraham 

LD  (2007( 
: lower lymph muscles active in yong 

boy during one foot states balance 

task,. 

11 Mauricio dos Santos et-al 

( 2018) 
: Does the kinesio tape provide more 

knee extensor torque. Asian J sports 

Med. Brazil; Vol(1266): p 1-405. 

12 Myotin tun, aung aung 

new, et al. ( 2019 )  
: Effectiveness of kinseio taping in the 

management of knee osteoarthritis. 

Journal of advances in medicine and 

medical research. 29(2):1-10. 

13 Roger Menoka   ) 2007   (  : Neuromechanics of human 

movement, Hill companies, USA,. 

14 Saswadkar AA, Shimpi 

AP,et al (2017) 

 Short term effects of kinseio taping 

on vatus medialis in patient with 

osteoarthritis knee for gait and joint 

function enhancement. Journal of 

evidence based physiotherapy. 1(1): 

27-30. 

15 Seroyer S, West R(2007)  : Anterior cruciate ligament section of 

Injuries specific to the female athlete. 

In PJ McMahon, ed., Current 

Diagnosis and Treatment in Sports 

Medicine, pp.). 259-260. New York: 

McGraw-Hill. 

16 Vercelli S, Sartorio F,Foti 

C, et al ( 2012 )  
: Immediate effects of kinesio taping 

on quadriceps muscle strength. 

Clinical journal of sport medicine: 

official journal of the Canadian 

academy of sport medicine; 22(4): 

319-326. 

17 Wageck B,Nunes GS, et 

al ( 2016 )  
: kinesio taping doesnot improve 

symptoms or function of older people  

with knee osteoarthritis . journal of 

physiotherapy .; 62:153-158. 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

فىميـصة ضص يبشيصكن بطصف  يئيصضيص ل ص  ف  غصبكسباص  ر  ص
ص ب نفسص ديصفالميإص  ف ليـص  فنيص

 
ص8 ئثص لـص

ص

ص   ئثصص: م كػػل صم دم ص
تدتـ روآكور رهتولول  مي ر ملو يلضر كروت مير رو يلضير وول ولت مير رو يلضير وف رهوير ملوغر حي  ت تم  
   ل وف ر  لف روم  لوج روت مكم رو لـ كتدآؼ رو  ت وير روف آ ت وير وت لولر وف اويي رو كرح  رو)حير 

 ملوف آ كرال ت لن مه وي)م  عضكر ق لال ق  روواتوي .كرو فبير كرو  لير كرالاتولعير كرو دكت 
كي آ روت كي   شللل ر تيل يل ووت ل ولف آ و مكؿ وف روواتوي يول ا ق  رك لت روف رغ كيبدـ ق  م لن 

، رو  رف روت كي   ـ(2117كمبؿصد  يشص مئمدص  ئمبئمي"ص)روف آ كت وير ودل رته ، كيشي   ؿ وف "
وت  ي تل هل روف آ مآرقي ش )  ووول بتدل كي كف وف  كرتادل ر تبلمه ي آ  كعل وف ركاه رو شلل ر

 (27: 9ول آيآ وف رو يـ كروودل رت رومآ ير كرالاتولعير كرو فبير كروو  قير .  
 ول رف روت كي  ربدلولت ق  روتأثي  راليالم  عل  رو آيآ وف اكر ا رووشل  يف ق  وول بر ركاه 

، رف ولت كي  رهآرؼ  ـ(2117  ئمبئميص ةبيدةصة دص   عيع"ص)"مئمدصو لشلر ، حي  ي م  ؿ وف 
وت آآ  و دل رهآرؼ )حير و تملر مكاه علـ م)حر روف آ وتلكي  روحلور رو)حير ولف آ ، كروك لير 
كرال يؿ وف ق ص روت  ت وا)لمر مأو رت رو)آ  ، كت وير ول لآرت رو)حير روو غكمر ، كرال يؿ 

 (145: 13قظر عل  روكزف روو لبا .   وف روتكت  رو )م  ، كرووحل
رو يـ وف لهـ رو  لئز روت  تم   عليدل روواتو لت، كت لـ عليدل ر وـ، كتت لؽ رو يـ  لف روملحثكفكي م 

ت تم  روث ر ملو فا وف مل  يؽ كرووملآا، كه  و ليي  علور كضلملر ولبلكؾ رومش م رو)حي ، ك 
لق رآ روواتوي، كول يـ لوثلر كل كرع كودل لبملا تؤآم  و  غيلمدل  وآل ررووحممر كروو غكم وواتو يررو يـ ر

 ه .عف كر ي روحيل ،  ول لّف ه لؾ ُبُمؿ وت زيزهل كم لئ
 

 كفطانشٛد.خبيؼت  - كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت - انطٚبظٙ انخطٔٚح لؽى ٔضئٛػ أؼخــبش *

 كفطانشٛد.خبيؼت  - كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت   - انطٚبظٙ انخطٔٚح بمؽــى يسضغ **

 كفطانشٛد.خبيؼت  - كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت - انطٚبظٙ بمؽى انخطٔٚح يبخؽخٛطببحث  ***

 ى ئيصمئمدصمئمدصس  حأ.د/ص*ص
  ئمػػػػدصمى بحصضف حصص    يؼد/صص**
  سي نيص مشبفص سي نيص   بفأ/صص***
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صم سيص)2116ةطيب صخطباص  خ  فص)كيؤ آ  ؿ وف  رف رو  كت رو يلضير ال  ـ(2101ـ(ص،صئبـع
ت ح)  رهويتدل ملو بمر ولوشت  يف عل  رو كرح  رومآ ير ق ل مؿ ودل رهوير  مي   ملو بمر ول كرح  
روت مكير كرآرئدـ رو  كت رو يلضير كول ي تمل مدل وف  كرح  تآ يمير عل  ر بلا رووشت  يف و تلؼ 

للعر كروكالن ولاولعر كروت لكف كر  ل  رولرت روبولت كرو)فلت رو ل ير كرال رآير روحويآ   لو ظلـ كرو
 كوبلعآ  روغي  كروشالعر كروتحوؿ ك ك  رال رآ  كروث ر ملو فا كرو زيور كرووثلم   . 

  7  :245  ، )3  :18-19) 
وف  يؿ رووب  روو ا   ولآ ربلت رو لوير روت  را يت ق  والؿ رو  كت  روملحثكفك آ الحظ 

 ـ(2107 س   صئسيفص  سيدص)(، 19   ـ(2109"نجال صضفئيص ئمدص)رو يلضير وثؿ آ ربر  ؿ وف  
( ، كروآ ربلت روت  را يت ق  والؿ رال شلر روت كيحير 1   ـ(2106 ئمدصمى بحصضف حص)( ،   2  

ميصى  يص( ، 6   ـ(2118ئسبـصج دهص)( ، 16   ـ(2118مدصمط ص)مئوثؿ آ ربر  ؿ وف : 
( ر ه ال تكاآ آ ربر علوير تل  ت رو  ت)ويـ ع ت  يلض    شلل ت كيح  ق  18   ـ(2104)

 ك ت روف رغ    بلا روث ر ملو فا وتيويل روت ليـ روف   رو) لع  ق  وحلقظر  ف  روشيخ .

 مل آكرت   شلل  يلض  ع ت وف )ر ولملحثكف ت)ويـك آ النت ق    هلر رومح  ع آول رتي  ر
ت كيح  واشت رؾ ق  ملكور رواودك ير وو لقبلت رو  كت رو يلضير وتيويل رووآر ا ، وول ول  كت 
 رو يلضير وف تأثي  عل    بلا روث ر ملو فا وتيويل روت ليـ روف   رو) لع  ق  وحلقظر  ف  روشيخ.

 روف رغ ك ت ق  ت كيح    شلل  يلض  ع ت روآ ربر م  كرف ت)ويـول يلـ مدله  روملحثكفوول آقي 
 روف  .  روت ليـ تيويل وآم ملو فا روث ر   بلا

 ىػػػػدؼص   ئث:
رو) لع  وف  يؿ ر شت رؾ ملو  ت  روف   روت ليـ وتيويل ملو فا روث ر يدآؼ هلر رومح  رو    بلا
 رو يلض    شلل ت كيح  .

 ضػػ ضص   ئثص:ص

تكاآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف  رو مل  كروم آم ( ق    بلا روث ر ملو فا وآم تيويل روت ليـ 
 روف   رو) لع  موحلقظر  ف  روشيخ و)لو  رو يلا روم آم . 

ص
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ص   ئثص:صمىطلئب 
   ػػ   ضص  ػ يػػبشيػػػػ ص:

ق    و ي ر ت)لحمدل وكبي   ه  " واوكعر وف روح  لت رومآ ير  رواولعير روو آ  ولت مي  عف 
و لبمر ي كـ كي كـ مدل واوكعر وف رالق رآ مدآؼ ع ضدل رولـ اودك  رووشلهآيف ولت مي  عف وبتكم 
رالآرن رو يلض  ولوشت  يف قيدل ، كولوؾ قدله رو  كت ياا رف ت آ كقؽ رالبا روت مكير كرومآ ير 

 (207: 8كروح  ير كرواولوير   
 : الن طػ ص  ػػف  يئيػ صص

واوكعر وت كعر وف رال شلر روم لن  روت  تول ا ق  ك ت روف رغ يتـ ر تيل هل كق ل   رآ  روف آ مدآؼ 
  (26:   13تح يؽ رووت ر كروب ك  كتبدـ ق  ر تبلا روف آ عآ   يـ ش )ير كراتولعير .   

ص  ر  ص ب نفسص:
آر ؿ رو  ت  لت كروتش ييت آرن روح  لت رومآ ير كروتو ي رو آ   عل  رت لل رو  ر رت رو)حيحر 

  ".صف  يؼص ج  ؤي، كلآرن ر عولؿ مش ؿ وت فرو يلض 

ص جػػ     ص   ئثص:
صمػػنيػجص   ئثص:

روو دج روتا يم  مت)ويـ روواوكعر روكرحآ  يا م عليدل رو يلبيف رو مل  كروم آم  روملحثكفربت آـ 
 وو لبمته ولمي ر هله روآ ربر .
صمجػػفمػعص ةػػػيػػن ص   ئث:

صمجػفػمعص   ئثص:ص
يتوثؿ ق  تيويل وآ بر ملليـ روثل كير رو) لعير روتلم ر  آر   ملليـ روت ليوير ، روتلم ر ووآي ير روت مير 

 ـ.2020ـ/2019( تلويل ، ول لـ روآ رب  1100كروت ليـ موحلقظر  ف  روشيخ ، كروملوغ عآآهـ  

صةػػػيػػػنػػػػ ص   ئث:
( تلويل وف وآ بر ملليـ روثل كير ملول ي ر رو وآير وف  78عآآهل     تـ ر تيل  عي ر رومح  كروملوغ
( تلويلرن رو ي ر رالبتليعير، 16( تلويلرن ولتا مر ر بلبير كعآآ  62واتوي روآ ربر، مكر ي عآآ  

 كعل  رف تتكرق  قيدـ روش كل روتلوير :
 رف ي كف روتلويل وف روو تظويف ق  روآ ربر . -
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 وآيه رم رعل لت . رف ي كف روتلويل ويا -
 رف ت كف حلوته رو)حير تبو  موول بر رو شلل رو يلض  كرالشت رؾ ملو  ت مل آكرت . -
 رف ي كف روتلويل غي  و يآ مأحآ رال آير رو يلضير رك بمؽ وه وول بر  شلل  يلض  و تظـ . -

 ( 1جدول )
 لبٌان اعتدالٌة البٌاناتتوصٌف العٌنة فً معدالت دالالت النمو ومقٌاس الثقة بالنفس قٌد البحث 

 60ن=

 المتغٌرات م
وحدة 
 القٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

 التفلطح
معامل 
 االلتواء

 2.351 2.25- 0.31 166.22 166.07 سم الطول  .2

 1.101- 1.30 1.74 68.22 67.35 كجم الوزن  .3

 2.275 2.68- 2.42 15.92 15.91 بالسنة العمر الزمنً  .4

 2.458 2.90- 1.77 16.22 16.07 درجة الثقة بالنفس  .5

(  رووتكبل روحبلم  كروكبيل كرال ح رؼ روو يل م كروتفلل  كو لوؿ رالوتكرن ق  1يكض  اآكؿ  
 يآ رومح  كيتض  رعتآروير روميل لت حي  ت ركحت  يـ و لوؿ   ق رآ رو ي رو آالت آالالت رو وك 

( وول ي ل  آالور وملش   عل   لك روميل لت وف عيكا روتكزي لت روغي  3 ±رالوتكرن ول ميف  
 رعتآروير.

ص سبؤؿصجمعص   يبنب ص:
 رشتولت روآ ربر عل  كبلئؿ اوي روميل لت روتلوير:

ص(1و قؽ    ال:ص   يبسب ص  جسمي ص)ص النر    مف ي ص(:صص
 عف ل يؽ ربت آرـ رو بتلويت  . بـ (   ط ؿص: -
 عف ل يؽ ربت آرـ روويزرف رولم  .   اـ ( .    عفص:ص -

ص(ص7م ضؽص)صص   بئر ف:صمفص ةد دص فالميإص  ف ليـص  فنيربنيب:صم يبسص  ر  ص ب نفسص
كيدآؼ هلر روو يلا  و  روت  ؼ عل   وتيويل روت ليـ روف  مم لن و يلا روث ر ملو فا  روملحثكف لـ 

 ، كلوؾ وف  يؿ آ اته عل  روو يلا م مل رته  روو تلفر.وتيويل روت ليـ روف  روث ر ملو فا 
ص  ى  ةص  م دؤي ص لم يبس:

ص ئمدملالليع عل  روو راي رو لوير  و اي  روملحثكف لـ  صضفئي  س   ص(، 19  ـ(2109)صنجال 
( ، كروآ ربلت روت  را يت ق  1   ـ(2106 ئمدصمى بحصضف حص)( ،   2   ـ(2107ئسيفص  سيدص)

ص)والؿ رال شلر روت كيحير وثؿ آ ربر  ؿ وف :  صمط  صج دهص( ، 16   ـ(2118مئمد ئسبـ
ص)( ، 6   ـ(2118) صى  ي ( كلوؾ م آ ربتليع ل رن رو آيآ وف ر بلتل  18   ـ(2104مي
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(  م رن 9رووت ))يف ق  والؿ روت كي  رو يلض ، ك علـ رو فا ك رو  كت رو يلضير ك عآآهـ  
 . وتيويل روت ليـ روف  ( وتحآيآ عمل رت و يلا روث ر ملو فا 1و قؽ 

رو م رن رووت ))يف ك ( عل  م ت وف 6تـ ع ت عمل رت روو يلا ق  )ك ته روومآئير و قؽ  
روبلمؽ رالشل   رويدـ كلوؾ ولح ـ عل  وآم )يحير عمل رت  روو يلا روت  كض ت وف لاله ، ك 

 ( يكض  لوؾ2اآكؿ  
 (0جدول )

 آراء السادة الخبراء حول مدي صالحٌة عبارات مقٌاس الثقة بالنفس
 لتالمٌذ التعلٌم الفنً فً صورته المبدئٌة " 

 9ن=

 
 م

 
 المقٌاسمحاور 

 رأي الخبٌر

 ؼٌر موافق موافق

 % ك % ك

اساااتطٌع ان اقاااود االخااارٌن اثنااااء التااادرٌب فاااً فرٌاااق   1
 العرض الرٌاضً 

8 88,88 1 11,11 

اكون دائماا متفائال نحاو الوصاول للشاكل الجٌاد للعارض  0
 الرٌاضً 

9 122 2 2 

اعاارؾ ان االلتاازام والنظااام ٌااندي الااً نجااا  العاارض  3
 الرٌاضً 

8 88,88 1 11,11 

استطٌع استخدام االدوات فً العارض الرٌاضاً بالشاكل  4
 الجٌد 

8 88,88 1 11,11 

اشاااعر بكفااااءة والقااادرة علاااً اداء تمرٌناااات وتشاااكٌالت  5
 العرض الرٌاضً 

9 122 2 2 

 77,77 7 00,00 0 اشارك فى وضع برنامج العرض الرٌاضى  6

استطٌع تقٌٌم وتوجٌة زمالئً نحو بذل اقصً جهد تجااة  7
 تنفٌد العرض الرٌاضً 

9 122 2 2 

 88,88 8 11,11 1 اشعر بالفخر عندما اكون ضمن فرٌق العرض الرٌاضً 8

 11,11 1 88,88 8 احاول اكون مبتسم عند تأدٌة العرض الرٌاضً  9

اسااااتطٌع تصاااامٌم و اختٌااااار الااااوان مالبااااس العاااارض  12
 الرٌاضى 

0 00,00 7 77,77 

اسااتطٌع االعتماااد علااً الاانفس وزمالئااً فااً تشاااكالت  11
 العرض الرٌاضً 

8 88,88 1 11,11 

اشااعر بااالحزن عنااد التقلٌاال بالشااأن مااع فرٌااق العاارض  10
 الرٌاضً 

9 122 2 2 
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النت ملووكرق ر عل  رو مل رت م بمر وئكير ت ركحت ول ( لف   رن روبلآ  رو م رن 2كيتض  وف اآكؿ  
%  ول 75%(  ك آ ر تض  رو مل رت روت  النت م بمر وئكير لعل  وف 100% :  22,2ميف  

 ( يكض  لوؾ .3( ك اآكؿ  7يكضحدل و قؽ  
 (3جدول )

 "يف صىرته النهائية   لتالهيذ التعلين الفني"عبارات  هقياس الثقة بالنفس 
 العبارات م
 ربتليي رف ر كآ رال  يف رث لن روتآ يا ق  ق يؽ  رو  ت رو يلض    .1
 ر كف آرئول وتفلئؿ  حك روك)كؿ ولش ؿ روايآ ول  ت رو يلض    .2
 رع ؼ رف رالوتزرـ كرو ظلـ يؤآم رو   ال  رو  ت رو يلض    .3
 ربتليي ربت آرـ رالآكرت ق  رو  ت رو يلض  ملوش ؿ روايآ   .4
 رش   م فلن  كرو آ   عل  رآرن تو ي لت كتش ييت رو  ت رو يلض    .5
 ربتليي ت ييـ كتكاير زويئ   حك ملؿ ر )  ادآ تال  ت فيآ رو  ت رو يلض    .6
 رش   ملوف   ع آول ر كف ضوف ق يؽ رو  ت رو يلض   .7
 رحلكؿ ر كف ومتبـ ع آ تأآير رو  ت رو يلض    .8
 ربتليي رالعتولآ عل  رو فا كزويئ  ق  تش يت رو  ت رو يلض    .9
 رش   ملوحزف ع آ روت ليؿ ملوشأف وي ق يؽ رو  ت رو يلض    .10
( ك روت  تـ )يلغتدل مول يت لبا وي عي ر  3مواوكعر رو مل رت روبلم ر ماآكؿ    روملحثكفر تض  

رومح  ك  كع  لف ت كف لرت وغر مبيلر كوأوكقر كال تحوؿ ل ث  وف و    كت كف روو يلا ق  
( عمل رت و يلا روث ر ملو فا وتيويل 10( عمل   ك ق  )ك ته رو دلئير ملغ   12)ك ته ر كوير وف  

 (.8روف   و قؽ   روت ليـ
تـ كضي ويزرف ت آي  ثيث  روت آي   موكاا ثي  آ الت ع آول يشي  ر تيل  روتلويل  و  رالالمر 

 موكرقؽ ، ك آ اتلف ع آ رالالمر مإو  حآ ول كآ ار كرحآ  ع آول يشي  ر تيل ه مي.

  لول ر تف ت آ ار روتلويل عل  روو يلا  لول  لف ع آه ث ر ملو فا. -
 ظو  كرو)غ ل ولو يلا:روآ ار رو  -

   =  10روآ ار رو ظوx 3 =)30 
   =غ ل(10روآ ار روx 1 =)10 

ص
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 :  د  س ص السفطالةي ص أل  ي
مإا رن آ ربر ربتليعير كلوؾ مدآؼ روك كؼ عل  وآم ويئور عمل رت روو يلا ولدآؼ  روملحثكف لـ 

روو رآ و  قته ك يلبه كوآم كضك  رو مل رت كتحآيآ زوف ر المر ولو يلا، ك  يالآ روو لويت رو لوير 
واتوي ( تلويل وف تيويل روت ليـ روف   ، كلوؾ وف رو16ك آ لمؽ روث ر ملو فا  عل  عي ر  كرودل  

ـ، 2020ـ/ 2019ر )ل  كوف  لـ  عي ر روآ ربر كلوؾ ق  روف)ؿ روآ رب  ر كؿ ول لـ روآ رب  
 ـ.20/9/2019ـ حت  11/9/2019كلوؾ ق  ملليـ روثل كير رو) لعير، ق  روفت   وف 

ص لدصأسف  صنفبؤجص  د  س ص السفطالةي صةليصمبصيلي:
 .كضك  رو مل رت كبدكور ر وفلظ 
 و ؿ بلكؾ ي)آ  عف روتلويل. توثيؿ رو مل رت 
 يالآ روو لويت رو لوير وو يلا روث ر ملو فا . 

ص  م بمال ص   لمي ص م يبسص  ر  ص ب نفسص فالميإص  ف ليـص  فنىص كف ص   يخ:
صىدؽص  م يبسص:

 ةبدةص  فط يؽ  :ئسباصم بمؿص  ىدؽص ط ي  ص  فط يؽص   
ق  ر تمل  )آؽ روو يلا عل  رووت ))يف ق  والؿ روت كي  رو يلض  ك علـ   روملحثكفرعتوآ 

(، ك آ لتفؽ رو م رن عل  لف عمل رت روو يلا وت)لر اوي دل 1رو فا ك رو  كت رو يلضير و قؽ  
ملالتاله رووللكا  يلبه، كلوؾ م آ  ا رن م ت روت آييت ق  رو مل رت روت  ت لكوتدل )يلغتدل 

ـ روتح ؽ وف )آؽ روو يلا ملبت آرـ رالتبلؽ روآر ل  ، حي  تـ ريالآ رو)آؽ كوضوك دل،  ول ت
( يكض  9عف ل يؽ  يالآ و لوؿ رال تملل ميف آ ار  ؿ عمل   ك ميف روآ ار رو لير ولو يلا. اآكؿ  

 لوؾ
 ( 4جدول ) 

 الثقة بالنفس  االتساق الداخلً بٌن العبارة والمجموع لمقٌاس 
 16ن=

 العبارة م
الرتباط معامل ا

بٌن العبارة 
 والمجموع

 *1.652 استطٌع ان اقود االخرٌن اثناء التدرٌب فً فرٌق  العرض الرٌاضً   .2
 *1.732 اكون دائما متفائل نحو الوصول للشكل الجٌد للعرض الرٌاضً   .3
 *1.122 اعرؾ ان االلتزام والنظام ٌندي الً نجا  العرض الرٌاضً   .4
 *1.105 استطٌع استخدام االدوات فً العرض الرٌاضً بالشكل الجٌد   .5
 *1.715 اشعر بكفاءة والقدرة علً اداء تمرٌنات وتشكٌالت العرض الرٌاضً   .6
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 العبارة م
الرتباط معامل ا

بٌن العبارة 
 والمجموع

 *1.123 استطٌع تقٌٌم وتوجٌة زمالئً نحو بذل اقصً جهد تجاة تنفٌد العرض الرٌاضً   .7
 *1.603 الرٌاضًاشعر بالفخر عندما اكون ضمن فرٌق العرض   .1
 *1.741 احاول اكون مبتسم عند تأدٌة العرض الرٌاضً   .0
 *1.152 استطٌع االعتماد علً النفس وزمالئً فً تشكالت العرض الرٌاضً   .0
 *1.761 اشعر بالحزن عند التقلٌل بالشأن مع فرٌق العرض الرٌاضً   .21

ص1.482(ص=ص1.15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف يصم ن ي ص)
( كاكآ ر تملل لك آالور  ح)لئير ميف رو مل   كروم آ ، حي  ت ركحت و لوؿ رال تملل 4 يكض  اآكؿ 

(  أ)غ   يور،  كت رك  و لوؿ 0.500(  أ م   يور، كم بمر  0.794ميف رو مل   كم آهل م بمر  
(  أ)غ   يور، مي ول ملغت 0.541(،  أ م   يور،  0.923رال تملل ميف رو مل   كروواوكع  ول ميف  
، وول يشي   و  )آؽ رالتبلؽ روآر ل  0.482( = 0.05 يور   رواآكوير ع آ وبتكم و  كير  

 .  وو يلا روث ر ملو فا
 :صر ب صم يبسص  ر  ص ب نفس
 :ةبدةص  فط يؽ  ئسباصم بمؿص  ر ب ص ط ي  ص  فط يؽص   

( تلويل وف 16تـ حبلا )آؽ روو يلا عف ل يؽ تلمي ه عل  عي ر ربتليعير عآآهل   
ويل موآ بر ملليـ روثل كير رو) لعير ملآر   ملليـ روت ليوير  روت ليوير ك لـ  عي ر روآ ربر ر بلبير، تي

ثـ لعيآ روتلميؽ عل   فا رو ي ر م آ عش   ليلـ كتـ حبلا آ الت و لوؿ رال تملل ميف روتلميؽ 
 ـ.20/9/2019 و   11/9/2019ر كؿ كروتلميؽ روثل   كلوؾ ق  روفت   وف 

 
 ( 5ل )جدو

 معامل االرتباط بٌن التطبٌق االول والتطبٌق الثانً
 لبٌان معامل الثبات لمقٌاس الثقة بالنفس  قٌد البحث لدى عٌنة التقنٌن

 16ن=                                                                         

وحدة  المحاور م
 القٌاس

 فروق التطبٌق الثانً التطبٌق االول
 المتوسطات

معامل 
 ع± س ع± س االرتباط

 2.719 2.19 1.32 15.69 1.23 15.52 درجة الثقة بالنفس  .2

ص 1.482.ص(ص=15)صصليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي 
( كاكآ ر تملل لك آالور رح)لئير ميف روتلميؽ رالكؿ كروتلميؽ روثل     رعلآ  تلميؽ 5يكض  اآكؿ   

.( وول يشي  رو  ثملت 05وآل عي ر روت  يف ع آ وبتكل و  كير  روث ر ملو فا و يلا و(  روو يلا
 .روو يلا
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ص(ص7م ضؽص)صص   بئر فرب رب:ص    ضص   يبشيص بألد   صكن بطصف  يئيص:صمفص ةد دص
ص    ضص   يبشيص بألد   صكن بطصف  يئيص فالميإص  ف ليـص  فنيص:صىدؼ

وتيويل روت ليـ روف   رو) لع  موحلقظر  ف روشيخ عف ل يؽ    روث ر ملو فا وتيويل روت ليـ روف  بلا 
 ع ت  يلض  مل آكرت   شلل ت كيح  وف  يؿ واوكعر وف روتو ي لت مل آكرت كروتش ييت.

ص سسص شعص  نب صة ضص يبشيص بألد   ص فالميإص  ف ليـص  فنيص:ص
 ( .وتيويل روت ليـ روف    بلا روث ر ملو فا رف يح ؽ وحتكل رو  ت رودآؼ روو شكآ   -
 رف تت لبا واوكعر وف رالو لا البت آرودل ق  روازن روتوديآم كرو تلو  . -
رف تت لبا واوكعر روتو ي لت مل آكرت كروتش ييت وف  )لئص رو وك وتيويل روت ليـ روف    -

 رو) لع   .
رت ق  اولر روتآـ  ملوتو يف وف روبدؿ رو  رو) ا كت كيف واوكعر وف روتو ي لت مل آك  -

 ح  ير .
تبدـ روتو ي لت مل آكرت كروتش ييت ملوتشكيؽ كروو ك ر كرواللمير وف  يؿ رووكبي   كروت لكف  -

 ميف روتيويل م ضدـ روم ت كروتفلعؿ ميف روتلويل كروو لـ   رووآ ا( .
 ربت آرـ رالي لع رو آآم ق  مآرير رو  ت رو يلض  مل آكرت ثـ رالي لع رووكبي   . -
وش  وحتكم رو  ت رو يلض  مل آكرت وي ويكؿ ك غملت كحلالت كرهتولولت تيويل رف يت -

 روت ليـ روف   .
 روت كع كرالمت ل  مول يتينـ وي رالآرن . -
 تشوؿ روتو ي لت مل آكرت  اويي رازرن روابـ . -
 تكقي  رالآكرت كرالو ل يلت رو ل)ر ملو  ت رو يلض  . -
 رو  ت رو يلض  مل آكرت .  تديئر روو لف روويئـ  آرن تآ يملت -

صخط   ص ةد دص فىميـص    ضص   يبشيص بألد   صكن بطصف  يئيص:
ضفئيص    ىيـصق  ت)ويـ رو  ت رو يلض  مل آكرت عل  روو راي رو لوير   و اي   روملحثكفرعتوآ 

( ،  كروآ ربلت روبلم ر روت  ت لكوت 7   ـ(2116)صةطيب صخطباص  خ  فص؛ص(،  8  ـ(ص2117؛
)مئمدصمئمدصة دص(  ، 1  (2106)ص ئمدصمى بحص    يؼص؛صربا م لن كت)ويـ رو  كت رو يلضير 

ص ئمدص؛ص( ،  14     ـ(ص2105    بص؛ص وف  يؿ  روملحثكف( ، ،ربتللع  3    ـ(2101)ئبـع
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ضير تحآيآ روتو ي لت مل آكرت روآ ربلت روبلم ر كرومحك  رووت ))ر ق  والؿ رو  كت رو يل
 كروتش ييت روت  تدآؼ رو  ت آيؿ م ت رو يـ روواتو ير .

صفئديدص  خط ص  عمني ص ل  ضص   يبشيص  م ف حص:
مكضي ربتول   ربتليع و رم رو م رن عف روم  لوج روزو   وتلميؽ رو  ت رو يلض   روملحثكف لـ 

 (   6مل آكرت روو ت   رو لر روزو ير ول  ت رو يلض .   و قؽ 
 كروت  رشتولت عل  : 

 ( ربمكع .16، 14، 12تحآيآ زوف تلميؽ رو  ت رو يلض      -
 ( كحآرت .3،4،5تحآيآ عآآ روكحآرت  يؿ رالبمكع    -
 ( آ ي ر .40،50،60تحآيآ زوف ت فيل روكحآ    -

 (6جدول )
اسبوع ( ، 14الخطة الزمنٌة لتنفٌذ العرض الرٌاضً لتالمٌذ التعلٌم الفنً الصناعً)

 شهور ونصف( 3وحدة (، بواقع )40)

 المحتوي      االسبوع     م المحتوي    االسبوع    م

 وحدات(4االول ) 2
 تعلٌم شكل الدخول.

(4×0) 
 وحدات (4الثانً ) 3

دخول القطارات 
 (0×6والتشكٌل .)

 وحدات(4الثالث ) 4
توقٌت فً المكان . 

(6×0) 
 وحدات(4الرابع ) 5

تمرٌن الوقوؾ فتحا مع 
 (0×7حمل السلم. )

 وحدات(4الخامس) 6
الوقوؾ فتحا مع فتح 
وضم الرجلٌن مع حمل 

 (0×0السلم.)
 وحدات(4السادس) 7

عمل الساللم علً شكل 
 (0×0.)مثلث 

 

 وحدات(4السابع) 1
الرجوع لعمل قطارات 
مع حمل السلم وفتح 

 (0×7وضم الرجلٌن.)
 وحدات(4الثامن ) 0

وقوؾ السلم عمودي 
وعمل قطار 

 (0×7بالتالمٌذ.)

 وحدات(4التاسع) 0
وقوؾ الساللم عمودي  

وعمل التالمٌذ 
 (0×7دوائر.)

 وحدات(4العاشر) 21

عمل قطارٌن ودوران 
السلم بالجذع مع حمل 
–)للٌمٌن 
 (0×0شمال(.)

22 
الحادي 

 وحدات(4عشر)

عمل قطارات من وضع 
الجلوس الطوٌل ورفع 

 (0×7الذراعٌن.)
23 

الثانً 
 وحدات(4عشر)

الوقوؾ علً الكتفٌن 
من وضع الجلوس 

 (0×7الطوٌل.)

24 
الثالث 

 وحدات(4عشر)

عمل شكل ستارة بالساللم 
والتالمٌذ فوق الساللم  
واالنصراؾ من 

 (0×21العرض. )

25 
الرابع 

 وحدات(4عشر)

مراجعة على العرض 
بمصاحبة الموسٌقً 

(.04×0) 
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   تـ تحآيآ رووحتكم رو لص م ؿ ربمكع ، كتكزيي وحتكم  ؿ ربمكع آر ؿ  ؿ كحآ 
  م آ رال تدلن وف تكزيي رووحتكم  لوي ر)م  م  لوج رو  ت رو يلض    شلل

 ( .  7ولت فيل و قؽ   ت كيح  و آ ق  )ك ته رو دلئير ك لمؿ 
     تـ ع ت رو لر روزو ير وت فيل رو  ت رو يلض  وتيويل روت ليـ روف   رو) لع

ص.صعل  روبلآ  رو م رنصشدك ك )ؼ (3ربمكع ( ، مكر ي  14 
صمئف يص    ضص   يبشيص بألد   صكن بطصف  يئيص فالميإص  ف ليـص  فنيص:

 ثي  رازرن  ئيبير ه  :يشوؿ م  لوج رو  ت رو يلض  مل آكرت عل  
ص  جع ص  فمييدي:

يدآؼ رو  رعآرآ روتيويل كتديئتدـ  فبيل كمآ يل كقبيكوكايل وت مؿ روتآ يا ، كرآ لؿ  ك  روو   كروب ك  
(  8وي كف ه لؾ ر لملع بل  ولتيويل كيحتكم هلر روازن روتوديآم عل  رو لا ت كيحير و قؽ  

 ( ؽ .5لحمر ملووكبي   كوآ  هل روازن  كواوكعر وف روتو ي لت كروتش ييت و)
ص  جع ص   ؤيسيص:

حي  يضـ واوكعر وف روتو ي لت مل آكرت  كروتش ييت كرول ؽ كروكبلئؿ رووكادر   حك ت آيؿ 
م ت رو يـ روواتو ير وتيويل روت ليـ روف   وثؿ روت لكف كراليثل  كرعين  يـ رواولعر كرمت ل  رولرت 

كت آيؿ م ت رو يـ روواتو ير وف  يؿ روتو ي لت كروتش ييت وثؿ روللعر  كروث ر ملو فا كرالول ر 
 ( ؽ .50كرو ظلـ ، كوآ  هلر روازن  

ص  جع ص  خفبميص:
رف ي  ا روازن رو ئيب  مول قيه وف تو ي لت كتش ييت وت آآ  وتآ ار ق  رو) كمر  روملحثكف رع  

لع  يظد  وكحه ق ير واويي روتيويل رووشت  يف ق  كروآ ر كرو شل ر كروليل ر رومآ ير رو  عوؿ تش يؿ او
رو  ت رو يلض   آ لؿ رالتزرف رو فب   ـ تـ وف ر الز كروك)كؿ ملوابـ وحلوته رولمي ير تؤآم وي 

 ( ؽ .5و)لحمر رووكبي   ، كوآ  هلر روازن  
ص الد   ص  مسفخدم صضيصفنفيإص    نبمجص:

 رآكرت رالي لع   -رعيـ )غي                                 -
 ش رشيا ولك ر -)فل                                        -
   رت لمير                        -بيوـ                                       -
 رووكبي   -اي                                         -
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صص  مال سص:
تـ ت)ويـ كش رن ويما وتيويل واتوي روآ ربر ملووآ بر وو رعل  روحلور رو فبير كرآ لؿ  كع وف 

 رواآير كروو لقأ  ولتيويل رووشت  يف ق  رو  ت رو يلض  .
 كتشوؿ روويما ول يل :

  60 ر)ف  .× ( ت  شي ت ربكآ 
  60. م للكف ربكآ ) 
  60. حلرن  يلض ) 
  60. ش را رميت ) 

ص    ضص   يبشيصص:مك نب ص
ـ و بـ 3ت كف وف بت  لل رت يحتكل  ؿ  لل  عل  ثول ير تيويل كوي  ؿ ر م ر تيويل بلـ لكوه 

رو  ر م ر و م لت ، رحتكل رو  ت عل  آ كؿ روتيويل وف و ت)ؼ روول ا  ؿ  لل يف وي م ت 
 ( 6،1( ثـ رو لل   5،2( ثـ رو لل   4،3رو لل    ـ  

 ( 7جدول )

 اجمالً عدات العرض الرٌاضًٌوضح 

 العدات الجملة الحركٌة الفقرة م

 عدة35 0×4 الدخول والتشكٌل االول 2

 عدة01 0×21 التشكٌل الثانً و الثالث 3-4

 عدة50 0×7 التشكٌل الرابع 5

 عدة75 0×0 التشكٌل الخامس 6

 عدة75 0×0 التشكٌل السادس 7

 عدة50 0×7 التشكٌل السابع 1

 عدة50 0×7 الثامنالتشكٌل  0

 عدة50 0×7 التشكٌل التاسع 0

 عدة75 0×0 التشكٌل العاشر 21

 عدة50 0×7 التشكٌل الحادي عشر 22

 عدة50 0×7 تكوٌن التشكٌل الثانً عشر 23

 عدة 01 0×21 تمرٌنات التشكٌل الثالث عشر 24

 عدة775 0×04 مراجعة علً العرض بمصاحبة الموسٌقً 25

 عدة775 0×04 العرضاجمالً عدات  

   اولر روح  ير .83يت كف رو  ت رو يلض  وف ) 
  لك  ق  روآ ي ر .60اويي عآرت رو  ت تؤآم مب عر  



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

  1عآ  ، بي كف زوف رو آ  روكرحآ  هك  60  /60زوف رو آ  روكرحآ  يحبا م بور.  
   روزوف رو ل  ( عآ  ي كف رو لتج هك 664يض ا زوف رو آ  روكرحآ  ق  راولو  عآرت رو  ت

 صصآ ي ر . 11( = 60(÷ 1×664ول  ت رو يلض   
ص(ص8جد ؿص)

صنم إحصفئشي ص  دخ ؿص لمل ا

روك كؼ قتحل وي قت   5
كضـ رو اليف وي حوؿ 

 ( 8×8روبلـ قكؽ رو لا  
 عآ  64         

 
عوؿ روبيوـ عل  ش ؿ  6

 وثل  
كك كؼ روتيويل عليدـ 

 ( 8×8رول رعيف قتحل  
 عآ   64

 

  جمل ص
ص  ئ كي 

    سـص   مؿص   ئ ك ص  م د ة

 روو آور كروآ كؿ كروتش يؿ 1
 عآ 24( 8×3 

 

( 5،2( ، ثـ  4،3روت آـ ويولـ ول لل   
 عآ  80(    8×10(.        6،1، ثـ  

2-3  
 تك يت ق  روو لف وي حوؿ روبلـ  4

 عآ 48(   8×6 
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رو اكع و وؿ  لل رت وي  7
حوؿ روبلـ كقت  كضـ 

 رو اليف
 6×8) 

  عآ 48
ك كؼ روبلـ عوكآم   8

كعوؿ  لل  ملوتيويل وف 
كضي روك كؼ وي قت  

 (8×6كضـ روبلـ  
 عآ 48

 
ك كؼ روبيوـ عوكآم   9

كعوؿ روتيويل آكرئ  
مش ؿ روالكا رولكيؿ 
حكؿ  ؿ بلـ وي قت  
 كضـ رو اليف كروت)فيؽ

  عآ 48( 8×6  
عوؿ  لل يف كآك رف  10

ملوالع وي حوؿ روبلـ 
شولؿ( كولآر ؿ – وليويف 

 (8×8كول لـ  . 
 عآ 64

 
عوؿ  لل رت وف كضي  11

روالكا رولكيؿ ك قي 
رول رعيف روبلـ  عل  
قت  كضـ رو اليف 

 عآ  48( 8×6 
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روك كؼ عل  رو تفيف وف  12
 كضي روالكا رولكيؿ

 عآ   48( 8×6 

 
عوؿ ش ؿ بتل   ملوبيوـ  13

 كروتيويل قكؽ روبيوـ  
 كرال ) رؼ وف رو  ت 

 عآ  80( 8×10 
 

 
م كقلت  دلئير ول  ت  14

ملو لوؿ مو)لحمر 
رووكبي   كر)ي  

 رال للن 

 

صمدةص    ضص   يبشي:
 كحآرت تآ يمير3ربمكع( مكر ي ثي  شدك  ك )ؼ مكر ي  14ربتغ ؽ زوف تآ يملت رو  ت رو يلض   

( ؽ ، كرالبمكع رال م ر عش  و را ر عل  رو  ت كم كقر  دلئير 60ق  رالبمكع كزوف روكحآ   
( ؽ مول قيدل روآ كؿ كرو  ـك وف 11ول  ت ملو لوؿ مو)لحمر رووكبي   كوآ  رو  ت رو دلئ   

 روول ا .
ص  م سي يص:

و يلض  م آ لوؾ روتآ يا تـ رالبت آرـ رالي لع رو آآم ق  روت ليـ كروتآ يا عل  تو ي لت رو  ت ر
 مو)لحمر رالي لع رووكبي   .
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ص ج     صفنفيإص  د  س ص السبسي ص:
ص   يبسب ص    لي ص:

تـ را رن رو يلا رو مل  و ي ر روآ ربر رالبلبير ق  و يلا روث ر ملو فا وتيويل روت ليـ روف   موآ بر 
 ـ( .20 18/ 11/ 4،  1ملليـ رو) لعير ، ق  روفت   وف   

 فط يؽص  فج   ص السبسي ص:

ربمكع ق  روفت   وف  14تـ تلميؽ كت فيل رو  ت رو يلض  عل  عي ر روآ ربر رالبلبير ووآ  
مت فيل رو  ت  روملحثكفكحآرت ربمكعيل ، كو آ  لـ 3ـ مكر ي 18/2/2019ـ كحت   5/11/2018

 روآ رب  آر ؿ رووآ بر رو يلض  عل  تيويل وآ بر ملليـ روثل كير رو) لعير م آ ر تدلن رويـك 

ص   يبسب ص    دي ص:ص
تـ را رن رو يلا روم آم و ي ر روآ ربر رالبلبير ق  و يلا روث ر ملو فا وتيويل روت ليـ روف   موآ بر 
ملليـ رو) لعير موحلقظر  ف  روشيخ م آ  دلير رالبمكع روثلو  عش  وف ت فيل كتلميؽ رو  ت 

 ـ .21/2/2019حت  ـ ك 19/2/2019رو يلض  ق  روفت   وف 

ص  م ب جب ص الئىبؤي ص:ص
تـ را رن روو لوالت رالح)لئير ملبت آرـ م  لوج روحزور رالح)لئير ، ك ل ت رالبلويا رالح)لئير 

 رووبت آور ه  :
 . رووتكبل روحبلم 
 .   روكبيل 
 .رال ح رؼ روو يل م 
 .  روتفلل 
 . و لوؿ رالوتكرن 
 . )ر تمل  آالور روف كؽ  ت 
  رال تملل رومبيل  مي بكف( .و لوؿ 
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صة ضص منبل  ص  نفبؤجص:
 (9جدول  )

داللة الفروق بٌن متوسطً القٌاس القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً مقٌاس الثقة 
 بالنفس قٌد الدراسة

 60ن=                 

 المحاور م
وحدة 
 القٌاس

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً
فروق 

 المتوسطات
 

قٌمة 
 ت

نسبة 
 التحسن

 ع± س ع± س ع± س

 54.33 37.65 1.85 8.84 2.77 05.11 1.77 16.07 درجة بالنفسالثقة   .2

 2.11.(ص=15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص)
روث ر . ق  و يلا 05( كاكآ ق كؽ لرت آالور رح)لئير ع آ وبتكل و  كير 9يتض  وف اآكؿ  

 يور  ت( رووحبكمر   ملغت  يآ رومح  وآل روواوكعر روتا يمير و)لو  رو يلا روم آم، حي   ملو فا
(.،  ول 2.00( روت  تبلكم  0.05( كه   يـ ل م  وف  يور  ت( رواآكوير ع آ وبتكم  37.65

 (54.33ملغت  بمر روتحبف  

 
ص(ص0 كؿص)

صلمجم ة ص  فج ي ي  مف سطيص   يبسص    ليص     ديص ي شحص  ف  ؽص يف
   ر  ص ب نفسم يبسصضيصص

( رو  كاكآ  ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف  رو مل  1روميل    (  كروش ؿ 9تشي   تلئج رواآركؿ  
كروم آم ( ق  ت آيؿ م ت رو يـ روواتو ير وآم تيويل روت ليـ روف   رو) لع  موحلقظر  ف  روشيخ 

 و)لو  رو يلا روم آم .

0

5

10

15

20

25

30

 الثقة بالنفس

16.27 

25.11 

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً
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ول ودل رو  لوؾ روتحبف رو  قلعلير رو  كت رو يلضير مل آكرت  كروتش ييت و روملحثكفكي اي     
 –راليثل   – ك  روف يؽ  –روث ر ملو فا  –تأثي  ريالم  عل  رو يـ روواتو ير راليالمير    روت لكف 

رالول ر  ( مل ضلقر رو  ر تبلا رو م   ق  روت لوؿ وي روتيويل  ،  ك يفير روتفلعؿ رو شل  -رولوك 
 رث لن روتآ يا عل  روتش ييت كرواوؿ روح  ير ، كرو وؿ وي  حك ودور كرحآ  .

ؿ رو  روتأثي  روف لؿ ول  ت رو يلض  مل آكرت رو  ر الرا رالق رآ  حك روتفلع روملحثكف ول ي اي 
رث لن روتآ يا كرووشل  ر كتملآؿ رة رن وي ق يؽ رو  ت رو يلض  ، حي  ياا ر ه وف روض ك م رف 
ي كف رواك رو فب  كرالاتولع  ويئـ   توديآ وألآرن روايآ ، حي  رف رو  كت رو يلضير تتللا 

 آ ار علوير وف روت بيؽ كروت لكف . 
صضفئينجال)، كتتفؽ هله رو تيار وي  تلئج آ ربر  ي وف  صص ص ئمد ص ئمدص (  19   ـ(2109؛ (

ص ئمدص( ،   14     ـ(2105)مئمدصمئمدصة دص    بص؛ص(  ، 1   (2106مى بحص    يؼص؛ص )ئبـع
ص ص)  ( ،3  ـ(ص2101؛  ـ(2114ى  ص هللصة دص  من ـص)( ،   20   ـ(2118 ضب ص  سيدصمئم د
 ( ، عل  رف رو  كت رو يلضير ودل تأثي  ق لؿ .21 

ص السفنفبجب ص:
رو   روملحثكفق  حآكآ رهآرؼ كق كت كرا رنرت رومح  كع ت كو ل شر رو تلئج تك)ؿ  

 رالبت يص روتلو  :
 يؤث  رالشت رؾ ق  رو  كت رو يلضير مل آكرت تأثي  ريالميل عل    بلا روث ر ملو فا وتيويل -

 روشيخ  ف  موحلقظر رو) لعير ملليـ موآ بر روف   روت ليـ
ص  ف ىيب ص:

 :  روملحثكفق  حآكآ عي ر رومح  ، كق  ضكن  تلئاه يك)  
تشايي روتيويل عل  رالشت رؾ ق  ع كت  يلضير مل آكرت وول ودل تأثي  ق لؿ ق    بلا روث ر  -

 ملو فا .
 ض ك   رو وؿ عل  ر لور كت ظيـ رو  كت رو يلضير م)فر وبتو   . -

تـ ت)ويور عل  تيويل روت ليـ روف   ملووحلقظر تلميؽ رو  ت رو يلض    شلل ت كيح  رولل  -
   بلا روث ر ملو فا.

ص
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 لبؤم ص  م  جعص:ص
 ئمػػدصمىػػ بحصضفػػ حص   ػػ يؼصص .0

صـ(2106)
ربت آرـ رو  كت رو يلضير   شلل ت كيح  ق  تحبػيف ص:

رالآ رؾ روحػػػػا ح  ػػػػ  ولو فػػػػكقيف ملوحل ػػػػر رالكوػػػػ  وػػػػػف 
روت ليـ رالبلب  ،  بلور آ تك ره ، ليػر روت ميػر رو يلضػير 

 ، الو ر رب  آ ير.ولم لت 
 سػػػػػػػػػػػ   صئسػػػػػػػػػػػيفص  سػػػػػػػػػػػيدصص .2

صـ(2107)
ق لوير م  لوج ح  لت ت مي ير عل  م ت رو ػيـ رواولويػر ص:

ول ػػػ كت رو يلضػػػير وتلويػػػلرت روو حلػػػر رالعآرآيػػػر،  ليػػػر 
 روت مير رو يلضير ،الو ر روز لزيؽ.

ص ئمدص  م سىص)ص .3 تأثي  وول بػر عػ كت روتو ي ػلت رواولعيػر علػ  م ػت ص:ص(2101ئبـع
عكروػػؿ رالمت ػػل  روح  ػػ  كرو ػػآ رت روتكرق يػػر وػػآم لػػيا 
 ليػػػػػػر روت ميػػػػػػػر رو يلضػػػػػػير مالو ػػػػػػػر روو )ػػػػػػك   ،  بػػػػػػػلور 
ولابتي  غي  و شك   ،  لير روت ميػر رو يلضػير ، الو ػر 

 روو )ك   .
صجبدصةيسيص)ص .4 قلعليػػػػر رالشػػػػت رؾ قػػػػ  رو ػػػػ كت رو يلضػػػػير علػػػػ  ت ويػػػػر ص:صـ(2113ئبـع

 11-9كت تيػػػا رو ػػػيـ رال ي يػػػر وػػػآم راللفػػػلؿ وػػػف بػػػف 
بػػ ر ، رووػػؤتو  روبػػ كم رو رمػػي " وتللمػػلت تف يػػؿ  ليػػلت 

كرومحػػػػػ  رو لوػػػػػ  ك آوػػػػػر روت ميػػػػػر رو كعيػػػػػر قػػػػػ  روت لػػػػػيـ 
وػػليك ،  ليػػر روت ميػػر رو كعيػػر مػػآويلل  15-14روواتوػػي "

 الو ر روو )ك   –
ئنػػػػػبفصة ػػػػػدص  نبىػػػػػ صجمػػػػػبؿصص .5

صـ(2106)
تػػػأثي  م  ػػػلوج رو ػػػلا )ػػػغي   وت ػػػآيؿ م ػػػت روبػػػلك يلت ص:

رالاتولعيػػػػػػر ولػػػػػػيا  ليػػػػػػر روت ميػػػػػػر رو يلضػػػػػػير،  بػػػػػػلور 
 ولابتي  ،  لير روت مير رو يلضير ، الو ر  ف روشيخ.   

آ ربػػػػػػػػر ت كيويػػػػػػػػر ولث لقػػػػػػػػر روت كيحيػػػػػػػػر ولػػػػػػػػيا الو ػػػػػػػػر ص:صـ(2118ئسبـصج دهص)ص .6
 ليػػر روو )ػػك   ،  بػػلور ولابػػتي  ، الو ػػر روو )ػػك   ، 

 روت مير رو يلضير.
ةطيب صمئمدصخطباص  خػ  فصص .7

صـ(2116)
ربلبيلت روتو ي لت كروتو ي لت رالي لعير ، و  ز رو تلا ص:

 ول ش  ، رو له   .
روومػػػلآا كرالبػػػا رو لويػػػر ولتو ي ػػػلت رومآ يػػػر كرو ػػػ كت ص:صـ(2117ضفئيص ئمدص    ىيـص)ص .8
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رو يلضػػػػػػػػػػير ، آر  روكقػػػػػػػػػػلن وػػػػػػػػػػآ يل رولملعػػػػػػػػػػر كرو شػػػػػػػػػػ  ، 
 رالب  آ ير .

كمػػػػػػػػػبؿصد  يػػػػػػػػػشص مئمػػػػػػػػػدصص .9
صـ(2117  ئمبئميص)

، و  ػػػػػػز 3 ؤيػػػػػػر ع)ػػػػػػ ير ولتػػػػػػ كي  كرك ػػػػػػلت روفػػػػػػ رغ ،ـص:
 رو تلا ول ش  رو له   .

ت لػػػػػػـ رو ػػػػػػيـ كت ليودػػػػػػل ، آر  رووبػػػػػػي   ول شػػػػػػ  كروتكزيػػػػػػي ص:صـ(2117عكيص  جالدص)صةمبجدص .01
 عولف. 2كرولملعر ل

مئمػػدص  ػػ  ىيـص ػػئبفوص،ص ئمػػدصص .00
صـ(2101)ض  دص   بإ يصص

 آويؿ رواوملز ولاويي ، و شل  روو ل ؼ ، رالب  آ ير ص:

مئمػػدص ػػئبفوص،ص مئمػػدصةلػػيصص .02
صـ(2103)

م لن و يلا رو يـ رووفضلر ق  ش )ػير للمػر روالو ػلت ص:
 ر  آ ير ، رال آف .  

مئمػدص  ئمػبئميص ةبيػدةصة ػدصص .03
صـ(2117   عيعص)

، و  ػػػػػز رو تػػػػػلا 4روتػػػػػ كي  مػػػػػيف رو ظ يػػػػػر كروتلميػػػػػؽ ،لص:
 ول ش  رو له   .

مئمػػػػدصة ػػػػدص   ػػػػ يص  خ  جػػػػ صص .04
صـ(2105)

تػػػػػأثي  عػػػػػ ت  يلضػػػػػ  علػػػػػ  ت ػػػػػآيؿ م ػػػػػت رووظػػػػػله  ص:
روبلك ير ولكم رالحتيلالت رو ل)ر   رو لمليف ولت لـ ( ، 
  بلور ولابتي  ،  لير روت مير رو يلضير الو ر ل لل .

مئمػػػػػػػػدصكمػػػػػػػػبؿص  سػػػػػػػػمن ديصص .05
صـ(2104)

وػػػػػآ ؿ قػػػػػ  روتػػػػػ كي  رو يلضػػػػػ  ، و تمػػػػػر شػػػػػا   روػػػػػآ ، ص:
 روو )ك   . 

روت ظػػيـ روػػلرت  وأل شػػلر روت كيحيػػر وػػآم لػػيا الو ػػر ص:صـ(2118مئمدصمط ص)ص .06
روو )ػػك   ،  بػػلور ولابػػتي  ، الو ػػر روو )ػػك   ،  ليػػر 

 روت مير رو يلضير .
مػػػ روج آ ربػػػر تحليليػػػر وأل شػػػلر روت كيحيػػػر روولم ػػػر قػػػ  ص:صـ(2113مئمدصنجدي)ص .07

رعػػػػػآرآ م ػػػػػت روو ت مػػػػػلت رو يلضػػػػػير روكل يػػػػػر ،  بػػػػػلور 
 ولابتي  ، الو ر حلكرف  لير روت مير رو يلضير ولم يف .

 لػػر و ت حػػر وأل شػػلر روت كيحيػػر قػػ  رووشػػ كع رو ػػكو  ص:صـ(2104ميصى  يص)ص .08
وو ر ػػػػػز  يلضػػػػػير رووػػػػػ ل  قػػػػػ  م ػػػػػت وحلقظػػػػػلت ا ػػػػػكا 

ت ميػػر رو)ػػ يآ ،  بػػلور ولابػػتي  ، الو ػػر   ػػل ،  ليػػر رو
 رو يلضير .

ربػا ت يػػيـ رو ػ كت رو يلضػػير قػ  ضػػكن عكروػؿ رالوػػف ص:صـ(2109نجال ص ئمدصضفئيص)ص .09
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 كروبيور،  لير روت مير رو يلضير ،الو ر رالب  آ ير.
 ضػػػػػػػػػػػب ص  سػػػػػػػػػػػيدصمئمػػػػػػػػػػػ دصصص .21

صـ(2118)
تػػػػأثي  رو ػػػػ كت رو يلضػػػػير علػػػػ  روث ػػػػر مػػػػلو فا كو  ػػػػز ص:

وللومػػلت  ليػػر روػػتح ـ كوبػػتكم رالآرن ولاولػػر رالمت ل يػػر 
روت ميػػػػػر رو يلضػػػػػير ولم ػػػػػلت ، الو ػػػػػر روز ػػػػػلزيؽ رووػػػػػؤتو  
رو لوػػػ  روػػػآكو  روثلوػػػ  " تلػػػكي  روو ػػػلهج روت ليويػػػر قػػػ  

 ضكن رالتالهلت روحآيثر كحلار بكؽ
ى ػػػػػػػػػػػ ص هللصة ػػػػػػػػػػػدص  مػػػػػػػػػػػن ـصصصص .20

صـ(2114)
 روكاػآر   روال ػا علػ  رو يلضػير رو ػ كت ربت آرـ رث ص:

 ، روت ليويػػػر ل لػػػل شػػػ ؽ مو ل ػػػر رالكوػػػ  روحل ػػػر وتيويػػػل
 ،الو ػػر ولم ػػيف رو يلضػير روت ميػػر  ليػر ، ولابػػتي   بػلور

 . رالب  آ ير
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
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ص   يبشي ص  ف  ي صد سصفنفيإصميب ةصأد  صمسف يصةليص    ج  ص  فغإي صفيري 
ص  م لمب ص لطب  ب 

 
ص9 ئثص لـص

ص

ص   ئثصص: م كػػل صم دم ص

توثؿ رولمي ر ر  بل ير رووحك  رو ئيب  ق  رو ولير روت مكير رولم يتوثؿ ق  ولهير كر ي ر  بلف 
كي تم  لوؾ وف رهـ رووكضكعلت روحيكير ؼ روحيل  ر  بل ير كي تم  وؤش رن  ئيبيلن ق  تحآيآ 

كرو  لير كملوتلو  رحيه روحضل   ر  بل ير  ف ح ي ر ت آـ ود ر تآ يا روت مير ر تالهلت روف  ير 
رو يلضير ي توآ ق  روو لـ ر كؿ عل  ض ك    عآرآ كتأهيؿ و لـ  ت مير  يلضير يتوتي م فلن  كقلعلير 

 لن علوير حي  ت تبا روود ر  حت رودل وف  يؿ رو آولت رو لق ر روت  ت آودل ولواتوي محي  يلوا لم
 هلر روواتوي لهوير هله رو آولت كيبتش  كر قضلدل عليدـ .

كي آ و لـ روت مير رو يلضير رو  ف رو  يف ق  رو ولير روت ليوير ملووؤببلت روت ليوير حي  تتل  
وه روف ت روت مكير رو ثي   روت  التتح ؽ ول ثي  وف روو لويف ق  رووكرآ روآ ربير روو تلفر ق ف ل ي ه 

يآ رووت لويف  و  رول يؽ روو مكؿ  اتولعيلن ولوؾ  لف وف روـز روض ك يلت رو  لير رو لولر يو ف ر  ل م
مإعآرآه كتأهيله وود ر روتآ يا تأهيين يا له ق  روو ل ر رويئ ر متحوؿ رووبئكويلت روو تلفر ق  ت مير 

 (11:  6كت شئر لم لن روواتوي كل ي ته ولوبت مؿ. 
ف و لـ روت مير رو يلضير  وه آك  هلـ ق   ال  رو ولير روت مكير كزيلآ  و آكآهل كولر  لف المآ كرت

وف  عآرآه  عآرآرن ود يلن    يتو ف وف تح يؽ لحبف رو تلئج رووتك  ر ق  م روج روت مير رو يلضير 
كيتك ؼ  ال  م  لوج روتل مير رو يلضير ق  ملكغ لهآرقدل  و  آ ار  مي   عل  تكقي  رو آآ رو لق  وف 

 (115:  4يف كعل   كعيلتدـ ك فلنتدـ لم عل  ر عآرآ رو و  كرو يف  ودـ . روو لو
 

 حهٕاٌ.خبيؼت  -بُبث  كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت - انخسضٚػ ٔغطق انًُبْح أؼخــبش *

 كفطانشٛد.خبيؼت  - كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت   - انخسضٚػ ٔغطق انًُبْح بمؽى يسضغ **

 كفطانشٛد.خبيؼت  - كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت - انخسضٚػ ٔغطق انًُبْح بمؽى يبخؽخٛطببحثت  ***

 مفيبسصسالموص النشأ.د/ص*ص
 ة د  ففبحص  س يدئمػػػػدصد/صأص**
 م سيصمىطفيصمئمدصايمبفأ/صص***

 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X 1العدد  المجلة العلمٌة لعلوم الرٌاضة م0202 ٌونٌو
 

  الوجلة العلوية لكلية التربية الرياضية جاهعة كفرالشيخ

E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : sjss.journals.ekb.eg 
1 

 
 

 

 ف روو لـ روايآ يبلعآ ت ظيـ  م رت رووت لـ كرووشل  ر ق  عوليلت روتاآيآ روت مكم قدك يللوا 
ملوت فيل كرووتلم ر كيت  ؼ عل  رو )ك  ع آ روتيويل كيضي روت)ك  ول يـ روبليـ ككض دل وكضي 

 (367: 8روت فيل .  
 ف روو لـ يم  رووثؿ رو ليل ق  تيويله كهك رو آك  كرووثؿ ر عل  لولودـ كعل  و كروه يبي   

رو ثي كف و دـ كيتأث كف مش )يته كي لآك ه قآك  روو لـ ر يالم  رو لتج عف تأثي  روتيويل مش )يته 
 (  11: 7 مي  كروت ليـ عف ل يؽ رو آك  وه لث ه روكرض  رو ويؽ. 

ليلت روت مير رو يلضير عليه لف يتآ ا عل  تلؾ روودل رت روتآ يبير روو تلفر كروللوا ق    
لث لن وحلض رت ل ؽ روتآ يا لكروت مير رو ولير روآر لير لك لث لن روتآ يا روويآر   حت  يتلك  كي تفي 

 ( 85: 12وبتكره كيتـ  عآرآه مآ ار علوير وف رو فلن  ق  ودل رت روتآ يا . 
وتآ يا مأ دل  شلل ود   يتللا قت   وف روتآ يا روو )كآ كرووول بر كت تم  روودل رت ر

 (126:  2روو ظور كرو م   رووضمكلر محي  تؤآم مل ي ر ايآ  .  
كي )آ ملوودل رت روتآ يبير واوكعر روبلك يلت روت  يظد هل روو لـ ق   شلله روت ليوير آر ؿ 

ر ر آرن روبلك   ولو لـ كروآ ر كروب عر روت  حا   روآ ربر وتح يؽ ر هآرؼ رووكضكعر كيظد  ق  هل
 ( 95: 9تت لبا كرووك ؼ روت ليو  .  

 ف روتغلير رو را ر وف رو كروؿ رودلور ق  ت آيؿ رو ولير روت ليوير ق  بميؿ رووحلقظر عل  
اكآ  رووآ يت كت)حيحدل لكال مأكؿ ، كيو ف مبدكور لف  يحظ تأثي هل رودلـ  لر ول  ل ت روتغلير 

لمير ، كروتغلير رو ا ير تأ ل لش لال وثؿ ربتفلهـ رووت لـ ، تبلؤالته كت)حي  رال للن كه  لش لؿ ب
 (56:  4ظله ير ت تم   لل  روت آيؿ ق  رووآ يت رو لتار عف روتغلير رو ا ير. 

روودل رت روح  ير ق  ضكن  ظ يلت روت ليـ روبيم  يت  ، يو  م آ  عوليلت تمآل  كت لـ
وحبير ، ثـ ملوو لوار روو  قير ودله رووآ يت كروت  تتضوف عوليلت وف لهودل ر آ رؾ ملووآ يت ر

روح    م آ  ؿ وحلكور ،كيو ف ق  ضكنهل  حآر  روت آيؿ رويـز وف رووآ يت روحبير كرو لر 
 (68، 67: 15روح  ير كق ل ولوتللملت روح  ير كروميئير ك)ي ولو  الت روو اك  .  

 و  روتغلير رو را ر عل  ل دل وثي  ت تمل مه ر ازرن رال ي   وابتالمر كولوؾ كي ظ  روبلك يف 
 قف  روودل رت روح  ير رووبتو   يتحآآ روبلكؾ روح    وف  يؿ بلبلر   تملل رووثي  ملالبتالمر حي 

 ( 4: 15ت تج رالبتالمر ر كو  وثي ر ويئول ولتغلير رو را ر ت تمل مه رالبتالمر روتلوير كه لر .   
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لهوير  بت آرـ روتغلير رو را ه مو  قر ر آرن رووآعور مإبت آرـ روفيآيك  روملحثكف ل يولوؾ 
علآ  تكايه روبلكؾ وت)حي  ل للن روتآ يا .  ووبلعآ  روللوملت عل  ت ييف رو لأ كتحآيآه ، كرت

كروودل رت عل  رو آيآ وف روآ ربلت روت  ت لكوت روتغلير رو را ر  روملحثكفكوف  يؿ  ليع 
"صري صن يؿص( كآ ربر 11 (2108"مئمدصسيدصةعاصة دص   بلى"ص)روتآ يبير ككبلئؿ روت  كوكايل  آ ربر 

ص) ص" صةالـ ص( كآ ربر 5 (2109  سيد لف وش لر  روملحثكف ي ل( 18 (2105)صManuel"مبني يؿ"
رومح  ت وف ق  وحلكور روت  ؼ عل  تأثي  روتغلير رو را ه مو  قر رالآرن عل  تحبيف روودل رت 

 روتآ يبير وللوملت  لير روت مير رو يلضير .
ص ىمي ص   ئثص مدبص  ئبجوصا ي ص:

ي تم   عآرآ روليا ول وؿ ق  والؿ روتآ يا لكو  ودلـ  ليلت روت مير رو يلضير ، كروت مير 
و ولير ه  روولآ  روت  ت تم  اكه  عوليلت  عآرآ روليا ود يلن ، كلوؾ وف  يؿ تلكي  روبلكؾ ر

روود   ، كرت بلمدـ رو م رت رويزور ول وؿ مود ر روتآ يا ، وف  يؿ ت وير ودل رتدـ روتآ يبير ، 
قبل  رووالؿ لولودـ وتلميؽ رو ظ يلت روت مكير روت  آ بكهل تحت  ش رؼ كتكايه وو بلعآتدـ عل  كرت

 تحوؿ رووبئكوير ق  ود ر روتآ يا ق  رووبت مؿ .
ر بتفلآ  وف  بت آرـ ت)كي  روفيآيك ،  أحآ كبلئؿ روتغلير  روملحثكفحلكؿ يكق  هله روآ ربر 

رو را ر مو  قر ر آرن ، وتكقي  و لكولت كرقيه تت لؽ م آرن روللوملت وتحبيف روودل رت روتآ يبير وآيدف 
ي   آرن  ؿ للومر لث لن تآ يا لازرن روآ ا عل   للوملت روو حلر ر عآرآير ، حي  بيتـ ت)ك 

موآ بر رو  ضل ثـ  علآ  ع ت ت)كي  روفيآيك ، وي ويحظلت رووكادر ولك كؼ عل  ر  للن وف 
  يؿ ربت آرـ رودلتؼ رووحوكؿ  ش ؿ وف لش لؿ روت لـ رو  لؿ ثـ  علآ  روتآ يا و   ل  ل وتي يدل .

ضلقر  و  ل ه بيتـ ع ت آ ا  وكلا  عل  روللوملت  مؿ رةآرن ولك كؼ عل  هلر مل 
 روودل رت روتآ يبير روو رآ روت  يز عليدل ، كتكضي  ر هآرؼ روتآ يبير روو رآ تح ي دل مكضك  .

    ئث:أىد ؼص
ص:ييدؼص   ئثصا ىص

 روودل رت روتآ يبيرتأثي   بت آرـ روتغلير رو را ه مو  قر ر آرن عل  تحبيف : و  قر  أ الإص -
 وللوملت رو لير وف حي    روت فيل(.
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 م لن  بتول   وت كيـ روودل رت روتآ يبير وللوملت روت مير رو ولير رو ل)ر مت فيل كت كيـ روآ ا :ربنيبإص -
آر   روف)ؿ .  كرت
صض  ضص   ئث:

 ولواوكعر روتا يميرتكاآ ق كؽ لرت آالور رح)لئير ميف وتكبل  رو يلبييف رو مل  كروم آم أ الإص:ص -
ص.ق  وتغي   روت فيل ( و)لو  رو يلا روم آم

ص - ص: تكاآ ق كؽ لرت آالور رح)لئير ميف وتكبل  رو يلبييف رو مل  كروم آم ولواوكعر ربنيبإ
 .روضلملر ق  وتغي   روت فيل ( و)لو  رو يلا روم آم

ف ولواوكعتيف روتا يمير تكاآ ق كؽ  لرت آالوه رح)لئير ميف وتكبل  رو يلبيف روم آييرب ربإص:ص -
صكروضلملر ق  وتغي   روت فيل(و)لو  رو يلا روم آم ولواوكعر روتا يمير.

 :  مىطلئب ص  مسفخدم 
ص  فغإي ص    ج  ص:

 روتغلير رو را ر ه  تلؾ رو ولير روت  ت تمل م وليلت ر ت)لؿ كروتكر)ؿ ، كوف  يودل يآ ؾ
روت   ر بتالمر ، كتشي  هله رو ولير  و  روو لكولت روف آ لك رواولعر  تلئج  بتالمتر لك  ول تلؾ

روتغلير  تحولدل  يتل لهل روف آ لك رواولعر عف ويئور ك فلير لآرتر ، ك ثي ر ول تؤآل روو لكولت روت
 (6،7: 5رو ا ير  و  تغي  لك ت آيؿ روبلكؾ .  

 :  فغإي ص    ج وص م  ض ص ألد  
ك لول  ولوت لـ ووبلعآته عل   آ رؾ لقضؿ ولوك ؼ، ه  و لكولت عف لمي ر كش ؿ رةآرن ت آـ

  تبوت هله روو لكولت ملوآ ر  لف وول لث رن  مي رن عل  روت لـ  ت  يؼ  ا رئ  (
 :   ميب   ص  فد يسي 

              ه  رول ؽ كروكبلئؿ كروبلك يلت روت  يتم دل روو لـ   الز ودلـ روتآ يا و توآرن عل
وت ي ه عل   ك )لئ)ه روش )ير ، كه  واوكعر رو)فلت روت  يوتل دل رووآ ا و لكولته كودل رته
 (.159: 9روك)كؿ ولدآؼ " 

عآرآ روو لف كر ادز  رويزور وي  بـ  كيو ف ت  يفدل ليضلن مأ دل "عولير ت ظيـ وحتكل روآ ا كرت
  لر كرضحر  بلكا ت فيله " ت  يؼ  ا رئا(.
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ص:اج     ص   ئث
صمنيجص   ئثصأ الإ:

 روو دج روتا يم  كلوؾ وويئوته ولمي ر رومح  كلوؾ ملبت آرـ روت)ويـ روملحثكف  بت آـ
كروم آل  روتا يم  لك روواوكعتيف ، لحآرهول تا يمير ، كرال  ل ضلملر ملبت آرـ رو يلا رو مل 

 ولواوكعتيف.
صمجفمعص ةين ص   ئثص:ربنيبإ:ص

ـ ت مير رو يلضير الو ر  ف  روشيخ ول ليوثؿ واتوي رومح  للوملت روف  ر رو رم ر م لير رو
روت مير رو يلضير  ، ك آ ت كف واتوي رومح  وف للوملت روف  ر رو رم ر م لير 2020-2019وآ رب  ر

للومر وف واتوي  (20للومر مل ضلقر  و  ر تيل    (182للومر وف  اولو    22كروملوغ  كرودل 
 البتليعير .رومح  ك لـ  رو ي ر ر بلبير  ا رن روآر بر ر

 -كتـ ت بيودـ  لالت  :
 للومر يلمؽ عليدل روم  لوج روت ليآل. (11: ك آ شولت     مجم ة ص  شب ط  .1
 للومر يلمؽ عليدل روتغلير رو را ر مو  قر ر آرن. (11: ك آ شولت     مجم ة ص  فج  ي  .2
ك ػلـ  للومػر وػف واتوػي رومحػ  ر )ػل   (20: ك ػآ شػولت   ةين ص  د  س ص السػفطالةي  .3

 رو ي ر ر بلبير ولمح .
 مجبال ص   ئث:صرب ربإ:
ص  مجبؿص     ي: .0

 للوملت روف  ر رو رم ر م لير روت مير رو يلضير الو ر  ف  روشيخ.
ص  مجبؿص  مكبنىص: .2

روتلم ر  تـ ت فيل كتلميؽ روم  لوج روتآ يم  كرو يلبلت رو ملير كروم آير موآ بر رو  ضل رالعآرآير
 روت ليوير. آر    ف روشيخ 

ص  مجبؿص  عمنىص: .3
 ـ(2019\9\22لا يت روآ ربر ر بتليعير ر كو  يـك روثيثلن رووكرقؽ   -
 ـ(2019\9\26لا يت روآ ربر ر بتليعير روثل ير يـك رو ويا رووكرقؽ   -
 ـ(2019\10\22ـ(  و   2019\10\1لا يت رو يلبلت رو ملير وف روفت     -
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 ـ(2019\12\3ـ(  و   2019\10\29تـ تلميؽ روم  لوج وف روفت     -
 ـ(2019\12\10لا يت رو يلبلت روم آير   -

 : ةد دصم  دص  م ب ج ص  فج ي ي ص    بإ:ص
ص سبؤؿصجمعص   يبنب ص: .0

 متحآيآ روميل لت رووبت آور ق  رومح  رو  وليل : روملحثكف  لـ
  د   ص  دال  صةلىصم دؿص  نم ص لدصفمرل صضىص   يبسب ص  فب ي ص:ص
 : ملو اكع  و  تل يخ رووييآ "ال  ا ب ر"  عمنى   م ص - ل

 : مكربلر ربت آرـ ادلز رو بتلويت  "ال  ا ب تيوت "  ط ؿ - ا

 : مكربلر روويزرف رولم  "   ا  يلك ا رـ".   عف -ـ 

ص بخف ب   ص  مسفخدم صضىص   ئثص: .2
 اخف ب ص   د   ص    لي ص لإكب ص لىغب ص   ك ب ص"صاةد د/سبمي ص النىب بص. -

ر تمل  رول لن روو)ك  روت   لوت مت)ويور آ/بلوير رال )ل ل كيت كف  روملحثكف ربت آـ
آ ي ر قدلر رال تمل  يحتكل عل  عآآ وف  (45بؤرؿ وتآـ  ق  رو) كمر وآتر   (60رال تمل  وف  

 ر بئلر روله ير كرالش لؿ ت يا  آ   رووت لويف عل  روتف ي .
   م  جعص   لمي ص   د  سب ص  م ب ي : .3

 كلوؾ مغ ت تحآيآ عمل رت  بتول   ت كيـ للوملت روت مير رو ولير ق  وحلك   بتول   روت كيـ 
 مإ ت رحدل وبم ل عل  رو م رن (. روملحثكف  كروت   لـ

   م ب ل ص   خىي ص: .4
ق   تـ  ا رن روو لميت روش )ير وي م ت رو م رن وف لبلتل  روت مير رو يلضير رووت ))يف

 روتآ يا روويآر   كلوؾ ويتفلؽ عل  عمل رت  بتول   ت كيـ للومر روت مير رو ولير .والؿ ل ؽ روتآ يا ك 
   مالئش : .5

تـ  بت آرـ روويحظر روو   ر كلوؾ ع آ ت ييـ وبتكل للوملت عي ر رومح  وف  يؿ ر بتول   
 روت   آ تـ  عآرآهل ولوؾ.

 اسفمب ةصف  يـصطب  ب ص  فد ياص  ميد نىص: .6
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 ( تحتكل عل  رووحلك  كرو مل رت روت  تآك  حكؿ و ك لتروملحثكفتـ  عآرآ  بتول    ت)ويـ 
 آ ا روت مير رو يلضير كروودل رت روتآ يبير رو ل)ر مت فيل روآ ا .

صخط   صفىميـص السفمب ة:
 مل ا رنرت ر تير وت)ويـ رالبتول   : روملحثكف  لـ

ص  ف  يـص: الج     ص  فمييدي ص  نب صاسفمب ةص -صأ
كعمل رت  تـ رالليع عل  لغلا  بتول رت ت كيـ للوملت روتآ يا روويآر   كلوؾ وح)  وحلك  -

آر   آ ا روت مير رو يلضير.    بتول   ت كيـ للومر روتآ يا روويآر   ق  ت فيل كرت

 تـ عوؿ آ ربر وألمحل  كروو راي رو لوير روت  ت لكوت ت كيـ آ ا روت مير رو يلضير. -

روش )ير وي رالبلتل  لعضلن هيئر روتآ يا م بـ ل ؽ روتآ يا كرالبلتل  رووش قيف روو لملر  -
عل  تكاير روللوملت ق  روتآ يا روويآر   ، كلوؾ مغ ت اوي ميل لت يو ف رالبت ل ر مدل ق  

 تحآيآ رو مل رت روت  ت م  عف وحلك   بتول   ت كيـ للومر روتآ يا روويآر   .
صاسفمب ةص  ف  يـص:ص بج     ص ألسبسي ص  نب  -صا

 م وؿ رالت : روملحثكف رو ظ ير كروو لميت روش )ير  لـ وف  يؿ رو  رنرت
ق    ا رن تحليؿ تف)يل  ووحتكل رووحلك  روت  شولتدل رالبتول رت رووت ل ر مت كيـ لآرن روللوملت -

 روت مير رو ولير ك ل)ر روودل رت روت  ت تمل مت فيل كت كيـ لازرن روآ ا.
ل رت ت لمؿ وحتكل رالبتول   روو ت حر حي  ت يا تلؾ رو مل رت روودل رت روتآ يبير تـ كضي عم -

 رو ل)ر ت فيل  آ ا روت مير رو يلضير .
شتولت  - تـ تحآيآ وحلك   بتول   ت كيـ للوملت روتآ يا روويآر   ق  ت فيل آ ا روت مير رو يلضير كرت

 عمل   (. 28ف  ك آ ت ك ت و، عل  روودل رت روتآ يبير رو ل)ر ملوت فيل

 فج   ص   ئث:
 :  د  س ص بسفطالةي صأ الإص:ص

ـ 2019|9|26ـ  و  2019|9|22مإا رن روآ ربر ر بتليعير ق  روفت   وف   روملحثكف  لـ
 كلوؾ مغ ت :

 روتغلا عل  م ت روو ك لت رووت ل ر م ولير ت)كي  روليا كرت تمل  ل با لول ف .1
 روت)كي .
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  بتول   روت كيـ كو لبمتدل وت كيـ للومر روت مير رو ولير .روتح يؽ وف بدكور  بت آرـ  .2

مل بت ل ر م وكلـ وح)ر ت مير  روملحثكف ر بتليعيرر كو  كروثل ير  لـ م آ  ا رن روآ ربر .3
 يلضير كتـ ع ت ح)ر روت مير رو يلضير عل  رووش قيف   م رن ، كلوؾ و  ضدلعل  

روتآ يبير روو رآ ت ليودل كلوؾ  مؿ تلميؽ تا مر روواوكعر روتا يمير ولك كؼ عل  روودل رت 
 ـ 2019|9|29ـ  و  2019|9|26رومح  ق  روفت   وف 

    يبسب ص    لي :ربنيبإ:ص
  تيل  و لف رومح  كروتأ آ  روملحثكفمدل  ئج روآ ربر ر بتليعير روت   لـ بت تلالن عل   تل

 روملحثكف ولتلميؽ ،  لـ  آ وف )يحير  بتول   روت كيـوف تكرق  ر و ل يلت روو لبمر وت فيل روتا مر كروتأ
روواوكعتيف روضلملر كروتا يمير حي   لوت  مإا رن رو يلبلت رو ملير و ي ر رومح  ، كروت  تضو ت

روآ ا عل  اويي روللوملت ،  ر مو ل شر كع ت وحلك  كعمل رت  بتول   روت كيـ رو ل)ر مت فيلروملحثك 
مت ليؼ  ؿ للومر ق  روواوكعتيف متحضي   وكلـ  لوؿ وآ ا روت مير رو يلضير وآته  روملحثكف ك لـ
 آ ي ر( وكزعر عل   وا لازرن ه  : 45 

 ؽ5روو آور كر حولن كزو دل  -

 ؽ15ر عآرآ رومآ   كزو ه  -

 ؽ10رو شلل روت ليو  كزو ه  -

 ؽ10رو شلل روتلمي   كزو ه   -

 ؽ5رو شلل رو تلو  كزو ه  -

مإا رن رو يلبلت رو ملير ولواوكعتيف روتا يمير كروضلملر ق  روفت   وف  روملحثكف ثـ  لـ
ـ( كلوؾ موآ بر رو  ضل ر عآرآير روتلم ر  آر    ف  روشيخ ، 2019|10|22ـ  و  2019|10|1 

حي  تـ ت)كي  آ ا كرحآ لعآته  ؿ للومر وف للوملت روواوكعتيف  تلميلن كتـ ت فيل لازرن روآ ا 
ر ر عآرآير ، ك آ تـ تش يؿ وا ه و كف وف ثي  وش قيف وف وش قيف روتآ يا عل  ليا روو حل

 روويآر   وت كيـ لآرن روللوملت ق  رو يلا رو مل .
صفط يؽصفج   ص   ئث:رب ربإ:ص

 روملحثكف  ـ( كرت تف2019|12|17ـ  و  2019|10|29تـ تلميؽ تا مر رومح  ق  روفت   وف   -
 رووتم ر . رمإعللن رو  آ رو لص ملوواوكعر روضلملر لكرؿ قت   روتا مر  ول ق  رول ي 
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 تـ ع ت ح)ر  وكلاير ثـ ع ضدل عل  للوملت روواوكعر روتا يمير وي روتأ يآ عل  ودل رت  -
 روتآ يا رو ل)ر مت فيل روآ ا .

   مت)كي  لق رآ روواوكعر روتا يمير لث لن ت فيلهـ  ازرن آ ا روت مير رو يلضير  روملحثكف ثـ  لـ -
كلوؾ موآ بر رو  ضل ر عآرآير روتلم ر  آر    ف  روشيخ ، حي  تـ ت فيل  ا رنرت روآ ربر عل  

 للوملت روو حلر ر عآرآير .
علآ  رو  تتـ ت فيل لبلكا رو وؿ مت آيـ روتغلير رو را ر مو  قر ر آرن وف   -  يؿ روت)كي  كرت

ر عآرآ رومآ    –عل  للوملت روواوكعر روتا يمير و ؿ ازن وف لازرن روآ ا   روو آور كر حولن 
لميلن مل آرن  ت رو شلل رو تلو  ( وي تكقي  رو  آ رووت لؽ –رو شلل روتلمي    –رو شلل روت ليو   –

  كع وف ل كرع روت لـ رو  لؿ ك لـ  Whats appمإبت آرـ م  لوج  روملحثكف كشفديلن كليضلن  لـ
مإ شلن واوكعر علير و ك ه وف عي ر رومح   للوملت روتآ يا روويآر  ( كوش قيف  روملحثكف

 روتآ يا روويآر   كعف ل يؽ هله روواوكعر تـ   بلؿ روفيآيكهلت روو)ك ه ولللوملت
 رو دلير تـ ت)كي  آ ا  لوؿ كتـ تملآؿ رو  آ رووت لؽ مأآرن  ؿ للومر وي  علآ  رو  ت ثـ ق  -

و ؿ للومر وف للوملت روواوكعر روتا يمير كع ت روآ ا عليدـ ، بيتـ ت بيـ روواوكعتيف 
  لوتلو  :

 (11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1روواوكعر روتا يمير   -1
 (22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12روواوكعر روضلملر   -2

  تلميلن كشفديلن ولواوكعر روضلملر ك ول ق  رول ي ر رووتم رتـ ت فيل لبلكا رو  آ رووت لؽ ملةآرن 
كلوؾ موآ بر روحو ركل ر عآرآير روتلم ر  آر    ف  روشيخ ، عل  للوملت روو حلر ر عآرآير ملووآ بر 

 ، ك لف رو وؿ ولواوكعتيف لث لن رويـك روو )ص ولت مير رو ولير كهك يـك روثيثلن وف  ؿ لبمكع.
     دب:ص   يبس    بإ:ص

تـ را رن رو يلا روم آل عل  واوكعت  رومح  روتا يمير كروضلملر م آ رال تدلن وف تلميؽ 
 . 31/12/2019، 24/12/2019تا مر رومح  كلوؾ ق  روثيثلن رووكرقؽ 

   م ب جب ص الئىبؤي ص:
 عل  رالبلويا رالح)لئير روويئور وتلميؽ رومح  كهآقر ق  و لوار روميل لت روملحثكف رعتوآ

 رح)لئيل ك ل ت رالبلويا رالح)لئير رووبت آور ه  :
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 رووتكبل روحبلم . -

 روكبيل. -

 رال ح رؼ روو يل ل . -

 روتفلل  . -

 و لوؿ رالوتكرن . -

 و لوؿ رال تملل . -

 ر تمل  ت( اليالآ و لوؿ رو)آؽ. -

  بمر روتحبيف . -

 تحليؿ روتمليف . -

 LSDو  كير روف كؽ ملبت آرـ ر ؿ ق ؽ و  كل  -

صة ضص  نفبؤجص منبل فيب:

م يلا روف كؽ ميف رو يلا رو مل  كروم آل و ؿ وف  روملحثكف كم آ ر  تدلن وف روتلميؽ  لـ
 روواوكعر روتا يمير كروضلملر كع ت رو تلئج  ل ت : 

صة ضص  نفبؤجص:صأ الإ:ص
 (1جدول)

بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعةالبحث التجرٌبٌة فى عبارات المحور  داللة الفروق
 الثانى الخاص بالتنفٌذ

 22ن=                                                                                

 
 العبارات

فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً
المتوسطا
 ت

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

2 
حماااء بمااا ٌااندي الااً تنفٌااذ األ

 تهٌئه التالمٌذ بدنٌا ونفسٌا
2.475 1.616 3.561 1.551 2.107 1.314 6.455 10.712 

3 
مراعااااه شااار  وتوضاااٌح أداء 

 التمرٌنات
2.314 1.571 3.743 1.714 2.460 1.337 7.115 217.100 

4 
األساااااهام فاااااً زٌاااااادة فاعلٌاااااة 
التنبٌهااات البدنٌااة حتااً ٌتحقااق 

 هدؾ الدرس
2.475 1.616 3.460 1.112 1.007 1.351 5.136 14.116 

5 
ٌختاااار المكاااان الصاااحٌح ألداء 

 النموذ 
2.566 1.633 3.652 1.413 2.107 1.314 6.455 15.703 

6 
التناااوع فاااً أساااتخدام الوساااائل 

 التعلٌمٌة
2.475 1.616 3.134 1.107 2.460 1.362 6.534 00.711 

 01.202 5.024 1.374 2.370 1.571 3.134 1.633 2.566أساااااتخدام األدوات واالجهااااازه  7
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للمساااحة المحااددة للاادرس وفقااا 
 وزمنه

1 
مراعااااة تاااوفٌر عوامااال األمااان 

 والسالم أثناء أداء التالمٌذ
2.475 1.616 3.652 1.112 2.211 1.314 5.421 07.440 

0 
أختٌااار المكااان المناسااب الااذي 
ٌساامح بمشاااهدة جمٌااع التالمٌااذ 

 أثناء الدرس
2.566 1.633 3.007 1.633 2.552 1.426 5.617 00.113 

0 
مراعااااة الفاااروق الفردٌاااة لااادي 

 التالمٌذ
2.475 1.616 3.007 1.633 2.643 1.341 7.573 223.453 

21 
أسااتخدام طاارق التاادرٌس التااً 

 تتناسب مع األداء المهاري
2.314 1.571 3.743 1.516 2.460 1.322 7.544 217.100 

22 
التعلٌمٌااااة أسااااتخدام الخطااااوات 

 للمهارة الحركٌة بشكل متدر 
2.566 1.633 3.652 1.413 2.107 1.263 1.253 15.703 

23 
أستخدام عبارات لفظٌاة تناساب 
 مستوي المرحلة السنٌه للتالمٌذ

2.475 1.616 3.134 1.571 2.460 1.362 6.534 00.711 

24 

مراعاااة شاار  الخطااوات الفنٌااة 
ألداء المهاااااااااارات الحركٌاااااااااة 
وأستخدام النموذ  الصحٌح لها 

 بالدرس

2.475 1.616 3.743 1.162 2.370 1.206 7.615 04.115 

25 
مراعااااااة أساااااتخدام األسااااالوب 

 الصحٌح للنداء
2.657 1.633 3.007 1.633 2.461 1.314 7.752 01.461 

26 
تناساااب التمرٌناااات البدنٌاااة ماااع 
أجزاء الدرس بما ٌحقق الهدؾ 

 منه
2.475 1.616 3.134 1.571 2.460 1.362 6.534 00.711 

27 
استخدام أحماء بسٌط ٌساهم فاى 
إثاااارة دوافاااع التالمٌاااذ وزٌاااادة 

 أقبالهم على تنفٌذ الدرس
2.566 1.633 3.743 1.162 2.211 1.252 0.460 01.053 

21 
تناسااااااب التمرٌنااااااات البدنٌااااااة 
لمساااتوي قااادرات التالمٌاااذ لماااا 

 ٌحقق الهدؾ من الدرس
2.475 1.616 3.652 1.112 2.211 1.314 5.421 07.440 

20 
التناساااق والتكامااال فاااً العمااال 
علاااااااااً األجهاااااااااازة واألدوات 

 المستخدمة فً تنفٌذ األحماء
2.566 1.633 3.561 1.743 1.007 1.351 5.136 70.554 

20 
ٌوظااااااؾ أمكانٌااااااات تالمٌااااااذه 

 بؽرض نموذ  جٌد بٌنهم
2.203 1.516 3.743 1.162 2.561 1.311 6.411 233.705 

31 
مراعااااة توقٌااات التعزٌاااز بعاااد 

 حدوث السلوك مباشرة
2.475 1.616 3.743 1.162 2.370 1.252 0.116 04.115 

32 
األهتمام بإتاحة الفرصه لتالمٌذ 
 للتدرٌب علً القٌادة والتابعٌة

2.657 1.633 3.007 1.633 2.461 1.351 6.560 01.461 

33 
ٌساااااتخدم الصاااااواب والعقااااااب 

 بشكل متوازن
2.203 1.516 3.134 1.571 2.652 1.263 21.241 241.407 

 01.053 5.421 1.314 2.211 1.714 3.743 1.633 2.566 الثناء علً االداء الجٌد 34

35 
مراعاة التكرار بطرٌقة مشاوقه 

 لتثبٌت األداء
2.203 1.516 3.743 1.162 2.561 1.311 6.411 233.705 

36 
أسااااااتخدام التشااااااكٌالت التااااااً 

 بمستوي نضج التالمٌذتتناسب 
2.475 1.616 3.561 1.116 2.107 1.310 4.000 10.712 

37 
العمل علاً تقساٌم التالمٌاذ الاً 
مجموعات  لتتناسب مع طبٌعاة 

 االداء المهاري
2.747 1.616 3.007 1.633 2.360 1.355 6.273 17.054 

 02.121 21.557 2.004 44.120 5.000 70.120 4.000 47.11 المجموع 
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ص0.802=1.15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص
ميف رو يلبيف رو مل  0.05 ( آالور روف كؽ رالح)لئير ع آ وبتكل و  كير 1يتض  وف اآكؿ  

كروم آل وآل واوكعر رومح  روتا يمر ق  عمل رت رووحك  روثل   رو لص ملوت فيل ك آ ت ركحت  يور ت 
يشي  رو  كاكآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف و)لو  ( وول 10.130رو 3.898رووحبكمر ول ميف  

 % (130.386% رو  73.005رو يلا روم آل  ول ت ركحت  يور  با و آؿ روتحبف ول ميف  

 (0جدول )
داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى لدى مجموعة البحث التجرٌبٌة فى محاور واجمالى 

 مستوى أداء مهارة التنفٌذمقٌاس 
 22ن=                                                                                 

 المحاور م
فروق  القٌاس البعدى القٌاس القبلً

المتوسطا
 ت

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

 02.121 21.557 2.004 44.120 5.000 70.120 4.000 47.11 التنفٌذ 2

ص0.802=1.15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص
ميف رو يلبيف رو مل  0.05 ( آالور روف كؽ رالح)لئير ع آ وبتكل و  كير 2يتض  وف اآكؿ  

روتآ يبير ك آ كروم آل وآل واوكعر رومح  روتا يمر ق  وحلك  كراولو  و يلا وبتكل لآرن روودل رت 
( وول يشي  رو  كاكآ 29.368(كراولو   20.301رو 12.907ت ركحت  يور ت رووحبكمر ول ميف  

ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف و)لو  رو يلا روم آل  ول ت ركحت  يور  با و آؿ روتحبف ول ميف 
 (92.058% (كراولو   147.826% رو  78.125 

 (3جدول)
ور واجمالى مقٌاس مستوى أداء مهارة التنفٌذ لدى مجموعة البحث معنوٌة حجم التؤثٌر لمح

 التجرٌبٌة وفقا لمعادالت كوهن
 22ن =                                                                                       

 الدالالت اإلحصائٌة

 المحاور

وحدة 

 القٌاس
 قٌمة )ت(

مستوى 

 الداللة

معامل 

 0اٌتا

حجم 

 التؤثٌر

داللة حجم 

 التؤثٌر

 مرتفع 3.381 2.965 2.222 17.446 درجة التنفٌذ

 : مرتفع 2.82: متوسط       2.52: منخفض        2.02    -مستوٌات حجم التؤثٌر  :

( رف  يـ حاـ روتلثي  ووحلك  كراولو  و يلا وبتكل لآرن روودل رت 3يتض  وف اآكؿ  
( كه  آروه و تف ر وول يآؿ 3.381روتآ يبير وآل واوكعر رومح  روتا يمير   آ ح  ت  يور  آ هل  

 عل  قلعلير روم  لوج مش ؿ  كل عل  رووتغي  روتلمي 
 ( 4جدول  )

والبعدى لدى مجموعة البحث الضابطة فى العبارات الخاص  داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً
 بمحور التنفٌذ

 22ن=                                                                                         
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 العبارات م
 القٌاس البعدى القٌاس القبلً

فروق 
 المتوسطات

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س لتحسن%ا

2 
حماااء بمااا ٌااندي الااً تنفٌااذ األ

 تهٌئه التالمٌذ بدنٌا ونفسٌا
2.566 1.633 3.111 1.716 1.656 1.303 2.047 41.611 

3 
مراعااااه شااار  وتوضاااٌح أداء 

 التمرٌنات
2.475 1.616 2.020 1.115 1.566 1.343 2.073 44.446 

4 
األسااااهام فااااً زٌااااادة فاعلٌااااة 
التنبٌهااات البدنٌااة حتااً ٌتحقااق 

 هدؾ الدرس
2.314 1.571 2.131 1.707 1.566 1.355 2.075 46.127 

5 
ٌختااار المكااان الصااحٌح ألداء 

 النموذ 
2.747 1.616 3.314 1.651 1.747 1.310 3.304 40.001 

6 
التنااوع فااً أسااتخدام الوسااائل 

 التعلٌمٌة
2.203 1.516 2.747 1.516 1.566 1.355 2.075 40.576 

7 
أسااااتخدام األدوات واالجهاااازه 

للمسااحة المحاددة للادرس وفقا 
 وزمنه

2.566 1.633 3.111 1.716 1.656 1.303 2.047 41.611 

1 
مراعاااة تااوفٌر عواماال األماان 

 والسالم أثناء أداء التالمٌذ
2.475 1.616 2.747 1.516 1.314 1.252 2.041 31.114 

0 
أختٌااار المكااان المناسااب الااذي 
ٌسمح بمشااهدة جمٌاع التالمٌاذ 

 أثناء الدرس
2.566 1.633 2.131 1.707 1.314 1.233 3.347 20.163 

0 
مراعاااة الفااروق الفردٌااة لاادي 

 التالمٌذ
2.203 1.516 2.566 1.533 1.314 1.252 2.047 34.114 

21 
أسااتخدام طاارق التاادرٌس التااً 

 تتناسب مع األداء المهاري
2.475 1.616 2.020 1.115 1.566 1.314 3.347 44.446 

22 
التعلٌمٌاااة أساااتخدام الخطاااوات 

 للمهارة الحركٌة بشكل متدر 
2.747 1.616 3.102 1.712 1.566 1.314 3.347 31.111 

23 
أستخدام عبارات لفظٌة تناسب 
مسااااااتوي المرحلااااااة الساااااانٌه 

 للتالمٌذ
2.203 1.516 2.747 1.516 1.566 1.351 2.040 40.576 

24 

مراعاة شر  الخطاوات الفنٌاة 
ألداء المهااااااااارات الحركٌااااااااة 
وأساااتخدام النماااوذ  الصاااحٌح 

 لها بالدرس

2.475 1.616 2.010 1.055 1.656 1.351 3.317 51.112 

25 
مراعاااااة أسااااتخدام األسااااالوب 

 الصحٌح للنداء
2.747 1.616 3.102 1.712 1.566 1.314 3.347 31.111 

26 
تناسااب التمرٌنااات البدنٌااة مااع 
أجاااازاء الاااادرس بمااااا ٌحقااااق 

 الهدؾ منه
2.475 1.616 2.010 1.142 1.656 1.303 2.041 51.112 

27 
استخدام أحماء بسٌط ٌسهم فى 
إثااارة دوافاااع التالمٌاااذ وزٌاااادة 

 أقبالهم على تنفٌذ الدرس
2.475 1.616 2.020 1.115 1.566 1.310 2.042 44.446 

21 
تناساااااب التمرٌناااااات البدنٌااااااة 
لمسااتوي قاادرات التالمٌااذ لمااا 

 ٌحقق الهدؾ من الدرس
2.475 1.616 2.010 1.642 1.656 1.310 2.061 51.112 

20 
التناسااق والتكاماال فااً العماال 
علااااااااً األجهاااااااازة واألدوات 
 المستخدمة فً تنفٌذ األحماء

2.566 1.633 2.010 1.742 1.566 1.351 2.040 42.362 

20 
ٌوظاااااؾ أمكانٌاااااات تالمٌاااااذه 

 بؽرض نموذ  جٌد بٌنهم
2.203 1.516 2.747 1.035 1.566 1.351 2.040 40.576 
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31 
مراعااااة توقٌااات التعزٌاااز بعاااد 

 حدوث السلوك مباشرة
2.475 1.616 2.010 1.142 1.656 1.351 3.317 51.112 

32 
األهتمااااااام بإتاحااااااة الفرصااااااه 
لتالمٌااذ للتاادرٌب علااً القٌااادة 

 والتابعٌة
2.747 1.616 3.102 1.712 1.566 1.314 3.347 31.111 

33 
ٌسااااتخدم الصااااواب والعقاااااب 

 بشكل متوازن
2.475 1.616 2.131 1.707 1.475 1.201 2.053 37.770 

 30.615 2.444 1.314 1.475 1.035 2.747 1.571 2.314 الثناء علً االداء الجٌد 34

35 
مراعاااااااة التكاااااارار بطرٌقااااااة 

 مشوقه لتثبٌت األداء
2.475 1.616 2.020 1.115 1.566 1.206 3.442 44.446 

36 
أساااااتخدام التشاااااكٌالت التااااااً 

نضاااااااج تتناساااااااب بمساااااااتوي 
 التالمٌذ

2.203 1.516 2.747 1.035 1.566 1.351 2.040 40.576 

37 
العمل علً تقسٌم التالمٌاذ الاً 
مجموعااااااات  لتتناسااااااب مااااااع 

 طبٌعة االداء المهاري
2.566 1.633 3.111 1.716 1.656 1.311 3.742 41.611 

 44.276 5.121 3.076 22.010 21.210 51.020 4.714 46.010 المجموع 

ص0.802=1.15  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي صليم ص ص
ميف رو يلبيف رو مل  0.05 ( آالور روف كؽ رالح)لئير ع آ وبتكل و  كير 4يتض  وف اآكؿ  

كروم آل وآل واوكعر رومح  روضلملر ق  عمل رت رووحك  روثل   رو لص ملوت فيل ك آ ت ركحت  يور ت 
( وول يشي  رو  كاكآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف و)لو  2.631رو 1.831رووحبكمر ول ميف  

 % 40.001% رو  18.752رو يلا روم آل  ول ت ركحت  يور  با و آؿ روتحبف ول ميف  
 (5جدول )

معنوٌة حجم التؤثٌر لمحور واجمالى مقٌاس مستوى أداء مهارة التنفٌذ لدى مجموعة البحث 
 الضابطة وفقا لمعادالت كوهن 

 22ن = 

 الدالالت اإلحصائٌة
 المحاور

وحدة 
 القٌاس

 قٌمة )ت(
مستوى 
 الداللة

معامل 
 3اٌتا

حجم 
 التأثٌر

داللة حجم 
 التأثٌر

 منخفض 2.463 2.595 2.221 4.217 درجة التنفٌذ

 : مرتفع 2.82: متوسط      2.52: منخفض           2.02     -مستوٌات حجم التؤثٌر  :

( رف  يـ حاـ روتلثي  ووحلك  كراولو  و يلا وبتكل لآرن روودل رت 5يتض  وف اآكؿ  
( كه  آالالت و  فضر وول 0.467روتآ يبير وآل واوكعر رومح  روضلملر   آ ح  ت  يور  آ هل  

 يآؿ عل  قلعلير روم  لوج روت ليآل  مش ؿ ض يؼ عل  رووتغي  روتلمي 
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 ( 6جدول  )

ٌن القٌاسات البعدٌة لدى مجموعتى البحث التجرٌبٌة والضابطة فى عبارات داللة الفروق ب
 محور التنفٌذ

 22=3=ن2ن                                                                           

 العبارات م
فروق  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 المتوسطات
 

 قٌمة ت
فروق نسب 
 ع± س ع± س التحسن%

2 
تنفٌذ األحماء بما ٌندي الً تهٌئه 

 التالمٌذ بدنٌا ونفسٌا
3.561 1.551 3.111 1.716 1.561 2.065 53.212 

3 
مراعااااااه شااااار  وتوضاااااٌح أداء 

 التمرٌنات
3.743 1.714 2.020 1.115 1.025 3.057 14.565 

4 
األسااااااهام فااااااً زٌااااااادة فاعلٌااااااة 
التنبٌهاااات البدنٌاااة حتاااً ٌتحقاااق 

 هدؾ الدرس
3.460 1.112 2.131 1.707 1.743 3.201 41.300 

5 
ٌختااااار المكاااااان الصاااااحٌح ألداء 

 النموذ 
3.652 1.413 3.214 1.651 1.470 3.261 46.016 

6 
التنااااوع فااااً أسااااتخدام الوسااااائل 

 التعلٌمٌة
3.134 1.107 2.747 1.516 2.101 5.111 72.316 

7 
أساتخدام األدوات واالجهازه وفقااا 

 للدرس وزمنهللمساحة المحددة 
3.134 1.571 3.111 1.716 1.134 4.107 50.702 

1 
مراعاااااة تااااوفٌر عواماااال األماااان 

 والسالم أثناء أداء التالمٌذ
3.652 1.112 2.747 1.516 1.016 4.155 77.446 

0 
أختٌاااار المكاااان المناساااب الاااذي 
ٌسااامح بمشااااهدة جمٌاااع التالمٌاااذ 

 أثناء الدرس
3.007 1.633 2.131 1.707 2.270 5.121 01.431 

0 
مراعاااااة الفااااروق الفردٌااااة لاااادي 

 التالمٌذ
3.007 1.633 2.566 1.533 2.552 1.541 00.370 

21 
أساااتخدام طااارق التااادرٌس التاااً 

 تتناسب مع األداء المهاري
3.743 1.516 2.020 1.115 1.025 4.315 14.565 

22 
أساااااتخدام الخطاااااوات التعلٌمٌاااااة 

 للمهارة الحركٌة بشكل متدر 
3.652 1.413 3.102 1.712 1.561 3.544 57.026 

23 
أسااتخدام عبااارات لفظٌااة تناسااب 
 مستوي المرحلة السنٌه للتالمٌذ

3.134 1.571 2.747 1.516 2.101 7.274 72.316 

24 

مراعااااة شااار  الخطاااوات الفنٌاااة 
ألداء المهاااااااااااارات الحركٌاااااااااااة 
وأسااتخدام النمااوذ  الصااحٌح لهااا 

 بالدرس

3.743 1.162 2.010 1.055 1.134 3.274 64.114 

25 
مراعااااااااة أساااااااتخدام األسااااااالوب 

 الصحٌح للنداء
3.007 1.633 3.102 1.712 1.016 4.620 60.614 

26 
تناسااااب التمرٌنااااات البدنٌااااة مااااع 
أجاازاء الاادرس بمااا ٌحقااق الهاادؾ 

 منه
3.134 1.571 2.010 1.142 1.025 4.310 60.770 

27 
اسااتخدام أحماااء بسااٌط ٌسااهم فااى 

التالمٌااااذ وزٌااااادة إثااااارة دوافااااع 
 أقبالهم على تنفٌذ الدرس

3.743 1.162 2.020 1.115 1.025 3.662 51.711 

21 
تناسب التمرٌنات البدنٌة لمستوي 
قدرات التالمٌذ لماا ٌحقاق الهادؾ 

 من الدرس
3.652 1.112 2.010 1.642 1.743 3.530 57.441 

 41.203 3.114 1.652 1.742 2.010 1.743 3.561التناسق والتكامل فً العمال علاً  20
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المساااااتخدمة األجهاااازة واألدوات 
 فً تنفٌذ األحماء

20 
ٌوظؾ أمكانٌات تالمٌاذه بؽارض 

 نموذ  جٌد بٌنهم
3.743 1.162 2.747 1.035 1.007 4.120 05.341 

31 
مراعاااااة توقٌاااات التعزٌااااز بعااااد 

 حدوث السلوك مباشرة
3.743 1.162 2.010 1.142 1.134 3.442 64.114 

32 
األهتمااام بإتاحااة الفرصااه لتالمٌااذ 

 للتدرٌب علً القٌادة والتابعٌة
3.007 1.633 3.102 1.712 1.016 4.620 60.614 

33 
ٌستخدم الصواب والعقااب بشاكل 

 متوازن
3.134 1.571 2.131 1.707 1.007 5.314 214.121 

 63.470 4.454 1.007 1.035 2.747 1.714 3.743 الثناء علً االداء الجٌد 34

35 
مراعاااة التكاارار بطرٌقااة مشااوقه 

 لتثبٌت األداء
3.743 1.162 2.020 1.115 1.025 3.662 00.471 

36 
أستخدام التشكٌالت التاً تتناساب 

 بمستوي نضج التالمٌذ
3.561 1.116 2.747 1.035 1.025 3.531 52.311 

37 
العماال علااً تقسااٌم التالمٌااذ الااً 
مجموعااات  لتتناسااب مااع طبٌعااة 

 المهارياالداء 
3.007 1.633 3.111 1.716 1.007 4.750 40.554 

 60.663 7.127 32.200 21.210 51.020 5.000 70.120 المجموع 

ص0.725=1.15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص
ميف رو يلبلت روم آير 0.05 ( آالور روف كؽ رالح)لئير ع آ وبتكل و  كير 6يتض  وف اآكؿ  
روتا يمير كروضلملر ق  عمل رت وحك  روت فيل ك آ ت ركحت  يور ت رووحبكمر وآل واوكعت  رومح   

( وول يشي  رو  كاكآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف رو يلبيف و)لو  روواوكعر 7.430رو 1.954ول ميف  
 % (103.717% رو  37.192روتا يمير  ول ت ركحت  يور ق كؽ  با روتحبف ول ميف  

 ( 7جدول  )
القٌاسات البعدٌة لدى مجموعتى البحث التجرٌبٌة و الضابطة فى محاور  داللة الفروق بٌن

 واجمالى مقٌاس مستوى أداء مهارة التنفٌذ
 22=3=ن2ن                                                                                  

 المحاور م
فروق  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 المتوسطات
 

 قٌمة ت
فروق نسب 
 ع± س ع± س التحسن%

 60.663 7.127 32.200 21.210 51.020 5.000 70.120 التنفٌذ 2

ص0.725=1.15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص
ميف رو يلبلت روم آير 0.05 ( آالور روف كؽ رالح)لئير ع آ وبتكل و  كير 7يتض  وف اآكؿ  

كروضلملر ق  عمل رت وحك  رآر   روف)ؿ ك آ ت ركحت  يور ت وآل واوكعت  رومح   روتا يمير 
( وول يشي  رو  كاكآ ق كؽ آرور رح)لئيل 9.060( كراولو   8.906رو 5.003رووحبكمر ول ميف  

% 58.374ميف رو يلبيف و)لو  روواوكعر روتا يمير  ول ت ركحت  يور ق كؽ  با روتحبف ول ميف  
 % (63.961رو  
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 ( 8جدول ) 
حجم التؤثٌر لمقٌاس مهارة التنفٌذ بٌن مجموعتى البحث التجرٌبٌة والضابطة وفقا  معنوٌة

 لمعادالت كوهن
 22ن=                                                                                        

 الدالالت اإلحصائٌة
 المحاور

وحدة 
 القٌاس

 قٌمة )ت(
مستوى 
 الداللة

معامل 
 0اٌتا

حجم 
 التؤثٌر

داللة حجم 
 التؤثٌر

 مرتفع 0.297 2.644 2.222 6.216 درجة التنفٌذ

 : مرتفع 2.82: متوسط         2.52: منخفض      2.02     -مستوٌات حجم التؤثٌر  :

( رف  يـ حاـ روتلثي  وو يلا روودل رت روتآ يبير ميف واوكعت  رومح   8يتض  وف اآكؿ  
وول 0( كه  آالالت و تف ر 4.339(  ك آ ح  ت  يور  آ هل  0.80ر م  وف  روتا يمير كروضلملر 

يآؿ عل  قلعلير روم  لوج روو ت    مش ؿ و تفي عل  تلؾ رووتغي رت و)لو  روواوكعر روتا يمير ع ر 
 وآل روواوكعر روضلملر

صمنبل  ص  نفبؤج:

 :صمنبل  صنفبؤجص  ف ضص أل ؿص  إيصينصصةليأ الإ:ص
دال  ص ئىبؤي ص يفصمف سطيص   يبسييفص    ليص     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صف جدصض  ؽصإ  ص

ص  مفغي ص)  فنفيإ(ص ىب حص   يبسص    دي.صضي
ميف  0.05( ريضل كاكآ ق كؽ لرت آالور  ح)لئير ع آ وبتكم و  كير 1 ول يتض  وف اآكؿ 

 روثػػل   رو ػػلص ملوت فيػػل و)ػػلو رو يلبػػيف رو ملػػ  كروم ػػآم ولواوكعػػر روتا يميػػر  قػػ  عمػػل رت رووحػػك     
(،   وػػل ت ركحػػت  يوػػر 10.130روػػ 3.898رو يػػلا روم ػػآم حيػػ  ت ركحػػت  يوػػه ت رووحبػػكمر وػػل مػػيف  

 % (. 130.386% رو  73.005 با و آؿ روتحبف ول ميف  
مػيف رو يلبػػيف  0.05( كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػر  ح)ػػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر 2كيكضػ  اػآكؿ  

اوكعػػػر روتا يميػػػر  قػػػ  وحلك كراوػػػلو  و يػػػلا وبػػػتكم لآرن روودػػػل   روت فيػػػل و)ػػػلو  رو ملػػػ  كروم ػػػآم ولو
( 29.368(كراوػلو   20.301روػ 12.907رو يلا روم آم حي  ت  كحت  يور ت رووحبكمر ول ميف  

  (92.058% (كراولو   147.826% رو  78.125 ول ت ركحت  يور  با و آؿ روتحبف ول ميف  

 ف  يـ حاـ روتأثي  ووحك  كراولو  و يلا وبتكل لآرن ودل   روت فيػل( ل3 ول يتض  وف اآكؿ  
 ( كهػػػ  آالوػػػر و تف ػػػر تشػػػي   وػػػ  روتػػػأثي  رو بػػػم  ولو لواػػػر روتا يميػػػر0.80 ػػػآ ح  ػػػت  يوػػػر لعلػػػ  وػػػف  

  ولم  لوج روو ت  ( عل  رووتغي  روتلمي  كلف  احـ تأثي   روم  لوج روت ليو  روو ت    كيل   .   رووبت آور
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لف وػػل تك)ػػؿ  ويػػر وػػف  تػػلئج ت اػػي  وػػ    تظػػلـ لقػػ رآ روواوكعػػر روتا يميػػر قػػ      ػػبئر فاػػي   يك 
ت فيل روم  لوج روو ت   مإبت آرـ روتغلير رو را ر ،وول يحتكير روم  ػلوج وػف عوليػلت رت)ػلؿ كتكر)ػؿ مػيف 
روللوػػا ك روو لكوػػلت روو آوػػر ودػػـ وػػف  ػػيؿ و لكوػػلت عػػف لمي ػػر رآرئػػر ووبػػلعآته علػػ  رآ رؾ رقضػػؿ 

 ػػؼ روت ليوػػ  ملوشػػ ؿ روػػلم يبػػلعآ  قػػ  تحبػػيف وبػػتكم رآرن روودػػل رت روتآ يبػػير  يػػآ رومحػػ  كلوػػؾ ولوك 
ملبػػت آرـ روفيػػآيككروت لـ رو  ػػلؿ وػػف  ػػيؿ رالادػػز  رو لكيػػر  رواػػكالت رووحوكوػػر (  وػػل بػػلعآ ريضػػل علػػ  

 .ت  ر  رالآرن كملوتلو  روتو ف وف ت)حي  رال للن  وولبلعآ عل  تحآيآ رو لأ كت يي ر

هػػػلر روتحبػػف قػػ  وبػػتكم رآرن ودػػػل   روت فيػػل  يػػآ رومحػػػ  وػػآم رقػػ رآ روواوكعػػػر     ػػبئر ف ػػزك يك 
روتا يميررو  رف عوليه روتغلير رو را ر ت ػكـ علػ  واوكعػر وػف رالبػا ت توػآ علػ   شػؼ رال لػلن قػ  

الآرن رالآرن كوحلكوػػػر ت)ػػػحيحدل وػػػف  ػػػيؿ وشػػػلهآ  رو وػػػكلـ كروو ل  ػػػر مي دوػػػل ووػػػل يػػػؤآم روػػػ  ت زيػػػز ر
كتآعيـ رالبتالملت رووت لور ولللوا وف  يؿ تغيي  رالآرن كت آيـ روو لكولت روت  تبلعآ ق  ت)ػحي  

 رال للن.

روتغليػػػر رو را ػػػر هػػػ  عوليػػػر تػػػ تمل م وليػػػلت  (0990سػػػميثصد ضيػػػدص)كقػػػ  هػػػلر رو)ػػػآآ يشػػػي  
تلػػؾ ر بػػتالمر ،  ر ت)ػػلؿ كروتكر)ػػؿ ، كوػػف  يودػػل يػػآ ؾ روفػػ آ لك رواولعػػر  تػػلئج  بػػتالمتر لك  وػػل

كتشي  هله رو ولير  و  روو لكولت  روت  يتل لهل روف آ لك رواولعػر عػف ويئوػر ك فليػر لآرتػر ، ك ثيػ ر وػل 
 (6،7: 20تؤآل روو لكولت روت  تحولدل روتغلير رو ا ير  و  تغي  لك ت آيؿ روبلكؾ .  

 ج ص ىص"ص "صديج نجصكيـ""ىيع فصف  ف"ص ص"صى نكتتفؽ  تلئج رومح  روحلو  وي آ ربر  ي وػف 

Heasun Chun""," Hyunjoo L   Lee,""Daejoong Kim(2102)مبني يػؿ"ص (،17 ـ
Manuel "("2105)ريػػ صن يػػؿص  سػػيدص(، 14 (2108ميسػػ هص  كيالنػػيص   جيلػػيصةب ػػ  ص")(، 19 ـ

 (.10 (2109ة دص   ئمفصمئمدصلال ينوص"ص)(، 5 (2109ةالـص"ص)
لئج روفػ ت ر كؿ يتضػ  ل ػه  ػآ تح ػؽ  ا رئيػل وػف  ػيؿ كوف  يؿ عػ ت كو ل شػر كتفبػي   تػ

 رو تلئج روول كحر .
صمنبل  صنفبؤجص  ف ضص  ربنيص   إيصينصصةلي:ربنيبإ:ص

ف جدصض  ؽصإ  صدال  ص ئىبؤي ص يفصمف سطيص   يبسييفص    ليص     ديص لمجم ةػ ص  شػب ط ص
صضيصمفغي   ص)ص  فنفيإ(ص ىب حص   يبسص    دي.
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مػيف رو يلبػػيف  0.05كاػكآ قػ كؽ لرت آالوػر  ح)ػػلئير ع ػآ وبػتكم و  كيػر ( 4كيكضػ  اػآكؿ  
رو مل  كروم آم ولواوكعر روضلملر  ق  وحلك كراولو  و يلا وبتكم لآرن ودل   روت فيل و)لو  رو يػلا 

(  وػل ت ركحػت 8.728(كراولو   4.846رو 3.396روم آم حي  ت  كحت  يور ت رووحبكمر ول ميف  
 (.31.284% (كراولو   33.165% رو  28.512حبف ول ميف   يور  با و آؿ روت

( لف  يـ حاـ روتأثي  ووحك  كراولو  و يلا وبتكل لآرن ودل   روت فيػل 5 ول يتض  وف اآكؿ  
(  0.50.( كهػ  آالالت و  فضػر ر ػؿ وػف 467وآم واوكعر رومح  روضلملر   آ ح  ػت  يوػر  ػآ هل  

   لك روتحبف روض يؼ ولم  لوج روت ليآم رووتمي.  كه  آالالت و  فضر وول يآؿ عل  روتلثي

لوؾ روتحبػف  وػ    تظػلـ لقػ رآ روواوكعػر روضػلملر قػ  ت فيػل روم  ػلوج روت ليوػ      بئر ف اي يك 
روت ليػػآل رووتمػػي حيػػ  ي ػػآ ر بػػتو ر  قػػ  روتػػآ يا كروت لػػيـ لحػػآ روومػػلآا ر بلبػػير قػػ  ت ويػػر روو لكوػػلت 
ر كروو ػػػل ؼ كروودػػػل رت  كهػػػلر وػػػل لتف ػػػت عليػػػه و ظػػػـ روو راػػػي كروآ ربػػػلت رو لويػػػر قػػػ  روواػػػلالت روت مكيػػػ

 روو تلفر .

لف  بػت آرـ روواوكعػر روضػلملر كتلمي دػل ولم  ػلوج روت ليػآم     ػبئر ف م يػكق  ضكن وػل بػمؽ 
 وف  يؿ  روش   كر و لن (  آ لث   يالميل عل  وتغي رت  ت فيل(   يآ رومح   .

 لوػػؾ روتحبػػػف  وػػ  لف رول ي ػػػر روت ليآيػػر مإبػػػت آرـ  روشػػ   كر و ػػػلن (  ػػآ لوػػػآت رومػػػلحثكف ػػزك يك 
روليا ملوو لكولت كروو ل ؼ روو تملر مودل    روت فيػل  (  يػآ رومحػ  وػف  ػيؿ ر و ػلن وػف  مػؿ روو لػـ 
حي  ي كـ روو لـ مإعآرآ كتحضي  رووك ؼ روت ليو  وف  يؿ لبلكا ر و ػلن لك رووحلضػ   لك روك)ػؼ 

يبلعآ علػ    تبػلا  لك رو  ت لكروتوثيؿ وول يم    ق    عف وكضكعلت روو    ع آ روليا كملوتلو 
 ر ق ل  كروو لكولت روو رآ تك)يلدل ولليا .   

أئمػػدصمػػبى ص،ةلػػيصة ػػدص  مجيػػدص،ايمػػبفصمػػبى صوػػف  كتتفػػؽ هػػل  رو تياػػر وػػي وػػل لشػػل   رويػػر  ػػي
(، علػػػ  ل ػػػر قػػػ  لث ػػػػلن  بػػػت آرـ ل ي ػػػر روشػػػ   كر و ػػػػلن يتويػػػز آك  رووػػػآ ا مل يالميػػػػر  4  ـ(2117)

تل   ولو لكولت  كتتمي هل  رول ي ر عآ  لش لؿ يو ف لف يتم دل رووآ ا تتوثػؿ كروتلويل آرئول ول ي كف و
  :ق 

: كي ػػػ ت رووػػػآ ا روح ػػػلئؽ آكف  شػػػت رؾ رولػػػيا  كالت ػػػآـ لم لبػػػئلر  الم ػػػآ   تدػػػلن    فئبشػػػ  .1
 رووحلض  .

 :   كودوتر  ظدل  لبلبيلت رووكضكع كروتآـ  وف و لكور  و  ل  م.     ح .2
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 : كه  كبيلر وايضل  رولفظ  ق  حلور عآـ تكقي  روكبلئؿ روحبيػػػر.    ىؼ .3
: كهػ  وػف ر شػيلن روتػ  يويػؿ  ويدػل رو)ػغل  كرو مػل  كهػ  تبػلعآ علػ  اػلا   تمػل      ىػص  .4

                                                                  روتيويل  و  روآ ا .
 Miler Fsn Andملي صضسفص" "سيل فص   كفعص"صآ ربر  ي وف كيتفؽ لوؾ ليضل  وي  تلئج 

Siyn Practies(2111ـ )ميسػ هص  كيالنػػيص(، 11 (2108مئمػدصسػيدصةػعاصة ػدص   ػبلى"ص)(." 20
 (.10 (2109ة دص   ئمفصمئمدصلال ينوص"ص)(، 14 (2108   جيليصةب   ص")

كوف  يؿ ع ت كو ل شر كتفبي   تػلئج روفػ ت روثػل   يتضػ  ل ػه  ػآ تح ػؽ  ا رئيػل وػف  ػيؿ 
 تحليؿ  رو تلئج روول كحر.   

 منبل  صنفبؤجص  ف ضص  رب ث:رب ربإ:ص
ف جػػدصضػػ  ؽصصإ  صدال ػػوص ئىػػبؤي ص ػػيفصمف سػػطيص   يبسػػيفص    ػػدييفص لمجمػػ ةفيفص  فج ي يػػ ص

ص حص   يبسص    ديص لمجم ة ص  فج ي ي .   شب ط صضىصمفغي   ص)ص  فنفيإ(. ىب
( كاكآ ق كؽ لرت آالور  ح)لئير ميف وتكبللت رو يلبلت روم آآير  وآل 6كيتض  وف اآكؿ  

 0.05واوػػػكعت  رومحػػػ  روتا يميػػػر ك روضػػػلملر قي مػػػل رت وحػػػك  روت فيػػػل كلوػػػؾ ع ػػػآ وبػػػتكل و  كيػػػر  
(  كهػػ   ػػيـ 5.720روػػ 1.910مػػيف   و)ػلو  روواوكعػػر روتا يميػػر حيػػ  ت ركحػػت  يوػػر ت رووحبػكمر وػػل

% روػػػػ  37.140ل مػػػػ  وػػػػف  يوػػػػر  ت( رواآكويػػػػر   وػػػػل ت ركحػػػػت  يوػػػػر قػػػػ كؽ  بػػػػا روتحبػػػػف وػػػػل مػػػػيف  
75.002.) % 

( كاكآ ق كؽ لرت آالور  ح)لئير ميف وتكبللت رو يلبلت روم آآير  وآل 7كيتض  وف اآكؿ  
ا وبػػتكل لآرن ودػل رت روت فيػػل كلوػػؾ واوػكعت  رومحػػ  روتا يميػر ك روضػػلملر قػ  وحػػلك  كراوػػلو  و يػل

و)ػػػلو   روواوكعػػػر روتا يميػػػر حيػػػ  ت ركحػػػت  يوػػػر ت رووحبػػػكمر وػػػل مػػػيف  0.05ع ػػػآ وبػػػتكل و  كيػػػر  
(  كهػػ   ػػيـ ل مػػ  وػػف  يوػػر  ت( رواآكويػػر   وػػل ت ركحػػت  يوػػر 9.060( كراوػػلو   8.906روػػ 5.003 

 % (.63.961% رو  58.374ق كؽ  با روتحبف ول ميف  
( لف  ػيـ حاػـ روتػأثي  وو يػلا ودػل   روت فيػل مػيف واوػكعت  رومحػ   روتا يميػر 8ؿ  كيكض  اػآك 
ووػػل يػػآؿ علػػ  0( كهػػ  آالالت و تف ػػر 4.339(  ك ػػآ ح  ػػت  يوػػر  ػػآ هل  0.80كروضػػلملر ر مػػ  وػػف  

قلعليػػػر روم  ػػػلوج روو تػػػ    مشػػػ ؿ و تفػػػي علػػػ  تلػػػؾ رووتغيػػػ رت و)ػػػلو  روواوكعػػػر روتا يميػػػر ع ػػػر وػػػآل 
 وضلملر.روواوكعر ر
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لوػؾ روتحبػف قػ  وتغيػ رت روودػل رت روتآ يبػير  روت فيل( يػآ رومحػ  و)ػلو  لقػ رآ     ػبئر ف اي يك 
روواوكعر روتا يمير و ل  ر ملوواوكعر روضػلملر  وػ  قلعليػر روم  ػلوج روو تػ   مإبػت آرـ روتغليػر رو را ػر  

 دػػل كروػلم يشػوؿ علػ  ت ػػآيـ و لكوػلت وللػيا بػػكرن  مػؿ رالآرن وػف  ػيؿ تحآيػػآ رالغػ رت رووػ رآ تح ي
م)ك   كرضحه ملعلػلن )ػك    لولػه وػيآرن كرعلػلن و يػل  ولت ػكيـ كرالمت ػلآ عػف روشػ   رولفظػ  كت ػآيـ 
روتكاييدػلت روو ت)ػػ    وػل يػػتـ ت ػػآيـ ريضػل و لكوػػلت رث ػػلن رالآرن حيػ  ي  ػػز رو ػػلئـ علػ  روتكايػػر علػػ  

روتػػآ يا كت لػػ   و كوػػلت مبػػيلر غيػػ  ولكوػػر   وػػل ر دػػل ت ػػآـ ريضػػل وػػف  يودػػل و لكوػػلت ر ػػ م م ػػآ
روو لكوػػلت ولفػػ آ م ػػآ رالآرن وملشػػ   ،رالوػػ  روػػلم ر و روػػلم لآم مػػآك    وػػ  )ػػ ؿ رولػػيا قػػ  رواوكعػػر 

رالآرن  م ػػآ(–رث ػػلن  –روتا يميػػر ملوو لكوػػلت كتمبػػيلدل ودػػـ وػػف  ػػيؿ ت  ر هػػل قػػ  ر ثػػ  وػػف ك ػػت   مػػؿ 
بتغيؿ ل شلر روليا كويكودـ ك غملتدـ ك آ رتدـ  كتكقي  مي ئر ت ليوير ت لبا و ظـ لق رآ روواوكعر كرت

روتا يميػػر ووػػل  ػػلف وػػر ر ثػػ  قػػ   بػػتثل   آكرقػػي رولػػيا كزيػػلآ  وشػػل  تدـ روف لوػػر قػػ  رو وليػػر روت ليويػػر 
كحثدـ عل  رالآرن روايآ  حي  ر ر وف  ػيؿ روتغليػر رو را ػر  تكايػر كت ػآيـ تػآعيـ وللػيا وػف  ػيؿ 

روح  ػػػلت رو للئػػػر ،كهػػػلر ي تلػػػؼ مػػػآك   عػػػف ر بػػػلكا روت ليػػػآم رالبػػػتالملت روح  يػػػر رو لاحػػػر كحػػػلؼ 
 روويحظر( حي  ال ي رع  لمي ر روليا روو لوػيف كاليحفػزهـ علػ  رالآرن  ظػ ر الف عوليػر روويحظػه 

 غي  و   ر كغي  كرضحر كالتكق  ولوت لويف ت  ر رالآرن كو  قر رال للن كوحلكور تيشيدل . 
ؿ روتغليػػر رو را ػػر ر ثػػ  وػػف وػػ   بػػكرن  مػػؿ ركرث ػػلن رك م ػػآ روتػػآ يا  وػػل رف ت ػػ ر  رالآرن وػػف  ػػي

 ي وؿ عل  ) ؿ روو لكولت ق  لهف روللوا كملوتلو  يحفز كيزيآ وف ث تر م فبر ق  رالآرن .
روػػ  رف ولتغليػػر رو را ػػر كظػػلئؼ تكايديػػر ص(0994 ئمػػدص مػػيفصضػػ عيص)كقػػ  هػػلر رو)ػػآآ يشػػي   

 (.243، 242: 1آرق ير روف آ . ككظلئؼ تآعيوير كت وؿ عل  زيلآ  
 Miler Fsnملي صضسفص" "سيل فص   كفػعص"ص" "كيتفؽ لوؾ ليضل  وي  تلئج آ ربر  ي وف ص

And Siyn Practies(،ص"مبني يؿ"ص09ـ()ص2111)صManuelىيع فصف  ف"ص ص"صى نجػ ص ػىص"صص
 Heasun Chun""," Hyunjoo Lee,""Daejoong " "صديجػػػػ نجصكػػػػػيـ

Kim(2012()(،صميسػ هص  كيالنػيص00()2108ـ(،مئمدصسيدصةعاصة دص   ػبلى"ص)2105")")07ـ
(،صة ػػدص  ػػ ئمفصمئمػػدصلال ينػػوص"ص5()2109(،صريػػ صن يػػؿص  سػػيدصةػػالـص"ص)04()2108   جيلػػيص")

(2109()01). 
 كوف  يؿ ع ت كو ل شر كتفبي   تلئج روف ت روثلو  يتض  لف روف ت  آ تح ؽ  ا رئيل .
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ص بسفنفبجب :
عي ػػر رومحػػ  ك )لئ)ػػدل كروواػػلؿ روػػػلل تػػـ ت فيلقيػػر هػػلر رومحػػ  تشػػي  رو تػػلئج  وػػػ  قػػ  حػػآكآ 

 وليل :
روتغلير رو را ر مكار علـ ودل تأثي   يالم  ق  تحبيف وبتكل لآرن للوملت روف  ر رو رم ر ق   -

آر   آ ا روت مير رو يلضير .  ت فيل كرت

رووآعور مإبت آرـ روفيآيك + تحليؿ تفكؽ روواوكعر روتا يمير  رووبتفيآ  وف روتغلير رو را ر  -
آر   آ ا  ر آرن كت)حي  ر  للن وف  يؿ رووكاه( و ل  ر ملوواوكعر روضلملر ق  ت فيل كرت

 روت مير رو يلضير.

 (.روملحثكفقلعلير  بتول   ت كيـ للومر روتآ يا روويآر   ق  روودل رت روتآ يبير  ت)ويـ  -

تآ يا روويآر   ق  ت فيل آ كا روت مير رو يلضير لشل ت عولير ت ييـ وبتكل لآرن للوملت رو -
مإبت آرـ وا ر رووح ويف م لنرن عل  وشلهآ  ش رئل روفيآيك  و  وكضكعير ر بلكا رووبت آـ ق  

 كضي روآ ار ع آ ت فيل اويي لازرن روآ ا.

ص  ف ىيب :
 ق  ضكن  تلئج رومح  تك)  روآ ربر موليل  :

بت آور ق  هله روآ ربر ق  عوليلت  عآرآ للوملت رو)ؼ  بت آرـ لبلكا روتغلير رو را ر روو -
 روثل   م ليلت روت مير رو يلضير محي  تبت آـ  أبلكا ق  تآ يا و لهج ل ؽ روتآ يا رو ولير.

ت ويـ  بتفلآ  ل بلـ ل ؽ روتآ يا كروتآ يا روويآر   م ليلت روت مير رو يلضير وف  بت آرـ كبلئؿ  -
ليا كللوملت روتآ يا روويآر   ، كرت تشلؼ  كرح  روض ؼ ق   ت  كوكايل روت ليـ كلوؾ  عآرآ

 لآرئدـ كت آيلدل .

لف ي وؿ رو لئوكف مل ش رؼ عل  ليا كللوملت روتآ يا روويآر   ملو)ؼ روثلو  كرو رمي عل   -
ت ليؼ ليمدـ مت فيل ل كرع ر حولن روت  تا ا روللوملت  ث   روت  ت ودل كت ليفدـ ليضل متآ يا 

 رو يلضلت رو ل)ر ملواوملز كوبلم لت روتآ يا روويآرف كرووضول .ودل رت 

آر   روف)ؿ وول ودول  - وفت  ظ  رو لئويف عل  ر ش رؼ مأهوير عوليلت روت ليل كروت فيل كروت كيـ كرت
 وف تأثي   يالم  عل  تحبيف وبتكل ت فيل ح)ر روت مير رو يلضير.

وبتكل ليا كللوملت روتآ يا روويآر   ملووآر ا  بت آرـ روفيآيك  كبيلر وو  قر رةآرن وتحبيف  -
 ق  وكر ؼ تآ يبير ح ي ير.

 ا رن آ ربلت كمحك  تت لكؿ روت  ؼ عل  تأثي  ل كرع روتغلير رو را ر ولت  ؼ عل  ل با تك يت  -
 وت آيـ روتغلير رو را ر كتأثي  لوؾ عل  وبتكل رةآرن ق  ت فيل آ ا روت مير رو يلضير.
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للـ وثلوير وآ كا ت مير رو يلضير  مؿ رو زكؿ ولكر ي رووآ ب  ق  روتآ يا روتأ آ عل  ع ت  و -
 روويآر   وللوملت رو)ؼ روثلو  كرو رمي م ليلت روت مير رو يلضير.

ت ويـ  بت آرـ  بتول   ت كيـ للومر روتآ يا روويآر   ق  ت فيل آ ا روت مير رو يلضير ق  ت ييـ  -
لث لن ت فيلهـ وآ كا روت مير  –روف  ر روثلوثر كرو رم ر  – ليا كللوملت  ليلت روت مير رو يلضير

 رو يلضير.

 بت آرـ لبلكا روتآ يا روو)غ  ق  روتآ يا عل  ت فيل لازرن روآ كا وللوملت كليا روف  ر  -
 روثل ير م ليلت روت مير رو يلضير.

صلبؤم ص  م  جعص:
صأ الإص:ص  م  جعص     ي ص:

 روف يػػػػػػر ، كتلمي لتػػػػػػه وملآئػػػػػػه – رو يلضػػػػػػ  روػػػػػػ فا علػػػػػػـ :ص(ـ0994)صض عبصأميفصأئمدص .0
 . ر ب  آ ير ، كرو ش  وللملعر

 روابػو  ر آ رؾ وت ويػر روو ت حػر روتو ي ػلت م ت تأثي  :ص(ـ0986)صئسيفصإكىصأئمدص .2
 آ تك ره  بلور ، رواوملز ق  ر آرن وبتكل عل  روح   
 الو ػػر مػػلودـ  م ػػيف رو يلضػػير روت ميػػر  ليػػر و شػػك   غيػػ 
 .حلكرف

ص،ةلػػػيص نػػػػػػػ  صمػػػػػػػػػػػبى صأئمػػػدص .3
صايمػػػبفص،صص  مجيػػػدصة ػػػدصمئمػػػد
ص(ـ2117)صمػػػػػػػػبى ص ئمد

"  كروتلميػػػؽ رو ظ يػػػر مػػػيف رو يلضػػػير روت ميػػػر قػػػ  روتػػػآ يا :
 . رو له  ، رو  م  روف   آر ،

ص رخػػػ  فص  خػػػ  ىصأنػػػ  صأمػػػيفص .4
ص(ـ0998)

 كللوػػا روف)ػػؿ و لػػـ آويػػؿ ، رووآ بػػير رو يلضػػير روت ميػػر :
 رو  م  روف   آر  ،4،ل رو ولير روت مير

صةػػػػػػػالـص  سػػػػػػػيدصن يػػػػػػػؿصريػػػػػػػوص .5
ص(2109)

 روو  ػػػكا روػػػت لـ ميئػػػر قػػػ  رو را ػػػر روتغليػػػر وبػػػتكل لثػػػ  :
 روو)ػػك  روتػػآ ؿ مػػ روج كربػػت آرـ   تػػلـ ودػػل رت وت ويػػر
 روت ميػر  لير ،  ل)ر ت مير ش مر روو لويف روليا وآل
 .حلكرف الو ر ، روت ليـ ت  كوكايل  بـ

ص   ػػػػػػػػػػبض ىصأئمػػػػػػػػػػدصئسػػػػػػػػػػفص .6
ص(ـ2110)

 رومآ يػػػػػػر روت ميػػػػػػر كقلبػػػػػػفر  آر   قػػػػػػ  رو لويػػػػػػر رووكبػػػػػػكعر :
 ر شػػػ لع كولم ػػػر و تمػػػر ، روبػػػلآا ،رواػػػزن كرو يلضػػػير

 . رالب  آ ير ، روف ير
 آر  رو ػػله   ،4ل ، رو يلضػػير روت ميػػر قػػ  روتػػآ يا لػػ ؽ :ص(ـ0978)صم  ضصسيدصئسفص .7
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 . رو  م  روف  
 روثػػلوف ول)ػػؼ رود آبػر وحتػػكل و )ػػلئص روو لػـ رآ رؾ :ص(ـ0988)ص  خ   ىصىالحص .8

 رو تػلا روو دج ت فيل عل  لوؾ كلث  ر بلب  روت ليـ وف
 روث لقػر آر ( 15  رووالػآ روػ فا كعلـ روت مير ق  روب كل
 .رو له   ، رولملعر

ةػػػػ ضصصمئمػػػػدص  ػػػػ ئمفصة ػػػػدص .9
ص(ـ2111)

 روو حلػػػػػػر وو لوػػػػػػ  روتآ يبػػػػػػير روودػػػػػػل رت وبػػػػػػتكل ت ػػػػػػكيـ :
 روت ميػػر  ليػػر رو لػػكـ وػػلآ  تػػآ يا قػػ  ر زه يػػر ر متآرئيػػر
 . ر زه  الو ر

لال نيػػػ صصمئمػػػدص  ػػػ ئمفصة ػػػدص .01
ص(ـ2109)

 وو لوػ  روتآ يبػير رو فلن  وتلكي  و ت    و ت ك   و دج :
 بػ يآ مػك  موحلقظػر رالمتآرئير ملوو حلر رو يلضير روت مير

 ، روتػػآ يا كلػػ ؽ و ػػلهج ، بػػـ رو يلضػػير روت ميػػر  ليػػر ،
 .ب يآ مك  الو ر

 لػػػيا  عػػػآرآ قػػػ  رو يلضػػػير ولت ميػػػر روف ػػػ  روتكايػػػر آك  :ص(ـ2108)ةع صصسيدصمئمدص .00
 و ػػػلهج ، بػػػـ رو يلضػػػير روت ميػػػر  ليػػػر روويػػػآر  ، روتػػػآ يا
 .بكيؼ م   الو ر ، روتآ يا كل ؽ

صمئمػػدص  سػػميعصة ػػدصمىػػطفىص .02
ص(ـ0999)

 ول ش  رو تلا و  ز ، ع مير آ ربلت ، روت ليـ ت  كوكايل :
 . رو له   ،

ص،صى جػػػػػوصأ ػػػػػ صئلمػػػػػىصمكػػػػبـ ص .03
ص(ـ2111)صصعغل ؿصس دصمئمد

 و  ػػػػز ، رو يلضػػػػير ولت ميػػػػر روويػػػػآر   روتػػػػآ يا وكبػػػػكعر :
 . روو يل ، ول ش  رو تلا

ص   جيلػػػػػػػيص  كيالنػػػػػػػىصمسػػػػػػػي هص .04
ص(ـ2108)ةب   

 روت  كوكايػػػػر روكبػػػػلئل ملبػػػػت آرـ رو را ػػػػر روتغليػػػػر تػػػػأثي  :
 روو حلػػػر وتيويػػػل روبػػػلر و ػػػ   روػػػت لـ اكر ػػػا م ػػػت علػػػ 

  بػػػـ – ولم ػػػلت رو يلضػػػير روت ميػػػر  ليػػػر مليميػػػل، رالمتآرئيػػػر
 .ر ب  آ ير ،الو ر تآ يا كل ؽ و لهج

صد  دص  ىػػػػػبدؽصخليػػػػػؿصنبىػػػػػ ص .05
ص(ـ0998)

 وبػػػػتكل تحبػػػػيف علػػػػ  رو را ػػػػر روتغليػػػػر  بػػػػت آرـ تػػػػأثي  :
 عػػػػػػ  علػػػػػػ  روػػػػػػآرئ ل رواػػػػػػل م  ولتلػػػػػػكي  روح  ػػػػػػ  ر آرن
 روت ميػػػر  ليػػػر ، و شػػػك   غيػػػ  ولابػػػتي   بػػػلور ، روغػػػ را

 . حلكرف الو ر ، ملو له   ولم يف رو يلضير
ص  م  جعص ألجن ي :ربنيبإص:ص
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مف ص011فيري ص سفخد ـصف جيوص الل  فصةليصمسف يصأد  صميب ةص   د ص
ص الةد دي  طب  ب ص  م ئل ص

 

 01 ئثص لـص

 

 م دم ص م كل ص   ئث

رف رالتالهلت روت مكيػر روحآيثػر تػآعك  وػ  رالهتوػلـ مػلووت لـ كرو وػؿ علػ  ت ويػر اويػي اكر مػه 
مشػػػ ؿ وت لوػػػؿ كوتػػػزف وي)ػػػم  اػػػزنر لبلبػػػيل كق ػػػلال قػػػ  رو وليػػػر روت ليويػػػر كرو ػػػلئوكف علػػػ  رو وليػػػر 

روو شػػكآ  وػػف رو وليػػر روت ليويػػر مآ اػػر علويػػر وػػف  روت ليويػػر يحػػلكوكف روك)ػػكؿ  وػػ  تح يػػؽ رالهػػآرؼ
 رو فلن  كرالت لف وي روكضي ق  رالعتمل  حلالت كويكؿ رووت لويف آر ؿ روآ ا .

ـ ( لف عولير روت ليـ ت تم  وف رهـ رووظله  كروبولت روت  2000كي م رمك رو ال عز روآيف  
 يالميػػل قػػ  ت شػػئر ر ايػػلؿ رواآيػػآ  علػػ   تل ػػا آك ر  ميػػ ر قػػ  ت ػػآـ ر وػػـ كروشػػ كا قدػػك يػػؤث  تػػأثي ر

لبػػا علويػػر حآيثػػر كي ػػلا هػػلر روت ػػآـ موػػآم و  قػػر هػػله روشػػ كا م ظ يػػلت كربػػت رتيايلت كلػػ ؽ 
 (1كلبلويا روتآ يا روحآيثر .   

ـ ( لف روتػػػآ يا عوليػػػر لرت ثػػػي  لم ػػػلآ تتػػػأوؼ وػػػف و لػػػـ 1998كيػػػ م اػػػلم  عمػػػآ روحويػػػآ  
ؤآم هله رو ولير رو  ت لـ روليا كت وير اكر ا روت لـ وف رو لحير كوت لـ كولآ  ت ليوير عل   لف ت

روو  قيػػر ػ روودل يػػر ػ روكاآر يػػر ، كالمػػآ وػػف كاػػكآ تفلعػػؿ مػػيف روو لػػـ كتيويػػله كرووػػلآه روت ليويػػر 
 (4كرو م رت روت مكير. 

 حي  بلآت ل ي ر روتل يف قت   لكيلر وػف روػزوف كولزروػت حتػ  رالف هػ  رالبػلكا رووبػت آـ
وبدكور روتح ـ ق   لكرته ، كو ف مآل روو مكف و ػل قتػ   ويبػت ملو )ػي   رتالهػل ر ػ   حػك رالهتوػلـ 

 (5م شلل رووت لـ كوتللملته ر ث  تأثي ر كح ؽ روتلويل عف ل ي دل  تلئج رقضؿ  

ـ( رف رولػػػ ؽ روت ليآيػػػر قػػػ  روتػػػآ يا ويبػػػت  ػػػلآ   علػػػ  تلميػػػر 2002كيػػػل    وػػػلؿ زيتػػػكف   
 لويف  ول ل دل الت رع  روف كؽ روف آير مي دـ وول يؤآم  و  ) كمر ق  روفدـرحتيلالت رووت 

خبيؼت  -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -أؼخبش يؽببمبث انًٛساٌ ٔانًعًبض بمؽى انخسضٚب انطٚبظٙ  *

 كفطانشٛد.

 خبيؼت كفطانشٛد. -كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت  -يسضغ بمؽى انًُبْح ٔغطق انخسضٚػ  **

 بمؽى انًُبْح ٔغطق انخسضٚػ ــ  كهٛت انخطبٛت انطٚبظٛت ــ  خبيؼت كفط انشٛد.ببحثت  ***

 *صأ.د/صأ  ؼص  بدص ل ي
 **صد/صأئمدص  س يدصة د  ففبحص  جلمو

 ***صأ/ص ئباصمن ب يصة دص  لطيؼص     يصصص
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كرالبػػتي لا وػػآم م ػػت رووت لوػػيف ،  وػػل ل دػػل ت توػػآ علػػ  روحفػػظ كروتل ػػيف ووػػل يػػؤث  علػػ  وبػػتكم 
رووت لويف كيحآ وف  يآرعدـ ، قدـ محلار روػ  ربػت رتيايلت حآيثػر ت وػؿ علػ   عوػلؿ روف ػ  كت ويػر 

ربت تلـ روو لكولت كرو مل قيول مي دل كتكظيؼ هله روو لكوػلت قػ  وحػيل حيػلتدـ ، حيػ  روودل رت ك 
 ( 9لف روو  قر يتـ م لئدل ق  لهف رووت لـ مكربلر رووت لـ لرته .   

ـ( لف وبػػلم لت روويػػآرف كرووضػػول  هػػ  وبػػلقلت وكضػػكعير 1997كيضػػيؼ ل ػػ  آ كيػػ   
ره ملف وبػلم لت روويػآرف كرووضػول  ويبػت و لقبػر   وير ، كهلر رووضوكف هك رولم آع  رو  روو لآ

ميف العا كر   ق  وحلكور لف يفكز العا كيدـز ر   ،   ول ه  والؿ ولو لقبػر وػف لاػؿ تح يػؽ 
 ( 5ل  لـ  يلبير يتـ رالعت رؼ مدل  ت آي  ملكو   

توؿ ـ( رف روم ير رالبلبير البلكا روتلميؽ متكايه رال  رف تش1990كت م عفلؼ عمآ رو  يـ  
 عل  عآ    ر رت ياا رت للهل ق  رم ق    وفظير كت ظـ م كآ رو  ر رت ق  ثي  واوكعلت ه :

صل     ص  فخطيطص:ص .صأ

 (8  واوكعر رالا رنرت روت  يت لهل رووآ ا ،  مؿ ت فيل روف    رولفظير .  هك 
صصل     ص  فنفيإ: .صا

ب آت رويػه وػف  مػؿ رووػآ ا ه  رالا رنرت روت  يت لهل رووت لـ كه  واوكعر رو  ر رت روت  
 -ك ػػػػت رومآريػػػػر ول وػػػػؿ - ظػػػػلـ رالعوػػػػلؿ –روو ػػػػلف  –كرو ل)ػػػػر مل ي ػػػػر رالآرن كتشوؿ:رالكضػػػػلع 

 رو لن ربئلر ولتكضي . -رووظد  –رو رحر  -رال تدلن وف رو وؿ -كروتك يت كرالي لع روح   
 ل     ص  ف  يـص: .صح

غليػر  را ػر ولتلويػل رووػؤآم وػي ه  را رنرت  ل)ر ملوتلويل روويحظ كروغ ت و دل رعللن ت
 (. 8ويحظر رالآرن.    

ويبلويا روتآ يبير رووبت آور ق  رو ولير روت ليوير  لت ل دػل  روملحثكفك وف  يؿ ويحظر 
ت توػػآ علػػ  رالبػػلويا روت ليآيػػر روتػػ  تاػػآم مفلئػػآ   ليلػػر قػػ  رو وليػػر روت ليويػػر ، كرالبػػلويا روت ليآيػػر 

 مػػػؿ رووت لوػػػيف قػػػ  ت فيػػػل روػػػآ ا حيػػػ  ال تدػػػتـ م غمػػػلتدـ كال ت رعػػػ   ولتػػػآ يا تمػػػ   ك  روولػػػؿ وػػػف
روف كؽ روف آير مي دـ وول يؤآم  و  عآـ كاكآ روآرق ير كروفلعلير ول ولير روت ليويػر بػكرن مػيف روو لػـ 
كرووت لوػػيف رك مػػيف رووت لوػػيف كم ضػػدـ روػػم ت حيػػ  ي ػػؼ رووت لوػػيف قتػػ   لكيلػػر و تظػػ يف آك هػػـ 

 وػػػ  راللػػػيع علػػػ  م ػػػت  رومػػػلحثكفروتػػػ  ي لفػػػكف مدػػػل ووػػػل يم ػػػ  روولػػػؿ ووػػػل آقػػػي الآرن روكرامػػػلت 
رالبت رتيايلت كلػ ؽ روت لػيـ روحآيثػر روتػ  تبػلعآ علػ  روتفلعػؿ وػلميف رووت لوػيف كم ضػدـ روػم ت  
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علػ  رف  رومػلحثكف و اك وػف روو ػ   روآ ربػ  ، قلبػت  كميف روو لويف كرووت لويف وتح يؽ روغ ت رو
رال ػػ رف وػػف رالبػػلويا روحآيثػػر قػػ  روت لػػيـ كروتػػ  يو ػػف تلمي دػػل قػػ  واػػلالت روت ميػػر ربػػلكا تكايػػه 

رو يلضػػػير. قفػػػ  هػػػلر رالبػػػلكا يػػػتـ و رعػػػل   لقػػػر و ك ػػػلت رو وليػػػر روت ليويػػػر وػػػف و لوػػػيف كوت لوػػػيف 
كوحتكم آ رب  كميئر ت ليوير كو رعػل  روفػ كؽ روف آيػر كويػكؿ ك غمػلت رووت لوػيف، قدػ  تلمػ  روت ػكع 

 ػػتيؼ ، كياػػا علػػ  روو لػػـ لف يبػػت آـ رو آيػػآ وػػف رالبػػلويا ولػػت لـ وػػف لاػػؿ تػػكقي  وكر ػػؼ كرال
 ت ليوير وت كعر ال م  عآآ وف رووت لويف .

ـ( لف ربػػلكا تكايػه رال ػػ رف يدػػتـ 2008كتػ م زي ػػا علػػ  عوػ ك كغػػلآ  اػػيؿ عمػآ روح ػػيـ  
ت)ػحي  رووبػل  روح  ػ  وػيآرن ملوتغلير رو را ر روو آور وف وت لـ ي ـك متآ يا زويؿ ر   مغػ ت 

وملكغ رودآؼ روو شػكآ وػف روودػل   ، حيػ  ي توػآ هػلر رالبػلكا علػ  تمػلآؿ رالآكر  مػيف رووت لوػيف ، 
ميف وت لـ يؤآم كرال   ييحظ رالآرن تحت رشػ رؼ روو لػـ روػلم يكضػ  ولتلويػل روودػل رت رووللكمػر 

 (6كيتلمي رآرئدـ كيزكآهـ ملوتغلير رو را ر .   

( 2003علػػػ  روآ ربػػػلت روبػػػلم ر  آ ربػػػر  اػػػين عمػػػآ رووػػػ  ـ   رومػػػلحثكفؿ  لػػػيع كوػػػف  ػػػي
Gurucu; (2016) (14  )( ، 9(  2006( ك ػ يـ بػ يآ  11(  2003( كوحوػآ  وضػلف  12 

لف وشػ لر رومحػ  ت وػف قػ  وحلكوػر روت ػ ؼ علػ  تػأثي  لبػلكا تكايػه ر  ػ رف علػ   رومػلحثكف ي ل
 وت  وللوملت روو حلر ر عآرآير . 100ت لـ وبتكم لآن ودل   رو آك 

 أىمي ص   ئثص

 . قت  لقلؽ اآيآ  ولت لـ كلوؾ وف  يؿ ربت آرـ ربلويا وت كعر ق  عولير روتآ يا .1

 رالوثؿ وف  يؿ تلمي دـ البلويا روت لـ . تحفيز روتيويل ولك)كؿ رو  رالآرن .2

رووبلهور ق  تلكي  روت ليـ ق  ظؿ رواػكآ  روشػلولر وػف  ػيؿ تكايػه رال ػ رف علػ  ت لػـ ودػل    .3
 ـ .100رو آك 

 ىدؼص   ئثص

يدآؼ هلر رومح  رو  روت  ؼ علػ  وػآم تػأثي  ربػت آرـ ربػلكا تكايػه رال ػ رف علػ  وبػتكم 
 وللوملت روو حلر رالعآرآير  .وت  100لآرن ودل   رو آك 

 ض  ضص   ئث

" تكاػػػآ قػػػ كؽ آروػػػر رح)ػػػلئيل مػػػيف وتكبػػػل  رو يػػػلا رو ملػػػ  كروم ػػػآم ولواوكعػػػر روتا يميػػػر قػػػ   .1
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 وت  و)لو  رو يلا روم آم ".100وبتكم رالآرن رومآ   وودل   رو آك 

ميػر قػ  شػ ؿ " تكاآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف وتكبل  رو يلا رو مل  كروم آم ولواوكعر روتا ي .2
 وت  و)لو  روم آم ".100رالآرن روف   وودل   رو آك 

   مىطلئب ص  مسفخدم صضيص   ئث

ص سل اص  فط يؽص ف جيوص الل  فصص

رحػػآ ربػػلويا روتػػآ يا روحآيثػػر كقيػػه تػػ ظـ روواوكعػػر روآ ربػػير قػػ  شػػ ؿ ث لئيػػلت وػػف رولػػيا 
رووػػػؤآم كي ػػػـك رال ػػػ  مػػػآك  محيػػػ  ي لػػػؼ  ػػػؿ للوػػػا مػػػآك  وحػػػآآ حيػػػ  ي ػػػكـ للوػػػا و ػػػيف مػػػآك  

روويحظ ، رول رووػؤآم قي ػـك متأآيػر روكراػا روح  ػ  كي ػـك روويحػظ مت ػآيـ روتغليػر روو تػآ  رويزوػر 
م لن عل  روو يل  روو آ وف  مؿ رووآ ا كع آ رال تدلن وف ت لـ روودل   روح  ير يتمػلآؿ  ػؿ لػلوميف 

 (8رالآكر    رووؤآم ، روويحظ( .  

صميب   ص   د 

ـ( لف بػػػػمل لت رو ػػػػآك هػػػػ  تلػػػػؾ روبػػػػمل لت روتػػػػ  ي ل دػػػػل 1997يشػػػػي  مبلكيبػػػػ  لحوػػػػآ   
 4ـ ، كتتػػلمي 400ـ ، 200ـ ، 100رووتبػػلمؽ مأ )ػػ  بػػ عر لػػكؿ وبػػلقر روبػػملؽ كتشػػتوؿ علػػ  

 ( 3ـ كل كرع و تلفر وف تتلم لت رووبلقلت رو )ي       400× 4ـ ،  100×

صاج     ص   ئثص:ص
صأ الص:صمنيجص   ئثصص

رووػػػ دج روتا يمػػػ  كلوػػػؾ وويئوتػػػه ولمي ػػػر رومحػػػ  كلوػػػؾ ملبػػػت آرـ روت)ػػػويـ  رومػػػلحثكف  آـربػػػت
 روتا يم  وواوكعر كرحآ  ملبت آرـ رو يلا رو مل  كروم آم ولواوكعر روتا يمير  .

صربنيبص:صمجفمعص ةين ص   ئث

( للومػػػر روو يػػػآيف ملو)ػػػؼ روثلوػػػ  رالعػػػآرآم موآ بػػػر رمػػػكحو  48يت ػػػكف واتوػػػي رومحػػػ  وػػػف  
للوػػر  31ولت لػيـ رالبلبػػ  مػإآر   مبػػيكف روت ليويػر موحلقظػػر روغ ميػر  ك ػػآ رشػتولت عي ػػر رومحػ  علػػ  

 (  للومر 16للومر  كرو ي ر رالبتليعير   15كتملغ روواوكعر روتا يمير 
ص:رب ربص:صمجبال ص   ئثص

 .للوملت رو)ؼ روثلو  رالعآرآم موآ بر لمكحو  ولت ليـ رالبلب    مجبؿص     يصص:ص .0
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بمدرسااه ابااوحمر تػػـ ت فيػػل كتلميػػؽ روم  ػػلوج كرو يلبػػلت رو مليػػر كروم آيػػر   مجػػبؿص  مكػػبنيص:ص .2

م 3131/ 3120للتعلٌم االساسً بادارة بسٌون التعلٌمٌه بمحافظاة الؽربٌاه للعاام الدراساً 

ص.( طالبة42)  والبالػ عددهم
تـ را رن روآ ربر كتلميؽ روم  ػلوج روو تػ   قػ  روف)ػؿ روآ ربػ  رالكؿ وػف ص  مجبؿص  عمنيص: .3

 11/ 27ـ حت   2019/ 9/ 22ـ ق  روفت   روكر  ر ولميف 2020/  2019رو لـ روآ رب  
 .ـ 2019/ 

ص    بص:صاةد دصم  دص  م ب ج ص  فج ي ي ص:

ػص سبؤؿصجمعص   يبنب ص:ص0  

 متحآيآ روميل لت رووبت آور ق  رومح  رو  وليل  : روملحثكف  لـ

 أد   ص  دال  صةليصم دؿص  نم ص لدصفمرل صضيص   يبسب ص  فب ي ص:

 بالرجوع إلً تارٌخ المٌالد ألقرب سنة.  أ ـ العمر الزمنً :

 بواسطة استخدام جهاز الرستامٌتر ألقرب سنتٌمتر.  ب ـ الطول :

 بواسطة المٌزان الطبً ألقرب كٌلو جرام . ج ـ الوزن :

ػص الخف ب   ص  مسفخدم صضيص   ئثص:.ص2  

 ( 2فق )رأ ـ االختبارات البدنٌة م

(3متر عدو  . مرفق )211ب ـ استمارة تقٌٌم شكل االداء الفنً لمهارة   

ػص  م  جعص   لمي ص   د  سب ص  م ب ي ص:ص3  
صفج   ص   ئثص:صص

ص السفطالةي ص: د  س ص   الصػص
مإا رن روآ ربر رالبتليعير ولت  ؼ عل  روو ػلويت رو لويػر   رو)ػآؽ كروثمػلت (  روملحثكف  لـ

ـ حتػػػػ   22/9/2019قػػػػ  وتغيػػػػ رت روآ ربػػػػر قػػػػ  ت يػػػػيـ شػػػػ ؿ رالآرن روودػػػػل م كرومػػػػآ    كلوػػػػؾ يػػػػـك 
 ـ.25/9/2019

   يدؼصمفص  د  س صمبصيليص:
روت ػػػ ؼ علػػػ  وػػػآم و لبػػػمر كتػػػكرق  ر ادػػػز  كر آكرت رووبػػػت آور قػػػ  رومحػػػ  ك ػػػلوؾ وػػػآم  .1
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 )يحيتدل .

 وآم ويئور رال تمل رت رومآ ير كروودل ير رووبت آور ق  رومح  . .2

كرووبلعآيف لث لن روتلميؽ ك لوؾ رهـ  تلئج  روملحثكفروت  ؼ عل  رو) كملت روت   آ تكراه  .3
 .روآ ربر رالبتليعير

صبسب ص    لي ص:   ي

ت يػػػيـ شػػػ ؿ رالآرن روودػػػػل م  مػػػإا رن رو يػػػلا رو ملػػػ  و ي ػػػر رومحػػػ  رالبلبػػػير قػػػ  رومػػػلحثكف  ػػػلـ
 13/10ـ ، يػػػػـك رالحػػػػآ 2019/ 10/ 9ـ يػػػػـك ر  م ػػػػلن 100كوبػػػػتكم رالآرن رومػػػػآ   وودػػػػل   رو ػػػػآك 

/2019. 

 ربنيبصػصفط يؽصفج   ص   ئثص:
/ 11/  20ـ  كحتػػػػ  2019/ 10/  16ه وػػػػفمتلميػػػػؽ تا مػػػػر رومحػػػػ  قػػػػ  روفتػػػػ   رومػػػػلحثكف  ػػػػلـ
ـ عل  روواوكعه روتا يمير يتـ آوج ربلكم  روت لـ رو شل كتكايه رال  رف حي  تبتغ ؽ تلميؽ 2019

( آ ي ػر 90( آ ي ه رم    45( ربلميي مكر ي آ بيف ق  رالبمكع كزوف  ؿ آ ا ت ليو    6روتا مر  
قت رت ت ليوير وػآ  روم  ػلوج روت ليوػ  روو تػ   كهػ     (6زوف روآ بيف و ل  فت   آ ربير كرحآ  مكر ي  

 ـ  يآ رومح  كبكؼ يتـ روتلميؽ لث لن رويـك روآ رب  . 100شد  ك ص ( وت لـ ودل   عآك 

ص(صدلي وصم عةوصكبآلفيص:ص91فـص ةد دص  د  سص مدةصكؿصد سص) -

 ؽ ( 5  و آور كرعولؿ رآر ير   .1
 ؽ (                                        10رالحولن    .2
 ؽ(                                   10رالعآرآ رومآ     .3
 ؽ ( 30رو شلل روت ليو    .4
 ؽ. 30رو شلل روتلمي    .5
 ؽ(5رو شلل رو تلو     .6

ع ػػآ ت فيػػػل ربػػػلكا تكايػػػه رال ػػػ رف يػػػتـ ت بػػػيـ روللومػػلت مشػػػ ؿ ث ػػػلئ  حيػػػ  ي لػػػؼ  ػػػؿ للومػػػر   
مآك هل رووحآآ حي  ت ـك للومر وػ دـ مػآك  رووػؤآم روتػ  ت ػـك مػأآرن روودػل ه روح  يػه ، كت ػكـ رال ػ م 

( ا  روملحثكف  روو يل  روو آ وف  مؿ رووآ  مآك  روويحظه روت  ت آـ روتغليه روو تآه رويزوه م لن عل
كع ػػآ رال تدػػلن وػػف ت لػػـ روودػػل ه روح  يػػه يتمػػلآؿ  ػػؿ لػػلوميف رالآكر    رووػػؤآم ، روويحػػظ ( ثػػـ يػػأت  

 .ؽ( 5ازن رو تلـ  
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    يبسب ص    دي ص:
تـ را رن رو يلبلت روم آير م آ رال تدلن وف تلميؽ روم  لوج ت يػيـ شػ ؿ ر آرن روودػل م كوبػتكم 

/  11/ 28ـ ، يػػػػػػـك رو وػػػػػػيا 2019/ 11/ 26ـ يػػػػػػـك روثيثػػػػػػلن 100ك رالآرن رومػػػػػػآ   وودػػػػػػل   رو ػػػػػػآ
 ـ 2019

ص  م ب جب ص الئىبؤيوص:
رالبػػػػلويا رالح)ػػػػلئيه روو لبػػػػمه ولمي ػػػػر رومحػػػػ  كوو لواػػػػر روميل ػػػػلت كهػػػػ   رومػػػػلحثكف ربػػػػت آـ

  - لوتلو :
 المتوسط الحسابً .2

 .     الوسٌط                                                            .3
 االنحراؾ المعٌاري                                                  .4
 قٌمة )ت( .5

 معامل االرتباط. .6

 معامل االلتواء .7

 نسبة التحسن المئوٌة .1

صة ضص منبل  ص  نفبؤج
صأ الإ:صة ضص  نفبؤج

 ولت  ؼ عل  روآالالت رالح)لئير عل  رو حك روتلو  :    تلئادـ روملحثكفبت  ت يبكؼ 
 تػػػلئج روفػػػ ت رالكؿ كروػػػلم يػػػ ص علػػػ  " تكاػػػآ قػػػ كؽ آروػػػر رح)ػػػلئيل مػػػيف وتكبػػػل  عػػػ ت  .1

وتػػ  100رو يػػلا رو ملػػ  كروم ػػآم ولواوكعػػر روتا يميػػر قػػ  وبػػتكم رالآرن رومػػآ   وودػػل   رو ػػآك 
 و)لو  رو يلا روم آم ".

ع ت  تلئج روف ت روثل   رولم ي ص عل  " تكاآ ق كؽ آرور رح)لئيل ميف وتكبل  رو يلا  .2
وتػػػ  و)ػػػلو  100 ملػػػ  كروم ػػػآم ولواوكعػػػر روتا يميػػػر قػػػ  شػػػ ؿ رالآرن روف ػػػ  وودػػػل   رو ػػػآك رو

 روم آم".

كقػػ  ضػػكن لهػػآرؼ كقػػ كت روآ ربػػر كوػػف كر ػػي روميل ػػلت كرو تػػلئج روتػػ  تػػـ روتك)ػػؿ  ويدػػل كوػػف 
  و  و ل شر رو تلئج كتفبي هل عل  رو حك روتلو  : روملحثكف )ؿ يؿ و لواتدل رح)لئيل تك 

لئج روفػػػ ت رالكؿ كروػػػلم يػػػ ص علػػػ  " تكاػػػآ قػػػ كؽ آروػػػر رح)ػػػلئيل مػػػيف وتكبػػػل  عػػػ ت  تػػػ .1
وتػػ  100رو يػػلا رو ملػػ  كروم ػػآم ولواوكعػػر روتا يميػػر قػػ  وبػػتكم رالآرن رومػػآ   وودػػل   رو ػػآك 
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 و)لو  رو يلا روم آم ".
 (0جد ؿصص)

 الخف ب   ص   دني صدال  ص  ف  ؽص يفصمف سطيص   يبسص    ليص     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صضيص
ص05ف=ص ىب حص   يبسص    ديص)صليدص   ئث(

 ئدةص   مفغي    ـ
    يبس

ض  ؽص    يبسص    دي    يبسص    لي
نس  ص ليم ص    مف سطب 

   فئسف
ع± س ع± س  ع± س   

1.  
صس ة 

 " ـ30ر تمل  عآك "ص
  1.06 1.01 7.16 1.02 2.21 1.10 50.14 25.12 

2.  
ص ن م ص

 "ر تمل  ث   روالع  ويولـ"ص
 26.02 32.11 1.11 5.31 2.56 41.71 2.46 37.51 سم

3.  
صم  ن 

 "ر تمل  وآ كث   وشل رو آـ"ص
 21.15 27.11 1.11 4.31 3.17 37.71 2.15 30.01 درجة

4.  
صبل   

 "ر تمل  رو لك روال م "ص
 52.31 20.11 1.63 3.64 2.34 0.71 2.17 7.24 ث

5.  
صلد ة

 "ر تمل  روكثا العل "ص
 27.61 25.43 1.00 4.31 4.13 34.11 4.31 20.14 بـ

6.  
صف  ضؽ

 "ر تمل  روآكرئ  روو  ور"ص
  3.12 1.45 2.61 1.31 2.25 1.42 25.51 53.11 

 2.04.(ص=15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص)

. ق  وتغيػ  05( كاكآ ق كؽ لرت آالور رح)لئير ع آ وبتكل و  كير   1يتض  وف اآكؿ   
رال تمػػل رت رومآ يػػر  يػػآ رومحػػ  وػػآل روواوكعػػر روتا يميػػر و)ػػلو  رو يػػلا روم ػػآم، حيػػ   ل ػػت لعلػػ  

%( كل ػؿ  بػمر تحبػف  ل ػت قػ  وتغيػ  روو ك ػر ك ػآ هل 42.07   بمر تحبف ق  وتغي  روتكرق ك آ هل
 10.74)% 
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 (0 كؿص)

ي شحص  ف  ؽص يفصمف سطيص   يبسص    ليص     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صضيص الخف ب   ص   دني ص
ص ىب حص   يبسص    دي

 

 (2جد ؿصص)

ضيصمسف يص الد  صدال  ص  ف  ؽص يفصمف سطيص   يبسص    ليص     ديص لمجم ة ص  فج ي ي ص
 (05ـص ىب حص   يبسص    ديص)صليدص   ئث(ص)ف=ص011  ميب يص    لميصص ميب ةص   د ص

 انًخغٛطاث و
ٔحسة 
 انمٛبغ

 انمٛبغ انبؼس٘ انمٛبغ انمبهٙ
فطٔق 

ًٛت ثل انًخٕؼطبث  
َؽبت 
 انخحؽٍ

ع± غ ع± غ  ع± غ   

و111يؽخٕ٘ االزاء انًٓبض٘ ٔانطلًٙ  نًٓبضة انؼسٔ   

 16.26 .1.1 3... 16.. 20.. .2.2 62.. 9.21 ث انبسء ٔاالَطالق  .9

 ...10 .0..9 60.. 13.. 23.. 2.26 69.. 9.24 ث انٕصٕل نهؽطػت انمصٕ٘  .2

 31.26 ...92 24.. .1.. 20.. .2.2 61.. .9.6 ث انًحبفظت ػهٙ انؽطػت انمصٕ٘  .6

 .12.0 3.14 4... 41.. 61.. 1..2 62.. .9.2 ث َٓبٚت انؽببق  ..

 12.32 91.03 49.. 6.33 30.. .4.1 16.. ...0 ث اخًبنٙ  .0

 2.04.(ص=15ليم ص ص  جد  ي صةندصمسف بصم ن ي ص)

. قػ  وتغيػ  05كاكآ ق كؽ لرت آالور رح)ػلئير ع ػآ وبػتكل و  كيػر (  2يتض  وف اآكؿ   
ـ  يػػػآ رومحػػػ  وػػآل روواوكعػػػر روتا يميػػػر و)ػػػلو  100وبػػتكم رالآرن روودػػػل م كرو  وػػػ   وودػػل   رو ػػػآك 

رو يػػػػلا روم ػػػػآم، حيػػػػ   ل ػػػػت لعلػػػػ   بػػػػمر تحبػػػػف قػػػػ  وتغيػػػػ  روك)ػػػػكؿ ولبػػػػ عر رو )ػػػػكم ك ػػػػآ هل 
 %(69.23ي  رووحلقظر عل  روب عر رو )كم ك آ هل  %( كل ؿ  بمر تحبف  ل ت ق  وتغ75.00 
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 (ص2 كؿص)

ي شحص  ف  ؽص يفصمف سطيص   يبسص    ليص     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صضيصمسف يص الد  ص
 ـص ىب حص   يبسص    ديص)ليدص   ئثص(011  ميب يص    لميصص ميب ةص   د ص

صمنبل  ص  نفبؤجربنيبإ:ص

ةلي"صف جدصض  ؽصد  وصائىبؤيبص يفصمف سطيفص   يبسص    ليصصمنبل  ص  ف ضص ال ؿص  إيصينص
ـص ىب حص   يبسص011     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صضيص الد  ص   دنيص ص  فنيص ميب ةص   د ص

ص    دي".

( مكاكآ ق كؽ آروه رح)ػلئيل مػيف وتكبػليف رو يػلا رو ملػ  1رظد ت  تلئج رومح  ق  رواآكؿ  
رال تمل رت رومآ ير كرتض  وف هلر رف  يوػر "ت" رووحبػكمر ر مػ  وػف  ق كروم آم ولواوكعر روتا يمير 
( ، ر ه اػلن ت تيػا رال تمػل رت رومآ يػر حبػا  بػا روتحبػف روتػ  0,05 يوتدل رواآكوير ع آ وبتكم  

النت ق  روو  ز رالكؿ وتغيػ  روتكرقػؽ كو دػل ر تمػل  روػآكرئ  روو  وػر  ك رعلػ   بػمر روتحبػف ك ػآ هل 
ه وتغيػػ  رو شػػل ر كو ػػه ر تمػػػل  رو لػػك رواػػل م  ثػػـ اػػػلن قػػ  روو تمػػر روثل يػػر ول بػػػمر %( كيليػػ42,07 

%( كق  رو دلير اػلن وتغيػ  و ك ػر وف)ػؿ رو ػآـ كو دػل ر تمػل  وػآ كث ػ  وشػل رو ػآـ 41،27ك آ هل  
 %(10،74ر ؿ  بمر تحبف  آ هل  

يفص   يبسص    ليصف جدصض  ؽصد  وصائىبؤيبص يفصمف سط"منبل  ص  ف ضص  ربنيص  إيصينصصةليص
 .ص"مف ص ىب حص   يبسص    دي011     ديص لمجم ة ص  فج ي ي صضيصمسف يصأد  صميب ةص   د ص

( مكاكآ ق كؽ آروه رح)ػلئيل مػيف وتكبػليف رو يػلا رو ملػ  2رظد ت  تلئج رومح  ق  رواآكؿ  
  آم .وت و)لو  رو يلا روم100كروم آم ولواوكعر روتا يمير ق  وبتكم لآرن ودل   رو آك
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كيشػوؿ رالتػ  رومػػآن كرال لػيؽ ، روك)ػػكؿ ولبػ عر رو )ػػكل ، رووحلقظػر علػػ  روبػ عر رو )ػػكم 
( ، حيػ  0,05، دلير روبملؽ ، حي  رف  يور "ت" رووحبكمر ر م  وف  يوتدل رواآكوير ع آ وبتكم  

%( كل ؿ  بػمر تحبػف 75,00وتغي  روك)كؿ ولب عر رو )كم  ك آ هل    ل ت لعل   بمر تحبف ق 
مئمػدص ئمػدص%( . كهػلر وػل تؤ ػآه آ ربػر  69،23 ل ت ق  رووحلقظر عل  روب عر رو )كم ك آ هل  

( حيػػػ  ركضػػػحت رف هػػػلرف 3  ـ(2106 يمػػػبفصضػػػ حصةلػػػيص)( ، كآ ربػػػر 10  ـ(2113 مشػػػبفصص)
قػػ  روو رحػػؿ رالكوػػ  وػػف ت لػػـ روودػػل    حيػػ  رف روللومػػلت رالبػػلكميف قػػ  روت لػػيـ وػػه رهويػػر كلك قلئػػآ  

تحتػػلـ روػػ  روت ػػ ؼ علػػ  رو  ػػلل رودلوػػر م ػػآ  ػػؿ وحلكوػػر وتبػػلعآه علػػ  ت)ػػحي  رالآرن كتتفػػؽ  تػػلئج 
ىػػفب ص(  ، كآ ربػػر 1   ـ(2105 ئمػػدصضػػ  دصمنىػػ  ص)روآ ربػػر وػػي  تػػلئج آ ربػػلت  ػػي وػػف آ ربػػر 

ا تكايه رال  رف يزيػآ وػف وبػتكم روتحبػف كي لػؿ وػف ( ، ق  لف ربلك 6  ـ(2108مئم دص  ئمبديص)
 روتشكي  كيزيآ رووت ه ق  رو وؿ وول يبلهـ ق  رو لحيتيف رومآ ير كروودل م

كملوؾ يتح ؽ )حر روف ت رالكؿ ولمح  كرولم ي ص عل  " تكاػآ قػ كؽ آروػه  ح)ػلئيل مػيف   
وتػ  100مآ   كروف ػ  وودػل   رو ػآك وتكبليف رو يلا رو مل  كروم آم ولواوكعر روتا يمير ق  رالآرن رو

 و)لو  رو يلا روم آم ".

  السفخالىب ص 

 ق  حآكآ ق كت كلهآرؼ روآربر كرو تلئج روت  تـ روتك)ؿ رويدل يو ف ربت يص وليل  :

ربػت آرـ ربػلكا تكايػػه رال ػ رف بػػلهـ مل ي ػر ريالميػػر قػ  تحبػػف وبػتكم رالآرن رومػػآ    .1
 ـ. 100رو لص مودل   عآك   ق رآ روواوكعر روتا يمير

ربػػت آرـ ربػػلكا تكايػػه رال ػػ رف بػػلهـ مل ي ػػر ريالميػػر قػػ  تحبػػف وبػػتكم شػػ ؿ ر آرن  .2
 ـ . 100روتا يمير ق  ت لـ ودل   عآك  روف    ق رآ روواوكعر

   ف ىيب 

 رومػػلحثكفك)ػػ  يبػػت تلالت روتػػ  تػػـ روتك)ػػؿ رويدػػل قػػ  ضػػكن وػػل لبػػف ت ع ػػه  تػػلئج رومحػػ  كرال
 ملالت  :

 ـ .100ض ك   تلميؽ ربلكا تكايه رال  رف ع آ ت لـ ودل   عآك  .1

ض ك   ربت آرـ ربلكا تكايه رال  رف وول ودل آك  ريالم  ق   قي وبتكم ت لـ ودل   عػآك  .2
 ـ.100

ربػػػت آرـ ربػػػلكا تكايػػػه رال ػػػ رف وػػػت لـ روودػػػل رت رال ػػػ م كلوػػػؾ وتػػػأثي ه رالياػػػلم  كر تبػػػلا  .3
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 روودل رت روح  يه.

بػػلكا تكايػػه رال ػػ رف قػػ  تػػآ يا روودػػل رت ووػػل قػػ  لوػػؾ تشػػايي وللػػيا ضػػ كؤ  تلميػػؽ ر .4
روودل يػػػر روو تف ػػػر وت ػػػآيـ رووبػػػلعآ  كروت ػػػلكف وػػػي زويئدػػػـ وػػػف و  فضػػػ   لكم رووبػػػتكيلت

 .رووبتكم روودل م لث لن روت لـ 

و لشػػآ  رو ػػلوليف ملوو ػػلهج روآ ربػػير ولت ميػػر رو يلضػػير ولو حلػػر رالعآرآيػػر روبػػ   قػػ   آ ػػلؿ  .5
حآيثػػر ملوو ػػلهج وي ت ػػلن موبػػتكم ت لػػـ كلآرن روودػػل رت قػػ  ر و ػػلا  ؽ كلبػػلويا تػػآ يالػػ  

 رو يلضير .

 اػػ رن آ ربػػلت وولثلػػر علػػ  ل شػػلر  يلضػػير ل ػػ م وػػآ ا روت ميػػر رو يلضػػير كو رحػػؿ بػػ ير  .6
 و تلفر.

 ض ك   رمت ل  رو آيآ وف روكبلئؿ روت ليوير كرووبلعآ  روت  ت وؿ عل  تلػكي  رالآرن روف ػ  .7
 ولودل رت رالبلبير

ص  م  جع
ص  م  جعص     ي صأ الإ:ص

 آر  ، رو يلضػػػير روت ميػػػر تػػػآ يا لػػػ ؽ قػػػ  روحآيثػػػر رالتالهػػػلتص:ص  ديفصةعص  نجبصأ  ص .0
 (89(  ـ2002  روو )ك   ، 2ل ، رال)آ لن

صة دصمئمدص طفيص  كب ص .2
ص  من ـ

 وػػػػم ت رالآرن وبػػػػتكم علػػػػ  ولتػػػػآ يا ربػػػػلكميف تػػػػأثي  و ل  ػػػػرص:
 لل كحػػػػػػػر ، رالعآرآيػػػػػػػر روو حلػػػػػػػر وتيويػػػػػػػل روح  يػػػػػػػر روودػػػػػػػل رت
 ( ـ2005  ، ربيكل الو ر، رو يلضير روت مير  لير، ولابتي 

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصأئمدص سط يسيص .3  ،(  تػآ يا ػػ ت  يػؾ ػ ت ليـ  روويآرف رووضول كوبلم لت بمل لتص:
 (211(  ـ1997  رو له   ، رو  م  روف   آر 

 ، روحػػػػآي  رو تػػػػلا آر  ، روت لػػػػيـ ك ظ يػػػػلت روػػػػت لـ بػػػػي كوكايرص:ص  ئميدصة دصجب  ص .4
 (  .ـ1998  رو كيت

 رالبػػػػ  آ ير ، روو ػػػػل ؼ آر  ، كروتتلم ػػػػلت رو ػػػػآك قػػػػف وكبػػػػكعرص:صد  يشصمئمدصإكيص .5
 (10(  ـ1997 

ص،صصةم  صةليصعيناص .6
صصص  ئكيـصة دصجالؿصغبدة

 كروتلمي ػػػلت رو ظ يػػػر رالبػػػا ، رو يلضػػػير روت ميػػػر تػػػآ يا لػػػ ؽص:
 (180(  ـ2008  ، رو له   ، رو  م  روف   آر  ، رو ولير

 رو ػػػآك ودػػػل   رآرن وبػػػتكم علػػػ  رووػػػآوج روػػػت لـ ربػػػت آرـ تػػػأثي ص:ص  ئمبديصمئم دصىفب ص .7
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  ليػػػػػر، ولابػػػػػتي   بػػػػػلور، رالعآرآيػػػػػر روو حلػػػػػر وللومػػػػػلت ـ100
 (ـ 2018   ف روشيخ الو ر، رو يلضير روت مير

 لبػػػػػػػلويا ، كرو يلضػػػػػػػير رومآ يػػػػػػػر روت ميػػػػػػػر قػػػػػػػ  ولػػػػػػػت لـ روتػػػػػػػآ ياص:ص  ك يـصة دصةفبؼص .8
 ، روو ػػػػػػػػػػػػل ؼ( ـ2004  و شػػػػػػػػػػػػأ  ، روت ػػػػػػػػػػػػكيـ  كربػػػػػػػػػػػػت رتيايلت

 رالب  آ ير
 رووبػػػػتكيلت وت ػػػػآآ روػػػػلرت  روتلميػػػؽ ربػػػػلكم  مػػػػيف روػػػػآوج تػػػأثي ص:صس يدصمئمدصك يـص .9

  بػػلور، روػػملف علػػ   روزحػػؼ بػػملحر ت لػػـ علػػ  رال ػػ رف كتكايػػه
 (.ـ2006  روو )ك   الو ر، رو يلضير روت مير  لير، ولابتي 

ص  ئميدصة دصكمبؿص .01
صعيف ف

:  رو ػػله   ، 1ل ، روم لئيػػر رو ظ يػػر و ظػػك  وػػف كروتػػآ يا روػػت لـص:
 (378(  2003  رو تلا علوـ

 رووول بػػػر علػػػ  ر  ػػػ رف متكايػػػه روت لػػػيـ ربػػػلكا ربػػػت آرـ تػػػأثي ص:ص مشبفصأئمدصمئمدص .00
، رالعآرآيػػػػر روو حلػػػػر وتيويػػػػل  رو يلضػػػػير روت ميػػػػر وػػػػآ ا روف ليػػػػر
 روو )ػػػػك   الو ػػػػر، رو يلضػػػػير روت ميػػػػر  ليػػػػر، ولابػػػػتي   بػػػػلور

 (103، 102  (ـ2003 
ص  من ـصة دصنجال ص .02

صمئمد
 روػػلرت  كروتلميػػؽ رال ػػ رف متكايػػه روتلميػػؽ ربػػلكم  ربػػت آرـ لثػػ ص:

 كروو  قيػػػػر روح  يػػػػر رووتغيػػػػ رت م ػػػػت علػػػػ  رووبػػػػتكيلت وت ػػػػآآ
، روثل كيػر روو حلػر وللومػلت رو يلضػير روت مير مآ ا روللئ   ول   

 حلػػػػكرف الو ػػػػر، م ػػػػلت رو يلضػػػػير روت ميػػػػر  ليػػػػر، آ تػػػػك ر   بػػػػلور
 (.104، 103 ، 62(  ـ2003 

 المراجع االجنبٌةثانٌاً: 

The effect of cooperative learning on the 

achievement of students in the gymanastics 

unit by studing sports education .    

: Gunes Burak & 

Coknaz; (2010) 

13.  

Examing the effect of the planned sports 

education session according to the cooperative 

learning method on proplem solving skills for 

high school students       . 

: Gurucu; (2016) 14.  

 


