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 الصفاث بعط على النفسً الرتدد ظٌء يف تذرٌبً برناهج تأثري 
 الشٍش سالح لناشئ  الذفاعً ً اذلجٌهً األداء فعالٍت ً اخلاصت البذنٍت 

 العسم ابٌ زلوٌد هاجذه د/ . م أ. *
 البحث: ًهشكلت هقذهت: أًال
 زروري الولذا أصبح مؽ  مختمف السياديؽ الرياضية فيالعالؼ تظؾرًا كبضرًا يذيد     
 العمسية الحديثة ظرق السالضب التدريب واستخدام في أتؤثر التي عؾامل ال معرفة

و قد  األخرى تسضز بيا عؽ ي التي خرائرو و أسمؾب كل طريقةل الن نجازتظؾير ال ل
حضث يسثمؾن  الشاشئضؽ سرحمةاستحؾذ االىتسام في الدشؾات األخضرة برؾرة مظردة ب

داد و يتحقق ذلػ مؽ خالل مخظط لإلعال الرياضية تشذئة األجي فيالشؾاة واألساس 
تتسضز بالديشاميكية و التغضر السدتسر لتشسية  التي سشغسةالسسارسة الالسقشؽ مؽ خالل 

حتى يسكششا الؾصؾل إلى السدتؾيات الرياضية و تظؾير القدرات الكامشة  لمشاشئضؽ 
 .العالسية
م  2016ريدان خربيط " )"م( و  2017"مدعد عمي محسؾد" )ذكر كال مؽ وي    
السحتؾي لكل برنامج فيشاك برامج مؽ حضث اليدف و  إلي أن برامج التدريب تختمف(

تدريبيو تيتؼ بتشسية الالعب مؽ جسيع الجؾانب ) بدني ، ميارى ، خظظي، 
ان نفدي(وبرامج أخري تكؾن فرديو تيتؼ بتظؾير جانب بدني أو ميارى أو خظظي و 

مدتؾى تظؾير  إلىيدف و ت ىؾ أحد عشاصر التخظيط ترسيؼ البرامج الرياضية 
 البدنية  تحقضق األىداف  فيليا أثرا كبضرا التي مراعاة أسس التدريب الرياضي و  األداء

يشتج عؽ زيادة األحسال  ال الرياضيوان األداء والخظظية و الشفدية  والسيارية
 الرياضيع الشذاط التدريبية فقط وإنسا يتظمب وضع خظة عسمية لمتدريب وفقا لشؾ 

ضؾء السبادئ األساسية لمتدريب حتى تسكشو مؽ تظؾير السدتؾى  في التخرري
 ( .43 :9)  (228: 24)الرياضي

 ادلنصٌرة. جاهعت الرٌاظٍت الرتبٍت بكلٍت الرٌاظً التذرٌب بقسن هساعذ أستار *



 

- 64 -  
 

العدد السابع –(  4بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة مجلد ) مجلة   

ذت داخل م ( إن البرامج التدريبية اتخ2018" فراس عبد الحسضد البدراني")و يذضر    
العسمية التدريبية شكال وهيكال وتشغيسا يتفق مع التظؾر الجديد في األسالضب 

حضث أصبح استخدام ىذه الؾسائل الضؾم  والؾسائل السدتخدمة في العسمية التدريبية
ضرورة مؽ ضروريات التأىضل البدني والسياري والخظظي والشفدي كسا أنو مجسؾعة 

ة وفق مشغؾمة متكاممة مؽ الشاحية العمسية مؽ الجراءات والحدابات الدقيق
والسضدانية واليدف مشو الؾصؾل بالالعب أو الفريق إلي أعمي مدتؾي رياضي ومؽ 

 .( 7:  16ثؼ تحقضق االنجاز)
إحررردى الدرررسات  الشفدررريم( أن الترررردد 2002)" صرررالح شررراتى سررراج  "ويررررى 

مدرتؾى االنجراز، كسرا أنرو تحقضرق  فريالشفدية اليامة والتي تمعب دورًا أساسيًا وفعرااًل 
يجرب عمرى السردرب أن يراعضيرا  التيتعمؼ السيارات الحركية  فيمؽ العشاصر األساسية 

خرالل الؾحردة التدريبيرة  الرياضريالؾحدات التدريبية كؾنيا صفة ترفع مرؽ مدرتؾى  في
: 11تررشعكس عمررى نتيجررة السبرراراة مررؽ حضررث الفررؾز أو اليزيسررة) وبالترراليأو السشافدررة 

41  .) 
 فرريالجضررد يدرراىؼ  الشفدرري العررداد م( أن2012)"ذنررؾن  محسررؾد ثررامر" زرري وي

يسررر بيررا الالعررب  الترريمؾاجيررة الكثضررر مررؽ االنفعرراالت والرررراعات واألزمررات الشفدررية 
 الترريأداء السيررارات  فررياتخرراذ القرررار أثشرراء السبرراراة مثررل أجررؾاء السشافدررات العاليررة و 

 وخرؾصررية البظؾلررةخررالل  أومررؽ سشررافسقررؾة النتيجررة ليتؾقرر  عمضيررا نتيجررة السبرراراة 
 حالة مرؽ خمق في تداعد الجسيؾر ومكان السشافدة كل ىذه العؾامل وطبيعة الرياضة
العررب إلررى العررب  مررؽ درجتيررا والترري يختمررف يررؼأومعغس عررض الالعبررضؽب عشررد التررردد
 (.588: 5أخر)

ال يرررراحب الفررررد  الشفدررريم( أن الترررردد 2008)" جسضرررل كررراعؼ جرررؾاد" ويؾضرررح
 تحر  التفكضرو  فى جسيع األوقات وإنسا يغير مع السؾاق  مختمفة الرعؾبة ضيالريا
 فري الترأخضر إلرى عرضو الرياضي الالعب عاٍل يجعل بدني وجيد نفدية أعباء وفعر 

 أو الفذرل مرؽ الخرؾفنتيجرة  نحؾ األداء السظمرؾب التشفضذ فى الدقة القرار،وعدم اتخاذ
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البررد مررؽ دراسررتيا  الترريعرراالت الشفدررية ، وىررؾ واحررد مررؽ االنفالصررابة  مررؽ الخررؾف 
وتحمضميرررا حتررررى يتزررررح واقعيرررا ومفيؾميررررا عشررررد البررراحثضؽ واختيررررار الدرررربل الكفضمررررة 

 (.111: 6بسعالجتيا)
سسة  وليد  الشاشئ رضبمؤقتة تحالة نفدية  الشفديأن التردد ة الباحث وترى    
الحالة  يامشوقد ترجع أسبابيا إلى العديد مؽ العؾامل  يؾلد بيا شخرضتو  في

عمى الالعب مسؽ  اآلخريؽتأثضر  بضئة السشافدة أوأو  السشافدة أثشاء  أوالتدريبية 
لألندية  الدول تؾفرىا التي التظؾرات كل مؽ الرغؼ عمى و يحيظؾن بو أثشاء السباراة

 الستغضرات مؽ الكثضر عمى الديظرة خالليا يسكؽ مؽ التيو  والالعبضؽ لمسدربضؽو 
 ال التي الجؾانب مؽ الشفدي يبقى الجانب لكؽ السشافدات في الستؾقعة والسؤثرات

 الستغضرة الغروف أمام لغرض الرسؾد كاملال بالذكل عمضيا الديظرة يسكؽ إحكام
 .الستؾقعة وغضر
م(  2017و"دمحم عثسان " ) م(2018" نيفضؽ حدضؽ محسؾد" ) كال مؽ وتتفق      

اك عالقة إيجابية طردية بضؽ تظؾير الن ىشالحركية سرعة االستجابةتشسية انو يجب 
اليجؾمي أو الدفاعي حضث أن  كية ومدتؾي فاعمية األداءالحر  االستجابة سرعة

سيارات يعتسد عمي االنقباض العزمي الدريع والقؾي ويتزح الاألداء الفشي ألغمب 
عشد أداء ميارات اليجؾم وسرعة الدفاع ضد ىجؾم السشافس ويزيد تشسضتيا ذلػ جميا 

عؽ طريق االنتقال  و اخترار الزمؽ عمي التفكضر الخظظي الفعال الالعب درة مؽ ق
 (.70: 21()90: 26) الرد. الدفاع وبضؽ اليجؾم و الدريع 

" مفتى إبراهيؼ حساد " و م( 2016مرظفى الفاتح " )  وجدي" كال مؽ  ويذكر   
ة لسثضر قدرة الالعب عمى االستجاب ىيالحركية سرعة االستجابة  أن م ( 2016)

طبقا لمسؾاق   اليجؾمميارات  أداءتديؼ في سرعة و اقرر زمؽ مسكؽ  فيمعضؽ 
ولذلػ يجب  و الدفاع ضد ىجؾم السشافس سرعة تعديل األداء الحركي و  الستغضرة 

وترتبط سرعة االستجابة  حركييتستع بسدى  لكيتشسية سرعة االستجابة لالعب 
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: 28السشازالت )و كثضر مؽ الرياضات  في التؾافقو  الحركيبقدرات الرشاقة و الربط  
95)(25 :65.) 
كذػ " )  شؾقي" دمحم م( 2016) "إبراهيؼكال مؽ "إبراهيؼ نبضل و "تامر  ويذضر   

أىؼ األسس الزرورية  و مؽنات المياقة الحركية مكؾ  ؽم مكؾن  الدقة أن" م( 2009
 الراديةحركاتو  فيؼ عمى التحك الالعبقدرة  تداعدو لعداد الفرد الرياضي وتشسضتيا 

برؾرة انديابية متشاسقة لتحقضق اعمي مدتؾي  اتالسيار  وأداءنحؾ ىدف معضؽ 
أداء الجسل الخظظية في الشذاط التخرري   إتقانلمتؾافق الحركي السظمؾب لألداء و 

و خاصة الرياضات التي تظمب تعديل األداء الحركي بسا يتشاسب مع متظمبات 
عتسد يرياضة السبارزة حضث  فيلمدقة أىسية كبضرة و افس لمسش السؾاق  الستغضرة 

 إتقان فالبد مؽولذلػ  صابة اليدف الرحيح لمسشافسإالمسدات عمى دقة إحراز 
 .(  25: 19( )137: 3) الفشية السيارات
دقة  ارتفاع رياضة السبارزة تعتسد عمى م( أن2005") AldoNadi"الدو ناديويرى 
لحراز لسدة نحؾ اليدف الدي   طرديا مع دقة التؾجيويتشاسب الذي  الحركياألداء 

ذلػ دل  سالح الذيش عالية فيتقدير درجة دقة التؾجيو والتدجضل اى كمسا كان 
 الدفاعية شافسأداء السوالتغمب وبدرعة أداء عالية يترف  عمى أداء ميارى متسضز

(29) . 
 (أن م2009" )   حسدي احسد عمى" م(2010"صريح عبد الكريؼ" )ويزي 

 التي الدفاعيةو  اليجؾميةؾ مجسؾعة مؽ السيارات ىالدفاعي و  اليجؾمي األداء
مؽ  تسكشو التي الرئيدية ةوالركضز عسمية التدريب  أساس ىي و يتقشيا الالعبيجضدىا 
سضر  فيفيؾ العشرر الحاسؼ  الرياضيةجسيع مؾاق  المعب والسشافدات  في األداء

لتكشيػ  خاصةيؾجو عشاية  أنعمى السدرب  يشبغيالسباريات وتحقضق الفؾز ولذلػ 
 العزميالتؾافق × الدقة  في األداءسرعة )= السثاليالسيارى  األداء نالسبتدئضؽ و أ

تدتغرقو ىذه الحركات  الذيوترتبط جسيع الحركات بالزمؽ  (األداءفؽ  ×العربي
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 بدأت)متى الزمشية  المحغةمؽ ناحية الزمؽ مؽ خالل  الحركةويسكؽ ان تؾصف  
 (.  60:  7)  (44: 13)ومتى انتي  (

األلعاب  ؽرياضة السبارزة م أن( 2))م 2006) نبضل" إبراهيؼ" و يؾضح    
الدفاعية  األساسية الستشؾعةيارتيا ومتيا فعاليا  الفردية التي تتسضز بكثرة

ارية وخظظية يقدرات بدنية وم ؽالالعب م وما يبذل مىجؾمية التي تعتسد عيوال
 رادو رياضة السبارزة  في الشفدية ن لمعؾاملإلى إ لتحقضق أفزل الشتائج،ونفدية 
 تمػ الرياضة. فيالتفؾق بالغًا في  أثراىاما و 
ادي ى"(30) م AndrewSowerby("2014كال مؽ "أندروسؾبري  ويتفق     
تتظمب  التيرياضة السبارزة مؽ الرياضات أن (27) م ( 2011" ) دييي ممع

السبارز أثشاء السباريات  لسا يتعرض لومؽ مسارسضيا  و خاصةقدرات عامة  تؾافر
كسا تتظمب قدرات خاصة بشؾع السيارة  استجابةسرعة مؽ ىجسات تتظمب 

ستجابة اال حجرؼ مع يتشاسب بذكل تزداد االستجابة االنفعاليةو  ،السدتخدمة
 بو الفرد مايسر حدتيا في تفؾق  أنياالسرتبظة بالسشافدات الرياضية، إذ  االنفعالية
االستجابات االنفعالية بظابع  ىذهكبضرة، وغاليًا ما تتسضز  بدرجة العادي في  يؾمو

 يسكؽ ما أوإحراز الفؾز السبذول لسحاولة يؾدالسج عمى التؾتر الذديد التي تشعكس
 نتائج. مؽ

القاعدة األساسية  ىيالسيارات الفشية  إنم ( 2014" )  فتشات دمحم جبريل"وتذكر
ولذلػ يجب التدريب السبكر  مؽ دفاع وىجؾم عمضيا األسالضب الخظظيةيبشى  التي

الخظط السبشية  أنعمى السيارات اليجؾمية بجانب أسالضب السيارات الدفاعية و 
عمى الدفاع فقط أو اليجؾم فقط ال تعظى الشتائج السرجؾة ولذلػ يجب االىتسام 

ز القائؼ بالتشفضذ و مدتؾى لمكانات السبار  فقأمعا و  اليجؾميو  الدفاعيبالجانب 
 (98: 14) رياضة السبارزة فيالبظؾالت القائسة 
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 : البحث هشكلت 
نادى  ناشئأننادى السعادى الحغ   فيومؽ خالل عسل الباحثة كسدربو        

كثضرا مؽ  ن يفقدوفيؼ  تثار انفعاالت سشو 15بظؾلة الجسيؾرية تح   أثشاءالمعادى 
 لمشاشئالسدتؾى الفشي  مىع كبضرابيًا مناتجًا سذلػ و ارية والخظظية يالس قدراتيؼ
 ٌنتابه التردد المبارزة العبأن وقد الحظت في السشافدات القؾية والحاسسة، خاصة

منافسه  بأنيعرف السباشر عشدما اليجؾم الدريع أو السفاجئ أو  لهجوما أداء فً

 من ٌزٌد وهذا ،وإفذال ىجؾمأو لحغة  القانؾنيىدفو تغطٌه  فًٌمتلك دفاعا قوٌا 

 بأداء وٌجعله ٌغٌرخططه سلٌمأ بذكل هجومه أداء أثناء المهاجم الناشئ تردد

 على باعتماده منافسهضعف  اكتشافه لنقاطعد ب ،خاصة أخرى هجومٌةأسالٌب 

باليقاع الدريع الستغضر لتحركات تتسضز  المبارزة ورٌاضة عالدفا من معٌن نوع
التردد  نوا ت الستعددة بتؾقض  يتسضز بالدرعة العاليةالالعبضؽ وبالتالي أداء السيارا

 ؽم ياالرياضي في بداية مذؾاره كؾن ياالشفدي يعد صفة نفدية مؤقتة يسر ب
عيؾر عالمات ومغاىر  الباحثة  الحغقدو  المنافسة بدءقبل حسى البداية  حاالت

 ايا عؽ طريق مالحغتيتوالتي لسد الشاشئضؽواضحة لمتردد الشفدي عمى 
لعدـم  كنتٌجة المنافس على القانونً اليدف إصابة فً لفذلحاالت ا في خريةالذ

ى نتيجة السباراة وبخاصة ميؤثر ع الذي حغة السشاسبةمفي الالقرارالمناسب  اتخاذ
 باليجؾم الدميؼ ليحقق اتخاذ قراره وب مشمالتي تتظو  مشياحغات الحاسسة مفي ال

و لذلػ قام  الباحثة بتظبضق  مساتالل بعددالتعادل بٌنهم  النتٌجة تكون الفوزعندما
وترسيؼ برنامج تدريبي لمؾقؾف عمى درجة التردد لدييؼ استسارة التردد الشفدي 

و الدفاعي و  اليجؾمي األداءالخاص و تدريبات لفاعميو  البدني العداديذسل 
 .سالح الذيش ناشئ  أداءقد يؤثر عمى مدتؾى  الذي

 
 
 



 

- 69 -  
 

العدد السابع –(  4بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة مجلد ) مجلة   

  -: البحث أىذاف : ثانٍا 
 :ترسيؼ برنامج تدريبي لمتعرف عمى تأثضره عمى إلى البحث  ييدف

لشاشئ سالح  إٌفظٝ اٌززدد درعٗ ػٍٝ ٌٍٛلٛف إٌفظٟ اٌززدد ِم١بص رطج١ك -1
     .الذيش

( و الدقة  سرعة االستجابة الحركية) بعض الرفات البدنية الخاصة تشسية  -2
 . لشاشئ سالح الذيش

الدفاع ثم  - الدفاع وعدم الرد)سيارات ل الدفاعيو  اليجؾمي األداء فعاليو -3

 الضد وسحب اليجؾم  - الدفاع و التقهقر -الدفاع و التقدم بالقدم فقط  - الدفاع
 المسدة انياء و الظعؽ عدم مع الؾقؾف و اليجؾم - الدي  مدػ و اليجؾم -
 .لشاشئ سالح الذيش(  مشاسبة غضر بعضدة مدافة مؽ الظعؽ و اليجؾم -

األداء  فعاليوو بعض الرفات البدنية الخاصة تباطية بضؽ تشسية إيجاد عالقة إر  -4
 لشاشئ سالح الذيش. ) قضد البحث(  والتردد الشفدى  اليجؾمي و الدفاعي

 البحث: فرًض : ثالثا
 ما يمي: ةفترض الباحثتفي ضؾء أىداف البحث 

 لمسجسؾعة والبعدية القبمية القياسات بضؽ إحرائياً  دالة فروق  تؾجد  -1
 ولرالح تحدؽ ندبة ووجؾد( البحث قضد)التردد الشفدى  مقياس في بيةالتجري
 .الذيش سالح لشاشئ البعدى القياس

 ةلمسجسؾع ات القبمية والبعديةتؾجد فروق دالة إحرائيًا بضؽ القياس -2
ووجؾد ندبة )قضد البحث(  بعض الرفات البدنية الخاصةاختبارات  في التجريبية
 اشئ سالح الذيش.لش البعدىلرالح القياس و  تحدؽ

 ةلمسجسؾع ات القبمية والبعديةتؾجد فروق دالة إحرائيًا بضؽ القياس -3
ووجؾد ندبة  ) قضد البحث ( اليجؾمي و الدفاعي األداء فعاليوفي  التجريبية
 البعدى لشاشئ سالح الذيش.لرالح القياس و  تحدؽ
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 وفعاليةبعض الرفات البدنية الخاصة  تؾجد عالقة إرتباطية بضؽ تشسية -4 
 لشاشئ سالح الذيش.)قضد البحث( والتردد الشفدى اليجؾمي و الدفاعي  األداء

 -: البحث يف ادلستخذهت ادلصطلحاث : رابعا
 PSYCHOLOGICAL FREQUENCYالنفسً الرتدد

ىؾ حالة نفدية يترف بيا الالعب عشدما يحاول اتخاذ قرار وخاصة إذا كان 
سباب مختمفة كالخؾف أو عدم فضتردد فى اتخاذ القرار أل مرضري ىذا القرار 

 (.145: 18الثقة بالشفس أو السمل)
 :األداء فعالٍو

ىي قدرة الالعب عمى التحمضل الرحيح لمسؾق  واختيار وتشفضذ السيارة السشاسربة التري 
 . ( 012: 02) تيدف إلى استغالل فرصة متاحة أو خمق فرصة جديدة

      : ادلرجعٍت الذراساث: خاهسا
بناء مقٌاس التردد بعشؾان " دراسة)  91)( م9111)"عبدالحسٌنفراس حسن "امق -

السجال  في الشفديبشاء مقياس لمتردد  بيدف"الرٌاضً  المجال فً النفسً
و  الفردية األلعاب فيوتظبضق السقياس عمى عضشو مؽ الرياضضضؽ  الرياضي
 العب( 100عمى عضشة تتكؾن مؽ ) الوصفً السشيج واستخدم الباحث الجساعية

 الجساعيةو  الفردية األلعاب ىف الشفديمقياس التردد  أن الشتائج أىؼكان  و 
العداد السيارى ، البدنيىؼ :العداد محاور  5و  عبارة 51يتكؾن مؽ

 التدريبيةالسباريات، خبرات الالعب  أىسيوو  طبيعة،،شخريو و مزاج الالعب، 
. 

 النفسًٌاس التردد ق"دراسة بعشؾان )91 )(م0292) "نلماسلفته حمٌد "  قام -

لدى العبات مشتخبات  الشفديقياس مدتؾى التردد  يدفب"كرة القدم العبًلدى 
التردد  إلىتؤدى  التيالجامعات بكره القدمؾ التعرف عمى األسباب و السؤثرات 

عمى عضشة تتكؾن  الؾصفي السشيج ةالباحث  واستخدملدى الالعبضؽ الشفدي 
 العضشةعمى كافو أفراد الشفدي التردد عيؾر  الشتائج أىؼوكان   العب( 961)مؽ
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 في األثربالغ الشفدي ندبو التردد  أنو  متفاوتةوبدرجات  مختمفةولكؽ بشدب  
 . السباراةداخل الفعالة  لألداء السيارى  تحقضق الشتائج 

و  االنفعالية االستجابة( دارسة بعشؾان"8)م(2014)" رعد رمزان احسدقام  "  -
العبات  و العبيلدى  السباشرة باليجسةتيسا بدقو الترؾيب وعالقالشفدي التردد 
الشفدي والتردد  االنفعالية االستجابةالتعرف عمى  " بيدفبدالح الذيش" السبارزة
 في السبارزة بدالح الذيش السباشرة باليجسةعالقتو بدقو الترؾيب و 

 والعب والعب( 40عمى عضشة تتكؾن مؽ ) الؾصفي السشيج والباحث  واستخدم
و  االنفعالية االستجابةواقع  في عدم وجؾد فروق معشؾية الشتائج أىؼوكان  
 فيمسا يدل عمى عدم وجؾد اختالف و الجانب البدني لالعبضؽ الشفدي التردد 

 .البدنيعمى الجانب  تأثضرولو  الشفديو التردد  االنفعالية لالستجابة مدتؾياتيؼ
  -: البحث إجراءاث : سادسا
   : البحث هنيج

و البعدى لسجسؾعة  قبمي ذو القياس التجريبي السشيج الباحثة استخدم 
 وذلػ لسالئستو لظبيعة ىذا البحث . تجريبية واحدة

نت رلتوع
ّ
  : البحث ًعٍ

لمعام  تؼ اختيار مجتسع البحث بالظريقة العسدية مؽ ناشئ نادي السعادى الرياضي    
 ةوقد تؼ اختيار عضش اشئ( ن19وقد بمغ عدد مجتسع البحث ) م، 2020-2021

( ناشئضؽ ليجاد 6استظالعية بالظريقة العذؾائية مؽ مجتسع البحث قؾاميا )
 ( 13السعامالت العمسية والتجارب االستظالعية وبذلػ بمغ باقي أفراد مجتسع البحث )

( ناشئضؽ مؽ خارج مجتسع 6كسا تؼ اختيار ) ويسثمؾن عضشة البحث األساسية ناشئ
 (.1)جدول  يؾضح ذلػسشو(   15البحث تح  )
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 (1) جدول 
 مؽ خارج مجتسع البحث و العضشة االستظالعية البحث مجتسع ترشي 

19ن =   

 تسع وعضشة البحث.ترشي  مج( 1جدول ) يؾضح

 اآلتية لألسباب البحث مجتسع اختيار أسباب:- 
و  يةاليجؾم ميارات ببعض عسمية معرفة لدييؼ البحث إفرادعضشة جسيع إن -

 يةالدفاع
 لتمػ التدريبية لمعسمية السدرجة الخظة ضسؽ يةو الدفاع يةسيارات اليجؾمال -

 .السرحمة
 القانؾن . مؾاد بعض عؽ نغرية معمؾمات لدييؼ -
 م مجتسع البحث قام  الباحثة بإيجاد التجانس باستخدا اعتداليةمتأكد مؽ ول

 في6/2020/ 2- 1يؾم  معامالت االلتؾاء لسجتسع البحث
 .(العسر التدريبي - وزن الجدؼ  –الظؾل  –الدؽمعدالت الشسؾ ) بعض   -
 التردد الشفدي. مقياس -
 ذلػ. ( التالي يؾضح 2وجدول ) الدفاعي و اليجؾمي  األداء فعاليو -

 
 

 

 (2جدول )

 ِغزّغ اٌجؾش اٌج١بْ

ؾش جػ١ٕخ اٌ

 األطبط١خ

اٌؼ١ٕخ 

االطزطالػ١خ ِٓ  

 ِغزّغ اٌجؾش

اٌؼ١ٕخ االطزطالػ١خ ِٓ 

 خبرط ِغزّغ اٌجؾش

 6 6 13 19 اٌؼذد

 اٌّزغ١زاد اٌّخزبرح
ٚؽذح 

 اٌم١بص

اٌّزٛطظ 

 اٌؾظبثٟ

االٔؾزاف  اٌٛط١ظ 

 اٌّؼ١برٞ

ِؼبًِ 

 االٌزٛاء
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 19التؾصي  الحرائي لسجتسع البحث في جسيع الستغضرات  )قضد البحث(    ن= 
 حضث انحررت قيؼ)قضد البحث( الستغضرات  في متجانس مجتسع البحث( أن 2جدول )يتزح مؽ 

( مسا يدل 3)( أي أنيا تقع تح  السشحشى االعتدالى 1.070-0.255-   معامل االلتؾاء ما بضؽ )
 .االعتداليةبحث مؽ عضؾب التؾزيعات غضر عمى خمؾ مجتسع ال

 :  البٍاناث مجع أدًاث
 الباحثة األجيزة واألدوات التالية :  استخدم لجسع البيانات الخاصة بيذا البحث  
  األدواتاألجيزة و  :  
 .جرام  (  الكضمؾو  بالدشتيسترالرستامضتر لقياس الظؾل والؾزن مقدرا )  -
 _ أحبال.                   أسمحة سالح الذيش. -
 قفاز -                          الؾجو . اقشعو -

 .بأجيزة أخرى لمتأكد مؽ صالحضتيا  األجيزةوقد تس  معايرة ىذه 
 البحث  فيالسدتخدمة والسقابالت الذخرية  االستسارات : 
 ( 1مرفق )م( 9111)فراس حسن عبدالحسٌن مؽ إعداد  الشفديالتردد  مقياس

. 
 السرتبظة الخاصة البدنية  الرفات رأي الخبراء لتحديد أىؼ استسارة استظالع

 (.2مرفق )بالبحث 

 1.968 6.431 155.111 157.632 ُط اٌطٛي

 1.191- 5.199 51.111 51.842 وغُ اٌٛسْ

 1.196 1.781 6.111 5.947 طٕٗ اٌؼّز اٌزذر٠جٟ

 1.114 1.612 14.111 14.111 طٕٗ اٌظٓ

 1.171 11.876 147.111 151.789 درعخ اٌززدد إٌفظٟ

لذرح طزػخ االطزغبثخ  

 اٌؾزو١خ

 سِٓ
4.842 5.111 1.951 -1.255 

 1.141 1.675 4.111 4.842 درعخ لذرح اٌذلخ

 1.548 1.121 1.181 1.177 درعخ فؼب١ٌٗ األداء اٌٙغِٟٛ

 1.182 1.831 7.111 6.632 درعخ فؼب١ٌٗ األداء اٌذفبػٟ
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 قضد البحث( بشاء عمى رأى الخبراء وقد  الخاصةالبدنية  الرفات استسارة(

 (.3% فيسا فؾق مرفق )  80ارتز  الباحثة ندبة 
  استسارة استظالع رأي الخبراء ألىؼ اختبارات التي تقيس الرفات البدنية

السرتبظة بالبحث  بشاءا عمى رأى الخبراء و قد ارتز  الباحثة نديو  الخاصة
 % فيسا فؾق 80

  التردد الشفدي  الرفات البدنية واستسارة تدجضل القياسات االنثروبؾمترية و
 (.5مرفق )

  بشاء  الدفاعيو  اليجؾمياألداء  فعاليواستسارة تقضيؼ وتدجضل نتائج  قياسات
 (.6)عمى رأى الخبراء  مرفق 

  استسارة استظالع رأى الخبراء لتحديد مدة تظبضق البرنامج وعدد الؾحدات
 (.7)األسبؾعية وزمؽ الؾحدة التدريبية الؾاحدة مرفق 

 ( . 8) مرفق  استسارة الدادة الخبراء )السقابالت الذخرية( و المجشة الثالثية 
  ( . 9) البرنامج التدريبي السقترح مؽ قبل الباحثة مرفق 
 البحث : فيوالسقاييس السدتخدمة  االختبارات 
  الدفاعيو  اليجؾمي األداءفعاليو : 
مؽ خالل لجشة مكؾنة مؽ ثالث األداء اليجؾمي و الدفاعي لية عافتؼ تقضيؼ  -

وخبرة تزيد عؽ خسدة  السبارزة وعاممضؽ في مجال التحكيؼ في رياضة  سضؽمحك
( 6لػ مرفق )( وتؼ التقضيؼ عؽ طريق استسارة خاصة بذ8عذرة عام مرفق )

القياسضؽ  فيالشاشئضؽ وضسانًا لتحقضق السؾضؾعية وصدق القياس تؼ تقضيؼ 
 بشفس المجشة . و البعدى القبمي

 : األًىل االستطالعٍت التجربت
م 6/2020/ 16 - 3االستظالعية األولي السؾافق  ةقام  الباحثة بإجراء التجرب

( ناشئضؽ ومؽ غضر 6وعددىا )عمي العضشة االستظالعية السختارة مؽ مجتسع البحث 
سشة  14البحث األساسية ) مجسؾعة مسضزة ( كسا تؼ اختيار عضشة أخري تح   ةعضش
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( ناشئضؽ )مجسؾعة غضر مسضزة ( وذلػ بيدف إيجاد السعامالت العمسية 6بمغ عددىا ) 
 لجسيع القياسات و االختبارات ) قضد البحث(.

 االختباراث: صذق
ايز عمي االستظالعية الدابق ذكرىؼ ) مجسؾعة مسضزة تؼ حدابو عؽ طريق صدق التس

االداء اليجؾمى  وفعاليوالبدنية  ، مجسؾعة غضر مسضزة ( و تؼ أجراء جسيع االختبارات
في يؾم   ) قضد البحث( كسا تؼ استخدام الردق الذاتي لسقياس التردد الشفدي والدفاعى

 ذلك  ان( التالي يؾضح 4، 3ؾالجدول)م 3/6/2020
 (3جدول )

 6ن =  ()الردقالذاتيب متغضرات البحث بظريقة الردق احد

 0.729=  0.05عشد مدتؾى معشؾية الجدولية ر قيسة 
عى لسعامل االرتباط وقد جاءت التربيوالذي يسثل الجزر  الذاتيارتفاع قيؼ الردق ( 3يتزح مؽ الجدول )

 فيسا تقيس. االختباراتمسا يذضر إلى صدق ىذه قيسة ر السحدؾبة اكبر مؽ قيستيا الجدولية

 (4جدول )
لمسجسؾعتضؽ ) مسضزة و غضر السسضزة (في اخرتربارات  قضراسرضؽداللة الفروق بضؽ ال

 ()الردق(ثرحرد البرقض)يالرفات البدنية  الخاصة و فعاليو األداء اليجؾمي و الدفاع
 6=  2= ن 1ن

اٌذارٟاٌصذق  ِؼبًِ االررجبط ٚؽذحاٌم١بص ِم١بص اٌززدد إٌفظٟ  

 1.925 1.856 درعخ اٌززدد إٌفظٟ   

 ل١ذ اٌجؾشاخزجبراد 
 ٚؽذح

 اٌم١بص

 ِغّٛػخ غ١ز ١ِّشح ِغّٛػخ ١ِّشح

U  اٌّزٛطظ

 اٌزرت
 ِغّٛػبٌزرت

اٌّزٛطظ 

 اٌزرت
 ِغّٛػبٌزرت

 1.111 21.111 3.511 57.111 9.511 س اٌؾزو١ٗطزػخ االطزغبثخ

 1.111 57.111 9.511 21.111 3.511 درعٗ اٌذلخ

 1.111 57.111 9.511 21.111 3.511 درعخ ب١ٌٗ األداء اٌٙغِٟٛفؼ

 1.111 57.111 9.511 21.111 3.511 درعخ فؼب١ٌٗ األداء اٌذفبػٟ

  2.111=  1.15اٌغذ١ٌٚخػٕذ  Uل١ّخ 
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( وجؾد فروق دالة إحرائيًا  بضؽ السجسؾعتضؽ )السسضزة وغضر السسضزة( 4يتزح مؽ الجدول )   
(حضث جاءت ثرحرد البرقضلبدنية و فعاليو األداء اليجؾمي و الدفاعي)الرفات افي اختبارات 

 مسا يذضر إلى صدق ىذه االختبارات فيسا تقيس السحدؾبة اقل مؽ قيستيا الجدولية  Uقيسة 

 -: االختباراث ثباث
وإعادة  الشفديومقياس التردد  اتتؼ حداب معامل الثبات بظريقة تظبضق االختبار 

بفاصل  العضشة االستظالعية الدابق ذكرىاعمي نفس  Test  - Retestتظبيقو 
و التظبضق الثاني   م 3/6/2020يؾم  األول( أيام بضؽ التظبضق 7زمشي )

كسا تؼ  الدفاعيو  اليجؾمي األداءفاعميو  و البدنيةلالختبارات م  9/6/2020
( 5)وجدولم  16/6/2020بتاريخ  الشفديلسقياس التردد  الثانيالتظبضق 
 .ذلػ  حيؾض التالي

 (5جدول)
 يرف يرانروالث األول قضراسرضؽضؽ الرباالرترباط ل رامرعرم

 ) الثبات()قضد البحث(متغضراتاختبارات 
 6ن = 

 اٌّزغ١زاد  

 

ٚؽذح 

 اٌم١بص

 اٌم١بص اٌضبٟٔ اٌم١بص األٚي
 ِؼبًِ االطزمزار 

اٌّزٛطظ  ل١ّخ"ر"ٚدالٌزٙب

 اٌؾظبثٟ

االٔؾزاف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌّزٛطظ 

 اٌؾظبثٟ

الٔؾزاف ا

 اٌّؼ١برٞ

 1.856 6.115 148.362 6.236 146.263 درعخ اٌززدد إٌفظٟ  

 1.884 1.134 1.164 1.136 1.162 سِٓ طزػٗ االطزغبثخ اٌؾزو١خ 

 1.915 1.326 6.332 1.336 6.126 درعخ اٌذلخ

 1.846 1.869 4.623 1.915 4.362 درعخ فؼب١ٌٗ األداء اٌٙغِٟٛ

 1.869 1.425 5.163 1.361 5.123 درعخ  فؼب١ٌٗ األداء اٌذفبػٟ 

0.729=0.05قيسة ر الجدولية عشد   
بضؽ القياس األول  0.05 ( وجؾد عالقة إرتباطية دالة إحرائيًا عشد مدتؾى 5يتزح مؽ الجدول )

 القياس . عشد إجراء االختبارات)قضد البحث( مسا يؤكد ثبات ىذه ختباراتلالوالثاني 
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 ح:ادلقرت التذرٌبً الربناهج 
في وضع البرنامج سالفة الذكر  تؼ االستعانة ببعض السراجع العربية واألجشبية
 .التدريبي الذي يتشاسب مع خرائص ىذه السرحمة

 دريبيخظؾات ترسيؼ البرنامج الت: 
  :اليدف مؽ البرنامج 

 باألداءاالرتقاء الخاصة و  البدنيةتشسيو بعض الرفات  إلى البرنامج التدريبيييدف 
 .لشاشئ سالح الذيش الدفاعي و اليجؾمي

  الرباهج: ًظع أسس
 السقترح: التدريبياألسس التالية عشد وضع البرنامج  ةالباحث  راع
 الخاصة البدنيةتشسيو بعض الرفات  فيالسقترح  التدريبيأن يداعد البرنامج  -

 .سالح الذيشلشاشئ واالرتقاء باألداء اليجؾمي و الدفاعي 
األساسية  العضشة ناشئ سالح الذيش)لفردية بضؽ مراعاة خرائص الفروق ا -

 .لمبحث(
لشاشئ سالح باألداء اليجؾمي و الدفاعي السشاسبة  التدريباتاالىتسام باختيار  -

 .الذيش
باألداء اليجؾمي و داء األسرعة  فيالتدرج بحسل التدريب مؽ خالل الذدة بالتغضر  -

عدد مرات تغضضر زمؽ األداء و  والحجؼ عؽ طريق تقمضل لشاشئ سالح الذيشالدفاعي 
 االيجابيةتكرار وتغضضر فترات الراحة ال
األداء اليجؾمي و في التدريبات لجسيع عزالت الجدؼ والعزالت العاممة تشؾع  -

 .لشاشئ سالح الذيشالدفاعي 

  الربناهج: حملتٌٌاث السهنً التٌزٌع
تظالع رأى الخبراء بتحديد األسس العامة لمبرنامج تؼ اس ةالباحث  بعد أن قام   

األسبؾع، وزمؽ كل  فيلتحديد الفترة الكمية لتظبضق البرنامج وعدد الؾحدات التدريبية 
 يؾضح ذلػ.  التالي( 6( والجدول )7وحدة تدريبية يؾميا مرفق )
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 (6جدول ) 
 السحتؾى الزمشي الكمى لمبرنامج فيالشدبة السئؾية ألراء الخبراء 

 12ن = 
 إٌظجخ اٌّئ٠ٛخ رأٜ اٌخجزاء ِؾزٜٛ اٌجزٔبِظ اٌّمززػ

 %111 أطبث١غ 6 اٌفززح اٌش١ِٕخ اٌى١ٍخ ٌٍجزٔبِظ

 %111 صالس ٚؽذاد ػذد اٌٛؽذاد اٌزذر٠ج١خ خالي األطجٛع

 %111 دل١مخ 121: 91 سِٓ اٌٛؽذح اٌزذر٠ج١خ اٌٛاؽذح

رح والشدبة لمبرنامج التدريبي السقت الزمشي( اتفاق الدادة الخبراء عمى التؾزيع 6يتزح مؽ جدول )
 والسئؾي

 :التذرٌبً الربناهج زلتٌٌاث تٌزٌع
( 102: 02اشتسل مدة البرنامج شير و نرف بؾاقع ستة أسابيع وزمؽ الؾحدة ) -

 مؽ أقرى ما يتحسمو الشاشئ %02: 62دقيقة  وتدرج حسل التدريب مؽ 
 بشادي الدالحالراالت الخاصة بتدريب رياضة  فيوالسكان السخرص لمتدريب 

 .    السعادى
 : الثانٍت االستطالعٍت التجربت

الدابق ذكرىا  قام  الباحثة بإجراء التجربة االستظالعية الثانية عمي نفس العضشة
ة ( لسعرف9ذلػ لتجربة وحدة مؽ وحدات البرنامج مرفق )و  م 17/6/2020السؾافق 
ة ظبضق عمي العضشقد أسفرت الشتائج عمي مالئسة محتؾيات البرنامج لمتو  مالئسةمدي 

 .األساسية لمبحث 
 القبلٍت: القٍاساث

اختبارات الرفات م في  2020/  19/6 - 18يؾم  القياسات القبمية  إجراءتؼ     
لشاشئ سالح  باألداء اليجؾمي و الدفاعيو فعاليو (  5مرفق )  الخاصة البدنية
 االستسارةو اشتسم   (6)مرفق الباحثةالتقضيؼ مؽ ترسيؼ  استسارةمؽ خالل  الذيش
وتؼ تقضيؼ كل خظأ بدرجتضؽ أثشاء األداء  يرتكبيا الشاشئ  التي الفشية األخظاءعمى 

بسعشى كمسا حرل الشاشئ عمى درجات مرتفعو دل ذلػ عمى ارتكابو العديد مؽ 
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وتؼ  الشاشئ دل ذلػ عمى قمو ارتكابو لألخظاء  استسارةو كمسا قل درجو  األخظاء 
 .ةالثالثيخالل لجشو التقضيؼ  التقضيؼ مؽ

 :  للبحث األساسٍت لتجربتل التطبٍقٍت اإلجراءاث : سابعا
 : التاليك بإتباع الخظؾات وقد قام  الباحثة

  عمى ناشئ سالح الذيش العضشة األساسية لمبحث الشفديتظبضق مقياس التردد 
 .  (1مرفق )

  السشاسبة التسريشات و قد راع  استخدام  صسس  الباحثة البرنامج التدريبي
( وتظبضق  الدقةو  الحركية االستجابة)سرعو  الخاصةالبدنيةلرفات لتشسيو ا
 .الدفاعيو  اليجؾمي ألداء ابفعالية الخاصةالتدريبات 

 ( بؾاقع ثالثة يع باأس 6لسدة )ظبضق البرنامج التجريبي السقترح قام  الباحثة بت
في دقيقة  (120: 90) زمؽ الؾحدة(  األربعاء،  االثشضؽ، الدب )مرات تدريبية 
قد تؼ و  م 30/7/2020إلي م2020/ 20/6في الفترة مؽ  األسبؾع الؾاحد

وتؼ تقديؼ السعادى  بشادي ذيشسالح الالتظبضق في الراالت الخاصة برياضة 
الجدؼ السختمفة وقد  أجيزةتيضئة  وتؼ فضيا( الؾحدة التدريبية كالتالي )فترة إحساء

لجسيع أجيزة الجدؼ مؽ التسريشات متشؾعة مجسؾعة شاممة و  تظبضق روعي
واشتسل عمى مجسؾعو  (عام بدنيإعداد )و ( ق 10)الزمؽ السحدد ليذه الفترة و 

) فترة (  ق15)والزمؽ السحدد ليذه الفترة  الجدؼ أجيزةمؽ التسريشات لجسيع 
و تسريشات  االستجابةسرعو   تسريشات لتشسيو إلىوتؼ تقديسو (  الخاص العداد
التدريبات بؾسائد الحائط لتشسضتيا والزمؽ  ةالباحثو قد استخدم   الدقة

ويتؼ مؽ البحث  الرئيديق( ثؼ فتره تشفضذ الجزء  20السخرص ليذا الجزء ) 
 : كالتاليتقديسيا 

 دروس(اليجؾمي األداءاشتسم  عمى تدريبات :  أوال(. 
 : دروس(الدفاعي األداءاشتسم  عمى تدريبات ثانيا(. 
  : دروس(ع و الرداشتسم  عمى تدريبات الدفاثالثا( . 
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 .رابعا : التدريب مع السدربة 
 .خامدا : تدريب الالعبان معا 
 . سادسا : مباريات متفق عمضيا 
  سابعا: مباريات تشافدية 
  60مؽ  بدأت( الذدة مرتفعقد استخدم  الباحثة التدريب الفترى )مشخفض و و %

ديد وتؼ تح% 90إلي أن وصلثؼ ازداد تدريجيا  الشاشئتحسمو يمؽ أقري ما 
إلي  2تراوح  السجسؾعات مؽ و دة ) الشبض ( رل الذرذلػ عؽ طريق معادلة تحس

بمغ الزمؽ ثانية و  60إلي  30السجسؾعات مؽ  مجسؾعات و الراحة بضؽ 5
) فترة التيدئة ثؼ دقيقة (  50)(قضد البحث )والدفاعي لألداءاليجؾميالسخرص 

ا الظبيعية عشد مسارسة تيدف ىذه الفترة إلي عؾدة أجيزة الجدؼ إلي حالتي( و 
 5)بعض التسريشات التشفس و السرجحات و قد بمغ الزمؽ السخرص ليذه الفترة

 .في نياية كل وحدة تدريبية (ق
 -: البعذٌت القٍاساث :ثاهنا

بعد االنتياء مؽ تشفضذ التجربة األساسية تؼ إجراء القياسات البعدية في جسيع 
الذروط و الغروف التي اتبع  في  و قد روعض  نفس (الستغضرات ) قضد البحث

و ذلػ  القبميتؼ تقضيؼ بشفس لجشو القياس  السؾضؾعيةولزسان   القياسات القبمية
 .م 7/2020/ 29في

   -: اإلحصائٍت ادلعاجلاث :تاسعا
 معامل االلتؾاء   -    االنحراف السعياري  -الؾسيط-الستؾسط الحدابي   -
 معامل االرتباط -       قيسو ت -
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 :  النتائج ًهناقشت رضع : شراعا 
 :النتائج رضع

 ( 7جدول )

 القضراسرضؽ القبرمي و البعدى في مقياسؽ رفروق بضرداللة ال
 التردد الشفدى لمسجسؾعة التجريبية) قضد البحث(

 اٌّزغ١زاد
 اٌم١بص اٌجؼذٜ اٌم١بص اٌمجٍٟ

 د ٔظجخ اٌزؾظٓ اٌفزق
 أؾزاف ِزٛطظ أؾزاف ِزٛطظ

  12.4 %31 47.1 1 1.1 121.3 11.3 151.4 اٌززدد إٌفظٝ

 1.783= 0.05قيسة ت الجدولية عشد مدتؾى معشؾى  
القياسضؽ القبمي والبعدى ولرالح القياس البعدى ( أن ىشاك فروق دالة إحرائيًا بضؽ 7يتزح مؽ الجدول )

 لمسجسؾعة التجريبية  في مقياس التردد الشفدى   )قضد البحث(
 ( 8جدول )

 في اختبارات البعدىالقضراسرضؽ القبرمي و ؽ رفروق بضرداللة ال
 لمسجسؾعة التجريبية) قضد البحث( الرفات البدنية

 13ن = 

 اٌّزغ١زاد
 اٌم١بص اٌجؼذٜ اٌم١بص اٌمجٍٟ

 د ٔظجخ اٌزؾظٓ اٌفزق
 أؾزاف ِزٛطظ أؾزاف ِزٛطظ

 5.145 %31 1.142 1.118 1.14 1.122 1.182 طزػخ االطزغبثخ

 6.884 %21 1.692 1.5188 8.461 1.725 6.769 اٌذلخ

 1.783= 0.05قيسة ت الجدولية عشد مدتؾى معشؾى  
 البعدىولرالح القياس  البعدىالقياسضؽ القبمي و ( أن ىشاك فروق دالة إحرائيًا بضؽ 8يتزح مؽ الجدول )
 )قضد البحث( في اختبارات الرفات البدنية األولى  لمسجسؾعة التجريبية 
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 ( 9جدول ) 
 فعاليو باألداءالقضراسرضؽ القبرمي و البعدى في اختبارات ؽ رفروق بضرداللة ال

 لمسجسؾعة التجريبية  ) قضد البحث(          اليجؾمي و الدفاعي                   
 13ن = 

 اٌّزغ١زاد
 اٌم١بص اٌجؼذٜ اٌم١بص اٌمجٍٟ

 د ٔظجخ اٌزؾظٓ اٌفزق
 أؾزاف ِزٛطظ أؾزاف ِزٛطظ

 5.128 %174 2.815 1.121 1.615 1.964 4.769 داء اٌٙغِٟٛاأل

 5.548 %175 2.828 1.96 1.615 1.556 4.384 األداء اٌذفبػٟ

 1.783= 0.05قيسة ت الجدولية عشد مدتؾى معشؾى  
ٌٚصبٌؼ اٌم١بص  ٚاٌجؼذٞاٌم١بط١ٓ اٌمجٍٟ ( أْ ٕ٘بن فزٚق داٌخ إؽصبئ١بً ث١ٓ ٠9زضؼ ِٓ اٌغذٚي )

 .)ل١ذ اٌجؾش(  اٌٙغِٟٛ ٚ اٌذفبػٟ  فعاليو باألداءاألٌٚٝٛػخ اٌزغز٠ج١خ  اٌجؼذٜ ٌٍّغّ
 ( 10جدول )

 مرفؾفة معامل االرتباط بضؽ الرفات البدنية و فعاليو باألداء
 التردد الشفدىمقياس و  اليجؾمي و الدفاعي 

 13ن = 

  
 أداء دفبػٟ أداء ٘غِٟٛ

طزػخ 

 اطزغبثخ
 اٌذلخ

 اٌززددإٌفظٝ

 1. 613  - 1.899 1.792 1.762   أداء ٘غِٟٛ

 1.713 - 1.894 1.748     أداء دفبػٟ

 1.812 - 1.769       طزػخ اطزغبثخ ؽزو١ٗ

 1.631-         اٌذلخ

      اٌززدد إٌفظٝ

 0.476=  0.05قيسة ر الجدولية عشد مدتؾى معشؾية 
وكل مؽ سرعة ؾ الدفاعي اليجؾمضدالة بضؽ األداء  إرتباطيةوجؾد عالقة  (10)يتزح مؽ الجدول 
قيؼ ر السحدؾبة اكبر مؽ  حضث جاءت سقياس التردد الشفدىلو عالقة عكدية دالة االستجابة والدقة 

 داللة االرتباط إلىقيستيا الجدولية مسا يذضر 
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 -:  النتائج هناقشت 
بشاء عمي التحميالت التي استخدمتيا الباحثة وفي ضؾء أىداف البحث وحدود 

 ي تؼ إجراءىا لعضشة البحث تؼ مشاقذة الشتائج كالتالي:القياسات الت
( وجؾد فروق دالة إحرائيًا بضؽ متؾسظي القياسضؽ القبمي 7يتزح مؽ جدول )   

لسقياس التردد الشفدى و باقى  السئؾية السرتفعة وندب التحدؽ خالل الشدب
بالشدبة و   ادثلسعدل التغّضر الح  بضؽ األداء اليجؾمي و الدفاعي الستغضرات البدنية

وندب ( البحث قضد)البعدي لمسجسؾعة التجريبية في مقياس التردد الشفدي لمقياس 
بضؽ األداء اليجؾمي و الدفاعي وكل مؽ عالقة عكدية دالة السئؾية  التحدؽ خالل الشدب 
لسعدل التغّضر الحادث ولرالح القياس البعدى وترجع الباحثو سرعة االستجابة والدقة 

عمي تسريشات سرعة االستجابة الحركية و  احتؾاء البرنامج التدريبيالتقدم إلي 
تسريشات الدقة التى تؤدي في اتجاىات مختمفة والتي كان ليا تأثضر فعال عمي 
اكتداب قدرة سرعة االستجابة الحركية و دقة االداء الذى اثر بظريقة طردية عمى 

 الثر عمى مدتؾاىؼ الشفدى الذى كان لو اكبر ا الدفاعيداء اليجؾمي و فعاليو األ
 وانخفاض مدتؾى التردد الشفدى لدى ناشئ سالح الذيش

و ( 8م()2014" رعد رمزان احسد ")وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة    

الشتائج عدم وجؾد فروق معشؾية في واقع االستجابة االنفعالية و التردد الشفدي أهم 
ى عدم وجؾد اختالف في مدتؾياتيؼ لالستجابة لالعبضؽ و الجانب البدني مسا يدل عم

 االنفعالية و التردد الشفدي ولو تأثضر عمى الجانب البدني.
يغير مع السؾاق   الشفديم( أن التردد 2008)" جسضل كاعؼ جؾادويذضر "   

 تح الرعبة التى يسر بيا الالعبضؽ و لذلػ يجب تشسية الجانب الشفدى لالعبضؽ  
 ا لسشاسبالقرار  اتخاذالرياضي في  الالعبمسا يداعد    داءوف تتدؼ برعؾبة االعر 

 (.90: 6)  دقة األداء السظمؾبو يشعكس عمى 
 وبذالػ يتحقق صحة الفرض األول الذي يشص عمى :
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 في التجريبية لمسجسؾعة والبعدية القبمية القياسات بضؽ إحرائياً  دالة فروق  تؾجد" 
 البعدى القياس ولرالح تحدؽ ندبة ووجؾد( البحث قضد)التردد الشفدى  مقياس
 ."الذيش سالح لشاشئ

 القياسضؽ متؾسظي بضؽ إحرائياً  دالة فروق  وجؾد (8يتزح مؽ جدول )
 وندب( قضدالبحث) البدنية الرفات في التجريبية لمسجسؾعة والبعدي القبمي
 القياس ولرالح الحادث غّضرلسعدل الت السرتفعة السئؾية الشدب خالل التحدؽ
 الذدة ذو السقترح التدريبي البرنامج احتؾاء التقدم إليو الباحث رجعت و البعدى
اشتسال  و قدرات الشاشئ وفق تدريجيا التدريبية األحسال بزيادة والتدرج
 مختمفة اتجاىات في سرعة االستجابة الحركية تؤدي تسريشات عمي البرنامج
 ة الحركية وفققدرة سرعة االستجاب اكتداب عمي فعال تأثضر ليا كان والتي

 كسا مدفاعاليجؾم ل مؽ االنتقال عمى و سرعتو السشافس أفعال وردود التحركات
 أو بالخداع سؾاء بدقة والتررف لو السؾاتية الثغرة المعب مؾق  يتظمب
 نجاح حالة في لسدة لتحقضق أخرى  بسيارة اليجؾم بتغضضر أو بالتحرك
الدريعة  النقباضاتل نتيجة وذلػ األولى السيارة مؽ رد اليجؾم في السشافس
جضد لفعالية  بتؾافق الخاصة الؾاجبات تحديد إلى تشسية عشرر الدقة أدىكسا 

 ىذه السؤداة ولتشسية السيارة حدب السشافس فياليجسة وتدجضل لسدة 
 في لربظيا الفشية السيارات مؽ عريزة قاعدة تؾافر ضرورة البدنية الستغضرات

فعالية األداء  لسدتؾي  فعال مؤشرا تعتبر حضث دفاعية أوىجؾمية  جسل شكل
 السيارى لمشاشئضؽ.

فتحي دمحم")  (إبراهيؼ17) م("2007" لضمي فرحات ") كال مؽ وتتفق    
 التي يتؼ تشسضتيا البدنيةالقدرات  بضؽ أن ىشاك عالقة وثيقة( 1)  م(2004
مدتؾي تظؾير داعد عمي والتي تمؽ خالل السسارسة والتدريب ىا ر يوتظؾ 
في حالة افتقاره  إتقانيا دتظيعيالحضث  نذاط تخرري ألي السيارى  داءاأل

البرامج مؽ خالل يكتدبيا عؽ طريق التدريب والسسارسة البدنية والتي لمقدرات 
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 والدراكيةالتدريبية السقششة  وتتظؾر حدب قابمية الالعب الجدسية والحدية  
 . الؾاجب الحركي النجاز

سرعة االستجابة قدرة أن تشسية م ( 2012الفتاح " )عال أحسد عبد ويذضر "أبؾ ال
 تجشب استخدام إليعمي التؾافق العزمي العربي مسا يؤدي الحركية تداعد 
الالعب  أنتشفضذ حركة ما،  كسا  أولقيام اليا بعسميا أثشاء  ال حاجةالعزالت التي 
 استغالللدرعة استخدام حركات الخداع  الحركية يستمػ قدرة الدرعةبالذي يتسضز 

وسرعة اختياره لمسيارة السشاسبة حدب الؾضع الستؾاجد عميو   ثغرات عشد السدافعال
 . (75:  4الستشافدان لخراج نسط حركي تؾافقي جضد لحراز الفؾز )

و أهم  (8م()2014" رعد رمزان احسد ")وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة

ستجابة االنفعالية و التردد الشفدي عدم وجؾد فروق معشؾية في واقع اال الشتائج
لالعبضؽ و الجانب البدني مسا يدل عمى عدم وجؾد اختالف في مدتؾياتيؼ لالستجابة 

 دي ولو تأثضر عمى الجانب البدني. االنفعالية و التردد الشف
  يشص عمى  الذي الثانىالفرض صحة وبذالػ يتحقق: 
في  التجريبية ةلمسجسؾع ة والبعديةات القبميتؾجد فروق دالة إحرائيًا بضؽ القياس"

لرالح و ووجؾد ندبة تحدؽ اختبارات بعض الرفات البدنية الخاصة )قضد البحث( 
 ".البعدى لشاشئ سالح الذيش القياس 

( وجؾد فروق دالة إحرائيا بضؽ القياسضضؽ القبمي و 9يتزح مؽ جدول ) كسا    
عي لمسجسؾعة التجريبية ) قضد األداء اليجؾمي و الدفافعاليو في اختبارات البعدى 
البعدى لشاشئ سالح الذيش وترجع لرالح القياس ووجؾد ندبة تحدؽ و البحث( 

البرنامج التدريبي واشتسالو الجزء الرئيدي عمى تدريبات األداء  إلىالباحثة ذلػ 
اليجؾمي) دروس( و عمى تدريبات األداء الدفاعي) دروس( و تدريبات الدفاع و الرد 

تؼ تدريب الشاشئضؽ مع السدربة و كذلػ  تدريب الالعبان معا  )دروس( كسا
واستخدم  الباحثة في البرنامج التدريبي التدريب الفترى )مشخفض ومرتفع( الذدة 

 %90ثؼ ازداد تدريجيا إلي أن وصل الشاشئتحسمو ي% مؽ أقري ما 60بدأت مؽ 
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مسا أدى إلى تشافدية  إقامة مباريات متفق عمضيا  بضؽ الشاشئضؽ ثؼ  مباريات كسا تؼ 
 .انخفاض التردد الشفدي لدييؼ

األداء اليجؾمي فعاليو  في برؾرة طرديةالخاصة تشسية الرفات البدنية  اثركسا  
 السدتؾيات أفزل إلي لمؾصؾل األساس حجر يسثل تشسضتيا أن حضثو الدفاعي  

 لمحغةا في االنقباض عمى القدرة إلى اداء ميارات رياضة السبارزة حتاجي حضث
سرعة االستجابة  تظؾير بضؽ إيجابية عالقة ىشا أنو  مسكؽ زمؽ أقل في السشاسبة

 .اليجؾمي و الدفاعي األداء فاعمية ومدتؾى  الحركية و دقة األداء
تتظمب مؽ الشاحية رياضة السبارزة إن (  2) م(2006 )ويذضر " إبراهيؼ نبضل"

ة والتحكرؼ في االنفعاالت و السبارز بقدر عالي مؽ قؾة الرادأن يترف الشفدية 
 ."أثشاء السشافدة الشفدي حضث أن ال يؾجد مجال لمترددالتررف  القدرة عمى

إن قدرة سرعة االستجابة ( 22م()  2014) " دمحم محسؾد عبد الغاىر "ويؾضح    
البد مؽ تشسضتيا حتى يدتظيع الالعب استخدام الحد األقرى و دقة األداء  الحركية 

ل زمؽ مسكؽ بدرعة انقباض عالية لمتغمب عمي مقاومات مختمفة خالل مؽ القؾة بأق
و حتي يرل  لظريقة األداء الستسضز بالقؾة والدرعة السظمؾبتان  السيارى تشفضذ األداء 

ألسبقية الفؾز في  انديابية السيارة الفشية  لميجسة عؽ طريق استعداده التام نغرا
 السشافدة .

وكان  )91 )(م0292) ن  "لماسلفته حمٌد " ائج دراسةوتتفق نتائج هذا البحث مع نت
عيؾر التردد الشفدي عمى كافو أفراد العضشة ولكؽ بشدب مختمفة وبدرجات  أىؼ الشتائج

متفاوتة و أن ندبو التردد الشفدي بالغ األثر في تحقضق الشتائج  الفعالة  لألداء 
 السيارى داخل السباراة. 

 على :ٌنص  الذي الثالثالفرض صحة وبذالك ٌتحقق 

في  التجريبية ةلمسجسؾع ات القبمية والبعديةتؾجد فروق دالة إحرائيًا بضؽ القياس"
لرالح و ووجؾد ندبة تحدؽ )قضد البحث(  فعاليو األداء اليجؾمي و الدفاعي 

 البعدى لشاشئ سالح الذيش ".القياس 
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اطات  ذات والخاص بسرفؾفة معامل االرتباط وجؾد ارتب (10)جدول كسا يؾضح     
الرفات البدنية الخاصة وفعالية األداء اليجؾمي داللة عالية إحرائيا بضؽ اختبارات 

 سقياس التردد الشفدىل إحرائيا مشخفزةوجؾد ارتباطات  ذات داللة و  و الدفاعي
ذلػ  ووترجع الباحث اسات البعدية لمسجسؾعة التجريبيةالقي في لشاشئ سالح الذيش

االستجابة سرعة كال مؽ لتشسية واشتسالو عمى تسريشات  التدريبيإلى البرنامج 
الن ىذه الرياضة تؤدى مياراتيا تبعا لمتغضر السفاجئ لسؾاق  المعب الدقة و الحركية 

عمى  إرتباطيةالخاصة بيا ألنيا تؤثر بظريقة  بالرفات البدنيةلذا يجب االىتسام 
فدى فى اتخاذ القرار و انخفاض التردد الش وفعالية األداء اليجؾمي و الدفاعي

 .السشاسب لميجؾم
كمسا  االستجابة الحركية الن سرعة أن رياضة السبارزة تحتاج إلى تؾافر عشررو     
القانؾن الخاص بالسبارزة يقف دائسا مع  النكان أفزل لديو سرعة أداء  السبارزكان 

عالية وترى الباحثة إنف تدجضل المسدة برفة أساسية فياألسرع واألسبق  السبارز
مؽ حؾليؼ مؽ  راألداء السيارى لمشاشئضؽ تعتسد عمى مقدرتيؼ عمى رؤية كل ما يدو 

مؾاق  ومتغضرات بالشدبة لالعب السشافس وترجسة ىذه السؾاق  وربظيا معا حتى 
يسكشو اتخاذ قرارات محددة في المحغة الرحيحة في االتجاه الدميؼ وبالتؾقض  الدميؼ 

اليقاع الدريع السرتفع ألداء السيارى مؽ العؾامل و ربسا يكؾن سبب الفؾز وىذا 
التي تمعب دورًا ىاما في فاعمية األداء ادت الى تحدؽ التردد الشفدى لدييؼ الجؾىرية 
 السيارى 
سرعة أداء السيارات الحركية تمعب دورا أن  ( 23)(2014مروة فتحى ")و ترى "     
المعب سريعة التغضر ، حضث  تحقضق أىداف الالعب وانتياز فرص ومؾاق  فيىاما 

تؤثر عمى إيجابية األداء لحركات السبارز  التيتعتبر مؽ أىؼ السؤشرات الرئيدية 
ىجؾم تدجضل لسدة لذا يجب أن يتؼ ىذا  أيبرفة خاصة، وذلػ ألن اليدف مؽ 

بحضث يرل قبل دفاع السشافس، ولذلػ و دقة وصؾل المسدة  اليجؾم بدرعة كبضرة 
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اتجاىضؽ أحدىسا األداء الرحيح لمسيارة  فيالعب أن يركز األداء يتظمب األمر مؽ ال 
 وثانضيسا سرعة انجاز السيارة السظمؾبة لالستفادة مؽ عروف السؾق  الستاح .

( أن فعالية األداء اليجؾمي 12)  ( م 2004دمحم" ) الديؽ نؾر ويزي  " صدقي
ار وتشفضذ السيارة والدفاعي ىي قدرة الالعب عمى التحمضل الرحيح لمسؾق  واختي

السشاسبة حدب السؾق  التشافدي أو خمق فرصة جديدة وتقضيؼ مدى تحقضق وانجاز 
البد و اليدف اى أنيا العالقة بضؽ العسل السبذول )السشتج( والظاقة أو القؾة السدتيمكة 

 اوية لإلعداد البدني و الخظظي أن يرتبط  كفاءة األداء السيارى الذي يعتبر حجر الز 
و تحدؽ التردد الشفدى لدييؼ و التصكان  لقدرة عمى التركضز وااليجابية الذاتيةبسدى ا

في اختيار السيارة السؤثرة في عروف السشافدة تح  أقرى الغروف  لو اكبر االثر
 .وبدرجة عالية مؽ الثبات

  91)( م9111)"فراس حسن عبدالحسٌنو تتفق نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة "

ؽ مقياس التردد الشفدي في األلعاب الفردية و الجساعية يتكؾ  ائجمؽ "أىؼ الشت )
ىؼ :العداد البدني ، العداد السيارى ،،شخريو و   (محاور 5عبارة و  51مؽ)

 .   مزاج الالعب، طبيعة و أىسيو السباريات، خبرات الالعب التدريبية

 :يشص عمى  الذي الرابعالفرض صحة وبذالػ يتحقق 
بعض الرفات البدنية الخاصة وفعالية  تباطية بضؽ تشسيةتؾجد عالقة إر " 

)قضد البحث( لشاشئ و مقياس التردد الشفدى األداء اليجؾمي و الدفاعي 
 سالح الذيش".

 التٌصٍاث ً اإلستخالصاث:عاشرا
 :اإلستخالصاث

بعض الرفات البدنية الخاصة  تشسيةيؤثر ايجابيا عمى  التدريبيالبرنامج  إن -1
و التاثضر العكدى لمتردد الشفدى  اليجؾمي و الدفاعي )قضد البحث(وفعالية األداء 

  لشاشئ سالح الذيش بانخفاضو
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وفعالية األداء الرفات البدنية الخاصة تؾجد عالقة إرتباطية بضؽ تشسية   -2 
 اليجؾمي و الدفاعي )قضد البحث( لشاشئ سالح الذيش .

الشاشئضؽ أعظ  ليؼ لدى  بعض الرفات البدنية الخاصةزيادة ندبة التحدؽ في  -3
وانخفاض مدتؾى  فعالية األداء اليجؾمي و الدفاعي و الدقة فيالثقة والدرعة 
 .التردد الشفدى 

  التٌصٍاث:
 في الذيش سالح رياضة تخدم التي العمسية السحاوالت إحدى البحث ىذا يعد -1

  الشفدي التردد ضؾء
لبدنية لسا ليا مؽ ا الرفاتضرورة استخدام البرامج التدريبية الخاصة بتشسية  -2

في  فعالية األداء اليجؾمي و الدفاعي لمسراحل الدشية السختمفةعمى  طرديتأثضر 
 رياضة سالح الذيش. 

سالح  ؽربصلمسدلدالح الذيش  مؽ قبل االتحاد السرري دورات ثقل  عقد  -3
فعالية األداء اليجؾمي و ربظيا  والبدنية  الرفاتبأىسية تشسية  الذيش
 .الدفاعي

 السرسؼ التدريبي البرنامج مع لمشاشئضؽ بإيجابية التفاعل استسرارية مىع العسل -4
 سالح لرياضة السشافدة مجال في  تظبيقو إمكانية الشفدي التردد مؽ لمحد

 .لمشاشئضؽ األداء بسدتؾى  لالرتقاء نتائجو عمى لمؾقؾف الذيش
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 البحث يف ادلستخذهت ادلراجع عشر: احلادي 
  بٍت:العر ادلراجع : أًال

فٝ اٌزذر٠ت"ِطجؼٗ  اٌؾذ٠ضخ"األطب١ٌت 

 َ.2114ثظبَ،

  -1 دمحم فزؾٟإثزا١ُ٘  :

,دار  اٌمب٘زح" اٌّجبرسحٌز٠بضٗ  اٌف١ٕخ"األطض 

 َ.2116,اٌؼزثٟاٌفىز 

 -2 إثزا١ُ٘ ٔج١ً ػجذ اٌؼش٠ش :

،ِزوعععش 1،ط" اٌّجعععبرسحاٌّزععععغ اٌؾعععذ٠ش فعععٟ "

 َ.2116اٌىزبة  ٌٍٕشز،

إثزا١ُ٘ ٔج١ً ػجذ  :

 اٌؼش٠ش،

 ربِز إثزا١ُ٘ ٔج١ً

5-  

 – اٌفظ١ٌٛٛع١خاألطض  –"اٌزذر٠ت اٌّؼبصز 

اٌزذر٠ت  –رذر٠ت إٌبشئ١ٓ – اٌزذر٠ج١خاٌخطظ 

،دار 1أخطبء ؽًّ اٌزذر٠ت،ط –ط٠ًٛ اٌّذٜ 

 َ.2112،اٌؼزثٟاٌفىز 

 -4 أثٛ اٌؼال أؽّذ ػجذ اٌفزبػ :

ِٕزخجبد و١ٍبد عبِؼٗ  ٌالػجٟ إٌفظٟ"اٌززدد 

ٚػاللزٗ ثّظزٜٛ  اٌفزد٠خاٌّٛصً ٌألٌؼبة 

، األطبط١خ اٌززث١خإٔغبسُ٘"،ِغٍٗ أثؾبس و١ٍٗ 

 اٌززث١خ،و١ٍٗ 1،،اٌؼذد 12اٌّغٍذ 

 َ.2112،عبِؼٗ اٌّٛصً اٌؼزاق،األطبط١خ

 -5 صبِز دمحم سْٔٛ :

 ِزؼٍّععععٌٟععععذٜ  إٌفظععععٟ"ثٕععععبء ِم١ععععبص اٌزععععزدد 

إٌعععٝ  اٌؼّعععٛدٞاٌمفعععش  ِٙعععبرحػٕعععذ أداء  اٌظعععجبؽخ

 ٌززث١عععععخااٌّعععععبء ػٍعععععٝ اٌمذ١ِٓ"،ِغٍعععععٗ ػٍعععععَٛ 

 اٌززث١ععععععخ، و١ٍععععععٗ 9، اٌؼععععععذد1،اٌّغٍذ اٌز٠بضعععععع١خ

 .2118َعبِؼٗ ثبثً،اٌؼزاق، اٌز٠بض١خ

 -6 ع١ًّ وبظُ عٛاد :

"اٌزذر٠ت اٌز٠بضٟ "، دار إًٌّٙ ٌٍطجبػخ 

 َ. 2119، 2اٌشلبس٠ك, ط

 -7 ؽّذٞ اؽّذ ػٍٝ :

ٚ  إٌفظٟٚاٌززدد  "االطزغبثخ االٔفؼب١ٌخ

ٌذٜ  بشزحاٌّج ثبٌٙغّخػاللزّٙب ثذلٗ اٌزص٠ٛت 

ثظالػ اٌش١ش"ِغٍٗ  اٌّجبرسحٚالػجبد  الػجٟ

،و١ٍٗ 27،اٌّغٍذ اٌضبِٓ ،اٌؼذداٌز٠بضخػٍَٛ 

 َ.2114، اٌؼزاق، اٌز٠بض١خ اٌززث١خ

 -8 رػذ رِضبْ أؽّذ :

،ِزوش اٌىزبة 1" طاٌز٠بضٟ"اٌزذر٠ت 

 َ.2116ٌٍٕشز،

 -9 ر٠ظبْ خزث١ظ :

ٚػاللزٙب  اٌزٛافم١خ"ر١ّٕٗ ثؼض اٌمذراد 

داء اٌٙغَٛ اٌّزوت ٌز٠بضٗ ثّظزٜٛ األ

 -11 ش١ز٠ٓ أؽّذ ٠ٛطف :
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دوزٛراٖ غ١ز ِٕشٛرح،و١ٍٗ  رطبٌخ "،اٌّجبرسح 

 2111َ،عبِؼٗ اٌشلبس٠ك . اٌز٠بض١خ اٌززث١خ

"ل١ععععبص ٚرم١عععع١ُ اٌزععععزدد إٌفظععععٟ ٌععععذٜ الػجععععٟ 

اٌظععععجبؽخ ٚ ا١ٌّذاْ"ِغٍععععٗ دراطععععبد ٚ ثؾععععٛس 

،و١ٍعععععٗ اٌززث١عععععخ 14اٌززث١عععععخ اٌز٠بضععععع١خ، اٌؼعععععذد

 2112َاٌجصزح، اٌؼزاق  اٌز٠بض١خ عبِؼٗ

 صبٌؼ شبرٝ طبعذ  :

 

11- 

اٌزٛع١عٗ  -:اٌّفب١ُ٘ إٌظز٠عخ "ػٍُ ٔفض اٌز٠بضخ

 ِىزت اٌغعبِؼٟ اٌؾعذ٠ش,ِصز, 1 ط, ٚ اإلرشبد"

 َ.2114اإلطىٕذر٠خ، ,

 -12 صذلٟ ٔٛر اٌذ٠ٓ دمحم :

"اٌزذر٠ت اٌز٠بضٟ ٚاألداء اٌؾزوٟ"دار دعٍٗ 

ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ،اٌٍّّىخ األرد١ٔخ 

 َ.١ّ2111خ،اٌٙبش

 -13 صز٠ؼ ػجذ اٌؾى١ُ :

"اٌّجبرسح ث١ٓ إٌظز٠ٗ ٚ اٌزطج١ك" ٍِزمٝ 

 َ.2112اٌفىز،األطىٕذر٠ٗ،

 -14 فزٕبد دمحم عجز٠ً :

"ثٕبء ِم١بص ٌٍززدد إٌفظٟ فٟ اٌّغبي 

اٌز٠بضٟ )ثٕبء ٚ رطج١ك(، رطبٌخ ِبعظز١ز غ١ز 

ِٕشٛرح،و١ٍٗ اٌززث١خ اٌز٠بض١خ عبِؼٗ اٌجصزح، 

 1991َاٌؼزاق

فزاص ؽظٓ ػجذ  :

 اٌؾظ١ٓ

15- 

 -16 فزاص ػجذ اٌؾ١ّذ اٌجذرأٝ : َ.2118"فٍظفٗ اٌزذر٠ت اٌز٠بضٟ"وزٖ اٌمذَ،

"ل١بص اٌززدد إٌفظٟ ٌذٜ الػجٟ وزٖ اٌمذَ" 

،  9ِغٍٗ ١ِظبْ ٌٍذراطبد األوبد١ّ٠خ ،اٌّغٍذ 

، و١ٍٗ اٌؼٍَٛ عبِؼٗ اٌجصزح ، 17اٌؼذد

 َ.2111اٌؼزاق،

 -17 ٌفزٗ ؽ١ّذ طٍّبْ :

ٌم١بص ٚ االخزجبر فٟ اٌززث١خ اٌجذ١ٔخ"ِزوش "ا

 َ.2117اٌىزبة ٌٍٕشز،اٌمب٘زح،

 -17 ١ٌٍٝ اٌظ١ذ فزؽبد :

"أصز اٌززدد إٌفظٟ ػٍٝ اٌفؼب١ٌخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

ٌالػت اٌّصٛة ٌزوٍٗ اٌغشاء فٟ وزٖ اٌمذَ، 

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍَٛ ٚفْٕٛ اٌز٠بضخ،و١ٍٗ 

 اٌززث١خ اٌز٠بض١خ ٌٍجٕبد ثبٌغش٠زح ،عبِؼٗ

 .2119َؽٍٛاْ،

دمحم اٌشؾبد  :

إثزا١ُ٘،ؽظبَ ؽظ١ٓ 

 ػجذ اٌؾى١ُ

18- 

، دار 2، ط  "ِمذِععععخ فععععٝ اٌزععععذر٠ت اٌز٠بضععععٟ"

اٌّىزجععععخ  اٌؼصععععز٠خ ٌٍٕشععععز ٚاٌزٛس٠ععععغ ،  إٌشععععز

 .َ. 2119،إٌّصٛرح 

 -19  دمحم شٛلٟ وشه :

"ِٛطٛػخ اٌزذر٠ت اٌز٠بضٟ" ِزوش اٌىزبة 

 َ.2112،اٌمب٘زح ، 3ٌٍٕشز، ط

 ؽظ١ٕٓ  دمحم صجؾٟ :

 أؽّذ وظزٜ ِؼبٔٝ

21- 
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"اٌزذر٠ت ٚاٌطت اٌز٠بضٟ"ِزوش اٌىزبة  

 َ.1،2117ٌٍٕشز،ط 

 -21  دمحم ػضّبْ :

"األطض اٌفظ١ٌٛٛع١خ ٌزخط١ظ أؽّبي اٌزذر٠ت 

،ِزوش اٌىزبة  1)خطٛاد ٔؾٛ إٌغبػ(،ط

 َ.2114اٌؾذ٠ش،

 -22 دمحم ِؾّٛد ػجذ اٌظب٘ز :

ٚ  "رأص١ز رذر٠جبد اٌمذرح ػٍٝ اٌزثظ اٌؾزوٟ

اٌزٛع١ٗ اٌّىبٟٔ ػٍٝ اٌظزػخ اٌؾزو١خ ٚفبػ١ٍٗ 

طٕٗ" ِغٍٗ اٌززث١خ 15األداء ٌٍّجبرس٠ٓ رؾذ 

 َ.2114، 2اٌز٠بض١خ عبِؼٗ اٌشلبس٠ك.ِغٍذ

 -23 ِزٚح فزؾٟ ٘الي :

"اٌّفب١ُ٘ األطبط١خ ٌؼٍُ اٌزذر٠ت اٌز٠بضٟ",دار 

، 1اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚ إٌشز،ط

 َ.2117اإلطىٕذر٠خ،

 -24 ِظؼذ ػٍٝ ِؾّٛد :

ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌٍصؾخ ٚ اٌز٠بضخ"،دار اٌىزبة 

 َ.2116اٌؾذ٠ش ،اٌمب٘زح،

 -25 ِفزٝ إثزا١ُ٘ ؽّبد :

"ر٠بضٗ اٌغٛدٚ رؼ١ٍُ ٚرذر٠ت ٚرخط١ظ ،ِزوش 

 َ,2118،اٌمب٘زح ،1اٌىزبة ٌٍٕشز،ط

 -26 ١ٔف١ٓ ؽظ١ٓ ِؾّٛد :

" االطزغبثخ االٔفؼب١ٌخ ٚػاللزٙب ثززر١ت اٌفزق 

ش ِٕشٛر، ِغٍٗ اٌمبدط١خ فٝ اٌىزٖ اٌطبئزح، ثؾ

ٌؼٍَٛ اٌز٠بضخ،و١ٍٗ اٌززث١خ اٌز٠بض١خ عبِؼٗ 

 َ.   3،2111، اٌؼذد  11اٌمبدط١خ، اٌؼزاق،اٌّغٍذ 

 ٘بدٜ ػٍٝ ِٙذٜ :

 

27- 

"األطض اٌؼ١ٍّخ ٌجٕبء اٌفٛرِخ اٌز٠بض١خ 

ٌٍٕبشئ١ٓ" طٍظخ اٌؼٍُ ٚ اٌّؼزفخ ٌٍزذر٠ت 

 َ. 2،2116اٌز٠بضٟ،ط 

 -28 ٚعذٞ ِصطفٝ اٌفبرؼ :
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