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 التىافميخ مذسادال تطىيش متطلجبد كأحذ املصغشح األلعبة"
 "السلخ كشح نبشئًل املهبسي األداء مستىيو

 دىمحم نيسح دىمحم /د.أ                                                   
 ةبهىلاذجع سدبملاذجع ذلبخ /د                                                        

 الجحث: ومشكلخ املمذمخ
 عامة ورياضة كخة الدمة خاصة لخياضات الجساعيةا يبحث الكثيخ مغ مجربى

الصخق  ىحه تتدعذبة السشافدات الفعمية، شخيصة أن ت شخق وأساليب ججيجةعغ 
لتصػيخ مدتػى األداء )البجنى، السيارى،  بالتشػع والتذػيق والجافعية ألساليبوا

 .ارسة الشذاطحتى ال يسل الشاشئ مغ مسالخصصى( بذكل مثالى، 
" Sergio et al"سيخجيػ وآخخون  (،7102ويخى كل مغ "محسػد حديغ" )

Atli et al( "7102 ،)(، "أتمى وآخخون 7102" )Memmert(، "ميسيخت 7102)
(، 7100(، "رانيا سعيج ومحسػد حديغ" )7107" )Markus et al"ماركػس وآخخون 
تجريب لتعج مغ األساليب التجريبية اليامة  األلعاب السرغخة ( أن7101"محسػد حديغ" )

لحا يكػن ليا دور  ،تذكيل شخرية الشاشئالشاشئيغ، فيى وسيط ىام يسكغ مغ خاللو 
إلحجاث تصػيخ فى جسيع أنػاع اإلعجاد )البجنى، فعال عشج التخصيط لتجريب الشاشئيغ 

، الخصصى، العقمى(، وذلظ إذا تسكغ السجرب مغ إختيارىا وترسيسيا وتشطيسيا السيارى 
(، 0262: 20(، )73: 04(، )31: 22(، )66: 23( )01: 07) داخل بخنامجة التجريبى

(2 :01( ،)02 :07).    
(، "ديميكدتخات 7102" )"سيخجيػ(، 7102تفق كل مغ "محسػد حديغ" )يو 
" DBBلكخة الدمة  ى(، "االتحاد األلسان7102" )Delextrat & Martinezومارتيشيد 

 كخة رياضة مغ أىع متصمبات أنعمى Niedlich( "7102 )(، "نيجلر 7102)
 

 فيىس ينث خعمبخ – خيضبيشلا خيثرتلا خيلكث خلسلا حشك تيسذت ربتسا*
 خيسذنكسالا خعمبخ – حنملف خيضبيشلا خيثرتلا خيلك حاسىتكد**
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يكػن لجييع السقجرة العالية  أن أن يتع تجريب الشاشئيغ مشح البجاية عمى الدمة
السختمفة )مداحات السمعب، الدمالء،  الخياضة ختمفة لعشاصخعمى إدراك العالقات الس

السشافديغ، لػحة اليجف، الكخة، حجود السمعب( كى يتسكغ الشاشئ مغ تشفيح الػاجبات 
 وبجقة وبدخعةالجيج و  في الػقتإقتراد بمتػافق و دقيق و والسيام السصمػبة مشو بذكل 

ن مػاف  المعب متغيخة وسخيعة، )األداء تحت ضغط الدمغ( نطخًا لرغخ زمغ اليجسة، أل 
لحا يخوا أن تجريب الشاشئيغ باستخجام مػاف  وألعاب مرغخة قخيبة الذبة مسا يحجث فى 

الػقت  يػفخ فى السباريات يعج أسمػبًا مثاليا لتصػيخ األداء الفشى ليع وبذكل مستع ومذػق 
 (.21: 22(، )001: 70(، )236: 71(، )66: 23) (،02: 07) .والجيج

محسػد حديغ وأحسج عادل رمزان و (، "7102" )غخى كل مغ "محسػد حديوي
يجب عمى السجربيغ الحي يقػمػن بتجريب الفئات العسخية الرغيخة ( أنو 7102خميفة" )
سشة أن تتسيد تجريباتيع بالستعة والتذػيق واإلفبال نحػ مسارسة رياضة  02حتى سغ 

سخية ما زالػا يتعمسػن ويتعخفػن عمى حتى ىحه السخحمة الع الشاشئيغكخة الدمة، ألن 
مفخدات المعبة  يعورغع أنو يقع عمى السجرب العبئ األكبخ لتعميس ،مفخدات المعبة

وأساسياتيا فى سغ مبكخ إال أنو يجب أن يحرمػا عمى الستعة والتذػيق واإلثارة 
رسػن فى مخحمة الشاشئيغ والذباب ألنيع يسا وخاصة التعمع والتجريب والجافعية أثشاء

أجل الستعة، لحا تعج التجريبات واأللعاب ذات الصابع التشافدى رائعة ومفيجة  غالمعبة م
ليع ألنيا تجعميع يتجربػن بذئ مغ الستعة والتذػيق فيحجث تصػيخ لمستصمبات 

 . (021: 2(، )02: 07) )البجنية، الفشية، الخصصية( التى يحتاجػنيا لسسارسة المعبة
(، "محسػد حديغ" 7102" )Trevor Mcاك "تخيفػر م مغ كل تفقوي

"حمػانى وآخخون (، 7102(، "محسػد حديغ وعادل رمزان وأحسج خميفة" )7102)
Halouani et al( "7102 ديميكدتخات ومارتيشيد " ،)Delextrat & Martinez "

" Sergio et al(، "سيخجيػ وآخخون 7102" )Memmert(، "ميسيخت 7102)
دراج إل الشاشئيغ كخة الدمة وخاصة مجربى مجربى بيغ لػعىا نذخعمى ضخورة  (7102)

وأن  األساليب التجريبية اليامة، غألنيا م تجريب،الاأللعاب السرغخة ضسغ محتػيات 
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األداء  تصػيختكػن قخيبة الذبة لسا يحجث فى السباريات الفعمية، لتأثيخىا الػاضح فى 
 فخصخمق تالمعب، و  مػب وشخيقةأس طيتبدتعسل عمى  فيى)البجنى، الفشى، الخصصى(، 

جعميع دائسى التخكيد وعمى أكبة اإلستعجاد مسا ي تصػر متصمبات المعبة متججدة تعميسية
 نحػ دافعيتيع يديج، وىحا نذط بذكليذاركػن  ألنيع ،وبدخعة الدميسة القخارات تخاذإل 

بارايات السب المعب مػاف  تكخار نتيجةمدتػى أدائيع  تصػيخ ىفويديع  الجيج، المعب
" 23( )02: 27( )236: 71( )2244: 72( )027: 2( )71: 07( )21: 24) الفعمية

62). 

(، لػثخ بػزيشج 7102" )Harpreet & Ashwani"ىاربخيت وأشػانى  ذيخوي
Lother Bösing( "7107 إيياب ومحسػد" ،)Ehab Mostafa & Mahmoud 

Houssain( "7100( "أحسج فاروق ومحسػد حديغ" ،)7114،)  ىانى عبج العديد"
Mahmoud Houssain( "7116 ،)(، "محسػد حديغ 7112ومحسػد حديغ" )
إلى ضخورة اإلىتسام بالقجرات  Günter Glasauer( "7112)"جػنتخ جالساور 

يا تعسل عمى زيادة السخدون الحخكى نالتػافقية وخاصة فى السخاحل الدشية السبكخة أل 
كمسا ف، فى تصػيخ مدتػى األداءًا تمعب دورًا ىام وبحلظ ،لمشاشئيغ فى رياضة كخة الدمة

ألن ىحه القجرات  كمسا زاد مدتػاى األداء، زاد السحتػى التجريبى مغ القجرات التػافقية
نطخًا  قجرتو عمى اإلدراك الحذ حخكىجسيع متصمبات المعبة وتديج مغ  لمشاشئ تػفخ
، وسخعة التعامل معياحميميا القجرة عمى إستقبال السعمػمات الخارجية وسخعة ت لديادة

عمى التػقع وذلظ لقجرتو  الدخيعة، عمى إتخاذ القخارات الدميسة تومسا يدخع مغ قجر 
إيجابى فى سخعة فيكػن ليا تأثيخ  بذكل عالى وسخيع، لمدمالء والسافديغ الحخكى

: 74( )22: 72) ميارى  ى أداءألق اليجف الحخكى يحق، وتديع فى تالتعامل الحخكى
33( )77 :71( )7 :02( )02 :71( )21 :21( )72 :41). 

Vilar et al( "7102 ،)"(، 7102وتتفق نتائج دراسات "محسػد حديغ" )
"Williams( "7102" ،)Niedlich( "7102،) ( "7100"رانيا سعيج ومحسػد حديغ) 

إدراج ( عمى ضخورة 7101، "محسػد حديغ" )Wein et al( "7101)"فايغ وآخخون 
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)البجنى،  غخة ضسغ بخامج إعجاد الشاشئيغ في جسيع فتخات اإلعجاداأللعاب السر
تخجم السيارى، الخصصى( وأن يتع التخصيط والتجييد ليا مدبقًا شبقا لإلمكانات الستاحة ل

السقجرة الدميسة عمى تحميل ى، اإلدراك الحذ حخكالحخكية لألداء الحخكى ) ستصمباتال
القجرة عمى األداء الفشي والخصصي ، حه السػاف القجرة العقمية عمى حل ى، مػاف  المعب
: 02، )(71: 27، )(00: 2)(، 21: 22(، )0112: 20) (07: 07) بجون أخصاء

06). 
 عمى العجيج مغ الجراساتتحميل الباحثان لإلشار السخجعى واإلشالع  ومغ خالل
عاب األل وفى مجال تجريب الشاشئيغ وأجخيت  ساالتي أتيحت لي العخبية واألجشبية

 Harpreet"ىاربخيت وأشػانى  مثل لقجرات التػفقية فى رياضة كخة الدمةاالسرغخة و 

& Ashwani( "7102)(72،) ( "محسػد حديغ، عادل 07( )7102"محسػد حديغ" ،)
، Sergio et al( "7102)(23)"سيخجيػ وآخخون (،  2()7102رمزان، أحسج خميفة" )

، Atli et al( "7102)(04)خون ، "أتمي وآخMemmert( "7102)(22)"ميسيخت 
" Lother Bösingلػثخ بػزيشج  ،DBB( "7102)(70)"االتحاد األلساني لكخة الدمة 

"إيياب مرصفى  ،Markus et al( "7107)(20)"ماركػس وآخخون (، 74()7107)
Ehab Mostafa & Mahmoud Houssain( "7100()77 ،)ومحسػد حديغ 

"أحسج فاروق ، (02()7101"محسػد حديغ" ) (،2()7100"رانيا سعيج ومحسػد حديغ" )
، (02) (7112، "ىانى عبج العديد ومحسػد حديغ" )(7) (7114ومحسػد حديغ" )

، "جػنتخ Mahmoud Houssain( "7116) (21)"محسػد حديغ 
ا أن ىشاك بعس الجراسات الحط Günter Glasauer( "7112)(72)جالساور

اء لمشاشئيغ، وىشاك دراسات إىتست باستخجام إستخجمت األلعاب الرغيخة لتصػيخ األد
إال أنيسا ، ومختمفة فى مخاحل عسخية مبكخةالقجرات التػافقية لتصػيخ السيارات األساسية 

تأثيخ األلعاب السرغخة لتحديغ وتصػيخ  الجراسات التى تشاولتنجرة فى  وجػد الحطا
، فياس ىحه القجرات لرعػبةالسكتبة العخبية وذلظ بواألداء السيارى القجرات التػافقية 

فى  ىحه القجرات عسمياً وقمو اإلختبارات التى يسكغ أن يدتخجميا السجربيغ لقياس 
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الدشػات  مشافدات فخق السختبط فى مدتػى إلرتفاع ، ونطخًا السالعب وبذكل بديط
، وحاجة فخق الجرجة األولى لشتائج فخق الشاشئيغ، ضيخت الحاجة إلى ضخورة األخيخة
شاشئيغ بصخيقة تدسح ليع بتصػيخ قجراتيع البجنية والسيارية والخصصية وزيادة تجريب ال

مخدونيع مغ القجرات التػافقية فى آن واحج، ولسا كانت األلعاب السرغخة تتيح ذلظ كمو 
ليسا  ، كان ذلظ دافعًا قػياً شبقًا لشتائج الجراسات الدابقة األجشبية الستاحة لمباحثان

بشاء وترسيع مجسػعة مغ األلعاب السرغخة لتصػيخ القجرات ل لمقيام بيحه الجراسة
 .سشة 07لشاشئى كخة الدمة تحت  واألداء السيارى  التػافقية

  الجحث: هذف
األلعاب السرغخة كأحج متصمبات ييجف البحث الحالى إلى التعخف عمى "تأثيخ 

 ".األداء السيارى لجى ناشئى كخة الدمةمدتػى تصػيخ القجرات التػافقية و 
         الجحث: فشوض

 برياغة الفخوض اآلتية: انلتحقيق ىجف البحث قام الباحث
تػجدددج فدددخوق ذات داللدددة إحردددائية بددديغ متػسدددصات القياسدددات القبميدددة والبعجيدددة  .0

ولرددالح  األداء السيددارى مدددتػى و  لمسجسػعددة التجخيبيددة فددى القددجرات التػافقيددة
 القياسات البعجية.

غ متػسدددصات القياسدددات القبميدددة والبعجيدددة تػجدددج فدددخوق ذات داللدددة إحردددائية بدددي .7
ولردددالح  ألداء السيدددارى امددددتػى و  لمسجسػعدددة الزدددابصة فدددى القدددجرات التػافقيدددة

 القياسات البعجية.

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بديغ متػسدصات القياسدات البعجيدة لمسجسدػعتيغ  .2
ح ولردددال األداء السيدددارى مددددتػى و  التجخيبيدددة والزدددابصة فدددى القدددجرات التػافقيدددة

 السجسػعة التجخيبية.
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 الجحث: مصطلحبد
 :املصغشح لعبةاأل

 أو ال تػجج ليا قػانيغ ثابتة سشطسة تشطيسا بديصا،ىى مجسػعة مغ األلعاب ال
ليا قػانيغ تتشاسب وشبيعة السخحمة الدشية وقجرات  يزع السجرب تشطيسات محجدة،

، ويسكغ أدائيا واليجف السخاد تحقيقو، تسارس في أي مكان واستعجادات الالعبيغ
 (5: 12باستخجام أدوات أو بجونيا. )

  التىافميخ: المذساد
ىى مجسػعة القجرات السددئػلة عدغ تشطديع وتػجيدو األداء الحخكدى وىدى تدداعج 
الفخد عمى تعمع السيارة الحخكية وتسكشدو مدغ انجازىدا فدى السػافد  السختمفدة بدأكبخ كفداءة 

 (.01: 72واقل جيج )
 الجحث: وإخشاءاد خطخ

 الجحث: منهح :أوالا 
اسددتخجم الباحثددان السددشيج التجخيبددى باسددتخجام أحددج الترددسيسات التجخيبيددة وىددػ 
الترسيع التجخيبى لسجسػعتيغ أحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة وذلظ بتصبيدق القياسديغ 

 القبمى والبعجى لكال السجسػعتيغ نطخًا لسالئستو لصبيعة البحث وأىجافو.
:   جحث:ال وعينخ جمتمع ثبنيبا

سددشة بسشصقددة الجيدددة  07اشددتسل مجتسددع البحددث عمددى ناشددئ كددخة الدددمة تحددت 
م والبدددال  7171/ 7104والسددددجميغ باإلتحددداد السردددخى لكدددخة الددددمة لمسػسدددع الخياضدددى 

( ستة وتددعػن ناشدئ، وقدام الباحثدان باختيدار عيشدة البحدث بصخيقدة عسجيدة 46عجدىع )
مسددغ تتددخاوح ػبخ ونددادى التػفيقيددة مددغ نددادى الردديج السرددخى بالددجقى والدددادس مددغ أكتدد

يسثمددػن ندددبة  ناشددئى أربعددة وأربعددػن ( 22قػاميددا )سددشة(  07 -01أعسددارىع مددا بدديغ )
( 72، إختار مشيدا الباحثدان )مغ مجتسع البحث كعيشة لتصبيق البحث % 22مئػية قجرىا 

 ، تع تقديسيع إلى مجسدػعتيغ متدداويتيغأربعة وعذخون ناشئ إلجخاء التجخبة األساسية
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إثشدا عذدخ  07، ( أثشدى عذدخ ناشدئ07أحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة قػام كل مشيدا )
 .ناشئ إلجخاء الجراسة اإلستصالعية والسعامالت العمسية لمستغيخات قيج البحث

: تىصيعبا  العينخ أفشاد تىصيع  إعتذاليبا
يبيدة قام الباحثان بالتأكج مغ إعتجاليدة تػزيدع أفدخاد السجسدػعتيغ الزدابصة والتجخ 

والستغيددخات البجنيددة فددى ضددػء الستغيددخات التاليددة: معددجالت الشسددػ "الدددغ، الصددػل، الددػزن" 
الجدخى متعدجد االتجاىدات، ، لمدخجميغ ، القدجرة العزدميةلمدحراعيغالقجرة العزدمية السخونة، )

( والقجرات التػافقية )التػجية والتشطيع الحخكدى، التسييدد والتشػيدع الحخكدى، اإليقداع الدخعة
تسخيدخات صدجرية،  01كى، سخعة اإلستجابة الحخكيدة، اإلتددان( والستغيدخات السياريدة )الحخ 

ثانيددة مددغ تحددت الدددمة، تحخكددات 21السحدداورة، السحدداورة السشتييددة بالترددػيب، الترددػيب 
 ( يػضح ذلظ.0القجميغ الجفاعية( والججول )

 (0ججول )
 اء لسعجالت الشسػ الستػسط الحدابى والػسيط واالنحخاف السعيارى ومعامل اإللتػ 

 والستغيخات البجنية والقجرات التػافقية والستغيخات السيارية قيج البحث 
 ( 72لسجسػعتى البحث الزابصة والتجخيبية ) ن = 
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زا
ح
الً
ا

ف 

ار
ؼي
لو
ا

ٌ
ل  
اه
هؼ

ا 
ى
لت
ال
ا

 
ث 
ال
هؼد

الٌوى
 1.76- 1.22 00.11 01.42 0.02- 1.74 00.72 00.02 سٌت السي  

 0.24- 2.12 067.11 023.21 1.31- 6.23 067.11 061.21 سن الطىل 

 0.03 2.24 26.11 23.71 0.04 6.24 26.11 23.61 كجن الىسى 

ث 
ختبارا

ال
ا

البدًيت
 

 1.22- 0.73 2.11 2.36 1.27 1.22 2.11 2.13 سن هزوًت الجذع

 1.62 1.02 7.71 7.72 1.23- 1.14 7.71 7.04 هتز المدرة الؼضليت للذراػيي

 0.00 7.46 02.11 03.01 0.21 7.24 02.11 03.21 سن المدرة الؼضليت للزجليي

 0.02- 1.02 02.21 02.62 1.42- 1.03 02.22 02.21 ثاًيت الجزي هتؼدد االتجاهاث

 0.02 1.21 6.10 6.06 0.26 1.22 6.10 6.77 ثاًيت هتز ػدو( 21)السزػت 

ث 
ختبارا

ال
ا

هاريت
الو

 7.27- 1.27 02.11 07.61 0.22- 1.62 02.11 07.21 ػدد التوزيزة الصدريت 

 1.23- 1.67 07.44 07.32 1.12 1.62 07.42 07.46 ثاًيت الوحاورة

 1.67- 1.62 02.77 02.14 1.13- 1.22 02.00 02.01 ثاًيت الوٌتهيت بالتصىيب السلوًالوحاورة 

 7.22- 1.21 6.11 2.21 0.36- 1.23 6.11 2.21 ػدد التصىيب هي أسفل السلت

 1.66 1.22 07.11 07.13 1.12 1.22 07.12 07.12 ثاًيت تحزكاث المدهيي

ث 
المدرا

ىافميت
الت

 1.23 0.12 3.11 3.71 1.20- 1.42 3.21 3.21 ػدد كًالمدرة ػلً اإليماع الحز 

 1.26 1.24 2.11 2.71 1.22- 1.21 2.21 2.21 ػدد المدرة ػلً التىجيت والتٌظين الحزكً

 1.22 2.42 03.11 03.21 1.20 2.21 02.11 02.61 سن المدرة ػلً التوييش والتٌىيغ الحزكً

 صفز 1.00 0.32 0.32 1.13 1.13 0.32 0.32 سن المدرة ػلً سزػت االستجابت

 1.62- 0.22 02.11 07.21 1.32 0.16 02.11 02.21 ػدد المدرة ػلً االتشاى



 

- 311 - 

 

( أن فيع معامالت اإللتدػاء فدى معدجالت الشسدػ والستغيدخات البجنيدة 0يتزح مغ ججول )
بديغ  والسيارية والقجرات التػافقية قيج البحث لسجسػعتى البحث الزدابصة والتجخيبيدة تشحردخ مدا

 ( مسا يذيخ إلى إعتجالية تػزيع عيشة البحث فى تمظ الستغيخات.2)±
 الجحث: جممىعىت تكبفؤ

قدددام الباحثدددان بإيجددداد التكدددافع بددديغ السجسدددػعتيغ الزدددابصة والتجخيبيدددة فدددى ضدددػء 
الستغيدددخات التاليدددة: معدددجالت الشسدددػ "الددددغ، الصدددػل، الدددػزن" والستغيدددخات البجنيدددة والسياريدددة 

 .( يػضح ذلظ7وججول ) ة قيج البحثوالقجرات التػافقي
 (7ججول )

 داللة الفخوق اإلحرائية بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية فى كل مغ معجالت الشسػ 
 (72والستغيخات البجنية والقجرات التػافقية والستغيخات السيارية قيج البحث )ن = 

 الوتغيزاث
وحدة 

 المياص

 الوجوىػت الضابطت

 ( 07) ى = 

 ت التجزيبيتالوجوىػ

 ( 07) ى = 
ليوت )ث( 

 الوحسىبت

الداللت 

 اإلحصائيت
 ع م ع م

ال
هؼد

ث 

ى
الٌو

 1.42 1.22 01.42 1.74 00.02 سٌت السي  

 غيز دال

 1.02 2.12 023.21 6.23 061.21 سن الطىل 

 1.61 2.24 23.71 6.24 23.61 كجن الىسى 

ختبارا
ال
ا

ث البدًيت
 

 1.22 0.73 2.36 1.22 2.13 سن هزوًت الجذع

 1.32 1.02 7.72 1.14 7.04 هتز المدرة الؼضليت للذراػيي

 1.21 1.21 6.06 1.22 6.77 سن المدرة الؼضليت للزجليي

 1.22 1.02 02.62 1.03 02.21 ثاًيت الجزي هتؼدد االتجاهاث

 1.06 7.46 03.01 7.24 03.21 ثاًيت   هتز ػدو( 21) السزػت

ث 
ختبارا

ال
ا

الوهاريت
 1.22 1.27 07.61 1.62 07.21 ػدد التوزيزة الصدريت 

 1.22 1.67 07.32 1.62 07.46 ثاًيت الوحاورة

 1.12 1.62 02.14 1.22 02.01 ثاًيت الوحاورة الوٌتهيت بالتصىيب السلوً

 0.07 1.21 2.21 1.23 2.21 ػدد التصىيب هي أسفل السلت

 1.71 1.22 07.13 1.22 07.12 تثاًي الدفاػيت حزكاث المدهيي

ث 
المددددددرا

ىافميت
الت

 

 

 1.04 0.12 3.71 1.42 3.21 ػدد المدرة ػلً اإليماع الحزكً

 1.61 1.24 2.71 1.21 2.21 ػدد المدرة ػلً التىجيت والتٌظين الحزكً

 1.66 2.42 03.21 2.21 02.61 سن المدرة ػلً التوييش والتٌىيغ الحزكً

 1.14 1.00 0.32 1.13 0.32 سن ػت االستجابتالمدرة ػلً سز

 0.00 0.22 07.21 0.16 02.21 ػدد المدرة ػلً االتشاى

 0.202( = 1.12( ومدتػى داللة )77فيسة )ت( الججولية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:7يتزح مغ الججول )

فدى ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتى البحدث الزدابصة والتجخيبيدة 
كل مغ معجالت الشسدػ والستغيدخات البجنيدة والسياريدة والقدجرات التػافقيدة قيدج البحدث حيدث أن 
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( مسددا 1.12جسيددع فدديع )ت( السحدددػبة أكبددخ مددغ فيسددة )ت( الججوليددة عشددج مدددتػى داللددة )
 يذيخ إلى تكافع مجسػعتى البحث فى تمظ الستغيخات.

 الجيبنبد: مجع أدواد : ثبلثبا 
 صة بالبحث استخجم الباحثان ما يمى:لجسع البيانات الخا

 :واألخهضح األدواد ـ أ
كخات سمة د أىجاف كخة سمة د أقساع بالستيظ د ساعة إيقاف د كػر شبية د جياز 
الخيدتاميتخ لقياس الصػل والػزن د مقاعج سػيجى د مخاتب د الرشجوق السجرج لقياس 

 .السخونة د شخيط الصق د صفارة د شباشيخ
 املستخذمخ: داالختجبسا ـ ة

الباحثان بتحميل اإلشار السخجعى لمجراسات الدابقة والبحػث التي أتيحت  قام
التي يسكغ استخجاميا لقياس القجرات  ختباراتإلا إلىلمتػصل  كخة الدمةمجال  ىفليسا 

 -ختبارات التالية:إلوقج تع اختيار االتػافقية والبجنية والسيارية 
  :(1 )مشفك الجذنيخ ختجبساداال ـ1

 مخونة الجحع. .1

 اختبار القجرة العزمية لمحراعيغ. .2

 اختبار القجرة العزمية لمخجميغ. .3

 ىات.ألتجاالجخى متعجد ا .4

 .متخ عجو( 33الدخعة ) .5
  :(2 )مشفك املهبسيخ ختجبساداال ـ2

 صجرية. اتتسخيخ  13 .1

 السحاورة. .2

 السحاورة السشتيية بالترػيب الدمسى. .3

 الترػيب مغ أسفل الدمة. .4
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 .الجفاعية يغحخكات القجمت .5

  :(3 )مشفك التىافميخ المذساد اختجبساد ـ3
 .ث02الػثب عمى إيقاع لسجة  اختبار اإليقاع الحخكى: عمى جرةلقا .1

 .الجخى لمكخات الصبيةاختبار  قجرة التػجية والتشطيع والتػجيو الحخكى: .0

 .اختبار الػثب مغ فػق صشجوق مقدع الحخكى: والتشػيع القجرة عمى التسييد .3

 مغ فػق السقعج الدػيجى. الكخة السشدلقةاختبار عمى سخعة االستجابة: القجرة  .4

 ثانية. 02اختبار السذى مغ فػق البكخات خالل  :الحخكى تدانال ا عمى القجرة .5
 الجحث: ليذ لالختجبساد العلميخ املعبمالد

 الصذق:
بتصبيقيددا  لحددداب صددجق االختبدداراتإسددتخجم الباحثددان صددجق السقارنددة الصخفيددة 

( 71خددارج العيشددة األصددمية وعددجدىا )مددغ ة اسددتصالعية مددغ مجتسددع البحددث و عمددى عيشدد
 فدى االختبدارات قيدج البحدث، غعذخون ناشئ، وتع حداب داللدة الفدخوق بديغ السجسدػعتي

 ( يػضح ذلظ.2والججول )

 (2ججول )

 فقية"داللة الفخوق بيغ األرباع األعمى واألدنى فى االختبارات "البجنية، السيارية، القجرات التػا
 (01قيج البحث بصخيقة مان ويتشى الالبارومتخى )ن = 

 الوتغيزاث واالختباراث
 وحدة 

 المياص
 الؼدد الوجوىػاث

هجوىع 

 الزتب

 هتىسظ 

 الزتب
 U W 

 ليوت 

z 

الداللت 

 اإلحصائيت

ث البدًيت
الوتغيزا

 

 سن هزوًت الجذع

األرباع 

 األػلً
2 21.11 3.11 

 7.22 02.11 صفز

 دال

 2.11 02.11 2 ألدًًاألرباع ا

 هتز المدرة الؼضليت للذراػيي

األرباع 

 األػلً
2 21.11 3.11 

 7.20 02.11 صفز

 2.11 02.11 2 األرباع األدًً

 سن الىثب الؼوىدي هي الثباث

األرباع 

 األػلً
2 24.21 2.41 

1.21 02.21 7.60 

 2.01 02.21 2 األرباع األدًً

 ثاًيت االتجاهاث الجزي هتؼدد

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.62 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

 ثاًيت م ػدو( 21السزػت )

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.62 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

رايغتهال

ةيارههالث 
 

 ػدد التوزيزة الصدريت
األرباع 

 لًاألػ
2 23.11 2.61 7.11 02.11 7.27 
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 2.21 02.11 2 األرباع األدًً

 ثاًيت الوحاورة

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.62 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

 ثاًيت الوحاورة الوٌتهيت بالتصىٌ

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.66 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األدًًاألرباع 

 ػدد التصىيب هي أسفل السلت

األرباع 

 األػلً
2 22.11 2.11 

2.11 71.11 0.42 

 2.11 71.11 2 األرباع األدًً

 ثاًيت حزكاث المدهيي

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.64 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

ىافميت
ث الت

المدرا
 

 ػدد مدرة ػلً اإليماع الحزكًال

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.64 02.11 صفز

 دال

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

 ػدد المدرة ػلً التىجيت والتٌظين الحزكً

األرباع 

 األػلً
2 22.21 2.21 

7.21 02.21 7.22 

 2.21 02.21 2 األرباع األدًً

 سن لتٌىيغ الحزكًالمدرة ػلً التوييش وا

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.62 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

 سن المدرة ػلً سزػت االستجابت

األرباع 

 األػلً
2 02.11 2.11 

 7.64 02.11 صفز

 3.11 21.11 2 األرباع األدًً

 ػدد المدرة ػلً االتشاى

األرباع 

 األػلً
2 21.11 3.11 

 7.22 02.11 صفز

 2.11 02.11 2 األرباع األدًً

 0.46( = 1.12( الججولية عشج مدتػى داللة )Zفيسة )
 

( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعة ذات 3يتزح مغ ججول )
 القجرات السيارية، فى االختبارات "البجنية، (الشاشئيغ ذوى السدتػى السختفع)األرباع األعمى 

فى تمظ  (الشاشئيغ ذوى السدتػى السشخفس) التػافقية" وبيغ السجسػعة ذات األرباع األدنى
( السحدػبة أكبخ مغ Zاالختبارات ولرالح السجسػعة ذوى األرباع األعمى حيث أن فيع )

( مسا يذيخ إلى صجق تمظ االختبارات 0.05( الججولية عشج مدتػى الجاللة )Zفيسة )
 بيغ السجسػعات.وقجرتيا عمى التسييد 

 الثجبد:
، القجرات التػافقية" اسدتخجم الباحثدان ، السياريةلحداب ثبات االختبارات "البجنية 

( عذخة ناشئيغ مدغ مجتسدع 01شخيقة تصبيق االختبار وإعادة تصبيقو عمى عيشة قػاميا )



 

- 311 - 

 

 ( ثالثدة أيدام بديغ التصبيقديغ، ثدع2البحث ومغ خارج العيشة األصدمية بفدارق زمشدى مجتدو )
 ( يػضح ذلظ.2إيجاد معامل االرتباط بيغ التصبيقيغ األول والثانى والججول ) تع

 (2ججول )

 "البجنية، السيارية، تمعامالت االرتباط بيغ التصبيقيغ األول والثانى لالختبارا
 (01القجرات التػافقية " قيج البحث )ن = 

 الوتغيزاث واالختباراث
وحدة 

 المياص

هؼاهل  لثاًًالتطبيك ا التطبيك األول

 ع م ع م االرتباط

ث 
الوتغيزا

البدًيت
 

 1.32 0.72 2.31 1.24 2.71 سن هزوًت الجذع

 1.42 1.01 7.71 1.02 7.77 هتز المدرة الؼضليت للذراػيي

 1.42 7.44 03.21 7.22 03.41 سن المدرة الؼضليت للزجليي

 1.42 1.03 02.63 1.02 02.66 ثاًيت الجزي هتؼدد االتجاهاث

 1.34 1.26 6.72 1.20 6.02 ثاًيت م ػدو( 21السزػت )

هاريت
ث الو

الوتغيزا
 

 1.34 1.62 07.21 1.21 07.21 ػدد التوزيزة الصدريت

 1.42 1.62 07.46 1.67 07.32 ثاًيت الوحاورة

 1.43 1.22 02.07 1.62 02.16 ثاًيت الوحاورة الوٌتهيت بالتصىيب السلوً

 1.40 1.20 2.21 1.27 2.61 ػدد لتالتصىيب هي أسفل الس

 1.42 1.22 07.01 1.27 07.12 ثاًيت الدفاػيت حزكاث المدهييت

ىافميت
ث الت

المدرا
 

 

 1.46 0.02 02.71 0.71 02.01 ػدد المدرة ػلً اإليماع الحزكً

 1.31 1.24 2.71 1.20 2.21 ػدد المدرة ػلً التىجيت والتٌظين الحزكً

 1.47 2.42 03.21 2.21 02.61 سن التٌىيغ الحزكًالمدرة ػلً التوييش و

 1.42 1.01 0.36 1.14 0.32 سن المدرة ػلً سزػت االستجابت

 1.32 0.27 07.31 0.02 02.71 ػدد المدرة ػلً االتشاى

 1.242( = 1.12( ومدتػى داللة )3فيسة )ر( الججولية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:2يتزح مغ ججول )

ت االرتبددداط بددديغ درجدددات التصبيقددديغ األول والثدددانى لالختبدددارات تخاوحدددت معدددامال
( وىدى معدامالت 1.44:  1.22القجرات التػافقية" قيج البحث مدا بديغ ) السيارية، "البجنية،

 ارتباط دالة إحرائيًا مسا يذيخ إلى ثبات االختبارات.
 :(4 )مشفك املمرتحخ املصغشح أللعبةا ـ ج

لتصدددػيخ القدددجرات التػافقيدددة واألداء السيدددارى  إشدددتسل بخندددامج األلعددداب السردددغخة
تصددػيخ القدددجرات التػافقيدددة  بيدددجفلشاشددئى كدددخة الدددمة عمدددى مجسػعدددة األلعدداب السردددغخة 

الخسدة )القجرة عمى اإليقاع الحخكى، القجرة عمدى التػجيدة والتشطديع الحخكدى، القدجرة عمدى 
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القددجرة عمددى االتدددان  التسييددد والتشػيددع الحخكددى، القددجرة عمددى سددخعة اإلسددتجابة الحخكيددة،
الحخكددى( واألداء )التسخيددخة الرددجرية، السحدداورة، السحدداورة السشتييددة بالترددػيب الدددمسى، 

 الترػيب مغ أسفل الدمة، تحخكات القجميغ الجفاعية(.
 :الجحث ليذ املصغشح لعبةاأل هذف

سددددشة  07تحددددت  لشاشددددئى كددددخة الدددددمة واألداء السيددددارى  تشسيددددة القددددجرات التػافقيددددة
 م األلعاب السرغخة.باستخجا

 الجحث: ليذ املصغشح األلعبة وتصميم إختيبس أسس
 ق داخل الػحجة التجريبية الػاحجة.45عغ  السرغخةال يتجاوز زمغ األلعاب  (1

 بعج األحسال البجنية العالية، لحاجتيا لمتخكيد واإلنتباه. السرغخة ال تعصى األلعاب (0

 .خةالسرغ األلعاب في تشفيحيدتخجم التجريب الفتخى  (3

 مخاعاة خرائز السخحمة الدشية لعيشة البحث. (4

 مع السجتسع الحى وضعت مغ أجمو. السرغخة أن يتشاسب محتػى األلعاب (5

قجرات الالعبيغ وتخاعى الفخوق الفخدية بيغ أفدخاد عيشدة  السرغخة أن تدايخ األلعاب (6
 البحث.

مددددغ الدددديل إلدددى الرددددعب، ومدددغ السعمددددػم  السردددغخة مخاعددداة أن تتدددجرج األلعدددداب (7
 مسجيػل.ل

 .ئجلدامخاعاة التذكيل السشاسب مغ حيث الحجع والذجة وتجشب ضاىخة الحسل ا (8

 مػصػل لمخاحة السشاسبة.لكافية  الػحجةداخل  السرغخة األلعابأن تكػن فتخة الخاحة بيغ  (9

 مخاعاة الديادة السدتسخة والستجرجة فى الحسل. (12

 لدألداءرات، وبالشددبة مغ خدالل التكدخاالسرغخة  لأللعابيتع تحجيج الذجة والحجع  (11
 السيارى فتحجد مغ خالل الدمغ.

  :الجحث ليذ املصغشح لأللعبة الضمىن التخطيط
عمى العجيدج مدغ السخاجدع العخبيدة واألجشبيدة مثدل "أحسدج فداروق  انبعج اشالع الباحث
 Haverkamp & Roth( "7116) (، "ىافخكامدب وروت0( )7114ومحسػد حدديغ" )
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(، "كخُيجدددددخ 76( )7110) "(، "ميذدددددائيل وشػسدددددتخ27)Vary( "7117 )(، "فدددددارى 71)
أن تكػن مدجة تشفيدح  ( تسكغ مغ الػصػل إلى77) Kröger & Roth( "0444) وروت
 48ػحدجات الكميدة ، ليكػن عجد الوحجات تجريبية أسبػعياً  4، وبػاقع أسبػع 12األلعاب 

غ اإلحسداء والختدام زم، و دفيقة( 90زمغ الػحجة التجريبية )، عمى أن يكػن وحجة تجريبية
لألسدبػع  ىالددمغ األجسدال، ليردبح ق خدارج زمدغ الػحدجة التجريبيدة 30:  15يتخاوح مغ 

4 x 90 =360 360 أللعدداب السرددغخة الكمددىالدددمغ اإلجسددالي ل، دفيقددة x 12 = 
 دفيقة تع تقديسيا كالتالي: 4320
 1296% مغ الدمغ الكمى )30ألعاب مرغخة لتصػيخ القجرات التػافقية العامة  .1

 دفيقة(.
% مغ الدمغ الكمى 40ألعاب مرغخة لتصػيخ القجرات التػافقية الخاصة  .2

 دفيقة(. 1728)
 دفيقة(. 1296% مغ الدمغ الكمى )30ألعاب مرغخة لتصػيخ األداء السيارى  .3

ثع قام الباحثان بتػزيع زمغ األساسيات الثالثة الدابقة عمى السيارات الخاصة 
 (.5 بيا )مخفق

 الجحث تنفيز ىادخط : ساثعبا 
  االستطالعيخ الذساسخ ـ أ

 السػافدددق ددددبتال قدددام الباحثدددان بدددإجخاء الجراسدددة االسدددتصالعية وذلدددظ فدددى الفتدددخة مدددغ
 األلعداب السردغخة متعخف عمى مجى مشاسبةل م7/07/7104 السػافق األثشيغ حتى م21/00/7104

 العيشدددةمدددجى اسدددتيعاب األدوات السددددتخجمة و  كدددحا سدددالمةقيدددج البحدددث لعيشدددة البحدددث، و  ةالسقتخحددد
ومعخفة مجى مشاسبة حسل التدجريب لقدجرات العيشدة وقدج  األلعابجخبة بعس ت ،لالختبارات والتجريبات

أسددفخت الجراسددة االسددتصالعية عددغ تحجيددج وتقشدديغ التددجريبات السختمفددة السدددتخجمة فددى البخنددامج 
لمبحددث، وقددج أعتسددج  السقتددخح، كسددا أكددجت عمددى صددحة األدوات السدددتخجمة واالختبددارات ومالءمتيددا

 الباحثان عمى معجالت الشبس اآلتية لتقشيغ درجات الحسل.
 .فى الجفيقةنبزة  021:  071 * الحسل الستػسط مغ 
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 .نبزة فى الجفيقة 021:  021لى مغ * الحسل العا 
 .  نبزة فى الجفيقة 031األقرى فػق  * الحسل 

ــخ: الميبســبد - ة والزددابصة قددام الباحثددان لكددل مددغ السجسددػعتيغ التجخيبيددة  المجلي
 السػافدددق األثشددديغ بدددإجخاء القيددداس القبمدددى عمدددى عيشدددة البحدددث فدددى الفتدددخة مدددغ

التػافقيددة  فددى الستغيددخات م7104/ 00/07 السػافددق األربعدداء إلددى م4/07/7104
قيج البحث وقج راعى الباحثان تصبيق تمظ القياسات لجسيع أفدخاد عيشدة  والسيارية

 البحث بصخيقة مػحجة.
لسجسػعدة عمدى االسقتدخح  األلعداب السردغخة تدع تصبيدق بخندامج الربنبمح: تطجيك - ج

 الخسدددديذ حتددددىو  م7104/ 07/07 السػافددددق لخسدددديذا التجخيبيددددة اعتبددددار مددددغ
وحددجات تجريبيدة أسددبػعيا مددع  2بػاقددع  عبػ أسد 07ولسددجة  م7171/ 2/2 السػافدق

ء البدددجنى فددى الجدددد  األلعددداب السردددغخةمخاعدداة أن تددددتخجم السجسػعدددة التجخيبيددة 
وال سياريدة البجنيدة و يا السعتادة الوالسيارى، والسجسػعة الزابصة تدتخجم تجريبات

 .تدتخجم األلعاب السرغخة كجدء أساسى مغ التجريب
 : الجعذيخ الميبسبد ـ د

فى الستغيدخات التػافقيدة والسياريدة قيدج قام الباحثان بالقياس البعجى لعيشة البحث فى 
لكدل  م7171/ 4/2 السػافدق األثشديغ إلدى م7171/ 2/2 السػافدق بتالدد فى الفتدخة مدغالبحث 

 مغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة.
 : الجحث فً املستخذمخ اإلحصبئيخ املعبجلبد ـ هـ

 فى ضػء ىجف وفخوض البحث استخجم الباحث األساليب اإلحرائية التالية:
د الشددبة السئػيدة د اختبدار )ت( د الستػسط د الػسيط د االنحخاف السعيارى د معامل االلتػاء 

 معامل االرتباط د ندبة التحدغ أو التغيخ.
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 ومنبلشتهب: النتبئح عشض
 (2ججول )

 داللة الفخوق بيغ متػسصات القياسات القبمية والبعجية لمسجسػعة 
 (07التجخيبية فى الستغيخات قيج البحث )ن = 

 الوتغيزاث
وحدة 

 المياص
 م بؼدي م لبلً

الفزق بيي 

 لوتىسطاثا

هزبغ 

 االًحزافاث

 ليوت )ث(

 الوحسىبت

الداللت 

 اإلحصائيت

ًسبت 

 التحسي

ث 
المدرا

ىافميت
الت

 62.20 دال 00.02 0.23 2.71 2.11 3.71 ػدد المدرة ػلً اإليماع الحزكً 

 64.12 دال 01.22 1.33 7.41 2.01 2.71 ػدد المدرة ػلً التىجيت والتٌظين الحزكً

 21.31 دال 4.47 2.12 4.21 4.71 03.21 سن والتٌىيغ الحزكًالمدرة ػلً التوييش 

 23.47 دال 72.06 1.14 1.27 0.02 0.32 سن المدرة ػلً سزػت االستجابت

 26.64 دال 71.16 0.02 2.71 04.41 07.21 ػدد المدرة ػلً االتشاى

ث 
الوتغيددددددددددددزا

هاريت
الو

 

 23.22 لدا 03.21 0.76 2.21 71.11 07.61 ػدد التوزيزة الصدريت

 04.17 دال 01.30 1.61 7.12 01.23 07.32 ثاًيت الوحاورة

 02.62 دال 06.46 1.23 7.12 02.12 02.14 ثاًيت الوحاورة الوٌتهيت بالتصىيب

 33.34 دال 04.72 1.24 2.31 01.71 2.21 ػدد التصىيب هي أسفل السلت

 03.71 دال 06.62 1.22 0.36 01.77 07.13 ثاًيت تحزكاث المدهيي الدفاػيت

 0.246( = 1.12( ومدتػى داللة )00فيسة )ت( الججولية عشج درجة حخية )
 ( ما يمي:2يتزح مغ الججول الدابق )

وجػد فخوق دالة إحردائية بديغ القياسديغ القبمدي والبعدجى لمسجسػعدة التجخيبيدة 
حيدث بعدجى قيدج البحدث ولردالح القيداس الاألداء السيارى القجرات التػافقية و  فى متغيخات

أن جسيدددع فددديع )ت( السحددددػبة أكبدددخ مدددغ فيسدددة )ت( الججوليدددة عشدددج مددددتػى الجاللدددة 
(1.12). 

لتأثيخىدددا  قيدددج البحدددث ةالسقتخحددد لأللعددداب السردددغخة التحددددغ ويعددددو الباحثدددان ذلدددظ
شخيقددة التددجريب  ألن ة قيددج البحددثيددالقددجرات التػافقيددة والسيار نتددائج إختبددارات  عمددى اإليجددابى

واحددجة مددغ أىددع الصددخق التجريبيددة األكثددخ اسددتقصابا لمسددجربيغ  بددات السرددغخة باسددتخجام األلعدداب
 باسددتخجام أسدداليب تذددبو السشافدددةالتددجريب  ويددخى الباحثددان أن ،واألكثددخ تجاوبددا مددع الالعبدديغ

 الجساعيدةالخياضدات سخ نجاح العجيدج مدغ السدجربيغ فدي مجدال  أصبح ومذػق  وبذكل مبدط
، الردفات البجنيدةالقدجرات التػافقيدة،  في تصدػيخ الفائجتي نطخاً رياضة كخة الدمة خاصة و عامة 

سدددتخجم األلعددداب السردددغخة يدددػفخ الػقدددت والجيدددج فدددي العسميدددة فاوالسياريدددة والخصصيدددة معدددًا، 
لسدا يتسيدد  مدغ جيدو أخدخى  التجريبية مغ جية ويديج مغ نذاط وحيػية الالعبيغ نحػ التدجريب

 مددع مدداسددل الشفدددى والبددجنى الددحى يتذددابو تددػفخ الح فيددحه األلعدداب، ومشافدددة تذددػيقبددو مددغ 
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 أثشداء األداء مكدخةل يافاعمية ىحه الصخيقدة اسدتخجام مغ جيد ا يسميحجث في السشافدة الفعمية، و 
ال فددد ومذدددػقاً  خاصدداً شابعدددا نػعيدددا  لػحدددجة التجريبيددةوا لمتدددجريبات ىيسدددشح الحسدددل التددجريب مسددا

تبدارات القدجرات التػافقيدة والسياريدة نتائج إخلحلظ حجث تحدغ فى  يتدخب السمل أثشاء التجريب
 & Ehab Mostafa"إييداب مردصفى ومحسدػد حدديغ  ىدحا الردجد ىف يحكخ، و قيج البحث

Mahmoud Houssain( "7100،) شدددددتايشييفخ"Steinhoefer " (7112) ، روت"
يتحدددغ بتحدددغ  السيددارى ( أن مدددتػى األداء 0444" )Willimezik  &Roth وفيمستددديظ

 (7: 77) قدجرات التػافقيدةالتصدػر  يتشاسدب شخديدًا مدع مددتػى ة الخاصة ألندو القجرات التػافقي
(22  :00( )26  :071.) 

"عرددام عبددج  Ahmed & Mahmoud( "7106،)محسددػد أحسددج و ذدديخ "وي
فدى تخكيدب الحخكدة الكميدة كبيدخ  تدديع وبذدكل أن القجرات التػافقية إلى( 7112الخالق" )

ىددحه  فعشددجما يتددػافخ لددجى الشاشددئ قددجر كبيددخ مددغ مددغ الحخكددات الجدئيددة برددػرة متشاسددقة،
، تحقيق أعمى مدتػى لمتػافدق الحخكدى العدام السصمدػب لدألداء الحخكدى مغ سكغتيالقجرات 
لدحا يجدب البدجء بتدجريب ىدحه القدجرات  ،بذكل جيدج الحخكية األساسية انجاز السياراتفيتع 

لمسبتدجئيغ فقدط بددل فدي سدغ مبكدخ واالسددتسخار فدى تحدديشيا وتصػيخىددا فيدى ليددت ميسددو 
 (.034:  3( )01: 02لالعبيغ الستقجميغ لمػصػل لإلبجاع الحخكى في األداء )

ىدانى الدجيب (، "7114" )أحسدج فداروق ومحسدػد حدديغ" ويتفق ذلدظ مدع مدا ذكدخه
تذدتسل عمدى  أن القجرات التػافقية عمى (0442أبػ العال دمحم" )(، "7112" )ومحسػد حديغ

التػجيددة والتشطدديع الحخكددى،  تقددجيخ وضددبط الػضددع، ط الحخكددى،)الددخبمجسػعددة مددغ القددجرات 
السخكبددة  التسييددد والتشػيددع الحخكددى، اإليقدداع الحخكددى، سددخعة اإلسددتجابة الحخكيددة، اإلتدددان(

، وتتشاسدب شخديدًا مدع ال تطيدخ بذدكل مشفردل أثشداء األداء بدل تطيدخ فدى شدكل مخكدب التى
ن تشسيتيدا تدختبط أيزدا بتصدػيخ فدإمعقدج يبيدا ، ونطدخًا ألن بشائيدا وتخكالمياقدة البجنيدة مدتػى 

 (.722:  0) (06: 02( )02: 7) مختمف الرفات البجنية والسيارية التى تختبط بيا
ىا بذكل يتشاسب واختيار  األلعاب السرغخة قيج البحث، الباحثان أن تقشيغويخى 

ػيخ القجرات األثخ فى تص بال  كان لووالسقجرة البجنية والسيارية لمشاشئيغ عيشة البحث 
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(، 7171"فاشسو سميسان" ) ومدتػى األداء االسيارى، وىحا ما أشار إليوالتػافقية 
ضخورة  مغZak & Doda( "7112 )ودودا "زاك  (،7102"محسػد حديغ وآخخون" )

سغ مبكخ وخاصة في السخحمة العسخية التجريب عمى القجرات التػافقية وبذكل خاص فى 
 ل وبذكل كبيخ الخبخة الخاصة لمشاشئيغ والتى تسيدىع( سشة ألنيا تذك07:  01) مغ

تحدغ مدتػى األداء السيارى والخصصى  ألنفى السخاحل العسخية القادمة  عغ غيخىع
 (.27:  22) (02: 07( )61: 6) القجرات ىحه عمى تصػيخ وبذكل كبيخ يعتسج

 (6ججول )
 ػعة داللة الفخوق بيغ متػسصات القياسات القبمية والبعجية لمسجس

 (07الزابصة فى الستغيخات قيج البحث )ن = 
 الوتغيزاث

وحدة 

 المياص
 م بؼدي م لبلً

الفزق بيي 

 الوتىسطاث

هزبغ 

 االًحزافاث

 ليوت )ث(

 الوحسىبت

الداللت 

 اإلحصائيت

ًسبت 

 التحسي

ىافميت
ث الت

المدرا
 

 2.02 غيز دال 0.20 0.22 1.61 2.31 3.21 ػدد المدرة ػلً اإليماع الحزكً

مدرة ػلً التىجيت والتٌظين ال

 الحزكً
 21.40 دال 02.21 1.27 0.31 6.71 2.21 ػدد

المدرة ػلً التوييش والتٌىيغ 

 الحزكً
 6.37 غيز دال 0.22 7.37 0.71 06.21 02.61 سن

 77.06 دال 2.22 1.03 1.20 0.22 0.32 سن المدرة ػلً سزػت االستجابت

 2.27 غيز دال 0.22 0.32 0.11 02.21 02.21 ػدد المدرة ػلً االتشاى

 74.47 دال 01.24 0.02 2.31 06.21 07.21 ػدد التوزيزة الصدريت

 6.62 دال 2.32 1.22 1.30 07.02 07.46 ثاًيت الوحاورة

الوحاورة الوٌتهيت 

 بالتصىيب السلوً
 2.72 دال 01.22 1.21 0.17 02.13 02.01 ثاًيت

 23.61 دال 6.22 0.12 7.71 2.41 2.21 ػدد التصىيب هي أسفل السلت

 2.21 دال 3.27 1.20 1.37 00.72 07.12 ثاًيت حزكاث المدهيي

 0.246( = 1.12( ومدتػى داللة )00فيسة )ت( الججولية عشج درجة حخية )
 ( ما يمي:6يتزح مغ الججول الدابق )

 وجػد فخوق دالدة إحردائية بديغ القياسديغ القبمدي والبعدجى لمسجسػعدة الزدابصة فدى
حيدث أن جسيدع فديع )ت( السحددػبة أكبدخ مدغ الستغيخات قيج البحدث ولردالح القيداس البعدجى 
 اإليقدداععمددى  تغيددخات "القددجرةمفيسددا عددجا ( 1.12فيسددة )ت( الججوليددة عشددج مدددتػى الجاللددة )

حيددث أن فدديع " فيددى غيددخ دالددة إحرددائيا الحخكددى دن التددالحخكددى، ا والتشػيددع ، التسييدددالحخكددى
 .(1.12مغ فيسة )ت( الججولية عشج مدتػى الجاللة ))ت( السحدػبة أقل 
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التشطديع الحخكدى،  القجرة عمىمتغيخات " في نتائج اختباراتويعدو الباحثان التقجم 
مبخنامج الستبع مغ قبدل مدجرب ل" والستغيخات السيارية قيج البحث الحخكية سخعة االستجابة

بجنيدددة ال" التدددجريبات لعددداباأل  مدددغ مجسػعدددة عمدددى اشدددتسل لدددحىوا السجسػعدددة الزدددابصة
إلدددى االرتفددداع فدددى مددددتػى بعدددس القدددجرات التػافقيدددة  تأدالتدددى خصصيدددة" السياريدددة و الو 

نتيجة لتكخار ىحه التجريبات واأللعاب حجث تحدغ فى بعدس القدجرات  والستغيخات السيارية
التػافقيددة والستغيددخات السياريددة قيددج البحددث، وىددحا مددا أشددار إليددو "أحسددج فدداروق ومحسددػد 

 عدى إلددىيددتكددخار التددجريب والسسارسددة  أن إلددى (0442"دمحم عددالوى" )(، 7114)حددديغ" 
 (.226:  01) (06: 7) السيارى التغييخ فى األداء 

 نتيجددة ،كسددا يعدددو الباحثددان أيزددا ىددحا التقددجم لكفائددة أفددخاد السجسػعددة الزددابصة
ع عمددى ، وقددجرتيالالعبدديغ التشددافذ بدديغ إنتطاميددا واسددتسخاريتيا فددى التددجريب ووجددػد روح

 أفزددل أداء بددجنى وميددارى  تقددجيع تيع، ومحدداوليسارسددػنياإدراك متصمبددات التددجريبات التددى 
 بعددس القددجرات التػافقيددة تصددػركددان لددو أثددخ كبيددخ فددى  نتيجددة تذددجيع السددجرب ليددع مسددا

 .ومدتػى األداء السيارى لمسيارات قيج البحث
 السدتعمعك و عشدجما يدجر ( أند7113فى ىحا الرجد "بددسات شدسذ الدجيغ" )وتحكخ 

يددتصيع أن يدعدى  إدراكدا كدامالمتصمبات السيارات )بجنية، فشية، تػافقيدة( التدى يقدػم بيدا 
فددي شدددكل  ىامدداً  يمعدددب دوراً  الحخكددى الترددػرىددحه السيددارات بذددكل صدددحيح، وذلددظ ألن 

 (.77:  2)ومدتػى األداء السيارى 
 السدجربة فدي أن قدجر  (7112) "عمى البيظ، عساد الدجيغ أبدػ زيدج"ويتفق ذلظ مع 

السخحمدة مع شاسب تتقجيع مجسػعة مغ التجريبات الستجرجة مغ الديل إلى الرعب ت عمى
ويعدددو الباحثددان عددجم  (011: 4) يددديع فددي تصددػر السدددتػى السيددارى لالعبدديغ الدددشية

اإلتدددان، القددجرة اإليقاعيددة، التسييددد )القددجرات التػافقيددة وجددػد تحدددغ فددي مدددتػى بعددس 
خفع مددتػى ل رات إلى نػع خاص مغ التجريبات الشػعية الخاصة( لحاجة ىحه القجالحخكى
 .لمسجسػعة الزابصة وىحا ما لع يتزسشو البخنامج الستبع راتىحه القج
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 (2ججول )
 داللة الفخوق اإلحرائية بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية فى 

 (72)ن =  قيج البحث القياسات البعجى لمستغيخات

 الستغيخات
وحجة 
 القياس

 السجسػعة التجخيبية
 ( 07) ن = 

 السجسػعة الزابصة
 ( 07) ن = 

فيسة 
)ت( 
 السحدػبة

الجاللة 
 اإلحرائية

الفخوق فى 
ندب 
 ع م ع م التحدغ

القجرات التػافقية
 

 56.27 دال 3.24 0.21 2.31 0.12 2.11 عجد القجرة عمى اإليقاع الحخكى

 73.02 دال 7.62 1.62 6.71 1.33 2.01 عجد القجرة عمى التػجية والتشطيع الحخكى

 22.43 دال 4.02 7.10 06.21 0.23 4.71 سع القجرة عمى التسييد والتشػيع الحخكى

 06.26 دال 2.42 1.04 0.22 1.06 0.02 سع القجرة عمى سخعة االستجابة

 24.02 دال 3.23 0.24 02.21 0.27 04.41 عجد القجرة عمى االتدان

االختبارات السياري
 ة

 73.30 دال 2.22 0.72 06.21 0.62 71.11 عجد التسخيخة الرجرية

 07.22 دال 2.22 1.62 07.02 1.20 01.23 ثانية السحاورة

السحاورة السشتيية بالترػيب 
 3.24 دال 2.74 1.64 02.13 1.27 02.12 ثانية الدمسى

 21.74 دال 2.72 0.71 2.41 0.72 01.71 عجد الترػيب مغ أسفل الدمة

 01.41 دال 2.12 1.26 00.72 1.20 01.77 ثانية حخكات القجميغت

 0.202( = 1.12( ومدتػى داللة )77فيسة )ت( الججولية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:2يتزح مغ الججول )

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتى البحث الزدابصة والتجخيبيدة فدى 
التجخيبيدة حيدث أن جسيدع فديع )ت( السحددػبة  الستغيخات قيدج البحدث ولردالح السجسػعدة

 (.1.12أكبخ مغ فيسة )ت( الججولية عشج مدتػى الجاللة )
لأللعداب السردغخة السقتخحدة التدى إشدتسمت  متدأثيخ االيجدابىلويعدو الباحثان ذلظ 

الخاصددة  مػجددو لتشسيددة القددجرات التػافقيددةعمددى مجسػعددة متسيدددة مددغ األلعدداب السرددغخة 
تشدػع  بيداأن يكدػن إختيارىع ليدحه األلعداب عشج  راعا الباحثانكسا أن  ،بخياضة كخة الدمة

، مسا كدان لدو بدال  األثدخ فدي يجف إلى تشسية أكثخ مغ قجرة تػافقية فى نفذ الػقتتوأن 
 تحدغ نتائج اختبارات القجرات التػافقية والسيارية قيج البحث. 
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عبددج الخددالق" "عرددام (، 7104يتفددق ذلددظ مددع مددا أشددار إليددو "مددجحت صددالح" )و 
: 00) ( أن القجرات التػافقية ال تطيخ كقجرات مشفخدة إنسا تختبط مع بعزديا الدبعس7112)

( وىددحا لددع يتددػافخ لددجى ناشددئى السجسػعددة الزددابصة والتددى اعتسددجت عمددى 020:  3) (011
 .ولع تدتخجم األلعاب السرغخة التجريبات البجنية العامة

األلعدداب  سيددارات األساسددية قيددج البحددث إلددىكسددا يعدددو الباحثددان تحدددغ مدددتػى أداء ال
السرددغخة التددى شددػرت مدددتػى القددجرات التػافقيددة وبالتددالي حددجث التحدددغ فددي مدددتػى األداء 

 Andreas"أندجرياس كػسديل  لمسيارات األساسدية قيدج البحدث، ويتفدق ذلدظ مدع مدا أشدار إليدو 

Kosel( "7110 أن اإلتقدددان فدددى السيدددارات الحخكيدددة لدددع يتحقدددق إال مدددغ ) خدددالل تشسيدددة شددداممة
لمقدددجرات التػافقيدددة البجنيدددة والسياريدددة ألن مددددتػى األداء السيدددارى يتحددددغ بتحددددغ القدددجرات 
التػافقيددة كسددا يددخى الباحثددان أن ارتفدداع ندددبة التحدددغ فددى السجسػعددة التجخيبيددة فددى السدددتػى 
سشيا البددجنى والسيددارى نطددخا لتزدددسغ البخنددامج عمددى تددجريبات تػافقيدددة بجنيددة ومياريددة لددع يتزددد

 (.22:  03بخنامج السجسػعة الزابصة )
( عمدى أن ىشداك عالقدة 7112" ) Agnienszkaويتفق ذلظ مع ما ذكختدو " اجشيددكا 

تبادلية بديغ القدجرات التػافقيدة وحرديمة الالعدب مدغ السيدارات الخياضدية والقدجرات البجنيدة فتعتبدخ 
ه القددجرات لددجى الالعبدديغ عمددى القددجرات التػافقيددة أساسددا الكتددداب القددجرات البجنيددة وتددػافخ ىددح

الشحػ الرحيح يداعج عمدى حددغ التفكيدخ وسديػلة التدجريب عمدى السيدارات السختمفدة تصػيخىدا، 
الحخكيددة بصخيقددة أسددخع وأقرددخ فاعميددة ال بددج لددو مددغ تحددديغ  تولتكددػن عسميددة تددجريب السيددارا

 (.00:  06سختمفة )القجرات التػافقية حيث أنيا تذكل متغيخا ىاما ألداء السيارات الحخكية ال
( أن لتددجريبات القددجرات التػافقيددة أىسيددة 7112" ) Günterجيددػنتخكسددا يددخى "

كبيددخة فددى لعبددة كددخة الدددمة نطددخًا لستصمبددات المعبددة الفشيددة والتػافقيددة العاليددة حيددث يددعدى 
اليجػميددة والجفاعيددة فددى حيددد ضدديق مددغ السمعددب وتحددت ضددغػط كثيددخة  تالالعدب السيددارا

نى، السشافدددة" وىددحا يعشددى أنددو كمسددا زاد مدددتػى الالعددب فددى القددجرات "الدددمغ، الحسددل البددج
التػافقيدة كمسددا زاد مددتػاه البددجنى والسيددارى والخصصدى والددحى يددعثخ عمدى اتخدداذه لمقددخارات 
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داخدل السمعددب ألن زمدغ اليجسددة فددى لعبدة كددخة الددمة قردديخ جددجًا بالشددبة لبدداقى األلعدداب 
 رسيع البخنامج وما يحتػيو مغ تجريبات.( وىحا ما اتبعو الباحثان عشج ت03: 72)

 : االستخالصبد
في حجود مذكمة البحث وأىسيتو وفى ضػء ىجفو وفخوضو وشبيعدة العيشدة وفدى 

التػصدل إلدى  مدغ سكدغ الباحثدانتإشار السعالجات اإلحرائية وتفدديخ الشتدائج ومشاقذدتيا 
 االستشتاجات اآلتية:

إلدى  تأدالسجسػعدة التجخيبيدة  األلعاب السرغخة قيج البحدث التدى اسدتخجمت مدع .1
)التػجيدة والتشطدديع  متغيدخات القدجرات التػافقيدةجسيدع نتدائج اختبدارات تحددغ فدي 

الحخكى، التسييد والتشػيدع الحخكدى، اإليقداع الحخكدى، سدخعة اإلسدتجابة الحخكيدة، 
حيددث تخاوحددت ندددب  سددشة 10تحددت  قيددج البحددث لشاشددئى كددخة الدددمة اإلتدددان( 

 %(.69.25% : 38.90التحدغ ما بيغ )

فددي نتددائج اختبددارات البخنددامج الستبددع مددع السجسػعددة الزددابصة أدى إلددى تحدددغ  .0
التػجيددة والتشطدديع الحخكددى، سددخعة مددغ متغيددخات القددجرات التػافقيددة  فقددط إثشدديغ

تخاوحدت نددب و  سشة 10تحت  قيج البحث لشاشئى كخة الدمة اإلستجابة الحخكية(
 %(.42.91% : 00.16ما بيغ )في ىحيغ الستغيخيغ  التحدغ

األلعاب السرغخة قيج البحدث التدى اسدتخجمت مدع السجسػعدة التجخيبيدة أدت إلدى  .3
التسخيددددخة تحددددغ فددددي نتددددائج اختبدددارات جسيددددع متغيددددخات اإلختبدددارات السياريددددة )

التردػيب مدغ أسدفل ، السحاورة السشتيية بالترػيب الدمسى، السحاورة، الرجرية
سدشة  10بحث لشاشئى كخة الددمة تحدت ( قيج التحخكات القجميغ الجفاعية، الدمة

 %(.88.89% : 15.63حيث تخاوحت ندب التحدغ ما بيغ )

البخنددامج الستبددع مددع السجسػعددة الزددابصة أدى إلددى تحدددغ فددي نتددائج اختبددارات  .4
الستغيخات السيارية )التسخيدخة الردجرية، السحداورة، السحداورة السشتييدة بالتردػيب 

كددات القددجميغ الجفاعيددة( قيددج البحددث الدددمسى، الترددػيب مددغ أسددفل الدددمة، تحخ 
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سدشة وتخاوحدت نددب التحددغ فدي ىدحيغ الستغيدخيغ  10لشاشئى كخة الدمة تحدت 
 %(.38662% : 6667ما بيغ )

األلعاب السرغخة قيج البحدث التدى اسدتخجمت مدع السجسػعدة التجخيبيدة أدت إلدى  .5
لتشطدديع )التػجيدة واتحددغ فدي نتدائج اختبدارات جسيدع متغيدخات القدجرات التػافقيدة 

الحخكى، التسييد والتشػيدع الحخكدى، اإليقداع الحخكدى، سدخعة اإلسدتجابة الحخكيدة، 
قيج البحث لشاشئى كدخة الددمة أكثدخ مدغ البخندامج الستبدع مدع السجسػعدة  اإلتدان(

% : 16676الزدددابصة حيدددث تخاوحدددت الفدددخوق فدددي نددددبة التحددددغ مدددا بددديغ )
 %( ولرالح السجسػعة التجخيبية. 56607

سرغخة قيدج البحدث التدى اسدتخجمت مدع السجسػعدة التجخيبيدة أدت إلدى األلعاب ال .6
تحدددددغ فددددي نتددددائج اختبددددارات جسيددددع متغيددددخات اإلختبددددارات السياريددددة )التسخيددددخة 
الرجرية، السحاورة، السحاورة السشتيية بالترػيب الددمسى، التردػيب مدغ أسدفل 

ثددخ مددغ لشاشددئى كددخة الدددمة أك الدددمة، تحخكددات القددجميغ الجفاعيددة( قيددج البحددث
البخندددامج الستبدددع مدددع السجسػعدددة الزدددابصة حيدددث تخاوحدددت الفدددخوق فدددي نددددبة 

   %( ولرالح السجسػعة التجخيبية.52.09% : 8.39التحدغ ما بيغ )

 : التىصيبد
في إشار ىدجف ومجتسدع البحدث والعيشدة السختدارة وفدى ضدػء اسدتشتاجات البحدث يقدجم الباحثدان 

 التػصيات اآلتية:
 والشاشئات. لمشاشئيغ السيارى قيج البحث لتصػيخ األداء  خةاأللعاب السرغاستخجام  .1

 عمى فئات عسخية أخخى.قيج البحث  األلعاب السرغخةاستخجام  .0

 .والشاشئات لتصػيخ األداء الخصصى اليجػمى لمشاشئيغ ألعاب مرغخةترسيع  .3

 إدراج األلعاب السرغخة كجدء رئيدى مغ مكػنات الػحجة التجريبية لمشاشئيغ. .4

لسدددا ليدددا مدددغ دور ميدددع فدددى تكدددػيغ باأللعمدددب السردددغخة ييدددتع السدددجربيغ ضدددخورة أن  .5
 .وخاصة الشاشئيغ العبي كخة الدمة)بجنى، مياى، خصصى( ل مخدون حخكي
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 املشاخع لبئمخ
 العشثيخ: ثبلغخ مشاخع أوالا:

: التجريب الخياضى واألسذ الفديػلػجية، دار الفكدخ (0442) أبػ العال أحسج عبج الفتاح .0
 اىخة.العخبى، الق

تأثيخ بخنامج تجريبى مقتخح لمقجرات (: 7114أحسج فاروق خمف ومحسػد حديغ محسػد ) .7
التػافقية عمى مددتػى أداء بعدس السيدارات األساسدية لمشاشدئيغ فدي كدخة الددمة، 

 جامعة السشيا. ،كمية التخبية الخياضية عجد يشايخ،مجمة عمػم الخياضة، 

جريبى لتصددػيخ بعددس القددجرات التػافقيددة : تددأثيخ بخنددامج تدد(7113) بدددسات شددسذ الددجيغ .2
الخاصددة عمددى مدددتػى أداء العددب الكاتددا فددى رياضددة الكاراتيددو، السددعتسخ الددجولى 

جامعددة  كميددة التخبيددة الخياضددية، ،، فبخايددخلتصددػيخ البحددث العمسددى" آفدداق ججيددجة"
 ششصا.

 تعمددع فددي أىسيتيدداو  الرددغيخة(: األلعدداب 7102رافددج ميددجى قددجورى وسدديا عبدداس عبددػد ) .2
 .ديالى جامعة الخياضة، وعمػم البجنية التخبية كمية األساسية، الحخكية شكالاأل

 ألشفدال تػافقيدة حخكيدة ألعداب مشطػمدة(: 7100) محسدػد حدديغ محسػد سعيج، دمحم رانيا .2
 لمتخبيددة العمسيدة السجمدة والسزدسار، السيدجان لسددابقات كأسداس السجرسدة قبدل مدا

 .لمبشيغ ضيةالخيا التخبية كمية والخياضية، البجنية

 (: تدأثيخ مشطػمدة حخكيدة ىخميدة عمدى األداء الفشدي7171فاشسة سميسان إبخاكيع الدديج ) .6
لالعبي كخة الدمة، رسالة ماجدتيخ، غيخ مشذػرة، كمية التخبيدة الخياضدية لمبشدات 

 بالجديخة، جامعة حمػان.

(: كددخة الدددمة 7102عددادل رمزددان بخيددتد محسددػد حددديغ محسددػد وأحسددج خميفددة حدددغ ) .2
 شطخية والتصبيق، مخكد الكتاب الحجيث، القاىخة.ال

، مشذددأة 07د تصبيقددات(، ط )نطخيددات(: التددجريب الخياضددي 7112عرددام عبددج الخددالق ) .3
 .اإلسكشجريةالسعارف، 

 األلعداب فدى الخياضدي السدجرب(: 7112) زيدج أبدػ عبداس الدجيغ عساد البيظ، فيسي عمى .4
 .اإلسكشجرية السعارف، مشذاة الجساعية،



 

- 311 - 

 

، 2: اختبدددارات األداء الحخكدددي، ط(0442) عدددالوى، دمحم نردددخ الدددجيغ رضدددػان دمحم حددددغ .01
 القاىخة، دار الفكخ العخبي.

(: اسددتخاتيجيات التددجريب الخياضددى لمشاشددئيغ، مخكددد الكتدداب 7104مددجحت صددالح سدديج ) .00
 لمشذخ، القاىخة.

 بعددس تصددػيخ عمددى السرددغخة الخصصيددة األلعدداب تددأثيخ(: "7102) محسددػد حددديغ محسددػد .07
 كميدددة الخياضدددة عمدددػم مجمدددة الددددمة، كدددخة لشاشدددئي اليجػميدددة الخصصيدددة اتاألداء
 .حمػان جامعة يػنية، بالجديخة، لمبشات الخياضية التخبية

"تددأثيخ مشطػمددة حخكيددة ىخميددة مقتخحددو عمددى ( 7101دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ) .02
داء الخصصى لشاشئى كخة الدمة"، مجمة عمػم الخياضة، كمية التخبية الخياضدية، األ

 جامعة السشيا، يػنيػ.

تشسيدددة القدددجرات التػافقيدددة (: 7112ىددانى عبدددج العديدددد الددجيب ومحسدددػد حدددديغ محسددػد ) .02
لتصددػيخ بعددس السيددارات األساسيدددة لشاشددئى كددخة الدددمة"، السجمددة العمسيددة لمتخبيددة 

 كمية التخبية الخياضية لمبشات، جامعة الدقازيق. ،ديدسبخعجد  الخياضية والبجنية،
 (: السخشج في األلعاب الرغيخة، دار الػفاء لمشذخ.7107وديع ياسيغ التكخيتي ) .02

:  األخنجيخ: ثبللغخ مشاخع ثبنيبا
16. Agnienszka Gadach: connection between particular 

coordination motor abilities and game efficiency of 

young female Hand Ball player, team games in physical 

Education and sport, Poland, 2005, http: // trocek. net / 

konferencja 050 spis wprowadzchie. pdf. 

17. Ahmed Abdel Moneim Elseuofy & Mahmoud Houssain 

Mahmoud (2016): The effect of Dynamics Balance 

Exercises on some Kinematics Variables and Jump Shoot 

Accuracy for Young Basketball Players", 7th 

International Scientific Conference, January, in 

International Journal of Sport Science & Art (IJSSA), 

Faculty of physical Education for Girls in Gezira, 

Helwan University - Egypt. 

18. Andreas Kosel (2001): Schulung der Bewegungskoordination, 

Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 



 

- 311 - 

 

19. Atli, H, Köklü, Y, Alemdaroğlu, U, and Koçak, FU. (2013) A 

comparison of heart rate response and frequencies of 

technical actions between half-court and full-court 3-a-

side games in female high school basketball players. J 

Strength Cond Res 27: 352-6.  

20. Delextrat A, Martinez A. (2014): Small-sided game training 

improves aerobic capacity and technical skills in 

basketball players, International Journal of Sports 

Medicine; 35(05): 385-391.  

21. Deutsche Basketball Bund (DBB) (2013): Basketball, 

Rahmentrainingskonzeption für Kinder und Jugendliche 

im Leistungssport. 

22. Ehab Mustafa Kamel & Mahmoud Houssain Mahmoud 

(2011): Coordination Abilities as a Defining Element in 

Raising the Physical and Skill Performance Level of 

Basketball Female Juniors (A Factorial Study) - World 

Journal of Sport Sciences, Vol. 4 – No. 4. 

23. Günter Glassuer (2003): Koordinationstraining im Basketball, 

Von Ressourcen ueber Anforderungen zu kompetenzen, 

Dissertation, Verlag Dr. Kovač, Hamburg. 

24. Halouani J., Chtourou H, Gabbett T, Chaouachi A, Chamari 

K. (2014): Small-sided games in team sports training, 

The Journal of Strength and Conditioning Research, 28 

(12), 3594-3618. 

25. Harpreet Singh & Ashwani Saini (2017): Relationship of 

coordinative ability with the skills of basketball, 

International Journal of Yoga, Physiotherapy and 

Physical Education, Volume 2; Issue 3; May; pp 56-59. 

26. Haverkamp, N. & Roth, K. (2006). Untersuchungen zur 

Familienähnlichkeitsstruktur der Sportspiele 

Unveröffentlichter Projektbericht. Bielefeld/Heidelberg: 

ISSW. 

27. Jürgen Weineck & Helmot Haas (2009): Optimales 

Basketballtraining, Das Konditionstraining des 

Basketballspiel. Spitta Verlag, Balingen. 

28. Kröger Ch., Roth K. (1999): Ballschule Ein ABC für 

Spielanfänger, Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 



 

- 311 - 

 

29. Lother Bösing, Christina Bauer, Hubert Remmert; Andreas 

Lau (2012): Handbuch Basketball - Technik - Taktik – 

Training,  Meyer & Meyer Verlag, Deutschland. 

30. Mahmoud Houssain Mahmoud (2006): Jugendbasketball; 

Untersuchung zur Trainierbarkeit der Beinarbeit und 

zur Bedeutung der Koordinative Faehigkeit, Verlag Dr. 

Kovač, Hamburg. 

31. Markus J. Klusemann, David B. Pyne, Carl Foster & Eric J. 

Drinkwater (2012): Optimising technical skills and 

physical loading in small-sided basketball games, Journal 

of Sports Sciences, October; 30(14): 1463–1471. 

32. Memmert, D. (2014) (B): Tactical Creativity in Team Sports, 

Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 

3, No. 1, pp. 13-18. 

33. Michabel Schrittwiesser, Egon Theiner (2004): Basketball, 

alles ueber Technik, Taktik, Training, BLV, 

Verlagsgesellschaft, München. 

34. Memmert, D. (2014) (A): Teaching Tactical Creativity in 

Team and Racket Sports: Research and Practice. 

Abingdon: Routledge.  

35. Nieldlish Dieter (2013): 100 Taktik Drills in Basketball, 3 Auf. 

Verlg Hofmann, Schorndorf. 

36. Roth K., Williamezik K. (1999): Bewegungswissenschaft, 

Rowohlt, Reinbek. 

37. Steinhöfer D. (2003): Das Athletik Trainings Theorie und 

Praxis zu Kondition, Koordination und 

Trainingssteuerung im Sportspiel, Philippike 

Sportverleg, Muenster. 

38. Sergio Martínez, Javier García; Sergio José (2015): Incidence 

of type of game mode in player participation in mini-

Basketball, Revista de Psicología del Deporte. 2014, Vol 

24, Suppl 1, pp. 65-68. 

39. Trevor Mc lean (2016): 22 Small sided Drills and Game for 

Basketball, USA. 

http://www.assistassen.nl/downloads/tc/6%2022-Small-

Sided-Drills-and-Games-BFC.pdf 

40. Vary, P. (2002): 1006 Spiel- und Übungsformen im Basketball, 

7 Aufl., Karl Hofmann, Schorndorf. 



 

- 311 - 

 

41. Vilar, Luis, Esteves, Pedro T., Travassos, Bruno, Passos, 

Pedro, Lagobenas, Carlos and Davids, Keith (2014): 

Varying numbers of players in small Sided soccer games 

modifies action opportunities during training, 

International Journal of Sports Science and Coaching, 9 

(5), 1007-1018. 

42. Wein H., Schreiner P. (2010): Developing Game Intelligence in 

soccer, spring city, Germany. 

43. Williams Mark (2013): Science and Soccer, Developing Elite 

Performmers, 3 ed, Routledge, London, and New York. 

44. Zak, St, Duda H (2003): Level of coordination Ability but 

efficiency of game of young football players.  http: // 

www. awf. krakow. pl / jedn / gryzesps. pdf. 

 يخالذول املعلىمبد شجكخ ثبلثب
45. http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_psychology (Robert 

Gagne)  

46. http://www.edu.gov.sa/portal/blog.php?u=151&cmd=article&id=7

8 

47. http://www.assistassen.nl/downloads/tc/6%2022-Small-Sided-

Drills-and-Games-BFC.pdf 

 

 

 

 

 

 

  
 


