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 علً العصثيح اللغىيح الربجمح منارج ظىء يف تذريثي ترناهح تأثري
 الشيش سالذ لناشئ املركة اهلدىم ههاراخ تعط أداء هستىي 

 العسم أتى حموىد هاخذج ا.م.د/*        
 

  : الثحث وهشكلح هقذهح : أوال
سة ليذ بعسمية عذػائية ولكشيا عسمية مجرو  بجنيالشذاط لم الخياضيالتجريب  إن    

متقغ  تيجف  تخبػي  إشار فيمجروسة  أسذومخصصة تخصيصا سميسا تعتسج عمى 
قادر ية والخصصية والشفدية ليكػن البلعبيغ البجنية والسيار  ترفع كفاءة وقجرا إلى
  . أفزلمدتػى  إلىاقترادية وصػال  بصخيقة بالسصمػ بحل الجيج  ىعم
 عبذِ" أحًذ باس" و " دمحمع انذٍَ عًاد " وانبُك" فهًٍ عهٍ" مغ كبل ويذيخ   

 معب دورا  ت الحجيثة لمشاشئيغ ةالتجريبي البخامجان الػقػف عمى  (  12)(و9002)
 الخياضات في لسياري ا األداء بسدتػى ء اقاالرت شخدي عمىا تأثيخ ويكػن لي ىاما  

 لتحسل إعجاده وتييئتو ضخوف عمىالشاشئيغ  مدتػى تقجم  يعتسج كسا  السختمفة
 يكػن  الستغيخة بحيث المعب لسػاقف السراحبة والشفدية والبجنية يةالعقم األعباء

 . السثالية إلى يكػن  أقخب ما الخياضي أداءه
و " حسجي احسج  ( 13( )م2009") زيتػن  الحسيج عبج كسال"كبل مغ  ػضحوي   

 حث في تداعجالحجيثة   شخق التجريب مػاكبة أن (00 ) م ( 2009" )  عمى
 التعميسية لمسذكبلت مبتكخة حمػل إيجاد ومحاولة ، فعالة عمياوج الستجربيغ قجرات

 االستقبللي إلى الدمبي التمقيشي والتجريب التعميع مخحمة مغ واالنتقال والتجريبية
 ىػ ما كل واستخجام بسدتػى الخياضات السختمفة بالشيػض ذلظ ويداعج اإليجابي

 لبلرتقاء مسكغ يجج بأقل أفزل وتجريبي تعميسي ناتج إلى لمػصػل مدتحجث
 و وبشاء الجيـّج التخصيط أساسيات مغ عتبخت   والتي والتجريبية التعميسية بالعسمية

   ( .والػججاني والسياري  البجني) الخياضي األداء جػانب تذكيل
 املنصىرج. خاهعح الرياظيح الرتتيح تكليح الرياظً ذريةالت تقسن هساعذ أستار*
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البخمجة  فيترش (20) مSue knight (  "2007  )  سػنايت " تحكخو    

  المغػية العربية
 

األفخاد إلى أصشاف لكل مشيع إستخاتيجية لمتفاعل و االستجابة لمسؤثخات الجاخمية 
 و الخارجية وذلظ 

لمػقػف عمى أنساشيع  حدب تغميب الحػاس لجييع مغ سسعي و برخي وحخكي 
 وتعج الحػاس وما 

جيدة التي تؤثخ في حياة اإلندان ويسكغ يختبط بيا مغ خرائز مغ أىع األ
 لمحػاس  اإلراديةاالرتقاء بيا مغ خبلل التجريب وتشسية العسميات 

 باألساليب  التجريبية أو التعميسية بالعسمية القائسيغ إلسام وتخى الباحثة ضخورة 
 عمى التعخف عمى السجرييغ وتجريبيع وعي تشسية و السختمفة لمتعمع و التجريب

عمي  متغمبل القرػر لتجريب الشاشئيغ وتجشب أوجو ج أنساط التعمعكيفية دم
   االىتسام ومخكد محػر وجعمو الشرء والتجريبية إلعجاد التعميسية العسمية تحجيج

البلعبيغ  يتسيد أنأنو يجب  (19) مMatveyev " (2011)في"ماتيف زيفوي   
عب في صػره ردود أفعال والتي تطيخ عمي البل الفشية  السيارات ألداء عالية بقجرة
 و سمفا ليا مخصط جسل صػرة في  السيارات دمج في قجرتيع عمي ذلظ يشعكذ مسا

 الجسل وتشفيح اختيار سخعة مغ تسكشيع و لجييع الخصصية السعمػمات زيادة بالتالي
 لتحقيق الستشافديغ بيغ الػضع عمي بشاء السختمفة المعب مػاقف حدب الخصصية

 . الفػز
الدسعي و ) العربية المغػية البخمجةنساذج  الثبلث انػاع مغان  لجيو وكل إند   

 باقيعغ  عميغ نسػذج مغ ىحه الشساذجلمتعمع ولكغ يغمب    (البرخي و الحخكي
 أو السعمػمةيكتدب  لكيالتػاصل مع السجتسع السحيط  في لجيو األخخى  الشساذج

خبلل العيغ  و يغمب عميو يتع اكتداب السعمػمات مغ السيارة فا األسمػب البرخي 
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انطخ ركد ، استخجام ألفاظوالسجلػالت مثل   البرخية  االداءات و البرخية األلفاظ
و فييا   الدسعي األسمػب أو  بتمقائيةتخى بالعيغ  التي األلفاظو ىى  ،عيشظ 

الدسعية  األلفاظو  الدسعيةويغمب عميو االداءات  األذنيكتدب السعمػمات مغ خبلل 
 األسمػب في ىجوء أو أو  عاليالرػت خ عغ الدسع مثل  اسسع ،  انتبو ، التي تعب

 الحخكة مثل يغمب عميو السسارسة و  الحخكي و يكتدب السعمػمات مغ خبلل
الحػاس وما يختبط بيا مغ خرائز  إن (1)م(  2008ويذيخ " إبخاليع الفقى ")   

تؤدي دورىا في حياة والػضائف التي  نفدية ووضائف حدية مغ أدق واىع األجيدة
 األعسارلسختمف  ءدااألمدتػى  ومغ أىع الحػاس التي تمعب دورا  ميسا في اإلندان

ىسا حاستا الدسع والبرخ باإلضافة إلي اإلحداس، ويتأثخ التجريب بسدتػى تمظ 
  .ا لشػع الفعالية والشذاط السختارالحػاس، واستجابة كل مشي

في ختمف يناشئ  كل( أن  15م ( ) 2015) يزيف " مجحت دمحم ابػ الشرخ "  و   
 وتجعم بو السسيد الشاشئشخيقة تمكيو لمسعػمات وفيسيا واستيعابيا، فسعخفة نسط 

تقجيع الخبخات  جربأكثخ كفاءة وفاعمية واقترادا  ويدخا  ومغ خبلليا يدتصيع الس
 اشئ الششسط التعمع السفزل لجي ل تبعاواألسمػب السشاسب لتقجيع وعخض السعمػمات 

في  شقاط المغ أىع  الشاشئيغ أنساطالفخوق الفخدية في فان وعمى العكذ مغ ذلظ 
يشعكذ سمبيا  عمى أدائيع  التجريب وعشج اختيار نسط تجريبي غيخ مشاسبمجال 

      .كػن أقل كفاءة وفاعميةت و جريبالعسمي وبالتالي عجم تحقيق نػاتج الت
 2007)"  رمدي عبج القادر الصشبػلى و حديغ احسج حجاجويػضح كبل مغ "       

السيارى لكي تبقي دائسا السيارات الفشية  باإلعجادإلي ضخورة االىتسام  (9) م(
تحديغ  إليمتكاممة تيجف  ىجساتذات دور فعال في تحقيق  سبلح الذيرلخياضة 

نطخا لسا تتسيد بو ىحه  الجفاعميارات  أو اليجػمالقجرة الحخكية سػاء لسيارات 
شػال زمغ السباراة   البلعبانضة مغ تغيخ مدتسخ مغ ىجػم و دفاع بيغ كبل مغ الخيا

أدائيع  عمي خصط ميارة محجدة الن ذلظ يؤثخيتسيد العبييا بأداء  أالو لحلظ يجب 
 . كسا أنيا تداعج و تسكغ مشافدييع مغ سخعة اليخوب و رد ىحا اليجػم 
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بيان عمي عيج "  و (4)( م2005" أسامة عبج الخحسغ" ) كبل مغ  يحكخو      
يتأسذ عمي اإلعجاد  سبلح الذير العبي إعجاد نأ (6)م (  2007")عمي

كيخ مسارسة ىحه الخياضة تتصمب التف أنو البجني و الشفدي ، وبسا  السيارى 
السػاقف السختمفة ع مياراتيا و األداء و تعجد و تشػ رعػبة الجائع نطخا لتسيدىا ب

يقطيغ حاضخيغ  ايكػنػ  أنحلظ يجب عمي العبييا لغيخة أثشاء السشافدة  الستو 
الحىغ لسػاجية ىحه التغيخات و تخكيد الجدء األكبخ مغ عسميات التفكيخ في 

و التحكع و  قػة الحخكية و الخجاع ال إليحتاج  اليجػمية و التي ت خصط ال
األداء في سمدمة فشية حخكية متشاغسة الن كل ذلظ يسثل جػىخ  فيستسخارية اال

    .ة التجريب عسمي
 مياراتربط ودمج  عمىتطيخ في قجرتو  كفاءة البلعب الفشيةأن تخى الباحثة و  

يعتبخ  إذ الفػز وإحخاز بدخعة و قػة لمحرػل عمي المسدات اليجػم السخكب
وأن   السيارى  األداءالستخجاميا في السباريات لتفعيل   جػىخ العسمية التجريبية

 يبمغ أىع نقاط الزعف السػجية إلي التجر  شئيغالشاالفخوق الفخدية في قجرات 
والحي يتصمب قجرات عقمية ال تتشاسب  التجريببصخيقة الذخح وبخاصة في مجال 

األمخ الحي يشعكذ  الشاشئيغالدائجة لجي  العربية المغػية البخمجةمع نساذج 
  .جريب سمبيا  عمى أدائيع العسمي وبالتالي عجم تحقيق نػاتج الت

 التالية الشقاط فيلمبحث   والتصبيكية العمسية البحث أىسية تكسغ وبحلظ : 
 وخاصة الخياضي السجال تخجم التي العمسية السحاوالت إحجى البحث ىحا يعج -

وتأثيخىا عمى  نساذج البخمجة المغػية العربيةتحجيج  في سبلح الذير رياضة
 يداخم اتداق ىشاك يكػن  وان اليجػم السخكب ميارات  أداء بعس مدتػى 

 .  التجريبي البخنامج و( البحث قيج) ميارات بيغ
 االرتقاء بسدتػى  ألىسية سبلح الذير رياضةعمى  تػجيو أنطار القائسيغ -

نساذج البخمجة بشاء عمى  السخحمة ليحه وخاصة ،اليجػم السخكب  مياراتأداء 
 .المغػية العربية
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 ح الذيرسبل لبلعبي نساذج البخمجة المغػية العربية بتحجيج االستعانة -
ليجػم ا ميارات وإتقانالتجريب  سخعة في جيجة معجالت تحقيق عمى داعجي

 . السؤداة لمسيارات الفيع وعسقالسخكب 
 بإيجابية التفاعل استسخارية عمى والعسل البلعبيغ بيغ الفخدية الفخوق  معالجة -

 . نساذج البخمجة المغػية العربيةعغ شخيق تحجيج  السرسع البخنامج مع
 : لثحثا هشكلح

 تتصمب التي الخياضية األنذصة مغ السبارزة رياضةأن  الباحثة تخى      
 حخكية وإمكانيات دقيق وتكشيظ معيشة سػاصفاتب مياراتيا أداء مسارستيا
ىجػم عمى  مياراتيا أداء سلتتذ حيث مياراتيا، ألداء خاصة ومتصمبات

 السجرب يشطع أن لتجريبا بخامجوضع  عشج ي خاعى أن البج ولحلظودفاع والخد 
 ضسان مع بفاعمية لمسيارات البلعبيغ أداء شخيقة باستسخار ويػجو ويخاقب

 أىجاف لتحقيق السدتسخ التقييع و التجريبية  العسمية خبلل بإيجابية مذاركتيع
 األداء أساليب كفاءة أن نجج بل تكفي ال وحجىا القػة أصبحت حيث  البخنامج

اليجػم  ميارات أداء إتقان عشج وخاصة الفػز إلحخاز الػحيج الدبيل ىػ الفشي
و مغ خبلل عسل  لرالحوالسباره  إلنياء لبلعب ثقة تعصى ألنيا السخكب

الباحثة في مجال التجريب لخياضة الدبلح الحطت إخفاق اغمب الشاشئيغ 
وعجم قجرتيع عمي أداء ميارات اليجػم السخكب والتي ليا  دورا فعال في كل 

يرل إليو الشاشئيغ بعج وقت  مة إتقان األداء اليجػميأن مخحو السشافدات 
شػيل في عسمية التجريب والتكخار لؤلداء والبعس ال يدتصيع الػصػل إليو وان 
مجخد التكخار أثشاء التجريب غيخ كافي لمتقجم بالسدتػي ويطيخ ذلظ أثشاء 
 األداء في صػرة أخصاء وتخجع الباحثة ذلظ نتيجة لتجريب الشاشئيغ بصخيقة

إلتباع واحجة وعجم مخاعاة الفخوق الفخدية بيشيع وعجم تحجيج أنساط التعمع 
باستكبال والتي يسكغ أن تداعج الشاشئيغ  الػسيمة التجريبية السشاسبة لشسصيع

)  نسطحدب  بلعبال تجريبوتفديخىا وتخديشيا كسا أن  التجريبية السعمػمات
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و  باإلنجاز وشعػره  باألداءيشسي أحداسة قج  أو برخي أو حخكي ( ىسسع
يكػن بعس الشاشئيغ ذو  أنقج أرجعت الباحثة ذلظ انو مغ السسكغ   لحلظ
ألن كل نسط لو البرخي  شسطالويتع تجريبيع بشسط أخخ مثل سسعي   نسط

 أكثخلحلظ صسست الباحثة بخنامج تجريبي بالجمج بيغ خرائز في االستكبال 
يتسيد بيع الشاشئ وفقا الستسارة  العربية المغػية البخمجةمغ نسػذجيغ نساذج 

لسعخفة تأثيخه عمى االرتقاء بسدتػى أداء   العربية المغػية البخمجةتحجيج 
 .اليجػم السخكب لشاشئ سبلح الذير

    -: الثحث أهذاف : ثانيا
 ما يمى: إلى البحث ىحا ييجف

األكثخ الشساذج جمج  بيغ وال  العربية المغػية البخمجة نساذج تحجيج -1
  .ارتباط

عمى تحديغ مدتػى أداء بعس  تأثيخه تجريبي و معخفة بخنامج ترسيع -2
 ميارات اليجػم السخكب االتيو:

ــــــو  ــــــو العجدي ــــــو السددوجــــــو– 2UNE DEUX-1)اليجس  اليجس
DOUBLEMENT-اليجســــــــــــــــــو القاشعــــــــــــــــــو والسغيــــــــــــــــــخة COUPE-

DEYGAGEMENT  ) ـــثبلث مجسػعـــات التجخيبيـــة )  ،( برـــخي حخكـــي )لم
 لشاشئ سبلح الذير .   ( كيسسعي حخ  )،(  سسعي برخي 

  : الثحث فروض : ثالثا
 في ضػء أىجاف البحث تفتخض الباحثة ما يمي :

التجخيبية  ةييغ القبمي والبعجي لمسجسػعتػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياس -1
اليجػم السخكب ) قيج رات مدتػى أداء بعس ميا في( برخي حخكي )األولى 
لشاشئ سبلح الذير لح الكياس البعجى كسا تػجج ندبة تحدغ ولرا البحث(

  . 
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تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية  -2
رات  اليجػم السخكب ) في مدتػى أداء بعس ميا (سسعي برخي ) الثانية 

ولرالح الكياس البعجى لشاشئ سبلح كسا تػجج ندبة تحدغ  قيج البحث(
 الذير .  

دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية تػجج فخوق   -3
رات  اليجػم السخكب ) سسعي حخكي ( في مدتػى أداء بعس ميا )الثالثة 

ولرالح الكياس البعجى لشاشئ سبلح كسا تػجج ندبة تحدغ  قيج البحث(
 الذير .  

يبية الثبلثة لمسجسػعات التجخ  البعجية اتتػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياس -4
ولرالح  ) قيج البحث(  اليجػم السخكب مدتػى أداء بعس ميارات في

 لشاشئ سبلح الذير .  األولى ) برخي حخكي (  السجسػعة 
 -: الثحث فً املستخذهح املصطلحاخ : راتعا

  : العصثيح اللغىيح الربجمح
سمػك  في يتحكع الحيوىػ  العربيمتعمقة بالجياز  ىيالمغػية العربية  البخمجة 

 فيويدتخجم وسيمة المغة السمفػضة وغيخ السمفػضة   العقميداخل بخنامجو  البلعب
معالجة  لخبخاتو عبخ  داخل عقمو وبخمجة السعمػمات  إلىيؤدى  الحيالتفكيخ 
 ( 15 ) الحػاس

     :       : املرخعيح الذراساخ اخاهس 
فى  تجريبيبخنامج  ( بجارسة بعشػان "أثخ2 )(م 2009)" أحسج خزخي "  قام -

بعس الستغيخات البجنية و تشسية ضػء نساذج البخمجة المغػية العربية  ل
بيجف معخفة تأثيخ البخنامج عمى تشسية  "السيارية لبلعبي الكخة الصائخة  

عمى  التجخيبيالسشيج  واستخجم الباحث غالستغيخات البجنية و السيارية لبلعبي
لبات كمية التخبية الخياضية جامعة شبلب وشا( مغ 155عيشة تتكػن مغ )
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ضػء األنساط التسثيمية  في التجريبيالبخنامج  أنالشتائج  أىعوكانت  أسيػط 
 . السدتػى البجني و السيارى عمى  لمبخمجة المغػية العربية لو تأثيخ  ايجابي

عبلقة أنساط التعمع و " بجراسة بعشػان " (7م() 2010خه عبج الجبار)ثائ " تقام -
م ( حػاجد لصالبات كمية التخبية الخياضية جامعة  100بانجاز فعالية ) التفكيخ
 تواستخجم التعمععمى أنساط التعمع و التفكيخ تأثيخ يجف التعخف عمى ب "كخببلء
الشتائج  أىعوكانت  شالبة (15 )عمى عيشة تتكػن مغ الػصفيالسشيج  ةالباحث

ع و التفكيخ و انجاز الصالبات أنساط التعمبيغ  إحرائيةدالة  ارتباشيوىشاك عبلقة 
 م حػاجد.  100بفاعمية ل 

تأثيخ استخجام إستخاتيجية ( بجارسة بعشػان "14 )م(2014)"  مجحت عاصع"  قام -
أنساط التعمع عمى بعس نػاتج التعمع لصبلب شعبة التعميع لصبلب الفخقة الثالثة 

التعمع  يخ أنساطتأث" بيجف معخفة بكمية التخبية الخياضية لمبشيغ جامعة حمػان 
عمى عيشة تتكػن مغ  التجخيبيالسشيج  عمى بعس نػاتج التعمع واستخجم الباحث

إن اإلستخاتيجية السدتخجمة مع السجسػعة الشتائج  أىعوكانت شالب ( 46)
التجخيبية أثخت ايجابيا عمى التقجم في مدتػى األداء السيارى لسيارات السبارزة ) 

 .قيج البحث(
 التعمع أنساط" عشػانبجارسة ب ( 21) مW.J.MCKEACHI  " (2007)"قام   -

بيع يجف تحجيج القجرات الحخكية الخاصة ب " يجب أن تتحػل الستخاتيجيات تعمع 
واستخجم  عمى حخكات القجميغ لشاشئ التشذ التجريبيالبخنامج  تأثيخ ومعخفة

شالبات و شبلب الرف العاشخ في إحجى  عمى عيشة التجخيبيالباحث السشيج 
 أىعت نوكا      السجارس بػالية نيػيػرك وتع تقديسيع عمى أساس أنساط التعمع 

تفػق متػسط درجات السجسػعة التجخيبية في درجات نياية العام بفارق  الشتائج
 كبيخ 
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   -: الثحث إخراءاخ : سادسا
   : الثحث هنهح

 تلثبلث مجسػعا بعجي قبمي ذو الكياس التجخيبي السشيج الباحثة استخجمت
 وذلظ لسبلئستو لصبيعة ىحا البحث . تجخيبية

نح جمتوع
ّ
  : الثحث وعي

 تع اختيار مجتسع البحث بالصخيقة العسجية مغ ناشئ نادي السعادى الخياضي     
 ( ناشئ22وقج بمغ عجد مجتسع البحث )م، 2020/2021لعام سشو 13تحت  العام 

( 7مجتسع البحث قػاميا ) استصبلعية بالصخيقة العذػائية مغ ةوقج تع اختيار عيش
ناشئيغ إليجاد السعامبلت العمسية والتجارب االستصبلعية وبحلظ بمغ باقي أفخاد مجتسع 

السجسػعة  قػام  ثبلث مجسػعات تجخيبيةو قج تع تقدـيسيع إلى ( ناشئ  15البحث )
( والسجسػعة الثالثة 5 برخي سسعي  )( والسجسػعة الثانية7حخكي برخي  )األولي

 (1)ججول  يػضح ذلظ ناشئ  (3خكيح سسعي)
 (1) ججول

 22ن =         البحث مجتسع ترشيف                

 ترشيف مجتسع وعيشة البحث.( 1ججول )  يػضح

 -: الثحث جمتوع اختيار أسثاب
اليجػم  ميارات ببعس عسمية معخفة لجييع البحث عيشة فخادأ جسيع إن -

   السخكب 
 بيةالتجري لمعسمية السجرجة الخصة ضسغ (البحث قيج) ميارات اليجػم السخكب  -

 .السخحمة لتمظ

 انبُاٌ
يجتًع 

 انبحث

 عُُاث انحث األساسُت
انعُُت 

انًجًىعت  االستطالعُت

 انتجشَبُت األونً

انًجًىعت 

 انتجشَبُت انثاَُت

انًجًىعت 

 بُت انثانثتانتجشَ

 7 3 5 7 22 انعذد
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 م ولمتأكج مغ أعتجالية مجتسع البحث قامت الباحثة بإيجاد التجانذ باستخجا
 فى م 1/2020/  28 يػم  معامبلت االلتػاء لسجتسع البحث

 (العسخ التجريبي - وزن الجدع  –الصػل  – الدغمعجالت الشسػ ) بعس   -
 . واختبار الحكاء

( التالي  2وججول )   (قيج البحث ) اليجػم السخكب مدتػى أداء بعس ميارات  -
    يػضح ذلظ.

   (2ججول )                                             
     22ن=)قيج البحث( لستغيخاتالتػصيف اإلحرائي لسجتسع البحث في جسيع ا         

 قيع حيث انحرخت )قيج البحث( الستغيخات  في متجانذ مجتسع البحث( أن 2ججول )يتزح مغ 
( مسا يجل عمى 3  )( أي أنيا تقع تحت السشحشى االعتجالى 1.2، -0.4معامل االلتػاء ما بيغ )

 .  االعتجاليةخمػ مجتسع البحث مغ عيػب التػزيعات غيخ 
  الثبلثة لزسان عجم دخػل اى  التجخيبيةفخق الفخوق بيغ السجسػعات  إيجادتع و

 (3)ويػضح ذلظ ججول  م29/1/2020وتع ذلظ فى  أخخمتغيخ 
 

 
 
 

 انًتغُشاث انًختاسة
انًتىسط  وحذة انقُاس

 انحسابٍ

االَحشاف  انىسُط 

 انًعُاسٌ

 االنتىاءيعايم 

 -1.57 1.51 32.31 32.3 سُّ انسٍ

 -1.58 6.9 351 347.9 سى انطىل 

 -1.5 6.31 44 43.8 كجى نىصٌ ا

 -1.34 1.9 4 4.3 سُّ انعًش انتذسَبٍ 

 1.4 3.2 29.11 29.9 دسجت اختباس انزكاء

UNE-DEUX  1.4 1.4 3 2.9 دسجت- 

 DOUBLEMENT  3.2 1.5 3 2.7 دسجت- 

COUPE-DEYGAGEMENT 3.2 1.5 2 2.8 دسجت 
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 (3ول )جج
 فخق الفخوق باستخجام معادلة كخوسكال ويمد

يتغُشاث) قُذ انبحث(      
وحذة 

 انقُاس

  

بصشٌ 

 حشكٍ

  

 سًعٍ

 بصشٌ

سًعٍ   

 2كا حشكٍ
يستىي 

 انذالنت

 يتىسط انشتب

 1.42 3.73 33.11 7.51 7.17 سى انطىل

 1.33 2.35 33.51 6.91 7.29 كى انىصٌ

 1.73 1.71 6.51 7.61 8.93 سُّ انسٍ

 1.67 1.81 9.33 8.61 7.11 سُّ انتذسَبٍانعًش 

 1.6 4.6 32.4 7.5 7 دسجت اختباس انزكاء

UNE-DEUX  1.29 2.46 9.11 9.11 6.86 دسجت 

 DOUBLEMENT  1.23 2.93 5.11 8.51 8.93 دسجت 

COUPE-DEYGAGEMENT 
 دسجت

6.11 9.11 33.11 5.19 1.18 

 داللو الفخوق بيغ السجسػعات الثبلثو ويجل عمى عجم وجػد الفخوق بيشيع ن( ا3يتزح مغ ججول )
 :  الثياناخ مجع أدواخ

 جيدة واألدوات التالية : الباحثة األ استخجمتلجسع البيانات الخاصة بيحا البحث  
  األدواتاألجيدة و  :  
  .جخام  (  الكيمػو   بالدشتيستخالخستاميتخ لكياس الصػل والػزن مقجرا )  -
 أحبال -الػجو                   اقشعو        أسمحة سبلح الذير. -
            .البرخى  لمشسػذج بحثرػر والخسػم لمسيارات قيج التع إعجاد مجسػعة مغ ال -
  الدسعي لمشسػذجتدجيل صػتي لمػحجات التعميسية الخاصة بسجسػعة  اعجادتع  -
لمػحجات التعميسية   Powr pointيذسل عمي عخض باستخجام  CDترسيع تع  -

                                   الحخكي لمشسػذجالخاصة بسجسػعة 
  . بأجيدة أخخى لمتأكج مغ صبلحيتيا األجيدةوقج تست معايخة ىحه 

 البحث  فيالسدتخجمة والسقاببلت الذخرية  االستسارات : 
  ( .1مخفق ) د مجحت عاصع()ترسيع   التعمع  أنساط  استسارة استبيان تحجيج 
  استسارة استصبلع رأي الخبخاء لتحجيج أىع ميارات اليجػم السخكب لمسخحمة

سخكب عغ وتع ذلظ عغ شخيق تحجيج االىسيو الشدبيو لسيارات اليجػم الالدشية 
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= 7/ العجد الكمى 100×7عجد السػافقيغ = شخيق السعادلو اإلحرائيو التاليو
 (.3مخفق ) 100×100

   ختبارات ميارات الكياسات االنثخوبػمتخيو وإاستسارة تقييع وتدجيل نتائج
 (.4لميجػم السخكب )قيج البحث( بشاء عمى رأى الخبخاء مخفق )

  مجة تصبيق البخنامج وعجد الػحجات استسارة استصبلع رأى الخبخاء لتحجيج
 ( . 5األسبػعية وزمغ الػحجة التجريبية الػاحجة مخفق ) 

 ( مخفق )( لتحجيج أىع ميارات 6استسارة الدادة الخبخاء )السقاببلت الذخرية
 % فيسا فػق .   80اليجػم السخكب   )قيج البحث( وقج ارتزت الباحثة ندبة 

 ( 7الباحثة مخفق ) البخنامج التجريبي السقتخح مغ قبل 
 ( 8استساره التقييع لمخبخاء مخفق) 

      : الثحث فً املستخذهح واملقاييس االختثاراخ
  : اختبارات اليجػم السخكب 
مغ خبلل لجشة )قيج البحث( اء لسيارات اليجػم السخكب األدتع تقييع مدتػى  -

 وخبخة   السبارزةوعامميغ في مجال التحكيع في رياضة  سيغمكػنة مغ ثبلث محك
( وتع التقييع عغ شخيق استسارة خاصة 4تديج عغ خسدة عذخة عام مخفق )

الشاشئيغ ( وضسانا  لتحقيق السػضػعية وصجق الكياس تع تقييع 4بحلظ مخفق )
 .  و البعجى لمثبلث مجسػعات التجخيبية بشفذ المجشة القبميالكياسيغ  في

وتع تصبيقو عمى  (م0221ي ): مغ إعجاد الديج دمحم خيخ  العالياختبار الحكاء  -
% فيسا فػق 31سشو وقج تع اختيار أراء الخبخاء مغ  01السخحمو الدشيو تحت 

حيث تع تحجيج األىسيو الشدبيو لئلختبار عغ شخيق السعادلو اإلحرائيو التاليو 
 مخفق%37.10= 1/العجد الكمى 000×6  عجد السػافقيغ مغ الخبخاء يداوى 

(9) 
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 : ألوىلا االستطالعيح التدرتح
 /2/ 5إلى1/ 30فى الفتخه مغ األولياالستصبلعية  ةبإجخاء التجخبقامت الباحثة   

( ناشئيغ 7عجدىا )بلعية السختارة مغ مجتسع البحث و عمي العيشة االستص2020
السعامبلت العمسية لجسيع  إيجادوذلظ بيجف   األساسيةالبحث  ةغيخ عيش مغو 

 .الكياسات و االختبارات ) قيج البحث(

 االختثاراخ: صذق
 أجخاءو تع  عمي االستصبلعية الدابق ذكخىع  الحاتيرجق التع حدابو عغ شخيق 

 . ػضح ذلظ ي التالي (4)ججول  30/1/2020جسيع االختبارات في يػم  
 (4ججول )

  ()الرجق  الحاتيمتغيخات البحث بصخيقة الرجق  ب احد                  
                                                    7=   ن

     0.669=   الججولية ر قيسة 
  فيسا تكيذ. االختباراتمسا يذيخ إلى صجق ىحه  ع قيع الرجق الحاتى ارتفا( 4ججول )يتزح مغ    

    -: االختثاراخ ثثاخ
 -  Testتع حداب معامل الثبات بصخيقة تصبيق االختبار وإعادة تصبيقو 

Retest  ( أيام 7بفاصل زمشي ) العيشة االستصبلعية الدابق ذكخىاعمي نفذ
 وججول 5/2/2020صبيق الثاني  و الت 30/1/2020 يػم  األولبيغ التصبيق 

 .ذلظ  حيػض التالي( 5)
 
 
 

"سقًُت " انقُاس وحذة يهاساث انهجىو انًشكب انزاتًانصذق    

 1.9 1.9 دسجت اختباس انزكاء

UNE-DEUX  1.9 1.8 دسجت 

 DOUBLEMENT  1.9 1.8 دسجت 

COUPE-DEYGAGEMENT 1.9 1.9 دسجت 
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 (5) ججول
 يـف يـانـوالث األول قيـاسـيغيغ الـباالرتـباط ل ـامـعـم

 ) الثبات()قيج البحث(اليجػم السخكب  اختبارات ميارات
 7 =   ن

 يهاساث انهجىو انًشكب

 

وحذة 

 انقُاس

 انقُاس انثاٍَ انقُاس األول
 يعايم االستقشاس 

 "ودالنتهاسقًُت"
انًتىسط 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انًتىسط 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

*1.9   2.7 29.7 2.3 29.6 دسجت اختباس انزكاء  

UNE-DEUX  1.8 1.34 2.26 1.2 2.12 دسجت*  

 DOUBLEMENT  1.8  1.4  3.3 1.37 3.26 دسجت*  

COUPE-DEYGAGEMENT 1.33  2.34 1.2 2.37 دسجت  1.6*  

0.669=0.05قيسة ر الججولية عشج       
بيغ الكياس األول  0.05 ( وجػد عبلقة إرتباشية دالة إحرائيا  عشج مدتػى 5يتزح مغ الججول )

 الكياس . عشج إجخاء االختبارات)قيج البحث( مسا يؤكج ثبات ىحه  السيارية ختباراتلبلوالثاني 
 املقرتذ: التذريثي الربناهح

في وضع البخنامج سالفة الحكخ  بعس السخاجع العخبية واألجشبيةتع االستعانة ب
 .التجريبي الحي يتشاسب مع خرائز ىحه السخحمة

 :ذريثيالت الربناهح تصوين خطىاخ
   :اليجف مغ البخنامج 

إلى ثبلث  لجييع ػذجالشس في ضػءالعيشة تقدـيع إلى البخنامج التجريبي ييجف 
( والسجسػعة الثانية )   7)برخي حخكي ألولياالسجسػعة  مجسػعات تجخيبية  قػام

وترسيع البخنامج  ( 3( والسجسػعة الثالثة )  سسعي حخكي   5سسعي برخي 
بيع لػصػل ، الخترار الػقت والجيج في التعامل معيع، وانساذجيعالتجريبي وفق 
 .ألفزل مدتػى 

  الرباهح: وظع أسس
 السقتخح: تجريبيالاألسذ التالية عشج وضع البخنامج  ةالباحث تراع
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)قيج  بسيارات اليجػم السخكب االرتقاء  في السقتخح  التجريبيأن يداعج البخنامج  -
 . لشاشئ رياضة الدبلح كبل حدب نسػذجو البحث(

لشساذج البخمجو المغػيو العربيو  مخاعاة خرائز الفخوق الفخدية بيغ أفخاد العيشة -
 .الثبلثة

، وتقجيسيا لكل مجسػعة باألسمػب ػذجنسشاسبة لكل الس التجريباتاالىتسام باختيار  -
 لمسجسػعة الػاحجة. مفخوق الفخديةل تبعا السشاسب ليا

اليجػم ميارات سخعة أداء  فيالتجرج بحسل التجريب مغ خبلل الذجة بالتغيخ  -
تكخار عجد مخات التغييخ السخكب )قيج البحث( والحجع عغ شخيق تقميل زمغ األداء و 

 .  االيجابيةلخاحة وتغييخ فتخات ا
اليجػم في ميارات التجريبات لجسيع عزبلت الجدع والعزبلت العاممة تشػع  -

 السخكب )قيج البحث(.

  لسحتػيات البخنامج:  الدمشيالتػزيع 
بتحجيج األسذ العامة لمبخنامج تع استصبلع رأى الخبخاء  ةالباحث تبعج أن قام   

األسبػع، وزمغ كل  فيعجد الػحجات التجريبية لتحجيج الفتخة الكمية لتصبيق البخنامج و 
 يػضح ذلظ.  التالي( 6ججول ) ( و1وحجة تجريبية يػميا مخفق )

 
 

 (6ججول )
 السحتػى الدمشي الكمى لمبخنامج فيالشدبة السئػية ألراء الخبخاء 

 00ن = 
 الشدبة السئػية رأى الخبخاء محتػى البخنامج السقتخح

 %000 أسابيع 6 الفتخة الدمشية الكمية لمبخنامج
 %000 ثبلث وحجات عجد الػحجات التجريبية خبلل األسبػع
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 %000 دقيقة 090: 20 زمغ الػحجة التجريبية الػاحجة
لمبخنامج التجريبي السقتخح والشدبة  الدمشي( اتفاق الدادة الخبخاء عمى التػزيع 6يتزح مغ ججول )

 والسئػي
 :التذريثي الربناهح ياخحمتى تىزيع

( 090: 20اشتسل مجة البخنامج شيخ و نرف بػاقع ستة أسابيع وزمغ الػحجة ) -
 في% والسكان السخرز لمتجريب 20: 60دقيقة  وتجرج حسل التجريب مغ 

 .    السعادى بشادي الدبلحالراالت الخاصة بتجريب رياضة 
 : الثانيح االستطالعيح التدرتح

الدابق  خاء التجخبة االستصبلعية الثانية عمي نفذ العيشةقامت الباحثة بإج       
ذلظ لتجخبة وحجة مغ وحجات البخنامج و  م6/2/2020السػافق   الجسعوػم ذكخىا ي
قج أسفخت الشتائج لمتصبيق و  مبلئسة كل وسيمة حدب الشسطة مجي ( لسعخف7مخفق )

 حث صبيق عمي العيشة األساسية لمبعمي مبلئسة محتػيات البخنامج لمت
  القثليح: القياساخ

يػم ميارات اليجػم السخكب )قيج البحث( الختبارات الكياسات القبمية  إجخاءتع       
  م7/2/2020

        :  للثحث األساسيح لتدرتحل التطثيقيح اإلخراءاخ   : ساتعا 
ا بالفخوق الفخدية نطخا  الرتباشي لتجريباتفزيل وسيمو  ىعم الباحثة تاعتسجو 

 التجريب عميياتصمب يحيث   شساذجالوالسعتسجة عمى تحجيج بيغ الشاشئيغ 
والحخكية و الجمج بيشيع وقج قامت الباحثة استخجام الحػاس الدسعية والبرخية 

 : بالتالي
  ( وقج  عبارة 24األنساط و تحتػى عمى )الشساذج و تصبيق استسارة لتحجيج

 .  الحطت الباحثة اختبلف اكتداب السعمػمات بالشدبة  لمشاشئيغ
  ليذ لو عبلقة بجرجو التحريل السيارى وإنسا ىػ لترشيف  ترشيف الشساذج

 الشاشئيغ فقط
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 اى وجػد وسيمتيغ لمتعمع و  تصبيق االستسارة تبيغ وجػد نسػذجيغ كانت نتيجة
 فقج التجريب جػدة في التصّػر بدياسة الباحثة مغ التجريب لجى الشاشئيغ وإيسانا  

ميارات  بعسلمتجريب ل جو العربيو المغػيونساذج البخم  دمج تجخبة وججت
 العربيو البخمجو نساذجاكبخ درجتيغ لبلستسارة  لجمج  و اخح اليجػم السخكب 

 .المغػيو
 ناشئيغ ( )سسعي  7( ) حخكي برخي  نساذج  3إلى ) تع ترشيف الشاشئيغ

ناشئيغ ( وفقا لسا  نتج عغ درجات  3برخي سسعي ناشئيغ ( )  5حخكي 
 ارة  عمييع   تصبيق االستس

   سشاسبة الػسائل الو قج راعت استخجام  صسست الباحثة البخنامج التجريبي
العام  البجني اإلعجادو  اإلحساءوتع تصبيق جدء  واأللفاظ السختبصة بكل نسػذج

تع  الخئيديوعشج تصبيق الجدء لمثبلث مجسػعات التجخيبية التيجئة بذكل مػحج و 
 . عبي يغالستسيد  وذلظ لتشسية الشسػذجيغسػعة كل مجبالخاصة  التجريباتتصبيق 

 ( بػاقع ثبلثة يع باأس 6لسجة )صبيق البخنامج التجخيبي السقتخح قامت الباحثة بت
في دقيقة  (120: 90) زمغ الػحجة(  األربعاء،  االثشيغ، الدبت)مخات تجريبية 

قج تع و  م18/3/2020 إلي م2020/ 8/2في الفتخة مغ  األسبػع الػاحج
ة وتع تقديع الػحجالسعادى  بشاديالسبارزة  يق في الراالت الخاصة بخياضةلتصبا

 روعيالجدع السختمفة وقج  أجيدةتييئة  وتع فييا( التجريبية كالتالي )فتخة إحساء
الدمغ لجسيع أجيدة الجدع و مغ التسخيشات متشػعة مجسػعة شاممة و  تصبيق

والدمغ  يع عزبلت الجدعو اعجاد بجنى عام لجس ( ق 15)السحجد ليحه الفتخة 
وإعجاد خاص ويتسثل في تحخكات القجميغ و ق (   15)السحجد ليحه الفتخة 

) فتخة التجريب (  ق15)والدمغ السحجد ليحه الفتخة  تجريب عمى وسائج الحائط
  : تقديسيا كالتالىويتع  فييا تحقيق اليجف الخئيدي مغ البحثاألساسية ( 

 مجسػعات حدب الشسػذج لعيشة الى ثبلثاوال : تقديع ا 
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  : يغ باستخجام األسمػب السشاسب لمشاشئ ميارات اليجػم السخكب شخح ثانيا
 . السجسػعة لشسػذج

   : لكل مجسػعة حدب األسمػب السشاسب لمشسط دروس ) تجريب( إعصاءثالثا 
   : تسخيغ الشاشئ مع مجربو رابعا. 
     60مغ  بجأت( الذجة عمختفقج استخجمت الباحثة التجريب الفتخى )مشخفس و و 

وتع % 90ثع ازداد تجريجيا  إلي أن وصل الشاشئتحسمو ي% مغ أقري ما 
تخاوحت السجسػعات مغ و جة ) الشبس ( ـل الذـتحجيج ذلظ عغ شخيق معادلة تحس

بمغ ثانية و  60إلي  30السجسػعات مغ  مجسػعات و الخاحة بيغ 5إلي  2
 ثعدقيقة (  50) (البحثقيج  ) اليجػم السخكبلسيارات الدمغ السخرز 

 وبمغ الدمغ السخرز التجريب في صػرة مباريات زوجية متفق عمييا مغ قبل
 ق( . 20ليا )

) فتخة التيجئة ( و تيجف ىحه الفتخة إلي عػدة أجيدة الجدع إلي حالتيا الصبيعية  
عشج مسارسة بعس التسخيشات التشفذ و السخجحات و قج بمغ الدمغ السخرز ليحه 

  في نياية كل وحجة تجريبية  (ق 5) الفتخة
 بيشيع حيث تقػم الباحثة  و التبجيل وتع تجريب السجسػعات الثبلثة بالتجويخ

 برخي  سسعيم السجسػعة الثانية تقػ  حخكي برخي  األولىبتجريب السجسػعة 
 تقػم السجسػعةعمى وسادات الحائط و  مغ قبل الباحثة   تجريبيواجب  بأداء

 مباريات زوجية متفق عمييا مغ قبل . اءبأد سسعي حخكيالثالثة 
 -: الثعذيح القياساخ : ثاهنا

لسيارات  سية تع إجخاء الكياسات البعجية بعج االنتياء مغ تشفيح التجخبة األسا 
قج روعيت  مغ قبل نفذ المجشو ومغ خبلل إقامو مباريات تجخيبيو اليجػم السخكب 

و لزسان السػضػغيو القبمية نفذ الذخوط و الطخوف التي اتبعت في الكياسات 
    .م 2020 /19/3 فيذلظ 
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   -: اإلحصائيح املعاجلاخ : تاسعا
معامل  -     االنحخاف السعياري  -    الػسيط -   الستػسط الحدابي   -

    االلتػاء  
 معامل االرتباط -ويمكػكدغ        -

 :  النتائح وهناقشح رضع : عاشرا
                         : النتائح رضع

 ( 7ججول )
 اليجػم السخكب في اختبارات البعجىالقيـاسـيغ القبـمي و غ ـفخوق بيـداللة ال

        ) قيج البحث( ( حخكي برخي األولى ) لمسجسػعة التجخيبية                
 7=   ن  

 انشتب يهاساث انهجىو انًشكب
يتىسط 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب
z 

يستىي 

 انذالنت

َسب 

 انتحسٍ

% 

UNE-DEUX 

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.456* 1.134 

233% 

ستبت 

 يىجبت
4.11 28.11 

DOUBLEMENT  

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.434* 1.136 

232% 

ستبت 

 يىجبت
4.11 28.11 

COUPE-

DEYGAGEMENT 

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.53* 1.133 

286% 

ستبت 

 يىجبت
4.11 28.11 

 البعدىولصالح المٌاس  البعدى المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 1ل )ٌتضح من الجدو

 فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث( (  حخكي برخي )األولى  للمجموعة التجرٌبٌة 
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 ( 8ججول )
 القيـاسـيغ القبـمي و البعجى في اختبارات اليجػم السخكبغ ـفخوق بيـداللة ال

 سجسػعة التجخيبية الثانية ) سسعي برخي  (  ) قيج البحث(        لم                
 5=   ن 

يهاساث انهجىو 

 انًشكب
 انشتب

يتىسط 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب
z 

يستىي 

 انذالنت

َسب انتحسٍ 

% 

UNE-DEUX 
 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.335* 1.143 
311% 

 35.11 3.11 ستبت يىجبت

DOUBLEMENT  
 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.356* 1.139 
373% 

 35.11 3.11 ستبت يىجبت

COUPE-

DEYGAGEMENT 

 1.11 1.11 ستبت سانبت
2.35* 1.138 

351% 

 35.11 3.11 ستبت يىجبت

البعدى ولصالح المٌاس البعدى  المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 3ٌتضح من الجدول )

 فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث(  (    سسعي برخي  )ة للمجموعة التجرٌبٌة  الثانٌ

 

 ( 9ججول )
 القيـاسـيغ القبـمي و البعجى في اختبارات اليجػم السخكبغ ـفخوق بيـداللة ال

 3=   ن ) قيج البحث((لمسجسػعة التجخيبية الثالثة ) سسعي حخكي                

 انشتب يهاساث انهجىو انًشكب
يتىسط 

 نشتبا

يجًىع 

 انشتب
z 

يستىي 

 انذالنت

َسب 

 انتحسٍ %

UNE-DEUX 

 

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.162* 1.147 

67% 

ستبت 

 يىجبت
2.11 6.11 

DOUBLEMENT 

  

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.17* 1.139 

339% 

ستبت 

 يىجبت
2.11 6.11 

COUPE-DEYGAGEMENT 

 1.11 1.11 ستبت سانبت

2.17* 1.138 

94% 

ستبت 

 يىجبت
2.11 6.11 

البعدى ولصالح المٌاس البعدى  المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 2ٌتضح من الجدول )

  (فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث) سسعي حخكي  (  للمجموعة التجرٌبٌة  الثالثة 
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 (10ججول )
 ليجػم السخكبداللة الفخوق بيغ الكياسات البعجية في اختبارات ا

 التجخيبية الثبلثة) قيج البحث( بسعادلة ) كخوسكال ويمد( لمسجسػعات 
القيـاسـيات البعجية في اختبارات اليجػم السخكب غ ـفخوق بيـداللة ال( 00ٌتضح من جدول )

 االولى.لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة ) قيج البحث( و لرالح السجسػعة 

  -:  النتائح هناقشح
ا الباحثة وفي ضػء أىجاف البحث وحجود بشاء عمي التحميبلت التي استخجمتي    

 الكياسات التي تع إجخاءىا لعيشة البحث تع مشاقذة الشتائج كالتالي:
فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي و  ( وجػد7يتزح مغ ججول )     

كسا  ميارات اليجػم السخكب لمسجسػعة التجخيبية األولى )برخي حخكي(في   البعجى
و تخجع الباحثة ىحا التقجم إلي البخنامج  و لرالح الكياس البعجى تػجج ندبة تحدغ

عمي  و اشتسالو ذو الذجة والحسل السقشغ التجريبي السقتخح السرسع مغ قبل الباحثة 
)برخي حخكي( الحي  الشسػذجشفذ ل لميجػم السخكب السيارى باألداء خاصة  جريباتت

وكحلظ  الشاشئيغبقجرة  االرتقاءبصخيقة شخدية ب حجوث تأثيخات إيجابية ساعج عمى
الن مغ الحخكي احتػاء البخنامج عمي مجسػعة متشػعة مغ ميارات اليجػم السخكب 

كسا يتسيد  متبلحق وسخيع  و لمخمف و الخأس إلى أعمى البرخييغخرائز 
 السعمػمةانتذارا بيغ الشاس الن  أكثخالتعمع و  في أسخعانو  البرخي  األسمػب

 يهاساث انهجىو انًشكب

بصشٌ 

 حشكٍ 

( = ٌ7) 

سًعٍ 

 بصشٌ 

=ٌ5 

سًعٍ 

 حشكٍ

 2كا  3ٌ=
يستىي 

 انذالنت

 يتىسط انشتب

UNE-DEUX 32.11 5.71 2.51 32.378* 1.11 

DOUBLEMENT 33.73 6.41 2.51 33.593* 1.11 

COUPE-

DEYGAGEMENT 

33.73 6.31 2.51 33.637* 1.11 
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عغ   جاىدةلمسخ  وتحىب بيا إلى  السعمػمةمحتػى  تمتقطاميخا عغ ك عبارة البرخية
 .جاىدةتمقاىا  إنساصشاعتيا السخ في  لع يجتيج  ألنوشخيق العيغ  لكغ سيل فقجىا 

 

إن مدتػى األداء ىػ محرمة الحالة ( 3 م( )2011") إبخاليعيخى "احسج محسػد     
 ة والشفدية والخصصية و إنالتجريبية لبلعب في جسيع الشػاحي البجنية والسياري

و يتحقق مغ خبلل تحقيق التػازن  الحخكي األداء فيالسدتػيات العميا  إلىالػصػل 
التشطيع الفعمي لمتأثيخات الستبادلة لمقػى الجاخمية والخارجية السؤثخة عمى الشاشئ 

 األداءبيغ متصمبات  بيجف استغبلليا بالكامل وبفاعمية لتحقيق أفزل الشتائج
االرتقاء وان البخامج السقششة تعسل عمى  صةالبلعب الخا تاوقجر  وإمكاناتى السيار 

 . الستكامل  اإلعجاددرجة مغ  ألعمىالػصػل و 
( 11 ) م(2001)و" دمحم جابخ بخيقع"  الدكخي  إبخاليعكبل مغ "خيخية  وتزيف    

ييخ اتجاه تغعمى الستشػعة والقجرة  تالبخامج  التجريبية تداعج عمى  تصػيخ السيارا أن
اتخاذ الجدع لمػضع  ياحج أجدائو مع دمج السيارات الحخكية ساعج عم أوالجدع 

           .  السيارى الرحيح و السشاسب لؤلداء 
أىع  من(  2م() 2009أحسج خزخي " ) "وتتفك نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة  

مجة المغػية العربية لو الشتائج أن البخنامج التجريبي في ضػء األنساط التسثيمية لمبخ 
 .تأثيخ  ايجابي عمى السدتػى البجني و السيارى 

  يشز عمى  الحي األولالفخض صحة وبحالظ يتحقق: 
"تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية 

في مدتػى أداء بعس ميارات  اليجػم السخكب ) قيج ( برخي حخكي )األولى 
اشئ سبلح ياس البعجى لشولرالح الككسا تػجج ندبة تحدغ  البحث(
 ."الذير

( وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي و البعجى 8يتزح مغ ججول )     
كسا تػجج  (  برخي  سسعيفي  ميارات اليجػم السخكب لمسجسػعة التجخيبية الثانية )

استمرار حثة ىحا التقجم إلي و لرالح الكياس البعجى و تخجع البا ندبة تحدغ



 

- 254 -  
 

البخنامج التجريبي السقتخح فً التدرٌب بشكل منتظم ولفترة طوٌلة كما اثر  نالناشئٌ
لميجػم  السيارى باألداء خاصة  جريباتعمي ت و اشتسالو السرسع مغ قبل الباحثة

 في الستصػرة العمسية األساليب وذلظ باستخجام (  برخي  سسعيالشسط )شفذ ل السخكب

 النوانعكذ ذلظ عمى مدتػى األداء لجى السجسػعة الثانية  والتجريب التعميع شخق 
تمعب دورا  ميسا في  ووالػضائف التي تؤدي دورىا  األجيدةواىع  أدقالحػاس مغ 

باإلضافة  ىسا حاستا الدسع والبرخ أعسالولسختمف  أدائوومدتػى   اإلندانمعخفة 
 إستخاتيجية نسػذجلكل  الن  الحػاستمظ سدتػى بثخ التجريب أتيو  إلي اإلحداس،

الدسعي  وذجوان النم واالستجابة لمسؤثخات الجاخمية والخارجية ،معيشة في التفاعل
أكثخ احتفاظ بالسعمػمة وبقاء اثخ التعمع لسجة شػيمة الن السعمػمة التي يتع تحرمييا 

ثع  ألذنامخورىا بسخاحل عجه مشيا  نتيجةصشاعتيا  فيعغ شخيق األذن يجتيج العقل 
تفاصيل  أو السعمػمة إشارصشاعو  فيالعقل  يعسلثع مخكد الدسع  الدسعيالعرب 
يا ع بيحتف لمرػرة  العقل صشاعو   فشتيجة األذنعغ شخيق  تمقاىا التي السعمػمة

 أشػلفتخه 

الحػاس وما  أن ( 20) مSue knight (  "2007 )  سػنايت" تذيخو 
ىع األجيدة التي تؤدي أية، مغ أدق و يختبط بيا مغ خرائز نفدية، ووضائف حد

دورىا في حياة اإلندان، وال يتػقف استيعاب السعخفة عمى ما عشج اإلندان مغ 
ىحه السعخفة يسكغ االرتقاء بيا إلى أعمى مدتػى مغ  إن، بل مدتػى حدي فقط

ومغ أىع الحػاس التي تمعب دورا   ،العسميات اإلرادية لمحػاس شسيةالتجريب عمى ت
ىسا حاستا  ،في اكتداب معارف اإلندان، ومدتػى أدائو لسختمف أعسالو يسا  م  

 .  خالدسع والبر
 Gillianجيميان  و"بيخن  Della Sala" (9001)(01) "ديبل ساال"  كبل مغ خى وي     

Burn"  (9007)(06)  الدسعي يدتخجم شبقات صػت  سطالذخز ذو الشأن
اىتساما يعصي و  لآلخخيغ اإلنرات يتسيد بقجرتو الذجيجة عمىو  متشػعة في التحجث

و  تحميموب ويقػميتخح قخاراتو عمى أساس ما يدسعو  و أكثخ لؤلصػات عغ السشاضخ
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يتخح قخاراتو عمى و يعصي اىتساما  كبيخا لمرػر و يتســيد بالشذاط والحيػية  البرخي 
  .  أحجاث مغأساس ما يخاه 

( وكانت  7م() 2010عبج الجبار) خهئ" ثا وتتفك نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة    
أىع الشتائج ىشاك عبلقة ارتباشيو دالة إحرائية بيغ أنساط التعمع و التفكيخ و انجاز 

 م حػاجد.  100الصالبات بفاعمية ل 

 على :ٌنص  الذي الثانًالفرض صحة وبذالن ٌتحمك 

بية "تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخي
اليجػم السخكب ) قيج  في مدتػى أداء بعس ميارات( سسعي برخي ) الثانية 
ولرالح الكياس البعجى لشاشئ سبلح الذير  كسا تػجج ندبة تحدغ البحث(

  ." 
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القيـاسـيغ القبـمي و البعجى في اختبارات غ ـفخوق بيـ  وجػد (9)جذول كًا َىضح    
كسا تػجج  ) قيج البحث( ) سسعي حخكي( ثةاليجػم السخكب لمسجسػعة التجخيبية الثال

الكياسات  في التقجمىحا  لباحثةتخجع او  البعجى انقُاس و نصانح  ندبة تحدغ
الشتسالو عمى تحدغ ىحا الأدى إلى  الحي التجريبيلمبخنامج  االيجابيالبعجية  لؤلثخ 

 مياراتء أدا مع  أداء التجريبات تذابوتجريبات  مشاسبة لشػع الشسط الدائج لجييع و 
حيث يعتبخ مدتػى التقجم   في األثخوكان لو أكبخ )قيج البحث(  اليجػم السخكب

والشفدية  السيارية و البجنية الشػاحيجسيع  فيىػ محرمة الحالة التجريبية  األداء
)قيج  داء ميارات اليجػم السخكبوالخصصية كسا تخجع الباحثة التحدغ في مدتػي أ

عمى مجسػعة متشػعة مغ التجريبات السيارية  لتجريبياالبحث( الشتسال البخنامج 
ساعجىع عمى زيادة األثخ  اباألخخ مسحيث يؤثخ كل مشيا  ستشػعة ذات عبلقة شخديوال

اليجػم  سـياراتل األداءمدتػى رفع  و السصمػب الحخكيو تشفيح الػاجب  التجريبي
 -ومغ شخق التجريب السدتخجمة   :خكب الس
 ( التجريب بسجافع ايجابي مغ )الحخكة - ات( ايجابي مغ )الثبالتجريب بسجافع      
  -تسخيغ الشاشئ مع مجربو    - زمغ محجد دون  قالسدتسخ وفالشاشئ  ىجػم  -

 صػرة مباريات. فيالتجريب 
اليجػم السخكب ميارات  لاختيار أفزىحه التجريبات لمشاشئيغ فخص  أتيحتحيث   

الستشافديغ مغ حيث مع الػضع الستػاجج عميو  في مػاقف المعب الفعمية بسا يتشاسب
قجرتيع عمي الخجاع و تغييخ زادت مغ  أنياالبعج( كسا  أوالسدافة بيشيع )القخب 

خصط المعب اليجػمية بالقػة والتػافق ضج  لتحقيق األداء الدخيع والسسيدخصصيع 
ألحكام  تحديغ قجرة الشاشئ إليالبخنامج التجريبي السقتخح  أديمغ مشافدييع كسا 

قج ساعجت  والتيالديصخة عمي مشافدييع  وتبعا لتحخكات السشافذ وردود أفعالو 
 متغمب عمييع  .ء السيارات باقري سخعة وقػة وذلظ لعمي أدا
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 ,Dilts"  "ديمتذ" و Robert"و "روبخت   Judithيمتذ جويذيخ كبل مغ "    
عغ  حخكاتالبأكبخ  يعصي اىتساما حخكيال أن الفخد ذو الشسط ( 18م( )  2000)

 حخكاتو .يتخح قخاراتو بشاءا  عمى أحاسيدو و و األصػات والرػر 
م( ) W.J.MCKEACHI  " (2007“ "و تتفق نتائج ىحا البحث مع نتائج دراسة 

أىع الشتائج تفػق متػسط درجات السجسػعة التجخيبية في درجات نياية "مغ  ( 21
 العام بفارق كبيخ 

 :يشز عمى  الحيالثالث الفخض صحة وبحالظ يتحقق 
تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي لمسجسػعة " 

اليجػم رات في مدتػى أداء بعس ميا سسعي حخكي ( )التجخيبية الثالثة 
ولرالح الكياس البعجى لشاشئ كسا تػجج ندبة تحدغ السخكب ) قيج البحث( 

 سبلح الذير ".  
القيـاسـيات البعجية غ ـبي إحرائيادالة  ػد فخوق وج )10(يتزح مغ الججول    

ميارات مدتػى أداء بعس لمسجسػعات الثبلث في  في اختبارات اليجػم السخكب
و يتزح ( حخكيبرخي ) األولى(  و لرالح السجسػعة قيج البحث اليجػم السخكب )

ة الن رياض بيشيع  إرتباشيةعبلقة  لػجػدو الحخكة   البرخ تفػق حاسة  مغ ذلظ 
تأثيخ البخنامج  إليوتعدي الباحثة ذلظ  معا و الحخكة  تعتسج عمى البرخالسبارزة 
الن ىحه الخياضة تؤدى مياراتيا الذامل لجسيع ميارات اليجػم السخكب   التجريبي 

إيجاد التشاسق والتشاسب بيغ  ولحلظ يجب لسػاقف المعب  السفاجئتبعا لمتغيخ 
و شخق التجريب السختمفة حيث أتيحت  عالسجسػعات العزمية بيغ أجداء الجد

لمشاشئيغ فخص اختيار أفزل السيارات في مػاقف المعب الفعمية بسا يتشاسب مع 
الػضع الستػاجج عميو الستشافدتيغ كسا زادت مغ قجرتيع عمي الخجاع وتغييخ خصصيع 
في اتجاىات مختمفة لتحقيق األداء الدخيع و السسيد بالقػة و التػافق ضج خصط 

 .أعمى مدتػى لمتػافقعب اليجػمية مغ مشافدييع بالم
الحخكي  إن أصحاب الشسػذج(  8) م(  2017ويذيخ "حامج شباط الزيف " ) 
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العالع  الكتذافوالتجخيب  السسارسة العسميةيتعمسػن بذكل أفزل مغ خبلل إتباع 
 القجرةمسا يفقجىع  شػيمةفى الجمػس لفتخات  صعػبةمغ حػليع ويججون  السادي

 أصحابويعتسج   الحخكةفى االكتذاف مغ خبلل  الخغبةوكحلظ لجييع  اإلنرات عمى
 اليجوي ويتعمع مغ خبلل العسل  األفكارالمسدى لتعمع  اإلدراكعمى ىحا الشسػذج 

الحكيكية ويتحسمػن واستخجام جسيع الحػاس بالتعمع ويفزمػن السػاقف و الشساذج 
استكبال وتجييد و معالجو  فييو ولجييع ميارات عال قجرا عاليا مغ السدؤولية

    . أفزلبذكل  إدراكيعيجعل  الحي األمخ  التعميسيةالخبخات 
 من(  14م() 2014) "مجحت عاصع  " مع نتائج دراسة  وتتفك نتائج هذا البحث 

أىع الشتائج إن اإلستخاتيجية السدتخجمة مع السجسػعة التجخيبية أثخت ايجابيا عمى 
 ء السيارى لسيارات السبارزة ) قيج البحث(. التقجم في مدتػى األدا

  ٌنص على  الذيالفرض الرابع صحة وبذالن ٌتحمك 

تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ الكياسات البعجية لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة في 
بعس القجرات البجنية ومدتػى أداء بعس ميارات اليجػم السخكب ) قيج البحث( كسا 

 .ح  السجسػعة  الثانية لشاشئ سبلح الذيرتػجج ندبة تحدغ ولرال

 و التػصيات اإلستخبلصات :عاشخا
 اإلستخبلصات:  
  السخكباليجػم  ميارات االرتقاء ببعسيؤثخ ايجابيا عمى  التجريبيالبخنامج  إن  -1

 ) قيج البحث ( لشاشئي سبلح الذير  . نساذجلمثبلث 
البخامج  عشج ترسيعمشاشئيغ نساذج البخمجو العربيو المغػيو ليجب تحجيج   -2

عمى مدتػى االرتقاء ببعس ميارات   ايجابي تأثيخمغ  الي لسا السقششة ةالتجريبي
 .اليجػم السخكب 

في االرتقاء ببعس  ىػ أفزل الشساذج ( حخكي برخي  ) السجمج  إن الشسػذج -3
     سشة ناشئ  سبلح الذير 15ميارات اليجػم السخكب لمسخحمة الدشية تحت  

  :التػصيات  
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سبلح  بسياراتالرتقاء البخامج التجريبية   في  ةالسجمج شساذجضخورة تصبيق ال  -1
   السختمفة .الدشية  حلاالذير لمسخ 

 أىسيةلتػضيح  لمدبلح  السرخي عسل دورات ثقل لمسجربيغ مغ قبل االتحاد   -9
بكل عسل البخامج التجريبية الخاصة  قبل الشساذج المغػيوتصبيق استسارة تحجيج 

  . مخحمة سشية

  الثحث يف املستخذهح املراخع عشر: احلادي
 : العرتيح املراخع : أوال

البخمجة المغػية العرـبية، دار الخايـة، السخكـد الكشـجي 
 م. (2008لمتشسية البذخية، الجيدة )

  -1 إبخاليع الفقى :

بخنـــامج تـــجريبي فـــي ضـــػء نســـاذج البخمجـــة المغػيـــة "
ــة  ــخات البجني ــة بعــس الستغي ــة العرــبية لتشسي والسياري

" مجمـــو أســـيػط لعمـــػم وفشـــػن لبلعبـــي الكـــخة الصـــائخة
التخبيــــو الخياضــــيو ،كميــــو التخبيــــو الخياضــــيو جامعــــو 

 م. 2009 –أسيػط 

 -2 أحسج خزخي  :

االتجاىات الحجيثة لتػجيو مدار االنجاز وتقشيغ 
البخامج التجريبية لبلعبي رياضة الجػدو ، دار الشذخ 

 م.2011مشذاة السعارف باإلسكشجرية ،

 -3 إبخاليعاحسج محسػد  :

، دار الصباعة  1السبارزة ،ط  في األساسيةالسبادئ 
 م.2003، اإلسكشجريةالحخة ، 

 -4 أسامة عبج الخحسغ   :

"اختبار الـحكاء العـالى" دار الشيزـو العخبيـو، القـاىخه، 
 م.1997

 -5 الديج دمحم خيخى  

سبلح الذير تجريذ وتجريب ، دار دجمـو لمشذـخ ،ط 
 م.2007، العخاق ، 1

 -6 بيان عمي عيج عمي :

م( 100الــتعمع والتفكيــخ بإنجــاز فعاليــو ) أنســاطعبلقــة 
ــــة  ــــة الخياضــــية، جامع ــــة التخبي ــــات كمي حــــػاجد لصالب

 -7 خه عبج الجبارئثا :
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كــخببلء، مجمــة عمــػم التخبيــة الخياضــية، العــجد الخابــع، 
 م.2010السجمج الثالث، 

سيو فى االنذصو انػاع وخرائز االنساط التعمي
 م 2017التعميسيو ، جامعة السثشى ماجدتيخ 

 8 حامج شباط ضيف :

شخح بعس  –السبارزة سبلح الذير ) تعميع ميارات 
 م 2007مػاد القانػن ( ماىى لخجمات الكسبيػتخ

 حديغ احسج حجاج  :
رمدي عبج القادر 

 الصشبػلى

9- 

دار السشيل لمصباعة الدقازيق,  التجريب الخياضي ،
 م  2009، 2ط

 -10   حسجي احسج عمى :

إلى  6سمدة التجريب الستكاممة لرشاعة البصل مغ 
سشة الجدء الثاني مشذاة السعارف اإلسكشجرية  18

 م.   2001

 خيخية إبخاليع الدكخي  :
 ودمحم جابخ بخيقع

11- 

 - الخياضي التجريب في الحجيثة االتجاىات سمدمة
 ،"الخياضي يبالتجر  تخصيط  - وتصبيقات نطخيات

 .م2009اإلسكشجرية، السعارف مشذأة الخابع، الجدء

 البيظ فيسي عمي :
 عباس الجيغ عساد

 عبجه أحسج دمحم

12- 

انتذسَس ًَارجّ ويهاساتّ ،  داس عانى انكتب، 

 و2009
 -13 زيتػن  الحسيج عبج كسال :

 عمى بعس  تأثيخ استخجام إستخاتيجية أنساط التعمع
انتاج عمسى  – شعبة التعميعنػاتج التعمع لصبلب 

يجهت عهىو انتشبُت انشَاضُت، انعذد انشابع، انًجهذ 

 م2014،انثانث

عبج مجحت عاصع  :
 السشعع

14- 

البخمجة المغػية العربية ، مجسػعة الشيل العخبية ، 
 20015،  القاىخة

 -15 مجحت دمحم ابػ الشرخ :

 : األخنثيح ثانيا:املراخع
- 36 Burn" : NLP Pocketbook. Alresford, 

Hants SO24 9JH, USA.    ,2005   
- 37 Della Sala : Tall Tales about the Mind and 

Brain: Separating Fact from 
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Fiction Oxford University 

Press, ISBN 0198568770, p. Xxii 

 و 2117
- 38 Dilts, Robert B & 

Judith A DeLozier 

: : Encyclopaedia of Systemic 

Neuro-Linguistic Programming 

and NLP New Coding. NLP 

University Press. ISBN 0-

9701540-0-3,hill.Use(2000 
- 39 Matveyev : Fundamental of Sports 

Trainig,progress publishers,3rd 

edition,Moscow,2011 
- 21 Sue knight : NLP At Work: The Essence of 

Excellence-1st Edition (People 

Skills for Professionals), Nicholas 

Brealey publisher, UK.  

http://www.sueknight.co.uk/2117و 
-23  “W.J.MCKEACHI 

  

: " Learning  Styles  Can  become  

learning Strategies, featured 
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