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  عهي انبصريت ذراثـانم بعط رـخطوين تـانبصري تــانرؤي حذريببث رــأثيــح
  اجلًبب  ننبشئي املخوا يني اهب جل االجببريت اجلًهت أداء يسخوى

 سعيذ حمًود سبيي حمًذ أ.و.د/                                                             
 

 انبحث: ويشكهت املمذيت
رئيدددي لهدسددا الرلمهرين ددللرلمهلددكملىدد لمهلذدد ل ددرلأ ددنهل لتعددالمهسيسدد لمه

،لمأل دنهل لدانيد لأملاين يد لأمليةةيد للهحايث لف لمهعسدي لمهتا يبي ل كمءلكننتلىد 
مهحايث لمهت ليسكرلإ دتخاماينلمهتا يبي لمهبرري لارلمأل نهل لمهرؤي لتا يبنتلمتعتبرل

فد لتةدكيرلمألءمءلرلأىسي لكبلدر لف ل سدي لمهتا ي لبجنن لمأل نهل لمأليرىلهسنلهينلا
ل.نتلمهرين ي أثشنءلمهسشنفدمهفش لهدرين للرل
(لأنلمهقددددداانءل2003)لHenry Obstfeldىشدددددرىلأماددددددتفلداللميذدددددلر

ممهشقدك ل،ل دتخااكملمهتدا يبنتلمهبردري لكجدنءلادرلتدا يبنتيملأمهسرريلرلىملأمللادرل
هثنهدددللمهراددد لمهسكجدددكء لفددد لاعبدددالمهلرندددسلتك دددالملهدددول دددتليعددددملمهسددددسلتحدددتس لم

:لل20). ددنمللبددملمهسددي ءل3200مذهددسلاشدد ل،لبنهدددينملبن ددتخامملمهتددا يبنتلمهبرددري ل
ل(لل52

(لأنلمهتددا يبنتلمهبرددري لتعتبددرلجددنءًملاتلددناً ل2007)لBrainدددرميرلل كرميدد
محركدد ل زدد تل،لأنلملبرددن لمهجلدداللذددلر،لمياددرلدددرماتلمهتددا ي لمهرين دد لمهذددنامل

ل(ل44:لل19) . د لتحدلرلمألءمءلمهرين لمهعلرلاعللا متلمهتركلنلتدن ا
،لممهتا يبنتلمهبرري لتعسمل د لتحقلقلمألءمءلمألاثدملفد ل دمل درمللمهدعد ل

لمتعسمل د ل،لمهبررىلممهتتبعلملء مكل،لملعسمل د لتحدلرلمهعز تلمهبرري لمت
 
 
 

 انسبداث يذينت جبيعت انريبظيت انرتبيت بكهيت يسبعذ اسخبر
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كسدنلتشسد لمهقدا  ل دد لمهتركلدنل،لمهسددنفنتلممأليدينءلتشسي لمهقا  ل د لتقايرل
ل(لل9:لل6.) تخاممل ددد لارلحركنتلمهعلرمءل لبإ،لمهجلال د لمهياللبدر  ل

لمهقدددددا متأنلل(2004)لThomas Wilsonتكادددددنسلميدددددددكنللزدددددي ميلللللللل
،لمالليتعدددقلمألاددرلتةكيرىددنلمهحركيدد ليسكددرلمهسيددن متلمل،لمهبانيدد للمهقددا متمهبرددري لاثددمل

مهلدددرلاددداىلإاكننيددد لمهرين دددللرلال دددتخامملل،ل،لممهتددديلىددديلأ ن دددي لك لملبردددن بقددد
للل(197:26).يملارلأ لشيملهليليقكاكملبنألءمءمهسعدكانتلمهسشقكه لإهل

متتةد لمهتا يبنتلمهبرري ل ؤي لمم ح لاعللا  لمهتركلنل د لمأليدينءلبحدا لل
كادددنتلإهددد لمهسددد ل،ل دددد ليدددبكي لمهعدددلرل،لماشيدددنلتقدددكملمهسسدددرمتلمهبردددري لدشقدددملمهسعد

متدتخاملى هلمهسعدكانتلبنهتشدلقلاعلمهسيدن متلمهحددي ل،لممهحركيد لمملء م يد ل،لكسدنل
تدعدد لمهرؤيدد لءمً ملىنًاددنلفدد لمهتكجيددولمهسكددنن ل،لممهتكمفددقلممهالدد لم ددر  ل ءلمهفعددمل،ل

مهقددا  ل ددد لتحدددلرلممال ددتجنب لممهتددكم نل،لكسددنلأنلمهتددا يبنتلمهبرددري لتعسددمل ددد ل
  (277:ل18.)اجنللمهرؤي ل،لممهال لمهبرري لمهستحرك إء مكل سقلمل

(لمهتدا يبنتلمهبردري لبهنيدنل2001)لIsabel Walkerمتعرللإينمدلملممكدرل
"ل ددددد لاتلددر  لاددرلتددا يبنتلمهعددلرلديدداللتحدددلرلمهك ددنئ لمهبرددري لمأل ن ددي ل،ل

ل(للل124:ل22.)للرلف لجسيعلمهرين نتلمهتشنفدي "مى لىنا لهدرين 
ال بد لمهجسبدن لاللاعظمل(لأنل2004)لBarry Seillerددرلميزي لبن ىل لل

غددددد لمألحيددددننلأنلمهقددددا متلمهبرددددري ليسكددددرلتقكيسيددددنلممهتددددا  ل دليددددنلأيددددا ككملفدددد ل
ين دد لمهجسبددن لمهرددعكانتلمهبرددري لفدد ل لماددرل،لل(279:ل18ماسن  ددتينلمتحدددلشينل)

ثشدنءلرمغلأصدعكا لتقدايرلأم دنللمهجددملفد لمهفد،لملتدنمنلفد لأم دنللمهثبدنتلللصدعكا لم
صددعكا ل ؤيدد لثبددنتلمهتركلددنلأثشددنءلفتددرمتلمألءمء،لملصددعكا ل،لمللتشفلدد لمألءمءلمهسةدددك 

 لل(3)،(29)متحايال سنتولأثشنءلمألءمء.،لجين لمه
ميعتبدددرلجيدددن لمهستدددكم يلرلهدرجدددنللأحدددالأىدددملمألجيدددن لمأل ن دددي لفددد لدرندددناتل

بددرلاددرلأىددملمهسشنفدددنتلهدبةددكالتلمهسختدفدد لهدجسبددن ل ددكمءلمهسحديدد لأملمهامهيدد ل،لميعت
(لاجسك ددنتلحركيدد ل5مأصددع لمألجيددن لمهدددت ل،لمذهددسلنظددرًملهتشددكللمهسجسك ددنتل ديددول)
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ايددن متلمهسرجحدد لاددرلل-ىدد ل)ايددن متلمهسرجحدد لاددرليدد للمال تلددن ل ددد لمهعن  ددتلرل
ل-اين متلمهسرجح لارليد للمهتعددقل دد لمهعن  دتلرلاعدًنلل-ي للمال تلن لمهعزاىل

ل-هددرجدلرلممهحركددنتلمهجننبيدد ل ددد ل ن  دد لممحددا لايددن متلمهقددك لممهثبددنتلمارجحددنتلم
 (لل98:8)،(50،51:ل23اين متلمهشينينت(.)

كسددايرلفشدد لهدسشتخبددنتلمهقكايدد لممهعسديدد للمهعدسيدد ماددرليدد لليبددر لمهبنحددلل
أنلننيدى لمهجسبدن لالحد ل،لآندنتل،لم ئي لمهدجش لمهفشي لبنلتحنءلمهسردرىلهدجسبدن ل

يستدلدكنللدا متلدانيد ل نهيد لءىلاايش لنردرلدشنءىلمهسعنءىل،لمنن(ل شكمتل10تحتل)
مهفش لمهسةدك لف لمهجسد لملجبن ي ل دد لجيدن لمألءمءلادتكىلإنخفنضلإاللأنولالح ل
فدد لذهددسلإهدد ل،لملدداليرجددعلمهدددب لل(ل ددشكمت10هشنيددى لمهجسبددن لتحددتل)مهستددكم يلرل

لمنحدرمللاركدنلثقدملمهجددمليدن جمهبردري لحلدللأنلممهسين متلإنخفنضلكفنء لمهقا متل
يدن جليدالمألءمءل،لحلدللأنلمهبردري للن ا لمال تلن للاليشتتلارلمنحرمفنتلف لمهرؤي ل

 دد للتحايدالمهسددنف لممل تفدنلمهعلرلى لمهت لتقكءلمهجدملهألءمءلمألاثدمل،لادرليد لل
مهحفددنعل ددد لتددكم نلمهجدددملأثشددنءلمألءمءل ددرلعريددقلثبددنتلم ددعلجيددن لمهستددكم يلرل،لمل

مانهتددنه ل ددسننل دداملمنحددرملل،ليدد لاددعليددالمألءمءلمهددرأسلمهشددنتتلاددرلتةددندقليددالمهرؤل
ل.اركنلثقملمهجدملين جللن ا لمال تلن 

هد لتدهثلرمتلإيجنديد لإارلأىسي لأءتلدام ىنللمهبرري مهرؤي لهتا يبنتلمنظرًملهسنلللللللل
لددنمللمهفرءيدد لممهجسنةيدد مهرين ددنتللفدد لءمءلمهفشدد مهقددا متلمهبرددري لمادددتكىلمألفدد ل

لسننلمآيددرمنلأ دد:لرمءلء م ددنتل دسيدد لندد كرلاددشيملاددنليددد لمهعايددالاددرلمهبددنحثلرلبددإج
Assman, et., al حددلرل دريالل،(4(ل)2018إيسدننل لجدندرل)ل،(17()2005)ل

ل(2018ىدددايرل دددد ل ل)ل،(9()2018 سدددرملمييدددن ل دددلال)ل،(5()2018حسدددكءل)
ل،(2(ل)2019أحسددالارددةف ل بددكءىل)ل،(16(ل)2018ين ددسلرل لأحسددال)ل،(15)

تفقددددكملأملددددالل(13()2020 لصددد حل ل)ل،(7()2019امهسشعمل) ددددكىلفلددددرىل بدددد
مهبردري لهسدنلهيدنلادرلتدهثلرمتلإيجنديد لفد لمهرؤي لتا يبنتلجسيعنل د لأىسي لإ تخاممل

أندولهدملمهبنحدللمادتكىلمألءمءلمهفشد لهدرين دللرل،لكسدنلالحد لتةكيرلمهقا متلمهبرري ل
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تدا يبنتللإ دتخامما م د لتدهثلرلهل–فيلحامءل دملمهبنحدللل-يتعرضلأحالارلمهبنحثلرل
مهرؤيددددد لمهبرريدددد ل دددد لاددددتكىلأءمءلمهجسدددد لمالجبن يددد لهجيدددن لمهستدددكم يلرلهشنيدددى ل

ل.مهجسبن 
ءفددعلمهبنحددللإهدديلمهكيددنملبددإجرمءلء م ددتولمهحنهيدد لهدتعددرلل ددديللاسددنلتقددامملل
لأءمءلادددتكىلمهرؤيددد لمهبرريدد لهتةكيددرلبعدقلمهقددا متلمهبردري ل دد لتدا يبنتلتددهثلدددرل

للل.(ل شكمت10تحتل)لجين لمهستكم يلرلهشنيى لمهجسبن همهجسد لمالجبن ي ل
 انبحث: فاهذأ

هشنيدى للمهبردري مهرؤيد لاجسك د لادرلتدا يبنتللم دعإه ليياللى ملمهبحلل
ل:كملارل د لماعرف لتهثلرىن(ل شكمتل10مهجسبن لتحتل)

ل-لدنلمهبردرىلمهتركل–إء مكلاجدنللمهرؤيد لل-إء مكل سقلمهرؤي ل)مهقا متلمهبرري لل-1
ل.(مهال لمهبرري لمهستحرك 

)مهرددعكءلبنهلدد لمهةكيددملادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد لجيددن لمهستددكم يلرلل-2
ارجحدددنتلهدسدددرم لل-مهةددددكللبدددنهقك لهدكلدددكلل دددد لمهلدددايرلل-ه  تلدددن لمهدددنممىل

هشنيدددى لمهكلدددكلل دددد لمهلدددايرلهديبدددك لادددرلمهجننددد (لل-بدددنهكلكلل دددد لمهلدددايرل
ل. شكمت(ل10مهجسبن لتحتل)

 انبحث: فروض
تكجالفرمقلءمهد لإحردنئيًنلددلرلاتك دةنتلمهكين دلرلمهقبدد لممهبعداىلألفدرمءل لشد لل-1

ل-إء مكل سقلمهرؤيد لمهبحللمأل ن ي ل)مهسجسك  لمهكمحا (لف لمهقا متلمهبرري ل)
مهالددد لمهبردددري لمهستحركددد (لهردددنهالل-مهتركلدددنلمهبردددرىلل–إء مكلاجدددنللمهرؤيددد ل

 .للي اتك ةنتلمهكين نتلمهبعا
تكجالفرمقلءمهد لإحردنئيًنلددلرلاتك دةنتلمهكين دلرلمهقبدد لممهبعداىلألفدرمءل لشد لل-2

مهبحددللمأل ن ددي ل)مهسجسك دد لمهكمحددا (لفدد لادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد ل
ل.جين لمهستكم يلرلهرنهالاتك ةنتلمهكين نتلمهبعاي .
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مأل ن ددي للتكجددالنددد لتحدددرلهدكيددنسلمهبعدداىل ددرلمهقبددد لألفددرمءل لشدد لمهبحددلل-3
مادددتكىلأءمءلمهجسدد لمالجبن يد ل ددد للفدد لمهقدا متلمهبردري )مهسجسك د لمهكمحدا (ل

ل.جين لمهستكم يلر
 : انبحث يصطهحبث
 : VISUAL TRAINING انبصريت انخذريببث

ةبددن  ل ددرل ددددد لاتلددر  لهتددا يبنتلمهعددلرلديدداللتحدددلرلمهك ددنئ لىدد ل"
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(27).لل"مهبرري لمأل ن ي 

 :  DEPTH PERCEPTIONانعًك إدران
ل(لل28)ةدكا لأثشنءلمألءمء".ىك"لمهتقايرلمهدديملهددر  لممهسدنف لمهشدبي لمهسل

  VISUAL FIELD PERCEPTION:انرؤيت جمبل إدران
 لنل د لنقة لاحداء مهقا  ل د ل ؤي لمأليينءلارل ممينلمهعلرلاعلمهترك ىك"

للل(27".)
               :  VISUAL FOCUS انبصرى انرتكيز

 لهإلنتبدددن لادددعلمهتركلدددنل دددد للدددا  لمهفدددرءل دددد لتجشددد لمألادددك لمهسذدددتتلىدددكل"
للل(27".)مهيال
           : PRECISION OPTICAL ANIMATION املخحركت انبصريت انذلت

نلمهياللثنددتلممهرين د لى ل" ؤي لمألىامللدال لأثشنءلحرك لمهرين  ،أىلأ
ل(27اتحرك".)

 : املرجعيت انذراسبث
مهتعدرلل دد للديال(ل17()2005)ل Assman, et., alلسننلمآيرمنلأ لء م  ل-1

تددهثلرمتلمنعددامملمهرؤيدد لممهرؤيدد لمهبرددري ل ددد لمألءمءلم دديةر لمهقددكمملفدد لأم ددنلل
هتجريبد ل،لمأ تخاملمهبدنحثكنلمهسدشيتلم،لأءمءلاختدف له  ب لمهجسبن لهدسكىكالرل

 دشكمتل،لمادرلأىدملل(9) جسبدن لتحدتننيد ءلل(ل12مأيتسدتل لش لمهبحلل د ل)
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تددا يبنتلمهرؤيدد لمهبرددري لهيددنلتددهثلرًملإيجنديددًنل ددد لمألءمءلم دديةر لمهقددكممللمهشتددنئتل:
لف لأم نللأءمءلاختدف له  ب لمهجسبن .لللل

ا يبنتل(لديددداللمهتعدددرلل دددد لتدددهثلرلمهتددد4(ل)2018ء م ددد لإيسدددننل لجدددندرل)ل-2
مهبرددري ل ددد لتحدددلرلءلدد لم ددر  لأءمءلبعددقلمهسيددن متلمهيجكايدد لهدسبددن  يرل،ل

(ل24مأ ددتخااتلمهبنحثدد لمهسددشيتلمهتجريبدد ل،لمأيددتسدتل لشدد لمهبحددلل ددد ل دداءل)
مكننتلأىدملمهشتدنئتل:لدرندناتلمهتدا ي لمهبردرىلأءىلإهد لتحددلرلمهقدا متل،لابن  ًمل

لمهبرري لممهسين متلمهيجكاي لهدسبن  ير.لللل
درندناتلتدا يب لبن دتخاممللم دع(لديدالل5()2018حدلرل دريالحسدكءل)ء م  لل-3

رهل د لمهتفللرلمهخةة لهدزر لمهددنحقله ةبدنتللهثاعرف لتمهتا يبنتلمهبرري لمل
مهلر لمهةنئر ل،لمأ دتخاملمهبنحدللمهسدشيتلمهتجريبد ل،لمأيدتسدتل لشد لمهبحدلل دد ل

كنندتلأىدملمهشتدنئتل:لتكجدالفدرمقلمللمهعرمق،ل-(لالةب لكر لعنئر لبهناي لبغامءل20)
ءمهددد لإحردددنئيًنلددددلرلمهكين دددلرلمهبعدددايلرلهدسجسدددك تلرلمهتجريبيددد لممهزدددنبة لفددد ل
مهسيدددن متلمهبردددري لممهتفللدددرلمهخةةددد لهدزدددر لمهددددنحقله ةبدددنتلمهلدددر لمهةدددنئر ل

لهرنهالمهسجسك  لمهتجريبي .للل
يرلدرندددناتلتدددا يب لهتةدددكللم دددع(لديدددالل9()2018ء م ددد ل سدددرملمييدددن ل دددلال)ل-4

 ددددد لادددددتكىلأءمءلبعددددقلمهزددددرانتلرهللهثاعرفدددد لتددددملبعددددقلمهقددددا متلمهبرددددري ل
مهيجكاي لهشنيى لتش لمهةنمه ل،لمأ دتخاملمهبنحدللمهسدشيتلمهتجريبد ل،لمأيدتسدتل

،لمكننددتلأىددملل(ل ددش 15ننيدد ءلهتددش لعنمهدد لتحددتل)(ل30 لشدد لمهبحددلل ددد ل)
ادددتكىلرددري لملفدد لتةدكيرلبعددقلمهقددا متلمهبلمهبرنددناتلمهتددا يب فن ديدد لمهشتدنئتل:ل

لللللأءمءلبعقلمهزرانتلمهيجكاي لهشنيى لتش لمهةنمه لاقن ن لبنهتا ي لمهسعتنء.ل
فعنهيددد لمهتدددا ي ل دددد لمهتعدددرلللديدددال(ل15)ل(2018ىدددايرل دددد ل ل)ء م ددد لل-5

حركيد لهداىلال بد لل–مهبررىل دد لبعدقلمهسيدن متلمأل ن دي لمملء م دنتلمهحد ل
،لمأيدتسدتل لشد لمهبحدلل دد للهتجريبد مهسدشيتلملتلمهبنحثد ،لمم دتخاال ر لمهدد 
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أنلمهتددا ي لمهبرددرىلأ دديملفددد ل:للماددرلأىدددملمهشتددنئتل،ل ددد ننيدد ءلكددر ل(ل40)
لللللل.كر لمهدد ف لمهسين متلمأل ن ي لأءمءلتكىلمادلتحدلرلمهقا متلمهبرري 

تددهثلرلتسريشددنتلمهتعددرلل ددد لل(لديددال16(ل)2018ء م دد لين ددسلرل لأحسددال)ل-6
حركيد لممألءمءمتلمهسين يد لل–شسيد لبعدقلمهسدا كنتلمهحد لمهرؤي لمهبرري ل د لت

مأ ددتخااتلمهبنحثدد لمهسددشيتلمهتجريبدد ل،لهشنيددى لمهلكاتيددولفدد ل ين دد لمهلن متيدد ل،ل
كن متيددد ل،لماددرلأىدددملمهشتدددنئتل:لأءىلننيدد ءل(ل30مأيددتسدتل لشددد لمهبحددلل دددد ل)

إء مكللمهبردرىل، مهسيدن متلمهبردري ل)مهتتبدع مهبرنناتلمهتا يب لمهبررىلإهد لتةدكير
مهعسدددقل،مهالددد لمهبردددري لمهثندتددد ل،لمهالددد لمهبردددري لمهستحركددد (لمتةدددكيرلاددددتكىل

لمألءمءمتلمهسين ي لهشنيى لمهلكاتيو.لللللل
تددهثلرلدرنددناتلمهتعددرلل ددد للديددالل(2)(ل2019أحسددالارددةف ل بددكءىل)ء م دد لل-7

تدددا يب لبن دددتخامملمهتدددا يبنتلمهبردددري ل دددد لءلددد لم دددر  لأءمءلبعدددقلمهسيدددن متل
مهسدشيتلمهتجريبد ل،لمأيدتسدتل لشد لل تخاملمهبنحدل،لمأهشنيى لمهلن متي لمهيجكاي 

مهتدا يبنتلمهبردري لمكننتلأىملمهشتدنئتل:ل،للتي منني ءلكن ل(ل20) اءلمهبحلل د ل
ل.لل د لءل لم ر  لأءمءلبعقلمهسين متلمهيجكاي لهشنيى لمهلن متي ؤثرلإيجنديًنلت

تدهثلرلم دتخامملمهتعدرلل دد لديدالل(ل7()2019ء م  ل ددكىلفلدرىل بدامهسشعمل)ل-8
،للمهتا يبنتلمهبرري ل دد لاددتكىلأءمءلمهجسدد لمهحركيد ل)أابد (له  بد لمهلن متيد 

ال د ل(ل20مأ تخااتلمهبنحث لمهسشيتلمهتجريبد ل،لمأيدتسدتل لشد لمهبحدلل دد ل)
يؤثرلم تخامملمهتدا يبنتلمهبردري لتدهثلرًملإيجنديدًنل دد لل،لمارلأىملمهشتنئتل: ن متي ل
لهبرري لمادتكىلأءمءلمهجسد لمهحركي ل)أاب (له  ب لمهلن متي .لللمهقا متلم

فن ديد لبعدقلتدا يبنتلدياللمهتعدرلل دد ل(ل13()2020 لص حل ل)ء م  لل-9
،لمأ دتخاملل مهقا متلمهبرري ل د لأءمءلمهدلسنتلممهرك تلهشنيدى ل ين د لمهلن متيد

،لننيدد ءلكن متيدد ل(ل30مهبنحدللمهسددشيتلمهتجريبدد ل،لمأيددتسدتل لشد لمهبحددلل ددد ل)
تكجددالفددرمقلءمهدد لإحرددنئيًنلدددلرلمهكين ددلرلمهقبددد لممهبعدداىللماددرلأىددملمهشتددنئتل:
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لفدد هدسجسك دد لمهتجريبيدد لفدد لمهقددا متلمهبرددري لمادددتكىلأءمءلمهدلسددنتلممهددرك تل
للللللل.للهرنهالمهكينسلمهبعاىل مهلن متي
 : املرجعيت انذراسبث ين اإلسخفبدة

سرجعيددد لإهددديلفن ديددد لمهتدددا يبنتلمهبردددري لفددديلتةدددكيرلأيدددن تلنتدددنئتلمها م دددنتلمهل-1
مهسيددن متلمهبرددري لمادددتكىلمألءمءلمهفشدد لهدرين ددللرل،لمىدد مليذددلرلإهدديلأىسيدد ل

لأ تخامملمهبنحللتا يبنتلمهرؤي لمهبرري لف لتجرا لمهبحللمهحنه .
لتحايالاحتكىلدرنناتلتا يبنتلمهرؤي لمهبرري لللالمهبحل.ل-2
ل.للللري لمهسشن ب لألفرمءل لش لمهبحللمأل ن ي إيتين لمليتبن متلمهبرل-3
لتحايالمأل نهل لملحرنئي لمهسشن ب لهبينننتلمهبحل.ل-4
لمهرجكللإهيلنتنئتلمها م نتلمهسرتبة ل شالاشنلذ لمتفدلرلنتنئتلمهبحللمهحنه .ل-5

 :انبحث إجراءاث
 انبحث: يناهج

ذملمهسجسك د لأ تخاملمهبنحللمهسشيتلمهتجريبيلبن تخامملمهترسيملمهتجريبديلل
لمهكمحا لبةريق لمهكينسلمهقبديلمهبعاى.

 انبحث: وعينت جمخًع
 لش لمهبحللبنهةريق لمهعساي لارلننيىيل ين د لمهجسبدن لأفرمءلإيتن لمهبنحلل

ننءىلاايشد لنردرلل-(ل شكمتلارلمألناي لمهرين ي لمهتنهي ل:لننءىلمهسعنءىل10تحتل)
مهقدددنىر ل،لممهسددددجدلرلبددددج تلل(لننيددد ءلممهتدددنبعلرلهسشةقددد 18،لممهبدددنهدل ددداءىمل)

،لملالأيتلرلادشيمل داءل2020/2021ملتحنءلمهسررىلهدجسبن لفيلمهسك ملمهرين  ل
(لننيدددىلرللجدددرمءلمها م ددد لمال دددتة ةي ل ددددليمل،لماددد هسلتردددبال لشددد لمهبحدددلل8)

ل.(ل شكمت10(لننيىلرلجسبن لتحتل)10مأل ن ي ل)
 : انبحث عينت أفراد حو يع إعخذانيت
بحدددن لإ تامهيدد لتك يددعلأفددرمءل لشدد لمهبحددللفدد لاعدداالتلمهشسددكللددنملمهبنحددللل
مهقدا متلمهبانيد ل،لملمهقدا متلمهبردري ل،لملل(هعسدرلمهتدا يب مل–لمهدك نلل–مهةكللل-)مهدرل
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(ل1)لملمجددامه،لمل،لمادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد لجيددن لمهستددكم يلرلمهخنصدد ل
للل:لك الذهستل(3،)(2)

ل(3جاملل)
للمهشسكاالتلدددف لادعلش لمهبحللإ تامهي لتك يعلأفرمءل 

ل18نل=لللللللل(مهعسرلمهتا يب ل–لمهك نلل–مهةكللل-)مهدرلللللللللللللللللللللللللللللل

محا ل مهستغلرمت
 مهكينس

مهستك ال
 مهحدند 

مالنحرملل
 مهسعين ىل

اعنامل مهك يا
 مالهتكمء

 0.39 9.10 0.38 9.15  ش  مهدر
 0.91 126.00 4.92 127.50  م مهلد لهدجدملمهةكل
 0.68 26.00 3.16 26.72  جم مهك نل

ل0.66ل3.85ل0.41ل3.94  ش لمهعسرلمهتا يب 

ل) لجامل لار لدلرل3يتزا لان لإنحررت لملهتكمء لاعنا ت لقيم لجسيع لأن )
يذلرلإه ل(لاسنلمهعسرلمهتا يب ل–لمهك نلل–مهةكللل-(لف لاعاالتلمهشسكل)مهدرل0)±

ل.ستغلرمتإ تامهي لتك يعلأفرمءلمهعلش لف لى هلمه
ل(3جدداملل)

لف إ تامهي لتك يعلأفرمءل لش لمهبحلل
ل33مهقا متلمهبرري لللالمهبحللللللللللللللللللللللللللنل=لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الوتغيزاث
وحذة 

 القياص

الوتىسط 

 الحسابً

اإلًحزاف 

 الوعياري
 هعاهل اإللتىاء الىسيط

      إدراك عوق الزؤيت:

 37.3 3733 3703 3773 نس سن33

 37.3 3773 .073 7773 سن سن33

 3777 773. 0733 33733 سن سن03

إدراك هجال الزؤيت للعيي 

 الوهيوٌت:
     

 37.3 30773 3773 .3373 سن رأسً ألعلً

 3773 77773 3730 73737 سن رأسً ألسفل 

 .373 70733 3733 73730 سن أفقً يويي

 3773 3.733 77.3 73773 سن أفقً شوال

 3733 30733 0733 .3073 عذد/ث التزكيش البصزي 

 3770- 3773 37.3 3700 درجت الذقت البصزيت الوتحزكت
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ل)ل لجامل لار ل3يتزا لأن ل( لملهتكمء لاعنا ت لقيم لدلرلأجسيع لان نحررت
ل0)± لف  ل( لمهبرري  ل)مهقا مت لمهرؤي  ل سق لل-إء مك لمهرؤي  لاجنل مهتركلنلل–إء مك

اسنليذلرلإه لإ تامهي لتك يعلأفرمءل لش لمهبحلللمهبرري لمهستحرك (مهال لل-مهبررىل
لف لى هلمهستغلرمت.

ل(0جدداملل)
لادتكىلمهقا متلمهباني لمللف إ تامهي لتك يعلأفرمءل لش لمهبحلل

للللللللللللللللللللللللأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرلللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل33نل=ل

 الوتغيزاث
وحذة 

 القياص

الوتىسط 

 الحسابً

اإلًحزاف 

 الوعياري
 هعاهل اإللتىاء الىسيط

 3733 33733 3737 .3373 عذد القذرة العضليت للذراعيي

 3733 773. 0733 33773 عذد التحول العضلي للذراعيي

 3777 3703 3733 3707 هتز الىثب العزيض هي الثباث

 3737 33733 0733 33737 سن هزوًت الجذع والفخذ

الصععععععىد بالطعععععب الاىيعععععل ل ر طعععععاس 

 الشاوي
 37.3 3777 3737 3730 درجت

 3730 3773 3733 3777 درجت الالىع بالقىة للىقىف علً اليذيي

هزجحععععاث للوععععزور بععععالىقىف علععععً 

 اليذيي
 37.3 37.7 3730 7733 درجت

الىقعععىف علعععً اليعععذيي للهبعععى  هعععي 

 الجاًب
 3730 .377 .373 3730 درجت

 37.3 .373 3737 3730 درجت الوجوىع الطلً للجولت اإلجباريت

نحرددرتلاددنلدددلرلأ(لأنلجسيددعلقدديملاعددنا تلملهتددكمءل3يتزددالاددرلجدداملل)ل
مهقدددا متلمهبانيددد لمهخنصددد لماددددتكىلأءمءلمهجسدددد لمالجبن يددد ل دددد لجيدددن ل(لفددد ل3)±

لرمت.اسنليذلرلإه لإ تامهي لتك يعلأفرمءل لش لمهبحللف لى هلمهستغللمهستكم يلر
 : انبيبنبث مجع أدواث

لأماًل:لمألجين لممألءممتلمهسدتخاا لف لمهبحل:
لجين لمهر تنالرلهكينسلمهةكللمهلد لهدجدم.لل-
لالنمنلعب لاعنيرلهكينسلمهك ن.ل-
لهكينسلإء مكل سقلمهرؤي .لل Creegineskyجين لكريجلشدك لل-
لهكح لقينسلمهشظر.ل-
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لنني .ثل0.01 ن نتلإيقنللهكينسلمهنارلأللر لل-
لصنه لجسبن لاجين .ل-

   (2) يهحك انبحث: ليذ انبصريت انمذراث إخخببراث : ثبنيب  
مكد ملل،لفد لمهجسبدن مهستدكم يلرلبسين متلجين لهتحايالمهقا متلمهبرري لمهخنص ل

لددنملمهبنحددللدترددسيملإ ددتسن  لل ددتة للآ مءلمهخبددرمءلحددكللل،لتحايددالمليتبددن متلمهبرددري 
متدمل درضلمل دتسن  لادرليد للل،ل(لمكيفيد لقين دين1ي لادحقل)تحايالأىملمهقا متلمهبررل

ملددالأ تزدد لمهبنحددللل،تددا ي لمهجسبددن لمهسقندددد لمهذخرددي لاددعلاجسك دد لاددرلمهخبددرمءلفدد ل
مكيفيدد لقين ددينلفددتملمهتكصددمل،لاددرلآ مءلمهخبددرمءلهتحايددالمهقددا متلمهبرددري ل٪(ل80)دشدددب ل

ل:لإه لمليتبن متلمهتنهي 
ل .لإء مكل سقلمهرؤيإيتبن لل-1
 إء مكلاجنللمهرؤي .لإيتبن لل-2
لإيتبن لمهتركلنلمهبررى.للللللللللللللللللللللللل-3
للللللللللللللللللإيتبن لمهال لمهبرري لمهستحرك .ل-4

:    (3) يهحك : انبحث ليذ انبذنيت اإلخخببراث ثبنثب 
 للللللللللللللللل(219:11إيتبن لمهافعل د لمهستكم يلر.)ل-1
ل(للللللللل215:11 د لمهعقد .)إيتبن لمهذالل-2
لللللللللللللل(ل383،ل382:لل12إيتبن لمهكث لمهعريقلارلمهثبنت.)ل-3
 للللللللللل(328،ل327:لل12)بن لثش لمهج للهألانملارلمهكلكل.إيتل-4

:    املخوا يني: جاهب  عهي اإلجببريت اجلًهت أداء يسخوى حمييى رابعب 
جبن يددد ل دددد لجيدددن لمهستدددكم يلرلايدددن متلمهجسدددد لملتدددملتقلددديملاددددتكىلأءمءل

ل–مهةددددكللبدددنهقك لهدكلدددكلل دددد لمهلدددايرلل–)مهردددعكءلبنهلددد لمهةكيدددمله  تلدددن لمهدددنممىل
دد لمهلدايرلهديبدك لادرلمهجنند (لمهكلدكلل ل-ارجحدنتلهدسدرم لبدنهكلكلل دد لمهلدايرل

(ل4،لبإ دددتخامملعريقددد لمهسحدفدددلرلدكم دددة ل)ل(ل دددشكمت10شنيدددى لمهجسبدددن لتحدددتل)ه
(ل،لمكددملممحددال4ل ددتسن  لمهتقلدديملمهسك ددك  لممهسقششدد ل)ادحددقللاحكسددلرلم ئددي لمفقددنًل
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ادددشيمليعةددد لء جددد لهدشنيددد ءلثدددمليقدددكملمهدددرئي لبحددد للمهدددا جتلرلمهعديدددنلممهددددفد ل،ل
ايددن متلمهجسددد لمتحتدد لمها جدد لاددرلاتك ددالمهددا جتلرلمهستك ددةتلرل،لملددالتددملتقلدديمل

له :(لء جنتل د لمهشحكلمهتن10ارل)لملجبن ي ل د لجين لمهستكم يلر
ل.للللللللللللللللل)ء جتنن(مهرعكءلبنهل لمهةكيمله  تلن لمهنممىلل-1
 .للللللللللللللللللللل)ء ج لممحا (مهةدكللبنهقك لهدكلكلل د لمهلايرل-2
 ء جنت(ل6)ل.للللللللللللللللارجحنتلهدسرم لبنهكلكلل د لمهلايرل-3
  ج لممحا ()ءل.للللللللللللللمهكلكلل د لمهلايرلهديبك لارلمهجنن ل-4

 : اإلسخطالعيت انذراست
محتدديلل14/8/2020فدديلمهفتدر لاددرلمألمهدد لإجددرمءلمها م دد لمل دتة ةي لتدملل

ننيدددىلرلجسبدددن لتحدددتل(ل8لكمايدددنل)مل دددديلأفدددرمءلمهعلشددد لمل دددتة ةي لل21/8/2020
لاسلدددن غلدددرلادددرلاجتسدددعلمهبحدددللميدددن جلمهعلشددد لمأل ن دددي ل)اجسك ددد لل دددشكمتل(10)

تدملإيتين ىدنل( دشكمتل10(لننيىلرلجسبدن لتحدتل)8)لكماينل،لماجسك  لأيرىلل(اين ينًل
مذهدددسلديددداللتحايدددال،ل(لاين يدددنًلل)اجسك ددد لاسلدددن لأ نءيسيددد لمهفدددن مقل ذدددكمئيًنلادددرل

ل.للالمهبحلمهبرري لمهباني لملمهقا متلليتبن متل(لمهثبنتل–مهسعنا تلمهعدسي ل)مهراقل
  : انصذق يعبيم : أوال  

هدتحقددقلاددرلصدداقلإيتبددن متلمهقددا متلأ ددتخاملمهبنحددللعريقدد لصدداقلمهتسددنينل
،لمذهسلبإيجدنءلءالهد لمهفدرمقلددلرلنتدنئتللللالمهبحلمهبرري لمهقا متلملمهخنص لمهباني ل

(لفد لاين يدنًللاسلدن مهسجسك  لغلدرلل-اين يًنلقين نتلمهسجسك تلرل)مهسجسك  لمهسسلن ل
ل.(ليك الذهس4ماليتبن متلللالمهبحل،لمجاملل)

للللل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل(3جاملل)

لمهسسلن لمغلرلمهسسلن للمهسجسك تلرفرمقلدلرلءاله لمه
لللالمهبحللمهبرري مهباني لملمهقا متليتبن متلإف ل

 

 الوتغيزاث

 

وحذة 

 القياص

 الوجوىعت الوويشة

 3ى = 

 الوجوىعت غيز الوويشة

 قيوت "ث" 3ى = 

 ع م ع م

 *3777 3737 33733 37.0 30737 عذد القذرة العضليت للذراعيي

 *.377 3733 730. 3773 33773 عذد للذراعييالتحول العضلي 

 *0733 3737 3737 3737 3707 هتز الىثب العزيض هي الثباث

 *.377 3733 33733 3733 33777 سن هزوًت الجذع والفخذ

       إدراك عوق الزؤيت:

 *3730 3733 3733 37.3 0733 سن سن33

 *0773 3703 7730 3733 3733 سن سن33

 *37.0 37.0 33773 3737 7733 سن سن03

       إدراك هجال الزؤيت للعيي الوهيوٌت:

 *3733 0733 33733 3730 37733 سن رأسً ألعلً

 *37.7 3733 77733 3737 73773 سن رأسً ألسفل 

 *3733 3733 70733 0733 73730 سن أفقً يويي

 *0737 07.7 3.703 .373 73730 سن أفقً شوال

 *0773 3773 30733 3733 37733 عذد/ث التزكيش البصزي 

 *3733 3737 3737 3777 3703 درجت الذقت البصزيت الوتحزكت

*لءملل شدددالاددددتكىلللللللللللللللللللللللللللللللللللل37337ل=ل3737قيسددد ل"ت"لمهجامهيددد ل شدددالاددددتكىللل
ل3737

ل) لادتكىل3يتزالارلجامل ل شا لإحرنئيًن لفرمقلءمه  لمجكء دلرلل3737(
لف لمهسجسك تلرلمهسس لمهسسلن  لمغلر للن  لمهخنص  لإيتبن متلمهقا متلمهباني  ممهقا متل،

هسنلمهسسلن لاسنليذلرلإه لصاقلماليتبن متللمهسجسك  مهرنهالل،مهبرري لللالمهبحلل
ل.م عتلارلأجدو

 : انثببث يعبيم : ثبنيب  
ممهقا متلل،لمهقا متلمهباني لمهخنص إيتبن متلهحدن لاعناملمهثبنتلتملتةبلقللللللللل
ل لنف لمهبرري  ل دي لمهتةبلق لإ نء  لثم لمل تة ةي  لمهعلش  لأفرمء ل دي لمهبحل للا

متملحدن لاعناململ تبن لمهبديالدلرلنتنئتلل،أينملل(7)مافنصمل اشيللا هلل،لمهعلش 
ل(ليك الذهس.7مجاملل)ل،لمهتةبيقلرلمألمللممهثنني

ل



 

- 030 - 

 

 العدد السابع –(  4جلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية م

 
ل
 (7جاملل)

لللللللللللللللللللمهبرري لللالمهبحلمهباني لملمتلاعناملمهثبنتلليتبن متلمهقا لللللللللللللللللللللل
لل3نل=ل

 الوتغيزاث

 

وحذة 

 القياص

 التابيق الثاًي التابيق األول 
 قيوت "ر"

 ع م ع م

 *377.3 .377 33773 3737 33733 عذد القذرة العضليت للذراعيي

 *37737 3703 33733 3733 730. عذد التحول العضلي للذراعيي

 *37.33 3737 3703 3737 3737 هتز هي الثباث الىثب العزيض

 *37737 3733 33733 3733 33733 سن هزوًت الجذع والفخذ

       إدراك عوق الزؤيت:

 *.3730 3733 3773 3733 3733 سن سن33

 *37333 3733 7733 3703 7730 سن سن33

 *377.3 3773 33733 37.0 33773 سن سن03

إدراك هجال الزؤيت للعيي 

 وهيوٌت:ال
      

 *37333 0733 33773 0733 33733 سن رأسً ألعلً

 *37733 3733 73733 3733 77733 سن رأسً ألسفل 

 *377.3 07.3 70777 3733 70733 سن أفقً يويي

 *37337 0733 73733 07.7 3.703 سن أفقً شوال

 *37373 3733 30737 3773 30733 عذد/ث التزكيش البصزي 

 *37.33 37.3 3703 3737 3737 درجت الوتحزكتالذقت البصزيت 

*لءملل شدددالاددددتكىلللللللللللللللللللللللللللللللللللل37737=لل3737قيسددد ل" "لمهجامهيددد ل شدددالاددددتكىلللللللللل
ل3737

ددلرلل0.05إحردنئيًنل شدالاددتكىللإ تبدن لءمل(لمجدكءل5يتزاللادرلجداملل)
للدالمهبحدللمهخنص لممهقا متلمهبرري للمهباني نتنئتلمهتةبيقلرلمألمللممهثنن لليتبن متل

ل. نللثبنتدلمليتبن متتستعلاسنليذلرلإه ل
   : املمرتح انبصريت انرؤيت حذريببث برنبيج
 : املمرتح انخذريىب انربنبيج أهذاف

ل–إء مكلاجدددنللمهرؤيددد لل-إء مكل سدددقلمهرؤيددد لمهقدددا متلمهبردددري ل)بعدددقللتحددددلرل-1
(ل10هشنيددددى لمهجسبددددن لتحددددتل)لركدددد (مهالدددد لمهبرددددري لمهستحل-مهتركلددددنلمهبرددددرىل

ل. شكمت
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ادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد لهجيددن لمهستددكم يلرلهشنيددى لمهجسبددن لتحددتللتةددكيرل-2
ل.(ل شكمت10)
 : انخذريىب انربنبيج وظع أسس

تددكم نلدددلرلمهلاددرلحلددللمهتا يبيدد لمهلكايدد هدكحددا لمهجلددالمهبشددنءلمهتشظيسدد لل ددرم  ل-1
مهسجسك ددددنتلمهعزدددددي لمهسختدفدددد لفدددد للمهعسددددملممهرمحدددد لاددددعلتك يددددعلمهجيددددال ددددد 

لملتجنىنتلمأل اع لهحرك لمهعلر.
تك يعلمهقا متلمهبرري لءميملمهكحا لمهتا يبي لبحللليتملتجشد لمهقدا متلدلملىتسنمل-2

لمهبرري لمهت لتحاثلإجينءلهدعلر.
ل(لاحنم ل ئيدي لى :4مهكحامتلمهتا يبي ل د ل)لتتزسرأنلل رم  ل-3

لمهرؤي .ماجنلل سقللتا يبنتلهتةكيرلإء مكل-أ
لتا يبنتلهتةكيرلمهتركلنلمهبررى.ل- 
لتا يبنتلهتةكيرلمهال لمهبرري لمهستحرك .ل-ج
لف لمهجسبن .مهستكم يلرلتا يبنتلفشي لهدسين متل د لجين لل-ء

ل.للمهذا ارتفعليعكبولأ بكللاشخفز ل(لأىلأ بكلليا ل1:1)ءم  لمهحسملإتبنللل-4
 (.ث333ل–ثلل03لرلمهسجسك نتلانلدلرل)ترممحتلفترمتلمهرمح لمهبلشي لدل-7

لإ تخامملاباألمهرمح لمليجندي لدلرلمهسجسك نت.ل-6
 : انخذريىب انربنبيج حمخوى

مهرؤيد للنتتدا يبلاجسك د لادرلتزدسرمهبرنناتلمهتا يب لليذلرلمهبنحللإه لأن
لسنليد : ل(لاحنم 3 د ل اءل)مهتا يبنتللتك يع،لمتملل ستشك مهبرري لمه

ل(لتا يبنت.9يرلإء مكل سقلماجنللمهرؤي لم اءىنل)تا يبنتلهتةكلل-
ل(لتا يبنت.6تا يبنتلهتةكيرلمهتركلنلمهبررىلم اءىنل)ل-
ل(لتا يبنت.8تا يبنتلهتةكيرلمهال لمهبرري لمهستحرك لم اءىنل)ل-
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  انيوييت: انخذريبيت انوحذة أجزاء
ل(لءقيق 15)ل:لمهتيلى لمهباني 

ممهسجسك نتلمهعزددي لمهسذدترك لفد لفد لمذهسلهتيلى لمهجين يرلمهام ىلممهتشل
لاعلمهتركلنل د لتسريشنتلملعنه لممهسرمن .لمألءمءل د لمهستكم يلرل

ل(للق75ل–قل65)لمهجنءلمهرئيد ل:
(ل30ملدالتدملتشفلد ىنلهسدا ل)مهبردري لمهرؤيد لتدا يبنتلى ملمهجدنءل دد لتزسرللللللللل

،للهتحدددلرلإء مكل سددقلماجددنللمهرؤيدد لنتءقيقدد لبحلددلليذددسملىدد ملمهجددنءل ددد لتددا يب
ل.مهال لمهبرري لمهستحرك مل،للمهتركلنلمهبررىلمل

اددددتكىلأءمءلمهجسدددد لتدددملتشفلددد لاجسك ددد لادددرلمهتدددا يبنتلمهفشيددد لهتةدددكيرل سدددنللللللل
ل.(ق45-قلل35)تترممحلانلدلرلااتينللمالجبن ي لهجين لمهستكم يلر

ل(لءلنئق5)لثنهثًن:لمهجنءلمهختنا ل:
ل،لمهتيائ لمملعنه لمهخفيف .لمل ترينءميتزسرلتسريشنتلل
 انثبنيت: اإلسخطالعيت انذراست
إجرمءلمها م دددد لمل ددددتة ةي لمهثننيدددد ل ددددد لأفددددرمءلمهعلشدددد لبددددللددددنملمهبنحددددلل

اددرلاجتسددعلمهبحددللل(ل ددشكمت10(لننيددىلرلجسبددن لتحددتل)8ملكمايددنل)مل ددتة ةي ل
رلمهبرندناتلمهتدا يب ل،لمذهسلدتةبلقلمحا لتا يبي لأ بكةي لادلعلش لمأل ن ي مهمين جل

مها م دد للفهيددن تلنتددنئتلل26/8/2020إهدد لل23/8/2020فدد لمهفتددر لاددرللمهسقتدرحل،
بر حي لاحتكىلمهبرنناتلماشن بتولألفدرمءل لشد لمهبحدلل،لماد هسلمل تة ةي لمهثنني ل

ل(.5ادحقل)ل لش لمهبحللمأل ن ي لبرنناتلجنىنًملهدتةبلقل د لأفرمءأصبالمه
 : انمبهيت انميبسبث
)مهسجسك د للألفرمءل لش لمهبحللمأل ن دي ل مهقبديلنتإجرمءلمهكين بلنملمهبنحلل
لاددتكىلأءمءلمهجسدد لمالجبن يد ل دد لجيدن لمهستدكم يلرملمهقا متلمهبردري لف للمهكمحا (

ل.28/8/2020ليكملمهجسع لمهسكمفق،لمذهسلف لف لمهجسبن ل
ل:للمهسقترحللمهتا يب برنناتلمهتةبلقل



 

- 033 - 

 

 العدد السابع –(  4جلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية م

 

 لشد ل دد لأفدرمءلمهسقترحللمهبرري مهرؤي لتا يبنتلاتلدرننتةبلقلدللنملمهبنحل
لمحتدد ل30/8/2020مذهددسلفدد لمهفتددر لاددرلل،)مهسجسك دد لمهكمحددا (للمهبحددللمأل ن ددي 

لمحامتلتا يبي لف لمأل بكل.ل(4)(لأ نديعلدكملعل8هسا ل)ل24/10/2020
 : انبعذيت انميبسبث

لسجسك د لمهكمحدا ()مهلفرمءل لش لمهبحللمأل ن ي ألتملإجرمءلمهكين نتلمهبعاي ل
فددد للاددددتكىلأءمءلمهجسدددد لمالجبن يددد ل دددد لجيدددن لمهستدددكم يلرملفددد لمهقدددا متلمهبردددري ل

رتلدد لميددرم لدددشف لت،ل26/10/2020ليددكملمألثشددلرلمهسكمفددقفدد لمذهددسل،لمهجسبددن ل
ل.مهكين نتلمهقبدي 

  :انبحث ليذ اإلحصبئيت األسبنيب
ل:لرنئي لمهتنهي مأل نهل لملحهسعنهج لمهبينننتلإحرنئيًنل تخاملمهبنحللأ
لللللللللللللللللMeanلللللللللللللللللللللللللللللللمهستك المهحدنديللللللللللللل -
لStandard Deviationلللللللللللللللللللللللملنحرمللمهسعين ىلللللل-لللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللMediamلللللللللللللللللللللللللللللمهك يالللللللللللللللللللللل -
لSkewnessلللللللللللللللللللللللللللللللاعناململهتكمءلللللللللللللل-لللل

للللللللللللللللCorrelation Coefficentsلللللللللللللللللللللللاعناململ تبن ل -
للT.Testللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللإيتبن ل"تل"للللللل-
ل         Progress Ratiosللللللللللللللللللللللللللند لمهتحدرل%.لللللللل-
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 : اننخبئج ينبلشتو عرض
 : نخبئجان عرض أوال :

ل(ل3جدداملل)
لءاله لمهفرمقلدلرلمهكين لرلمهقبد لممهبعاىلألفرمءل لش لمهبحل

ل33نل=لللللللللللللمأل ن ي لف لمهقا متلمهبرري لللالمهبحللللللللللللللللللللللللللللل

 وتغيزاثال
وحذة 

 القياص

قيوت  القياص البعذي القياص القبلً

 ع م ع م "ث"

       إدراك عوق الزؤيت:

 *3730 3733 3773 .373 3733 سن سن33

 *.073 3707 0773 0737 7703 سن سن33

 *3773 37.3 3733 0733 33773 سن سن03

       إدراك هجال الزؤيت للعيي الوهيوٌت:

 *3773 0733 3.773 3703 33773 سن رأسً ألعلً

 *0703 3733 337.3 0777 73733 سن رأسً ألسفل 

 *3733 .077 33733 7733 73773 سن أفقً يويي

 *.073 0733 73773 7737 73733 سن أفقً شوال

 *3773 3733 33733 37.3 30733 عذد/ث التزكيش البصزي 

 *0733 37.7 3773 3730 3703 درجت الذقت البصزيت الوتحزكت

*لءملل شاللللللللللللللللللللللللللللللللللل37333ل=ل3737 شالادتكىللمهجامهي "لت"لقيس 
ل3737ادتكىل

ل3)لارلجاملليتزا لفرمقلءمه  لمجكء لادتكىللإحرنئينًل( دلرلل3737ل شا
لمهقبد لممهبعاىل لمهكين لر لمهبحللمأل ن ي  ل لش  ل)ف لألفرمء إء مكلمهقا متلمهبرري 

ل لإء مل- سقلمهرؤي  مهال لمهبرري لمهستحرك (لل-مهتركلنلمهبررىلل–كلاجنللمهرؤي 
لل .هرنهالمهكينسلمهبعاى

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ل(7جامل)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لألفرمءل لش لمهبحلند لتحدرلمهكينسلمهبعاىل رلمهقبد لل
لمهقا متلمهبرري لللالمهبحلمأل ن ي لف ل

 الوتغيزاث
 33الوجوىعت الىاحذة              ى = 

 ًسب التحسي بعذي قبلً

    : إدراك عوق الزؤيت

 %7.703 3773 3733 سن33

 %7703. 0773 7703 سن33

 %33733 3733 33773 سن03

    إدراك هجال الزؤيت للعيي الوهيوٌت:

 %7733 3.773 33773 رأسً ألعلً

 %3777 337.3 73733 رأسً ألسفل 

 %7703 33733 73773 أفقً يويي

 %733. 73773 73733 أفقً شوال

 %.3377 33733 30733 التزكيش البصزي 

 %3703. 3773 3703 الذقت البصزيت الوتحزكت

ألفرمءلمجكءلند لتحدرلهدكينسلمهبعاىل رلمهقبد ل(ل7يتزالارلجاملل)
ل-%ل7703ترممحتلانلدلرل)للالمهبحللا متلمهبرري لمهق لش لمهبحللمأل ن ي لف ل

للل%(.7703.
ل(8جاملل)

لءاله لمهفرمقلدلرلمهكين لرلمهقبد لممهبعاىلألفرمءل لش لمهبحللمأل ن ي 
للللللللللف لمهجسبن للادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرف لللللللللللللللللللللل

ل10ن=ل

 الوتغيزاث
وحذة 

 القياص

 القياص البعذي لقياص القبلًا
 قيوت "ث"

 ع م ع م

الصعععععىد بالطععععب الاىيععععل ل ر طععععاس 

 الشاوي
 *3770 3733 ..37 .373 3733 درجت

 *07.3 3733 37.7 3733 3773 درجت الالىع بالقىة للىقىف علً اليذيي

هزجحعععاث للوعععزور بعععالىقىف علعععً 

 اليذيي
 *3733 3700 7733 .377 7733 درجت

اليعععذيي للهبعععى  هعععي  الىقعععىف علعععً

 الجاًب
 *..37 3733 37.7 3737 3733 درجت

 *0733 3733 .77. .373 3773 درجت الوجوىع الطلً للجولت اإلجباريت

ل3737*لءملل شالادتكىلللللللللللللللللللللل37333ل=ل3737 شالادتكىللمهجامهي "لت"لقيس 
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ل3)لارلجاملليتزا لفرمقلءمه  لمجكء لادتكىللإحرنئينًل( دلرلل3737ل شا
ل لف  لمأل ن ي  لمهبحل ل لش  لألفرمء لممهبعاى لمهقبد  لمهجسد لمهكين لر لأءمء ادتكى

ل .هرنهالمهكينسلمهبعاىف لمهجسبن للمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلر
ل
ل(.)لجامل

لمهكينسلمهبعاىل رلمهقبد لألفرمءل لش لمهبحللمأل ن ي لند لتحدر
لف لمهجسبن لم يلرف لادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكل

 مهستغلرمت
 33نل=لمهسجسك  لمهكمحا للللللللللللل

لند لتحدرلبعاىللبد 
ل%10.56ل..37ل3733لمهرعكءلبنهل لمهةكيمله  تلن لمهنممىل

ل%34.72ل37.7ل3773لمهةدكللبنهقك لهدكلكلل د لمهلاير
ل%12.69ل7733ل7733لارجحنتلهدسرم لبنهكلكلل د لمهلاير

ل%21.25ل37.7ل3733لرلهديبك لارلمهجنن مهكلكلل د لمهلاي
ل%14.91ل.77.ل3773لمهسجسكللمهلد لهدجسد لملجبن ي 

مجددكءلنددد لتحدددرلفدد لمهكيددنسلمهبعدداىل ددرلمهقبددد ل(ل9يتزددالاددرلجدداملل)
ادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجيدن لمهستدكم يلرلفيلألفرمءل لش لمهبحللمأل ن ي ل

ل%(.34.72ل-%ل10.56انلدلرل)لدشدب لاىكي لترممحللا ىنف لمهجسبن ل
:  : نخبئجان ينبلشت ثبنيب 

ل:لاشنلذ لنتنئتلمهفرضلمألملل-1
ل0.05(لإه لمجكءلفرمقلءمه لإحردنئيًنل شدالاددتكىل6جاملل)نتنئتللين تأ

مهكين ددلرلمهقبددد لممهبعدداىلألفددرمءل لشدد لمهبحددللمأل ن ددي لفدد لمهقددا متلمهبرددري لدددلرل
مهالددد لمهبردددري لل-مهتركلدددنلمهبردددرىلل– لإء مكلاجدددنللمهرؤيدددل-إء مكل سدددقلمهرؤيددد ل)

لل .مهستحرك (لهرنهالمهكينسلمهبعاى
فددرمءل لشدد لمهبحددلل لمهقددا متلمهبرددري لللددالمهبحددللألميرجددعلمهبنحددللمهتحدددرلفدد

حلددللتزددسرل ددد لمهبرددري لمهرؤيدد لتددا يبنتل ن ددي لإهدد لفن ديدد لاحتددكىلدرنددناتلمأل
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ء ل،لممهخنصد لدتةدكيرلإء مكلمهعايالارلمهسحنم لاشيدنلتدا يبنتلمهرؤيد لمهبردري لمهستعدا
 سددقلماجددنللمهرؤيدد لمتحدددلرلادددنفنتلمهرؤيدد ل،لممهتركلددنلمهبرددرىل،لممهالدد لمهبرددري ل
مهستحرك ل،لممهت ل م د لفليدنلمهتقشدلرلمهعدسد لادرلحلدلليدا لمحجدملمهحسدمل،لمفتدرمتل
مهرمح لدلرلمهسجسك نتل،لممهتشكللف لتا يبنتلمهرؤي لمهبرري ل،لمملنتظدنملفد لمهتدا ي ل

مهقدا متللاسدنلأ ديملفد لتةدكيرل،هت لتنيالارلء ج لتركلنلمهشني ءلمج  لمنتبنىول،لمم
ميتفدددقلىددد ملادددعلادددنلأيدددن تلإهيدددول دددك مننلكنثريشدددنل،للمهبردددري لللدددالمهبحدددلممهسيدددن متل

CathrinaلSusanna(لأنددولهددمليكددرلهتددا يبنتلمهرؤيدد لمهبرددري لاكددننلفدديل2003)ل
كنلبنهتدددا ي لمهسدددرتبالبنهرؤيددد لمل دددامءلمهلدددكايلهدرين دددللرل،لمكدددننلمهسدددا اكنليقكاددد

مهبردري لدددامنللردال،لمهلددرلنتدنئتلمها م ددنتلمهعدسيد للددالدرىشدتل ددد لأىسيد لمهقددا متل
مهبردددري لهدددألءمءلمهرين ددديل،لكسدددنلكذدددفتلأيزدددًنلأنلمهرين دددللرلهددداييمللدددا متلبردددري ل
ارتفعد لاقن ند لبغلددرلمهرين دللرل،لملداللددنملمهعايدالادرلمهبددنحثلرلبدنهتحققلادرلإاكننيدد ل

ىد هلمهقدا متلمهبردري ل،لملدالأيدن تلنتدنئتلمها م دنتلإهد لمجدكءلنتدنئتلإيجنديد لتا ي ل
ل(ل54:لل25هدتا ي .)

لسننلمآيددددرمنلأ ددددل: هلمهشتيجدددد لاددددعلنتددددنئتلء م دددد لكددددملاددددرتتفددددقلىدددد سددددنل
Assman, et., al حدددلرلل،(4(ل)2018إيسددننل لجددندرل)ل،ل(17(ل)2005)ل

ىددددايرل ددددد ل لل،(9()2018 سددددرملمييددددن ل ددددلال)ل،(5()2018 ددددريالحسددددكءل)
أحسددددددالارددددددةف ل بددددددكءىلل،(16(ل)2018ين ددددددسلرل لأحسددددددال)ل،(15)ل(2018)
ل(2020 لصددددد حل ل)ل،(7()2019 ددددددكىلفلدددددرىل بدددددامهسشعمل)ل،(2(ل)2019)
 مهبردري  ممهسيدن متلمهقدا مت فد لتةدكير  مهبردري مهرؤيد لنتتدا يب فن ديد ل دد ل(13)

ل.مهجسنةي مللمهفرءي  مهرين نت ال بي هاى
 (لأن2006)لMichael, et.,alمآيدرمنل انيكدم  ملمهرداءليذدلرمفد لىد

 فعدم م ء متكمفدق مهعدلر حركدنت فدي مهسدن ا  مهعز ت يشسي ررىلبمه مهجين  تا ي 
  دد   بلدر بذدكم تعتسدا مهتدي مهرين دنت فدي مألءمء  كللتحددر ممهتي ،لممهلا مهعلر

للل(لل281:24مهبرري .) مهساي ت
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تكجداللفدرمقللمهد ىليدشعل دد :"مللملمهبحدللمأللفدرضلصدح لما هسليتحقدقلل
ءمه لإحرنئيًنلدلرلاتك دةنتلمهكين دلرلمهقبدد لممهبعداىلألفدرمءل لشد لمهبحدللمأل ن دي ل

إء مكلاجدنللمهرؤيدد لل-إء مكل سدقلمهرؤيد ل)مهسجسك د لمهكمحدا (لفد لمهقدا متلمهبردري ل)
 ".للمهال لمهبرري لمهستحرك (لهرنهالاتك ةنتلمهكين نتلمهبعاي ل-مهتركلنلمهبررىلل–
لاشنلذ لنتنئتلمهفرضلمهثنن :ل-2

ددلرلل0.05(لمجكءلفرمقلءمه لإحرنئيًنل شالادتكىل8جاملل)نتنئتللأ يرت
مهكين دددلرلمهقبدددد لممهبعددداىلألفدددرمءل لشددد لمهبحدددللمأل ن دددي لفددد لاددددتكىلأءمءلمهجسدددد ل

 .مالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرلف لمهجسبن لهرنهالمهكينسلمهبعاى
ددددتكىلأءمءلمهجسدددد لمالجبن يددد ل دددد لجيدددن لفددد لامهبنحدددللمهتحددددرللميعدددنىل

مهبرددري لممهسيددن متلهدداىلأفددرمءل لشدد لمهبحددللمأل ن ددي لإهدد لتةددكيرلمهقددا متللمهستددكم يلر
مهالددد لمهبردددري لل-مهتركلدددنلمهبردددرىلل–إء مكلاجدددنللمهرؤيددد لل-إء مكل سدددقلمهرؤيددد ل)

 يد لاددتكىلأءمءلمهجسدد لمالجبنلتةكيرف للأنعك لبذكملإيجند مألارلمه ىللمهستحرك (
لبردري ل نهيد يبشد ل دد ل ؤيد للمهفشد لمهردحيامألءمءل د لجين لمهستكم يلرلحلدللأنل

رمهلإهدد لمهسدد لمهدد ىليقددكملدددام هلدتشظدديملمألءمءلفدد ل ددكءلمهسعةيددنتلتددشقددملاددنلتلعلر,فددنه
مهخنعىد ليتعنادملاعيدنلمهسد لمهبردري لمانهتدنه لفنهرؤيد لل,لمهت لحرمل دلينلارلمهعدلر
كدملادرل:ل،لميتفقلى ملاعلانلأيدن لإهيدوللش لهدرين للرمهفبةريق لتشعك ل د لمألءمءل

أنلحن دد ل(ل1()2010،لأحسددالمهيددنءىليك دد ل)ل(10)(1992 لإدددرمليمليددحنت ل)
مهجسبدن ل،لمذهدسلل ين د فد ل،لممألءمءلمهفشد لمهبررلتدعد لءم ًملكبلدرًملفد لحفد لمالتدنمنل

  دد ل ددد لمهلادرليدد للتقدلددملمم تفددنلللن دا لمال تلددن ل،لمذهددسلاددرليد للتثبلددتلنظددر
لما هسليثبتليالاركنلثقملمهجدمل د للن ا لمال تلن .،لىاللثندتلفتثبتلمهرأسل

(ل2018إيسدننل لجدندرل):للتتفقلى هلمهشتيجد لادعلنتدنئتلء م د لكدملادر سنل
ىايرل دد لل،(9()2018 سرملميين ل لال)ل،(5()2018حدلرل ريالحسكءل)ل،(4)

أحسدددالاردددةف ل بدددكءىلل،(16(ل)2018ين دددسلرل لأحسدددال)ل،(15)ل(2018 ل)
(ل2020 لصددددد حل ل)ل،(7()2019 ددددددكىلفلدددددرىل بدددددامهسشعمل)ل،(2(ل)2019)
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 أءمء بسددتكىل مال تقدنء فدي  بلدر بذدكم تدديم  مهبردري مهرؤيد لنتتدا يبأنل(ل13)
لمهرين للر.

لHitzeman & Beckermanمفد لىد ملمهرداءليذدلرلىنيتنادننلمايكرادننل
ل مهبردري مهرؤيد لنتتا يبرري ليسكرلتحدلشينلدكم ة ل(لأنلمهقا متلمهب21(ل)2012)

إهدديللن،لمىدديلىنادد لهدرين ددللرل،لحلددللثبددتلأنلتددا يبنتلمهرؤيدد لمهبرددري ليشتقددملأثرىدد
مألءمءلمهرين ددديل،لحلدددللتدددرتبالىددد هلمهقدددا متلمهبردددري لبذدددكملابنيدددرلدتحددددرلمألءمءل

لمهرين ي.لل
فددرمقلللتكجدالمهد ىليددشعل دد :"مللمهثدنن مهبحدللفددرضلماد هسليتحقدقلصدح ل

ءمه لإحرنئيًنلدلرلاتك دةنتلمهكين دلرلمهقبدد لممهبعداىلألفدرمءل لشد لمهبحدللمأل ن دي ل
)مهسجسك  لمهكمحا (لف لادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل دد لجيدن لمهستدكم يلرلهردنهال

لللاتك ةنتلمهكين نتلمهبعاي ".
 انثبنث: انفرض نخبئج ينبلشت -3

هدكيدنسلمهبعداىل درلمهقبدد لمجكءلند لتحدرل(ل رل7جاملل)نتنئتلل فرتأ
مهقدددا متلمهبردددري لللدددالمهبحدددللترممحدددتلادددنلددددلرلألفدددرمءل لشددد لمهبحدددللمأل ن دددي لفددد ل

للل%(.97.30ل-%ل7.38)
مجدكءلندد لتحددرلفد لمهكيدنسلمهبعداىل درل(ل9جداملل)نتدنئتلل يدرت سنلأل
ادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد لجيددن لفدديلألفددرمءل لشدد لمهبحددللمأل ن ددي لمهقبددد ل
ل%(.34.72ل-%ل10.56لرلف لمهجسبن لدشدب لاىكي لترممحللا ىنلانلدلرل)مهستكم ي

ميرجدددعلمهبنحدددلل يدددنء لندددد لمهتحددددرلفددد لمهقدددا متلمهبردددري لماددددتكىلأءمءل
 لشد لمهبحدللمأل ن دي لمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرلف لمهجسبن لهاىلأفدرمءل

 نف لإهد لمهتدا يبنتلمهفشيد ل،لدرنناتلتا يبنتلمهرؤي لمهبرري لبنلإه لفن دي لإ تخاممل
ممهدد ىلأتددنحلمهفرصدد لهشنيددى لمهجسبددن لاددرلإتقددننلأءمءلمهجسددد لنتيجدد لتةددكيرلمهقددا متل

  Barry Seillerمهبرددري ،لمتتفددقلىدد هلمهشتيجدد لاددعلاددنلأيددن لإهيددولبددن ىل ددلدر

(لأنلمهتددددا يبنتلمهبرددددري لتعتبددددرلجددددنًءلاتلددددناً لاددددرلدددددرماتلمهتددددا ي ل18(ل)2004)
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مأنلملبردددن لمهجلدددال،لمحركددد ل زددد تلمهعدددلرلادددعلمهقدددا  ل دددد لمهرين ددديلمهذدددنامل،ل
لمهتركلنلجسيعينليدن الفيلتةكيرلادتكىلمألءمءلمهفش لهدرين للر.للللل

تكجددالنددد للممهدد ىليددشعل ددد :"لمادد هسليتحقددقلصددح لفددرضلمهبحددللمهثنهددل
تحدرلهدكينسلمهبعاىل رلمهقبد لألفدرمءل لشد لمهبحدللمأل ن دي ل)مهسجسك د لمهكمحدا (ل

ل"ا متلمهبرري لمادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلر.ف لمهق
 سخخالصبث:إلا

ف ل كءلأىدامللمفدرمضلمهبحدلل،لمفد لحدامءل لشد لمهبحدلل،لًم دتشنءًملإهد ل
مهسعنهج لملحرنئي ل،لمادنلأيدن تلإهيدولادرلنتدنئتلتكصدملمهبنحدللإهد لمال تخ صدنتل

لمهتنهي :
 ددد ل(ل0.05ءمللإحرددنئيًنل شددالادددتكىل)إيجنديددًنلتددهثلرًمللي مهبرددرللنتتددا يبمهلؤثرتددل–1

ل-مهتركلدنلمهبردرىلل–إء مكلاجدنللمهرؤيد لل-إء مكل سقلمهرؤي ل)لمهقا متلمهبرري 
ل.(ل شكمت10مهال لمهبرري لمهستحرك (لهشنيى لمهجسبن لتحتل)

ل(ل دد 0.05تؤثرلمهتا يبنتلمهبردري لتدهثلرًملإيجنديدًنلءمللإحردنئيًنل شدالاددتكىل)ل-ل2
ءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد لجيددن لمهستددكم يلرل)مهرددعكءلبنهلدد لمهةكيددملادددتكىلأ

ارجحدددنتلهدسدددرم لل-مهةددددكللبدددنهقك لهدكلدددكلل دددد لمهلدددايرلل-ه  تلدددن لمهدددنممىل
مهكلدددكلل دددد لمهلدددايرلهديبدددك لادددرلمهجننددد (لهشنيدددى لل-بدددنهكلكلل دددد لمهلدددايرل

ل.(ل شكمت10مهجسبن لتحتل)
ألفدرمءل لشد لمهبحدللمأل ن دي لبدد لمهبعداىل درلمهقف لمهكيدنسلمجكءلند لتحدرلل-3

ل%(.97.30ل-%ل7.38مهقا متلمهبرري لللالمهبحللترممحتلانلدلرل)ف ل
ألفدرمءل لشد لمهبحدللمأل ن دي لمجكءلند لتحدرلف لمهكيدنسلمهبعداىل درلمهقبدد لل-4

دشدددب لاىكيدد لتددرممحلادددتكىلأءمءلمهجسددد لمالجبن يدد ل ددد لجيددن لمهستددكم يلرلفدديل
ل.%(34.72ل-%ل10.56)لا ىنلانلدلرل
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 :انخوصيبث
ف ل كءلانلأ فرتل شولنتدنئتلمهبحدللادرلإ تخ صدنتليكصد لمهبنحدللبسدنل

ليد :
هسنلهولارلتهثلرلفعدنللمهسقترحلدرنناتلتا يبنتلمهرؤي لمهبرري لمهعسمل د لتةبلقلل-1

اددتكىلأءمءلمهجسدد لمالجبن يد ل دد لجيدن للتحددلرملف لتةكيرلمهقا متلمهبردري ل
ل.(ل شكمت10ن لتحتل)مهستكم يلرلهشنيى لمهجسب

لفدد ل ئيددد جددنءلملىتسددنملبرددح لمهعددلرلممهعشنيدد لديددنلمجعددملمهتددا يبنتلمهبرددري لل-2
لدرماتلمهتا ي لهشنيى لمهجسبن .

إىتسددنملاددا ايلمهجسبددن لبكيددنسلمهقددا متلممهسيددن متلمهبرددري لهسددنلهيددنلاددرلأىسيدد لل-3
ل. بلر لف لتةكيرلمألءمءلمهفش لهشنيى لمهجسبن 

للدددالمهبحدددلل شدددالإنتقدددنءلددددرم مللتلمهقدددا متلمهبردددري إ دددتخامملإيتبدددن مل-4
ل.للمهحسبن 

إجددرمءلمهسنيددالاددرلمها م ددنتلمهسذددندي لهةبيعدد لمهبحددللمهسنثددمل ددد لبددنل لأجيددن لل-5
 مهجسبن .

 املراجع
 : انعربيت املراجع أوال:
ل(:لأ ددنهل لاشيجيدد لفدديلتعددديملمتددا ي لمهجسبددن ل،2010أحسددالمهيددنءىليك دد ل)ل-1

لمل كشا ي .،للءم لمهسعن لل،لل2 
(:"لتدددهثلرلدرندددناتلتدددا يب لبن دددتخامملمهتدددا يبنتل2019أحسدددالاردددةف ل بدددكءىل)ل-2

مهبرددري ل ددد لءلدد لم ددر  لأءمءلبعددقلمهسيددن متلمهيجكايدد لهشنيددى ل
مهلن متيدد "،ل  ددنه لانجدددتلرل،لكديدد لمهترايدد لمهرين ددي لدشددنتل،لجناعدد ل

لمل كشا ي .
تةبيقدنت(لل–ن لمهفشيل)افدنليمل(:لمهجسب1999أءيمل عاليشكء ل،ل ناي لفرغد ل)ل-3

 ،لادتق لمهفلرل،لمهقنىر ل.
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(ل:"لتدهثلرلمهتدا يبنتلمهبردري ل دد لتحددلرلءلد لم در  ل2018إيسننل لجندرل)ل-4
أءمءلبعددقلمهسيددن متلمهيجكايدد لهدسبددن  ير"ل،ل  ددنه لانجدددتلرل،لكديدد ل

لمهتراي لمهرين ي لدشنتل،لجناع لمل كشا ي .
درنددناتلتددا يب لبن ددتخامملمهتددا يبنتلمهبردددري لل(:"2018حدددلرل ددريالحسددكءل)ل-5

مأثرهل د لمهتفللرلمهخةة لهدزدر لمهددنحقله ةبدنتلمهلدر لمهةدنئر ل"،ل
ل  نه لانجدتلرل،لكدي لمهتراي لمهرين ي لدشنتل،لجناع لمل كشا ي .

ل–(ل:لايددن متلمهرؤيدد لمهبرددري لهدرين ددللرل"مهخرددنئعل2006 كدد ل لحدددرل)ل-6
 مهتا يبنت",لمهسكتب لمهسرري ,لمل كشا ي .ل–مهفحكصنتلل–مهعكمامل

(:"لتدددهثلرلم دددتخامملمهتدددا يبنتلمهبردددري ل دددد ل2019 ددددكىلفلدددرىل بدددامهسشعمل)ل-7
  ددددنه للمهحركيدددد ل)أابدددد (له  بدددد لمهلن متيدددد "،لادددددتكىلأءمءلمهجسددددد 

لدشين.انجدتلرل،لكدي لمهتراي لمهرين ي ل،لجناع ل
مأل ددد لمهعدسيددد لفددديلتدددا ي لمهشظريدددنتلمل:لل(2004) دددنءلل بدددالمهبردددلرل دددد لل-8

لءم لمهفلرلمهعرايل،لمهقنىر .،ل2 لمهجسبن لمهحايلل،لمهجنءلمألملل،ل
مهبرددري للمهقددا متلهتةددكيرلبعددقدرنددناتلتددا يب لل:"(2018)ل سددرملمييددن ل ددلال-9

مهيجكايد لهشنيدى لتدش للمهزدرانتأءمءلبعقللف لادتكىل د لمتهثلرهل
لعشةن.ين ي ل،لجناع ل،ل  نه لانجدتلرل،لكدي لمهتراي لمهرلل"مهةنمه 

ل(:لءهلملمهجسبن لمهحايلل،لءم لمهسعن لل،لمهقنىر ل.3..3 لإدرمليمليحنت ل)ل-33
ل(:لإيتبدن متلمألءمءلمهحركد 2001 لحدرل  مىل،ل لنررلمهايرل  دكمنل)ل-11

ل،لمهقنىر .ل،لءم لمهفلرلمهعرا 3،ل 
ايد لمهبانيد لممهرين د ل،ل(:لمهكينسلممهتقكيملفيلمهترل2001 لصبح لحدننلرل)ل-12

ل،لءم لمهفلرلمهعرايل،لمهقنىر ل.لل1،لجل4 
(:"فن ديدد لبعددقلتددا يبنتلمهقددا متلمهبرددري ل ددد لأءمءل2020 لصدد حل ل)ل-13

  ددنه لانجدددتلرل،لكديدد للمهدلسددنتلممهددرك تلهشنيددى ل ين دد لمهلن متيددو"،
لدشين.مهتراي لمهرين ي ل،لجناع ل
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ي ل ددد لمهبرددرللنتلمهرؤيدد تددهثلرلتددا يب(:"ل3333ءىل) ل بددالمهدةيدد ل بددالمهيددنل-33
ادددتكىلمهتددكم نلماعددقلمهسيددن متلفدد لمهجسبددن لمهفشدد لهدشنيددىلرلتحددتل

،لجناعد لدشدنتللكديد لمهترايد لمهرين دي ل شكمت"،ل  نه لانجددتلر،ل10
ل.مل كشا ي 

لبعدددقلمهسيدددن متلهتدددا ي لمهبردددرىل دددد فعنهيددد لمل(:"2018ىدددايرل دددد ل ل)ل-15
  دنه للحركيد لهداىلال بد لكدر لمهددد "،ل– م نتلمهحد لمأل ن ي لمملء

لعشةن.،لكدي لمهتراي لمهرين ي ل،لجناع للءكتك مه
(:"لتهثلرلتسريشنتلمهرؤي لمهبرري ل دد لتشسيد لبعدقل2018ين سلرل لأحسال)ل-16

حركيدد لممألءمءمتلمهسين يدد لهشنيددى لمهلكاتيددولفدد لل–مهسددا كنتلمهحدد ل
،لكديدد لمهترايدد لمهرين ددي ل،لجناعدد للهءكتددك م  ددنه ل ين دد لمهلن متيدد "،ل

لمهسشرك  .
 

 األجنبيت: املراجع : ثبنيب  
17-Asseman F, Caron O, Cremieux J (2005): Effects of the 

removal of vision on body sway during different 

postures in elite gymnasts, Int J., Sports Med., 

Mar;26(2). 

18-Barry Seiller (2004): Positive effect of visual skills 

development program, optometry and visual 

science, Vol. 5, 277-280. 
19-Brian Ariel (2007) : Sports Vision Training : An Expert 

Guide To Imporoving Performance By Training 

The Eyes, Human Prrception And Human 

Performance. 

20-Henry Obstfeld (2003): Improving sporting proformacne 

anintroduction to sport vision, association, Oatscity 

University, U. S .A.  

21-Hitzeman & Beckrman (2012): What the literature says 

about sports vision، a service of national library of 



 

- 0.7 - 

 

 العدد السابع –(  4جلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية م

 
medicine and the national institutes of health pmid: 

83243222 (pubmed – indexed for Medline). 

22-Isabel Walker (2001): Why visual training programmes 

for sport don't work, sport Sci., Mar 19, (3) p.,122-

203. 
23-Men's Artistic  Gymnastic (2006): International  gymnastic 

federation code of points, New Version. 

24- Michael, F., et.,al (2006):Visual adaptations to spmis 

vision enhancement training, A " study of collegiate 

athletes at the US Air Force Academy, Clinical 

Sports vision. 

25-Suzanna cathrina Vente (2003): A comparison of the 

visual skills                    of two different age groups 

high school rugby players, master philosophiae, 

faculty of science, Rand Africans university.    
26-Thomas Wilson (2004): Sport Vision Training for Better                     

Performance, Human Kinetics Feb.1.  
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 انبحث هخصي
 عهي انبصريت ذراثـانم بعط رـنخطوي تـبصريان تــانرؤي حذريببث رــأثيــح

 اجلًبب  ننبشئي املخوا يني اهب جل االجببريت اجلًهت أداء يسخوى
لل                                                           

مهبرري لهشنيى لمهجسبن لتحدتلمهرؤي لم علاجسك  لارلتا يبنتللمهبحلليال تأ
إء مكلاجدددنللل-إء مكل سدددقلمهرؤيددد ل دددد لمهقدددا متلمهبردددري ل)(ل دددشكمتلماعرفددد لتهثلرىدددنل10)

اددتكىلأءمءلمهجسدد لمالجبن يد ل دد لمللمهال لمهبرري لمهستحركد (ل-مهتركلنلمهبررىلل–مهرؤي ل
مهةدددكللبددنهقك لهدكلددكلل ددد لل-جيددن لمهستددكم يلرل)مهرددعكءلبنهلدد لمهةكيددمله  تلددن لمهددنممىل

مهكلكلل د لمهلايرلهديبك لادرلمهجنند (لل-ارجحنتلهدسرم لبنهكلكلل د لمهلايرلل-مهلايرل
 .(ل شكمت10هشنيى لمهجسبن لتحتل)

جسبددن لتحددتلللرننيددىل(33مهتجريبدد ل ددد ل لشدد للكمايددنل)ل ددتخاملمهبنحددللمهسددشيتأمل
تقلدديملل–لمهقددا متلمهبرددري إيتبددن متلل-دانيدد لإيتبددن متل:للماددرلأءممتلمهبحددل،ل(ل ددشكمت10)

،للمهبردري مهرؤيد لتدا يبنتلدرندناتلل-هستدكم يلرلمهجسدد لمالجبن يد ل دد لجيدن لمأءمءلادتكىل
اعنادملل-مهك يال-لملنحرمللمهسعين ىلل-مهحدند للمهستك ا:لًنلإحرنئيلمتملاعنهج لمهبينننت

 ند لمهتحدر.ل-اعناململ تبن لمهبديالل-"لتإيتبن ل"ل-ملهتكمءل

ل:لمهشتنئتلأىملمار
مهقدا متل(ل دد ل0.05ئيًنل شدالاددتكىل)تؤثرلمهتا يبنتلمهبرري لتدهثلرًملإيجنديدًنلءمللإحردنل–1

ل(ل شكمت.10مهقا متلمهبرري لهشنيى لمهجسبن لتحتل)لمهبرري 
اددتكىل(ل دد ل0.05تؤثرلمهتا يبنتلمهبرري لتهثلرًملإيجنديًنلءمللإحرنئيًنل شالاددتكىل)ل-ل2

ل.(ل شكمت10أءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرلهشنيى لمهجسبن لتحتل)
ألفددرمءل لشدد لمهبحددللمأل ن ددي لفدد لمهبعدداىل ددرلمهقبددد لفدد لمهكيددنسل لتحدددرلمجددكءلندددل-3

ل%(.97.30ل-%ل7.38مهقا متلمهبرري لللالمهبحللترممحتلانلدلرل)
فدديلألفددرمءل لشدد لمهبحددللمأل ن ددي لمجددكءلنددد لتحدددرلفدد لمهكيددنسلمهبعدداىل ددرلمهقبددد لل-4

تدرممحللدا ىنلادنلددلرلادتكىلأءمءلمهجسد لمالجبن ي ل د لجين لمهستكم يلرلدشددب لاىكيد ل
ل%(.34.72ل-%ل10.56)



 

- 0.. - 

 

 العدد السابع –(  4جلد ) مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية م

 
RESEARCH SUMMARY 

THE EFFECT OF VISUAL VISION EXERCISES TO DEVELOP SOME 

 VISUAL CAPABILITIES ON THE LEVEL OF PERFORMANCE  

OF THE OBLIGATORY SENTENCE OF THE PARALLEL 

 SYSTEM FOR BEGINNER’S GYMNASTICS 
       The research aimed to develop a set of visual vision exercises 

for beginners gymnastics under (10) years and to know their effect 

on visual abilities (perception of depth of vision - perception of field 

of vision - visual focus - moving visual accuracy) and the level of 

performance of the obligatory sentence on the parallel apparatus 

(ascending with the long cup of the angle support - Exercise by 

force to stand on the hands - Weights to pass by standing on the 

hands - Handstand to descend from the side) for beginners 

gymnastics under (10) years.                                                                                      

The researcher used the experimental method on a sample of (10) 

junior gymnasts under (10) years, and the research tools included: 

physical tests - tests of visual abilities - evaluation of the level of 

compulsory sentence performance on the parallel device - visual 

vision training program, and the data were processed statistically: 

the arithmetic mean - Standard deviation - the mean - the torsion 

coefficient - the "t" test - the simple correlation coefficient - the 

improvement rates. 

       Among the most important results 

1- Visual exercises have a statistically significant positive effect at 

the level of (0.05) on visual abilities and visual abilities of junior 

gymnasts under (10) years  
2 - Visual exercises have a statistically significant positive effect at 

the level of (0.05) on the level of compulsory sentence performance 

on the parallel apparatus for junior gymnasts under (10) years.       

3- The presence of improvement rates in the telemetry from the 

pre-measurement of the individuals of the basic research sample in 

the visual abilities under investigation ranged between (7.38% - 

97.30%).                         

 


