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 الشذخ لسجمة بشى سػيف لعمـػ التخبية البجنية ك الخياضية الئحة
 كمية التخبية الخياضية ػػػػ جامعة بشي سػيف

 تسيضج :
انطالقاااان رؤااااررالةااااةرااتااااناةرياضااااةراامامضااااةراااةن ااااضةر ن ىم اااان ر نا  اااا ر
ااعا ااورااام  ااا راضااوريااانجر  ااحرؤااارراتاافسرتاااناةر ا ضااةر  ن  اااضةراؤ ااناةرام ااانس ر

ااعا ااورهرىااعار ع ااورانااور  ااحرا اا ر نااا رؤاارر جر عااا رؤ م ااوراا عا ااةرااتنماانجر
جر قااااضسراة اااامب حرؤاااارر   اااانثراا  ثااااور نت اااان ةرأاااااورانااااور   اااانراااااوراا اااا ر ااااور 

ر.اآلخاةر
اؤررى نر أ ور ى ضةراا  الترااعا ضاةر اوراا ست انتراامعاض ضاةرااعار انجر

ئ ميااانركاضاااةراامامضاااةراااةن اااضةر اااسؤرر أى ضاااةراتااافسرؤ ااااور ا ضاااةر  ثضاااةرهرايااانر 
راا  ظ ةرااامور  كسرا  ظسرين ةر   ناينرامص حرؤ اورذاترقض ةر ا ضةر.

 رسالة السجمة :
 خااااااملراا  اااااااةر  وااااااارااحااتاااااانترااا  اااااافثرااا  اااااان ترااعا ضااااااةر ااااااور
اا  ان تراااةن اضةراااحااتاانتراامامفةاةرااا ب اضةرا اااف رااصا ةراااةن اضةرايااعا ر

وااااما ر ااااورأتاائياااانر   اااان رى  ااااةرار  اا  اااافثرااا  اااان ترااعا ضااااةراامااااور  اةياااانر
اامااحاةوراؤعاانان يسرااا ااناث رر ااوراا نؤعاانتراؤااكاا راى  اانتراا  اا رااعا ااور ااور
ؤصاراخناتينرايعا راا نصا رر اورساتةرسيمفااهراابا بةر وراامامضةراااةن اضةر

ر,را صحارا  نراامناير:
 ( : 1مادة )

ؤ ااةر  اورر- نتاسرر صحارياضةراامامضةراااةن ضةر  نؤعةر  ورتفةفرؤ اور ا ضة
ر(B.J.P.E.S.S) تفةفراعاف راامامضةراابحنضةرااااةن ضةر.

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport Sciences  
 ( : 2مادة )
رتبم با(.ر-اا  اةر صبةرسااةةرنصفرت فةةر)رؤناسرر صحا
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 ( : 3مادة )
اا اضااةراذااا رؤااررر وااك رى  ااةر  اةاااراا  اااةرا ااحةربااالثرتاا فاتر  فا  ااةرؤ اااو

راا نسةر:
 ) رئيدػػػػػػػا  لسجمػػػػػػػذ اإلدارة (راألتمنذرااحيمفار   حراا اضةررررررررررر -1

 

 ) رئيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لمتحخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ(راألتمنذرااحيمفاراي  راا اضةرااحااتنترااعاضن -2
 

 ) نائبػػػػػػػا  لػػػػػػػخئيذ التحخيػػػػػػػخ(ر  فرى  ةر حاةور نا اضة -3
 

 ) مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيخ تحخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ(ر  فرى  ةر حاةور نا اضة -4
 

 )سػػػػػػػػػػػػػػػكختارية التحخيػػػػػػػػػػػػػػػخ(رى  ةر حاةور نا اضةأب نجر   ن ر -5
 

  عةرؤرراا انسةراألتان عةر   ان رى  اةرااماحاةور -6
 نا اضااااااةراة اااااافمر جر كفناااااافارؤااااااررخااااااناجراا اضااااااةر

راإلتمبنسةرؤررخباا يسرااعا ضة

 )أعزػا  اليضةػة اإلستذػارية(
 

 ) مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػؿ إدارى (ر احرااعنؤا رر نا ينمرا سااىر وراا اضة -7
 

 )مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى (راا ناور نا اضةر احرااعنؤا رر نا ينم -8
 

سااىر  فتبرقااارؤرر)رائضورؤ ااوراتسااةر(رامانقمااحراتخمضناراا كا  ارأاةمسر
اام اةا(رهراةمفاورين ةراأل  ن راتسااةاةراراا ناضاةرااخنصاةر نا  ااةررائضورؤرر)

ر.
 (  : 4مادة )

يمفاورائضورؤ اوراتسااةر  ث  راا  ااةر ؤان رااي  انتراألخااىرا صااةفراا فنينر
راا ناضةرااتسااةةر.ر

 ( : 5مادة )
اا  اااةر نتاااااىر اااور ا ااوراأل  اانثرؤاارراا ااناث ررا  اا   رر  ااف رائااضور  اةااا

 ضننن يسرا فمةعراأل  نثر اوراا  ك  رراؤااتاةراا ناث ررااا  ك  ررا  ررقباف ر
  اور,ري اانر وااىر اااور   ا  رااخااااجراا  ااةراةماان عر احسراأل  اانثراا  ا راارار

راامور ت  تر ما  بر    اينر وراا  اةراؤرربسرأاتناينرااوراا ط عةر.
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 ( : 6مادة )
ؤاااحياراام اةاااارؤ ااا ف ر اااررؤمن عاااةرين اااةراتتااااا اترااخنصاااةر نتااامال راا  ااافثر

ؤ افسةرخطن نتراا وااراراا  اةر ورأ حاسرراإ حاسرقفا حراابضنننتراؤمن عةرتكا ناةة
راا  اةرقب رااط ن ةراؤمن عةر   ن رااط ن ة.

 ( : 7مادة )
  وااااراأل  ااانثرااا  ااان ترااعا ضاااةرااماااور  اةيااانر ارر واااما ر اااورأتاائيااانر   ااان ر
ى  ةراامحاةور اراا ناث رر وراا نؤعنترااا عنىحرااعا ضةراؤااكا راى  انتراا  ا ر

رااعا ور ورؤصاراخناتينر.
 ( : 8مادة )

   رؤ  فاضةراا نا را ر  بر جر كفجراا   رقحرقبا راا واار اورؤ ااور ا ضاةراا
ر ار ىرتيةر خاىراةكمبراا نا رأقااار عا ر.

 ( : 9مادة )
  واراأل  نثر وراا  اةرا  ن رألت قضةراااسىنر عاحر  كض يانراإ احاسىنر اورااكاينر

راا ينئورا  ن راوااطراا وارااا فا حراامور  ااىنرأسااةراا  اةر.
 ( : 10مادة )

ياامسر  اااضسراأل  اانثر نا ااحراارأاتااناينر ناباةااحرأاااورائااضور  اةاااراا  اااةرؤاارربااالثر
ن ااااضراا اااا ةرؤكمفمااااةر اااااورتياااانمراا  ب ااااف اراؤا اااا رؤعااااورصاااافاةرؤاااارر    اااا ر
ااوخصاااضةرهرا ااا ر عاااا راا  ااا ر ااااورائاااضوراام اةاااارامعاااحرؤطن  ماااوراا فا اااحر

رةراا  ك  رر.ااخنصةر نا وار نا  اةر  ف ر إاتناورأاوراألتن ع
 ( : 11مادة ) 
جر  اافجريمن ااةراا  اا ر ياا ااور عااحراامعااح التراا  مااااةرؤاارراألتاان عةراا  ك اا رر -

تاااسر(ر  يااانمراا  ب اااف ارا ااااوراتاااورر25رxر17.5 ااااورااصرنصااافرب ننضااانتر)
تااسرؤااررياا رتفاناابراافاقااةرؤااعر ااا رؤ اان م رر اا رر3جر مااا ر اااااحر  ااىر اااور
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ر14اااع ااناةرراا ننبضااةراا  اا ر ااناب ىرجر كاافجرااع اافاجرااائض ااور األتااطار اااور
ر ناخىراا ف ور.

 فاااااحرر13 اااا ىررتااااطار)ر23  اااابر  ري ةااااحر ااااحسراألتااااطار ااااورااصااااب ةر اااارر -
Simplified Arabicجر م ا ررااصاب ةراألاااور  افاجراا  ا راةكمابر (ر ااور

اراا اناث رر تاسراا ناا رأ(راياعارااع اناةررااائض اضةراةاضاور14ااخىراا ف ور  ىر)
ضااافرا  مااابرالااانئفراا اااناث رر تاااب رااصاااب ةر اااناب ىرااث  ااا راة اااح ر اااناب ىرااخ 

اا نااا رؤاخااالراا  ااا ر ااانااةم ررااعامضاااةرااتن ا  ةاااةراض ااانر ري ةاااحر اااررنصااافر
رااخنصر نا   رينؤال ر.ر(CD)ااارصب ةرؤعرأاتن ر

 ( : 12مادة )
راتن ا  ةةر.ر  ب راا  فثر إاحىراااةم ررااعامضةر ا

 ( :  13مادة )
خاارآ ر  فمرنواراا  فثرااعا ضةراا  وفاةر نا  اةر أىرطاة ةر ار ور ىرؤكانجر

أ ر إذجريمن يرؤررائضورؤ اوراتسااةر اور جر ونارأاورااعاحسراااعىرليااراضاور
راا   رألا رؤاةر.

 ( : 14مادة )
(رؤاارراا اانسةراألتاان عةرهراألا رؤاارر   اان رااا اانجر2  ااف ر م كااضسراأل  اانثر ااحسر)

 نا نؤعاانتراا صاااةةرهراااثااننور تاامنذر ااورؤ اان راامخصاالرؤاارراألتاان عةرااعا ضااةر
اا مخصص رر أق ن راا اضةراا خمابةرهرا وراناةر ح ر فا ار تمنذرؤمخصلرؤرر

راا اضةر  ف ر نام كضسر تمنذرؤررخناجراا اضة.
 ( : 15مادة )

 نا  اا ةراا وااارااعا ااورا تاان عةرؤااررساخاا راا اضااةر  اا حرا اا ر تاامنذر  وااار  اا ر
ااحر  ىر اورااعان ر احاجر  احيحر ىراتاف ر ااور جر كافجراا  ا ر ااسىرهراةعباورار

األتمنذرؤرراتف راام كضسرألجر   راألتمنذر ر  كسرطنا نرينجراا  ا ر اورنباور
رؤ ن ر خصصور.
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 ( : 17مادة )
يح فرائضورؤ اورأسااةراا  اةرر ارؤرر بف ورأاوراتم نعراي  ةر  اةاراا  اةر

 .خال رااعن  قعرر امعةرؤااتر اوراألق ؤاةري ربالبةر ايار فا
 أحكاـ عامة :

ي واااراا  اا ر نا نؤاا ري اانرقاان راا  ك اافجر م كض ااورأ ر ااوراناااةر ااح را  ااةر -
 اا نا ر ورنواراا ا  نتر.

يمسر طب  ر اكن راا فان رراااافائحراا ع ف ر ينر وراا نؤعةراض نراسرياسرنلر -
  وأنور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نائب رئيذ مجمذ اإلدارة كككضل 
 الكمية لمجراسات العميا كالبحػث

 

 الذيسا  سعج زغمػؿأ.د/ 

 رئيذ مجمذ اإلدارة
 كعسضج الكمية 

 

 شارؽ فاركؽ أ.د/ 
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 قائسة السحتػيات

 
ر

 رقم الصفحة عٕٛجْ جٌرسث ٚأمسحء جٌرحزثني م

ضصٛؼ ِمرتذ ٌطفع١ً جألِٓ جٌك١ربجٟٔ ذٛؾجؼز ِٚع٠ؽ٠حش جٌشرحخ ٚجٌؽ٠حظس  1
 ِصؽ جٌعؽذ١سجبّٙٛؼ٠س 

 ظ٠ٕح کّحي زلّٛظأ.ظ/   کٛثؽ جٌكع١ع جدلٛخٟ أ.ظ/
 أمحع عؿِٟ ئِحَأ.َ.ظ/ 

21-63 

ضأثري ضؽ٠ٛؽ جٌمعؼز جٌعع١ٍس ذاقططعجَ ِرعأ جٌعدؿ جٌثٕحتٝ عٍٝ ذعط  2
 ِٙحؼجش کؽز جٌكٍس

 زلّٛظ زلّع زلٝ جٌع٠ٓظ/ 
63-63 

جٌصفحش جٌرع١ٔس ضأثري ذؽٔحِح ضعؼ٠رٟ يف ظٛء جٌرتظظ جٌٕفكٟ عٍٝ ذعط  3
 جخلحصس ٚ فعح١ٌس جألظجء جذلدِٟٛ ٚ جٌعفحعٟ ٌٕحشة قالذ جٌش١ش

 أ.َ.ظ/ ِحخعز زلّٛظ أذٛ جٌعؿَ
63-56 

ضــأثـري جٌطـعؼ٠د جدلطٛجؾٜ ٌطؽ٠ٛؽ جٌمـعؼز جٌععـ١ٍس عٍٝ ِكطٜٛ جألظجء  4
 جٌفىن ٌٕحشثٝ ججلّرحؾ عٍٝ خٙحؾ ؼحٌٚس جٌمفؿ

 أ.َ.ظ/ زلّع قحِٟ زلّٛظ
53-226 

5- 
"جألٌعحخ جدلصغؽز کأزع ِطؽٍرحش ضؽ٠ٛؽ جٌمعؼجش جٌطٛجفم١س ِٚكطٜٛ جألظجء 

 جدلٙحؼٜ ٌٕحشثٝ کؽز جٌكٍس"
 ضحٌع عرعجٌمحظؼ عرعجٌٛ٘حخظ/  زلّٛظ زكني زلّٛظأ.ظ/ 

221-212 

جٌطٕرإ مبكطٜٛ جالظجء جدلٙحؼٞ ذعالٌس جدلٕحعس جٌٕفك١س ٌٕحشثٟ أٌعحخ جدلعؽخ  
 خحتسس کٛؼٚٔحذعع عٛظز جٌٕشحغ جٌؽ٠حظٟ يف ظً 

 ذكّس زلّع جحلك١ٕٟ زكحٔنيظ/ 
211-232 

ضأثري ذؽٔحِح ضعؼ٠رٟ يف ظٛء منحغج جٌربرلس جٌٍغ٠ٛس جٌعصر١س عٍٝ ِكطٜٛ  
 أظجء ذعط ِٙحؼجش جذلدَٛ جدلؽکد ٌٕحشة قالذ جٌش١ش

 ِحخعز زلّٛظ أذٛ جٌعؿَأ.َ.ظ/ 
231-295 
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 ضحذع جحملط٠ٛحش 

 

 
 
 
 
 
 

 عٕٛجْ جٌرسث ٚأمسحء جٌرحزثني َ
ؼلُ 

 جٌصفسس
"ضأثري جقططعجَ ضعؼ٠رحش جٌمٛز جٌٛظ١ف١س عٍٝ ِكطٜٛ جألظجء جٌرعٟٔ  -6

 ٚجدلٙحؼٞ ٌالعرٟ کؽز جٌكٍس"
 ٔعج زلفٛؾ عرعجٌعظ١ُ کحذٖٛأ.َ.ظ/ 

 زلّع رلعٞ زكٕٟ أذٛفؽخيسظ/  

299-163 

"ضأثري ئقططعجَ جٌطّؽ٠ٕحش جٌٕٛع١س عٍٝ ضعٍُ جدلٙحؼجش جحلؽک١س جألقحق١س  7
 مبؽجزً جٌطع١ٍُ جألقحقٝ" ٌفثس جٌصُ ٚجٌرکُ

 زلّع زكٓ جٌك١ع جذؽج١ُ٘ظ/ 
165-136 

" ضم١١ُ جألظجء جٌفٕٟ ٌرعط جدلٙحؼجش يف جدلصحؼعس جٌؽِٚح١ٔس ذحقططعجَ  8
 جٌطس١ًٍ جٌک١فٟ"

  أمحع کّحي عرع جٌعؿ٠ؿأ.َ.ظ/ 
 قحؼز زلّع جالشؽَ أ.َ.ظ/

133-669 

جٌمـعؼجش جٌرصؽ٠س عٍٝ ضــأث١ــؽ ضعؼ٠رحش جٌؽؤ٠ــس جٌرصؽ٠ـس ٌطؽ٠ٛـؽ ذعط  9
 ِكطٜٛ أظجء ججلٍّس جالخرحؼ٠س جلٙحؾ جدلطٛجؾ٠ني ٌٕحشثٝ ججلّرحؾ

 أ.َ.ظ/ زلّع قحِٟ زلّٛظ
613-635 

 جإلفحظز ِٓ جٌطم١ٕحش جحلع٠ثس يف جٌطعؼ٠د جٌؽ٠حظٟ 11
 ظ/ ِرحؼن زلّع ظغش جٌعدّٟ

639-691 
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 ِٚع٠ؽ٠حش ٛؾجؼزذ جٌك١ربجٟٔ جألِٓ طفع١ًٌ ِمرتذ ضصٛؼ
                                                     جٌعؽذ١س ِصؽ ّٙٛؼ٠سجب ٚجٌؽ٠حظس جٌشرحخ 
                       جدلٛخٟ جٌكع١ع وٛثؽ / ظ *أ                                                                     

 زلّٛظ وّحي ظ٠ٕح / ظ **أ                                                                     
 ئِحَ عؿِٟ أمحع / ظ َ ***أ                 

 -جٌرسث: ِٚشىٍس معِسجدل
االتراالت  حجيثة بذكل متشامي عمى تكشػلػجياالسجتسعات الاألمع ك تعتسج 

األنتخنت ، كلحا شيجت التكشػلػجيا الخقسية شفخة ىائمة كالسعمػمات السترمة بذبكة 
مغ التقجـ كالخقي في شتي السجاالت كال سيسا كصػؿ تمظ الصفخة إلي السجاؿ 
الخياضي التي تعج عرب الحياة ، إال أف ىشاؾ كجو آخخ ليحا التقجـ ىػ مجاؿ 

خكب )البخ الحخكب الخقسية كالفزائية ، فيػ السجاؿ الخامذ لمحخكب الحجيثة بعج ح
 ، البحخ ، الجػ ، كالفزا  الحكيقي(.

كارتبصت ، اكثخ تعقضجا مغ ذي قبل أصبحت تكشػلػجيا السعمػمات كليحا فأف 
 ةبحلظ احتساالت تعخض تمظ التكشػلػجيا لسخاشخ مغ شانيا اف تؤثخ عمى كفا 

زاد  كمغ ثع إلدارتياعمى اليضةات كضع نطاـ جضج  كفاعميو نطع السعمػمات فكاف لداما  
 التحتية بالبشية السيتسة التشفضحيةغ السعمػمات باعتبارىا مغ السدؤكليات أماالىتساـ ب
كزياده التخكضد عمى استخاتيجيات متصمبات العسل  اليضةةعمى مدتػى  التكشػلػجية

صػؿ أكحسايو  السشاسبة ةكتػضيف التكشػلػجي، االشخاص السشاسبضغ  ؾكاشخا
 (.3 : 7)السعمػمات اليامو 

لمسجتسعات كقج تحػؿ األمغ مع بخكز مجتسع  األساسية الخكضدةاألمغ يعتبخ ف
التي تسثل قيسو  الخجميةلى كاحج مغ اىع القصاعات إالسعمػمات ك الفزا  الدضبخاني 

كسا ىػ الحاؿ مع تصبيقات ، الحكػمات كاالفخاد  ألنذصواساسيو  مةمزافو كدعا

                                                           
 

* جإلظجؼز جلٕس جدلكحعع٠ٓ ٚجألقحضػز جألقحضػز ٌرتلٟ جٌعجتّس جٌع١ٍّس جٌٍدٕس ِٚمؽؼ زٍٛجْ خحِعس ـ جٌؽ٠حظ١س جإلظجؼز أقطحغ 
 .جٌؽ٠حظ١س

 .زٍٛجْ خحِعس ـ ٚجٌرت٠ٚر جٌؽ٠حظ١س جإلظجؼز ذمكُ أقطحغ ، قعٛظ جدلٍه جبحِعس ِشحؼن أقطحغ **
*** جدل١ٕح خحِعس ـ جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س و١ٍس ـ جٌؽ٠حظ١س جإلظجؼز ذمكُ ِكحعع أقطحغ. 
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 كالتجارةعج كاالستعبلـ بكالتعميع عغ    اإللكتخكنية كالرحة اإللكتخكنية الحكػمة
 (.17:  2) كغضخىا...  اإللكتخكنية
 تأمضغيتزسغ  حضثاألمغ الدضبخاني مفيـػ أكسع مغ أمغ السعمػمات ك  

كالتي يتع  الخارجيةاك  الجاخميةالبيانات كالسعمػمات التي تتجاكؿ عبخ الذخكات 
 (.26:  1)قات تخديشيا في خػادـ داخل اك خارج اليضةات مغ االختخا

 اآللياألمغ الدضبخاني كأمغ السعمػمات عمى أجيدة كشبكات الحاسب يعتبخ ك 
سعجات كالسعمػمات كالخجمات مغ اي الكالعسميات كاآلليات التي يتع مغ خبلليا حساية 

حضث يتع   تجخل غضخ مقرػد اك غضخ مرخح بو اك تغضضخ اك اختبلؼ قج يحجث ،
تقشية كالتشطيسية كاإلدارية لسشع ىحا االستخجاـ غضخ استخجاـ مجسػعة مغ الػسائل ال

سرخح بو كمشع سػ  االستغبلؿ كاستعادة السعمػمات اإللكتخكنية كنطع السعمػمات ال
 (.6:  3)كاالتراالت التي تحتػييا

 كالجخضمة الستعربةكار ففخاد مغ االكيعسل األمغ الدضبخاني عمى حسايو األ
اك شخريو  أمشيةكمغ تجمضخ االنتسا  الػششي كاختخاؽ معمػمات  ، عمى السجتسع
ىحه الحساية مغ خبلؿ  كتأتي خصار،كالسجتسع كغضخىا مغ األ الجكلةتؤثخ عمى 

الجكؿ كسحاكلة الدضبخانى فى  سدةػلة عغ األمغال استخاتيجيات ىامة تقػـ بيا الجية
 (. 283 : 6و )بكافو اشكالاألنتخنت مخاشخ مشيع لمتقمضل مغ 

شي  اساسي بدبب سخعو تصػر  الذخريةكقج اصبح تخديغ السعمػمات  
مسا قج يدبب الكثضخ مغ  كالتػجو الستخجاـ التكشػلػجيا كمػاقع التػاصل، العالع

 (.144 : 12) كالدخقة مخاشخ االنتحاؿ
فيػ بقجرتو عمى  الجػانب ،العجيج مغ ابعاد األمغ الدضبخاني لتذسل  كتتعجد

كمغ  ، كابشائيا مغ اي خصخ ييجد اختخاؽ معمػماتيع الجكلةحسايو جسيع مؤسدات 
 : 11)الدياسية"، االجتساعية ، القانػنية  ،االقترادية  ،"العدكخية  ىحه االبعاد

22.) 
ثػرة فسغ خبلؿ الخصج العمسي الدابق ، كعمي الخغع مغ الصفخة اليائمة في 

يجد كبذكل كمخاشخ تجمبت معيا تيجيجات  ياأن الخقسية إالكالتكشػلػجيا  السعمػمات
السعمػماتية دػ  االستغبلؿ الستشامي لمذبكات اإللكتخكنية لسعمػمات الأساسي أمغ 

التحتية  يةعمى سبلمة البش ي  دمبال كتأثضخىاكالسجتسع السعمػماتي ألىجاؼ إجخامية 
فقط بل ى السعمػمات الذخرية كأمغ األفخاد لمسعمػمات الػششية الحداسة ال سيسا عم
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أكثخ مغ نرف سكاف  2020، ككفق إحرا   السؤسدات كالسجتسع بذكل عاـأمغ 
بمضػف جياز مترل  25يدتخجمػف الذبكات العشكبػتية ، ككجػد أكثخ مغ  العالع

حساية أنفدشا في الفزا  لػقت الحالي االنتباه المغ الزخكري في باإلنتخنت ، لحا 
يعج األمغ كالحساية حضث ، بكافة تخرراتو بج   مغ السشدؿ إلى العسل ،  الخقسي
 كدراستومغ أكثخ السػاضيع انتذارا  في أيامشا ىحه االلكتخكنية مغ الجخائع  ةالدضبخاني
 .ضخكرة البج مشيا تأصبح

مغ السؤسدات كالسجيخيات التابعة ليا  كزارة الذباب كالخياضة عتبختك 
 غضالسػاشش غضب ةياضيالخ الثقافة نذخ  إلييجؼ تي تال سعية اليامةالسجت الحكػمية
 ةيكرعا ياضالحرػؿ عم خضديكت ةياضيكافة الخجمات الخ  خضمع تػف الذباب كخاصة
كصيانتيا لجحب كاستقصاب السدتفضجيغ إلضيا مغ أجل السذاركة  ةياضيالخ  السشذآت

كخصط كبخامج لجحب  استخاتيجياتككضع  الفعالة كتحقضق األىجاؼ السشذػدة
 . ياضإل غالسػاششض كاستقصاب

كمسا خبلؿ ما سبق تتزح أىسية البيانات كالسعمػمات الخاصة بالػزارة 
كالسجيخيات التابعة ليا ، بسا تحػية مغ قػاعج بيانات لمعاممضغ كالسضدانيات كاإلنجازات 

لحاسبات كالبصػالت الخاصة بالػزارة ، األمخ الحي يحتع ضخكرة تأمضغ كحساية ا
الذخرية كالدضخفخات كتأمضغ كحساية شبكة األنتخنت كتأمضغ البيانات الستجاكلة 

 كحسايتيا مغ االختخاقات كالتجدذ كاليجسات الدضبخانية. 
كمغ خبلؿ العسل األكاديسي لمباحثضغ كأعزا  ىضةة تجريذ بأقداـ اإلدارة 

كالخياضة كمجرب الخياضية ، بجانب عسل أحج الباحثضغ كسحاضخ بػزارة الذباب 
معتسج مغ السجمذ األعمى لمجامعات في تجريب الحاسب اآللي ، الحطػا عجـ كجػد 
إدارة لؤلمغ الدضبخاني سػا  بالػزارة أك مجيخياتيا السختمفة عمي مدتػي الجسيػرية ، 
كحلظ عمي الخغع مغ كجػد مػقع كيب لمػزارة إال أنو ال يػجج مػاقع فخعية تابعو 

دتػي الجسيػرية ، األمخ الحي أدي لكياـ السجيخيات بعسل صفحات لمسجيخيات عمي م
اجتساعية "فيدبػؾ" تحت العجيج مغ السدسيات مثل )مكاتب الخبط االلكتخكني 

مغ الرفحات التي  كالتحػؿ الخقسي ػ مخاكد السعمػمات كدعع اتخاذ القخار( كغضخىا
الدضبخانية ، كحلظ أغمب يسكغ أف تتعخض لؤلنػاع السختمفة مغ اليجسات كالتيجيجات 

القائسضغ عمي مخاكد السعمػمات كمكاتب الخبط االلكتخكني كالتحػؿ الخقسي مغ 
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األخرائضضغ الخياضضضغ أك االجتساعضضغ غضخ الستخررضغ في مجاؿ األمغ 
 الدضبخاني.

كمغ خبلؿ إشبلع الباحثضغ عمي الجراسات كالسخاجع في ىحا السجاؿ كججكا 
سات التي تشاكلت األمغ الدضبخاني ككحلظ عمي ػ حج عمع أف ىشاؾ نجرة في الجرا

الباحثضغ ػ أف ىحه أكؿ دراسة تشاكلت ىحا الستغضخات في مجاؿ التخبية الخياضية 
كسحاكلة لمتغمب عمى اآلثار الشاتجة عغ اليجسات الدضبخانية الخياضية دكف السداس 

اىتساـ الباحثضغ لػضع  باألمغ القػمي لتمظ اليضةات الخياضية ، األمخ الحى استخعى
ترػر مقتخح لتفعضل األمغ الدضبخاني في كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة 

 بجسيػرية مرخ العخبية.
 جٌرسث: ٘عف

ييجؼ البحث إلى كضع ترػر مقتخح لتفعضل األمغ الدضبخاني بػزارة 
 كمجيخيات الذباب كالخياضة بجسيػرية مرخ العخبية مغ خبلؿ دراسة كل مغ:

 .باألمغ الدضبخاني ي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضةمجي كع -1
آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػضبخانية كاألجيػػدة كالذػػبكات السعمػماتيػػة بػػػزارة  -2

 .كمجيخيات الذباب كالخياضة
 .شخؽ ككسائل الترجي لمسخاشخ الدضبخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة -3

 : جٌرسث ضكحؤالش
رىحىراا   ر  عراا ناثفجراام نل تراامناضةراف رؤنهضةري رؤر: ير ف رر

 ؟باألمغ الدضبخاني مجي كعي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة -1
آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػضبخانية كاألجيػػدة كالذػػبكات السعمػماتيػػة بػػػزارة  -2

 ؟كمجيخيات الذباب كالخياضة
 ؟بخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضةشخؽ ككسائل الترجي لمسخاشخ الدض -3
الترػر السقتخح لتفعضل األمغ الدضبخاني بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة  -4

 بجسيػرية مرخ العخبية؟
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 : جٌرسث يف جٌٛجؼظز جٌطعؽ٠فحش
 جٌك١ربجٟٔ: جألِٓ

 :بأنو  ' Richardson & Waller ' (2020)(12)عخفة 
كالتجابضخ الستخحة لحساية أجيدة الكسبضػتخ كشبكات "التجخبلت التقشية  

األنتخنت كالبيانات كمعمػمات اليػية مغ الػصػؿ غضخ السرخح بو كذلظ بيجؼ 
 .الحفاظ عمي سبلمة كنداىة السعمػمات السخدنة داخل ىحه األجيدة"

 :جٌرسث ٚئخؽجءجش ضؽس
  :جٌرسث ِٕٙح

 السدحية التحمضمية( ػف السشيج الػصفي )أسمػب الجراسةاستخجـ الباحث
 كيدسح بػصف الطاىخة كصفا  عمسيا  دقيقا.كذلظ لسبلئستو لصبيعة ىحا البحث 

 :جٌرسث رلطّع
تسثل مجتسع البحث عمي مخاكد السعمػمات كمكاتب الخبط االلكتخكني 
كالتحػؿ الخقسي بػزارة الذباب كالخياضية كإداراتيا السخكدية كبعس السجيخيات التابعة 

 ػي جسيػرية مرخ العخبية.ليا عمي مدت
 : جٌرسث ع١ٕس

عضشة البحث عمي القائسضغ عمي مخاكد السعمػمات كمكاتب الخبط  اشتسمت
االلكتخكني كالتحػؿ الخقسي بػزارة الذباب كالخياضية كإداراتيا السخكدية كبعس 
السجيخيات التابعة ليا عمي مدتػي جسيػرية مرخ العخبية ، كقج قاـ الباحثػف 

( مائة 120ت قػاميا )باختيار عضشة البحث بالصخيقة الصبكية العذػائية كقج بمغ
( عذخكف فخدا  مغ 20كعذخكف فخدا  ، كاختار الباحثػف عضشة استصبلعية قػاميا )

 مجتسع البحث كمغ خارج العضشة األساسية.
  : جٌر١حٔحش مجع أظٚجش

 استخجـ الباحثػف في جسع بيانات البحث األدكات األتية :
 أكال : الػثائق كالدجبلت:

الػثائق كالدجبلت التابعة لػزارة كمجيخيات  قاـ الباحثػف باالشبلع عمي
الذباب كالخياضية بغخض التعخؼ عمي الييكل التشطيسي لمقائسضغ عمي مخاكد 
السعمػمات كمكاتب الخبط االلكتخكني كالتحػؿ الخقسي بػزارة الذباب كالخياضية عمي 

 مدتػي الجسيػرية.
 السقابمة الذخرية:ثانيا :
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السقاببلت غضخ السقششة مع بعس الكيادات قاـ الباحثػف بإجخا  بعس 
كالخبخا  كالستخررضغ في مجاؿ كل مغ )اإلدارة الخياضية ، عمػـ الحاسب ، 

 حاسبات كمعمػمات ، تكشػلػجيا التعميع(.
كاقع األمغ الدضبخاني بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة بجسيػرية ثالثا : استبياف 

 د الباحثػف( كاتبعػا في إعجاده اآلتي :مرخ العخبية ، كىػ استبياف مغ )إعجا
 : ػ القخا ة كاالشبلع ١

قاـ الباحثػف باالشبلع عمى العجيج مغ الجراسات كالسخاجع التي تشاكلت 
مجاالت األمغ الدضبخاني كاليجسات االلكتخكنية كشخؽ الحساية الدضبخانية كجراسة 

،  (2019) "لخزخ نػيػة  كخيع رقػلي ،"دراسة ،  (2019) "زيج بػأعبج الخحسغ "

دراسة ،  (2018) "عبج القادر الصائي"دراسة ،  (2019) "مرباح الرحفي"دراسة 
 .(2018) "كفا  الرائغ"دراسة ،  (2018) "نػره شمػش"

 ػ تحجيج ىجؼ االستبياف : 2
تع تحجيج ىجؼ االستبياف كقج تسثل في التعخؼ عمى كاقع األمغ الدضبخاني 

 كالخياضة بجسيػرية مرخ العخبية. بػزارة كمجيخيات الذباب
 االستبياف: ػ تحجيج محاكر  3

مغ خبلؿ إشػبلع البػاحثػف عمػى الجراسػات كالبحػػث الدػابقة ، قػاـ البػاحثػف 
 اآلتي :ك( ، كقج تسثمت محاكر االستبياف 2بتحجيج مجسػعة مغ السحاكر )ممحق 

 (اضػػػة بػػػاألمغ مػػػجي كعػػػي العػػػاممضغ بػػػػزارة كمػػػجيخيات الذػػػباب كالخيالسحػػػػر األكؿ
 (.الدضبخاني

 درجػػػة اسػػػتخجاـ العػػػاممضغ بػػػػزارة كمػػػجيخيات الذػػػباب كالخياضػػػة  السحػػػػر الثػػػاني(
 ألسالضب الحساية الدضبخانية(.

  السحػػػػػر الثالػػػػث )آليػػػػات حسايػػػػة البشيػػػػة التحتيػػػػة الدػػػػضبخانية كاألجيػػػػدة كالذػػػػبكات
 السعمػماتية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة(.

 لضب االختػػخاؽ كالسخػػاشخ الدػػضبخانية بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب السحػػػر الخابػػع )أسػػا
 كالخياضة(.

  شػػخؽ ككسػػائل الترػػجي لمسخػػاشخ الدػػضبخانية بػػػزارة كمػػجيخيات  الخػػامذالسحػػػر(
 الذباب كالخياضة(.

  معػقػػػات تصبضػػػق األمػػػغ الدػػػضبخانية بػػػػزارة كمػػػجيخيات الذػػػباب  الدػػػادسالسحػػػػر(
 كالخياضة(.

مجسػعة مغ الخبخا  في مجاؿ )اإلدارة الخياضية قاـ الباحثػف بعخضيع عمى 
( 15، عمـػ الحاسب ، حاسبات كمعمػمات ، تكشػلػجيا التعميع( كالبالغ عجدىع )

 ػاتسش عذخ( 10، بحضث ال تقل مجة خبختيع في السجاؿ عغ )خسدة عذخ خبضخ
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( 1)ممحق ػاتسش عذخ( 10( ، بحضث ال تقل مجة خبختيع في السجاؿ عغ )1)ممحق
، كقج تع اختيار السحاكر لسػضػع البحث ظ إلبجا  الخأي في مجي مشاسبتيا كذل، 

، تخاكحت الشدبة  % فأكثخ مغ مجسػعة أرا  الخبخا 75التي حرمت عمى ندبة 
% : 47السةػية لآلرا  الخبخا  حػؿ مجي مشاسبة محاكر االستبياف ما بضغ )

عمى جسيع محاكر  را  الدادة الخبخا  تع السػافقةآبشا ا  عمى  %( ، ك100
" درجة استخجاـ العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب  الثانيكر ااالستبياف ما عجا السح

أسالضب االختخاؽ كالسخاشخ كالسحػر الخابع "كالخياضة ألسالضب الحساية الدضبخانية" 
معػقات تصبضق " كالسحػر الدادس "الدضبخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة

عمي ندبة أقل مغ  علحرػلي" بخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضةاألمغ الدض
 % مغ آرا  الدادة الخبخا .75

 ػ صياغة عبارات االستبياف : 4
قاـ الباحثػف بػضع مجسػعة مغ العبارات لكل محػر مغ محاكر االستبياف 

 الشيائية كىي:
السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 األكؿ:
لخياضػػة مػػجي كعػػي العػػاممضغ بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كا

 .باألمغ الدضبخاني
 عبارات تدع( 9)

السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 :الثاني

آليات حساية البشية التحتيػة الدػضبخانية كاألجيػدة كالذػبكات 
 السعمػماتية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة.

 ات( عذخ عبار 10)

السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الثالث:

شػػػػػخؽ ككسػػػػػائل الترػػػػػجي لمسخػػػػػاشخ الدػػػػػضبخانية بػػػػػػزارة 
 كالخياضة .كمجيخيات الذباب 

عذخ  احج( 11)
 عبارة

كقػػج ركعػػي عشػػج صػػياغة العبػػارات ، أف يكػػػف لمعبػػارة معشػػى كاحػػج محػػجد كاف 
كاالبتعػػاد عػػغ العبػػارات الرػػعبة ، كتجشػػب اسػػتعساؿ  تكػػػف لغػػة كػػل عبػػارة صػػحيحة،

 الكمسات التي تحسل أكثخ مغ معشى.
 الستبياف:عبارات اػ الرػرة السبجئية ل 5

( كذلػػظ إلبػػجا  1بعخضػػيا عمػػى مجسػعػػة مػػغ الخبػػخا  )ممحػػقكقػػاـ البػػاحثػف 
 (.3الخأي في مجي مشاسبة العبارات لسحاكر البحث )ممحق 

 ٌالقطر١حْ: جٌع١ٍّس جدلعحِالش
 قاـ الباحثػف بحداب السعامبلت العمسية لبلستبياف عمى الشحػ التالي:

 أ ػ الرجؽ : 
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 ة :لحداب صجؽ االستبياف استخجـ الباحثػف الصخؽ التالي

 (  صجؽ السحتػى :1)
( عمى مجسػعة 3قاـ الباحثػف بعخض االستبياف في صػرتو السبجئية )ممحق

( كذلظ إلبجا  الخأي في مبل مة االستبياف فيسا كضع مغ اجمو 1مغ الخبخا  )ممحق
سػا  مغ حضث السحاكر كالعبارات الخاصة بكل محػر كمجى مشاسبة تمظ العبارات 

تخاكحت الشدبة السةػية لآلرا  الخبخا  حػؿ عبارات حضث لمسحػر الحى تسثمو ، 
لحرػليا  اف( عبارات2( ، كبحلظ تع ححؼ عجد )100%% :60االستبياف ما بضغ )

% مغ اتفاؽ الخبخا  لتربح الرػرة الشيائية مكػنة مغ 75عمى ندبة أقل مغ 
 ( .4عبارة )ممحق ثساف كعذخيغ( 28)

 ( صجؽ االتداؽ الجاخمي :2)
صجؽ االتداؽ الجاخمي لبلستبياف قػاـ البػاحثػف بتصبيقػو عمػى عضشػة لحداب 

فخدا  مغ مجتسع البحث كمغ خارج العضشة األساسػية ، حضػث قػاـ  عذخيغ( 20قػاميا )
الباحثػف بحداب معامبلت االرتباط بضغ درجة كل عبارة كالجرجة الكميػة لمسحػػر الػحى 

لبلسػتبياف كػل عبػارة كالجرجػة الكميػة تشتسي إليو ، ككحلظ معامبلت االرتباط بػضغ درجػة 
تػػع حدػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػضغ درجػػة كػػل محػػػر كالجرجػػة الكميػػة لبلسػػتبياف ، كسػػا 

معػامبلت قػيع تخاكحػت معػامبلت االرتبػاط لجسيػع ك ،  (االسػتبياف)كذلظ كسؤشػخ لرػجؽ 
ككػػػحلظ  االرتبػػػاط بػػػضغ درجػػػة كػػػل عبػػػارة كالجرجػػػة الكميػػػة لمسحػػػػر الػػػحى تشتسػػػي إليػػػو،

معػامبلت االرتبػاط ك  ، لبلسػتبيافبلت االرتباط بضغ درجة كل عبارة كالجرجػة الكميػة معام
بػػػػػضغ  (0.01بػػػػضغ درجػػػػػة كػػػػل محػػػػػػر كالجرجػػػػة الكميػػػػػة لبلسػػػػتبياف عشػػػػػج مدػػػػتػى)

( كىػػي معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحرػػائيا مسػػا يذػػضخ إلػػى أف االسػػتبياف 0..735.0:73)
عمػػى درجػػة مقبػلػػة مػػغ  كالخياضػػةكاقػػع األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب 

 الرجؽ.
 ب ػ الثبات :

لحداب ثبػات االسػتبياف قػاـ البػاحثػف باسػتخجاـ معامػل ألفػا لكخكنبػاخ كذلػظ 
فخدا  مػغ مجتسػع البحػث كمػغ خػارج العضشػة  ( عذخيغ20)بتصبيقيا عمى عضشة قػاميا 

كىػى  (0.837:  0.831تخاكحت معامبلت ألفا لبلستبياف مػا بػضغ )، حضث األساسية 
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يػػجؿ عمػػي أف محػػاكر كأبعػػاد كعبػػارات االسػػتبياف معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحرػػائيا  مسػػا 
   عمي درجة عالية مغ الثبات.

 الرػرة الشيائية لبلستبياف :ػ  6

قػػػاـ البػػػاحثػف بكتابػػػة شػػػكل االسػػػتبياف فػػػي صػػػػرتو الشيائيػػػة كذلػػػظ بتختضػػػب 
% 75تػع حػحؼ العبػارات التػي حرػمت عمػى ندػبة أقػل مػغ ، ك  العبارات تبعا  لمسحػػر

لترػػبح الرػػػرة  اف( عباراتػػ2مػػغ اتفػػاؽ الخبػػخا  كقػػج بمغػػت عػػجد العبػػارات السححكفػػة )
 ( .4عبارة )ممحق ثساف كعذخيغ( 28الشيائية مكػنة مغ )

  : جٌرسث ضؽٛجش

 (6 )ٍِسك :جإلظجؼ٠س جدلٛجفمحش عٍٟ جحلصٛي ـ أ
السػافقػػات اإلداريػػػة السػجيػػػة لػػػزارة الذػػػباب كالخياضػػػة قػػاـ البػػػاحثػف بأخػػػح 

كبعػػس السػػجيخيات التابعػػة ليػػا عمػػي مدػػتػي الجسيػريػػة لتصبضػػق اسػػتسارات االسػػتبياف 
 الػرقية كاإللكتخكنية.

  : جالقطؽالع١س جٌعؼجقس ـ خ
قػػاـ البػػػاحثػف بػػػإجخا  دراسػػػة اسػػتصبلعية لمتعػػػخؼ عمػػػى مشاسػػػبة االسػػػتبياف 

بحػػث كذلػػظ عػػغ شخيػػق تصبيقػػو عمػػى عضشػػة عذػػػائية قػاميػػا لمتصبضػػق عمػػى مجتسػػع ال
فػػي الفتػػخة مػػغ ( عذػػخيغ فػػخدا  مػػغ مجتسػػع البحػػث كمػػغ خػػارج العضشػػة األساسػػية 07)

عمػػى مػػجى مشاسػػبة  اذااا ر ةااا راامعاااى،  ـ31/12/2020إلػػى  ـ27/12/2020
صػػػياغة العبػػػارات لعضشػػػة البحػػػث ، كالتعػػػخؼ عمػػػى مػػػجى فيػػػع أفػػػخاد العضشػػػة لتعميسػػػات 

 بياف ، كإيجاد السعامبلت العمسية مغ صجؽ كثبات .االست

 : جٌرسث ضؽر١ك ـ ج
جسػع البيانػات كالتأكػج مػغ صػجقيا كثباتيػا قػاـ  اةبعج تحجيج العضشة كاختبار أد

مػػغ خػػبلؿ االسػػتبياف الػػػرقي البػػاحثػف بتصبيقيػػا عمػػى جسيػػع أفػػخاد العضشػػة قضػػج البحػػث 
 ـ.2021/  1/  21ـ  إلى 2021/  1/  3ككانت فتخة التصبضق مغ كااللكتخكني 
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 : جالقطر١حْ جقطّحؼجش ضصس١ر ـ ظ
بعج االنتيا  مغ التصبضق قاـ الباحثػف بترػحيح االسػتسارات شبقػا  لمتعميسػات  

السػجػدة كالسػضحة سػابقا  كبعػج االنتيػا  مػغ عسميػة الترػحيح قػاـ البػاحثػف بخصػج 
 الجرجات كذلظ تسيضجا  لسعالجتيا إحرائيا  .

كذلػػظ كفقػػا   ثبلثػػيلترػػحيح االسػػتبياف قػػاـ البػػاحثػف بػضػػع مضػػداف تقػػجيخي ك 
 آلرا  الدادة الخبخا  ، كقج تع ترحيح العبارات كالتالي:

 ( درجة كاحجة  1) ػ غضخ مػافق  ( درجتاف2ػ إلي حج ما ) ( درجات3ػ مػافق ) 
 : جدلكططعَ زصحتٟجال جألقٍٛخ

معالجتيػا إحرػائيا  ، كلحدػاب نتػائج البحػث بعج جسع البيانػات كجػجكلتيا تػع 
 حرائية اآلتية :استخجـ الباحثػف األسالضب اال

 .معامل الفا لكخكنباخ - .معامل االرتباط - .الشدبة السةػية -
 .مخبع كا - .ندبة متػسط االستجابة - .الجرجة السقجرة -

( كسػػػا اسػػتخجـ البػػػاحثػف 0.05كقػػج ارتزػػي البػػػاحثػف مدػػتػى داللػػػة عشػػج مدػػتػى )
 التحميبلت االحرائية في ىحا البحث. إلجخا  SPSS (v.23)البخنامج االحرائي

  :ِٕٚحلشطٙح ٚضفكري٘ح جٌٕطحتح عؽض
أك  %( فأكثخ العتبار السحاكر.0ػ تبشي الباحثػف ندبة متػسط استجابة ) 

تتحقق  استبياف كاقع األمغ الدضبخاني بػزارة الذباب كالخياضةالعبارات الخاصة ب
تتحقق  ىا%( العتبار .0:أقل%7.مغ، كندبة متػسط استجابة ) مختفعةبجرجة 
تتحقق بجرجة  ىا%( العتبار 7.)أقل مغ كندبة متػسط استجابة متػسصة ، بجرجة 

 . مشخفزة

 : عٍٟ ٠ٕص جٌػٞ جألٚي جٌطكحؤي عٍٟ جإلخحذس
 ؟مجي كعي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة باألمغ الدضبخانيمالية  -
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 (1ججكؿ )
 الجرجة السقجرة كندبة متػسط االستجابة كمخبع كا الستجابات عضشة البحث لعبارات السحػر األكؿ

 (120)ف =    )مجي كعي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة باألمغ الدضبخاني(      

 العباراتأرلام 
 االستجابة

الدرجة 
 الممدرة

نسبة متوسط 
 2لٌمة كا االستجابة

 إلً  موافك
 حد ما

غٌر 
 موافك

1.  56 34 63 253 6:.28 5.34 

0.  67 33 53 265 75.28 7.6 

..  49 35 69 226 58.:3 9.3 

4.  42 36 75 237 63.6 27.54 

..  4: 2: 73 251 69.44 23.24 

6.  46 36 71 241 65.28 21.74 

0.  55 28 6: 258 72.36 :.54 

8.  75 29 49 277 7:.28 25.6 

األول للمحورالدرجة الكلٌة   249.6 68.82  
 3.84( = 0.05لٌمة )كا( الجدولٌة عند مستوي داللة )

 ( :1يتزح مغ ججكؿ )
السحػػر عبػارات جسيػع ػ تػجػج فػخكؽ دالػة إحرػائيا  بػضغ اسػتجابات عضشػة البحػث فػي 

 )مجي كعي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة باألمغ الدضبخاني(.األكؿ
كاقػع ػ تخاكحت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

%( حضػث 69%:48السحػر األكؿ  ما بػضغ ) األمغ الدضبخاني بػزارة الذباب كالخياضة
( فػػػي ىػػػحا السحػػػػر ليػػػع ندػػػبة متػسػػػط 8، 7، 6، 5،  4، 2، 1أف العبػػػارات رقػػػع )

كيعػػػدك متػسػػػصة تحققيػػػا  بجرجػػػة  مسػػػا يػػػجؿ عمػػػي %(75:أقػػػل%50مػػػغاسػػػتجابة )
أغمػػب القػػائسضغ عمػػي مخاكػػد السعمػمػػات كمكاتػػب الػػخبط  البػػاحثػف تمػػظ الشتيجػػة إلػػي أف

االلكتخكنػػي كالتحػػػؿ الخقسػػي يعػػػا جضػػجا  مفيػػـػ األمػػغ الدػػضبخاني كمػػجي أىسضتػػو فػػي 
 حساية البيانات كالسعمػمات الستعمقة بالعسل ، فسغ خبلؿ ىحه السعخفة تجعميػع يتجشبػػا
إرسػػاؿ معمػمػػاتيع الذخرػػية عبػػخ رسػػائل الجردشػػة أك البخيػػج االلكتخكنػػي مػػا دامػػت ال 
تتعمق بالعسل ، فالبعس يقـػ باإلببلغ عػغ السػاقػع السذػكػؾ فضيػا لمجيػات السخترػة 
كالػػػبعس األخػػػخ يقػػػـػ بعسػػػل حطػػػخ لتمػػػظ السػاقػػػع ، فسػػػغ األحػػػخى مخاجعػػػة صػػػبلحيات 

ػؿ عمػي الكػامضخا، دلضػل اليػاتف ، االسػع عمػي التصبيقات السشدلػة جضػجا  )كإمكانيػة الػجخ
الذبكة االجتساعية( ، فشجج بعس ىؤال  القائسضغ عمي تمظ السخاكػد السعمػمػات يعخفػػا 
األسالضب السختمفة لمجخائع الدضبخانية مثل )الترػضج االلكتخكنػي ، اليشجسػة االجتساعيػة 

ت لسحاكلػػػة خػػػجاع ، ممفػػػات شػػػخكادة كغضخىػػػا(كالغخض مشيػػػا اسػػػتغبلؿ تقشيػػػة السعمػمػػػا
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الزػػحية لمكذػػف عػػغ كمسػػات الدػػخ كالحرػػػؿ عمػػي بيانػػات أك معمػمػػات كانػػت آمشػػة 
بيجؼ اختخاقيا ، فسغ أىع الثقافات التي يستمكػىا ىي ثقافة تجاىل إعبلنػات اإلنتخنػت 
لسا يسكغ أف تحػية مغ ممفػات تبػجكا أنيػا شبيعيػة كىػي فػي األصػل عبػارة عػغ بػخامج 

لبيانػػات أك محاكلػػة اختخاقيػػا ، فسػػغ السعػػخكؼ لػػجييع عػػجـ خبضثػػة تيػػجؼ الػػي إتػػبلؼ ا
أسػػتخجـ كمسػػة مػػخكر بدػػيصة بػػل يجػػب أف تكػػػف معقػػجة تذػػتسل عمػػي مجسػعػػة مػػغ 

 )حخكؼ كأرقاـ كرمػز(، لرعػبة كصػؿ القخصشة الخقسية إلضيا.

% 50( كانت ندبة متػسػط االسػتجابة اقػل 3)كىي عبارة ػ أما باقي عبارات السحػر 
بعػػس  كيعػػدك البػػاحثػف تمػػظ الشتيجػػة إلػػي أف مشخفزػػةبجرجػػة  يػػاتحققمسػػا يػػجؿ عمػػي 

ىػػػػؤال  القػػػػائسضغ عمػػػػي مخاكػػػػد السعمػمػػػػات كمكاتػػػػب الػػػػخبط االلكتخكنػػػػي مػػػػغ غضػػػػخ 
الستخررضغ ليذ لجييع مغ الػعي تجعميع يقػمػا بفػتح ركابػط مػغ مرػادر مجيػلػة 

 غضخ معخكفة. 
ككل ػ بضشسا كانت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشة البحث في السحػر األكؿ 

، كيعدك الباحثػف  بجرجة متػسصة%( مسا يجؿ عمي أف السحػر يتحقق 57.71)
القائسضغ عمي مخاكد السعمػمات كمكاتب الخبط االلكتخكني  تمظ الشتيجة إلي أف
عمي درجة  بػزارة الذباب كالخياضةكالذبابة اليضةات الخياضية كالتحػؿ الخقسي ب
 .بثقافة األمغ الدضبخاني متػسصة مغ الػعي

اف ىشاؾ (4()2019) "زيج بػأعبج الخحسغ كىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة "
، كتختمف في مجاؿ األمغ الدضبخاني عمى الرعضج العخبي  السبحكلةالعجيج مغ الجيػد 
في الػاعي  قرػركجػد ( في 9()2019) "مرباح الرحفيمع نتائج دراسة "

لخزخ   كخيع رقػلي ،كنتائج دراسة " بسدتػى األمغ الدضبخاني لجى عضشو البحث
 األمشية.الدضبخاني لحجع التيجيجات  ياألمش الػعي تجني في (8()2019) "نػيػة

 : عٍٟ ٠ٕص جٌػٞ جٌثحٟٔ جٌطكحؤي عٍٟ جإلخحذس
كاألجيػػدة كالذػػبكات السعمػماتيػػة  آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػضبخانيةماليػػة  -

 ؟بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة 
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 (2ججكؿ )
حساية  )آلياتالثاني الجرجة السقجرة كندبة متػسط االستجابة كمخبع كا الستجابات عضشة البحث لعبارات السحػر 

 (120)ف=  الذباب كالخياضة(البشية التحتية الدضبخانية كاألجيدة كالذبكات السعمػماتية بػزارة كمجيخيات 

 العباراتأرلام 
 االستجابة

الدرجة 
 الممدرة

نسبة متوسط 
 2لٌمة كا االستجابة

 إلً  موافك
 حد ما

غٌر 
 موافك

5.  35 25 60 130 54.17 10.63 

17.  24 26 70 118 49.17 28.9 

11.  21 17 82 124 51.67 53.13 

10.  14 33 73 101 42.08 44.13 

1..  21 24 75 117 48.75 39.65 

14.  27 12 81 135 56.25 46.25 

1..  21 41 58 100 41.67 17.13 

16.  19 23 78 116 48.33 47.13 

10.  27 32 61 115 47.92 15.25 

الثانً الدرجة الكلٌة للمحور  117.33 48.89  
 3.84( = 0.05لٌمة )كا( الجدولٌة عند مستوي داللة )

 ( :2يتزح مغ ججكؿ )
السحػػر عبػارات جسيػع ػ تػجػج فػخكؽ دالػة إحرػائيا  بػضغ اسػتجابات عضشػة البحػث فػي 

 .الثاني ككل
كاقػع ػ تخاكحت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

)آليػػات حسايػػة  الثػػانيالسحػػػر األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة 
البشيػػة التحتيػػة الدػػضبخانية كاألجيػػدة كالذػػبكات السعمػماتيػػة بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب 

 (14، 11،  9)%( حضػػث أف العبػػارات رقػػع 56.26%:41.67مػػا بػػضغ ) كالخياضػػة(
 مسػػا يػػجؿ عمػػي %(75: أقػػل%50مػػغفػػي ىػػحا السحػػػر ليػػع ندػػبة متػسػػط اسػػتجابة )

ىشػاؾ تبػايغ كبضػخ بػضغ  ػف تمػظ الشتيجػة إلػي أفكيعػدك البػاحثمتػسػصة بجرجػة  تحققيا
القائسضغ عمي مخاكػد السعمػمػات كمكاتػب التحػػؿ الخقسػي فػي ديػػاف عػاـ الػػزارة حضػث 
يتع اتخاذ كافة التجابضخ األمشية فػي التعامػل مػع األجيػدة الذخرػية لؤلفػخاد كالحاسػبات 

بخانية ، فتقػـػ الػػزارة الخادمة لحساية مػقع الػزارة كحساية البيانات مغ اليجسات الدػض
بخفػػع كفائػػو األجيػػدة التقشيػػة السخترػػة بخصػػج اليجسػػات الدػػضبخانية كالتبميػػغ باإلنػػحار 
السبكػػخ باسػػتخجاـ أحػػجث السعػػجات كتػػأمضغ السػقػػع مػػغ خػػبلؿ أكبػػخ الذػػخكات التقشيػػة ، 
كمػػغ اإلجػػخا ات الستبعػػة فػػي التعامػػل مػػع البيانػػات ىػػػ إعصػػا  حدػػاب السدػػتخجمضغ 

لبيانات كيتع إيقاؼ حدابات الحيغ يحىبػف في أجازه أك إلغا ىا فػي حػاؿ لمتعامل مع ا
 تخكيع العسل كإعصائيا لمسدتخجمضغ الججد. 
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. كانػػت ندػػبة متػسػػط (17، 16، 15، 13، 12، 10) ػػ أمػػا بػػاقي عبػػارات السحػػر 
كيعػدك البػاحثػف تمػػظ  مشخفزػػةبجرجػة  تحققيػا مسػا يػػجؿ عمػي % 50االسػتجابة اقػل 
و عمػػػي صػػػعضج آخػػػخ فيسػػػا يتعمػػػق بأغمػػػب السػػػجيخيات عمػػػي مدػػػتػي أنػػػالشتيجػػػة إلػػػي 

الجسيػريػػة ىشػػاؾ بعػػس القرػػػر فػػي حػػخص تمػػظ السػػجيخيات عمػػي تحػػجيث أك تغضضػػخ 
إعػػجادات األجيػػدة بذػػكل مدػػتسخ األمػػخ الػػحي يسكػػغ أف يعخضػػيا لبلختػػخاؽ كاليجسػػات 

ضخكسػػات الدػػضبخانيةف فػػبل يػػتع تحػػجيث أنطسػػة تذػػغضل األجيػػدة باسػػتخجاـ مزػػادات الف
كتفعضػػل بػػخامج الحسايػػة مثػػل "الجػػجار الشػػاري" مشعػػا  لبلختػػخاؽ الدػػضبخاني ، بجانػػب عػػجـ 
كجػد بشػد صخؼ لذخا  بخامج ججيجة مػغ مػاقػع مخخرػة مػثػػؽ بيػا ، بجانػب ىشػاؾ 
بعػػس السسارسػػات الخاشةػػة مػػغ قبػػل بعػػس السدػػتخجمضغ فػػي عػػجـ اإلغػػبلؽ الرػػحيح 

التأكضج عمػي ذلػظ مػغ قبػل مػجيخي تمػظ السخاكػد  لؤلجيدة قبل الخخكج مغ مكاتبيع كعجـ
كالسكاتب مسا يؤدي إلي حجكث بعس التمفيػات كاألخصػا  الشاتجػة عػغ عػجـ السعخفػة ، 

التأمضغ الكافي مػغ خػبلؿ كضػع الدياسػات األمشيػة لمتصبيقػات كالذػبكات  كايزا  ال يتع
دػ  احتياشيػػة كالخجمات)كالبخيػج االلكتخكنػي كنقػل السمفػات ، كغضخىػػا( لسحاكلػة عسػل ن

 لمسمفات اليامة بذكل دكري.
ككػل  الثػانيػ بضشسا كانت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشة البحث في السحػر 

، كيعػػدك البػػاحثػف  بجرجػػة مشخفزػػة%( مسػػا يػػجؿ عمػػي أف السحػػػر يتحقػػق 48.89)
كات آليات حساية البشية التحتيػة الدػضبخانية كاألجيػدة كالذػبضعف  تمظ الشتيجة إلي أف

 .السعمػماتية في كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة
فػي   (4( )2019) "زيػج بػػأعبج الخحسغ كىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة كل مغ "

تحتػػاج لسديػػج مػػغ االسػػتثسار فػػي مجػػاؿ األمػػغ الدػػضبخاني ك تصػػػيخ  العخبيػػةف الػػجكؿ أ
الخبػػخات فػػي سػػبضل امػػتبلؾ كتصػػػيخ السيػػارات ك  ةالدػػضبخاني التحتيػػةالتكشػلػجيػػا كالبشيػػو 

دراسػػة  ، كنتػػائج كتصػيخىػػا ةالدػػضبخاني األنطسػػةكششيػػو قػػادره عمػػى بشػػا  كتحمضػػل  قػػجرات
اف الفزػػا  الدػػضبخاني كاقعػػي كالحػػخب الدػػضبخانيو ( فػػي 10() 2018) "نػػػره شػػمػش"

يتػجػب عمػى الػجكؿ  حاكلػ، الحػخكب  مػغحكيكيو ال مفخ مشيػا كتعتبػخ الجضػل الخػامذ 
عشػػج اسػػتخجاـ البيانػػات كالسعمػمػػات فػػي السجػػاؿ االفتخاضػػي  كالحيصػػة الحػػحركاالفػػخاد 

 .اليكخزك لتجشب مخاشخ الترضج الذبكي 
 : عٍٟ ٠ٕص جٌػٞ جٌثحٌث جٌطكحؤي عٍٟ جإلخحذس

شػػػخؽ ككسػػػائل الترػػػجي لمسخػػػاشخ الدػػػضبخانية بػػػػزارة كمػػػجيخيات الذػػػباب ماليػػػة  -
 ؟كالخياضة
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 (3ججكؿ )
  الثالثالجرجة السقجرة كندبة متػسط االستجابة كمخبع كا الستجابات عضشة البحث لعبارات السحػر 

 (120)ف =  (شخؽ ككسائل الترجي لمسخاشخ الدضبخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة )

 العباراتأرلام 
 االستجابة

الدرجة 
 الممدرة

نسبة متوسط 
 2لٌمة كا االستجابة

 إلً  موافك
 حد ما

غٌر 
 موافك

18.  12 15 93 117 48.75 89.83 

15.  15 16 89 119 49.58 75.65 

07.  7 30 83 97 40.42 73.45 

01.  18 15 87 123 51.25 67.33 

00.  20 19 81 121 50.42 52.03 

0..  24 23 73 121 50.42 33.63 

04.  21 18 81 123 51.25 51.05 

0..  42 25 53 137 57.08 4.33 

06.  27 33 60 114 47.5 14.23 

00.  15 24 81 111 46.25 57.65 

08.  9 28 83 101 42.08 70.25 

  48364 .11630 الثالثالجرجة الكمية لمسحػر 

  .130. 104315 لبلستبياف ككلالجرجة الكمية 
 3.84( = 0.05قيسة )كا( الججكلية عشج مدتػي داللة )

 ( :3يتزح مغ ججكؿ )
السحػػر عبػارات جسيػع ػ تػجػج فػخكؽ دالػة إحرػائيا  بػضغ اسػتجابات عضشػة البحػث فػي 

 الثالث ككل.
كاقػع ػ تخاكحت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

)شػػخؽ ككسػػائل  الثالػػثالسحػػػر  األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة
ة بػػػػػػزارة كمػػػػػجيخيات الذػػػػػباب كالخياضػػػػػة( مػػػػػا بػػػػػضغ الترػػػػػجي لمسخػػػػػاشخ الدػػػػػضبخاني

فػي ىػحا  (25، 24، 23، 22، 21)%( حضث أف العبػارات رقػع %56.26:41.67)
 تحققيػػا مسػػا يػػجؿ عمػػي %(75:أقػػل%50مػػغالسحػػػر ليػػع ندػػبة متػسػػط اسػػتجابة )

و بعػس الستخررػضغ داخػل تمػظ كيعدك الباحثػف تمظ الشتيجػة إلػي أنػمتػسصة بجرجة 
ة كالذػبابية سػػا  فػي ديػػاف عػاـ الػػزارة أك بعػس السػجيخيات يقػمػػا اليضةات الخياضي

بتفعضػػل خجمػػة الحػػحؼ عػػغ ب عػػج فػػي حالػػة سػػخقة أك ضػػياع األجيػػدة بتمػػظ اليضةػػات يػػتع 
اسػػتخجاـ الدػػسات الحضػيػػة لمتػثضػػق كتحجيػػج اليػيػػة كبرػػسة )األصػػبع( فقػػط ، كايزػػا  

مػة الدػحابية لضػتع اسػتجعا  يقـػ البعس بعسل ند  احتياشيػة كرفعيػا باسػتخجاـ الخج
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البيانػػات السخدنػػة عمػػي الجيػػاز حػػاؿ فقػػجىا ، فضػػتع تػػجريب السدػػتخجمضغ بتمػػظ اليضةػػات 
عمػػي أسػػالضب الحسايػػة مػػغ مخػػاشخ األنتخنػػت مػػغ خػػبلؿ التػػجريب ، كيػػتع ايزػػا  تحجيػػج 

 السدةػليات كالربلحيات السعمػماتية لكل فخد داخل الييكل التشطيسي لميضةة.
كانػػت ندػػبة متػسػػط  (28، 27، 26، 20، 19، 18) ارات السحػػػر ػػػ أمػػا بػػاقي عبػػ
كيعػػدك البػػاحثػف تمػػظ  مشخفزػػةبجرجػػة  مسػػا يػػجؿ عمػػي تحققيػػا% 50االسػػتجابة اقػػل 
ال يػجػػج لػػجي أغمػػب كزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة فػػخؽ خاصػػة  الشتيجػػة إلػػي أف

ات فػي حالػة تعػخض لمترجي لميجسػات الدػضبخانية ، كايزػا  نػادرا  مػا يػتع تذػفضخ البيانػ
األجيػدة لمسخػػاشخ الصبيعيػػة كػػالحخيق أك التمػف الستعسػػج أك غضػػخ الستعسػػج أك لميجسػػات 
الدضبخانية كالقخصػشة االلكتخكنيػة كالتجدػذ ، كفػي أغمػب األجيػدة داخػل تمػظ اليضةػات 
سػػػا  شخرػػية أك خادمػػة ال يػػتع تفعضػػل خجمػػة تحجيػػج السػقػػع التػػي مػػغ شػػأنيا تحجيػػج 

قعة عشج اترالو باإلنتخنت ، فأغمب تمػظ اليضةػات ال تصبػق مبػادئ ىػية الدارؽ أك مػ 
كمعايضخ حػكسة أمغ السعمػمات داخميا ، كلظ لعجـ  تػفخ الخبخة البلزمة لتفعضل األمػغ 
الدػػػضبخاني لػػػجي أغمػػػب العػػػاممضغ فػػػي تمػػػظ اليضةػػػات ، كبالتػػػالي ال تتػػػػفخ قػػػجرة إثبػػػات 

 ليضةة.الترخؼ السختبط بالسعمػمات مسغ قاـ بو داخل ا
ككػل  الثالػثػ بضشسا كانت ندبة متػسط االستجابة الستجابات عضشة البحث في السحػر 

، كيعػػدك البػػاحثػف  بجرجػػة مشخفزػػة%( مسػػا يػػجؿ عمػػي أف السحػػػر يتحقػػق 48.89)
التػػي تتعػػخض ليػػا الصػػخؽ العبلجيػػة مػػغ السخػػاشخ الدػػضبخانية ضػػعف تمػػظ الشتيجػػة إلػػي 

بػػػػزارة الذػػػباب  كمػػػجيخيات الذػػػباب كالخياضػػػة فػػػي كزارةنطػػػع السعمػمػػػات االلكتخكنيػػػة 
 كالخياضة.

( 9()2019) "مرػباح الرػحفي"دراسػة كىحه الشتائج تتفػق مػع نتػائج دراسػة كػل مػغ 
،  فػػػػي الػػػػػعي بسدػػػػتػى األمػػػػغ الدػػػػضبخاني لػػػػجى عضشػػػػو البحػػػػث قرػػػػػركجػػػػػد فػػػػي 
احرػائيا بػضغ كعػي  ةكجػد عبلقو دال في (11()2018) "كفا  الرائغ"دراسة  كنتائج

مػػغ  لمػقايػػةالتػػي يتخػػحكنيا  األمشيػػةاألمغ الدػػضبخاني كبػػضغ االحتياجػػات بػػ األسػػخةفػػخاد ا
 االلكتخكنية. الجخائع 

ػػػ بضشسػػا كانػػت ندػػبة متػسػػط االسػػتجابة السػػتجابات عضشػػة البحػػث فػػي االسػػتبياف ككػػل 
%( مسػػا يػػجؿ 51.75( )كاقػػع األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة)

سػػػتبياف بجرجػػػة متػسػػػصة نتيجػػػة التبػػػايغ التقشػػػي بػػػضغ إمكانيػػػات كزارة تحقػػػق االعمػػػي 
 .  الذباب كالخياضة كإمكانيات مجيخيات الذباب كالخياضة عمي مدتػي الجسيػرية
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 ( فػي10()2018) "نػره شػمػش"دراسة ، كنتائج  كىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة
اف الفزػػا  الدػػضبخاني كاقعػػي كالحػػخب الدػػضبخانيو حكيكيػػو ال مفػػخ مشيػػا كتعتبػػخ الجضػػل 

عشػج اسػتخجاـ  كالحيصػة الحػحريتػجب عمى الجكؿ كاالفخاد  حاكل، الحخكب  مغالخامذ 
،  اليكػخزك البيانات كالسعمػمات في السجاؿ االفتخاضي لتجشػب مخػاشخ الترػضج الذػبكي 

الفزػػا  االلكتخكنػػي  ( فػػي أف حػػخب5()2018) "ائيعبػػج القػػادر الصػػ"دراسػػة كنتػػائج 
ىػػ ييػاب اتفاقيػو  اإللكتخكنيػةشػغ اليجسػات ي الجكؿ عمػ ما يذجعحكيقو كاقعو كاف 

 .دكليو شاممو كممدمو في اشار القانػف الجكلي
 (4ججكؿ )

 (120)ف = كاقع األمغ الدضبخاني بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة  كالتختضب لسحاكر استبياف  ندبة متػسط األستجابة

 السحاكر
 ندبة 
متػسط 
 األستجابة

 التختضب

 األكؿ %57.71 .مجي كعي العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة باألمغ الدضبخاني السحػر األكؿ: 

كاألجيػػدة كالذػػبكات السعمػماتيػػة آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػضبخانية : السحػػػر الثػػاني
 الثاني %48.89 بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة.

شػػخؽ ككسػػائل الترػػجي لمسخػػاشخ الدػػضبخانية بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب السحػػػر الثالػػث: 
 %48.64 كالخياضة .

 االثالث

 ( ما يمي :4يتزح مغ ججكؿ )
األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كاقػػع لسحػػاكر اسػػتبياف  ندػػبة متػسػػط االسػػتجابةػػػ تخاكحػػت 

%( ، حضث جا  فػي التختضػب 57.71%:48.64ما بضغ ) كمجيخيات الذباب كالخياضة
)مػجي كعػي العػاممضغ بػػزارة كمػجيخيات الذػباب كالخياضػة بػاألمغ األكؿ  السحػراألكؿ 

أغمب القائسضغ عمي مخاكػد السعمػمػات الدضبخاني( كيعدك الباحثػف تمظ الشتيجة إلي أف 
خبط االلكتخكني كالتحػؿ الخقسي بػزارة الذػباب كالخياضػية مػغ الستخررػضغ كمكاتب ال

كمػػغ السيتسػػضغ بالثقافػػة التكشػلػجيػػة األمػػخ الػػحي يػػشعكذ عمػػي درجػػة كعػػضيع بػػاألمغ 
السحػػػر الثػػاني ، بضشسػػا جػػا  فػػي التختضػػب الثػػاني  الدػػضبخاني كأمػػغ السعمػمػػات الخقسيػػة

كاألجيػػػدة كالذػػػبكات السعمػماتيػػػة بػػػػػزارة )آليػػػات حسايػػػة البشيػػػة التحتيػػػة الدػػػضبخانية 
أغمػػب مػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة عمػػي كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة( نطػػخا  إلػػي أف 

مدتػي الجسيػرية ال تستمظ نفذ مقػمات كإمكانات الػػزارة األمػخ الػحي يػؤدي لػجػػد 
ثالػث بضشسػا جػا  فػي التختضػب الفارؽ بضغ كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة كبعزػيا ، 

)شخؽ ككسػائل الترػجي لمسخػاشخ الدػضبخانية بػػزارة كمػجيخيات  السحػر الثالثكاألخضخ 
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اسػػػتخاتيجيات محػػػجدة لػػػػزارة الذػػػباب كالخياضػػػة الذػػػباب كالخياضػػػة ( حضػػػث ال تػجػػػج 
عمي مدتػي الجسيػرية يسكػغ اسػتخجاميا لمحسايػة مػغ  كمجيخياتيا كىضةاتيا السختمفة

تساليػػة تعخضػػيا لبلسػػتخجاـ غضػػخ السذػػخكع كالػػحي مخػػاشخ األنتخنػػت كحسايتيػػا مػػغ اح
 .يسكغ مغ الحاؽ الزخر بيا ماديا  كمعشػيا  

 : عٍٟ ٠ٕص جٌػٞ جٌؽجذع جٌطكحؤي عٍٟ جإلخحذس
ماليػػػػة الترػػػػػر السقتػػػػخح لتفعضػػػػل األمػػػػغ الدػػػػضبخاني بػػػػػزارة كمػػػػجيخيات الذػػػػباب  -

 (.)ممحقكالخياضة بجسيػرية مرخ العخبية؟ 
الترػػػػر السقتػػػػخح لتفعضػػػل األمػػػغ الدػػػضبخاني كسػػػؼ يقػػػـػ البػػػاحثػف بعػػػخض 

بػزارة كمجيخيات الذػباب كالخياضػة بجسيػريػة مرػخ العخبيػة كسػا ىػػ مػضػح بالذػكل 
 التالي:
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 ( 1شكل رقع ) 

 الترػر السقتخح لتفعضل األمغ الدضبخاني في كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة

ر
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 ٚجٌطٛص١حش جالقطٕطحخحش
  : جالقطٕطحخحش : أٚالا 

تحكيقا  ألىجاؼ البحث كاإلجابة عمى تداؤالتو كفى ضػ  الشتائج التي تػصل 
إلضيا الباحثػف بعج تصبضق الجراسة السضجانية كمعالجة نتائجيا إحرائيا كعخضيا 
كتفدضخىا كفى حجكد العضشة كالسشيج السدتخجـ كأدكات جسع البيانات تسكغ الباحثػف 

 لبلستشتاجات اآلتية:مغ الػصػؿ 

القػػػائسضغ عمػػػي مخاكػػػد السعمػمػػػات كمكاتػػػب الػػػخبط االلكتخكنػػػي كالتحػػػػؿ الخقسػػػي  .1
عمػػي درجػػة متػسػػصة مػػغ  كالذػػبابة بػػػزارة الذػػباب كالخياضػػةاليضةػػات الخياضػػية ب

 .بثقافة األمغ الدضبخاني الػعي
يػة فػي آليات حساية البشية التحتية الدضبخانية كاألجيػدة كالذػبكات السعمػماتضعف  .2

 .كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة
التػػي تتعػػخض ليػػا نطػػع شػػخؽ ككسػػائل الترػػجي مػػغ السخػػاشخ الدػػضبخانية ضػػعف  .3

بػزارة كمػجيخيات الذػباب  كزارة كمجيخيات الذباب كالخياضةالسعمػمات االلكتخكنية 
 كالخياضة.

متػسػصة يتحقػق بجرجػة  كاقع األمغ الدضبخاني بػزارة كمػجيخيات الذػباب كالخياضػة .4
نتيجػػة التبػػايغ التقشػػي بػػضغ إمكانيػػات كزارة الذػػباب كالخياضػػة كإمكانيػػات مػػجيخيات 

 .  الذباب كالخياضة عمي مدتػي الجسيػرية

)مػػجي كعػػي العػػاممضغ بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب  محػػػرجػػا  فػػي التختضػػب األكؿ  .5
سايػة )آليػات حمحػػر كالخياضة باألمغ الدضبخاني( ، بضشسا جا  في التختضب الثػاني 

البشية التحتية الدضبخانية كاألجيدة كالذبكات السعمػماتية بػػزارة كمػجيخيات الذػباب 
)شػػػخؽ ككسػػػائل محػػػػر بضشسػػػا جػػػا  فػػػي التختضػػػب الثالػػػث كاألخضػػػخ ، كالخياضػػػة( 

 الترجي لمسخاشخ الدضبخانية بػزارة كمجيخيات الذباب كالخياضة(.
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  جٌطٛص١حش : حا ١ٔثح
 الباحثػف بسا يمى :في ضػ  نتائج البحث يػصي 

تصبضػػػق الترػػػػر السقتػػػخح لتفعضػػػل األمػػػغ الدػػػضبخاني فػػػي كزارة كمػػػجيخيات الذػػػباب  .1
 كالخياضة.

زيادة االىتساـ بتػعية العاممضغ بػزارة كمػجيخيات الذػباب كالخياضػة بأىسيػة األمػغ  .0
الدػػػضبخاني حتػػػي يتدػػػشى ليػػػع مػاجيػػػة التحػػػجيات كالسخػػػاشخ الشاتجػػػة عػػػغ بضةػػػة 

 ات.تكشػلػجيا السعمػم

إعجاد بخامج تػعية تيجؼ إلي تجريب العاممضغ بػزارة كمجيخيات الذػباب كالخياضػة  ..
بأىسيػػة األمػػغ الدػػضبخاني حتػػي يتدػػشى ليػػع مػاجيػػة التحػػجيات كالسخػػاشخ الشاتجػػة 

 عغ اليجسات االلكتخكنية.

باليضةػػات الخياضػػية العػػاممضغ عػػغ لمعػػاممضغ صػػقل كتأىضػػل ضػػخكرة كضػػع دكرات  .4
 كالتعخؼ عمي الجخائع السختبصة بيا ككيفية مػاجيتيا.األمغ الدضبخاني 

اعتساد األمغ الدضبخاني كستصمب دراسي في كميات التخبيػة الخياضػية يجػب معخفتػو  ..
بيػجؼ إعػػجاد قػػي بذػػخية مؤىمػة ليػػا التخرػز لمعسػػل بػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب 

 كالخياضة السختمفة.

ة األمػػػغ الدػػػضبخاني حػػػػؿ التػعيػػػة اإلعبلميػػػة الخياضػػػية كالسجتسعيػػػة بشذػػػخ ثقافػػػ .6
 الصخؽ العبلجية لتحقضق األمغ الدضبخاني.

تصػػػػيخ البشيػػػة التحتيػػػة الدػػػضبخانية داخػػػل اليضةػػػات الخياضػػػية لمحػػػج مػػػغ االختػػػخاؽ  .0
 كالتجدذ كالقخصشة االلكتخكنية.

بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة باسػػتحجاث تعػػجيل الييكػػل التشطيسػػي السػجػػػد  .8
بضةػػػػة تكشػلػجيػػػػا بسػػػػا يتشاسػػػػب مػػػػع متصمبػػػػات بخاني إدارة مخكديػػػػة لؤلمػػػػغ الدػػػػض

   السعمػمات.
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 جدلؽجخع لحتّس

 : جٌعؽذ١س ذحٌٍغس جدلؽجخع : أٚالا 
: األمػػغ الدػػضبخاني كالقسػػة الخميجيػػة األمخيكيػػة  2016أنػػػر ماجػػج عذػػقي   .1

 األمغ كالحياة ، جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، الدعػدية.  ،

الرػػخاع الدػضبخاني ػ شبيعػة السفيػـػ كمبلمػػح  : 2017سػامح عبػج الرػبػر   .2
الفػاعمضغ ، بحػػث مشذػػر ، مجمػػو الدياسػة الجكليػػة مؤسدػو االىػػخاـ ، 

  مرخ.

: األمغ الخقسي كحساية السدتخجـ مغ مخاشخ  2020صالح عمي الخبيعة   .3
االنتخنت ، ىضةو االتراالت كتقشيو السعمػمات ، السسمكة العخبية 

  الدعػدية.
: : األمغ الدضبخاني الػششي العخبي 2019عبج الخحسغ عاشف ابػ زيج   .4

فاؽ سياسيو ، آبحث مشذػر ،  الدعػدية العخبية السسمكةحالو  دراسة
 .، الدعػدية 48عجد ، السخكد العخبي لمبحػث كالجراسات 

كحخكب الفزا   التقمضجيةالحخكب :  2018عبج القادر دمحم الصائي   .5
 جمجم،  كالدياسية القانػنيةمجمو العمػـ ، شذػر بحث م، االلكتخكني 

  .االردف ، 2عجد  16
: العبلقة بضغ الػعي األمغ الدضبخاني كالكيع 2020عػاشف الدػات كآخخكف   .6

الػششية كاألخبلقية لتبلمضح السخحمتضغ االبتجائية كالستػسصة، بحث 
عجد  21مجمج   مشذػر، مجمو البحث العمسي في التخبيو،

 الصائف، الدعػدية.  ،4
: األمغ الدضبخاني كحسايو امغ السعمػمات ،  2020فيرل دمحم عدضخي   .7

 الشاشخ السؤلف، الدعػدية. 
األمغ الدضبخاني الستػسصي بضغ الػاقع  :2019لخزخ نػيػة   كخيع رقػلي ،  .8

مجمو شبشة لمجراسات ، بحث مشذػر ،  األمشيةكالخىانات 
 3العجد ،السخكد الجامعي سضخه الحػاس  األكاديسية ،  العمسية
 .الجدائخ

: مدتػى الػعي بضغ األمغ الدضبخاني لجي 2019مرباح احسج الرحفي   .9
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، بحث مشذػر  ة ،بسجيشو جج الثانػية لمسخحمةلي معمسات الحاسب اآل
كميو ،  10ج ، العجد العذخكف  التخبية ،مجمو البحث العمسي في 

 ،القاىخة.جامعو عضغ شسذ  بية ،كالتخ كالعمـػ  لآلدابالبشات 
في الفزا  الدضبخاني: التيجيج  اإللكتخكنية : القخصشة 2018ه شمػش ر نػ   .11

مجمو مخكد بابل الجراسات ، بحث مشذػر ، مغ الجكؿ الستراعج أل
 .العخاؽ،جامعو بابل ،  اإلندانية

بسفيػـ األمغ الدضبخاني  األسخةكعي افخاد  : 2018كفا  حدغ الرائغ   .11
، بحث مشذػر ،  اإللكتخكنيةمغ الجخائع  األمشيةكعبلقتو باحتياشاتيع 

،  البذخيةكتشسيو السػارد  العمسيةلبلستذارات  العخبية السؤسدة
 .3الجد   14عجد  االجتساعية ،لمعمـػ  العخبية السجمة

 
 : جألخٕر١س جدلؽجخع : ثح١ٔحا 

Richardson, M., Lemoine, P., Stephens, W., & Waller, 

R. (2020). Planning for Cyber Security in Schools: 

The Human Factor. Educational Planning, 27 (2), 

23-39. 

12.  

Shen, L., Chen, I., & Su, A (2017). Cyber security and 

data breaches at schools.In Cyber security 

Breaches and Issues Surrounding Online Threat 

Protection (pp. 144-174). IGI Global. 

13.  
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 حبث ٍِطص
 ِٚع٠ؽ٠حش ٛؾجؼزذ جٌك١ربجٟٔ جألِٓ طفع١ًٌ ِمرتذ ضصٛؼ

 جٌعؽذ١س ِصؽ ّٙٛؼ٠سجب ٚجٌؽ٠حظس جٌشرحخ 
                       جدلٛخٟ جٌكع١ع وٛثؽ / ظ *أ                                                                            

 زلّٛظ وّحي ظ٠ٕح / ظ **أ                                                                     
 ئِحَ عؿِٟ أمحع / ظ َ ***أ                 

تفعضػػل األمػػغ الدػػضبخاني فػػي كزارة مقتػػخح ل ترػػػرييػػجؼ البحػػث إلػػي كضػػع  
السػػشيج )جسيػريػػة مرػػخ العخبيػػة ، اسػػتخجـ البػػاحثػف كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة 

حضػػث أنػػو السػػشيج السشاسػػب لصبيعػػة كالتحمضميػػة( الػصػػفي أسػػمػب الجراسػػات السدػػحية 
تسثل مجتسع كعضشة البحث عمي القائسضغ عمي مخاكد السعمػمػات كمكاتػب ىحا البحث ، 

اللكتخكنػػي كالتحػػػؿ الخقسػػي بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػية عمػػي مدػػتػي الػػخبط ا
جسيػريػة مرػخ العخبيػة ، كقػػج قػاـ البػاحثػف باختيػار عضشػػة البحػث بالصخيقػة الصبكيػػة 

( مائة كعذخكف فخدا  ، استخجـ الباحثػف فػي جسػع 120كقج بمغت قػاميا ) العذػائية
ثػػائق كالدػػجبلت ػ السقابمػػة الذخرػػية ػ تحمضػػل الػ بيانػػات البحػػث األدكات األتيػػة )

كاقػػع األمػػغ الدػػضبخاني بػػػزارة كمػػجيخيات الذػػباب كالخياضػػة بجسيػريػػة مرػػخ اسػػتبياف 
ااقاااعراألؤااارر، ككانػػػت أىػػػع الشتػػػائج ( مػػػغ "إعػػػجاد البػػػاحثػف"العخبيػػػة ، كىػػػػ اسػػػتبياف 

رراام  ايريم   ر حاتةرؤمفتطةرنمض اةراام انيراا  باانير فمااةراؤحياةنترااو نبرااااةن ة
 اااا ررأؤكننضاااانترامااةرااواااا نبرااااةن ااااةراإؤكننضاااانترؤااااحياةنترااواااا نبرااااةن ااااةر اااااير

 طب ااا راامصااافاراا  مااااحرامبع ااا رضػػػخكرة ، ككانػػػت أىػػػع التػصػػػيات ؤ ااامفلراا  يفاةاااةر
 .األؤرراا  باانير يرامااةراؤحياةنترااو نبرااااةن ة

 األمغ الدضبخانيػ               ترػر مقتخحػ           الكمسات السفتاحية :
 

 

                                                           
 

 *حمػاف كمقخر المجشة العمسية الجائسة لتخقي األساتحة كاألساتحة السداعجيغ لجشة اإلدارة الخياضية جامعة ػ الخياضية اإلدارة أستاذ. 

  .حمػاف جامعة كالتخكيح ػ الخياضية اإلدارة بقدع أستاذ مذارؾ بجامعة السمظ سعػد ، أستاذ** 

 ***السشيا جامعة ػ الخياضية التخبية كمية ػ الخياضية اإلدارة بقدع مداعج أستاذ. 
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RESEARCH SUMMARY 
A PROPOSED SCENARIO TO ACTIVATE CYBER SECURITY IN A 

MINISTRY AND DIRECTORATES YOUTH AND SPORTS IN THE ARAB 
REPUBLIC OF EGYPT 

* PROF. KAWTHAR AL-SAEED AL-MOJI 
** PROF. DINA KAMAL MAHMOUD 

***ASS PROF/ AHMED AZMY EMAM METWALLY 
  
The research aims to develop a proposed concept for activating 

cyber security in the Ministry and Directorates of Youth and Sports in the 

Arab Republic of Egypt. At the Ministry and Directorates of Youth and 

Sports at the level of the Arab Republic of Egypt, the researchers selected 

the research sample using the deliberate stratified method, and its strength 

reached (120) one hundred and twenty individuals , In collecting research 

data, the researchers used the following tools (analysis of documents and 

records - a personal interview - a questionnaire on the reality of cyber 

security at the Ministry and Directorates of Youth and Sports in the Arab 

Republic of Egypt, a questionnaire prepared by "researchers"). As a result 

of the technical discrepancy between the capabilities of the Ministry of 

Youth and Sports and the capabilities of the Youth and Sports Directorates 

at the level of the Republic, the most important recommendations were 

the necessity of implementing the proposed vision to activate cyber 

security in the Ministry and Directorates of Youth and Sports. 

key words :        - A proposed perception                 - cybersecurity 
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  جٌثٕحتٝ جٌعدؿ ِرعأ ذاقططعجَ جٌعع١ٍس جٌمعؼز ضؽ٠ٛؽ ضأثري.
 جٌكٍس وؽز ِٙحؼجش ذعط عٍٝ

جٌع٠ٓ زلٝ زلّع زلّٛظ / ظ 

 : جٌرسث ِٚشىٍس جدلمعِس
مػػغ السبلحػػع أنػػو فػػى اآلكنػػة األخضػػخة قػػج حػػجث تصػػػرا  ممحػضػػا  فػػى السجػػاؿ 
الخياضػػى مسػػا أكجػػج بػػجكره أفكػػارا  ججيػػجة لسػاكبػػة ىػػحا التصػػػر كػػى يحقػػق الخياضػػضضغ 
السدػتػيات العميػا، كيعتبػػخ التػجريب الخياضػػي أحػج الػػجعائع اليامػة التػػى تدػيع إسػػياما  

فػػي تحقضػػػق السدػػتػيات الستقجمػػػة فػػي السشافدػػػات مػػغ خػػػبلؿ التخصػػيط الجضػػػج كبضػػخا   
لبخامجو السختمفة، كقج ضيخ مؤخخا  اىتساما متدايػجا  باإلعػجاد البػجني كمكػناتػو باعتبػاره 
أحج متصمبات األدا  الخياضى فى مختمف الخياضات ألنو يتختػب عميػو بالتبعيػة تحدػغ 

، حا يشعكذ بجكره أيزػا  عمػى نتػائج السباريػاتفي مدتػي األدا  السيارى كالخصصى كى
فتحقضػػق نتػػائج مخضػػية يتصمػػب إتبػػاع األسػػالضب العمسيػػة الجقيقػػة كالسػضػػػعية بذػػكل 
سػػميع كمخصػػط لػػو، باإلضػػافة إلػػى تصبضػػق أسػػالضب تجريبيػػة ججيػػجة لسػاكبػػة االتجاىػػات 

 الحجيثة فى تحقضق أفزل نتائج لمػصػؿ إلى السدتػيات الستقجمة. 
في رياضة كخة الدمة يتصمب بػحؿ جيػػد خاصػو مػغ جسيػع عشاصػخ فالتشافذ 

المعبة سػا  )العبضغ، جياز فشي، إداري، شبي(  قج تدتغخؽ فتخات زمشية شػيمػة كىػع 
 (.  9:  5يدعػف معا  إلخخاج ىحا الجيج في صػرتو الشيائية خبلؿ السباريات )

ة فػي العػالع،  كتعتبخ رياضة كخة الدمة مغ أكثػخ الخياضػات الجساعيػة شػعبي  
كىػػجفيا الخئيدػػي ىػػػ الحرػػػؿ عمػػى الشقػػاط مػػغ خػػبلؿ ترػػػيب الكػػخة داخػػل الدػػمة، 
كتتصمػػب كػػخة الدػػمة تػػػافخ مقػمػػات بجنيػػة كستصمبػػات أساسػػية لػػؤلدا  السيػػاري، كيسثػػل 
اإلعػػجاد البػػجني حجػػخ الداكيػػة فػػي انجػػاز األدا  السيػػاري بسدػػتػى عػػالى مػػغ الكفػػا ة 

 (.7:  4كالفعالية )

                                                           

 جدل١ٕح خحِعس - جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س و١ٍس - جدلعؽخ ٚأٌعحخ ججلّحع١س جٌؽ٠حظحش ذمكُ جٌكٍس وؽز ِعؼـ . 
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البجنية لبلعب تعتبخ القاعجة الرمبة القػيػة التػى تختكػد عمضيػا صػحة  فالحالة
األدا  الفشى، فالسيارة لكى تؤدى بصخيقة سميسة يجب أف يكػف ىشاؾ سػخياف إندػيابى 

 (.101:  7فى مدار القػة التى تؤدى بيا الحخكة )
 تعتبخ القجرة العزمية أحج مكػنات القػة العزمية كتتخكب مغ القػػة كالدػخعة،
كتذػػكل قاعػػجة أساسػػية كميسػػة لتحجيػػج مدػػتػى األدا  لخياضػػة كػػخة الدػػمة، فػػبل يسكػػغ 

المًجو ًالمحدد اإلستغشا  عشيا الحتياج معطع ميارات المعبػة ليػا، لػحا أصػبحت ىػي 
ر(.173: 25لبلعب كخة الدمة )إلنجاز التجريب لئلرتقا  باالجديد في برامج 

" Santos & Janeiraنضخا كقج أشارت نتائج دراسات كل مغ "سانتػس كجػا
(، دراسػة " 2010()15" )Khalifa et al(، دراسػة "خميفػة كآخػخكف 19()2011)

( إلػػػى أف القػػػجرة العزػػػمية صػػػفة بجنيػػػة ىامػػػة 2009()11" )Chaouachiشػاشػػي 
لبلعبي كخة الدمة، كيبلحػع ذلػظ فػي االنصبلقػات الدػخيعة كالسفاجةػة لميجػـػ كالػجفاع، 

عزػػمية أفزػػل يدػػتصيع االنصػػبلؽ كالتحػػخؾ بذػػكل أسػػخع  فالبلعػػب الػػحي يتستػػع بقػػجرة
كفعالية أكثخ فيحقق الػاجبات اليجػمية أك الجفاعيػة السصمػبػة، فتغضضػخ االتجػاه بػجكف 
كػػخة كأثشػػػا  السحػػػاكرة يحتػػػاج لمقػػػجرة العزػػػمية لػػػجفع األرض كالتحػػػخؾ باالتجػػػاه اآلخػػػخ 

اسػػتبلـ الكػػخة، فيػػحه كتخصػػي السػػجافع، أك أدا  حخكػػات القصػػع لمتحػػخر مػػغ السػػجافعضغ ك 
الحخكات تحتاج أيزا  لمقجرة العزمية لضتسكغ البلعػب مػغ أدا  السيػارة بفعاليػة عاليػة، 
باإلضافة ألىسضتيا لعزبلت الػحراعضغ إلتقػاف ميػارة تسخيػخ الكػخة خاصػة فػي التسخيػخات 

 الصػيمة ككحا الترػيب مغ السدافات بعضجة. 
" Stojanovic et alكأشػػػػار كػػػػل مػػػػغ " سػػػػتػيانػفضتر كآخػػػػخكف 

(، " ىاجضػػجكرف 2005()23" )Stolen et al(، "سػػتػلضغ كآخػػخكف 22()2012)
" Steinhöfer(، "شػػػػتايشييفخ 2004()14" )Hagedorn et alكآخػػػػخكف 

( إلى أف القجرة العزمية أصبحت ضخكرية لبلعب كخة الدػمة سػػا  كػاف 18()2003)
ة أكبػخ مػغ قػػة العزػبلت شػيل أك قرضخ القامة، فيي تعسل عمي زيادة الدػخعة بشدػب

بالشدػػبة لبلعػػب الصػيػػل، كتدػػاعج البلعػػب القرػػضخ عمػػى تعػػػيس الػػشقز فػػي الصػػػؿ 
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بديادة مدػتػى ارتفػاع الػثػب لجيػو مػغ خػبلؿ زيػادة قػػة الػثػب بذػكل أكبػخ مػغ ندػبة 
 زيادة الدخعة لجيو.

تعتسج شخيقة األدا  فى كثضخ مغ التجريبات عمى إستخجاـ الصػخفضغ معػا  سػػا  
مضغ مثػػل تسخيشػػات ثشػػى الػػخكبتضغ أك الزػػغط بػػالخجمضغ، يتزػػح أف أدا  مثػػل ىػػحة الػػخج

التسخيشات بإسػتخجاـ كػبل الصػخفضغ يػؤدى إلػى إنتػاج قػػة عزػمية أقػل مػغ مقػجارىا عػغ 
أدا  التسخيشػػات بكػػل شػػخؽ عمػػى حػػجة، أى بػػالصخؼ األيسػػغ كحػػجة ثػػع بػػالصخؼ األيدػػخ 

 ( .99:  2الثشائى )كحجة ، كقج أشمق عمى ىحا الفخؽ مرصمح العجد 
( أف مرػػصمح العجػػد الثشػػائي يعبػػخ عػػغ حكيقػػة 2012كتػػخى "لبػػو عبػػجه" )

ىامة كىي عجـ قجرة الخياضػي عمػى إنتػاج أقرػى قػػة حكيكيػة عشػج إسػتخجاـ الصػخفضغ 
معػا  فػي أدا  التسخيشػات السختمفػػة، كيطيػخ ذلػظ عشػج أدا  التسػػخيغ بأحػج الصػخفضغ فضػػتع 

ميو السقجار األيسغ مثبل ، ثع أدا  نفذ التسػخيغ بػالصخؼ إنتاج مقجار مغ القػة يصمق ع
اآلخخ فضشتج مقجار مغ القػة يصمق عميػو السقػجار األيدػخ، كعشػج جسػع نػاتج السقػجاريغ 
نجػػجه أكبػػخ مػػغ نػػاتج القػػػة عشػػج أدا  التسػػخيغ بػػالصخفضغ معػػا ، كيخجػػع تفػػاكت العجػػد 

ثشػػػائي يكػػػػف أكبػػػخ لػػػجى الثشػػػائي إلػػػى مدػػػتػى الخياضػػػضضغ الفشػػػي كالبػػػجني، فػػػالعجد ال
 ( .312:  10السبتجئضغ عغ الستقجمضغ )

( أف تصبضػػػق مبػػػجأ 2018" )Ruiz Cárdenasكيػػػخى " ركيػػػد كارديشػػػاس 
العجد الثشائي في العسمية التجريبية قج يكػف مفضجا  لديادة قػة األشخاؼ لػجى الخياضػضضغ 

معػػا ، حضػػث يسكػػغ األشػػخاؼ عمػػى التػػػالى كلػػيذ  سا رفػػي حالػػة األنذػػصة التػػى تتصمػػب 
اسػػتخجاـ كمتػػا الػػحراعضغ فػػي عسميػػة التػػجريب لتقػيػػة الػػحراع الػاحػػجة عػػغ شخيػػق التغمػػب 

ر(.9: 17عمى العجد الثشائي)
فطػػاىخة العجػػد الثشػػائى يسكػػغ أف يكػػػف الدػػبب فػػى ضيػرىػػا ىػػػ عػػجـ إكتسػػاؿ 

(، فعشػػجىا 19: 12نذػػاط الػحػػجة الحخكيػػة فػػى العزػػمة عشػػجما يعسػػل الصػػخفضغ معػػا  )
قػػة اإلنكبػاض اإلرادى األقرػى الشػاتج عػغ اإلنكبػاض الثابػت لمصػخفضغ معػا  أقػل  تكػف 

 (.32:  1مغ مجسػع اإلنكباضات الثابتة الشاتجة عغ إنكباض كل شخؼ عمى حجه )
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( أنػػػو ال يسكػػػغ الفرػػػل بػػػضغ 2015كيػػػخى " مػػػخكاف إبػػػخاليع ىدمحم الياسػػػخى" )
رى، ألف البلعػػب الػػحى يستمػػظ اإلعػػجاد البػػجنى بذػػكية العػػاـ كالخػػاص كاإلعػػجاد السيػػا

مقػمػات مدػػتػى مختفػػع مػػغ السيػػارات األساسػػية دكف أف يكػػػف عمػػى نفػػذ السدػػتػى 
مغ الشاحيػة البجنيػة يكػػف العػب غضػخ مػاىخ، كسػا يعتبػخ اإلعػجاد البػجنى برػفة عامػة 
فتػػػخة بشائيػػػة إلعػػػجاد كتشاسػػػق جسيػػػع العزػػػبلت مػػػغ جسيػػػع الشػػػػاحى البجنيػػػة )القػػػػة، 

لخشػػػاقة، السخكنػػػة، التػافػػػق العزػػػمى كالعرػػػبى(، كيعتبػػػخ الخقػػػى الدػػػخعة، التحسػػػل، ا
بسدػػتػى ىػػحه الرػػفات العامػػل الخئيدػػى فػػى االرتقػػا  بالسدػػتػى الخياضػػى كمدػػتػى 

 (.3: 9كفا تو الخياضية )
كقػػػػػج أشػػػػػارت نتػػػػػائج دراسػػػػػات كػػػػػل مػػػػػغ "دمحم صػػػػػبلح كعبػػػػػج الحسضػػػػػج دمحم" 

بػػػػػػػػػػػػػػػجه" (، "لبػػػػػػػػػػػػػػػة ع2018()17" )Cardenas(، " كارديشػػػػػػػػػػػػػػػاس 8()2019)
(،" خػديجػيػاف 1()2008(، "أحسج كإبػخاليع" )2009(، "شخيف عمى" )10()2012)

(، "خالػػػػػج سػػػػػعضج" 2003()16" )khodiguian & Cornwellككػرنػيػػػػػل 
( إلػػػى أف التػػػجريب فػػػى ضػػػخكؼ 2001()12" ) Cilibeck(، " سػػػضمضبيظ 6()2003)

غمػب عمػى ضػاىخة العسل الثشائى يعسل عمػى تشذػيط األليػاؼ العزػمية بسػا يسكػغ مػغ الت
العجد الثشائى فػى التػجريب إلػى درجػة يسكػغ فضيػا اختفػا  العجػد الثشػائى كإلػى التكيػف 
العرػػػبى لمتػػػجريب، كأف اسػػػتخجاـ البخنػػػامج التػػػجريبي الػػػحى يعتسػػػج عمػػػى مبػػػجأ العجػػػد 
الثشائي فى تجريب السيارات كىػ استخجاـ كبل الصخفضغ معػا  لديػادة قػػة الصػخؼ الػاحػج، 

ـ كبل الصخفضغ فػي عسميػة التػجريب كػسػضمة لتقشػضغ حسػل التػجريب أدى حضث أف استخجا
 الى تحدغ األدا  البجنى.

مغ خبلؿ تحمضل الباحث لمجراسات الدػابقة التػى اسػتصاع أف يتحرػل عمضيػا، 
الحػػع الباحػػث نػػجرة فػػى األبحػػاث التػػي تصخقػػت إلػػي االعتسػػاد عمػػى مبػػجأ العجػػد الثشػػائى 
كخاصة في كخة الدمة، كتتزح أىسية البحث الحالى فى التأكضج عمى ضخكرة الػصػػؿ 

إنجػاز البلعػب باعتبػار أف اإلنجػاز ألفزل الصػخؽ التػي تعسػل عمػى االرتقػا  بسدػتػى 
ىػ محػر االىتساـ في العسمية التجريبية، كمغ خبلؿ خبخة الباحث فػى العسػل التػجريبى 
ككعزػ ىضةة تجريذ بكمية التخبية الخياضية الحػع إىسػاؿ الكثضػخ مػغ السػجربضغ تػجريب 
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أك الجانػػب الػاحػػج كالتخكضػػد عمػػى تػػجريب جػػانبى الجدػػع معػػا سػػػا  فػػى الصػػخؼ العمػػػى 
الصػػخؼ الدػػفمى، ىػػحا مػػا دفػػع الباحػػث إلجػػخا  ىػػحا البحػػث مػػغ خػػبلؿ تصػػػيخ القػػجرة 
العزمية بإستخجاـ مبجأ العجد الثشائى عمى بعس ميارات كػخة الدػمة لصػبلب تخرػز 

 الخياضية.ركخة الدمة بكمية التخبية
 : جٌرسث ِصؽٍسحش

 جٌعع١ٍس: جٌمعؼز
إلػػى أعمػػى تػػخدد فػػى أقػػل مقػػجرة العزػػمة أك مجسػعػػة عزػػمية لمبمػػػغ بالحخكػػة 

ر(.115: 3زمغ مسكغ )
 :جٌثٕحتٝ جٌعدؿ

كمجسػػع  Bilateral( BLىػ االختبلؼ بضغ أدا  التجريب الثشػائى الستػدامغ )
( يعبػػػػخ عػػػػغ ULحضػػػػث أف ) Unbilateral( ULأدا  الصػػػػخؼ األحػػػػادى السدػػػػتقل )

غ األدا  مجسػع الصخؼ األحادى األيسغ كالصخؼ األحادى األيدخ فاقج القػػة الشاتجػة عػ
الثشػائى لمصػػخفضغ معػػا  عػػغ مجسػػػع القػػػة الشاتجػػة عشػػج األدا  األحػػادى لكػػل شػػخؼ عمػػى 

 (.87: 24حجة )
 :جٌثٕحتٝ جٌعدؿ ِإشؽ

نػػاتج القػػػة  مؤشػػخ يطيػػخ االخػػتبلؼ بػػضغ األدا  األحػػادى كاألدا  الثشػػائى مػػغ
 كيسكغ حدابو بالسعادلة األتية:

×رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر111ؤساارااع  رااث نئور=ر
رر111ر-

 ررررررر
ر(ر.148:ر17)رر

 
 
 

 التدريب ثنائى الطرفين

(BL) 
+ أحادى الطرف  ( UL)أحادى الطرف األيمن

 (UL) األيسر
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 : جٌرسث ٘عف
ييجؼ البحث الحالى إلى التعخؼ عمى تأثضخ تصػيخ القػجرة العزػمية بإسػتخجاـ 

الثشػػائى عمػػى بعػػس ميػػارات كػػخة الدػػمة قضػػج البحػػث ) الترػػػيبة الدػػمسية، مبػػجأ العجػػد 
رالسحاكرة (.

 : جٌرسث ضٚفؽ
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسات القبمية كالبعجية كندبة  .1

التغضخ لمسجسػعة التجخيبية فى الستغضخات البجنية كالسيارات قضج البحث 
ر.كلرالح الكياسات البعجية)الترػيبة الدمسية، السحاكرة( 

  : جٌرسث ٚئخؽجءجش ضؽس
  : جٌرسث ِٕٙح

تساشيا  مع شبيعة كمذكمة البحث كتحكيقا  ألىجافو كاختبارا  لفخكضو استخجـ 
الباحث السشيج التجخيبى باستخجاـ الترسيع التجخيبى لمسجسػعة الػاحجة بإسمػب 

ر.رالكياس القبمى كالبعجى
  : جٌرسث رلطّع

البحث في شبلب الفخقة الخابعة قدع الخياضيات الجساعية يتسثل مجتسع 
كالعاب السزخب تخرز "كخة الدمة" بكمية التخبية الخياضية جامعة السشيا لمعاـ 

ر( ثبلثػف شالب كشالبة. 30ـ كالبالغ عجدىع )  2021/ 2020الجامعي 
   : جٌرسث ع١ٕس

قاـ الباحث باختيار عضشة البحث بالصخيقة العسجية مغ شبلب الفخقة الخابعة 
قدع الخياضيات الجساعية كالعاب السزخب تخرز " كخة الدمة " بكمية التخبية 

ـ ، بمغ حجع العضشة األساسية  2020/2021الخياضية جامعة السشيا لمعاـ الجامعي 
رجنية مقارنة بباقي الصبلب. ( عذخة شبلب مسغ لجييع امكانات ميارية كب10)
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: ضٛؾ٠عحا  جٌرسث ع١ٕس أفؽجظ ضٛؾ٠ع  جعطعج١ٌحا
قاـ الباحث بالتأكج مغ مجى اعتجالية تػزيع أفخاد السجسػعة التجخيبية فى 
ضػ  الستغضخات التالية: معجالت الشسػ "الصػؿ، الػزف، الدغ" كالستغضخات البجنية 

 ( يػضح ذلظ.1كالسيارات قضج البحث كججكؿ )
 (1ججكؿ )

المتوسط الحسابى والوسٌط واالنحراف المعٌارى ومعامل االلتواء لمعدالت 
 النمو

تجرٌبٌة )ن = الالبحث  ةلٌد البحث لمجموع والمهارات والمتغٌرات البدنٌة

17) 

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٝ
 ا١ٌٍٛظ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٜ

ِعبًِ 

 االٌزٛاء

د 
ال
عل
ِ

ٛ
ّٕ
اٌ

 

 0.69- 1.42 177.00 176.44 ٍُ اٌطٛي

 0.32- 1.43 76.50 76.40 وغُ اٌٛىْ

 0.74 0.47 21.00 21.35 ٍٕخ آٌَ

د 
وا
غ١
ّز
اٌ

١خ
لٔ
ٌج
ا

 

 0.36- 0.71 6.35 6.26 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ

 0.71- 1.18 4.25 3.72 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 0.13 3.71 28.50 28.70 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌّٕٝ

 0.31 6.86 44.50 43.80 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌَوٜ

د
ها
ٙب
ٌّ
ا

 

 0.13 0.23 1.5 1.52 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ

 0.48- 0.11 1 1.02 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 0.22- 1.58 13.04 12.48 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ 

 1.02 1.44 14.57 15.04 صب١ٔخ ثب١ٌل ا١ٌَوٜاٌّؾبٚهح 

( أف قػػػيع معامػػػل االلتػػػػا  فػػػى كػػػل مػػػغ معػػػجالت الشسػػػػ 1يتزػػػح مػػػغ جػػػجكؿ )
،  3كالستغضخات البجنية كالسيارات قضج البحث لمسجسػعة التجخيبية انحرخت مػا بػضغ ) 

 ( مسا يذضخ إلى اعتجالية تػزيع البلعبضغ فى تمظ الستغضخات3-
 : جٌر١حٔحش مجع ٚقحتً

  : ٚجألخٕر١س جٌعؽذ١س جدلؽجخع : أٚالا 
قػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػاالشبلع عمػػػػػػػػػػػى السخاجػػػػػػػػػػػع العمسيػػػػػػػػػػػة الستخررػػػػػػػػػػػة 

(، أك 2سػػػػػا  العخبيػػػػة )ككػػػػحا الجراسػػػػات الدػػػػابقة (، 17()16()14()9()4()3()1)
السختبصة بسجاؿ البحػث لبلسػتفادة مشيػا عشػج إجػخا  ىػحا ( ك 23()15()8()7األجشبية )

 .  البحث
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 : ٚجألظٚجش جٌع١ٍّس جألخٙؿز : ثح١ٔحا 
 ف شبي معايخامضد  .1
 لكياس شػؿ القامة الخيدتامضتخجياز  .2
 ممعب كخة سمة قانػني. .3
 كخات سمة. .4
 شخيط قياس .5
 استسارة تدجضل بيانات كقياسات عضشة البحث .6

 : جٌرسث ل١ع جالضطرحؼجش : ثحٌثحا 
 ( :2االختبارات البجنية قضج البحث ممحق ) .1

  كجع2.5رمى كخة شبية 
 الػثب العسػدى 

 ( :3االختبارات السيارية قضج البحث ممحق ) .2
 الترػية الدمسية 
 الترػيب الثبلثى 
 السحاكرة 

 : جالقطؽالع١س جٌعؼجقس
أجخيػػػػت الجراسػػػػة االسػػػػتصبلعية عمػػػػى عضشػػػػة البحػػػػث االسػػػػتصبلعية فػػػػى الفتػػػػخة 

 ـ، كاستيجفت ىحه الجراسة:26/12/2017ـ حتى 24/10/2020
  .التأكج مغ صبلحية األدكات كاألجيدة السدتخجمة 
  .معخفة زمغ كفتخة تصبضق االختبارات 
  الثبات(. –إيجاد السعامبلت العمسية لبلختبارات قضج البحث ) الرجؽ 
  تقشضغ األحساؿ التجريبية لسحتػى البخنامج التجريبى السقتخح الحى يعتسج

 غ.عمى مبجأ العجد الثشائى ككحلظ تجريب السداعجي
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 جٌصعق:
تػػع حدػػاب صػػجؽ االختبػػارات البجنيػػة كالسياريػػة قضػػج البحػػث عػػغ شخيػػق السقارنػػة 

( سػػتة عذػػخ العػػب مػػغ 16الصخفيػػة كذلػػظ عمػػى عضشػػة البحػػث االسػػتصبلعية كعػػجدىا )
مجتسػػع البحػػث كخػػارج العضشػػة األصػػمية، كتػػع تختضػػب الػػجرجات ترػػاعجيا  لتحجيػػج األربػػاعى 

( أربعػة 4السدػتػى السختفػع فػى تمػظ االختبػارات كعػجدىع )األعمى لتسثػل السجسػعػة ذات 
%(، كاألربػػػاعى األدنػػػى لتسثػػػل مجسػعػػػة البلعبػػػػضغ ذكى 25العبػػػضغ كبشدػػػبة مةػيػػػة )

( أربعػػػة العبػػػضغ كبشدػػػبة مةػيػػػة 4السدػػػتػى السػػػشخفس فػػػى تمػػػظ االختبػػػارات كعػػػجدىع )
ة كالسياريػة %(، كتع حداب داللػة الفػخكؽ بػضغ السجسػػعتضغ فػى االختبػارات البجنيػ25)

ر(.2قضج البحث كسا ىػ مػضح فى ججكؿ )
 (0جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطات المجموعتٌن ذات المستوى المرتفع والمستوى

 8ن =              لٌد البحث والمهارٌة المنخفض فى االختبارات البدنٌة 

 االفزجبهاد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ظ  األهثبعٝ األكٔٝ األهثبعٝ األعٍٝ ِزٍٛ

ٌورت  ا
 U W   ل١ّخz 

اؽزّب١ٌخ 

 اٌقطأ
 ع±  َ ع±  َ

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ّز
اٌ
 

 0.41 5.55 0.30 6.93 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ
2.50 

6.50 
 0.02 2.34 10.00 صفو

 0.73 2.48 0.20 4.70 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ
2.50 

6.50 
 0.02 2.37 10.00 صفو

 0.82 25.00 1.29 32.50 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌّٕٝ
2.50 

6.50 
 0.02 2.32 10.00 صفو

 1.83 37.00 4.03 50.25 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌَوٜ
2.50 

6.50 
 0.02 2.31 10.00 صفو

د
ها
ٙب
ٌّ
 ا

 

 0.12 1.70 0.00 2.00 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ
2.50 

6.50 
 0.01 2.49 10.00 صفو

 0.10 0.95 0.35 1.50 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ
2.50 

6.50 
 0.02 2.40 10.00 صفو

 0.26 13.54 0.24 9.55 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ 
6.50 

2.50 
 0.02 2.31 10.00 صفو

 1.39 16.37 0.42 13.96 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌَوٜ
6.50 

2.50 
 0.02 2.31 10.00 صفو

( كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػضغ السجسػعػػة ذات 2يتزػػح مػػغ جػػجكؿ )
األربػػاعى األعمػػى كالتػػى تسثػػل البلعبػػضغ ذكى السدػػتػى السختفػػع فػػى االختبػػارات البجنيػػة 
كالسيارية قضج البحث، كبضغ السجسػعة ذات األرباعى األدنى كالتى تسثػل البلعبػضغ ذكى 

كالسياريػة قضػج البحػث كلرػالح السجسػعػة  السدتػى السػشخفس فػى االختبػارات البجنيػة
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ذات األرباعى األعمى مسا يذضخ إلى صػجؽ تمػظ االختبػارات كقػجرتيا عمػى التسضضػد بػضغ 
 السجسػعات.

 : جٌثرحش
قضػػػػػػج البحػػػػػػث يػػػػػػـػ  كالسياريػػػػػػة قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بتصبضػػػػػػق االختبػػػػػػارات البجنيػػػػػػة

 3/11/2020يػػػػـػ بػػػػشفذ الذػػػػخكط كالتختضػػػػب كإعػػػػادة تصبيقيػػػػا ـ 31/10/2020
مػغ مجتسػع البحػث  العبضغ( 10أياـ عمى عضشة استصبلعية قػاميا ) 3كبفاصل زمشى 

كمػػغ خػػارج عضشػػة البحػػث األساسػػية كتحػػت نفػػذ الذػػخكط كالطػػخكؼ كإيجػػاد معػػامبلت 
االرتباط بضغ نتائج التصبضػق األكؿ كالتصبضػق الثػانى إليجػاد ثبػات ىػحه االختبػارات، كسػا 

 (.3ىػػ مػضح فى ججكؿ )
 (3ججكؿ )

 ل االرتباط بضغ التصبيقضغ األكؿ كالثانى لبلختباراتمعام
 16ف =     قضج البحث كالسيارية البجنية

 االفزجبهاد
ٚؽلح 
 اٌم١بً

ل١ّخ )ه(  اٌزطج١ك اٌضبٔٝ اٌزطج١ك األٚي
 ع±  َ ع±  َ اٌّؾَٛثخ

د 
وا
غ١
ّز
اٌ

١خ
لٔ
ٌج
 ا

 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ
6 
.ٓ  25ر

0.78 6.16 0.83 0.89 

 0.96 1.31 3.74 1.24 3.61 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 0.91 4.00 28.13 3.92 28.75 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌّٕٝ

 0.85 6.29 44.00 7.30 43.81 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌَوٜ

د
ها
ٙب
ٌّ
 ا

 

 0.90 0.15 1.85 0.17 1.85 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ

 0.95 0.31 1.18 0.36 1.23 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 0.94 2.02 11.43 1.99 11.64 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ 

 0.92 1.42 15.02 1.54 15.18 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 706.0( =  .707( ومستوى داللة ) 14لٌمة  ) ر ( الجدولٌة عند درجة حرٌة )

( أن معحححامات االرتبحححاط بحححٌن التطبٌمحححٌن األول والثحححانى .ٌتضحححن محححن جحححدول )

( وهحى 7,56 – .7,8لٌد البحث لد انحصحرت محا بحٌن )والمهارٌة لاختبارات البدنٌة 

 لى ثبات هذه االختبارات.معامات ارتباط دالة إحصائٌاً مما ٌشٌر إ
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 : جٌرسث ضٕف١ػ ضؽٛجش

 بػاجخا  الباحث قاـ السدتخجمة كاألجيدة كاألدكات األساسية الستغضخات تحجيج بعج
 االتي: 
 ـ5/11/2020 يػـ القبمية الكياسات إجخا  .1
بج  تشفضح البخنامج التجريبى السقتخح كالحى يعتسج عمى مبجأ العجد الثشائى  .2

( كحجات تجريبية أسبػعيا 3أسابيع بػاقع ) 8ـ لسجة 2020/ 11/ 7يـػ األحج 
أربعة كعذخكف  24االربعا ( مغ كل اسبػع بإجسالي  –االثشضغ  –اياـ )الدبت 

كحجة تجريبية كعقب االحسا  مباشخة كذلظ بالسمعب الخاص بكمضصة التخبية 
 الخياضية جمسعة السشيا .

ر(:5هر4)ؤا  ر*رؤ مفىرااباننؤجراامحاةبورااتطناراا ؤ يراو
 أسابيع. 8مجة البخنامج التجريبى : ر-
 االربعا (  –االثشضغ  –كحجات تجريبية أياـ )الدبت  3عجد الػحجات التجريبية :  -
 أربعة كعذخكف كحجة تجريبية. 24عجد الػحجات الكمية :  -

 دقيقة. 100 – 80زمغ الػحجة التجريبية : 
 مكػنات الحسل التجريبى: -
 ( .1:2دكرة حسل ) استخجـ الباحث 
 ( دقيقة. 30إلى  20زمغ تشفضح تجريبات القجرة العزمية مغ ) 
 ( دقيقة.3إلى  1زمغ أدا  التجريب الػاحج مغ ) 
 ( مخة.10إلى  6عجد مخات التكخار في السجسػعة مغ ) 
 ( مجسػعة.3إلى  1عجد السجسػعات مغ ) 
  ( ث كبضغ الس40:  20زمغ الخاحة البضشية في السجسػعة مغ ) جسػعات راحة

 ( دقيقة. 4إلى 2كاممة مغ )
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ـ بشفذ التدمدل الدابق 2020/ 3/1تع إجخا  الكياس البعجي يـػ االثشضغ  .3
 لسقارنتيا بالكياس القبمي باستخجاـ األسالضب اإلحرائية البلزمة.

  : جٌرسث فٝ جدلكططعِس جإلزصحت١س جدلعحجلحش
إحرػػائيا  مػػع اسػػتخخاج الشتػػائج قػػاـ الباحػػث بإعػػجاد البيانػػات كجػػجكلتيا كتحمضميػػا 

كتفدضخىا لكل مغ األسالضب اإلحرائية التالية: الستػسط الحدابى، الػسػيط الحدػابى، 
االنحػػخاؼ السعيػػارى، معامػػل االلتػػػا ، معامػػل االرتبػػاط البدػػيط لبضخسػػػف ، اختبػػار "ت" 

 (.05ف0لجاللة الفخكؽ بضغ متػسصضغ ، ندبة التغضخ، كذلظ عشج مدتػى داللة )
  : ِٕٚحلشطٙح جٌٕطحتح عؽض

توجد فروق دالحة إحصحائٌاً تم اختبار الفرض الرئٌسى للبحث والذى ٌنص على "

للمجموعححة التجرٌبٌححة فححى  التغٌححربححٌن متوسححطات المٌاسححات المبلٌححة والبعدٌححة ونسححبة 

البدنٌحة والمهححارات لٌحد البححث )التصححوٌبة السحلمٌة ر المححاورة ( ولصححالن  متغٌحراتال

 المٌاسات البعدي" كالتالى: 

 (4جدول رلم )

 داللة الفروق بٌن متوسطات المٌاسٌن المبلى والبعدى للمجموعة التجرٌبٌة

 (17لٌد البحث )ن =  والمهارات فى المتغٌرات البدنٌة

 االفزجبهاد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌمجٍٝاٌم١بً 
ِزٍٛظ 

 اٌفوٚق

االٔؾواف 

اٌّع١بهٜ 

 ٌٍفوٚق

ل١ّخ د 

 اٌّؾَٛثخ

َٔجخ 

 ع±  َ ع±  َ اٌزغ١و%

د 
وا
غ١
ّز
اٌ

١خ
لٔ
ٌج
 ا

 16.76 4.10 0.31 1.26 0.66 7.52 0.71 6.26 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ

 49.59 8.45 0.43 3.66 0.70 7.38 1.18 3.72 ِزو هِٝ ووح طج١خ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 37.47 7.02 2.45 17.20 6.81 45.90 3.71 28.70 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌّٕٝ

 11.34 1.86 3.01 5.60 6.62 49.40 6.86 43.80 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ثبٌوعً ا١ٌَوٜ

د
ها
ٙب
ٌّ
 ا

 

 20.83 5.02 0.08 0.40 0.11 1.92 0.23 1.52 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ

 46.60 18.65 0.05 0.89 0.10 1.91 0.11 1.02 كهعخ اٌزص٠ٛجخ ا١ٌٍَّخ ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 12.84 1.87 0.76 1.42 1.81 11.06 1.58 12.48 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌّٕٝ 

 31.81 4.90 0.74 3.63 1.85 11.41 1.44 15.04 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح ثب١ٌل ا١ٌَوٜ

 ..108( = .707( ومستوى داللة )5لٌمة )ت( الجدولٌة عند درجة حرٌة )

 ( االتي:4يتزح مغ ججكؿ )
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كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعجى فى  -
الكخة الصبية "بالضج اليسشى كالضج اليدخى"، الػثب العسػدي رمى )الستغضخات البجنية 

"بالخجل اليسشى كالخجل اليدخى"( كالستغضخات السيارية )الترػيبة الدمسية "بالضج 
 اليسشى كاليدخى"، السحاكرة "بالضج اليسشى كاليدخى"( لرالح الكياس البعجي.

التجخيبية قضج البحث بعج تخاكحت ندب التحدغ فى الستغضخات البجنية لمسجسػعة  -
%  11.24اإلعتساد عمى مبجأ العجد الثشائى فى تصػيخ القجرة العزمية ما بضغ 

%، بضشسا تخاكحت ندب التحدغ فى الستغضخات السيارية ما بضغ  49.59إلى 
 .% 46.60% إلى  12.84

يعدك الباحث ىحا التحدغ إلى إسػتخجاـ البخنػامج التػجريبي السقتػخح الػحى 
تجريباتو عمى مبجأ العجػد الثشػائى، لػحا يػخى الباحػث أف األدا  بػالخجمضغ  إعتسج فى

أك كالحراعضغ معا  يؤدى إلى تشسية القجرة لكل قػجـ عمػى حػجه كيطيػخ محرػمة ذلػظ 
عشػػج اإلرتقػػا  بالقػػجمضغ معػػا  كنتيجػػة إسػػتثارة الػحػػجات الحخكيػػة مسػػا يػػؤدى إلػػى 

ى كسػخيع يعسػل عمػى تشسيػة إشتخاؾ أكبخ عجد مسكغ مشيػا لضشػتج عشػو إنكبػاض قػػ 
األدا  برػػػرة أكثػػػخ فػػػي الػحػػػجات الحخكيػػػة، كبالتػػالي فػػػي زيػػػادة القػػػجرة العزػػػمية 

 الشاتجة في كل رجل كذراع عمى حجه.
فالتػػجريب فػػى ضػػخكؼ العسػػل الثشػػائى يعسػػل عمػػى تشذػػيط األليػػاؼ العزػػمية 

فضيػا  بسا يسكغ مغ التغمب عمى ضاىخة العجد الثشائى فى التجريب إلى درجػة يسكػغ
إختفػػا  العجػػد الثشػػائى، كأف إسػػتخجاـ البخنػػامج التػػجريبي الػػحى يعتسػػج عمػػى مبػػجأ 
العجػػد الثشػػائي فػػى تػػجريب السيػػارات كىػػػ إسػػتخجاـ كػػبل الصػػخفضغ معػػا  لديػػادة قػػػة 
الصػػخؼ الػاحػػج، حضػػث إسػػتخجاـ كػػبل الصػػخفضغ فػػي عسميػػة التػػجريب كػسػػضمة لتقشػػضغ 

 ى.حسل التجريب أدى الى تحدغ األدا  البجن
دمحم صػػبلح كعبػػج الحسضػػج دمحم" كفػػى ىػػحا الرػػجد تؤكػػج نتػػائج دراسػػات كػػل مػػغ "

(2019()8،) "Cardenas( "2018)(17" ،)( "شػػػػػػخيف 10()2012لبػػػػػػة دمحم" ،)
" khodiguian & Cornwell(، "1()2008أحسػج كإبػخاليع" )(، "7()2009عمى" )

( كالتػػػػػى 12)Cilibeck" (2001)(، "6)(2003خالػػػػػج حدػػػػػضغ" )(، "16()2003)
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أشارت أىع نتائج تمظ الجراسات إلى أف التجريب فػى ضػخكؼ العسػل الثشػائى يعسػل عمػى 
تشذيط األلياؼ العزمية بسا يسكغ مغ التغمػب عمػى ضػاىخة العجػد الثشػائى فػى التػجريب 
إلػػى درجػػة يسكػػغ فضيػػػا اختفػػا  العجػػد الثشػػائى كإلػػػى التكيػػف العرػػبى لمتػػػجريب، كأف 

يبي الحى يعتسػج عمػى مبػجأ العجػد الثشػائي فػى تػجريب السيػارات استخجاـ البخنامج التجر 
كىػػػ اسػػتخجاـ كػػبل الصػػخفضغ معػػا  لديػػادة قػػػة الصػػخؼ الػاحػػج، حضػػث أف اسػػتخجاـ كػػبل 
الصػػخفضغ فػػي عسميػػة التػػجريب كػسػػضمة لتقشػػضغ حسػػل التػػجريب أدى الػػى تحدػػغ األدا  

 البجنى.
عتساد عمى مبجأ العجد كىحا ما أضيختو نتائج البحث الحالي حضث أف اال     

الثشائى ساىع فى تصػيخ القجرة العزمية، فتصبضق مبجأ العجد الثشائي في العسمية 
التجريبية يعسل عمى زيادة قػة األشخاؼ لجى الخياضضضغ في األنذصة التى تتصمب 
أدا  األشخاؼ عمى التػالى كليذ معا ، حضث يسكغ إستخجاـ كمتا الحراعضغ في 

 قػية الحراع الػاحجة لمتغمب عمى العجد الثشائي.عسمية التجريب لت
ىحا ما يؤكج أف البخنامج التجريبي قج أدى إلى حجكث فخكؽ بػضغ قياسػات 
البحث القبمية كالبعجية، كذلظ في تحدضغ القجرات العزمية لسجسػعة الجراسػة مسػا 
أدى إلػػػى كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػضغ الكيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػجي فػػػي 

 الستغضخات البجنية كالسيارية قضج البحث لرالح الكياس البعجي.
 & Santosىحا ما أشارت إليو نتائج دراسات كل مغ "سانتػس كجانضخا 

Janeira( "2011( )19 دراسػة "خميفػة كآخػخكف ،)Khalifa et al( "2010 )
( فػػى أف القػػجرة العزػػمية 2009( )11" )Chaouachi(، دراسػػة " شػاشػػي 15)

يػػػة ىامػػػة لبلعبػػػي كػػػخة الدػػػمة، كيبلحػػػع ذلػػػظ فػػػي االنصبلقػػػات الدػػػخيعة صػػػفة بجن
كالسفاجةػػة لميجػػػـ كالػػجفاع ، فالبلعػػب الػػحي يتستػػع بقػػجرة عزػػمية أفزػػل يدػػتصيع 
االنصػػػبلؽ كالتحػػػخؾ بذػػػكل أسػػػخع كفعاليػػػة أكثػػػخ فيحقػػػق الػاجبػػػات اليجػميػػػة أك 

يحتػػاج لمقػػجرة الجفاعيػػة السصمػبػػة ، فتغضضػػخ االتجػػاه بػػجكف كػػخة كأثشػػا  السحػػاكرة 
العزػػمية لػػجفع األرض كالتحػػخؾ باالتجػػاه اآلخػػخ كتخصػػي السػػجافع، أك أدا  حخكػػات 
القصػػع لمتحػػخر مػػغ السػػجافعضغ كاسػػتبلـ الكػػخة، فيػػحه الحخكػػات تحتػػاج أيزػػا  لمقػػجرة 
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العزػػػمية لضػػػتسكغ البلعػػػب مػػػغ أدا  السيػػػارة بفعاليػػػة عاليػػػة، باإلضػػػافة ألىسضتيػػػا 
تسخيػػخ الكػػخة خاصػػة فػػي التسخيػػخات الصػيمػػة ككػػحا  لعزػػبلت الػػحراعضغ إلتقػػاف ميػػارة
 الترػيب مغ السدافات بعضجة. 

" Stojanovic et alكيتفػق ذلػظ مػع كػل مػغ " سػتػيانػفضتر كآخػخكف 
(، " ىاجضجكرف 2005()23" )Stolen et al(، "ستػلضغ كآخخكف 22()2012)

" Steinhöfer(، "شػػػتايشييفخ 2004()14" )Hagedorn et alكآخػػػخكف 
( حضث أشاركا إلى أف القجرة العزمية أصػبحت ضػخكرية لبلعػب كػخة 18()2003)

الدمة شػيل كقرضخ القامػة، فيػي تعسػل عمػي زيػادة الدػخعة بشدػبة أكبػخ مػغ قػػة 
العزبلت بالشدبة لبلعب الصػيػل، كتدػاعج البلعػب القرػضخ عمػى تعػػيس الػشقز 

الػثػػب بذػػكل  فػػي الصػػػؿ بديػػادة مدػػتػى إرتفػػاع الػثػػب لجيػػو مػػغ خػػبلؿ زيػػادة قػػػة
 أكبخ مغ ندبة زيادة الدخعة لجيو.

لحلظ فتفػؽ ندػبة تحدػغ الستغضػخات )البجنيػة، السياريػة( غالبػا  مػا تكػػف 
راجعة إلى التحدغ الحادث لسدتػى القجرة العزمية، كإف التجريبات كانت معطسيػا 

ر.رفى إتجاة العسل العزمى السذابة إلى شبيعة األدا  السيارى 
أيزػا  ىػحا التحدػغ فػي تمػظ الستغضػخات نتيجػة إسػتخجاـ كسا يخجع الباحػث 

البخنػػامج التػػجريبي كالػػحى يذػػسل عمػػى تػػجريبات فخديػػة لكػػل شػػخؼ عمػػى حػػجه يعسػػل 
عمى تحدضغ األدا  البجنى مسا يؤدى إلى تصػيخ القجرة العزمية لمصػخفضغ كمػغ ثػع 

 يتحدغ األدا  السيارى .
 جالقطٕطحخحش:

كالسػجية إلى تصػيخ القجرة العزمية لمعضشة قضج البحث البخنامج التجريبى السقتخح  .1
إعتسادا عمى مبجأ العجد الثشائى أدى إلى تحدغ ميارتى "الترػيبة الدمسية 

 كالسحاكرة" قضج البحث.
أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ ذات داللو إحرائية بضغ )الكياس القبمي كالكياس  .2

جي لمستغضخات البجنية البعجي( لمسجسػعة التجخيبية كلرالح الكياس البع
 كالسيارية.



 

- 52 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

تخاكحت ندب التحدغ فى الستغضخات البجنية لمسجسػعة التجخيبية قضج البحث بعج  .3
%  11.24اإلعتساد عمى مبجأ العجد الثشائى فى تصػيخ القجرة العزمية ما بضغ 

%، بضشسا تخاكحت ندب التحدغ فى الستغضخات السيارية ما بضغ  49.59إلى 
 % . 46.60% إلى  12.84

 : جٌطٛص١حش 
في ضػ  أىجاؼ البحث كاستشتاجاتو كفى حجكد عضشػة البحػث، يػصي الباحث 

 كمغ خبلؿ تشفضح البخنامج التجريبى السقتخح إعتسادا عمى مبجأ العجد الثشائى بسا يمي:
ضسغ البخامج التجريبية لبلعبي كخة  مؤشخ العجد الثشائى لمصخفضغاإلعتساد عمى  .1

 الدمة.
فى مخاحل سشية  مؤشخ العجد الثشائى لمصخفضغتصبضق بخامج تجريبية تعتسج عمى  .2

 مختمفة لبلعبضغ كالعبات كخة الدمة. 
فى اإلعتساد مؤشخ العجد الثشائى لمصخفضغ إجخا  دراسات مذابية تيجؼ إلى  .3

تصػيخ الشػاحي البجنية كالفدضػلػجية السختمفة في كخة الدمة كالخياضات 
 األخخى.

مؤشخ العجد الثشائى لسديج مغ البحػث كالجراسات حػؿ أىسية استخجاـ إجخا  ا .4
 كالتي قج تديع في تحدضغ مدتػى االدا  لمخياضات السختمفة.

 جدلؽجخع لحتّس

 : جٌعؽذ١س ذحٌٍغس جدلؽجخع : أٚالا 

: برنحام  تحدرٌبً أٌزوتحونً (0778) إبحراهٌم ر دمحم فحاروقلراعهأحمد صاح الدٌن   -1

ححاالت الشحلل النصحفً بداللحة العجحز الثنحائًر بححث ممترح لتأهٌحل بعحض 

ةر وط لعلححوم وفنححون التربٌححة الرٌاضحٌح (ر 06المجلححد ) منشححورر مجلححة أسحٌح

 .كلٌة التربٌة الرٌاضٌةر جامعة أسٌوط ر0778ر مارس (0الجزء )

ولوجٌة(ر دار (.077) أحمد عبد الفتاح أبو العا  -2 : التدرٌب الرٌاضحى )األسحس الفسٌح
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 الماهرة.الفكر العربىر 

(: أسححس ونيرٌححات التححدرٌب الرٌاضحححىر دار 1555بسطوٌسححى أحمححد بسطوٌسححى )  -3

 الفكر العربىر الماهرة.

 .عمان دجلةر دار السلةر كرة لاعب البدنً االعداد (:0770) فرج صبري جمال  -4

 ثحاث المحوس خحارج البعٌحد التصحوٌب دلحة اختبحار تصمٌم: (.071دمحم ) حسٌن خالد  -5

 األوربٌحححة المجلحححة السحححلةر كحححرة فحححى الجدٌحححدة المٌاسحححات حسحححب النمحححاط

 ..1.0:14 ر 6 ع ر . س الرٌاضةر علوم لتكنولوجٌا

ام   -6 : تطحوٌر المحدرة العضحلٌة بالححد محن العجحز (.077)خالد سعٌد النبًح إبحراهٌم صٌح

الثنائى للطرفٌن لاعبً كرة المدم ر بحث منشحور ر مجلحة بححوث التربٌحة 

 .الرٌاضٌة للبنات ر جامعة الزلازٌكالشاملة ر كلٌة التربٌة 

: تطححوٌر المحدرة العضححلٌة بالحححد محن العجححز الثنححائً (0775) شحرٌف علحًح طحه ٌحٌححى  -7

للطححرفٌن لحححراس المرمححى الٌابححانٌٌن فحًح كححرة الٌححدر بحححث منشححورر مجلححة 

ة ر جامعحة  ة ر كلٌحة التربٌحة الرٌاضٌح أسٌوط لعلوم وفنون التربٌة الرٌاضٌح

 .(ر نوفمبر0زء )(ر الج05أسٌوطر المجلد )

مبححدأ العجححز  اسححتخدام: (0715) عبححد الحمٌححد عبححد الحمٌححد دمحمر دمحم صححاح صححالن   -8

نر بححححث  الثنحححائً كداللحححة لتطحححوٌر لحححوة وسحححرعة اللكمحححات لحححدى الماكمححٌح

منشورر مجلة نيرٌات وتطبٌمات التربٌة البدنٌحة وعلحوم الرٌاضحةر مجلحد 

بدنٌححة والرٌاضححة مححن خححاص بححالم تمر العلمحًح الححدولً األول "التربٌححة ال

ةر جامعححة مدٌنححة 1الكفاٌحة الححى الكفححاءة"ر العححدد ) (ر كلٌحة التربٌححة الرٌاضحٌح

 السادات.

حدٌثححة فححى التححدرٌب الرٌاضححىر  اتجاهححات: (.171) دمحم الٌاسححرىر مححروان إبححراهٌم  -9

 ر الوراق للنشر والتوزٌعر عمانر األردن.1ط

تحدرٌبً لتنمٌحة المحدرة العضحلٌة علحى تأثٌر برنام  (: 0710) أبو المعاطً هبة عبده  -11

ف المبحارزة للناشحئات  تملٌل العجحز الثنحائً فًح بعحض مهحارات سحاح سٌح
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المجلححة العلمٌححة لعلححوم التربٌححة البدنٌححة ر بحححث منشححور ر سححنة 14تحححت 

(ر العحدد 1ر جامعة المنصحورةر المجلحد )كلٌة التربٌة الرٌاضٌةر والرٌاضة

 (ر مارس.18)
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 جٌصفحش ذعط عٍٝ جٌٕفكٟ جٌرتظظ ظٛء يف ضعؼ٠رٟ ذؽٔحِح ضأثري
 جٌش١ش قالذ ٌٕحشة  جٌعفحعٟ ٚ جذلدِٟٛ جألظجء فعح١ٌس ٚ جخلحصس جٌرع١ٔس 

 جٌعؿَ جذٛ زلّٛظ ِحخعٖ ظ/ . َ أ. *
 جٌرسث: ِٚشىٍس :ِمعِس أٚال
 الزخكري كلحا أصبح مغ  مختمف السياديغ الخياضية فيالعالع تصػرا  كبضخا  يذيج     
 العمسية الحجيثة صخؽ السالضب التجريب كاستخجاـ في أتؤثخ التي عػامل ال معخفة

األخخى ك قج تسضد بيا عغ التي ي خرائرو ك أسمػب كل شخيقةالف ل نجازتصػيخ اإل ل
الشاشةضغ حضث يسثمػف  استحػذ االىتساـ في الدشػات األخضخة برػرة مصخدة بسخحمة

ك يتحقق ذلظ مغ خبلؿ مخصط لئلعجاد تشذةة األجياؿ الخياضية  فيالشػاة كاألساس 
السقشغ مغ خبلؿ السسارسة السشطسة التي تتسضد بالجيشاميكية ك التغضخ السدتسخ لتشسية 

حتى يسكششا الػصػؿ إلى السدتػيات الخياضية الكامشة  لمشاشةضغ ك تصػيخ القجرات 
 .العالسية

ـ  2016ـ( ك "ريداف خخبيط " ) 2017كيحكخ كبل مغ "مدعج عمي محسػد" )    
(إلي أف بخامج التجريب تختمف مغ حضث اليجؼ ك السحتػي لكل بخنامج فيشاؾ بخامج 

بجني ، ميارى ، خصصي، تجريبيو تيتع بتشسية البلعب مغ جسيع الجػانب ) 
نفدي(كبخامج أخخي تكػف فخديو تيتع بتصػيخ جانب بجني أك ميارى أك خصصي كاف 

ك تيجؼ إلى تصػيخ مدتػى  ىػ أحج عشاصخ التخصيط ترسيع البخامج الخياضية 
 تحقضق األىجاؼ البجنية  في ليا أثخا كبضخا األدا  الخياضي كمخاعاة أسذ التجريب التي 

يشتج عغ زيادة األحساؿ  الصصية ك الشفدية كاف األدا  الخياضي كالخ كالسيارية
التجريبية فقط كإنسا يتصمب كضع خصة عسمية لمتجريب كفقا لشػع الشذاط الخياضي 
التخرري في ضػ  السبادئ األساسية لمتجريب حتى تسكشو مغ تصػيخ السدتػى 

 ( .43: 9( ) 228: 24الخياضي)

 جدلٕصٛؼز. خحِعس جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس جٌؽ٠حظٟ جٌطعؼ٠د ذمكُ ِكحعع أقطحغ *
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ـ ( إف البخامج التجريبية اتخحت داخل 2018ك يذضخ" فخاس عبج الحسضج البجراني")   
العسمية التجريبية شكبل كليكبل كتشطيسا يتفق مع التصػر الججيج في األسالضب 
كالػسائل السدتخجمة في العسمية التجريبية حضث أصبح استخجاـ ىحه الػسائل الضػـ 

كالسياري كالخصصي كالشفدي كسا أنو مجسػعة ضخكرة مغ ضخكريات التأىضل البجني 
مغ اإلجخا ات كالحدابات الجقيقة كفق مشطػمة متكاممة مغ الشاحية العمسية 
كالسضجانية كاليجؼ مشو الػصػؿ بالبلعب أك الفخيق إلي أعمي مدتػي رياضي كمغ 

 ( .7:  16ثع تحقضق االنجاز)
إحػػػجى الدػػػسات  الشفدػػػيـ( أف التػػػخدد 2002)" صػػػالح شػػػاتى سػػػاجت كيػػػخى "

تحقضػق مدػتػى االنجػاز، كسػا أنػو  فػيالشفدية اليامة كالتي تمعب دكرا  أساسيا  كفعػاال  
يجػب عمػى السػجرب أف يخاعضيػا  التيتعمع السيارات الحخكية  فيمغ العشاصخ األساسية 

خػبلؿ الػحػجة التجريبيػة  الخياضػيالػحجات التجريبية كػنيا صفة تخفع مػغ مدػتػى  في
: 11تػػشعكذ عمػػى نتيجػػة السبػػاراة مػػغ حضػػث الفػػػز أك اليديسػػة) بالتػػاليك أك السشافدػػة 

41  .) 
 فػػيالجضػػج يدػػاىع الشفدػػي  اإلعػػجاد ـ( أف2012)"ذنػػػف  محسػػػد ثػػامخكيزػػيف "

يسػػخ بيػػا البلعػػب  التػػيمػاجيػػة الكثضػػخ مػػغ االنفعػػاالت كالرػػخاعات كاألزمػػات الشفدػػية 
 التػػيأدا  السيػػارات اتخػػاذ القػػخار فػػي أثشػػا  السبػػاراة مثػػل أجػػػا  السشافدػػات العاليػػة ك 

 كخرػصػػية البصػلػػةخػػبلؿ  أكمػػغ قػػػة السشػػافذنتيجػػة ليتػقػػف عمضيػػا نتيجػػة السبػػاراة 
 حالة مػغ خمقفي  تداعج الجسيػر كمكاف السشافدة كل ىحه العػامل كشبيعة الخياضة
العػػب إلػػى العػػب  مػػغ درجتيػػا كالتػػي يختمػػفيػػع أكمعطس عػػس البلعبػػضغب عشػػج التػػخدد
 (.588 :5أخخ)

ال يرػػػاحب الفػػػخد  الشفدػػػيـ( أف التػػػخدد 2008)" جسضػػػل كػػػاضع جػػػػادكيػضػػػح "
 تحػت التفكضخك  فى جسيع األكقات كإنسا يطيخ مع السػاقف مختمفة الرعػبة الخياضي

فػي  التػأخضخ إلػى عخضوالخياضي  البلعب عاٍؿ يجعلبجني  كجيج نفدية أعبا كؼ ضخ 
 أك الفذػل مػغ الخػػؼنتيجػة  األدا  السصمػػبالتشفضح نحػ  فى الجقة القخار،كعجـ اتخاذ

البػػج مػػغ دراسػػتيا  التػػياإلصػػابة ، كىػػػ كاحػػج مػػغ االنفعػػاالت الشفدػػية  مػػغ الخػػػؼ
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كتحمضميػػػا حتػػػػى يتزػػػػح كاقعيػػػا كمفيػميػػػػا عشػػػػج البػػػاحثضغ كاختيػػػػار الدػػػػبل الكفضمػػػػة 
 (.111: 6بسعالجتيا)

سسة  اشئ كليدتمؤقتة ترضب الشحالة نفدية  الشفديأف التخدد ة الباحث كتخى    
كقج تخجع أسبابيا إلى العجيج مغ العػامل  مشيا الحالة يػلج بيا شخرضتو  في

عمى البلعب مسغ  اآلخخيغأكبضةة السشافدة أك تأثضخ  السشافدة أثشا   أكالتجريبية 
لؤلنجية  الجكؿ تػفخىاالتي  التصػرات كل مغ الخغع عمى ك يحيصػف بو أثشا  السباراة

 الستغضخات مغ الكثضخ عمى الديصخة خبلليا يسكغ مغالتي ك  بضغكالبلع لمسجربضغك 
 الالتي  الجػانب مغالشفدي  يبقى الجانب لكغ السشافداتفي  الستػقعة كالسؤثخات

 الستغضخة الطخكؼ أماـ لغخض الرسػد الكامل بالذكل عمضيا الديصخة يسكغ إحكاـ
 .الستػقعة كغضخ
ـ(  2017ك"دمحم عثساف " ) ـ(2018" نيفضغ حدضغ محسػد" ) كتتفق كبل مغ      

تشسية سخعة االستجابة الحخكيةالف ىشاؾ عبلقة إيجابية شخدية بضغ تصػيخ انو يجب 
االستجابة الحخكية كمدتػي فاعمية األدا  اليجػمي أك الجفاعي حضث أف  سخعة

األدا  الفشي ألغمب السيارات يعتسج عمي االنكباض العزمي الدخيع كالقػي كيتزح 
ذلظ جميا عشج أدا  ميارات اليجـػ كسخعة الجفاع ضج ىجـػ السشافذ كيديج تشسضتيا 

ك اخترار الدمغ عغ شخيق االنتقاؿ  مغ قجرة البلعب عمي التفكضخ الخصصي الفعاؿ 
 (.70: 21()90: 26الدخيع بضغ اليجـػ كالجفاع ك الخد. )

ـ( ك" مفتى إبخاليع حساد "  2016كيحكخ كبل مغ " كججي مرصفى الفاتح " )    
ـ ( أف سخعة االستجابة الحخكية ىي قجرة البلعب عمى االستجابة لسثضخ  2016)

اليجـػ شبقا لمسػاقف ميارات أدا  ي سخعة تديع فمعضغ في اقرخ زمغ مسكغ ك 
ك الجفاع ضج ىجـػ السشافذ كلحلظ يجب  سخعة تعجيل األدا  الحخكي الستغضخة  ك 

تشسية سخعة االستجابة لبلعب لكي يتستع بسجى حخكي كتختبط سخعة االستجابة 
: 28بقجرات الخشاقة ك الخبط الحخكي كالتػافق في كثضخ مغ الخياضات كالسشازالت )

95()25 :65.) 
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ـ( " دمحم شػقي كذظ " ) 2016كيذضخ كبل مغ "إبخاليع نبضل ك "تامخإبخاليع" )   
نات المياقة الحخكية ك مغ أىع األسذ الزخكرية مكػ غ م مكػف  الجقةـ(" أف  2009

إلعجاد الفخد الخياضي كتشسضتيا ك تداعج قجرة البلعب عمى التحكع في حخكاتو اإلرادية 
ا  السيارات برػرة انديابية متشاسقة لتحقضق اعمي مدتػي نحػ ىجؼ معضغ كأد

لمتػافق الحخكي السصمػب لؤلدا  ك إتقاف أدا  الجسل الخصصية في الشذاط التخرري  
ك خاصة الخياضات التي تصمب تعجيل األدا  الحخكي بسا يتشاسب مع متصمبات 

عتسج يارزة حضث رياضة السب فيلمجقة أىسية كبضخة السػاقف الستغضخة  لمسشافذ ك 
فبلبج مغ إتقاف كلحلظ  صابة اليجؼ الرحيح لمسشافذإالمسدات عمى دقة إحخاز 
 ( . 25: 19( )137: 3) الفشية السيارات

دقة  ـ( أف رياضة السبارزة تعتسج عمى ارتفاع2005") AldoNadiكيخى"الجك نادي
إلحخاز لسدة نحػ اليجؼ الديف  يتشاسب شخديا مع دقة التػجيوالحخكي الحي األدا  

ذلظ دؿ في سبلح الذير عالية تقجيخ درجة دقة التػجيو كالتدجضل اى كمسا كاف 
 الجفاعية شافذأدا  السكالتغمب كبدخعة أدا  عالية يترف  عمى أدا  ميارى متسضد

(29) . 
(أف  ـ2009" )   حسجي احسج عمى" ـ(2010"صخيح عبج الكخيع" )كيزيف

 اليجػمية ك الجفاعية التيػعة مغ السيارات ػ مجساألدا  اليجػمي ك الجفاعي ى
مغ  الخئيدية التي تسكشو ةكالخكضد عسمية التجريب  ك يتقشيا البلعب ىي أساسيجضجىا 

سضخ  فيفيػ العشرخ الحاسع  الخياضيةجسيع مػاقف المعب كالسشافدات  األدا  في
تكشيظ ل خاصةيػجو عشاية  أفعمى السجرب  يشبغيالسباريات كتحقضق الفػز كلحلظ 

العزمي التػافق × األدا  في الجقة سخعة )= السثاليالسيارى  األدا  فالسبتجئضغ ك أ
تدتغخقو ىحه الحخكات  الحيكتختبط جسيع الحخكات بالدمغ  (األدا فغ  ×العربي

 بجأت)متى المحطة الدمشية مغ ناحية الدمغ مغ خبلؿ  الحخكةكيسكغ اف تػصف 
 (.  60:  7)  (44: 13كمتى انتيت ()

األلعاب  غرياضة السبارزة م( أف 2))ـ 2006) ك يػضح" إبخاليع نبضل"    
الجفاعية  األساسية الستشػعةيارتيا كمتيا فعاليا  الفخدية التي تتسضد بكثخة
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ارية كخصصية يقجرات بجنية كم غالبلعب م وما يبحل مىجػمية التي تعتسج عيكال
را دك ف لمعػامل الشفدية في رياضة السبارزة إلى إ لتحقضق أفزل الشتائج،كنفدية 

 التفػؽ في تمظ الخياضة.بالغا  في  ىاما ك أثخا
ادي ى"(30ـ ) AndrewSowerby("2014كيتفق كبل مغ "أنجركسػبخي      
تتصمب  التيرياضة السبارزة مغ الخياضات (أف 27ـ ()  2011" ) جييي ممع

السبارز أثشا  السباريات  سا يتعخض لولمغ مسارسضيا  قجرات عامة ك خاصة تػافخ
استجابة كسا تتصمب قجرات خاصة بشػع السيارة سخعة مغ ىجسات تتصمب 

ستجابة بذكل يتشاسب مع حجػع اال تدداد االستجابة االنفعاليةالسدتخجمة، ك 
أنيا تفػؽ في حجتيا مايسخ بو الفخد السختبصة بالسشافدات الخياضية، إذ  االنفعالية

االستجابات االنفعالية بصابع  ىحهكبضخة، كغاليا  ما تتسضد عادي بجرجة في  يػمو ال
يػد السبحكؿ لسحاكلة الفػز أكإحخاز ما يسكغ السجعمى  التػتخ الذجيج التي تشعكذ

 مغ نتائج.
ـ ( إف السيارات الفشية ىي القاعجة األساسية 2014" )  فتشات دمحم جبخيلكتحكخ"

التي يبشى عمضيا األسالضب الخصصية مغ دفاع كىجـػ كلحلظ يجب التجريب السبكخ 
عمى السيارات اليجػمية بجانب أسالضب السيارات الجفاعية ك أف الخصط السبشية 

جب االىتساـ عمى الجفاع فقط أك اليجـػ فقط ال تعصى الشتائج السخجػة كلحلظ ي
بالجانب الجفاعي كاليجػمي معا ك فقأ إلمكانات السبارز القائع بالتشفضح ك مدتػى 

 (98: 14البصػالت القائسة في رياضة السبارزة )
 : جٌرسث ِشىٍس
ناشئ نادى كمغ خبلؿ عسل الباحثة كسجربو في نادى السعادى الحطت أف       

ف كثضخا مغ يفقجكيع  فتثار انفعاالتسشو  15أثشا  بصػلة الجسيػرية تحت المعادى 
لمشاشئ السدتػى الفشي  مىع كبضخابيا  مناتجا  سذلظ ارية كالخصصية ك يالس قجراتيع
المبارزة ٌنتابه التردد  ولد الحيت أن العبفي السشافدات القػية كالحاسسة،خاصة 

بأن منافسه يعخؼ السباشخ عشجما اليجـػ الدخيع أك السفاجئ أك  فً أداء الهجوم

ر وهذا ٌزٌد من إفذاؿ ىجػموأك لحطة  القانػنيىجفو ٌمتلن دفاعا لوٌا فً تغطٌه 
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سلٌمأ وٌجعله ٌغٌرخططه بأداء بذكل  تردد الناشئ المهاجم أثناء أداء هجومه

منافسه باعتماده على ضعف  اكتشافه لنماطعد أسالٌب هجومٌة أخرى رخاصة ب

تتسضد باإليقاع الدخيع الستغضخ لتحخكات  ورٌاضة المبارزة عنوع معٌن من الدفا
التخدد  فكا البلعبضغ كبالتالي أدا  السيارات الستعجدة بتػقضت يتسضد بالدخعة العالية

 غم ياالخياضي في بجاية مذػاره كػن ياالشفدي يعج صفة نفدية مؤقتة يسخ ب
ضيػر عبلمات كمطاىخ  ت الباحثةالحطكقج بدء المنافسةقبل حسى البجاية  حاالت

 ايا عغ شخيق مبلحطتيتكالتي لسدالشاشةضغ كاضحة لمتخدد الشفدي عمى 
المانونً على المنافس كنتٌجة لعدـم اليجؼ  فً إصابة لفذلحاالت ا في الذخرية

ى نتيجة السباراة كبخاصة ميؤثخ ع الحي حطة السشاسبةمفي الاتخاذ المرارالمناسب 
 باليجـػ الدميع ليحقق اتخاذ قخاره وب مشمالتي تتصمشيا ك حطات الحاسسة مفي ال

ك لحلظ قامت الباحثة بتصبضق الفوزعندما تكون النتٌجة التعادل بٌنهم بعدد اللمسات 
كترسيع بخنامج تجريبي لمػقػؼ عمى درجة التخدد لجييع استسارة التخدد الشفدي 

ك ك الجفاعي  يذسل اإلعجاد البجني الخاص ك تجريبات لفاعميو األدا  اليجػمي
 .سبلح الذير الحي قج يؤثخ عمى مدتػى أدا  ناشئ 

  -: جٌرسث أ٘عجف : ثح١ٔح
 :إلى ترسيع بخنامج تجريبي لمتعخؼ عمى تأثضخه عمى ييجؼ البحث 

لشاشئ سبلح  إٌفَٝ اٌزوكك كهعٗ عٍٝ ٌٍٛلٛف إٌفَٟ اٌزوكك ِم١بً رطج١ك -1
     .الذير

ك الجقة (  سخعة االستجابة الحخكيةتشسية بعس الرفات البجنية الخاصة )  -2
 . لشاشئ سبلح الذير

الدفاع ثم  - الدفاع وعدم الردفعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي لسيارات ) -3

 الضج كسحب اليجـػ  - الدفاع و التمهمر -الدفاع و التمدم بالمدم فمط  - الدفاع
 المسدة انيا  ك الصعغ عجـ مع الػقػؼ ك اليجػـ - الديف مدظ ك اليجػـ -
 ( لشاشئ سبلح الذير. مشاسبة غضخ بعضجة مدافة مغ الصعغ ك اليجـػ -
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إيجاد عبلقة إرتباشية بضغ تشسية بعس الرفات البجنية الخاصة ك فعاليو األدا   -4
 اليجػمي ك الجفاعي  كالتخدد الشفدى ) قضج البحث(  لشاشئ سبلح الذير.

 جٌرسث: فؽٚض : ثحٌثح
 ما يمي: ةالباحثفتخض تفي ضػ  أىجاؼ البحث 

 لمسجسػعة كالبعجية القبمية الكياسات بضغ إحرائيا   دالة فخكؽ  تػجج  -1
 كلرالح تحدغ ندبة ككجػد( البحث قضج)التخدد الشفدى  مكياس في التجخيبية
 .الذير سبلح لشاشئ البعجى الكياس

 ةلمسجسػع ات القبمية كالبعجيةتػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ الكياس -2
في اختبارات بعس الرفات البجنية الخاصة )قضج البحث( ككجػد ندبة  التجخيبية
 البعجى لشاشئ سبلح الذير.لرالح الكياس تحدغ ك 

 ةلمسجسػع ات القبمية كالبعجيةتػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ الكياس -3
في فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي ) قضج البحث ( ككجػد ندبة  التجخيبية
 البعجى لشاشئ سبلح الذير.س لرالح الكياتحدغ ك 

بعس الرفات البجنية الخاصة كفعالية  تػجج عبلقة إرتباشية بضغ تشسية -4
 األدا  اليجػمي ك الجفاعي كالتخدد الشفدى )قضج البحث( لشاشئ سبلح الذير.

 -: جٌرسث يف جدلكططعِس جدلصؽٍسحش : ؼجذعح
 PSYCHOLOGICAL FREQUENCYجٌٕفكٟ جٌرتظظ

ىػ حالة نفدية يترف بيا البلعب عشجما يحاكؿ اتخاذ قخار كخاصة إذا كاف 
فضتخدد فى اتخاذ القخار ألسباب مختمفة كالخػؼ أك عجـ  مرضخي ىحا القخار 

 (.145: 18الثقة بالشفذ أك السمل)
 :جألظجء فعح١ٌٗ

لتػي ىي قجرة البلعب عمى التحمضل الرحيح لمسػقف كاختيار كتشفضح السيارة السشاسػبة ا
 ( . .01: 07) تيجؼ إلى استغبلؿ فخصة متاحة أك خمق فخصة ججيجة
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      : جدلؽخع١س :جٌعؼجقحش ضحِكح
بناء ممٌاس التردد دراسة بعشػاف ")  91)( م9111)"فراس حسن عبدالحسٌنقاـ" -

"بيجؼ بشا  مكياس لمتخدد الشفدي في السجاؿ الرٌاضً  المجال النفسً فً
عمى عضشو مغ الخياضضضغ في األلعاب الفخدية ك الخياضي كتصبضق السكياس 

( العب 100عمى عضشة تتكػف مغ ) الوصفً الجساعية كاستخجـ الباحث السشيج
ككانت أىع الشتائج أف مكياس التخدد الشفدي فى األلعاب الفخدية ك الجساعية 

محاكر ىع :اإلعجاد البجني، اإلعجاد السيارى  5عبارة ك  51يتكػف مغ
اج البلعب، شبيعة ك أىسيو السباريات، خبخات البلعب التجريبية ،،شخريو ك مد 

. 
 النفسًلٌاس التردد دراسة بعشػاف" )91 )(م0292) ن"لماسلفته حمٌد قامت " -

بيجؼ قياس مدتػى التخدد الشفدي لجى العبات مشتخبات "كرة المدم العبًلدى 
دى إلى التخدد الجامعات بكخه القجمػ التعخؼ عمى األسباب ك السؤثخات التي تؤ 

الشفدي لجى البلعبضغ كاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي عمى عضشة تتكػف 
(العب ككانت أىع الشتائج ضيػر التخدد الشفدي عمى كافو أفخاد العضشة  168مغ)

كلكغ بشدب مختمفة كبجرجات متفاكتة ك أف ندبو التخدد الشفدي بالغ األثخ في 
 سيارى داخل السباراة. تحقضق الشتائج  الفعالة  لؤلدا  ال

( دارسة بعشػاف"االستجابة االنفعالية ك 8ـ()2014قامت " رعج رمزاف احسج ") -
التخدد الشفدي كعبلقتيسا بجقو الترػيب باليجسة السباشخة لجى العبي ك العبات 
السبارزة بدبلح الذير"" بيجؼ التعخؼ عمى االستجابة االنفعالية كالتخدد الشفدي 

الترػيب باليجسة السباشخة في السبارزة بدبلح الذير ك عبلقتو بجقو 
( العب كالعبو 40كاستخجمت الباحثو السشيج الػصفي عمى عضشة تتكػف مغ )

ككانت أىع الشتائج عجـ كجػد فخكؽ معشػية في كاقع االستجابة االنفعالية ك 
التخدد الشفدي لبلعبضغ ك الجانب البجني مسا يجؿ عمى عجـ كجػد اختبلؼ في 

 تػياتيع لبلستجابة االنفعالية ك التخدد الشفدي كلو تأثضخ عمى الجانب البجني.مد
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  -: جٌرسث ئخؽجءجش : قحظقح
   : جٌرسث ِٕٙح

استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي ذك الكياس قبمي ك البعجى 
 لسجسػعة تجخيبية كاحجة كذلظ لسبلئستو لصبيعة ىحا البحث .

ٕس رلطّع
ّ
  : جٌرسث ٚع١

لمعاـ  تع اختيار مجتسع البحث بالصخيقة العسجية مغ ناشئ نادي السعادى الخياضي    
 ة( ناشئ كقج تع اختيار عضش19كقج بمغ عجد مجتسع البحث ) ـ، 2020-2021

( ناشةضغ إليجاد 6استصبلعية بالصخيقة العذػائية مغ مجتسع البحث قػاميا )
(  13ظ بمغ باقي أفخاد مجتسع البحث )السعامبلت العمسية كالتجارب االستصبلعية كبحل

( ناشةضغ مغ خارج مجتسع 6ناشئ كيسثمػف عضشة البحث األساسية كسا تع اختيار )
 (.1سشو(  يػضح ذلظ ججكؿ ) 15البحث تحت )

ر(1)رتحا 
 ترشيف مجتسع البحث ك العضشة االستصبلعية مغ خارج مجتسع البحث

 19ف = 

 ترشيف مجتسع كعضشة البحث.( 1ججكؿ )يػضح 

 ر-: ت نبراخمضنارؤ م عراا   را ت نبراآل ضة
إف جسيع إفخادعضشة البحث لجييع معخفة عسمية ببعس ميارات اليجػمية ك  -

 الجفاعية
السيارات اليجػمية ك الجفاعية ضسغ الخصة السجرجة لمعسمية التجريبية لتمظ  -

 .السخحمة
 لجييع معمػمات نطخية عغ بعس مػاد القانػف . -

 ِغزّع اٌجؾش اٌج١بْ

ع١ٕخ اٌجؾش 

 األٍب١ٍخ

اٌع١ٕخ 

االٍزطالع١خ ِٓ  

 ِغزّع اٌجؾش

اٌع١ٕخ االٍزطالع١خ ِٓ 

 فبهط ِغزّع اٌجؾش

 6 6 13 19 اٌعلك
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  كلمتأكج مغ اعتجالية مجتسع البحث قامت الباحثة بإيجاد التجانذ باستخجاـ
 في6/2020/ 2- 1معامبلت االلتػا  لسجتسع البحث يػـ 

 العسخ التجريبي(. -كزف الجدع   –الصػؿ  –) الدغ بعس معجالت الشسػ  -
 مكياس التخدد الشفدي. -
 ( التالي يػضح ذلظ. 2فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي كججكؿ )  -

 (2تحا ر)
 19التػصيف اإلحرائي لسجتسع البحث في جسيع الستغضخات  )قضج البحث(    ف= 

 حضث انحرخت قيع)قضج البحث( الستغضخات  في متجانذ مجتسع البحث( أف 2يتزح مغ ججكؿ )

( مسا يجؿ 3)( أي أنيا تقع تحت السشحشى االعتجالى 1.070-0.255-   معامل االلتػا  ما بضغ )
 عمى خمػ مجتسع البحث مغ عضػب التػزيعات غضخ االعتجالية.

 :  جٌر١حٔحش مجع أظٚجش
 لجسع البيانات الخاصة بيحا البحث استخجمت الباحثة األجيدة كاألدكات التالية :  
  : األجيدة ك األدكات  
 الخستامضتخ لكياس الصػؿ كالػزف مقجرا ) بالدشتيستخ ك الكضمػ جخاـ  ( . -
 أسمحة سبلح الذير.                  _ أحباؿ.  -
 زقفا -اقشعو الػجو .                           -

 كقج تست معايخة ىحه األجيدة بأجيدة أخخى لمتأكج مغ صبلحضتيا .

 انًخغٍزاث انًخخارة
وحذة 

 انقٍاص

انًخىسظ 

 انحسابً

االَحزاف  انىسٍظ 

 انًؼٍاري

يؼايم 

 االنخىاء

 0.968 6.431 155.000 157.632 سى انطىل

 0.191- 5.199 50.000 51.842 كجى انىسٌ

 0.096 0.780 6.000 5.947 سُه انؼًز انخذرٌبً

 0.004 0.602 14.000 14.101 سُه انسٍ

 1.070 10.876 147.000 150.789 درجت انخزدد انُفسً

 0.255- 1.951 5.000 4.842 ىِٓ للهح ٍوعخ االٍزغبثخ اٌؾوو١خ 

 0.040 1.675 4.000 4.842 كهعخ للهح اٌللخ

 0.548 0.021 0.180 0.177 كهعخ فعب١ٌٗ األكاء اٌٙغِٟٛ

 0.182 0.831 7.000 6.632 كهعخ فعب١ٌٗ األكاء اٌلفبعٟ
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  : االستسارات كالسقاببلت الذخرية السدتخجمة في البحث 
  ( 1) مخفقـ( 9111)فراس حسن عبدالحسٌن مغ إعجاد مكياس التخدد الشفدي

. 
  استسارة استصبلع رأي الخبخا  لتحجيج أىع الرفات البجنية الخاصة السختبصة

 (.2ث مخفق )بالبح
  استسارة الرفات البجنية الخاصة )قضج البحث( بشا  عمى رأى الخبخا  كقج

 (.3% فيسا فػؽ مخفق )  80ارتزت الباحثة ندبة 
  استسارة استصبلع رأي الخبخا  ألىع اختبارات التي تكيذ الرفات البجنية

الخاصة السختبصة بالبحث  بشا ا عمى رأى الخبخا  ك قج ارتزت الباحثة نديو 
 % فيسا فػؽ 80

  استسارة تدجضل الكياسات االنثخكبػمتخية كالرفات البجنية ك التخدد الشفدي
 (.5مخفق )

 ج  قياسات فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي بشا  استسارة تقضيع كتدجضل نتائ
 (.6عمى رأى الخبخا   مخفق )

  استسارة استصبلع رأى الخبخا  لتحجيج مجة تصبضق البخنامج كعجد الػحجات
 (.7األسبػعية كزمغ الػحجة التجريبية الػاحجة مخفق )

 ( . 8)  استسارة الدادة الخبخا  )السقاببلت الذخرية( ك المجشة الثبلثية مخفق 
  ( 9البخنامج التجريبي السقتخح مغ قبل الباحثة مخفق . ) 
 : االختبارات كالسقاييذ السدتخجمة في البحث 
 : فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي 
تع تقضيع فعالية األدا  اليجػمي ك الجفاعي مغ خبلؿ لجشة مكػنة مغ ثبلث  -

كخبخة تديج عغ خسدة  محكسضغ كعاممضغ في مجاؿ التحكيع في رياضة السبارزة 
( 6( كتع التقضيع عغ شخيق استسارة خاصة بحلظ مخفق )8عذخة عاـ مخفق )

كضسانا  لتحقضق السػضػعية كصجؽ الكياس تع تقضيع الشاشةضغ في الكياسضغ 
 القبمي ك البعجى بشفذ المجشة .
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 : جألٚىل جالقطؽالع١س جٌطدؽذس
ـ 6/2020/ 16 - 3االستصبلعية األكلي السػافق  ةقامت الباحثة بإجخا  التجخب

( ناشةضغ كمغ غضخ 6عمي العضشة االستصبلعية السختارة مغ مجتسع البحث كعجدىا )
سشة  14البحث األساسية ) مجسػعة مسضدة ( كسا تع اختيار عضشة أخخي تحت  ةعضش

العمسية ( ناشةضغ )مجسػعة غضخ مسضدة ( كذلظ بيجؼ إيجاد السعامبلت 6بمغ عجدىا )
 لجسيع الكياسات ك االختبارات ) قضج البحث(.

 جالضطرحؼجش: صعق
تع حدابو عغ شخيق صجؽ التسايد عمي االستصبلعية الدابق ذكخىع ) مجسػعة مسضدة 
، مجسػعة غضخ مسضدة ( ك تع أجخا  جسيع االختبارات البجنية كفعاليو االدا  اليجػمى 

الرجؽ الحاتي لسكياس التخدد الشفدي  في يـػ  كالجفاعى) قضج البحث( كسا تع استخجاـ 
 ذلن  ( التالي يػضحاف 4، 3مػالججكؿ) 3/6/2020

 (3ججكؿ )
 6ف = حداب متغضخات البحث بصخيقة الرجؽ الحاتي)الرجؽ( 

 0.729=  0.05عشج مدتػى معشػية قيسة ر الججكلية 
( ارتفاع قيع الرجؽ الحاتي كالحي يسثل الجدر التخبيعى لسعامل االرتباط كقج جا ت 3يتزح مغ الججكؿ )

 قيسة ر السحدػبة اكبخ مغ قيستيا الججكليةمسا يذضخ إلى صجؽ ىحه االختبارات فيسا تكيذ.

 (4ججكؿ )
قضػاسػضغ لمسجسػعتضغ ) مسضدة ك غضخ السسضدة (في اخػتػبارات داللة الفخكؽ بضغ ال

 ()الرجؽ(ثػحػج البػقضالرفات البجنية  الخاصة ك فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي)
 6=  2= ف 1ف

 اٌصلق اٌنارٟ ِعبًِ االهرجبط ٚؽلحاٌم١بً ِم١بً اٌزوكك إٌفَٟ

 0.925 0.856 درجت اٌزوكك إٌفَٟ   

 افزجبهاد ل١ل اٌجؾش
 ٚؽلح

 اٌم١بً

 ِغّٛعخ غ١و ١ِّيح ِغّٛعخ ١ِّيح

U  اٌّزٍٛظ

 اٌورت
 ِغّٛعبٌورت

اٌّزٍٛظ 

 اٌورت
 ِغّٛعبٌورت

 0.000 21.000 3.500 57.000 9.500 د ٍوعخ االٍزغبثخاٌؾوو١ٗ



 

- 69 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا   بضغ السجسػعتضغ )السسضدة كغضخ السسضدة( 4يتزح مغ الججكؿ )  
(حضث جا ت ثػحػج البػقضفي اختبارات الرفات البجنية ك فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي)

 السحدػبة اقل مغ قيستيا الججكلية  مسا يذضخ إلى صجؽ ىحه االختبارات فيسا تكيذ Uقيسة 

 -: جالضطرحؼجش ثرحش
تع حداب معامل الثبات بصخيقة تصبضق االختبارات كمكياس التخدد الشفدي كإعادة 

عمي نفذ العضشة االستصبلعية الدابق ذكخىا بفاصل  Test  - Retestتصبيقو 
ـ ك التصبضق الثاني   3/6/2020تصبضق األكؿ يػـ ( أياـ بضغ ال7زمشي )

ـ لبلختبارات البجنية ك فاعميو األدا  اليجػمي ك الجفاعي كسا تع  9/6/2020
( 5ـ كججكؿ) 16/6/2020التصبضق الثاني لسكياس التخدد الشفدي بتاري  

 التالي يػضح ذلظ .
 
 
 (5ججكؿ)

 كالثػانػي فػيقضػاسػضغ األكؿ ضغ الػبمػعػامػل االرتػباط 
 6ف =  اختبارات متغضخات)قضج البحث() الثبات(

 اٌّزغ١واد  

 

ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌم١بً اٌضبٟٔ اٌم١بً األٚي
 ِعبًِ االٍزمواه 

اٌّزٍٛظ  ل١ّخ"ه"ٚكالٌزٙب

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

 0.856 6.005 148.362 6.236 146.263 كهعخ اٌزوكك إٌفَٟ  

 0.884 0.034 0.164 0.036 0.162 ىِٓ ٍوعٗ االٍزغبثخ اٌؾوو١خ 

 0.905 1.326 6.332 1.336 6.126 كهعخ اٌللخ

 0.846 0.869 4.623 0.915 4.362 كهعخ فعب١ٌٗ األكاء اٌٙغِٟٛ

 0.869 0.425 5.163 0.360 5.123 كهعخ فعب١ٌٗ األكاء اٌلفبعٟ  

 0.729=0.05عشج قيسة ر الججكلية 

 0.000 57.000 9.500 21.000 3.500 درجه اٌللخ

 0.000 57.000 9.500 21.000 3.500 درجت فعب١ٌٗ األكاء اٌٙغِٟٛ

 0.000 57.000 9.500 21.000 3.500 درجت فعب١ٌٗ األكاء اٌلفبعٟ

  2.000=  0.05اٌغل١ٌٚخعٕل  Uل١ّخ 
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بضغ الكياس األكؿ  0.05( كجػد عبلقة إرتباشية دالة إحرائيا  عشج مدتػى 5يتزح مغ الججكؿ )
 كالثاني لبلختبارات)قضج البحث( مسا يؤكج ثبات ىحه االختبارات عشج إجخا  الكياس .

 جدلمرتذ: جٌطعؼ٠رٟ جٌربٔحِح
في كضع البخنامج سالفة الحكخ  تع االستعانة ببعس السخاجع العخبية كاألجشبية
 .التجريبي الحي يتشاسب مع خرائز ىحه السخحمة

 جريبيخصػات ترسيع البخنامج الت: 
  :اليجؼ مغ البخنامج 

إلى تشسيو بعس الرفات البجنية الخاصة كاالرتقا  باألدا   البخنامج التجريبيييجؼ 
 .لشاشئ سبلح الذيراليجػمي ك الجفاعي 

  جٌربجِح: ٚظع أقف
 السقتخح: التجريبياألسذ التالية عشج كضع البخنامج  ةالباحث تراع
في تشسيو بعس الرفات البجنية الخاصة السقتخح  التجريبيأف يداعج البخنامج  -

 .لشاشئ سبلح الذيركاالرتقا  باألدا  اليجػمي ك الجفاعي 
األساسية  العضشة ناشئ سبلح الذير)مخاعاة خرائز الفخكؽ الفخدية بضغ  -
 .مبحث(ل
لشاشئ سبلح باألدا  اليجػمي ك الجفاعي السشاسبة التجريبات االىتساـ باختيار  -

 .الذير
باألدا  اليجػمي ك دا  األسخعة  فيالتجرج بحسل التجريب مغ خبلؿ الذجة بالتغضخ  -

عجد مخات تغضضخ كالحجع عغ شخيق تقمضل زمغ األدا  ك لشاشئ سبلح الذير الجفاعي 
 االيجابيةالتكخار كتغضضخ فتخات الخاحة 

األدا  اليجػمي ك في تشػع التجريبات لجسيع عزبلت الجدع كالعزبلت العاممة  -
 .لشاشئ سبلح الذيرالجفاعي 
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  جٌربٔحِح: حملط٠ٛحش جٌؿِٕٟ جٌطٛؾ٠ع
بتحجيج األسذ العامة لمبخنامج تع استصبلع رأى الخبخا   ةالباحث تبعج أف قام   

األسبػع، كزمغ كل  فيلتحجيج الفتخة الكمية لتصبضق البخنامج كعجد الػحجات التجريبية 
 يػضح ذلظ.  التالي( 6( كالججكؿ )0كحجة تجريبية يػميا مخفق )

 (6ججكؿ )
 خنامجالسحتػى الدمشي الكمى لمب فيالشدبة السةػية ألرا  الخبخا  

 17ف = 
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ هأٜ اٌقجواء ِؾزٜٛ اٌجؤبِظ اٌّمزوػ

 %100 أٍبث١ع 6 اٌفزوح اٌي١ِٕخ اٌى١ٍخ ٌٍجؤبِظ

 %100 صالس ٚؽلاد علك اٌٛؽلاد اٌزله٠ج١خ فالي األٍجٛع

 %100 كل١مخ 120: 90 ىِٓ اٌٛؽلح اٌزله٠ج١خ اٌٛاؽلح

لمبخنامج التجريبي السقتخح كالشدبة  الدمشي( اتفاؽ الدادة الخبخا  عمى التػزيع 6يتزح مغ ججكؿ )
 والسةػي

 :جٌطعؼ٠رٟ جٌربٔحِح زلط٠ٛحش ضٛؾ٠ع
( 107: 57اشتسل مجة البخنامج شيخ ك نرف بػاقع ستة أسابيع كزمغ الػحجة ) -

 مغ أقرى ما يتحسمو الشاشئ %57: 67دقيقة  كتجرج حسل التجريب مغ 
الدبلح بشادي الراالت الخاصة بتجريب رياضة  فيكالسكاف السخرز لمتجريب 

 .    السعادى
 : جٌثح١ٔس جالقطؽالع١س جٌطدؽذس

قامت الباحثة بإجخا  التجخبة االستصبلعية الثانية عمي نفذ العضشة الدابق ذكخىا 
ة ( لسعخف9ـ كذلظ لتجخبة كحجة مغ كحجات البخنامج مخفق ) 17/6/2020السػافق 

مجي مبلئسة كقج أسفخت الشتائج عمي مبلئسة محتػيات البخنامج لمتصبضق عمي العضشة 
 األساسية لمبحث .

 جٌمر١ٍس: جٌم١حقحش
ـ في اختبارات الرفات  2020/  19/6 - 18تع إجخا  الكياسات القبمية  يـػ     

لشاشئ سبلح  ( ك فعاليو باألدا  اليجػمي ك الجفاعي 5البجنية الخاصة مخفق ) 
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( ك اشتسمت االستسارة 6مغ خبلؿ استسارة التقضيع مغ ترسيع الباحثة مخفق)الذير 
عمى األخصا  الفشية التي يختكبيا الشاشئ  أثشا  األدا  كتع تقضيع كل خصأ بجرجتضغ 
بسعشى كمسا حرل الشاشئ عمى درجات مختفعو دؿ ذلظ عمى ارتكابو العجيج مغ 

ستسارة  الشاشئ دؿ ذلظ عمى قمو ارتكابو لؤلخصا  كتع األخصا  ك كمسا قل درجو ا
 .التقضيع مغ خبلؿ لجشو التقضيع الثبلثية

 :  ٌٍرسث جألقحق١س ٍطدؽذسٌ جٌطؽر١م١س جإلخؽجءجش : قحذعح
 كقج قامت الباحثة بإتباع الخصػات كالتالي :

 عمى ناشئ سبلح الذير العضشة األساسية لمبحث  تصبضق مكياس التخدد الشفدي
 .  (1مخفق )

   صسست الباحثة البخنامج التجريبي ك قج راعت استخجاـ التسخيشات السشاسبة
لتشسيو الرفات البجنيةالخاصة )سخعو االستجابة الحخكية ك الجقة ( كتصبضق 

 التجريبات الخاصة بفعاليةا ألدا  اليجػمي ك الجفاعي.
 ( بػاقع ثبلثة يع باأس 6بتصبضق البخنامج التجخيبي السقتخح لسجة ) قامت الباحثة

دقيقة في  (120: 90) زمغ الػحجة)الدبت ،االثشضغ ، األربعا  ( مخات تجريبية 
كقج تع  ـ 30/7/2020ـ إلي2020/ 20/6األسبػع الػاحج في الفتخة مغ 

كتع تقديع سبلح الذير بشادي السعادى التصبضق في الراالت الخاصة بخياضة 
الجدع السختمفة كقج  أجيدةتيضةة  كتع فضياالػحجة التجريبية كالتالي )فتخة إحسا ( 

لجسيع أجيدة الجدع مغ التسخيشات مجسػعة شاممة كمتشػعة  ركعي تصبضق
ؽ ( ك)إعجاد بجني عاـ( كاشتسل عمى مجسػعو  10)كالدمغ السحجد ليحه الفتخة 

) فتخة (  ؽ15)مغ السحجد ليحه الفتخة كالد مغ التسخيشات لجسيع أجيدة الجدع 
كتع تقديسو إلى تسخيشات لتشسيو  سخعو االستجابة ك تسخيشات (  اإلعجاد الخاص

الجقة ك قج استخجمت الباحثة التجريبات بػسائج الحائط لتشسضتيا كالدمغ 
كيتع ؽ( ثع فتخه تشفضح الجد  الخئيدي مغ البحث  20السخرز ليحا الجد  ) 

 لي :تقديسيا كالتا
 .)أكال : اشتسمت عمى تجريبات األدا  اليجػمي)دركس 
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 .)ثانيا :اشتسمت عمى تجريبات األدا  الجفاعي)دركس 
 . )ثالثا : اشتسمت عمى تجريبات الجفاع ك الخد)دركس 
 .رابعا : التجريب مع السجربة 
 .خامدا : تجريب البلعباف معا 
 . سادسا : مباريات متفق عمضيا 
 ة سابعا: مباريات تشافدي 
  60قج استخجمت الباحثة التجريب الفتخى )مشخفس كمختفع( الذجة بجأت مغ ك %

كتع تحجيج % 90ثع ازداد تجريجيا إلي أف كصل الشاشئتحسمو يمغ أقري ما 
إلي  2كتخاكحت السجسػعات مغ ذلظ عغ شخيق معادلة تحسػل الذػجة ) الشبس ( 

ثانية كبمغ الدمغ  60إلي  30مجسػعات ك الخاحة بضغ السجسػعات مغ  5
) فتخة التيجئة دقيقة ( ثع  50()قضج البحث لؤلدا اليجػمي كالجفاعي)السخرز 

( كتيجؼ ىحه الفتخة إلي عػدة أجيدة الجدع إلي حالتيا الصبيعية عشج مسارسة 
 5)لسخجحات ك قج بمغ الدمغ السخرز ليحه الفتخةبعس التسخيشات التشفذ ك ا

 .في نياية كل كحجة تجريبية ؽ(
 -: جٌرعع٠س جٌم١حقحش :ثحِٕح

بعج االنتيا  مغ تشفضح التجخبة األساسية تع إجخا  الكياسات البعجية في جسيع 
ك قج ركعضت نفذ الذخكط ك الطخكؼ التي اتبعت في  (الستغضخات ) قضج البحث

ك ذلظ كلزساف السػضػعية تع تقضيع بشفذ لجشو الكياس القبمي   الكياسات القبمية
 ـ. 7/2020/ 29في

   -: جإلزصحت١س جدلعحجلحش ضحقعح:
 معامل االلتػا    -    االنحخاؼ السعياري  -الػسيط-الستػسط الحدابي   -
 االرتباطمعامل  -قيسو ت        -
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 :  جٌٕطحتح ِٕٚحلشس ؽضع : عحشؽج
 :جٌٕطحتح ؽضع

 ( 7ججكؿ )

راا  انتا رراا باايراراا عحىر يرؤقضنسررابااصر  اس اةراا
 التخدد الشفدى لمسجسػعة التجخيبية) قضج البحث(

 اٌّزغ١واد
 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٟ

 د َٔجخ اٌزؾَٓ اٌفوق
 أؾواف ِزٍٛظ أؾواف ِزٍٛظ

  12.4 %31 47.1 1 0.1 121.3 10.3 150.4 اٌزوكك إٌفَٝ

 1.783= 0.05قيسة ت الججكلية عشج مدتػى معشػى  
الكياسضغ القبمي كالبعجى كلرالح الكياس البعجى ( أف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ 7يتزح مغ الججكؿ )

 لمسجسػعة التجخيبية  في مكياس التخدد الشفدى   )قضج البحث(
 
 ( 8) ججكؿ

الرفات البجنية  القضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في اختباراتغ ػفخكؽ بضػداللة ال
 13جر=ررلمسجسػعة التجخيبية) قضج البحث(

 اٌّزغ١واد
 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٟ

 د َٔجخ اٌزؾَٓ اٌفوق
 أؾواف ِزٍٛظ أؾواف ِزٍٛظ

 5.145 %30 0.042 0.018 0.14 0.022 0.182 ٍوعخ االٍزغبثخ

 6.884 %20 1.692 0.5188 8.461 0.725 6.769 اٌللخ

 1.783= 0.05قيسة ت الججكلية عشج مدتػى معشػى  

الكياسضغ القبمي كالبعجى كلرالح الكياس البعجى ( أف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ 8يتزح مغ الججكؿ )
 البحث(لمسجسػعة التجخيبية  األكلى في اختبارات الرفات البجنية  )قضج 
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 ( 9ججكؿ )
 القضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في اختبارات فعاليو باألدا غ ػفخكؽ بضػداللة ال

 اليجػمي ك الجفاعي لمسجسػعة التجخيبية  ) قضج البحث(                            
 13ف = 

 اٌّزغ١واد
 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٟ

 د َٔجخ اٌزؾَٓ اٌفوق
 أؾواف ِزٍٛظ أؾواف ِزٍٛظ

 5.028 %174 2.805 1.121 1.615 1.964 4.769 األكاء اٌٙغِٟٛ

 5.548 %175 2.828 0.96 1.615 1.556 4.384 األكاء اٌلفبعٟ

 1.783= 0.05قيسة ت الججكلية عشج مدتػى معشػى  

اٌم١بً اٌم١ب١ٍٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعلٞ ٌٚصبٌؼ ( أْ ٕ٘بن فوٚق كاٌخ ئؽصب ١بً ث١ٓ ٠9زضؼ ِٓ اٌغلٚي )

 اٌٙغِٟٛ ٚ اٌلفبعٟ )ل١ل اٌجؾش(  . فعاليو باألدا اٌجعلٜ ٌٍّغّٛعخ اٌزغو٠ج١خ  األٌٚٝ

 ( 10ججكؿ )

 مرفػفة معامل االرتباط بضغ الرفات البجنية ك فعاليو باألدا 

 13ف =  اليجػمي ك الجفاعي ك مكياس التخدد الشفدى

  
 أكاء كفبعٟ أكاء ٘غِٟٛ

ٍوعخ 

 اٍزغبثخ
 اٌللخ

 اٌزوككإٌفَٝ

 0. 613  - 0.899 0.792 0.762   أكاء ٘غِٟٛ

 0.713 - 0.894 0.748     أكاء كفبعٟ

 0.812 - 0.769       ٍوعخ اٍزغبثخ ؽوو١ٗ

 0.630-         اٌللخ

      اٌزوكك إٌفَٝ

 0.476=  0.05قيسة ر الججكلية عشج مدتػى معشػية 
( كجػد عبلقة إرتباشية دالة بضغ األدا  اليجػمضػ الجفاعي ككل مغ سخعة 10يتزح مغ الججكؿ )

حضث جا ت قيع ر السحدػبة اكبخ مغ  لسكياس التخدد الشفدىاالستجابة كالجقة ك عبلقة عكدية دالة 
 قيستيا الججكلية مسا يذضخ إلى داللة االرتباط
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 -:  جٌٕطحتح ِٕحلشس

التحميبلت التي استخجمتيا الباحثة كفي ضػ  أىجاؼ البحث كحجكد بشا  عمي 
 الكياسات التي تع إجخا ىا لعضشة البحث تع مشاقذة الشتائج كالتالي:

( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصي الكياسضغ القبمي 7يتزح مغ ججكؿ )   
كندب التحدغ خبلؿ الشدب السةػية السختفعة لسكياس التخدد الشفدى ك باقى 

لسعجؿ التغّضخ الحادث  كبالشدبة   بضغ األدا  اليجػمي ك الجفاعي الستغضخات البجنية
كندب ( قضج البحث)ياس التخدد الشفدي لمكياس البعجي لمسجسػعة التجخيبية في مك

بضغ األدا  اليجػمي ك الجفاعي ككل مغ التحدغ خبلؿ الشدب  السةػية عبلقة عكدية دالة 
لسعجؿ التغّضخ الحادث كلرالح الكياس البعجى كتخجع الباحثو سخعة االستجابة كالجقة 

الحخكية ك التقجـ إلي احتػا  البخنامج التجريبي عمي تسخيشات سخعة االستجابة 
تسخيشات الجقة التى تؤدي في اتجاىات مختمفة كالتي كاف ليا تأثضخ فعاؿ عمي 
اكتداب قجرة سخعة االستجابة الحخكية ك دقة االدا  الحى اثخ بصخيقة شخدية عمى 
فعاليو األدا  اليجػمي كالجفاعي الحى كاف لو اكبخ االثخ عمى مدتػاىع الشفدى  

 لجى ناشئ سبلح الذير كانخفاض مدتػى التخدد الشفدى
و ( 8ـ()2014" رعج رمزاف احسج ")وتتفك نتائ  هذا البحث مع نتائ  دراسة    

الشتائج عجـ كجػد فخكؽ معشػية في كاقع االستجابة االنفعالية ك التخدد الشفدي أهم 
لبلعبضغ ك الجانب البجني مسا يجؿ عمى عجـ كجػد اختبلؼ في مدتػياتيع لبلستجابة 

 ك التخدد الشفدي كلو تأثضخ عمى الجانب البجني.االنفعالية 
يطيخ مع السػاقف  الشفديـ( أف التخدد 2008)" جسضل كاضع جػادكيذضخ "   

 تحتالرعبة التى يسخ بيا البلعبضغ ك لحلظ يجب تشسية الجانب الشفدى لبلعبضغ  
اسب ا لسشالقخار  اتخاذالخياضي في  البلعبمسا يداعج    كؼ تتدع برعػبة االدا ضخ 

 (.90: 6)  دقة األدا  السصمػبك يشعكذ عمى 
 كبحالظ يتحقق صحة الفخض األكؿ الحي يشز عمى :
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 في التجخيبية لمسجسػعة كالبعجية القبمية الكياسات بضغ إحرائيا   دالة فخكؽ  تػجج"
 البعجى الكياس كلرالح تحدغ ندبة ككجػد( البحث قضج)التخدد الشفدى  مكياس
 ."الذير سبلح لشاشئ

( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصي 8يتزح مغ ججكؿ )
( قضجالبحث)الكياسضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة التجخيبية في الرفات البجنية 

كندب التحدغ خبلؿ الشدب السةػية السختفعة لسعجؿ التغّضخ الحادث كلرالح 
السقتخح  الكياس البعجى ك تخجع الباحثو التقجـ إلي احتػا  البخنامج التجريبي

ذك الذجة كالتجرج بديادة األحساؿ التجريبية تجريجيا كفق قجرات الشاشئ ك 
اشتساؿ البخنامج عمي تسخيشات سخعة االستجابة الحخكية تؤدي في اتجاىات 
مختمفة كالتي كاف ليا تأثضخ فعاؿ عمي اكتداب قجرة سخعة االستجابة الحخكية 

عمى االنتقاؿ مغ اليجػـ  كفق التحخكات كردكد أفعاؿ السشافذ ك سخعتو
لمجفاع كسا يتصمب مػقف المعب الثغخة السػاتية لو كالترخؼ بجقة سػا  
بالخجاع أك بالتحخؾ أك بتغضضخ اليجـػ بسيارة أخخى لتحقضق لسدة في حالة 
نجاح السشافذ في رد اليجـػ مغ السيارة األكلى كذلظ نتيجة لبلنكباضات 

إلى تحجيج الػاجبات الخاصة بتػافق جضج الدخيعة كسا أدى تشسية عشرخ الجقة 
لفعالية اليجسة كتدجضل لسدة في السشافذ حدب السيارة السؤداة كلتشسية 
ىحه الستغضخات البجنية ضخكرة تػافخ قاعجة عخيزة مغ السيارات الفشية لخبصيا 
في شكل جسل ىجػمية أك دفاعية حضث تعتبخ مؤشخا فعاؿ لسدتػي فعالية 

 اشةضغ.األدا  السيارى لمش
فتحي دمحم")  (إبخاليع17) ـ("2007" لضمي فخحات ") كبل مغ كتتفق    

 البجنية التي يتع تشسضتياالقجرات  بضغ أف ىشاؾ عبلقة كثيقة( 1)  ـ(2004
األدا  مدتػي تصػيخ داعج عمي كالتي تمغ خبلؿ السسارسة كالتجريب ىا خ يكتصػ 

في حالة افتقاره لمقجرات  اليدتصيع إتقانياحضث  نذاط تخرري السيارى ألي
البخامج التجريبية مغ خبلؿ يكتدبيا عغ شخيق التجريب كالسسارسة البجنية كالتي 
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 النجاز كاإلدراكيةالسقششة  كتتصػر حدب قابمية البلعب الجدسية كالحدية 
 . الػاجب الحخكي

سخعة االستجابة قجرة ـ ( أف تشسية 2012كيذضخ "أبػ العبل أحسج عبج الفتاح " )
 تجشب استخجاـ إليعمي التػافق العزمي العربي مسا يؤدي الحخكية تداعج 
البلعب  أفتشفضح حخكة ما،  كسا  أكلكياـ اليا بعسميا أثشا   ال حاجةالعزبلت التي 
لدخعة استغبلؿ استخجاـ حخكات الخجاع  الحخكية يستمظ قجرة الدخعةبالحي يتسضد 

كسخعة اختياره لمسيارة السشاسبة حدب الػضع الستػاجج عميو   ثغخات عشج السجافعال
 . (75:  4الستشافداف إلخخاج نسط حخكي تػافقي جضج إلحخاز الفػز )

و أهم ( 8ـ()2014" رعج رمزاف احسج ")وتتفك نتائ  هذا البحث مع نتائ  دراسة

الشفدي  الشتائج عجـ كجػد فخكؽ معشػية في كاقع االستجابة االنفعالية ك التخدد
لبلعبضغ ك الجانب البجني مسا يجؿ عمى عجـ كجػد اختبلؼ في مدتػياتيع لبلستجابة 

 االنفعالية ك التخدد الشفدي كلو تأثضخ عمى الجانب البجني. 
 : كبحالظ يتحقق صحة الفخض الثانى الحي يشز عمى 
في  يةالتجخيب ةلمسجسػع ات القبمية كالبعجيةتػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ الكياس"

لرالح اختبارات بعس الرفات البجنية الخاصة )قضج البحث( ككجػد ندبة تحدغ ك 
 البعجى لشاشئ سبلح الذير ".الكياس 

( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي ك 9كسا يتزح مغ ججكؿ )    
 البعجى في اختبارات فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي لمسجسػعة التجخيبية ) قضج

البعجى لشاشئ سبلح الذير كتخجع لرالح الكياس البحث( ككجػد ندبة تحدغ ك 
الباحثة ذلظ إلى البخنامج التجريبي كاشتسالو الجد  الخئيدي عمى تجريبات األدا  
اليجػمي) دركس( ك عمى تجريبات األدا  الجفاعي) دركس( ك تجريبات الجفاع ك الخد 

بة ك كحلظ  تجريب البلعباف معا )دركس( كسا تع تجريب الشاشةضغ مع السجر 
كاستخجمت الباحثة في البخنامج التجريبي التجريب الفتخى )مشخفس كمختفع( الذجة 

 %90ثع ازداد تجريجيا إلي أف كصل الشاشئتحسمو ي% مغ أقري ما 60بجأت مغ 
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كسا تع إقامة مباريات متفق عمضيا  بضغ الشاشةضغ ثع  مباريات تشافدية مسا أدى إلى 
 التخدد الشفدي لجييع. انخفاض
كسا اثخ تشسية الرفات البجنية الخاصة برػرة شخدية في فعاليو األدا   

اليجػمي ك الجفاعي  حضث أف تشسضتيا يسثل حجخ األساس لمػصػؿ إلي أفزل 
السدتػيات حضث يحتاج ادا  ميارات رياضة السبارزة إلى القجرة عمى االنكباض 

بية بضغ تصػيخ سخعة في المحطة السشاسبة في أقل زمغ مسكغ كأف ىشا عبلقة إيجا
 .االستجابة الحخكية ك دقة األدا  كمدتػى فاعمية األدا  اليجػمي ك الجفاعي

تتصمب مغ الشاحية رياضة السبارزة ( إف  2) ـ(2006 كيذضخ " إبخاليع نبضل")
السبارز بقجر عالي مغ قػة اإلرادة كالتحكػع في االنفعاالت ك أف يترف الشفدية 
 ."أثشا  السشافدة الشفدي أف ال يػجج مجاؿ لمتخددحضث الترخؼ  القجرة عمى

( إف قجرة سخعة االستجابة 22ـ()  2014كيػضح" دمحم محسػد عبج الطاىخ " )    
البج مغ تشسضتيا حتى يدتصيع البلعب استخجاـ الحج األقرى الحخكية  ك دقة األدا  

مغ القػة بأقل زمغ مسكغ بدخعة انكباض عالية لمتغمب عمي مقاكمات مختمفة خبلؿ 
ك حتي يرل  لصخيقة األدا  الستسضد بالقػة كالدخعة السصمػبتاف  السيارى تشفضح األدا  

التاـ نطخا ألسبكية الفػز في انديابية السيارة الفشية  لميجسة عغ شخيق استعجاده 
 السشافدة .

ككانت )01 )(م0202) ن  "لماسلفته حميد " وتتفك نتائ  هذا البحث مع نتائ  دراسة
أىع الشتائج ضيػر التخدد الشفدي عمى كافو أفخاد العضشة كلكغ بشدب مختمفة كبجرجات 

عالة  لؤلدا  متفاكتة ك أف ندبو التخدد الشفدي بالغ األثخ في تحقضق الشتائج  الف
 السيارى داخل السباراة. 

 وبذالن ٌتحمك صحة الفرض الثالث الذي ٌنص على :

في  التجخيبية ةلمسجسػع ات القبمية كالبعجيةتػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ الكياس"
لرالح فعاليو األدا  اليجػمي ك الجفاعي  )قضج البحث( ككجػد ندبة تحدغ ك 

 الذير ".البعجى لشاشئ سبلح الكياس 
كالخاص بسرفػفة معامل االرتباط كجػد ارتباشات  ذات ( 10كسا يػضح ججكؿ )   

الرفات البجنية الخاصة كفعالية األدا  اليجػمي داللة عالية إحرائيا بضغ اختبارات 
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لسكياس التخدد الشفدى  إحرائيا مشخفزةكجػد ارتباشات  ذات داللة ك الجفاعي ك 
ذلظ  وكتخجع الباحث سات البعجية لمسجسػعة التجخيبيةالكيا لشاشئ سبلح الذير في

سخعة االستجابة كاشتسالو عمى تسخيشات لتشسية كبل مغ  التجريبيإلى البخنامج 
الف ىحه الخياضة تؤدى مياراتيا تبعا لمتغضخ السفاجئ لسػاقف المعب الجقة ك الحخكية 

عمى  إرتباشيةخيقة الخاصة بيا ألنيا تؤثخ بص بالرفات البجنيةلحا يجب االىتساـ 
كفعالية األدا  اليجػمي ك الجفاعي ك انخفاض التخدد الشفدى فى اتخاذ القخار 

.  السشاسب لميجـػ
كمسا  االستجابة الحخكية الف سخعة أف رياضة السبارزة تحتاج إلى تػافخ عشرخك     
القانػف الخاص بالسبارزة يكف دائسا مع  كاف أفزل الفلجيو سخعة أدا   السبارزكاف 

كتخى الباحثة إنفعالية  تدجضل المسدة برفة أساسية فياألسخع كاألسبق السبارز 
مغ حػليع مغ  راألدا  السيارى لمشاشةضغ تعتسج عمى مقجرتيع عمى رؤية كل ما يجك 

مػاقف كمتغضخات بالشدبة لبلعب السشافذ كتخجسة ىحه السػاقف كربصيا معا حتى 
يسكشو اتخاذ قخارات محجدة في المحطة الرحيحة في االتجاه الدميع كبالتػقضت الدميع 
ك ربسا يكػف سبب الفػز كىحا اإليقاع الدخيع السختفع ألدا  السيارى مغ العػامل 
الجػىخية ادت الى تحدغ التخدد الشفدى لجييع التي تمعب دكرا  ىاما في فاعمية األدا  

 السيارى 
أف سخعة أدا  السيارات الحخكية تمعب دكرا  ( 23)(2014ة فتحى ")مخك ك تخى "     
تحقضق أىجاؼ البلعب كانتياز فخص كمػاقف المعب سخيعة التغضخ ، حضث  فيىاما 

تؤثخ عمى إيجابية األدا  لحخكات السبارز  التيتعتبخ مغ أىع السؤشخات الخئيدية 
ا يجب أف يتع ىحا ىجػـ تدجضل لسدة لح أيبرفة خاصة، كذلظ ألف اليجؼ مغ 

بحضث يرل قبل دفاع السشافذ، كلحلظ ك دقة كصػؿ المسدة  اليجػـ بدخعة كبضخة 
اتجاىضغ أحجىسا األدا  الرحيح لمسيارة  فييتصمب األمخ مغ البلعب أف يخكد األدا  

 كثانضيسا سخعة انجاز السيارة السصمػبة لبلستفادة مغ ضخكؼ السػقف الستاح .
( أف فعالية األدا  اليجػمي 12)  ( ـ 2004يغ دمحم" )كيزيف " صجقي نػر الج

كالجفاعي ىي قجرة البلعب عمى التحمضل الرحيح لمسػقف كاختيار كتشفضح السيارة 
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السشاسبة حدب السػقف التشافدي أك خمق فخصة ججيجة كتقضيع مجى تحقضق كانجاز 
القػة السدتيمكة كالبج اليجؼ اى أنيا العبلقة بضغ العسل السبحكؿ )السشتج( كالصاقة أك 

أف يختبط  كفا ة األدا  السيارى الحي يعتبخ حجخ الداكية لئلعجاد البجني ك الخصصي  
بسجى القجرة عمى التخكضد كااليجابية الحاتية ك تحدغ التخدد الشفدى لجييع ك التصكاف 
لو اكبخ االثخ في اختيار السيارة السؤثخة في ضخكؼ السشافدة تحت أقرى الطخكؼ 

 جرجة عالية مغ الثبات.كب
 )  01)( م0111)"فراس حسن عبدالحسينك تتفق نتائج ىحا البحث مع نتائج دراسة "

مغ "أىع الشتائج تكػيغ مكياس التخدد الشفدي في األلعاب الفخدية ك الجساعية 
محاكر(  ىع :اإلعجاد البجني ، اإلعجاد السيارى ،،شخريو ك  5عبارة ك  51مغ)

 ك أىسيو السباريات، خبخات البلعب التجريبية.    مداج البلعب، شبيعة

 كبحالظ يتحقق صحة الفخض الخابع الحي يشز عمى :
بعس الرفات البجنية الخاصة كفعالية  تػجج عبلقة إرتباشية بضغ تشسية" 

األدا  اليجػمي ك الجفاعي  ك مكياس التخدد الشفدى)قضج البحث( لشاشئ سبلح 
 الذير".

 جٌطٛص١حش ٚ عحشؽج:جإلقططالصحش
 جإلقططالصحش:

بعس الرفات البجنية الخاصة  تشسيةإف البخنامج التجريبي يؤثخ ايجابيا عمى  -1
كفعالية األدا  اليجػمي ك الجفاعي )قضج البحث( ك التاثضخ العكدى لمتخدد الشفدى 

 بانخفاضو لشاشئ سبلح الذير 
تػجج عبلقة إرتباشية بضغ تشسية الرفات البجنية الخاصة كفعالية األدا    -2

 اليجػمي ك الجفاعي )قضج البحث( لشاشئ سبلح الذير .
لجى الشاشةضغ أعصت ليع  بعس الرفات البجنية الخاصةزيادة ندبة التحدغ في  -3

 ك الجقة في فعالية األدا  اليجػمي ك الجفاعي كانخفاض مدتػى الثقة كالدخعة 
 التخدد الشفدى .
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  جٌطٛص١حش:
 في الذير سبلح رياضة تخجـ التي العمسية السحاكالت إحجى البحث ىحا يعج -1

  الشفدي التخدد ضػ 
البجنية لسا ليا مغ  الرفاتضخكرة استخجاـ البخامج التجريبية الخاصة بتشسية  -2

فعالية األدا  اليجػمي ك الجفاعي لمسخاحل الدشية السختمفة في عمى  شخديتأثضخ 
 رياضة سبلح الذير. 

مغ قبل االتحاد السرخي لدبلح الذير لمسجربصغ سبلح دكرات ثقل  عقج  -3
فعالية األدا  اليجػمي ك ربصيا  كالبجنية  الرفاتبأىسية تشسية  الذير
 الجفاعي.

 السرسع التجريبي البخنامج مع اشةضغلمش بإيجابية التفاعل استسخارية عمى العسل -4
 سبلح لخياضة السشافدة مجاؿ في  تصبيقو إمكانية الشفدي التخدد مغ لمحج

 .لمشاشةضغ األدا  بسدتػى  لبلرتقا  نتائجو عمى لمػقػؼ الذير
 جٌرسث يف جدلكططعِس جدلؽجخع عشؽ: جحلحظٞ

  جٌعؽذ١س: جدلؽجخع : أٚال
 "األٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٝ اٌزله٠ت"ِطجعٗ

 َ.2004ثَبَ،

  -1 ئثوا١ُ٘ فزؾٟ   :

"اٌمب٘وح ,كاه  "األٌٍ اٌف١ٕخ ٌو٠بقٗ اٌّجبهىح

 َ.2006اٌفىو اٌعوثٟ,

 -2 ئثوا١ُ٘ ٔج١ً عجل اٌعي٠ي :

،ِووتتتي 1"اٌّوعتتتع اٌؾتتتل٠ش فتتتٟ اٌّجتتتبهىح "،ط

 َ.2016اٌىزبة  ٌٍٕشو،

ئثوا١ُ٘ ٔج١ً عجل  :

 اٌعي٠ي،

 ربِو ئثوا١ُ٘ ٔج١ً

5-  

 –األٌٍ اٌف١ٌَٛٛع١خ  –"اٌزله٠ت اٌّعبصو 

اٌزله٠ت  –رله٠ت إٌبشئ١ٓ –اٌقطظ اٌزله٠ج١خ 

،كاه 1أفطبء ؽًّ اٌزله٠ت،ط –ط٠ًٛ اٌّلٜ 

 َ.2012اٌفىو اٌعوثٟ،

 -4 أثٛ اٌعال أؽّل عجل اٌفزبػ :

"اٌزوكك إٌفَٟ ٌالعجٟ ِٕزقجبد و١ٍبد عبِعٗ 

اٌّٛصً ٌألٌعبة اٌفوك٠خ ٚعاللزٗ ثَّزٜٛ 

اٌزوث١خ األٍب١ٍخ،  ئٔغبىُ٘"،ِغٍٗ أثؾبس و١ٍٗ

،و١ٍٗ اٌزوث١خ 1،،اٌعلك 12اٌّغٍل 

 َ.2012األٍب١ٍخ،عبِعٗ اٌّٛصً اٌعواق،

 -5 صبِو   ىْٔٛ :
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"ثٕتتتتبء ِم١تتتتبً اٌزتتتتوكك إٌفَتتتتٟ ٌتتتتلٜ ِزعٍّتتتتٟ 

اٌَتتتجبؽخ عٕتتتل أكاء ِٙتتتبهح اٌمفتتتي اٌعّتتتٛكٞ ئٌتتتٝ 

اٌّتتتتتبء عٍتتتتتٝ اٌمل١ِٓ"،ِغٍتتتتتٗ عٍتتتتتَٛ اٌزوث١تتتتتخ 

اٌزوث١تتتتتتخ ، و١ٍتتتتتتٗ 9، اٌعتتتتتتلك1اٌو٠بقتتتتتت١خ،اٌّغٍل 

 َ.2008اٌو٠بق١خ عبِعٗ ثبثً،اٌعواق،

 -6 ع١ًّ وبظُ عٛاك :

"اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ "، كاه إًٌّٙ ٌٍطجبعخ 

 َ. 2009، 2اٌيلبى٠ك, ط

 -7 ؽّلٞ اؽّل عٍٝ :

"االٍزغبثخ االٔفعب١ٌخ ٚاٌزوكك إٌفَٟ ٚ 

عاللزّٙب ثللٗ اٌزص٠ٛت ثبٌٙغّخ اٌّجبشوح ٌلٜ 

اٌش١ش"ِغٍٗ العجٟ ٚالعجبد اٌّجبهىح ثَالػ 

،و١ٍٗ 27عٍَٛ اٌو٠بقخ،اٌّغٍل اٌضبِٓ ،اٌعلك

 َ.2014اٌزوث١خ اٌو٠بق١خ ، اٌعواق،

 -8 هعل هِضبْ أؽّل :

،ِووي اٌىزبة 1"اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ" ط

 َ.2016ٌٍٕشو،

 -9 ه٠َبْ فوث١ظ :

"ر١ّٕٗ ثعض اٌملهاد اٌزٛافم١خ ٚعاللزٙب 

ثَّزٜٛ األكاء اٌٙغَٛ اٌّووت ٌو٠بقٗ 

هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح،و١ٍٗ اٌّجبهىح"، 

 2001َاٌزوث١خ اٌو٠بق١خ ،عبِعٗ اٌيلبى٠ك .

 -10 ش١و٠ٓ أؽّل ٠ٍٛف :

"ل١تتتتبً ٚرم١تتتت١ُ اٌزتتتتوكك إٌفَتتتتٟ ٌتتتتلٜ العجتتتتٟ 

اٌَتتتتجبؽخ ٚ ا١ٌّلاْ"ِغٍتتتتٗ كهاٍتتتتبد ٚ ثؾتتتتٛس 

،و١ٍتتتتتٗ اٌزوث١تتتتتخ 14اٌزوث١تتتتتخ اٌو٠بقتتتتت١خ، اٌعتتتتتلك

 2002َاٌو٠بق١خ عبِعٗ اٌجصوح، اٌعواق 

 صبٌؼ شبرٝ ٍبعذ  :

 

11- 

اٌزٛع١تٗ  -:اٌّفب١ُ٘ إٌتو٠تخ "عٍُ ٔفٌ اٌو٠بقخ

 ِىزت اٌغتبِعٟ اٌؾتل٠ش,ِصو, 1 ط, ٚ اإلهشبك"

 َ.2004اإلٍىٕله٠خ، ,

 -12 صللٟ ٔٛه اٌل٠ٓ   :

"اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ ٚاألكاء اٌؾووٟ"كاه كعٍٗ 

ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع،اٌٍّّىخ األهك١ٔخ 

 َ.2010اٌٙبش١ّخ،

 -13 اٌؾى١ُصو٠ؼ عجل  :

"اٌّجبهىح ث١ٓ إٌتو٠ٗ ٚ اٌزطج١ك" ٍِزمٝ 

 َ.2002اٌفىو،األٍىٕله٠ٗ،

 -14 فزٕبد   عجو٠ً :

"ثٕبء ِم١بً ٌٍزوكك إٌفَٟ فٟ اٌّغبي 

اٌو٠بقٟ )ثٕبء ٚ رطج١ك(، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و 

ِٕشٛهح،و١ٍٗ اٌزوث١خ اٌو٠بق١خ عبِعٗ اٌجصوح، 

 1990َاٌعواق

فواً ؽَٓ عجل  :

 اٌؾ١َٓ

15- 

 -16 فواً عجل اٌؾ١ّل اٌجلهأٝ : َ.2018"فٍَفٗ اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ"ووٖ اٌملَ،

"ل١بً اٌزوكك إٌفَٟ ٌلٜ العجٟ ووٖ اٌملَ" 

،  9ِغٍٗ ١َِبْ ٌٍلهاٍبد األوبك١ّ٠خ ،اٌّغٍل 

 -17 ٌفزٗ ؽ١ّل ٍٍّبْ :
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، و١ٍٗ اٌعٍَٛ عبِعٗ اٌجصوح ، 17اٌعلك

 َ.2010اٌعواق،

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ"ِووي "اٌم١بً ٚ االفزجبه فٟ 

 َ.2007اٌىزبة ٌٍٕشو،اٌمب٘وح،

 -17 ١ٌٍٝ ا١ٌَل فوؽبد :

"أصو اٌزوكك إٌفَٟ عٍٝ اٌفعب١ٌخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

ٌالعت اٌّصٛة ٌووٍٗ اٌغياء فٟ ووٖ اٌملَ، 

اٌّغٍخ اٌع١ٍّخ ٌعٍَٛ ٚفْٕٛ اٌو٠بقخ،و١ٍٗ 

اٌزوث١خ اٌو٠بق١خ ٌٍجٕبد ثبٌغي٠وح ،عبِعٗ 

 َ.2019ؽٍٛاْ،

اٌشؾبد    :

ئثوا١ُ٘،ؽَبَ ؽ١َٓ 

 عجل اٌؾى١ُ

18- 

، كاه 2"ِملِتتتتخ فتتتتٝ اٌزتتتتله٠ت اٌو٠بقتتتتٟ" ، ط 

إٌشتتتتو اٌّىزجتتتتخ  اٌعصتتتتو٠خ ٌٍٕشتتتتو ٚاٌزٛى٠تتتتع ، 

 .َ. 2009إٌّصٛهح ،

 -19    شٛلٟ وشه :

"ٍِٛٛعخ اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ" ِووي اٌىزبة 

 َ.2002،اٌمب٘وح ، 3ٌٍٕشو، ط

   صجؾٟ ؽ١َٕٓ  :

 ِعبٔٝأؽّل وَوٜ 

20- 

"اٌزله٠ت ٚاٌطت اٌو٠بقٟ"ِووي اٌىزبة 

 َ.1،2017ٌٍٕشو،ط 

 -21    عضّبْ :

"األٌٍ اٌف١ٌَٛٛع١خ ٌزقط١ظ أؽّبي اٌزله٠ت 

،ِووي اٌىزبة  1)فطٛاد ٔؾٛ إٌغبػ(،ط

 َ.2014اٌؾل٠ش،

 -22   ِؾّٛك عجل اٌتب٘و :

"رأص١و رله٠جبد اٌملهح عٍٝ اٌوثظ اٌؾووٟ ٚ 

عٍٝ اٌَوعخ اٌؾوو١خ ٚفبع١ٍٗ  اٌزٛع١ٗ اٌّىبٟٔ

ٍٕٗ" ِغٍٗ اٌزوث١خ 15األكاء ٌٍّجبهى٠ٓ رؾذ 

 َ.2014، 2اٌو٠بق١خ عبِعٗ اٌيلبى٠ك.ِغٍل

 -23 ِوٚح فزؾٟ ٘الي :

"اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ ٌعٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بقٟ",كاه 

، 1اٌٛفبء ٌٍطجبعخ ٚ إٌشو،ط

 َ.2017اإلٍىٕله٠خ،

 -24 َِعل عٍٝ ِؾّٛك :

ٌٍصؾخ ٚ اٌو٠بقخ"،كاه اٌىزبة  ا١ٌٍبلخ اٌجل١ٔخ

 َ.2016اٌؾل٠ش ،اٌمب٘وح،

 -25 ِفزٝ ئثوا١ُ٘ ؽّبك :

"ه٠بقٗ اٌغٛكٚ رع١ٍُ ٚرله٠ت ٚرقط١ظ ،ِووي 

 َ,2018،اٌمب٘وح ،1اٌىزبة ٌٍٕشو،ط

 -26 ١ٔف١ٓ ؽ١َٓ ِؾّٛك :

" االٍزغبثخ االٔفعب١ٌخ ٚعاللزٙب ثزور١ت اٌفوق 

فٝ اٌىوٖ اٌطب وح، ثؾش ِٕشٛه، ِغٍٗ اٌمبك١ٍخ 

ٌعٍَٛ اٌو٠بقخ،و١ٍٗ اٌزوث١خ اٌو٠بق١خ عبِعٗ 

 َ.   3،2011، اٌعلك  11اٌمبك١ٍخ، اٌعواق،اٌّغٍل 

 ٘بكٜ عٍٝ ِٙلٜ :

 

27- 

"األٌٍ اٌع١ٍّخ ٌجٕبء اٌفٛهِخ اٌو٠بق١خ 

اٌعٍُ ٚ اٌّعوفخ ٌٍزله٠ت ٌٍٕبشئ١ٓ" ٍٍَخ 

 َ. 2،2016اٌو٠بقٟ،ط 

 -28 ٚعلٞ ِصطفٝ اٌفبرؼ :
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 : جألخٕر١س جدلؽجخع
:"Nadi on fencing, Mineola, 

NY,USA,2005. 
Aldo Nadi, Paul 

Gallico 
29 

:"Fencing :Skills, Tactics , 
Training Crowood Sports guides 

, British Library ,2014. 

Andrew Sowerby 30 
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 ِكطٜٛ عٍٝ جٌععـ١ٍس جٌمـعؼز ٌطؽ٠ٛؽ جدلطٛجؾٜ جٌطـعؼ٠د ضــأثـري
 جٌمفؿ ؼحٌٚس خٙحؾ عٍٝ ججلّرحؾ ٌٕحشثٝ جٌفىن جألظجء 

 قع١ع زلّٛظ قحِٟ زلّع أ.َ.ظ/
                                                          

 جٌرسث: ِٚشىٍس جدلمعِس
، كاإلجػػخا ات العمسيػػة ، ف التخصػػيط لمعسميػػة التجريبيػػة يعكػػذ التشطػػيع الجضػػج إ

كالسشيجيػػة التػػي تدػػاعج الخياضػػضضغ عمػػى إضيػػار مدػػتػيات متقجمػػة خػػبلؿ التػػجريبات 
كالسشافدػػات ، كمػػغ ثػػع فػػإف عسميػػة التخصػػيط تعتبػػخ األداة األكثػػخ أىسيػػة التػػي يدػػتفضج 

ككمسػػا ، جريبي ذك مدػػتػى تشطيسػػي جضػػج مشيػػا السػػجرب فػػي محاكالتػػو لتشفضػػح بخنػػامج تػػ
 كاف السجرب مشطسا في تخصيصو لمتجريب دؿ ذلظ عمى مجى كفا تو.

، ( أف تصػيخ عسميات التجريب الخياضػي 2014أحسج نرخ الجيغ ) ذضخكي
كتقشػػضغ األحسػػاؿ التجريبيػػة ضيػػخ فػػي حجػػع االنجػػاز البذػػخى الػػحي فػػاؽ كػػل الترػػػرات 

 (    21:  7ت العالسية.)كالبصػال، خبلؿ نتائج السدابقات 
 ،( أف السػػجربضغ الخياضػػضضغ 2001) Isabel Walkerازابضػػل كالكػػخ  كتػػحكخ

كمدػػتسخ عػػغ األسػػالضب التجريبيػػة الحجيثػػػة ، كعمسػػا  الخياضػػة يبحثػػػف بذػػكل دائػػػع 
  (22: 39كاكتداب مضدة تشافدية.)، بيجؼ تحدضغ األدا  الخياضي 

ف اإلعػػػجاد إ(  2002كيذػػػضخ كجػػػجي مرػػػصفى الفػػػاتح ىدمحم لصفػػػي الدػػػضج )
البػػجني يعػػج السػػجخل األساسػػي لمػصػػػؿ بالبلعػػب إلػػى السدػػتػيات الخياضػػية العاليػػة ، 
كذلظ مغ خبلؿ تصػػيخ الخرػائز البجنيػة كالػضيفيػة لبلعػب ، فاإلعػجاد البػجني يعشػي 

د حجسيػػا كشػػجتيا ، كزمػػغ كالتسخيشػػات التػػي يزػػعيا السػػجرب كيحػػج، كػػل اإلجػػخا ات 
 تصػيخكالتي سػؼ يقـػ بتشفضحىا ، فيػ يعسل عمى ، أدائيا كفقا لمبخامج التي يزعيا 

 
 جٌكحظجش ِع٠ٕس خحِعس جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس ِكحعع جقطحغ
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مدػػتػى األدا  البػػجني لمخياضػػي ألقرػػى مػػجى تدػػسح بػػو قجراتػػو مػػغ خػػبلؿ  
و يسثػل القاعػجة األساسػية التػي تبشػي عمضيػا إكداب الخياضػي المياقػة البجنيػة ، كسػا أنػ

 (  85: 33عسميات إتقاف ، كإنجاز مدتػيات عالية مغ األدا  الفشي. )
سػػمػبضغ لتخكضػػب الجخعػػات أنػػو يػجػػج أ( 2011بػػخاليع )إحسػػج محسػػػد أكيػػحكخ 

 التجريبية مغ ناحية االتجاه كىسا:
االتجاه السشفخد : بحضث يكػػف حجػع التسخيشػات مػجػو برػػرة مباشػخة نحػػ تحقضػق  -أ

 مدتػى الدخعة(.تحدضغ ك أىجؼ محجد )مثل تصػيخ التحسل العاـ 
حسػاؿ التجريبيػة ألكفضيا تكػف الػحجات التجريبية تػجػو خبلليػا ا االتجاه السخكب : -ب

لػحا ، خعة كتحسػل مػثبل(لبلعػب )سػ البجنيػةسكػنػات الكثػخ مػغ أك ألتصػيخ مكػػنضغ 
ف تمظ الػحجات التجريبية تعسل عمى تحقضق ىجفضغ في كقت كاحػج لمسػجرب أيتزح 

 (95:  6خبلؿ خصتو التجريبية .)
ف تذػسل الػحػجة الػاحػجة عمػى أيقرج بػحجات التجريب ذات االتجاه الستعػجد ك 

شخيقتػاف كىشػاؾ  شػار نفػذ الػحػجة ،إكفػي ، تشسية عجة صفات بجنية في نفذ الػقت 
 مشيػا شخيقػة التػجريب الستتػالي ، ىػجافيا ،أالخػتبلؼ  لتختضب كضع ىحه التسخيشات تبعا  

 (559:  5كشخيقة التجريب الستػازي.)
بػخاليع محسػػد إحسػج أ ،(2008خػخكف )آالبيػظ ك فيسى عمي  يتفق كل مغ :ك 

شػػػع مػػغ الػحػػجات التجريبيػػة خػػبلؿ السخحمػػة الف السػػجرب يدػػتخجـ ىػػحا عمػػى أ( 2011)
عػػجاد لسكػنػػات الحالػػة التجريبيػػة لبلعػػب حضػػث يسكػػغ مػػغ خبلليػػا زيػػادة إلكلػػى مػػغ األ ا

حجػع حسػل التػجريب عمػى حدػػاب درجػات الذػجة التجريبيػة مسػػا يدػيع فػي بشػا  قاعػػجة 
نػػػاع مػػغ الػحػػجات التجريبيػػة بسػػا أل لبلعػػب، كتذػػكل تمػػظ االبػػجنى عػػجاد إلساسػػية مػػغ اأ

دا  السيػػاري ألضػػافة لسكػنػػات اإلبجنيػػة باك صػػفة أتصػػػيخ أكثػػخ مػػغ قػػجرة ، ك يتشاسػػب 
كيحقػق ىػحا الشػػع مػغ الػحػجات التجريبيػة ذات التػأثضخ  ،لمشذاط الخياضػي التخررػي 

ي السشذػقة مػغ أسمػب االىجاؼ الستػازية تصػػيخ القػجرات البجنيػة السشجمجػة أالستعجد ب
، تحسػل  ة، تحسػل الدػخعالقػجرة العزػمية تحسػل القػجرة العزػمية ، ساسية مثل أقجرات 
كلػػى مػػغ أل عػػجاد اإل، كيدػػتخجـ ىػػحا الشػػػع مػػغ الػحػػجات التجريبيػػة خػػبلؿ فتػػخة ا القػػػة
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 19) حسػاؿ التجريبيػة بعػج انقصػاع مؤقػت.أليزا في بجاية تشفضح اأك ، السػسع الخياضي 
 :126)(،101:6) 

تعشػػػي القػػػػة  القػػػجرة العزػػػمية( أف 2003كيذػػػضخ أبػػػػ العػػػبل عبػػػج الفتػػػاح )
عشػج مػاجيػة مقاكمػة  القػجرة العزػميةكتطيػخ  ،االنفجارية أك القػجرة الدخيعة أك القػة 

 (   133: 1غضخ كبضخة ندبيا  أك مقاكمة متػسصة. )
بدصػيدػػػػػػػي أحسػػػػػػػج  ، (2004) زكػػػػػػػي دمحم حدػػػػػػػغتفػػػػػػػق كػػػػػػػل مػػػػػػػغ : كي

( أف القػػػػػػػجرة العزػػػػػػػمية مكػنػػػػػػػة مػػػػػػػغ تػػػػػػػداكج عشرػػػػػػػخي القػػػػػػػػة العزػػػػػػػمية 2014)
كالدػػػػخعة ليكػنػػػػا عشرػػػػخا  مخكبػػػػا  يدػػػػسى بالقػػػػجرة العزػػػػمية أك القػػػػػة الدػػػػخيعة ، كأف 
تشسضتيػػػػا ىػػػػػ أمػػػػخ متصمػػػػب لكثضػػػػخ مػػػػغ الفعاليػػػػات الخياضػػػػية السختمفػػػػة ، كالتػػػػي ال 

نسػػػػا  متػازنػػا  بػػضغ عشرػػخي القػػػػة  تتصمػػب نسػػػا فػػي القػػػة القرػػػػى بقػػجر مػػا تتصمػػب
عػػػػػػخؼ بأنيػػػػػػا " مقػػػػػػجرة العزػػػػػػمة أك السجسػعػػػػػػة العزػػػػػػمية لمبمػػػػػػػغ تكالدػػػػػػخعة ، ك 

بالحخكػػػػة إلػػػػى أعمػػػػى تػػػػخدد فػػػػي أقػػػػل زمػػػػغ مسكػػػػغ" ، كيتػقػػػػف السدػػػػتػى السيػػػػاري 
 ( 76-75:  11)،(115: 15لبلعبضغ عمى مدتػى القجرة العزمية لجييع. )

العزػػػمية بأنيػػػا "مقػػػجرة الجيػػػاز  ( القػػػجرة2016كيعػػػخؼ حدػػػغ أبػػػػ عبػػػجه )
العرػػبي فػػي التغمػػب عمػػى السقاكمػػات بإنكبػػاض عزػػمي سػػخيع أك السقػػجرة عمػػى بػػحؿ 

 (175:12أقرى قػة مسكشة في أقل زمغ مسكغ". )
كيعػػج جيػػاز شاكلػػة القفػػد أحػػج أجيػػدة الجسبػػاز الػػحى يػػؤثخ تػػأثضخا  كبضػػخا  عمػػى  

ث أنو يسثػل سػجس الجرجػةفكفى السجسػع العاـ لجرجات البلعب عمى جسيع األجيدة حض
 (  10نفذ الػقت ال يتصمب األدا  عميو أكثخ مغ ميارة كاحجة.)

كيعتبػػخ جيػػاز شاكلػػة القفػػد ذك أىسيػػة كبضػػخة لػػجي العبػػي الجسبػػاز لكػنػػو أقػػل 
أجيػػدة الجسبػػاز الدػػتة مػػغ حضػػث زمػػغ األدا  عميػػو حضػػث يػػؤدي البلعػػب ميػػارة حخكيػػة 

اممػػة عمػػي أي جيػػاز مػػغ أجيػػدة الجسبػػاز كاحػػجة تػػػازي فػػي تقضيسيػػا جسمػػة حخكيػػة ك
: 14األخخى ، كيعتبخ جياز شاكلة القفد آخخ األجيدة التي شسميا التصػػيخ السدػتسخ.)

2 ،3(،)2:16(،)43  ) 
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كمػػغ خػػبلؿ خبػػخة الباحػػث كسػػجيخ فشػػى لمسشتخبػػات القػميػػة آندػػات ، كرئػػيذ  
و عمػػى ناشػػةى المجشػػة الفشيػػة لمجسبػػاز باإلتحػػاد السرػػخى لمجسبػػاز ، كمػػغ خػػبلؿ إشػػخاف

كالعبػػى الجسبػػاز بأكاديسيػػة الفػػاركؽ لمجسبػػاز الحػػع أف ىشػػاؾ إنخفػػاض فػػى مدػػتػى 
( سػػػشة ، مسػػػا أثػػػخ 12القػػػجرة العزػػػمية لمػػػخجمضغ كالػػػحراعضغ لشاشػػػةى الجسبػػػاز تحػػػت )

بالدػػمب عمػػى مدػػتػى األدا  لسيػػارتي )الذػػقمبة األماميػػة عمػػى الضػػجيغ كاليبػػػط كاقفػػا  
الذػقمبة الجانبيػة مػع ربػع لفػة كاليبػػط كاقفػا  عمػى  – عمى السخاتب أعمى مػغ الصاكلػة

( سشة ، كىسػا 12السخاتب أعمى مغ الصاكلة( عمى جياز شاكلة القفد لمشاشةضغ تحت )
اإلجباريات السقخرة عمى ىػحه السخحمػة الدػشية عمػى ىػحا الجيػاز، كسػا أف ىشػاؾ بعػس 

الػحػػجات التجريبيػػة  كمشيػػا تػزيػػع التسػػاريغ فػػي، الجػانػػب لػػع تمػػق االىتسػػاـ السصمػػػب 
عمػػى عشاصػػخىا بذػػكل متػػػازى داخػػل الػحػػجات التجريبيػػة ، كبػػالخغع مػػغ لجػػػ  معطػػع 
السػػجربضغ إلػػى تخرػػيز بعػػس أجػػدا  كحػػجاتيع التجريبيػػة لمتسػػاريغ الخاصػػة السختبصػػة 
بػػاألدا  الفشػػي لمسيػػارة إال أنيػػع ال يحدػػشػف تػزيػػع التػػجريبات البجنيػػة كالسياريػػة بذػػكل 

األمخ الحى يسثل كجػد مذكمة تتصمب إيجاد الحمػػؿ حجات التجريبية ، متػازى داخل الػ 
 .العمسية السشاسبة ليا

كيدتعخض الباحث بعس الجراسات العخبيػة كاألجشبيػة التػى تذػضخ إلػى فاعميػة 
إستخجاـ أسمػب التجريب الستػازى فى تصػيخ القػجرات البجنيػة الخاصػة كمدػتػى األدا  

الفخديػة كالجساعيػة مثػل دراسػة كػل مػغ: كال  أحسػج فخغمػى السيارى لبلعبى الخياضات 
( 2012عسػخك دمحم سػعج ) ،(9) (2012) إسبلـ عبج الػاحج غخيػب ،( 34()2011)
 ،( 29) (2013محسػػػػػد فتحػػػػي ابػػػػخاليع ) ،(32( )2012)لبػػػػة دمحم عمػػػػي  ،(21)

 ,Maio Alveمػػايػ الفضػد كآخػػخكف   ،( 13()2014رحػاب عبػج السػػشعع الخشػضجى )

et.,al (2015()41 ) ،( 4()2017أحسج شكػر مخداف ) ، مشى إبخاليع عبج الحسضػج
فػى حػجكد عمػع  -كمغ خبلؿ ىحا السدح السخجعػى لمجراسػات العمسيػة  (31) (2019)

الحػػع عػػجـ كجػػػد دراسػػة عمسيػػة تشاكلػػت أسػػمػب التػػجريب الستػػػازى لتصػػػيخ  –الباحػػث 
 القجرة العزمية كمدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد لشاشةى الجسباز. 
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الستػػازى لتصػػيخ  كمغ ىشا أنبثقت فكخة البحث فى التعخؼ عمى تأثضخ التػجريب
القػػجرة العزػػمية عمػػى مدػػتػى األدا  الفشػػى عمػػى جيػػاز شاكلػػة القفػػد لشاشػػةى الجسبػػاز 

 ( سشة. 12تحت )
 جٌرسث: أ٘عجف

ييػػجؼ ىػػحا البحػػث إلػػى كضػػع بخنػػامج باسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى لشاشػػةى 
 ( سشة كمعخفة تأثضخه عمى كل مغ:12الجسباز تحت )

 ( سشة.12لحراعضغ لشاشةى الجسباز تحت )القجرة العزمية لمخجمضغ كا -1
مدتػى األدا  الفشى لسيارتي )الذقمبة األماميػة عمػى الضػجيغ كاليبػػط كاقفػا  عمػى  -2

الذػػقمبة الجانبيػػة مػػع ربػػع لفػػة كاليبػػػط كاقفػػا  عمػػى  –السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة 
( 12)السخاتب أعمى مغ الصاكلة( عمى جياز شاكلػة القفػد لشاشػةى الجسبػاز تحػت 

 سشة.
 : جٌرسث فؽٚض

تػجػػج فػػخكؽ دالػػة إحرػػائيا  بػػضغ متػسػػصات الكياسػػضغ القبمػػى كالبعػػجى لمسجسػعػػة  -1
 الػاحجة فى القجرة العزمية لمخجمضغ كالحراعضغ لرالح الكياس البعجى.

تػجػػج فػػخكؽ دالػػة إحرػػائيا  بػػضغ متػسػػصات الكياسػػضغ القبمػػى كالبعػػجى لمسجسػعػػة  -2
الفشى لسيارتي )الذقمبة األمامية عمػى الضػجيغ كاليبػػط الػاحجة فى مدتػى األدا  

الذػقمبة الجانبيػة مػع ربػع لفػة كاليبػػػط  –كاقفػا  عمػى السخاتػب أعمػى مػغ الصاكلػة 
كاقفا  عمػى السخاتػب أعمػى مػغ الصاكلػة( عمػى جيػاز شاكلػة القفػد لرػالح الكيػاس 

 البعجى.
حػػجة فػػى القػػجرة تػجػػج ندػػب تحدػػغ لمكيػػاس البعػػجي عػػغ القبمػػى لمسجسػعػػة الػا -3

 العزمية لمحراعضغ كالخجمضغ كمدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد.
 : جٌرسث ِصؽٍسحش

  جدلطٛجؾٜ: جٌطعؼ٠د أقٍٛخ
ىػػػ " ذلػػظ األسػػمػب التػػجريبي الػػحي يسكػػغ مػػغ خبللػػو تشسيػػة أكثػػخ مػػغ صػػفة 

ثػل : مخكبػة م صػفات بجنيػةبجنية كميارية داخل الػحجة التجريبيػة مػغ خػبلؿ اسػتخجاـ 
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، ميػػارات مخكبػػة مػػغ إقتػػخاب كإرتقػػا  كشضػػخاف ، بذػػكل  القػػػة، تحسػػل  القػػجرة العزػػمية
 –بػػػػػػػػجني أك ميػػػػػػػػاري ،  –ميػػػػػػػػاري  أك بػػػػػػػػجني ، –تػػػػػػػػجريبات متػازيػػػػػػػػة )بػػػػػػػػجني 

  (259:41)مياري(.
 : جٌعع١ٍس جٌمعؼز

 ( 103: 28ىي " القجرة عمى إخخاج أقرى قػة في أقرخ زمغ".)
 : جدلؽخع١س جٌعؼجقحش

( دراسػػة بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ 34()2011  أحسػػج فخغمػػى )أجػػخت كال
إستخجاـ األسمػب الستػازى لتصػيخ بعس القجرات البجنية الخاصة عمػى مدػتػى األدا  
الحخكػػػى لمجسمػػػة الحخكيػػػة )الييػػػاف جػػػػداف( بخياضػػػة الكاراتيػػػة ، كأسػػػتخجمت الباحثػػػة 

( سػشة 12( ناشػى  تحػت )35شتسمت عضشػة البحػث عمػى عػجد )أالسشيج التجخيبى ، ك 
، كمػػغ أىػػع الشتػػائج : يػػؤدى أسػػمػب التػػجريب الستػػػازى إلػػى تصػػػيخ القػػجرات البجنيػػة 
 الخاصة كمدتػى األدا  الحخكى لمجسمة الحخكية )اليياف جػداف( لشاشةى الكاراتية. 

عمػى أثػخ ( دراسة بيجؼ التعػخؼ 9()2012) كأجخى إسبلـ عبج الػاحج غخيب
إسػتخجاـ التػجريب الستػػازى لتصػػيخ بعػس القػجرات الحخكيػة عمػى مدػتػى أدا  الجسمػة 

كاتػػا( بخياضػػة الكاراتيػػة ، كإسػػتخجـ الباحػػث السػػشيج التجخيبػػى  –الحخكيػػة )كػػانكػ داى 
( العػػب كاراتيػػة ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج : التػػجريب الستػػػازى 20عمػػى عضشػػة بمػػغ عػػجدىا )

ات التقمضجية فػى تحدػضغ القػجرات الحخكيػة كمدػتػى أدا  الجسمػة أكثخ تأثضخا  مغ التجريب
 كاتا( بخياضة الكاراتية.     –الحخكية )كانكػ داى 

( دراسػة بيػجؼ التعػخؼ عمػى تػأثضخ 21( )2012كسا أجخى عسخك دمحم سعج )
إسػػػتخجاـ التػػػجريب الستػػػػازى لتصػػػػيخ القػػػجرات الحخكيػػػة  الخاصػػػة عمػػػى مدػػػتػى أدا  

انكػ داى )كاتا( لبلعبى رياضة الكاراتيػة ، كإسػتخجـ الباحػث السػشيج الجسمة الحخكية ك
( سػشة ، كمػغ 14( ناشػى  تحػت )20التجخيبى ، كإشتسمت عضشػة البحػث عمػى عػجد )

أىػػع الشتػػائج : يػػؤثخ التػػجريب الستػػػازى تػػأثضخا  إيجابيػػا  عمػػى القػػجرات الحخكيػػة  الخاصػػة 
 مدتػى أدا  الجسمة الحخكية كانكػ داى.    ك 
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( بجراسػػػة بيػػػجؼ التعػػػخؼ عمػػػى تػػػأثضخ 32( )2012)امػػػت لبػػػة دمحم عمػػػي كق
التػػػجريب الستػػػػازي لتصػػػػيخ القػػػجرات الحخكيػػػة الخاصػػػة عمػػػى مدػػػتػى اسػػػتخجاـ بعػػػس 
تػقضتات السجاخل اليجػمية ك فعاليػة الدػمػؾ اليجػػمي لػجى العبػي رياضػة الكاراتيػو، 

( العػب 40عمػى عػجد ) كأستخجمت الباحثة السشيج التجخيبى ، كأشتسمت عضشػة البحػث
اضيػػخ البخنػػامج التػػجريبي السقتػػخح كالسشفػػح عمػػي العبػػي كاراتيػػو ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج : 

السجسػعػػة األكلػػي تػػأثضخاب ايجابيػػاب معشػيػػاب أكثػػخ مػػغ البخنػػامج السصبػػق عمػػي السجسػعػػة 
الثانية عمي جسيع الستغضخات الخاصة )القػة السسضدة بالدخعة ، تحسل الدػخعة ، تحسػل 

 .  فعالية األدا  اليجػمي لؤلسالضب السياريةك  ة ، الخشاقة(القػ 
( بجراسػػة بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى 29()2013كسػػا قػػاـ محسػػػد فتحػػي ابػػخاليع )

"تأثضخ األسمػب الستػػازى لتصػػيخ القػجرات الحخكيػة الخاصػة عمػى مدػتػى أدا  الجسمػة 
تجخيبػػى عمػػى بخياضػػة الكاراتيػػو، كأسػػتخجـ الباحػػث السػػشيج ال” ليػػاف نضػػجاف”الحخكيػػة

أضيػػػخ بخنػػػامج التػػػجريب الستػػػػازي (العبػػػضغ ، كمػػػغ أىػػػع الشتػػػائج : 10عضشػػػة عػػػجدىا )
السصبػػق عمػػى السجسػعػػة التجخيبيػػة تػػأثضخا  إيجابيػػا  فػػي تصػػػيخ بعػػس القػػجرات البجنيػػة 

القػػػػة السسضػػػدة ” نضػػػجاف . كاتػػػا( كالستسثمػػػة فػػػي  –الخاصػػػة بالجسمػػػة الحخكيػػػة )ليػػػاف 
 .   الكاراتيولبلعبى  مدتػى أدا  الجسمة الحخكيةك ” تحسل القػة ––بالدخعة 

( دراسػػة بيػػجؼ التعػػخؼ 13()2014كأجػػخت رحػػاب عبػػج السػػشعع الخشػػضجى )
عمػػى أثػػخ اسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى عمػػى تصػػػيخ بعػػس القػػجرات الحخكيػػة  الخاصػػة 
كمدػػػػتػى األدا  السيػػػػارى لبلعبػػػػى الجسمػػػػة الحخكيػػػػة )الكاتػػػػا( بخياضػػػػة الكاراتيػػػػة ، 

( 15ت الباحثػػػة السػػػشيج التجخيبػػػى ، كأشػػػتسمت عضشػػػة البحػػػث عمػػػى عػػػجد )كأسػػػتخجم
(سػشة ، كمػغ أىػع الشتػائج : يػؤثخ اسػتخجاـ التػجريب الستػػازى تػأثضخا  14ناشى  تحت )

إيجابيػػػا  عمػػػى القػػػجرات الحخكيػػػة  الخاصػػػة كمدػػػتػى األدا  السيػػػارى لبلعبػػػى الجسمػػػة 
 الحخكية )الكاتا(.  
( دراسػػة 2015()41) Maio Alve, et.,alمػػايػ الفضػػد كآخػػخكف  كأجػػخى 

تػػاثضخات التػػجريبات الستػازيػػة لمسػسػػع القرػػضخ كمقارنػػة القػػجرات بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى 
، كأستخجـ البػاحثػف السػشيج الخشاقة( لشاشئ كخة القجـ  - الدخعة – )الػثب العسػدي
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ػازيػػة التػجريبات الست( ناشػػى  ، كمػغ أىػع الشتػػائج : 23التجخيبػى عمػى عضشػػة قػاميػا )
 مقارنة بالتجريب السعتاد.      لشاشئ كخة القجـأدت إلى تحدضغ القجرات البجنية 

( بجراسػػة بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ 4()2017كقػػاـ أحسػػج شػػكػر مػػخداف )
أسػػمػب التػػجريب الستػػػازى عمػػى السدػػتػى البػػجنى كالسيػػارى لشاشػػةى كػػخة القػػجـ بػػأقميع 

التجخيبػػى ، كأشػػتسمت عضشػػة البحػػث عمػػى كخدسػػتاف بػػالعخاؽ، كأسػػتخجـ الباحػػث السػػشيج 
(سػػشة ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج : التػػجريب الستػػػازى أسػػمػب 18( ناشػػى  تحػػت )24عػػجد )

 فعاؿ فى تحدضغ السدتػى البجنى كالسيارى لشاشةى كخة القجـ.   
( دراسػػة بيػػجؼ التعػػخؼ 31()2019بضشسػػا أجػػخت مشػػى إبػػخاليع عبػػج الحسضػػج )

الخاصػػة عمػػى مدػػتػى  ػيخ بعػػس القػػجرات الحخكيػػةعمػػى تػػأثضخ األسػػمػب الستػػػازى لتصػػ
أدا  البػػػمد الحػػخة لشاشػػةى التايكػنػػجك ف كأسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج التجخيبػػى عمػػى 

: فاعمية األسمػب الستػػازى فػى  ( ناشةى تايكػنجكف كمغ أىع الشتائج20عضشة عجدىا )
 لتايكػنجك.           تصػيخ القجرات الحخكية  الخاصة كمدتػى أدا  البػمد الحخة لشاشةى ا

 جٌرسث: ئخؽجءجش
 جٌرسث: ِٕٙح
أسػػػتخجـ الباحػػػث السػػػشيج التجخيبػػػي لسشاسػػػبتو لصبيعػػػة ىػػػحا البحػػػث ، متبعػػػا   

 الترسيع التجخيبي لمسجسػعة الػاحجة باستخجاـ الكياسات القبمية كالبعجية.
 مجتسع كعضشة البحث:

كالبػالغ عػجدىع ( سػشة، 12يتكػف مجتسع البحث مغ ناشةى الجسبػاز تحػت )
: أكاديسيػة الفػاركؽ لمجسبػاز، كنػادى  ( ناشةا  تابعضغ لمسؤسدات الخياضية التالية21)

كالسدػػػجمضغ باإلتحػػػاد السرػػػخى لمجسبػػػاز فػػػى السػسػػػع التػػػجريبى ، الخياضػػػى  السعػػػادى
، كتع إختيار عضشة البحث بالصخيقة العسجية مغ ناشةى الجسبػاز تحػت  2019/2020

%( ، كسػا تػع 52.38( ناشئ بشدبة مةػية قػجرىا )11عجدىع )، كقج بمغ  ( سشة12)
 ستصبلعية.لمجراسة اإل( سشة كعضشة 12( ناشةضغ جسباز تحت )10اختيار عجد )
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 :جٌرسث ع١ٕس أفؽجظ ضٛؾ٠ع ئعطعج١ٌس
 -حدػػاب إعتجاليػػة تػزيػػع أفػػخاد عضشػػة البحػػث فػػى معػػجالت الشسػػػ )الدػػغ تػػع 

 -جرة العزػػػمية )القػػػجرة العزػػػمية لمػػػخجمضغ العسػػػخ التػػػجريبى( كالقػػػ -الػػػػزف  -الصػػػػؿ 
عمػػى  ( سػػشة12القػػجرة العزػػمية لمػػحراعضغ( كمدػػتػى األدا  لشاشػػةى الجسبػػاز تحػػت )

 ذلظ.  افيػضح (2،)(1)ضغ ججكلال، ك  جياز شاكلة القفد
 (1ججكؿ )

 جالت الشسػ ػػػفى مػعاألساسية ث ػػخاد عضشة البحػػػأف إعتجالية تػزيع
 11ف =        العسخ التجريبى( –الػزف  –الصػؿ  -)الدغ                               

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً
اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٝ
االٔؾواف 

 اٌّع١بهٜ
 ا١ٌٍٛظ

ِعبًِ 

 االٌزٛاء

 7381 17357 73.0 11377 ٍٕخ آٌَ

 7306 1.8377 350. 1.5377 ٍُ اٌطٛي

 .738 377.. 3.1. 4377. وغُ اٌٛىْ

 .735 4307 .736 4357 ٍٕخ اٌعّو اٌزله٠جٟ

( أف جسيع قيع معامبلت اإللتػا  إنحرخت ما بضغ 1يتزح مغ ججكؿ )
العسخ التجريبى( مسا يذضخ إلى  -الػزف  -الصػؿ  -( فى معجالت الشسػ )الدغ .)±

 .األساسية فى الستغضخات قضج البحثتجانذ أفخاد عضشة البحث 
 
 (2جػجكؿ )
 في القجرة العزمية األساسية إعتجالية تػزيع أفخاد عضشة البحث 

                11ف =        قضج البحث   كمدتػى األدا  عمى جياز شاكلة القفد            

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً
اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٝ
اإلٔؾواف 

 اٌّع١بهٜ
 ا١ٌٍٛظ

ِعبًِ 

 اإلٌزٛاء

 02.0 52.1 .731 1300 ِزو اٌّؾٛه األفمٝاٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ 

 02.0 00200 311. 1364. ٍُ اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه اٌوأٍٝ

 ..02 0200 7345 .30. ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 0.82 8.25 7351 83.7 كهعخ َِزٜٛ األكاء عٍٝ طبٌٚخ اٌمفي

( أف جسيع قيع معامبلت اإللتػا  إنحرخت ما بضغ 0يتزح مغ ججكؿ )
مسا يذضخ  شاكلة القفد الفشى عمى جيازكمدتػى األدا  ، القجرة العزمية ( فى .)±
 .األساسية فى الستغضخات قضج البحثأفخاد عضشة البحث  إعتجالية تػزيعإلى 
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 : جٌر١حٔحش مجع أظٚجش
  (2) ٍِسك : جٌرسث ل١ع جٌعع١ٍس جٌمعؼز ئضطرحؼجش : أٚالا 

السخاجػػػع العمسيػػػة الستخررػػػة فػػػى العجيػػػج مػػػغ شبلع عمػػػي بػػػاإلالباحػػػث قػػػاـ  
ترػسيع ( حضػث تػع 27(،)26،)(25(،)24(،)22(،)18(،)10(،)3كالكياس ) الجسباز
تػػػجريب  أسػػػاتحة( مػػػغ 5كتػػػع عخضػػػيا عمػػػي عػػػجد )الخبػػػخا  ، سػػػتصبلع رأي إلإسػػتسارة 
( إلستصبلع رأييع فػي أىػع اإلختبػارات التػي 1ممحق )بكميات التخبية الخياضية  الجسباز

 .( سشة12الجسباز تحت ) لشاشةىلحراعضغ كامخجمضغ لتكيذ القجرة العزمية 
 لشاشػةىلػحراعضغ كامػخجمضغ لكفيسا يمى اإلختبارات التي تكػيذ القػجرة العزػمية  
 :الجسباز كفقا  آلرا  خبخا  الجسباز 

 إختبار الػثب العخيس مغ الثبات. -1
 إختبار الػثب العسػدى مغ الثبات. -2
 ( كجع.1.5إختبار دفع كخة شبية ) -3

 : تقضيع مدتػى األدا  عمى جياز شاكلة القفد: ثانيا  
لئلجباريات السقخرة عمى جيػاز شاكلػة القفػد  تقضيع مدتػى األدا ب قاـ الباحث 

بػػط كاقفػا  ( سػشة كىػى )الذػقمبة األماميػة عمػى الضػجيغ كالي12لشاشةى الجسباز تحت )
الذػقمبة الجانبيػة مػع ربػع لفػة كاليبػػط كاقفػا  عمػى  –عمى السخاتب أعمى مػغ الصاكلػة 

كذلػػظ بإعصػػا  ناشػػى   ، (3)ممحػػق  حكػػاـ( 3السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة( بػاسػػصة )
، عمػػػػى أف يؤخػػػػح ( درجػػػػات لكػػػػل ميػػػػارة 5أى ) ( درجػػػػات10الجسبػػػػاز درجػػػػة مػػػػغ )

 متػسصيسا. 
 كاألدكات السدتخجمة في البحث:األجيدة  ثالثا  :

 عٙبى اٌوٍزب١ِو ٌم١بً اٌطٛي اٌىٍٝ ٌٍغَُ.                   -
 مضداف شبي معايخ لكياس الػزف.                              -

 .  صبٌخ عّجبى ِغٙيح ثبألكٚاد -
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 :جٌرسث ل١ع ٌإلضطرحؼجش (جٌثرحش – )جٌصعق جٌع١ٍّس جدلعحِالش
 جٌصعق: ِعحًِ أٚالا:

لحدػػاب صػػجؽ اإلختبػػارات البجنيػػة قضػػج البحػػث ، أسػػتخجـ صػػجؽ التسػػايد تػػع 
( ناشػةضغ 10)مياريػا  مسضػدة غضػخ مجسػػعتضغ إحػجاىسا مجسػعػة  كذلظ بتصبيقيػا عمػى

، كاألخػػخى  ( سػػشة مػػغ مجتسػػع البحػػث كمػػغ خػػارج العضشػػة األساسػػية12جسبػػاز تحػػت )
( سشة تػع إختيػارىع عسػجيا  مػغ 12( ناشةضغ جسباز تحت )10)مياريا  مجسػعة مسضدة 

، كتػع حدػاب داللػة الفػخكؽ بػضغ نتػائج السجسػػعتضغ السسضػدة  الخياضػى السعػادىنادى 
 30/7/2019كذلػظ فػى الفتػخة مػغ  ، كغضخ السسضدة فى االختبارات البجنية قضػج البحػث

 ( يػضح ذلظ.3) كججكؿ،  4/8/2019 كحتى 
                                   

 (.) جػجكؿ
 داللة الفخكؽ بضغ السجسػعتضغ السسضدة كغضخ السسضدة 

 فى اإلختبارات البجنية قضج البحث

 اإلفزجبهاد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّغّٛعخ ا١ٌّّيح

  = ْ17  
اٌّغّٛعخ غ١و 

 ا١ٌّّيح 

 = ْ17 

 

ل١ّخ 

 "د"
 ع َ ع َ

اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه 

 األفمٝ
 *4384 7378 1317 .737 .130 ِزو

اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه 

 اٌوأٍٝ
ٍُ .13.7 .300 08377 .371 03.6* 

 *308. 7300 .30. 73.1 307. ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 0.05* داؿ عشج مدتػي            2.101=  0.05قيسة " ت " الججكلية عشج مدتػي         
بضغ  .737( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  عشج مدتػي .يتزح مغ ججكؿ )

، كلرالح قضج البحثالسجسػعتضغ السسضدة كغضخ السسضدة في االختبارات البجنية 
 .لسا كضعت مغ أجمو السجسػعة السسضدة مسا يذضخ إلي صجؽ االختبارات البجنية

:  جٌثرحش: ِعحًِ ثح١ٔحا
،  اإلختبار كإعادتو لحداب معامل الثباتأستخجـ الباحث شخيقة تصبضق 

كذلظ عغ شخيق تصبضق االختبارات البجنية عمى أفخاد العضشة االستصبلعية ثع إعادة 
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، كتع  مغ التصبضق األكؿ ( يػما  .1)التصبضق عمى نفذ العضشة بفاصل زمشى قجره 
فى الفتخة كذلظ ،  حداب معامل االرتباط البديط بضغ نتائج التصبيقضغ األكؿ كالثانى

 ( يػضح ذلظ.4كججكؿ ) ،13/8/2019 كحتى 30/7/2019مغ 
 
 (4جػجكؿ )

             17ف =           تبارات البجنية قضج البحثمعامل الثبات لبلخ                             

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ  اٌزطج١ك اٌضبٟٔ اٌزطج١ك األٚي

 ع َ ع َ "ه"

ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه  اٌملهح اٌعض١ٍخ

 األفمٝ
 *73874 7370 13.7 .737 .130 ِزو

اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه 

 اٌوأٍٝ
ٍُ .13.7 .300 .0367 .371 73001* 

 *.7305 73.5 387. 73.1 307. ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 .737* داؿ عشج مدتػي              736.0=  .737قيسة " ر " الججكلية عشج مدتػي         
بضغ  .737( كجػد إرتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػي 4يتزح مغ ججكؿ )

نتائج التصبيقضغ األكؿ كالثانى لئلختبارات البجنية قضج البحث مسا يذضخ إلى ثبات ىحه 
 االختبارات عشج إجخا  الكياس.

  جدلطٛجؾٜ: جٌطعؼ٠د ذحقططعجَ جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح
 : جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح ِٓ جذلعف

 ( سشة.12تصػيخ القجرة العزمية لمخجمضغ كالحراعضغ لجى ناشةى الجسباز تحت ) -1
تحدػػضغ مدػػتػى األدا  الفشػػى لسيػػارتي )الذػػقمبة األماميػػة عمػػى الضػػجيغ كاليبػػػط  -2

الذػػقمبة الجانبيػػة مػػع ربػػع لفػػة كاليبػػػط  –كاقفػػا  عمػػى السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة 
لسخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة( عمػػى جيػػاز شاكلػػة القفػػد لػػجى ناشػػةى كاقفػػا  عمػػى ا

 ( سشة.12الجسباز تحت )
 : جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح ٚظع أقف

 اإلىتساـ بأدا  تجريبات اإلشالة كالسخكنة فى بجاية الػحجة التجريبية.  -
مخاعػػػاة تحقضػػػق التػػػػازى بػػػضغ التػػػجريبات البجنيػػػة كالسياريػػػة فػػػى الػحػػػجة التجريبيػػػة  -

 ة.الضػمي
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ضػػخكرة التشػػػع فػػى أدا  التػػجريبات داخػػل الػحػػجة التجريبيػػة حتػػى ال يذػػعخ الشاشػػى   -
 بالسمل.

الػػػخجمضغ( لتحقضػػػق أقرػػػى  -الجػػػحع  -مخاعػػػاة مبػػػجأ تكامػػػل التػػػجريبات )الػػػحراعضغ  -
 إستفادة مسكشة.

 إستخجـ الباحث شخيقة التجريب الفتخى بذقضيا مشخفس كمختفع الذجة. -
 حساؿ التجريبية كالتقجـ السشاسب بيا. التجرج فى زيادة األ -

 : جدلمرتذ ٌٍربٔحِح جٌطعؼ٠د محً ِىٛٔحش
  : جحلًّ شعز -1

أحسػػج ك  حسػػج عبػػج الفتػػاحأ( ، كأبػػػ العػػبل 2002يذػػضخ مفتػػى إبػػخاليع حسػػاد ) 
( إلى عػجـ اسػتخجاـ الحسػل األقرػى الػحى تتػخاكح شػجتو مػغ 2003الجيغ سضج ) نرخ
% مػػغ أقرػػى مػػا يدػػتصيع 90-60اآلمػػغ ىػػػ مػػغ % كأف الحػػج األقرػػى 90-100

-146: 30الفخد احتسالو أثشا  تػجريبات القػػة العزػمية لمشاشػةضغ كالبػخاعع الرػغضخة.)
( لػػػحلظ راعػػػى الباحػػػث أال تديػػػج الذػػػجة فػػػى البخنػػػامج التػػػجريبي عػػػغ 122: 2(،)148
 % مغ أقرى ما يدتصيع الفخد تحسمو.90
 جحلًّ: زدُ -2

راعػػػى الباحػػػث أف  الستخررػػػةسخاجػػػع العمسيػػػة بعػػػج االشػػػبلع عمػػػى بعػػػس ال 
تتشاسب عجد مخات التكخار مع الذجة السدتخجمة فى التسػخيغ بسػا ال يػؤدى إلػى حػجكث 

 20-3ضاىخة الحسل الدائػج حضػث تخاكحػت عػجد مػخات تكػخار التسػخيغ فػى البخنػامج مػغ 
بيػة ( مجسػعػات ، كعػجد التػجريبات فػى الػحػجة التجري4 -3)تكخار ، كالسجسػعات مػغ 

 (  151:17(،)137:30( تجريبات ميارية.)3)عجد( تجريبات بجنية ، ك 3)
 : جٌر١ٕ١س جٌؽجزس فرتجش -3

راعى الباحػث أف تكػػف فتػخات الخاحػة البضشيػة كافيػة لعػػدة الجدػع إلػى حالتػو  
 الصبيعية بسا ال يؤدى إلى حجكث الحسل الدائج.

 : التجريب الستػازى الفتخة الدمشية لتشفضح 
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عمػػى البيػػظ Fleck & Kramer (2004 ،)يتفػػق كػػل مػػغ : فميػػظ ككخيسػػخ 
عمػػى أف القػػػة العزػػمية كالقػػجرة العزػػمية ال تتصػػػر سػػخيعا  ، كأف ( 2008كآخػػخكف )

( أسػػابيع فتػػخة كافيػػة 8، كفتػػخة ) التػػجريب لعػػجة أسػػابيع يسكػػغ أف يدػػاىع فػػى تصػيخىػػا
، كسػػا  كاإلسػػتجالؿ عميػػو لمػصػػػؿ إلػػى قػػجرا  معقػػػؿ مػػغ القػػػة العزػػمية يسكػػغ قياسػػو

( 120: 60أشػػػػػاركا إلػػػػػى أف زمػػػػػغ الػحػػػػػجة التجريبيػػػػػة الضػميػػػػػة يتػػػػػخاكح مػػػػػا بػػػػػضغ )
 (  215:19(،)129:37)دقيقة.

لحا حجد الباحث فتخة تصبضق البخنامج التػجريبى باسػتخجاـ التػجريب الستػػازى بػػ  
( 100) ( مػػخات أسػػبػعيا  ، كزمػػغ الػحػػجة التجريبيػػة الضػميػػة3( أسػػابيع بػاقػػع )10)

مػزعػة  ( دقيقػة80كالجػد  الخئيدػى ) ، ( دقيقػة15دقيقة مقدسة إلى جػد  اإلحسػا  )
 ( دقائق.5الختاـ )ك ،  ( ؽ لمتجريبات الفشية40( ؽ لمتجريبات البجنية ، كمجة )40)

كسا قاـ الباحث بعخض محتػى البخنامج التجريبى باسػتخجاـ التػجريب الستػػازى 
( ، كقػج أشػاركا 1الستخررضغ في تػجريب الجسبػاز ممحػق )عمى مجسػعة مغ الخبخا  

 إلى صبلحية البخنامج لمتصبضق عمى أفخاد عضشة البحث األساسية.
 : جٌمر١ٍس جٌم١حقحش

تع إجخا  الكياسات القبميػة ألفػخاد عضشػة البحػث األساسػية فػى القػجرة العزػمية 
، كذلظ فى الفتػخة مػغ لمخجمضغ كالحراعضغ كمدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد

 .18/8/2019إلى  16/8/2019
  : جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح ضؽر١ك

قػػاـ الباحػػث بتصبضػػق محتػػػى البخنػػامج التػػجريبى باسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى 
( أسابيع بػاقع ثػبلث كحػجات 10( عمى أفخاد عضشة البحث األساسية ، لسجة )4 )ممحق

 .28/10/2019كحتى  20/8/2019تجريبية فى األسبػع ، كذلظ فى الفتخة مغ 
 الكياسات البعجية :

لقػجرة العزػمية فػى اتع إجخا  الكياسات البعجية ألفػخاد عضشػة البحػث األساسػية 
لمخجمضغ كالحراعضغ كمدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد، كذلظ فى الفتػخة مػغ 

 ، بشفذ تختضب كشخكط الكياسات القبمية. 1/11/2019كحتى  30/10/2019
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  جٌرسث: ل١ع جإلزصحت١س جألقح١ٌد
 أستخجـ الباحث األسالضب اإلحرائية التالية : 

 Mean                            .الستػسط الحدابى -

 Standard Deviation    اإلنحخاؼ السعيارى. -

 Mediain                         الػسيط. -

 Skewness                         معامل اإللتػا . -

 Correlation Cofficients       معامل اإلرتباط البديط. -

 T.Test                             إختبار "ت". -

 Progress Ratios           ندب التحدغ. -

 جٌٕطحتح: ِٕٚحلشس عؽض
تػجج فخكؽ دالة أكال  : عخض كمشاقذة نتائج الفخض األكؿ كالحى يشز عمى : "

متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعجى لمسجسػعة الػاحجة فى القجرة  إحرائيا  بضغ
 ."العزمية لمخجمضغ كالحراعضغ لرالح الكياس البعجى

 (.) ججكؿ
 الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجةبضغ  الفخكؽ  داللة

 11ف=      قضج البحث  لمخجمضغ كالحراعضغالقجرة العزمية فى                             

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٝ
 ل١ّخ "د"

 ع َ ع َ

 *340. 7311 13.7 .731 1300 ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه األفمٝ

 *0381 .35. 0377. 311. 1364. ٍُ اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه اٌوأٍٝ

 *2.59 ..73 .430 7345 .30. ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 0.05* داؿ عشج مدتػى                  2.226 = 0.05عشج مدتػى  الججكلية" ت" قيسة
بضغ  0.05 عشج مدتػى  إحرائيا  ( كجػد فخكؽ دالة 5) مغ ججكؿ يتزح

لمخجمضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجة فى القجرة العزمية 
 .الكياس البعجىلرالح كالحراعضغ 
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 (1) الذكل 

 الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجةبضغ  الفخكؽ  داللة          
 قضج البحث لمخجمضغ كالحراعضغالقجرة العزمية فى 

لشاشةى لمخجمضغ كالحراعضغ كيخجع الباحث التحدغ فى القجرة العزمية 
( سشة )أفخاد عضشة البحث األساسية( إلى فاعمية محتػى البخنامج 10الجسباز تحت )

التجريبى بإستخجاـ التجريب الستػازى السبشى عمى السبجأ التجريبى القائل بزخكرة 
التكامل بضغ تصػيخ الرفات البجنية كالسيارات الحخكية أى تصػيخ القجرة العزمية 

مجتسعة ، كالسشاسب  عمى جياز شاكلة القفدالفشى ى األدا  مدتػ ك لمخجمضغ كالحراعضغ 
فى أحسالو كتجريباتو لقجرات ناشةى الجسباز ، باإلضافة إلى إبتعاد الباحث فى تصبيقو 
ألسمػب التجريب الستػازى عغ التجريب الثابت ، كاالعتساد عمى التجريب الستشػع حتى 

ة التجريب الفتخى السشخفس يبعج السمل عغ الشاشةضغ إلى جانب استخجاـ شخيق
كالسختفع الذجة ، كالتػازى ما بضغ التجريبات البجنية كالسيارية شػاؿ البخنامج التجريبى 

لمخجمضغ ؽ ميارى( ، األمخ الحى أدى إلى تصػيخ القجرة العزمية  47 –ؽ بجنى 47)
 كتتفق ىحه الشتيجة مع ما أشار إليو،  ( سشة10لشاشةى الجسباز تحت )كالحراعضغ 
Hill  Kerry (0778( )47 )( ، كضخى ىضل077.( )40) Malenaمالضشا  كل مغ :

إلى ضخكرة االىتساـ بالتشسية الذاممة لسختمف القجرات البجنية كالحخكية ، حضث أف 
 بخامج التجريب الذاممة الستدنة تداعج عمى تصػيخ مختمف القجرات البجنية كالحخكية. 

كال  أحسػػػج فخغمػػػػى راسػػػػة كػػػل مػػػػغ: كسػػػا تتفػػػق ىػػػػحه الشتيجػػػة مػػػػع نتػػػائج د
( 2012عسػخك دمحم سػعج ) ،(9()2012) إسػبلـ عبػج الػاحػج غخيػب ،( 34()2011)
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رحػاب  ،( 29()2013محسػد فتحي ابػخاليع ) ،(32( )2012)لبة دمحم عمي  ،(21)
 Maio Alve, et.,alمػػايػ الفضػػد كآخػخكف   ،( 13()2014عبػج السػػشعع الخشػضجى )

مشػػػػى إبػػػػخاليع عبػػػػج الحسضػػػػج ، ( 4()2017مػػػػخداف )أحسػػػػج شػػػػكػر ، ( 41()2015)
عمػػػػػى أىسيػػػػػة التػػػػػجريب الستػػػػػػازى لتصػػػػػػيخ القػػػػػػة كالقػػػػػجرة العزػػػػػمية  (31()2019)

 لمخياضضضغ.
(، كساؿ عبج الحسضج ىدمحم 0770().6) Factorsكيزيف كل مغ : فاكتػرز 

( أف التجريب الذامل لسختمف الجػانب بإستخجاـ أحساؿ .0()0717صبحي حدانضغ )
 ثخة ، كشاممة يؤدى إلى تحدغ كاضح فى مختمف جػانب المياقة البجنية كالحخكية.   مؤ 

 كبحلظ يتحقق صحة فخض البحث األكؿ
تػجج فخكؽ دالة ثانيا  : عخض كمشاقذة نتائج الفخض الثانى كالحى يشز عمى :" 

إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعجى لمسجسػعة الػاحجة فى 
األدا  الفشى لسيارتي )الذقمبة األمامية عمى الضجيغ كاليبػط كاقفا  مدتػى 

الذقمبة الجانبية مع ربع لفة كاليبػط كاقفا   –عمى السخاتب أعمى مغ الصاكلة 
عمى السخاتب أعمى مغ الصاكلة( عمى جياز شاكلة القفد لرالح الكياس 

                                   ."البعجى
        

 (6) ججكؿ
 داللة الفخكؽ بضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجة

األساسية فى مدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد                                          
 11ف= 

واٌّزغ١  
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ  اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٝ

 ع َ ع َ "د"

عٙتتتبى طبٌٚتتتخ َِتتتزٜٛ األكاء عٍتتتٝ 

 اٌمفي
 *0340 ..73 5318 7351 83.7 كهعخ

 0.05* داؿ عشج مدتػى                    2.226 = 0.05عشج مدتػى  الججكلية" ت" قيسة
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بضغ  0.05 عشج مدتػى  إحرائيا  ( كجػد فخكؽ دالة 6) مغ ججكؿ يتزح
عمى الفشى مدتػى األدا  الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجة فى 

   .لرالح الكياس البعجى جياز شاكلة القفد

 
 (2) الذكل

 داللة الفخكؽ بضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد السجسػعة الػاحجة         
 األساسية فى مدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد

لسيػارتي )الذػقمبة األماميػة الفشػى كيخجع الباحث التحدغ فػى مدػتػى األدا  
الذقمبة الجانبية مػع ربػع  –عمى الضجيغ كاليبػط كاقفا  عمى السخاتب أعمى مغ الصاكلة 

لفػػة كاليبػػػط كاقفػػا  عمػػى السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة( عمػػى جيػػاز شاكلػػة القفػػد ألفػػخاد 
لتصػػػػػيخ القػػػػجرة  إسػػػػتخجاـ التػػػػجريب الستػػػػػازى عضشػػػػة البحػػػػث األساسػػػػية إلػػػػى فاعميػػػػة 

جيػػاز لمسجسػعػػات العزػػمية العاممػػة فػػى األدا  الحخكػػى فػػى اإلجباريػػات السقػػخرة عمػػى 
)عزػػػبلت الػػػخجمضغ كالػػػحراعضغ كالرػػػجر كالػػػبصغ كالطيخ(فمسػػػا أدى إلػػػى  شاكلػػػة القفػػػد

كتتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػع مػػا  ، عمػػى جيػػاز شاكلػػة القفػػدالفشػػى مدػػتػى األدا  تصػػػيخ 
عمػى  Graceli (0711)جخاسضمى  ، (2010دمحم إبخاليع شحاتة )كل مغ : أشار إليو 

 كبضػخ حػج إلػى تػختبط أف يجػب األساسػية البجنيػة لمرػفات البػجنى اإلعػجاد عسميػةأف 
 إلػى الشطػخ يجػب التػجريب ففػى أثشػا  ذلػظ كعمػى ،الجسبػاز لخياضة الحخكية بالسيارات

 لعسمػة أنيػا كجيػاف عمػى الحخكيػة السيػارات تشسيػة ككػحلظ ، البجنيػة الرػفات تشسيػة
 بػضغ الػثضػق االرتبػاط مخاعػاة اعتبػاره فػى يزػع أف جسبػاز مػجرب كػل كعمػى ، كاحػجة

كسػا أف عسميػة  السيارى ، األدا  عمى التجريب عسميات كبضغ ،األساسية تشسية الرفات

8

8.5

9

9.5

المٌاس 
 المبلى

المٌاس 
 البعدى

مستوى األداء على 
 جهاز طاولة المفز



 

- 114 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 ىاالسػخاد تشفضػح سيػارةاإلعجاد البجنى الخاص تتصمب أدا  تسخيشػات ليػا إترػاؿ كثضػق بال
فػػػػػػى الجسمػػػػػػة الحخكيػػػػػػة بيػػػػػػجؼ تشسيػػػػػػة السجسػعػػػػػػات العزػػػػػػمية السذػػػػػػتخكة فػػػػػػى 

 ( 25: 38)،(391:25)دا .ألا
( 2012عسػخك دمحم سػعج )كسا تتفق ىحه الشتيجة مع نتػائج دراسػة كػل مػغ : 

رحػاب  ،( 29()2013محسػد فتحي ابػخاليع ) ،(32( )2012)لبة دمحم عمي  ،(21)
مشػػػى ، ( 4()2017شػػػكػر مػػػخداف ) أحسػػػج، ( 13()2014عبػػػج السػػػشعع الخشػػػضجى )

التػجريب الستػػازى فػى تصػػيخ مدػتػى فاعمية عمى  (31()2019إبخاليع عبج الحسضج )
 لمخياضضضغ. األدا  الفشى

 ( أحسػج22) (1995) البرػضخ عبػج يعقػػب كعػادؿ فػػزى  كل مغ : كيزيف
 الفشػػى( أف اإلعػجاد البػػجني يػػختبط إرتباشػػا  كثيقػػا  باإلعػػجاد 3)(2010) يػسػػف اليػادى

كسا يػجج بضشيسا عبلقة شخدية مػجبة فكمسا تحدػغ السدػتػى البػجني لشاشػةى الجسبػاز 
 الجسباز.أجيدة  مختمفعمى حخكات مكمسا زادت قجرتيع عمى األدا  الفشى الفعاؿ ل

 كبحلظ يتحقق صحة فخض البحث الثانى
تحدػغ تػجػج ندػب "ثالثا  : عخض كمشاقذة نتائج الفخض الثالث كالحى يػشز عمػى :" 

لمكيػػاس البعػػجي عػػغ القبمػػى لمسجسػعػػة الػاحػػجة فػػى القػػجرة العزػػمية لمػػحراعضغ 
 ."كالخجمضغ كمدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد

 (0) ججكؿ
 القجرة العزميةفى  الكياس البعجي عغ القبمى لمسجسػعة الػاحجة ندب تحدغ 

 ى األدا  عمى جياز شاكلة القفدمدتػ ك  لمخجمضغ كالحراعضغ                              

 اٌّزغ١واد
 11اٌّغّٛعخ اٌٛاؽلح             ْ = 

 َٔت رؾَٓ ثعلٜ لجٍٝ

 %18311 13.7 1300 اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه األفمٝ

 %16354 0377. 1364. اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ عٍٝ اٌّؾٛه اٌوأٍٝ

 %..1.3 .430 .30. اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 %8377 5318 83.7 َِزٜٛ األكاء عٍٝ عٙبى طبٌٚخ اٌمفي

كجػػػد ندػػب تحدػػغ فػػى الكيػػاس البعػػجي عػػغ القبمػػى ( 0) مػػغ جػػجكؿ يتزػػح
مدػػتػى األدا  ك لمػػخجمضغ كالػػحراعضغ ألفػػخاد عضشػػة البحػػث األساسػػية فػػي القػػجرة العزػػمية 

 %(.18311 -% 8377بشدبة مةػية تخاكح قجرىا ما بضغ ) عمى جياز شاكلة القفد
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كيعدى الباحث ىحه الشتيجة إلى فاعمية إستخجاـ التجريب الستػازى ، كالتى تػع 
إستخجامو مع أفخاد عضشة البحث األساسػية مسػا أثػخ ذلػظ إيجابيػا  عمػى القػجرة العزػمية 

األدا  عمػى جيػاز  مدػتػى فاألمخ الػحى إنعكػذ بذػكل إيجػابى عمػى لمخجمضغ كالحراعضغ
( سػشة كتتفػق ىػحه الشتيجػة مػع مػا أشػار 10لجى ناشػةى الجسبػاز تحػت ) شاكلة القفد

( أنػو 0775( ، عمػى البيػظ كآخػخكف )0775) Alexander إليػو كػل مػغ : ألكدػشجر
يجب اإلىتساـ بتشسية كتصػيخ السجسػعات العزمية العاممة فػى أدا  السيػارات الحخكيػة 

  السيػارة بذػكل فعػاؿ كبأقػل مجيػدفكذلػظ خػبلؿ فتػخة اإلعػجاد السختمفةفحتى يسكغ أدا
 (  016:07(،)..:75.الخاص لمخياضضضغ.)

 كبحلظ يتحقق صحة فخض البحث الثالث
 قططالصحش:إلج

فػػى ضػػػ  نتػػائج البحػػث كأىجافػػو كفخكضػػو كفػػى حػػجكد عضشػػة البحػػث ، تسكػػغ  
 الباحث مغ التػصل إلى اإلستخبلصات التالية: 

 .737داؿ إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى  ا  إيجابيػػ ا  تػػأثضخ يػػؤثخ إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى  -1
 .( سشة10لجناشةى الجسباز تحت ) لمخجمضغ كالحراعضغالقجرة العزمية  عمي

 لمػػخجمضغ كالػػحراعضغإسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى أحػػجث تحدػػشا  فػػى القػػجرة العزػػمية  -0
 %(.18311 -% ..1.3بشدبة تتخاكح ما بضغ )

 .737داؿ إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى  ا  إيجابيػػ ا  تػػأثضخ يػػؤثخ إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى  -.
( 10لشاشػةى الجسبػاز تحػت ) عمػى جيػاز شاكلػة القفػدالفشػى مدػتػى األدا   عمي
   سشة.

عمػػى جيػػاز  الفشػػىمدػػتػى األدا  إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى أحػػجث تحدػػشا  فػػى  -4
 %(.8377( سشة بشدبة قجرىا )10لشاشةى الجسباز تحت ) شاكلة القفد

 جٌطٛص١حش:
 فى ضػ  ما أسفخت عشو نتائج البحث يػصى الباحث بسا يمى: 
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لتصػػيخ القػجرة العزػمية لمػخجمضغ كالػحراعضغ لسػا لػو مػغ التجريب الستػازى إستخجاـ  -1
تػػأثضخ فعػػاؿ فػػى تحدػػضغ مدػػتػى األدا  الفشػػى عمػػى جيػػاز شاكلػػة القفػػد لشاشػػةى 

 سشة.( 12الجسباز تحت )
ضػػػخكرة إسػػػتخجاـ أسػػػمػب التػػػجريب الستػػػػازى لتصػػػػيخ القػػػجرات البجنيػػػة الخاصػػػة  -2

 ( سشة.12بسدتػى األدا  الفشى عمى جياز شاكلة القفد لشاشةى الجسباز تحت )
إحتػا  البخامج التجريبية في جسيع فتخات االعجاد عمػى الجخعػات التجريبيػة البجنيػة  -3

 ( سشة.12ى الجسباز تحت )كالفشية باألسمػب الستػازي لشاشة
إدراج أسػػمػب التػػجريب الستػػػازى كأحػػج أسػػالضب التػػجريب السدػػتحجثة فػػى تػػجريب  -4 

 ناشةى الجسباز ضسغ الجكرات التثكيفية لسجربى الجسباز باإلتحاد السرخى. 
إجػخا  دراسػػات مذػػابية عمػػى مخاحػػل سػشية كعضشػػات أخػػخى مختمفػػة كعمػػى ميػػارات  -5

 أخخى في أجيدة الجسباز.
 جدلؽجخع

 جٌعؽذ١س: جدلؽجخع : أٚال
،  التػجريب الخياضػي األسػذ الفدػضػلػجية(: 2003أبػ العػبل أحسػج عبػج الفتػاح ) -1

 ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة.2ط 
فدػػضػلػجيا المياقػػة (: 2003أبػػػ العػػبل أحسػػج عبػػج الفتػػاح ، أحسػػج نرػػخ الػػجيغ ) -2

 ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة.2، ط  البجنية
أسػػالضب متصػػػرة فػػى تػػجريب الجسبػػاز باسػػتخجاـ (: 2010أحسػػج اليػػادى يػسػػف ) -3

 ، دار الفكخ العخبى ، القاىخة. العسل العزمى األساسى
(:" تػػأثضخ أسػػمػب التػػجريب الستػػػازى عمػػى السدػػتػى 2017أحسػػج شػػكػر مػػخداف ) -4

البػػػجنى كالسيػػػارى لشاشػػػةى كػػػخة القػػػجـ بػػػأقميع كخدسػػػتاف بػػػالعخاؽ"، 
خ ف كميػػػػة التخبيػػػػة الخياضػػػػية لمبشػػػػات ف جامعػػػػة رسػػػػالة ماجدػػػػتض

 اإلسكشجرية.
مؤشػػخات التػجيػػو لمبػػخامج التعميسيػػة كالتجريبيػػة (: 2008أحسػػج محسػػػد إبػػخاليع ) -5

 ، مشذأة دار الدبلسل ، الكػيت .لخياضة الكاراتيو
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االتجاىػات كالسحػجدات الحجيثػة ألسػالضب التقشػضغ (: 2011أحسج محسػد إبػخاليع ) -6
، مشذػأة السعػارؼ ،  لمبخامج التجريبيػة بخياضػة الكاراتيػو كالتخصيط

 االسكشجرية.
ف مخكػػد الكتػػاب  مبػػادئ فدػػضػلػجيا الخياضػػة(: 2014أحسػػج نرػػخ الػػجيغ سػػضج ) -7

 لمشذخ ف القاىخة.
الجسبػػاز الفشػػي مفػػاليع (: 1999أديػػل سػػعج شػػشػدة ، سػػامية فخغمػػي مشرػػػر ) -8

 ، ممتقى الفكخ، اإلسكشجرية. كتصبيقات
(:" أثػػػخ إسػػػتخجاـ التػػػجريب السخكػػػب الستػػػػازى 2012إسػػػبلـ عبػػػج الػاحػػػج غخيػػػب) -9

لتصػيخ بعس القجرات الحخكية  عمى مدتػى أدا  الجسمة الحخكيػة 
كاتػػا( بخياضػػة الكاراتيػػة "، رسػػالة دكتػػػراه ف كميػػة  –)كػػانكػ داى 

 التخبية الخياضيةف جامعة بشيا.
ريػػات السقػػخرة عمػػى جسيػػع السخاحػػل اإلجبا(: 2019االتحػػاد السرػػخى لمجسبػػاز ) -10

ف 2019/2020رجػػاؿ لمسػسػػع الخياضػػى الدػػشية لمجسبػػاز الفشػػى 
 المجشة الفشيةفالقاىخة.

أسػذ تشسيػة القػػة العزػمية فػي مجػاؿ (: 2014بدصػيدي أحسػج بدصػيدػي ) -11
 ، مخكد الكتاب الحجيث ، القاىخة.الفعاليات كاأللعاب الخياضية 

، الفػػتح  اإلعػػجاد البػػجني لبلعبػػي كػػخة القػػجـ(: 2016حدػػغ الدػػضج أبػػػ عبػػجه ) -12
 لمصباعة كالشذخ، االسكشجرية.

( :" أثخ استخجاـ التػجريب السخكػب الستػػازى 2014رحاب عبج السشعع الخشضجى ) -13
عمػػػى تصػػػػيخ بعػػػس القػػػجرات الحخكيػػػة  الخاصػػػة كمدػػػتػى األدا  
، السيػػػارى لبلعبػػػى الجسمػػػة الحخكيػػػة )الكاتػػػا( بخياضػػػة الكاراتيػػػة" 
 رسالة ماجدتضخ ف كمية التخبية الخياضيةف جامعة جشػب الػادى.

(:" الخرػػائز البضػميكانكيػػة لػػؤلدا  2004رؤكؼ عبػػج الكػػخيع عبػػج الػػخؤكؼ ) -14
السياري عمي حراف القفػد فػي ضػػ  تعػجيل الترػسيع اليشجسػي"، 
 رسالة ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية لمبشضغ ، جامعو حمػاف.
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التػػػػجريب الستقػػػػاشع اتجػػػػاه حػػػػجيث فػػػػي التػػػػجريب ( : 2004زكػػػػي دمحم حدػػػػغ ) -15
 ، السكتبة السرخية لمصباعة ، اإلسكشجرية. الخياضي

(:" تصػػػػػيخ ديشاميكيػػػػة االرتكػػػػاز بالضػػػػجيغ 2001سػػػػعضج عبػػػػج الخشػػػػضج خػػػػاشخ ) -16
باستخجاـ جياز مداعج كتأثضخىا عمي مدتػي األدا  عمػي حرػاف 

ذػػػاممة ، الشرػػػف األكؿ ، كميػػػة التخبيػػػة القفػػػد"، مجمػػػة التخبيػػػة ال
 الخياضية لمبشات ، جامعة الدقازيق. 

، األسػػذ الحخكيػػة كالػضيفيػػة لمتػػجريب الخياضػػى(: 1997شمحػػة حدػػاـ الػػجيغ ) -17
 دار الفكخ العخبى، القاىخة.

فالشيزػػػػة السرػػػػخية التػػػػجريب فػػػػى الجسباز(: 1997عػػػػدت محسػػػػػد الكاشػػػػف ) -18
 فالقاىخة.

تخصػػيط (: 2008ظ ، عسػػاد الػػجيغ عبػػاس ، دمحم أحسػػج خمضػػل )البيػػفيسػػى عمػػى  -19
 ، مشذأة السعارؼ ، االسكشجرية .التجريب الخياضي 

سمدػػمة  (:2009البيػػظ ، عسػػاد الػػجيغ عبػػاس ، دمحم أحسػػج خمضػػل )فيسػػى عمػػى  -20
 –اإلتجاىػػات الحجيثػػة فػػى التػػجريب الخياضػػى نطخيػػات كتصبيقػػات 

لقػػػػجرات البلىػائيػػػػة شػػػػخؽ كأسػػػػالضب التػػػػجريب لتشسيػػػػة كتصػػػػػيخ ا
 ، الجد  الثالث ، مشذأة السعارؼ ، اإلسكشجرية.كاليػائية 

(:" تػػأثضخ إسػػتخجاـ التػػجريب السخكػػب الستػػػازى لتصػػػيخ 2012عسػػخك دمحم سػػعج ) -21
القػػػجرات الحخكيػػػة  الخاصػػػة عمػػػى مدػػػتػى أدا  الجسمػػػة الحخكيػػػة 
ف كػػػانكػ داى )كاتػػػا( لبلعبػػػى رياضػػػة الكاراتيػػػة "، رسػػػالة دكتػػػػراه 

 كمية التخبية الخياضيةف جامعة السشػفية.
 فػى العمسيػة كاألسػذ الشطخيػات  :(1995البرػضخ ) عبج عادؿ يعقػب ، فػزى  -22

 القاىخة. العخبى ، دار الفكخ ،الجسباز تجريب
،  أسػذ التػجريب الخياضػي(: 2010كساؿ عبج الحسضج ، دمحم صػبحي حدػانضغ ) -23

 دار الفكخ العخبي ، القاىخة .
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 السعػارؼ، مشذػأة ،٢ ط ، الحػجيث الجسباز دلضل (:1992شحاتو ) إبخاليع دمحم -24
 اإلسكشجرية.

 مشطػمة التجريب الشػعى لمجسباز الفشػى رجػاؿ(: 2010محسػج إبخاىضػع شحاتو ) -25
 ، مؤسدة حػرس الجكليو لمصباعة ، اإلسكشجرية.

 إختبػارات األدا  الحخكػى(: 2001دمحم حدغ عبلكى ، دمحم نرخ الجيغ رضػػاف ) -26
 ، القاىخة. ، دار الفكخ العخبى3، ط

، الكيػاس كالتقػػيع فػى التخبيػة البجنيػة كالخياضػة(: 2001دمحم صبحى حدانضغ ) -27
 ، دار الفكخ العخبى، القاىخة. 4،  ط1جػ

مػسػػػػػعة التػػػػجريب (: 2005دمحم صػػػػبحي حدػػػػانضغ كجسػػػػاؿ كدػػػػخى معػػػػاني ) -28
 الكتاب لمشذخ، القاىخة. ، مخكد2، طالخياضي التصبيقي

(:" تػػػأثضخ األسػػػمػب السخكػػػب الستػػػػازى لتصػػػػيخ 2013محسػػػػد فتحػػػي ابػػػخاليع ) -29
 القػػػجرات الحخكيػػػة الخاصػػػة عمػػػى مدػػػتػى أدا  الجسمػػػة الحخكيػػػة

بخياضة الكاراتية ، رسالة ماجدػتضخ ، كميػة التخبيػة ” لياف نضجاف”
 الخياضية لمبشضغ ، جامعة االسكشجرية.

، تخصػػيط كتصبضػػق  التػػجريب الخياضػػى الحػػجيث(: 2002ليع حسػػاد )مفتػػى إبػػخا -30
 ، دار الفكخ العخبى، القاىخة. كقيادة

(:" تػػأثضخ األسػػمػب السخكػػب الستػػػازى لتصػػػيخ 2019مشػػى إبػػخاليع عبػػج الحسضػػج ) -31
بعػػس القػػجرات الحخكيػػة الخاصػػة عمػػى مدػػتػى أدا  البػػػمد الحػػخة 

ف  كميػػة التخبيػػة الخياضػػيةلشاشػػةى التايكػنػػجك" ف رسػػالة دكتػػػراه ف 
 جامعة ششصا.

تػػأثضخ التػػجريب السخكػػب الستػػػازي لتصػػػيخ القػػجرات  (:"2012) لبػػة دمحم عمػػى -32
ـ بعػػس تػقضتػػات السػػجاخل الحخكيػة الخاصػػة عمػػي مدػػتػي اسػتخجا

اليجػمية كفعالية الدمػؾ اليجػمي لجي العبػي رياضػة الكاراتيػة" 
رسػػػػالة ماجدػػػػتضخ ، كميػػػػة التخبيػػػػة الخياضػػػػية لمبشػػػػضغ، جامعػػػػة  ،

 اإلسكشجرية.

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%87+%3d&criteria1=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%87+%3d&criteria1=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%87+%3d&criteria1=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%87+%3d&criteria1=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%87+%3d&criteria1=0.
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 ممخز البحث
 لتصػيخ القػجرة العزػمية عمى مدتػى  تػػأثػضخ التػجريب الستػازى 

 الجسباز عمى جياز شاكلة القفد األدا  الفشى لشاشةى 
  

كضػع بخنػامج باسػػتخجاـ التػجريب الستػػازى لشاشػةى الجسبػاز تحػػت  البحػث يجؼأسػت
مدػػتػى األدا  الفشػػى ، ك ( سػػشة كمعخفػػة تػػأثضخه عمػػى القػػجرة العزػػمية لمػػخجمضغ كالػػحراعضغ 12)

 –لسيػػارتي )الذػػقمبة األماميػػة عمػػى الضػػجيغ كاليبػػػط كاقفػػا  عمػػى السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة 
كاقفػػا  عمػػى السخاتػػب أعمػػى مػػغ الصاكلػػة( عمػػى جيػػاز الذػػقمبة الجانبيػػة مػػع ربػػع لفػػة كاليبػػػط 

 ( سشة.12شاكلة القفد لشاشةى الجسباز تحت )
( ناشئ جسباز تحت 11كأستخجـ الباحث السشيج التجخيبى عمى عضشة قػاميا )

عمى جياز الفشى مدتػى األدا  تقضيع  –( سشة ، كمغ أدكات البحث : إختبارات بجنية 10)
 األسالضب الباحث ستخجـ، كسا أ باستخجاـ التجريب الستػازى البخنامج التجريبى  - شاكلة القفد

 -معامل اإللتػا   -الػسيط - اإلنحخاؼ السعيارى  -الحدابى  الستػسط:  اإلحرائية التالية
 ندب التحدغ. -معامل اإلرتباط البديط  -" تإختبار "

 : الشتائج أىع كمغ
 عمػػي .737داؿ إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى  ا  إيجابيػػ ا  تػػأثضخ يػػؤثخ إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى  -1

 .( سشة10لجناشةى الجسباز تحت ) لمخجمضغ كالحراعضغالقجرة العزمية 
بشدػػبة  لمػػخجمضغ كالػػحراعضغإسػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى أحػجث تحدػػشا  فػػى القػػجرة العزػمية  -0

 %(.18311 -% ..1.3تتخاكح ما بضغ )
 عمػػي .737داؿ إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى  ا  إيجابيػػ ا  تػػأثضخ يػػؤثخ إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى  -.

  ( سشة.10لشاشةى الجسباز تحت ) عمى جياز شاكلة القفدالفشى مدتػى األدا  
عمػػى جيػػاز شاكلػػة  الفشػػىمدػػتػى األدا  إسػػتخجاـ التػػجريب الستػػػازى أحػػجث تحدػػشا  فػػى  -4

 %(.8377( سشة بشدبة قجرىا )10لشاشةى الجسباز تحت ) القفد
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  Research Summary 
The effect of parallel training to develop muscular 

capacityat the level of Technical performance for 
beginner gymnastics on the jumping table 

 

        The research aimed to develop a program using parallel 
training for junior gymnasts under (12) years old and to know 
its effect on the muscular capacity of the legs and arms, and the 
level of technical performance of my skills (front somersault on 
hands and landing standing on mattresses above the table - 
side somersault with a quarter turn and landing standing on 
mattresses higher than Table) on the jumping table apparatus 
for juniors gymnastics under (12) years old  
       The researcher used the experimental method on a sample of (11) 
junior gymnasts under (12) years old, and from the research tools: physical 
tests - evaluation of the technical performance level on the jump table 
device - the training program using parallel training  
Among the most important results: 
1-The use of parallel training has a statistically significant positive effect at 
the level of 0.05 on the muscular capacity of the legs and arms of gymnasts 
under (12) years old.                                                                                             
2-The use of parallel training resulted in an improvement in the muscular 

capacity of the legs and arms by a rate ranging between (13.33% - 18.11%).) 
3-The use of parallel training has a statistically significant positive effect at 
the level of 0.05 on the level of technical performance on the device of the 
jumping table for junior gymnasts under (12) years old.                                      
4-The use of parallel training resulted in an improvement in the level of 
technical performance on the device of jumping table for juniors 
gymnastics under (12) years with a rate of (8.00%).                                              
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 جٌطٛجفم١س جٌمعؼجش ضؽ٠ٛؽ ِطؽٍرحش وأزع جدلصغؽز جألٌعحخ"
 "جٌكٍس وؽز ٕحشثٌٝ جدلٙحؼٜ جألظجء ِٚكطٜٛ

 زلّٛظ زكني زلّٛظ أ.ظ/                                                   
 عرعجٌٛ٘حخ عرعجٌمحظؼ ضحٌع ظ/                                                        

 جٌرسث: ِٚشىٍس جدلمعِس
لخياضات الجساعية عامة كرياضة كخة الدمة ايبحث الكثضخ مغ مجربى 

ىحه  تتدعتذبة السشافدات الفعمية، شخيصة أف  كأسالضب ججيجةشخؽ خاصة عغ 
لتصػيخ مدتػى األدا  )البجنى،  بالتشػع كالتذػيق كالجافعيةالصخؽ كاألسالضب 

 السيارى، الخصصى( بذكل مثالى، حتى ال يسل الشاشئ مغ مسارسة الشذاط.
" Sergio et al(، "سضخجضػ كآخخكف 0710كيخى كل مغ "محسػد حدضغ" )

Atli et al( "071. ،)(، "أتمى كآخخكف 0714" )Memmert(، "ميسضخت .071)
(، "رانيا سعضج كمحسػد حدضغ" 0710" )Markus et al"ماركػس كآخخكف 

( أف األلعاب السرغخة تعج مغ األسالضب التجريبية 0717(، "محسػد حدضغ" )0711)
، كضل شخرية الشاشئتذتجريب الشاشةضغ، فيى كسيط ىاـ يسكغ مغ خبللو لاليامة 

لحا يكػف ليا دكر فعاؿ عشج التخصيط لتجريب الشاشةضغ إلحجاث تصػيخ فى جسيع 
أنػاع اإلعجاد )البجنى، السيارى، الخصصى، العقمى(، كذلظ إذا تسكغ السجرب مغ 

: 4.(، )66: 8.( )17: 10إختيارىا كترسيسيا كتشطيسيا داخل بخنامجة التجريبى )
87( ،)15 :08( ،).1 :1464( ،). :17( ،)1. :10   .) 

(، "ديميكدتخات .071(، "سضخجضػ" )0710كيتفق كل مغ "محسػد حدضغ" )
" DBB(، "االتحاد األلسانى لكخة الدمة 0714" )Delextrat & Martinezكمارتضشضد 

 كخة ( عمى أف مغ أىع متصمبات رياضة.071" )Niedlich(، "نضجلر .071)
 

 ق٠ٛف ذٕٟ خحِعس – جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس جٌكٍس وؽز ضعؼ٠د *جقطحغ
 جالقىٕعؼ٠س خحِعس – فٍّٕح جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س و١ٍس **ظوطٛؼجز
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الدمة أف يتع تجريب الشاشةضغ مشح البجاية عمى أف يكػف لجييع السقجرة العالية 
سمعب، الدمبل ، عمى إدراؾ العبلقات السختمفة لعشاصخ الخياضة السختمفة )مداحات ال

السشافدضغ، لػحة اليجؼ، الكخة، حجكد السمعب( كى يتسكغ الشاشئ مغ تشفضح الػاجبات 
كالسياـ السصمػبة مشو بذكل دقضق كمتػافق كبإقتراد في الػقت كالجيج كبجقة كبدخعة 
)األدا  تحت ضغط الدمغ( نطخا  لرغخ زمغ اليجسة، ألف مػاقف المعب متغضخة كسخيعة، 

ف تجريب الشاشةضغ باستخجاـ مػاقف كألعاب مرغخة قخيبة الذبة مسا يحجث لحا يخكا أ
فى السباريات يعج أسمػبا  مثاليا لتصػيخ األدا  الفشى ليع كبذكل مستع كمذػؽ يػفخ فى 

 (.7.: ..(، )117: 01(، )86.: 07(، )66: 8.(، ).1: 10) الػقت كالجيج.
كمحسػد حدضغ  (، "عادؿ رمزاف0710كيخى كل مغ "محسػد حدضغ" )

( أنو يجب عمى السجربضغ الحي يقػمػف بتجريب الفةات العسخية 0710كأحسج خميفة" )
سشة أف تتسضد تجريباتيع بالستعة كالتذػيق كاإلقباؿ نحػ  .1الرغضخة حتى سغ 

مسارسة رياضة كخة الدمة، ألف الشاشةضغ حتى ىحه السخحمة العسخية ما زالػا يتعمسػف 
كرغع أنو يقع عمى السجرب العبئ األكبخ لتعميسيع  ،المعبة كيتعخفػف عمى مفخدات

مفخدات المعبة كأساسياتيا فى سغ مبكخ إال أنو يجب أف يحرمػا عمى الستعة 
فى مخحمة الشاشةضغ  كخاصةكالتذػيق كاإلثارة كالجافعية أثشا  التعمع كالتجريب 

كالذباب ألنيع يسارسػف المعبة مغ أجل الستعة، لحا تعج التجريبات كاأللعاب ذات 
الصابع التشافدى رائعة كمفضجة ليع ألنيا تجعميع يتجربػف بذئ مغ الستعة كالتذػيق 
فيحجث تصػيخ لمستصمبات )البجنية، الفشية، الخصصية( التى يحتاجػنيا لسسارسة المعبة 

(10 :1.( ،)0 :1.7 .) 
(، "محسػد حدضغ" 0710" )Trevor Mcمغ "تخيفػر ماؾ  كل كيتفق

(، "حمػانى كآخخكف 0710(، "محسػد حدضغ كعادؿ رمزاف كأحسج خميفة" )0710)
Halouani et al( "0714 ديميكدتخات كمارتضشضد " ،)Delextrat & Martinez "

" Sergio et al(، "سضخجضػ كآخخكف 0714" )Memmert(، "ميسضخت 0714)
 الشاشةضغ مجربى كخة الدمة كخاصة مجربى بضغ الػعى ( عمى ضخكرة نذخ0714)

إلدراج األلعاب السرغخة ضسغ محتػيات التجريب، ألنيا مغ األسالضب التجريبية 
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اليامة، كأف تكػف قخيبة الذبة لسا يحجث فى السباريات الفعمية، لتأثضخىا الػاضح فى 
 لفشى، الخصصى(، فيى تعسل عمى تبديط أسمػب كشخيقةتصػيخ األدا  )البجنى، ا
تعميسية متججدة تصػر متصمبات المعبة مسا يجعميع دائسى  المعب، كتخمق فخص

 ألنيع يذاركػف بذكل الدميسة كبدخعة، القخارات التخكضد كعمى ألبة اإلستعجاد إلتخاذ
 أدائيع نتيجة تصػيخ مدتػى  كيديع فى الجضج، المعب نحػ دافعضتيع نذط، كىحا يديج

: 04( )1.0: 0( )07: 10( )7.: 5.بالسبارايات الفعمية ) المعب مػاقف تكخار
..55( )07 :.86( ).0 :14( ).8 "60). 

(، لػثخ 0710" )Harpreet & Ashwani"ىاربخيت كأشػانى  ذضخكي
 & Ehab Mostafa(، "إيياب كمحسػد 0710" )Lother Bösingبػزيشج 

Mahmoud Houssain( "0711( "أحسج فاركؽ كمحسػد حدضغ" ،)0775 ،)
 Mahmoud(، "محسػد حدضغ 0770"ىانى عبج العديد كمحسػد حدضغ" )

Houssain( "0776 جػنتخ جبلساكر" ،)Günter Glasauer( "077.)  إلى
يا تعسل نضخكرة اإلىتساـ بالقجرات التػافكية كخاصة فى السخاحل الدشية السبكخة أل 

ا  تمعب دكرا  ىامكبحلظ  ،الحخكى لمشاشةضغ فى رياضة كخة الدمة عمى زيادة السخدكف 
كمسا زاد  زاد السحتػى التجريبى مغ القجرات التػافكية، فكمسا فى تصػيخ مدتػى األدا 

قجرتو ألف ىحه القجرات تػفخ لمشاشئ جسيع متصمبات المعبة كتديج مغ  مدتػاى األدا ،
جرة عمى إستكباؿ السعمػمات الخارجية الق لديادةنطخا   عمى اإلدراؾ الحذ حخكى

، مسا يدخع مغ قجرتو عمى إتخاذ القخارات كسخعة التعامل معياكسخعة تحمضميا 
بذكل عالى  لمدمبل  كالسافدضغ عمى التػقع الحخكىالدميسة الدخيعة، كذلظ لقجرتو 

ق ضحق، كتديع فى تإيجابى فى سخعة التعامل الحخكىفيكػف ليا تأثضخ  كسخيع،
: 14( ).1: 0( )07: 00( )88: 05( )0.: .0ميارى ) ى أدا ألالحخكى اليجؼ 

07( ).7 :.7( )0. :57). 
Vilar et al( "0714 ،)(، "0710كتتفق نتائج دراسات "محسػد حدضغ" )

"Williams( "071." ،)Niedlich( "071. "رانيا سعضج كمحسػد حدضغ" ،)
( عمى 0717حدضغ" ) (، "محسػد0717" )Wein et al( "فايغ كآخخكف 0711)
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ضخكرة إدراج األلعاب السرغخة ضسغ بخامج إعجاد الشاشةضغ في جسيع فتخات اإلعجاد 
)البجنى، السيارى، الخصصى( كأف يتع التخصيط كالتجيضد ليا مدبقا  شبقا لئلمكانات 
الستاحة لتخجـ الستصمبات الحخكية لؤلدا  الحخكى )اإلدراؾ الحذ حخكى، السقجرة 

تحمضل مػاقف المعب، القجرة العقمية عمى حل ىحه السػاقف، القجرة عمى الدميسة عمى 
: .(، )7.: ..(، )1770: 41( )10: 10األدا  الفشي كالخصصي بجكف أخصا  )

11( ،)40 :07( ،)1. :16.) 
كمغ خبلؿ تحمضل الباحثاف لئلشار السخجعى كاإلشبلع عمى العجيج مغ 

ك فى مجاؿ تجريب الشاشةضغ ليسا كأجخيت  الجراسات العخبية كاألجشبية التي أتيحت
"ىاربخيت كأشػانى األلعاب السرغخة كالقجرات التػفكية فى رياضة كخة الدمة مثل 

Harpreet & Ashwani( "0710)(0.( "محسػد حدضغ" ،)محسػد 10( )0710" ،)
 Sergio et(،  "سضخجضػ كآخخكف 0()0710حدضغ، عادؿ رمزاف، أحسج خميفة" )

al( "071.().8 ميسضخت" ،)Memmert( "0714().4 أتمي كآخخكف" ،)Atli et 

al( "071.()15 االتحاد األلساني لكخة الدمة" ،)DBB( "071.()01 لػثخ بػزيشج ،)
Lother Bösing( "0710()05 ماركػس كآخخكف" ،)Markus et al "

 Ehab Mostafa & Mahmoud(، "إيياب مرصفى كمحسػد حدضغ 1.()0710)

Houssain( "0711()00( "رانيا سعضج كمحسػد حدضغ" ،)محسػد .()0711" ،)
، "ىانى عبج (0) (0775"أحسج فاركؽ كمحسػد حدضغ" )(، .1()0717حدضغ" )

" Mahmoud Houssain، "محسػد حدضغ (14) (0770العديد كمحسػد حدضغ" )
( الحطا أف .0)Günter Glasauer( "077.)، "جػنتخ جبلساكر(7.) (0776)

س الجراسات إستخجمت األلعاب الرغضخة لتصػيخ األدا  لمشاشةضغ، كىشاؾ ىشاؾ بع
فى مخاحل دراسات إىتست باستخجاـ القجرات التػافكية لتصػيخ السيارات األساسية 

كمختمفة، إال أنيسا الحطا كجػد نجرة فى الجراسات التى تشاكلت تأثضخ  عسخية مبكخة
تػافكية كاألدا  السيارى بالسكتبة العخبية األلعاب السرغخة لتحدضغ كتصػيخ القجرات ال

كذلظ لرعػبة قياس ىحه القجرات، كقمو اإلختبارات التى يسكغ أف يدتخجميا السجربضغ 
 مدتػى لكياس ىحه القجرات عسميا  فى السبلعب كبذكل بديط، كنطخا  إلرتفاع 
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ج فخؽ ، كحاجة فخؽ الجرجة األكلى لشتائالدشػات األخضخة مشافدات فخؽ السختبط فى
الشاشةضغ، ضيخت الحاجة إلى ضخكرة تجريب الشاشةضغ بصخيقة تدسح ليع بتصػيخ 
قجراتيع البجنية كالسيارية كالخصصية كزيادة مخدكنيع مغ القجرات التػافكية فى آف 
كاحج، كلسا كانت األلعاب السرغخة تتيح ذلظ كمو شبقا  لشتائج الجراسات الدابقة 

اف ذلظ دافعا  قػيا  ليسا لمكياـ بيحه الجراسة لبشا  األجشبية الستاحة لمباحثاف، ك
كترسيع مجسػعة مغ األلعاب السرغخة لتصػيخ القجرات التػافكية كاألدا  السيارى 

 سشة. 10لشاشةى كخة الدمة تحت 
  جٌرسث: ٘عف

ييجؼ البحث الحالى إلى التعخؼ عمى "تأثضخ األلعاب السرغخة كأحج 
 األدا  السيارى لجى ناشةى كخة الدمة".مدتػى ية ك متصمبات تصػيخ القجرات التػافك

         جٌرسث: فؽٚض
 برياغة الفخكض اآلتية: افلتحقضق ىجؼ البحث قاـ الباحث

تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػضغ متػسػػصات الكياسػػات القبميػػة كالبعجيػػة  .1
لمسجسػعة التجخيبيػة فػى القػجرات التػافكيػة كمدػتػى األدا  السيػارى كلرػالح 

 الكياسات البعجية.

تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػضغ متػسػػصات الكياسػػات القبميػػة كالبعجيػػة  .0
لمسجسػعػػة الزػػابصة فػػى القػػجرات التػافكيػػة كمدػػتػى األدا  السيػػارى كلرػػالح 

 الكياسات البعجية.

تػجػػػػػج فػػػػػخكؽ ذات داللػػػػػة إحرػػػػػائية بػػػػػضغ متػسػػػػػصات الكياسػػػػػات البعجيػػػػػة  ..
فػػػػى القػػػجرات التػافكيػػػػة كمدػػػػتػى األدا  لمسجسػػػػعتضغ التجخيبيػػػػة كالزػػػابصة 
 السيارى كلرالح السجسػعة التجخيبية.

 جٌرسث: ِصؽٍسحش
 جدلصغؽز: جألٌعحخ

 ال تػجج ليا قػانضغ ثابتة سشطسة تشطيسا بديصا،ىى مجسػعة مغ األلعاب ال
يزع السجرب ليا قػانضغ تتشاسب كشبيعة السخحمة الدشية كقجرات  تشطيسات محجدة، أك
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البلعبضغ كاليجؼ السخاد تحكيقو، تسارس في أي مكاف، كيسكغ أدائيا  كاستعجادات
 (5: 12باستخجاـ أدكات أك بجكنيا. )

  جٌطٛجفم١س: جٌمعؼجش
ىػػػى مجسػعػػػة القػػػجرات السدػػػةػلة عػػػغ تشطػػػيع كتػجيػػػو األدا  الحخكػػػى كىػػػى 
تدػػاعج الفػػخد عمػػى تعمػػع السيػػارة الحخكيػػة كتسكشػػو مػػغ انجازىػػا فػػى السػاقػػف السختمفػػة 

 (.17: .0بخ كفا ة كاقل جيج )بأك
 جٌرسث: ٚئخؽجءجش ضؽس
 جٌرسث: ِٕٙح أٚالا:

استخجـ الباحثاف السشيج التجخيبى باستخجاـ أحج الترػسيسات التجخيبيػة كىػػ 
الترػػػسيع التجخيبػػػى لسجسػػػػعتضغ أحػػػجاىسا تجخيبيػػػة كاألخػػػخى ضػػػابصة كذلػػػظ بتصبضػػػق 

 ستو لصبيعة البحث كأىجافو.الكياسضغ القبمى كالبعجى لكبل السجسػعتضغ نطخا  لسبلئ
:   جٌرسث: ٚع١ٕس رلطّع ثح١ٔحا

سػشة بسشصقػة الجضػدة  10اشتسل مجتسػع البحػث عمػى ناشػئ كػخة الدػمة تحػت 
ـ كالبػػالغ 0707/ 0715كالسدػػجمضغ باإلتحػػاد السرػػخى لكػػخة الدػػمة لمسػسػػع الخياضػػى 

( سػػػتة كتدػػػعػف ناشػػػئ، كقػػػاـ الباحثػػػاف باختيػػػار عضشػػػة البحػػػث بصخيقػػػة 56عػػػجدىع )
مسػغ ادى التػفيكيػة عسجية مغ نادى الرضج السرخى بالػجقى كالدػادس مػغ أكتػػبخ كنػ

يسثمػػف  ( أربعػة كأربعػػف ناشػةى44قػاميػا )سػشة(  10 -17تتخاكح أعسارىع ما بػضغ )
، إختػػار مشيػػا مػػغ مجتسػػع البحػػث كعضشػػة لتصبضػػق البحػػث % .4ندػػبة مةػيػػة قػػجرىا 

، تػػع تقدػػيسيع إلػػى ( أربعػػة كعذػػخكف ناشػػئ إلجػػخا  التجخبػػة األساسػػية04الباحثػػاف )
( أثشػػى 10سا تجخيبيػػة كاألخػػخى ضػػابصة قػػػاـ كػػل مشيػػا )مجسػػػعتضغ متدػػاكيتضغ أحػػجاى

إثشػا عذػػخ ناشػئ إلجػخا  الجراسػػة اإلسػتصبلعية كالسعػامبلت العمسيػػة  10، عذػخ ناشػئ
 .لمستغضخات قضج البحث

: ضٛؾ٠عحا  جٌع١ٕس أفؽجظ ضٛؾ٠ع  ئعطعج١ٌحا
قػػػػاـ الباحثػػػػاف بالتأكػػػػج مػػػػغ إعتجاليػػػػة تػزيػػػػع أفػػػػخاد السجسػػػػػعتضغ الزػػػػابصة 

ى ضػػػػ  الستغضػػػخات التاليػػػة: معػػػجالت الشسػػػػ "الدػػػغ، الصػػػػؿ، الػػػػزف" كالتجخيبيػػػة فػػػ
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كالستغضػػػخات البجنيػػػة )السخكنػػػة، القػػػجرة العزػػػمية لمػػػحراعضغ، القػػػجرة العزػػػمية لمػػػخجمضغ، 
الجػػخى متعػػجد االتجاىػػػات، الدػػخعة( كالقػػجرات التػافكيػػػة )التػجيػػة كالتشطػػيع الحخكػػػى، 

عة اإلسػػػتجابة الحخكيػػػة، اإلتػػػداف( التسضضػػػد كالتشػيػػػع الحخكػػػى، اإليقػػػاع الحخكػػػى، سػػػخ 
تسخيػػخات صػػجرية، السحػػاكرة، السحػػاكرة السشتييػػة بالترػػػيب،  17كالستغضػػخات السياريػػة )

( يػضػح 1ثانية مغ تحت الدػمة، تحخكػات القػجمضغ الجفاعيػة( كالجػجكؿ )7.الترػيب 
 ذلظ.

 (1ججكؿ )
 الستػسط الحدابى كالػسيط كاالنحخاؼ السعيارى كمعامل اإللتػا  لسعجالت الشسػ 

 كالستغضخات البجنية كالقجرات التػافكية كالستغضخات السيارية قضج البحث 
 ( 04لسجسػعتى البحث الزابصة كالتجخيبية ) ف = 
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د 
ال
ِعل

إٌّٛ
 0.26- 0.57 11.00 10.95 1.13- 0.29 11.25 11.14 ٍٕخ آٌَ  

 1.49- 7.04 162.00 158.50 0.80- 6.38 162.00 160.30 ٍُ اٌطٛي 

 1.18 5.59 56.00 58.20 1.19 6.59 56.00 58.60 وغُ اٌٛىْ 

د 
فزجبها

ال
ا

اٌجل١ٔخ
 

 0.33- 1.28 4.00 3.86 0.32 0.74 4.00 4.08 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع

 0.67 0.13 2.20 2.23 0.48- 0.09 2.20 2.19 ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 1.11 2.96 17.00 18.10 1.40 2.79 17.00 18.30 ٍُ اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ

 1.15- 0.17 13.70 13.64 0.93- 0.18 13.75 13.70 صب١ٔخ اٌغوٜ ِزعلك االرغب٘بد

 1.15 0.40 6.01 6.16 1.36 0.47 6.01 6.22 صب١ٔخ ِزو علٚ( 30اٌَوعخ )

د 
فزجبها

ال
ا

ٙبه٠خ
اٌّ

 

 2.32- 0.52 13.00 12.60 1.33- 0.67 13.00 12.70 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ

 0.78- 0.62 12.99 12.83 0.05 0.67 12.95 12.96 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ ثبٌزص٠ٛت 

 اٌٍَّٝ
 0.62- 0.65 15.22 15.09 0.08- 0.57 15.11 15.10 صب١ٔخ

 2.57- 0.70 6.00 5.40 1.86- 0.48 6.00 5.70 علك اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً اٌٍَخ

 0.66 0.37 12.00 12.08 0.04 0.43 12.04 12.05 صب١ٔخ رؾووبد اٌمل١ِٓ

ٛافم١خ
د اٌز
اٌملها

 0.58 1.03 8.00 8.20 0.31- 0.97 8.50 8.40 علك اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع اٌؾووٝ 

اٌمتتتتتلهح عٍتتتتتٝ اٌزٛع١تتتتتخ ٚاٌزٕتتتتتت١ُ 

 اٌؾووٝ
 0.76 0.79 4.00 4.20 0.43- 0.70 4.50 4.40 علك

اٌمتتتتتلهح عٍتتتتتٝ اٌز١١ّتتتتتي ٚاٌز٠ٕٛتتتتتع 

 اٌؾووٝ
ٍُ 17.60 17.00 3.50 0.51 18.70 18.00 3.95 0.53 

 صفو 0.11 1.85 1.85 0.08 0.08 1.85 1.85 ٍُ اٌملهح عٍٝ ٍوعخ االٍزغبثخ

 0.67- 1.34 13.00 12.70 0.85 1.06 13.00 13.30 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

( أف قػػيع معػػامبلت اإللتػػػا  فػػى معػػجالت الشسػػػ كالستغضػػخات 1يتزػػح مػػغ جػػجكؿ )
كالقػػػجرات التػافكيػػػة قضػػػج البحػػػث لسجسػػػػعتى البحػػػث الزػػػابصة كالتجخيبيػػػة البجنيػػػة كالسياريػػػة 
 ( مسا يذضخ إلى إعتجالية تػزيع عضشة البحث فى تمظ الستغضخات..)±تشحرخ ما بضغ 
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 جٌرسث: رلّٛعىت ضىحفإ
قػػاـ الباحثػػاف بإيجػػاد التكػػافؤ بػػضغ السجسػػػعتضغ الزػػابصة كالتجخيبيػػة فػػى ضػػػ  

الشسػػػ "الدػػغ، الصػػػؿ، الػػػزف" كالستغضػػخات البجنيػػة كالسياريػػة الستغضػػخات التاليػػة: معػػجالت 
 .( يػضح ذلظ0كججكؿ ) كالقجرات التػافكية قضج البحث

 (0ججكؿ )
 داللة الفخكؽ اإلحرائية بضغ السجسػعتضغ الزابصة كالتجخيبية فى كل مغ معجالت الشسػ 

 (04البحث )ف = كالستغضخات البجنية كالقجرات التػافكية كالستغضخات السيارية قضج 

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّغّٛعخ اٌضبثطخ

 = ْ (12 ) 

 اٌّغّٛعخ اٌزغو٠ج١خ

 = ْ (12 ) 
ل١ّخ )د( 

 اٌّؾَٛثخ

اٌلالٌخ 

 اإلؽصب ١خ
 ع َ ع َ

ال
ِعل

د 

ٛ
إٌّ

 0.94 0.57 10.95 0.29 11.14 ٍٕخ آٌَ  

 غ١و كاي

 0.15 7.04 158.50 6.38 160.30 ٍُ اٌطٛي 

 0.60 5.59 58.20 6.59 58.60 وغُ اٌٛىْ 

فزجبها
ال
ا

د اٌجل١ٔخ
 

 0.47 1.28 3.86 0.74 4.08 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع

 0.87 0.13 2.23 0.09 2.19 ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 0.30 0.40 6.16 0.47 6.22 ٍُ اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ

 0.77 0.17 13.64 0.18 13.70 صب١ٔخ اٌغوٜ ِزعلك االرغب٘بد

 0.16 2.96 18.10 2.79 18.30 صب١ٔخ ِزو علٚ(  30اٌَوعخ )

د 
فزجبها

ال
ا

اٌّٙبه٠خ
 0.37 0.52 12.60 0.67 12.70 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ 

 0.45 0.62 12.83 0.67 12.96 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

 0.03 0.65 15.09 0.57 15.10 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ ثبٌزص٠ٛت اٌٍَّٝ

 1.12 0.70 5.40 0.48 5.70 علك اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً اٌٍَخ

 0.20 0.37 12.08 0.43 12.05 صب١ٔخ اٌلفبع١خ ؽووبد اٌمل١ِٓ

د 
اٌمتتتتتلها

ٛافم١خ
اٌز

 

 

 0.19 1.03 8.20 0.97 8.40 علك اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع اٌؾووٝ

 0.60 0.79 4.20 0.70 4.40 علك اٌملهح عٍٝ اٌزٛع١خ ٚاٌزٕت١ُ اٌؾووٝ

 0.66 3.95 18.70 3.50 17.60 ٍُ اٌملهح عٍٝ اٌز١١ّي ٚاٌز٠ٕٛع اٌؾووٝ

 0.09 0.11 1.85 0.08 1.85 ٍُ اٌملهح عٍٝ ٍوعخ االٍزغبثخ

 1.11 1.34 12.70 1.06 13.30 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

 13010( = .737( كمدتػى داللة )00قيسة )ت( الججكلية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:0) يتزح مغ الججكؿ

ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرػائية بػضغ مجسػػعتى البحػث الزػابصة كالتجخيبيػة 
فى كل مغ معجالت الشسػ كالستغضخات البجنية كالسيارية كالقجرات التػافكية قضج البحث حضث 

( .737أف جسيع قيع )ت( السحدػػبة أكبػخ مػغ قيسػة )ت( الججكليػة عشػج مدػتػى داللػة )
 تكافؤ مجسػعتى البحث فى تمظ الستغضخات.مسا يذضخ إلى 

 جٌر١حٔحش: مجع أظٚجش : ثحٌثحا 
 لجسع البيانات الخاصة بالبحث استخجـ الباحثاف ما يمى:
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 ٚجألخٙؿز: جألظٚجش ـ أ
كخات سمة ػ أىجاؼ كخة سمة ػ أقساع ببلستيظ ػ ساعة إيقاؼ ػ كػر شبية ػ جياز 

سػيجى ػ مخاتب ػ الرشجكؽ السجرج لكياس الخيدتامضتخ لكياس الصػؿ كالػزف ػ مقاعج 
 السخكنة ػ شخيط الصق ػ صفارة ػ شباشضخ.

 جدلكططعِس: جالضطرحؼجش ـ خ
الباحثاف بتحمضل اإلشار السخجعى لمجراسات الدابقة كالبحػث التي أتيحت  قاـ

التي يسكغ استخجاميا لكياس  ختباراتإلا إلىلمتػصل  كخة الدمةمجاؿ  ىفليسا 
 -ختبارات التالية:إلكقج تع اختيار االقجرات التػافكية كالبجنية كالسيارية 

  :(1 )ِؽفك جٌرع١ٔس ضطرحؼجشجال ـ1
 مخكنة الجحع. .1

 اختبار القجرة العزمية لمحراعضغ. .2

 اختبار القجرة العزمية لمخجمضغ. .3

 الجخى متعجد األتجاىات. .4

 متخ عجك(. 30الدخعة ) .5
  :(2 )ِؽفك جدلٙحؼ٠س ضطرحؼجشجال ـ2

 تسخيخات صجرية. 10 .1

 السحاكرة. .2

 السحاكرة السشتيية بالترػيب الدمسى. .3

 الترػيب مغ أسفل الدمة. .4

 تحخكات القجمضغ الجفاعية. .5

  :(3 )ِؽفك جٌطٛجفم١س جٌمعؼجش جضطرحؼجش ـ3
 .ث07اختبار الػثب عمى إيقاع لسجة  لقجرة عمى اإليقاع الحخكى:ا .1

 .الجخى لمكخات الصبيةاختبار  كالتشطيع كالتػجيو الحخكى:قجرة التػجية  .0

 .اختبار الػثب مغ فػؽ صشجكؽ مقدع القجرة عمى التسضضد كالتشػيع الحخكى: ..
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الكػػػخة السشدلقػػػة مػػػغ فػػػػؽ السقعػػػج اختبػػػار القػػػجرة عمػػػى سػػػخعة االسػػػتجابة:  .4
 الدػيجى.

 ثانية. 07اختبار السذى مغ فػؽ البكخات خبلؿ  القجرة عمى االتداف الحخكى: ..
 جٌرسث: ل١ع ٌالضطرحؼجش جٌع١ٍّس جدلعحِالش

 جٌصعق:
إستخجـ الباحثاف صجؽ السقارنة الصخفية لحدػاب صػجؽ االختبػارات بتصبيقيػا 

( 07عمى عضشة اسػتصبلعية مػغ مجتسػع البحػث كمػغ خػارج العضشػة األصػمية كعػجدىا )
فػػػى االختبػػػارات قضػػػج  غعذػػػخكف ناشػػػئ، كتػػػع حدػػػاب داللػػػة الفػػػخكؽ بػػػضغ السجسػػػػعتض

 ( يػضح ذلظ..البحث، كالججكؿ )

 (.ججكؿ )

داللة الفخكؽ بضغ األرباع األعمى كاألدنى فى االختبارات "البجنية، السيارية، القجرات 
 (17قضج البحث بصخيقة ماف كيتشى البلباركمتخى )ف =  التػافكية"
 اٌّزغ١واد ٚاالفزجبهاد

 ٚؽلح 

 اٌم١بً
 اٌعلك اٌّغّٛعبد

ِغّٛع 

 اٌورت

 ِزٍٛظ 

 اٌورت
 U W 

 ل١ّخ 

z 

اٌلالٌخ 

 اإلؽصب ١خ

د اٌجل١ٔخ
اٌّزغ١وا

 

 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع

األهثبع 

 األعٍٝ
5 40.00 8.00 

 2.74 15.00 صفو

 كاي

األهثبع 

 األكٔٝ
5 15.00 3.00 

 ِزو اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 40.00 8.00 

 2.71 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 15.00 3.00 

 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٜ ِٓ اٌضجبد

األهثبع 

 األعٍٝ
5 39.50 7.90 

0.50 15.50 2.61 
األهثبع 

 األكٔٝ
5 15.50 3.10 

 صب١ٔخ اٌغوٜ ِزعلك االرغب٘بد

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.67 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

 صب١ٔخ َ علٚ( 30اٌَوعخ )

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.67 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

ٙبه٠خ
د اٌّ
اٌّزغ١وا

 

 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 38.00 7.60 

2.00 17.00 2.42 
األهثبع 

 األكٔٝ
5 17.00 3.40 

 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.64 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ ثبٌزصٛٞ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.66 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 
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 علك اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً اٌٍَخ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 35.00 7.00 

5.00 20.00 1.97 
األهثبع 

 األكٔٝ
5 20.00 4.00 

 صب١ٔخ ؽووبد اٌمل١ِٓ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.69 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

ٛافم١خ
د اٌز
اٌملها

 

 علك اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع اٌؾووٝ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.69 15.00 صفو

 كاي

األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

 علك اٌملهح عٍٝ اٌزٛع١خ ٚاٌزٕت١ُ اٌؾووٝ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 37.50 7.50 

2.50 17.50 2.45 
األهثبع 

 األكٔٝ
5 17.50 3.50 

 ٍُ اٌملهح عٍٝ اٌز١١ّي ٚاٌز٠ٕٛع اٌؾووٝ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.67 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

 ٍُ ٍوعخ االٍزغبثخ اٌملهح عٍٝ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 15.00 3.00 

 2.69 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 40.00 8.00 

 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

األهثبع 

 األعٍٝ
5 40.00 8.00 

 2.74 15.00 صفو
األهثبع 

 األكٔٝ
5 15.00 3.00 

 1356( = .737( الججكلية عشج مدتػى داللة )Zقيسة )
 

( كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ السجسػعة ذات 3يتزح مغ ججكؿ )
 السيارية، فى االختبارات "البجنية، (الشاشةضغ ذكى السدتػى السختفع)األرباع األعمى 

الشاشةضغ ذكى السدتػى ) القجرات التػافكية" كبضغ السجسػعة ذات األرباع األدنى
( Zعة ذكى األرباع األعمى حضث أف قيع )فى تمظ االختبارات كلرالح السجسػ  (السشخفس

( مسا يذضخ إلى 0.05( الججكلية عشج مدتػى الجاللة )Zالسحدػبة أكبخ مغ قيسة )
 صجؽ تمظ االختبارات كقجرتيا عمى التسضضد بضغ السجسػعات.

 جٌثرحش:
، القػػػجرات التػافكيػػػة" اسػػػتخجـ ، السياريػػػةلحدػػػاب ثبػػػات االختبػػػارات "البجنيػػػة 

( عذخة ناشػةضغ 17تصبضق االختبار كإعادة تصبيقو عمى عضشة قػاميا )الباحثاف شخيقة 
( ثبلثػة أيػاـ بػضغ .مغ مجتسع البحث كمغ خارج العضشػة األصػمية بفػارؽ زمشػى مجتػو )

( 4التصبيقػػضغ، ثػػع تػػع إيجػػاد معامػػل االرتبػػاط بػػضغ التصبيقػػضغ األكؿ كالثػػانى كالجػػجكؿ )
 يػضح ذلظ.
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 (4ججكؿ )

 "البجنية، السيارية، تلتصبيقضغ األكؿ كالثانى لبلختبارامعامبلت االرتباط بضغ ا
 (17القجرات التػافكية " قضج البحث )ف = 

 انًخغٍزاث واالخخباراث
وحذة 

 انقٍاص
يؼايم  اٌزطج١ك اٌضبٔٝ اٌزطج١ك األٚي

 ع و ع و االرحباط

ث 
زا

انًخغٍ

انبذٍَت
 

 0.87 1.23 3.80 0.79 4.20 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع

 0.94 0.10 2.20 0.13 2.22 ِزو اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓاٌملهح 

 0.93 2.99 18.40 2.77 18.90 ٍُ اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍوع١ٍٓ

 0.97 0.18 13.68 0.17 13.66 صب١ٔخ اٌغوٜ ِزعلك االرغب٘بد

 0.89 0.46 6.23 0.41 6.15 صب١ٔخ َ علٚ( 30اٌَوعخ )

رٌت
ث انًها

زا
انًخغٍ

 0.89 0.67 12.30 0.70 12.40 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ 

 0.95 0.67 12.96 0.62 12.83 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ ثبٌزص٠ٛت 

 اٌٍَّٝ
 0.98 0.57 15.12 0.64 15.06 صب١ٔخ

 0.91 0.71 5.50 0.52 5.60 علك اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً اٌٍَخ

 0.93 0.37 12.10 0.42 12.03 صب١ٔخ رؾووبد اٌمل١ِٓ اٌلفبع١خ

د 
اٌملها

ٛافم١خ
اٌز

 

 

 0.96 1.14 14.20 1.20 14.10 علك اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع اٌؾووٝ

اٌملهح عٍٝ اٌزٛع١خ ٚاٌزٕت١ُ 

 اٌؾووٝ
 0.80 0.79 4.20 0.71 4.50 علك

 0.92 3.95 18.70 3.50 17.60 ٍُ اٌملهح عٍٝ اٌز١١ّي ٚاٌز٠ٕٛع اٌؾووٝ

 0.94 0.10 1.86 0.09 1.84 ٍُ اٌملهح عٍٝ ٍوعخ االٍزغبثخ

 0.85 1.32 12.80 1.14 13.20 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

 73450( = .737( كمدتػى داللة )8قيسة )ر( الججكلية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:4يتزح مغ ججكؿ )

تخاكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػضغ درجػػات التصبيقػػضغ األكؿ كالثػػانى لبلختبػػارات 
( كىػػػى 7355:  .730البحػػػث مػػػا بػػػضغ )"البجنيػػػة، السياريػػػة، القػػػجرات التػافكيػػػة" قضػػػج 

 معامبلت ارتباط دالة إحرائيا  مسا يذضخ إلى ثبات االختبارات.
 (:4 )ِؽفك جدلمرتزس جدلصغؽز جألٌعحخ ـ ج

إشػػتسل بخنػػامج األلعػػاب السرػػغخة لتصػػػيخ القػػجرات التػافكيػػة كاألدا  السيػػارى 
قػػجرات التػافكيػػة لشاشػػةى كػػخة الدػػمة عمػػى مجسػعػػة األلعػػاب السرػػغخة بيػػجؼ تصػػػيخ ال

الخسدػػة )القػػجرة عمػػى اإليقػػاع الحخكػػى، القػػجرة عمػػى التػجيػػة كالتشطػػيع الحخكػػى، القػػجرة 
عمػػى التسضضػػد كالتشػيػػع الحخكػػى، القػػجرة عمػػى سػػخعة اإلسػػتجابة الحخكيػػة، القػػجرة عمػػى 
االتػػداف الحخكػػى( كاألدا  )التسخيػػخة الرػػجرية، السحػػاكرة، السحػػاكرة السشتييػػة بالترػػػيب 

 الترػيب مغ أسفل الدمة، تحخكات القجمضغ الجفاعية(. الدمسى،
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 جٌرسث: ل١ع جدلصغؽز جألٌعحخ ٘عف
سػػػشة  10تحػػػت  تشسيػػػة القػػػجرات التػافكيػػػة كاألدا  السيػػػارى لشاشػػػةى كػػػخة الدػػػمة

 باستخجاـ األلعاب السرغخة.
 جٌرسث: ل١ع جدلصغؽز جألٌعحخ ٚضص١ُّ ئضط١حؼ أقف
 داخل الػحجة التجريبية الػاحجة. ؽ.4ال يتجاكز زمغ األلعاب السرغخة عغ  (1

ال تعصػػػى األلعػػػاب السرػػػغخة بعػػػج األحسػػػاؿ البجنيػػػة العاليػػػة، لحاجتيػػػا لمتخكضػػػد  (0
 كاإلنتباه.

 يدتخجـ التجريب الفتخى في تشفضح األلعاب السرغخة. (.

 مخاعاة خرائز السخحمة الدشية لعضشة البحث. (4

 أجمو. أف يتشاسب محتػى األلعاب السرغخة مع السجتسع الحى كضعت مغ (.

أف تدػايخ األلعػػاب السرػغخة قػػجرات البلعبػضغ كتخاعػػى الفػخكؽ الفخديػػة بػضغ أفػػخاد  (6
 عضشة البحث.

مخاعػػػاة أف تتػػػجرج األلعػػػاب السرػػػغخة مػػػغ الدػػػيل إلػػػى الرػػػعب، كمػػػغ السعمػػػـػ  (0
 لمسجيػؿ.

 مخاعاة التذكضل السشاسب مغ حضث الحجع كالذجة كتجشب ضاىخة الحسل الدائج. (8

داخػػل الػحػػجة كافيػػة لمػصػػػؿ لمخاحػػة  السرػػغخةاأللعػػاب  أف تكػػػف فتػػخة الخاحػػة بػػضغ (5
 السشاسبة.

 مخاعاة الديادة السدتسخة كالستجرجة فى الحسل. (17

يػػتع تحجيػػج الذػػجة كالحجػػع لؤللعػػاب السرػػغخة مػػغ خػػبلؿ التكػػخارات، كبالشدػػبة  (11
 لؤلدا  السيارى فتحجد مغ خبلؿ الدمغ.

  :جٌرسث ل١ع جدلصغؽز ٌألٌعحخ جٌؿِىن جٌططؽ١ػ
عمػػى العجيػػج مػػغ السخاجػػع العخبيػػة كاألجشبيػػة مثػػل "أحسػػج  افاشػػبلع الباحثػػبعػػج 

" Haverkamp & Roth (، "ىافخكامػب كركت1( )0775فػاركؽ كمحسػػد حدػضغ" )
(، 06( )0771) "(، "ميذػػائضل كشػسػػتخ0.)Vary( "0770 )(، "فػػارى 07) (0776)

أف تكػػف  ( تسكػغ مػغ الػصػػؿ إلػى00) Kröger & Roth( "1555) "كخي جػخ كركت
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، ليكػػػػف عػػػجد كحػػػجات تجريبيػػػة أسػػػبػعيا   4، كبػاقػػػع أسػػػبػع 12مػػػجة تشفضػػػح األلعػػػاب 
، دقيقػة( 90زمغ الػحجة التجريبية )، عمى أف يكػف كحجة تجريبية 48ػحجات الكمية ال
، ليرػبح ؽ خػارج زمػغ الػحػجة التجريبيػة 30:  15زمغ اإلحسا  كالختاـ يتخاكح مغ ك 

ؤللعػاب السرػغخة الػدمغ اإلجسػالي ل، دقيقػة x 90 =360 4لؤلسػبػع  ىالدمغ األجسػال
 دقيقة تع تقديسيا كالتالي: x 12 = 4320 360 الكمى
% مغ الدمغ الكمى 30ألعاب مرغخة لتصػيخ القجرات التػافكية العامة  .1

 دقيقة(. 1296)
% مغ الدمغ الكمى 40ألعاب مرغخة لتصػيخ القجرات التػافكية الخاصة  .2

 دقيقة(. 1728)
 1296% مغ الدمغ الكمى )30مرغخة لتصػيخ األدا  السيارى ألعاب  .3

 دقيقة(.
ثع قاـ الباحثاف بتػزيع زمغ األساسيات الثبلثة الدابقة عمى السيارات 

 (.5 الخاصة بيا )مخفق

 جٌرسث ضٕف١ػ ضؽٛجش : ؼجذعحا 
  جالقطؽالع١س جٌعؼجقس ـ أ

مػػػغ الدػػػبت السػافػػػق قػػػـا الباحثػػػاف بػػػإجخا  الجراسػػػة االسػػػتصبلعية كذلػػػظ فػػػى الفتػػػخة 
ـ لمتعػػخؼ عمػػى مػػجى مشاسػػبة األلعػػػاب 0/10/0715ـ حتػػى األثشػػضغ السػافػػق 7/11/0715.

السرغخة السقتخحة قضػج البحػث لعضشػة البحػث، ككػحا سػبلمة األدكات السدػتخجمة كمػجى اسػتيعاب 
 العضشة لبلختبارات كالتجريبات، تجخبة بعس األلعػاب كمعخفػة مػجى مشاسػبة حسػل التػجريب لقػجرات
العضشة كقج أسفخت الجراسة االستصبلعية عغ تحجيج كتقشػضغ التػجريبات السختمفػة السدػتخجمة فػى 
البخنامج السقتخح، كسا أكجت عمى صحة األدكات السدتخجمة كاالختبارات كمبل متيا لمبحث، كقػج 

 أعتسج الباحثاف عمى معجالت الشبس اآلتية لتقشضغ درجات الحسل.
 نبزة فى الجقيقة. 147 : 107* الحسل الستػسط مغ  
 نبزة فى الجقيقة. 107:  1.7* الحسل العالى مغ  
 نبزة فى الجقيقة.  187* الحسل األقرى فػؽ  
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لكػل مػغ السجسػػعتضغ التجخيبيػة كالزػابصة قػاـ الباحثػاف  جٌمر١ٍس: جٌم١حقحش - خ
بػػإجخا  الكيػػاس القبمػػى عمػػى عضشػػة البحػػث فػػى الفتػػخة مػػغ األثشػػضغ السػافػػػق 

ـ فػػػػػػى الستغضػػػػػػخات 0715/ 11/10ـ إلػػػػػػى األربعػػػػػػا  السػافػػػػػػق 5/10/0715
التػافكيػػة كالسياريػػة قضػػج البحػػث كقػػج راعػػى الباحثػػاف تصبضػػق تمػػظ الكياسػػات 

 ة البحث بصخيقة مػحجة.لجسيع أفخاد عضش
تع تصبضق بخنامج األلعاب السرغخة السقتخح عمى السجسػعة  جٌربٔحِح: ضؽر١ك - ج

ـ كحتػػػى الخسػػػيذ 0715/ 10/10التجخيبيػػػة اعتبػػػار مػػػغ الخسػػػيذ السػافػػػق 
كحػػجات تجريبيػػة أسػػبػعيا  4أسػػبػع بػاقػػع  10ـ كلسػػجة 0707/ ./.السػافػػق 

ة األلعػػػاب السرػػػغخة فػػػى الجػػػد  مػػػع مخاعػػػاة أف تدػػػتخجـ السجسػعػػػة التجخيبيػػػ
البػػجنى كالسيػػارى، كالسجسػعػػة الزػػابصة تدػػتخجـ تػػجريباتيا السعتػػادة البجنيػػة 

 كالسيارية كال تدتخجـ األلعاب السرغخة كجد  أساسى مغ التجريب.
 
 : جٌرعع٠س جٌم١حقحش ـ ظ

قاـ الباحثاف بالكياس البعجى لعضشة البحػث فػى فػى الستغضػخات التػافكيػة كالسياريػة 
/ ./5ـ إلػػػى األثشػػػضغ السػافػػػق 0707/ ./0قضػػػج البحػػػث فػػػى الفتػػػخة مػػػغ الدػػػبت السػافػػػق 

 ـ لكل مغ السجسػعتضغ التجخيبية كالزابصة.0707
 : جٌرسث فٝ جدلكططعِس جإلزصحت١س جدلعحجلحش ـ ٘ـ

 فى ضػ  ىجؼ كفخكض البحث استخجـ الباحث األسالضب اإلحرائية التالية:
السعيػارى ػ معامػل االلتػػا  ػ الشدػبة السةػيػة ػ اختبػار الستػسػط ػ الػسػيط ػ االنحػخاؼ 

 )ت( ػ معامل االرتباط ػ ندبة التحدغ أك التغضخ.
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 ِٕٚحلشطٙح: جٌٕطحتح عؽض
 (.ججكؿ )

 داللة الفخكؽ بضغ متػسصات الكياسات القبمية كالبعجية لمسجسػعة 
 (10التجخيبية فى الستغضخات قضج البحث )ف = 

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً
 َ ثعلٜ َ لجٍٝ

اٌفوق ث١ٓ 

 اٌّزٍٛطبد

ِوثع 

 االٔؾوافبد

 ل١ّخ )د(

 اٌّؾَٛثخ

اٌلالٌخ 

 اإلؽصب ١خ

َٔجخ 

 اٌزؾَٓ

د 
اٌملها

ٛافم١خ
اٌز

 63.41 كاي 11.14 1.48 5.20 3.00 8.20 علك اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع اٌؾووٝ 

 69.05 كاي 10.47 0.88 2.90 7.10 4.20 علك اٌملهح عٍٝ اٌزٛع١خ ٚاٌزٕت١ُ اٌؾووٝ

 50.80 كاي 9.92 3.03 9.50 9.20 18.70 ٍُ اٌملهح عٍٝ اٌز١١ّي ٚاٌز٠ٕٛع اٌؾووٝ

 38.92 كاي 24.16 0.09 0.72 1.13 1.85 ٍُ اٌملهح عٍٝ ٍوعخ االٍزغبثخ

 56.69 كاي 20.06 1.14 7.20 19.90 12.70 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

د 
اٌّزغ١تتتتتتتتتتتتوا

ٙبه٠خ
اٌّ

 

 58.73 كاي 18.50 1.26 7.40 20.00 12.60 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ

 19.02 كاي 10.81 0.60 2.05 10.78 12.83 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

 15.63 كاي 16.96 0.38 2.04 13.05 15.09 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ ثبٌزص٠ٛت

 88.89 كاي 19.24 0.79 4.80 10.20 5.40 علك اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً اٌٍَخ

 18.20 كاي 16.67 0.35 1.86 10.22 12.08 صب١ٔخ اٌلفبع١خرؾووبد اٌمل١ِٓ 

 13056( = .737( كمدتػى داللة )11قيسة )ت( الججكلية عشج درجة حخية )
 ( ما يمي:.يتزح مغ الججكؿ الدابق )

كجػػػػد فػػػخكؽ دالػػػػة إحرػػػائية بػػػػضغ الكياسػػػضغ القبمػػػػي كالبعػػػجى لمسجسػعػػػػة 
التجخيبية فى متغضخات القػجرات التػافكيػة كاألدا  السيػارى قضػج البحػث كلرػالح الكيػاس 

حضث أف جسيع قيع )ت( السحدػبة أكبخ مغ قيسة )ت( الججكليػة عشػج مدػتػى البعجى 
 .(.737الجاللة )

لعػػاب السرػػغخة السقتخحػػة قضػػج البحػػث لتأثضخىػػا كيعػػدك الباحثػػاف ذلػػظ التحدػػغ لؤل 
اإليجابى عمى نتػائج إختبػارات القػجرات التػافكيػة كالسياريػة قضػج البحػث ألف شخيقػة التػجريب 

كاحجة مغ أىع الصػخؽ التجريبيػة األكثػخ اسػتقصابا لمسػجربضغ  باتباستخجاـ األلعاب السرغخة 
باسػتخجاـ أسػالضب تذػبو السشافدػة التػجريب  ، كيخى الباحثاف أفكاألكثخ تجاكبا مع البلعبضغ
الخياضػػػات أصػػػبح سػػػخ نجػػػاح العجيػػػج مػػػغ السػػػجربضغ فػػػي مجػػػاؿ كبذػػػكل مبدػػػط كمذػػػػؽ 

القػػجرات التػافكيػػة،  فػػي تصػػػيخ انطػػخا  لفائػػجتيرياضػػة كػػخة الدػػمة خاصػػة ك عامػػة  الجساعيػػة
قػت كالجيػج ستخجـ األلعاب السرػغخة يػػفخ الػ فاكالسيارية كالخصصية معا ، ، الرفات البجنية

مػغ جيػو  في العسمية التجريبية مغ جيػة كيديػج مػغ نذػاط كحضػيػة البلعبػضغ نحػػ التػجريب
، فيحه األلعاب تػفخ الحسػل الشفدػى كالبػجنى الػحى كمشافدة تذػيقلسا يتسضد بو مغ  أخخى 

 يتذابو مع ما يحجث في السشافدة الفعمية، كمسا يديج مغ فاعميػة ىػحه الصخيقػة اسػتخجاميا
شابعػػا نػعيػػا  ى لمتػػجريبات كالػحػػجة التجريبيػػةيسػػشح الحسػػل التػػجريبشػػا  األدا  مسػػا أث مكػػخةل
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نتػػائج إختبػػارات خاصػػا  كمذػػػقا  فػػبل يتدػػخب السمػػل أثشػػا  التػػجريب لػػحلظ حػػجث تحدػػغ فػػى 
يػحكخ فػى ىػحا الرػجد "إييػاب مرػصفى كمحسػػد ، ك القجرات التػافكيػة كالسياريػة قضػج البحػث

Ehab Mostafa & Mahmoud Houssain( "0711 ،)حدػػػػػػػػضغ 
" Willimezik  &Roth (، "ركت كفضمستدػػػػػػيظ.077) " Steinhoefer"شػػػػػػتايشييفخ

( أف مدػػػتػى األدا  السيػػػارى يتحدػػػغ بتحدػػػغ القػػػجرات التػافكيػػػة الخاصػػػة ألنػػػو 1555)
 (.107:  6.( )11:  0.( )0: 00يتشاسب شخديا  مع مدتػى تصػر القجرات التػافكية )

(، "عرػاـ عبػج 0716" )Ahmed & Mahmoudكيذػضخ "أحسػج كمحسػػد 
( إلػػى أف القػػجرات التػافكيػػة تدػػيع كبذػػكل كبضػػخ فػػى تخكضػػب الحخكػػة .077الخػػالق" )

الكمية مغ الحخكات الجدئية برػرة متشاسقة، فعشجما يتػافخ لجى الشاشئ قجر كبضخ مػغ 
ا  ىحه القجرات يػتسكغ مػغ تحقضػق أعمػى مدػتػى لمتػافػق الحخكػى العػاـ السصمػػب لػؤلد

الحخكى، فضتع انجاز السيػارات األساسػية الحخكيػة بذػكل جضػج، لػحا يجػب البػج  بتػجريب 
ىػػحه القػػجرات فػػي سػػغ مبكػػخ كاالسػػتسخار فػػى تحدػػضشيا كتصػيخىػػا فيػػى ليدػػت ميسػػو 

( 17: 10لمسبتجئضغ فقط بل لبلعبػضغ الستقػجمضغ لمػصػػؿ لئلبػجاع الحخكػى فػي األدا  )
(8  :185.) 

ىػانى الػجيب (، "0775" )أحسج فاركؽ كمحسػد حدضغكيتفق ذلظ مع ما ذكخه "
( عمػػى أف القػػجرات التػافكيػػة تذػػتسل 1550(، "أبػػػ العػػبل دمحم" )0770" )كمحسػػػد حدػػضغ

)الػػخبط الحخكػػى، تقػػجيخ كضػػبط الػضػػع، التػجيػػة كالتشطػػيع عمػػى مجسػعػػة مػػغ القػػجرات 
الحخكيػػػة، الحخكػػػى، التسضضػػػد كالتشػيػػػع الحخكػػػى، اإليقػػػاع الحخكػػػى، سػػػخعة اإلسػػػتجابة 

السخكبػػة التػػى ال تطيػػخ بذػػكل مشفرػػل أثشػػا  األدا  بػػل تطيػػخ فػػى شػػكل مخكػػب،  اإلتػداف(
كتتشاسب شخديا  مع مدتػى المياقة البجنية، كنطخا  ألف بشائيا كتخكضبيا معقػج فػإف تشسضتيػا 

: 14( ).1: 0تختبط أيزا بتصػػيخ مختمػف الرػفات البجنيػة كالسياريػة التػى تػختبط بيػا )
16( )1  :0...) 

كيخى الباحثاف أف تقشضغ األلعاب السرغخة قضج البحث، كاختيارىا بذكل 
يتشاسب كالسقجرة البجنية كالسيارية لمشاشةضغ عضشة البحث كاف لو بالغ األثخ فى تصػيخ 
القجرات التػافكية كمدتػى األدا  االسيارى، كىحا ما أشار إليو "فاشسو سميساف" 
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Zak & Doda( "077. )(، "زاؾ كدكدا 0710(، "محسػد حدضغ كآخخكف" )0707)
مغ ضخكرة التجريب عمى القجرات التػافكية كبذكل خاص فى سغ مبكخ كخاصة في 

( سشة ألنيا تذكل كبذكل كبضخ الخبخة الخاصة 10:  17السخحمة العسخية مغ )
لمشاشةضغ كالتى تسضدىع عغ غضخىع فى السخاحل العسخية القادمة ألف تحدغ مدتػى 

: 10( )67: 6السيارى كالخصصى يعتسج كبذكل كبضخ عمى تصػيخ ىحه القجرات )األدا  
14( )44  :00.) 

 (6ججكؿ )
 داللة الفخكؽ بضغ متػسصات الكياسات القبمية كالبعجية لمسجسػعة 

 (10الزابصة فى الستغضخات قضج البحث )ف = 
 اٌّزغ١واد

ٚؽلح 

 اٌم١بً
 َ ثعلٜ َ لجٍٝ

اٌفوق ث١ٓ 

 اٌّزٍٛطبد

ِوثع 

 ٔؾوافبداال

 ل١ّخ )د(

 اٌّؾَٛثخ

اٌلالٌخ 

 اإلؽصب ١خ

َٔجخ 

 اٌزؾَٓ

ٛافم١خ
د اٌز
اٌملها

 

اٌملهح عٍٝ اإل٠مبع 

 اٌؾووٝ
 7.14 غ١و كاي 1.41 1.35 0.60 7.80 8.40 علك

اٌملهح عٍٝ اٌزٛع١خ 

 ٚاٌزٕت١ُ اٌؾووٝ
 40.91 كاي 13.50 0.42 1.80 6.20 4.40 علك

اٌملهح عٍٝ اٌز١١ّي 

 اٌؾووٝٚاٌز٠ٕٛع 
 6.82 غ١و كاي 1.35 2.82 1.20 16.40 17.60 ٍُ

اٌملهح عٍٝ ٍوعخ 

 االٍزغبثخ
 22.16 كاي 7.44 0.18 0.41 1.44 1.85 ٍُ

 7.52 غ١و كاي 1.73 1.83 1.00 14.30 13.30 علك اٌملهح عٍٝ االرياْ

 29.92 كاي 10.59 1.14 3.80 16.50 12.70 علك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ

 6.67 كاي 4.87 0.53 0.81 12.15 12.96 صب١ٔخ اٌّؾبٚهح

اٌّؾبٚهح إٌّز١ٙخ 

 ثبٌزص٠ٛت اٌٍَّٝ
 7.24 كاي 10.54 0.30 1.02 14.08 15.10 صب١ٔخ

اٌزص٠ٛت ِٓ أٍفً 

 اٌٍَخ
 38.60 كاي 6.74 1.03 2.20 7.90 5.70 علك

 7.30 كاي 8.42 0.31 0.82 11.23 12.05 صب١ٔخ ؽووبد اٌمل١ِٓ

 13056( = .737( كمدتػى داللة )11الججكلية عشج درجة حخية )قيسة )ت( 
 ( ما يمي:6يتزح مغ الججكؿ الدابق )

كجػػػد فػػخكؽ دالػػة إحرػػائية بػػضغ الكياسػػضغ القبمػػي كالبعػػجى لمسجسػعػػة الزػػابصة 
حضػػث أف جسيػػع قػػيع )ت( السحدػػػبة فػػى الستغضػػخات قضػػج البحػػث كلرػػالح الكيػػاس البعػػجى 
فيسػا عػجا متغضػخات "القػجرة عمػى ( .737أكبخ مغ قيسة )ت( الججكلية عشج مدتػى الجاللػة )

حضػث اإليقاع الحخكى، التسضضد كالتشػيػع الحخكػى، االتػدف الحخكػى" فيػى غضػخ دالػة إحرػائيا 
 .(.7.7أف قيع )ت( السحدػبة أقل مغ قيسة )ت( الججكلية عشج مدتػى الجاللة )
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كيعػػدك الباحثػػاف التقػػػجـ فػػي نتػػػائج اختبػػارات متغضػػخات "القػػػجرة عمػػى التشطػػػيع 
الحخكػى، سػػخعة االسػػتجابة الحخكيػػة" كالستغضػػخات السياريػػة قضػػج البحػػث لمبخنػػامج الستبػػع 
مغ قبل مجرب السجسػعة الزابصة كالحى اشتسل عمى مجسػعة مغ األلعاب التػجريبات 

التػػػى أدت إلػػػى االرتفػػػاع فػػػى مدػػػتػى بعػػػس القػػػجرات "البجنيػػػة كالسياريػػػة كالخصصيػػػة" 
التػافكية كالستغضخات السيارية نتيجػة لتكػخار ىػحه التػجريبات كاأللعػاب حػجث تحدػغ فػى 
بعػػس القػػجرات التػافكيػػة كالستغضػػخات السياريػػة قضػػج البحػػث، كىػػحا مػػا أشػػار إليػػو "أحسػػج 

ر التػػػجريب ( إلػػػى أف تكػػػخا1554(، "دمحم عػػػبلكى" )0775فػػػاركؽ كمحسػػػػد حدػػػضغ" )
 (.6..:  17( )16: 0كالسسارسة يؤدى إلى التغضضخ فى األدا  السيارى )

كسا يعدك الباحثاف أيزا ىحا التقجـ لكفائػة أفػخاد السجسػعػة الزػابصة، نتيجػة 
إنتطاميا كاستسخاريتيا فى التجريب ككجػد ركح التشػافذ بػضغ البلعبػضغ، كقػجرتيع عمػى 

سػنيا، كمحاكلتيع تقجيع أفزػل أدا  بػجنى كميػارى إدراؾ متصمبات التجريبات التى يسار 
نتيجة تذجيع السػجرب ليػع مسػا كػاف لػو أثػخ كبضػخ فػى تصػػر بعػس القػجرات التػافكيػة 

 كمدتػى األدا  السيارى لمسيارات قضج البحث.
( أنػػو عشػػػجما يػػػجرؾ 0778كتػػحكخ فػػػى ىػػحا الرػػػجد "بدػػػسات شػػسذ الػػػجيغ" )

، تػافكية( التى يقػـػ بيػا إدراكػا كػامبل يدػتصيع الستعمع متصمبات السيارات )بجنية، فشية
أف يؤدى ىحه السيارات بذكل صحيح، كذلظ ألف الترػر الحخكى يمعب دكرا  ىامػا  فػي 

 (.00:  .شكل كمدتػى األدا  السيارى )
فػػي أف قػػجرة  (.077) "عمػػى البيػػظ، عسػػاد الػػجيغ أبػػػ زيػػجكيتفػػق ذلػػظ مػػع "

الستجرجػة مػغ الدػيل إلػى الرػعب تتشاسػب السجرب عمى تقجيع مجسػعة مغ التجريبات 
( كيعػػدك 177: 5مػػع السخحمػػة الدػػشية يدػػيع فػػي تصػػػر السدػػتػى السيػػارى لبلعبػػضغ )

الباحثػػاف عػػجـ كجػػػد تحدػػغ فػػي مدػػتػى بعػػس القػػجرات التػافكيػػة )اإلتػػداف، القػػجرة 
اإليقاعية، التسضضد الحخكى( لحاجة ىحه القجرات إلى نػع خاص مغ التػجريبات الشػعيػة 

خاصػػة لخفػػع مدػػتػى ىػػحه القػػجرات كىػػحا مػػا لػػع يتزػػسشو البخنػػامج الستبػػع لمسجسػعػػة ال
 الزابصة.
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 (0ججكؿ )
 داللة الفخكؽ اإلحرائية بضغ السجسػعتضغ الزابصة كالتجخيبية فى 

 (04)ف =  قضج البحث الكياسات البعجى لمستغضخات

 الستغضخات
كحجة 
 الكياس

 السجسػعة التجخيبية
 ( 10) ف = 

 الزابصة السجسػعة
 ( 10) ف = 

قيسة 
)ت( 
 السحدػبة

الجاللة 
 اإلحرائية

الفخكؽ فى 
ندب 
 ع ـ ع ـ التحدغ

القجرات التػافكية
 

 56.27 داؿ 8345 1347 0387 .137 377. عجد القجرة عمى اإليقاع الحخكى

 08314 داؿ 0364 .736 6307 7388 0317 عجد القجرة عمى التػجية كالتشطيع الحخكى

 4.358 داؿ .531 0371 16347 1348 5307 سع القجرة عمى التسضضد كالتشػيع الحخكى

 16306 داؿ .35. 7315 1344 7316 .131 سع القجرة عمى سخعة االستجابة

 45310 داؿ 8308 1345 143.7 13.0 15357 عجد القجرة عمى االتداف

االختبارات السيارية
 

 08381 داؿ ..3. 1300 163.7 .136 07377 عجد التسخيخة الرجرية

 ..103 داؿ 4344 7360 .1031 7301 17308 ثانية السحاكرة

السحاكرة السشتيية بالترػيب 
 83.5 داؿ 305. 7365 14378 7300 .1.37 ثانية الدمسى

 7305. داؿ 4304 1307 0357 .130 17307 عجد الترػيب مغ أسفل الدمة

 17357 داؿ 374. 73.6 .1130 73.1 17300 ثانية تحخكات القجمضغ

 13010( = .737( كمدتػى داللة )00قيسة )ت( الججكلية عشج درجة حخية )
 ( ما يمى:0يتزح مغ الججكؿ )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرػائية بػضغ مجسػػعتى البحػث الزػابصة كالتجخيبيػة 
فػػػى الستغضػػػخات قضػػػج البحػػػث كلرػػػالح السجسػعػػػة التجخيبيػػػة حضػػػث أف جسيػػػع قػػػيع )ت( 

 (..737السحدػبة أكبخ مغ قيسة )ت( الججكلية عشج مدتػى الجاللة )
كيعػػػدك الباحثػػػاف ذلػػػظ لمتػػػأثضخ االيجػػػابى لؤللعػػػاب السرػػػغخة السقتخحػػػة التػػػى 
إشػتسمت عمػى مجسػعػة متسضػدة مػغ األلعػاب السرػغخة مػجػو لتشسيػة القػجرات التػافكيػػة 

رىع ليػػحه األلعػػاب أف الخاصػػة بخياضػػة كػػخة الدػػمة، كسػػا أف الباحثػػاف راعػػا عشػػج إختيػػا
يكػف بيا تشػع كأف تيجؼ إلى تشسية أكثخ مغ قجرة تػافكية فى نفذ الػقػت، مسػا كػاف 

 لو بالغ األثخ في تحدغ نتائج اختبارات القجرات التػافكية كالسيارية قضج البحث. 
(، "عرػاـ عبػػج الخػػالق" 0715كيتفػق ذلػػظ مػع مػػا أشػػار إليػو "مػػجحت صػػالح" )

لتػافكيػػة ال تطيػػخ كقػػجرات مشفػػخدة إنسػػا تػػختبط مػػع بعزػػيا الػػبعس ( أف القػػجرات ا.077)
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( كىػػػػحا لػػػػع يتػػػػػافخ لػػػػجى ناشػػػػةى السجسػعػػػػة الزػػػػابصة كالتػػػػى 101:  8( )177: 11)
 اعتسجت عمى التجريبات البجنية العامة كلع تدتخجـ األلعاب السرغخة.

أللعػاب كسا يعدك الباحثاف تحدغ مدتػى أدا  السيارات األساسية قضػج البحػث إلػى ا
السرػػغخة التػػى شػػػرت مدػػتػى القػػجرات التػافكيػػة كبالتػػالي حػػجث التحدػػغ فػػي مدػػتػى األدا  

 Andreasلمسيارات األساسية قضج البحث، كيتفق ذلظ مع مػا أشػار إليػو  "أنػجرياس كػسػضل 

Kosel( "0771 أف اإلتقػػاف فػػى السيػػارات الحخكيػػة لػػع يتحقػػق إال مػػغ خػػبلؿ تشسيػػة شػػاممة )
كيػػة البجنيػػة كالسياريػػة ألف مدػػػتػى األدا  السيػػارى يتحدػػغ بتحدػػغ القػػػجرات لمقػػجرات التػاف

التػافكية كسا يخى الباحثػاف أف ارتفػاع ندػبة التحدػغ فػى السجسػعػة التجخيبيػة فػى السدػتػى 
البػػجنى كالسيػػارى نطػػخا لتزػػسغ البخنػػامج عمػػى تػػجريبات تػافكيػػة بجنيػػة كمياريػػة لػػع يتزػػسشيا 

 (..0:  18بخنامج السجسػعة الزابصة )
( عمػػى أف ىشػػاؾ .077" ) Agnienszkaكيتفػػق ذلػػظ مػػع مػػا ذكختػػو " اجشيدػػكا 

عبلقػػة تبادليػػػة بػػػضغ القػػػجرات التػافكيػػػة كحرػػضمة البلعػػػب مػػػغ السيػػػارات الخياضػػػية كالقػػػجرات 
البجنيػػة فتعتبػػخ القػػجرات التػافكيػػة أساسػػا الكتدػػاب القػػجرات البجنيػػة كتػػػافخ ىػػحه القػػجرات لػػجى 

ػ الرػحيح يدػاعج عمػى حدػغ التفكضػخ كسػيػلة التػجريب عمػى السيػػارات البلعبػضغ عمػى الشحػ
الحخكيػة بصخيقػة أسػخع كأقرػخ فاعميػة ال  تالسختمفة تصػيخىا، كلتكػػف عسميػة تػجريب السيػارا

بػػج لػػو مػػغ تحدػػضغ القػػجرات التػافكيػػة حضػػث أنيػػا تذػػكل متغضػػخا ىامػػا ألدا  السيػػارات الحخكيػػة 
 (.11:  16السختمفة )

( أف لتػجريبات القػجرات التػافكيػة أىسيػة .077" ) Günterتخكسػا يػخى "جضػػن
كبضخة فى لعبة كػخة الدػمة نطػخا  لستصمبػات المعبػة الفشيػة كالتػافكيػة العاليػة حضػث يػؤدى 

اليجػمية كالجفاعية فى حضد ضضق مغ السمعػب كتحػت ضػغػط كثضػخة  تالبلعب السيارا
"الدمغ، الحسل البجنى، السشافدة" كىحا يعشى أنو كمسػا زاد مدػتػى البلعػب فػى القػجرات 
التػافكية كمسا زاد مدتػاه البجنى كالسيارى كالخصصى كالحى يؤثخ عمػى اتخػاذه لمقػخارات 

الدمة قرػضخ جػجا  بالشدػبة لبػاقى األلعػاب داخل السمعب ألف زمغ اليجسة فى لعبة كخة 
 ( كىحا ما اتبعو الباحثاف عشج ترسيع البخنامج كما يحتػيو مغ تجريبات.18: .0)
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 : جالقططالصحش
في حجكد مذػكمة البحػث كأىسضتػو كفػى ضػػ  ىجفػو كفخكضػو كشبيعػة العضشػة 

مػػػغ  كفػػػى إشػػػار السعالجػػػات اإلحرػػػائية كتفدػػػضخ الشتػػػائج كمشاقذػػػتيا تسكػػػغ الباحثػػػاف
 التػصل إلى االستشتاجات اآلتية:

األلعػػاب السرػػغخة قضػػج البحػػث التػػى اسػػتخجمت مػػع السجسػعػػة التجخيبيػػة أدت  .1
)التػجيػػة إلػػى تحدػػغ فػػي نتػػائج اختبػػارات جسيػػع متغضػػخات القػػجرات التػافكيػػة 

كالتشطػػػػيع الحخكػػػػى، التسضضػػػػد كالتشػيػػػػع الحخكػػػػى، اإليقػػػػاع الحخكػػػػى، سػػػػخعة 
سػػشة  10قضػػج البحػػث لشاشػةى كػػخة الدػػمة تحػػت  ( اإلسػتجابة الحخكيػػة، اإلتػػداف

 %(..6537% : 8350.حضث تخاكحت ندب التحدغ ما بضغ )

البخنامج الستبع مع السجسػعة الزابصة أدى إلػى تحدػغ فػي نتػائج اختبػارات  .0
التػجيػػة كالتشطػػيع الحخكػػى، سػػخعة إثشػػضغ فقػػط مػػغ متغضػػخات القػػجرات التػافكيػػة 

سػػشة كتخاكحػػت  10اشػػةى كػػخة الدػػمة تحػػت قضػػج البحػػث لش اإلسػػتجابة الحخكيػػة(
 %(.47351% : 00316ندب التحدغ في ىحيغ الستغضخيغ ما بضغ )

األلعػػاب السرػػغخة قضػػج البحػػث التػػى اسػػتخجمت مػػع السجسػعػػة التجخيبيػػة أدت  ..
إلى تحدغ في نتػائج اختبػارات جسيػع متغضػخات اإلختبػارات السياريػة )التسخيػخة 

السشتييػػة بالترػػػيب الدػػمسى، الترػػػيب مػػغ الرػػجرية، السحػػاكرة، السحػػاكرة 
أسفل الدمة، تحخكات القجمضغ الجفاعية( قضج البحث لشاشػةى كػخة الدػمة تحػت 

 %(.88385% : .1.36سشة حضث تخاكحت ندب التحدغ ما بضغ ) 10

البخنامج الستبع مع السجسػعة الزابصة أدى إلػى تحدػغ فػي نتػائج اختبػارات  .4
الرػػػػجرية، السحػػػػػاكرة، السحػػػػاكرة السشتييػػػػػة الستغضػػػػخات السياريػػػػة )التسخيػػػػػخة 

بالترػيب الدمسى، الترػػيب مػغ أسػفل الدػمة، تحخكػات القػجمضغ الجفاعيػة( 
سػػشة كتخاكحػػت ندػػب التحدػػغ فػػي  10قضػػج البحػػث لشاشػػةى كػػخة الدػػمة تحػػت 

 %(.8367.% : 6360ىحيغ الستغضخيغ ما بضغ )

جخيبيػػة أدت األلعػػاب السرػػغخة قضػػج البحػػث التػػى اسػػتخجمت مػػع السجسػعػػة الت ..
)التػجيػػة إلػػى تحدػػغ فػػي نتػػائج اختبػػارات جسيػػع متغضػػخات القػػجرات التػافكيػػة 
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كالتشطػػػػيع الحخكػػػػى، التسضضػػػػد كالتشػيػػػػع الحخكػػػػى، اإليقػػػػاع الحخكػػػػى، سػػػػخعة 
قضج البحث لشاشةى كخة الدػمة أكثػخ مػغ البخنػامج  اإلستجابة الحخكية، اإلتداف(

ؽ فػي ندػبة التحدػغ مػا الستبع مع السجسػعة الزػابصة حضػث تخاكحػت الفػخك
 %( كلرالح السجسػعة التجخيبية. 6300.% : 16306بضغ )

األلعػػاب السرػػغخة قضػػج البحػػث التػػى اسػػتخجمت مػػع السجسػعػػة التجخيبيػػة أدت  .6
إلى تحدغ في نتػائج اختبػارات جسيػع متغضػخات اإلختبػارات السياريػة )التسخيػخة 

ى، الترػػػيب مػػغ الرػػجرية، السحػػاكرة، السحػػاكرة السشتييػػة بالترػػػيب الدػػمس
أسفل الدمة، تحخكات القجمضغ الجفاعية( قضػج البحػث لشاشػةى كػخة الدػمة أكثػخ 
مغ البخنامج الستبع مع السجسػعة الزابصة حضػث تخاكحػت الفػخكؽ فػي ندػبة 

 %( كلرالح السجسػعة التجخيبية. 7305.% : 83.5التحدغ ما بضغ )

 : جٌطٛص١حش
ـ الباحثػاف في إشار ىجؼ كمجتسع البحث كالعضشة السخت ارة كفى ضػ  استشتاجات البحػث يقػج

 التػصيات اآلتية:
 لمشاشػػػػػةضغ السيػػػػارى قضػػػػػج البحػػػػث لتصػػػػػػيخ األدا   األلعػػػػػاب السرػػػػغخةاسػػػػتخجاـ  .1

 كالشاشةات.

 قضج البحث عمى فةات عسخية أخخى. األلعاب السرغخةاستخجاـ  .0

 .كالشاشةات لتصػيخ األدا  الخصصى اليجػمى لمشاشةضغ ألعاب مرغخةترسيع  ..

 إدراج األلعاب السرغخة كجد  رئيدى مغ مكػنات الػحجة التجريبية لمشاشةضغ. .4

لسػػا ليػػا مػػغ دكر ميػػع فػػى تكػػػيغ باأللعمػػب السرػػغخة ضػػخكرة أف ييػػتع السػػجربضغ  ..
 .كخاصة الشاشةضغ بلعبي كخة الدمة)بجنى، مياى، خصصى( ل مخدكف حخكي

 جدلؽجخع لحتّس
 جٌعؽذ١س: ذحٌغس ِؽجخع أٚالا:

: التػػجريب الخياضػػى كاألسػػذ الفدػػضػلػجية، دار (1550) سػػج عبػػج الفتػػاحأبػػػ العػػبل أح .1
 الفكخ العخبى، القاىخة.
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تػػأثضخ بخنػػامج تػػجريبى مقتػػخح (: 0775أحسػػج فػػاركؽ خمػػف كمحسػػػد حدػػضغ محسػػػد ) .0
لمقػجرات التػافكيػػة عمػػى مدػػتػى أدا  بعػس السيػػارات األساسػػية لمشاشػػةضغ فػػي 

جامعػة  ،كميػة التخبيػة الخياضػية يشػايخ،عػجد كخة الدمة، مجمػة عمػـػ الخياضػة، 
 السشيا.

: تأثضخ بخنامج تػجريبى لتصػػيخ بعػس القػجرات التػافكيػة (0778) بدسات شسذ الجيغ ..
الخاصة عمى مدتػى أدا  العب الكاتػا فػى رياضػة الكاراتيػو، السػؤتسخ الػجكلى 

 جامعػػة كميػة التخبيػػة الخياضػية، ،، فبخايػخلتصػػيخ البحػث العمسػػى" آفػاؽ ججيػػجة"
 ششصا.

 تعمػع فػي أىسضتيػاك  الرػغضخة(: األلعػاب .071رافج ميجى قجكرى كسيا عباس عبػػد ) .4
 جامعػػػة الخياضػػػة، كعمػػػـػ البجنيػػػة التخبيػػػة كميػػػة األساسػػػية، الحخكيػػػة األشػػكاؿ
 .ديالى

 تػافكيػػػة حخكيػػػة ألعػػػاب مشطػمػػػة(: 0711) محسػػػػد حدػػػضغ محسػػػػد سػػػعضج، دمحم رانيػػػا ..
 العمسية السجمة كالسزسار، السضجاف لسدابقات كأساس السجرسة قبل ما ألشفاؿ
 .لمبشضغ الخياضية التخبية كمية كالخياضية، البجنية لمتخبية

(: تػػأثضخ مشطػمػػة حخكيػػة ىخميػػة عمػػى األدا  0707فاشسػػة سػػميساف إبػػخاليع الدػػضج ) .6
لبلعبػػػي كػػػخة الدػػػمة، رسػػػالة ماجدػػػتضخ، غضػػػخ مشذػػػػرة، كميػػػة التخبيػػػة  الفشػػػي

 خة، جامعة حمػاف.الخياضية لمبشات بالجدي

(: كػخة الدػمة 0710عادؿ رمزاف بخضت؛ محسػد حدضغ محسػد كأحسج خميفة حدغ ) .0
 الشطخية كالتصبضق، مخكد الكتاب الحجيث، القاىخة.

، مشذػأة 10ػ تصبيقػات(، ط )نطخيػات(: التػجريب الخياضػي .077عراـ عبػج الخػالق ) .8
 .اإلسكشجريةالسعارؼ، 

 فػػػى الخياضػػػي السػػػجرب(: .077) زيػػػج أبػػػػ عبػػػاس الػػػجيغ عسػػػاد البيػػػظ، فيسػػػي عمػػػى .5
 .اإلسكشجرية السعارؼ، مشذاة الجساعية، األلعاب

، .: اختبػارات األدا  الحخكػي، ط(1554) دمحم حدغ عػبلكى، دمحم نرػخ الػجيغ رضػػاف .17
 القاىخة، دار الفكخ العخبي.

(: اسػتخاتيجيات التػجريب الخياضػى لمشاشػةضغ، مخكػد الكتػاب 0715مجحت صالح سضج ) .11
 ، القاىخة.لمشذخ
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 بعػس تصػػيخ عمى السرغخة الخصصية األلعاب تأثضخ(: "0710) محسػد حدضغ محسػد .10
 كميػػة الخياضػػة عمػػـػ مجمػػة الدػػمة، كػػخة لشاشػػةي اليجػميػػة الخصصيػػة األدا ات
 .حمػاف جامعة يػنية، بالجديخة، لمبشات الخياضية التخبية

"تػػػأثضخ مشطػمػػػة حخكيػػػة ىخميػػػة مقتخحػػػو ( 0717ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) ..1
عمى األدا  الخصصى لشاشػةى كػخة الدػمة"، مجمػة عمػـػ الخياضػة، كميػة التخبيػة 

 الخياضية، جامعة السشيا، يػنضػ.

تشسيػػة القػػجرات التػافكيػػة (: 0770كمحسػػػد حدػػضغ محسػػػد ) ىػػانى عبػػج العديػػد الػػجيب .14
لتصػيخ بعس السيارات األساسضػة لشاشةى كػخة الدػمة"، السجمػة العمسيػة لمتخبيػة 

كميػػػة التخبيػػػة الخياضػػػية لمبشػػػات، جامعػػػة  ،ديدػػػسبخعػػػجد  الخياضػػػية كالبجنيػػػة،
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 أٌعـحخ ٌٕحشثٟ جٌٕفك١س جدلٕحعس ذعالٌس جدلٙحؼٞ جالظجء مبكطٜٛ جٌطٕرإ

 وٛؼٚٔح خحتسس ظً يف جٌؽ٠حظٟ جٌٕشحغ عٛظز ذعع جدلعؽخ
 

 زكحٔني جحلك١ٕٟ زلّع ذكّس ظ/

 جٌرسث ِٚشىٍس ِمعِس
شيج العالع الخياضي تحػال  كبضخا  في األياـ الساضية، بعجما كجج الخياضضػف 
أنفديع مجبخيغ عمى البقا  في مشازليع نتيجة تػقف األنذصة الخياضية حػؿ العالع 

)جائحة فضخكس كػركنا( ، ىحا الػضع أصبح كاقعا   19-جخا  تفذي فضخكس كػفضج
الداحات إلى العالع الحكي، يسارسػف ججيجا ، تحػؿ فيو الخياضضػف مغ السبلعب ك 

 الخياضة داخل الغخؼ كالسداحات السحجكدة في مشازليع. فضيا

كعمى الخغع مغ بجاية انفخاج أزمة اإلغبلؽ  كتػقف الشذاط الخياضي بدبب 
فضخكس كػركنا، إال أف العالع لع يعج كسا كاف، ىحه الطخكؼ أثخت بذكل خاص عمى 

الشذاط الخياضي كاالمتشاع عغ لقا  األصجقا  البلعبضغ، مع تػقف الجراسة ك 
 (16كمسارسة أي مغ األنذصة، كل ىحه العػامل أثخت عمى نفدية البلعبضغ . )

كاإلنداف كائغ متكامل تؤثخ جسيع جػانبو عمى بعزيا البعس سمبا أك إيجابا، 
فاالضصخابات الشفدية التي قج يدببيا ضيػر الفضخكس كالحجخ الرحي السشدلي، ما 

فعو إلى مسارسة العجيج مغ األنذصة الستشػعة في كقت الفخاغ اإلجباري بالسشدؿ، يج
كقج تقل ىحه االضصخابات إلى درجة كبضخة مغ خبلؿ تقجيع استخاتيجيات تكيف عامة 

 ( 27: 12لؤلفخاد. )
 يشطخ إليو كأصبح كيمعب الجانب الشفدي دكرا  كبضخا  في االرتقا  بسدتػى األدا 

 التي يجب العشاية بيا جشبا  إلى جشب مع الستصمبات السيارية  كأحج الستغضخات
 
 

 جٌش١ص وفؽ خحِعس– جٌؽ٠حظٟ جٌطعؼ٠د ذمكُ ِعؼـ
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حضث أف التفػؽ الخياضي يتػقف عمى مجى استفادة البلعبضغ مغ  كالخصصية
 قجراتيع الشفدية عمى نحػ ال يقل عغ االستفادة مغ قجراتيع الحخكية ، كالسيارات

عمى تيضةة قجراتيع الحخكية لتحقضق أقرى ك أفزل أدا   تداعج األفخادالشفدية 
 (13: 303) رياضي

( إف تعخض الفخد لمعجيج مغ 6( )2020كيحكخ " جعفخ عبجالعديد " )
السذكبلت قج تؤثخ في صحتو الشفدية، التي تختمف في درجتيا كقػتيا باختبلؼ 

متكامل يحػؿ بضشو كبضغ تحػؿ  بشائو الشفدي كتكػيشيا كاتدامو بشطاـ مشاعي نفدي
ىحه السذكبلت الشفدية إلى اضصخابات ثابتة، فالخياضي في أي مجتسع يعير 
ضغػشا كتػتخات يشعكذ تأثضخىا في صحتو الشفدية كالجدسية؛ إذ إنو عشجما يتعخض 
لزغػط مدتسخة كمتكخرة دكف كجػد قجرة لجيو تسكشو مغ مػاجية ىحه الرعػبات 

ي إلى ضعف الديصخة عمى انفعاالتو كترخفاتو كسمػكو، كىحا كالزغػط فإف ذلظ يؤد
قج يغخز لجيو العجيج مغ السذكبلت الشفدية، كبحلظ يتزح أىسية السشاعة الشفدية في 
تحجيج مجى قجرة الفخد عمى التكيف مع الرعػبات كالسػاقف الزاغصة التي تػاجو 

 الخياضضضغ في حياتيع.
أف اإلنداف لجيو نطاـ مشاعة نفدية  Kagan " (2006( )22) كيخى "كيجاف

كضيفتو حساية الفخد مغ اآلثار الدمبية الزغػط االنفعالية، عمى غخار نطاـ السشاعة 
Dubey& Shahi (2011 )الحضػية في الجدع. كيؤكج ذلظ " دكبی كشاىی "  

( بأف الفخد لجيو نطاـ السشاعة الشفدية ىػ بسثابة كعا  يجسع السرادر الشفدية 19)
ي تعسل عمى حسايتو مغ السذاعخ كالػججانيات الدمبية التي تختبط بالزغػط الت

كالقمق كالتػتخ كالغزب كاإلنياؾ كغضخىا مغ األزمات كاالضصخابات الشفدية التي قج 
 يػاجيا في حياتو.

( أف السشاعة الشفدية تذضخ إلى 2019كيذضخ "خالج أحسج، ك فتحى ميجى )
كالكخكب كتحسل الرعػبات كمقاكمة ما يشتج  قجرة الذخز عمى مػاجية األزمات

شػبيا الغزب كالعجاكة كاالنتقاـ كاليأس كالعجد  عشيا مغ أفكار كمذاعخ ي
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كاالنيدامية كالتذاؤـ، كسا أف السشاعة الشفدية تسج الفخد بسشاعة إضافية تشذط أجيدة 
 (198: 7السشاعة الجدسية لجيو )

دة األبعاد مغ مرادر السخكنة كالسشاعة الشفدية ىي كحجة متكاممة كمتعج
الذخرية أك القجرات التكيفية التي تعصي مشاعة ضج الزغػط كالتحصع كاالنييار، 

: 24) كتحسى كتقػى عسمية التػافق كتعسل كجركع كمرجات لسشع األزمات الشفدية.
22( )9 :819 ) 

( أف السشاعة 2005) Wilson & Gilbertكيخى " كيمدػف كجمبخت " 
نطاـ يقػـ عمى استخجاـ القجرات السعخفية التػافكية لمفخد لتحقضق الشفدية ىي 

مذاعخ جضجة كتحدضغ الحالة السداجية، عغ شخيق مشع كل ما يبخر األحجاث الدمبية. 
(25 :38-40) 

كسػػػػػا أف السشاعػػػػػة الشفدػػػػػية نطػػػػػاـ كقػػػػػائي ارتقػػػػػائي لػػػػػو مكػنػػػػػات متكاممػػػػػة 
و كبػػػضغ الطػػػخكؼ البضةيػػػة تدػػػاعج الفػػػخد عمػػػى تقػيػػػة كتعديػػػد عسميػػػات التفاعػػػل بضشػػػ

الزػػػػاغصة، كىػػػػحا الشطػػػػاـ لػػػػيذ ميستػػػػو فقػػػػط مدػػػػاعجة الفػػػػخد عمػػػػى التعػػػػاير مػػػػع 
الزػػػػغػط كلكشػػػػو مدػػػػةػؿ أيزػػػػا عػػػػغ فعاليػػػػة كتكامػػػػل الذخرػػػػية كالشسػػػػػ الػػػػحاتي 

 (104، 103: 23( )54:  2لمفخد بذكل متدامغ مع تصػرات البضةة )
 ىضػػػػػمغ " يػضػػػػح كػػػػبل مػػػػغ كمػػػػغ خػػػػبلؿ االشػػػػار السخجعػػػػي لمبحػػػػث

Hohmann " " المػػيذ " LamesM" لضتديػػاتخletzelter"   (2007 ) أف
البلعػػػػب لتحقضػػػػق  بػػػػخامج التػػػػجريب البػػػػجني لؤلنذػػػػصة الخياضػػػػية التػػػػي يسارسػػػػيا

لمخياضػػػي مػػػغ الشاحيػػػة الشفدػػػية كالبجنيػػػة، كالتػػػي بػػػجكرىا  تشسيػػػة متػازنػػػة كشػػػاممة
حخكيػػػػة تصػػػػيخ كرفػػػػع مدػػػتػى السيػػػارات الفشيػػػػة ألدا  الػاجبػػػات ال تػػػشعكذ عمػػػى

كالػصػػػػػػؿ إلػػػػػى مدػػػػػتػيات عاليػػػػػة، خاصػػػػػة فػػػػػي الخياضػػػػػة التػػػػػي تتسضػػػػػد بصبيعػػػػػة 
  (105: 21. )خاصة

""عراـ زيجاف" كبالخجػع لمسخاجع كالجراسات السخجعية  كمغ خبلؿ ما سبق 
(، " إيساف مرصفى عمى الذشػانى 10( )2015(، " عبل  الذخيف" )9( )۳۱۰۲)
(، " خالج السعافى، ك فتحى 5( )2019(، " أيسغ عبجالعديد سبلمة )3( )2019)
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.ف  Barbanell, L(، باربابضل 6( )2020(، " جعفخ عبجالعديد )7( )2019نرخ )
( Olah, A., Nagy, H.& Toth, K(، اكالة كاخخكف 18( )2009)
تفذي ىحا الفضخكس ألىسية دكر السشاعة الشفدية لجي األفخاد، كنطخا ل( 23()2010)

كدكلية لمسكػث في الحجخ السشدلي، كبدبب اإلجياد  كاضصخار جسيع الشاس محمية
الشفدي الحي يدببو ىحا الفضخكس لمجسيع دكف استثشا  مغ مخضى كأفخاد كأسخ 
كالعبضغ محجػزيغ في مشازليا، كمع تخفيف القضػد، كالعػدة التجريجية لكل األنذصة، 

غ ذىشيا نفديا يؤىل الشاشةض أخرائيحضث بات مغ الزخكري أف يزع كل جياز فشي 
لسا ىػ قادـ كمداعجتيع عمى استعادة حالتيع التي كانػا عمضيا قبل الجائحة، كإال 
سيكػف ىشاؾ أثار سمبية عجيجة حاؿ تخؾ األمػر عمى حاليا كعجـ التجخل لخفع 
الزغػشات عغ الشاشةضغ كالسجربضغ، فالجسيع خائف عمى نفدو كعمى أىمو كذكيو 

لمتشبؤ  "متاحة لمباحثة بالكياـ بإجخا  بحث  السخالصضغ لو. كبحلظ أصبحت الفخصة
األدا  السياري بجاللة السشاعة الشفدية لشاشةي ألعاب  السزخب بعج عػدة  بسدتػى 

األدا  السياري  ، كسحاكلة التشبؤ بسدتػى "الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػركنا
مع لشاشةي ألعاب  السزخب لتقجيع صػرة كاضحة لمسجربضغ في كيفية التعامل 

عمى خمفية درجاتيع عمى مكياس السشاعة الشفدية  الشاشةضغ داخل البخامج التجريبية
بيجؼ تجشب اإلجياد كاالصابات، ككحلظ إعادة التأىضل البجني كالسياري كالخصصي 

 أسذ عمسية مقششة. لمشاشةضغ في عسمية التجريب عمى
  :جٌرسث أ٘عجف

 ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى: 
السزخب بعج  ألعابالسياري لشاشةي  األدا  كمدتػى  السشاعة الشفديةالعبلقة بضغ  .1

 عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػركنا.
شاشةي ألعاب السزخب لالسياري بجاللة السشاعة الشفدية  األدا  سدتػى ب التشبؤ .2

 بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػركنا
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 :جٌرسث ضكحؤالش
احرائيا بضغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األدا  ىل تػجج فخؽ دالة  .1

التشذ( لمسجسػعة  -كخة الدخعة -السياري لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاكلة
 العالية كالسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية"

األدا  السياري لشاشةي ألعاب  ىل تػجج عبلقة ما بضغ السشاعة الشفدية كمدتػى  .2
التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -لةالسزخب) تشذ الصاك 
 ضل جائحة كػركنا.

شاشةي ألعاب لاألدا  السياري بجاللة السشاعة الشفدية  سدتػى ىل يسكغ التشبؤ ب .3
التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاكلة

 .ضل جائحة كػركنا
  جدلكططعِس جدلصؽٍسحش

  فك١س:جٌٕ جدلٕحعس
مجسػع سسات الذخرية التي تجعل الفخد قادرة عمى تحسل تأثضخات  إنيا

ال يؤثخ عمى  نسطكالزغط الشفدي ، كعمى دمج الخبخة السكتدبة مغ ذلظ ،  اإلرىاؽ
يشتج مشاعة نفدية مزادة تحسي الفخد مغ التأثضخات  أنوالػضائف الفعالة لمفخد ، كسا 

 (10) البضةية الدمبية "
 :وٛؼٚٔح (٩١-)وٛف١ـع فريٚـ

بسقاشعة ىػبػػي بالرضغ،  ىػػ فػػضخكس تشفدػػي ججيػج ضيػخ فػي مجيشػة ككىاف 
كيختمف ىحا الفضخكس عغ باقي أنػاع فضخكسات كػركنا التػػي تشتذخ بضغ البذخ 

السعتادة كسػا أنػو يختمػف عػغ فضػخكس سػارس كفضخكس  البخد ندالت أعخاض كتدبب
 ( 26.)األكسػػط التشفدػػػيةمتبلزمػة الذػػخؽ 



 

- 147 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

جدلؽخع١س جٌعؼجقحش  
(  بعشػاف "بشا  مكياس 3( )2019إيساف مرصفى عمى الذشػانى ) دراسة " -1

السشاعة الشفدية لمصالبات السرابات بكمية التخبية الخياضية بشات ىجؼ 
البحث بشا  مكياس السشاعة الشفدية لمصالبات السرابات بالكمية السشيج 

( 34السشيج الػصفي عضشة البحث تكػنت عضشة البحث مغ )السدتخجـ 
، شالبة مرابة أىع الشتائج بشا  مكياس السشاعة الشفدية لمصالبات السرابات
 كجػد فخكؽ دالة احرائيا  بضغ درجات اإلصابة لجي الصالبات السرابات.

( 2019خالج أحسج عبجالخحسغ السعافى، ك فتحى ميجى دمحم نرخ ) دراسة " -2
الخرائز الديكػمتخية لسكياس السشاعة الشفدية ىجؼ  عشػاف "(  ب7)

البحث تحجيج مدتػي السشاعة الشفدية لجي شبلب الرف األكؿ الثانػي 
كالتحقق مغ خرائرو الديكػمتخية السشيج السدتخجـ السشيج الػصفي 

( شالب بالرف األكؿ الثانػي أىع 59عضشة البحث كتكػنت عضشتو مغ )
لصبلب الرف األكؿ الثانػي، مكػف  السشاعة الشفدية الشتائج بشا  مكياس

 .( مفخدة ، كسا ارتفعت مؤشخات الرجؽ بضغ البشػد كاألبعاد 54مغ ) 
مدتػى السشاعة  (  بعشػاف "6( )2020جعفخ عبجالعديد الحخايدة ) دراسة " -3

الشفدية كعبلقتيا بالرحة الشفدية لجى الصمبة الخياضضضغ في جامعة البمقا  
مدتػى السشاعة الشفدية كعبلقتيا بالرحة  ة ىجؼ البحث قياسالتصبيكي

الشفدية لجى الصمبة الخياضضضغ في جامعة البمقا  السشيج السدتخجـ السشيج 
( شالب كشالبة أىع الشتائج 75الػصفي عضشة البحث كتكػنت عضشتو مغ )

كجػد عبلقة ارتباشية بضغ مدتػى السشاعة الشفدية كالرحة الشفدية لجى 
بة الخياضضضغ، كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية في مدتػي السشاعة الصم

الشفدية كعبلقتيا بالرحة الشفدية لجى الصمبة الخياضضضغ لستغضخ الجشذ 
 .كلرالح الحكػر 

( Olah, A., Nagy, H.& Toth, Kدراسة اكالة كناجي كتػز  -4
ة في بعشػاف " دراسة لسقارنة تػقعات الحياة كالسشاعة الشفدي (23()2010)
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عجة ثقافات مختمفة كىجقت الي الػقػؼ عمي العبلقة بضغ السشاعة الشفدية 
السشيج السدتخجـ السشيج الػصفي عضشة البحث كتكػنت ، كتػقعات الحياة

أىع الشتائج  دكلة 12شاب مذارؾ مغ أكثخ مغ ( 3000مغ ) ة البحثعضش
 الثقافة أف ، العسخىشاؾ عبلقة قػية بضغ الكفا ة السشاعية الشفدية كمتػسط 

 االستثسار مغ أكثخ الحياة إشالة في تداىع الشفدية السشاعة تغخس التي
 .السادي

: جٌرسث ئخؽجءجش  
جٌرسث: ِٕٙح  

لصبيعة  سشاسبتولاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي )السدحي(، كذلظ 
 . أىجافو كتحقضقالبحث 

: جٌرسث رلطّع   
 -الدخعة ككخة -يذسل مجتسع البحث ناشةي ألعاب السزخب  ) تشذ الصاكلة

( ناشئ ، 54عجد ) بإجساليدسػؽ( ،  -بشػادي )كفخالذي  لمسقضجيغالتشذ( 
 .ـ 2020/ 2019السقضجيغ بالسػسع الخياضي  

جٌرسث: ع١ٕس   
جألقحق١س جٌرسث ع١ٕس  : 

مػزعة كالتالي ( ناشئ ألعاب السزخب 43تذسل عضشة البحث عمى عجد )
( ناشئ  8( ناشئ كخة الدخعة، عجد )20( ناشئ تشذ الصاكلة، عجد )15عجد)

دسػؽ(، السقضجيغ بالسػسع الخياضي   -التشذ، كالسقضجيغ بشػادي ) كفخالذي 
 .ـ 2020/ 2019
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  جالقطؽالع١س: جٌرسث ع١ٕس
كخة  -( ناشةي ألعاب السزخب  ) تشذ الصاكلة8اشتسمت عمى عجد ) 
دسػؽ( مغ مجتسع البحث كخارج  -التشذ( لمسقضجيغ بشػادي )كفخالذي  -الدخعة

 ـ.2020/ 2019أفخاد العضشة األساسية لمعاـ الجراسي  
 ( 1ججكؿ )

التػصيف اإلحرائي لبيانات عضشة البحث  في الستغضخات األكلية األساسية كمكياس 
 43السزخب ف=لشاشةي ألعاب  السشاعة الشفدية كاالختبارات السيارية

 المتغٌرات

 وحدة
 
المٌا
 س

 الدالالت اإلحصائٌة للتوصٌف

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
التفلط
 ح

معامل 
االلتوا
 ء

 73.8- 13.0 8354 85377 80386 درجة المضرب ألعابالمناعة النفسٌة لناشئً 

االختبارات 
المهارٌة 
 لناشئً
تنس 
 الطاولة

الضربة المستمٌمة بوجه المضرب 
 األمامً

 13.8- 0365 01357 .0130 درجة
-730. 

الضربة المستمٌمة بوجه المضرب 
 الخلفً

 1304 03.6 18347 10300 درجة
-1344 

مهارة دفع الكرة بوجه المضرب 
 األمامً

 7386- 03.6 07347 15300 درجة
-13.0 

مهارة دفع الكرة بوجه المضرب 
 الخلفً

 1378- 0366 10317 .1.38 درجة
-134. 

الضربة الساحمة بوجه المضرب 
 األمامً

 7386- 03.6 00387 01360 درجة
-13.0 

الضربة الساحمة بوجه المضرب 
 الخلفً

 1304- 03.6 15307 15315 درجة
-7367 

االختبارات 
المهارٌة 
لناشئً  
كرة  
 السرعة

 73.8 ..73- 0377 4.3.7 .4.30 عدد/ث اللعب بمضرب واحد بالٌد الٌمنً

 7376 7308- 03.1 473.7 ..473 عدد/ث اللعب بمضرب واحد بالٌد الٌسري

اللعب بمضربٌن بوجه المضرب 
 األمامً

 7388- 0371 40377 .4037 عدد/ث
7370 

اللعب بمضربٌن بوجه المضرب 
 الخلفً

 7384- .037 40307 40308 عدد/ث
7310 

االختبارات 
المهارٌة 
 لناشئً
 التنس

الضربة الساحمة  دلةاختبار 
 األمامٌة

 7367- 1360 5317 .530 درجة
7300 

 73.5- .737- 1365 0300. 0377. درجة االرسال المستمٌم ضربة دلةاختبار 

 7345 73.6- 1341 0307 .034 درجة الضربة الطائرة سرعةاختبار 

الستغضخات ( كالخاص بتجانذ بيانات عضشة البحث في 1يتزح مغ ججكؿ ) 
كاالختبارات  ألعاب السزخب األكلية األساسية كمكياس السشاعة الشفدية لشاشةي
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التشذ( لشاشةي  ألعاب السزخب، كأف  -كخة الدخعة -السيارية ) تشذ الصاكلة
( حضث أف قيع معامل االلتػا  0.49:  1.44-معامبلت االلتػا  تتخاكح ما بضغ )

 يؤكج تجانذ أفخاد مجسػعة البحث في الستغضخات. مسا ،3±االعتجالية تتخاكح ما بضغ  
 

 : جٌرسث رلحالش
 التشذ( -كخة الدخعة -السجاؿ البذخي : ناشةي ألعاب السزخب  ) تشذ الصاكلة

 دسػؽ( –السجاؿ السكاني : نادي )كفخالذي  
  ـ 2020/ 2019السجاؿ الدمشي : السػسع الخياضي  

: جٌر١حٔحش مجع ٚقحتً             
مغ إعجاد الباحثة            :مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخباكال : 
 (6مخفق )

قامت الباحثة ببشا  مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب كذلظ 
عمى السكياس  درجاتيعلمتعخؼ عمى مدتػي السشاعة الشفدية لجييع كذلظ مغ خبلؿ 

 بسحاكره السختمفة ، كقج تع إتباع الخصػات التالية :
قامت الباحثة بإجخا  مدح شامل لمسخاجع العمسية كالبحػث الستخررة كػ  -1

(، " إيساف 10( )2015(، " عبل  الذخيف" )9( )۳۱۰۲""عراـ زيجاف" )
( 2019(، " أيسغ عبجالعديد سبلمة )3( )2019مرصفى عمى الذشػانى )

(، " جعفخ عبجالعديد 7( )2019" خالج السعافى، ك فتحى نرخ )(، 5)
(، اكالة كاخخكف 18( )2009.ف  )Barbanell, L(، باربابضل 6( )2020)

Olah, A., Nagy, H.& Toth, K( )2010()23 لمتػصل الى السحاكر )
 كالعبارات الخاصة بسكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب.

عجد مغ السحاكر بشا  عمي السخاجع الدابق ذكخىا، كبحلظ  ىإلتػصمت الباحثة  -2
( مغ الخبخا  5( كالتي تع عخضيا عمى عجد )3( محاكر مخفق )6أمكغ تحجيج )

( لمتحقق مغ مجى 2الستخررضغ فى مجاؿ عمع الشفذ العاـ كالخياضي مخفق )
مشاسبة ىحه السحاكر لسكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب، 

%( كأصغخ قيسة، 80( كأكبخ قيسة ، )100كحت الشدبة السةػية ما بضغ )كتخا
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%( فأكثخ 80ندبة مػافقة ) عمىالباحثة بالسحاكر التي حرمت  تكقج ارتز
 مغ جسمة آرا  الدادة الخبخا . 

( محاكر تع 6( محاكر لمسكياس مغ أصل )6اتفقت اآلرا  عمى تحجيج عجد ) -3
كحل  اإلبجاع -سحاكر ىي )الثقة بالشفذعخضيا عمي الدادة الخبخا ، كىحه ال

 -التفكضخ اإليجابي -ضبط الشفذ عمىالثبات االنفعالي كالقجرة  -السذكبلت
(، كبعج تحجيج السحاكر 3التحجي كالسثابخة ( مخفق )-السخكنة الشفدية كالتكيف

 تع تحجيج العبارات البلزمة لكل محػر.
تع صياغة كتحجيج العبارات التي تعبخ عغ كل محػر مغ السحاكر كالتي تع  -4

تحجيجىا في ضػ  الشدبة السةػية آلرا  الخبخا ، كقج بمغ عجد العبارات لجسيع 
( مغ الخبخا ، كذلظ 5( عبارة ، كتع عخضيا عمى عجد )51محاكر السكياس )

(، كتخاكحت 4ق )ىحه العبارات لكياس تمظ السحاكر مخف مشاسبةلتحجيج مجى 
%( كأصغخ قيسة، كقج 60%( كأكبخ قيسة ، )100الشدبة السةػية ما بضغ )

%( فأكثخ مغ 80ارتزت الباحثة بالعبارات التي حرمت عمي ندبة مػافقة )
 جسمة آرا  الدادة الخبخا  .  

مكياس  إلىالخبخا ، كبحلظ تع التػصل  إلضياتع استبعاد العبارات التي أشار  -5
 ( 5( عبارة مخفق )48د )كيتكػف مغ عج

تتسكغ الباحثة مغ  حتىتع إعادة تػزيع عبارات السحاكر الخاص بالسكياس  -6
( يػضح 2(، كججكؿ )6عضشة البحث في صػرتو الشيائية مخفق ) عمىتصبيقو 

 محاكر السكياس كعجد عبارات كل محػر .
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 (2ججكؿ )
 -السزخب) تشذ الصاكلةمحاكر كعبارات مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب 

 التشذ( -كخة الدخعة

 المحاور م

 عدد العبارات

 أرلام العبارات
 بعد فبل

 علىالعرض 
 الخبراء

 40ر .4ر 0.ر 1.ر .0ر 15ر .1ر 0ر 1 5 5 الثمة بالنفس  .1

   44ر 8.ر 0.ر 06ر 07ر 14ر 8ر 0 8 8 وحل المشكات اإلبداع  .0

..  
 علىالثبات االنفعالً والمدرة 

 ضبط النفس
  5.ر ..ر 00ر  01ر .1ر 5ر . 0 8

 .4ر  47ر 4.ر 08ر 00ر 16ر 17ر 4 8 5 التفكٌر اإلٌجابً  .4

 48ر 46ر  41ر ..ر 05ر .0ر 10ر 11ر . 5 5 المرونة النفسٌة والتكٌف  ..

  40ر 6.ر 7.ر  04ر  18ر 10ر 6 0 8 التحدي والمثابرة  .6

 ( عبارة48النهائً ) 1. ( محاور6)  اإلجمالً

تع استخجاـ مضداف ثبلثي التقجيخ لبشا  السكياس، كذلظ بػضع جسيع العبارات  - 7
( لمعبارات، كتتخاكح 1، 2، 3ال( بجرجات ) –الى حج ما –فى قائسة تتجرج مغ )نعع

( درجة ، كتذضخ الجرجة السختفعة 144 إلى 48الجرجة الكمية لمسكياس ما بضغ)
 لمسكياس الى تستع البلعب بجرجة عالية مغ السشاعة الشفدية 

 

 جالقطؽالع١س: جٌعؼجقس
قامت الباحثة بإجخا  دراسة استصبلعية عمى عضشة مغ ناشةي ألعاب السزخب 

 9/8/2020( ناشةضغ كمغ خارج عضشة البحث، كذلظ في الفتخة مغ 8بمغ قػاميا )
مجى  عمىككاف اليجؼ مغ إجخا  الجراسة االستصبلعية التعخؼ  19/8/2020حتى 

ح تعميساتو، ككحلظ التعخؼ فيع عضشة البحث لمعبارات التي يتزسشيا السكياس، ككضػ 
عمى الرعػبات السحتسل ضيػرىع أثشا  تصبضق السكياس لمعسل عمى تبلفضيا ككحلظ 

 أيجاد السعامبلت العمسية لمسكياس.  
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 جدلعؽخ: أٌعحخ  ٌٕحشثٟ جٌٕفك١س جدلٕحعس دلم١حـ جٌع١ٍّس جدلعحِالش
 جدلم١حـ: صعق أٚالا:

 ألعابقامت الباحثة بتصبضق السكياس عمى عضشة استصبلعية مغ العبي 
( ناشةضغ ، كقج أسفخت الشتائج عغ معامبلت صجؽ عالية 8السزخب بمغ قػاميا )

لجسيع عبارات السكياس ، كالجرجة الكمية لكل محػر عمى حجة ، كىحا ما يػضحو 
 ( . 4،  3ججكؿ ) 

 ( 3ججكؿ ) 
كالعبارة  إليولمسحػر الحي تشتسي  الكمية كالسجسػع معامل االرتباط بضغ العبار 

 كالسجسػع الكمى لسحاكر لسكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب.
 8ف=

 المحور م
 العبارة
مع 
 المحور

العبارة مع 
 المجموع

 المحور م
 العبارة
مع 
 المحور

العبارة 
مع 

 المجموع
 المحور م

 العبارة
مع 
 المحور

العبارة 
مع 

 المجموع

1 

ل:
الو
ا

 
س
نف
ال
 ب
مة
لث
ا

 

7388* 730.* 8  738.* 7387* 1 

ف
كٌ
لت
وا
ة 
سٌ
نف
 ال
نة
رو
لم
 ا
: 
س
ام
خ
ال

 

7301* 7300* 

0 7365* 7365* 1 

ث:
ثال
ال

 
س
نف
 ال
ط
ضب
ى 
عل
ة 
در
لم
وا
 ً
عال
نف
ال
 ا
ت
با
لث
ا

 

7308* 7388* 
0 

7305* 7300* 

. 7388* 730.* 0 7380* 7384* . 730.* 7301* 

4 7300* 7307* . 7304* 7300* 4 7387* 7308* 

. 730.* 7365* 4 7305* 7381* . 7305* 7307* 

6 7387* 7306* . 7306* *7308 6 730.* 7380* 

6 730.* 7304* 6 7300* 7384* 0 7387* 7300* 

8 7307* 7368* 0 7305* 7380* 8 

رة
اب
مث
وال
ي 
حد
لت
 ا
: 
س
اد
س
ال

 

7300* 7304* 

5 7306* 7387* 1 7308* 7386* 5 7387* 7308* 

1 

:ً
ان
لث
ا

 
ع
دا
إلب
ا

 
ت
ا
شك
لم
 ا
حل
و

 

7386* 7381* 0 

ع:
اب
لر
ا

 
ً
اب
ج
إلٌ
 ا
ٌر
فك
لت
ا

 

7365* 7381* 1 7387* 7300* 

0 7305* 7300* . 7306* 7307* 0 730.* 738.* 

. 7307* 7306* 4 7307* 730.* . 7388* 7304* 

4 7308* 7300* . 7301* 7301* 4 7308* 7304* 

. 738.* 730.* 6 7304* 7384* . 7300* 7308* 

6 730.* 7301* 0 7385* 7307* 6 730.* 7301* 

0 7305* 730.* 8 730.* 7380* 0 7300* 730.* 

 0.666( = 0.05قيسة " ر " الججكلية عشج مدتػى )
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( أف معامبلت االرتباط بضغ كل عبارة مغ العبارات مع 3كيتزح مغ ججكؿ )     
السحػر الحى تشتسى الية كالجرجة الكمية لو، حضث تخاكح معامل االرتباط ما بضغ 

( كىى معامبلت ارتباط دالة إحرائيا مسا يذضخ الى صجؽ 0.89)  إلى( 0.67)
معامبلت االرتباط بضغ درجة كل  االتداؽ الجاخمي ككحلظ يتزح مغ نفذ الججكؿ أف

( 0.88( الى  )0.68عبارة مغ عبارات السكياس كالجرجة الكمية لو تخاكحت ما بضغ )
 كىى معامبلت ارتباط دالة إحرائيا  مسا يذضخ الى االتداؽ الجاخمي لمسكياس 

 (4ججكؿ )
 معامبلت االرتباط بضغ مجسػع كل محػر مغ محاكر السكياس كالجرجة الكمية لو

 8ف= 
 لٌمة ر المحور م

 .738 الثمة بالنفس  -1

 7301 وحل المشكات اإلبداع  -0

 .730 ضبط النفس علىالثبات االنفعالً والمدرة   -.

 .738 التفكٌر اإلٌجابً  -4

 .730 المرونة النفسٌة والتكٌف  -.

 7306 التحدي والمثابرة  -6

 0.66( = 0.05قيسة " ر " الججكلية عشج مدتػى )
( أف معامبلت االرتباط بضغ مجسػع درجات كل محػر 4)يتزح مغ ججكؿ رقع 

( كىى معامبلت 0.85(  الى )0.71كالجرجة الكمية لمسكياس تخاكحت ما بضغ )  
 ارتباط دالة إحرائيا  .

 

 : ٌىؽٚٔرحش أٌفح ذؽؽ٠مس جٌثرحش زكحخ ؼؽ٠ك عٓ جدلم١حـ ثرحش : ثح١ٔحا 
لكخكنباخ ، كالججكؿ التالي يػضح قيع معامبلت الثبات  ألفاتع حداب الثبات بصخيقة 

( 5) ججكؿكالجرجة الكمية.  ألعاب السزخب لشاشةيلسحاكر مكياس السشاعة الشفدية 
 يػضح ذلظ
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 (5ججكؿ )
 8لكخكنباخ لعبارات محاكر مكياس السشاعة الشفدية ف= ألفامعامل 

 م
 المحاور

 لكرونباخ ألفامعامل 

 الممٌاس محاور لعبارات المحور

 7380 الثمة بالنفس  .1

7306 

 7365 وحل المشكات اإلبداع  .0

 7308 ضبط النفس علىالثبات االنفعالً والمدرة   ..

 .738 التفكٌر اإلٌجابً  .4

 7388 المرونة النفسٌة والتكٌف  ..

 7304 التحدي والمثابرة  .6

لكخكنباخ لسفخدات محاكر مكياس  ألفا معامل( كالخاص 5يتزح مغ ججكؿ )
 0.74لكخكنباخ لمسفخدات ما بضغ  ) ألفاالسشاعة الشفدية، حضث تخاكحت قيع معامل 

( مسا يؤكج أف السحاكر 0.76بمغ ) لمسكياس كخكنباخ ألفا( كمعامل 0.88  إلى
متجاندة فيسا بضشيا كتتدع بالثبات كأنيا متكاممة تديع في بشا  مكياس السشاعة 

كأف أي ححؼ أك أضافة ألي مغ ىحه السحاكر مغ السسكغ أف يؤثخ سمبيا   الشفدية
 في بشا  السحاكر

 

 :جألقحق١س جٌعؼجقس
قامت الباحثة بتصبضق كل مغ مكياس السشاعة الشفدية ك اختبارات االدا   

/ 10الي  6( ناشئ يـػ 43السياري عمى عضشة البحث االساسية السكػنة مغ )
 ـ 9/2020

 : جإلزصحت١س جدلعحجلحش
تع إجخا  السعالجات اإلحرائية باستخجاـ بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػـ 

Statistical Package For Social Science (SPSS )االجتساعية:  
 ككانت األسالضب اإلحرائية السدتخجمة ىي : 

 الػسيط ● الستػسط ●
 معامل االلتػا  ● االنحخاؼ السعياري. ●
 البديط )بضخسػف( .معامل االرتباط  ● التفمصح ●
 (ANOVAتحمضل التبايغ ) ● لكخكنباخ ألفامعامل  ●
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 اختبار )ت( لمفخكؽ  ● معامل االنحجار ●
 LSDاختبار أقل فخؽ معشػي  ● الخصأ السعياري . ●
 

 جٌٕطحتح: ِٕٚحلشس عؽض
في ضػ  نتائج التحمضل اإلحرائي كفي حجكد الكياسات السدتخجمة كمغ خبلؿ 

 عخض كمشاقذة الشتائج كسا يمي: أىجاؼ البحث استصاعت الباحثة
 كالحي يشز عمي:   األكؿ اكال: عخض مشاقذة نتائج التداؤؿ

بضغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األدا  السياري "ىل تػجج فخؽ دالة احرائيا 
لمسجسػعة العالية  التشذ( -كخة الدخعة -تشذ الصاكلةالعاب السزخب ) لشاشئ

 "اعة الشفديةكالسشخفزة في درجات مكياس السش
(6ججكؿ  )  

تشذ  لشاشئ السياري  األدا اختبارات مدتػي فخكؽ بضغ متػسصات درجات ال داللة
 في درجات مكياس السشاعة الشفديةلمسجسػعة العالية كالسشخفزة  الصاكلة

 15ف=

 اختبارات مستوي األداء المهاري
 وحدة

 المٌاس 

 المناعة النفسٌة
 فروق 

 المتوسطات
لٌمة 
 (0منخفضة ) (8عالٌة ) )ت(

 ع± س ع± س

لة
او
ط
 ال
س
تن

 
الضربة المستمٌمة بوجه 

 األمامًالمضرب 
 0378 4364 ..13 18306 1307 0.347 درجة

الضربة المستمٌمة بوجه 
 المضرب الخلفً

 360. .30. 0348 1.3.4 73.0 18308 درجة

مهارة دفع الكرة بوجه المضرب 
 األمامً

 63.1 43.7 1300 16350 .738 01308 درجة

مهارة دفع الكرة بوجه المضرب 
 الخلفً

 0317 43.5 1367 1.3.5 .738 10358 درجة

الضربة الساحمة بوجه المضرب 
 األمامً

 63.1 43.7 1300 153.0 .738 0.368 درجة

الضربة الساحمة بوجه المضرب 
 الخلفً

 03.7 .434 1347 16381 .735 01306 درجة

 2.16.( =05الججكلية عشج مدتػى معشػية )قيسة ت 
( كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة احرػػػائية عشػػػج مدػػػتػى  6يتزػػػح مػػػغ جػػػجكؿ )

. فػػػي متغضػػػخ اختبػػػارات مدػػػتػي األدا  السيػػػاري لشاشػػػئ تػػػشذ الصاكلػػػة 05معشػيػػػة 
السجسػعػة لمسجسػعة العالية كالسشخفزة في درجات مكياس السشاعػة الشفدػية لرػالح 
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تخاكحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا ، حضػػث العاليػػة فػػي درجػػات مكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية 
 ( كىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججكلية.7.30كالي  3.62بضغ )

(7ججكؿ  )  
كخة  لشاشئ السياري  األدا اختبارات مدتػي فخكؽ بضغ متػسصات درجات ال داللة

 السشاعة الشفديةفي درجات مكياس الدخعة لمسجسػعة العالية كالسشخفزة 
 20ف=

 المتغٌرات
 وحدة

 المٌاس 

 فروق  المناعة النفسٌة
 المتوسطات

لٌمة 
 (17منخفضة ) (17عالٌة ) )ت(

 ع± س ع± س

عة
سر
 ال
ة 
كر

 

اللعب بمضرب واحد 
 بالٌد الٌمنً

 6308 3.7. 7304 40317 ..13 4.347 عدد/ث

اللعب بمضرب واحد 
 بالٌد الٌسري

 6316 307. 13.4 8307. ..13 40347 عدد/ث

اللعب بمضربٌن 
بوجه المضرب 

 األمامً
 6367 3.7. 7384 4.347 13.4 48307 عدد/ث

اللعب بمضربٌن 
بوجه المضرب 

 الخلفً
 6348 ..3. 7384 41317 1347 .4434 عدد/ث

 2.10.( =05قيسة ت الججكلية عشج مدتػى معشػية )
( كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية عشػج مدػتػى معشػيػة 7يتزح مغ ججكؿ )

لمسجسػعة العاليػة  كخة الدخعة. في متغضخ اختبارات مدتػي األدا  السياري لشاشئ 05
فػػػي درجػػػات مكيػػػاس السجسػعػػػة العاليػػػة لرػػػالح  كالسشخفزػػػة فػػػي السشاعػػػة الشفدػػػية

( 6.78كالػػي  6.16تخاكحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا بػػضغ )السشاعػػة الشفدػػية ، حضػػث 
 كىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججكلية.
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 (8ججكؿ  )
التشذ  لشاشئ السياري  األدا اختبارات مدتػي فخكؽ بضغ متػسصات درجات ال داللة

 في درجات مكياس السشاعة الشفديةلمسجسػعة العالية كالسشخفزة 
 8ف=

 المتغٌرات
 وحدة

 المٌاس 

 فروق  المناعة النفسٌة
 المتوسطات

لٌمة 
 (4ال ٌمتلكون ) (4ٌمتلكون ) )ت(

 ع± س ع± س

س
تن
ال

 

الضربة  دلةاختبار 
 الساحمة األمامٌة

 300. 03.7 7381 8377 1305 .1730 درجة

 ضربة دلةاختبار 
 االرسال المستمٌم

 316. 03.7 73.7 .30.. 13.7 .830. درجة

الضربة  سرعةاختبار 
 الطائرة

 4370 .030 73.0 63.7 .735 ..83 درجة

 2.44.( =05قيسة ت الججكلية عشج مدتػى معشػية )
( كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية عشػج مدػتػى معشػيػة 8يتزح مغ ججكؿ )

لمسجسػعػػة العاليػػة  التػػشذ. فػػي متغضػػخ اختبػػارات مدػػتػي األدا  السيػػاري لشاشػػئ 05
فػػػي درجػػػات مكيػػػاس السجسػعػػػة العاليػػػة لرػػػالح  كالسشخفزػػػة فػػػي السشاعػػػة الشفدػػػية

( 4.02كالػػي  3.16تخاكحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا بػػضغ )السشاعػػة الشفدػػية ، حضػػث 
 كىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججكلية.

كجػػػد فػخكؽ دالػػة احرػػائيا بػػضغ متػسػػصات ( 8( )7) (6)يتزػح مػػغ جػػجكؿ 
كػخة  -تػشذ الصاكلػة العػاب السزػخب ) درجات اختبارات مدتػي األدا  السياري لشاشئ

لرػػػػالح العاليػػػػة كالسشخفزػػػػة فػػػػي السشاعػػػػة الشفدػػػػية  اتلمسجسػعػػػػ التػػػػشذ( -سػػػػخعة
ذلػػظ  ةالباحثػػ كتخجػػع ، فػػي درجػػات مكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية ، لعاليػػةالسجسػعػػات ا
التػػأثضخ اإليجػػػابي إلػػي مدػػتػي األدا  السيػػاري لشاشػػئ العػػاب السزػػخب التحدػػغ فػػي 

لػػحلظ مػػخدكدا  كبضػػخ عمػػي لمسشاعػػة الشفدػػية فكمسػػا تستػػع الشاشػػئ بالسشعػػة الشفدػػية كػػاف 
 مدتػي األدا  السياري في رياضة العاب السزخب.
ـ( أف الخياضي الحي يتسضد  ۳۱۱۲كفي ىحا الدياؽ يذضخ " دمحم عبلكي " )

بالثقة في الشفذ يترف بالثقة في قجراتو كميارتو كيكػف لجيو مفيـػ إيجابي عغ 
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يديل عميو إتخاذ القخار  ذاتو ، ك يتدع بالػاقعية متكببل الشقج مغ مجربو ، كسا
 (.۰۲۱: 14كخاصة في مػاقف السشافدة الرعبة )

( أف السشاعة الشفدية 9()۳۱۰۲كيتفق ذلظ مع ما أشار إليو "عراـ زيجاف" ) 
ىي "تداعج الفخد عمى التخمز مغ أسباب الزغػط الشفدية، كاإلحباشات كالتيجيجات 

الشفدي بالتفكضخ اإليجابي كضبط كالسخاشخ كاألزمات الشفدية عغ شخيق التحرضغ 
االنفعاالت كاإلبجاع في حل السذكبلت كزيادة كفا ة الحات كنسػىا كتخكضد الجيج نحػ 

 اليجؼ كتحجي الطخكؼ كتغضضخىا كالتكيف مع البضةة".
( الى أف األفخاد الحيغ يستمكػف 8( )2014كتذضخ نتائج دراسة "ركال رمزاف" )

قجرة كصبلبة كمخكنة في مػاجية الزغػط الشفدية نطاـ مشاعي نفدي، يكػنػا أكثخ 
الرعبة في اإلدراؾ، كالتحجيات في حياتو الضػمية، كأف السشاعة الشفدية  كاألحجاث

بػجػد السشاعة البضػلػجية جشبا الى جشب لمحفاظ عمى جدج  اإلندافمػجػدة لجى 
 مغ خبلؿ قجرة نطاـ السشاعة الشفدية. كركحوالفخد 

 

أىع نتائج  عمىالزػ   كإلقا لدابق كمشاقذة الشتائج كمغ خبلؿ العخض ا
"ىل  " عمىكالحي يشز  األكؿالتداؤؿ  عمىالجراسات كالبحػث السخجعية تع االجابة 

تػجج فخؽ دالة احرائيا بضغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األدا  السياري 
لعالية التشذ( لمسجسػعة ا -كخة الدخعة -لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاكلة

 كالسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية"
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   عٍٟ: ٠ٕص ٚجٌػٞ جٌثحٟٔ جٌطكحؤي ٔطحتح ِٕحلشس عؽض :ثح١ٔح
ىل تػجج عبلقة ما بضغ السشاعة الشفدية كمدتػى األدا  السياري لشاشةي ألعاب  "

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاكلة
 ( 8( )11( )9كػركنا، كذلظ مغ خبلؿ ججكؿ ) جائحة

 (9ججكؿ )
األدا   كمدتػى مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 15ف= السياري لشاشةي تشذ الصاكلة
 ممٌاس المناعة النفسٌة إجمالً المتغٌرات

 7300 األمامًالضربة المستمٌمة بوجه المضرب 

 .730 المضرب الخلفًالضربة المستمٌمة بوجه 

 7387 األمامًمهارة دفع الكرة بوجه المضرب 

 7305 مهارة دفع الكرة بوجه المضرب الخلفً

 7300 األمامًالضربة الساحمة بوجه المضرب 

 7308 الضربة الساحمة بوجه المضرب الخلفً

 7305 مجموع األداء المهاري لناشئً  تنس الطاولة

 0.497( = 0.05معشػية ) قيسة ر الججكلية عشج مدتػى 
( مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات مكياس السشاعة 9يػضح ججكؿ)

األدا  السياري لشاشةي  تشذ الصاكلة، كقج تخاكحت قيع معامل  كمدتػى الشفدية 
(، كسا يػضح  كجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة 0.80إلى  0.75االرتباط ما بضغ )

تشذ  لشاشةيسشاعة الشفدية كمجسػع األدا  السياري احرائيا بضغ اجسالي مكياس ال
 .الصاكلة
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 (10ججكؿ )
األدا   كمدتػى مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 20ف= السياري لشاشةي  كخة الدخعة
 ممٌاس المناعة النفسٌة إجمالً المتغٌرات

 73.8 اللعب بمضرب واحد بالٌد الٌمنً
 .736 اللعب بمضرب واحد بالٌد الٌسري        
 7308  اللعب بمضربٌن بوجه المضرب األمامً

 .730 اللعب بمضربٌن بوجه المضرب الخلفً   

 7307 مجموع األداء المهاري لناشئً  كرة السرعة

 0.43( = 0.05قيسة ر الججكلية عشج مدتػى معشػية )
( مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات متغضخات القجرات  10يػضح ججكؿ) 

الحخكية كمكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  كخة الدخعة ، كقج تخاكحت قيع معامل 
( كسا يػضح  كجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة 0.70إلى  0.58االرتباط ما بضغ )

ياري لشاشةي  كخة احرائيا بضغ اجسالي مكياس السشاعة الشفدية كمجسػع األدا  الس
 الدخعة.

 (11)ججكؿ
األدا   كمدتػى مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 8ف= السياري لشاشةي التشذ االرضي
 ممٌاس المناعة النفسٌة إجمالً المتغٌرات

 .738 الضربة الساحمة األمامٌة دلةاختبار 

 7300 االرسال المستمٌم ضربة دلةاختبار 

 7380 الضربة الطائرة سرعةاختبار 

 .738 مجموع األداء المهاري لناشئً  التنس االرضً

 0.66= 0.05قيسة ر الججكلية عشج مدتػى معشػية 
( مرفػفة االرتباط البديط بضغ درجات متغضخات القجرات  11يػضح ججكؿ) 

الحخكية كمكياس السشاعة الشفدية لجي لشاشةي  التشذ ، كقج تخاكحت قيع معامل 
( كسا يػضح  كجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة 0.87إلى  0.72االرتباط ما بضغ )
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اري لشاشةي  احرائيا بضغ اجسالي مكياس السشاعة الشفدية كمجسػع األدا  السي
 التشذ االرضي.

بضغ درجات  معامبلت االرتباط البديط (11( )10( )9يتزح مغ خبلؿ ججكؿ )
األدا  السياري لشاشةي  ألعاب السزخب كجػد  كمدتػى مكياس السشاعة الشفدية 

األدا  السياري،  كمدتػى بضغ السشاعة الشفدية  إحرائياعبلقة ارتباشية مػجبة دالة 
أف الشاشةضغ الحيغ يتستعػف بقجر عالي مغ السشاعة الشفدية  إلي ذلظكتخجع الباحثة 

 عمىأثشا  فتخة التػقف لجائحة كػركنا يكػنػا قادريغ  بعج عػدة الشذاط الخياضي 
استعادة التػازف االنفعالي عبخ الشدعة الصبيعية لمبحث عغ شخيقة لكي يكػف الفخد 

كاتخاذ القخارات الرائبة،  قادركف عمى حل السذكبلت الطخكؼ، أصعبفي  ا  سعضج
يشطخكف إلى األخصا  كالعثخات كالسعػقات باعتبارىا تحجيات يجب مػاجيتيا، كليدت 

جػانب الزعف كالقرػر لجييع كال يشكخكنيا،  ا  جضج يشتبيػف محبصات يجب تجشبيا، 
كيخكف أنيا قابمة لمتغضضخ كالتحدضغ، يجركػف جػانب القػة كالتسضد لجييع كيدتستعػف 

يستمكػف ميارات جضجة في بشا  العبلقات مع اآلخخيغ، كيدتصيعػف تحجيج جػانب  بيا،
حياتيع التي يسكشيع الديصخة عمضيا كالتحكع فضيا، كيخكدكف جيػدىع كشاقاتيع 

 نحػىا.
السشاعة الشفدية الزعيفة أثشا  فتخة التػقف  أصحابكنجج أف الشاشةضغ 

عػدة لسدتػي كالالشذاط الخياضي كػركنا يكػنػا غضخ قادريغ بعج عػدة  لجائحة
السياري السصمػب حضث انيع يعانػف مغ حجكث خمل في معايضخ الحكع عمى األشيا  
كالسػاقف، كفقجاف الذعػر بالدعادة كالستعة في الحياة، فقجاف الديصخة كالتحكع في 

كاالستشداؼ الشفدي، االنغبلؽ كالجسػد الفكخي، االستدبلـ لمفذل،  اإلنياؾالحات، 
 النعدالية.ا

( أف أبخز ما يقـػ بو جياز 10( )2015كىحا ما أكجه "عبل  الذخيف " )
السشاعة الشفدية ىػ إضيار التبايغ بضغ تػقع الفخد الستجابتو ألثخ حجث ما، كحكيقة 
استجابتو الحكيكية الفعمية عشج التعخض لمحجث، مسا يعسل عمى خفس حجة التػتخ 

ا أف ترل إلى عسمية التكيف مع الحجث ، حضث أف بضغ الػاقع كالفعل كالتي مغ شأني
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إدراؾ ىحه العسميات قج تػقف العسل السشاعي إذا ما عمع الفخد أف األثخ الدمبي لغ 
ييجأ أك يدكؿ كلكغ يقاـك مغ قبل االليات الشفدية السخررة إلصبلح األثخ، كأنيع 

 يغضخكف معتقجاتيع لجعل أنفديع يذعخكف بذكل أفزل. 
( أف كفا ة الحات كالقجرة 2004( )24" )Voitkaneتکانيفكسا يذضخ "فػ 

عمى حل السذكبلت كالتػجو نحػ اليجؼ إليجاد الحمػؿ كتػلضج البجائل كاألفكار تعج 
مغ أىع الدبل كاآلليات كاالستخاتيجيات لسػاجية الرعػبات االجتساعية كالتكيفية 

 كالزغػط الشفدية.
( أف األفخاد ذكي السشاعة 3( )2019كسا تؤكج دراسة " إيساف الذشػانى )

الشفدية العالية يتستعػف بخرائز كسسات عجيجة مثل القجرة عمى التفكضخ السشصقي 
ك إنتاج أفكار مشصكية، القجرة عمى التحكع الحاتي ك التجعيع الحاتي، مقاكمة الفذل ، 

فكضخ اإليجابي ك القجرة عمى حل السذكبلت، ك التعبضخ عغ الحات برػر إيجابية، الت
مػاجية التحجيات بصخيقة إبجاعية، اإلحداس بالديصخة ك التساسظ، نسػ ك تصػر ك 

اإليجابية لمحياة ك اإلقباؿ عمضيا، اإللتداـ الجيشي، ك  كالشطخةتقجيخ الحات، التفاؤؿ 
خر مغ العربية، القجرة عمى إدارة الغزب، السبادرة الحاتية ك الثقة بالحات، التح
 السخكنة الذخرية ك القجرات التكيفية، تخكضد الجيج نحػ اليجؼ. 

(، "دكلمي كشاىي 4( )2019كىحا يتفق مع دراسة "أيساف الذشػاني" )
Dolly& Shahi ("۳۱۰۰()19 جػمبخ ،)Gomber( "۳۱۱۲ ()حضث أكجكا 20ـ )

ك القجرة عمى حل  أف ذكي السشاعة الشفدية األقػى ىع أقل تأثضخا بالزغط الشفدي
السذكبلت كالتخصيط كالتفدضخ اإليجابي لمسػاقف كتصبضق استخاتيجيات فعالة، كأيزا 

 عامل كقائي ضج اإلنياؾ الشفدي كتخفيف الزغػط الشفدية. 
أىع نتائج  عمىالزػ   كإلقا كمغ خبلؿ العخض الدابق كمشاقذة الشتائج 

ىل  " عمىكالحي يشز  الثانياؤؿ التد عمىالجراسات كالبحػث السخجعية تع االجابة 
السياري لشاشةي  ألعاب  األدا  كمدتػى تػجج عبلقة ما بضغ السشاعة الشفدية 

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاكلة
 جائحة كػركنا".  
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   عٍٟ: ٠ٕص ٚجٌػٞ جٌثحٌث جٌطكحؤي ٔطحتح ِٕحلشس عؽض :ثحٌثح
التشبؤ بسدتػى األدا  السياري بجاللة السشاعة الشفدية لشاشةي ىل يسكغ  "

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -ألعاب السزخب) تشذ الصاكلة
 ( 14( )13( )12، كذلظ مغ خبلؿ ججكؿ ).ضل جائحة كػركنا

 (12ججكؿ )

لسياري لشاشةي  األدا  ا كمدتػى معامل االرتباط بضغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 
 ألعاب السزخب

 المتغٌرات
معامل 
 االرتباط

مربع معامل 
 االرتباط

مربع 
 المعدل

الخطأ فً 
 التمدٌر

  األداء ومستوى المناعة النفسٌة
 فً تنس الطاولة

7305 736. 7367 53.8 

 المناعة النفسٌة 
 فً كرة السرعة األداء ومستوى

7307 7348 7346 .3.1 

 المناعة النفسٌة 
 فً التنس األداء ومستوى

738. 7307 736. 030. 

( معامل االرتباط بضغ درجات ناشةي ألعاب السزخب في 12يػضح ججكؿ)
األدا  السياري ، حضث أف  مدتػى في اختبارات  ك درجاتيعمكياس السشاعة الشفدية 

( أكبخ مغ قيسة )ر( الججكلية مسا يجؿ 0.764قيسة )معامل االرتباط( السحدػبة )
بضغ درجات ناشةي تشذ الصاكلة في  إحرائيادالة  مػجبةكجػد عبلقة ارتباشية  عمى

 األدا  السياري  مدتػى في اختبارات  ك درجاتيعمكياس السشاعة الشفدية 
 
 ( 13ججكؿ )

( لسعامل االنحجار الخصي البديط بضغ درجات ناشةي ألعاب ANOVAتحمضل التبايغ )
 األدا  السياري  مدتػى في اختبارات  درجاتيعك السزخب في مكياس السشاعة الشفدية 

 العٌنة درجات الحرٌة البٌان المهارات
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 ف
درجة 
 الحرٌة

 تنس الطاولة

 0778360 بٌن المٌاس

1. 

1 0778360 

 51380 .1 1154347 داخل المٌاس 7377 01386

  14 07.370. المجموع الكلً

 كرة السرعة
 10340. بٌن المٌاس

07 
1 .10340 

1638. 7377 
 7347. 18 40310. داخل المٌاس
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  15 .17.536 المجموع الكلً

 التنس

 170316 بٌن المٌاس

8 

1 17031. 

 .034 6 44301 داخل المٌاس 7377 4.307

  0 146380 المجموع الكلً

االنحجار الخصي البديط  معامل( ANOVA( تحمضل التبايغ )13يػضح ججكؿ)
في  ك درجاتيعبضغ درجات ناشةي ألعاب السزخب في مكياس السشاعة الشفدية 

( أكبخ مغ 18.28األدا  السياري ، حضث أف قيسة )ؼ( السحدػبة ) مدتػى اختبارات 
 كجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائيا . عمىقيسة )ؼ( الججكلية مسا يجؿ 

 (14ججكؿ )

تحمضل االنحجار الخصي البديط لجرجات مكياس السشاعة الشفدية الشفدية لشاشةي  
األدا   مدتػى في اختبارات  ك درجاتيعألعاب السزخب في مكياس السشاعة الشفدية 
 السياري 

 )ت( لٌمة لٌمة بٌتا المعٌاري  الخطأ ((Bالمعامل البائى  البٌان

 7374 ـــ 04347 .735 الممدار الثابت

 ممٌاس المناعة النفسٌة
 فً تنس الطاولة األداء ومستوى

1304 7300 7305 4360 

 17377 ـــ .1036 .10.36 الممدار الثابت

 ممٌاس المناعة النفسٌة
 فً كرة السرعة األداء ومستوى

7367 731. 7307 4317 

 7316 ـــ 1.316 ..03 الممدار الثابت

فً  األداء ومستوىممٌاس المناعة النفسٌة 
 التنس

7360 7310 738. .307 

بعج تػافخ الذخكط الشطخية إلجخا  معامل اإلنحجار مغ حضث مشصكية اإلشارات 
حضث حقق الجد  الثابت قيسة مػجبة أكبخ مغ الرفخ  االنحجاركقيسة معامبلت 

لو قيسة مػجبة كتتخاكح ما بضغ )الرفخ كالػاحج  االنحجارباإلضافة إلى أف معامل 
 الرحيح(.

الخصي البديط  االنحجار نسػذج( ممخز 14()13()12يػضح ججكؿ )
كيعخض الججكؿ مخبع معامل اإلرتباط أك معامل التحجيج   Enterبصخيقة 

Square  R ك  في درجات مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب
كسا يػضح الججكؿ نتائج تحمضل تبايغ   األدا  السياري، مدتػى في اختبارات  درجاتيع

اإلنحجار الخصي البديط كجػد تأثضخ داؿ إحرائي لمستغضخ السدتقل، كسا يػضح 
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البديط كالتي تتسثل في قيسة السعامل البائى  االنحجارالججكؿ معامبلت معادلة 
B   لثابت كيسكغ صياغة معادالت كقيسة )ؼ( كداللتيا ككحلظ قيسة السقجار ا

االنحجار الخصي البديط التي تعضغ عمى التشبؤ بجرجة الستغضخ التابع بسعمػمية درجات 
 الستغضخ السدتقل بالرػرة التالية:

y     الستغضخ التابع =A  السقجار الثابت =   B       معامل االنحجار =X  =
  الستغضخ السدتقل

Y=a+B1x1      

 السعادالت التالية: تدتخجـاألدا  السياري لشاشةي  ألعاب السزخب  بسدتػى  ك التشبؤ
درجة ×  1.24)0.93مدتػي األدا  السياري لشاشةي  تشذ الصاكلة =  ●

  مكياس السشاعة الشفدية(

درجة ×  0.60)123.63مدتػي األدا  السياري لشاشةي  كخة الدخعة = ●
  مكياس السشاعة الشفدية(

درجة مكياس ×  0.62) 2.35لشاشةي  التشذ =مدتػي األدا  السياري  ●
  السشاعة الشفدية(

الخاص بتحمضل االنحجار الخصي  (14( )13( )12يتزح مغ خبلؿ ججكؿ )
مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب في مكياس السشاعة  درجاتالبديط 
 مػجبةاألدا  السياري كجػد عبلقة ارتباشية  مدتػى في اختبارات  ك درجاتيعالشفدية 
تأثضخ داؿ  كجػداألدا  السياري،  كمدتػى بضغ السشاعة الشفدية  إحرائيادالة 

السياري لشاشةي   األدا  مدتػى  عمىلمستغضخ السدتقل )السشاعة الشفدية ( إحرائيا
شةي التشذ(، كتفدخ الباحثة أف نا –كخة الدخعة  -ألعاب السزخب ) تشذ الصاكلة

 األدا  مدتػى في  أعمىألعاب السزخب الحيغ يتستعػف بالسشاعة الشفدية يكػف 
كتػجضيو إلى حدغ   ضغصقل تفكضخ الشاشة عمىالسياري مغ أقخانيع، حضث أنيا تعسل 

التعامل مع الزغػط كالتػتخات في البضةة السمضةة بالسذكبلت، كيسكغ تشسية تػجو 
ة لجيو ليكػف أكثخ قجرة عمى التعامل بكفا ة عقمي لجى الفخد يشذط السشاعة الشفدي

كتحجياتيا، كعمى تحجيج أىجاؼ كاقعية، كالدعي  كصعػباتيامع مجخيات الحياة 
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الجؤكب لتحكيقيا، كعمى التفكضخ بصخؽ إيجابية يتخمز بسسارستيا مغ قمقو 
 كنداعجه عمى حل مذكبلتو كمسارسة حياتو بخكح ايجابية متفائمة.

( التي 1( )2014نتائج دراسة "أحسج الذي " ) إليو شارتأكيتفق ذلظ مع ما  
بضشت أف السشاعة الشفدية تتشبأ بالتكيف كالتحرضل األكاديسي لؤلفخاد حضث أنو كمسا 

مكياس السشاعة الشفدية تختفع درجاتيع شخديا في التحرضل  عمىارتفع درجاتيع 
 .األكاديسي

( أف الفخد ذكي السشاعة الشفدية القػية 2017كسا يذضخ" محسػد البخاغضثي )
يدتصيع مػاجية الرعاب ك التحجيات بثبات ك قػة، ك يحػليا إلى فخص يسكغ 

 كبالتالياالستفادة مشيا، فيػ يدتصيع التفكضخ بصخؽ إيجابية تتخصى العذخات. 
يي تعسل عمى تعطيع اإلمكانات الشفدية تجعل األفخاد أكثخ قػة ك إنتاجا ف السشاعة

 (21: 15البذخية ك تعديدىا. )
كحلظ يجعع ىحه الشتيجة ما أشارا إليو كل مغ "عسار عبج هللا كفخخي السػمشي ) 

( مغ أف األفخاد الستسضدكف يدتخجمػف جسيع األسالضب الستاحة في 11( )2014
جية الزغػط مػاجية أحجاث الحياة الزاغصة، فكمسا تعجدت كتشػعت أسالضب مػا

كانت أكثخ نفعا كفائجة في الترجي كالتغمب عمى الزغػط الشفدية التي تػاجييع، 
كىحا يختبط بقجرتيع عمى التػضيف الستكامل لقجراتيع العقمية كاالنفعالية، كاالستجابة 
بػسائل متػافقة، كسا أنيع يتسضدكف بقجرة عمى التحسل كضبط كتحقضق الحات 

 كاالعتساد عمى الحات.
أىع نتائج  عمىالزػ   كإلقا غ خبلؿ العخض الدابق كمشاقذة الشتائج كم

كالحي يشز عمي "  الثالثالتداؤؿ  عمىالجراسات كالبحػث السخجعية تع االجابة 
السياري بجاللة  األدا يسكغ استشباط معادلة رياضية لسعخفة الكيسة التشبؤية لسدتػي 

 -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاكلة السشاعة الشفدية التى يتستع بيا ناشةي ألعاب
 التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػركنا ".  
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 : جالقطٕطحخحش
كخة  -بشا  مكياس السشاعة الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب ) تشذ الصاكلة .1

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػركنا الحي  -الدخعة
الثبات االنفعالي  -اإلبجاع كحل السذكبلت -بالشفذ تزسغ ستة محاكر )الثقة
-السخكنة الشفدية كالتكيف -التفكضخ اإليجابي -كالقجرة عمى ضبط الشفذ

 التحجي كالسثابخة (
تػجج فخؽ دالة احرائيا بضغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األدا  السياري  .2

سجسػعة العالية التشذ( لم -كخة الدخعة -لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاكلة
لمسجسػعة العالية في لرالح  كالسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية

 درجات مكياس السشاعة الشفدية
كجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة إحرائيا بضغ السشاعة الشفدية كمدتػى األدا   .3

 التشذ(. -كخة الدخعة -السياري لشاشةي  ألعاب السزخب ) تشذ الصاكلة
سدتػي األدا  السياري بجاللة السشاعة الشفدية التي يتستع بيا بؤ بيسكغ التش .4

 التشذ( -كخة الدخعة -ناشةي ألعاب السزخب) تشذ الصاكلة
 التػصيات : 

استخجاـ السكياس التي تع التػصل إلضيا بالبحث كػسضمة لكياس السشاعة  .1
الشفدية لشاشةي  ألعاب السزخب بسختمف السخاحل العسخية بعج أجخا  كسائل 

 التقشضغ. 
االىتساـ كثضخا  باالرتقا  بالجانب الشفدي لتعػيس اآلثار الشفدية العائجة عمي  .2

فضخكس كػركنا عمي البلعبضغ تجني مدتػي االدا  السياري كالتي سببيا 
 كالشاشةضغ كباقي أفخاد السجتسع

زيادة كعي القائسضغ عمى التجريب خاصة بعج عػدة الشذاط الخياضي بأىسية  .3
استخجاـ السقاييذ الحجيثة لمتعخؼ عمى السذكبلت التي تػاجيو الشاشةضغ 

 ككيفية التغمب عمضيا.
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 : جدلؽجخع
 : جٌعؽذ١س جدلؽجخع : جٚالا 
(: مدتػيات السشاعة الشفدية لجى خخيجي دكر رعاية األيتػاـ ۳۱۰٤الذي  عمي )أحسج   .1

 4كعبلقتيا بالتكيف األكاديسي كالتحرضل الجراسي، السجمة األردنية في العمـػ التخبػية، 
(۰۱ ،)۰۰- ۲۱.} 

(: "السشاعػة الشفدػية كعبلقتيػا بعػامػل الرػسػد األسػخي 2019أماني عادؿ سعج عمػي )  .2
السجمػػة السرػػخية  أميػػات األشفػػاؿ ذكي اإلعاقػػة العقميػػة القػػابمضغ لمػػتعمع." لػػجىالسجركػػة 

 - 51 :104ع  ,29مػج  لمجراسػات الشفدػية، الجسعيػة السرػخية لمجراسػات الشفدػية
104.  

(: "بشػػا  مكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية لمصالبػػات 2019إيسػػاف مرػػصفى عمػػى الذػػشػانى )  .3
السرابات بكمية التخبية الخياضية بشات." مجمػة أسػضػط لعمػـػ كفشػػف التخبيػة الخياضػية، 

 . 192 - 168، 3ف ج49كمية التخبية الخياضية، جامعة أسضػط ع
ارشػػادي لتحدػػضغ السشاعػػة  فاعميػػة بخنػػامج (: "2019إيسػػاف مرػػصفى عمػػي الذػػشػاني )  .4

السجمػػة العمسيػػة لمتخبيػػة البجنيػػة  الشفدػػية لمصالبػػات السرػػابات بكميػػة التخبيػػة الخياضػػية،
 ( 1كعمـػ الخياضة، كمية التخبية الخياضية لمبشات، جامعة حمػاف، عجد )

(: " فاعمية بخنامج قائع عمى اإلرشاد اإلنتقػائي لتقػيػة 2019سبلمة ) عبج العديدأيسغ   .5
السشاعػػة الشفدػػية لػػجى الصػػبلب الستعثػػخيغ بالجامعػػة." مجمػػة اإلرشػػاد الشفدػػي،  مخكػػد 

 .118 - 69: 59اإلرشاد الشفدي، جامعة عضغ شسذ ع
الشفدػية  (: "مدتػى السشاعة الشفدية كعبلقتيا بالرحة2020جعفخ عبجالعديد الحخايدة)  .6

العمػػػـػ التخبػيػػػة،  -دراسػػػات  لػػػجى الصمبػػػة الخياضػػػضضغ فػػػي جامعػػػة البمقػػػا  التصبيكيػػػة،"
  .127 - 118: 1ف ع47مج عسادة البحث العمسي -الجامعة األردنية 

(:"الخرػػػائز 2019خالػػػج أحسػػػج عبػػػجالخحسغ السعػػػافى، ك فتحػػػى ميػػػجى دمحم نرػػػخ )  .7
بحػػػث التخبيػػة الشػعيػػة، كميػػة التخبيػػة مجمػػة  الدػػيكػمتخية لسكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية،

 .206 - 195،  55جامعة السشرػرة ع الشػعية،

(: فعالية بخنػامج إرشػادي لتػجعيع نطػاـ السشاعػة الشفدػية 2014ركال رمزاف الذخيف )  .8
كخفس إضصخابات ما بعج الرجمة لجى مخاىقي األسػخ الستزػخرة بالعػجكاف األخضػخ عمػى 

 التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة.غدة، رسالة ماجدتضخ، كمية 
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،مجمػة كميػة  (: "السشاعة الشفدية مفيػميا كأبعادىا كقياسػيا"2013عراـ دمحم زيجاف )  .9
  .882 - 811: 51جامعة ششصا، ع التخبية، كمية التخبية،

(: فعاليػػػة بخنػػػامج ارشػػػادي قػػػائع عمػػػى خرػػػائز الذخرػػػية 2015عػػػبل  الذػػػخيف )  .10
السشاعة الشفدية كاثخه عمى خفس الذعػر باالغتخاب لجى شػبلب السحجدة لحاتيا لتجعيع 

 الجامعات الفمدصضشية، رسالة دكتػراه، جامعة السشرػرة، مرخ.
(: التػافػق الشفدػي كعبلقتػو بسيػارات 2014عسار عبج هللا الفخيحات ؛ فخخي السػمشي )  .11

عجمػػف، مجمػة مػاجية الزغػط الشفدية لجى عضشة مغ الصمبة الستفػػقضغ فػي محافطػة 
الػػادي جامعػة البمقػا   -جامعػة الذػيضج حسػة لخزػخ -الجراسات كالبحػث االجتساعيػة 

 ۳ -۳۲( جػاف، 16التصبيكية، األردف، العجد )
(: "تكيػػف األسػػخة مػػع الحجػػخ الرػػحي السشدلػػي فػػي زمػػغ 2020فػػاتغ أحسػػج الدػػكافي )  .12

، مجمػػػة جضػػػل العمػػػـػ اإلندػػػانية كاالجتساعيػػػة: مخكػػػد جضػػػل البحػػػث  فضػػػخكس كػركنػػػا "
 . 30 - 9، 63ع العمسي

،دار الفكػػػخ 2التػػػجريب العقمػػػى فػػػى السجػػػاؿ الخياضػػػى ،ط :(2001دمحم العخبػػػى شػػػسعػف)  .13
 العخبى ، القاىخة .

، مخكد الكتاب لمشذخ ،  ۷ـ(: مجخل في عمع الشفذ الخياضي "، ط ۳۱۱۲دمحم عبلًك )  .14
 القاىخة .

( : السشاعػػػة الشفدػػػية، قزػػػايا معاصػػػخة فػػػي الرػػػحة 2017محسػػػػد خمضػػػل البخاغضثػػػي )  .15
 [ .46-2الشفدية، جامعة عضغ شسذ، ]

، صػػػػحيفة البيػػػػاف، دبػػػػي ، «كػركنػػػػا»( : الخياضػػػػة فػػػػي زمػػػػغ 2020ياسػػػػخ قاسػػػػع )  .16
-05-04-https://www.albayan.ae/sports/emirates/2020

1.3819565. 
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 عٍٝ جٌعصر١س جٌٍغ٠ٛس جٌربرلس منحغج ظٛء يف ضعؼ٠رٟ ذؽٔحِح ضأثري
 جٌش١ش قالذ ٌٕحشة جدلؽود جذلدَٛ ِٙحؼجش ذعط أظجء ِكطٜٛ 

 جٌعؿَ أذٛ زلّٛظ ِحخعز *ج.َ.ظ/        
  : جٌرسث ِٚشىٍس ِمعِس : أٚال
إف التجريب الخياضي لمشذاط البجني ليذ بعسمية عذػائية كلكشيا عسمية مجركسة     

كمخصصة تخصيصا سميسا تعتسج عمى أسذ مجركسة في إشار تخبػي متقغ  تيجؼ 
إلى رفع كفا ة كقجرات البلعبضغ البجنية كالسيارية كالخصصية كالشفدية ليكػف قادر 

 بصخيقة اقترادية كصػال إلى مدتػى أفزل .  ببحؿ الجيج السصمػ  ىعم
 عجلٖ" أؽّل عجبً" ٚ "   اٌل٠ٓ عّبك " كاٌج١ه" فّٟٙ عٍٟ" مغ كبل كيذضخ   
 معب دكرا  ت الحجيثة لمشاشةضغ ةاف الػقػؼ عمى البخامج التجريبي (  12)(0775َ)

 الخياضات في لسياري ا األدا  بسدتػى   اقاالرتكيكػف ليا تأثضخ شخدي عمى  ىاما  
 لتحسل إعجاده كتيضةتو ضخكؼ عمىالشاشةضغ  مدتػى تقجـ  يعتسج كسا  السختمفة
 يكػف  الستغضخة بحضث المعب لسػاقف السراحبة كالشفدية كالبجنية العقمية األعبا 
 . السثالية إلى يكػف  أقخب ما الخياضي أدا ه
ك " حسجي احسج  ( 13( )م2009") زيتػف  الحسضج عبج كساؿ"كيػضح كبل مغ    
 حث في الحجيثة تداعج  شخؽ التجريب مػاكبة أف (17 ) ـ ( 2009" )  عمى
 التعميسية لمسذكبلت مبتكخة حمػؿ إيجاد كمحاكلة ، فعالة كجعميا الستجربضغ قجرات

 االستقبللي إلى الدمبي التمقضشي كالتجريب التعميع مخحمة مغ كاالنتقاؿ كالتجريبية
ىػ  ما كل كاستخجاـ بسدتػى الخياضات السختمفة بالشيػض ذلظ كيداعج اإليجابي
 لبلرتقا  مسكغ جيج بأقل أفزل تعميسي كتجريبي ناتج إلى لمػصػؿ مدتحجث
 ك كبشا  الجضػّج التخصيط أساسيات ت عتبخ مغ كالتي كالتجريبية التعميسية بالعسمية
   ( .كالػججاني كالسياري  البجني) الخياضي األدا  جػانب تذكضل

 
 جدلٕصٛؼز. خحِعس جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس جٌؽ٠حظٝ جٌطعؼ٠د ذمكُ ِكحعع أقطحغ*
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 ( ترشيف20ـ( )  2007"  ) Sue knight  سػنايت كتحكخ "   
األفخاد إلى أصشاؼ لكل مشيع إستخاتيجية لمتفاعل ك  البخمجة المغػية العربية

االستجابة لمسؤثخات الجاخمية ك الخارجية كذلظ لمػقػؼ عمى أنساشيع  حدب 
تغمضب الحػاس لجييع مغ سسعي ك برخي كحخكي كتعج الحػاس كما يختبط بيا 
مغ خرائز مغ أىع األجيدة التي تؤثخ في حياة اإلنداف كيسكغ االرتقا  بيا 

ربلؿ التجريب كتشسية العسميات اإلرادية لمحػاس مغ خ
  التجريبية أك التعميسية بالعسمية القائسضغ إلساـ كتخى الباحثة ضخكرة 

 عمى السجريضغ كتجريبيع كعي تشسية باألسالضب السختمفة لمتعمع ك التجريب ك
 القرػر لتجريب الشاشةضغ كتجشب أكجو كيفية دمج أنساط التعمع عمى التعخؼ
 محػر كجعمو الشر  كالتجريبية إلعجاد التعميسية عمي تحجيج العسمية لمتغمب
   االىتساـ كمخكد
أنو يجب أف يتسضد البلعبضغ ( 19) ـMatveyev " (2011)في"ماتيفكيزيف    
كالتي تطيخ عمي البلعب في صػره ردكد أفعاؿ  الفشية  السيارات ألدا  عالية بقجرة
 ك سمفا ليا مخصط جسل صػرة في  السيارات دمج في قجرتيع عمي ذلظ يشعكذ مسا

 الجسل اختيار كتشفضح سخعة مغ تسكشيع ك لجييع الخصصية السعمػمات زيادة بالتالي
 لتحقضق الستشافدضغ بضغ الػضع عمي بشا  السختمفة المعب مػاقف حدب الخصصية
 . الفػز
)الدسعي ك  العربية المغػية البخمجةككل إنداف  لجيو الثبلث انػاع مغ نساذج    

البرخي ك الحخكي(  لمتعمع كلكغ يغمب  عمضغ نسػذج مغ ىحه الشساذج عغ باقي 
الشساذج األخخى لجيو في التػاصل مع السجتسع السحيط لكي يكتدب السعمػمة أك 
السيارة فا األسمػب البرخي يتع اكتداب السعمػمات مغ خبلؿ العضغ  ك يغمب عميو 

 ات  البرخية  كالسجلػالت مثل استخجاـ ألفاظ ركد ،انطخ األلفاظ البرخية ك االدا
،عضشظ  ك ىى األلفاظ التي تخى بالعضغ بتمقائية  أك األسمػب الدسعي  ك فضيا 
يكتدب السعمػمات مغ خبلؿ األذف كيغمب عميو االدا ات الدسعية ك األلفاظ الدسعية 
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في ىجك  أك األسمػب التي تعبخ عغ الدسع مثل  اسسع ،  انتبو ، الرػت عالي  أك 
 الحخكي ك يكتدب السعمػمات مغ خبلؿ السسارسة ك يغمب عميو الحخكة مثل 

الحػاس كما يختبط بيا مغ خرائز  ( إف1ـ( ) 2008كيذضخ " إبخاليع الفقى ")   
كالػضائف التي تؤدي دكرىا في حياة  نفدية ككضائف حدية مغ أدؽ كاىع األجيدة

 األعسارلسختمف   دااألمدتػى  تمعب دكرا  ميسا فيكمغ أىع الحػاس التي  اإلنداف
ىسا حاستا الدسع كالبرخ باإلضافة إلي اإلحداس، كيتأثخ التجريب بسدتػى تمظ 

  الحػاس، كاستجابة كل مشيا لشػع الفعالية كالشذاط السختار.
ختمف في ناشئ ي كل( أف  15ـ ( ) 2015ك يزيف " مجحت دمحم ابػ الشرخ " )    

 وتجعم بو السسضد الشاشئو لمسعػمات كفيسيا كاستيعابيا، فسعخفة نسط شخيقة تمكي
تقجيع الخبخات  جربأكثخ كفا ة كفاعمية كاقترادا  كيدخا  كمغ خبلليا يدتصيع الس

 الشاشئ شسط التعمع السفزل لجي ل تبعاكاألسمػب السشاسب لتقجيع كعخض السعمػمات 
في  شقاط المغ أىع  الشاشةضغ أنساطالفخكؽ الفخدية في فاف كعمى العكذ مغ ذلظ 

يشعكذ سمبيا  عمى أدائيع  التجريب كعشج اختيار نسط تجريبي غضخ مشاسبمجاؿ 
      .كػف أقل كفا ة كفاعميةت ك جريبالعسمي كبالتالي عجـ تحقضق نػاتج الت

 2007كيػضح كبل مغ "حدضغ احسج حجاج ك رمدي عبج القادر الصشبػلى " )       
( إلي ضخكرة االىتساـ باإلعجاد السيارى لكي تبقي دائسا السيارات الفشية 9ـ() 

لخياضة سبلح الذير ذات دكر فعاؿ في تحقضق ىجسات متكاممة تيجؼ إلي تحدضغ 
ات الجفاع نطخا لسا تتسضد بو ىحه القجرة الحخكية سػا  لسيارات اليجػـ أك ميار 

الخياضة مغ تغضخ مدتسخ مغ ىجـػ ك دفاع بضغ كبل مغ البلعباف شػاؿ زمغ السباراة  
ك لحلظ يجب أال يتسضد العبضيا بأدا  ميارة محجدة الف ذلظ يؤثخ عمي خصط أدائيع 

 كسا أنيا تداعج ك تسكغ مشافدضيع مغ سخعة اليخكب ك رد ىحا اليجـػ  .
بياف عمي عضج ( ك " 4ـ( )2005كخ كبل مغ " أسامة عبج الخحسغ" ) كيح     
( أف إعجاد العبي سبلح الذير يتأسذ عمي اإلعجاد 6ـ ( ) 2007")عمي

السيارى ك البجني ك الشفدي ، كبسا أف مسارسة ىحه الخياضة تتصمب التفكضخ 
السختمفة  الجائع نطخا لتسضدىا برعػبة األدا  ك تعجد ك تشػع مياراتيا كالسػاقف
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يقطضغ حاضخيغ  اكالستغضخة أثشا  السشافدة  لحلظ يجب عمي العبضيا أف يكػنػ 
الحىغ لسػاجية ىحه التغضخات ك تخكضد الجد  األكبخ مغ عسميات التفكضخ في 
الخصط  اليجػمية ك التي تحتاج  إلي القػة الحخكية ك الخجاع  ك التحكع ك 

كية متشاغسة الف كل ذلظ يسثل جػىخ االستسخارية في األدا  في سمدمة فشية حخ 
 عسمية التجريب .   

كتخى الباحثة أف كفا ة البلعب الفشية تطيخ في قجرتو عمى ربط كدمج ميارات  
اليجـػ السخكب بدخعة ك قػة لمحرػؿ عمي المسدات كإحخاز الفػز إذ يعتبخ 

ارى  كأف جػىخ العسمية التجريبية  الستخجاميا في السباريات لتفعضل األدا  السي
 يبمغ أىع نقاط الزعف السػجية إلي التجر  الشاشةضغالفخكؽ الفخدية في قجرات 

كالحي يتصمب قجرات عقمية ال تتشاسب  التجريببصخيقة الذخح كبخاصة في مجاؿ 
األمخ الحي يشعكذ  الشاشةضغالدائجة لجي  العربية المغػية البخمجةمع نساذج 

 جريب . جـ تحقضق نػاتج التسمبيا  عمى أدائيع العسمي كبالتالي ع
 التالية الشقاط لمبحث في  كالتصبيكية العمسية البحث أىسية تكسغ كبحلظ : 
 كخاصة الخياضي السجاؿ تخجـ التي العمسية السحاكالت إحجى البحث ىحا يعج -

كتأثضخىا عمى  نساذج البخمجة المغػية العربيةتحجيج  في رياضة سبلح الذير
 داخمي اتداؽ ىشاؾ يكػف  اليجـػ السخكب كاف ميارات  أدا  بعس مدتػى 

 .  التجريبي البخنامج ك( البحث قضج) ميارات بضغ
 االرتقا  بسدتػى  سبلح الذير ألىسية عمى رياضة تػجيو أنطار القائسضغ -

نساذج البخمجة السخحمة بشا  عمى  ليحه كخاصة اليجـػ السخكب ، أدا  ميارات
 .المغػية العربية

 لبلعبي سبلح الذير نساذج البخمجة المغػية العربية بتحجيج االستعانة -
اليجـػ  التجريب كإتقاف ميارات سخعة في جضجة معجالت تحقضق عمى يداعج

 . السؤداة لمسيارات الفيع السخكب كعسق
 بإيجابية التفاعل استسخارية عمى كالعسل البلعبضغ بضغ الفخدية الفخكؽ  معالجة -

 . نساذج البخمجة المغػية العربيةعغ شخيق تحجيج  السرسع البخنامج مع
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 : جٌرسث ِشىٍس
 تتصمب التي الخياضية األنذصة مغ أف رياضة السبارزة الباحثة تخى      

 حخكية كإمكانيات دقضق كتكشيظ معضشة بسػاصفات مياراتيا أدا  مسارستيا
عمى ىجػـ  مياراتيا أدا  تذتسل مياراتيا، حضث ألدا  خاصة كمتصمبات

 السجرب يشطع أف التجريب كضع بخامج عشج ي خاعى أف البج كلحلظكدفاع كالخد 
 ضساف مع بفاعمية لمسيارات البلعبضغ أدا  شخيقة باستسخار كيػجو كيخاقب

 أىجاؼ لتحقضق السدتسخ التقضيع ك التجريبية  العسمية خبلؿ بإيجابية مذاركتيع
 األدا  أسالضب كفا ة أف نجج بل تكفي ال كحجىا القػة أصبحت حضث البخنامج 

اليجػـ  ميارات أدا  إتقاف عشج كخاصة الفػز إلحخاز الػحضج الدبضل ىػ الفشي
ك مغ خبلؿ عسل  السباره لرالحو إلنيا  لبلعب ثقة تعصى ألنيا السخكب

الباحثة في مجاؿ التجريب لخياضة الدبلح الحطت إخفاؽ اغمب الشاشةضغ 
التي ليا  دكرا فعاؿ في كل كعجـ قجرتيع عمي أدا  ميارات اليجـػ السخكب ك 

السشافدات ك أف مخحمة إتقاف األدا  اليجػمي يرل إليو الشاشةضغ بعج كقت 
شػيل في عسمية التجريب كالتكخار لؤلدا  كالبعس ال يدتصيع الػصػؿ إليو كاف 
مجخد التكخار أثشا  التجريب غضخ كافي لمتقجـ بالسدتػي كيطيخ ذلظ أثشا  

خجع الباحثة ذلظ نتيجة لتجريب الشاشةضغ بصخيقة األدا  في صػرة أخصا  كت
كاحجة كعجـ مخاعاة الفخكؽ الفخدية بضشيع كعجـ تحجيج أنساط التعمع إلتباع 

باستكباؿ الػسضمة التجريبية السشاسبة لشسصيع كالتي يسكغ أف تداعج الشاشةضغ 
)  نسطحدب  بلعبال تجريبكتفدضخىا كتخديشيا كسا أف  التجريبية السعمػمات

ك  باإلنجاز كشعػره  باألدا يشسي أحداسة سعى أك برخي أك حخكي ( قج س
لحلظ  قج أرجعت الباحثة ذلظ انو مغ السسكغ أف يكػف بعس الشاشةضغ ذك 
نسط  سسعي كيتع تجريبيع بشسط أخخ مثل الشسط البرخي ألف كل نسط لو 
خرائز في االستكباؿ لحلظ صسست الباحثة بخنامج تجريبي بالجمج بضغ أكثخ 

كفقا الستسارة يتسضد بيع الشاشئ  العربية المغػية البخمجةمغ نسػذجضغ نساذج 
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لسعخفة تأثضخه عمى االرتقا  بسدتػى أدا    العربية المغػية البخمجةتحجيج 
 اليجـػ السخكب لشاشئ سبلح الذير.

    -: جٌرسث أ٘عجف : ثح١ٔح
رإلى ما يمى: البحث ىحا ييجؼ

كالجمج  بضغ الشساذج األكثخ   العربية المغػية البخمجةتحجيج نساذج  -1
رارتباط. 

عمى تحدضغ مدتػى أدا  بعس  تأثضخه تجريبي ك معخفة بخنامج ترسيع -2
رميارات اليجـػ السخكب االتيو:

 اليجسػػػػػو السددكجػػػػػو– 2UNE DEUX-1)اليجسػػػػػو العجديػػػػػو 
DOUBLEMENT- اليجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القاشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالسغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخةCOUPE-

DEYGAGEMENT  سػسعي )  ،( برػخي حخكػي )( لمثبلث مجسػعات التجخيبية
 الذير .  سسعي حخكي ( لشاشئ سبلح  )،( برخي 

  : جٌرسث فؽٚض : ثحٌثح
 في ضػ  أىجاؼ البحث تفتخض الباحثة ما يمي :

تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة التجخيبية  -1
في مدتػى أدا  بعس ميارات اليجـػ السخكب ) قضج ( برخي حخكي )األكلى 

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

تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة التجخيبية  -2
في مدتػى أدا  بعس ميارات  اليجـػ السخكب ) ( سسعي برخي ) الثانية 
ث( كسا تػجج ندبة تحدغ كلرالح الكياس البعجى لشاشئ سبلح قضج البح

 الذير .  
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة التجخيبية   -3

سسعي حخكي ( في مدتػى أدا  بعس ميارات  اليجـػ السخكب )  )الثالثة 
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سبلح  قضج البحث( كسا تػجج ندبة تحدغ كلرالح الكياس البعجى لشاشئ
 الذير .  

تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسات البعجية لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة  -4
في مدتػى أدا  بعس ميارات اليجػـ السخكب) قضج البحث(  كلرالح  

 السجسػعة  األكلى ) برخي حخكي (  لشاشئ سبلح الذير . 
 -: جٌرسث فٝ جدلكططعِس جدلصؽٍسحش : ؼجذعح

  : جٌعصر١س جٌٍغ٠ٛس جٌربرلس
البخمجة المغػية العربية ىي متعمقة بالجياز العربي كىػ الحي يتحكع في سمػؾ  

البلعب داخل بخنامجو العقمي كيدتخجـ كسضمة المغة السمفػضة كغضخ السمفػضة  في 
التفكضخ الحي يؤدى إلى بخمجة السعمػمات داخل عقمو ك معالجة  لخبخاتو عبخ 

 ( 15الحػاس)  
     :       : جدلؽخع١س جٌعؼجقحش حضحِك 
( بجارسة بعشػاف "أثخ بخنامج تجريبي فى 2ـ()  2009قاـ  "أحسج خزخي " ) -

ضػ  نساذج البخمجة المغػية العربية  لتشسية بعس الستغضخات البجنية ك 
بيجؼ معخفة تأثضخ البخنامج عمى تشسية  السيارية لبلعبي الكخة الصائخة  "

سيارية لبلعبضغ كاستخجـ الباحث السشيج التجخيبي عمى الستغضخات البجنية ك ال
( مغ شبلب كشالبات كمية التخبية الخياضية جامعة 155عضشة تتكػف مغ )

أسضػط  ككانت أىع الشتائج أف البخنامج التجريبي في ضػ  األنساط التسثضمية 
 لمبخمجة المغػية العربية لو تأثضخ  ايجابي عمى السدتػى البجني ك السيارى .

بجراسة بعشػاف "عبلقة أنساط التعمع ك  " (7ـ() 2010قامت " ثائخه عبج الجبار) -
ـ ( حػاجد لصالبات كمية التخبية الخياضية جامعة  100التفكضخ بانجاز فعالية )

كخببل " بيجؼ التعخؼ عمى تأثضخ أنساط التعمع ك التفكضخ عمى التعمع كاستخجمت 
( شالبة ككانت أىع الشتائج 15مغ)  الباحثة السشيج الػصفي عمى عضشة تتكػف 

ىشاؾ عبلقة ارتباشيو دالة إحرائية بضغ أنساط التعمع ك التفكضخ ك انجاز الصالبات 
 ـ حػاجد.  100بفاعمية ؿ 
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( بجارسة بعشػاف "تأثضخ استخجاـ إستخاتيجية 14ـ() 2014قاـ " مجحت عاصع " ) -
ع لصبلب الفخقة الثالثة أنساط التعمع عمى بعس نػاتج التعمع لصبلب شعبة التعمي

بكمية التخبية الخياضية لمبشضغ جامعة حمػاف " بيجؼ معخفة تأثضخ أنساط التعمع 
عمى بعس نػاتج التعمع كاستخجـ الباحث السشيج التجخيبي عمى عضشة تتكػف مغ 

( شالب ككانت أىع الشتائج إف اإلستخاتيجية السدتخجمة مع السجسػعة 46)
عمى التقجـ في مدتػى األدا  السيارى لسيارات السبارزة ) التجخيبية أثخت ايجابيا 

 قضج البحث(.
( بجارسة بعشػاف "أنساط التعمع  21ـ( )2007) "  W.J.MCKEACHIقاـ "  -

يجب أف تتحػؿ الستخاتيجيات تعمع  " بيجؼ تحجيج القجرات الحخكية الخاصة بيع 
التشذ كاستخجـ  كمعخفة تأثضخ البخنامج التجريبي عمى حخكات القجمضغ لشاشئ

الباحث السشيج التجخيبي عمى عضشة شالبات ك شبلب الرف العاشخ في إحجى 
السجارس بػالية نضػيػرؾ كتع تقديسيع عمى أساس أنساط التعمع       ككانت أىع 
الشتائج تفػؽ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية في درجات نياية العاـ بفارؽ 

 كبضخ 
   -: جٌرسث ئخؽجءجش : قحظقح
   : جٌرسث ِٕٙح

لثبلث  بعجي قبمي ذك الكياس التجخيبي السشيج الباحثة استخجمت
ركذلظ لسبلئستو لصبيعة ىحا البحث . تجخيبية مجسػعات

ٕس رلطّع
ّ
  : جٌرسث ٚع١

تع اختيار مجتسع البحث بالصخيقة العسجية مغ ناشئ نادي السعادى الخياضي      
( ناشئ 22كقج بمغ عجد مجتسع البحث )ـ، 2020/2021لعاـسشو  13العاـ  تحت 

( 7استصبلعية بالصخيقة العذػائية مغ مجتسع البحث قػاميا ) ةكقج تع اختيار عضش
الستصبلعية كبحلظ بمغ باقي أفخاد مجتسع ناشةضغ إليجاد السعامبلت العمسية كالتجارب ا

السجسػعة  ( ناشئ ك قج تع تقدػيسيع إلى ثبلث مجسػعات تجخيبية  قػاـ 15البحث )
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( كالسجسػعة الثالثة 5( كالسجسػعة الثانية) سسعي برخي 7) برخي حخكي األكلي
 (1( ناشئ  يػضح ذلظ ججكؿ )3)سسعي حخكي

ر(1) ججكؿ
 22البحث        ف =  مجتسع ترشيف                

 ترشيف مجتسع كعضشة البحث.( 1ججكؿ )  يػضح

 -: جٌرسث رلطّع جضط١حؼ أقرحخ
ميارات اليجػـ  ببعس عسمية معخفة لجييع البحث عضشة أفخاد جسيع إف -

   السخكب 
 التجريبية لمعسمية السجرجة الخصة ضسغ (البحث قضج) ميارات اليجـػ السخكب  -

 .السخحمة لتمظ
  كلمتأكج مغ أعتجالية مجتسع البحث قامت الباحثة بإيجاد التجانذ باستخجاـ

 ـ فى 1/2020/  28 معامبلت االلتػا  لسجتسع البحث يػـ 
العسخ التجريبي(  -كزف الجدع   –الصػؿ  –بعس معجالت الشسػ ) الدغ   -

 كاختبار الحكا . 
( التالي  2مدتػى أدا  بعس ميارات اليجـػ السخكب  ) قضج البحث(  كججكؿ )  -

 يػضح ذلظ.   
 
 
 
 
 

 اٌج١بْ
ِغزّع 

 اٌجؾش

 ع١ٕبد اٌؾش األٍب١ٍخ
اٌع١ٕخ 

اٌّغّٛعخ  االٍزطالع١خ

 اٌزغو٠ج١خ األٌٚٝ

اٌّغّٛعخ 

 اٌزغو٠ج١خ اٌضب١ٔخ

اٌّغّٛعخ 

 اٌزغو٠ج١خ اٌضبٌضخ

 7 3 5 7 22 اٌعلك
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ر(  2ججكؿ )                                             
    22ف=لستغضخات )قضج البحث(التػصيف اإلحرائي لسجتسع البحث في جسيع ا         

 قيع حضث انحرخت )قضج البحث( الستغضخات  في متجانذ مجتسع البحث( أف 2يتزح مغ ججكؿ )
( مسا يجؿ عمى 3  )( أي أنيا تقع تحت السشحشى االعتجالى 1.2، -0.4االلتػا  ما بضغ ) معامل

 .  خمػ مجتسع البحث مغ عضػب التػزيعات غضخ االعتجالية
  كتع إيجاد فخؽ الفخكؽ بضغ السجسػعات التجخيبية الثبلثة لزساف عجـ دخػؿ اى

 (3)ـ كيػضح ذلظ ججكؿ 29/1/2020متغضخ أخخ كتع ذلظ فى 
 (3ججكؿ )

 فخؽ الفخكؽ باستخجاـ معادلة كخكسكاؿ كيمد

 ِزغ١واد) ل١ل اٌجؾش(    
ٚؽلح 

 اٌم١بً

  

ثصوٞ 

 ؽووٟ

  

ٍّعٟ 

 ثصوٞ

ٍّعٟ   

 2وب ؽووٟ
َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

 ِزٍٛظ اٌورت

 0.42 1.73 11.00 7.50 7.07 ٍُ اٌطٛي

 0.31 2.35 11.50 6.90 7.29 وُ اٌٛىْ

 0.71 0.70 6.50 7.60 8.93 ٍٕٗ آٌَ

 0.67 0.80 9.33 8.60 7.00 ٍٕٗ اٌعّو اٌزله٠جٟ

 0.6 4.6 12.4 7.5 7 كهعخ افزجبه اٌنوبء

UNE-DEUX  0.29 2.46 9.00 9.00 6.86 كهعخ 

 DOUBLEMENT  0.23 2.91 5.00 8.50 8.93 كهعخ 

COUPE-DEYGAGEMENT 
 كهعخ

6.00 9.00 11.00 5.09 0.08 

 الفخكؽ بضغ السجسػعات الثبلثو كيجؿ عمى عجـ كجػد الفخكؽ بضشيع( اف داللو 3يتزح مغ ججكؿ )
 
 

 اٌّقزبهحاٌّزغ١واد 
اٌّزٍٛظ  ٚؽلح اٌم١بً

 اٌؾَبثٟ
االٔؾواف  ا١ٌٍٛظ 

 اٌّع١بهٞ
 ِعبًِ االٌزٛاء

 -0.57 0.50 12.30 12.3 ٍٕٗ آٌَ

 -0.58 6.9 150 147.9 ٍُ اٌطٛي 

 -0.5 6.10 44 43.8 وغُ اٌٛىْ 

 -0.14 0.9 4 4.1 ٍٕٗ اٌعّو اٌزله٠جٟ 

 0.4 3.2 29.00 29.9 كهعخ افزجبه اٌنوبء

UNE-DEUX  0.4 0.4 3 2.9 كهعخ- 

 DOUBLEMENT  1.2 0.5 3 2.7 كهعخ- 

COUPE-DEYGAGEMENT 1.2 0.5 2 2.8 كهعخ 
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 :  جٌر١حٔحش مجع أظٚجش
 لجسع البيانات الخاصة بيحا البحث استخجمت الباحثة األجيدة كاألدكات التالية :  
  : األجيدة ك األدكات  
 الخستامضتخ لكياس الصػؿ كالػزف مقجرا ) بالدشتيستخ  ك الكضمػ جخاـ  ( .  -
 أحباؿ -أسمحة سبلح الذير.        اقشعو الػجو                   -
 بحث لمشسػذج البرخى.           تع إعجاد مجسػعة مغ الرػر كالخسـػ لمسيارات قضج ال -
  الدسعي لمشسػذجتدجضل صػتي لمػحجات التعميسية الخاصة بسجسػعة  اعجادتع  -
لمػحجات التعميسية   Powr pointيذسل عمي عخض باستخجاـ  CDترسيع تع  -

                                   الحخكي لمشسػذجالخاصة بسجسػعة 
 كقج تست معايخة ىحه األجيدة بأجيدة أخخى لمتأكج مغ صبلحضتيا . 

  : االستسارات كالسقاببلت الذخرية السدتخجمة في البحث 
  )( .1مخفق )استسارة استبياف تحجيج  أنساط  التعمع  )ترسيع  د مجحت عاصع 
  استسارة استصبلع رأي الخبخا  لتحجيج أىع ميارات اليجـػ السخكب لمسخحمة

الدشية كتع ذلظ عغ شخيق تحجيج االىسيو الشدبيو لسيارات اليجـػ السخكب عغ 
= 7/ العجد الكمى 100×7شخيق السعادلو اإلحرائيو التاليو عجد السػافقضغ =

 (.3مخفق ) 100×100
 نتائج  الكياسات االنثخكبػمتخيو كإختبارات ميارات  استسارة تقضيع كتدجضل

 (.4لميجـػ السخكب )قضج البحث( بشا  عمى رأى الخبخا  مخفق )
  استسارة استصبلع رأى الخبخا  لتحجيج مجة تصبضق البخنامج كعجد الػحجات

 ( . 5األسبػعية كزمغ الػحجة التجريبية الػاحجة مخفق ) 
 ( لتحجيج أىع ميارات 6بلت الذخرية( مخفق )استسارة الدادة الخبخا  )السقاب

 % فيسا فػؽ.  80ت الباحثة ندبة اليجـػ السخكب   )قضج البحث( كقج ارتز
 ( 7البخنامج التجريبي السقتخح مغ قبل الباحثة مخفق ) 
 ( 8استساره التقضيع لمخبخا  مخفق) 
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      : جٌرسث فٝ جدلكططعِس ٚجدلمح١٠ف جالضطرحؼجش
   السخكب :اختبارات اليجـػ 
تع تقضيع مدتػى األدا  لسيارات اليجـػ السخكب )قضج البحث( مغ خبلؿ لجشة  -

مكػنة مغ ثبلث محكسضغ كعاممضغ في مجاؿ التحكيع في رياضة السبارزة  كخبخة  
( كتع التقضيع عغ شخيق استسارة خاصة 4تديج عغ خسدة عذخة عاـ مخفق )

الكياس تع تقضيع الشاشةضغ  ( كضسانا  لتحقضق السػضػعية كصجؽ4بحلظ مخفق )
 في الكياسضغ القبمي ك البعجى لمثبلث مجسػعات التجخيبية بشفذ المجشة  .

ـ( كتع تصبيقو عمى 1550اختبار الحكا  العالي : مغ إعجاد الدضج دمحم خضخي ) -
% فيسا فػؽ .8سشو كقج تع اختيار أرا  الخبخا  مغ  .1السخحمو الدشيو تحت 

الشدبيو لئلختبار عغ شخيق السعادلو اإلحرائيو التاليو حضث تع تحجيج األىسيو 
%مخفق 8.301= 0/العجد الكمى 177×6عجد السػافقضغ مغ الخبخا  يداكى  

(0) 
 : جألٚىل جالقطؽالع١س جٌطدؽذس

 /2/ 5إلى1/ 30االستصبلعية األكلي فى الفتخه مغ ةقامت الباحثة بإجخا  التجخب  
( ناشةضغ 7السختارة مغ مجتسع البحث كعجدىا )عمي العضشة االستصبلعية 2020

البحث األساسية  كذلظ بيجؼ إيجاد السعامبلت العمسية لجسيع  ةكمغ غضخ عضش
 الكياسات ك االختبارات ) قضج البحث(.

 جالضطرحؼجش: صعق
تع حدابو عغ شخيق الرجؽ الحاتي عمي االستصبلعية الدابق ذكخىع  ك تع أجخا  

 . ( التالي يػضح ذلظ 4ججكؿ)  30/1/2020جسيع االختبارات في يػـ  
ر(4ججكؿ )

ر                                                7=   ف )الرجؽ( حداب  متغضخات البحث بصخيقة الرجؽ الحاتي           
 اٌصلق اٌنارٝ ل١ّخ "ه" ٚؽلح اٌم١بً ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت

 0.9 0.9 كهعخ افزجبه اٌنوبء

UNE-DEUX  0.9 0.8 كهعخ 

 DOUBLEMENT  0.9 0.8 كهعخ 

COUPE-DEYGAGEMENT 0.9 0.9 كهعخ 
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     0.669قيسة ر الججكلية   = 
 ( ارتفاع قيع الرجؽ الحاتى  مسا يذضخ إلى صجؽ ىحه االختبارات فيسا تكيذ. 4يتزح مغ  ججكؿ )  

    -: جالضطرحؼجش ثرحش
 -  Testتع حداب معامل الثبات بصخيقة تصبضق االختبار كإعادة تصبيقو 

Retest ( أياـ 7عمي نفذ العضشة االستصبلعية الدابق ذكخىا بفاصل زمشي )
كججكؿ  5/2/2020ك التصبضق الثاني   30/1/2020بضغ التصبضق األكؿ يػـ  

 ( التالي يػضح ذلظ .5)
 (5ججكؿ )

 فػي األكؿ كالثػانػي قضػاسػضغضغ الػبمػعػامػل االرتػباط 
 الثبات(اختبارات ميارات اليجـػ السخكب )قضج البحث() 

 7 =   ف

 ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت

 

ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌم١بً اٌضبٟٔ اٌم١بً األٚي
 ِعبًِ االٍزمواه 

 ل١ّخ"ه"ٚكالٌزٙب
اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

 *0.9   2.7 29.7 2.3 29.6 كهعخ افزجبه اٌنوبء

UNE-DEUX  0.8 0.14 2.26 0.2 2.02 كهعخ* 

 DOUBLEMENT  0.8  0.4  3.3 0.37 3.26 كهعخ* 

COUPE-DEYGAGEMENT 0.6 0.13  2.34 0.2 2.37 كهعخ* 

 0.669=0.05قيسة ر الججكلية عشج     
بضغ الكياس األكؿ  0.05( كجػد عبلقة إرتباشية دالة إحرائيا  عشج مدتػى 5يتزح مغ الججكؿ )

 )قضج البحث( مسا يؤكج ثبات ىحه االختبارات عشج إجخا  الكياس .كالثاني لبلختبارات السيارية 
 جدلمرتذ: جٌطعؼ٠رٟ جٌربٔحِح

في كضع البخنامج سالفة الحكخ  تع االستعانة ببعس السخاجع العخبية كاألجشبية
 .التجريبي الحي يتشاسب مع خرائز ىحه السخحمة

 :عؼ٠رٟجٌط جٌربٔحِح ضص١ُّ ضؽٛجش
   :اليجؼ مغ البخنامج 
إلى ثبلث  الشسػذج لجييع في ضػ تقدػيع العضشة البخنامج التجريبي إلى ييجؼ 

( كالسجسػعة الثانية )   7)برخي حخكي األكليالسجسػعة  مجسػعات تجخيبية  قػاـ
كترسيع البخنامج  ( 3( كالسجسػعة الثالثة )  سسعي حخكي   5سسعي برخي 
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بيع لػصػؿ التعامل معيع، كاالتجريبي كفق نساذجيع، الخترار الػقت كالجيج في 
 .ألفزل مدتػى 

  جٌربجِح: ٚظع أقف
 السقتخح: التجريبياألسذ التالية عشج كضع البخنامج  ةالباحث تراع
)قضج  بسيارات اليجـػ السخكب في االرتقا   السقتخح  التجريبيأف يداعج البخنامج  -

 .لشاشئ رياضة الدبلح كبل حدب نسػذجو  البحث(
لشساذج البخمجو المغػيو العربيو  الفخكؽ الفخدية بضغ أفخاد العضشةمخاعاة خرائز  -

 .الثبلثة
نسػذج، كتقجيسيا لكل مجسػعة باألسمػب السشاسبة لكل التجريبات االىتساـ باختيار  -

 لمسجسػعة الػاحجة. مفخكؽ الفخديةل السشاسب ليا تبعا
اليجـػ ميارات  سخعة أدا  فيالتجرج بحسل التجريب مغ خبلؿ الذجة بالتغضخ  -

عجد مخات التكخار تغضضخ السخكب )قضج البحث( كالحجع عغ شخيق تقمضل زمغ األدا  ك 
 .  االيجابيةكتغضضخ فتخات الخاحة 

اليجـػ في ميارات تشػع التجريبات لجسيع عزبلت الجدع كالعزبلت العاممة  -
 السخكب )قضج البحث(.

  لسحتػيات البخنامج:  الدمشيالتػزيع 
بتحجيج األسذ العامة لمبخنامج تع استصبلع رأى الخبخا   ةالباحث تبعج أف قام   

األسبػع، كزمغ كل  فيلتحجيج الفتخة الكمية لتصبضق البخنامج كعجد الػحجات التجريبية 
 يػضح ذلظ.  التالي( 6ججكؿ ) ( ك.كحجة تجريبية يػميا مخفق )

 (6ججكؿ )
 السحتػى الدمشي الكمى لمبخنامج فيالشدبة السةػية ألرا  الخبخا  

 17ف = 
 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ هأٜ اٌقجواء ِؾزٜٛ اٌجؤبِظ اٌّمزوػ

 %100 أٍبث١ع 6 اٌفزوح اٌي١ِٕخ اٌى١ٍخ ٌٍجؤبِظ

 %100 صالس ٚؽلاد علك اٌٛؽلاد اٌزله٠ج١خ فالي األٍجٛع

 %100 كل١مخ 120: 90 ىِٓ اٌٛؽلح اٌزله٠ج١خ اٌٛاؽلح
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لمبخنامج التجريبي السقتخح كالشدبة  الدمشي( اتفاؽ الدادة الخبخا  عمى التػزيع 6يتزح مغ ججكؿ )
 والسةػي

 
 :جٌطعؼ٠رٟ جٌربٔحِح زلط٠ٛحش ضٛؾ٠ع
( 107: 57اشتسل مجة البخنامج شيخ ك نرف بػاقع ستة أسابيع كزمغ الػحجة ) -

 في% كالسكاف السخرز لمتجريب 57: 67دقيقة  كتجرج حسل التجريب مغ 
 .    السعادى بشادي الدبلحالراالت الخاصة بتجريب رياضة 

 : جٌثح١ٔس جالقطؽالع١س جٌطدؽذس
قامت الباحثة بإجخا  التجخبة االستصبلعية الثانية عمي نفذ العضشة الدابق        

ـ كذلظ لتجخبة كحجة مغ كحجات البخنامج 6/2/2020ذكخىا يـػ الجسعو  السػافق 
( لسعخفة مجي مبلئسة كل كسضمة حدب الشسط لمتصبضق كقج أسفخت الشتائج 7مخفق )

 ضشة األساسية لمبحث عمي مبلئسة محتػيات البخنامج لمتصبضق عمي الع
  جٌمر١ٍس: جٌم١حقحش

تع إجخا  الكياسات القبمية الختبارات ميارات اليجـػ السخكب )قضج البحث( يـػ       
 ـ 7/2/2020

        :  ٌٍرسث جألقحق١س ٍطدؽذسٌ جٌطؽر١م١س جإلخؽجءجش   : قحذعح 
ا بالفخكؽ الفخدية نطخا  الرتباشي التجريبتفزضل كسضمو  ىعم الباحثة تاعتسجك 

 التجريب عمضياتصمب يحضث  بضغ الشاشةضغ كالسعتسجة عمى تحجيج الشساذج 
كالحخكية ك الجمج بضشيع كقج قامت الباحثة استخجاـ الحػاس الدسعية كالبرخية 

 بالتالي :
 ( كقج  24تصبضق استسارة لتحجيج الشساذج كاألنساط ك تحتػى عمى ) عبارة

 داب السعمػمات بالشدبة  لمشاشةضغ  .الحطت الباحثة اختبلؼ اكت
   ترشيف الشساذج ليذ لو عبلقة بجرجو التحرضل السيارى كإنسا ىػ لترشيف

 الشاشةضغ فقط
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  كانت نتيجة تصبضق االستسارة تبضغ كجػد نسػذجضغ اى كجػد كسضمتضغ لمتعمع ك
 فقج التجريب جػدة في التصّػر بدياسة الباحثة مغ التجريب لجى الشاشةضغ كإيسانا  

ميارات  نساذج البخمجو العربيو المغػيو لمتجريب لبعس  دمج تجخبة كججت
 العربيو البخمجو نساذجاليجـػ السخكب  ك اخح اكبخ درجتضغ لبلستسارة  لجمج 

 .المغػيو
 ( ناشةضغ ( )سسعي  7نساذج ( ) حخكي برخي   3تع ترشيف الشاشةضغ إلى

لسا  نتج عغ درجات  ناشةضغ ( كفقا 3ناشةضغ ( ) برخي سسعي  5حخكي 
 تصبضق االستسارة  عمضيع   

    صسست الباحثة البخنامج التجريبي ك قج راعت استخجاـ الػسائل السشاسبة
كاأللفاظ السختبصة بكل نسػذج كتع تصبضق جد  اإلحسا  ك اإلعجاد البجني العاـ 
كالتيجئة بذكل مػحج لمثبلث مجسػعات التجخيبية كعشج تصبضق الجد  الخئيدي تع 

 ية الشسػذجضغ الستسضديغ بيع .تصبضق التجريبات الخاصة بكل مجسػعة كذلظ لتشس
 ( بػاقع ثبلثة يع باأس 6قامت الباحثة بتصبضق البخنامج التجخيبي السقتخح لسجة )

دقيقة في  (120: 90) زمغ الػحجة)الدبت ،االثشضغ ، األربعا  ( مخات تجريبية 
كقج تع  ـ18/3/2020 إلي ـ2020/ 8/2األسبػع الػاحج في الفتخة مغ 

كتع تقديع الػحجة السبارزة بشادي السعادى  الخاصة بخياضةالتصبضق في الراالت 
 ركعيالجدع السختمفة كقج  أجيدةتيضةة  كتع فضياالتجريبية كالتالي )فتخة إحسا ( 

لجسيع أجيدة الجدع كالدمغ مغ التسخيشات مجسػعة شاممة كمتشػعة  تصبضق
كالدمغ  ؽ ( ك اعجاد بجنى عاـ لجسيع عزبلت الجدع 15)السحجد ليحه الفتخة 
ؽ (  كإعجاد خاص كيتسثل في تحخكات القجمضغ ك  15)السحجد ليحه الفتخة 

) فتخة التجريب (  ؽ15)كالدمغ السحجد ليحه الفتخة  تجريب عمى كسائج الحائط
 تقديسيا كالتالى : كيتع  األساسية ( فضيا تحقضق اليجؼ الخئيدي مغ البحث

 لشسػذجاكال : تقديع العضشة الى ثبلث مجسػعات حدب ا 
   ثانيا : شخح ميارات اليجـػ السخكب لمشاشةضغ باستخجاـ األسمػب السشاسب

 لشسػذج السجسػعة .
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  ثالثا : إعصا  دركس ) تجريب( لكل مجسػعة حدب األسمػب السشاسب لمشسط 
  . رابعا : تسخيغ الشاشئ مع مجربو 
     60قج استخجمت الباحثة التجريب الفتخى )مشخفس كمختفع( الذجة بجأت مغ ك 

كتع % 90ثع ازداد تجريجيا  إلي أف كصل الشاشئتحسمو ي% مغ أقري ما 
كتخاكحت السجسػعات مغ تحجيج ذلظ عغ شخيق معادلة تحسػل الذػجة ) الشبس ( 

كبمغ ثانية  60إلي  30مجسػعات ك الخاحة بضغ السجسػعات مغ  5إلي  2
 ثعدقيقة (  50) (قضج البحث لسيارات اليجـػ السخكب )الدمغ السخرز 

 كبمغ الدمغ السخرز التجريب في صػرة مباريات زكجية متفق عمضيا مغ قبل
 ؽ( . 20ليا )

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

  في نياية كل كحجة تجريبية  ؽ( 5) الفتخة
  كتع تجريب السجسػعات الثبلثة بالتجكيخ ك التبجيل بضشيع حضث تقـػ الباحثة

بتجريب السجسػعة األكلى برخي حخكي تقـػ السجسػعة الثانية سسعي برخي 
ات الحائط كتقـػ السجسػعة بأدا  كاجب تجريبي مغ قبل الباحثة   عمى كساد

 باريات زكجية متفق عمضيا مغ قبل الثالثة حخكي سسعي بأدا  م
 -: جٌرعع٠س جٌم١حقحش : ثحِٕح

لسيارات بعج االنتيا  مغ تشفضح التجخبة األساسية تع إجخا  الكياسات البعجية   
قج ركعضت  اليجـػ السخكب مغ خبلؿ إقامو مباريات تجخيبيو مغ قبل نفذ المجشو ك

ك لزساف السػضػييو نفذ الذخكط ك الطخكؼ التي اتبعت في الكياسات القبمية 
    ـ .2020/ 19/3 فيذلظ 

   -: جإلزصحت١س جدلعحجلحش : ضحقعح
معامل  -     االنحخاؼ السعياري  -    الػسيط -   الستػسط الحدابي   -

   االلتػا    
 معامل االرتباط -كيمكػكدغ        -
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 :  جٌٕطحتح ِٕٚحلشس ؽضع : عحشؽج
                         : جٌٕطحتح ؽضع

 ( 7ججكؿ )
رالقضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في اختبارات اليجـػ السخكبغ ػفخكؽ بضػداللة ال
ر 7=   ف لمسجسػعة التجخيبية األكلى )برخي حخكي(  ) قضج البحث(       

 ِزٍٛظ اٌورت اٌورت ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت
ِغّٛع 

 اٌورت
z 

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

َٔت اٌزؾَٓ 

% 

UNE-DEUX 
 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.456* 0.014 
231% 

 28.00 4.00 هرجخ ِٛعجخ

DOUBLEMENT  

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.414* 0.016 

212% 

 28.00 4.00 هرجخ ِٛعجخ

COUPE-DEYGAGEMENT 

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.53* 0.011 

286% 

 28.00 4.00 ِٛعجخهرجخ 

البعدى ولصالن المٌاس البعدى  المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 0ٌتضن من الجدول )

 فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث( (  حخكي برخي )للمجموعة التجرٌبٌة  األولى 

 ( 8ججكؿ )
راختبارات اليجـػ السخكبالقضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في غ ػفخكؽ بضػداللة ال

رلمسجسػعة التجخيبية الثانية ) سسعي برخي  (  ) قضج البحث(                        
 5=   ف 

 اٌورت ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت
ِزٍٛظ 

 اٌورت

ِغّٛع 

 اٌورت
z 

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

 َٔت اٌزؾَٓ %

UNE-DEUX 
 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.115* 0.041 
100% 

 15.00 3.00 هرجخ ِٛعجخ

DOUBLEMENT  
 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.156* 0.039 
173% 

 15.00 3.00 هرجخ ِٛعجخ

COUPE-

DEYGAGEMENT 

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ
2.15* 0.038 

150% 

 15.00 3.00 هرجخ ِٛعجخ

البعدى ولصالن المٌاس البعدى  المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 8ٌتضن من الجدول )

 فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث(  (    سسعي برخي  )للمجموعة التجرٌبٌة  الثانٌة 
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 ( 9ججكؿ )
رالقضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في اختبارات اليجـػ السخكبغ ػفخكؽ بضػداللة ال

 3=   ف) قضج البحث( (لمسجسػعة التجخيبية الثالثة ) سسعي حخكي                
 اٌورت ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت

ِزٍٛظ 

 اٌورت

ِغّٛع 

 اٌورت
z 

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

َٔت 

 اٌزؾَٓ %

UNE-DEUX 

 

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.062* 0.047 

67% 

هرجخ 

 ِٛعجخ
2.00 6.00 

DOUBLEMENT 

  

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.07* 0.039 

139% 

هرجخ 

 ِٛعجخ
2.00 6.00 

COUPE-DEYGAGEMENT 

 0.00 0.00 هرجخ ٍبٌجخ

2.07* 0.038 

94% 

هرجخ 

 ِٛعجخ
2.00 6.00 

البعدى ولصالن المٌاس البعدى  المٌاسٌن المبلً و( أن هنان فروق دالة إحصائٌاً بٌن 5ٌتضن من الجدول )

 فً جمٌع االختبارات )لٌد البحث( ) سسعي حخكي  (  للمجموعة التجرٌبٌة  الثالثة 

  (10ججكؿ )
 الفخكؽ بضغ الكياسات البعجية في اختبارات اليجـػ السخكبداللة 

 لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة) قضج البحث( بسعادلة ) كخكسكاؿ كيمد( 
القضػاسػيات البعجية في اختبارات اليجـػ السخكب غ ػفخكؽ بضػداللة ال( 17ٌتضن من جدول )

 السجسػعة االكلى.لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة ) قضج البحث( ك لرالح 
  -:  جٌٕطحتح ِٕحلشس

بشا  عمي التحميبلت التي استخجمتيا الباحثة كفي ضػ  أىجاؼ البحث كحجكد     
 الكياسات التي تع إجخا ىا لعضشة البحث تع مشاقذة الشتائج كالتالي:

 ِٙبهاد اٌٙغَٛ اٌّووت

ثصوٞ 

 ؽووٟ 

( = ْ7) 

 ٍّعٟ ثصوٞ 

=ْ5 

 ٍّعٟ ؽووٟ

 2وب  3ْ=
َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

 ِزٍٛظ اٌورت

UNE-DEUX 12.00 5.70 2.50 12.178* 0.00 

DOUBLEMENT 11.71 6.40 2.50 11.593* 0.00 

COUPE-DEYGAGEMENT 11.71 6.10 2.50 11.617* 0.00 
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( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي ك 7يتزح مغ ججكؿ )     
البعجى في  ميارات اليجػـ السخكب لمسجسػعة التجخيبية األكلى )برخي حخكي( كسا 
تػجج ندبة تحدغ ك لرالح الكياس البعجى ك تخجع الباحثة ىحا التقجـ إلي البخنامج 

عمي  ك اشتسالو ذك الذجة كالحسل السقشغ  التجريبي السقتخح السرسع مغ قبل الباحثة
الشسػذج )برخي حخكي( الحي شفذ ل لميجػـ السخكب السيارى باألدا  خاصة  جريباتت

ككحلظ  الشاشةضغبقجرة  حجكث تأثضخات إيجابية بصخيقة شخدية باالرتقا  ساعج عمى
مغ الف الحخكي احتػا  البخنامج عمي مجسػعة متشػعة مغ ميارات اليجـػ السخكب 

متبلحق كسخيع  كسا يتسضد  الخأس إلى أعمى ك لمخمف ك خرائز البرخيضغ
األسمػب البرخي انو أسخع في التعمع ك أكثخ انتذارا بضغ الشاس الف السعمػمة 
البرخية عبارة عغ كامضخا تمتقط محتػى السعمػمة كتحىب بيا إلى  لمس  جاىدة  عغ 

 .لس  في صشاعتيا إنسا تمقاىا جاىدةشخيق العضغ  لكغ سيل فقجىا ألنو لع يجتيج  ا

 

إف مدتػى األدا  ىػ محرمة الحالة ( 3 ـ( )2011") إبخاليعيخى "احسج محسػد     
 التجريبية لبلعب في جسيع الشػاحي البجنية كالسيارية كالشفدية كالخصصية ك إف

 كيتحقق مغ خبلؿ تحقضق التػازف  الحخكي األدا  فيالسدتػيات العميا  إلىالػصػؿ 
التشطيع الفعمي لمتأثضخات الستبادلة لمقػى الجاخمية كالخارجية السؤثخة عمى الشاشئ 

 األدا بضغ متصمبات  بيجؼ استغبلليا بالكامل كبفاعمية لتحقضق أفزل الشتائج
االرتقا  البلعب الخاصة كاف البخامج السقششة تعسل عمى  تاكقجر  كإمكاناتالسيارى 

 . الستكامل  اإلعجاددرجة مغ  ألعمىالػصػؿ ك 
( 11ـ( ) 2001كتزيف كبل مغ "خضخية إبخاليع الدكخي ك" دمحم جابخ بخيقع" )    

الستشػعة كالقجرة عمى تغضضخ اتجاه  تأف البخامج  التجريبية تداعج عمى  تصػيخ السيارا
اتخاذ الجدع لمػضع  يالجدع أك احج أجدائو مع دمج السيارات الحخكية ساعج عم

    ؤلدا  السيارى  .       الرحيح ك السشاسب ل
أىع من (  2ـ() 2009أحسج خزخي " )وتتفك نتائ  هذا البحث مع نتائ  دراسة  " 

الشتائج أف البخنامج التجريبي في ضػ  األنساط التسثضمية لمبخمجة المغػية العربية لو 
 .تأثضخ  ايجابي عمى السدتػى البجني ك السيارى 
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  الحي يشز عمى :كبحالظ يتحقق صحة الفخض األكؿ 
"تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة 

في مدتػى أدا  بعس ميارات  اليجػـ السخكب ( برخي حخكي )التجخيبية األكلى 
ياس البعجى لشاشئ سبلح ) قضج البحث( كسا تػجج ندبة تحدغ كلرالح الك

 الذير".
إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي ك البعجى ( كجػد فخكؽ دالة 8يتزح مغ ججكؿ )     

( كسا تػجج   برخي  سسعيفي  ميارات اليجـػ السخكب لمسجسػعة التجخيبية الثانية )
استمرار ندبة تحدغ ك لرالح الكياس البعجى ك تخجع الباحثة ىحا التقجـ إلي 

السقتخح البخنامج التجريبي فً التدرٌب بشكل منتيم ولفترة طوٌلة كما اثر  نالناشئٌ
لميجـػ  السيارى باألدا  خاصة  جريباتعمي ت السرسع مغ قبل الباحثة ك اشتسالو

 في الستصػرة العمسية األسالضب كذلظ باستخجاـ (  برخي  سسعيالشسط )شفذ ل السخكب

 الفكانعكذ ذلظ عمى مدتػى األدا  لجى السجسػعة الثانية  كالتجريب التعميع شخؽ 
تمعب دكرا  ميسا في  ككالػضائف التي تؤدي دكرىا  األجيدةكاىع  أدؽالحػاس مغ 

باإلضافة  ىسا حاستا الدسع كالبرخ أعسالولسختمف  أدائوكمدتػى  اإلنداف معخفة 
 إستخاتيجية نسػذجلكل  تمظ الحػاس الف سدتػى بثخ التجريب أتيك  إلي اإلحداس،

الدسعي وان النموذج  كاالستجابة لمسؤثخات الجاخمية كالخارجية ،معضشة في التفاعل
أكثخ احتفاظ بالسعمػمة كبقا  اثخ التعمع لسجة شػيمة الف السعمػمة التي يتع تحرمضيا 
عغ شخيق األذف يجتيج العقل في صشاعتيا نتيجة مخكرىا بسخاحل عجه مشيا األذف ثع 
العرب الدسعي ثع مخكد الدسع يعسل العقل في صشاعو إشار السعمػمة أك تفاصضل 

تي تمقاىا عغ شخيق األذف فشتيجة  صشاعو العقل   لمرػرة يحتفع بيا السعمػمة ال
 فتخه أشػؿ

الحػاس كما  (  أف20ـ()  2007"  ) Sue knight  سػنايتكتذضخ "
ىع األجيدة التي تؤدي أيختبط بيا مغ خرائز نفدية، ككضائف حدية، مغ أدؽ ك 

عشج اإلنداف مغ دكرىا في حياة اإلنداف، كال يتػقف استيعاب السعخفة عمى ما 
ىحه السعخفة يسكغ االرتقا  بيا إلى أعمى مدتػى مغ  إف، بل مدتػى حدي فقط
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كمغ أىع الحػاس التي تمعب دكرا   ،العسميات اإلرادية لمحػاس شسيةالتجريب عمى ت
ىسا حاستا  ،في اكتداب معارؼ اإلنداف، كمدتػى أدائو لسختمف أعسالو يسا  م  

 .  خالدسع كالبر
 Gillian( ك"بضخف جضمياف 0770()10") Della Sala كيخى كبل مغ "ديبل ساال"      

Burn ( "077.()16 أف )الدسعي يدتخجـ شبقات صػت  سطالذخز ذك الش
يعصي اىتساما ك  لآلخخيغ اإلنراتيتسضد بقجرتو الذجيجة عمى ك  متشػعة في التحجث

ك  تحمضموب كيقـػما يدسعو  يتخح قخاراتو عمى أساسك  أكثخ لؤلصػات عغ السشاضخ
يتخح قخاراتو عمى ك يعصي اىتساما  كبضخا لمرػر ك يتسػػضد بالشذاط كالحضػية البرخي 

  أحجاث  . مغأساس ما يخاه 

( ككانت  7ـ() 2010" ثائخه عبج الجبار)وتتفك نتائ  هذا البحث مع نتائ  دراسة     
أىع الشتائج ىشاؾ عبلقة ارتباشيو دالة إحرائية بضغ أنساط التعمع ك التفكضخ ك انجاز 

 ـ حػاجد.  100الصالبات بفاعمية ؿ 

 وبذالن ٌتحمك صحة الفرض الثانً الذي ٌنص على :

 "تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة
في مدتػى أدا  بعس ميارات اليجـػ ( سسعي برخي ) التجخيبية الثانية 

السخكب ) قضج البحث( كسا تػجج ندبة تحدغ كلرالح الكياس البعجى لشاشئ 
 سبلح الذير ".  

القضػاسػضغ القبػمي ك البعجى في اختبارات غ ػفخكؽ بضػ  كجػد (9وّب ٠ٛقؼ علٚي )   
اليجـػ السخكب لمسجسػعة التجخيبية الثالثة ) سسعي حخكي( ) قضج البحث( كسا تػجج 

في الكياسات  البعجى  كتخجع الباحثة ىحا التقجـٚ ٌصبٌؼ اٌم١بً ندبة تحدغ 
سالو عمى البعجية  لؤلثخ االيجابي لمبخنامج التجريبي الحي أدى إلى ىحا التحدغ الشت

تجريبات  مشاسبة لشػع الشسط الدائج لجييع كتذابو أدا  التجريبات مع  أدا  ميارات 
اليجـػ السخكب )قضج البحث( ككاف لو أكبخ األثخ في التقجـ  حضث يعتبخ مدتػى 
األدا  ىػ محرمة الحالة التجريبية في جسيع الشػاحي البجنية ك السيارية كالشفدية 

باحثة التحدغ في مدتػي أدا  ميارات اليجـػ السخكب )قضج كالخصصية كسا تخجع ال
البحث( الشتساؿ البخنامج التجريبي عمى مجسػعة متشػعة مغ التجريبات السيارية 
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ساعجىع عمى زيادة األثخ  االستشػعة ذات عبلقة شخديو حضث يؤثخ كل مشيا باألخخ مس
دا  لسػيارات اليجـػ رفع مدتػى األ ك التجريبي ك تشفضح الػاجب الحخكي السصمػب
ر-السخكب كمغ شخؽ التجريب السدتخجمة   :

 التجريب بسجافع ايجابي مغ )الحخكة(  -التجريب بسجافع ايجابي مغ )الثبات(       
  -تسخيغ الشاشئ مع مجربو    -زمغ محجد دكف  قىجـػ الشاشئ السدتسخ كف  -

 التجريب في صػرة مباريات.
ميارات اليجػـ السخكب  لمشاشةضغ فخص اختيار أفزحضث أتيحت ىحه التجريبات ل  

في مػاقف المعب الفعمية بسا يتشاسب مع الػضع الستػاجج عميو الستشافدضغ مغ حضث 
السدافة بضشيع )القخب أك البعج( كسا أنيا زادت مغ قجرتيع عمي الخجاع ك تغضضخ 
خصصيع لتحقضق األدا  الدخيع كالسسضد بالقػة كالتػافق ضج خصط المعب اليجػمية 

كسا أدي البخنامج التجريبي السقتخح إلي تحدضغ قجرة الشاشئ ألحكاـ مغ مشافدضيع 
الديصخة عمي مشافدضيع  كتبعا لتحخكات السشافذ كردكد أفعالو كالتي قج ساعجت 

 عمي أدا  السيارات باقري سخعة كقػة كذلظ لمتغمب عمضيع  .
 ,Dilts" " ك"ديمتذ  Robert"ك "ركبخت   Judithكيذضخ كبل مغ "جضمتذ     
عغ  حخكاتالبيعصي اىتساما أكبخ  ( أف الفخد ذك الشسط  الحخكي18ـ( )  2000)

 حخكاتو .يتخح قخاراتو بشا ا  عمى أحاسيدو ك ك األصػات كالرػر 
ـ( ) W.J.MCKEACHI  " (2007“ك تتفق نتائج ىحا البحث مع نتائج دراسة"  

(  مغ "أىع الشتائج تفػؽ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية في درجات نياية 21
 العاـ بفارؽ كبضخ 

 كبحالظ يتحقق صحة الفخض الثالث الحي يشز عمى :
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ الكياسضضغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة " 

سسعي حخكي ( في مدتػى أدا  بعس ميارات اليجـػ السخكب  )التجخيبية الثالثة 
) قضج البحث( كسا تػجج ندبة تحدغ كلرالح الكياس البعجى لشاشئ سبلح 

رالذير ".  
القضػاسػيات البعجية غ ػبض دالة إحرائيا كجػد فخكؽ  )10(يتزح مغ الججكؿ    
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عس ميارات مدتػى أدا  بلمسجسػعات الثبلث في  في اختبارات اليجـػ السخكب
ك يتزح ( برخي حخكي)(  ك لرالح السجسػعة األكلى قضج البحث اليجـػ السخكب )

ك الحخكة لػجػد عبلقة إرتباشية بضشيع  الف رياضة   البرخ تفػؽ حاسة  مغ ذلظ 
إلي تأثضخ البخنامج كتعدي الباحثة ذلظ  معا ك الحخكة  تعتسج عمى البرخالسبارزة 

رات اليجـػ السخكب  الف ىحه الخياضة تؤدى مياراتيا التجريبي  الذامل لجسيع ميا
تبعا لمتغضخ السفاجئ لسػاقف المعب كلحلظ يجب  إيجاد التشاسق كالتشاسب بضغ 
السجسػعات العزمية بضغ أجدا  الجدع ك شخؽ التجريب السختمفة حضث أتيحت 
ع لمشاشةضغ فخص اختيار أفزل السيارات في مػاقف المعب الفعمية بسا يتشاسب م

الػضع الستػاجج عميو الستشافدتضغ كسا زادت مغ قجرتيع عمي الخجاع كتغضضخ خصصيع 
في اتجاىات مختمفة لتحقضق األدا  الدخيع ك السسضد بالقػة ك التػافق ضج خصط 

 .أعمى مدتػى لمتػافقالمعب اليجػمية مغ مشافدضيع ب
لحخكي ( إف أصحاب الشسػذج ا 8ـ( )  2017كيذضخ "حامج شباط الزيف " ) 

يتعمسػف بذكل أفزل مغ خبلؿ إتباع السسارسة العسمية كالتجخيب الكتذاؼ العالع 
السادي مغ حػليع كيججكف صعػبة فى الجمػس لفتخات شػيمة مسا يفقجىع القجرة 
عمى اإلنرات ككحلظ لجييع الخيبة فى االكتذاؼ مغ خبلؿ الحخكة  كيعتسج أصحاب 

ع األفكار كيتعمع مغ خبلؿ العسل الضجكي ىحا الشسػذج عمى اإلدراؾ المسدى لتعم
كاستخجاـ جسيع الحػاس بالتعمع كيفزمػف السػاقف ك الشساذج الحكيكية كيتحسمػف 
قجرا عاليا مغ السدؤكلية كلجييع ميارات عاليو في استكباؿ كتجيضد ك معالجو 

 الخبخات التعميسية  األمخ الحي يجعل إدراكيع بذكل أفزل .   
من (  14ـ() 2014مجحت عاصع " )البحث مع نتائ  دراسة  "  وتتفك نتائ  هذا 

أىع الشتائج إف اإلستخاتيجية السدتخجمة مع السجسػعة التجخيبية أثخت ايجابيا عمى 
 التقجـ في مدتػى األدا  السيارى لسيارات السبارزة ) قضج البحث(. 

 وبذالن ٌتحمك صحة الفرض الرابع الذي ٌنص على  

إحرائيا بضغ الكياسات البعجية لمسجسػعات التجخيبية الثبلثة في تػجج فخكؽ دالة 
بعس القجرات البجنية كمدتػى أدا  بعس ميارات اليجػـ السخكب ) قضج البحث( كسا 

 .تػجج ندبة تحدغ كلرالح  السجسػعة  الثانية لشاشئ سبلح الذير
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 عاشخا: اإلستخبلصات ك التػصيات
  :اإلستخبلصات 
بي يؤثخ ايجابيا عمى االرتقا  ببعس ميارات اليجـػ السخكب  إف البخنامج التجري  -4

 لمثبلث نساذج ) قضج البحث ( لشاشةي سبلح الذير  .
البخامج  يجب تحجيج نساذج البخمجو العربيو المغػيو لمشاشةضغ عشج ترسيع  -5

عمى مدتػى االرتقا  ببعس ميارات   السقششة لسا ليا مغ تأثضخ ايجابي ةالتجريبي
 خكب .اليجـػ الس

ىػ أفزل الشساذج في االرتقا  ببعس  (برخي حخكي  ) إف الشسػذج السجمج  -6
   سشة ناشئ  سبلح الذير   15ميارات اليجـػ السخكب لمسخحمة الدشية تحت  

   :التػصيات 
ضخكرة تصبضق الشساذج السجمجة  في البخامج التجريبية  الرتقا  بسيارات سبلح   -6

 الذير لمسخاحل الدشية السختمفة .  
عسل دكرات ثقل لمسجربضغ مغ قبل االتحاد السرخي لمدبلح  لتػضيح أىسية   -0

تصبضق استسارة تحجيج الشساذج المغػيو قبل عسل البخامج التجريبية الخاصة بكل 
  ة .مخحمة سشي

  جٌرسث يف جدلكططعِس جدلؽجخع عشؽ: جحلحظٜ
 : جٌعؽذ١س جدلؽجخع : أٚال

البخمجة المغػية العرػبية، دار الخايػة، السخكػد الكشػجي 
 ( ـ.2008لمتشسية البذخية، الجضدة )

  -1 إبخاليع الفقى :

بخنػػػامج تػػػجريبي فػػػي ضػػػػ  نسػػػاذج البخمجػػػة المغػيػػػة "
كالسياريػػة  العرػػبية لتشسيػػة بعػػس الستغضػػخات البجنيػػة

" مجمػػػو أسػػػضػط لعمػػػـػ كفشػػػػف لبلعبػػػي الكػػػخة الصػػػائخة
التخبيػػػػو الخياضػػػػيو ،كميػػػػو التخبيػػػػو الخياضػػػػيو جامعػػػػو 

 ـ. 2009 –أسضػط 

 -2 أحسج خزخي  :

االتجاىات الحجيثة لتػجيو مدار االنجاز كتقشضغ 
البخامج التجريبية لبلعبي رياضة الجػدك ، دار الشذخ 

 -3 إبخاليعاحسج محسػد  :
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 ـ.2011،مشذاة السعارؼ باإلسكشجرية 
، دار الصباعة  1السبادئ األساسية في السبارزة ،ط 

 ـ.2003الحخة ، اإلسكشجرية ،
 -4 أسامة عبج الخحسغ   :

"اختبار الػحكا  العػالى" دار الشيزػو العخبيػو، القػاىخه، 
 ـ.1997

 -5 الدضج دمحم خضخى  

 سبلح الذير تجريذ كتجريب ، دار دجمػو لمشذػخ ،ط
 ـ.2007، العخاؽ ، 1

 -6 بياف عمي عضج عمي :

ـ( 100الػػتعمع كالتفكضػػخ بإنجػػاز فعاليػػو ) أنسػػاطعبلقػػة 
حػػػػػاجد لصالبػػػػات كميػػػػة التخبيػػػػة الخياضػػػػية، جامعػػػػة 
كػػخببل ، مجمػػة عمػػـػ التخبيػػة الخياضػػية، العػػجد الخابػػع، 

 ـ.2010السجمج الثالث، 

 -7 ثائخه عبج الجبار :

التعميسيو فى االنذصو انػاع كخرائز االنساط 
 ـ 2017التعميسيو ، جامعة السثشى ماجدتضخ 

 8 حامج شباط ضيف :

شخح بعس  –السبارزة سبلح الذير ) تعميع ميارات 
 ـ 2007مػاد القانػف ( ماىى لخجمات الكسبضػتخ

 حدضغ احسج حجاج  :
رمدي عبج القادر 

 الصشبػلى

9- 

الدقازيقف دار السشيل لمصباعة  التجريب الخياضي ،
 ـ  2009، 2ط

 -10   حسجي احسج عمى :

إلى  6سمدة التجريب الستكاممة لرشاعة البصل مغ 
سشة الجد  الثاني مشذاة السعارؼ اإلسكشجرية  18

 ـ.   2001

 خضخية إبخاليع الدكخي  :
 ىدمحم جابخ بخيقع

11- 

 - الخياضي التجريب في الحجيثة االتجاىات سمدمة
 ،"الخياضي التجريب تخصيط  - كتصبيقات نطخيات
 .ـ2009اإلسكشجرية، السعارؼ مشذأة الخابع، الجد 

 البيظ فيسي عمي :
 عباس الجيغ عساد
 عبجه أحسج دمحم

12- 

التدرٌس نماذجه ومهاراته ر  دار عالم الكتبر 

 م2009
 -13 زيتػف  الحسضج عبج كساؿ :

 عمى بعس  تأثضخ استخجاـ إستخاتيجية أنساط التعمع
انتاج عمسى  – التعمع لصبلب شعبة التعميعنػاتج 

عبج مجحت عاصع  :
 السشعع

14- 
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مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌةر العدد الرابعر المجلد 

 ـ2014رالثالث
البخمجة المغػية العربية ، مجسػعة الشضل العخبية ، 

 20015القاىخة ، 
 -15 مجحت دمحم ابػ الشرخ :

 : جألخٕر١س ثح١ٔح:جدلؽجخع
- 1
6 

Burn" : NLP Pocketbook. Alresford, 

Hants SO24 9JH, USA.    ,2005   
- 1
7 

Della Sala : Tall Tales about the Mind and 

Brain: Separating Fact from 

Fiction Oxford University 

Press, ISBN 0198568770, p. Xxii 

2007 َ 
- 1
8 

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 
- 1
9 

Matveyev : Fundamental of Sports 

Trainig,progress publishers,3rd 

edition,Moscow,2011 
- 2
0 

Sue knight : NLP At Work: The Essence of 

Excellence-1st Edition (People 

Skills for Professionals), Nicholas 

Brealey publisher, UK.  

http://www.sueknight.co.uk/2007

َ 
-21  “W.J.MCKEACHI 

  

: " Learning  Styles  Can  become  

learning Strategies, featured 

article,Nov.vol.4,no.6,1995 

 
ر
ر
ر

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0198568770
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-9701540-0-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-9701540-0-3
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 جألظجء ِكطٜٛ عٍٝ جٌٛظ١ف١س جٌمٛز ضعؼ٠رحش جقططعجَ "ضأثري
 جٌكٍس" وؽز ٌالعرٟ ٚجدلٙحؼٞ جٌرعٟٔ

 وحذٖٛ. عرعجٌعظ١ُ زلفٛؾ ٔعج أ.َ.ظ/ *
 أذٛفؽخيس. زكٕٟ رلعٞ زلّع / َ.ظ **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معِس ـ

ُ
 جٌرسث: ِٚشىٍس جدل

أصبحت كخة الدمة أكثخ ميشية كتشافدػية مػغ خػبلؿ مدػايختيا لمتقػجـ كالػسػائل 
ة الس دػػتخجمة فػػي رفػػع كفػػا ة العسميػػة التجريبيػػة، كمػػغ ثػػع كاألسػػالضب التجريبيػػة الحجيثػػ

 االرتقا  بقجرات البلعبضغ كرفع مدتػاىع البجني كالفشي كالشفدي كالحىشي.
ـ( أف البػػخامج التجريبيػػة البػػج أف تكػػػف شػػاممة 2019كيػػحكخ مرػػصفى الفػػاتح )

تشسيػػة كمتكاممػػة لتصػػػيخ الجػانػػب البجنيػػة لشػػػع الشذػػاط الخياضػػي السسػػارس، كسػػا أف 
القػػجرات البجنيػػة تعسػػل عمػػى إيجػػاد التشاسػػق كالتشاسػػب بػػغ السجسػعػػات العزػػمية كبػػضغ 
أجدا  الجدع لسا ليا مغ تأثضخ كاضػح عمػى تصػػيخ السيػارات الستشػعػة مػع زيػادة قػجرة 

 (25:  31الشاشئ عمى اتخاذه لمػضح الرحيح كالسشاسب لؤلدا  السياري. )
أف األدا  السيػػاري يػػختبط بالقػػجرات ـ( إلػػى 2000كي ذػػضخ عرػػاـ عبػػجالخالق )

البجنية الحخكية الخاصة ارتباشا  كثيقا  إذ يعتسج إتقاف األدا  السياري عمى مجى تصػػيخ 
 م تصمبات ىحا األدا  مغ قجرات بجنية كحخكية خاصة القجرة العزمية، التػافق،

خيػق السخكنة، الخشاقة، التػزاف. ككثضػخا  مػا يقػـػ مدػتػى األدا  السيػاري عػغ ش
 (165:  13مجى اكتداب الخياضي لمقجرات البجنية كالحخكية الخاصة. )

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كحعع أقطحغ *
ُ
 جٌرتذ١س سو١ٍ ـ جدلعؽخ ٚؼ٠حظحش ججلّحع١س جٌؽ٠حظحش ٚضؽر١محش ٔظؽ٠حش ذمكُ ِ
 جٌكحظجش. ِع٠ٕس خحِعس ـ جٌؽ٠حظ١س

 ؼٕؽح. خحِعس ـ جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س و١ٍس ـ جٌؽ٠حظ١س جحلؽوس ٚعٍَٛ جٌطعؼ٠د ذمكُ ِعؼـ **
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ـ( عمػى أف 2010ـ(، أبػػالعبل عبػجالفتاح )2007كيتفق كل مغ عساد أبػزيج )
األدا ات الفشيػػػة لكػػػل رياضػػػة تػػػختبط بقػػػجرات بجنيػػػة خاصػػػة ذات تػػػأثضخ إيجػػػابي عمػػػى 
مدتػى تمظ األدا ات، فكل حخكة رياضػية تحتػاج إلػى تحخيػظ جػد  أك أكثػخ مػغ أجػدا  

معضشػة، كتحسػل لفتػخة م حػجدة، الجدع، كسا تتصمب عسػل عزػمي بقػػة م حػجدة، كسػخعة 
كبحلظ فالقػجرات البجنيػة ىػي التػي تسكػغ الخياضػي مػغ أدا  مختمػف السيػارات الحخكيػة 

 (27:  2(، )82:  16التي تصمبيا الخياضة التي يسارسيا بالرػرة الرحيحة. )
 Aaron Scanlan and Vincent Dalbo كسػا يؤكػج آركف سػكانبلف كفضشدػشت دالبػػ 

بػػػاط عسميػػػة تشسيػػػة القػػػجرات البجنيػػػة الخاصػػػة بتصػػػػيخ السيػػػارات ـ( عمػػػى ارت2019)
الحخكية في كخة الدمة، حضث يختبط كصػؿ البلعب إلػى أقرػى أدا  ميػاري بالتأسػيذ 

 (  197: 33البجني الخاص في رياضة كخة الدمة. )
فشجج أف القػة العزمية تداىع في إنجاز الجيج البجني فػي الخياضػات السختمفػة 

الدمة بػجو خاص، حضػث تتفػاكت ندػب م دػاىستيا شبقػا  لشػػع األدا ،  بػجو عاـ ككخة
كسا تدػاعج عمػى تحدػضغ مدػتػى القػجرات البجنيػة األخػخى كالدػخعة كالتحسػل كاالتػداف 

 (47(، )39(، )12(، )8(، )28كالخشاقة كالسخكنة. )
ـ( إلػى أف تػجريبات القػػة الػضيفيػة تعػج 2003) Ron Jonesكي ذضخ ركف جػػند 

 (14:  44شكاؿ التجريبية الس دتحجثة في السجاؿ الخياضي. )مغ األ
ـ( أىسيػة تػجريبات القػػة الػضيفيػة 2003) Scott Gainesكيتشػاكؿ سػكػت جضشػد 

بأف جسيع البخامج التجريبيػة يجػب أف تذػتسل عمػى ىػحه الشػعيػة مػغ التػجريبات )القػػة 
ا  تحمضػػل أدائيػػع فػػي الػضيفيػػة(، كيبػػخىغ عمػػى ذلػػظ بقػلػػو أنشػػا بسبلحطػػة البلعبػػضغ أثشػػ

السشافدػػات .. كجػػجنا أف ىشػػاؾ فتػػخات قمضمػػة يختكػػد فضيػػا البلعػػب عمػػى كمتػػا القػػجمضغ 
بالتداكي كعمى خط كاحج. بل كاألكثخ مغ ذلظ فػي الخياضػات التػي تسػارس مػغ كضػع 
الجمػس مثل التججيف، لػحلظ فالتػجريبات التقمضجيػة كالتػي تسػارس أغمػب تسخيشاتيػا مػغ 

 45)ػقػػؼ ال تشاسػب الخياضػضضغ فػي معطػع األنذػصة الخياضػية. كضع الجمػػس أك ال
:54) 
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كيتفػػػػق ذلػػػػظ مػػػػع نتػػػػائج بعػػػػس الجراسػػػػات السخجعيػػػػة التػػػػي تػصػػػػمت إلػػػػى أف 
السجسػعات التجخيبية التي استخجمت تجريبات القػة الػضيفية ضسغ محتػيػات البػخامج 

تحدػػغ فػػي التجريبيػػة التػػي تػػع تشفضػػحىا عمػػى عضشػػات مختمفػػة مػػغ الخياضػػضضغ أضيػػخت 
(، 6مدػػتػى الحالػػة التجريبيػػة ليػػحه العضشػػات كارتفػػاع مدػػتػى األدا  البػػجني كالفشػػي. )

(18( ،)19( ،)5( ،)47( ،)38( ،)32) 
ـ( الفػخؽ بػضغ تػجريبات القػػة 2003)Maryg Reynolds ريشػلػجز  كيػضػح مػاريج

األدا  فػي التقمضجية كتجريبات القػة الػضيفية بأف األكلى تؤدى عمى أجيدة تختكد عمػى 
حالة الثبات، بضشسا تجريبات القػة الػضيفية تعسل عمى إزالة الػجعع الخػارجي السدػتخجـ 
مغ األجيدة، كىػي بػحلظ تجعػل العجيػج مػغ السجسػعػات العزػمية تعسػل فػي كقػت كاحػج 

 (1:  41كمتكامل. )
ـ( أف الفػػػخؽ بػػػضغ التػػػجريب 2004) Fabio Comanaكي زػػػيف فػػػابضػ كػمانػػػا 

يب الػضيفي ىػ أف األكؿ ييجؼ إلػى إنتػاج قػػة، كدائسػا  تػؤدى حخكاتػو التقمضجي كالتجر 
مػػغ مدػػتػى كاحػػج كيدػػتعضغ بسثبتػػات خارجيػػة فػػي أغمػػب األحيػػاف كالسقاعػػج الدػػػيجية 
 كالكخاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الثابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، بضشسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجريب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضيفي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؼ 
إلى تقمضل القػػة الشاتجػة مػغ خػبلؿ إبصػا  حخكػة السفاصػل كتػؤدى فػي حخكػات م تعػجدة 

سدػػػتػيات كمتكاممػػػة كال يعتسػػػج عمػػػى مثبتػػػات خارجيػػػة بػػػل يدػػػتخجـ العسػػػػد الفقػػػخي ال
 (88:  37لتديضل الحخكة. )

كعغ الفػخؽ بػضغ مفيػـػ التػجريبات الشػعيػة كتػجريبات القػػة الػضيفيػة .. ي ذػضخ 
ـ( إلػى أف التػجريبات الشػعيػة يػتع 2000)  Christine Cunninghamكخيدػتضغ كػنشجيػاـ
ت خاصػػة بصبيعػػة األدا . أمػػا التػػجريبات الػضيفيػػة فضػػتع تشفضػػحىا تشفضػػحىا عمػػى عزػػبل

عمى حخكػات، باإلضػافة إلػى أف التػجريبات الشػعيػة تعتبػخ جػد  رئيدػي مػشغ أساسػيات 
 (  271:  35التجريب الػضيفي. )

ـ( أف الخياضػػػػضضغ يسارسػػػػػا 2004) Fabio Comanaفػػػػابضػ كػمانػػػػا كيفدػػػػخ 
ي تحػػػت مدػػػسى التػػػجريبات الشػعيػػػة، كذلػػػظ التػػػجريبات الػضيفيػػػة فػػػي السجػػػاؿ الخياضػػػ

لتذػػابو األدا  فػػي التػػجريبات الػضيفيػػة كالشػعيػػة. إال أف التػػجريبات الػضيفيػػة تختمػػف 
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عغ التجريبات الشػعية في أف التػجريبات الػضيفيػة تخكػد عمػى تقػيػة عزػبلت السخكػد. 
قػػػػة (، كسػػػا أف تػػػجريبات ال7:  37باعتبػػػار أف العسػػػػد الفقػػػخي ىػػػػ مشذػػػأ الحخكػػػة. )

 37الػضيفية ىي مديج مغ تجريبات القػة كتػجريبات التػػزاف يؤديػا فػي تػقضػت كاحػج. )
 :27) 

كفي البضةة السحمية يعتسج أغمب مجربي كخة الدمة عمػى تػجريبات القػػة العزػمية 
التقمضجية أك التػجريبات الشػعيػة فػي تشسيػة القػػة العزػمية، فػي حػضغ أف تػجريبات القػػة 

، كىي بحلظ تتشاسػب Multi-directionalحخكات م تعجدة االتجاىات الػضيفية تذتسل عمى 
 كشبيعة تجريب األدا  البجني كالسياري  في رياضة كخة الدمة.

ـ( عمػػى أىسيػػة امػػتبلؾ العبػػػ كػػخة الدػػمة 2003حضػػث يؤكػػج دمحم عبػػجالخحيع )
لؤلساسيات الحخكية، فشجاح أي فخيق ككصػلو إلى السدتػيات العاليػة إنسػا يعتسػج فػي 
السقػػاـ األكؿ عمػػى امػػتبلكيع لتمػػظ األساسػػيات الحخكيػػة، باإلضػػافة إلػػى قػػجرتيع عمػػى 

ساسيات الحخكية ىػي جػػىخ السشػاكرات استخجاـ الخصط بجرجة عالية مغ الكفا ة، فاأل
 التكتيكيػػػػػػة، حضػػػػػػث يعتسػػػػػػج تشفضػػػػػػح تمػػػػػػظ السشػػػػػػاكرات عمػػػػػػى السيػػػػػػارات األساسػػػػػػية، 

 (45:  23كال يشجح تشفضحىا في حالة ضعف مدتػى أدا  تمظ السيارات. )
كلػػحلظ فػػإف السيػػارات األساسػػية فػػي كػػخة الدػػمة ىػػي التػػي تحػػجد مدػػتػى الفػػخؽ 

قػػف عمػػى مػػجى إجػػادة أفػػخاده ليػػحه السيػػارات بدػػخعة كتختضبيػػا، كنجػػاح أي فخيػػق يتػ 
كإحكاـ، كأف يرػبػا نحػ الدػمة بجقػة كسػخعة كيتحخكػػف بػالكخة كبػجكنيا بخفػة، حضػث 

:  27تذكل إجادة ىحه السيارات مقجرة البلعبضغ عمػى المعػب كفخيػق ىجػمػا  كدفاعػا . )
21) 

شػػو مػػغ أدا  كبػػحلظ فعمػػى العػػب كػػخة الدػػمة امػػتبلؾ القػػجرات البجنيػػة التػػي تسك
السيػػارات األساسػػية الجفاعيػػة كاليجػميػػة بجقػػة كآليػػة حتػػى يػػتسكغ مػػغ التفػػػؽ عمػػى 
السشػافذ، كلكػي يتحقػق ذلػظ يجػب أف يقػـػ السػجرب باختيػار األسػالضب التجريبيػة التػػي 
يسكػػغ عػػغ شخيقيػػا تعطػػيع االسػػتفادة مػػغ تشفضػػح السحتػػػى التػػجريبي لبخنػػامج الفخيػػق، 

 (87:  4قبل بجاية فتخة السشافدات. )كخاصة خبلؿ فتخة اإلعجاد ك 
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كفػػي ضػػػ  مػػا سػػبق ي ذػػضخ الباحثػػاف إلػػى أف اسػػتخجاـ شػػخؽ كأسػػالضب التػػجريب 
الستشػعػػة كالسشاسػػبة يدػػاعج عمػػى االرتقػػا  بسدػػتػى األدا  البػػجني كالسيػػاري فػػي كػػخة 
الدمة مغ خبلؿ كضع بخامج تجريبية مػجية مبشيػة عمػى أسػذ عمسيػة، كاالبتعػاد عػغ 

التقمضجية في تشفضح العسميات التجريبيػة، مػع ضػخكرة اسػتسخارية العسػل كأىسيػة االسالضب 
مػاكبة األسالضب التجريبة الحجيثة مع تجرج الشاشئ مغ مخحمة سشية إلػى مخحمػة سػشية 
أكبػػخ، كمػػغ ىشػػا جػػا ت فكػػخة البحػػث الحػػالي بسحاكلػػة الباحثػػاف التعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ 

تػى األدا  البػػجني كالسيػػاري لبلعبػػي كػػخة اسػػتخجاـ تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة عمػػى مدػػ
 الدمة ؟

صؽٍسحش ـ
ُ
كططعِس جدل

ُ
 جٌرسث: يف جدل

  :FUNCTIONAL STRENGTH EXERCISES جٌٛظ١ف١س جٌمٛز ضعؼ٠رحش ـ 1
ىػي عبػػارة عػػغ حخكػات م تكاممػػة كم تعػػجدة السدػتػيات )أفقػػي، سػػيسي، رأسػػي(، 

القجرة الحخكية، كسا ي قرػج كىي تذتسل عمى التدارع كالتثبضت كالتباشؤ بيجؼ تحدضغ 
:  37. )بالقػة السخكدية العسػد الفقػخي كمشترػف الجدػع كالكفػا ة العرػبية كالعزػمية

87  ) 
 جٌرسث: ٘عف ـ

ييػػجؼ البحػػث إلػػى التعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ اسػػتخجاـ تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة عمػػى 
 .مدتػى األدا  البجني كالسياري لبلعبي كخة الدمة

 جٌرسث: فؽٚض ـ
 -التتبعيػة  -تػجج فخكؽ دالو إحرائيا  بضغ متػسصات قياسات البحػث )القبميػة  - 1

البعجية( فػي مدػتػى األدا  البػجني كالسيػاري لبلعبػي كػخة الدػمة، كلرػالح الكيػاس 
 البعجي.

 -)القبميػػة تػجػػج فػػخكؽ فػػي م عػػجالت التحدػػغ بػػضغ متػسػػصات قياسػػات البحػػث  - 2
البػػػجني كالسيػػػاري لبلعبػػػي كػػػخة الدػػػمة،  فػػػي مدػػػتػى األدا البعجيػػػة(  -التتبعيػػػة 

 كلرالح الكياس البعجي.
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 جٌرسث: ئخؽجءجش ـ
  جٌرسث: ِٕٙح أٚالا: ـ

اسػػػتخجـ الباحثػػػاف السػػػشيج التجخيبػػػي، كذلػػػظ نطػػػخا  لس شاسػػػبتو لصبيعػػػة كأىػػػجاؼ 
البعػجي(  -التتبعػي  -البحث، حضث اعتسػجا عمػى الترػسيع التجخيبػي لمكيػاس )القبمػي 

 تجخيبية.لسجسػعة كاحجة 
: ـ  جٌرسث: ع١ٕس ثح١ٔحا

سػشة  18تع اختيار عضشة البحث بالصخيقة العسجية مغ العبػي كػخة الدػمة تحػت 
بشػػادي الدمالػػظ الخياضػػي السدػػجمضغ بسشصقػػة الجضػػدة كاالتحػػاد السرػػخي لكػػخة الدػػػمة، 

ـ، 20/2021سػػشة لمسػسػػع الخياضػػي  18كالس ذػػاركضغ فػػي بصػلػػة الجسيػريػػة تحػػت 
( العػػب، كقػػج قػػاـ الباحثػػاف باسػػتبعاد عػػجد 21ع عضشػػة البحػػث )حضػػث بمػػغ إجسػػالي حجػػ

حضػث تػع ( العػب، 20( العب لئلصػابة، كبػحلظ أصػبح إجسػالي عػجد عضشػة البحػث )1)
: مجسػعػػة البحػػث األساسػػية التػػي شبػػق عمضيػػا بخنػػامج تػػجريبات القػػػة تقدػػيسيع إلػػى

( 5عػجدىا ) ( العػب، كمجسػعػة اسػتصبلعية )م سضػدة( بمػغ15الػضيفية، كبمغ عجدىا )
( العبػػضغ مػػغ 5فػػي التػػجريبات، كسػػا تػػع االسػػتعانة بعػػجد )مػػغ غضػػخ الس شتطسػػضغ  العبػػضغ

سػػشة( المػػحيغ  18خػػارج عضشػػة البحػػث )غضػػخ م سضػػدة( مػػغ نفػػذ الفةػػة العسخيػػة )تحػػت 
يخزعػف لمتجريب مع الفخيق )عمى سبضل التجخبة( كغضخ م دجمضغ رسػسيا  فػي كذػػؼ 

 عامبلت العمسية الختبارات الستغضخات )قضج البحث(.قضج الفخيق، كذلظ إلجخا  الس  
 جٌرسث: ع١ٕس ذ١حٔحش ضٛؾ٠ع جعطعج١ٌس ـ 1

تع التأكج مغ اعتجالية تػزيع بيانات عضشة البحػث األساسػية فػي بعػس م عػجالت 
 (.1الشسػ )الدغ، الصػؿ، الػزف(، كالعسخ التجريبي، كذلظ كسا ىػ مػضح بالججكؿ )
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 (1ججكؿ )

 م عامبلت االلتػا  لكياسات عضشة البحث في بعس م عجالت الشسػ 
 )الدغ، الصػؿ، الػزف(، كالعسخ التجريبي

زغ١واد ُّ  اٌ
 ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ
 ا١ٌٍٛظ

 االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ
عبًِ االٌزٛاء ُِ 

علالد  ُِ
 إٌّٛ

 0.23 0.39 17.50 17.53 إٌَخ آٌَ

 0.52 10.17 187.50 189.26 ٍُ اٌطٛي

 0.17 - 10.36 90.50 89.91 وغُ اٌٛىْ

 0.69 - 3.54 8.00 7.18 إٌَخ اٌعّو اٌزله٠جٟ

( أف م عػامبلت االلتػػا  لكياسػات عضشػة البحػث فػي بعػس 1يتزػح مػغ جػجكؿ )
(، مسػا يػجؿ عمػى اعتجاليػة 3 ±م عجالت الشسػ كالعسخ التجريبي. قػج انحرػخت مػا بػضغ )

 تػزيع بيانات عضشة البحث. 
: ـ  جٌر١حٔحش: مجع ٚأظٚجش ٚقحتً ثحٌثحا
 ٚجألخٙؿز: جألظٚجش ـ 1

 ممعب كخة سمة. * مضداف شبي. * جياز رستامضتخ. *
كػػػػػخات سػػػػػمة مقػػػػػاس  *
(5.) 

 أحباؿ مصاشية. * صالة أثقاؿ. * حائط أممذ. * ىجؼ كخة سمة. *
 كخاسي )مقاعج(. * مخاتب تجريب. * أقساع كأشػاؽ. * مقاعج سػيجي. *

 أشخشة الصقة. * شخيط قياس. *
 -صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارة  *

 شباشضخ.
سػػػػػػػػػػػػػاعة إيقػػػػػػػػػػػػػاؼ  *
 ( ثانية.1/10)

 كخات مصاشية متشػعة األحجاـ. * بار أكلسبي كشارات متشػعة األكزاف. *
 كخات شبية )متشػعة األكزاف(. * دامبمد )أكزاف متشػعة(. *
 حػاجد )مختمفة االرتفاعات(. * صشاديق خذبية قدسة. *

 = ٌ

25 
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 ديشامػمضتخ لكياس عزبلت الطيخ. *
 ( سشتيستخ.100مشزجة )اختبار السخكنة( مثبت عمى حافتيا مدصخة شػليا ) *
 لػحة خذبية )اختبار التػازف الثابت( م ثبت بيا عارضة تػازف صغضخة. *
( متػػػخ، 4( سػػػشتيستخ، كشػليػػػا )10عارضػػػة اختبػػػار التػػػػازف الحخكػػػي عخضػػػيا ) *

 ( سشتيستخ.5:  3كسسكيا )
طغريجش ل١حـ ٚقحتً ـ 2

ُ
  جٌرسث: ِ
 الدغ: بالخجػع إلى تاري  السيبلد )ألقخب سشة(.    *أ( م تغضخات الشسػ: 
الصػػػػػػػؿ: تػػػػػػع قياسػػػػػػو بالخسػػػػػػتامضتخ، ككحػػػػػػجة الكيػػػػػػاس ..  *

 الدشتيستخ.
الػزف: تع الكيػاس بػاسػصة مضػداف شبػى، ككحػجة الكيػاس ..  *

 الكضمػجخاـ.
 )ألقخب سشة(.   ب( العسخ التجريبي: 

 ج( تحجيج الستغضخات قضج البحث ككسائل قياسيا: 
تع تحجيػج م تغضػخات البحػث مػغ خػبلؿ االشػبلع عمػى الجراسػات كالسخاجػع العمسيػة 

(، 8(، )10(، )25(، )22(، )21(، )11(، )20الستخررػة فػي مجػػاؿ كػخة الدػػمة )
( التػػي تسكػػغ مػػغ خبلليػػا الباحثػػاف مػػغ تحجيػػج م تغضػػخات مدػػتػى األدا  12(، )24)

البجني كالسياري )الجفاعي ػ اليجػمي( في كخة الدمة )قضج البحث(، كالتػي تتشاسػب مػع 
 الفةة الدشية لعضشة البحث.

التػي تسػت عمػى  كسا قاـ الباحثاف بإجخا  مدح مخجعي لبعس الجراسات العخبية
( 1(، )24(، )15(، )17(، )26(، )30(، )7(، )4عضشػػػات كفةػػػات سػػػشية م ذػػػابية )

لتحجيػػػج االختبػػػارات الس دػػػتخجمة فػػػي قيػػػاس الس تغضػػػخات البجنيػػػة الخاصػػػة كالسيػػػارات 
 )الجفاعية ػ اليجػمية( في كخة الدمة التي تع اختيارىا.
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طغريجش ـ
ُ
 ِؽفك ل١حقٙح: يف جدلكططعِس ٚجالضطرحؼجش جخلحصس جٌرع١ٔس جدل

(1) 
 
 
 
 (2ججكؿ )

 الس تغضخات البجنية )قضج البحث( كاالختبارات السدتخجمة في قياسيا
 ٚؽلح اٌم١بً االفزجبه اٌَّزقلَ اٌّزغ١واد اٌجل١ٔخ )ل١ل اٌجؾش(

 اٌمٛح اٌعض١ٍخ

 ٍٕز١ّزو اٌٛصت اٌعّٛكٞ ٌَبهعٕذ اٌمٛح ا١ٌّّيح ثبٌَوعخ

 علك ( صب١ٔخ30ِٓ اٌولٛك فٟ ) اٌغًٍٛ لٛح عضالد اٌجطٓ

 و١ٍٛعواَ عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو )عضالد اٌتٙو( لٛح عضالد اٌتٙو

 ِزو ( و١ٍٛعوا3َكفع ووح طج١خ ) لٛح عضالد اٌنهاع١ٓ

زؾووخ20اٌعلٚ ) اٌَوعخ االٔزمب١ٌخ ُِ  صب١ٔخ ( ِزو ِٓ ثلا٠خ 

 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ث١ٓ اٌؾٛاعي اٌوشبلخ

 ٍٕز١ّزو ِٓ ٚقع اٌغًٍٛ اٌط٠ًٛ صٕٟ اٌغنع اٌّوٚٔخ

 االرياْ
 صب١ٔخ اٌٛلٛف ثبٌملَ ط١ٌٛخ عٍٝ اٌعبهقخ اٌضبثذ

 صب١ٔخ اٌّشٟ عٍٝ اٌعبهقخ اٌؾووٟ

 صب١ٔخ اٌٛصت كافً اٌلٚا و اٌّولّخ اٌزٛافك

طغريجش ـ
ُ
 (2) ِؽفك ل١حقٙح: يف جدلكططعِس ٚجالضطرحؼجش جدلٙحؼ٠س جدل

 (3ججكؿ )
 البحث( كاالختبارات السدتخجمة في قياسيا الستغضخات السيارية )قضج
 ٚؽلح اٌم١بً االفزجبه اٌَّزقلَ اٌّزغ١واد اٌّٙبه٠خ )ل١ل اٌجؾش(

اٌّٙبهاد 

 اٌلفبع١خ

 صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ اٌزؾون اٌلفبعٟ

 كهعخ لطع اٌىوح ِٓ اٌّؾبٚهح لطع اٌىوح ِٓ اٌّؾبٚهح

 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

اٌّٙبهاد 

 اٌٙغ١ِٛخ

 علك ؽب ظ االهرلاك اٌزّو٠وح اٌصله٠خ

 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ثبٌىوح اٌّؾبٚهح

 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

 (3) ِؽفك جالضطرحؼجش: ٚٔطحتح جٌر١حٔحش مجع جقطّحؼز ٘ـ(
: ـ  جالقطؽالع١س: جٌعؼجقحش ؼجذعحا
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إلػػى  17تػػع تشفضػػحىا خػػبلؿ الفتػػخة مػػغ ػ الجراسػػة االسػػتصبلعية األكلػػى:  1
 :بيجؼـ .. 27/08/2020

عحِالش زكحخ أ(
ُ
  جٌرسث(: )ل١ع ٚجدلٙحؼ٠س جٌرع١ٔس ٌالضطرحؼجش جٌصعق ِ

تع حداب م عامبلت صجؽ االختبارات البجنية كالسيارية )قضج البحث( عػغ شخيػق 
التػي ق دػست إيجاد صجؽ التسايد، كذلظ بتصبيقيا عمى عضشػة الجراسػة االسػتصبلعية .. 

 :إلى مجسػعتضغ
 سشة. 18( العبضغ مغ نادي الدمالظ الخياضي تحت 5مجسػعة م سضدة: عجدىا ) *
( العبضغ مغ خارج عضشػة البحػث )غضػخ م سضػدة( مػغ 5مجسػعة غضخ م سضدة: عجدىا ) *

 نفذ الفةة العسخية كغضخ م سارسضغ لخياضة كخة الدمة.
قياسػػات السجسػػػعتضغ فػػي االختبػػارات ( يػضػػح داللػػة الفػػخكؽ بػػضغ 4كالجػػجكؿ )

 قضج البحث.
 (4ججكؿ )

 داللة الفخكؽ بضغ قياسات السجسػعتضغ الس سضدة كغضخ الس سضدة 
 في االختبارات البجنية كالسيارية )قضج البحث(

 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّغّٛعخ ا١ٌّّيح 
اٌّغّٛعخ غ١و 

١ّيح ُّ  اٌ
اٌفوق ث١ٓ 

 اٌّزٍٛط١ٓ

( Zل١ّخ )

 اٌّؾَٛثخ
 ع± ً/ ع± ً/

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ّز
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

 

 * 15.14 9.55 1.26 25.20 1.41 34.75 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٞ ٌَبهعٕذ

 * 7.45 2.40 0.52 18.55 0.72 20.95 علك ( صب١ٔخ30اٌغًٍٛ ِٓ اٌولٛك فٟ )

 * 13.08 8.60 1.29 89.60 1.47 98.20 وغُ عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو )عضالد اٌتٙو(

 * 6.06 1.49 0.41 3.39 0.55 4.88 ِزو ( و١ٍٛعوا3َكفع ووح طج١خ )

زؾووخ20اٌعلٚ ) ُِ  * 3.89 0.40 0.15 3.87 0.23 3.47 صب١ٔخ ( ِزو ِٓ ثلا٠خ 

 * 7.08 1.14 0.34 13.65 0.36 12.51 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ث١ٓ اٌؾٛاعي

 * 9.54 2.56 0.52 6.33 0.60 8.89 ٍُ اٌط٠ًٛصٕٟ اٌغنع ِٓ ٚقع اٌغًٍٛ 

 * 8.94 1.04 0.17 3.14 0.26 4.18 صب١ٔخ اٌٛلٛف ثبٌملَ ط١ٌٛخ عٍٝ اٌعبهقخ

 * 10.38 2.32 0.38 29.76 0.50 27.44 صب١ٔخ اٌّشٟ عٍٝ اٌعبهقخ

 * 6.40 0.83 0.33 8.79 0.29 7.96 صب١ٔخ اٌٛصت كافً اٌلٚا و اٌّولّخ

 (4تابع ججكؿ )

 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّغّٛعخ ا١ٌّّيح 
اٌّغّٛعخ غ١و 

١ّيح ُّ  اٌ
اٌفوق ث١ٓ 

 اٌّزٍٛط١ٓ

( Zل١ّخ )

 اٌّؾَٛثخ
 ع± ً/ ع± ً/

ا ف ر ث ا ه ا د ا  ٌ ِ ر غ ٠ ه ا د ا  ٌ ِ ٘ ا ه ٠  ح

 * 16.64 2.53 0.47 20.83 0.34 18.30 صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ

ٌ1 ٌ =2 
 =5 
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 * 11.72 3.46 0.50 8.59 0.66 12.05 كهعخ لطع اٌىوح ِٓ اٌّؾبٚهح

 * 17.28 4.56 0.78 32.66 0.59 28.10 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

 * 5.82 1.90 0.59 4.92 0.73 6.82 علك ؽب ظ االهرلاك

 * 11.30 2.88 0.66 17.24 0.57 14.36 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ثبٌىوح

 * 14.86 2.99 0.71 3.85 0.45 6.84 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

 1.96 ±( = 0.05( الججكلية عشج مدتػى معشػية )Zقيسة ) *
( 0.05( كجػد فخكؽ دالػة إحرػائيا  عشػج مدػتػى داللػة )4يتزح مغ ججكؿ )

بضغ متػسصي قياسات السجسػعتضغ الس سضدة كغضخ الس سضدة، كلرػالح السجسػعػة الس سضػدة 
فػػي االختبػػارات البجنيػػة كالسياريػػة )قضػػج البحػػث(، مسػػا يػػجؿ عمػػى أنيػػا تدػػتصيع التسضضػػد 

ي فيػي اختبػارات صػادقة فيسػا كضػعت مػغ بضغ السجسػعات مختمفػة السدػتػى، كبالتػال
 أجمو.

عحِالش زكحخ خ(
ُ
 )ل١ع ٚجدلٙحؼ٠س جٌرع١ٔس ٌالضطرحؼجش جٌثرحش ِ

  جٌرسث(:
تػػع إيجػػاد م عػػامبلت ثبػػات االختبػػارات البجنيػػة كالسياريػػة )قضػػج البحػػث( باسػػتخجاـ 

عمػى عضشػة الجراسػة االسػتصبلعية،  Test-Retestشخيقة تصبضق االختبار كإعػادة تصبيقػو 
، حضػث ( العبضغ مغ نػادي الدمالػظ الخياضػي .. يسثمػػف السجسػعػة الس سضػدة5)كعجدىا 

اعتبػػخ الباحثػػاف نتػػائج الكياسػػات الخاصػػة بالرػػجؽ لمسجسػعػػة الس سضػػدة بسثابػػة تصبضػػق 
 لبلختبػػػػػػػػػػػػػػػارات، ثػػػػػػػػػػػػػػػع قامػػػػػػػػػػػػػػػا بإعػػػػػػػػػػػػػػػادة التصبضػػػػػػػػػػػػػػػق )بفاصػػػػػػػػػػػػػػػل زمشػػػػػػػػػػػػػػػي 

( يػضػػح م عػػامبلت 5كبػػشفذ التعميسػػات، كجػػجكؿ )قػػجره أسػػبػع( تحػػت نفػػذ الطػػخكؼ 
 االرتباط بضغ التصبضق كإعادة التصبضق.

 (5ججكؿ )
 م عامبلت االرتباط بضغ التصبضق كإعادة التصبضق 
 في االختبارات البجنية كالسيارية )قضج البحث(

 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ )ه(  ئعبكح اٌزطج١ك اٌزطج١ك

 ع± ً/ ع± ً/ اٌّؾَٛثخ

د 
ها
جب
فز
ا

د 
وا
غ١
ّز
اٌ

١خ
لٔ
ٌج
ا

 

 0.92 1.28 34.80 1.41 34.75 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٞ ٌَبهعٕذ
*

 

 0.96 0.66 21.00 0.72 20.95 علك ( صب١ٔخ30اٌغًٍٛ ِٓ اٌولٛك فٟ )
*

 

 0.97 1.42 98.25 1.47 98.20 وغُ عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو )عضالد اٌتٙو(
*

 

 0.92 0.45 4.94 0.55 4.88 ِزو ( و١ٍٛعوا3َ)كفع ووح طج١خ 
*

 

 = ٌ5 
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زؾووخ20اٌعلٚ ) ُِ  0.96 0.26 3.40 0.23 3.47 صب١ٔخ ( ِزو ِٓ ثلا٠خ 
*

 

 0.95 0.31 12.45 0.36 12.51 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ث١ٓ اٌؾٛاعي
*

 

 0.97 0.67 8.92 0.60 8.89 ٍُ صٕٟ اٌغنع ِٓ ٚقع اٌغًٍٛ اٌط٠ًٛ
*

 

 0.90 0.31 4.27 0.26 4.18 صب١ٔخ ط١ٌٛخ عٍٝ اٌعبهقخاٌٛلٛف ثبٌملَ 
*

 

 0.89 0.60 27.51 0.50 27.44 صب١ٔخ اٌّشٟ عٍٝ اٌعبهقخ
*

 

 0.91 0.36 8.10 0.29 7.96 صب١ٔخ اٌٛصت كافً اٌلٚا و اٌّولّخ
*

 

د 
وا
غ١
ّز
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

٠خ
به
ّٙ
اٌ

 

 0.95 0.47 18.23 0.34 18.30 صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ
*

 

 0.89 0.59 11.95 0.66 12.05 كهعخ اٌىوح ِٓ اٌّؾبٚهحلطع 
*

 

 0.90 0.71 28.26 0.59 28.10 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ
*

 

 0.92 0.67 6.88 0.73 6.82 علك ؽب ظ االهرلاك
*

 

 0.95 0.52 14.40 0.57 14.36 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ثبٌىوح
*

 

 0.91 0.55 6.80 0.45 6.84 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ
*

 

( فػػػػي 0.05(، مدػػػػتػى معشػيػػػػة )3=  2 -قيسػػػػة )ر( الججكليػػػػة عشػػػػج د.ح )ف  *
 0.878اتجاىضغ = 

( أف قيع معامبلت االرتباط بػضغ التصبضػق كإعػادة التصبضػق 5يتزح مغ ججكؿ ) 
(، 0.97إلػػى  0.89لبلختبػػارات البجنيػػة كالسياريػػة )قضػػج البحػػث( قػػج تخاكحػػت مػػا بػػضغ )

(. مسػػا يػػجؿ عمػػى ثبػػات ىػػحه 0.05كىػػحه الكػػيع دالػػة إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى داللػػة )
 االختبارات.

 جٌثح١ٔس: جالقطؽالع١س جٌعؼجقس ـ 2
ـ عمػػى عضشػػة الجراسػػات 27/08/2020إلػػى  22تػػع تشفضػػحىا خػػبلؿ الفتػػخة مػػغ 

( العبضغ مػغ نػادي الدمالػظ الخياضػي، كىػي نفػذ 5)عجدىا االستصبلعية )الس سضدة(، ك 
كقػػج أسػػفخت نتػػائج الفةػػة الدػػشية التػػي سػػػؼ تصبػػق عمضيػػا تجخبػػة البحػػث األساسػػية، 

 :مغالجراسة االستصبلعية الثانية عغ التأكج 
 م شاسبة األماكغ الس خررة إلجخا  التجخبة األساسية. *
كفا ة األدكات التجريبيػة السدػتخجمة، كنسػاذج تػجريبات القػػة الػضيفيػة التػي سػػؼ  *

 يتع تصبيقيا.
 تقشضغ شجة حسل تجريبات القػة الػضيفية كجخعات البجاية لكل مشيا. *
تجريبات القػة الػضيفيػة ككيفيػة تشفضػح . عمى تشفضح (4م محق ) -تجريب الس داعجيغ  *

 االختبارات  كالكياسات البجنية كالسيارية.
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: ـ ٍسك جٌرسث(: )ل١ع جٌٛظ١ف١س جٌمٛز ذؽٔحِح ضحِكحا
ُ
ِ (5) 

 ػ ىجؼ البخنامج:  1
ييجؼ البخنامج الس قتخح إلى تشسية القػة الػضيفية لعزبلت السخكد الستسثمة فػي 

 18إلى عزػبلت الػخجمضغ لبلعبػي كػخة الدػمة تحػت عزبلت البصغ كالطيخ، باإلضافة 
 سشة بشادي الدمالظ الخياضي.

 
 

 ػ خصػات ترسيع البخنامج: 2
القػػة  في ضػػ  تحمضػل الباحثػاف لمسخاجػع كالجراسػات التػي تشاكلػت بػخامج تػجريب

(، 47(، )39(، )5(، )19(، )18(، )3فػػي األنذػػصة الخياضػػية السختمفػػة. )العزػػمية 
تػػع مخاعػػاة األسػػذ التاليػػة عشػػج ترػػسيع محتػػػى بخنػػامج القػػػة ( 32(، )38(، )42)

 :الػضيفية )قضج البحث(
م شاسبة محتػى بخنامج القػة الػضيفية مع أىجاؼ البخنامج العاـ لمفخيق، كػحلظ مػع  *

 مدتػى العضشة التي كضع مغ أجميا.
 تحجيج تذكضل أحساؿ دكرات التجريب الفتخية كاألسبػعية الس شاسب لعضشة البحث.  *
 الفخكؽ الفخدية لبلعبضغ عشج تقشضغ األحساؿ التجريبية لتسخيشات القػة الػضيفية.   *
الديػػادة الس تجرجػػة فػػي الحسػػل التػػجريبي بسػػا يتشاسػػب مػػع السخحمػػة الدػػشية كمدػػتػى   *

 عضشة البحث.
 األثقاؿ )الخرػصية، الحسل الدائج، التكيف، التجرج(.مبادئ تجريب   *
االىتسػػاـ بتسخيشػػات اإلشالػػة كالسخكنػػة فػػي الجػػد  التسيضػػجي لمػحػػجة التجريبيػػة لتيضةػػة  *

 العزبلت العاممة لؤلدا ، كحلظ أثشا  الخاحة البضشية بضغ السجسػعات.
 ـ.20/2021فتخة تشفضح البخنامج: فتخة اإلعجاد العاـ لمسػسع الخياضي   *
 ( أسابيع.8مجة تشفضح البخنامج: )  *
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 ( أسبػع.2مجة مخحمة اإلعجاد العاـ: )  *
 ( أسابيع.3مجة مخحمة اإلعجاد الخاص: )  *
 ( أسابيع.3مجة مخحمة اإلعجاد لمسباريات: )  *
 ( كحجات.5عجد كحجات التجريب الضػمية لمفخيق خبلؿ األسبػع الػاحج: )  *
عػجد كحػػجات التػػجريب الضػميػػة عمػػى القػػػة الػضيفيػػة لمفخيػػق خػػبلؿ األسػػبػع الػاحػػج:   *
 ( كحجات.3)
إجسالي عجد كحجات التجريب الضػميػة عمػى القػػة الػضيفيػة لمفخيػق خػبلؿ البخنػامج:   *
 ( كحجة.24)
( دقيقػة لمتيضةػة 15( دقيقػة .. بػاقػع )120إجسالي زمغ كحجة التػجريب الضػميػة: ) *

( دقيقػػة، 105:  100)اإلحسػػا (، كتػػخاكح زمػػغ الجػػد  الخئيدػػي مػػا بػػضغ )البجنيػػة 
 ( دقائق.5كبمغ زمغ التيجئة )الختاـ( )

 ( دقيقة.20:  15زمغ تجريبات القػة الػضيفية داخل كحجة التجريب الضػمية: )  *

 ػ أسذ كضع بخنامج القػة الػضيفية: 3
ـ( أف بػػخامج القػػػة الػضيفيػػة تتكػػػف 2016) Michael Boyle يػػحكخ مذػػضل بػيػػل

 :كىي عمى الشحػ التالي( عشاصخ أساسية، 3مغ )
تػؤدى بتكػخارات قمضمػو كشػجه كىػى تسخيشػات  :Core Stabilityتسخيشات الثبػات السخكػدي  *

مع التقجـ التجريجي فػي األدا ، كتيػجؼ إلػى تحقضػق الثبػات الػحاتي كالػتحكع بديصة 
 السخكد )مشصقة الجحع(. العربي العزمي في عزبلت

كىى تسخيشات ذات ديشاميكية أكثخ كتدػتخجـ  :Core Strengthتسخيشات القػه السخكدية  *
مقاكمات خارجيو في جسيع السدتػيات الحخكية، كتيجؼ الى تحقضق القػػه العزػمية 

 كالتكامل الحخكي.
بإنتػاج قػػه كىػى عبػاره عػغ تسخيشػات تتسضػد  :Core Powerتسخيشػات القػجرة السخكديػة  *

 (87:  43كتحػلضيا إلى سخعو فػريو. )
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كتذػػضخ العجيػػج مػػغ قػاعػػج البيانػػات الخقسيػػة فػػي مجػػاؿ تصبيقػػات القػػػة الػضيفيػػة 
إلػى أنػو يجػب ( 51(، )49(، )52(، )50(، )48في األنذػصة الخياضػية السختمفػة. )

 :مخاعاة ما يمي
 (6ق )م محتحجيج العزبلت العاممة في كخة الدمة )قضج البحث(.  *
اسػػتخجـ مجسػعػػات عزػػمية م تعػػجدة فػػي تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة، كليدػػت عزػػمة  *

كاحػػجة. فالحخكػػة تدػػتخجـ عػػجة مجسػعػػات عزػػمية عكػػذ مػػا يػػتع فػػي تػػجريب القػػػة 
الشػعية فضتع التخكضد عمى عزمة كاحػجة تدػتخجـ فػي األدا ف أي أف مبػجأ التكامميػة 

 البج مغ تػافخه )عزبلت كمفاصل م تعجدة(.
تحقضق مبجأ األبعاد الثبلثة لمحخكة )االفقيف الدػيسي، الخأسػي( فػي التسخيشػات التػي  *

 يتع اختيارىا.
الػػخبط بػػضغ عشرػػخي القػػػة كالتػػػازف، كإضػػافة التػافػػق فػػي بعػػس التسخيشػػات التػػي  *

 تصمبيا شبيعة األدا  البجني كالسياري في كخة الدمة.
 %.   80% : 70تخاكحت شجة أحساؿ دكرات التجريب الفتخية )الذيخية( ما بضغ  *
 %.   80% : 55تخاكحت شجة أحساؿ دكرات التجريب األسبػعية ما بضغ  *
 %.   90% : 50تخاكحت شجة أحساؿ التسخيشات الضػمية لمقػة الػضيفية ما بضغ  *
 ات كاألجيدة الستشػعة.االعتساد في تشفضح تجريبات القػة الػضيفية عمى األدك  *
بػػػضغ الجيػػػازيغ   تقػيػػػة الشطػػػاـ العرػػػبي مػػػغ خػػػبلؿ تحدػػػضغ السدػػػارات العرػػػبية *

 العزمي كالعربي. 
 ػ تذكضل األحساؿ التجريبية لبخنامج القػة الػضيفية:  4

 :كذلظ باستخجاـتع استخجاـ الصخيقة التسػجية في تذكضل حسل التجريب، 
 التجريب الفتخية )الذيخية(.( في تذكضل دكرات 1:  1شخيقة ) *
 ( في تذكضل دكرات التجريب األسبػعية.2:  1(، )1:  1شخيقة ) *
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( في تذكضل دكرات التجريب الضػمية. )كحجة تجريب قػػة كضيفيػة كػل 1:  1شخيقة ) *
 ساعة(. 48

 %.   80:  70شجة أحساؿ دكرات التجريب الفتخية )الذيخية(:  *
 %.   80:  55شجة أحساؿ دكرات التجريب األسبػعية:  *
 %.   90:  50شجة أحساؿ التسخيشات الضػمية لمقػة الػضيفية:  *
 
 

 كالذكل التالي يػضح تػزيع األحساؿ التجريبية لبخنامج القػة الػضيفية )قضج البحث(:
 اٌضبٌضخ )االعلاك ٌٍّجبه٠بد( اٌضب١ٔخ )االعلاك اٌقبص( األٌٚٝ )االعلاك اٌعبَ( ِواؽً فزوح اإلعلاك

 َ(2020اٌضبٟٔ )أوزٛثو / ٔٛفّجو  َ(2020األٚي )ٍجزّجو  اٌشٙو

كهعخ 

 اٌؾًّ

85 %   

80 %    

75 %   

70 %    

65 %   

60 %   

55 %   

 اٌضبِٓ اٌَبثع اٌَبكً اٌقبٌِ اٌواثع اٌضبٌش اٌضبٟٔ األٚي األٍبث١ع

كهعخ 

 اٌؾًّ

85 %           

80 %           

75 %          

70 %         

65 %          

60 %          

55 %          

 (1شكل )
 تػزيع األحساؿ التجريبية خبلؿ أشيخ كأسابيع بخنامج القػة الػضيفية )قضج البحث(

 ػ تقشضغ أحساؿ تسخيشات القػة الػضيفية:  5

 الذجة
 الحجع )التكخار(

 السجسػعة التسخيغ الخاحة
 ثانية 90حتى  3إلى  2 10إلى  6 % 90إلى  75مغ 
إلى أقل مغ  50مغ 

75 % 
إلى  11

15 
 ثانية 60حتى  5إلى  3
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ٍسك جٌرسث(: )ل١ع جٌٛظ١ف١س جٌمٛز ذؽٔحِح )متؽ٠ٕحش( زلطٜٛ ـ 6
ُ
ِ (7) 

قاـ الباحثػاف بػاالشبلع عمػى الجراسػات السخجعيػة كقػاعػج البيانػات الخقسيػة التػي 
(، 32(، )5(، )19(، )18(، )6(، )46تشاكلػػػػت ترػػػػسيع بػػػػخامج القػػػػػة الػضيفيػػػػة. )

 (، حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث تسكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 51(، )49(، )52(، )50(، )48)
 مػػغ خبلليػػا اختيػػار محتػػػى البخنػػامج مػػغ تسخيشػػات القػػػة الػضيفيػػة كفقػػا  لمسجسػعػػات
العزػػػمية العاممػػػة خػػػبلؿ األدا  البػػػجني كالسيػػػاري )الػػػجفاعي كاليجػػػػمي( لبلعبػػػي كػػػخة 

 الدمة. 
 ػ شخيقة تشفضح بخنامج القػة الػضيفية: 7

تػػع تصبضػػق محتػػػى البخنػػامج )تسخيشػػات القػػػة الػضيفيػػة( عمػػى عضشػػة البحػػث بعػػج 
 15الخياضػي لسػجة )انتيا  االحسا  مباشخة داخل صالة تجريب األثقاؿ بشػادي الدمالػظ 

( دقيقػػة. يدػػتكسل بعػػجىا الباحثػػاف تشفضػػح بػػاقي الجػػد  الخئيدػػي لػحػػجة التػػجريب 20: 
الضػميػػة، كػػحلظ الجػػد  الختػػامي فػػي ممعػػب كػػخة الدػػمة. كسػػا تػػع مخاعػػاة التشػيػػع فػػي 

 التسخيشات بسا يتشاسب كاألىجاؼ العامة لسخاحل فتخة اإلعجاد.
: ـ   قحق١س:جأل جٌرسث جتؽذس ضؽر١ك ضؽس قحظقحا

تػػػػع تشفضػػػػح خصػػػػة تصبضػػػػق تجخبػػػػة البحػػػػث األساسػػػػية تحػػػػت إشػػػػخاؼ الباحثػػػػاف 
القبميػػة كالتتبعيػػػة  مػػع مخاعػػاة تػحضػػػج الطػػخكؼ أثشػػا  إجػػػخا  الكياسػػاتكالس دػػاعجيغ، 

 :كذلظ كفقا  لمتختضب التالي ،كالبعجية

 الكياس القبمي
 تشفضح االختبارات البجنية ـ10/09/2020 الخسيذ
 ىجػمية( -تشفضح االختبارات السيارية )دفاعية  ـ11/09/2020 الجسعة

بجاية تصبضق بخنامج القػة  ـ12/09/2020 الدبت بجاية البخنامج
 الػضيفية

 ( أسابيع.8)
( كحػػػػػجات تجريبيػػػػػة فػػػػػي 3)

 األسبػع.
الكياس 
 التتبعي

 تشفضح االختبارات البجنية ـ08/10/2020 الخسيذ
 ىجػمية( -االختبارات السيارية )دفاعية تشفضح  ـ09/10/2020 الجسعة

 نياية تصبضق بخنامج القػة الػضيفية ـ04/11/2020 األربعا  نياية البخنامج

 الكياس البعجي
 تشفضح االختبارات البجنية ـ05/11/2020 الخسيذ
 ىجػمية( -تشفضح االختبارات السيارية )دفاعية  ـ06/11/2020 الجسعة



 

- 216 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 جٌمر١ٍس: جٌم١حقحش ذ١حٔحش ضٛؾ٠ع جعطعج١ٌس ـ 1
تػػػع إجػػػخا  الكياسػػػات القبميػػػة لعضشػػػة البحػػػث فػػػي اختبػػػارات الس تغضػػػخات البجنيػػػة 

كسػػا قػػاـ ـ، 11/09/2020، 10كالسياريػػة )قضػػج البحػػث( يػػػمي الخسػػيذ كالجسعػػة 
الباحثػػػاف بالتأكػػػج مػػػغ اعتجاليػػػة تػزيػػػع بيانػػػات الكياسػػػات القبميػػػة، كسػػػا ىػػػػ مػضػػػح 

 (.4بالججكؿ )
 
 
 (4ججكؿ )

 التػصيف اإلحرائي لكياسات عضشة البحث القبمية
 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(

ٚؽلح 

 اٌم١بً

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ
 ا١ٌٍٛظ

االٔؾواف 

 اٌّع١بهٞ

عبًِ  ُِ
 االٌزٛاء

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ّز
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

 

 1.23 - 1.30 34.00 33.47 ٍُ اٌٛصت اٌعّٛكٞ ٌَبهعٕذ

 0.71 - 0.63 21.00 20.85 علك ( صب١ٔخ30اٌغًٍٛ ِٓ اٌولٛك فٟ )

 0.91 - 1.52 98.00 97.54 وغُ عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو )عضالد اٌتٙو(

 1.34 0.58 4.50 4.76 وغُ ( و١ٍٛعوا3َكفع ووح طج١خ )

زؾووخ20اٌعلٚ ) ُِ  0.58 0.26 3.50 3.55 صب١ٔخ ( ِزو ِٓ ثلا٠خ 

 1.28 0.40 12.50 12.67 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ث١ٓ اٌؾٛاعي

 0.71 - 0.59 9.00 8.86 ٍُ صٕٟ اٌغنع ِٓ ٚقع اٌغًٍٛ اٌط٠ًٛ

 0.84 0.22 4.00 4.06 صب١ٔخ اٌٛلٛف ثبٌملَ ط١ٌٛخ عٍٝ اٌعبهقخ

 0.32 0.47 27.50 27.55 صب١ٔخ اٌّشٟ عٍٝ اٌعبهقخ

 0.86 0.35 8.00 8.10 صب١ٔخ اٌٛصت كافً اٌلٚا و اٌّولّخ

د 
وا
غ١
ّز
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

٠خ
به
ّٙ
اٌ

 

 1.03 - 0.38 18.50 18.37 صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ

 1.97 0.76 11.50 12.00 كهعخ لطع اٌىوح ِٓ اٌّؾبٚهح

 0.75 0.64 28.00 28.16 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

 1.31 0.80 6.50 6.85 علك ؽب ظ االهرلاك

 0.33 0.45 14.50 14.55 صب١ٔخ اٌغوٞ اٌيعياعٟ ثبٌىوح

 1.16 0.75 6.50 6.79 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

( أف م عػامبلت االلتػػا  لكياسػات عضشػة البحػث القبميػة فػي 4يتزح مغ ججكؿ )
(، مسػا يػجؿ عمػى 3 ±الس تغضخات البجنية كالسيارية )قضج البحث(. قج انحرخت مػا بػضغ )

 اعتجالية تػزيع الكياسات القبمية. 
: ـ عحجلس قحذعحا

ُ
 جإلزصحت١س: جدل

 = ٌ

15 
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( لس عالجػة البيانػات، كاسػتعاف الباحثػاف SPSSاإلحرػائي ) تع اسػتخجاـ البخنػامج
باألسػػػالضب اإلحرػػػائية التاليػػػة: الستػسػػػط الحدػػػابي، االنحػػػخاؼ السعيػػػاري، الػسػػػيط، 

( لحدػػػاب داللػػػة الفػػػخكؽ، م عامػػػل االرتبػػػاط البدػػػيط Z.testاختبػػػار )م عامػػػل االلتػػػػا ، 
 تحمضػػػػػػػػػػػػػػػػل التبػػػػػػػػػػػػػػػػايغ فػػػػػػػػػػػػػػػػي اتجػػػػػػػػػػػػػػػػاه كاحػػػػػػػػػػػػػػػػج، اختبػػػػػػػػػػػػػػػػار لبضخسػػػػػػػػػػػػػػػػػف، 

ندب التحدغ بػاسصة الشدبة السةػيػة، كسػا ارتزػى الباحثػاف ، L.S.D معشػي أقل فخؽ 
 ( في اتجاه كاحج كاتجاىضغ.0.05مدتػى الجاللة اإلحرائية عشج )

 
 
ٕحلشس عؽض ـ

ُ
 جٌٕطحتح: ِٚ

 جألٚي: جٌفؽض ِٕٚحلشس عؽض ـ 1
 (5ججكؿ )

كالتتبعية كالبعجية في  تحمضل التبايغ في اتجاه كاحج لكياسات عضشة البحث القبمية
 الس تغضخات البجنية الخاصة كالسيارات )الجفاعية، اليجػمية( في كخة الدمةاختبارات

 ِصله اٌزجب٠ٓ االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(
كهعبد 

 اٌؾو٠خ
 ِغّٛع اٌّوثعبد

ِزٍٛظ ِغّٛع 

 اٌّوثعبد

ل١ّخ )ف( 

 اٌّؾَٛثخ

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ز ُّ
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

 
اٌٛصت اٌعّٛكٞ ِٓ 

 اٌضجبد

 20.1888 40.37752 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 1.6551 69.51476 42 كافً اٌم١بٍبد * 12.20

  109.89228 44 اٌّغّٛع

اٌغًٍٛ ِٓ اٌولٛك 

 ( صب١ٔخ30فٟ )

 10.9751 21.95026 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 1.2797 53.74659 42 كافً اٌم١بٍبد * 8.58

  75.69685 44 اٌّغّٛع

اٌل٠ٕب١ِِٛزو عٙبى 

 )عضالد اٌتٙو(

 48.8199 97.63974 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 2.9758 124.98152 42 كافً اٌم١بٍبد * 16.41

  222.62126 44 اٌّغّٛع

 كفع ووح طج١خ 

 ( و١ٍٛعوا3َ)

 5.3583 10.71650 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.3895 16.35727 42 كافً اٌم١بٍبد * 13.76

  27.07377 44 اٌّغّٛع

 ( ِزو 20اٌعلٚ )

 ِٓ ثلا٠خ ِزؾووخ

 3.5929 7.18576 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.1920 8.06348 42 كافً اٌم١بٍبد * 18.71

  15.24924 44 اٌّغّٛع

اٌغوٞ اٌيعياعٟ 

 ث١ٓ اٌؾٛاعي

 10.9196 21.83925 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.7841 32.93207 42 كافً اٌم١بٍبد * 13.93

  54.77132 44 اٌّغّٛع

 * 27.11 8.6950 17.39008 2 ث١ٓ اٌم١بٍبدصٕٟ اٌغنع ِٓ 

 = ٌ15 
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ٚقع اٌغًٍٛ 

 اٌط٠ًٛ

 0.3208 13.47196 42 كافً اٌم١بٍبد

  30.86204 44 اٌّغّٛع

اٌٛلٛف ثبٌملَ 

ط١ٌٛخ عٍٝ 

 اٌعبهقخ

 5.9257 11.85146 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.4340 18.22932 42 كافً اٌم١بٍبد * 13.65

  30.08078 44 اٌّغّٛع

 
 
 
 
 
 

 (5تابع ججكؿ )
 ِصله اٌزجب٠ٓ االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(

كهعبد 

 اٌؾو٠خ
 ِغّٛع اٌّوثعبد

ِزٍٛظ ِغّٛع 

 اٌّوثعبد

ل١ّخ )ف( 

 اٌّؾَٛثخ

د 
وا
غ١
ز ُّ
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

١خ
لٔ
ٌج
ا

 

اٌّشٟ عٍٝ 

 اٌعبهقخ

 10.2753 20.55069 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 1.1757 49.38073 42 كافً اٌم١بٍبد * 8.74

  69.93142 44 اٌّغّٛع

اٌٛصت كافً اٌلٚا و 

 اٌّولّخ

 8.1378 16.27561 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.5332 22.39618 42 كافً اٌم١بٍبد * 15.26

  38.67179 44 اٌّغّٛع

١خ
ع
فب
ٌل
 ا
د
ها
ٙب
ٌّ
 ا
د
ها
جب
فز
ا

 
 اٌزؾون اٌلفبعٟ

 13.8161 27.63218 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.9421 39.56629 42 كافً اٌم١بٍبد * 14.67

  67.19847 44 اٌّغّٛع

 لطع اٌىوح 

 ِٓ اٌّؾبٚهح

 11.5881 23.17627 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.8791 36.92014 42 كافً اٌم١بٍبد * 13.18

  60.09641 44 اٌّغّٛع

 اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

 16.9286 33.85726 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 1.0011 42.04614 42 كافً اٌم١بٍبد * 16.91

  75.90340 44 اٌّغّٛع

١خ
ِٛ
غ
ٙ
اٌ
د 
ها
ٙب
ٌّ
 ا
د
ها
جب
فز
ا

 

 ؽب ظ االهرلاك

 6.8129 13.62572 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.4879 20.49137 42 كافً اٌم١بٍبد * 13.96

  34.11709 44 اٌّغّٛع

اٌغوٞ اٌيعياعٟ 

 ثبٌىوح

 10.5923 21.18456 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.9208 38.67158 42 كافً اٌم١بٍبد * 11.50

  59.85614 44 اٌّغّٛع

 اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

 8.6797 17.35947 2 ث١ٓ اٌم١بٍبد

 0.6141 25.79264 42 كافً اٌم١بٍبد * 14.13

  43.15211 44 اٌّغّٛع

 3.21( = 44، 2(، د.ح ) 0.05قيسة )ؼ( الججكلية عشج مدتػى معشػية )  *
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( كجػػػػد فػػػخكؽ دالػػػة إحرػػػائيا  عشػػػج مدػػػتػى معشػيػػػة 5يتزػػػح مػػػغ الجػػػجكؿ )
( بضغ قياسات عضشة البحػث القبميػة كالتتبعيػة كالبعجيػة فػي اختبػارات الس تغضػخات 0.05)

الدػػػمة )قضػػػج البحػػػث(،  البجنيػػػة الخاصػػػة كالسيػػػارات )الجفاعيػػػة، اليجػميػػػة( فػػػي كػػػخة
كلتػضيح داللة الفخكؽ بضغ ىحه الكياسات .. سػؼ يقـػ الباحثاف بحدػاب أقػل فػخؽ 

 (.6(، كذلظ كسا ىػ مػضح بالججكؿ )L.S.Dمعشػي باستخجاـ اختبار )
 
 
 
 
 (6ججكؿ )

داللة الفخكؽ بضغ متػسصات قياسات عضشة البحث القبمية كالتتبعية كالبعجية في 
 اختبارات 

 الس تغضخات البجنية الخاصة كالسيارات )الجفاعية، اليجػمية( في كخة الدمة
 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(

ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١بٍبد 

 اٌجؾش

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

ل١ّخ  اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد اٌم١بٍبد

L.S.D اٌجعل٠خ اٌززجع١خ اٌمج١ٍخ 

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ز ُّ
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

 

اٌٛصت اٌعّٛكٞ ِٓ 

 اٌضجبد
ٍُ 

 * 14.66 * 8.29   33.47 اٌمج١ٍخ

 * 6.37     41.76 اٌززجع١خ 0.95

       48.13 اٌجعل٠خ

اٌغًٍٛ ِٓ اٌولٛك 

 ( صب١ٔخ30فٟ )
 علك

 * 8.56 * 5.52   20.85 اٌمج١ٍخ

 * 3.04     26.37 اٌززجع١خ 0.83

       29.41 اٌجعل٠خ

عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو 

 اٌتٙو()عضالد 
 وغُ

 * 39.38 * 26.12   97.54 اٌمج١ٍخ

 * 13.26     123.66 اٌززجع١خ 1.27

       136.92 اٌجعل٠خ

 كفع ووح طج١خ 

 ( و١ٍٛعوا3َ)
 ِزو

 * 1.83 * 0.99   4.76 اٌمج١ٍخ

 * 0.84     5.75 اٌززجع١خ 0.46

       6.59 اٌجعل٠خ

 ( ِزو 20اٌعلٚ )

 ِزؾووخِٓ ثلا٠خ 
 صب١ٔخ

 * 1.23 * 0.82   3.55 اٌمج١ٍخ

 * 0.41     2.73 اٌززجع١خ 0.32

       2.32 اٌجعل٠خ

اٌغوٞ اٌيعياعٟ 

 ث١ٓ اٌؾٛاعي
 صب١ٔخ

 * 3.72 * 2.38   12.67 اٌمج١ٍخ

 * 1.34     10.29 اٌززجع١خ 0.65

       8.95 اٌجعل٠خ

صٕٟ اٌغنع ِٓ ٚقع 

 اٌط٠ًٛاٌغًٍٛ 
ٍُ 

 * 2.03 * 1.44   8.86 اٌمج١ٍخ

 * 0.59     10.30 اٌززجع١خ 0.42

       10.89 اٌجعل٠خ

 0.48 * 1.28 * 0.71   4.06 اٌمج١ٍخ صب١ٔخاٌٛلٛف ثبٌملَ ط١ٌٛخ 
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 * 0.57     4.77 اٌززجع١خ عٍٝ اٌعبهقخ

       5.34 اٌجعل٠خ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (6تابع ججكؿ )
 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(

ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١بٍبد 

 اٌجؾش

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

ل١ّخ  اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد اٌم١بٍبد

L.S.D اٌجعل٠خ اٌززجع١خ اٌمج١ٍخ 

د 
ها
جب
فز
ا

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ز ُّ
اٌ

 

 صب١ٔخ اٌّشٟ عٍٝ اٌعبهقخ

 * 8.48 * 5.42   27.55 اٌمج١ٍخ

 * 3.06     22.13 اٌززجع١خ 0.80

       19.07 اٌجعل٠خ

اٌٛصت كافً اٌلٚا و 

 اٌّولّخ
 صب١ٔخ

 * 2.66 * 1.81   8.10 اٌمج١ٍخ

 * 0.85     6.29 اٌززجع١خ 0.54

       5.44 اٌجعل٠خ

١خ
ع
فب
ٌل
 ا
د
ها
ٙب
ٌّ
 ا
د
ها
جب
فز
ا

 
 صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ

 * 4.71 * 2.12   18.37 اٌمج١ٍخ

 * 2.59     16.25 اٌززجع١خ 0.71

       13.66 اٌجعل٠خ

 لطع اٌىوح 

 ِٓ اٌّؾبٚهح
 كهعخ

 * 2.90 * 0.89   12.00 اٌمج١ٍخ

 2.01     12.89 اٌززجع١خ 0.69

       14.90 اٌجعل٠خ

 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

 * 7.89 * 3.36   28.16 اٌمج١ٍخ

 * 4.53     24.80 اٌززجع١خ 0.74

       20.27 اٌجعل٠خ

١خ
ِٛ
غ
ٙ
اٌ
د 
ها
ٙب
ٌّ
 ا
د
ها
جب
فز
ا

 

 علك ؽب ظ االهرلاك

 * 1.72 * 0.58   6.85 اٌمج١ٍخ

 * 1.14     7.43 اٌززجع١خ 0.51

       8.57 اٌجعل٠خ

اٌغوٞ اٌيعياعٟ 

 ثبٌىوح
 صب١ٔخ

 * 3.85 * 1.68   14.55 اٌمج١ٍخ

 * 2.17     12.87 اٌززجع١خ 0.71

       10.70 اٌجعل٠خ

 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

 * 2.14 * 0.71   6.79 اٌمج١ٍخ

 * 1.43     7.50 اٌززجع١خ 0.58

       8.93 اٌجعل٠خ
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( كجػػد فػخكؽ 2كل )(، كمػغ تحقضػق نتائجػو بيانيػا  بالذػ6يتزح مغ الجػجكؿ )
بحػػث ( بػػضغ متػسػػصات قياسػػات عضشػػة ال0.05عشػػج مدػػتػى معشػيػػة )دالػػة إحرػػائيا  

فػػػػي اختبػػػػارات الس تغضػػػػخات البجنيػػػػة الخاصػػػػة كالسيػػػػارات القبميػػػػة كالتتبعيػػػػة كالبعجيػػػػة 
 )الجفاعية، اليجػمية( في كخة الدمة )قضج البحث(، كلرالح الكياسات البعجية.
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 (2شكل )

قياسات عضشة البحث القبمية كالتتبعية كالبعجية في اختبارات الس تغضخات البجنية 
 الخاصة 

 كالسيارات )الجفاعية، اليجػمية( في كخة الدمة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2تابع شكل )
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كي عدك الباحثػاف الفػخكؽ الحادثػة بػضغ متػسػصات قياسػات عضشػة البحػث القبميػة 
كالتتبعية كالبعجية في اختبػارات الس تغضػخات البجنيػة )قضػج البحػث(، كالتػي جػا ت لرػالح 
الكياسات البعجية إلى تأثضخ بخنامج القػة الػضيفية السقتخح الحي احتػػى عمػى تػجريبات 

البصغ كالطيخ برفة خاصة كجسيع عزػبلت الجدػع متشػعة كمػجية لتشسية عزبلت 
 برػػػػػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػػػػػػػا تزػػػػػػػػػػػػػػػسشت تػػػػػػػػػػػػػػػجريبات القػػػػػػػػػػػػػػػػة الػضيفيػػػػػػػػػػػػػػػة 
عػػجد مػػغ التسخيشػػات التػػي سػػاىست فػػي تشسيػػة القػػجرات البجنيػػة األخػػخى مثػػل االتػػداف 
كالسخكنة. األمخ الػحي سػاىع فػي تحدػضغ األدا  البػجني كالسيػاري الػجفاعي كاليجػػمي 

 ة الدمة.لعضشة البحث مغ العبي كخ 
مغ أىع سػسات التػجريبات ـ( أف 2003) Dave Schmitzحضث يحكخ ديف شسضتد 

، حضػث تقػـػ عزػبلت السخكػد The Core Emphasizesىػ التخكضد عمػى السخكػد الػضيفية 
القػية بخبط الصخؼ الدفمي بالصخؼ العمػي، باإلضافة إلى أف التجريب الػػضيفي يذػسل 
حخكات م تعجدة االتجاىات، كسا أف تسخيشاتو تؤدى مغ خػبلؿ التخكضػد عمػى شػخؼ كاحػج 

Single Limb مسا يجعميا مغ أفزػل التػجريبات الس دػتخجمة بذػكل مباشػخ فػي تحدػضغ ،
 (334:  36الحخكي لبلعبضغ. ) القجرات البجنية، كتحدضغ السدتػى 

ـ( إلػػى أف بػػخامج 2004) Fabio Comanaكفػي ىػػحا الرػػجد ي ذػػضخ فػػابضػ كػمانػا 
القػة الػضيفية تيجؼ إلى تػجيو القػة الشاتجة، كتؤدى في حخكات م تعػجدة السدػتػيات 
كمتكاممػػة، كال تعتسػػج عمػػى مثبتػػات خارجيػػة .. بػػل تدػػتخجـ العسػػػد الفقػػخي لتدػػيضل 

 أف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازف عشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ رئيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الحخكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
فػػي تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة، لػػيذ فقػػط التػػػزاف بػػضغ القػػػة كالسخكنػػة أك العزػػبلت 
العاممة كغضخ العاممة. فعمى سػبضل السثػاؿ كقػػؼ البلعػب عمػى قػجـ كاحػجة، كأف يكػػف 
قادرا  عمى تحخيظ أعزا  الجدع األخػخى بػجكف أف يدػقط .. يسثػل ذلػظ سػسة تفاعميػة 

 (75:  37يبات القػة الػضيفية. )ميسة في تجر 
كيتفق الباحثاف مع ما سبق بأف القػة الػضيفيػة فػي مزػسػنيا تذػسل تػجريبات 
القػػػة العزػػمية كاالتػػداف، كسػػا أنيػػا مػػغ العشاصػػخ البجنيػػة التػػي يجػػب عمػػى مػػجربضغ كػػخة 
 الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة االىتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
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لبػجني كالفشػي فػي كػخة الدػمة، عمى تشسضتيا، حضث تػختبط ارتباشػا  كثيقػا  بصبيعػة األدا  ا
كسػػا أنيػػا تعتبػػخ بسثابػػة األسػػاس الػػحي ي بشػػى عميػػو تشسيػػة بػػاقي عشاصػػخ األدا  البػػجني 
الخاص فػي كػخة الدػمة، كىػي أيزػا  تدػاىع إلػى حػج كبضػخ فػي تجشػب البلعبػضغ حػجكث 
اإلصابات التي قج تشػتج مػغ اسػتخجاـ الػسػائل التجريبيػة السختمفػة كاالرتفػاع باألحسػاؿ 

 ريبية عمى مجار السػسع الخياضي.  التج
كيؤكج ذلظ الشتائج التي تػصمت إلضيا دراسة كل مػغ دمحم سػمصاف كعسػاد الحكػيع 

(، 9ـ( )2016(، صػػػػػالح العػػػػػداكي )5ـ( )2016(، أحسػػػػػج حضػػػػػجر )19ـ( )2015)
 Humberto Carvalho(، خػػػػاف مانػيػػػل 34ـ( )2017) Abbas Asadiعبػػػاس أسػػػجي 

(، حضػػػث أشػػػارت 38ـ( )2019) Juan Manuelارفػػػالػ (، ىػمبختػػػػ ك40ـ( )2019)
جسيعيػػا إلػػى أف تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة تدػػاىع بذػػكل إيجػػابي فػػي تشسيػػة القػػجرات 
البجنيػػة كاألدا  السيػػاري فػػي الخياضػػات محػػل تمػػظ الجراسػػات، كيخجػػع ذلػػظ لصبيعػػة أدا  
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه التسخيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

رأسػي( لتحدػضغ األدا  البػجني التي تعسل عمى األبعاد الثبلثػة لمحخكػة )أفقػي، سػيسي، 
 كالحخكي.

ـ( أف 2017كيؤكػػج ذلػػظ مػػا ي ذػػضخ إليػػو عبػػجالعديد الشسػػخ كناريسػػاف الخصضػػب )
التصػػػر فػػي مدػػتػى األدا  كتحدػػشو يكػػػف بذػػكل أفزػػل إذا كانػػت التػػجريبات خاصػػة 
بشػع األدا  كتحاكيو في اتجاه العسل العزمي، حضث أف أفزػل أسػمػب لتحدػضغ القػجرة 

ػ األسػػمػب الػػػحي يتذػػػابو مػػع السدػػػار العزػػػمي العرػػبي أثشػػػا  التػػػجريب العزػػمية ىػػػ
 (164:  12كالسشافدة. )

، كالػحى يػشز عمػى أنػو: تحقػق صػحة مػا جػا  بػالفخض األكؿكبحلظ يكػف قػج 
 تػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكؽ "

البعجيػػة( فػػي  -التتبعيػػة  -دالػػو إحرػػائيا  بػػضغ متػسػػصات قياسػػات البحػػث )القبميػػة 
 ."كالسياري لبلعبي كخة الدمة، كلرالح الكياس البعجيمدتػى األدا  البجني 

 ـ عؽض ِٕٚحلشس جٌفؽض جٌثحٟٔ: 3
 (7ججكؿ )
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 م عجالت التغضخ التحدغ بضغ متػسصات قياسات عضشة البحث القبمية كالتتبعية كالبعجية 
في اختبارات الس تغضخات البجنية الخاصة كالسيارات )الجفاعية، اليجػمية( في كخة 

 الدمة
 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(

ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١بٍبد 

 اٌجؾش

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

علالد اٌزؾَٓ ث١ٓ اٌم١بٍبد % ُِ 

 اٌجعل٠خ اٌززجع١خ اٌمج١ٍخ

١خ
لٔ
ٌج
 ا
د
وا
غ١
ز ُّ
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

 

اٌٛصت اٌعّٛكٞ 

 ِٓ اٌضجبد
ٍُ 

 % 43.80 % 24.77   33.47 اٌمج١ٍخ

 % 15.25     41.76 اٌززجع١خ

       48.13 اٌجعل٠خ

اٌغًٍٛ ِٓ 

( 30اٌولٛك فٟ )

 صب١ٔخ

 علك

 % 41.06 % 26.47   20.85 اٌمج١ٍخ

 % 11.53     26.37 اٌززجع١خ

        29.41 اٌجعل٠خ

عٙبى اٌل٠ٕب١ِِٛزو 

 )عضالد اٌتٙو(
 وغُ

 % 40.37 % 26.78   97.54 اٌمج١ٍخ

 % 10.72     123.66 اٌززجع١خ

       136.92 اٌجعل٠خ

 كفع ووح طج١خ 

 ( و١ٍٛعوا3َ)
 ِزو

 % 38.45 % 20.80   4.76 اٌمج١ٍخ

 % 14.61     5.75 اٌززجع١خ

       6.59 اٌجعل٠خ

 ( ِزو 20اٌعلٚ )

 ِٓ ثلا٠خ ِزؾووخ
 صب١ٔخ

 % 34.65 % 23.10   3.55 اٌمج١ٍخ

 % 15.02     2.73 اٌززجع١خ

       2.32 اٌجعل٠خ

اٌغوٞ اٌيعياعٟ 

 ث١ٓ اٌؾٛاعي
 صب١ٔخ

 % 29.36 % 18.78   12.67 اٌمج١ٍخ

 % 13.02     10.29 اٌززجع١خ

       8.95 اٌجعل٠خ

صٕٟ اٌغنع ِٓ 

ٚقع اٌغًٍٛ 

 اٌط٠ًٛ

ٍُ 

 % 22.91 % 16.25   8.86 اٌمج١ٍخ

 % 5.73     10.30 اٌززجع١خ

       10.89 اٌجعل٠خ

اٌٛلٛف ثبٌملَ 

ط١ٌٛخ عٍٝ 

 اٌعبهقخ

 صب١ٔخ

 % 31.53 % 17.49   4.06 اٌمج١ٍخ

 % 11.95     4.77 اٌززجع١خ

       5.34 اٌجعل٠خ

 
 (7تابع ججكؿ )

 االفزجبهاد )ل١ل اٌجؾش(
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١بٍبد 

 اٌجؾش

اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٟ

علالد اٌزؾَٓ ث١ٓ اٌم١بٍبد % ُِ 

 اٌجعل٠خ اٌززجع١خ اٌمج١ٍخ

د 
وا
غ١
ز ُّ
اٌ
د 
ها
جب
فز
ا

١خ
لٔ
ٌج
ا

 

اٌّشٟ عٍٝ 

 اٌعبهقخ
 صب١ٔخ

 % 30.78 % 19.67   27.55 اٌمج١ٍخ

 % 13.83     22.13 اٌززجع١خ

       19.07 اٌجعل٠خ

اٌٛصت كافً 

 اٌلٚا و اٌّولّخ
 صب١ٔخ

 % 32.84 % 22.35   8.10 اٌمج١ٍخ

 % 13.51     6.29 اٌززجع١خ

       5.44 اٌجعل٠خ

ا ف ر ث ا ه ا د ا  ٌ ِ ٘ ا ه ا د ا  ٌ ك ف ا ع ٠  ح

 % 25.64 % 11.54   18.37 اٌمج١ٍخ صب١ٔخ اٌزؾون اٌلفبعٟ
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 % 15.94     16.25 اٌززجع١خ

       13.66 اٌجعل٠خ

 لطع اٌىوح 

 ِٓ اٌّؾبٚهح
 كهعخ

 % 24.17 % 7.42   12.00 اٌمج١ٍخ

 % 15.59     12.89 اٌززجع١خ

       14.90 اٌجعل٠خ

 صب١ٔخ اٌّزبثعخ اٌلفبع١خ

 % 28.02 % 11.93   28.16 اٌمج١ٍخ

 % 18.27     24.80 اٌززجع١خ

       20.27 اٌجعل٠خ
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 علك ؽب ظ االهرلاك

 % 25.11 % 8.47   6.85 اٌمج١ٍخ

 % 15.34     7.43 اٌززجع١خ

       8.57 اٌجعل٠خ

 اٌغوٞ اٌيعياعٟ

 ثبٌىوح
 صب١ٔخ

 % 26.46 % 11.55   14.55 اٌمج١ٍخ

 % 16.86     12.87 اٌززجع١خ

       10.70 اٌجعل٠خ

 كهعخ اٌزص٠ٛت اٌٍَّٟ

 % 31.52 % 10.46   6.79 اٌمج١ٍخ

 % 19.07     7.50 اٌززجع١خ

       8.93 اٌجعل٠خ

( كجػػد فػخكؽ 3بالذػكل )(، كمػغ تحقضػق نتائجػو بيانيػا  7يتزح مغ الجػجكؿ )
في م عػجالت التحدػغ التحدػغ بػضغ متػسػصات قياسػات عضشػة البحػث القبميػة كالتتبعيػة 
كالبعجية في اختبارات الس تغضخات البجنية الخاصة كالسيػارات )الجفاعيػة، اليجػميػة( فػي 

 كخة الدمة )قضج البحث(، كلرالح الكياسات البعجية.
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 (3شكل )

كالتتبعية كالبعجية في م عجالت التحدغ الحادثة بضغ قياسات عضشة البحث القبمية 
 الس تغضخات البجنية الخاصة كالسيارات )الجفاعية، اليجػمية( في كخة الدمةاختبارات 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3تابع شكل )

رة
او

ح
نً

 ا
ٍ

 ي
زة

نك
 ا
طغ

ق
 

ت(
ػٍ

فا
نذ

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 

 /
ت 

رٌ
صذ

 ان
زة

زٌ
خً

ان

اد
حذ

ر
ال

 ا
ظ

ائ
ح

ت( 
يٍ

جى
نه

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 

ً
هً

س
 ان

ب
ىٌ

ص
انخ

ت( 
يٍ

جى
نه

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 

ً
ػ

فا
نذ

 ا
ك

ز
ح

انخ
ت( 

ػٍ
فا
نذ

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 

ٍت
ػ

فا
نذ

 ا
ؼت

اب
ًخ

ان
ت( 

ػٍ
فا
نذ

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 

ي 
ز
ج

 ان
/ 

رة
او

ح
نً

ا

زة
نك

با
 ً

ج
شا

ج
ش
ان

ت( 
يٍ

جى
نه

 ا
ث

را
ها

نً
)ا

 



 

- 228 - 
 

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

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

كي عػػػدك الباحثػػػاف م عػػػجالت التحدػػػغ الحادثػػػة، كالتػػػي جػػػا ت لرػػػالح الكياسػػػات 
اشػػػتسمت عمػػػى حخكػػػات م تعػػػجدة إلػػػى تػػػجريبات القػػػػة الػضيفػػػة التػػػي بعيػػة كالبعجيػػػة التت

االتجاىػات، كسػا أنيػا أخػحت نفػػذ السدػار الحخكػي لػؤلدا  الفشػػي فػي كػخة الدػمة. مسػػا 
ساىع في تحدغ مدتػى األدا  البػجني الخػاص كالسيػاري بذػكيو الػجفاعي كاليجػػمي 

 لعضشة البحث مغ العبي كخة الدمة.
يػػاب أحسػػج (، م14) ـ(2007كيؤكػػج ذلػػظ نتػػائج دراسػػة كػػل مػػغ عػػبل  قشػػاكي )

(، سػػػزانا ركشػػغ 18ـ( )2015فػػخات سػػعج هللا كانترػػار زيػػجاف )(، 29ـ( )2014)
Zuzanna Wrzesień (2019( )ميددلخ فاتذػي 47ـ ،)Meszler Váczi (2019( )42ـ ،)
( التي تػصمت إلى أف تػجريبات القػػة الػضيفيػة سػاىست 32ـ( )2019يدخي أبػزيج )

 الخياضات السختمفة. في تحدضغ السدتػى البجني كالسياري في
، كالػحى يػشز عمػى أنػو: تحقق صػحة مػا جػا  بػالفخض الثػانيكبحلظ يكػف قج 

 تػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكؽ "
البعجيػػة(  -التتبعيػػة  -فػي م عػػجالت التحدػػغ بػضغ متػسػػصات قياسػػات البحػث )القبميػػة 

 ."في مدتػى األدا  البجني كالسياري لبلعبي كخة الدمة، كلرالح الكياس البعجي

 ٚجٌطٛص١حش: جالقطٕطحخحشػ 
 :ـ أٚالا: جالقطٕطحخحش

ادا  إلػػى فػػي ضػػػ  أىػػجاؼ البحػػث كفخكضػػو كفػػي حػػجكد عضشػػة البحػػث، كاسػػتش
تسكػػغ الباحثػػاف مػػغ اسػػتشتاج كمػػا أشػػارت إليػػو نتػػائج البحػػث. الس عالجػػات اإلحرػػائية، 

التػػأثضخ اإليجػػابي لبخنػػامج تػػجريبات القػػػة الػضيفيػػة عمػػى عضشػػة البحػػث مػػغ العبػػي كػػخة 
 :الستغضخات التاليةالدمة في 

: القػػة عمػى التختضػب التػاليمدتػى األدا  البجني، حضث جا ت م عجالت التحدػغ  - 1
%(، قػػة عزػبلت  41.06%(، قػػة عزػبلت الػبصغ ) 43.80السسضدة بالدخعة )

%(، الدػػخعة االنتقاليػػة  38.45%(، قػػػة عزػػبلت الػػحراعضغ ) 40.37الطيػػخ )
%(، االتػػػػػداف  31.53تػػػػػداف الثابػػػػػت )%(، اال  32.84%(، التػافػػػػػق ) 34.65)

 %(.   22.91%(، السخكنة ) 29.36%(، الخشاقة ) 30.78الحخكي )
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عمػػى التختضػػب مدػػتػى األدا  السيػػاري الػػجفاعي، حضػػث جػػا ت م عػػجالت التحدػػغ  - 2
%(، قصػػع  25.64%(، التحػػخؾ الػػجفاعي ) 28.02: الس تابعػػة الجفاعيػػة )التػػالي

 %(. 24.17الكخة مغ السحاكرة )
عمػػى التختضػػب مدػػتػى األدا  السيػػاري اليجػػػمي، حضػػث جػػا ت م عػػجالت التحدػػغ  - 3

%(، التسخيػػػػػخة  26.46%(، السحػػػػػاكرة ) 31.52: الترػػػػػػيب الدػػػػػمسي )التػػػػػالي
 %(. 25.11الرجرية )

 
 
 
 

: جٌطٛص١حش:  ـ ثح١ٔحا
اسػػتشادا  إلػػى مػػا تذػػضخ إليػػو نتػػائج ىػػحا البحػػث .. تسكػػغ الباحثػػاف مػػغ تحجيػػج 

 :  عمى الشحػ التاليالتػصيات التي تفضج العسل في مجاؿ تعميع كخة الدمة .. 
تصبضق البخنامج الس قتػخح باسػتخجاـ تػجريبات القػػة الػضيفيػة )قضػج البحػث( بػشفذ  - 1

الخاحػػة( عمػػػى عضشػػة البحػػػث مػػػغ  -الحجػػػع  -مكػنػػات األحسػػػاؿ التجريبيػػة )الذػػػجة 
كذلػظ لػجكرىا فػي تحدػضغ مدػتػى األدا  البػجني سػشة،  18الدمة تحػت العبي كخة 

 مة.كالسياري بذكيو الجفاعي كاليجػمي في كخة الد
االىتساـ بتشفضح تجريبات القػة الػضيفية في بجايػة السػسػع الخياضػي خػبلؿ مخاحػل  - 2

 فتخة اإلعجاد.
استخجاـ تجريبات القػة الػضيفية بذكل ي حاكي السدارات الحخكية كالدمشية لػؤلدا   - 3

 السياري.
 إجخا  دراسات م ساثمة في الخياضات األخخى كعمى مخاحل سشية م ختمفة. - 4
 لحتّس جدلؽجخع:ـ 

 ـ أٚالا: جدلؽجخع جٌعؽذ١س:
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تػػأثضخ اسػػتخجاـ تػػجريبات السقاكمػػة الباليدػػتية ـ(: 2017إبػػخاليع مػػاىخ محسػػػد ) - 1
، عمى القػة السسضدة بالدخعة كمدتػى األدا  السيػاري لبلعبػي كػخة الدػمة

 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة ماجدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتضخ غضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ مشذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، 
 كمية التخبية الخياضية، جامعة بشيا.

، انتقػػا  السػىػػػبضغ فػػي السجػػاؿ الخياضػػيـ(: 2010أحسػػج عبػػجالفتاح )أبػػػالعبل  - 2
الدمدػػمة الثقافيػػػة لبلتحػػػاد الدػػػعػدي لمتخبيػػػة البجنيػػػة كالخياضػػػي، العػػػجد 

 ، السسمكة العخبية الدعػدية.25
فدػػػػػػضػلػجيا ـ(: 1996أبػػػػػػػالعبل أحسػػػػػػج عبػػػػػػجالفتاح، دمحم صػػػػػػبحي حدػػػػػػانضغ ) - 3

، دار الفكػػػػخ العخبػػػػي، ػيعكمػرفػلػجيػػػػا الخياضػػػػي كشػػػػخؽ الكيػػػػاس لمتقػػػػ
 القاىخة.

تػػػأثضخ بخنػػػامج لمتػػػجريب الستػػػخابط عمػػػى بعػػػس ـ(: 2006أحسػػػج فػػػاركؽ خمػػػف ) - 4
، السجمػػة العمسيػػة لمتخبيػػة الستغضػػخات البجنيػػة كالسياريػػة لبلعبػػي كػػخة الدػػمة

البجنيػػػة كالخياضػػػػية، العػػػجد الدػػػػادس كاألربعػػػػػف، يشػػػايخ، كميػػػػة التخبيػػػػة 
 ،  جامعة حمػاف، الجضدة.الخياضية لمبشضغ باليـخ

فاعميػػػػة تػػػػجريبات القػػػػػة الػضيفيػػػػة عمػػػػى بعػػػػس ـ(: 2016أحسػػػػج دمحم حضػػػػجر ) - 5
، بحػػث مشذػػػر، مجمػػة الستغضػػخات البجنيػػة كالسياريػػة لشاشػػةي كػػخة القػػجـ
، كميػػػة 3، السجمػػػج 43أسػػػضػط لعمػػػـػ كفشػػػػف التخبيػػػة الخياضػػػية، العػػػجد 

 التخبية الخياضية، جامعة أسضػط.
تػػػأثضخ تػػػجريبات القػػػػة الػضيفيػػػة لتشسيػػػة ـ(: 2015 كامػػػل جػػػػدة )أحسػػػج دمحم دمحم - 6

، بحػث مشذػػػر، القػجرة العزػمية لمجػػحع عمػى اليجػػـػ السزػاد لمسبلكسػػضغ
، كميػػػػة التخبيػػػػة 4السػػػػؤتسخ الػػػػجكلي لعمػػػػـػ الخياضػػػػة كالرػػػػحة، العػػػػجد 

 الخياضية، جامعة أسضػط.
ة بعػػس الستغضػػخات بخنػػامج تػػجريبي مقتػػخح لتشسيػػـ(: 2006إنجػػي عػػادؿ متػػػلي ) - 7

البجنيػػة الخاصػػة كتػػأثضخه عمػػى سػػخعة األدا  السيػػاري لػػجى العبػػات كػػخة 
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، رسػػػالة دكتػػػػراه غضػػػخ مشذػػػػرة، كميػػػة التخبيػػػة الخياضػػػية لمبشػػػضغ، الدػػػمة
 جامعة أسضػط.

، الػػحاكخة لمشذػػخ اإلعػػجاد البػػجني فػػي كػػخة الدػػمةـ(: 2014سػػمػاف صػػالح جاسػػع ) - 8
 كالتػزيع، بغجاد، العخاؽ.

تػػػأثضخ تسخيشػػػات لمقػػػػة ـ(: 2016الح مجضػػػج العػػػداكي، فخيػػػاؿ يػػػػنذ نعسػػػاف )صػػػ - 9
 الػضيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

، بحػػػث أدا  الستصمبػػػات الخاصػػػة عمػػػى جيػػػاز الحمػػػق لبلعبػػػضغ الذػػػباب
، كميػػػة 28، السجمػػػج 4مشذػػػػر، مجمػػػة كميػػػة التخبيػػػة الخياضػػػية، العػػػجد 

 التخبية الخياضية، جامعة بغجاد، العخاؽ.
ـ(: 2010) ػاف عبػػػد، عػػادؿ نػػاجي حدػػغ، عمػػي عاشػػػر عبضػػجعبػػجاألمضخ عمػػ - 10

، كضع درجات كمدتػيات معيارية لبعس السيػارات الجفاعيػة بكػخة الدػمة
، 1503 - 1818مجمػػػػة دراسػػػػات كبحػػػػػث التخبيػػػػة الخياضػػػػية، العػػػػجد 

 ، كمية التخبية الخياضية، جامعة البرخة، العخاؽ.28السجمج 
تػػجريب األثقػػاؿ )ترػػسيع ـ(: 1996الخصضػػب ) أحسػػج الشسػػخ، ناريسػػاف عبػػجالعديد - 11

 ، مخكد الكتاب لمشذخ، القاىخة.بخامج القػة كتخصيط السػسع التجريبي(
، تخصػيط بػخامج التػجريب الخياضػيـ(: 2017ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) - 12

 مخكد الكتاب لمشذخ، القاىخة.
، دار التػػػجريب الخياضػػػي )نطخيػػػات كتصبيقػػػات(ـ(: 2000) عرػػػاـ عبػػػجالخالق - 13

 السعارؼ، اإلسكشجرية.
فاعميػػػة تػػػجريبات القػػػػة الػضيفيػػػة عمػػػى ـ(: 2007عػػػبل  دمحم محسػػػػد قشػػػاكي ) - 14

بعػػس الستغضػػخات البجنيػػة كمدػػتػى أدا  ميػػارة مدػػكة الػسػػط العكدػػية 
 ، بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث مشذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، لمسرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعضغ السبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجئضغ
، كميػػة التخبيػػة 40، السجمػػج 74مجمػػة بحػػػث التخبيػػة الخياضػػية، العػػجد 

 الخياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لمبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضغ، 
 جامعة الدقازيق.
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ترػػسيع كتقشػضغ اختبػػار لكيػػاس األدا  )البػػجني ـ(: 2015عمػي عاشػػػر عبضػػج ) - 15
، بحػث مشذػػر، السياري( الجفاعي السخكب لبلعبي كػخة الدػمة الذػباب -

، كميػػػة 3، السجمػػػج 11كالخياضػػػية، العػػػجد مجمػػػة األنبػػػار لمعمػػػـػ البجنيػػػة 
 التخبية البجنية كعمـػ الخياضية، جامعة األنبار، العخاؽ.

التخصيط كاألسذ العمسيػة لبشػا  كإعػجاد ـ(: 2007عساد الجيغ عباس أبػزيج ) - 16
 ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية.2، طالفخيق في األلعاب الجساعية

ـ(: 2014جالدػػتار، عمػػي كسػػاؿ حدػػضغ )فػارس سػػامي يػسػػف شػػابا، ميشػػج عب - 17
تحجيػػػج السعػػػايضخ لػػػبعس اختبػػػارات الػػػجفاع ضػػػج الترػػػػيب بكػػػخة الدػػػمة 

، بحػػث مشذػػػر، مجمػػة كميػػة التخبيػػة البجنيػػة كعمػػـػ الخياضػػية، لمشاشػػةضغ
السجمػػج الدػػادس كالعذػػخكف، العػػجد الثػػاني، كميػػة التخبيػػة البجنيػػة كعمػػـػ 

 الخياضية، جامعة بغجاد، العخاؽ.
تػػأثضخ تسخيشػػات القػػػة ـ(: 2015ات جبػػار سػػعج هللا، انترػػار عبػػاس زيػػجاف )فػػخ  - 18

 الػضيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
القػػػػػة اإلنفجاريػػػػة كالسسضػػػػدة بالدػػػػخعة لمػػػػخجمضغ كإنجػػػػاز الػثػػػػب الصػيػػػػل 

، كميػػة 12، السجمػػج 65، بحػػث مشذػػػر، مجمػػة الفػػتح، العػػجد لمشاشػػةات
 التخبية األساسية، جامعة ديالي، العخاؽ.

تػػأثضخ ـ(: 2015ليع محسػػػد سػػمصاف، عسػػاد سػػسضخ محسػػػد الحكػػيع )دمحم إبػػخا - 19
اسػػػتخجاـ تػػػجريبات القػػػػة الػضيفيػػػة عمػػػى تحدػػػضغ مدػػػتػى أدا  بعػػػس 

، بحػػث مشذػػػر، السػػؤتسخ الػػجكلي لعمػػـػ ميػػارات حػػخاس مخمػػى كػػخة القػػجـ
 ، كمية التخبية الخياضية، جامعة أسضػط.3الخياضة كالرحة، العجد 

اختبػػػػارات األدا  ـ(: 1994 نرػػػػخ الػػػػجيغ رضػػػػػاف )دمحم حدػػػػغ عػػػػبلكى، دمحم - 20
 ، 3، طالحخكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 دار الفكخ العخبي، القاىخة.
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الكيػػػػاس كالتقػػػػػيع فػػػػي التخبيػػػػة الخياضػػػػية ـ(: 2004صػػػػبحى حدػػػػانضغ ) دمحم - 21
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 دار الفكخ العخبي، القاىخة.
كػػػخة الحػػػجيث فػػػي ـ(: 1999دمحم صػػػبحى حدػػػانضغ، دمحم محسػػػػد عبػػػج الػػػجايع ) - 22

 ، دار الفكخ العخبي، القاىخة.2، طالدمة )األسذ العمسية كالتصبيكية(
األساسػػػػػػيات السياريػػػػػػة كالخصصيػػػػػػة ـ(: 2003دمحم عبػػػػػػجالخحيع إسػػػػػػساعضل ) - 23

 ، مشذأة العارؼ، اإلسكشجرية.2، طاليجػمية في كخة الدمة
بصاريػػػة اختبػػػارات بجنيػػػة كأسػػػاس ـ(: 2016دمحم مجػػػجي حدػػػشي أبػفخيخػػػة ) - 24

، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػػرة، سشة 16النتقا  ناشةي كخة الدمة تحت 
 كمية التخبية الخياضية، جامعة ششصا.

، دار البخامج التعميسية كالتجريبية في كػخة الدػمةـ(: 2004مجحت صالح سضج ) - 25
 القمع لمشذخ كالتػزيع، القاىخة.

إلعػػػجاد العػػػاـ تػػػأثضخ اخػػػتبلؼ ندػػػب اـ(: 2011مرػػػصفى عبػػػجالباقي ىاشػػػع ) - 26
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 "ضأثري جقططعجَ ضعؼ٠رحش جٌمٛز جٌٛظ١ف١س عٍٝ ِكطٜٛ جألظجء
 ٚجدلٙحؼٞ ٌالعرٟ وؽز جٌكٍس"جٌرعٟٔ 

 * أ.َ.ظ/ ٔعج زلفٛؾ عرعجٌعظ١ُ وحذٖٛ.

 ** َ.ظ / زلّع رلعٞ زكٕٟ أذٛفؽخيس.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ ٍِطص جٌرسث:
ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى تأثضخ اسػتخجاـ تػجريبات القػػة الػضيفيػة عمػى مدػتػى 

اسػػتخجـ الباحثػػاف السػػشيج التجخيبػػي، كذلػػظ ، كقػػج األدا  البػػجني كالسيػػاري لبلعبػػي كػػخة الدػػمة
، حضث اعتسجا عمى الترسيع التجخيبػي لمكيػاس )القبمػي نطخا  لس شاسبتو لصبيعة كأىجاؼ البحث

كسػػا تػػع اختيػػار عضشػػة البحػػث بالصخيقػػة  البعػػجي( لسجسػعػػة كاحػػجة تجخيبيػػة. -التتبعػػي  -
سػػشة بشػػادي الدمالػػظ الخياضػػي السدػػجمضغ بسشصقػػة  18العسجيػػة مػػغ العبػػي كػػخة الدػػمة تحػػت 

https://www.osrpt.com/2018/08/functional-strength-training/
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سػػشة  18بصػلػػة الجسيػريػػة تحػػت الجضػػدة كاالتحػػاد السرػػخي لكػػخة الدػػمة، كالس ذػػاركضغ فػػي 
 ( العب.20ـ، كقج بمغ إجسالي حجع عضشة البحث )20/2021لمسػسع الخياضي 

كقػػج تػػع تصبضػػق محتػػػى البخنػػامج )تسخيشػػات القػػػة الػضيفيػػة( عمػػى عضشػػة البحػػث بعػػج 
( 20:  15انتيا  االحسا  مباشخة داخل صالة تجريب األثقاؿ بشادي الدمالظ الخياضػي لسػجة )

يدػػتكسل بعػػجىا الباحثػػاف تشفضػػح بػػاقي الجػػد  الخئيدػػي لػحػػجة التػػجريب الضػميػػة، كػػحلظ دقيقػػة. 
نػػفسبخ  04سػبتسبخ حتػى  12الجد  الختامي فػي ممعػب كػخة الدػمة. كذلػظ خػبلؿ الفتػخة مػغ 

 ـ.2020
كتػصمت أىع نتائج البحث إلى التأثضخ اإليجابي لبخنامج تجريبات القػة الػضيفية عمػى 

سػشة بشػادي  18ي كالسياري الجفاعي كاليجػمي لبلعبي كخة الدػمة تحػت مدتػى األدا  البجن
 الدمالظ الخياضي.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السزػخب ػ كميػة التخبيػة الخياضػية ػ جامعػة مجيشػة أستاذ م داعج بقدع نطخيات كتصبيقات الخياضات الجساعيػة كرياضػات  *
 الدادات.

 مجرس بقدع التجريب كعمػـ الحخكة الخياضية ػ كمية التخبية الخياضية ػ جامعة ششصا. **

The Effect of Using Functional Strength Training on the Level  
of Physical and Skill Performance of Basketball Players 

* Dr. Nada Mahfouz Abd Al-Azim Kapoh. 
** Dr. Mohamed Magdy Hosny Abou Fraikha.  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
Research Summary: 

The research aims to identify the effect of using functional strength training on 
the level of physical and skillful performance of basketball players, and the two 
researchers used the experimental approach, due to its relevance to the nature and 
objectives of the research, as they relied on the experimental design of measurement 
(pre-follow-up - post) for one experimental group. The study sample was deliberately 
chosen from basketball players under 18 years of age at Zamalek Sports Club 
registered in Giza and the Egyptian Basketball Federation, and participants in the 
Republic Championship under 18 years for the 20/2021 sports season, and the total 
size of the research sample was (20) players. 

The content of the program (functional strength exercises) was applied to the 
research sample after the warm-up was completed directly inside the weight training 
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hall at Zamalek Sports Club for a period of (15:20) minutes. After that, the two 
researchers complete the implementation of the remainder of the main part of the daily 
training unit,  
as well as the final part on the basketball court. And that during the period from  
12 September to 04 November 2020. 

The most important results of the research reached the positive effect of the 
functional strength training program on the level of physical and defensive and 
offensive skills of basketball players under 18 years old at Zamalek Sports Club. 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* Assistant Professor, Department of the theories and applications of collective sports and 

Racquet sports, Faculty of Physical Education, UNIVERSITY OF SADAT CITY. 
**  Lecture, Department of sports training and Kinesiology, Faculty of Physical Education, Tanta 

University. 

 

 

 جحلؽو١س جدلٙحؼجش ضعٍُ عٍٝ جٌٕٛع١س جٌطّؽ٠ٕحش قططعجَئ ضأثري"
 جألقحقٝ" جٌطع١ٍُ مبؽجزً ٚجٌرىُ جٌصُ ٌفثس جألقحق١س

                                                      *  جذؽج١ُ٘ جٌك١ع زكٓ زلّع ظ/  

 جٌرسث: ِٚشىٍس جدلمعِس
ىى ركغ أساسػي مػغ أركػاف التخبيػة العػاـ فيػى تحقػق أىػجاؼ  التخبية الخياضية       

التخبيػة مػغ خػبلؿ األنذػصة السياريػة ألنيػػا نذػاط مػجػو لخجمػة جسيػع أفػخاد السجتسػػع 
يسثل اإلىتساـ بحكي اإلحتياجات الخاصة كالعشايػة بيػع ، ك أسػيا  كمعاقضغ عمى الدػا 

اسػتأثخ اإلىتسػػاـ بػػحكي أحػج السقػػاييذ التػػى تػضػح مػػجى تقػػجـ األمػع كتحزػػخىا، كلقػػج 
اإلحتياجات الخاصة جيػدا  كبضخة مػغ الحكػمػات كاليضةػات كالعمسػا ، فشذػصت البحػػث 

 كالجراسات التى اىتست بخعايتيع.
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دسػػػػقى  ميػػػاب عبػػػج الػػػخازؽ ( ، 1556)حػػػاـز حدػػػغ محسػػػػد  مػػػغكيتفػػػق كػػػبل  
أقرػى درجػات التخرػز فػى تشسيػة األدا  السيػارى  ىى يةتسخيشات الشػعال ـ(0770)

لبلسػػتخجامات المحطيػػة لمعزػػبلت أك السجسػعػػات العزػػمية  كفقػػا   كتػقضتػػا   كنػعػػا   كسػػا  
كسػػػا تعتبػػػخ ىػػػحه التسخيشػػػات بسثابػػػة تسخيشػػػات مدػػػاعجة تيػػػجؼ  داخػػػل األدا  السيػػػارى.

كلػة تذػغضل عجاد كتشسية السيػارات الحخكيػة الخاصػة بشػػع الشذػاط الخياضػى فػى محالئل
 (00: 7.) (.: .1) يتشاسب مع متصمبات السيارات. اكبشا  الجدع بس

، ليػػحا هللاشبيعػػتيع الخاصػػة التػػى فخضػػيا عمػػضيع  كلػػحكى اإلحتياجػػات الخاصػػة
مػػػغ  مػػغ الشطػػػاـ التعميسػػى الخػػاص كنػعػػا   نػعػػا   عيتصمػػب مػػغ السجتسػػع أف يػػػػفخ ليػػ

فػى مشػاىج التخبيػة  مصبػق حاليػا   األدكات كاألجيدة الخاصة السبلئسة ليع بعكذ ما ىػػ
 الخياضية.
 

 خحِعس – جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ٚضعؼ٠ف جدلٕح٘ح ذمكُ ِعؼـ *   
 أق١ٛغ.
 
 

أنو عمى الخغع مػغ أف   نقبل  عغ ىذاـ الذخيف ـ(0771) دـأ دمحم كيحكخ أحسج
يترجى لسذػاكل اإلعاقػة مػغ مشطػػر  حكػميكغضخ  حكػمي مؤسديمرخ ليا تشطيع 

أف ىػػحه ، ك بػالغخض السصمػػب  تفػيالػقايػة كالعػبلج إلػى أف جيػػد ىػحه السؤسدػات ال 
) بذػكل عػاـ  السعاقضغ فى مرػخ إجسالي% مغ 1ندبة  الاالسؤسدات ال تغصى حاليا 

 (.: .)مسا يذضخ إلى خصػرة مػقف السعاقضغ كمذاركتيع.  (
ـ( أف السعػػاقضغ بػػأنيع تمػػظ .077أبػػػ الشجػػا عػػد الػػجيغ كعسػػخك بػػجراف ) حكخكيػػ

الفةػػػة مػػػغ األفػػػخاد السرػػػابضغ ذىشيػػػا  أك حخكيػػػا  أك برػػػخيا  أك سػػػسعيا  .... الػػػ  كىػػػحه 
اإلعاقة ىى التى تكف عكبة أماـ اإلنداف السعػاؽ لمكيػاـ بسيػارة أك أكثػخ مػغ ميػارات 

 (.1 :1الحياة األساسية. )
سرصمحات التػي تدػتخجـ لمجاللػة عمػى األشػخاص الػحيغ يعػانػف مػغ تختمف الك       

إعاقة سسعية، كأكثخ السرصمحات شضػعا ىي اإلعاقة الدػسعية كتذػضخ إلػى مدػتػيات 
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متفاكتة مغ الزعف الدسعي كتتخاكح في شجتيا بضغ ضعف سسعي بديط إلػى ضػعف 
 .سسعي شجيج ججا  

دكف قيػػاـ الجيػػاز الدػػسعي كيقرػػج بيػػا كجػػػد مذػػاكل أك خمػػل كضيفػػي يحػػػؿ       
بػضائفػػػو عشػػػج الفػػػخد أك تتػػػأثخ قػػػجرة الفػػػخد عمػػػى سػػػساع األصػػػػات السختمفػػػة بذػػػكل 

 (  99: 13).سمبي
ىي عبارة عغ اضصخابات في أجيػدة الدػسع تػؤدى إلػى فقػجاف اإلحدػاس بدػساع      

 (303: 18).ما يحيط بالفخد كتحػؿ دكف فيع ما يحيط بو مغ أحاديث
ـ ( عمػى أف الصفػل األصػع ىػػ  2001"بجر الػجيغ كسػاؿ ىدمحم حػبلكة " )  كيؤكج      

الػػحي فقػػج حاسػػة الدػػسع ألسػػباب إمػػا كراثيػػة أك فصخيػػة أك مكتدػػبة سػػػا  كانػػت مشػػح 
الػالدة أك بعػجىا األمػخ الػحي يحػػؿ بضشػو كبػضغ متابعػة الجراسػة كتعمػع خبػخات الحيػاة . 

(12: 44) 
 
 
 

   : جٌكّع ٚظعحف ٌٍصُ جألًِ ِعجؼـ
قػػج جػػا  بالشذػػخة الػػػاردة مػػغ كزارة التخبيػػة كالتعمػػيع  أىػػجاؼ مػػجارس التخبيػػة الدػػسعية :

بذػػػأف التػجضيػػػات الفشيػػػة كالتعميسػػػات اإلداريػػػة لسػػػجارس كفرػػػػؿ التخبيػػػة الدػػػسعية 
 ىي:  ـ( أف األىجاؼ الخاصة لسجارس السعاقضغ سسعيا   2009 – 2008)
الكػػبلـ مػػغ جيػػة كتكػػػيغ ثػػخكة مػػغ التػػجريب عمػػى الشصػػق كالكػػبلـ لعػػبلج عضػػػب  – 1

 التخاكضب المغػية كػسضمة اتراؿ بالسجتسع مغ جية أخخى.
التجريب عمى شػخؽ االترػاؿ السختمفػة بػضغ السعػاؽ سػسعيا كبػضغ السجتسػع الػحي  – 2

 يعير فيو مسا يداعجه عمى زيادة تكيفو معو. 
ثػػارا عقميػػة أك التقمضػػل مػػغ اآلثػػار التػػي تختبػػت عمػػى كجػػػد اإلعاقػػة سػػػا  كانػػت آ – 3

 نفدية أك اجتساعية.
 .صالحا   تعديد الدمػكيات التي تعضغ السعاؽ سسعيا عمى أف يكػف مػاششا   – 4
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بشا  قاعجة معخفية لػجى الصالػب تعضشػو عمػى التعػخؼ عمػى بضةتػو كمػا يػجػج فضيػا  – 5
 مغ ضخكؼ شبيعية مختمفة كتسكشو مغ السشافدة في عالع متغضخ. 

السيشيػػػة لمصالػػػب حتػػػى يدػػػتصيع االعتسػػػاد عمػػػى نفدػػػو فػػػي تكثيػػػف التػػػجريبات  – 6
الحرػػػؿ عمػػى مقػمػػات معيذػػتو بػػجال مػػغ أف يكػػػف عالػػة عمػػى السجتسػػع كأف يكػػػف 

 عشرخا فعاال في عسمية اإلنتاج.
التصػيخ السدػتسخ فػي التػجريبات السيشيػة السقجمػة لمصالػب لكػي يدػتصيع مبلحقػة  – 7

 .التصػرات كالتقجـ التكشػلػجي في الرشاعة
تحقضػػق العجالػػة االجتساعيػػة كمبػػجأ تكػػافؤ الفػػخص فػػي التعمػػيع كالتػػجريب لتشسيػػة  - 8

 (38: 34).الذعػر باالنتسا  كالسػاششة كاالرتقا  بالشفذ
 جٌكّع: ٚظعحف جٌصُ مبعجؼـ جٌطع١ٍُ ِؽجزً
: يقبل األشفاؿ الرػع  مخحمة رياض األشفاؿ في مجارس الرع كضعاؼ الدسع        

سشػات بعج تقجيع قياس الدسع كاختبارات الػحكا  مػع  6 – 4سغ كضعاؼ الدسع مغ 
أشفػػاؿ كالحػػج األقرػػى  5ممػػف الصفػػل ، عمػػى أف يكػػػف الحػػج األدنػػى لكثافػػة الفرػػػؿ 

عذػػػخة أشفػػػاؿ كيجػػػػز الترػػػاعج ىبػشػػػا أك صػػػعػدا بسػافقػػػة إدارة التخبيػػػة الخاصػػػة 
 (  98: 34).بالسجيخية إذا ما دعت الزخكرة ذلظ

عميع اإلبتجائى فػي مػجارس الرػع كضػعاؼ الدػسع: يقرػج بػو الحمقػة مخحمة الت        
األكلػػى مػػغ التعمػػيع األساسػػي لمسعػػاقضغ سػػسعيا كمػػجة الجراسػػة بيػػا ثسػػاني سػػشػات ، 
كالتعمػػيع فضيػػا مذػػتخؾ ، كىػػى تدػػضخ عمػػى الشطػػاـ الػػجاخمي كالخػػارجي ، كيقبػػل بالرػػف 

 7 – 5رع مغ سػغ سشػات كاألشفاؿ ال 8 – 6األكؿ األشفاؿ ضعاؼ الدسع مغ سغ 
سشػات ، كيجػز قبػػؿ األشفػاؿ بديػادة سػشتضغ إذا كجػجت أمػاكغ خاليػة ، كيكػػف الحػج 
األقرى لمدػغ السقػخر بالحمقػة االبتجائيػة مػغ مخحمػة التعمػيع اإلبتػجائى لمرػع كضػعاؼ 

 (109: 2تمسضح) 12سشة ، كال تديج كثافة الفرػؿ فضيا عغ  17الدسع 
: مػجة الجراسػة بيػا  ي في مجارس الرع كضعاؼ الدػسعمخحمة التعميع اإلعجاد        

ثبلثة سشػات ، كيقبل بيا مغ أتسػا الجراسة بالحمقة االبتجائيػة بسػجارس كفرػػؿ الرػع 
كضعاؼ الدسع بعػج نجػاحيع فػي امتحػاف الشقػل مػغ الحمقػة االبتجائيػة لمرػع كضػعاؼ 
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لمرػع كضػعاؼ الدسع ، كيكػف الحج األقرى لمقبػؿ بالرف األكؿ اإلعػجادي السيشػي 
 . سشة 17الدسع 

  جٌكّع: ٚظعحف جٌصُ ِعجؼـ يف جٌثحٔٛٞ جٌطع١ٍُ ِؽزٍس
مػجة الجراسػػة بيػػا ثػػبلث سػػشػات كيصمػق عمضيػػا السخحمػػة الثانػيػػة الفشيػػة لمسعػػاقضغ       

سسعيا ) الرع كضعاؼ الدسع ( ، كيذتخط في قبػؿ الصػبلب بالرػف األكؿ بالسخحمػة 
الثانػية الفشية لمسعػقضغ سسعيا أف يكػف حاصبل عمى شيادة إتساـ الجراسػة اإلعجاديػة 

 22ساسػي لمرػع كضػعاؼ الدػسع ، كأال يديػج سػشو عػغ السيشية مغ مخحمة التعميع األ
 (  99: 34.)سشو في أكؿ أكتػبخ

ف، فسا السصمػب حتى األ  باإلىتساـلع تحطى  الرع كالبكعكيخى الباحث أف فةة 
كفى ، زالت نطخة السجتسع إلضيع ناقرة تشحرخ فى الخعاية االجتساعية كالرحية فقط

، مغ بتمظ الفةة رياضيا   لبلىتساـلسدةػلة حجكد عمع الباحث أنو لع تتصخؽ الجيات ا
كالجلضل عمى ذلظ ، تتشاسب مع ضخكفيع الخاصة كالتيالخياضية  حضث تػفضخ البخامج

( ىى نفذ رع كالبكع)فةة الالسخحمةعمى ىحه  السصبقةالخياضية  التخبيةأف مشاىج 
)أى عجـ كجػد  نيع مغ األسػيا ،االسشاىج السصبقة عمى مخاحل التعميع العاـ مغ أقخ 

ككحلظ عجـ كجػد شخؽ تجريذ  لفةة الع كالبكعمشياج خاص بالتخبية الخياضية 
  .(لفةة الرع كالبكعخاصة 

ـ( أف السيارات األساسية 2015كيذضخ "محسػد عبج الحميع عبج الكخيع" )
ىى تمظ السيارات التى يحتاجيا الفخد لمحياة الضػمية، كيتع أحيانا  ترشيف ىحه 

غ السيارات بأنيا أساسية أك كضيفية، كتفزل السيارات األساسية السجسػعة م
السحجدة عمى الترشيفات األخخى ألف السيارات ىى خرائز معتادة مسضدة ضخكرية 
 -لمتعمع لكي يػضفيا فى محيصو كىى تشقدع إلى ثبلث فةات )السيارات الحخكية

 (77: 28السيارات الضجكية(.) -السيارات غضخ الحخكية
ج أف إكتداب السيارات الحخكية يتزسغ عسميات بجائية لمسعمػمات كسا يؤك

عغ السيارة كنقميا إلى نسػذج حخكي بيجؼ تعخيف التمسضح بالسيارة كفيع ما يجب 
عسمو، كىحا يتصمب أف يكػف السعمع قادرا  عمى مشاقذة أدا  السيارات فى ضػ  البشا  
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ج الحخكة فى خياؿ التمسضح مع التذخيحي الػصفى لعسل العزبلت كإقامة صػرة لشسػذ
التخكضد عمى الشقاط الحاسسة مغ السيارة السصمػب تعمسيا، كفى السخاحل األكلى مغ 
التعمع مجخل التعمع يجب أف يعتسج عمى التقخيب كالترحيح بجال  مغ السحاكلة كالخصأ، 
ا كيتحجد الشجاح عشجما يبجأ التقخيب فى التذبو بالشسػذج السصمػب أداؤه كتغحيتي
الخجعية كتمعب أعزا  الحػاس دكرا  أساسيا  فى االستكباؿ الحى يعتبخ أساس كل 
تعمع، كقج تداعج األفبلـ كشخائط الفضجيػ كالخسػمات كالػسائل الدسعية كالبرخية فى 

 (60: 21تصػيخ الفيع الرحيح لشسػذج األدا .)
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 المهارات الحركٌة األساسٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )                          

تمسٌم المهارات الحركٌة األساسً             

 تسلك

 مكوكً

عدو مسافات لصٌرة مع 

 الجري

 مهارات إنتمالٌة
 مهارات تحكم وسٌطرة مهارات غٌر إنتمالٌة

 دوران

 جرى

 زجزاجً

جري مسافات 

 طوٌلة

 حجل

لدم على 

 واحدة

 بالتبادل

تبادل 

 الحجل

 دحرجة

 أمامٌة

 خلفٌة
 جانبٌة

 زحلمة

 جانبٌة
 أمامٌة

 ثنً

 دفع

 سحب
 مد

 لف

 مرجحة

 حبو

 سموط

 مشى

 وثب

بمدم  بالمدمٌن

 واحدة

بالمدمٌن 

بعد 

 الجري

بمدم 

واحدة 

بعد 

 الجري

وثب 

 لألمام

وثب 

 ألعلى

وثب 

 ألسفل

استمبال  ركل ضرب اتزان رفع رمى تنطٌط

 ومسن
 بالٌدٌن بٌد

بالٌدٌن من 

 أسفل

بالٌدٌن من 

 أعلى

بٌد 

 واحدة

 متحرن ثابت

بأداه لشئ 

 ثابت

ضرب لكرة 

 بالمضرب بالٌدٌن

ضرب كرة بالمضرب 

 بٌد واحدة

 الحركةمن  من الثبات بالٌدٌن بٌد واحدة
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فػي مسارسػة األنذػصة الخياضػية  التسخيشػات الشػعيػة يتزح أىسية  قمسا سب
فػػى جسيػػع الخياضػػات الفخديػػة كالجساعيػػة بذػػكل عػػاـ  فػػى ةىامػػكسػػا أنيػػا ، السختمفػػة

مػغ  لتبلمضػحنطػخا  لسػا يقػـػ بػو اتعمع السيارات الحخكيػة األساسػية بذػكل خػاص  كفى
 أدا  حخكات الدخعة كالجقة كالتػازف كالتػافق العزمى العربى.

الباحث إلى اإلىتسػاـ بيػحه الفةػة كالعسػل عمػى مدػاعجتيع فػى  اتجولحلظ فقج 
، بات الحياة الضػمية كالتى تتسثل فى تعمػع السيػارات الحخكيػة األساسػيةمتصممسارسة 

عمػى  باإلعتسػادستخجاـ التسخيشات الشػعيػة ككػحلظ إكذلظ عغ شخيق ترسيع بخنامج ب
السيػػػارات الحخكيػػػة  أدا ليػػػع بيػػػجؼ مدػػػاعجتيع عمػػػى  السدػػػاعجةاألدكات كاألجيػػػدة 

 بالذكل الرحيح. األساسية

عمي الجراسات الدابقة كالسخاجػع كالذػبكات الجكليػة كمغ خبلؿ إشبلع الباحث 
الحػع الباحػث عمػػى حػج عمسػو كجػػػد قرػػر فػي اسػػتخجاـ السعمسػضغ لبػخامج تعميسيػػة 
حجيثػػة تػاكػػب مدػػتػى الفةػػة السدػػػتيجفة )الرػػع كالػػبكع( حضػػث اف معمسػػي التخبيػػػو 
الخياضػػبو يدػػتخجمػف بػػخامج تعميسيػػة تقمضجيػػة ال تخكػػد عمػػى جػانػػب محػػجده فػػي فػػى 

عمع السيارات الحخكية األساسية كسا تػصل الباحث الى نػجرة الجراسػات التػى تشاكلػت ت
التسخيشات الشػعية فى تعمع السيارات الحخكية برػفو خاصػو كعمػى الػخغع مسػا اثبتتػو  
بعس البحػث كالجراسات الفعميو إلستخجاـ التسخيشات الشػعيػة فػي السجػاالت األخػخى 

ميػػاب  " ةف دراسػػ(01) (ـ0717") يػػف دمحم عبػػج هللاعبػػج هللا عبػػج المص " ةمثػػل دراسػػ
" أشخؼ مدػعج عبػج الحسضػج الدػباعي " ةف دراس(7.) (ـ0770) "عبج الخازؽ دسػقي

 (.4ـ( )0770)

األمػػخ الػػحى دفػػع الباحػػث لئلىتسػػاـ بالبحػػث فػػي محاكلػػة لمتعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ 
ى التبلمضػػح اسػػتخجاـ التسخيشػػات الشػعيػػة فػػي تعمػػيع السيػػارات الحخكيػػو األساسػػية لػػج
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لتجعػػل التبلمضػػح أكثػػخ دافعيػػة نحػػػ تحقضػػق األىػػجاؼ التعميسيػػو السخجػػػه  الرػػع كالػػبكع
مسا يؤدى بيع الى تعمع افزػلف  ،مسا يحقق السذاركو االيجابية في العسمية التعميسة

ككحالظ يداعجىع في تشسيو قجراتيع كاإلستفاده بأكبخ قجر مسكغ مغ اسػتعجادىع مسػا 
تحقضػػق األىػػجاؼ التعميسيػػو كمػػغ ىػػحا السشصمػػق جػػا ت فكػػخة يجعميػػع قػػادركف عمػػى 

اجخا  ىحا البحثف لحا سػؼ يقـػ الباحث بجراسة عشػانيػا تػأثضخ اسػتخجاـ التسخيشػات 
السيػػػارات الحخكيػػػو األساسػػػية لػػػجى التبلمضػػػح ذكى اإلحتياجػػػات  عمػػػى تعمػػػعالشػعيػػػة 
 .بسخاحل التعميع األساسي الخاصة
 جٌرسث: ٘عف
سػػػتخجاـ إب تعميسػػػى إلػػػى التعػػػخؼ عمػػػى مػػػجى تػػػأثضخ بخنػػػامجييػػػجؼ البحػػػث       

السيارات الحخكيػة األساسػية لفةػة الرػع كالػبكع بسخاحػل تعمع التسخيشات الشػعية عمى 
 .التعميع األساسى

  جٌرسث: فؽٚض
تػجج فخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػضغ متػسػصات درجػات الكياسػات القبميػة  -

الحخكيػػػة األساسػػػية لرػػػالح الكيػػػاس كالبعجيػػػة فػػػي مدػػػتػى أدا  السيػػػارات 
 البعجى.

تػجج ندب تحدػغ بػضغ متػسػصات درجػات الكياسػات القبميػة كالبعجيػة عشػج  -
استخجاـ التسخيشات الشػعية عمػى تعمػع السيػارات الحخكيػة األساسػية لرػالح 

 الكياس البعجى.
 ذحٌرسث: جٌٛجؼظز جدلصؽٍسحش ذعط

 HEARING IMPAIRMENT جٌكّع١س: جإلعحلس -1
اإلعاقة الدسعية ىي تبايغ في مدتػيات الدسع تتخاكح بضغ الزػعيف كالبدػيط      

فالذجيج ججا ، كترضب ىحه اإلعاقة الفخد خبلؿ مخاحل نسػه السختمفة ، كتحخمػو مػغ 
سػػساع الكػػبلـ السشصػػػؽ مػػع أك بػػجكف اسػػتخجاـ السعضشػػات الدػػسعية ، كتذػػسل األفػػخاد 

 (  110: 16ضعاؼ الدسع كالرع . )
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   DEAF جألصُ: ط١ٍّػجٌ -2

 76ىػػػ ذلػػظ الفػػخد الػػحي يعػػانى مػػغ عجػػد سػػسعي يرػػل إلػػى درجػػة تدػػاكى       
ديدػضبل فػػأكثخ مػغ الفقػػجاف الدػػسعي ، تحػػؿ دكف اعتسػػاده عمػػى حاسػة الدػػسع فػػي 

 (  99: 13).فيع الكبلـ سػا  باستخجاـ الدساعات أك بجكنيا
 QUALITATIVE EXERCISES جٌٕٛع١س: جٌطّؽ٠ٕحش -3

 كنػعػا   أقرى درجػات التخرػز فػى تشسيػة األدا  السيػارى كسػا   ىيأنيا 
لبلسػتخجامات المحطيػة لمعزػبلت أك السجسػعػات العزػمية داخػل األدا   كفقا   كتػقضتا  

 (44: 04السيارى. )
 BASIC MOTOR SKILLSجألقحق١س: جحلؽو١ٗ جدلٙحؼجش -4

السيػػارات الحخكيػػة األساسػػية ىػػي الذػػخارة كاألسػػاس فػػي بشػػا  قػػجرتيع عمػػى 
األشػػتخاؾ فػػى السيػػارات التخررػػية كاأللعػػاب كاألنذػػصة الخياضػػية السختمفػػة خػػبلؿ 

عشػجما تشسػي بذػكل متػجرج  FMSحياتيع كميا، كالجلضل عمى ذلػظ أف ىػحه السيػارات 
 (198: 23)كمتتابع تطيخ في الدمػؾ الحخكي لؤلشفاؿ.

 ٚجدلؽضرؽس: جٌكحذمس جٌعؼجقحش
 جٌعؽذ١س: جٌعؼجقحش أٚالا:
(، بعشػاف أثخ تشسية بعس 26ـ( )2012) "دمحم عبج الفتاح مغازي "دراسة  -1

القجرات الخاصة عمي أدا  بعس السيارات الحخكية األساسية لمسعاقضغ 
( سشة، كاستيجفت التعخؼ عمي أثخ تشسية بعس 12-8ذىشيا مغ )

الخاصة عمي أدا  بعس السيارات الحخكية األساسية القجرات البجنية 
التجخيبي، كاختضخت العضشة بالصخيقة  لمسعاقضغ ذىشيا، كاستخجـ السشيج

تشسية القجرات البجنية  ( تمسضحا، ككانت أىع الشتائج20العسجية كقػاميا )
لمتبلمضح ذكي االحتياجات الخاصة ذىشيا كاف لو تأثضخه اإليجابي عمي 

 .ات الحخكية األساسيةتحدضغ السيار 
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( بعشػاف تأثضخ بخنامج 20ـ( )2008دراسة "عبج الدتار جبار الرسج" ) -2
حخكي في تشسية بعس القجرات اإلدراكية الحخكية كالكتابية  -حذ

لمستخمفضغ عقميا القابمضغ لمتعمع، كاستيجفت التعخؼ عمي تأثضخ البخنامج 
كية  كالسيارات حخكي في تشسية بعس القجرات اإلدراكية الحخ  -الحذ

الكتابية لمستخمفضغ عقميا القابمضغ لمتعمع، كاستخجـ السشيج التجخيبي، 
( سشة، ككانت أىع 11( تبلمضح بعسخ )10كتسثمت عضشة البحث في )

الشتائج كجػد فخكؽ داؿ إحرائيا لرالح السجسػعة التجخيبية في القجرات 
 يا القابمضغ لمتعمع.اإلدراكية الحخكية كالسيارات الكتابية لمستخمفضغ عقم

تأثضخ ( بعشػاف "4ـ( )2002" )أشخؼ مدعج عبج الحسضج الدباعيدراسة " -3
األساسية لتبلمضح   التسخيشات الشػعية عمى تعمع بعس ميارات الجسباز

تأثضخ "، ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى الرع كالبكع بالسخحمة اإلبتجائية
أدا  بعس ميارات  بخنامج التسخيشات الشػعية السرػر عمى مدتػى 

، اشتسمت عضشة الجسباز األساسية لتبلمضح الرع كالبكع بالسخحمة اإلبتجائية
أىع  ،السشيج التجخيبىتمسضح(، استخجـ الباحث  28الجراسة عمى )

يؤثخ بخنامج التسخيشات الشػعية السرػر تأثضخا  إيجابيا  عمى الشتائج: 
مضح الرع كالبكع مدتػى أدا  بعس ميارات الجسباز األساسية لمتبل

                                         .بالسخحمة اإلبتجائية
:  جألخٕر١س: جٌعؼجقحش ثح١ٔحا
 "Bressun ,-E-S;  Rossouw ,-C-Cبخيدػف، ركسضػ  دراسة " -4

تحجيج مرادر اإلستستاع فى الخياضات ( بعشػاف "35ـ( )2002)
إف اليجؼ "، إعاقة برخية التشافدية التى تست تجخبتيا مغ قبل أفخاد ذكى 

مغ ىحه الجراسة ىػ تحجيج مرادر اإلستستاع فى الخياضات التشافدية 
، اشتسمت عضشة التى تست تجخبتيا مغ قبل أفخاد ذكى إعاقة برخية

 ، استخجـ الباحث( رياضي مغ ذكى اإلعاقة البرخية20) الجراسة عمى
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يدية عامة مغ ىحا انبثقت خسدة أفكار رئ، أىع الشتائج: السشيج التجخيبى
التحمضل كىى: اإلدراؾ الكامل لؤلىمية كالخبخات االجتساعية اإليجابية 
كالمياقة السيارية كالسطاىخ العقمية كالسطاىخ العاشفية كىحه األفكار 

 متشاغسة مع مرادر السجلػؿ الستساثمة مع البحث.
 جٌرسث: ئخؽجءجش

 جٌرسث: ِٕٙح :أٚالا 
الترسيع التجخيبى لسجسػعة السشيج التجخيبي بإستخجاـ إستخجاـ الباحث      
 بصخيقة الكياسضغ )القبمي، كالبعجي(.كاحجة 
:   جٌرسث: رلطّع ثح١ٔحا
سشػات حتى 4تتخاكح أعسارىع مغ  عمى التبلمضح التى مجتسع البحث اشتسل     
 أسضػط.سحافطة ب سشة بسجرسة األمل لمرع كالبكع كضعاؼ الدسع 17

  جٌرسث: ع١ٕس :ثحٌثحا 
 بشػضغ اثشػى عذػخ تبلمضػح ىعبػالغ عػجدتع اختيار عضشة البحػث بالصخيقػو العسجيػة ، كال

 بسجرسػػػة األمػػل لمرػػػع كالػػبكع كضػػػعاؼ الدػػػسعمػػغ الرػػػع كالػػبكع كضػػػعاؼ الدػػسع 
سػػشو مػػع مخاعػػاة أال تػجػػج  14:  10كتخاكحػػت أعسػػارىع مػػا بػػضغ  أسػػضػطسحافطػػة ب

 لجيو أي إعاقات أخخى كقج تع تصبضق البخنامج السقتخح عمضيع.
 

 جألقحق١س: جدلطغريجش فٝ جٌرسث ع١ٕس أفؽجظ جتحٔف
 العضشة في متغضخات الشسػ لمعضشة قضج البحث:اعتجالية أفخاد 

قاـ الباحث بإيجاد معامل اإللتػا  بضغ أفخاد العضشة فػي ضػػ  الستغضػخات التاليػة       
 ( يػضح ذلظ.1الػزف( قضج البحث، كججكؿ) –الصػؿ  –)الدغ 

 
 

 تسلك

 مكوكً

عدو مسافات لصٌرة مع 

 الجري

 مهارات إنتمالٌة
 مهارات غٌر إنتمالٌة

 مهارات تحكم وسٌطرة

 دوران

 جرى

 زجزاجً

جري مسافات 

 طوٌلة

 حجل

على لدم 

 واحدة

 بالتبادل

تبادل 

 الحجل

 دحرجة

 أمامٌة

 خلفٌة
 جانبٌة

 زحلمة

 جانبٌة

 أمامٌة

 ثنً

 دفع

 سحب

 مد
 لف

 مرجحة

 حبو

 سموط

 مشى

 وثب

بمدم  بالمدمٌن

 واحدة

بالمدمٌن 

بعد 

 الجري

بمدم 

واحدة 

بعد 

 الجري

وثب 

 لألمام

وثب 

 ألعلى

وثب 

 ألسفل

استمبال  ركل ضرب اتزان رفع رمى تنطٌط

 ومسن

 بالٌدٌن بٌد

بالٌدٌن من 

 أسفل

بالٌدٌن من 

 أعلى

بٌد 

 واحدة

 متحرن ثابت

بأداه لشئ 

 ثابت

ضرب لكرة 

 بالمضرب بالٌدٌن

ضرب كرة بالمضرب 

 بٌد واحدة

 من الحركة من الثبات بالٌدٌن بٌد واحدة
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 (1ججكؿ )
 الستػسط الحدابي كالػسيط كاالنحخاؼ السعياري كمعامل االلتػا 

 (10ضشة في الستغضخات قضج البحث )ف=ألفخاد الع
 المتغٌرات

وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

معدالت 
 النمو

 ..70- .107 11 17080 سنة السن

 7070 10046 148 148075 سم الطول

 7007- 8075 5. .804. كجم الوزن

االلتػػا  لمعضشػة قضػج البحػث تشحرػخ مػا بػضغ ( أف معػامبلت 1يتزح مغ ججكؿ )
 ( مسا يجؿ عمى إعتجالية تػزيع العضشة في الستغضخات قضج البحث..-، .) 

:   جٌر١حٔحش: مجع ٚقـحتً ؼجذعحا
تحكيقػػػا ليػػػجؼ البحػػػث إسػػػتعاف الباحػػػث فػػػى جسػػػع البيانػػػات الخاصػػػة بيػػػحا البحػػػث 

 باألدكات التالية:
السختبصػػة بسػضػػػع البحػػث: حضػػث قػػاـ الباحػػث العمسيػػة كالجراسػػات تحمضػػل السخاجػػع  -

بتحمضػػل السخاجػػع العمسيػػة كالجراسػػات الدػػابقة كالسختبصػػة بالبحػػث كالستخررػػة فػػى 
 .( يػضح ذلظ2السيارات الحخكية األساسية كمخفق )

السبلحطة العمسية: تػع مبلحطػة مذػكمة البحػث مػغ خػبلؿ عسػل الباحػث بالتػجريب  -
 .  السضجانى بسجارس التخبية الفكخية

: قػػاـ الباحػػث بعسػػل بعػػس السقػػاببلت الذخرػػية مػػع بعػػس السقابمػػة الذخرػػية -
مػػػجيى كمعمسػػى التخبيػػة الخياضػػية بسػػجارس الرػػع كالػػبكع لمتعػػخؼ عمػػى نقػػاط القػػػة 
كالزػػػعف كالبػػػخامج كالصػػػخؽ السدػػػتخجمة كمعخفػػػة إمكانيػػػة تصبضػػػق بػػػخامج تسخيشػػػات 

 ضج البحث.نػعية فى تعميع السيارات الحخكية األساسية لمعضشة ق
 استسارات استبياف "مغ ترسيع الباحث" كىى: -

 إستسارة تدجضل بيانات عضشة البحث. -1
إسػػتسارة إسػػتصبلع رأى الخبػػخا  لتحجيػػج أىػػع اإلختبػػارات السياريػػة السختبصػػة  -2

 (.5بالسيارات الحخكية األساسية مخفق )
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إسػػتسارة إسػػتصبلع رأى الخبػػخا  لتحجيػػج أندػػب التسخيشػػات الشػعيػػة لمبخنػػامج  -3
 السقتخح.      

إسػػتسارة محػػاكر البخنػػامج التعميسػػى، كأىػػجاؼ الػحػػجات التجريدػػية لبخنػػامج  -4
 التسخيشات الشػعية قضج البحث.

باستخجاـ صجؽ السحتػى لتحجيج مجة تشفضح البخنامج التعميسى،  الباحث قاـ       
أندب الصخؽ كاألسالضب التجريدية كالػسائل السعضشة البلزمة لتشفضح محتػى  يجكتحج

بخنامج التسخيشات الشػعية السقتخح لتعميع السيارات الحخكية األساسية لتبلمضح 
( خبخا  10كعخضيع عمى الدادة الخبخا  كعجدىع )مجرسة األمل لمرع كالبكع 

 ذلظ:يػضح  (4( مخفق )2ججكؿ )ك ، (1مخفق )
  



- 251 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

 (2ججكؿ )
شخؽ كأسالضب التجريذ كالػسائل السعضشة مجة ك  تحجيج حػؿ الخبخا الدادة  الشدبة السةػية آلرا 

 (10)ف= البخنامج التعميسىالسخصط محتػى البلزمة لتشفضح 

شخؽ مجة ك  تحجيج حػؿ الخبخا  الدادة آلرا أف الشدبة السةػية  (2يتزح مغ ججكؿ )       
كأسالضب التجريذ كالػسائل السعضشة البلزمة لتشفضح محتػى بخنامج التسخيشات الشػعية السقتخح 

 عمي رتزى الباحثإلتعميع السيارات الحخكية األساسية لتبلمضح مجرسة األمل لمرع كالبكع كقج 
إتفاؽ  ندبة التى حرمت عمى العباراتكتع ححؼ  (% فأكثخ70خبخا  )إتفاؽ آرا  الدادة ال ندبة

 .(%70)أقل مغ  آلرا  الدادة الخبخا 
 

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ أهاء اٌقجواء ِؾبٚه اٌجؤبِظ اٌزع١ٍّٝ

لح
ِ

 

 
ظ
بِ
ؤ
ٌج
ا

 

%0 0 شٙو ٚاؽل 1  

%20 2 شٙو ٚٔصف 2  

%70 7 شٙو٠ٓ 3  

%10 1 صالصخ شٙٛه 4  

 ً
ٚ
له
 اٌ
لك
ع

١خ
ع
ٛ
ٍج
أل
ا

 

%0 0 كهً ٚاؽل 1  

%90 9 كه١ٍٓ 2  

%10 1 صالصخ كهًٚ 3  

 %0 0 أهثعخ كهًٚ 4

ء
يا
ع
  أ

ً
له
اٌ

 %0 0 ه ١َٝ( –)ر١ّٙلٜ  1 

 %0 0 ٔٙب ٝ( –)ه ١َٝ  2

%100 10 ٔٙب ٝ( –ه ١َٝ  –)ر١ّٙلٜ  3  

ٌ
ه٠
زل
اٌ
ت 
١ٌ
ٍب
أ

 

%80 8 اٌعوا )األِو(أٍٍٛة  1  

 %100 10 أٍٍٛة اٌزعٍُ اٌزجبكٌٟ)األلواْ(. 2

 %100 10 األٍٍٛة اٌزله٠جٟ)اٌّّبهٍخ(. 3

%80 8 أٍٍٛة اٌزعٍُ اٌزٕبفَٟ. 4  

%80 8 أٍٍٛة اٌزعٍُ اٌنارٟ. 5  

%0 0 أٍٍٛة اٌزعٍُ اٌزعبٟٚٔ. 6  

%70 7 أٍٍٛة اإلوزشبف اٌّٛعٗ. 7  

%0 0 ٚإٌّبلشخ.أٍٍٛة اٌعوا  8  

 

د
ٚا
ألك
ٚا
 ً
ب 
ٍ
ٛ
اٌ

 

 
ٕخ
ع١
ٌّ
ا

 

%100 10 عٙبى اٌؾبٍت ا٢ٌٟ. 9  

%100 10 اٌصٛه اٌضبثزخ. 10  

%100 10 اٌصٛه اٌّزؾووخ. 11  

%100 9 اٌف١ل٠ٛ. 12  

%100 10 اٌىب١ِوا اٌفٛرغواف١خ. 13  

%100 10 اٌّصبكه ٚاٌّواعع اٌع١ٍّخ. 14  
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 (3ججكؿ )
حػؿ تحجيج أىجاؼ بخنامج التسخيشات الشػعية قضج البحث  الخبخا الدادة  آلرا الشدبة السةػية 

 (10)ف=

 
 
 
 
 
 

 أراء األهداف المحاور
 الخبراء

 النسبة
 المئوٌة

ف 
دا
ه
أل
ا

مة
عا
ال

 

رٛصت١ً اٌّعٍِٛتتبد ٚاٌّعتبهف ٚاٌّٙتتبهاد اٌؾوو١تتخ األٍبٍت١خ ٚاٌو٠بقتت١خ ٌٍزال١ِتتن  -1

 .ارمبْ ِواؽً ِٚعب١٠و األكاء اٌغ١ل ٌٍّٙبهاد اٌؾوو١خ األٍب١ٍخٚ

17 177%  

االثزىبه ٚاٌّالؽتخ اٌلل١مخ ٚاٌزقط١ظ ٚإٌمل ٚاٌّمبهٔخ فٟ كهًٚ ٚأٔشطخ اٌزوث١تخ  -2

ٚعتتنة ئ٘زّتتبَ اٌّزعٍّتت١ٓ ٚرٍج١تتخ ١ِتتٌُٛٙ ٚهغجتتبرُٙ ِتتٓ اٌو٠بقتت١خ ثبٌّلهٍتتخ ٚئصتتبهح 

 فالي اٌز٠ٕٛع فٝ أٍب١ٌت ٚطوق رله٠ٌ اٌزطج١ك.

17 177% 

ِعوفتتخ كٚه اٌزوث١تتخ اٌجل١ٔتتخ ٚاألٔشتتطخ اٌؾوو١تتخ ٚاٌو٠بقتت١خ فتتٟ ئهٍتتبء ٚروٍتت١ـ  -3

 اٌزمب١ٌل اإلعزّبع١خ  ٚاٌزفبعً إٌشظ ٚاإل٠غبثٟ ِع ث١ئخ اٌّغزّع اٌّؾ١ظ ثبٌعًّ.

17 177% 

أصٕتتبء ِّبهٍتتخ اٌّٙتتبهاد اٌؾوو١تتخ ٚاٌمتتلهح عٍتتٝ فٍتتك ث١ئتتخ  ِٕتتخ ٚصتتؾ١خ ٌٍّتتزعٍُ  -4

 رطج١ك عٛاًِ األِٓ ٚاٌَالِخ أصٕبء رٕف١ن اٌلهًٚ.

17 177% 

ف 
دا
أه
 :ً
ال
أو

هم
لف
وا
ة 
رف
مع
ال

 

أْ ٠ىزَت اٌز١ٍّن اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعبهف اٌّورجطتخ ثبٌّٙتبهاد اٌؾوو١تخ اٌزتٟ رتإكٞ  -1

 اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ. ئٌٟ رؾ١َٓ ِقوعبد

17 177%  

%177 17 أْ ٠ىْٛ اٌز١ٍّن لبكهاً عٍٝ رمل٠و أ١ّ٘خ ٚفب لح اٌّٙبهاد اٌؾوو١خ األٍب١ٍخ. -2  

%177 17 أْ ٠ىزَت  اٌز١ٍّن إٌٛاؽٝ اٌزوث٠ٛخ إٌّبٍجخ ٌٍّٙبهاد اٌؾوو١خ األٍب١ٍخ. -3  

األساسٌة التً ت دي إلً تحسٌن مخرجات  لمهارات الحركٌةا أن ٌتمن التلمٌذ -4

 العملٌة التعلٌمٌة.

5 57% 

%177 17 األساسٌة. بالمهارات الحركٌة والمعلومات الخاصة  المعارف التلمٌذ أن ٌكتسب  -.  

األساسٌة  للمهارات الحركٌةعلى الخطوات الفنٌة والتعلٌمٌة  التلمٌذ أن ٌتعرف-6

 وكٌفٌة  تصحٌحها.

17 177%  

%177 17 .األساسٌة للمهارات الحركٌة البدنٌة والحركٌة  المدرات  التلمٌذ أن ٌدرن  -0  

المعلومات الخاصة باألنواع المختلفة للوسائل المعٌنة  التلمٌذ أن ٌكتسب -8

 األساسٌة. للمهارات الحركٌة واألدوات واألجهزة البدٌلة التً ٌمكن إستخدامها 

8 87% 

المعلومات الخاصة بمنهجٌة وطرق التموٌم والمٌاس لألداء  التلمٌذ أن ٌكتسب-5

 .األساسٌة بالمهارات الحركٌة الحركً 

0 07% 

%177 17 اْ ٠زعوف اٌزال١ِن عٍٝ ِفب١ُ٘ فطٛاد اٌّشٝ ٚاٌغوٜ ٚاٌعلٚ. -10  

 -الحجل  –الجرى  –ان ٌتابع التلمٌذ بحماس وتشوق نماذج االداء للمشى  -11

 اللمف. -الرمى  -اللف  –المد  –الثنى  –التوازن 

17 177%  

%177 17 ان ٌتعرف التلمٌذ على كٌفٌة التحرن بالمدمٌن. -10  
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 (3ججكؿ )تابع 
حػؿ تحجيج أىجاؼ بخنامج التسخيشات الشػعية قضج البحث  الخبخا الدادة  آلرا الشدبة السةػية 

 (10)ف=

تحجيج أىجاؼ بخنامج  حػؿ الخبخا  الدادة آلرا  السةػية الشدبة( أف 3يتزح مغ ججكؿ )
األىجاؼ التى برتزى الباحث إ%( كقج 100% : 10) ا بضغتخاكحت مقج  التسخيشات الشػعية
كتع ححؼ األىجاؼ التى حرمت  (% فأكثخ70إتفاؽ آلرا  الدادة الخبخا  ) حرمت عمى ندبة

   (.%70)أقل مغ   إتفاؽ آلرا  الدادة الخبخا ندبة عمى
 جإلقطؽالع١س: جٌعؼجقحش : حا ضحِك  
 الجراسة اإلستصبلعية األكلى: -أ

حخصا  مغ الباحث عمى سبلمة اإلجخا ات اإلدارية كالفشية قبل كأثشا  كبعج تصبضق     
( تبلمضح مغ مجتسع الجراسة كخارج عضشة الجراسة 8ختيار عجد )إاإلختبارات السيارية، قاـ الباحث ب

 ـ بيجؼ التعخؼ عمى عجة نقاط كأىسيا:1/3/2019ـ إلى 27/2/2019األصمية في الفتخة مغ 
 التأكج مغ صبلحية ككفاية األدكات كاألجيدة السدتخجمة في الكياس. -
 معخفة الدمغ الحي يدتغخقو كل اختبار عمى حجه كاإلختبارات ككل. -

 أراء األهداف المحاور
 الخبراء

 النسبة
 المئوٌة

ف 
دا
ه
أل
 ا
اً:
نٌ
ثا

ٌة
ح
حر
س 

نف
ال

 

 -الحجل  –الجرى  –ان ٌ دي التلمٌذ االداء الفنً الصحٌن للمشى  -1

 التوازن كما ٌطلبه منه المعلم وفما للخطوات التعلٌمٌة.

17 177%  

 –الرمى  -اللف  –المد  –ان ٌستجٌب التلمٌذ لاداء الجٌد فى الثنى  -0

 اللمف.

17 177% 

التلمٌذ  بحماس النشاط التطبٌمً والتعلٌمً للمهارات ان ٌشارن  -.

 الحركٌة األساسٌة واتمان االداء لانشطة التعلٌمٌة.

17 177% 

ان ٌتفاعل التلمٌذ جسمانٌاً مع أداء المهارات وفما للخطوات التعلٌمٌه  -4

 لاداء.

5 57%  

 –الثنى   -التوازن  –الحجل  –الجرى  –لمشى من ا ان ٌتمكن التلمٌذ -.

 اللمف. –الرمى  -اللف  –المد 

17 177% 

ان ٌعى التلمٌذ جٌدا عند أداء المهارات الحركٌة األساسٌة للمكان  -6

 والزمان.

17 177% 

ف 
دا
ه
أل
 ا
اً:
لث
ثا

ٌة
ان
جد
لو
 ا

%177 17 ان ٌعً التلمٌذ التوافك بٌن مراحل االداء المرتبطة بطبٌعة األداء -1  

بحماس االداء التطبٌمى للمهارات الحركٌة ان ٌمارس التلمٌذ  -0

 األساسٌة.

17 177% 

%177 17 ان ٌشعر التلمٌذ بالثمة بالنفس وتحمل المس لٌة.  

%177 17 ان ٌتعلم التلمٌذ النيام واالعتماد على النفس. -.  

%177 17 أن ٌكتسب التلمٌذ صفات المثابرة والتعاون مع األخرٌن. -4  
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 دقة تشطيع كسضخ العسل في الكياس. -
 قضج الجراسة.صجؽ كثبات اإلختبارات  -
 التعخؼ عمى السذكبلت التي تطيخ عشج التصبضق. -

 كبشا   عمى نتائج الجراسة االستصبلعية تػصمت الباحث إلى ما يمي:
 صبلحية ككفاية األدكات كاألجيدة السدتخجمة في اإلختبارات السيارية قضج الجراسة. -
 صجؽ كثبات اإلختبارات قضج الجراسة.  -

 انية: الجراسة اإلستصبلعية الث -ب
تجخبة بعس الػحجات بإجخا  قبل البج  فى تشفضح بخنامج التسخيشات الشػعية قاـ الباحث        

سشو بسجرسة األمل لمرع كالبكع كضعاؼ  14:  10عمى عضشة مغ التبلمضح الرع كالبكع جدئيا  مغ 
ـ كىى عضشة خارج 2019/ 25/2ـ إلى 15/2/2019الدسع بسحافطة أسضػط، فى الفتخة مغ 

تبلمضح، كتيجؼ ىحه التجخبة إلى التعخؼ عمى مجى إستجابة  8عضشة البحث األساسية كقػاميا 
التبلمضح ليحه التسخيشات الشػعية كمشاسبة األدكات السختاره لمبخنامج كأيزا  مجى استغبلؿ جسيع 

حث الخخكج ببعس الزػابط ف كمغ خبلؿ التجخبو إستصاع الباكالحخكة مغ المسذ ةالحػاس الباقي
 .ف سضخ إجخا  التجخبةالزس

 :نتائج الجراسة اإلستصبلعية الثانية
 مشاسبة األجيدة كاألدكات السدتخجمة لتشفضح البخنامج. -1
 مشاسبة محتػى البخنامج السقتخح لتجريذ العضشة. -2
كاإلشارات  تحجيج الصخيقة السشاسبة لمتعامل مع مع ىحه الفةو عغ شخيق المسذ -3

 .ةالحخكي
  التجريذ فى السمعب مع مخاعات عػامل األمغ كالدبلمة. -4
لزساف تػاجج  6: 4تشفضح الجركس الخاصة لمبخنامج فى الفتخة السدائية مغ  -5

 أفخاد العضشة.
اإلستغشا  عغ بعس األدكات كإستبجاليا بأدكات أخخى كإختيار األدكات شبقا  -6

 لقجرات التبلمضح كقجراتيع الفخدية.
الجراسة تبضغ لمباحث كفاية األدكات كاألجيدة لتشفضح التجخبة، باإلضافة كبشا   عمى نتائج 

 عمى مشاسبة محتػى البخنامج السقتخح لمعضشة قضج الجراسة.
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:    :جٌرسث فٝ كططعِسجدل جٌع١ٍّس جدلعحِالش قحظقحا
  : جٌصعق أٚالا:

 األساسية لفةة الرع كالبكعلسيارات الحخكية ختبصة بائلختبارات السيارية السل صجؽ السحكسضغ -1
 قضج البحث:

مػػغ  السيػػارات الحخكيػػة األساسػػية السختبصػػة  السياريػػة ات اإلختبػػار إسػػتصاع الباحػػث تحجيػػج        
، ثػع قػاـ السيػارى لمسيػارات الحخكيػة األساسػيةخبلؿ السخاجػع كالجراسػات الدػابقة كمتصمبػات األدا  

أف تتػػػفخ فػػى علىى   تكيدػػيا عمػػى الدػػادة الخبػػخا الباحػػث بعػػخض ىػػحه الرػػفات كاإلختبػػارات التػػى 
 الخبخا  شخط أك أكثخ مغ الذخكط األتيو :

 مغ العاممضغ فى مجاؿ الرع كالبكع كضعاؼ الدسع بجسيػرية مرخ العخبية. -
العمػػـػ  -شػػخؽ التػػجريذك مػػغ أعزػػا  ىضةػػو التػػجريذ بػػبعس األقدػػاـ العمسيػػو )السشػػاىج  -

 التسخيشات(. -التخبػية كالشفدية
 

فػى مجػاؿ  قاـ الباحث بعخض اإلختبارات التي تػصػل الضيػا عمػي عػجد مػغ الدػادة الخبػخا         
 (10كعػجدىع )التسخيشػات فػي السشػاىج كتػجريذ التخبيػة الخياضػية ك ك  الرع كالبكع كضػعاؼ الدػسع

 لفةػةالسياريػة لمسيػارات الحخكيػة األساسػية يػضح رأي الخبخا  فى اإلختبارات  (4)كالججكؿ  خبخا 
 الرع كالبكع.

 (4ججكؿ )
 الرع كالبكعلفةة السيارية السشاسبة لمسيارات الحخكية األساسية الخبخا  فى اإلختبارات الدادة رأي 

 (10)ف=

َ 

 

اٌّٙبهاد 

اٌؾوو١خ 

 االٍب١ٍخ

 اإلفزجبهاد اٌّٙبه٠خ
ٚؽلح 

 اٌم١بً

أهاء 

 اٌقجواء

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 %0 0 اٌضب١ٔخ َ.15اٌّشٝ  - اٌّشٝ 1

 %10 1 اٌضب١ٔخ َ.20اٌّشٝ  -

 %0 0 اٌضب١ٔخ َ.30اٌّشٝ  -

 %90 9 اٌضب١ٔخ َ.10اٌّشٝ ث١ٓ فط١ٓ اٌَّبفخ ث١ّٕٙب  -

 %80 8 اٌضب١ٔخ َ.10اٌعلٚ  - عوٜ)علٚ( 2

 %20 2 اٌضب١ٔخ َ.20اٌعلٚ  -

 %0 0 اٌضب١ٔخ َ ِٓ اٌجلء اٌطب٠و.30اٌعلٚ  -

 %0 0 اٌضب١ٔخ َ. 50اٌعلٚ  -
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 %0 0 اٌضب١ٔخ َ ثبٌزجبكي ِع اٌمل١ِٓ . 20اٌؾغً  - اٌؾغً 3

 %90 9 اٌضب١ٔخ َ ثبٌملَ ا١ٌّٕٝ.5اٌؾغً  -

 %10 1 اٌضب١ٔخ َ ثبٌملَ ا١ٌَوٜ.5اٌؾغً  -

 %0 0 اٌضب١ٔخ َ ثملَ اإلهرمبء.10اٌؾغً  -

 %0 0 إٌَز١ّزو اٌٛصت اٌعّٛكٜ. - اٌٛصت 4

 %100 10 إٌَز١ّزو اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد. -

ٚاٌٛصت عٍٝ للَ ٚاؽلح ٚاٌٙجٛط اٌغوٜ  -

 عٍٝ ٔفٌ اٌملَ.

 %0 0 إٌَز١ّزو

 %100 10 إٌَز١ّزو صٕٝ اٌغنع ٌألِبَ ِٓ اٌٛلٛف. - اٌضٕٝ 5

 %0 0 إٌَز١ّزو صٕٝ اٌغنع ٌألِبَ ِٓ اٌغًٍٛ اٌط٠ًٛ. -

 %0 0 إٌَز١ّزو صٕٝ اٌغنع فٍفبً ِٓ اٌٛلٛف. -

 %0 0 إٌَز١ّزو صٕٝ اٌغنع عبٔجبً ِٓ اٌٛلٛف. -

 %80 8 إٌَز١ّزو ِل اٌغنع ِٓ ٚقع اإلٔجطبػ. - اٌّل 6

 %0 0 إٌَز١ّزو ِل اٌغنع ِٓ اٌٛلٛف. -

 %0 0 إٌَز١ّزو ئفزجبه ٌٌّ اٌَّزط١الد األهثعخ. -

 %20 2 إٌَز١ّزو اٌٌٍّ اٌَفٍٝ ٚاٌغبٔجٝ. -

 (4ججكؿ )تابع 
 الرع كالبكعلفةة السيارية السشاسبة لمسيارات الحخكية األساسية الخبخا  فى اإلختبارات الدادة رأي 

 (10)ف=
َ 

 

اٌّٙبهاد 

اٌؾوو١خ 

 االٍب١ٍخ

 ٚؽلح اٌم١بً اإلفزجبهاد اٌّٙبه٠خ
أهاء 

 اٌقجواء

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

اٌٛلٛف عٍٝ عبهقخ رٛاىْ ثبٌملَ  - اٌزٛاىْ 7

 اٌّفضٍخ

 اٌضب١ٔخ
10 100% 

اٌٛلٛف عٍٝ عبهقخ رٛاىْ ثبٌملَ  -

 اٌّفضٍخ ٚاٌع١ٓ ِمفٍخ.

 %0 0 اٌضب١ٔخ

اٌٛلٛف عٍٝ عبهقخ رٛاىْ ثّشظ  -

 اٌملَ

 %0 0 اٌضب١ٔخ

اٌّشٝ عٍٝ فظ عٍٝ االها ٚا١ٌل فٝ  -

 اٌٍٛظ.

 %0 0 علك اٌقطٛاد

 %50 5 علك اٌّؾبٚالد اٌصؾ١ؾخ اٌٙجٛط االِبِٝ ِٓ اٌٛلٛف. - اٌٙجٛط 8

 %50 5 اٌصؾ١ؾخعلك اٌّؾبٚالد  اٌٙجٛط اٌغبٔجٝ ِٓ اٌٛلٛف. -

ٍوعخ ؽووخ اٌنهاع١ٓ ِع اإلرغبٖ  - اٌّوعؾخ 9

 األفمٝ.

 %30 3 س. 30علك اٌزىواهاد فٝ 

 %20 2 س. 90علك اٌزىواهاد فٝ  رجبكي ؽووخ اٌنهاع١ٓ ِع اٌوع١ٍٓ. -

 %50 5 س. 15علك اٌّواد فٝ  اٌٌٍّ اٌَفٍٝ ٚاٌغبٔجٝ. -

 %10 1 اٌضب١ٔخ اإلٔزمبي ثلٚهاْ ث١ٓ اٌّوثعبد. - اٌلٚهاْ 10

 %80 8 اٌضب١ٔخ اٌغوٜ ؽٛي كا وح. -

 %10 1 اٌضب١ٔخ ئفزجبه ٌٌّ اٌَّزط١الد األهثعخ. -

 %0 0 علك اٌّواد ئفزجبه ٌٌّ اٌَّزط١الد األهثعخ. - ٌف)ٌٜٛ( 11

 %0 0 علك اٌّواد ٌف اٌغنع عٍٝ اٌغبٔج١ٓ. -

 %0 0 علك اٌّواد اٌٌٍّ اٌَفٍٝ ٚاٌغبٔجٝ. -

 %20 2 علك اٌّواد اٌصؾ١ؾخ صغ١وح)ثب١ٌل٠ٓ(. َِه ووح - اٌَّه 12
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َِه ووح ِٓ كافً ٚفبهط ِوثع  -

 ثب١ٌل٠ٓ.

 %0 0 علك اٌّواد اٌصؾ١ؾخ

 %0 0 علك اٌّواد اٌصؾ١ؾخ ئ٠مبف ووح ِّوعؾخ)ث١ل ٚاؽلح(. -

 %80 8 علك اٌّواد اٌصؾ١ؾخ َِه ووح صغ١وح )ث١ل ٚاؽلح(. -

 %0 0 علك اٌّواد اٌصؾ١ؾخ اٌَّه ِٓ اٌؾووخ. -

تخاكحػت  السياريػة اإلختبػارات أف ندػبة السػافقػة عمػى (4زح مغ نتائج الجػجكؿ )يت
%( كقج أرتزى الباحػث باختيػار اإلختبػارات التػى حرػمت عمػى 100 -% 10مغ )
التاليػة  السيارية % فأكثخ مغ رأى الدادة الخبخا  كتػصل الباحث الي اإلختبارت70

 كىع بالتختضب:
 .ـ10بضشيع  السذى بضغ خصضغ السدافو -1
 .ـ10العجك   -2
 .ـ بالقجـ اليسشى 5الحجل  -3
 .الػثب العخيس مغ الثبات -4
 .ثشى الجحع لبلماـ مغ الػقػؼ -5
 .مج الجحع مغ كضع االنبصاح -6
 ة.الػقػؼ عمى عارضو تػازف عمى القجـ السفزم -7
 .الجخى حػؿ دائخة -8
 .مدظ كخة صغضخة )بضج كاحجة( -9

 جٌؽؽف١س(: )جدلمحؼٔس جٌطّح٠ؿ صعق -2
قضػج  السياريػة الباحث شخيقػة صػجؽ التسػايد لحدػاب صػجؽ اإلختبػاراتإستخجـ  

تضغ احػجاىسا مسضػدة )ممتدمػة البحث كذلظ مغ خبلؿ حداب الفخكؽ بػضغ مجسػػع
كتػػع حدػػاب  فػػى الحزػػػر( كاألخػػخى غضػػخ مسضػػدة )غضػػخ ممتدمػػة فػػى الحزػػػر(

 :(5مػضح بججكؿ ) ػالفخكؽ بضشيع كسا ى
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 (.ججكؿ )
 ػعتضغ السسضدة الغضخ السسضدة داللة الفخكؽ بضغ السجس

 (8)ف=لمعضشة قضج البحث إختبارات السيارات الحخكية األساسية  في

 .031=  .737قيسة ت عشج مدتػى 
( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصي .يتزح مغ نتائج ججكؿ )

إختبارات السيارات الحخكية األساسية  فيقياسات السجسػعتضغ السسضدة كغضخ السسضدة 
لرالح السجسػعة السسضدة حضث تخاكحت قيسة "ت" السحدػبة ما لمعضشة قضج البحث 

كىي أكبخ مغ قيستيا الججكلية، مسا يجؿ عمى صجؽ (، .0: 4350بضغ )
 .مغ أجميا تلسا كضع ةصالح ا، كأنياإلختبارات
 الثبات:

 (6ججكؿ )
  فيمعامل االرتباط بضغ التصبيقضغ األكؿ كالثاني 

 (8)ف=لمعضشة قضج البحث إختبارات السيارات الحخكية األساسية 

 اإلفزجبهاد  َ
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ  اٌوث١ع األكٔٝ اٌوث١ع األعٍٝ

"د" 

 اٌّؾَٛثخ

 اٌلالٌخ
 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

1 
فط١ٓ اٌَّبفٗ ث١ُٕٙ  اٌّشٝ ث١ٓ

10َ 

 س
 كاي 11.54 0.22 10.22 0.47 12.33

 كاي 18.46 0.28 4.27 0.05 6.10 س َ 10اٌعلٚ   2

 كاي 14.57 0.38 5.05 0.05 7.04 س َ ثبٌملَ ا١ٌّٕٝ  5اٌؾغً  3

 كاي 17.34 1.77 12.63 1.81 28.13 ٍُ اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد  4

 كاي 9.39 0.35 0.13 0.71 2.75 ٍُ صٕٝ اٌغنع ٌالِبَ ِٓ اٌٛلٛف 5

 كاي 14.35 0.52 4.38 0.12 7.11 ٍُ ِل اٌغنع ِٓ ٚقع االٔجطبػ 6

7 
اٌٛلٛف عٍٝ عبهقٗ رٛاىْ عٍٝ 

 اٌملَ اٌّفضٍٗ

 س
 كاي 25.00 0.35 2.88 0.21 6.32

 كاي 10.35 0.64 7.88 0.76 11.50 س اٌغوٜ ؽٛي كا وح 8

 كاي 4.92 0.71 0.75 0.35 2.13 علك َِه ووح صغ١وح )ث١ل ٚاؽلح( 9

 اإلفزجبهاد  َ
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ  ئعبكح اٌزطج١ك  اٌزطج١ك األٚي

"ه" 

 اٌّؾَٛثخ

 اٌلالٌخ
 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

1 
اٌّشٝ ث١ٓ فط١ٓ اٌَّبفٗ ث١ُٕٙ 

10 َ 

 س
 كاي 0.96 0.99 11.29 0.86 11.22

 كاي 0.87 0.78 5.32 0.79 5.32 س َ 10اٌعلٚ   2

 كاي 0.93 0.80 6.06 0.79 6.06 س َ ثبٌملَ ا١ٌّٕٝ  5اٌؾغً  3

 كاي 0.99 6.06 20.37 6.16 20.43 ٍُ اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد  4



- 259 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

 73.6=  .737ر عشج مدتػى  قيسة
األكؿ  التصبضقداؿ إحرائيا بضغ  ارتباطأف ىشاؾ معامل  (6ججكؿ )يتزح مغ 

لمعضشة قضج البحث مسا يجؿ إختبارات السيارات الحخكية األساسية  في كإعادة التصبضق
( كىػ 0.99:  0.87ما بضغ ) االرتباطحضث تخاكح معامل تمظ اإلختبارات،  عمى ثبات
 (.0.5سة "ر" الججكلية عشج مدتػى )أكبخ مغ قي

 لمبخنامج :  شػعيةالتسخيشات ال حػؿ مشاسبةاستسارة استصبلع رأى الدادة الخبخا   -
شبلع عمى السخاجع العمسية الستخررة كالجراسات في قاـ الباحث باإل      
السشاسبة التى قج  شػعيةلتحجيج التسخيشات ال السيارات الحخكية األساسيةمجاؿ 

قضج البحث ثع  لمسيارات الحخكية األساسيةتداىع فى تعميع كتحدضغ األدا  السيارى 
قاـ الباحث بترسيع استسارة استصبلع رأى الدادة الخبخا  الستخررضغ فى  

( خبخا  لسعخفة مجي 10كعجدىع ) مغ أعزا  ىضةة التجريذ السيارات قضج البحث
 لمسيارات الحخكية األساسية قضج البحث.السقتخحة شػعية مشاسبة التسخيشات ال

 سابعا : البخنامج التعميسى:
دراسة كبل  مغ مغ خبلؿ الخجػع إلى السخاجع العمسية كالجراسات الدابقة مثل        

ـ( 2005)" الحكيع عبج محسػد باسع( ، دراسة "31( )2012) "نخمضغ دمحم خالج"
" إيياب دمحم فاليع" دراسة( ، 4ـ( )2002) "أشخؼ مدعج الدباعي( ، دراسة "11)
أمل أحسج ( ، دراسة "6( )1996" ) أمل جسضل يػسفدراسة " ( ،10ـ( )2002)

 (،19ـ( )2002)عبجالحسضج  عبج الحسضج شخؼمخجع (، 5ـ( )1993)" مرصفى
تزح أف عسمية بشا  (، ي9ـ( )1990" )دمحم الحساحسى ،الخػلىأنػر أمضغ مخجع "

نطامية تتصمب خصة شاممة، كتتزسغ مجسػعة مغ اإلجخا ات البخنامج عسمية 
 العمسية الستدمدمة كتع البج  فى تشفضح مجسػعة مغ الخصػات التالية :

 التعميسي. فمدفة البخنامج -1

 كاي 0.98 1.13 1.40 1.10 1.37 ٍُ صٕٝ اٌغنع ٌالِبَ ِٓ اٌٛلٛف 5

 كاي 0.97 1.17 5.73 1.06 5.67 ٍُ ِل اٌغنع ِٓ ٚقع االٔجطبػ 6

7 
اٌٛلٛف عٍٝ عبهقٗ رٛاىْ 

 عٍٝ اٌملَ اٌّفضٍٗ

 س
 كاي 0.94 1.19 4.23 1.30 4.37

 كاي 0.97 1.71 9.80 1.49 9.67 س اٌغوٜ ؽٛي كا وح 8

 كاي 0.96 0.86 1.40 0.70 1.30 علك َِه ووح صغ١وح )ث١ل ٚاؽلح( 9



- 261 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

 ىجؼ البخنامج التعميسي. -2
 .التعميسي استخاتيجية البخنامج -3
 خصػات إعجاد البخنامج التعميسي. -4
 أسذ كضع البخنامج التعميسي. -5
 ى البخنامج التعميسي.محتػ  -6
 التػزيع الدمشى لمبخنامج التعميسى. -7
 أسالضب التجريذ السدتخجمة فى البخنامج التعميسي. -8
 أجدا  الجرس. -9

 أسالضب التقػيع. -10
 اليجؼ العاـ لبخنامج التسخيشات الشػعية: -أ

 تشسية السيارات الحخكية األساسية لمتبلمضح الرع كالبكع. 
 أىجاؼ بخنامج التسخيشات الشػعية قضج البحث:  -ب

 أىجاؼ معخفية. -1

 أىجاؼ نفذ حخكية أك ميارية. -0

 أىجاؼ كججانية. -.

 أسذ بشا  البخنامج: -ج

 مشاسبة بخنامج التسخيشات الشػعية السقجمة لمتبلمضح الرع كالبكع. -1
 تشػع األنذصة لمتبلمضح الرع كالبكع حدب شبيعة السخحمة الدشية. -0

 إليجابية لمتبلمضح الرع كالبكع خبلؿ بخنامج التسخيشات الشػعية.السذاركة ا -.

 أف يحقق البخنامج اليجؼ مشو كأف يتشاسب السحتػي مع ذلظ. -4

مخاعػػػاة أف تكػػػػف التسخيشػػػات الشػعيػػػة متجرجػػػة مػػػغ الدػػػيل إلػػػي الرػػػعب  -.
 بالشدبة لمتبلمضح الرع كالبكع 

 .الستاحةمخاعاة الفخكؽ الفخدية كتشاسب البخنامج مع اإلمكانيات  -6

 أف يخاعى البخنامج الفتخة الدمشية البلزمة لمتصبضق. -0
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أف يػػػػفخ محتػػػػي البخنػػػامج عػامػػػل األمػػػغ كالدػػػبلمة كيخاعضيػػػا فػػػي كػػػل  -8
 األنذصة.

 أف يكػف البخنامج شامل كمخف. -5

 * لحلظ راعى الباحث إعجاد بخنامج التسخيشات الشػعية عمى األسذ التالية:
( سشػات لمتبلمضح الرع كالبكع 14: 10) خرائز الشسػ لمسخحمة الدشية مغ -1

 .كالبرخية جدئيا  كإشباع مضػليع كمخاعات قجراتيع الحخكية كالدسعية كالمسدية
أف ييجؼ البخنامج إلى تعمع أدا  السيارات الحخكية األساسية لفةة الرع  -2

كالبكع بسخاحل التعميع األساسي ، كذلظ مغ خبلؿ تشسيو بعس القجرات السيارية مثل 
 -الخشاقة( أيزا تشسيو بعس اإلدراكات الحذ  -التػازف  -القجرة -)الدخعة 

إدراؾ  -إدراؾ اإلحداس بالسدافة  -حخكية مثل ) إدراؾ اإلحداس بالدمغ 
 إدراؾ اإلحداس بالفخاغ( . –تجاه اإلحداس باإل 

التجرج مغ الديل إلى الرعب كمخاعات الحسل كشجه متػسصة كمثاؿ عمى  -3
ماـ ػه عزبلت الخجمضغ يبجأ التسخيغ بالجخي فى السكاف ثع الجخى لؤلذلظ لتشسيو ق

 ثع الجخى لمخمف.
 اإلعتساد عمى حل السذكبلت باإلكتذاؼ. -4
 كضع جد  معخفي فى السقجمة لتعػيس الشقز فى خبخاتيع الدابقة. -5
 المسذ.البرخ ك اإلعتساد عمى الحػاس الستبكية كالدسع ك  -6
 لدبلمة لمتبلمضح الرع كالبكع جدئيا .تػفضخ عػامل األمغ كا -7
 محتػي البخنامج: -د

في ضػ  الخرائز السسضػدة لسجتسػع الجراسػة كنتيجػة لحرػخ أرا  العمسػا  
حػؿ أىػع التسخيشػات الشػعيػة لمسيػارات الحخكيػة األساسػية السشاسػبة ألىػجاؼ كعضشػة 

ة، كعخضػيا الجراسة كالتي تع حرخىا مغ خػبلؿ القػخا ات الشطخيػة كالجراسػات الدػابق
عمى الخبخا  لتحجيج مجي مشاسبتيا ألىجاؼ عضشػة الجراسػة، كشبقػا  لؤلسػذ التػي تػع 
ذكخىا لمبخنامج الحالي الخاص بالتبلمضح الرػع كالػبكع كاسػتشادا إلػى السخاجػع العمسيػة 
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كالجراسػػات الدػػابقة التػػى تشاكلػػت البػػخامج كاألنذػػصة كالسخاجػػع الخاصػػة بالتسخيشػػات 
 لخياضية.كاأللعاب كالبخامج ا

تػػػع إعػػػجاد محتػػػػي البخنػػػامج كيذػػػتسل عمػػػى مجسػعػػػة كبضػػػخة متشػعػػػة مػػػغ 
 التسخيشات الشػعية.

 الخصة الدمشية لمبخنامج:  -ق
اسػػتشادا إلػػى نتػػائج تحمضػػل الجراسػػات الدػػابقة كالسذػػابية لسػضػػػع الجراسػػة 
الحالي، كالخصة الدمشية السػضػعة لجركس التخبيػة الخياضػية لسػجارس الرػع كالػبكع 

سخحمػػة الدػػشية عضشػػة الجراسػػة الحاليػػة مػػغ قبػػل كزارة التخبيػػة كالتعمػػيع حػػجيثا  عػػاـ لم
ـ( تػػػع كضػػػع الخصػػػة الدمشيػػػة لمبخنػػػامج الحػػػالي كسػػػا ىػػػػ مػضػػػح 0715-0707)

 بالججاكؿ التالية: 
كقػػج حػػخص الباحػػث عمػػى مقابمػػة الدػػادة السحكسػػضغ أثشػػا  فحرػػيع لمبخنػػامج حتػػى 

( يػضػػػح التػزيػػػع 7) تفدػػػاراتيع كجػػػجكؿيػػػتسكغ مػػػغ مشاقذػػػتيع كاإلجابػػػة عمػػػى اس
 الدمشى لمبخنامج التعميسي:

 (7ججكؿ )
  التعميسىتػزيع البخنامج 

 المراحل التعلٌمٌة الفترة الزمنٌة رلم الدرس

 تعلٌم مهارات المشى والجرى م0715/  ./  .1إلى  ./  .من  4-.-1-0

 والوثبتعلٌم مهارات الحجل  م0715/  ./  08إلى  ./  .1من  0-8-.-6

 تعلٌم مهارات التوازن والثنى والمد م0715/  4/  17إلى  4/  1من  5-17-11-10

 تعلٌم مهارات الدوران واللف م0715/  4/  00إلى  4/  10من  16-.14-1-.1

 ( 8ججكؿ )
 الخصة الدمشية لمبخنامج 

مدة البرنام  
 بالشهر

عدد 
 االسابٌع

عدد الوحدات فى 
 االسبوع

عدد الوحدات 
 الشهرفى 

عدد الوحدات 
طوال مدة 
 تنفٌذ البرنام 

زمن الوحدة 
 )الدرس(

 ق.4   16 8 0 8 0
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كالججكؿ التالي يػضح مكػنات الػحجة التجريدية الضػمية كتػزيعيػا الدمشػي 
 كمحتػاىا: 

 ( 5ججكؿ )
 مكػنات الػحجة التجريدية الضػمية

 اٌّؾزٛٞ اٌيِٓ أعياء اٌلهً

 ٌٍعضالد ِٚفبصً اٌغَُاٌز١ٙئخ اٌعبِخ  ق7 اٌّملِخ

 أعلاك ثلٟٔ ٠ٚشزًّ عٍٝ اإلؽّبء ٚاٌزّو٠ٕبد اٌعبِخ ٚاٌقبصخ  ق10 اإلؽّبء

 ٠ٚشزًّ عٍٝ أٔشطخ اٌزّو٠ٕبد إٌٛع١خ ٌٍّٙبهاد اٌؾوو١خ األٍب١ٍخ  ق25 اٌغيء اٌو ١َٟ

 اٌزٙل خ ٚعٛكح اٌغَُ ٌؾبٌزٗ اٌطج١ع١خ ق3 اٌزٙل خ ٚاٌقزبَ

 األدكات السدتخجمة: -ك
بعس األدكات التى تداعجه فى التشفضح بسا يتشاسب  إستخجاـقاـ الباحث ب       

 مع التبلمضح الرع كالبكع كقج تسثمت األدكات فى األتى :
)حباؿ ، مقاعج سػيجية ، مخاتب اسفشجية ، أجخاس ، العػارض الخذبية ، أشػاؽ 

كصغضخ ،  ،كخات كبضخة ، صفارة ، اقسذو ذات ألػأف فاتحو ، شخيط قياس كبضخ
 مدصخ شػؿ متخ، كامضخا ترػيخ(.

مدتػى تحدضغ كقاـ الباحث بإقتخاح بخنامج بإستخجاـ التسخيشات الشػعية عمى  
 لفةة الرع كالبكع بسخاحل التعميع األساسي.  السيارات الحخكية األساسيةأدا  

أسابيع بػاقع  8( درس تعميسي يشفح عمى مجار 16)عمى كقج تزسغ البخنامج 
عمى أف يتع مغ خبلؿ الجرس تشسيو  ةدقيق 45ى األسبػع زمغ الجرس ف درسضغ

التػازف(  –الخشاقة  –التػافق  –الستغضخات السيارية األتيو )قػه عزبلت الخجمضغ 
اإلحداس  –اإلحداس بالدمغ  –تجاه )اإلحداس باإل  ةاألتي الستغضخات ةكأيزا تشسي
و مغ التسخيشات الشػعية اإلحداس بالفخاغ( كذلظ عغ شخيق مجسػع –بالسدافة 

 –السج  –الثشى  –الحجل  –الػثب  –الجخى  –تذتسل عمى تسخيشات فى ) السذى 
 ( كقج تع تقديع الجرس كفقا لؤلتي:المكف -الخمى  – الجكراف –المف 

 الجد  التسيضجى كيشقدع إلى : -أ
 ؽ . 7إحسا  كمجتو  -1
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 ؽ . 10عجاد البجنى اإل -2
عمى مجسػعو تسخيشات نػعية تع تقديسيا عمى مخاحل  كيذسل ىحا الجد         

كىى مثبل  )مجسػعو تسخيشات متجرجو فى األدا   تعمع السيارات الحخكية األساسية
كقج تداعج ىحة ، ( السيارات الحخكية األساسيةكالرعػبو قج ترل بيع إلى تعمع  

ى الجد  التسخيشات الباحث فى تعميع التبلمضح السيارات الحخكية األساسية ف
 ساسى. األ
 ؽ. 25ساسى : كمجتو الجد  األ -ب

يخرز ىحا الجد  مغ الجرس إلى تعمع السيارات الحخكية األساسية لمتبلمضح      
 الرع كالبكع  جدئيا  كذلظ عغ شخيق:

شخح السيارة كمخاحميا السختمفة بيجؼ خمق ترػر حخكى لجى التبلمضح )شخح  -
 درس(.الجد  الحى يتع تجريدو فى كل 

 .عمى الجد  الحى يتع تجريدو سخيشات نػعيةعسل ت -
لحلظ فقج قاـ الباحث بتختضب الجركس بحضث يبجأ الجرس الججيج دائسا  بأخخ ما  -

 تع تجريدو فى الجرس الدابق كىكحا.
 ؽ . 3الجد  الختامى : كمجتو  -ج
التى كاف كييجؼ إلى عػدة التبلمضح لمحالة الصبيعية كاليجك  كاإلستخخا       

 .عمضيا قبل الجرس
:ثحِٕ  ٍرسث:ٌ جألقحق١س طدؽذسجٌ ضٕف١ػ ئخؽجءجش حا
 : جٌمرٍٝ جٌم١حـ -1

 ةسػػتكساؿ كافػػإكاإلداريػػة ك  ةكالفشيػػ ةالذػػخكط العمسيػػ ةبعػػج التأكػػج مػػغ تػػػافخ كافػػ
اإلجخا ات لبج  تشفضح البحث قاـ الباحث بتصبضق الكياس القبمى لئلختبػارات السياريػة 

 ـ.1/3/2019ـ حتى 27/2/2019عمى عضشة البحث فى الفتخة مغ 
 تشفضح بخنامج التسخيشات الشػعية السقتخح : -2



- 265 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

تػػػػع تشفضػػػػح دركس البخنػػػػامج السقتػػػػخح عمػػػػى عضشػػػػة البحػػػػث فػػػػى الفتػػػػخة مػػػػغ  
كمخفػػػق  بسدػػػاعجة معمسػػػى اإلشػػػارة بالسجرسػػػة ـ22/4/2019ـ إلػػػى  3/3/2019
السقتػػػخح لػػػتعمع السيػػػارات الحخكيػػػة  ةشػعيػػػالتسخيشػػػات ال يػضػػػح بخنػػػامج (7، ) (6)

 األساسية.
 : جٌرععٜ جٌم١حـ

بخنػػػامج قػػاـ الباحػػػث بتصبضػػق الكيػػػاس اللتشفضػػح  ةبعػػج إنتيػػػا  الفتػػخة السخررػػػ
عمػػى عضشػػة قضػػج البحػػث لمسيػػارات الحخكيػػة األساسػػية البعػػجى لئلختبػػارات السياريػػة 

 ـ.25/4/2019 البحث فى يـػ
 جإلزصحت١س: جدلعحجلحش :حا ضحقع

 بعج اإلنتيا  مغ الكياس البعجى تع تجسيع الكياسات كججكلتيا ثع إيجاد :
 الستػسط الحدابى ) س (. -
 ع (. ±نحخاؼ السعيارى ) اإل  -
 ندبة التحدغ. -
 (.معامل اإلرتباط بخسػف ) ر  -
 اختبار كيمكػكدػف ) ذ (. -
 :ِٕٚحلشطٙح ٚضفكري٘ح جٌٕطحتح عؽض -

 سخيشػاتتحكيقا  ليجؼ البحػث ككصػػال  إلػى بشػا  بخنػامج تعميسػى باسػتخجاـ الت       
 السيػػػارات الحخكيػػػة األساسػػػية أدا عمػػػى مدػػػتػى  هثػػػخ أالتعميسيػػػة كقيػػػاس  لشػعيػػػةا
كفي إشار السػشيج السدػتخجـ، ، أسضػطبسحافطة  الرع كالبكع بسجرسة األملمتبلمضح ل

 تدػػاؤالت كفػػخكض كأدكات جسػػع البيانػػات السدػػتخجمة، قػػاـ الباحػػث باإلجابػػة عمػػى
 التالية: البحث
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  ِٕٚحلشطٗ: جألٚي جٌفؽض ٔطحتح ٔطحتح عؽض أٚالا:
تػجج فخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػضغ متػسػصات درجػات الكياسػات القبميػة  -

حخكيػػػة األساسػػػية لرػػػالح الكيػػػاس كالبعجيػػػة فػػػي مدػػػتػى أدا  السيػػػارات ال
 البعجى.

 (17ججكؿ )
 داللة الفخكؽ بضغ متػسصات درجات الكياسضغ القبمي كالبعجي

 (10)ف=إختبارات السيارات الحخكية األساسية في  قضج البحثلمعضشة 

 * داؿ           0375= .737قيسة "ت" الججكلية عشج مدتػى 
( كجػػػد فػػخكؽ دالػػة إحرػػائيا  بػػضغ متػسػػصي 17يتزػػح مػػغ نتػػائج جػػجكؿ )

القبمػػػػي كالبعػػػػجي فػػػػي اإلختبػػػػارات السياريػػػػة لمسيػػػػارات الحخكيػػػػة درجػػػػات الكياسػػػػضغ 
لرالح الكياس البعػجي حضػث تخاكحػت قيسػة "ت" السحدػػبة مػا  األساسية قضج البحث

 (.15388: .034بضغ )

 اإلختبار م
وحدة 
 المٌاس

فروق  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 المتوسطات

لٌمة ت 
 ع م ع م المحسوبة

1 
المشى بٌن خطٌن 

 م 17المسافه بٌنهم 
 ث

11301 7384 63.4 7356 4360 1.3.8* 

 *53.0 1360 .730 307. 7300 3.0. ث م 17العدو   0

. 
م بالمدم  .الحجل 

 الٌمنى 
 ث

.381 738. .378 7300 030. 10366* 

4 
الوثب العرٌض من 

 الثبات 
 سم

073.7 .354 47377 43.0 -15307 15388* 

. 
ثنى الجذع لامام من 

 الولوف
 سم

1307 7307 435. 1377 -.30. 1.347* 

6 
مد الجذع من وضع 

 االنبطاح
 سم

.357 7351 5377 13.8 -.317 5344* 

0 
الولوف على عارضه 
توازن على المدم 

 المفضله

 ث
43.7 1317 83.7 1355 -4377 8374* 

 *8364 347. 7386 63.7 .130 5307 ث الجرى حول دائرة 8

5 
مسن كرة صغٌرة )بٌد 

 واحدة(
 عدد

13.. 73.5 0307 7340 -13.. 034.* 

 *.1130 ..43 13.0 0307 13.0 .1130 ث خطوة( 07الخطوة ) 17
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حضػػث أضيػػخت الشتػػائج حرػػػؿ إختبػػار )الػثػػب العػػخيس مػػغ الثبػػات( عمػػى 
كاحػػجة( عمػػى أقػػل ( كإختبػػار )مدػػظ كػػخة صػػغضخة بضػػج 19.88أعمػػى نتيجػػة بشدػػبة )

ـ( 2012) "نػخمضغ دمحم خالػج" ( كىػحا يتفػق مػع دراسػة كػبل  مػغ7.43نتيجة بشدبة )
فاعميػػػة البخنػػػامج التخكيحػػػى الخياضػػػى سػػػاىع عمػػػى تعمػػػع بعػػػس أشػػػارت إلػػػى  (31)

السيػػارات األساسػػية أللعػػاب القػػػى كسػػا أدي الػػى تحدػػضغ الحالػػة الشفدػػية كالسعشػيػػة 
"صػفػت عبػج الحمػيع ، كدراسػة ابقات ألعػاب القػػى فى تعمػع السيػارات األساسػية لسدػ

( أشػػارت إلػػى فاعميػػة إسػػتخاتيجية األلعػػاب التعميسيػػة سػػاىست 17ـ( )2012أحسػػج" )
، فى تحدغ مدتػى التعمع لمتبلمضح بصضةى التعمع مغ خبلؿ ميارات التػاصػل الذػفػى 

 ،(33( )2010دراسػػة كػػبل  مػػغ "كحضػػج الػػجيغ الدػػضج عسػػخ" )كيتفػػق ذلػػظ أيزػػا  مػػع 
 جضيػػاف عبػػػج الفتػػػاح" دراسػػػة ،(32( )2010كدراسػػة "لبػػػة عبػػػج العطػػيع أمبػػػابي" )

" دمحم نذػػػػأت(، دراسػػػػة "14)ـ ( 2001)  شػػػػفضق" حضػػػػث  (27) ـ(1997) شسػػػػـػ
استخجاـ اسمػب االلعاب الرغضخة كانذصة التخبية الحخكية بػجرس شارت الشتائج إلى أ

االلعػػاب الرػػغضخة كانذػػصة التخبيػػة الخياضػػية كسػػا أكصػػت الجراسػػة بتصبضػػق بخنػػامج 
 كىحا يتفق مع نتائج البحث. التخبية الحخكية لتبلمضج الرف الثالث االبتجائي

حضث  أف السيارات الحخكية األساسية تبشى الجدع كتداعج الصفل عمػى فيػع 
قجراتػػو كمعخفػػة بضةتػػو السحيصػػة بػػو، كثقافػػة مجتسعػػو كىػػى السحػػخؾ لمحيػػاة الشذػػيصة، 

األساسػػية متصمبػػا  قبميػػا  كرئيدػػيا  كتسيضػػجيا  ألغمػػب السيػػارات كتعػػج السيػػارات الحخكيػػة 
الحخكيػػػة بأنػاعيػػػا كإتقانيػػػا يػػػؤدى إلػػػى أف يرػػػبح الصفػػػل قػػػادرا  عمػػػى أدا  السيػػػارة 

 (1.: 0الخياضية األكثخ تعقضجا  كالسختبصة باألنذصة التخررية.)
ة كفى ىحا الرجد يذػضخ "مفتػى إبػخاليع" إلػى أف السيػارات الحخكيػة األساسػي

السختارة كالخياضية يسكػغ تصػيخىػا فػى تمػظ السخحمػة كالػصػػؿ بسدػتػاىا إلػى اآلليػة 
كذلػظ فػى نيايػػة السخحمػة كيعتسػج ذلػػظ عمػى إمكانيػة كضػػع كتشفضػح البػخامج الخياضػػية 

 (1.0: 05السجرسية.)
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عمػػى أف ىػػحه (1998) أمػػضغ أنػػػر الخػػػلى، أسػػامة كامػػل راتػػبكسػػا يؤكػػج 
ديج مغ تشطيع خبخات األشفاؿ الحخكية مغ خػبلؿ تشسيػة السخحمة تتصمب أف نعتشى بالس

 (110: 0) الحخكات األساسية.
:ثح١ٔ   ِٕٚحلشطٗ: ثحٔٝجٌ جٌفؽض ٔطحتح ٔطحتح عؽض حا
تػجج ندب تحدػغ بػضغ متػسػصات درجػات الكياسػات القبميػة كالبعجيػة عشػج  -

استخجاـ التسخيشات الشػعية عمػى تعمػع السيػارات الحخكيػة األساسػية لرػالح 
 الكياس البعجى.

 (11ججكؿ )
 داللة الفخكؽ بضغ متػسصات درجات الكياسضغ القبمي كالبعجي

 (10)ف=إختبارات السيارات الحخكية األساسية في  قضج البحثلمعضشة 

 * داؿ  0375= .737قيسة "ت" الججكلية عشج مدتػى 
ندػػب تحدػػغ بػػضغ متػسػػصات درجػػات الكياسػػات ( كجػػػد 11يتزػػح مػػغ نتػػائج جػػجكؿ )

القبميػة كالبعجيػة عشػػج اسػتخجاـ التسخيشػات الشػعيػػة عمػى تعمػع السيػػارات الحخكيػة األساسػية لرػػالح 
 %(.103.7.%: 44371كالتى تخاكحت ما بضغ ) الكياس البعجى

بسثابة السجخل الصبيعي  التعميسىبخنامج ( عمى أف ال2008) دمحمعفاؼ عثساف حضث تخى        
لمسسارسة الفعمية لؤلنذصة الخياضية الستعجدة عغ شخيق استخجاـ الصفل لمحخكات الستعجدة بيجؼ 

 اإلختبار م
وحدة 
 المٌاس

نسبة  المٌاس البعدي المٌاس المبلً
 ع م ع م التحسن

1 
المشى بٌن خطٌن المسافه 

 م 17بٌنهم 
 ث

11301 7384 63.4 7356 013.1 

 44371 .730 307. 7300 3.0. ث م 17العدو   0

 883.0 7300 378. .738 381. ث م بالمدم الٌمنى  .الحجل  .

 50374 43.0 47377 354. 073.7 سم الوثب العرٌض من الثبات  4

 103.7. 1377 .435 7307 1307 سم ثنى الجذع لامام من الولوف .

 03.4. 13.8 5377 7351 357. سم من وضع االنبطاح مد الجذع 6

0 
الولوف على عارضه توازن 

 على المدم المفضله
 ث

43.7 1317 83.7 1355 88385 

 350.. 7386 63.7 .130 5307 ث الجرى حول دائرة 8

5 
مسن كرة صغٌرة )بٌد 

 واحدة(
 عدد

13.. 73.5 0307 7340 177377 

 6.315 13.0 0307 13.0 .1130 ث خطوة( 07الخطوة ) 17
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اإليجابية حضث تعصي الفخصة لؤلشفاؿ كي يتحخكػا حل السذكبلت الحخكية كالتي تتصمب السذاركة 
في السداحات الستاحة كيتعمسػا الحخكات في الفخاغ )العاـ كالذخري( بأسمػب يترف بالستعة 

 (57: 22بتكار.)كاإل
أف البخنامج التعميسى الشاجح يكػف مػجيا  نحػ عمى ( 2000دمحم الدضج عمى )كيؤكج        

تخجع إلى أىجاؼ سمػكية ترف أدا  الستعمع كتكػف قابمة لمسبلحطة تحقضق أىجاؼ محجدة مقبػلة ت
يتع تحجيج السحتػى الحى يحقق األىجاؼ كاالستعانة بآرا  الخبخا  كالكياس حضث 

 (153: 25كالتخررضغ لمسادة العمسية لئلضافة كالتصػيخ لمبخنامج.)
أف  عمىـ( 2005"أمضغ أنػر الخػلي، جساؿ الجيغ الذافعي" ) كيتفق      

البخنامج الشاجح لمتخبية الخياضية ىػ الحي يعتسج عمى التفاعل الحخكي الشذط 
 (29: 8لمتبلمضح مغ خبلؿ مشاسبة األنذصة ليع. )

كيفدخ الباحث كجػد فػخكؽ فػى مدػتػى تعمػع السيػارات الحخكيػة األساسػية 
ع بدبب محتػي بخنامج التسخيشػات الشػعيػة السقتػخح الػحي يشسػي قػجرات التبلمضػح الرػ

كالػػبكع مباشػػخة باإلضػػافة الػػي تعػػخفيع عمػػي ىػػحه السعمػمػػات مػػغ خػػبلؿ الحرػػز 
التعميسيػػة ضػػسغ السػػػشيج السقػػخر كأنيػػػع فػػي عسػػخ عقمػػػي مشاسػػب ألدا  التسخيشػػػات 
الشػعيػػة، كىػػحا يؤكػػج عمػػي أف التبلمضػػح الرػػع كالػػبكع إذا مػػا تمقػػػا تسخيشػػات مشاسػػبة 

 ياتيع بذكل ايجابي.تديل عسمية تعمع السيارات كتعسل عمى تعجيل سمػك
كيػػخى الباحػػث اف بخنػػامج التسخيشػػات الشػعيػػة السقتػػخح قػػج أدى اىجافػػو مػػغ       

خبلؿ تحدضغ مدتػى تعمع السيارات الحخكية األساسػية لمتبلمضػح الرػع كالػبكع، كىػحا 
( مػػغ أف البخنػػامج الشػػاجح تتػػخجع 00ـ( )0778مػػا أشػػارت إليػػو عفػػاؼ عثسػػاف دمحم )

مبلحطتػو عمػى التبلمضػح مػغ خػبلؿ تصبضػق بػخامج التسخيشػات أىجافو إلى سمػؾ يسكػغ 
 الستشػعة. 
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 ٚجٌطٛص١حش: جإلقطٕطحخحش
 جإلقطٕطحخحش: أٚالا:
لمسيػارات الحخكيػة السقتػخح تؤدى مسارسػة الرػع كالػبكع لبخنػامج التسخيشػات الشػعيػة  -1

كالػتحكع الدػيصخة  –اإلتػداف  –ة األساسية إلى تصػيخ الحخكػات األساسػية ) االنتقاليػ
). 

أدى إلػى تشسيػة التػافػق العزػمي العرػبي السقتػخح قػج إف بخنامج التسخيشات الشػعية  -2
 تداف الحخكي.كاإل ، نتقاؿ كحخكات الديصخة كالتحكع اكتداب حخكات اإل ك كالتػازف  

 البعػجىلرػالح الكيػاس  كالبعػجى القبميكجػد فخكؽ ذات داللة معشػية بضغ الكياس  -3
 قضج البحث. )السيارية( اختبارات األدا  الحخكي قياسات فى متػسصات

 أدا   السيارات الحخكية األساسية لفةة الرع كالبكع.مدتػى تحدغ  -4
 البعػجىلرػالح الكيػاس  كالبعػجى القبميكجػد فخكؽ ذات داللة معشػية بضغ الكياس  -5

 السيارات الحخكية األساسية قضج البحث.  قياسات مدتػى أدا  فى متػسصات 
 : جٌطٛص١حش : ثح١ٔح
إليػو نتػائج السعاالجػات اإلحرػائية كمػا تػع التػصػل إليػو مػغ  تشبقا  لسا أشػار       

 استشتاجات أمكغ تقجيع التػصيات األتية: 
 تعجيل مشياج التخبية الخياضية لحكى االحتياجات الخاصة )الرع كالبكع(. -1
بتبلمضػػح اسػػتخجاـ التسخيشػػات الشػعيػػة لسػػا ليػػا مػػغ تػػاثضخ فعػػاؿ فػػي االرتقػػا   -2

 التعميع األساسى.
تعسػػػيع نتػػػائج ىػػػحه الجراسػػػة عمػػػى مدػػػتػى مػػػجارس الرػػػع كالػػػبكع بجسيػػػع  -3

 محافطات الجسيػرية.
تأىضػػػل الخػػػخجضغ بسثػػػل ىػػػحه البػػػخامج حتػػػى يتسكشػػػػا مػػػغ التعامػػػل مػػػع ىػػػحه  -4

 الفةات.
لسػا ليػا مػغ تػأثضخ ايجػابي السقتخحة قضج البحث إستخجاـ التسخيشات الشػعية  -5

 يارات الحخكية األساسية.فى سخعة تعمع الس
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   فةات اخخى مغ ذكى االحتياجات الخاصة.إجخا  دراسات مساثمو عمى  -6
 جدلؽجخع

 جٌعؽذ١س: جدلؽجخع أٚالا:
 حتياجات الخاصة، مكتبة اإليساف،بػ الشجا أحسج عد الجيغ، كعسخك حدغ بجراف:  ذك اإلأ -1

 ـ.2003السشرػرة، 
التخبػية لحكى االحتياجات الخاصة ، دار الفجخ ، القاىخة ، أحبلـ رجب عبجالغفار: الخعاية  -2

 ـ . 2003
( سشة، رسالة ماجدتضخ، 10-5أحسج دمحم آدـ: كضع مشياج لمتخبية الخياضية لمسكفػفضغ مغ ) -3

 ـ.0771كمية التخبية الخياضية لمبشضغ، جامعة حمػاف، 
عمى تعمع بعس ميارات الجسباز الدباعي: تأثضخ التسخيشات الشػعية عبجالحسضج أشخؼ مدعج  -4

األساسية لمتبلمضح الرع كضعاؼ الدسع بالسخحمة اإلبتجائية، رسالة 
 ـ.0770ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية لمبشضغ ، جامعة بالدقازيق ، 

: تأثضخ بخنامج مقتخح لتشسية التػازف عمى أدا  السيارات األساسية عمى أمل أحسج مرصفى -5
لة ماجدتضخ ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة لمرع كالبكع ، رسا

 ـ..155الدقازيق، 
أمل جسضل يػسف: بخنامج حخكي لتصػيخ الكفا ة البجنية لمعامبلت الكفيفات كتأثضخه عمي معجؿ  -6

 ـ.1556حمػاف جامعة كمية التخبية الخياضية لمبشات، ،ةرسالة دكتػرا اإلنتاج،
، دار الفكخ العخبي، 5كامل راتب: التخبية الحخكية لؤلشفاؿ، طأمضغ أنػر الخػلى، أسامة  -7

 ـ.1998القاىخة، 
، 2أمضغ أنػر الخػلي، جساؿ الذافعي: "مشاىج التخبية البجنية السعاصخة " دار الفكخ العخبي،  ط -8

 ـ.2005القاىخة، 
الفكخ العخبي، أسذ بشا  بخنامج التخبية الخياضية، دار  أمضغ أنػر الخػلى، دمحم الحساحسى: -9

 ـ.1990القاىخة، 
إيياب دمحم فاليع: تأثضخ بخنامج تعميسي باستخجاـ الفضجيػ كأثخه عمى تعمع السيارات الحخكية  -10

 ـ.0770األساسية، رسالة ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية، جامعة ششصا، 
 عمى كالخصي التفاعمي الفضجيػ باستخجاـ مقتخح بخنامج فعالية: " الحكيع عبج محسػد باسع -11

 مغ الثانية الحمقة لتبلمضح الخياضية التخبية بجرس السيارات بعس تعمع
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، السشيا جامعة الخياضية، التخبية كمية دكتػراه، رسالة ،"األساسي التعميع
 ـ..077

بجر الجيغ كساؿ ، دمحم الدضج حبلكة : رعاية السعاقضغ سسعيا كحخكيا ، السكتب الجامعي  -12
 ـ. 2001اإلسكشجرية ، الحجيث، 

، دار  2تيدضخ مفمح الكػافحة ، عسخ فػاز عبجالعديد : مقجمة في التخبية الخاصة ، ط -13
 ـ . 2005السدضخة لمشذخ كالتػزيع ، عساف ، األردف ، 

جضياف عبج الفتاح شفضق: تأثضخ بخنامج حخكى مقتخح عمى تصػيخ الدمػؾ التكيفى كالشسػ  -14
سشػات، رسالة ماجدتضخ، كمية التخبية  5-6الكفيفات مغ الحخكى لؤلشفاؿ 

 ـ.0771الخياضية لمبشات بالقاىخة، جامعة حمػاف، 

حاـز حدغ محسػد: أثخ استخجاـ أسمػب التسخيشات السذابية لتحدضغ بعس ميارات القػة  -.1
كالثبات لؤللعاب الجسباز، رسالة الساجدتضخ، كمية التخبية الخياضية لمبشضغ 

 ـ.1556جرية، جامعة األسكشجرية، باإلسكش
،  1سعضج حدشى العدة : السجخل إلى التخبية الخاصة لؤلشفاؿ ذكى االحتياجات الخاصة ، ط -16

 ـ. 2002دار الثقافة لمشذخ ، عساف ، 
صفػت عبج الحميع أحسج: فاعمية إستخاتيجية األلعاب التعميسية في تشسية ميارات التػاصل  -17

ةي التعمع في السخحمة االبتجائية، رسالة ماجدتضخ، كمية الذفػي لمتبلمضح بصض
 ـ.2012التخبية، جامعة القاىخة، 

 ، الخاصة االحتياجات لحكى  كالخياضية السيارية التخبية:  أبػالمضل أحسج ، عمى سعج شو -18
 .ـ .077 ، الكػيت ، كالتػزيع لمشذخ الفبلح مكتبة ، 1ط

البخامج فى التخبية الخياضية بضغ الشطخية كالتصبضق لؤلسػيا  : عبجالحسضجعبج الحسضج شخؼ  -15
 ـ.0770ف 0كالسعاقضغف مخكد الكتاب لمشذخف ط

-عبج الدتار جبار الرسج: تأثضخ بخنامج حذ حخكي فى تشسية بعس القجرات اإلدراكية -07
الحخكية كالكتابة لمستخمفضغ عقميا  القابمضغ لمتعمع، رسالة ماجدتضخ غضخ 

 ـ.2008مية التخبية الخياضية، جامعة الداكية، لضبيا ، مشذػرة، ك
عبج هللا عبج المصيف دمحم عبج هللا: تأثضخ بخنامج مقتخح بإستخجاـ القرة الحخكية كالتسخيات  -21

التسثضمية لتشسية المياقة الحخكية كبعس السيارات الحخكية لتبلمضح الرفػؼ 
 ـ.2010الثبلثة األكلى لمسخحمة اإلبتجائية، 

: االتجاىات الحجيثة في التخبية الحخكية، دار الػفا، اإلسكشجرية، دمحمعفاؼ عثساف  -22
 ـ.2008
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فادى فتػح عبجه: بعشػاف تأثضخ بخنامج تعميسى باستخجاـ األلعاب التسيضجية عمى مدتػى  -23
آدا  بعس السيارات األساسية كالقجرات الحخكية كعبلقاتيا بالتػافق الشفدي 

ى بخاعع كخة القجـ، رسالة ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية، كاالجتساعى لج
 ـ.2011جامعة السشرػرة،

أثخ بخنامج تسخيشات خاص لتصػيخ بعس الحخكات األساسية لمسكفػفضغ،  :فايج عمى فايج -04
رسالة ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية لمبشضغ باألسكشجرية، جامعة 

  .ـ1550األسكشجرية، 

 ، دار السعارؼ،0عمى: مرصمحات فى السشاىج كشخؽ التجريذ، ط جدمحم الدض -.0
 .ـ0777اإلسكشجرية،

 عبج الفتاح مغازي: أثخ تشسية بعس القجرات البجنية الخاصة عمى أدا  بعس السيارات دمحم -06
( سشة، رسالة دكتػراه غضخ 12-8الحخكية األساسية لمسعاقضغ ذىشيا  مغ )

 ـ.2012بشضغ، جامعة اإلسكشجرية،  مشذػرة، كمية التخبية الخياضية
تشسية خاصضتي تحجيج االتجاه كالسدافة كتأثضخىسا عمى أىع مطاىخ : دمحم نذأت شسـػ -00

 سشػات، رسالة 17:  6الدمػؾ الحخكى لجى التبلمضح الرع كالبكع مغ  
دكتػراه، كمية التخبية الخياضية لمبشضغ باألسكشجرية، جامعة األسكشجرية، 

 .ـ1550

ميارات  –محسػد عبج الحميع عبج الكخيع: مشطػمة الخياضة السجرسية )التعمع الجضج  -28
السعمع كمعايضخ الكفا ة(، الصبعة األكلى، دار الفكخ العخبي،  -التجريذ
 .ـ2015

مفتى إبخاليع حساد: شخؽ تجريذ ألعاب الكخات كتصبيقاتيا بالسخحمتضغ اإلبتجائية كاإلعجادية،  -29
 ـ.2000ي، القاىخة، دار الفكخ العخب

حخكى" لتحدضغ األدا  -تأثضخ التجريبات الشػعية لئلدراؾ "الحذ:  مياب عبج الخازؽ دسػقي -7.
الفشي لمجكرة األمامية الستكػرة عمى عارضة التػازف، رسالة دكتػراه، كمية 

 ـ.0770التخبية الخياضية لمبشضغ، جامعة األسكشجرية، 

نامج تخكيحى رياضى عمى تعمع بعس السيارات األساسية فاعمية بخ "نخمضغ دمحم خالج:  -31
، رسالة "سشة 12-9أللعاب القػى كالحالة الشفدية لمسخحمة الدشية مغ

 ـ.2012ماجدتضخ، كمية التخبية الخياضية، جامعة الدقازيق،
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لبة عبجالعطيع امبابي: تأثضخ بخنامج تعميسي باستخجاـ أاللعاب التسيضجية عمى ادا  بعس  -32
ات مدابقات السضجاف كالسزسار لتبلمضح السخحمة االعجادية، رسالة ميار 

 ـ.2010ماجدتضخف كمية التخبية الخياضية، جامعة االسكشجرية، 

كحضج الجيغ الدضج عسخ: تأثضخ بخنامج تعميسي باستخجاـ األلعاب الرغضخة كأنذصة التخبية  -33
البجنية كالحخكية الحخكية بجرس التخبية الخياضية عمى تشسية بعس القجرات 

لتبلمضح الحمقة األكلى مغ التعميع األساسي،السجمة العمسية لمتخبية الخياضية 
  ـ.2010كالبجنية، جامعة اإلسكشجرية، 

 التخبية كفرػؿ لسجارس التشطيسية البلئحة شأف في 0. كزاري  قخار:  كالتعميع التخبية كزارة -34
 .ـ 0775 – 0778 ، القاىخة ، كالتعميع التخبية كزارة مصبعة ، الخاصة

: جألخٕر١س: ذحٌٍغس جدلؽجخع ثح١ٔحا  
35- Bressun ,-E-S;  Rossouw ,-C-C   : Identify sources of enjoyment 

in competitive sports that have been tried by 
individuals with visual impairments,Me graw hill,2002 



- 275 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

جٌعؽذ١س ذحٌٍغس جٌرسث ِكططٍص  
عشػاف البحث : " تأثضخ إستخجاـ التسخيشات الشػعية عمى تعمع السيارات الحخكية 

 .األساسية لفةة الرع كالبكع بسخاحل التعميع األساسى"

ستخجاـ إب التعميسي بخنامجالاليجؼ : ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى مجى تأثضخ 
الرع كالبكع ةة أدا  السيارات الحخكية األساسية لف عمى تعمع التسخيشات الشػعية

 بسخاحل التعميع األساسى.
 السشيج : استخجـ الباحث السشيج التجخيبي بصخيقة السجسػعة التجخيبية الػاحجة .

مػػغ  عذػػخ تمسضػػح ) بشػػضغ (اثشػػى  ةساسػػيبمػػغ عػػجد التبلمضػػح افػػخاد العضشػػو األ العضشػػو :
سحافطػة ب بسجرسة األمػل لمرػع كالػبكع كضػعاؼ الدػسعالرع كالبكع كضعاؼ الدسع 

سػػشو مػػع مخاعػػاة أال تػجػػج لجيػػو أي  14:  10كتخاكحػػت أعسػػارىع مػػا بػػضغ  أسػػضػط
 إعاقات أخخى كقج تع تصبضق البخنامج السقتخح عمضيع.

 أىع الشتائج : 
لمسيػػػارات  السقتػػػخح الشػعيػػػة التسخيشػػػات لبخنػػػامج الرػػػع كالػػػبكع مسارسػػػة تػػػؤدى -1

 .األساسية الحخكات تصػيخ إلى الحخكية األساسية

 الكيػػاس لرػػالح كالبعػػجى القبمػػي الكيػػاس بػػضغ معشػيػػة داللػػة ذات فػػخكؽ  كجػػػد  -2
السيػارات  أدا  كمدػتػى  ( السياريػة)  اتاإلختبػار  قياسات متػسصات فى البعجى

 .البحث قضج الحخكية األساسية

 لفةة الرع كالبكع أدا   السيارات الحخكية األساسيةمدتػى تحدغ   -3
 
 

ر
ر
ر
ر
ر
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 ذحقططعجَ جٌؽِٚح١ٔس جدلصحؼعس يف جدلٙحؼجش ٌرعط جٌفٕٟ جألظجء ضم١١ُ "
 جٌى١فٟ" جٌطس١ًٍ

 جٌعؿ٠ؿ عرع وّحي أمحع أ.َ.ظ/
 جألشؽَ زلّع قحؼز أ.َ.ظ/                                                                    

 : جٌرسث ِٚشىٍس ِمعِس
ألف  يعتسج تجريب السرارعضغ عمى تعميع كثقل كتثبضت السيارات الفشية

تصبيقيا في السباراة برػرة فعالة يعتبخ العامل األساسي الحي تخجمو بكية العػامل 
األخخى ذات العبلقة بقجرات السرارع كيترف السدتػى الفشي العالي بالشػعية 

 (.151:1الجضجة لتأدية السيارات  الفشية في ضخكؼ السباراة الرعبة )
 

في رياضة السرارعة  ـ( أف التقػيع2003كيخى مدعج عمي محسػد ) 
يتزسغ تقجيخ مدتػى أدا  السرارعضغ ثع إصجار  األحكاـ عمى ىحا األدا  في 
ضػ  االعتبارات السحجدة لسػاصفات األدا  كتقػيع مقجار الحرضمة التى تعبخ عغ 
التغضخات التي تع الػصػؿ إلضيا مغ خبلؿ التجريب كالسسارسة كسا يتزسغ إصجار 

كالػسائل كاالمكانات ، كمسا الشظ فيو أف التقػيع ىػ  أحكاـ عمى بخامج التجريب
السجخل اإلحرائي الحي يػضح ما أنجده السرارع كما لع يشجده كلحلظ يجب كضع 
أداه لتقضيع السرارع في الشػاحي السيارية لمػقػؼ عمى نقاط الزعف كالكذف عغ 

ي يدتخجميا السػىػبضغ الججد . كلمتعخؼ عمى فعالية ككفا ة السيارات الفشية الت
السرارع أثشا  السشافدات كالتحمضل الحخكي ك األدا  السيارى أىع الدبل لتقضيع 

 (.338 -337: 10مدتػى األدا  )
 
 

 ق٠ٛف ذٕٟ خحِعس– جٌؽ٠حظ١س جحلؽوس ٚعٍَٛ جٌطعؼ٠د ذمكُ ِكحعع جقطحغ
 جٌكحظجش خحِعس-جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س و١ٍس– جدلٕحؾالش ضعؼ٠د ذمكُ ِكحعع أقطحغ
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ـ( أف التحمضل الحخكي يعتبخ مغ أىع 2006بجكي عبج العاؿ ) كيحكخ
الػسائل السعضشة لمسعمع كالسجرب كالتي يسكغ مغ خبلليا اكتذاؼ شخيقة األدا  
الفشي الدميع كسا يدتصيع السعمع أك السجرب عغ شخيق التحمضل الحخكي ألدا  

لحخكي يعتبخ البلعبضغ اكتذاؼ االخصا  كالعسل عمى ترحيحيا كلحلظ فالتحمضل ا
 (.171:4أىع االركاف التي يعتسج عمضيا السجرب كالسعمع كالبلعب )

 

ـ( الى أف التحمضل الحخكي يعبخ 2010كيذضخ دمحم جابخ بخيقع كخضخية الدكخى )
عشو بأسمػبضغ التحمضل الكسي كالتحمضل الكيفي كيعتبخ التحمضل الكيفي بصبيعتو حكع 

مس غضخ كاضح أك ذات شابع استبجادي ذاتي كىحا ال يعشى أنو غضخ مشطع ،غا
تحكسي كفي الحكيقة التحمضل الكيفي يتصمب معمػمات كثضخة شاممة في تخررات 

 .(20-19:9)متعجدة كتخصيط كخصػات مشطسة ليكػف اكثخ فاعمية
ـ( أف تصػر التحمضل الكيفي كسجاؿ 2004كيػضح عادؿ عبج البرضخ )

فخكع السعخفة لعمع الحخكة كذلظ كميارة حخفية عغ شخيق مداىسة الكثضخ مغ 
لمػصػؿ بالحخكة بالحج االقرى لجسيع الخياضضضغ في مختمف االعسار الخياضية 

(1:6.) 
ـ( الى اف التحمضل الكيفي 2005كسا يزيف شارؽ فاركؽ عبج الرسج )

بسثابة ميارة اساسية في تجريذ التخبية الخياضية كتتسثل في قجرتو عمى التػصل 
خكية كجعميا نقصة انصبلؽ لحل الكثضخ مشيا كىشاؾ عجد مغ الى السذكبلت الح

السجاخل أك الشساذج الخاصة بالتحمضل الكيفي لمسيارات كىحا التشػع يشبثق عغ 
العجيج مغ الشطخيات كالعمـػ السختبصة بعمع الحخكة كالتي تديع في التحمضل الكيفي 

في ايجاد نساذج  كقج اىتع الجارسػف في تعميع الخياضة كالتعمع الحخكي ايزا
 (.45:5لمتحمضل الكيفي لمحخكة االندانية)

ـ( يػجج عجيج مغ  2011كيحكخ كبل مغ دمحم جابخ بخيقع كخضخية الدكخى )
الصخؽ أك الشساذج لمتحمضل الكيفي لمحخكة االندانية فيعمع الحخكة كيشبع ىحا التشػع 

مضل الكيفي كقج ساىع مغ العمػـ الفخعية الكثضخة لعمع الحخكة كالتي تداىع في التح
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أيزا  عمسا  اصػؿ التخبية كشخؽ التجريذ كالتعمع الحخكي بشساذج لمتحمضل الكيفي 
 (.18:8لمحخكة االندانية)

كلزساف تحقضق السشطػمة الحخكية لسيارات السرارعة حضث تشسية مدتػى 
و االدا  السيارى لمسيارات الحخكية االساسية يشبغي لمقائع بالتجريذ أثشا  تجريد

لمستعمسضغ اف يستمظ العجيج مغ االدكات كمشيا السعخفة كالفيع الرحيح لمشػاحي 
الفشية الخاصة بالسيارة كالتي مغ خبلليا يسكغ الػصػؿ باألدا  السيارى الى 
الذكل الرحيح باإلضافة الى كجػد كسضمة قياس عمسية مقششة يسكغ بيا متابعة 

 ي قج تطيخ مغ خبلؿ ذلظ.السدتػى الفشي لؤلدا  كمعالجة األخصا  الت
كتعج نساذج السبلحطة كالشساذج الذاممة الخاصة بالتحمضل الكيفي فيعمع 
الحخكة ىامة ،فبعس الشساذج تعتسج عمى انتباه السبلحع عمى أجدا  خاصة 
بالسيارة أك االفعاؿ الجدجية كتحاكؿ نساذج اخخى تجدئة السيارة الحخكية مغ اجل 

خجـ البعس نساذج جذصالتية تعتسج عمى بشا  صػرة السبلحطة السشطسة بضشسا يدت
 ( .15كمية لمسيارة  )

 

كقج تبايشت شخؽ الباحثضغ في تشاكؿ دراسة ميارات  السرارعة الخكمانية 
كمغ السبلحع في حجكد عمع الباحثاف  قمة البحػث كالجراسات في مجاؿ التحمضل 

سيكانيكية كجالة أك الكيفي لخياضة السرارعة كقرػرىا عمى دراسة السحجدات ال
 D.Stordopoulos, Eandكسؤشخات لػضع تسخيشات غخضية مثل دراسة 

other(2017()16 بعشػاف  "ميكانيكية الصخؼ الدفمى أثشا  تكشيظ مرارعة )
Gonzales CSA E  and other (2017()18 )الخمي بالحراع" كدراسة 

 Barbas I andسة بعشػاف "اساسيات الشذاط الحضػي لمسرارعة الخياضية" كدرا
other (2014()13 بعشػاف " بخكتػكػؿ ميكانيكي حضػي لمسداعجة في تجريب )

  Victor V. Shiyan and othersمرارعة الخمي بالحراع " كدراسة 
(بعشػاف " شخؽ تحدضغ ثبات السيارة الحخكية لمسرارعضغ" كدراسة 20()2014)

Mark Hecimovich and others   (2016()19بعشػاف )  تحمضل التدارع "
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   David Eduardo   Lópezلتأثضخات الخأس في مرارعة اليػاة" كدراسة  
(بعشػاف "تحمضل أدا  السرارع مغ خبلؿ تكشيظ تػضيحي" كدراسة 14( )2014)

Aleksey V. Isaev and others (2016( )12 بعشػاف "مؤشخات كسية )
الشاشةضغ" كدراسة عسخك  ككيفية لتصػيخ ميارات التػقع لجى رياضضي السرارعة

( بعشػاف" االتداف الجيشاميكي لبعس ميارات اليجـػ مغ 7()2006سميساف كاخخكف)
( 2018الخكمانية" كدراسة ىاني شو دمحم ) –أعمى في رياضة السرارعة الضػنانية 

الخرائز الجيشاميكية لسيارة مدكة الػسط العكدية لبلعبي  ( بعشػاف11)
( بعشػاف "التحمضل الكسي 3()2005سة احسج عسارة )السرارعة الخكمانية كدرا

كالكيفي لمخرائز البضػميكانيكيو لسيارة رفعو الػسط العكدية في رياضو 
( بعشػاف" دراسة تحمضميو 2()2007السرارعة الخكمانية" كدراسة احسج عسارة )

 ألكثخ السيارات استخجاما كفاعميو ببصػلة العالع لمكبار لمسرارعة".
مذكمة ىحه الجراسة في أف الباحثاف قج الحطا ضيػر اخصا  في كتكسغ 

االدا  الفشي لسيارات )البخاكليو(، )التمفيحة( ، )البـخ الخكسي(، )الخيبػة( عشج 
شبلب الفخقة االكلى  بكمية التخبية الخياضية جامعة بشى سػيف كقج يخجع الباحثاف 

ة  كنجرة الػسائل السػضػعية ذلظ الى قمة ادراؾ الصبلب لبعس تفاصضل تمظ السيار 
 السقششة لتقضيع االدا  الفشي لتمظ السيارات.

كفي حجكد عمع الباحثاف كاشبلعيسا عمى الجراسات الدابقة الحطا كجػد  
بعس جػانب القرػر في السخاجع العمسية الستخررة  كايزا نجرة الجراسات 
السخجعية التي تشاكلت السيارات قضج البحث  لتحجيج كتقضيع  االدا  السيارى 

جـ تػفخ كسضمة قياس لمسيارات قضج البحث في مخاحميا السختمفة ، باإلضافة الى ع
أك استسارة عمسية مقششة لتقضيع االدا  تداعج عمى تحجيج مدتػى ادا  الستعمسضغ 
لمسيارات قضج البحث  كاكتذاؼ اخصائيع بصخيقة عمسية مػضػعية مقششة كمغ ىحا 
السشصمق كانت الحاجة ممحة لسثل تمظ الجراسة لػجػد أداة مقششة نابعة مغ خصػات 

رب كالسعمع عشج تعميع تمظ السيارات لتبلفي االخصا  فػر نسػذجية تداعج السج
ضيػرىا كعجـ تأصضميا ك تداىع في تقضيع كتحدضغ االدا  عغ شخيق الػصػؿ الى 
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معمػمات محجدة عغ االدا  كأخصاؤه كىحه السعمػمات تكػف عبارة عغ اشكاؿ رقسية 
تقضيع االدا  مسا يخفع مػضعضتيا كصجقيا بصخيقة تزسغ ثباتيا اذا ما تكخرت في 

كمغ ىشا يعج ترسيع استسارات لتقضيع االدا  الفشي مغ ضسغ الػسائل التقػيسية 
 السػضػعية التي يسكغ اف تدتخجـ في رياضة السرارعة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفكخة االساسية إلجخا  الجراسة
 

 : جٌرسث ٘عف
ييجؼ البحث الحالي الى تقضيع االدا  الفشي لمسيارات قضج البحث في رياضة 

 -السرارعة الخكمانية باستخجاـ التحمضل الكيفي كذلظ مغ خبلؿ:

البحححححححححححححححد أن 

تكحححححححححححححححححححون 

العملٌحححححححححححححححة 

دٌنامٌكٌحححححححححة 

تجػيػػػػج كمعخفػػػػة أكثػػػػخ الشقػػػػاط 
الفشيػػػػػػػػة تػػػػػػػػأثضخا فػػػػػػػػي االدا  
السيػػػػػارى ألنيػػػػػا تػػػػػجخل فػػػػػي 

اقتػػػػػػػػخاح بعػػػػػػػػس التسخيشػػػػػػػػات 

فػػػػػي إعػػػػػادة تشطػػػػػيع التغحيػػػػػة  
الخاجعػػػػػػػػة لزػػػػػػػػيط االسػػػػػػػػمػب 
كالشسػػػػػػذج العرػػػػػػبي الحخكػػػػػػي 
لبلسػػػػػػػػتجابة لسػقػػػػػػػػف بضةػػػػػػػػي 

مما لد ٌنت  

 عنه

لد 

 تفٌد

أن نتعححححرف علححححى اخطححححاء 

االداء للححححححححتخلص منهححححححححا 

لعحححدم تأصحححٌلها فحححً مبكحححرا 

أسحححححححححلوب اداء الاعحححححححححب 

باسححححححححححححتخدام نمححححححححححححوذجٌن 

 للتحلٌل 

 نموذج جانجستٌد وبٌفرٌدج -1

 

لذا من 

 الضروري

وٌمكن 

 تحمٌك ذلن 

 مما ٌساهم 
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تحجيج الشقاط الفشية لسخاحل االدا  الفشي لمسيارات قضج البحث في رياضة  -1
 -Gangsteadالسرارعة الخكمانية  في ضػ  نسػذجي "جانجدتضج كبيفخيجج" 

Beveridges Model  
التعخؼ عمى أكثخ االخصا  تأثضخا كاستسخارا عشج تعميع السيارات قضج البحث في  -2

 Hay and Reidرياضة السرارعة الخكمانية  في ضػ  نسػذج "ىاى كريج" 
Model. 

بشا  استسارة تقضيع أدا  لمسيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية   -3
 Gangstead- Beveridgesفي ضػ  نسػذجي "جانجدتضج كبيفخيجج" 

Model -  "ىاى كريجHay and Reid Model. 
اقتخاح بعس التسخيشات التي قج تداىع في الديصخة عمى ضيػر أكثخ االخصا   -1

  تأثضخا كاستسخارا عشج  تعميع السيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية.

 : جٌرسث ضكحؤالش
لمسيارات قضج البحث  في ضػ  نسػذج ماىي الشقاط الفشية لسخاحل االدا  الفشي   -2

 "جانجدتضج كبيفخيجج" في رياضة السرارعة الخكمانية.

ماىي أكثخ االخصا  تأثضخا كاستسخارا عشج تعميع السيارات قضج البحث في رياضة  -1
 .Hay and Reid Modelالسرارعة الخكمانية  في ضػ  نسػذج "ىاى كريج" 

ات قضج البحث  في ضػ  نسػذج ما ىي ندبة شضػع كتأثضخ االخصا  لمسيار  -6
 "جانجدتضج كبيفخيجج" في رياضة السرارعة الخكمانية.

ما التسخيشات التي قج تداىع في الديصخة عمى ضيػر أكثخ االخصا  تأثضخا  -1
  كاستسخارا عشج  تعميع السيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية.

 : جٌرسث ٚئخؽجءجش ضؽس
الػصفي بأسمػب دراسة الحالة كذلظ لسشاسبتو  استخجـ الباحثاف السشيج

 لصبيعة البحث .
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 : جٌرسث  رلطّع
اشتسل مجتسع البحث عمى شبلب الفخقة االكلى بشضغ بكمية التخبية الخياضية 

 ـ . 2020-2019، جامعة بشى سػيف ، لمعاـ الجامعي 
 عضشة البحث :

( بالصخيقة العسجية مغ بضغ أفخاد السجتسع 1تع اختيار عضشة البحث ججكؿ )
 ( شالب. 30األصمي ككاف قػاميا )

 (1ججكؿ )
 

 اٌّزغ١واد

 ( 30اٌع١ٕخ وىً ) ْ =

االٔؾواف  ا١ٌٍٛظ اٌّزٍٛظ اٌؾَبثٟ

 اٌّع١بهٞ

 ِعبًِ االفزالف ِعبًِ االٌزٛاء

 9.27 0.73 1.65 17.4 17.8 آٌَ )ٍٕخ(

 3.62 0.77 6.2 172.8 171.2 ) ٍُ( اٌطٛي

 7.45 0.92 5.2 68.2 69.8 اٌٛىْ)و١ٍٛعواَ(

 

  (171.2)كالصػؿ  (17.8)( أف متػسط الدغ 1يتزح مغ الججكؿ )
 –الصػؿ  –كأف قيع االلتػا  في الستغضخات الثبلثة االكلى ) الدغ  ( 69.8كالػزف )

، (3±انحدخت ما بضغ ) أي انيا قج (0.92 – 0.73(الػزف ( تخاكحت ما بضغ 
كىحا يذضخ الى اعتجالية الكيع لمستغضخات الدابقة بالججكؿ مسا يؤكج تجانذ أفخاد 

 العضشة قضج البحث في تمظ الستغضخات .
 
 

 : جٌرسث ٚأظٚجش أخٙؿز
 

 : جألخٙؿز
 

جياز  - data showجياز عخض البيانات  -جياز كسبضػتخ –)كامضخا فضجيػ 
 -مضداف شبى لكياس الػزف بالكضمػ جخاـ -بالدشتيستخالخستامضتخ لكياس الصػؿ 

 بداط مرارعة (
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 : جألظٚجش
 

استسارة تقضيع االدا  الفشي لمسيارة قضج البحث باستخجاـ نسػذج ىاى كريج  -أ
Hay& Reid model :باتباع الخصػات التالية-  

الخصػة االكلى : تحمضل السحتػى لتحجيج السػاصفات الخاصة لمسخاحل الفشية لمسيارة    
 قضج البحث    

)ترسيع  Bevrerdges & Gangsteadباستخجاـ نسػذج جانجدتضج كبيفخيجج    
 الباحثاف(

الخصػة الثانية : استسارة استصبلع رأى الخبخا  لتحجيج االخصا  التي تعتخى الشقاط    
 الفشية اثشا  االدا   

 .Hay& Reid modelكمشاسبتيا لعضشة البحث باستخجاـ نسػذج ىاى كريج   

الخصػة الثالثة : استسارة استصبلع رأى الخبخا  لػضع درجة لسخاحل االدا  الفشى          
 ارة قضج البحث.لمسي

الخصػة الخابعة : استسارة استصبلع رأى الخبخا  لتحجيج األىسية الشدبية لؤلخصا           
 كدرجة تأثضخىا.

 ل١ع ٌٍّٙحؼز جٌفٕٟ جالظجء ضم١١ُ جقطّحؼجش ضص١ُّ ضؽٛجش    
 .HAY& REID MODEL ٚؼ٠ع ٘حٜ منٛغج ذحقططعجَ جٌرسث

الخصػة االكلى : تحمضل السحتػى لتحجيج السػاصفات الخاصة لمسخاحل الفشية لمسيارة 
 & Bevrerdgesقضج البحث باستخجاـ نسػذج جانجدتضج كبيفخيجج 

Gangstead )ترسيع الباحثاف( 
 

بالخجػع لمسخاجع العمسية الستخررة كالجراسات الدابقة 
(  تع تػصيف االدا  الفشي في ضػ  محجدات نسػذج 10(،)9(،)8(،)7(،)6(،)1)

كبحلظ فاف التحجيج لسخاحل  Bevrerdges&Gangsteadجانجدتضج كبيفخيجج  
االدا  االربعة )السخحمة التسيضجية( ، )مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة( ، )مخحمة 



- 284 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

التشفضح( ، ) مخحمة الػضع الشيائي( يعج بسثابة الجانب الدماني لؤلدا  كالسدار مغ 
خبلؿ اتجاه االجدا  السذتخكة في االدا  ، فقج ساىع الشسػذج في التحجيج الجقضق 
كالجخػؿ في تفاصضل االدا  اكثخ مغ الرػرة السخترخة الستعارؼ عمضيا في عخض 

أجدا  الجدع عشج أدا  السيارات ككانت نقاط فشية ككحلظ تتبع  5أك 4مجخد 
 تفاصضل االدا  لمسيارات قضج البحث كالتالي:
 (2ججكؿ )

التػصيف الكيفي كالسدار الحخكي ألجدا  الجدع السذتخكة في أدا  ميارة مدظ 
الحراع بالحراع كتصػيق الػسط كالخمي مغ فػؽ السقعجة )البخكلية( باستخجاـ نسػذج 

 الجػانب الدمانية( –انب السكانية جانجيدتضج كبيفخدج )الجػ 
أجزاء 
 الجسم 

 المراحل ) الجوانب الزمانٌة(

)الجوانب 
 المرحلة التمهٌدٌة المكانٌة(

مرحلة مسن وتجمٌع 
 الحركة

 مرحلة التنفٌذ
مرحلة الوضع 

 النهائً

 الرأس

تكون رأس المهاجم 
فً وضع عمودي 
علً الجذع وتكون 
ذلن المهاجم علً 

 كتف المنافس .

تكون رأس المهاجم فً 
وضع عمودي علً 
الجذع وتكون ذلن 
المهاجم علً كتف 

 المنافس .

النير لألمام فً أتجاه 
تنفٌذ المهارة .الجبهة فً 
وضع السجود ثم النير 
عكس اتجاه للذراع التً 
تم السٌطرة علٌها ودوران 

 الرأس خفٌفاً .

الرأس عمودٌة علً 
الجذع والنير لرجل 

 الخصم .

 الذراعٌن

الذراع الٌسرى 
للمهاجم فً شكل 
زاوٌة لائمة لألمام 
للٌاً للوصول لمسن 
عضد ذراع الخصم 
المباشرة للمهاجم 
والذراع الٌمنً 
تتطوق أعلً صدر 
 الخصم وأسفل اإلبط.

الذراع الٌسرى للمهاجم 
تمسن من أعلً مفصل 
المرفك للذراع 
المباشرة للخصم 
والذراع الٌمنً 
الوصول لأللتحام بعضد 

س الذراع المسٌطر نف
علٌها للخصم من 

 منطمة العضد .

الذراع الٌسرى للمهاجم 
تمسن من أعلً مفصل 
المرفك للذراع المباشرة 
للخصم وتحرن الذراع 
الٌمنً الوصول لأللتحام 
بعضد نفس الذراع 
المسٌطر علٌها للخصم  
مع وضع أبط المنافس 

 أعلً كتف المهاجم .

الذراع الٌسرى 
للمهاجم فً شكل 

اوٌة لائمة لألمام ز
للٌاً للوصول لمسن 
عضد ذراع الخصم 
المباشرة للمهاجم 
والذراع الٌمنً 
تتطوق أعلً صدر 
الخصم وأسفل 

 اإلبط.

 الجذع

 مائل لألمام للٌاً 
 
 
 

 مائل لألمام للٌاً 
 
 
 

مامسة يهر المهاجم 
لبطن لمنافس مع لمس 
أسفل الصدر لمنافس 

 .المٌل للٌاً لألمام .
 

علً عمودي 
األرض والجلوس 
بالممعدة علً 
البساط ومامسة 
يهر المهاجم لصدر 

 المنافس .

 الرجلٌن

الرجل الٌمنً لألمام 
مع انثناء خفٌف فً 
الركبتٌن والرجل 
ً فً  الٌسرى خلفا
نفس وضع الرجل 

الرجل الٌمنً لألمام مع 
انثناء خفٌف فً 
الركبتٌن والرجل 
ً فً نفس  الٌسرى خلفا

 جل الٌمنً وضع الر

الرجل الٌمنً مرتكزه علً 
الكعب والدوران للداخل 
أللصً مدي حركً 
والرجل الٌسرى مرتكزه 
علً المشط والدوران فً 

الرجل الٌمنً 
اه مستمٌمة فً أتج

رأس الخصم 
والرجل الٌسرى فً 
وضع الطعن من 
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شكل دائري داخل الخصم  الٌمنً .
للوصول لوضع الولوف 
مع انثناء خفٌف فً 
الركبتٌن ثم فرد الرجلٌن 
ً أثناء  والنزول بهم أماما

 الرمً 

 الجلوس فتحاً 

االتصال 
 باألرض

الجبهة ر الركبتٌن ر  بكامل المدمٌن بكامل المدمٌن
 ومشطً الرجلٌن ر المرفك

الممعدة ر الرجل 
الٌمنً كاملة ر 
أسفل باطن الرجل 

 الٌسرى .

الجدع عشج ( أف الجػانب الدمانية كالسدار ألجدا  2يتزح مغ ججكؿ )
 أدا  السيارة تعسل في كقت كاحج كفي اتجاىات مختمفة .

 (3ججكؿ )
التػصيف الكيفي كالسدار الحخكي ألجدا  الجدع السذتخكة في أدا  ميارة  مدظ 
الحراع بالحراعضغ كالخمي مغ فػؽ السقعجة )التمفيحة( باستخجاـ نسػذج جانجيدتضج 

 الدمانية(الجػانب  –كبيفخدج )الجػانب السكانية 
 المراحل ) الجوانب الزمانٌة( أجزاء الجسم
)الجوانب 
 المكانٌة(

 المرحلة التمهٌدٌة
مرحلة مسن وتجمٌع 

 الحركة
 مرحلة التنفٌذ

مرحلة الوضع 
 النهائً

 الرأس

تكون رأس المهاجم فً 
وضع عمودي علً 
الجذع وتكون ذلن 
المهاجم علً كتف 

 المنافس 

تكون رأس المهاجم فً 
وضع عمودي علً 
الجذع وتكون ذلن 
المهاجم علً كتف 

 المنافس 

النير فً االتجاه 
الخارجً للجسم من 

 ناحٌة لدمٌه

الرأس عمودٌة 
علً الجذع والنير 

 لرجل الخصم .

 الذراعٌن

الذراع الٌسرى للمهاجم 
فً شكل زاوٌة لائمة 
لألمام للٌاً للوصول 
لمسن عضد ذراع 

المباشرة الخصم 
للمهاجم .الذراع الٌمنً 
تتطوق أعلً صدر 

 الخصم وأسفل اإلبط.

الذراع الٌسرى للمهاجم 
فً شكل زاوٌة لائمة 
لألمام للٌاً للوصول 
لمسن عضد ذراع 
الخصم المباشرة 
للمهاجم والذراع الٌمنً 
تتطوق أعلً صدر 

 الخصم وأسفل اإلبط.

الذراع الٌسرى 
للمهاجم فً شكل 

ألمام زاوٌة لائمة ل
للٌاً للوصول لمسن 
عضد ذراع الخصم 
المباشرة للمهاجم 
الذراع الٌمنً تتطوق 
أعلً صدر الخصم 

 وأسفل اإلبط.

الذراع الٌسرى 
للمهاجم فً شكل 
زاوٌة لائمة لألمام 
للٌاً للوصول لمسن 
عضد ذراع الخصم 
المباشرة للمهاجم 
.الذراع الٌمنً 
تتطوق أعلً صدر 
الخصم وأسفل 

 اإلبط.

 الجذع

دوران لبدء الرمً  مائل لألمام للٌاً  مائل لألمام للٌاً 
 للتنفٌذ 

عمودي علً 
األرض والجلوس 
بالممعدة علً 
البساط  ومامسة 
يهر المهاجم لصدر 

 المنافس 

 الرجلٌن

الرجل الٌمنً لألمام مع 
انثناء خفٌف فً 
الركبتٌن .الرجل 
ً فً نفس  الٌسرى خلفا

الرجل الٌمنً لألمام مع 
انثناء خفٌف فً 
الركبتٌن والرجل 
ً فً نفس  الٌسرى خلفا

الرجل األمامٌة 
مرتكزه علً الكعب 
لعمل دوران للداخل 
الرجل الخلفٌة مرتكزه 

الرجل الٌمنً 
مستمٌمة فً أتجاه 
رأس الخصم 
والرجل الٌسرى فً 
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علً المشط لعمل  وضع الرجل الٌمنً  وضع الرجل الٌمنً .
دوران داخلً. 
للخروج .انثناء المدم 
األمامٌة بعد الدوران 
بزاوٌة منفرجة مع 

 رجل الخلفٌة .فرد ال

وضع الطعن من 
 الجلوس فتحاً .

االتصال 
 باألرض

 بكامل المدمٌن
 
 

 بكامل المدمٌن
 
 

الرجلٌن ر الممعدة ر 
 منطمة المطنٌة

 

الممعدة ر الرجل 
الٌمنً كاملة 
مفرودة ر المدم 

 الٌسرى

الجػانب الدمانية كالسدار ألجدا  الجدع عشج ( أف 3يتزح مغ ججكؿ )
 أدا  السيارة تعسل في كقت كاحج كفي اتجاىات مختمفة .

 (4ججكؿ )
التػصيف الكيفي كالسدار الحخكي ألجدا  الجدع السذتخكة في أدا  ميارة )البـخ 

الجػانب  –الخكسي(  باستخجاـ نسػذج جانجيدتضج كبيفخدج )الجػانب السكانية 
 الدمانية(

 

 

أجزاء 
 المراحل ) الجوانب الزمانٌة( الجسم 

)الجوانب 
 المكانٌة(

 المرحلة التمهٌدٌة
مرحلة مسن وتجمٌع 

 الحركة
 مرحلة التنفٌذ

مرحلة الوضع 
 النهائً

 الرأس

الراس عمودٌة 
علً الجذع  النير 
فً أتجاه ممدمة 

 المنافس 

ارتكاز الرأس علً  النير إلً الجانب األٌمن 
علً منطمة الجبهة 

البساط لتنفٌذ 
 مهارة الكوبري .

الراس عمودٌة 
علً الجذع .و 
النير فً أتجاه 
 ممدمة المنافس 

 الذراعٌن

الذراعٌن فً 
وضع زاوٌة حادة 
ألعلً والكفٌن 
أعلً يهر الخصم 

. 

الذراع الٌمنً للمهاجم 
تموم بتطوٌك الذراع 
الٌمنً للخصم أعلً 
منطمة العضد فً أتجاه 
بطن الخصم والذراع 
الٌسرى تموم بتطوٌك 
منطمة البطن فً أتجاه 
الصدر ومسن ذراع 
الاعب الخصم الٌمنً 

 ألحكام السٌطرة .

الذراع الٌمنً 
للمهاجم تموم 
بتطوٌك الذراع 
الٌمنً للخصم 
أعلً منطمة العضد 
فً أتجاه بطن 
الخصم والذراع 
الٌسرى تموم 
بتطوٌك منطمة 
البطن فً أتجاه 
الصدر ومسن ذراع 

ٌمنً الاعب ال
ألحكام السٌطرة 
والتطوٌك المحكم 

 والرفع ألعلً .

الذراعٌن فً 
وضع زاوٌة حادة 
ألعلً والكفً 
أعلً يهر الخصم 

. 

عمودي علً دوران الجذع مٌل الجذع للوصول عمودي علً  الجذع
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األلٌة والركبتٌن 
مواجهة لمنطمة 
 حوض الخصم .

للتاحم مع يهر المنافس 
والدوران فً أتجاه البرم 

 جهة الٌمٌن .

للٌمٌن الستكمال 
 وضعٌة الكوبري 

األلٌة والركبتٌن 
مواجهة لمنطمة 

 حوض الخصم

 الرجلٌن

الرجلً الٌمنً فً 
وضع الطعن 
جانب منطمة 
الحوض للخصم 
من الجهة الٌمنً 
والرجل الٌسرى 
مرتكزه علً 
الركبة ومشط 
المدم فً أتجاه 
الخصم وبٌن 
 رجلً المنافس .

الٌمنً طاعنة الرجل 
لألمام مع تثبٌت المشط 
وعلو الكعب والركبة فً 
خط مستمٌم أمامً جانب 
كتف المنافس والرجل 
الٌسرى تموم بالوصول 
لوضع الطعن والولوف 
علً مشط المدم خارج 
رجلً المنافس لتنفٌذ 
 الرفع والدوران الجانبً .

االرتكاز علً باطن 
المدمٌن فً وضعٌة 
زاوٌة لائمة لتنفٌذ 

 كوبري .ال

الرجلً الٌمنً فً 
وضع الطعن 
جانب منطمة 
الحوض للخصم 
من الجهة الٌمنً  
والرجل الٌسرى 
مرتكزه علً 
الركبة ومشط 
المدم فً أتجاه 
الخصم وبٌن 
 رجلً المنافس .

االتصال 
 باألرض

المدم الٌمنً ر 
مشط المدم 
الٌسرى ر ركبة 

 المدم الٌسرى 

الركبة الٌمنً ر مشط 
مشط المدم  المدم الٌمنً ر

 الٌسرى.

باطنً المدمٌن ر 
 الجبهة 

المدم الٌمنً ر 
مشط المدم 
الٌسرى ر ركبة 

 المدم الٌسرى 
 

( أف الجػانب الدمانية كالسدار ألجدا  الجدع عشج 4يتزح مغ ججكؿ )
 أدا  السيارة تعسل في كقت كاحج كفي اتجاىات مختمفة .

 (5ججكؿ )
الجدع السذتخكة في أدا  ميارة مدكة  التػصيف الكيفي كالسدار الحخكي ألجدا 

الػسط العكدية)الخيبػة(  باستخجاـ نسػذج جانجيدتضج كبيفخدج )الجػانب السكانية 
 الجػانب الدمانية( –

 

أجزاء 
 الجسم 

 المراحل ) الجوانب الزمانٌة(

)الجوانب 
 المكانٌة(

 المرحلة التمهٌدٌة
مرحلة مسن وتجمٌع 

 الحركة
 مرحلة التنفٌذ

وضع مرحلة ال
 النهائً

 الرأس

الرأس عمودٌة علً 
الجذع النير فً 
 أتجاه رجلً  المنافس 

النير فً أتجاه رجلً 
 المنافس 

دوران الراس 
جهة ممدمة 
المنافس عمودٌة 

 علً الجذع 

النير فً أتجاه 
رجلً المنافس 
عمودٌة علً 

 الجذع 

 الذراعٌن

أعلً يهر المنافس 
فً شكل زاوٌة لائمة 
فً أتجاه رجلً 

 المنافس .

الذراع الٌمنً تموم 
بتطوٌك الوسط من 
أسفل من الناحٌة 
الخارجٌة والذراع 
الٌسرى تموم بتطوٌك 
الوسط من أسفل من 

 الناحٌة الداخلٌة .

الذراع الٌمنً 
تموم بتطوٌك 
الوسط من أسفل 
من الناحٌة 

الخارجٌة 
.والذراع الٌسرى 
تطوق الوسط من 
أسفل من الناحٌة 

ر أعلً يه
المنافس فً 
شكل زاوٌة لائمة 
فً أتجاه رجلً 

 المنافس 



- 288 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

 الداخلٌة 

 الجذع

عمودي علً جسم 
 الخصم 

مٌل الجذع أعلً يهر 
الخصم فً اتجاه رجلً 
المنافس مع وجود 
انخفاض فً كتف 

 الاعب المهاجم 

دوران الجذع 
للٌمٌن الستكمال 
 الرفع والرمً .

عمودي علً 
 جسم الخصم 

 الرجلٌن

الرجل الٌمنً فً 
وضع االرتكاز علً 
الركبة المشط بٌن 
ذراع وركبة المنافس 
والرجل الٌسرى فً 
وضع الطعن ومشط 
الرجل فً أتجاه لدم 
الخصم و الركبتٌن  
مواجهة لممعدة 
 الخصم من الخارج .

الرجل الٌمنً فً وضع 
االرتكاز علً الركبة 
والمشط بٌن ذراع 
وركبة المنافس و الرجل 
الٌسرى فً وضع الطعن 

الرجل فً أتجاه  ومشط
لدم الخصم والركبتٌن 
مواجهة لممعدة الخصم 

 من الخارج .

االرتكاز علً 
الرجل الٌسرى 
والرجل الٌمنً 

 فً حالة طعن 

الرجل الٌمنً فً 
وضع االرتكاز 
علً الركبة 
والمشط بٌن 
ذراع وركبة 
المنافس و 
الرجل الٌسرى 
فً وضع الطعن 
ومشط الرجل فً 
أتجاه لدم الخصم 

ٌن والركبت
مواجهة لممعدة 
الخصم من 

 الخارج .

االتصال 
 باألرض

الركبة ر المشط ر 
 باطن المدم الٌسرى .

الركبة ر المشط ر باطن 
 المدم الٌسرى .

الكتف األٌمن ر 
 مشط المدم 

الركبة ر المشط ر 
باطن المدم 

 الٌسرى .
 

( أف الجػانب الدمانية كالسدار ألجدا  الجدع عشج 5يتزح مغ ججكؿ )
 السيارة تعسل في كقت كاحج كفي اتجاىات مختمفة . أدا 

 

( التحجيج الكيفي لسخاحل االدا  5(،)4(،)3(،)2يتزح مغ ججاكؿ )
لمسيارات قضج البحث مغ خبلؿ تحمضل السحتػي لعجد مغ السخاجع العمسية 
 الستخررة في رياضة السرارعة باستخجاـ نسػذج نسػذج جانجدتضج كبيفخيجج

Bevrerdges &Gangstead Model  كيعج ىحا التحجيج عمى قجر مغ االىسية
لمسعمع أثشا  تعميسة لمسيارات نطخا لسا يترف بو مغ إثخا  كتجقضق لمشػاحي الفشية 
كأنيا تجخل ضسغ تدكيج السعمع بحاكخة شػيمة السجى ، فعمية أف يكػف ممسا بيا 

 كيدتخمريا في صػرة نقاط مخترخة ،كتكػف في سياؽ الحاكخة قرضخة السجى.
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في ىحا الرجد أف التحجيج    Duane  V . Knudson كج كشجس كيؤ 
الكيفي لمشقاط الفشية يسكغ لمسعمع بأف يدتخجـ الجالئل المفطية كبجائل لمػصف 

 (.124:15االكثخ تعقضجا التي يشبغي عمية أف يكػف عمى دراية بيا )
 

كبحلظ يكػف قج  تست اإلجابة عمى التداؤؿ االكؿ ماىي الشقاط الفشية  
سخاحل االدا  الفشي  لمسيارات قضج البحث  في ضػ  نسػذج "جانجدتضج كبيفخيجج" ل

 في رياضة السرارعة الخكمانية.
 الخصػة الثانية : مبلحطة االدا  كتحجيج االخصا  :

تع تحجيج االخصا  الفشية التي تؤثخ عمى االدا  في كل مخحمة مغ مخاحل 
( شالب) 30االدا  الفشي لمسيارات قضج البحث كمغ خبلؿ قياـ الباحثاف بترػيخ )

عضشة البحث ( لمسيارات قضج البحث بغخض تحمضل ادائيع مغ خبلؿ العخض السخئي 
، ممتـد بسحجدات الشقاط  كمغ ثع استخخاج كتدجضل االخصا  في حجكد خبخاتيسا

الفشية ،كضيػر الخصأ مختبط بالجانب الدمشى لؤلدا  متسثل في مخاحل االدا  األدا  
االربعة )السخحمة التسيضجية( ، )مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة( ، )مخحمة التشفضح( ، ) 

الخجمضغ -الجحع  -الحراعضغ  -الػضع الشيائي( كأجدا  الجدع الستسثمة في )الخأس
لقجمضغ( ثع مدار األجدا  كالستسثل في التحػؿ مغ كضع ألخخ ألجدا  الجدع أك ا –

لمجدع ككل، كمغ خبلؿ ذلظ تع ترسيع استسارة استصبلع رأى كعخضيا عمى الدادة 
( لتحجيج اكثخ االخصا  صعػبة كانتذار عمى االدا  2(، مخفق )1الخبخا  مخفق )

افة أك تعجيل أك ححؼ ما يخكنو الفشي لمسيارات قضج البحث بإبجا  آرائيع بإض
مشاسبا مغ صياغو االخصا  الفشية ، كلمتأكج مغ صجؽ السزسػف كالسحتػى كفي 
ضػ  ذلظ تع الححؼ كالتعجيل مغ خبلؿ حداب الخصأ السعياري كتحجيج حج الجاللة 

  0.05عشج مدتػى 
بسثابة الخصػة  Hay and Reid Modelنسػذج ىاى كريج ككحا يعتبخ 

ألكلى لتحجيج األخصا  لبشا  استسارات تقضيع أدا  لمسيارات قضج البحث التشفضحية ا
 ( تػضح ذلظ 9(،)8(،)7(،)6كججاكؿ )
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 (6ججكؿ )
ندب كتختضب االخصا  السؤثخة في مخاحل ادا  ميارة البخكلية باستخجاـ نسػذج 

 (10"جانجدتضج كبيفخيجج" كنسػذج" ىاى كريجر)ف=

 المراحل م

االخطاء 
الم ثرة 
وذات 

االستمرار
  ٌة(

نسبة 
الموا
الخطاء  فمة

المعٌار
 ي

حد 
الداللة

737. 

حال
ة 
الخ
 طأ

ترت
ٌب 
الخط

 أ

1 

المرحل
ة 

التمهٌد
 ٌة

عدم وضع 
رأس المهاجم 

فً وضع  
عمودي علً 
الجذع وعدم 
وضع  ذلن 

المهاجم على 
 كتف المنافس 

44 15.70 30.77 √ 1 

2 
عدم مسن 

ذراع وتطوٌك 
 صدر الخصم

86 10.97 21.51 √ 4 

3 

وضع الجذع 
عمودي وغٌر 

مائل على 
 االرض 

62 15.35 30.08 √ 2 

4 
الرجلٌن على 

خط واحد 
 متوازٌٌن

 م4 √ 21.51 10.97 86

5 

اتزان غٌد 
مستمر عند 
االتصال مع 

 االرض

80 12.65 24.79 √ 3 

6 

مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

انخفاض 
 الرأس ألسفل.

50 15.81 30.99 √ 1 

7 
عدم مسن 

ذراع وتطوٌك 
 صدر الخصم

86 10.97 21.51 √ 5 

8 

تصلب الجذع  
فً وضع 

عمودي على 
 االرض

66 14.98 29.36 √ 2 

9 
الرجلٌن 

متوازٌتٌن مع 
فرد كامل 

82 12.15 23.81 √ 4 
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 للركبة

1
0 

اتزان غٌد 
مستمر عند 
االتصال مع 

 االرض

80 12.65 24.79 √ 3 

1
1 

مرحلة 
 التنفٌذ

عدم النير 
وتصلب لألمام  

 حركة الرأس
86 10.97 21.51 √ 2 

1
2 

عدم تأزر 
حركات 

الذراعٌن 
للمهاجم لوضع 
إبط المنافس 
 أعلى الكتف

88 10.28 20.14 √ 3 

1
2 

الجذع فً 
وضع عمودي 
مع عدم وضع  
مامسة بطن 
المنافس ليهر 

 المهاجم

 م. √ 20.14 10.28 88

1
3 

عدم وضع 
الرجلٌن فً 
الموضع 

الصحٌن بعد 
 التنفٌذ مباشرة

90 9.49 18.59 √ 4 

1
4 

عدم اتخاذ 
الوضع 

المناسب  
للجبهة 

والركبتٌن 
والمرفك عند 

االتصال 
 باألرض 

80 12.65 24.79 √ 1 

1
6 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

عدم توجٌه 
النير لرجل 
الخصم ومٌل 
 الرأس لألمام  

54 15.76 30.89 √ 1 

1
7 

عدم مسن 
ذراع وتطوٌك 
 صدر الخصم

88 10.28 20.14 √ 4 

1
8 

الجذع مائل 
للٌا على 
األرض 

84 11.59 22.72 √ 3 
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والجلوس 
بجانبً الفخذ 
 علً البساط 

1
9 

الرجل الٌمنً 
بانثناء فً 
أتجاه رأس 

الخصم والرجل 
الٌسرى لألمام 
مع فرد كامل 

 للركبة 

90 9.49 18.59 √ 5 

2
0 

االتصال 
باألرض 

باليهر ر ورفع 
 الممعدة 

80 12.65 24.79 √ 2 

 

=       N

BA

  error standard 
A     نسبة الموافمة-    B    نسبة عدم الموافمة-  N    الخطأ   <عدد الخبراء  ر وفى حالة أن نسبة الموافمة

 المعٌاري ٌحذف الخطأ
 

 (7ججكؿ )
نسػذج  ندب كتختضب االخصا  السؤثخة في مخاحل ادا  ميارة التمفيحة باستخجاـ

 (10"جانجدتضج كبيفخيجج "كنسػذج" ىاى كريجر)ف=

 اٌّواؽً َ

االفطبء 

اٌّإصوح 

ٚماد 

االٍزّواه

 ٠خ

َٔجخ 

اٌّٛاف

 لخ

اٌقطبء 

اٌّع١به

ٞ 

ؽل 

اٌلالٌخ

0.05 

ؽبٌخ 

اٌقط

 أ

رور١

ة 

 اٌقطأ

1 

اٌّوؽٍخ 

اٌز١ّٙل

 ٠خ

هأً اٌّٙبعُ 

فٟ ٚقع ِب ً 

عٍٟ اٌغنع 

ٚرىْٛ ملٓ 

اٌّٙبعُ أِبَ 

 إٌّبفٌ 

50 15.81 30.99 √ 1 

2 

علَ َِه 

مهاع ٚرط٠ٛك 

 صله اٌقصُ

80 12.65 24.79 √ 2 

3 

ٚقع اٌغنع 

عّٛكٞ عٍٝ 

 االها 

84 11.59 22.72 √ 4 

4 
اٌوعً ا١ٌّٕٝ 

ٚا١ٌَوٜ فٟ 
82 12.15 23.81 √ 3 
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ٚقع١ٗ غ١و 

ِزئخ ِع فوك 

 وبًِ ٌٍووجخ

5 

االرصبي 

ثبألها  غ١و 

َِزمو عٍٟ 

 للَ ٚاؽلح

86 10.97 21.51 √ 5 

6 

ِوؽٍخ 

َِه 

ٚرغ١ّع 

 اٌؾووخ

هأً اٌّٙبعُ 

فٟ ٚقع ِب ً 

عٍٟ اٌغنع 

ٚرىْٛ ملٓ 

اٌّٙبعُ أِبَ 

 إٌّبفٌ 

60 15.49 30.36 √ 1 

7 

علَ َِه 

مهاع ٚرط٠ٛك 

 صله اٌقصُ

88 10.28 20.14 √ 5 

8 
اٌغنع عّٛكٞ 

 عٍٝ االها
60 15.49 30.36 √ 2 

9 

علَ ٚقع 

اٌوعً ا١ٌّٕٟ 

ٌألِبَ ٚاٌوعً 

ا١ٌَوٜ ٌٍقٍف 

ِع فوك وبًِ 

 ٌٍووجخ  

72 14.20 27.83 √ 3 

1

0 

االرصبي 

ثبألها ثاؽلٜ 

اٌمل١ِٓ عٍٝ 

االها 

ٚاالفوٜ 

 ِورىيح ثبٔضٕبء

88 10.28 20.14 √ 4 

1

1 

ِوؽٍخ 

 اٌزٕف١ن

علَ رٛع١ٗ 

إٌتو فٟ 

االرغبٖ 

اٌقبهعٟ 

ٌٍغَُ عىٌ 

 ارغبٖ اٌزٕف١ن

64 15.18 29.75 √ 1 

1

2 

علَ َِه 

مهاع ٚرط٠ٛك 

 صله اٌقصُ

74 13.87 27.19 √ 2 

1

2 

علَ كٚهاْ 

اٌغنع ٌجلء 

 اٌوِٟ ٌٍزٕف١ن 

68 14.75 28.91 √ 2َ 

1

3 

علَ ٚقع 

اٌوع١ٍٓ فٟ 

اٌّٛقع 

اٌصؾ١ؼ ثعل 

 اٌزٕف١ن ِجبشوح

86 10.97 21.51 √ 4 

1

4 

علَ االرصبي 

ثبألها 
80 12.65 24.79 √ 3 
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ثبٌوع١ٍٓ 

ٚاٌّمعلح 

ٚإٌّطمخ 

 اٌمط١ٕخ

1

6 

ِوؽٍخ 

اٌٛقع 

 إٌٙب ٟ

١ًِ اٌواً 

عٍٟ اٌغنع 

ٚعلَ رٛع١ٗ 

إٌتو عٍٟ 

 هعً اٌقصُ .

62 15.35 30.08 √ 1 

1

7 

علَ َِه 

مهاع ٚرط٠ٛك 

 صله اٌقصُ

82 12.15 23.81 √ 4 

1

8 

اٌغنع ِب ً 

ل١ٍال عٍٝ 

األها 

ٚاٌغًٍٛ 

ثغبٔجٟ اٌفقن 

 عٍٟ اٌجَبط 

76 13.51 26.47 √ 2 

1

9 

علَ ٚقع 

اٌوع١ٍٓ فٟ 

اٌّٛقع 

اٌصؾ١ؼ ثعل 

 اٌزٕف١ن ِجبشوح

86 10.97 21.51 √ 4َ 

2

0 

علَ االٍزمواه 

ثبالرصبي 

ثبألها 

ثبٌّمعلح 

ٚاٌوعً ا١ٌّٕٟ 

وبٍِخ ٚاٌملَ 

 ا١ٌَوٜ 

76 13.51 26.47 √ 3 

 (8ججكؿ )
ندب كتختضب االخصا  السؤثخة في مخاحل ادا  ميارة البـخ الخكسي نسػذج 

 ( 10"جانجدتضج كبيفخيجج "كنسػذج" ىاى كريجر)ف=

 المراحل م

االخطاء 
الم ثرة 
وذات 
االستمرار

 ٌة

نسبة 
المواف

 لة

الخطاء 
المعٌار

حد  ي
الداللة

737. 

حالة 
الخط

 أ

ترتٌ
ب 

 الخطأ

1 

المرحلة 
التمهٌد
 ٌة

مٌل الراس 
لألمام والنير 

فً أتجاه 
 البساط .

50 15.81 30.99 √ 1 

2 

المبالغة فً 
امتداد 

الذراعٌن 
لوضع الكفٌن 

82 12.15 23.81 √ 3 
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أعلً كتفً  
 يهر الخصم .

3 

الجذع غٌر  
عمودي علً 

األلٌة 
والركبتٌن غٌر 

مواجهتٌن 
لحوض الخصم 

. 

72 14.20 27.83 √ 2 

4 

عدم االرتكاز 
بإحدى الرجلٌن 

على الركبة 
واالخرى على 

 باطن المدم

90 9.49 18.59 √ 4 

5 

االتصال 
باألرض بمشط 
المدم الٌمنً ر 
مشط المدم 
 الٌسرى .

 م4 √ 18.59 9.49 90

6 

مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

عدم توجٌه 
النير الى 

 الجانب االٌمن
64 15.18 29.75 √ 1 

7 

عدم تطوٌك  
ذراعً 

المهاجم  لذراع 
الخصم ومنطمة 

البطن فً 
 أتجاه الصدر 

88 10.28 20.14 √ 4 

8 

تصلب حركة 
الجذع وعدم 
الدوران فً 
أتجاه البرم 
 جهة الٌمٌن .

78 13.10 25.68 √ 2 

9 

عدم االرتكاز 
بإحدى الرجلٌن 

على الركبة 
واالخرى على 

 باطن المدم

 م4 √ 20.14 10.28 88

1
0 

عدم االتصال 
باألرض بمشط 
المدم الٌمنً و 

مشط المدم 
الٌسرى 

 والركبة الٌمنى

86 10.97 21.51 √ 3 

1
1 

مرحلة 
 التنفٌذ

عدم ارتكاز 
الرأس على 

منطمة الجبهة 
والنير إلً 

 لألمام .

88 10.28 20.14 √ 2 
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1
2 

عدم تطوٌك  
ذراعً 

المهاجم  لذراع 
الخصم ومنطمة 

البطن فً 
 أتجاه الصدر 

90 9.49 18.59 √ 3 

1
2 

تصلب حركة 
الجذع  وعدم 

 الدوران
84 11.59 22.72 √ 1 

1
3 

عدم االرتكاز 
على باطن 

المدمٌن لتنفٌذ 
 الكوبري 

 م. √ 18.59 9.49 90

1
4 

االتصال 
باألرض 
بمشطً 

المدمٌن ر خلف 
 الرأس 

 م1 √ 22.72 11.59 84

1
6 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

مٌل الرأس 
لألمام وعدم 
توجٌه النير 

فً أتجاه 
ممدمة المنافس 

. 

60 15.49 30.36 √ 1 

1
7 

المبالغة فً 
امتداد 

الذراعٌن 
لوضع كفى 

المهاجم أعلً 
كتفً  يهر 
 الخصم .

78 13.10 25.68 √ 3 

1
8 

الجذع مائل 
لألمام 

والركبتٌن  
غٌر مواجهة 
لمنطمة حوض 

 الخصم .

74 13.87 27.19 √ 2 

1
9 

عدم االرتكاز 
الرجلٌن بإحدى 

على الركبة 
واالخرى على 

 باطن المدم

90 9.49 18.59 √ 5 

2
0 

عدم االتصال 
باألرض بالمدم 
الٌمنً ومشط 
المدم الٌسرى 
وركبة المدم 

 الٌسرى 

80 12.65 24.79 √ 4 
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 (9ججكؿ )
ندب كتختضب االخصا  السؤثخة في مخاحل ادا  ميارة )الخيبػة( نسػذج "جانجدتضج 

 (10ىاى  كريجر)ف= كبيفخيجج "كنسػذج"

 اٌّواؽً َ

االفطبء 

اٌّإصوح ٚماد 

 االٍزّواه٠خ

َٔجخ 

 اٌّٛافمخ

اٌقطبء 

 اٌّع١بهٞ

ؽل 

 0.05اٌلالٌخ

ؽبٌخ 

 اٌقطأ

رور١ت 

 اٌقطأ

1 

اٌّوؽٍخ 

 اٌز١ّٙل٠خ

هفع اٌوأً عب١ٌبً  

ٚعلَ رٛع١ٗ إٌتو 

فٟ ارغبٖ هعٍٟ 

 إٌّبفٌ

64 15.18 29.75 √ 1 

2 

علَ ٚقع اٌنهاع١ٓ 

ىا٠ٚخ فٟ شىً 

لب ّخ  فٟ ارغبٖ 

 هعٍٟ إٌّبفٌ

78 13.10 25.68 √ 3 

 2 √ 26.47 13.51 76 اٌغنع ِب ً ٌألِبَ . 3

4 

علَ االهرىبى عٍٝ 

هوجخ هعً اٌّٙبعُ  

فٟ ارغبٖ  للَ 

 إٌّبفٌ

88 10.28 20.14 √ 4 

5 

علَ االرصبي 

ثبألها  ثبٌووجخ ٚ 

اٌّشظ  ٚثبطٓ اٌملَ 

 ا١ٌَوٜ 

94 7.51 14.72 √ 5 

6 

ِوؽٍخ 

َِه 

ٚرغ١ّع 

 اٌؾووخ

علَ رٛع١ٗ إٌتو 

فٟ ارغبٖ هعٍٟ 

 إٌّبفٌ

76 13.51 26.47 √ 1 

7 

علَ رط٠ٛك مهاعٟ 

اٌّٙبعُ  ٌٍٍٛظ ِٓ 

أٍفً ِٓ إٌبؽ١خ 

 اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ

82 12.15 23.81 √ 3 

8 
علَ ١ًِ اٌغنع 

 اعٍٝ ظٙو اٌقصُ .
86 10.97 21.51 √ 5 

9 

علَ االهرىبى عٍٝ 

هعً اٌّٙبعُ  هوجخ 

فٟ ارغبٖ  للَ 

 إٌّبفٌ

78 13.10 25.68 √ 2 

10 

علَ االرصبي 

ثبألها  ثبٌووجخ ٚ 

اٌّشظ  ٚثبطٓ اٌملَ 

 ا١ٌَوٜ 

84 11.59 22.72 √ 4 

11 

ِوؽٍخ 

 اٌزٕف١ن

١ًِ اٌوأً عٍٝ 

اٌغبٔت ٚعلَ 

كٚهاْ اٌواً عٙخ 

 ِملِخ إٌّبفٌ

82 12.15 23.81 √ 2 

12 

علَ رط٠ٛك مهاعٟ 

ٌٍٍٛظ ِٓ   اٌّٙبعُ

أٍفً ِٓ إٌبؽ١خ 

اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ 

 ٌٍقصُ

90 9.49 18.59 √ 5 
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12 
رصٍت اٌغنع  ٚعلَ 

 اٌلٚهاْ .
84 11.59 22.72 √ 3 

13 

علَ فوك ِشظ للَ 

اٌّٙبعُ فٟ ارغبٖ 

إٌّبفٌ ٚعلَ 

ٚقعٙب اٍفً 

 اٌّمعلح

86 10.97 21.51 √ 4 

14 

علَ االرصبي 

ثبألها ثبٌىزف 

اٌملَ األ٠ّٓ ، ِشظ 

. 

76 13.51 26.47 √ 1 

16 

ِوؽٍخ 

اٌٛقع 

 إٌٙب ٟ

علَ رٛع١ٗ إٌتو 

فٟ ارغبٖ هعٍٟ 

 إٌّبفٌ

88 10.28 20.14 √ 3 

17 

اٌنهاع١ٓ أعٍٟ ظٙو 

إٌّبفٌ فٟ شىً 

ىا٠ٚخ لب ّخ فٟ 

أرغبٖ هعٍٟ 

 إٌّبفٌ .

80 12.65 24.79 √ 2 

18 
اٌغنع عّٛكٞ عٍٟ 

 عَُ اٌقصُ .
56 15.70 30.77 √ 1 

19 

علَ االهرىبى عٍٝ 

هوجخ هعً اٌّٙبعُ  

فٟ ارغبٖ  للَ 

 إٌّبفٌ.

86 10.97 21.51 √ 4 

20 

علَ االرصبي 

ثبألها  ثبٌووجخ ٚ 

اٌّشظ  ٚثبطٓ اٌملَ 

 ا١ٌَوٜ. 

88 10.28 20.14 √ 3َ 

 

( انو تع قبػؿ جسيع االخصا  السقتخحة باالستسارة  6يتزح مغ ججاكؿ )
حضث درجات حج الجاللة اصغخ مغ ندب السػافقة كاف االخصا  التي كانت في 

 تختضب متقجـ متعمقة بالشطخ كحخكة الخأس  كاالتراؿ باألرض.  
( انو تع قبػؿ جسيع االخصا  السقتخحة باالستسارة  7يتزح مغ ججاكؿ ) 

ث درجات حج الجاللة اصغخ مغ ندب السػافقة كاف االخصا  التي كانت في حض
 تختضب متقجـ متعمقة بالشطخ كحخكة الخأس  

( انو تع قبػؿ جسيع االخصا  السقتخحة باالستسارة  8يتزح مغ ججاكؿ ) 
حضث درجات حج الجاللة اصغخ مغ ندب السػافقة كاف االخصا  التي كانت في 

 تختضب متقجـ متعمقة بالشطخ كحخكة الخأس  كحخكة الجحع.
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( انو تع قبػؿ جسيع االخصا  السقتخحة باالستسارة  9يتزح مغ ججاكؿ ) 
ات حج الجاللة اصغخ مغ ندب السػافقة كاف االخصا  التي كانت في حضث درج

 تختضب متقجـ متعمقة بالشطخ كحخكة الخأس  كحخكة الجحع كاالتراؿ باألرض.  
 

 الخصػة الثالثة : األىسية الشدبية لسخاحل االدا  الفشي لمسيارات قضج البحث 
ا  في مجاؿ تع ترسيع استسارة استصبلع رأى كعخضيا عمى الدادة الخبخ 

رياضة السرارعة لتحجيج أىسية كل مخحمة مغ مخاحل االدا  الفشي لمسيارات قضج 
درجة عمى مخاحل االدا  ليا ككفقا لؤلىسية الشدبية  (15)البحث مغ خبلؿ تػزيع 

 ( يػضح ذلظ.10( كججكؿ )3لكل مخحمة مخفق )
 (10ججكؿ)

ارات قضج البحث كفقا آلرا  الخبخا   االىسية الشدبية كدرجات مخاحل االدا  الفشي لمسي     
 (10)ف =
 

 
 المهارات

 
 مراحل االداء الفنً

 
 النسبة المئوٌة

 
 الدرجة

 2 % 13.33 المرحلة التمهٌدٌة مهارة البراولٌه
 4 % 26.67 مرحلة مسن وتجمٌع الحركة مهارة التلفٌحة

مهارة البرم 
 الروسً

 مرحلة التنفٌذ
40 % 6 

 3 % 20 النهائًالوضع  مهارة الرٌبوة
 

 الخصػة الخابعة : تحجيج درجة تأثضخ الخصأ
بعج حرخ كصياغو االخصا  لمسيارات قضج البحث ، تع ترسيع استسارة 
استصبلع رأى كعخضيا عمى الدادة الخبخا  في مجاؿ رياضة السرارعة لتحجيج 
أىسية كل خصأ مغ االخصا  الفشية بكل مخحمة مغ مخاحل االدا  لمسيارات قضج 
البحث كتأثضخىا عمى االدا  في السخاحل السختمفة لمسيارات قضج الجراسة كتع حداب 
درجة تأثضخ الخصأ ، كحجد كفقا  لشدبة السػافقة عمى كل خصأ  يطيخ ك مجسػع 

 -ندبة السػافقة بسخحمة األدا  باستخجاـ السعادلة التالية:
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 * 



/    Y= درجة تأثضخ الخصأ الكيسة السقجرة لمسخحمة  
/ندبة السػافقة   Y  ( تػضح ذلظ.14(،)13(،)12(،)11( كججاكؿ )4كمخفق ) .

 (11ججكؿ)
 (10االىسية الشدبية كدرجات تأثضخ أخصا   مخاحل ادا  ميارة البخكلية " ف = )

 

 المراحل م
االخطاء الم ثرة وذات 

 االستمرارٌة( 

مجموع 
نسبة 

 الموافمة

الوسط 
الحسابً 
 المرجن

الدرجة 
 الممدرة

مكان 
وضع 
 العامة

1 

المرحلة 
 التمهٌدٌة

عدم وضع رأس المهاجم فً 
وضع  عمودي علً الجذع 
وعدم وضع  ذلن المهاجم 

 على كتف المنافس 

358 
 

3.67 0.44 

 

2 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 الخصمصدر 
3.58 0.43 

 

3 
وضع الجذع عمودي وغٌر 

 مائل على االرض 
2.07 0.25 

 

4 
الرجلٌن على خط واحد 

 متوازٌٌن
3.91 0.47 

 

5 
اتزان غٌد مستمر عند 
 االتصال مع االرض

3.33 0.4 
 

   16.56  المجموع

6 

مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

 انخفاض الرأس ألسفل.

364 
 

2.5 0.64 
 

7 
مسن ذراع وتطوٌك عدم 

 صدر الخصم
3.58 0.92 

 

8 
تصلب الجذع فً وضع  

 عمودي على االرض
3.67 0.94 

 

9 
الرجلٌن متوازٌتٌن مع فرد 

 كامل للركبة
2.93 0.75 

 

10 
اتزان غٌد مستمر عند 
 االتصال مع االرض

2.86 0.74 
 

   15.54  المجموع

11 

مرحلة 
 التنفٌذ

عدم النير لألمام  وتصلب 
 حركة الرأس

432 

3.58 1.19 
 

12 
عدم تأزر حركات الذراعٌن 
للمهاجم لوضع إبط المنافس 

 أعلى الكتف
3.67 1.22 

 

13 
الجذع فً وضع عمودي مع 
عدم وضع  مامسة بطن 
 المنافس ليهر المهاجم

3.67 1.22 
 

  1.25 3.75عدم وضع الرجلٌن فً  14
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الموضع الصحٌن بعد التنفٌذ 
 مباشرة

15 
عدم اتخاذ الوضع المناسب  
للجبهة والركبتٌن والمرفك 

 عند االتصال باألرض 
3.33 1.11 

 

   18.00  المجموع

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

عدم توجٌه النير لرجل 
 الخصم ومٌل الرأس لألمام  

396 
 

1.8 0.35 
 

17 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 صدر الخصم
3.67 0.71 

 

18 
الجذع مائل للٌا على 

األرض والجلوس بجانبً 
 الفخذ علً البساط 

3.5 0.67 
 

19 

الرجل الٌمنً بانثناء فً 
أتجاه رأس الخصم والرجل 
الٌسرى لألمام مع فرد كامل 

 للركبة 

3.75 0.72 

 

20 
االتصال باألرض باليهر ر 

 ورفع الممعدة 
2.86 0.55 

 

  15 15.57  المجموع

 (12ججكؿ)
 (10االىسية الشدبية كدرجات تأثضخ أخصا   مخاحل ادا  ميارة التمفيحة "ف = )

 

 م
 المراحل

االخطاء الم ثرة وذات 
 االستمرارٌة

مجموع 
نسبة 

 الموافمة

الوسط 
الحسابً 
 المرجن

الدرجة 
 الممدرة

مكان 
وضع 
 العامة

1 
المرحلة 
 التمهٌدٌة

رأس المهاجم فً وضع مائل 
علً الجذع وتكون ذلن 
 المهاجم أمام المنافس 

382 
 

2.8 0.33  

2 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 صدر الخصم
3.3 0.40  

3 
وضع الجذع عمودي على 

 االرض 
3.5 0.42  

4 
الرجل الٌمنى والٌسرى فً 
وضعٌه غٌر متزنة مع فرد 

 كامل للركبة
3.4 0.41  

5 
باألرض  غٌر االتصال 

 مستمر علً لدم واحدة
3.6 0.43  

   16.6  المجموع

6 
مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

رأس المهاجم فً وضع مائل 
علً الجذع وتكون ذلن 
 المهاجم أمام المنافس 

368 
 

2.0 0.58  

7 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 صدر الخصم
3.7 1.05  

  0.58 2.0 الجذع عمودي على االرض 8

  0.74 2.6عدم وضع الرجل الٌمنً  9
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لألمام والرجل الٌسرى 
 للخلف مع فرد كامل للركبة  

10 
االتصال باألرض بإحدى 
المدمٌن على االرض 

 واالخرى مرتكزة بانثناء
3.7 1.05  

   13.9  المجموع

11 
مرحلة 
 التنفٌذ

عدم توجٌه النير فً االتجاه 
الخارجً للجسم عكس اتجاه 

 التنفٌذ

372 
 

2.1 0.94  

12 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 صدر الخصم
2.6 1.16  

13 
عدم دوران الجذع لبدء 

 الرمً للتنفٌذ 
2.4 1.07  

14 
عدم وضع الرجلٌن فً 

الموضع الصحٌن بعد التنفٌذ 
 مباشرة

3.6 1.58  

15 
عدم االتصال باألرض 

بالرجلٌن والممعدة والمنطمة 
 المطنٌة

2.9 1.26  

   13.6  المجموع

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

مٌل الراس علً الجذع 
وعدم توجٌه النير علً 

 رجل الخصم .

382 
 

2.2 0.45  

17 
عدم مسن ذراع وتطوٌك 

 صدر الخصم
2.9 0.60  

18 
الجذع مائل للٌا على 

األرض والجلوس بجانبً 
 الفخذ علً البساط 

2.7 0.56  

19 
عدم وضع الرجلٌن فً 

الصحٌن بعد التنفٌذ الموضع 
 مباشرة

3.6 0.74  

20 
عدم االستمرار باالتصال 
باألرض بالممعدة والرجل 

 الٌمنً كاملة والمدم الٌسرى 
3.2 0.65  

  15 14.6  المجموع

 (13ججكؿ)
 (10االىسية الشدبية كدرجات تأثضخ أخصا  مخاحل ادا  ميارة البـخ الخكسي " ف = )

 

 المراحل م
الم ثرة وذات االخطاء 

 االستمرارٌة

مجموع 
نسبة 

 الموافمة

الوسط 
الحسابً 
 المرجن

الدرجة 
 الممدرة

مكان 
وضع 
 العامة

1 
المرحلة 
 التمهٌدٌة

مٌل الراس لألمام والنير فً 
 أتجاه البساط .

384 
 

2.50 0.29  

2 
المبالغة فً امتداد الذراعٌن 
لوضع الكفٌن أعلً كتفً  

 يهر الخصم .
3.42 0.39  

  0.46 4.00الجذع غٌر عمودي علً   3
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األلٌة والركبتٌن غٌر 
 مواجهتٌن لحوض الخصم .

4 
عدم االرتكاز بإحدى الرجلٌن 
على الركبة واالخرى على 

 باطن المدم
3.75 0.43  

5 
االتصال باألرض بمشط المدم 
الٌمنً ر مشط المدم الٌسرى 

. 
3.75 0.43  

   17.42  المجموع

6 
مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

عدم توجٌه النير الى الجانب 
 االٌمن

404 
 

3.56 0.80  

7 
عدم تطوٌك  ذراعً المهاجم  
لذراع الخصم ومنطمة البطن 

 فً أتجاه الصدر 
3.67 0.83  

8 
تصلب حركة الجذع وعدم 

الدوران فً أتجاه البرم جهة 
 الٌمٌن .

3.25 0.73  

9 
عدم االرتكاز بإحدى الرجلٌن 
على الركبة واالخرى على 

 باطن المدم
3.67 0.83  

10 
عدم االتصال باألرض بمشط 
المدم الٌمنً و مشط المدم 
 الٌسرى والركبة الٌمنى

3.58 0.81  

   17.72  المجموع

11 
مرحلة 
 التنفٌذ

عدم ارتكاز الرأس على 
منطمة الجبهة والنير إلً 

 لألمام .

436 
 

4.89 1.42  

12 
عدم تطوٌك  ذراعً المهاجم  
لذراع الخصم ومنطمة البطن 

 فً أتجاه الصدر 
5 1.45  

12 
تصلب حركة الجذع  وعدم 

 الدوران
3.5 1.02  

13 
عدم االرتكاز على باطن 
 المدمٌن لتنفٌذ الكوبري 

3.75 1.09  

14 
االتصال باألرض بمشطً 
 المدمٌن ر خلف الرأس 

3.5 1.02  

   20.64  المجموع

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

مٌل الرأس لألمام وعدم 
توجٌه النير فً أتجاه ممدمة 

 المنافس .

382 
 

3.33 0.62  

17 
المبالغة فً امتداد الذراعٌن 
لوضع كفى المهاجم أعلً 

 كتفً  يهر الخصم .
3.25 0.61  

18 
الجذع مائل لألمام والركبتٌن  
غٌر مواجهة لمنطمة حوض 

 الخصم .
2.85 0.53  

19 
عدم االرتكاز بإحدى الرجلٌن 
على الركبة واالخرى على 

 باطن المدم
3.75 0.70  
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20 
عدم االتصال باألرض بالمدم 
الٌمنً ومشط المدم الٌسرى 

 وركبة المدم الٌسرى 
2.86 0.53  

  15 16.04  المجموع

 
 (14ججكؿ)

 (10ميارة الخيبػة" ف = )االىسية الشدبية كدرجات تأثضخ أخصا   مخاحل ادا  
 

 

 المراحل م
االخطاء الم ثرة وذات 

 االستمرارٌة

مجموع 
نسبة 

 الموافمة

الوسط 
الحسابً 
 المرجن

الدرجة 
 الممدرة

مكان 
وضع 
 العامة

1 

المرحلة 
 التمهٌدٌة

رفع الرأس عالٌاً  وعدم 
توجٌه النير فً اتجاه رجلً 

 المنافس

400 
 

2.29 0.30 
 

2 
فً  عدم وضع الذراعٌن

شكل زاوٌة لائمة  فً اتجاه 
 رجلً المنافس

3.25 0.43 
 

  0.36 2.71 الجذع مائل لألمام . 3

4 
عدم االرتكاز على ركبة رجل 

المهاجم  فً اتجاه  لدم 
 المنافس

3.67 0.48 
 

5 
عدم االتصال باألرض  

بالركبة و المشط  وباطن 
 المدم الٌسرى 

3.36 0.44 
 

   15.27  المجموع

6 

مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

عدم توجٌه النير فً اتجاه 
 رجلً المنافس

406 
 

2.71 0.68 
 

7 
عدم تطوٌك ذراعً المهاجم  
للوسط من أسفل من الناحٌة 

 الخارجٌة والداخلٌة
2.93 0.73 

 

8 
عدم مٌل الجذع اعلى يهر 

 الخصم .
3.58 0.90 

 

9 
عدم االرتكاز على ركبة رجل 

اتجاه  لدم المهاجم  فً 
 المنافس

3.25 0.81 
 

10 
عدم االتصال باألرض  

بالركبة و المشط  وباطن 
 المدم الٌسرى 

3.5 0.88 
 

   15.98  المجموع

11 
مرحلة 
 التنفٌذ

مٌل الرأس على الجانب 
وعدم دوران الراس جهة 

 ممدمة المنافس
418 
 

3.42 1.2 
 

  1.1 3عدم تطوٌك ذراعً المهاجم   12
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من الناحٌة للوسط من أسفل 
 الخارجٌة والداخلٌة للخصم

13 
تصلب الجذع  وعدم الدوران 

. 
3.5 1.3 

 

14 
عدم فرد مشط لدم المهاجم 
فً اتجاه المنافس وعدم 

 وضعها اسفل الممعدة
3.58 1.3 

 

15 
عدم االتصال باألرض بالكتف 

 األٌمن ر مشط المدم .
3.17 1.1 

 

   16.67  المجموع

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

عدم توجٌه النير فً اتجاه 
 رجلً المنافس

398 
 

3.14 0.62 
 

17 

الذراعٌن أعلً يهر 
المنافس فً شكل زاوٌة 
لائمة فً أتجاه رجلً 

 المنافس .

2.86 0.56 

 

18 
الجذع عمودي علً جسم 

 الخصم .
2 0.39 

 

19 
عدم االرتكاز على ركبة رجل 

المهاجم  فً اتجاه  لدم 
 المنافس.

3.58 0.70 
 

20 
عدم االتصال باألرض  

بالركبة و المشط  وباطن 
 المدم الٌسرى. 

3.67 0.72 
 

  15 15.25  المجموع

 

( بالشدبة لسيارة البخكلية اف مجسػع الػسط 11يتزح مغ ججاكؿ)
( في السخحمة التسيضجية ، كبمغ  قيسو 16.56الحدابي السخجح بمغ  قيسو )

( في مخحمة 18.00مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة، كبمغ  قيسو )( في 15.54)
 ( في مخحمة الػضع الشيائي .15.57التشفضح ، كبمغ  قيسو )

 

( بالشدبة لسيارة التمفيحة اف مجسػع الػسط 12يتزح مغ ججاكؿ)
( في السخحمة التسيضجية ، كبمغ  قيسو 16.60الحدابي السخجح بمغ  قيسو )

( في مخحمة 13.60سيع الحخكة، كبمغ  قيسو  )( في مخحمة مدظ كتج13.90)
    ( في مخحمة الػضع الشيائي. 14.60التشفضح ، كبمغ  قيسو )

( بالشدبة لسيارة البـخ الخكسي اف مجسػع الػسط 12يتزح مغ ججاكؿ) 
( في السخحمة التسيضجية ، كبمغ  قيسو 17.42الحدابي السخجح بمغ  قيسو )
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( في مخحمة 20.64لحخكة ، كبمغ  قيسو )( في مخحمة مدظ كتجسيع ا17.72)
    ( في مخحمة الػضع الشيائي.14.04التشفضح ، كبمغ  قيسو )

 

( بالشدبة لسيارة الخيبػة اف مجسػع الػسط الحدابي 12يتزح مغ ججاكؿ)
( في 15.98( في السخحمة التسيضجية ، كبمغ  قيسو )15.27السخجح بمغ  قيسو )

( في مخحمة التشفضح ، كبمغ  16.67كبمغ  قيسو  )مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ، 
 ( في مخحمة الػضع الشيائي.15.25قيسو )

  
 

كبحلظ تػصل الباحثاف الى الذكل الشيائي الستسارة تقضيع األدا  الفشي 
 لمسيارات قضج البحث في السرارعة الخكمانية.

 

 : جالقطؽالع١س جٌعؼجقس
 الجراسة االستصبلعية األكلى:

 

قاـ الباحثاف بجراسة استصبلعية اكلى برالة السرارعة بكمية التخبية 
( شبلب 10الخياضية جامعة بشى سػيف في تساـ الداعة الثانية عذخ ضيخا عمى )

جامعة بشى سػيف مغ خارج  –مغ شبلب الفخقة االكلى بكمية التخبية الخياضية 
  -عضشة الجراسة ككاف اليجؼ مشيا:

 معخفة أماكغ مرادر الكيخبا  كتجيضد الػصبلت الكيخبائية.  −

 التأكج مغ درجة مبلئسة اإلضا ة الستاحة لمترػيخ.  −

 معخفة كتجيضد مكاف الترػيخ كشخيقو تثبضت الكامضخات.  −

 التأكج مغ سبلمة كامضختي الترػيخ كشخيقة تثبضت الكامضخات. −

 تججيج مجاؿ الحخكة داخل مجاؿ عجسة الكامضخا. −

 عخؼ عمى الدمغ الكمى إلجخا  الجراسة.الت −

 الجراسة االستصبلعية الثانية :
( شالبا  30قاـ الباحث بإجخا  دراسة استصبلعية ثانية عمى عضشة قػاميا )

مغ شبلب الفخقة االكلى بكمية التخبية الخياضية جامعة بشى سػيف مغ خارج العضشة 
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ة لبلستسارة )السعامبلت الجراسة االساسية بيجؼ التأكج مغ الربلحية العمسي
 العمسية(

 : جٌفٕٟ جالظجء ِكطٜٛ ضم١١ُ القطّحؼز جٌع١ٍّس جدلعحِالش
 جٌصعق : أٚالا 
 صجؽ السحتػى) السحكسضغ( : -1

عخضت االستسارة عمى الدادة الخبخا  في مجاؿ التخرز كذلظ بعخض 
ة أخصا  االدا  بكل مخحمة مغ اجل تحجيج االىسية الشدبية لسجى مشاسبة كصياغ

العبارات كلتحجيج درجة تأثضخ االخصا  عمى االدا  الفشي لمسخاحل الفشية لمسيارات 
( كقج ضيخ صجؽ السحتػى لسكػنات االستسارة ،كانيا ذات 4قضج البحث مخفق )

 داللة احرائية عالية لكياس ما كضعت مغ أجمو .
ي كايزا تع التأكج مغ مجى كفاية االستسارة في تقضيع مدتػى االدا  الفش

لمسيارات قضج البحث مغ خبلؿ البيانات الخاصة بسخاحل االدا  كفقا لجرجة اىسضتيا 
( درجة ، كتع استخجاع الجرجة الخاصة 15كعمى أساس الجرجة الكمية السقجرة )

بكل مخحمة مغ خبلؿ حداب درجة كل خصأ فشى كفقا لؤلىسية الشدبية ليحه 
لبلستسارة ككل لمسيارات قضج  السخحمة ، كمغ خبلؿ ذلظ تحقق التشاسق الجاخمي

البحث ، كبالتالي عمى صجؽ التكػيغ الفخضي لبلستسارة ،كىحا عمى أساس أف 
( يػضح 15كججكؿ ) (4الجرجات الفخعية ىي مؤشخ جضج لمجرجة الكمية، مخفق )

 ذلظ.
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 (15ججكؿ )
أرا  السحكسضغ في مجى مشاسبة ككفاية محتػى استسارات تقضيع االدا  الفشي 

 (8لمسيارات قضج البحث  )ف=

 اٌج١بْ
 ِٕبٍت رّبَ

 كهعبد 5

 ِٕبٍت اٌٝ ؽل ِب

 كهعبد( 3)

غ١و 

 ِٕبٍت

 كهعخ(1)

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

  1 7 علك أهاء اٌّؾى١ّٓ فٟ ِلٜ إٌّبٍجخ
95% 

 38 اٌّغّٛع

 اٌج١بْ
 وبفٟ رّبِب

 كهعبد 5

 وبفٟ اٌٝ ؽل ِب

 كهعبد( 3)

 غ١و وبفٟ

 كهعخ(1)
 

  2 6 فٟ ِلٜ اٌىفب٠خ علك أهاء اٌّؾى١ّٓ
90% 

 36 اٌّغّٛع

    

( أف ندبة مػافقة السحكسضغ لسشاسبة استسارة تقضيع 15يتزح مغ ججكؿ )
%( كندبة مجى 90االدا  لمسيارة قضج الجراسة لمغخض التي كضعت مغ أجمو )

 %(. 95كفاية االستسارات )
 جٌطّح٠ؿ: صعق -2

 (16ججكؿ )
السعياري كقيسة ت بضغ درجات الخبيع االعمى كاالدنى الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ 

 ألفخاد العضشة عشج تقضيع أدا  ميارة "البخاكلية"

 العٌنة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

مستوى  لٌمة "ت"
 الجدولٌة المحسوبة  الداللة

الربٌع االعلى 

 (17)ن=
12.80 1.14 

8.33 3.250 

*دال عند 

7371 

  الربٌع االدنى

 (17)ن=
7.00 1.89 

*دال عند 

7371 
 

( أف التسايد يطيخ مغ خبلؿ قيسة "ت" لمفخكؽ دالة 16يتزح مغ ججكؿ )
 بضغ متػسصي الخبيع االعمى كاالدنى. 0.01عشج 
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 (17ججكؿ )
الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كقيسة ت بضغ درجات الخبيع االعمى كاالدنى 

 أدا  ميارة "التمفيحة"ألفخاد العضشة عشج تقضيع 
 اٌع١ٕخ

 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

َِزٜٛ  ل١ّخ "د"

 اٌغل١ٌٚخ اٌّؾَٛثخ  اٌلالٌخ

 1.89 11.70 (10اٌوث١ع االعٍٝ )ْ=

5.83 3.250 

 0.01*كاي عٕل 

 (10اٌوث١ع االكٔٝ )ْ=
 0.01*كاي عٕل  1.17 7.60

 
 

خبلؿ قيسة "ت" لمفخكؽ دالة ( أف التسايد يطيخ مغ 17يتزح مغ ججكؿ )
 بضغ متػسصي الخبيع االعمى كاالدنى. 0.01عشج 

 (18ججكؿ )
الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كقيسة ت بضغ درجات الخبيع االعمى كاالدنى 

 ألفخاد العضشة عشج تقضيع أدا  ميارة "البـخ الخكسي"
 اٌع١ٕخ

 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

َِزٜٛ  ل١ّخ "د"

 اٌغل١ٌٚخ اٌّؾَٛثخ  اٌلالٌخ

 1.49 11.70 (10اٌوث١ع االعٍٝ )ْ=
6.98 3.250 

 0.01*كاي عٕل 

 0.01*كاي عٕل  1.70 6.70 (10اٌوث١ع االكٔٝ  )ْ=
 
 

( أف التسايد يطيخ مغ خبلؿ قيسة "ت" لمفخكؽ دالة 18يتزح مغ ججكؿ ) 
 بضغ متػسصي الخبيع االعمى كاالدنى. 0.01عشج 

 (19ججكؿ )
الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كقيسة ت بضغ درجات الخبيع االعمى كاالدنى 

 ألفخاد العضشة عشج تقضيع أدا  ميارة "الخيبػة"
 اٌع١ٕخ

 اٌّزٍٛظ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّع١بهٞ

َِزٜٛ  ل١ّخ "د"

 اٌغل١ٌٚخ اٌّؾَٛثخ  اٌلالٌخ

 1.48 10.80 (10اٌوث١ع االعٍٝ )ْ=
5.12 3.250 

 0.01*كاي عٕل 

 0.01*كاي عٕل  1.35 7.50 (10اٌوث١ع االكٔٝ )ْ=
 

( أف التسايد يطيخ مغ خبلؿ قيسة "ت" لمفخكؽ دالة 19يتزح مغ ججكؿ )
 بضغ متػسصي الخبيع االعمى كاالدنى. 0.01عشج 
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 الرجؽ الحاتي : -3 
تع حداب الرجؽ الحاتي مغ خبلؿ الجحر التخبيعي لسعامل الثبات 

 0.05( كىى دالو عشج  0.96الى  80( كتتخاكح بضغ )20كالسػضح بججكؿ )
 

 : جٌثرــحش : ثح١ٔحا 
استخجـ الباحثاف السدجل السخئي كنفذ السكيسضغ لحداب الثبات كلكغ 

 يػـ مغ التصبضق األكؿ . 15بعج فتخه 
 

 Test – Retestشخيقة تصبضق االختبار كاعادة تصبيقو  - 
 

 (20ججكؿ )
االرتباط بضغ التصبضق االكؿ كالثاني الستسارة تقضيع السيارات قضج البحث معامل 

 (10)ف=
 

َ 
اٌّٙبه

 ح

 اٌزطج١ك اٌضبٟٔ  اٌزطج١ك االٚي

ل١ّخ"د

" 

ل١ّخ 

"د 

اٌغلٌٚ

٠خ 

0.01 

ل١ّ

 ح ه

اٌصل

ق 

اٌنار

ٞ 
ِزٛ

 ٍظ

أؾوا

 ف

ِزٛ

 ٍظ

أؾوا

 ف

1 
اٌجواٌٚ

 ٠خ

12.8 1.14 11.80 1.87 1.44 3.250 0.92 0.96 

2 
اٌزٍف١ؾ

 ح

11.70 1.89 10.80 1.99 1.04 3.250 0.84 0.92 

3 

اٌجوَ 

اٌوٍٚ

ٜ 

11.7 1.49 10.70 1.16 1.67 3.250 0.71 0.84 

 0.80 0.64 3.250 1.72 1.65 9.60 1.48 10.80 اٌو٠جٛح 4

 

( الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كمعامل 20يتزح مغ ججكؿ )
كالثاني الستسارة تقضيع االدا  الفشي لمسيارات قضج البحث االرتباط بضغ التصبضق االكؿ 

كيدضخ الججكؿ الى أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائيا بضغ التصبضق األكؿ 
( كىي قيع ذات 0.92الى   0.64) شسا اف معامل االرتباط تخاكح بضغكالثاني، بض

يذضخ الي ثبات داللة احرائيا  أي انو تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيا مسا 
 استسارة تقضيع األدا  الفشي لمسيارات.
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 : جالقحق١س جٌعؼجقس
 

تع تصبضق االستسارات بعج اجخا  السعامبلت العمسية عمضيا مغ صجؽ كثبات 
محكسضغ بػاقع   (5)شالب بسداعجة  (30)كأصبحت ذات معايضخ عمى عضشة قػاميا 

مذاىجات( في كل مذاىجة يؤدكف  x 3شالب  2شبلب لكل محكع بػاقع ) (6)
ت ، كلمتعخؼ عمى ( مذاىجا5السيارات قضج البحث متتالية ، كبحلظ تع ترػيخ  )

الشدبة السةػية التي نثق عشجىا أف ىحا الخصأ شائع اتبع الباحثاف تختضب األكزاف 
 كتصبضق حجكد الثقة 

 

 حجد الباحثاف متػسط ضيػر الخصأ مغ العبلقة   =  – 1
      

( كعشج ضيػره 0ال = 1السقرػد باالحتساؿ ضيخ الخصأ أـ ال )ضيخ=
 يعػض بسا يقابمو ف درجة مقجرة باستسارة تقضيع األدا . 

 
 

 حجد الباحثاف الخصأ السعياري مغ العبلقة =  -2
 

السػافقة    ف = عجد افخاد حضث أ = ندبة السػافقة    ب = ندبة عجـ 
 العضشة

خ. ـ /  1.96±  حجكد الثقة مغ العبلقة    متػسط شجة الطيػر  – 3
كىحا ال يعشى أف الباحثاف سػؼ يتجاىبلف فيسا يصخحاف مغ تسخيشات غخضية 

 األخصا  غضخ الذائعة كلكغ ىحا يعج إجخا  أكلى لتختضب األكلػيات.
 

 : ٌٍر١حٔحش جالزصحت١س جدلعحجلس
 

 

بعج جسع البيانات كججكلتيا تع معالجتيا احرائيا  حضث استخجـ الباحثاف 
 االسالضب االحرائية التالية:

 

 درجة اقل احتساؿ –أعمى احتساؿ  درجة

                                  عجد احتساالت

 ب xأ   

                                  ف    
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 االنحخاؼ السعياري  -2الستػسط الحدابي                     -1
 الػسط الحدابي السخجع -4الجرجة السقجرة                        -3
 اختبار "ت" -6  معامل االرتباط                     -5
 تقجيخ أكساط السجتسع -8الشدبة السةػية                       -7

 : جٌٕطحتح ٚضفكري عؽض
 (21ججكؿ)

 (30الشدبة السةػية كدرجات تأثضخ أخصا  مخاحل ادا  ميارة البخكلية " ف = )
 

 االخطاء الم ثرة وذات االستمرارٌة( المراحل م

النسبة 
المئوٌة 
للذٌن 
لدٌهم 
 الخطأ

 (7.)ن=

الدرجة 
الممدرة 
لتأثٌر 
الخطاء 
 باالستمارة

 حالة األخطاء التً
 83.53≤خ≥75.06%

% 

1 
المرحلة 
 التمهٌدٌة

عدم وضع رأس المهاجم فً وضع  
عمودي علً الجذع وعدم وضع  ذلن 

 المهاجم على كتف المنافس 
خ 0.44 44

1(**)
 

ع 0.43 86 عدم مسن ذراع وتطوٌك صدر الخصم 2
2(***)

 

3 
وضع الجذع عمودي وغٌر مائل على 

 االرض 
 خ 0.25 62

 ع 0.47 86 الرجلٌن على خط واحد متوازٌٌن 4

 م 0.40 80 اتزان غٌد مستمر عند االتصال مع االرض 5
3(*)

 

6 

مرحلة 
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

 م 0.64 80 انخفاض الرأس ألسفل.

 م 0.92 80 عدم مسن ذراع وتطوٌك صدر الخصم 7

8 
تصلب الجذع فً وضع عمودي على  

 االرض
 م 0.94 80

9 
الرجلٌن متوازٌتٌن مع فرد كامل 

 للركبة
 م 0.75 80

                                                           
 ( منخفض**)1

 عالي (***)2

 متوسط (*)3
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10 
اتزان غٌد مستمر عند االتصال مع 

 االرض
 م 0.74 80

11 

مرحلة 
 التنفٌذ

 ع 1.19 86 عدم النير لألمام  وتصلب حركة الرأس

12 
عدم تأزر حركات الذراعٌن للمهاجم 

 المنافس أعلى الكتف لوضع إبط
 ع 1.22 88

12 
الجذع فً وضع عمودي مع عدم وضع  

 مامسة بطن المنافس ليهر المهاجم
 ع 1.22 88

14 
عدم وضع الرجلٌن فً الموضع الصحٌن 

 بعد التنفٌذ مباشرة
 ع 1.25 90

15 
عدم اتخاذ الوضع المناسب  للجبهة 

 والركبتٌن والمرفك عند االتصال باألرض 
 م 1.11 80

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

عدم توجٌه النير لرجل الخصم ومٌل 
 الرأس لألمام  

 خ 0.35 54

 ع 0.71 88 عدم مسن ذراع وتطوٌك صدر الخصم 17

18 
الجذع مائل للٌا على األرض والجلوس 

 بجانبً الفخذ علً البساط 
 ع 0.67 84

19 
الرجل الٌمنً بانثناء فً أتجاه رأس 

الخصم والرجل الٌسرى لألمام مع فرد 
 كامل للركبة 

 ع 0.72 90

 م 0.55 80 االتصال باألرض باليهر ر ورفع الممعدة  20

  15  المجموع

( 5( خصأ مقدسة )20( أف اجسالي عجد االخصا )21يتزح مغ ججكؿ )
( بسخحمة التشفضح ك 5كتجسيع الحخكة ك )( بسخحمة مدظ 5بالسخحمة التسيضجية ،)

( بسخحمة الػضع الشيائي  كتفاكتت االخصا  بالسخحمة التسيضجية ما بضغ عالية 5)
%( ، 62% الى 44كمشخفزة كمتػسصة ، فكانت مشخفزو بشدبة تخاكحت مغ )

كضيخ الخصا  الخاص عجـ كضع رأس السياجع في كضع  عسػدي عمي الجحع 
%( 44ع عمى كتف السشافذ مشخفس الذضػع بشدبة )كعجـ كضع  ذقغ السياج

( درجة ، كىػ تأثضخ اكبخ مغ خصأ متػسط الذضػع كىػ اتداف 0.44كبجرجة تأثضخ)
% ( بجرجة 80غضج مدتقخ عشج االتراؿ مع االرض حضث كانت ندبة ضيػره )

 ( درجة.0.40تأثضخ )
 

بة كخبلؿ مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ضيخت االخصا  بذضػع متػسط بشد
( ككاف خصأ ترمب الجحع 0.94:  0.64%( بجرجات تأثضخ تخاكحت ما بضغ )80)
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( درجة ، بضشسا 0.94في كضع عسػدي عمى االرض اعمى درجة تأثضخ بجرجة )
 ( درجة .0.64خصأ انخفاض الخأس ألسفل أقل درجة تأثضخ بجرجة )

 

ضػع كخبلؿ مخحمة التشفضح نبلحع أف معطع االخصا  عالية كتتخاكح في الذ
%( ، كتداكت أخصا  عالية الذضػع مثل عجـ تأزر 90% : 86بشدبة مغ )

%( مع خصأ 88حخكات الحراعضغ لمسياجع لػضع إبط السشافذ أعمى الكتف )
الجحع في كضع عسػدي مع عجـ كضع  مبلمدة بصغ السشافذ لطيخ السياجع 

خاذ ( درجة لكل مشيع. ، كضيخ خصأ عجـ ات1.22%( بجرجة تأثضخ )88بشدبة )
الػضع السشاسب  لمجبية كالخكبتضغ كالسخفق عشج االتراؿ باألرض باقل درجة تأثضخ 

( درجة، كتعتبخ درجات تأثضخ تمظ السخحمة أعمى درجات تأثضخ خبلؿ 1.11بكيسة )
 مخاحل االدا .

 

كخبلؿ مخحة الػضع الشيائي الحع الباحثاف  كجػد خصأ كاحج مشخفس 
%( بجرجة 54كمضل الخأس لؤلماـ بشدبة ) كىػ عجـ تػجيو الشطخ لخجل الخرع

( درجة ، كخصأ كاحج متػسط كىػ االتراؿ باألرض بالطيخ كرفع 0.35تأثضخ )
( درجة ، كثبلث أخصا  عالية 0.55%( كدرجة تأثضخ )80السقعجة بشدبة شضػع )

ككاف خصأ الخجل اليسشي بانثشا  في أتجاه رأس الخرع كالخجل اليدخى لؤلماـ مع 
( درجة كاف 0.72%( كدرجة تأثضخ )90مخكبة اعمى شضػعا بشدبة )فخد كامل ل

السخحمة في مجسميا عالية الذضػع بالشدبة ألخصا  السخحمة بشدبة تخاكحت مغ 
 ( درجة .67:72%( كبجرجة تأثضخ مغ )%90:84)
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 (22ججكؿ)
 (30الشدبة السةػية كدرجات تأثضخ أخصا   مخاحل ادا  ميارة التمفيحة "ف = )

 

َ 

 اٌّواؽً

 االفطبء اٌّإصوح ٚماد االٍزّواه٠خ

إٌَجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 ٌٍن٠ٓ

ٌل٠ُٙ 

اٌقطأ 

=ْ(30) 

اٌلهعخ 

اٌّملهح 

ٌزأص١و 

اٌقطبء 

 ثبالٍزّبهح

 ؽبٌخ األفطبء اٌزٟ

 79.08≤ؿ≥71.31%

% 

اٌّوؽٍخ  1

 اٌز١ّٙل٠خ
 ؿ 0.33 50 هأً اٌّٙبعُ فٟ ٚقع ِب ً عٍٟ اٌغنع ٚرىْٛ ملٓ اٌّٙبعُ أِبَ إٌّبفٌ 

 ع 0.40 80 علَ َِه مهاع ٚرط٠ٛك صله اٌقصُ 2

 ع 0.42 84 ٚقع اٌغنع عّٛكٞ عٍٝ االها  3

 ع 0.41 82 اٌوعً ا١ٌّٕٝ ٚا١ٌَوٜ فٟ ٚقع١ٗ غ١و ِزئخ ِع فوك وبًِ ٌٍووجخ 4

 ع 0.43 86 االرصبي ثبألها  غ١و َِزمو عٍٟ للَ ٚاؽلح 5

ِوؽٍخ  6

َِه 

ٚرغ١ّع 

 اٌؾووخ

 ؿ 0.58 60 هأً اٌّٙبعُ فٟ ٚقع ِب ً عٍٟ اٌغنع ٚرىْٛ ملٓ اٌّٙبعُ أِبَ إٌّبفٌ 

 ع 1.05 88 علَ َِه مهاع ٚرط٠ٛك صله اٌقصُ 7

 ؿ 0.58 60 اٌغنع عّٛكٞ عٍٝ االها 8

 َ 0.74 72 علَ ٚقع اٌوعً ا١ٌّٕٟ ٌألِبَ ٚاٌوعً ا١ٌَوٜ ٌٍقٍف ِع فوك وبًِ ٌٍووجخ   9

 ع 1.05 88 ثبألها ثاؽلٜ اٌمل١ِٓ عٍٝ االها ٚاالفوٜ ِورىيح ثبٔضٕبءاالرصبي  10

ِوؽٍخ  11

 اٌزٕف١ن
 ؿ 0.94 64 علَ رٛع١ٗ إٌتو فٟ االرغبٖ اٌقبهعٟ ٌٍغَُ عىٌ ارغبٖ اٌزٕف١ن

 َ 1.16 74 علَ َِه مهاع ٚرط٠ٛك صله اٌقصُ 12

 ؿ 1.07 68 علَ كٚهاْ اٌغنع ٌجلء اٌوِٟ ٌٍزٕف١ن  12

 ع 1.58 86 ٚقع اٌوع١ٍٓ فٟ اٌّٛقع اٌصؾ١ؼ ثعل اٌزٕف١ن ِجبشوحعلَ  14

 ع 1.26 80 علَ االرصبي ثبألها ثبٌوع١ٍٓ ٚاٌّمعلح ٚإٌّطمخ اٌمط١ٕخ 15

16 

ِوؽٍخ 

اٌٛقع 

 إٌٙب ٟ

 ؿ 0.45 62 ١ًِ اٌواً عٍٟ اٌغنع ٚعلَ رٛع١ٗ إٌتو عٍٟ هعً اٌقصُ .

 ع 0.60 82 علَ َِه مهاع ٚرط٠ٛك صله اٌقصُ 17

 َ 0.56 76 اٌغنع ِب ً ل١ٍال عٍٝ األها ٚاٌغًٍٛ ثغبٔجٟ اٌفقن عٍٟ اٌجَبط  18

 ع 0.74 86 علَ ٚقع اٌوع١ٍٓ فٟ اٌّٛقع اٌصؾ١ؼ ثعل اٌزٕف١ن ِجبشوح 19

 َ 0.65 76 علَ االٍزمواه ثبالرصبي ثبألها ثبٌّمعلح ٚاٌوعً ا١ٌّٕٟ وبٍِخ ٚاٌملَ ا١ٌَوٜ  20

  15  اٌّغّٛع

( 5( خصأ مقدسة )20( أف اجسالي عجد االخصا )22يتزح مغ ججكؿ )
( بسخحمة التشفضح ك 5( بسخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ك )5بالسخحمة التسيضجية ،)

( بسخحمة الػضع الشيائي كضيخت االخصا  في السخحمة التسيضجية عالية الذضػع 5)
( كيعتبخ 0.43:0.40%( كبجرجة تأثضخ مغ )86% : 80بشدبة تخاكحت مغ )

%( 86خصأ االتراؿ باألرض غضخ مدتقخ عمي قجـ كاحجة أعمى شضػعا بشدبة )
( درجة ، بضشسا الخصأ الخاص بخأس السياجع في كضع مائل 0.43بجرجة  تأثضخ )
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عمي الجحع كتكػف ذقغ السياجع أماـ السشافذ كاف مشخفس الذضػع بشدبة 
 ( درجة.0.33%( بجرجة تأثضخ )50)

 

ظ كتجسيع الحخكة الحع الباحثاف أف ىشاؾ خصأف بذضػع كخبلؿ مخحمة مد
عالي  كخصأف بذضػع مشخفس كخصأ كاحج بذضػع متػسط ،حضث كاف خصأ عجـ 
مدظ ذراع كتصػيق صجر الخرع ، كخصأ االتراؿ باألرض بإحجى القجمضغ عمى 

%( بجرجة 88االرض كاالخخى مختكدة بانثشا   ككبلىسا عالية الذضػع  بشدبة )
( درجة ، بضشسا خصأ رأس السياجع في كضع مائل عمي الجحع كتكػف 1.05تأثضخ)

ذقغ السياجع عمي كتف السشافذ ك خصأ الجحع عسػدي عمى االرض ككبلىسا 
( درجة ، كالخصأ الػحضج 0.58%( كدرجة تأثضخ)60بذضػع مشخفس بشدبة )

فخد الستػسط فكاف خصأ عجـ كضع الخجل اليسشي لؤلماـ كالخجل اليدخى لمخمف مع 
 ( درجة.  0.74%( كدرجة تأثضخ)72كامل لمخكبة بشدبة )

 

كخبلؿ مخحمة التشفضح ضيخت االخصا  متفاكتة ما بضغ متػسط كمشخفس 
كعالي الذضػع  كيعتبخ خصأ عجـ كضع الخجمضغ في السػضع الرحيح بعج التشفضح 

%( كأعمى درجة تأثضخ 86مباشخة أعمى شضػعا خبلؿ تمظ السخحمة بشدبة بسقجار)
( درجة ، بضشسا خصأ عجـ تػجيو الشطخ في االتجاه الخارجي لمجدع 1.58قجرىا )

%( كدرجة 64عكذ اتجاه التشفضح كاف أقل االخصا  بالسخحمة انخفزا بشدبة )
 ( درجة. 0.94تأثضخ)

 

كخبلؿ مخحمة الػضع الشيائي كانت االخصا  العالية الطيػر بشدبة مغ 
( درجة  كاالخصا  متػسصة 0.74:0.60)%( كدرجة تأثضخ مغ %86:82)

( درجة، بضشسا ضيخ خصأ 0.65:0.56%( كدرجة تأثضخ مغ )76الطيػر بشدبة )
مضل الخاس عمي الجحع كعجـ تػجيو الشطخ عمي رجل الخرع مشخفس الذضػع 

 ( درجة.0.45%( كدرجة تأثضخ)62بشدبة )
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 (23ججكؿ)
 (30يارة البـخ الخكسي " ف = )الشدبة السةػية كدرجات تأثضخ أخصا  مخاحل ادا  م

 

 االفطبء اٌّإصوح ٚماد االٍزّواه٠خ اٌّواؽً َ

إٌَجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 %

 ٌٍن٠ٓ

ٌل٠ُٙ 

اٌقطأ 

=ْ(30) 

اٌلهعخ 

اٌّملهح 

ٌزأص١و 

اٌقطبء 

 ثبالٍزّبهح

ؽبٌخ األفطبء اٌزٟ  

 84.24≤ؿ≥76.35%

% 

اٌّوؽٍخ  1

 اٌز١ّٙل٠خ
 ؿ 0.29 50 ١ًِ اٌواً ٌألِبَ ٚإٌتو فٟ أرغبٖ اٌجَبط .

2 
اٌّجبٌغخ فٟ اِزلاك اٌنهاع١ٓ ٌٛقع اٌىف١ٓ أعٍٟ 

 وزفٟ  ظٙو اٌقصُ .
82 0.39 َ 

3 
اٌغنع غ١و عّٛكٞ عٍٟ األ١ٌخ ٚاٌووجز١ٓ غ١و  

 ِٛاعٙز١ٓ ٌؾٛا اٌقصُ .
 ؿ 0.46 72

4 
علَ االهرىبى ثاؽلٜ اٌوع١ٍٓ عٍٝ اٌووجخ 

 ٚاالفوٜ عٍٝ ثبطٓ اٌملَ
 ع 0.43 90

5 
ثّشظ اٌملَ ا١ٌّٕٟ ، ِشظ  االرصبي ثبألها

 اٌملَ ا١ٌَوٜ .
 ع 0.43 90

6 
ِوؽٍخ 

َِه 

ٚرغ١ّع 

 اٌؾووخ

 ؿ 0.80 64 علَ رٛع١ٗ إٌتو اٌٝ اٌغبٔت اال٠ّٓ

7 
علَ رط٠ٛك  مهاعٟ اٌّٙبعُ  ٌنهاع اٌقصُ 

 ِٕٚطمخ اٌجطٓ فٟ أرغبٖ اٌصله 
 ع 0.83 88

8 
رصٍت ؽووخ اٌغنع ٚعلَ اٌلٚهاْ فٟ أرغبٖ 

 ا١ّ١ٌٓ .اٌجوَ عٙخ 
78 0.73 َ 

9 
علَ االهرىبى ثاؽلٜ اٌوع١ٍٓ عٍٝ اٌووجخ 

 ٚاالفوٜ عٍٝ ثبطٓ اٌملَ
 ع 0.83 88

10 
علَ االرصبي ثبألها ثّشظ اٌملَ ا١ٌّٕٟ ٚ ِشظ 

 اٌملَ ا١ٌَوٜ ٚاٌووجخ ا١ٌّٕٝ
 ع 0.81 86

11 
ِوؽٍخ 

 اٌزٕف١ن
علَ اهرىبى اٌوأً عٍٝ ِٕطمخ اٌغجٙخ ٚإٌتو 

 ئٌٟ ٌألِبَ .
 ع 1.42 88

12 
علَ رط٠ٛك  مهاعٟ اٌّٙبعُ  ٌنهاع اٌقصُ 

 ِٕٚطمخ اٌجطٓ فٟ أرغبٖ اٌصله 
 ع 1.45 90

 َ 1.02 84 رصٍت ؽووخ اٌغنع  ٚعلَ اٌلٚهاْ 12

 ع 1.09 90 علَ االهرىبى عٍٝ ثبطٓ اٌمل١ِٓ ٌزٕف١ن اٌىٛثوٞ  14

 َ 1.02 84 االرصبي ثبألها ثّشطٟ اٌمل١ِٓ ، فٍف اٌوأً  15

16 

ِوؽٍخ 

اٌٛقع 

 إٌٙب ٟ

١ًِ اٌوأً ٌألِبَ ٚعلَ رٛع١ٗ إٌتو فٟ أرغبٖ 

 ِملِخ إٌّبفٌ .
 ؿ 0.62 60

17 
اٌّجبٌغخ فٟ اِزلاك اٌنهاع١ٓ ٌٛقع وفٝ اٌّٙبعُ 

 أعٍٟ وزفٟ  ظٙو اٌقصُ .
78 0.61 َ 

18 
اٌغنع ِب ً ٌألِبَ ٚاٌووجز١ٓ  غ١و ِٛاعٙخ 

 ٌّٕطمخ ؽٛا اٌقصُ .
 ؿ 0.53 74

19 
االهرىبى ثاؽلٜ اٌوع١ٍٓ عٍٝ اٌووجخ علَ 

 ٚاالفوٜ عٍٝ ثبطٓ اٌملَ
 ع 0.70 90
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20 
علَ االرصبي ثبألها ثبٌملَ ا١ٌّٕٟ ِٚشظ اٌملَ 

 ا١ٌَوٜ ٚهوجخ اٌملَ ا١ٌَوٜ 
80 0.53 َ 

  15  اٌّغّٛع

 
( 5( خصأ مقدسة )20( أف اجسالي عجد االخصا )23يتزح مغ ججكؿ )

( بسخحمة التشفضح ك 5بسخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ك )( 5بالسخحمة التسيضجية ،)
( بسخحمة الػضع الشيائي  كتفاكتت االخصا  بالسخحمة التسيضجية ما بضغ عالية 5)

%( ، 46% الى 29كمشخفزة كمتػسصة ، فكانت مشخفزو بشدبة تخاكحت مغ )
كضيخ الخصا  الخاص  الجحع  غضخ عسػدي عمي األلية كالخكبتضغ غضخ مػاجيتضغ 

( درجة ، 0.46%( كبجرجة تأثضخ)72حػض الخرع .مشخفس الذضػع بشدبة )ل
كىػ تأثضخ اكبخ مغ أخصا  عالية الذضػع كىسا خصأي عجـ االرتكاز بإحجى الخجمضغ 
عمى الخكبة كاالخخى عمى باشغ القجـ كخصأ االتراؿ باألرض بسذط القجـ اليسشي ك 

( 0.43بجرجة تأثضخ )% ( 90مذط القجـ اليدخى حضث كانت ندبة شضػعيسا )
 درجة.

 

كخبلؿ مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ضيخت االخصا  عالية الطيػر بشدبة 
( ككاف خصأ عجـ 0.83:0.81%( كدرجة تأثضخ ما بضغ )88%:86تتخاكح ما بضغ)

تصػيق  ذراعي السياجع  لحراع الخرع كمشصقة البصغ في أتجاه الرجر كخصأ عجـ 
كبة كاالخخى عمى باشغ القجـ أعمى ندبة االرتكاز بإحجى الخجمضغ عمى الخ 

( درجة ، بضشسا خصأ عجـ تػجيو 0.83%( كاعمى درجة تأثضخ بكيسة )88بكيسة)
%( كدرجة تأثضخ 64الشطخ الى الجانب االيسغ فكاف مشخفس الذضػع بشدبة )

( درجة  إال أنو كاف أعمى تأثضخا مغ خصأ ترمب حخكة الجحع كعجـ الجكراف 0.80)
 (.0.73ـخ جية اليسضغ متػسط الذضػع بجرجة تأثضخ)في اتجاه الب

 

كخبلؿ مخحمة التشفضح كانت أخصا  تمظ السخحمة أعمى درجة تأثضخ خبلؿ  
مخاحل االدا  كضيخ ثبلث أخصا  عالية الذضػع بشدبة تتخاكح ما بضغ 

( درجة كحقق خصأ عجـ ارتكاز 1.42:1.09%( كدرجة تأثضخ ما بضغ )%90:88)
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الجبية كالشطخ إلي لؤلماـ أعمى درجة تأثضخ بالسخحمة بشدبة الخأس عمى مشصقة 
( درجة بضشسا ضيخت أخصا  متػسصة الذضػع محققة 1.42%( كدرجة تأثضخ )88)

أقل درجة تأثضخ بالسخحمة خصأ ترمب حخكة الجحع  كعجـ الجكراف ك خصأ االتراؿ 
( 1.02%( كدرجة تأثضخ )84باألرض بسذصي القجمضغ ك خمف الخأس  بشدبة )

 درجة.
 

كخبلؿ مخحمة الػضع الشيائي نبلحع أف ىشاؾ خصأ كاحج بذضػع عالي 
كخصأف بذضػع متػسط كخصأف بذضػع مشخفس، كضيخ خصأ مضل الخأس لؤلماـ 

%( 60كعجـ تػجيو الشطخ في أتجاه مقجمة السشافذ  مشخفس الذضػع بشدبة )
االتراؿ باألرض ( اال انو حقق تأثضخا أعمى مغ خصأ عجـ 0.62كدرجة تأثضخ)

%( 80بالقجـ اليسشي كمذط القجـ اليدخى كركبة القجـ اليدخى الحى كانت ندبتو)
 ( درجة.0.53كدرجة تأثضخ )

 (24ججكؿ)
 (30الشدبة السةػية كدرجات تأثضخ أخصا   مخاحل ادا  ميارة الخيبػة" ف = )

 

 االخطاء الم ثرة وذات االستمرارٌة المراحل م

النسبة 
المئوٌة 
 للذٌن
لدٌهم 
الخطأ 

 (7.)ن=

الدرجة 
الممدرة 
لتأثٌر 
الخطاء 
 باالستمارة

حالة األخطاء التً  

 84.19≤خ≥08371%
% 

1 

المرحلة 
 التمهٌدٌة

رفع الرأس عالٌاً  وعدم توجٌه النير فً 
 اتجاه رجلً المنافس

 خ 0.30 64

2 
عدم وضع الذراعٌن فً شكل زاوٌة لائمة  

 فً اتجاه رجلً المنافس
 م 0.43 78

 خ 0.36 76 الجذع مائل لألمام . 3

4 
عدم االرتكاز على ركبة رجل المهاجم  فً 

 اتجاه  لدم المنافس
 ع 0.48 88

5 
عدم االتصال باألرض  بالركبة و المشط  

 وباطن المدم الٌسرى 
 ع 0.44 94

مرحلة  6
مسن 
وتجمٌع 
 الحركة

 خ 0.68 76 عدم توجٌه النير فً اتجاه رجلً المنافس

7 
عدم تطوٌك ذراعً المهاجم  للوسط من 

 أسفل من الناحٌة الخارجٌة والداخلٌة
 م 0.73 82
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 ع 0.90 86 عدم مٌل الجذع اعلى يهر الخصم . 8

9 
عدم االرتكاز على ركبة رجل المهاجم  فً 

 اتجاه  لدم المنافس
 م 0.81 78

10 
عدم االتصال باألرض  بالركبة و المشط  

 وباطن المدم الٌسرى 
 ع 0.88 84

11 
مرحلة 
 التنفٌذ

مٌل الرأس على الجانب وعدم دوران الراس 
 جهة ممدمة المنافس

 م 1.2 82

12 
عدم تطوٌك ذراعً المهاجم  للوسط من 

 أسفل من الناحٌة الخارجٌة والداخلٌة للخصم
 ع 1.1 90

 ع 1.3 84 تصلب الجذع  وعدم الدوران . 13

14 
اتجاه المنافس عدم فرد مشط لدم المهاجم فً 

 وعدم وضعها اسفل الممعدة
 ع 1.3 86

15 
عدم االتصال باألرض بالكتف األٌمن ر مشط 

 المدم .
 خ 1.1 76

16 

مرحلة 
الوضع 
 النهائً

 ع 0.62 88 عدم توجٌه النير فً اتجاه رجلً المنافس

17 
الذراعٌن أعلً يهر المنافس فً شكل زاوٌة 

 لائمة فً أتجاه رجلً المنافس .
 م 0.56 80

 خ 0.39 56 الجذع عمودي علً جسم الخصم . 18

19 
عدم االرتكاز على ركبة رجل المهاجم  فً 

 اتجاه  لدم المنافس.
 ع 0.70 86

20 
عدم االتصال باألرض  بالركبة و المشط  

 وباطن المدم الٌسرى. 
 ع 0.72 88

  15  المجموع
 
 

( 5( خصأ مقدسة )20( أف اجسالي عجد االخصا )24يتزح مغ ججكؿ ) 
( بسخحمة التشفضح ك 5( بسخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ك )5بالسخحمة التسيضجية ،)

( بسخحمة الػضع الشيائي  كضيخت االخصا  بالسخحمة التسيضجية ما بضغ عالية 5)
 كمشخفزة كمتػسصة ، فكانت مشخفزو الذضػع  بشدبة تخاكحت مغ

(درجة، ككانت عالية 0.36الى  0.30%( كبجرجة تأثضخ ما بضغ)%76:64)
( درجة 0.48:0.44%( كبجرجة تأثضخ ما بضغ )94%:88الذضػع بشدبة ما بضغ )

( درجة  كيعتبخ 0.43%( كبجرجة تأثضخ)78، كخصأ كاحج متػسط الذضػع بشدبة)
ذ ىػ االعمى خصأعجـ االرتكاز عمى ركبة رجل السياجع  في اتجاه  قجـ السشاف
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( اال أف  درجات تأثضخ األخصا  لتمظ 0.48تأثضخ بتمظ السخحمة بجرجة تأثضخ )
 السخحمة أقل درجات خبلؿ مخاحل االدا .

 

كخبلؿ مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة ضيخ خصأ عجـ مضل الجحع اعمى ضيخ 
( درجة بضشسا 0.90%( كدرجة تأثضخ )86الخرع عالي الذضػع بأعمى ندبة قجرىا )

خصأ عجـ تػجيو الشطخ في اتجاه رجمي السشافذ مشخفس الذضػع بشدبة  كاف
 ( درجة.0.68%( بجرجة تأثضخ)76)

كخبلؿ مخحمة التشفضح نبلحع أف معطع االخصا  عالية  كتتخاكح في الذضػع 
( درجة ، بضشسا تداكت أخصا  1.3:1.1( بجرجة تأثضخ مغ )90% : 76مغ )

حراع اليسشي لمػسط مغ أسفل مغ الشاحية عالية الذضػع مثل خصا عجـ تصػيق ال
الخارجية كعجـ تصػيق الحراع اليدخى الػسط مغ أسفل مغ الشاحية الجاخمية بشدبة 

%( مع خصأ عجـ االتراؿ باألرض بالكتف األيسغ ، مذط القجـ  مشخفس 90)
( درجة لكل مشيع كتعتبخ درجات تأثضخ 1.1%( بجرجة تأثضخ )76الذضػع بشدبة )

 ة أعمى درجات خبلؿ مخاحل االدا .تمظ السخحم
كخبلؿ مخحمة الػضع الشيائي ضيخت أخصا  عالية الذضػع بشدبة مغ 

( درجة كيعتبخ خصأ عجـ االتراؿ 0.72:0.62%( كبجرجة تأثضخ مغ )%88:86)
باألرض  بالخكبة ك السذط  كباشغ القجـ اليدخى اعمى االخصا  شضػعا بشدبة 

ككاف خصأ الجحع عسػدي عمي جدع   ( درجة0.72%( كبجرجة تأثضخ )88)
( درجة بضشسا خصأ 0.62%( كدرجة تأثضخ )56الخرع مشخفس الذضػع بشدبة )

أعمي ضيخ السشافذ في شكل زاكية قائسة في أتجاه رجمي السشافذ كاف متػسط 
 ( درجة.0.56%( كدرجة تأثضخ )80الذضػع بشدبة )

ألكثخ شضػعا  مدتخجـ كسا تع التحجيج الجقضق لمشقاط الفشية لمسيارات ا  
( كاف ىحا 5( الى )2الباحث في ذلظ نسػذج جانجدتضج كبيفخيجج بالججاكؿ مغ )

التحجيج يعج ىاـ ججا  لمسجرب أثشا  تعميسو لمسيارات نطخا  لسا يترف بو مغ إثخا  
كتجقضق لمشػاحي الفشية كأنيا تجخل ضسغ تدكيج السجرب بحاكخة شػيمة السجى عميو 
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ا كيدتخمريا في صػرة نقاط مخترخة بعج ذلظ لبلعب كتكػف في أف يكػف ممسا بي
( 15ـ )2002سياؽ الحاكخة قرضخة السجى، كقج أشار كل مغ مػسغ ك كشجسغ 

لكػف ذلظ قج يتزسغ اقل مغ ست نقاط ك يسكغ لمسجرب أف يدتخجـ الجالئل 
راية المفطية كبجائل لمػصف األكثخ تعقضجا  التي يشبغي عمى السجرب أف يكػف عمى د

بيا، كبحلظ تحقق اليجؼ االكؿ مغ البحث التعخؼ عمى الشقاط الفشية لسخاحل االدا  
الفشي  لمسيارات قضج البحث  في ضػ  نسػذج "جانجدتضج كبيفخيجج" في رياضة 

 السرارعة الخكمانية.
 

كىشاؾ اختبلفات في درجة كتختضب األخصا  في ضػ  إتباع خصػات الثبلث 
كذلظ ألجدا  الجدع كاالتداف كاتجاه السدار كفقا  إلتباع ريج "  –لشسػذج "ىاى  

بيفخيجج " اعتسادا  عمى السبلحطة لمجػانب الدمانية لسخاحل  –نسػذج " جانجدتضج 
نيائية " كالسكانية كشخيق السدار لمحراعضغ كالخجمضغ -رئيدية-األدا  " تسيضجية
 (.  62:   17كالجحع كالخأس  )

بسيارة " البخاكلية" برفة عامة بعجـ  التدامغ فقج كانت األخصا  الخاصة 
الحخكي ألجدا  الجدع، كبالشطخ تفرضميا   ألخصا  السخحمة التسيضجية " عجـ كضع 
رأس السياجع في كضع  عسػدي عمي الجحع كعجـ كضع  ذقغ السياجع عمى كتف 
السشافذ ، ثع كضع الجحع عسػدي كغضخ مائل عمى االرض ، كأخصا  مخحمة مدظ 

يع الحخكة  متسثمة عجـ تصػيق ذراع الخرع ثع ترمب الجحع في كضع كتجس
عسػدي عمى االرض ، كبسخحمة التشفضح استسخت األخصا  الخاصة بالجحع في 
الجحع في كضع عسػدي مع عجـ كضع  مبلمدة بصغ السشافذ لطيخ السياجع 

مضل كبسخحمة الػضع الشيائي تسثمت االخصا  في عجـ تػجيو الشطخ لخجل الخرع ك 
الخأس لؤلماـ كالخجل اليسشي بانثشا  في أتجاه رأس الخرع .كالخجل اليدخى لؤلماـ 

 مع فخد كامل لمخكبة كيعج الدبب في ىحا فقجاف تأزر الصخؼ العمػي كالدفمي .
بضشسا اختمفت األخصا  الخاصة بسيارة "التمفيحة" بالسخحمة التسيضجية الخجل 

مع فخد كامل لمخكبة ، االتراؿ باألرض اليسشى كاليدخى في كضعيو غضخ متدنة 
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عمي قجـ كاحجة ك مخحمة مدظ كتجسيع الحخكة  متعمقة بالتآزر كالسبالغة عجـ 
كضع الخجل اليسشي لؤلماـ كالخجل اليدخى لمخمف مع فخد كامل لمخكبة  كبسخحمة 
التشفضح عجـ دكراف الجحع لبج  الخمي لمتشفضح كبسخحمة الػضع الشيائي عجـ مدظ 

ق صجر ك ذراع الخرع كيخجع ذلظ لعجـ كجػد تػافق ألجدا  الجدع بغخض كتصػي
 التحكع في أكثخ مغ شخؼ في كقت كاحج.

كاألخصا  بسيارة " البـخ الخكسي" خبلؿ السخحمة التسيضجية السبالغة في 
امتجاد الحراعضغ لػضع الكفضغ أعمي كتفي  ضيخ الخرع،  كبسخحمة مدظ كتجسيع 

بإحجى الخجمضغ عمى الخكبة كاالخخى عمى باشغ القجـ  الحخكة  عجـ االرتكاز 
كبسخحمة التشفضح تسثمت االخصا  في  عجـ تصػيق  ذراعي السياجع  لحراع الخرع 
كمشصقة البصغ في أتجاه الرجر  ك عجـ االرتكاز عمى باشغ القجمضغ لتشفضح 

غ  غضخ الكػبخي، كبالسخحمة الشيائية كانت االخصا  الجحع مائل لؤلماـ كالخكبتض
مػاجية لسشصقة حػض الخرع كعجـ االتراؿ باألرض بالقجـ اليسشي كمذط القجـ 
اليدخى كركبة القجـ اليدخى كيخجع ذلظ الى ميكانيكية السدار الحخكي لمسيارة كما 

 تتصمبو مغ تػافق عزمي عربي بتحقضق فاعمية االدا  
ة في عجـ كضع كجا ت االخصا  بسيارة "الخيبػه" بالسخحمة التسيضجي        

الحراعضغ في شكل زاكية قائسة  في اتجاه رجمي السشافذ كمخحمة مدظ كتجسيع 
الحخكة  في عجـ تػجيو الشطخ في اتجاه رجمي السشافذ كبسخحمة التشفضح عجـ فخد 
مذط قجـ السياجع في اتجاه السشافذ كعجـ كضعيا اسفل السقعجة ، كبسخحمة 

بالخكبة ك السذط  كباشغ القجـ اليدخى الػضع الشيائي عجـ االتراؿ باألرض  
كيخجع ذلظ لتبشي الباحث لسفيـػ الصخيقة الذاممة لمتحمضل الكيفي لمسيارات 
الحخكية. كالتي يعتسج مجخميا عمى معخفة قػية بالسيكانيكا الحضػية كذلظ لتجدئة 

:  17السيارات الحخكية كتحمضل الحخكات الخاصة بالبلعبضغ أك السؤديغ كيفيا ) 
69  .) 
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كبحلظ فقج تحقق اليجؼ الثاني مغ البحث التعخؼ عمى أكثخ األخصا  
تأثضخا كاستسخارا  عشج تعميع السيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية  في 

 ضػ  نسػذج " نسػذج ىاى كريج." 
 

( كالخاصة بالسعامبلت العمسية 20( إلى ججكؿ )6كسا يتزح مغ ججكؿ )
% 95ات عبخت عغ درجة صجؽ عشج اخح آرا  السحكسضغ بمغت لبلستسارة أف الجرج

، كعجـ كجػد 0.92إلى  0.64كالثبات تخاكح بضغ  0.01كاف التسايد داؿ عشج 
داللة لمفخكؽ بضغ التصبضق األكؿ كالثاني كيخجع ذلظ لعػامل مغ أىسيا االختيار 

لى االعتساد الجقضق لشػعية األخصا  كالتي تع استفتا  الخبخا  عمضيا باإلضافة إ
عمى السدجل السخئي في التقضيع كدقة السداعجيغ مسا أضفى مػضػعية عمى 

 التقضيع.
كيخجع ذلظ لشساذج السبلحطة كالشساذج الذاممة الخاصة بالتحمضل الكيفي  

في عمع الحخكة كالتي اعتسج عمضيا الباحثاف. فبعس الشساذج تعتسج عمى انتباه 
السبلحع عمى أجدا  خاصة بالسيارة أك األفعاؿ الجدجية كتحاكؿ نساذج أخخى 

 .(5:151السشطسة  )تجدئة السيارة الحخكية مغ اجل السبلحطة 
كبحلظ فقج تحقق اليجؼ الثالث مغ البحث بشا  استسارة تكيع أدا    

لمسيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية في ضػ  نسػذجي "جانجدتضج 
 Hay andىاى كريج"  - Gangstead- Beveridges Modelكبيفخيجج" 

Reid Model. 
حثاف مغ اقتخاح كفى ضػ  تحقضق األىجاؼ الثبلثة  لمبحث تسكغ البا

بعس التسخيشات التي قج تداعج في التغمب عمى األخصا  كالتي كانت متعمقة في 
مجسميا  بالتػازف كالتآزر الحخكي ألشخاؼ الجدع السختمفة حضث يتزح ذلظ مغ 
نتائج استسارات تكيع األدا  كقج اشتسمت التسخيشات عمى عجدا مغ التشػيعات 

مق) تػافق القجـ مع الضج، تػافق الحراع مع الحخكية لمتغمب عمى أي قرػر متع
الخجل، قػة الصخؼ الدفمي ك العمػى، تػافق العضغ مع القجمضغ ، تشسية السيارات 
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الجقيقة، تػافق االتجاىات، التػازف الثابت، التػازف الستحخؾ( كبحلظ تست اإلجابة 
لسيارات قضج عمى التداؤؿ الثالث ما أكثخ األخصا  تأثضخا كاستسخارا  عشج تعميع ا
 Hay andالبحث  في رياضة السرارعة الخكمانية  باستخجاـ نسػذج ىاى كريجر 

Reid Model . 
كبحلظ يسكغ االستخشاد في ضػ  الشتائج الدابقة القتخاح مجسػعة مغ  

 .التسخيشات التي تعصى كبل في تػقضتيا السشاسب عشج ضيػر الخصأ
 االخراج التمرٌن م

1 

المكورة الدحرجة الخلفٌة  −
. 

 الدحرجة الخلفٌة  −
 الولوف علً الٌدٌن . −

ٌمترح التدرٌب علٌه عند يهور 
 أخطاء

تصلب حركة الجذع وعدم الدوران 
  فً أتجاه البرم جهة الٌمٌن .

2 

أداء مهارة الكوبري والتخلص لألمام 
 وللخلف .

ٌمترح التدرٌب علٌه عند يهور 
 :أخطاء

 
عدم االرتكاز على باطن المدمٌن 

 لتنفٌذ الكوبري

 

3 

الدحرجة األمامٌة علً الذراع الٌمنً 
 أو الٌسرى .

ٌمترح التدرٌب علٌه عند يهور 
 أخطاء:

عدم االرتكاز بإحدى الرجلٌن على 
  الركبة واالخرى على باطن المدم

4 

المرجحة بالرجل للخلف ودوران 
الجسم والنزول فً وضع الدفاع فً 

 الصراع األرضً .
علٌه عند يهور  ٌمترح التدرٌب

 أخطاء:
 تصلب حركة الجذع  وعدم الدوران
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5 

من وضع الولوف محاولة الوثب 
ً وصوالً للنزول علً  والتموس خلفا

 المدمٌن مرة أخري )بان داٌف(
ٌمترح التدرٌب علٌه عند يهور 

 أخطاء:
 تصلب حركة الجذع  وعدم الدوران

 

 االخخاج التسخيغ ـ

6 

أدا  ميارة الكػبخي مع 
تحخيظ الجحع في أتجاه 
القجمضغ لؤلماـ كألسفل كفي 
اتجاه الخأس لمخمف كألعمي 

. 
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا :
عجـ االرتكاز عمى باشغ 

 القجمضغ لتشفضح الكػبخي 

 

7 

مغ كضع الػقػؼ الشدكؿ 
كػبخي كالتخمز كصػال  
لػضع الجفاع في الرخاع 

 األرضي .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا :
عجـ مدظ ذراع كتصػيق 

 صجر الخرع

 

8 

مغ كضع الػقػؼ تشفضح 
ميارة الكػبخي كالسخجحة 
بالخجمضغ لمخمف لمتخمز 
مغ الكػبخي كصػال  لػضع 

 الدجػد .
يقتخح التجريب عميو عشج 
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 ضيػر أخصا :
عجـ دكراف الجحع لبج  

 الخمي لمتشفضح

9 

 دفع كخة شبية .
 يقتخح التجريب عميو عشج

 ضيػر أخصا 
عجـ تأزر حخكات الحراعضغ 

  لمسياجع

10 

أدا  تجريب البصغ عمي 
مشزجة بحضث يجمذ 
البلعب بالسقعجة عمي 
الحافة ليكػف الجد  األسفل 
لسشصقة الطيخ فارغا  كمعمقا  

 في اليػا  .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
 الجحع عسػدي عمى االرض

 

11 

مغ كضع االستعجاد في 
السرارعة محاكلة الدقػط 
عمي الذاخز كتصػيق 
الجحع كالكياـ بالجفع في 

 مشصقة الحػض .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
عجـ مدظ ذراع كتصػيق 

 صجر الخرع
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12 

التقػس خمفا  في كضع 
الكػبخي باستخجاـ شاخز 

. 
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
عجـ دكراف الجحع لبج  

 لمتشفضحالخمي 

 

 االخخاج التسخيغ ـ 
 

13 

مغ كضع الػقػؼ الكياـ 
بخمي الذاخز بالحراعضغ 
لمخمف مع محاكلة التقػس 
بالجحع لمخف ألبعج نقصة 
 دكف الػقػع عمي األرض .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
الجحع عسػدي عمى 

 االرض

 

 

14 

مغ كضع الػقػؼ تصػيق 
الجحع كالسدظ بالحراع  

 باستخجاـ شاخز .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
عجـ مدظ ذراع كتصػيق 

 صجر الخرع
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15 

تشفضح ميارة الكػبخي 
 كمحاكلو رمى السشافذ .

يقتخح التجريب عميو عشج 
 ضيػر أخصا 

عجـ دكراف الجحع لبج  
 الخمي لمتشفضح

 
 

16 

تشفضح ميارة الكػبخي كمدظ 
عقبضغ الدمضل كالكياـ 
بالجمػس عمى السقعجة  عمى 

 البداط .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
الجحع مائل قميبل عمى 
األرض كالجمػس بجانبي 

 الفخح عمي البداط

 

 

17 

أدا  الدقصة األرضية بضغ 
رجمضغ الدمضمسع تحخؾ 
القجمضغ تشفضح قفدة اإلنجمضد 

 فتحا  .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
الخجل اليسشي عجـ كضع 

لؤلماـ كالخجل اليدخى لمخمف 
   مع فخد كامل لمخكبة
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18 

تذبيظ أحج الحراعضغ مع 
الدمضل كمحاكلة كبل العب 

 جحب األخخ .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
السبالغة في امتجاد الحراعضغ 
لػضع الكفضغ أعمي كتفي  

 ضيخ الخرع

 

 

19 

يقـػ أحج البلعبضغ بالديصخة 
عمي الحراعضغ مغ أسفل 
مشصقة في الداعج بعضجا  

 قمضمة عغ الخسغ .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
عجـ تصػيق  ذراعي السياجع  
لحراع الخرع كمشصقة البصغ 

 في أتجاه الرجر

 

 

20 

قياـ البلعب بجحب أحج 
رجمضغ الدمضل كىػ في كضع 
االنبصاح السائل كمحاكلة 
البلعب االبخخ اليخكب لؤلماـ 

 .  
 

21 

الكياـ بتشفضح ميارة الكػبخي 
بجكف استخجاـ الضجيغ 

 بسداعجة الدمضل .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
 ترمب حخكة الجحع  كعجـ 
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 الجكراف

 

22 

محاكلة الديصخة عمي الكخة 
 الصبية 

يقتخح التجريب عميو عشج 
 ضيػر أخصا 

عجـ كضع الحراعضغ في شكل 
زاكية قائسة  في اتجاه رجمي 

  السشافذ

 

23 

كضع كخة شبية بضغ البلعبضغ 
عمي األرض كيقـػ كل العب 
بسحاكلة الديصخة عمضيا مع 

 تحخؾ القجمضغ .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
عجـ فخد مذط قجـ السياجع 
في اتجاه السشافذ كعجـ 

 كضعيا اسفل السقعجة
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24 

مغ كضع التعمق عمي سمع 
مثبت في الحائط يقـػ أحج 
الدمضل بجحب أحج رجمضغ 
السشافذ كيقـػ البلعب 
األخخ بسحاكلة اليخكب 

 ألعمي .
يقتخح التجريب عميو عشج 

 ضيػر أخصا 
السبالغة في امتجاد الحراعضغ 
لػضع كفى السياجع أعمي 

 . كتفي  ضيخ الخرع

 

كبحلظ تست اإلجابة عمى التداؤؿ الخابع  ما التسخيشات السقتخحة  التي قج 
تداىع في الديصخة عمى ضيػر أكثخ األخصا  تأثضخا كاستسخارا  عشج تعميع السيارات 

البحث، قضج البحث  في رياضة السرارعة الخكمانية ، كبو تحقق اليجؼ الخابع مغ 
بعس التسخيشات التي قج تداىع في الديصخة عمى ضيػر أكثخ االخصا  تأثضخا 

 كاستسخارا عشج  تعميع السيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية.
 جالقطٕطحخحش:

في ضػ  أىجاؼ البحث ، كتداؤالتو ، كبشا ة الشطخي ، كاالجخا ات التي 
الية مغ خبلؿ عخض الشتائج كمشاقذتيا ، اتبعيا الباحثاف ، كما أمكغ التػصل 

كمحاكلة اإلجابة عمى مجسػعة التداؤالت السصخكحة في مذكمة الجراسة ، كالتي 
كانت تحجد مجى صجؽ كصبلحية استسارة تقضيع األدا  الفشي لبعس السيارات في 
السرارعة الخكمانية باستخجاـ التحمضل الكيفي ، فقج أمكغ التػصل الى مجسػعة 

 ستشتاجات ،سػؼ يتع استعخاضيا فيسا يمى:مغ اال
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تحمضل السيارات في نصاؽ الحاكخة الصػيمة يعصى إمكانية الجخػؿ  -1
نقاط  5أك  4تفاصضل قج يرعب تجاركيا عشج اخترار الشقاط الفشية الى 

 فشية .
تختمف درجات تقضيع األدا  مغ ميارة إلى أخخى كفقا  لشدبة قبػؿ  -2

 كرفس األخصا .
اختبلؼ  –عجـ التدامغ  –األخصا  التي تعتخي األدا  متعمقة باالتداف  -3

 ضعف السيارات الجقيقة. –االتجاىات 
كاف متػسط اخصا  مخحمة التشفضح لسيارة البخاكلية أعمى تأثضخا كتقجما  -4

 في التختضب عغ باقي السيارات.
شافذ كاف رفع الخأس عاليا   كعجـ تػجيو الشطخ في اتجاه رجمي الس -5

لسيارة الخيبػة أقل االخصا  تأثضخا عغ اخصا  جسيع السيارات قضج البحث 
بضشسا  خصأ عجـ كضع الخجمضغ في السػضع الرحيح بعج التشفضح مباشخة 
في مخحمة التشفضح لسيارة التمفيحة  كاف أعمى تأثضخا عغ عغ اخصا  جسيع 

 السيارات قضج البحث.
رة إلى أخخى كفقا  لشدبة قبػؿ تختمف درجات تقضيع األدا  مغ ميا -6

 كرفس األخصا .
 تختمف شبيعة التسخيشات السقتخحة حدب االخصا  السؤثخة لكل ميارة. -7

 جٌطٛص١حش:
في حجكد ىجؼ البحث كالعضشة السختارة ، كاالجخا ات التي اتبعيا الباحثاف كما 

 أمكغ التػصل الية مغ استشتاجات ، يتقجـ الباحثاف بالتػصيات التالية:
 

استخجاـ استسارة تقضيع االدا  الفشي عشج تعميع السيارات في  -1
السرارعة الخكمانية بذكل عاـ كلصبلب كميات التخبية الخياضية السبتجئضغ 
 كجالة لبشا  بخامج تعميسية تديع تعمع أدا  ميارات السرارعة الخكمانية.
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رب حتى االىتساـ بشػعية االخصا  التي تطيخ كتػضيحيا لمسعمع كالسج -2
 يكػف ممسا بيا.

استخجاـ استسارة تقضيع االدا  السعجة مغ قبل الباحثاف في تقضيع  -3
 االدا .

استخجاـ السدجل السخئي "الفضجيػ" في تقضيع االدا  لمصبلب كالبلعبضغ  -4
 السبتجئضغ. 

اتاحة فخصة أكبخ الستخجاـ نساذج التحمضل الكيفي عشج دراسة   -5
 ضة السرارعة .السذكبلت السيارية بخيا

االىتساـ بتعميع السجربضغ كالسعمسضغ كيفية أتقاف الشقاط الفشية  -6
 بالسيارات عمى نصاؽ الحاكخة الصػيمة بجانب السخترخة.

االىتساـ بػضع كتقشضغ استسارات مساثمة لتقضيع األدا  الفشي في  -7
رياضة السيارات االخخى باستخجاـ اختبارات العسمية كالعمسية السقششة في 

 السرارعة بذكل خاص كالخياضات االخخى بذكل عاـ.
 جدلؽجخع

 جٌعؽذ١س: جدلؽجخع أٚال:
 

احسج عبج الحسضج  1
عسارة، حداـ الجيغ 

 مرصفي
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 ـ.2009لجنيا الصباعة كالشذخ، االسكشجرية ،

احسج عبج الحسضج  2
 عسارة

السيارات استخجاما دراسة تحمضميو ألكثخ  :
كفاعمية ببصػلة العالع لمكبار لمسرارعة بحث 
مشذػر، مجمة جامعة السشػفية لمتخبية البجنية 

 ـ.2007( ،15كالخياضية، العجد )
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 جٌعؽذ١س ذحٌٍغس جٌرسث ٍِطص
 ذحقططعجَ جٌؽِٚح١ٔس جدلصحؼعس يف جدلٙحؼجش ٌرعط جٌفٕٟ جألظجء ضم١١ُ "

 جٌى١فٟ" جٌطس١ًٍ
 (1) جالشؽَ ٔرٛٞ زلّع أ.َ.ظ/قحؼز                  

 (2جٌعؿ٠ؿ) عرع وّحي جمحع أ.َ.ظ/
يدتيجؼ البحث الحالي دراسة التعخؼ عمى الشقاط الفشية لسخاحل االدا  الفشي لمسيارات 
قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية  في ضػ  نسػذجي "جانجدتضج كبيفخيجج" 

Gangstead-Beveridges Model  كالتعخؼ عمى أكثخ االخصا  تأثضخا كاستسخارا عشج تعميع
 Hay andاضة السرارعة الخكمانية  في ضػ  نسػذج "ىاى كريج" السيارات قضج البحث في ري

Reid Model  كبشا  استسارة تكيع أدا  لمسيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية  في
ىاى كريج"  - Gangstead- Beveridges Modelضػ  نسػذجي "جانجدتضج كبيفخيجج" 

Hay and Reid Modelتي قج تداىع في الديصخة عمى ضيػر أكثخ .كاقتخاح بعس التسخيشات ال
االخصا  تأثضخا كاستسخارا عشج  تعميع السيارات قضج البحث في رياضة السرارعة الخكمانية، كقج 

( شالب مغ شبلب الفخقة االكلى 30استخجـ الباحثاف السشيج الػصفي عمى عضشو عسجيو قػاميا
ـ . ككانت 2020-2019اـ الجامعي بشضغ بكمية التخبية الخياضية ،جامعة بشى سػيف ، لمع

كجع( كفي ضػ  ما  69.8ـ( كالػزف )171.2( كالصػؿ )17.8مػاصفات العضشة )متػسط الدغ )
تع االشبلع عميو مغ دراسات سابقة في ىحا السجاؿ كما تع الحرػؿ عميو مغ نتائج استصاع 

كانية الجخػؿ تفاصضل قج الباحثاف التػصل الى تحمضل السيارات في نصاؽ الحاكخة الصػيمة يعصى إم
نقاط فشية كاف متػسط اخصا  مخحمة  5أك  4يرعب تجاركيا عشج اخترار الشقاط الفشية الى 

التشفضح لسيارة البخاكلية أعمى تأثضخا كتقجما في التختضب عغ باقي السيارات، تختمف درجات تقضيع 
 األدا  مغ ميارة إلى أخخى كفقا  لشدبة قبػؿ كرفس األخصا .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة بشى سػيف –كمية التخبية الخياضية  -مداعج بقدع السشازالت  كالخياضات الفخدية  استاذ  (1) 

 جامعة بشى سػيف –كمية التخبية الخياضية  -استاذ مداعج بقدع التجريب الخياضي كعمػـ الحخكة  (2)
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Abstract 

Evaluation of the technical performance of some skills in Romanian 
wrestling using qualitative analysis 

Sara Mohamed  naboi al ashram 
 (1) 

Ahmed kamal abd el aziz 
 (2) 

 

The current research aims to study the identification of the 
technical points of the stages of the artistic performance of the skills 
under research in the sport of Roman wrestling in light of the Gangstead-
Beveridges model and to identify the most influential and persistent 
errors when teaching the skills under study in the sport of Roman 
wrestling in light of the model "Hai and Reid" Hay and Reid Model and 
building a questionnaire that evaluates the performance of the skills 
under discussion in the sport of Roman wrestling in light of the 
“Gangstead-Beveridges” Hay and Reid Model, and proposing some 
exercises that may The researchers used the descriptive method on a 
deliberate sample of 30) students from the first year boys at the Faculty 
of Physical Education, Beni Suef University, for the academic year 2019-
2020 m. The specification of the sample was (average age (17.8), height 
(171.2 m) and weight (69.8 kg), and in light of what has been seen from 
previous studies in this field and the results obtained, the researchers 
were able to arrive at an analysis of skills in the range of long memory 
gives the possibility of entry. Details that may be difficult to correct when 
reducing the technical points to 4 or 5 technical points. The average 
errors in the implementation phase of the Brauel skill were more 
influential and advanced in order than the rest of the skills. Performance 
evaluation scores differ from one skill to another according to the rate of 
acceptance and rejection of errors. contribute to controlling the 
emergence of the most effective and persistent errors. When teaching 

the skills in question in the sport of Roman wrestling. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عٍٝ جٌرصؽ٠س عؼجشـجٌم ذعط ؽـٌطؽ٠ٛ سـجٌرصؽ٠ ســجٌؽؤ٠ ضعؼ٠رحش ؽــأث١ــض
  ججلّرحؾ ٌٕحشثٝ جدلطٛجؾ٠ني ٙحؾجل جالخرحؼ٠س ججلٍّس أظجء ِكطٜٛ

 قع١ع زلّٛظ قحِٟ زلّع أ.َ.ظ/                                                             
 

 جٌرسث: ِٚشىٍس جدلمعِس
تعػج السيسػة الخئيدػية لمسػجربضغ الخياضػػضضغ الضػـػ ىػى الكذػف عػغ أسػػالضب 
حجيثة فى العسمية التجريبية سػا  كانت ىػحه األسػالضب بجنيػة أك مياريػة أك خصصيػة 
، كتعتبػػػخ تػػػجريبات الخؤيػػػة البرػػػخية مػػػغ األسػػػالضب التجريبيػػػة الحجيثػػػة التػػػى يسكػػػغ 

فػى خخى لسا ليا مغ أىسيػة كبضػخة إستخجاميا فى عسمية التجريب بجانب األسالضب األ
 أثشا  السشافدات الخياضية.تصػيخ األدا  الفشى لمخياضضضغ 

( أف القػػػػػجما  2003) Henry Obstfeldكيذػػػػػضخ ىشػػػػػخى أكبدػػػػػتفضمج 
السرخيضغ ىع أكؿ مغ أستخجمػا التجريبات البرخية كجد  مغ تػجريباتيع ، كالشقػػش 

السمػػظ تحػػتسذ الثالػػث الخمػػى السػجػػػدة فػػى معبػػج الكخنػػظ تػضػػح اإللػػو سػػت يعمػػع 
:  20عػاـ قبػل السػيبلد.) 3200بالدياـ باستخجاـ التجريبات البرػخية ، كذلػظ مشػح 

52  ) 
( أف التػػجريبات البرػػخية تعتبػػخ جػػد ا  متكػػامبل  2007) Brainبػػخايغ  حكخكيػػ

أف اإلبرػار الجضػج ، كحخكػة عزػبلت  ذػضخمغ بخامج التجريب الخياضػى الذػامل ، كي
 ( 44:  19العضغ مع قجرات التخكضد تداعج عمى تحدضغ األدا  الخياضى.)

كالتجريبات البرخية تعسل عمى تحقضق األدا  األمثل فػى ضػل ضػخكؼ المعػب 
 اإلدراؾ كالتتبع البرخى ، كتعسل عمى ، ك ، كتعسل عمى تحدضغ العزبلت البرخية 

 
 
 

 جٌكحظجش ِع٠ٕس خحِعس جٌؽ٠حظ١س جٌرتذ١س ذى١ٍس ِكحعع جقطحغ
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كسا تشسى القجرة عمى التخكضػد ، تشسية القجرة عمى تقجيخ السدافات كاألشيا  
 (  9:  6الجضج عمى اليجؼ بدخعة ، كدقة بإستخجاـ سمدمة مغ حخكات العضغ.)

( أف القػػػػجرات 2004) Thomas Wilsonتػمػػػػاس كيمدػػػػػف  زػػػػيفكي        
لبجنية ، كالسيارات الحخكيػة يسكػغ تصػيخىػا ، كال يتعمػق األمػخ البرخية مثل القجرات ا

بقػػػػة اإلبرػػػار ، كالتػػػي ىػػػي أساسػػػية ، كلكػػػغ مػػػجى إمكانيػػػة الخياضػػػضضغ السػػػتخجاـ 
 (  197:26السعمػمات السشقػلة إلضيع مغ أعضشيع لكي يقػمػا باألدا .)

كتتصمػػب التػػجريبات البرػػخية رؤيػػة كاضػػحة مػػع قػػجرة التخكضػػد عمػػى األشػػيا   
بحجة عمى شبكية العضغ ، كمشيا تقـػ السسخات البرخية بشقل السعمػمات إلى السػ  ، 
كتدػػتخجـ ىػػحه السعمػمػػات بالتشدػػضق مػػع السيػػارات الحدػػية ، كالحخكيػػة كاإلدراكيػػة ، 

كػانى ، كالتػافػق كالجقػة كسػخعة رد الفعػل كسا تمعب الخؤية دكر ا ىام ا فى التػجيو الس
القػجرة عمػى تحدػضغ ، كاالستجابة كالتػازف ، كسا أف التجريبات البرػخية تعسػل عمػى 

  (277: 18.)إدراؾ عسق كمجاؿ الخؤية ، كالجقة البرخية الستحخكة
( التجريبات البرػخية بأنيػا 2001) Isabel Walkerكتعخؼ إيدابضل كككخ 

جريبات العػضغ بيػجؼ تحدػضغ الػضػائف البرػخية األساسػية ، " سمدمة متكػخرة مػغ تػ
 (   124: 22كىى ىامة لمخياضضضغ فى جسيع الخياضات التشافدية".)

( أف معطع العبى الجسبػاز ال 2004) Barry Seillerكيزيف بارى سضممخ  
يػػػجركػا فػػػى أغمػػػب األحيػػػاف أف القػػػجرات البرػػػخية يسكػػػغ تقػيسيػػػا كالتػػػجرب عمضيػػػا 

( ، كمغ الرعػبات البرخية فػى رياضػة الجسبػاز 279: 18دضشيا )كمسارستيا كتح
صعػبة اإلتداف فى أكضاع الثبات ، كصعػبة تقػجيخ أكضػاع الجدػع فػى الفػخاغ أثشػا  
تشفضػػح األدا  السصمػػػب ، كصػػعػبة ثبػػات التخكضػػد أثشػػا  فتػػخات األدا ، كصػػعػبة رؤيػػة 

 (  3)،(29الجياز ، كتحجيج سساتو أثشا  األدا .)
جيػػاز الستػػػازيضغ لمخجػػاؿ أحػػج أىػػع األجيػػدة األساسػػية فػػى بخنػػامج كيعتبػػخ 

السشافدات لمبصػالت السختمفة لمجسبػاز سػػا  السحميػة أك الجكليػة ، كيعتبػخ مػغ أىػع 
( مجسػعػات حخكيػة 5كأصعب األجيدة الدتة ، كذلظ نطخا  لتشػػع السجسػعػات عميػو )
ميػارات السخجحػة مػغ  -ىى )ميارات السخجحة مغ خػبلؿ االرتكػاز عمػى العارضػتضغ 
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ميارات السخجحػة مػغ خػبلؿ التعمػق عمػى العارضػتضغ معػا   -خبلؿ االرتكاز العزجى 
ميارات القػة كالثبات كمخجحات الػخجمضغ كالحخكػات الجانبيػة عمػى عارضػة كاحػجة  -
 (  98:8(،)50،51: 23ميارات الشيايات(.) -

تخبػػات القػميػػة كمػػغ خػػبلؿ خبػػخة الباحػػث العمسيػػة كالعسميػػة كسػػجيخ فشػػى لمسش
آندػػػات ، كرئػػػيذ المجشػػػة الفشيػػػة باإلتحػػػاد السرػػػخى لمجسبػػػاز ، الحػػػع أف ناشػػػةى 

( سػػشػات بشػػادى السعػػادى ، كنػػادى مجيشػػة نرػػخ يستمكػػػف قػػجرات 10الجسبػػاز تحػػت )
بجنيػػػة عاليػػػة إال أنػػػو الحػػػع إنخفػػػاض مدػػػتػى األدا  الفشػػػى السصمػػػػب فػػػى الجسمػػػة 

( سػػشػات ، كقػػج يخجػػع 10الجسبػػاز تحػػت ) اإلجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ لشاشػػةى
الدػػبب فػػى ذلػػظ إلػػى إنخفػػاض كفػػا ة القػػجرات كالسيػػارات البرػػخية حضػػث أف انحػػخاؼ 
مخكد ثقل الجدػع خػارج قاعػجة االرتكػاز قػج يشػتج مػغ انحخافػات فػى الخؤيػة البرػخية 
خارج خط األدا  ، حضث أف العضغ ىى التػى تقػػد الجدػع لػؤلدا  األمثػل ، مػغ خػبلؿ 

السدافة كاإلرتفاع عمى جياز الستػازيضغ ، كالحفاظ عمػى تػػازف الجدػع أثشػا   تحجيج
األدا  عغ شخيق ثبات كضع الخأس الشاتج مػغ تصػابق خػط الخؤيػة مػع خػط األدا  ، 

 كبالتالى ضساف عجـ انحخاؼ مخكد ثقل الجدع خارج قاعجة االرتكاز.
ت بػػجكرىا إلػػػى تػػػأثضخات البرػػػخية مػػغ أىسيػػػة أدالخؤيػػػة كنطػػخا  لسػػػا لتػػجريبات        

إيجابيػػػػة فػػػػى القػػػػجرات البرػػػػخية كمدػػػػتػى األدا  الفشػػػػى فػػػػى الخياضػػػػات الفخديػػػػة 
كالجساعيػػة قػػاـ العجيػػج مػػغ البػػاحثضغ بػػإجخا  دراسػػات عمسيػػة نػػحكخ مػػشيع مػػا يمػػى : 

( 2018إيسػاف دمحم جػابخ ) ،Assman, et., al  (2005()17) أسػساف كآخػخكف 
ىػػجيخ  ،(9()2018عسػػخك اييػػاب سػػضج ) ،(5()2018حدػػضغ سػػخيح حسػػػد ) ،(4)

أحسػػػػج مرػػػػصفى  ،(16( )2018ياسػػػػسضغ دمحم أحسػػػػج ) ،(15( )2018عمػػػػى دمحم )
دمحم صػػػػبلح دمحم  ،(7()2019سػػػػمػى فكػػػػخى عبػػػػجالسشعع ) ،(2( )2019عبػػػػػدى )

البرػخية لسػا الخؤيػة كقج أتفقػا جسيعا عمى أىسية إستخجاـ تػجريبات  (13()2020)
ى تصػػػػػيخ القػػػػجرات البرػػػػخية كمدػػػػتػى األدا  الفشػػػػى ليػػػا مػػػػغ تػػػػأثضخات إيجابيػػػػة فػػػػ

فػي حػجكد عمػع  -لمخياضضضغ ، كسا الحع الباحث أنػو لػع يتعػخض أحػج مػغ البػاحثضغ 
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لجراسػػػة تػػػأثضخ إسػػػتخجاـ تػػػجريبات الخؤيػػػػػة البرخيػػػػة عمػػػى مدػػػتػى أدا   –الباحػػػث 
 الجسمة االجبارية لجياز الستػازيضغ لشاشةى الجسباز.

ث إلػػي الكيػػاـ بػػإجخا  دراسػػتو الحاليػػة لمتعػػخؼ عمػػي كمسػػا تقػػجـ دفػػع الباحػػ 
تػػأثضػػخ تجريبات الخؤيػػة البرخيػة لتصػيػخ بعس القػػجرات البرػخية عمػى مدػتػى أدا  

 ( سشػات. 10الجسمة االجبارية لجياز الستػازيضغ لشاشةى الجسباز تحت )
 جٌرسث: أ٘عجف

البرخية لشاشػةى الخؤية ييجؼ ىحا البحث إلى كضع مجسػعة مغ تجريبات 
 ( سشػات كمعخفة تأثضخىا عمى كل مغ:10الجسباز تحت )

التخكضػد البرػخى  –إدراؾ مجػاؿ الخؤيػة  -القجرات البرخية )إدراؾ عسػق الخؤيػة  -1
 الجقة البرخية الستحخكة(. -

مدػػتػى أدا  الجسمػػة االجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ )الرػػعػد بالكػػب الصػيػػل  -2
مخجحػػػات لمسػػػخكر  -لصمػػػػع بػػػالقػة لمػقػػػػؼ عمػػػى الضػػػجيغ ا -لبلرتكػػػاز الػػػداكى 

الػقػػػؼ عمػػى الضػػجيغ لميبػػػط مػػغ الجانػػب( لشاشػػةى  -بػػالػقػؼ عمػػى الضػػجيغ 
 ( سشػات.10الجسباز تحت )

 جٌرسث: فؽٚض
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعػجى ألفػخاد عضشػة  -1

فى القجرات البرػخية )إدراؾ عسػق الخؤيػة البحث األساسية )السجسػعة الػاحجة( 
الجقػػة البرػػخية الستحخكػػة( لرػػالح  -التخكضػػد البرػػخى  –إدراؾ مجػػاؿ الخؤيػػة  -

 متػسصات الكياسات البعجية. 
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعػجى ألفػخاد عضشػة  -2

الجسمػة االجباريػة عمػى البحث األساسية )السجسػعة الػاحػجة( فػى مدػتػى أدا  
 جياز الستػازيضغ لرالح متػسصات الكياسات البعجية..
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تػجػػج ندػػب تحدػػغ لمكيػػاس البعػػجي عػػغ القبمػػى ألفػػخاد عضشػػة البحػػث األساسػػية  -3
)السجسػعة الػاحجة( فى القجرات البرخية كمدتػى أدا  الجسمػة االجباريػة عمػى 

 جياز الستػازيضغ.
 : جٌرسث ِصؽٍسحش
 : VISUAL TRAINING ؽ٠سجٌرص جٌطعؼ٠رحش

ىػػى "عبػػارة عػػغ سمدػػمة متكػػخرة لتػػجريبات العػػضغ بيػػجؼ تحدػػضغ الػضػػائف 
 (                                                                               27.  )"البرخية األساسية

 :  DEPTH PERCEPTIONجٌعّك ئظؼجن
الشدػػػػػػبية السصمػبػػػػػة أثشػػػػػػا  ىػػػػػػ" التقػػػػػػجيخ الدػػػػػميع لمدػػػػػػخعة كالسدػػػػػافة  
 (  28األدا ".)

  VISUAL FIELD PERCEPTION:جٌؽؤ٠س رلحي ئظؼجن
القػػجرة عمػػى رؤيػػة األشػػيا  مػػغ زكايػػا العػػضغ مػػع التخكضػػد عمػػى نقصػػة  ىػػػ"
   (27".) محجدة

               :  VISUAL FOCUS جٌرصؽٜ جٌرتو١ؿ
التخكضػػد عمػػى ىػػػ " قػػجرة الفػػخد عمػػى تجشػػب األمػػػر السذػػتتة لئلنتبػػاة مػػع 

 (  27اليجؼ".)
           : PRECISION OPTICAL ANIMATION جدلطسؽوس جٌرصؽ٠س جٌعلس

ىػػػى "رؤيػػػة األىػػػجاؼ بجقػػػة أثشػػػا  حخكػػػة الخياضػػػى،أى أف اليػػػجؼ ثابػػػت 
 (27كالخياضى متحخؾ".)

 : جدلؽخع١س جٌعؼجقحش
بيػػجؼ التعػػخؼ Assman, et., al  (2005()17 ) دراسػػة أسػػساف كآخػػخكف  -1

تػػأثضخات انعػػجاـ الخؤيػػة كالخؤيػػة البرػػخية عمػػى األدا  كسػػيصخة القػػػاـ فػػى عمػػى 
أكضػاع أدا  مختمفػػة لبلعبػى الجسبػػاز لمسػىػػػبضغ ، كأسػتخجـ البػػاحثػف السػػشيج 

 (9) ( ناشػػػى   جسبػػاز تحػػت12التجخيبػػى ، كأشػػتسمت عضشػػة البحػػث عمػػى )
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تػػجريبات الخؤيػػة البرػػخية ليػػا تػػأثضخا  إيجابيػػا  عمػػى  سػػشػات ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج :
 األدا  كسيصخة القػاـ فى أكضاع أدا  مختمفة لبلعبى الجسباز.    

( بيػػػجؼ التعػػػخؼ عمػػػى تػػػأثضخ التػػػجريبات 4( )2018دراسػػػة إيسػػػاف دمحم جػػػابخ ) -2
البرخية عمى تحدضغ دقة كسػخعة أدا  بعػس السيػارات اليجػميػة لمسبػارزيغ ، 

( 24باحثة السشيج التجخيبى ، كأشتسمت عضشػة البحػث عمػى عػجد )كأستخجمت ال
مبارزا  ، ككانت أىع الشتائج : بخنامج التجريب البرخي أدى إلى تحدػضغ القػجرات 

 البرخية كالسيارات اليجػمية لمسبارزيغ.    
بخنامج تجريبى باسػتخجاـ  كضع( بيجؼ 5()2018حدضغ سخيح حسػد )دراسة  -3

خه عمػػػى التفكضػػػخ الخصصػػػى لمزػػػخب الدػػػاحق ضأثمعخفػػػة تػػػك التػػػجريبات البرػػػخية 
لبلعبػػات الكػػخة الصػػائخة ، كأسػػتخجـ الباحػػث السػػشيج التجخيبػػى ، كأشػػتسمت عضشػػة 

ككانػت أىػع الشتػائج  العػخاؽ، -( العبة كخة شائخة بأنجية بغػجاد 20البحث عمى )
 : تػجػػج فػػخكؽ دالػػة إحرػػائيا  بػػضغ الكياسػػضغ البعػػجيضغ لمسجسػػػعتضغ التجخيبيػػة
كالزػػابصة فػػى السيػػارات البرػػخية كالتفكضػػخ الخصصػػى لمزػػخب الدػػاحق لبلعبػػات 

 الكخة الصائخة لرالح السجسػعة التجخيبية.   
بخنػػامج تػػجريبى لتصػػػيخ  كضػػع( بيػػجؼ 9()2018دراسػػة عسػػخك اييػػاب سػػضج ) -4

خه عمػػػى مدػػػتػى أدا  بعػػػس الزػػػخبات ضأثمعخفػػػة تػػػبعػػػس القػػػجرات البرػػػخية ك 
لصاكلػػػػة ، كأسػػػػتخجـ الباحػػػػث السػػػػشيج التجخيبػػػػى ، اليجػميػػػػة لشاشػػػػةى تػػػػشذ ا

،  ( سػػشة15( ناشػػى  لتػػشذ شاكلػػة تحػػت )30كأشػػتسمت عضشػػة البحػػث عمػػى )
ككانػػػت أىػػػع الشتػػػائج : فاعميػػػة البخنػػػامج التػػػجريبى فػػػى تصػػػػيخ بعػػػس القػػػجرات 
البرخية كمدتػى أدا  بعس الزخبات اليجػمية لشاشةى تػشذ الصاكلػة مقارنػة 

 بالتجريب السعتاد.    
( بيػػػجؼ التعػػػخؼ عمػػػى فعاليػػػة التػػػجريب 15( )2018دراسػػة ىػػػجيخ عمػػػى دمحم ) -5

حخكيػة لػجى العبػى  –البرخي عمى بعس السيارات األساسية كاإلدراكات الحذ 
، كأشتسمت عضشة البحػث عمػى  كخة الدمة ، كاستخجمت الباحثة السشيج التجخيبى
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: أف التػػجريب البرػػخى أسػػيع فػػى  ( ناشػػى  كػػخة سػػمة ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج40)
     كخة الدمة.فى السيارات األساسية أدا  تحدضغ القجرات البرخية كمدتػى 

( بيػػجؼ التعػػخؼ عمػػى تػػأثضخ تسخيشػػات 16( )2018دراسػػة ياسػػسضغ دمحم أحسػػج ) -6
حخكيػػػػة كاألدا ات  –الخؤيػػػػة البرػػػػخية عمػػػػى تشسيػػػػة بعػػػػس السػػػػجركات الحػػػػذ 

ياضػػة الكاراتيػػة ، كأسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج السياريػػة لشاشػػةى الكػمتيػػو فػػى ر 
( ناشػػػى  كاراتيػػػة ، كمػػػغ أىػػػع 30التجخيبػػػى ، كأشػػػتسمت عضشػػػة البحػػػث عمػػػى )

 السيػارات البرػخية )التتبػع الشتائج : أدى البخنامج التجريبى البرخى إلى تصػيخ
البرػػػخى ، إدراؾ العسػػػق ،الجقػػػة البرػػػخية الثابتػػػة ، الجقػػػة البرػػػخية الستحخكػػػة( 

 دتػى األدا ات السيارية لشاشةى الكػمتيو.      كتصػيخ م
التعػخؼ عمػى تػأثضخ بخنػامج  بيجؼ (2( )2019دراسة أحسج مرصفى عبػدى ) -7

تػػجريبى باسػػتخجاـ التػػجريبات البرػػخية عمػػى دقػػة كسػػخعة أدا  بعػػس السيػػارات 
اليجػميػػة لشاشػػةى الكاراتيػػػة، كأسػػتخجـ الباحػػث السػػػشيج التجخيبػػى ، كأشػػػتسمت 

ككانػت أىػع الشتػائج : التػجريبات ، تيػة ا( ناشػى  كار 20عمى عجد ) عضشة البحث
البرخية تؤثخ إيجابيا  عمى دقة كسخعة أدا  بعػس السيػارات اليجػميػة لشاشػةى 

 الكاراتية. 
( بيجؼ التعخؼ عمى تػأثضخ اسػتخجاـ 7()2019دراسة سمػى فكخى عبجالسشعع ) -8

الحخكيػة )أمبػى( لبلعبػى الكاراتيػة التجريبات البرخية عمى مدػتػى أدا  الجسمػة 
( 20، كأسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج التجخيبػػى ، كأشػػتسمت عضشػػة البحػػث عمػػى )

يػػؤثخ اسػػتخجاـ التػػجريبات البرػػخية تػػأثضخا   العػػب كاراتيػػة ، كمػػغ أىػػع الشتػػائج :
إيجابيػػا  عمػػى القػػجرات البرػػخية كمدػػتػى أدا  الجسمػػة الحخكيػػة )أمبػػى( لبلعبػػى 

 الكاراتية.   
( بيػػػػجؼ التعػػػػخؼ عمػػػػى فاعميػػػػة بعػػػػس 13()2020دراسػػػػة دمحم صػػػػبلح دمحم ) -9

تجريبات القجرات البرخية عمػى أدا  المكسػات كالػخكبلت لشاشػةى رياضػة الكاراتيػة 
( 30، كأسػػػتخجـ الباحػػػث السػػػشيج التجخيبػػػى ، كأشػػػتسمت عضشػػػة البحػػػث عمػػػى )

الكياسػضغ  ناشى  كاراتية ، كمغ أىػع الشتػائج : تػجػج فػخكؽ دالػة إحرػائيا  بػضغ
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القبمػػػى كالبعػػػجى لمسجسػعػػػػة التجخيبيػػػة فػػػى القػػػػجرات البرػػػخية كمدػػػػتػى أدا  
 .       لرالح الكياس البعجى الكاراتية فىالمكسات كالخكبلت 

 : جدلؽخع١س جٌعؼجقحش ِٓ جإلقطفحظز
أشػػارت نتػػائج الجراسػػات السخجعيػػة إلػػي فاعميػػة التػػجريبات البرػػخية فػػي تصػػػيخ  -1

تػى األدا  الفشػػى لمخياضػػضضغ ، كىػػحا يذػػضخ إلػػي أىسيػػة السيػػارات البرػػخية كمدػػ
 أستخجاـ الباحث تجريبات الخؤية البرخية فى تجخبة البحث الحالى.

 تحجيج محتػى بخنامج تجريبات الخؤية البرخية قضج البحث. -2
 .    إختيار اإلختبارات البرخية السشاسبة ألفخاد عضشة البحث األساسية -3
 اإلحرائية السشاسبة لبيانات البحث.تحجيج األسالضب  -4
الخجػػػػع إلػػػي نتػػػائج الجراسػػػات السختبصػػػة عشػػػج مشاقذػػػة كتفدػػػضخ نتػػػائج البحػػػث  -5

 الحالى.
 جٌرسث: ئخؽجءجش

 جٌرسث: ِٕٙح
أسػػػػتخجـ الباحػػػػث السػػػػشيج التجخيبػػػػي باسػػػػتخجاـ الترػػػػسيع التجخيبػػػػي ذك  

 السجسػعة الػاحجة بصخيقة الكياس القبمي البعجي.
 جٌرسث: ٚع١ٕس رلطّع

عضشػػة البحػػػث بالصخيقػػة العسجيػػة مػػغ ناشػػةي رياضػػػة أفػػخاد إختػػار الباحػػث 
نػادى  -( سشػات مػغ األنجيػة الخياضػية التاليػة : نػادى السعػادى 10الجسباز تحت )

( ناشػى  كالتػابعضغ لسشصقػة القػاىخة ، كالسدػجمضغ 18مجيشة نرخ ، كالبالغ عجدىع )
، كقػػػج 2020/2021الخياضػػػى بدػػػجبلت اإلتحػػػاد السرػػػخى لمجسبػػػاز فػػػي السػسػػػع 

( ناشػةضغ إلجػخا  الجراسػة االسػتصبلعية عمػضيع ، كبػحلظ ترػبح 8أختضخ مشيع عػجد )
 ( سشػات.10( ناشةضغ جسباز تحت )10عضشة البحث األساسية )
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 : جٌرسث ع١ٕس أفؽجظ ضٛؾ٠ع ئعطعج١ٌس
قاـ الباحث بحداب إعتجالية تػزيػع أفػخاد عضشػة البحػث فػى معػجالت الشسػػ  
العسخ التجريبى( ، كالقجرات البرخية ، كالقجرات البجنيػة  –الػزف  –الصػؿ  -)الدغ 

( 1الخاصػػة ، كمدػػتػى أدا  الجسمػػة االجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ ، كالجػػجاكؿ )
 :   ( تػضح ذلظ3(،)2)

 (1ججكؿ )
  جالت الشسػػػػفى مػعإعتجالية تػزيع أفخاد عضشة البحث 

 18ف =        (العسخ التجريبى – الػزف  –الصػؿ  -)الدغ                              

كحجة  اٌّزغ١واد
 الكياس

الستػسط 
 الحدابى

االنحخاؼ 
معامل  الػسيط السعيارى 

 االلتػا 

 0.39 9.10 0.38 9.15 سشة الدغ
 0.91 126.00 4.92 127.50 سع الكمى لمجدع الصػؿ
 0.68 26.00 3.16 26.72 كجع الػزف 

 0.66 3.85 0.41 3.94 سشة العسخ التجريبى

( أف جسيع قيع معامبلت اإللتػا  إنحرخت ما بضغ 1يتزح مغ ججكؿ )
يذضخ ( مسا العسخ التجريبى – الػزف  –الصػؿ  -( فى معجالت الشسػ )الدغ .)±

 .تػزيع أفخاد العضشة فى ىحه الستغضخات إلى إعتجالية
 (2جػػجكؿ )

 فىإعتجالية تػزيع أفخاد عضشة البحث 
 18القجرات البرخية قضج البحث                         ف =                                    

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً
اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٝ
اإلٔؾواف 

 اٌّع١بهٜ
 ا١ٌٍٛظ

ِعبًِ 

 اإلٌزٛاء

      ئكهان عّك اٌوؤ٠خ:
17ٍُ ٍُ 4300 03.1 4377 7354 

07ٍُ ٍُ 03.7 .305 63.7 7351 

.7ٍُ ٍُ 17300 .380 53.7 73.0 

ئكهان ِغبي اٌوؤ٠خ ٌٍع١ٓ 

 ا١ٌّّٕٙخ:
     

 7350 6.3.7 43.1 64385 ٍُ هأٍٝ ألعٍٝ

 73.1 3.7.. .437 6310. ٍُ هأٍٝ ألٍفً 

 7385 0.377 6318 .0438 ٍُ أفمٝ ١ّ٠ٓ
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 7306 65377 354. 073.7 ٍُ أفمٝ شّبي

 7386 1.377 311. 1.385 علك/س اٌزوو١ي اٌجصوٜ 

 ..73- 13.7 7356 ..13 كهعخ اٌللخ اٌجصو٠خ اٌّزؾووخ

نحرخت ما بضغ أجسيع قيع معامبلت اإللتػا  ( أف 0يتزح مغ ججكؿ ) 
التخكضد  –إدراؾ مجاؿ الخؤية  -)إدراؾ عسق الخؤية القجرات البرخية ( فى .)±

مسا يذضخ إلى إعتجالية تػزيع أفخاد عضشة  الجقة البرخية الستحخكة( -البرخى 
 البحث فى ىحه الستغضخات.

 (3جػػجكؿ )
 مدتػى القجرات البجنية ك  فىإعتجالية تػزيع أفخاد عضشة البحث 

                        أدا  الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ                                  
 18ف = 

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً
اٌّزٍٛظ 

 اٌؾَبثٝ
اإلٔؾواف 

 اٌّع١بهٜ
 ِعبًِ اإلٌزٛاء ا١ٌٍٛظ

 7364 11377 4310 11385 علك اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 7388 53.7 340. 173.7 علك اٌزؾًّ اٌعضٍٟ ٌٍنهاع١ٓ

 .730 13.7 7307 ..13 ِزو اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد

 7360 17377 370. 17360 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع ٚاٌفقن

اٌصتتتتعٛك ثبٌىتتتتت اٌط٠ٛتتتتً ٌالهرىتتتتبى 

 اٌياٜٚ
 7356 .130 .730 .138 كهعخ

 .738 7307 7318 .730 كهعخ اٌطٍٛع ثبٌمٛح ٌٍٛلٛف عٍٝ ا١ٌل٠ٓ

ِوعؾتتتبد ٌٍّتتتوٚه ثتتتبٌٛلٛف عٍتتتٝ 

 ا١ٌل٠ٓ
 7358 .435 .738 300. كهعخ

اٌٛلتتتٛف عٍتتتٝ ا١ٌتتتل٠ٓ ٌٍٙجتتتٛط ِتتتٓ 

 اٌغبٔت
 .736 7305 7315 .738 كهعخ

 7351 8315 .134 .836 كهعخ اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍغٍّخ اإلعجبه٠خ

( أف جسيػػع قػػيع معػػامبلت اإللتػػػا  أنحرػػخت مػػا بػػضغ 3يتزػػح مػػغ جػػجكؿ ) 
عمػػػى جيػػػاز ( فػػػى القػػػجرات البجنيػػػة الخاصػػػة كمدػػػتػى أدا  الجسمػػػة االجباريػػػة 3)±

 الستػازيضغ مسا يذضخ إلى إعتجالية تػزيع أفخاد عضشة البحث فى ىحه الستغضخات.
 : جٌر١حٔحش مجع أظٚجش

 أكال : األجيدة كاألدكات السدتخجمة فى البحث:
 جياز الخستامضخ لكياس الصػؿ الكمى لمجدع.  -
 مضداف شبى معايخ لكياس الػزف. -
 لكياس إدراؾ عسق الخؤية.   Creegineskyجياز كخيجضشدكى  -
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 لػحة قياس الشطخ. -
 ثانية. 0.01ساعات إيقاؼ لكياس الدمغ ألقخب  -
 صالة جسباز مجيدة. -

   (2) ٍِسك جٌرسث: ل١ع جٌرصؽ٠س جٌمعؼجش ئضطرحؼجش : ثح١ٔحا 
،  بسيػػارات جيػػاز الستػػػازيضغ فػػى الجسبػػازلتحجيػػج القػػجرات البرػػخية الخاصػػة 

البرػخية ، قػػاـ الباحػث بترػسيع إسػػتسارة إلسػتصبلع آرا  الخبػػخا  ككػحا تحجيػج اإلختبػػارات 
( ككيفيػػة قياسػػيا ، كتػػع عػػخض اإلسػػتسارة 1حػػػؿ تحجيػػج أىػػع القػػجرات البرػػخية ممحػػق )

مػػغ خػػبلؿ السقابمػػة الذخرػػية مػػع مجسػعػػة مػػغ الخبػػخا  فػػى تػػجريب الجسبػػاز ، كقػػج 
ككيفيػػػة ، البرػػػخية ٪( مػػػغ آرا  الخبػػػخا  لتحجيػػػج القػػػجرات 80أرتزػػػى الباحػػػث بشدػػػبة )

 : قياسيا فتع التػصل إلى اإلختبارات التالية
 إدراؾ عسق الخؤية. إختبار  -1
 إدراؾ مجاؿ الخؤية. إختبار  -2
 إختبار التخكضد البرخى.                         -3
                  إختبار الجقة البرخية الستحخكة. -4

:    (3) ٍِسك : جٌرسث ل١ع جٌرع١ٔس جإلضطرحؼجش ثحٌثحا
 (                 219:11إختبار الجفع عمى الستػازيضغ.) -1
 (         215:11إختبار الذج عمى العقمة.) -2
 (             383، 382:  12إختبار الػثب العخيس مغ الثبات.) -3
 (           328، 327:  12إختبار ثشى الجحع لؤلماـ مغ الػقػؼ.) -4

:    جدلطٛجؾ٠ني: خٙحؾ عٍٝ جإلخرحؼ٠س ججلٍّس أظجء ِكطٜٛ ضم١١ُ ؼجذعحا
تػػع تقضػػيع مدػػتػى أدا  ميػػارات الجسمػػة اإلجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ 

 –الصمػػػع بػػالقػة لمػقػػػؼ عمػػى الضػػجيغ  –)الرػػعػد بالكػػب الصػيػػل لبلرتكػػاز الػػداكى 
ميبػػط مػغ الجانػب( الػقػؼ عمػى الضػجيغ ل -مخجحات لمسخكر بالػقػؼ عمى الضجيغ 

( 4، بإسػػػتخجاـ شخيقػػػة السحمفػػػضغ بػاسػػػصة ) ( سػػػشػات10لشاشػػػةى الجسبػػػاز تحػػػت )
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( ، ككػل كاحػج 4محكسضغ كرئيذ كفقا  إلستسارة التقضيع السػضػػعة كالسقششػة )ممحػق 
مػػشيع يعصػػى درجػػة لمشاشػػى  ثػػع يقػػـػ الػػخئيذ بحػػحؼ الػػجرجتضغ العميػػا كالدػػفمى ، 

ضغ الستػسصتضغ ، كقػج تػع تقضػيع ميػارات الجسمػة كتحتدب الجرجة مغ متػسط الجرجت
 ( درجات عمى الشحػ التالى:10اإلجبارية عمى جياز الستػازيضغ مغ )

 الرعػد بالكب الصػيل لبلرتكاز الداكى.                 )درجتاف( -1
 الصمػع بالقػة لمػقػؼ عمى الضجيغ.                     )درجة كاحجة( -2
 درجات( 6بالػقػؼ عمى الضجيغ.                 )مخجحات لمسخكر  -3
 الػقػؼ عمى الضجيغ لميبػط مغ الجانب.               )درجة كاحجة( -4

 : جإلقطؽالع١س جٌعؼجقس
كحتػي  14/8/2020في الفتػخة مػغ األكلى تع إجخا  الجراسة اإلستصبلعية  

( ناشػػةضغ جسبػػاز تحػػت 8عمػػي أفػػخاد العضشػػة اإلسػػتصبلعية كقػاميػػا ) 21/8/2020
( سػػشػات مػػغ مجتسػػع البحػػث كخػػارج العضشػػة األساسػػية )مجسػعػػة غضػػخ مسضػػدة 10)

(سػػػشػات تػػػع 10( ناشػػػةضغ جسبػػػاز تحػػػت )8، كمجسػعػػػة أخػػػخى قػاميػػػا ) مياريػػػا (
ظ بيػػجؼ إختيارىػػا عذػػػائيا  مػػغ أكاديسيػػة الفػػاركؽ )مجسػعػػة مسضػػدة مياريػػا ( ، كذلػػ

الثبػػات( إلختبػػارات القػػجرات البجنيػػة كالبرػػخية  –تحجيػػج السعػػامبلت العمسيػػة )الرػػجؽ 
 .قضج البحث

  : جٌصعق ِعحًِ : أٚالا 
أستخجـ الباحث شخيقة صجؽ التسػايد لمتحقػق مػغ صػجؽ إختبػارات القػجرات 
البجنيػػة الخاصػػة كالقػػجرات البرػػخية قضػػج البحػػث ، كذلػػظ بإيجػػاد داللػػة الفػػخكؽ بػػضغ 

 السجسػعػػة غضػػخ مسضػػدة -مياريػػا  ئج قياسػػات السجسػػػعتضغ )السجسػعػػة السسضػػدة نتػػا
 .( يػضح ذلظ4( فى االختبارات قضج البحث، كججكؿ )مياريا  
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 (4ججكؿ )
 داللة الفخكؽ بضغ السجسػعتضغ السسضدة كغضخ السسضدة 
 فى إختبارات القجرات البجنية كالبرخية قضج البحث

 
 اٌّزغ١واد

 

ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌّغّٛعخ ا١ٌّّيح

 = ْ8 
 اٌّغّٛعخ غ١و ا١ٌّّيح

 ل١ّخ "د" 8ْ = 

 ع َ ع َ

 *.030 0340 17377 .135 .1.30 علك اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 *0305 0311 .536 1301 103.7 علك اٌزؾًّ اٌعضٍٟ ٌٍنهاع١ٓ

 *364. 7370 .130 .737 13.0 ِزو اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد

 *03.5 0311 17377 1384 .1030 ٍُ ٚاٌفقن ِوٚٔخ اٌغنع

       ئكهان عّك اٌوؤ٠خ:
17ٍُ ٍُ .377 7358 4388 1360 036.* 

07ٍُ ٍُ 4377 1370 036. 03.8 .301* 

.7ٍُ ٍُ 0377 1310 173.7 035. 035.* 

       ئكهان ِغبي اٌوؤ٠خ ٌٍع١ٓ ا١ٌّّٕٙخ:
 *0348 371. 64377 .038 60388 ٍُ هأٍٝ ألعٍٝ

 *0350 0316 377.. .030 83.7. ٍُ هأٍٝ ألٍفً 

 *0360 4311 0.377 316. .0831 ٍُ أفمٝ ١ّ٠ٓ

 *370. .35. 653.8 0315 .0436 ٍُ أفمٝ شّبي

 *3.6. 1300 1.377 1306 1.388 علك/س اٌزوو١ي اٌجصوٜ 

 *0361 .738 .130 7300 03.8 كهعخ اٌللخ اٌجصو٠خ اٌّزؾووخ

* داؿ عشػػج مدػػتػى                                    .0314=  .737قيسػة "ت" الججكليػػة عشػػج مدػتػى   
737. 

بضغ  .737( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  عشج مدتػى 4يتزح مغ ججكؿ )
السجسػعتضغ السسضدة كغضخ السسضدة فى إختبارات القجرات البجنية الخاصة ، كالقجرات 

كلرالح السجسػعة السسضدة مسا يذضخ إلى صجؽ االختبارات البرخية قضج البحث ، 
 .لسا كضعت مغ أجمو

 : جٌثرحش ِعحًِ : ثح١ٔحا 
إختبارات القجرات البجنية الخاصة ، لحداب معامل الثبات تع تصبضق         

قضج البحث عمي أفخاد العضشة اإلستصبلعية ثع إعادة التصبضق عمي كالقجرات البرخية 
( أياـ ، كتع حداب معامل اإلرتباط البديط 0كبفاصل زمشي قجره )نفذ العضشة ، 

 ( يػضح ذلظ..بضغ نتائج التصبيقضغ األكؿ كالثاني ، كججكؿ )
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 (1ججكؿ )

معامل الثبات إلختبارات القجرات البجنية كالبرخية قضج البحث                                        
  8ف = 

 اٌّزغ١واد
 

ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌزطج١ك اٌضبٟٔ اٌزطج١ك األٚي 
 ل١ّخ "ه"

 ع َ ع َ

 *73058 03.5 173.7 0340 17377 علك اٌملهح اٌعض١ٍخ ٌٍنهاع١ٓ

 *.7308 03.6 17377 0311 .536 علك اٌزؾًّ اٌعضٍٟ ٌٍنهاع١ٓ

 *73510 .737 13.7 7370 .130 ِزو اٌٛصت اٌعو٠ض ِٓ اٌضجبد

 *.7308 0370 17388 0311 17377 ٍُ ِوٚٔخ اٌغنع ٚاٌفقن

       ئكهان عّك اٌوؤ٠خ:
17ٍُ ٍُ 4388 1360 43.7 1348 738.5* 

07ٍُ ٍُ 036. 03.8 0377 0304 73811* 

.7ٍُ ٍُ 173.7 035. 17377 03.1 73056* 

ئكهان ِغبي اٌوؤ٠خ ٌٍع١ٓ 

 ا١ٌّّٕٙخ:
      

 *73870 306. 643.7 371. 64377 ٍُ هأٍٝ ألعٍٝ

 *73080 0341 6377. 0316 377.. ٍُ هأٍٝ ألٍفً 

 *73051 350. .0.30 4311 0.377 ٍُ أفمٝ ١ّ٠ٓ

 *.7380 366. 07377 .35. 653.8 ٍُ أفمٝ شّبي

 *73804 1348 .1.30 1300 1.377 علك/س اٌزوو١ي اٌجصوٜ 

 *73571 7350 13.8 .738 .130 كهعخ اٌللخ اٌجصو٠خ اٌّزؾووخ

* داؿ عشػج مدػتػى                                    73070=  .737قيسة "ر" الججكليػة عشػج مدػتػى          
737. 

بػضغ  0.05( كجػد إرتباط داؿ إحرائيا  عشج مدػتػى 5يتزح  مغ ججكؿ )
قضػػج البجنيػػة الخاصػػة كالقػػجرات البرػػخية نتػػائج التصبيقػػضغ األكؿ كالثػػانى إلختبػػارات 

 .عاؿ ثباتب اإلختباراتتستع خ إلى البحث مسا يذض
   : جدلمرتذ جٌرصؽ٠س جٌؽؤ٠س ضعؼ٠رحش ذؽٔحِح
 : جدلمرتذ جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح أ٘عجف

 –إدراؾ مجػػاؿ الخؤيػػة  -القػػجرات البرػػخية )إدراؾ عسػػق الخؤيػػة بعػػس  تحدػػضغ -1
( 10الجقػػػة البرػػػخية الستحخكػػػة( لشاشػػػةى الجسبػػػاز تحػػػت ) -التخكضػػػد البرػػػخى 

 سشػات.
مدتػى أدا  الجسمػة االجباريػة لجيػاز الستػػازيضغ لشاشػةى الجسبػاز تحػت  تصػيخ -2

 ( سشػات.10)
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 : جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح ٚظع أقف
تػػازف بػضغ ال مػغ حضػث التجريبيػة الضػميػةلمػحػجة الجضج البشا  التشطيسى  ضخكرة -1

العسػػػل كالخاحػػػة مػػػع تػزيػػػع الجيػػػج عمػػػى السجسػعػػػات العزػػػمية السختمفػػػة فػػػى 
 اإلتجاىات األربعة لحخكة العضغ.

تػزيػػع القػػجرات البرػػخية داخػػل الػحػػجة التجريبيػػة بحضػػث يػػتع تجشػػب ب اإلىتسػػاـ -2
 القجرات البرخية التى تحجث إجياد لمعضغ.

 ( محاكر رئيدية ىى:4الػحجات التجريبية عمى ) تتزسغأف  ضخكرة -3
 تجريبات لتصػيخ إدراؾ عسق كمجاؿ الخؤية. -أ
 تصػيخ التخكضد البرخى.تجريبات ل -ب
 تجريبات لتصػيخ الجقة البرخية الستحخكة. -ج
 تجريبات فشية لمسيارات عمى جياز الستػازيضغ فى الجسباز. -د

 .  ( أى أسبػع شجة مشخفزة يعكبو أسبػع مختفع الذجة1:1)دكرة الحسل إتباع  -4
 ث(.187 –ث  7.تخاكحت فتخات الخاحة البضشية بضغ السجسػعات ما بضغ ) -.

 إستخجاـ مبجأ الخاحة اإليجابية بضغ السجسػعات. -6
 : جٌطعؼ٠ىب جٌربٔحِح زلطٜٛ

 اتتػػػجريب مجسػعػػػة مػػػغ تزػػػسغالبخنػػػامج التػػػجريبى  يذػػػضخ الباحػػػث إلػػػى أف
 سا يمى:ك ( محاكر3عمى عجد )التجريبات  تػزيع، كتع  ةستشػعالخؤية البرخية ال

 ( تجريبات.9كعجدىا )تجريبات لتصػيخ إدراؾ عسق كمجاؿ الخؤية  -
 ( تجريبات.6تجريبات لتصػيخ التخكضد البرخى كعجدىا ) -
 ( تجريبات.8تجريبات لتصػيخ الجقة البرخية الستحخكة كعجدىا ) -
  ج١ِٛ١ٌس: جٌطعؼ٠ر١س جٌٛزعز أخؿجء

 ( دقيقة15) : التيضةة البجنية
كالسجسػعػات العزػمية السذػتخكة كذلػظ لتيضةػة الجيػازيغ الػجكرى كالتشفدػى  

 مع التخكضد عمى تسخيشات اإلشالة كالسخكنة. فى األدا  عمى الستػازيضغ 
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 ؽ( 75 –ؽ 65) الجد  الخئيدى :
( 30كقػج تػع تشفضػحىا لسػجة )البرخية الخؤية ىحا الجد  عمى تجريبات تزسغ         

،  جػاؿ الخؤيػةلتحدػضغ إدراؾ عسػق كمدقيقة بحضث يذػسل ىػحا الجػد  عمػى تػجريبات 
 .الجقة البرخية الستحخكة، ك  التخكضد البرخى ك 

تػػع تشفضػػح مجسػعػػة مػػغ التػػجريبات الفشيػػة لتصػػػيخ مدػػتػى أدا  الجسمػػة كسػػا       
 .(ؽ45-ؽ  35)تتخاكح ما بضغ االجبارية لجياز الستػازيضغ مجتيا 

 ( دقائق5) ثالثا : الجد  الختامى :
 كاإلشالة الخفيفة. ، التيجئة كيتزسغ تسخيشات اإلستخخا  
 جٌثح١ٔس: جإلقطؽالع١س جٌعؼجقس
إجخا  الجراسػػػة اإلسػػػتصبلعية الثانيػػػة عمػػػى أفػػػخاد العضشػػػة بػػػ قػػػاـ الباحػػػث 

مػػغ مجتسػػع البحػػث  ( سػػشػات10( ناشػػةضغ جسبػػاز تحػػت )8كقػاميػػا )اإلسػػتصبلعية 
، كذلػػػظ بتصبضػػػق كحػػػجة تجريبيػػػة أسػػػبػعية مػػػغ البخنػػػامج  عضشػػػة األساسػػػيةالكخػػػارج 
فأشػػػارت   26/8/2020إلػػػى  23/8/2020السقتػػػخح ، فػػػى الفتػػػخة مػػػغ  التػػػجريبى

نتائج الجراسة اإلستصبلعية الثانية بربلحية محتػى البخنامج كمشاسبتو ألفخاد عضشػة 
 البحػػث ، كبػػحلظ أصػػبح البخنػػامج جػػاىدا  لمتصبضػػق عمػػى أفػػخاد عضشػػة البحػػث األساسػػية

 (.5ممحق )
 : جٌمر١ٍس جٌم١حقحش

 ألفػػػػخاد عضشػػػػة البحػػػػث األساسػػػػية ةالقبميػػػػ اتالكياسػػػػإجخا  بػػػػ قػػػػاـ الباحػػػػث
مدػػتػى أدا  الجسمػػة االجباريػػة عمػػى ك فػػى القػػجرات البرػػخية  )السجسػعػػة الػاحػػجة(

 .28/8/2020 يـػ الجسعة السػافقفى الجسباز ، كذلظ فى  جياز الستػازيضغ
 تصبضق البخنامج التجريبى السقتخح : 

عمػػى أفػػخاد السقتػػخح البرػػخية  الخؤيػػةقػػاـ الباحػػث بتصبضػػق بخنػػامج تػػجريبات 
 30/8/2020، كذلػظ فػػى الفتػخة مػػغ )السجسػعػة الػاحػػجة( عضشػة البحػث األساسػػية 

 كحجات تجريبية فى األسبػع. (4)( أسابيع بػاقع 8لسجة ) 24/10/2020كحتى 
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 : جٌرعع٠س جٌم١حقحش
)السجسػعػػػة تػػػع إجػػػخا  الكياسػػػات البعجيػػػة ألفػػػخاد عضشػػػة البحػػػث األساسػػػية 

 مدتػى أدا  الجسمة االجبارية عمى جيػاز الستػػازيضغك فى القجرات البرخية  الػاحجة(
، بػػػشفذ تختضػػػب 26/10/2020 يػػػـػ األثشػػػضغ السػافػػػقفػػػى ، كذلػػػظ فػػػى الجسبػػػاز 

 كشخكط الكياسات القبمية.
  :جٌرسث ل١ع جإلزصحت١س جألقح١ٌد

ر:ر تمخح راا نا را عنا ةراابضنننترأاصنئضن راألتنا براتاصنئضةراامناضة
                 Meanالستػسط الحدابي                                             -
 Standard Deviationاإلنحخاؼ السعياري                             -    

                                       Mediamالػسيط                                                    -
 Skewnessمعامل اإللتػا                                              -    

                Correlation Coefficentsمعامل اإلرتباط                         -
  T.Testإختبار "ت "                                                   -
          Progress Ratios             ندب التحدغ %.                     -
 : جٌٕطحتح ِٕٚحلشس عؽض

 : جٌٕطحتح عؽض أٚالا:
 ( 6جػػجكؿ )

 داللة الفخكؽ بضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحث
 10ف =             األساسية فى القجرات البرخية قضج البحث                            

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

ل١ّخ  اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٝ

 ع َ ع َ "د"

       ئكهان عّك اٌوؤ٠خ:
17ٍُ ٍُ 4387 0305 03.7 1314 038.* 

07ٍُ ٍُ 03.7 .31. .307 13.0 .305* 

.7ٍُ ٍُ 173.7 .366 6347 0351 0301* 

       ئكهان ِغبي اٌوؤ٠خ ٌٍع١ٓ ا١ٌّّٕٙخ:
 *03.8 304. 653.7 43.8 64307 ٍُ هأٍٝ ألعٍٝ

 *3.6. 0380 67357 .30. 6377. ٍُ هأٍٝ ألٍفً 
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 *0361 3.5. 87377 341. 043.7 ٍُ أفمٝ ١ّ٠ٓ

 *315. 388. 06307 310. 07307 ٍُ أفمٝ شّبي

 *0304 1346 16347 0351 1.367 علك/س اٌزوو١ي اٌجصوٜ 

 *371. .735 03.7 .738 13.7 كهعخ اٌللخ اٌجصو٠خ اٌّزؾووخ

* داؿ عشج                                   2.262 = 0.05عشج مدتػى  الججكلية" ت" قيسة
 0.05مدتػى 

بضغ  0.05 عشج مدتػى  إحرائيا  ( كجػد فخكؽ دالة 6) مغ ججكؿ يتزح
القجرات البرخية )إدراؾ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحث األساسية فى 

الجقة البرخية الستحخكة(  -التخكضد البرخى  –إدراؾ مجاؿ الخؤية  -عسق الخؤية 
   .لرالح الكياس البعجى

                                                

 (7ججكؿ)                                               
 ألفخاد عضشة البحثندب تحدغ الكياس البعجى عغ القبمى  

 األساسية فى القجرات البرخية قضج البحث

 اٌّزغ١واد
 17اٌّغّٛعخ اٌٛاؽلح              ْ = 

 َٔت اٌزؾَٓ ثعلٜ لجٍٝ

    ئكهان عّك اٌوؤ٠خ :

17ٍُ 4387 03.7 79.31% 

07ٍُ 03.7 .307 97.30% 

.7ٍُ 173.7 6347 64.06% 

    ئكهان ِغبي اٌوؤ٠خ ٌٍع١ٓ ا١ٌّّٕٙخ:

 %7.42 653.7 64307 هأٍٝ ألعٍٝ

 %8.75 67357 6377. هأٍٝ ألٍفً 

 %7.38 87377 043.7 أفمٝ ١ّ٠ٓ

 %9.26 06307 07307 أفمٝ شّبي

 %20.59 16347 1.367 اٌزوو١ي اٌجصوٜ 

 %92.31 03.7 13.7 اٌللخ اٌجصو٠خ اٌّزؾووخ

ألفخاد كجػد ندب تحدغ لمكياس البعجى عغ القبمى ( 7يتزح مغ ججكؿ )
 -% 7.38تخاكحت ما بضغ )قضج البحث القجرات البرخية عضشة البحث األساسية فى 

97.30.)%   
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 (8ججكؿ )
 داللة الفخكؽ بضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحث األساسية

          فى الجسباز  االجبارية عمى جياز الستػازيضغفى مدتػى أدا  الجسمة                      
 10ف= 

 اٌّزغ١واد
ٚؽلح 

 اٌم١بً

 اٌم١بً اٌجعلٜ اٌم١بً اٌمجٍٝ
 ل١ّخ "د"

 ع َ ع َ

اٌصتتتعٛك ثبٌىتتتت اٌط٠ٛتتتً ٌالهرىتتتبى 

 اٌياٜٚ
 *.030 7310 1355 7315 1387 كهعخ

 *351. 7311 7350 7316 7300 كهعخ اٌطٍٛع ثبٌمٛح ٌٍٛلٛف عٍٝ ا١ٌل٠ٓ

ِوعؾتتتبد ٌٍّتتتوٚه ثتتتبٌٛلٛف عٍتتتٝ 

 ا١ٌل٠ٓ
 *0346 ..73 386. 7305 307. كهعخ

اٌٛلتتٛف عٍتتٝ ا١ٌتتل٠ٓ ٌٍٙجتتٛط ِتتٓ 

 اٌغبٔت
 *0355 7317 7350 .731 7387 كهعخ

 *370. 7366 5305 1305 83.0 كهعخ اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍغٍّخ اإلعجبه٠خ

 0.05* داؿ عشج مدتػى                      2.262 = 0.05عشج مدتػى  الججكلية" ت" قيسة
بضغ  0.05 عشج مدتػى  إحرائيا  ( كجػد فخكؽ دالة 8) مغ ججكؿ يتزح

مدتػى أدا  الجسمة الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحث األساسية فى 
  .لرالح الكياس البعجىفى الجسباز  االجبارية عمى جياز الستػازيضغ

 (5) ججكؿ
 الكياس البعجي عغ القبمى ألفخاد عضشة البحث األساسية ندب تحدغ

 فى الجسباز فى مدتػى أدا  الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ

 اٌّزغ١واد
 17ف = السجسػعة الػاحجة             

 ندب تحدغ بعجى قبمى
 %10.56 1355 1387 الرعػد بالكب الصػيل لبلرتكاز الداكى 

 %34.72 7350 7300 عمى الضجيغالصمػع بالقػة لمػقػؼ 
 %12.69 386. 307. مخجحات لمسخكر بالػقػؼ عمى الضجيغ
 %21.25 7350 7387 الػقػؼ عمى الضجيغ لميبػط مغ الجانب

 %14.91 5305 83.0 السجسػع الكمى لمجسمة اإلجبارية

( كجػػد ندػب تحدػغ فػى الكيػاس البعػجي عػغ القبمػى 9يتزح مغ ججكؿ )
ألفػػػخاد عضشػػػة البحػػػث األساسػػػية فػػػي مدػػػتػى أدا  الجسمػػػة االجباريػػػة عمػػػى جيػػػاز 
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 -% 10.56الستػػػػػازيضغ فػػػػػى الجسبػػػػػاز بشدػػػػبة مةػيػػػػػة تػػػػػخاكح قػػػػجرىا مػػػػػا بػػػػػضغ )
34.72.)% 

:  : جٌٕطحتح ِٕحلشس ثح١ٔحا
 مشاقذة نتائج الفخض األكؿ : -1

( إلػػى كجػػػد فػػخكؽ دالػػة إحرػػائيا  عشػػج مدػػتػى 6جػػجكؿ )أشػػارت نتػػائج 
بػػضغ الكياسػػضغ القبمػػى كالبعػػجى ألفػػخاد عضشػػة البحػػث األساسػػية فػػى القػػجرات  0.05

الجقػػػة  -التخكضػػػد البرػػػخى  –إدراؾ مجػػػاؿ الخؤيػػػة  -البرػػػخية )إدراؾ عسػػػق الخؤيػػػة 
   البرخية الستحخكة( لرالح الكياس البعجى.

كيخجػع الباحػػث التحدػغ فػػى القػػجرات البرػخية قضػػج البحػػث ألفػخاد عضشػػة البحػػث 
األساسػػية إلػػى فاعميػػة محتػػػى بخنػػامج تػػجريبات الخؤيػػة البرػػخية حضػػث تزػػسغ عمػػى 
العجيػػج مػػغ السحػػاكر مشيػػا تػػجريبات الخؤيػػة البرػػخية الستعػػجدة ، كالخاصػػة بتصػػػيخ 

لتخكضػػد البرػػخى ، كالجقػػة إدراؾ عسػػق كمجػػاؿ الخؤيػػة كتحدػػضغ مدػػافات الخؤيػػة ، كا
البرخية الستحخكة ، كالتى ركعى فضيا التقشضغ العمسػى مػغ حضػث شػجة كحجػع الحسػل 
، كفتخات الخاحة بضغ السجسػعات ، كالتشػع فى تػجريبات الخؤيػة البرػخية ، كاإلنتطػاـ 
فى التجريب ، كالتى تديج مغ درجة تخكضد الشاشػى  كجػحب انتباىػو ، مسػا أسػيع فػى 

رات كالسيػػارات البرػػخية قضػػج البحػػث ، كيتفػػق ىػػحا مػػع مػػا أشػػارت إليػػو تصػػػيخ القػػج
( أنػػػو لػػػع يكػػػغ لتػػػجريبات الخؤيػػػة 2003) Cathrina Susannaسػػػػزانا كاثخيشػػػا 

البرػخية مكػاف فػي اإلعػجاد الضػػمي لمخياضػضضغ ، ككػاف السػجربػف يقػمػػف بالتػجريب 
لعمسية قج بخىشػت عمػى السختبط بالخؤية البرخية بجكف قرج ، كلكغ نتائج الجراسات ا

أىسيػػة القػػجرات البرػػخية لػػؤلدا  الخياضػػي ، كسػػا كذػػفت أيزػػا  أف الخياضػػضضغ لػػجييع 
قػػػجرات برػػػخية مختفعػػػة مقارنػػػة بغضػػػخ الخياضػػػضضغ ، كقػػػج قػػػاـ العجيػػػج مػػػغ البػػػاحثضغ 
بالتحقق مغ إمكانية تجريب ىحه القجرات البرخية ، كقج أشارت نتػائج الجراسػات إلػى 

 (  54:  25ة لمتجريب.)كجػد نتائج إيجابي
 كسػػػا تتفػػػق ىػػػحه الشتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػل مػػػغ: أسػػػساف كآخػػػخكف 

Assman, et., al  (2005( )17) ، ( 4( )2018إيسػػاف دمحم جػػابخ)،  حدػػضغ



- 361 - 
 
 

 العدد السادس – ( 3مجلد )  مجلة بنً سوٌف لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S) 
 

ىػػػجيخ عمػػػػى دمحم  ،(9()2018عسػػػػخك اييػػػاب سػػػػضج ) ،(5()2018سػػػخيح حسػػػػد )
أحسػػػػػج مرػػػػصفى عبػػػػػػدى  ،(16( )2018ياسػػػػسضغ دمحم أحسػػػػج ) ،(15( )2018)
( 2020دمحم صػػػػبلح دمحم ) ،(7()2019سػػػػمػى فكػػػػخى عبػػػػجالسشعع ) ،(2( )2019)
 البرػخية القػجرات كالسيػارات فى تصػػيخ ةالبرخي ات الخؤيةتجريب عمى فاعمية (13)

 الجساعية.ك  الفخدية الخياضات العبي لجى
 ( أف2006) Michael, et.,alكآخػخكف  مايكػل كفػى ىػحا الرػجد يذػضخ

 فعل كرد كتػافق العضغ حخكات في السداعجة العزبلت يشسي رخي بال الجياز تجريب
 عمػى كبضػخ بذكل تعتسج التي الخياضات في األدا  سػؼ تحدغ كالتي ، كالضج العضغ

   (  281:24البرخية.) السجخبلت
كبحلظ يتحقق صحة فخض البحث األكؿ كالحى يشز عمػى:" تػجػج  فػخكؽ  

دالة إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحػث األساسػية 
إدراؾ مجػاؿ الخؤيػة  -)السجسػعة الػاحجة( فى القجرات البرخية )إدراؾ عسق الخؤيػة 

لرػػػػالح متػسػػػػصات الكياسػػػػات الجقػػػػة البرػػػػخية الستحخكػػػػة(  -التخكضػػػػد البرػػػػخى  –
 البعجية". 

 مشاقذة نتائج الفخض الثانى: -2
 0.05( كجػػد فػخكؽ دالػة إحرػائيا  عشػج مدػتػى 8أضيخت نتػائج جػجكؿ )

بضغ الكياسضغ القبمى كالبعجى ألفخاد عضشة البحث األساسية فػى مدػتػى أدا  الجسمػة 
 بعجى.االجبارية عمى جياز الستػازيضغ فى الجسباز لرالح الكياس ال

كيعػػدى الباحػػث التحدػػغ فػػى مدػػتػى أدا  الجسمػػة االجباريػػة عمػػى جيػػاز 
الستػازيضغ لجى أفخاد عضشة البحث األساسػية إلػى تصػػيخ القػجرات كالسيػارات البرػخية 

الجقػػػة البرػػػخية  -التخكضػػػد البرػػػخى  –إدراؾ مجػػػاؿ الخؤيػػػة  -)إدراؾ عسػػػق الخؤيػػػة 
تصػػػػيخ مدػػػتػى أدا  الجسمػػػة الستحخكػػػة( األمػػػخ الػػػحى أنعكػػػذ بذػػػكل إيجػػػابى فػػػى 

االجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ حضػػث أف األدا  الفشػػى الرػػحيح يبشػػى عمػػى رؤيػػة 
برػػخية عاليػػة ففػػالعضغ تشقػػل مػػا تػػخاه إلػػى السػػ  الػػحى يقػػـػ بػػجكره بتشطػػيع األدا  فػػى 
ضػ  السعصيات التػى حرػل عمضيػا مػغ العػضغ ف كبالتػالى فالخؤيػة البرػخية الخاشةػة 
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س  بصخيقة تشعكذ عمى األدا  الفشى لمخياضضضغ ، كيتفق ىحا مػع مػا يتعامل معيا ال
( ، أحسػػج اليػػادي يػسػػف 10()1992أشػػار إليػػو كػػل مػػغ : دمحم إبػػخاليع شػػحاتة )

فػى ، كاألدا  الفشػى ( أف حاسة البرخ تمعب دكرا  كبضخا  فى حفع االتػداف 1()2010)
الجسباز ، كذلػظ مػغ خػبلؿ تقمضػل كارتفػاع قاعػجة االرتكػاز ، كذلػظ مػغ خػبلؿ  رياضة

كبػػحلظ يثبػػت خػػط مخكػػد ثقػػل ، تثبضػػت نطػػخ البلعػػب عمػػى ىػػجؼ ثابػػت فتثبػػت الػػخأس 
 الجدع عمى قاعجة االرتكاز.

( 2018كسا تتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة كل مغ : إيسػاف دمحم جػابخ )
ىػػجيخ  ،(9()2018عسػػخك اييػػاب سػػضج ) ،(5()2018حدػػضغ سػػخيح حسػػػد ) ،(4)

أحسػػػػج مرػػػػصفى  ،(16( )2018ياسػػػػسضغ دمحم أحسػػػػج ) ،(15( )2018عمػػػػى دمحم )
دمحم صػػػػبلح دمحم  ،(7()2019سػػػػمػى فكػػػػخى عبػػػػجالسشعع ) ،(2( )2019عبػػػػػدى )

 االرتقػا  فػي كبضػخ بذػكل تدػيع ةالبرػخي ات الخؤيػة( أف تػجريب13( )2020)
 الخياضضضغ. أدا  بسدتػى 

 Hitzeman & Beckermanالرػجد يذػضخ ىايتدمػاف كبيكخمػاف  كفى ىػحا
 ات الخؤيػػة( أف القػػجرات البرػػخية يسكػػغ تحدػػضشيا بػاسػػصة تػػجريب21( )2012)

، كىػػي ىامػػة لمخياضػػضضغ ، حضػػث ثبػػت أف تػػجريبات الخؤيػػة البرػػخية يشتقػػل ة البرػػخي
أثخىا إلي األدا  الخياضي ، حضث تختبط ىحه القجرات البرػخية بذػكل مباشػخ بتحدػغ 

 األدا  الخياضي.  
كبحلظ يتحقق صحة فخض البحث الثانى كالػحى يػشز عمػى:" تػجػج  فػخكؽ 

كالبعجى ألفخاد عضشة البحػث األساسػية  دالة إحرائيا  بضغ متػسصات الكياسضغ القبمى
)السجسػعػػػة الػاحػػػجة( فػػػى مدػػػتػى أدا  الجسمػػػة االجباريػػػة عمػػػى جيػػػاز الستػػػػازيضغ 

 لرالح متػسصات الكياسات البعجية". 
 جٌثحٌث: جٌفؽض ٔطحتح ِٕحلشس -3

كجػػػد ندػػب تحدػػغ لمكيػػاس البعػػجى عػػغ ( عػػغ 7أسػػفخت نتػػائج جػػجكؿ )
القجرات البرخية قضج البحث تخاكحػت مػا بػضغ ية فى ألفخاد عضشة البحث األساسالقبمى 

(7.38 %- 97.30.)%   
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( كجػد ندب تحدغ فػى الكيػاس البعػجي عػغ 9كسا أضيخت نتائج ججكؿ ) 
القبمى ألفخاد عضشة البحث األساسػية فػي مدػتػى أدا  الجسمػة االجباريػة عمػى جيػاز 

 -% 10.56الستػػػػػازيضغ فػػػػػى الجسبػػػػػاز بشدػػػػبة مةػيػػػػػة تػػػػػخاكح قػػػػجرىا مػػػػػا بػػػػػضغ )
34.72.)% 

كمدػػتػى أدا  كيخجػػع الباحػػث زيػػادة ندػػب التحدػػغ فػػى القػػجرات البرػػخية 
الجسمػػػة االجباريػػػة عمػػػى جيػػػاز الستػػػػازيضغ فػػػى الجسبػػػاز لػػػجى أفػػػخاد عضشػػػة البحػػػث 
األساسػػػية إلػػػى فاعميػػػة إسػػػتخجاـ بخنػػػامج تػػػجريبات الخؤيػػػة البرػػػخية باإلضػػػافة إلػػػى 
التػػجريبات الفشيػػة ، كالػػحى أتػػاح الفخصػػة لشاشػػةى الجسبػػاز مػػغ إتقػػاف أدا  الجسمػػة 

تفػػػق ىػػػحه الشتيجػػػة مػػػع مػػػا أشػػػار إليػػػو بػػػاري نتيجػػػة تصػػػػيخ القػػػجرات البرػػػخية، كت
( أف التػجريبات البرػخية تعتبػخ جػد   متكػامبل  2004( )18)  Barry Seillerسػضمخ

مغ بخامج التجريب الخياضػي الذػامل ، كأف اإلبرػار الجضػج ، كحخكػة عزػبلت العػضغ 
    مع القجرة عمى التخكضد جسيعيا يداعج في تصػيخ مدتػى األدا  الفشى لمخياضضضغ.  
كبحلظ يتحقق صػحة فػخض البحػث الثالػث كالػحى يػشز عمػى:" تػجػج ندػب 
تحدػػػغ لمكيػػػاس البعػػػجي عػػػغ القبمػػػى ألفػػػخاد عضشػػػة البحػػػث األساسػػػية )السجسػعػػػة 
الػاحػػػػجة( فػػػػى القػػػػجرات البرػػػػخية كمدػػػػتػى أدا  الجسمػػػػة االجباريػػػػة عمػػػػى جيػػػػاز 

 الستػازيضغ."
 جإلقططالصحش:

عضشة البحػث ، كإسػتشادا  إلػى فى ضػ  أىجاؼ كفخكض البحث ، كفى حجكد 
السعالجة اإلحرائية ، كما أشارت إليو مغ نتائج تػصل الباحػث إلػى االستخبلصػات 

 التالية:
( عمػى 0.05تؤثخ التجريبات البرخية تأثضخا  إيجابيا  داؿ إحرػائيا  عشػج مدػتػى ) –1

 التخكضػد البرػخى  –إدراؾ مجػاؿ الخؤيػة  -القجرات البرخية )إدراؾ عسػق الخؤيػة 
 ( سشػات.10الجقة البرخية الستحخكة( لشاشةى الجسباز تحت ) -

( 0.05تػػؤثخ التػػػجريبات البرػػخية تػػػأثضخا  إيجابيػػا  داؿ إحرػػػائيا  عشػػج مدػػػتػى ) - 2
عمػػى مدػػتػى أدا  الجسمػػة االجباريػػة عمػػى جيػػاز الستػػػازيضغ )الرػػعػد بالكػػب 
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مخجحػػػات  -الصمػػػػع بػػػالقػة لمػقػػػػؼ عمػػػى الضػػػجيغ  -الصػيػػػل لبلرتكػػػاز الػػػداكى 
الػقػػػؼ عمػػى الضػػجيغ لميبػػػط مػػغ الجانػػب(  -لمسػػخكر بػػالػقػؼ عمػػى الضػػجيغ 

 ( سشػات.10لشاشةى الجسباز تحت )
كجػد ندب تحدغ فى الكياس البعجى عغ القبمى ألفخاد عضشة البحػث األساسػية  -3

 %(.97.30 -% 7.38فى القجرات البرخية قضج البحث تخاكحت ما بضغ )
لكياس البعجي عغ القبمى ألفخاد عضشة البحػث األساسػية كجػد ندب تحدغ فى ا -4

فػي مدػػتػى أدا  الجسمػة االجباريػػة عمػى جيػػاز الستػػازيضغ بشدػػبة مةػيػة تػػخاكح 
 %(.34.72 -% 10.56قجرىا ما بضغ )

 جٌطٛص١حش:
فى ضػ  ما أسفخت عشو نتائج البحث مغ إستخبلصات يػصى الباحث بسػا 

 يمى:
لسػا لػو مػغ تػأثضخ السقتػخح يبات الخؤيػة البرػخية العسل عمى تصبضػق بخنػامج تػجر  -1

فعاؿ فى تصػيخ القجرات البرخية كتحدضغ مدػتػى أدا  الجسمػة االجباريػة عمػى 
 ( سشػات.10جياز الستػازيضغ لشاشةى الجسباز تحت )

اإلىتساـ برػحة العػضغ كالعشايػة بيػا كجعػل التػجريبات البرػخية جػد  رئيدػى فػى  -2
 سباز.بخامج التجريب لشاشةى الج

إىتساـ مػجربي الجسبػاز بكيػاس القػجرات كالسيػارات البرػخية لسػا ليػا مػغ أىسيػة  -3
 كبضخة فى تصػيخ األدا  الفشى لشاشةى الجسباز.

إسػػػتخجاـ إختبػػػارات القػػػجرات البرػػػخية قضػػػج البحػػػث عشػػػج إنتقػػػا  بػػػخاعع  -4
 الحسباز. 

بػاقى أجيػػدة  إجػخا  السديػج مػغ الجراسػػات السذػابية لصبيعػة البحػث الساثػػل عمػى -5
 الجسباز.
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 جدلؽجخع
 : جٌعؽذ١س جدلؽجخع أٚال:
،   2ط (: أسػالضب مشيجيػة فػي تعمػيع كتػجريب الجسبػاز ،2010أحسج اليادي يػسف ) -1

 دار السعارؼ ، اإلسكشجرية.
(:" تأثضخ بخنامج تػجريبى باسػتخجاـ التػجريبات البرػخية 2019أحسج مرصفى عبػدى ) -2

السيػػػارات اليجػميػػػة لشاشػػػةى الكاراتيػػػة"، عمػػػى دقػػػة كسػػػخعة أدا  بعػػػس 
 رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية الخياضية بشات ، جامعة اإلسكشجرية.

تصبيقػػات( ،  –(: الجسبػاز الفشػي )مفػاليع 1999أديػل سػعج شػشػدة ، سػامية فخغمػػى ) -3
 ممتقى الفكخ ، القاىخة .

تحدػضغ دقػة كسػخعة أدا  ( :" تأثضخ التجريبات البرػخية عمػى 2018إيساف دمحم جابخ ) -4
بعػػس السيػػارات اليجػميػػة لمسبػػارزيغ" ، رسػػالة ماجدػػتضخ ، كميػػة التخبيػػة 

 الخياضية بشات ، جامعة اإلسكشجرية.
(:" بخنػػامج تػػجريبى باسػػتخجاـ التػػجريبات البرػػخية كأثػػخه 2018حدػػضغ سػػخيح حسػػػد ) -5

عمػػى التفكضػػخ الخصصػػى لمزػػخب الدػػاحق لبلعبػػات الكػػخة الصػػائخة "، رسػػالة 
 ماجدتضخ ، كمية التخبية الخياضية بشات ، جامعة اإلسكشجرية.

العػامػل  –( : ميارات الخؤية البرخية لمخياضضضغ "الخرػائز 2006زكى دمحم حدغ ) -6
 التجريبات"ف السكتبة السرخيةف اإلسكشجرية. –الفحػصات  –

مدػػتػى (:" تػػأثضخ اسػػتخجاـ التػػجريبات البرػػخية عمػػى 2019سػػمػى فكػػخى عبػػجالسشعع ) -7
رسػػالة ماجدػػتضخ ، كميػػة  الحخكيػػة )أمبػػى( لبلعبػػى الكاراتيػػة"، أدا  الجسمػػة

 بشيا.التخبية الخياضية ، جامعة 
الشطخيػػات كاألسػػذ العمسيػػة فػػي تػػجريب الجسبػػاز :  (2004)عػػادؿ عبػػج البرػػضخ عمػػى  -8

 دار الفكخ العخبي ، القاىخة.، 2ط الحجيث ، الجد  األكؿ ، 
كتػأثضخه البرػخية  القػجرات لتصػػيخ بعػسبخنػامج تػجريبى  :"(2018) عسخك ايياب سضج -9

،  "اليجػمية لشاشةى تػشذ الصاكلػة الزخباتأدا  بعس  فى مدتػى عمى 
 ششصا.رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية الخياضية ، جامعة 

 (: دلضل الجسباز الحجيث ، دار السعارؼ ، القاىخة .1550دمحم إبخاليع شحاتة ) -17
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،  (: إختبػػارات األدا  الحخكػػى2001عػػبلكى ، دمحم نرػػخ الػػجيغ رضػػػاف )دمحم حدػػغ  -11
 ، القاىخة. ، دار الفكخ العخبى3ط

 4(: الكياس كالتقػيع في التخبية البجنيػة كالخياضػة ، ط2001دمحم صبحى حدانضغ ) -12
 ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة .  1، ج

لقجرات البرخية عمى أدا  المكسات (:"فاعمية بعس تجريبات ا2020دمحم صبلح دمحم ) -13
رسػػػالة ماجدػػػتضخ ، كميػػػة التخبيػػػة  كالػػػخكبلت لشاشػػػةى رياضػػػة الكاراتيػػػو"،

 بشيا.الخياضية ، جامعة 
ية عمى مدتػى البرخ  ات الخؤيةتأثضخ تجريب(:" 0716دمحم عبج المصيف عبج اليادى ) -14

ت"، سػشػا 10التػازف كبعس السيارات فى الجسباز الفشػى لمشاشػةضغ تحػت 
 .اإلسكشجرية، جامعة بشات  كمية التخبية الخياضية رسالة ماجدتضخ،

األساسػية  بعػس السيػارات لتػجريب البرػخي عمػى(:" فعاليػة ا2018ىجيخ عمى دمحم ) -15
، كميػة  دكتػػراهرسالة  حخكية لجى العبى كخة الدمة"، –كاإلدراكات الحذ 

 ششصا.التخبية الخياضية ، جامعة 
(:" تػػأثضخ تسخيشػػات الخؤيػػة البرػػخية عمػػى تشسيػػة بعػػس 2018حسػػج )ياسػػسضغ دمحم أ -16

حخكيػػػة كاألدا ات السياريػػػة لشاشػػػةى الكػمتيػػػو فػػػى  –السػػػجركات الحػػػذ 
، كميػػػة التخبيػػػة الخياضػػػية ، جامعػػػة  دكتػػػػراهرسػػػالة رياضػػػة الكاراتيػػػة"، 

 السشرػرة.
 

 جألخٕر١س: جدلؽجخع : ثح١ٔحا 
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. 
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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 
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.  

:  :)جإلٔرتٔص( جٌع١ٌٚس جدلعٍِٛحش شرىس عٍٝ ِٛجلع ثحٌثحا
27-http://www.iraqacad.org/Lib/amro.htm 

  28- http://www.sporteyes.com/vtp.htm.  
29- http://www.vision3d.com/VTdocs.html 
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 جٌرسث ٍِطص
 عٍٝ جٌرصؽ٠س عؼجشـجٌم ذعط ؽـٌطؽ٠ٛ سـجٌرصؽ٠ ســجٌؽؤ٠ ضعؼ٠رحش ؽــأث١ــض

 ججلّرحؾ ٌٕحشثٝ جدلطٛجؾ٠ني ٙحؾجل جالخرحؼ٠س ججلٍّس أظجء ِكطٜٛ
                                                             

كضػػع مجسػعػػة مػػغ تػػجريبات الخؤيػػة البرػػخية لشاشػػةى الجسبػػاز تحػػت  البحػػث يجؼأسػػت
 –إدراؾ مجػاؿ الخؤيػة  -( سشػات كمعخفة تأثضخىا عمى القػجرات البرػخية )إدراؾ عسػق الخؤيػة 10)

مدتػى أدا  الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ ك  البرخية الستحخكة(الجقة  -التخكضد البرخى 
مخجحػات لمسػخكر  -الصمػع بالقػة لمػقػػؼ عمػى الضػجيغ  -)الرعػد بالكب الصػيل لبلرتكاز الداكى 

( 10الػقػػػؼ عمػى الضػػجيغ لميبػػط مػػغ الجانػب( لشاشػػةى الجسبػاز تحػػت ) -بػالػقػؼ عمػػى الضػجيغ 
 .سشػات

( 10جسبػاز تحػت ) ضغناشػة( 17السشيج التجخيبى عمى عضشة قػاميػا ) كأستخجـ الباحث
مدػتػى أدا  تقضػيع  –إختبػارات القػجرات البرػخية  -، كمغ أدكات البحػث : إختبػارات بجنيػة سشػات

 ، كتع معالجػة البيانػات تجريبات الخؤية البرخيةبخنامج  -الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ 
 -" تإختبػار " -معامػل اإللتػػا   -الػسيط - اإلنحخاؼ السعيارى  -الحدابى  الستػسط: ا  إحرائي

 ندب التحدغ. -معامل اإلرتباط البديط 

 : الشتائج أىع كمغ
( عمػػػى القػػػجرات 0.05تػػػؤثخ التػػػجريبات البرػػػخية تػػػأثضخا  إيجابيػػػا  داؿ إحرػػػائيا  عشػػػج مدػػػتػى ) –1

 سشػات.( 10البرخية القجرات البرخية لشاشةى الجسباز تحت )
( عمػى مدػتػى أدا  0.05تؤثخ التجريبات البرخية تأثضخا  إيجابيا  داؿ إحرائيا  عشج مدػتػى ) - 2

 ( سشػات.10الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ لشاشةى الجسباز تحت )
كجػد ندب تحدغ فى الكياس البعجى عػغ القبمػى ألفػخاد عضشػة البحػث األساسػية فػى القػجرات  -3

 %(.97.30 -% 7.38قضج البحث تخاكحت ما بضغ )البرخية 
كجػد ندب تحدغ فػى الكيػاس البعػجي عػغ القبمػى ألفػخاد عضشػة البحػث األساسػية فػي مدػتػى  -6

 -% 10.56أدا  الجسمة االجبارية عمى جياز الستػازيضغ بشدبة مةػيػة تػخاكح قػجرىا مػا بػضغ )
34.72.)% 
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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%).                    
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 جٌؽ٠حظٟ ؼ٠دجٌطع يف جحلع٠ثس ١ٕحشجٌطم ِٓ جإلفحظز
 ظغش زلّع ِرحؼن ظ/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جٌرسث: ِٚشىٍس جدلمعِس
عع السجتسع العالسي السعاصخ ثػرة عمسية تقشية جعمتو يتدع بالتدارع     

السحىل في االكتذافات العمسية كاالبتكارات التكشػلػجية التي تسثل إحجى مجاخل 
ادي كالعذخيغ فيشاؾ تدارع في السػاصبلت كاالتراالت كإنتاج الصاقة القخف الح

البجيمة ف كالصاقة الذسدية كالصاقة الشػكية كإنتاج أجيدة كمعجات أكثخ تصػرا ف 
كابتكارا أجيدة تقشية في مجاؿ التعميع كالتجريب كالرحة كالسعمػماتف كمع اقتخاب 

تكشػلػجيا مجسػعة مغ التقشيات بجاية العاـ الججيج رصج الباحثػف في عالع ال
 كالسدايا الججيجة التي ستحجد شكل األعػاـ القادمة .

كإذا كانت التقشيات الحجيثة قج غدت حياتشا العادية فإنيا غدت أيزا حياتشا 
الخياضية في شخؽ كأسالضب ككسائل التجريب كفي صاالت التجريب كفي السبلعب 

 السفتػحة كفي معامل الكياسات البجنية.
كيعتبخ التجريب الخياضي مغ السكػنات األساسية في مشطػمة العسل الخياضيف 
فالتجريب الخياضي ىػ عامل أساسي مغ عػامل نجاح الشذاط الخياضي كتسكضغ 
البلعبضغ مغ الػصػؿ ألفزل مدتػيات األدا  كحسايتيع مغ التعخض لسخاشخ 

 اإلصابات نتيجة الجيج أك التحسضل
يتعخض ليا البلعب نتيجة عجـ تػافخ التجريب السشاسب ف البجني الدائج التي قج 

كتسثل تقشيات التجريب الخياضي أىع الػسائل كاألسالضب التي يعتسجىا السجرب 
الخياضي الستسكغ لمػصػؿ ألفزل السدتػيات الفشية ف كتحقضق أكبخ قجر مغ 

دا  التكيف مع الجيج البجني كرفع مدتػى لياقة الخياضضضغ كتحدضغ مشطػمة األ
 التجريبي في أقرخ كقت مسكغ .

– جالقحق١س جٌرتذ١س يف ِٕطعخ ظوطٛؼ ، جالقىٕعؼ٠س خحِعس قٍس( )وؽز ؼ٠حظٟ ضعؼ٠د *ظوطٛؼجز
 جٌى٠ٛص ظٌٚس
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 جٌرسث: ِشىٍس
يعتبخ أمخا ضخكريا لمسجرب التقشيات الحجيثة في التجريب الخياضي إف فيع 

كإعجاىا لعرخ العػلسة يعتبخ مغ أىع كمسا ال شظ فيو أف استثسار السػارد البذخية 
محجدات التشسية كالتقجـ ، كيذيج العالع اآلف ثػرة ىائمة مغ نطع الحاسبات 

 كاالتراالت أدت إلى تغضضخ كبضخ في نسط الحياة البذخية .
كتكسغ مذكمة البحث ىشا في الثػرة اليائمة في التكشػلػجيا كالتقجـ العمسي 

غ الجكؿ يختكد أساسا عمى القجرات كاالمكانات الػاسعف بحضث أصبح التشافذ بض
العمسية كالتكشػلػجيةف لحلظ كاف البج إف تتكاتف الجيػد كيدتيقع لجييا الشذاط 
كالفكخ العمسي في معخكة التقجـ العمسي لكي تدتصيع أف تػاكب تمظ الثػرة 

 التكشػلػجية اليائمة .
لسجاؿ التجريبي في كبشا  عمى ذلظ مغ السسكغ استخجاـ التكشػلػجيا في ا 

إعادة الرياغة كالتػجيو لفكخ السجرب لكي يدتصيع أف يبشي العبا قادرا عمي 
البحث الحاتي كاالبجاع كاالبتكار كالشقاش الحخ كتكػيغ شخرية مشتجة تعتسج عمي 
شخيقة التفكضخ السشطع كالسشصقي كقادرة عمي حل السذكبلت كإيجاد الحمػؿف كسا أف 

فا في حج ذاتياف كإنسا ىي أداه ككسضمة لدخعة الػصػؿ إلي التكشػلػجيا ليدت ىج
اليجؼ الحكيقي مغ تصػيخ التجريبف كىػ تشسية الفكخ كاالقتشاع كالفيع كربصة 

 بالتصبضق العمسي كتكػيغ الذخرية العمسية مغ خبلؿ التعمع التكشػلػجي.
 ئ١ٌٗ: ٚجحلحخس جٌرسث أ١ّ٘س
التجريب  مجاؿ عمـػ الحخكة لتقشيةيعج البحث إحجى الجراسات التكاممية في -

 الخياضي.
قج يعتبخ ىحا البحث محاكلة مػضػعية إلدراؾ أىسية التقشيات الحجيثة في  -

التجريب الخياضي مغ خبلؿ نطخة شاممة كسخيعة عمى اإلنجازات الخياضية 
كاالكليسبية كالعالسيةف حضث نبلحع مجى االرتفاع اليائل لسدتػى االدا  الحخكي 

 ى ألبصاؿ المعبات كالخياضات السختمفة .كالسيار 
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بياف أثخ التقجـ التقشي اليائل الحى يدتصيع أف يحل الكثضخ مغ السذاكل -
كالسعػقات لتقجيع الحمػؿ السثالية لمشيػض بالسدتػى الخياضي كالسداىسة الفعالة 
في تخصى حجكد القجرة البذخية لتحقضق أركع الشتائج كتقمضل فخص االصابات 

 طة عمى راحة كسبلمة البلعبضغ برفة عامة كفقا لستصمبات.كالسحاف
( 2004السقارنة بضغ التقشيات القجيسة كالحجيثة حضث يخى " شارؽ صالح " )

أف التقشيات الحجيثة كتذسل التصػيخ التكشػلػجي بحضث يسكغ استخجاـ االجيدة 
دكف تجخل  الستصػرة كالتي تدتخجـ الكسبضػتخ في تحجيج قجرات البلعبضغ كتصػيخىا

مباشخ مغ احج كسا تديع في تحجيج كفا ة الجياز الجكري كالتشفدي كالعربيف كسا 
أنيا تداعج السجرب في كضع االحساؿ التجريبية التي تداىع في تشسية القػة 

 العزمية كالدخعة الحخكية لجد  أك أكثخ مغ أجدا  الجدع .
 جٌرسث: ٘عف 

ت الحجيثة في مجاؿ التجريب ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى بعس التقشيا-
 الخياضي .

االرتقا  بعسمية التجريبف كذلظ مغ خبلؿ كسائط االتراؿ التعميسية مثل -
البخامج التعميسية كسعضشات سسعية كبرخية ف ككػسائل مداعجة في عسمية  اجيدة

 التعميع كالتعمع.
مجي  تشػيع مجاالت الخبخة لمتجريب ف كالتي تؤدي إلي امتجاد فخص التجريب- 

الحياة مع تقمضل جيج السجرب باستخجاـ أفزل كسائط االتراؿ التجريب التي تشاسب 
 نػعيات معضشة مغ البلعبضغ في مػاقف تجريبية محجدة.

 جٌرسث: ضكحؤالش
 ما أىسية التقشيات الحجيثة في التجريب الخياضي؟-
 ما ىي متصمبات التقشية الحجيثة في مجاؿ التجريب الخياضي؟ -
 دكر التقشيات الحجيثة في تحقضق مبادئ التجريب الخياضي؟ما ىػ -
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 جٌرسث: ِصؽٍسحش
التجريب الخياضي: ىػ عسمية االعجاد السشطع السدتسخ لتصػيخ قجرات الفخد 
كرفع مدتػى كفا تو لتحقضق الستصمبات البلزمة ألدا  عسل معضغ لبمػغ ىجؼ 

 محجد لديادة اإلنتاجية لمفخد كالسجتسع.
 جٌرسث: ٚئخؽجءجش ؼؽق

 جٌرسث: ِٕٙح
 استخجـ الباحث السشيج الػصفي لسبلئستو كشبيعة البحث.

 

أصبح التجريب برػرة الستعجدة عسمية ليا دكرىا الياـ مغ السجتسعات        
السعاصخةف فقج صار مجاال لمتشافذ بضغ كافة قصاعات السجتسعف كأصبح مضجانا 

أحج الػسائل اليامة لديادة لمتدابق بضغ مختمف الجكؿ كالذعػب االيساف بو ك
الكفا ة اإلنتاجية كذلظ بخفع مدتػى االدا  لؤلفخاد لتحقضق الستصمبات التي 

 تدتجعضيا أعساليع تسذيا مع التصػر العمسي كالتقشي. 
كالتجريب برػرة عامة يعشي "عسمية االعجاد السشطع السدتسخ لتصػيخ قجرات 
الفخد كرفع مدتػى كفا تو لتحقضق الستصمبات البلزمة ألدا  عسل معضغ لبمػغ ىجؼ 

 محجد لديادة اإلنتاجية لمفخد كالسجتسع". 
كىػ أحج صػر التجريب في مجاؿ الشذاط الخياضي الحي يعسل عمى رفع 

عشج الخياضي لمػصػؿ لمسدتػيات العالسية في الشذاط الخياضي  مدتػى اآلنجاز
السسارسف كيعخؼ بأنو عسمية تخبػية مخصصة مبشية عمى األسذ العمسية كالقػاعج 
التخبػية بيجؼ الػصػؿ بالفخد إلى أعمى مدتػى مسكغ مغ الشذاط الخياضي 

اناتو الخصصية السسارس كذلظ بتشسية قجرات الفخد البجنية كمياراتو الحخكية كإمك
كقجراتو العقمية ككحلظ زيادة الجكافع الشفدية كتصػيخ سساتو الذخرية كاإلرادية) 

6.) 
  جٌؽ٠حظٟ: جٌطعؼ٠د ضصحتص
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يترف التجريب الخياضي بخرائز تسضده عغ مجاالت السسارسة الخياضية 
األخخى مثل درس التخبية الخياضية أك الخياضة التخكيحية أك العبلجيةف فإذا كاف 

رس التخبية الخياضية ىػ إعجاد التمسضح لمسسارسة لسختمف األنذصة فإف التجريب د
الخياضي ىػ إعجاد الخياضي لمسشافدة مغ أحج األنذصة الخياضية كىػ يتسضد بعجة 

 خرائز مغ أىسيا : 
محاكلة الػصػؿ بالخياضي الى أعمى مدتػى مسكغ مغ الشذاط التخرريف 

لبجنية كالشفدية لمفخد مع مخعاه التكامل بضغ كالتشسية الستكاممة لكل القػى ا
عسمضتضغ التعميع كالتجريبف كالفخكؽ الفخدية بضغ الخياضضضغف مع إعصا  اىسية 
لمتخرز مغ نػع الشذاط السسارس الختبلؼ الستصمباتف كتشطيع أسمػب حياة 
البلعبضغ مع االستسخارية في التجريب شػاؿ الدشة كالى عجة سشػات كفقا لمخصط 

ػضػعةف كاستشاد عمى نطخيات كقػاعج مغ العمـػ الصبيعية كالعمـػ اإلندانية مع الس
االستفادة بخبخات السجربضغ العمسيةف ككضػح الجكر الكيادي لمسجرب في العسمية 

 التجريبية. 
 جٌؽ٠حظٟ: ججملحي يف جحلع٠ثس جٌطم١ٕحش

سعف بحضث يذيج العالع اآلف ثػرة ىائمة في التكشػلػجيا كالتقجـ العمسي الػا
أصبح التشافذ بضغ الجكؿ يختكد أساسا عمي القجرات كاالمكانات العمسية 
كالتكشػلػجيةف لحلظ كاف البج إف تتكاتف الجيػد كيدتيقع لجييا الشذاط كالفكخ 
العمسي في معخكة التقجـ العمسي لكي تدتصيع أف تػاكب تمظ الثػرة التكشػلػجية 

 اليائمة .
مغ التكشػلػجيا في السجاؿ التجريبي في إعادة كتتسثل الفائجة الحكيكية  

الرياغة كالتػجيو لفكخ السجرب لكي يدتصيع أف يبشي العبا قادرا عمي البحث 
الحاتي كاالبجاع كاالبتكار كالشقاش الحخ كتكػيغ شخرية مشتجة تعتسج عمي شخيقة 
 التفكضخ السشطع كالسشصقي كقادرة عمي حل السذكبلت كإيجاد الحمػؿ ف كسا أف
التكشػلػجيا ليدت ىجفا في حج ذاتيا ف كإنسا ىي أداه ككسضمة لدخعة الػصػؿ إلي 
اليجؼ الحكيقي مغ تصػيخ التجريب ف كىػ تشسية الفكخ كاالقتشاع كالفيع كربصة 
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بالتصبضق العمسي كتكػيغ الذخرية العمسية مغ خبلؿ التعمع التكشػلػجي ف كلقج 
الكيفية عمي التعامل مع ىحه التكشػلػجيا جا  الػقت كي يتعمع الستجربضغ القجرة ك 

ككيفية استعساليا في السكاف كالػقت السشاسب مع السحافطة عمضيا دكف إىجار أك 
إسخاؼ كصيانتيا كالعسل عمي تصػيخىا كسا يخي البعس أف تكشػلػجيا التجريب تعج 
 أسمػبا لمتفكضخ يتشاكؿ التجريب ف كىػ أسمػب يتدع بالسخكنة كالحخكة الجائسة
كيختز بعسمية تصػيخ السشيج ف كىي مجاؿ يعسل عمي تديضل تعميع  االفخاد مغ 
خبلؿ التحجيج السشطع كالجقضق ف كتصػيخ كتشطيع كل مرادر التجريب الستاحة 
فتكشػلػجيا التجريب إحجى الكمسات متعجدة السعاني ف فيي تعشي كل شي  ابتجا  

حمضل السشطع لعشاصخ العسمية مغ استخجاـ جياز إلي التقضيع الجضج لمجرس كالت
 التعميسية.
 :السذاركة االيجابية - 2

إف استخجاـ كسائط االتراؿ التكشػلػجية الحجيثة تعسل عمي زيادة السذاركة 
 االيجابية

لمستعمع خبلؿ العسمية التجريبية كذلظ مغ خبلؿ زيادة قجرة البلعب عمى إتقاف 
 ف كتحدضغ التفكضخ االبتكاري كاالبجاعالسادة التجريبةف مع تصػيخ القجرة عمي التخضل

 استثارة اىتساـ الستجربضغ ف كإشباع حاجاتيع لمتسخيغ: -3
إف استخجاـ كسائط االتراؿ التكشػلػجية مثل الكسبضػتخ التجريبي كالتميفديػف 
التجريبي كالفضجيػ كاالفبلـ التعميسية الستحخكة كالثابتة تقجـ خبخات متشػعة 

 متعمع مشيا ما يذبع حاجاتو كيثضخ اىتسامو.لمستعمسضغ ف كيأخح كل 
 تشسية قجرة البلعب عمي التفكضخ العمسي -4

فيي تداعج المعب عمى الػصػؿ لحل السذكبلت كتختضب االفكار كتشطيسيا 
 كفق ندق عمسي مقبػؿ.

 أىسية التقشيات الحجيثة في التجريب الخياضي:
ياضي مغ خبلؿ نطخة يسكغ إدراؾ أىسية التقشيات الحجيثة في التجريب الخ 

شاممة كسخيعة عمى اإلنجازات الخياضية كاالكليسبية كالعالسية ف حضث نبلحع مجى 
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االرتفاع اليائل لسدتػى االدا  الحخكي كالسيارى ألبصاؿ المعبات كالخياضات 
السختمفةف كخاصة بالشدبة لمسدابقات الخقسية سػا  ضج الدمغ أك السدافة أك 

األرقاـ الكياسية أك السيارات الخائعة في االلعاب  الثقل ف كمجى سخعة تحصيع
الجساعية كحخكات السخاشخة السحدػبة بذكل يجعػ إلى الجىذة كاالعجاب ف 
كيخجع الفزل في ذلظ إلى التقجـ التقشي اليائل الحى يدتصيع أف يحل الكثضخ مغ 

سداىسة السذاكل كالسعػقات لتقجيع الحمػؿ السثالية لمشيػض بالسدتػى الخياضي كال
الفعالة في تخصى حجكد القجرة البذخية لتحقضق أركع الشتائج كتقمضل فخص 

 اإلصابات كالسحافطة عمى راحة كسبلمة البلعبضغ برفة عامة كفقا لستصمبات
العرخ كاالختخاعات العمسية الستشػعة كالستجفقة كالتي ساىست بالكثضخ كيخى " 

سل التصػيخ التكشػلػجي بحضث ( أف التقشيات الحجيثة كتذ2004شارؽ صالح " )
يسكغ استخجاـ االجيدة الستصػرة كالتي تدتخجـ الكسبضػتخ في تحجيج قجرات البلعبضغ 
كتصػيخىا دكف تجخل مباشخ مغ احج كسا تديع في تحجيج كفا ة الجياز الجكري 

 كالتشفدي
كالعربيف كسا أنيا تداعج السجرب في كضع االحساؿ التجريبية التي تداىع في 

 ة القػة العزمية كالدخعة الحخكية لجد  أك أكثخ مغ أجدا  الجدع .تشسي
 متصمبات التقشية الحجيثة في مجاؿ التجريب الخياضي

يدتصيع السجرب الخياضي االستفادة الكاممة مغ التقشية الحجيثة كالستصػرة 
 أجيدة التجريب أك االجيدة التكشػلػجية األخخى التي يسكغ االستفادة مشيا سػا  في 

بصخيقة غضخ مباشخة في عسمية التجريب لبلرتقا  بقجرات البلعبضغ لمسدتػيات 
يصمع عمى كل مدتججات العرخ كأف يصػر قجراتو      العالية ف لحا كاف عميو أف

 كيحرل عمى الجكرات
العمسية السؤىمة لحلظف كحضث أف التقشية الحجيثة في مجاؿ التجريب الخياضي 

الػاجب عمى السجربضغ مخاعاة االىتساـ بتثكيف أنفديع متغضخة بضغ يـػ كلضمة كمغ 
كاالشتخاؾ في الجكرات السؤىمة لتذغضل االجيدة الحجيثة باستخجاـ الكسبضػتخ الى 
جانب التعخؼ عمى التقشيات الحجيثة األخخى في مجاؿ االتراالتف ضخكرة  اىتساـ 
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لحلظف كالتي تسكغ  االتحادات الخياضية كالمجشة االكليسبية بعسل الجكرات السؤىمة
السجرب مغ التعخؼ عمى كل ما ىػ ججيج في عالع التجريب ف كفي مجاؿ الكياسات 
البجنية كالكفا ة الػضيفية كالسجاؿ الشفدي ف أسػة بسا يحجث في العالع مع اشبلع 

 السجربضغ عمى السدتججات لئللساـ بكل ما ىػ ججيج عمى مدتػى العالع.
 ضق مبادئ التجريب الخياضي:دكر التقشيات الحجيثة في تحق

يعتسج التجريب الخياضي عمى السعارؼ العمسية بجانب الخبخات العمسية التي 
تختبط بالسجاؿ الخياضيف ف كتعاكف السخترضغ في البحث كاالبتكار لػضع أسذ 

 خاصة بحلظ لو التأثضخ الكبضخ لتقجـ عسميات التجريب الخياضي.
كتيجؼ كضع األسذ كالسبادئ الى مداعجة السجربضغ عمى تخصيط كانجاز 
الػاجبات مغ محتػى كشخؽ ك كسائل ك أجيدة لتشطيع كتصبضق كتقػيع العسمية 
التجريبيةف كلشجاح عسمية التجريب الخياضي فيشاؾ عجة مبادئ يجب مخاعاتيا 

 ضشيع. كالشطخ ليا نطخة متكاممة نطخا لمعبلقة الػثيقة كالستبادلة ب
تمعب التقشيات الحجيثة دكرا ىاما في تحقضق مبادئ التجريب كذلظ مغ خبلؿ 
تحدضغ نػعية التجريب كزيادة فعالضتو بجعل البلعب محػر العسمية التجريبيةف مع 
مخاعاة الفخكؽ الفخدية بضغ الستعمسضغف كاستثارة السجرب لتحجيج شخؽ ككسائل 

باستخجاـ التقشيات الحجيثة في الحجيثة في كأسالضب التجريب السشاسبةف كاالىتساـ 
التجريب كالتي تداعج كل العب في اكتداب الخبخات السختمفة كفقا لمشذاط 

 كالتخرز. 
 : جٌؽ٠حظٟ جٌطعؼ٠د ِرحظب
 مبجأ فخدية التجريب:  

السبجأ الى اف االفخاد يختمفػف فيسا بضشيع مغ حضث القجرات  كيذضخ ىحا
مخاعاة ) الحالة الرحية كالجشذ كالدسة العربية  يجب كالدسات لحا عشج التجريب

 كالتجريبي(. كالحسل التجريبي كالعسخ الدمشى
كتذضخ الفخدية في التجريب إلي مخاعاه الفخكؽ الفخدية بضغ الخياضضضغ حتي 
كلػ كانت أعسارىع كنتائجيع متداكية فكل رياضي لو خرائرو الفخدية التي تسضده 
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األحساؿ التجريبية كالتقجـ بيا كحجكث عسمية  عغ غضخة فالتخصيط مثبل ككضع
التكيف يكػف مغ خبلؿ استخجاـ األحساؿ السقششة بجرجات متبايشة مغ الذجة كالتي 
تحجد كفقا لمحج األقرى لحجكد مقجرة الفخد كليذ السجسػعة كىي تختمف مغ فخد 

 ألخخ ككمسا ارتفع مدتػي الفخد كمسا تغضخت قيع الحسل.
لحسل بجرجة معضشة مغ الذجة إلي ارتفاع مدتػي الفخد فقج يؤدي تشفضح ا 

كتؤدي نفذ الجرجة مغ الحسل إلي حجكث تجىػر في مدتػي العب أخخ)الحسل 
الدائج( كلحلظ يجب مخعاه تشاسب درجات الحسل مع إمكانيات الخياضي كخرائرو 

   -الفخدية مغ حضث:
ات اختبلؼ ديشاميكية تصػر القجرات البجنية كالتػافكية )شفخ  -1

 الشسػ(.    
االختبلفات البضػلػجية كالتكػيشية خبلؿ مخاحل الشسػ لشفذ الجشذ.                                                         -2

 إناث(.  –االختبلفات بضغ الجشدضغ )ذكػر  -3
 اختبلؼ العسخ التجريبي لبلعب.   -4
 –خصصية  -ميارية  -اختبلؼ مدتػي مكػنات الحالة التجريبية)بجنية -5
 نفدية (.    –فكخية 
 اختبلؼ الخرائز الشفدية بضغ الخياضضضغ.    -6

اختبلؼ متصمبات البضةة السحيصة بالخياضي) التدامات عائمية كنػعية  -7    
 العسل كمدتػي الجراسة كمذاكل عائمية(.    

ثل التعخض لئلمخاض م –اختبلؼ الحالة الرحية ) التعخض لئلصابات  -8  
 الحسى كالسعجة كاألمعا  كااللتيابات....ال (.

 دكر التقشيات في مبجأ الفخدية في التجريب:
يتفق الخبخا  عمى أف التجريب فخدي بقجر االمكاف جساعي عشج الحاجة فكل 
نذاط مغ األنذصة بحاجة الى صفات تختمف بعس الذي مع الشذاط اآلخخ 

االنتقالية برفة أساسية بضشسا العب  فبلعب العاب القػى قج يحتاج لعشرخ الدخعة
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السشازالت قج يحتاج الى مكػنات بجنية كىشاؾ بعس التقشيات الحجيثة التي تداعج 
 السجرب في التعخؼ عمى الفخكؽ الفخدية لبلعبضغ كالتي تسثل اآلتي:

يدتخجـ في الكياس  gates tlmlngأكال: اسع الجياز بػابات التػقضت 
 كالتجريب:

 Gates timingيسكغ تحكيقيا في جياز بػابات التػقضت  السبادئ التي 
 مبجأ الفخدية في التجريب 

فكل العب  تختمف سخعتو عغ البلعب االخخ 
فسغ خبلؿ جياز بػابات التػقضت  يسكغ تحجيج 
الفخكؽ الفخدية بضغ البلعبضغ ك مجي التدارع ك 
سخعة رد الفعل ك تجريب كل شخز كفقا لقجراتو ك 

 حجكث اي اصابات امكانياتو دكف 
 اختبار: اختبار  الدخعة :               

  إجخا ات:
ىحا االختبار يتزسغ سباؽ كاحج يعسل فيو 
الذخز عمي الحج األقرى مغ الدخعة  عمي 
مدافة كاحج عمي مجسػعة بعج الكياـ باالحسا  
مػحج كيقع تدجضل الػقت كيكػف ىحا االختبار عمي 

متخ أك  50اك  40ف  20ف 10مدافة معضشة مثل :
 ياردىا اعتسادا عمى الخياضة ك ما تحاكؿ قياسو .

عشج البجا  اف يكػف مػقف مػحج بجا  مغ مػقف ثبات مع القجـ كرا  كيفزل 
 خط البجايةف مع عجـ كجػد حخكات ىداز.

 Gates timingاستخجاـ الجياز 
 ) بػبات التػقضت( يسكغ قياس الػقت في كل السدافات السقدسة  عمي سبضل 

 متخ( خبلؿ فتخه الجخي كيسكغ تحجيج التدارع كالدخعة 5ف10ف20السثاؿ )
 القرػى.
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كمغ السعتاد اعصا  الخياضضغ االحسا  السبلئع ك السسارسة األكلى كالتذجيع 
 عمى السػاصمة إلى خط الشياية.

متخ قجر مغ الػقت اك   10الشتائج :يسكغ استخجاـ أكؿ 
بجاية ثابتة يسكغ بػصفيا نقصة زياده الدخعة اك التدارع ف كما 

لحج األقرى مغ متخ  يرل فضيا البلعب إلي ا 60:  30بضغ 
 الدخعة القرػى كيسكغ قياس الدخعة عغ شخيق 

الدخعة = ) السدافة / الدمغ ( اك مغ السسكغ حداب ذلظ 
متخ كيسكغ  100كفقا  الختبارات اجخيت عمي مدافة  سباقة 

 متخ األكلى . 40مقارنتيا عمي  
 

 " يسكغ استخجاـ ذلظ في الكياس كالتجريب polarجياز ساعة بػالر 
 السبادئ التي يسكغ تحكيقيا مغ ساعة بػالر 

 مبجأ الفخدية:
يسكغ تحقضق مبجأ الفخدية مغ خبلؿ استخجاـ ساعة بػالر فييا تحػجد نػبس كػل 
العب ك الذجه التي يدتخجميا كسا تػضح مقجار الكػالػري التػي تػع اسػتيبلكو فسػغ 

خبلليػػا يسكػػغ تحجيػػػج الذػػجه السشاسػػػبة لكػػل العػػػب 
انياتػو الفخديػة فػيسكغ اسػتخجميا كفقا  لقجراتػو ك امك

 ساعو . 24عمى مجار 
 12السذػػي  –اسػػع االختبػػار : اختبػػار الجػػخي 

 (   Cooparؽ )  9ؽ أة 
 التحسل اليػائي ) التحسل الجكري التشفدي (

 الغخض مغ االختبار :
قياس القجرة اليػائية ) لياقػة القمػب ك األكعيػة 

 Cardiovascular Fitnessالجمػية ( 
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: مزػػسار األلعػػاب القػػػي ،  أك مشصقػػة فزػػا  متدػػاكية كمشاسػػبة مػػغ األدكات 
 حضث السداحة ك ساعة إيقاؼ.

عجد مشاسب مغ العبلمات السخقسة ، أك الخايات ،ميقاتي ، كيقـػ بإعصػا  إشػارة 
 البج  كحداب الدمغ ك إعبلف انتيا ه .

حػجة ؛ يسكغ إجخا  االختبػار عمػى مجسػعػة كبضػخة ندػضبا  مػغ السختبػخيغ دفعػة كا
بحضث ال يديج عجد كل مجسػعػة عػغ أربعػة مختبػخيغ ، ك يسكػغ زيػادة ىػحا العػجد إذا 

 كاف عجد القائسضغ بإجخا  االختبار ) السحكسضغ ( مشاسبا  .
كعشج إعصا  إشارة البػج  يقػمػػف بػالجخي، السذػي حػػؿ مزػسار ألعػاب القػػى 

دػػتسخ انتيػػا  دقػػائق مترػػمة  بحضػػث ي 9أك  12أكبػػخ عػػجد مػػغ المفػػات خػػبلؿ زمػػغ 
 الدمغ السقخر لبلختبار .

 أمتار . 10حداب الشتائج يتع تدجضل عجد المفات حػ ؿ السزسار ألقخب 
  مبجأ خرػصية التجريب :

تذضخ خرػصية التجريب الى حجكث تكيفات خاصة كفقا الجيج السفخكض عمػى 
العزػػمية االجيػػدة العاممػػة. كعميػػو التػػجريب لسبػػجأ الخرػصػػية فػػاذا كػػاف تشسيػػة القػػػة 

العامػػة يجػػب مسارسػػة تسػػاريغ السقاكمػػة التػػي تشسػػي قػػػة العزػػبلت العامػػة لمجدػػع. 
كلكػػػغ اذا كػػػاف اليػػػجؼ  تصػػػػيخ القػػػػة العزػػػمية لمعزػػػبلت التػػػي تعسػػػل فػػػي الشذػػػاط 

كىكػحا   التخرز يجب اف نصػر العزبلت السدػؤكلة عػغ العسػل الحخكػي السػؤدى.
 خصط الجخعات التجريبية.يجب اف يزع السجرب مبجأ الخرػصية امامو كىػ ي

كػحلظ يجػب االىتسػاـ ببػػخامج التػجريب التػي تتػيح تشسيػػة عسميػات التشفضػح التسثضػػل 
اليػػػائي ك البلىػػػائي كذلػػظ بتشػػػع الدػػخعات كالتػػجريبات بػػجرجات مختمفػػة بػػاختبلؼ 

 .البلعبضغ ك السخاكد  ككفقا لمسدافات كالسدابقات التي يؤدكنيا أك يذتخكػف بيا
أيزا  نػع الشذاط الخياضي )كخة قجـ، كػخة مػا ( أك )ميػاجع،  كتعشي الخرػصية

مجافع، حارس مخمي... ال ( كتؤكج الشتػائج كالسػخدكدات مػغ الخرػصػية أف تعسضػق 
 .التخرز كتأكضجه يدخع كيديج مغ إمكانية تحقضق أفزل السدتػيات

 كتحقضق مبجأ الخرػصية يتزسغ عشاصخ ثبلثة
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 :اقة الخاصة( التجريب عمى تحدضغ نطع الص   -أ 
كذلػػػظ بتحدػػػضغ كفػػػا ة أجيػػػدة الجدػػػع إلنتػػػاج الصاقػػػة السختبصػػػة بصبيعػػػة نػػػػع 
الخياضػػػة )لياقػػػة ىػائيػػػة مثػػػل الدػػػباحة الصػيمػػػة، لياقػػػة ال ىػائيػػػة مثػػػل الدػػػباحة 

كػخة القػجـ( كىػحا  –القرضخة، لياقة ىػائية كال ىػائية متداكية تقخيبػا مثػل كػخة السػا  
قرػػػػػضخة كسػػػػػخيعة مػػػػػع مخاعػػػػػاة شبيعػػػػػة العػػػػػب  يتصمػػػػػب أدا  تػػػػػجريبات لسدػػػػػافات 
 الفدضػلػجي لبلعبضغ كفقا لسخاكدىع

 عمى ميارات األدا  لشػع الخياضة ( التجريب (-ب 
في نفػذ شػكل  التجريب كيعشي ذلظ أف األدا  يتحدغ أقري درجو عشجما يكػف 

كشبيعة نػع الشذاط الخياضػي فػي السشافدػة، كبػحلظ يسكػغ أف نقػػؿ عمػى الػخغع مػغ 
أف الجخي ىػ احج الػسائل لتشسية التحسل إال أنيا ليذ األفزل لتشسيػة التحسػل عشػج 

خ أيزػػػا  بالشدػػػبة لمدػػػباحضغ فػػػي الدػػػباحضغ )كأف كػػػأف مصمػبػػػا إلػػػي حػػػج مػػػا( كيطيػػػ
عمى نػع الدباؽ اك نػػع السخكػد ك السجيػػد الػحي سػػؼ يقػـػ بيػو  التجريب ضخكرة

 .البلعب في ىحا السخكد 
 :) تجريب السجسػعات العزمية العاممة كاتجاىات العسل العزمي (  -ج

يقترخ العسل عمى شكل األدا  فقط كلكغ أيزػا تدػتخجـ ككسا سبق في )ب( ال 
نفػػذ السقاكمػػة كالقػػػة كسػػخعة االنكباضػػات العزػػمية كيتصمػػب ذلػػظ ضػػخكرة تػػجريب 
العزػػػػبلت التػػػػي تعسػػػػل عمػػػػى الذػػػػج كالػػػػجفع فػػػػي الدػػػػباحة كال يعشػػػػي ذلػػػػظ إىسػػػػاؿ 
السجسػعػػػات العزػػػمية السقابمػػػة أك السدػػػاعجة حتػػػى يحػػػجث الشسػػػػ الستػػػػازف تجشبػػػا 

 .تلئلصابا
% عمػى  40تتصمػب اسػتخجاـ  التجريب كمسا تقجـ يسكغ أف نقػؿ أف خرػصية

األقػػل مػػػغ التسخيشػػات التػػػي تػػػؤدي إلػػي تشسيػػػة الخرػػػائز البجنيػػة كػػػالقػة الدػػػخيعة 
اح كقػج يسثػل الػقػت الستػ –كعزبلت الخجمضغ كفقػا لتخررػيا فػي العسػل التشافدػي 

% 60لمتسخيشات الخاصة في الػقت الكمي السخرز لمتجريب ندػبة تتػخاكح مػا بػضغ 
 .% مغ إجسالي عسميات التجريب80 -

http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
http://www.sport-8.com/vb/t613.html
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أمػا الخرػصػية فػي مجػػاؿ تػجريب فيجػب أف تكػػف بصخيقػػة شػاممة مػع الحفػػاظ 
 .عمى العبلقة بضغ التشسية الذاممة كالتجريبات الخاصة

: سجخلصٛص١ ِرعأ حتم١ك يف جٌطىٌٕٛٛخ١ح ظٚؼ  
 أكال: جياز السمتي جيع )جياز أثقاؿ متعجد السحصات أك األغخاض:

 يسكغ استخجاـ الجياز في الكياس ك التجريب.
 16أك  12كىػ جياز يتجرب عميو أكثخ مغ ألعب فقج يرل العػجد الستػاح إلػي 

العػػب فػػي أف كاحػػج ، كتعتسػػج فكػػخة ىػػحا الجيػػاز عمػػى مجسػعػػة متعػػجدة مػػغ األثقػػاؿ 
يسكػػغ الػػتحكع فػػي كزنيػػا بحضػػث يسكػػغ لبلعػػب أف 
يجػػػػػحبيا بالضػػػػػجيغ أك أف يػػػػػجفعيا بالقػػػػػجمضغ مػػػػػغ 
أكضاع مختمفة بحضث يػجرب عزػبلت مختمفػة مػغ 
عزبلت الجدع . كيعتبخ الجيػاز مػغ حضػث الػثسغ 
مكمفا كلكغ إمكانياتيػا فػي التػجريب كبضػخة . كىشػاؾ 
أيزا بعػس األجيػدة التػي تعتسػج عمػى فكػخة البكػخة 
السعمقػػة ك األكزاف التػػي يحسميػػا سػػمظ مػػغ الرػػمب 
مػػػخكرا عمػػػى ىػػػحه البكػػػخة كيقػػػـػ البلعػػػب بجػػػحب 
األثقػػػاؿ ألسػػػفل ضػػػج الجاذبيػػػة ، كبتشػيػػػع شخيقػػػة 
الذػػػج يػػػجرب عزػػػبلت مختمفػػػة سػػػػا  الكتػػػف أك 

 الطيخ أك الداعجيغ أيزا . 
كالدػػحب  تسػػخيغ مشيػػا الدػػحب األمػػامي عمػػى الرػػجر 16 الجيػػاز بػػو أكثػػخ مػػغ

كتسخيشات بشر الرػجر كتسخيشػات التجسيػع بكػل انػاعيػا بالضػجيغ  الخمفي عمى الطيخ
 بخ كمتػازي.كتسخيشات بشر العزمة االمامية كالخمفية لمقجمضغ كعقمة كأستض

 ثانيا: اسع الجياز األرجػمضتخ )يسكغ استخجاـ الجياز في الكياس كالتجريب(
 السبادئ التي يسكغ تحكيقيا باستخجاـ دراجة األرج كمضتخ. 

 مبجا  الخرػصية :
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يسكغ تحقضق مبجأ الخرػصػية مػغ خػبلؿ تحجيػج مدػافة الدػباؽ كنطػاـ الصاقػة 
اكمػػات التػػي يتعػػخض لضيػػا البلعػػب فػػي السدػػتخجـ كتحجيػػج الذػػجه السصمػبػػة ك السق

الدػػباؽ ك يقرػػج بالخرػصػػية ىػػي  تػػجريب العبػػي كػػخة الضػػج  عمػػى شخيقػػة الخاصػػة 
بيع فالسدافة التي يقصعيا البلعب الجشاح تختمف عغ السدافة التػي يقصعيػا العػب 

 الخط الخمفي .
 باستخجاـ دراجة األرجػ مضتخ   VO2 Maxالحج االقرى الستيبلؾ االكدجضغ

بأنيػػػا القابميػػة القرػػػى لجدػػػع األندػػاف عمػػى نقػػػل    VO2 Maxكتعشػػي 
كاسػػتعساؿ كاسػػتيبلؾ عشرػػخ األككدػػجضغ خػػبلؿ قيامػػو بالتػػجريب السترػػاعج ف كالتػػي 

 تعكذ كبرػرة كاضحة مدتػى المياقة البجنية لمفخد.
معػجؿ الشػبس ×  0.0193)  – 6.3الحج األقرػى السػتيبلؾ االكدػجضغ =  ك

 عمى دراجة االرجػمضتخ ) خسذ دقائق مباشخة ( . أثشا  ادا  السجيػد
مػػغ ابدػػط الصػػخؽ الفشيػػة التػػي تحػػجد اقرػػى اسػػتيبلؾ  FOX كتعتبػػخ معادلػػة 
 لؤلكدجضغ لمخجاؿ 

 استخجاـ دراجة االرجػمضتخ لتقجيخ الحج االقرى الستيبلؾ االكدجضغ   
كري تعتبخ دراجة االرجػمضتخ مػغ افزػل االجيػدة التػي تكػيذ كفػا ة الجيػاز الػج

التشفدػػي فيػػي مػػغ االجيػػدة السشاسػػبة التػػي يسكػػغ 
التحكع في ضػبط عػجد لفاتيػا فػي الجقيقػة كتحجيػج 
السقاكمػة السشاسػبة لكػل مدػتػى مػغ االفػخاد حضػػث 
يسكغ تحجيج كفػا ة العسػل البػجني بجقػة مػغ خػبلؿ 
اسػػػػػتخجاميا حضػػػػػث اتيػػػػػا تعتبػػػػػخ اكثػػػػػخ االجيػػػػػدة 
ا استعساال في مجاؿ االبحاث السختبصػة بفدػضػلػجي

 الخياضة . 
 كيسكغ مغ خبلليا تحجيج 

 . اقرى استيبلؾ لؤلكدجضغ 
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 . اقرى معجؿ نبس كضغط دـ شخياني 
 . تحجيج الشبس األكدجضغ 
  . فتخة استعادة الذفا  كاقرى معجؿ تشفذ 
  :Progressionمبجأ التجرج في زياده الحسل  -1

ي ييسمػو يجب اف تػتع الديػادة فػي التحسضػل بذػكل متػجرج كىػحا احػج السبػادئ الػح 
معطع السجربضغ مدػببضغ بػحلظ تػأخضخا كثضػخا فػي تصػػر الخياضػي كانقصاعػات كثضػخة عػغ 

اذ يحتػػاج الجدػع فتػػخة معضشػػة مػػغ الػػدمغ لكػػي   التػجريب بدػػبب االرىػػاؽ اك االصػػابات.
كيجػب اف تسػشح ىػحه   يتكيف لمسدتػيات الججيجة قبػل اف يتعػخض لديػادة فػي الحسػل.

 دتسخة سػؼ تدبب االرىاؽ كاالصابات.الفخصة لمجدع الف الديادة الس
السبػجأ الػى انػو بػالخغع مػغ ضػخكرة االرتفػاع بحسػل التػجريب لبلرتقػا   كيذػضخ ىػحا

 . انو يجب اف يكػف برػرة تجريجية بسدتػى البلعب اال
 يف جٌطعؼج ِرعأ حتم١ك يف جٌطىٌٕٛٛخ١ح ظٚؼ

PROGRESSION جحلًّ ؾ٠حظٖ :  
 :   Maintenanceمبجأ االستسخارية   -1

بسجػػخد اف يحقػػق الخياضػػي السدػػتػى السبلئػػع مػػغ 
تشسية اي عشرخ يجب اف يتع االسػتسخار كاال يخجػع الػى 
حالة ما قبل التجريب. كلكل عشرػخ مػغ عشاصػخ المياقػة 
البجنية فتخة معضشة يسكغ أف نشسيو فضيا ألحدػغ مدػتػى 
مسكػػغ كبعػػج ذلػػظ يرػػػبح التػػجريب غضػػخ مجػػجي كيجػػػب 

كحػػجات فػػي االسػػبػع  3األككدػػيجضغ بالتػػجريب بسعػػجؿ  ادامتػػو. كيػػتع أدامػػة السصاكلػػة
 بضشسا كحجة كاحجة تكفي إلدامة القػة العزمية لفتخة زمشية شػيمة.
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  جالقطّؽجؼ٠س ِرعأ حتم١ك يف جٌطىٌٕٛٛخ١ح ظٚؼ
 treadmaillأكال: جياز السذاية الخياضية 

بػػاكرمدكدة مػتػػػر السػتػػػر األكؿ لمسذػػي كالجػػخي كالثػػاني  2تتكػػػف التجريػػجمضل 
بذاشػػػػة ديجتػػػػاؿ كسبضػػػػػتخ لكيػػػػاس كتحجيػػػػج 
الدخعة كالسدػافة كالػقػت كالدػعخات الحخاريػة 

مػػدكدة ب  السفقػػػدة كنبزػػات القمػػب السذػػاية
 بخامج7

كيػػػفخ الجيػػاز مشرػػة تتحػػخؾ مػػع حػػداـ 
ناقػػل كاسػػعة يقػدىػػا محػػخؾ كيخبػػائي يتحػػخؾ 
الحػػداـ إلػػى الجػػد  الخمفػػي مصالبػػة السدػػتخجـ 

ي بدػػػخعة مصابقػػػة مػػػع إلػػػى السذػػػي أك الجػػػخ 
سػػػخعو الحػػػداـ السعػػػجؿ الػػػحي يتحػػػخؾ بػػػجييي 

الحداـ ىػ معجؿ السذي أك الجخي  كبالتالي، فإف سخعة تذغضل يسكغ الديصخة عمضيػا 
ك قياسيا التحكع في  الثقل مغ خبلؿ ) محخؾ كيخبػائي ( بالسحخكػات ك الثقػل أبدػط 

تتحػخؾ فقػط عشػج دفػع ك كأخف كزنا ، ك مقاكمة سمبية عمى الحخكة بأقل تكمفػة ، ك 
  السذي .

 مبجأ االستسخارية: 
فقػج  TreadmaiIIيسكغ تحقضق مبػجأ االسػتسخارية  مػغ خػبلؿ جيػاز التخيػجمضل 

يحػػجث  احيانػػا  سػػػ  األحػػػاؿ الجػيػػة ك قػػج يدػػتسخ إلػػي 
عجت أيػاـ  فيدػتصيع السػجرب اسػتخجاـ الخصػة البجيمػة ك 
التػػػػجريب فػػػػي الرػػػػالة السغصػػػػاة دكف إلغػػػػا  التػػػػجريب أك 
االنقصاع السفاجئ الحي قج يؤدي إلى انخفػاض السدػتػي 

 البجني الحي يخغب السجرب في الػصػؿ إليو .
الحضػيػػػة كرسػػػع القمػػػب أثشػػػا   ثانيػػػا: جيػػػاز الدػػػعة

 السجيػد:
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   -كضيفة الجياز:

يدػػػػػتخجـ الجيػػػػػاز لكيػػػػػاس الكفػػػػػا ة 
البجنية ك الدعة الحضػية ك معجؿ ضػخبات 
القمػػػب ك رسػػػع القمػػػب أثشػػػا  السجيػػػػد ك 

 أثشا  الخاحة. 
االختبػػػارات الستاحػػػة التػػػي يقػػػـػ بيػػػا 

   -الجياز:
ك ىػ جياز قياس الكفا ة البجنيػة ك 
حالػػػػػػة المياقػػػػػػة البجنيػػػػػػة، عػػػػػػغ شخيػػػػػػق 

   -الستغضخات األربعة السذار إلضيا:
الدػػػػعة الحضػيػػػػة ك  .1

مشحشى التجفق ك الحجع معا  
      Spiro+fv  . 
 – Rest            رسع القمب أثشا  الخاحة .2
ECG  . 
 Stress    رسع القمب أثشا  السجيػد .3

– ECG  . 
   البجنية أثشا  السجيػد قياس الكفا ة .4

Ergo – Spiro  . 
كسػػا يقػػجـ البخنػػامج الخػػاص بيػػحا الجيػػاز إشػػارات تجريبيػػة لكػػل حالػػة كفقػػا 
لمشتػائج الخاصػة بكػل متغضػخ مػغ الستغضػخات األربعػة، ك يعتسػج ىػحا الجيػاز عمػى 

أف كصػػؿ البلعػب  بخنامج أعساؿ يذسل أكثخ مغ شكل مغ أشكاؿ ىحه األعساؿ
ة كتحقضق الشتائج يعتسج باألسػاس عمػى مقػجرة السػجرب لؤلعػجاد لمفػرمة الخياضي

الجضػػج فتػػخة االعػػجاد لتصػػػيخ القػػجرات اليػائيػػة التػػي تعتسػػج عمػػى لياقػػة الجيػػاز 
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الجكري التشفدي بسا يشاسب مع نذػاط كػخة الضػج كىػحا كمػو ال يػأتي إال بػالتخصيط 
لحضػيػة كتحجيػج الدميع   لفتػخة  األعػجاد التػي تحتػاج الػي قيػاس اجيػدة الجدػع ا

 متصمبات تصػيخ البلعب لمػصػؿ بو  لمفػرمة البجنية كتحقضق الشتائج .  
 السبادئ التي يسكغ تحكيقيا ىحا الجياز :

 مبجأ االستسخارية :
يذضخ مبجأ االسػتسخارية الػى اف التػجريب الػحي يكػػف عمػى اسػاس سػميع يدػاعج 

تػقػػف البلعػػب عػػغ فػػي التػػجرج بذػػكل سػػميع ك دكف حػػجكث اصػػابات قػػج تػػؤدي إلػػي 
التجريب قج تصػؿ اك تقرخ تبعا  لذجتيا فيػ يدػاعج عمػى االسػتسخارية دكف انقصػاع 

 عغ العسل  لفتخات شػيمة كيداعج ايزا  في الخجػع مغ اإلصابة بذكل متجرج .
 :   Principle of Varietyمبجأ التشػيع كاالستذفا    - 5

يػػدة الخياضػػي كسػػا انػػو التػػجريب الجػػجي يسكػػغ اف يفػػخض عبةػػا عاليػػا عمػػى اج
يتصمب كقتا شػيبل بديادة الحجع التجريبي كشجتو. ىحا الشػع مغ الحجع العػالي يسكػغ 
اف يربح مسػل كىػحا مػا يجػب اف يتفػاداه السػجرب عػغ شخيػق التشػيػع فػي محتػيػات 

كبذػػػكل اسػػػاس تػػػػزع األنذػػػصة حضػػػث تمػػػي التسػػػاريغ   الػحػػػجة التجريبيػػػة الضػميػػػة .
اقػػل جيػػجا اك تسػػاريغ اسػػتخخا . كعشػػجما ترػػبح الػحػػجات  القرػػضخة الذػػاقة تسػػاريغ

التجريبية مسمة قج يمجػأ السػجرب الػى تغضضػخ جػحري فػي التسػاريغ لضػـػ اك اكثػخ لديػادة 
انػػو  1999اىتسػػاـ الخياضػػضضغ كالقزػػا  عمػػى السمػػل يػػحكخ " بيػػا  الػػجيغ سػػبلمة " 

ري العشاية بفتػخات لزساف االرتقا  بقجرات البلعب البجنية كالػضيفية فإنو مغ الزخك 
الخاحة البضشية عشج تكخار الحسل التػجريبي بحضػث يقػع الحسػل التػالي فػي مخحمػة زيػادة 
اسػػػػتعادة االستذػػػػفا  حضػػػػث يػػػػتع فػػػػي ىػػػػحه السخحمػػػػة تججيػػػػج مخػػػػازف الفػسػػػػفات 
كالجميكػجضغ بالعزبلت ، كسا يتع امتبل  السجمػبضغ باألكدجضغ ككحلظ يػتع الػتخمز 

بلت كالػػجـ  لػػحلظ كػػاف لدامػػا   عمػػى كػػل مػػجرب ضػػبط مػػغ حػػامس البلكتيػػظ فػػي العزػػ
                                                                            فتخات الخاحة البضشية بضغ كل تكخار لحسل التجريب كبضغ كل تجريب أخخ.                                                            
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) استعادة االستذفا  ( ىي : اسػتعادة تججيػج  2003نرخ الجيغ كيعخؼ أحسج 
مؤشخات الحالة الفدضػلػجية كالبجنية كالشفدية لمفخد بعج تعخضو لزػغػط اك مػؤثخات 

 شجيجة .
كسػا يػحكخ اف سػخعة اسػتعادة االستذػفا  بالشدػبة لبلعػب فػي مجػاؿ التػجريب ال 

كعػجـ تسكػغ جدػع البلعػب مػغ  تقل أىسية عغ بخامج تصػيخ لياقتو كإعجاده البجني ،
اسػػتعادة مرػػادر الصاقػػة خػػبلؿ جخعػػات التػػجريب سػػػؼ يػػؤدى الػػى ىبػػػط مدػػتػاه 

 الخياضي .                                                          
 يقرج باستعادة االستذفا  :

التبػػػادؿ الرػػػحيح بػػػضغ عسميػػػات بػػػحؿ الجيػػػج كاسػػػتعادة الذػػػفا  مػػػغ العػامػػػل 
 البلعب إلى السدتػيات العالية . الزخكرية لػصػؿاألساسية 

عسميات  التػجريب ككػل عبػارة عػغ : ) اسػتثارة كاستذػفا  ( كمػغ الخصػأ الكبضػخ 
اف يفيػػع السػػجرب أف عسميػػة التػػجريب عبػػارة عػػغ مجسػعػػة مػػغ السثضػػخات فقػػط دكف 

 مخاعاة استعادة االستذفا  .
 كفتخة استعادة االستذفا  تشقدع الى فتختضغ :

 خة : تدتسخ لجقائقمبك
 متأخخة : تدتسخ لداعات كربسا يـػ كامل أك اكثخ .

كأسػػذ العػػػدة إلػػى الحالػػة الصبيعيػػة تتحػػجد فػػي شػػكل عػػػدة التسثضػػل الغػػحائى 
كالصاقة إلى ما كانت عميػة قبػل الحسػل البػجني فيػي سػخيعة جػجا  فػي بجايػة اسػتعادة 

 االستذفا  ثع تسضل لمبط .                      
 ة االستذفا  :أىسي

يػػحكخ " أبػػػ العػػبل عبػػج الفتػػاح " أف مذػػكمة االستذػػفا  أصػػبحت فػػي التػػجريب 
الخياضي الحجيث ال تقل أىسية عغ حسل التػجريب الػحى يعػج الػسػضمة الخئيدػية التػي 
يدػػتخجميا السػػجرب لمتػػأثضخ عمػػى الخياضػػي بيػػجؼ االرتفػػاع بسدػػتػى االدا  كاإلنجػػاز 

لشتائج الخياضية العاليػة اعتسػادا   عمػى زيػادة حجػع الخياضي كال يسكغ الػصػؿ الى ا
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كشجة التجريب فقط بػجكف مرػاحبة عسميػات االستذػفا  لمػتخمز مػغ التعػب الشػاتج 
 عغ أثخ حسل التجريب . 

 نساذج مرػرة لمتقشيات الحجيثة لبعس األنذصة الخياضية   
 

 
 الجدعالكػليدتخكؿ في كضغط الجـ ك  كياس الػزف كالصػؿل 7k keitoجياز 

 
 جياز قياس الجىػف  

لكياس  omronجياز                           
 ندبة الجىػف بالجدع

 
ر

ر
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ر

 

 جياز تعميع الزخبة الداحقة لكخة الصائخة                             
  

 
 
 
 

جياز 
Getes 
timing   

يدتخجـ في الكياس التػقضت  اتبػاب كالتجريب 
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norma  جياز نػرماتيظ
tec  ألستعادة الذفا 
 

  
 
 
 
 

 جياز السذاية الكيخبائية            
  Electromyographyجياز 

قياس الشذاط الكيخبائي 
 لمعزبلت

 
 
 
 
 
    

                                  االرجػمضتخ دراجةجياز 
 
 

Basketball Tactic 
Board                      basktball         -tactical board   

تكتيظ كخة الدمة                                          مجمذ تكتيظ كخة 
 الدمة        
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                                                                                     لتحمضل السباريات Ballers بخنامج 

 لكخة الحكية لكياس سخعة الكخة smart ballجياز 

 
بخنامج قػي يدتخجـ لتدجضل  (Dartfish TeamPro)دارت فر تيع بخك 

 السباريات ك االلعاب ك تحجيج االحجاث
 فٙؽـ جدلؽجخع

 أٚال: جدلؽجخع جٌعؽذ١س:
( : نطخيػػػػات التػػػػجريب الخياضػػػػي _ 2004الدػػػػضج عبػػػػج السقرػػػػػد دبيػػػػاف ) .1

 التجريبيةف القاىخة.الجػانب االساسية لمعسمية 
( : تػازف التػجريب 2008شارؽ حدغ مخزكقي _ ساشع اسساعضل ناصخ ) .2

 فمصبعة الكخارف بغجاد.
( : التػػػػجريب الخياضػػػػي ) نطخيػػػػات _ 2000عرػػػػاـ الػػػػجيغ عبػػػػجالخالق ) .3

 تصبيقات( فمؤسدة السعارؼ لمصباعة كالشذخ.
ضػػي ( : االتجاىػػات الحجيثػػة فػػي التػػجريب الخيا2009عمػػى فيسػػي البيػػظ ) .4

 ف مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية. 1تصبيقات( الجد  الثالث ط-)نطخيات
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( : عمػػػع التػػػجريب الخياضػػػي ف دار السعػػػارؼ ف 2014دمحم حدػػػغ عػػػبلكي ) .5
 اإلسكشجرية

مشطػمة التجريب الخياضي: بعس التقاريخ الخاصػة بصػبلب مذػخكع الصػخؽ  .6
 ( ، مرخ.2009السؤدي إلى التعميع العالي، )

( : نطخيػػػات كتصبيقػػػات فػػػي التػػػجريب الخياضػػػي 2014)نيفػػضغ مسػػػجكح دمحم  .7
 الدمة ف دار الكتاب الحجيثف اإلسكشجرية
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