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تأثير برنامجين تدريبيين لسرعة اإلستجابة الحركية و اإلتزان الحركي علي كفاءة 
 حارس مرمي كرة اليد في صد الكرات

 محمود عايد ىنجو  أ.م.د/      
 

 مقدمه ومشكلة البحث :  -

تمثل سرعة االستجابة أحد المتطمبات األساسية لنجاح األداء في األنشطة الرياضية بصفة      
اضة كرة اليد بصفة خاصة ، خاصتا مع التطور الحادث في األداء الفني والمهاري عامة وري

والخططي التي تعتمد عمى سرعة األداء الحركي في استغالل فرص ظهور الثغرات في المنافس مما 
قد يتوقف عميها تحديد الفوز وتسجيل األهداف أو نجاح العمل الدفاعي نتيجة اإلخالل بالقصور 

 لمنافس .الهجومي في ا
( أ  إيقيياع المعييب المرتفييع وسييرعة التغييير فييي مواقفيي  3002وآخييرو ح   عييالويويشييير حمحمييد      

والفاعمييييات المبا تييية لالعيييب الفرييييط المنيييافس تتطميييب مييي  كيييل العيييب القيييدرة عميييي سيييرعة التقيييوي  
ذا فين  الصحيح لمموقف واالتخاذ المحظي لمقرار المناسب بسرعة ودقية و بيدو  تبياطؤ فيي التنفييذ لي

الالعيييب يحتييياج لمقييييا  بحركيييات وثيقييية ودقيقييية وهادوييية  فيييي مثيييل هيييذ  المواقيييف  السيييريعة والمتغييييرة 
 (.32:  71والمفاجوة  

بتحمييل صيفة السيرعة عنيد العبيي كيرة الييد تبيي  أ  هنيا  ( 3002ح  منيرر جررجسيذكر ح  و       
سييرعة التحييول باسييتخدا  فعاليييات  - ثالثيية أنييواع مترابطيية تظهيير أثنيياء المبيياراة وهييي السييرعة الحركييية

سيرعة  –حركية مفردة إلي أخري بدو  استعداد سابط  السرعة الحركية أثناء األداء بيالكرة أو بيدونها( 
تحميييل  -سييرعة رد الفعييل لمعضييالت  -االسييتجابة بالمرتبطيية بيياإلدرا  الحسييي والسييمعي وبالبصييري 

 (322: 33مواقف المعب وتنفيذ الواجبات الخططية  
  سرع  االستجابة تعني الربط ( إ32( 3071ح  ىدي جاري , رغدة عميويشير كل م ح        

       بي  زم  الرجوع وزم  الحركة أي أنها  عبارة ع  الزم  الكمي الذي ينقضي ما بي  حدوث المنب  
   المثير ( واالنتهاء م  إتما  الحركة أو العمل .  

وزم  الحركة   peaction timeوي عمي زم  رد الفعل ويعتبر زم  االستجابة خميط يحت  
Movement time    322:  33وهو الوقت الكمي منذ ظهور المثير حتى ينتهي األداء  )

 ويتضح ذل  في 
 
 
 
 

ــ ــ نهاية الحركةالمثير  ـــ ــ  ـــ بداية الحركة 

 زمن رد الفعل                زمن حركة بعيد

 زمن االستجابة
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 يوضح زمن األستجابو (1شكل )
وتحدث عممية االستجابة الحركية م  خالل عمميات عصبية وهي بمثابة اإلعداد لالستجابة   

 -ة المطموبة وهي :الحركي
  دخييييييول اإلشييييييارة الحركييييييية ميييييي  المراكييييييز

 العصبية إلي العضالت .
  إثارة العضيالت وظهيور نشياط ميكيانيكي

 حركي فيها .

 . تأثير مؤثر عمي المستقبالت الحسية 
 توصيل المثير المي المراكز العصبية. 
  خروج المثير إلي الشيبكة العصيبية وبنياء

 اإلشارة الحركية
( أ  سرع  االستجابة تمر بثالث مراحل رويسية وهي 2005الخالق ) عصام عبدويشير 

 -كاألتي:
  زم  التوقع الحركي وهو  الفترة الزمنية لمكشف ع  حركات الزميل والالعب المنافس والكرة

 قبل ظهور المثير وهي فترة قصيرة جدا بزمنها وسريعة بفاعميتها ( .
 ء حدوث المثير وبدء حدوث االستجابة (زم  رد الفعل وهو  الزم  الذي ينقضي عمي بد 
  زم  الحركة وهو   الفترة الزمنية المحصورة بي  نهاية زم  رد الفعل أي بداية الحركة حتى

 (361:  77  نهايتها (
سيرعة رد الفعيل العاليية مي  المتطمبيات الضيرورية ( 3002ح محمد عالوي وأخررونييذكر ح و  

مرميييي أو الالعبيييي  أثنييياء اليييدفاع أو الهجيييو  فيييرد الفعيييل و الهامييية لالعبيييي كيييرة الييييد سيييواء حيييارس ال
المتأخر لحارس المرمي ينتج عن  تسجيل هيدف فيي مرمياه  ، فتوقييت رد الفعيل وكفايية الوقيت لمقييا  
بي  تتكيو  ميي  لحظية ظهيور  المثييير   الكيرة أو الالعييب ( وحتيى بدايية االسييتجابة وهيذ  االسييتجابة ال 

         جابة لكييل الالعبييي  الموجييودي  بالممعييب وكييذل  الكييرة سييواء متحركييةتكييو  لممنييافس فقييط ، إنمييا االسييت
 (.22:  71أو ساكنة  

ويعتبيير اإلتييزا  الحركييي قييدرة بدنييية وحركييية هاميية لييهداء البشييري ، وليي  دور  الرويسييي فييي         
و الحركية األنشطة الرياضية المختمفة حيث أ  قدرة الفرد عمي االحتفاظ بوضع الجس  في الثبيات أ

العصييبي أحيد العوامييل  بالسييطرة العضيوية ميي  النياحيتي  العضييمية والعصيبية ، واا  سيالمة الجهيياز
الهاميية لتحقيييط التييواز  ممييا يييؤدي إلييي عممييية التيي زر بييي  الجهييازي  العضييمي والعصييبي لممحافظيية 

  القيييوة عميييي اتيييزا  الجسييي  واا  اإلتيييزا  الحركيييي ييييرتبط بيييالتوافط العضيييمي العصيييبي والرشييياقة وكيييذل
 العضمية.
ح أ    Masashi etalماساشري وخخررون ( نقيال عي  ح 3003ح   أحمد الشرازليويير  ح  

تدريبات اإلتزا  الحركي م  التدريبات التي تعطي دافعية وحماس لهداء وهي تنميي تيدريبات القيوة 
  فيي فهيي  تتييح لمفيرد اليتحك cor per formance , function trainingاألساسيية والوظيفيية 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    3  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

العصيبي اليذي يسيه  فيي  جسم  سواء في الثبات والحركة وتعتبر صورة م  صور التحك  العضيمي
 (202:  3 تطوير أداء  البدني ولياقت  .

،   peter schreinerبيتر شواينر( نقال ع  ح 72( 3073  " محمود حسين"ويشير  
في الثبات او الحركة ع  طريط  ا  القدرة عمي اإلتزا  تتيح لمفرد امكانية التحك  في جسم  سواء

االحتفاظ بمركز ثقل الجس  داخل قاعدة االتزا  والتي داوما ما تكو  جزءا أو عدة اجزاء م  
 الجس  عمي االرض .

( أن  يجب أ  نولي أهمية كبيرة لإلحساس 3002ح   محمد عالوي وخخرونويضيف ح  
تطمب الثبات واإلتزا  الحركي ، خاصة باإلتزا  ، فكثيرًا ما يوجد الالعب في مواقف مختمفة  ت

عند تنفيذ المهارات التي تتطمب حركات مثل الوثب أو الدورا  أو تغيير سرعة  المعب والتوقيت 
المحظي  المفاجئ ، كل ذل  يستثير جهاز التواز  في األذ  الداخمية ، وعندما ال تكو  هذ  

بصورة صحيحة خاصة بالنسبة لمدقة  الصفة متوفرة عند الالعب بشكل كاف فن  الحركة ال تت 
المطموبة ، وربما تقل عند الالعب القدرة عمي التصرف السمي  حيال مواقف المعب أثناء المباراة 

 ( . 21:  71لحظيا إذ يفقد اإلحساس بالزما  والمكا   
يعتبر اإلتزا  الحركي مظهرا مهما لهداء الحركي  (2005عصام عبد الخالق" )ويذكر ح 

خصصا في المقدرة الحركية ول  عالقة بعوامل اخري ولكن  اكثر ارتباطا بعنصر الرشاقة اكثر ت
والتوافط وتتبمور اهمية اإلتزا  لحارس المرمي في كرة اليد المساهمة في قدرت  عمي التحر  م  
نقطة ألخري بأداء الواجب الدفاعي مع االحتفاظ باتزان  ، كما أن  يتطمب في بعض مواقف المعب 

ذ خطوات بالقد  او الوثب عاليا او الخطوات والسقوط عمي األرض او الطع  جانبا ، بالقد  اخ
القريبة م  زاوية المرمي، و يرها م  الحركات التي تتطمب صف  اإلتزا ، حتي يستطيع حارس 
المرمي في كرة اليد النجاح في صد الكرة مع االحتفاظ بتوازن  بتعديل و تغير وضع جسم  بسرع  

 (223:  77توناف المعب   إلس
ويمعب هذا العنصر دورًا هامًا لحارس مرمي كرة اليد ، وأساس  حفظ مركز ثقل الجس  بي        

القدمي  والسيطرة عمي  دو  اندفاع في المنافسة حتى ال يقع مخالفة خطأ مدافع أو مهاج ، وكمما 
 ي صد الكرات.سيطر الحارس عمي جسم  عند التوقف في أقل زم  وخطوات نجح ف

يعتبر مركز حارس مرمى كرة اليد أه  مركز في الفريط دفاعًا وهجومًا كون  يجمع بي         
فهو آخر مدافع يقرر المصير النهاوي لهجمة المنافس ، كما أن  أول م  يقود  أساسيي واجبي  
 الحارس متقدمًا. وأحيانا ينهي  برمي الكرة مباشرة في مرمى المنافس عندما يكو   لفريق الهجو  

لصالح فريق  وضد  المباراةوحارس المرمى الممتاز ل  تأثير قوي وواضح في سير 
% م  نتيجة المباراة كما أن  مي  أصيعب  22 إلى 22منافس  ويشكل حارس المرمى م  
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المراكييز ، فخطييأ الالعييب قييد يغتفيير أمييا خطييأ حييارس المرمييى فمعنييا  هييدف وعمييي  البييد أ  
تدريبًا خاصًا يصم  عمى أسس عممية يرتكيز عميى المتطمبيات الفرديية ينال حارس المرمى 

 ( . 76:  76سواء البدنية أو الخططية أو النفسية  
هييو الييذي يتحيير   يمتميي  صييفة السييرعة الحركييية و اإلتييزا  الحركيييفحييارس المرمييى الييذي 

فاعمييية فييي بسييرعة ودقيية وتوقيييت مناسييب إلييي أي مكييا  طبقييا لمكييرة المصييوبة األميير الييذي يسيياعد ب
اسييييتجابة حييييارس المرمييييى لحركيييية المهيييياجمي  وحركيييية الكييييرات المصييييوبة لممرمييييى وبالتييييالي السييييرعة 
لمتصدي لهذ  الكرات وقدرت  اآللية والسريعة عميي وضيع بيؤرة جسيم  عميي خيط واحيد ميع كيف الييد 

  مع اإلحتفاظ بتوازن . الحاممة لمكرة وقدرت  عمي التحر  بسرعة ودقة في جميع االتجاهات
 الدراسات السابقة:

إهتمت الباحثة بحصر أحدث المصادر العممية والمرجعية التي تناوليت سيرعة اإلسيتجابة  
(, " رجرا  7()2014خالد فتحي" )كدراسة ح واإلتزا  وكذل  الدراسات التي تناولت حراس المرمي 

(, "عبررررررد الناصررررررر حمررررررزة" 19()2012(, " محمررررررود حسررررررين" )8()2008عبررررررد الصررررررمد" )
(, " مروان عبد اهلل , محمود 2008()35) Michal et al" (, " ميشيل ىوبس 10()2019)

 (9()2009(, " عررادل جررالل" )23()2013(, " نجرروي محمررود" )21()2009عبررد المحسررن")
تيييأثير تيييدريبات التيييواز  عميييي زييييادة معيييدل تتيييابع االداء وتبيييادل التيييواز  فيييي كيييرة الطييياورة الشييياطوية 

تيييأثير تيييدريبات التيييواز  عميييي بعيييض المتغييييرات البصيييرية  (22( )2013نجررروي محمرررود )ودراسييية 
 khaled fathyخالد فتحي ونجوي محمود ,  " والبدنية والمهارية لطالبات كمية التربية الرياضية

nagwa Mahmoud( "2013()33) .مما ساعد الباحثة في إجراءات البحث 
لباحثيية يتضييح أ  هنييا  حاجيية ماسيية لبييرامج وبنظييرة تحميمييية لمواقييع التييدريبي وميي  خييالل خبييرة ا         

المرمى في كيرة الييد لتحقييط أقصيي فاويدة  ارسلح إلتزا  الحركياسرعة استجابة و تدريبية فعالة لتحسي  
، وميي  خييالل المسييح المرجعييي لمدراسييات السييابق  المنافسيية  أثنيياءينتقييل أثرهييا إلييي مسييتوي األداء الفعمييي 

سيرعة اإلسيتجابة و اإلتيزا  الحركيي  إسيتخدمتالتيي  دراسياترة الالحظيت الباحثية نيدفي مجيال كيرة الييد 
 .ا البحثهذ إجراء، األمر الذي دعا الباحثة إلي لحارس مرمي كرة اليد

 البحث : هدف -

عمييي تييأثير برنييامجي  تييدريبيي  لسييرعة اإلسييتجابة الحركييية  التعييرف ىيهييدف هييذا البحييث إليي
 في صد الكرات م  خالل : واإلتزا  الحركي عمي كفاءة حارس مرمي كرة اليد

 تصمي  برنامج تدريبي لسرعة اإلستجابة الحركية لحارس المرمي . -

 تصمي  برنامج تدريبي لإلتزا  الحركي لحارس المرمي في كرة اليد. -
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التعرف عمي تأثير البرنامجي  التدريبيي  لسرعة اإلستجابة الحركيية واإلتيزا  الحركيي عميي  -
 ت.كفاءة حارس المرمي في صد الكرا

 فروض البحث :

القبمييي والبعييدي لممجموعيية  درجييات القياسييي  يبييي  متوسييطإحصيياوي   ذات داللييةوجييد فييروط  .7
 .البعديس قيد البحث ولصالح القيا في المتغيرات لتجربية األوليا

القبمييي والبعييدي لممجموعيية  درجييات القياسييي  يبييي  متوسييطإحصيياوي   ذات داللييةوجييد فييروط  .3
        .البعديس قيد البحث ولصالح القيا غيراتفي المت التجريبية الثانية

 تي  لممجمييييوع البعييييديي  درجييييات القياسييييي  يبييييي  متوسييييطإحصيييياوي   ذات داللييييةوجييييد فييييروط  .2
 مجموعة التجريبية األولي.قيد البحث ولصالح ال في المتغيراتالتجريبيتي  اآلولي والثانية 

 مصطلحات البحث : -

 سرعة اإلستجابة الحركية: -
بة تعنييي الييربط بييي  زميي  الرجييوع وزميي  الحركيية أي أنهييا  عبييارة عيي  الييزم  سييرع  االسييتجا

 (.33) الكمي الذي ينقضي ما بي  حدوث المنب    المثير ( واالنتهاء م  إتما  الحركة أو العمل
 اإلتزان الحركي: -

إذ  ، يقصد ب  القدرة عمى األحتفاظ بالتواز  أثناء األداء الحركي، كما في معظ  األلعاب الرياضية 
يساه  ذل  في المحافظة عمى موقع مركز ثقل الجسي  ومسيقط  العميودي اليوهمي وتحريكي  ووضيع  عميى 

في االتجاهات المختمفة  مرياضيمحيط  عمى طول مسار الحركة خالل انتقال الجس  اثناء األداء الحركي ل
 .(32  بشكم  األفضل تزا ، وبالتالي توفير عوامل مساعدة لظهور اإل

 البحث : راءاتوإجخطة  -
 منهج البحث : -

 وفقا لطبيعة مشكمة البحث وتحقيقا ألهداف  واختبارا لفروض  فقد استخدمت الباحثة المنهج
القياس القبميي و البعيدي بأتباع  تي تجريبي لمجموعيتي التجريبي وذل  باستخدا  التصمي  التجريبي 

 .لكال المجموعتي 
 مجتمع وعينة البحث : 

سنة والمسجمي   76في حراس مرمي كرة اليد الناشوي  تحت  يتمثل مجتمع البحث
باالتحاد المصري لكرة اليد ت  اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية م  حراسي المرمي المسجمي  

( حارس مرمي يمثموا أندية 30( البالغ عده   3030/  3073باالتحاد المصري لكرة اليد لموس   
( حراس كرة اليد ولقد 70ينة لمجموعتي  متساويتي  قوا  كل منهما  بمحافظة المنيا وت  تقسي  الع

إستخدمت الباحثة مع المجموعة التجريبية اآلولي برنامج تدريبات سرعة اإلستجابة الحركية، بينما 
 إستخدمت مع المجموع  التجريبية الثانية برنامج تدريبات اإلتزا  الحركي
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  ًا :توزيع أفراد العينة توزيعًا إعتدالي -
فييى ضييوء  تي بالتأكييد ميي  مييد  اعتدالييية توزيييع أفييراد المجمييوعتي  التجييريبي الباحثيية تقاميي

 ( يوضح ذل 7المتغيرات قيد البحث والجدول  
 (1جدول )

 المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتوا 
 (20)ن =              لممتغيرات قيد البحث لعينة البحث ككل                           

 الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معدالت النمو
 0.47 0.64 15.00 15.10 سنة السن  

 0.53 4.27 178.50 179.25 سم الطول 

 0.47- 4.17 77.00 76.35 كجم الوزن 

 1.21 0.99 4.00 4.40 سنة العمر التدريبي

ف األذن وظائ
 الداخمية

 Deg Sec 31.06 30.01 5.06 .62 األذن اليمنى

 Deg Sec 32.24 34.00 10.03 -0.54 األذن اليسرى

 Deg Sec 8.45 9.00 2.06 -.83 الفرق بين األذنين مع إىمال اإلشارة

القدرات البدنية
 

 0.86- 14. 2.45 2.41 درجة الخطو الجانبي الرشاقة

.53 5.3 5.16 ثانية سيالشكل السدا التوافق  75.  
 0.15 1.22 23.40 23.46 سم الوثب العمودي القدرة

 اإلتزان
 08. 1 15.50 15.52 ثانية اإلتزان الحركي

 12. 2.60 12.50 12.60 عدد/ثانية عدد البكرات

سرعة 
إستجابة 
 حركية

 27. 11. 1.90 1.91 سم الكرة المنزلقة

 0 31. 3.50 3.50 ثانية إختبار نيمسون

اختبار كفا ة صد 
الكرات "التصويب 
عمى زوايا المرمى 

" 

 0.69- 0.69 2.03 1.74 نقطة صد الكرات من التصويب الحر

 0.01 0.72 2.01 2.05 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا اليسرى

 1.71- 0.45 2.02 1.77 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى اليمنى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى 
 1.59 0.69 1.01 1.30 نقطة اليسرى

 0.61 0.76 3.00 3.14 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا اليمنى

 ( ما يمى :1يتضح من الجدول )
 ي التجيريبيتأ  قي  معامالت االلتواء لممتغيرات قيد البحث لعينة البحث ككيل ولمجميوعتى البحيث 

 ( مما يشير إلى اعتدالية توزيع أفراد العينة فى تم  المتغيرات 2-،  2تنحصر ما بي   +
 تكافؤ مجموعتى البحث :

فيى ضيوء المتغييرات قييد البحيث  المجميوعتي  التجيريبيتي بنيجاد التكافؤ بي   ةالباحث تقام
 ( يوضح ذل  .3والجدول  
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 (2جدول )
 التجريبيتينين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعت

 (20لممتغيرات قيد البحث     )ن =           

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 (01المجموعة التجريبية الثانية ) ن =  (01المجموعة التجربية اآلولي ) ن = 

ط
س

المتو
 

ط
سي

الو
ف  

حرا
الن

ا

ي
المعيار

 

اللتواء
معامل ا

 

ط
س

المتو
 

ط
سي

الو
ف  

حرا
الن

ا

ي
المعيار

 

اللتواء
معامل ا

 

معدال
ت النمو

 0.00 0.67 15.00 15.00 0.95 0.63 15.00 15.20 سنة السن 

 0.22 4.05 178.50 178.80 0.78 4.64 178.50 179.70 سم الطول

 0.75- 4.79 77.50 76.30 0.48- 3.72 77.00 76.40 كجم الوزن

 0.00 1.08 4.50 4.50 0.95 0.95 4.00 4.30 سنة العمر التدريبي

وظائف 
األذن 

 اخميةالد

 0.43- 3.50 32.50 32.00 0.73- 4.12 32.50 31.50  األذن اليمنى

 1.45- 2.49 34.00 32.80 0.27 3.36 31.50 31.80  األذن اليسرى

 0.27- 3.36 3.50 3.20 1.22- 3.20 5.00 3.70  الفرق بين األذنين مع إىمال اإلشارة

القدرات البدنية
 

 0.25- 1.20 3.00 2.90 1.12 1.07 2.00 2.40 درجة الخطو الجانبي الرشاقة

 0.36 1.32 12.70 12.86 0.68 1.32 12.00 12.30 ثانية الشكل السداسي التوافق

 0.70 1.55 24.60 24.96 0.00 1.49 25.00 25.00 سم الوثب العمودي القدرة

 اإلتزان 
 0.40- 1.19 15.60 15.44 0.56- 0.85 16.00 15.84 ثانية اإلتزان الحركي

 0.53- 1.70 51.00 50.70 0.75- 1.80 52.00 51.55 ثانية عدد البكرات

سرعة 
اإلستجابة 
 الحركية

 0 13. 1.92 1.92 0 10. 1.90 1.90 سم الكرة المنزلقة

 19.- 32. 3.55 3.53 19.- 31. 3.48 3.46 ثانية إختبار نيمسون 

اختبار 
كفا ة صد 
الكرات 

"التصويب 
عمى زوايا 
 "المرمى 

 0.41- 0.74 2.00 1.90 0.95- 0.63 2.00 1.80 نقطة صد الكرات من التصويب الحر

 0.41 0.74 2.00 2.10 0.41- 0.74 2.00 1.90 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا اليسرى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى 
 1.86- 0.48 2.00 1.70 1.42- 0.42 2.00 1.80 نقطة اليمنى

 0.43- 0.70 1.50 1.40 1.33 0.67 1.00 1.30 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى اليسرى

 0.76 0.79 3.00 3.20 0.41 0.74 3.00 3.10 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا اليمنى

 

 1.734( = 0.05( ومستوى داللة )18قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 ( ما يمى :2ضح من الجدول )يت

فيييى  آلوليييي والثانييييةتوجيييد فيييروط  يييير دالييية إحصييياويًا بيييي  مجميييوعتى البحيييث التجريبيييية وا
حيث أ  جميع قي   ت( المحسوبة أقيل مي  قيمية  ت( الجدوليية عنيد مسيتو  المتغيرات قيد البحث 

 مما يشير إلى تكافؤهما فى تم  المتغيرات .( 0.02الداللة  
 انات :وسائل جمع البي

 لجمع البيانات الخاصة بالبحث استخدمت الباحثة ما يمي :
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بييياالطالع عميييي المراجيييع العمميييية المتخصصييية  قاميييت الباحثييية أوال : المراجرررع العربيرررة واألجنبيرررة :
 هذا البحث. إجراءوكذل  الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث لالستفادة منها عند 

 ات : العممية واألدو  األجيزةثانيا : 
 واألدوات التالية:  األجهزةلجمع البيانات الخاصة باالختبارات والتدريبات استخدمت الباحثة 

 .لقياس الطول والوز    Restametr 2000جهاز رستاميتر  -
 ( VNG  ،)ENGجهاز إختبار وظاوف األذ  الداخمية بمستشفي جامعة المنيا   -

 هداف كرة يد.أ –إستمارة جمع البيانات ع  حراس المرمي.      -
 إيقاف.ساعات  –                كرات يد    -  ممعب كرة يد    -

 اوراط تسجيل. -               ات إتزا  مستطيمة ومستديرة.لوح   -
 صناديط -.                   طباشير -شريط قياس.        -

 .منضدة -  . مقاعد سويدية -   كرات ممون   -
 مسطرة نيمسو  المدرجة . -              كرات صغيرة.  -   كروت ورقية  -
 حاجز خشبي. –إستيكر.                    –أقال  رصاص.     -

 عقل حاوطز -         وساود مضغوطة. –مراتب إسفنجية.       –  
   سم .  –صافرة.                       –كرات سمة.        -
 االختبارات قيد البحث :  -

سة مسيحية لممراجيع العمميية والبحيوث والدراسيات السيابقة فيي مجيال األلعياب الجماعيية قامت الباحثة بعمل درا
(" كمرال 15()2001كمرال عبرد الحميرد, محمرد صربحي")دراسية  بصفة عامية وكيرة الييد بصيفة خاصية مثيل

 محمودح ( 13()2010(, " فتحي السقاف")1()2009إبراىيم محمد")(، 72 (2002درويش وخخرون" )
وذلييي  لمتوصيييل إليييي .( 7()2014(" خالرررد فتحررري" )23()2013(نجررروي محمرررود")19()2012حسرررين" )

 االختبارات المستخدمة وقد ت  اختيار االختبارات التالية:

 ( .  2االختبارات البدنية قيد البحث مرفق ) .1
 خطو الجانبي.اختبار ال -
 . إختبار الشكل السداسي  -
 الوثب العمود  م  الثبات. اختبار -
 اإلتزا  الحركي. -
 دد البكرات.ع -
 إختبار الكرة المنزلقة. -
 إختبار نيمسو . -
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 (3االختبارات الميارية قيد البحث مرفق ) .2
 الحر. التصويب صد الكرات م اختبار  -
 إختبار صد الكرات م  التصويب عمي زوايا المرمي. -

 المعامالت العممية لالختبارات قيد البحث :  -
 أ ر الصدق : -
عي  طرييط صيدط  تبار كفاءة صيد الكيرات قييد البحيثالختبارات البدنية واخت  حساب صدط ا -

المقارنيية الطرفييية وذليي  عمييى عينيية اسييتطالعية مماثميية لمجتمييع البحييث وميي  خييارج عينيية البحييث 
( عشيرة العبيي  ، وتي  ترتييب درجيات الالعبيي  تصياعديًا لتحدييد الالعبيي  70األساسية وعدده   

( العبييييي  وتيييي  2األقيييل تميييييزًا وعييييدده    ( العبييييي  والالعبييييي 2ذو  المسيييتو  المتميييييز وعييييدده   
 ( يوضح النتيجة.2حساب داللة الفروط بينهما فى االختبار والجدول  

(3جدول)  

 قيد البحث  ختباراتاال في الالعبين المميزين وغير المميزينداللة الفروق بين 
 ( 10الالبارومترية ) ن =   بطريقة مان ر وتينى

وحدة  االختبارات
 القياس

 ن المميزينالالعبي
 (5)ن = 

الالعبين الغير 
 مميزين
 Zقيمة  U W (5)ن = 

احتمالية 
 الخطأ

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

االختبارات 
 البدنية

 0.008 2.66 15.00 صفر 3.00 15.00 8.00 40.00 درجة رشاقة " الخطو الجانبى "
 0.008 2.65 15.00 صفر 8.00 40.00 3.00 15.00 ثانية توافق "الشكل السداسي"
 0.009 2.62 15.00 صفر 3.00 15.00 8.00 40.00 سم قدرة " الوثب العمودى "

 0.008 2.65 15.00 صفر 3.00 15.00 8.00 40.00 ثانية اإلتزان الحركي
 0.009 2.62 15.00 صفر 3.00 15.00 8.00 40.00 ثانية عدد البكرات

 0.012 2.52 15.50 0.50 3.10 15.50 7.90 39.50 سم الكرة المنزلقة" سرعة اإلستجابة"
 0.009 2.63 15.00 صفر 3.00 15.00 8.00 40.00 ثانية إختبار نيمسون 

االختبارات 
 الميارية

 .009 2.61 15.50 .50 3.10 15.50 7.90 39.50 نقطة صد الكرات من التصويب الحر
العميررا صررد الكرررات المصرروبة عمررى الزوايررا 

 اليسرى
 .017 2.39 17.50 2.50 3.50 17.50 7.50 37.50 نقطة

صد الكرات المصوبة عمرى الزوايرا السرفمي 
 اليمني

 .033 2.13 18.00 3.00 3.60 18 7.40 37 نقطة

صد الكرات المصوبة عمرى الزوايرا السرفمي 
 .014 2.46 16.50 1.50 3.30 16.50 7.70 38.50 نقطة اليسرى

المصرروبة عمررى الزوايررا العميررا صررد الكرررات 
 اليمني

 .031 2.15 18.00 3.00 3.60 18 7.40 37 نقطة
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 ( ما يمي : 2يتضح م  جدول   
وجود فروط ذات داللة إحصاوية بي  مجموعة الالعبي  المميزي  والالعبي   ير المميزي  

أ  جميييع قييي   ولصييالح الالعبييي  المميييزي  ذو المسييتو  المرتفييع حيييثقيييد البحييث  ختبيياراتفييى اال
( مما يشير إلى صدط تم  االختبارات وقدرتها 0.02احتمالية الخطأ أقل م  قيمة مستو  الداللة  

 عمى التمييز بي  المجموعات.
 ب ر الثبات :

عيييادة   لحسيياب ثبيييات االختبييارات قييييد البحييث اسيييتخدمت الباحثيية طريقييية تطبيييط االختبيييار واا
  م  مجتمع البحث وم  خارج العينة األصيمية بفيارط ( عشرة العبي70تطبيق  عمى عينة قوامها  

( ثالثة أيا  بي  التطبيقي  ، ث  قامت الباحثة بنيجاد معاميل االرتبياط بيي  التطبيقيي  2زمنى مدت   
 ( يوضح ذل .2األول والثانى والجدول  

 (4جدول )
 فىمعامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى 

 (10قيد البحث                  )ن = االختبارات                               
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 معامالت االرتباط إعادة التطبيق التطبيق 
 ع± م ع± م

القد
رات البدنية

 

 0.92 1.14 3.20 1.20 2.90 درجة خطو جانبي  الرشاقة

 0.88 1.27 12.48 1.32 12.86 ثانية شكل سداسي التوافق

 0.83 1.48 25.48 1.55 24.96 سم الوثب العمودي القدرة

 اإلتزان
 0.95 1.20 15.68 1.19 15.44 ثانية اإلتزان الحركي

 0.98 2.84 53.96 2.79 53.64 ثانية عدد البكرات 

 سرعة
 اإلستجابة 

 ...1 1.00 ...0 1.01 0..0 سم الكرة المنزلقة

 0.85 0.36 3.56 1.00 3.44 ثانية إختبار نيمسون

اختبار كفا ة 
صد الكرات 

"التصويب عمى 
 زوايا المرمى "

 0.90 0.67 2.00 0.74 1.90 نقطة صد الكرات من التصويب الحر

 0.92 0.79 2.20 0.74 2.10 نقطة مى الزوايا العميا اليسرىصد الكرات المصوبة ع

 0.76 0.42 1.80 0.48 1.70 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى اليمنى

 0.75 0.67 1.70 0.70 1.40 نقطة صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى اليسرى

 0.87 0.84 3.40 0.79 3.20 ةنقط صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا اليمنى

 0.632( = 0.05( ومستوى داللة )8قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية ) -
الختبييارات قيييد ( أ  معييامالت االرتبيياط بييي  التطبيقييي  األول والثيياني ل2يتضييح ميي  جييدول   -

(، وهى معامالت ارتباط دال  إحصاويًا حيث أ  0.32:  0.12قد تراوحت ما بي   البحث 
( مما يشير إليي 0.02( المحسوبة أكبر م  قيمة  ر( الجدولية عند مستو  الداللة  قي   ر

 .ثبات تم  االختبارات
 :أسس وضع وتصميم تدريبات سرعة اإلستجابة الحركية و اإلتزان الحركي قيد البحث 
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البدء بأداء النماذج الحركية السهمة وبالتقد  م  السهل لمصعب ، وم  المهارات العامة  .7
تطوير المهارات الخاصة والمتقدمة ، وم  المد  الكامل لمحركة إلى المجال الدقيط إلى 

 والرشيط لمحركات.

يجب التأكد م  أ  األدوات موضوعة فى بيوة هادوة ومكا  آم  و خالى م  أ  عواوط  .3
. 

يقو  المدرب أواًل بشرح نموذج التدريب ث  القيا  بأداء النموذج ومطابقة األداء مع الرس   .2
 لتوضيحى مع توجي  تعميمات التغذية الراجعة أثناء األداء .ا

يجب البدء بأداء التدريبات أواًل بالمشى ث  زيادة سرعة األداء بعد التأكد م  صحة تسمسل  .2
 األداء .

يجب عد  تقدي  تدريبات ومهارات ونماذج حركية بسرعة كبيرة ، فقد يؤد  ذل  إلى تثبيت  .2
ة مستقبمية فى التغمب عميها أو تجاهمها ، لذا يجب نماذج حركية ضعيفة تمثل صعوب

تقانها قبل التقد  فى التدريبات .  تحسي  الحركات واا

التأكيد الداو  عمى تذكر أ  اداء تدريبات السرعة ليس سباقًا ، كما ال يجب احتساب زم   .6
أداء التدريب لمتعرف عمى مد  سرعة األداء ، كما أنها أيضًا ليست تدريبًا لتحسي  

 التحمل.

إذا حدثت بعض الصعوبات يمك  استعمال إشارات تساعد الالعب عمى تخطى التوقفات  .1
 الصعبة. 

 البدء بتدريبات اإلتزا  الثابت ث  اإلنتقال إلي تدريبات اإلتزا  الحركي. .2

أ  يت  التدريب عمي أنواع عديدة م  تمرينات اإلتزا  شاممة التدريبات التي تتضم   .3
التدريبات التي تتضم  وقوف الالعبي  عمي شئ معي  مع أدوات مختمفة وكذل  
 .المحافظة عمي اإلتزا 

أ  يكو  تشكيل التمرينات بحيث أ  يزيد درجة صعوبتها تدريجيا و ذل  ع  طريط  .70
 وضع عواوط ومقاومات م  أنواع مختمفة.

 تشاب  التدريبات المقترحة وطبيعة أداء حراس المرمي. .77

 اف البحث ومع المجتمع الذي وضعت م  أجم  .أ  تتناسب التدريبات مع أهد .73

 أ  يساير محتوي التدريبات قدرات الالعبي  ويراعي الفروط الفردية بي  عينة البحث . .72

 أ  يكو  تشكيل التدريبات بحيث تزيد صعوبتها تدريجيا .72

( ط داخل الوحدة التدريبية 32أال يزيد زم  أداء تدريبات اإلستجابة واإلتزا  ع    .72
 الواحدة .
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 مراعاة عنصر التشويط و التغيير والتجديد في التدريبات  المقترحة. .76

تعطي تدريبات سرعة اإلستجابة اإلتزا  بعد اإلحماء مباشرة لحاجتها إلي عمل الجهاز   .71
 .العصبي التركيز

 (:5التخطيط الزمني للبرنامج مرفق )
" أحمد البحوث والدراسات السابقة مثل يعد إطالع الباحثة عمي العديد م  المراجع العربية واألجنبية و     

( , " جمال محمد" 6()2014(, " خالد حمودة وأشرف كامل" )2()2009الشازلي" )
(, " كمال 11()2005(, " عصام عبد الخالق" )7()2014(, " خالد فتحي" )3()2015)

 (.13()2010(, "  فتحي السقاف" )14()2002درويش وأخرون" )
 ل إلي األتي:تمكنت الباحثة من التواص

 ( أسابيع لمبرنامجي  التدريبيي .6مدة التنفيذ  

( وحدات تدريبية في اإلسبوع عمي أ  يكو  ايا  التدريب   2عدد الوحدات التدريبية   -
الخميس( عمي أ  يو  اإلثني  واألربعاء بمثابة راحة إيجابية  -الثالثاء –االحد -السبت

ثني  واألربعاء راح  إيجابية، والجمع  مي اإلويو  الجمعة راحة سمبية، عمي ا  يكو  يو 
 .والسبت راح  سمبية

 ( وحدة تدريبية في البرنامج المقترح قيد البحث.32عدد الوحدات الكمية   -

 ( ط.730: 30زم  الوحدة التدريبية   -

 مكونات الحمل:
 ( ط.32:  30زم  التدريبات  

 ( مجموعات. 2:  3عدد المجموعات  

 ( مرات. 2:  2المجموعة الواحدة   عدد مرات التكرار في

 ( ث.32:  72زم  أداء التدريب الواحد  

 %.700:  30شدة أداء التدريب م  

 ( ث.22: 22زم  الراحة بي  المجموعة الواحدة يتراوح م  

 ( ط.72:  70تراوح زم  اإلحماء والتهدوة م   
 خطوات تنفيذ البحث:
 الدراسه اإلستطالعية:

 طالعية عمي عينة البحث اإلستطالعية في الفترة م  السبت الموافطأجريت الدراس  اإلست
ستهدفت الدراس : 3073/ 2/73إلي األحد الموافط  73/3073/ 1  واا

 التعرف عمي صحة األدوات واألجهزة المستخدمة. -

 تجربة بعض التدريبات المقترحة ومعرفة مدي مناسبتها لعينة البحث. -
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 ة والبحث.مناسبة اإلختبارت ومالومتها لمعين -

 إيجاد المعامالت العممية لإلختبارات قيد البحث. -

 مدي إستيعاب عينة البحث لكيفية أداء التدريبات المختمفة. -

 تحديد وتقني  التدريبات المستخدمة في البحث. -

الوصول ألنسب فترة لتنفيذ تدريبات سرعة اإلستجابة الحركية واإلتزا  الحركي وهو عقب  -
لجزء الرويسي م  الوحدة لمناسبتها إلستعداد الجهاز العصبي اإلحماء مباشرة، وقبل ا

 والحركي لتنفيذ التدريبات .

 التأكد م  مناسبة زم  التدريب وعدد مرات التكرار لكل تدريب. -

وقد أسفرت الدراسة عمي صحة األدوات واألجهزة ومناسبة اإلختبارات المختارة ومالومتها 
 تمفة المستخدمة في البرنامج.لمبحث، تحديد وتقني  التدريبات المخ

 القياسات القبمية: -
قامت الباحثة بنجراء القياسات القبمية في اإلختبارات قيد البحث عمي مجموعتي البحث         

حتي األربعاء  3/73/3073التجريبية والضابطة وذل  في الفترة م  األثني  الموافط
 73/73/3073الموافط
 تطبيق المحتوي التدريبي: -
( أسابيع بدأت م  يو  الخميس الموافط 6تطبيط تدريبات اإلتزا  الحركي المقترحة لمدة   ت     
بواقع اربعة وحدات تدريبية م  كل إسبوع  37/7/3030حتي الثالثاء الموافط  73/73/3073

الخميس( عمي أفراد المجموعتي  التجريبيتي  في بداية كل وحدة  -الثالثاء -األحد - السبت 
اء مباشرة ، مع مراعاة أ  زم  البرنامج الكمي وعدد وحداتة واألسابيع لممجموعتي  وعقب اإلحم

 التجريبيتي  متساويي .
 القياسات البعدية: -
قامت الباحثة بالقياس البعدي لعينة البحث في المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث في      

لكال المجموعتي   32/7/3030وافط حتي الخميس الم 33/7/3030الفترة م  األربعاء الموافط
 التجريبيتي .

 (7جدول )
 الخطة الزمنية إلجرا ات تنفيذ البحث

 اإلجرا ات التاريخ اليوم

  إلي من إلي من
 دراسة إستطالعية  8/12/2019 7/12/2019 األحد السبت
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 القياس القبمي 11/12/2019 9/12/2019 األربعا  األثنين
 تطبيق البرنامج التدريبي 21/1/2020 12/12/2019 الثالثا  الخميس
 القياسات البعدية 23/1/2020 22/1/2020 الخميس األربعا 

 المعالجات اإلحصائية:
 -في ضوء هدف البحث وفروض  استخدمت الباحثة األساليب اإلحصاوية التالية:      

 ي الوسيط .    ي المتوسط الحسابي . 
 ي معامل االلتواء .                 ي االنحراف المعياري .

 ي اختبار ما  ويتني الالبارميتري .    ي معامل االرتباط .
 المووية .التحس   ي نسبة

 ةالباحثيييي ت( ، ولقيييد اسيييتعان0.07،  0.02دالليييية موويييية   يمسيييتوي ةالباحثييي توقيييد ارتضييي
 وهو م  ضم  البرامج اإلحصاوية الجاهزة . Spssبالبرنامج اإلحصاوي 

 :اقشتها وتفسيرهاومنعرض النتائج 

 التحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عمي :
القبمي والبعدي لممجموعة  درجات القياسي  يبي  متوسطإحصاوي   ذات داللةد فروط و وج

 البعديس قيد البحث ولصالح القيا في المتغيرات لتجربية األوليا
 (7جدول )

 عدى لممجموعة القياسين القبمى والبدرجات داللة الفروق بين متوسطى 
 (10فى المتغيرات قيد البحث )ن =  اآلولي التجريبية

وحدة  المتغيرات
 القياس

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى
 الفروق

 الخطأ
 المعيارى 

قيمة 
 )ت(

نسبة 
 ع م ع م التغير%

المتغيرات البدنية
 

 47.35 9.38 0.14 1.34 0.58 4.17 0774 2.83 درجة الرشاقة" الخطو الجانبي"

 6.33 26.02 0.03 0.66 0.47 9.77 0754 10.43 ثانية توافق " شكل سداسي"

 16.50 9.16 0.28 2.58 1.17 18.22 2729 15.64 سم القدرة " الوثب العمودي"

 53.35 23.66 0.35 8.28 1.05 23.80 0.57 15.52 ثانية اإلتزان الحركي
 29.79 23.22 0.15 3.50 1.06 15.25 1.22 11.75 عدد عدد البكرات 

 70.22 18.38 0.01 0.20 0.10 1.70 0720 1.90 سم الكرة المنزلقة
 9.25 10.33 0.03 0.32 0.31 3.14 0732 3.46 ثانية إختبار نيمسون

ميارة حارس المرمى فى صد 
الكرات عند التصويب عمى زوايا 

 

 94.44 4.59 0.37 1.70 0.53 3.50 1.14 1.80 نقطة صد الكرات من التصويب الحر

صد الكرات المصوبة عمى 
 الزوايا العميا اليسرى

 نقطة
2.40 0.84 4.30 0.67 1.90 0.10 19.00 79.17 

صد الكرات المصوبة عمى 
 الزوايا السفمى اليمنى

 نقطة
1.70 0.95 3.30 0.67 1.60 0.27 5.93 94.12 
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 1.833( = 0.05( ومستوى داللة )9قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 يتضح م  الجدول السابط ما يمى :

القبميي والبعيدي لممجموعية  درجيات القياسيي  يبي  متوسطاوي  إحص ذات داللةوجد فروط 
حيييييث أ  جميييييع قييييي   ت(  البعييييديس قيييييد البحييييث ولصييييالح القيييييا فييييي المتغيييييرات لتجربييييية األوليييييا

، كميييا تراوحيييت قيييي  نسيييب ( 0.02المحسييوبة أكبييير مييي  قيمييية  ت( الجدوليييية عنيييد مسيييتو  الداللييية  
%( ولصيالح القيياس 772.22% : 6.22القياسات البعدية ع  القبمية ما بي   التغير لمتوسطات 

 البعد  .
لسيرعة عالية تدل عميي ارتفياع قيوة تيأثير البرنيامج التيدريبي المقتيرح  إحصاويةوهي معامالت 

 .عمي عينة البحثاإلستجابة الحركية 
يييية الصيييحيحة فيييي وتعيييزو الباحثييية ذلييي  التحسييي  إليييي الدقييية والشيييمول ومراعييياة األسيييس العمم 

إلي فاعمية البرنيامج التيدريبي المقتيرح وذلي   باإلضافةتخطيط وتنفيذ وتقوي  البرنامج التدريبي المقترح 
ميي  خييالل مواقييف المعييب المتعييددة وبمييا يتشيياب  مييع سييرعة  سييرعة اإلسييتجابة الحتواويي  عمييي تييدريبات 

 يبات  مي  سيهولة وبسياطة وجميال وتنيوعودقة األداء أثناء المبياراة وبميا يمتياز بي  هيذا النيوع مي  التيدر 
مما يجذب الكثير م  حراس المرمى ألداوها والنجاح في صيد الكيرات عي  طريقهيا وبأقيل جهيد  وتدرج

، كما أ  هذا النوع م  التدريبات يزيد م  ثقة الالعب في نفس  في حي  أ  يضعفها ويخفضها عند 
مما يؤدي إليي تشيتيت حر  بسرعة لعفريت( يتالمنافس وذل  عندما يشعر المنافسي   أ  الحارس  كا

ربا انتبا  المنافسي    مخططه  .  واا
( أ  الالعييب فييي احتييياج داويي  3003  ح كمررال درويررش وأخرررونفييي هييذا الصييدد يشيييرح و 

مييي  سيييرعة التصيييرف فيييي مواقيييف المعيييب والقيييدرة عميييي  تيييي تمكنيييةال تيييدريباتلمثيييل هيييذا النيييوع مييي  ال
الواحييد مييع القييدرة عمييي تشييكيمها حسييب متطمبييات الموقييف ذاتيي   امييتال  أكثيير ميي   اسييتجابة لمموقييف

 72  :703  . ) 
( أ  مركييز حييارس مرمييى كييرة اليييد ميي  أكثيير 7332 ح  كمررال درويررش وخخرررونح ويضيييف 

مي  حييث  إيثيار فكيرة الييد مي  أكثير األلعياب الجماعيية  سرعة اإلستجابة مراكز المعب احتياجا لصفة 
لمتغييييرة سيييواء فيييي اليييدفاع والهجيييو  ، وكثيييرة التصيييويبات المتنوعييية مييي  السيييرعة فيييي األداء والمواقيييف ا

 سيرعة اإلسيتجابةالمراكز والخطوط والمواقف المختمفية كيل ذلي  يتطميب ضيرورة تمييز حيارس المرميى 
أ  مهميية حييارس مرمييى كييرة اليييد ال  كمييا ،يسييتطيع االسييتمرار فييي األداء بكفيياءة خييالل المبيياراة  حتييى

صد الكرات المصوبة عمى 
 الزوايا السفمى اليسرى

 طةنق
1.30 0.82 2.80 0.79 1.50 0.22 6.82 115.38 

صد الكرات المصوبة عمى 
 الزوايا العميا اليمنى

 نقطة
3.00 0.94 5.10 0.99 2.10 0.10 21.00 70.00 
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لمصيييوبة مييي  دخيييول المرمييى مييي  خيييالل التصييدي لهيييا  سيييواء بتشيييتيتها أو تتوقييف عنيييد منيييع الكييرات ا
عميهييا ولكييي  تقييع عمييي عاتقييي  أيضييا قيييادة العبيييي الفريييط أثنيياء اليييدفاع  وذليي  ميي  خيييالل  االسييتحواذ

تيييوجيهه  لمنيييع اختيييراط مهييياجمي الفرييييط المنيييافس خيييالل عممييييات الهجيييو  التيييي تتسييي  بسيييرعة حركييية 
مسيتمر لممواقييف الهجوميية وخييط سيير الالعبييي  والكيرة كييل ذلي  يتطمييب الالعبيي  والكييرة ميع التغيييير ال

التصيدي يسيتطيع  حتيى سيرعة اإلسيتجابة أ  يكو  حارس المرمى عمي قدر مناسب م  القيدرة عميي 
يمكنيي  ميي  اتخيياذ القييرار السييمي  بييأداء  حتييىالمتغيييرة المعييب مواقييف ومتابعيية  المختمفيية  ،لمتصييويبات 

 76  واالتجا  والتوقيت المناسب لمتصدي لمكيرة ومنيع دخولهيا لممرميى  الحركات الصحيحة في المكا
 :33  ،20.) 

سيييرعة إليييي برنيييامج تيييدريبات  وتعيييزو الباحثييية أيضيييا التحسييي  فيييي المتغييييرات قييييد البحيييث 
ومييا يتميييز بيي  ميي  والسييهولة  والتنييوع فييي أداوهييا بالنسييبة لمحييارس ممييا يجييذب  اإلسييتجابة الحركييية

األهييداف عيي  طريييط التييدريب عميهييا وبأقييل جهييد ، كمييا أ  هييذا  إحييرازاح فييي الكثييير ألداوهييا والنجيي
 النوع م  التدريبات يزيد م  ثقة الالعب في نفس  في حي  أن  يضعفها عند المنافسي  .

(، ح حييردا  32( 3071كييال ميي ح هييدي شييهاب، نعيميية زيييدا ح   وفييي هييذا الصييدد يشييير 
( أ  سيييييرعة رد الفعيييييل العاليييييية مييييي  7332 ح  كمرررررال درويرررررش وخخررررررونح  (2( 3070عزييييييزح  

المتطمبيات الضيرورية والهاميية لحيارس المرميى فييرد الفعيل المتيأخر لحييارس المرميى يمكني  أ  يييؤدي 
 ( . 21:  76إلي موقف صعب لفريق  ينتج عن  تسجيل هدف في مرما    

 khaled fathy nagwaخالرد فتحري ونجروي محمرود ,  "ويضيف كرال مرن 

Mahmoud( "2013()33 )  التييدريب الميينظ  يييؤدي إلييي تقميييل زميي  رد الفعييل  ، وممييا أ
هييو أنيي  يييت  فييي  األخيير يميييز خاصييية رد الفعييل لالعييب كييرة اليييد عيي  بعييض األلعيياب الجماعييية 

نميييا االسيييتجابة تكيييو  لكيييل الالعبيييي   مسييياحة ومكيييا  محيييدد واالسيييتجابة ال تكيييو  فقيييط لممنيييافس واا
 حركة أو ثابتة. الموجودي  بالممعب ، كذل  الكرة سواء مت

أنيي  كممييا كييا  حييارس المرمييى يتمتييع ( 32( 3071ح هييدي شييهاب، ر ييدة عبييدةح  ضيييف تو 
برد فعل عالي كمما يستطيع القيا  بالواجبات الدفاعية والهجومية والخططية بصيورة أفضيل ويظهير 
ذلييي  عنيييد قيامييي  بصيييد الكيييرات المصيييوبة عميييي المرميييى بسيييرعة أفضيييل مييي  سيييرعة تصيييويب الكيييرة 

لمصوبة م  منطقة التصويب القريب أو الكرات المفاجوة المصوبة مي  منطقية التصيويب وخاصة ا
إلييي سييرعة االسييتجابة  باإلضييافة( كيي  / سيياعة 30:  10البعييدة والتييي قييد تصييل بسييرعتها مييا بيي   

 في صد الكرات المصوبة عمي المرمى في المواقف الخاصة مثل رميات الجزاء أو الرمية الحرة . 
تحس  مهارة حارس المرمى في صد الكرات المصوبة  السابطجدول ال كما يتضح م 

عمي زوايا المرمى وترجع الباحثة ذل  التحس  الواضح إلي فاعمية البرنامج التدريبي المقترح وذل  
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م  خالل مواقف المعب المتعددة وما يتشاب  مع سرعة  سرعة اإلستجابةالحتواو  عمي التدريبات 
زيادة  إلي مباراة الفعمية ، كما أ  لمبرنامج التدريبي تأثير ايجابي و الذي أديودقة األداء أثناء ال
ذات  وانعكس  سرعة اإلستجابة الحركيةألفراد عينة البحث مما ساعد عمي تقد   المتغيرات البدنية 

 ذل  التقد  عمي كفاءة حارس المرمى في صد الكرات المصوبة عمي زوايا المرمى. 
ا هذا التحس  في المتغيرات قيد البحث إلي أ  التدريبات المختارة وتعزو الباحثة أيض

كانت موجه  توجيها صادقا لتنمية الصفات البدنية كما إنها القت قبوال م  حراس المرمي مما 
جعمه  يقبمو  عميها بنيجابية حيث أ  تطور مستوي األداء البدني ينعكس بصورة إيجابية عمي 

 أكبر األثر عمي تحسي  المتغيرات قيد البحث. األداء المهاري مما كا  ل 
وتتفط نتاوج هذا البحث مع النتاوج التي توصل إليها كال م  ح هدي شهاب، ر دة عبدةح 

(, " رجا  عبد 4()2010" حردان عزيز" ) ,(1()2009إبراىيم محمد" )(، ح 32( 3071 
خالد فتحي  "(, 21()2009(, " مروان عمي , محمود عبد المحسن" )8()2008الصمد" )

khaled fathy nagwa Mahmoud( "2013()33 " ,)ونجوي محمود , 
والتي   Scott Lucett ("2013()38) , " سوكتميك ,Plisk ("2008()37)بميسك 

تحقيط الهدف الذي وضعت توصمت في نتاوجها أ  هنا  اتفاط عمي فاعمية البرامج المقترحة في 
بي  إحصاوي   ذات داللةوجد فروط ل والذي ينص عمي ح . وبذل  يتحقط الفرض األو  م  أجم 
قيد البحث  في المتغيرات لتجربية األوليالقبمي والبعدي لممجموعة ا درجات القياسي  يمتوسط

 ح.      البعديس ولصالح القيا
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 التحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص عمي :
التجريبية القبمي والبعدي لممجموعة  رجات القياسي د يبي  متوسطإحصاوي   ذات داللةوجد فروط 

        .البعديس قيد البحث ولصالح القيا في المتغيرات الثانية
 (8جدول )

 القياسين القبمى والبعدى لممجموعة  درجات داللة الفروق بين متوسطى
 (10فى المتغيرات قيد البحث )ن =   تجريبية الثانيةال

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعدى قياس القبمىال
 الفروق

 الخطأ
 المعيارى 

قيمة 
 )ت(

نسبة 
 ع م ع م التغير%

المتغي
رات 
 البدنية

 22.60 4.69 0.14 0.66 0.51 3.58 0.79 2.92 درجة الرشاقة" الخطو الجانبي"

 2.22 16.42 0.01 0.23 0.37 10.15 0.38 10.38 ثانية توافق " شكل سداسي"

 6.09 12.67 0.07 0.94 1.21 16.37 1.30 15.43 سم درة " الوثب العمودي"الق

 31.25 14.24 0.34 4.84 1.15 20.33 0.43 15.49 ثانية اإلتزان الحركي
عددر/  عدد البكرات 

 ثانية
11.58 1.24 13.33 0.89 1.75 0.18 9.75 15.11 

 5.73 16.27 0.006 0.11 0.14 1.81 0.13 1.92 سم الكرة المنزلقة

 2.83 6.75 0.02 0.10 0.31 3.43 0.32 3.53 ثانية إختبار نيمسون

ميارة حارس المرمى فى صد الكرات عند التصويب 
عمى زوايا المرمى

 

 47.06 5.33 0.15 0.80 0.97 2.50 1.16 1.70 نقطة صد الكرات من التصويب الحر
صد الكرات المصوبة عمى الزوايا 

 28.00 3.89 0.18 0.70 0.42 3.20 0.71 2.50 ةنقط العميا اليسرى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا 
 43.75 3.50 0.20 0.70 0.82 2.30 0.97 1.60 نقطة السفمى اليمنى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا 
 66.67 6.15 0.13 0.80 0.67 2.00 0.79 1.20 نقطة السفمى اليسرى

يا صد الكرات المصوبة عمى الزوا
 19.35 3.75 0.16 0.60 0.67 3.70 0.74 3.10 نقطة العميا اليمنى

 1.833( = 0.05( ومستوى داللة )9قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 يتضح م  الجدول السابط ما يمى :

التجريبية القبمي والبعدي لممجموعة  درجات القياسي  يبي  متوسطإحصاوي   ذات داللةوجد فروط 
حيث أ  جميع قي   ت( المحسوبة أكبر ،  البعديس قيد البحث ولصالح القيا المتغيرات في الثانية

( ، كميا تراوحييت قيي  نسييب التغيير لمتوسييطات 0.02مي  قيميية  ت( الجدوليية عنييد مسيتو  الدالليية  
 %( ولصالح القياس البعد  .66.61% : 3.33القياسات البعدية ع  القبمية ما بي   

 
لتحسي  فيي المتغييرات قييد البحيث إليي تيأثير تيدريبات اإلتيزا  الحركيي وتعزو الباحثة ذلي  ا

ذات األحمال البسيطة والتي تتناسب مع خصياوص المرحمية السينية لحيراس مرميي كيرة الييد وتكيرار 
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األداء لمرات كثيرة وبكفاءة عالية مع التقد  بالحمل هذا باإلضافة إلي  تنوع وتعدد تدريبات التواز  
حثيية فيهييا المبييادئ الخاصيية لمتييدريب كييذل  تقسييي  العمييل إلييي مجموعييات وتكييرارات  والتييي راعييت البا

وذل  لمبعد ع  عاميل المميل بميا يتناسيب ميع طبيعية األداء فيي كيرة الييد  وتمثيل هيذا التنيوع فيي    
تنميييية اإلتيييزا  بيييأدوات وبيييدو  أدوات ومسييياعدة الزمييييل وتنميييية اإلتيييزا  باسيييتخدا  لوحيييات التيييواز  

سيييفنجية والوسيييادات المضيييغوطة( فهيييذا التنيييوع والتغييييير كيييا  لييي  أكبييير األثييير فيييي زييييادة والمراتييب األ
دافعية الممارسي  لهداء بحماس ودو  انقطاع مما كا  ل  أكبير األثير عميي المتغييرات قييد البحيث 

  . 
وتعييزو الباحثةهييذا التحسيي  إلييي أنيي  بزيييادة المقييدرة عمييي اإلتييزا   تحييدث زيييادة فييي مسييتوي 

، التوافط ، القيدرة العضيمية ، الدقية( ال  العالقية بيي  اإلتيزا  وهيذ  الصيفات طرديية فكمميا   الرشاقة
 زاد اإلتزا  زاد مستوي أداء هذ  الصفات.

أ  ااإلتيييزا  ييييؤدي إليييي زييييادة  (19()2012محمرررود حسرررين" )وفيييي هيييذا الصيييدد يشييييرح  
والتي ينتقل أثرها بعد ذل  إلي  التحك  في الجس  ويساعد في تنمية الكثير م  القدرات المرتبطة ب 

 المهارات الخاصة بالرياضة التخصصية
أ  اإلتييزا  الحركييي يعتبيير  (2002كمررال درويررش وخخرررون" )وفييي هييذا الصييدد يشييير ح  

مظهرا مهميا ليهداء الحركيي وأكثير تخصصيا فيي المقيدرة الحركيية ولي  عالقية بعواميل أخيري حركيية 
 (.223:  72التوافط والدقة والقدرة  ولكن  أكثر ارتباطا بعنصري الرشاقة و 
إلييييى أهمييييية  Chatzopoulos ("2014()29)شرررراتوزبمس وفيييي هييييذا الصيييدد يشييييير ح  

اسييتخدا  تييدريبات اإلتييزا  الحركييي  طييوال الموسيي  الرياضييي لمييا لهييا ميي  أهمييية وتييأثير كبييير عمييي 
 الجانب المهاري  .   

حسيييي   المسيييتقبالت الحسيييية فيييي وتشيييير الباحثييية أ  تيييدريبات اإلتيييزا  الحركيييي أدت إليييي ت
مفاصل الجس  مما كا  ل  أكبر األثر في تنمية جهاز التواز  خمف األذ  وبالتالي تحقيط درجيات 

 عالية في االختبارات قيد البحث
( أ  المسيتو  المتقيد  فيي نميو اإلتيزا  1( 3072ح  خالد فتحي وفي هذا الصدد يشيير ح  

تقييييا  النييييواحي الفنييييية ألنييييواع الحركييييات يتيييييح لحييييارس المرمييييي إمكانييييية اسييييتغالل  قدراتيييي  وسييييرعة واا
الرياضية وتأديتها بسهولة وعمي مستوي عالي م  األداء الفني وقدرتة عميي صيد الكيرات المصيوبة 

 عمي الزوايا المختمفة.
وتعييزو الباحثيية زيييادة كفيياءة صييد الكييرات لحييارس المرمييي  إلييي اسييتخدا  تييدريبات اإلتييزا  

التنوع والتغييييييير والتجدييييييد باسيييييتخدا  أدوات   لوحييييية االتيييييزا  ، المراتيييييب الحركيييييي والتيييييي تمييييييزت بييييي
األسفنجية ، الوساود المضغوطة ( وبدو  أدوات ، وبمساعدة الزميل ، وبدو  مساعد  مميا أنعكيس 
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بييدور  عمييي رفييع مهييارة  حييارس المرمييي فييي صييد الكييرات المصييوبة ميي  حميييع الزوايييا ال  تييدريبات 
 رة الرجمي  عمي التحك  والتوجي  والسيطرة اإلتزا  أدت إلى تحس  قد

أنيي  يمكيي  لالعييب أ  يييتق  (19()2012" )وفييي هييذا الصييدد يشييير يييذكر ح محمييود حسييي 
النييواحي الفنييية المعقييدة لممهييارات الرياضييية وتأديتهييا بسييهولة وعمييي مسييتوي عييالي وذليي  ميي  خييالل 

 نمو الناحية الوظيفية اإلتزا  لدي الفرد لمرياضي. 
محمررد عررالوي و (، ح 22( 3006ح  Michel et alميي  ح ميشييال وأخييرو   ويضيييف كييال

( أ  الميؤثرات الداليية عميي حالية الجسي  وأعضيياؤ  عنيد تحركي  تصييدر كمهيا مي  نهاييية 3002ح   أخررون
األعصييياب فيييي األنسيييجة العضيييمية والمفاصيييل ومييي  القنيييوات الهالليييية واألذ  ومييي  العيييي  وتتجميييع هيييذ  

مركييز الحركيية فييي المييع إلييي العضييالت كييي تعمييل عمييي تغيييير أوضيياع المييؤثرات وترسييل إشييارات ميي  
الجسيي  أو إصييالحها أو ضييبط اتزانيي  ، وتحييدث عممييية التوافييط بييي  هييذ  اإلشييارات بييالمخيع فييي طريقهييا 
لمعضيييالت ، وبعيييد أ  تسيييتقر عمميييية التوافيييط بيييالتكرار عييي  طرييييط التيييدريب ، تصيييبح تمبيييية العضيييالت 

     (.223:  71ية  لممؤثر دقيقة ومضبوطة وشب  آل
( أ  التيييدريب لتنميييية التيييواز  ييييؤدي إليييي تطيييوير هيييذا 3003ح   أحمرررد الشررراذليويشيييير ح 

المكو  بصورة ممموسة بالر   م  أ  لخصاوص الوراثة دورا في توفير صفة التواز  لدي الفرد إال 
:  3اريييية  أ  التيييدريب لييي  دورا كبيييير فيييي تنميتهيييا مميييا يييينعكس بيييدور  عميييي تحسيييي  المتغييييرات المه

736  ) 
وتتفييييييييط نتيييييييياوج هييييييييذا البحييييييييث مييييييييع النتيييييييياوج التييييييييي توصييييييييل إليهييييييييا كييييييييال ميييييييي  ح محمييييييييود 

(, " عبررررد 7()2014(, " خالررررد فتحرررري ")9( )2009عررررادل جررررالل " )( ح 73( 3073حسييييي ح 
 , Lockie et al(, "لوكي وأخرون 23()2013(," نجوي محمود")10()2019الناصر مرزة" )

 (, " خالرررد فتحررري , نجررروي محمرررود,2008()29") Domenico(,"دومنيكرررو 34()2013")

Khaled Fathy Mohamed,Nagwa Mahmoud( "2013()31)  والتيي توصيمت فيي
نتاوجها إلي ضرورة االهتما  بتدريبات اإلتزا  الحركي لميا لهيا مي  تيأثير قيوي عميي ارتفياع مسيتوي 

ركييات والمهييارات بدقيية  وجمييال األداء فكممييا ارتفييع مسييتوي اإلتييزا  كممييا سيياعد ذليي  عمييي القيييا  بالح
 ذات داللرةوجرد فرروق  والرذي يرنص عمري "وانسيابية  وبهذ  النتاوج تتحقط صيحة الفيرض الثياني 

فررري  التجريبيررة الثانيررةالقبمرري والبعرردي لممجموعرررة  درجرررات القياسررين يبررين متوسررطإحصررائيو 
        ".البعديس قيد البحث ولصالح القيا المتغيرات

 رض الثالث والذي ينص عمي :التحقق من صحة الف
تي  التجيريبيتي  لممجميوع البعيديي  درجيات القياسيي  يبيي  متوسيطإحصياوي   ذات دالليةوجد فروط 

 مجموعة التجريبية األوليقيد البحث ولصالح ال في المتغيراتاآلولي والثانية 
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 (9جدول )
 تينيبيين لممجموعتين التجر يالقياسين البعد درجات داللة الفروق بين متوسطى

 (20فى المتغيرات قيد البحث )ن =  

وحدة  المتغيرات
 القياس

المجموعة التجريبية 
 األولى
 (10)ن = 

المجموعة التجريبية 
 الثانية
 (10)ن = 

متوسط 
 الفروق

قيمة ت 
 المحسوبة

الفروق 
فى نسب 
 التغير%

 ع م ع م

المتغيرات 
 البدنية

 24.75 2.61 0.59 0.58 4.17 0.51 3.58 درجة الرشاقة" الخطو الجانبي"

 4.11 2.21 0.38 0.47 9.77 0.37 10.15 ثانية توافق " شكل سداسي"

 10.41 3.80 1.85 1.17 18.22 1.21 16.37 سم القدرة " الوثب العمودي"

 22.10 8.60 3.47 1.05 23.80 1.15 20.33 ثانية اإلتزان الحركي
 14.68 4.81 1.92 1.06 15.25 0.89 13.33 عدد/ثانية عدد البكرات 

 4.80 2.28 0.11 0.10 1.70 0.14 1.81 سم الكرة المنزلقة

 6.42 2.26 0.29 0.31 3.14 0.31 3.43 ثانية إختبار نيمسون

         

ميارة حارس 
المرمى فى صد 
الكرات عند 

التصويب عمى 
 زوايا المرمى

 47.38 2.86 1.00 0.97 2.50 0.53 3.50 نقطة صد الكرات من التصويب الحر
صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا 

 51.17 4.37 1.10 0.42 3.20 0.67 4.30 نقطة اليسرى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى 
 50.37 2.97 1.00 0.82 2.30 0.67 3.30 نقطة اليمنى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا السفمى 
 48.71 2.45 0.80 0.67 2.00 0.79 2.80 نقطة اليسرى

صد الكرات المصوبة عمى الزوايا العميا 
 50.65 3.68 1.40 0.67 3.70 0.99 5.10 نقطة اليمنى

 1.734( = 0.05( ومستوى داللة )18قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 يتضح م  الجدول السابط ما يمى :

تي  لممجميييوع البعيييديي  اسيييي درجيييات القي يبيييي  متوسيييطإحصييياوي   ذات دالليييةوجيييد فيييروط 
حييث أ   مجموعية التجريبيية األولييقيد البحث ولصالح ال في المتغيراتالتجريبيتي  اآلولي والثانية 

( ، كما تراوحت 0.02جميع قي   ت( المحسوبة أكبر م  قيمة  ت( الجدولية عند مستو  الداللة  
%( ولصالح 27.71% : 2.77بي    ما تي قي  الفروط فى نسب التغير بي  المجموعتي  التجريبي

 . اآلولي المجموعة التجريبية
وتعييزو الباحثيية هييذا التحسيي  إلييي  نجيياح برنييامج تييدريبات سييرعة اإلسييتجابة الحركييية وتييأثيرة  

طبيعية كيرة  والتي إحتوت عمي تيدريبات متغييرة ومتنوعية وموجي  حييثاإليجابي عمي متغيرات البحث 
ة في تبادل عمميات الهجو  والدفاع بي  الالعبيي  فيي مسياحة صيغيرة اليد التى تتميز بالموقف المتغير 

القيدرة عميي سيرعة االسيتجابة لممواقيف واالتخياذ المحظيي فيي  حيارس مرميي كيرة الييدنسبيا تتطمب مي  
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بسرعة ودقية بيدو  تبياطؤ فيي  صد الكرات المصوبة عمي الهدف جزء م  الثانية لمقرار المناسب في 
فيييي األداء  وتأديتهيييا فيييي السيييرعة والدقييية والتيييي تتطميييب مسيييتوي عيييالي مييي   اتيييةمهار التنفييييذ واسيييتخدا  

أ  يكييو  داومييا عمييي  حييارس مرمييي كييرة اليييدتوقيتهييا الصييحيح ب لييية ودقيية دو  تييأخر أو إسييراع فعمييي 
اتصال بالمثيرات القادمة إليي  مي  الخيارج وهيذا يتطميب اميتال  الالعيب قيدرات بدنيية ومهاريية وعقميية 

كفيياءة حييارس ميي  أهيي  القييدرات التييي لهييا تييأثير ايجييابي كبييير فييي  الحركييية االسييتجابةوتعتبيير سييرع  
  المرمي في صد الكرات المصوبة م  جميع الزوايا.

الحركييية تعتبير ميي   سييرعة االسيتجابة( أ  32( 3071ح  ىرردي شررياب, رغردة عبرردةوتشيير ح
فييي طييرط  امييل مهيي أهيي  الصييفات التييي يجييب أ  يتصييف بهييا حييارس مرمييي كييرة اليييد حيييث تعتبيير ع

الدفاع والهجو  ويظهر ذل  عند قيام  بصد الكرات المصوبة عمي المرميي بسيرعة أفضيل مي  سيرعة 
تصيييويب الكيييرة وخاصييية المصيييوبة مييي  منطقييية التصيييويب القرييييب أو الكيييرات المفاجوييية المصيييوبة مييي  

عة ( كييي  / سييياعة باإلضيييافة اليييي سييير  30:  10منطقييي  التصيييويب البعييييد والتيييي قيييد تصيييل سيييرعتها  
االسيييتجابة فيييي صيييد الكيييرات المصيييوبة فيييي المواقيييف الخاصييية و يرهيييا مييي  المواقيييف المفاجوييية و يييير 
المتوقعة التي تتطمب مي  حيارس المرميي سيرعة االسيتجابة فيي الوقيت المناسيب  لمتغميب عميهيا فكمميا 

 قصر زم  االستجابة استطاع الحارث أ  يقو  بالتصرف السمي  في الوقت المناسب .
سيرعة اإلسيتجابة الحركيية حييث  ثية هيذا التحسي  إليي التيأثير االيجيابي لتيدريباتوتعزو الباح

يضيييم  فيييي نفيييس الوقيييت السيييرعة القصيييو  لوضيييع موقيييف المعيييب  فيييي مركيييز العيييي  لتحدييييد اتجيييا  
التصييويب أو التمرييير الييدقيط فييي المكييا  المناسييب ، وسييرعة تحرييي  العييي  أو اليييد الممسييكة لمكييرة 

أجيل متابعية وضيعية الهيدف ، والالعبيي  سيواء اليزمالء أو المنافسيي  ضرورة  لحارس المرميي مي  
والكييرة التييي تتحيير  بسييرعة ميي  العييب ألخيير طبقييا لموقييف المعييب فكممييا نفييذ الحييارس ذليي  بسييرعة 

 كانت فرصت  أكبر لمتصرف  طبقا لممواقف والظروف المتغيرة في المعب
تتميييز بيي  مباريييات كييرة اليييد مييا  أ  إلييي (3070وفييي هييذا الصييدد يشييير ح فتحييي السييقافح  

وتييدريباتها ميي  الحركيية المسييتمرة والسييرعة الخاطفيية فييي تبييادل عمميييات الهجييو  والييدفاع حيييث صيييفر 
مسيياحة الممعييب وتقييارب الخطييوط والمراكييز بييي  الالعبييي  وسييرعة األداء الحركييي مييع التغييير المسييتمر 

لصيييد االسيييتعداد اليييداو   رمييييحيييارس الموالسيييريع ألوضييياع المعيييب واخيييتالف مواقفييي  التيييي تتطميييب مييي  
المنافسييي  واسييتجابته  لممواقييف األميير و مييع مالحظيية مواقييف الييزمالء  ات المصييوبة عمييي الهييدفالكيير 

الذي يتطمب نوع خاص م  االتصال المفظي المسموع بي   المدافعي  أو المهاجمي  وحراس المرميي 
ثيييل فيييي تشيييجيع الجمهيييور العدييييد مييي  األصيييوات المتداخمييية التيييي تتمبحيييارس المرميييي ( حييييث يحييييط 

المسييياند أو ضوضييياء وتشيييويش جمهيييور الفرييييط المنيييافس وأصيييوات وتعميميييات مييي  اليييزمالء والميييدرب  
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األمر الذي يتطمب م  حارس المرمي إدرا  هذ  المثيرات وسرعة اإلسيتجابة لهيا  خالل سير المباراة 
 (.730:  72تبعا لموقف  كفرد في فريط ومواقف الفريط اآلخر هجوما ودفاعا  

" ىرردي شررياب , رغرردة وتتفييط هييذ  النتيياوج التييي تيي  التوصييل إليهييا مييع نتيياوج كييال ميي   ميي 
(," رجررا  عبررد 4()2010(," حررردان عزيررز")1()2009(, "إبرررىيم محمررد" )24()2017عبرردة")

(, " وليرران حميررد وأخرررون" 18()2010(, "محمررد خضررر , جميررل محمرود")8()2008الصرمد ")
 Khaled Fathy Mohamed,Nagwa نجروي محمرود," خالرد فتحري , (, 25()2007)

Mahmoud( "2013()31)   والتييي توصييمت فييي نتاوجهييا أ  بييرامج تييدريبات سييرعة اإلسييتجابة
 والررذي يررنص عمرريأدت إلييي تطييور المسييتوي المهيياري وبهييذ  النتيياوج تتحقييط صييحة الفييرض الثالييث 

تين لممجمرررروع البعررررديين درجررررات القياسررررين يبررررين متوسررررطإحصررررائيو  ذات داللررررةوجررررد فررررروق 
 .مجموعة التجريبية األوليقيد البحث ولصالح ال في المتغيراتالتجريبيتين اآلولي والثانية 

 االستنتاجات :

 إطييييارفييييي حييييدود مشييييكمة البحييييث وأهميتيييي  وفييييي ضييييوء أهدافيييي  وفروضيييي  وطبيعيييية العينيييية وفييييي 
 االستنتاجات اآلتية : وتفسير النتاوج ومناقشتها تمكنت الباحثة م  التوصل إلي اإلحصاويةالمعالجات 

القبمي والبعيدي لممجموعية  درجات القياسي  يبي  متوسطإحصاوي   ذات داللةد فروط و وج .7
تراوحيت قيي  نسيب حييث  البعيديس قيد البحث ولصالح القييا في المتغيرات لتجربية األوليا

 .%(772.22% : 6.22التغير لمتوسطات القياسات البعدية ع  القبمية ما بي   

القبمي والبعيدي لممجموعية  درجات القياسي  يبي  متوسطإحصاوي   ذات داللةوط د فر و وج .3
تراوحيت قيي  نسيب حييث  البعيديس قيد البحث ولصالح القيا في المتغيرات التجريبية الثانية

        .%(66.61% : 3.33التغير لمتوسطات القياسات البعدية ع  القبمية ما بي   
 تي  لممجميييييوع البعيييييديي  درجيييييات القياسيييييي  يبيييييي  متوسيييييط  إحصييييياوي ذات دالليييييةد فيييييروط و وجييييي-2

مجموعيية التجريبييية األولييي حيييث قيييد البحييث ولصييالح ال فييي المتغيييراتالتجييريبيتي  اآلولييي والثانييية 
% : 2.77مييييييا بييييييي    تي تراوحييييييت قييييييي  الفييييييروط فييييييى نسييييييب التغييييييير بييييييي  المجمييييييوعتي  التجييييييريبي

27.71)%. 
 التوصيات : 

سرعة  امج التدريبية في كرة اليد عمي نماذج مختمفة ومتعددة لتدريباتاالهتما  بأ  تتضم  البر  .7
 لما لها م  أثر كبير في تقد  مستوي حراس المرمى .اإلستجابة الحركية 

لمفييرط أصييغر سيينا ميي  العينيية وذليي  لزيييادة فتييرة الخبييرة لييدي  اإلتييزا  الحركييياالهتمييا  بتييدريبات  .3
فيييي صيييد الكيييرات  كفاءتهيييانييية البحيييث فيييي زييييادة الالعبيييي  لميييا لهيييا مييي  تيييأثير ايجيييابي عميييي عي

 المصوبة عمي المرمى .
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دراجهييافييي مراحييل الناشييوي  سييرعة اإلسييتجابة الحركييية واإلتييزا  الحركييي االهتمييا  بتييدريبات  .2  واا
 .  األخر الناشوي  في كرة اليد واأللعاب الجماعية  إعدادضم  برامج 

الجنس والنشاط المميارس وكيذل  عميي  إعادة إجراء هذ  الدراسة عمي عينات أخري تختمف في .2
 متغيرات جديدة.

يجب أ  يهت  القاو  عمي التدريب بأ  يكو  لديه  قياسات قبمية وبيانات كل العب مي  جمييع  .2
 النواحي حتى تكو  هنا  قاعدة أساسية تبني عميها تصمي  البرامج التدريبية .

دريبييية ممييا لهمييا ميي  أهمييية االهتمييا  بوجييود مييدربي  متخصصييي  لوضييع وتصييمي  البييرامج الت .6
 قصو  في االرتقاء بالمستوي .

 ابتكار بعض التماري  لتطوير سرع  االستجابة باستغالل األدوات واألجهزة المتوفرة . .1
ابتكييييار العديييييد ميييي  الوسيييياول التعميمييييية والتدريبييييية المسيييياعدة التييييي تعمييييل عمييييي تطييييوير سييييرع   .2

 . رفع كفاءة حارس المرمي  دور مه  في ا مملما له الحركية واالتزا  الحركي االستجابة
 المراجع  -
 : العربية المراجع -

برنامج تدريبي لتنمية بعض القدرات البدنية واألداءات المهارية  : (2009محمد أحمد ) إبراىيم .7
لحراس مرمى كرة القد  لمدرجة األولى ، رسالة ماجستير  ير منشورة ، كمية التربية 

 كندرية .الرياضية لمبني  ، جامعة اإلس
: الموسوعة الرياضية في بيوميكانيكا االتزا  ، منشأة المعارف ، ( 2009أحمد فؤاد الشاذلي ) .3

 اإلسكندرية .
 المهارات اإلحترافية لالعبي كرة اليد، دار الوفاء لمطباعة. (:2015جمال محمد أحمد ) .2
ات االساسية : تاثير التمرينات الخاصة عمى اداء بعض المهار  (2010حردان عزيز سممان ) .2

 لحراس المرمى بكرة اليد، بحث منشور ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد.
 الهجو  والدفاع في كرة اليد، ماهي لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية. (:2014خالد حموده) .2
تعمي  المبتدوي  وتدريب الناشوي  في كرة اليد،  ماهي لمنشر  (:2014خالد حموده, أشرف كامل ) .6

 زيع، اإلسكندرية.والتو 
فعالية تدريب التواز  عمي نسبة صد الكرات لحراس مرمي كرة اليد،  (:2014خالد فتحي محمد ) .1

مؤتمر عمو  الرياضة والتربية البدنية في الوط  العربي رؤية مستقبمية ، كمية التربية 
 الرياضية ، جامعة المنيا.

ات لقياس الذاكرة قصيرة المد  : تصممي وتقني  اختبار  (2008رجا  عبد الصمد عاشور ) .2
وسرعة االستجابة الحركية المركبة ، رسالة ماجستير كمية التربية الرياضية، جامعة 

 البصرة ، جمهورية العراط .
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: تأثير تدريبات التواز  عمى زيادة معدل تتابع األداء وتبادل التداول  (2009عادل جالل حامد ) .3
، كمية التربية  33ور مجمة عمو  الرياضة ، المجمد في الكرة الطاورة الشاطوية ، بحث منش

 الرياضية ، جامعة المنيا .
التواز  الحركي وبعض الصفات البدنية وعالقتها بأداء مهارة  (:2019عبدالناصر مرزه حمزه ) .70

نادي كربالء الرياضي،  العبيالتحركات الدفاعية قصيرة المد  بكرة اليد لد  
 ، بغداد.2العدد  ،7مجمد  ،المستنصرية لعمو  الرياضة 

 منشأة 73ط، تطبيقات(  -: التدريب الرياضي  نظريات  (2005) عبد الخالقعصام الدين  .77
 المعارف ، القاهرة .

تطبيقات( مركز  -النفسي في كرة اليد  نظريات  اإلعداد:  (2003عماد الدين عباس أبو زيد ) .73
 الكتاب لمنشر ، القاهرة .

: التدريب العممي الحديث في رياضة كرة اليد ، مؤسسة  (2010فتحي أحمد ىادي السقاف ) .72
 حورس الدولية .

والتقوي  وتحميل المباراة في  : القياس (2002عباس )الدين كمال درويش , قدري مرسي , عماد  .72
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                             ستخدام تدريبات البيالتس لمحفاظ عمي المكتسباتإثير أتــــ
 التدريبية لدى المصارعين

 د. محمود السعيد راوى حسن       
 

 مقدمة ومشكمة البحث: -
يتميز عمم التدريب الرياضي بأفضل الطرق والوسائل لتطوير المستوي البدني والمياري 

كما ييدف إلى  وذلك من خالل البرامج التدريبية التي تعد لذلك الغرض،، ىوالخططي والنفس
الوصول بالالعبين إلى أقصي قدر ممكن من االرتقاء بقدراتيم مما يتطمب ضرورة اإللمام 
بالمعمومات المرتبطة بطرق ووسائل التدريب التى تساىم بإرتقاء الالعب بدنيًا ومياريًا وخططيا 

  (84: 1) .ونفسياً 
 التدريب الرياضى يؤدى الى رفع قدرات واستعدادات م( ان2991عصام عبد الخالق )يرى و 

الفرد المطموبة الداء الجيد البدنى من خالل جرعات تدريبية مخططة مع مراعاة التكامل عند 
البدنيو والميارية والفكرية والنفسية اى جميع نواحى  اعداد الفرد اعدادا رياضيا بتنمية حاالتو

 (11: 4اد الرياضى المتكامل، والذى يطمق عميو مصطمح الحالة التدريبية لمرياضى.)االعد
وفى الغالب ينتج عن الضغوط النفسية التى يتعرض ليا الرياضى قبل المنافسة مايسمى باالجياد 
العصبى وقد يكون )ايجابى أو سمبى( واالجياد االيجابى يتميز بتعبئة كافة القوى البدنية والنفسية 

تعب بحيث يصبح فى حالة استثارة نشطة تجعمو قادرا عمى القيام باالعمال التى ليس فى لم
مقدوره القيام بيا فى الحاالت الطبيعية أما اذا عجزت تمك القوى عن ذلك فان الالعب يصل الى 
حالة االجياد السمبى التى تتميز بالشعور باالحباط واليبوط الحاد فى جميع وظائف الجسم مما 

 (84: 11) .عمى مستوى أداء الالعب فى المنافسة يؤثر
وقد ظير حديثا نوع من التمرينات يعرف باسم "بيالتس"، وقد أسس ىذه التمرينات "جوزيف  
بيالتس" عمى أساس ان العقل والبدن وحدة متشابكة، وصمم تمك التمرينات حول المبادئ التى 

م  والدقة والتحكم فى النفس، وىى تشمل عمى تدعم ىذه الفمسفو بما فييا من تركيز عمى قوة الجس
 (11: 8) .تمرينات لمرونة الجسم تتخمميا فترات التيدئو واالسترخاء

رياضة المصارعة تتميز بالسرعة في حاالت الجمل الحركية اليجومية أو  وطبيعة األداء في
ء الخطط، وبجانب األداء أثناء االستعداد لميجوم والتفكير في بنا اليجوم المضاد، وبالبطء في

أنيا رياضة بدنية فيي رياضة تكتيكية ليا ميارات ذىنية )عقمية( عالية المستوى وخاصة لدى 
وطالما استكمل المصارع لياقتو البدنية وتدرب عمى األوضاع األساسية وأداء  المستويات العميا،

 كير في تنفيذ الخططالمختمفة بحيث يتم أداؤىا بطريقة شبو آلية دون التركيز في التف الحركات
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وتغييرىا، وتعديميا ووضع الخطط  اليجومية المضادة تبعا لتحركات منافسو وتحميمو لخططو، 
أن المصارع يحتاج إلي عناصر لياقة بدنية خاصة برياضة  مBerger (1002)بيرجر ويشير 

تكون الحركة المصارعة لتحقيق األداء األمثل حيث يظل في حركة مستمرة أثناء المنافسة وأحيانا 
بطيئة أو سريعة ويشترك في الصراع كل من عنصر المرونة والتحمل العضمي والقوة 

 (11: 1) (161 :11العضمية.)
أن المصارع يحتاج إلي عناصر المرونة والتحمل العضمي  مLarson (2963)الرسون ويذكر 

مي درجة في درجات وىي أع3والقوة العضمية بدرجة كبيرة حيث أعطي كل من ىذه العناصر 
 (11: 3) (343 :18مقياس تقديره. )

 :البحثمشكمة  -
ومن خالل العرض السابق وايضا من خالل خبرة الباحث العممية كالعب ومدرب واالكاديمية 
كمدرس لمادة المصارعة بكمية التربية الرياضية، وجد أن فترة ما قبل النافسة ىى تعتبر من أىم 

حيث ان التحضير والتجييز ليا  –ت الموسم التدريبى ككل الفترات المؤثرة عمى نتاج ومكتسبا
من اكثر المراحل فى الموسم التدريبى أىمية وال تقل عن فترة المنافسات والتى تعتبر االختبار 
الحقيقى لمفورمة الرياضية لالعب، وقد تبين أن فترة ما قبل النافسة ىى الفترة التى ترتبط 

االىتمام بالجانب النفسى لو كبير األثر فى نجاح ىذه الفترة بالالعب من الناحية النفسية وأن 
ومنيا نجاح أىداف الموسم التدريبى ككل، ألنو وفى أغمب األمر ينتج عنيا ضغوط نفسية 
يتعرض ليا الالعب قبل المنافسة توصمو لمرحمة اإلجياد العصبى السمبى لذا فقد توصل الباحث 

يبات البيالتس والتى تتميز بشدة إداء متوسطة او اقل من الى ان تنفيذ جزء بدنى يحتوى عمى تدر 
المتوسطة وبأحجام تدريبية منخفضة وىو ما يتوافق مع المتطمبات البدنية ليذه الفترة حيث يزيد 
فييا الناحية الميارية وتقل فييا الناحية البدنية  وتسمى ىذه الفترة بفترة عدم التحميل، والتى فييا 

ىذه الفترة من ضغوط وقمق وتوتر نتيجة لممنافسة مما يؤدى الى يتعرض لو الالعب فى 
انخفاض المستوى الميارى لو وبدوره فقد اآلداء الفنى لذلك اقترح الباحث تنفيذ برنامج حديث 
يعمل عمى خفض حدة التوتر واإلجياد العصبى إلخراج الحد األقصى من قدرات الالعبين لرفع 

 نتاجا لرفع المستوى البدنى. مستوى اآلداء الميارى والذى كان
 ( 1مرفق )قبل المنافسة )منطقة عدم التحميل(  مرحمة ما :تحديد توقيت البرنامج المقترح -*
 هداف البحث:أ -

 ييدف البحث الى وضع مجموعة من تمرينات البالتس والتعرف عمى مدى تاثيرىا عمى:  
 المكتسبات التدريبية وتشمل  -
 القدرات البدنية الخاصة -1
 توى الجياد العصبىمس -1
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 تحسين مستوى االداء الميارى لميارة السنتير االمامى )التقوس خمفا(  -3
 فروض البحث: 

 في ضوء أهداف البحث يفترض الباحث:
توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة فى المتغيرات  .1

مفا )السنتير االمامى( ومستوى االجياد البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خ
 العصبى. 

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية فى المتغيرات  .1
البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( ومستوى االجياد 

 العصبى. 
ن البعديين لممجموعتين)التجريبية، الضابطة( فى توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيي .3

المتغيرات البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( ومستوى 
 االجياد العصبى.

توجد عالقة ارتباطية بين )المتغيرات البدنية، ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا  .8
  .االجياد العصبى( ومستوى‘ )السنتير االمامى( 

 المصطمحات: -
ىى عباره عن مجموعو من الحركات البدنيو المصممو لبناء :pilates  تمرينات البيالتس  *

مرونة وقوة وتحمل الجسم وتحقيق توازنو،وتصحبيا أنماط من التنفس الصحيح،وال يقتصر تأثيرىا 
 (11:1الجوانب ) عمى الجانب البدنى فقط، بل يمتد العادة تأىيل الجسم من جميع

ىى كل ما يتم تنميتو وتطويره خالل مراحل  :Training earningsالمكتسبات التدريبية   *
االعداد العام والخاص سواء كانت مكتسبات بدنية وفسيولوجية ونفسية فى الخطة التدريبية وصوال 

 (11: 3. )الى مرحمة المنافسات
لة المزاجية نتيجة لمضغوط التى يتعرض ليا ىو تقمبات فى الحا :Stressاالجهاد العصبي  *

 (11)( 4: 8) .الالعب قبل المنافسة مما يؤثر بشكل واضح عمى مستوى االداء
القدرات المرتبطة الخاصة بطبيعة النشاط البدنى )المصارعة( وتؤثر القدرات البدنية الخاصة:*

يزة بالسرعة والمرونة فى مستوى اآلداء الميارى وىى القوة القصوى المتحركة والقوة المم
 (16: 6)والتوازن

"ىي إحدى الميارات الفنية الكبرى والتي يفقد فييا :grand technicالخطفة الفنية الكبرى *
المنافس اتصالو باألرض ويدور دورة كاممة حول المحور الرأسي لو وينزل فى وضع الخطر 

 بغض النظر عن نتيجتيا. المباشر ويستحق الالعب عنيا خمس نقاط وتنتيي الجولة لصالحو
(8 :166) 
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"ىي نزال بين أثنين من المصارعين فى خالل ثالث جوالت مدة كل : Wrestlingالمصارعة 
منيا دقيقتين وتنتيي المباراة قبل الوقت المحدد عند تثبيت الكتفين أو تعدد األخطاء أو االستبعاد 

ذا انتيت ولم يحصل أي من المصارعين عمى ثالث نقاط يتم  (1: 16) لعب وقت إضافي ". وا 
 جـــــراءات البحث:إ -
 منهج البحث: -

استخدم الباحث المنيج التجريبي، وذلك باستخدام التصميم التجريبي ذو )القياس القبمي والبعدي( 
 لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث.

 مجتمع وعينة البحث:
مع البحث في جمعية الشبان المسممين بمدينة بنيا والتابعة لمنطقة ويتمثل مجتمجتمع البحث:

 16العب )رومانى(،  36والبالغ عددىم  1118-1114القميوبية لممصارعة الموسم التدريبى 
 العب )حرة( موزعين عمى المراحل المختمفة لمعب)تأىيمية، اولى، ثانية، ثالثة،رابعة( 

كمية )األساسية، االستطالعية( بالطريقة العمدية، وىم تم اختيار عينة البحث العينة البحث:
العبي المصارعة بجمعية الشبان المسممين ببنيا بمحافظة القميوبية )العبى المصارعة الرومانية 

 المرحمة  الثانية والثالثة(، وقد تم تقسيم عينة البحث كالتالي:
 ( مصارعين.11: وعددىم )العينة االستطالعية .1
( مصارع والتي خضعت لمبرنامج المقترح 11وعددىم ) )التجريبية(: المجموعة األولى .1

بأستخدام تدريبات البيالتس فى فترة ما قبل المنافسة لبيان أثرىا عمى الحافظ عمي 
 المكتسبات التدريبية وخفض مستوى االجياد العصبى لدى المصارعين 

األسموب ( مصارع والتي خضعت )11وعددىم ) المجموعة الثانية )الضابطة(: .3
 التقميدي( في التدريب فى نفس ىذه الفترة
 والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع وعينة البحث

 ( 2جدول )
 مجتمع وعينة البحث

 انبُبٌ
 أجًبنٍ

 انًجتًغ

 ػُُت انذراست

 انؼُُت

 االستطالػُت

إجًبنٍ  انؼُُت األسبسُت

ػُُت 

 انذراست
 انًجًىع انضببطت انًجًىػت انتجزَبُت

 00 40 40 20 24 ذدانؼ

 %80.92 %42.39 %42.39 %24.40 %200 انُسبت انًئىَت

 :التجانس -



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    0  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

وقد قام الباحث بإيجاد التجانس لعينة البحث الكمية )األساسية، االستطالعية( والبالغ عددىم 
( مصارع وذلك لمتأكد من وقوعيا تحت المنحني االعتدالي وذلك في متغيرات النمو )العمر 31)

الوزن( وكذلك العمر التدريبي، المتغيرات البدنية ومستوي االداء المياري  –الطول  –الزمني
لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( قيد البحث ومستوي االجياد العصبي، وذلك ما يوضحو 

 ( 1جدول )                         (1جدول )
 20ٌ =                           انتىصُف اإلحصبئٍ ألفزاد ػُُت انبحث

 انًتغُزاث 
 وحذة

 انمُبص
 انىسُظ انًتىسظ

 االَحزاف

 انًؼُبرٌ
 االنتىاء

 

ى
ث انًُ

يتغُزا
 

 0.032- 6.002 263.000 264.280 سى انطىل

 0.062- 2.204 64.000 64.000 كجى انىسٌ

 0.404 2.422 20.000 20.080 سُت انؼًز انشيًُ

 0.202 2.296 6.000 8.840 سُت انؼًز انتذرَبً

ث انبذَُت
انًتغُزا

 

 0.000 22.420 98.400 98.900 كجى انمىة انمصىي انًتحزكت نؼضالث انفخذٍَ 

 0.880 6.226 26.000 22.800 كجى انمىة انمصىي انًتحزكت نهؼضالث 

 0.892 2.498 20.000 20.220 ػذد انمىة انًًُشة ببنسزػت نؼضالث انفخذٍَ 

 0.383 2.342 23.000 23.020 ػذد ػت نهؼضالث انمىة انًًُشة ببنسز

 0.086 3.842 08.000 08.040 ػذد تحًم انمذرة انؼضهُت نؼضالث  انفخذٍَ 

 0.094- 2.434 22.000 26.240 ػذد تحًم انمذرة انؼضهُت نهؼضالث انًبدة 

 0.422 2.223 23.000 23.900 سى انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 0.086 3.020 33.400 33.020 سى نهكىبزي انًسبفت انزاسُت

 0.302 4.284 42.000 42.300 درجت  انتىاسٌ انحزكً 

 0.222 9.998 02.000 02.620 درجت يستىي االجهبد انؼصبً

 0.080 2.282 0.000 0.280 درجت يستىي االداء انًهبري

( في المتغيرات 3)±ر بين ( أن معامل االلتواء ألفراد عينة البحث قد انحص1يتضح من جدول )
 قيد البحث مما يدل عمى اعتدالية توزيع قياساتيم في ىذه المتغيرات وتجانس عينة البحث.

 :تند الباحث لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذا البحث أسوسائل وأدوات جمع البيانات
 التالية::إلي الوسائل واألدوات 

 ة في رياضة المصارعة.دراسة مسحية لممراجع العممية المتخصص -2
 تحديد وحصر المتغيرات البدنية التي تتناسب مع الميارة قيد الدراسة.  -
 تحديد وحصر وسائل قياس مستوي االداء المياري التي تتناسب مع الميارة قيد الدراسة -
 تحديد وحصر محتويات البرنامج. -

في رياضة المصارعة  قام الباحث بإجراء المقابمة الشخصية مع الخبراءالمقابمة الشخصية: -1
 لتحديد:

 وسائل قياس مستوي االداء المياري لمميارة قيد البحث. -           االختبارات البدنية. -
قام الباحث بتصميم استمارات استطالع آراء لمخبراء استمارات استطالع آراء الخبراء: -

 ( خبراء وذلك لتحديد:3في مجال رياضة المصارعة وعددىم )



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    8  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

 ضبط متغيرات استمارة قياس اآلداء الميارى  -   نية. االختبارات البد -
 .تحديد محتوي البرنامج 

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: -2
 أ( األجهزة المستخدمة في البحث:

                ميزان طبي لقياس الوزن.  جياز حاسب آلي محمول. -  كاميرا تصوير فيديو. -
  م3.شريط قياس معاير ألقرب  -   ساعة إيقاف.-  .جياز الريستاميتر لقياس الطول -

  جياز مانوميتر القبضة -اظير( –جياز ديناموميتر ذو السمسمة )باوند( يعدل )الرجل
 بساط مصارعة  -         )باوند(

 استمارات تسجيل البيانات: -
فييا بحيث تتوفر  (2مرفق )قام الباحث بتصميم استمارات لتسجيل القياسات الخاصة بالبحث 

البساطة وسيولة دقة التسجيل من اجل تجميع البيانات وجدولتيا تمييدا لمعالجتيا إحصائيا وىي 
 كما يمي:
 استمارة تسجيل قياسات المصارعين في االختبارات البدنية.  -
 استمارة تقييم االداء المياري لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى(.  -

 االختبارات البدنية والمهارية: -
 أ( االختبارات البدنية:

قام الباحث بإجراء مسح مرجعي لمدراسات السابقة والمراجع العممية المتخصصة في رياضة 
المصارعة لتحديد االختبارات البدنية والتي تتناسب مع الميارة قيد البحث، ثم قام بوضعيا في 

م عرضيا عمي عدد روعي فييا اإلضافة والحذف بما يناسب رأي الخبير، وت (1مرفق )استمارة 
( خبراء في مجال رياضة المصارعة وذلك لتحديد مدي مناسبة االختبارات البدنية مع اىداف 3)

 .( التالي يوضح أراء الخبراء8البحث، والجدول )

 ( 2جذول )

 0أراء انخبزاء حىل اَسب االختببراث انبذَُت وانتٍ تتُبسب يغ انًهبرة لُذ انبحث ٌ=

 انُسبت انًئىَت تكزار انًىافمت وحذة انمُبص االختببراث

 %011 2 كجم القىة القصىي المتحزكة لعضالت الفخذيه والمقعذة 

 %011 2 كجم القىة القصىي المتحزكة للعضالت المادة للظهز 

 %011 2 عذد القىة المميشة بالسزعة لعضالت الفخذيه والمقعذة 

 %011 2 عذد القىة المميشة بالسزعة للعضالت المادة للظهز 

 %011 2 عذد تحمل القذرة العضلية لعضالت  الفخذيه والمقعذة 

 %011 2 عذد تحمل القذرة العضلية للعضالت المادة للظهز 

 %011 2 سم المسافة االفقية للكىبزي

 %011 2 سم المسافة الزاسية للكىبزي

 %011 2 درجة هنذسية التىاسن الحزكً 



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    6  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

مرفق د مدي مناسبة االختبارات البدنية واىداف البحث وبعد عرض االستمارات الخاصة بتحدي
عمي السادة الخبراء في مجال رياضة المصارعة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية  (2)

%( وقد ارتضي 111الخبراء )السادة أراء التفاق النسبة المئوية ، جاءت (3مرفق )الرياضية 
 ء السادة الخبراء.%( من اتفاق أرا41الباحث نسبة ال تقل عن )

ب( قياس مستوى االداء المهارى لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( مقياس )سبيمبيرجر 
 ( 4مرفق )  خانا( لمتنبؤ بمستوى اإلجهاد العصبى قبل المنافسات

والمقياس  "عزت الكاشف"وقام بترجمتو إلى المغو العربيو  "سبيمبيرجر خانا"صمم ىذا المقياس 
( عباره، وعباراتو ال تحتمل التفسير ألكثر من معنى، وتطبيقو يتم بشكل فردى، وال 11يتضمن )

( دقائق لإلجابو 3-3يحتاج إلى فتره زمنيو كبيره لإلجابو عمى األسئمو، فعادة يستغرق ما بين )
 عميو. 

 ( المعامالت العممية لالختبارات البدنية:2
 صدق االختبارات البدنية: -أ 

ختبارات البدنية عن طريق حساب صدق التمايز عمي العينة االستطالعية تم حساب صدق اال
( العب من العبي المصارعة بجمعية الشبان المسممين ببنيا بمحافظة 11والبالغ قواميا )

القميوبية من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية، عن طريق إيجاد معنوية الفروق 
، وذلك بعد أن قام الباحث T.Testدنى باستخدام اختبار "ت" بين الربيع األعمى والربيع األ

بترتيب عينة البحث االستطالعية ترتيبًا تنازليًا في ضوء درجاتيم في االختبارات، ثم قام الباحث 
( مصارع وتم تنفيذ القياس 3بإيجاد داللة الفروق بين المجموعتين، حيث كان عدد كل مجموعة )

( يوضح معامالت صدق االختبارات البدنية قيد 3م وجدول )3/1/1118يوم االحد الموافق 
               البحث.

 (0جذول )

 20ٌ = االختببراث انبذَُت لُذ انبحث                        يؼبيم صذق                                

 انبذَُت االختببراث
 وحذة

 انمُبص

 انزبُغ األدًَ انزبُغ األػهً
بٍُ  انفزق

 تىسطٍُانً

لًُت 

 "ث"
ٌ2  =0 ٌ4  =0 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄

 *2.429 29.000 6.908 90.000 2.223 209.000 كجى انمىة انمصىي انًتحزكت نؼضالث 

 *0.642 20.000 4.094 24.000 2.209 96.000 كجى انمىة انمصىي انًتحزكت نهؼضالث نهظهز 

 *3.230 2.200 0.606 22.000 0.022 20.200 ػذد انمىة انًًُشة ببنسزػت نؼضالث انفخذٍَ 

 *2.428 4.000 0.226 24.400 0.236 22.400 ػذد انمىة انًًُشة ببنسزػت نهؼضالث انًبدة 

 *3.624 2.000 4.660 04.200 3.292 80.200 ػذد تحًم انمذرة انؼضهُت نؼضالث  انفخذٍَ 

 *2.066 2.000 3.326 20.200 4.029 03.200 ػذد تحًم انمذرة انؼضهُت نهؼضالث انًبدة 

 *0.202 3.800 0.060 28.300 2.402 24.600 سى انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 *3.940 0.000 2.460 49.000 4.000 30.000 سى انًسبفت انزاسُت نهكىبزي

 *2.800 2.800 2.326 48.900 2.220 44.300 درجت  انتىاسٌ انحزكً 

 (4.308( = )0.00( يستىٌ دالنت )2لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    2  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

( بين مجموعة )الربيع 1.13( وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى )3يتضح من الجدول )
األعمى، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعمى في االختبارات البدنية، مما يدل عمى 

 صدق االختبارات البدنية قيد البحث.
 دنية:ثبات االختبارات الب -ب 

عادة تطبيقو )  – testتم إيجاد معامل ثبات االختبارات البدنية باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
Retest( عمي العينة االستطالعية والبالغ قواميا )العب من العبي المصارعة بجمعية 11 )

ساسية، الشبان المسممين ببنيا بمحافظة القميوبية من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األ
وقد اعتبر الباحث نتائج االختبارات الخاصة بحساب صدق االختبارات البدنية بمثابة التطبيق 

( 1األول، ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االختبارات تحت نفس الظروف وبنفس التعميمات بعد )
م، والجدول التالي يوضح 11/1/1118أيام من التطبيق األول وذلك يوم األحد الموافق 

 .امالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانيمع
 (5جدول )

 20ٌ =                      االختبارات البدنية قيد البحث ثباتمعامل                          

 انبذَُت االختببراث
 وحذة

 انمُبص

 انزبُغ األدًَ انزبُغ األػهً
 لًُت

 "ر"
ٌ2  =0 ٌ4  =0 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄

 *15000 005.12 0105121 005322 005211 كجم قصىي المتحزكة لعضالت الفخذيه والمقعذة القىة ال

 *.1500 05022 015.21 05311 005211 كجم القىة القصىي المتحزكة للعضالت المادة للظهز 

 *15000 05.01 015011 15010 015111 عذد القىة المميشة بالسزعة لعضالت الفخذيه والمقعذة 

 *15013 05001 005011 0..05 005.11 عذد ميشة بالسزعة للعضالت المادة للظهز القىة الم

 *15002 25.10 215.11 25110 235011 عذد تحمل القذرة العضلية لعضالت  الفخذيه والمقعذة 

 *15020 05320 205111 .1503 105011 عذد تحمل القذرة العضلية للعضالت المادة للظهز 

 *.1500 5100. 015.21 5102. 015211 سم ىبزيالمسافة االفقية للك

 *15000 05111 0.5221 05121 0.5.21 سم المسافة الزاسية للكىبزي

 *15000 51.0. 15121. 5131. 15311. درجة  التىاسن الحزكً 

 (0.804( = )0.00( يستىٌ دالنت )9لًُت "ر" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

مالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات ( أن قيمة معا6يتضح من الجدول )
( وىذه تمثل قيمة عالية، مما يعطى انعكاسًا بأن 1.884 – 1.443البدنية قد تراوحت ما بين )

  االختبارات البدنية قيد البحث عمى درجة مقبولة من الثبات.
الباحث قد تحقق من  ( والخاصة بمعامالت الصدق والثبات يكون6، 3ومن نتائج الجدولين )

 توافر الصالحية العممية الستخدام االختبارات البدنية قيد البحث.
( المعامالت العممية الختبار قياس مستوى االداء المهارى لمهارة التقوس خمفا )السنتير 1

 (grand technicاالمامى( بشروط الخطفة الفنية الكبرى )
 :صدق اختبار قياس مستوي األداء المهاري -أ 



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    9  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

تممم حسمماب صممدق اختبممار قيمماس مسممتوي األداء الميمماري لميممارة التقمموس خمفمما الصــدق التمــايز: -
( قيد البحث عن طريق إيجاد grand technic)السنتير االمامى( بشروط الخطفة الفنية الكبرى )

( العمب ممن 11صدق التمايز، وذلك بتطبيمق االختبمار عممي العينمة االسمتطالعية والبمالغ قواميما )
ي المصمممارعة بجمعيمممة الشمممبان المسمممممين ببنيممما بمحافظمممة القميوبيمممة ممممن نفمممس مجتممممع البحمممث العبممم

وخارج عينة البحث األساسية، عن طريق إيجاد معنوية الفروق بين الربيمع األعممى والربيمع األدنمى 
، وذلمممك بعمممد أن قمممام الباحمممث بترتيمممب عينمممة البحمممث االسمممتطالعية T.Testباسمممتخدام اختبمممار "ت" 

ازليمممممًا فممممي ضممممموء درجممممماتيم فممممي االختبمممممار، ثمممممم قممممام الباحمممممث بإيجممممماد داللممممة الفمممممروق بمممممين ترتيبممممًا تن
( العمممب وتمممم تنفيمممذ القيممماس يممموم االحمممد الموافمممق 3المجمممموعتين، حيمممث كمممان عمممدد كمممل مجموعمممة )

( يوضمممح معمممامالت صمممدق اسمممتمارة تقيممميم مسمممتوي األداء الميممماري قيممممد 1م وجمممدول )3/1/1118
 1البحث

 (6جدول )
بص يستىي االداء انًهبري نًهبرة انتمىص خهفب )انسُتُز االيبيً( بشزوط انخطفت انفُُت اختببر لُصذق 

 20ٌ = ( لُذ انبحث grand technicانكبزي )

 انًتغُز

 انزبُغ األدًَ انزبُغ األػهً
 انفزق بٍُ

 انًتىسطٍُ

 لًُت

 "ث"
ٌ2  =0 ٌ4  =0 

 ع± ⁄ص ع± ⁄ص

 *4.024 2.000 0.022 2.200 0.022 0.200 انُمبط انًسجهت

 (4.308( = )0.00( يستىٌ دالنت )2لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

( بين 1.13( وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية عند مستوى )1يتضح من الجدول )
مجموعة )الربيع األعمى، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعمى في مستوي األداء 

 grandالتقوس خمفا )السنتير االمامى( بشروط الخطفة الفنية الكبرى ) المياري لميارة
technic.مما يدل عمى صدق اختبار تقييم مستوي األداء المياري قيد البحث ،) 

ثبات اختبار قياس مستوي األداء المهاري لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى(  -ب 
 (:grand technicبشروط الخطفة الفنية الكبرى )

تم إيجاد معامل ثبات اختبار قياس مستوي األداء المياري لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( 
عادة grand technicبشروط الخطفة الفنية الكبرى ) ( باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 

( العب من العبي 11( عمي العينة االستطالعية والبالغ قواميا )test – Retestتطبيقو )
صارعة بجمعية الشبان المسممين ببنيا بمحافظة القميوبية من نفس مجتمع البحث وخارج عينة الم

البحث األساسية، وقد اعتبر الباحث النتائج الخاصة بحساب صدق اختبار تقييم مستوي األداء 
المياري بمثابة التطبيق األول، ثم قام الباحث بإعادة التطبيق تحت نفس الظروف وبنفس 

م، والجدول 11/1/1118( أيام من التطبيق األول وذلك يوم االحد الموافق 1بعد ) التعميمات
 التالي يوضح معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني.



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    20  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

  (2جذول )

اختببر لُبص يستىي االداء انًهبري نًهبرة انتمىص خهفب )انسُتُز االيبيً( بشزوط انخطفت انفُُت  ثببث

 ( لُذ انبحثgrand technicانكبزي )

 = ٌ20 

 انًتغُز
 لًُت انتطبُك انثبٍَ انتطبُك األول

 ع± ⁄ص ع± ⁄ص "ر"

 *0.244 0.082 0.200 0.632 2.900 انُمبط انًسجهت

 (0.804( = )0.00( يستىٌ دالنت )9لًُت "ر" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

ألول والثاني الختبار تقييم ( أن قيمة معامالت االرتباط بين التطبيقين ا4يتضح من الجدول )
( وىي تمثل قيمة عالية، مما يعطى انعكاسًا بأن اختبار 1.411مستوي األداء المياري قد كان )

 تقييم مستوي األداء المياري قيد البحث عمى درجة مقبولة من الثبات.
 ( والخاصة بمعامالت الصدق والثبات يكون الباحث قد تحقق من4، 1ومن نتائج الجدولين )

توافر الصالحية العممية الستخدام اختبار قياس مستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا 
 ( قيد البحث.grand technic)السنتير االمامى( بشروط الخطفة الفنية الكبرى )

( المعامالت العممية لمقياس )سبيمبيرجر خانا( لمتنبؤ بمستوى اإلجهاد العصبى قبل 2
قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي: -اس االجهاد العصبي:صدق مقي -أ :المنافسات

صدق مقياس االجياد العصبي قيد البحث من خالل استخدام طريقة صدق االتساق الداخمي، 
حيث قام الباحث بحساب قيمة معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة عمي حدة والدرجة الكمية 

( العب من العبي المصارعة 11والتي قواميا ) لممقياس، عمي عينة الدراسة االستطالعية
بجمعية الشبان المسممين ببنيا بمحافظة القميوبية من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث 

     ( يوضح ذلك.8األساسية والجدول )

  (9جذول )                                                      

 20ٌ=االجهبد انؼصبٍ رة وانذرجت انكهُت نًمُبص يؼبيالث االرتببط بٍُ درجت كم ػبب

 "ر" و "ر" و "ر" و "ر" و

2 0.622* 8 0.603* 22 0.662* 28 0.228* 

4 0.603* 6 0.602* 24 0.682* 26 0.229* 

3 0.232* 2 0.900* 23 0.222* 22 0.624* 

2 0.224* 9 0.620* 22 0.680* 29 0.866* 

0 0.892* 20 0.929* 20 0.626* 40 0.623* 

 (0.804( = )0.00( يستىٌ دالنت )9لًُت "ر" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

(، 1.13( أن قيم معامالت االرتباط لمعبارات دالة عند مستوي معنوية )8يوضح الجدول رقم )
 (.1.818 – 1.611حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )

العصممبي قيممد البحممث عممن طريممق إيجمماد كممما تممم حسمماب صممدق مقيمماس االجيمماد  صــدق التمــايز: -
( العمب ممن 11صدق التممايز، وذلمك بتطبيمق المقيماس عممي العينمة االسمتطالعية والبمالغ قواميما )

العبمممي المصمممارعة بجمعيمممة الشمممبان المسمممممين ببنيممما بمحافظمممة القميوبيمممة ممممن نفمممس مجتممممع البحمممث 



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    22  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

لربيمع األعممى والربيمع األدنمى وخارج عينة البحث األساسية، عن طريق إيجاد معنوية الفروق بين ا
، وذلمممك بعمممد أن قمممام الباحمممث بترتيمممب عينمممة البحمممث االسمممتطالعية T.Testباسمممتخدام اختبمممار "ت" 

ترتيبمممممًا تنازليمممممًا فمممممي ضممممموء درجممممماتيم فمممممي المقيممممماس، ثمممممم قمممممام الباحمممممث بإيجممممماد داللمممممة الفمممممروق بمممممين 
الحمممد الموافمممق ( العمممب وتمممم تنفيمممذ القيممماس يممموم ا3المجمممموعتين، حيمممث كمممان عمممدد كمممل مجموعمممة )

( يوضمممح معمممامالت صمممدق اسمممتمارة تقيممميم مسمممتوي األداء الميممماري قيمممد 11م وجمممدول )3/1/1118
   البحث

 (20جذول )                                                          

 20ٌ = يمُبص االجهبد انؼصبٍ لُذ انبحث        صذق               

 انًتغُز

 غ األدًَانزبُ انزبُغ األػهً
 انفزق بٍُ

 انًتىسطٍُ

 لًُت

 "ث"
ٌ2  =0 ٌ4  =0 

 ع± ⁄ص ع± ⁄ص

 *0.403 49.800 20.620 82.400 3.006 32.800 انُمبط انًسجهت

 (4.308( = )0.00( يستىٌ دالنت )2لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

( بين 1.13مستوى )( وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية عند 11يتضح من الجدول )
مجموعة )الربيع األعمى، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعمى في مستوي االجياد 

 العصبي، مما يدل عمى صدق مقياس االجياد العصبي قيد البحث.
 الثبات باستخدام التجزئة النصفية: -ثبات مقياس االجهاد العصبي: -ب 

( عبارة باستخدام طريقة التجزئة 11المقياس وعددىا ) قام الباحث بإيجاد معامل ثبات عبارات
النصفية الستجابات عينة الدراسة االستطالعية عمي المقياس باستخدام معادلة سبيرمان و براون 

Spearman & Brown .إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات الفردية                                          

  (22جذول )

 20ٌ = نًمُبص االجهبد انؼصبٍ                      ثببث انتجشئت انُصفُت 

 االستبُبٌ
 يؼبيم  انؼببراث انشوجُت انؼببراث انفزدَت

 ع ص ع ص االرتببط

 *0.902 9.260 43.400 2.342 43.400 يمُبص االجهبد انؼصبٍ

 (0.804( = )0.00( يستىٌ دالنت )9لًُت "ر" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

( أن ىناك ارتباط دال إحصائيًا بين عبارات المقياس ككل مما يدل عمى 11يتضح من الجدول )
 ثبات المقياس.

( معامل ألفا كرونباخ لعبارات مقياس االجياد العصبي في حالة حذف 11ويتضح من جدول )
 -1.8611رات المقياس، وقد تراوحت قيمة معامل ألفا كرونباخ ما بين )العبارة من عبا

(، مما 1.8631(  وىي قيم ال تزيد عن معامل ألفا كرونباخ لممقياس والتي كانت )1.8631
 يدل عمي ثبات عبارات المقياس.

 مرفق ) (  :البرنامج المقترح باستخدام تمرينات البيالتس -



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    24  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

لممراجمممع واالطمممالع عممممى شمممبكة المعموممممات، ومشممماىدة بعمممض  قمممام الباحمممث بمممإجراء تحميمممل مرجعمممى
(الخاصممممة بيممممذه التمرينممممات، ثممممم قممممام باختيممممار مجموعممممة مممممن التمرينممممات بحيممممث C.Dاالسممممطونات )

  تتناسب مع عينة البحث،ومراعاة بعض النقاط اليامة عند وضع ىذه التمرينات. 
 خطـوات تطبيـق البحـث:

راء القياسات القبمية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة قام الباحث بإج( القياسات القبمية:2
يجاد التجانس والتكافؤ بينيما في متغيرات قيد البحث وذلك يوم السبت الموافق   م.16/1/1118وا 

قام الباحث بتطبيق البرنامج المقترح عمي المجموعة التجريبية ( تنفيذ التجربة األساسية:1
خدام تدريبات البالتس لمحافظ عمي المكتسبات التدريبية وخفض باستخدام البرنامج المقترح باست

مستوى االجياد العصبى لدى المصارعين، وعمي المجموعة الضابطة باستخدام األسموب التقميدي 
م، وكانت مدة 11/8/1114م إلي يوم الخميس الموافق 11/1/1118من يوم االحد الموافق 

( تدريبات اسبوعيا ايام االحد، الثالثاء،الخميس، 8واقع )( أسابيع ب6البرنامج التدريبي المقترح )
  .( وحدة تدريبية18الجمعة ليصبح اجمالى الوحدات التدريبية داخل البرنامج )

بعد انتياء المدة المحددة لتنفيذ التجربة األساسية قام الباحث بإجراء ( القياسات البعدية:2
الضابطة في المتغيرات قيد البحث وذلك يوم القياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية و 

م وقد روعي أن يتم إجراء القياسات البعدية تحت نفس الظروف 13/8/1118الموافق  االثنين
 التي تم إجراء القياسات القبمية فييا لتكون القياسات البدنية.

 المعالجات اإلحصائية: 
 معامل االرتباط.- معامل اإللتواء.-اإلنحراف المعيارى. -المتوسط الحسابى. 

 .معدل التحسن. -إختبار )ت(.-ُمعامل ألفا كرونباخ 
 عرض ومناقشة النتائج:

       أواًل: عرض ومناقشة الفرض األول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    23  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

 (22جدول )                                              
 ة في متغيرات البحثداللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة الضابط

 10ن =                                                                         

 انًتغُزاث
 وحذة

 انمُبص

 بٍُ  انفزق انمُبص انبؼذٌ انمُبص انمبهٍ

 انًتىسطٍُ

 لًُت 

 "ث"

 َسبت 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄ %انتحسٍ

ث انبذَُت
انًتغُزا

 

انمىة انمصىي انًتحزكت 

 ث انفخذٍَ وانًمؼذة نؼضال
 2.920 *4.424 2.600 24.222 208.84 22.20 96.26 كجى

انمىة انمصىي انًتحزكت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 2.294 *4.622 6.400 2.666 90.60 6.88 22.00 كجى

انمىة انًًُشة ببنسزػت 

 نؼضالث انفخذٍَ وانًمؼذة 
 6.882 *3.026 2.400 2.482 28.20 2.22 20.80 ػذد

انمىة انًًُشة ببنسزػت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 9.024 *4.982 2.400 2.242 22.300 2.280 23.200 ػذد

تحًم انمذرة انؼضهُت 

نؼضالث  انفخذٍَ 

 وانًمؼذة 

 3.266 *4.223 4.400 4.082 02.900 4.962 08.600 ػذد

تحًم انمذرة انؼضهُت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 0.623 *4.280 4.600 3.462 00.300 3.800 26.000 ػذد

 20.992 *4.082 2.040 2.269 24.300 2.692 23.260 سى انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 6.220 *4.486 4.200 3.233 38.000 3.029 32.200 سى انًسبفت انزاسُت نهكىبزي

 6.264 *4.304 2.240 4.444 44.800 4.002 42.240 درجت  انتىاسٌ انحزكً 

 20.448 *4.390 6.600 9.492 23.200 20.806 00.900 درجت الجهبد انؼصبًيستىي ا

 49.402 *2.922 2.800 0.943 6.300 2.236 0.800 درجت يستىي االداء انًهبري

 (4.093( = )0.00( يستىٌ دالنت )29لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

ي القياسيين القبمي والبعدي ( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط13يتضح من جدول )
لممجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )السنتير 
االمامى( ومستوى االجياد العصبى لصالح القياس البعدي وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين 

كان أعمي فرق ( نسبة التحسن لكل اختبار، و 13(.كما يتضح من جدول )8.811 – 1.161)
في نسبة تحسن بين المتوسطات لمقياسيين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في المتغيرات 

%( الختبار )المسافة االفقية لمكوبرى(، وكانت نسبة تحسن في االجياد 11.881البدنية )
 %(.18.118%(، وكانت نسبة تحسن في مستوي اآلداء الميارى )13.116العصبى )

 تمك النتائج بالتالي: ويفسر الباحث
( وجمممود فمممروق دالمممة إحصمممائيًا بمممين القياسمممين القبممممي والبعمممدي لممجموعمممة 13يتضمممح ممممن جمممدول )

الضابطة لصالح القياس البعدي في المتغيرات البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا 
ة لمقممموة المميمممزة )السمممنتير االممممامى( ومسمممتوى االجيممماد العصمممبى، حيمممث بمغمممت أعممممى مسمممتوى داللممم

وتميا القوة المميزة بالسمرعة لمعضمالت الممادة لمظيمر   (3.11) بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة
( فممى المتغيممرات البدنيممة،، بينممما جمماءت القمموة القصمموى المتحركممة لعضممالت 1.86بمسممتوى داللممة )



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    22  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

*( 1.141ث بمغممت)الفخممذين والمقعممدة وىممى أقممل نسممبة لمعممدالت التغيممر فممى المتغيممرات البدنيممة.حي
ويعمزى الباحمث ىمذه النتمائج الممى التمدريب المنمتظم بموتيرة ثابتمة لمبرنممامج التقميمدى المذى ادخمل عمممى 

 المجموعة الضابطة قيد البحث
(، 13م( ) 1004")Tom Baranowsky تـوم بارانوسـكى واخـرون وقد اتفق ىذا مع نتائج " 

ممارسمممة بمممرامج التمرينمممات فمممي أن (، 12م( )1005) ,.Smith et al“وآخـــرون  "ســـميث
المختمفة، وتمرينات البيالتس ليا تأثير إيجمابي عممى تحسمين المتغيمرات البدنيمة مثمل قموة عضمالت 

إلمى أن  (20"عز الدين الدنشاري" )البطن، والظير، والرجمين، والمرونة.ويؤكد ذلك ما أشار إليو 
مممما يممؤدي إلممى زيممادة قممدرة  ممارسممة الرياضممة تعمممل عمممى تقويممة العضممالت وزيممادة حجممم مرونتيمما،

اإلنسممان عمممى تحمممل التعممب وبممذل المجيممود التممي يصممعب عمممى الشممخص غيممر الممممارس لمرياضممة 
 وهذا مايؤكد صحة الفرض االول الذى ينص عمىتحمميا.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة فى المتغيرات "
                       مهارى لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( البدنية ومستوى االداء ال

 "ومستوى االجهاد العصبى
 ثانيًا: عرض ومناقشة الفرض الثاني:

  (22جذول )

 داللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة التجربية في متغيرات البحث
 = ٌ40 

 انًتغُزاث
 وحذة

 انمُبص

 بٍُ  انفزق انمُبص انبؼذٌ مبهٍانمُبص ان

 انًتىسطٍُ

 لًُت 

 "ث"

 َسبت 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄ %انتحسٍ

ث انبذَُت
انًتغُزا

 

انمىة انمصىي انًتحزكت 

 نؼضالث انفخذٍَ وانًمؼذة 
 40.290 *8.282 42.240 22.698 222.600 22.222 92.840 كجى

انمىة انمصىي انًتحزكت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 26.039 *6.922 20.000 0.268 203.260 8.020 22.360 كجى

انمىة انًًُشة ببنسزػت 

 نؼضالث انفخذٍَ وانًمؼذة 
 26.929 *0.038 4.200 2.930 22.200 2.280 20.800 ػذد

انمىة انًًُشة ببنسزػت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 42.229 *0.838 3.200 2.266 28.000 2.003 24.900 ػذد

ضهُت تحًم انمذرة انؼ

 نؼضالث  انفخذٍَ وانًمؼذة 
 9.300 *2.223 0.400 3.082 82.200 3.023 08.200 ػذد

تحًم انمذرة انؼضهُت 

 نهؼضالث انًبدة نهظهز 
 20.062 *2.928 6.200 2.082 02.400 2.320 26.200 ػذد

 42.802 *0.240 4.900 2.392 20.860 2.602 23.840 سى انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 26.993 *0.680 8.000 4.623 39.860 3.832 33.840 سى فت انزاسُت نهكىبزيانًسب

 22.906 *0.044 3.800 4.023 40.000 4.349 42.200 درجت  انتىاسٌ انحزكً 

 30.242 *0.933 28.200 8.646 38.400 9.663 04.200 درجت يستىي االجهبد انؼصبً

 80.380 *8.200 3.300 2.282 2.900 2.326 0.000 درجت يستىي االداء انًهبري

 (4.093( = )0.00( يستىٌ دالنت )29لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسيين القبمي والبعدي 18يتضح من جدول )
لسنتير لممجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )ا



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    20  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

االمامى( ومستوى االجياد العصبى لصالح القياس البعدي وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين 
(8.443 – 1.844.) 

*( وجاءت نسبة 3.833( أن قيمة الداللة لمستوى االجياد العصبى بمغت )18كما أشار جدول )
 Karon“كارون كارتر (.وىذا يتفق مع ما أشارت إليو "18%( فى جدول ) 31.411التحسن )
Karter (1002 )أن تمرينات البيالتس تؤدي إلى اعتدال المزاج، وتخفيف حدة التوتر والقمق م

"هارون توفيق" التي يتعرض لو الفرد أثناء الحياة اليومية. ويتفق أيضًا مع ما أشار إليو 
 في أن ممارسة األنشطة الرياضية بصورة منتظمة تعتبر وسيمة قوية لتحسين الجوانبم( 2999)

النفسية، فالرياضة تعمل عمى التخمص من أفكار القمق والتوتر وتساعد عمى استبداليا بأفكار 
أن التمرينات إذا خضعت إلى تقنين موجو م( 1003ترى "سامية الهجرسي" )جديدة وسعيدة.كما 

عمميًا وفقًا لألسس الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية أصبح وسيمة لخفض وتقميل اإلصابة 
 ض العصر وىي التوتر والضغوط النفسية.بأمرا

م(، 1003م(،"صفاء صالح" )1001" شيرين أحمد يوسف" )ويتفق ىذا مع نتائج كل من 
 م(1003"هالة نبيل يحى" )

( حيث 18ويرجع الباحث ىذا الى التحسن الواضح فى مستوى االداء التى أظيرتو نتائج جدول )
( الى رفع الكفاءة البدنية نتيجة الستخدام %61.361بمغت نسبة التحسن لالداء الميارى )

تمرينات البالتس، وخفض حدة الضغوط النفسية التى تتعرض ليا الطالبات. ويتفق ىذا مع نتائج 
فى أنو توجد عالقة بين خفض م( 1003م(، "هالة نبيل يحى" )1003"صفاء صالح" )كل من 

 حدة االجياد العصبى وتحسين مستوى االداء الميارى.
 مايؤكد صحة الفرض االول الذى ينص عمىوهذا 

توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســيين القبمــي والبعــدي لممجموعــة والممذي يممنص عمممي: " 
التجريبية فى المتغيرات البدنية ومستوى االداء المهارى لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( 

 ".ومستوى االجهاد العصبى
    ثالث:ثالثًا: عرض ومناقشة الفرض ال

 
 
 
 
 

  (24جدول )                                           



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    28  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

القياسيين البعديين لممجموعتين)التجريبية، الضابطة( فى المتغيرات البدنية داللة الفروق بين متوسطي 
 ومستوى االجهاد العصبى لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى(ومستوى االداء المهارى 

ٌ2ٌ =4 =40 

 نًتغُزاثا
 وحذة

 انمُبص

 بٍُ  انفزق انمُبص انضببطت انًجًىػت انتجزَبُت

 انًتىسطٍُ

 لًُت 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄ "ث"

ث انبذَُت
انًتغُزا

 

انمىة انمصىي انًتحزكت نؼضالث 

 انفخذٍَ وانًمؼذة 
 *3.023 24.240 24.222 208.840 22.698 222.600 كجى

انمىة انمصىي انًتحزكت 

 نهظهز نهؼضالث انًبدة 
 *3.303 2.240 2.666 90.600 0.268 203.260 كجى

انمىة انًًُشة ببنسزػت نؼضالث 

 انفخذٍَ وانًمؼذة 
 *4.940 2.000 2.482 28.200 2.930 22.200 ػذد

انمىة انًًُشة ببنسزػت نهؼضالث 

 انًبدة نهظهز 
 *3.220 2.600 2.242 22.300 2.266 28.000 ػذد

ضالث  تحًم انمذرة انؼضهُت نؼ

 انفخذٍَ وانًمؼذة 
 *4.862 4.200 4.082 02.900 3.082 82.200 ػذد

تحًم انمذرة انؼضهُت نهؼضالث 

 انًبدة نهظهز 
 *3.046 3.900 3.462 00.300 2.082 02.400 ػذد

 *3.222 2.860 2.269 24.300 2.392 20.860 سى انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 *3.402 3.240 3.233 38.000 4.623 39.860 سى انًسبفت انزاسُت نهكىبزي

 *4.932 4.000 4.444 44.800 4.023 40.000 درجت  انتىاسٌ انحزكً 

 *4.842 8.900 9.492 23.200 8.646 38.400 درجت يستىي االجهبد انؼصبً

 *3.306 2.800 0.943 6.300 2.282 2.900 درجت يستىي االداء انًهبري

 (4.024( = )0.00( يستىٌ دالنت )32حزَت ) لًُت "ث" انجذونُت ػُذ درجت *

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين 13يتضح من جدول )
)الضابطة، التجريبية( في المتغيرات البدنية ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )السنتير 

وعة التجريبية حيث جاءت الفروق بين االمامى( ومستوى االجياد العصبى ولصالح المجم
متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين )الضابطة، التجريبية( في المتغيرات البدنية لصالح 

(  ، كما جاءت الفروق 3.333 – 1.611المجموعة التجريبية وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين )
ية( في مستوى االجياد العصبى بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين )الضابطة، التجريب

 (  1.611لصالح المجموعة التجريبية وقد كانت قيمة "ت" )
، كما جاءت الفروق بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين )الضابطة، التجريبية( في 
مستوى االداء الميارى لميارة التقوس خمفا )السنتير االمامى( لصالح المجموعة التجريبية وقد 

 (  3.331يمة "ت" )كانت ق
 ويفسر الباحث تمك النتائج بالتالي:

ويمرى الباحمث ان التموتر ممن االنفعماالت التمى يممر بيما الالعمب قبمل واثنماء المنافسمات فماذا أحسممن 
التحكم فية وتوجيية فانمو يمثمل بمذلك قموة ايجابيمة لالداء،أمما اذا أثمر بصمورة سممبية فمان ذلمك يمؤدى 

 زه لمفروض والواجبات الحركيةوالمياريةالى اعاقة اداء الالعب وانجا
إلى أن ممارسة النشاط البدني تعتبر أداة م( 1003"أسامة راتب" )ويتفق ىذا مع ما اشار اليو 

لمعالج النفسي، مثل االكتئاب والقمق، فيو يعدل المزاج، ويمثل نوعًا من الوقت المستقطع، أو 
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 (    26  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

خفض الضغوط والقمق والتوتر وتحسين الجوانب أجازة لفترة قصيرة من األعباء اليومية تؤدي إلى 
 النفسية.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين البعديين لممجموعتين)التجريبية، والذي ينص عمي: " 
الضابطة( فى المتغيرات البدنية ومستوى االداء المهارى لمهارة التقوس خمفا )السنتير 

 .قياس البعدى لممجموعة التجريبيةلصالح ال"  االمامى( ومستوى االجهاد العصبى
 رابعًا: عرض ومناقشة الفرض الرابع:

 وهذا مايؤكد صحة الفرض االول الذى ينص عمى
توجد عالقة ارتباطية بين )المتغيرات البدنية، ومستوى االداء المهارى لمهارة التقوس خمفا " 

 .)السنتير االمامى(، ومستوى االجهاد العصبى( "



    انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَبضت يجهت -  نهبٍُُ تانزَبضُ انتزبُت كهُت  - بُهب جبيؼت           

 

 (    22  (   ( االولو(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

  (28جذول )

 ( الفزاد انًجًىػت انضببطتويستىي االجهبد انؼصبً‘  نًهبرة انتمىص خهفب )انسُتُز االيبيً(ويستىي االداء انًهبري  انًتغُزاث انبذَُت،ت االرتببط بٍُ )يصفىف

 = ٌ40 

 انًتغُزاث

انمىة انمصىي 

انًتحزكت 

نؼضالث انفخذٍَ 

 وانًمؼذة 

انمىة انمصىي 

انًتحزكت 

نهؼضالث انًبدة 

 نهظهز 

انًًُشة  انمىة

ببنسزػت 

نؼضالث انفخذٍَ 

 وانًمؼذة 

انمىة انًًُشة 

ببنسزػت 

نهؼضالث انًبدة 

 نهظهز

تحًم انمذرة 

انؼضهُت نؼضالث  

 انفخذٍَ وانًمؼذة 

تحًم انمذرة 

انؼضهُت 

نهؼضالث انًبدة 

 نهظهز 

انًسبفت االفمُت 

 نهكىبزي

انًسبفت انزاسُت 

 نهكىبزي
 انتىاسٌ انحزكً

يستىي االجهبد 

 انؼصبً

يستىي االداء 

 انًهبري

 *0.920 *0.992- *0.966- *0.990 *0.923- *0.926 *0.922 *0.904 *0.926 *0.928  انمىة انمصىي انًتحزكت نؼضالث انفخذٍَ وانًمؼذة 

 *0.924 *0.933- *0.902- *0.903 *0.906- *0.949 *0.936 *0.906 *0.908  *0.928 انمىة انمصىي انًتحزكت نهؼضالث انًبدة نهظهز 

 *0.290 *0.900- *0.292- *0.949 *0.292- *0.920 *0.940 *0.932  *0.908 *0.926 انمىة انًًُشة ببنسزػت نؼضالث انفخذٍَ وانًمؼذة 

 *0.928 *0.292- *0.202- *0.920 *0.282- *0.262 *0.292  *0.932 *0.906 *0.904 انمىة انًًُشة ببنسزػت نهؼضالث انًبدة نهظهز

 *0.920 *0.962- *0.962- *0.928 *0.962- *0.920  *0.292 *0.940 *0.936 *0.922 ذرة انؼضهُت نؼضالث  انفخذٍَ وانًمؼذة تحًم انم

 *0.924 *0.928- *0.992- *0.990 *0.922-  *0.920 *0.262 *0.920 *0.949 *0.926 تحًم انمذرة انؼضهُت نهؼضالث انًبدة نهظهز 

 *0.942- *0.969 *0.990 *0.968-  *0.922- *0.962- *0.282- *0.292- *0.906- *0.923- انًسبفت االفمُت نهكىبزي

 *0.922 *0.992- *0.964-  *0.968- *0.990 *0.928 *0.920 *0.949 *0.903 *0.990 انًسبفت انزاسُت نهكىبزي

 *0.939- *0.986  *0.964- *0.990 *0.992- *0.962- *0.202- *0.292- *0.902- *0.966- انتىاسٌ انحزكً

 *0.932-  *0.986 *0.992- *0.969 *0.928- *0.962- *0.292- *0.900- *0.933- *0.992- يستىي االجهبد انؼصبً

  *0.932- *0.939- *0.922 *0.942- *0.924 *0.920 *0.928 *0.290 *0.924 *0.920 يستىي االداء انًهبري

 (0.233( = )0.00ٌ دالنت )( يستى29لًُت "ر" انجذونُت ػُذ درجت حزَت ) *



 

 
    وعلوم الرياضة التربية البدنية مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    29  (   ( االول و(   ) انجشء  4029(  نؼبو ) دَسًبز( شهز )    42رلى انًجهذ )         
 

( العالقة بين )المتغيرات البدنية، ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس 16يتضح من جدول )
خمفا )السنتير االمامى(، ومستوى االجياد العصبى( الفراد المجموعة الضابطة حيث جاءت جميع 

 تالي:النتائج تدل عمي وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات وكانت كال
 :" بالنسبة لمتغير " القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
  " متغير " القوة المميزة بالسرعة ،متغير " القوة القصوى المتحركة لمعضالت المادة لمظير

متغير ،ت المادة لمظير " متغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضال،لعضالت الفخذين والمقعدة " 
متغير " تحمل القدرة العضمية ،" تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة " 

متغير " مستوى االداء الميارى ،متغير " المسافة الراسية لمكوبرى " ،لمعضالت المادة لمظير " 
 " 

 :توجد عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات 
 متغير " مستوى االجياد العصبى " ،متغير" التوازن الحركى" ،كوبرى" متغير"المسافة االفقية لم 
 :" بالنسبة لمتغير " القوة القصوى المتحركة لمعضالت المادة لمظهر 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
 " متغير " القوة المميزة بالسرعة ،متغير " القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة

متغير ،متغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظير "،ت الفخذين والمقعدة " لعضال
متغير " تحمل القدرة العضمية ،الفخذين والمقعدة "  " تحمل القدرة العضمية لعضالت

 متغير" مستوى االداء الميارى " ،متغير" المسافة الراسية لمكوبرى "،لمعضالت المادة لمظير "
  ارتباطية عكسية مع متغيرات:توجد عالقة 
  "متغير" مستوى االجياد العصبى " ،متغير" التوازن الحركى" ،متغير" المسافة االفقية لمكوبرى 
 :" بالنسبة لمتغير " القوة المميزة بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
  متغير " القوة القصوى ،الفخذين والمقعدة " متغير " القوة القصوى المتحركة لعضالت

 متغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظير " ،المتحركة لمعضالت المادة لمظير " 
  " متغير " تحمل القدرة العضمية ،متغير " تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة

 متغير"مستوى االداء الميارى " ،سية لمكوبرى" متغير " المسافة الرا،لمعضالت المادة لمظير " 
 :توجد عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات 
 :" بالنسبة لمتغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظهر 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
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 لمتحركة القوة القصوى ا"متغير"،القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة"متغير
متغير " "القوة المميزة بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة"متغير"،لمعضالت المادة لمظير

متغير " تحمل القدرة العضمية لمعضالت ، تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة "
د توجمتغير " المسافة الراسية لمكوبرى " متغير " مستوى االداء الميارى ،المادة لمظير " 

 عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات:
 متغير " مستوى االجياد العصبى " ،التوازن الحركى " "متغير"،المسافة االفقية لمكوبرى"متغير 
 :" بالنسبة لمتغير " تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
 متغير " القوة القصوى المتحركة ،الت الفخذين والمقعدة "القوة القصوى المتحركة لعض"متغير

متغير " "،القوة المميزة بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة"متغير"،لمعضالت المادة لمظير
متغير " تحمل القدرة العضمية لمعضالت المادة "،القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظير

 متغير " مستوى االداء الميارى " "،مكوبرىمتغير " المسافة الراسية ل"،لمظير 
( العالقة بين )المتغيرات البدنية، ومستوى االداء الميارى لميارة التقوس 11يتضح من جدول )

االجياد العصبى( الفراد المجموعة التجريبية حيث جاءت  )خمفا )السنتير االمامى(، ومستوى
 متغيرات وكانت كالتالي:جميع النتائج تدل عمي وجود عالقة ارتباطية بين ال

 :" بالنسبة لمتغير " القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
 متغير " القوة المميزة بالسرعة "،القوة القصوى المتحركة لمعضالت المادة لمظير "متغير

 تحمل"متغير"،سرعة لمعضالت المادة لمظيربال القوة المميزة"متغير"،لعضالت الفخذين والمقعدة
تحمل القدرة العضمية لمعضالت المادة "متغير،القدرة العضمية لعضالت الفخذين والمقعدة"

 متغير " مستوى االداء الميارى " "،المسافة الراسية لمكوبرى"متغير"،لمظير
 :توجد عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات 
  متغير " مستوى االجياد العصبى " ،متغير" التوازن الحركى "،ى"متغير" المسافة االفقية لمكوبر 
 :" بالنسبة لمتغير " القوة القصوى المتحركة لمعضالت المادة لمظهر 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
 القوة المميزة بالسرعة "متغير"،القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة"متغير

متغير " "،متغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظير،والمقعدة "لعضالت الفخذين 
متغير " تحمل القدرة العضمية لمعضالت ،تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة "

 متغير " المسافة الراسية لمكوبرى " متغير " مستوى االداء الميارى " "،المادة لمظير
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 سية مع متغيرات:توجد عالقة ارتباطية عك 
متغير " مستوى االجياد ،التوازن الحركى" "متغير،المسافة االفقية لمكوبرى ""متغير -

 العصبى " 
 :" بالنسبة لمتغير " القوة المميزة بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة 
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 

متغير"القوة القصوى ،قعدة"متغير " القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والم -
القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة  "متغير"،المتحركة لمعضالت المادة لمظير

متغير " تحمل ،متغير " تحمل القدرة العضمية لعضالت  الفخذين والمقعدة ""،لمظير
متغير " ،متغير " المسافة الراسية لمكوبرى " "القدرة العضمية لمعضالت المادة لمظير

 توى االداء الميارى " مس
 :توجد عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات 
 متغير " مستوى االجياد العصبى " "،متغير " التوازن الحركى"،متغير" المسافة االفقية لمكوبرى 
 بالنسبة لمتغير " القوة المميزة بالسرعة لمعضالت المادة لمظهر ": -2
 :توجد عالقة ارتباطية طردية مع متغيرات 
 " متغير " القوة القصوى المتحركة ،القوة القصوى المتحركة لعضالت الفخذين والمقعدة" متغير

متغير " ،القوة المميزة بالسرعة لعضالت الفخذين والمقعدة ""متغير"لمعضالت المادة لمظير
متغير " تحمل القدرة العضمية لمعضالت ،تحمل القدرة العضمية لعضالت الفخذين والمقعدة "

 متغير " مستوى االداء الميارى " ،متغير " المسافة الراسية لمكوبرى " ،المادة لمظير
 :توجد عالقة ارتباطية عكسية مع متغيرات 
 متغير " مستوى االجياد العصبى " ،متغير " التوازن الحركى "،متغير المسافة االفقية لمكوبرى 

 وها ما يؤكد صحة الفرض الرابع
ة بين )المتغيرات البدنية، ومستوى االداء المهارى توجد عالقة ارتباطيوالذي ينص عمي: " 

 .لمهارة التقوس خمفا )السنتير االمامى(، ومستوى االجهاد العصبى( "
 االستنتاجات: -

 في ضوء أهداف البحث ونتائجه، توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:
 .دنية )قيد البحث(تمرينات البيالتس المقترحة ليا تأثير إيجابي عمى تحسين المتغيرات الب .2
تمرينممات البمميالتس المقترحممة ليمما تممأثير إيجممابي عمممى تحسممين الجانممب النفسممى واالقممالل مممن  .1

االجيمماد العصممبى التممى قممد يتعممرض لممو الالعبممين فممى ىممذه الفتممرة المممؤثرة عمممى المكتسممبات 
 التدريبية.
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ى لميممارة تمرينممات البمميالتس المقترحممة ليمما تممأثير إيجممابي عمممى تحسممين مسممتوى االداءالميممار  .3
 التقوس خمفا )السنتير االمامى(

 التوصيات: .3
 في ضوء ما توصمت إليه الباحثة من نتائج، تتقدم بالتوصيات اآلتية:

استخدام تمرينات البيالتس المقترحة لتحسين مستوى االجياد العصبى لالعبمين الممذين  -
 يتعرضون لمعديد من الضغوط أثناء فترة المنافسات.

 قترح لتمرينات البيالتس كوسيمة لرفع مستوى االداء الميارىاستخدام البرنامج الم -
ادراج تمرينات البالتس ضمن جزء االعداد البدنى لمخطط التدريبية وخاصة فى فترات  -

 ما قبل المنافسة.
 المراجع:  -
 المراجع العربية:  -

فسميولوجيا ومورفولوجيما الرياضمي  أبو العال أحمـد عبـد الفتـاح، محمـد صـبحي حسـانين : .1
 م.1881ق القياس والتقويم، دار الفكر العربي، القاىرة وطر 

مبممادئ التخطمميط لمبممرامج التعميميممة والتدريبيممة فممى رياضممة الكاراتيممو، أحمــد محمــود إبــراهيم : .1
 م .1883منشأة المعارف، اإلسكندرية 

رياضمة المصمارعة لمنشميء، ممذكرات غيمر منشمورة، كميمة التربيمة الرياضمية  السيد عيسي : .3
 .1886سكندرية لمبنين، اإل

أساسممميات عاممممة فمممى الصمممحة العاممممة والتربيمممة العمميمممة  الهـــام إســـماعيل محمـــد شـــمبي : .8
 م 1886لمرياضيين، الطبعة األولي، مطبعة الجامعة، القاىرة  

 بعممض عمممى القميممة لمتيدئممة مختمفممة اسممترتيجيات اسممتخدام تممأثيرتــامر عمــاد الــدين ســعيد:  .3
 وعممممموم البدنيممممة لمتربيممممة العمميممممة االولممممى، المجمممممة الدرجممممة لمصممممارعى التدريبيممممة المكتسممممبات

 م.1111 مايو حموان، جامعة الرياضية لمبنين، التربية كمية الرياضة
أثممر إسممتخدام برنممامج لمتممدريبات النوعيممة لرفممع مسممتوي أداء ميممارة  ريــم محمــد الدســوقي : .6

منشمورة،  الشقمبة األمامية عممى اليمدين لمناشمئين عممى حصمان القفمز، رسمالة ماجسمتير غيمر
 م.1111كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة اإلسكندرية 

تمدريب األثقمال، مركمز الكتماب لمنشمر، القماىرة  عبد العزيز أحمد النمر، ناريمان الخطيب : .1
 م.1886

ــــد الخــــالق : .4 التممممدريب الرياضممممي، نظريممممات وتطبيقممممات، الطبعممممة الرابعممممة، دار  عصــــام عب
 م . 1841المعارف، اإلسكندرية 
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، القاىرة 1التدريب الدائري، دار الفكر العربي، ط ل درويش، محمد صبحي حسانين :كما .8
 م .1848

تمدريب  –موسوعة المصارعة الرومانية والحرة لميمواة )تعمميم : مسعـد عمـي محمود .11
 م.1113، تحكيم(، دار الكتب القومية، المنصورة –إدارة –
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 تعمم بعضالتحصيل المعرفي و الياءات الخمس عمى  ةتأثير استخدام استراتيجي
 التمرينات االيقاعية الحبل في ميارات  

 محمد عزب موسي الزيني منالد/ 
 

 المقدمة ومشكمة البحث: -
بمغت الثورة العممية التي نعيشيا في العصر الحالي ذروتيا حتى وصمت شتي المجاالت 

العديد مف التطورات والتغيرات التي كانت في سببا في تطور المعرفة  العممية، وأدت لظيور
 العممية بشكؿ ىائؿ سمي فيما بعد باالنفجار المعرفي. 

وانصب اىتماـ العديد مف عمماء التربية عمى التركيز عمى طرؽ واستراتيجيات التدريس 
 الحديثة في التربية الرياضية.

إلى تبني استراتيجيات وأساليب تعميمية حديثة  أصبحت ممحةالحاجة  وترى الباحثة اف
 التدريس،وأف يتبنى المعمـ خطة عممية في عممية  وتحسينو،تعمؿ عمى رفع مستوى وفاعمية التعمـ 

 التعميمية.إلى جانب االستفادة مف التقدـ العممي في مجاؿ العممية 
في بناء معرفتو بنفسو مف  وتعتبر النظرية البنائية فمسفة تربوية تيتـ بالدور النشط لممتعمـ

خالؿ خبراتو السابقة والتفاوض االجتماعي مع زمالئو وفى وجود المعمـ الذي يساعد المتعمـ في 
 بناء معرفتو مف خالؿ النشاطات والتجارب والخبرات المباشرة وغير المباشرة.

تبني عمى اف وقد عرفيا المعجـ الدولي لمتربية بانيا رؤية في نظريات التعمـ ونمو المتعمـ 
 (77: 4المتعمـ يكوف نشطا في بناء أنماط التفكير لدية نتيجة تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة. )

اف أصحاب ىذه النظرية يروا اف عممية اكتساب المعرفة  (2002كمال زيتون ) ويشير
خالؿ اليات تعتبر عممية بنائية نشطة ومستمرة تتـ مف خالؿ تعديؿ في البنيات المعرفية لمفرد مف 

عممية التنظيـ الذاتي )التمثيؿ والموائمة( وتستيدؼ تكيفو مع الضغوط المعرفية البيئية، حيث 
 (789: 77يكوف دور المعمـ موجيا لمعممية التعميمية والطالب ىو محور العممية التعميمية. )

معمـ ناقال ويعتمد التعمـ البنائي عمى فكرة اف الطالب يبني معرفتو بنفسو لذلؾ لـ يعد ال
لممعرفة بؿ ميسرا لعممية التعمـ، لذا وجب عميو اف يضع في ذىنو اف بناء المعرفة مختمؼ لدي 

 (44: 4الطمبة المتعمميف الختالؼ المعرفة السابقة واالىتماـ ودرجة المشاركة. )
 وقد انبثؽ مف النظرية البنائية مجموعة مف االستراتيجيات منيا:

 دورة التعمـ  -
  (4Es)المعدلة.  دورة التعمـ -
 (5Es)نموذج بايبي المعدؿ.  -
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 (7Es)النموذج البنائي  -
 Vنموذج التدريس بخريطة الشكؿ  -

 نموذج التعميـ البنائي.  -
 نموذج التحميؿ البنائي.  -
 نموذج بوسنر واخروف.  -
 استراتيجية االحداث المتناقضة.  -
 نموذج البنائية اإلنسانية.  -
 شابيية.استراتيجية المتشابيات والمعايير الت -

وتعتبر استراتيجية دورة التعمـ تطبيقا تربويا مباشرا وترجمة لبعض أفكار النظرية البنائية 
ونظرية بياجيو في النمو المعرفي حيث تتكوف عمميا مف ثالث مراحؿ ىي استكشاؼ المفيوـ، 

. ، تطبيؽ المفيـو  تقويـ المفيـو
مـ لتشمؿ أربع مراحؿ ىي ومع تطور استراتيجيات طرؽ التدريس تـ تعديؿ دورة التع

االستكشاؼ، التفسير، التوسع، التقويـ. وأطمؽ عمييا التطبيؽ الرباعي، ثـ تطورت بفضؿ بايبي 
االستكشاؼ، التفسير، لتشمؿ خمس مراحؿ ىي االثارة،  (5Es)الى نموذج الياءات الخمس 

 التوسع، التقويـ.
ميا يستخدمو المعمـ مع الطمبة بيدؼ وتعتبر استراتيجية الياءات الخمس البنائية نموذجا تعمي

اف يبني الطالب معرفتو العممية بنفسو مف جية واف ينمي المفاىيـ والعمميات المعرفية مف جية 
 اخري.

وتري الباحثة أف استراتيجية الياءات الخمس أحد استراتيجيات التعمـ القائمة عمي المنيج 
عمي الفكار السابقة لممتعمميف ، وتمثؿ كؿ البنائي مف خالؿ تاسيس أفكار جديدة مع االعتماد 

 –مرحمة مف الياءات الخمس مرحمة مف مراحؿ التعميـ وكؿ مرحمة تبدأ بحرؼ الياء )يشارؾ 
يقيـ( فيشارؾ الطالب بطرح األسئمة ألنخراطيـ في العممية  –يطور  –يشرح  –يستكشؼ 

 مف يشرح ثـ بشكؿ جماعي ، التعميمية ، ثـ يستكشؼ مف خالؿ األندماج في األنشطة المختمفة
والزمالء ، ثـ يطور مف خالؿ ربط المفاىيـ  المعمـ مع التواصؿ مع السابقة الطالب خبرة خالؿ

 اليدؼ تحقؽ خالؿ مف تعممو ما يقيـ التي تـ تعمميا بمفاىيـ اخري ذات صمة بما تـ تعممو ، ثـ
راتيجية مع تعمـ ميارات التمرينات ال ، وتتناسب ىذة األست أـ تعمميا التي والمعارؼ المفاىيـ مف

األيقاعية لما ليا مف طبيعة تشويقية بالنسبة لمطالب مما يدعـ ارتفاع رغبة الطالب عمي أكتساب 
 المعارؼ والمعمومات الخاصة بالتمرينات األيقاعية واألداء بكفاءة وفاعمية .
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دؼ األساسي يري اف الي Jean Piagetاف جاف بياجيو  (5995احمد المقاني )ويشير 
لعممية التربية في ىذا العصر ىو تخريج افراد قادريف عمى فعؿ أشياء جديدة وليس ما فعمتو 

 (64: 7األجياؿ السابقة، حيث يكونوف قادريف عمى االبداع والكشؼ عف كؿ ما ىو جديد. )
اف النظرية البنائية تعتبر بالنسبة لمكثير مف  (5992) حسن زيتون وكمال زيتونويرى 

ربوييف وخاصة المعمميف مرجعا واطارا يحتكموف اليو ويأخذوف بو مف اجؿ االرتقاء بأساليب الت
وطرؽ التدريس، بحيث تعطي مدي أوسع مف التحرؾ بدال مف طرؽ التدريس التي يصعب تنفيذىا 

 ( 76: 3بسبب عوامؿ متعددة مثؿ المنياج والبيئة المدرسية. ) 
قدـ لمبنائية أفضؿ اشكاليا  Jean Piagetياجيو اف جاف ب (2055فتحية المولو )وتضيؼ 

حوؿ كيفية اكتساب المعرفة، بينما يعتبر ارنست فوف وجالسرفيمد مف أفضؿ منظري البنائية 
المعاصريف وأفضؿ مف كتبوا عف البنائية واشتيرا بمقولتيـ ال يبدأ اىتماـ المعمـ الحقيقي بالكشؼ 

 عف التعامؿ مع المعرفة وكأنيا سمعة تعطي لمطمبة.                  عما يدور في عقوؿ طمبتو، اال بعد اف يكؼ 
                                                                            (71 :5) 

 تتطمبتعتبر أحد األنشطة الرياضية التي التمرينات الفنية االيقاعية  تري الباحثة افو 
أو في  الممارسيفلحديثة لتحقيؽ أىدافيا سواء في طريقة اختيار ا التعميميةتطبيؽ األساليب 

وتعتبر الميارات الحركية في التمرينات الفنية االيقاعية ىي العمود  المياري،أسموب تعمميـ األداء 
الخطوط العريضة ألبسط عمميات التعميـ لألداء  التمميذةتمقى تالفقري لمعممية التعميمية حيث 

 ا.طواؿ فترة حياتي االعصبي الذي يستمر معي اي مسارىالمياري الصحيح وف
 عف وال فراغ مف يأت لـالتمرينات الفنية االيقاعية رياضة  شيدتو الذي الكبير فالتطور

نما الصدفة طريؽ  بفضؿ الرياضة تمؾ عمى طرأت التي والميدانية العممية الجيود كؿ ليتوج جاء وا 
 شأنو مف ما كؿالتمرينات الفنية االيقاعية رياضة  منيا خذتأ التي المتنوعة العموـ إليو توصمت ما
 .التطور سبؿ في يفيدىا أف

تميز بدوره الفعاؿ بالنسبة لمفرد يأف الجمباز اإليقاعي  (2004اليجرسى )سامية وترى 
حساس الاو يا القدرة عمى التفوؽ الجمالي لمحركة والثقة بالنفس يوالمجتمع حيث تكسب ممارس

 البدنية،الشعور بالعالقة بيف الزماف والمكاف كما تنمي العديد مف الصفات  الحركي مف خالؿ
 (9:7) .كذلؾ اكتساب القدرة عمى التصور واإلبداع خاصة عند استخداـ األدوات

ارة والتي تؤدي ثباإل التي تتميزاإليقاعي أحد الرياضات التنافسية األولمبية  الجمبازف
 – Ballكرة - Hoop –طوؽ  – Ropeاألدوات )حبؿ بمصاحبة الموسيقى وكذلؾ باستخداـ 

ويتميز األخرى، في تكوينيا عف األداة كؿ أداة تختمؼ و  (Ribbonشريط  – Clubsصولجاف 
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األداء في الجمباز اإليقاعي بالبراعة والجماؿ وكثير مف التوافؽ بيف حركات الجسـ وبيف متطمبات 
 (41. )كؿ أداه

إحػدى الرياضػات الفنيػة  يعتبرالجمباز اإليقاعي  أف (2004سـامية اليجرسى ) وتضيؼ
اإلبداعيػة التي يعبػر فييػا الجسػـ عػف اآلداء الحركي العادي والمميػز ألنمػاط حركيػة متنوعػة 
ومتغيرة سواء حرة أو باستخداـ أدوات فتنمى لدى الفرد قػدرات إبداعيػة عديػدة معتمػدا عمػى 

خالؿ أحاسيسػو وانفعاالتػو بحيػث يصػؿ بيػذه القػدرات إلػى كفػاءة إمكانياتػو الفردية الخاصة مف 
 (79: 7) وميػارات أكثػر انفعاال واحساسا وتعبيرا.

والحظت الباحثة في حدود عمميا ومف خالؿ االطالع عمى الشبكة العالمية 
في مجاؿ  لممعمومات)االنترنت( عدـ وجود دراسة عربية تطرقت لدراسة استراتيجية الياءات الخمس

 & Halil Evrenخميل ايفرين وحسين كامميار ، ويؤكد ذلؾ التمرينات الفنية االيقاعية 

Huseyin Camliyer (2056( )59)  المذاف اشارا في دراستيما بعنواف نموذج تعميمي حديث
تعتبر مف أحدث  استراتيجية الياءات الخمسةالى اف  الياءات الخمسة دورة التعمـ باستخداـ –

 تراتيجيات المستخدمة في مجاؿ التربية الرياضية في الوقت الحالي.االس
 ىدف البحث: -

تأثير استخداـ استراتيجيات الياءات الخمس عمى التحصيؿ ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى 
 .المعرفي وتعمـ بعض ميارات الحبؿ في التمرينات االيقاعية

 فروض البحث: -
 القياسيف بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد .7

 القياس ولصالحالتحصيؿ المعرفي في  والضابطة التجريبية لممجموعتيف لبعدييفا
 .لممجموعة التجريبية البعدي

 القياسيف بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد .4
 القياس ولصالحتعمـ بعض ميارات الحبؿ في  التجريبية لممجموعة القبمي والبعدي

 .لممجموعة التجريبية البعدي
 القياسيف بيف اً إحصائي دالة فروؽ توجد .3

 ولصالح تعمـ بعض ميارات الحبؿفي  والضابطة التجريبية لممجموعتيف البعدييف
 .لممجموعة التجريبية البعدي القياس

 مصطمحات البحث: -
 (5E's)استراثيجية الياءات الخمس 
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ىي مجموعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا وفؽ خمس خطوات متتابعة يمارس فييا 
را إيجابيا اثناء المواقؼ التعميمية خالؿ التفاعؿ النشط بيف المعمـ والمتعمـ، وخطوات المتعمـ دو 

 )تعريؼ اجرائي( .يقوـ، يطور، يشرح، يستكشؼ، ىذه االستراتيجية تبدأ بحرؼ الياء وىي يشارؾ
 إجراءات البحث: -
 منيج البحث: -
موعتيف أحداىما لمج التجريبيباستخداـ التصميـ  التجريبيالباحثة المنيج  تاستخدم 

لطبيعة ىذا  لمالئمتوالمجموعتيف وذلؾ  والبعدي القبميتجريبية واألخرى ضابطة باستخداـ القياس 
 البحث.

 البحث:  مجتمع -
يمثؿ مجمع البحث تالميذ المرحمة األعدادية بنات بمدرسة مدينة السادات لمغات والبالغ 

 % ( .41( تمميذة بنسبة )61ىا )( تمميذة وتـ اختيار عينة البحث والبمغ عدد751عدىف )
 البحث:  عينة -

مدرسة مدينة السادات لمغات  تمميذاتمف بالطريقة العمدية البحث  عينةتـ اختيار 
 تـ استبعاد طالبة،( 61) وعددىف ـ4177/4178 الدراسيلمعاـ  والمقيدات لمفصؿ الدراسي األوؿ

( تمميذة، 41عينة البحث األساسية ) ليصبح قواـ االستطالعية، العينة ليمثمف تمميذة( 41) عدد
 توقد قام( تمميذة، 41) ضابطة ( تمميذة واألخرى41) تجريبية إحداىما مجموعتيف مقسميف الى

 (قيد البحث)المتغيرات  فيالبحث لتحقيؽ االعتدالية  لعينةمعامالت االلتواء  بإيجادالباحثة 
 .( يوضح ذلؾ7والجدوؿ )

(5جدول )  
البحث(             )قيدالمتغيرات  فيلمجتمع البحث  اإلحصائيصيف التو                   

   60ن =      
 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط المتغيرات 

 متغيرات
 النمو 

 14.0 51.411 14.5 515451 الطول الكلى

 14.5- 11411 .041 11450 وزن الجسم

 5451 55411 ..14 .5545 العمر الزمنى

 5455 55.411 ..14 551450 توى الذكاءمس الذكاء 

-الوزف-متغيرات النمو)الطوؿ فيأف معامالت االلتواء لعينة البحث  (7) جدوؿيتضح مف 
      البحث.اعتدالية عينة مما يدؿ عمى  (3)± قد انحصرت ما بيف والذكاء  (السف

 وسائل وأدوات جمع البيانات: -
 األدوات واألجيزة المستخدمة:  -
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 الوزف )ألقرب كجـ(. و ميتر: لقياس الطوؿ )ألقرب سـ( جياز الرستا -
 شريط قياس لقياس المسافات بالمتر. -
 بساط -
 ساعة ايقاؼ: لقياس الزمف )ث(. -
 احباؿ  -
 (5الصورة)أ(. مرفؽ ) الثاني المقياس لمذكاء كاتؿ اختبار -
 المستخدمة: والمقاييس االختبارات  -

 مقياس التحصيل المعرفي: )تصميم الباحثة(  .5
قد تـ اتباع الخطوات التالية عند تصميـ و  ،التحصيؿ المعرفيبتصميـ مقياس  الباحثة تقام
 :االختبار

 :تحديد اليدف من اإلختبار
 قياس مستوى فيوتمثؿ  المعرفيضوء ىدؼ الدراسة تـ تحديد اليدؼ العاـ لالختبار  في
 تضمنيا والتيىيـ المعمومات المعرفية مف حقائؽ والمفا فيلعينة الدراسة  المعرفيالتحصيؿ 
األىداؼ  ، مع مراعاة أف يتـ صياغة استراتيجية الياءات الخمسباستخداـ  التعميميالبرنامج 

 :العامة لالختبار المعرفي في صورة أىداؼ سموكية يمكف قياسيا كما يمي
 . التطور التاريخي لمتمرينات االيقاعية عمىأف تتعرؼ التمميذة  -
 الحبؿ.يس القانونية ألداة اف تتعرؼ التمميذة عمى المقاي -
 الحبؿ.أف تتعرؼ التمميذة عمى المجموعات الميارية االساسية ألداة  -
 .في التمرينات االيقاعية الحبؿأف تستطيع التمميذة أداء بعض ميارات  -

 .إعداد المحاور الرئيسية لإلختبار
صورتيا  في المعرفيمحاور التحصيؿ  (3متضمنة ) قامت الباحثة بتصميـ استمارة استبياف

 (5مرفق )  .(الفني –القانوني  -التاريخي) النحو التالي عمىاألولية وىي 
طرؽ و مجاؿ التمرينات االيقاعية  فيـ عرض تمؾ المحاور عمى خبراء متخصصيف وت
 ، وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى مناسبة ىذا المحاور لقياس التحصيؿ المعرفي( خبراء 7)التدريس 
 (3مرفق )%. 711 ا بنسبة مئوية قدرىاوقد وافقوا عميي لمتمميذات

 :تحديد المادة العممية لإلختبار
 باستخداـ تعميمييتضمنو برنامج  التيضوء األىداؼ المعرفية المراد قياسيا والمحتوى  في

 روعيوقد  المحاور الرئيسية )قيد البحث( في المعرفياستراتيجية الياءات الخمس تـ بناء االختبار 
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لتقسيـ بمـو  لتذكر ، الفيـ ، التطبيؽ ، التحميؿ ، التركيب ، التقويـ ( وفقاً ذلؾ مستويات )ا في
Bloom  اإلدراكي.أو  المعرفيالمجاؿ  فيلألىداؼ 

 :اإلختبار عباراتصياغة 
وقد تـ ، االختبار  عباراتمف خالؿ اإلطالع عمى المراجع والدراسات العممية تـ صياغة 

ثالثة محاور )  عمىمقسمة عبارة  (44وبمغ عددىا )صياغة أسئمة االختبار بصورة مبدئية 
 عبارات. (8بحذؼ ) فني( وقد قاـ الخبراء –قانوني  -تاريخي 

 :تحديد نوع األسئمة
ىذه األسئمة قياس  في روعينوع االختيار مف متعدد، وقد  مجمميا مف فياءت األسئمة ج

ؿ ، الوضوح ، البساطة ، عينة البحث ( مف حيث الشمو لتمميذات ) المعرفيمستوى التحصيؿ 
 .الدقة العممية المفظ ألكثر مف مدلوؿ ، احتماؿعدـ 

 :تعميمات االختبار
مف  عد تعميمات االختبار إحدى العوامؿ اليامة لتطبيقو ، حيث يترتب عمييا وضوح اليدؼت

 وكذلؾ االختبار بمغة سيمة وسميمة بحيث تبعد عف اإلطالة والمدلوالت المفظية غير الواضحة ،
اإلجابة  في ورقة التمميذةمكانيا المحدد وأف تكتب بيانات  فيطريقة تسجيؿ اإلجابة الصحيحة 

 المدرسة(.،  الفصؿ،  التمميذةمثؿ )اسـ 
 :إعداد الصورة األولية لإلختبار وعرضيا عمى الخبراء

 متنوعة العباراتأف تكوف  روعي، وقد  المعرفيتـ إعداد الصورة األولية لإلختبار 
( عبارة ، وتـ عرض 44حيث بمغ عددىا ) ،نة ألكبر كمية مف المعمومات عف المحاور ومتضم

وقد قاـ الخبراء وطرؽ التدريس، مجاؿ التمرينات االيقاعية  فياألولية عمى الخبراء  ىذه الصورة
 .  المعرفيوحذؼ بعض عبارات إختبار التحصيؿ  بتعديؿ

 :فيالصورة النيائية إلختبار مستوى التحصيل المعر 
 مف خالؿ إستعراض آراء الخبراء في إختبار مستوى التحصيؿ المعرفي لبعض ميارات

مستوى  مف إجمالى عبارات إختبار عبارات( 71في التمرينات االيقاعية وتحميميا تـ حذؼ ) الحبؿ
موضح  ( عبارة كما ىو34لعبارات اإلختبار إلى ) النيائيالتحصيؿ المعرفي، ووصؿ العدد 

 (2جدول )                                          (2رفق )م (.4) بجدوؿ
 الصورة النيائية إلختبار مستوى التحصيل المعرفي

 الفني م القانوني م التاريخي م
7 711% 7

3 
711% 3

1 
41% 
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( عبارة في المحور 7( عبارات، تـ استبعاد عدد )71ستبعاد عدد )( ا4يتضح مف جدوؿ )
( عبارات مف 5( عبارة لممحور التاريخي، واستبعاد )77التاريخي ليصبح اجمالي العبارات )

( عبارات مف 4( عبارة لممحور القانوني، واستبعاد )74المحور القانوني ليصبح اجمالي العبارات )
 ( عبارة لممحور الفني.  77العبارات )المحور الفني ليصبح اجمالي 

 االختبارات الميارية في الحبل. -
 الوثب مع دوراف الحبؿ اماما -
 الوثب ـ دواف الحبؿ خمفا -
 (4اماما. مرفؽ) توازف باسيو مع دوراف الحبؿ -
 الدراسة االستطالعية: -
رىف تـ اختيا تمميذة( 41عينة قواميا ) عمىالدراسة االستطالعية  بإجراءالباحثة  تقام

بالطريقة العشوائية مف مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية، وقد ىدفت الدراسة 
 االستطالعية إلى ما يمي:

 التأكد مف صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة. -
 مدي مناسبة االختبارات المستخدمة لعينة البحث. عمىالتعرؼ  -
 قترح لعينة البحث.المالتعميمي مدي مالئمة محتوى البرنامج  عمىالتعرؼ  -
 الصعوبات التي قد تواجو الباحثة أثناء تطبيؽ البرنامج. عمىالتعرؼ  -
)تصميـ الباحثة( وتقنيف االختبارات التحصيؿ المعرفي اجراء المعامالت العممية لمقياس  -

 الميارية في التمرينات الفنية االيقاعية.
 تحديد صعوبات الصياغة. -

عينة االستطالعية استخمصت الباحثة مدى تفيـ العينة ومف خالؿ تطبيؽ االستبياف عمى ال
عبارات تحتمؿ أكثر  داالستطالعية لعبارات االستبياف مف خالؿ إجاباتيـ، حيث وجد انو ال توج

 مف تفسير واحد أو غامضة في معناىا ومفيوميا.
 المعامالت العممية: -
 صدق المحكمين. -

عف طريؽ الصدؽ الظاىري وذلؾ مقياس التحصيؿ المعرفي قامت الباحثة بحساب صدؽ 
بعرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء إلبداء رأييـ في محاور وعبارات المقياس، مما يجعؿ 

 المقياس صادؽ مف الناحية الظيرية وذلؾ باإلضافة إلى صدؽ االتساؽ الداخمي.
 صدق االتساق الداخمي: -
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تمميذه مف مجتمع البحث ( 41استخدمت الباحثة صدؽ االتساؽ الداخمي بالتطبيؽ عمى )
يجاد معامالت االرتباط بيف درجاتيف في كؿ عبارة مع  ومف خارج العينة األساسية لمبحث، وا 

 مجموع درجة المحور الخاص بيا وفيما يمي الجدوؿ الموضح ليذه النتائج.
 (3جدول )

 اليو تنتمي الذي ورمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمح
 20ن = 

 الفني م القانوني م التاريخي م

7 1.677; 74 1.714; 
4
4 

1.745; 

4 1.698; 73 1.654; 
4
5 

1.756; 

3 1.744; 74 1.416 
4
6 

1.843* 

4 1.755; 75 1.774; 
4
7 

1.711; 

5 1.768; 76 1.917; 
4
8 

1.914; 

6 1.711; 77 1.943; 
4
9 

1.847; 

7 1.693; 78 1.311 
3
1 

1.944; 

8 1.487 79 1.745; 
3
7 

1.754; 

9 1.844; 41 1.713; 
3
4 

1.773; 

7
1 

1.877; 47 1.846* 
3
3 

1.716; 

7
7 

1.691; 44 1.869* 
3
4 

1.697; 
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 43 1.434   
 (1.575( = )1.15قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )

إحصائية عند ا دالة ورىبيف العبارة ومح االرتباطقيـ معامالت اف ( 3تضح مف جدوؿ )ي
( مف 43، 78، 74( بالمحور التاريخي، والعبارات ارقاـ )8) ( عدا العبارة رقـ1.15)مستوى 

( عبارات 71( عبارة، بواقع )31المحور القانوني، ليصبح اجمالي مقياس التحصؿ المعرفي )
 ( عبارة لممحور الفني .77( عبارات لممحور القانوني، )9لممحور التاريخي، )

 
 
 
 
 (4جدول )

 التحصيل المعرفيلمحور والدرجة الكمية لمقياس الداخمي بين درجات امعامالت االرتباط 
 20ن = 

 م األبعاد األساسية  عدد العبارات  معامل االرتباط

 5 المحور التاريخي 3. *317.0

 . المحور القانوني 9 *317.0

 . المحور الفني .. ٭317.0

 1.755= 1.15قيمة )ر( الجدولية عند 

 لممقياسارتباطات درجاتيا بالدرجة الكمية  كانت المقياس حاورم أف( 4يتضح مف جدوؿ )
  1.15ذات داللة معنوية عند مستوى 

 :تصحيح اإلختبار -
( واحد درجة لكؿ بند مف 7تـ تصحيح اإلختبار وذلؾ بأف أعطيت لكؿ إجابة صحيحة )

بنود اإلختبار وصفر لإلجابة الخاطئة ، وبالتالي تكوف الدرجة الكمية إلختبار مستوى التحصيؿ 
 (.4. مرفؽ )( درجة ، وكذلؾ تـ إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار31في )قيد الدراسة ( مف )المعر 

 : الميارية لإلختبارات الصدق معامل -
استطالعية  باستخداـ المقارنة الطرفية وذلؾ بتطبيؽ االختبار عمى عينةتـ حساب الصدؽ 

، وتـ ترتيب درجات ذة( تممي41قواميا )مف خارج عينة الدراسة األساسية و مف مجتمع البحث 
المستوى المرتفع  ذات التمميذاتوتمثؿ مجموعة مف األعمى  اإلرباعيتصاعديًا لتحديد  التمميذات

األدنى وتمثؿ  % ، واإلرباعي45بنسبة مئوية قدرىا  ( تمميذات5وعددىـ ) المعرفياالختبار  في
( تمميذات بنسبة 5ددىـ )وع المعرفياالختبار  فيذات المستوى المنخفض  التمميذاتمجموعة مف 
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، والجدوؿ التالي اختبار )ت(  تـ حساب داللة الفروؽ الفردية باستخداـ. و %45مئوية قدرىا 
 يوضح ذلؾ.

 (5) جدول
 البحث قيد الميارية اإلختبارات صدق

 41= ف

 اإلختبارات

 اإلرباعي األدنى
 1ن = 

 اإلرباعي األعلى 
 قيمة ت 1ن = 

 .ع± .م 5ع± 5م

 *30.0. ..30 0.3. .03. 0033 دوران الحبل اماماالوثب مع 

 *077.. 001. 0000 005. 5090 الوثب مع دوران الحبل خلفا

 *00.3 .05. 0011 3097 0003 الوثب مع دوران الحبل بالتقاطع

 4071( = 1015) معنوية مستوى عند الجدولية ت قيمة  

اإلرباعي  درجات مف ؿك بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 5) جدوؿ مف يتضح
 1015 معنوية مستوى عند الجدولية قيمتيا فاقت قد المحسوبة ت قيـ أف حيث ،واألدنىاألعمى 

 لقياس صادقة اختبارات تعد أنيا أي المستويات بيف التمييز عمى اإلختبارات ىذه قدرة يعنى وىذا
 . أجميا مف وضعت التي االختبارات
 معامل الثبات: -
 :التحصيل المعرفيمقياس معامل ثبات  -

 مقياس التحصيؿ المعرفياستخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لمتحقؽ مف ثبات 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

 (6جدول )
 التحصيل المعرفي مقياسالثبات بالتجزئة النصفية لمحاور ومجموع 

 41ف =  

 
 المحددات

قيمة  العبارات الزوجية العبارات الفردية
 2ع± 2م 5ع± 5م (ر)

 1.946 7.78 4.44 7.56 4.56 المحور التاريخي 5
 1.974 7.47 4.84 7.44 4.77 المحور القانوني 2
 1.876 7.13 3.76 7.65 3.65 المحور الفني 3
 1.939 3.75 9.44 3.68 9.98 مجموع المقياس 

 1.755= 1.15قيمة )ر( الجدولية عند 

. 1.876التجزئة النصفية قد تراوحت بيف )( أف معامالت الثبات ب6يتضح مف الجدوؿ )
 ، مما يدؿ عمى ثبات المقياس.1.939( لممحاور ولمجموع المقياس 1.974
 معامل ثبات االختبارات الميارية: -
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عادة تطبيقو  قامت الباحثة بحساب ثبات االختبارات الميارية عف طريؽ تطبيؽ االختبار وا 
( أياـ، والجدوؿ التالي يوضح 7ة بفاصؿ زمني )( تمميذ41عمى تمميذات العينة االستطالعية )

 ذلؾ.
 

 (7) جدول                   
 البحث قيد الميارية اإلختبارات ثبات

 41ف = 

 اإلختبارات
 الثاني التطبيق األول التطبيق

 ر قيمة
 2ع± 2م 5ع± 5م

 *1093 7077 3031 7017 3011 الوثب مع دوران الحبل اماما

 *1097 1054 4091 1034 4095 بل خمفاالوثب مع دوران الح

 *1098 1046 7051 1097 7041 الوثب مع دوران الحبل بالتقاطع

 *1087 1.36 7.45 1.44 7.43 اماما توازن باسيو مع دوران الحبل
 1063=  36 حرية ودرجة 1015 معنوية مستوى عند الجدولية ر قيمة

 في البحث عينة درجات مف كؿ بيف إحصائية داللة ذو ارتباط وجود( 7) جدوؿ مف يتضح
 ثالثة بفاصؿ االستطالعية المجموعة لنفس الثاني التطبيؽ ودرجات لالختبارات األوؿ التطبيؽ

 يعنى وىذا 1015 معنوية مستوى عند الجدولية قيمتيا فاقت قد المحسوبة ر قيـ أف حيث ، أياـ
 .االختبار درجات ثبات

 جيات الياءات الخمس:استخدام استراتيالتعميمي بالبرنامج 
 أىداف البرنامج:  -5

التحصيؿ المعرفي وتعمـ بعض ميارات الحبؿ في  تحسيف ييدؼ ىذا البرنامج الى
 .التمرينات االيقاعية لتمميذات المرحمة االعدادية

 :التعميمي االسس العممية لمبرنامج -2
بحاث والمراجع قامت المقترح وبعد االطالع عمى العديد مف اال البرنامجلميدؼ مف  طبقاً 

مع مراعاة المبادئ األساسية االثارة، االستكشاؼ، التفسير، الباحثة بتصميـ البرنامج المقترح 
 في وحدة تدريسية( 7بواقع )يسية تدر  ات( وحد8وقد أشتمؿ البرنامج عمى ) التوسع، التقويـ ،
بداية البرنامج  فية اليومي يسية( أسابيع، حيث أستغرؽ زمف الوحدة التدر 8األسبوع ولمدة )

  1ؽ(91)
 خطوات تنفيذ التجربة: -

  :القياس القبمي 
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البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات  لمجموعتي يةالقبم اتالقياس بإجراءالباحثة  تقام
 ـ.7/4/4176-5ي يوم وذلؾ (قيد البحث)

 :تنفيذ التجربة األساسية 
المجموعة  عمى ستخداـ الياءات الخمسالبرنامج التعميمي المقترح بابتطبيؽ  الباحثة تقام

الموافؽ  حدـ ابتداء مف يـو اال4176/4177 الجامعياألوؿ لمعاـ  الدراسيالتجريبية في الفصؿ 
 ة( وحد7( أسابيع بواقع )8ـ ، عمى مدى )73/4/4176الموافؽ  ثالثاءـ الى يوـ ال76/4/4176
زمف  واستغرؽ تدريسية اتوحد (8اشتمؿ البرنامج عمى )و  -(4مرفؽ )- االسبوع سية فيتدري

 بينما تـ تطبيؽ البرنامج المتبع لممجموعة الضابطة.، ( دقيقة91الوحدة )
 :القياس البعدي 
البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات  لمجموعتي البعديبإجراء القياس  الباحثة تقام

 قيد البحث تحت نفس الظروؼ والشروط التي تـ فييا القياس القبمي.
 الجات اإلحصائية:المع
البحث وفروضو تـ تحديد األسموب اإلحصائي المستخدـ لتحميؿ البيانات  أىداؼ عمىبناء 

 النحو التالي: عمى
                               معامؿ االلتواء.*       الوسيط. *       المتوسط الحسابي.*
 لمجموعتيفت لممجموعة الواحدة واااختبار  *     االنحراؼ المعياري. *
 النسبة المئوية لمعدؿ التغير%.*         معامؿ االرتباط. *
 عرض النتائج ومناقشتيا: -

 أواًل: عرض النتائج:
 (8جدول )

 ومجموع مقياس التحصيل المعرفيداللة الفروق بين متوسطات القياسين البعديين في محاور 
 )قيد البحث( لعينتي البحث التجريبية والضابطة

 20= 2= ن5ن

 المحددات م
قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 2ع± 5م 5ع± 5م )ت(

 *6.16 7.81 3.68 4.78 6.41 المحور التاريخي 5

 *6.11 7.11 4.11 7.44 6.13 المحور القانوني 2

 *4.79 7.44 3.44 4.13 8.45 المحور الفني 3

 *46.91 4.57 8.94 4.76 41.68 مجموع المقياس

 38=  2-عند درجة حرية ن 2.26= 0.05ت الجدولية عند قيمة 
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( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف البعدييف لممجموعتيف 8يتضح مف الجدوؿ )
لصالح القياس البعدي  محاور ومجموع مقياس التحصيؿ المعرفيالتجريبية والضابطة في جميع 

 لممجموعة التجريبية.
 (9جدول )

 متوسطات القياسين القبمي والبعدي في االختبارات الميارية  داللة الفروق بين
 بالحبل )قيد البحث( لعينة البحث التجريبية

 20ن =

 المحددات م
نسبة  القياس البعدي القياس القبمي

 التحسن :
قيمة 
 2ع± 5م 5ع± 5م )ت(

 *77083 748.67 7.34 6.86 7017 3.11 الوثب مع دوران الحبل اماما 5

 *6.58 88.87 7.47 5.57 1034 4.95 ب مع دوران الحبل خمفاالوث 2

 *4047 737.86 1.94 3.33 1097 7.41 الوثب مع دوران الحبل بالتقاطع 3

  444.74 7.77 4.44 1.44 7.43 اماما توازن باسيو مع دوران الحبل 
 59=  5-عند درجة حرية ن 2.26= 0.05قيمة ت الجدولية عند 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي  (9يتضح مف الجدوؿ )
بالحبؿ )الوثب مع دوراف الحبؿ اماما، الوثب  االختبارات المياريةلممجموعة التجريبية في جميع 

وذلؾ  مع دوراف الحبؿ خمفا، الوثب مع دوراف الحبؿ بالتقاطع، توازف باسيو مع دوراف الحبؿ(
الوثب مع دوراف الحبؿ  : الختبار88.87 فوحت نسب التحسف ما بيلصالح القياس البعدي، وترا

 . توازف باسيو مع دوراف الحبؿ: الختبار 444.74، خمفا
 (50جدول )

االختبارات الميارية داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي في  
 لعينة البحث الضابطة)قيد البحث( بالحبل

 20ن =

نسبة  القياس البعدي بميالقياس الق المحددات م
 2ع± 5م 5ع± 5م قيمة )ت( التحسن :

 *5.57 39.47 1.36 4.48 1.81 3.17 الوثب مع دوران الحبل اماما 5

 *8.45 63.73 1.75 4.65 1.54 4.84 الوثب مع دوران الحبل خمفا 2

 *6.98 73.87 1.77 7.56 1.57 7.37 الوثب مع دوران الحبل بالتقاطع 3

 باسيو مع دوران الحبلتوازن  

 7.35 اماما
1.39 4.78 1.67 774.59 

7.67* 

 59=  5-عند درجة حرية ن 2.26= 0.05قيمة ت الجدولية عند 
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( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي 71يتضح مف الجدوؿ )
الوثب ، اف الحبؿ اماما)الوثب مع دور  بالحبؿجميع االختبارات الميارية لممجموعة الضابطة في 
وذلؾ ( توازف باسيو مع دوراف الحبؿ، الوثب مع دوراف الحبؿ بالتقاطع، مع دوراف الحبؿ خمفا
الختبار الوثب مع دوراف الحبؿ : 73.87 فوتراوحت نسب التحسف ما بي لصالح القياس البعدي

 .توازف باسيو مع دوراف الحبؿ الختبار: 774.59،  بالتقاطع
 (55جدول )

في االختبارات المياريةلة الفروق بين متوسطات القياسين البعديين دال   

 لعينتي البحث التجريبية والضابطة )قيد البحث( بالحبل
 20= 2= ن5ن

 2ع± 5م 5ع± 5م قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المحددات م
 *3.55 1.36 4.48 7.34 6.86 الوثب مع دوران الحبل اماما 5

 7.78 1.75 4.65 7.47 5.57 الوثب مع دوران الحبل خمفا 2

 *5.99 1.77 7.56 1.94 3.33 الوثب مع دوران الحبل بالتقاطع 3

 توازن باسيو مع دوران الحبل 4

 اماما
4.44 7.77 4.78 1.67 

4.71* 

 38=  2-عند درجة حرية ن 2.26= 0.05قيمة ت الجدولية عند 

روؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف البعدييف ( وجود ف77يتضح مف الجدوؿ )
االختبارات الميارية بالحبؿ )الوثب مع دوراف الحبؿ اماما، لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 

 الوثب مع دوراف الحبؿ خمفا، الوثب مع دوراف الحبؿ بالتقاطع، توازف باسيو مع دوراف الحبؿ(
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف وعدـ  ة.لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبي

 .الوثب مع دوراف الحبؿ خمفااختبار البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 
     ثانيًا: مناقشة النتائج:

 : مناقشة الفرض األول والذي ينص عمى 
o القياسيف بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد 

 القياس ولصالحالتحصيؿ المعرفي في  الضابطةو  التجريبية لممجموعتيف البعدييف
 .لممجموعة التجريبية البعدي

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف البعدييف 9ويتضح مف الجدوؿ )
لصالح  محاور ومجموع مقياس التحصيؿ المعرفيلممجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع 

 القياس البعدي لممجموعة التجريبية.
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الباحثة ذلؾ إلى تأثير البرنامج التعميمي باستخداـ استراتيجية الياءات الخمس في  وتعزى
 توسع بأنيااستراتيجية الياءات الخمس  لدى عينة البحث حيث تمتاز تحسيف التحصيؿ المعرفي

 مصممة تفكير ميارات تقديـ تـ التفكير، وقد تعميـ في منيجا األداء طريقة باستخداـ وذلؾ اإلدراؾ
 مواقؼ في األدوات استخداـ عمى التمميذات تتدرب ذلؾ وبعد عممية، كأدوات لمتمميذات يةبعنا

يعتمد عمى النشاطات الحرة الموجية توجييا غير  البرنامج التعميميباإلضافة الى اف . متنوعة
في رسـ أفكار جديدة والتعبير عنيا  فواستعماؿ خيالي فعف أفكارى التمميذاتتعبير  مثؿ-مباشر 

  االبداع.عمى  اتقادر  فرية أماـ زمالئيـ مما جعميبح
استراتيجية الياءات مف اف ( 53( )2052منى مصطفى عوض اهلل )وىذا ما تؤكده 

مف تركيزىا عمى  عمى العمميات المعرفية أكثر تركزوالتي البنائية الخمس باستنادىا إلى النظرية 
تواجيو وتتحدى  مواجية المواقؼ التي التمميذيستطيع الجوانب البيئية الخارجية والتي مف خالليا 

 .قدراتو
تعتبر استراتيجية استراتيجية الياءات الخمس ( اف 74) (2003لمياء أبو زيد )وتؤكد 
 وبنفس وعرفتمل وفي بنائ لممتعمـالنشط  رو ى الدمعرفي التي تؤكد عمالمـ نظريات التعبنائية تخضع ل

ساعد مالو يسر مال المعمـ وجودفي ف و ع األقراماعي مض االجتو التفاو السابقة  وخبرات مف خالؿ
 .فةمختمالتدريسية ال ؽالطر و  التجاربو  النشاطات مف خالؿرة صحيحة و عنى بصمى بناء المع

يبتعد البرنامج عف البرامج الى ضرورة اف ( 5)( 2052حيدر طراد ) يؤكد الصددوفى ىذا 
يمتاز يجب اف حيث  تعميمو،البرنامج وطريقة التقميدية المتبعة عادة في التعميـ مف حيث مكونات 

الطمبة بصورة مبسطة ومشوقة ويعطي  إلىبالقدرة عمى إيصاؿ ىدؼ الدرس وفكرتو البرنامج 
مما يدفع الطالب ويولد لديو  حرج.الحرية لمطالب في التفكير وطرح أفكاره وآرائو دوف قيود ودوف 

األسئمة التي تطرح لخمؽ ورسـ أفكار إبداعية الرغبة في التفكير المعمؽ والواسع في األشياء و 
ساعد البرنامج الطمبة ضرورة اف يكذلؾ  البرنامج.تناوليا نشاطات تجديدة في الموضوعات التي 
عمى  ىـساعديمما  منظـ،وتنظيـ سمسمة أفكارىـ وعرضيا بشكؿ  لدييـعمى تطوير طريقة التفكير 

  لدييـ.تفجير القدرة عمى اإلنتاج االبداعي 
 .التعميمي باستخداـ استراتيجية الياءات الخمس ىذا ما قد تـ مراعاتو عند تطبيؽ البرنامجو 

وجود في  (53( )2052منى مصطفى عوض اهلل )وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
فروؽ في متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ 

 ـ لصالح طالبات المجموعة التجريبية.العممية لمعمو 
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تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا  في (56( )2057) ىبو حميد وادي ودراسة
طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا  وفؽ استراتيجية الياءات الخمسة عمى

 االختبار التحصيمي.   بالطريقة االعتيادية في
 والذي ينص عمى : مناقشة الفرض الثاني 

o القياسيف بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد 
 القياس ولصالحتعمـ بعض ميارات الحبؿ في  التجريبية لممجموعة القبمي والبعدي

 .لممجموعة التجريبية البعدي
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي 79يتضح مف الجدوؿ )

بالحبؿ )الوثب مع دوراف الحبؿ اماما، الوثب  االختبارات الميارية لممجموعة التجريبية في جميع
وذلؾ  مع دوراف الحبؿ خمفا، الوثب مع دوراف الحبؿ بالتقاطع، توازف باسيو مع دوراف الحبؿ(

الوثب مع دوراف الحبؿ  : الختبار88.87 فلصالح القياس البعدي، وتراوحت نسب التحسف ما بي
 . زف باسيو مع دوراف الحبؿتوا: الختبار 444.74، خمفا

وتعزى الباحثة ذلؾ إلى تأثير البرنامج التعميمي باستخداـ استراتيجية الياءات الخمس بما 
يمتمكو مف إمكانيات متنوعة ومتميزة يمكف أف تزيد مف فاعمية الطريقة التعميمية وأيضا تشويؽ 

يجابية المتعمـ وتحفزه عمى اكتساب الميارات المطموبة بصورة   أكثر فاعمية .      وا 

في اف البرنامج  (6( )5995ريم محمد محسن )وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
 فيالحمقة(  –النجمة -الوثبات المختارة )الفجوة أداءعمى مستوى  إيجابيلو تأثير  التعميمي

  التمرينات الحديثة.
تأثيرًا إيجابيًا عمى لو  في اف البرنامج التعميمي (8( )5999أنور عبده ) طارق دراسةو 

  كرة قدـ( لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. -كرة طائرة –والميارية )جمباز البدنيةالمتغيرات 
 يسيـ فيفي اف البرنامج التعميمي  (54( )2007) نجالء عبد المنعم، رانيا عزت دراسةو 

( في التمرينات األماميوثبة المقص  -وثبة الفجوة  –تحسيف مستوى أداء الوثبات )وثبة النجمة 
  الفنية الحديثة.

 مناقشة الفرض الثالث والذي ينص عمى : -
في  والضابطة التجريبية لممجموعتيف البعدييف القياسيف بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد -

 .لممجموعة التجريبية البعدي القياس ولصالح تعمـ بعض ميارات الحبؿ
إحصائية بيف القياسيف البعدييف  ( وجود فروؽ ذات داللة77يتضح مف الجدوؿ )

االختبارات الميارية بالحبؿ )الوثب مع دوراف الحبؿ اماما، لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 
 الوثب مع دوراف الحبؿ خمفا، الوثب مع دوراف الحبؿ بالتقاطع، توازف باسيو مع دوراف الحبؿ
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  وعدـ لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية. (اماما
 .الوثب مع دوراف الحبؿ خمفااختبار القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 

وتعزى الباحثة ذلؾ إلى تأثير البرنامج التعميمي باستخداـ استراتيجية الياءات الخمس بما 
ية الطريقة التعميمية وأيضا تشويؽ يمتمكو مف إمكانيات متنوعة ومتميزة يمكف أف تزيد مف فاعم

يجابية المتعمـ وتحفزه عمى اكتساب الميارات المطموبة بصورة أكثر فاعمية .        وا 

وترى الباحثة اف تقدـ تمميذات المجموعة التجريبية فى القياسات البعدية لممتغيرات الميارية) 
لممجموعة تيجية الياءات الخمس استراقيد البحث( نتيجة لتدريس البرنامج التعميمي بإستخداـ 

عمى البرنامج التعميمي بإستخداـ استراتيجية الياءات الخمس التجريبية دوف الضابطة، حيث ساعد 
سرعة توصيؿ المادة العممية لمتمميذة وتوفير عامؿ اإلثارة والتشويؽ أثناء عممية التعمـ بصورة 

ساعد عمي إمداد  ستراتيجية الياءات الخمسالبرنامج التعميمي بإستخداـ اأفضؿ، باإلضافة الى اف 
التمميذات بقدر كبير مف التغذية الرجعية والتي ساىمت في إصالح األخطاء وبالتالي تحسنت 

 نتائج المستوى المياري لممجموعة التجريبية في الميارات ) قيد البحث( بصورة جيدة.    
مى تنظيـ المعمومات في ساعد عالياءات الخمس كما أف الخطوات المتبعة في أسموب 

الذاكرة نظرا لتسمسميا وتعدد الوسائط المستخدمة في المنظومة والذي يسيـ في عممية استيعاب 
 المعمومات واستردادىا عند الحاجة إلييا.

إلى أف دور المدرس في  (2()5999أمين الخولي ومحمود عنان )وفى ىذا الصدد يشير 
طالع المتعمميف عمى المبتكرات المجاؿ الرياضي لـ يعد قاصرًا عمى نق ؿ المعمومات والمعارؼ وا 

نما أصبح مف الضروري تعويد الطالب عمى التفكير بحيث يسعى باستمرار لتطوير ما  الحديثة وا 
يعرفو وخاصة في مجاؿ تعمـ الميارات الحركية واف يبحث عمى سبؿ االرتقاء إلى مستويات أكثر 

ر لدى الرياضي تساعده عمى معرفة متى يؤدي الواجب وتقدير كثافة في األداء، إذ أف تنمية التفكي
ما يعمؿ في األداء ومعرفة متى يتـ انجازه وما يعمؿ بعد األداء كذلؾ لمعرفة لماذا يتـ الواجب في 

 ظروؼ معينة ومعرفة كيؼ يستدعي ويبمغ الواجب.
 تجعمو جامالبرن مف أف مرونة (9)( 2008عفاف عبد اهلل ونياد محمد ) وىذا ما تؤكده

 األحسف. الوجو عمى المعمـ تناسب طريقة بأي التعميمي المنياج في لمدخوؿ قابال
يتميز بقدرتو عمى البرنامج التعميمي بإستخداـ استراتيجية الياءات الخمس وترى الباحثة أف 

 بتشكيمة الربط بيف التفكير واألداء بشكؿ مبسط وعممي ، مما يتيح استخدامو مف قبؿ المعمميف
 مف انتقالو مدار عمى سميما يبقى األساليب، باإلضافة إلى انو يمتاز بالتماسؾ بحيث مف اسعةو 

 .التمميذ إلى المعمـ
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 يتميزوف الذيف الطالب أف( 55( )2002) نجالء فتحي ميديوفى ىذا الصدد تؤكد  
 توصيؿ عمى وقادريف السابقة، الخبرات وتوظيؼ والدقيؽ والمتواصؿ والعمؿ الدؤوب بالمثابرة
 اآلخريف انتباه لفت ويحاولوف أىدافيـ، تحقيؽ أجؿ مف والمرح الدعابة باستخداـ ميارات أفكارىـ
 والتحكـ التبادلي، التفكير خالؿ مف معتقداتيـ عف التعبير عمى القدرة وتكوف لدييـ إلييـ، وجذبيـ
 في الحواس جميع اـباستخد البيانات وجمع ألفكارىـ، ودقة بوضوح والتفكير، والتوصيؿ بالتيور،
 عمى إيجابي بشكؿ لينعكس مرشداً  لتكوف العقمية والميارات الصفات تمؾ المختمفة، جاءت المواقؼ
وتعمـ ميارات جديدة بسرعة  االستطالع، وحب اليدؼ، تحقيؽ وراء ومثابرتو، والسعي طموحو
 واتقاف.

 باستطاعتيـ ذلؾ بعدو  التفكير، أدوات استخداـ في ميارتيـ الطالب ينمي الطريقة وبيذه
 .التعميمي الجو خارج العامة حياتيـ في أو المناىج نواحي مف أي في نقميا

محور  التمميذاتالبرنامج التعميمي بإستخداـ استراتيجية الياءات الخمس جعؿ  إفكما 
مف غير وجؿ او خوؼ او تردد وساعد  فالحرية في التعبير عف آرائي فالعممية التعميمية ومنحي

وخمؽ اتجاىات  درس التربية الرياضية،المعرفة المتمكنة والمشاركة الفاعمة في  التمميذةساب في إك
ايجابية ورغبة شديدة نحو متابعة الدرس والحرص عمى حضور الوحدات التعميمية لمبرنامج حتى 

   تعمميـ لميارات الحبؿ.مما انعكس ذلؾ ايجابيا عمى  نيايتو.
 Febriantoفيبريــانتو بــوترا واخــرون ال مػػف دراسػػة وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج كػػ

Putra, et al. (2058( )58) منى مصطفى عوض اهلل ( 55( )2002) نجالء فتحي ميدي
 يحيف مف مستوى األداء.  إستخداـ استراتيجية الياءات الخمسفي اف  (53( )2052)

 :والتوصيات االستخالصات
 أواًل: االستخالصات:

روضػػػو وفػػػى حػػػدود العينػػػة والمػػػنيج المسػػػتخدـ واسػػػتنادًا إلػػػى ضػػػوء أىػػػداؼ البحػػػث وف فػػػي
 الباحثة إلى االستخالصات اآلتية: تالمعالجات اإلحصائية، وما أشارت إليو مف نتائج توصم

استخداـ استراتيجية الياءات الخمس اثرت ايجابيا عمي محاور اختبار مستوي التحصيؿ  -
تمرينات اإليقاعية لدي المجموعة الفني ( في ال –القانوني  –المعرفي )التاريخي 

 التجريبية. 
استخداـ استراتيجية الياءات الخمس اثرت ايجابيا عمي مستوي األداء المياري لميارات  -

الوثب مع دوراف الحبؿ اماما، الوثب مع دوراف الحبؿ خمفا، الوثب مع دوراف الحبؿ )
 جموعة التجريبية. لدي الم (اماما الحبؿ بالتقاطع، توازف باسيو مع دوراف الحبؿ
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مستوي التحصيؿ المعرفي مجموعتيف التجريبية والضابطة في ال يوجد معدؿ تغير في -
 قيد البحث لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية. ومستوي األداء المياري 

 ثانيًا: التوصيات:
جراءاتو وفى حدود عينة البحث واستنادًا إلى ما  في يو إل توصمتضوء أىداؼ البحث وا 

 :يميبما  توصي االباحثة مف نتائج خالؿ دراستي
 لتػأثيره البرنامج التعميمي المقترح لتحقيؽ األىداؼ التربوية المعرفية وذلػؾ بتطبيؽ االىتماـ -

المعرفيػة لميػارات التمرينػات اإليقاعيػة وخاصػة الميػارات باسػتخداـ  القػدرات عمػى الفعاؿ
 الحبؿ.

 بػػػاألداء مسػػػتوى عمػػػى الفعػػػاؿ لتػػػأثيره المقتػػػرح وذلػػػؾالبرنػػػامج التعميمػػػي  بتطبيػػػؽ االىتمػػػاـ -
 المياري لميارات التمرينات اإليقاعية وخاصة الميارات باستخداـ الحبؿ.

ضرورة استخداـ استراتيجية الياءات الخمس في تعميـ ميارات التمرينات اإليقاعية مف قبؿ  -
 المعمميف والموجييف والطمبة.

 قائمة المراجع: -
 ربية:المراجع الع –أوال 

المنيج )األسس، المكونات، التنظيمات(، دار عالـ الكتاب،  (:5995احمد المقاني ) -5
 الرياض.

المعرفة الرياضية. القاىرة: دار الفكر العربي،  (:5999أمين الخولي ومحمود عنان) -2
 .القاىرة

البنائية منظور ابتسمولوجي وتربوي، منشاة  (:5992حسن زيتون وكمال زيتون ) -3
 سكندرية.المعارؼ، اإل

التعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية،  (:2003حسن زيتون وكمال زيتون ) -4
 عالـ الكتب، القاىرة.

أثر برنامج )كوستا وكاليؾ( في تنمية التفكير  (:2052) حيدر عبد الرضا طراد -5
، االبداعي باستخداـ عادات العقؿ لدى طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية

 مجمة عمػػـو التربية الرياضية، العدد األوؿ، المجمد الخامس، العراؽ.

المرئية عمى مستوى أداء  الوسائؿإستخداـ بعض  تأثير (:5995محمد محسن )ريم  -6
 رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات، الحديثة،التمرينات  فيبعض الوثبات 
 جامعة حمواف.
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ينات اإليقاعية والجمباز اإليقاعي المفاىيـ العممية التمر  (:2004سامية اليجرسي ) -7
 .والفنية، مطبعة الغد، القاىرة

 عمىالتدريس المصغر في دروس التربية الرياضية  تأثير (:5999طارق أنور عبده ) -8
 لمبنيف،كمية التربية الرياضية  رسالة ماجستير،اإلعدادية، المرحمة  لتالميذاألداء المياري 

 الزقازيؽ. جامعة
أثر برنامج كورت في تعمـ بعض الميارات  (:2008عفاف عبد اهلل ونياد محمد ) -9

 األساسية بكرة اليد، مجمة عمـو الرياضة، جامعة بغداد

أثر توظيؼ نموذج الخطوات الخمس البنائي في تنمية  (:2055فتحية صبحي المولو ) -50
مية التربية، الجامعة ميارات التحميؿ والتركيب والعموـ لدى طالبات الصؼ التاسع بغزة، ك

 اإلسالمية، غزة.
 تدريس العمـو لمفيـ رؤية مستقبمية بنائية، عالـ الكتب، القاىرة. (:2002كمال زيتون ) -55
 مفاىيـرات الخطأ لبعض و يب التصو قترح لتصمج مبرنا (:2003لمياء أبو زيد ) -52

 االقتصاد

االبتدائي  عميـبة التات طالبات شعىاتجا ؿتعديو اقعي و البنائي ال لممدخؿ وفقانزلي مال
 يةمبك

 (.91، العدد )التدريس ؽج وطر ىاج ، دراسات في المناوىالتربية بس
 عمى (5E's)الياءات الخمس إستراتيجيةأثر  ( :2052منى مصطفى عوض اهلل ) -53

، بغزة سيالصؼ السابع األسا تلدى طالبا العممية وعمميات العمـ بالعموـ يـالمفاى   تنمية
 ة التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.، كميرسالة ماجستير

تأثير التدريس المصغر باستخداـ الفيديو  : (2007) نجالء عبد المنعم، رانيا عزت -54
 وفنوفعمى مستوى أداء بعض الوثبات في التمرينات الفنية الحديثة، مجمة أسيوط لعموـ 

 (.44، العدد )التربية الرياضية
 تنمية الثقة في التفكير استراتيجيات استخداـ فعالية (:2002ميدي) فتحي نجالء -55

 الرياضية كمية التربية طالبات بعض لدى الفنية التمرينات في األداء ومستوى الرياضية

 .المنوفية الرياضية، جامعة التربية كمية دكتوراه، رسالة المنوفية، بجامعة
والمعاصر عمى ريخ االوربي الحديث اأثر تدريس مادة الت:  (2057) ىبو حميد وادي -56

مجمة كمية  ،الخامس االعدادي وفؽ استراتيجية الياءات الخمسة في تحصيؿ طالب
 (.35، العدد )التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية / جامعة بابؿ
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حسانين عبد اليادي ، حمدي محمد عبد الفتاح الجوىري، وفاء السيد محمود -57
تقويـ محتوى منياج التمرينات الفنية  (:2054) ىبة اهلل سمير شوقي كامل، حسانين

اإليقاعية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء معايير الجودة، المجمة العممية لعموـ التربية البدنية 
 .كمية التربية الرياضية -جامعة المنصورة (، 43، العدد )والرياضة

 المراجع األجنبية: –ثانيا 
58- Febrianto Putra, Ika Yunita Nurkholifah, Ani Rusilowati, 

Bambang Subali (4028). 5E-learning cycle strategy: 

increasing conceptual understanding and learning 

motivation, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi  17 

(4) ,777-787 

59- Halil Evren Senturk, Huseyin Camliyer (4026). A New 

Learning Model on Physical Education: 5ELearning Cycle, 

Universal Journal of Educational Research 4(7): 46-49 

Marzano, R., Pickering, D. 
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 واإلتجاىات مسابقة دفع الجمة عمى مستوى أداءتأثير التعمم التنافسى الجماعى 
 نحو النشاط الرياضى لدى تمميذات الحمقة الثانية من التعميم األساسى

 
 

 شيماء عبد العليم عبد الرازق محليس* د/                                                          
 

 :لبحثومشكمة ا مقدمةـ ال
تعليمهيا  ليلا سيع   لتطيبي  تسيع  دامميا ليلل  الشيعب  تقيد  في  األساسيي  الدعامي  التعليي  ُيمثل     

الخبييي اا بالبيييايثبج فييي  مييييال الت بيييي  ال ياريييي  للييي  لييييياد طييي ر ب سيييالي  يديثييي  ليييتعل  المهيييا ا  
ملا يييا  المييتعل  بمييج بيييج تليي  األسييالي   اليديثيي   سييلب  ال يارييي  بلليي  بمييا يييتبلا  ميي  كييد ا  بات

 التعل  الت افس  اليماع . 
 ييييب االاتميييا  بيييالمتعل   مليبظييي  أسيييالي  التيييد يل فييي  السييي با  األخيييي ة كيييد  تيهييي  بسييي ع ف     

عليي  د اسيي   كاميي  لثييي ة شييطًا فيي  العملييي  التعليمييي   بكييد ظهيي   لتيااييا  ب  بييييي يلييبج مشييا لاً 
 سييلب   اييلا اإلتيااييا    بمييج بيييجتيي ييابيبات   التفاعييل فيي  المباكييل التعليمييي  بتأليييد  شيياط المييتعل

 ميمبع تعابج  ف اد لل ميمبع  فيما بي ها  بت افل لل يشي  لل   اللى اليماع  التعل  الت افس 
  (42: 77األخ ى.) الميمبعا م  
المعل  دخبل الميتعل  في  مسيابقا  تقيب  اليماع  ي اع  في   ج  سلب  التعل  الت افس  ييي      

لتاييي  الف  يي   مييا  المييتعل   مييج خييبلل   بالتشييبير الت ييافل مييج  يييل الييتعل  بالمتعيي  عليي   سييال
تلييي  ب يييبل يميييي   فييي اد  ب ييي  بريييع  داخيييل ميمبعيييا   ييي ي ة ب بللييي  يمييياع للعميييل بشيييلل 

  (24:  77.)ف  البايبا  المطلب  ت فيلاا الميمبع  لل  مستبى التملج
 ييي في  فعاليي    بلي  العميل ل يياز في  السي ع  ييادةز  في  يسه  الت افس  التعل   سلب لما  ج      

ا التعل  المتعلميج عل   تتماشي  مي   التي  الفي   لتايي  للل  يعمل علي ب  التعليمي  بالمادة تمامه بات
 ( 88:48)كد اته .
الم افس  ال ياريي  بميابلي   متعددة مج مبايه  مباكل   عل البلعب  ةداب كالت افل بُيعتب       

لظهييا  كييد  لبييي  مييج ال شيياط  بلليي  مييج خييبللبا معيييا  معيييج مييج معييايي  التفييبر التفييبر فيي  ريي
في  مباكيل الم افسي   ال ياريي   التمييزف  اللفاح مج  يل   غبتها ب الفاعلي  لتعبي  عج بالمثاب ة

(.79 :454 ) 
ألث  فيي  فيي ميمبعتيياجشخ يياج  ب الثيي   ب  تُييىدى مييج خييبلل يتماعييي لعملييي   اييب الت ييافلب      
اآلخي يج  ب ت يال  ب يبل م هما ف  الب بل لل  ادل معيج كبلبًل ل تيابل بتيتهدل معيج مبك

 ( 458: 6الي بل علي .)  لب  كسط م   ع د
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تتمثييل فيي  ب  معي يي  ب  امييي مي ييل  اسييتيابا  الفيي د  يييب مبرييبع ل بأ يي  تييياااإلبُيعيي ل      
  (466:5  ل .)مبافقتالف د لهلا المبربع  ب  معا ر 

 ايلا اليتعل  التسيا ميج خيبلل    بيمليج مب بثي  ليسي ب  مي متعل  تليبج تيااا  إلا لما  ج

للقييال  كابل  تلبج الدباف    باإلراف  لل   ج االتيااا  عج ما يميزاا بتعديلها   بالااإلتيااا  
 ميج سيباا المقييال عبيا ا  في  المبكل التف يل  تشمل بالت  تيااا اإل مقاييل خبلل مج بلل   

-721:78اللفظيي .) سيتيابا اإل خيبلل كييال ميج  ب للمتعلمييجالمبليظي  ا  سيتيابل كييال خيبلل
727) 
ليييدى مسييابقا  ال ميي  بالتيي  تعتمييد عليي  تمتيي  العبيهييا بمسييتبى  مسييابق  دفيي  اليليي عتبيي  بتُ      

عال  مج القبة المميزة بالس ع    بيشيت   فيهيا ليل ميج السييدا  بال ييال   لميا   هيا تعتبي  لييدى 
قا  المد يييييييي  ميييييييج كبيييييييل اإلتيييييييياد اليييييييدبل  أللعيييييييا  القيييييييبى ريييييييمج المسيييييييابقا  الدبليييييييي  المسييييييياب

 (76.)باألبلمبي 
ف  التد ي   الم بفي عل  طالبا  للي  الت بي  ال ياري  يامع  البايث  مج خبلل لش ال ب       

اد الميدا   بالمدا ل اإلعدادي  اليظ   ج لتيااا  التلميلا   يب مما س  ال شاط ال يار  تل
تلميلا  ال ل الثا   دى ل مسابق  دف  اليل تلبج سلبي    لما اليظ  رعل مستبى  داا 

  تد يس ب إستخدا   سلباللى يت  ت فيلا باإلعدادى   بلل   تيي  ميتبى د ل الت بي  ال ياري  
الش ح اللفظ    بع    مبلج لؤلداا مج يا   المعلم  دبج  د     باللى يعتمد عل   مط 
  جتهاكد   تىث  ف  بيج التلميلا  اختبلفا  متعددةب ظ ًا لبيبد فعال  مج كبل المتعلم    مشا ل 

قب  عل  الت افل ي  تد يس  سلب إستخدا  ب كام  البايث    يب التعل  جاستعدادا س ع للل  ب 
خ ام هج بيتمثل ف   سلب  التعل  الت افس  اليماع  باللى يت  م   يتفر بما جالش يل بي ه

بط يق  مج  يل التعل  بي هج ف  مسابقا  تقب  عل   سال الت افل  التلميلا دخبل   خبلل
داخل ميمبعا   يماع للعمل بشلل  التلميلا لتاي  الف     ما   بلل  مج خبلل   مشبك 
ف  ت فيل البايبا  الي لي   لل  مستبى التملج ا الميمبعتل  ب بل يمي   ف اد  ب     ي ة 

ما دعا البايث  ال  كيامها بتل  الد اس  لميابل  م ها للتع ل عل  تأثي  التعل   المستهدف    بالا
باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  لدى  مسابق  دف  اليل  عل  مستبى  دااالت افس  اليماع  

 .تلميلا  اليلق  الثا ي  مج التعلي  األساس 
 داف البحث :أى
 :  ما يل  يهدل البيي لل  التع ل عل    
مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب  مستبى  داا ي تأثي  لستخدا  التعل  الت افس  اليماع  عل 7

 ال شاط ال يار  لدى تلميلا  اليلق  الثا ي  مج التعلي  األساس  كيد البيي.
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مسابق  دف  اليل   مستبى  داا عل ( الط يق  التقليدي )ي تأثي  لستخدا   سلب  التعل  باألبام 4
 ااا   يب ال شاط ال يار  لدى تلميلا  اليلق  الثا ي  مج التعلي  األساس  كيد البيي.باإلتي

مستبى  عل  بالتعل  باألبام  . الف بر بيج تأثي  لستخدا  لل مج  سلبب  التعل  الت افس  اليماع 8
علي  مسابق  دف  اليل  باإلتيا   يب ال شاط ال يار  لدى تلميلا  اليلق  الثا ي  مج الت  داا

 األساس .
 ـ فروض البحث:

بيج متبسط  القياسيج )القبل  ي البعدى( لتلميلا  الميمبع  لي اميًا ي تبيد ف بر دال  7
مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال  مستبى  دااالتي يبي  ف  

 البعدى.
  ي البعدى( لتلميلا  الميمبع  بيج متبسط  القياسيج )القبللي اميًا ي تبيد ف بر دال  4

مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال  مستبى  دااالرابط  ف  
 البعدى.

ي تبيد ف بر دال  لي امي  بيج متبسط  القياسيج )البعدييج( لميمبعت  البيي التي يبي  8
ال شاط ال يار  ل الح القيال  مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب مستبى  داابالرابط  ف  

 .البعدى لتلميلا  الميمبع  التي يبي 
 مصطمحات البحث :

 . التعمم التنافسى الجماعى:
 في  سيبيل تيقيير  ايدال معي ي اب  يد األسالي  التد يسي  باللى يعتمد عل  الم افس  بلل       

ا اليماعا  األخي ى التي  تشيا ل    بييي ُيملج الف د مج تقي   داا اليماع  الت  ي تم  لليها ألدا
  (66: 9)العمل        فس .

                                     :اتتجاىاإل . 
 الفعيل  دبد اي   ب   اايي الل    ب اليي  - التفرييل عيد  التفرييل  ب عيج يعبي   مفهيب ب اي     

  (658:49.)مج يياة الف د  األخ ى اليبا   األشخا   ب  ب المباكل  ب للمباري 
 ـ إجراءات البحث:
 ـ منيج البحث:

الم هج التي يب  لمبلممت  لطبيع  البيي  بلل  مج خبلل لستخدا  ستخدا  با الباحثةكام        
الت مي  التي يب  لب القياسيج )القبل  ي البعدى( لميمبعتيج ليدااما ميمبع  تي يبي  باألخ ى 

 ميمبع  رابط .
 عينة البحث:مجتمع و 
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 (    2  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

الثا   اإلعدادى بمد س  الشهيد طا ر زل  ال ل  البيي ف  تلميلا ل ميتم  تمث      
لعا  با يجالمسيلب  اإلعدادي  المشت ل  )اليسي ي  سابقًا( بمدي   شبيج اللب   ميافظ  الم بفي 

إختيا  عدد ب الباحثةبكام    تلميلا ( 468) ج  بالبالغ عددا  4179 -  4178اليامع  
بكد (  :78,62البيي األساسي  ب سب  ممبي  بل   )عي     البيي ليمثلج مج ميتم تلميلا( 51)

لستخدم   سلب  التعل  الت افس  اليماع  لل  ميمبعتيج ليدااما ميمبع  تي يبي   جت  تقسيمه
لستخدم  باألخ ى ميمبع  رابط  (  :9,84( تلميلا ب سب  ممبي  بل  )45ببلغ كبامها )

لختيا  عدد  ت لما (  :9,84تلميلا ب سب  ممبي  بل   )( 45)هاكبام سلب  التعل  باألبام  ببلغ 
ب سب  ممبي  ستطبلعي  الد اس  اإلعي   ليمثلج بالط يق  العشبامي  مج ميتم  البيي  تلميلا( 75)

لما اب مبرح ف    كيد البييللمت ي ا  بلل  للتألد مج المعامبل  العلمي  (  :5,59بل   )
 (.7يدبل)

 
 
 
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث
 ال ل الد اس  العدد التب يل

( 65) عي   البيي
 تلميلا

 ( تلميلا45) ميمبع  تي يبي 
ال ل تلميلا  

 الثا   اإلعدادى
 ( تلميلا45) ميمبع  رابط 

 ( تلميلا75) ميمبع  لستطبلعي  
 ( تلميلا65)  ليمال  عي   البيي

الثيا   اإلعيدادى بمد سي  ال يل  تلميلا البيي مج  (  ج ليمال  عي  7يترح مج يدبل )     
لعيييا  با يجالمسييييلب  الشيييهيد طيييا ر زلييي  اإلعداديييي  المشيييت ل  )اليسيييي ي  سيييابقًا(  ميافظييي  الم بفيييي 

 تلميلا.( 65)بلغ عدداج    4179 -  4178اليامع  
 اإلستطالعية(: –ـ تجانس عينة البحث )األساسية 

تبزي  عي   البيي األساسي  باإلستطبلعي  مج تلميلا   بالتألد مج لعتدالي  الباحثوكام  
اليبزج  -الطيبل -( تلميلا   بلل  في  مت يي ا  )السيج65ال ل الثا   اإلعدادى بالبالغ عدداج )

اليييللاا(  بليييلل  بعييي  المت يييي ا  البد يييي  الخا ييي  بمسيييابق  دفييي  اليلييي    بتييي  يسيييا  معاميييل  –
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 (    5  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

كبعهيييييا تيييييي  الم ي ييييي  اإلعتيييييدال   لميييييااب مبريييييح االلتيييييباا ليميييييي   فييييي اد العي ييييي  للتأليييييد ميييييج ب 
 (:8( )4بيدبل)

 (2جدول )
 اإلستطالعية( فى متغيرات –تجانس عينة البحث )األساسية                      

ج =                     الذكاء( -الوزن  -الطول  -)السن                               
65 

                               
المتوسط  وحدة القياس المتغيرات   

اإلنحراف  الوسيط الحسابى
 المعيارى

معامل 
 اإللتواء

 1,882 1,68 13,51 13,71 السنة السن

 1,788 6,19 142,11 143,61 السنتيمتر الطول

 1,863 5,11 41,51 41,97 الكيمو جرام الوزن

 1,783 4,98 41,51 42,81 الدرجة الذكاء

 -البزج -الطبل  -السجلتباا ف  مت ي ا  )معامل اإلكي  (  ج 4يدبل)ل خبليترح مج        
 ف اد عي    تيا لمما يدل عل   (8±)بيج   ي   ل ى ( 1,884 1,788) ت ابح بيجي( الللاا
 ي ا .المت تل   ف مج تلميلا  الم يل  اإلعدادي   البيي

 (3جدول )
 المتغيرات البدنيةاإلستطالعية( فى بعض  –تجانس عينة البحث )األساسية

 65لمسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى             ن=                      

 المستخدمةختبارات البدنية اإل
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الوسيط الحسابى

اإلنحراف 
 اإللتواء المعياري

 1,239 1,71 6,11 6,17 المتر إختبار رمى جمة لمخمف باليدين
 1,482 1,56 3,21 3,29 المتر كجم( باليدين 1تبار دفع كرة طبية )إخ

 1,219 1,86 1,31 1,36 المتر إختبار الوثب العريض من الثبات
 1,885 1,15 78,11 78,31 الدرجة إختبار باس المعدل لمتوازن الحركى

 1,537 1,39 7,31 7,42 العدد ث(11إختبار الوثبة الرباعية فى)
 1,857 1,98 21,11 21,28 السنتيمتر الممسإختبار المف و 

 1,465 1,58 24,41 24,49 الثانية (∞إختبار الجري في شكل )
 1,755 5,96 121,11 121,51 الدرجة اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى

بع  المت ي ا  البد ي  الخا   لتباا ف  معامل اإل  ج كي  ( 8يدبل)خبلل يترح مج      
 ى ( 1,885  1,419)بيج ت ابي  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  بمسابق  دف  اليل 
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 (    6  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 ف البيي مج تلميلا  الم يل  اإلعدادي   ف اد عي    مما يدل عل  تيا ل (8±)بيج  ا ي   
 ي ا .المت تل  

 -الطـول -الـوزن -السـنمتغيـرات )الضـابطة( فـى  -البحث األساسية )التجريبيـة  ـ تكافؤ عينة
 :(الذكاء
الريييابط ( ميييج تلمييييلا   -بيييإي اا التليييافى لعي ييي  البييييي األساسيييي  )التي يبيييي   الباحثـــةكامييي      

 الم يليييييييييي 
  لمييا اييب (الييللاا -الييبزج -الطييبل -السييجمت ييي ا  )( تلميييلا   فيي  51اإلعدادييي  بالبييالغ عييدداج)

 (:2بيدبل)
 (4جدول )

 راتداللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى متغي
                                            45=  4= ج 7(           جالذكاء -الوزن -الطول  -)السن                        

 وحدة القياس المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"
 ع± -س ع± -س

 1,485 1,49 13,55 1,53 13,61 السنة السن

 1,611 4,87 142,51 5,12 143,11 سنتيمترال الطول

 1,784 4,45 41,11 4,39 41,71 الكيمو جرام الوزن

 1,512 4,71 41,51 4,56 41,98 الدرجة الذكاء
 ( 121,2( = )1,15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )          
  البيي التي يبي  ( بيبد ف بر غي  دال  لي اميًا بيج ميمبعت2يترح مج خبلل يدبل)     

مما يدل عل  تلافى الميمبعتيج ف   (الللاا -البزج -الطبل  -السج)بالرابط  ف  مت ي ا  
 تل  المت ي ا .
الضابطة( فى بعض المتغيرات البدنية لمسابقة دفع  -البحث األساسية )التجريبية  ـ تكافؤ عينة

 الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى:
الرييابط  ( مييج تلميييلا   –بييإي اا التلييافى لعي يي  البيييي األساسييي  )التي يبييي   الباحثــةكاميي       

( تلميييلا   بلليي  فيي  بعيي  المت ييي ا  البد ييي  لمسييابق  دفيي  51الم يليي  اإلعدادييي  بالبييالغ عييدداج)
 (:5اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار   لما اب مبرح بيدبل)
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 (    7  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 
 
 
 (5جدول )

 فى بعض المتغيرات البدنية الضابطةو البحث التجريبية  داللة الفروق بين مجموعتى
 =1نلمسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى                                  

 25=2ن

وحدة  اإلختبارات البدنية المستخدمة
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

 1,677 1,61 6,14 1,56 6,12 المتر جمة لمخمف باليدينإختبار رمى 
 1,392 1,52 3,22 1,49 3,26 المتر كجم( باليدين 1إختبار دفع كرة طبية )

 1,133 1,77 1,31 1,72 1,33 المتر إختبار الوثب العريض من الثبات
 1,167 1,87 78,49 1,91 78,46 الدرجة إختبار باس المعدل لمتوازن الحركى

 1,724 1,37 7,31 1,32 7,36 العدد ث(11ار الوثبة الرباعية فى)إختب
 1,163 1,95 21,22 1,88 21,25 السنتيمتر إختبار المف والممس
 1,481 1,55 24,51 1,48 24,46 الثانية (∞إختبار الجري في شكل )

 1,374 5,86 121,37 5,79 121,81 الدرجة اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى

 ( 121,2( = )1,15لجدولية عند مستوى معنوية )قيمة "ت" ا
بيج ميمبعت  البيي التي يبي  بلل   د ف بر غي  دال  لي امياً ب بي (5يترح مج يدبل)     

مما    بع  المت ي ا  البد ي  لمسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار الرابط  ف  ب 
       ف  تل  المت ي ا .  يدل عل  تلافى الميمبعتيج

 : لمسابقة دفع الجمة في مستوى األداءالضابطة(  -البحث األساسية )التجريبية  عينةتكافؤ  ـ
تلمييلا  الم يلي  الريابط  ميج ب بإي اا التلافى بيج ميمبعت  البيي التي يبيي   البايث كام       

  دفي  اليلي  سيابق لم الف   بال كم ف  مستبى األداا تلميلا  بلل  ( 51)جبالبالغ عددااإلعدادي   
 (: 6لما اب مبرح مج خبلل يدبل )

 
 
 
 (6جدول )

  التجريبية و الضابطةداللة الفروق بين مجموعتى البحث  
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 (    8  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 =1نلمسابقة دفع الجمة                فى مستوى األداء                                   
 25=2ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة  الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية
 ع± -س ع± -س "ت"

داء
 األ
وى
ست
م

بقة 
سا
 لم
نى
الف

 
جمة

ع ال
دف

 

 1,521 1,51 1,22 1,45 1,34 الدرجة مسك الجمة ووقفة اإلستعداد
 1,219 1,17 1,92 1,19 1,97 الدرجة التكور 
 1,293 1,39 1,71 1,32 1,78 الدرجة الزحف
 1,361 1,14 1,81 1,15 1,89 الدرجة الدفع

 1,357 1,22 1,13 1,28 1,12 الدرجة التغطية واإلتزان
 1,211 1,48 1,91 1,34 1,97 المتر المستوى الرقمى لمسابقة دفع الجمة

 ( 121,2( = )1,15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ) 
بيييييج ميميييبعت  البيييييي التي يبييييي   د فيييي بر غييييي  دالييي  لي ييييامياً ب ( بيييي6يتريييح مييييج يييييدبل)     
    .لمسابق  دف  اليل     مما يدل عل  تلافى الميمبعتيج ف  مستبى األداا الرابطب 
    :المستخدمة بالبحث جمع البياناتووسائل أدوات ـ 

 

 .ميزاج طب  لتيديد البزج.                         . يهاز ال ستاميت  لقيال الطبلي 
 .. عدد مج الل ا  الطبي  المت بع   . ش يط كيال لبي  "باألمتا ".                          

 ليلب/ سيدا (.              . ميداج لدف  اليل .  2. عدد مج اليل  القا ب ي  )
 . دام ة  م  كا ب ي .

 ـ إستمارات تسجيل البيانات الخاصة بالبحث:
لي  بت مي  عدد مج اإلستما ا  البلزم  لتسييل القياسا  الخا ي  بالبييي بل الباحثةكام       

 مج  يل تيميعها بيدبلتها تمهيدًا للمعالي  اإلي امي  لها بتتمثل فيما يل  :
  باإلتياايا  (اليللاا -اليبزج  - الطبل -السج)ي لستما ة تسييل كياسا  التلميلا  ف  مت ي ا   

 (7 يب ال شاط ال يار  .م فر)
 (8ق  دف  اليل . م فر). لستما ة تسييل كياسا  التلميلا  ف  بع  اإلختبا ا  البد ي  لمساب

 (2ي لستما ة تقيي  مستبى األداا لدى تلميلا  الم يل  اإلعدادي  ف  مسابق  دف  اليل . م فر)
 ( : 9) مرفق اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى مقياس ـ

فتيي ا  لعلي  بيقيب  ايلا المقييال    (78تياايا   ييب مما سي  ال شياط ال ياري  )مقييال اإل     
المقيييال عييدد  بيترييمجآلخيي    لختلييل مييج شييخ  تفيي اد  يييب ال شيياط ال ياريي  تيااييا  األل ج 
 ست  مياب  لما يل  :عدد ( عبا ة مبزع  عل  27)
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 (    9  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

بالقباميي   يهيت  بيال باي  البد يي  بالبظيفيي   ب  ( عبيا ا 8)بيتريمج عيددالميب  البد   ال يي   .
 ليس .باببظامل األيهزة الييبي  

يهت  بالمها ا  بالقيد ا  الي ليي  للفي د   ب  ( عبا ا 71) مج عددبيتر الميب  الي ل  المها ي. 
 تملج مج لتقا ها.يل
المعييا ل الم تبطيي  بمبيياد  ب المعلبمييا  بيهييت    ب  ( عبييا ا 7) بيترييمج عييدد الميييب  المع فيي .  

 األ شط  ال ياري  ب  بلها بكبا ي ها.
لقيييد ا  العقليييي  با  المهيييا ا  يهيييت  بت ميييي  بتطيييبي  ب  (عبيييا ا 5)بيتريييمج عيييدد  المييييب  العقلييي . 

 بالمع في .
المشياع  للفي د بسيمات  اللاتيي  ب األياسييل بيهت    ب  (عبا ا 7) بيترمج عددالميب  البيدا   . 

 باال فعالي .
   فعاالتيبات مشياع  الفي د  يهيت  بت ميي  بتطيبي   ب  ( عبيا ا 2) بيترمج عيدديتماع  الميب  اإل .

 ج ف  مباكل مختلف  مج ال شاط ال يار .بما يساعدا عل  التليل م  اآلخ ي
 بافير  -  بافر بشدة  بفر ميزاج تقدي ي خماس  )عل  عبا ا  المقيال بلل   المختب ةستيي  تب 
( د يي  لييد 415بتت ابح د ييا  المقييال بييج )   عا   بشدة(  - عا    - اغي  متألد   -

 .  ( د ي  ليد  د  27ب)   ك   
 (: 11مرفق)ـ إختبار الذكاء المصور 

(  لقيال مستبي الللاا لدى التلميلا  عي ي  8بإستخدا  لختبا  الللاا الم ب ) الباحثة كام     
 البيي.

. لستما ة لستطبلع آ اا السادة الخب اا بلل  لتيديد ملب ا  ع ا   اللياك  البد ي  الخا   
مي  لستما ة لستطبلع آ اا بمسابق  دف  اليل  باإلختبا ا  الت  تقيسها  ييي كام  البايث  بت 

(  بلل  لتيديد ملب ا  ع ا   اللياك  البد ي  الخا   بمسابق  دف  اليل  5السادة الخب اا م فر)
% 71(  ييي ت  ع رها عل  السادة الخب اا   بات تر  البايث   سب  ممبي  مقدا اا )6م فر)

بد ي  الخا   بمسابق  دف  اليل  فألث ( مج آ اا الخب اا بلل  إلختيا  ملب ا  ع ا   اللياك  ال
 لل اعيجل –كيد البيي   ببالتال  تمثل  تل  الع ا   ف  لل مج القد ة العرلي  )لليس  للل 

 التبافيييييييير   لما كام  البايث  بت مي     ال شاك    الم ب   التبازج  لل يليج(   –الم لبيج ب 
بلل  لتيديد اإلختبا ا  الت  تقيل ملب ا  (  5لستما ة لستطبلع آ اا السادة الخب اا م فر)

(  بلل  مج خبلل لي اا 7ع ا   اللياك  البد ي  الخا   بمسابق  دف  اليل  كيد البيي م فر)
مسح م يع  للم اي  العلمي  المتخ    بالد اسا  السابق  ف  ميال  لعا  القبي بللل  

  لستخبل   لث  الا االختبا ا  اإلختبا ا  بالمقاييل  بالت  مج خبللها لستطاع  البايث
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(  بكد 8استخدامًا لقيال تل  الملب ا  البد ي  ث  ت  برعها ف  االستما ة الخا   بلل  م فر)
 بع  ف  لالستما ة اإلراف  باليلل بلل  بما يت اس  م    ى الخبي  بت  ع رها عل  السادة 

ث ( مج آ اا السادة الخب اا إلختيا  % فأل71الخب اا   بكد ل تر  البايث   سب  ممبي  مقدا اا )
اإلختبا ا  الت  تقيل ملب ا  ع ا   اللياك  البد ي  الخا   بمسابق  دف  اليل   ببالتال  تمثل  

 تل  اإلختبا ا  فيما يل :
  (772:41) لختبا   م  يل  للخلل باليديج لقيال القد ة العرلي  لليس  للل. -

 الم لبيج.القد ة العرلي  للل اعيج ب لقيال  جلي ( باليدي 7لختبا  دف  ل ة طبي  ) -
(772:41) 

 (494: 47) العرلي  لل يليج.القد ة لقيال  لختبا  البث  الع ي  مج الثبا  -

 (766:  42) .القد ة عل  التبازج  ث اا الي ل لقيال  لختبا  بال المعدل للتبازج الي ل  -

 (           494: 41) ف د.لقيال ال شاك  لدى ال ي(71لختبا  البثب  ال باعي  ف ) -

 (787: 7) . كد ة الف د عل  دب اج العمبد الفق يلقيال  لختبا  اللل باللمل -

 (774: 41) ( لقيال التبافيييييييير لدى الف د.∞لختبا  الي ي ف  شلل ) -

 الثبات ( لإلختبارات المستخدمة قيد البحث: –المعامالت العممية )الصدق 
 دمة قيد البحث:. صدق اإلختبارات المستخ1

بيسا   در اإلختبا ا  البد ي  الخا   بمسيابق  دفي  اليلي  بللي  عيج ط يير  الباحثةكام      
( ميج السيادة الخبي اا في  8 در المرمبج   يييي كامي  البايثي  بعي   اإلختبيا ا  علي  عيدد )

لمسيتخدم  (  بللي  إلبيداا   ي سييادته  في  م اسيب  تلي  اإلختبيا ا  ا5ميال  لعيا  القيبى م فير )
فيما برع  مج  يلي  بليلل  م اسيبتها للم يلي  السي ي  المسيتهدف  كييد البييي   بكيد  سيف    تيامج 

%(  ممييا يييدل عليي   ييدر اإلختبييا ا   711اسييتطبلع   ى السييادة الخبيي اا عليي  مييبافقته  ب سييب  )
ختبييا  الييالمسييتخدم  كيييد البيييي   بإليييياد  ييدر مقيييال اإلتيااييا   يييب ال شيياط ال ياريي  ب   للااات

 الم ب  لستخدم  البايث  ال در اللات .
 
 . ثبات االختبارات المستخدمة قيد البحث:2

بإيياد معامل اال تباط بيج لل مج التطبيقيج األبل بالثا   لئلختبا ا  البد ي   الباحثةكام       
عادة  تطبيقها الخا   بمسابق  دف  اليل  بلل  عج ط ير تطبير اإلختبا ا  البد ي  كيد البيي بات

Test.Retest ( يا  بيج لبل التطبيقيج   بت  تطبير اإلختبا ا  7م ة  خ ى بفا ر زم   مقدا ا  )
( تلميلا   ببال سب  مقيال اإلتيااا   يب 75عل  عي   الد اس  اإلستطبلعي  البالغ عدداا)
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ختبا  الللااال شاط ال يار  ب  ج التطبيقيج بيج  تام البسيط تباط ت  يسا  معامل اإلالم ب   ات
 (:8( )7بيترح كي  معامبل  اال تباط بيج التطبيقيج مج خبلل يدبل ) األبل بالثا   

 
 
 
 
 
 
 
 ( 7جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثانى لإلختبارات البدنية   
  75ج= الخاصة بمسابقة دفع الجمة قيد البحث                                              

 ختبارات البدنية قيد البحثاإل
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 "ر قيمة "

 ع± -س ع± -س

 *1,873 1,58 5,91 1,52 5,87 المتر إختبار رمى جمة لمخمف باليدين
 *1,852 1,41 3,14 1,44 3,19 المتر كجم( باليدين 1إختبار دفع كرة طبية )

 *1,881 1,67 1,22 1,63 1,17 المتر ثباتإختبار الوثب العريض من ال
 *1,863 1,91 76,39 1,87 76,25 الدرجة إختبار باسل المعدل لمتوازن الحركى

 *1,759 1,35 7,11 1,42 6,91 العدد ث(11إختبار الوثبة الرباعية فى)
 *1,764 1,86 18,91 1,89 18,74 السنتيمتر إختبار المف والممس
 *1,891 1,68 26,18 1,61 26,12 الثانية (∞إختبار الجري في شكل )

 514,1( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
( بيبد ل تباط دال لي اميًا بييج ليل ميج التطبيقييج األبل بالثيا   بللي  7يترح مج يدبل )     

ا يييدل (   مميي1,15فيي  اإلختبييا ا  البد ييي  الخا يي  بمسييابق  دفيي  اليليي  بلليي  ع ييد مسييتبى دالليي  )
 لل  عل  ثبا  تل  اإلختبا ا  المستخدم  كيد البيي.
 ( 8جدول )

 ( لمقياس اإلتجاىات نحو النشاطالصدق الذاتى -العممية )الثبات  تمعامالال
ختبار الذكاءالرياضى و                                 ج=                                 المصور ا 

75   
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وحدة  المتغيرات
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 "ر قيمة "

الصدق 
 ع± -س ع± -س الذاتى

 1,857 *1,698 5,76 119,45 5,59 117,88 الدرجة اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى
 1,836 *1,774 4,69 41,48 4,92 39,86 الدرجة الذكاء 

   514,1( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
 – 1,698ت ابييي  مييا بيييج ) ختبييا مقيييال باإلالكييي  معامييل ثبييا    ج( 8مييج يييدبل ) حيتريي    

لمقيييييال اإلتيااييييا   يييييب ال شيييياط اليييييل  الت بيعيييي  لمعامييييل الثبييييا  )ال ييييدر الييييلات ( ( ب 1,772
ختبا  الللااال يار  ب  مما يشي  لل   ثبا  ب در ( 1,857 – 1,886الم ب  ت ابح ما بيج ) ات

 .مستخدميج كيد البييال ختبا مقيال باإلال
 . تقييم مستوى األداء الفنى لمسابقة دفع الجمة قيد البحث: 

( ميلميج ف  ميال  لعا  القبى 8كام  البايث  باإلستعا   بلي   ميلميج ملب   مج عدد )     
  بلل  لتقيي  مستبى األداا الف   لمسابق  دف  اليل  للميمبع  التي يبي  بالميمبع  الرابط  مج 

تفقي  لي ي  التيليي  فيميا خبل ل األداا للل م يل  مج الم ايل الف ي  الخا ي  بمسيابق  دفي  اليلي  بات
بييي ه  عليي   ج تلييبج د ييي   داا لييل م يليي  مييج الم ايييل الف ييي  لمسييابق  دفيي  اليليي  بالمتمثليي  فيي  

  بييت   ( د ييا 5)مس  اليل  ببكف  اإلستعداد . التلب . الزيل . الدف  . الت طي  باإلتزاج( مج)
تييدبيج اييلا الييد يا  فيي  اإلسييتما ا  التيي  كاميي  البايثيي  بإعييداداا   لمييا تيي  كيييال المسيياف  التيي  
يققتهيييا ليييل تلمييييلا بإسيييتخدا  شييي يط القييييال بللييي  ألكييي   سييي تيمت  بيسيييا   فريييل ميابلييي  ميييج 

 الميابال  الثبلث . 
 البرنامج التعميمى بإستخدام التعمم التنافسي الجماعى : 

 :المقترح لبرنامجاليدف من ا
تقاج  اإلتياايا  بليلل  تيسييج  مسابق  دفي  اليلي  داا  يهدل الب  امج المقت ح لل  تعل  بات

مييج خييبلل لسييتخدا  بلليي   تلميييلا  ال ييل الثييا   اإلعييداديدى  يييب مما سيي  ال شيياط ال ياريي  ليي
 يل :يما تتمثل ف ادال ف عي  عدة بي قس  الا الهدل لل    اليماع    سلب  التعل  الت افس 

 : أىداف معرفية. 
 . مسابق  دف  اليل المعا ل عج ب المعلبما  ب التلميلا تزبيد  .
 . مسابق  دف  اليل الم ايل الفي   ألداا بالمعلبما  الخا   ب التلميلا تزبيد  .

 .كيد البيي باليبا   القا ب ي  مسابق  دف  اليل  بالمعا ل المتعلق  التلميلا تزبيد  .

 ارية:أىداف مي. 
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     بد يي  ب  ال يييحالف ي  بفقيا لشي بط األداا  مسيابق  دفي  اليلي القد ة عل   داا  التلميلا للسا   .
 عالي  مج اإلتقاج. 

 . مسابق  دف  اليل ت مي  التبافر بيج  يزاا اليس  ع د  داا  .
 :وجدانيةأىداف . 
 . القد ة عل  الت افل الش يل فيما بي هج التلميلا للسا   .

  يب مما س  ال شاط ال يار .اإلييابي  تيااا  اإل التلميلا لسا  ل .

 التلميلا  القد ة عل  العمل اليماع  مج  يل تيقير الهدل المطلب  ل يازا.للسا   .

 أسس وضع البرنامج التعميمى:. 
بالتي  تمثلي  فيميا عل  بع  األسيل  المقت ح عتمد  البايث  ع د بر  الب  امج التعليم ل      

 :ل ي
 . اليماع كيد البيي بإستخدا  الت افل  بمسابق  دف  اليل  داا البايبا  الي لي  الخا   . 

 عي   البيي.  التلميلا لمستبى بكد ا   التعليم  مبلمم  ميتبى الب  امج. 

بيييج التلمييييلا  عي ييي   م اعييياة مبيييد  الفيي بر الف ديييي بلييلل   ج يتميييز الب  يييامج بالبسيياط  بالت بيييي   .
  .البيي

 للت افل بالمما س  ف  بك  بايد.  التلميلا لتاي  الف    للل  .

          التلميييلا لشييباع ياييي  بلييلل  الشييعب  بالسييعادة بالتشييبير الب  ييامج التعليميي  المقتيي ح  ج ييقيير . 
 مج الي ل  بال شاط. 

 م اعاة مبد  التد ج مج السهل لل  ال ع . . 
 :المقترح محتوى البرنامج التعميمى. 

لمسييييابق  دفيييي  اليليييي  بالتيييي  سييييبل يييييت  تعليمهييييا األداا الف يييي  كاميييي  البايثيييي  بتيديييييد م ايييييل      
المسيابق  الم ظمي  ألداا ايلا  بليلل  القباعيد القا ب يي   سلب  التعل  الت افس  اليمياع   بإستخدا  

   لعييا  القييبى   بكاميي  البايثييلم اييي  العلمييي  المتخ  يي  فيي  للييي اا مسييح   بلليي  مييج خييبلل 
 عي ييييي  البييييييي تلمييييييلا ( مييييي  اليييييتعل  الت افسييييي  اليمييييياع إسيييييتخدا  الب  يييييامج التعليمييييي  المقتييييي ح )ب

 عي ييي  البييييي تلمييييلا مييي   )الط يقييي  التقليديييي (لميييا تييي  لسيييتخدا   سيييلب  اليييتعل  باألبام   التي يبيييي 
ميمبعي  علي     (77) المقت ح م فرع   ميتبى الب  امج التعليم    بكام  البايي ب الرابط 

  بللييي  بللييييا  الت بيييي  ال ياريييي  الخبييي اا فييي   يارييي   لعيييا  القيييبى بليييلل  طييي ر التيييد يل ميييج 
 إلستطبلع آ امه  ييبل ميدى  يبليي  الب  يامج المقتي ح بإسيتخدا  اليتعل  الت افسي  اليمياع    بكيد

 يرييًا  ب ييبلييت  كيييد البيييي م اسييبت  للعي يي بلييلل  ميتييبى الب  ييامج التعليميي  م اسييب  تفقيبا عليي  ل
  م  لي اا بع  التعديبل  المقت ي  بالت  كام  البايث  بإستلمالها كبل التطبير. للتطبير
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 :المقترح اإلطار العام لتنفيذ البرنامج. 
 جعال تزيد لل ميمبع  بييي لل  ميمبعا    ي ة كيد البيي  تلميلا  الميمبع  التي يبي تقسي  . 

مت بع  )م تفع  المستبى كد ا   لبا  تلميلا   البايدة تر  الميمبعب يرًا  تلميلا    (5عدد )
 م خفر  المستبى(. –متبسط  المستبى  –

   اب داا  ميييبلج لهيييالف ييي  لليييل م يلييي  ف يييي  سييييت  تعلمهيييا بالخا ييي  بمسيييابق  دفييي  اليلييي  شييي ح األداا  .
 فيما بي هج. التعليما  الخا   بالم افسا ب ش ح  ادال الد ل  بللل 

الميمبعيا  بييج اليمياع  كييد البييي ميج خيبلل الت يافل  مسيابق  دفي  اليلي   الي لي  لت فيل البايبا .
 . المقسم 

يييت  ىدي  داا متميييزًا بلليي  لليي  تييع ييدما  تلميييلةبمييدح لييل  جلميمبعييا   ث يياا عملهييل البايثيي  م اكبيي . 
ل بييييج سيييتثا ة الت يييافللل  ليييب    التمييييز بييييج زمييييبلتهجعلييي   جبييييثه ييييا خ  ألا لسيييتثا ة التلمييييلا 

 بقي  الزميبل  بالميمبعا .عل  بلل المزيد مج اليهد للتفبر عل   جبيثه التلميلا 
 ليتعل  مسيابق  دفي  اليلي  كييد البييي الط يق  المعتادة م ستخدللميمبع  الرابط  تلميلا  ابال سب  ل. 

( 8دد )بإيمييال  عيي سييببعياً لبباكيي  د سيييج   سييابي ( 2سييت  ك  فتيي ة التييد يل لهييلا الميمبعيي  )ات ب   
 د بل.

 لميمبع  التي يبي  بالميمبع  الرابط  بباسط  البايث . تلميلا  ات  التد يل ل. 
 . التوزيع الزمنى لمبرنامج التعميمى المقترح قيد البحث :

 .(  سابي 2)فت ة زم ي  بل  ست  ر ت فيل الب  امج التعليم  المقت ح . ل
 .سببع البايدف  اإل د سيجبباك  ( د بل بلل  8. ليمال  عدد الد بل بلغ )

 دكيق .( 25)بلغ  الد لزمج  .
 الدراسة اإلستطالعية الثانية:

 ي   البايث  الد اس  اإلستطبلعي  الثا ي  عل  عي   الد اس  اإلستطبلعي  بالبالغ عدداج 
 ميج البييدا  التعليميي  بالب  يامج التعليمي  المقتي ح اليلى بيدة تعليمي ب    ت فيل   تلميلة ( 75)

ميتبى الب  امج التعليم   م اسب مع ف  مدى اليماع    بلل  ل ت  برع  بأسلب  التعل  الت افس 
عي يي   لييتعل  مسييابق  دفيي  اليليي  لييدى التلميييلا  اليميياع  باسييتخدا   سييلب  الييتعل  الت افسيي المقتيي ح 
 يظه  مج  عببا   ث اا عملي  التطبير لد بل الب  امج.كد لتشال ما   بللل  ل البيي

ميتبى الب  امج التعليم  باسيتخدا   سيلب   بم اسب   تامج الد اس  اإلستطبلعي  الثا ي بياا      
تي  التعي ل   ب يريًا  عي ي  البييي لتعل  مسابق  دف  اليل  ليدى التلمييلا  اليماع  التعل  الت افس 

 الت ل  عليها.عل  ال عببا   ث اا التطبير بالعمل عل  
 خطوات تطبيق البحث:



 

 
    نية وعلوم الرياضةالتربية البد مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    25  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 :قيد البحثياسات القبمية الق

الرابط  ب التي يبي   البيي ميمبعت  تلميلا بإي اا القياسا  القبلي  عل    البايث  كام      
ف   مت ي ا  مستبى األداا الف   بال كم  لمسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار ف  

    بت  لي اا 46/4/4179اا يب  الثبلثبيت    42/4/4179 يب  األيد المبافر الفت ة مج
 القياسا  القبلي  لمستبى األداا الف   بال كم  لمسابق  دف  اليل  مج خبلل الميلميج كيد البيي.

 تطبيق البرنامج التعميمى المقترح : 
 التعل  الت افس  اليماع بإستخدا  المقت ح بتطبير ميتبى الب  امج التعليم    البايث  كام     
    8/8/4179يب  األيد المبافر بلل  ف  الفت ة مج   التي يبي   مبع  البييمي تلميلا عل  
)األبام ( إستخدا  الط يق  المعتادة كام  البايث  ب  لما  46/8/4179 يب  الثبلثاا المبافر بيت 
 .الرابط تلميلا  الميمبع  م  

 القياسات البعدية قيد البحث: 
الرابط  ب التي يبي   البيي ميمبعت  تلميلا عل   البعدي بإي اا القياسا    البايث  كام       
ف   مت ي ا  مستبى األداا الف   بال كم  لمسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار ف  

    بت  لي اا 4/2/4179 يب  الثبلثاا المبافر بيت   87/8/4179 يب  األيد المبافر الفت ة مج
داا الف   بال كم  لمسابق  دف  اليل  مج خبلل الميلميج كيد البيي  القياسا  البعدي  لمستبى األ

ب اع  البايث  ت فيل القياسا  البعدي  تي   فل الظ بل الت  ت  لي اا القياسا  القبلي  مج 
 خبللها.

 :المستخدمة قيد البحث األساليب اإلحصائية
 التالي : ي اإلي ام الي ساألبإستخدا   بمعالي  البيا ا  لي اميًا   البايث  كام     

                                    المتبسط اليساب  .
   البسيط. 
                                       معامل اإللتباا .
                                      اإل ي ال المعيا ى. 
                                         " لختبا  " .
 لبي سبجعامل اإل تباط م. 

 ـ عرض ومناقشة نتائج البحث:
 ـ أواًل عرض نتائج البحث:

 ـ عرض نتائج الفرض األول : 1
  (9جدول ) 



 

 
    نية وعلوم الرياضةالتربية البد مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    26  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 مستوى األداء داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في
لرياضى                    لمسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط ا                   

 25ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

داء
 األ
وى
ست
م

بقة 
سا
 لم
نى
الف

 
جمة

ع ال
دف

 

 26,639 1,41 4,59 1,45 1,34 الدرجة مسك الجمة ووقفة اإلستعداد
 11,463 1,89 4,26 1,19 1,97 الدرجة التكور 
 8,428 1,24 3,89 1,32 1,78 الدرجة الزحف
 9,746 1,13 3,96 1,15 1,89 الدرجة الدفع

 9,147 1,16 4,34 1,28 1,12 الدرجة التغطية واإلتزان
 6,116 1,22 4,19 1,34 1,97 المتر المستوى الرقمى لمسابقة دفع الجمة
 15,122 5,25 144,93 5,79 121,81 الدرجة اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى

 ( 164,2( = )1,15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ) 
بيج متبسط  القياسييج القبل  بالبعدي  اً لي امي ال ( بيبد ف بر د9يترح مج يدبل)     

 دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار لمسابق   للميمبع  التي يبي  ف  مستبى األداا
 .القيال البعدي     بل الح متبسط 

 

 (1شكل )
 متوسط القياسيين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية

 دفع الجمةلمسابقة األداء فى مستوى 



 

 
    نية وعلوم الرياضةالتربية البد مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    27  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 ـ عرض نتائج الفرض الثانى : 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (11جدول )

 مستوى األداء في الضابطةداللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة 
لمسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى                                       

 25ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

داء
 األ
وى
ست
م

بقة 
سا
 لم
نى
الف

 
جمة

ع ال
دف

 

 18,441 1,57 4,13 1,51 1,22 الدرجة مسك الجمة ووقفة اإلستعداد
 6,981 1,33 3,44 1,17 1,92 الدرجة التكور 
 5,925 1,57 3,11 1,39 1,71 الدرجة الزحف
 7,131 1,29 3,22 1,14 1,81 الدرجة الدفع

 6,667 1,38 3,53 1,22 1,13 الدرجة التغطية واإلتزان
 4,218 1,65 3,61 1,48 1,91 المتر المستوى الرقمى لمسابقة دفع الجمة

 1,848 6,39 123,64 5,86 121,37 الدرجة ت نحو النشاط الرياضىاإلتجاىا
 ( 164,2( = )1,15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )

بيج متبسط  القياسييج القبل  بالبعدي  اً لي امي ال ( بيبد ف بر د71يترح مج يدبل)
  ف  يال البعديبل الح متبسط الق دف  اليل لمسابق   مستبى األدااف   الرابط للميمبع  

 .ييج ال تبيد ف بر دال  لي اميًا ف  اإلتيااا   يب ال شاط ال يار 

 (2شكل )
 الضابطةمتوسط القياسيين القبمي والبعدى لممجموعة 

 دفع الجمةلمسابقة  األداء فى مستوى



 

 
    نية وعلوم الرياضةالتربية البد مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    28  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 
 

 ـ عرض نتائج الفرض الثالث : 3
 (11جدول )

 في والضابطة التجريبيةلمجموعتي البحث  ينالبعدي ينتوسطي القياسداللة الفروق بين م
      مستوى 

 = 2ن =1نلمسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى          األداء              
25 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

األد
وى 

ست
م

بقة اء
سا
 لم
نى
الف

 
جمة

ع ال
دف

 
 4,646 1,57 4,13 1,41 4,59 الدرجة مسك الجمة ووقفة اإلستعداد

 3,596 1,33 3,44 1,89 4,26 الدرجة التكور 
 2,936 1,57 3,11 1,24 3,89 الدرجة الزحف
 3,148 1,29 3,22 1,13 3,96 الدرجة الدفع

 3,152 1,38 3,53 1,16 4,34 الدرجة التغطية واإلتزان
 2,274 1,65 3,61 1,22 4,19 المتر المستوى الرقمى لمسابقة دفع الجمة
 18,142 6,39 123,64 5,25 144,93 الدرجة اإلتجاىات نحو النشاط الرياضى

 ( 121,2( = )1,15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ) 
ت  لميمبع البعدييجاسييج بيج متبسط  القي اً لي امي ال ( بيبد ف بر د77يترح مج يدبل)    

مستبى األداا لمسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ف   بالرابط التي يبي  البيي 
 .للميمبع  التي يبي بل الح متبسط القيال البعدي  ال يار 



 

 
    نية وعلوم الرياضةالتربية البد مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    29  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 

 ثانيا: مناقشة نتائج البحث:
ف  ربا  ادال البيي بف بر  ب تامي  سبل تقب  البايث  بم اكش   تامج البيي عل  ال يب 

 التال :
 ـ مناقشة نتائج الفرض األول:1

 القبل  القياسيجمتبسط   بيج لا  دالل  لي امي  ف بر ( بيبد9) ليدب  خبلل مج يترح     

دف  اليل  باإلتيااا   يب  لمسابق مستبى األداا  ف  كيد البيي للميمبع  التي يبي   بالبعدي
   كيم  مج  لب الميسبب     كيم  لا   يييال شاط ال يار  بل الح متبسط القيال البعدى   

مما يدل عل  بيبد ف بر دال  لي اميًا ل الح القيال ) 1,15اليدبلي  ع د مستبى مع بي  )
بُت ي  البايث  السب  ف  تيسج القياسا  البعدي  عج القياسا  القبلي  لدى تلميلا   بعدى  ال

لل  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار   ف  مستبى األداا لمسابق  الميمبع  التي يبي 
فاعلي  لستخدا   سلب  التعل  الت افس  اليماع    باللى يتأسل عل  ر ب ة بر  المها  

بيج المتعلما  مما ساا  ف   ليمي  لمسابق  دف  اليل  كيد البيي ف   ب ة تد يبا  ت افسي التع
لثا ة دافعيتهج للتعل  بالتفبر عل  الزميبل  داخل الميمبع    بللل  ميابل  لل ميمبع  التفبر 
ل عل  باك  الميمبعا  التعليمي  مج خبلل الت افل بي هما  بلل  لما ف  الا األسلب  مج يما

بتشبير ييعل التلميلا  لديهج  غب  ف  لظها  القد ا  الف ي  بالبد ي    بلما يترم   الا 
ر ب ة تعبم  المتعلم  ألك   كبااا بكد اتها البد ي  بال فسي  ف  ميابل   األسلب   يرًا مج

 (3شكل )
 البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطةمتوسط القياسيين 
 دفع الجمةلمسابقة األداء ستوى فى م
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 (    40  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

لتيقير  فرل مستبى مملج مج اآلداا  بمج ث    ث  ف  تشليل اإلتيااا  بشلل ليياب   يب 
  س  ال شاط ال يار .مما
يىدى لل  اإل تقاا بمستبى  داا  اليماع   يد  سالي  التعل  باللى لتعل  الت افس بُيعد ا     

األم    يب عملي  التعل  المتعلميج  لما     يساعد عل  زيادة دافعي  المت بع  المها ا  الي لي  
 ( 71).ط  ال ياري اللى يسه  ف  تلبيج اإلتيااا  اإلييابي   يب مما س  األ ش

باليهبد  اإلتيااا  االييابي  تلبيجدب ًا فعااًل ف   اليماع  يلع  لتعل  الت افس لما  ج ا      
  بتق ي  لدى المتعلميج  التفبرب الطمبح افرل مستبيا  اإل تايي  الت  تهدل للب بل لل  

بييعل المها    ث  استمتاعًا الت افل ييعل  ف اد الميمبع   للما  ج الفيبة بيج القد ة باألداا  
 اللي يلعب  الت افل ف  األداا اإليياب  باإلراف  لل  الدب   البايبا  اليبمي   لث  دك  ب 

 ( 259:47).لدى المتعلميج  بزيادة االاتما  بالت ليز المطلب  ت فيلا 
عل  بيتفر لل  م   تامج بع  الد اسا  بالت   شا   لل   امي  لستخدا   سلب  الت     

الت افس  ف  تيسيج مستبى  داا بع  المها ا  المت بع  ف  ال يارا  
 (       8()7)(2)(8()74()75()46المختلف .)

ببهلا ال تيي  يتيقر ما ياا بالف   األبل مج في ب  البييي باليلى يي   علي    ي " تبييد      
الميمبعي  التي يبييي  فيي   بيييج متبسييط  القياسييج )القبليي  ي البعييدى( لتلميييلا لي ياميًا في بر داليي  
 مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال البعدى. مستبى  داا

     
 :الفرض الثانى مناقشة نتائج  -2

 القياسييجمتبسيط   بييج لا  داللي  لي يامي  في بر ( بييبد71) لييدب  خيبلل ميج يتريح

دفيي  اليليي  بل ييالح  لمسييابق تبى األداا مسيي فيي  كيييد البيييي للميمبعيي  الرييابط  بالبعييدي القبليي 
اليدبليي  ع يد مسيتبى    كيمي  ميج  لبي الميسيبب     كيمي  لا ي  ييييمتبسيط القييال البعيدى   

مما يدل عل  بيبد ف بر دال  لي اميًا ل الح القييال البعيدى في  يييج ال تبييد ) 1,15مع بي  )
ُت ييي  البايثيي  السييب  فيي  تيسييج ب  فيي بر داليي  لي يياميًا فيي  اإلتيااييا   يييب ال شيياط ال ياريي   

 ف  مستبى األداا لمسيابق  القياسا  البعدي  عج القياسا  القبلي  لدى تلميلا  الميمبع  الرابط 
 ( م با سيلب  اليتعل  بياألالط يقي  المعتيادة )  تقيب  بي  المعلمي  في  تيال الفعيالاليدب   للي دف  اليل  

بللي  للم اييل الف يي  لمسيابق  دفي    كبيل المعلمي مجبآداا ال مبلج يعتمد عل  الش ح اللفظ   باللى
ميج  ظهب ايا ليظي إ يبلح األخطياا الف يي  كييا  المعلمي  بايلا باإلرياف  للي   الم اد تعلمها  اليل  

لمييييا ُت ييييي  البايثيييي  عييييد  بيييييبد تيسييييج فيييي  اإلتيااييييا   يييييب مما سيييي  ال شيييياط  كبييييل المتعلمييييا   
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 (    42  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

التيديييد فيي  شييلل الييد ل األميي  الييلي ي ييي  ال ياريي  لييدى  فيي اد الميمبعيي  الرييابط  لليي  عييد  
 . الطالبا  بيال  مج الفتب  بالملل   بكل  األكبال عل  مما س  ال شاط ال يار 

 بالقييييد ة عليييي  التشيييييي    اليمييييال بالييييدلا ب المعليييي  ال ييييايح اييييب الييييلى يمتليييي   بح الدعابيييي  ب      
 (21:72بالم ب   م  المباكل المختلف  بم  مستيدثا  الع  .)

ج لي  يليج  امهيا علي  ب المعل   يد  اي  ميياب  الميدخبل  البشي ي  للعمليي  التعليميي  لما ُيعد       ات
الفعييال فيي  يمييي  مييدخبل  ال ظييا  التعليميي   بفيي  تيقييير  ادافيي  ب اإلطييبلر  فهييب الع  يي  المييىث  
 ج معليي  الت بييي  ال يارييي  اييب  سييال الم ظبميي  التعليمييي  لمييا   عليي   يييب  فرييل ببلفييااة عالييي  

  (77:4الم ظبم .)تل  بعلي  يق   ياح  ب فشل 
الُمتبع  بالت  الط يق  لستخدا    جبيتفر لل  م   تامج بع  الد اسا  بالت   شا   لل      

لستيعا  المتعل  لهلا  د  ال   المتعلم الش ح اللفظ  ب داا ال مبلج العمل  للمها ة تعتمد عل  
  (87()81)مج ث  تعلمها.المها ا  ب 

ببهلا ال تيي  يتيقر ما ياا بالف   الثا   يزميًا مج ف ب  البيي باللى ي   عل     "      
بيج متبسط  القياسيج )القبل  ي البعدى( لتلميلا  الميمبع  الرابط  لي اميًا تبيد ف بر دال  

 مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال البعدى. مستبى  دااف  
 :الفرض الثالثناقشة نتائج م -3

متبسط  البعدييج  بيج لا  دالل  لي امي  ف بر ( بيبد77) ليدب  خبلل مج يترح
دف  اليل   لمسابق مستبى األداا  ف بلل   كيد البيي بالرابط التي يبي  لميمبعت  البيي 

 ييي  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  بل الح متبسط القيال البعدى للميمبع  التي يبي  

  مما يدل عل  ) 1,15اليدبلي  ع د مستبى مع بي  )   كيم  مج  لب الميسبب     كيم  لا  
بُت ي  البايث  السب  ف   بيبد ف بر دال  لي اميًا ل الح القيال البعدى للميمبع  التي يبي   

مستبى ف  تيسج القياسا  البعدي  للميمبع  التي يبي  عج القياسا  البعدي  للميمبع  الرابط  
  الت افسالتعل  ستخدا   سلب  لل  ل دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  لمسابق األداا 

بالعمل  ميمبع  العمل الت  ت تم  لليهالل   التلميلةلدى  اإل تماا ف  ت مي   تفاعليب اليماع  
 خسا ة ف  سبباً  تلبج ال بللل بقي  الزميبل     عل  للتفبر دافعًا لها اللى لاج اليماع 

للل الف    يعمل عل  لعطاا اليماع    الت افسالتعل   سلب    باإلراف  لل   ج الميمبع 
ييي مج خبلل الا الت افل تيابل    مختلف  القد ا  التلميلا للت افل م  عدد لبي  مج  تلميلة

 مساعدة لخبل مج مستبى مملج  فرل لل  باألداا بالب بل الفبز تيقير لل ميمبع  تلميلا 

لل للزميل  الت  تييد  داا  بال ييح األمثل األداا تقليدبللل   األخطاا لت ييح بعرهج البع 
اللى اليماع    الت افسالتعل   سلب   ج لما   م يل  ف ي  خا   بمسابق  دف  اليل  كيد البيي 
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ت  ت  لستخدامها م  التفبر عل  )الط يق  المعتادة( ت  لستخدام  م  تلميلا  الميمبع  التي يبي  
عتماداالخلب الا الط يق  مج الت افل  ظ ًا الرابط  تلميلا  الميمبع   الت  لليًا عل  المعلم   بات

ييي  ج المبكل تقب  بالش ح بآداا ال مبلج للباي  الي ل  الخا  بمسابق  دف  اليل    
 .إلتقاج األداا ستثا ة المتعلما في  ل يلبج مج ال ع التعليم  اللي يخلب مج الت افل 

اليماع  مج   يح األسالي  التد يسي  ف  لستثا ة المتعل    الت افس التعل  بُيعتب   سلب       
ع د لشت ال  ف  المها  التعليمي  بييبي  كد ات  اللام     ببلل يهبدا بلل  شاط لاف  إلستخدا  
ر كد ًا لبي ًا مج اإل تماا   بللل  زيادة تفاعل  داخل الميمبع  التعليمي  مما ييقالمت بع 

(745:44( )718:45يبدة عالي .)لا  لليماع   باللفاح مج  يل تيقير مخ يا  تعليمي  
  
لما يعمل عل  زيادة اليهد المستهدل    ج الت افل يزيد الس ع  ف  ل ياز العمل لما      

 المتعلميج يثي  ااتما    لما     ف  المهم  الت  يت افل فيها م  غي ا المتعل المبلبل مج كبل 
 ( 771:48).المت بع  بالمادة التعليمي  بيهيئ له  الف   الت  تساي  كد اته 

بيتفر لل  م   تامج بع  الد اسا  بالت   شا   لل   امي  لستخدا   سلب  التعل       
سلب  الت افس  ف  تيسيج مستبى  داا بع  المها ا  المت بع  ف  ال يارا  المختلف  مقا    بأ

 (       8()7)(2)(8()75باألبام )الط يق  المعتادة(.) التعل 
ببهلا ال تيي  يتيقر ما ياا بالف   الثالي مج ف ب  البيي باللى ي   عل     " تبيد      

ف بر دال  لي امي  بيج متبسط  القياسيج )البعدييج( لميمبعت  البيي التي يبي  بالرابط  ف  
ليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال البعدى لتلميلا  مسابق  دف  ا مستبى  داا

 .الميمبع  التي يبي 
 اإلستنتاجات والتوصيات: 

 أ ـ اإلستنتاجات:
ف  ربا  ادال البيي بف بر  بف  يدبد العي   كيد البيي بمج خبلل ال تامج تب ل  البايث  

  لل  اإلست تايا  التالي :
إستخدام التعمم التنافسى الجماعى ساىم بطريقة إيجابية في تعمم ـ البرنامج التجريبى ب1

مسابقة دفع الجمة وكذلك إيجابية اإلتجاىات نحو ممارسة النشاط الرياضى لدى تمميذات 
 المجموعة التجريبية, وذلك من خالل ما يمى:

ع  التي يبي  . بيبد ف بر دال  لي اميًا بيج متبسط  القياسيج القبل  بالبعدى لتلميلا  الميمب 
 يييمسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال البعدى  مستبى  دااف  
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 كيم  مج  لب الميسبب  لمت ي ا  مستبى األداا باإلتيااا   يب ال شاط ال يار     كيم  لا  

 . ) 1,15اليدبلي  ع د مستبى مع بي  )  
ات المجموعة الضابطة ساىم بطريقة ايجابية في تعمم ـ األسموب التقميدي الُمتبع لتمميذ2

مسابقة دفع الجمة فقط , وعدم إيجابية اإلتجاىات نحو ممارسة النشاط الرياضى لدى تمميذات 
 المجموعة الضابطة, وذلك من خالل ما يمى: 

ط  . بيبد ف بر دال  لي اميًا بيج متبسط  القياسيج القبل  بالبعدى لتلميلا  الميمبع  الراب
الميسبب     كيم  لا   يييمسابق  دف  اليل  فقط بل الح القيال البعدى  مستبى  دااف  

 1,15اليدبلي  ع د مستبى مع بي  )   كيم  مج  لب لمت ي ا  مستبى األداا لمسابق  دف  اليل  

 .  ف  ييج ال تبيد ف بر دال  لي اميًا ف  اإلتيااا   يب ال شاط ال يار )
ج المقترح بإستخدام أسموب التعمم التنافسى الجماعى عن األسموب التقميدي ـ تفوق البرنام3

الُمتبع في تعمم مسابقة دفع الجمة واإلتجاىات نحو النشاط الرياضى لدى التمميذات عينة 
 مما يدل عمى فاعميتو وتأثيره االيجابي في العممية التعميمية, وذلك من خالل ما يمى: البحث

ي اميًا بيج متبسط  القياسيج البعدييج لميمبعت  البيي التي يبي  . بيبد ف بر دال  ل 
مسابق  دف  اليل  باإلتيااا   يب ال شاط ال يار  ل الح القيال  مستبى  داابالرابط  ف  

مسابق  دف   مستبى  دااالميسبب  لمت ي ا     كيم  لا   ييي البعدى للميمبع  التي يبي  
 .)1,15) اليدبلي  ع دمستبى مع بي    كيم   لب مج ال يار اليل  باإلتيااا   يب ال شاط 

 ب ـ التوصيات:
 ف  ربا ما  سف   ع    تامج البيي اليال  تب   البايث  بما يل :

بد ل الت بي  لأيد  سالي  التد يل اليديث    سلب  الت افل اليماع   اإستخدب ي اإلاتما 7
تقاجال ياري   سيج اإلتيااا   يب ال شاط ال يار  لدى تلميلا  مسابق  دف  اليل  بتي لتعل  بات

بإستخدا  لبلستفادة مج األسلب  التعليم  ي لي اا د اسا  مماثل  4 .ال ل الثا   اإلعدادى
 ف  تعلي  المسابقا  المت بع  ف   يار   لعا  القبى. الت افس  اليماع التعل  ا سلب  

تقاجاليماع     التعل  الت افس  سلب  تب  ال ياري  عل   معلما  الت بي تشيي   .8  ف  تعل  بات
 .مسابق  دف  اليل  بد ل الت بي  ال ياري 

بإستخدا  األسلب  التعليم  ي تزبيد القامميج عل  تعلي  مسابقا   لعا  القبى بليفي  تطبير 2
 الت افس  اليماع  ف  التد يل. التعل  
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 المراجع العربية واألجنبية:
 ـ المراجع العربية:1

 

 ي7
 
 ي4

 

  ( :     4111لب ااي   ييمد سبلمي   ) 
 

 

 (: 4115) الديج عز يمد  بب ال يا 

المدخل التطبيق  للقيال ف  اللياك  البد ي    م شاة          
 المعا ل   القاا ة .   
 .    القاا ة   دا  اللت  معل  الت بي  ال ياري 

 ي8
 
 

 

 ي2

 

 (:4171باس  سامد عبد العظي  )
 
 

 

 (:4174لب ااي  ) الخالر عبد ثي  ب
 

فعالي  بع   سالي  التد يل عل  تعل  مها ا  اإل قال ف  
 السباي    سال  دلتب اا  للي  الت بي  ال ياري   يامع  يلباج.

باألداا  المع ف  التي يل ف  الت افس  التعل   سلب  تأثي 
 طلب  عل  تي يب  الق   بيي  م  لفعالي  باال ياز المها ي

األساسي   الت بي  للي  -ال ياري   الت بي  كس  - الثا ي  الم ي 
 (   يامع  ديال   الع ار.51) الفتح   العدد ميل 

 الثقاف  لل ش  عماج.   دا  االيتماع  ال فل عل  (: 4172) بي ياب  ب يبدة   ي5
  ي6
 ي7
 

 

 :(4112)اج يات  سعفيج شيييس
  (:4178خالد  بب السعبد عبد اهلل )

 .دا  ال هر  الع بي    القاا ة  4 ط  سل عل  االيتماع  
تأثي  ب  امج تعليم  باستخدا   سلب  التعل  الت افس  عل  
األداا المها ى لبع  المها ا  األساسي  ف  الهبل  لطبل  
للي  الت بي  ال ياري  يامع   سيبط"  سال  مايستي   لليي  

 الت بيي  ال ياريي   يامعي   سييبط.
ف  تطبي  الت ب  العقل  التعل  الت افس   لست اتييي  تأثي  (:4175 افد عل  دابد ) ي8

لبع  المها ا  األساسي  للطبل  بل ة السل "  ميل  علب  
(   للي  الت بي  البد ي  بعلب  45(   العدد )8ال يار  الميلد )

 ال يار   يامع  ديال   الع ار.
 ي 9
 
 ي71
 
 

 ي77

السعيد   ابيدا ميمد   را مسعد
 (: 4117اليسي   )

 (:4114سامي  ف غل  م  ب  )
 
 

 (: 4115س اا ميمد سليماج )

لست اتيييا  معا  ة ف  التد يل للمباببيج بالمعبكيج   
 م لز اللتا  لل ش    القاا ة.

 بيي  ال ياريي   دا  اليلمي   التد يل بالتد ي  المييدا   في  الت
 اإلسل د ي .

تطبيقاتييييي (  عيييييال   – سيييييت اتيييات   –اليييييتعل  التعييييياب   ) سسييييي  
 اللت  للطباع  بال ش   القاا ة.
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 ي74
 

 
 
 
 بج   عل  الياي  خالد  ادر  

 (:4119ال  ي  ) ميمد

 
 السيل  لي ة في  بالتد يب  الت افس  التد يل  سلبب  استخدا   ث 
تياايا  الم افسي  بكلير المهيا ي األداا علي  الطلبي "  الميليي   بات

 (  دبل  اللبي .91(  العدد)48) يلدالت ببي   الم

 ي78
 
72. 
 

 (:4171) ميمبد زيتبج عايش
 

 ( :4114)  اشدميمد عل  
 

   تد يلالب  بط ر م ااجال ف  المعا  ة العالمي  تيااا اإل
 .عماج   لش بردا  ا

  الع ب    دا  الفل     ى ب دبا اعخ ام  المعل  ال
 .القاا ة

75. 
 
 
 

76. 
 
 
 

77. 
 
78. 
 
 
 

79 

 (:4115الف طبس  ) سمب  عل 
 
 
 

  (:4112ف اج عبد اليميد تبفير )
 
 

 

 (:4112ميدي عزيز لب ااي  )
 
 

 :(7994)ميسج لسماعيل لب ااي  
 
 

 

 :(7995)بلبى ييميمد يسج ع

السل     ل ة التهديل ف    باع تعل  عل  الم افس   سلب  تأثي 
     للي (  العدد الثا 72) الميلد   ال ياري  الت بي  ميل 

 ديال . ال ياري   يامع  الت بي 
العملييييي   –ال ييييباي  الف ييييي  لمسييييابقا  اليييييدف  بال ميييي  "التل ييييي  

القييا بج الييدبل    دا  البفيياا  –اإل ييابا  الشييامع   –العرييل  
 لد يا الطباع  بال ش   اإلسل د ي .

لست اتيييا  التعلي  ب سالي  التعل    ملتب  األ يلب الم  ي    
 القاا ة.

  امج مقت ح ف  ال شاط ال يار  لطبل  يامع  الم يا ب
بكيال مدى فاعليت  ف  تعديل اتياااته   يب مما س  ال شاط 

 يامع  الم يا.ال ياري   للي  الت بي    سال  دلتب اا  ال يار  
   دا  المعا ل  78ط سيلبلبيي  التد ي  بالم افسا   

 القاا ة.
 ي41
 

 

 ي47
 
 
 
 

ى   ميمد     مييمد  يسيج عبلب 
 :(  7992 الديج  رباج)

 

  (:4119ميمد فل ى سيد  يمد )
 
 
 
 

 .ختبا ا  األداا الي ل    دا  الفل  الع ب    القاا ة  ل
 

تأثي  التد يل الف دى اإل شادي بإستخدا  اللتي  المب مج 
لعبلج  عببا  التعل  ف  مها ة الت بي  مج السقبط ف  ل ة 

( للي  الت بي  88  ميل  علب  بف بج ال يار    الميلد)اليد
 ال ياري    يامع  يلباج.
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تأثير استخدام أسموب التدريس المتباين عمي أداء بعض مهارات الرقص 
    الشعبي لدى طالبات كمية التربية الرياضية 

 د/ رشا يحي السيد الحريرى                                                          
 

 مقدمة ومشكمة البحث :  -
، ئلتري  ينططرئ  ررّ عننررعئط    هرا لفررر لي ررّ لتع تعر عتبر  لتتري يأ د ري لتئظرالت لتترّ ي ي يي       

  ّ تئصرريا لتعع ررررق ئت ليررّ لتطعرررئ  رررّ لتعييررري عرررّ لت ئلطررن لتتععيعي رررق ، يات اطررن لتعع ررررّ، ئلتط  ررر
لتعاتم رّ ئقتطا هريل تطرئ لع مععيراع ررّ لتعييري عرّ لتوئليرا ئلت ئلطرن    ئلتعاط ّ ئلتعها   ، ئقي شهي
، ريررراّ تعععي رررق لتتررري يأ طصرررينط ررررّ هررريل لتتطرررئ  بامتبا هرررا لتيماعرررق  برررافتأت دطئلمهرررا ئدشرررياتها

لال ا يق تت بيرق لتطشرو ئلفر ل هم لرر لي  صرات يّ تعع تعر ، ئي رتتب  يترت و ريلق تطرئ  ئتلريم ررّ 
 عطظئعق لتتععيم رّ لتع اا لت يانّ.

طررراع لتعرررطهس لتتععيعرررّ لف ا ررري ق، ئي        ّ  د ررراتين لتتررري يأ عرررّ عيئ  تتررري يأ هعرررو  عررري د رررعئن لو
طراع لتعرطهس ئلتطاترن ئيعر ت ، عتبر  لتععع رم هرئ لف راأ ررّ لتعععي رق لتتععيعي رق ، ئي   ئصا بريّ عيئ 

د عئن لتتي يأ بأط  مبا   مّ لتيي يق لتتّ ي تفيعها لتععع م رّ م ض لتعاي   لتي ل ي ق رّ لتغ ررق 
 (33) .لتص يق ، ئيا ععع م يتعي و مّ لتععع م لآلف  رّ د عئب 

 

عتب   د اتين لتتي يأ لتتّ ي تفيعها لتعععم عّ دهرم لت ئلطرن لتعععيرق لتتععيعيرق  ررّ طعرا  ئت       
لتعتعععيّ عّ لتطئل ّ لتبيطيق  ئلال تعاميق  ئلالط عاتيق  ئلتعع ريق ئال يئ ي د عئن ئل ي يعيرّ دّ 

لفرنرا ئتيرّ تتئقرت  ي هم رّ لتتطعيق لتياععق تععتععم يعا دط  ال يئ ي د عئن ئل ي يعيّ لمتبرا  
 (144:  21ط بق لالمتعاي معّ د عئن عا معّ طئع لتعها   ئلتعئقت لتتععيعّ ئلتعتععم. )

وطر  ررّ ظرا لرمتر لت     "Schiling , Mary lou" "شييممج  ومياري ليو"ئتشري  يرا عرّ      
ئل رري   بعبريد لت رر ّئ لت  ييررق بريّ لتعتعععرريّ دصررب  عررّ لتصرعن دّ طلرر   بررأّ هطرات ط يلررق ترري يأ

يعيررّ دّ تيررئّ طا  ررق عرر  يررا لتعتعععرريّ  دئ يعيررّ عررّ فأتهررا ت ليررّ  عيرر  لفهرريلت ترريل ي ررن 
 33. ) معّ  عي  لتععععيّ لتتطئع رّ طّ  لتتي يأ لتع تفيعق ئمريم لرتترولم بط يلرق ئل ري  رلرط

 :2 - 5) 
ّ لت الرري  لتعبيليررق فطعرراط لتررتععم ،      رررّ لتطظرر  تع  ئقرراع  ئلتتطررئع رررّ د رراتين لتترري يأ تيعررّ ئل 

، ئلمتبررا  هرري  لفطعرراط ، ئلف رراتين لتتععيعيررق لتئ رريعق لتعياتيررق رررّ تنررييّ  اتبرراعلت  ييررق برريّ لتط
تبق ، ئع ائتق لتئصئا بهم وتى ع تئياع عتلا بق وتّ  ي عا الت  ئقاع لت  ييق مطي لتطيّ لت  ئ  ب

 (33) رّ لتت صيا لتعععّ.
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ئتررى هررّ   ررم عفطررط ر ررت لتي يق لترري أ لتتررّ تععررا معررّ ئبرريتت دصررب ع عهعررق لتعععررم لف     
ت ليرررّ دهررريلت ع ررريي   ررررّ نرررئ  ت ييررري طرررّ  لتتررري يأ ئلتئ رررالا لتتععيعيرررق لتعتعررريي   ئلتعتطئمرررق  
تبرراع لف رراتين لتتلعيييررق رررّ لتترري يأ  ئباتترراتّ تررم تعرري عهعررق لتعععررم  قاصرر   معررّ لتشرر ع ئلرتلررا  ئل 

 ( 33:  18رلط. )
(  وتررّ دطررر  عررّ لتنررر ئ   دّ تيررّئ تررري  لتعععررم لفتيرررا لع م1995) Singr"سيييج ر" شرري ئي     

 ( 14:  31عتعيي  ف اتين لتتي يأ  تى ال يلت مطي د عئن ععيّ. )
م( دط  البي عرّ لتتطرئي  ررّ د راتين لتتري يأ تعفتعرت 2334) "مصطفى جصر الدين"ئيشي       

وتى وعيلي لتعععم باتعععئعاع لتأوعرق لتترى  لتع ل ا لت طيق بهيت عئل هق لتتطئ لع لتعتأ لق  عيا
 (3:  17) تعيط  معى عئل هق عهطق لتتي يأ بيم ئلر  عّ لتفب لع لتتي ي يق.

م(  وتررّ دّ لتعععررم لتيررت  هررئ لتررين ي ررتطي  دّ يلرريم 2333) "بييو الج ييا عييز الييدين"أئيشرري       
   ئغير  لتعباشر   ، ئهرئ لترين لت ييي با تع ل  ئيع ت لتييي  عرّ عريلفا ئد راتين لتتري يأ لتعباشر

يعرئي لتعرتععم معرى لتب رق ئلاليتشررات عرّ فرأا لتعشرا يق لري ابيرق رررّ لتطشراط عرّ فرأا مععيررق 
 (9: 1) .لتتي يأ
م( وتّ دّ لتتععم لتي  يلئم معّ د اأ عّ لتت  ين ئلتتطبيّ 1991) "سهير المباجي"ئتشي       

  يعلرّ بر  لتعرتععم رلرط رراتعتععم يترأي  وترّ  ري يبير  يطتلا دير   د رها ئد ر ع عرّ لترتععم لفصرم لتري
، ئقي ظه ع د اتين  ييي  ررّ لتتري يأ ت رامي معرّ  لتتي يأ لتتّ يتبعها لتعععمئل اتين  بطّ  

طلا لتعععيق لتتععيعيق عّ لتعاي  لتي ل ريق وترّ لتعرتععم ئبريتت دصرب ع لتعراي  ئ ريعق ئتي رع هريراع . 
(6  :3) 

رلررري ظهررر ع د ررراتين  ييررري  تتععررريم  لتعععيرررق لتتععيعيرررق يررراّ دلتعععيرررق معرررى  تعتطرررئ لع طتي رررق ئ      
ئلتتررى تعتعرري رع رر ت  معررى لالهتعررام  "أسييموب التييدريس المتبيياين"عهررا لع لفطشررطق لت يانرريق عطهررا 

 بات  ّئ لت  ييق بيّ لتعتعععيّ ئلتتطئع ديطا  تي يأ لتعها   لتئل ي .
ترررّ دّ لف رررعئن م( و1981) Mosston" ، "م( 2333) "أبيييو الج يييا عيييز اليييدين"ئيشررري       

لتعتبايّ مبا   مّ ط ّ بيّ ع عئمرق عرّ لتع را لع لتترّ تتبر  تعئصرئا وترّ ت ليرّ لفهريلت عرّ 
ي رررامي ررررّ لي ررراي لتررر ئلبط بررريّ ل ررراتين لتتررري يأ لتعفتع رررق ، يعرررا دطررر  فرررأا لتبررراع هررري  لتع رررا لع 

 29) (9:  1) لي ابيرق لتعععيرق لتتععيعيرق.ئتئظي ها رّ تي يأ لتعها   لتئل ري  بشريا يرطعيأ معرى 
 :13 )  

م( وتررى دّ 1996)" عمييى ال ميي "،  "أحمييد المقيياجى"، م( 2331) "فييايزة شييب "يشرري  يررا عررّ ئ     
لف ررعئن لتعتبررايّ عررّ لف رراتين لت يييررق لتتررى يعيررّ لالمتعرراي معيهررا رررى تععرريم لتعهررا لع لت  ييررق 

 يررق ي ررع  تيررا عررتععم دّ ي رري  رررى لتب طرراعس ئرلرراع تألطشررطق لت يانرريق رهررئ يعتعرري معررى لتتطئيرر  
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تفصالصررر  ئقي لتررر  لتععيرررو  يعرررا دطررر  يئل ررر  لت ررر ّئ لت  ييرررق بررريّ لتعتعععررريّ ديطرررا  تععرررم لتعهرررا لع 
لت يانررريق لتعفتع رررق تررريل رلطررر  البررري  تععععرررم دّ ي رررتفيم لتعييررري عرررّ لف ررراتين تعرررتععم ئعطهرررا )تئ يررر  

ّ لتريلتى عتعريي لتع رتئياع( عرّ د را ترئري  عئلقرت تععيعيرق ، لتتطبير ، لاليتشات لتعئ هر  ق لّلف
 (53:  13) (26:  2عتطئمق ئعطا بق فيب  ميي ععيّ عّ لتعتعععيّ. )

ين لتتطئ  رّ ع اهيم لتتععم وتى ت ئيا لتل ل لع لتعتععلق براتتفطيط ئلتتط يري ئلتتلرئيم ررّ درلي      
، رتريئ  لالت اهراع  ن قري صرا  ع رئ  لترتععمد عئن لتتي يأ عرّ لتعععرم لترى لتطاترن، يرئّ لتطاتر

لت يييق  ئا لالهتعام بأ اتين لتتععم لتيلتى ئلتترى ييرّئ يئ  لتعععرم ريهرا ع شريل تعطاترن ععرا يرر  
يأ رعئن قري ي لرّ عرا تصربئل وتير  لتعععيرق لتتععيعيرق لتت بئيرق  "األسيموب المتبياين"ال رتفيلم  قلتبا ي

 لتتععم ئبأ عئن ت بئن. رّ دّ يصا لتطاتن تعع تئن لفمعى عّ
طشررطق لت يانرريق لتتررّ ترري أ نررعّ عطرراهس يعيرراع لتت بيررق ف رري لد "التعبييير الحركييي"يعتبرر  ئ      

 رري أي رقص الشييعبي"اليي"ئ ،هرريلت ت بئيررق ئبيطيررق ئط  رريق ئت ئي يررق دتعررا ترر  عررّ  ،لت يانرريق بطرراع 
عاتم بأطئلع لت قص لتشرعبّ عتب  عص  دغطّ يئا لتئت  ،  قّ لت طئّ در ع لتتعبي  لت  يّ يعي عّ د

لتععيرو   ررات قص ي رتعي طابعر ، ،  يق يتطئع لتر قص لتشرعبّ ريهرا تبعراع تععططلرق لتترّ ير ي  ريهرا
ئيطل ررم  ، ، ئطبيعررق لفررر لي رررّ يررا عططلررق ، ئلتت ررامأع ، ئلفيل  عررّ لف رريلق عررّ  يررق لتشرريا

 .(لتر قص لت را عّ -ي  لتر قص لتصرعي -لتر قص لتبريئ   -لت قص لتشعبّ وتّ )لت قص لت ي رّ 
(14:22) (217:19 ) 

لتر قص ( وترى دّ 2333) "عيال توفيي ، " "جادية اليدمرداش"،  " ال  عيسي"يت ّ يا عّ  ئ      
يطتلررا مررّ ط يررّ لتترر لق ئ  طرراب  عررّ لتبيررق  طتررات تلعيرري  ئي عتبرر   طرراب  عررّ ت ليتررا لفصرريا لتشررعبّ

 ( 173:  3( )86:23) .ائيعب  مّ مايلتطا ئتلاتييط تّ  ياولتشعبّ عّ  يا 
م( دّ لترر قص لتشررعبّ رررّ ي ررن تعععرر  ، ئهرريل يعطررّ دططررا رررّ 1988) "فاطميية العييزب"ئتشرري       

 ا ق عا ق وتّ تي يأ  يي ، فط  يعبي  مّ يلارراع لتشرعئن عرّ فرأا   يراع عتتابعرق ئععبر   
 ( 3:12ع تبطق باتعئ يلّ ئلتغطا  ئطبلا تطلئأ ععيطق ئو  ععيو. )

لتنر  تهرا ئ رئي   )الرقص الشيعبي  "التعبير الحركى"بتي يأ عل    الباحثةفأا قيام  ئعّ     
يعتعرري  لتعتبرر دّ د ررعئن لتترري يأ ، يعررا ال ظررع دينررا نررعت رررّ ع ررتئن ديل  بعررض لتعهررا لع 

لتعععرّ تع  يراع  ئلتطعرئيتد ا اع معّ لتععععق رّ تلييم لتعاي  لتتععيعيق مّ ط يّ لتش ع لتع ظرّ 
( ال ي لمى لت ر ّئ لت  ييرق بريّ ع ئلبافلف عئن )د عئن لتتععم يعا دّ هيل  لتباتي  ،ّ لف ا يق ر

، يعا دط  ال يئر  لتعتعععيّ  يق يلئم ري  لتعععم باتفاي  عي  لتل ل لع لتفاصق باتعععيق لتتععيعيق 
( ال ع ئلبرافم ئهيل لف رعئن )د رعئن لترتععلتلي  لتعطا ن عّ لتتغييق لت ل عق لت  ييق تيا طاتبق ، 
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لرت اهراع  عر  ال يت رّ بعايعطّ لتطاتبق لت  صق لتياععق تععشا يق لري ابيق رّ لتعععيق لتتععيعيق 
 .ئعف  اتها لتتععيعيقلتععاص   رّ ع اا طّ  لتتي يأ عّ د ا لر تلا  باتعععيق 

لت رر ّئ لت  ييررق تعب ررق مررّ ل ررت لتي يق تي ي رريق تعتعرري معررى ع لمررا   الباحثييةلفعرر  لترري  يررر       
 ييرر  عرّ بررييا تأل رراتين رررّ ع تررئل  ئلتترّ يررتم لالفتيررا  ريعررا بيطهررا ئرلرراع دبريّ لتعتعععرريّ عرر  تررئري  

يتعيررو بع لمرررا   "األسيييموب المتبييياين"لتتررى دقررر ع برراّ عب رررئق لتعععيررق ت ، ئطبلرراع ق تلرري لع يررا طاتبررر
عررا لتعررتععم يطشررط ئييتشررت لت رر ّئ لت  ييررق ، ئي ررامي لتعتعععرريّ معررى لتت ييرر  لتعععررى لتعررطظم ئي 

، يعررا يععررا معررى تشررئيّ لتعتعععرريّ تررتععم لتعويرري عررّ لتعهررا لع لت  ييررق ئيرريتت  ئي صررا ئيعررا أ
يععا معى تئري  عئلقت تععيعيق عتطئمق ت عا لتعتععم يتععم عّ فأا لمتعراي  معرى ط  ر  ئيريتت 

  هي  لتيلتى.
 هدف البحث:  -

ل تفيلم لف عئن لتعتبايّ معى ديل  بعض عها لع تأيي   -يهدف هذا البحث إلى التعرف عمى :
  اععق عييطق لت ايلع.  –لتتعبب  لت  يى )لت قص لتشعبّ( تين طاتباع يعيق لتت بيق لت يانيق 

  فروض البحث:
لتبعين( رّ ديل   –تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع بيّ عتئ طاع ي  اع لتليا يّ )لتلبعّ  .1

تشعبّ( تين لتع عئمق لتنابطق ئتصات  بعض عها لع لتتعبب  لت  يى )لت قص ل
 لتلياأ لتبعين. 

لتبعين( رّ ديل   –تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع بيّ عتئ طاع ي  اع لتليا يّ )لتلبعّ  .2
بعض عها لع لتتعبب  لت  يى )لت قص لتشعبّ( تين لتع عئمق لتت  يبيق ئتصات  لتلياأ 

 لتبعين. 
 –لتبعين( تعع عئمتيّ )لتنابطق  –)لتلبعّ تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع بيّ رّ  لتليا يّ  .3

لتت  يبيق( رّ ديل  بعض عها لع لتتعبب  لت  يى )لت قص لتشعبّ( ئتصات  لتع عئمق 
 لتت  يبيق.
 مصطمحات البحث:
هئ ع عئمق عّ لف اتين لتتي ي يق عّ بيّ )مش   د اتين( ي تفيعها " األسموب المتباين :

 (33()32.)"ععم لتطشاطاع لت يانيق لتعفتع قلتعععم بصئ   عتئلويق رّ تععيم ئت
 :  الرقص الشعبي

" "بأط  فطئلع ئ  ياع تعبي يق طابعق عّ لتبيلق تعب  مّ مايتطا ئتلاتييطا جفيسة الغمراويتع رق  "
 (86:  23لتشعبيق رّ طاب  ععيو تها" . )

 إ راءات البحث :
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 :مجه  البحث : أولً 
  يبررّ تعألعترر  تطبيعررق ئهرريت ئررر ئض ئميطررق لتي ل رر  قيرري لتعررطهس لتت الباحثييةل ررتفيعع        

لتب ررق ، عرر  ت ييرري لتتصررعيم لتت  يبررّ ع عئمترراّ د رريهعا نررابطق ئلففرر ن ت  يبيررق ئبا ررتفيلم 
 لتليا اع لتلبعيق ئلتبعييق تعتغي لع لتب ق.

 ثاجيًا : م تمع وعيجة البحث:
   م تمع البحث :1

تععييرق عرّ طاتبراع لت  قرق لتياتيرق بيعيرررق لتت بيرررق لت يانيررررق تم وفتيا  ع تعر  لتب رق باتط يلرق ل    
 ( طاتبق.173م  ئلتباتغ مييهّ )2318/2319 اععق عييطق لت ايلع لتعلييلع تععام لت اععى 

   عيجة البحث : 2
( طاتبرق بط ربق 135تم لفتيا  ميطق لتب ق باتط يلق لتععييق عّ ع تع  لتب رق ئقري برررعغ مرييهّ )

 ّ و عاتى ع تع  لتب ق.: ع63.69
 :  تصجيف عيجة البحث3

  1 يدو  )
 لم موعات الدراسة قيد البحثتصجيف عيجة البحث 

 الجسبة المئوية العدد م موعات البحث العيجة
 

 األساسية
 44 "تعمم تشاركى  الم موعة الت ريبية األولى"

76.19: 
 44 الم موعة "الضابطة"

 :23.81 25 الم موعة األستطالعية
 :144 145 اإل ماليى

 

( طاتبرررق ئبط ررربق علئيرررق 83دّ و عررراتّ لتعيطرررق لف ا ررريق قررري بعغرررع )  1 يييدو  )يتنررر  عرررّ      
( ئبط ربق علئيررق 25: عرّ و عراتّ ع تعر  لتب رق ، ررى  ريّ بعغرع لتعيطرق لف رتطأميق )76.19
 : عّ و عاتى ع تع  لتب ق ئعّ فا ت در لي لتعيطق لف ا يق.23.81

 عتدالية" عيجة البحث :  ت اجس "أ4

تعتأيي عّ ئقئع ميطق لتب ق ت ع لتعط طى لتطبيعرى ئباتتراتى لتتئوير  لرمتريلتى با رتفيلم 
ععاعأع لرتتئل  ري اي ماعا لتت اطأ تعتغي لع لتي ل ق لف ا يق ئلتت  يبيق ، ئلتي  يتن  عرّ 

 لت يئا لتتاتّ .
 
  2 دو  )



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    6  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 الوسيط ومعام  اإللتواء لمعدلت "السن المتوسط الحسابي والجحراف المعياري و 
 145ن=     ، الطو  ، الوزن" ، إختبار الذكاء لم تمع البحث       

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المعال ات اإلحصائية
 معام  اإللتواء الوسيط ع  س  

 1.616 19 4.56 19.31 السجة السن  1
 4.868 164 4.84 162.71 السم الطو   2
 4.186 64 7.96 64.74 الك م زن الو  3
 4.344- 86 6.72 86.87 در ة إختبار الذكاء 4

دّ ععراعأع لرتترئل  تععريالع "لت رّ ، لتطرئا ، لترئّو ، ، وفتبرا    2 يدو  )يتن  عّ        
وترى  3.384 -(  يق ت لئ ع لتليم بريّ ) 3قي وط صرر ع بيّ ) " قيد البحث" لتييا  ، لتعفتا  

يعطى ت اطأ در لي لتعيطق لتعفتا   تعع عئماع لتيأيق رى ععيالع "لت ّ ، لتطرئا ،  ( ععا1.616
 لتئّو ، وفتبا  لتييا  ، ئباتتاتى ئقئمها ت ع لتعط طى لتطبيعّ ئلتتئوي  لرمتيلتى ت .

  3 دو  )
 المتوسط الحسابي واإلجحراف المعياري والوسيط ومعام  اإللتواء 

 145ن= لم تمع البحث لممهارات المختارة         
 المهارات المختارة م

 المعالجات اإلحصائٌة

 معامل اإللتواء الوسٌط ع  س/

 06230 1650 0640 1661 الوضع األول للذراعٌن 1

 06543 1650 0643 1650 الوضع الثانً للذراعٌن 2

 06521 1650 0641 1642 الوضع الثالث للذراعٌن 3

 06116 1650 0633 1632 الوضع الرابع  للذراعٌن 4

 06401 1650 0641 1651 الوضع الخامس للذراعٌن 5

 16005 1650 1610 1636 الوضع السادس للذراعٌن 6

 06503 1650 0642 1642 الوضع السابع للذراعٌن 1

 06510 1650 0640 1642 الوضع الثامن للذراعٌن 8

 06303 1650 06382 1641 الوضع االتاسع للذراعٌن 0

 06501 1600 06431 1638 الوضع االعاشر للذراعٌن 10

 06660 1600 06324 1620 الوضع الحادي عشر للذراعٌن 11

 06316 1650 06305 1641 المشً الشرقً المتقاطع العالً 12

 06164 1650 06383 1645 المشً الشرقً المتقاطع المنخفض 13

  3تابع  دو  )

 حصائيةالمعال ات اإل المهارات المختارة م
 معام  اإللتواء الوسيط ع  س/

 4.123 1.54 4.446 1.47 المزج بين المشي المتقاطع العالي والمجخفض 14
 4.466 1.54 4.447 1.38 الح مة األمامية 15



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    7  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 4.387 1.54 4.394 1.44 الح مة الخمفية 16
 4.433 1.54 4.376 1.41 الح مة األمامية الخمفية 17
 4.744 1.44 4.324 1.29 لي األمامياإلجتقا  العا 18
 4.613 1.54 4.332 1.35 اإلجتقا  العالي الخمفي 19
 1.714 1.44 4.344 1.23 اإلجتقا  العالي ال اجبي المفتوح 24
 1.263 1.44 4.344 1.24 اإلجتقا  العالي ال اجبي المتقاطع 21
 4.316 1.54 4.378 1.41 اإلجتقا  المجخفض األمامي 22
 1.315 1.44 4.347 1.24 جتقا  المجخفض الخمفياإل  23
 4.696 1.44 4.295 1.25 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المفتوح 24
 4.734 1.44 4.311 1.27 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المتقاطع 25

قي  تععها لع لتعفتا   تع تع  لتب قدّ ععاعأع لرتتئل    3 دو  )يتن  عّ 
( ععا يعطى ت اطأ در لي 1.315وتى  3.123ق ت لئ ع لتليم بيّ )(  ي 3وط صرر ع بيّ )
" ئباتتاتى ئقئمها ت ع لتعط طى لتطبيعّ ئلتتئوي  قيد البحثلتعفتا   "لتعها لع لتعيطق رى ع تئن 

 لرمتيلتى ت .
 

 : البحث ىتكافؤ م موعت (5
لتعتغيرر لع تعتأيرري عررّ تلررا ن لتع ررتئياع برريّ ع عررئمتى لتب ررق لتنررابطق ئلتت  يبيررق رررّ  

 الباحثية، ئتنربط لتعأقرق بريّ ع عرئمتى لتب رق قاعرع  "قيد البحيثلف ا يق ئلتت  يبيق لتعفتا   "
 (5( ، )4ب  ان لتتيار  بيطهعا ، ئيتنِّ  يتت عّ لت يلئا لتتاتيق: )

 
 
 
 
 
 
  4 دو  )

 دللة الفرو  لمتغيرات "السن ، الطو  ، الوزن" ، إختبار الذكاء 
 84المختارة لم تمع البحث              ن=                 

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 الم موعة الت ريبية الم موعة الضابطة
قيمة  ف.م

 ع  س   ع  س   "ت"



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    8  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 4.55 4.475 4.62 19.33 454 19.44 السجة السن  1
 1.71 1.48 4.68 162.45 4.76 163.53 السم الطو   2
 1.23 1.97 6.98 59.88 6.97 61.85 الك م الوزن  3
 1.93 2.65 5.87 89.45 6.55 86.44 در ة إختبار الذكاء 4

 2.421=  4.45قيمة "ت" ال دولية عجد مستوى معجوية    
" لت يئتيرررررق  رررررّ لتعهررررا لع لتعفتررررا    ت"  <" لتع  ررررئبق  تدّ قيعرررررق "   4 يييييدو  )يتنررررر  عررررّ 

ّئ يلترررق و صرررالياع ععرررا يعطرررى لتتياررررر  بررريّ تع تعررر  لتب رررق لت رررابلق ععرررا يررريا معررررى مررريم ئ رررئي رررر  
 ع عئمتى لتب رق.

  5 دو  )
دللة الفرو  لممتغيرات المهارية المختارة لم تمع البحث                         

 44=2=ن1ن

 المتغٌرات م

 المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة

 ف6م
قٌمة 
 ع  س   ع  س   "ت"

 1611 0611 0630 1650 0634 1610 الوضع األول للذراعٌن 1

 1606 0635 2618 1688 0644 1653 الوضع الثانً للذراعٌن 2

 0608 0658 3615 1608 0641 1640 الوضع الثالث للذراعٌن 3

 0681 0602 0631 1631 0635 1634 الوضع الرابع  للذراعٌن 4

 0665 0623 2618 1610 0641 1656 الوضع الخامس للذراعٌن 5

 0631 0601 0631 1633 0635 1634 ضع السادس للذراعٌنالو 6

 1648 0608 0631 1638 0640 1646 الوضع السابع للذراعٌن 1

 0644 0602 0642 1643 0642 1645 الوضع الثامن للذراعٌن 8

 1600 0602 0638 1640 0638 1643 الوضع االتاسع للذراعٌن 0

 1600 0604 0642 1636 0646 1640 الوضع االعاشر للذراعٌن 10

 0651 0601 0632 1630 0634 1620 الوضع الحادي عشر للذراعٌن 11

 1600 0601 0630 1641 0640 1643 المشً الشرقً المتقاطع العالً 12

 0644 0601 0638 1644 0638 1643 المشً الشرقً المتقاطع المنخفض 13

     
  5 دو  )تابع 

 المتغيرات م
 موعة الت ريبيةالم  الم موعة الضابطة

قيمة  ف.م
 ع  س   ع  س   "ت"

 1.44 4.44 4.38 1.44 4.38 1.44 المزج بين المشي المتقاطع العالي والمجخفض 14
 4.57 4.42 4.41 1.36 4.42 1.39 الح مة األمامية 15



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    9  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 4.37 4.41 4.39 1.41 4.44 1.44 الح مة الخمفية 16
 4.45 4.42 2.18 1.73 2.18 1.75 الح مة األمامية الخمفية 17
 4.89 4.34 2.24 1.59 4.32 1.29 اإلجتقا  العالي األمامي 18
 4.63 4.43 4.36 1.34 4.32 1.36 اإلجتقا  العالي الخمفي 19
 4.33 4.41 4.34 1.23 4.34 1.24 اإلجتقا  العالي ال اجبي المفتوح 24
 4.44 4.41 4.38 1.24 4.32 1.23 اإلجتقا  العالي ال اجبي المتقاطع 21
 1.44 4.43 4.38 1.44 4.37 1.38 اإلجتقا  المجخفض األمامي 22
 4.44 4.41 4.38 1.24 4.32 1.23 اإلجتقا  المجخفض الخمفي 23
 1.44 4.42 4.34 1.25 4.32 1.28 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المفتوح 24
 1.44 4.45 4.26 1.16 4.27 1.21 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المتقاطع 25

 2.421=  4.45قيمة "ت" ال دولية عجد مستوى معجوية 
" لت يئتيرررررق  رررررّ لتعهرررررا لع  ت"  <" لتع  ررررئبق  تدّ قيعررررررق "   5 يييييدو  )يتنررررر  عررررّ 

لتعفتا   تع تع  لتب ق لت رابلق ععرا يريا معررى مريم ئ رئي رر ّئ يلترق و صرالياع ععرا يعطرى لتتياررر  
 بيّ ع عئمتى لتب رق.

   وأدوات  مع البياجاتثالثًا : وسائ
 بل تفيلم لفيئلع لتتاتيق ت ع  لتبياطاع لتعتععلق باتب ق: الباحثةقاعع         
 ت عيا لتبياطاع.  (1
 )إعداد الباحثة و تعا   ت  يا لتبياطاع.  (2
 ل تعا   تليم ع تئن لفيل . (3
 (بحثقيد ال)أل اتين لتتي ي يق لتعطا بق تععها لع تل تعا   ل تطأع آ ل  لتفب ل   (4
 )الذكاء وفتبا  ع تئن لتلي لع لتعلعيق.  (5

 وفيما يمي توضيح لك  خطوة من الخطوات السابقة:
: لتي ل اع لت ابلق ئلتع تبطق ئلتب ئق لتعععيرق ئلرطترات لتعععرّ ئلتعر تع لع تحمي  البياجات (1

 ، لتع ل   لتعععيق )لتع بيق ، لف طبيق( يلع لتصعق بعئنئع.
 إعداد الباحثة إستمارة تس ي  الياجات. )  2
لتطرئا  –بتصعيم و تعا   تت  يا لتبياطاع ئتنعطع : بياطاع فاصق )ل م لتطاتبق  الباحثةقاعع 

  1ممح  )وفتبا  لتييا (.  –لتعع  لتوعطّ  –لتئّو  –
  4استمارة تقيم مستوى األداء. ممح  )  3
 بار تعاط  با تعا لع تليم لفيل  ععي  عّ قبا. الباحثةقاعع 
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 (    20  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

ممحي   ألساليب التدريسية المجاسبة لممهارات قيد البحثلتطالع آراء الخبراء استمارة اس  4
(5  
لتتررّ  قلتتي ي رريبلمرريلي ل ررتعا   ل ررتطأع  دن لتفبرر ل   ررئا دط ررن لف رراتين  ةالباحثيي قررام        

 قيي لتب ق. "الرقص الشعبي"تععيم عها لع يعيّ ل تفيلعها يلفا لف عئن لتعتبايّ مطي 
 القدرات العقمية. )الذكاء إختبار مستوى   5

" ابر قاعع لتبا يق بتطبيّ وفتبا  لتييا  لتع ظى تعع  عق لتياطئيق ئلت اععيق لتين قام بلميلي  
، ئلتي  يبع عين صيقق ئيبات  تلياأ   6ممح  )م( 2337) عبد الحميد ، محمود أحمد عمر"

 لت عق لتتّ ئن  عّ د عها. 
 ارات :المعامالت العممية لالختبرابعًا : 

   إختبار الذكاء :1
 أوًل : صد  التمايز بطريقة المقارجة الطرفية:

صريّ لتتعرايو بط يلرق لتعلا طرق لتط ريرق  بريّ لت بيعرى لفمعرى ئلت بيعرى  الباحثةل تفيعع  
 ( ، يعا هئ عئن  بات يئا لتتاتى:t-testلفيطى تع عئمق ئل ي  با تفيلم لفتبا  "ع" )

 

  6 دو  )
 بين الربيعى األعمى والربيعى األدجى لعبارات اإلختبار الذكاءدللة الفرو  

  6= 2=ن1ن                            

 المتغيرات
 الربيعى األعمى

 6= 1ּכ
 الربيعى األدجى

 6= 2ּכ
الفر  بين 
 المتوسطين
 " ف م "

قيمة " ت" 
 المحسوبة

 ع  س   ع  س  
 *23.997 21.83 3.51 74.54 3.54 92.33 إختبار الذكاء

  = 4.45  ، ومسييييتوى معجوييييية )14= ) 2- 2ּכ+  1ּכ* " ت " ال دولييييية عجييييد د.ح : )     
2.64 

 ""المختارةلت يئتيق رفتبا  " ت "  >قيمة " ت " المحسوبة دّ   6 دو  )يتن  عّ 
و صالياع ئهيل يشي  وتى ئ ئي ر ّئ بيّ لت بيعى لفمعى  دالة" تععا ييا معرى دّ قيعرق "

عى لفيطى تصات  لت بيعى لفمعى ئباتتاتى رلّ وفتبا  لتييا  لتعفتا  قاي  معى لتتعييو بيّ ئلت بي
 لفر لي ععا ي يي صيّ لرفتبا  رى قياأ عا ئنعع عّ د ع .

 ثاجيًا : معام  ثبات إختبار الذكاء المختار:



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    22  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

ماي  تطبيل  وفتبا  لتييا  تم   ان يباع  معرى لتعيطرق لتعفتا  بط يلق تطبيّ لرفتبا  ئل 
ئعررّ فررا ت ميطررق لتب ررق  طيررق( طاتبررق عررّ طاتبرراع لت  قررق لتيا25لف ررتطأميق ئلتتررى بعررغ مررييهّ )

(  ت  ديرام ئيراّ لتتطبيرّ لفئا يرئم لت ربع 6لف ا يق ، ئياطع لتعي  لت اصعق عا بيّ لتتطبلييّ )
اي  تطبيرّ م ئهئ لتي  اع لتع تف  ق مطي   ان "ععاعا لتصيّ" ، ترم ومر13/2/2319لتعئلرّ 

م ئتررم وي رراي ععاعرررا لال تبرراط برريّ لتتطبيلرريّ با ررتفيلم ععايترررق 17/2/2319يررئم لت رربع لتعئلرررّ 
 بي  ئّ ئلت يئا لتتاتّ يئنِّ  ععاعا يباع وفتبا  لتييا  لتعفتا .

  7 دو  )
  25=ּכ  معام  ارتباط الثبات بين التطبي  األو  والثاجي إلختبار الذكاء           

 المتغيرات
 معام  اإلرتباط التطبي  الثاجى لتطبي  األو ا

 ع س   ع س   " ر " المحسوبة
 *4.945 7.45 85.12 8.66 82.44 إختبار الذكاء

 4.359  = 4.45  ، ومستوى معجوية )24= ) 2–ּכ* " ر " ال دولية عجد د.ح :         
لفتبا  لتييا  ععا "   " لت يئتيق رى  >دّ قيعق "   " لتع  ئبق   7 دو  )يتن  عّ  

ييا معرى دّ قيعرق "   " يلتق و صالياع ئهيل يشي  وتى ئ ئي و تباط بيّ لتتطبيّ لفئا ئلتياطى 
 ئباتتاتى يباع لرفتبا .

 البرجام  التعميمي باستخدام أسموب التدريس المتباينخامسًا : 
 هدف البرجام  -
لت  قق لتياطيق بطاع  اتباعطت "الرقص الشعبي"تى تععيم بعض عها لع ويهيت لتب طاعس  

بيعيق لتت بيق لت يانيق  اععق عييطق لت ايلع ئيتت عّ فأا ب طاعس تععيعى با تفيلم لف عئن 
  عئن تئ ي  لفق لّ(.د – عئن لاليتشات لتعئ    د - عئن لفئلع  دلتعتبايّ )
 أسس بجاء البرجام  التعميمي  -
 .دّ يتطا ن ع تئل  ع  دهيلت لتب طاعس 
 طا ن لتب طاعس ع  ع تئن قي لع لتعتعععيّ .دّ يت 
  . دّ ي لمى   ّ تئوي  لتععا بيّ لتطشاط ئلت ل ق 
 . دّ ي لمى لت  ّئ لت  ييق ئ لتتي ت عّ لت ها وتى لتصعن ئعّ لتعععئم تعع هئا 
 ي لمى تئري  لتعياّ ئلرعياطياع ع  لالهتعام بعئلعا لفعاّ ئلت أعق .د ّ 
 س تياعا لتشفصيق ئ مأقق لت  ي ع  يلت  ئمأقت  باآلف يّ.دّ ت لّ ع تئياع لتب طاع 
 المحتوى التعميمي -
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تضييمن البرجييام  التعميمييى تعميييم بعييض مهييارات الييرقص الشييعبي قيييد البحييث وذليي  باسييتخدام 
 األسموب المتباين عمى المهارات التالية

 لتعوت بيّ لتعشّ لتعتلاط  لتعاتّ ئلتعطف ض -14 لتئن  لفئا تعي لميّ -1
 لت  عق لفعاعيق -15 لتئن  لتياطّ تعي لميّ -2
 لت  عق لتفع يق -16 لتئن  لتياتق تعي لميّ -3
 لت  عق لفعاعيق ئلتفع يق -17 لتئن  لت لب  تعي لميّ -4
 لرطتلاا لتعاتّ لفعاعّ -18 لتئن  لتفاعأ تعي لميّ -5
 لرطتلاا لتعاتّ لتفع ّ -19 لتئن  لت ايأ تعي لميّ -6
 لرطتلاا لتعاتّ لت اطبّ لتع تئع -23 لتئن  لت اب  تعي لميّ -7
 لرطتلاا لتعاتّ لت اطبّ لتعتلاط  -21 لتئن  لتياعّ تعي لميّ -8
 لرطتلاا لتعطف ض لفعاعّ -22 لتئن  لتتا   تعي لميّ -9

 لرطتلاا لتعطف ض لتفع ّ -23 لتئن  لتعاش  تعي لميّ -13
 لرطتلاا لتعطف ض لت اطبّ لتع تئع -24 عي لميّلتئن  لت اي  مش  ت -11
 لرطتلاا لتعطف ض لت اطبّ لتعتلاط  -25 لتعشّ لتش قّ لتعتلاط  لتعاتّ -12
  لتعشّ لتش قّ لتعتلاط  لتعطف ض -13

 اسموب التدريس المستخدم فى تجفيذ البرجام   -
 استخدم الباحث األسموب المتباين فى تجفيذ البرجام  وتكون من : 

  عئن لفئلع د . 
 ق لّ )لتتبايتى( عئن تئ يق لفد. 
 عئن لاليتشات لتعئ  د . 

 تجفيذ الت ربة :سادسًا : 
 القياسات القبمية :

تم و  ل  لتليا اع لتلبعيق تع عئمتّ لتب ق لتنابطق ئلتت  يبيق رّ لتعتغي لع قيي لتب ق 
 م.24/2/2319 لرّئيئم لاليطيّ لتعئ  23/2/2319يئم لت بع لتعئلرّرّ لت ت   عّ 

 تطبي  الت ربة األساسية:
يئعاف ي  تم لفناع لتع عئمق لتت  يبيق تعتععم بئل طق لف عئن لتعتبايّ رّ لت ت   عّ

بئلق  ئ ي  ئل ي  د بئميا ،  م19/5/2319 يئم لف ي لتعئلرّ  تى م3/3/2319 لتعئلرّ
مق لتنابطق تعب طاعس يقيلق ، رّ  يّ فنعع لتع عئ  45ئ ي  وعّ يا عطها  12بل عاتّ 

( لتتئوي  لتيعى 8، ئيئن   يئا ) لتتععيعى لتعتب  ئلتي  يعتعي معى لتش ع ئديل  لتطعئيت
( لتتئوي  لتوعطى ئلتيي ّ 9تعئ يلع لتتّ ل تئن معيها لتب طاعس لتتععيعّ، يعا يئن   يئا )

 تع تئياع تعت لتئ يلع .
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  8 دو  )
 لمبرجام  الكمىالتوزيع 

 زيع الزمجيالتو  البيان م
 أسبوع  12) عدد األسابيع 1
   وحدة تعميمية12) عدد الوحدات ا مالى  2
 وحدة واحدة  1) عدد الوحدات في األسبوع 3
   دقيقة94) زمن الوحدة التعميمية 4
   دقيقة45)  زمن التطبي  في الوحدة الواحدة 5
   دقيقة45) بقية الوحدة التعميمية لتدريس بقية مقرر التعبير الحركى 

  9 دو  )
 التوزيع الزمجى والكيفي لموحدات التعميمية

 التاريخ محتوى الوحدات عدد الوحدات رقم األسبوع

 1 األسبوع األو 
 الوضع األو  لمذراعين

 الوضع الثاجي لمذراعين م3/3/2419
 الوضع الثالث لمذراعين

 1 األسبوع الثاجي
 الوضع الرابع لمذراعين

 الوضع الخامس لمذراعين م14/3/2419
 الوضع السادس لمذراعين

 1 األسبوع الثالث
 الوضع السابع لمذراعين

 الوضع الثامن لمذراعين م17/3/2419
 الوضع التاسع لمذراعين

 الوضع الحادي عشر لمذراعين م24/3/2419 الوضع العاشر لمذراعين 1 األسبوع الرابع

 المشي الشرقي المتقاطع المجخفض م31/3/2419 المشي الشرقي المتقاطع العالي 1 الخامساألسبوع 
 م7/4/2419 المزج بين المشي المتقاطع العالي والمجخفض 1 األسبوع السادس

 الح مة الخمفية م14/4/2419 الح مة األمامية 1 األسبوع السابع
 م21/4/2419 يةالح مة األمامية والخمف 1 األسبوع الثامن

 اإلجتقا  العالي الخمفي م28/4/2419 اإلجتقا  العالي األمامي 1 األسبوع التاسع

 1 األسبوع العاشر
 اإلجتقا  العالي ال اجبي المفتوح

 م5/5/2419
 اإلجتقا  العالي ال اجبي المتقاطع
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 التاريخ محتوى الوحدات عدد الوحدات رقم األسبوع

 1 األسبوع الحادي عشر
 اإلجتقا  المجخفض األمامي

 م12/5/2419
 تقا  المجخفض الخمفياإلج

 1 األسبوع الثاجي عشر
 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المفتوح

 م19/5/2419
 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المتقاطع

 القياسات البعدية :
لتنابطق ئلتت  يبيق رّ لتعتغي لع قيي لتب ق  البحثتم و  ل  لتلياأ لتبعين  تع عئمتّ 

م ئيتت معّ 21/5/2319م  تى يئم لتيأيا  لتعئلرّ 23/5/2319رّ لت ت   عّ لاليطيّ لتعئلرّ
 ط ئ عا تم و  ل   رّ لتليا اع لتلبعيق.
 سابعًا : المعال ات اإلحصائية :

لتععات اع لر صاليق لتعطا بق تطبيعق لتب ق ئيتت با تفيلم ب طاعس الباحثة ل تفيعع 
 Statistical Pacakage for the( SPSS): ِ وعق لتب لعس لر صاليق تعععئم لال تعاميق 

Social Science، : ئتم ل تفيلم لتععات اع لر صاليق لتتاتيق 
 .المتوسط الحسابي   ."معام  ارتباط "سبيرمان 
 .اإلجحراف المعياري  الجسب المئوية لمعدلت التحس  
 .الوسييط  ("معادلة اختبار"تt-test.  
  .معام  اإللتواء  

 عرض ومجاقشة الجتائ :
البعدية  لمم موعة الضابطة لمهارات الرقص  -مجاقشة جتائ  القياسات )القبمية ئ عرض .1

 الحديث المختارة "قيد البحث".
  14 دو  )

 شعبيدللة الفرو  بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لمهارات الرقص ال
  44ن= المختارة " قيد البحث" لمم موعة الضابطة                        

 ٌراتالمتغ م
 القٌاس البعدى القٌاس القبلى

 ف6م
قٌمة 
 "ت"

نسبة 
 ع  س   ع  س   ٪التحسن

 13685 21654 4680 1606 6650 0634 1610 الوضع األول للذراعٌن 1

 15604 28660 4660 0688 6613 0644 1653 الوضع الثانً للذراعٌن 2

 16601 35622 4645 0614 5685 0641 1640 الوضع الثالث للذراعٌن 3

 11618 51651 4660 0653 6603 0635 1634 الوضع الرابع  للذراعٌن 4

 13601 33680 4642 0611 5608 0641 1656 الوضع الخامس للذراعٌن 5

 18614 31640 4610 0612 6613 0635 1634 الوضع السادس للذراعٌن 6
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 15610 41624 4651 0658 6603 0640 1646 الوضع السابع للذراعٌن 1

 15642 31656 4645 0661 5600 0642 1645 الوضع الثامن للذراعٌن 8

 15656 30601 4643 0683 5685 0638 1643 الوضع االتاسع للذراعٌن 0

 16650 43648 4658 0662 5608 0646 1640 الوضع االعاشر للذراعٌن 10

 11681 38603 4654 0618 5683 0634 1620 الوضع الحادي عشر للذراعٌن 11

 15668 34681 4645 0612 5688 0640 1643 المشً الشرقً المتقاطع العالً 12

 43600 30660 4683 0600 6625 0638 1643 المشً الشرقً المتقاطع المنخفض 13

 16680 26601 4660 1606 6610 0638 1640 المزج بٌن المشً المتقاطع العالً والمنخفض 14

 11658 28654 4681 1602 6620 0642 1630 الحجلة األمامٌة 15

 11635 33662 4618 0681 6618 0640 1640 الحجلة الخلفٌة 16

 11601 10601 4630 0681 6605 2618 1615 الحجلة األمامٌة الخلفٌة 11

 18668 38640 4616 0685 6605 0632 1620 اإلنتقال العالً األمامً 18

 11633 35603 4664 0685 6600 0632 1636 اإلنتقال العالً الخلفً 10

 10644 31686 4610 0611 6603 0634 1624 اإلنتقال العالً الجانبً المفتوح 20

 10643 40646 4615 0611 5608 0632 1623 اإلنتقال العالً الجانبً المتقاطع 21

 11656 38652 4611 0614 6615 0631 1638 اإلنتقال المنخفض األمامً 22

 16610 44620 4680 0610 6603 0632 1623 لفًاإلنتقال المنخفض الخ 23

 10645 33658 4605 0683 6623 0632 1628 اإلنتقال المنخفض الجانبً المفتوح 24

 10660 31665 4612 0683 5603 0621 1621 اإلنتقال المنخفض الجانبً المتقاطع 25

 2.421=  4.45قيمة "ت" ال دولية عجد مستوى معجوية    
"ع" لت يئتيق رى  عي  عها لع  >( دّ قيعق "ع" لتع  ئبق 13يتن  عّ  يئا )

ععا ييا معرى دّ قيعق "ع" يلتق و صالياع ئهيل يشي  وتى  "قيد البحث"لتعفتا     قص لتشعبّلت
لتبعين( رّ ع تئن لفيل  لتعها ن تعع عئمق لتنابطق  –ئ ئي ر ّئ بيّ لتلياأ )لتلبعى 

 لتتي يأ ئتصات  لتلياأ لتبعين. ئلتع تفيم ععها لف عئن لتتلعيين رى

 
  1شك  )

 يوضح الفرو  بين متوسطات القياس القبمى والبعدى لمم موعة الضابطة
 في مهارات الرقص الشعبى المختارة 

ي  د عئن لفئلع ( ئلت) هي  لتطتي ق وتى دّ لتتععم باتط يلق لتتلعيييق لتعتبعق ةالباحث ع وئتئ      
ئيتت ، تليم لتعويي عّ لتعععئعاع لت ييي  ئلتعتطئمق ،  لتش ع ئديل  لتطعئيت لتعععىيعتعي معى 
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ئييتت  ، لتش ع لتع ظّ ئلتعععئعاع، بافنار  وتّ لتع ض لتعععّ تععها   ئ  عّ فأا لتطعئيت
دئ  قععععععها   ئععا  تها ئعا يصا ن يتت عّ تيميم تأليل  لتعها ن مّ ط يّ لتت قلتطاتب ديل 

يل  ، يا يتت تلييم لتتغييق لت ل عق فأا يا ع  عق عّ ع ل ا لفئلينا  ، تص ي  لففطا 
  امي معى تيئّ صئ   ئلن ق تتعت لتعها لع.

،  (4م( )2317) "حازم أحمد محمد السيد"ي ل ق يا عّ  ئتت ّ هي  لتطتالس ع  طتالس
( ، 13) (2313) "بد العا  إبراهيمعال ع"، ئي ل ق  ( 25م( )2315) "جيرة فوزي"ئي ل ق 
 "ياسر عايدين"،  "محسن حسيب السيد"، ئي ل ق  (7) (2337) "صبرى  ابر حسن"ئي ل ق 

 "فايزة محمد شب "( ، ئي ل ق 16) (2336) "محمد أحمد عبد اهلل"( ، ئي ل ق 15) (2337)
عماد عبد الغجي "( ، ئي ل ق 27م( )2335) "هيثم عبد الم يد محمد"ئي ل ق  ( 13م( )2335)

"ج وى ( ، ئي ل ق 17م( )2334) "مصطفي جصر"( ، ئي ل ق 11م( )2335) مصيمحى"
 (.26) (1998) "هجاء محمد عفيفى، ئي ل ق " (23م( )2333) رمضان"
د عئن لفئلع ( ئلتي  يعتعي ئعّ فأا عا  بّ يتن  دّ لتط يلق لتتلعيييق لتعتبعق ) 

قيي "ها تأيي  وي ابّ معى ع تئن ديل  لتعها لع لتعفتا   ت لتش ع ئديل  لتطعئيت لتعععىمعى 
بيّ   صالياع وتئ ي ر ّئ يلت  ى دط  لتي  يطص معئ لت  ض لالئا  تم لتت لّ عّئبيتت " لتب ق

لتبعين( رّ ديل  بعض عها لع لتتعبب  لت  يى )لت قص  –عتئ طاع ي  اع لتليا يّ )لتلبعّ 
  .لتلياأ لتبعين. تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع  لتشعبّ(  تين لتع عئمق لتنابطق ئتصات 

البعدية  لمم موعة الت ريبية األولى المستخدمة  -عرض ومجاقشة جتائ  القياسات )القبمية  .2
 التعمم الفردى لمهارات الرقص الحديث المختارة. 
  11 دو  )

 دللة الفرو  بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لمهارات الرقص الحديث
  44ن= المختارة " قيد البحث" لمم موعة الت ريبية                  

 المتغٌرات م
 القٌاس البعدى القٌاس القبلى

 ف6م
قٌمة 
 "ت"

نسبة 
 ع  س   ع  س   ٪التحسن

 80632 51651 6640 0613 8608 0630 1650 الوضع األول للذراعٌن 1

 16654 16681 6620 0655 8610 2618 1688 الوضع الثانً للذراعٌن 2

 15611 10620 6611 0653 8615 3615 1608 الوضع الثالث للذراعٌن 3

 83613 56614 6614 0668 8605 0631 1631 الوضع الرابع  للذراعٌن 4

 11608 16616 6634 0652 8613 2618 1610 الوضع الخامس للذراعٌن 5

 83654 54642 6615 0660 8608 0631 1633 الوضع السادس للذراعٌن 6

 82611 53666 6660 0610 1608 0631 1638 الوضع السابع للذراعٌن 1

 82624 64666 6662 0650 8605 0642 1643 الوضع الثامن للذراعٌن 8

 82612 53651 6610 0663 86100 0638 1640 الوضع االتاسع للذراعٌن 0
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 83621 55610 6611 0660 8613 0642 1636 الوضع االعاشر للذراعٌن 10

 83606 65644 6661 0662 8603 0632 1630 الوضع الحادي عشر للذراعٌن 11

 82650 48635 6660 0681 8610 0630 1641 المشً الشرقً المتقاطع العالً 12

 82600 55618 6656 0664 8600 0638 1644 المشً الشرقً المتقاطع المنخفض 13

 81644 45681 6654 0611 8603 0638 1644 المزج بٌن المشً المتقاطع العالً والمنخفض 14

 82668 50600 6640 0666 1685 0641 1636 الحجلة األمامٌة 15

 82655 55686 6661 0613 8608 0630 1641 الحجلة الخلفٌة 16

 82684 55651 6611 0611 8610 2618 1613 الحجلة األمامٌة الخلفٌة 11

 84641 56613 6680 0668 8605 2620 1650 اإلنتقال العالً األمامً 18

 83640 40642 6613 0616 8601 0636 1634 اإلنتقال العالً الخلفً 10

 84668 53682 6680 0613 8603 0634 1623 اإلنتقال العالً الجانبً المفتوح 20

 84646 52620 6614 0666 1608 0638 1624 اإلنتقال العالً الجانبً المتقاطع 21

 82612 52651 6610 0611 8610 0638 1640 امًاإلنتقال المنخفض األم 22

  11تابع  دو  )    

 المتغيرات م
 القياس البعدى القياس القبمى

قيمة  ف.م
 "ت"

جسبة 
 ع  س   ع  س   :التحسن

 84.65 56.69 6.84 4.73 8.48 4.38 1.24 اإلجتقا  المجخفض الخمفي 23
 84.34 59.43 6.73 4.62 7.98 4.34 1.25 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المفتوح 24
 85.68 67.27 6.94 4.63 8.14 4.26 1.16 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المتقاطع 25

 2.421=  4.45قيمة "ت" ال دولية عجد مستوى معجوية 
"ع" لت يئتيق رى  عي  عها لع  >( دّ قيعق "ع" لتع  ئبق 11يتن  عّ  يئا )

يلتق و صالياع ئهيل يشي  وتى  "ت"ععا ييا معرى دّ قيعق  "قيد البحث"لت قص لت ييق لتعفتا   
لتبعين( رّ ع تئن لفيل  لتعها ن تعع عئمق لتت  يبيق لفئتى  –ئ ئي ر ّئ بيّ لتلياأ )لتلبعى 

 لتع تفيعق لتتععم لت  ين ئتصات  لتلياأ لتبعين.

 
  2شك  )
 القبمى والبعدى لمم موعة الت ريبية يوضح الفرو  بين متوسطات القياس

 في مهارات الرقص الشعبى المختارة 
يتت لتتليم لتى  رامعيق لتب طاعس لتتععيعّ لتعلت ع با تفيلم لال عئن  الباحثةعوئ ئت  
 عئن لاليتشات لتعئ ه (  يق  امي يتت د –ق لّ  عئن تئ يق لفد –ئلع   عئن لفدلتعتبايّ )
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ييي  يلع تأيي  وي ابّ معى ديل  لتطاتباع يعا دط   امي رّ ع لما  معى فعّ بيلق تععيعيق  
 اتين  اهم رّ وياي  ماعا تى دّ لتتطئي  ت ل تفيلم لفولت  ّئ لت  ييق بيّ لتطاتباع بارنارق 

 لتتشئيّ تين لتطاتباع ئعط  لتععا عّ لتت عا لتيهم.
ععم تععييي عّ د اتين م( دّ ل تفيلم لتع2333) "أبو الج ا أحمد عز الدين" ئيشي 

لتتي يأ ئلففي بأ  ّ عا ريها يئّ لتتليي بأ عئن ئل ي  يععا معى ت ليّ تليم يبي  رّ  عي  
 (5: 1 ئلطن لتعععيق لتتععيعيق ئت ليّ لفهيلت لتعطشئي  . )

يعا دّ لف عئن لتعتبايّ يهيت وتى لتتياعا بيّ لال اتين لتتى ي ئيها رّ عطظئعق 
د عئن ععيولع ئميئن ئعّ فأا ل تفيلم لف عئن لتعتبايّ تم لتتغعن معى  تي ي ق ،  يق تيا

 ميئن يا د عئن مّ ط يّ  لتععيولع لالف ن رّ لال اتين لالف ن رعيأ:
  .ّ د عئن لفئلع  يتم لتععا ري  ر ين بيطعا يتم لتععا رّ لف عئن لتتبايتّ وئ 

 عم ئل ي بيطعا د عئن د عئن لفئلع  لت عي  ع ب  معى لت ي  رّ ع تئن تع
 لاليتشات يش   معى لتت يي  ئلتتطعيق . 

  ّل عئن تئ يق لالق لّ )لتتبايتى(  ي يي رّ تئري  عي أ تيا عتععم يعا ي يي ر
لتطئل ّ لالط عاتيق ئلال تعاميق ئفاصق لت عئت لتتعائطّ بيّ لتعتعععيّ ، يعا دط  

لتعععم ، ئي امي لتعتععم رّ يتي  تععتععم لتليام بيئ يّ هعا يئ  لتعتععم ئيئ  
صأع لففطا  تعوعيا .  (86 – 83:  14) تععم يي يق لتفاي لتل ل لع ئل 

،  (4م()2317) "حازم أحمد محمد السيد"ي ل ق يا عّ  ئتت ّ هي  لتطتالس ع  طتالس 
( ، ئي ل ق 13)(م2313) "عال عبد العا  إبراهيم"، ئي ل ق  (25م()2315) "جيرة فوزي"ئي ل ق 

 "ياسر عايدين"،  "محسن حسيب السيد"، ئي ل ق  (7)(2337) "رى  ابر حسنصب"
 "فايزة محمد شب "( ، ئي ل ق 16)(م2336) "محمد أحمد عبد اهلل"( ، ئي ل ق 15)(م2337)
"عماد عبد الغجي ( ، ئي ل ق 27م()2335) "هيثم عبد الم يد محمد"ئي ل ق  ( 13م( )2335)

 "ج وى رمضان"( ، ئي ل ق 17م()2334) "مصطفي جصر"( ، ئي ل ق 11م()2335) مصيمحى"
 (.26)(م1998) "هجاء محمد عفيفى، ئي ل ق " (23م()2333)

لف عئن لتعتبايّ( ئلتي  يعتعي معى لتتطئع رّ د اتين ئعّ فأا عا  بّ يتن  دّ )
لتت لّ تم ئبيتت  "قيد البحث"ت  تأيي  وي ابّ معى ع تئن ديل  لتعها لع لتعفتا   لتتي يأ ياّ 

لتليا يّ تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع بيّ عتئ طاع ي  اع ى دط  لتي  يطص معئ  ياطّلت  ض لت عّ
لتبعين( رّ ديل  بعض عها لع لتتعبب  لت  يى )لت قص لتشعبّ(  تين لتع عئمق  –)لتلبعّ 

 لتت  يبيق ئتصات  لتلياأ لتبعين.
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لضابطة والت ريبية "المستخدمة عرض ومجاقشة جتائ  القياسات البعدية لمم موعتىالبحث ا .3
 أسوب التباين " التعمم " لمهارات الرقص الحديث المختارة.

 
 
 
  12 دو  )

 دللة الفرو  بين متوسطى القياسات البعدية لمهارات الرقص الحديث
  44=2=ن1ن المختارة " قيد البحث" لمم موعة الت ريبية          

 المتغيرات م
 ة الت ريبيةالم موع الم موعة الضابطة

جسبة  قيمة "ت" ف.م
 ع  س   ع  س   :التحسن

 24.31 8.45 1.58 4.73 8.48 1.46 6.54 الوضع األو  لمذراعين 1
 32.14 12.85 1.97 4.55 8.14 4.88 6.13 الوضع الثاجي لمذراعين 2
 39.32 15.96 2.34 4.53 8.15 4.74 5.85 الوضع الثالث لمذراعين 3
 33.54 14.37 2.42 4.68 8.45 4.53 6.43 ع  لمذراعينالوضع الراب 4
 35.95 14.33 2.15 4.52 8.13 4.77 5.98 الوضع الخامس لمذراعين 5
 31.81 11.37 1.95 4.69 8.48 4.72 6.13 الوضع السادس لمذراعين 6
 32.34 14.58 1.95 4.74 7.98 4.58 6.43 الوضع السابع لمذراعين 7
 36.44 15.74 2.15 4.54 8.45 4.67 5.94 عينالوضع الثامن لمذرا 8
 38.46 12.89 2.25 4.63 8.144 4.83 5.85 الوضع االتاسع لمذراعين 9
 35.95 15.23 2.15 4.69 8.13 4.62 5.98 الوضع االعاشر لمذراعين 14
 27.44 13.67 2.24 4.62 8.43 4.78 5.83 الوضع الحادي عشر لمذراعين 11
 37.76 14.86 2.22 4.81 8.14 4.72 5.88 تقاطع العاليالمشي الشرقي الم 12
 28.44 11.94 1.75 4.64 8.44 4.94 6.25 المشي الشرقي المتقاطع المجخفض 13
 31.64 9.64 1.93 4.77 8.43 1.46 6.14 المزج بين المشي المتقاطع العالي والمجخفض 14
 26.61 14.42 1.65 4.66 7.85 1.42 6.24 الح مة األمامية 15
 34.74 11.11 1.94 4.73 8.48 4.81 6.18 الح مة الخمفية 16
 33.88 13.15 2.45 4.71 8.14 4.81 6.45 الح مة األمامية الخمفية 17
 33.46 14.75 2.44 4.68 8.45 4.85 6.45 اإلجتقا  العالي األمامي 18
 34.67 14.42 2.48 4.76 8.47 4.85 6.44 اإلجتقا  العالي الخمفي 19
 33.17 11.44 2.44 4.73 8.43 4.77 6.43 اإلجتقا  العالي ال اجبي المفتوح 24
 33.44 11.91 2.44 4.66 7.98 4.77 5.98 اإلجتقا  العالي ال اجبي المتقاطع 21
 31.71 15.13 1.95 4.71 8.14 4.74 6.15 اإلجتقا  المجخفض األمامي 22
 34.44 13.15 2.45 4.73 8.48 4.74 6.43 اإلجتقا  المجخفض الخمفي 23
 29.42 11.44 1.75 4.62 7.98 4.83 6.23 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المفتوح 24
 36.59 13.62 2.17 4.63 8.14 4.83 5.93 اإلجتقا  المجخفض ال اجبي المتقاطع 25
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 2.421=  4.45قيمة "ت" ال دولية عجد مستوى معجوية    
"ع" لت يئتيق  رى  عي  عها لع  >بق دّ قيعق "ع" لتع  ئ   12 دو  )يتن  عّ 

لت قص لت ييق لتعفتا   "قيي لتب ق" ععا ييا معرى دّ قيعق "ع" يلتق و صالياع ئهيل يشي  وتى 
ئ ئي ر ّئ بيّ لتليا اع لتبعييق رّ ع تئن لفيل  لتعها ن تعها لع لت قص لت ييق لتعفتا   بيّ 

 .  تباين"مسموب الاأل"يعق لتت  يبيق لتع تف ع عئمتى لتب ق ئتصات  لتع عئمق

  3شك  ) 
 يوضح الفرو  بين متوسطات القياسات البعدية بين م موعتى البحث 

 الضابطة والت ريبية في مهارات الرقص الشعبى المختارة

 
  3شك  )

 لت ريبيةيوضح جسبة التحسن بين م موعتى البحث الضابطة وا
 في مهارات الرقص الشعبى المختارة

ت ّئ در لي لتع عئمق لتت  يبيق رى لتلياأ لتبعي  معى لتع عئمق  الباحثةعوئ ئت  
ي ابّ لتنابطق رّ ع تئن ديل  بعض عها لع لتتعبي  لت  يّ )لت قص لتشعبّ( وتى لتتأيي  لر

هي  لف اتين عّ تطئع رّ عصاي   تأل عئن لتعتبايّ ئعا يئ ي ب  عّ د اتين عتطئمق ئعا تئر ها
لتتغييق لت ل عق ، يعا يتعيو لف عئن لتعتبايّ بع لما  لت  ّئ لت  ييق بيّ لتعتعععيّ ، يعا دط  
ي امي معى لتت يي  لتعططلّ لتعطظم ئي عا لتعتععم يطشط ئييتشت ئييت ن عها   لالمتعاي معى 

 ماعا لتتشئيّ تععتعععيّ  . عئلقت تععيعيق عتطئمق تويي عّ يئر  لتط أ يعا دط  



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    42  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

،  (4م()2317) "حازم أحمد محمد السيد"ي ل ق يا عّ  ئتت ّ هي  لتطتالس ع  طتالس
( ، ئي ل ق 13)(م2313) "عال عبد العا  إبراهيم"، ئي ل ق  (25م()2315) "جيرة فوزي"ئي ل ق 

 "ياسر عايدين"،  "محسن حسيب السيد"، ئي ل ق  (7)(م2337) "صبرى  ابر حسن"
 "فايزة محمد شب "( ، ئي ل ق 16)(م2336) "محمد أحمد عبد اهلل"( ، ئي ل ق 15)(م2337)
"عماد عبد الغجي ( ، ئي ل ق 27م()2335) "هيثم عبد الم يد محمد"ئي ل ق  ( 13م()2335)

 "ج وى رمضان"( ، ئي ل ق 17م()2334) "مصطفي جصر"( ، ئي ل ق 11م()2335) مصيمحى"
 (.26)(1998) "هجاء محمد عفيفى" ، ئي ل ق (23م()2333)

تئ ي ر ّئ يلت  و صالياع بيّ رّ  لتليا يّ معّ دط   وبذل  يتحق  الفرض الثالث والذي يجص
لتت  يبيق( رّ ديل  بعض عها لع لتتعبب  لت  يى  –لتبعين( تعع عئمتيّ )لتنابطق  –)لتلبعّ 

 )لت قص لتشعبّ(  ئتصات  لتع عئمق لتت  يبيق.
 خالصييييياتأوًل : الست

 فى حدود أهداف البحث والجتائ  التى تم التوص  إليها يمكن استخالص مايمى :
لتب طاعس لتتععيعى لتتلعيين لتين طبّ معى "لتع عئمق لتنابطق" دين وتى ت  يّ رى  .1

"قيي لتب ق"  يق دظه ع ر ّئ ععطئيق بيّ لتلياأ  ع تئن ديل  عها لع لت قص لتشعبّ
 لتلياأ لتبعين ئييتت رى ط بق لتت  ّ تصات  لتلياأ لتبعين.لتلبعى ئلتبعين تصات  

تئ ي  د عئن  –لتعئ    لاليتشات د عئن  -لفئلع  د عئن لتتي يأ لتعتبايّ )د عئن .2
ع تئن ديل  عها لع دين وتى ت  يّ رى  لتين طبّ معى "لتع عئمق لتت  يبيق( لفق لّ

 .لتت  يبيقتين لتع عئمق  لت قص لتشعبّ  قيي لتب ق
 ثاجيا : التوصيات

بجاء عمى الجتائ  التي توصمت إليها الباحثة فى دراستها وفى حدود عيجة البحث تتقدم         
 -الباحثة بالتوصيات اآلتية:

 ل تفيلم د اتين تي يأ عفتع ق تتي يأ لتعل  لع لتي ل يق. لتتطئع رّ  .1
ب  عّ قي   رّ ع لما   تعا يتعيوتطبيّ لتب طاعس لتتععيعّ با تفيلم لف عئن لتعتبايّ  .2

  لت  ّئ لت  ييق تين لتعتعععيّ.
بيعياع لتت بيق لت يانيق لتتعبي  لت  يى  تعلالعاع معى تي يأ عل   ملي يئ لع صلا .3

 معى يي يق ل تفيلم لف اتين لتتي ي يق لت يييقتتي يبهّ 
  قائمية المرا يع

 أوًل: المرا ع العربية.

 ، ش    لتي  ، لتعطصئ    لتعطاهس رّ لتت بيق لت يانيق   :  م2444أبو الج ا أحمد عز الدين )  .1
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أحمد حسين المقاجي ، عمي احمد ال م    .2
 م  :  1996)

 لتعصرررررررررررررررررررررررررررطع اع لتت بئيرررررررررررررررررررررررررررق لتعع ريرررررررررررررررررررررررررررق ررررررررررررررررررررررررررررّ  عع رررررررررررررررررررررررررررم
، لتلرررررررررررررررررراه   ، يل  لت يرررررررررررررررررر    لتعطرررررررررررررررررراهس ئطررررررررررررررررررّ  لتترررررررررررررررررري يأ    

 لتع بّ . 
 يم.فطئلع رطاّ رّئ لت  ان ، عطبعق لتتل م 1985 ال  عيسي )  .3
تأيي  ل تفيلم ل عئن لتتي يأ لتعتبايّ معّ ديل  بعض عها لع  :م 2417حازم أحمد محمد السيد )  .4

، ع عق ب ئق لت با رّ لتتع يطاع تين طأن يعيق لتت بيق لت يانيق 
لتت بيق لتشاععق يعيق لتت بيق لت يانيق تعبطاع _  اععق لتوقاويّ _ 

 تعععيق.لتع عي لفئا _ تعطصت لتياطّ تألب اق ل
عّ لفيل  لتعها   تبعض ع ابلاع متأيي  ل تفيلم لف عئن لتعتبايّ  م  :2411الحسيجي السيد جدا )  .5

غي    اتق عا  تي  لتعييلّ ئلتعنعا  تتأعيي لتع  عق لرميلييق ، 
 ، يعيق لتت بيق لت يانيق بطيّ بطاع ،  اععق بئ  عيي عطشئ  

 يلق  ا لتعشيأع معى ت ليّ لفهيلت دي  ط   م :1991سهير طمعت المباجي )  .6
،     اتق ييتئ ل  غي  عطشئ  لتتععيعيق تبعض لتعها لع رّ لتتطأ " ، 

 لر يطي يق يعيق لتت بيق لت يانيق تعبطاع بار يطي يق ،  اععق
تأيي  يعس  بعض د اتين لتتععم معّ بعض لتعها لع لته ئعيق    :"م2447صبرى  ابر حسن )  .7

(، 28   لتيي"، ع عق معئم ئرطّئ لت يانق، لتع عي )ئلتعع ريق رّ ي
 يعيق لتت بيق لت يانيق تعبطاع،  اععق  عئلّ.

تأيي  ل تفيلم لف عئن لتعتبايّ معّ ع تئن ديل  بعض لتعها لع  :م 2441عاد  السيد  اد )  .8
،  غي  عطشئ     اتق عا  تي ،  لف ا يق تععبتيليّ رّ ي   لتليم

 .يق ببئ  عيي ،  اععق قطا  لت ئيأيعيق لتت بيق لت يان
مررررررررررريّ تعي ل ررررررررررراع ئلتب رررررررررررئق  ، لتعصررررررررررر يق تععررررررررررر د  لتتعبي لت  يرررررررررررى م :2443) عبير السيد  .9

 .لرط اطيق ئلر تعاميق 
 

" رامعيق د عئبى لتتطبيّ لتيلتى عتعيي لتع تئياع ئلريتشات لتعئ     :م2414عال عبد العا  إبراهيم )  .13
تتععييلع لت علق لفئتى عّ لتتععيم  معى تععم بعض عها لع لت عباو

، يعيق لتت بيق لت يانيق  غي  عطشئ     اتق عا  تي لف ا ى" ، 
 ، اععق طططا.

امعيق ل تفيلم بعض د اتين لتتي يأ معى ع تئن لفيل  لت  يى ر م :2445عماد عبد الغجى مصيمحى )  .11
 ، ت عع  تع يطاع علت  ق تطأن يعي  لتت بيق لت يانيق ببئ  عيي

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
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 اععق  –، يعيق لتت بيق لت يانيق  غي  عطشئ    اتق عا  تي 
 بئ  عيي.

، عطبعررررررررررق  ئيرررررررررراا  تشررررررررررعبّلف ررررررررررأ لتعععيررررررررررق تعتعبيرررررررررر  لت  يررررررررررّ ل م :1988فاطمة عمي عزب )  .12
 لر يطي يق.

تأيي  ب طاعس علت ع با تفيلم لف عئن لتعتبايّ معى تععم بعض  م  :2441فايزة محمد شب   )  .13
  اتق عها لع لتي   لتطال   تي  طعبق يعيق لتت بيق لت يانيق بطططا"، 

 53، يعيق لتت بيق لت يانيق،  اععق طططا. ص ييتئ ل  غي  عطشئ  
 ، لتطبعق لفئتّ ، يل  لتئرا   لف أ لتعععيق ئلتعععيق تطّ  لتتي يأ م :2449) فهيم م دى محمود  .14
محسن حسيب السيد ، ياسر عايدين   .15

  :م2447)
" تأيي  يعس بعض د اتين لتتععم معى ع تئن لفيل  لتبيطى ئلتعها ن 
ئلت  يئتئ ى رى دتعان لتلئن تتأعيي لتع  عق لتياطئيق" ، لتع تع  

،  ، يعيق لتت بيق لت يانيق تعبطيّ لتع عي لتياطى ، تيئتى لتياطىلتعععى ل
  اععق لتوقاويّ.

تأيي  يعس بعض د اتين لتتي يأ معى تععم عها   لتن بق لتععئييق   :"م2446محمد أحمد عبد اهلل )  .16
لتع تليعق تععبتيليّ رى هئيى لتعييلّ"،ع عق معئم ئرطّئ 

لت يانيق تعبطاع ،  اععق  ( ، يعيق لتت بيق24لت يانق،لتع عي )
  عئلّ.

تأيي  د عئبى لتتي يأ لتتعائطى ئلفئلع  معى ي  ق ديل   ععق  :م 2444مصطفى محمد جصر الدين )  .17
لتتع يطاع لر با يق تطأن لتصت لفئا بيعيق لتت بيق لت يانيق 
ببئ  عيي ، لتع عق لتعععيق تععئم ئرطّئ لت يانق ، لتع عي لتعش ئّ ، 

اتق، يعيق لتت بيق لت يانيق تعبطاع بات وي   باتلاه   ،  اععق لتعيي لتي
  عئلّ

،  ، عيتبق لرشعاع لت اهاع  يييق رّ تي يأ لتت بيق لت يانيق م :2441مصطفي السايح محمد )  .18
 م.2331لر يطي يق 

 
 اععرررررررق  عطبعرررررررق ، رررررررأ لتعععيرررررررق ئلت طيرررررررق تع ئتيعرررررررئ فترررررررّ لوعررررررريفا  م :1992) جادية عبد الحميد الدمرداش  .19

 .لتلاه    ، عئلّ 
جادية عبد الحميد الدمرداش ، عال   .23

 م :2443توفي  إبراهيم )
مرررررريّ  )ي ل ررررررق رررررررّ لترررررر قص لتشررررررعبّ( ،عرررررريفا وتررررررّ معررررررم لت عيعررررررئ  

 .تعي ل اع ئلتب ئق لرط اطيق ئلر تعاميق 
ط او لف عئن لتعتبايّ معى لتت صيا لتعع رّ ئلر تأيي  ل تفيلم :م 2444جبي  محمد خطاب )  .21



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    42  (   ( االول  م(   ) الجزء 4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

، يعيق    اتق عا  تي  غي  عطشئ  لت قعّ رّ ع ابلق قيت لتل ص ، 
 لتت بيق لت يانيق ،  اععق يعياط 

 ، عطاب   اععق  عئلّ، لتلاه  . لتباتيق   :م1991ج اح التهامى )  .22
لف عئن لتعتبايّ معّ تععم بعض  با تفيلمتأيي  ب طاعس علت ع  م  :2443) رمضان محمد ج وى  .23

 لف ا يق تعباتيق تي  طاتباع يعيق لتت بيق لت يانيق بطططا لتعها لع 
،  عرررررررريّفلتطاشرررررررر  ع عرررررررري ل ، صررررررررئا لترررررررر قص لتشررررررررعبّ ئلت  مررررررررئطّد م :1991) جفيسة الغمراوي  .24

 .لتلاه  
ب طاعس تععيم با تفيلم د عئن لتتي يأ لتعتبايّ ئدي   معّ ع تئن    م :2415) جيرة فوزي عبد العزيز محمد  .25

  اتق ،  لع لت عباو تتععييلع لتع  عق لرميلييقديل  بعض عها  
  . اععق لتوقاويّ ، غي  عطشئ   عا  تي 

لفق لّ(  –"دي  ل تفيلم يا عّ د عئبى لتتععم ) بااليتشات لتعئ     :م1998هجاء محمد عفيفى )  .26
معى لتت صيا لت  يى ئلتعع رى تبعض ئ يباع لتباتي  تطاتباع يعيق 

ق طططا"،ع عق معئم لت يانق،يعيق لتت بيق لتت بيق لت يانيق  اعع
 لت يانيق،  اععق لتعطيا.

ب طاعس تععيعّ با تفيلم د عئن لتتي يأ لتعتبايّ ئدي   معى ع تئ   م :2441هيثم محمد عبد الم يد )  .27
ديل  بعض عها لع  أع لتشيش تي  طعبق يعيق لتت بيق لت يانيق 

لتت بيق لت يانيق،  اععق  ، يعيق   اتق عا  تي  غي  عطشئ  باتعطيا"، 
 لتعطيا

 

 ثاجيًا: المرا ع األ جبية.
Student Enjoyment of Physical Education class In Three 

Teaching Style Environments ,  Education, Vol 111 , Issue  

3,p 214, 9p, Spring 1991     

Cai, S .x (2998) : 48.  

Teaching Physical Education, 4nd Ed,    Columbus, Ohio 

Charles E, Merrill Publishing Company, 1911 
Mosston, M.:(2982) 49.  

The effects of  three styles of teaching on university 

students sports performance, vol 14  
Schilling & Mary 

Lou(4000): 

30.  

Motor Learning, Human Performance 4nd,Ed, N.Y. 

Macmillan Rub, Co., Inc., 1991.  
Singer, R. (2995): 32.  

  
 

 



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  ٌنللبن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    2  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 للقدرة علي القيادة لحكام كرة اليد المصريين "
 *م.د/أحمد محمد علي شحاته                         

 

 مشكمــة البحــث : و مقدمــة 
يشكل التحكلكيعاصراك لساسيايككياسامكاالتتراميكاضالت ياحككياًامسكياركاساتكاايلككمزاصكات سامكاامككم ا

تككزاسيككلاداسككك لبالتشكك دًاتكك ت اتككزاام يككوامحككيادافركك ام يككواماكك ًام لتككاايلككمزالتحكلككيعايككللاسا
لألهتيككاالتلكككازاسزاريككحاالاتلككككبالتحءتككاات  حتكككا التفككا التحكلكككيعامحححكك  التتككك لا اتحكتيككواهككك لا
لتر فًامتحك الاحيكا التلاككبات  ليكاات ركمعالتك لضاملتتك  لاصءكاالتتيكا لاتك دالتكلكاعا ك احاكل اتكزا

كمه اتركعالتتكارمزالحاكا التتك  لضالتحاايتلزالالصحتكا اصءيركااصرك اصتءيكاالرحتكا الت كلكاعًامركعا كا لاال
ا ل الألكلاعاماالتترامياضالت ياحياالتحااحشل اسهتيااتءتحرامييزاملتتائتيزاصءيرا ا0لتت ل لضامل 

ملرط  ككككاساتككككزاهكككك لالتت رككككمعايتلككككزاسزارطءككككواتاككككطء التتائكككك اصءككككاافتيكككك اسرككككملدالتتككككا لا
سماتيككئمتياحرعاسماتككم حرعاتككزاالت ياحككييزالاككم لاصاتككاال ككعالترتكك اصككزاتيككحمياحرعاسمايككءطاحرع
ا.(21-21:ا21)ااطالتيءطاالت دايرياداتزاسصءااإتااسي  اماالتحرتيتاضالإل ل يا

حححلكك التتيككا لاتككزاسهككعاتككمله التح اصكك الإلفحتككاصاًاكيككبايتككمعالتتككا لالكك م ا ئييككااميكك ًا
مهرا التفتاصاااماتتيا لاتاه لارءتيراامااتاحءفالتتيا يزام اال التح  اضالإلرياريااهرا التتائ 

ا0ميحم فالترفاحاملتحت عاصءاارمدامل اياالتتا ل
ميح ات ركمعالتتيكا لاتكزالتت كاهيعالتتحتك لاملتت للكااملتك دايرطكمداصءكاالتح يك اتكزالتفملركدا
ملتتح ي لضالتتح لاءااملتتحشاللاالتحاايؤث ال اتررااماالآلا اميحأث الك ًامركااحفتك الكيزااك اضا

حفاهاحكك ًاملكك ت ااكك اضالتحككالحيزامتككاايحتيكك مزالكك التتائكك امااائاكك ام   لحكك امحاكك  ماح ام ملمحكك امل 
حفاهكككاضًاملتتم كككفالتككك دايفتككك الكككيزالتتائكككك ا تكككزاااكككائتاميكككتاضام ككك  لضامتركككا لضام ملمكككك امل 

ا0(020:ا1)املتحالحيزامتاايشحت اصءي اتزاتثي لضامااائتام  فااححتي 
ملتحككالحيزاملتتم ككفالتكك داامصءككاا تكك امحتءيككاالتتيككا لاحححتكك اصءككااث ثككااس لككازاهككا:التتائكك 

يح ككاصءمزاميكك ًامهكك االأل لككازالتث ثككااهككاالتحككاايحشككل ارحيفككااتح اصءرككاالتتتركك التتيككا دًاميفككداسزا
يككحعالتحملمككوالككيزالأل لككازالتث ثككااكحككاايككحعالتح اصكك ًامككاتتم فاييككاص اصءككااحريئككاالت  اككااتءتيككا لا

م اسم ل هكككاامت يككك التتككك  لاصءكككااميترككك الإلكحيكككاااإتيركككاًاملتتائككك اهكككمامككك  اتكككزالتفتاصكككاايشكككح الشكككح
لإليكحح ل اتءححكامزاتك اماإيح   ا   لضالألم ل املتحأثي اصءيرعاتيفالرملالتتم فالت دايح اصءمزاميك ًا

ا0(20:ا7)التتائ اماالتتم فالت دايح اصءمزامي 
ممكاا سدالتح يك اتكزالتلكاكثيزامكااتفكا الإل ل لامصءكعالتكر ىالت ياحكااسزالتيكءم التتيككا دا

ا0(77:اا21فتي اسرملدالتفتاصاضاسملتريئاضاياحداحك ي اال  اا)مافتي التتمل فالت اص اماا
ألركك اكتيتككااهككمالتتر كك ادامل  لالككازالتتيككئمتمزامككاالت ياحككاايحطككمزالألهتيككاالتلليكك لات صكك

ملت دايتر اماالتام لًاإالاسزاسدامم األدام يوا  اياهعامااحكتيتك اسفرك لاص يك لاس ضا م هكاًا
فكاالتررائيككاايككمل الاركضامككم لساسماه يتككاًامرركا التتكك  ليزاملإل ل يككيزاملت ريككيزاتتكاالرحلككىاصءككاالترحي

:اا1)املتفرا التطلاًاإالاسزاهرا افرا اما ايياص اصءاا م التتيحمدالتحرامياًاسالامهعالتكلاع
ا0(217
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لتكلككعا ائكك امككااتءحلكك امتيككئم اصتككاايككك با لاكك التتءحككدًالتككااسزاتت ل لحكك احككأثي ايححلكك اما
ا0(12(ً)10)اائجالتتلا ياضللي اصءاارح

يحطءداتزالتتحرييزالشئمر الالهحتاعالحتءياالالرحتا املإلص ل اااساهاتالساصرا ااميححل التحكليع
اًملتحكك  يداملتحأهيكك اتءكلككاعاملألاكك الاأليككاتيدالتحءتيككاامككاااططرككعاهكك اات  حتككا التيككحمدالتكلككاع

تككاااااككااتككاايكك حلطاللككمزاهكك لامتحكك التفارككدالتر يككااتءكلككعايرككا الهحتاتككاسامككااتفككا التلكككبالتحء
ا0لتكلعا ائ لسايحكت اتيئمتياالحاا التت ل امااف  اتزالتثاريااسثرا التترامياضالت ياحيا

لتتكك  لاصءككاالتتيككا لاتكك دالتكلككاعالأككك التفملرككدا  ليككاايكك دالتلاكككباسركك اتككزالتترككعاامتكك ت 
ا0حيرعاماارفاك امااصتء التتيا دارالتر ييااتءكلعاكيباسر
لتحاككككلياالتحككككاايحيشككككراالتحككككاتعاكاتيككككاسارحيفككككاالتحطككككم التحءتككككاامككككااتاحءككككفاامرتكككك لساتءكيككككال

لتتفككاالضامتككااياككاكل اتككزاحككأثي لضالاإلحككامااإتككاالتاكك لدالتر يككاالككيزالت كك  املتتفحتكك اتءماككم ا
إتككااتككاايحترككااًامتكك اساككل التحاتكك التر يككااصككات ساتككؤث لسامككااس ل الت كك  اركككمالت شكك اسمالترفككاحًالكك ا

يكاساسكك التحءكمعالتراتكاالتحكااحكحكاااإتكاالت  ليكااملتححتكوًاتتكااتركااتكزاتكؤث لضاسال اصءعالتر ىاكات
كيميككاالثيكك لامتكك ت ا اكك الإلصكك ل التر يككااتفككا الت ياحككااتثكك الإلصكك ل الت رككااملتلكك راالحكك ال حرككادا

ًالككك امساكككل اصءتكككاساييكككح ي اترككك التتككك  لمزاصءيكككالتتيكككئمتيزالفككك ملاارككككمالتماكككم اإتكككااتيكككحمياضا
 يمزاملتكلاعًاكحااسزالتلحعايمتي اسمتميكاامكاالتحك  يداألرك ايكؤث اصءكاالتركملكااملت صلمزاملإل ل

ا0لت ييمتمفيااألفر لالتفيعالتتاحء ااملتحااحتمعال م امحا اماالأل ل 
ميفكككداسزايككك   التتائككك الت ياحكككااماصءيكككاا لحككك امتككك دا   لحككك امل ا حككك امكككااصتءككك التتيكككا دا

لتحملتكك التراتككاالتحككااحيككاص التتائكك الت ياحككااصءككاالت ياحككاًاملكك ت اتكك داثتحكك امككاا لحكك األررككااتككزا
ا0(12:ا21)الترفاحامااصتء ام يا لاماصءيح امحيرعاماا يا لا لمحيح اركمالإلرفا املتح مو

ملتكلككعامككلالالتحككادالت ياحككيااهككمالتتشكك فاصءككلالت حاتيككاالت ياحككياالكيككباحتككاعامككلالطككا ا
لضامحطليكوالتتكملرييزاملصك زالترحيفكااًاتكزالتتملص املالتءحلاالت ياحيااًامت ايءطااملالحاكا ا ك ل ا

ا(ا.ا17مفراارت اتكاي لا)
ميءحدالتكلعا م لساهاتاساماا ياحاال لالتي اميححل الك الح دالتتثءبالتراتااتءحطمي اااااااا

ا0 ياحاال لالتي اتءمام الراالتلالتتيحمياضالتحءياا
يحمزالتتياعالتيا لاصتءياالتحكليعاملالهحتاعالاص ل امثت التكلاعاح م ااهاتااكحلاييحطااااااا

تءتلا ياضالفتي اتيحمياحراا)لت متي المالتتا ي المالتتكءيا(اًامرفاحالتكلعاملا يا حااتءتلا ياضا
يحطءداحملم اتفتمصااتزالتتملا اضالتحلاحتلرااتزاص عاك مبالحعالالاطا التحكليتياا

التتارمرياالثرا التتلا للا.
اال صدامت  دال لاي الاح فاتيكحمياضال ل التكلكاعام يكا حرعام  االكتالتلاكباتزاا  اصتء

تءتلا ياضاطلتاسات  فحرعالتحكليتياايمل الازا)اكلعا متكلاًاكلكعا كا  اًاكلكعا  فكاالمتكلاًاكلكعا
  فكااثاريكااًاكلكعا  فكااثاتثكاا(ام ك اي فك ا تكك اتتفتمصكااتكزالاللحكا املتتملاك اضالتحكلااللك اتككزا

اصءلالت  فاضالتحكليتياا.حملم هااملالتكلعاتمامت اال
ا

االبحــث :  هدف
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اير فالتلكباإتاا:ا
 .ل لالتي اكلاعا ياحااتالتتيا لتتياىاحاتيعا -
التتتيك يزاحلحكااتك  فاضالتكلكاعلتتاك ييزاالك لالتيك كلكاعا ياحكااتالتتيكا لالتحح فاصءااتيكحمد -

 .تل لالتي لتتا دااصءيراالاالحكا 
ا تساؤالت البحث:

 الباحث التساؤالت التالية:فى ضوء أهداف البحث يضع 
اطلتاات  فاحرعالتحكليتيا؟ال لالتي تكلاعا ياحااالتت  لاصءاالتتيا لاتااهااتيحمد -
طلتكااتك  فاحرعالتحكليتيكااالك لالتيك تكلكاعا ياحكاامكاالتتك  لاصءكاالتتيكا لاه احمفك امك موا -

 ) متااكا ا داًا  فاالمتااًا  فااثاريااًا  فااثاتثا(؟
ا: البحث مصطمحات

ا:ااLeader shipاقيــــادةال* 
ا0(27:اا21)اتشح  اه فاحفااالألم ل اتزافتاصااسرشطاالحمفي ا يات اصر الت   ايءم اها
ا:اLeaderاالقائــد* 
لت  االت   امسر اسه لمراًاتحكتيوالاتفتاصاالتت حلطاالألرشطااميريوالتفتاصاايمف الت داهم

ا0(22:اا21)الألم ل اتزال ي االاتتتا راافتاصالتاسم ل اصءااملتحأثي التر م اتزا   اسلل ايتحء 
ا)*(ا:ااThe Refereeاالحكـم* 
مه الت ياحااهم التتراميكااهك االأكك لبايححءكواميتكاالت ياحكياالتتراميكاضامكاالتتارمزاحر ي ات التتال
 0لتءحلاالحكا اتزالتتححت يزالتكلاعا ائتاامحتزالتتحرياًالالحكا لضاس  حراالتحااتءتملص اممتاسا
 البحث:  منهج

اليحا عالتلاكبالتتررجالتما اام ت اتت ئتح اتطليحاالتلكب.ا    اااا
ا: عينة البحثمجتمع و 

 مجتمع البحث : 
التلاتغا التي  اتل ل التتا   الاالحكا  التتيفءيز التي  ال ل ا ياحا اكلاع اهع التلكب تفحت 

(ا00ييزام)(اكلاعا ا ا22(اكلاعا متييزاًام)2(اكلعايحتءمزامغي اترتطحيزامهع)117ص  هع)
ا(اكلاعا  فااثاتثا.270(اكلاعا  فااثارياًام)10كلاعا  فاالمتاًام)

ا:اعينة البحث
(اكلاعا  فاا1(اكلاعا متييزًا)1(اكلاعا متييزًا)7حعالاحيا اصيرااصشملئيااتررعالمل  ا)

ا) ا)20لمتاً اثارياً ا  فا اكلاع التلكبالاليايياا07( اتيلءغالفتاتااصيرا التثاتثا الت  فا اكلاع )
(اكلعا  فاالمتاًا2(اكلعا ا دًام)1(اكلعا متاًام)1(اكلعاملتحيراالاليحط صيااتررعا)70)
ام)20م) اثارياً ا  فا الاليحط صياا)20( التحيرا اتيال اص   اثاتثا ا  فا اكلاع اتزا00( (اكلع

ا الاليايياً التحيرا ااا ا اتز الت  فاض ا)تاحءف ا  ع التلكبا2ملتف م  احمايفاصيرا ايمح  )
اصيا.لألياييااملإليحط 

 (1جدول )
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث

 الكمىالمجموع  عدد العينة اإلستطالعية عدد العينة األساسية البحثتصنيف أفراد مجتمع  م
ا2ا2ا7اكلاعا متييز 1
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ا20ا1 1اكلاعا ا د 2
ا20ا2ا1اكلاعا  فاالمتا 3
ا10ا20ا14اكلعا  فااثاريا 4
ا07ا20ا07اكلعا  فااثاتثا 5

 177 37 77 االجمالي
اممتاساتتاايءا:التاتىم  الاحا التلاكبال امئااتزامئاضالتحيراا

ا0الحكا التتا  اتل لالتي سزايلمزالتكلعاتيف ساماال -2
 0سزايلمزالتكلعاتيحت امتتا ىاصتء امااتفا التحكليعاكحااحا يخاحطليوالتلكب -1

امقياس القيادة لمحكم الرياضى : -0
الاتءكلعالت ياحاا:مميتاايءاااطملضالرا اتتياىالتتيا 

ت لفحككاالألطكك الترت يككااملت  ليككاضالتيككالتاالتت حلطككاالتمحككمدالتتيككا لامككااتفككا اصءككعالتككر ىاأواًل: 
ا0لت ياحا

ا0ت لفحاا ملئعامتتاييىالتتيا لالتحاايلواإص ل هاامااتفا اصءعالتر ىالت ياحااثانيًا:
االتتيكا لاميكحعالإلفالكااصءيك اصكزاإصك ل اليكحليازاتتيك ات حكمحاتتح مكاايكتاضالتكلكعالتتكا  اصءكاثالثًا:

ا0ط يوالتكلاعالت متييزالتتحتاص يز
ا0حك ي الأللحا التتتح كااتتتياىالتتيا لاتءكلعالت ياحااليح شا لسالاتاطملضالتيالتاارابعًا:
ا0حك ي التت رمعالترت دالإلف لئااأللحا التتتياىالتتتح كااخامسًا:
صءككعالال ل لامالتالكك ل التتحاااككيزامككااتفككا اصكك عالأللحككا التتتح كككااصءككااصشكك لاتككزااسادســًا:

ا0لتر ىالت ياحا
ل حككك لحاصلكككا لضالتتتيكككاىاتلككك الحككك اتكككزاسلحكككا التتتيكككاىامكككااحكككم الت ركككعاملتحكءيككك الترتككك دااســـابعًا:

ا0لتااتاتل الح 
صككك عالتحلكككا لضالتاااكككااتلككك الحككك اصءكككاالتالككك ل اتءحكتكككواتكككزالتاككك والتترطتكككااتت ئتكككاااثامنـــًا:

ا0ح لتحلا لضالتتتح كااتل ال
إص ل اش مطامححءيتاضاحطليوالتتتياىًامحك يك امئكاضالاليكحفالااصءكاالتحلكا لضًاثكعاحم يك ااتاسعًا:

ا0لتحلا لضاصشملئياسا لا التتتياىًات اليحلحا التحراميزالت لتااصءاالأللحا 
 عاشرًا: حساب المعامالت العممية لممقياس :

 صدق المقياس : -
ا0ا والالحياوالت لاءاا-داااااااااااااااااااا0لتتكحم اك وااا-س

 ثبات المقياس : -
 0لتحف ئككاالترا ياا-د              0إصا لاحطليوالالاحلا اا-أ        

امميتاايءااش حاتءاطملضالتيالتااتلرا اتتياىالتتيا لاتءكلعالت ياحا:
مـم أواًل: مراجعة األطر النظرية والدراسـات السـابقة المرتبطـة بموضـوع القيـادة فـى مجـال ع

 النفس الرياضى :
 ككاعالتلاكككبالككاإلط داصءككاالتح يكك اتككزالتت لفكك التحءتيككاالتحككااحرامتككضاتمحككمدالتتيككا لامككاا

محمــد حســن تفككا اصءككعالتككر ىالت ياحككاًايككمل التت لفكك التح ليككااسمالتت لفكك الألفرليككاًامتررككا:ا
(، 15(، محمـود يحيـى )8(، عصام الهاللى )5(، أمين الخولى )3(، أسامة راتب )12عالوى )
 .(19) بيل ريكاردو (،21)ليناردو وبيروني(، 18)بابمينو ،(25)ريتشيرد كوكس (،24)روبنس
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ثانيًا: مراجعة قوائم ومقاييس القيادة التى سـبق إعـدادها فـى مجـال عمـم الـنفس الرياضـى 
 وهى :

ا0(22ع)2110تتياىالتيءم التتيا داتءت  دالت ياحااإص ل اتاط ااتكت الات  -
عال حلاىاتكت اكيزاص مدا2110كاالت ياحااحاتيعااات امشي  م لداتتيكاىالتتيكا لام -

 (027-071:ا20)لك مز(ا)

عال حلكككاىاتكتككك اكيكككزا2110 ائتكككاالتكككرتطالتتيكككا دالتتتيككك اتءتككك  دالت ياحكككااحاكككتيعاميككك ت  -
ا0(077-070:ا20ص مد)ل مز(ا)

-72:ا20عا)2110 ائتاالتيتاضالتشااكيااتءتك  دالت ياحكااحاكتيعاتكتك اكيكزاصك مدا -
ا0(77

ا0(20ع)1000تتياىالتيتاضالتر ييااتكلاعال لالتت عاإص ل اتكت اسكت ا  ميشا -
ثالثًا: إعداد استبيان مقيـد مفتـول لمعرفـة سـمات الحكـم القـادر عمـى القيـادة ويـتم اإلجابـة 

 :المتقاعدين فى كرة اليد حكام العميه عن طريق 
طككمحيزالتيككالتحيزاكيككبامككااحككم التتيكك التت فحككااتيككتاضالتتائكك الت ياحككااتككزااكك  التا

(ًا ككاعالتلاكككبالدصكك ل اليككحليازاتتيكك ات حككمحا0%اتحلكك ل التيككتاات مككوا  ككع)00ل ححككاالتلاكككباريككلا
ا0(7ت موا  ع)ا0م ت اتتح ماايتاضالتكلعالتتا  اصءاالتتيا ل

لالك ل امكااتفكا االك لالتيك التتحتاصك يزاميحعالإلفالااصءااه لالاليحليازاصزاط يواكلكاعا
ا0(0ت موا  ع)ا0ص  اهؤال التكلاعاصش يزاكلتاساام  الءغاًلتحكليع

ا0(الإلفالاضالتحااحعاحك ي هااصزاط يواه لالاليحلياز1ميمح التف م ا  عا)
 
 
 
 
 
 (2جدول )

         السمات التى تم تحديدها نتيجة االستبيان المقيد المفتول                    
 (االي 10)ز=

 ية لمموافقةالنسبة المئو  عدد الموافقين السمات م
 %95 19 االتزان االنفعالـــى 1
 %177 27 القدرة عمى اتخاذ القرار 2
 %95 19 الثقــة بالنفـــس 3
 %177 27 تحمـل المسئوليــة 4
 %95 19 الطمـــــــول 5
 %95 19 القياديـــــــة 6
 %87 16 الذكــــــــاء 7
 %85 17 اإلنجـــــــاز 8
 %87 16 الشجاعــــــة 9
 %87 16 الحيويـة والنشــاط 17
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   إضافــات أخــرىا*
 %27 4 المظهـــر العــام 1
 %5 1 الصحــــــــة 2
 %17 2 السيطرة عمى المباراة 3
 %5 1 التحركـــــــات 4
 %17 2 المياقـــة البدنيــة 5
 %27 4 فهم واستيعاب القانون 6
 %5 1 قـــوة المالحظــة 7
 %17 2 الفعــلسرعــة رد  8
اتخاذ القرار فى المواقف التـى  9

 لم ينص عميها القانون
3 15% 

 %17 2 إنكـــار الـــذات 17
رابعًا: تحديد األبعـاد المقترحـة لمقيـاس القيـادة لمحكـم الرياضـى استرشـادًا بـالخطوات اااااا

 السابقة :
زامكلالال ل لامصءكعالتتحاااكيتزاا  التتي التت فحااملإلفالاضالتحااحعاحك ي هااتكزا

حعاحك ي الأللحكا التتتح ككااتتتيكاىالتتيكا لاتءكلكعالت ياحكاًام ك الءكغاصك  هااصشك لاالتر ىالت ياحل
اسلحا امهاا:

ا0لتتيا يككككاا-2ا0لالح لزالالر حاتككككاا-2
ا0لت لكككككا ا-7ا0لتت  لاصءاالحاا التت ل ا-1
ا0لإلرفككككا ا-1ا0لتثتكككاالاتر كككىا-0
ا0لتشفاصكككككاا-1ا0لتتيئمتياحكت اا-0
ا0لتكيميااملترشاطا-20ا0لتطتككككمحا-7

 خامسًا: تحديد المفهوم النظرى اإلجرائى ألبعاد المقياس المقترحة :
 اعالتلاكباتزااك  التتك ل لضالترت يكاالمحك احح ي كاضاإف لئيكااتالحكا التتتح ككااتتتيكاىا

ا0تا لا ل اص حرااصءاالتال ل لتتيا لاتءكلعالت ياحاًامحعاإص ل هاامااشل اليح
 االدارة سادسًا: عـر  األبعـاد المقترحـة عمـى عشـرة مـن الخبـراء المتخصصـين فـى مجـال

 عمم النفس الرياضى :و 
ت مككواا0 ككاعالتلاكككبالدصكك ل اليككحتا لاليككحط دا سداححككعاصشكك لاسلحككا امت رككمترعالإلف لئككا

زالأليكاح لالتتحاااكيزامكااصءكعا(ًام ت اتح حرااصءاالتال ل املت يزالءغاصك  هعاصشك لاتك2  ع)
ا0(1ت موا  ع)ا0لتر ىالت ياحا

ا0(اليحفالاضالتال ل الاتريلااتالحا التحش لالتتتح كا0ميمح التف م ا  ع)
 (3جدول )

 رأى الخبراء فى مدى مناسبة األبعاد المقترحة لمقياس القيادة لمحكم الرياضى
ا(20)ز=اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 النسبة المئوية لغير موافق النسبة المئوية لمموافق األبعـــاد م
 - %177 االتزان االنفعالــــى 1
 - %177 القدرة عمى اتخاذ القرار 2
 %17 %97 الثقــة بالنفـــس 3
 - %177 تحمل المسئوليـــة 4
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 % موافق27 الطمــــــــول 5
 مع بعد اإلنجاز % دمج87

- 

 - %177 القياديـــــــة 6
 %37 %77 الذكـــــــاء 7
 % موافق27 اإلنجـــــــاز 8

 مع بعد الطمول ج% دم87
- 

 %47 %67 الشجاعــــــة 9
 %37 %77 الحيوية والنشــاط 17

ا(اسزاريلااتملمتاالتال ل اصءااسلحا اتتياىالتتيا لاتءكلعالت ياحكاا ك 1يحح اتزاف م )
%ًالتااحعا تجالح دا"لتطتمحًا10%ًام  ال ححاالتلاكباريلااتملمتا200%ًا20ح لمكضاليز

(اسلحككا الحكك التحكك عاصءككاا2لإلرفككا "احكككضاتيككتاا" لمحيككاالإلرفككا "ًامصءككاا تكك امتكك احككعاحك يكك ا)
التال ل امها:ا

 البعد األول : االتـزان االنفعالـى :  -2
ا.فتي التت مفار حاالح املتييط لاصءاالتر ىاما"   لالتكلعاصءاالتحكلعاماالويقصد به:    
 البعد الثانى: القدرة عمى اتخاذ القرار : -2
 0"   لالتكلعاصءاالحاا التت ل التحا  اماالتحم يضالتترايد"ويقصد به:   
 البعد الثالث: الثقة بالنفس : -3
ا0تتح ميااملتل ريا""سزايحتي التكلعالحم  الترفاحاصءااسياىاحتلر اتزا   لح الويقصد به:    
 البعد الرابع: القياديــة : -4
" ك  لالتكلكعاصءكاالتحمفيك املتحكأثي امكاايكءم التتكيطكيزالك اتك ا   حك اصءكااحم يك اويقصد بـه:     

ا0لتحتملاضالتاايحرايدات اكفعالتاطأ"
 البعد الخامس: تحمل المسئولية :-5
تتيكئمتياضاملتملفلكاضالتترمطكاالك امكاا"سزايلمزالتكلعاتيحح لساتتملفراالتاحاداملويقصد به:    

ا0فتي ات مفالتتراميا"
 البعد السادس: دافعية اإلنجاز :-6
ا0"سزايلمزات دالتكلعا لم ا مداركمحطمي ار ي اإل ل لالتترامياالأمح اتيحمد"ويقصد به:    

سابعًا: اقترال عبارات المقياس لكل بعد من أبعاد المقياس فى ضـوء الفهـم والتحميـل 
 الخاص لكل بعد : النظرى

 اعالتلاكبالاياغااصلا لضالتتتياىامااحكم الت ركعاملتحكءيك الترتك دالتاكاتاتلك الحك ًا
امتيح ش لسالاتتتاييىاملالاحلا لضالتحاتيا:

اا:استخبارك السموك التنافسى
ا0(02-0:ا20)ا)ل مز(اعال حلاىاتكت اكيزاص مد2110إص ل ا  مثااها يىاااااااااااااا
 مزاجية لمرياضيين :قائمة األنماط ال
ا0(70-07:ا20إص ل اتكت اكيزاص مد)ل مز()             

ااقائمة سمة الثقة الرياضية، وقائمة حالة الثقة الرياضية:
ا0(20-77:ا20)اع2117عاحح يداتكت اكيزاص مدا2112حاتيعا مليزاميءااااااااااااااا
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 قائمة التوجه التنافسى ]الصورة )أ(، الصورة )ب([ :
ا0(107-102:ا20إص ل اتكت اكيزاص مدا)ل مز(ا)ا           

امقياس السموك القيادى لممدرب الرياضى:
ا0(22ع)2110إص ل اتاط ااتكت الات اااااااااا

ااااختبار مساعدة الذات لمحكام :
عا2110اRichardsonًاملفكاا يحشا  يكمزاWeinbergإص ل ا مل ضامليرل اااااااااا

ا0(701-701:ا20(ا)حح يدااتكت اكيزاص مد)ل مز
امقياس السمات النفسية لحكام كرة القدم :

ا0(20ع)1000إص ل اتكت اسكت ا  ميشاااااااااااااا
كيباحعالتكام اصءاالحعالتحلا لضاتزاحء التتتاييىامحعاحح ي ااياغحراالتاايحرايدا

اغاات اطليحااصت التكلعًامحعاإص ل التتتيكاىامكااحكم التاطكملضالتيكالتاًاكيكباحكعاإصك ل اماكي
(اصلكا لًام ك ا10لتحلا لضاحكضال الح ال ساكيداطليحح ًامحلمرضالتام لالألمتيااتءتتيكاىاتكزا)

ا لصاالتلاكباماااياغاالتحلا لضاتاايءاا:
ا0سزاحلمزالتحلا لضاملحكاامت رمتا
ا0سالاحمكاالتحلا لالرمدالاليحفالككا

 0سالاحشحت التحلا لاصءااسلث اتزاتحرا
اصــة لكــل بعــد عمــى الخبــراء لمتحقــق مــن الصــدق المنطقــى لمالئمــة ثامنــًا: عــر  العبــارات الخ
االعبارات المقترحة لكل بعد :

(اصءككاار ككىاصيرككاالتالكك ل ا1 ككاعالتلاكككبالحكك عالتتتيككاىامككاااككم ح الألمتيككاات مككوا  ككع)
التحاايلوا ل هاًام ت الر فالتحح فاصءاا:

ا0ت داي تاااياغاالتحلككككا لضالتتتح كككا -
ا0ضالل الح ا"لرحتا التحلا لاتءلح "ت داترايلاالتحلا ل -
ا0ك فاسماحح ي اسماإحامااصلكككا لضاساكك د -

ام  احما التلاكباتزاا  اليحط دا سدالتال ل اإتااتاايءاا:
ا0ك فالحعالتحلا لضاتزالتتتيكككاى -

اا0حح ي التاياغاالتء تيااتلحعالتحلا لض
ا(7ت موا)اا(0ً7ً2ميحح ا ت اتزالتف لم اس  اع)

اد شروط وتعميمات تطبيـق المقيـاس، وتحديـد فئـات االسـتجابة عمـى العبـارات، تاسعًا: إعد
 ، مع استبعاد العناوين الدالة عمى األبعاد : هاثم توزيع العبارات عشوائيًا داخم

صلككككا لات مككككواا01 ككككاعالتلاكككككبالمحكككك التتتيككككاىامككككاااككككم ح التررائيككككااملتحككككااحلمرككككضاتككككزا
اااالش مطامححءيتكاضاحطليكوالتتتيكاىًامحكعامحك ا(ًاكيبا اعالتلاكبالدص ل التا كاالتا1  ع)

ا اررائيكاسًاحرطلكواصءكاه ستاعال اصلا لاث باليحفالاضاتحك ي ا  فاالاليحفالاامهكاا)الاحرطلكواصءكاه
احتاتاس(ًالتااحكعاحم يك التحلكا لضاصشكملئياسا لاك التتتيكاىًاتك اليكحلحا ا ل  فااتحميطاًاحرطلواصءاه

ا(21ً22ً20ً1ً1ً7)اتمحكك امككاالتفككك لم التحاتيككااس  كككاعالتحرككاميزالت لتككااصءكككاالأللحككا ًالتككااهكككم
ا(ا1ت موا)ا
 تطبيق أدوات البحث : -5
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مكككااعام تكك ا22/7/1021عاإتككاا1/1/1021حككعاحطليككوالت  ليككاالأليايككيااتءلكككبامككاالت حكك لاتككزا
لتككك م لضالتتفتحكككاا)تءاكككحم اتءتكحككك ميزاملتثلككككاضاملترلكككمطاتءتتحكككا (اما)لتاكككحم اتءتتحكككا املتثلككككاضا

عاًا1021-1021 فكككاالالمتكككل(املحكككعاتلا يكككاضالتككك م  التءتتحكككا اتءتميكككعالت ياحكككلاملترلكككمطاتء 
 لاتااالضالتت طالامهل

)*التتملضالتتيءك الااليتاصءياا*الءياالتح لياالت ياحياافاتحكاالت  كا يوا*اتيكضاصتلكاالكاتفي لا*ا
ا(1لتتاه لاا*لت متاالاحكا التش طاا*اليحا ا1لت متياالاتيا ىاتزاللحمل ا*اهيئاا راىالتيميىا

ا :ااااعر  النتائج ومناقشتها
ا :  عر  النتائج

املاف لم ا التلكبامحلميلرا الحيرا املتلياراضالتااا  تزاا  اسه لفالتلكبامحياؤالح 
امتحاتفحرااإكاائيااتر ضارحائجالتلكبالاتحاتل:

القيادة  توصيف االحصائي لدرجات الحكام عمى ابعاد مقياسعر  النتائج المرتبطة بال
ا.كم كرة اليدلح

 
 
 
 (28جدول رقم )

ا(70ز=)    االتــزان االنفعالـى بعد’التوصيف االحصائى لمحكام طبقا لدرجاتهم عمى   
 ع م ن فئة الحكام المتغير

 االتــزان االنفعالـى

 2٫30 48٫80 5 دولي حكن
 2٫07 48٫50 8 حكن قاري

 2٫29 47٫45 8 الدرجة االولً
 4٫90 42٫23 22 الدرجة الثانية
 4٫45 43٫23 35 الدرجة الثالثة

 4٫98 45٫03 70 المجمىع

لالر حاتكاا لالحكك لزلح ا’لزالتتحميطالتكيالااتءكلاعالت متييزاماا(28يتضح من الجدول )
ملرككك لفاتحيككا داا  فككا 11٫70تككا دملككازاتءكلككعالتا2٫00ملرككك لفاتحيككا داا  فككاا11٫10لككازا
ملككازاتكلككاعالت  فككااا2٫01ملرككك لفاتحيككا دا  فككااا17٫17ملككازاتكلككاعالت  فككاالالمتككاااا2٫07
ملركك لفا  فااا10.00ملازاتكلاعالت  فاالتثاتثاااا1.10ملرك لفاتحيا دا  فااا10.00لتثارياا

متكككزالتت ككككتالزالتتحميكككطالتكيكككالااتفتيككك امئكككاضالتكلكككاعاصءكككااهككك لالتلحككك الكككازاا1.17تحيكككا دا
ا.1.11ملرك لفاتحيا داا17.00

 (29جدول رقم )
ا(70)ز=    القدرة عمى اتخاذ القراربعد ’التوصيف االحصائى لمحكام طبقا لدرجاتهم عمى      

 ع م ن فئة الحكام لتتح ي 

 القدرة عمى اتخاذ القرار

 2٫00 27٫00 5 دولي حكن
 0٫72 27٫75 8 حكن قاري

 2٫07 26٫50 8 الدرجة االولً
 2٫98 22٫07 22 الدرجة الثانية
 2٫88 23٫43 35 الدرجة الثالثة

 4٫39 22٫56 70 المجمىع

لحاا التتك ل الكازاالح ’لزالتتحميطالتكيالااتءكلاعالت متييزاماا(29يتضح من الجدول )
ا0٫72  فااملركك لفاتحيكا داا27٫77التتا  ملازاتءكلعاا2٫00  فااملرك لفاتحيا داا27٫00
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ازاتكلكككاعالت  فكككاالتثاريكككااملكككا2٫07  فكككااملركككك لفاتحيكككا داا22٫70ملكككازاتكلكككاعالت  فكككاالالمتكككاا
  فككككااملرككككك لفاا20٫10ملككككازاتكلككككاعالت  فككككاالتثاتثككككاااا2٫11  فككككااملرككككك لفاتحيككككا داا20٫07

متكككزالتت ككككتالزالتتحميكككطالتكيكككالااتفتيككك امئكككاضالتكلكككاعاصءكككااهككك لالتلحككك الكككازاا1٫01تحيكككا داا
  .ا1٫01ملرك لفاتحيا دا20٫72

 (37جدول رقم )
 (77)ن=     الثقـــة بالنفــس بعد’م طبقا لدرجاتهم عمىالتوصيف االحصائى لمحكا           
 د م ن فئة الحكام لتتح ي 

 الثقـــة بالنفــس

 2٫30 22٫80 5 دولي حكن
 2٫58 25٫75 8 حكن قاري

 2٫75 24٫45 8 الدرجة االولً
 2٫57 24٫00 22 الدرجة الثانية
 2٫09 24٫23 35 الدرجة الثالثة

 2٫80 24٫87 70 المجمىع

اماا(37يتضح من الجدول ) الت متييز اتءكلاع التكيالا التتحميط الاتر ككىاالح ’لز لتثتكككا
الاز املرك لفاتحيا داا20٫10الميائ الالص ع التا2٫00  فا   فااا27٫77تا  املازاتءكلع
ملازاا2٫77  فااملرك لفاتحيا داا21٫17ملازاتكلاعالت  فاالالمتااا2٫71ملرك لفاتحيا دا
ا21٫00ملازاتكلاعالت  فاالتثاتثااا2٫77  فااملرك لفاتحيا داا21٫00لتثاريااتكلاعالت  فاا

لتت كتالزالتتحميطالتكيالااتفتي امئاضالتكلاعاصءااه لالتلح اماا2٫01ا  فااملرك لفاتحيا د
اا2٫10ملرك لفاتحيا داا21٫17لازا

 (31جدول رقم )
 (70)از=اااااااالقياديــــــــة بعد’التوصيف االحصائى لمحكام طبقا لدرجاتهم عمى              

 ع م ن فئة الحكام لتتح ي 

 القياديــــــــة

 0٫89 22٫20 5 دولي حكن
 0٫76 22٫00 8 حكن قاري

 4٫45 22٫75 8 الدرجة االولً
 2٫77 22٫72 22 الدرجة الثانية
 2٫25 20٫66 35 الدرجة الثالثة

 2٫99 22٫62 70 المجمىع

لكازااالقياديـــــــــةالحك ’لزالتتحميطالتكيالااتءكلكاعالتك متييزامكاا(31)يتضح من الجدول 
ا0٫72  فااملركك لفاتحيكا داا20٫00اتا  ملازاتءكلعالتا0٫11  فااملرك لفاتحيا داا20٫00

ملكككازاتكلكككاعالت  فكككاالتثاريكككااا1٫17  فكككااملركككك لفاتحيكككا داا22٫77ملكككازاتكلكككاعالت  فكككاالالمتكككاا
  فككككااملرككككك لفاا20٫22ملككككازاتكلككككاعالت  فككككاالتثاتثككككاااا2٫77  فككككااملرككككك لفاتحيككككا داا22٫72

متكككزالتت ككككتالزالتتحميكككطالتكيكككالااتفتيككك امئكككاضالتكلكككاعاصءكككااهككك لالتلحككك الكككازاا2٫07تحيكككا داا
ا.ا2٫11ملرك لفاتحيا دا22٫20

 (32جدول رقم )
 (70)ز=       تحمـل المسئوليــةبعد ’التوصيف االحصائى لمحكام طبقا لدرجاتهم عمى        
 ع م ن فئة الحكام المتغير

 تحمـل المسئوليــة

 0٫25 29٫80 5 دولي حكن
 0٫72 40٫38 8 حكن قاري

 2٫67 27٫75 8 الدرجة االولً
 4٫09 26٫93 22 الدرجة الثانية
 2٫96 26٫57 35 الدرجة الثالثة
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 4٫44 27٫22 70 المجمىع

حكتكك التتيئمتيكككااالح ’متييزامالزالتتحميطالتكيالااتءكلاعالت ا(32يتضح من الجدول )
  فككااملرككك لفاتحيككا داا10٫01التتككا  ملككازاتءكلككعاا0٫07  فككااملرككك لفاتحيككا داا21٫10لككازا
ملكككازاتكلكككاعالت  فكككااا2٫27  فكككااملركككك لفاتحيكككا داا27٫77ملكككازاتكلكككاعالت  فكككاالالمتكككااا0٫70
  فكااملركك لفاا22٫77ملازاتكلاعالت  فاالتثاتثكاااا1٫01  فااملرك لفاتحيا داا22٫10لتثارياا

متكككزالتت ككككتالزالتتحميكككطالتكيكككالااتفتيككك امئكككاضالتكلكككاعاصءكككااهككك لالتلحككك الكككازاا2٫12تحيكككا داا
ااا1٫11ملرك لفاتحيا داا27٫00

 
 
 (33جدول رقم )
 (70)ز=    دافعيــة اإلنجــاز بعد’التوصيف االحصائى لمحكام طبقا لدرجاتهم عمى

 ع م ن فئة الحكام المتغير

 جــاز دافعيــة اإلن

 0٫00 28٫00 5 دولي حكن
 0٫35 27٫88 8 حكن قاري

 2٫23 26٫23 8 الدرجة االولً
 4٫02 25٫00 22 الدرجة الثانية
 2٫38 22٫46 35 الدرجة الثالثة

 2٫95 25٫30 70 المجمىع

 لمحيكككاالإلرفكككا الحك ا’لزالتتحميطالتكيالااتءكلكاعالتك متييزامكا( 33يتضح من الجدول )
  فكككااملركككك لفاتحيكككا داا27٫88اتككا  ملكككازاتءكلكككعالتا0٫00  فكككااملركككك لفاتحيككا داا28٫00لككازا
ملازاتكلاعالت  فاالتثاريااا2٫23  فااملرك لفاتحيا داا26٫23ملازاتكلاعالت  فاالالمتااا0٫35

  فكااملركك لفاتحيكا دااا22٫46ملازاتكلاعالت  فكاالتثاتثكاااا4٫02  فااملرك لفاتحيا داا25٫00
ا25٫30ت ككككتالزالتتحميكككطالتكيكككالااتفتيككك امئكككاضالتكلكككاعاصءكككااهككك لالتلحككك الكككازامتكككزالتا2٫38

ا.ا2٫95ملرك لفاتحيا دا
 
 (34جدول رقم )

 التوصيف االحصائى لممجموع الكمى لدرجات الحكام عمى مقياس القيادة لحكم كرة اليد
 (70)ز=ااااااااااااااااااااااا 

 ع م ن فئة الحكام المتغير

المجموع الكمى 
 ادةلمقي

 5٫05 295٫00 5 دولي حكن

 3٫40 298٫75 8 حكن قاري

 6٫99 277٫38 8 الدرجة االولً

 25٫76 265٫23 22 الدرجة الثانية

 23٫34 260٫06 35 الدرجة الثالثة

 28٫53 270٫03 70 المجمىع

ا                                   
االزا(34يتضح من الجدول ) اتفتمد التكيالا التتحميط اما الت متييز لازا لتتتياىتءكلاع

اا295٫00 اتحيا د املرك لف التا5٫05  فا اتءكلع اتحيا داا298٫75اتا  ملاز املرك لف   فا
الالمتااا3٫40 الت  فا اتكلاع املرك لفاتحيا داا277٫38ملاز الت  فااا6٫99  فا اتكلاع ملاز
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ا اا265٫23لتثاريا اتحيا د املرك لف ا25٫76  فا اا التثاتثا الت  فا اتكلاع   فااا260٫06ملاز
التتتياىمتزالتت كتالزالتتحميطالتكيالااتفتي امئاضالتكلاعاصءااا23٫34ملرك لفاتحيا داا

ا.28٫53ملرك لفاتحيا داا270٫03لازا
 
 
 
 
 (35جدول رقم )

 تحميل التباين بين فئات الحكام في ابعاد ومجموع مقياس القيادة
ا(70ز=ا)

ابعاد مقٌاس 
 القٌادةللحكم

 مصدر
 

 التباٌن 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 الداللة "ف"

 االتــزان االنفعالـى
 

بٌن 
 92٫11 4 111٫16 المجموعات

داخل  دال *19٫12
 9٫62 11 111٫44 المجموعات

المجموع 
  12 979٫77 الكلً

 القدرة على اتخاذ القرار

بٌن 
 11٫17 4 971٫17 المجموعات

ل داخ دال *11٫77
 9٫17 11 111٫17 المجموعات

المجموع 
  12 626٫97 الكلً

 
 الثقـــة بالنفــس

بٌن 
 91٫67 4 171٫47 المجموعات

داخل  دال *14٫41
 1٫19 11 111٫67 المجموعات

المجموع 
  12 996٫14 الكلً

 القٌادٌــــــــة
 

بٌن 
 92٫11 4 111٫16 المجموعات

داخل  دال *19٫12
 9٫62 11 111٫44 المجموعات

المجموع 
  12 979٫77 الكلً

 تحمـل المسئولٌــة

بٌن 
 61٫27 4 197٫17 المجموعات

داخل  دال *2٫17
 6٫91 11 911٫11 المجموعات

المجموع 
  12 662٫97 الكلً

 
 دافعٌــة اإلنجــاز 

بٌن 
 66٫17 4 164٫91 المجموعات

داخل  دال *11٫22
 1٫21 11 191٫44 المجموعات

المجموع 
  12 919٫77 الكلً

                
المجموع الكلى 

بٌن 
 دال *96٫14 6411٫61 4 16291٫91 المجموعات



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  ٌنللبن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    23  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

داخل  للقٌادة
 117٫44 11 2771٫12 المجموعات

المجموع 
  12 96776٫24 الكلً

 2٫05=   50، 4ودرجة حرية  0٫00قيمة "ف" الجدولية  عند مستوى معنوية 

 

لزاهرككا امك موا لضا التككاالكاكائياالككيزا  فكاضالتكلككاعامككلاا(35يتضـح  مــن الجــدول )
افتي اللحا امتفتمداتتياىالتتيا ل.ا

ع لحساب الفروق بين درجات الحكام المختمفة في ابعاد ومجمو  LSDاختبار اقل فرق معنوي 
 مقياس القيادة.

اليزالت ئاضالتاتىاتكلاعاتكيادالت  مواLSD اعالتلاكبالحت الاحلا ال  ام واتحرم ا 
افتي اللحا التتتياييز.املال لالتي 

 (36جدول )
 (70ن = )            االتــزان االنفعالـى بعد’الفروق بين فئات الحكام في                     

ا-تايءلا:ااالتــزان االنفعالـىلاتريلااتلح اا(36يتضح من الجدول )
عالت  فاااكلمااييزعالت متاعالتتا ييزاملتكلالزاهرا ام موا لضا التاالكاائيااملاليزالتكل

لالمتاات ال اتزاكلاعالت  فاالتثاريااملتثاتثااملالحفااالتكلاعالتتا ييزاملت متييزاكيبالازا
متءكلعاا11.70ملتكلعاكلعا ا داا11.10كلعالت متاامهمالصءااتحميطالتتحميطالتكياللاتء
 ا.10.00ًاملتثاتثااا10.00لتاالاتريلااملتثاريااا17.17لت  فاالالمتاالازا

 تعاحتر ام مواليزالتكلاعالتتا ييزاملت متييزااملت  فاالالمتااملاه لالتلح .ما
ا لالتلح .تعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاالتثاريااملتثاتثااملاهل

                  االتــزان االنفعالـى بعد’اختبار اقل فرق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام في 
 (37جدول )

 (70ن = )       القدرة عمى اتخاذ القرار بعد’الفروق بين فئات الحكام في                    

 ع م ن درجة الحكام البعد
حكم 
درجة 
 اولى

حكم  
درجة 
 ثانية

حكم 
درجة 
 ثالثة

 حكم دولي حكم قارى

ن االتــزا
 االنفعالـى

 1.55- 1.25- *3.82 *2.82  1.49 27.25 8 حكم درجة اولى
 4.37-* 4.77-* 1.77   2.97 24.43 14 حكم درجة ثانية
 5.37-* 5.77-*    2.25 23.43 35 حكم درجة ثالثة
 7.37-     1.77 28.57 8 حكم قارى
      1.37 28.87 5 حكم دولي

      2.98 25.73 77 المجموع

حكم د  ع م ن درجة الحكام البعد
ىرجة اول  

حكم  درجة 
نيةثا  

حكم 
درجة 
 ثالثة

 حكم دولي حكم قارى

القـــــدرة عمـــــى 
 اتخاذ القرار

2.43*  1.77 16.57 8 حكم درجة اولى  3.27*  -1.25  -7.57  
3.68-* 7.84   1.98 14.77 14 حكم درجة ثانية  *-2.93  
4.52-*    1.88 13.23 35 حكم درجة ثالثة  *-3.77  
 7.75     7.71 17.75 8 حكم قارى
يحكم دول  5 17.77 1.77      
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اتايءلا:االقدرة عمى اتخاذ القرارلاتريلااتلح ا( 37يتضح من الجدول )
عالت  فكااامكلكازييعالتتكا ييزاملتكلكعالتك متالزاهرا ام موا لضا التاالكاائياامكلالكيزالتكلك

لككاعالتتككا ييزاملتكك متييزاكيككبالككازالالمتككااتكك الكك اتككزاكلككاعالت  فككاالتثاريككااملتثاتثككاامككلالحفككااالتك
مهمالصءااتحميطالتاالاتريكلااا27.77ملتكلعاكلعا ا داا27.00لتتحميطالتكياللاتءكلعالت متاا

 .20.10ًاملتثاتثااا20.07ملتثاريااا22.70تءكلعالت  فاالالمتاالازا
 تعاحتر ام مواليزالتكلاعالتتا ييزاملت متييزااملت  فاالالمتااملاه لالتلح .ما
 حتر ام مواليزاكلاعالت  فاالتثاريااملتثاتثااملاه لالتلح .تعاما

              القدرة عمى اتخاذ القرار بعد’اختبار اقل فرق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام في
 (38جدول )                                              

 (70ن = )        الثقـــة بالنفــسبعد ’في الفروق بين فئات الحكام                           

اتايءلا:الاتريلااتلح التثتكككاالاتر ككىا(38يتضح من الجدول )
تكك الكك اتككزاكلككاعاايزعالتكك متياعالتتككا ييزاملتكلككالزاهرككا امكك موا لضا التككاالكاككائياامككلالككيزالتكلكك

لت  فككاالالمتككااملتثاريككااملتثاتثككاامككلالحفككااالتكلككاعالتتككا ييزاملتكك متييزاكيككبالككازالتتحميككطالتكيككاللا
مهكمالصءكااتحميكطاًالتكاالاتريكلااتءكلكعالت  فكااا27.77ملتكلكعاكلكعا كا داا20.10تءكلعالت متاا
 ا.21.00ًاملتثاتثااا21.00ملتثاريااا21.17لالمتاالازا

 تر ام مواليزالتكلاعالتتا ييزاملت متييزاملاه لالتلح .تعاحما
اتعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاالالمتااملتثارياااملتثاتثا.ما

      الثقـــة بالنفــسبعد ’اختبار اقل فرق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام في
 (39جدول )

 (70ن = )                القياديــــــــة بعد’الفروق بين فئات الحكام في                           

 -تايءلا: لاتريلااتلح التتيا يككككككككاا(39يتضح من الجدول )

      2.39 14.56 77 المجموع

حكم درجة  ع م ن درجة الحكام البعد
ىاول  

حكم درجة 
 ثانية

حكم درجة 
 حكم دولي حكم قارى ثالثة

 
ـــــــــــة  الثقــ
 بالنفــس

7.18- 7.25  1.75 12.25 8 حكم درجة اولى  *3.57  *-2.55  
7.43-   1.57 12.77 14 حكم درجة ثانية  *-3.75  *-2.87  

كم درجة ثالثةح  35 12.43 1.79    *-3.32  *-2.37  
 7.95     1.58 15.75 8 حكم قارى
      1.37 14.87 5 حكم دولي

      1.87 12.87 77 المجموع

حكم درجة  ع م ن درجة الحكام البعد
ىاول  

حكم درجة 
 ثانية

حكم درجة 
 حكم دولي حكم قارى ثالثة

 القياديــــــــة
 

*1.79 7.74  2.25 11.75 8 حكم درجة اولى  *-2.25  *-2.65  
*1.76   1.77 11.71 14 حكم درجة ثانية  *-2.29  *-2.69  

كم درجة ثالثةح  35 17.66 1.45    *-3.34  *-3.74  
7.47-     7.76 14.77 8 حكم قارى  
      7.89 14.47 5 حكم دولي

      1.99 11.64 77 المجموع
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تكك الكك اتككزاايزعالتكك متياعالتتككا ييزاملتكلككامككلالككيزالتكلككاائيالزاهرككا امكك موا لضا التككاالكاكك
كلكككاعالت  فكككاالالمتكككااملتثاريكككااملتثاتثكككاامكككلالحفكككااالتكلكككاعالتتكككا ييزاملتككك متييزاكيكككبالكككازالتتحميكككطا

مهمالصءااتحميطاًالتاالاتريلااتءكلكعاا20.00ملتكلعاكلعا ا داا20.00لتكياللاتءكلعالت متاا
ترككك امككك موالكككيزالتكلكككاعاتكككعاحماا.20.22ًاملتثاتثكككااا22.72ملتثاريكككااا22.77لت  فكككاالالمتكككاالكككازا

 تعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاالالمتااملتثارياا.ًمالتتا ييزاملت متييزاملاه لالتلح 
                  القياديــــــــةبعد ’اختبار اقل فرق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام في 

 (47جدول )
 (70ن =  )             المسئوليــة تحمـل بعد’الفروق بين فئات الحكام في                   

ا-تايءلا:اتحمـل المسئوليــة لاتريلااتلح ا(47يتضح من الجدول )
ييزاتك الكك اتككزاكلككاعاعالتتككا ااملتكلككازييعالتك متالزاهركا امكك موا لضا التككاالكاكائياامككلالككيزالتكلكك

لتثاريككااملتثاتثككاامككلالحفككااالتكلككاعالتكك متييزاملتتككا ييزاكيككبالككازالتتحميككطالتكيككاللاماالالمتككاالت  فككا
اعالت  فكاامهكمالصءكااتحميكطاًالتكاالاتريكلااتكلكا17.01ملتكلعاكلكعا كا داا17.10تءكلعالت متاا

 .اا21.20ًاملتثاتثااا12.77لتثاريااماا11.20لالمتا
كلكاعالالمتكااتك اكلكاعالالتثاتثكاامكاالحفكاااكلكاعالت  فكااتكاالكاكائياامكلالكيزاهرا ام موا لضا ال

 .21.20لتثاتثاااعالت  فاالتاالاتريلااتكلًا11.20لالمتااكيبالازالتتحميطالتكيالاات متاا
 تعاحتر ام مواليزالتكلاعالتتا ييزاملت متييزاملاه لالتلح .ما
 .يااملاه لالتلح تعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاالالمتااملتثارما
 .ملاه لالتلح التثاريااملتثاتثااتعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاما

اتحمـل المسئوليــة بعد’اختبار اقل فرق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام في
 (41جدول )

 (70ن = )          دافعيــة اإلنجــازبعد ’الفروق بين فئات الحكام في                        

ا-تايءلا:دافعيــة اإلنجــاز لاتريلااتلح اا(41يتضح من الجدول )
تك الك اتكزالتكلكاعاايزعالتك متياعالتتكا ييزاملتكلكالزاهرا ام موا لضا التاالكاائيااملالكيزالتكلك

ملتثاتثكككاامككلالحفكككااالتكلكككاعالتتككا ييزاملتككك متييزاكيكككبالككازالتتحميكككطالتكيكككاللاتءكلكككعاالت  فككاالتثاريكككا
مهكمالصءكااتحميكطاًالتكاالاتريكلااتءكلكعالت  فكاالتثاريكااا10.01ملتكلعاكلعا ا داا21.10لت متاا
 ا22.77ًاملتثاتثااا22.10

حكم درجة  ع م ن درجة الحكام البعد
ىاول  

حكم درجة 
 ثانية

 حكم درجة
 حكم دولي حكم قارى ثالثة

تحمـل 
 المسئوليــة

 3.78-* 3.25-* *2.57 7.55  1.46 22.13 8 حكم درجة اولى
 3.63-* 3.87-* 1.94   2.41 21.57 14 حكم درجة ثانية
ثالثةحكم درجة   35 19.63 2.54    *-5.75 *-5.57 
 7.18     1.51 25.38 8 حكم قارى
      1.17 25.27 5 حكم دولي

      3.76 21.36 77 المجموع

بعدال حكم درجة  ع م ن درجة الحكام 
ىاول  

حكم درجة 
 ثانية

حكم درجة 
 حكم دولي حكم قارى ثالثة

 
دافعيـــــــــــة 
 اإلنجــاز 

2.63-* 1.18 7.82  1.67 17.75 8 حكم درجة اولى  -2.75  
3.45-* 7.36   2.79 16.93 14 حكم درجة ثانية  *-2.87  
3.87-*    1.96 16.57 35 حكم درجة ثالثة  *-3.23  
 7.57     7.74 27.38 8 حكم قارى
      7.45 19.87 5 حكم دولي

      2.22 17.44 77 المجموع
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ماالحفااالتكلكاعاات اكلاعالت  فاالالمتاعالتتا ييزااهرا ام موا لضا التاالكاائيااملاليزالتكل
لتككاالاتريككلاااًاامهككمالصءككااتحميككطا10.01لتتككا ييزاكيككبالككازالتتحميككطالتكيككالااتءكلككعالتكك متاا

 .ا27.77لالمتاااعالت  فااتءكل
 تعاحتر ام مواليزالتكلاعالتتا ييزاملت متييزاملاه لالتلح ا.ما
املتثاتثا.اتعاحتر ام مواليزاكلاعالت  فاالالمتااملتثارياما

 دافعيــة اإلنجــاز بعد’ق معنوي لحساب الفروق بين فئات الحكام فياختبار اقل فر
 (42جدول )

 المجموع الكمى لمقياس القيادة لحكم كرة اليد الفروق بين فئات الحكام في

 (70ن =  )

تءتفتمدالتلءااتء ك موالكيزالتكلكاعامكااتتيكاىالتتيكا لاتكلكعالك لاالاتريلاا(42يتضح من الجدول )
ا-تايءلا:التي 

تكك الكك اتككزاالتتككا ييزعااملتكلككازييعالتكك متالزاهرككا امكك موا لضا التككاالكاككائياامككلالككيزالتكلكك
تفتككككمداحفككككااالتكلككككاعالتكككك متييزاملتتككككا ييزاكيككككبالككككازالتثاريككككااملتثاتثككككاامككككلالماالالمتككككااكلككككاعالت  فككككا

عاالتككاالاتريككلااتكلككا211.77ًعالتتككا ييزااملتكلككا217.00اييزعالتكك متاتءكلككاالتكيككاليااضلتتحميككط
 .220.02ًاملتثاتثااا227.00لتثارياامااا277.01لالمتااالت  فا
 فكاالتثاريكااكلكاعالت  فكاالالمتكااتك ال تكزاكلكاعالت هرا ام موا لضا التكاالكاكائياالكيزاما

اًا277.01ملتثاتثااماالحفاااكلاعالت  فاالالمتااكيبالكازاتفتكمدالتتحميكطاضالتكيكالياات متكاا
 .220.02لتثاتثااماا227.00لتثارياااعالت  فاالتاالاتريلااتكل

 .لتتفتمدالتلءااتءتتياىملااملت متييزالتتا ييزتعاحتر ام مواليزالتكلاعاما
 لتتفتمدالتلءااتءتتياى.ملاملتثاتثاااالتثارياالت  فكلاعاتعاحتر ام مواليزالتاا

ـــى ـــدرة عم ـــى الق ـــروق ف ـــى الف ـــى بعـــ  األنشـــطة  التعـــرف عم ـــدوليين ف ـــام ال ـــين الحك ـــادة ب القي
 7الرياضيةالمختارة
 مناقشة النتائج: 

 مناقشة نتائج التساؤل األول:
ى القدرة مستو مااإطا التحت ات فالااصءاالتحياؤ الألم اتزالتلكباملت  ايححءوالتح ماا)

 عمى القيادة لحكام رياضة كرة اليد وفقا لدرجاتهم التحكيمية( 
لازا لتتتياىلتتحميطالتكيالااتءكلاعالت متييزامااتفتمداالز(ا10يحح اتزالتف م ا  عا)

  فااملرك لفاا198٫75املازاتءكلعالت متاالتشملطئا5٫75  فااملرك لفاتحيا داا195٫77
ملازاتكلكاعاا6٫99  فااملرك لفاتحيا داا177٫38لالمتااملازاتكلاعالت  فااا3٫27تحيا دا

ا167٫76ملكازاتكلكاعالت  فكاالتثاتثكاااا15٫76  فااملرك لفاتحيا داا165٫43لت  فاالتثارياا
متككزالتت كككتالزالتتحميكطالتكيككالااتفتيكك امئككاضالتكلككاعاصءككااا13٫32  فكااملرككك لفاتحيككا داا

ا.ا18٫53ملرك لفاتحيا داا177٫73لازاالتتتياى

حكم درجة  ع م ن درجة الحكام البعد
ىاول  

حكم  
درجة 
 ثانية

حكم 
درجة 
 ثالثة

 حكم دولي حكم قارى

المجموع 
الكمى 
قياس لم

القيادة 
لحكم كرة 
 اليد

 17.63-* 21.38-* *17.32 *11.95  6.99 177.38 8 حكم درجة اولى
 29.57-* 33.32-* 5.37   15.76 165.43 14 حكم درجة ثانية
 34.94-* 38.69-*    13.32 167.76 35 حكم درجة ثالثة
 3.75     3.27 198.75 8 حكم قارى
      5.75 195.77 5 حكم دولي

      18.53 177.73 77 المجموع
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ات فمداتت حككاحالتحاكككي اتتتيككاىالتتيككا لايححكك اترككاالركك الءتككاا ل ضا  فككاضالتكلككاعاصءككااملكك
لتتتيككاىالككازا تكك اتؤشكك التتكك  لاصءككاالتتيككا لًاملءتككاا ءككضا  فككاالتكلككاعاصءككاالتتتيككاىالككازا تكك ا
تؤش اتحح رعاصءاالتتيا لًامتزا تك اريكحطي اح حيكدا  فكاضالتكلكاعالاللثك ا يكا لال حكاالتكلكاعا

لتكلككاعالتتككا ييزاثككعاكلككاعالت  فككاالالمتككااثككعاكلككاعالت  فككاالتثاريككااميءككيرعاكلككاعالت  فككااالتكك متييزاثككع
لتثاتثككااًاملكك ت ايلككمزاكلككاعالت  فككاالتثاتثككااهككعالحككحفالتكك  فاضالتحكليتيككاالتككاالتتيككا لاصككزالككا اا

الت  فاضاتزالتكلاع.
ص ل التر ياالتفي ا ت التاالمحتا التكلاعا مالت  فاضالتحكليتياالال  التاالالاالباحثمي ف ا

املتكافاالتاات ي اتزا م لضالتات ا ل ار مترعالتااحكليعالتلطمالضالت يتيا.
 سزالالص ل ا(1م( )2771"أحمد أمين فوزى، طارق حمد بدرالدين" ) ل اا ميح وا ت ات 

الما المالتلفالت لئ ا لتر يااهماحء الالف ل لضالتح لمي التحااححت اصءااتر اصتءياضالاليحشا ا
را ح التحااحؤث ايءلااصءااتيحمدالالرفا الت ياحاالتااحياص ات اتمل فامت مفالتترامي التت

ايؤ داإتاالال   اتزالالكياىالاتامفاملتحمح ا اتزالصلا ار يي اتتا اي حلطالرا لت ياحي امتا
املتتءوالتر ياامص عالتثت اًاحء التحملت التحااحؤ دالتاالرا اعاتيحمدالالرفا الت ياحا.ا

لتاالزالالص ل التر يكاايرك فالتكااححءكيعاا(12م( )2772ير "محمد حسن عالوى" )كما يش
ملليادالت ياحااتاحءفالتت  لضاملتيتاضاملتااائتاملتترا لضالتر يي امحرتيح املحتاررااملك ت ا
حمفيركك امل شككا اام صايحكك الاككم ااحيككرعامككاالترككا الكك اطا احكك ام   لحكك امليككحح ل لح امككاالتتراميككاضا

الت ياحي .ا
وبذلك تحقق االجابة عمى التساؤل األول القائل : ما مستوى القيادة لحكـام رياضـة كـرة اليـد اااا

اوفقا لدرجاتهم.
امناقشة نتائج التساؤل الثانى:

هل توجد امااإطا التحت ات فالااصءاالتحياؤ الت لل اتزالتلكباملت  ايححءوالتح ما
الطائرة طبقا لدرجاتهم التحكيمية )دولى  فروق فى مستوى القدرة عمي القيادة حكام رياضة الكرة

 درجة ثالثة(‘ درجة ثانية ‘ درجة اولى ‘ ، قارى 
عااملتكلكازييعالتك متالزاهركا امك موا لضا التكاالكاكائياالكيزالتكلك(ا00يحح اتزالتف م ا)

يكبالتثاريااملتثاتثااملالحفكااالتكلكاعالتك متييزاملتتكا ييزاكماالالمتاالتتا ييزات ال اتزاكلاعالت  فا
لتكككااا211.77ًعالتتكككا ييزااملتكلكككا217.00ايزعالتككك مت اتءكلكككاالتكيكككاليااضلتتحميكككطتفتكككمدالكككازا

 .ا220.02ًاملتثاتثااا227.00لتثارياامااا277.01لالمتاااعالت  فاالاتريلااتكل
 كلككاعالت  فككاالالمتككااتكك ال تككزاكلككاعالت  فككاالتثاريككااهرككا امكك موا لضا التككاالكاككائياالككيزا

اًا277.01اعالت  فاالالمتااكيبالازاتفتمدالتتحميطاضالتكيال اات متكااملتثاتثااماالحفاااكل
 .ا220.02لتثاتثااماا227.00لتثارياااعالت  فاالتاالاتريلااتكل

 لتتفتمدالتلءااتءتتياىملااملت متييزالتتا ييزتعاحتر ام مواليزالتكلاعا. 
 تءتتياى.لتتفتمدالتلءااملاملتثاتثاالت  فاالتثاريااكلاعاتعاحتر ام مواليزا 

ميح دالتلاكباحءك الترحيفكاالتكاالزاكلكاعالت  فكاالتثاريكااملت  فكاالتثاتثكااهكعالحكحفا  فكاضا
لتكلكككاعامكككاالتتككك  لاصءكككاالتتيكككا لاتحح حكككرعاتءحككك مطاتكككزا لككك التتككك  ليزاملمتيكككا الالتكككم املت صلكككيزا

 ات ص ل الر يرعاًات اص عا راصاالتءفراالتحءياالتكلاعالت  لحرعاًلحاماالتااص عامفم ا م لضاات
لتر يكككااملال شكككا التر يكككااتءكلكككاعامححءتركككعالي يكككااتملفركككاالتحككك مطاًاملككك ت اصككك عالهحتكككاعاميكككائ ا
لالص عالاتلطمالضالتحاايتمتملالحكليترااكيباحححل هااميائ الالصك عالطكمالضاغيك اترتكاامتييكضا

ا لضاشأز.
تكككزاسيكككءمداامركككعا كككا لاليكككلدات للككك هعاسماتكككمل حرعامصءكككيرعاسزايتمتكككملالتكككاايحطءلككك التت لككك 

 يككا دامسزايتا يككملا م لسا يا يككاسا لاكك اتءحككلرعالتكك دايتمتككمزالككاتحكليعاميكك ًامصءككاا تكك امككدزالتكلككاعا
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لت متييزاماالألرشطاالتتاحا لايحكملم امكيرعايكتاضالتتائك التركاف اتكزالالحك لزالالر حكاتاًالتتك  لاصءكاا
ا0رفا لحاا التت ل ًالتثتاالاتر ىًالتتيا ياًاحكت التتيئمتياًا لمحياالإل

لحاماالتاالاح فا  ل لضالتكلاعاليررعاماالتتلا للارحيفااص عالتال لالالت الت دااااا
ايايلرعالاتحمح امححفالتثتاالاتر ىا.

ل اه االتح مطاص ملاصءااححفالتحائك التتكا داحاكيداكلكاعالت  فكاالتثاريكااملتثاتثكاااااا
اتمحات امااتفا التحكليعالاتشحم الاتح مفاصعاتتا يااترراالتحكليعالماححكتيوالداط

تتاايلوايححك الزاتاكا  التحك مطالكيزاكلكاعالت  فكاالتثاريكااملتثاتثكااتحشكالراال  فكاااااا
اللي لًالالت الت دال دالتااص عاترم ام موا لتاالكاائيااليررعامااتتياىالتت  لاصءاالتتيا ل.

لتاالزاا(11( )2772"محمد العربى شمعون، وماجدة محمد اسماعيل" )ميح وال اتزا
ح ا التفترم املتت  ليزاتءتطاتلاالحكتيوالت م ايؤ دالتاا يا لالتح مطالالفحتاصيااملاتحاتاا

ايؤ دالتاا يا لالالكح لوالتر يا.ا
ا ات ارحائجا  ليا الت  ليا ا(23( )1999"رينيى " )ملح تضارحائجاه ا لتحاالمحكضالزاا

اليااتزالت صليزاملتت  ليز.الالكلاطاملتتءواملالكح لوالتر ياارحيفاالتتملفراالتيء
لتااتاا  التح مطاترراالا ل التكلعاا ا لا( 18م( )2712بابمينو وديفيد " )"ميشي ا

الالي ل ا الم التفي د الاالي ل  التحر ي  الالا يزً التكلاع ات  ارتتالتححامز التءحدً الثرا  ااطئا
االتء تااتزالتت  ليز.

ملت دالل اا(4م( )2771لسيد عبد المنعم" )ام  الح تضارحيفااه االت  لياات ارحائجا  لياا"
صءاامفم اص  االيزالتح مطالتت حلطاالاتراكياالالفحتاصياالترراالتحكليعامصملت التت  لاصءاا

الحاا التت ل .ا
صءاالزالهعاصملت التح طالتر يااتءكلاعاا(12م( )1998"محمد حسن عالوى" )ميؤل ا

ايءلياامااكيالالت   التشاايااملتحتءيا.اهاالتتشل ضالال حاا ياًاكيباحؤ دالتاالثا ا
اتءحاتءيزامااا(5( )1996"صبرى ابراهيم عمران" )ميشي ا التح مطالتر ييا لتاالزالك 

االتتفا الت ياحاا)لتكلاعاكالتت  ليزاكالت صليز(اهاارتتالتحت ي التتا د.
صزاكلاعامي ف التلاكباه االترحيفاالتاالاح فا  فاالتح مطات داكلاعالت  فاالالمتاا

التحكليتياات داكلاعالت  فاالالمتاا لت  فاالتثاريااملتثاتثاًامل ت امفم ام موامااصات التال ل
التفترم ا ا ل  اتز املالهارا اترعً التتارمريا ات اححفالتكتايا املتثاتثاً التثاريا الت  فا صزاكلاع

املت صليز.ا
ث اليلادالتح مفاكيبالشا التاالزاتزاللا(17م( )2717وليد شاهين" )ميح وا ت ات ا"

امححفا التفترم  ا ل  اتز الالهارا الث ل اما اميحتث  الت ياحاضً التترامياض احكليع اتتا يا صز
التكتاياالتتارمريااتءكلاعاًامححفالتحشفي اتزا ل اميائ الالص ع.ا

محتر التح مطاليحااصءاالتكلاعالت متييزاملتتا ييزامكاالتححاتك اتك التفتركم ا مالتثتامكاضا
تكمعالاتحشكفي املتحك يك ات ك يترعاالصطكائرعالتككام املتك لم ارككمالت كم ال كعالترتك التتاحء ااملتحااح

صزالالياتيدالتحااييحا تمررااماالتحشفي امت احا اماالحعالالكيازالتاالتشك دالالتك التك دا
يح حككرعالتككااككك مبالهحكك ل املتحككمح امككاالثيكك اتككزالالكيككازاملاتحككاتاايككؤث اصءككاالحاككا هعاتءتكك ل لضا

اءا.لتكايتااملت اا
ا" اا(12( )1999محمد حسن عالوى" )ميؤل  التشحم اا"ليوناردبركوفتز"رت اصز الز لتا

لاالررا التحتءااملتل راايتلزالزايك عاصءاالتت ي اتزالتفملردالالر حاتياالالت الت داايؤ دا
التاالالكلاطامك مبالالكح لوالتر ياا.ا

صك لعالتحك مطاتك دالتكلكاعاملات فمدالتاارحائجالتلكبامرفك الزالح تكضاليكلادامتاكا  امل
التتا ييزاملت متييزالالت الت دال دالتااص عاترم ام موا لضا التاالكاائيااليزاه االت  فاض.ا
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متزاا  اتاايلوالحح امفم ام موا لضا التاالكاائيااليزالتكلاعالتتا ييزاملت متيزات ا
ال اتزاكلاعالت  فاالالمتااملت  فاالتثاريااملت  فاالتثاتثاا.

هـل توجـد فـروق فـى مسـتوى القـدرة ك يتحقق االجابـة عمـى التسـاؤل الثـانى الخـاص بوبذل
درجة ‘ درجة اولى ‘ عمي القيادة لحكام رياضة كرة اليد طبقا لدرجاتهم التحكيمية )دولى ، قاري 

 درجة ثالثة(‘ ثانية 
 :اإلستخالصات 

لإلكاكائياامااحم اسه لفالتلكباممااحم اصيراالتلككبامتكزااك  اسيكءمدالتتحاتفكاا
اتءلياراضاستلزاتءلاكبالتحما اإتاالاليحا ااضالتحاتيا:

كيكككبايحلكككمزاتكككزايكككحااسلحكككا اها)لالحككك لزاامكككلالككك لالتيككك الركككا اتتيكككاىالتتيكككا لاتءكلكككعالت ياحكككا -2
لالر حاتاًالتت  لاصءاالحاا التت ل ًالتثتاالكاتر ىًالتتيا يكاًاحكتك التتيكئمتياًا لمحيكاالإلرفكا (ا

 0صلا لا01حتثءراا

التحكءي اا  الت ياحااتزاتءكلعالتتيا لاتتتياىالتتا  لالتام لاإتاالتلاكباحما  -1
الحاا اصءاالتت  لالالر حاتاًالالح لزالاتر ىًالتثتا)اهااسلحا اث ثااتزاححلمزاكيبالتحاتءا

 0صلا ل10التت ل (احتثءرا

ريااًا  فاا متلاًا ا داًا  فاالمتااًا  فااثا)اماال لالتي ستر ضارحائجالتلكباسزالتكلاعا -0
(اليررعام مواماا  فاضاسلحكا اتتيكاىالتتيكا لاتءكلكعالت ياحكاًامهك االأللحكا اها)لالحك لزاثاتثا

 لالر حاتاًالتت  لاصءاالحاا التت ل ًالتثتاالاتر ىًلتتيا ياًاحكت التتيئمتياًا لمحياالإلرفا (

 : التوصيات
عالتحماك اإتيركااممكااحكم امااحم اسه لفالتلكباملصحتا لساصءاالتلياراضاملترحائجالتحااحك

اصيراالتلكبايمااالتلاكبالاتحماياضالتحاتيا:
محكككك اتتيككككاىالتتيككككا لاتءكلككككعالت ياحككككااحككككتزاتككككك  لضامتحككككايي الرحتككككا التكلككككاعالتفكككك  اتكككك ا -2

 لراا.لالصحتا اصءاالترحائجالتااااا

الألصءااتء  فاالتح  ااتك  لضالأك الت ياحااتءكلعالتتيا لاتتتياىالتتا  لالتام لامح  -1
 ل لالتي التتا ييز.الاعتك

ايككءم احكءيكك ااكك  اتككزالككاتحكليعا يككاترعاسثرككا اتءكلككاعالتتيككحت الككاتحتميعالتكلككاعاتفككازالهحتككاع -0
ا0ر يياسااتحمل ريزاتيلمرملامل  شا هعاحمفيررعايتلزاكحاالتر يياالتتياياضاإف ل ات التكلعً

الاألااككككائييزالاليككككححاراااكككك  اتككككزاتءكلككككاعالتر يككككاالاتفارككككدالتكلككككاعاتفككككازالهحتككككاعاحكككك م ل -0
ا0سر يرعاصزااكيكاامل لاحلميزامااحياص هعالتكلاعاصءااتكاح لضاإلتتا التر يييز

اسر يرعاماالتححفاتملطزاإل  ل ام ت اتلا للال الح اسر يرعايتيهتملاسزالتكلاعاصءاايفد -7
ا0لتحاتياالتتلا ياضاحكليعاصر اتر املتححءعالاتاطأاملالصح لفااكيكاًالام لاس لئرعامحتييع

اتيحمدات م ام ت الرحائفراًاملألا التحكليعاتفا امااملتلكمبالت  لياضاتزالتت ي ا إف ل -2
التتيحمياضايمل الت ياحااتيحمداصءاا ت الرحلىالتحكليعاتيحمدال ح  املءتاالتحكليعً
ا0لتحاتتيااسمالتتكءيا
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الميارات االساسية اليجومية والدفاعية  في تعمم تأثير استخدام التعمم النقال
 والبدنية والتحصيل المعرفى لطالب كرة السمة 

 محمود محمد محمد أبوالعطا  د/ م.*                                        
 

 مقدمة ومشكمة البحث :   
 :مقدمة البحث   

دنعلهررردعيرررك يراع ويرررراعمجررر علميررراعملررردةتعال يررردةعاة ي رررددي عمررررعالمررردل عومررردةع ررر راتع ررر   
؛عف دنرتعال ر رةعال رندمي عفر عالاررنعال ردمنعمقررع الاررنعع السيدسي ع اةليمدمي ع المجمي ع اليرو ير 
فر عال مدنينردتعمرنعالاررنعالمقررينعاليرإعىدتعولر عيطر رععاليدساعمقر،ع  علدءتعال  رةعاإلل ير نير 

،ع الورمليرررردتع،ع ار مرررردرعال ررررندمي عع،ع ظهرررررعمرررردعيسررررم عوي ن ل ليرررردع ررررندم عال دسررررودتعا ليرررر ع
الممج مدتع الي عيمن عال   لعمج عالممج مدتعو  رهدعالمخيجف ع ممدلليهدع يخزينهدع اسيمدديهدع

،ع ي زيمهررردعو اسررررط عىلهررررزةعيممرررلعول ير نيررررد ع ي لررردعمرررردةعىقرررر دلعع ي ظيفهررردعمنرررردعايخررردذعالارررررارات
،ع ىلهرررزةعع،ع قرررو دتعالهرررديمعالر ميررر عد:عاةي ررردلعودر مررردرعال رررندمي لي ن ل ليررردعالممج مررردتعمنهررر
،ع قو دتعال دسر بعع،ع ار راصعالمدمل ع،ع مؤيمراتعالفيدي عاليفدمجي عال دس بعميمددةعال سدئط

الم جيررر ع المدلميررر  ع يمررردعذلرررععي ررر ةعمرررنعالم ررررعال رررندمإعولررر عالم ررررعالممج مرررديإعى عم ررررع
،ععدخررردلعيانيررردتعاةي ررردلعاللسرررج ي ع اله ايرررمعالل الررر ع الم م لررر اإلهيمرررد عو ئعالممرفررر ع يرررثعورررد

،عمج عاميودرعان عق لعمنععليظهرعيمج علديدعه عاليمج عالمينالعى عالم م لعفإعاةنظم عاليمجيمي 
يرردم اعالرر عاسرريخدا ععاقرر دلعالرريمج عمررنعومرردع،ع نمطررداعيمجيمررداعال ير نيررداعفريرردااعم مررلاعلممجيرر عاليمجرري ع،

ةلهزةعالياني عالم م ل عال دي  عفإعاليمج ع،عليادي عنر ععلديردعمرنعاليمجري عيلئر عالظرر معال سدئلع ا
الميغيرةع المسيلداتعالراهن عاليإعافرزيهدعالم لم ع،ع ييندسبعممدعخ دئصعالميمجمينع ا ييدلديه ع

رجع مارررررايه عالدراسررري ،عوك رررلعالي ررردليمع،ع و ررر رةعيم رررنعمرررنعنارررلعالممجيررر عاليمجيمررر ع  ررروطهدعخرررد
ع(عع38:ع4)عع الادمدتعال في ،عفإعوطدرعمنعال ري عالزمدني ع الم دني  عالدراسي الف  لع
 عفررإعظررلعالميغيررراتعالمجميرر ع الي ن ل ليرر عمررنعالمنيظرررعىنعي رر نعالممجرر عمورردمدعى عىنرر عع

يلبعىنعي  نع ددراعمجإعم ا و عى عيط رعيطرىعمجرإعالممجير عاليمجيمير ع يريم نعمرنعاليمدمرلعممهردع
يلددعىسدليبعمين م علجيك يرعفيه  عي عوفدمج اليدريسعالفمردلعفرإعمقردر  عالطدلربعفرإعالممجير ع  يسه  ا 

عاليمجيمي عممدعيمززع ا عالطدلبعونفس ع لملعالممج م عيرسخعفإعذهنعالطدلبعوق لعىف ل 
عع(ع14:ع2()ع722:ع41)
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ىنععFord,M.,&Leinonen ( "9002)  (61 )فررر ردع لينيررر نع ععذالرررععمررراييفررر عع 
عععىسدليبع دي  علجيمج عييم لعفإع:عهند

ع(741-448:ع41اليمج عالمينالع)ع-اليمج عاةل ير ن عع-اليمج عمنعومدع
 مدزالتعيانيدتعاةي دةتعييط رعي مدعومدعا خرع مدعيميزعهرذ عاليطر راتعهر عالي ر لععععععععععع

يررردتعنارررلعال ررر تعمرررنعاليانيررردتعالسرررج ي عولرررإعاليانيررردتعاللسرررج ي ع هررر عاليرررإعيسرررم عومزيررردعمرررنعيان
 ال  رةعمجإعالهر اءعورينعالم ا راعالميمرددةعاليرإعيي الردعفيهردعالطرلبع الممجمر نع يسرم عومزيردعمرنع
اليفدملعوينه ع عع لر عيارمعيرك يرع ر ر عالممج مردتع اةي ردةتعمنردعنمر ذجعالريمج عاةل ير نرإعالرذ ع

يمردعناجر عن مير علديردةع عالناردلعفدنعالريمج يسيخد عاليانيدتعالسج ي عفإعاليمجي عولعىفرزعىسج بعلديد
ع ع ه عىسج بعاليمج عالمينالعالذ ععيميمدعمجإعي ظيمعاليانيدتعاللسج ي عفإعاليمجي ععومد

 (744-444:ع3)عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

يمجرري ع اليرردريبع دمرر عاسرريخدا عارلهررزةعالم م لرر عفررإعممجيرردتعال  يميورررعالرريمج عالنارردلعهرر 
الممررررلعالرررر ظيفإ عفهرررر عيسررررم عورررردليمجي عمورررررعاله ايررررمعالل الرررر علجطررررلبع المقرررررفينع الم د رررررينع
 المدرسين،عمنعطري عيادي عالم ادعاليمجيمي ع اليدريوي ع المهني عمج عارلهزةعالنادلر عالمخيجفر ،ع مردع

ليمجرري عالررذايإع اإلرقررددعالمهنررإعفررإعيسررم عاليمجرري عمورررعاللرر العلجطررلبعميدومرر عاليمرردرينعاليدريويرر ع ا
المملعمنعخللعالل الع عييميزعنظد عاليمجي عمورعالل العوسه ل عيطويا ع اسيخدام عمج عا عن عع
 منعىلهزةعالل ال،ع يي عي مي عالم ادعاليمجيمي عو اسط عورامجعخد  عيسرم عودلندقررعموررعاللر ال

ادعاليمجيميرر عالمخيجفرر عمجرر عارلهررزةع هررإعورررامجعسررهج عاةسرريخدا عيم ررنعا عقررخصعمررنعنقرررعالمرر ع
ع(ع73ع) عالنادل عود نعال دل عول عمورملين
ىنعالررريمج عالناررردلعهررر عممجيررر عياررردي عع( 96)  (Rogers9066)  فرررإعهرررذاعال رررددعيقررريرع

م رلعع اليمجي عفإعى ع  تع ى عم دنعودسيخدا عاةلهزةعاللسج ي عال غيرةع ارلهرزةعالم م لر عودليرد
،ع ال دسرررودتعالم م لررر ع،ع ال دسرررودتعالقخ ررري عع اله ايرررمعالنادلررر ع، خ ررري اةلهرررزةعالر ميررر عالق

ع(1:ع74 ع)عال غيرة
 يميورررعمررددةع رررةعالسررج عمررنعا ررمبعالمرر ادعاليرر عيادوررلعالطدلرربع يررثعانهرردعي يرر  عمجرر عععع

عالمديدعمرنعالمجر  عالمريوطر ع الميداخجر عفنلردعفيهردعالطدلربعيلربعانعي ر نعمجر عدراير ع دمجر عواردن ن
 اةقررردراتعالي  يميررر ع اةخطررردءع المخدلفررردتع اللرررزاءاتع  يفيررر عاةسررريفددةعمرررنعالا امررردععج السرررع ررررة

الادن نيررر ع المهررردراتعاةسدسررري عفرررإع ررررةعالسرررج عسررر اءعهل ميررر عا عدفدميررر ع  يفيررر عاسررريخدامهدعا نررردءع
را عالمودرا ع  يفي عالينالعمنعالهل  عال عالدفدعع الم سع اليغيرعفإعان اععالهلر  ع سربعسريرعالمورد

 اليغيرررعفررإعانرر اععالرردفدعع سرربعالطررر عالهل ميرر علجفريرر عاةخرررع عاليمرررمعمجرر عالل انرربعالنفسرري ع
للموررينع اليمرررمعمجرر عالفررر  عالفرديرر عللموررينعف جمرر عمرردربعفررإع رررةعالسررج عيمنرر ع ررلعقرر عمررنع



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    3  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

عانعيم ررنعاليررإعاليندفسرري عالمودريرردتعفررإعالفريرر عمررنعيمجرري ع يرردريبع سررج عع  يررددةعالفريرر ع خد رر 
ع  ويراعالناطإعالفدر ع دنعل ع  ي عونييليهدعالينوؤعيم نعفلع  تعوك عنييليهدعناجبي

الطدلبعفإعيخ صعاليدريبعقمو ع رةعالسرج عانعيليردع يريانع رلعهرذ عالمجر  ععمج عفيلب
ع المريوط ع الميقمو ع

ثعفارردعيرر عانيرردابعالود ررثعليرردريسعمررددةع رررةعالسررج علطررلبع رر مررنعهنرردعلرردءتعمقرر ج عالو
مرررنع ع(عفع7444ع–ع7443دةعاليررردريبعالريد ررر عقرررمو ع ررررةعالسرررج عالمرررد عالدراسررر ع)عيخ رررصعمرررد

اليرردريسع يمجرر عالمهرردراتعاةسدسرري علريد رر ع رررةعالسررج عملرردلعالممررلعفررإعخررللعخورررةعالود ررثعفررإع
 يدريبعفري ع جير عاليروير عالريد ري ع فرير عمنيخربعلدممر عونهردعل ررةعالسرج عفردنعالرزمنعالمخ رصع

 عودةلمد عو لعمدعيريوطعومددةع رةعالسج عمنعمجر  عميراوطر عمراع رممعمسري  علهذاعالماررعةعيسم
الطلبعالمهدر ع مرد عممدرسريه عريد ر ع ررةعالسرج عف لربعمجر عالود رثعويمر يضعذالرععودسريخدا ع
اليمجي عالناردلعمرنعطرير عارسردلعاةلرزاءعالمررادعيدريسرهدعالر عالطرلبعمرنعطرير عرسردئلع ر يي ع ع

لجماررررعاليمجيمرر عمررنعطريرر عالهررديمعليارر  عالطدلرربعويلهيررزعالم يرر  عع رر رع عفيرردي هدتع عقرررح
ع المطج بع المند ق عفي عا ندءعالم د رةعع

 البحث : ىدف
عول  عالو ث ع يهدم عودسيخدا  عيمجيمإ عورندمج عي مي  عالنادل عاليمج  عيك ير  عمج  ممرف 

ضعالميغيراتعالودني عاةسدسي عالهل مي ع المهدراتعاةسدسي عالدفدمي ع ومعالمهدراتعمسي  عومض
عالممرف  عو جي عع الي  يل عالسج  ع رة عيخ صعيدريب عال دل   عالفر   علطلب عالسج  ع رة لريد  

  لدمم ع ند عالس يسع-اليروي عالريد ي علجونينع عالوندتع
 فروض البحث :

 : الفروض التالية الباحث يضعفي ضوء أىداف البحث 
الايدسررررريينعالاوجررررر ع الومرررررد عي لررررردعفرررررر  عذاتعدةلررررر عو  ررررردئي عورررررينعمي سرررررط عع -4

 ل ردل عالايردسعع)ع يردعالو رثع(عالميغيراتعالودني ع الي  ريلعالممرفر فإعيلريوي علجملم م عال
ع ععالومد 

ي لررررردعفرررررر  عذاتعدةلررررر عو  ررررردئي عورررررينعمي سرررررط عالايدسررررريينعالاوجررررر ع الومرررررد عع -7
دسرررري عاةسدسرررري عالهل ميرررر ع ومررررضعالمهرررردراتعاةسعالمهرررردراتعومررررضفررررإعيلريويرررر علجملم مرررر عال

   ل دل عالايدسعالومد ع)ع يدعالو ثع(الدفدمي ع
 مصطمحات البحث : -

 النقال : التعلم
 :  النقال التعلم تعريف -
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عىسردسعمجر عيار  عول ير نرإعيمج عنظد عه عالنادلعاليمج  ان (0202:عرفات هشام)يعرفها 
عم دن،ع ى ع  تعى عفإع الند اتعاليمجيمي علجم ادعال   لعمنعالميمج عيم نعاللسج ي عاةي دةت

عير رزعىنر ع يرث،ع الريمج عاليمجري عممجير عفرإعالم م لر عارلهرزةعاسريخدا عولر عالناردلعالريمج عيقريرع مد
عالادمررردتعخرردرجعالممج مرر علي  ررريلعاللسررج ي عاةي رردةتعورركلهزةعالميررر فرةعاليانيرردتعاسرريخدا عمجرر 

 (ع41:عع48) عاليدريسي 

 جراءات البحث :ا
 أواًل : منيج البحث :

ميرررر علطويمرررر عهررررذاعالو ررررثعمسرررريمينداعوك رررردعئالمررررنهجعاليلريوررررإعنظرررررااعلملعالباحثثثثثيخد عاسرررر
عالاوجر ع عودسريخدا عالايردس ا ردةعيلريوير عع الي ميمدتعاليلريوي ع هر عالي رمي عاليلريورإعلملم مر

ع عالومد 
 ثانيًا : مجتمع وعينة البحث :

و جير عاليروير عالريد ري ععدل ر ل ي عاخييدرعمين عالو ثعودلطريا عالممدي عمنعطرلبعالفر ر عا
لجمررد عاللرردممإعع نرد عالسرر يسعقررمو عيردريبعريد رر ع)عيخ ررصع ررةعالسررج ع(لدممرر عع الونرردتعلجونرين
 يرثع،عطدلربعع74 ي  نرتعمينر عالو رثعمرنععطدلبعمسيلدع34 ع،ع الودلغعمدده ع7443/7444

عاليمجيمررر عرنررردمجطدلررربع ايوررراعممهررردعالوع74يررر عياسررريمه عولرررإعملمررر ميينعو رررداهمدعيلريويررر ع  امهررردع
ع44،ع ير عاخييرردرعلجدراسردتعاةسريطلمي ععطرلبعع44 ير عاخييردرععالريمج عالناردلالمايررحعودسريخدا ع

عطلبعمنعخدرجعالمليماعاة ج علجمين عإليلددعالممدملتعالمجمي ع يدعالو ث ع
 
 
 
 
 ( 6جدول ) 

 التوصيف اإلحصائي لمجتمع وعينة البحث

مجتمع  البيثثان
 البحث

ث عينة البح
 األساسية

العينة 
 اإلستطالعية

 60 90 00 العدد
 ( لعمل صدق التمييز. 60قام الباحث باالستعانة بمجموعو من الالعبين المتميزين وعددىا ) 

 تجانس العينة :
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عو يلرردد ررد عالود ررثععلريد رر ع رررةعالسررج لجيك رردعمررنعيلرردنسعالمينرر عفرر عالميغيررراتعالمهدريرر ع الودنيرر ع
ع(ع7لميغيراتع،ع مدعه عم   عفإعلد لعر  ع)عممدملعاإللي اءعليجععا

 ( 9جدول ) 
 والوزن في متغيرات الطول البحثعينة ل التجانس

 00ن=الزمني والعمر التدريبي والذكاء                        العمرو                      
 م

 وحدة المتغيرات
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الوسيط
 الحسابي

عامل م
 االلتواء

 0.882 611.10 1.106 612.61 سم الطول 6
 0.900 12.00 2.111 16.61 كجم الوزن 9
 0.801 90.00 0.112 90.11 سنة العمر الزمني 0
 0.000 10. 0.102 0.10 سنة العمر التدريبي 6
 0.111 0.96 68 68.11 درجو الذكاء 1

ع–الممرعاليدريو عع–ال زنعع–الط لعع–ميغيراتع)عالسنع(عىنع ي عممدملتعاةلي اءعف ع7يي  عمنعلد لع)
عممدعيقيرعولإعيلدنسعىفرادعمين عالو ث (ع3+)(ع هإع ي عى لعمنع334 4:ع444 4(ع دعيرا  تعمدعوينع)الذ دءع

 
 
 
 
 
 
 ( 0جدول ) 

 00ن=البدنية              في متغيرات  البحثعينة ل التجانس                  
 م

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الوسيط 
 الحسابي

معامل 
 االلتواء

1 

  
ية

ـــ
ـــ

نـ
ـد
ـــ

ـــ
ـــ

بــ
ال

 

 -5.... ...11 1.5.2 11.12 عدد انبطاح مائل ثنى الذراعين

 -5.2.. ...10 1.921 ...10 عدد الجلوس من الرقود 1
. 

 .121. ...19 5.0.. 2.... سم الوثب العمودى

. 
 -..1.. ...1 .15.. ...1.5 م الوثب العريض

 -511.. 55.. ..1.. .1.... م ثالث حجالت قدم يمني 5
. 

 -..... .1.2 ..1.. .1.252 م ثالث حجالت قدم يسرى

2 
 -195.. 1.22 102.. .1.2.0 م كجم .دفع كرة طبية 
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0 
 1.9.9 ...2 9.... .2.5.1 ث متر ..العدو 

-ع(ع دعيرا  تعمدعوينع)الودني ميغيراتع)عال ي عممدملتعاةلي اءعف عع(عىن3يي  عمنعلد لع)
عع874 4 ع444 4: عمن عى ل ع ي  ع هإ ع3+)( عالو ث( عمين  عىفراد عيلدنس عولإ عيقير ف ععممد

   الميغيراتع يدعالو ثع
 ( 6جدول ) 

                                                                                  الميارية والتحصيل المعرفى                         متغيراتالفي  البحثعينة ل التجانس

 االختبار المهارية م
 وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الوسيط 
 الحسابي

معامل 
 االلتواء

9 

ية
وم

ج
له

 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

 التحكم
 في الكرة 
  

 .2... .... ....1 2... عدد أمامية

 1.290 ...9 ....1 2..9 عدد الجذع .1

 -.5... ...15 .9..1 ....1 عدد الرأس 11

 -015.. ....1 .21.. .5..1 زمن المحاورة 11

 .101. .... 10..1 .... عدد التمرير .1

 ..2..  .... 1.1.9 .... عدد الرمية الحرة .1

 -..1.. ...5 25..1 .5.1 عدد سالمية يمين  15

1. 

ها
لم

ا
ية

ع
فا
لد

 ا
ت

را
 

 -..... 0.90 .11.. 1..9 ثانية الخطوات الدفاعية

 ..... ...1 ..9.. .1.9 عدد الخطوات الجانبية 12

 .192. ...9 95..1 .9.1 عدد المتابعة المستمرة 10

 .1.9. 99..1 ..1.. ....1 ثانية التحركات الدفاعية 19

 .202. 11..1 ..0.. 21..1 ثانية االداء الدفاعى .1

 -..... ...9. .9..2 2..2. درجة اختبار التحصيل المعرفى  11

(عالمهدري ع اخيودرعالي  يلعالممرف ميغيراتع)عال(عىنع ي عممدملتعاةلي اءعف ع1يي  عمنعلد لع)
عوينع) عيقيرعولإعيلدنسعىفرادعمين ع(ع3+)(ع هإع ي عى لعمنع243 4:عع348 4-ع دعيرا  تعمد ممد

ع  يدعالو ثعف عالميغيراتععالو ث
 وسائل وأدوات جمع البيانات :ثالثَا : 
اسرررريخد عالود ررررثع سرررردئلعميمررررددةع مين مرررر عللمرررراعالويدنرررردتعومرررردعييندسرررربعمرررراعطويمرررر عالو ررررثعععععععع

ع الويدندتعالمرادعال   لعمجيهدعمنعخلل:
 محمود محمد أبوالعطا ىمدادع/عع رةعالسج عاةخيودراتعالميغيراتعالودني عالخد  عولمو  -6
 (6) مرفق( 66( )  9061)  
محمثود محمثد أبوالعطثا ىمردادع/عع رةعالسج ع يردعالو رثععللمو عري المهداةخيودراتعالميغيراتع -9

 .(9مرفق )(  69( )   9061) 
عى مردعومردادعمرنعالماجير عالاردراتعلايردسعلفظر عغيررعذ ردءعوخيوردرع هر عالم ر رعالرذ دءعاخيودر -3

ع ( 0مرفق )    4428ع دل عذ  
ع(ع ع1 عمرف ع)ع رةعالسج مددةععل  الخدصعودلفر  عال دعي  يمعالمارر -1
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ع(ع ع8اخيودرعالي  يلعالممرفإ:عمرف ع)ع -8
 .الباحث اختبار التحصيل المعرفي . من إعداد 

وي ررمي عاخيورردرعلجي  رريلعالممرفررإعفررإعريد رر ع رررةعالسررج ععلطررلبعالفر رر ععالباحثثث ررد عععععععععع
دراععع–ونررردتعال دل ررر عو جيررر عاليرويررر عالريد ررري علجونرررينع ال لدممررر ع نرررد عالسررر يسعلايررردسعمرررد عفهررر ع ا 

عالطلبعلجل انبعالممرفي عالمريوط عوريد  ع رةعالسج  
عفإعي ميم عةخيودرعالي  يلعالممرفإعالخط اتعاليدلي :عالباحث  دعىيواع

ع

 تحديد اليدف العام لالختبار : 6
يم ررررلعفررررإع يرررردسعمررررد عفررررإع رررر ءعىهرررردامعالو ررررثعيرررر عي ديرررردعالهرررردمعالمررررد عللخيورررردرع ععععععععععع

الي  ررريلعالممرفرررإعلجطرررلبعمينررر عالو رررثعلجل انررربعالممرفيررر عالمريوطررر عوريد ررر ع ررررةعالسرررج ع اليرررإع
ىنعيغطررإعاةخيورردرعم يرر  ععالباحثثثي ررمنهدعالورنرردمجعاليمجيمرر عودسرريخدا عالرريمج عالنارردلع،ع رامررإع

عمهدراتعالورندمجعاليمجيمإ 
ع

 تحديد محاور االختبار : 9
الورنرردمجعرومررددعالرئيسرري عاليررإعيي ررمن عالورنرردمجعاليمجيمررإعالمايرررحعمررنعخررللعل  رررعاعععععععععععع

ومررضعالنرر ا  عالادن نيرر ع عالمهرردراتعارسدسرري علمنهرردجع رررةعلرريمج ععاليمجيمرر عودسرريخدا عالرريمج عالنارردل
يرر عاة يفرردءعورردلمنهجعالدراسرر عالم ررددعمررنع وررلعادارةعال جيرر ع طوارردعع يرردعالو ررثالسررج علجفر رر عال دل رر ع

عنظ م عالل دةع اةميمددع ي عمملع د عالم ي  علمودراتعاةخيودرعطوادعلهذاعالمنهج لم
 صياغة مفردات االختبار في صورتو األولية : 0

مدئر عموردرةع(عع444و يدغ عمفرداتعاةخيوردرعو ر رةعمودئير ع وجرغعمرددهدع)ععالباحث د ععععععععععع
مجررررإعماسررررم ععمرررر نعمورررردرةع رررر ع خطررررك(عاروع14(عسرررري نعمورررردرةعاخييرررردرعوررررينعميمررررددع ع)ععع14)ع

عالباحثثثع رر ع ررد ع،ع(ع،عاللدنرربعالنظررر عل رررةعالسررج عالمهرردر  ع،ع الم رر رعالارردن ن)عالم رر رعالم ررد رع
عملئم ،ع ذلععلممرف عمد ععملم م عمنعالخوراءعفإعيدريسع يدريبعمددةع رةعالسج ومر هدعمجإع

عيندسوهدعماعاةخيودر ععلجم  رعالخدصعوهدع مد عسلم ع يدغ عالمفرداتع ععالمفرداتع
 صياغة مفردات االختبار في صورتيا النيائية : 6
عمقرر ن(ع74فادعايفا اعمجإع ذمعمددع)عالمقرفينومدعمرضعمفرداتعاةخيودرعمجإععععععععععععع

(عاللدنبعالنظرر عل ررةعالسرج عع ورذلععى رو عع8)عع(عمهدر ع،3(ع دن نع،ع)2ماسم ع دليدلإع)عةمفرد
(ع ر عع37(عمفرردةعاةخييردرعورينعميمرددع ع)عع13)عع(عمفرردةع،34)ع ي  عمج اةخيودرعالممرف عي

  دعر مإعمنردع ريدغ عالمفررداتعىنعي ر نعلجمفرردةعممنرإع ا ردعم رددع ىنعي ر نعلغر ع رلعع خطكع 
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مفردةع  ي  ع اةويمددعمرنعالمفررداتعال رمو ع،ع يلنربعاسريممدلعال جمردتعاليرإعي مرلعى  ررعمرنع
ع ممنإع

 ار : تحديد زمن االختب 1
فإع  ءعمدعىسفرتعمن عالدراسر عاةسريطلمي عللخيوردرع،عير ع سردبعالرزمنعالمندسربعلر عفاردعع    

عاسيخد عالود ثعالممددل عالريد ي عاليدلي ع:ع
 الزمن الذى استغرقة اول طالب + الزمن الذى استغرقة أخر طالب 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
9 

(عد ياررر عمررراعمرررد عو يسررردبعال  رررتعع38 ورررذلععيم رررنعالود رررثعمرررنعي ديررردعزمرررنعاةخيوررردرع  ررردنع)ع
عالمخ صعلجيمجيمدتع 

 تبار المعرفى : تصحيح االخ 1
يرر عي رر ي عاةخيورردرع ذلررععورركنعىمطيررتعل ررلعالدورر ع رر ي  عدرلرر ع ا رردةع،ع وررذلععيرا  ررتععععع

ع(عدرل ع ي عامدادعمفيدحعالي  ي عللخيودر ع34الدرل عال جي عللخيودرعمدعوينع)ع فرع:ع
 تحميل مفردات االختبار : 1

 عمندسرررو عاةخيوررردرعلجيطويررر عمجررر عمليمررراع رررد عالود رررثعوررر لراءعدراسررر عاسررريطلمي علجيمررررمعمجرررعععععععععع
(عمقررةعطرلبعمرنعمليمراعالو رثع مرنعع44الو ثع ذلععمنعطري عيطويا عمج عمينر عمقر ائي ع  امهردع)ع

عخدرجعالمين عاة جي ع يهدمعالدراس عال عمديج ع:
عاليمرمعمج عمد عمندسو ع يدغ عاةسئج علمين عالو ثع ع4
عمجيمدتعاةخيودرع اليمرمعمج عمد عفه عىفرادعالمين عليع7
ع سدبعممدملعالسه ل ع ال م و ع ع3
 معامل السيولة والصعوبة :   - 6

 ص                         اإلجابة الصحيحة لمسؤال ) ص (             
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث =  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث معامل السيولة =     

 ص+خ          اإلجابة الصحيحة + اإلجابة الخاطئة ) ص+خ(              
ع يثعصع=عمددعاإللدودتعال  ي  ع

عخع=عمددعاإللدودتعالخدطئ ع ع
ع المل  عوينعالسه ل ع ال م و عمل  عم سي عمودقرةعى عىنع:

عممدملعالسه ل ع ع-4ممدملعال م و ع=عععععععععممدملعال م و ع ع-4دملعالسه ل ع=عمم
 معامل التميز – 9

%عالسرررفج عوهررردمعي ديررردعع72%عالمجيررردع  رررذلععع72ومررردعىنعيررر عيرييررربعدرلررردتعالمينررر عيندزليررردعلي ديررردعالع
عممدملعاليمييزعل لعمودرةع ذلععوكسيخدا عالممددل عاليدلي ع:
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 عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الضعيفة -ة في المجموعة الممتازة عدد االجابات الصحيح
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 العدد الكمى ) ممتاز و ضعيف (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  1جدول )  

 معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز لعبارات االختبار المعرفى المقترح          
 80ن =                                                                                      

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

1 ....2  .....  ...12  10 ..55 ...5 ..119 55 .... .... ...1. 

1 ....2  .....  .....  19 .... .... ..219 5. ...5 ...5 ..51. 

. .....  ...5.  ..5..  .. ..2. .... ...1. 52 ..55 ...5 ...15 

. .....  .....  ..50.  .1 ..0. ..1. ...15 50 .... .... ..1.. 

5 .....  ..55.  ..0..  .1 ...5 ...5 ..119 59 ..25 ..15 ..159 

. ...11  ..520  ..25.  .. .... .... ..219 .. ..2. .... ..101 

2 ...09  ..511  ..0..  .. ..0. ..1. ..50.  .1 .... .... ..51. 

0 ..520  ...11  ..0..  .5 ...5 ..55 ..0..  .1 ...5 ...5 ...1. 

9 ..55.  .....  ..50.  .. .... .... ..25.  .. ..0. ..1. ...1. 

1. ...11  ...20  ....2  .2 .... .... ..0..  .. ..05 ..15 ..51. 

11 ....2  ..5..  ..912  .0 ...5 ...5 ..0..  .5 ..0. ..1. ...15 

11 ...11  ...20  ..0..  .9 ..2. .... ..50.  .. ..25 ..15 ..1.. 

1. ....2  .....  ..5..  .. ..2. .... .5.11 .2 ..05 ..15 ..1.1 

1. ...09  ..511  ..25.  .1 ..25 ..15 ..119 .0 ..25 ..15 ..11. 

15 .....  .....  ..1.1 .1 ..25 ..15 ..219 .9 ..2. .... ..19. 

1. ..5..  ....2  ..11. .. ...5 ...5 ...1. 2. ..0. ..1. ..151 

12 .....  ..55.  ..19. .. .... .... ...15 21 ...5 ..55 ..599 

10 .....  ...5.  ..151 .5 ..2. .... ..19. 21 .... .... ..11. 

19 ....2  .....  ..1.2 .. ..25 ..15 ..110 2. ..2. .... ..599 

1. ...11  ...20  ..1.9 .2 ..55 ...5 ..0..  2. ...5 ...5 ..11. 

11 .....  .....  ..199 .0 .... .... ..50.  25 .... .... ..1.5 

11 ..520  ...11  ..11. .9 ..0. ..1. ....2  2. ..5. .5. ..1.0 

1. ....2  ..5..  ..1.5 5. ...5 ..55 ..912  22 ..0. ..1. ..11. 

1. ....2  .....  ..1.0 51 ...5 ..55 ..0..  20 ..55 ...5 ..299 

15 .....  ...5.  ..11. 51 .... .... ..5..  29 ..55 ...5 ..11. 

1. .....  ...5.  ..192 5. ..2. .... ..25.  0. ..2. .... ..1.5 

12 ....2  .....  ..912  5. ...5 ...5 ..1.1  
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 ( 1جدول )  
 80صدق االتساق الداخمى لعبارات االختبار المقترح            ن =                       

معامل  م 
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

6 0.126 * 96 0.100* 66 0.180* 16 0,191* 
9 0.111 * 99 0.106* 69 0.100* 19 0,189* 
0 0.110 * 90 0.106* 60 0.100* 10 0,118* 
6 0.180 * 96 0.100* 66 0.118* 16 0,166* 
1 0.111 * 91 0.668* 61 0.100* 11 0,189* 
1 0.169 * 91 0,110* 61 0.681* 11 0,811* 
1 0.162 * 91 0,126* 61 0.196* 11 0,118* 
8 0,112* 98 0,166* 68 0.191* 18 0.180 * 

2 0,806* 92 0,191* 62 0.161* 12 0.111 * 

60 0,819* 00 0,811* 10 0.116* 10 0.169 * 

66 0.681* 06 0,166* 16 0.198* 16 0.162 * 

69 0.196* 09 0,801* 19 0.102* 19 0,112* 
60 0,112* 00 0,112* 10 0.688* 10 0,100* 
66 0,806* 06 0,888* 16 0,126* 16 0.126 * 

61 0,890* 01 0,166* 11 0,890* 11 0.111 * 

61 0,166* 01 0,166* 11 0,166* 11 0.110 * 

61 0,111* 01 0,191* 11 0,111* 11 0.180 * 
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 6.220=  80ودرجة حرية   0,01قيمة  ر  الجدولية عند مستوى معنوية   
(عاريفدعع ي عممدملتعاةريوردطعورينعدرلردتعالموردراتع الدرلر ع1يي  عمنعاللد لعر  ع)          

ع ال جي علألخيودر،عمدعيدلعمجإع ل دعايسد عداخجإعوينعالمودراتع
ع(ع ع1)ععمرف عالسج ع رةعفإعاليمجي عالنادلعنم ذجعودسيخدا ععالمايرحعاليمجيمإعالورندمج-1

 مكونات البرنامج: 6
مجرررإععودسررريخدا عنمررر ذجعالررريمج عالناررردلععفرررإع ررررةعالسرررج المقتثثثرح  تعميمثثثىالوقررريملعالورنررردمجعع

المهدراتعاةسدسي عالهل مي ع المهدراتعاةسدسي عالدفدمي ع م ادعالادن نعالرد ل علريد ر ع ررةعالسرج ع

68 0,112* 08 0,191* 18 0,112* 18 0.111 * 

62 0,860* 02 0,110* 12 0,860* 12 0.169 * 

90 0,806* 60 0,126* 10 0,806* 80 0.162 * 
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ي  ريمعالمارررع رةعالسج علي اي عالهدمعمنعهذاعالورندمجعاليمجيمر ع ع ومضعالمج  عالمريوط عف ع
ع(ع1الدراس علجفر  عال دل  عيخ صعيدريبعريد  عقمو ع رةعالسج عمرف ع)ع

 مدة البرنامج: -9
مررنعخررللعاللئ رر عاليدريسرري عالمميمرردةعلمررددةع رررةعالسررج علجفر رر عال دل رر عفررإع سرر عالريد رردتعع

عدمجعاليدريس عالخدصعوريد  ع رةعالسج عمجإعالن  عاليدلإ:اللمدمي عي عي ديدعزمنعالورن
 (عاسو عع 41مدةعينفيذعالورندمجع)ع -4

 (ع  دة 4ف عارسو عع)ودسيخدا عنم ذجعاليمج عالنادلععفإع رةعالسج عمددعال  داتعاليمجيمي ع -7

 (عد يا  474)ودسيخدا عنم ذجعاليمج عالوندئإععفإع رةعالسج عزمنعال  دةع -3

 (ع  دة 47)ودسيخدا عنم ذجعاليمج عالنادلععفإع رةعالسج عداتعولمدلإعمددعال   -1

]اللررررزءعودسرررريخدا عنمرررر ذجعالرررريمج عالونرررردئإععفررررإع رررررةعالسررررج عالي زيرررراعالزمنررررإعلم  نرررردتعال  رررردةع -8
ع–(عد يارر عع24 اللررزءعارسدسررإع)ع-(عد يارر عع78اةمرردادعالورردن ع)عع–(عد يارر ع43اليمهيررد ع)

ع(عد يا [ 2 اللزءعالخيدمإع)
 الزمني لمبرنامج: التقسيم 6

 د عالود ثعوياسي عمهدراتعالورندمجعودسيخدا ععاليمج عالنادلعمنعالند ير عالزمنير عمجرإعالن ر عععععععع
عاليدلإ 

 (1جدول )
 التقسيم الزمني لمحتوي البرنامج التعميمى المقترح

 عدد الوحدات ميارات البرنامج 
 ع(ع  دات2)عالمهدراتعاةسدسي عالهل مي عع
 ع(ع  دات3)عاةسدسي عالدفدمي ععالمهدراتع
 ع(ع  دات7)عيطويادتعممجي ع

 
 
 الجزء التمييدي  : وييدف إلى : –أ 

 يلهيزعاةد اتعاللزم علجودءعف عالورندمجعاليمجيم عالمايرحع ع -
 اللدنبعالممرف عالخدصعوريد  ع رةعالسج ع  -

  عالورندمجعينفيذعفيرةعط العد يا (عع43)ععاللزءعهذاع مدة
 داد البدنى : وييدف الى :االع –ب 

 اليمرمعمج عم  ندتعاةمدادعالودن عالخدصعوريد  ع رةعالسج ع ع -
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  عالورندمجعينفيذعفيرةعط العد يا (عع78)ععاللزءعهذاع مدة
 الجزء الرئيسي ، وييدف إلى : – ج
عع عيمج عالمهدراتعاةسدسي عف عريد  ع رةعالسج ع-
 يررثعي ارر عم يرر ا عالهرردمعالمطجرر بع،ععاليمجيميرر  رردةعهررذاعاللررزءعمررنعىهرر عارلررزاءعفررإعال عيميورررع ع

مج عالمهدراتعارسدسي عالماررةع النادطعالفني عل لعمهدرةعمنعهذ عالمهدراتعفرإع ررةعع ييم لعىنقطي 
عالسج ع 

ع(عد يا عط العفيرةعينفيذعالورندمجع ع24 مدةعهذاعاللزءع)ع
 الجزء الختامي  :  – د

ع(عد يا عط العفيرةعينفيذعالورندمجع ع2حعمدةعهذاعاللزءعمنع)ع،ع ييرا ععمرالم عالم ي  ع اةن رام
ع ورامجع يطويادتعاليمج عالنادلعالمسيخدم عفإعمرضعالم ي  عاليمجيمإع -1

 WATS UPبرنامج الواتس أب  SMS القصيرة الرسائل خدمة
 

 خدمة البريد االلكتروني 
 

 Bluetoothخدمة البموتوث 
 

 برنامج الناشر لمتعمم النقال
 

 نامج يوتيوب بر 
 

 PDFبرنامج  Power Pointبرنامج عرض 
 

 مرحمة إنتاج البرنامج التعميمي 

عالورندمجعاليمجيم ع:مر ج عاةنيدجعع-2
 يقرريملعمجرر عونيرردجعال سرردئطع عالمرر ادعاليمجيميرر عمررنع رر رع فيرردي هدتع مررر ضعيادميرر ععععععععععع

عدجعيفدمجي ع  دعي عوسيخدا عالورامجعاليدلي عفإعممجي عاةني
 /https://pixlr.comورندمجعي ريرعال  رعمجإعم ا اعاةنيرنتعى نعةين

 Snagit 44 Editorورندمجعي مي عالفيدي هدتع
عمر ج عالمرضع اليطوي ع-3

يررر عمررررضعالم يررر  عع  يقرررملعمجررر عمررررضعالم يررر  عاليمجيمرررإع فاررردعلمنهليررر عالو رررثععععععععععع
ى ع  رتع ى عم ردنع يرثعيري عالريمج عموررعاةلهرزةععودسيخدا عوررامجعالريمج عالناردلع ير فيرعالريمج عفرإ

النادل ع خد  علهدزعالهديمعالم م لع يرسلعلهنعالم ي  عفإع  رةع سدئطع م ادعيمجيمي عميناج ع
 مرراعوم رره عالررومضعودسرريخدا عورررامجعاليراسررلعالفرر ر عمورررععطررلب يرري عاليفدمررلعوررينعالود ررثع ال

ع عىلهزةعالهديمعالم م لعخللعفيرةعيطوي عالو ثع
عمر ج عاليا ي عع-4

لمنهدجع رر عمهدريدع اليمرمعمجإعمسي  عالي  يلعالممرفإععطلب يقيملعمجإعيا ي عالعععععععععع
ودسرريخدا عالرريمج عالنارردلع الررذ عيرري عمررنعخررللعاليمرررمعمجررإعالفررر  عاة  رردئي عوررينعاليطويرر ععالسررج 

 الاوجإع الومد  ع



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    22  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 األدوات واألجيزة المستخدمة فى البحث :عععع
 دوات المستخدمة فى البحث:األ .6
 مادمدعس يد ع- قريطعمطدطع-ع راتعطوي ع-عمجمبع رةعسج ع-

  نددي عخقوي ع- ى مدعع- سدم عويادمع- ى ادلع رةع-
ع   الزع- قريطع يدسع- طودقيرع-
 األجيزة المستخدمة في البحث: .9

  دميراعديلييدلع- ميزانعطوإع-  دسبعال لهدزعع- لهدزعرسيدمييرع-
 ثثثثائل جمثثع البيثثثثثانثثثات وسثثثثث

ع د عالود ثعو مدادعملم م عمنعوطد دتعاليسليلعالخد  عوكفرادعالمين عالو ثع ذلععليسرليل
ععععالويدندتع اةسيمدن عودسيمدراتعي عاسيخدمهدعمنع ولعود  ينع ه ع:

 (عع2يسليلعالط لع ال زنع الممرع عالممرعاليدريو عمرف ع)عاسيمدرةع 4
ع(ع3 يدسدتعاللموينعالمهدري عمرف ع)عاسيمدرةعيسليلع 7
 (ع4اسيمدرةعيسليلع يدسدتعاللموينعالودني عمرف ع)ع  3
 :  الدراسات االستطالعيةرابعًا : 
 الدراسة االستطالعية االولى :      

 ععمجر ع42/7/7444ععي  عاة ردعالم افر الدراس عاةسيطلمي عفإعع د عالود ثعو لراءععععععععععع
 هر عمينر عطرلبع(عع44)عع   امهردعصع رةعالسج عودلفر  عالراوم علدممر عونهردطلبعيخ منعمين ع

ع ممد ج علجمليماعار جإع منعخدرجعمين عالو ثعارسدسي ع
ع

 ىدف الدراسة االستطالعية االولى : 
عي ديدعميمددعيطوي عالورندمجع ع-
عهدعى ندءعاليطوي  يم نعلجود ثعاةسيفددةعمنالميد  عالي عد اتعاةلهزةع عاةدراس ع ل ي عع-
عاليمرمعمجإعىمد نعولراءعاةخيودراتع طر عيلهيزهد ع-
علمين عالو ث عالورندمجعاليمجيم اليك دعمنعمد عمندسو عع-
ع اعالن ععمنعالورندمجعاليمجيم اليك دعمنعمد عفه ع اسيلدو عاللموينعلهذع-
عمد عملئم عالياسي عالزمنإعلج  دةعاليدريوي ع ع-
عي ع مندسو عاليدريودتعاليإعي عي ديدهد اليك دعمنع ل ع-

عورندمجعاليمجيمر  وندءعمج عنيدئجعالدراس عاةسيطلمي ع د عالود ثعو لراءعومضعاليمديلتعمج عال
ع عالفيدي هدتعالمسيخدم عف عالورندمجع 
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 (    25  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

ع -الصدق:
عالمسيخدم عمنعطري عويلددع د عاليمديزعاةخيودرات د عالود ثعو سدبع د ععععععع

 (  8جدول )  
 60= 9=  ن6نصدق التمايز لالختبارات البدنية قيد البحث                                 

 وحدة  االختبارات البدنية م
 القياس

الفرق بين  المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة
 قيمة ت متوسطين

 ع  س ع س 

 -8.96 -60.80 0.11 06.80 6.11 96.00 عدد انبطاح مائل ثنى الذراعين 6
 -60.01 -96.00 1.81 19.10 0.60 98.10 عدد الجموس من الرقود 9
 -2.69 -91.10 1.00 11.00 1.01 00.00 سم الوثب العمودى 0
 -0.01 -0.810 0.86 0.60 0.91 9.16 م الوثب العريض 6
 -1.11 -6.00 0.10 6.16 0.91 0.60 م يمني قدم حجالت ثالث 1
 -0.11 -0.66 0.06 0.90 0.66 9.11 م سرىي قدم ثالث حجالت 1
 -6.11 -6.21 6.91 6.16 0.92 9.16 م   كجم 0دفع كرة طبية  1
 6.61 6.96 0.16 1.90 0.16 1.66 ث متر 00العدو  8

 9,60=68ودرجة حرية   0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
مرر عغيرررعالمميررزةع المميررزةعفررإعاةخيورردراتع(ع لرر دعفررر  عدالرر عو  رردئي عوررينعالملم عععع3ي  رر علررد لع)ععع

  دنرتع يمر عتعالم سر و عا وررعمرنع يميهردعع48 1:عععع60.01-  الودني ع يثعان  رتع يمر عتعالم سر و عورين
ممررردعيررردلعمجررر ع لررر دعفرررر  عذاتعدةلررر عممن يررر عورررينعالملمررر ميينعل ررردل عع48 4اللد ليررر عمنررردعمسررري  عممن يررر ع

ععاةخيودراتعالودني ع يدعالو ث الملم م عالمميزةعممدعيقيرعول ع د ع
 (  2جدول )  

 صدق التمايز لالختبارات الميارية واختبار التحصيل المعرفى  قيد البحث           
  60= 9=  ن6ن                                                                         

 م
  وحدة االختبار الميارية

 القياس

المجموعة غير 
الفرق بين  المجموعة المميزة مميزةال

 قيمة ت متوسطين
 ع س ع س

2 

مية
جو

الي
ت 

يارا
الم

 

التحكم 
 في

 الكرة 

 -66.22 -1.60 0.10 66.10 6.01 1.60 عدد أمامية
 -8.81 -1.60 0.22 61.20 6.20 2.80 عدد الجذع 60
 -1.98 -6.60 0.26 61.90 6.19 69.60 عدد الرأس 66
 62.00 1.16 0.62 60.11 0.12 61.01 زمن ةالمحاور  69
 -06.10 -1.10 0.16 60.10 0.11 9.20 عدد  التمرير 60
 -8.26 -0.00 0.89 1.00 0.11 0.00 عدد الرمية الحرة 66
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 (    26  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 -8.11 -6.10 10. 2.10 6.19 6.20 عدد سالمية يمين 61

61 

عية
دفا

ت ال
يارا

الم
 

 60.28 6.069 0.01 8.00 0.96 2.01 ثانية الخطوات الدفاعية
 -1.11 -9.00 0.69 0.80 6.00 6.80 عدد الخطوات الجانبية 61
 -1.82 -0.10 0.18 69.80 6.10 2.00 عدد مستمرةالمتابعة ال 68
 90.19 6.69 0.11 2.11 0.61 60.28 ثانية دفاعيةالالتحركات  62
 90.02 1.12 0.68 90.08 0.20 91.88 ثانية االداء الدفاعى 90

 -1.11 -98.90 60.19 16.20 8.91 01.10 درجة اختبار التحصيل المعرفى 96

 9,081=68ودرجة حرية   0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
(ع لرر دعفررر  عدالرر عو  رردئي عوررينعالملم مرر عغيرررعالمميررزةع المميررزةعفررإعاةخيورردراتعععع4ي  رر علررد لع)ععع

  دنرتع يمر ع87 73:عع06.10-  ثعان  ررتع يمر عتعالم سر و عورين يرعالمهدري ع اخيوردراتعالي  ريلعالممرفر 
ممردعيردلعمجر ع لرر دعفرر  عذاتعدةلر عممن يرر عع48 4تعالم سر و عا وررعمرنع يميهرردعاللد لير عمنردعمسري  عممن يرر ع

وينعالملم ميينعل دل عالملم م عالمميزةعممدعيقيرعول ع رد عاةخيوردراتعالمهدرير ع اخيوردراتعالي  ريلعالممرفر عع
عالو ث ع يد

 -ثبات االختبارات :
ع(Test -Retest ل سدبعممدملعال ودتعاسيخد ععالود ثعطريار )عومرددةعيطوير عاةخيوردرعععععععع

 هررر عمينررر عممد جررر علجمليمررراععطرررلبعمرررنعطرررلبعيخ رررصع ررررةعالسرررج ع(ع44مجررر عمينررر ع  امهررردع)ع
نفرررسع ع ررر عاميررردعيطويررر ع7444/ع44/7ار رررجإع مرررنعخررردرجعمينررر عالو رررثعارسدسررري ع ذلرررععفررر ع

(عسرروم عىيررد ع يرر ع سرردبعممدمررلعال ورردتع،عع2ع)عاةسرريمدرةعمجرر عنفررسعالملم مرر عوفد ررلعزمنرر ع رردر 
ع(ع 44(ع)44ي   عذلععلد لع)

ع
 (  60جدول )  

 معامل الثبات عن طريق معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني 
 لالختبارات البدنية قيد البحث

 60 =6ن                                 

 وحدة  االختبارات البدنية م
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة ر

 ع س ع س

 0.111 6.116 96.00 6.666 99.00 عدد انبطاح مائل ثنى الذراعين 6

 0.069 0.600 98.10 6.160 98.10 عدد الجموس من الرقود 9

 0.011 1.011 00.000 1.661 09.10 سم الوثب العمودى 0
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 (    27  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 -0.061 0.910 9.160 0.691 9.160 م الوثب العريض 6

 0.069 0.910 0.609 0.016 0.611 م يمني قدم حجالت ثالث 1

 -0.212 0.666 9.111 0.601 9.119 م يسرى قدم ثالث حجالت 1

 0.010 0.611 9.268 0.921 9.168 م كجم 0دفع كرة طبية  1

 0.910 0.106 1.968 161. 1.668 ث متر 00العدو  8

   9,91=  2ودرجة حرية   =   0.01قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية          
(ع لررر دعاريوررردطع ررر  عورررينعاليطويارررينعار لع ال ررردنإع يرررثعععع44ي  ررر علرررد لع)ععععععععععععععععع

فرإعاةخيوردراتعالودنير ع يرثععلردءتع ع282 4:ع 414 4-ان  رتعع يم عممدملعاةريودطعوينعع
ممرررردعيرررردلعمجرررر ع ورررردتعع48 4مررررنع يميهرررردعاللد ليرررر عمنرررردعمسرررري  عممن يرررر ععا ررررل ع يميهرررردعالم سرررر و
 اةخيودراتعالودني 

 (  66جدول )  
 معامل الثبات عن طريق معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لالختبارات

 60ن= قيد البحث                واختبار التحصيل المعرفىالميارية         

 م
  وحدة اريةاالختبار المي

 القياس
 التطبيق الثانى التطبيق االول

 قيمة ر
 ع س ع س

2 
مية

جو
الي

ت 
يارا

الم
 

التحكم 
 في
 الكرة 

 0.918 6.162 1.9 6.011 1.6 عدد أمامية
 0.00 0.191 8.1 6.209 2.8 عدد الجذع 60
 0.010 6.912 61.1 6.196 69.6 عدد الرأس 66
 0.116 0.110 61.16 0.120 61.01 زمن المحاورة 69
 -0.612 0.861 1.00 0.118 9.2 عدد  التمرير 60
 0.00 6.626 0.00 0.111 0.0 عدد الرمية الحرة 66
 -0.919 6.606 1.2 6.196 6.2 عدد سالمية يمين 61
61 

عية
دفا

ت ال
يارا

الم
 

 -0.619 0.961 8.21 0.961 2.01 ثانية الخطوات الدفاعية
 0.006 0.122 6.1 6.000 6.8 عدد الخطوات الجانبية 61
 -0.029 6.662 2.2 6.100 2.0 عدد مستمرةالمتابعة ال 68
 0.906 0.611 60.28 0.610 60.289 ثانية دفاعيةالالتحركات  62
 -0.118 0.216 91.18 0.201 91.881 ثانية االداء الدفاعى 90
 -0.008 2.199 01.00 8.91 01.1 درجة اختبار التحصيل المعرفى 96

   9,91=  2ودرجة حرية    =  0.01قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
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 (    28  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

(ع ل دعاريوردطع ر  عورينعاليطويارينعار لع ال ردنإع يرثعان  ررتعععع44ي   علد لع)عععععععععع
 اخيوررردرعالي  ررريلعفرررإعاةخيوررردراتعالمهدريررر عع ع121 4:عع 283 4- يمررر عممدمرررلعاةريوررردطعورررينع

ممرردعع48 4يميهرردعالم سرر و عا ررلعمررنع يميهرردعاللد ليرر عمنرردعمسرري  عممن يرر ع يررثعلرردءتع الممرفرر ع
 يدلعمج ع ودتعاةخيودراتعالمهدري ع اخيودرعالي  يلعالممرف ع يدعالو ث 

 القياسات القبمية : -
ع  71/7/7444عي  عاة دعالم اف فإعالميغيراتع يدعالو ثعفإععالاوجي عدتالايدسعتيمعععععع

 اسية :تنفيذ التجربة األس -
 ع3/3/7444يررر عينفيرررذعالورنررردمجعالمايررررحعمجررر عملم مررر عالو رررثعاليلريويررر عفرررإعالفيررررةعمرررنعععععععع

ع ع  دةع ا دةعف عاةسو ع(عع4،عو ا اع)عع  دةعيمجيمي (عع47 عى ع)ع44/8/7444ول 
ع

 القياسات البعدية : -
وير عالورنردمجعالمايررحعفرإعمقرعمنعيطع دني الع  دةي عولراءعالايدسدتعالومدي عومدعنهدي عالععععععععع

 ع  دعيمتعلمياعالايدسدتعمجر عن ر عمردعير عولرراؤ عفرإعالايدسردتع71/8/7444عي  عاة دعالم اف 
عالاوجي علجميغيراتع يدعالو ثع ونفسعارسج بعالذ عايواعمنع ولع 

 المعالجات اإلحصائية : -
عاسيخد عالود ثعالممدللدتعاإل  دئي عاليدلي ع:ععععععع

النسرررو عالمئ يررر علنسرررو عع–(اخيوررردراتع)عتعع–اةن ررررامعالمميررردر عع-ال سررريطعع–دوإعالمي سرررطعال سررر
عممدملعاةلي اءع ع–ممدملعاةريودطعالوسيطعلويرس نعع–عاليغير
 -: عرض ومناقشة النتائج : رابعا

 ( 69جدول )              -عرض النتائج : -6
 التجريبية في االختبارات داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة

 90ن= البدنية لمعينة قيد البحث                                                             

 وحدة  االختبارات البدنية م
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي
 متوسطين

نسبة  قيمة ت
 ع  س ع س  التحسن

 %06.06 0.262- 1.010- 8.901 98.11 6.029 96.60 عدد عينانبطاح مائل ثنى الذرا 6
 %91.99 9.166- 1.000- 66.662 06.11 9.216 91.11 عدد الجموس من الرقود 9
 %96.81 6.682- 1.610- 1.196 01.60 6.601 92.21 سم الوثب العمودى 0
 %90.81 6.061- 10000.- 6810. 0.01 9110. 9.16 م الوثب العريض 6
 %96.11 1.061- 16100.- 0110. 6.66 9110. 0.60 م يمني قدم حجالت ثثال 1
 %66.91 6.268- 00910.- 1290. 0.01 6000. 9.11 م يسرى قدم ثالث حجالت 1



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    29  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 %99.19 9.216- 16910.- 8860. 0.01 9820. 9.16 م    كجم 0دفع كرة طبية  1
 %69.10 6.112 26810. 1180. 1.11 1080. 1.19 ث متر 00العدو  8

 9,081= 68ودرجة حرية   0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية      
(ع لرر دعفررر  عدالرر عو  رردئي عوررينعالايرردسعالاوجررإع الومررد علجملم مرر عع47ي  رر علررد لع)ع

  :ع74327-)اليلريوير عفررإعاةخيورردراتعالودنير ع يرردعالو ررثع يررثعان  ررتع يمرر عتعالم سرر و عوررينع

ممرردعيرردلعمجرر عع48 4رعمررنع يمرر عتعاللد ليرر عمنرردعمسرري  عممن يرر ع  دنررتع يميهرردعا ورر(  24669
 لرر دعفررر  عذاتعدةلرر عو  رردئي عوررينعالايرردسعالاوجررإع الومررد عل رردل عالايرردسعالومررد علجملم مرر ع

 اليلريوي ع يدعالو ثع 
 ( 60جدول ) 

 في االختبارات تجريبيةداللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة ال
ع74ن=ع       الميارية  واختبار التحصيل المعرفى لمعينة قيد البحث           

  وحدة االختبار الميارية م
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي
نسبة  قيمة ت متوسطين

 ع س ع س التحسن

2 

مية
جو

الي
ت 

يارا
الم

 

التحكم 
 في

 الكرة 

 %61.11 8.911- 0.010- 8810. 2.61 6.029 1.60 عدد أمامية
 %18.19 62.191- 1.600- 8060. 60.80 8060. 8.10 عدد الجذع 60
 %60.06 6.080- 6.110- 6.016 61.90 6.620 61.11 عدد الرأس 66
 %61.29 1.110 9.866 9.662 60.86 1120. 61.11 زمن المحاورة 69
 %21.00 61.081- 6.810- 1160. 2.81 6.610 1.00 عدد  التمرير 60
 %26.10 8.610- 9.100- 2610. 1.11 6.601 9.81 عدد الرمية الحرة 66
 %02.91 1.260- 9.600- 8810. 1.61 6.008 1.01 عدد سالمية يمين 61

61 

عية
دفا

ت ال
يارا

الم
 

 %66.61 6.212 6.000 6.661 1.12 9910. 8.22 ثانية الخطوات الدفاعية
 %601.1 1.180- 9.610- 8110. 6.61 2680. 9.00 عدد الخطوات الجانبية 61
 %01.16 1.161- 0.010- 6.011 69.10 6.696 2.61 عدد مستمرةالمتابعة ال 68
 %00.12 8.221 6.922 9.600 2.16 6110. 66.06 ثانية دفاعيةالالتحركات  62
 %60.61 60.111 0.166 6.900 90.60 8010. 91.16 ثانية االداء الدفاعى 90

 %81.60 66.920- 09.810- 60.181 10.11 1.911 01.10 درجة بار التحصيل المعرفىاخت 96

 9,081= 68ودرجة حرية   0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية      
(ع لرر دعفررر  عدالرر عو  رردئي عوررينعالايرردسعالاوجررإع الومررد علجملم مرر عع43ي  رر علررد لع)ع

لي  ريلعالممرفر ع يردعالو رثع يرثعان  ررتع يمر عتعاليلريوي عفإعاةخيودراتعالمهدري ع اخيوردرعا
  دنررتع يميهرردعا ورررعمررنع يمرر عتعاللد ليرر عمنرردعمسرري  ع(  204555  :294746-)الم سرر و عوررينع
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 (    40  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

ممدعيدلعمج ع ل دعفر  عذاتعدةلر عو  ردئي عورينعالايردسعالاوجرإع الومرد عل ردل عع48 4ممن ي ع
    الايدسعالومد علجملم م عاليلريوي ع يدعالو ثع 

 : النتائج مناقشة - 9
عويدنررردتعمرررنعالود رررثعوليهررردعي  رررلعاليرررإع النيررردئجع فر  ررر عالو رررثعىهررردامع ررر ءعفرررإععععععععععع
ع:عيجإعمدعيي  عالمندسو عاإل  دئي عارسدليبعودسيخدا عاليلريوي عالملم م 

(عوررينع48 4(ع لرر دعفررر  عدالرر عو  رردئيداعمنرردعمسرري  ع)ع47يي رر عمررنعلررد لعر رر ع)ععععععععععععع
الايدسيينعالاوجإع الومد علمين عالو ثعاليلريوي عفإعمسي  عىداءعاةخيودراتعالودني ع يثععمي سطإ

  دنررتع يميهرردعا ورررعمررنع يمرر عتعاللد ليرر عمنرردع(  24669  :ع74327-) دنررتع يمرر عتعالم سرر و ع
ممدعيدلعمج ع ل دعفر  عذاتعدةلر عو  ردئي عورينعالايردسعالاوجرإع الومرد عع48 4مسي  عممن ي ع

ع الايدسعالومد علجملم م عاليلريوي عف عاةخيودراتعالودني ع يدعالو ثعل دل ع
(ع لرررر دعفررررر  عدالرررر عو  رررردئي عوررررينعالايرررردسعالاوجررررإع الومررررد عع43 عي  رررر عمررررنعلررررد لع)عععععععع

لجملم م عاليلريوي عفإعاخيودراتعالمهدراتعاةسدسي عالهل مي ع يدعالو ثع يثعان  رتع يم عتع
(ع  دنرررتع يميهررردعا وررررعمرررنع يمررر عتعاللد ليررر عمنررردعمسررري  عع54663  :24080-)الم سررر و عورررينع

ممدعيدلعمج ع ل دعفر  عذاتعدةلر عو  ردئي عورينعالايردسعالاوجرإع الومرد عل ردل عع48 4ممن ي ع
   الايدسعالومد علجملم م عاليلريوي عف عالمهدراتعاةسدسي عالهل مي ع يدعالو ثع 

الررر عو  ررردئي عورررينعالايررردسعالاوجرررإع الومرررد ع(ع لررر دعفرررر  عدع43 عي  ررر عمرررنعلرررد لع)ع         
لجملم مر عاليلريويرر عفرإعاخيورردراتعالمهردراتعاةسدسرري عالدفديرر ع يردعالو ررثع يرثعان  رررتع يمرر عتع

(ع  دنررتع يميهرردعا ورررعمررنع يمرر عتعاللد ليرر عمنرردعمسرري  عع204555  :74625-)الم سرر و عوررينع
نعالايردسعالاوجرإع الومرد عل ردل عممدعيدلعمج ع ل دعفر  عذاتعدةلر عو  ردئي عوريع48 4ممن ي ع

ع   الايدسعالومد علجملم م عاليلريوي عف عالمهدراتعاةسدسي عالدفدمي ع يدعالو ثع 
(ع لررر دعفرررر  عدالررر عو  ررردئي عورررينعالايررردسعالاوجرررإع الومرررد عع43 عي  ررر عمرررنعلرررد لع)عععععععععع

 م عتعالم س و علجملم م عاليلريوي عفإعاخيودراتعالي  يلعالممرف ع يدعالو ثع يثع دنتع ي

ممرردعيرردلعع48 4(ع  دنررتع يميهرردعا ورررعمررنع يمرر عتعاللد ليرر عمنرردعمسرري  عممن يرر عع224490-  )
مج ع ل دعفر  عذاتعدةل عو  دئي عوينعالايدسعالاوجإع الومد عل دل عالايدسعالومد علجملم م ع

ع   اليلريوي عاخيودراتعالي  يلعالممرف ع يدعالو ثع 
لررععولرإعىنعالورنردمجعاليمجيمرر عالمايررحععيميوررعويئرر عيمجيمير علديردةعمجررإعذعالباحثث يمرز ععععععععععع

عالطلبع يثعياد عم يراتعيق ي ع يفدملعيمدعلديدعمنعن م ع ع
 يرثعىنر عي ير  عمجرإع سردئطعع يمز عالود ثعهرذ عالنييلر عالر عىنعنمر ذجعالريمج عالناردلععععععععععع

مر عودل ا عفرإعالرنفسع ذلرععةميمردد عمجرإعنفسر عيمجيمي عميمددةعممدعيلملعالميمج عى  رعفدمجي ع يق
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فإعالممجي عاليمجيمي عفييميزعاليمج عالنادلعودلادرةعمجرإعو رراءعالممج مردتع ذلرععرنر ععيرؤد عولرإعمرد ع
القم رعودلمجلعوسوبعير فرعالممج مردتع المهردراتعورك  رعمرنعقر لع مردعيم نر عاليلر لعداخجر علرؤير ع

مدعمجرإعفهر عى وررعل رلعلرزءعمرنعىلزائهردع الريمج عالناردلعيهري ع رلعيفد ريلعالمهردرةعال ر ير عممردعيسرد
ودليفدمرلعوررينعالمريمج ع المهرردراتع يخدطرربعى  ررعمررنع دسرر علجمريمج عممرردعيسرردمدعمجرإعسرررم عالرريمج  ع

الفر رر علجميمجمررينعومقرردهدةعال سرردئطعالمسرريخدم عممرردعيسرردمدعمجررإعمرامرردةعالفررر  ععيد رر اع  ررذالع
،ع مردعلجمهردراتعاةسدسري عالهل مير ع الدفدمير ععطرلبةعاسييمدبعالالفردي عوينه عممدعيؤد عولإعزيدد

يسرره عفررإعي  ررري ع ر رردتعىلرررزاءعاللسرر عى نررردءعىداءعالمهرردراتع الير يرررزعمجررإعارلرررزاءعالمهمرر عفرررإع
ارداءع الممرررلعمجرررإع رررالعالمهررردراتعال ر يررر ع  رررل،ع مرررنع ررر عفهرررإعيرررؤ رعيرررك يرااعويلدويرررداعفرررإعيمجررر ع

الوررردن علجمند ررررعمسررري  عال  ررردنعلررر عيرررك يرعويلررردوإعمجررر عي سرررنعع يررردعالو رررثعلجمهررردراتعاةسدسررري ع
ي سرينععاد عالر عي سرنعالمسري  عالممرفر ع اد عالر الورنردمجعاليمجيمرإعع مردعانعالودني ع يردعالو رث

اتعارداءعفإعممجي عاليمجي ع اليمج ع ذلععوياجيلعميطجودتعال  رتع يردريسعالمفردهي عالمريوطر عودلمهردرع
ودلن ررر صع ال ررر رع المفررردهي ع  رررذلعع رردريهدعمجررر علمرررلعالمررريمج عي رريفظعو ررر رةعفمدلررر ععاليدريسرري 

 مثثن  "محمثثد وحيثثد " ررلع  ييفرر ع عذلررعع عفررإعهررذاعال ررددعيقررير يم نرر عاسرريدمدئهدعفررإعا ع  ررتع

 (  .)  (،2..1" غادة عبدهللا")(  5)  (،9..1"صالح الدين محمد") ،(  .1)  ( 1.11)

"Ron Edwards ( 11 )( 1..5) ،. "Mohamed Ally( 10 ) (1..9) عوركنعالريمج ع 
النادلعييس عوملم م عمنعالخ دئصعيلمج عيلرو عمخيجف عيمدمدعمنعاليمجي عفرإعالف ر لعالياجيدير ع
اليإعيميمدعفيهدع لعاةنقط عاليمجيمي عمجإعاةريودطعودلزمدنع الم دنعع مدعانر عيخيجرمعمرنعىقر دلع

مررنعويئرر عغنيرر عورردرد اتعاليررإعيرردم عسرريد عارخررر عمررنعخررللعمرردعيرر فر ععاةسرردليبعالرريمج عمررنعومررد
يمجيمإعيي منعزيددةعممدرمعالطلبع ينمي عمهدرايه ع ييم لعىورزعهرذ عالخ ردئصعفرإعىنعالريمج ع
ي ر نعفرإعى ع  رتع  رلعم رردنع اي ردعاليفدمرلعي ر نعوسره ل عوررينعىطررامعالممجير عاليمجيمير ع ىي رردع

   ع سريم عع سه ل عالينالع الي رععى ندءعاليمج ع ي فرع دراتعمدلي

( ، زينثب حسثن )  6( )  9060" احمد عبد المنعم )  ييف عذلععماعنيدئجعدراس ع لععععععععععع
 اليررإعىقرردرتعنيرردئله عمجررإعىنعاسرريخدا ع  ع( 8( )  9060( ، فثثايق الغمثثدى )  6( )  9069

 افمه عن  ع دعه ن  عاليمج ع ا  درةعاهيمدملطلبعاليمج عالنادلعو ف عمدم عيمملعمجإعلذبعانيود عا
يمجر عىف رلع ا يسردبعالخورراتعاليمجيمير ع لمجهردعود ير عار ررعممردعيرؤد عولر عيطر يرعارداءعال ر رإع

 عير زعمجر عىنعالمريمج عهر عم ر رعالممجير عاليمجيمير ع يرثععودرل ع ويرة  يدعالو ثعلهذ عالمهدراتع
فإعالي  لعول ع لعيا  عودليمرمعمج عالمق ج ع مند قيهدع اسي قدمع لماعالممج مدتعالمسدمدةع

المق ج ع  عمند ق عال جر لعالمقرير  ع دراسر عوم دنير عيطوياهردعو ر رةعمجمير عسرجيم ع ييفر عهرذاعمراع
نيررردئجعدراسررردتعع اليرررإعىقررردرتعىهررر عنيررردئجعدراسررريه عىنعنمررر ذجعالررريمج عالناررردلعلررر عيرررك يرعفمررردلعفررر ع

عالي  يلعالممرفإع يدعىو د ه  ع
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 عالي سرررنعورررينعالايررردسعالاوجرررإع الومرررد علجملم مررر ع(ععنسررروعع47 مررردعي  ررر علرررد لع)عععععععععععع
:عع14 44اليلريويرررر عفرررررإعاةخيورررردراتعالودنيررررر ع يررررردعالو ررررثع يرررررثعان  ررررررتعنسررررو عالي سرررررنعورررررينع

ع%ع 31 31
(عنسرررو عالي سرررنعورررينعالايررردسعالاوجرررإع الومرررد علجملم مررر عع43 مررردعيي ررر عمرررنعلرررد لع)ععععععععععع

لهل مي ع يدعالو رثع يرثعان  ررتعنسرو عالي سرنعاليلريو عفإعفإعاةخيودراتعالمهدري عاةسدسي عا
ع%ع 23 41:عع14 44وينع

(عنسررررو عالي سررررنعوررررينعالايرررردسعالاوجررررإع الومررررد علجملم مرررر عع43 مرررردعيي رررر عمررررنعلررررد لع)ععععععععع
اليلريو عفإعفإعاةخيودراتعالمهدرير عاةسدسري عالدفدمير ع يردعالو رثع يرثعان  ررتعنسرو عالي سرنع

ع%ع 8 442:عع42 43وينع
(عنسرررو عالي سرررنعورررينعالايررردسعالاوجرررإع الومرررد علجملم مررر عع43 مررردعيي ررر عمرررنعلرررد لع)ععععععععععع

ع%ع 43 32اليلريو عفإعفإعاخيودرعالي  يلعالممرف عع يدعالو ثع  دنتعنسوي عع
 مدعيرلراعالود رثعسروبعيفر  عالملم مر عاليلريوير عولر عىنعنمر ذجعالريمج عالناردلعيسرم ععععععععع

د ارع القررررم رعودلمسررررئ لي ع ايخرررردذعلميرررراع ررررراراتعالينفيررررذع اليارررر ي علجطررررلبعودلايررررد عودلمديرررردعمررررنعار
 ي رررر ي عارداءعوينمرررردعفرررر عىسررررج بعالمرررررضع القرررررحعةعيرررري عومطرررردءعفر رررر علجميمجمررررينعودسرررريغللع
وم دنيديه ع يثعىنعالطلبعييجا عالممج م عمنعالممج ع لريسعلر عى عد رعفر عايخردذعى ع ررارعفرد ر ع

لممج عهررر عالرررذ عياررد عالخورررراتع يمرررضعالنمررر ذجعد نعى عمقررردر  عسررجويدع ميجارررإعالممج مرر عفارررطعفررد
فمجيرر عمررنعالميمجمررينعممرردعيررؤد عولرر عالقررم رعودلمجررلعلسرريرعطريارر عالرريمج عمجرر عم يرربع ا رردةعخررللع

( مصثثطفى 66()9061" محمثثود محمثثد)الممجيرر عاليمجيميرر ع  ييفرر عهررذاعمرراعنيرردئجعدراسرر ع ررلعمررنع
  Quan Chen( ، 62م( )9061) Mostafa Al-Emran( 60()9066عثثثثثثثثثثوض )

"محمد وحيثد " (  2( )  9008( ، مجدى صالح ) 69()9061(، محمود محمد)90()9061)
 ( . 1)  (،9002"صالح الدين محمد") ،(  60)  ( 9066)

ع**عممدعي ا عفر  عالو ثع الذ عين دعمجإع:ع
فرإعيلريوير ع مر عالي لدعفر  عذاتعدةل عو  دئي عوينعمي سط عالايدسيينعالاوج ع الومد علجملمع 

ع ع ع ل دل عالايدسعالومد  ع)ع يدعالو ثع(عالميغيراتعالودني ع الي  يلعالممرف 
فرإعيلريوير عي لدعفر  عذاتعدةل عو  دئي عوينعمي سط عالايدسيينعالاوج ع الومد علجملم مر عالع 

 ل رردل عع)ع يرردعالو ررثع(اةسدسرري عالهل ميرر ع ومررضعالمهرردراتعاةسدسرري عالدفدميرر ععالمهرردراتعومررض
ع ع الايدسعالومد  

 اإلستخالصات والتوصياتع
 أواًل: اإلستخالصات:
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فرر عع رر ءعىهرردامعالو ررثع فر  رر ع الممدللرر عاإل  رردئي علجويدنرردتع مند قرر عالنيرردئجعيرر ععععععععععع
عالي  لعال عاةسيخل دتعاليدلي ع:

  فررعال  رتعفرإعيمجر عالورندمجعاليمجيمإعالمايرحعودسيخدا عاليمج عالنادلعسده عوطريا عويلدوي ع -
ع  يدعالو ثعلجملم م عاليلريوي عالمهدراتعاةسدسي عالهل مي ع عالمهدراتعاةسدسي عالدفدمي 

رفرراعمسرري  عومررضعالورنرردمجعاليمجيمررإعالمايرررحعودسرريخدا عالرريمج عالنارردلعسررده عوطريارر عويلدويرر ع -
ع  يدعالو ثعلجملم م عاليلريوي عالميغيراتعالودني ع

رفاعمسي  عالي  يلعلمايرحعودسيخدا عاليمج عالنادلعسده عوطريا عويلدوي عالورندمجعاليمجيمإعا -
ع  يدعالو ثعلجملم م عاليلريوي عالممرف 

 ثانيًا: التوصيات
عالي  يدتعاليدلي :عثوندءعمج عاإلسيخل دتعالخد  عوم   ععالو ثعياد عالود ععععععععع

  علطلبع جي عاليروي عالريد ي اةسدسي عيطوي عاسيخدا عاليمج عالنادلعفإعيمجي عمهدراتع -

يمررد نعالخوررراءع الميخ  ررينعفررإعاليرويرر عالريد رري ع ي ن ل ليرردعاليمجرري عفرر عونيرردجعالمديرردعمررنع -
 رررةعالورمليرردتععاليمجيميرر عالمونيرر عمجررإعالرريمج عاالنارردلعفرر عارنقررط عال ر يرر عو ررف عمدمرر ع مهرردراتع

  سدسي اتعاةو ف عخد  علمدعلهدعمنعىهمي ع ويرةعفإعينمي عالمهدرععالسج 

  عومرا لعاليمجي عالمد عودسيخدا عىسدليبعاليدريسعالي ن ل لي ع ر رةعاةهيمد  -

 المراجع -
 أوال : المراجع العربية

ورندمجعودسيخدا عاليمج عالمينالع يد ير عفرإعيمجر عومرضعمهردراتع : احمد عبدالمنعم عبد الباقى 6
اللموررررررردزعلطرررررررلبعالمررررررردراسعالذ يررررررر عفرررررررإع ررررررر ءعي ن ل ليررررررردع

 جيررررررر عاليرويررررررر ع،عد يررررررر را ،رسررررررردل عع، ج مررررررردتع اةي ررررررردةتالمم
ع ع7443علدمم عطنطدع،الريد ي 

فرررر ععفدمجيرررر عالمجرررر عالميناررررلعوكسرررريخدا عخدمرررر عالرسرررردئلعالا رررريرة : أحمد فييم بدر 9
ينميررررر عالررررر م عوررررررومضعم رررررطج دتعي ن ل ليرررررردعاليمجررررري علررررررد ع

ملجر عع، ىخ دئ عي ن ل ليدعاليمجي ع اةيلد عن  عاليمج عالمينارل
-483صععىوريرل،ع،44،عع73مرجعلدممر عونهرد،ع جي عاليروير ،

ع ع7444ع 747
عالجغر عيمجر /ععيمجي عفإعالمينالعاليمج عليفميلعماير  عاسيراييلي  :   سالم محمد أحمد 0

عدمررررجع رررر ءعفررررإعالذ يرررر عالمرررردارسعفررررإعىلنويرررر ع جغرررر عالفرنسرررري 
عو رررثع، عالممرفررر ع ا ي رررددع اةي ررردةتعالممج مررردتعي ن ل ليرررد
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عاليمجررررري عفرررررإعدراسررررردتعملجررررر ع،عمقررررررعال ررررردنإعالمرررررددع،عمنقررررر ر
ع 7441،عالادهرةع،عاللدممإ

فمدليررر عي ن ل ليررردعالررريمج عالناررردلعلينميررر عمهررردراتعىم ررردءعهيئررر ع : زينب حسن الشربينى 6
اليرررررررررررررررررررردريسعفررررررررررررررررررررإعي ررررررررررررررررررررمي عالم يرررررررررررررررررررر  عاإلل ير نررررررررررررررررررررإع
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 لرعاية                      العامة باإلدارة التنظيمية الثقافة ضوء فى اإللكترونية اإلدارة تطبيقات تفعيل
 الزقازيق بجامعة الشباب

 د. محمد عمى عبد الحميد أحمد*   
                          

 مقدمة ومشكمة البحث. 1/1
الثات قلثام  اسل ا ثاقفاافلين وا طثل  جقل  إن تصحفات األفحاث وسلوويااتم  وفالا قوالا  واق  ت 

عولللا اق  ظ لللات فاللللان فاق  ظ لللات تيلللون اقا صلللاي اق اصلللي ثملللا  لللن  للل    لللا تتث لللا   لللن  لللا  
ثاح  تاللي  فاافتمللان وت تالل  إللج  اقفاافللي إقللا اق للا وان ثمللا وتلل فح فللام ن  وسللووياات وفسللاقال ع لل  وات

 ي اقتا توتخ  ثما.وقجق  ت توف عن ث لما اقث ض ثإ ت ف اقفاافي اقت ظا ا
اللللثاع ا  تاا للللات اق ت اللللح    واق  ظ للللات اقتللللا قللللثاما فاافللللي  تياءللللي تحيللللخ عوللللا إحلللللا  وات

قو  للل   واق لللا وانن وا يلللن فن تت لللاوخ ثمثا ملللا اق  ظ لللات اقتلللا ا تو لللث قلللثاما  فللل  إلللج  اقفاافلللين 
ا خالاث  اق  ت لات فاق  ظ ات اقتا قثاما فاافي  واي وصل ا ي ا يلن إسلت    ا ثاح  ا قيتحو الي فل

واق لللللللث ات اقتلللللللا تالللللللث ما قو سلللللللتءاثان علللللللن اقالللللللحيات إا فلللللللا و لللللللوث فاافلللللللي ت ظا الللللللي  الللللللث  
 (55:55تثع ما).)
وتسللم  اقفاافللي اقت ظا اللي اقسللا ث  فللا فا   ظ للي إ للا فللا تالل اا إسللت ثا  تطثااللات ا ثاح   

ثللثاع وا ثتيللاح فللا ظلل  ا قيتحو اللين فو حفللض إسللت ثا مان فاقفاافللي اقت ظا اللي اقتللا تالل ا عوللا ا 
 و  ء   ثاق ااحيين ا  ح اق ا وان اقءحصي قو ااحيي ثءاعواي فلا ت اال  فإلثاف اق  ظ لي ث  لاد 
صحاحن فاق ااحيي إا اقوساوي اقءاعوي اقتا ت ول حوة اقت اون ثان األفحاثن واقت لاون إلو اقيءلا    وات

إست ثا  اقتطثااات اق ثافي اقتا  لن  األساساي قت اا  األثا  اق اقا واق  افظي عواه وا  ثا  عوا
 (282: 7فإ ما ا ثاح  ا قيتحو اي.)

وظمللوح ا ثاح  ا قيتحو اللي  للن ف للاح اقتطللوح اقتا للان ف  للث اقت للو  قوت للا  ت ا قيتحو اللي  
فقاا عوا ا ثاح  عل  ا عثاث قت ااح فساقال اق     ن     تطواح اقت ظا ات ا ثاحاي وت االح 

ا اللللي قو  ظ للللين  اصللللي وفن ا ثاح  ا قيتحو اللللي  للللن فثللللحخ اق  للللاااح اق ثافللللي قو  لللل  اقفاافللللي اقت ظ
ا ثاحان إج ت للث  للث   قتطللواح وت للثاا اق  ظ للات و وا مللي  اللي ت ا ثاح  اقتاواثاللين وتللل ن 

 ( 45-44: 5ت اا  اق ثاقي واقث ي واقاءافاي ع ث ت ءاج األع ا  واق  ا  ت اق  توءي )
اق  ظ لللات   لللو اقت لللو  قوت لللا  ت ا قيتحو الللين وثعللل   الللحوع ا ثاح  تت للله اق ثالللث  لللن  

ا قيتحو الللين وقملللجا اقت لللو   تطوثلللات و حا ولللي اق  توءلللين إا فن ت االللح فسلللاقال اق  للل   الللح يلللاف 
قت سلللان األثا  فلللا ظللل  و للللوث فاافلللي ت ظا الللي ا تاللل ا عوللللا اق  للل  وا   لللاخن وعلللث  إسللللت ثا  

 ا  ثتطواح اقت ظا ات ا ثاحاي قيا تت     ا ت احات اقثا ي اق اح اي اقتا اات اق ثافين وعث  ا إت
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قتما ي اقظحوف اق واتاي قو  اة ث ا ا  يد ثاي   ثااح عوا األثا  عثح ت اا  اقتواخن واقت اسل  
اق ح للللول ثللللان اق ت اللللحات وسللللوو  األفللللحاث واق   للللات ثللللان   اعللللات اق  لللل  وثللللان فسللللاقال و ظلللل  

 ( 67: 9األثا .)
 صح  ايوي اقث ا فا اقت حف عوا ثوح اقفاافي اقت ظا اي فا تء ا  تطثاالات ا ثاح  وت  

ا قيتحو اللللي فللللا ا ثاح  اق ا للللي قحعااللللي اقاللللثال ث ا  للللي اقخ للللاخا    اللللا ا يللللن إسللللت    اقفاافللللي 
اقت ظا اللي يوسلللاوي ثعلل  قتطثاللل  ا ثاح  ا قيتحو اللي فلللا فو لله األ الللطي يافللي ثملللثف تللوفاح اقو لللت 

 و ءض اقتيوءين ث ا ا  يد إا اثاا عوا تطواح األثا .واق مث 
واقمللثف  للن تطثالل  ا ثاح  ا قيتحو اللي إللو تطللواح األثا  ا ثاحا  للا إ  للاخ  مللا  اق  لل  
ثسلللحعي وث لللين واقوصلللو  إقلللا إت لللا   الللحوع ا ثاح  ا قيتحو الللي اتطولللل تاللل اا اقفاافلللي اقت ظا الللي 

إ  للاخ  مللا  اق  لل ن وقللجق  ايتسللل  صللطوح اقفاافللي اقسللا ث  عوللا إسللت ثا  اقتا اللات اق ثافللي فللا 
اقت ظا اي فاعواي يثاح  ي ا     فح فا تو مات اق  ظ ات وتطوح فو ت وف  ستوا فثا مان وثجق  
 ستطاا ا ستءاث   ن   اخاتما فا تطواح األثا  ا ثاحا وتالث   لث ات إقيتحو الي فاعولي تسلم  فلا 

 اقح ا ث ستواات األثا .
ف  ن وحا  تطثا  ا ثاح  ا قيتحو اي إو تطواح األثا  واق لث  لن اقسلوثاات وق ا يان اقمث

 لللا إتا لللي فحصلللي يثالللح   لللن اق حالللي قو لللا وان فلللا اق سلللتواات اقلللث اا  ت لللاج اقالللحاح وا سلللتءاث   لللن 
ثللثاعاتم  فللا ا حتاللا  إقللا  سللتواات ت ظا اللي  ثاللث  تماللا سللث  اقت للاون ثللان اق  اعللات   للثحاتم  وات

 (2: 8  ففل .)واألفحاث ثاي
وث للا  عوللا  للا سللث  اثللث  للن تللوفاح فاافللي ت ظا اللي  ح لله تسللاعث فللا إسللت ثا  اق  وو للات  

وا تصللللاات اق خ للللي قتوظاللللف وتالللل ا  تطثااللللات ا ثاح  ا قيتحو اللللي ق سللللتءاث    مللللا فللللا تللللثثاح 
  ل  فللا وت سلان وتطلواح  لث اتما وع وااتملا قت اال  فإلثافما ثيءللا   وفاعوالين ي لا تسلاعث عولا اق

ت لللاج اقالللحاحات فلللا للللو  اق للل فحات اقتلللا تتءاعللل  فا لللا ثا ملللا و لللا اقثا لللي اق  اطلللي   ظلللا   ءتلللوةن وات
قت اا  فإثاف ا ثاح  اق ا ي قحعااي اقالثال ث ا  لي اقخ لاخا  ثإسلت ثا  اقتا الات اق ثالث  واقوسلا   

و ملللا  ا ثاح   وفسلللاقال اق  للل  اق ثافلللي ق سلللن إسلللت    اقو لللتن وات ط  لللا  لللن ت لللثث وت لللوع فع لللا 
اق ا لي قحعااللي اقاللثال واق ا لي اق و للي قسللحعي إ  لاخ اق  لل  وتللوفاح اق ملث واقو للت و ءللض اقتيوءللي 

 ث ا ل تاثا   ث ات  ت اخ  ث اث  عن اق  احسات اقسوثاي.
 هدف البحث. 1/3

اقت حف عوا ياءاي تء ال  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي فلا للو  اقفاافلي اقت ظا الي ثلا ثاح   
  ا  ي اقخ اخا  وجق   ن     اقت حف عوا: –اق ا ي قحعااي اقاثال 

 وا ا تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي اقسا ث . 1/3/1
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  صا ص اقفاافي اقت ظا اي اق خ ي قتء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي. 1/3/2

   تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي .اق طاقل اق خ ي قتوفاح فاافي ت ظا اي تثع 1/3/3

   و ات اقفاافي اقت ظا اي اقتا ت ث  ن تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي. 1/3/4

 تساؤالت البحث. 1/4
  ا إو ثوح اقفاافي اقت ظا اي فا تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟ 1/4/1
 و  اقفاافي اقت ظا اي؟ ا إو وا ا تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي فا ل 1/4/2

  ا إا  صا ص اقفاافي اقت ظا اي اق خ ي قتء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟ 1/4/3

  ا إا اق طاقل اق خ ي قتوفاح فاافي اقت ظا اي تثع  تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟ 1/4/4

 ا ثاح  ا قيتحو اي؟ ا إا   و ات اقفاافي اقت ظا اي اقتا ت ث  ن تء ا  تطثااات  1/4/5

 المصطمحات المستخدمة. 1/5
 الثقافة التنظيمية. 1/5/1

 ت ولل  ث اللا قوت ظللا  سلل ه وتصللثح اقللخ نن  للحوح  للا وتسللتاح تتطللوح اقتللا اق  احسللات إللا
 (373: 51).فاه األعلا   ن اق تو ا واقسوو  اقت ظا ن فعلا  ثان عا ا فم ا

 اإلدارة اإللكترونية. 1/5/2

وللا تاللثا  اق للث ات وتثللاث  اق  وو للات عللن طحالل  وسللا   إقيتحو اللي ثسللموقي  للثح  اق  ظ للي ع
 (7: 3وثم   تيوءي و مث  ا ل ان  صوصاي وف ن اق  وو ات فا فا و ت و يان.)

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب. 1/5/3

 اقلجا اق  ت ا  ا وتتواف  وات يا ااتم  ح ثاتم   ا تت اا قواثال  م اي  ث ات ااث   ماخ
 (435: 4.)فاه اونا ا
 إجراءات البحث.  2/0
 منهج البحث. 2/1

   اق  مج اقوصءا ثإست ثا  األسوول اق س ا ق  اسثته قطثا ي اقث ا.اإست ثت   
 مجتمع وعينة البحث . 2/2

 ا  لللي ويوالللات   ت لللا اقث لللا الللل    الللا اق لللا وان فلللا ا ثاح  اق ا لللي قحعاالللي اقالللثال 
( إقلا توخالا 5فحثن واااح اق لثو ) (245واقثاقغ عثثإ ) اق  ثاين وت  إ تااحإ  ثاقطحااي ناقخ اخا 

 :ااآلت اق  وواق حتثي اق و اي عوا  ن  ت ا اقث ا ث سل اق  د
 (1جدول )
 الدرجة الوظيفية والجنستوزيع مجتمع البحث بحسب 

 المجموع الجنـس الدرجة الوظيفية
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 إناث ذكور

نائببببيس ئببببعةسلشئان ببببلسش ببببئ  سلش   ببببع س
سيس لشطال

س3س0س3

 33 4 91 نس  ا ىسلش ئا 

 35 4 39 لشندع سلش ا س ندع ىسلإلدل لت

 39 8 33 كبع سأخصائعع 

 38 93 36 د ئلسأ شى

 44 91 38 د ئلسثانعل

 44 34 40 د ئلسثاشثل

 349 89 960 لشنئن ع

نوت  تطثاللللل  إسلللللت اح  فللللحث (245(فن   ت لللللا اقث لللللا ثوللللغ علللللثثإ )5اتلللللح  لللللن  للللثو ) 
وعلللثث اق ا لللي  ولللام  ق لللا ا ويو للله  لللن  ثلللح  وإلللجا ثلللاقطثا ا تثلللح إفلللاث  قوث لللا اق لللاقانا سلللتثاان ع
سلللتث اثإ   لللن اق ا لللي األفلللحث و  (24) ا سلللتط عاي   لللاقا ق  ت لللا وثلللجق  ثولللغ اق لللثث ا  نساسلللايات

 فحث. (257) اقث ا
 وسائل جمع البيانات.  2/3

  ا اوا: اقث ا  وسا   ق  ا اقثاا ات فا إ حا  اإست ثت  
 المقابمة الشخصية. 2/3/1
 إ حا   ااث ت ا صاي  ا ي   ن:ت         

  فا اقت ا    ا إثاحات حعااي اقاثال. (األساتج  اق ت صصون)األياثا اون 
 احفا ا ثاح (. -اقت ءاجاون )اق ثاحان اق  و  اق اقاان واقساثاان  

 صللاي فللا اق صللو  عوللا  للن اق ااثوللي اقا وتلل  ا سللتءاث    اق ااثوللي اق سلل ايناإسللت ث تلل    
 .وت ثاث اق  اوح واق ثاحات اق اصي ثإست اح  ا ستثاان ث ض اقثاا ات اقما ين

 المالحظة العممية. 2/3/2
اقت لحف عولا ثا لي اق  ل  ثا ل  ا ثاح  اق ا لي قحعاالي اقالثال ث ا  لي  اق    تل  ن        

وث لللا  إسلللت اح  ا سلللتثاان  ن لللاقاتو اللله قواالللا  ثاقث لللا اقاقويلللان قملللا عظلللا  األفلللح فلللا  ناقخ لللاخا 
 اق اصي ث ولوع اقث ا فا صوحتما األوقاي.

 .التطبيق الفعمى لإلدارة اإللكترونية فى ضوء الثقافة التنظيمية إستمارة إستبيان 2/3/3
  تث ا  طوات ث ا  ا ستثاان ياقتاقا: تص ا  إست اح  إستثاان

اقفاافللللي واقث للللوا اقسللللاثاي اقتللللا ت اوقللللت طلللل ع عوللللا اق ثاللللث  للللن اق حا للللا اق و اللللي ا  2/3/3/1
فلللل  ت ثاللللث  وت اوقللللت اق  لللل  ثا لللل  ا ثاح  اق ا للللي قحعااللللي اقاللللثالناقت ظا اللللي وا ثاح  ا قيتحو اللللين 

 تثلاد  لا ف يلن  لن   لاوح  لن إلج  اقث لوا ات و  اق  اوح  ن     اق سح اق ح  ا قمج  اقث لوان
 ج  اق  اوح. ا ت حاف ي    وح  ن إ اقساثاي ق حلما عوا اق ثحا 
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عوا    وعي  لن ما وعحل نولا اق  اوح اقتا ت  اقتوص  إقاما فا إست اح  إستثاان 2/3/3/2
 وجق   ثثا  اقحفا  و : ناقساث  اق ثحا  األياثا اان واقت ءاجاان

 يءلااي عثث اق  لاوح.*          * األإ اي اق سثاي قي    وح.   * صاا ي ووللوة اق  اوح.
اق  اوح اقتلا  صلوت عولا فإ الي  سلثاي تتلحاوة  لا  وا تااحي اق  واي قمج  اق  اوح اق سث ت ثاثف  
 .(2اتلح جق  فا اق ثو )ي ا %( 511 -% 81ثان)

 (2جدول ) 
 10ن=             اإلستبيان النسبة المئوية التفاق الخبراء حول محاور 

 المحـــــاور م
أراء 

 الخبـراء
النسبببببببة 

 المئوية

 %900 90سىسشإلدل ةسلإلشك   نعلسفىسض ءسلشثقافلسلش نظعنعل.لش طبعقسلشف  س9

س3
لشخصببببائالسلشاللنببببلسش ثقافببببلسلش نظعنعببببلسش ف عبببب س طبعقبببباتسلإلدل ةس

سلإلشك   نعل.
90 900% 

س3
لشنطاشيسلشاللنلسش  فع سثقافلس نظعنعلس دع س ف عب س طبعقباتسلإلدل ةس

سلإلشك   نعل.
90 900% 

س4
ىس حببدسنبب س ف عبب س طبعقبباتسلإلدل ةسن  قبباتسلشثقافببلسلش نظعنعببلسلش بب

سلإلشك   نعل
90 900% 

 السادة الخبراء األكاديميين والتنفيذيين. 2/3/3/3
علللحض إسلللت اح  إسلللتط ع حفا اق ثلللحا  فلللا صلللوحتما األوقالللي عولللا    وعلللي  لللن اق ثلللحا    

طي وفن ايون  ث ع   فا   لا  األ ال ناألياثا اان عوا فن اتا  ثح ي اق ثاح عن فستاج  ساعث
تال  ثح للي اق ثاللح عللن يثاللح  اعوللا    وعللي  لن اق ثللحا  اقت ءاللجاان عوللا فن عحلللما و  ناقط ثالي

وفن ايللون عوللا ثحااللي وعولل  ثوا ثللات  نواقللجان قللثام   ثللح  فللا   للا  اق اللاط اقط ثللا نف صللا اان
وفإللثاف يلل  إثاح  ن وفن ايللون  ولل  ثمإللثاف اق اللاط اقط ثللا ن صللا اان اقحاالللاانو سلل وقاات األ

 فن ايون  ن جوا اق ثح .و 
 للن  للل   اق سلللح اق ح  للا تللل  ت ثالللث    وعللي  لللن اق ثلللاحات اقتللا ت ثلللح علللن   لللاوح  2/3/3/4

وعلحض عثلاحات يل    لوح عولا اقسلاث   نولا عثاحات ا ستثاان فا صوحتما األوقاليو  ا ست اح ن
    لللي  و لللثا قوت اللل   لللن اقصلللث  اق  طالللا ق    لللي اق ثلللاحات اق اتح لللي قيللل    لللوحن  اق ثلللحا 

تءللا   ت ثاللث األإ الي اق سللثاي ن فلل  صلاا ي اق ثللاحات اق اتح لي و  اسللثتما قو  للوح اقلجا ت ت للا اقاله
 عوا  تا ي آحا  اق ثحا  اق ثث ا ت  اق وافالي عولا و لوث اق ثلاحات ت لت يل    لوحن اوث ا   ن اق ثحا 
 ن فحا  اق ثحا  ي ا فا  (%81)يافي اقت ثا ت وفاا آلحا  اقساث  اق ثحا   حتلاا  سثي إ حا    ا

 (.3 ثو )
 (3جدول )
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 10= ن     تفاق الخبراء حول تحديد عبارات محاور إستبيان النسبة المئوية إل 

النسببببببببببببببببة  م
النسبببببببببببببببببببة  م المئوية%

النسببببببببببببببببة  م المئوية%
النسبببببببببببببببببة  م المئوية%

النسببببببببببببببة  م المئوية%
 المئوية%

 ضوء الثقافة التنظيمية. التطبيق الفعمى لإلدارة اإللكترونية فى المحور األول:
1 90% 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% 
6 100% 7 100% 8 100% 9 100% 10 100% 

11 100% 12 100%       
 الخصائص الالزمة لمثقافة التنظيمية لتفعيل تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. المحور الثانى:

13 90% 14 90% 15 100% 16 90% 17 100% 
18 100% 19 90% 20 100% 21 100% 22 100% 

 المطالب الالزمة لتوفير ثقافة التنظيمية تدعم تفعيل تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.المحور الثالث: 
23 100% 24 90% 25 100% 26 100% 27 90% 
28 80% 29 90% 30 90% 31 100% 32 90% 

 ل تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.معوقات الثقافة التنظيمية التى تحد من تفعي المحور الرابع :
33 100% 34 90% 35 90% 36 80% 37 100% 
38 100% 39 80% 40 100% 41 100% 42 100% 

(  سلللثي فحا  اق ثلللحا  فلللا يللل  عثلللاح   لللن عثلللاحات ا سلللتثاان اق اصلللي 3اتللللح  لللن  لللثو ) 
 احتللللا  وتللل  ث وللللوع اقث لللا  الللا اتللللح  سلللثي فحا  اق ثلللحا  اق لللوافاان عولللا و لللوث اق ثلللاحاتن

 للن    للوع اآلحا  وفاللا ق سللثي فحا   (%81)اق ثللاحات اقتللا  صللوت عوللا  سللثي   واللي ا تالل  عللن
 (:4وثجق  فصثح عثث عثاحات ي    وح  ن اق  اوح ي ا فا اق ثو ) اق ثحا ن

 (2جـذول )

 يحـبور إستبيبٌ انبحث وػذد انؼببراث انتى تُتًى إنيه

اجمببببببببببب لى  المحبباور م
 العبارات

 52 اقء وا ق ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي. اقتطثا  5
 51 اق صا ص اق خ ي قوفاافي اقت ظا اي قتء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي. 2

اق طاقللللل اق خ للللي قتللللوفاح فاافللللي ت ظا اللللي تللللثع  تء الللل  تطثااللللات ا ثاح   3
 ا قيتحو اي.

51 

 51 تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي  و ات اقفاافي اقت ظا اي اقتا ت ث  ن  4



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    7  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 الدراسة اإلستطالعية.  2/4
 ولا اقصوح  اق ما اي ق ستثاان قتطثااما عوا اق ا ي ا ستط عاي ثمثف  ا اوا:ت   
 وا ستثاان ثصءي  اصي. ت ثاث ثح ي إست اثي اق ث وفان قوث ا ثصءي عا ين -
 وفان فا ا  اثي عوا ا ستثاان.ت ثاث اقخ ن اقجا است ح ه اق ث  -
قوتميث  ن ص  اتما  لن اق ا الي   إ حا  اق  ا  ت اق و اي ا  ت ثاث ص وثات اقصاا ي -

 اق و اي.
 ستثاان وتءحاغ اق تا ج.ا تثحال اق ساعثان عوا ياءاي تطثا   -
 ت ثاث  ا تست ح ه اقثحاسي اق اثا اي  ن و ت. -
 ياقتاقا:إستثاان  وح  فن ات  تص احو ث فول ت فحا  اقساث  اق ثحا  ثلح    
   * عاقا  ثا "  د ثح ات"   
 عاقا "فحث ي ثح ات"           *  
        *  توسط "ف في ثح ات"  
  * ل اف "ثح تان"              
 ل اف  ثا "ثح ي" *  

فحث  ن   ت ا اقث ا  ا إستث اثإ  ( 24إا)تطثا  ا ستثاان عوا عا ي إستط عاي عثث 
وتللل  تطثاللل  اقثحاسلللي ن لللن   ت لللا اقث لللا  اق  ثاللليطحاالللي اقوتللل  إ تالللاحإ  ثن ن اق ا لللي األساسلللاي للل

 (عن طحا  8/5/2157ف ان اق واف )ا  او   (إقا31/4/2157 ث اق واف )األ او  ا ستط عاي
 (نوتلل  ا  اثللي 24/5/2157اق وافلل ) اللو  األحث للا وتلل  إعللاث  تطثالل  ا سللتثاان  اقخاللاح  اق اثا اللين

    تطثال  ا سلتثاان عولا اق ا لي ا سلتط عاي ن و ن عوا ا ستثاان وفاا  ق اخان تاثاح   اسا
 الا و لث ف له ا تو لث عثلاحات  ست وص  ثا تءم  اق ا ي ق ثاحات ا ستثاان  ن     إ اثاتم  إ

و اي ت ت   فيفح  ن تءساح وا ث فو  ا لي فا    اإا و ءمو ما و ن ف  ت  إ حا  اق  ا  ت اق 
 قو ا ي ا ستط عاي.

 حساب المعامالت العممية لإلستبيان. 2/5
 صدق اإلستبيان.2/5/1
 صدق المحكمين )الصدق المنطقى(. 2/5/1/1

قوت الل   للن   ثاللح  (51عوللا اقسللاث  اق ثللحا  وعثثإللل )مللا عللحض   للاوح ا سللتثاان وعثاحات 
وتلل  عللحض ا سللتثاان عوللا ن صللث  ا سللتثاان واقتميللث  للن فن ا سللتثاان االلاد  للا ولللا  للن ف ولله

 اق  لللللللللللللاد (و تلللللللللللللا الللللللللللللو  5/4/2157اق وافللللللللللللل ) األحث لللللللللللللا  اقسلللللللللللللاث  اق ثلللللللللللللحا   لللللللللللللن الللللللللللللو 

 42 اا  ل لاق



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    8  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 نآلحا  سللااثتم  فاللث ف للح اقسللاث  اق ثللحا    اسللثي اق  للاوح وتلل  ا سللت اثي (ن53/4/2157اق وافلل )
ثلحا  عولا تءلا  اقسلاث  اق إ سلثي وتل  اعتثلاح  نواق ثاحات اق  ت اي قي    وح قت اا  فإثاف اقث لا

صلث  ا سلتثاان عولا اق ا لي ا سلتط عاي  ن وتل  ا تثلاح  الاحا  قصلث ه ااسلتثاان  اوح وعثلاحات 
 .فحث (24وثوغ عثثإا)

 وفيما يمى حساب صدق االتساق الداخمى كما يمى:
 إيجاد اإلرتباطات البينية بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور. 2/5/5/2/5

و لحح  ثلو  اق ثلاحات اقتلا ت ال   ط اق ثاحات ثاق  وح اق لاص ثملان سال   ا   إحتثات   
( اثللان   لا  ت ا حتثللاط ثللان ثح للي 5واق للثو  ح لل ) ( ي  لل  إ صلا ان1.15ثاقلي ع للث  سللتوا)

 ي  عثاح  واقثح ي اقيواي قو  وح اقجا ت ت ا إقاه.
 
 
 
 
 

 (5جذول رقى )

 (42انًُتًى إنيه)ٌ = يؼبيم إرتببط ػببراث كم يحىر ببنًجًىع انكهى نهًحىر 

  (.1.15ع ث  ستوا )* اق ءحثات جات   ا  ت إحتثاط ثاقي إ صا اا 
 ( 1.414( = )22( وثح ات  حاي )1.15 ا ي "ح" اق ثوقاي ع ث  ستوا) 

رقى 

 انؼببرة

اإلرتببط ببنًحىر 

 األونى

اإلرتببط ببنًحىر 

 انثبَى

اإلرتببط ببنًحىر 

 انثبنث

اإلرتببط ببنًحىر 

 انرابغ

2 016.0* 016..* 015.0* 01500* 

4 0150.* 01650* 01560* 01666* 

3 016.5* 01656* 0155.* 01666* 

2 0150.* 016.0* 01500* 01660* 

5 0150.* 0166.* 01...* 01650* 

6 016..* 0150.* 01.05* 0160.* 

7 01.60* 01.6.* 01.0.* 01600* 

8 0160.* 0166.* 0155.* 01.0.* 

9 01650* 016..* 015..* 01...* 

20 015.5* 01600* 01.0.* 01.0.* 

22 016.0*    

24 0160.*    
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 (    9  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

جات   لللا  ت إحتثلللاط ثاقلللي إ صلللا اا ع لللث   ثلللاحات اقفن   الللا  (5الجبببدول)اتللللح  لللن  
 عوا صث  ت فا  ي  عثاح  قو  وح اق اص ثه ي ا اوا:   ا اث  (1.15 ستوا ثاقي)

 اتلللح فن  للا    للا  ت  رونيببة فببى ضببوء الثقافببة التنظيميببة:التطبيببق الفعمببى لببإلدارة اإللكت
(  الللللا تحاو لللللت  لللللا    ا للللل  ا حتثلللللاط ثلللللان 1.15ا حتثلللللاط قو ثلللللاحات ثاقلللللي ع لللللث  سلللللتوا )

 (.1.651(ن)1.467)
 :اتلللح فن  للا   الخصببائص الالزمببة لمثقافببة التنظيميببة لتفعيببل تطبيقببات اإلدارة اإللكترونيببة

(  الا تحاو لت  لا    ا ل  ا حتثلاط ثلان 1.15ع لث  سلتوا)  ا  ت ا حتثاط قو ثلاحات ثاقلي 
 (.1.697(ن)1.465)

 اتللح فن : المطالب الالزمة لتوفير ثقافة تنظيمية تبدعم تفعيبل تطبيقبات اإلدارة اإللكترونيبة
( الللللا تحاو لللللت  لللللا    ا للللل  ا حتثلللللاط 1.15 لللللا    لللللا  ت ا حتثلللللاط قو ثلللللاحات ثاقلللللي ع لللللث )

 (.1.593(ن) 1.414ثان)
 اتللح فن  لا  : لثقافة التنظيمية التبى تحبد مبن تفعيبل تطبيقبات اإلدارة اإللكترونيبةمعوقات ا

(ن 1.428( اا تحاو ت  ا    ا   ا حتثاط ثان)1.15  ا  ت ا حتثاط قو ثاحات ثاقي ع ث)
(1.666.)  

 إيجاد معامالت اإلرتباط ما بين درجة كل محور والدرجة الكمية لإلستبيان 2/5/5/2/2
 (6جذول رقى )

 بيٍ درجت كم يحىر وانذرجت انكهيت نإلستبيبٌ يؼبيالث اإلرتببط يب

معامبببببببببببببببل  المحببببببببببور م
 االرتباط 

 *1.659 اقتطثا  اقء وا ق ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي. 1
 *1.734 اق صا ص اق خ ي قوفاافي اقت ظا اي قتء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي. 2

 طاقللللللل اق خ للللللي قتللللللوفاح فاافللللللي ت ظا اللللللي تللللللثع  تء الللللل  تطثااللللللات ا ثاح  اق 3
 *1.653 .ا قيتحو اي

 *1.587   و ات اقفاافي اقت ظا اي اقتا ت ث  ن تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي. 4
 ( 1.15* اق ءحثات جات   ا  ت إحتثاط ثاقي إ صا اا ع ث  ستوا.) 
 ( 1.414( = )22( وثح ات  حاي )1.15 ا ي "ح" اق ثوقاي ع ث  ستوا) 
: 1.587( فن   لللا  ت إحتثلللاط اق  لللاوح فا لللا ثا ملللا تتلللحاوة  لللا ثلللان)6اتللللح  لللن  لللثو )       
ثللان ثح للي يلل    للوح واقثح للي  (  للا اللث  عوللا صللث  ا حتثللاط1.15ع للث  سللتوا ثاقللي))1.734

 اقيواي ق ستثاان.
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 (    20  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 محاور األساسية.إيجاد مصفوفة اإلرتباطات البينية بين ال 2/5/5/2/3
ت  إا اث   ا  ت ا حتثاط ثان   اوح اقث ا اق اقا  ولوع اقثحاسي  ق  حفي  ثا ا حتثاط      

 .(7الجدول رقم)ثا ما واولح جق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7جذول رقى )

 (42يصفىفت اإلرتببط بيٍ يحبور انبحث انحبنى قيذ انذراست      ) ٌ =

 ( 1.15* اق ءحثات جات   ا  ت إحتثاط ثاقي إ صا اا ع ث  ستوا.) 
 (1.15 ا ي "ح" اق ثوقاي ع ث  ستوا) (1.414( = )22وثح ات  حاي) 

 انرابغ نثبنثا انثبَى األول انًحـــىر و

انتطةيق انفعهى نإلدارت اإلنكترونيث فىى وى ا انافبفىث  2

  انتنظيًيث1
*

0624 

*

0775

0 

*

0785

4 

انخصبئص انالزيث نهافبفث انتنظيًيث نتفعيم تطةيفىبج  4

 اإلدارت اإلنكترونيث1
*

0624 
 

*

0727

7 

*

0766

6 

انًطبنىىا انالزيىىث نتىى فير تفبفىىث تنظيًيىىث تىىذ ى تفعيىىم  3

 1رت اإلنكترونيثتطةيفبج اإلدا
*

0775

0 

*

0722

7 

 

*

0755

6 

يع قىىىبج انافبفىىىث انتنظيًيىىىث انتىىىى ت ىىىذ يىىى  تفعيىىىم  2

 تطةيفبج اإلدارت اإلنكترونيث1

*

0785

4 

*

0766

6 

*

0755

6 
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 (    22  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

فن   للللا  ت إحتثللللاط اق  للللاوح فا للللا ثا مللللا تتللللحاوة  للللا ثللللان  (7جببببدول رقببببم)اتلللللح  للللن         
  لللا الللث  عولللا صلللث  ا حتثلللاط ثلللان   لللاوح  (1.15) ع لللث  سلللتوا ثاقلللي) 1.852: 0.447)

 اقث ا.
اتلللح فن   اللا   للا  ت ا حتثللاط  للا ثللان اق ثللاحات اق اصللي ثيلل   (5 للن  لل   اق للثو )       

(إقلا ا حتثلاط ثلان 7ن 6فا  لان االاح  لثو ) قيواي قو  وح جات ثاقي إ صا اين  وح واقثح ي ا
حتثللاط   الللا اق  للاوح ث  لللا  ت إحتثللاط عاقالللي  لللا  ثح للي يللل    للوح واقثح لللي اقيواللي ق سلللتثاان وات

وثاقتللاقا  نو لن إ لا  سلتطاا فن   يلل  عولا ا سلتثاان ثم له  تسل  ثا والا   اقثح لي اقيوالي ق سلتثاانن
 د  ا ص    ن ف وه.صاث  فا  اا

 ثبات اإلستبيان. 2/5/2
( 42(   لللللاوح وعثلللللاحاتم  وعلللللثثإا)4إا لللللاث   ا للللل  فثلللللات   لللللاوح ا سلللللتثاان وعلللللثثإ  )

ثإسلللت ثا  طلللحااتان إ لللا طحاالللي اقت خ لللي اق صللللءاي  سلللت اثات عا لللي اقثحاسلللي ا سلللتط عاي عوللللا 
ان اق ثاحات اقخو اي واق ثاحات اق اااد ثإست ثا    اثقي سثاح ان وثحاون  ا اث   ا   ا حتثاط  ث

 اقءحثاين ويجق  إا اث اقفثات ثإست ثا    ا   فقءا يحو ثات.
 

 

 ( 8جذول رقى ) 

 يؼبيم انثببث بإستخذاو انتجسئت انُصفيت

 انًحـــــىر و 
ػددددددددددددددددذد 

 انؼببراث

سددددددددددبيريبٌ 

 وبراوٌ

 *.0105 24 اقتطثا  اقء وا ق ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي. 2

4 
اق صللا ص اق خ للي قوفاافللي اقت ظا اللي قتء الل  تطثااللات ا ثاح  

 *0..01 20 ا قيتحو اي.

3 
اق طاقل اق خ ي قتلوفاح فاافلي اقت ظا الي تلثع  تء ال  تطثاالات 

 *01.56 20 ا ثاح  ا قيتحو اي

2 
  و ات اقفاافي اقت ظا اي اقتا ت ث  ن تء ال  تطثاالات ا ثاح  

 *01600 20 ا قيتحو اي.

 *...01 24 انذرجت انكهيت نثببث اإلستبيبٌ

( فن   للللا  ت ا حتثللللاط ثللللان  صللللءا ا سللللتثاان ق ثللللاحات اق  للللاوح  للللث 8اولللللح  للللثو  )
 (ن   ا اث  عوا فن اق اااد جو   ا   فثات عاقا.1.952: 1.672تحاو ت  ا ثان )

 (9) جذول رقى

 يؼبيم انثببث بإستخذاو يؼبيم أنفب كروَببخ
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 (    24  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

عدد  ببورالمحببب م
 العبارات

معامل 
 كرونباخ

 *1.824 52 اقتطثا  اقء وا ق ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي. 1

اق صللللللا ص اق خ للللللي قوفاافللللللي اقت ظا اللللللي قتء الللللل  تطثااللللللات ا ثاح   2
 ا قيتحو اي.

51 1.827* 

اق طاقللللل اق خ للللي قتللللوفاح فاافللللي اقت ظا اللللي تللللثع  تء الللل  تطثااللللات  3
 .  ا قيتحو ايا ثاح 

51 1.635* 

  و لللات اقفاافلللي اقت ظا الللي اقتلللا ت لللث  لللن تء اللل  تطثاالللات ا ثاح   4
 ا قيتحو اي.

51 1.785* 

( فن   لا  ت ا حتثلاط ثلان ثح لات يل    لوح واقثح لي اقيوالي ق سلتثاان 9اولح  ثو )
 اقا.(   ا اث  عوا فن اق اااد جو   ا   فثات ع1.827: 1.635 ث تحاو ت  ا ثان)

 
 الدراسة األساسية. 2/6

واقتلللا  وفلللا للللو   لللا فسلللءحت  طلللوات تا لللان ا سلللتثاانن ث لللث إت لللا  اق  لللا  ت اق و الللي 
عللثاث اقصلوح  اق ما اللين  تلل  ت ت وال  اق ثللاحات و سلال اقصللث  واقفثلاتن تلل  اقتوصل  إقللا ث لا  وات

قتطثالل  فللا اق للث   للن وتلل  إ للحا ات ا وتلل  تطثالل  إسللت اح  إسللتثاان ث للث اقتميللث  للن صللث ما وفثاتمللان
  عوللللا اق ا للللي األساسللللاي ث للللث إسللللتث اث اق ا للللي 55/6/2157  إقللللا اق  للللاد 4/6/2157األ للللث 

( فلحثان وقيلن ع لث ت  الا ا سلت احات قل  242وثوغ ا  اقا اق ا ي ااساسلاي قوث لا) ا ستط عاين
جق  عوللا ( فللحثا  وتلل  تءحاللغ ثاا للات ا سللتثاان فللا ياللوف فعللثت قلل217اسللت ال قوث للا إا عللثث)

وثلللجق  فصلللث ت اقثاا لللات   لللث   ث لللث  حا  تملللا  الللثان -ثح لللا ج ا يسلللا  اقتلللاثا قثح لللا ج األوفلللاد
 ق  اق تما إ صا اا .

 المعالجات اإلحصائية.  2/7
  ا اث  ا اوا: Spssت  إست ثا  اق  ا  ت ا  صا اي   ت ثا عوا اقثح ا ج ا  صا ا

 اق توسط اق ساثا.   -
 ا. ا   حاف اق  ااح  -
 يح ثات.    ا   فقءا  -
 .              2إ تثاح يا -
 اق سثي اق  واي.        -
                            ا   ا حتثاط اقثساط.  -
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 (    23  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 

 ػرض ويُبقشت انُتبئج7 3/0

 ػرض انُتبئج7    3/2

 انعةىبراج يى   ةىبرت انًئ يث نكىم واننسا، انتكراراج انتسبؤالج تى إستخذاو    نإلجببث

 ألهًيىث يتطهةىبج انعينىث تفىذيراج حسا انة ث  رض ننتبئج يهى ي  ر، وفيًب كم   وً  ان اردت

 يجبل1 كم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20)رقىجذول 

      إلستجبببث افراد ػيُت انبحث  انًحسىبت 4انتكراراث وانُسبت انًئىيت وانىزٌ انُسبى وكب

 َيت فى ضىء انثقبفت انتُظيًيت          انىاقغ انفؼهى نتطبيقبث اإلدارة اإلنكترونؼببراث يحىر 

=ٌ406 

 م
 التكرارات والنسبة المئوية

الوزن 
 النسبى

عالى  2كا الترتيب
 جــدا

 % ضعيف % متوسطة % عالى %
ضعيف 
 جـــــــدا

س%

 65.2 2 469 42.3 23 24.3 52 13.6 22 12.1 25 7.9 22س9

 57.9 1 991 5.3 11 7.9 22 24.3 52 26.9 55 33.7 92س3

 95.3 12 443 35.4 93 27.1 62 21.2 45 12.1 25 1.5 3س3

 51.1 9 497 39.4 99 21.2 45 17.4 42 13.6 22 9.2 16س4

 17.2 3 542 2.4 52 25.2 52 23.3 42 12.4 32 2.9 12س5

 14.3 2 555 22.2 52 24.3 52 14.6 32 16.2 33 19 35س6

4 15 9.3 22 13.6 52 24.3 52 25.2 61 27.6 522 6 35.1 

 22.4 4 534 26.9 55 24.3 52 24.3 52 12.6 26 12.1 25س8

 23.3 5 531 27.6 61 26.9 55 14.6 32 14.6 32 14.6 32س1

 75.9 11 439 44.9 72 24.2 51 12.6 26 7.9 22 2.3 19س90

 29.9 7 444 43.2 27 22.7 43 22.7 43 9.3 15 9.2 16س99

 159.7 12 372 52.7 127 21.4 44 14.6 32 5.2 12 5.3 11س93

 13.28( =  0.01، 4عند ) 2قيمة كا
اق  سللوثي  سللت اثات ففللحاث عا للي اقث للا ق ثللاحات  2( فن  ا للي يللا51 للثو )  للن اتلللح

  وح وا ا تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي فلا للو  اقفاافلي اقت ظا الي اقسلا ث    ا ملا ثاقلي إ صلا اا 
 . 1.15ع ث  ستوا    واي 
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 (    22  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22)رقىجذول 

         إلستجبببث افراد ػيُت انبحث  انًحسىبت 4انتكراراث وانُسبت انًئىيت وانىزٌ انُسبى وكب

انخصبئص انالزيت نهثقبفت انتُظيًيت نتفؼيم تطبيقبث اإلدارة اإلنكتروَيت      يحىر  نؼببراث  

=ٌ406 

 التكرارات والنسبة المئوية م
الوزن 
 النسبى

عالى  2كأ الترتيب
 جـــــدا

 % ضعيف % متوسطة % عالى %
ضعيف 
 جــــــــدا

س%

 52 22.2 52 17.4 42 13.6 22 14.6 32س9
24.
3 

542 2 16.1 

 14.5 4 512 .32 62 22.4 42 19.5 36 16.5 34 15.5 32س3

 12.2 1 552 .32 66 12 39 16.7 35 16.7 35 16.21 33س3

 52.2 9 472 .37 21 12.4 32 15.5 32 14.6 32 12.1 25س4

 77.7 12 456 .49 72 16.2 33 14.6 32 11.2 23 12.9 22س5

 36.6 6 526 .35 94 17.4 42 12 39 14.1 27 12.1 25س6

 61.5 2 422 .42 24 17.7 41 15.5 32 7.2 17 14.6 32س4

 57.3 7 429 .42 24 17.7 41 13.6 22 13.6 22 12.1 25س8

 22.4 3 529 .27 61 23.2 47 17.7 41 14.6 32 12.1 25س1

 22.6 5 516 33 62 23.3 42 16.21 33 15.5 32 12.1 25س90

 13.28( =  0.01، 4عند ) 2قيمة كا
ست اثات ففحاث عا ي اقث ا ق ثاحات   وح اق  سوثي   2(فن  ا ي يا55 ثو )  ن اتلح

ا   ا ملا ثاقلي إ صلا اا ع لث  صا ص اقفاافي اقت ظا اي اق خ ي قتء ا  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو ل
 .(1.15)  ستوا    واي
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 (24جذول )

إلستجبببث افراد ػيُت انبحث  انًحسىبت 4انتكراراث وانُسبت انًئىيت وانىزٌ انُسبى وكب

 انًطبنب انالزيت نتىفير ثقبفت انتُظيًيت تذػى تفؼيم تطبيقبث اإلدارة اإلنكتروَيتيحىر  نؼببراث

=ٌ406 

 راراث وانُسبت انًئىيتانتك و
انىزٌ 

 انُسبى
ػبنى  4كأ انترتيب

 جـــــذا
 % ضؼيف % يتىسطت % ػبنى %

ضؼيف 

 جــــذا
% 

. 45 2472 30 2276 22 2979 29 4378 62 4976 547 2 4072 

0 30 2276 34 2575 37 28 33 2670 72 3579 549 3 3373 

0 32 2570 20 2972 60 4972 54 4574 43 2274 644 2 44 

. 25 773 45 2472 39 2879 33 2670 92 2576 254 20 8772 

5 45 2472 49 2272 37 28 20 2972 72 3579 506 7 3676 

6 30 2276 33 26702 37 28 44 2077 82 2078 542 5 5875 

0 40 977 30 2276 29 4378 26 4473 62 4976 540 6 4572 

. 20 2972 35 2679 35 2679 30 2276 66 
3470

3 
572 4 2979 

. 30 2276 46 2476 48 2376 20 2972 84 3978 500 9 5373 

.0 25 773 38 2872 24 4072 38 2872 73 3572 504 8 2277 

 13.28( =  0.01، 4عند ) 2قيمة كا  
 ا للي ق ثللاحات   للوح اقاق  سللوثي اسللت اثات ففللحاث  2(فن  ا للي يللا52 للثو )  للن اتلللح

ح فاافلللي اقت ظا الللي تلللثع  تء اللل  تطثاالللات ا ثاح  ا قيتحو الللي   ا ملللا ثاقلللي اق طاقلللل اق خ لللي قتلللوفا
 .(1.15) إ صا اا ع ث  ستوا    واي
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 (23) رقى جذول

إلستجبببث افراد ػيُت انبحث  انًحسىبت 4انتكراراث وانُسبت انًئىيت وانىزٌ انُسبى وكب

 ٍ تفؼيم تطبيقبث اإلدارة اإلنكتروَيت7يؼىقبث انثقبفت انتُظيًيت انتى تحذ ييحىر ث نؼببرا

=ٌ406 

 انتكراراث وانُسبت انًئىيت و
انىزٌ 

 انُسبى
ػبنى  4كأ انترتيب

 جــذا
 % ضؼيف % يتىسطت % ػبنى %

ضؼيف 

 جـــــذا
% 

. 50 4273 30 2276 45 2472 37 28 62 3272 583 6 4273 

0 60 4972 36 2775 30 2276 37 28 23 4079 652 2 2478 

0 40 977 32 
2570

2 
34 2575 60 4972 63 3076 503 20 3576 

. 32 25702 20 2972 60 4972 54 4574 43 2274 644 5 44 

5 34 2575 32 2675 36 2775 24 4072 64 3072 526 9 2275 

6 52 4674 54 4574 55 4677 25 773 30 2276 703 4 3272 

0 20 2972 35 2679 35 2679 30 2276 66 34703 572 7 2979 

. 55 4677 54 4574 35 2679 20 2972 42 2277 694 3 2576 

. 40 977 30 2276 54 4574 57 4777 27 4478 537 8 4377 

.0 70 32 50 4273 55 4677 34 2575 42 2074 800 2 3876 

 13.28( = 0.01، 4عند ) 2قيمة كا
ففلحاث عا لي اقث لا ق ثلاحات اق  سلوثي اسلت اثات  2( فن  ا لي يلا53)  لثو   لن اتللح

  للوح   و للات اقفاافللي اقت ظا اللي اقتللا ت للث  للن تء الل  تطثااللات ا ثاح  ا قيتحو اللي   ا مللا ثاقللي 
 (.1.15) إ صا اا ع ث  ستوا    واي

 يُبقشت انُتبئج7 3/4

فن إ ا  فحو  جات ثاقلي إ صلا اي فلا   الا عثلاحات ( 51)ح    ثو  تا ج اق  ن اتلح
 2ات ا ثاح  ا قيتحو اللللي قصللللاقح ااسللللت اثي األعوللللا  اللللا تحاو للللت  ا للللي يللللاوا للللا تطثاالللل  للللوح 

(ع للث  سللتوا 53.28اق ثوقاللي = ) 2(نوإللا فيثللح  للن  ا للي يللا557.9ن 54.3اق  سللوثي  للا ثللان)
(   ا اث  عوا فن   الا عثلاحات اق  لوح ثاقلين  الا  لا ت اسلت اثي اق ثلاح  تلوافح 1.15   واي)

قتسما  تاثا  اق ث ات عوا فعوا اقثح اتن واح ا جق  إقا اقتءيالح  ف مخ  إقيتحو اي ثا   ا ثاح 
اقصللل اح واقت طلللاط اق الللث قواالللاثات  الللا  ا لللت ا ثاح  ث حاسلللوي يوالللات اق ا  لللات وطولللل ف ملللخ  
ي ثاللوتح خا للث  عللن  ا للاتم ن ي للا تلل  إاصللا   للط إ تح للت ق  اللا األ مللخ ن وتلل  اسللت   طاث للات 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    27  (   ( االول و(   ) انجسء  4029(  نؼبو ) ديسًبر( شهر )    42قى انًجهذ )   ر      
 

 ا ت است اثي توفاح  ث ي اقثواثي ا قيتحو اي اقتا تولح  و اسح لو ا و ايا ات تصواحن ي ا
 لللث ات ا ثاح  عولللا ف للل  اقلللثح ات ق لللث  توافحإلللا ثلللاقح    لللن و لللوث اق ثالللث  لللن اقصلللء ات عولللا 
اا تح تن إج  اقصء ات إا ا تماثات ا صاي قو ا وان ثا ثاح  سحعان  ا تخو   اا ا ل فن 

فع لا   لا توثالي ا قيتحو اي ق اح  لا تالو  ثله ا ثاح   لن تيون إ ا  إثاح   س وقي عن إج  اقثواثي 
 يومللا  للا ت ثثح للي للل اءي  للثا للث ات اق سللتءاثانن ي للا فسللءح اق  للوح عوللا اق ثاللث  للن اق تللا ج 

تثلللللاث  األوا لللللح و  تسلللللت ث  ا ثاح  اقثحالللللث ا قيتحو لللللا فلللللا اقلللللحث عولللللا استءسلللللاحات اقطللللل ل الللللا 
تحاللللاح اق لللللوظءان واقطلللل ل قولللللثوحات و اللللات اق ا  لللللي واقت وا للللات ا ثاحالللللي ثا لللل  ا ثاح  و لللللا يو

تلوفاح و ا ع ن عن اقوظا ف واقت ا لثات و  ا ع ن عن اق  ا صات واق  احسات اق اصي ثا ثاح و 
عللللن  وااستءسللللاحاقتللللا تاللللث ما ا ثاح  قو للللوظءان واقطلللل ل  وا  للللحا ات  للللاجب طوثللللات اق للللث ات 

ا ستءسلاح و  ولل ا سلتثعا  قو لوظءان واقطل لتالثا  طو ساعات اق    و واعالث   احسلي األ الطي 
"ن وتتءللللللل   تلللللللا ج إلللللللجا اق  لللللللوح  لللللللا ثحاسلللللللي قيتحو الللللللا"إعلللللللن اق  احسلللللللات ا ثاحالللللللي قو لللللللوظءان 

 ( فلا تطلواح اقت ظللا  ا ثاحا 2117 ( وثحاسلي اقاح لا)2115 ( وثحاسلي اقسلثا ا)2113اق  لحا)
ي واقثاحاي وتطواحإلا وفن تطثال   ظلا  واق  ا  ت اق يو اي ا قيتحو اي  ا توافح ا  يا ات اق اثا

ا ثاح  ا قيتحو اللي ا تللاب إقللا تللوافح اق ثاللث  للن اق مللا  ا ثاحاللين وثللجق  تلل  ا  اثللي عوللا اقتسللا   
 األو   اإو وا ا تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي فا لو  اقفاافي اقت ظا اي؟

ا اي فللا   اللا فن إ للا  فللحو  جات ثاقللي إ صلل (55)ح لل   للثو  تللا ج اق  للن اتلللحي للا 
قصللاقح  خصددبئص انثقبفددت انتُظيًيددت انالزيددت نتفؼيددم تطبيقددبث اإلدارة اإلنكتروَددى  للوح عثللاحات 

(ن وإا فيثح  لن  ا لي 99.9ن 54.5اق  سوثي  ا ثان) 2ا ست اثي األعوا  اا تحاو ت  ا ي يا
ح (   للا اللث  عوللا فن   اللا عثللاحات اق  للو 1.15(ع للث  سللتوا    واللي)53.28اق ثوقاللي =) 2يللا

اقتحيالللخ عولللا  تلللا ج اسلللت ثا  ا ثاح  ا قيتحو الللي عولللا فعولللا  ثاقلللين  الللا  لللا ت اسلللت اثي اق ثلللاح 
اقثح ات ق ا قما  ن فإ اي فا تسما  اقت ا  ت ثاق سثي قو ستءاث واق ا وان ثا   ا ثاح ن و لا ت 

اق ما  اقح اساي إست اثي اق ثاح   حد اقاا  اقتا تا ا عوا إست ثا  تطثا  ا ثاح  ا قيتحو اي فا 
عولا ف ل  اقلثح ات  الا ا لل فن ت لحد اقالا  قتال اا اق لا وان عولا اسلت ثا  ا ثاح  ا قيتحو اللي 
ق ا قما  ن فوا ث ا ين فن ت وث عوا ي   ن ات ا ل   لا ا ثاح  اق ا لي قحعاالي اقالثالن ي لا فسلءح 

 اقتطثاالات ا قيتحو الي اق حو لي فلا إسلت ثا اق  وح عوا اق ثاث  ن اق تلا ج  الا  لا ت اق ثلاحات 
تخوالللللث اق لللللا وان ن و اقث للللي فلللللا ت ءالللللج  مللللا  اق  للللل  ا قيتحو للللاثثح للللي لللللل اءي و للللا ت اق ثلللللاحات 

 اح  و  ن اقت اون ثان ا ثاح  واق ا وان و  تطثا  ا ثاح  ا قيتحو اي است ثا ثاق  وو ات قتطواح 
ا إتالللان إسلللت ثا  تطثاللل  ا ثاح  تلللثحال اق لللا وان عولللو  واق سلللتءاثان فلللا تطثاللل  ا ثاح  ا قيتحو الللي

تما للي و  تللوفاح اقثا للي اق سللاعث  عوللا ا ثللثاع فللا إسللت ثا  تطثااللات ا ثاح  ا قيتحو الليو  ا قيتحو الي
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تاللل اا اق لللا وان عولللا إسلللت ثا ات تطثاللل  و  اق  لللات اق   للل   سلللت ثا  تطثاللل  ا ثاح  ا قيتحو الللي
اءي  ثان وتتء   تا ج إجا اق  وح  ا اقثحاسات ثثح ي ل  ا ثاح  ا قيتحو اي فا إ  اخ اقت ا  ت

اقساثاي فا ف ه ا ل تثحال وتا اا اق ا وان عوا است ثا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو الي وتخوالثإ  
اق  وو ات  ا تما ي اق  ات اق  اسلل وتلوفاح اقثا لي اق سلاعث  عولا ا ثلثاع  لا    ظلي اقث لي فلا 

تطثاالللاتن وثلللجق  تللل  ا  اثلللي عولللا اقتسلللا   اقفلللا ا  لللاإا ت ءالللج اق  للل  واق حو لللي فلللا اسلللت ثا  اق
  صا ص اقفاافي اقت ظا اي اق خ ي قتء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟

فن إ للا  فللحو  جات ثاقللي إ صللا اي فللا   اللا (52)ح لل   للثو  تللا ج اق  للن اتلللحي للا 
ات ا ثاح  ا قيتحو اللي اق طاقللل اق خ للي قتللوفاح فاافللي اقت ظا اللي تللثع  تء الل  تطثاالل  للوح عثللاحات 

(ن وإلا فيثلح 87.5ن 59.9اق  سلوثي  لا ثلان) 2قصاقح ا ست اثي األعوا  الا تحاو لت  ا لي يلا
(   للا اللث  عوللا فن   اللا عثللاحات 1.15(ع للث  سللتوا    واللي)53.28اق ثوقاللي =) 2 للن  ا للي يللا

 ف سللا  ثللان ياق طووثلل اق  وو للات قتثللاث  اقءحصللي اق  للوح ثاقللين  اللا  للا ت اسللت اثي عثللاح  إتا للي
إقيتحو اا عوا فعوا اقثح ات أل ه اوفح اقو ت واق ا ن قجق  فا ثاح   ويوااتما اقاثال حعااي إثاحات

 فللا ا ثلثاعا اقتءيالح ث ا لي إقلا ا تصلا  ثاقيوالات اقيتحو الان ي لا  لا ت إسلت اثي عثلاح  تال اا
 ثالث  وعلث  و لوث  الاث   ا قيتحو ا عوا ف   اقثح اتن ف ث  و وث ففيلاح اق     اي ت  وا مي

تا ا إلج  األفيلاح فولن   ل  فا  الي ت توا م لان وا ثاح  ث ا لي إقلا فيلح  ثالث قتطثال  اق  ل  
ا قيتحو لللا ثون فا  الللاي    ي لللي اق لللثوان ي لللا فسلللءح اق  لللوح عولللا اق ثالللث  لللن اق تلللا ج  الللا 

ح إ للحا ات اق  لل  ث للا  للا ت اق ثللاحات ثعلل  اقااللاثات  سللت ثا  تطثالل  ا ثاح  ا قيتحو اللين وت االل
ا اسلللل طثا لللي اقتطثاالللات ا قيتحو الللين وتاللل اا اقتءيالللح ا ثلللثاعا فلللا  وا ملللي  الللي ت اق  للل  
ا قيتحو للان وتوخاللا  للوظءا ا ثاح  تث للا ق سللتوا ا  للاث  قمللان وا إت للا  ثاقتللثحال ق للوظءا ا ثاح  

 لللي  سلللت ثا  تطثاللل  ا ثاح  اقالللا  ان ثاق  للل  ا قيتحو لللان وتلللوفاح يللل  ا  يا لللات اقللللحوحاي اق خ 
ا قيتحو اللين و يافللم  اق ت اللخان فللا  إسللت ثا  تطثالل  ا ثاح  ا قيتحو اللي فللا تطللواح فثا   للوظءا 
ا ثاح  و وايثللللي اقت اللللحات اقتا اللللي اق ثافللللي  للللا تللللوفاح اقللللثع  اق للللاقا واقء للللا قللللثع   اللللاحاا ا ثاح  

حصللي قتثللاث  اق  وو للات اق طووثللي ثللان ا قيتحو اللي ثثح للي للل اف  للثا و للا ت اق ثللاحات إتا للي اقء
ف سللا  إثاحات حعااللي اقاللثال ويوااتمللا اقيتحو اللا ثثح للي للل افن وثللجق  تلل  ا  اثللي عوللا اقتسللا   

 اقفاقا  اإا اق طاقل اق خ ي قتوفاح فاافي اقت ظا اي تثع  تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟

جات ثاقللي إ صللا اي فللا   اللا  فن إ للا  فللحو  (53)ح لل   للثو  تللا ج اق  للن اتلللحي للا 
  و لات اقفاافلي اقت ظا الي اقتلا ت لث  لن تء ال  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي قصلاقح   وح عثاحات 

(ن وإا فيثح  لن  ا لي 99.9ن 54.5اق  سوثي  ا ثان) 2ا ست اثي األعوا  اا تحاو ت  ا ي يا
ن   اللا عثللاحات اق  للوح (   للا اللث  عوللا ف1.15(ع للث  سللتوا    واللي)53.28اق ثوقاللي =) 2يللا
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ثاقين  اا  لا ت إسلت اثي  الص األفيلاح اق ثالث  قواالاثات  سلت ثا  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي 
عوا فعوا اقثح ات ق ا قما  لن فإ الي  لن اق ا الي اقت طاطالي فا لل فن  ثلثف فلا اقتءيالح ثيل   لا 

اقيلواثح اقثالحاي اق  إولي إو  ثاث قو صو  عوا ففل  اق تلا جن ي لا  لا ت إسلت اثي عثلاح   الص 
 ست ثا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي عوا ف   اقثح ات ق ث  توافح يلواثح ثالحاي ا يلن فن تسلاعث 
فا إست ثا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو الين ي لا فسلءح اق  لوح عولا اق ثالث  لن اق تلا ج  الا  لا ت 

 عولللا  وفلللا اق  للل  فلللا  قيتحو اللليا ا ثاح  تطثاالللات  سلللت ثا  اق لللوظءان ث لللض اق ثلللاحات  ااو لللي
 صلللللاق م ن واألعطلللللا  اقء الللللي قتطثاالللللات ا ثاح  ا قيتحو الللللين و الللللص اقيلللللواثح اقثالللللحاي اق  إولللللي 
 سللللللت ثا  تطثااللللللات ا ثاح  ا قيتحو اللللللين و اللللللص ا  يا للللللات اقء اللللللي اسللللللت ثا  تطثااللللللات ا ثاح  

 ثاح   للن تالل ا  وصللاا ي تطثااللات ا قيتحو اللين و وللي اقثللحا ج اقتثحاثاللي اق خ للي قت يللان  للوظءا ا
ا ثاح  ا قيتحو الللللي ثثح لللللي لللللل اءي  لللللثان و لللللا ت اق ثلللللاحات فلللللحض اقسلللللحاي عولللللا تلللللثاو  ث لللللض 
اق  وو ات اقتا ت ص اق    ن وات  ءاض وعا ث لض اق لوظءان ثمإ الي إسلت ثا  تطثاالات ا ثاح  

ا ثاح  ثتطثاالللات ا ثاح   ا قيتحو اللي فللا إ  للاخ اق  لل ن و الللص ا  يا للات اق اثاللي اق خ للي قتخواللث
ا قيتحو اي اق تطوح ن و اص األفياح اق ثاث  قواااثات  ست ثا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي ثثح ي 
 توسطين و ا ت اق ثاح  اقثع  اقاوا   ن ا ثاح  اق واا  ست ثا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو الي عولا 

ا   اقحاثا  اإا   و لات اقفاافلي اقت ظا الي اقتلا ت لث ثح ي عاقاي  ثان وثجق  ت  ا  اثي عوا اقتس
  ن تء ا  تطثااات ا ثاح  ا قيتحو اي؟

 االستُبجبث وانتىصيبث7 2/0

  .االستُبجبث 2/2

عولا ياءالي تء ال  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي فلا للو   حف لاقت إقلا اقث لا إلجا سل ا
 و لث نفاما اق ا وان  ن و مي  ظح  ا  ي اقخ اخا اقفاافي اقت ظا اي ثا ثاح  اق ا ي قحعااي اقاثال ث

 :فإ ما  تا ج عث  إقااقث ا  توص 

تتوافح تطثااات ا ثاح  ا قيتحو الي فلا للو  اقفاافلي اقت ظا الي ثا ل  ا ثاح  اق ا لي قحعاالي  -5
 اقاثال ث ا  ي اقخ اخا  ثثح ي ل اءي  ثا.

ثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي ثا ل  تو ث  صا ص  م لي قوفاافلي اقت ظا الي اق خ لي قتء ال  تط -2
 ا ثاح  اق ا ي قحعااي اقاثال ث ا  ي اقخ اخا .

تو ث  طاقل  م ي  ثا قتوفاح فاافي ت ظا اي تثع  تء ا  تطثاالات ا ثاح  ا قيتحو الي فلا  -3
 ا ثاح  اق ا ي قحعااي اقاثال ث ا  ي اقخ اخا .

 اثاللي فللا تء الل  تطثااللات ا ثاح  تو للث   و للات  م للي ت للث  للن ثوح اقفاافللي اقت ظا اللي ا ا -4
 ا قيتحو اي ثا   ا ثاح  اق ا ي قحعااي اقاثال ث ا  ي اقخ اخا .

 انتىصيبث7 2/4
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 اقتوصلاات اقث لا  لث  اق تلا ج إلج  عولا وث لا ن اقث لا إقاملا توصل  اقتلا اق تلا ج      ن

 :اآلتاي
 ثاح  ا قيتحو اي. ا ا ثاح  اق واا عوا تا اا اق ا وان عوا إست ثا  تطثااات ا  -5

إ اا  إثاح  إقيتحو اي ثماي  ت ظا ا  وللح ا  تصاصلات وايلون  لن فإل  وظا ءله ثعل   -2
فاافلللي اق  للل  ا قيتحو لللا واقتحيالللخ عولللا فلللح  اق  للل  وتاللل  ام  عولللا إسلللت ثا  تطثاالللات 
ا ثاح  ا قيتحو اللي ثيءللا   وفاعواللي  للن  لل   عاللث ثوحات تثحاثاللي وتللوفاح يلل   للا اوللخ   للن 

 ات  اثاي وف اي.إ يا ا

إ اللا  ث الله ت تالله ت  لل  اسللت ثا  تطثااللات ا ثاح  ا قيتحو اللي ثا لل  ا ثاح  اق ا للي قحعااللي  -3
اقاثال ث ا  لي اقخ لاخا  وفالا ق لا تالث ما  لن  لث ات ووفالا قطثا لي اق  ل  فاملا و ا اتملا 

 ق تصا  واقت سا   ا يواات اق ا  ي وا ثاحات جات اق   ي.

 قائمة المراجع
 ال: المراجع العربية.أو 

اقالاإح  ن ثاح اق مللي  ف  ث    ث   ا : ا ثاح  ا قيتحو اين آفا  اق الح وتطو ات اق ستاث ن .5
 . ( 2114) اق حثاين

: ففللح اقفاافللي اقت ظا اللي عوللا فاعواللي  ظللا  إثاح  األخ للات فللا اقث للو  اقت احاللين  سللن ثسللاو ا .2
  ( 2117)حساقي  ا ستاح  اح   اوح ن اقااإح ن

حسلاقي  ا سلتاح  اح  ا قيتحو اينث اث ثن     اق  حا: اق تطوثات ا ثاحاي واأل  اي قتطثا  ا س .3
 .( 2113)اقحااض ن  ا  ي  ااف قو وو  األ  اي وا ثاحاين  اح   اوح ن

ن اقالاإح  حناقء الي قوطثاعلي واق ال ن3ط اق  ا  اقحاالان اا ثاح  ف ي:للللللللللللللللل   وو الللللللللللللايحاي  وا .4
(5988.)   
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 ا  لللي  لللااف اق حثالللي  الللحطي   طالللي اقحالللاضن حسلللاقي  ا سلللتاح  الللح   الللوح ن اقحالللاضن

 .( 2117)قو وو  األ  اين
حسلاقي  فلا تطثال  ا ثاح  ا قيتحو الين ثوح إثاح  اقتطلواح ا ثاحا عثثاهلل ثلن سل اث ف  ث لوان: .6

 .( 2118) ا  ي اق و  س وثن اقحااضن  ا ستاح  اح   اوح ن
  ملث  نن اقحالاض3نع24  وي ا ثاح  اق ا لين   ن ف اث اقاالا:  طا  وففا  اقتطواح اقت ظا ا .7

 . ( 5992)ا ثاح  اق ا ي ن
 .( 2114) يتثي  حاحن اقحااضن ن3ط اقاااث  ت ث)تح  ي  يتثي  حاح(ن يوخد ثوس ح: .8
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قءللحثا واق  للاعا فللا اقسللوو  ا  سللا ا اثحاسللي "اقسللوو  اقت ظا للا  اسلل  اقاحاللوتا:ثللن    للث  .9
 . ( 2111) ثاح اقاحو  قو اح واقتوخاان نع ان ن"اق  ظ ات اق  توءي

ح للللللللللثاح وا لللل  قو ا اننلللللللللللللللللللللع  ا نلللللللللللللللللي واقت ظلللللللللللللللللل ظحاللللي اق  ظ     للللث ثللللن  اسلللل  اقاحاللللوتا: .51
  (.2111)ن الللللللللواقتوخا

ثوح اقفاافلللي اقت ظا الللي فلللا تطثاللل  إثاح  اق لللوث  اقالللا وي عولللا  طلللاع    لللثوة  للل   اقح ا لللا: .55
 ا  للي اق ولل    للث ن ح   اللوح ناللن حسللاقي  ا سللتاح   اقصلل اعات اقيا اواللي ث  افظللي  للث

 .( 2112) عثث اق خاخن
 يا الللي تطثاللل  ا ثاح  ا قيتحو الللي فلللا ا ثاح  اق ا لللي قو لللحوح  لللن إ   لللا ا عثلللث اهلل اقسلللثا ا: .52

 ا  للي  للااف اق حثاللي  و مللي  ظللح اق للا وان فاللهن حسللاقي  ا سللتاح  اللح   اللوح ن اقحاللاضن
 .( 2115) قو وو  األ  اين

اق يو للي ا قيتحو اللي فللا اق  سسللات اق ا للي ثاق  ويللي اق حثاللي  ا اللا    للث عوللا فثللو   للااض: .53
 .( 2114) اقحااضن  ا  ي اق و  س وثن قي  ا ستاح  اح   اوح ناقس وثاين حسا
 ثانيا: المراجع األجنبية.
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أثر استخدام أسموب تدريس األقران عمى التحصيل الميارى لطالبات تخصص 
 الكاراتية بكميات التربية الرياضية بالجامعات المصرية 

 نيمة عبداهلل عمرو حسن *                                                             
 

 مقدمة ومشكمة البحث. -
التطّور العممي عمى الرغم من اختالف الطريقة المتبعة  إن العالم يقف عمى باب كبير منَ 

إلى اآلخرين،وىذا األمر قد ساىم إلى حد كبير في تقدم األجيال وسيولة  لتوصيل المعمومة
الوصوِل إلى المعمومة وتبِسيطيا،ولكن ىناك طرق ميمة يجب أن تتبع ِفي عممية التدريس حّتى 

المجال التربوي وِخصوصًا في الجامعات يِجب االنتباه دائمًا يستفيد منيا المتعّمم بشكل كامل،فِفي 
يجاد أفضل الحمول التي تواجو المشكمة التعميمية،ومن أحد ىذه  إلى طرِق التدريس المتبعة وا 
األمور التي من الممكن أن تفيد ِفي حل المشاكل التعميمية ىي البحث عن طرق التدريس من 

التى  الكاراتية أحد أنماط األنشطة الرياضية ، ورياضةتفادة لممتعممأجِل التطوير وتوسيِع دائرِة االس
كتساب السمات الشخصية بيدف التنمية  تسعى إلى تنمية الصفات البدنية والميارات الحركية وا 

الشاممة لمممارسين، وعمى الرغم من أىمية رياضة الكاراتية إال أنيا مازالت فى حاجة إلى البحث 
 .جال طرق التدريسوالدراسة وخاصة فى م

عمى إشراك األفراد المنتظمين في  اتجيت طرق التدريس إلى استخدام أساليب حديثة تعتمد
واحدة بتخطيط وتنفيذ وتقويم النشاطات التي يمارسونيا،مستثمرة الفروق  صف واحد أو مرحمة

األفراد إلى  مصدر قمق لممعمم،ونقطة تثير دافعية أن تكون قوة بدل من الفردية لتجعل منيا مصدر
بذل ما بوسعيم وحسب قدراتيم الفردية فتدفعيم إلى التحصيل المناسب مع قدراتيم وتدفع بيم إلى 
السعي لمساواة أقرانيم الذين يعتمدون عمييم. وظيرت اتجاىات حديثة في أساليب التدريس التي 

ستعمال المناسب منيا حسب الحا جة وحسب الفروق تسمح لممعمم باإلنتقال من أسموب إلى آخر وا 
مكاناتيم والغرض الذي يراد تدريسو،ولغرض إعطاء فرصة أكبر لممتعمم  الفردية بين المتعممين وا 

 (9: 3إلتخاذ قرارات في العممية التعميمية.)
ولقد أثبتت الدراسات واألبحاث المتعددة فاعمية وكفاءة أسموب تدريس األقران في تعزيز 

جتماعية،أو في الصفات ،وكذلك في تعمم الميارات اإلومعالجة صعوبات التعمم بصفة عامة
األسموب لتحسين  استخدام ىذا الدراسات إلى نتائج مشجعة عند الشخصية وأشارت العديد من

والمعممين والباحثين  ىناك عددا متزايدا من التربويين األكاديمية لممتعممين كما أن الميارات
 (4: 66دعم التعميم النشط والفعال.)المتحمسين ليذا األسموب بإعتباره أسموب ي
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تؤدي جماعات الرفاق دورا ميما وأساسيا في حياة المتعممين والمراىقين بصورة خاصة 
نظرا لموقت الطويل الذي يقضيو الرفاق مع بعضيم داخل الكمية وخارجيا مما يزيد التفاعل عمقا 

 (666 :6وشدة بينيم ويؤثر في سموكيم واتجاىاتيم تأثيرا كبيرا.)
إن أسموب تدريس األقران ىو من أساليب التدريس الحديثة يتمثل في طالب معمم يقوم 

البعض ويبني عمى  بتعميم طالب ذي مستوى أقل أكاديميا،وىو نظام يساعد فيو الطمبة بعضيم 
عمى  المتعمم مع األخذ فى اإلعتبار بيئة التعمم الفعالة التي تركز  أساس أن التعميم متمركز حول 

المعمم،كأن يقوم الطالبات  ماج الطالبة بشكل كامل في العمل التعاوني،ويتم التعميم تحت إشراف اند
بتعميم من ىم أقل منيم عمرًا،أو أقل منيم في تحصيل بعض جوانب الميارة الحركية وفيم 
أساسياتيا،حيث أن الطريقة التي تتبع من قبل المعمم وجميع ما لديو من أساليب تعمل عمى جذب 

نتباه الطمبة وجعميم يرغبون في المادة العممية والتي تعتبر األساس في نجاح المعمم في عممو في ا
إيصال المادة العممية لمطالب وتظير أىمية الطريقة من خالل نجاح المعمم في عممو وعمى مدى 

 استفادة الطالبات من عممو.
                                                                           (67 :47 ) 

عمى أىمية االستعانة باألقران في تعميم زمالئيم  م(9191عاصم محمود الحيالى)وأكد 
بطريقة منتظمة،ويعد ىذا األسموب من األساليب الميمة في التعميم،والتعمم ىو تغيير في السموك 

ا كانت ىذه الصحبة   مجدة ناتج عن استثارة،وىذه االستثارة قد تكون من الصحبة واألقران،فإذ
ذا كان عكس ذلك فإنو يؤدي إلى سوء  ومحبة لمتعمم فيكون التكيف مع البرنامج التعميمي سميم وا 

 (94-93: 6)التوافق.
(عمى أىمية boodlod،Hirst  6989م( نقال عن )3163وأكد )سموان خالد محمود 

 أسموب تدريس األقران وأنو يحقق مايمي: 
مع الطالبات واإلىتمام  نشاطيم لمتفاعل ممين ويساعدىم عمى توجيوالمع يخفف العبء عن -6

 بيم.
 يساعد المعمم الدارسين عمى تحقيق أىداف التعمم. -3
مركلللللزة حلللللول المتعمملللللين بلللللدال ملللللن المعملللللم بحيلللللث يصلللللبح المتعمملللللين أكثلللللر  اللللللتعمم يجعلللللل -3

 (5:68ايجابية.)
 قيق ما يمي: أن أسموب تدريس األقران يفيد في تح (9001)الطناوي،وأضافت   

التي يقوم  اإلىتمام الفردي بإتاحة فرص لو لمتعمم وفقا لقدراتو وسرعتو في أداء الميام توجيو -6
 بيا.

 توفير التغذية الراجعة المستمرة لتصحيح مجيودات األقران. -3
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والتعمم التعاوني الذي أصبح من  الجماعي التعمم األقران معا وتدريبيم عمى تعزيز عمل -3
سياميم في تشكيل الضرورات االجتم اعية والتعميمية،نظرا لتأثير المعرفة عمى أقرانيم وا 
 أفكارىم وتعزيزىا.

كذلك يفيد أسموب تدريس األقران مع المتعممين ذوي مستويات الطموح المنخفضة الذين  -4
تقل ثقتيم بأنفسيم،ألنو ينمي لدييم القناعة بأنو إذا كان قرين كل منيم قادرا عمى التعمم 

سيل عمييم أن يتعمموا ويثقوا أكثر في قدرتيم عمى التعمم،كما يصمح ىذا فإنو من ال
 الميارات بناء الثقة،وتنمية ومساعدتيم عمى األسموب لتحسين تعمم المضطربين انفعاليا

 (653: 8اإلجتماعية لدييم.)
ىناك عدة أنواع ألسموب تدريس األقران والذي يمكن أن يسيم تطبيقو في حل مشكالت 

( أن أساليب اإلستفادة 3119أعداد المعممين الذي يعانون منو كثيرا،وصنف)الرحاوي  النقص في
 من الطالبات بوصفيم مصدرا لمتدريس في أربعة نماذج: 

تبعا ليذا النموذج ينظم طالب الصف في مجموعات تتكون ألقرانيم: الصف مساعده طالب -6
مخصصة لمتدريس عمى ما تم كل منيا من طالبين أو أكثر يمتقي أفرادىا في األوقات ال

تعممو،حيث ال يتطمب إال قدرا قميال من اإلشراف والتوجيو من المعمم،ويتيح لمطالب فرصة 
أكبر لمتدريب عمى الميارات التي تم تعمميا مقارنة بما يحدث لمحالة التي تكون فييا 

 الييمنة في الفصل لممعمم.
ليذا  تطبيقا،وتبعا األكثر لنموذج:وىو اأدنى عميا لطالب صفوف صفوف من مساعدة طالب -3

ويستند ىذا النموذج افتراضات  ،النموذج يقوم طالب من صفوف عميا بمساعدة أقرانيم
 منيا:

 طالب الصفوف العميا يكونون في العادة أكثر إجادة لممادة من طالب الصف نفسو. - أ
 الطالب المتقدم في العمر أو التحصيل يكون أكثر تفيما لمصعوبات. - ب
 أكبر منو سنا تكون أقوى من استجابة لطالب في نفس السن. ستجابة الطالبة ألخرا -جل   

 ر.غقدرة الطالب األكبر عمى ضرب األمثمة بمغة أقرب إلى فيم الطالب األص -د       
في تدريس المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم  الطمبةيستفاد المساعدة خارج مكان التعمم:  -3

الذين ال تمبى حاجاتيم بشكل وافي  الطمبةية أو بعض فئات يحصموا عمى مقأعدت دراس
 (33: 9في المعممة كالمتخمفين أو المتفوقين.)

يجاد طرق وأساليب  مجال في والتغيير إن مواكبة التطور طرق التدريس يحتم عمينا استخدام وا 
التقميدي الذي  حديثة تركز عمى المتعمم كمحور فعال في العممية التعميمية واإلبتعاد عن األسموب

 الباتيركز عمى المعمم كمحور في العممية التعميمية والذي ينعكس سمبيا عمى مستوى مشاركة الط
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في تنفيذ النشاطات لعدم إشباع ميوليم ورغباتيم،وىذا بالتالي يولد اتجاىات غير إيجابية نحو 
مادة الكاراتية يالحظ  عمى فيميم ومستوى تحصيميم،والمتابع لتدريس المادة التعميمية مما ينعكس

رىاق لممعمم،من  أن بعض الطمبة يحتاجون إلى مالزمة المعمم لتعمم الميارات،وىذا يسبب جيدا وا 
 ةىنا برزت مشكمة البحث في إيجاد أسموب يخفف الجيد الواقع عمى كاىل المعمم ويحمل الطالب

حد المواد الدراسية التى تدرس وحيث أن مادة الكاراتيو أ مسؤولية أكبر تجاه زمالئو وتجاه المادة،
 األداء انخفاض مستوى الكاراتية لمقرر دراستيا خالل من الباحثة بكميات التربية الرياضة الحظت

 وكذلك الميارات األساسية، مختمف في السميم األداء إلى الوصول عمى قدرتيم وعدم العممي
 الطالب يستطيع حتى طويالً  وقتاً  يتطمب مما الميارات، تمك في الفنية األخطاء من العديد ظيور
أثر استخدام ىذا  عمى وىنا تكمن مشكمة البحث في الوقوف، الجيد الحركي التوافق اكتساب

درس  المصرية نحو الرياضية بالجامعات المياري لدى طالبات كمية التربية التحصيل األسموب عمى
مة لمتعميم فى أقل وقت ممكن ساليب المستخدالكاراتية محاولة الوصول إلى أنسب الطرق واأل
 1والتى قد تساىم فى تنمية ورفع مستوى الطالبات

 أىمية البحث.
 إستخدام طريقة حديثة من طرق التدريس بعيدا عن الطرق التقميدية. -6
اإليجابي فى التعمم يسيم بصورة فعالة فى اإلرتقاء  األسموب التعمم حيث أن نجاح عممية -3

 ميارات الحركية المراد تعمميا.بمستوى األداء الميارى لتمك ال
 التعميمية. العممية في أساسياً  جزءاً  لتصبح المتعممة بالطالبة اإلىتمام -3

 ىدف البحث. 
ييدف البحث إلى التعرف عمى أثر إستخدام أسموب تدريس األقران عمى التحصيل 

لك من الميارى لطالبات تخصص الكاراتية بكميات التربية الرياضية بالجامعات المصرية،وذ
 خالل: 
بعض  أداء مستوى عمى األوامر وأسموب األقران تدريس أسموبي من كل تأثير عمى التعرف .6

 الكاراتية. في الميارات األساسية
 األقران تدريس أسموب معيا المستخدم التجريبية المجموعة بين الفروق عمى التعرف .3

 بعض الميارات اءأد مستوى عمى األوامر أسموب معيا المستخدم والمجموعة الضابطة
 الكاراتية. في األساسية
 فروض البحث. 
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 تدريس أسموب معيا والمستخدم التجريبية البحث مجموعتي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -9
 جميع في التجريبية المجموعة ولصالح األوامر أسموب معيا المستخدم والضابطة األقران

 اإلختبارات.
 والضابطة التجريبية البحث مجموعتي بين حسنالت معدل في أحصائية دالو فروق توجد -9

  .البحث قيد الميارية اإلختبارات جميع في التجريبية ولصالح المجموعة
 مستوى عمى إحصائياً  دال إيجابي تأثير ليما األوامر وأسموب األقران تدريس أسموبي -3

 فى الكاراتية. التحصيل الميارى
 المصطمحات المستخدمة. 

 تدريس األقران.  -9
قيام التالميذ بتعميم بعضيم بعضا،وقد يكون القرين المعمم من نفس العمر أو الصف أو وىو 

 (49: 61المجموعة أو يعموىم عمرا أو مستوى معمميا. )
 التحصيل المياري. -9

 (69: 68ميمة أو عمل معين يعكس فاعمية عالية في األداء. )
جاز مقدار كبير من العمل مع بذل نإوعرفو خاطر وآخرون بأنو:"جوىر األداء الذي يتميز ب     

 ( 78: 3مقدار من الجيد البسيط نسبيا")
 إجراءات البحث. 
 استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة البحث.منيج البحث:
بالفرقة الثالثة والرابعة  الكاراتية تخصص يتكون مجتمع البحث من طالبات  البحث: مجتمع وعينة

عينة البحث فقد شممت طالبات تم إختيارىم  المصرية،أما ياضية بالجامعاتبكميات التربية الر 
المنصورة"وبمغ عددىم  –الزقازيق -بالطريقة العمدية من كميات التربية الرياضية جامعات"طنطا

طالبة وتم إستبعاد الطالبات المؤجالت والراسبين والممارسين لمكاراتية والخبرة وغير المنتظمين 46
العينة  من مع إستبعادىم اإلستطالعية طالبات إلجراء الدراسة61 ات،وتم إختيارطالب4وعددىم

طالبة وتم تقسيميم إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 33االساسية لتصبح عينة البحث
طالبة لكل مجموعة عمما بأن المجموعة التجريبية درست بأسموب تدريس األقران أما  (66بواقع)

تم تحديد الطريقة التدريسية لكل مجموعة  المادة، كما معمم بأسموب تدرس المجموعة الضابطة
 بالطريقة العشوائية.

 43 عددىم والبالغ البحث عينة أفراد بين التجانس بإجراء الباحثة قامتالعينة: وتكافؤ تجانس
 متغيرات مثل التجريبية المتغيرات عمى تأثير ليا يكون قد التي بعض المتغيرات في وذلك طالبة
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 القدرة -الحركية السرعة) البدنية وبعض المتغيرات (الوزن- الطول - الزمني العمر -النمو
 .المرونة - الرشاقة-الرجمين العضمية القدرة - لمزراعين العضمية

 

 

 (2جدول)

 تىصيف هجتوع وعيٌت البحج

 تبعدونالمس عينو الدراسة اإلستطالعية المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة مجتمع البحث
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
46 611 66 34.78 66 34.78 61 36.74 4 8.71 

 (4جدول)                                                  

 24تجاًص هجتوع البحج                                  ى=                                 

وحدة  الوتغيراث

 ياشالق

الوتىضظ 

 الحطابً

االًحراف 

 الوعياري

هعاهل  الىضيظ

 االلتىاء

يت
دً
 ب
م

 

 0.24 29.00 0.96 29.25 ضٌه العور

 0.29- 277.00 6.42 276.70 ضن الطىل

 0.30 64.00 4.99 64.60 كجن الىزى

يت
دً
لب
 ا
ث
را
با
خت
إل
ا

 

 0.33 5.00 9..0 2.93 ث م 30إختبار عدو 

 0.29 5.26 0.94 5.44 هتر إختبار دفع كرة طبيه

 0.03- 20.00 4.99 .39.9 ضن إختبار الىحب العوىدي

إختبار الجري 

 السجساجً

 0.20- 9.00 2.26 2... ث

إختبااار حٌااً الجاا   هااي 

 الىقىف

 0.29- 3.00 2..2 .3.0 ضن

يت
ار
ه
لو
 ا
ث
را
با
خت
إل
ا

 
إختبار أداء اللكمة المستقيمة 

 المعاكسة.)جياكو زوكي(
 0.39 6..26 0.92 26.77 درجت

إختبار أداء اللكمة المستقيمة 

 األمامية الطويلة.)أوى زوكي(
 0.03- 25.00 6..0 25.26 درجت

إختبار ألداء الذفاع مه أعلي إلي 

 جيذان  باراى بالساعذ أسفل
 0.29 25.37 3..0 25.22 درجت

 إختبار ألداء الذفاع مه أسفل إلي

 بالساعذ)آجي اوكي(. أعلي
 0.43- 27.00 2.47 27.32 درجت

إختبار أداء الذفاع مه الخارج 

 إلي الذاخل" سوتواوكي"
 0.65 22.00 2.42 22.23 درجت

إختبااااااار ألداء ال كلااااااة 

 االمامية :)ماى جي ى(.

 2.54 2.00 4..0 2.22 درجت

 واإلختبارات النمو متغيرات في البحث لعينة االلتواء معامالت أن( 3) الجدول وضحي
 مجتمعاً  تمثل العينة أن يدل مما 3 ± بين انحصرت ( أي6.53: 1.33-رية)والميا البدنية
 .واإلختبارات المتغيرات ىذه في متجانسا اعتدالياً 
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 لمجموعتي التكافؤ بإجراء قامت الباحثة البحث عينة تجانس من التأكد وبعد
 .البحث قيد المتغيرات في )والضابطة التجريبية(البحث

 (3جدول)
تكافؤ مجموعتى البحث                                                          

 91=9=ن9ن
قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات

 9ع 9س 9ع 9س المحسوبة

نية
 بد
م

 

 0.19 0.11 91.١1 0.91 91.9١ العمر
 0.91 .1.3 9.1.١0 1.0٦ 00...9 الطول
 0.99 3.31 19.99 9.99 19.93 الوزن

نية
لبد
ت ا

بارا
إلخت

ا
 

 0..0 0.9١ ١.01 0.11 ٦.9٦ م 30إختبار عدو 
 0.91 0.91 ١.90 0.11 ١.01 إختبار دفع كرة طبيو
 9.١3 3..9 31.91 3.9٦ ٦0.3١ إختبار الوثب العمودى
 .0.3 9.0١ ٦..9 .9.9 9.19 إختبار الجرى الزجزاجى
 .0.1 .9.1 9.19 9.19 3.99 إختبار ثنى الجذع من الوقوف

رية
ميا
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9.00 9.09 91.99 0.90 91.١3 المعاكسة.)جياكو زوكى(

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9..0 0.91 9١.09 0.11 9١.91 األمامية الطويمة.)أوى زوكى(

إختبار ألداء الدفاع من أعمى إلى 
 0.90 ١..0 9١.٦3 .0.9 9١.٦1 جيدان  باراى بالساعد أسفل

 إختبار ألداء الدفاع من أسفل إلى

 0.0٦ .9.3 ٦0..9 9.91 31..9 بالساعد)آجى اوكى(. أعمى
إختبار أداء الدفاع من الخارج إلى 

 0.٦٦ 9.90 9٦.39 9.31 9٦.١1 الداخل" سوتواوكى"
إختبلللللللللللللللللار ألداء الركملللللللللللللللللة 

 االمامية :)ماى جيرى(.
3.11 0.١0 ٦.09 0..9 0.01 

  3.636=  1.15قيمة ت الجدولية عند مستوى 
 التجريبية البحث مجموعتي بين إحصائياً  دالة فروق وجود عدم (3يتضح من الجدول)

 ما تراوحت قد المحسوبة "ت" قيمة أن البحث،حيث قيد واإلختبارات المتغيرات في جميع والضابطة
 .البحث مجموعتي تكافؤ عمى يدل مما (6.53: 1.14بين )
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 البيانات: جمع وسائل -
 المتخصصة العممية المراجع إلى بالرجوع الباحثة قامت البيانات جمع وسائل لتحديد

 اإلختبارات لمطالبات،وكذلك تدريسو يتم الذي المنيج ومحتوى الخبراء والسادة السابقة والدراسات
 :التالية والقياسات
 :المستخدمة واألجيزة األدوات

 كجم،طباشير،مقياس 3 طبية قياس،كرة الرستاميتر،شريط ازطبي،جي إيقاف،ميزان ساعة
 .خشبي خشبية،مقعد مدرج،أعالم،قوائم

 

 (:93()99اإلختبارات) تحديد
 البدنية: اإلختبارات تحديد

 .القصوى السرعة لقياس م31 العدو إختبار  -
 .لمرجمين العضمية القدرة لقياس العمودي الوثب إختبار -
 والكتف لمذراعين العضمية القدرة قياسل  كجم3 طبية كرة دفع إختبار -
 .والفخذ الجذع مرونة مدى لقياس الوقوف من الجذع ثنى إختبار -
 .لمجسم الكمية الرشاقة لقياس الزجزاجي الجري إختبار -

 

 :الميارية اإلختبارات تحديد
 إختبار أداء المكمة المستقيمة المعاكسة.)جياكو زوكى( -
 مية الطويمة.)أوى زوكى(إختبار أداء المكمة المستقيمة األما -
إختبار ألداء الدفاع من أعمى إلى أسفل بالساعد جيدان   -

 باراى
إختبار ألداء الدفاع من أسفل إلى أعمى بالساعد )آجى  -

 اوكى(.
 إختبار أداء الدفاع من الخارج إلى الداخل " سوتواوكى" -
 إختبار ألداء الركمة االمامية :)ماى جيرى(. -
 :االستطالعية التجربة

 61 وعلددىم االسلتطالعية البحلث عينة عمى االستطالعية الدراسة بإجراء مت الباحثة قا
 العمميلة المعلامالت ملن لمتأكلد األساسلية،وذلك العينلة وخلارج البحلث مجتملع ملن نفلس طالبلات

 .م33/6/3168-66يوم  المستخدمة من واألجيزة األدوات لإلختبارات،وكذلك صالحية
 

 الصدق" – رات"الثباتلإلختبا العممية المعامالت
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اعادة اإلختبار تطبيق طريق عن المستخدمة الميارية لإلختبارات الثبات معامل إيجاد تم :الثبات  و 
 ثالثة  عن يقل ال زمني بفاصل مرتين طالب 61 وقواميا االستطالعية العينة أفراد عمى التطبيق

 .األول التطبيق ظروف نفس وتحت أيام
 (2جدول)

 الوهاريت اإلختباراث في االضتطالعيت للعيٌت والخاًي األول التطبيقيي بيي االرتباط هعاهل 

قيوت ث  الوجوىعت الضابطت الوجوىعت التجريبيت الوتغيراث

 4  4ش 2  2ش الوحطىبت

رية
ميا
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 0.9١ 9.99 91.93 0.91 ١..91 المعاكسة.)جياكو زوكى(

داء المكمة المستقيمة األمامية إختبار أ
 ٦..0 0.١٦ 9٦.19 9.90 9١.٦0 الطويمة.)أوى زوكى(

إختبار ألداء الدفاع من أعمى إلى أسفل 
 9..0 .0.١ 9١.31 0.٦١ 9١.٦٦ بالساعد جيدان  باراى

إختبار ألداء الدفاع من أسفل إلى أعمى 
 0.11 .9.١ ٦٦..9 9.١9 10..9 بالساعد)آجى اوكى(.

أداء الدفاع من الخارج إلى  إختبار
 0.1٦ .9.9 9٦.١0 9.3١ 9٦.٦0 الداخل" سوتواوكى"

إختبلللللار ألداء الركمللللللة االماميلللللة :)مللللللاى 
 9..0 0.91 ٦.93 0.١3 3.19 جيرى(.

 1.633=1.15مستوى عند الجدولية "ر" قيمة
 البحلث عينلة درجلات ملن كلل بلين إحصلائية دالللة ذو ارتباط وجود 4 الجدول من يتضح

 قيملة ر المحسلوبة أن حيث الثاني التطبيق ودرجات األول التطبيق درجات من ستطالعية لكلٍ اال
 إعادة عند اإلختبار درجات ثبات يعنى وىذا 1.15 معنوية مستوى عند قيمتيا الجدولية من أكبر

 .أخرى مرة نفس الظروف تحت تطبيقو
 إختبلارات عينلة نتلائج نفلس باسلتخدام قاملت التمايز،حيلث صلدق بتطبيلق الباحثلة قاملت الصددق:
  طالبات. 61  قواميا أخرى بمجموعة ومقارنتيا الثبات معامل إيجاد عند االستطالعية الدراسة

 

 

 

 (5جدول)

 البحج قيد اإلختباراث في االضتطالعيت للعيٌت والوويسة هويسة الغير الوجوىعتيي بيي الفروق داللت

قيوت ث  بطتالوجوىعت الضا الوجوىعت التجريبيت الوتغيراث

 4  4ش 2  2ش الوحطىبت

ت 
بارا
إلخت

ا
رية
ميا
ال

 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 90.9٦ 9.19 93.90 0.91 ١..91 المعاكسة.)جياكو زوكى(

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 1.١1 9.19 99.99 9.90 9١.٦0 األمامية الطويمة.)أوى زوكى(
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إختبار ألداء الدفاع من أعمى إلى 
 1.39 9.33 99.10 0.٦١ 9١.٦٦ سفل بالساعد جيدان  باراىأ

إختبار ألداء الدفاع من أسفل إلى 
 .1.9 9.0٦ 99.90 9.١9 10..9 أعمى بالساعد)آجى اوكى(.

إختبار أداء الدفاع من الخارج إلى 
 9.9٦ 9.٦9 99.30 9.3١ 9٦.٦0 الداخل" سوتواوكى"

إختبللار ألداء الركمللة االماميللة :)مللاى 
 9.31 0.1١ 30.. 0.١3 3.19 رى(.جي

 9.93= 0.0١ مستوى عند الجدولية قيمة ت  *
 بلين البحلث قيلد اإلختبلارات فلي إحصلائية دالللة ذات فلروق وجلود (5الجلدول) ملن يتضح

ت  قيملة أن المميزة،حيلث المجموعلة ولصلالح المميلزة والمجموعلة المميلزة الغيلر ملن المجموعلة كلل
 عملى يلدل ،مملا9 حريلة ،ودرجلة 1.15معنويلة مسلتوى عنلد جدوليلةال ت قيملة أكبر ملن المحسوبة

 المسلتويات بلين التمييلز عملى اإلختبلارات ىلذه قلدرة يعنلى البحث،وىلذا قيد نتائج اإلختبارات صدق
 .أجميا من وضعت التي البدنية الصفات لقياس صادقة إختبارات تعد أنيا أي

 بعينلة الخلاص التعميملي البرنلامج أساسليات بتحديلد الباحثلة قاملتالمقتدرح:  التعميمد  البرندامج
 لمخطوات الطالبات تفيم طريق عن األقران،وذلك تدريس معيا أسموب والمستخدم التجريبية البحث

 المرجعلي المسلح عملى بنلاء تعميميلة،وذلك خطلوة لكلل والتكرارات الالزملة الكاراتيو لميارات التعميمية

 البرنامج تطبيق تم التجريبية،في حين البحث عينة مىع المقترح التعميمي البرنامج تطبيق تم حيث
 البحلث تجربلة قامت الباحثلة بتطبيلقو األسلموب، بلنفس الضلابطة البحلث لعينلة الخلاص التعميملي
 فللي تعميميتللين وحللدتين وبواقللعم 36/4/3168م حتللى 68/3/3168فللى الفتللرة مللن يللوم  األساسللية

 وذللك أزواج إللى ت الباحثلة بتقسليم الطالبلاتدقيقلة،وقام 611 التعميميلة الوحلدة زمن حيث األسبوع
 عمى الخطأ األداء وتصحيح بمالحظة واألخر باألداء طالبة تقوم أن عمى األقران تدريس أسموب في
 والملؤدي المالحلظ ملؤدي يصلبح األداء،وبلذلك من المؤدية الطالبة انتياء بعد األدوار تبادل يتم أن

 المفظي طريق الشرح عن الضابطة،وذلك المجموعة مع راألوام أسموب استخدام تم وقد مالحظ،ىذا
 لمنملوذج مباشلرة مشلاىدتيا بعلد الطالبلة تقلوم حيث ليا نموذج تقديم مع لمميارة التعميمية لمخطوات

 . بالقسم التدريس في باألداء المتبع
 يلوالكارات فلي األساسلية لمميلارات اسلتمارة بتصلميم  قاملت الباحثلة:التعميمد  البرندامج وضدع أسدس

 :عمى التعرف بغرض وذلك الخبراء السادة عمى لعرضيا وذلك،األقران تدريس أسموب باستخدام
 .البحث عينة أفراد وقدرات لمستوى التعميمي البرنامج محتوى مالئمة مدى -
 .العممي لمتطبيق أكبر فرصة يتيح مما البرنامج مرونة -
 .البحث قيد المستخدمة لمميارات التعميمية الخطوات تدرج -
 .البحث قيد الميارات من ميارة كل حسب المناسبة التكرارات راعاةم -
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 لتالفلى خطلوة لكلل الصلحيحة الفنيلة النلواحي توضلح التلي واإلرشلادات التعميملات مراعلاة -
 .وقوعيا فور األخطاء وتصحيحيا

 - األقران البحث تدريس مجموعتي عمى القبمية اإلختبارات بإجراء قامت الباحثة:القبمية اإلختبارات
 البحث. قيد اإلختبارات جميع إجراء تم حيث م4/3/3168-3 يوم في األوامر

 القياسلات بلإجراء قاملت الباحثلة  األساسلية التجربلة تطبيلق ملن االنتيلاء بعلد :البعديدة اإلختبدارات
 تم حيث األوامر  –األقران البحث تدريس مجموعتي م عمى66/5/3168 –63من  الفترة في البعدية

 الشلروط نفلس وتحلت القبملي القيلاس فلي إجراءىلا تلم والتلي البحلث قيلد اراتإجلراء اإلختبل
 .إحصائياً  لمعالجتيا تمييداً  لذلك معدة كشوف في النتائج تفريغ والظروف،وتم
 إجلراء المسلتخدمة،تم واإلختبلارات القياسلات وتسلجيل البيانلات جملع بعلداإلحصدائية:  المعالجدات
 اإلحصلائية لمحزملة اإلحصلائي البرنلامج باسلتخدام ”SPSS“ المناسلبة وتلم اإلحصائية المعالجات

 :يمي ما حساب بالرمز لو يرمز الذي االجتماعية لمعموم
 االنحلللراف -                     .الوسللليط -         .الحسلللابى المتوسلللط -

 المعياري.
 .لبيرسون البسيط االرتباط معامل -             .االلتواء معامل -
 المرتبطة". لمعينات روقالف إختبار ت داللة -

 :النتائج ومناقشة عرض
 
 
 
 
 (1)جدول

     لممجموعة والبعدي القبم  اإلختبارين بين"ت"وقيمة المعياري واالنحراف الحساب  المتوسط
 91ن=               البحث قيد اإلختبارات ف  الضابطة                       

قيمة ت  ضابطةالمجموعة ال المجموعة التجريبية المتغيرات
 9ع 9س 9ع 9س المحسوبة

رية
ميا
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9.1٦ 0.19 9١.99 9.09 91.99 المعاكسة.)جياكو زوكى(

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9.9٦ ...0 9١.13 0.91 9١.09 األمامية الطويمة.)أوى زوكى(

 3..١ 0.91 91.9١ ١..0 9١.٦3إختبار ألداء الدفاع من أعمى 
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 أسفل بالساعد جيدان  باراىإلى 
إختبار ألداء الدفاع من أسفل 
 1.9١ 9.٦9 99.91 .9.3 ٦0..9 إلى أعمى بالساعد)آجى اوكى(.

إختبار أداء الدفاع من الخارج 
 ١.19 9.٦9 9١.91 9.90 9٦.39 إلى الداخل" سوتواوكى"

إختبللللللللار ألداء الركمللللللللة االماميللللللللة 
 3.1١ 0.99 ٦.٦٦ 9..0 ٦.09 يرى(.:)ماى ج

 9١ودرجة حرية  9.939=0.0١ مستوى عند الجدولية "ت" قيمة  
 والبعلدي القبملي القياسلين بلين إحصلائية دالللة ذات فلروق وجلود( 6)الجلدول ملن يتضح          
 الجلدول ملن يتبلين البعلدي،كما القيلاس ولصلالح البحلث قيلد اإلختبلارات فلي الضلابطة لممجموعلة

 حرية ودرجات 1.15 معنوية مستوى عند الجدولية "ت" قيمة المحسوبة أكبر من "ت" قيمة أن اأيض
= 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.جدول)
لممجموعة  والبعدي القبم  اإلختبارين بين ت وقيمة المعياري واالنحراف الحساب  المتوسط

 البحث قيد اإلختبارات ف  التجريبية
قيمة ت  عة الضابطةالمجمو  المجموعة التجريبية المتغيرات

 9ع 9س 9ع 9س المحسوبة

رية
ميا
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9٦..9 0.11 93.١1 0.90 91.١3 المعاكسة.)جياكو زوكى(

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 9.31 .9.٦ 99..9 0.11 9١.91 األمامية الطويمة.)أوى زوكى(

ى إختبار ألداء الدفاع من أعم
 9٦.13 0.91 .99.3 .0.9 9١.٦1 إلى أسفل بالساعد جيدان  باراى
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إختبار ألداء الدفاع من أسفل 
 9..9 .9.1 90.39 9.91 31..9 إلى أعمى بالساعد)آجى اوكى(.

إختبار أداء الدفاع من الخارج 
 91.39 9.٦9 91.99 9.31 9٦.١1 إلى الداخل" سوتواوكى"

 إختبللللللللار ألداء الركمللللللللة االماميللللللللة
 91.01 0.3٦ ١.91 0.١0 3.11 :)ماى جيرى(.

 9١ودرجة حرية  9.939=0.0١قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
والبعللللدي  القبمللللي ذات داللللللة إحصللللائية بللللين القياسللللين وجللللود فللللروق (7يتضللللح مللللن الجللللدول)

كملا يتبلين ملن الجلدول أن  لممجموعة التجريبية في اإلختبارات قيد البحث ولصالح القيلاس البعلدي،
، 65ودرجلات حريلة  1.15قيمة "ت" المحسوبة أكبر ملن قيملة "ت" الجدوليلة عنلد مسلتوى معنويلة 

( وجللللود فللللروق دالللللة إحصللللائيا ولصللللالح القيللللاس البعللللدي لكللللل مللللن 7، 6ويتضللللح مللللن الجللللدولين)
ذللك إلللى فعاليللة كلل مللن أسللموبي الللتعمم  ةرجللع الباحثللتو  المجموعلة التجريبيللة والمجموعللة الضلابطة،

عمى تعمم الميارات األساسية في الكاراتيلة قيلد البحلث،وتتفق نتلائج الدراسلة  واألوامر نتدريس األقرا
الحاليلة ملع نتللائج دراسلة سلعد عبللد الجميلل محمللد حيلث أشلارت نتللائج دراسلاتيم إللي فعاليللة كلل مللن 

حيلث يعتبلر مفيلوم األسلموب ، أسموبي التعمم تدريس األقران واألوامر عمى تعمم الميلارات األساسلية
ي مجللال التلللدريس أنللو يعنلللي شللكاًل متميلللزًا فللي طريقلللة تنفيللذ اللللدرس وىللذا الشلللكل يتخللذه الملللدرس فلل

منطقلو  التلدريس أساليب من كوسيمة اتصال بينو وبين التالميذ إلكسابيم معمومات مقررة ولكل أسموب
 (7:33وفمسفتو الخاصة. )

ألقللران وأسللموب "أسللموبي تللدريس ا وبللذلك يتحقللق فللرض البحللث األول والللذي يللنص عمللى أن
 األوامر ليما تأثير إيجابي دال إحصائيًا عمى مستوى أداء بعض الميارات األساسية في الكاراتية.

 (9جدول )
 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري وقيمة "ت" بين اإلختبارين البعديين لممجموعتين

 91=9= ن 9التجريبية والضابطة ف  اإلختبارات قيد البحث ن 
قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية تالمتغيرا

 9ع 9س 9ع 9س المحسوبة

رية
ميا
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 3..١ 0.19 9١.99 0.11 93.١1 المعاكسة.)جياكو زوكى(

إختبار أداء المكمة المستقيمة 
 ٦.99 ...0 9١.13 .9.٦ 99..9 األمامية الطويمة.)أوى زوكى(

إختبار ألداء الدفاع من أعمى إلى 
 1.9١ 0.91 91.9١ 0.91 .99.3 جيدان  باراى بالساعد أسفل

 3.٦1 9.٦9 99.91 .9.1 90.39 إختبار ألداء الدفاع من أسفل إلى
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 بالساعد)آجى اوكى(. أعمى
إختبار أداء الدفاع من الخارج إلى 

 3.٦١ 9.٦9 9١.91 9.٦9 91.99 الداخل" سوتواوكى"
ار ألداء الركملللللللللللللللة إختبللللللللللللللل

 االمامية :)ماى جيرى(.
١.91 0.3٦.٦٦ ٦ 0.99 ١.٦٦ 

 30ودرجة الحرية =  9.0٦=0.0١* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين 8يتضح من الجدول)

س البعدى لممجموعة لممجموعتين التجريبية والضابطة في اإلختبارات قيد البحث ولصالح القيا
التجريبية،ويتبين من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند 

،وترجع الباحثة ذلك إلى أن أسموب تدريس األقران يوفر 31ودرجات حرية  1.15مستوى معنوية 
مى تحسن التغذية الراجعة المباشرة بين الطالب المؤدي والطالب المالحظ مما ينعكس ع

 عبد عفاف ذلك األداء،وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )أرنست ميك ،بيراماك(،وتؤكد
 تعمم من األولى المراحل في فائدة وذا ىام األقران بتدريس التعمم أسموب أن إلي تشير الكريم حيث

 اولة لتساعدىممح كل بعد اليامة النقاط عمى التعرف إلى يحتاجون المتعممون أن حيث الميارة
 (66: 7) .متعمم لكل معمم توفير بمثابة يعتبر األسموب فيذا أدائيم تصحيح عمى

 التحسن نسب في الضابطة المجموعة عمى التجريبية المجموعة تقدم الباحثة تعزى كما
 عدد أكبر أداء في متعمم لكل الكافي الوقت يعطى ال األوامر أسموب أن إلى البحث قيد لإلختبارات

 في انو كما واحد وقت في المتعممين لجميع األخطاء بتصحيح لممعمم يسمح ال وأيضاً  المرات من
 والمتبع التجريبية المجموعة تفوق الباحثة ترجع كما،األداء في المنافسة عامل يفتقد األسموب ىذا
 إلى األوامر أسموب معيا المستخدم الضابطة المجموعة عمى بتدريس األقران التعمم أسموب معيا
 طريق عن الراجعة التغذية جانب إلى لألداء الفعمي الوقت في زيادة من األسموب ىذا يوفره ما

 باإلضافة األداء لمتابعة المتعمم انتباه تجذب أنيا األخطاء،كما وتصحيح لألداء المالحظ الطالب
 باإلضافة بعيةوالت والقيادة لمعمل والدافعية التفوق حب عمى الطالب ستثارةإ عمى تعمل أنيا إلى
اذا الصحيحة األداء طريقة تتذكر يجعمو المؤدي لمطالب كموجو الطالب اشتراك أن إلى  ىو كان و 

 .لزميمو ذكره ما يسترجع يجعمو المؤدي
 (1جدول)

 البحث قيد والضابطة التجريبية لممجموعتين والبعدى القبم  اإلختبارين بين التحسن معدل
 الوجوىعت الضابطت الوجوىعت التجريبيت الوتغيراث

هعدل  بعدي قبلً هعدل التغيير بعدي قبلً

 التغيير

إل
ا خ با
ت را ث  لو
ا

ار
ه يت

 

 %20.07 2..25 ...26 %27.96 23.56 26.53إختبار أداء اللكمة المستقيمة 
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 المعاكسة.)جياكو زوكي(

إختبار أداء اللكمة المستقيمة األمامية 

 %.5.7 25.93 25.02 %22.25 2..27 25.49 الطويلة.)أوى زوكي(

إختبار ألداء الذفاع مه أعلي إلي 

 %5.05 26.45 25.23 %2..25 37..2 25.26 جيذان  باراى بالساعذ أسفل

 إختبار ألداء الذفاع مه أسفل إلي

 2.32% 29..2 27.20 %4..22 .40.3 27.36 بالساعذ)آجي اوكي(. أعلي

إختبار أداء الذفاع مه الخارج إلي 

 5.33% 25.29 .22.3 %23.72 ...26 22.56 كي"الذاخل" سوتواو

إختباااااااااار ألداء ال كلاااااااااة 

 االمامية :)ماى جي ى(.
3.99 5..6 32.29% 2.02 2.22 %9.6. 

 البعلدين القياسلين ملن لكلل التحسلن معلدل فلي فلروق وجلود (9)الجلدول ملن يتضلح
 معلدل فلي فلروق دوجلو  ليما،وكلذلك القبميلين بالقياسلين مقارنلة التجريبيلة والضلابطة لممجملوعتين

 األقران،حيلث بتلدريس اللتعمم أسلموب معيلا المسلتخدم لممجموعلة التجريبيلة البعلدي لمقيلاس التحسلن
 فلي %36.69 قلدرىا مئويلة إختبار ألداء الركمة االمامية :)ماى جيرى(. بنسلبة نسبة أعمى كانت
 اخل" سلوتواوكىفلي إختبلار أداء اللدفاع ملن الخلارج إللى اللد التحسلن لمعلدل نسلبة أقلل كانلت حلين
 إختبلار فلي لمتغيلر معلدل أعملى كلان الضلابطة لممجموعلة % وبالنسلبة63.74 قلدرىا مئويلة بنسلبة
 أقل كانت حين في ،% 61.17قدرىا مئوية بنسبة (زوكى جياكو.)المعاكسة المستقيمة المكمة أداء
 4.34 قلدرىا مئوية بنسبة (اوكى آجى)بالساعد أعمى إلى أسفل من الدفاع ألداء إختبار في نسبة
 المجموعلة عملي األقلران بتلدريس التعمم أسموب معيا المستخدم التجريبية المجموعة تفوقت ،وقد%

 قيلد اإلختبلارات لجميلع التغييلر معلدل نسلبة فلي األواملر أسلموب معيلا المسلتخدم الضلابطة
 بلين التحسلن معلدل فلي فلروق توجلد" عملى ينص الذي لمبحث الثالث الفرض يتحقق البحث،وبذلك
 الميارية اإلختبارات جميع في التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية البحث مجموعتي

 ".البحث قيد
 :والتوصيات االستخالصات
  :االستخالصات

 معيلا المتبلع التجريبيلة لممجموعلة والبعلدي القبملي القياسلين بلين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 .البحث قيد اإلختبارات جميع في البعدي قياسال ولصالح األقران بتدريس التعمم أسموب

 معيلا المتبلع الضلابطة لممجموعلة والبعلدي القبملي القياسلين بين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 .البحث قيد اإلختبارات جميع في البعدي القياس ولصالح األوامر أسموب

 والمجموعلة األقلران بتلدريس التجريبيلة اللتعمم المجموعلة بلين إحصلائياً  داللة فلروق توجلد -
 .التجريبية المجموعة ولصالح البحث قيد لإلختبارات البعدى القياس في األوامر الضابطة

 فلي الضلابطة األواملر المجموعلة عملى األقلران بتلدريس التجريبيلة اللتعمم المجموعلة تفلوق -
 .البحث قيد اإلختبارات جميع في التحسن معدل
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 :التوصيات
تلدريس  إسلموب الملنيج بإسلتخدام داخلل األلعلاب فلى األساسلية الميلارات لتدريس إعداد دليل لممعمم -

 األقران.
 من لو لما الكاراتيو في األساسية الميارات تعمم في األقران بتدريس التعمم أسموب استخدام -

 .المتعممين مستوى في تقدم إلي يؤدي مما الميارات ىذه تعمم في عديدة مميزات
 لموصلول اللتعمم أسلاليب أنسلب إلختيلار لمتعمملينا بلين الفرديلة الفلروق مراعلاة عملى العمل -

 .التعميمية العممية فعالية وزيادة الميارى األداء مستوى رفع من الغرض المطموب إلى
 أنسب عمى لموقوف بينيم والمقارنة أخرى تعميم أساليب فييا تستخدم مماثمة دراسات إجراء -

 المراحلل ولمختملف لرياضليةا األنشلطة مختملف فلي منيلا المناسلب إلختيلار األسلاليب ىلذه
 .والدراسية السنية

 ملع يتمشلى بملا لمتلدريس مختمفلة أسلاليب اسلتخدام بأىميلة البدنيلة التربيلة مدرسلي تعريلف -
 التربيلة بلدرس األواملر أسلموب اسلتخدام ملن كبيلر حلد إللى واإلقلالل المتاحلة اإلمكانلات

 .البدنية
 قائمة المراجع

شكالية الواقع التربية والمع :(9009حميد ناصر الرزي) -6 مم في دولة األمارات العربية المتحدة وا 
 ومالمح التغيير،دائرة الثقافة واألعالم،الشارقة،األمارات العربية المتحدة.

مصدر التحصيل المياري،دراسات في التعمم الحركي في التربية  :م(.900خاطر وآخرون ) -9
 الرياضية،دار المعارف،القاىرة.

أثر استخدام أسموبي التضمين واالكتشاف الموجو في  م(:9009سعد بينان جرجيس) -3
 غير منشورة،كمية التربية الرياضية. اكتساب فن أداء بعض ميارات الكرة الطائرة،رسالة ماجستير

 
عمللى الجانللب  الللتعمم التعللاوني واإلقللران تللأثير أسللموبيم(:9001محمددد) الجميددل عبددد سددعد -٦

عمللى الللبطن لطمبللة قللسم التربيللة الرياضللية،رسللالة دكتللوراه غيللر  لللسباحة الزحللف يللارىوالم المعرفللي
 .منللشورة،كميللة التربية،جامعة األزىر

األىداف  بعض تحقيق فى األقران أسموب تدريس إستخدام أثر م(:9093سموان خالد محمود) -١
 ،مجمة كمية التربية األساسية،جامعة بابل.63 المصارعة،العدد من مسكات التعميمية لعدد

الكتب لمطباعة والنشر،أبو  اإلرشاد التربوي والنفسي،دار م(:9191عاصم محمود الحيال ) -1
 زينة،فريد كامل: الرياضيات مفاىيم واصول تدريسيا،دار الفرقان لمنشر والتوزيع،عمان،األردن.
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 والرياضة،منشأة البدنية التربية في ملمتعمي التدريس)م(:9110حسن) الكريم عبد عفاف -.
 .المعارف،اإلسكندرية

)تخطيطية،مياراتو،استراتيجياتو،تقويمو(،دار  الفعال التدريس (:9001) عفت مصطفى الطناوي -9
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،عمان،األردن.

ان في التحصيل تأثير إستراتيجية تدريس األقر  :م(9001الرحاوي) الجبار عبد السالم عبد -1
طالب كمية التربية الرياضية،رسالة ماجستير  لدى المعرفي واالحتفاظ بمادة طرق التدريس الدراسي

 غير منشورة،كمية التربية الرياضية.
،دار 3طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين،ط :م(9001عبد المطيف بن حسين فرج) -90

 ردن.المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،عمان،األ
أثر استخدام التعمم التعاوني عمى وفق إستراتيجية تدريس  م(:9001فداء اكرم سميم) -99

 األقران في تعمم ميارات الكاراتية،إنتاج عممى،مجمة الرافدين لمعموم الرياضية.
 الفكر دار ،4البدنية،ط التربية في والقياس التقويم م(:911٦)حسانين صبح  محمد -99

 العربي،القاىرة. 
 األداء إختباراتم(:911٦) رضوان الدين نصر عالوى،محمد حسن محمد -93

 العربي،القاىرة. ،دار الفكر3الحركي،ط
تأثير أسموبي حل المشكالت والتطبيق بتدريس : م(9091مجاىد مصطفى ) -41

عداد بالكرة الطائرة وتطوير بعض قدراتيا،المركز الجامعى،مجمة االقران في تعمم ميارة األ
 .63دورية محكمة ،العدد 

فعالية استخدام أسموب تدريس األقران عمي مستوي م(: 9093مستور عمى إبراىيم الفقيو) -9١
أداء بعض الميارات األساسية في الكاراتية،مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية،جامعة أم 

 (.6) العدد63،المجمد القرى
(: فاعمية إستراتيجية تدريس األقران في اكساب بعض .900الحارث ) فيحان بنت منى -91

الكممات الوظيفية لمتالميذ المتخمفين عقميا بدرجة متوسطة،رسالة ماجستير غير منشورة،كمية 
 التربية الخاصة،جامعة ممك سعود،السعودية.

ر التدريس باستخدام االستقصاء الموجو وطريقة المناقشة ثأ :(.911) نايف زاعل العبيدي -.9
األول المتوسط لممناىج التاريخية،أطروحة دكتوراه غير  طالب الصف اكتساب والمحاضرة في

 منشورة،كمية التربية،جامعة بغداد.
 التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق،مكتبة الصخر،بغداد. (:9009يعرب خيون ) -99

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46311#11634
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أثر استخدام أسموبي التبادلي  :م(.900)عبد الجبار عبد السالم، وليد وعد اهلل عم   -91
مجمة العموم ية الرياضية،وتدريس األقران في تعميم بعض الميارات الحركية لدرس الترب

مستغانم،معيد التربية  –والتكنولوجية لمنشاطات البدنية والرياضية،جامعة عبد الحميد بن باديس 
  البدنية والرياضية،مجمة عممية محكمة.

31- Ernst, Mike (6998): Macro Pairing in the reciprocal style of 
Teaching Influent on Student Skill Knew Lesley and socialization. 
Physical education , V35. 34-36 late win. 

 
 ملخص البحث باللغة العربٌة

 نوعى تعلٌمً لبرنامج كدالة الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات أهم توجٌه
 الجودو رٌاضة فى( جوشً هراي& جاري أتشى أو) مهارة أداء على

 
 

 

 نوعى تعلٌمً لبرنامج كدالة الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات أهم توجٌهييدف البحث إلى التعرف عمى 

 الباحثان ، استخدم الجودو رٌاضة فى( جوشً هراي& جاري أتشى أو) مهارة أداء على
 حركىال التحميل إجراء فى الوصفي المنيج استخدام تم حيث والتجريبي، الوصفي المنيجين

 التجريبي التصميم باستخدام التجريبي والمنيج ،(جوشي ىرايxجارى اواتشى) لميارة البيوميكانيكى
 لكل( البعدي – القبمي) القياسين وبواسطة ضابطة، واألخرى تجريبية إحداىما لمجموعتين
 التربية بقسم السادس بالمستوى الجودو رياضة تخصص طالب البحث مجتمع ، يمثل.مجموعة

 الجامعي الدراسي لمعام المكرمة بمكة القرى أم جامعة – بالقنفذة الجامعية بالكمية نيةالبد
 االنتظام لعدم طالب( 3)عدد استبعاد تم وقد طالب،( 47) عددىم بمغ حيث م،3166/م3165
 األساسية البحث عينة اختيار تم حيث طالب،( 44) الى البحث مجتمع حجم بذلك ليصل

 عشوائياً  تقسيميم تم وقد طالب،( 34) عددىم وبمغ البحث مجتمع من العمدية بالطريقة
 عينة اختيار تم كما طالب،( 67) منيما كل قوام ضابطة واالخرى تجريبية إحداىما لمجموعتين

 وبمغ االستطالعية الدراسات إجراء بيدف األساسية عينة وخارج األصمي البحث مجتمع من أخرى
 :والتوصيات األتية  االستنتاجاتل إلي طالب ، وقد تم الوصو ( 61) عددىا

 ىراي جوش (: Xأىم المتغيرات الكينماتيكية المساىمة ف  مستوى أداء )أوأوتش جاري
 خالل المرحمة التمييدية )كوزوش ( ى : -9

السرعة الراسية  -االزاحة االفقية لمقدم االيسر     -محصمة العجمة لمعقب االيمن      -
 لمقدم االيسر 

 *د/ أحمد أحمد محمود جندي.
 *د/ خالد فرٌد عزت زٌادة*
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174#335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174#335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174#336
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
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 االزاحة الراسية لمفخذ االيسر.  -ية لممرفق االيسر    العجمة العرض -
 المركبة لمميارات الزاوية الكينماتيكية لممتغيرات وفقاً  نوعية تمرينات ببناء االىتمام ضرورة -

 تحسين عمى االيجابي لتأثيرىا وذلك والتدريبية، التعميمية البرامج داخل الجودو رياضة في
 .الميارى األداء مستوى

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 توجيو أىم المتغيرات الكينماتيكية كدالة لبرنامج تعميم  نوعى
 عمى أداء ميارة )أو أتشى جاري& ىراي جوش ( فى رياضة الجودو

 
 

 مقدمة ومشكمو البحث:
يكلانيكى ملن أىلم الطلرق واألسلاليب العمميلة الحديثلة التلي تيلتم بدراسلة يعتبر التحميل البيوم

وتقويم األداء الحركى لمختمف الرياضات بطريقة موضوعية وبعيد عن الذاتية، وملن خلالل نتائجلو 
المستخمصللللة مللللن القللللوانين والنظريللللات الميكانيكيللللة يمكللللن االسللللتناد الللللى الوصللللف الللللدقيق لمميللللارة 

يكانيكيلللة والتشلللريحية، وملللن ثلللم وضلللع وتصلللميم التمرينلللات الموجيلللة للللألداء ومتطمباتيلللا البدنيلللة والم
الميارى داخل البرامج التعميمية أو التدريبية بمعلايير سلميمة لتحقيلق افضلل مسلتوى يمكلن الوصلول 

 (.33: 7(، )37: 8اليو. )
وتمثللل رياضللة الجللودو أحللد أنللواع المنللازالت التللى تعتمللد عمللى اسللتغالل الالعللب الميللاجم 

قلللة وقلللوة وانلللدفاع منافسلللو لصلللالحو بأقلللل مجيلللود لتحقيلللق النقطلللة الكامملللة، حيلللث يتطملللب األداء لطا
الميلللارى فلللى رياضلللة الجلللودو إللللى الجملللع بلللين دقلللة توقيلللت األداء ملللع عاملللل السلللرعة عنلللد تنفيلللذ 

(، ولذا تعتمد تملك الرياضلة عملى جميلع عضلالت الجسلم الكبيلرة والصلغيرة 35:66(،)37:4االداء)
 وكذلك المفاصل واتجاىات زواياىا المختمفة والتي تربط ىذه العضالت. عمى حد سواء،

ونظرًا لما تتميز بو رياضلة الجلودو ملن تعلدد مياراتيلا وتنلوع ميكلانيزم االداء الحركلى، فقلد 
لجأ العديد من الباحثين والمعممين والملدربين ليلذه الرياضلة إللى االسلتعانة بالتحميلل الحركلي لمعديلد 

ة الجودو، حيث يقودنا إلى التعرف عمى أدق تفاصيل المسلار الحركلى لمميلارات من ميارات رياض
بشكل واضح،واختيار التمرينات النوعيةوالغرضية وتوظيف نتائج التحميل الحركى فى بناء وتصميم 
البرامج التعميمية والتدريبية بصورة موضلوعية لتحسلين مسلتوى األداء التكنيكلي اللذى يتسلم بلالتوافق 

 ( 5: 3( ،) 53: 64بية. )واالنسيا

 *د/ أحمد أحمد محمود جندي.
 *د/ خالد فرٌد عزت زٌادة*
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األكاديمية والميدانية فى مجال عموم الحركة الرياضية وبخاصو  الباحثانولقد كانت خبرة 
التحميل الحركى البيوميكانيكى، وتدريس وتدريب رياضة الجودو كٌل فى مجال تخصصو ىي 

ىراى  x المصدر الرئيسي لمشكمة البحث، والتي ظيرت من خالل تعميم ميارة أو اتشى جارى
جوشى وىى إحدى الميارات المركبة الشائعة االستخدام فى رياضة الجودو والمقررة عمى طالب 

جامعة ام القرى، حيث تتطمب  -تخصص الجودو بقسم التربية البدنية بالكمية الجامعية بالقنفذة 
جارى(، تمك الميارة الشروع في تأدية مرحمة تمييدية )كوزوشى( من خالل أداء ميارة )أو اتش 

ليقابميا رد فعل من المنافس، وعند قرب نياية المرحمة التمييدية يقوم الالعب المياجم بعمل قطع 
كاكى( ألداء ميارة )ىراى  -مفاجئ وينتقل بمسار الحركة إلى المرحمة الرئيسية والنيائية)تسكورى 

وظيور العديد  جوشى(، حيث تم مالحظة ضعف األداء الميارى لمطالب عند تنفيذ تمك الميارة،
من األخطاء التكنيكية بالرغم من شرح الميارة نظريًا وأداء نموذج عممي من جانب المعمم، 
باإلضافة الى إمدادىم بالتغذية المرتدة الخارجية باستمرار، وقد يرجع الباحثان ذلك الى قصور 

ية عمى نتائج البرنامج التعميمى المطبق عمييم نتيجة لعدم احتوائو عمى تمرينات نوعية مبن
المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المرتبطة بالميارة قيد البحث، وىو األمر الذى استدعى تشخيص 
الخطأ من الجانب البيوميكانيكى واالستفادة القصوى من أىم المتغيرات الكينماتيكية الزاوية لميارة 

ذجي لممسار الحركى ىراى جوشى(، والتى قد تساعد عمى وضوح التصور النمو  x)اواتش جارى 
لألداء من بداية دخول الميارة وحتى نيايتيا، وكذلك معرفة االتجاىات والزوايا المرتبطة باألداء 
لتحقيق الوضع األمثل لألداء الميارى، والذى قد ينعكس بدوره عمى جودة بناء المخطط الحركى 

 التعميمية. لمتمرينات المستخدمة عند تعميم تمك الميارة المركبة داخل البرامج
 ىدف البحث:

ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى "توجيو أىم المتغيرات الكينماتيكية الخطية والزاوية         
( فى رياضة الجودو"، ىراى جوشى xاواتشى جارى كدالة لبرنامج تعميمي نوعى عمى أداء ميارة )

 وذلك من خالل:
 .ىراى جوشى( x)اواتش جارى تحديد أىم المتغيرات الكينماتيكية الخطية والزاوية لميارة  -6 
التعرف عمى توجيو أىم المتغيرات الكينماتيكيلة الخطيلة والزاويلة كداللة لبرنلامج تعميملى نلوعى  -3 

 لطالب تخصص رياضة الجودو.ىراى جوشى(  x)اواتش جارى عمى أداء ميارة 
 فروض  البحث:

توجد فلروق داللة إحصلائيًا بلين القياسلين القبملي والبعلدي لممجملوعتين التجريبيلة والضلابطة فلي  -6
لطالب تخصص رياضة الجودو لصالح القياس ىراى جوشى(  x)اواتش جارى مستوى أداء ميارة 

 البعدي.
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ابطة( الض –توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين لكل من المجموعتين )التجريبية  -3
لطللالب تخصللص رياضللة الجللودو لصللالح ىللراى جوشللى(  x)اواتللش جللارى فللي مسللتوى أداء ميللارة 

 القياس البعدى لممجموعة التجريبية .
 منيج البحث:

اسللتخدم الباحثللان المنيجللين الوصللفي والتجريبللي، حيللث تللم اسللتخدام المللنيج الوصللفي فللى 
ىلللراي جوشلللي(، والملللنيج التجريبلللي xىإجلللراء التحميلللل الحركلللى البيوميكلللانيكى لميلللارة )اواتشلللى جلللار 

باسللتخدام التصللميم التجريبللي لمجمللوعتين إحللداىما تجريبيللة واألخللرى ضللابطة، وبواسللطة القياسللين 
 البعدي( لكل مجموعة. –)القبمي 

 مجتمع وعينة البحث:
يمثللل مجتمللع البحللث طللالب تخصللص رياضللة الجللودو بالمسللتوى السللادس بقسللم التربيللة البدنيللة 

جامعللللللللة أم القللللللللرى بمكللللللللة المكرمللللللللة لمعللللللللام الدراسللللللللي الجللللللللامعي  –ة بالقنفللللللللذة بالكميللللللللة الجامعيلللللللل
( طلالب لعلدم االنتظلام 3( طاللب، وقلد تلم اسلتبعاد علدد)47م، حيث بملغ علددىم )3166م/3165

( طاللللب، حيلللث تلللم اختيلللار عينلللة البحلللث األساسلللية 44ليصلللل بلللذلك حجلللم مجتملللع البحلللث اللللى )
( طاللللللب، وقلللللد تلللللم تقسللللليميم عشلللللوائيًا 34دىم )بالطريقللللة العمديلللللة ملللللن مجتملللللع البحلللللث وبملللللغ عللللد

( طاللب، كملا تلم اختيلار عينلة 67لمجموعتين إحداىما تجريبية واالخلرى ضلابطة قلوام كلل منيملا )
أخرى من مجتمع البحث األصمي وخارج عينة األساسية بيدف إجراء الدراسات االستطالعية وبملغ 

لمجتمللع وعينللة البحللث االساسللية ( التوصلليف اإلحصللائي 6( طللالب، ويوضللح جللدول )61عللددىا )
 واالستطالعية.

 ( توصيف مجتمع وعينة البحث االساسية واالستطالعية9جدول )
إجمال  مجتمع 

عينة البحث االساسية  البحث
 النسبة االجمال  العدد واالستطالعية

 نسبة عدد

٦٦ 900% 
 3٦ االساسية

٦٦ 
...9.%  

900%  
 %3..99 90 االستطالعية

 ة توزيع عينة البحث:اعتدالي
تللم حسللاب معامللل االلتللواء لجميللع القياسللات المسللتخدمة قيللد البحللث، وذلللك لمتأكللد مللن أن 
عينللة البحللث األساسللية تتللوزع إعتللداليًا فللي جميللع المتغيللرات قيللد البحللث، كمللا ىللو موضللح بجللداول 

(3( ،)3.) 
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 (9جدول )

 اعتدالية توزيع المتغيرات االساسية قيد البحث 
 34ن =             الوزن( –الطول  –)السن                         

االنحراف  الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 المعياري

معامل 
 االلتواء

0,019- 0,191 91 91,0١ سنة السن  
 0,919- 9,٦١ 9.١ 9.٦.19 سم الطول
 0,093 9,13 0. 0,9١. كجم الوزن

امالت االلتللواء لممتغيلللرات االساسللية قيللد البحلللث ( أن جميلللع قلليم معلل3يتضللح مللن جللدول )
(، وىللذه القلليم تنحصللر مللا بللين 16133: 16668-الللوزن( قللد تراوحللت مللا بلين ) –الطللول  –)السلن 

 مما يؤكد عمي تجانس أفراد عينة البحث االساسية في تمك المتغيرات. ±3
  (3جددول )        

 34ن =         الداء الميارىاعتدالية توزيع القدرات البدنية الخاصة ومستوى ا

 المتغٌرات م
وحدة 
 القٌاس

 الوسٌط المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

1 
 القوي القصوى

 39.95 كجم
39.55

5 
5.799 5.5.3 

. 
 القوة الممٌزة بالسرعة

 عدد
18.85

3 
18.35

5 
5..17 5.155 

5 
 الرشاقة

 درجة
11.99

7 
1..55

5 
5.957 -5..93 

 55..5- 5.947 9.555 ....9 عدد ركٌةالسرعة الح 4

3 
 المرونة

 سم
55.54

1 
55.35

3 
5.498 -1.511 

 التوازن 9
 5.195- 5.839 9.555 8.339 ثانٌة ثابت

 حركً
 عدد

.1.41
5 

.1.35
5 

5.485 -5.999 

7 
 مستوى اداء مهارة

هراي  xاواتشى جارى
 جوشً

 .5.58- 5.999 4.555 78..4 درجة
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ميلع قليم معلامالت االلتلواء لمتغيلرات القلدرات البدنيلة الخاصلة ( أن ج3يتضح ملن جلدول )
(، 1.633: 6.166-ىللراى جوشللى( قللد تراوحللت مللا بللين ) xومسللتوى اداء ميللارة )اواتشللى جللارى

عينللة البحللث االساسللية فللي تمللك  طللالبممللا يؤكللد عمللي تجللانس  3±وىللذه القلليم تنحصللر مللا بللين 
 المتغيرات.

 تكافؤ عينة البحث:
الضابطة( فى المتغيرات البدنية  –كافؤ بين طالب مجموعتي البحث )التجريبية تم إجراء الت   

 (.4ىراى جوشى(، كما ىو موضح بجدول ) xومستوى اداء ميارة )اواتشى جارى
 (٦جددول )

 الضابطة(  –تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية  
 (.9=9=ن9)نوشى  ىراى جxفى المتغيرات البدنية ومستوى اداء ميارة اواتشى جارى       

 .9.11=  0.0١( الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة )
( المحسلوبة لممتغيلرات المسلتخدمة قيلد البحلث لممجملوعتين T( أن جميع قيم )4يتضح من جدول )

( Tوىلللذه القلللليم اقلللل مللللن قيمللللة )، 6.563: 1.343وحللللت ملللا بللللين الضللللابطة( قلللد ترا -)التجريبيلللة
مملا يلدل عملى تكلافؤ مجملوعتي البحلث   1.15عند مستوى معنوية  6.697الجدولية والتي بمغت 
 فى تمك المتغيرات.

 أدوات ووسائل جمع البيانات:   
 (الوزن –لطول ا –العمر الزمني )بقياس معدالت النمو  الباحثانقام قياسات معدالت النمو:      

 الضابطة(. –لطالب مجموعتي البحث )التجريبية 

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ع+ -س ع+ -س ت"

 5.853 5.557- 5.8.1 37.589 5.793 39.779 كجم القوي القصوى 1

 5.575 5.559- 58..5 18.834 57..5 18.819 عدد القوة الممٌزة بالسرعة .

 5.358 ....5 1.514 11.339 5.855 11.778 درجة قةالرشا 5

 .1.31 5.444- 5.3.7 9.444 5.757 9.555 عدد السرعة الحركٌة 4

 1.499 5.555- 5.591 55.358 5.339 55.174 سم المرونة 3

 التوازن 9
 5.359 ....5- 5.899 8.997 .5.88 8.444 ثانٌة ثابت

 5.598 .5.59- 5.355 1.439. 5.447 1.597. عدد حركً

7 

 مستوى اداء مهارة
هراي  xاواتشى جارى
 جوشً

 5.545 5.111- 5.757 4.555 5.997 ....4 درجة
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تم تحديد أىم القدرات البدنية في رياضة الجودو المرتبطة  تحديد أىم القدرات البدنية قيد البحث:
(، وفقًا لالتي:)القوة 64( )5( )6بطبيعة المرحمة السنية قيد البحث وفقًا لممسح المرجعي)

 التوازن(. –المرونة  –السرعة الحركية  –لسرعة القوة المميزة با -القصوى
 القياسات واالختبارات المستخدمة بالبحث:

 (9اختبارات القدرات البدنية قيد البحث: مرفق ) -9
ثبلات(، لقيلاس  -استعان الباحثان بمجموعة من االختبلارات المقننلة وذات معلامالت عمميلة )صلدق

 (.5السنية قيد البحث كما ىو موضح بجدول )عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالمرحمة 
 (١جدول )

 اختبارات القدرات البدنية المرتبطة بالمرحمة السنية قيد البحث

 القدرات البدنٌة م
وحدة 
 القٌاس

 رقم المرجع اسم االختبار

 كجم القوة العضلٌة القصوى. 1
اختبار الجلوس كامال والبار 
الحدٌدي على الكتفٌن خلف الرقبة 

 (. 4RM)قصوي 
(11 :31)  

 القوة الممٌزة بالسرعة. .
( 03اختبار رمى توكى وازا ) عدد

 ثانٌة. 
(. :14.)  

 الرشاقة. 5
اختبار االنبطاح المائل ثم الوقوف  درجة

   ث43لمدة
(.79:11)  

 السرعة الحركٌة. 4
اختبار أداء أوتش كومى لمدة  عدد

 ث(. 43)
(. :143)  

 التوازن 3
 التوازن الحركى.

اختبار أداء ماى موارى أوكٌمى  عدد
 ثانٌة( 03)

(. :149)  

(593:11) اختبار الوقوف على مشط القدم.  ثانٌة التوازن الثابت.  

(531:11) اختبار الكوبري.  سم المرونة. 9  

 ىراي جوش  قيد البحث:  Xاختبار قياس مستوى أداء ميارة او اتشى جارى -9
 –الضللابطة( فللى القياسللين)القبمي  –)التجريبيللة  تللم تصللوير طللالب عينللة البحللث االساسللية

( "كللاميرا فيللديو رقميللة"، 3مللن خللالل عللدد ) ىللراي جوشللى(،Xالبعللدي(، ألداء ميللارة )اواتشللى جللارى
حيللث تللم االسللتعانة بأحللد أعضللاء ىيئللة التللدريس بقسللم التربيللة البدنيللة بالقنفللذة تخصللص ميكانيكللا 

كاميرات، ثم تم تحويل شريط الفيلديو إللى اسلطوانة ( لضبط أماكن وزوايا وارتفاع ال5حيوية مرفق )
( لتقيلليم مسللتوى األداء الميللارى 6مدمجللة عبللر متخصصللين وعرضلليا عمللى ثالثللة محكمللين مرفللق )

قيللد البحللث، وقللد أعطللى كللل محكللم درجللة مللن عشللر درجللات لكللل ميللارة ثللم أخللذ متوسللط الللدرجات، 
 Subjectiveتبللللاري م( إلللللى أن التقللللويم االع6995حيللللث يللللذكر محمللللد صللللبحى حسللللانين )

Evaluation  ىلللو نلللوع ملللن التقلللويم اللللذي ال يعتملللد عملللى المعلللايير والمسلللتويات والمحكلللات ولكلللن
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 (    45  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

يعتمللد عمللى خبللرات القللائمين بالقيللاس، ويسللتخدم فللي العديللد مللن األنشللطة الرياضللية، حيللث توضللع 
وضلوعية. شروط موحدة يتم االتفلاق عمييلا مسلبقًا بلين المحكملين، لموصلول إللى قلدر علالي ملن الم

(43:63 ) 
 إجراءات التصوير والتحميل الحركى: 

عملللى التحميلللل الحركلللى البيوميكلللانيكى لتحديلللد واسلللتخراج أىلللم المتغيلللرات  الباحثددداناعتملللد 
ىلراي  Xالكينماتيكية وتحديلد أىلم الزوايلا المسلاىمو فلى كلل ملن مراحلل األداء لميلارة )أواتلش جلارى

( محللاوالت لالعبللان حاصللالن 61لحركللي لعللدد )جوشللي(، حيللث تمللت عمميللة التصللوير والتحميللل ا
( 5عملي العديللد مللن البطللوالت عمللى مسللتوى منطقللة الدقيميللة لمجللودو وبطللوالت الجميوريللة، وبواقللع )

( التلللالي التوصللليف اإلحصلللائي لعينلللة 6محلللاوالت لكلللل العلللب ميلللاجم )تلللورى(، ويوضلللح جلللدول )
 التحميل الحركي البيوميكانيكى.

 ( 1جدول )
 يل الحرك  البيوميكانيكىتوصيف عينة التحم

 العب )ب( العب )أ( المتغيرات م
 عام 31 عام 31 السن 6
 سم667.9 سم668.4 الطول 3
 كجم 61 كجم 66 الوزن 3
 الدقيمية الدقيمية المنطقة التابعين ليا 4
 (6اسود دان ) (6اسود دان ) درجة الحزام 5

 اواًل: إجراءات التصوير: 
 تخدم الباحثان األجيزة واألدوات التالية:إلجراء عممية التصوير اس

 ( ( كاميرا فيديو )3عددfaster imaging) كادر/ ثانية 351:  51من  عالية السرعة 
 كادر / ث .   61تم ضبطياعمى سرعو تردد  

 ( حامل ثالثي متعدد االرتفاعات ملزود بثالثلة ملوازين مائيلة لضلبط وضلع الكلاميرا 3عدد )
سلم( ملن األرض ليلوازى مركلز 95إرتفلاع الكلاميرات عملى مسلافة ) أفقيًا ورأسيًا، وتلم ضلبط

 ثقل الالعب.
 .عالمات فسفورية لتجييز الالعبان عينة البحث لمتحميل الحركي البيوميكانيكى 
 درجة. 91عالمات ارشادية لتحديد مجال التصوير، حيث كانت زوايا الكاميرا بمقدار 
  كابللللTrigger  ًفلللى وقلللت واحلللد،  ليحقلللق التلللزامن بلللين  موصلللل بكلللل كلللاميرا لتشلللغيميا معلللا

 .Synchronizationالكاميرات الثالث فى التشغيل 



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    46  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

  صندوق معايرة لتصوير ثالثي االبعادCalibration 3D. 
  3ذاكرة ىارد كمبيوتر يحتوي عميgb  ،cpu 3.4  ،p4/h.d.d81gb 
  /66كارت ذاكرة خارجيgb 
  كارت فيديو ماركتcreative  

 حميل الحركى:ثانيًا: إجراءات الت
ىراي جوشي( قيد البحث وتجييز  Xبعد أن تمت عممية التصوير لميارة )أو اتش جارى

المحاوالت لمتحميل من ممفات الفيديو التى تم تصويرىا، تم إجراء عممية التحميل الحركى 
امج جامعة المنصورة باستخدام برن –البيوميكانيكى بمعمل التحميل الحركى بكمية التربية الرياضية 

بيدف تحديد كمى لممتغيرات الكينماتيكية الخطية والزاوية قيد ، (Simi motion)التحميل الحركى 
البحث، ومن ثم الحصول عمى البيانات ونتائج التحميل كما ىو موضح بالدراسة االستطالعية 

 االولى.
 الدراسات اإلستطالعية:

 الدراسة اإلستطالعية األول : 
جامعة  –بكمية التربية الرياضية  بالقرية االوليمبية الة الجودوتم إجراء ىذه الدراسة بص

( محاوالت أداء 61م حيث تم تصوير عدد )5/3/3166المنصورة وذلك يوم الخميس الموافق
( محاوالت لكل منيما 5ىراي جوشي( إلثنين من الالعبين الموديل بواقع ) xاواتش جارى)لميارة 

(، وتم 6يا لمتحميل الحركي البيوميكانيكى مرفق )كالعب مياجم )تورى(، حيث تم اخضاع
 التوصل لمنتائج التالية:

ىدراي Xأواًل: تحديد أىم المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة ف  مستوى أداء ميدارة )أو أتشدى جداري  
 :جوش (

 
 
 
 
 
 
 (.جدول )

 ومستوي أداء ميارة المتغيرات الكينماتيكية الخطية تحميل اإلنحدار بين 
 ىراي جوش ( خالل لحظة االداء )كوزوش (         Xشى جاري)أو أوت
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 (    47  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة المحصلة للعقب 
 االٌمن

-
58.94 

4.78 
5..3 

 
54..1. 

 
-5.1.     89.3%  

االزاحة االفقٌة للقدم 
ٌسراال  

5.54 
-

47.11 
4..8 

 
913.79 

 
-5.. 144.1    9...%  

السرعة الراسٌة للقدم 
 االٌسر

-5.59 
-

33.57 
5.15 

 
1955 

 
-5..5 195..9 -1.98   94.5%  

العجلة العرضٌة 
 للمرفق االٌسر

-
14.47 

-
33..9 

5..5 
17.9 

 
-5..5 195.74 -..53 -5.51  93.9%  

االزاحة الراسٌة للفخذ 
 االٌسر

5.83 
-

39.58 
5.55 

18.. 
 

-5..4 195.75 -..15 -5.53 
5.5.
5 

99.4%  

( أن محصللللمة العجمللللة لمعقللللب االيمللللن حققللللت أكبللللر نسللللب مسللللاىمة 7يتضللللح مللللن جللللدول )      
ىلللللراي جوشلللللي( فلللللى مرحملللللة Xلممتغيلللللرات الكينماتيكيلللللة فلللللي مسلللللتوى اداء ميلللللارة )أو أتشلللللى جلللللاري

% ثلللم 93.3يسلللر بنسلللبة مسلللاىمة % وتمييلللا االزاحلللة االماميلللة لمقلللدم اال89.5بنسلللبة  الكوزوشلللى
% عللن 95.6% كمللا تصللل نسللبة المسللاىمة الللي 94.3السللرعة الراسللية لمقللدم االيسللر نسللبة قللدرىا 

طريلللق العجملللة الجانبيلللة لممرفلللق االيسلللر كملللا تتحقلللق اكبلللر نسلللبة مسلللاىمة بلللالمتغيرات الكينماتيكيلللة 
ة )العجمة واالزاحلة والسلرعة % لتعكس بذلك أىمي96.4باإلزاحة الراسية لمفخذ االيسر بنسبة قدرىا 

الراسية( لمنقاط المحددة في السالسل الحركية السفمية المتمثمة في عقب القلدم اليمنلى ومقدملة القلدم 
 اليسري والفخذ االيسر واالزاحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (9جدول )

 ومستوي أداء ميارة المتغيرات الكينماتيكية الخطية تحميل االنحدار بين 
 وش ( خالل لحظة االداء )تسكوري(        ىراي جX)أوأتشى جاري

نسبة  معامل االنحدار قٌمة فالخطأ المقدار المتوس المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة
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 (    .4  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

ط 
الحساب
 ي

المعٌا الثابت
 ري

 المساهمة

السرعة الراسٌة للمرفق 
 االٌسر

5.593 3.355 .547 145.87 11..9          

 .55. 1.554 9.584 العجلة الراسٌة للذراع االٌسر
385.83

5 
19.55 

5..3
7 

      89.9%  

 العجلة االفقٌة للذراع االٌمن
-

14...
9 

-
5.157 

..95 1558.9 ...18 
5.55
1 

5.553     9..4%  

السرعة العرضٌة للعقب 
 االٌسر

5.555 1.541 .197 15.8.3 .5.59 
5..3
7 

5.5.5 -5.5.7   93.5%  

السرعة العرضٌة للعقب 
 االٌمن

5.535 5.511 .595 1989.5 17.75 5.3. 5.5.1 -3.159 5.9 97.9%  

( أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية المساىمة في مستوى اداء ميارة )أوأوتش 8يتضح من جدول)    
جاري& ىراي جوشي( خالل مرحمة التسكورى ىي )السرعة الرأسية لممرفق االيسر، العجمة الرأسية 

ن، السللرعة الجانبيللة لمعقللب االيسللر، السللرعة الجانبيللة لمللذراع االيسللر، العجمللة االماميللة لمللذراع االيملل
%( عملي 97.6 -%95.3 -% 93.4 -% 86.6 -% 78.3بنسلب مسلاىمة ) لمعقب االيملن(

التللوالي، لللتعكس بللذلك اىميللة تمللك المتغيللرات فللي المرحمللة الرئيسللية لللألداء الميللاري )تسللكوري( كمللا 
 حظة ىذه المرحمة الحاسمة لألداء.يفسر ذلك ضرورة تمثيل ذلك في التمرينات النوعية في ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) جدول

 ومستوي أداء مهارة  المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الخطٌةتحلٌل االنحدار بٌن 
 هراي جوشً( خالل لحظة االداء )كاكى(        X)أو أتشى جاري

 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 االنحدارمعامل  قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة العرضٌة للكتف 
 االٌسر

-7.74. 15.9. ..47 55.78 5.17     78.9%  

 88.7:    8.151- 5.19 1.45. .1.4 14.97 5.457االزاحة الراسٌة للعقب 
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 (    49  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 االٌمن

مسافة( –امتداد )طول 
 للفخذ االٌسر

5.118 39.71 .533 355.8 1.47 -115.37 117.91   95.9%  

ة االفقٌة للمرفق العجل
 االٌسر

54.934 3..77 5..5 5...1 1.77 -115.44 144.75 5.547  93.4%  

العجلة العرضٌة لرسغ الٌد 
 الٌمنً

8.191 35.57 5..5 4.1.9 1.99 -1...39 1.5.93 5..58 5.51 99..%  

تللش ( أن أكثللر المتغيللرات الكينماتيكيللة المسللاىمة فللي مسللتوى أداء ميللارة )أوأو 9يتضللح مللن جللدول)
جاري& ىراي جوشي( خالل مرحملة الكلاكى ىلي )العجملة الجانبيلة لمكتلف االيسلر، االزاحلة الرأسلية 

مسللافة( لمفخللذ االيسللر، العجمللة االماميللة لممرفللق االيسللر، العجمللة  –لمعقللب االيمللن، امتللداد )طللول 
 -%95.4 -% 93.6 -% 88.7 -% 78.9الجانبيللللة لرسلللللغ اليلللللد االيمللللن( بنسلللللب مسلللللاىمة )

التوالي، لتعكس بذلك اىمية تمك المتغيرات في امتصاص وايقاف الحركة لكلل ملن  %( عمي96.3
 كتل االجزاء المنوطة بالحركة في الجزء التمييدي والرئيسي.

 (15جدول )
 ومستوي أداء مهارة المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الزاوٌة تحلٌل االنحدار بٌن 
 ً(        هراي جوشً( خالل لحظة االداء )كوزوشX)أو أوتشى جاري

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة الزاوٌة للفخذ 
 االٌمن

-.949.9 5.759 5.117 .1.15 -5.555     
71%  

العجلة الزاوٌة للكتف 
 االٌمن 

-18...9 ..398 5.551 19.35 -5.555 5.551    
85.7%  

الزاوٌة للكتف  السرعة
 االٌمن

-.7.13 9..99 5.118 .9.94 -5.551 5.55. 5.557   
88..%  

السرعة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

.597.8 9.558 5.159 5..89 5.5. 5.533 5.551 5.517  
9...%  

االزاحة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

144.11 11.43 5.589 55.33 -5.55 5.557 5.54 5.543 5.55. 
93.5%  

( أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىمة في مستوى أداء 61تضح من الجدول)ي    
ميارة )أوأوتش جاري& ىراي جوشي( خالل مرحمة الكوزوشى ىي )العجمة الزاوية لمفخذ االيمن، 

احة العجمة الزاوية لمكتف االيمن، السرعة الزاوية لمكتف االيمن، السرعة الزاوية لمركبة اليمنى، االز 
%( 95.3 -%93.3 -% 88.3 -% 81.7 -% 76الزاوية لمركبة اليمنى( بنسب مساىمة )

 عمي التوالي، لتعكس بذلك اىمية تمك المتغيرات فى بناء التمرينات النوعية المستخدمة قيد البحث.
 (99جدول )

 ومستوي أداء ميارة المتغيرات الكينماتيكية الزاوية تحميل االنحدار بين 
 ىراي جوش ( خالل لحظة االداء )تسكوري(        Xاري)أو أوشى ج
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 (    30  (   ( الول ام(   ) الجسء  4029(  لعام ) ديطوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

السرعة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

138.3 8.497 5...9 .4.913 
5.55
7 

        :89.9 

العجلة الزاوٌة للمرفق 
 االٌمن

4475. 8.184 5..3. 19.938 
5.55
7 

-
5.551 

      :97.5 

السرعة الزاوٌة للفخذ 
 االٌمن

78.41 9.1.8 5.584 19.591 
5.54
7 

-
5.51. 

-
5.557 

    :97.9 

االزاحة الزاوٌة للفخذ 
 االٌمن

147.9 54.58 ..957 94.193 
5.51
. 

-
5.551 

-
5.5.9 

-5.157   :98.7 

االزاحة الزاوٌة للمرفق 
 االٌمن

35.3 91.55 ..374 
.81.58

9 
5.51
1 

-
5.551 

-
5.5.4 

-5.557 
5.53
4 

:99.. 

( أن أكثللر المتغيللرات الكينماتيكيللة الزاويللة المسللاىمة فللي مسللتوى أداء 66يتضللح مللن جللدول)      
ميارة )أوأوتش جاري& ىراي جوشي( خالل مرحمة التسلكوري ىلي )السلرعة الزاويلة لمركبلة االيملن، 

عة الزاويلة لمفخلذ االيملن، االزاحلة الزاويلة لمفخلذ االيملن، االزاحلة العجمة الزاوية لممرفق االيمن، السر 
 -%98.7 -% 97.6 -% 97.3 -% 86.6الزاويلللللللللة لممرفلللللللللق االيملللللللللن( بنسلللللللللب مسلللللللللاىمة )

%( عمللللي التللللوالي، للللليعكس ذلللللك حللللدوث التغيللللرات الزاويللللة فللللي المرحمللللة الحالية)تسللللكورى(، 99.3
لميللاجم )تللورى( عمللى اسللتخدام كميللة حركللة والمرحمللة السللابقة )كوزوشللى(، ولللذلك يحللرص الالعللب ا

زاوية كبيرة لزيادة معدل تسارع أجلزاء الجسلم خلالل عمميلة االداء، وىلو ملا يجلب مراعاتلو عنلد بنلاء 
 التمرينات النوعية لتمك الميارة.

 
 
 
 (99جدول )

 أداء ميارة  ومستويالمتغيرات الكينماتيكية الزاوية تحميل اإلنحدار بين 
 ي جوش ( خالل لحظة االداء )كاكا(        ىراX)أوأوتشى جاري

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

االزاحة الزاوٌة للقدم 
 االٌمن

159.34
9 

-
14.98 

5.555 
93.48

1 
5.18     71.1%  

االزاحة الزاوٌة للكتف 
 االٌمن

85.819 
-

.1.39 
5.958 

59.91
9 

5..1. 5.5.7    83.9%  

العجلة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

-
518.53 

-
45..3 

7..57 
54.19

9 
5..89 5.119 

-
5.555 

  95.9%  

السرعة الزاوٌة للقدم 
 الٌمنً

135.. 3..3 7.37 53.5 5..3 5.59 5.55 5.551  95.8%  
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العجلة الزاوٌة للمرفق 
 االٌمن

5895. -15.9 15.8 
59.58

9 
5..4 5.93 -5.55 -5.599 

5.55
5 

93,9%  

( أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىمة ف  مستوى أداء 99يتضح من جدول)    
ميارة )أوأوتش جاري& ىراي جوش ( خالل مرحمة الكاكى ى  )االزاحة الزاوية لمقدم االيمن، 

لزاوية لمقدم اليمن ، العجمة االزاحة الزاوية لمكتف االيمن، العجمة الزاوية لمركبة اليمنى، السرعة ا
 -%13.9 -% 10.1 -% 9١.1 -% 9.9.الزاوية لممرفق االيمن( بنسب مساىمة )

 %( عم  التوال .1.1١
 الدراسة االستطالعية الثانية:  -
الثبلللللات( لالختبلللللارات البدنيلللللة قيلللللد البحلللللث خلللللالل   –تلللللم حسلللللاب المعلللللامالت العمميلللللة )الصلللللدق  

( 61وذللك عينلة الدراسلة االسلتطالعية والبلالغ علددىم ) م،35/3/3166م إللى 36/3/3166الفترة
 1طالب من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث االساسية

 
 
 
 
 
 
 
 ( 93جدول )

 90=9=ن9حساب معامل الصدق الختبارات القدرات البدنية قيد البحث  ن                  

 * دال                                                           3٦..9=  0.0١الجدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

 اختبارات القدرات البدنٌة
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  مجموعة األقل تمٌزا  ال المجموعة الممٌزة
 المتوسطٌن

 قٌمة" ت"
 ع+ -س ع+ -س

 17.817* 14.355 98..5 137..4 5.917 39.995 كجم القوي القصوى 1

 9.154.* 9.194 39..5 479..1 94..5 18.975 عدد القوة الممٌزة بالسرعة .

 5.515.* .5.43 .3..5 7.771 5.3.8 5...11 درجة الرشاقة 5

 5.435.* 4.519 79..5 3.9.4 .5.49 9.945 عدد سرعة ال 4

 *3.915 .4.15- 5.939 54.978 45..1 55.879 سم المرونة 3

 التوازن 9
 9.589.* ..4 78..5 4.474 5.551 8.974 ثانٌة ثابت

 59.957* 37..3 37..5 13.837 5.188 1.114. عدد حركً
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات كل ملن العينلة المميلزة والعينلة 63يتضح من جدول )     
" المحسلوبة أعملى ملن Tاألقل تميزًا فى اختبارات القلدرات البدنيلة قيلد البحلث، حيلث أن جميلع قليم "

ة، ممللا يعنلى قللدرة االختبللارات المسلتخدمة فللى التمييللز بلين المسللتويات المختمفللة، أي قيمتيلا الجدوليلل
 أنيا تعد صادقة لقياس الصفات التى وضعت من أجميا.
 (9٦جدول )

                                                                        61= نحساب معامل الثبات الختبارات القدرات البدنية قيد البحث   

 91..0=  0.0١ر( الجدولية عند مستوى معنوية  )قيمة 
( أن جميع قيم معامالت االرتباط المحسوبة الختبارات القدرات البدنيلة 64يتضح من جدول )     

،  ممللا 1.15عنللد مسللتوى معنويللة  1.766قيللد البحللث أكبللر مللن قيمللة )ر( الجدوليللة والتللي بمغللت 
 يدل عمى ثبات االختبارات المستخدمة لقياس القدرات البدنية قيد البحث.

 ية:الدراسة االستطالعية الثان -
، م ، عملى عينلة الدراسلة االسلتطالعية39/3/3166-38تم إجراء ىذه الدراسة  فلى الفتلرة ملن

 بيدف تحقيق اآلتي:
تجربة بعض وحدات البرنامج التعميمي المقترح ومعرفة مدى مناسبة التمرينات النوعية المقترحة  -

 لطبيعة المرحمة السنية قيد البحث.
 ينات النوعية المستخدمة قيد البحث.متغيرات الحمل التدريبي لمتمر  ينتقن -

التمرينلات النوعيلة المرتبطلة بلأداء ميلارة )أو اتشلى مناسلبة  وقد أسلفرت نتلائج ىلذه الدراسلة علن
ىللللراي جوشللللي( لطبيعللللة المرحمللللة السللللنية قيللللد البحللللث، حيللللث قللللام طللللالب عينللللة الدراسللللة  Xجللللارى

 االستطالعية بإجراء التمرينات النوعية المقترحة دون أي صعوبات.
 (٦البرنامج التعميم  المقترح: مرفق )

 خطوات بناء البرنامج التعميم  المقترح قيد البحث: -

 اختبارات القدرات البدنٌة
وحدة 
 القٌاس

 التطبٌق الثانى التطبٌق  األول
 قٌمة" ر"

 ع+ -س ع+ -س

 5.891* .5.71 33.871 5.917 39.995 كجم القوي القصوى 1

 5.957* 5.397 18.919 94..5 18.975 عدد القوة الممٌزة بالسرعة .

 .5.89* 5.383 11.914 5.3.8 5...11 درجة الرشاقة 5

 5.949* 5.588 9.397 .5.49 9.945 عدد السرعة  4

 5.953* 5.479 51.153 45..1 55.879 سم المرونة 3

 التوازن 9
 5.959* .5.35 7.988 5.551 8.974 ثانٌة ثابت

 5.957* 5.393 .5.98. 5.188 1.114. عدد حركً
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( 9( )8( )7: وذللك وفقلًا لمنتلائج المستخمصلة ملن جلداول )اواًل: تحديد أىم المتغيرات الكينماتيكية
(61( )66( )63). 

 البحث.  ثانيًا: أجزاء ومحتوى الوحدات التعميمية بالبرنامج المقترح قيد    
 ( التالي: 65تم تحديد أجزاء ومحتوى الوحدات التعميمية بالبرنامج المقترح قيد البحث وفقًا لجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (9١جدول )

 أجزاء ومحتوى الوحدات التعميمية بالبرنامج المقترح قيد البحث

 م
اجزاء 
الوحدات 
 التعلٌمٌة

 الهدف محتوى الوحدات التعلٌمً

1 
الجزء 
 التمهٌدي

اطالة  -وثب -جري -تمل على تمرٌنات )مشى ٌش
 مرونة(  -

رفع درجة حرارة الجسم واثارة 
 المستقبالت الحسٌة بالمفاصل والعضالت.

. 
الجزء 
 الرئٌسً

ٌشتمل على تمرٌناات نوعٌاة موجهاة لمهاارة  او  -
 هراي جوشً. Xاتش جارى 

هااراي  Xتعلااٌم مهااارة مهااارة  او اتااش جااارى  -
 جوشً.

هاراي  Xة لمهارة او اتاش جاارى تطبٌقات عملٌ -
 جوشً

هراي  Xتعلٌم مهارة او اتش جارى 
 جوشً.

5 
الجزء 
 الختامً

 ٌشتمل على تمرٌنات تهدئة واسترخاء.
رجوع أجهزة الجسم المختلفة الى حالتها 

 الطبٌعٌة.

 (3التمرينات النوعية المستخدمة بالبرنامج التعميم  المقترح قيد البحث: مرفق )  
لتمرينللللات النوعيللللة المسللللتخدمة بالبرنللللامج التعميمللللي المقتللللرح وفقللللًا ألىللللم المتغيللللرات تللللم تحديللللد ا

ىلراي جوشلي(  Xالكينماتيكية المستخرجة من نتائج التحميل البيوميكانيكى لميارة )او اتشلى جلارى 
 قيد البحث:

 العقبين( –الركبة  –الحوض  –الجذع  –مرفق اليدين  -تمرينات زاوية )لمفصمي الكتف  
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( تملللرين، وتنوعلللت ملللا بلللين تمرينلللات فرديلللة 36بملللغ علللدد التمرينلللات المسلللتخدمة قيلللد البحلللث ) وقلللد
وزوجيلللة، وتمرينلللات بمقاوملللات ثابتلللة حركيلللة، وقلللد تلللم علللرض التمرينلللات قيلللد البحلللث فلللي اسلللتمارة 

 X( لبيللان مللدى مناسللبة تمللك التمرينللات لميللارة )او اتشللى جللارى 7السللتطالع اراء الخبللراء مرفللق )
 قيد البحث.ىراي جوشي( 

 ثالثًا: ديناميكية تشكيل طريقة التدريس والحمل المستخدم بالبرنامج التعميم  قيد البحث:
 ىراي جوشي( قيد البحث. X)او اتش جارى تم استخدام الطريقة )الجزئية( خالل تعميم ميارة  -&
 (.% 91%: 61تراوحت شدة الحمل المستخدم بالبرنامج التعميمي المقترح ما بين ) -&

تم تحديد الفترة الزمنية لمبرنامج التعميمي المقترح قيد البحث بمدة بشيرين، وبواقع وحلدتين أسلبوعيًا 
 ( التالي:66وفقًا لمجدول الدراسي لمطالب كما ىو موضح بجدول )

 
 
 ( 91جدول  )

 المدة الزمنية لمبرنامج التعميمى المقترح  
 االجمالً شهور تطبٌق البرنامج                

 ابرٌل مارس الشهور

 زمن
نسبة 
% 

 التارٌخ
9/55:5 /
 م519./5

5/4  :
 م519./7/4.

 وحدات تعلٌمٌة 8  وحدات تعلٌمٌة 8 عدد الوحدات

 م
أجزاء وحدات 

 البرنامج
 الزمن

 التهٌئة واالحماء 1
.5 
 دقائق

 دقٌقة 5.5 دقٌقة 195 دقٌقة 195
....
% 

 الجزء الرئٌسً .
95 
 دقٌقة

 دقٌقة 995 دقٌقة 485 دقٌقة 485
99.9
% 

 الختام 5
15 
 دقائق

 دقٌقة 195 دقٌقة 85 دقٌقة 85
11..
% 

 دقٌقة  1445 دقٌقة 7.5 دقٌقة 7.5 االجمالً
155
% 

( 66أسابيع(، تحتوى عمى ) 8( أن المدة الزمنية لتطبيق البرنامج المقترح )66يتضح من جدول)
( دقيقة، وتنقسم أجزاء الوحدات 6441ي زمن )( دقيقة، بإجمال91وحدة تعميمية، وزمن الوحدة )

( دقيقة، بإجمالي زمن 31بالبرنامج التعميمى المقترح إلى ثالث أجزاء: جزء التييئة واالحماء )
( 61الجزء الختامي ) –( دقيقة 961( دقيقة بإجمالي زمن )61الجزء الرئيسي ) –( دقيقة 331)

 ( دقيقة. 661دقائق، بإجمالي زمن )
 فيذ التجربة إجراءات تن
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  القياسات القبمية:
ىلللللللراى جوشلللللللي لطلللللللالب  Xتلللللللم إجلللللللراء القياسلللللللات القبميلللللللة ألداء ميلللللللارة اواتشلللللللى جلللللللارى

 م.3/3/3166-6الضابطة( خالل الفترة الزمنية من -المجموعتين)التجريبية 
 تطبيق تجربة البحث:

التجريبيلة، تم تطبيق البرنامج التعميمى المقترح )المتغير المستقل( عملى طلالب المجموعلة 
كملللا تلللم تطبيلللق البرنلللامج المتبلللع )التقميلللدي( عملللى طلللالب المجموعلللة الضلللابطة وذللللك خلللالل الفتلللرة 

 م.37/4/3166م:6/3/3166الزمنية 
 القياسات البعدية: 

ىلللللللراي جوشلللللللي لطلللللللالب  Xتلللللللم إجلللللللراء القياسلللللللات البعديلللللللة ألداء ميلللللللارة اواتشلللللللى جلللللللارى
 م.3/5/3166-6زمنية الضابطة( خالل الفترة ال -المجموعتين)التجريبية 
 المعالجات اإلحصائية:

( لمحصول عمى المعالجات اإلحصائية لمبيانلات SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي )
 قيد البحث.

 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض ومناقشة نتائج الفرض االول:

 (.9جدول)
 ستوى البعدى ( لممجموعة التجريبية ف  م -داللة الفروق بين القياسين )القبم  

 (.9ىراى جوشى                  )ن= Xأداء ميارة أو أتشى جارى

 ٦1..9( = (0.0١" الجدولية عند مستوي معنوية Tة "قيم
( وجود فروق دالة إحصائيًا بلين متوسلطي القياسلين القبملي والبعلدي فلي 67يتضح من جدول )

قيد البحث لممجموعة التجريبيلة لصلالح القيلاس البعلدي  ىراى جوشى(Xمستوى أداء ميارة )أواتش جارى
، كما بمغت الجدولية قيمتيا من اكبر المحسوبة" ت" قيمة كانت حيث(، 1.15عند مستوى معنوية )

 .:75.5535نسبة التغير
البعدي( لطالب  -ويعزى الباحثان الفروق الدالة احصائيا بين القياسيين )القبمي 

قيد البحث لصالح القياس  ىراى جوشى Xالمجموعة التجريبية في مستوى اداء ميارة أواتشى جارى

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ت"

 
 ع+ -س ع+ -س

 مستوى االداء لمهارة
 هراي جوشً Xأو أتشى جارى

 9.555* 5.195 5.798 .7.41 5.997 ....4 درجة
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دثة إلى التأثير اإليجابي لمبرنامج التعميمي المقترح، والذي تضمن البعدي، وكذلك نسب التغير الحا
مجموعة من التمرينات البدنية المشابية لطبيعة االداء الميارى تم بنائيا وفقًا لنتائج المتغيرات 

، ىراى جوشى Xالكينماتيكية والزاوية المستخمصة من التحميل البيوميكانيكى لميارة أواتشى جارى
أن محصمة قيد البحث  ىراى جوشى Xأواتشى جارىرحمة الكوزوشى لميارة م حيث اتضح فى

العجمة لمعقب االيمن حققت أكبر نسب مساىمة لممتغيرات الكينماتيكية في مستوي االداء، وتمييا 
االزاحة االمامية لمقدم االيسر، ثم السرعة الراسية لمقدم اليسرى، باإلضافة الى اإلزاحة الراسية 

أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىمة في مستوى كما اتضح ايضًا  لمفخذ االيسر،
االداء لميارة أو أتش جاري& ىراي جوشي خالل مرحمة الكوزوشى ىي العجمة الزاوية لمفخذ 
االيمن، والعجمة الزاوية لمكتف االيمن، والسرعة الزاوية لمكتف االيمن، والسرعة الزاوية لمركبة 

زاحة الزاوية لمركبة االيمن، بينما اتضح فى مرحمة التسكورى أن أكثر المتغيرات االيمن، واال
الكينماتيكية المساىمة ىي السرعة الرأسية لممرفق االيس، والعجمة الرأسية لمذراع االيسر، والعجمة 

ما أن االمامية لمذراع االيمن، والسرعة الجانبية لمعقب االيسر، والسرعة الجانبية لمعقب االيمن، ك
أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىمة في نفس مرحمة التسكورى ىي السرعة الزاوية لمركبة 
اليمنى، والعجمة الزاوية لممرفق االيمن، والسرعة الزاوية لمفخذ االيمن، واالزاحة الزاوية لمفخذ 

ن أكثر المتغيرات اتضح فى مرحمة الكاكى أكما االيمن، واالزاحة الزاوية لممرفق االيمن، 
ىي العجمة الجانبية لمكتف االيسر، واالزاحة الراسية لمعقب االيمن، وامتداد  الكينماتيكية المساىمة

مسافة( لمفخذ االيسر، والعجمة االمامية لممرفق االيسر، والعجمة الجانبية لرسغ اليد  –)طول 
ة في نفس مرحمة الكاكى ىي االزاحة اليمني، كما أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىم

الزاوية لمقدم االيمن، واالزاحة الزاوية لمكتف االيمن، والعجمة الزاوية لمركبة اليمنى، والسرعة الزاوية 
 لمقدم اليمني، والعجمة الزاوية لممرفق االيمن.

كى المتغيلرات الكينماتيكيلة والزاويلة المستخمصلة ملن التحميلل البيوميكلانيساعدت تملك  حيث
ممللا ادى الللى الللتخمص السللريع مللن أخطللاء فللي بنللاء تمرينللات تللم اسللتخداميا فللي البرنللامج التعميمللى 

التكنيللللك، وكللللذلك سللللرعة ادراك وتمييللللز الطللللالب المبتللللدئين لخصللللائص االداء الحركللللي الصللللحيح، 
وبالتللالي تحسلللن التوافلللق الخلللاص المطمللوب للللألداء، ووضلللوح التصلللور والللربط الحركلللى السلللميم بلللين 

لميارة المختمفة، وزيادة قدرة الطالب عمى استغالل القلوة المطموبلة للألداء وتقميلل المقاوملات أجزاء ا
المعاكسللة، واللللذى ظيلللر مللن خلللالل انسللليابية وسللليولة دوران زوايللا المفاصلللل المشلللتركة فلللي االداء، 

لتللى وتقميللل الفواصللل الزمنيللة بللين أجللزاء الميللارة المركبللة وخاصللة المرحمللة التمييديللة )كوزوشللى(، وا
ىللدفت الللى سللرعة إخللالل تللوازن المنللافس وعللدم قدرتللو فللى السلليطرة عمللى جسللمو المرحمللة التمييديللة 
)كوزوشلى( ملن خللالل أداء ميلارة اواتشلى جللارى، ثلم الللربط السلريع ملع المرحمللة الرئيسلية والنيائيللة) 
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كلللاكى( واللللذى تلللم ملللن خلللالل أداء ميللارة ىلللراى جوشلللى، االملللر اللللذى ادى اللللى تحسلللن  –تسللكورى 
 وى االداء الميارى قيد البحث.مست

 
 
 
 
 (99جددول )

 البعدي( لممجموعة الضابطة ف  مستوى  –داللة الفروق بين القياسين )القبم  
 (.9ىراى جوشى(       )ن= Xأداء ميارة )أو أتشى جارى                            

 ٦1..9=  (0.0١)" الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة "
ى ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي في مستو 68يتضح من جدول )

قيد البحث لممجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي عند  ىراى جوشى(Xأداء ميارة )أواتش جارى
، كما بمغت الجدولية قيمتيا من اكبر المحسوبة" T" قيمة كانت حيث(، 1.15مستوى معنوية )

 :35.897نسبة التغير
الب المجموعة الضابطة ويعزى الباحثان الفروق الدالة إحصائيًا، ونسب التغير الحادثة لدى ط    

إلللى التللأثير الحللادث نتيجللة لمبرنللامج التعميمللي المطبللق عمللييم والللذى احتللوى عمللى تمرينللات مياريللة 
وبدنيللة لللألداءات المياريللة ممللا أدى إلللى تحسللن عللام فللى شللكل وطبيعللة األداء الميللارى لالعبللين، 

عملى أفلراد المجموعلة  ( أن محتلوي البرنلامج )التقميلدى( والمطبلق4)م.900خالد فريد حيث يلذكر 
الضابطة يحدث تأثير إيجابي في مستوى األداء الميارى نتيجة لتكرار التلأثيرات الواقعلة عملى أفلراد 

 ىذه المجموعة.
 Rodney,et. Allم ( .900رودندددى وآخدددرون )ويتفلللق ذللللك ملللع نتلللائج دراسلللات كلللل ملللن    
جيدددة عبددددالفتاح ن(، 61)م(9093عدددالء شدددوقى )  ،(1م()9001(، عبدددد الحمددديم محمدددد )9١)
حيلللث اشلللارت نتلللائجيم إللللى تحسلللن القياسلللات ( 3م()909٦أحمدددد عبددددالمنعم )(، 63)م(909٦)

البعديللللة عللللن القبميللللة لكللللال المجمللللوعتين التجريبيللللة والضللللابطة نتيجللللة لتللللأثير البرنللللامج التعميمللللي او 
 التدريبي المطبق عمييم.

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 متوسطٌنال

قٌمة" 
 ع+ -س ع+ -س ت"

 مستوى االداء لمهارة
 هراى جوشى Xأو أتشى جارى

 4.1.8* 1.339 5.951 3.889 5.757 4.555 درجة
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لللة إحصللائيًا بللين القياسللين توجللد فللروق دا "لمبحللث والللذى يللنص عمللى الفددرض االولوبللذلك يكللون 
ىلللراى  x)اواتللش جللارى القبمللي والبعللدي لممجمللوعتين التجريبيللة والضللابطة فللي مسللتوى أداء ميللارة 

 قد تحقق كميًا.لطالب تخصص رياضة الجودو لصالح القياس البعدي". جوشى( 
 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثان 

 
 
 (91جدول)

 الضابطة( ف  مستوى  –مجموعتين )التجريبية داللة الفروق بين القياسين البعديين لم
ىددددددددددددددددددراى جوشددددددددددددددددددى                   Xأداء ميددددددددددددددددددارة أو أتشددددددددددددددددددى جددددددددددددددددددارى                       

 (.9=9=ن9)ن

 .9.11=  (0.0١)" الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة "
( وجود فروق دالة إحصائيًا فى متوسط القياسات البعدية بين المجموعتين 69يتضح من جدول )      

قيد البحث لصالح القياس  ىراى جوشى(Xجارى التجريبية والضابطة في مستوى أداء ميارة )أواتش
 من اكبر المحسوبة" ت" قيمة كانت (، حيث1.15البعدى لممجموعة التجريبية عند مستوى معنوية )

لصالح  :39.656الجدولية، كما بمغ فرق نسبة التغير بين المجموعتين التجريبية والضابطة  قيمتيا
 المجموعة التجريبية. 

البعدى( بين المجموعتين  -ق الدالة إحصائيًا فى فرق القياسين )القبمىويعزى الباحثان الفرو 
الضابطة(، لصالح  القياس البعدى لطلالب المجموعلة التجريبيلة، وكلذلك نسلب التغيلر  -)التجريبية

قيلد البحلث لصلالح طلالب المجموعلة  ىراي جوشي xأواتشى جارى الحادثة فى مستوى أداء ميارة 
اإليجابي لمبرنامج التعميمي المقترح واللذى عملل عملى وضلوح اليلدف ملن كلل التجريبية إلى التأثير 

مرحمة من مراحل االداء بشكل أكثر دقة، كما اعتمد البرنامج التعميمي المقترح بشكل أساسي عملى 
تصللللميم تمرينللللات تللللم بنائيللللا فللللي ضللللوء المتغيللللرات الكينماتيكيللللة الزاويللللة المسللللتخرجة مللللن التحميللللل 

رة المركبة قيد البحث، وقد تنوعت التمرينات المستخدمة ملا بلين تمرينلات لزوايلا البيوميكانيكى لمميا
مفاصللل الللذراعين والجللذع والحللوض والللرجمين، وتللم مراعللاة التللدرج فللي مسللتوى صللعوبة كللل تمللرين 

 
 االختبارات

وحدة 
 القٌاس

المجموعة 
 التجرٌبٌة

المجموعة 
الفرق بٌن  الضابطة

 المتوسطٌن
قٌمة" 
 ت"

 
 ع+ -س ع+ -س

1 
 
 

 هارةمستوى االداء لم
هراى  Xأو أتشى جارى
 جوشى

 4.437 1.3.5 5.951 3.889 5.798 .7.41 درجة
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بنلاءًا عمللى  خصوصللية وطبيعللة كللل مرحمللة ملن مراحللل االداء، حيللث أدى ذلللك الللى تثبيللت المسللار 
داخلللل المملللرات العصلللبية لمطلللالب، وزيلللادة توافلللق وانسللليابية وتلللرابط مراحلللل  الحركلللي السلللميم للللألداء

االداء لمميارة المركبة قيد البحث، وكذلك تحسين القدرة عمى توجيو وضبط العالقات بلين وصلالت 
ومفاصللللل الجسللللم المختمفللللة، وكللللذلك تحسللللين القللللدرة عمللللى ضللللبط العالقللللات المتبادلللللة بللللين الجيللللاز 

وتثبيتيللا، وبالتللالي زيللادة القللدرة عمللي توجيللو وضللبط العالقللات بللين  الحركللي -العصللبي، والعضللمي
العضللالت االساسللية والمضللادة والمسللاعدة، االمللر الللذى أدى الللى انخفللاض فللي نسللبة الخطللأ أثنللاء 
تنفيللذ الواجبللات الحركيللة، االمللر الللذى تللم مالحظتللو مللن خللالل سللرعة تحللرك زوايللا مفاصللل اليللدين 

كلاكى(  –المرحملة التمييديلة )الكوزوشلى( لممراحلل التاليلة )تسلكورى والجذع والرجمين واالنتقلال ملن 
فللللي اطللللار حركللللي واحللللد يتميللللز باالنسلللليابية وقمللللة االخطللللاء، وىللللذا لللللم يتللللوافر لطللللالب المجموعللللة 
الضللابطة، والتللي اعتمللدت عمللى التمرينللات البدنيللة والمياريللة العامللة وبصللورة تقميديللة دون توجيييللا 

ة المركبلللللللة قيلللللللد البحلللللللث ودون الرجلللللللوع اللللللللى تفاصللللللليل الميلللللللارة لطبيعلللللللة األداء الحركلللللللي لمميلللللللار 
الدقيقللة)المتغيرات الكينماتيكيللة الزاويللة( والتللى تللم اسللتخراجيا مللن التحميللل البيوميكللانيكى لمميللارة قيللد 
البحث، مما كان لو أكبر األثر فى تحسن مستوى األداء الميارى لطالب المجموعة التجريبيلة علن 

 .طالب المجموعة التجريبية
 .Rodney,et م ( .900رودنى وآخرون )ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من       

Al(99001(، عبد الحميم محمد )١)زيجميدس  (،9)مZaggelidis G  
أحمد (، 63)م(909٦نجية عبدالفتاح )(، 61)م(9093)  (،عالء شوقى .9()م9099)

لنوعية المبنية عمى اساس حيث اشارت نتائجيم أن التمرينات ا(، 9م()909٦عبدالمنعم )
بيوميكانيكى لمميارات الرياضية المختمفة والتى يتم تطبيقيا عمى افراد المجموعة التجريبية تؤدى 
الى وجود فروق دالة احصائيًا ونسب تغير بشكل أفضل وممحوظ عن طالب المجموعة الضابطة 

 والذى يستخدمون التمرينات العامة.
ث والذى ينص عمى "توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين لمبح الفرض الثان وبذلك يكون 

 x)اواتش جارى الضابطة( في مستوى أداء ميارة  –البعديين لكل من المجموعتين )التجريبية 
قد لطالب تخصص رياضة الجودو لصالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية" ىراى جوشى( 

 .تحقق كمياً 
 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات: اواًل:
 ىراي جوش (: Xاواًل: أىم المتغيرات الكينماتيكية المساىمة ف  مستوى أداء )أوأوتش جاري

 خالل المرحمة التمييدية )كوزوش ( ى : -9
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السرعة الراسية  -االزاحة االفقية لمقدم االيسر     -محصمة العجمة لمعقب االيمن      -
 لمقدم االيسر 

 االزاحة الراسية لمفخذ االيسر.  -    العجمة العرضية لممرفق االيسر -
 خالل لحظة االداء )تسكوري( ى : -3

العجمة االفقية  -العجمة الراسية لمذراع االيسر    -السرعة الراسية لممرفق االيسر      -
 لمذراع االيمن

 السرعة العرضية لمعقب االيمن -السرعة العرضية لمعقب االيسر    -
 خالل لحظة االداء )كاكاي( ى :  -٦

مسافة(  –امتداد )طول  -االزاحة الراسية لمعقب االيمن  -عجمة العرضية لمكتف االيسرال -
 العجمة العرضية لرسغ اليد اليمني -العجمة االفقية لممرفق االيسر   -لمفخذ االيسر  

 أىم المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساىمة ف  مستوى أداء )أو أوتش جاريX  ىراي
 جوش (:

 داء )كوزوش ( خالل لحظة اال -9
السرعة الزاوية لمكتف  -العجمة الزاوية لمكتف االيمن   -العجمة الزاوية لمفخذ االيمن   -

 االيمن 
 االزاحة الزاوية لمركبة االيمن -السرعة الزاوية لمركبة االيمن   -

 خالل لحظة االداء )تسكوري( ى : -9
السرعة الزاوية لمفخذ  -من  العجمة الزاوية لممرفق االي -السرعة الزاوية لمركبة االيمن   -

 االيمن 
 االزاحة الزاوية لممرفق االيمن -االزاحة الزاوية لمفخذ االيمن    -
  الضابطة( فى  –وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسيين البعديين لممجموعتين )التجريبية

ىراي جوشي( قيد البحث لصالح القياس البعدي Xمستوى أداء ميارة )أو أوتش جاري
 جموعة التجريبية.لمم

 فلى مسلتوى أداء ميلارة  الضلابطة(-)التجريبية  ظيرت فروق نسب التغير بين المجموعتينأ
عن تحسن المجموعة التجريبية التي استخدمت  ىراي جوشي( قيد البحثX)أو أوتش جاري

عمللى المجموعللة الضللابطة التللي اسللتخدمت البرنللامج  (التجريبللي)البرنللامج التعميمللى المقتللرح 
 )التقميدي(. المتبع

 ثانيًا: التوصيات:
 استنادا الى ما تم التوصل إليو من نتائج، يوصي الباحثان بما يمي:
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االىتمام باستخدام برامج التحميل الحركي فى دراسة الميارات الحركية المركبة  -6
 فى رياضة الجودو لما ليا من أىمية كبيرة فى الكشف عن قصور االداء.

نات نوعية وفقًا لممتغيرات الكينماتيكية الزاوية ضرورة االىتمام ببناء تمري -3
وذلك داخل البرامج التعميمية والتدريبية، لمميارات المركبة في رياضة الجودو 

 لتأثيرىا االيجابي عمى تحسين مستوى األداء الميارى.
 قائمة المراجع:

 قائمة المراجع بالمغة العربية:

أحمد أبو الفضل  -9 
 : م(9001حجازى)

، عامر لمطباعة والنشر، 6ط سس النظرية والتطبيقية(،الجودو )األ
 المنصورة.

أحمد أحمد الجندى )  -9 
 : م(9099

 ، المنصورة.6تحميل االداء الحركى ) كيفى وكمى ( ، مكتبة شجرة الدر، ط

 
 

 : م(909٦احمد عبد المنعم) -3
تأثير تدريبات خاصة لجمل ميارية مركبة بداللة بعض المؤشرات 

، كمية رسالة دكتورةعمى مستوى األداء الفنى لالعبى الجودو.  البيوميكانيكية
 التربية الرياضية، جامعة المنصورة

 : م(.900خالد فريد زيادة ) -٦ 
تأثير برنامج تمرينات نوعية لتنمية القدرات التوافقية عمى بعض مظاىر اإلنتباه 

تربية ، كمية الرسالة دكتوراةومستوى األداء الفنى لناشئ رياضة الجودو، 
 الرياضية، جامعة المنصورة.

خالد فريد زيادة، احمد عبد   -١
 : م(909١المنعم   )

، 6نظريات وتطبيقات فنون وميارات رياضة الجودو. مكتبة شجرة الدر، ط
 المنصورة.

التحميل الكينماتيكي الداء ميارة أواوتش جاري لالعبات الجودو. رسالة  : م(9091سال  جمال احمد ) -1 
 مية التربية الرياضية، جامعة المنصورة.ماجستير، ك

صريح عبدالكريم  -. 
 : م(.9001الفضمى)

، األكاديمية 3، طتطبيقات البيوميكانيك ف  التدريب الرياض  واألداء الحرك 
 الرياضية العراقية.

طمحة حسين حسام الدين  -9 
 : م(909٦والمجموعة العممية )

، مركز والتشريحية الوظيفيةأبجديات عموم الحركة فى مجاالتيا وتطبيقاتيا 
 <الكتاب الحديث، الطبعة األولى

 : م(9001عبد الحميم محمد ) -1 
التحميل الكينماتيكى ألداء ميارة السقوط والدوران )أوتشى موارى( فى رياضة 

، كمية التربية الرياضية المجمة العممية لمعموم البدنية والرياضيةالجودو، 
 د الرابع عشر، المجمد الثانى.بالسادات، جامعة المنوفية، العد

المحددات البيوميكانيكية لميارة تاى أوتوشى كأساس لمتدريبات النوعية فى  : م(9093عالء شوقى  ) -90 
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، كمية التربية الرياضية بالسادات، جامعة رسالة ماجستيررياضة الجودو، 
 المنوفية.

محمد حسن عالوي، محمد   -99
 ، القاىرة.3داء الحركى. دار الفكر العربى، طاختبارات اال : م(9191نصرالدين رضوان)

محمد صبحى  -99 
، دار الفكر العربى  3. الجزء األول ،   ط التقويم والقياس فى التربية البدنية : م(911١حسانين)

 ، القاىرة.

 : م(909٦نجية عبدالفتاح ) -93 
ي تأثير برنامج تدريبي وفقًا لمتحميل الكمي والكيفي عمي تحسين أداء حركة ىرا

، كمية التربية الرياضية لمبنات، رسالة ماجستيرجوشي في رياضة الجودو. 
 جامعة الزقازيق.

 قائمة المراجع بالمغة االجنبية:
Judo Techniques & tactics. 61th ed , Human Kinetics, 
U.S.A., 

: Jimmy Pedro (9009) 9٦- 

A kinematic comparison of the judo throw Harai-goshi 
during competitive and non-competitive conditions, 
Journal of Sports Science and Medicine 6(CSSI-3), 65-
33. 

: Rodney T. Imamura, 
MisakiIteya, Alan Hreljac  
and Rafael F. 
Escamilla(900.) 

9١- 

The techniques of Judo, 31th ed, Charles E, Tuttle 
company, Inc, Tokyo. Japan. 

: ShinzoTakkagaki., (9119) 
 

91- 

 :   
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 توجيه أهم المتغيرات الكينماتيكية كدالة لبرنامج تعميمي نوعى
 عمى أداء مهارة )أو أتشى جاري& هراي جوشي( فى رياضة الجودو

 
 

 مقدمة ومشكمه البحث:
يعتبر التحميل البيوميكانييك  ماأ م ال الطارأل وايبانليل العممياي الحليياي التاد تساتل بلراباي 

نضنت بطريقي موضوعيي وبعيل عأ الذاتيي، وماأ خا ل يتنه ا  وتقويل ايلاء الحرك  لمختمف الري
المبتخمصااااي مااااأ القااااواييأ واليظرياااانت الميكنييكيااااي يمكااااأ البااااتينل الاااا  الوصااااف الاااال يأل لممساااانر  
ومتطمبنتسااان البليياااي والميكنييكياااي والتماااريحيي، وماااأ يااال وضااام وتصاااميل التمرييااانت المو ساااي لااا لاء 

و التلريبيي بمعانيير باميمي لتحقياأل ا ضال مباتوى يمكاأ الوصاول المسنرى لاخل البرامج التعميميي م
 (.77: 3(، )73: 4الي . )

وتمياال رينضااي ال ااولو محاال ميااواع المياانزلت التاا  تعتماال عماا  اباات  ل ال عاال المساان ل 
لطن اااي و اااو  وايااال نع مين بااا  لصااانلح  بق ااال م ساااول لتحقياااأل اليقطاااي الكنمماااي، حيااا  يتطمااال ايلاء 

ي ال اااولو  لااا  ال مااام بااايأ ل اااي تو يااات ايلاء مااام عنمااال البااارعي عيااال تي ياااذ المسااانرى  ااا  رينضااا
(، ولذا تعتمل تما  الرينضاي عما   ميام عضا ت ال بال الكبيار  والصا ير  71:52(،)43:3اللاء)

 عم  حل بواء، وكذل  الم نصل وات ن نت زواين ن المختم ي والتد تربط  ذه العض ت.
و ماأ تعالل مسنراتسان وتياوع ميكانييزل اللاء الحركا ،  قال ويظرًا لمن تتميز ب  رينضاي ال اول

ل ق العليل مأ البنحييأ والمعمميأ والمالربيأ لساذه الرينضاي  لا  الباتعنيي بنلتحميال الحركاد لمعليال 
مأ مسنرات رينضي ال ولو، حي  يقولين  ل  التعرف عم  ملأل ت نصيل المبانر الحركا  لممسانرات 

ت اليوعييوال رضيي وتوظيف يتنهج التحميل الحرك     بينء وتصميل بمكل واضح،واختينر التمريين
البرامج التعميميي والتلريبيي بصور  موضاوعيي لتحبايأ مباتوى ايلاء التكييكاد الاذى يتبال بانلتوا أل 

 ( 1: 7( ،) 17: 53واليبينبيي. )
يي وبخنص  ايكنليميي والميلاييي    م نل عمول الحركي الرينض الباحثانولقل كنيت خبر  

التحميل الحرك  البيوميكنييك ، وتلريس وتلريل رينضي ال ولو كٌل    م نل تخصص   د 
 راى  xالمصلر الرهيبد لممكمي البح ، والتد ظسرت مأ خ ل تعميل مسنر  مو اتم   نرى 

 وم  و    حلى المسنرات المركبي المنهعي البتخلال    رينضي ال ولو والمقرر  عم  ط ل 
 نمعي ال القرى، حي  تتطمل  -ال ولو بقبل التربيي البلييي بنلكميي ال نمعيي بنلقي ذ  تخصص 

تم  المسنر  المروع  د تقليي مرحمي تمسيليي )كوزوم ( مأ خ ل ملاء مسنر  )مو اتش  نرى(، 
 ليقنبمسن رل  عل مأ المين س، وعيل  رل يسنيي المرحمي التمسيليي يقول ال عل المسن ل بعمل  طم

 *د/ أحمد أحمد محمود جندي.
 *د/ خالد فرٌد عزت زٌادة*
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كنك ( يلاء مسنر  ) راى  -م ن ئ وييتقل بمبنر الحركي  ل  المرحمي الرهيبيي واليسنهيي)تبكورى 
 وم (، حي  تل م حظي ضعف ايلاء المسنرى لمط ل عيل تي يذ تم  المسنر ، وظسور العليل 
 مأ ايخطنء التكييكيي بنلرغل مأ مرح المسنر  يظريًن وملاء يموذج عممد مأ  نيل المعمل،
بنإلضن ي ال   ملال ل بنلت ذيي المرتل  الخنر يي بنبتمرار، و ل ير م البنحينأ ذل  ال   صور 
البرينمج التعميم  المطبأل عميسل يتي ي لعلل احتواه  عم  تمريينت يوعيي مبييي عم  يتنهج 

مخيص المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي المرتبطي بنلمسنر   يل البح ، و و ايمر الذى ابتلع  ت
الخطق مأ ال نيل البيوميكنييك  والبت نل  القصوى مأ م ل المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي لمسنر  

 راى  وم (، والت   ل تبنعل عم  وضوح التصور اليموذ د لممبنر الحرك   x)اواتش  نرى 
تبطي بنيلاء ل لاء مأ بلايي لخول المسنر  وحت  يسنيتسن، وكذل  معر ي الت ن نت والزواين المر 

لتحقيأل الوضم ايميل ل لاء المسنرى، والذى  ل ييعكس بلوره عم   ول  بينء المخطط الحرك  
 لمتمريينت المبتخلمي عيل تعميل تم  المسنر  المركبي لاخل البرامج التعميميي.

 هدف البحث:
لخطيي والزاويي يسلف  ذا البح   ل  التعرف عم  "تو ي  م ل المت يرات الكييمنتيكيي ا        

(    رينضي ال ولو"،  راى  وم  xاواتم   نرى كلالي لبرينمج تعميمد يوع  عم  ملاء مسنر  )
 وذل  مأ خ ل:

 . راى  وم ( x)اواتش  نرى تحليل م ل المت يرات الكييمنتيكيي الخطيي والزاويي لمسنر   -5 
الزاوياي كلالاي لبريانمج تعميما  ياوع  التعرف عم  تو ي  م ل المت يرات الكييمنتيكياي الخطياي و  -7 

 لط ل تخصص رينضي ال ولو. راى  وم (  x)اواتش  نرى عم  ملاء مسنر  
 فروض  البحث:

تو ل  اروأل لالاي  حصانهيًن بايأ القينبايأ القبماد والبعالي لمم ماوعتيأ الت ريبياي والضانبطي  اد  -5
ضي ال ولو لصنلح القينس لط ل تخصص رين راى  وم (  x)اواتش  نرى مبتوى ملاء مسنر  

 البعلي.
الضنبطي(  –تو ل  روأل لالي  حصنهيًن بيأ القينبيأ البعلييأ لكل مأ الم موعتيأ )الت ريبيي  -7

لطاا ل تخصااص رينضااي ال ااولو لصاانلح  ااراى  وماا (  x)اواتااش  اانرى  ااد مبااتوى ملاء مساانر  
 القينس البعلى لمم موعي الت ريبيي .

 منهج البحث:
أ الميس اايأ الوصاا د والت ريبااد، حياا  تاال ابااتخلال الماايسج الوصاا د  اا  ابااتخلل البنحياان

 اااراي  وماااد(، والمااايسج الت ريباااد x  اااراء التحميااال الحركااا  البيوميكااانييك  لمسااانر  )اواتمااا   ااانرى
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بنبااتخلال التصااميل الت ريبااد لم مااوعتيأ  حاالا من ت ريبيااي وايخاارى ضاانبطي، وبوابااطي القينباايأ 
 ي.البعلي( لكل م موع –)القبمد 

 مجتمع وعينة البحث:
يمياال م تماام البحاا  طاا ل تخصااص رينضااي ال ااولو بنلمبااتوى الباانلس بقباال التربيااي البلييااي 

 نمعااااااااي مل القاااااااارى بمكااااااااي المكرمااااااااي لمعاااااااانل اللرابااااااااد ال اااااااانمعد  –بنلكميااااااااي ال نمعيااااااااي بنلقي ااااااااذ  
( طا ل لعالل اليتظانل 4( طنلال، و ال تال اباتبعنل عالل)33ل، حي  بما  عالل ل )7152ل/7151

( طنلااال، حيااا  تااال اختيااانر عيياااي البحااا  ايبنبااايي 33ليصااال باااذل  ح ااال م تمااام البحااا  الااا  )
( طنلااااال، و ااااال تااااال تقبااااايمسل عماااااواهيًن 43بنلطريقااااي العملياااااي ماااااأ م تمااااام البحااااا  وبمااااا  عاااالل ل )

( طنلال، كمان تال اختيانر عيياي 53لم موعتيأ  حلا من ت ريبيي والخارى ضانبطي  اوال كال ميسمان )
ايصمد وخنرج عييي ايبنبيي بسلف   راء اللرابنت البتط عيي وبما   مخرى مأ م تمم البح 

( التوصاايف اإلحصاانهد لم تماام وعييااي البحاا  البنباايي 5( طاا ل، ويوضااح  االول )51عاالل ن )
 والبتط عيي.

 ( توصيف مجتمع وعينة البحث االساسية واالستطالعية1جدول )
إجمالي مجتمع 

عينة البحث االساسية  البحث
 النسبة االجمالي العدد طالعيةواالست

 نسبة عدد

44 111% 
 44 االساسية

44 
77.77%  

111%  
 %77.74 11 االستطالعية

 اعتدالية توزيع عينة البحث:
تاال حباانل معنماال اللتااواء ل مياام القينباانت المبااتخلمي  ياال البحاا ، وذلاا  لمتقكاال مااأ مأ 

لمت ياارات  ياال البحاا ، كماان  ااو موضااح ب االاول عييااي البحاا  ايبنباايي تتااوزع  عتاالاليًن  ااد  مياام ا
(7( ،)4.) 

 
 
 
 
 (7جدول )

 اعتدالية توزيع المتغيرات االساسية قيد البحث 
 43أ =             الوزن( –الطول  –)السن                         
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االنحراف  الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 المعياري

معامل 
 االلتواء

19167- 19686 19 19915 سنة السن  
 19168- 1945 175 174.68 سم الطول
 19174 1964 71 71915 كجم الوزن

( مأ  ميااام  اايل معاانم ت اللتااواء لممت يااارات البنباايي  ياال البحااا  7يتضااح مااأ  االول )
(، و ااذه القاايل تيحصاار ماان باايأ 16174: 16524-الااوزأ(  اال تراوحاات ماان بايأ ) –الطااول  –)الباأ 

  نيس م رال عييي البح  البنبيي  د تم  المت يرات.ممن يؤكل عمد ت ±4
  (4جـدول )        

 43أ =         اعتدالية توزيع القدرات البدنية الخاصة ومستوى االداء المهارى

( مأ  ميام  ايل معانم ت اللتاواء لمت يارات القالرات البليياي الخنصاي 4يتضح ماأ  الول )
(، 1.544: 5.155- ااراى  وماا (  اال تراوحاات ماان باايأ ) xومبااتوى الاء مساانر  )اواتماا   اانرى

عييااي البحاا  البنباايي  ااد تماا   طاا لمماان يؤكاال عمااد ت اانيس  4±يل تيحصاار ماان باايأ و ااذه القاا
 المت يرات.

 تكافؤ عينة البحث:

 المتغٌرات م
وحدة 
 القٌاس

 الوسٌط المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

1 
 القوي القصوى

 39.95 كجم
39.55

5 
5.799 5.553 

5 
 القوة الممٌزة بالسرعة

 عدد
18.85

3 
18.35

5 
5.517 5.155 

5 
 الرشاقة

 درجة
11.99

7 
15.55

5 
5.957 -5.593 

 5.555- 5.947 9.555 9.555 عدد السرعة الحركٌة 4

3 
 المرونة

 سم
55.54

1 
55.35

3 
5.498 -1.511 

 التوازن 9
 5.195- 5.839 9.555 8.339 ثانٌة ثابت

 حركً
 عدد

51.41
5 

51.35
5 

5.485 -5.999 

7 
 مستوى اداء مهارة

هراي  xاواتشى جارى
 جوشً

 5.585- 5.999 4.555 4.578 درجة
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الضنبطي(    المت يرات البلييي  –تل   راء التكن ؤ بيأ ط ل م موعتد البح  )الت ريبيي    
 (.3 راى  وم (، كمن  و موضح ب لول ) xومبتوى الاء مسنر  )اواتم   نرى

 (4ل )جـدو
 الضنبطي(  –تكن ؤ م موعتد البح  )الت ريبيي  

 (17=7=ن1)ن راى  وم   x   المت يرات البلييي ومبتوى الاء مسنر  اواتم   نرى       

 1.697=  1.15( الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة )
( المحباوبي لممت يارات المباتخلمي  يال البحا  لمم ماوعتيأ T( مأ  ميم  يل )3يتضح مأ  لول )

( Tو اااذه القاااايل ا ااال مااااأ  يمااااي )، 5.157: 1.434الضاااانبطي(  ااال تراوحاااات مااان باااايأ  -)الت ريبياااي
ممان يالل عما  تكان ؤ م ماوعتد البحا    1.11عيل مبتوى معيويي  5.253ال لوليي والتد بم ت 

 مت يرات.   تم  ال
 أدوات ووسائل جمع البيانات:   
 (الوزأ –الطول  –العمر الزميد )بقينس معللت اليمو  الباحثان نل قياسات معدالت النمو:      

 الضنبطي(. –لط ل م موعتد البح  )الت ريبيي 
رتبطي تل تحليل م ل القلرات البلييي  د رينضي ال ولو الم تحديد أهم القدرات البدنية قيد البحث:

(، و قًن ل تد:)القو  53( )1( )5بطبيعي المرحمي البييي  يل البح  و قًن لممبح المر عد)
 التوازأ(. –المرويي  –البرعي الحركيي  –القو  المميز  بنلبرعي  -القصوى

 القياسات واالختبارات المستخدمة بالبحث:
 (7اختبارات القدرات البدنية قيد البحث: مرفق ) -1

يبانت(، لقيانس  -نحينأ بم موعي مأ الختبانرات المقيياي وذات معانم ت عممياي )صالألابتعنأ الب
 (.1عينصر المين ي البلييي المرتبطي بنلمرحمي البييي  يل البح  كمن  و موضح ب لول )

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ع+ -س ع+ -س ت"

 5.853 5.557- 5.851 37.589 5.793 39.779 كجم القوي القصوى 1

 5.575 5.559- 5.558 18.834 5.557 18.819 عدد القوة الممٌزة بالسرعة 5

 5.358 5.555 1.514 11.339 5.855 11.778 درجة الرشاقة 5

 1.315 5.444- 5.357 9.444 5.757 9.555 عدد السرعة الحركٌة 4

 1.499 5.555- 5.591 55.358 5.339 55.174 سم المرونة 3

 التوازن 9
 5.359 5.555- 5.899 8.997 5.885 8.444 ثانٌة ثابت

 5.598 5.595- 5.355 51.439 5.447 51.597 عدد حركً

7 

 مستوى اداء مهارة
هراي  xاواتشى جارى
 جوشً

 5.545 5.111- 5.757 4.555 5.997 4.555 درجة
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 (5جدول )
 اختبارات القدرات البدنية المرتبطة بالمرحمة السنية قيد البحث

 القدرات البدنٌة م
وحدة 
 القٌاس

االختبار اسم  رقم المرجع 

 كجم القوة العضلٌة القصوى. 1
اختبار الجلوس كامال والبار 
الحدٌدي على الكتفٌن خلف الرقبة 

 (. 1RM)قصوي 
(11 :31)  

 القوة الممٌزة بالسرعة. 5
( 03اختبار رمى توكى وازا ) عدد

 ثانٌة. 
(5 :145)  

 الرشاقة. 5
اختبار االنبطاح المائل ثم الوقوف  درجة

   ث13ةلمد
(579:11)  

 السرعة الحركٌة. 4
اختبار أداء أوتش كومى لمدة  عدد

 ث(. 13)
(5 :143)  

 التوازن 3
 التوازن الحركى.

اختبار أداء ماى موارى أوكٌمى  عدد
 ثانٌة( 03)

(5 :149)  

(593:11) اختبار الوقوف على مشط القدم.  ثانٌة التوازن الثابت.  

(531:11) . اختبار الكوبري سم المرونة. 9  

 هراي جوشي قيد البحث:  Xاختبار قياس مستوى أداء مهارة او اتشى جارى -7
 –الضاانبطي(  اا  القينباايأ)القبمد  –تاال تصااوير طاا ل عييااي البحاا  البنباايي )الت ريبيااي 

( "كاانميرا  يااليو ر ميااي"، 7مااأ خاا ل عاالل )  ااراي  وماا (،Xالبعاالي(، يلاء مساانر  )اواتماا   اانرى
يي بقحاال معضاانء  يهااي التاالريس بقباال التربيااي البلييااي بنلقي ااذ  تخصااص ميكنييكاان حياا  تاال البااتعن
( لضبط ممنكأ وزواين وارت نع الكنميرات، يل تل تحويل مريط ال ياليو  لا  اباطوايي 1حيويي مر أل )

( لتقياايل مبااتوى ايلاء المساانرى 2ملم ااي عباار متخصصاايأ وعرضااسن عماا  ي يااي محكماايأ مر ااأل )
طاا  كاال محكاال لر ااي مااأ عماار لر اانت لكاال مساانر  ياال مخااذ متوبااط الاالر نت،  ياال البحاا ، و اال مع

 Subjectiveل(  لاااا  مأ التقااااويل العتباااانري 5551حياااا  يااااذكر محماااال صاااابح  حباااانييأ )
Evaluation  اااو ياااوع ماااأ التقاااويل الاااذي ل يعتمااال عمااا  المعااانيير والمباااتوينت والمحكااانت ولكاااأ 

العلياال مااأ اييمااطي الرينضاايي، حياا  توضاام  يعتماال عماا  خباارات القاانهميأ بنلقياانس، ويبااتخلل  ااد
مروط موحل  يتل الت انأل عميسان مبابقًن بايأ المحكمايأ، لموصاول  لا   الر عانلد ماأ الموضاوعيي. 

(37:57 ) 
 إجراءات التصوير والتحميل الحركى: 

ـــاناعتمااال  عمااا  التحميااال الحركااا  البيوميكااانييك  لتحليااال واباااتخراج م ااال المت يااارات  الباحث
 اراي  Xوتحليال م ال الزوايان المبان م   ا  كال ماأ مراحال ايلاء لمسانر  )مواتاش  انرىالكييمنتيكيي 

( محاانولت ل عباانأ حنصاا أ 51 ومااد(، حياا  تماات عمميااي التصااوير والتحمياال الحركااد لعاالل )
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( 1عماد العلياال مااأ البطااولت عماا  مبااتوى ميطقااي الل سميااي لم ااولو وبطااولت ال مسوريااي، وبوا اام )
( التااانلد التوصااايف اإلحصااانهد لعيياااي 2سااان ل )تاااورى(، ويوضاااح  ااالول )محااانولت لكااال لعااال م

 التحميل الحركد البيوميكنييك .
 ( 6جدول )

 توصيف عينة التحميل الحركي البيوميكانيكى
 العب )ب( العب )أ( المتغيرات م
 عنل 71 عنل 71 السن 5
 بل523.5 بل524.3 الطول 7
 ك ل 21 ك ل 25 الوزن 4
 الل سميي الل سميي ن لهاالمنطقة التابعي 3
 (5ابول لاأ ) (5ابول لاأ ) درجة الحزام 1

 اواًل: إجراءات التصوير: 
 إل راء عمميي التصوير ابتخلل البنحينأ اي سز  وايلوات التنليي:

 ( ( كنميرا  يليو )4عللfaster imaging) كنلر/ ينييي 711:  11مأ  عنليي البرعي 
 نلر /   .  ك 21تل ضبطسنعم  برع  ترلل  

 ( حنمل ي يد متعلل الرت نعنت مازول بي ياي ماوازيأ منهياي لضابط وضام الكانميرا 4علل )
بال( ماأ ايرض لياوازى مركاز 51م قيًن ورمبيًن، وتال ضابط  رت انع الكانميرات عما  مبان ي )

 يقل ال عل.
 . ع منت  ب وريي لت سيز ال عبنأ عييي البح  لمتحميل الحركد البيوميكنييك 
  لر ي. 51منت ارمنليي لتحليل م نل التصوير، حي  كنيت زواين الكنميرا بمقلارع 
  كنبااالTrigger  موصااال بكااال كااانميرا لتمااا يمسن معاااًن  ااا  و ااات واحااال،  ليحقاااأل التااازامأ بااايأ

 .Synchronizationالكنميرات الي      التم يل 
  صيلوأل معنير  لتصوير ي يد البعنلCalibration 4D. 
  7ذاكر  يحتوي عمد  نرل كمبيوترgb  ،cpu 7.3  ،p3/h.d.d41gb 
  /52كنرت ذاكر  خنر دgb 
  كنرت  يليو منركتcreative  

 ثانيًا: إجراءات التحميل الحركى:
 راي  ومد(  يل البح  وت سيز  Xبعل مأ تمت عمميي التصوير لمسنر  )مو اتش  نرى

  راء عمميي التحميل الحرك  المحنولت لمتحميل مأ مم نت ال يليو الت  تل تصوير ن، تل 



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    8  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 نمعي الميصور  بنبتخلال برينمج  –البيوميكنييك  بمعمل التحميل الحرك  بكميي التربيي الرينضيي 
بسلف تحليل كم  لممت يرات الكييمنتيكيي الخطيي والزاويي  يل ، (Simi motion)التحميل الحرك  

من  و موضح بنللرابي البتط عيي البح ، ومأ يل الحصول عم  البينينت ويتنهج التحميل ك
 الول .

 الدراسات اإلستطالعية:
 الدراسة اإلستطالعية األولي: 

 نمعي  –بكميي التربيي الرينضيي  بنلقريي الوليمبيي تل   راء  ذه اللرابي بصنلي ال ولو
( محنولت ملاء 51ل حي  تل تصوير علل )1/7/7152الميصور  وذل  يول الخميس الموا أل

( محنولت لكل ميسمن 1 راي  ومد( إليييأ مأ ال عبيأ الموليل بوا م ) xاواتش  نرى)ر  لمسن
(، وتل 5ك عل مسن ل )تورى(، حي  تل اخضنعسن لمتحميل الحركد البيوميكنييك  مر أل )

 التوصل لميتنهج التنليي:
هـراي Xو أتشـى جـاريأواًل: تحديد أهم المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة في مستوى أداء مهـارة )أ  

 :جوشي(
 
 
 
 
 
 
 (7جدول )

 ومستوي أداء مهارة المتغيرات الكينماتيكية الخطية تحميل اإلنحدار بين 
 هراي جوشي( خالل لحظة االداء )كوزوشي(         X)أو أوتشى جاري

 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 ارمعامل االنحد قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة المحصلة للعقب 
 االٌمن

-
58.94 

4.78 
5.53 

 
545.15 

 
-5.15     89.3%  

االزاحة االفقٌة للقدم 
 االٌسر

5.54 
-

47.11 
4.58 

 
913.79 

 
-5.5 144.1    95.5%  

السرعة الراسٌة للقدم 
 االٌسر

-5.59 
-

33.57 
5.15 

 
1955 

 
-5.55 195.59 -1.98   94.5%  

رضٌة العجلة الع
 للمرفق االٌسر

-
14.47 

-
33.59 

5.55 
1759 

 
-5.55 195.74 -5.53 -5.51  93.9%  
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االزاحة الراسٌة للفخذ 
 االٌسر

5.83 
-

39.58 
5.55 

1855 
 

-5.54 195.75 -5.15 -5.53 
5.55
5 

99.4%  

( مأ محصاااامي الع مااااي لمعقاااال اليمااااأ حققاااات مكباااار يباااال مباااان مي 3يتضااااح مااااأ  اااالول )      
 اااااراي  وماااااد(  ااااا  مرحماااااي Xنتيكياااااي  اااااد مباااااتوى الاء مسااااانر  )مو متمااااا   ااااانريلممت يااااارات الكييم

% يااال 57.7% وتميسااان الزاحاااي المنمياااي لمقااالل اليبااار بيبااابي مبااان مي 45.1بيبااابي  الكوزومااا 
% عااأ 51.2% كماان تصاال يباابي المباان مي الااد 53.4الباارعي الراباايي لمقاالل اليباار يباابي  االر ن 
كمااان تتحقاااأل اكبااار يبااابي مبااان مي بااانلمت يرات الكييمنتيكياااي طرياااأل الع ماااي ال نيبياااي لممر اااأل اليبااار 

% لتعكس بذل  م ميي )الع مي والزاحاي والبارعي 52.3بنإلزاحي الرابيي لم خذ اليبر بيببي  لر ن 
الرابيي( لميقنط المحلل   د الب بل الحركيي الب ميي المتميمي  د عقل القالل اليميا  ومقلماي القالل 

 الزاحي.اليبري وال خذ اليبر و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8جدول )

 ومستوي أداء مهارة المتغيرات الكينماتيكية الخطية تحميل االنحدار بين 
 هراي جوشي( خالل لحظة االداء )تسكوري(        X)أوأتشى جاري

 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة

المتوس
ط 

الحساب
 ي

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌا
 ري

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 ةالمساهم

السرعة الراسٌة للمرفق 
 االٌسر

5.593 3.355 .547 145.87 11.59          

 555. 1.554 9.584 العجلة الراسٌة للذراع االٌسر
385.83

5 
19.55 

5.53
7 

      89.9%  

 العجلة االفقٌة للذراع االٌمن
-

14.55
9 

-
5.157 

.595 1558.9 55.18 
5.55
1 

5.553     95.4%  

 السرعة العرضٌة للعقب
 االٌسر

5.555 1.541 .197 1558.3 55.59 
5.53
7 

5.555 -5.557   93.5%  
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السرعة العرضٌة للعقب 
 االٌمن

5.535 5.511 .595 1989.5 17.75 5.35 5.551 -3.159 5.9 97.9%  

( مأ مكير المت يرات الكييمنتيكيي المبن مي  د مبتوى الاء مسنر  )موموتش 4يتضح مأ  لول)    
( خ ل مرحمي التبكورى  د )البرعي الرمبيي لممر أل اليبر، الع مي الرمبيي  نري&  راي  ومد

لمااذراع اليباار، الع مااي المنميااي لمااذراع اليمااأ، الباارعي ال نيبيااي لمعقاال اليباار، الباارعي ال نيبيااي 
%( عماد 53.2 -%51.4 -% 57.3 -% 42.2 -% 34.7بيبال مبان مي ) لمعقل اليماأ(

ي تماا  المت ياارات  ااد المرحمااي الرهيباايي لاا لاء المساانري )تبااكوري( كماان التااوالد، لااتعكس بااذل  ا مياا
 ي بر ذل  ضرور  تمييل ذل   د التمريينت اليوعيي  د لحظي  ذه المرحمي الحنبمي ل لاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 (9) جدول

 ومستوي أداء مهارة  المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الخطٌةتحلٌل االنحدار بٌن 
 خالل لحظة االداء )كاكى(        هراي جوشً( X)أو أتشى جاري

 المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة العرضٌة للكتف 
 االٌسر

-7.745 15.95 .547 55.78 5.17     78.9%  

االزاحة الراسٌة للعقب 
 االٌمن

5.457 14.97 1.45 51.45 5.19 -8.151    :88.7 

مسافة( –امتداد )طول 
 للفخذ االٌسر

5.118 39.71 .533 355.8 1.47 -115.37 117.91   95.9%  

العجلة االفقٌة للمرفق 
 االٌسر

54.934 35.77 5.55 555.1 1.77 -115.44 144.75 5.547  93.4%  

العجلة العرضٌة لرسغ الٌد 
 الٌمنً

8.191 35.57 5.55 451.9 1.99 -155.39 155.93 5.558 5.51 99.5%  

( مأ مكياار المت ياارات الكييمنتيكيااي المباان مي  ااد مبااتوى ملاء مساانر  )موموتااش 5يتضااح مااأ  االول)
 نري&  راي  ومد( خ ل مرحماي الكانك   اد )الع ماي ال نيبياي لمكتاف اليبار، الزاحاي الرمبايي 

ي المنميااي لممر ااأل اليباار، الع مااي مباان ي( لم خااذ اليباار، الع ماا –لمعقاال اليمااأ، امتاالال )طااول 
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 (    22  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 -%51.3 -% 54.2 -% 44.3 -% 34.5ال نيبيااااي لربااااا  اليااااال اليمااااأ( بيبااااال مبااااان مي )
%( عمد التوالد، لتعكس بذل  ا ميي تم  المت يرات  د امتصنص وايقنف الحركي لكال ماأ 52.7

 كتل ال زاء الميوطي بنلحركي  د ال زء التمسيلي والرهيبد.
 (15جدول )

 ومستوي أداء مهارة المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة الزاوٌة ل االنحدار بٌن تحلٌ
 هراي جوشً( خالل لحظة االداء )كوزوشً(        X)أو أوتشى جاري

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

العجلة الزاوٌة للفخذ 
 االٌمن

-5949.9 5.759 5.117 51.15 -5.555     
71%  

العجلة الزاوٌة للكتف 
 االٌمن 

-1855.9 5.398 5.551 19.35 -5.555 5.551    
85.7%  

السرعة الزاوٌة للكتف 
 االٌمن

-57.13 9.599 5.118 59.94 -5.551 5.555 5.557   
88.5%  

السرعة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

5597.8 9.558 5.159 55.89 5.55 5.533 5.551 5.517  
95.5%  

االزاحة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

144.11 11.43 5.589 55.33 -5.55 5.557 5.54 5.543 5.555 
93.5%  

( مأ مكير المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي المبن مي  د مبتوى ملاء 51يتضح مأ ال لول)    
الزاويي لم خذ اليمأ، مسنر  )موموتش  نري&  راي  ومد( خ ل مرحمي الكوزوم   د )الع مي 

الع مي الزاويي لمكتف اليمأ، البرعي الزاويي لمكتف اليمأ، البرعي الزاويي لمركبي اليمي ، الزاحي 
%( 51.4 -%57.7 -% 44.7 -% 41.3 -% 35الزاويي لمركبي اليمي ( بيبل مبن مي )

 عيي المبتخلمي  يل البح .عمد التوالد، لتعكس بذل  ا ميي تم  المت يرات    بينء التمريينت اليو 
 (11جدول )

 ومستوي أداء مهارة المتغيرات الكينماتيكية الزاوية تحميل االنحدار بين 
 هراي جوشي( خالل لحظة االداء )تسكوري(        X)أو أوشى جاري

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

سرعة الزاوٌة للركبة ال
 االٌمن

138.3 8.497 5.559 54.913 
5.55
7 

        :89.9 

العجلة الزاوٌة للمرفق 
 االٌمن

4475. 8.184 5.535 19.938 
5.55
7 

-
5.551 

      :97.5 

السرعة الزاوٌة للفخذ 
 االٌمن

78.41 9.158 5.584 19.591 
5.54
7 

-
5.515 

-
5.557 

    :97.9 

خذ االزاحة الزاوٌة للف
 االٌمن

147.9 54.58 5.957 94.193 
5.51
5 

-
5.551 

-
5.559 

-5.157   :98.7 

 5.53:99.5 5.557---581.585.51 5.374 91.55 35.3االزاحة الزاوٌة للمرفق 
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 (    24  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 4 5.554 5.551 1 9 االٌمن

( مأ مكياار المت ياارات الكييمنتيكيااي الزاويااي المباان مي  ااد مبااتوى ملاء 55يتضااح مااأ  االول)      
)موموتش  نري&  راي  ومد( خ ل مرحمي التباكوري  اد )البارعي الزاوياي لمركباي اليماأ،  مسنر 

الع مي الزاويي لممر أل اليمأ، البرعي الزاوياي لم خاذ اليماأ، الزاحاي الزاوياي لم خاذ اليماأ، الزاحاي 
 -%54.3 -% 53.2 -% 53.4 -% 42.2الزاوياااااااااي لممر اااااااااأل اليماااااااااأ( بيبااااااااال مبااااااااان مي )

لتااااوالد، لاااايعكس ذلاااا  حاااالو  الت ياااارات الزاويااااي  ااااد المرحمااااي الحنليي)تبااااكورى(، %( عمااااد ا55.7
والمرحمااي الباانبقي )كوزوماا (، ولااذل  يحاارص ال عاال المساان ل )تااورى( عماا  ابااتخلال كميااي حركااي 
زاويي كبير  لزينل  معلل تبنرع م ازاء ال بال خا ل عممياي اللاء، و او مان ي ال مراعنتا  عيال بيانء 

 لتم  المسنر . التمريينت اليوعيي
 
 
 
 (17جدول )

 أداء مهارة  ومستويالمتغيرات الكينماتيكية الزاوية تحميل اإلنحدار بين 
 هراي جوشي( خالل لحظة االداء )كاكا(        X)أوأوتشى جاري

 الزواٌا
المتوسط 
 الحسابً

المقدار 
 الثابت

الخطأ 
المعٌار
 ي

 معامل االنحدار قٌمة ف
نسبة 
 المساهمة

اوٌة للقدم االزاحة الز
 االٌمن

159.34
9 

-
14.98 

5.555 
93.48

1 
5.18     71.1%  

االزاحة الزاوٌة للكتف 
 االٌمن

85.819 
-

51.39 
5.958 

59.91
9 

5.515 5.557    83.9%  

العجلة الزاوٌة للركبة 
 االٌمن

-
518.53 

-
45.53 

7.557 
54.19

9 
5.589 5.119 

-
5.555 

  95.9%  

السرعة الزاوٌة للقدم 
 الٌمنً

135.5 35.3 7.37 53.5 5.53 5.59 5.55 5.551  95.8%  

العجلة الزاوٌة للمرفق 
 االٌمن

5895. -15.9 15.8 
59.58

9 
5.54 5.93 -5.55 -5.599 

5.55
5 

93,9%  

( أن أكثر المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساهمة في مستوى أداء 17يتضح من جدول)    
رحمة الكاكى هي )االزاحة الزاوية لمقدم االيمن، مهارة )أوأوتش جاري& هراي جوشي( خالل م

االزاحة الزاوية لمكتف االيمن، العجمة الزاوية لمركبة اليمنى، السرعة الزاوية لمقدم اليمني، العجمة 
 -%94.8 -% 91.6 -% 85.6 -% 71.1الزاوية لممرفق االيمن( بنسب مساهمة )

 %( عمي التوالي.95.9
 : الدراسة االستطالعية الثانية -
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 (    23  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

اليبااااانت( ل ختبااااانرات البليياااااي  يااااال البحااااا  خااااا ل   –تااااال حبااااانل المعااااانم ت العممياااااي )الصااااالأل  
( 51ل، وذلا  عيياي اللراباي الباتط عيي والبانل  عالل ل )71/7/7152ل  لا  75/7/7152ال تر 

 1ط ل مأ ي س م تمم البح  وخنرج عييي البح  البنبيي
 
 
 
 
 
 
 
 ( 14جدول )

 11=7=ن1حساب معامل الصدق الختبارات القدرات البدنية قيد البحث  ن                  

 * دال                                                           1.744=  1.15الجدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 
ر نت كل ماأ العيياي الممياز  والعيياي ( و ول  روأل لالي  حصنهيًن بيأ ل54يتضح مأ  لول )     

" المحباوبي معما  ماأ Tاي ل تميزًا    اختبنرات القالرات البليياي  يال البحا ، حيا  مأ  ميام  ايل "
 يمتسان ال لوليااي، مماان يعيا   االر  الختباانرات المباتخلمي  اا  التمييااز بايأ المبااتوينت المختم ااي، مي 

 مسن.ميسن تعل صنل ي لقينس الص نت الت  وضعت مأ م 
 (14جدول )

                                                                        51= أحساب معامل الثبات الختبارات القدرات البدنية قيد البحث   

 اختبارات القدرات البدنٌة
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  المجموعة األقل تمٌزا   المجموعة الممٌزة
 المتوسطٌن

 قٌمة" ت"
 ع+ -س ع+ -س

 17.817* 14.355 5.598 45.137 5.917 39.995 كجم القوي القصوى 1

 59.154* 9.194 5.539 15.479 5.594 18.975 عدد القوة الممٌزة بالسرعة 5

 55.515* 5.435 5.535 7.771 5.358 11.555 درجة الرشاقة 5

 55.435* 4.519 5.579 3.954 5.495 9.945 عدد السرعة  4

 *3.915 4.155- 5.939 54.978 1.545 55.879 سم المرونة 3

 التوازن 9
 59.589* 4.5 5.578 4.474 5.551 8.974 انٌةث ثابت

 59.957* 3.537 5.537 13.837 5.188 51.114 عدد حركً

 اختبارات القدرات البدنٌة
وحدة 
 القٌاس

 التطبٌق الثانى التطبٌق  األول
 قٌمة" ر"

 ع+ -س ع+ -س

 5.891* 5.715 33.871 5.917 39.995 كجم القوي القصوى 1
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 (    22  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 1.716=  1.15ر( الجدولية عند مستوى معنوية  )قيمة 
( مأ  ميم  يل معنم ت الرتبنط المحبوبي لختبنرات القلرات البليياي 53يتضح مأ  لول )     

،  مماان 1.11عياال مبااتوى معيويااي  1.352والتااد بم اات  ياال البحاا  مكباار مااأ  يمااي )ر( ال لوليااي 
 يلل عم  يبنت الختبنرات المبتخلمي لقينس القلرات البلييي  يل البح .

 الدراسة االستطالعية الثانية: -
، ل ، عما  عيياي اللراباي الباتط عيي75/7/7152-74تل   راء  ذه اللرابي   ا  ال تار  ماأ

 بسلف تحقيأل اآلتد:
لبرينمج التعميمد المقترح ومعر ي ملى مينببي التمريينت اليوعيي المقترحي ت ربي بعض وحلات ا -

 لطبيعي المرحمي البييي  يل البح .
 مت يرات الحمل التلريبد لمتمريينت اليوعيي المبتخلمي  يل البح . يأتقي -

 التمرييانت اليوعياي المرتبطاي باقلاء مسانر  )مو اتما مينبابي  و ل مبا رت يتانهج  اذه اللراباي عاأ
 ااااراي  ومااااد( لطبيعااااي المرحمااااي البااااييي  ياااال البحاااا ، حياااا   اااانل طاااا ل عييااااي اللرابااااي  X اااانرى

 البتط عيي بإ راء التمريينت اليوعيي المقترحي لوأ مي صعوبنت.
 (4البرنامج التعميمي المقترح: مرفق )

 خطوات بناء البرنامج التعميمي المقترح قيد البحث: -
( 5( )4( )3: وذلا  و قاًن لميتانهج المبتخمصاي ماأ  الاول )تيكيةاواًل: تحديد أهم المتغيرات الكينما

(51( )55( )57). 
 ثانيًا: أجزاء ومحتوى الوحدات التعميمية بالبرنامج المقترح قيد البحث.     

 ( التنلد: 51تل تحليل م زاء ومحتوى الوحلات التعميميي بنلبرينمج المقترح  يل البح  و قًن ل لول )
 
 
 
 
 

 5.957* 5.397 18.919 5.594 18.975 عدد القوة الممٌزة بالسرعة 5

 5.895* 5.383 11.914 5.358 11.555 درجة الرشاقة 5

 5.949* 5.588 9.397 5.495 9.945 عدد السرعة  4

 5.953* 5.479 51.153 1.545 55.879 سم المرونة 3

 التوازن 9
 5.959* 5.355 7.988 5.551 8.974 ثانٌة ثابت

 5.957* 5.393 55.985 5.188 51.114 عدد حركً
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 (    25  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 
 
 
 
 (15جدول )

 أجزاء ومحتوى الوحدات التعميمية بالبرنامج المقترح قيد البحث

 م
اجزاء 
الوحدات 
 التعلٌمٌة

 الهدف محتوى الوحدات التعلٌمً

1 
الجزء 
 التمهٌدي

اطالة  -وثب -جري -ٌشتمل على تمرٌنات )مشى 
 مرونة(  -

رفع درجة حرارة الجسم واثارة 
 المستقبالت الحسٌة بالمفاصل والعضالت.

5 
جزء ال

 الرئٌسً

ٌشتمل على تمرٌناات نوعٌاة موجهاة لمهاارة  او  -
 هراي جوشً. Xاتش جارى 

هااراي  Xتعلااٌم مهااارة مهااارة  او اتااش جااارى  -
 جوشً.

هاراي  Xتطبٌقات عملٌة لمهارة او اتاش جاارى  -
 جوشً

هراي  Xتعلٌم مهارة او اتش جارى 
 جوشً.

5 
الجزء 
 الختامً

 .ٌشتمل على تمرٌنات تهدئة واسترخاء
رجوع أجهزة الجسم المختلفة الى حالتها 

 الطبٌعٌة.

 (4التمرينات النوعية المستخدمة بالبرنامج التعميمي المقترح قيد البحث: مرفق )  
تاااال تحلياااال التمريياااانت اليوعيااااي المبااااتخلمي بنلبرياااانمج التعميمااااد المقتاااارح و قااااًن ي اااال المت ياااارات 

 اراي  وماد(  Xوميكنييك  لمسنر  )او اتما   انرى الكييمنتيكيي المبتخر ي مأ يتنهج التحميل البي
  يل البح :

 العقبيأ( –الركبي  –الحوض  –ال ذع  –مر أل اليليأ  -تمريينت زاويي )لم صمد الكتف  
( تماااريأ، وتيوعااات مااان بااايأ تمرييااانت  رلياااي 42و ااال بمااا  عااالل التمرييااانت المباااتخلمي  يااال البحااا  )
 ااال تااال عااارض التمرييااانت  يااال البحااا   اااد اباااتمنر  وزو ياااي، وتمرييااانت بمقنومااانت ينبتاااي حركياااي، و 

 X( لبياانأ ماالى مينباابي تماا  التمريياانت لمساانر  )او اتماا   اانرى 3لبااتط ع اراء الخبااراء مر ااأل )
  راي  ومد(  يل البح .

 ثالثًا: ديناميكية تشكيل طريقة التدريس والحمل المستخدم بالبرنامج التعميمي قيد البحث:
  راي  ومد(  يل البح . X)او اتش  نرى ل زهيي( خ ل تعميل مسنر  تل ابتخلال الطريقي )ا -&
 (.% 51%: 21تراوحت مل  الحمل المبتخلل بنلبرينمج التعميمد المقترح من بيأ ) -&

تل تحليل ال تر  الزمييي لمبرينمج التعميمد المقترح  يل البح  بمل  بمسريأ، وبوا م وحالتيأ مبابوعيًن 
 ( التنلد:52مط ل كمن  و موضح ب لول )و قًن لم لول اللرابد ل
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 (    26  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 
 
 ( 16جدول  )

 المدة الزمنية لمبرنامج التعميمى المقترح  
 االجمالً شهور تطبٌق البرنامج                

 ابرٌل مارس الشهور

 زمن
نسبة 
% 

 التارٌخ
9/55:5 /
 م5/5519

5/4  :
 م57/4/5519

 ةوحدات تعلٌمٌ 8  وحدات تعلٌمٌة 8 عدد الوحدات

 م
أجزاء وحدات 

 البرنامج
 الزمن

 التهٌئة واالحماء 1
55 
 دقائق

 دقٌقة 555 دقٌقة 195 دقٌقة 195
55.5
% 

 الجزء الرئٌسً 5
95 
 دقٌقة

 دقٌقة 995 دقٌقة 485 دقٌقة 485
99.9
% 

 الختام 5
15 
 دقائق

 دقٌقة 195 دقٌقة 85 دقٌقة 85
11.5
% 

  دقٌقة 1445 دقٌقة 755 دقٌقة 755 االجمالً
155
% 

( 52مبنبيم(، تحتوى عم  ) 4( مأ المل  الزمييي لتطبيأل البرينمج المقترح )52يتضح مأ  لول)
( ل يقي، وتيقبل م زاء الوحلات 5331( ل يقي، بإ منلد زمأ )51وحل  تعميميي، وزمأ الوحل  )

 منلد زمأ ( ل يقي، بإ71بنلبرينمج التعميم  المقترح  ل  ي   م زاء:  زء التسيهي والحمنء )
( 51ال زء الختنمد ) –( ل يقي 521( ل يقي بإ منلد زمأ )21ال زء الرهيبد ) –( ل يقي 471)

 ( ل يقي. 521ل نهأل، بإ منلد زمأ )
 إجراءات تنفيذ التجربة 

  القياسات القبمية:
 اااااااراى  وماااااااد لطااااااا ل  Xتااااااال   اااااااراء القينبااااااانت القبمياااااااي يلاء مسااااااانر  اواتمااااااا   ااااااانرى

 ل.7/4/7152-5الضنبطي( خ ل ال تر  الزمييي مأ - الم موعتيأ)الت ريبيي
 تطبيق تجربة البحث:

تل تطبيأل البرينمج التعميم  المقترح )المت ير المبتقل( عما  طا ل الم موعاي الت ريبياي، 
كمااان تااال تطبياااأل البريااانمج المتبااام )التقميااالي( عمااا  طااا ل الم موعاااي الضااانبطي وذلااا  خااا ل ال تااار  

 ل.73/3/7152ل:2/4/7152الزمييي 
 القياسات البعدية: 



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    27  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 اااااااراي  وماااااااد لطااااااا ل  Xتااااااال   اااااااراء القينبااااااانت البعلياااااااي يلاء مسااااااانر  اواتمااااااا   ااااااانرى
 ل.7/1/7152-5الضنبطي( خ ل ال تر  الزمييي  -الم موعتيأ)الت ريبيي 
 المعالجات اإلحصائية:

( لمحصول عم  المعنل نت اإلحصنهيي لمبينيانت SPSSتل ابتخلال البرينمج اإلحصنهد )
 البح .  يل

 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض ومناقشة نتائج الفرض االول:

 (17جدول)
 البعدى ( لممجموعة التجريبية في مستوى  -داللة الفروق بين القياسين )القبمي 

 (17هراى جوشى                  )ن= Xأداء مهارة أو أتشى جارى

 1.746( = (1.15" الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة "
بعالي  اد ( و ول  روأل لالي  حصنهيًن بايأ متوباطد القينبايأ القبماد وال53يتضح مأ  لول )

 يل البح  لمم موعي الت ريبياي لصانلح القيانس البعالي   راى  وم (Xمبتوى ملاء مسنر  )مواتش  نرى
، كمن بم ت ال لوليي  يمتسن مأ اكبر المحبوبي" ت"  يمي كنيت حي (، 1.11عيل مبتوى معيويي )

 .31.11416يببي الت ير
البعلي( لط ل  -القبمد ويعزى البنحينأ ال روأل اللالي احصنهين بيأ القينبييأ )

 يل البح  لصنلح القينس   راى  وم  Xالم موعي الت ريبيي  د مبتوى الاء مسنر  مواتم   نرى
البعلي، وكذل  يبل الت ير الحنليي  ل  التقيير اإلي نبد لمبرينمج التعميمد المقترح، والذي تضمأ 

رى تل بينهسن و قًن ليتنهج المت يرات م موعي مأ التمريينت البلييي الممنبسي لطبيعي اللاء المسن
،  راى  وم  Xالكييمنتيكيي والزاويي المبتخمصي مأ التحميل البيوميكنييك  لمسنر  مواتم   نرى

مأ محصمي  يل البح    راى  وم  Xمواتم   نرىمرحمي الكوزوم  لمسنر   حي  اتضح   
منتيكيي  د مبتوي اللاء، وتميسن الع مي لمعقل اليمأ حققت مكبر يبل مبن مي لممت يرات الكيي

الزاحي المنميي لمقلل اليبر، يل البرعي الرابيي لمقلل اليبرى، بنإلضن ي ال  اإلزاحي الرابيي 
مأ مكير المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي المبن مي  د مبتوى كمن اتضح ايضًن  لم خذ اليبر،

ي الكوزوم   د الع مي الزاويي لم خذ اللاء لمسنر  مو متش  نري&  راي  ومد خ ل مرحم

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

رق بٌن الف القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ت"

 
 ع+ -س ع+ -س

 مستوى االداء لمهارة
 هراي جوشً Xأو أتشى جارى

 9.555* 5.195 5.798 7.415 5.997 4.555 درجة



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    28  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

اليمأ، والع مي الزاويي لمكتف اليمأ، والبرعي الزاويي لمكتف اليمأ، والبرعي الزاويي لمركبي 
اليمأ، والزاحي الزاويي لمركبي اليمأ، بييمن اتضح    مرحمي التبكورى مأ مكير المت يرات 

ر أل اليس، والع مي الرمبيي لمذراع اليبر، والع مي الكييمنتيكيي المبن مي  د البرعي الرمبيي لمم
المنميي لمذراع اليمأ، والبرعي ال نيبيي لمعقل اليبر، والبرعي ال نيبيي لمعقل اليمأ، كمن مأ 
مكير المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي المبن مي  د ي س مرحمي التبكورى  د البرعي الزاويي لمركبي 

يي لممر أل اليمأ، والبرعي الزاويي لم خذ اليمأ، والزاحي الزاويي لم خذ اليمي ، والع مي الزاو 
اتضح    مرحمي الكنك  مأ مكير المت يرات كمن اليمأ، والزاحي الزاويي لممر أل اليمأ، 

 د الع مي ال نيبيي لمكتف اليبر، والزاحي الرابيي لمعقل اليمأ، وامتلال  الكييمنتيكيي المبن مي
بن ي( لم خذ اليبر، والع مي المنميي لممر أل اليبر، والع مي ال نيبيي لرب  اليل م –)طول 

اليميد، كمن مأ مكير المت يرات الكييمنتيكيي الزاويي المبن مي  د ي س مرحمي الكنك   د الزاحي 
لبرعي الزاويي الزاويي لمقلل اليمأ، والزاحي الزاويي لمكتف اليمأ، والع مي الزاويي لمركبي اليمي ، وا

 لمقلل اليميد، والع مي الزاويي لممر أل اليمأ.
المت يارات الكييمنتيكياي والزاوياي المبتخمصاي ماأ التحميال البيوميكانييك  بنعلت تما   حي 

مماان الى الاا  الااتخمص البااريم مااأ مخطاانء  ااد بياانء تمريياانت تاال ابااتخلامسن  ااد البرياانمج التعميماا  
ز الطاااا ل المبتاااالهيأ لخصاااانهص اللاء الحركااااد الصااااحيح، التكيياااا ، وكااااذل  باااارعي الرا  وتميياااا

وبنلتاانلد تحباااأ التوا اااأل الخااانص المطمااول لااا لاء، ووضاااوح التصاااور والااربط الحركااا  الباااميل بااايأ 
م زاء المسنر  المختم ي، وزينل   لر  الط ل عم  ابت  ل القاو  المطموباي لا لاء وتقميال المقنومانت 

نبيي وباااسولي لوراأ زواياان الم نصااال المماااتركي  اااد اللاء، المعنكبااي، والاااذى ظسااار مااأ خااا ل ايباااي
وتقمياال ال واصاال الزمييااي باايأ م اازاء المساانر  المركبااي وخنصااي المرحمااي التمسيليااي )كوزوماا (، والتاا  
 اال ت الاا  باارعي  خاا ل تااوازأ المياان س وعاالل  لرتاا   اا  الباايطر  عماا   باام  المرحمااي التمسيليااي 

ما   اانرى، يال الااربط الباريم مام المرحمااي الرهيبايي واليسنهيااي) )كوزوما ( ماأ خاا ل ملاء مسانر  اوات
كااانك ( والاااذى تااال ماااأ خااا ل ملاء مساانر   اااراى  ومااا ، المااار الاااذى الى الااا  تحباااأ  –تبااكورى 

 مبتوى اللاء المسنرى  يل البح .
 
 
 
 
 (18جـدول )

 البعدي( لممجموعة الضابطة في مستوى  –داللة الفروق بين القياسين )القبمي 



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    29  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

 (17هراى جوشى(       )ن= Xأداء مهارة )أو أتشى جارى                            

 1.746=  (1.15)" الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة "
( و ول  روأل لالي  حصنهيًن بيأ متوبطد القينبيأ القبمد والبعلي  د مبتوى 54يتضح مأ  لول )

 يل البح  لمم موعي الضنبطي لصنلح القينس البعلي عيل   راى  وم (Xملاء مسنر  )مواتش  نرى
، كمن بم ت ال لوليي  يمتسن مأ اكبر المحبوبي" T" مي ي كنيت حي (، 1.11مبتوى معيويي )

 41.4536يببي الت ير
ويعزى البنحينأ ال روأل اللالي  حصنهيًن، ويبل الت ير الحنليي للى ط ل الم موعي الضنبطي     

 لاا  التااقيير الحاانل  يتي ااي لمبرياانمج التعميمااد المطبااأل عماايسل والااذى احتااوى عماا  تمريياانت مسنريااي 
اءات المسنريااي مماان ملى  لاا  تحبااأ عاانل  اا  مااكل وطبيعااي ايلاء المساانرى ل عباايأ، وبلييااي لاا ل
( مأ محتاوي البريانمج )التقميالى( والمطباأل عما  م ارال الم موعاي 3)م7117خالد فريد حي  ياذكر 

الضنبطي يحل  تقيير  ي نبد  د مبتوى ايلاء المسنرى يتي ي لتكرار التاقييرات الوا عاي عما  م ارال 
 موعي. ذه الم 

 Rodney,et. Allم ( 7117رودنـــى ووخـــرون )ويت اااأل ذلااا  مااام يتااانهج لرابااانت كااال ماااأ    
ـــيم محمـــد )15) ـــد الحم ـــدالفتاح (، 51)م(7114عـــالء شـــوقى )  ،(9م()7119(، عب ـــة عب نجي
ـــدالمنعم )(، 54)م(7114) حيااا  امااانرت يتااانه سل  لااا  تحباااأ القينبااانت ( 4م()7114أحمـــد عب

عتيأ الت ريبيااااي والضاااانبطي يتي ااااي لتااااقيير البرياااانمج التعميمااااد او البعليااااي عااااأ القبميااااي لكاااا  الم مااااو 
 التلريبد المطبأل عميسل.

تو اال  ااروأل لالااي  حصاانهيًن باايأ القينباايأ  "لمبحاا  والااذى ياايص عماا  الفــرض االولوبااذل  يكااوأ 
 اااراى  x)اواتااش  اانرى القبمااد والبعاالي لمم مااوعتيأ الت ريبيااي والضاانبطي  ااد مبااتوى ملاء مساانر  

 قد تحقق كميًا.ل تخصص رينضي ال ولو لصنلح القينس البعلي". لط  وم ( 
 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني

 
 
 (19جدول)

 الضابطة( في مستوى  –داللة الفروق بين القياسين البعديين لممجموعتين )التجريبية 

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ع+ -س ع+ -س ت"

 مستوى االداء لمهارة
 هراى جوشى Xأو أتشى جارى

 4.158* 1.339 5.951 3.889 5.757 4.555 درجة



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    40  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

هــــــــــــــــــراى جوشــــــــــــــــــى                   Xأداء مهــــــــــــــــــارة أو أتشــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــارى                       
 (17=7=ن1)ن

 1.697=  (1.15)" الجدولية عند مستوي معنوية Tقيمة "
( و ول  روأل لالي  حصنهيًن    متوبط القينبنت البعليي بيأ الم موعتيأ 55يتضح مأ  لول )      

 يل البح  لصنلح القينس   راى  وم (Xالت ريبيي والضنبطي  د مبتوى ملاء مسنر  )مواتش  نرى
 مأ كبرا المحبوبي" ت"  يمي كنيت (، حي 1.11البعلى لمم موعي الت ريبيي عيل مبتوى معيويي )

لصنلح  45.2126ال لوليي، كمن بم   رأل يببي الت ير بيأ الم موعتيأ الت ريبيي والضنبطي   يمتسن
 الم موعي الت ريبيي. 

البعلى( بيأ الم موعتيأ  -ويعزى البنحينأ ال روأل اللالي  حصنهيًن     رأل القينبيأ )القبم 
موعاي الت ريبياي، وكاذل  يبال الت يار الضنبطي(، لصنلح  القينس البعلى لطا ل الم  -)الت ريبيي

 يال البحا  لصانلح طا ل الم موعاي   راي  ومد xمواتم   نرى الحنليي    مبتوى ملاء مسنر  
الت ريبيي  ل  التقيير اإلي نبد لمبرينمج التعميمد المقترح والاذى عمال عما  وضاوح السالف ماأ كال 

مج التعميمد المقترح بمكل مبنبد عما  مرحمي مأ مراحل اللاء بمكل مكير ل ي، كمن اعتمل البرين
تصااااميل تمريياااانت تاااال بينهساااان  ااااد ضااااوء المت ياااارات الكييمنتيكيااااي الزاويااااي المبااااتخر ي مااااأ التحمياااال 
البيوميكنييك  لممسنر  المركبي  يل البح ، و ل تيوعت التمريينت المبتخلمي مان بايأ تمرييانت لزوايان 

اعاان  التاالرج  ااد مبااتوى صااعوبي كاال تمااريأ م نصاال الااذراعيأ وال ااذع والحااوض والاار ميأ، وتاال مر 
بيانءًا عماا   خصوصاايي وطبيعااي كاال مرحمااي ماأ مراحاال اللاء، حياا  ملى ذلاا  الاا  تيبياات المباانر 
الحركاااد الباااميل لااا لاء لاخااال الممااارات العصااابيي لمطااا ل، وزيااانل  توا اااأل وايباااينبيي وتااارابط مراحااال 

عم  تو ي  وضبط الع  نت بايأ وصا ت اللاء لممسنر  المركبي  يل البح ، وكذل  تحبيأ القلر  
وم نصاااال ال باااال المختم ااااي، وكااااذل  تحباااايأ القاااالر  عماااا  ضاااابط الع  اااانت المتبنللااااي باااايأ ال ساااانز 

الحركااد وتيبيتساان، وبنلتاانلد زياانل  القاالر  عمااد تو ياا  وضاابط الع  اانت باايأ  -العصاابد، والعضاامد
خ اانض  ااد يباابي الخطااق ميياانء العضاا ت البنباايي والمضاانل  والمباانعل ، الماار الااذى ملى الاا  اي

تي يااذ الوا باانت الحركيااي، الماار الااذى تاال م حظتاا  مااأ خاا ل باارعي تحاار  زواياان م نصاال اليااليأ 
كانك (  –وال ذع والر ميأ واليتقانل ماأ المرحماي التمسيلياي )الكوزوما ( لممراحال التنلياي )تباكورى 

 
 االختبارات

وحدة 
 القٌاس

المجموعة 
 التجرٌبٌة

المجموعة 
 الضابطة

الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

قٌمة" 
 ت"

 
 ع+ -س ع+ -س

1 
 
 

 مستوى االداء لمهارة
هراى  Xأو أتشى جارى
 جوشى

 4.437 1.355 5.951 3.889 5.798 7.415 درجة



 

 
    التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مجلة -  للبنٌن ٌاضٌةالر التربٌة كلٌة  - بنها جامعة      

 (    42  (   ( االول م(   ) الجزء  4029(  لعام ) ديسمبر( شهر )    42رقن المجلد )         
 

يتااااوا ر لطاااا ل الم موعااااي  ااااد اطاااانر حركااااد واحاااال يتميااااز بنليبااااينبيي و مااااي الخطاااانء، و ااااذا لاااال 
الضاانبطي، والتااد اعتماالت عماا  التمريياانت البلييااي والمسنريااي العنمااي وبصااور  تقميليااي لوأ تو يسساان 
لطبيعاااااااي ايلاء الحركاااااااد لممسااااااانر  المركباااااااي  يااااااال البحااااااا  ولوأ الر اااااااوع الااااااا  ت نصااااااايل المسااااااانر  

ل البيوميكاانييك  لممساانر   ياال الل يقااي)المت يرات الكييمنتيكيااي الزاويااي( والتاا  تاال ابااتخرا سن مااأ التحمياا
البح ، ممن كنأ ل  مكبر ايير    تحبأ مبتوى ايلاء المسنرى لط ل الم موعي الت ريبياي عاأ 

 ط ل الم موعي الت ريبيي.
 .Rodney,et م ( 7117رودنى ووخرون )ويت أل ذل  مم يتنهج لرابنت كل مأ       

Al(15( عبد الحميم محمد ،)7119)زيجميدس  (،5)مZaggelidis G  
أحمد (، 54)م(7114نجية عبدالفتاح )(، 51)م(7114)  (،عالء شوقى 17()م7111)

حي  امنرت يتنه سل مأ التمريينت اليوعيي المبييي عم  ابنس (، 7م()7114عبدالمنعم )
بيوميكنييك  لممسنرات الرينضيي المختم ي والت  يتل تطبيقسن عم  ا رال الم موعي الت ريبيي تؤلى 

و ول  روأل لالي احصنهيًن ويبل ت ير بمكل م ضل وممحوظ عأ ط ل الم موعي الضنبطي ال  
 والذى يبتخلموأ التمريينت العنمي.

لمبح  والذى ييص عم  "تو ل  روأل لالي  حصنهيًن بيأ القينبيأ  الفرض الثانيوبذل  يكوأ 
 x)اواتش  نرى نر  الضنبطي(  د مبتوى ملاء مس –البعلييأ لكل مأ الم موعتيأ )الت ريبيي 

قد لط ل تخصص رينضي ال ولو لصنلح القينس البعلى لمم موعي الت ريبيي"  راى  وم ( 
 .تحقق كمياً 

 االستنتاجات والتوصيات:
 اواًل: االستنتاجات:

 هراي جوشي(: Xاواًل: أهم المتغيرات الكينماتيكية المساهمة في مستوى أداء )أوأوتش جاري
 )كوزوشي( هي: خالل المرحمة التمهيدية -1

البرعي الرابيي  -الزاحي ال قيي لمقلل اليبر     -محصمي الع مي لمعقل اليمأ      -
 لمقلل اليبر 

 الزاحي الرابيي لم خذ اليبر.  -الع مي العرضيي لممر أل اليبر     -
 خالل لحظة االداء )تسكوري( هي: -7

الع مي ال قيي  -ذراع اليبر   الع مي الرابيي لم -البرعي الرابيي لممر أل اليبر      -
 لمذراع اليمأ

 البرعي العرضيي لمعقل اليمأ -البرعي العرضيي لمعقل اليبر    -
 خالل لحظة االداء )كاكاي( هي:  -4
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مبن ي(  –امتلال )طول  -الزاحي الرابيي لمعقل اليمأ  -الع مي العرضيي لمكتف اليبر -
 الع مي العرضيي لرب  اليل اليميد -يبر  الع مي ال قيي لممر أل ال -لم خذ اليبر  

 أهم المتغيرات الكينماتيكية الزاوية المساهمة في مستوى أداء )أو أوتش جاريX  هراي
 جوشي(:

 خالل لحظة االداء )كوزوشي(  -1
البرعي الزاويي لمكتف  -الع مي الزاويي لمكتف اليمأ   -الع مي الزاويي لم خذ اليمأ   -

 اليمأ 
 الزاحي الزاويي لمركبي اليمأ -ي لمركبي اليمأ  البرعي الزاوي -

 خالل لحظة االداء )تسكوري( هي: -7
البرعي الزاويي لم خذ  -الع مي الزاويي لممر أل اليمأ   -البرعي الزاويي لمركبي اليمأ   -

 اليمأ 
 الزاحي الزاويي لممر أل اليمأ -الزاحي الزاويي لم خذ اليمأ    -
 الضنبطي(     –ًن بيأ القينبييأ البعلييأ لمم موعتيأ )الت ريبيي و ول  روأل لالي  حصنهي

 راي  ومد(  يل البح  لصنلح القينس البعلي Xمبتوى ملاء مسنر  )مو موتش  نري
 لمم موعي الت ريبيي.

 ا  مباتوى ملاء مسانر   الضانبطي(-)الت ريبيي  ظسرت  روأل يبل الت ير بيأ الم موعتيأم 
عأ تحبأ الم موعي الت ريبيي التد ابتخلمت   يل البح   راي  ومد(X)مو موتش  نري

عماا  الم موعااي الضاانبطي التااد ابااتخلمت البرياانمج  (الت ريبااد)البرياانمج التعميماا  المقتاارح 
 المتبم )التقميلي(.

 ثانيًا: التوصيات:
 ابتينلا ال  من تل التوصل  لي  مأ يتنهج، يوصد البنحينأ بمن يمد:

لتحميل الحركد    لرابي المسنرات الحركيي المركبي ال تمنل بنبتخلال برامج ا -5
    رينضي ال ولو لمن لسن مأ م ميي كبير     الكمف عأ  صور اللاء.

ضرور  ال تمنل ببينء تمريينت يوعيي و قًن لممت يرات الكييمنتيكيي الزاويي  -7
 وذل لاخل البرامج التعميميي والتلريبيي، لممسنرات المركبي  د رينضي ال ولو 

 لتقيير ن الي نبد عم  تحبيأ مبتوى ايلاء المسنرى.
 قائمة المراجع:

 قائمة المراجع بالمغة العربية:
، عنمر لمطبنعي واليمر، 5ط الجودو )األسس النظرية والتطبيقية(، :أحمد أبو الفضل  -1 
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 الميصور . م(7116حجازى)

أحمد أحمد الجندى )  -7 
 ، الميصور .5م  ( ، مكتبي م ر  اللر، طتحميل اللاء الحرك  ) كي   وك : م(7111

 
 

 : م(7114احمد عبد المنعم) -4
تقيير تلريبنت خنصي ل مل مسنريي مركبي بلللي بعض المؤمرات 

، كميي رسالة دكتورةالبيوميكنييكيي عم  مبتوى ايلاء ال ي  ل عب  ال ولو. 
 التربيي الرينضيي،  نمعي الميصور 

 : م(7117خالد فريد زيادة ) -4 
تقيير برينمج تمريينت يوعيي لتيميي القلرات التوا قيي عم  بعض مظن ر اإليتبنه 

، كميي التربيي رسالة دكتوراةومبتوى ايلاء ال ي  لينمئ رينضي ال ولو، 
 الرينضيي،  نمعي الميصور .

خالد فريد زيادة، احمد عبد   -5
، 5و. مكتبي م ر  اللر، طيظرينت وتطبيقنت  يوأ ومسنرات رينضي ال ول : م(7115المنعم   )

 الميصور .

التحميل الكييمنتيكد للاء مسنر  مواوتش  نري ل عبنت ال ولو. ربنلي  : م(7116سالي جمال احمد ) -6 
 من بتير، كميي التربيي الرينضيي،  نمعي الميصور .

صريح عبدالكريم  -7 
، ايكنليميي 7، طالحركي تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء : م(.7119الفضمى)

 الرينضيي العرا يي.

طمحة حسين حسام الدين  -8 
، مركز والتشريحية أبجديات عموم الحركة فى مجاالتها وتطبيقاتها الوظيفية : م(7114والمجموعة العممية )

 <الكتنل الحلي ، الطبعي ايول 

 : م(7119عبد الحميم محمد ) -9 
قوط واللوراأ )موتم  موارى(    رينضي التحميل الكييمنتيك  يلاء مسنر  الب

، كميي التربيي الرينضيي المجمة العممية لمعموم البدنية والرياضيةال ولو، 
 بنلبنلات،  نمعي الميو يي، العلل الرابم عمر، الم مل اليني .

 : م(7114عالء شوقى  ) -11 
  المحللات البيوميكنييكيي لمسنر  تنى موتوم  كقبنس لمتلريبنت اليوعيي  

، كميي التربيي الرينضيي بنلبنلات،  نمعي رسالة ماجستيررينضي ال ولو، 
 الميو يي.

محمد حسن عالوي، محمد   -11
 ، القن ر .7اختبنرات اللاء الحرك . لار ال كر العرب ، ط : م(1989نصرالدين رضوان)

محمد صبحى  -17 
، لار ال كر العرب   4ل ،   ط. ال زء ايو  التقويم والقياس فى التربية البدنية : م(1995حسانين)

 ، القن ر .

تقيير برينمج تلريبد و قًن لمتحميل الكمد والكي د عمد تحبيأ ملاء حركي  راي  : م(7114نجية عبدالفتاح ) -14 
، كميي التربيي الرينضيي لمبينت، رسالة ماجستير ومد  د رينضي ال ولو. 
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