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خأذير األىشظج الريبطيج الهعدلج في خظوير تعض الصفبح الحركيج والهخغيراح الوعيفيج
لدى األظفبل الهعبقيو في هحبفعج التصرث تعهر(  )01-8شىواح
ا.ن.د ذو الفقبر صبلح عتد الحشيو

 -0الخعريف تبلتحد
 0-0الهقدهج وأههيج التحد-:
هلد جُسيز جهـدٖد يً دّل جهـحهى دحهيـحكًٖ ؿوٓ جخسالف ؤٌّجؽ ؤؿحكسِى ددٌٖحً ّ ظػٖحً ٌّفشٖح ّجظسيحؿٖح

دغرع جالشسفحدذ يً كدرجسِى ّاينحٌٖحسِى جهيسدلٖر ّدإكل ظِد  .جألير جهذٔ ٖشسّظخ سنحسف نحفر جهظِّد

جهخٖرذ يً ظيٖؾ جهظِحز فٕ شدٖل ؤؿدجد ُئالء جألفرجد ّيػحّهر ديظِى دحهيظسيؾ .

ّسوـخ جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر يسيٖزجً فٕ ػٖحذ جألفرجد جهيـحكًٖ ،ألٌِح سشـٓ اهٓ رفعؾ يشعسّْ

كدرجسِى جهددٌٖر ّجهػرنٖر ّجهّؼٖفٖر ّجهٌفشٖر ّجالظسيحؿٖر ّجهـلوٖر،كد جظدغ يً جهيشوى دَ ؤً هييحرشر
جألٌضػر جهرٖحغٖر سحصٖرج جٖظحدٖح فٕ سٌيٖر جهنفحءذ جهّؼٖفٖر ّجهػرنٖر ّجهددٌٖر هنحفر جظزجء جهظشى ،جألير

جهذٔ ٖشسّظخ غرّرذ جهسخػٖػ جهيٌسؼى ّجهيلًٌ هألٌضػر جهرٖحغٖر جهخحظر دحهيـحكًٖ  ،سذنر شيٖرذ
خوٖل ّيػيد يظػفٓ (  ) 3991دحً جهسخػٖػ فٕ يرػور جهػفّهر ٖـسدر غرّرذ يوػر فٕ ؿظعرٌح
جهػحغر ألُيٖسَ فٕ سزّٖد جهػفل دحهيفحُٖى ّجهخدرجز ّجهيِحرجز جهػٖحسٖر جهيخسوفر ( )319931

ّسضٖر اكدحل فِيٕ جهظحّٖص (  ) 3991جهٓ جً جهدػّش جهـويٖر كد ؤصدسز ؤً اٌيحء جألظعزجء جهػّٖٖعر
دحهظشى ّهٖحكسِح جهّؼٖفٖر يرسدػر دٌضحػ جهفردّ ،دذهم سسّكف جشسيرجرٖر يدذ ُذٍ جألظِزذ ّؿيوِح ؿوٓ

يشسّْ هٖحكسِح جهـغّٖر هذهم يً جهغرّرٔ سّفٖر جهيٌدِحز جهػرنٖر جهيٌؼير ّغٖر جهيٌؼيعر ُّعذج

ٖـٌٕ جشسخدجى جألٌضػر جهرٖحغٖر ّجهييحرشحز جهددٌٖر جهيخسوفر ػسٓ سسػشً ظػر جهفرد ّهٖحكسَ جهّؼٖفٖر
هألظِزذ جهـغّٖر هّٖجظَ سػّر جهيظسيؾ ( . ) 5991ؤً جُيٖر ييحرشر جالٌضػر جهرٖحغعٖر هالفعرجد
جهيـحكًٖ سنيً فٕ نٌِّح ؿيوٖر سردّٖر يّظِر هِح دّرُح جإلٖظحدٕ فٕ سػّٖر كدرجز ّكحدوٖحز جهفعرد

جهيـحق ّسئُوَ هنٕ ٌٖديط يؾ جهيظسيؾ ّفٕ ذهم ٖضٖر ،رٖدر )  Rieder ( 1979ؤً جهدّر جهذٔ سلعّى
جهرٖحغر دَ فٕ يظحل جهيـحكًٖ ٖـيل ؿوٓ جنسضحف جهلدرجز جهّؼٖفٖر هِى صى جهػفحؼ ؿوِٖعح ّسػشعٌِٖح
دظحٌخ ذهم فِٕ ؿالض انوٌٖٖنٕ ّسـوٖيٕ ّسّظِٖٕ ّسإُٖوٕ ٖـيل ؿوٓ جٌديحض جهيـحق فعٕ جهيظسيعؾ
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جهيػٖػ دَ فٕ ؤٔ ينحً ّدإٔ ٌشدر اؿحكر ( .)391911
ّٖغٖف ؿدد جهػيٖد ضرف(  ) 1113دحً جهسردٖر جهػرنٖر هـدز دّرجً فـحالً فٕ يظحل جألفرجد جهـحدًٖٖ
ّٖينً ؤً سػلق ُذج جهدّر يؾ جهفثحز جهخحظر هّ سى جهـٌحٖر دحشسخدجيِح فِٕ كحدرذ ؿوٓ ػل يضعحنوِى

جهـدٖدذ ٌّٖظغ جهنصٖر يً جهـويحء ديرجؿحذ جهسدنٖر دحشسخدجى ُذج جهٌضحػ فٕ ؿيوٖعحز سردٖعر جهفثعحز
جهخحظر ّجؿسدرٍّ ضرػحً ؤشحشٖحً هسلّٖى جهخول جهػحدش فٕ ؿيوٖحز ٌيُّى ؿوٓ ؤً سنًّ جهددجٖر جهيدنرذ

هٖشز فٕ جهشً فلػ دل ّفّر ّكّؽ جهـظز ؤّ جنسضحفَ ّيً ُذج جهيٌػوق ٖينً جهلّل دإٌَ ؿً ػرٖعق
درجيط سردٖر ػرنٖر ٖينً سػلٖق ُدف جهدّهر جهسردّٖر فٕ يظحل جهفثحز جهخحظر ُّذج ٖشحؿد ؿوٓ ؤدـحد
ؿحيل جالغسرجخ جهذٔ كد ٖظٖخ ُئالء جألفرجد ) )15:50

ؤً درجشر جألػفحل جهيـحكًٖ ٖنسشخ ؤُيٖر ندٖرذ ٌؼرجً الً جهػفل فٕ ُذٍ جهيرػوعر يعً ( ) 31 -9
شٌّجز ٖسيٖز دحهـدٖد يً جهخظحثط جهددٌٖر ّجهػرنٖر ّجهّؼٖفٖر ّجهسٕ ٖنًّ هِعح جُيٖسِعح جهييٖعزذ
دحهٌشدر هويضرفًٖ فٕ فِى ؿّجيل جهٌيّ جهيخسوفر ّسغٖرجسِح ٖ ،ضٖر يرّجً ؿدد جهيظٖد (  ) 3999ؤً يح
ٖيٖز ُذٍ جهيرػور ؿً شحدلحسِح دحً سإخذ ٌشخ جهظشى ضنالً صحدسحً ّييٖزجً فٕ سوم جهيرػور فحهـؼحى سنًّ

ؤكّْ يً جهيرػور جهشحدلر ّجألػرجف ؤػّل ّجهلّذ جهـغوٖر ييٖزذ نيح ٖزدجد جهغغػ فٕ ُذٍ جهيرػوعر
ؿً جهيرػور جهشحدلر ؤيح دحهٌشدر هوػّل فٖضِد سدحػئج ندٖرًج ؿً جهيرػور جهشحدلر ّدحهٌشدر هوّزً فٖدلعٓ
صحدسحً نحهيرػور جهشحدلر ّؿوَٖ فحً جغوخ ؿويحء جهٌيّ جهػرنٕ ٖرًّ دحً ُذٍ جهيرػوعر سـسدعر جفغعل

يرػور هوسـوٖى جهػرنٕ هوػفل فحهٌضحػ جهػرنٕ ؤّ جهػّٖٖر ظفسحً ييٖزسحً هػفل سوم جهيرػور ّٖـيعل
اهٓ سػّٖر جهلدرجز جهػرنٖر ( (11:911
ّٖرْ جهدحػصًّ ؤً ؤُيٖر ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر سنيً فٕ ردػ ييحرشعر جألٌضعػر جهرٖحغعٖر
دحهظحٌخ جهّؼٖفٕ ّجهػرنٕ هوسـرف ؿوٓ سإصٖرُح ؿوٓ يـدل غردحز جهلوخ ّغعغػ جهعدى ّجهشعـر

جهػّٖٖر ّنذهم ؿوٓ جهلّذ جهـغوٖر ّجهلدرذ ّشرؿر رد جهفـل هألػفحل جهيـحكًٖ ػرنٖحً.
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 - 1-3يضنور جهدػش:-
جً جٌد يحض جالفرجد جهيـحكًٖ دحهيظسيؾ ال ٖسػلق ؤال ؿً ػرٖق يشحُيسِى ّيضحرنسِى فٕ يخسوف جٌضػر
جهػٖحذ جهيخسوفرّ ،يٌِ ح جألٌضػر جهرٖحغٖر فحإلؿحكر جهػرنٖر كد سـٖق جهظشى فٕ سإدٖر ّؼحثفعَ جهددٌٖعر
ّجهػرنٖر ّجهّؼٖفٖر جهيخسوفر دضنل يسنحيل ُّذج يح كد ٖئصر ددّرٍ ؿوٓ ٌفشٖر جهػفل جهيـحق فٕ اكحير

ؿالكحز جظسيحؿٖر يؾ جٗخرًٖ ،هذج فحً ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر سـيل ؿوٓ اؿحدذ صلسَ دٌفشَ ّيً صى

سضظٖـَ ؿوٓ اكحير ؿالكحز جظسيحؿٖر يؾ جالخرًٖ.

ٌّسٖظر هوؼرّف جهظـدر ّغٖر جهػدٖـٖر جهسٕ ٖير دِح جهـرجق ػحهٖح فلد الػؼ جهدحػصًّ جالُيحل فٕ ُذج

جهظحٌخ جهػّٖٔ ،ػٖش ال سّظد درجيط رٖحغٖر يلٌٌر سسدؾ ػظر جهٌضحػ جهرٖحغٕ فغال ؿً ؿدى ّظّد

جهيـويًٖ جهيسخظظًٖ ّ ،جهذٔ ٖئصر شودحً ؿوٓ ػحهرجالػفحل جهيـحكًٖ جهّؼٖفٖر ّجهػرنٖر ّسإخر سإُٖوِى
يؾ ؤؿحكسِى ّيؾ جهيظسيؾ جهذٔ ٖـٖضًّ فَُّٖ ،ذج جالير ٖئصر شودحً ؿوٓ سلدى ُذج جهيظسيؾ  ،جالير جهذٔ

ظـل جهدحػصحً ٖـيالً ؿوٓ ّغؾ درٌحيط هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر هوسـعرف ؿوعٓ سعإصٖرٍ ؿوعٓ

جهيسغٖرجز جهّؼٖفٖر ّجهوٖحكر جهػرنٖر هوساليٖذ جهيـحكًٖ ػرنٖحً.
1-3ؤُدجف جهدػش:-
ِٖدف جهدػش اهٓ جهسـرف ؿوٓ:-

سإصٖر جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ دـع جهظفحز جهػرنٖععععععععععععععععععر
( جهلّذ جهـغوٖر ،جهلدرذ جهػرنٖر ،شرؿر رد جهفـل ) دـع جهيسغٖرجز جهّؼٖفٖعععععععععر
(يـدل جهٌدع  ،غغػ جهدى جالٌلدحغٕ ّجالٌدشحػٕ ،جهشـر جهػّٖٖر ) هدْ جهيـحكًٖ ػرنٖحً دحألؿيحر
يً () 31 – 9شٌّجز

1 -3فرّع جهدػش :-
ٖئصر درٌحيط جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر جٖظحدٖح فٕ دـع جهظفحز جهػرنٖر ( جهلّذ جهـغوٖر ،جهلّذ
جهييٖزذ دحهشرؿر ،زيً رد جهفـل ) ّدـع جهيسغٖرجز جهّؼٖفٖر (يـدل جهٌدع  ،غعغػ جهعدى
جالٌلدحغٕ ّجالٌدشحػٕ  ،جهشـر جهػّٖٖر ) هدْ جهيـحكًٖ ػرنٖحً دحألؿيحر يً () 31 – 9شٌّجز
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1-0يظػوػحز جهدػش:-
جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر: ADAPTED ACTIVITIES
"ُٕ سوم جألٌضػر جهرٖحغٖر جهسٕ جدخل ؿوٓ كّجٌٌِٖح جهيـسيدذ رشيًٖح دـع جهسـدٖالز هسظدغ يسٌحشدر
يؾ جػسٖحظحز ّكدرجز ّػدٖـر جإلؿحكر " ) 119913 ( .
جهيـحق : HANDI CAPPED
"دإٌَ نل ضخط ال ٖشسػٖؾ ؤً ٖنفل ٌفشَ نوًٖح ؤّ ظزثٖحً يً غرّرجز جهػٖحذ جهفردٖر ّجالظسيحؿٖعر
ٌسٖظر ٌلط فػرٔ ؤّ غٖر فػرٔ فٕ كّجٍ جهظشيٖر ؤّ جهـلوٖر " )5913 ( .
جهيـحكًٖ ػرنٖحً : CRIPPLED HANDICAPPE
"ُى جالفرجد جهذًٖ هدِٖى ؿحُر فٕ ؤػرجفِى جهشفوٕ ؤّ يظحدًٖ دضول جألػفحل) .( 38 :251
3-1جهدرجشحز جهشحدلر :
 3-3-1درجشر يػيد خٖر يحيشر ( )35 :11( . ) 3993
ؿٌّجٌِح  9جصر ييحرشر جالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ شيحز ضخظٖر جهيـحكًٖ ػرنٖحً .
ّسِدف ُذٍ جهدرجشر جهٓ جهسـرف ؿوٓ جصر ييحرشر جالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ شعيحز ضخظعٖر
جهيـحكًٖ ػرنٖحً ّ .كد جظرٖز جهدرجشر ؿوٓ ؿٌٖر ؿيدٖر كّجيِح (  ) 19يـحكحً يً جهيـحكًٖ ػرنًٖح يعً

فثسًٖ جهيظحدًٖ دضول جالػفحل ّجهيظحدًٖ دضول ٌظفٕ ٌسٖظر جالظحدر دػحدش ّكعد جشعسخدى جهدحػعش
جهيٌِط جهسظرٖدٕ ذّ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ ّسّظل جهدحػش جهٓ جالشسٌسحظحز جهسحهٖر ،سّظد فرّق دجهر

جػظحثٖر ؿٌد يشسّْ ( ّ ) 1.13هظحهغ جهيـحكًٖ ػرنٖحً جهذًٖ يحرشّج جهـحخ ظيحؿٖر فٕ خيشر جدـحد
يً جدـحد شيحز جهضخظٖر دٌٖيح نحٌز جهفرّق فٕ ظحهغ جهيـحكًٖ ػرنٖحً جهذًٖ يحرشّج جهـحخ فردٖر فٕ

صالش جدـحد يً جدـحد شيحز جهضخظٖر.
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1-3-1درجشر ضحٌُٖحز يػيد جهدحرّدٔ ( )15 :31 (، ) 3991
ؿٌّجٌِح  9سإصٖر درٌحيط هالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ دـع ؿٌحظر جهوٖحكر جهددٌٖر ّجهسنٖف جهضخظٕ

جالظسيحؿٕ هالػفحل جهيـحكًٖ ( ضول ػرف شفوٕ ) سِدف جهدرجشر هوسـرف ؿوٓ جصر جهدرٌحيط جهيلسعرع
هدـع جالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ دـع ؿٌحظر جهوٖحكر جهددٌٖر هالػفعحل جهيـعحكًٖ دعدٌٖحً ّجصعر

جهدرٌحيط جهيلسرع هدـع جالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ جهسنٖف جهضخظعٕ ّجالظسيعحؿٕ هالػفعحل

جهيـحكًٖ ددٌٖحً ّكد جشسخديز جهدحػصر جهيٌِط جهسظرٖدٕ ذّ جهيظيّؿر جهّجػدذ ّجظرٖز جهدرجشر ؿوٓ ؿٌٖر
جخسٖرز دحهػرٖلر جهـيدٖر جهـضّجثٖر كّجيِح (  ) 39سويٖذجً ّسويٖذذ دضول جألػفعحل ( ػعرف شعفوٕ )
ّسّظوز جهٓ جالشسٌسحظحز جهسحهٖر ّظّد سإصٖر جٖظحدٕ هودرجٌحيط جهيلسرع ػٖش نحً جهسػشعً هظعحهغ

جهلٖحس جهدـدٔ فٕ ؿٌحظر جهوٖحكر جهددٌٖر جهيخسحرذ ّّظّد سػشً فٕ جهسنٖٖف جهضخظعٕ جالظسيعحؿٕ

هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ.

- 1-3-1درجشر ؿٖشٓ دً ؿيرجً ( )31:39 ( ، ) 1113
ؿٌّجٌِح  9جُيٖر جهسدرٖدحز جهّؼٖفٖر فٕ سإُٖل جهيـّكًٖ دحهضول جهٌظفٕ ّسِدف ُعذٍ جهدرجشعر جهعٓ

جهسـرف ؿوٓ جُيٖر جهسدرٖدحز جهّؼٖفٖر فٕ سإُٖل جهيـّكًٖ دحهضول جهٌظفّٕ ،كد جظرٖز جهدرجشر ؿوعٓ
ؿٌٖر كّجيِح (  ) 311يً جهيظحدًٖ دضول جهٌظفٕ ّجهردحؿّٕ ،يً جُى جهٌسحثط جهسعٕ سّظعل جهِٖعح
جهدحػش هنٕ ٖسينً جهيـّق جهيظحخ دحهضول فٕ يشسّْ جهفلرجز جهـٌلٖر ؿوَٖ جهلٖحى دظيور يً جهسدرٖدحز

جهيدٌٖر ؿوٓ دـغِح جهدـع يدذ يرسًٖ ّٖيًٖح هفسرذ سسرجّع يً شسر جهٓ صيحٌٖر جشحدٖؾ يسسحهٖر.
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 -1يٌظٖر جهدػش ّجظرجسَ جهيٖدجٌٖر
3-1يٌِط جهدػش:-
جشسخدى جهدحػصحً جهيٌِط جهسظرٖدٕ دسظيٖى جهيظيّؿسًٖ ّجشسخدجى جهلٖحس جهلدوعٕ ّجهلٖعحس جهدـعدٔ،

هيالثيسَ هػدٖـر جهدػش.
 1-1ؿٌٖر جهدػش:-

سى جخسٖحر ؿٌٖر جهدػش دحهػرٖلر جهـيدٖر يً جالػفحل جهيـحكًٖ ػرنٖحً ديرنز جهيـحكًٖ ديػحفؼر جهدظرذ ،

ّكد دوغ ػظى جهـٌٖر (  ) 11ػفال هوـحى  111: – 1115ى ّ.كد سى جؿسيحد دـع جهضعرّػ جهخحظعر
دحخسٖحر ؿٌٖر جهدػش ّجهسٕ سيصوز دحالسٕ:

 ؤً ٖنًّ جهػفل يً جهيـحكًٖ جهيظحدًٖ دحالػرجف جهشفوٓ يؾ شالير جألػرجف جهـوٖح .
 ؤً ٖسرجّع ؿيرٍ يح دًٖ  31-9شٌّجز .
 ؤً ٖنًّ خحهًٖح يً جأليرجع جهـغّٖر فٕ جهظدر ؤّ جهلوخ .
 اال سنًّ ٌُحم جزدّجظٖر فٕ جإلؿحكر ػشٖر ؤّ ذٌُٖر .
ّكد سى جشسخرجض جهسظحٌس جهخحط دـٌٖر جهدػش فٕ دـع جهيسغٖرجز جالشحشٖر ّنيح ُّ يّغعغ فعٕ

ظدّل ()1
N= 20

جهّشػ

جالٌػرجف

جهػشحدٕ

جهيـٖحرٔ
0.34

9.00
122.00

0.123

34.00

0.611

جهيسغٖرجز

ّػدذ جهلٖحس

جهـير

شٌر

9.12

جهػّل

شى

122.1

3.68

جهّزً

نظى

33.75

2.45
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ٖسغغ يً ظدّل (  ) 3دحً كٖى يـحيل جالهسّجء كد سرجّػز دًٖ (  )1.311نحظغر كٖير)1.51:(ّ ،
نحندر كٖير  ُّٕ ،دذهم سنًّ كد جٌػظرز يح دًٖ ( ُّ ) 1 - ،1+ذج يح ٖدل ؿوٓ سظعحٌس ؿٌٖعر

جهدػش فٕ سوم جهيسغٖرجز جالشحشٖر.
ّكد كحى جهدحػصحً دسلشٖى ؿٌٖر جهدػش جهٓ يظيّؿسًٖ  ،كّجى نل يٌِيح (  )31جػفحل،جػعدُيح سظرٖدٖعر
سلّى دسٌفٖذ درٌحيط جالٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهرّ ،جهيظيّؿر جالخرْ غحدػر سلّى دسٌفٖذ جهدرٌحيط جهيـسيد

فٕ جهيرنز ّ،سى جشسخرجض سنحفئ ؿٌٖسٕ جهدػش فٕ جهيسغٖرجز جالشحشٖر كٖد جهدػش ،نيح ُّ يّغغ فٕ
ظدّل( )1

ظدّل ركى ( ) 1

جهيسّشػ جهػشحدٕ ّجالٌػرجف جهيـٖحرٔ ّكٖير ( ز ) فٕ جهلٖحس جهلدوٕ هيظيّؿسٕ جهدػش فٕ جهسغٖرجز كٖد جهدػش
N= 20
الهجهوعج
هشخوى الداللج

)قيهج (ح

الهجهوعج

الخجريتيج
غ2

الهعظيبح اإلحصبئيج

الطبتظج
غ0

س2

س0

غير دال

الهخغيراح
هعدل ىتض القمة

0.685

3.98

80.56

3.66

.80.62

0.54

5.41

126.20

5.56

126.11

غير دال

0.761

4.53

82.17

4.33

82.23

طغظ الدن االىتشبظي

غير دال

0.738

460.61

1230.680

530.22

1230.750

الشعج الحيويج

غير دال

0.545

1.46

10.535

1.66

10.525

القوث العطميج

0.520

0.38

1.578

0.36

1.593

1.19

0.97

0.612

0.98

0.619

غير دال

غير دال
غير دال

طغظ الدن االىقتبطي

القوث الههيزث تبلشرعج
زهو رد الفعل

قيهج ( ح )
الجدوليج عىد
هشخوى = 1.15
2.010
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ٖسغغ يً ظدّل ركى (  ) 1ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظعحثٖحً دعًٖ ٌسعحثط جهيظيّؿعر جهسظرٖدٖعر ،

ّجهيظيّؿر جهغحدػر فٕ جهيسغٖرجز كٖد جهدػش  ،ييح ٖدل ؿوٓ سنحفئ يظيّؿسٕ جهدػش فٕ جهلٖحشعحز
ّجالخسدحرجز جهّؼٖفٖر ّجهػرنٖر.
 1-1ؤدّجز جهدػش:-
جألظِزذ ّجألدّجز جهيشسخدير فٕ جهدػش :-سى جشسخدجى جألظِزذ ّجألدّجز جهسحهٖر:

ظِحز رشسحيٖسر

) هلٖحس جهػّل ( شى
) هلٖحس جهّزً ( نظى

ظِحز يٖزجً ػدٕ 

) هلٖحس يـدل جهٌدع ( ٌدغر  /ق

ظِحز جهٌدع جإلهنسرٌّٕ 

) هلٖحس غغػ جهدى ( يى  /زثدق

ظِحز شٖفظيحٌّيٖسر 

) هلٖحس جهشـر جهػّٖٖر ( يووٖيسر

ظِحز شدٖرّيٖسر جهظحف 

) هلٖحس رد جهفـل ( ش

ظِحز فونشّيٖسر 

) هلٖحس جألػّجل ( شى

ضرٖػ كٖحس يسرٔ 

هلٖحس جهزيً

شحؿر سّكٖز اهنسرٌّٖر 

) هلٖحس جهلّذ جهـغوٖر ( نظى

ظِحز كّذ جهلدغر 

ّزً  3.1نٖوّ ظرجى

 .نرجز ػدٖر 
نرجز ػحثرذ  ،نرجز شور  ،نرجز كدى 

111

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

 1-1جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز جهيشسخدير فٕ جهدػش :-
جهلٖحشحز جهّؼٖفٖر : يـدل ٌدغحز جهلوخ .
 غغػ جهدى جالٌلدحغٕ .
 غغػ جهدى جالٌدشحػٕ .
 جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ )11: 39 ( .
جالخسدحرجز جهػرنٖر : كّذ جهلدغر  9جهلّذ جهـغوٖر .
 دفؾ جهنرذ جهػدٖر دحهٖدًٖ ألدـد يشحفر 9ريٕ جهنرذ جهػدٖر ألدـد يشحفر .
 زيً رد جهفـل ) 1: (.
 1-1جهدرجشحز جالشسػالؿٖر :-
جهدرجشر جالشسػالؿٖر جألّهٓ :سى ؤظرجء درجشر جشسػالؿٖر ؤّهٓ ؿوٓ ؿٌٖر يً يظسيؾ جهدػش ّهٖس يً ؤفرجد جهـٌٖر جألشحشٖر ّكد دوغ

ؿددُى (  ) 31ؤفرجد يـحكًٖ فٕ جهفسرذ يً  31/1هغحٖر  1115 /31/5ى ّ ،نحً جهِدف يٌِح آالسٕ:


جهسـرف ؿوٓ يدْ ظالػٖر جألدّجز ّجألظِزذ جهيشسخدير فٕ جهدػش .



جهسـرف ؿوٓ جهزيً جهالزى ألظرجء جالخسدحرجز ّجهلٖحشحز .



جهسـرف ؿوٓ يدْ يٌحشدر جهسيرٌٖحز جهيلسرػر ألفرجد جهـٌٖر .



جهسـرف ؿوٓ جهظـّدحز جهسٕ كد سّجظَ جهدحػصر ؿٌد سػدٖق جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز ّجهدرٌحيط



جهيلسرع .



سدرٖخ جألٖدٔ جهيشحؿدذ .
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جهدرجشر جالشسػالؿٖر جهصحٌٖر :سى ؤظرجء درجشر جشسػالؿٖر صحٌٖر دِدف ػشحخ جهيـحيالز جهـويٖر هالخسدحرجز جهيشسخدير فٕ جهدػعش

ّذهم هػشحخ آالسٕ:

- 5-1ظدق ّصدحز جالخسدحرجز :
سى جالشسـحٌر دحهيرجظؾ جهـويٖر ّجألدػحش جهشحدلر فٕ سػدٖد صدحز ّظدق جالخسدحرجز ّ ،كد كحى جهدحػصحً

دػشحخ يـحيل صدحز جالخسدحر ؿً ػرٖق ؤظرجء جالخسدحرجز ّجؿحدذ سػدٖلِح يرذ ؤخرْ(اؿحدذ جالخسدحر )
ّذهم فٕ جهفسرذ يً  1115 / 31 / 31هغحٖر  1115 / 31 / 39ؿوٓ ؿٌٖعر ؿعددُح (  ) 31يعً

جألػفحل جهيـحكًٖ ييصور هيظسيؾ جهدػش ّيً خحرض جهـٌٖر جألشحشٖر هودػشّ ،نيح ُّ يّغغ فٕ ظدّل
ظدّل ركى ( ) 1

ركى ( )1

يـحيل جهصدحز ّجهظدق جهذجسٕ هولٖحشحز ّجالخسدحرجز كٖد جهدرجشر
N=10
جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز

ظدق جالخسدحر

يـحيل صدحز جالخسدحر

0.95

0.91

0.89

0.79

0.92

0.84

0.91

0.82

جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ

0.88

0.78

جهلّذ جهـغوٖر

0.90

0.81

0.92

0.84

يـدل ٌدع جهلوخ
غغػ جهدى جالٌلدحغٕ
غغػ جهدى جالٌدشحػٕ

جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر
زيً رد جهفـل

كٖير ( ر ) جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ 1.511 = 1.11
ٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل ركى (  ) 1ؤً كٖى يـحيل جالرسدحػ جهيػشّدر سرجّػز دعًٖ( )1.93 – 1.:9
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ّجً ُذٍ جهلٖى جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر جهدحهغر (  ، ) 1.511ييح ٖدل ؿوٓ يـٌّٖعر جالرسدعحػ دعًٖ
جهلٖحشًٖ جألّل ّجهصحٌٕ ُّذج يح ٖضٖر اهٓ صدحز جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز جهيشسخدير فعٕ جهدػعش ّسعى

جشسخرجض جهظدق جهذجسٕ هولٖحشحز ّجالخسدحرجز  ،ػٖش سرجّػز كٖى ظدق جالخسدحرجز يح دًٖ ( 1.99

– ُّ ) 1.91ذج يح ٖدل ؿوٓ اً جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز ظحدكر.
-جإلظرجءجز جإلدجرٖر:

ؿيل جهدحػصحً ؿوٓ جسخحذ ظيور يً جهخػّجز هوّظّل اهٓ اظرجءجز جهدػش ُّٕ نيح ٖإسٕ:
 جخذ جهيّجفلحز جهالزير يً كدل جهظِحز جهيشئّهر ؿً يرنز جهيـحكًٖ ػٖش سى جهػظّل ؿوعٓ
يّجفلر ظً  ،هسػدٖق جهلٖحشحز ّجالخسدحرجز ّجهدرٌحيط جهيلسرع ؿوٓ ؤفرجد جهـٌٖر يً جهساليٖعذ

جهيـحكًٖ .

 جألؿدجد هودػش يً جهٌّجػٕ جهفٌٖر .
 جخسٖحر ؤفرجد ؿٌٖر جهدػش يً جهساليٖذ جهيلـدًٖ فٕ يرنز رؿحٖر ّسإُٖعل جألػفعحل جهيـعحكًٖ
دضـدٖر ػرجدوس .

 سظِٖز جهظحهر جهخحظر دسػدٖق جهدرٌحيط جهيلسرع دحألدّجز ّجألظِزذ جهالزير .
 ؤؿدجد جهنّجدر جهيشحؿدذ ؿٌد سػدٖق جهدرٌحيط جهيلسرع .
 سِٖثر نحفر جهيسػودحز جهخحظر دسشظٖل جهٌسحثط جهسٕ ٖئدِٖح جهساليٖذ جهيـحكًٖ .
 ؤظرجء سظردر جشسػالؿٖر هوسـرف ؿوٓ يدْ اينحٌٖر سػدٖق جهدػش .
 ؤظرجء جهسظردر جألشحشٖر .

 :-3ؤشس ّغؾ جهدرٌحيط جهيلسرع :-

111

مجلة علوم التربية الرياضية

العدد الثاني

المجلد الثاني

ؿيل جهدحػصحً ؿوٓ ّغؾ درٌحيط هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر هسػشعًٖ دـعع جهيسغٖعرجز جهّؼٖفٖعر

ّجهػرنٖر دحالؿسيحد ؿوٓ يظيّؿر يً جهيرجظؾ ّجهيظحدر جهـويٖر ( ) 13 ، 13 ، 31 ، 33 ، 5 ، 1
 .اغحفر اهٓ ؤً جهدرٌحيط كد سى ؿرغَ ؿوٓ ؿدد يً جهخدرجء ّألػدحء ّجهيضرفًٖ جهيخسظًٖ فٕ يظحل
رؿحٖر ّجهسإُٖل جهيـحكًٖ.

ٌُّحم ؿدذ يشسوزيحز جضسيل ؿوِٖح جهدرٌحيط جهيلسرع يٌِح:
 ؤً ٖضسيل جهدرٌحيط ؿوٓ سيرٌٖحز يـدهر هظيٖؾ ؿغالز ّيفحظل جهظشعى ّدضعنل خعحط
ؿغالز ّيفحظل جهلشى جهـؤّ يً جهظشى  ( .ذرجؿًٖ ّؼِر ّدػً (

 سٌّٖؾ جهسيرٌٖحز دػٖش ٖنًّ سـحكدِح سدـًح هويظيّؿر جهـغوٖر جهـحيور .
ٖ نًّ ؿدد يرجز جهسنرجر سظحؿدًٖح  ،نذهم ؿدد جهيظيّؿحز يً ّجػدذ اهٓ صالش يظيّؿحز .
 اؿػحء جهرجػر جهنحفٖر دًٖ جهسيرٌٖحز  ،نذهم ؿدد جهيظيّؿحز يً ّجػدذ اهٓ صالش يظيّؿحز .
 اؿػحء جهرجػر جهنحفٖر دًٖ جهسيرٌٖحز يً دكٖلر اهٓ صالش دكحثق .
 سى جؿسيحد جهػرٖلر جهسيّظٖر خالل ؤشدّؽ .
 9-1سػدٖق جهدرٌحيط جهيلسرع :-
كحى جهدحػصحً دسػدٖق جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر هيدذ  9ؤشحدٖؾ هوفسععععععرذ يً
1115 / 33 / 3هغحٖر  111: / 3 / 1ى ،دّجكؾ صالش ّػدجز فٕ جألشدّؽ ّكد دوغ ؿدد جهّػعدجز

جهسدرٖدٖر هويظيّؿر جهسظرٖدٖر ( ّ ) 11ػدذ ّ،كد دوغ زيً جهّػعدذ (  ) 11دكٖلعرّ ،كعد خغعـز
جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر اهٓ درٌحيط ؤالٌضػر سػز ؤضرجف جهدحػصحًّ ،كد سى جهسحنٖد ؿوٓ ّشعحثل ّػعرق

سػشًٖ جهسدرٖخ ّسػدٖلِح فٕ يظحل جهسردٖر جهددٌٖر ّجهػرنٖر هوساليٖذ جهيـحكًٖ.
ّسى سلشٖى جهدرٌحيط جهيلسرع يً خالل جهّػدذ جهسدرٖدٖر اهٓ جهظزء جهسػغٖرٔ ّٖضيل جإلػيعحء جهـعحى

ّجهخحط ،صى جهظزء جهرثٖشٕ ّٖضيل سػدٖق جهسيرٌٖحز جهرٖحغٖر جهيـدهر ّجهلٖحى دسٌفٖذ يِحرجز دـعع

جألٌضػر جهرٖحغٖر جهسٕ سى جخسٖحرُح ّجهسٕ سسٌحشخ يؾ كدرجز ّاينحٌٖحز جالػفحل جهيـحكًٖ ّجهـيل ؿوٓ
سٌيٖر دـع جهظفحز جهػرنٖر ّجهخظحثط جهّؼٖفٖر هدِٖى  .صى ٖنًّ جهظزء جهخسحيٕ ّٖضعسيل ؿوعٓ
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سيرٌٖحز سِدثر ّجشسرخحء ألؿحدذ جالػفحل جهيـحكًٖ اهٓ ػحهسِى جهػدٖـٖر.
جهلٖحس جهدـدٔ :-دـد جالٌسِحء يً سػدٖق درٌحيط جالٌضػر جهرٖحغٖر  ،سى ؤظرجء جهلٖحشحز جهدـدٖر فعٕ ٌفعس ؼعرّف

ّضرّػ ؤظرجء جهلٖحشحز جهلدوٖر فٕ جهفسرذ يً  3/:هغحٖر : 111:/3/31
 كٖحس جهٌدع .
 كٖحس غغػ جهدى جالٌلدحغٕ ّجالٌدشحػٕ .
 كٖحس جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ .
 جخسدحر كّذ جهلدغر .
 جخسدحر ريٕ جهنرذ جهػدٖر الدـد يشحفر .
 جخسدحر زيً رد جهفـل .
-جالظرجءجز جإلػظحثٖر :-

سى جشسخدجى دـع جالظرجءجز جإلػظحثٖر هوٌسحثط جهسٕ سى جهسّظل ؤهِٖح دحشسخدجى ّ SPSSنحالسٕ:
 جهيسّشػ جهػشحدٕ .
 جالٌػرجف جهيـٖحرٔ .
 يـحيل جالهسّجء .
 يـحيل جالرسدحػ جهدشٖػ ( دٖرشًّ )
 جخسدحر ( ز ) هدالهر فرق يسّشػًٖ

 -4ؿرع جهٌسحثط ّيٌحكضسِح

111

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

3-1ؿرع جهٌسحثط:
ٌسحثط جهلٖحشحز جهلدوٖر ّجهدـدٖر هويظيّؿر جهغحدػر هويسغٖرجز كٖد جهدػش
ظدّل ()1
دالهر جهفرّق دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هويظيّؿر جهغحدػر هويسغٖرجز كٖد جهدػش
N= 10
يشسّْ جهدالهر

)كٖير (ز

جهلٖحس جهدـدٔ
ؽ1

جهلٖحس جهلدوٕ
ؽ3

س1

جهيـػٖحز جإلػظحثٖر
س3

غٖر دجهر

جهيسغٖرجز
يـدل ٌدع جهلوخ

0.329

4.190

82.590

4.276

82.650

0.616

5.234

126.121

5.361

126.245

غٖر دجهر

0.420

3.810

81.630

3.920

81.310

غغػ جهدى جالٌدشحػٕ

غٖر دجهر

0.325

385.780

1230.250

380.972

1230.125

جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ

غٖر دجهر

0.232

1.250

10.315

1.270

10.225

جهلّذ جهـغوٖر

0.326

0.305

1.220

0.250

1.210

0.285

0.075

0.520

0.070

0.525

غٖر دجهر

غٖر دجهر
غٖر دجهر

غغػ جهدى جالٌلدحغٕ

جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر
زيً رد جهفـل

كٖير ( ز )
جهظدّهٖر ؿٌد

يشسّْ دالهر
3.911 = 1.11

ٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل ( )1دإً كٖير (ز) جهيػشّدر هيسغٖرجز جهيظيّؿر جهغحدػر فٕ جهلٖحشحز جهلدوٖر
ّجهدـدٖر دإٌِح نحٌز ؤظغر يً كٖيسِح جهظدّجهٖر ؿٌد يشسّٔ دالهر 1.11فٕ ظيٖؾ جهيسغٖعرجز  ،فلعد

ؼِر ؤً جهيسّشػ جهػشحدٕ هيـدل ٌدع جهلوخ فٕ جالخسدحر جهلدوٕ نحً  . 91.511دٌٖيعح نعحً فعٕ
جالخسدحر جهدـدٔ ّ 91.191دحشسخدجى كٖير (ز) جهيػشّدر ّجهدحهغر (  ) 1.119فلد ؼِر ؤٌِح جكل يعً
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كٖيسِح جهظدّهٖر جهدحهغر ( ُّ ) 3.911ذج ٖـٌٕ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ .ؤيح دحهٌشدر
هغغػ جهدى جالٌلدحغٕ فلد نحً جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهلدوٕ كد دوغ (  ، ) 339.111فٖيح دوغ فٕ

جالخسدحر جهدـدٔ ( ّ ) 315.111دحشسخرجض كٖير ( ز ) جهيػشّدر ّجهدحهغر (  ُّٕ ) 1.111جكل يً

كٖيسِح جهظدّهٖر ُّ ،ذج ٖـٌٕ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً دٌِٖيح ّفٕ غغػ جهدى جالٌدشحػٕ فلد دوغ
جهيسّشػ جهػشحدٕ فٕ جالخسدحر جهدـدٔ ( ّ ) 93.131دإشسخرجض كٖير ( ز ) جهيػشّدر ّجهدحهغعععر
(  ُّٕ ) 1.931جكل يً كٖيسِح جهظدّهٖر ُّ ،ذج ٖدل ؿوٓ ؿدى ّظّد فرّق دجهعر جػظعحثٖحً  .ؤيعح

دحهٌشدر هوشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ فلد دوغ جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدعحر جهلدوعٕ ( ّ ، ) 3111.311دوعغ

جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهدـدٔ ( ّ ) 3111.111دحشسخرجض كٖير ( ز ) جهيػشّدر ّجهدحهغععععر

( ُّ ) 1.111ذٍ جهلٖير ُٕ جكل يً كٖيسِح جهظدّهٖر ييح ٖدل ؿوٓ ؿدى ّظّد فرّق دجهعر اػظعحثًٖح
دٌِٖيح ّفٕ جهلّذ جهـغوٖر فلد دوغ جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهلدوٕ (  ) 31.111ؤيح جالخسدحر جهدـدٔ

فلد دوغ ( ّ ) 31.131دحشسخرجض كٖير ( ز ) جهيػشّدر جهدحهغر (  ُّٕ ) 1.111جكعل يعً كٖيسِعح
جهظدّهٖر ُّذج ٖـٌٕ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح دٌِٖيح.

ّفٕ جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر فلد ؼِر ؤً جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهلدوٕ كد دوعغ ( ّ ) 3.131دوعغ

جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهدـدٔ ( ّ ) 33.111دحشسخرجض كٖير ( ز ) جهيػشّدر جهدحهغر ( ) 1.115
ُّٕ جكل يً كٖيسِح جهظدّهٖر ُّ ،ذج ٖدل ؿوٓ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح دٌِٖيح.

ؤيح دحهٌشدر الخسدحر زيً رد جهفـل فلد دوغ جهيسّشػ جهػشحدٕ هالخسدحر جهلدوٕ (  ) 1.111ؤيح دحهٌشعدر
هالخسدحر جهدـدٔ فلد نحً فٕ جالخسدحر جهدـدٔ كد دوغ ( ّ ) 1.111دحشسخرجض كٖيعر ( ز ) جهيػشعّدر

جهدحهغر (  ُّٕ ) 1.191جكل يً كٖيسِح جهظدّهٖر ُّذج ٖـٌٕ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح دٌِٖيح.
ٌ -سحثط جهلٖحشحز جهلدوٖر ّجهدـدٖر هويظيّؿر جهسظرٖدٖر هويسغٖرجز كٖد جهدػش:-

ظدّل ركى ))1
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دالهر جهفرّق دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هويظيّؿر جهسظرٖدٖر هويسغٖرجز كٖد جهدػش.
N= 10
يشسّْ جهدالهر )كٖير (ز

جهلٖحس جهدـدٔ
ؽ1

جهلٖحس جهلدوٕ
ؽ3

س1

جهيـػٖحز جإلػظحثٖر
س3

جهيسغٖرجز
يـدل ٌدع جهلوخ
غغػ جهدى

دجهر

جالٌلدحغٕ

5.636

3.632

79.660

4.459

82.725

غٖر دجهر

2.450

5.401

122.750

5.820

126.225

1.374

3.330

81.100

3.155

81.650.

دجهر

3.530

368.40

1550.230

380.550

1230.750

دجهر

6.541

2.210

14.050

2.520

10.700

هورثسًٖ

4.837

0.520

2.012

0.299

1.637

جهلّذ جهـغوٖر

2.805

0.048

0.522

0.057

0.731

جهلّذ جهييٖزذ

دجهر

دجهر
دجهر

غغػ جهدى
جالٌدشحػٕ

جهشـر جهػّٖٖر

دحهشرؿر

زيً رد جهفـل
كٖير ( ز )

جهظدّهٖر ؿٌد
يشسّْ 1.11
= 3.911

ٖسغغ يً ظدّل ركى ( ّ ) 1ظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـعدٔ فعٕ يسغٖعرجز
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جهدػش دحشسصٌحء غغػ جهدى جالٌدشحػٕ  ،ػٖش ٖؼِر ّظّد سػشً فٕ جهلٖحس جهدـدٔ  ، ،فلد نحٌز كٖير

( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ )1.515جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر جهدحهغر ( ّ ) 3.911دذهم ٖسغغ
ؤً جهفرق دجل اػظحثًٖح هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ فٕ يـدل ٌدع جهلوخ.
نذهم ٖؼِر يً جهظدّل ركى ( ّ )1ظّد فرق دجل اػظحثٖحً فٕ غغػ جهدى جالٌلدحغٕ  ،ػٖش ؼِر ز
ٌُحم سػشً فٕ جهلٖحس جهدـدٔ هدْ ؿٌٖر جهدػش جهسظرٖدٖر  ،فلد نحٌز كٖير ( ز ) جهيػشّدر جهدحهغعر

(  ُّٕ )1.111جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ 1.11ذج ييح ٖدل ؿوٓ ّظعّد فعرق دجل

اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ.

ّٖضٖر جخسدحر غغػ جهدى جالٌدشحػٕ اهٓ ؿدى ّظّد فرق دجل اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـعدٔ،

ػٖش ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ ) 1.111جظغر يً كٖيسِح جهظدّهٖر جهدحهغععر
( ُّ ) 3.911ذج ٖـٌٕ ؿدى ّظّد فرق دجل اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ.

ؤيح دحهٌشدر الخسدحر جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ فلد ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كعد دوغعز ( ) 1.111

ُّٕ جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ 1.11ذج ييح ٖدل ؿوٓ ّظّد فرق دجل اػظعحثًٖح دعًٖ
جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ ّؼِر فٕ جخسدعحر جهلعّذ جهـغعوٖر ؤً كٖيعر ( ز )

جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ )5.113جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ ، 1.11ذج ٖـٌٕ ّظعّد
فرق دجل اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ  ،هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ.
ّٖضٖر جخسدح ر جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر اهٓ ّظّد فرق دجل اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ  ،فلعد

ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ ) 1.91:جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ 1.11
ُّذج ييح ٖدل ؿوٓ ّظّد فرق دجل دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ.

ؤيح دحهٌشدر الخسدحر زيً رد جهفـل فلد ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ ) 1.911جندر
يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ 1.11ذج ٖـٌٕ ّظّد فرق دجل اػظعحثًٖح دعًٖ جهلٖحشعًٖ جهلدوعٕ

ّجهدـدٔ  ،هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ .

 ؿرع ٌسحثط جهلٖحس جهدـدٔ هويظيّؿسًٖ جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر هويسغٖرجز كٖد جهدػش:-ظدّل ركى ( (5
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دالهر جهفرّق فٕ جهلٖحس جهدـدٔ دًٖ جهيظيّؿسًٖ جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر هويسغٖرجز كٖد جهدػش
N= 20
جهيظيّؿر
يشسّْ جهدالهر )كٖير (ز

جهيظيّؿر

جهسظرٖدٖر
ؽ1

جهيـػٖحز

جهغحدػر
ؽ3

س1

جإلػظحثٖر
س3

جهيسغٖرجز
يـدل ٌدع جهلوخ
غغػ جهدى

دجهر
4.860

3.632

79.660

4.190

82.590

جالٌلدحغٕ

غٖر دجهر

3.920

5.401

122.750

5.234

126.121

غغػ جهدى

0.935

3.330

81.100

3.810

81.630

دجهر

جالٌدشحػٕ

2.780

368.40

1550.230

385.780

1230.250

دجهر

8.075

2.210

14.050

1.250

10.315

جهشـر جهػّٖٖر

4.684

0.520

2.012

0.305

1.220

3.830

0.048

0.522

0.075

0.520

دجهر

دجهر
دجهر

جهلّذ جهـغوٖر
جهلّذ جهييٖزذ
دحهشرؿر

زيً رد جهفـل
كٖير ( ز )

جهظدّهٖر ؿٌد
يشسّْ 1.11
= 1.313

ٖسغغ يً ظدّل ركى ( ّ ) 5ظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـعدٔ فعٕ يسغٖعرجز
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جهدػش دحشسصٌحء غغػ جهدى جألٌدشحػٕ  .ػٖش ّٖظد سػشً فٕ يسغٖرجز جهدػش فٕ جالخسدحر جهدـعدٔ .
ففٕ جخسدحر يـدل ٌدع جهلوخ ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ ) 1.951جندعر يعً

كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ ،1.11ذج يح ٖدل ؿوٓ ّظّد فرق دجل اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشعًٖ جهلدوعٕ

ّجهدـدٔ هظحهغ جهلٖحس جهدـدٔ.

نذهم ٖؼِر يً ظدّل ركى ( ّ ) 5ظّد فرق دجل اػظحثٖحً فٕ غغػ جهدى جالٌلدحغٕ  ،ػٖش ؼِر ؤً
ٌُحم سػشً فٕ جهلٖحس جهدـدٔ هدْ ؤفرجد جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر  .فلد دوغز كٖير ( ز ) جهيػشّدعععر

(  ُّٕ ) 1.911جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ . 1.11ذج ٖـٌٕ ّظّد فرق دجل اػظعحثًٖح
دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ ّهظحهغ جهدـدٔ ؤيح دحهٌشدر الخسدحر غغػ جهدى جالٌدشحػٕ فلعد ؼِعر ؤً

كٖير ( ز ) جهيػشّدر كد دوغز (  ُّٕ ) 1.919جكل يً كٖيسِح جهظدّهٖعر جهدحهغعر (  )1.313ؿٌعد
يشسّْ ُّ ، 1.11ذج ييح ٖدل ؿوٓ ؿدى ّظّد فرق دجل اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشعًٖ جهلدوعٕ ّجهدـعدٔ .
ّؼِر يً ظدّل ركى(  ) 5ؤً ٌُحم فرق دجل اػظحثٖحً فٕ جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ  ،ػٖش دوغز كٖير (

ز ) جهيػشّدر (  ُّٕ ) 1.:91جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ 1.11ذج يح ٖدل ؿوٓ ّظّد
فرق دجل اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هظحهغ جهدـدٔ.
ؤيح دحهٌشدر الخسدحر جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر فلد ؼِر ؤً كٖير ( ز ) جهيػشّدر كعد دوغعز ( ) 1.591

ُّٕ جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ ، 1.11ذج ٖـٌٕ ّظّد فرق دجل اػظحثٖحً دًٖ جهلٖحشًٖ

جهلدوٕ ّجهدـدٔ هظحهغ جهدـدٔ.

ّؼِر يً ظدّل ركى ( ّ ) 5ظّد فرق دجل اػظحثًٖح فٕ جخسدحر زيً رد جهفـل  ،ػٖش دوغز كٖيععر
( ز ) جهيػشّدر
(  ُّٕ ) 1.911جندر يً كٖيسِح جهظدّهٖر ؿٌد يشسّْ ُّ ، 1.11ذج يح ٖدل ؿوٓ ّظّد فعرق دجل

اػظحثًٖح دًٖ جهلٖحشًٖ جهلدوٕ ّجهدـدٔ هظحهغ جهدـدٔ.

1-1يٌحكضر جهٌسحثط
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هلد ؼِر يً ٌسحثط ظدّل ركى ( ّ ) 5ظّد فرّكحً ذجز دالهر اػظحثٖر فٕ يـدل ٌدع جهلوخ هنل يعً
جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ّجهيظيّؿر جهغحدػر ّهظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ُّ ،ذج ٖدل ؿوٓ ؤً درٌعحيط

جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر نحٌز هَ سحصٖرجز اٖظحدٖر ػٖش سى جشسخدجى جألشوّخ جهـويٕ ّجهسدرض جهيٌػلٕ
يً جهسـوٖى ّجهسدرٖخ هوسيرٌٖحز جهيسٌّؿر يؾ جهسإند ؿوٓ جهسيرٌٖحز جهسٕ سػشً يـدل ٌدغحز جهلوعخ ،

ٖضٖر فّنس ّيحصّٖس )  Fox & Mathews ( 1981اهٓ ؤً يـدل ٌدغحز جهلوعخ ٖـسدعر يـٖعحرًج
فشّٖهّظٖحً شِل جهلٖحس  ،نيح جٌَ ٖشسخدى نيئضر هشرؿر جهسيصٖل جهغذجثٕ خالل ؤدجء جهيظِّد جهددٌٕ فٕ
فسرذ زيٌٖر كظٖرذ ّ ،جً كٖحس يـدل ٌدغحز جهلوخ كد جؼِر سفّكحً ّجغػحً ؿوعٓ جهػعرق جألخعرْ

جهيشسخدير فٕ سػدٖد جصر جهسدرٖخ ّدحهسحهٕ نإشحس هسػّٖر درجيط جهسدرٖخ ( .) 131919

ّٖئند ؿظحى ؿدد جهخحهق (  ) 3991دحً جهٌدع ٖـسدر يـٖحرجً فشّٖهّظٖحً ّيئضرجً ظحدكحً هودالهر ؿوٓ
ضدذ جهيظِّد جهددٌٕ جهيدذّل  ،ػٖش ؤً زٖحدذ ُذج جهيظِّد ٖرفؾ يً يـدل ٌدغحز جهلوخ ّٖ ،ـد كٖحس

جهٌدع ّشٖور شِور هوػظّل ؿوٓ جهيـوّيحز جهغرّرٖر هسّظَٖ جهيظِّد جهددٌٕ ّجهـظعدٕ ّخحظعر

جهذٔ ٖرسدػ دحألػيحل جهسدرٖدٖر خالل جهسدرٖخ جهرٖحغٕ ( .) 51935

ّق ؼِر ج ٌخفحع فٕ يـدل ٌدغحز جهلوخ دـد سٌفٖذ جهدرٌحيط ُّ .ذج جهسػشً فٕ يـدل ٌدغحز جهلوخ
كد ؤدْ اهٓ زٖحدذ فٕ كدرذ جهـغور ؿوٓ دفؾ نيٖر ؤندر يً جهدى فٕ نل دفـر ،ػٖش ٖينعً ؤً ٖعدفؾ

جهلوخ ٌفس ػظى نيٖر جهدى ّهنً دـدد ٌدغحز ؤكلٖ ،ئند ظٌّشعًّ ّفٖضعر Johnson & Fisher

)ّ ،(1976درّس ٌّّدل) ، Bruce & Nobel (1986ؤً ضدذ ؤشوّخ جهسدرٖخ جهرٖحغٕ ٖئدٔ اهعٓ
جٌخفحع فٕ يـدل ٌدغحز جهلوخ ؤصٌحء فسرذ جالشسضفحء ،نيح ؤً جهسدرٖخ جهرٖحغٕ جهيٌسؼى هويـحكًٖ ٖئصر
فٕ ػظى ؿغور جهلوخ هدِٖى دظّرذ يدحضرذ ،ػٖش ؤسغغ ؤً ؿغور جهلوخ كد سػشٌز دحهسدرٖخ جهيٌسؼى

يً ػٖش جهلدرذ ييح سشدخ فٕ جٌخفحع يـدالز جهٌعدع دـعد جٌسِعحء فسعرذ جهدرٌعحيط ()353915
().119915
ّٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل (ّ )5ظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً فٕ غغػ جهدى جالٌلدحغٕ دعًٖ جهيظيعّؿسًٖ
جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر ّهظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖرّٖ .رظؾ ُذج جهسػشً فٕ غغػ جهعدى اهعٓ سعإصٖر

جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهرٖ ،ذنر جشسرجٌد ّرّدُل)، Astrand & Radhle (1980
ؤً زٖحدذ غغػ جهدى ؤصٌحء فٕ ييحرشر جهٌضحػ جهرٖحغٕ سسٌحشخ ػردٖحً يؾ ضدذ جهيظِّد جهيدذّل.

نذهم سػدش جهسغٖٖرجز فٕ يـدل ٌدع جهلوخ ٌسٖظر هويظِّد جهددٌٕ جهذٔ ٖلّى جهفرد فسزٖد يـدالسَ ٌؼرًج

131

مجلة علوم التربية الرياضية

العدد الثاني

المجلد الثاني

هزٖحدذ نيٖر جهدى اهٓ جهضرٖحً جألّرػّٕٖ ،سٌحشخ ُذج ػردًٖح يؾ جهيظِّد جهددٌٕ).331911( .
ّؤً ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر دضنل يٌسؼى ٖئدٔ اهٓ ػدّش سغٖٖرجز فٕ غغػ جهدى ٌسٖظعر

هزٖحدذ جهيظِّد جهيدذّل يً كدل جهفرد جهيـحق ،ييح ٖسػوخ زٖحدذ فٕ نيٖر جهدى جهيدفّؿر يعً جهلوعخ،
فٖسإصر غغػ جهدى دزٖحدذ ػظى جهدى جهيدفّؽ فٖزدجد ٌسٖظر هذهمّٖ ،ئدٔ اهٓ ؤسشحؽ جألّؿٖر جهديّٖرُّّ ،

يح ٖئدٔ اهٓ سػشً فٕ ّؼحثف جهلوخ.

ؤيح دحهٌشدر هغغػ جهدى جالٌدشحػٕ فلد ؤّغػز ٌسحثط ظدّل ( ،)5ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً دًٖ

جهيظيّؿسًٖ جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر دٌِٖيحُّ ،ذج ٖسفق يؾ درجشر نل يً شحثد يػيعد ؿػٖعر (،)1111
شوّْ يػيد رضدٔ (  ، )3991فٕ ؿدى ّظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً فٕ غغػ جهدى جالٌدشحػٕ دـد سٌفٖذ
جهدرٌحيط جهسدرٖدٕ جهيلسرع (.)1:599( )1999

ّفٕ ذهم ٖئند يحصّٖس ّفّنس) ، Mathews & Fox (1976دإً غغػ جهدى جالٌدشحػٕ كد ٖرسفؾ ؤّ
ال ؤّ ٖؼل ددًّ سغٖٖر ؤصٌحء ييحرشر جهٌضحػ جهرٖحغٕ ()191913
ٌٖخفع كوٖ ً

ّٖذنر ؤدّ جهـال ؤػيد ؿدد جهفسحع ( ،)3991ؤً ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر سئدٔ اهٓ زٖحدذ غغػ جهدى
جالٌلدحغٕ ،دٌٖيح ٖزٖد ددرظر ػفٖفر ؤّ ال ٖسغٖر غغػ جهدى جالٌدشحػٕ ()1991
ٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل ركى (ّ ،)5ظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح فٕ جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ دًٖ جهيظيّؿسًٖ
جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر ّهظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ،ؤً جهسػشً فٕ جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ هعدْ ؤفعرجد
جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ٖرظؾ اهٓ سإصٖر درٌحيط جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهرُّ ،ذج ٖسفق يؾ يح ذنرٍ يػيد

ؿالّٔ ّؤدّ جهـال ؤػيد ؿدد جهفسحع ( ،)3991ؤً ػظى ُّجء جهسٌفس ٖسػدد ديلدجر جهشـر جهػّٖٖر ،ػٖش
جٌَ ّنويح كوز يلحّير جهسٌفس ّزجدز كّذ جهـغالز جزدجدز جهشـر جهػّٖٖر هورثسًّٖ ،دحهسحهٕ ٖزٖد ػظى

ُّجء جهسٌفس ،ػٖش سّظد ؿالكر يدحضرذ دًٖ جهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ ّجهػد جألكظعٓ هِعّجء جهسعٌفس
()151911
نذهم فحً جهيسغٖرجز جهّؼٖفٖر جهخحظر دإفرجد جهـٌٖر جهيـحكًٖ ػرنٖحً ّجهسٕ سغيٌِح جهدػش ،كد سعإصرز
دحهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ّيح جػسّجٍ يً سيرٌٖحز ّسدرٖدحز ّؤػيحل سدرٖدٖر يلٌٌر،

ّؤدْ ذهم اهٓ سنٖف ّؼٖفٕ هألدجء جهيٌفذ خالل ييحرشر ُذٍ جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر.
ٖسغغ يً ظدّل (ّ ،)5ظّد فرّق دجهر اػظحثًٖح فٕ كّذ جهلدغر دًٖ جهيظيّؿسًٖ جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر
131

مجلة علوم التربية الرياضية

العدد الثاني

المجلد الثاني

هظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ،ؤً ُذج جهسػشً فٕ ٌسحثط كّذ جهلدغر ألفرجد جهيظيّؿر جهسظرٖدٖر ٖرظعؾ

اهٓ سإصٖر جه درٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر ّيح سغيٌَ يً سيرٌٖحز جهلّذ جهـغوٖر هوظزء جهـوعّٔ
يً جهظشى دضنل ؿحى ّهوذرجؿًٖ دضنل خحط ،ػٖش نحً جهسرنٖز يً اؿػحء سيرٌٖحز كّذ هرشغ جهٖدًٖ،
ّكدغر جهٖد ييح نحً هَ جهسإصٖر جإلٖظحدٕ فٕ سػّر يشسّْ جالػفحل جهيـحكًٖٖ .ذنر نيحل ؿدد جهعرػيً

ّيػيد ظدػٕ ػشحًٌٖ ( ،)399:ؤً جهـغالز ُٕ يظدر جهػرنر فٕ جإلٌشحً ،ألٌِح ُعٕ يظعدر
جهلّذ جهيشددر هوػرنرّٖ ،سّكف ؿوِٖح ؤدجء يـؼى جألٌضػر جهرٖحغٖرّ ،ؤً جألفرجد جهذًٖ ٖسيسـًّ دعحهلّذ

جهـغوٖر ٖشسػٖـًّ سشظٖل درظر ؿحهٖر يً جهلدرذ جهددٌٖر جهـحير ()1:911
ّٖـسيد جهيـ حق ػرنٖحً جؿسيحدجً نوٖحً ؿوٓ كّذ ذرجؿَٖ فٕ ػرنحسَ ّسٌلالسَ شّجء نحً ذهم ؿعً ػرٖعق
جهـنحزجز ؤّ جهنرجشٕ جهيسػرنر  ،جألير جهذٔ جدْ جهٓ سرنٖز جالُسيحى ؿوٓ جهلّذ جهـغعوٖرّ ،ظـعل

سيرٌٖحز جهلّذ جهـغوٖر جألنصر ؤُيٖر فٕ يػسّْ جهدرٌحيط جهيلسرع ،ألً جهلّذ جهـغوٖر هِح دّر ندٖر فٕ
يـؼى جألدجء جهػرنٕ هويـحكًٖ ػرنٖحً ،فلد سى جالشسـحٌر ددـع جالدّجز فٕ جهدرٌحيط يصل ؤنٖحس ريل-

نرجز ػدٖر -ؤصلحل خفٖفر .

ّهلد ؤندز جهـدٖد يً جهدرجشحز ،شٖد ظيـر ؤدّ جهدرجُى ( ،)3993ضحٌُٖحز يػيد جهدعحرٌّٕ (،)3991

ؿوٓ ؤُيٖر جهلّذ جهـغوٖر هوذرجؿًٖ هويـحكًٖ ػرنٖحًّ ،هسإصٖرُح جإلٖظحدٕ فٕ ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر
جهيـدهر ()11 931 ( )33915
ٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل (ّ ،)5ظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً فٕ جهلّذ جهييٖزذ دحهشعرؿر هوعذرجؿًٖ دعًٖ
جهيظيّؿسًٖ جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر هظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖرّٖ ،رظؾ ذهم اهٓ سإصٖر جهدرٌحيط جهيلسرع

هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ّيح جػسّجٍ يً سيرٌٖحز ّسدرٖدحز ّؤٌضػر رٖحغٖر يـدهر ،نحهريٕ ّجهولف
ّادخحل جهسضّٖق ّجهيٌحفشر دًٖ جألػفحل جهيـحكًٖ ،ػٖش سـسدر ُذٍ جهظفر يً جهظفحز جهيِير هويـحكًٖ

ػرنٖحً.

ٖذنر يػيد ػشً ؿالّٔ ّيػيد ٌظر جهدًٖ رغّجً ( ،)3999ؤً دفؾ جهنرذ جهػدٖر ؤفغل جخسدعحر
هولّذ جهييٖزذ دحهشرؿر هوذرجؿًٖ ّجألنصر ضّٖؿحً ػٖش ٖسى سػشًٖ ؿغالز جهذرجؿًٖ ّجهنسفًٖ دظّرذ

دجثير ()315911

اغحفر هذهم فبً هسيرٌٖحز جهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر سإصٖر اٖظحدٕ ّجغغ ؿوٓ سػشًٖ زيً جألدجء هـيعل
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جهيظيّؿحز جهـغوٖر جهـحيور هدْ جهفرد جهيـحق.
ٖسغغ يً ٌسحثط ظدّل ركى (ّ ،)5ظّد فرّق دجهر اػظحثٖحً فٕ زيً رد جهفـعل دعًٖ جهيظيعّؿسًٖ
جهغحدػر ّجهسظرٖدٖر ّهظحهغ جهيظيّؿر جهسظرٖدٖرّٖ ،رظؾ ُذج جهسػشً فٕ زيً رد جهفـل اهٓ اشعِحى

جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ألفرجد جهيظيّؿر جهسظرٖدٖرّ ،يح سغيٌَ يعً سيرٌٖعحز
ّسدرٖدحز هزيً رد جهفـل ّشرؿر جالشسظحدر جهػرنٖر دحشسخدجى جألػّجقّ ،جهـظح جهخضدٖرّ ،جهػدحل يؾ

جهسرنٖز ؿوٓ جألٌضػر جهسٌحفشٖر جهضٖلر هألػفحل جهسٕ سدش فِٖى رّع جهيرع ّجهشرّرٖ ،ذنر ُّ رشز

) ،Horest (1991دإً ٌُحم ؤُيٖر ندٖرذ هوشرؿر جهػرنٖر ّزيً رد جهفـل فعٕ ييحرشعر جألٌضعػر
جهرٖحغٖر جهيخسوفرّ ،ذهم ٌسٖظر الػسٖحض جهالؿدًٖ اهٓ شرؿر فٕ ؤدجء جهيِحرجز جألشحشعٖر ّيفحظثعر

جهيٌحفس ددـع جهػرنحز جهخحػفر ()11919
ّدذهم فإً سػشً زيً رد جهفـل نحً ذج ؤُيٖر خحظر ألفرجد جهـٌٖر جهيـحكًٖ ػرنٖحً خحظر ؿٌد ييحرشر

جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ننرذ جهشورّ ،نرذ جهٖدّ ،نرذ جهػحثرذ ؤّ دـع جألهـحخ جهظغٖرذ جهسٕ نحٌز
غيً يػسّٖحز جهدرٌحيط جهيلسرع.

 -5جالشسٌسحظحز ّجهسّظٖحز
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 3-1جالشسٌسحظحز:-
فٕ غّء جهيـحهظحز جإلػظحثٖر ّيً خالل سفشٖر جهٌسحثط سى جهسّظل اهٓ جالشسٌسحظحز آالسٖر:
جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر نحً هَ سإصٖرجً اٖظحدٖحً ددالهر اػظحثٖر ّؤدْ اهٓ سػشًٖ يـدل ٌدغعحز
جهلوخ ّغغػ جهدى جالٌلدحغٕ ّجهشـر جهػّٖٖر هورثسًٖ هألػفحل جهيـحكًٖ ػرنٖحً هويظيّؿر جهسظرٖدٖر .

جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر نحً هَ سإصٖرجً اٖظحدٖحً ددالهر اػظحثٖر ّؤدْ اهٓ سػشً جهلّذ جهـغعوٖر
ّجهلّذ جهييٖزذ دحهشرؿر هوذرجؿًٖ ّزيً رد جهفـل هوساليٖذ جهيـحكًٖ ػرنٖحً هويظيّؿر جهسظرٖدٖر .

ؿدى ّظّد فرق دجل اػظحثٖحً دًٖ جهيظيّؿسًٖ جهسظرٖدٖر ّجهغحدػر فٕ غغػ جهدى جالٌدشحػٕ هالػفعحل جهيـعحكًٖ
ػرنٖح .
- 1-1جهسّظٖحز:-
فٕ غّء ؤُدجف جهدرجشر ّجشسٌحدجً اهٓ جالشسٌسحظحز جهسٕ سى جهسّظل ؤهِٖح ٌّظٕ دأالسعععٕ:
سٌفٖذ جهدرٌحيط جهيلسرع هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ جألفرجد جهيـحكًٖ ػرنٖحً دحألؿيحر يً
(  )31-9شٌر .
سخظٖط درجيط رٖحغٖر يـدهر سسٌحشخ يؾ كدرجز ّاينحٌٖحز جالػفحل جهيـحكًٖ ػرنٖحً يؾ جهـيعل ؿوعٓ سعإُٖوِى
ػرنٖح دحؿسدحرُح ؤػد جهخػّجز جهيِير إلديحض جهيـحق دحهيظسيؾ .

جهسإنٖد ؿوٓ جالُسيحى دحهساليٖذ جهيـحكًٖ ػرنٖحً فٕ جهيرنز ّجهـيل ؿوٓ اؿػحء جهفرظر جهنحيور هِى فٕ جهيضحرنر فٕ
ػظر جهسردٖر جهرٖحغٖر .

غرّرذ جهسإنٖد ؿوٓ ؿلد دّرجز سإُٖوٖر هويـويًٖ ّجهيدردًٖ جهـحيوًٖ فٕ يظحل جهيـحكًٖ ّؤّهٖحء ؤيعّر جهساليٖعذ
هزٖحدذ ّؿِٖى فٕ يظحل جهيـحكًٖ .

غرّرذ جهسإنٖد ؿوٓ اظرجء جهـدٖد يً جألدػحش فٕ يظحل جهيـحكًٖ يً جهٌّجػٕ جهػرنٖعر ّجهّؼٖفٖعر دإؿسدحرُيعح
ؿٌظرجً جهسغٖٖر ّجهسإُٖل جهػرنٕ هويـحكًٖ .

جهيرجظؾ
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 -3ؤدّ جهـال ؤػيد ؿدد جهفسحع 9دّٖهّظٖح جهرٖحغٖر ،دجر جهفنر جهـردٕ ،ج جهلحُرذ.. 3991 ،
 -1ؤدّ جهـال ؤػيد ؿدد جهفسحع 9دّٖهّظٖح جهرٖحغر ّظػر جهرٖحغٕ ،دجر جهفنر جهـردٕ ،جهلحُرذ. 399: ،
 -1اشحير رٖحع ٌّحُد ؤػيد ؿدد جهرػٖى 9جهلٖحس ّجهسإُٖل جهػرنٕ هويـحكًٖ ،دجرجهفنر جهـردٕ ،جهلحُرذ. 1113 ،
 -1اكدحل فِيٕ جهظحّٖص 9جهـالكر دًٖ جهنفحءذ جهّؼٖفٖر ٌّيػ جهضخظٖر هوييحرشحز ّغٖر جهييحرشعحز هألٌضعػر،
يظور جهيئسير جهـويٕ جهصحهش هدرجشحز ّدػّش جهسردٖر جهرٖحغٖر ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحغٖر ،جإلشنٌدرٖر. 3991 ،

 -1ػويٕ ادرجُٖى ّهٖوٓ جهشٖد فرػحز 9جهسردٖر جهرٖحغٖر ّجهسرّٖغ هويـحكًٖ ،دجر جهفنر جهـردٕ ،جهلحُرذ. 3999 ،
 -5ػٌحً ؿدد جهيئيً يٌدّر 9سإصٖر جهركط جهِّجثٕ ؿوٓ دـع جهيسغٖرجز ج جألٌصرّدّيسرٖر ّجهفشّٖهّظٖر ّسلّٖعر
ؿغالز جهدػً ّاٌلحط جهّزً ل هوشٖدجز يً  11-11شٌر ،يظور ؿوّى ّفًٌّ جهرٖحغر ،جهيظود جهشحدؾ،جهـدد

جألّل ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحغٖر هودٌحز ،جهلحُرذ. 3991 ،
 -:شحثد يػيد ؿػٖر ادرجُٖى 9سإصٖر درٌحيط يلسرع هوسيرٌٖحز جهِّجثٖر ؿوٓ دـع جهيسغٖرجز جهفشّٖهّظٖر ّجهددٌٖعر
هساليٖذ جهضق جهصحٌٕ يً جهسـوٖى جألشحشٕ ،رشحهر يحظشسٖر غٖر يٌضّرذ ،نوٖر جهسردٖر جهددٌٖر ،ظحيـر جهفعحسغ1 ،

. 1111
 -9شوّْ يػيد رضدٔ 9ؤصر درٌحيط يلسرع هوركط جهِّجثٕ ؿوٓ دـع جهشيحز جهيزجظٖر ّجهظّجٌخ جهفشعّٖهّظٖر
هوفسٖحز جهيٌػرفحز دجخل جهيئششحز جإلددجؿٖر ،يظور جهيئسير جهـويٕ جألّل ،جهيظود جهصحٌٕ ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحغعٖر
هودٌحز ،ظحيـر جهزكحزٖق. 3991 ،
 -9شيٖرذ خوٖل ّيػيد يظػفٓ 9ؤصر جألٌضػر جهرٖحغٖر فٕ سإُٖل جألػفحل جكٕ جهيسػدذ. 3991 ،
 -31شٖد ظيـر ؤدّ جهدرجُى 9درجشر هدـع جهٌّجػٕ جهددٌٖر ّجهٌفشٖر هويـّكًٖ ظشدٖحً ،رشحهر دنسّرجٍ غٖر يٌضّرذ،
نوٖر جهسردٖر جهرٖحغٖر هودًٌٖ ،ج جإلشنٌدرٖر. 3993 ،
 -33ضحٌُٖحز ؿزز جهدحرٌّٕ 9سإصٖر درٌحيط هألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ دـع ؿٌحظر جهوٖحكر جهددٌٖر ّجهسنٖف
جهضخظٕ جالظسيحؿٕ هألػفحل جهيـحكًٖ ،رشحهر يحظشعسٖر غٖعر يٌضعّرذ ،نوٖعر جهسردٖعر جهرٖحغعٖر هودٌعحز،

جهلحُرذ. 3991،

 -31ظفحء رزّكٕ جهيرؿخ 9يلدير فٕ جهنٖيٖحء ّجهرٖحغر ،ظحيـر جهيّظل ،ج جهيّظل. 3991 ،
 -31ؿحػف ؤدّ جإلشـحد 9ؤصر درٌحيط سدرٖخ رٖحغٕ يلسرع هسٌيٖر جهلّذ جهـغوٖر هألػرجف جهـوٖح هدْ جهيـعّكًٖ
جهيظحدًٖ دحهضول جهٌظفٕ جهشفوٕ ،رشحهر يحظشسٖر غٖر يٌضّرذ ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحغٖر هودًٌٖ ،جهلحُرذ. 3991 ،

 -31ؿدد جهػيٖد ضرف  9جهسردٖر جهرٖحغٖر ّجهػرنٖر هألػفحل جألشّٖحء ّيسػدٔ ج جإلؿحكر دًٖ جهٌؼرٖر ّجهسػدٖعق،
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يرنز جهنسحخ هوٌضر ،جهلحُرذ. 1113 ،
 -31ؿظحى ؿدد جهخحهق 9جهسدرٖخ جهرٖحغٌٕ ،ؼرٖحز سػدٖلحز ،يٌضإذ جهيـحرف ،جإلشنٌدرٖر. 3991 ،
 -35ؿفحف ؿدد جهنرٖى 9جهدرجيط جهػرنٖر ّجهسدرٖس هوظغحر ،يٌضإذ جهيـحرف ،ج جإلشنٌدرٖر. 3991 ،
 -3:ؿٖشٓ دً ؿيرجً 9ؤُيٖر جهسدرٖدحز جهّؼٖفٖر فٕ سإُٖل جهيـّكًٖ دحهضول ج جهٌظفٕ ،دػّش جهيعئسير جهصعحٌٕ
هويـحكًٖ ،ػرجدوس . 1113

 -39فحرّق ؿدد جهُّحخ 9يدحدة فشّٖهّظٖح جهرٖحغر ،يػدـر جهظٖزذ ،جهلحُرذ. 3991 3 ،
 -39نيحل ؿدد جهػيٖد ّيػيد ظدػٕ ػشحًٌٖ 9جهوٖحكر جهددٌٖر ّينٌّحسِح ،دجر جهفنر جهـردٕ ،جهلحُرذ. 399: ،
 -11هٖوٓ جهشٖد فرػحز 9جهدٌحء جهـحى هوٖحكر جهددٌٖر هويـّكًٖ ددٌٖحً ،يظور جهيئسير ج جهـويٕ جألّل هدرجشحز ّدػعّش
جهسردٖر جهرٖحغٖر نوٖر جهسردٖر ج جهرٖحغٖر هودٌحز ،جهلحُرذ. 39:9 ،

 -13يػيد ػشً ؿالّٔ ّؤدّ جهـال ؤػيد ؿدد جهفسحع 9فشّٖهّظٖح جهسدرٖخ جهرٖحغٕ،دجرجهفنر جهـردٕ،جهلحُرذ. 3991 ،

 -11يػيد ػشً ؿالّٔ ّيػيد ٌظر جهدًٖ رغّجً 9جخسدحرجز جألدجء جهػرنٕ،دجرجهفنر جهـر دٕ،جهلحُرذ.3999 ،
 -11يػيد خٖر يحيشر 9ؤصر ييحرشر جألٌضػر جهرٖحغٖر جهيـدهر ؿوٓ شيحز ضخظٖر جهيـعحكًٖ ػرنٖعحً ،يظوعر
ٌؼرٖحز ّسػدٖلحز جهسردٖر جهرٖحغٖر ،جهـدد جهػحدٔ ؿضر ،نوٖر جهسردٖر جهرٖحغٖر ،جإلشنٌدرٖر. 3993 ،
 -11يػيد شيٖر شـد جهدًٖ 9ؿوى ّؼحثف جألؿغحء ّجهظِد جهددٌٕ ،يٌضإذ جهيـحرف ،جإلشنٌدرٖر. 399: ،
 -11يػيد ظدػٕ ػشحًٌٖ 9جهلٖحس ّجهسلّٖى فٕ جهسردٖر جهددٌٖر ّجهرٖحغٖر ،جهظزء جألّل ،جهػدـر جهصحٌٖر ،دجر جهفنر
جهـردٕ ،جهلحُرذ. 399: ،
 -15يػيد ؿوٕ خوٖفر 9سإصٖر جهسيحرًٖ جهـالظٖر ؿوٓ سػشًٖ جالٌسدحٍ ّجهسرنٖز هسػّٖر جهسػظٖل جهدرجشٕ هساليٖعذ
جهفثحز جهخحظر ،رشحهر يحظشسٖر غٖر ى يٌضّرذ ،نوٖر جهسردٖر جهددٌٖر ،ظحيـر جهفحسغ. 1113 ،
 -1:يػيّد يػيد جهزٌٖٕ 9جهخدير جالظسيحؿٖر هويـّكًٖ ّذّٔ جهـحُحز ،دجر ج جهيػدّؿحز جهظحيـٖر ،جإلشنٌدرٖر،
. 39:1
ٌ -19حظر ؿدد جهوػٖف رزق 9درجشر يضحنل جألؿدجد جهرٖحغٕ هدـع جألٌضػر جهرٖحغعٖر هويـعّكًٖ ،رشعحهر
يحظشسٖر غٖر يٌضّرذ ،نوٖر جهسردٖر ج جهرٖحغٖر هودًٌٖ ،جإلشنٌدرٖر. 3991 ،

ٌُ -19حء ػشًٖ رزق 9سإصٖر درٌحيط هٖحكر ددٌٖر خحظر ؿوٓ جالرسفحؽ ديِحرذ جهريٕ ّجهسنٖف جهضخط ّيشعسّْ
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نوٖعر جهسردٖعر، رشحهر يحظشسٖر غٖر يٌضّرذ.ؤدجء جألٌضػر جهػرنٖر جهّٖيٖر هألػفحل ج جهيظحدًٖ دضول ؤػفحل
. 399: ، جهرٖحغٖر هودٌحز دحهلحُرذ
. 3991 ، ج جإلشنٌدرٖر، ينسدر جهػرٖر، جهفشّٖهّظٖح جهـحير ّفشّٖهّػٖح جهرٖحغٖر9 ّٖشف ذُخ-11
 دجر جهّفعحء هوػدحؿعر،جالشس جهفشّٖهّظٖر هوسدرٖخ دنرذ جهلعدى9  ّٖشف الزى نيحص ّظحهغ دضٖر جدّ خٖػ-13
 جالشنٌدرٖر،ّجهٌضر
جهيرجظؾ جألظٌدٖر
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) جهدرٌحيط جهيلسرع3( يوػق
1-1-3 9 جألّل جهّػدذ9جألشدّؽ
 دكٖلر11 9زيً جهّػدذ
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جألدّجز 9نرجز شور ،نرجز ددٖور ،نرجز ػدٖر.
ؤظزجء جهّػدذ

جإلػيحء

ؤؿدجد ددٌٕ
خحط

جهزيً

دحهدكٖلر

جهـٌظر

5

اػيحء ػر

10

كّذ جهذرجؿًٖ

كّذ ييٖزذ دحهشرؿر

سّجفق

يرٌّر

جهظزء

جهرثٖشٕ

25

جهظزء جهخسحيٕ

5

جهسيرٖرذ جهظدرٖر
فٕ نرذ جهشور

ؤٌضػر رٖحغٖر
يـدهر

سيرٌٖحز سِدثر

ضرع جهسيرًٖ

جإلخرجض

ؿدد يرجز
جهسنرجر

جألدّجز

جهيشسخدير

جهظرٔ دحهنرجشٕ ،جهػرنر ؿوٓ جإلضحرذ ،جهػرنر،

جهػرنر ؤيحيًح ّخوفحً ّٖيًٌٖح ٖشحرجً ،يرظػر جهٖدًٖ هأليحى

5

ّجهخوف ،جهدّرجٌحز هأليحى ّهوخوف هوظذؽ

ظوّس) رفؾ جهذرجؿًٖ ظحٌدحً ؿحهٖحً (ظوّس) يشم يشٌد (
.جهنرجشٕ جهيسػرم يد جهذرجؿًٖ هرفؾ جهظشى ؿحهٖحً

ظوّس) يشم نرذ ػدٖر دحهٖدًٖ ؤيحى جهظدر ،دفؾ جهنرذ (
ألدـد يشحفر

ظوّس ؿوٓ جهيلـد ،يشم نرذ ؤيحى جهظدر ريٕ جهنرذ
هألؿوٓ صى هلػِح دإشسيرجر

5

5

ظوّس ؿوٓ جهيلـد ،يشم ػّق ؤيحى جهظدر ،رفؾ
جهػّق ؿحهٖحً خوفًح ألكظٓ يدْ يينً صى جهرظّؽ

5

هوّغؾ جألدسدجثٕ

ضرع يدشػ ؿً نٖفٖر يشم جهنرذ -ضرع جهسيرٖرذ
جهظدرٖر فٕ نرذ جهشور -جهسدرض جهسـوٖيٕ هوسيرٖرذ

ٖلف جهساليٖذ ؿوٓ ضنل خػًٖ يسلحدوًٖ ،سنًّ جهنرجز
جهيظيّؿر خ ،هـخ فرٖلًٖ ّجهسظّٖخ ؿوٓ جهيريٓ
سيرٌٖحز سِدثر يؾ ؤخذ ضِٖق ّ اخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهصحٌٕ جهّػدذ5-1-1 9
زيً جهّػدذ 11 9دكٖلر
جألدّجز 9نرذ ٖد -نرجز ػدٖر -نرجز سٌس -ؤصلحل

111

ؤػّجق

نرجز جهشور

جهظدرٖر فٕ نرذ جهشور

يؾ جهيظيّؿر ؤ ،جهذٔ ٖلّى ديٌحّهر جهنرذ اهٓ زيٖوَ فٕ

نرذ ػدٖر

10

نرجز شور

مجلة علوم التربية الرياضية

ؤظزجء جهّػدذ

جهزيً
دحهدكٖلر

جهـٌظر

جإلػيحء

5

اػيحء ػر

ؤؿدجد ددٌٕ خحط

10

كّذ جهذرجؿًٖ

جهظزء جهرثٖشٕ

25

سػدٖلٖر

جهظزء جهخسحيٕ

5

سيحرًٖ سِدثر

العدد الثاني

المجلد الثاني

ضرع جهسيرًٖ

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز

جألدّجز

جهسنرجر

جهيشسخدير

جهظرٔ دحهنرجشٕ ػّل جهنرجز جهػدٖر ،جهظوّس ؿوٓ جهيلـد ،ؿيل

دّرجٌحز دحألذرؽ ،دّرجً جهظذؽ ٖيٌٖحً ّٖشحرجً يؾ فرد جهذرجؿًٖ ظحٌدحً

3

نرجز ػدٖر

ظوّس ،يشم شٌد جهنرشٕ جهيسػرم يد جهذرجؿًٖ هرفؾ جهظشى ؿحهٖحً
ظوّس .جهذرجؿحً ظحٌدحً .يشم صلل فٕ نل يً جهٖدًٖ ،رفؾ جهذرجؿحً

5

ؤصلحل خفٖفر

كّذ ييٖزذ دحهشرؿر

ظوّس .جهنرذ جهػدٖر خوف جهرؤس ّدفؾ جهنرذ جهػدٖر ؤيحيحً

5

نرجز ػدٖر

يرٌّر

ظوّس 9جهذرجؿحً ظحٌدحً ،سدحدل يٖل جهظذؽ

10

نرجز ػدٖر

شرؿر رد جهفـل

ظوّس 9سدحدل هيس جألذًٖ خوف جهرؤس دحهٖد جهـنشٖر

10

سّجفق
ؤٌضػر رٖحغٖر

ؿحهٖحً ،ظوّس ،يشم صلل فٕ نل يً جهٖدًٖ ،رفؾ جهذرجؿحً ظحٌدحً

ركّد ؿوٓ جألرع .يشم نرذ ٖد ،سيرٖر جهنرذ ؿحهٖحً ددًّ ؤً سلؾ ؿوٓ
جألرع

ٖرشى خػحً يسلحدالً جهيشحفر دٌِٖيح  1ؤيسحرٖ ،لشى جهساليٖذ اهٓ
.يظيّؿسًٖ دػٖش سلف جهيظيّؿسحً ؿوٓ جهخػًٖ يسّجظًِٖ

جهساليٖذ فٕ جهيظيّؿر جألّهٓ يـِى نرجز سٌسٖ ،رظٕ ركى ( )3جهنرذ
اهٓ جهزيٖل جهيلحدل هَ،

ٖلّى  1يً جهساليٖذ دسنًّٖ دجثرذ ّفٕ دجخل جهدجثرذ سّظد نرسحً ػدٖر،
ٖلّى ؤػد جهساليٖذ دػرجشر جهنرسحً جهػدٖر،

ٖػحّل جهساليٖذ اظحدر جهنرسحً جهػدٖر دإشسخدجى نرذ ٖدٖ ،ينً جهسيرٖر
.دًٖ جهساليٖذ فٕ نرذ جهٖد صى جهسظّٖخ ؿوٓ جهنرسحً جهػدٖر

ٖينً جهسيرٖر دًٖ جهساليٖذ فٕ نرذ جهٖد صى جهسظّٖخ ؿوٓ جهنرسحً
جهػدٖر

سيرٌٖحز سِدثر يؾ ؤخذ ضِٖق ّ اخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهصحهش جهّػدذ9-9-: 9
جهزيً 11 9دكٖلر
جألدّجز 9نرجز شور ،نرجز ػدٖر

113

5

5

10

نرجز سٌس

نرجز ٖد ،نرجز ػدٖر

نرجز ٖد

مجلة علوم التربية الرياضية

ؤظزجء جهّػدذ جهزيً دحهدكحثق
اػيحء
ؤؿدجد ددٌٕ
خحط

جهـٌظر

5

اػيحء ػر

10

كّذ جهذرجؿًٖ

العدد الثاني

المجلد الثاني

ضرع جهسيرًٖ

ؿنس جإلضحرذ

ظوّس -جهذرجؿًٖ ؿحهٖحً .يشم جهـلور،

.سدحدل دفؾ جهذرجؿًٖ ايحيحً

كّذ ييٖزذ
دحهشرؿر

رد جهفـل

جهظزء جهرثٖشٕ

25

جهظزء جهخسحيٕ

5

ؤٌضػر رٖحغٖر

جهسنرجر

جهيشسخدير

سيرٌٖحز هظيٖؾ ؤظزجء جهػرف جهـؤّ يً جهظشى ،ظرٔ-

جهضد هألؿوٓ ،ظوّس جهذرجؿحً ايحيحً .سضدٖم يؾ جهزيٖل،

يرٌّر

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز

جألدّجز

ظوّس ،صٌٕ جهظذؽ ايحيًح هويس ؿظور جهنرشٕ جأليحيٕ دحهٖد
جهـنشٖر يرذ هوٖيًٖ ّجألخرْ هوٖشحر

ظوّس -يشم جهنرذ دحهٖدًٖ ؤيحى جهظشى .يرظػر جهذرجؿًٖ
ايحيًح ؿحهٖحً خوفحً هلذف جهنرذ خوفًح ألدـد يشحفر

ظوّس -جهسػرم دحهنرجشّٕ ،ؿٌد شيحؽ جإلضحرذ ،جهسػرم
ؿنس جالسظحٍ جهذٔ ٖػددٍ جهيـوى

10

10

5

5

نرجز ػدٖر

10

جهضرع جهوفؼٕ هنٖفٖر ؤدجء سٌػٖػ جهنرذ ؿوٓ جألرع ،ؿيل
ٌيّذض ،يظيّؿسحً يسلحدوسحً ،ؤ -خ 9يظيّؿر ؤ سلّى
دسٌػٖػ جهنرذ ؿوٓ جألرع صى سيرٖرُح هوزيٖل فٕ

يـدهر

يظيّؿر خ

يظيّؿر (خ) ،سلّى دإدجء جهسظّٖخ دحهنرذ ؿوٓ يردـحز
ؿوٓ جهػحثػ ،سدحدل جهيظيّؿحز جهـيل

ٌضحػ سػدٖلٕ

ؿيل يدحرجذ دًٖ جهيظيّؿسًٖ هيدذ  31دكحثق

سيحرًٖ سِدثر

سيرٌٖحز سِدثر يؾ ؤخذ ضِٖق ؿيٖق ّاخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهرجدؾ جهّػدذ31-33-31 9
زيً جهّػدذ 11 9دكٖلر

111

نرجز شور

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

جألدّجز 9نرجز ػحثرذ -نرجز ػدٖر -نرجز ػدٖدٖر زٌر  311ظرجى
ؤظزجء جهّػدذ
اػيحء

جهزيً

دحهدكحثق

جهـٌظر

5

اػيحء ػر

10

كّذ جهذرجؿًٖ

ضرع جهسيرًٖ
ظوّس ؿوٓ جهنرجشٕ ،جهظرٔ دشرؿر ّؿٌد شيحؽ
ظفحرذ جهيـوى .جهّكّف جهيفحظت

ظوّس ،جهظرٔ هوخوف هيشحفر  31يسر
ؤؿدجد ددٌٕ
خحط

يرٌّر
كّذ ييٖزذ
دحهشرؿر

رد جهفـل

جهظزء جهرثٖشٕ

25

يـدهر

جهظزء جهخسحيٕ

5

سيحرًٖ سِدثر

الز

جهسنرجر

جهيشسخدير

10

10

ؤصلحل ػدٖدٖر

ظوّس .يشم صلل دحهٖدًٖ ،رفؾ جهذرجؿًٖ ظحٌدًح هيدذ 31
صّجٌٕ ظوّس .يشم صلل دحهٖدًٖ ؤيحى جهظدر .يد

5

جهذرجؿًٖ ايحيحً

ظوّس .سضدٖم جهٖدًٖ خوف جهرؤس .سدحدل صٌٕ جهظذؽ
ظحٌدحً

ظوّس .يشم نرذ ػدٖرّ ،دػرظسِح ألدـد يشحفر ؿوٓ
جألرع دٖد ّجػدذ صى دحهٖدًٖ يـحً

ظوّس -هيس جألذً جهٖشرْ دحهٖد جهٖيًٖ ،صى هيس
.جهرندر جهٖيٌٓ دٌفس جهٖد

شرؿر
ؤٌضػر رٖحغٖر

جهسضنٖ ؿدد يرجز

جألدّجز

10

10

10

شدحق جهسسحدؾ دًٖ جهساليٖذ
جهضرع جهوفؼٕ اضحرذ جإلرشحل دحهنرذ جهػحثرذ ،ؿيل

ٌيّذضٖ ،لشى جهساليٖذ اهٓ يظيّؿسًٖ ؤ -خ ،يظيّؿر
ؤ ،سلّى دـيل ارشحل يً جهصدحز

جهنرذ جهػحثرذ

يظيّؿر خ -سلّى دبرظحؽ جإلرشحل سدحدل جهيظيّؿحز
جهـوى

ؿيل يدحرجذ دًٖ جهفرٖلًٖ دحهنرذ جهػحثرذ
سيحرًٖ سِدثر ،ؤخذ ضِٖق ؿيٖق يؾ اخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهخحيس جهّػدذ31-31-31 9
جهزيً 11 9دكٖلر

111

نرجز ػحثرذ

نرجز ػدٖر

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

جألدّجز 9نرجز ػدٖر ،ؤصلحل ػدٖدٖر  311ظرجى
ؤظزجء

جهزيً

ضرع جهسيرًٖ

جهـٌظر

جهّػدذ

دحهدكٖلر

اػيحء

5

اػيحء ػر

10

كّذ ذرجؿًٖ ايحيحً ،صى جهػرنر خوفحً (ظوّس ؤٌصٌحء) يد جهذرجؿًٖ

ؤؿدجد ددٌٕ
خحط

ظوّس) جهسػرم خوفًح ددفؾ جهنرشٕ جهيسػرم ( 1

دفـحز ّجهسظفٖق  1يرجز .جهػرنر ايحيحً -خوفح-

5

ٖيٌٖحًٖ-شحرجً

10

ايحيحً ّدفؾ جهػحثػ

ظوّس -سضدٖم جهيرفلًٖ خوف جهرؤس هف جهظذؽ
ٌحػٖر جهٖيًٖ ّجهٖشحر

كّذ ييٖزذ ظوّس -يشم جهنرذ جهػدٖر ؤيحى جهظدر ،كذف جهنرذ
دحهشرؿر

رد جهفـل

جهرثٖشٕ

جهسنرجر

25

نرذ شور

ألؿوٓ دحهذرجؿًٖ ّجهسلحػِح

ظوّس .جهسػرم ايحيًح فٕ دجثرذ كػرُح  1يسر ّؿٌد
شيحؽ جهظفحرذ سغٖٖر شرؿر جهدّرجً

5

5

جهضرع جهوفؼٕ هيِحرذ جهسظّٖخ دحهنرذ ؿوٓ جهشور،
ؿيل ٌيّذض سلشٖى جهساليٖذ اهٓ يظيّؿسًٖ ؤ -خ

جهصدحز يظيّؿر (خ) سشسوى جهنرذ دحهٖدًٖ ،صى

نرجز شور

جهسظّٖخ دحهٖدًٖ ٌػّ جهيريٓ إلػرجز ُدف
سدحدل ؿيل جهيظيّؿسًٖ
ادجرذ جهيِحرذ فٕ ظّرذ يدحرجذ

جهخسحيٕ

5

سيرٌٖحز
سِدثر

نرجز ػدٖر

5

يظيّؿر (ؤ) سلّى دحهسيرٖرذ جهظدرٖر دٖد ّجػدذ يً

جهظزء

جهيشسخدير

ظوّس -جهذرجؿًٖ نيح فٕ ّغؾ جهظرٔ ،جهػرنر

يرٌّر

جهظزء

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز

جألدّجز

سيرٌٖحز سِدثر .جخذ ضِٖق ؿيٖق ّاخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهشحدس ركى جهّػدذ39-3:-35 9
جهزيً 11 9دكٖلر

111

نرجز شور

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

جألدّجز 9نرجز ٖد -نرجز ػدٖر -نرجز سٌس.
ؤظزجء جهّػدذ
اػيحء

جهزيً

جهـٌظر

ضرع جهسيرًٖ

5

اػيحء ػر

شدحق جهظرٔ ػّل جهيوـخ هيشحفر  31يسر

10

كّذ ذرجؿًٖ

جهدكحثق

دّرجً رشغ جهٖد ّجألظحدؾ ٖيٌٖحً ّٖشحرجً
ؤؿدجد ددٌٕ
خحط

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز
جهسنرجر

جألدّجز جهيشسخدير

5

ظوّس) رفؾ جهذرجؿًٖ ظحٌدًح ّجهصدحز فٕ جهّغؾ  31ش (
(ظوّس -يشم يشٌد (جهنرشٕ جهيسػرم) يد جهذرجؿًٖ

5

هدفؾ جهظشى ؿحهٖحً

ظوّس -جهذرجؿًٖ خوفحً سضدٖم -سلّس جهظذؽ ظحٌدحً ٖيٌٖحً (
جهيرٌّر

هويس جهٖد جهٖشرْ ؤخر ظزء فٕ يٌػلر جهـظور جهيلحدور

4

هِح .صى جهٖد جهٖيًٖ

رد جهفـل

ظوّس) جهظرٔ فٕ دجثرذ يؾ زٖحدذ جهشرؿر .ؿٌد شيحؽ (
جهظفحرذ خفع جهشرؿر ّسغٖٖر جالسظحٍ

كّذ ييٖزذ

ظوّس -جهذرجؿًٖ -جٌصٌحء) ػيل جهنرذ جهػدٖر ،كذف (

دحهشرؿر

جهنرذ ألدـد يشحفر

جهظزء جهرثٖشٕ

25

نرذ جهٖد

جهظزء جهخسحيٕ

5

سيرٌٖحز سِدثر

جهضرع جهوفؼٕ هيِحرذ جهسيرٖر ّجهسظّٖخ فٕ نرذ 1-
جهٖد ،ؿيل ٌيّذض

5

يردـحز خضدٖر

5

نرذ ٖد

ٖلشى جهساليٖذ اهٓ يظيّؿسًٖ
ؤ -خ
يظيّؿر (ؤ) سلّى دحهظرٔ صى يٌحّهر جهنرذ 2-
يظيّؿر (خ) سشسوى جهنرذ صى سلّى دحهسظّٖخ ؿوٓ
.جهيريٓ

.سدحدل ؿيل جهيظيّؿسًٖ 3-
ؤدجء جهيِحرذ فٕ ظّرذ يدحرجذ 4-
سيرٌٖحز سِدثر -جخذ ضِٖق ؿيٖق ّاخرجض جهزفٖر

جألشدّؽ 9جهشحدؾ ركى جهّػدذ13-11-39 9
جهزيً 11 9دكٖلر

111

نرجز جهٖد

العدد الثاني

مجلة علوم التربية الرياضية

المجلد الثاني

جألدّجز 9نرجز ػحثرذ -نرجز ػدٖر -نرجز سٌس -ؤصلحل  311ظرجى
ؤظزجء جهّػدذ

جهزيً
دحهدكحثق

جهـٌظر

اػيحء

5

اػيحء ػر

ؤؿدجد

10

كّذ ذرجؿًٖ

ضرع جهسيرًٖ

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز

جألدّجز

جهسنرجر

جهيشسخدير

ظوّس) جٌسضحر ػر ّجهسػرم يؾ اضحرذ جهيدرخ (
ٖ.يٌٖحً ّٖشحرجً ايحيحً  -خوفح

ظوّس -جهذرجؿًٖ ظحٌدحً) رفؾ جهذرجؿًٖ ؿحهٖحً(
ظوّس -جهذرجؿحً) يشم صلل فٕ جهٖدًٖ ،صٌٕ (
.جهذرجؿًٖ ّيدُيح

10

5

ؤصلحل خفٖفر

ظوّس يّجظِر جهزيٖل .جهذرجؿًٖ ايحيحً هيشم (
يرٌّر

نسفٕ جهزيٖل) يٖل جهظذؽ ايحيحً غغػ جهيٌندًٖ
ألشفل

كّذ ييٖزذ
دحهشرؿر

رد فـل

جهظزء
جهخسحيٕ

ظوّس .جهذرجؿحً ظحٌدحً ػيل جهنرذ جهػدٖر ؿوٓ (
ؤػد جهٖدًٖ) يرظػر جهذرجؽ ظحٌدحً ؿحهٖحً هلذف جهنرذ
هوٌحػٖر جهـنشٖر ألدـد يشحفر يً فّق جهرؤس

ظوّس) جهظرٔ فٕ دجثرذ يؾ زٖحدذ شرؿر جهظرٔ (
ؤّ خفغِح ػشخ يدذ جهسظفٖق

.جهػحثرذ ،ؿيل ٌيّذض

25

جهنرذ جهػحثرذ

5

سيرٌٖحز سِدثر سيرٌٖحز سِدثر .ؤخذ ضِٖق ؿيٖق يؾ اخرجض جهزفٖر

نرجز ػدٖر

)ٖلشى جهساليٖذ اهٓ يظيّؿسًٖ (ؤ -خ 2-

جهضدنرّ .سلّى جهيظيّؿر (خ) دحشسلدحل جهنرذ
سدحدل ؿيل جهيظيّؿسًٖ 4-
ؤدجء جهيِحرذ دضنل يدحرجذ 5-

جهخسحيٕ

5

جهضرع جهوفؼٕ هيِحرذ جالشسلدحل فٕ جهنرذ 1-

سلّى جهيظيّؿر (ؤ) دريٕ جهنرذ يً ؿوٓ 3-

جهظزء

5

نرجز ػدٖر

جألشدّؽ 9جهصحيً ركى جهّػدذ11-11-11 9
جهزيً 11 9دكٖلر
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جألدّجز 9نرجز شور -نرجز ػدٖر -ؤصلحل ػدٖدٖر  311ظرجى
ؤظزجء جهّػدذ

جهزيً
دحهدكحثق

جهـٌظر

اػيحء

5

اػيحء ػر

ؤؿدجد ددٌٕ خحط

100

كّذ ذرجؿًٖ

جهظزء جهخسحيٕ

25

يرٌّر

ضرع جهسيرًٖ

جهسنرجر

جهظوّس) جهظرٔ دشرؿحز يسدرظر (ظوّس ؿوٓ (

جهنرشٕ) جهظرٔ ّؿٌد شيحؽ جهظفحرذ سغٖٖر جالسظحٍ
ظوّس -جهذرجؿًٖ ؿحهٖحً يشم جهـلور) جهضد ألؿوٓ(

5

ظوّس .ايحيحً سضدٖم يؾ جهزيٖل) سدحدل دفؾ جهذرجؿًٖ(

10

ظوّس .جهذرجؿحً ظحٌدحً) سدحدل يٖل جهظذؽ ظحٌدحً(

10

كّذ ييٖزذ ظوّس .يشم نرذ ػدٖر ؤيحى جهظدر) كذفِح دٖد ّجػدذ (

5

دحهشرؿر

هوزيٖل

رد فـل

ظوّس) سدحدل هيس جألذًٌٖ خوف جهرؤس دحهٖد جهـنشٖر(

10

شدحق جهسسحدؾ دًٖ جهساليٖذ

2

جهشرؿر
جالٌسلحهٖر

نرجز ػدٖر

ضرع ػرٖلر ؤدجء يِحرذ جهسظّٖخ ؿوٓ جهشور .ؿيل
ٌيّذض
يظيّؿر (ؤ) سلّى دإدجء سٌػٖػ جهنرذ ؿوٓ جألرع1- .
صى ؿيل سيرٖرذ ظدرٖر هوزيٖل

جهظزء جهخسحيٕ

جهسضنٖالز

ؿدد يرجز

جألدّجز جهيشسخدير

سيرٌٖحز
سِدثر

نرجز شور

يظيّؿر (خ) سلّى دحهسظّٖخ ؿوٓ جهشور 2-

نرجز شور

سدحدل ؿيل جهيظيّؿحز دًٖ ؤ -خ 3-

نرجز شور

ؤدجء جهيِحرذ فٕ ضنل يدحرجذ 4-

نرجز شور

سيرٌٖحز سِدثر ،ؤخذ ضِٖق ؿيٖق ّ اخرجض جهزفٖر 5-

11:

