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 " تأثري استخذاو انربجمت انهغىَت انعصبُت عهً األداء انفىن 
 نهبذء اخلاطف نسباحت احلرة"

 
 الباحث/إسالم عبد الباسط جرب حسن 

   -باحث بكشه املناهج وطرم تدريص الرتبية الرياضية 

 جامعة املنصورة  -نلية الرتبية الرياضية 

 أ.م.د/ وجدان حممد إبراهيم وهيب

 -املناهج  وطرم تدريص الرتبية الرياضية أستاذ مشاعد بكشه 

 جامعة املنصورة  -نلية الرتبية الرياضية 

 أ.م.د/ أمحد البيومى على البيومى

 أستاذ مشاعد بكشه عله النفص الرياضى 

 والكائه بعنل رئيص قشه عله النفص الرياضى  

 جامعة املنصورة  -بية الرياضية  نلية الرت

 اويأ.د/ حممد فتحي يوسف البحر

 أستاذ املناهج وطرم تدريص الشباحة 

 ورئيص قشه املناهج وطرم تدريص الرتبية الرياضية  

 جامعة املنصورة -رتبية الرياضية نلية ال

 
 مهخص انبحث : 

ُذف ثلذقظ إلٔ ثلضعشف علٔ "صأع٘ش ثعضخذثم ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز علٔ صقغي ثألدثء ثلفٌٔ للذذء ثلخجؼف 

 ثلذؽي لٌجشتٔ ثلغذجفز" لغذجفز ثلضفف علٔ

ثعضخذم ثلذجفظ ثلوٌِؼ ثلضؾشٗذٔ دضصو٘ن هؾوْعض٘ي إفذثُج صؾشٗذ٘ز ّثألخشٓ ظجدؽز ّرلك دضؽذ٘ق ثلق٘جعجس  

عذجؿ( صن ثخض٘جسُن دجلؽشٗقز ثلعشْثة٘ز هي 35ثلقذل٘ز ّثلذعذَٗ للوؾوْعض٘ي ّقذ ثشضولش عٌ٘ز ثلذقظ ثألعجع٘ز علٔ)

عذجؿ( ّهؾوْعز 23ْثة٘ج إلٔ هؾوْعضجى هضغجّٗضجى هؾوْعز صؾشٗذ٘ز)هؾضوع ثلذقظ ّصن صقغ٘ن ثلعٌ٘ز عش

دؽجقز هغضْٗجس ثلضْصش  عذجؿ( ّثعضخذم ثلذجفظ ثألدّثس ثٙص٘ز لؾوع ثلذ٘جًجس)ثخضذجس ثلزكجء ثلوصْس،23ظجدؽز)

 ،هق٘جط ثلشذكز لضشك٘ض ثالًضذجٍ، ثالخضذجسثس ثلوِجسٗز(.ثلععلٔ، هق٘جط ثلضصْس ثلعقلٔ

 :أُن ًضجةؼ ثلذقظ

دشًجهؼ ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز ثلوقضشؿ ق٘ذ ثلذقظ لَ صأع٘ش ثٗؾجدٔ علٔ صقغي ثألدثء ثلفٌٔ للذذء ثلخجؼف  -

 ّثلذّسثى لغذجفز ثلضفف علٔ ثلذؽي.

دشًجهؼ ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز ثلوقضشؿ ق٘ذ ثلذقظ لَ صأع٘ش ثٗؾجدٔ علٔ صقغي صهي ثلذذء ثلخجؼف ّثلذّسثى  -

 ي.لغذجفز ثلضفف علٔ ثلذؽ

م 211صقغي صهي ثلذذء ثلخجؼف ّثلذّسثى لغذجفز ثلضفف علٔ ثلذؽي لَ صأع٘ش ثٗؾجدٔ علٔ صقغي صهي عذجفز  -

 فشر.
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 ........  استخدام الربجمة اللغوية العصبية على األداء الفنىتأثري 

 مقذمت انبحث:1/1

صـــدشِذ ثلشٗجظـــز ثلقذٗغـــز هـــع دـــذثٗجس ثلقـــشى      

دعذِٗج ثلذـذًٔ   ثلقجدٓ ّثلعششٗي قفضثس هضالفقز لكل هي

Physical       ،دوــج ٗشــولَ هــي صذــجدد ثلوؾِــْد ّثلشثفــز

دوــج ٗشــولَ هدــدي دسثعــز      Psychologicalثلٌفــدغٔ  ّ

للغلْك٘جس ّثلخذشثس ّثلعول٘جس ثلعقل٘ز للشٗجظٔ، ّرلـك  

ثلضكجهل د٘ي ثلوِجسثس ثلقشك٘ز ّثلوِـجسثس   دِذف صقق٘ق

 ثلٌفغ٘ز ّصْال للوغضْٗجس ثلعجل٘ز.

ــج إفــــذٓ أًــــْث       ــج صعــــشف ثلغــــذجفز دأًِــ ّكوــ

ْعـ٘لز  ثلشٗجظجس ثلوجة٘ز ّثلضٔ صغضخذم ثلْعـػ ثلوـجةٔ ك  

للضقــشم هــي خاللــَ ّرلــك عــي ؼشٗــق فشكــجس ثلــزسثع٘ي   

ّثلشؽل٘ي ّثلؾز  دغشض ثالسصقجء دكفـجءر ثنًغـجى دـذً٘ج     

ّهِجسٗج  ّإؽضوجع٘ـج  ًّفغـ٘ج . ف٘ـظ ٗقضـجػ ثلذـذء اـٔ ُـزث        

ثلٌــْ  هــي ثلغــذجفز )ثلغــذجفز ثلقــشر( قــذس عــجلٔ هــي        

 ثندسثم ّثلذقز ّعشعز سد ثلفعل اٖ ثألدثء. 

ــز   ــذ إهكجً٘ـ ــٔ   ّصعضوـ ــذجفز إلـ ــب ثلغـ ــْد ًجشـ ّصـ

ثلوغضْٗجس ثلضٌجاغ٘ز ثلعل٘ج علٔ أعظ علو٘ز، صضوغل اـٔ  

٘ ج.   ٘ ج ًّفغ٘ ج ّعقل  إعذثدٍ دذً

م(، علــٔ أى 3112ّٗؤكــذ أعــجهز كجهــل سثصــخ ) 

ثلٌؾـــجؿ أّ ثلفشـــل اـــٔ أٓ سٗجظـــز ًض٘ؾـــز هـــضٗؼ هـــي       

ــْثصى،     ــشعز، ّثلضـ ــْر، ّثلغـ ــل )ثلقـ ــز هغـ ــذسثس ثلذذً٘ـ ثلقـ

لقــذسثس ثلعقل٘ــز صغــِن علــٔ    ّثلضْثاــق ... ّر٘شُــج(، ّث 

%( اـٔ هعمـن ثلشٗجظـجس، ّقـذ صـضدثد       61ثألقل دٌغذز )

 (.  04: 4%( أ سٗجظجس أخشٓ) 01إلٔ )

ّادــــدٔ  دــــدل ثلضؽدـــــدْسثس ثلعلو٘ــــز ّثلذقغ٘ـــــز    

ــدغؤ     ــذ ٗــ ــدن ؽذٗــ ــدش علدــ ــدز،  ِدــ ــدز ّثلوضالفقدــ ثلِجةلدــ

ــدجلو٘ي    ــدؽز عـ ــدك دْثعـ ــذ٘ز ّرلـ ــز ثلعصـ ــدز ثللغْٗـ ثلذشهؾـ

 Richardسٗضـــدشجسد دجًـــدذلش    :أهـــدشٗك٘٘ي ُوـــدج 

Bandler  عدجلن ثلشٗجظد٘جس، ّؽددْى ؽشٌٗددذسJohn 

Grinder   عــدجلن ثللغْٗــدجس، كأعــدلْح علوــدٔ نفــدذثط

هدي ؼـدش  ثلضفك٘ـدش ثنًـدغجًٔ ّثلذٌـدجء      ثلضكجهدل دد٘ي كدل

ثللغدْٓ ّثلقدْٓ ثلذثخل٘ز ثلْؽذثً٘ـز  ف٘ـدظ ٗذقـدظ ُـدزث     

ثالعدضفجدر هـدي ثلوكًْـدجس    ك٘ف٘دز ثلعودل علدٔ ثلعلدن عدي

ثلغالعـــدز نٗؾـــجد قـــدْٓ دثاعـــدز صقـــدْد ثنًـــدغجى دـــدصْسر 

 دثةودز ًقْ ثلضغ٘٘ش لألاعل.

كوج صغِن ثلذشهؾدز ثللغْٗز ثلعصـذ٘ز اـدٔ إهـدذثد    

ـ    ــدصذ ــدٔ ٗـــ ــدغجعذٍ لكـــ ــدش  صـــ ــدٔ دؽـــ ــدشد ثلشٗجظـــ  ثلفـــ

ــدش كفدــدجءر ّاجعل٘دــدز ادــدٔ صٌف٘دــدز هضؽلذدــدجس ثألدثء       أكغد

 ّ  ثلضٌجادــدغٔ، ّأكغدـدش صقكودــدج ادــدٔ ثألاكدـدجس  ثلضدـدذسٗذٔ 

ــدجص    ــدذسر علدــدٔ أًؾد ــدغلْم، ّأكغدــدش قد ــدجالس ّثلد ّثالًفعد

 ثألُدــدذثف، ّأكغدــدش إٗؾجد٘ــز ادــدٔ صفجعلدــدَ هدــدع ثلذ٘تــز 

ثلوق٘ؽـــز دـــَ، كوـــج صغـــجعذٍ علـــٔ أى ٗكضشـــف هِـــجسثس  

ّؼدش  ثلوق٘ؽد٘ي ددَ اـدٔ ثلضفك٘ـش، عـدن ثالًـدذهجػ هعِـن      

ــْثقفِن  ــج  اــــٔ هــ ــش ًؾجفــ ــْث أكغــ ــضشكز، لكــــٔ ٗكًْــ ثلوشــ

   ).33، 27: 25(كفشٗق

 مشكهت انبحث: 1/2

صعذ هِجسر ثلذذء ثلخجؼف أ عذجفز ثلضفف علٔ 

ثلذؽي هي ثلوِـجسثس ثلِجهـز لـذٓ ثلغـذجف٘ي لوـج لِـج هـي        

أُو٘ــز كذ٘ــشر اــٔ هغــجدقجس ثلغــذجفز ثلوخضلفــز ّخجصــز    

ــل    ــج هـــي ثلعْثهـ ــظ أًِـ ــ٘شر ف٘ـ ــذجفز ثلقصـ ــجدقجس ثلغـ هغـ

ر للفْص دجلغذج  ّ لزلك ٗؾـخ إصقـجى ؼشٗقـز ثألدثء    ثلوؤعش

 ثلصق٘ـ.

ّهــــدي خــــدالد هضجدعــــدز ثلذجفــــدغْى للعذٗــــذ هــــدي  

    ٓ ــدذ ــدذسر ل ــدْثاش ثلق ــدذم ص ــدن  ثلذؽــْالس الفمــْث ع هعمد

ًجشـــتٔ ثلغـــذجفز علدـــدٔ أدثء هِدـــدجسر ثلذـــذء ثلخـــجؼف      

ثألخؽـجء اـٔ ثألدثء    دجلدـدشكل ثألهغدـدل ّثلصـق٘ـ ّكغدـدشر    
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العذ٘ي إلدٔ عـذم صقق٘ـق أسقـجم ؽ٘ـذر أّ     ثلضٔ قذ صؤدٓ دجل

 خغجسر ثلغذج .

ــجفغْى نؽــشثء صؾشدــز ثعــضؽالع٘ز،    هوــج دعــج ثلذ

ــق ) ــْسر    2هشاـ ــضجد ثلوٌصـ ــذجفز دجعـ ــب ثلغـ ــٔ ًجشـ (، علـ

( عٌز للْصْد إلـٔ ثلوشـكلز   25، 24ثلشٗجظٖ هشفلز )

ّهقجّلـــز ثٗؾـــجد فلــــْد لِـــج،  ّؽــــذ ثلذـــجفغْى دعــــط      

لخـجؼف ّرلـك ًض٘ؾـز    ثألخؽجء أ ثألدثء ثلوِـجسٓ للذـذء ث  

عــذم ثلقــذسر علــٔ صكــْٗي صصــْس عــل٘ن لالصغــج  ثلــضثّٓ  

 –دــ٘ي أؼــشثف أّ أؽــضثء ثلؾغــن ثلوخضلفــز ) ثلــزسثع٘ي      

ثلشؽل٘ي ( ّكـزث ظـعف هغـضْٓ ثلضشك٘ـض ّعـذم       –ثلؾز  

ثلقذسر علٔ ثًضجػ ثلؾِـذ ثلوٌجعـخ لـذاع هكعـخ ثلذـذء كـل       

رلك ٗؤدٓ ثلـٔ عـذم اجعل٘ـز أدثء ثلوِـجسر  ّظـعف صهـي       

 أدثء ثلذذء ثلخجؼف ، ّهي عن ظعف ثلوغضْٓ ثلشقؤ .

ًمشث لوـدج ٗـدشِذٍ ثلوؾـدجد ثلشٗجظـدٔ اـدٔ هـدصش       

ثلٌفـدغٔ   هـدي صؾجُـدل للؾجًـدخ ثلٌفـدغٔ ّلـدذّس ثنعـدذثد      

 للشٗجظدد٘٘ي.

هــدي أؽــدل رلــدك كــدجى ثلضفك٘ــش ؽــدذٗج اــدٔ صصــو٘ن   

دشًدجهؼ ًفدغٔ هضودغال ادٔ ثعددضخذثم أعـجل٘خ ثلذشهؾدـدز   

ــدل ثلودــدغجُوز ادــدٔ      ثللغْ ــدج قدــدذ ٗكفد ــز ثلعدــدصذ٘ز، دود ٗ

صقغــ٘ي أدثء هِــجسر ثلذــذء ثلخــجؼف اــٖ عــذجفز ثلضفــف   

 علٔ ثلذؽي.

 هذف انبحث :1/3
ِٗــدذف ثلذقــدظ ثلقــدجلٔ إلــدٔ ثلضعــشف علــٔ صــأع٘ش 

ثعــضخذثم ثلذشهؾــز ثللغْٗــز ثلعصــذ٘ز علــٔ ثألدثء ثلفٌــٔ      

 للذذء ثلخجؼف لغذجفز ثلقشر.  

 فروض انبحث:1/4
 ضشض ثلذقظ أًَ:ٗف

صْؽدذ ادشّ  دثلدز إفصجة٘ج دد٘ي ثلق٘ـجط ثلقذلـدٔ    2/5/2

ــدٔ ثألدثء    ــدز اــ ــدز ثلضؾشٗذ٘ــ ــدذٓ للوؾوْعــ ّثلذعــ

 .ثلفٌٔ للذذء ثلخجؼف لصجلـ ثلق٘جط ثلذعذٓ

صْؽدذ ادشّ  دثلدز إفصجة٘ج دد٘ي ثلق٘ـجط ثلقذلـدٔ    2/5/3

ّثلذعدذٓ للوؾوْعدز ثلعـجدؽز اـدٔ ثألدثء ثلفٌـٖ    

 لصجلـ ثلق٘جط ثلذعذٓ. للذذء ثلخجؼف

ــ٘ي    2/5/4 ــ٘ي ثلق٘جعــ ٘ ج دــ ــجة ــز إفصــ ــدذ اــــشّ  دثلــ صْؽــ

ثلذعذٗ٘ي للوؾوـْعض٘ي ثلضؾشٗذ٘ـز ّثلعـجدؽز اـٔ     

ــذء ثلخــجؼف لصــجلـ ثلوؾوْعــز     ثألدثء ثلفٌــٔ للذ

 ثلضؾشٗذ٘ز.

 مصطهحاث انبحث :1/5

ــذ٘ز 2/6/2 ــز ثلعصـــ ــز ثللغْٗـــ  Neuro :ثلذشهؾـــ

Linguistic Programming (NLP) 

ــدَ هــدذفش  ــدصش)  ٗعشا ــدْ ثلٌ ، )م3117هقوــدذ أد

ــدش   ــدٔ ثلفكـ ــدج ٗقـــدذط اـ ــدز هـ ــدي دسثعـ ــدن ّاـ ــدَ: علـ  دأًـ

ّثلدــدغلْم ّثللغدــدز، عددــدْثء ثللفم٘ــز أّ ر٘ددــدش ثللفم٘ــز 

  ٍ ــدز ــْٗش ّصقغـــ٘ي ُددـ ــدغن(، دِدـــدذف صؽـ ــدز ثلؾددـ  )لغدـ

ثلوكًْدــــــدجس، لضقق٘ــــــق ثلضغ٘ــــــش ثنٗؾــــــجدٔ ّثلضفدــــــدْ  

دـــدٔ علدـــدٔ   ثنًدـــدغجًٔ، دودـــدج ٗدـــدغجعذ ثلفدـــدشد ثلشٗجظ    

ثلٌضجةؼ ثلوشؽْر ثلضٔ ٗشٗذُج عْثء اـٔ سٗجظـضَ    صقق٘ددق

 (.26: 20أّ ف٘جصَ)

 Grab startثلذذء ثلخجؼف:  2/6/4 

ــ٘ال     ــذهجى قلـ ــذ ثلقـ ــج صضذجعـ ــز ّاِ٘ـ ــز ثلخجؼفـ ثلذذثٗـ

دعشض ثلكضف هع ثًغٌجء أصـجدع ثلقـذم علـٔ فجاـز هٌصـز      

ثلذذء. اذوؾشد ثًغٌجء ثلغذجؿ إلٔ ثألهجم علٔ هٌصز ثلذذء 

ــٔ هشكــض        ــز هــي عمــن ثلصــذس إل عــ٘ضقشم هشكــض ثلؾجرد٘

ــ٘ال  ٗوغــك      ــشكذض٘ي قل ــجء ثل ــظ أى ثًغٌ ثلعوــْد ثلفقــشٕ، ف٘

ثلغذجؿ هقذهز هٌصز ثلذـذء د٘ذٗـَ عـْثء خـجسػ أم دثخـل      

ثلقـذه٘ي عــن ٗشصفـع ثلْسكــجى ل٘ضقـشم هشكــض ثلؾجرد٘ـز إلــٔ     

ثلخلف صؾجٍ ثلؾضء ثلخلفـٖ للوعـذر ّعـٌ٘ضقل هعمـن ثلغقـل      

 (241: 61هٌصز ثلذذء. )ثٙى إلٔ هقذهز 
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 انذراساث ادلرجعُت: 1/6

م، دذسثعـز  3110قجم أفوـدذ خـدعشٓ هقوـدذ    

صِذف للضعشف علٔ صأع٘ش دشًدجهؼ صدذسٗذٔ ادٔ ظـدْء  

ــدط      ــز دعـ ــذ٘ز لضٌو٘ـ ــز ثلعصـ ــدز ثللغْٗـ ــدجرػ ثلذشهؾـ ًوـ

ثلوضغ٘شثس ثلذذً٘ز ّثلوِجسٗدز لالعذدٔ ثلكدشر ثلؽـدجةشر  

دي )ثلؽدــدالح ( هدــ76ّثشــضولش عٌ٘ــز ثلذقــظ علــٔ )   

ــدجةشر    ــدشر ثلؽدـ ــدذسٗخ ثلكدـ ــدصر صدـ ــدجس صخدـ  -ّثلؽجلذدـ

ثلالعذ٘ي( ّكجًش أُن ثلٌضجةؼ ثلذشًـجهؼ ثلضـدذسٗذٔ اـدٔ    

ظدْء ثألًودجغ ثلضوغ٘ل٘دز للذشهؾدز ثللغْٗـدز ثلعـدصذ٘ز   

لـــدَ صــــدأع٘ش إٗؾــــدجدٔ علــــدٔ هــــدغضْٓ ثألدثء ثلذــــدذًٔ  

 ّثلوِدجسٓ لعٌ٘دز ثلذقظ.

ــدذ ثللؽ  ــدذ عذــ ــذ أفوــ ــجم هقوــ ــدفقــ م، 3122٘ــ

دذسثعز صِذف للضعـشف علـٔ "صـأع٘ش ثلضـذسٗخ ثلعقلـدٔ      

ــْٗش    ــذ٘ز لضؽـــ ــز ثلعصـــ ــدز ثللغْٗـــ ــدضخذثم ثلذشهؾـــ دجعـــ

ثعـــــضشثص٘ؾ٘جس ثلضفك٘ـــــش ّاعجل٘ـــــز ثألدثء اـــــٔ دعـــــط  

ــظ    ــز ثلذقــــ ــضولش عٌ٘ــــ ــز" ّثشــــ ــجس ثلفشدٗــــ ثلشٗجظــــ

العذـــد٘ي هـــدي العذـــدٔ ثلذسؽـــز ثألّلـــٔ دٌـــدجدٓ 0علـــٔ

ــجةؼ   7 ــن ثلٌضــ ــش أُــ ــدٔ ّكجًــ ــدْدش ثلشٗجظــ ــز  أكضــ اعجل٘ــ

ثلذشًـــــجهؼ ثلوقضـــــشؿ للضـــــدذسٗخ ثلعقلـــــدٔ دجعـــــدضخذثم  

ثلذشهؾــدز ثللغْٗــدز ثلعصــذ٘ز اــٔ صؽــْٗش ثعــضشثص٘ؾ٘جس 

ــط      ــْٗش أدثء دعــ ــٔ صؽــ ــَ اــ ــزلك اعجل٘ضــ ــش، ّكــ ثلضفك٘ــ

 ثلشٗجظجس ثلفشدٗز

م، 3120قجهــش سشــج هقوــذ أشــشف ّ خــشّى  

ــجهؼ صــذسٗخ        ــأع٘ش دشً ــشف علــٔ ص ــذف للضع دذسثعــز صِ

ثلذشهؾــــز ثللغْٗــــز عقلــــٔ دجعــــضخذثم دعــــط صقٌ٘ــــجس 

ثلعصذ٘ز علٔ خفط ثلقلـق هـي ثلوـجء لـذٓ ثلوذضـذةجس      

ؼجلذز هي 35أ ثلغذجفَ ّثشضولش عٌ٘ز ثلذقظ علٔ 

ؼجلذجس ثلفشقز ثألّلٔ دكل٘ز ثلضشد٘ـز ثلشٗجظـ٘ز ّكجًـش    

ــجةؼ صـــؤعش دعـــط صقٌ٘ـــجس ثلذشهؾـــز ثللغْٗـــز    أُـــن ثلٌضـ

ــٖ      ــز ا ــز ّثلخــشثةػ ثلزٌُ٘ ــجلوْثقع ثالدسثك٘ ثلعصــذ٘ز ك

ثلقلق هي ثلوـجء ّدجلضـجلٖ ثالقـذثم علـٔ      خفط هغضْٓ

 صعلن ثلغذجفز.

ــجسٕ ّ خــشّى    ــجم ؽــْى ك م، دذسثعــز 3121ق

صِذف للضعـشف علـٔ صـأع٘ش ثلذشهؾـز ثللغْٗـز ثلعصـذ٘ز       

ــٔ ظــْء ثلذشهؾــز       ــن ا ــز ثلوعل ــضعلن: دسثعــجس لقجل ّثل

ثللغْٗــز ثلعصــذ٘ز اــٖ ثلضعلــ٘ن ّثشــضولش عٌ٘ــز ثلذقــظ   

ــٔ  ــٔ لل    35علـ ــجلوؾلظ ثألعلـ ــ٘ي دـ ــي ثلوعلوـ ــ٘ن  هـ ضعلـ

دأكجدٗو٘ــز ثلوعلوــ٘ي ثلذشٗؽجً٘ــز ّكجًــش أُــن ثلٌضـــجةؼ      

ّؽْد أُو٘ز ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز أ صؽْٗش لغز 

 ثلوعلن ّدٌجء عالقجس ّؼ٘ذر د٘ي ثلوعلن ّثلضلو٘ز

 خطت انبحث:  1/7

 هٌِؼ ثلذقظ :2/7/2

ــو٘ن     ــٔ دضصـ ــٌِؼ ثلضؾشٗذـ ــجفغْى ثلوـ ــضخذم ثلذـ ثعـ

دؽز، ّرلــك هؾوــْعض٘ي إفــذثُج صؾشٗذ٘ــز ّثألخــشٓ ظــج    

 دضؽذ٘ق ثلق٘جعجس ثلقذل٘ز ّثلذعذَٗ للوؾوْعض٘ي.

 هؾضوع ثلذقظ: 2/7/3

عـذجؿ( هـي   47ثشضول هؾضوع ثلذقظ علـٔ عـذد )  

ــضجد      ــز دجعــ ــذجح ثلوذٌٗــ ــض شــ ــت٘ي دوشكــ ــذجف٘ي ثلٌجشــ ثلغــ

عــــــــٌز( 25، 24هشثفــــــــل) -ثلوٌصــــــــْسر ثلشٗجظــــــــٔ 

م( ّثلوق٘ــذٗي دغــؾالس ثالصقــجد ثلوصــشٓ  3120هْعــن)

 للغذجفز.  

 ثلذقظ : عٌ٘ز2/7/4

 21ثشـضولش علـٔ    -عٌ٘ز ثلذسثعز ثالعضؽالع٘ز: -2

عذجف٘ي هي هؾضوع ثلذقظ ّخـجسػ قـْثم  ثلعٌ٘ـز    

 . ثألعجع٘ز

عـذجؿ   35ثشضولش علٔ -عٌ٘ز ثلذقظ ثألعجع٘ز: -3

ــن ثخض٘ــجسُن دجلؽشٗقــز ثلعشــْثة٘ز هــي هؾضوــع       ص

ــٔ    ــْثة٘ج إلـــ ــز عشـــ ــ٘ن ثلعٌ٘ـــ ــن صقغـــ ثلذقـــــظ ّصـــ
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 23هؾوْعضـجى هضغـجّٗضجى هؾوْعـز صؾشٗذ٘ــز )   

ّصـــن  عـــذجؿ(23ذجؿ( ّهؾوْعـــز ظـــجدؽز ) عـــ

(هــي ثلغــذجف٘ي لالصــجدز ّعــذم 3ثعــضذعجد عــذد )

 ثالًضمجم اٖ ثلضذسٗخ.

 صؾجًظ عٌ٘ز  ثلذقظ: 2/7/4/2

 ادلتىسط احلسابً وانىسُط واالحنراف ادلعُاري ومعامم االنتىاء دلتغرياث  ( 1) جذول
 (24) ن=   انضبط انتجرَىب نهممجىعتني انتجرَبُت وانضابطت

 ملتغرياتا
وحدة 

 الكياض
 الوسيط املتوسط احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى
 معامل اإللتواء

 ثلوضغ٘شثس ثألّل٘ز

 1.100- 7.260 261.361 250.715 عن ثلؽْد

 1.315- 7.376 57.261 55.157 كؾن ثلْصى

 1.164 1.675 23.161 23.176 ثلغٌْثس ثلغي

 1.601- 1.470 4.011 4.165 ثلغٌْثس ثلعوش ثلضذسٗذٔ

 ثلق٘جعجس

 ثالًغشّدْهضشٗز

 1.260 6.103 77.111 71.311 عن ؼْد ثلزسث 

 2.604- 6.120 212.111 211.277 عن ؼْد ثلشؽل

 1.301- 5.735 77.761 77.277 عن ؼْد ثلؾز 

 1.351- 2.130 43.111 42.711 ثلذسؽز ثخضذجس ثلزكجء ثلوصْس

(، ٗضذـــ٘ي أى: ؽو٘ـــدع ق٘ـــدن   2دذسثعـــز ثلؾـــذّد) 

: 2.604-هعجهــــدل ثاللضــــدْثء قــــذ صشثّفــــدش هــــج د٘ــــدي ) 

( إٔ أى ؽو٘ـع ثلوضغ٘ـشثس قــذ ثًقصـشس هــجد٘ي )    1.260

( هوج هوـج ٗؤكـذ صؾـجًظ أاـشثد ثلعٌ٘ـز اـٔ هضغ٘ـشثس         ±4 

ــشثس ثلعــذػ       ــل هضغ٘ ــجس صوغ ــزٍ د٘جً ــٔ ُّ ثلعــذػ ثلضؾشٗذ

 ثلضؾشٗذٔ د٘ي ثاشثد ثلعٌ٘ز.

 ري وانىسُط ومعامم االنتىاء نعُىت انبحث ادلتىسط احلسابً و االحنراف ادلعُا (2جذول )
 (24) ن=        و حرة111انكهُت فً متغرياث األداء انفىن وزمه انبذء اخلاطف وزمه سباحت 

 وحدة الكياض املتغريات
املتوسط 

 احلشابى
 الوسيط

اإلحنراف 

 املعيارى
 معامل اإللتواء

 1.261 1.711 4.111 4.361 ثلذسؽز ثلذذء ثلخجؼف ثألدثء ثلفٌٖ دجعضوجسر ثلٌؾْم

 1.160 1.676 4.111 4.444 ثلغْثًٖ م 7.6هغجاز  صهي ثلذذء ثلخجؼف

 1.537- 3.254 77.611 77.476 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

( إى ؽو٘ـــدع ق٘ــدن هعجهـــدل  3ٗضعـــ هـــي ؽــذّد )  

( إٔ أى 1.537: 1.160ثاللضدْثء قذ صشثّفدش هجد٘ـدي ) 

( هوـج ٗشـ٘ش    4± ٘ي ) ؽو٘ع ثلوضغ٘شثس قذ ثًقصشس هـجد 

 إلٔ أى ثلعٌ٘ز صوغل هؾضوعج  إعضذثل٘ج  اٖ صلك ثلوضغ٘شثس.

 صكجاؤ عٌ٘ز  ثلذقظ: 2/7/4/3
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 انتكافؤ بني اجملمىعتني انتجرَبُت وانضابطت فً متغرياث انضبط انتجرَىب (3جذول)
(12= 2، ن12=1)ن  

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
م فر

 املتوسطني
 قينة "ت"

 اإلحنراف املعيارى املتوسط احلشابى
املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثلوضغ٘شثس 

 ثألّل٘ز

 1.772 2.711- 7.370 261.561 7.211 251.761 عن ثلؽْد

 2.103 4.336- 7.014 57.561 7.511 54.344 كؾن ثلْصى

 1.254 1.145- 1.667 23.104 1.725 23.161 ثلغٌْثس ثلغي

ثلعوش 

 ثلضذسٗذٔ
 1.721 1.211 1.556 4.111 1.315 4.011 ثلغٌْثس

 ثلق٘جعجس

 ثالًغشّدْهضشٗز

 2.167 2.561- 4.041 71.027 3.737 77.561 عن ؼْد ثلزسث 

 2.171 3.277- 4.757 212.361 7.177 00.114 عن ؼْد ثلشؽل

 1.274 1.444 5.753 77.111 5.117 77.444 عن ؼْد ثلؾز 

 2.116 1.761- 3.176 43.114 2.667 ط ثلذسؽز ثخضذجس ثلزكجء ثلوصْس

 21727=1.16*ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز 

ــذّد)  ــز ؽــ ــ٘ي  4دذسثعــ ــشّ  دــ ــ٘ي أى ثلفــ (، ٗضذــ

ثلوؾوْعض٘ي ثلضؾشٗذ٘ـز ّثلعـجدؽز اـٖ هضغ٘ـشثس ثلعـذػ      

ثلضؾشٗذٔ ُٔ اشّ  ر٘ش دثلز إفصجة٘ ج  ف٘ظ كجًش ق٘وـز  

ــْ ــذ    س ثلوقغــــ ــز عٌــــ ــج ثلؾذّل٘ــــ ــي ق٘وضِــــ ــل هــــ دز أقــــ

(، ُّزث ٗذد علٔ صكـجاؤ ثلوؾوـْعض٘ي اـٔ    1116هغضْٓ)

 هضغ٘شثس ثلعذػ ثلضؾشٗذٔ.

 ( دالنت انفروق بني متىسطاث انقُاساث انقبهُت نهمجمىعتني انضابطت وانتجرَبُت4جذول )
 و حرة 111فً متغرياث األداء انفىن وزمه انبذء اخلاطف وزمه سباحت  

 (12= 2، ن12=1)ن

 وحدة الكياض املتغريات

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة

فرم 

 املتوسطني
املتوسط  قينة "ت"

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثألدثء ثلفٌٖ 

 دجعضوجسر ثلٌؾْم
 1.726 1.277 1.733 4.361 1.626 4.527 ثلذسؽز ثلذذء ثلخجؼف

 1.617 1.277- 1.762 4.444 1.047 4.277 ثلغْثًٖ م 7.6هغجاز  ثلخجؼف صهي ثلذذء

 2.714 2.527- 2.143 77.114 3.371 76.777 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 2.727=1.16*ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز 
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ــز  5ٗضعـــ هــي ؽــذّد )  ( إًــَ الصْؽــذ اــشّ  دثل

للوؾوـــْعض٘ي  ثفصـــجة٘ج  دـــ٘ي هضْعـــػ ثلق٘جعـــجس ثلقذل٘ـــز

ثلعجدؽز ّثلضؾشٗذ٘ـز اـٖ ثلوضغ٘ـشثس ثألدثء ثلفٌـٖ ّصهـي      

م فـــشر ، ف٘ـــظ ثى 211ثلذـــذء ثلخـــجؼف ّصهـــي عـــذجفز 

ــج ثلؾذّل٘ــز عٌــذ       ــل هــي ق٘وضِ ــز "س" ثلوقغــْدز ثق ق٘و

هوج ٗش٘ش إلٔ أى ٌُجم صكجاؤ د٘ي  1.16هغضْٕ هعٌْٗز 

 عٌ٘جصٖ ثلذقظ اٖ صلك ثلوضغ٘شثس.

 األدواث ادلستخذمت :1/7/4
ف ٗعضوذ ثلذجفغْى اٖ ؽوع ثلوعلْهجس ثلوضعلقز دِزث عْ

 ثلذقظ علٔ هؾوْعز هي ثألدّثس ُّٔ:

هغـ ثلوشثؽع ّ ثألدقجط ّ ثلذّسٗجس ثلعلو٘ز  -2

ثلعشد٘ز ّ ثلوضخصصز اٖ هْظْ  ثلذقظ ّ 

 .Internetثلشذكز ثلعجلو٘ز للوعلْهجس 

 ثخضذجس ثلزكجء ثلوصْس: إعذثد/ أفوذ ركٔ صجلـ. -3

صش ثلععــلٔ: إعــذثد/ سّدــشس دؽجقــز هغــضْٗجس ثلضــْ -4

ً٘ــذاش، صعشٗــخ/ هقوــذ ثلعشدــٔ شــوعْى،  ّهجؽــذر    

 هقوذ إعوجع٘ل.

ــٔ:     -5 ــجد ثلشٗجظـ ــٔ ثلوؾـ ــٔ اـ ــْس ثلعقلـ ــجط ثلضصـ هق٘ـ

ــٔ شــوعْى،      ــذ ثلعشد ــخ هقو ــجسصٌ٘ض، صعشٗ إعــذثد/ ه

 ّهجؽذر هقوذ إعوجع٘ل.

ــٔ    -6 ــذثد/ دّسعـ ــجٍ: إعـ ــض ثالًضذـ ــذكز لضشك٘ـ ــجس ثلشـ ثخضذـ

ّهجؽـذر     ُجسٗظ، صعشٗخ/ هقوذ ثلعشدٔ شوعْى،

 هقوذ إعوجع٘ل.

 دشًجهؼ ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز: إعذثد ثلذجفغْى -7

 األجهسة ادلستخذمت يف انبحث :1/7/5
لق٘جط ثلؽْد ثلكلٔ  Rest meterسعضجه٘ش  -2

 للؾغن ألقشح )عن(.

 ثلو٘ضثى ثلؽذٖ لق٘جط ثلْصى ألقشح )ؽشثم(.  -3

 هي ثلغجً٘ز.2/211عجعز إٗقجف -4

 فوجم عذجفز. -5

 ث: إجراءاث انبح 1/8

 انذراساث االستطالعُت: 1/8/1
 انذراست االستطالعُت األوىل:1/8/1/1

قــجم ثلذــجفغْى دــئؽشثء ثلذسثعــز ثالعـــضؽالع٘ز     

ــج)   ــز قْثهِـ ــٔ عٌ٘ـ ــٔ علـ ــظ   21ثألّلـ ــي ًفـ ــذجف٘ي هـ ( عـ

ثلوشفلـز ثلغــٌ٘ز ّهـي دثخــل هؾضوـع ثلذقــظ ّهـي خــجسػ     

عٌ٘ـــــــــز ثلذقـــــــــظ ثألعجعـــــــــ٘ز اـــــــــٔ ثلفضـــــــــشر هـــــــــي 

م ّرلك 1/22/3120م إلٔ ثلؾوعز 3/22/3120ثلغذش

 دِذف:  

ــالف٘ز ثألدّثس ّثألؽِــــــضر     - ــذ هــــــي صــــ ثلضأكــــ

 ثلوغضخذهز أ ق٘جعجس ثلذقظ.

ــز     - ــجس ثلخجصــ ــشثء ثلق٘جعــ ــجكي  إؽــ ــض أهــ صؾِ٘ــ

 دجلذقظ ّثألهجكي ثلخجصز دضؽذ٘ق ثلذشًجهؼ.

فغـــجح ثلوعـــجهالس ثلعلو٘ـــز لالخضذـــجسثس ق٘ـــذ      -

 ثلغذجس(. –ثلذقظ)ثلصذ  

 انذراست االستطالعُت انثاوُت:1/8/1/2
ثلذــجفغْى دــئؽشثء ثلذسثعــز ثالعـــضؽالع٘ز     قــجم 

ــج)   ــز قْثهِـ ــٔ عٌ٘ـ ــز علـ ــظ   21ثلغجً٘ـ ــي ًفـ ــذجف٘ي هـ ( عـ

ثلوشفلـز ثلغــٌ٘ز ّهـي دثخــل هؾضوـع ثلذقــظ ّهـي خــجسػ     

م 27/22/3120عٌ٘ــز ثلذقــظ ثألعجعــ٘ز اــٔ ثلفضــشر هــي 

 م ّرلك دِذف:  33/22/3120إلٔ

ثلضأكذ هي هٌجعذز دشًجهؼ ثلذشهؾـز ثللغْٗـز ثلعصـذ٘ز    

 كجى هي ًضجةؼ ثلذسثعز أى:لعٌ٘ز ثلذقظ ّ

ــجهؼ     ــْٓ دشًـ ــل هقضـ ــز دثخـ ــذسٗذجس ثلوقضشفـ ثلضـ

ثلذشهؾــز ثللغْٗــز ثلعصــذ٘ز ثلوقضــشؿ ق٘ــذ ثلذقــظ هٌجعــذز   

عـٌز(  ف٘ـظ قـجم أاـشثد     25-24لؽذ٘عز ثلوشفلز ثلعوشٗز)

عٌ٘ز ثلذسثعز ثالعضؽالع٘ز دـئؽشثء هؾوْعـز ثلضـذسٗذجس    
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ثلوقضشفـــز دّى أٓ صـــعْدجس، هوـــج صـــْاش لـــذٓ ثلذجفـــظ  

جً٘ــز صؽذ٘ــق ُــزٍ ثلضوشٌٗــجس علــٔ أاــشثد عٌ٘ــز ثلذقــظ  إهك

 ثألعجع٘ز.

 ادلعامالث انعهمُت نالختباراث 1/8/2
 معامالث انصذق:1/8/2/1

صــن فغــجح هعــدجهل صــذ  ثالخضذــدجسثس ) صــذ   

ــٔ )    ــدجس عل ــق ثالخضذ عــذجؿ(  31ثلضوــجٗض( هــي خــالد صؽذ٘

ــش هو٘ــضر )     ــْعض٘ي هؾوْعــز ر٘ ــٔ هؾو  21هقغــوْى إل

لذسثعـــز ثالعـــضؽالع٘ز ثألّلـــٔ ّ عـــذجف٘ي( ُّـــن عٌ٘ـــز ث

عــــذجف٘ي ( هــــي عــــذجفٖ عــــضجد 21هؾوْعــــز هو٘ــــضر )

عـٌَ(   25ثلوٌصْسر ثلشٗجظٔ ّهي هشفلز عٌ٘ز أعلٔ )

. 

( دالنت انفروق بني متىسطاث انقُاساث نهمجمىعتني ادلمُسة وغري ادلمُسة فً متغرياث األداء 5جذول )
 و حرة قُذ111انفىٍ وزمه انبذء اخلاطف وزمه سباحت 

 (11= 2، ن11=1)ن

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 اجملنوعة املنيزة اجملنوعة الغري مميزة

املتوسط  قينة "ت" فرم املتوسطني

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثألدثء ثلفٌٖ 

 دجعضوجسر ثلٌؾْم

ثلذذء 

 ثلخجؼف
 *4.670 2.211- 1.134 5.711 1.627 4.711 ثلذسؽز

 صهي ثلذذء ثلخجؼف
 7.6هغجاز 

 م
 *3.143 2.511 1.710 3.311 2.461 4.711 ثلغْثًٖ

 *4.475 3.011 2.057 47.711 2.107 77.711 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 2.745=1.16*ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز 

( إًــَ صْؽــذ اــشّ  دثلـــز    6ٗضعـــ هــي ؽــذّد )   

ــػ ثلق   ــ٘ي هضْعـ ــجة٘ج  دـ ــش   ثفصـ ــْعض٘ي ثلغ٘ـ ــجس للوؾوـ ٘جعـ

هو٘ضر ّثلوو٘ضر اـٖ هضغ٘ـشثس ثألدثء ثلفٌـٖ ّصهـي ثلذـذء      

ــي عــذجفز    م فــشر لصــجلـ ثلوؾْعــز   211ثلخــجؼف ّصه

ثلوو٘ضر، ف٘ظ ثى ق٘وز "س" ثلوقغْدز أكذش هي ق٘وضِج 

هوــج ٗشــ٘ش إلــٔ    1.16ثلؾذّل٘ــز عٌــذ هغــضْٕ هعٌْٗــز    

 صذ  ُزر ثالخضذجسثس.

 

 داء ادلهاري:حساب ثباث اختباراث األ1/8/2/2

قجم ثلذجفغْى دضؽذ٘ق ثالخضذجسثس ق٘ذ ثلذقظ علٔ 

عٌ٘ـــز ثلذسثعـــز ثالعـــضؽالع٘ز دجعـــضخذثم أعـــلْح إعـــجدر 

( عــن  Test Re Testثالخضذـجس ّرلــك لقغــجح ثلغذـجس )  

إعجدر ثلضؽذ٘ق دعذ عالط أٗجم علٔ ًفـظ ثلوؾوْعـز ّاـٔ    

ًفظ ثلضْق٘ـش لضْف٘ـذ  ـشّف ثلق٘ـجط قـذس ثنهكـجى ّصـن        

ل ثالسصذــــجغ لذ٘شعـــْى للضأكــــذ هـــي عذــــجس   فغـــجح هعجهـــ  

 ثالخضذجسثس ق٘ذ ثلذقظ  
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 و حرة قُذ انبحث111ثباث اختباراث األداء انفىٍ نهبذء اخلاطف وزمه سباحت  (6جذول )
 (11)ن=

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 اعادة التطبيل التطبيل االول

املتوسط  قينة "ر"

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

 *1.100 2.212 4.011 1.627 4.711 ثلذسؽز ثلذذء ثلخجؼف ثألدثء ثلفٌٖ دجعضوجسر ثلٌؾْم

 *1.047 1.154 4.511 2.461 4.711 ثلغْثًٖ م 7.6هغجاز  صهي ثلذذء ثلخجؼف

 *1.027 3.025 77.511 2.107 77.711 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 1.650=1.16هغضْٕ هعٌْٗز  *ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ

( إًــَ صْؽــذ عالقــز دثلــز 7ٗضعـــ هــي ؽــذّد )

ــٖ     ــق اـ ــجدر ثلضؽذ٘ـ ــق ثالّد ّثعـ ــ٘ي ثلضؽذ٘ـ ــجة٘ج  دـ ثفصـ

ــشثس  ــي    هضغ٘ـ ــجؼف ّصهـ ــذء ثلخـ ــي ثلذـ ــٖ ّصهـ ثألدثء ثلفٌـ

، ف٘ــظ ثى ق٘وــز "س" ثلوقغــْدز  م فــشر 211عــذجفز 

 1.16أكذش هي ق٘وضِج ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗـز  

 س ُزر ثالخضذجسثس.هوج ٗش٘ش إلٔ عذج

  :انقُاساث انقبهُت 1/8/3
صـــــن إؽـــــشثء ثلق٘جعـــــجس ثلقذل٘ـــــز لوؾوـــــْعضٔ  

ــجسثس    ــٔ ثالفضذــــــ ــجدؽز( اــــــ ــز ّثلعــــــ ثلذقظ)ثلضؾشٗذ٘ــــــ

ثلٌفغ٘ز)ثخضذجس ثلزكجء ثلوصْس، دؽجقز هغـضْٗجس ثلضـْصش   

ثلععــــلٔ، هق٘ــــجط ثلقــــذسر علــــٔ ثالعــــضشخجء، هق٘ــــجط 

سثس ثلضصــْس ثلعقلــٖ، هق٘ــجط صشك٘ــض ثالًضذــجٍ( ّثالخضذــج     

ــز ــذء ثلخــجؼف لغــذجفز     ثلوِجسٗ ــٔ  للذ ــجط ثألدثء ثلفٌ )ق٘

م فـشر(، ّصوـش   211ق٘جط هغجاز  -ثلضفف علٔ ثلذؽي 

ُــــــزٍ ثلق٘جعــــــجس اــــــٔ ثلفضــــــشر هــــــي ٗــــــْم ثلخوــــــ٘ظ  

ــق ــ٘ي ثلوْثاـــــــق   2/23/3120ثلوْثاـــــ ــٔ ثألعٌـــــ م فضـــــ

 م.6/23/3120

 انذراست األساسُت:  1/8/4
ــز ثلعصــذ٘ز       ــجهؼ ثلذشهؾــز ثللغْٗ صــن صؽذ٘ــق دشً

أعجد٘ع( دْثقع عالعـز ّفـذثس أعـذْع٘ ج اـٔ ثلفضـشر      7)لوذر

م إلـــٔ ٗـــْم  25/23/3120هـــي ٗـــْم ثلغـــذش ثلوْثاـــق   

م علـٔ هؾوْعـز ثلذقـظ    33/2/3131ثألسدعجء ثلوْثاق 

 ثلضؾشٗذ٘ز ؼذق ج لخؽز إؽشثء ثلذقظ.

 انقُاساث انبعذَت:  1/8/5
ــن إؽــشثء         ــز ثلذشًــجهؼ ص ــذر ثلوقــذدر لضٌف٘ ــذ ثًضِــجء ثلو دع

 ٗز لوؾوْعضٔ ثلذقظ أ:  ثلق٘جعجس ثلذعذ

ــْصش     ــضْٗجس ثلضـ ــز هغـ ــ٘ز ) دؽجقـ ــجس ثلٌفغـ ثلق٘جعـ

ثلععــــلٔ، هق٘ــــجط ثلقــــذسر علــــٔ ثالعــــضشخجء، هق٘ــــجط 

 ثلضصْس ثلعقلٖ، هق٘جط صشك٘ض ثالًضذجٍ(.

ثالخضذجسثس ثلوِجسٗز )ق٘ـجط ثألدثء ثلفٌـٔ ّصهـي    

 م فشر(.211ق٘جط هغجاز  -ثلذذء ثلخجؼف 

     ْ ثاـــق  ّرلـــك اـــٔ ثلفضـــشر هـــي ٗـــْم ثلغـــذش ثلو

ــ٘ي ثلوْثاـــــق    34/2/3131 ــٔ ٗـــــْم ثألعٌـــ / 36/2م إلـــ

م هــع هشثعــجر ًفــظ ثلمــشّف ّثلشــشّغ ثلضــٔ صــن  3131

 إصذجعِج أ ثلق٘جعجس ثلقذل٘ز.

 ادلعاجلاث اإلحصائُت : 1/8/6
ــن     ــٖ صـ ــجس ثلضـ ــظ ّثلذ٘جًـ ــذثف ثلذقـ ــْء أُـ ــٖ ظـ اـ

 :   ثلقصْد علِ٘ج صن إؽشثء ثلوعجلؾجس ثنفصجة٘ز ثلضجل٘ز

  Meanثلوضْعػ ثلقغجدٖ                     

  Stander Deviationثالًقشثف ثلوع٘جسٕ    

  Mediatorثلْع٘ػ                            

  Coefficient of Skewnessهعجهل ثاللضْثء      

 Correlation Coefficient ofهعجهل ثالسصذجغ   

  T-Test   ثخضذجس س        
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 -انبحث:عرض وتائج  1/9
عـشض ًضــجةؼ ثلفـشض ثالّد ّثلــزٓ ًــر   2/0/2

علٔ : "صْؽذ ادشّ  دثلدز إفصجة٘ج دد٘ي ثلق٘جط ثلقذلـدٔ  

ّثلذعدذٓ للوؾوْعدز ثلعجدؽز ادٔ ثألدثء ثلفٌٖ لوِـدجسثر  

 )ثلذذء ثلخجؼف( لصجلـ ثلق٘جط ثلذعذٓ".

 ضابطت ( دالنت انفروق بني متىسطاث انقُاسني انقبهٍ وانبعذٌ نهمجمىعت ان7جذول )

 (12)ن=  و حرة 111فً األداء انفىٍ وزمه انبذء اخلاطف وانذوران وزمه سباحت  

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 الكياض البعدي الكياض الكبلي
فرم 

 املتوسطني
املتوسط  معدل التغري% قينة "ت"

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثألدثء ثلفٌٖ 

عضوجسر دج

 ثلٌؾْم

ثلذذء 

 ثلخجؼف
 1.626 5.114 1.626 4.257 ثلذسؽز

-

1.777 
3.077* 20.623% 

صهي ثلذذء 

 ثلخجؼف

 7.6هغجاز 

 م
 %7.106 *2.150 1.361 1.626 3.027 1.047 4.277 ثلغْثًٖ

 %2.174 *3.027 2.361 2.631 76.144 2.143 77.114 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 2.707 =1.16ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز *ق٘وز "س" ثلؾذّل٘

( إًــَ صْؽــذ اــشّ  دثلــز     7ٗضعـــ هــي ؽــذّد )   

ثفصـــــجة٘ج  دـــــ٘ي هضْعـــــػ ثلق٘جعـــــ٘ي ثلقذلـــــٖ ّثلذعـــــذٕ  

ــي      ــٖ ّصه ــشثس ثألدثء ثلفٌ ــٖ هضغ٘ للوؾوْعــز ثلعــجدؽز ا

م فشر لصجلـ ثلق٘ـجط  211ثلذذء ثلخجؼف ّصهي عذجفز 

 ثلذعــــذٕ، ف٘ــــظ ثى ق٘وــــز "س" ثلوقغــــْدز أكذــــش هــــي  

ــج ثلؾذ ــز   ق٘وضِـ ــضْٕ هعٌْٗـ ــذ هغـ ــز عٌـ ــج  1.16ّل٘ـ ، كوـ

%( ثلـــٖ )  2.174صشثّفـــش ًغـــخ ثلضغ٘ـــش هـــج دـــ٘ي )     

20.623.)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2شكل )

 ثلفشّ  د٘ي هضْعؽجس ثلق٘جع٘ي ثلقذلٖ ّثلذعذٕ للوؾوْعز ثلعجدؽز أ ثألدثء ثلفٌٖ ّصهي ثلذذء 

 م فشر211ثلخجؼف ّصهي عذجفز 
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علـٖ :  عشض ًضـجةؼ ثلفـشض ثلغـجًٖ ّثلـزٕ ًـر      2/0/3

"صْؽذ ادشّ  دثلدز إفصـجة٘ج دـد٘ي ثلق٘ـجط ثلقذلـدٔ     

ّثلذعــدذٓ للوؾوْعــدز ثلضؾشٗذ٘ــز اــدٔ ثألدثء ثلفٌــٖ   

 لوِدجسثر ثلذذء ثلخجؼف لصجلـ ثلق٘جط ثلذعذٓ".

 ( 8جذول )
 دالنت انفروق بني متىسطاث انقُاسني انقبهٍ وانبعذٌ نهمجمىعت انتجرَبُت 

 و حرة 111ف وزمه سباحت فً  األداء انفىٍ وزمه انبذء اخلاط 
 (12)ن= 

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 الكياض البعدي الكياض الكبلي
فرم 

 املتوسطني
املتوسط  معدل التغري% قينة "ت"

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثألدثء ثلفٌٖ 

 دجعضوجسر ثلٌؾْم
 %77.777 *1.001 3.277- 1.626 6.527 1.773 4.361 ثلذسؽز ثلذذء ثلخجؼف

صهي ثلذذء 

 ثلخجؼف
 %37.611 *22.111 1.027 1.626 3.527 1.762 4.444 ثلغْثًٖ م 7.6هغجاز 

 %4.411 *4.231 3.277 2.743 74.611 3.371 76.777 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 2.707 =1.16ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز 

إًــَ صْؽــذ اــشّ  دثلـــز     (1ٗضعـــ هــي ؽــذّد )   

ثفصـــــجة٘ج  دـــــ٘ي هضْعـــــػ ثلق٘جعـــــ٘ي ثلقذلـــــٖ ّثلذعـــــذٕ  

للوؾوْعــز ثلضؾشٗذ٘ــز اــٖ هضغ٘ــشثس ثألدثء ثلفٌــٖ ّصهــي   

م فشر لصجلـ ثلق٘ـجط  211ثلذذء ثلخجؼف ّصهي عذجفز 

ثلذعذٕ، ف٘ظ ثى ق٘وز "س" ثلوقغْدز أكذش هـي ق٘وضِـج   

، كوــج صشثّفــش   1.16ثلؾذّل٘ــز عٌــذ هغــضْٕ هعٌْٗــز    

 %(.77.777%( ثلٖ ) 4.411غ٘ش هج د٘ي ) ًغخ ثلض

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

ثلفشّ  د٘ي هضْعؽجس ثلق٘جع٘ي ثلقذلٖ ّثلذعذٕ للوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز  أ ثألدثء ثلفٌٔ ّصهي ثلذذء ثلخجؼف ّصهي  

 م فشر211عذجفز 
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عشض ًضجةؼ ثلفشض ثلغجلـظ ّثلـزٕ ًـر علـٖ :     2/0/4 

ثلذعذٗز  "صْؽذ ادشّ  دثلدز إفصجة٘ج دد٘ي ثلق٘جعجس

ــدٔ ثألدثء    ــز اــ ــجدؽز ّثلضؾشٗذ٘ــ ــدض٘ي ثلعــ للوؾوْعــ

ــجلـ ثلق٘ــــجط ثلذعــــذٓ    ــجؼف لصــ ــذء ثلخــ ــٔ للذــ ثلفٌــ

 للوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز".

 (9جذول )
دالنت انفروق بني متىسطاث انقُاساث انبعذَت نهمجمىعتني انضابطت وانتجرَبُت فً األداء انفىن وزمه  

 و حرة.111انبذء اخلاطف وزمه سباحت 
 (12= 2ن ،12=1)ن

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
فرم 

 املتوسطني
املتوسط  قينة "ت"

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلشابى

اإلحنراف 

 املعيارى

ثألدثء ثلفٌٖ 

 دجعضوجسر ثلٌؾْم

ثلذذء 

 ثلخجؼف
 *7.454 2.445- 1.626 6.527 1.626 5.114 ثلذسؽز

 ثلذذء ثلخجؼفصهي 
 7.6هغجاز 

 م
 *3.471 1.611 1.626 3.527 1.626 3.027 ثلغْثًٖ

 *4.457 3.444 2.743 74.611 2.631 76.144 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

 2.727=1.16*ق٘وز "س" ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٕ هعٌْٗز 

ــ٘ي هضْعــػ ثلق٘جعــجس ثلذعذ   0ٗضعـــ هــي ؽــذّد )  ــز للوؾوــْعض٘ي ثلعــجدؽز  ( إًــَ صْؽــذ اــشّ  دثلــز ثفصــجة٘ج  د ٗ

م فـشر لصـجلـ ثلق٘ـجط ثلذعـذٕ للوؾوْعـز ثلضؾشٗذ٘ـز،       211ّثلضؾشٗذ٘ز اـٖ هضغ٘ـشثس ثألدثء ثلفٌـٖ ثلغـذجفز ّصهـي عـذجفز       

 . 1.16ف٘ظ ثى ق٘وز "س" ثلوقغْدز أكذش هي ق٘وضِج ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٓ هعٌْٗز 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل )

 عض٘ي ثلعجدؽز ّثلضؾشٗذ٘ز اٖ هضغ٘شثس ثألدثء ثلفشّ  د٘ي هضْعؽجس ثلق٘جعجس ثلذعذٗز للوؾوْ

 م فشر211ثلفٌٖ ّصهي ثلذذء ثلخجؼف ّصهي عذجفز 
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 (11جذول )
 فروق معذل انتغري بني اجملمىعتني انضابطت وانتجرَبُت فً متغرياث األداء  

 (12= 2، ن12=1)ن انفىن وزمه أداء انبذء اخلاطف 

 املتغريات
وحدة 

 الكياض

 معدل التغري
 ل التغري فروم معد

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة

ثألدثء ثلفٌٖ 

 دجعضوجسر ثلٌؾْم
 %57.266 %77.777 %20.623 ثلذسؽز ثلذذء ثلخجؼف

صهي ثلذذء 

 ثلخجؼف
 %20.716 %37.611 %7.106 ثلغْثًٖ م 7.6هغجاز 

 %2.547 %4.411 %2.174 ثلغْثًٖ هضش فشر211صهي عذجفز 

ــ٘ي   ( 31ٗضعـــ هــي ؽــذّد )  ــَ صْؽــذ اــشّ  د إً

ــٖ     ــز اـ ــجدؽز ّثلضؾشٗذ٘ـ ــْعض٘ي ثلعـ ــش للوؾوـ ــذد ثلضغ٘ـ هعـ

هضغ٘شثس ثألدثء ثلفٌـٖ ّصهـي أدثء ثلذـذء ثلخـجؼف ّصهـي      

م فــشر ، ف٘ــظ صــشثّؿ ثلفــشّ  هــج دــ٘ي )      211عــذجفز 

%( لصـــــــجلـ ثلق٘ـــــــجط 57.266%( ثلـــــــٖ ) 2.547

 ثلوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز.

 تفسري ومىاقشت انىتائج: 1/11
 ئج انفرض األول:مىاقشت وتا 1/11/1

ــذّد) ــ٘ي أى 2( ّشـــــكل)7دذسثعـــــز ؽـــ (، ٗضذـــ

ثلفـــشّ  دـــ٘ي ثلق٘جعـــ٘ي ثلقذلـــٔ ّثلذعـــذٓ للوؾوْعـــز 

ــذء     ــجسر للذـ ــٔ لوِـ ــشثس ثألدثء ثلفٌـ ــٔ هضغ٘ـ ــجدؽز اـ ثلعـ

٘ ج ف٘ـظ كجًـش ق٘وـز س     ثلخجؼف ُٔ اشّ  دثلز إفصجة

ثلوقغــــــْدز أعلــــــٔ هــــــي ق٘وضِــــــج ثلؾذّل٘ــــــز عٌــــــذ 

ْعــز (، ُّــزث ٗــذد علــٔ صقغــي ثلوؾو 1116هغــضْٓ)

ــذء     ــجسر للذـ ــٔ لوِـ ــشثس ثألدثء ثلفٌـ ــٔ هضغ٘ـ ــجدؽز اـ ثلعـ

م فـشر  211ثلخجؼف ّصهي أدثةَ ّصهـي أدثء عـذجفز   

 كوج ٗذ٘ي ثلؾذّد ًغخ ثلضقغي أ صلك ثلوضغ٘شثس.

(: أى هضْعػ ثألدثء 7ّٗضذ٘ي هي ًضجةؼ ؽذّد)

دسؽـز(  4.26ثلفٌٔ للذذء ثلخجؼف اٖ ثلق٘جط ثلقذلٔ )

ــْس إلــــٔ )  ــز( دٌغــــذز صغ٘ــــ   5.11ّصؽــ ش دلغــــش دسؽــ

%(، ، هضْعػ صهي أدثء ثلذذء ثلخجؼف اـٖ  20.62)

ــجط ثلقذلـــٔ ) ــٔ )  4.27ثلق٘ـ ــْس إلـ ــز( ّصؽـ  3.03عجً٘ـ

%(، هضْعـػ صهـي   7.106عجً٘ز( دٌغذز صغ٘ش دلغـش ) 

 77.11م فشر اـٖ ثلق٘ـجط ثلقذلـٔ )   211أدثء عذجفز 

عجً٘ـز( دٌغـذز صغ٘ـش دلغـش     76.14عجً٘ز( ّصؽْس إلـٔ ) 

(2.17)% 

ثلذثلــــز إفصــــجة٘ج ّٗعـــضٓ ثلذــــجفغْى ثلفـــشّ    

ًّغــــخ ثلضقغــــي دــــ٘ي ثلق٘جعــــجس ثلقذل٘ــــز ّثلذعذٗــــَ   

للوؾوْعز ثلعجدؽز أ هضغ٘شثس ثألدثء ثلفٌٔ لوِـجسر  

ــذجفز    ــي عــ ــجؼف ّصهــ ــذء ثلخــ ــٔ  211ثلذــ ــشر إلــ م فــ

 ثلذشًجهؼ ثلضقل٘ذٓ ثلوضذع صؽذ٘قَ للوؾوْعز ثلعجدؽز.

(، 7)ّهــــي خــــالد ثلٌضــــجةؼ ثلــــْثسدر دؾــــذّد 

ـٗـ   ٌر علــٔ أًــَ:ٗضققــق صــقز ثلفــشض ثألّد ّثلــزٓ 

صْؽـــذ اـــدشّ  دثلـــدز إفصـــجة٘ج دـــد٘ي ثلق٘ـــجط ثلقذلـــدٔ   

ّثلذعدذٓ للوؾوْعدز ثلعجدؽز ادٔ ثألدثء ثلفٌٖ للذـذء  

 ثلخجؼف لصجلـ ثلق٘جط ثلذعذٓ".

 هٌجقشز ًضجةؼ ثلفشض ثلغجًٔ:2/21/3

ــذّد) ــ٘ي أى 3( ّشـــــكل)1دذسثعـــــز ؽـــ (، ٗضذـــ

ثلفـــشّ  دـــ٘ي ثلق٘جعـــ٘ي ثلقذلـــٔ ّثلذعـــذٓ للوؾوْعـــز 

اـــٔ هضغ٘ـــشثس ثألدثء ثلفٌـــٔ لوِـــجسر ثلذـــذء  ثلضؾشٗذ٘ـــز 

٘ ج ف٘ـظ كجًـش ق٘وـز س     ثلخجؼف ُٔ اشّ  دثلز إفصجة

ثلوقغــــــْدز أعلــــــٔ هــــــي ق٘وضِــــــج ثلؾذّل٘ــــــز عٌــــــذ 

(، ُّــزث ٗــذد علــٔ صقغــي ثلوؾوْعــز  1116هغــضْٓ)

ثلضؾشٗذ٘ـــز اـــٔ هضغ٘ـــشثس ثألدثء ثلفٌـــٔ لوِـــجسر ثلذـــذء  
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 ........  استخدام الربجمة اللغوية العصبية على األداء الفنىتأثري 

م 211ثلخـــجؼف ّصهـــي أدثةِوـــج ّصهـــي أدثء عـــذجفز 

ذــــ٘ي ثلؾــــذّد ًغــــخ ثلضقغــــي اــــٔ صلــــك فــــشر كوــــج ٗ

 ثلوضغ٘شثس.

(: أى هضْعػ ثألدثء 1ّٗضذ٘ي هي ًضجةؼ ؽذّد)

دسؽـز(  4.36ثلفٌٔ للذذء ثلخجؼف اٖ ثلق٘جط ثلقذلٔ )

ــْس إلــــٔ )  ــش دلغــــش     6.53ّصؽــ ــز( دٌغــــذز صغ٘ــ دسؽــ

%(، هضْعــػ صهــي أدثء ثلذــذء ثلخــجؼف اــٖ  77.77)

ــجط ثلقذلـــٔ ) ــٔ )  4.44ثلق٘ـ ــْس إلـ ــز( ّصؽـ  3.52عجً٘ـ

%(، هضْعــػ صهــي 37.6دٌغــذز صغ٘ــش دلغــش ) عجً٘ــز(

 76.77م فشر اـٖ ثلق٘ـجط ثلقذلـٔ )   211أدثء عذجفز 

عجً٘ــز( دٌغــذز صغ٘ــش دلغــش 74.6عجً٘ــز( ّصؽــْس إلــٔ  )

(4.41.)% 

ّٗعـــضٓ ثلذــــجفغْى ثلفـــشّ  ثلذثلــــز إفصــــجة٘ج   

ًّغــــخ ثلضقغــــي دــــ٘ي ثلق٘جعــــجس ثلقذل٘ــــز ّثلذعذٗــــَ   

لوِجسر  للوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز أ هضغ٘شثس ثألدثء ثلفٌٔ

م فــشر 211ثلذــذء ثلخــجؼف ّثلــذّسثى ّصهــي عــذجفز 

إلٔ دشًجهؼ ثلذشهؾز ثللغْٗـز ثلعصـذ٘ز ثلوضذـع صؽذ٘قـَ     

 للوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز.

ــد٘ي     ــدالء أهـــ ــز ًؾـــ ــع دسثعـــ ــق هـــ ــج صضفـــ كوـــ

م(، علٔ أى أى دشًدجهؼ ثلضدذسٗخ ثلعقلدٔ 3122سص )

ثلوقضـشؿ ٗـدؤعش    دجعدضخذثم ثلذشهؾدز ثللغْٗدز ثلعدصذ٘ز

ادٔ صؽدْٗش ثلدصالدز ثلعقل٘ـدز ّهـدغضْٓ أدثء    إٗؾجد٘دج

هي خـالد صقغـي    ثلكجصدج لدذٓ ًجشدب ثلكجسثص٘دَ، ّرلدك

 أدثء ثلؾول ثلقشك٘ز ثلوغضخذهز .

ــجةؼ     ــالد ثلٌضـــ ــي خـــ ــك ّهـــ ــالد رلـــ ــي خـــ  ّهـــ

ٗضققـــق صـــقز ثلفـــشض ثلغـــجًٔ  (، 1)ثلـــْثسدر دؾـــذّد

"صْؽـذ اـدشّ  دثلـدز إفصـجة٘ج      ّثلزٓ ٌٗر علٔ أًَ:

ذلـدٔ ّثلذعـدذٓ للوؾوْعـدز ثلضؾشٗذ٘ـز     دد٘ي ثلق٘ـجط ثلق 

اــــدٔ ثألدثء ثلفٌــــٖ للذــــذء ثلخــــجؼف لصــــجلـ ثلق٘ــــجط  

 ثلذعذٓ".

 

 مىاقشت وتائج انفرض انثانث:1/11/3
ــذّد)  ــز ثلؾـ ــكل)0دذسثعـ ــ٘ي أى 4( ّثلشـ (، ٗضذـ

ثلفــشّ  دــ٘ي ثلوؾوــْعض٘ي ثلضؾشٗذ٘ــز ّثلعــجدؽز اــٖ   

هضغ٘ــشثس ثألدثء ثلفٌــٔ للذــذء ثلخــجؼف ّصهــي عــذجفز    

٘ ج لصـــــجلـ م فـــــشر ُـــــ211 ٔ اـــــشّ  دثلـــــز إفصـــــجة

ثلوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ـز ف٘ـظ كجًـش ق٘وـز س ثلوقغـْدز      

(، ُّزث 1116أعلٔ هي ق٘وضِج ثلؾذّل٘ز عٌذ هغضْٓ)

ٗــذد علــٔ صقغــي ثلوؾوْعــز ثلضؾشٗذ٘ــز دذسؽــز أعلــٔ  

ــشثس ثألدثء ثلفٌــٔ       ــٔ هضغ٘ ــي ثلوؾوْعــز ثلعــجدؽز ا ه

 م فشر .211للذذء ثلخجؼف ّصهي عذجفز 

(: أى هضْعـــػ 21ذّد)ّٗضذـــ٘ي هـــي ًضـــجةؼ ؽـــ 

ثألدثء ثلفٌــــٔ للذــــذء ثلخــــجؼف للوؾوْعــــز ثلعــــجدؽز  

ــز ) 5.114) ــز ثلضؾشٗذ٘ــــ ــز( ّثلوؾوْعــــ  6.53دسؽــــ

%( لصـــــجلـ 57.27دسؽــــز( دفــــش  هعـــــذد صغ٘ــــش )   

ــذء      ــػ صهــــي أدثء ثلذــ ــز، هضْعــ ــز ثلضؾشٗذ٘ــ ثلوؾوْعــ

عجً٘ـــــــز(  3.03ثلخـــــــجؼف للوؾوْعـــــــز ثلعـــــــجدؽز )

غ٘ش عجً٘ز( دفش  هعذد ص3.53ّثلوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز )

%( لصــجلـ ثلوؾوْعــز ثلضؾشٗذ٘ــز، هضْعــػ 20.72)

ــي أدثء عــذجفز   م فــشر للوؾوْعــز ثلعــجدؽز   211صه

عجً٘ز(  74.6عجً٘ز( ّثلوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز ) 76.14)

%( لصـــجلـ ثلوؾوْعــــز  2.55دفـــش  هعـــذد صغ٘ــــش )  

 ثلضؾشٗذ٘ز.

٘ ج   ــجة ّٗعــــضّ ثلذــــجفغْى ثلفــــشّ  ثلذثلــــز إفصــ

ؾشٗذ٘ز اـٔ  ًّغخ ثلضقغي ثلقجدعز لذٓ ثلوؾوْعز ثلض

ثلوضغ٘ــشثس ق٘ــذ ثلذقــظ عــي ثلوؾوْعــز ثلعــجدؽز إلــٔ   

ثلضــأع٘ش ثالٗؾــجدٔ لذشًــجهؼ ثلذشهؾــز ثللغْٗــز ثلعصــذ٘ز   

ــذء      ــجسٓ للذـ ــز ثألدثء ثلوِـ ــٔ صٌو٘ـ ــزٓ أدٓ إلـ ــش ثلـ ثألهـ

ثلخجؼف ّصقغي صهي أدثةـَ ّكـزلك صقغـي ثلوغـضْٓ     

م فــشر، ًّؾــذ أى ُــزٍ ثلٌض٘ؾــز  211ثلشقوــٔ لغــذجفز 

 ٖ أؽشٗـش اـٖ ُـزث ثلوؾـجد كوـج       صضفق هع ثلذسثعجس ثلضـ

ّسد عجدقج أ ثلذسثعجس ثلوشؽع٘ز ف٘ظ ٗضفق كـل هـي   

م(، هقوــذ أفوــدذ عذــدذ 3110أفوـدذ خــدعشٓ هقوــدذ) 

ــدف) ــش   3122ثللؽ٘ـــ ــجاجسدٗالاجس ّأه٘ـــ ــن عـــ م(، ه٘غـــ
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ــجً  دـــــــــجر٘شٕ) ــدْد 3123ُْشـــــــ ــدذٗش هقوـــــــ (ُـــــــ

م( ، عوــــــشّ اــــــؤثد عذــــــذ ثلقو٘ــــــذ    3125أفوــــــدذ)

شٗغضٌ٘ج، إه٘ل٘ج م(، االد صْ٘دّس، ألٌ٘ج ك3126ثلغع٘ذ)

م( علٔ أى ثعـضخذثم ثلذشهؾـز ثللغْٗـز    3124الْسٌٗج)

ثلعصــذ٘ز ٗغــجعذ علــٔ صٌو٘ــز ثألدثء ثلوِــجسٓ ّصعضٗــض  

ثلقذسر علٔ ثألدثء ّصٗجدر ثلغقز دجلٌفظ أعٌجء ثلضـذسٗخ  

 ّثلوٌجاغجس ّصقغي ثلوغضْٓ ثلشقؤ. 

ّدِزث ٗضققق ثلفشض ثلغجلـظ ثلـزٓ ٗـٌر علـٔ      

إفصجة٘ج دد٘ي ثلق٘جعجس ثلذعذٗـز  "صْؽذ ادشّ  دثلدز أًَ: 

ــٖ    ــدٔ ثألدثء ثلفٌـ ــز اـ ــجدؽز ّثلضؾشٗذ٘ـ ــدض٘ي ثلعـ للوؾوْعـ

لوِــدجسثس ثلغــذجفز ق٘ــدذ ثلذقــدظ)ثلذذء ثلخــجؼف( لصــجلـ  

 ثلق٘جط ثلذعذٓ للوؾوْعز ثلضؾشٗذ٘ز".

 استىتاجاث انبحث:  1/11
اــٔ ظــْء أُــذثف ثلذقــظ ّاشّظــَ ّثلوــٌِؼ     

   ِ ــ ــظ ّخصجةصــ ــز ثلذقــ ــذّد عٌ٘ــ ــٔ فــ ــضخذم، ّاــ ج ثلوغــ

ّثلق٘جعــجس ثلوغــضخذهز، ّهــي خــالد ثلضقل٘ــل ثنفصــجةٔ  

ّثعــضٌجد ث علـــٔ ثلٌضـــجةؼ ثلضـــٔ صــن ثلضْصـــل إلِ٘ـــج، أهكـــي   

 ثعضٌضجػ هج ٗلٔ:

اعجل٘ز دشًـجهؼ ثلذشهؾـز ثللغْٗـز ثلعصـذ٘ز اـٔ صٌو٘ـز        .2

ــضشخجء ثلعقلـــٔ      ــز ثألعجعـــ٘ز )ثالعـ ــجسثس ثلعقل٘ـ ثلوِـ

ّثلععـــلٔ، ثلضصـــْس ثلعقلـــٔ، صشك٘ـــض ثالًضذـــجٍ( لـــذٓ 

 لغذجفز.ًجشتٔ ث

اعجل٘ـــز ثلذشًـــجهؼ ثلذشهؾـــز ثللغْٗـــز ثلعصـــذ٘ز اـــٔ       .3

صقغ٘ي هغضْٓ ثألدثء ثلفٌٖ لوِجسر)ثلذذء ثلخجؼف( 

 اٖ عذجفز ثلضفف علٔ ثلذؽي لذٓ ًجشتٔ ثلغذجفز.

ــضْٓ     .4 ــذ هغـ ٘ ج عٌـ ــجة ــشدٓ دثد إفصـ ــجغ ؼـ ــذ ثسصذـ ْٗؽـ

ــز  ــز    (1.16)هعٌْٗـ ــز ثللغْٗـ ــضخذثم ثلذشهؾـ ــ٘ي ثعـ دـ

ٖ للذــــذء ثلعصـــذ٘ز، ّصقغــــ٘ي هغــــضْٓ ثألدثء ثلفٌــــ 

ثلخــجؼف ّصهــي ثلذــذء ثلخــجؼف اــٖ عــذجفز ثلضفــف  

 علٔ ثلذؽي لذٓ ًجشتٔ ثلغذجفز.

 تىصُاث انبحث: 1/12

ــج هــي ثالعــضٌضجؽجس          ــجةؼ ثلذقــظ ّثًؽالق  اــٔ ظــْء ًض

 ثلضٔ صن ثلضْصل إلِ٘ج، ْٗصٔ ثلذجفغْى دوج  ٗلٔ:

ثالُضوــــجم دجلوغــــضْٓ ثلعلوــــٔ لوــــذسد٘ي ثلغــــذجفز  .2

عجس هضقذهز، لوج لِـج  ّصشؾ٘عِن علٔ ثعضكوجد دسث

هي دجل  ثألعش أ ثصغـج   اـجقِن ّدٌـجء شخصـ٘جصِن     

 ّقذسثصِن ثلكجهٌز.

ثعضخذثم ثلق٘جعجس ثلٌفغـ٘ز دصـفز دّسٗـز للْقـْف      .3

علٔ هغضْٓ ثلٌجشت٘ي، ّكزلك ثفض٘جؽجصِن لضقق٘ـق  

ثلوغضْٓ ثألهغل أ ثلضذسٗخ ّثلوٌجاغجس، ّإًشـجء  

ــز      ــضْٓ ثلقجلـ ــْس هغـ ــع صؽـ ــب لضضذـ ــل ًجشـ ــؾل لكـ عـ

 ذً٘ز، ثلوِجسٗز، ثلعقل٘ز(.)ثلذ

صــْا٘ش ثلْعــجةل ثلضقٌ٘ــز ثلوخضلفــز لضغــؾ٘ل ّصقل٘ــل   .4

ثألدثء ثلضٌجاغــٔ لالعذــ٘ي، لضقق٘ــق أاعــل ثعــضفجدر   

ــز    ــز ثلشثؽع ــذأ )ثلضغزٗ إسُــجف ثلقــْثط(،   –هــي هذ

ّثلْصـــْد للٌوزؽـــز ثلزثص٘ـــز ألدثء ثلالعـــخ، ّرلـــك 

خــالد ثلفضــشثس ثلذٌ٘٘ــز لــألدثء ثلضٌجاغــٔ كلوــج أهكــي  

 رلك.

 قائمت ادلراجع 1/13
 -قائمت ادلراجع انعربُت : 1/13/1
هذــجدا علــن ثلــٌفظ  : م(3117أفوــذ أهــ٘ي اــْصٓ)  .2

ثلضؽذ٘قــجس"، ثلقــجُشر، دثس  –ثلشٗجظــٔ "ثلوفــجُ٘ن 

 ثلفكش  

دشًجهؼ صذسٗذٔ أ  :م(3110أفوذ خعشٓ هقوذ) .3

ظـــْء ًوـــجرػ ثلذشهؾـــز ثللغْٗـــز ثلعصـــذ٘ز لضٌو٘ـــز  

ذـٔ ثلكـشر   دعط ثلوضغ٘ـشثس ثلذذً٘ـز ّثلوِجسٗـز لالع   

ثلؽــــجةشر، هؾلــــز أعــــْ٘غ لعلــــْم ّاٌــــْى ثلضشد٘ــــز 

 ثلشٗجظ٘ز، ؽجهعز أعْ٘غ، كل٘ز ثلضشد٘ز ثلشٗجظ٘ز

ــخ)   .4 ــل سثصـ ــجهز كجهـ ــٔ  : م(3112أعـ ــذثد ثلٌفغـ ثنعـ

 لضذسٗخ ثلٌجشت٘ي، ثلقجُشر، دثس ثلفكش ثلعشدٔ

ؽْصٗـــف أّكـــًْض، هشثؽعـــز عـــلْٓ دٌـــش هقوـــذ       .5

ثلكضـــجح ثلعولـــٔ اـــٔ ثلذشهؾـــز    : م(3117دِلكـــٔ)
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ــ ز ثلعصــذ٘ز "ثلــذل٘ل ثلعولــٔ لضقق٘ــق ثلٌضــجةؼ  ثللغْٗ

 ثلوشؽْر"، ثلقجُشر، دثس ثلو٘وجى للٌشش ّثلضْصٗع

هـذخل  :  م3115ؽْصٗف أّكًْض، ّؽـْى عـ٘وْس    .6

ــز ثلعصــذ٘ز "هِــجسثس ًفغــ٘ز      ــٔ ثلذشهؾــز ثللغْٗ إل

ــجُشر، صشؽوــز     ــِ٘ن"، ثلق ــأع٘ش ا لفِــن ثٙخــشٗي ّثلض

 ّصعشٗخ ثلششكز ثلعشد٘ز

ــؤث    .7 ــ٘ي ا د اكــشٓ ّ خــشّى  سشــج هقوــذ أشــشف، ً٘ف

ــأع٘ش  م(3120) صــــــــــ

ــجس      ــط صقٌ٘ـ ــضخذثم دعـ ــٔ دجعـ ــذسٗخ عقلـ ــجهؼ صـ دشًـ

ثلعصـذ٘ز علـٔ خفـط ثلقلـق هـي       ثلذشهؾـز ثللغْٗـز  

ثلوــجء لــذٓ ثلوذضــذةجس اــٔ ثلغــذجفَ، إًضــجػ علوــٔ،  

 ؽجهعز ثعْ٘غ، كل٘ز ثلضشد٘ز ثلشٗجظ٘ز.

ثلذشهؾز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز اـٔ  : م(3117عْ ًجٗش) .7

اجسقـــج  اـــٔ هؾـــجد ثلعوـــل "ثالخـــضالف ثلـــزٓ ٗقـــذط 

(، ثلوولكــــز ثلعشد٘ــــز ثلغــــعْدٗز، 4 -ثلعوــــل"، )غ

 ثلشٗجض، هكضذز ؽشٗش

علغـز  : م(3111) هقوـذ  ثلوؾ٘ـذ  عذـذ  ثلعضٗـض  عذذ .1

-ثنعــذثد ثلٌفغــٔ للشٗجظــ٘ي)ثلؽالقز ثلٌفغــ٘ز(:)غ  

 (، هشكض ثلكضجح للٌشش.3

صأع٘ش دشًـجهؼ  : م(3123عضر كوجد دذس عذذ ثلعجد ) .0

لغشظـــــ٘ز علـــــٖ صعل٘وــــٖ دجعـــــضخذثم ثلضوشٌٗـــــجس ث 

هغـضْٕ أدثء عـذجفز ثلضفـف علـٖ ثلـذؽي لؽجلذــجس      

ــش    ــض٘ش ر٘ـ ــجلز هجؽغـ ــ٘ز، سعـ ــز ثلشٗجظـ ــز ثلضشد٘ـ كل٘ـ

 هٌشْسر ، ؽجهعز أعْ٘غ.

علــن ًفــظ : م(3117عوــشّ فغــي أفوــذ دــذسثى )  .21

ــٔ، )غ ــذسٗخ ثلشٗجظــــ ــْسر، دثس 3 -ثلضــــ (، ثلوٌصــــ

 ثنعالم للؽذجعز ّثلٌشش

عـ٘كْلْؽ٘ز  : م(3117عوشّ فغي أفوـذ دـذسثى )   .22

ٌجاغـــــجس ثلشٗجظ٘ز،ثلوٌصـــــْسر، دثس ثنعـــــالم   ثلو

 للؽذجعز ّثلٌشش

صـأع٘ش   :م(3126عوشّ اـؤثد عذـذ ثلقو٘ـذ ثلغـع٘ذ )     .23

دشًجهؼ للضذسٗخ ثلعقلٔ دجعضخذثم ثلذشهؾـز ثللغْٗـز   

ــجسثس كــشر      ثلعصــذ٘ز علــٔ هغــضْٓ أدثء دعــط هِ

ثلقــذم، سعــجلز دكضــْسثٍ ، ؽجهعــز ثلوٌصــْسر، كل٘ــز  

 ثلضشد٘ز ثلشٗجظ٘ز.

ثلؾـذثّد ثنفصـجة٘ز   :  م(3117غـ٘ذ) اؤثد ثلذِٔ ثل .24

لعلــن ثلــٌفظ ّثلعلــْم ثنًغــجً٘ز ثألخــشٓ، ثلقــجُشر،  

 دثس ثلفكش ثلعشدٔ.

ــجسٗظ )  .25 ــجسّد ُــ ــز   : م(3115كــ ــز ثللغْٗــ ثلذشهؾــ

ــز    ــز ثلعشد٘ــ ــِْلز، ثلوولكــ ــش عــ ــذ٘ز ثألى أكغــ ثلعصــ

 ثلغعْدٗز، ثلشٗجض، هكضذز ؽشٗش،

:  م(3122هقوـــذ أفوـــذ عذـــذ ثللؽ٘ـــف أفوـــذ     )  .26

لـــــٔ دجعـــــضخذثم ثلذشهؾـــــز ثللغْٗـــــز  ثلضـــــذسٗخ ثلعق

ــز    ــش ّاعجل٘ـ ــضشثص٘ؾ٘جس ثلضفك٘ـ ــْٗش إعـ ــذ٘ز لضؽـ ثلعصـ

ثألدثء اــــٔ دعــــط ثلشٗجظــــجس ثلفشدٗــــز، سعــــجلز      

ــز     ــْثى، كل٘ـ ــز فلـ ــْسر، ؽجهعـ ــش هٌشـ ــْسثٍ، ر٘ـ دكضـ

 ثلضشد٘ز ثلشٗجظ٘ز للذٌ٘ي

 ثلعقلٔ ثلضذسٗخ:  م(3117شوعْى) ثلعشدٔ هقوذ .27

 كـش ثلف دثس ثلقـجُشر،  (،4-ثلشٗجظـٔ، )غ  ثلوؾجد أ

 .ثلعشدٔ

علـــــن ًفـــــظ :  م(3123هقوــــذ فغـــــي عــــالّٓ)   .27

ــز     ــجُشر، هؽذعـ ــز، ثلقـ ــز ثلذذً٘ـ ــز ّثلووجسعـ ثلشٗجظـ

 ثلوذًٔ

صـــــذسٗظ :  م(3117هقوـــــذ اضقـــــٖ ثلذقـــــشثّٕ ) .21

ــز    ــز ثلضشد٘ـ ــق، كل٘ـ ــَ ّثلضؽذ٘ـ ــ٘ي ثلٌمشٗـ ــذجفَ دـ ثلغـ

 ثلشٗجظ٘ز، ؽجهعز ثلوٌصْسر

ــش )  .20 ــْ ثلٌصـ ــذ أدـ ــز :  م(3117هـــذفش هقوـ ثلذشهؾـ

 ر، هؾوْعز ثلٌ٘ل ثلعشد٘ز ثللغْٗز ثلعصذ٘ز، ثلقجُش

ــذص )   .31 ــل ُ٘ ــذس، ّد٘شٗ ثلذشهؾــز :  م(3117ُــجسٓ أل

ــٔ   ــز ثلعصــذ٘ز ا ــز   32ثللغْٗ ــج "هقذهــز هضكجهل ْٗه 

ــذسٗذٔ"، )غ  ــجهؼ صــ ــز  7 -ّدشًــ ــز ثلعشد٘ــ (، ثلوولكــ

 ثلغعْدٗز، ثلشٗجض، هكضذز ؽشٗش
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دشًـــجهؼ : م(3125ُـــذٗش هقوـــْد أفوـــذ عصـــش) .32

ــز     ــز ثالٗؾجد٘ ــذسٗذٔ دجعــضخذثم ثلذشهؾــز ثلعقل٘ ــٔ ص ا

صقغ٘ي ثلوغضْٓ ثلشقؤ لوضغجدقٔ ثلْعـخ ثلعـجلٔ،   

ــز    ــْسر، ؽجهعــــ ــش هٌشــــ ــض٘ش، ر٘ــــ ــجلز هجؽغــــ سعــــ

 ثنعكٌذسٗز، كل٘ز ثلضشد٘ز ثلشٗجظ٘ز للذٌجس
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Abstract 

"Effect of using Neuro Linguistic Programming (NLP) on performance of Grab 

start for the front crawl stroke" 
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The goal of research is to identify the " Effect of using Neuro Linguistic 

Programming (NLP) on performance of Grab start and turn for the front crawl stroke " 

researcher used experimental method which appropriate to the aim and hypotheses of 

research using experimental design of two groups one experimental and the anther one is 

control each one consists of 12 youngsters represent age  13-14 years and researcher used 

the following tools for data collection (Figured intelligence test , Stress Levels Card, 

Mental Perception Scale, Grid Attention Focus Scale, Skill Tests). 

Important conclusions: 

- The proposed NLP program under consideration has a positive effect on the 

improvement of the performance of Grab start and turn for the front crawl stroke 

- The proposed NLP program under consideration has a positive effect on improving the 

speed of Grab start and turn for the front crawl stroke 

- The improvement in the time of Grab start and turn for the front crawl stroke has a 

positive effect on the improvement time of the swimming 100m freestyle. 

 

 


