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 تأثري استخذاو برنايج تعهًًٍ بأسهىب انتعهى انتعاونً 
 انسهت نهصغار  عهى األداء املهاري و انرضا احلركً يف رٌاضت كرة

 

 د / صجِش صٛوً إدشث١ُ٘ ِضٌٟٛ 
مدرش حربيت ريبضيت بمنطمت دميبط األزهريت ومراجع 

خبرجي ببلهيئت المىميت للجىدة واالعخمبد الخربىي للخعليم لبل 

 الجبمعي

 

 
 املهخص

٠ٙذف ثٌذقظ إٌٝ ثٌضعشف عٍٝ صأع١ش ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٟ دأعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ عٍاٝ ثادثا ثٌّٙاجسٞ ٚ ثٌشضاج 

ثٌغٍز ٌٍصغجس ف١ظ ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ دضص١ُّ ثٌّؾّاٛعض١ٓ ثٌّضىاجفتض١ٓ إ إفاذثّ٘ج  ثٌقشوٟ فٟ س٠جضز وشر

( شااذً ٚصااُ صمغاا١ُّٙ إٌااٝ ِؾّااٛعض١ٓ  40ٕااز ثٌذقااظ ثاعجعاا١ز عٍااٝ عااذد   صؾش٠ذ١ااز ٚثاىااشٜ ضااجداز إ ٚثلضصااشس ع١

( شاذً  20( شذً وّؾّٛعز ضجداز وّج صُ ثىض١جس عاذد    20( شذً وّؾّٛعز صؾش٠ذ١ز ٚ  20ِضىجفتض١ٓ لٛثَ وً ِّٕٙج   

 وع١ٕز ثعضاالع١ز ٚلذ سثعٝ ف١ٙج ثٌذجفظ أْ صىْٛ ِٓ ٔفظ ِؾضّع ثٌذقظ ٚ ِٓ ٔفظ ثٌّشفٍز ثٌغ١ٕز .

ٚوجٔااش أ٘ااُ ثٌٕضااجةؼ أْ ثٌذشٔااجِؼ ثٌضع١ٍّااٟ دجعااضخذثَ ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ ٌااٗ صااأع١ش إ٠ؾااجدٟ عٍااٝ وااً ِاآ ثٌشضااج ثٌقشوااٟ 

ثٌضّش٠ااش ( ٌالعذاا١ٓ ثٌّذضااذة١ٓ فااٟ وااشر ثٌغااٍز ٌٍصااغجس وّج فمااك  –ثٌّقااجٚسر  –ٚثٌّٙااجسثس ثٌف١ٕااز   ثٌضصاا٠ٛخ ِاآ ثٌغذااجس 

ٛظ فٟ ثٌم١اجط ثٌذعاذٞ عٕاٗ فاٟ ثٌم١اجط ثٌمذٍاٟ فاٟ واً ِآ ثٌشضاج ثٌذشٔجِؼ ثٌّغضخذَ ِع ثٌّؾّٛعز ثٌضجداز صقغٓ ٍِق

 ثٌقشوٟ ٚثٌّٙجسثس ثٌف١ٕز ل١ذ ثٌذقظ.                                                                                   
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

 املمذيت ويشكهت انبحث
 ثٌغاٍز واشر دٍعذاز ثال٘ضّاجَ ثا١ّ٘از ِآ أصاذـ ٌماذ

 واشر ٌفشق ثاعجع١ز ٚثٌذعجِز ثٌمجعذر ُ٘ ٌٍصغجس ٚثٌز٠ٓ

 ِٓ ( عٕز صعذ12:  8ثٌّّجسعز   ِشفٍز أْ ف١ظ إ ثٌغٍز

 ٠ضخصص أْ ٌٍافً ف١ٙج ٠ّىٓ ثٌضٟ ثٌغ١ٕز ثٌّشثفً أفضً

 ثٌقم١ماٟ ث١ٌّاذثْ ٘اٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز أْ ف١ظ إ ِج ٌعذز فٟ

 ثٌش٠جضا١ز ٌألٔشااز ثٌقشو١از ٚثٌماذسثس ثٌّٙاجسثس ٌاضعٍُ

( ِٓ لجْٔٛ ٌعذز وشر 1ثٌّجدر سلُ  عجِز ٚلذ ٔصش  دصفز

ثٌغاااٍز ٌأللفاااجي  ث١ٌّٕاااٝ دجعاااىش( عٍاااٝ أْ  واااشر ثٌغاااٍز 

ٌأللفااجي ٌعذااز ِذ١ٕااز عٍااٝ ٔفااظ أعااظ ٌعذااز وااشر ثٌغااٍز 

ثٌقم١م١ااز ٌٚىٕٙااج ِقااٛسر دعاال ثٌشااٟا ١ٌضثٌٚٙااج ثالفااجي 

ِآ ثٌذٕاا١ٓ ٚثٌذٕاجس فااٟ عآ ثٌذسثعااز ٠ٚاضثٚي ٘اازٖ ثٌٍعذااز 

 عااآ أعٕاااٝ عشاااش فمااال ثٌالعذاااْٛ ثٌاااز٠ٓ صماااً أعّاااجسُ٘ 

 (105:8عجِج .   

واااشر ثٌغاااٍز ِااآ ثأشااااز ثٌؾّجع١اااز ثٌضاااٟ  ٚصعضذاااش

 ثفضٍاااش ِىجٔاااز ِشِٛلاااز فاااٝ ِعااااُ دٍاااذثْ ثٌعاااجٌُ إ ٚ٘اااٝ 

ِاآ ثاٌعااجح ثٌضااٟ صاازىش دجٌّذااجدا ٚثٌّٙااجسثس ثاعجعاا١ز 

ٚثالعضشثص١ؾ١جس ثٌّضعذدر ٔض١ؾز ٌّٛثلف ثٌٍعاخ ثٌّضغ١اشر إ 

 ٙااااجسثصُٙ إ ٚثٌضااااٟ صضاٍااااخ فغاااآ ثعااااضغالي ثٌالعذاااا١ٓ ٌّ

ِاااااع ثٌاااااضِالا ٚثٌّٕجفغااااا١ٓ  ٚثٌماااااذسر عٍاااااٝ ثٌضصاااااشف

إ ٚ٘ٝ ِآ ثأشااز ثٌش٠جضا١ز ثٌضاٟ صضاٍاخ ِآ ٚثٌّٛثلف

ِّجسعاا١ٙج ثِاااضالن عااذد ِااآ ثٌمااذسثس ثٌقشو١اااز ٚثٌعم١ٍاااز 

 (13 : 14ٚثٌٕف١غز.   

ٌٚماااذ أشاااجسس ثالصؾج٘اااجس ثٌضشد٠ٛاااز ثٌّعجصاااشر إٌاااٝ 

ٔقاٛ ثٌاضعٍُ  ثال٘ضّجَ دجٌّضعٍُ ٚصفع١اً دٚسٖ ٚإعاجسر دثفع١ضاٗ

ٌٚزٌه ظٙشس ثصؾج٘جس فذ٠غز صماَٛ عٍاٝ ٔاش٠اجس ثٌضفجعاً 

د١ٓ ثٌّضعٍُ ٚثٌّعٍُ ٚصفع١ً ٘ازث ثٌاذٚس فاٟ ع١ٍّاز ثٌاضعٍُ   

وّااج صقااجٚي صٍااه ثٌٕاش٠ااجس ثٌقذ٠غااز فااٟ إدعااجد ثٌّعٍااُ عاآ 

ثاعج١ٌخ ثٌضم١ٍذ٠ز فٟ ثٌضع١ٍُ ٚثٌضعٍُ ٚثال٘ضّاجَ دجاعاج١ٌخ 

 غاا١ٍُ ٚثٌمااذسر عٍااٝ ثٌضااٟ صشااؾع ثٌّااضعٍُ عٍااٝ ثٌضفى١ااش ثٌ

فً ثٌّشىالس ثٌضٟ صٛثؽٙاٗ فاٟ ف١جصاٗ ثٌع١ٍّاز ٚثٌع١ٍّاز . 

 7  :2) 

َ( أٔااٗ فااٟ ٠ٚ2000شاا١ش عٍااٝ فغااخ و ٚ)ىااشْٚ  

ث٢ٚٔاااز ثاى١اااشر لاااذ ظٙاااشس ثعاااضشثص١ؾ١جس عذ٠اااذر صشاااضك 

أصٌٛٙج ثٌفٍغف١ز ِٓ ٔاش٠جس ثٌاضعٍُ ثالؽضّاجعٟ ٚثٌضفجعاً 

ثٌضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ   ثإل٠ؾجدٟ د١ٓ ثٌضال١ِز ِٚٓ ٘زٖ ثاعج١ٌخ 

ف١ظ ثال٘ضّجَ دجٌعًّ ثٌؾّجعٟ ثٌضعجٟٚٔ ٠عضذش أوغاش أ١ّ٘از 

ِٓ ثٌضٕجفظ ٚثٌعًّ ثٌفشدٞ فٙاٛ ٠ضا١ـ ٌٙاُ ؽاٛث ثؽضّجع١اج 

ع١ٍّج ٠ٚعًّ عٍٝ صغ١١ش دٚس ثٌّعٍاُ ِآ ٍِمآ ٌٍّعٍِٛاجس 

إٌٝ إصجفز ثٌفشصز ثٌىجف١ز ٌٍّضع١ٍّٓ فٟ ثٌّشاجسوز ثٌفعجٌاز 

 (3:  7جصٗ.  ٚثٌعًّ وً فغخ لذسثصٗ ٚإِىجٔ

وّج ٠عذ ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ ِٓ ثاعاج١ٌخ ثٌقذ٠غازإ ثٌضاٟ 

صٙذف إٌٝ صقغ١ٓ ٚصٕش١ل أفىجس ثٌّضعٍّا١ٓ ثٌاز٠ٓ ٠عٍّاْٛ 

فااٟ ِؾّٛعااجسإ ٠عٍااُ دعضااُٙ دعضااجإ ٠ٚضقااجٚسْٚ ف١ّااج 

د١اااإُٙ دق١ااااظ ٠شااااعش وااااً فااااشد ِاااآ أفااااشثد ثٌّؾّٛعااااز 

دّغؤ١ٌٚضٗ صؾجٖ ِؾّٛعضاٗ. إضاجفز إٌاٝ أْ ثعاضخذثَ ٘ازٖ 

١ؾ١جس ٠ؤدٞ إٌٝ ص١ّٕز سٚؿ ثٌفش٠اك دا١ٓ ثٌضال١ِاز ثالعضشثص

ِخضٍفاااٟ ثٌماااذسثسإ ٚإٌاااٝ ص١ّٕاااز ثٌّٙاااجسثس ثالؽضّجع١ااازإ 

 ( 17:  1ٚصى٠ٛٓ ثالصؾجٖ ثٌغ١ٍُ ٔقٛ ثٌّجدر ثٌضع١ّ١ٍز   

َ( أْ ِشااجعش ٠ٚ1998اازوش ِقّااذ فغاآ عااالٚٞ  

ثٌشضج ِٓ ِصجدس ثٌذثفع١از ثٌٕجدعاز ِآ دثىاً ثٌفاشد ٔفغاٗ 

 ز ثٌش٠جضااا١ز أٚ ثادثا ثٌش٠جضاااٟ ٚثٌضاااٟ صشاااذعٙج ثٌّّجسعااا

  9 :215) 

ِٚٓ ىالي عًّ ثٌذجفظ لذ الفظ أٔٗ عٍٝ ثٌشغُ ِآ 

ثا١ّ٘ز ثٌىذشٜ اعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ ٚدٚسٖ ثٌفعاجي فاٟ 

 ص١ّٕز ثالفجي دذ١ٔج ٚعم١ٍج ٚٔفغ١ج ٚثؽضّجع١ج ٚثٌزٞ ٠قضُ

 ثٌضٟ ٚدجٌفٛثةذ دٗ ٍِّجً إٌّجِج صجِجً  ٠ىْٛ أْ ِذسح أٞ عٍٝ

 ِاجصثي أٔاٗ إال عٓ ثٌّّجسعز دجعضخذثَ ٘زث ثاعٍٛح صعٛد

ثٌماذس ثٌىاجفٟ  ال ٠ّٕقاٛث ٘ازث ثاعاٍٛح ثٌّذسع١ٓ ِٓ عذدثً 

ٔااجدسث ِااج ٠مااَٛ  ث٢ىااش ثٌااذعل أْ دااً ِاآ ثال٘ضّااجَ
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ثأشااز  ٠ؾعاً ثٌازٞ ثاِاش دجعضخذثِٙج فٟ ِشفٍز ثٌضعٍا١ُ

 داجٌؾّٛد صضغاُ لاذ ٌأللفاجي دضع١ٍّٙج ٠مَٛ ثٌضٟ ٚثٌّٙجسثس

عٍاٝ  عاٍذج ٠إعىظ ِّاج ثٌشضاج ٚعاذَ ٚثٌٍّاً زٚثٌشصجدا

 ثٌذجفاظ سأٜ ٌازث  ٚثٌٕفغا١ز ٚثٌعم١ٍاز ثٌذذ١ٔاز ِغاض٠ٛجصُٙ

أعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ فٟ دشٔجِؼ صع١ٍّٟ  ٚصٛظ١ف إدىجي

ِمضشؿ ٌٍضعشف عٍٝ صأع١شٖ عٍاٝ ثادثا ثٌّٙاجسٞ ٚ ثٌشضاج 

 ثٌغٍز ٌٍصغجس. ثٌقشوٟ فٟ س٠جضز وشر

 هذف انبحث 
ضعاااشف عٍاااٝ صاااأع١ش ثعاااضخذثَ ٠ٙاااذف ثٌذقاااظ إٌاااٝ ثٌ

دشٔاااجِؼ صع١ٍّاااٟ دأعااااٍٛح ثٌاااضعٍُ ثٌضعاااجٟٚٔ عٍااااٝ ثادثا 

ثٌغاٍز ٌٍصاغجس  ثٌّٙجسٞ ٚ ثٌشضج ثٌقشوٟ فٟ س٠جضاز واشر

 ٚرٌه ِٓ ىالي:

  صصااا١ُّ دشٔاااجِؼ صع١ٍّاااٟ ِمضاااشؿ دجعاااضخذثَ أعاااٍٛح

ثٌااااضعٍُ ثٌضعااااجٟٚٔ عٍااااٝ ثادثا ثٌّٙااااجسٞ ٚ ثٌشضااااج 

 ثٌغٍز ٌٍصغجس. ثٌقشوٟ فٟ س٠جضز وشر

 شف عٍٝ ثٌفشق د١ٓ صأع١ش ثعضخذثَ أعٍٛح ثٌاضعٍُ ثٌضع

ثٌضعااجٟٚٔ ٚ ثاعااٍٛح ثٌضم١ٍااذٞ عٍااٝ دعاال ثٌمااذسثس 

ثٌذذ١ٔااااز ٚ ثادثا ثٌّٙااااجسٞ ٚ ثٌشضااااج ثٌقشوااااٟ فااااٟ 

 ثٌغٍز ٌٍصغجس. س٠جضز وشر

 فروض انبحث 
  ٟصٛؽاااذ فاااشٚق دثٌاااز إفصاااجة١جً دااا١ٓ ثٌم١جعااا١ٓ ثٌمذٍااا

فااٟ ثٌّضغ١ااشثس ثٌذذ١ٔااز ٚثٌذعااذٞ ٌّؾّٛعااجس ثٌذقااظ 

ِغضٜٛ ثٌشضج ثٌقشواٟ ٌصاجٌـ ثٌم١اجط ثٌّٙجس٠ز ٚ ٚ

 ثٌذعذٞ . 

  ًصٛؽذ فشٚق دثٌز إفصجة١جً د١ٓ ثٌم١جعاجس ثٌذعذ٠از ٌىا

ي استتخمدمج لستتلىة ِاآ ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز ثٌااش

إ ٚثٌّؾّٛعاااااز ثٌضاااااجداز ثٌضاااااٟ التتتتتخعلم الخعتتتتتبو ي

ثعاااضخذِش ثٌاش٠ماااز ثٌّضذعاااز عٍاااٝ ِغاااضٜٛ ثٌشضاااج 

 ثٌذقاااظ ثٌقشواااٟ ٚدعااال ثٌّٙاااجسثس ثاعجعااا١ز ل١اااذ

صّش٠ااش ثٌىااشر  –ثٌّقااجٚسر  –  ثٌضصاا٠ٛخ ِاآ ثٌغذااجس 

دج١ٌااااذ٠ٓ ِاااآ فااااٛق ثٌااااشأط( ٌصااااجٌـ ثٌّؾّٛعااااز 

 ثٌضؾش٠ذ١ز . 

 املصطهحاث املستخذيت يف انبحث 
 انتعهى انتعاونً 

 ِؾّٛعاااز ٌعّاااً ١٘ىاااً صٕا١ّاااٟ إ٠ؾاااجد ٘اااٛ

 ثٌّؾّٛعاز واً أعضاجا ٠ضضآّ دق١اظ ثٌّضعٍّا١ٓ ِآ 

 ثٌضأو١اذ ِاع إ ِٚقذدر ٚثضقز ثدٚثس ٚفك عٍٝ ثٌضع١ٍُ فٟ

ثٌضع١ّ١ٍاز  .   ثٌّاجدر ثٌّؾّٛعز ٠اضعٍُ فٟ عضٛ وً أْ عٍٝ

  13 :399 )  

  احلركً انرضا

 ثٌّٙاجسثس أدثا عٍاٝ دمذسصاٗ ثٌفاشد أفغاجط  ٘اٛ

 ٘ازث ٚثٌغاعجدر ٔض١ؾاز دجٌشضاج ٚشعٛسٖ ثٌش٠جض١ز ثٌقشو١ز

 ( ٧٥٣:  17ثادثا     

 انذراساث املرتبطت
( دعٕااٛثْ   ثعااش 2014دسثعااز صاافجا عذااذ ثٌعض٠ااض  -1

ثعاضخذثَ ثٌضعٍاا١ُ ثٌضعااجٟٚٔ عٍاٝ صعٍااُ دعاال ِٙااجسثس 

وااشر ثٌغااٍز ٌاجٌذاااجس ثٌصااف ثٌغاااجدع ثاعجعااٟ فاااٟ 

ِقجفاز ٔجدٍظ  ف١اظ ثعاضخذِش ثٌّإٙؼ ثٌضؾش٠ذاٟ 

( لجٌذاز ٚ٘اذفش ثٌذسثعاز إٌاٝ 30عٍٝ ع١ٕز لٛثِٙاج 

ثٌضعشف عٍٝ ثعش ثعضخذثَ ثٌضع١ٍُ ثٌضعجٟٚٔ عٍاٝ صعٍاُ 

ثٌغاٍز ٌاذٜ لجٌذاجس ثٌصاف  دعل ثٌّٙجسثس فاٟ واشر

ثٌغااجدع ثاعجعااٟ فااٟ ِقجفاااز ٔااجدٍظ   ٚوجٔااش أ٘ااُ 

ثٌٕضاااجةؼ ٚؽااااٛد فاااشٚق رثس دالٌااااز إفصاااجة١ز عٍااااٝ 

ِغااااضٜٛ ثٌضغ١١ااااش فااااٟ ثادثا ثٌّٙااااجسٞ داااا١ٓ أفااااشثد 

ثٌّؾّااٛعض١ٓ ثٌضااجداز ٚثٌضؾش٠ذ١ااز عٍااٝ ثٌم١جعااجس 

ثٌذعذ٠ااز ٌٚصااجٌـ ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز ثٌضااٟ صعٍّااش 

 (6ٟٚٔ.  دأعٍٛح ثٌضع١ٍُ ثٌضعج

( دعٕاٛثْ   ZHOU Hui   2009دسثعز صٚ ٘اٜٛ -2

صااأع١ش ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ فااٟ صااذس٠ظ وااشر ثٌغااٍز عٍااٝ 

ثالصصجي ثالؽضّجعٟ ٚدثفع١ز ثإلٔؾجص  ف١اظ ثعاضخذَ 
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

( ص١ٍّاز صاُ 60ثٌّٕٙؼ ثٌضؾش٠ذٟ عٍاٝ ع١ٕاز لٛثِٙاج  

صمغااا١ُّٙ ٌّؾّاااٛعض١ٓ إفاااذثّ٘ج ضاااجداز ٚثاىاااشٜ 

صاأع١ش ثعاضخذثَ صؾش٠ذ١ز ٚ٘ذفش ثٌذسثعز إٌاٝ ِعشفاز 

ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ عٍااٝ ِغااضٜٛ ثالصصااجي ثالؽضّااجعٟ 

ٚدثفع١ز ثالٔؾجص فٟ وشر ثٌغاٍز   ٚوجٔاش أ٘اُ ثٌٕضاجةؼ 

أعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ ٌاٗ صاأع١ش إ٠ؾاجدٟ عٍاٝ ص١ّٕاز 

ثالصصاااجي ٚثٌغاااٍٛن ثالؽضّاااجعٟ ٚثٌذثفع١اااز ٌ ٔؾاااجص 

 (18ثاوجد٠ّٟ فٟ وشر ثٌغٍز.  

( 2007ً  دسثعااز فغاآ ىضااش ِقّااذ ٚ عااعذ فجضاا -3

دعٕااٛثْ   ثعااش ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ فااٟ ىفاال ثٌغااٍٛن 

ثٌعااذٚثٟٔ ٚص١ّٕااز دعاال ثٌّٙااجسثس ثاعجعاا١ز ٌااذٜ 

صال١ِااز ثٌصااف ثٌخااجِظ ثالدضااذثةٟ  ف١ااظ ثعااضخذِج 

( ص١ٍّاااز 40ثٌّااإٙؼ ثٌضؾش٠ذاااٟ عٍاااٝ ع١ٕاااز لٛثِٙاااج  

ٚص١ٍّااازر ِااآ ثٌصاااف ثٌخاااجِظ ثالدضاااذثةٟ ٚ٘اااذفش 

 فاٟ جٟٚٔثٌضعا ثٌاضعٍُ ثٌذسثعز إٌاٝ ثٌضعاشف عٍاٝ ثعاش

ثٌعاذٚثٟٔ ٚ ص١ّٕاز دعال ثٌّٙاجسثس  ثٌغاٍٛن ىفال

ٚثٌض١ٍّاازثس   ٚوجٔااش أ٘ااُ  ٌااذٜ ثٌضال١ِااز ثاعجعاا١ز

ثٌٕضاااجةؼ ثعاااضخذثَ أعاااٍٛح ثٌاااضعٍُ ثٌضعاااجٟٚٔ عاااجُ٘ 

إ٠ؾجد١ج فٟ ىفال ثٌغاٍٛن ثٌعاذٚثٟٔ ٚ ٚؽاٛد فاشٚق 

رثس دالٌز إفصجة١ز فٟ ثادثا ثٌّٙجسٞ ٌٍّٙجسثس ل١ذ 

 (4ذ١ز.  ثٌذقظ ٌصجٌـ ثٌّؾّٛعز ثٌضؾش٠

( دعٕاٛثْ Tim Barrett  2005دسثعاز صا١ُ دجس٠اش  -4

 أعااااش ثٌااااضعٍُ ثٌضعااااجٟٚٔ عٍااااٝ أدثا لااااالح ثٌصااااف 

ثٌغاااجدط ثالدضاااذثةٟ فاااٟ ثٌضشد١اااز ثٌش٠جضااا١ز  ف١اااظ 

( 40ثعااضخذَ ثٌّاإٙؼ ثٌضؾش٠ذااٟ عٍااٝ ع١ٕااز لٛثِٙااج  

ص١ٍّااز ٚص١ٍّاازٖ ٚ٘ااذفش ثٌذسثعااز إٌااٝ ثٌضعااشف عٍااٝ 

فااٟ ثٌضشد١ااز صااأع١ش ثعااضخذثَ أعااٍٛح ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ 

ثٌش٠جضاااا١ز   ٚوجٔااااش أ٘ااااُ ثٌٕضااااجةؼ أعااااٍٛح ثٌااااضعٍُ 

ثٌضعاااجٟٚٔ أدٜ إٌاااٝ ثسصفاااجل ِغاااضٜٛ ثٌااااالح رٚٞ 

ثادثا ثٌّٙاااجسٞ ثٌّااإخفل فضاااال عااآ ثٌّغاااض٠ٛجس 

 (19ثٌّضٛعاز ٚثٌع١ٍج.  

( دعٕااٛثْ  صااأع١ش 2003دسثعااز إعااّجع١ً ىّاا١ظ   -5

ثعضخذثَ ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ عٍٝ ِغضٜٛ ثادثا فٟ واشر 

صال١ِااااز ثٌقٍمااااز ثٌغج١ٔااااز ِاااآ ثٌضعٍاااا١ُ ثٌغااااٍز ٌااااذٜ 

ثاعجعااٟ    ف١ااظ ثعااضخذَ ثٌّاإٙؼ ثٌضؾش٠ذااٟ عٍااٝ 

( ص١ٍّاااز ٚ٘اااذفش ثٌذسثعاااز إٌاااٝ 140ع١ٕاااز لٛثِٙاااج  

ِعشفز صأع١ش ثعاضخذثَ ثٌاضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ عٍاٝ ِغاضٜٛ 

ثادثا فاااااٟ واااااشر ثٌغاااااٍز ثٌّّغٍاااااز فاااااٟ  ثٌضّش٠اااااشر 

ثٌصاااذس٠زإ ثٌضّش٠اااشر ثٌّشصاااذر إ ثٌّقاااجٚسر إ ثٌش١ِاااز 

إ ثٌضصاا٠ٛخ ثٌغاااٍّٟ(   ٚوجٔااش أ٘ااُ ثٌٕضاااجةؼ ثٌقااشر 

ثعضخذثَ أعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ وجْ ٌٗ صأع١ش إ٠ؾجدٟ 

فعجالً عٍٝ صعٍُ ثٌّٙجسثس ثاعجع١ز ثٌّخضجسر فٟ واشر 

 (3ثٌغٍز.  

 ٚلذ ثعضفجد ثٌذجفظ ِٓ ثٌذسثعجس ثٌّشصذاز فٟ :

ثٌمااذسر عٍااٝ صقذ٠ااذ ِشااىٍز ثٌذقااظ ٚ عٍااٝ صاا١جغز  -1

 أ٘ذثف ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز 

 ثىض١جس ثٌع١ٕز ٚصقذ٠ذ٘ج ٚصقذ٠ذ ثٌّٕٙؼ ثٌّغضخذَ. -2

صص١ُّ ثٌذشٔاجِؼ ثٌضع١ٍّاٟ دّاج ٠ضٛثفاك ِاع أعاٍٛح  -3

 ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ.

صقذ٠اااذ عاااذد ِاااشثس ثٌٛفاااذثس ثٌضع١ّ١ٍاااز ٚثٌفضاااشر  -4

 ثٌض١ِٕز ٌٍذشٔجِؼ ثٌضع١ٍّٟ.

ثٌضعااشف عٍااٝ ثالىضذااجسثس ٚثٌم١جعااجس ثٌضااٟ ٠ّىاآ  -5

 ثالعضعجٔز دٙج فٟ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ.

 ث انبحثإجراءا
 ينهـج انبحث      

ثعااااااضخذَ ثٌذجفااااااظ ثٌّاااااإٙؼ ثٌضؾش٠ذااااااٟ دضصاااااا١ُّ 

 ِؾّاااااٛعض١ٓ إفاااااذثّ٘ج صؾش٠ذ١اااااز ٚثاىاااااشٜ ضاااااجداز إ

ٔاااشثً ٌّالاِضااٗ ٌاذ١عااز ٘اازٖ ثٌذسثعااز ٌٚضقم١ااك ثٌٙااذف  

 ِٕٙج .



 ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز
  ٔٛفّذش  – ثٌغالعْٛثٌعذد 

2017َ 
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 جمتًع انبحث  

ثشضًّ ِؾضّع ثٌذقظ عٍاٟ ٔجشاتٟ واشر ثٌغاٍز صقاش 

ُ٘ ؽ١ّعااج عاإز  دٕااجدٞ عااضجد د١ِااجل  ٚلااذ صااُ ثىض١ااجس 11

دجٌاش٠مااز ثٌعّذ٠ااز ثٌعشااٛثة١ز ٚدٍااا ثٌقؾااُ ثٌىٍااٟ ٌّؾضّااع 

 ٔجشب . 60ثٌذقظ 

 عــٍنت انبحـث 

( ٔجشااب ٚصااُ 40ثلضصااشس ع١ٕااز ثٌذقااظ عٍااٝ عااذد  

( 20ً ِّٕٙاج  صمغ١ُّٙ إٌٝ ِؾّٛعض١ٓ ِضىاجفتض١ٓ لاٛثَ وا

% ِاآ ِؾضّااع 33.33ٔجشااب وّؾّٛعااز صؾش٠ذ١ااز دٕغااذز 

% 33.33ٕغاذز ( ٔجشب وّؾّٛعز ضاجداز د20ثٌذقظ ٚ 

ٔجشااب وع١ٕااز  20ِاآ ِؾضّااع ثٌذقااظ  وّااج صااُ ثىض١ااجس عااذد 

غ١اش  -ثعضاالع١ز صُ صمغ١ُّٙ إٌاٝ ِؾّاٛعض١ٓ  ِض١ّاض٠ٓ 

% ِااآ ِؾضّاااع ثٌذقاااظ ٚلاااذ 33.33ثٌّض١ّاااض٠ٓ( دٕغاااذز 

سثعٝ ف١ٙج ثٌذجفظ أْ صىْٛ ِٓ ٔفظ ِؾضّع ثٌذقظ ٚ ِٓ 

 ٔفظ ثٌّشفٍز ثٌغ١ٕز.

 جتانس انعٍنت 
ً ثالٌضااٛثا افااشثد ع١ٕااز لااجَ ثٌذجفااظ دقغااجح ِعجِاا

ثٌضجداز ( فاٟ ثٌّضغ١اشثس ثٌضاٟ لاذ  –ثٌذسثعز   ثٌضؾش٠ذ١ز 

إ ع١ش ثٌذسثعز ٚ ٟ٘   ثٌغٓ إ ثٌااٛيصىْٛ ٌٙج صأع١ش عٍٝ 

 (1ثٌٛصْ  ثٌزوجا( ٚ ٠ضضـ رٌه ِٓ ؽذٚي 

 (4جذول )
 جتانس عٍنت انبحث يف يتغرياث اننًى وانمٍاساث اجلسًٍت

 =ٌ04 
 معبمل االلخىاء اال حراف الىسظ لمخىسظا وحدة الميبش المخغيراث

 0.603 0.967 131 130.9 عُ ثٌاٛي

 1.130 1.208 32 32.75 وؾُ ثٌٛصْ

 0.425- 0.167 10.5 10.42 عٕز ثٌغٓ

 2.896 1.586 45 45.1 دسؽز ثٌزوجا

( صؾاااجٔظ ع١ٕااز ثٌذقاااظ فاااٟ ٠1ضضااـ ِااآ ؽااذٚي  

ِضغ١ااشثس   ثٌاااٛي إ ثٌااٛصْ إ ثٌغاآ   ثٌاازوجا ( ف١ااظ أْ 

( ِّج ٠ذي عٍاٝ صؾاجٔظ 3-إ  3ِعجًِ ثالٌضٛثا ٠مع د١ٓ  +

 أفشثد ثٌع١ٕز فٟ ٘زٖ ثٌّضغ١شثس .

 تكافؤ انعٍنت

ٌضىجفؤ ع١ٕز ثٌذقظ صُ فغجح ثٌّضٛعال ثٌقغاجدٟ ٚ 

ثالٔقااشثف ثٌّع١ااجسٞ ٚ دالٌااز ثٌفااشٚق داا١ٓ ثٌّؾّااٛعض١ٓ 

ثٌضؾش٠ذ١ااااز ٚ ثٌضااااجداز فااااٟ ِضغ١ااااشثس ثٌذقااااظ ثٌذذ١ٔااااز 

٠ٚضضااـ رٌااه ِاآ ثٌقشوااٟ إ ٚثٌّٙجس٠ااز ِٚم١ااجط ثٌشضااج 

 ( .3( إ  2ؽذثٚي أسلجَ  

 (2جذول )
 تكافؤ جمًىعتً انبحث يف املتغرياث انبذنٍت لٍذ انبحث

  = ٌ04 
 المخغيراث

وحدة 
 الميبش

الفرق بين  المجمىعت الضببطت المجمىعت الخجريبيت
 المخىسطين

 ليمت "ث"
 ع ± ش ع ± ش

 0.221 0.10 1.316 27.55 1.531 27.65 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

0.301- 0.025 0.271 3.07 0.252 3.045 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز   

0.2300- 0.05 0.732 7.3 0.638 7.25 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً  

 0.102- 0.005 0.155 5.19 0.153 5.185 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

( 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز  

 1.685=  38ٚدسؽز فش٠ز 

( عاااذَ ٚؽاااٛد فاااشٚق دثٌاااز 2ِااآ ؽاااذٚي   ٠ضضاااـ

إفصااااجة١جً داااا١ٓ وااااً ِاااآ ِؾّااااٛعضٟ ثٌذقااااظ ثٌضؾش٠ذ١ااااز 

ٚثٌضااجداز فااٟ ِضغ١ااشثس ثٌذقااظ ثٌذذ١ٔااز إ ف١ااظ أْ ل١ّااز 

 س  ثٌّقغااٛدز ألاااً ِااآ ل١ّاااز   س   ثٌؾذ١ٌٚاااز عٕاااذ 

ٚ٘ازث ٠اذي عٍاٝ  0.05ِٚغاضٜٛ ِع٠ٕٛاز  38دسؽز فش٠ز 

 ثس.صىجفؤ ِؾّٛعضٟ ثٌذقظ فٟ صٍه ثٌّضغ١ش

 (7جذول )
 تكافؤ جمًىعتً انبحث يف يمٍاس انرضا احلركً واملتغرياث املهارٌت

   = ٌ04 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  المجمىعت الضببطت المجمىعت الخجريبيت

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 0.187- 0.05 0.833 60.8 0.850 60.75 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 0.467 0.05 0.3663 4.15 0.307 4.1 ثٌعذد ٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس ثٌضص

 0.416 0.10 0.759 18.95 0.759 19.05 ط ثٌّقجٚسر 

 0.312 0.05 0.502 7.4 0.510 7.45 ثٌعذد ثٌضّش٠ش ِٓ فٛق ثٌشأط

 1.685=  38( ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز  

 ٚق ( عاااااذَ ٚؽاااااٛد فاااااش٠3ضضاااااـ ِااااآ ؽاااااذٚي  

دثٌااز إفصااجة١جً داا١ٓ وااً ِاآ ِؾّااٛعضٟ ثٌذقااظ ثٌضؾش٠ذ١ااز 

 ٚثٌضااااجداز فااااٟ ِضغ١ااااشثس ثٌذقااااظ ثٌّٙجس٠ااااز ِٚم١ااااجط 

ثٌشضج ثٌقشوٟ إ ف١ظ أْ ل١ّز  س  ثٌّقغاٛدز ألاً ِآ 

ِٚغااضٜٛ  38ل١ّااز   س   ثٌؾذ١ٌٚااز عٕااذ دسؽااز فش٠ااز 

 ٚ٘زث ٠ذي عٍٝ صىجفؤ ِؾّٛعضٟ ثٌذقظ. 0.05ِع٠ٕٛز 

 اراث لٍذ انبحثاملعايالث انعهًٍت نالختب
   انصذق -أوالً :

ٌٍضقمك ِٓ صذق ثٌذشٔجِؼ ثعاضخذَ ثٌذجفاظ لش٠ماز 

ثٌضّااااج٠ض ٚرٌااااه دضاذ١ااااك ثالىضذااااجسثس عٍااااٝ ِؾّااااٛعض١ٓ 

إفذثّ٘ج ِٓ ٔفاظ ِؾضّاع ثٌذقاظ ٚغ١اش ثٌع١ٕاز ثاعجعا١ز 

( 10ٌٕجشاات١ٓ وااشر ثٌغااٍز دٕااجدٞ عااضجد د١ِااجل ٚعااذد٘ج  

عاااز أشاااذجي ٠ّغٍاااْٛ ثٌّؾّٛعاااز غ١اااش ث١ٌّّاااضر ٚ ثٌّؾّٛ

( أشااذجي ِاآ فش٠ااك وااشر ثٌغااٍز صقااش 10ثاىااشٜ عااذد٘ج  

عٕز دٕفظ ثٌٕجدٞ ٚ ٠ّغٍاْٛ ثٌّؾّٛعاز ث١ٌّّاضر وّاج  11

 (.4٘ٛ ِٛضـ دؾذٚي  

 صذق االختباراث انبذنٍت لٍذ انبحث   -4
ٌٍضقمااك ِاآ صااذق ثالىضذااجسثس ثٌذذ١ٔااز ل١ااذ ثٌذقااظ 

 -( :٠4ضضـ ِٓ ؽذٚي  

 (0جذول )
 لٍذ انبحثلٍاس صذق االختباراث انبذنٍت 

   = ٌ24 
 المخغيراث

وحدة 
 الميبش

الفرق بين  المجمىعت المميسة المجمىعت غير المميسة
 ليمت "ث" المخىسطين

 ع± ش ع± ش

 3.346 2.3 1.337 29.7 1.713 27.4 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

 4.466 0.68 0.454 3.73 0.158 3.05 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز 

 3.157 1.2 0.949 8.3 0.738 7.1 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً

 2.176 0.54 0.714 4.62 0.324 5.16 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز



 ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز
  ٔٛفّذش  – ثٌغالعْٛثٌعذد 
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 (0.05ل١ّااااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااااز عٕااااذ ِغااااضٜٛ ِع٠ٕٛااااز  

 1.734=  18ٚدسؽز فش٠ز 

( ٚؽاااااٛد فاااااشٚق دثٌاااااز ٠4ضضاااااـ ِااااآ ؽاااااذٚي  

ِغاااااضٜٛ ِع٠ٕٛاااااز ٚ 18دسؽاااااز فش٠اااااز إفصااااجة١ج عٕاااااذ 

ث١ٌّّاااضر فاااٟ  دااا١ٓ ثٌّؾّاااٛعض١ٓ ث١ٌّّاااضر ٚغ١اااش 0.05

ثالىضذااااجسثس ثٌذذ١ٔااااز ل١ااااذ ثٌذقااااظإ ٌصااااجٌـ ثٌّؾّٛعااااز 

ث١ٌّّااااضر ف١ااااظ أْ ل١ّااااز  س  ثٌّقغااااٛدز أوذااااش ِاااآ 

ل١ّااااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااااز إ ِّااااج ٠ااااذي عٍااااٝ صااااذق ٘اااازٖ 

 ثالىضذجسثس.

 صذق االختباراث املهارٌت ويمٍاس انرضا احلركً   -2
 -( :5ضـ ِٓ ؽذٚي  ٌٍضقمك ِٓ صذق ثالىضذجسثس ثٌّٙجس٠ز ِٚم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ ٠ض

 (5جذول )
 لٍاس صذق االختباراث لٍذ انبحث

   = ٌ24 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  المجمىعت المميسة المجمىعت الغير مميسة

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 7.595 5 2.013 65.5 0.527 60.5 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 7.379 2.2 0.843 6.4 0.421 4.2 ثٌعذد ثٌضص٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس 

 3.805 2.7 2.065 16.4 0.875 19.1 ثٌغج١ٔز ثٌّقجٚسر

 14.100 2.7 0.316 10.1 0.516 7.4 ثٌعذد ثٌضّش٠ش ِٓ فٛق ثٌشأط

 1.734=  18ٚدسؽز فش٠ز  (0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز  

( ٚؽااٛد فااشٚق دثٌااز إفصااجة١ج ٠5ضضااـ ِاآ ؽااذٚي  

داااا١ٓ  0.05ِغااااضٜٛ ِع٠ٕٛااااز ٚ ٠18ااااز دسؽااااز فشعٕااااذ 

ثٌّؾّٛعض١ٓ ث١ٌّّاضر ٚغ١اش ث١ٌّّاضر فاٟ واً ِآ ِم١اجط 

ثٌشضج ثٌقشوٟ ٚثالىضذجسثس ثٌّٙجس٠ز ل١اذ ثٌذقاظإ ٌصاجٌـ 

ثٌّؾّٛعز ث١ٌّّضر ف١اظ أْ ل١ّاز  س  ثٌّقغاٛدز أوذاش 

ِٓ ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز إ ِّج ٠اذي عٍاٝ صاذق ثٌّم١اجط 

  ٚ٘زٖ ثالىضذجسثس.

 انثباث  -ثانًٍا :
ثعااضخذَ ثٌذجفااظ لش٠مااز صاذ١ااك ثالىضذااجس عااُ إعااجدر 

صاذ١مااٗ ٌقغااجح عذااجس ثالىضذااجسثس ل١ااذ ثٌذقااظ عٍااٝ ع١ٕااز 

ص١ٍّز ِٓ ِؾضّع ثٌذقاظ ٚ ِآ  20ثعضاالع١ز ِىٛٔز ِٓ 

ىجسػ ثٌع١ٕز ثاعجع١ز ٚصُ إعجدر صاذ١ك ثالىضذاجسثس عٍاٝ 

ٔفظ ثٌع١ٕاز ثالعاضاالع١ز دعاذ أعاذٛل ِآ ثٌضاذ١اك ثاٚي 

١اااذ ٔفاااظ ظاااشٚف ثٌم١اااجط ٚ أٚضاااقش ِاااع ِشثعاااجر صٛف

(   6ثٌٕضااجةؼ عذااجس ثالىضذااجسثس وّااج ٘ااٛ ِٛضااـ دؾااذثٚي  

 7. ) 

 
 ثباث االختباراث انبذنٍت  -4

( ِذٜ عذجس ثالىضذجسثس 6 ٠ضضـ ِٓ ىالي ؽذٚي 

-:ثٌذذ١ٔز
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

 (0جذول )
 حساب يعايم انثباث نالختباراث انبذنٍت لٍذ انبحث

 = ٌ24  

 المخغيراث
وحدة 

 الميبش

الفرق بين  الخطبيك الثب ي األول الخطبيك

 المخىسطين
 ليمت "ر"

 ع± ش ع± ش

 0694 0.10 1.277 27.5 1.602 27.6 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

 0.896 0.025 0.252 3.045 0.228 3.02 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز 

 0.937 0.05 0.638 7.25 0.615 7.2 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً

 0.620 0.005 0.152 5.17 0.149 5.165 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز

 0.4227=  =  0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

(  أْ ٕ٘اااااجن ثسصذاااااجل دثي ٠6ضضاااااـ ِااااآ ؽاااااذٚي  

إفصاااجة١جً دااا١ٓ ثٌضاذ١اااك ثاٚي ٚ ثٌغاااجٟٔ ٌع١ٕاااز ثٌذسثعاااز 

ثالعضاالع١ز فٟ ثالىضذجسثس ثٌذذ١ٔز ل١ذ ثٌذقظ  إ ف١ظ أْ 

ذش ِٓ ل١ّاز  س  ثٌؾذ١ٌٚاز ؽ١ّع ل١ُ  س   ثٌّقغٛدز أو

 .ِّج ٠ذي إٌٝ عذجس ثالىضذجسثس 0.05عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

 ثباث االختباراث املهارٌت   -2
( ِاذٜ عذاجس ثالىضذاجسثس ٠7ضضـ ِآ ىاالي ؽاذٚي  

 -ثٌّٙجس٠ز ِٚم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ :

 (3جذول )
 حساب يعايم انثباث نالختباراث لٍذ انبحث

   = ٌ24 
 المخغيراث

وحدة 

 بشالمي

الفرق بين  الخطبيك الثب ي الخطبيك األول

 المخىسطين
 ليمت "ر"

 ع± ش ع± ش

 0.871 0.05 0.716 60.75 0.801 60.7 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 0.522 0.10 0.307 4.1 0.523 4.2 ثٌعذد ثٌضص٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس 

 0.808 0.10 0.718 18.9 0.725 19 ط ثٌّقجٚسر 

 0.684 0.05 0.489 7.35 0.502 7.4 ثٌعذد ثٌشأطثٌضّش٠ش ِٓ فٛق 

 0.4227=  =  0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

(  أْ ٕ٘ااااجن ثسصذااااجل دثي ٠7ضضااااـ ِاااآ ؽااااذٚي  

إفصاااجة١جً دااا١ٓ ثٌضاذ١اااك ثاٚي ٚ ثٌغاااجٟٔ ٌع١ٕاااز ثٌذسثعاااز 

ثالعااضاالع١ز فااٟ ِم١ااجط ثٌشضااج ثٌقشوااٟ ٚثالىضذااجسثس 

أْ ؽ١ّااااع لاااا١ُ  س    ثٌّٙجس٠ااااز ل١ااااذ ثٌذقااااظ  إ ف١ااااظ

ثٌّقغااٛدز أوذااش ِاآ ل١ّااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااز عٕااذ ِغااضٜٛ 

 ِّج ٠ذي إٌٝ عذجس ثالىضذجسثس . 0.05ِع٠ٕٛز 

 خطىاث انبحث  

 انذراست االستطالعٍت   

لاااجَ ثٌذجفاااظ دااائؽشثا ثٌذسثعاااز ثالعاااضاالع١ز فاااٟ 

َ فضاٝ ٠اَٛ 1/6/2016ثٌفضشر ِٓ ٠َٛ ثاسدعاجا ثٌّٛثفاك 

َ ٚ رٌه عٍاٝ ِؾّٛعاز ِآ 7/6/2016ثٌغالعجا ثٌّٛثفك 

ٔفااظ ِؾضّااع ثٌذقااظ ٚ ىااجسػ ٔاااجق ثٌع١ٕااز ثاعجعاا١ز ٚ 

 ( ٔجشب.20عذدُ٘  
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 انمٍاساث انمبهٍت 
لجَ ثٌذجفظ دئؽشثا ثٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز فٟ ثٌفضاشر ِآ 

َ فضااٝ ٠ااَٛ ثالعٕااا١ٓ ٠11/6/2016ااَٛ ثٌغااذش ثٌّٛثفاااك 

َ ٚ ٌّاااذر عاااالط أ٠اااجَ عٍاااٝ أفاااشثد 13/6/2016ثٌّٛثفاااك 

ثٌازوجا(  –ثٌاٛصْ  –ثٌاٛي  –١شثس   ثٌغٓ ثٌع١ٕز فٟ ِضغ

ٚ واازٌه ثٌّضغ١ااشثس ثٌذذ١ٔااز ٚ ثٌّٙجس٠ااز ِٚم١ااجط ثٌشضااج 

 ثٌقشوٟ.

ٚ لاااذ صاااُ ل١اااجط ِغاااضٜٛ ثٌااازوجا دجىضذاااجس ثٌااازوجا 

ثٌّصٛس افّذ صوٟ صجٌـ   ٚصاُ ل١اجط ِغاضٜٛ ثٌشضاج 

ٚل١اجط   ثٌقشواٟ ٌٍشضاج ( Tanner)ثٌقشواٟ دّم١اجط 

س ثٌذذ١ٔااز   ثٌٛعااخ ثٌّغااضٜٛ ثٌذااذٟٔ داائؽشثا ثالىضذااجسث

 –و١ٍاٛ ؽاشثَ  2سِاٟ واشر لذ١از  –ثٌعّٛدٞ ِآ ثٌغذاجس 

ثٌاذٚثةش ثٌّشلّاز ( إ ٚوازٌه صاُ ل١اجط  -ثالٔذاجؿ ثٌّجةاً 

 –ثٌّغااضٜٛ ثٌّٙااجسٞ داائؽشثا ثىضذااجسثس  ثٌش١ِااز ثٌقااشر 

ثٌضّش٠ااش عٍااٝ –صٕااا١ل ثٌىااشر دجعااضّشثس دجصؾااجٖ ِضعااشػ 

فااجةل ( إ ف١ااظ لااجَ وااً العااخ دااأدثا ثالىضذااجسثس ثٌّضفااك 

ع١ٍٙج ٚ ثٌضٟ صاُ شاشفٙج ٌالعذا١ٓ ِآ ف١اظ عاذد ِاشثس 

 ثٌضىشثس أٚ ثٌضِٓ ثٌّقذد ٌضٕف١ز ثالىضذجس.

 تطبٍك انتجربت األساسٍت 
لااجَ ثٌذجفااظ دضٕف١ااز ثٌضؾشدااز ثاعجعاا١ز ٌٍذقااظ فااٟ 

َ فضاٝ ٠اَٛ 18/6/2016ر ِٓ ٠َٛ ثٌغاذش ثٌّٛثفاك ثٌفضش

َ ٚ لااذ ثعااضغشق صاذ١ااك 28/7/2016ثٌخّاا١ظ ثٌّٛثفااك 

( ٚفاااذر صع١ّ١ٍااااز أٞ 18( أعاااجد١ع دٛثلاااع  6ثٌضؾشداااز  

( دل١ماز 90( ٚفذثس فٟ ثاعذٛل داضِٓ لاذسٖ  3دّعذي  

ٌٍٛفذر ثٌٛثفذر إ دق١ظ وجٔش ثٌّؾّٛعاز ثٌضؾش٠ذ١از أ٠اجَ 

عجا ( إ ٚ ثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز ثاسد -ثالع١ٕٓ  –  ثٌغذش 

 ثٌخ١ّظ( -ثٌغالعجا  –أ٠جَ   ثافذ 

 انمٍاساث انبعذٌت 
لجَ ثٌذجفظ دئؽشثا ثٌم١جعاجس ثٌذعذ٠از دعاذ ثالٔضٙاجا 

ِاآ صاذ١ااك ثٌذشٔااجِؼ ٚ رٌااه فااٟ ثٌفضااشر ِاآ ٠ااَٛ ثٌغااذش 

َ ٚفضاااٝ ٠اااَٛ ثالعٕااا١ٓ ثٌّٛثفاااك 30/7/2016ثٌّٛثفاااك 

  َ ٌّٚاااااااذر عاااااااالط أ٠اااااااجَ دااااااإفظ شاااااااشٚل   1/8/2016

 ٚثٌاشٚف ٌٍم١جعجس ثٌمذ١ٍز .

 عرض وينالشت اننتائج 
 (3جذول )

 يمارنت انمٍاس انمبهى وانمٍاس انبعذي نهًجًىعت انتجرٌبٍت يف املتغرياث انبذنٍت لٍذ انبحث
                             = ٌ24 

 المخغيراث
وحدة 

 الميبش

الفرق بين  الميبش البعدي الميبش المبلي

 المخىسطين
 "ث"ليمت 

 ع± ش ع± ش

 4.016 1.6 0.910 29.25 1.531 27.65 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

 3.071 0.385 0.500 3.43 0.252 3.045 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز 

 3.559 0.9 0.933 8.15 0.638 7.25 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً

 3.007 0.385 0.551 4.8 0.153 5.185 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز ل١ّز  س  

( ٚؽااٛد فااشٚق دثٌااز إفصااجة١ج ٠8ضضااـ ِاآ ؽااذٚي  

دااا١ٓ ثٌم١اااجط ثٌمذٍاااٟ ٚثٌم١اااجط ثٌذعاااذٞ ٌصاااجٌـ ثٌم١اااجط 

ثٌذعااذٞ ٌٍّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز فااٟ ثٌّضغ١ااشثس ثٌذذ١ٔااز ل١ااذ 

ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز  س  ثٌّقغااٛدز أوذااش ِاآ ل١ّااز 

ٚدسؽاز فش٠از 0.05ٜ ِع٠ٕٛاز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٛ

غاآ ثٌم١ااجط ثٌذعااذٞ عاآ ثٌمذٍااٟ ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صق 38

 .  ف١ٙج
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

 (3جذول )
 يمارنت انمٍاس انمبهى وانمٍاس انبعذي نهًجًىعت انتجرٌبٍت 
 يف يمٍاس انرضا احلركً و املتغرياث املهارٌت لٍذ انبحث     

                             = ٌ24 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  الميبش البعدي الميبش المبلي

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 10.09 4.65 1.875 65.4 0.850 60.75 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 12.525 1.7 0.523 5.8 0.307 4.1 ثٌعذد ثٌضص٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس 

 5.356 2.35 1.809 16.7 0.759 19.05 ط ثٌّقجٚسر 

 20.063 2.5 0.223 9.95 0.510 7.45 ثٌعذد ثٌشأطثٌضّش٠ش ِٓ فٛق 

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

( ٚؽااٛد فااشٚق دثٌااز إفصااجة١ج ٠9ضضااـ ِاآ ؽااذٚي  

دااا١ٓ ثٌم١اااجط ثٌمذٍاااٟ ٚثٌم١اااجط ثٌذعاااذٞ ٌصاااجٌـ ثٌم١اااجط 

ثٌذعذٞ ٌٍّؾّٛعز ثٌضؾش٠ذ١از فاٟ ِم١اجط ثٌشضاج ثٌقشواٟ 

جس٠ااز ل١ااذ ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز  س  ٚثٌّضغ١ااشثس ثٌّٙ

ثٌّقغااٛدز أوذااش ِاآ ل١ّااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااز عٕااذ ِغااضٜٛ 

ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صقغاآ  38ٚدسؽااز فش٠ااز 0.05ِع٠ٕٛااز 

 ثٌم١جط ثٌذعذٞ عٓ ثٌمذٍٟ ف١ٙج .

 (44جذول )
 يمارنت انمٍاس انمبهى وانمٍاس انبعذي نهًجًىعت انضابطت 

 يف املتغرياث انبذنٍت لٍذ انبحث
                         = ٌ24 

 المخغيراث
وحدة 

 الميبش

الفرق بين  الميبش البعدي الميبش المبلي

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 2.621 1.15 1.454 28.7 1.316 27.55 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

 1.779 0.21 0.452 3.28 0.271 3.07 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز 

 1.578 0.4 0.864 7.7 0.732 7.3 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً

 1.911 0.24 0.539 4.95 0.155 5.19 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

( ٚؽاٛد فاشٚق دثٌاز إفصاجة١ج ٠10ضضـ ِٓ ؽذٚي  

دااا١ٓ ثٌم١اااجط ثٌمذٍاااٟ ٚثٌم١اااجط ثٌذعاااذٜ ٌصاااجٌـ ثٌم١اااجط 

فااٟ ثٌّضغ١ااشثس ثٌذذ١ٔااز ل١ااذ ثٌذعااذٞ ٌٍّؾّٛعااز ثٌضااجداز 

ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز  س  ثٌّقغااٛدز أوذااش ِاآ ل١ّااز 

ٚدسؽاز فش٠از 0.05 س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛاز 

غاآ ثٌم١ااجط ثٌذعااذٞ عاآ ثٌمذٍااٟ ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صق 38

 .    ف١ٙج
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 (44جذول )

 يمارنت انمٍاس انمبهى وانمٍاس انبعذي نهًجًىعت انضابطت يف يمٍاس 
 كً و املتغرياث املهارٌت لٍذ انبحثانرضا احلر

 = ٌ24 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  الميبش البعدي الميبش المبلي

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 3.830 2.3 2.552 63.1 0.833 60.8 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 2.357 0.5 0.875 4.65 0.366 4.15 ثٌعذد ثٌضص٠ٛخ ِٓ ثٌغذجس 

 3.018 1.25 1.688 17.7 0.759 18.95 ط ٌّقجٚسر ث

 4.612 1.35 1.208 8.75 0.502 7.4 ثٌعذد ثٌضّش٠ش ِٓ فٛق ثٌشأط

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

( ٚؽٛد فاشٚق دثٌاز إفصاجة١ج ٠11ضضـ ِٓ ؽذٚي  

دااا١ٓ ثٌم١اااجط ثٌمذٍاااٟ ٚثٌم١اااجط ثٌذعاااذٜ ٌصاااجٌـ ثٌم١اااجط 

ذعااذٞ ٌٍّؾّٛعااز ثٌضااجداز فااٟ ِم١ااجط ثٌشضااج ثٌقشوااٟ ثٌ

ٚثٌّضغ١ااشثس ثٌّٙجس٠ااز ل١ااذ ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز  س  

ثٌّقغااٛدز أوذااش ِاآ ل١ّااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااز عٕااذ ِغااضٜٛ 

ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صقغاآ  38ٚدسؽااز فش٠ااز 0.05ِع٠ٕٛااز 

 ثٌم١جط ثٌذعذٞ عٓ ثٌمذٍٟ ف١ٙج .      

 (42جذول )
 يف املتغرياث انبذنٍت لٍذ انبحث تني انتجرٌبٍت وانضابطتيمارنت انمٍاس انبعذي نهًجًىع

   = ٌ04 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  المجمىعت الضببطت المجمىعت الخجريبيت

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 1.433 0.55 1.454 28.7 0.910 29.25 عُ ثٌٛعخ ثٌعّٛدٞ ِٓ ثٌغذجس

 0.993 0.15 0.452 3.28 0.500 3.43 عُ وؾ2ُسِٝ وشر لذ١ز 

 1.581 0.45 0.864 7.7 0.933 8.15 عذد ثالٔذاجؿ ثٌّجةً

 0.891 0.15 0.539 4.95 0.551 4.8 ط ثٌذٚثةش ثٌّشلّز

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

( ٚؽاااٛد فاااشٚق غ١اااش دثٌاااز ٠12ضضاااـ ِااآ ؽاااذٚي  

ؾش٠ذ١ز ٚ ثٌّؾّٛعز ثٌضاجداز إفصجة١جً د١ٓ ثٌّؾّٛعز ثٌض

 س  فااٟ ثٌّضغ١ااشثس ثٌذذ١ٔااز ل١ااذ ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز 

دسؽاااز أوذاااش ِاآ ل١ّاااز  س  ثٌّقغااٛدز عٕاااذ ثٌؾذ١ٌٚااز 

ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صقغاآ ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز  38فش٠ااز 

فاااٟ ثٌّضغ١اااشثس  ٚثٌّؾّٛعاااز ثٌضاااجداز دٕغاااذز ِضمجسداااز

 ثٌذذ١ٔز . 
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

 (47جذول )
 يف يمٍاس انرضا احلركً واملتغرياث املهارٌت جًىعتني انتجرٌبٍت وانضابطتيمارنت انمٍاس انبعذي نهً

   = ٌ04 
 المخغيراث

وحدة 

 الميبش

الفرق بين  المجمىعت الضببطت المجمىعت الخجريبيت

 المخىسطين
 ليمت "ث"

 ع± ش ع± ش

 3.247 2.3 2.552 63.1 1.875 65.4 ثٌذسؽز ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ

 5.044 1.15 0.875 4.64 0.523 5.8 ثٌعذد ذجس ثٌضص٠ٛخ ِٓ ثٌغ

 1.806 1 1.688 17.7 1.809 16.7 ط ثٌّقجٚسر 

 4.366 1.2 1.208 8.75 0.223 9.95 ثٌعذد ثٌضّش٠ش ِٓ فٛق ثٌشأط

 1.685= 38ٚدسؽز فش٠ز 0.05ل١ّز  س  ثٌؾذ١ٌٚز عٕذ ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز 

( ٚؽاٛد فاشٚق دثٌاز إفصاجة١جً ٠13ضضـ ِٓ ؽذٚي  

ّؾّٛعاز ثٌضؾش٠ذ١از ٚ ثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز ٌصاجٌـ د١ٓ ثٌ

ثٌّؾّٛعااااز ثٌضؾش٠ذ١ااااز فااااٟ وااااً ِاااآ ثٌشضااااج ثٌقشوااااٟ 

ٚثٌّضغ١ااشثس ثٌّٙجس٠ااز ل١ااذ ثٌذقااظ إ ف١ااظ أْ ل١ّااز  س  

دسؽاااز ثٌّقغااٛدز أوذاااش ِاآ ل١ّاااز  س  ثٌؾذ١ٌٚااز عٕاااذ 

ٚ٘زث ٠ذي عٍٝ صقغٓ ثٌّؾّٛعز ثٌضؾش٠ذ١ز عٓ  38فش٠ز 

ٌشضاج ثٌقشوااٟ فااٟ واً ِآ ِم١ااجط ثثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز 

 ٚثٌّضغ١شثس ثٌّٙجس٠ز ل١ذ ثٌذقظ. 

 ينالشت نتائج انفرض األول
( ٚؽااٛد فااشٚق دثٌااز 9(    ٠8ضضااـ ِاآ ؽااذٌٟٚ  

إفصجة١جً ٌصجٌـ ثٌم١جعجس ثٌذعذ٠از عآ ثٌمذ١ٍاز ٌٍّؾّٛعاز 

ثٌضؾش٠ذ١ااز فااٟ دسؽااجس وااً ِاآ ِم١ااجط ثٌشضااج ثٌقشوااٟ ٚ 

زث ؽ١ّع ثالىضذجسثس ثٌذذ١ٔز ٚثٌّٙجس٠ز  ٚ ٠شؽع ثٌذجفاظ ٘ا

ثٌضقغٓ فاٟ ثٌّغاضٜٛ إٌاٝ صاأع١ش أعاٍٛح ثٌاضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ 

ثٌاازٞ أدىااً عٍااٝ ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز ثٌضااٟ ثعااضخذِٙج 

ثٌذجفظ فٟ ع١ٍّز ثٌضعٍُ ٌّج ٌٗ ِٓ صاأع١ش إ٠ؾاجدٟ فاٟ سفاع 

ِغضٜٛ ثادثا ثٌّٙجسٞ ٚثٌشضج ثٌقشوٟ ٚإصجفاز ثٌفشصاز 

ٌٙااُ ١ٌضقااذٚث لااذسثصُٙ ٚثٌضغٍااخ عٍااٝ ثالٔاٛثة١ااز ١ٌمِٛااٛث 

ثٌّااؤدٞ( ١ٌىٛٔااٛث ِغااتٌْٛٛ  –ثٌّالفااظ  –س   ثٌمجةااذ دااذٚ

عٓ صعٍُ دجلٟ ثٌضال١ِز ِّج ٠ض١ـ ٌىاً ص١ٍّاز ثٌاضعٍُ دصاٛسر 

أفضً ِٓ ىالي ص١ّٕز ثٌّغجٔذر ثال٠ؾجد١ز ٚثٌاضعٍُ ِعاج فاٟ 

ِؾّٛعاااجس صاااغ١شر ٚ٘ااازث أدٜ إٌاااٝ داااظ سٚؿ ثٌّٕجفغاااز 

ٚثٌضش٠ٛك ٚثٌعّاً ثٌؾّاجعٟ  ٌازٌه ٚؽاذ ثٌضفجعاً ثٌغاش٠ع 

شث الفضٛثا ثٌذشٔجِؼ عٍٝ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌضّش٠ٕجس ِعٙج   ٚٔا

ثٌذذ١ٔز فٟ ثٌؾضا دذٟٔ ِٕاٗ أدٜ إٌاٝ سفاع ِغاضٜٛ ثادثا 

 ثٌذذٟٔ ٌالعذ١ٓ .

ٚ٘زث ٠ضفك ِع ِج روشٖ ِقّذ ععذ ٚ ٠ٛعاف ِقّاذ 

 ( أْ ِٙاااجَ ثٌّعٍاااُ ٌاااُ صعاااذ لجصاااشر عٍاااٝ ثٌشاااشؿ 1995 

ٚ ثإلٌماااجا ٚإصذاااجل ثاعاااج١ٌخ ثٌّضذعاااز فاااٟ ثٌضاااذس٠ظ داااً 

ت١ٌٛضٗ ثاٌٚاٝ ٘اٟ سعاُ ِخاال العاضشثص١ؾ١ز أصذقش ِغ

ثٌااذسط   صعّااً ف١ااٗ لااشق ثٌضااذس٠ظ ٚ ثٌٛعااجةً ثٌضع١ّ١ٍااز 

 ( 45:  11ٌضقم١ك أ٘ذثف ِع١ٕز .    

ٚ٘ااازث ٠ضفاااك ِاااع ِاااج رواااشٖ أداااٛ ثٌٕؾاااج عاااض ثٌاااذ٠ٓ  

َ( 2008َ(   ٚٔاااٛثي شاااٍضٛس ِٚقغااآ فّاااص  2007 

عٍٝ أْ ثٌضعجْٚ ٠عٕٟ ثٌّٕجفغز ثٌؾّجع١ز دثىً ِؾّٛعاز 

ح ِٚغااااجعذر ثٌاجٌااااخ ٌذااااجلٟ ثٌاااااالح ٚثالعضّااااجد ثٌاااااال

ثٌّضذجدي د١ٓ أفشثد ثٌّؾّٛعز دئ٠ؾجد١ز ٚثوضغاجح ِٙاجسثس 

 (   54:  16(   47: 1ثٌعًّ ثٌؾّجعٟ .    

(  ٚ ؽااٛد فااشٚق 11(    ٠ٚ10ضضااـ ِاآ ؽااذٌٟٚ  

دثٌاااز إفصاااجة١جً ٌصاااجٌـ ثٌم١جعاااجس ثٌذعذ٠اااز عااآ ثٌمذ١ٍاااز 

ط ثٌشضااج ٌٍّؾّٛعااز ثٌضااجداز فااٟ دسؽااجس وااً ِاآ ِم١ااج

ثٌقشوااٟ ٚ ؽ١ّااع ثالىضذااجسثس ثٌذذ١ٔااز ٚ ثٌّٙجس٠ااز  ٚ رٌااه 
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٠شؽع إٌاٝ إ٠ؾجد١از ثٌٛفاذر ثٌضع١ّ١ٍاز ثٌّضذعاز ثٌضاٟ فمماش 

صمذِجً ٌذٜ صال١ِز ثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز ٚثٌضاٟ العا١ّج ٠عاذ 

أفشثد٘اااج ِااآ ثٌّذضاااذة١ٓ ٚثٌاااز٠ٓ ٌااا١ظ ٌاااذ٠ُٙ أٞ ىذاااشثس 

 ِٙجس٠ز . 

ال٠ؾاااجدٟ ٠ٚشؽاااع ثٌذجفاااظ رٌاااه أ٠ضاااجً إٌاااٝ ثٌضاااأع١ش ث

اعٍٛح ثاٚثِش ٚثٌزٞ أ٘ضُ ف١ٗ ثٌذجفظ دأدثا ّٔٛرػ ِآ 

ثٌّشثفً ثٌف١ٕز ٚثٌضع١ّ١ٍز ثٌصاعذز فاٟ ثادثا أعٕاجا ثٌاضعٍُ 

ٚثٌضعشف عٍٝ ٔماجل ثٌماٛر ٚثٌضاعف ِآ ىاالي ثٌّالفااز 

ثٌّذجشااشر ٌٍّضعٍّاا١ٓ ِّااج عااجعذُ٘ عٍااٝ ثالعااضفجدر ِاآ 

ذِاااز ٌٙاااُ ٚصقغااآ لاااذسصُٙ عٍاااٝ ثٌضغز٠اااز ثٌشثؽع١اااز ثٌّم

  ٚثٌضعااشف عٍااٝ ٔااٛثفٟ ثٌمصااٛس ٚدجٌضااجٌٟ ل١جِااٗ ثٌااضعٍُ

دضصق١ـ ثاىاجا ثٌضٟ لذ ٠مع ف١ٙج واً ِاضعٍُ أعٕاجا ثادثا 

ٚواازٌه ل١اااجَ ثٌّعٍااُ دجٌضشاااؾ١ع ٚدااظ سٚؿ ثٌضٕاااجفظ دااا١ٓ 

ثٌضال١ِااز ٚثٌعّااً ثٌفااشدٞ ٠ااؤدٞ دجٌضذع١ااز ٌخٍااك ؽااٛ ِاآ 

 ثٌشضج ثٌقشوٟ ٌذٜ ثٌّضع١ٍّٓ .

ذ فغاآ ِقّااذ  ٠ٚضفااك رٌااه ِااع ِااج أشااجس إ١ٌااٗ  ِقّاا

َ( داااااأْ إِاااااذثد ثٌّاااااضعٍُ دماااااذس ِااااآ ثٌّعاااااجسف 2009 

ٚثٌّعٍِٛجس فٟ شاىً صّش٠ٕاجس ِٙجس٠از ِٚآ ىاالي عّاً 

ّٔااٛرػ ٌااألدثا فااٟ ثٌّٙااجسثس ثٌّخضٍفااز ٚثٌضااذس٠خ عٍااٝ 

ثادثا فاااٟ ظاااً صٛؽ١ٙاااجس ٚصع١ٍّاااجس ثٌّعٍاااُ ٠اااؤدٞ إٌاااٝ 

 (17:  10فذٚط صقغٓ إ٠ؾجدٟ ٌذٜ ثٌّضعٍُ .  

 ١ٌٗ واً ِآ أفّاذ ثٌع١ّاشٞٚ٘زث ٠ضفك ِع ِج أشجس إ

َ(   ٔذااشثط عٍااٟ ٌا١ااف ٚفااجصُ شااٛوش إدااشث١ُ٘ 2002  

َ( عٍٝ أْ أعٍٛح ثاٚثِاش ٌاٗ صاأع١ش إ٠ؾاجدٟ عٍاٝ 2010 

 (15(  2ِغضٜٛ ثادثا ثٌفٕٟ ٚٔضجةؼ ثٌضعٍُ  

 ينالشت نتائج انفرض انثانً
( ٚؽاٛد فاشٚق دثٌاز إفصاجة١جً ٠13ضضـ ِٓ ؽذٚي  

ّٛعاز ثٌضاجداز ٌصاجٌـ د١ٓ ثٌّؾّٛعاز ثٌضؾش٠ذ١از ٚ ثٌّؾ

ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز ٚ٘اازث ٠ااذي عٍااٝ صقغاآ ثٌّؾّٛعااز 

ثٌضؾش٠ذ١ااز عاآ ثٌّؾّٛعااز ثٌضااجداز فااٟ دسؽااجس وااً ِاآ 

ِم١جط ثٌشضج ثٌقشوٟ ٚ ؽ١ّع ثالىضذجسثس ثٌّٙجس٠ز ٚ٘زث 

٠شؽااع إٌااٝ صااأع١ش ثعااضخذثَ أعااٍٛح ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ فااٟ 

 ثٌّؾّٛعز ثٌضؾش٠ذ١ز .

ٍٛح ثٌاضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ ٠ٚشؽع ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أْ أعا

ٌااٗ أعاااش إ٠ؾااجدٟ عٍاااٝ صماااذَ ثالعذاا١ٓ ٚصقغااآ ثٌّغاااضٜٛ 

ثٌّٙااجسٞ ٚثٌٕفغااٟ ٚثالؽضّااجعٟ ٌااذ٠ُٙ أااٗ ٠عضّااذ عٍااٝ 

صعجْٚ ثٌضال١ِز ف١ّج د١إُٙ ِّاج ٠اؤدٞ إٌاٝ صفجعاً ثٌضال١ِاز 

ٚشااعٛسُ٘ دجٌشضااج ثٌقشوااٟ ٚلااذسصُٙ عٍااٝ ثصخااجر ثٌمااشثس 

جعاً ف١ّاج ٚثٌضفى١ش ٚثالوضشجف ٚثالصصاجي ٚثٌضٛثصاً ٚثٌضف

د١ااإُٙ ٚٔشاااش ؽاااٛ ِااآ ثٌقاااخ ٚثٌّقذاااز ٚثٌضفاااجُ٘ أعٕاااجا 

 ثٌّشجسوز ثٌع١ٍّز فٟ ثٌٛفذثس ثٌضع١ّ١ٍز.

٠ٚضفااك رٌااه ِااع ِااج أشااجسس إ١ٌااٗ سٔااج عااٛ  ثٌغاا١ذ 

َ( عٍٝ أْ ثعضخذثَ ثاعٍٛح ثٌضعجٟٚٔ ٠اؤدٞ إٌاٝ 2015 

سفاااع ِغااااضٜٛ ثادثا ثٌّٙااااجسٞ ٚثٌشضاااج ثٌقشوااااٟ ٌااااذٜ 

ٍاٝ صماذَ ثٌضال١ِاز العضّاجدٖ ثٌّضع١ٍّٓ أٗ ٠اؤعش ث٠ؾجد١اجً ع

عٍٝ صعجْٚ ثٌضال١ِز ِع صِالةٙاُ ِّاج ٠ضشصاخ ع١ٍاٗ صفجعاً 

إ٠ؾجدٟ د١ُٕٙ ٚٔشش ؽٛ ِٓ ثٌقاخ ٚثٌضفاجُ٘ دا١ٓ ثافاشثد   

ٚلٍز ثٌمٍك صثدس ِٓ ١ِاٛي ٚصٕاجفظ ٚسضاج ثٌضال١ِاز ٔقاٛ 

ثٌااضعٍُ ٚ دثفع١ااضُٙ ٔقااٛ ثٌعّااً ثإل٠ؾااجدٟ ٚثٌّشااجسوز فااٟ 

ص١ٍّااز ِاآ ثٌضال١ِااز فااٟ ٌع١ٍّااز ثٌضع١ّ١ٍااز ف١ااظ صّااش وااً 

ثٌّؾّٛعاااز ثٌضعج١ٔٚاااز ثٌصاااغ١شر داااذٚس ثٌمجةاااذ ٚثٌّاااؤدٞ 

ٚثٌّالفااظ أٞ أْ وااً ص١ٍّااز ال ٠ىااْٛ ِغااتٛي عاآ صعٍاا١ُ 

ٔفغااٗ فماال ٌىاآ ِغااتٛي أ٠ضااجً عاآ صعٍاا١ُ دااجلٟ صال١ِااز 

ثٌّؾّٛعااز ِّااج ٠ؾعااً ثٌّؾّٛعااز ثٌضؾش٠ذ١ااز ثٌّغااضخذِز 

ٓ اعااٍٛح ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ صقمااك صمااذِج ٍِقٛظااجً أوذااش ِاا

 ثٌّؾّٛعاااز ثٌضاااجداز ثٌّغاااضخذِز ٌألعاااٍٛح ثٌضم١ٍاااذٞ.

 58:5) 

وّااج ٠ضفااك رٌااه ِااع ِااج أشااجس أ١ٌااٗ أفّااذ ثٌع١ّااشٞ 

َ( عٍاااٝ أْ أعاااٍٛح 2002َ(   ِقّاااذ ثٌشاااقجس  2002 

ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ ٌااٗ صااأع١ش إ٠ؾااجدٟ ٚفعااجي عٍااٝ ثٌّؾّٛعااز 

ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌضٟ ثعاضخذِضٗ عآ ثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز ثٌضاٟ 

 (12(   2ٚثِش.  ثعضخذِش أعٍٛح ثا
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

( عذَ ٚؽٛد فشٚق دثٌز 12د١ّٕج ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي  

ٚثٌّؾّٛعاز ثٌضاجداز صجة١جً د١ٓ ثٌّؾّٛعز ثٌضؾش٠ذ١از إف

إ ٚ٘اازث ذعذ٠ااز ٌٍعٕجصاش ثٌذذ١ٔاز ل١ااذ ثٌذقاظفاٟ ثٌم١جعاجس ثٌ

٠اااذي عٍاااٝ صقغااآ ثٌّؾّٛعاااز ثٌضؾش٠ذ١اااز ٚثٌّؾّٛعااااز 

 ثٌضجداز دٕغذز ِضمجسدز.

ثٌذاااذٟٔ فاااٟ ٠ٚشؽاااع ثٌذجفاااظ رٌاااه إٌاااٝ أْ ثٌؾاااضا 

ثٌٛفذر ثٌضع١ّ١ٍاز ٌٍّؾّٛعاز ثٌضؾش٠ذ١از ٘اٛ ٔفغاٗ ثٌؾاضا 

ثٌذااذٟٔ فااٟ ثٌٛفااذر ثٌضع١ّ١ٍااز ٌٍّؾّٛعااز ثٌضااجداز فىااجْ 

 ثٌضقغٓ دٕغخ ِضمجسدز .

  االستنتاجاث    
ثٌذشٔاااجِؼ ثٌضع١ٍّاااٟ دجعاااضخذثَ ثٌاااضعٍُ ثٌضعاااجٟٚٔ ٌاااٗ  -1

صااااأع١ش إ٠ؾااااجدٟ عٍااااٝ وااااً ِاااآ ثٌشضااااج ثٌقشوااااٟ 

  ثٌضص٠ٛخ ِآ ثٌغذاجس  ٚثٌّٙجسثس ثٌف١ٕز ل١ذ ثٌذقظ

ثٌضّش٠ااش ( ٌالعذاا١ٓ ثٌّذضااذة١ٓ صقااش  –ثٌّقااجٚسر  –

 عٕٗ فٟ وشر ثٌغٍز ٌٍصغجس  ث١ٌّٕٟ دجعى١ش( .  11

فمااك ثٌذشٔااجِؼ ثٌّغااضخذَ ِااع ثٌّؾّٛعااز ثٌضااجداز  -2

صقغٓ ٍِقٛظ فٟ ثٌم١اجط ثٌذعاذٞ عٕاٗ فاٟ ثٌم١اجط 

ثٌمذٍااٟ فااٟ وااً ِاآ ِم١ااجط ثٌشضااج ثٌقشوااٟ ٚثادثا 

 ثٌذذٟٔ ٚثٌّٙجسٞ .

 انتىصـٍاث    

ضشٚسر ثعضخذثَ أعٍٛح ثٌضعٍُ ثٌضعاجٟٚٔ فاٟ ع١ٍّاز  -1

ثٌضع١ٍُ ٚثٌضعٍُ ٌّاج ٌاٗ ِآ صاأع١ش ث٠ؾاجدٟ عٍاٝ ثٌاضعٍُ 

 ثٌّٙجسٞ ٚسفع ِغضٜٛ ثٌشضج ثٌقشوٟ . 

صٕااا١ُ دٚسثس ٚصمااذ٠ُ دسثعااجس ٌٍّعٍّاا١ٓ ٚثٌّااذسد١ٓ  -2

اللالعٙاااُ عٍاااٝ واااً ِاااج ٘اااٛ فاااذ٠ظ ِااآ أعاااج١ٌخ 

ضع١ٍّٙااااج دثىااااً ٚثعااااضشثص١ؾ١جس ٚٚعااااجةً صع١ّ١ٍااااز ٌ

 ثٌٛفذثس ثٌضع١ّ١ٍز .

ضشٚسر إؽشثا ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌذسثعاجس ٚثٌذقاٛط عٍاٝ  -3

٘ااازٖ ثٌّشفٍاااز ثٌغااا١ٕز ٔااااشث ا١ّ٘ضٙاااج فاااٟ صٛؽ١اااٗ 

 ٚصشى١ً ثٌى١جْ ثٌش٠جضٟ ٌٍافً .

إؽاااشثا دسثعاااجس ِشاااجدٙز عٍاااٝ ثٌّشثفاااً ثٌغااا١ٕز  -4

 ثٌّخضٍفز .

عّااً دسثعااجس ِمجسٔااز دجعااضخذثَ أعااج١ٌخ ِخضٍفااز   -5

ص١ّٕاز ثادثا ثٌّٙاجسٞ ِٚغاضٜٛ  ٌّعشفز أٔغاذٙج فاٟ

ثٌشضاج ثٌقشوااٟ ٚصعٍاا١ُ ثٌّٙااجسثس ثٌّخضٍفااز فااٟ وااشر 

  ثٌغٍز ٌٍصغجس   ث١ٌّٕٟ دجعى١ش ( .

 لائًت املراجـع
أدٛ ثٌٕؾج أفّذ عض ثٌذ٠ٓ  : ثعاضشثص١ؾ١جس ثٌضاذس٠ظ    -1

 َ.2007ِىضذز شؾشر ثٌذس  ثٌّٕصٛسر   

أفّااذ عذااذ ثٌق١ّااذ ثٌع١ّااشٞ : صااأع١ش أعااٍٛدٟ ثٌااضعٍُ  -2

عجٟٚٔ ٚثاٚثِش عٍٝ ِغضٜٛ أدثا سفعز ثٌٕاش فاٟ ثٌض

دسثعاز  –سفع ثاعمجي ٌاالح و١ٍاز ثٌضشد١از ثٌش٠جضا١ز 

ِمجسٔز   سعجٌز ِجؽغض١ش   ؽجِعز ثٌّٕصاٛسر   و١ٍاز 

 َ.2002ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز   

إعّجع١ً فضقاٟ عذاذ ثٌغٕاٟ ىّا١ظ : صاأع١ش ثعاضخذثَ  -3

ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ عٍااٝ ِغااضٜٛ ثادثا فااٝ وااشر ثٌغااٍز 

ذٜ صال١ِااز ثٌقٍمااز ثٌغج١ٔااز ِاآ ثٌضعٍاا١ُ ثاعجعااٟ   ٌاا

ؽجِعز لٕاجإ سعجٌز ِجؽغض١ش   ؽجِعز ثإلعىٕذس٠ز   

 َ.2003و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز ٌٍذ١ٕٓ   

فغاآ ىضااش ِقّااذ   عااعذ فجضااً عذااذ ثٌمااجدس: ثعااش  -4

ثٌضعٍُ ثٌضعجٟٚٔ فٟ ىفال ثٌغاٍٛن ثٌعاذٚثٟٔ ٚص١ّٕاز 

دعاااال ثٌّٙااااجسثس ثاعجعاااا١ز ٌااااذٜ صال١ِااااز ثٌصااااف 

ٌخااجِظ ثالدضااذثةٟ   ؽجِعااز ثٌّٛصااً   و١ٍااز ثٌضشد١ااز ث

 َ.2007   4ثالصذثس:  5ثالعجع١ز  ثٌّؾٍذ: 

سثٔج عٛ  ِقّذ سصق ثٌغ١ذ : صأع١ش دشٔجِؼ صع١ٍّٟ  -5

دأعااااٍٛح ثٌااااضعٍُ ثٌضعااااجٟٚٔ عٍااااٝ ثادثا ثٌّٙااااجسٜ 

عاإز فااٟ س٠جضااز 12ٚثٌشضااج ثٌقشوااٟ ٌٍضال١ِااز صقااش 

ٌش٠جضا١ز   ثٌؾّذجص   سعجٌز ِجؽغض١ش   و١ٍز ثٌضشد١ز ث

 َ .2015ؽجِعز ثٌّٕصٛسر   



 ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز
  ٔٛفّذش  – ثٌغالعْٛثٌعذد 

2017َ 
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صاافجا ِخٍاااص ِقّاااذ عذااذ ثٌعض٠اااض : ثعاااش ثعاااضخذثَ  -6

ثٌضع١ٍُ ثٌضعجٟٚٔ عٍٝ صعٍُ دعل ِٙاجسثس واشر ثٌغاٍز 

  ثٌغجدع ثاعجعٟ فٟ ِقجفاز ٔاجدٍظ ٌاجٌذجس ثٌصف

 ؽجِعااز ثٌٕؾااجؿ ثٌٛل١ٕااز  و١ٍااز ثٌذسثعااجس ثٌع١ٍااج ح  

 َ.2014فٍغا١ٓ  

ثٌىااشر ثٌاااجةشر  عٍااٝ فغاا١ٕٓ فغااخ و ٚ)ىااشْٚ : -7

 َ.2000ثٌّعجصشر   ثٌمج٘شر   ِىضذز ِٚاذعز ثٌغذ   

 إداشث١ُ٘ : صعاذ٠ً عذاجط عّاش   عإجا شاىشٜ عّاش -8

دجعاىش  ث١ٌّٕاٝ ٌٍصاغجس ثٌغاٍز واشر ٍِعاخ ِمجعاجس

 ثادثا عٍٝ ٚأعشر ثٌٕٙذعز ثٌذشش٠ز عٍُ ٌمٛثعذ ٚفمج

 ٌاذعل أؽٙااضر ثٌفغاا١ٌٛٛؽٟ ٚثٌّاشدٚد ثٌّٙاجسٞ

ؾٍااز ؽجِعااز ثإلعااىٕذس٠ز  ثٌؾغااُ   إٔضااجػ عٍّااٟ   ِ

 َ.1999ثٌعذد ثٌغجٟٔ ٚثٌغالعْٛ  

ِقّذ فغٓ عالٚٞ : ِاذىً عٍاُ ثٌإفظ ثٌش٠جضاٟ    -9

 َ.1998ثٌمج٘شر   ِشوض ثٌىضجح ٌٍٕشش   

ِقّذ فغٓ ِقّذ : صأع١ش دشٔجِؼ صع١ٍّٟ دجعاضخذثَ   -10

ثٌضّش٠ٕاجس ثٌٕٛع١از عٍاٝ ثٌضٛثفاك ثٌقشواٟ ِٚغاضٜٛ 

سثٖ   و١ٍاااز ثادثا فاااٟ سفاااع ثاعماااجي   سعاااجٌز دوضاااٛ

 َ.2009ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز   ؽجِعز ثٌّٕصٛسر   

ِقّذ ععذ إ ٠ٛعف ِقّاذ : أعاش ثعاضخذثَ ثٌٛعاجةل   -11

ثٌّضعاااذدر عٍاااٝ صعٍااا١ُ دعااال ِٙاااجسثس واااشر ثٌااااجةشر 

ٌضال١ِااز ثٌقٍمااز ثٌغج١ٔااز ِاآ ثٌضعٍاا١ُ ثاعجعااٟ إ ِؾٍااز 

ز إ ثٌّؾٍاااذ ثٌغاااجدع إ ثٌعاااذد عٍاااَٛ ٚ فٕاااْٛ ثٌش٠جضااا

  ٠جض١ز ٌٍذٕجس إؽجِعز فٍاٛث١ْز ثٌشإ و١ٍز ثٌضشدثاٚي

1995. َ 

ِقّاااذ ِقّاااذ ثٌشاااقجس  : صاااأع١ش ثعاااضخذثَ أعاااٍٛدٟ   -12

ثٌااضعٍُ ثٌضعااجٟٚٔ ٚثاٚثِااش عٍااٝ )دثا دعاال ِٙااجسثس 
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  ثعضخذثَ دشٔجِؼ صع١ٍّٝ دأعٍٛح ثٌضعٍُصأع١ش 

.................. 

Abstract 

The impact of the use of an educational program of cooperative learning  

Style on skills performance and the level of kinetic satisfaction in  

basketball for the young  

 

The research aims to identify the impact of the use of an educational program of 

cooperative learning Style on skills performance and the level of kinetic satisfaction in 

basketball for the young, where researchers used the experimental method. They 

designed two equal groups, one experimental and the other control, and limited the 

research basic sample on the number (40) pupils were divided into two equal groups. 

(20) pupils as an experimental group and (20) pupils as a control group. The researchers 

also selected a group of (20) pupils as a reconnaissance sample taken into account in 

which to be from the same research community and of the same age.  

The most important results that the learning style of cooperative learning has a 

positive effect on both the kinetic satisfaction and the technical skills (aiming from 

stability, maneuver and passing) for the beginners children, as the program used with 

the control group achieved a marked improvement in post-program measurements than 

in the pre-program measurements in each of the kinetic satisfaction and skills 

performance in question. 

 


