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انمذراد انتىافمُخ  تحظٍُ ًُتظىرٌ ػهًانأَشطخ  بطتخذاوث يمتزس ثزَبيذ تؼهًًُ

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ األطبطُخ فً ًهبرادان ثؼضو
 سوسن السعيد عبد الحميد1د/ *

 : مقدمة ومشكمة البحث
جػػػت  ـ ًج ا ػػت  ػػػت  ًف تطػػ ا ًجتمتتػػق  ت يتػػػ  لت اػػؼ م ػػت ًجمظػػػذـ ًجت  لتػػت ًجػػػ   لتػػذّ ج متلػػقل ً 

ًآل مػػا ًيرلػػػٍا مػػػذؿ ىبتتذتػػػذ  ولػػػًا  ػػػت ًجػػي ؿ ًجتت يتػػػا وذجتوللػػػذَ ًجتاو لػػػا  وػػػذير  ًجتًا ػػػؿ ًجت  لتلػػػا 
ًي جػػت وتمتوذابػػذ ًجا لػػٍا ًيلذلػػلا ًجتػػت لومػػت م ل ػػذ ت ػػيـ ًيتػػـ  ت ظػػت ًجالذكػػا ًجتيالػػلا وتبتتػػذـ  ولػػا 

 مف ًجتش الَ ًجالذكلا ًجتياللا   لفلا ًجم  ض و ذ.  ذجلذ  لظ ا  جؾ ً ك ذ  ت ًجو ُ 
 ت توػػا ًجالذكػػا ًجتيالػػلا ى ػػي  ًجتمػػذنَ ًجتػػت لتمذ ج ػػػذ ًجو ػػُ ًج  تػػت يبتلت ػػذ  ػػت ومػػذ  ًجفػػػاي 
ً جتمتتق ومذ ً تت ذتالل  ذجالذكا ًجتياللا جػـ ت ػي اذةػٍا م ػت ًجتػيالٌ ًجوػيمت ه  ًجت ػذا  ًجػ   لتذالػ  

مػػػٌ ًجفػػػاي ه  ًجمتذمػػػال وػػػؿ  بػػػت  لػػػل ا جتاولػػػا ًجفػػػاي تاولػػػا تت ذت ػػػا تتامػػػا تتتلػػػا وطػػػذوق ًجشػػػت ؿ  ػػػت ًجمً 
 (285: 01)ًجملتلا ً ج   لا ً جمفللا ً إلمتتذملا  تذ ىجت  جؾ تف تتغلًاَ.

( ىجػػت هف ًجغذلػػا تػػف ًجتاولػػا  ػػت ًجتوللػػذَ ًجتاو لػػا بػػت تلػػذميٍ 2006فاطمةةة عةةو    تشػػلا 
 وػلف ًتمذبػذَ ًج ةػا ًجػ   ل ػل   لػا   لػُ ل ػ ف بمػذؾ تً  ػؽ ولمػ ًجطفؿ م ت هف  لمت  متً   ذتال ل و

ً لػػق و رلػػا تػػف ًجمتػػ  ًج   ػػت ً    تػػؿ ًجتوللػػا ًجت  لتلػػا م ػػت ت  ل ػػ بػػ ً ًجتً  ػػؽ لم ػػؿ ًجمتػػ  ًجػػ   ت
ف ً  لشتؿ ًجمت  و  ً ًجت ملا متلق مً مٌ ًجشرةلا تف ت ذجلي ًجتوللا ًجت  لتلا ًي ًج  تت ًج   ًةوح

  ا ت   ذلػت ً متتػذمت ً مف ػذجت  ا  ػت  م ػت ًجتوللػا ًجت  لتلػا هف ت  ػؽ  ػؿ  جػؾ  تف مت  ملتت
 (  36ل35: 6تتتشلا تق ًتمذبذَ ًج ةا ًج ذكا. ) 

( ى  يمػَ Montessoriماريةا متسسةور)   تف هً ئؿ ًجتاو للف ًج لف ىبتتً  وت للف ولئا ًجت  ـ 
هَ هف ل طػت ًجطفػػؿ ًج الػػا جلتػذاه مشػػذط  وشػػ ؿ تػف رػػالؿ مظالت ػػذ ىجػت تمتلػػا اػػيًاَ ًجطفػؿ ًج ًتلػػال  ػػا 

طول تل  هف لرتذا ًج تؿ ًج   لالي ًج لذـ وػ ل   جػؾ  لػٌ اتوذتػ   ايًاتػ   تل جػ ل ىلتذمػذ تم ػذ هف ًجطفػؿ 
اػػذيا م ػػت ً تشػػذؼ ًج ػػذجـ تػػف   جػػ ل تػػف رػػالؿ ًتتال ػػ  جطذاػػذَ  ذتمػػا لت مػػ  تط لابػػذ وتتذالػػا همشػػطا 

 ػت ولئػا نتمػا ي ف رػ ؼ تػف م ػذٌ ه طتػق  ػت رػً ٌ.  تػا  تمتلػ ا   تتت ا  تل لال تلتريتذ ًج ً ه
هف ًجطفؿ ةذمق ج تلت وؿ اذيا م ت تمتلا مذجـ ل تت تملمـ  تتمذتـ تف رالؿ م ػ ي  ًجرذةػا. جػ ً جػـ 

ىبتتذت ػذ جلشػتؿ ًإلملػذف تػف  نيتػ   تػت و  تػ ل   ػي  ت تةا ه  ذابذ م ت ًجتاولا  ت لف ت ػلف وػؿ ًتلػق
جت ًجتًا ػػػؿ تػػػف :ًجػػػ نيٍالػػػتَ تمتلػػػ ا  ت  تػػػذ لػػػما.  07 -01لػػػما ل01 -5ً َل لػػػم 5 -ًا ػػػؿ ًجمتػػػ ًم

ل   ا وػػػػؿ   Rousseauمظالت ػػػػذ ًجتاو لػػػػا تتف ػػػػا تػػػػق ًي  ػػػػذا ًجتػػػػت مػػػػذي  و ػػػػذ  ػػػػؿ تػػػػف ا لػػػػ   طػػػػ َا
Froebel ل  ولتذج تاPestalozizy  ل ى  ه يً  م ت  م ي طذاا  ذتما ممي ًجطفؿ تلػذمي  م ػت ًجتطػ ا
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 اػػػي ةػػػتتَ تػػػً ي ت متللػػػ ا   .ئػػػا ًجتمذلػػػوا ًجت فػػػٍا ًجتػػػت تشػػػمق ًج الػػػا ج  لػػػذـ وذيمتػػػذؿى ً  مػػػيَ ًجول
  التَ م ت رتلا تمذطؽ بي:

   تمط ػػػا ًيمشػػػطا ًج لذتلػػػا ) ًيمشػػػطا ًج ا لػػػا (:  ت ػػػيؼ ىجػػػت تلػػػذميٍ ًجطفػػػؿ م ػػػت تطػػػ لا ت ذًاتػػػ
  ت  لا مكالت  ًجةغلٍا.  ًنمتتذملا ً متتذي  م ت  ًت  ً نبتتذـ ومفل   ولئت  جريتا مفل   تلا 

  تمط ػػا ًجتمتلػػا ًج لػػلا )هيً َ  هج ػػذٌ   ػػذ  تتيامػػا تػػف ًيلػػ ؿ ىجػػت ًيةػػ ٌ ( : ًلػػطً مذَ ترت فػػا
مػػػيًي  ج تملػػػتذَ   لػػػالجـ  هاػػػًا   اف  هجػػػً ف  هشػػػ ذؿ بميلػػػلا  ت ػػػيؼ ىجػػػت ةػػػ ؿ  ػػػً ه ًجطفػػػؿ  ًم

 ًج ميللا  م ـ ومذ  ًجتر رذَ ً ج ميلا ًجفًاتلا
 كـ ًج  ـ  ً جتذالخ ً جمغًا لذ( :  فلػ  لػت ته ًج ػٍا ًياكػلا  لت ػاؼ ت  مذت ػذ  هلػتذ  ًج ػذًاَ تمط ا ًج  ـ  ) ت

  همالـ ًجي ؿ  ل اؼ م ت ت يتذَ  ي م ـ ًجموذَ ً ج لً ف ً جتشالح  تمذٌا م تلا ترت فا. 
 ًييً َ  تمط ا ًجالذكلذَ : )هميًي ااتلا ت  مال هااذـ لةمذيلؽ ج  ي  راًاَ (  بي ت توا تف هش ا

 لت  ـ  ل ذ ًجطفؿ تف ًج ي   تت ًج لتا ً جكٌا  طو ذَ ًجمظذـ ًج شا .
  تمط ػػػػا  مػػػػ ف ًج غػػػػا ًإلمم لالػػػػا ) هلكػػػػذ تمط ػػػػا  مػػػػ ف ًج غػػػػا ًج اولػػػػا ( ت ػػػػ   م ػػػػت  ػػػػا ؼ تملػػػػتا

ب ً وذإلكػذ ا ىجػت   تملتذَ لت  ـ  ل ذ ًجطفؿ تف ًي اؼ  ة ن ىجت ًج ًا ٍ ً ج تذوا  ت  لف ًجمتؿ.
 (13)(10)ت توا  ا ف ًجفم ف  ا ف ًجومذ  ً ج يـ.ا ف ًج

 لتتلا تم ج تمتل ا  وذج يلي تف ًجتلًاَ ًجتت تم  ػ  ترت فػذ مػف تلػا  تػف ًجتمػذبجل   ػ  لر ػط 
ولف ًيمتذا ًجترت فا ج لتذّ وتلمذي ولئا يًمتا ج ت  ـ مف طالؽ ًياًافل  تذ لو ي تم ج تمتلػ ا  م ػت 

 ػػا ج ت ذط ػػال ولئػػا ةػػفلا يًمتػػا تتػػ  ا  ل ػػذ تمت مػػا  ذت ػػا تػػف هيً َ  مػػ ي ه اػػذَ متػػؿ ت ػػييٍ تلػػا اذو
ًجػػػت  ـ ًجرذةػػػا وذجتمتلػػػ ا  وطال ػػػا ت لمػػػا  تمذلػػػوا يمتػػػذابـ   ػػػت تتمػػػذ ؿ هلػػػيل ـل تومػػػت ًيمشػػػطا م ػػػت 
ًج ػػً ه ًجتػػت تػػف شػػتم ذ هف تطػػ ا اػػيًاَ ًجطفػػؿ ًإليًا لػػا تػػف رػػالؿ ًجتماوػػا ًجتوذشػػٍا ًجتػػت لطوػػؽ ًجطفػػؿ 

 (05ًج ذجـ ًج  ل ت.) تً اؼ ت ذ ت
هف ًج يًاَ ًجتً   لا  ًَ هبتلا  ولػٍا  تػورا  م(Julius Kasa  2005 جوليوس كاسا ل كح 

 تمػػ  لت ػػف ت لػػلـ تةػػط ح  ػػت  ػػؿ تػػف لػػاما  ياػػا  اتػػف ً تلػػذٌ ًجت ػػذًاَ ًج ا لػػال  تػػف مذ لػػا هرػػا  
ً جتت تمورػؽ تػف مت لػذَ ًجتمظػلـ  ًج يًاَ ًجتً   لا ىجت تمت متلف ًي جت تترؿ ًج يٍا م ت ًجتمظلـ ًج ا ت

ًج ا ت  بت تترؿ ًيلذه ه  ًج ذميٍ ًجفلل ج ملا ًج ةولا ً جرذملا تترؿ ًج يًاَ ًج ه  ا لا ًجتت تاوط 
طا وة ٍا  ولٍا ولف ًجمً  ت ً ج ت لذَ ًجت ا لا   ال ًجتمت متذف ت يرذف هرمػذ  هيً  ًجالذكػللف  ػت ًيمشػ

 (018: 08ًجالذكلا ًجترت فا.)
هف ًجتلػػػت   ًجملػػػي تػػػف ًج ػػػيًاَ ًجتً   لػػػا لالػػػي تػػػف لػػػاما ت  ػػػـ  م(2006  محمةةةد لط ةةة ا   لػػػ

ً  تلػػذٌ ًجت ػػذًاَ ًج ا لػػال  وذجتػػذجت لػػتـ ًلػػتغالؿ ًج اػػَ  ػػت ًجتػػيالٌ  تطػػ لا ًييً ل  تػػذ هف ًجتلػػت   
  (42: 00ًاتفذع ًجتلت   ًجفمت.)ًجتً   ت ًج ذجت لت ف ًجالذكت تف تم ع ًييً  ًجت ذا    
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ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملػا تػف ًجتػً ي ًج ت لػا ًجتػت ت ظػت ومذمٌػ  ولػا تػف ًإلبتتػذـ  لُػ  ت توا   
هم ذ تتتلا وذجطذوق ًجمتذجت ً إلمف ذجت ًجلذا ًجت وٌ ىجت ًجمفهل ىجت مذمٌػ ًجت ػذًاَ ًج ا لػا ًجتتلػٍا ً جتػت 

ًجفملػا ًإلل ذملػا وذجلاللػا ً إلملػلذولا  ًجتتالمذَ ًيلذلػلا ً إلل ذملػال  تتتلػا ًجتتالمػذَ ولفتمتق ممذةابذ 
 ت ًج ا ذَل  ت لٌ نموذت ذ ًج ػيٍا م ػت ًجتػ  ؽ ًجمتػذجت ج  ا ػال ً جر ػا وػذجمفهل  تمتػت جػيل ف ًن لػذه 

 تمتػت ًجتتالمػذَ  وذجتمذلؽ  ت هيً  ًج ا ذَ ًجتت ييٍل ً جمتذؿ  ت ًييً  ً جاشذاا ً جتا ما ً جرفا ً جلاما.
تت  تل ػػػذ ًجةػػػفذَ ًإلًايلػػػا ً جر  لػػػا ً نمتتذملػػػال  تػػػوي  ًجتتالمػػػذَ ىتػػػذ وةػػػ ٍا  ايلػػػا ه  ًجفملػػػا ًإلل ذملػػػا ج

 (6: 5متذملال وتلتريًـ ًييً َ ه  وي م ذ.)
وػتف ًجتتالمػذَ ًجفملػا  م(2006" عطيةا  ططةاو وم ةا فكةر) وشة يرر شةقير"   ػال  تػف ل  ا  تذ   

و ػػذ  ج توػػذيي ً يلػػه ًجتاو لػػا ً ج  تلػػا وغػػاض تشػػ لؿ ًي كػػذع ً ج ا ػػذَ ًجويملػػا ًجترتػػذٍا ط ًإلل ذملػػا بػػي
 ومػػذ  ًجملػػـ  تمتلػػا ترت ػػؼ ايًاتػػ  ًجتا وػػا جت  لػػؽ ه لػػف تلػػت   تت ػػف  ػػت ًييً  ًجالذكػػت ً جت مػػت   ػػت 

 (14: 4) تمذنَ ًج لذٍ ًجترت فا.
مذتا  ذج يًاَ ًجتً   لا   ي تمذؿ ًجتاولا ًجالذكلا وةفاو هبتلا ًجو ُ  ت ًإلبتتذـ تتكح  تذ

ً جتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا وةفا رذةا  لظ ػا  جػؾ  ػي ًييً  ًجملػي ج ت ػذًاَ ًج ا لػا ًجتػي ت تػذِ ىجػت 
ت توػا بػ   ًجتا  ػا ًجلػملا تا  ػا ً تلػذٌ  ل  اشػذاا ً جلػاما ً جتػً اف ً جتا مػاةفذَ ويملا ترػؿ ًج ػٍ  ً ج

ا ه  مشػػػذط الذكػػػي   ػػػي ت توػػػا هلذلػػػذ   تمتلػػػا ًجت ػػػذًاَ ًج ا لػػػا ًيلذلػػػلا ً جتػػػي ن تمػػػت مم ػػػذ جتتذالػػػ
ذ تػف تػترلا   ػذؿ م ػت تًا ػؿ و    ًجتا  ا جتذ ج  ل  ت ذ جا جالبتتذـ ت ذًاَ ًيلذللا جترت ؼ ًيمشطاج

 جػػؾ مػػف    ًييً  ًجت ػػذا  جػػو ض ًجت ػػذًاَ ًيلذلػػلا ًجترت فػػال  تلػػذميٍ ًيطفػػذؿ م ػػت ت لػػلف  ًج تػػا
 ل  تػف رػالؿتمذلػٌ تػق ًجتا  ػا ًجلػملا جلطفػذؿتوتػذ  لػ ا  بػي همشػطا ًجتمت همشػطا ًجػت  ـو ض طالؽ 

 تػف  وت  ػلـ ًجتالتلػ   ػت ًجتا  ػا ًنوتيًئلػاىطالع ًجوذ را م ػت ًجيًالػذَ ً جو ػُ  ًجتام لػا ًجتػت ًبتتػَ 
وتلػػػت    جإلبتتػػػذـ تتػػػذ يمػػػذ ًجوذ رػػػا مت  ػػػذ   كػػػ  بلئػػػا تػػػياله وت ػػػي    لػػػذَ ًجتاولػػػا ًجالذكػػػلا رػػػالؿ

ا لم ػػت تطػػ  ج  تػػؿ   تالتلػػ  ًجتا  ػػا ًنوتيًئلػػال جػػي  ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا   ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا
ًج ػػيًاَ  تمتلػػا جت ػػاؼ م ػػت  ًج ػػذ  ًجكػػ   إلت ذ جػػا  ًجمذ لػػا ًجويملػػال وذإلكػػذ ا ىجػػت ًجمذ لػػا ًجت  لتلػػال 

ًجت  ـ  بي همشػطا   ت ًيمشطا ت  لـ و ض ت ذًاَ ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا مف طالؽ و ض  ًجتً   لا
 وذج ت لػا ًجت  لتلػا ت ًلتفذيٍ ًجت تتػلف   تتذ لل ـ )الي ًجو ُ( تتمذلٌ تق ًجتا  ا ًجلملاوتذ  ًجتمتل ا 

تػػػف رػػػالؿ   ت  ػػػـ ت ػػػذًاَ ًجتتالمػػػذَ  ًجفملػػػا ًإلل ذملػػػا تػػػف متػػػذئج بػػػ ً ًجو ػػػُل تطػػػ لا ًج ػػػيًاَ ًجتً   لػػػا
 تت.ًلتريًـ همشطا ًجتمتل ا  ً جترطلط ج  وتل ٌ  م 

 البحث :هدف 
 باسسطدام أتشطة المتسسوري عم  كل من: المقسرح البرتامج السعميم  سأثيري دف البحث إل  السعرف عم  

 تمتلا ًج يًاَ ًجتً   لا )الي ًجو ُ(. -
 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا. ًيلذللا  ت ت ذًاًَجت  ـ و ض  -
 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا. ًيلذللا  ت ت ذًاًَج ـ ًج الاا ًناتوذطلا ولػف تمتلا ًج يًاَ ًجتً   لا  ت  -
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 فرو  البحث:
ًجتمتلػػ ا  تػػترلاً  ىلمذولػػذ  م ػػت تمتلػػا ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا  همشػػطا لػػورا ًجوامػػذتج ًجت  لتػػت ًجت تػػّا وتلػػتريًـ -

ا ػت ًج يٍا م ت ًجػاوط ًج  -ًج يٍا م ت ًنتًاف ًج ا ت  -ًج يٍا م ت و ؿ ًجم ي  -)ايٍا ت يلي ًج كق 
 ًج يٍا م ت لاما اي ًجف ؿ( ج تالتل  ملما ًجو ُ. -
 ت ػػذًاًَجًجتمتلػػ ا  تػػترلاً  ىلمذولػػذ  م ػػت ت  ػػـ و ػػض  همشػػطا لػػورا ًجوامػػذتج ًجت  لتػػت ًجت تػػّا وتلػػتريًـ -

 ( ج تالتل  ملما ًجو ُ.ًج رٌ -ًج مؿ  –ًجما   –ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا )ًجتشي  ًيلذللا  ت
 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا. ًيلذللا  ت ت ذًاًَجطلا طايلا ولف ًج يًاَ ًجتً   لا   ت مي مالاا ًاتوذ -
ًيلذلػلا  ت ػذًاًَجت مي ملٌ ت لف ولف متذئج ًج لذلػذَ ًج و لػا ً جولملػا ً جو يلػا  ػت ًج ػيًاَ ًجتً   لػا    -

 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا.  ت

 مصطمحا  البحث :
  Al Mansouri activitiesأتشطة المتسسوري:
لًااٌ ل  ؾ ًيطفذؿ  تماوا   ك ت  ًجطولوا ً جتاولا ًإللطذجلا تذالذ ت متلل ا  تاو   تم ج ت  لتي

تفذم  ـ تق ًجطول لا  للتريـ جتمفل   تمت ما تف ًييً َ ًجتشت ا تف ًجطول ا جتلذمي ًيطفذؿ م ت ًجت  ـ 
                    (                                13) ً نميتذِ ت  ذ.
  Harmonic capabilities افقية:القدرا  السو 

نيً   ا ػػا ًجت ػػذ ف تػػذ وػػلف  ػػؿ تػػف ًجم ػػذالف ًج ةػػوت ًجتا ػػا  ً ج ل  ػػت )ًج كػػ ت ً ج ظتػػت( و ػػيؼ 
 (46: 07.)ت يؼ جت للف ه  جتمتلا ًج يًاَ ت لما 

  Status determination period  قدرر سحديد الوضع:
   ػػػذج ٍا ًجالذكػػػت م ػػػت ت ػػػيلا ًج كػػػق ًجتتغلػػػا ج ػػػؿ تػػػف ملػػػت   هشػػػلذ  تت ا ػػػا هرػػػا موػػػذٍا مػػػف اػػػيٍا 

 (00: 04 هشرذ  نرالف.)
  Ability to exert effort  :القدرر عم  بذل الج د

بػػػت ىلػػػتطذما ًجالذكػػػت نيً   ا ذتػػػ  وةػػػ ٍا تملػػػ ا تػػػف  لػػُػ ت ػػػيًا ًج ػػػٍ  ً جػػػاتف ً جت ػػػذف وتػػػذ لرػػػيـ 
تكػػتف تمتلػػا اػػيٍا ًجالذكػػت م ػػت ًجتتلػػا ًجػػيالؽ وػػلف ت ةػػفذَ ًج ا ػػا ًجت ذملػػا ت  لػػؽ ًج ػػيؼ ًجتمشػػ ي  وذجتػػذجت ل

 (021: 00ًم وذض ً مولذط ًج كالَ.)ً جاتملا  ياما  ؿ تف 
 The bility to balance the motor     القدرر عم  األسزان الحرك :

 (142: 11 ذجا   ي .)يٍ ًتًام   ت ًج يٍا م ت ًج فذظ م ت ًتًاف ًجملـ  ت ترت ؼ ًي كذع ه  ىمذ
  The bility to connect the motor القدرر عم  الربط الحرك :

ايٍا ًجالذكت م ت تا لٌ ًج ا ا ًج  لا تف ًج ا ذَ ًجمائلا ً جتػت تتكػح تػف رػالؿ اػيٍا اوػط  ا ػذَ 
 (143: 11ئت تف ًجت ذٍا ًج ا لا.)همًا  ًجملـ ًجترت فا وة ٍا ت  ؽ ًج يؼ ًجم ذ
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  The bility to fast reactionعة رد ال عل:عم  سر القدرر 
 (101: 11بػت ًج يٍا م ػت لاما ًييً  ًج ا ت متلما ج يُ  ترلا ه  ه را.)

 الدراسا  السابقة:

ويًالػا ممً م ػذ ثهرػا تطػ لا و ػض ًج ػيًاَ ًجتً   لػا  (12م(  2004تسرين محمةود تبية)  يًالػا: 
جتػػً اف جمذشػػئذَ ًجمتوػػذاث  بػػي َ ًجيًالػػا ىجػػت ًجت ػػاؼ ًجرذةػػا جا ػػق تلػػت   ًييً  ًجفمػػت م ػػت مذاكػػا ً

م ت هرا تط لا و ض ًج يًاَ ًجتً   لا )ًجتً اف ًجيلمذتل ت ً يلػتذتل تل ًجػاوط ًج ا ػت(  ػت ا ػق تلػت   
ًجةفذَ ًجويملا ًجرذةا و ذاكا ًجتً اف جمذشػئذَ ًجمتوػذال ً لػتريتَ ًجوذ رػا ًجتػم ج ًجتمالوػت وتةػتلـ 

( نموػا 05ولا ً جكذوطا وذلتريًـ ًج لذه ًج و ت ًجو ي  ً شتت َ ملما ًجيًالا م ػت )ًجتمت متلف ًجتمال
تف نموذَ ًجمتوذا وتيلما طمطذ ً رتلَا ًج لما وذجطال ا ًج تيلا   ذمَ هبـ ًجمتػذئج ًجتػت ت ةػ َ ىجل ػذ 

ل ًجػاوط ًج ا ػت(  ػت ا ػق  ذم لا ًجوامذتج ًجت تّا جتمتلػا ًج ػيًاَ ًجتً   لػا )ًجتػً اف ًجػيلمذتل ت ً يلػتذتل ت
 ( لمً َ. 7تلت   ًييً  ًجفمت م ت مذاكا ًجتً اف جمذشئذَ ًجمتوذا ت َ )

ويًالػػا ممً م ػػذ ث تمتلػػا ًج ػػيًاَ ًجتً  لػػا جتطػػ لا  (14م(  2009ياسةةر مح ةةوج الجةةوهر)    يًالػػا
متلػػا ًج ػػيًاَ تلػػت   ًيً  و ػػض ًجت ػػذًاَ ًنلذلػػلا جػػي  وػػًامـ  ػػٍا ًج ػػيـث و ػػيؼ ًجت ػػاؼ م ػػت ثتػػترلا ت

ًجتً   لا م ت و ض ًجت ػذًاَ ًنلذلػلا جػي  ملمػ  ًجو ُثًلػتريـ ًجوذ ػُ ًجتػم ج ًجتمالوػت  و غػَ ًج لمػا 
مذشػػ، ل  ذمػػَ تػػف ًبػػـ ًجمتػػذئج  هف ًجتػػيالوذَ ًجتً   لػػا تػػورا تػػترلاً  ىلمذولػػذ  م ػػت تلػػت   ًيً ًجت ػػذًاَ  37

 ًنلذللا جي  وًامـ  ٍا ًج يـ .
يًالػػا و مػػً ف ثتلػػت   ًج ػػيًاَ  (Henryk  2005 )23،وهتريةةك  stanistawاتيسةةسوا سث يًالػػا

ًجتً   لػػا  وًامػػا ًج  ػػٌ جػػي  ةػػغذا نموػػت  ػػٍا ًج ػػيـ ثت ػػيؼ ًجيًالػػا م ػػت تػػذرلا ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا م ػػت 
ًجل  ؾ ًج ا ت جالموػت  ػٍا ًج ػيـ ًجةػغذا .ً جت ػاؼ م ػت تػذرلا ًج ػيًاَ ًجتً   لػا م ػت ًجلػ  ؾ ًجرططػت 

مذشػػ،   ذمػػَ ًبػػـ ًجمتػػذئج  11ٍا ًج ػػيـ لً لػػتريـ ًجوذ ػػُ ًجتػػم ج ًجتمالوػػت   ذمػػَ ملمػػ  ًجو ػػُ جالموػػت  ػػ
ًجتػػت ت ةػػؿ ًجل ػػذ بػػي ًلػػترال  ًبػػـ ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا ًجتاتوطػػا ومذشػػ،  ػػٍا ًج ػػيـ  تتترػػؿ  ػػت ًج ػػيًاَ 

(تطػػػ لا ًج ػػػيًاَ ًجتذجلػػػا )لػػػام  ًنلػػػتمذوا ًج ا لػػػا ا ًجتػػػً اف ا ًجلػػػاما ًج ا لػػػا نيً  ًجتً  ػػػؽ ًجوةػػػا  
 ًجتً   لا الي ًجيًالا تذرلا ًلمذوت م ت  ؿ تف ًجل  ؾ )ًج ا ت ً جرططت (.

و مً ف ث وامذتج تػيالوي وذلػتريًـ هيً َ ًجتمتلػ ا   (2 م(2013الطويركي"   حمود "سركية يًالا:
تػترلا ًلػتريًـ  ًجتط ٍا  ت تمتلا ًإليًاؾ ًج لي جي  ًيطفذؿ ًج ًت للفثل بي َ ًجيًالا ىجت ًجت اؼ م ػت

ًجلػػتق(  -ًج تػػه –ًجتػػ  ؽ  –ًجشػـ  –هيً َ ًجتمتلػ ا   ػػت تمتلػػا ًإليًاؾ ًج لػي ج طفػػؿ ًجػػ ًت   )ًجوةػػا 
 تيالو ـ م ت ت ذًاَ ًإليًاؾ ًج لي وذلتريًـ هيً َ ًجتمتل ا  ًجتط ٍا  تلذميٍ ًجترتةلف  ػت تمػذؿ 



 
تىافمُخ وثؼض انًهبراد األطبطُخ فً انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ ثزَبيذ تؼهًًُ يمتزس ثبطتخذاو أَشطخ انًُتظىرٌ ػهً تحظٍُ انمذراد ان

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ

 و8102 -نهُصف األول نألثحبث انؼهًُخ -انًزهذ انخبٍَ –ربيؼخ انشلبسَك  -كهُخ انتزثُخ انزَبضُخ نهجُبد –يزهخ ثحىث انتزثُخ انشبيهخ 

- 872 - 

ت تلػذمي م ػت ىيتػذِ ًيطفػذؿ ًجػ ًت للف  ػت ت  لـ ب   ًجفئا تػف ًيطفػذؿ م ػت تةػتلـ ًجوػًاتج ًجتاو لػا ًجتػ
-3( هطفذؿ تف )01ًجتمتتقل ًلتريتَ ًجوذ را ًجتم ج ًجتمالوي  طو َ ًجتماوا م ت ملما ت  مَ تف )

( ىمػػذُ وتا ػػا ًجطػػٌ ًجطول ػػي ً جتػػتبل ي ج  ػػً َ ًجتلػػ  ا وتةػػا.   ذمػػَ هبػػـ 4(   ػػ ال )4لػػمً َ( ) 5
ًإليًاؾ ًج لي وذلػتريًـ هيً َ ًجتمتلػ ا  ًجتطػ ٍا م ػت ت لػذه  ًجمتذئج ممذّ ًجوامذتج ًجتيالوي  ت تمتلا

 ًإليًاؾ ًج لي جلطفذؿ ًج ًت للف.

و مػػػػً ف ث تمتلػػػػا ًجت ػػػػذًاَ ًج لػػػػلا وذلػػػػتريًـ هيً َ  (1 م(2014" أحمةةةةد عتسةةةةر أحمةةةةد"   يًالػػػػا
   لػػػا تمتلػػػ ا   هرػػػا   ػػػت ت لػػػلف ًنمتوػػػذ   رفػػػض ًنكػػػطًاوذَ ًجلػػػ   لا جػػػي   ًيطفػػػذؿ     ًإلمذاػػػا ًج

ًج ػػػذو لف ج ػػػت  ـثل بػػػي َ ًجيًالػػػا ىجػػػت ت لػػػلف  رفػػػض ًنكػػػطًاوذَ ًجلػػػ   لا جػػػي  ًيطفػػػذؿ     ًإلمذاػػػا 
ًج   لا ًج ذو لف ج ت  ـ وذلتريًـ هيً َ ًجتمتلػ ا ل ًلػتريـ ًجوذ ػُ ًجتػم ج ًجتمالوػي ً شػتت َ ًج لمػا م ػت 

ت لػػػػػلف ًنمتوػػػػػذ   رفػػػػػض  ( هطفػػػػػذؿ.   ػػػػػذف تػػػػػف هبػػػػػـ ًجمتػػػػػذئج: هف هيً َ ًجتمتلػػػػػ ا  لػػػػػذميَ م ػػػػػت01)
 ًنكطًاوذَ ًجل   لا جي  ًيطفذؿ     ًإلمذاا ًج   لا ًج ذو لف ج ت  ـ.

 ػػت اتػػذِ و مػػً ف ث ذم لػػا ًج تػػؿ وذجتمتلػػ ا  ً جو   (3م( 2017"عبيةةر عثمةةان عبةةد التبةةي   يًالػػا
تملف ًجتمتلػ ا  م  لذ ل بػي َ ًجيًالػا ًجت  ػؽ تػف  ذم لػا وامػذ ًجت ذالفيطفذؿ ًجر ا وذجمفه جي  ً ت للف

م  لذ ل ًلتريتَ ًجوذ را ًجتم ج ًجتمالوي ً شتت َ ًج لما  ًجت ذالفً جو اتذِ  ت ت للف ًجر ا وذجمفه جي  
( لػمً َ تػـ ت لػلت ـ ىجػت تمتػ متلف.  اػي ت ةػ َ 01-5( طفػؿ  طف ػا  ػت متػا لتػًاّ  تػف )03م ت )

وامػػذتج ًجمتلػػ ا  ه رػػا  ذم لػػا تػػف وامػػذتج   ػػذف –ًجمتػػذئج ىجػػت  ذم لػػا ًجوامػػذتملف  ػػت تمتلػػا ًجر ػػا وػػذجمفه 
 .م  لذ  ًجو اتذِ  ت تمتلا ًجر ا وذجمفه جي  ًيطفذؿ ًجت ذالف 

و مػً ف: تػترلا ًلػتريًـ و ػض ًييً َ ًجتلػذميٍ  (13م( 2008تي ين عبةد العجيةةم تاشةد  يًالا: 
ًجويملػػػا  جطذجوػػػذَ  م ػػػت مػػػا   ًجتتالمػػػذَ ًجفملػػػا ًإلل ذملػػػا  ػػػت ياه ًجتاولػػػا ًجالذكػػػلا   و ػػػض ًجةػػػفذَ

 –ىجت تةػتلـ وامػذتج وذلػتريًـ و ػض ًييً َ ًجتلػذميٍ )ًج ػٍا ًجتطذطػا ًجتا  ا ًجرذم لال بي َ ًجيًالا 
و ػض  -و ض ت ػذًاَ ًجتتالمػذَ ًجفملػا ًنل ذملػا جطذجوػذَ ًجتا  ػا ًجرذم لػا  ًج وؿ ًجتطذط( ج ت اؼ م ت

ًلتريتَ ًجوذ را ًجتم ج ًجتمالوتل ً شتت َ ًج لما .  جطذجوذَ ًجتا  ا ًجرذم لاالي ًجو ُ ًجةفذَ ًجويملا 
ًلػتريًـ و ػض ًييً َ ًجتلػذميٍ ( طذجوا تف طذجوذَ ًجتا  ػا ًجرذم لػال   ػذف تػف هبػـ ًجمتػذئج: 51م ت )

)ًج ًاَ ًجتطذطا ل ًج وذؿ ًجتطذطا( ج ذ تذرلا  ت ت للف و ض ت ذًاَ ًجتتالمذَ ًجفملا ًنل ذملا ج  لمػا 
تػػػػذ ًف ًجفػػػػاؽ  ػػػػت ًجت لػػػػف  ػػػػذف جةػػػػذجح ًجتمت مػػػػا ًجتمالولػػػػا ًجتػػػػت ًلػػػػتريتَ ًج ػػػػًاَ الػػػػي ًجو ػػػػُ ل م 

ًلػتريًـ و ػػض ًنيً َ ًجتلػذميٍ )ًج ػًاَ ًجتطذطػػا ل ًج وػذؿ ًجتطذطػا( ج ػػذ تػذرلا م ػت تمتلػػا  -ًجتطذطػا
ذاا ل  ت لف و ض ًجةفذَ ًجويملا ًجرذةا وذجتتالمذَ ًجفملا ًنل ذملا ج  لما الي ًجو ُ ) ًجتا ما ل ًجاش
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ًجتً  ػؽ ل ًجتػػً اف( ل م تػػذ ًف ًجفػاؽ  ػػت ًجت لػػف  ػذف جةػػذجح ًجتمت مػػا ًجتمالولػا ًجتػػت ًلػػتريتَ ًج ػػًاَ 
 ًجتطذطا.

 البحث: إجراءا 
 مت ةةةةج البحةةةث:

جطول ػػا بػػ ً ًجو ػػُ لتػػف رػػالؿ ًجتةػػتلـ ًجتمالوػػت   مذلػػوتًجتػػم ج ًجتمالوػػت جت اًجوذ رػػ ًَلػػتريت
 .ج   ل تتي م ت ًج لذه ًج و ت ًجولمت ًجو ي ج تمت ما ًجتمالولا ًجً  يٍ ً 

 عيتة البحث:مجسمع و 
تيالػػػا موػػػي ًج طلػػػؼ و ًجةػػػؼ ًجرػػػذته ًجو ػػػُ وذجطال ػػػا ًج تيلػػػا تػػػف تالتلػػػ  تمتتػػػقتػػػـ ًرتلػػػذا  

( ت تلػ ٍل تػـ 24( اػً ت ف )ـ1105/1106 لذملف ًنوتيًئلا ىيًٍا شاؽ ًجااذالؽ ًجت  لتلا ج  ػذـ ًجيًالػي )
( ت تلػ ًَ 01ل تػـ لػ ٌ مػيي )ً جتغلػٌ  تل ًَ ج يـ لالتا ًج ً ـ  الذيٍ ًجلتما جيل ف( ت4ًلتو ذي ميي )

ًجوذ رػػػا وتركػػػذم ـ جتماوػػػا ًجو ػػػُ  َ( ت تلػػػ ٍ اذتػػػ11ج يًالػػػا ًنلػػػتطالملا جلةػػػوح اػػػً ـ ملمػػػا ًجو ػػػُ)
 ًيلذللا  بي همشطا ًجتمتل ا .

 (0رذول )
 تصُُف ػُُخ انجحج

 ػُُخ انجحج األطبطُخ  انطبنجبد انًظتجؼذاد طالػُخ ػُُخ انجحج اإلطت يزتًغ وػُُخ انجحج

نهظًُخ  22 23
 انًفزطخ

 82 نتغُجهى

2 8 

 

 و ػض  ًجػ اف( –ًجطػ ؿ  –وتمًا  ًجتمذمه ج لمػا ًجو ُػ  ػت تتغلػًاَ ًجمتػ  ًجتذجلػا )ًجلػف  اًجوذ ر َاذت 
   (الي ًجو ُ)ً ج يًاَ ًجتً   لا  ًجتتغلًاَ ًجويملا

 (2جدول  
   انًؼُبرٌ وانىطُط ويؼبيم االنتىاء نؼُُخ انجحج فٍ يتغُزاد انًُىلحسابي واالتحراف المسوسط ا 

                       

االنتىاء يؼبيم انىطُط االَحزاف انًؼُبرٌ انًتىطط انحظبثٍ وحذح انمُبص انًتغُزاد  

 8.22 08.11 1.100 00.11 طُخ انظٍ

 1.110 060.11 1.02 060.10 طُتًُتز انطىل

 1.610 02.01 0.10 01.81 كُهىرزاو انىسٌ

( ه  هم ػذ تًا  ػَ 1.66ل 1.182( ىف اػلـ ت ذتػؿ ًنجتػً   تًا  ػَ تػذ وػلف)1لتكح تف مػي ؿ )
(  ًيتػػا ًجػػ   لشػػلا ىجػػت ىمتيًجلػػا ت الػػق  تمػػذمه ًج لمػػا ًجتمالولػػا  ػػت تتغلػػًاَ ًجمتػػ  الػػي 2)±تػػذ وػػلف  

 21=ف
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 تػذ ت كػح  ًجتتغلًاَ ًجويملا ً ج ػيًاَ ًجتً   لػاا ًجو ُ  ت وتمًا  ًجتمذمه ج لم اًجوذ ر ًَجو ُ. اي اذت
 ًجميً ؿ ًجتذجلا

 
 (3جدول  

 المسوسط الحسابي واالتحراف المعياري والوسيط ومعامل االلسواء 
 في بع  المسغيرا  البدتية قيد البحث  الكمية لعيتة البحث

 االطسبارا   المسغيرا  البدتية م
 وحدر
 القياس

 المسوسط
 بيالحسا

 االتحراف
 المعياري

 الوسيط
 معامل
 االلسواء

1 
الػذه ًج ػيٍا م ػت ًنلػتمذوا ً جت ػاؾ  سرعة رد ال عل

 ولاما
 08113 1890 08125 1888 ث

 08260 22800 1835 21860 سم ًج رٌ ًج ت ي  ةالقوه المميزه بالسرع 2

ًرتوػػػػػػذا ًجتتػػػػػػا لػػػػػػا  ًج ذئطلػػػػػػا م ػػػػػػت  سرع) السردد الحرك  3
  ذئط ًجتيالٌ

 1006 12890 08204 12897 ث

4 
ًجتا مػػػػػا تػػػػػػف  كػػػػػق ًج اػػػػػػ ؼ م ػػػػػػت  ةالمروت

 ًجةمي ؽ
 08630 7800 08686 6895 سم

( ه  ًم ػذ تًا  ػَ 0.15ل 1.151( ًف اػلـ ت ذتػؿ ًنجتػً   تًا  ػَ تػذ وػلف)2لتكح تف مػي ؿ )
ًاَ ًجويملػػا الػػي ( ًنتػػا ًجػػ   لشػػلا ًجػػت ىمتيًجلػػا ت الػػق  تمػػذمه ًج لمػػا ًجتمالولػػا  ػػت ًجتتغلػػ2)±تػػذ وػػلف  
 ًجو ُ.

 
 

 (4جدول  
 المسوسط الحسابي واالتحراف المعياري والوسيط ومعامل االلسواء 

 لعيتة البحث في بع  القدرا  السوافقية قيد البحث  

 االختجبراد  انمذراد انتىافمُخ و
وحذح 
 انمُبص

 انًتىطط
 انحظبثٍ

 االَحزاف
 انًؼُبرٌ

 انىطُط
 يؼبيم
 االنتىاء

0 
الدرررشْ الضخضاخرررّ  ررربلنش   ررره  رررٕه  لسشكّاالتضان ا

 األلمبع داخل السبس 
 1.211 2.80 1.018 2.82 ث

8 
الدشْ  بلنش  ثم الُثب  ه فُق الممؼذ  تسذٔذ الُضغ

 الغُٔذْ
 1.218 008.01 01.68 006.80 طى

0 
المررذس  ػ ررّ ت رررُٔب النررش  فررٓ  لرررل  عشػً سد الفؼل

 ص ه  منه
 1.611 6.011 1.021 6.11 دررخ 

6 
 1.626 010.11 0.28 016.20 و المذسي ػ ّ  زل الدٍذ لمذس  ػ ّ  زل الدٍذا

081.01 0.01 081.11 1.601 

0 
تُلف  س ط زشكّ

 َاستنبص
االعررر مع  رررغ الرررذَسان ثرررم الدرررشْ ثرررم 

 ال  ُٔب
 1.012 2.01 1.001 2.01 ث

 21=ن

 30=ن
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ه  ًم ػذ تًا  َػ تػذ ( 11.751ل 1.217( ًف اػلـ ت ذتػؿ ًنجتػً   تًا  َػ تػذ وػلف)3لتكح تػف مػي ؿ )
 .(الي ًجو ُ)(  ًنتا ًج   لشلا ًجت ىمتيًجلا ت الق  تمذمه ًج لما ًجتمالولا  ت ًج يًاَ ًجتً   لا 2)±ولف  

 وسائل جمع البياتا  :
 :البحث ل ذاف  جمع البياتا  والمعموما   ةالباحث  أسسطدم
 :م ت ت ينَ ًجمت   أدوا  الداللة

 تذالخ ًجتلالي ث ياٌا ش ا ث: ًجام ع ىجت  العمرالزمت 
 : وً لطا م ذا ًجالتذتلتا  ث ياٌا لمتلتتا ث أرس اع القامة
 مًاـث011: وً لطا ًجتلًاف ًجطوت  ث ياٌا  وزن الجسم

 الص ا  البدتية واالطسبارا  البدتية قيد البحث :
ممولا ً جتت ج ػذ وذإلطالع م ت ًج يلي تف ًجتًامق ًج  تلا ًج يلرا ًج اولا ً ن اًجوذ ر َاذت

 مالاا  رل ا وتتغلًاَ ًجو ُ    جؾ ًجيًالذَ ًجتاتوطا وذجو ُ.
 األدوا  المسسطدمة في قياسا  مسغيرا  البحث:

 ه ًاؽ ت  ما  ت  وذَ تملتا- ا ت ذمي ل ليلا. ا ًطوذؽ واللتؾ. ا ًاتذع واللتؾ.
 لذه ًج اف ) مـ(.ا تلًاف طوت ت ذلا ج  ا م ذاج لذه ًاتفذع ًج ذتا )لـ( . التذتلتا.

 رذملا ( 01/0ا لذمذَ ىل ذؼ )     ا شالط الذه وذجلـ.
 أراء الطبراء ف  القدرا  السوافقية قيد البحث: 

( ل تا  ػػػذ و ػػػذ متػػػذئج 0لػػػتطالع هًا  ًجروػػػًا  م ػػػت ًجلػػػذيٍ ًجروػػػًا  تا ػػػؽ)ًو ػػػاض ًلػػػتتذٍا  اًجوذ رػػػ َاذتػػػ
 (   جؾ جت يلي ًنبتلا ًجملولا ج ؿ تم ذ .1ًجو ُ تا ؽ ) (الي)ًجتلح ًجتام ت ج  يًاَ ًجتً   لا 

 ًاتكػَػًجملػولا يبـػ ًج ػيًاَ ًجتً   لػا طو ػذ آلًا  ًجروػًا ل  ج ػي  ًيبتلػاىجػت ت يلػي  اًجوذ رػ َ اػي ت ةػ 
(ل كػح 3%  تػذ هم ػي مظػًا ىجػت ينجت ػذ ًن ةػذئلا ل ً جمػي ؿ )61وذجتتغلًاَ ًجتػت  ةػ َ م ػت ملػوا  اًجوذ ر
  جؾ.

 (0رذول )
 انخجزاء فٍ انمذراد انتىافمُخ آراء 

 انُظجخ انًئىَخ أراء انخجزاء دررّ تمذَز انمذراد انتىافمُخ و

 ٪11 60 االتشاٌ انحزكًانمذرح ػهً  0
 ٪21 61 تحذَذ انىضغ 8
 ٪21 61 طزػّ رد انفؼم 0
 ٪21 00 انمذرح ػهً ثذل انزهذ 6
 ٪21 00 رثط حزكً 0
 ٪11 01 ضجط األَمبع انحزكً 1
 ٪11 01 ُظُى انحزكًانت 2
 ٪61 81 انمذرح ػهً انزشبلخ 2
 ٪01 80 انمذرح ػهً انتىافك انؼبو 1
 ٪61 81 انمذرح ػهً انتكُف يغ االوضبع انًتغُزح 01

 01ف=
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وملػػػوا  اًجوذ رػػػ ًاتكػػػَ ػػػي ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػػا  اػػػي  ًجروػػػًا  اه ( متػػػذئج تلػػػت   4ل كػػح مػػػي ؿ )
ىجت هف هبػـ ًج ػيًاَ ًجتً   لػا ً نرتوػذًاَ ًجتػي  اًجوذ ر َ ة 9  ت را مظًا جينجت ذ ًإل ةذئلا  اي  ت61

  (5ت لل ذ  تذ ب  ت كح  ي مي ؿ )
 (6جدول  

 واالطسبارا  السي سقيس ا القدرا  السوافقية
 االطسبارا   القدرا  السوافقية م
 الجري الزجزاج  بالكرر من بين األقماع داطل الحارر االسزان الحرك    1
 الجري بالكرر ثم الوثو من فوق المقعد السويدي عسحديد الوض 2
 القدرر عم  سصويو الكرر في أقل زمن ممكن سرع) رد ال عل  3
 م22، 18القدرر عم  بذل الج د مسافة  القدرر عم  بذل الج د  4
 االسسالم مع الدوران ثم الجري ثم السصويو ربط حرك  5

 
 

 الدراسة االسسطالعية:
ىجػػػػػػت ًياو ػػػػػػذ   4/1/1106لػػػػػػـ  ًي ػػػػػػي  ا ًنلػػػػػػتطالملا رػػػػػػالؿ ًجفتػػػػػػٍا تػػػػػػفـ ىمػػػػػػػًا  ًجيًالػػػػػػتػػػػػػ 

 ًجروذَ( جالرتوذًاَ الي ًجو ُ.-  جؾ إللمذي ًجت ذتالَ ًج  تلا )ًجةيؽـ 7/1/1106
 

 الثبا (:– المعامال  العممية  الصدق 
 ًجةيؽ :

تلف و لػػذٌ ًجةػػيؽ مػػف طالػػؽ ةػػيؽ ًجتتللػػا وػػلف تمتػػ م اًجوذ رػػ َإللمػػذي ت ذتػػؿ ًجةػػيؽ اذتػػ
ً يرا  هاؿ تتلاً  )ملما ًجيًالا ًنلتطالملا(  لُ   تالتل  01ى يًبتذ تتلٍا  بي ًي وا لمذ   مييبـ 

و لػذٌ ينجػا ًجفػا ؽ  اًجوذ رػ َتـ تطولؽ ًنرتوذًاَ ًجويملا لًجتً   لا الي ًجو ُ م ت ًجتمت متلفل  اذتػ
 (.6ًجتذجي ااـ )ولف ًجتمت متلف  تذ ل ك   ًجمي ؿ 

 

 (2رذول )
 انًتىطط انحظبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ولًُخ )د( ثٍُ انًزًىػخ انًًُشح

                   وانًزًىػخ غُز انًًُشح فٍ انًتغُزاد انجذَُخ 

 لًُخ
 )د(

 انًزًىػخ انًًُشح انًزًىػخ غُز انًًُشح
 و انًتغُزاد انجذَُخ

 0ص 0ع± 8ص 8ع±

 0 انًزوَخ 2.10 1.11 1.10 1.21 *1.01

 8 انمىح انًًُشِ ثبنظزػخ 82.11 0.22 80.00 0.80 *01.00

 0 طزػّ االطتزبثخ 0.18 1.01 0.10 1.16 *2.01

 6 طزػّ انتزدد انحزكً  08.11 1.800 00.18 1.801 00.80

 1873=  18ودرجا  حرية  0805مسسو)  عتد قيمة   ( الجدولية

 10=2ن=  1ن
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تلف ًجتتتلػػٍا  تلػػا ًجتتتلػػٍا  ػػي متلػػػق (  مػػ ي  ػػا ؽ يًجػػا ى ةػػذئلذ  وػػلف ًجتمتػػ م6لتكػػح تػػف مػػي ؿ )
 5.4ًنرتوػػػذًاَ ًجويملػػػػا ًجتلػػػػتريتا  جةػػػػذجح ًجتمت مػػػػا ًجتتتلػػػػٍال  لػػُػ تًا  ػػػَػ التػػػػا َ ًجت لػػػػ وا تػػػػذ وػػػػلف )

ًيتػا ًجػ   لشػلا ىجػت ةػيؽ ًنرتوػذًاَ ًجويملػا الػي 1.14(  متل  ذ يًجا ً ةذئلذ ممػي تلػت   ت م لػا 00.14ل
 ًجو ُ.

 
 (2رذول )

 بثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ولًُخ )د( ثٍُ انًزًىػخ انًًُشحانًتىطط انحظ
                  وانًزًىػخ غُز انًًُشح فٍ انمذراد انتىافمُخ

 لًُخ انًزًىػخ غُز انًًُشح انًزًىػخ انًًُشح انمذراد انتىافمُخ و

 8ع± 8ص 0ع± 0ص )د(

 2.00 01.22 001.11 00.11 021.00 تحذَذ انىضغ 0

 08.01 1.026 2.82 1.011 2.62 انحزكًاالتشاٌ  8

 01.08 1.021 6.01 1.060 0.62 طزػخ رد انفؼم 0

انمذرح ػهً  6

 ثذل انزهذ

 2.00 0.01 016.11 0.60 21.11 يُز02

 01.22 0.01 080.11 1.02 12.00 يتز88

 1.81 1.011 2.02 1.001 2.16 انزثط انحزكً  0

ذئلذ  وػػلف ًجتمتػػ متلف ًجتتتلػػٍا  تلػػا ًجتتتلػػٍا  ػػي (  مػػ ي  ػػا ؽ يًجػػا ى ةػػ7لتكػػح تػػف مػػي ؿ )
متلػػػػق ًرتوػػػػذًاَ ًج ػػػػيًاَ ًجتً   لػػػػا ًجتلػػػػتريتا  جةػػػػذجح ًجتمت مػػػػا ًجتتتلػػػػٍال  لػػػػُ تًا  ػػػػَ التػػػػا )َ( 

ًيتػا ًجػ   لشػلا 1.14(  متل  ذ يًجػا ً ةػذئلذ ممػي تلػت   ت م لػا 01.01ل 6.44ًجت ل وا تذ ولف )
 ا الي ًجو ُ.ىجت ةيؽ ًرتوذًاَ ًج يًاَ ًجتً   ل

 
 

 ًجروذَ :
مػذيٍ ًجتطولػؽ وفػذاؽ اتمػت رالرػا  اًجوذ ر َاذت و لذٌ ًجروذَ وذلتريًـ طال ا تطولػؽ ًنرتوػذا  ًم

ل لػُ  ًيلذلػلاتف رػذِا ملمػا ًجو ػُ  تالتل ( 01هلذـ ل  جؾ م ت ملما ًجيًالا ًنلتطالملا  مييبذ )
ً جتلذميلف ل تػـ ىلمػذي ت ذتػؿ  ًييً َفه لتريًـ مذتـ تطولؽ مفه ًنرتوذًاَ  ت َ مفه ًجظا ؼ   و

 ً جرذمت. ًي ؿًناتوذط ولف ًجتطول لف 
 (1رذول )

 انًتىطط انحظبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ولًُخ يؼبيم االرتجبط ثٍُ
 انتطجُمٍُ األول وانخبٍَ نهًتغُزاد انجذَُخ                

 انًتغُزاد انجذَُخ و
وحذح 

 انمُبص

يؼبيم  ُك انخبٍَانتطج انتطجُك األول

 8ع± 8ص 0ع± 0ص االرتجبط

 *1.210 1.260 1.21 1.210 1.10 طى انًزوَخ  0

 *1.200 0.80 80.00 0.80 80.00 طى  انمىح انًًُشح ثبنظزػخ  0

 *1.168 1.116 0.18 1.111 0.10 ث طزػخ االطتزبثخ 6

 *1.110 1.801 00.10 1.801 00.18 ث طزػخ انتزدد انحزكً 0

 1.118( = 1ودرربد حزَخ )  1.0ًخ "ر" انزذونُخ ػُذ يظتىي * لُ

 10= 2ن=  1ن

 10= ن
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(  مػػػ ي مالاػػػا ًاتوذطلػػػا يًجػػػا ى ةػػػذئلذ  وػػػلف ًجتطول ػػػلف ًي ؿ ً جرػػػذمي جالرتوػػػذًاَ 8لتكػػػح تػػػف مػػػي ؿ )
(  متل  ػذ يًجػا ً ةػذئلذ ممػي 1.884ل 1.710ًجويملا ًجتلػتريتال  لُػ تًا  َػ التػا ت ذتػؿ ًناتوػذط تػذ وػلف )

 ًيتا ًج   لشلا ىجت روذَ ًنرتوذًاَ ًجويملا الي ًجو ُ.1.14تلت   ت م لا 
 (10جدول  

 المسوسط الحسابي واالتحراف المعياري وقيمة معامل االرسباط بين
 السطبيقين األول والثاتي لمقدرا  السوافقية                

معامل  السطبيق الثاتي السطبيق األول القدرا  السوافقية م
 2ع± 2س 1ع± 1س االرسباط

 *08951 8879 156866 10888 156800 سحديد الوضع 1
 *08928 3849 8827 3871 8828 االسزان الحرك  2
 *08983 08190 4809 08186 4810 سرعة رد ال عل 3
 *08896 4862 105800 5816 104866 متر18 القدرر عم  بذل الج د 4

 *08877 4887 121866 5856 121866 مسر22
 *08913 08169 8818 08166 8817 لربط الحرك ا 5

(  مػػػػ ي مالاػػػػا ًاتوذطلػػػػا يًجػػػػا ى ةػػػػذئلذ  وػػػػلف ًجتطول ػػػػلف ًي ؿ ً جرػػػػذمي 01لتكػػػػح تػػػػف مػػػػي ؿ )
( 1.872ل 1.766نرتوػػذًاَ ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا ًجتلػػتريتال لُ تًا  ػػَ التػػا ت ذتػػؿ ًناتوػػذط تػػذ وػػلف )

ًيتا ًجػ   لشػلا ىجػت روػذَ ًرتوػذًاَ ًج ػيًاَ ًجتً   لػا  1.14 متل  ذ يًجا ً ةذئلذ ممي تلت   ت م لا 
 الي ًجو ُ.

 (5مرفق  البرتامج السعميم  المقسرح :
 هله  كق ًجوامذتج ًجت تّا :

لػػػتطالع اه  ًجروػػًا  ل تػػػذ ًامػػَ ًيلػػػه  اذتػػَ ًجوذ رػػا ويًالػػػا تلػػ لا ج تًامػػػق ً جيًالػػذَ ل  ًم
جت  لتػػت ن وػػي هف لتوػػق تمت مػػا تػػف ًيلػػه ًج  تلػػا ًج  تلػػا ج كػػق ًجوامػػذتج ًجت تػػّا  لػػُ هف ًجوامػػذتج ً

  بت:
  . ت يلي بيؼ ًجوامذتج ًجت  لتت ًجت تّا 
  . ًإللت ذما وو ض ًجتًامق ًجتت  ك َ  ت مفه ًجتمذؿ تف اوؿ 
  .ل  جا  تً  ا ًإلت ذمذَ ً ييً َ ًجتلتريتا 
 . تالئتا ًجوامذتج جرةذئ  ًجتا  ا ًجلملا ج  لما 
 ت ذملا ًجتويلؿ ً  ًجت يلؿ جو ض ًجتتالمذَ..   جتا ما ًجوامذتج  او  ج تطولؽ ًج ت ت  ًم
  ميي ًج  يًَ ًيلو ملا  –ت يلي ت ت لذَ تمفل  ًجوامذتج ًجت  لتت ًجت تّا ) ًجفتٍا ًج  لا ج وامذتج

ومػذ ً م ػت اه   (   جػؾ4اتف ت ت    ؿ ما  تف ًج  يٍ ( ل تا ػؽ) –اتف  ؿ   يٍ  –ً جل تلا 
 .ًجلذيٍ ًجروًا 

 

 10= ن
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 (00مي ؿ)
 راء الطبراء ف  محسو) البرتامج السعميم  التسبة المئوية آل

 التسبة المئوية رأ) الطبراء محسو) البرتامج م

 %84 رالرا ش  ا ًجفتٍا ًج  لا جتمفل  ًجوامذتج  1

 %84 هلذولق 01 ميي ًيلذولق جتمفل  ًجوامذتج 2

 %011   يٍ ً  يٍ ميي ًج  يًَ ًجل تلا رالؿ ًإللو ع 3

 %81 ؽ34 اتف ًج  يٍ ًجل تلا 4

 
 أتشطة المتسسوري داطل البرتامج:

ًلتريتَ ًجوذ را و ض ًييً َ ًجرذةا وتمشطا ًجتمتل ا  ً جتت تلػتريت ذ ًجت تلػ ًَ  ػت ت  ػـ  
م ػت ًجم ػ   م ػل ف   ػ جؾ تمتلػا و ػض ًج ػيًاَ ًجتً   لػا و ض ت ذًاَ ًجتتالمػذَ ًجفملػا ًإلل ذملػا ًجت ػاٍا

 ًجتذجي:
 تمت ما تف ًيش ذؿ ًج ميللا ًجترت فا. -
 تمت مذَ تف م ٌ رشولا  ًَ ه مذـ ترت فا تااتا تف ً  ي ىجت مشٍا. -
 تمت ما هجً ّ رشولا  ًَ ه ًاف ترت فا  هش ذؿ بميللا ترت فا. -
 هش ذؿ باتلا  ترا طلا  هلطً مذَ  يً ئا. -
 تمت ما تف ًياتشا ًجترت فا. -
 تمت ما تف ًي ًاؽ ًجت  ما. -
 ما تف ًي ًاؼ ًجرشولا.تمت   -

 

 مسسو) األداء لمم ارا  ال تية اإليقاعية
تـ ت يلػي تلػت   هيً  ًجت ػذًاَ ًجفملػا ًإلل ذملػا  تػف ًجمت ػا ًجتػت ل تػ   م ل ػذ ًجتػم ج ًجتيالػت 

مكذ  بلئػا ًجتػياله ًجتترةةػلف  لػُ  ػييَ ًجيامػا هًجتتالمذَ   جؾ وً لطا رالرا تف   ًجرذ  و  
 . ج ؿ ما  يامتذف (ًج رٌ –ًج مؿ  –ًجما   –)ًجتشي ( يامذَ ل  ت ت   م ت7ف )ت ج ت ذًاًَج  لا 

 

 القياس القبمي:
موػػي ًج طلػػؼ  لػػذملف  تالتلػػ  تيالػػا م ػػت ـ8/1/1106لػػـ  ًجرتػػله تػػـ ىمػػًا  ًج لذلػػذَ ًج و لػػا  
 .ت تل ٍ 11ل  اً ت ذ ًنوتيًئلا
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 انمُبص انجًُُ:

ل  أكرذ  ره  ن  شورب ح  و رل  المى غرُسْ  ع82/2/8227 الخمرٕظٔرُع تم إخشاء المٕبعبت البٕىٕر   

 .ٔغٕش َفمبً ل ٍذف الزِ تم َضؼً ل ُصُل إلّ  غ ُِ تؼ م المذسات ال ُافمٕ  َال مشٔىبت الفىٕ  اإلٔمبػٕ 
 

 تطجُك انتززثخ األطبطُخ:

 22/8/8227ُٔع االثىرٕه خمل الف ش   ه   عبُع( 28المم شذ لمذ  ) ال ؼ ٕمٓتم تلبٕك البشوب ح  

 ػ ّ ػٕىً البسث. ع2/3/8227إلّ االثىٕه 
 

 انمُبص انجؼذٌ:

 ال ؼ ٕمرَٓ ؼذ تلبٕك البشوب ح  ع8/3/8227الثمثبء تم إخشاء المٕبط البؼذْ لؼٕىً البسث  ه ُٔع  

 تم خمغ البٕبوبت َتىظٕمٍب َخذَل ٍب َإخضبػٍب ل مؼبلد  اإلز بئٕ .

 (28خذَل)

 ث (ومُرج لُزذ  تؼ ٕمٕ   )الُزذ  الثبل
 

أرشاء 

 انىحذح
 االخـزاد انًحتــــــــــــىي انهــــذف األدواد انشيٍ

أَشطخ 

انًُتظىرٌ 

 داخم انمبػخ

 ق00

صُذوق يمظى 

إنً حبراد 

أػىاد  -ويزلى

كزاتٍُ –خشجُخ 

كىرِ ثُُذ –

أنىاس -ثىَذ

خشجُخ  غُز 

 –يظتمًُخ 

 صُبدَك صغُزح

تؼرررررزف انتهًُرررررذح -

ػهررررً كُفُررررخ فررررزد 

 ونف انظزبدح.

ف ػهرررررررً انتؼرررررررز-

 كُفُخ انتصىَت.

انتؼرررررررزف ػهرررررررً -

 كُفُخ حفظ االتشاٌ

تمررىو انًؼهًررخ ثفررزد انظررزبدح داخررم انمبػررخ -

 ثًظبػذح انتهًُذاد.

 

وضغ صُذوق يمظى إنً أرثؼخ حبراد ػهً -

انظزبدح كم حبرح يكتىة ػهُهرب رلرى وَىررذ 

ػرررذد يرررٍ األػرررىاد انخشرررجُخ وػُرررذ إشررربرح 

ٍ انًؼهًررخ تمررىو كررم تهًُررذح ثىضررغ ػررذد يررر

األػىاد انخشجُخ داخم كم حربرح ثًرب َتُبطرت 

 يغ انؼذد انًكتىة.

وضررغ ػررذد يررٍ انكررزاتٍُ ػهررً انظررزبد ثكررم -

كزتىَخ فتحخ وتحبول كم تهًُذح دحزرخ كرزح 

 ثُُذ َحى فتحخ انكزتىَخ إلدخبنهب.

تحررربول كرررم تهًُرررذح ثررربنىلىف ثبإلصرررجؼٍُ  -

انظررجبثخ وانىطررطً ػهررً أنررىاس خشررجُخ غُررز 

 ًُخ ويحبونخ حفظ اإلتشاٌ.يظتم

وضرررغ يزًىػرررخ يرررٍ انصرررُبدَك انصرررغُزح -

انًفتىحرخ ػهررً انظررزبدح وتحرربول كررم تهًُررذح 

 انتصىَت ػهً انصُذوق ثىاططخ كىر انجُذ.

  ق0 إحًبء

تهُئررررررررررخ رظررررررررررى 

انتهًُررررررررررررررذح ألداء 

 انًهبرح انًطهىثخ

)انىلررىف( شرركم يزثررغ َرربلو ضررهغ انىحررت 

نزرررم ػررذاد وػهررً ا 6ػهررً انزرررم انًُُررً 

 ػذاد. 6انُظزي 

 

 )انىلىف( يُم انزأص خهفبً  وػبنُبً.

 )انىلىف( يزرحخ انذراػبٌ نأليبو نهخهف.

)انىلىف( انطؼٍ ربَجبً ثبنزرم انًًُُ وَكزر 

 ػهً انزرم األخزي.

 



 
تىافمُخ وثؼض انًهبراد األطبطُخ فً انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ ثزَبيذ تؼهًًُ يمتزس ثبطتخذاو أَشطخ انًُتظىرٌ ػهً تحظٍُ انمذراد ان

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ
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أرشاء 

 انىحذح
 االخـزاد انًحتــــــــــــىي انهــــذف األدواد انشيٍ

أَشطخ 

ٌ انًتظىر

 فً انًهؼت

 ق81

صرررررُذوق كجُرررررز 

يمظرررررررررى إنرررررررررً 

 –حبراد ويزلى 

 –أػىاد خشرجُخ 

ثكررررررىر -كررررررزتٍُ

كجُررررررزح أنررررررىاس 

خشررررررجُخ غُررررررز 

-يظررررررررررررررررتمًُخ

 صُبدَك كجُزح

تؼهررررررى يهرررررربرح -

انًشررٍ ثوَىاػررّ 

-انخهفرٍ-)انؼبنٍ

 انزبَجٍ(.

انتؼررررزف ػهررررً -

 األػذاد.

انتررررذرَت ػهررررً -

 حفظ االتشاٌ

َىررررذ صرررُذوق كجُرررز ػهرررً األر  -

حرربراد كررم حرربرح  يمظررى إنررً أرثؼررخ

يكتررىة ػهُهررب رلررى وَىرررذ ػررذد يررٍ 

األػرررررىاد انخشرررررجُخ وػُرررررذ إشررررربرح 

انًؼهًرررررخ تتزرررررّ انتهًُرررررذح ثبنًشرررررٍ 

انزررربَجٍ إلح ررربر األػرررىاد انخشرررجُخ 

ووضؼهب داخم كم حربرح ثًرب َتُبطرت 

 يغ انؼذد انًكتىة.

 

)انىلرررىف يىاررررّ انزُرررت( انًشرررٍ -

( حرررى نهزبَرررت 6-0نهزبَرررت األًَرررٍ )

يرررررغ رفرررررغ انرررررذراع  (2-0األَظرررررز )

انًؼجزح ػٍ اتزبِ انحزكخ ربَجبً ونرف 

 انزأص نُفض االتزبِ.

وضررررغ ػررررذد يررررٍ انكررررزاتٍُ ػهررررً -

األر  وػًررم فتحررخ فررً أحررذ ررربَجٍ 

انكزتىَررخ حررى تمررىو انتهًُررذح ثبنًشررٍ 

انؼررربنٍ تزررربِ انكزتىَرررخ وتمرررف ػهرررً 

يظرربفخ يحررذدح وتررذحزد انكررزح ػهررً 

األر  نتذخم يٍ فتحرخ انكزتىَرخ حرى 

 ىد يزح أخزي ثبنًشٍ انخهفٍ.تؼ

)انىلررىف( ػهررً أنررىاس خشررجُخ غُررز -

 يظتمًُخ ويحبونخ حفظ االتشاٌ.

بدَك - )انىلررىف( فرًر يحطرربد أيرربو صرُر

يفتىحخ تمىو كرم تهًُرذح ثبنًشٍر انؼربنٍ 

وحًرررم كرررزح يهىَرررخ وانتصرررىَت ػهررًر 

 انصُذوق حى انؼىدح ثبنًشٍ انخهفٍ

   ق0 ختبو
  زخبء.تًزَُبد تهذئخ واطت-

 انتزًغ فً لبطزح نالَصزاف.-
 

 المعالجةا  اإلحصائيةةة:
 تـ ًلتريًـ ًجت ذجمذَ ًإل ةذئلا ًجتذجلا:

  .Skewnessت ذتؿ ًنجتً  : )ؿ(  -
 Correlation coefficientsت ذتؿ ًناتوذط: )ا(  -
 .T.testًرتوػػذا ثَث: )َ(  -
 .F.testًرتوذات  لؿ ًجتوذلف: )ؼ(  -
  L.S.Dا ًاؿ  اؽ ت م   :ًرتوذ -
 Improvement Ratioملٌ ًجت لف :  -



 
تىافمُخ وثؼض انًهبراد األطبطُخ فً انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ ثزَبيذ تؼهًًُ يمتزس ثبطتخذاو أَشطخ انًُتظىرٌ ػهً تحظٍُ انمذراد ان

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ
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 ومتاقشة التسائج:عر  
 عر  التسائج:

 لورا ًجوامذتج ًجت  لتػت ًجت تػّا وتلػتريًـ همشػطا ثً ج   م  م ت ماض متذئج ًجفاض ًي ؿ -
 ػت وػ ؿ ًجم ػي ًج يٍا م -ًجتمتل ا  تترلاً  ىلمذولذ  م ت تمتلا ًج يًاَ ًجتً   لا )ايٍا ت يلي ًج كق 

ًج يٍا م ت لاما اي ًجف ؿ( ج تالتل   -ًج يٍا م ت ًجاوط ًج ا ت  -ًج يٍا م ت ًنتًاف ًج ا ت  -
 ملما ًجو ُ.

 (13جدول  
 بعدي( –بيتي  –سحميل السباين بين قياسا  البحث الثالثة  قبمي 

 في اطسبارا  القدرا  السوافقية لعيت) البحث 
تا  بيا                       

 إحصائية 
 االطسبارا 

درجا   مصدر السباين
 الحرية

مسوسط  مجموع المربعا 
 المربعا 

 قيمة  ف(

 سحديد الوضع
 4958875 9917850 2 بين المجموعا 

45848 
 109801 6213875 57 داطل المجموعا 

 االسزان الحرك 
 3832 6865 2 بين المجموعا 

118857 
 08028 1860 57 داطل المجموعا 

 سرع) رد ال عل
 2811 4833 2 بين المجموعا 

81815 
 08026 1853 57 داطل المجموعا 

 القدرر عم  بذل الج د
 م18

 1565841 3130883 2 بين المجموعا 
48843 

 32832 1842850 57 داطل المجموعا 

 م22
 2771866 5543833 2 بين المجموعا 

72814 
 38842 2190800 57 داطل المجموعا 

 الربط الحرك 
 1848 2896 2 بين المجموعا 

67827 
 08022 1828 57 داطل المجموعا 

 3824=  0805* قيمة "ف" عتد مسسو) معتوية 
وػػػلف الذلػػػذَ   1.14ممػػػي تلػػػت   ت م لػػػا  (  مػػػ ي  ػػػا ؽ يًجػػػا ى ةػػػذئلذ02لتكػػػح تػػػف مػػػي ؿ )

ً  ػػػػَ التػػػػا ؼ ًجت لػػػػ وا تػػػػذ وػػػػلف و ػػػػي (  ػػػػت ًج ػػػػيًاَ ًجتً   لػػػػا  لػػػػُ تا -ولمػػػػي-ًجو ػػػػُ ًجرالرػػػػا )او ػػػػي
(  متل  ػػػذ يًجػػػا ى ةػػػذئلذ  جػػػ جؾ لػػػت ـ  ًجوذ رػػػا و لػػػذٌ ينجػػػا ًجفػػػا ؽ وػػػلف الذلػػػذَ 34.37ل007.46)

 LSDًجو ُ وذلتريًـ ًرتوذا هاؿ  اؽ ت م   
 

  20ن = 



 
تىافمُخ وثؼض انًهبراد األطبطُخ فً انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ ثزَبيذ تؼهًًُ يمتزس ثبطتخذاو أَشطخ انًُتظىرٌ ػهً تحظٍُ انمذراد ان

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ
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 (14جدول  
 بعدي( في اطسبارا  – سسبعي –داللة ال روق بين مسوسطا  القياسا  الثالثة  قبمي 

 قية لعيت) البحثالقدرا  السواف

 انًتىطط انمُبطبد انمذراد انتىافمُخ
 فزوق انًتىططبد

 L.S.Dلًُخ 
 ثؼذٌ تتجؼٍ

 تحذَذ انىضغ

 

 1.100 *00.80 *08.80 006.80 لجهٍ

 *01.11  011.01 ثٍُُ

   020.01 ثؼذٌ

 االتشاٌ انحزكً

 1.011 *1.20 *1.61 2.82 لجهٍ

 *1.08  2.22 ثٍُُ

   2.61 ثؼذٌ

 طزػّ رد انفؼم

 1.018 *1.10 *1.01 6.11 لجهٍ

 *1.00  0.01 ثٍُُ

   0.61 ثؼذٌ

انمذرح ػهً ثذل 

 انزهذ

 و02

 

 0.110 *02.11 *6.80 016.20 لجهٍ

 *08.20  011.01 ثٍُُ

   22.20 ثؼذٌ

 و88

 0.181 *80.01 *00.11 081.01 لجهٍ

 *01.01  012.01 ثٍُُ

   12.11 ثؼذٌ

 انزثط انحزكً

 1.116 *1.06 *1.00 2.01 لجهٍ

 *1.01  2.20 ثٍُُ

   2.18 ثؼذٌ

وػػلف تت لػػطذَ ًج لذلػػذَ ًجرالرػػ    1.14ممػػي تلػػت   ت م لػػا  ( ينجػػ  ًجفػػا ؽ03ل كػػح مػػي ؿ )
ًج ػيٍا م ػت -لام  اي ًجف ؿ-ًنتًاف ًج ا ت -و ي (  ت ًج يًاَ ًجتً   لا )ت يي ًج كق -ولمت  -)او ت 

ًجاوط ًج ا ت(  لُ لتكح هف ًجفا ؽ ًجت م لا ًجمذتم   ت ت ؾ ًج يًاَ ًجتً   لػا وػلف الذلػذَ - ؿ ًجم يو
ػ و ػػي ( ًام ػػ  ًجػػت ًجفػػا ؽ ًجت م لػػ  وػػلف تت لػػطذَ ًج لػػذه ًجو ػػي  مػػف  تتو ػػيًجو ػػُ ًجرالرػػ  )او ػػت ػ 

ذ ا ًجػت ًجفػا ؽ ًجت م لػ  تت لطذَ  ال تف ًج لذه ًج و ت ً جولمت جةذجح تت لطذَ ًج لذه ًجو ي  وذنك
 ولف تت لطذَ ًج لذه ًجولمت مف تت لطذَ ًج لذه ًج و ت جةذجح تت لطذَ ًج لذه ًجولمت .

جػػ   مػػ  م ػػت  - لػػورا ًجوامػػذتج ًجت  لتػػت ًجت تػػّا ثمػػاض ًجمتػػذئج ًجرذةػػا وػػذجفاض ًجرػػذمي ً 
ًجتتالمػذَ ًجفملػا   تًيلذللا  ت ذًاًَجًجتمتل ا  تترلاً  ىلمذولذ  م ت ت  ـ و ض  همشطا وتلتريًـ

 .ثًج رٌ( ج تالتل  ملما ًجو ُ -ًج مؿ  –ًجما   –ًإلل ذملا )ًجتشي 
 

  20ن = 



 
تىافمُخ وثؼض انًهبراد األطبطُخ فً انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ ثزَبيذ تؼهًًُ يمتزس ثبطتخذاو أَشطخ انًُتظىرٌ ػهً تحظٍُ انمذراد ان

 نتاليُذ انًزحهخ االثتذائُخ
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 (00ذول )ر

 ًهبرادانانجؼذي( فً ثؼض -انتتجؼً-تحهُم انتجبٍَ ثٍُ لُبطبد انجحج انخالث )انمجهً

 نهؼُُخ )لُذ انجحج(انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ األطبطُخ فً 
 

 و
 انًتغُزاد االحصبئُخ

 انًهبراد
 يصذر انتجبٍَ

يزًىع 

 انًزثؼبد

درربد 

 انحزَخ

يتىطط 

 انًزثؼبد
 لًُخ ف

 انًشٍ 0
 18.21 8 080.00 ثٍُ انمُبطبد

061.82* 
 1.60 02 01.20 داخم انمُبطبد

 انززٌ 8
 01.02 8 002.02 ثٍُ انمُبطبد

822.86* 
 1.80 02 2.16 داخم انمُبطبد

 انحزــم 0
 61.10 8 12.10 ثٍُ انمُبطبد

826.60* 
 1.02 02 1.11 داخم انمُبطبد

 انىحـت 6
 00.21 8 012.01 ثٍُ انمُبطبد

061.61* 
 1.02 02 06.08 داخم انمُبطبد

 0.86=  1.10* لًُخ "ف" ػُذ يظتىي يؼُىَخ 

( َخُد فشَق  ؼىُٔ  َدال  إز بئٕبً  ٕه و بئح لٕبعبت البسث الثمثر  23ٔ ضر  ه الدذَل سلم ) 

ال مشٔىبت الفىٕ  اإلٔمبػٕر  لمدمُػر  البسرث  األعبعٕ  فّ مٍبساتالالبؼذِ( فّ  ؼض  –ال  بؼّ  –مب ّ )ال

( ٌَررّ  كبررش  رره لٕمرر  مفم 827.82،  224.87زٕررث كبوررم لٕمرر  مفم المسغررُ   ت ررشاَذ  ررب  ررٕه )

 .2.23َرلك ػىذ  غ ُِ  ؼىُٔ   2.82الدذَلٕ  ال ّ تغبَِ 
 

 (01رذول )
 ًهبراد انانجؼذي( فً ثؼض  –انتتجؼً  –لُبطبد انجحج انخالث )انمجهً  دالنخ  انفزوق ثٍُ

 (لُذ انجحج)انتًزَُبد انفُُخ اإلَمبػُخ األطبطُخ فً 

 و
انتًزَُبد انفُُخ 
 اإلَمبػُخ

 انمُبطبد
 انًتىطط
 انحظبثً

 فــزوق انًتىططــــبد
 لًُخ

L.S.D 
انمُبص 
 انمجهً

انمُبص 
 انتتجؼً

انمُبص 
 انجؼذي

 نًشٍا 0
 *6.80 *0.20  1.21 انمُبص انمجهً

 *8.61   8.10 انمُبص انتتجؼً 1.00
    0.12 انمُبص انجؼذي

 انززٌ 8
 *6.12 *8.06  1.20 انمُبص انمجهً

 *0.00   0.81 انمُبص انتتجؼً 1.00
    6.28 انمُبص انجؼذي

 انحزـم 0
 *0.20 0.62  1.11 انمُبص انمجهً

 *8.81   8.60 ُبص انتتجؼًانم 1.00
    6.11 انمُبص انجؼذي

 انىحــت 6
 *0.21 *0.08  1.08 انمُبص انمجهً

 *8.06   0.16 انمُبص انتتجؼً 1.62
    6.02 انمُبص انجؼذي

(  م ي  ا ؽ ت م لا  يًجا ى ةذئلذ  ولف متذئج الذلذَ ًجو ُ )ًج و ت 05لتكح تف ًجمي ؿ ااـ ) 
  جػػؾ ممػػي تلػػت    جتمت مػػا ًجو ػػًُجو ػػي (  ػػت و ػػض ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا  – ًجتتو ػػت –

 .1.14ت م لا 
جػػ   مػػ  م ػػت ث  - ت مػػي مالاػػا ًاتوذطلػػا طايلػػا وػػلف ًج ػػيًاَ مػػاض متػػذئج ًجفػػاض ًجرذجػػُ: ً 

 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا. ًيلذللا  ت ت ذًاًَجًجتً   لا   

  20ن = 

  20ن = 
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 (17جدول  
 السمريتا  ال تية اإليقاعية األساسية ف   م ارا الو إلرسباط بين القدرا  السوافقية مص وفة معامل ا

                                                        
 الم ةةةارا 

 القدرا  السوافقية
 سحديد

 الوضع 
اإلسزان 
 الحرك 

 سرعة
 رد ال عل 

 الربط  القدرر عم  بذل الج د
 م 22 م 18 الحرك 

 َ
المذ

جتت
ً َ

 ذًا
ت

ملا
إلل ذ

ا ً
جفمل

ً
 

 * 0846 * 0848 * 0872 * 0848 * 0858 * 0841 المشي
 * 0846 * 0842 * 0865 * 0851 * 0858 * 0846 الجري
 * 0852 * 0847 * 0868 * 0840 * 0860 * 0856 لةالحج
 * 0880 * 0870 * 0864 * 0872 * 0861 * 0845 الوثةو

 ( 0805) معتوية   * دال عتد مسسو 
( همػػػ   ت مػػي مالاػػػا ىاتوذطلػػػا يًجػػػا ى ةػػذئلذا وػػػلف متلػػػق ًج ػػػيًاَ ًجتً   لػػػا 06لتكػػح تػػػف مػػػي ؿ )        

(.  بػػ  تػػذ لشػػلا ىجػػت 1.71 – 1.35تتػػًاّ  تػػذ وػػلف ) (الػػي ًجو ػػُ)  ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا
 ً   لا الي ًجو ُ . م ي مالاا ىاتوذطلا ولف ًييً ًَ ًجت ذالا ً ج يًاَ ًجت

ت مػي ملػٌ ت لػف وػلف متػذئج ًج لذلػذَ ًج و لػا ماض متذئج ًجفاض ًجًاوق: ً ج   م  م ػت ث  -
 ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا. ًيلذللا  ت ت ذًاًَجً جولملا ً جو يلا  ت ًج يًاَ ًجتً   لا   

 
 

 (18جدول  
 بعدي( ف  القدرا  السوافقية لعيت) البحث – سسبعي –تسو السحسن بين مسوسطا  القياسا  الثالثة  قبمي 

 تسو السحسن
 
 المسغيرا 

 ةةةالبدتي

 تسو السحسن بين مسوسطا 
 القبم  والبيت  

 تسو السحسن بين مسوسطا 
 البيت  والبعد) 

 تسو السحسن بين مسوسطا 
 القبم  والبعد)

تسو  سسبعي قبم 
 السحسن%

تسو  سسبعي بيت 
 السحسن%

تسو  سسبعي قبم 
 % السحسن

 %20825 185850 154825 %11841 185850 166850 %7894 166850 154825 سحديد الوضع
 %9879 7846 8827 %4811 78746 7878 %5892 7878 8827 االسزان الحرك 
 %15840 3846 4809 %3862 3846 3859 %12822 3859 4809 سرع) رد ال عل

القدره عم  
 بذل الج د

 %16822 87875 104875 %12868 87875 100850 %4805 100850 104875 م18
 %19850 97800 120850 %9876 97800 107850 %10878 107850 120850 م22

 %6861 7862 8816 %2843 7862 7881 %4828 7881 8816 ربط حرك 

و ػػي (  ػػت  -تتو ػػي -)او ػػتا ( ملػػٌ ًجت لػػف وػػلف تت لػػطذَ ًج لذلػػذَ ًجرالرػػ07) ل كػػح مػػي ؿ
ف ملػػٌ ًجت لػػف تػػذولف ًج لػػذه ًج و ػػت ً جولمػػت هلػػا ج لمػػ  ًجو ػػُ  لػػُ لتكػػح تػػف ًجمػػي ؿ ًج ػػيًاَ ًجتً   
% وػػلف 01.57%1.32%  وػلف ًج لػذه ًجولمػت ً جو ػي  تًا  ػَ تػذولف 01.11%ل3.17تًا  ػَ تػذولف 

م ت ت يلي  ٍم ت ملو  ت لف  ت ًج يا ه%    ذف 11.14%ل5.50ًج لذه ًج و ت ً جو ي  تًا  َ تذولف 

 20ن = 
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م ػت ًنتػًاف ًج ا ػت ل لػ   ًٍجف ػؿ ل لػ  ًج ػيا  اي ام ػت لػام ٍم ػت وػ ؿ ًجم ػي ل لػ  ًج ػيا  ٍ  ًج ػيا ًج كق ل لػ
 م ت ًجاوط ًج ا ت. ًٍج يا 

 
 ( 19جدول   

 م ةارا الالبعد)( ف  بعة   -السسبع  -تسةو السحسةن بين قياسا  البحث الثالثة  القبم 
 (20 ن =             تية اإليقاعية قيد البحثالسمريتا  الاألساسية ف                         

 المسوسط القياسا  المسغيرا  الم ارية م
 الحساب 

 تسبة السحسن %
القياس 
 القبم 

القياس 
 القياس البعد) السسبع 

 المشي 1
 489853 203849  0886 القياس القبم 
 94825   2861 القياس السسبع 
    5807 القياس البعد)

 جريال 2
 542867 338867  0875 القياس القبم 
 46850   3829 القياس السسبع 
    4882 القياس البعد)

 الحجل 3
 388854 153813  0896 القياس القبم 
 938004   2843 القياس السسبع 
    4869 القياس البعد)

 الوثو 4
 1206825 412850  0832 القياس القبم 
 154888   1864 القياس السسبع 
    4818 القياس البعد)

(  م ي ًرتالؼ  ت ملٌ ًجت لف ولف ًج لذلذَ ًجرالُ  لُ  ذمػَ 08لتكح تف ًجمي ؿ ااـ ) 
 اػي  ػذمَ هاػؿ ملػٌ ًجت لػف  ت ًج لذللف ًج و ت   ًجتشتهم ت ملوا ت لف ولف ًج لذه ًج و ت ً جو ي   ت 

 .ًج رًٌ جو ي   ت 
 

 متاقشة التسائج:
  :اقشة تسائج ال ر  األولمت

 تتو ػي –ًجتوذلف ولف الذلذَ ًجو ُ ًجرالرػا )او ػي  ( ً جرذ  وت  لؿ02لتكح تف ًجمي ؿ ااـ )
لتكح  م ي  ا ؽ يًجا ى ةذئلذ ولف الذلذَ ًجو ُ   ي ًرتوذًاَ ًج يًاَ ًجتً   لا ج لم  ًجو ُ و ي ( –

تًا  ػػػػػػَ التػػػػػػا ؼ ًجت لػػػػػػ وا تػػػػػػذ وػػػػػػلف و ػػػػػػي (  ػػػػػػت ًج ػػػػػػيًاَ ًجتً   لػػػػػػا  لػػػػػػُ -تتو ػػػػػػي-ًجرالرػػػػػػا )او ػػػػػػي
 جػػػ جؾ لػػػت ـ  ًجوذ رػػػا و لػػػذٌ  1.14(  متل  ػػذ يًجػػػا ى ةػػػذئلذ ممػػػي تلػػػت   ت م لػػػا 34.37ل007.46)

 .LSDينجا ًجفا ؽ ولف الذلذَ ًجو ُ وذلتريًـ ًرتوذا هاؿ  اؽ ت م   
)او ػي  ًجفا ؽ وػلف تت لػطذَ ًج لذلػذَ ًجرالرػا ( ً جرذ  وينجا03 تذ لتكح تف متذئج مي ؿ )

لتكػح  مػ ي  ػا ؽ ت م لػا  يًجػا ى ةػذئلذ   ًج ػيًاَ ًجتً   لػا ج لمػ  ًجو ػُ و ػي (  ػي ًرتوػذًاَ –ولمي  –
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جتمت مػػا ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا  رتوػػذًاَ ػػت ًجو ػػي (  –ًجتتو ػػت  –وػػلف متػػذئج الذلػػذَ ًجو ػػُ ًجرالرػػا )ًج و ػػت 
 .1.14ًجو ُ   جؾ ممي تلت   ت م لا 

ًجت تترلا ًجوامذتج ًجت  لتػي وذلػتريًـ همشػطا ًجتمتلػ ا  ً جػ   ً تػ    ًجوذ را ت ؾ ًجمتذئج  تامق
م ػػت و ػػض ًييً َ ً جتػػيالوذَ  ػػذف تػػف شػػتم ذ ت فلػػا يً  ػػق ًجتالتلػػ  م ػػت ًج ا ػػا ً جػػت  ـ وةػػ ٍا تتت ػػا 

هف تتمذلػٌ وذلتريًـ هيً َ  همشطا ًجتمتل ا  ًجتت تـ  ك  ذ تف اوؿ ًجوذ رػا ً جتػت ًامػَ  ل ػذ ًجوذ رػا 
ًمتوػذ  ًجتالتلػػ  م ػػ  ًجػت  ـ وةػػ ٍا ترت فػػا مػف ًجػػت  ـ ًجمتطػػي تتػػذ  تلػػ ج ـ  اػػيًات ـ  ت تػؿ م ػػت مػػ ٌتػق 

هي  ىجت ً تلذٌ ًجتالتل  ًجيلمذتل لػا ًج ا لػا ج  ػيًاَ ًجتً   لػال ًيتػا ًجػ   هي  ىجػت ت لػف بػ   ًج ػيًاَ 
 جيل ـ.

توػػذط ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا م ػػت ًا ( 23م( Stanistaw,henryk 2005"ساتيسسوا هتريك ث" لو ي 
وذجمػػػػذمٌ ًج ا ػػي  ػػت ترت ػػؼ ًنمشػػطا ًجالذكػػلا  لػػُ هف ًجفػػاي ًجالذكػػت ًجػػ   جيلػػػ  تلػػت   مػػذجت تػػف 

 ًج ػػيًاَ ًجتً   لا لت م  ت  لؽ تلت   تتط ا تف ًنيً  ًج ا ي. 
لػا تلػ ـ (  ػت هف ًج ػيًاَ ًجتً   م2005عصام الدين عبةد الطةالق"  لتفؽ  جؾ تق تذ هشذا ىجل  ث

 ت تا لٌ ًج ا ا ًج  لا تف ًج ا ذَ ًجمائلا وة ٍا تتمذلػ ا  ػت ً تػذ تػـ تملػلؽ متػؿ بػ   ًج ػيًاَ هت ػف 
 (078: 3ممذا ًجت ذًاَ ًج ا لا.)ت  لؽ هم ت تلت   ج تً  ؽ ًج ا ت ًج ذـ ًجتط ٌ  جآليً  ًج ا ت إل

 ػا ًجطف جػا ًجتتػترٍا  لُػ ل ػيُ ً تتػذؿ تا  ًجوذ را هف تمتلا ًج يًاَ ًجتً   لا لتط ٌػ تمتلت ػذ  ػت تا   
 مت  ًجم ذا ًج ةوت  وذجتذجت للتطلق ًجتالتل  ًجللطٍا ً جت  ـ  ت ترت ؼ ًنيً ًَ ًج ا لا.

ً جتػػت  (12م(  2004 تسةةرين محمةةود تبيةة)  ػػؿ تػػف  تتفػػؽ متػػذئج بػػ   ًجيًالػػا تػػق متػػذئج يًالػػا  -
ًاَ ًجتً   لػػػػػا )ًجتػػػػػً اف ًجػػػػػيلمذتل ت  ذم لػػػػػا ًجوامػػػػػذتج ًجت تػػػػػّا جتمتلػػػػػا ًج ػػػػػيت ةػػػػػ َ متذئم ػػػػػذ ىجػػػػػت 

ً يلتذتل تل ًجاوط ًج ا ت(  ت ا ق تلػت   ًييً  ًجفمػت م ػت مذاكػا ًجتػً اف جمذشػئذَ ًجمتوػذا 
يةثثر  والةذ) يةتع عمة  " وب ذا يكون قد سحقق صحة ال ةر  األول لمبحةث. ( لمً 7َت َ )

إيجابيةةا  عمةة  ستميةةة القةةدرا   المتسسةةوري سةةأثيرا   البرتةةامج السعميمةة  المقسةةرح بمسةةسطدام أتشةةطة
القةدرر  -القةدرر عمة  االسةزان الحركة   -القدرر عم  بذل الج ةد  -السوافقية  قدرر سحديد الوضع 

 القدرر عم  سرعة رد ال عل( لمسالميذ عيتة البحث8 -عم  الربط الحرك  
 متاقشة تسائج ال ر  الثاتي:
-لف الذلػػػذَ ًجو ػػػُ ًجػػػرالُ )ًج و ػػػت( ً جرػػػذ  وت  لػػػؿ ًجتوػػػذلف وػػػ04لتكػػػح تػػػف متػػػذئج مػػػي ؿ )

ًجو ػػي (  ػػت و ػػض ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا ج تمت مػػا ًجكػػذوطا  مػػ ي  ػػا ؽ ت م لػػا -ًجتتو ػػت
ًجو ي (  ت و ض ت ذًاَ ًجتتالمذَ  –ًجتتو ت  – يًجا ى ةذئلذ  ولف متذئج الذلذَ ًجو ُ ًجرالرا )ًج و ت 

( 163.32ل  035.16ذمَ التػا ثؼث ًجت لػ وا تتػًاّ  تػذ وػلف )ًجفملا ًإلل ذملا جتمت ما ًجو ُ  لُ  
 .1.14  جؾ ممي تلت   ت م لا  2.13 بت ه وا تف التا ثؼث ًجمي جلا ًجتت تلذ   
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 –( ً جرذ  وينجا  ًجفا ؽ ولف الذلػذَ ًجو ػُ ًجػرالُ )ًج و ػت 05 تذ لتكح تف متذئج مي ؿ )
فملػػا ًإلل ذملػػا )الػػي ًجو ػػُ(  مػػ ي  ػػا ؽ ت م لػػا  يًجػػا ًجو ػػي (  ػػت و ػػض ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًج –ًجتتو ػػت 

ًجو ػػػي (  ػػػت و ػػػض ت ػػػذًاَ ًجتتالمػػػذَ ًجفملػػػا  –ًجتتو ػػػت  –ى ةػػػذئلذ  وػػػلف متػػػذئج الذلػػػذَ ًجو ػػػُ )ًج و ػػػت 
 .1.14ًإلل ذملا جتمت ما ًجو ُ   جؾ ممي تلت   ت م لا 

ًييً َ ًجتػػت تػػـ  ػػ جؾ ت ذ ًجوذ رػػا بػػ   ًجمتػػذئج ىجػػت هف همشػػطا ًجتمتلػػ ا  ًجتػػت تػػـ ًلػػتريً  تامػػق
ًجتً   لػػا جػػي  تالتلػػ  ًجتا  ػػا  ًيمشػػطا  ػػذف ج ػػذ تػػترلا ً كػػح  ػػت ت لػػلف ًج ػػيًاَ ًنلػػت ذما و ػػذ  ػػت بػػ  

وطال ػػا ًجتتالمػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػا ًجت ػػاٍا م ػل ـ  ت ػذًاَ ًنوتيًئلػا ً جػ   ًم  ػػه وةػ ٍا  ولػػٍا م ػت ت  ػػـ
 ةذئلا ولف ًج لذه ًج و ي ً جو ي  ج    ًجتتغلًاَ.ً جتت ًتك َ تف رالؿ ًجفا ؽ ًإل  م ًوا 
ً جتت ت ة َ متذئم ذ ىجت هف  ( 13"تي ين عبد العجيم تاشد"   تتفؽ ب   ًجمتذئج تق متذئج يًالا  -

ًلػػػتريًـ و ػػػض ًييً َ ًجتلػػػذميٍ )ًج ػػػًاَ ًجتطذطػػػا ل ًج وػػػذؿ ًجتطذطػػػا( ج ػػػذ تػػػذرلا  ػػػت ت لػػػلف 
ا ج  لمػػا الػػي ًجو ػػُ ل م تػػذ ًف ًجفػػاؽ  ػػت ًجت لػػف  ػػذف و ػػض ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًنل ذملػػ

جةذجح ًجتمت مػا ًجتمالولػا ًجتػت ًلػتريتَ و ػض ًييً َ ًجتلػذميٍ )ًج ػًاَ ًجتطذطػا ل ًج وػذؿ 
رلا م ت تمتلا  ت لف و ض ًجةفذَ ًجويملا ًجرذةا وذجتتالمذَ ًجفملا ًنل ذملا تًجتطذطا( ج ذ ت

اا ل ًجتً  ػػػؽ ل ًجتػػػً اف( ل م تػػػذ ًف ًجفػػػاؽ  ػػػت ًجت لػػػف  ػػػذف ج  لمػػػا الػػػي ًجو ػػػُ ) ًجتا مػػػا ل ًجاشػػػذ
وب ةةةذا يكةةةون قةةةد سحقةةةق صةةةحة  جةػػػذجح ًجتمت مػػػا ًجتمالولػػػا ًجتػػػت ًلػػػتريتَ ًج ػػػًاَ ًجتطذطػػػا.

 أتشةةطة يةةثثر البرتةةامج السعميمةة  المقسةةرح بمسةةسطدام والةةذ) يةةتع عمةة " ال ةةر  الثةةاتي لمبحةةث
السمريتةةا  ال تيةةة اإليقاعيةةة  األساسةةية فةة  را م ةةاالالمتسسةةوري سةةأثيرا  إيجابيةةا  عمةة  سعمةةم بعةة  

 الوثو( لمسالميذ عيتة البحث8 -الحجل  –الجري  – المشي 
 

 متاقشة تسائج ال ر  الثالث:
( ً جرػذ  وتةػف  ا ت ذتػؿ ًإلاتوػذط وػلف ًج ػيًاَ ًجتً   لػا  ت ػذًاَ 06لتكح تف متذئج مي ؿ )

ىاتوذطلػػا يًجػػا ى ةػػذئلذا وػػلف متلػػق ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا همػػ   ت مػػي مالاػػا ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا لتكػػح 
(.  بػػ  تػػذ لشػػلا ىجػػت 1.71 – 1.35 ت ػػذًاَ ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا )الػػي ًجو ػػُ( تتػػًاّ  تػػذ وػػلف )

 مػػػػ ي مالاػػػػا ىاتوذطلػػػػا وػػػػلف ًييً ًَ ًجت ذالػػػػا ً ج ػػػػيًاَ ًجتً   لػػػػا الػػػػي ًجو ػػػػُ  لػػػػُ مػػػػذ َ التػػػػا )َ( 
(  ت ػا  ًجوذ رػا بػ ً ىجػت هف ًيمشػطا 1.14ًجمي جلا ممي تلت   ت م لػا ) ًجت ل وا ه وا تف التا )َ(

ًجتت تـ ًلػتريًت ذ اػي ه ػيرَ  ا اػذ  يًجػا ى ةػذئلذ  همػَا ىجػت  مػ ي مالاػا ىلمذولػا طايلػا يًجػا ى ةػذئلا 
 ولف ًج يًاَ ًجتً   لا  ت ذًاَ ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا.

تف هبتلا ًج يًاَ ًجتً   لا  ت ت للف  (9م( 2014يد"  لتج) عبد الحم لتفؽ  جؾ تق تذ ه يت ث 
مػػػ يٍ   ذم لػػػا ًآليً  ًج ا ػػػت  تطػػػ لا ًجت ػػػذًاَ ًجفملػػػا ً جػػػ   ًم  ػػػه وػػػي ا  م ػػػت تطػػػ لا تلػػػت   ًييً  

 ًجت ذا  ً اتوذط  وذج يًاَ ًجويملا. 
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 ػذف تػف  ً جتػت (12م(  2004 ث  " تسةرين محمةود تبية) تتفؽ متذئج ب   ًجيًالا تق متذئج يًالػا  -
ًجت ً  لا )ًجتً اف ًجيلمذتل ت ً يلتذتل تل ًجاوط ًج ا ت(  هفهبـ متذئم ذ   َ ّ جتمتلا ًج يًا  لذمي م ػت ا ػق ًجوامذتج ًجت تا
ًجفملػػاً إلل ذملػػا ج  لمػػا )الػػي ًجو ػُػتلػػت  ً ييً    َ ًجتتالمػػذ  َ وب ةةذا يكةةون قةةد سحقةةق صةةحة ال ةةر   8(جت ػػذًا
 م ةارا العالقةة ارسباطيةة طرديةة بةين القةدرا  السوافقيةة و سوجةد "والذ) يتع عم   الثالث لمبحث
 8"السمريتا  ال تية اإليقاعية األساسية ف 

 متاقشة تسائج ال ر  الرابع:
ًجت لف ولف تت لطذَ ًج لذلذَ ًجرالرا  ( ً جرذةلف ومل08ٌ( ل )07لتكح تف متذئج مي جي )

ملػػٌ هف  ل لتكػػحج لمػػ  ًجو ػػُ ًجفملػػا ًإلل ذملػػاً جتتالمػػذَ  و ػػي (  ػػت ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا –ولمػػي  –)او ػػي 
و ػي (  ػت ًج ػيًاَ ًجتً   لػا ج لمػ  ًجو ػُ  لػُ  -تتو ػي -)او ػتا ًجت لف ولف تت لػطذَ ًج لذلػذَ ًجرالرػ

%  وػػػلف ًج لػػػذه ًجولمػػػت ً جو ػػػي  01.11%ل3.17تػػػذولف ًج لػػػذه ًج و ػػػت ً جولمػػػت تًا  ػػػَ تػػػذولف  تًا  ػػػَ
%    ػذف 11.14%ل5.50ذه ًج و ت ً جو ي  تًا  َ تػذولف % ولف ًج ل01.57%1.32تًا  َ تذولف 

 اي ام ػػت لػػام ٍم ػػت وػػ ؿ ًجم ػػي ل لػػ  ًج ػػيا  ٍم ػػت ت يلػػي ًج كػػق ل لػػ  ًج ػػيا  ٍم ػػت ملػػو  ت لػػف  ػػت ًج ػػيا ه
 م ي   ت ًجتتالمذَ ًجفملا ًإلل ذملا  م ت ًجاوط ًج ا ت. ٍم ت ًنتًاف ًج ا ت ل ل  ًج يا  ًٍجف ؿ ل ل  ًج يا 
ٌ ًجت لف ولف ًج لذلذَ ًجرالُ  لُ  ذمَ هم ت ملوا ت لف ولف ًج لذه ًج و ت ً جو ػي  ًرتالؼ  ت مل

 .ًج رٌ ت ًجتشي  اػي  ػذمَ هاػؿ ملػٌ ًجت لػف  ت ًج لذللف ًج و ت  ً جو ي   ت 
بػػ   ًجملػػٌ  ػػت ًجت لػػف ىجػػت همشػػػطا ًجتمتلػػ ا  ًجت تا ػػا تػػف اوػػؿ ًجوذ رػػا ً جتػػت ًامػػػَ   تامػػق

ًج ػػػيًاَ ًجتً   لػػػا جػػػي  تالتلػػػ  ًجتا  ػػػا هف تمتػػػي ذًاَ ًجتتالمػػػذَ ًجفملػػػا ًإلل ذملػػػا ًجوذ رػػػا ممػػػي ت  ػػػلـ ت ػػػ
تةػػ  وا وػػو ض ًييً َ ًجتػػت ل وػػؿ م ل ػػذ ًجتالتلػػ   ػػت بػػ   ًجتا  ػػا  هف ت ػػ ف بػػ   ًيمشػػطا  ًنوتيًئلػػا 
 ً تػػذ تػػـ م ػػ  مت لػػا ًجػػت  ـ  بػػ ً لػػت يًيًت ـ  اػػيًات ـ تلػػ ج ـ ً جتػػت تتمذلػػٌ تػػق  ًمتوػػذب ـ لمػػ ًٌجلػػملا   

 ًج ة ؿ ىجل  تف رالؿ ًلتريًـ همشطا ًجتمتل ا  الي  ًجو ُ.
ً جتػػت ه ػػيَ هف تمتلػػ ا  تػػا  هف  (17 م(Bourne, L  "2007 لػػُ لتفػػؽ  جػػؾ تػػق يًالػػا ث

ًجمتػ  لػػتتت تػػف يًرػػؿ ًجطفػػؿ  تػػتتت ًجولئػػا ًجت لطػػا جتػورا م ػػت ًجمتػػ  ًجػػيًر ت لػػً   لػػ وذ هـ ىلمذوػػذ   تػػت 
 تػػق تًامػػذٍطال ػػا تتلػػ ا نوػػي تػػف ولئػػا ت ػػيٍ ملػػيً تةػػتـ  ل ػػذ ًييً َ ًجت  لتلػػا لت  ػػؽ ًجمتػػ  ًجػػيًر ت و

 ايًاَ ًجطفؿ ًيلذللا إل تلذٌ ًجت ا ا ًجترت فا.
مػػػٌل  هف   لتط ػػػٌ ًج ةػػػا ًج ػػػيلُ تػػػف ًج ػػػذئـ و ت لػػػا ًجتػػػياله هف ل ػػػ ف تتمػػػيي وتلػػػتتًاا  تت ػػػيي ًجمً 

تت  تػلف  ػٌ ًإلطػالع ً جو ػُ ً نوت ػذا ً إلوػيًع للتريـ ىلتًاتلملذَ ت  لتلا تتم ما  لُ لغػاه  ػت ًج
ً جتف لا ًج  تت ًجتمظـ    جؾ لر ؽ جيل ـ م  تف ًجت ذ ف ً جتفذمػؿ ًإللمػذوت  ػت ًج ت لػا ًجت  لتلػال  بػ ً 

 (328: 7لم  ه م ل ـ  م ت ًييً   ت مً مٌ ت  ـ ًجت ذًاَ ًج ا لا ًجترت فا وت كؿ ًجة ا.)
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ىجػت  2ت  لتي لتػذاه  ػي متلػق هم ػذ  ًج ػذجـل  لرػيـ ًيطفػذؿ تػف متػا ًجت متلل ا  ب  تم ج  تذ هف 
 وش ؿ هلذلي ل  ؾ ًيطفذؿ  تماوا تفذم  ـ تق ًجطول ا.  ب  لًااٌلمال  07

ت  لتي ل يؼ ىجػت تلػذميٍ ًيطفػذؿ م ػت تطػ لا اػيًات ـ  جتم ج ت توا مظالا ت متلل ا  مت  ِ  -
ًجتف لػا ًجم ػي   اػيًاَ ىيًٍا ًج اػَل  تػف هبػـ ا ػذئا ًإلويًملال ًج يٍا م ت  ؿ ًجتش الَل تمتلا 

ً تػػػًاـ ًجمتػػػ  ًجمفلػػػي  -ًجتا لػػػا م ػػػت  الػػػا ً لػػػت الجلا ًجطفػػػؿ كػػػتف  ػػػي ي) تػػػم ج ت متللػػػ ا 
ًجفةػػػ ؿ ت تػػػ   م ػػػت همتػػػذا  -ًجطول ػػػي ج طفػػػؿل وذإلكػػػذ ا ىجػػػت ًجمتػػػ  ًجت م جػػػ مي  ػػػي ًجتمتتػػػق

ذطذَ ًجتػي لفكػ  ذ كػتف تمت مػا تػف ًرتلذا ًجطذجٌ ًجمش -لمً َ 8ىجت  2ترت طا تف متا 
 (13ًجتل ؿ ًجوشالا  ي تم ج ت متلل ا .)-ًجمشذطذَ ًجت ييٍ

سوجةد تسةو سحسةن بةين والةذ) يةتع عمة "  وب ذا يكون قد سحقق صحة ال ر  الرابةع لمبحةث 
السمريتا   األساسية ف  م ارا التسائج القياسا  القبمية والبيتية والبعدية ف  القدرا  السوافقية و 

 ال تية اإليقاعية8
 

 

 والسوصيا :االسسطالصا  
 االسسطالصا :

تػػترلاً  ىلمذولػػذ  م ػػت ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا  لػػورا ًجوامػػذتج ًجت  لتػػت ًجت تػػّا وتلػػتريًـ همشػػطا ًجتمتلػػ ا  -
 جتالتل  ًجتا  ا ًنوتيًئلا.

 و ػض تلػت   هيً تترلاً  ىلمذولػذ  م ػت  لورا ًجوامذتج ًجت  لتت ًجت تّا وتلتريًـ همشطا ًجتمتل ا  -
ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا ًجت ػػاٍا م ػػت ملمػػا ًجو ػػُ تػػف تالتلػػ  ًجتا  ػػا  ًجت ػػذًاَ ًيلذلػػلا  ػػت

 ًنوتيًئلا.
 :السوصيةةا 

رػالؿ  ًج ا ػي  جؾ ج  اػ ؼ م ػت تلػت   ًجت لػف  ج تالتل  ًجتً   لاكا ٍا ًنبتتذـ وتمًا  ًج لذلذَ  -
 ايًاَ ًجتالتل  ًج ا لا.ً ج شؼ مف تي   فا ًجترت ًجتيالهتًا ؿ 

تػػيالوذَ همشػػطا ًجتمتلػػ ا   ػػت ت  ػػـ و ػػض ًجتتالمػػذَ ًجفملػػا ًإلل ذملػػا ًجت ػػاٍا م ػػت تالتلػػ  ًلػػتريًـ  -
 ًجتا  ا ًنوتيًئلا.

تمتلػا ًج ػيًاَ  لت ػف ًجتيًاه ًنوتيًئلا وو ض ًييً َ ًجرذةا وتمفلػ  همشػطا ًجتمتلػ ا   تػت تيملـ -
 .ًجتً   لا جيل ـ

 تم ج ًجتمتل ا . م ت تياله تمذبج ًيمشطا ًج ا لا وذلتريًـ تيالٌ ًجتياللف -
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   قائمة المراجع
 أوال : المراجع العربية:

تمتلا ًجت ذًاَ ًج للا وذلتريًـ هيً َ تمتل ا   هرػا   ػت ت لػلف ًنمتوػذ   رفػض   :أحمد عتسر أحمد -0
ت  ـل الػػػػذجا ًنكػػػػطًاوذَ ًجلػػػػ   لا جػػػػي   ًيطفػػػػذؿ     ًإلمذاػػػػا ًج   لػػػػا ًج ػػػػذو لف ج ػػػػ

 ـ.1103، ي ت ًا ل   لا ًجتاولال مذت ا ًج ذبٍا
وامػذتج تػيالوي وذلػتريًـ هيً َ ًجتمتلػ ا  ًجتطػ ٍا  ػت تمتلػا ًإليًاؾ ًج لػي الطةويركي:  حمةود سركية -1

 ـ.1102لال   لا ًجتاولال مذت ا ًج ذبٍال جي  ًيطفذؿ ًج ًت للفل الذجا تذملت
ت لػلف ًجر ػا وػذجمفه جػي  ً يطفػذؿ  وذجتمتلػ ا  ً جو اتػذِ  ػت  ذم لػا ًج تػؿعبير عثمان عبةد التبةي:  -2

 ـ.1106تلال   لا ًجومذَل مذت ا ملف شتهل ًج ذالف م  لذ ل الذجا تذمل
لًج ػػػذبٍال 01طًجتػػػيالٌ ًجالذكػػػتل مظالػػػذَ  تطول ػػػذَل يًا ًجت ػػػذاؼل  :عصةةةام الةةةدين عبةةةد الطةةةالق -3

 ـ.1114
هلذلػػػلذَ ًجتتالمػػػذَ : بةةةد الوهةةةاو شةةةقيرد فكةةةر) ، وشةةة يرر ععطيةةةا  محمةةةد ططةةةاو ، وم ةةةا محمةةة -4

 ـ.1115ذَ ًإلل ذملال تا ا ًج تذٌ ج مشال ً جتتالم
ًجتتالمػػذَ ًإلل ذملػػا )ًجمتوػػذا ًإلل ػػذمت ً ج ػػا ض : د أحمةةد ، وفةةاسن طةة) إبةةراهيم البطةةلعتايةةا  محمةة -5

 ـ.1113كلا(ل يًا ًجف ا ًج اوتل ًج ذبٍال ًجالذ
ل  ػػذ ل يًا ًج  ػػذ  جػػيملذ ًجطوذمػػا ً جمشػػا ل ًنلػػ ميالاًجتاولػػا ًج ا لػػا  تطول ذت :فاطمةةة عةةو  صةةابر -6

  ـ.1115
هلػ ٌ  يًئػٍا ًجػت  ـ  تػترلا   ػت ًجت ةػلؿ ًجت ا ػت  و ػض  :، ميرفة  سةمير حسةنفاطمة محمد فمي ةل -7

ت ػػذًاَ ًج ػػٍا ًجطػػػذئٍا جطذجوػػذَ   لػػا ًجتاولػػػا ًجالذكػػلا وذجتملػػذل و ػػػُ تمشػػ ال ًجتم ػػػا 
لا ًجتاولػػا ًجالذكػػلال مذت ػػا طمطػػذل  ػػيي ًجلػػذوقل  ًج  تلػػا ج  ػػـ  ًجتاولػػا ًجالذكػػلال ًج

 ـ.1114
تترلا تيالوذَ جػو ض ًج ػيًاَ ًجتً   لػا م ػت ًجتلػت   ًجااتػت جتلػذو ذَ : لتجة عبد الحميد عبد القادر -8

ًج رػػػػػٌ ًجرالرػػػػػتل الػػػػػذجا تذملػػػػػتلا تلػػػػػا تمشػػػػػ ٍا ل   لػػػػػا ًجتاولػػػػػا ًجالذكػػػػػلال مذت ػػػػػا 
 ـ.1103ل ًجتمة ٍا

 ـ.1111اله ً يمشطا ًجالذكلا ًجتياللال يًا ًإلةالّل ًج ذبٍال ًجتي محمد عاطف األبحر: -01
 لػػال تا ػػا ًج تػػذٌ ج مشػػال ًإلممػػذا ًجالذكػػت  اً مػػي ًج تػػؿ ًجتػػيالوت اولػػا تطول: السةةيد محمةةد لط ةة  -00

   ـ.1115ًج ذبٍال 
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هرػػا تطػػ لا و ػػض ًج ػػيًاَ ًجتً   لػػا ًجرذةػػا جا ػػق تلػػت   ًييً  ًجفمػػت م ػػت : تسةةرين محمةةود تبيةة) -01
لمً َل الذجا تذملتلا تلا تمشػ ٍا ل   لػا  7ا ًجتً اف جمذشذَ ًجمتوذا ت َ مذاك

 ـ.1113ل ًجتاولا ًجالذكلا ج وملف ل مذت ا ًإلل ميالا
تػػػترلا ًلػػػتريًـ و ػػػض ًييً َ ًجتلػػػذميٍ م ػػػت مػػػا   ًجتتالمػػػذَ ًجفملػػػا  : تي ةةةين عبةةةد العجيةةةةم تاشةةةد -02

ويملػػػػا  جطذجوػػػػذَ ًجتا  ػػػػا ًإلل ذملػػػػا  ػػػػت ياه ًجتاولػػػػا ًجالذكػػػػلا   و ػػػػض ًجةػػػػفذَ ًج
 ـ.1117جتاولا ًجالذكلال مذت ا ًجااذالؽل ًجرذم لال الذجا تذملتلال   لا ً

لا جتط لا تلت   ًيً  و ض ًجت ػذًاَ ًنلذلػلا جػي  فتمتلا ًج يًاَ ًجتً   : ياسر مح وج الجوهر)  -03
  ـ.1118ل وًامـ  ٍا ًج يـل الذجا تذمللتلا ل   لا ًجتاولا ًجالذكلا لمذت ا وم ذ

تػيرؿ ىجػت مظالػذَ  طػاؽ ًجتػيالٌ ًج ذتػا ل   لػا ًجتاولػا ًجالذكػلال مذت ػا نلوػاغل : يورغن شاليف -04
 ـ.1113، هجتذملذ
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