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 برنامج تعليمى بأستخدام األلعاب التمهيدية للتغلب 

 على صعوبات التعلم لبعض مهارات رياضات المضرب لدى طالب كلية التربية الرياضية
 ارق محمد وليل الجمالطم.د / * أ.
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 المقدمة :
يتاالللتءرل صللبءرل للميثءحزلوللبل ءرلاتتريللمرء  اللوءرلا ب لل ءرلوللب عء رلات  لل ء ء   للمءرلتبشاللل ء  للمء

ل اللللزرءرلتلللخء   لللظء ال لللزءهللل رءرلاالللوء ء تن لللبء نب لللز ء   الاالللل ء ميثللل ء  الللاءل لللخء  لللزحرء  لللزحء اللللزحيةءر
  زل الل ءرلاللت   ءح الللثء غلل  تءرل ا الل ءرلت  الااللل ء تا للحءرلت للز  ءصللالةءرلا  ل ء رلاللت   ء للةءنلل بء ا  للزحء

 اءهل  ءرل  لولءل ولءرلتبشال ءرلب زضال ء عءح ض زءلتاو بء وتو ءرألحركءرل م فء رلا زانء ةءن بء زء  م
صالزكءرل ب لز لءرل بنلفءءح مءنالتالل ء الزا زء ا ال  زء ءء ةء   الاء  توالبءلكاءرلنورهبءرل بنال ءرلتفءء اتة

 ء شأالتصمرلءرلا لزار ءء   ءرلتور  ءرل ص فءرل ض فء رلت ت ءح ااءءرلارز العءرل ض ال ءن بء تبرءرلت   
اللزئاء  اب اللز ء  وللا ءل تل للحءل للخءغلل وشز ءرل   اللل ء رلتتكالللبء ء زغلل وءلتر للزءل للخءرلا  لل ءراللتصمرلء ء

ءرلت   ءلم ءرلا  ء.
أ ءرب رز ءرل لميثء لفءرل ا الل ءرلت  الاالل ءيلملو زءإللخءحءم( 2006جابر عبد الحميد  ءؤنمءغل   

إ رزصال ءرلات   ء فءرل صوبءل خءرلص برءرلتفءي الف زءلاءرلاو  ءرلت  الالفءرلل نءيا لاء  لواءربهتالزلء لفء
 ةءرلا   ءإللخءرلالت   ءلال ل ءرألناللبء و تلزءإ رزصاللزء  لازء لفء   الل ءرألهلمر ءرلت  الاالل ءءرل ا ال ءرلت  الاال 

ء.(ء145:ءء3رلاا وش ء)
لللخء هااللل ء تزلللاءرلاللت   ءحزل ا اللل ءرلت  الااللل  ء الللثءيلل نبء  ءإءم( 1998  رفعررت محمررود للالبء  

  التلاء  الو بء صصلالتا ءه رءرلتتزلاء وزه ء فء  زحرء  صالاءرلات   ءصمال ءلزلال  ء  وزه ء لفءإثلزارءحر
ء(ء.12:ءء6)ءكازء  افء الا ءل ازحرءرلابرحءحارات زء    ا زء  ت مء ةءث  ءرلات   ء فءغر ا

 لللمناءرألل لللز ء  ءءم( 2008  أمررري  أنرررور الخرررولى ، جمرررال الررردي  الشرررافعى  لل نبءنلللاء لللةء
لات   ءرلا زار ءحاب   ء  مءطب ء   ال ءرألل ز ءرلب زضال ءرلك البرء ء  ةءن ل زء تتوحءرء  ت بءرلتا الم  

  لللخء ب  للل ء ت م للل ءلءل لللز ءرلصللللالبرء اللللثءيلللت ء ال لللزء ا الللل ء ءء  لللو  زء رالللتاتزلزء   الللزء الللبطء  كثلللب
 للمءرل لللحءرلا للزار ءرل بناللل ءرلاتتولل  ء للةءرألل للز ءرلصلللالبرءحصللوا  زءرل وللالا ءرلللخء  للزار ء بناللل ء عء
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   ب ءحأ  زء"ء ءء االبهزء ةءرألل ز ء رل ونخء ملل ز ءرلتب ء ثاءنبرءرلو  ء رلكبرءرلازئبرء نبرءرلالمء رلأل
 ل لز ء للب ء  ملل ء تضللاةءإ لم ءرلا للزار ءرألازالال ء  ء كثللب ءنالزء تضللاةءح لضءرل ورلللمءء رإللللبركر ء

  تااللللتءرألل لللز ءرلتا الم للل ءللللةء ل لللز ءرلتلللب ء لللخء  لللاء اتلللةء ءءرلاولللتصم  ء لللخءرألل لللز ءرلك اللللبرءل تب للل 
 تبركءلمحء ك بء لةءرل ل لالةءرلاولاوحءص ل ء لخء ل لز ءإلزء بغ ء ازاات زء خء  لحء  اء وز  ء  ال 

 ء   عء الاءناء بحء ال اءإلخءرل  حء    ال ءغر اءنزغ ءإغرءنلز ءللاءحأرلتب ءنازء   زء  ت بء رزبء را زء
 ءنالزءءرل مار ءرل بنال ءرلاازا  ءلاازاا ء ل ز ءرلتلب ء  اتلةءرلتلمااء ال لزء لةءرل ولال ءإللخءرألكثلبء   اللمر

ا الللل ءرل ورللللمءرلاب  اللل ءحزلا لللزار ءرل بنالللل ءرألازالللال ء لللما رالزء   الللاءرألل لللز ءرلتا الم للل ءل لللخء اتلللةء 
ء(ء140:ءء2)ءإكت ز ء مار ء رات مرحر ءرلاتاءلاازاا ء ل ز ءرلتب ء.

 ء  ءغلللل وشز ءرللللت   ء ت للللولء ولللتصملءلوغلللل ء راولللل ء للللةءءم1998 ويرررررى عجررراج   لللالبء
 لللخءرلت صللالاءرلماراللخءرلت  للخءلللةءرلت صللالاءرلاتو لللعء للخءرلتصللاءرلماراللخ  ن ب  ءإ صتزضللزءالل  ءرل

  تااللللت  ءصللل نزكءللللزح ء  ء ب تلللعءإبء   للل ء  لللز و ء لللةءغللل وش ء لللخءح لللضءرل ا اللللز ءرلاتصللل  ءء ءللللمي  
حللزلت    ءناللزء   لل ءيورل للو ءغلل وش ء للخءراللت  زبء   زلر رلا  و ز    وللت  مءنللاء للةء  للز خء للةءإلز لل ء

ء(16:ءء5)ال ء  ء بنال .  ل وال ءاوركءنز تءاا ال ء  ءحصب  ء  ء
  ب تللزءلصلل وشز ءرلللت   ءيللاصءل للخء"ء   للزءرضللابر ء للخءرل ا الللز ءءم2006نبيررل حرراف   غنللبء

رل   ال ء  ءرلاتوال ءرألازاال ءرلتخء  لااءرإل ت لز ء رإلحاركء  كلو ةءرلات لولء رلتل نب  اءرلا لت  ء  ن لبء
رلاماال ءربصتمرئالل ء ازالزءءرأل للخء لةرلابر اءء خءلملءرل مارءل خءرلت   ء  زءيتب حءل الاءاوركء خءر ءغم

ء(3:ءء17).ل ابر اءرلتزلال ءرلاصت ت ءء  ء الازء  مء ةء صواء خء    ءرلاورحءرلماراال 
  ءرلللت   ءرل بنللخءهللوء  للمء للب طءرل ا اللل ءرلت  الااللل ءرل ز لل ءءم2006حمررادع عبررد العزيررز    للالبء

 ء ءرلللت   ءال لل ء  ورلللاءب ص للورء للةءرلت  لل رلتلخء االللتء الللزرءرلكللزئةءرل للخء الل ء بح للا ء زلا لزحءرل  للب ءحاصت
 للمثء لالللبر ء للخءإ   اللخءرلللت   ءرل بنللخء   لل ء ركتوللز ءرلا للزار ءرل بناللل ء   وللالةء حرئ للزء ءءرل بنللخء 

ء(32:ءء4ا وكءرلات   ء إكوزحاءرلص بر ء رلا زا ء رلا  و ز ءرلاصت ت .)
 المظاخر العامة لذوي صعوبات التعلم الحركي:
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لت  الاالللل ءصوللللوحء راولللل ء لللةءرلوللل ونالز ءرلتلللفء تكلللباء لللفءرل ميلللمء لللةءيتااللللتءغ  ءرلصللل وشز ءر
رلاور لل ءرلت  الااللل ء ربلتازلالللل ء رلتبشو لل ء  اتلللةءل ا  لل ء رألهللاء   نت لللزءصم لل ءلالللمء للبر  ت  ءل اور للل ء

ءرلاتاول ء رلاتكبارءرلتفء ن بءلامء الز   ءحأحركء نء  زحء  ءا وكء بنفء  ةء ه ءه  ءرلصتز ء
 الحركي :-ر الحسيصعوبات في التآز  -أ

يورلللاءغ نءغلل وشز ءرلللت   ءرل بنللفءغلل وش ء للفء اتاللل ءرلا للزار ءرلابن لل ءرلتللفء تا للحءراللت ازبء
رلالللمء رل للالةء  ءراللت ازبءرلالللمء رلبلللاءء ءلللمي  ءضلل  ء للفءرل للمارءل للخء وظاللل ءرألغللزحعء اللزءيللؤحنءإلللخء

ءرلا زان.لملء ما   ءل خء    ءرلا زار ءحزل تاءرلص الوءرل نء صملء  م   ءرل بنفء ء
 صعوبات في استخدام العضلت الدقيقة :  -ب

إ ء للةءلللمي  ءغلل وشز ء للفءراللتصمرلءرل ضلل  ءرلم ال لل ءبء وللتاال و ء اتاللل ءرلا للزار ءرل وللالا ء
 رلتفء تا حءراتصمرلء   ءرل ض  ء ثاءراتصمرلءلض  ءرألغزحعء فء أح  ءح ضءرلا زار ء.

 ضعا التوازو الحركي العام : -ج
ل للخءرلا للزار ءء رل بنللز ء للفءرلتللبرغءنلل ل ءرلو للو ء  ءرلا للفءل للخء ثللاءهتلل رءغلل وشز ء للؤثبء

ءن   ءرلتور  ء ء رلبنضءحزب رزهز ءرلاصت ت ء فءرلا  حء  ء حركءح ضءرل بنز ءرلتفء تا حءرلتور  .
 صتالللل ءهللل  ءرلصللل وشز ء   زلرت لللزء  للل ءءإللللخ الللزءيتا لللحء ضلللعءرل لللبر لءرل بنالللل ءرلتلللفء  لللم ء

ءرلال  ءءبنال ء تاول ء   لو  ء  ب   الل ء تاولل ءرألهلمر ء     ل ءللم  ازلالحء   الاال ءلميمرء    ا ء 
ء(88-81:ءء9)ء شاتسءرلو تء  ااءل خء ااال ءرل مار ءرل م ال ء رل   ال ء رلا ب ال ءلمي  ء.

 ل مء  مء رزبءرلت   ءرل بنفء اوارءن البرء نصوغزء الازءيت   ءصت الف ءرلاور  ءرلت  الاال ءح تاء
غوبءإلخءرل م ء ةءرل ا ال ءرلت  الاال ء ءإغء  ءلا ال ءرلت   ء ب كتءل خء الال  ء وتثالبءح ر عءرل لحء رلوء

  ا ءلا اءرلا زا ء رلا  و ز ء ةءرلاما ءإلخءرل لحء ه  ءرلواال  ءهفءطب   ءرلت   ءرلتفءن ازءنز تء
ء ازا  ء اتءلا ال ءرلت   ءحصوارءر ضاء رابطء شر مءر ا.
تاثاء  ًبء  بء ب   ءلت   ءرلكزئةءرل فءبصمء   ء   ض تءرل  وثء رلماراز ءرلاتصصص ءحأ ء 

 للفء  لل ءرلاب  لل ء للةءء  للفءراللتمنزبءرلاللزحرءرلتللفءاللالت  ا زء  ا لل ءل للخءهلل  ءرلاب  لل ء ب  لل ءربكتوللز 
لا ال ءرلت   ءرلتفءيتاثاءن ل زءرلكزئةءرل فءرلو وكءرلرميمءنفء ضز ءإلخء صلال تاءرلول ونال ء لفء ثالزكء

وءنلل بء ب  لل ءربكتوللز ءرا  للزحءصللالةء ثالللبء  للالةء راللترزح ء  الالل ءرلتللفءل للزء تللبرءرلتللما ح ء شلل ل ء للمءياالل
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 أثالبءل خءرلابر اءرلتزلال ءل ت   ء هفء ب   ءربنتتر ء هفء ب   ءرل تلظء رلتل نبء  ال لزء ب  ل ءربالت زحرء
ء(116:ءء8 هفء ب   ءراتصبراءرلا  و ز ءرلاصتت  .)

زلءرلات   ءحزلتتكالبءحأ الزكءنثالبرء ت   ءحزل ازغبءكتوز ءرلا زارءح الإل ءرلابر اءرأل لخء     ظء
رألازاال ءلءحركء  تكباءه رء فءناء  ز ل ء  ت ص  ءرألحركءصالةءرلا ز ب  ء ش مءربالتابراء لفءرلتالب ةء
  عء  ملءرلو تء ص وءرلا تمئء زهبًرء رأل كزاء رلا ت لمر ءرلتلفءنز لتء صل وء شلم  ء لتاءح اللمرء از لًز ء

بنالتءل خء زب ء  ءإ تزبء نب ء ةءراتصمر ز ءرلا زار ء راتبر الرالز  زء  ت الأء  ز لاء   م ءرلات   ءحزلت
ء(20:ءء11رنتالزار ءلمرءلءحرك)

إ ءلا ال ءرلتما سءل زارءلةءا ول  ء ولتابرء لةءرل   لز ء ا لأءصلالةءرلا  ل ء رلازللحء هل  ءل رء  ء
 إ ءلا الللل ءرلتلللما سءرلازل للل ءءرل   للز ء ولللزلمءرلازللللحءل لللخءرلتاللواءحصلللتتاء  لللزانًزء لللفءهلل  ءرل ا الللل  

ء(12-11:ءء15  مثء تالر ءرب ورزلءصالةءرل م ءرلاا و ء  زء  مثء   الًزءن بءرلما ي.)
 ل خءه رءرألازيء إ ءرلات   ءي  ثءصاتواءلةءرل  زئ ء رل ور الةء وتصم ًزءرلكثالبء ةءرل ا الز ء

   ء ربالللللتاتزا ء ربصتكلللللزا ءرلتكب للللل ء ثلللللاء"رلا زا للللل  ء رلتا الللللل  ء رلتصالللللالة ء رلت  اللللللا ء  لللللاءرلا لللللت
ء(142:ءء7 االبهز".)

إ ء   ن ءرلا   ءلو ونالز ءرلا  ء  الزلالحء حرئ ل ءحزأل  لا ءالو ء ولزلم ءل لخء  ميلمء هل ء
 لللزء صلللزح و اء لللةء  لللت  ء نزغللل ء"ءإغرءنلللز ورءر لللم زلالالةء   لللزط  ء تلللبحء الللزءيلللؤحنءغلللل ءإللللخءللللملء

لا  ءرلا بضو ءلصابءغ وشز ءرلت   ءرل بنفء  ز و ءراتابراه ء فء  ا ء ر مرءلتتبرء ءل رء رمء  ءر
 ةء  صء رضوء فء  لاءرثلبءرللت   ء لةء و ل ءإللخءانلبء غلل ءحول حء لزء  لز و ء لةء  لزكاءحرن الل ء"ء.ء

ء(117:ءء13)
ءرلابشخءرلب زضخء  ء   ل ءرلتبشالل ءرلب زضلال رلتفء رحء  ء  ولءص زءرلب زضال ءءإ ءإ م ءرأل  ا ء

 ل  ضءرلال  ءءرلا زار ءل ل  ءرأل  لا ء فء    ءتفء  ز فء ا زءرلا  هوء  صالصء  اءرلا ت  ءرل
 ءصالاالللزءيوللللمءانلللب  ءل للل ءا لللزار ء  ءرلب زضلللز ءرلء لللفء   للل ء  لللز و ء لللةء  لللت  ءثز و للل ءااللللبء تكلللبار

رل زئاالةءحزلتما سءلمي  ء ازلالحءل ك ل ءللةء  ت  ء وتابرء اثاءلورئ ءناالبرءل ت   ء هازكءلمحء ةء
 ء رلتللما سءءلالل  ءاالللبءرلاتاالللت ةشصزغلل ء للةءرلورئلل ء   لل ء ءءلالل  ءرللل يةءلللمي  ةءر للرلللت   (ءءحاللفك)

ت   ء تلللفء  نللل ءرلللل  للللت ءرلصللل وشز ءرلتلللفء  لللز فء ا لللزءرلاللل  ء لللفءءرل  للللفء صت لللبءحزلت لللاء لللاولال 
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 ةءرلا تااء  ء ءل ب ةءطزلً زء  ء كثب ءء خءرلاتوا ءرلتفء ض رلو مر ءرلت  الاال ءحزلا زضبر ءرل ا ال ء
 لميللمء للةءرلالل  ءءا للزار ء  ءرلب زضللز   للت  ءناالللبرء للفء   لل ءرلء ل للرل ميللمء للةءرلالل  ءرلا  لل ءء رللم

رل لللزئ ءحزلتلللما سءللللالسء  للل ء  ء كلللو ءلم لللاءرل لللمارءء لللخء ولللتابرء ل لللخءءرآلنلللب ةءللللمي  ء  لللت  ءثز و للل 
رلازللحء لمء رلمهزءء  عء وؤ لال ء  ميمءغ وشز ءرلت   ءرلا لم حرءرلصزغل ءرلتلف اتك ز ءرلص وشز ءصاء

ء.رلتفء مء وزلمء فء اءه  ءرلا ت   خءرلتل حءل ال زء ء  تص ءرإللبركر ء
غر ءرلا زار ءرلب زضالز ءح ضءءرلا زار ءل  ضء    ءءا  ء فا ت  ءرلتب  ءرلتبح  ءصالةءرل ء
 لكلللةءإ ركءء ءلالولللتءحرميلللمرء  لللت  ءرلب زضلللز ءغر ءرل بنلللز ءرلابن للل ء رلا  لللمرء االبهلللزء لللةءرلاتتوللل  ء
رلال  ء ء رنلت  ءرللم ر عء ربالت مرحر ءلالمءءت  لاء لةء  لمحءرلاولتو ز يرلت  ال ء  زءءافء فرلكرلتواعء

رلا زضلللبر ءر ءء  نلللبرءرلا  للل ءإللللخء  ء  م لللاءرلت  الاالللل ءهلللخء ءحزإلضلللز  ءإللللخءرألللللمرحءرلك اللللبرءرلات  الللالة
برحءرلصل ءرلور لم ءنلاءغلل ء رحءرل لورءصلالةء  ل....ءءنتبحءرلات   ءرلازلحء  ءنتاء لالسءرلو مر ءرلت  الاال ء

ءغر ا.ءرل زئ ءحزلتما سصاءل فزءل خءءلا  رء ازءل اءرأل بءلالسءغ  زء   ءل خءح ض
ء ء وتو ز   ءرل   ال ءرنت  لزءن اللبر فء ء رنت    ءء خءغتز   ءرلرواال ا  ء  نبرءبنت  ءرل

 ء ب للل ء  ءء الللل  الز الللزءرلالوء لللفء لللظءهللل رءربنللت  ء الللاز   ءرب ت زلاللل  ء   لللةء ء لللف رنللت    ءنللل ل ء
رلصلللتز ءرلرولللاال ءءط حلللاءللللالسء  للل ء لللفءرنلللت  ءيلللماكء لللةءرل  نللل ءرأل للللخء  ءرل لللزئ ءحزلتلللما سرلا  للل ء
بءءرل لللزئاالةءحزلتلللما سء لللإ ء رلمارالللفء  الللزءنلللز ءرلالللا لءصلللاء لللخء ولللحء الللترزحز   ء رب ت زلالللل ءء رل   الللل 

بءءا   لزلء ءل خء  لوءال ال ءفرلت ارل ابءءل خء ازيء  ن بر ء   اء رءرلا  ء  مح   ءءو ءوتاال  
 ورلللاءءرلصلل وشز ءرلتللفء هلل  للةء ء ءء  ء   للزءلتتللزحعء  للمحءلز للمء ءحا للمبء ر للموللحء اللترزحز   ء  كللو ء

رلالا لءالل ء   لزكءرلا لباء  ءل لخءنالتء زضبء خءرللزلحرلاءطوبءرلاا لء الثء  تامءتما سرللضوءهالف ء
ء  ح  ء لةءنلاء ب  ل ء صلباءءأل لالازللحءرءظ  ءح  ء  م  رء  م ءراتال ز ءرلازلحء وز ءل خءءلكة ء

رألهلللمر ءرلا ب الللل ء رل بنالللل ءنثلللبرءء ا لللزءحولل حء للل  ء ولللزل ء  لللز ف   صللاءل لللخءرحوللل ءرل  لللزئ ءرل  االلل ء
ا زضلبر ء  ءرلو لمر ءرلت  الاالل ء لفءرلءحزلاازهلء رلا بار ء ازءيتب حءل الاءنثبرءرلا لتا  ء رلا تو لز 

ءا زضبر زلحلمحءرلا  ء ض ءلةء
 بءن برءرل ز ثء خء ما سء  باءرألل ز ءرلصلالبرء  ل لز ءرلاضلب ءلال  ءرلتب ل ء  ةءنءءءء

رأل لللخءحت الللل ءرلتبشالللل ءرلب زضلللال ءلز  للل ء مياللل ءرلوللزحر ء.ء  لللمءب لللظء  ءطلللب ء  الللزلالحءرلت  لللال ءلءل لللز ء
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 ءرلصلالبرء  ل ز ءرلاضب ء  تزاءإلخء ازلالحء ميث ء خءرلت  ال ء شازءر ءلءل لز ءرلتا الم ل ء هاالل ءنزغل
حصوارءرازالال ءللةءطب ل ءرألالت مرثء لخء رلزبءرلتلما سءءمءلءل ز ءرلك البرالتا  خءغل ءأل  زء وتصملءن

رءلللوا ينءايللليط ءذاتء لللصال تبشاللل ءرلب زضللال ء هلل رء  للمءلا اللل ء او للعءرألهللمر ءحأاللتصمرلءرلا  لل ءألل للز ء
ا زضللللز ءرلاضللللب ء شصزغلللل ءلا للللزار ءء ءكللللالة ي زءو  زءل ا وىء دراتءال   ربء   دةءوءي كنءال  دي

ءءنزغلل   للزار ء ء رلتللخء  للمء للةءرلا للزار ءرلاتتولل  ء لالوللتءرلا ال اللل ء ءرلتللخءءيتا للحءإاللتصمر  زء ح ر ء
ء رلتخء تاالتءح ض زءصمال ء ةءرلص وش ء خءرألحرك.

 ء نبًرءإل توركءا زضز ءرلاضب ءل لخءا زضلز ء ت لمحرء  صت تل ءهلخءرل لونخء  لاسءرلاز لل ءء
ء(رلاضللب )رلازلللحءرلتتكالللبء الاللزءيؤح للاء للةء  للزار ء ازاللال ءحللأح ر ءء رلتللاسءرألاضللخء هللخء تا للحء للة

  ةء تا  ز ء  مار ءصم الل ء   لزار ء بنالل ء ء  اتلةء   الل ءغلل ءحإالتصمرلءصب لز لءحزألل لز ءرلتا الم ل ء
 رلتللخء للمء ولل  ء للخء للخءرلتللما سءل الل  ءءرلتللخء  للمءضللاةء هلل ءإ للم ء صللاالتز ء   للورطءرألل للز ءرلصلللالبر

رلا زار ءرل بنال ءربازاال ءلب زضز ءرلاضب ء رلتلخء لمء ولزلمءغلل ء لخء   لال ءهل  ء  ب ءرلا  ءل خء
رلب زضز ءصتا ال ء بر اءرألحركءل  ضءرلا لزار ء لةءنل بءصب لز لءلءل لز ءرلتا الم ل ءرل ل الاءصب زضلز ء

ء همر  ز كثبء مارءل فء   ال ءءز ر   رلاضب ء ةءن بء   ال ءرألهمر ءرلت  الاال ء عءح ضءرلا زار ء ء
حزلا زان ءرإل رزصال ء ةءلز لحءرلالت   ء ء الزء لمء ر لاءرلازللحءيورللاءء ا  رل ا ال ءلء وغالاءرلص بر  ء

رلتل للحءل للخءغلل وشز ء   لل ءح للضء  للزار ءا زضللز ءرلاضللب ءرلاصت تلل ء ءللل رء اللتثزاءرل ز للثء اللتصمرلء
 تل ء ء رلتلخءرألل ز ءرلتا الم  ءرلتخء  ت بء لمن ءلت  لال ءرلال  ءح لضء  لزار ءا زضلز ءرلاضلب ءرلاصت

 ءنصوغلزء الالزءيت  ل ءصت الفل ءرلاور ل ءرلت  الاالل ءح لتاء ولتثالبء مء و  ء خءا عء ولتو ءرألحركءل ال  ء
واللال  ءحزأللتاللزحءل للخءرألل للز ءرلتا الم لل ءن رلوغللوبءإلللخءرل للم ء للةءرل ا اللل ءرلت  الااللل ء ءءالل  ح ر للعءرل

 ازالل  ء اللتءلا اللل ءرلللت   ءحصللوارء هلل  ءرلواللال  ءن اللزءنز للتءءازلللحإلللخءرلءرألهللمر ءرل بناللل   الل ءلا للاء
ءر ضاء رابطء شر مءر ا.

صاللزكءل اللفءغلل الوءرللل نء  اللاءل للخءغ ء   الاللفء للزلوءءصب للز ل هااللل ءرل  للثء للفءإ رللزحء  كاللةء
لا لباءرألل لز ءرلصللالبرء رلاضلب ء فءضلوكءصالزكء لا لء   الالفءرلتخء ورلاءرلا  ء صتال ءرلص وشز ء

 الل ءرلا لو  ء رلاتاولل ءرلتلفء ل ءصازكهلزءل لخء الزيء صتالل ء  تونءل خءرل ميمء لةءرأل  لا ءرلتب  ءرل  
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لب زضللللز ءءرل ضلللل فء-ح للللضءغلللل وشز ءرلللللت   ءرل بنللللفءرلاب  الللل ءحزلر للللز ءرل بنللللفء رلتور لللل ءرل صلللل ف
ء.رلاضب 

للل رء للزلءرل ز للثءحللإلبركءحارالل ءل ت للب ءل للخء للأثالبءصب للز لء   الاللخءحأاللتصمرلءرألل للز ءرلتا الم لل ء
اءرلالل  ء للخء   للال ءح للضء  للزار ءا زضللز ءرلاضللب ءلللم ءطلل  ءل تل للحءل للخءرلصلل وشز ءرلتللخء ورللل

ءرلتب  ءرأل لخءحت ال ءرلتبشال ءرلب زضال ءلز   ء ميا ءرلوزحر ء.ء
 ماطلحات البحث :
 : األلعاب التمهيدية

رلاصتللزارء  ءرلاوضللول ءلصم لل ء للوطء  للالةء للةءرألل للز ء رأل  للا ءرلاانالل ء  صللمءص للزءرألل للز ء
 ز ءرلا زار ءرألازاال ء فءغوارء كثبء  وًبء   وةء تالر ءنالزء  ءهل رءرلالوطء  ءهم  زء ءرألنب ءرلك البرء 

 لؤح ءص للزءرلا للزار ء لفء ور لل ء  للزص  ءل اور ل ءرلتللفءءز الللثء تلو ء حرئ للل االلزايء  ت لبءلاصللبًرء زل لًزء
ء.  كو اء وةءرلتصب ء رل مارءل خءرألحركءرلا زانء فءرلنب  ءرلاصت ت ء از فءرلا زا ز ءءكاز
 
 

 -: البحثأخداف 
رألل للز ءرلتا الم لل ء للخءرلتل للحءل للخءغلل وشز ءاللتصمرلء للأثالبء لللخءرلت للب ءل للخءإي للم ءرل  للثء

رللللت   ءلللل  ضء  لللزار ءا زضلللز ءرلاضلللب ءلاللل  ءرلتب للل ءرأل للللخءحت الللل ءرلتبشالللل ءرلب زضلللال ءلز  للل ء مياللل ء
ءرلوزحر ء ةءن بءرلت ب ءل خء:ء

ء باءا زضز ءرلاضب ء.رلتب  ء خءغ وشز ءرلت   ءلم ء راولتخءرل  ثء خء ء–ء1
 رلتب  ءصالةء راولتخءرل  ثء خء وتو ء حركءح ضء  زار ءا زضز ءرلاضب ء.ء–ء2

 -فروض البحث :
لارالولتخءرل  لثءرلترب  الل ء رلضلزحا ءء"رل   لفء رل  لمن"حرلل ءإ صلزئالزءصلالةءرل الزالالالةء ولمء لب  ء -1

 الللل ءرلتبشالللل ءرلب زضلللال ءرلتب للل ءرأل للللخءحتللللم ءطللل  ء لللخءغللل وشز ءرللللت   ء  ولللتونءرألحركءرلا لللزانء
ء.لز   ء ميا ءرلوزحر ء
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 وللللمء لللب  ءحرلللل ءإ صلللزئالزءصلللالةءرل الزالللالالةءرل  لللميالةءلارالللولتخءرل  لللثءرلترب  الللل ء رلضلللزحا ء لللخء -2
غ وشز ءرلت   ء  ولتونءرألحركءرلا لزانءللم ءطل  ءرلتب ل ءرأل للخءحت الل ءرلتبشالل ءرلب زضلال ءلز  ل ء

ء ميا ءرلوزحر ء.
 إجراءات البحث :

 : منهج البحث
ء  ءرلترب  خ ءرلاا ل ءرل ز ث ءرلاتصمل ءحإاتصمرل ءتصاال  ءغ  ء)رلترب  خ ءترب  ال رلرلاراولتالة
ء.ل  ثءرإلبركءا ال  ءل(ءلاازا تاء رلضزحا 

 مجتمع البحث :
ءرل  ثءل خءط  ء ء رتاع ء  تاا ءرلب زضال  ءرلتبشال  ء رلا الميةءن ال  ءرلوزحر ء  ء ميا  لز   

ءرأل لخءن بءرلتصاءرلماراخءرأل ءء بحزلتب   ءء2014رلرز  خءل  زل ء)2015/ ء رل زل ءلمحه  (ء293ل
ءطزلح.

 عينة البحث :
  ء نتالزاءلالا ءرل  ثءحزلاب   ءرلا  ال ءرل  ورئال ء ةءط  ءن ال ءرلتبشال ءرلب زضال ءلز   ء ميا ء

(ءطزلحء ء   ء  والا  ءإلخء راولتالةء) رب  ال ء ضزحا (ء240رلوزحر ءحزلتب  ءرأل لخ ء ش  ء ور   ء)
ء ء) ش   ء راول  ءنا ءربل ز ء120 ورل ءحارا  ءل   ء و   ءل  ء رل ية ءرلاوترمية ءرلا   ء ة ءطزلح )

ءإل م  ءرلاازااالة ءرلا   ءن ل  ءلإللزحر ءرل ز الة ءرلا   ء ات  زح ء    ء  ءرلاضب  ء  ل ز  ءرلصلالبر
ءءا زضز  ء خء  ء ةءه   ءازح   ءن بر ءلمي   ءرل ز ثءح محءءرلب زضز رلاضب ء رل ية ءإات ز  ءناز  

طزلحء ةء رتاعءن ال ءرلتبشال ءرلب زضال ء ةءنزااءرل الا ءرألازاال ء ءإللبركءرلتربش ءرباتا لال ء(ء40)
 ( التوصيا العددي لمجتمع وعينة البحث1جدول  .ء

 المستبعدوو  المجتمع 
 عينة البحث

 االجمالي التجريبية الضابطة االستطلعية
 280 120 120 40 13 293 العدد
% 100.00% 4.44% 13.65% 40.96% 40.96% 95.56% 
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 تجانس عينة البحث :
ء) ءرل  ثء رل زل ءلمحهز ءرلترز سءل الا  ءرل ز ثءحإ رزح ء زل ل تأكمء ةء  ول زءءطزلح(ء280  م

ء(ء.2لتمرلفء غل ء فءرلاتلالبر ء المءرل  ثء غل ء زءيوض اءلم بء)إل  تءرلاا افءر
 280و=    ( توصيا عينة البحث2جدول  

 وحدة المتغيرات
 القياس

 المتوسط
 اإلنحراف الوسيدط الحسابى

 األلتواء المعيارى 

مو
الن

 

 0.190- 0.601 18.000 18.268 سنة الس 
 0.241 5.716 173.000 173.204 سم الطول
 0.655 9.727 67.000 67.089 كجم الوزو 
 1.266 2.567 74.000 74.579 درجة القدرات العقلية

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 0.366 0.775 5.000 5.371 درجة البالونة
التحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط الكرة علي 

 0.102- 2.000 24.400 24.491 ثانية المضرب

قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء األوضاع 
 0.120- 3.183 39.350 39.342 ثانية المتغيرة

 0.137- 2.375 29.485 29.540 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة علي 

 0.112- 2.019 24.700 24.788 ثانية المضرب علي خيئة شبئ منحرف

 0.018- 1.387 3.000 3.082 درجة الرمي نحو أخداف مختلفة بطريقة الدوراو

ولة
 طا
س
تن

 

 0.231 0.780 10.000 9.693 درجة الضربة الدافعة األمامية
 0.156 0.627 8.000 7.818 درجة الخلفيةالضربة الدافعة 

 0.129 0.662 6.000 5.886 درجة االرسال المستقيم بوجئ المضرب االمامي
ضي

 ار
س
تن

 

 0.105- 0.291 1.800 1.768 درجة دقة الضربة األمامية األرضية
 0.322- 0.206 1.700 1.697 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
 0.436 1.800 18.000 18.061 درجة لخوايت لقياس دقة االرسا

كي
هو
ال

 

 1.174- 0.705 12.300 12.165 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدحرجة
 1.397- 0.547 9.500 9.381 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدفع
 1.320- 1.591 27.500 27.139 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق المحاورة
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 0.229 0.583 5.050 5.103 درجة لمسطح م  الحركةقدرة دفع الكرة بالوجئ ا

ء) ءلم ب ء ة ءصالة2يتضو ءر  صب ء م ءرل  ث ءلالا  ءأل برح ءربلتورك ء  ز ا ء   ء فء3)±ء( )
ءرلاتلالبر ء المءرل  ثء ازءيمبءل خء رز سءلالا ءرل  ثء.

 التكافؤ بي  مجموعتي البحث:
ضزحا (ء فءلاالعءرلاتلالبر ء المءرلءرلترب  ال   زلءرل ز ثءحإ رزحءرلتكز ؤءصالةء راولتفءرل  ثء)

ء(ءيوضوءغل .3رل  ثء لم بء)
 التجريبية" فى المتغيرات قيد البحث –( داللئ الفروق بي  متوسطي المجموعتي "الضابطة 3جدول  

 120=  2= و 1و

 وحدة المتغيرات
 القياس

الفرق بي   المجموعة ضابطة المجموعة تجريبية
 المتوسطي 

 قيمة
 ع± م ع± م "ت"

مو
الن

 

 0.537 0.042 0.604 18.233 0.594 18.275 سنة الس 
 0.011 0.008 5.537 173.158 5.936 173.167 سم الطول
 0.099 0.125 9.778 66.992 9.750 67.117 كجم الوزو 
 0.124 0.042 2.509 74.592 2.653 74.633 درجة القدرات العقلية

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 0.745 0.075 0.996 5.375 0.460 5.300 درجة البالونة
التحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط الكرة 

 0.912 0.237 1.988 24.373 2.027 24.610 ثانية علي المضرب

قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء 
 0.942 0.390 3.186 39.148 3.203 39.538 ثانية األوضاع المتغيرة

 0.939 0.290 2.367 29.396 2.401 29.686 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة 
 0.942 0.248 2.006 24.665 2.047 24.913 ثانية علي المضرب علي خيئة شبئ منحرف

 0.139 0.025 1.356 3.025 1.420 3.000 درجة الرمي نحو أخداف مختلفة بطريقة الدوراو

ولة
 طا
س
تن

 

 1.739 0.175 0.816 9.800 0.734 9.625 درجة ألماميةالضربة الدافعة ا
 0.300 0.025 0.657 7.850 0.631 7.825 درجة الضربة الدافعة الخلفية

 0.856 0.075 0.708 5.950 0.643 5.875 درجة االرسال المستقيم بوجئ المضرب االمامي

س 
تن رض
ا  1.603 0.060 0.287 1.810 0.290 1.750 درجة دقة الضربة األمامية األرضية ي
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 1.667 0.045 0.204 1.720 0.213 1.675 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
 1.605 0.367 1.875 18.250 1.641 17.883 درجة خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 

 1.343 0.122 0.718 12.105 0.689 12.228 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدحرجة
 1.542 0.109 0.551 9.327 0.541 9.437 ثانية   طريق الدفعالتقدم بالكرة ع

 1.418 0.292 1.582 26.993 1.601 27.285 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق المحاورة
 1.447 0.108 0.590 5.164 0.559 5.056 درجة قدرة دفع الكرة بالوجئ المسطح م  الحركة

 1.960( = 0.05مستوى داللئ  ( 238*قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  
ءصالةء3يتضوء ةءلم بء) ء– تواافءرلاراولتالة"رلضزحا ء(ءلملء لوحء ب  ءحرل ءإ صزئالًز

ء ء ازءيمبءل خء كز ؤءرلاراولتالةء فءه  ءرلاتلالبر .ءءرلترب  ال "ء خءرلاتلالبر ء المءرل  ث
 أدوات ووسائل جمع البيانات : 
 األدوات المستخدمة فى البحث :

ءز ثءرألح ر ءرآل ال ء خءلاعءرل الز ز ء:ءإاتصملءرل 
ءازلز ءإ  ز .ء-
ء ب  ء الزيءن البء"حزأل تزا"ءأل ب ءا ء.ء-
ء  ازطءن البرء غلالبر.ء-
ء اتال ء ازحء.ء-
ء ضزا ءهونخء.ء-
ءنبر ءهونخءء-
ء ضزا ء اسءطز ل ء.ء–نبر ء اسءطز ل ءء– اضمرء اسءطز ل ءء-
ءنبر ء اسءراضخء.ءء– ضزا ء اسءراضخءء-

ءيم  ء  و  ء ءإطزار ء  و  ء تز  ء ء ب   ءء ء  زبء. اعء مء-
ءازل ء و التء ءنز البرء الميوء  و وابر ءء ء همر ء ؤ ت ء.ء-
ء(.ءءءءء15 ورنصء+ء ل لء ءنبر ء  و  ءلمحء)ءء-
 لزاض ء ور   ءل ز ءحر ز و.ءءء-

ءحزلو ز ءن البرء وطءنزهء ء ب  ء الزيء.ء-
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 اإلوتبارات المستخدمة فى البحث : 
 . (   6( ،    2:مرفق  داء المهارى مستوى األصعوبات التعلم و قياس  اتر وتباإ

ء فء رزبءا زض ء تصصص  ءل اال  ءلم ءرل ز ثء ةء برلع ء و ب ء ز ز ءرلاضب ء  فءضوك
ء(17 ءء15 ءء13 ءء12 ءء9ء ء7ء ء5ء ء3ء ء2ء ء1) رألل ز ءرلتا الم  ء ءطب ءرلتما سء ل  ءرلاتسء

ء ءل    ء و ال  ءصمارا  ءرل ز ث ء زل ءربنت زار  ءحلب ء  ميم ءرلت   ءرلابرلع ءح الزيءغ وشز  رلصزغ 
ء فءراتازارء ب  ءء  وتونءربحركءرلا زانءل ا زار   (6(ء ء)2) المءرل  ثء ءث ء زلءرل ز ثءصوض  ز

 ةء لضزكءهالف ءء(ءن برك10ا لفء ال زءرإلضز  ء رل   ءحازءيتازاحء ا نءرلص البء   ءلبض زءل فء)
ء ما سءءرلب زضال ءرلتما سءحت الز ءرلتبشال  ء   ء رلتا الم   ءرألل ز ءرلصلالبر ءن بر ء خء رزب ءل    اة

ألاتا طء ارئ  ء خء  تا  ء  تلالبر ءرل ب ز لءء غل ءا زضز ءرلاضب ء  ءرلاازهلء طب ءرلتما س
(ءيوضوء تالر ء اركءرلوزحرء4 ء رلرم بء)رلتفء تازاحء  تلالبر ءرل  ثءلت ميمءربنت زار ءءرلت  الاخء 

ء.ءرلص برك
 10و =   استطلع رأي الخبراء في إوتبارات مستوي األداء المهارى  (4جدول              

 النسبة المئوية التكرار االوتبارات المرشحة

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 %80 8 البالونة
 %70 7 ضرب كرة متحركة بالقدم
 %70 7 المشي على عارضة توازو 
 %80 8 رة علي المضربالتحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط الك

 %100 10 قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء األوضاع المتغيرة
 %100 10 القدرات التوافقية

 %60 6 أوتبار الجري اللولبي
 %70 7 اوتبار الجري االرتدادي الجانبي

 %90 9 الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة علي المضرب علي خيئة شبئ منحرف
 %80 8 الرمي نحو أخداف مختلفة بطريقة الدوراو

ولة
 طا
س
تن

 

 %100 10 الضربة الدافعة األمامية
 %100 10 الضربة الدافعة الخلفية

 %100 10 االرسال المستقيم بوجئ المضرب االمامي
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ضي
 ار
س
تن

 

 %100 10 دقة الضربة األمامية األرضية
 %100 10 دقة الضربة الخلفية األرضية
 %90 9 خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 

 %100 10 التقدم بالكرة ع  طريق الدحرجة
 %100 10 التقدم بالكرة ع  طريق الدفع
 %100 10 التقدم بالكرة ع  طريق المحاورة

 %90 9 قدرة دفع الكرة بالوجئ المسطح م  الحركة

ء  وحءربنت زار  رألحركءرلا زانءرلتفء  السء وتونءء ش مءلب ءرباتازار ءرلصزغ ءصت ميم
(ء1 المءرل  ثءل فءرلوزحرءرلص بركء ةء لضزكءهالف ءرلتما سءحت الز ءرلتبشال ءرلب زضال ء ب  ء)ءل ا زار 

ء) ءلة ء  ا ءب ءرل ز ثء و   ءرا ضف ء  م ءر وحءربنت زار ء  ءلت ميم ءلت ميمء%80 غل  ء ح ف ءن م )
 ربنت زار 

 الدراسة اإلستطلعية :
ل فء راولتالةءلء10/2015/ء21ء-ء7بركءرلمارا ءرإلاتا لال ء خءرلتتبرء ةء زلءرل ز ثءحإل

ء ءرأل لف ءرلاراول  ء اثا ءرلب زضال   ءرلتبشال  ءن ال  ء رتاع ء ة ءرلثز ال  ءرلتب   ءءط   رلرز  خءل  زل
 رل يةء ز ورءصمارا ءرلا زار ء المءرل  ثء فءرل زلءرلمارافءرلوزص ءلء)رلاراول ءرلااالتر(ء2014/2015
لء2014/2015رلرز  خءل  زلءط  ءرلتب  ءرأل لخءءصالاازء اثاءرلاراول ءرلثز ال (ءطزلحء ء40)  ور  زء

(ءطزلحء نز ءرل م ء40  ور  زء)ء ةء تسء رتاعءرل  ثء نزااءلالا ءرل  ث)رلاراول ءرللالبء االتر(
ء ةءه  ءرلمارا ء:

 .رلاوتصم  ء فءرل  ثء وز ءرلا ز   ءرل  اال ء)رلصم ء رلث ز (ءلإلنت زار  −

 رلت ب ءل فءرألنازكءرلا تااءظ واهزء ثازكءإلبركءربنت زار ءلترا  زء فءرلمارا ءرألازاال . −

 المعاملت العلمية لإلوتبار:
 أواًل : صدق اإلوتبارات :

  ء وز ءغم ءربنت زار ءلةءطب  ء وز ءغم ءرلتاالالتء غل ءصتا ال  زءل فء راولتالةء ء
ء ءرأل لف ءرلاراول  ءرلثز  اثا ءرلتب   ءرلب زضال ط   ءرلتبشال  ءن ال  ء رتاع ء ة ءءال  رلرز  خءل  زل

ط  ءرلتب  ءءصالاازء اثاءرلاراول ءرلثز ال (ءطزلحء ء40لء)رلاراول ءرلااالتر(ء  ور  زء)2014/2015
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ءرأل لخء ءرل  ثلء2014/2015رلرز  خءل  زل ءرللالبءء ةء تسء رتاعءرل  ثء نزااءلالا  )رلاراول 
 ء رلرم بءرلتزلفءيوضوءحبل ءءل2015/ءء2/ءء7رلو تءرلاور  ء(ءطزلحء غل ءيولء40  ور  زء)ء االتر(

ء المءرل  ثء.ءرلتب  ءصالةءرلاراولتالةء فءربنت زار 
ء
 40=  2= و 1و الغير مميزة " –المجموعتي  " المميزة  يداللة الفروق بي  متوسط (5جدول  

 وحدة المتغيرات
 القياس

  الفرق بي المجموعة الغير مميزة المجموعة المميزة
 المتوسطي 

 قيمة
 ع± م ع± م "ت"

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 *15.097 3.175 0.747 5.575 1.080 8.750 درجة البالونة
التحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط الكرة علي 

 *9.053 3.758 1.981 24.488 1.673 20.729 ثانية المضرب

قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء األوضاع 
 *9.042 6.003 3.155 39.340 2.690 33.337 ثانية يرةالمتغ

 *9.133 4.513 2.353 29.537 1.997 25.023 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة علي 

 *9.005 3.781 2.001 24.783 1.695 21.002 ثانية المضرب علي خيئة شبئ منحرف

 *6.040 1.525 1.340 3.500 0.832 5.025 درجة بطريقة الدوراوالرمي نحو أخداف مختلفة 

ولة
 طا
س
تن

 

 *74.437 39.825 0.781 9.575 3.249 49.400 درجة الضربة الدافعة األمامية
 *85.572 39.175 0.516 7.700 2.812 46.875 درجة الضربة الدافعة الخلفية

 *54.880 17.000 0.554 5.725 1.853 22.725 درجة االرسال المستقيم بوجئ المضرب االمامي

ضي
 ار
س
تن

 

 *7.501 0.560 0.291 1.695 0.364 2.255 درجة دقة الضربة األمامية األرضية
 *6.169 0.395 0.188 1.695 0.353 2.090 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
 *29.947 20.725 2.006 18.025 3.828 38.750 درجة خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 
 *11.521 1.745 0.716 12.155 0.618 10.410 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدحرجة
 *11.873 1.375 0.547 9.378 0.473 8.003 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدفع
 *11.660 3.923 1.588 27.138 1.375 23.215 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق المحاورة

 *12.770 1.911 0.631 5.064 0.689 6.975 درجة بالوجئ المسطح م  الحركةقدرة دفع الكرة 

 1.980( = 0.05( مستوى داللئ  78*قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  
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رلاراولتالةءرلااالترء رللالبء االترء تواافء(ء لوحء ب  ءحرل ءإ صزئالزءصالةء5يتضوء ةءلم بء)
ء ء ازءيمبءل فءغم  زء.ءالمءرل  ث ءلصزلوءرلاراول ءرلااالترء فءربنت زار 

 ثانيًا : ثبات اإلوتبارات :
 للزلءرل ز للثءحإ رللزحء  ز للاءرإلا  للزحءصللالةءرلتا ال للالةءرأل بء رلثللز خءل نت للزار ء الللمءرل  للثء ءلللةء

(ء  لزلء ء اللثء لزلءرل ز لثء7حتلزا ء  الخء لما ء)ءTest Retestطب  ء ا ال ءرإلنت زار ء إللزحرء ا ال  لزء
ل  للزلء(ءطزلللحء للةءرلتب لل ءرأل لللخء40خءلالالل ءرلمارالل ءرإلاللتا لال ءرل للزل ءلللمحهزء)صتا اللل ءرإلنت للزار ءل لل

 ء غلل ءء)رلاراولل ءرللاللبء االلتر(ء ةء تسء رتاعءرل  ثء نزااءلالال ءرل  لثلء2014/2015رلرز  خء
ءل ءث ء زلءرل ز ثءحإلزحرء ا ال ءرإلنت زار ءيولءرلو تءرلاور  2015/ء2/ءء7يولءرلو تءرلاور  ء

ءلء.ء2015/ءء2/ءء14ء
 40و= ( معامل اإلرتباط بي  التطبيق األول والثانى لإلوتبارات قيد البحث6جدول  

 وحدة المتغيرات
 القياس

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع± م ع± م "ر"

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 *0.840 0.749 5.550 0.747 5.575 درجة البالونة
كرة علي التحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط ال

 المضرب
 *0.996 1.979 24.119 1.981 24.488 ثانية

قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء األوضاع 
 *0.996 3.158 38.724 3.155 39.340 ثانية المتغيرة

 *0.999 2.333 29.078 2.353 29.537 ثانية القدرات التوافقية
ي الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة عل

 *0.996 1.969 24.390 2.001 24.783 ثانية المضرب علي خيئة شبئ منحرف

 *0.748 1.381 3.300 1.340 3.500 درجة الرمي نحو أخداف مختلفة بطريقة الدوراو
ولة
 طا
س
تن

 

 *0.726 0.876 9.550 0.781 9.575 درجة الضربة الدافعة األمامية
 *0.616 0.677 7.950 0.516 7.700 درجة الضربة الدافعة الخلفية

 *0.710 0.847 6.000 0.554 5.725 درجة االرسال المستقيم بوجئ المضرب االمامي

س 
تن

ضي
ار

 

 *0.944 0.283 1.768 0.291 1.695 درجة دقة الضربة األمامية األرضية
 *0.885 0.224 1.728 0.188 1.695 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
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 *0.942 2.136 18.550 2.006 18.025 درجة الخوايت لقياس دقة االرس

كي
هو
ال

 

 *0.984 0.681 12.203 0.716 12.155 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدحرجة
 *0.987 0.533 9.323 0.547 9.378 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق الدفع
 *0.993 1.604 27.113 1.588 27.138 ثانية التقدم بالكرة ع  طريق المحاورة

 *0.957 0.606 5.059 0.631 5.064 درجة قدرة دفع الكرة بالوجئ المسطح م  الحركة

 0.304( = 0.05( مستوى داللئ  38*قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية  
(ء للللوحءإا  لللزحءحربءإ صلللزئخءصلللالةءرلتا الللل ءرأل بء رلتا الللل ءرلثلللز خء لللخء6يتضلللوء لللةءللللم بء)

ء(ء ء ازءيمبءل خءث ز ء.0.05ل ء)رإلنت زار ء المءرل  ثءلامء وتو ءحب
 (2إوتبار القدرات العقلية. مرفق  

ءرلتتزح"  ء" زا  ءل م ءرل ز ثءرنت زاءرل مار ءرل   ال ءإلمرح ءربنت زاءل خءءراتصمل  ر تااءه ر
ء  اال ء  مراهزء ص ء90لمحء) ءرلتالز ءربنت زاء فء تبر (ءاؤربء فء تاءربنتالزاء ةء ت محء ء  ت 
ءازل .

 العلمية ألوتبار القدرات العقلية :المعاملت  -ج
 صدق أوتبار القدرات العقلية : −

ء ءرلاب ال  ءرلا زا   ء ةءن ب ءرلتاالالت ء وز ءغم ءربنت زاءلةءطب  ء وز ءغم  صالةء  
(ءطزلحء"رل الا ءرباتا لال "ء غل ءيولءرلو تء40حالز ءرلا  ء فءربنت زاء غل ءصتا ال  زءل فء)

(ءطزلحء رلرم بء8اثاءناء ةءرلبشالعء)رألل فء ءرألح ف(ءلمحء) ء الثء ءل2015/ءء2ء/ء7ءرلاور  
ءرلتزلفءيوضوءحبل ءرلتب  ءصالةءرلاراولتالةء فءربنت زا.

 8=2=و1و ( داللة الفروق بي  مجموع درجات الربيع  األعلى واألدنى( في القدرات العقلية7جدول  

 االوتبار
 الربيع األدنى الربيع األعلى

 الفرق بي 
 المتوسطي 

 يمة  ت(ق
 8و= 8و= المحسوبة

 ع± م ع± م
 6.235 5.400 0.548 72.400 1.643 77.800 القدرات العقلية

 .1452( = 14( ودرجة حرية  0.05*قيمة  ت( الجدولية عند مستوي معنوية  
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ء) ءلم ب ء ة ءرألل خء7يتضو ءرلبشالع ءحالز  ء راوط ءصالة ءإ صزئالًز ءحبل  ءغر  ء ب   ء لوح )
ءل نت زاء ازءيمبءل فءغم ءربنت زا.ء رلبشالعءرألح خ

 ثبات أوتبار القدرات العقلية: −
  ءإ رزحء  ز اءرلث ز ءألنت زاءرل مار ءرل   ال ءحزاتصمرلءطب   ء ا ال ءربنت زاء إلزحرء ا ال اء

(test – Retest(ء ء ور  ز ءل خءلالا  ءرلو تءرلاور  40( ء غل ءيول ء  ءرباتا لال " ءطزلحء"رل الا  ءءءء(
ءء2ء/ء7 ءربنت زار ء  تء تسءرلنب  ء شاتسءءل2015/ ء ا ال  ءحإلزحر ء زل ءث  ء  ءرأل ب" "رلتا ال 

 ء رلرم بءءل2015/ءء2ء/ء21ءرلاور  ءرلو ت(ءيولء ةءرلتا ال ءرأل بء غل ءيولء15رلت  الاز ءح مء)
ءرلتزلفءيوضوء  ز   ءربا  زحءصالةءرلتا ال الةءرأل بء رلثز فء.

 40و=  ي  األول والثاني ألوتبار القدرات العقلية( معامل االرتباط بي  التطبيق8جدول  

 المتغيرات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة "ر"
 ع± م ع± م

 0.945 2.774 74.500 2.529 74.375 القدرات العقلية

 (.3040( =  0.05( مستوي داللة  38*قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية  
ء  ء الا ء  ز اء8يتضوء ةءلم بء) ربا  زحءصالةءرلتا ال الةءرأل بء رلثز فءألنت زاءرل مار ء(

ء(ء ازءيمبءل خءث ز ءربنت زاء.0.05رل   ال ءغ ء ال ءحرل ءإ صزئالزءلامء وتونءحبل ء)
 
 

 : عليمىمتغيرات تامم البرنامج الت
ءرل ءلءل ز  ءصب ز ل ءرل ز ثءصتصاال  ء زل ءإلختا الم   ءرلتصاال  ءه ر ء ف ءرل  اال ءء راتام رلابرلع

ءضز  ءرلخء زي خء:حزأل
 . تعليمىأوال:الخطوات التي تسبق وضع البرنامج ال

   الاءأله ءرلا زار ءرألازاال ء المءرل  ثء  ميمء ء رلتفءر    زءرل ز ثء ةءحاراز ءراتا لال ء ء
ءل  ب ز لءل و و ءل فء ه ءلازغبء ءرل  ث إلبركءرل الزاز ءرل   ال   رل ااءل فءء  مار ءرلا  ءلالا 

ء  او به ء ااالت ز ءرلتزلال  ءر ا  ء فءرلابر ا ءرل ب ز لءلتكو ء  ا  ء اتال  ءن بء بر ا ءرلو مر ءز لتاتال 
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ء ءرلاضب  ءا زضز  ءحا با ءرلصزغ  ءءرلماراال  ءاالوتاب ءرل ن ءل ء12  ضز ءل  ب ز ل ءرلتزلال  ء زل ا ولز
ءل.ءء2015ل/ءء2014رلرز  خءء

 . عليمىثانيا: العناصر المؤثرة في البرنامج الت
لكاءا زض ء ةءا زضز ءرلاضب ء  ميمءرألل ز ءرلصلالبرء رلتا الم  ء ءءز ل  ميمء همر ءرل ب 

  مرء ا ال ال ءلءل ز ءرلتا الم  ءل ورلحء2  مر ء ا ال ال ءلءل ز ءرلصلالبرء لمحءء4ل خء  ء تضاةء
ءرل  ثء ءرل ااءرل ض خءلب زضز ءرلاضب ء الم ء   رز  ءناتا  ز ءلز  ء  خءنم    رألهمر ءرل بنال 

 ال ءلءل ز ءرلتا الم  ءرلصزغ ءحاتا  ز ءح ضء  زار ءا زضز ءرلاضب ءصور عء  ملتء ا الء8 لمحء
ل  ونخ(ء رلو و ءل خءرل زل ءء–لتاسءرلاز ل ءء–  مرءءلكاءا زض ءل خء م ء)ل تاسءرألاضخءء2لمحء

حتاء وتونءلازغبءرل مار ءرلتور  ال ءرلصزغ ءء اوتونءرلا زار ءرل بنال ء رألازاال ءل ا تمئالةءرلبرها ءل
 رلت وال ءرلت افءء  ال ءرأل  ا ءرلاتز  ءل تحابر  اء ءرلابر اءرلصزغ ءصتاتال ءرل ب ز لء ءح مء  ميمهزءء ءا زض

ء.ء  الاال  إلازلفءرلو مر ءرلتء  الاال لمحءرلو مر ءرلت ءل  ب ز لء وحءرلابر اء
 :عليمىمراحل البرنامج التثالثا : 

ء بر ا:ءءناو إلخءء  الاخ  ء  وال ءرل ب ز لءرلت
 (9جدول )

 التعليمى  تخطيط وتقسيم مراحل البرنامج

عدد  مراحل البرنامج

 أسابيع
 النشاط التعليمى والتطبيقى

عدد الوحدات 

 األسبوعية

إجمالي عدد 

 الوحدات

متوسط زمن 

 الوحدة

إجمالي زمن 

 المرحلة

 ق ق65 8 2 ألعاب صغيرة 4 المرحلة األولي

 ق ق90 4 2 ألعاب تمهيدية كأهداف عامة 2 المرحلة الثانية

 ق ق100 4 2 ألعاب تمهيدية للتنس األرضى 2 المرحلة الثالثة

 ق ق 100 4 2 ألعاب تمهيدية لتنس الطاولة 2 لرابعةالمرحلة ا

 ق ق 100 4 2 ألعاب تمهيدية للهوكى 2 لخامسةالمرحلةا

 ق 455 ق 91 24 2 األهداف العامة للمقرر 12 األجمالى

ء ءرلتاتال ن ءرل ب ز ل ء ا ال  ء   ءءلت  الاخر  م ءن ب ءل   ث( ءرألازاال  ءرلماراخء)ل تربش  رلتصا
لا  ءرلتب  ءرأل لخءصاالةءلك ال ءرلتب   ءرلب زضال ء المءرل  ثءء2015/ء2014ءرلثز خء ةءرل زلءرلرز  خ
ءلز   ء ميا ءرلوزحر ء

ء
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 ( 7البرنامج التعليمى المقترح : مرفق 
 :المنهج التعليمىالهدف م  

ء ءحإاتصمي م  ءرلت  الاخ ء  باءرلاا ل ء خ ءرلت    ءغ وشز  ءل خ ءرلتل ح ءرلتا الم   ءرألل ز  رل
ء ميا ء ءلز    ءرلب زضال  ءرلتبشال  ءحت ال  ءرأل لخ ءرلتب   ءلا   ءرلاضب  ءا زضز  ء  ءرلصلالبر رألل ز 

ء.ءرلوزحر ء
 : البرنامج التعليمىأسس 
 .ءرلاا لءرلت  الاخ برلزرءرل م ء ةء •
 .ءالاخرلاا لءرلت   برلزرء  ء    ءرلتما  ز ءرل م ء ةء •
 .ءرلاا لءرلت  الاخ برلزرءرلت و  ء رإلثزارء خء تو ز ء •
  برلزرءرلتمااء ةءرلو اءإلخءرلص حء. •
 راتصمرلءل زار ءرلت رالعء رإلثزح ءرلتوا  ء. •
 حوالا ء االبء بن  ء.ءرلاا لءرلت  الاخر ء كو ء  تو ز ء •
 .ءرلا زضبر ءرلماراال ل خءلمحءءرلاا لءرلت  الاخ برلزرء و  عء  تو ء •
  بءرإل تز ز ء رألح ر ءرل    ء.ر وءء برلزر •
ء.ءلم بءرلا باءرلمارافءل ا  رلت  الاخءرلا تبحء عءءرلاا ل  ءيتا خء •
ءلملءرلوغوبءحزلا  ءإلخء ب   ءرإلل زحء. •

 :  منهج التعليمى محتوي ال
 ةءن بء وغال ءرلا باءرلماراخءل تب  ءرأل لخءحت ال ءرلتبشال ءرلب زضال ءلز   ء ميا ءرلوزحر ء

رلتخءبءرألل ز ءرلصلالبرء  ل ز ءرلاضب ءإ م ءرلا بار ءرلماراال ءرألازاال ءرلتخءيماا زءرلا  ء  ت 
ء.ءهم ءرل  ثء عء تازاحء

 : المنهج التعليمىوطوات وضع 
ء.ءء بر اء ل ز ءرلاضب   ميمء -
ء.ءءرل ب ز لءرلت  الاخ  تو  زءء رلصاور ءرلت  الاال ءرلتخ  ميمء ما  ز ء -
 .ءرل ب ز لءرلت  الاخ ء فء  ميمءرألح ر ءرلاوتصم  -
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 :  بالبرنامج الفترة الزمنية الخاصة 
ءل  ب ز ل ءرلت اال  ءرلتتبر ء12رلت  الاف)ء  ميم ء( ء ا ولال  ء   الاال  ء  مر ءصور ع يولءء ةء  م  ا وط

 لء.ء2015/ءء3ء/ء3رلث ثزكءرلاور  ء

  ةءرلا زضبرء هوءح ال  ءء90 زلءرل ز ثءصتو المء  ةءرلو مرءرلت  الاال ءلاراولتخءرل  ثءصور عء
ءرلفء) ء10 ا ولل  ء)( ء  ء)20ح زئ ءإ ازك ءصم فء  ءإلمرح ءح ال   ءل ا زحءرلت  الاخء رلتا ال خء50( ءح ال   )

 .ء(ءرلصتزل10))رلرتكءرألازاف( ء

 القياس القبلي : 
ءرل  ثءء ءرل الزيءرل   فءل خءلالا  ءحإلبرك ءرل ز ثء ء زل ء( ء رلضزحا  ءرلترب  ال  ء)  فءرألازاال 

ء.ل2015ء/ء3ء/ء2ربثاالةءيولء غل ءربنت زار ءرل م ال ء
 الدراسة األساسية :

 زلءرل ز ثءحإلبركءرلمارا ءرألازاال ءل   ثءل خءرلاراول ءرلترب  ال ء رلتخءط  ءل ال زءرل ب ز لء
ء) ء ب   ءرلا تبح ء)4رلت  الاخ ء ور  ز ء ش   ءل ال زء120( ء ا   ء رلتخ ءرلضزحا  ء رلاراول  ء  ءطزلح )

لء2015ء/ء3ء/ء3رلاور  ءرلث ثزكء(ءطزلحء غل ء خءرلتتبرء ةءيولء120)رل ب ز لءرلت  الم ء ش  ء ور  زء
 لء.ء2015/ءء5ء/ء19رلاور  ءرلث ثزكءيولءءلخءإ

 القياس البعدي: 
ءرل الزيءء ءحإلبرك ءرل ز ثء ءرل  ثءءلالا ل خءءرل  م  زل ء( ء رلضزحا  ءرلترب  ال  ء) ء فءرألازاال 

ءلء.ء2015/ءء5/ءء20  ء  وتو ءرألحركءرلا زا ء ء غل ءيولءرباش زكءرلاور
 المعالجات اإلحاائية : 

)رلاتوا ءرل وزصخء إاتصملءرلا زلرز ءرإل صزئال ءرلتزلال ءءSPSSرل ب ز لءرإل صزئخءاتصملءرل ز ثءإ
  ز اءء  ز اءرلو ول ء رلص وش ء   ز اءرلتاالالتء ءرلواال ء ء  ز اءرإللتوركء ءرإل  بر ءرلا الزا ء ء 

   مب ءرلتلالب(ء ءحبلاءرلتب  ءصالةءرلاتوااز ء إنت زاء"ء ء"ءل وزءرإلا  زحء 
 رض النتائج :ع
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 البعدي" للمجموعة الضابطة فى  –( داللئ الفروق بي  متوسطي القياسي  "القبلي 10جدول  
 120و =   صعوبات التعلم ومستوى األداء مستوى األداء المهارى 

 وحدة المتغيرات
 القياس

بي  الفرق  القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسطي 

 قيمة 
 "ت"

معدل التغيير 
 ع± م ع± م %

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 25.581 *10.505 1.375 1.023 6.750 0.996 5.375 درجة البالونة 
التحرك بي  دائرتي  ع  
طريق تنطيط الكرة علي 

 المضرب
 8.709 *8.682 2.123 1.777 22.250 1.988 24.373 ثانية

هارات قدرة الربط الحركي للم
المركبة أثناء األوضاع 

 المتغيرة
 8.679 *8.676 3.398 2.846 35.750 3.186 39.148 ثانية

 8.696 *8.782 2.556 2.116 26.840 2.367 29.396 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة 
بتنطيط بالكرة علي المضرب 
 علي خيئة شبئ منحرف 

 8.697 *8.688 2.145 1.798 22.520 2.006 24.665 ثانية

الرمي نحو أخداف مختلفة 
 32.231 *5.416 0.975 1.420 4.000 1.356 3.025 درجة بطريقة الدوراو 

ولة
 طا
س
تن

 

 21.429 *18.324 2.100 0.947 11.900 0.816 9.800 درجة الضربة الدافعة األمامية
 28.662 *21.710 2.250 0.920 10.100 0.657 7.850 درجة الضربة الدافعة الخلفية

المستقيم بوجئ  االرسال
 28.571 *19.742 1.700 0.617 7.650 0.708 5.950 درجة المضرب االمامي

ضي
 ار
س
تن

 
دقة الضربة األمامية 

 9.116 *4.534 0.165 0.274 1.975 0.287 1.810 درجة األرضية

 10.901 *7.233 0.187 0.196 1.908 0.204 1.720 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
 18.493 *12.344 3.375 2.319 21.625 1.875 18.250 درجة خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 

الكرة ع  طريق التقدم ب
 8.695 *11.875 1.053 0.647 11.053 0.718 12.105 ثانية الدحرجة

 8.764 *12.020 0.817 0.497 8.510 0.551 9.327 ثانيةالكرة ع  طريق التقدم ب
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 الدفع
الكرة ع  طريق التقدم ب

 8.697 *11.998 2.348 1.432 24.645 1.582 26.993 ثانية المحاورة

قدرة دفع الكرة بالوجئ 
 11.087 *7.083 0.572 0.655 5.736 0.590 5.164 درجة المسطح م  الحركة

 1.980( = 0.05( مستوى داللئ  118*قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  
ءصالةء10يتضوء ةءلم بء) ء ب  ءحرل ءإ صزئالز رل  من"ءء– تواافءرل الزاالةء"رل   فء(ء لوح

ء فءربنت زار ءرل  منءرل الزيلصزلوءل اراول ءرلضزحا ء خءغ وشز ءرلت   ء  وتو ءرألحركءرلا زا ء ء
ء. المءرل  ث

 يبية فى البعدي" للمجموعة التجر  –( داللئ الفروق بي  متوسطي القياسي  "القبلي 11جدول  
  120و =    صعوبات التعلم ومستوى األداء المهارى 

 وحدة المتغيرات
 القياس

الفرق بي   القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسطي 

 قيمة 
 "ت"

معدل التغيير 
 ع± م ع± م %

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 46.226 *22.928 2.450 1.071 7.750 0.460 5.300 درجة البالونة 
ائرتي  ع  طريق التحرك بي  د

 13.023 *13.145 3.205 1.722 21.405 2.027 24.610 ثانية تنطيط الكرة علي المضرب

قدرة الربط الحركي للمهارات 
 12.956 *13.202 5.123 2.767 34.415 3.203 39.538 ثانية المركبة أثناء األوضاع المتغيرة

 12.983 *13.304 3.854 2.055 25.832 2.401 29.686 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة 

بتنطيط بالكرة علي المضرب علي 
 خيئة شبئ منحرف 

 12.995 *13.124 3.238 1.746 21.675 2.047 24.913 ثانية

الرمي نحو أخداف مختلفة 
 50.000 *9.039 1.500 1.123 4.500 1.420 3.000 درجة بطريقة الدوراو 

ولة
 طا
س
تن

 

 54.113 *43.959 5.208 1.064 14.833 0.734 9.625 درجة لدافعة األماميةالضربة ا
 55.911 *39.409 4.375 1.034 12.200 0.631 7.825 درجة الضربة الدافعة الخلفية

 56.170 *32.016 3.300 0.923 9.175 0.643 5.875 درجةالمستقيم بوجئ المضرب  االرسال



 

ينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة جامعة مد  
 

 

م  2016يوليو/  - الثانياجمللد  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   145 

 

 

 

 االمامي

ضي
 ار
س
تن

 

 18.714 *8.403 0.328 0.311 2.078 0.290 1.750 درجة مامية األرضيةدقة الضربة األ
 18.209 *9.836 0.305 0.263 1.980 0.213 1.675 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية
 25.116 *16.882 4.492 2.394 22.375 1.641 17.883 درجة خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 

 13.024 *18.752 1.592 0.620 10.635 0.689 12.228 ثانية الدحرجةالكرة ع  طريق التقدم ب
 13.131 *18.633 1.239 0.483 8.198 0.541 9.437 ثانية الدفعالكرة ع  طريق التقدم ب
 13.038 *18.292 3.557 1.392 23.728 1.601 27.285 ثانية المحاورةالكرة ع  طريق التقدم ب

قدرة دفع الكرة بالوجئ المسطح 
 18.184 *11.358 0.919 0.683 5.975 0.559 5.056 درجة لحركةم  ا

 1.980( = 0.05( مستوى داللئ  118*قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  
ءصالةء11يتضوء ةءلم بء) ء ب  ءحرل ءإ صزئالز رل  من"ءء– تواافءرل الزاالةء"رل   فء(ء لوح

ء فءربنت زار ءرل  منءرل الزيلصزلوءا زا ء ءل اراول ءرلترب  ال ء خءغ وشز ءرلت   ء  وتو ءرألحركءرل
ء. المءرل  ث
 الضابطة" فى  –( داللئ الفروق بي  متوسطي القياسي  البعديي   للمجموعتي  "التجريبية 12جدول  

 120=  2= و 1و   صعوبات التعلم 

 وحدة المتغيرات
 القياس

الفرق بي   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطي 

 قيمة 
 ع± م ع± م "ت"

علم
 الت
ات
عوب
ص

 

 12.903 1.000 1.023 6.750 1.071 7.750 درجة البالونة 
التحرك بي  دائرتي  ع  طريق تنطيط الكرة علي 

 3.948 0.845 1.777 22.250 1.722 21.405 ثانية المضرب

قدرة الربط الحركي للمهارات المركبة أثناء 
 3.879 1.335 2.846 35.750 2.767 34.415 ثانية األوضاع المتغيرة

 3.901 1.008 2.116 26.840 2.055 25.832 ثانية القدرات التوافقية
الجري مع التحكم و السيطرة بتنطيط بالكرة علي 

 3.899 0.845 1.798 22.520 1.746 21.675 ثانية المضرب علي خيئة شبئ منحرف 

 11.111 0.500 1.420 4.000 1.123 4.500 ةدرج الرمي نحو أخداف مختلفة بطريقة الدوراو 
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ولة
 طا
س
تن

 

 19.775 2.933 0.947 11.900 1.064 14.833 درجة الضربة الدافعة األمامية

 17.213 2.100 0.920 10.100 1.034 12.200 درجة الضربة الدافعة الخلفية

 16.621 1.525 0.617 7.650 0.923 9.175 درجة المستقيم بوجئ المضرب االمامي االرسال

ضي
 ار
س
تن

 

 4.934 0.103 0.274 1.975 0.311 2.078 درجة دقة الضربة األمامية األرضية

 3.662 0.073 0.196 1.908 0.263 1.980 درجة دقة الضربة الخلفية األرضية

 3.352 0.750 2.319 21.625 2.394 22.375 درجة خوايت لقياس دقة االرسال

كي
هو
ال

 

 3.926 0.417 0.647 11.053 0.620 10.635 ثانية الدحرجةريق الكرة ع  طالتقدم ب

 3.812 0.313 0.497 8.510 0.483 8.198 ثانية الدفعالكرة ع  طريق التقدم ب

 3.867 0.917 1.432 24.645 1.392 23.728 ثانية المحاورةالكرة ع  طريق التقدم ب

 4.000 0.239 0.655 5.736 0.683 5.975 درجة قدرة دفع الكرة بالوجئ المسطح م  الحركة

 1.960( = 0.05( مستوى داللئ  238*قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  
 تواافءرل الزاالةءرل  ميالةءءل اراولتالةء(ء لوحء ب  ءحرل ءإ صزئالزءصالةء12يتضوء ةءلم بء)

ء ءرلا زا ء ءء–"رلترب  ال  ء  وتو ءرألحرك ء خءغ وشز ءرلت     فءءرلترب  ال ءل رلاراوءلصزلوءرلضزحا "
ء. المءرل  ثءربنت زار 

 منافشة النتائج
 مناقشة نتائج الفرض األول : - 1

لمجموعتى البحث  "القبلي والبعدي"دالة إحاائيا بي  القياسيي  توجد فروق والذى ينص على أنئ " 
لية الفرقة األولى بكلدى طلب فى صعوبات التعلم ومستوي األداء المهاري التجريبية والضابطة 

 .التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
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  ةءن بء بركرءرلاتزئلءرلتفء اتب ءلا زءإنت زار ءغ وشز ءرلت   ء ءرنت زار ءرلا زار ءلمبلاءرلتب  ء
ء(ءل خءرلتورلخ10رل  من"ءل اراول ءرلضزحا ءلم بء)ء–صالةء تواافءرل الزاالةء"رل   فء

 صعوبات التعلم : -
(ء ء8.682(ء ءرنت زاء"رلت بكءصالةءحرئب الة"ء)10.505فء"رل زلو  "ء) بنء– نت زاءرلتآ اءرل سء

(ء ء رنت للللزاء8.782(ء ءرنت للللزاء"رلتللللمار ءرلتور  اللللل "ء)8.676 رنت للللزاء" للللمارءرلللللبش ءرل بنللللفءل ا للللزار "ء)
ء(.5.416"ء)رلب فء  وء همر ء صت ت (ء ء رنت زاء"8.688"ء)رلربنء عءرلت ت ء رلوالابر"

ءل اراول ءرل  منرل الزيء توا ء ءءرل   فرل الزيءءءظزهب  ءصالةء توا    افءغل ء  ءهازكء ب  زًء
ءرلضزحا ء لصزلوءرل الزيءرل  م ء.

 مستوي االداء المهاري: -
 رياضة تنس الطاولة : -أ

(ء ء21.710(ء ءرنت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرلص تاللل ءء)18.324 نت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرأل ز اللل ءء)
ء(ء.19.742رب ز فء)ءرنت زاءرباازبءرلاوت ال ءصولاءرلاضب 

 رياضة التنس األرضى : -ب
(ء ءرنت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرلص تاللللل ءرألاضللللال ءء4.534 نت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرأل ز اللللل ءرألاضللللال ء)

ء(ء.12.344(ء ءرنت زاءهوريتءل الزيءح  ءرباازبء)7.233)
 رياضة الهوكى : -ج

لللةءطب لل ءرلللم عءء(ء ءرنت للزاءرلت للملءحللزلكبر11.875رنت للزاءرلت للملءحللزلكبرءلللةءطب لل ءرلم بللل ء)
(ء ءرنت لللزاء لللمارءح لللعءرلكلللبرءحزلوللللاء11.998(ء ءرنت لللزاءرلت لللملءحلللزلكبرءللللةءطب للل ءرلا لللز ارء)12.020)

ء.ء(7.083رلاواوء ةءرل بن ء)
ل اراول ءءرل  منرل الزيء توا ء ءءرل   فرل الزيءء   افءغل ء  ءهازكء ب  ًزءظزهب  ءصالةء توا 

 رلضزحا ء لصزلوءرل الزيءرل  م ء.
ن بء بركرءرلاتزئلءرلتفء اتب ءلا زءإنت زار ءغ وشز ءرلت   ء ءرنت زار ءرلا زار ءلمبلاءء ن ل ء ة

ء(ءل خءرلتورلخء11رل  من"ءل اراول ءرلترب  ال ءلم بء)ء–رلتب  ءصالةء تواافءرل الزاالةء"رل   فء
 صعوبات التعلم : -
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(ء13.145حرئلب الة"ء)(ء ءرنت زاء"رلت بكءصالةء22.928 بنفء"رل زلو  "ء)ء– نت زاءرلتآ اءرل سء
(ء ء رنت لزاء13.304(ء ءرنت لزاء"رلتلمار ءرلتور  الل "ء)13.202 ء رنت زاء" مارءرلبش ءرل بنفءل ا لزار "ء)

ء(.9.039"ء)رلب فء  وء همر ء صت ت (ء ء رنت زاء"13.124"ء)رلربنء عءرلت ت ء رلوالابر"
ءل اراول ءرل  منرل الزيءء توا  ءءرل   فرل الزيءء   افءغل ء  ءهازكء ب  ًزءظزهب  ءصالةء توا 

ءرلترب  ال ء لصزلوءرل الزيءرل  م ء.
 مستوي االداء المهاري: -
 رياضة تنس الطاولة : -أ

(ء ء39.409(ء ءرنت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرلص تاللل ءء)43.959 نت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرأل ز اللل ءء)
ء(ء.32.016رنت زاءرباازبءرلاوت ال ءصولاءرلاضب ءرب ز فء)

 ى :رياضة التنس األرض -ب
(ء ءرنت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرلص تاللللل ءرألاضللللال ءء8.403 نت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرأل ز اللللل ءرألاضللللال ء)

ء(ء.16.882(ء ءرنت زاءهوريتءل الزيءح  ءرباازبء)9.836)
 رياضة الهوكى : -ج

(ء ءرنت للزاءرلت للملءحللزلكبرءلللةءطب لل ءرلللم عء18.752رنت للزاءرلت للملءحللزلكبرءلللةءطب لل ءرلم بللل ء)
(ء ءرنت لللزاء لللمارءح لللعءرلكلللبرءحزلوللللاء18.292ملءحلللزلكبرءللللةءطب للل ءرلا لللز ارء)(ء ءرنت لللزاءرلت للل18.633)

ء.ء(11.358رلاواوء ةءرل بن ء)
ل اراول ءءرل  منرل الزيء توا ء ءءرل   فرل الزيءء   افءغل ء  ءهازكء ب  ًزءظزهب  ءصالةء توا 

ءرلترب  ال ء لصزلوءرل الزيءرل  م ء.
ألالزلالحء   الل ء هلمر ءرل  لمن"ءء–زالالةء"رل   لفءلمبلاءرلتب  ءصلالةء توالافءرل ال  بلعءرل ز ثء

رل ب للز لءرلت  الاللخءءرلصللزهءحصلل وشز ءرلللت   ءًءء ضلل ًءءلللةء لللوحءرإل تز للز ءرلاتللو برءء  اللزئاء وللزلمرء
لت  ال ء  تا  ءرل ب ز لءرلت  الاخءحأكا اءء ء ه رءيمبءل خء  ءهازكءحبل ء خء أثالبءل  ب لز لءرلت  الالخء

ءناء ةءرإلنت زار ءرلصزغ ءصب زضز ءرلاضب ء المءء  وتو ءرألحرك.ل خء تزئلءرإلنت زار ء خء
ءه  لفء  للزحرء بنالللتءءرل الالل ء اللمءرل  للثكالزءيبلللعءرل ز لثءهلل  ءرلاتالرلل ءإللفء  ءرلارللزحءرلل نء ؤح للاء

ل فء حركءرلاورغتز ءرلتاال ء رل ب حءرل ز و ال ءألحركءرلا زارءحاب   ءااللبء  ز لبرء غلل ء لةءنل بء لب حء
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 للفء  و للاء بنالللتء ر ت للز ءرل ل للالةءإلللفءرل   لل ءرلصلللالبرءرلاوللتصم  ءءء زضللز ءرلاضللب صبءرألحركءرلصزغلل ء
  اتاللل ء ور الا للزء رلتللتر   ءحاب  لل ءرألحركء ال للزء غللل ء للفء  ز للل ءرلتللو ءحزل   لل ء ء اللزء حنءإلللفء  للزحرء  لل ء

ل زء ربالتتزحرء إحاركءرل برل ءل ا زارءرلاا لو ء حرئ لزء ءنالزء  ءإ ءرل  لحء لةءرلاثاللبر ءرلتلفء رلحءرالتل 
االستتفادة   ا زء فءلا ال ءرلتبشالل ءرل لز   ء ء للةءطب ل ءرل  لحء اتلةء   الل ء هلمر ءرللت   ء  ل لفءرلا  ل 

من هذه الرغبة الطبيعية بذكاء بالدرجة التي تجعل المتعلم يتعلم دون أن يشعر ،مما يساعد علتي االرتقتاء 

 وعة دون الشعور بالملل والرتابة .بالعملية التعليمية واكتساب الخبرات والمهارات المتن
 مناقشة نتائج الفرض الثاني : - 2

والذى ينص على أنئ " توجد فروق دالة إحاائيا بي  القياسيي  البعديي  لمجموعتى البحث التجريبية 
بكلية التربية لدى طلب الفرقة األولى ومستوي األداء المهاري والضابطة فى صعوبات التعلم 

 مدينة السادات ".الرياضية جامعة 
(ء وضلالوءحبلل ءرلتلب  ءصلالةء12 اةءن بء از   ء تزئلءرل  لثءرلتلفء ل ءلبضل زء    ال  لزء لفءرلرلم بء)

 تواافءرل الزاالةءرل  ميالةءل اراول ءرلضزحا ءء رلترب  ال ء خءغ وشز ءرلت   ء  ولتو ءرألحركءرلا لزا ء
ء اضلللفءرألتلللاسء رلاسءطز لللل ء للللللل  ضء  لللزار ءا زضلللز ءرلاضلللب ء)ء اللللمءرل  لللثءرلاب للل  ل نت لللزار ء

ء(ء  ظ ب ءرلاتزئلء ب  ءلصزلوءرلاراول ءرلترب  ال ءرل ونف
 صعوبات التعلم : -

(ء ء3.948(ء ءرنت زاء"رلت بكءصالةءحرئب الة"ء)12.903 بنفء"رل زلو  "ء)ء– نت زاءرلتآ اءرل سء
(ء ء رنت للللزاء3.901(ء ءرنت للللزاء"رلتللللمار ءرلتور  اللللل "ء)3.879 رنت للللزاء" للللمارءرلللللبش ءرل بنللللفءل ا للللزار "ء)

ء(.11.111"ء)رلب فء  وء همر ء صت ت (ء ء رنت زاء"3.899"ء)رلربنء عءرلت ت ء رلوالابر"
ءرل الزاللالالةءرل  للميالةءل اراللولتالةءرلضللزحا ء ء   اللفءغللل ء  ءهاللزكء ب  للًزءظزهب لل ءصللالةء توالل 

ءرلترب  ال ء لصزلوءرلاراول ءرلترب  ال ء.
 مستوي االداء المهاري: -
 : رياضة تنس الطاولة -أ

(ء ء17.213(ء ءرنت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرلص تاللل ءء)19.775 نت للزاءرلضللبش ءرلمر  لل ءرأل ز اللل ءء)
ء(ء.16.621رنت زاءرباازبءرلاوت ال ءصولاءرلاضب ءرب ز فء)



 

ينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة جامعة مد  
 

 

م  2016يوليو/  - الثانياجمللد  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   150 

 

 

 

 رياضة التنس األرضى : -ب
(ء ءرنت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرلص تاللللل ءرألاضللللال ءء4.934 نت للللزاءح لللل ءرلضللللبش ءرأل ز اللللل ءرألاضللللال ء)

ء(ء.3.352ت زاءهوريتءل الزيءح  ءرباازبء)(ء ءرن3.662)
 رياضة الهوكى : -ج

(ء ءرنت لللزاءرلت لللملءحلللزلكبرءللللةءطب للل ءرللللم عء3.926رنت لللزاءرلت لللملءحلللزلكبرءللللةءطب للل ءرلم بلللل ء)
(ء ءرنت زاء مارءح عءرلكلبرءحزلوللاءرلاولاوء3.867(ء ءرنت زاءرلت ملءحزلكبرءلةءطب  ءرلا ز ارء)3.812)

ء.ء(4.000 ةءرل بن ء)
ءرل الزاللالالةءرل  للميالةءل اراللولتالةءرلضللزحا ء ءغللل ء  ءهاللزكء ب  للًزءظزهب لل ءصللالةء توالل    اللفء

 رلترب  ال ء لصزلوءرلاراول ءرلترب  ال .
رلت  الاالل ءءرلصاور ءرلابر اءرلا  مرء غر ءءا زار   توبءرل ز ثءه  ءرلاتالر ءإلخء  ءغ وش ءرل

الترزصت زء  بء   لزءل تلب  ءل  لمار ءرلا ال الل ءءرلت  الاالل ء   ب   ءرا  زطلًزءطبح لًزء لعءللمحءرلصالور ءءرلص   
 ءحا الخءرلا لزار ءرلات  ل ء لفءرلتاتال  ل ءحابر لاءرللت   ءرلا لزا ء ءرإلللبركر ء رل مار ءرلتور  ال ءرلاتتول  ء
رإللللبركر ءرلات  لل ء للفءرلت  الااللل ء  رح ء تللبرءرألاللترزح ءل اللت   ءءن اللزء رح ءء  للاءن اللزء رحءلللمحءرلصاللور ء

ء   لو ء لفء نالزكءءال   شزلتلزلفء رلمءرلء لزار ءن الزء رح ءغل وش ءرلا  ولتو ءرألحركءءرلوغوبءرللخء لالل 
ء ء اللزءيللؤحنء للزار هلل رءرلاللوطء للةءرلاءحزلابر للاءرأل لللخء للةل للورئال ءنثالللبرء ثاللزكء الللز   ءل ا للزار ءحاللب ء

رل   ل ءءالزبءرلصالور تإك زل ءلملء لوحءء مار ء  تا  ز ء تتا  ءلاوطءرلا زارء ءإلخءرلت اء فء  الز زء
برح ءل تءرلا تمئالةءل ل ءرلاوطء ةءرلا زار .ء رل نء مء  وحء  ضًزءإل ت زاءوغوبءرلخءرأللال ء  الز زء نب ءل 

  زار  ةءرلاء ءرأل ورط ء   ل  ازغبءرل م ال ء رل مار ءرل  ءيتا  اء  ورطءه  ءرلا زار ءءءرلااا فءرلتتزح ف
إ للت كءرلاللت   ءلللالسء  لل ءيتا للحءرلت  الااللل ءرلصلل   ءرلصاللور ءغر ءرلات للمحرءغر ءرل بنللز ءرلاتكللبارء  ء

صللاء رلتأهللحءح تللبءرلاوللزار ءرل صلل ال ءلللءحركءرل بنللخءرللل  ءيتا  للاء  للورطءرلا للزار ءل ا للزا ء رلا  و للز ء
 ء نءبصللمء للةءرلوغللوبءإلللخءل وغللوبءل  للم ء ءناللزءيتا للحءرلوللالبء للفءناللور ء تو ولل  ء  انالل ء  ضلزء

ءن بءناور ء إلبركر ء  اا .ء ةء بر اءرألحركء تتا  ءصم  ء نازك
 ن ل ء فءضوكء زء  ملء ةءللب ءل رلمر بءرلولزح  ء اللمءرل  لثء  تولالبهزءيتضلوءلالزءحلأ ءهالزكء

رلل  ء ل ءإللمرح ء لةء  لاءرل ز لثء  لزء  تو لاء  أثالبء رضوءل  ب ز لءرلت  الاخءحأاتصمرلءرألل لز ءرلتا الم ل 
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  الل ءنوالزئاء   الاالل ء ولزلمرء تالوارء ثلزا ءح ر لعء ةء  بر ء  نتالزاءلءل ز ءرلتا الم  ءرلت  الاال ء رلتب ء
ءرلاراول ءرلترب  ال ءلو ول ءء    ءرل بنز ءرلب زضال ء  تا  ز ء  زار ءءا زضز ءرلاضب ء المءرل  ث.ء

ناللزء  ء   لل ءرلالل  ءلالالل ءرل  للثءرل بنللز ءرألازاللال ء للفءء)ا زضللز ءرلاضللب (ءء للةءنلل بءء
تللبرء ا اللل ءصب للز لءرألل للز ءرلتا الم لل ءء  صلل الوءرألناللزكءرلتكللبراء رلاازاالل ءل للخء حركءرل بنللز ءطال لل ء 

رلتللفء للمء  للمثء للةءنلل بءرلا زضللبر ء للفء اااللل ء  اللو بء تا  للز ءا زضللز ءرلاضللب ء  هلل رءيتتلل ء للعء
لءء لخء  ء ااالل ء  الو بء تا  لز ءرلب زضلز ءرلاصت تل ءء2007 ا ز ء زء  لزاءرلاللاء  لب ءناللو ء  نلب  ء

بنال ءلض ال ءلص ال ءل اراول ءرلترب  ال ءء لكةءصاوحء تتز   ءصالةءيؤح ءءغل ءإلخءصازكء مار ء ور  ال ء 
رلا تمئالةء ء الثءإ ء حركء بنز ء)ءا زضز ءرلاضب (ء"ء  تزاءإللخء ور ل ء  لور  ء لفءرل لمار ءرل بنالل ء

ء(80-81:ءء18لءل ترءرلمرن ال ء رلصزالال ء"ء)
زار ءرلاصت تللل ء تالرللل ء الللزء ح ءإللللخء الللواء  لللبرحءرلاراولللل ءرلترب  الللل ءء لللفء حركءرل بنلللز ء رلا للل

 صتال ء زء  ز و اء ةءغ وشز ء   ء زلترء  زلء   ا  ء أغل وءللمي  ء ور ل ء بنلفءلصل فءب ءرا لحء
ءرل بنز ء  تزاءإلخءه رءرلتور  ء.

  زء  برحءرلاراول ءرلثز ال ء  ةءن بءرلاتزئلءرلتفء  ءرل صلوبءل ال لزء لةء حرئ ل ء لفءربنت لزار ء
 ولل ءرلاضللب ء للعءء– بنلل ءرلللبل الةء رل للم الةءء–  زلاللل ء)رب وللالز ءءرل  م لل ء رللمءحللأ ءهاللزكء اللوارء للف

 بنلل ءرللل ارلالةء رلتأهللحءلللءحركءرل بنللخء   رللز ءرل اللاءرل ضلل خءل ا للزار ءرألازاللال (ءحصللوارء  ضللاء للةء
 حرئ  ء فءا زضز ءرلاضب ءأل ءه  ءرلت زلال ء  تزاءإلخء ور ل ءلضل فءلصل فءصلم فء هل ء تت لب  ءل لزء

شز ء فء    ءرل بنز ءرلتخءل ءيت ءركت ز  زء خء  تء  تلبء الزء ثلبءال  ًزءل لخءحو حء زء  ز و ء ةءغ وء
 مار   ءرل م ال ءرلتفء  تزاءإلخء ور  ز ء بن  ء)إ ءصازكء مار ءء ور  الل ءألنء بنل ء  لولءص لزءرإل ولز ءهلفء

الةءل زارءلةء ور  ءصالةءلااءرألل ترءرلمرن ال ء لااءرلر ز ءرل صل فء رل ضل  ءرل الت الل ء لةءلز لحء شل
ء(67:ءء16رلابنتءرل ص فء رألل ترءرلمرن ال ء ةءلز حء نب(ء.ء)

إ ء)ا زضللز ءرلاضللب (ء للةءرلت زلالللز ءرلب زضللال ءرلتللفء  تللزاءإلللخء للور  ء  ور لل ءلللزلء للفء حركء
 بنز  زءصاءهوء بحء ةء ب حء   ا لزء ءإ ءرلتلما حءل لخء بنز  لزءطال ل ء لمرء ا الل ءرلاا لزاء ح ءإللخء

ور  ء رلتور  ءرل لزلء ثالزكءرألحركء هل رءصلم ا ء  الاءل لخء صتالل ء لزء  لز و ء لةء  زحرء زل ال ءرلرو ءل خءرلت
غ وشز ء فء    ءرل بنز ء ازء ح ءإلخء اواء  برحءلالا ءرل  ثءرلترب  ال ءءحو حءركت ز   ءل ص وشز ء
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لءء"ءإغءن الللزء للل ء2008ءرللللملالاف لللفء   للل ءرل بنلللز ء لللفء  لللتء  تلللبء هللل رءيتتللل ء لللعء لللزء  ضللل تاء زهلللمء
  تبرءن ازء  تةءر رلت زء  ء صتالت زء"ءب ءرلصتز ءرل بنال ءهفءغلتز ء تتول  ءبء  تالمءح لتاءركت ز  زء

 اللزيء للعءرل زللل ءرل م اللل ء إ اللزء  تالللمءل للخءرلوللالابرءرل بناللل ءح للتاءائالولللخء هلل رء للأ فء للفءضللوكء لللمارء
ء(73:ء16رلر ز ءرل ص فءرلابنتنء رلا الافء".ء)

رل بنلللفءل اللل  ء شصزغللل ءل اراولللل ءرلترب  الللل ءء  لللةء تلللزئلء حركءربنت لللزار ءرلصزغللل ءحلللزلت   
 بنللفء ضلل  ءرلتللور  ءرل للزلءحولل حء للزء   اللو ء للةء بنللز ء-راللتازلورء للةء رللز  ءغلل وش ءرلتللآ اء للس

 رلتللما حءل ال للزءطال لل ء تللبرء ا اللل ءرل ب للز لءرلت  الاللخءحإنتالللزاء  اللتصمرلءرألل للز ءرلتا الم لل ء الللمءءرل  للثء ء
إلللخء ور لل ءلضلل فءلصلل فء بنللفء للزءصللالةء بنلل ءرللل ارطءء بنللز ءا زضللز ءرلاضللب ء  تللزاء للفء حرئ للز

رل ز   ءل اضب ء رلكبرء  بن ءرلبللاء  بنلز ء رااللعءرل لورءأل تلزاء تا  لز ءرألحركءل ا لزار ءالوركءنلز ء
 حركءهللل  ءرل بنلللز ء اتلللبحرء  ء رتا لللً ء شلللاتسءرلو لللتء ءنالللزء  تلللزاءإللللخء  لللتر ء تلللخء ولللتاالعءرلازللللحء

ال  ء ثاللزكءرألحركء للعء تللزح ء   صلل الوءرألناللزكء تللخء تللو ء حرئللاءرلا تللمئء للةء حركءرل بنلل ءحصللوارءغلل 
لالللللم.ء اللللزء ح ءغللللل ءإلللللخء صتاللللل ء للللزء  للللز و ء للللةءغلللل وشز ء للللفء   لللل ءرل بنللللز ء رللللزك ء تللللزئر  ء للللفء

ءربنت زار ءرل  م  ء تاوارء.
  للللةء تللللزئلءربنت للللزار ءرل  م لللل ءرلصزغلللل ءحصلللل وشز ءرلللللت   ءرل بنللللفء رللللمءإ ء  للللبرحءرلاراوللللل ء

 زء  ز و اء ةءغ وش ء فء    ءرل بنز ءرلب زضال ء مء نتالتءأل اء  ءركت ز ءه  ءرلص وشز ءرلترب  ال ء ء
صو تء  تبء الزء ح ءغلل ءإللخء كالل ء ل لت   ءرلمرن الل ء رلصزالالل ءل لخءرلصل وش ء لمرء طلوبء غل وء لةء

يتتل ء لعءءرلص حءإ رل ءه رءرلتكال ء  ء صتالتاءء ازء ثلبءغلل ءل لخء الواء زص اللز   ءرل م الل ء رلا زا ل ء هل ر
لء"إ ءرلالل  ءرللل يةءيت للم و ءح للتاء اللبطءحولل حء اللواء ل للت   ءء2000  للزاءرلالللاء تتللفءإصللبرهال ء اللزح

رل ص ال ء  ضزء  ن لبءغلل ءصوضلوحء لفءضلوكءرلتلور  ء رلتور ل ء ء ر ءرلاتلاءرلل نءلم لاءغل وش ء   الاالل ء
ء(43-42:ء14".ء) ل ءيت ءركت ز  زء  تبرءلالتواخء  زلرت زء تو ء ةءرلص حءإ رلت زء  ء صتالت ز

 ءصلللاءرللزل الللل ءرل نالللخء لللا  ءيورل لللو ءاللل    ءح لللضءرلءيلللب ءرل ز لللث رالللتازحًرءإللللخء لللزءاللل  ء
نل بءرلتلفء  لملء لخءرلتاتالل ء ثالزكءرألحركء  اتال ءءرلا زار ءغر ءرلاوتو ءرلابنحء ءرلص وش غ وشز ء فء

 ول ءلالم زء  لملءل ل ء لفءغلوارءحول ا ال  زء ءصالاازء اتا  ءرلصاور ءرلت  الاال ءل ا زار ءحأنت  ء  ورل زء
ء.   ا ء ب   ال ء  ل ز ء ا الم  ءء
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رل بنالل ءحزلاول  ءء-رلل نءيلب ء  ءربضلابرحز ءرإلحاركالل ء Cullata) 2003  ؤنلمءغلل ءنولتلزء)
ل ا  لل ءغ نءغلل وشز ءرلللت   ء ا للأء تالرلل ءلرللته ءلللةء توللالبء  أ  للاءرلاثالللبر ءرل الفاللل ءرلتللفءيللت ءراللت  زل زء

لوغللوبءإللخء لملوب ء   لز فء  ل ءرلاثالبر   نزغلل ءإغرءنلز ءإ  لزطء   لم  ءهلل  ءل لبءرل لوري ء  لةءثل ءر
ء(.19)ءرلاثالبر ءاب  زء  ءبءيوركحء  مبءلا الز ءرلتر التء رلا زلر ءلمي  

% لةءلالال ءرلمارال ءء85إللخء  ء Zhang & Zhang) 2003  وغل تءحارال ء ر للء  ر للء)
 فءرلتلور  ء(ء%59رلارزبءرإلحاركفءرل بنف ء )ءرلتفء  ااءغ نءرلص وشز ءرلت  الاال ء لمي  ءض  ء ف

 فءرلتأ اءرل بنف ء   غالزءحضلب ارءإللبركءرلمارالز ء  ضلعءرل لبر لءلا زلرل ءهل  ء(ء%59)ء ء ءرل بنف
رل بناللللل ءرلتللللفء ن للللبءل للللخء للللتاءء–رل بناللللل ءناللللزء  ءربنللللت ب ءرإلحاركاللللل ء-ربضللللابرحز ءرإلحاركاللللل ء

رلوا ال   صل وش ءصا لزحء بنلفءهلفء لةء صلب ءرلصصلزئصءرضلابرحز ء لفء أ  لاءرلاا  لز ءرل صلب  ء  ء
ء(ء20)ءرل  بءرلتفء بر  ءرلص وشز ءرلت  الاال 

 زلص وشز ءرإلحاركال ءرلوا ال ءرل بنال ء ا أء تالر ءلصل وش ء تزح ل ء لم  ءرلاثاللبر ءرلولا ال ءغر ء
رلازللحءلء مارءرإل  زطءرل زحنء  توالب  ز ال ز رباترزح ءرل بنال ءل زءل خء  وء  ئ .ء  ثزبءل خءغل  لم

 بنال ءنزلوثحءثل ثء لبر ءثل ءرلرلبنءرلل خء تزح  ءرلت  الاز ءرلتفء صماء  زلز ء  تا حءرل الزلءحأ  ا ء
" تبر ءث ءرلم ار ء رل وحرء لةءنل بءرلا لفءإللخءرلص ل  ء  لمءللو ظء  ءرلل يةء  لز و ء لةءغل وشز ءء30"

ء  لا ءلالمء  لزا ت  ءصلت  ئ  ءرل لزحيالةءإحاركال ءبء وتاال و ء تزح  ء ثاءه  ءرلت  الاز ء  ازاا ءهل  ءرأل
  لزءغل وش ءرإلحاركءرل صلبنءرل بنلفء تا لأء تالرل ءل للملء لمارءح لضءغ نءغل وشز ءرللت   ءل  اللزلءحأ  للا ء

ءرلتأ اء زءصالةء بن ءرل الةء عءرلالمء فءرلت ز اء عءرأل الزك
بًرء رضل ًزء  ةءرلاتزئلءرلتفء صاءل ال زءرل ز ثءنز ءل اا لءرلت  الافء فءا زضلز ءرلاضلب ء ثل

ل للخء  للبرحءلالالل ءرل  للثء للفءرلرز للحءرلت  الاللفء رلتبشللونء غللل ء للةءنلل بءرلتلالللبر ءرلورضلل  ءرلتللفءطللب  ء
ءل خء  برحءرل الا ءلتاتال ه ءلازءيازحءص  ء ةء رل ز ء صت ت .

ءءاالستنتاجات : -
 لللةءنللل بء  لللت  ءرل  لللثء  همر لللاء  لللخء لللم حءلالاللل ءرل  لللثء وغلللاءرل ز لللثءإللللخءرإلالللتاتزلز ء

ءءرلتزلال :



 

ينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة جامعة مد  
 

 

م  2016يوليو/  - الثانياجمللد  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   154 

 

 

 

لاراولتخءرل  ثءرلترب  ال ء رلضزحا ءء"رل   فء رل  من"حرل ءإ صزئالزءصالةءرل الزاالالةء لوحء ب  ء -1
رلتب لل ءرأل لللخءحت اللل ءرلتبشاللل ءرلب زضللال ءلللم ءطلل  ء للخءغلل وشز ءرلللت   ء  وللتونءرألحركءرلا للزانء

ء.لز   ء ميا ءرلوزحر ء
ثءرلترب  اللل ء رلضللزحا ء للخء لللوحء للب  ءحرللل ءإ صللزئالزءصللالةءرل الزاللالالةءرل  للميالةءلاراللولتخءرل  لل -2

غ وشز ءرلت   ء  وتونءرألحركءرلا زانءلم ءط  ءرلتب  ءرأل لخءحت ال ءرلتبشال ءرلب زضال ءلز   ء
ء ميا ءرلوزحر ء.

 ش ل ء مء  ء   ال ء همر ءرل ب لز لءرلت  الالخءءرلصلزهءحصل وشز ءرللت   ءء لةءنل بءء  لتا  ء
ل لللخء تلللزئلءزكءحبلللل ء لللخء لللأثالبءل  ب لللز لءرلت  الالللخءرل ب لللز لءرلت  الالللخءحأكا لللاءء ء هللل رءيلللمبءل لللخء  ءهاللل

ءرإلنت زار ء خءناء ةءرإلنت زار ءرلصزغ ءصب زضز ءرلاضب ء المءء  وتو ءرألحرك.
إ ء للزء  ز الللاء  للبرحءرلاراوللل ءرلترب  اللل ء للةءغلل وشز ء للفء   لل ءرل بنللز ءرلب زضللال ء  للتءح للتاء -3

ت لزار ءرل  م ل ء لةءنل بء ولحءك البء فءغ وشز ءرللت   ء غلل ء لةءنل بء تلزئلء حرئ ل ء لفءربن
 رلتاوا

رلاا لءرلت  الافءرل نء  ء ا ال اءل خء  برحءلالا ءرل  ثءنز ءلاء ثبًرء رض ًزءل خء حركءرلاراولل ء -4
رلترب  اللل ء للفء   ا لل ءلا للزار ءا زضللز ءرلاضللب ءءصاوللحء صت تلل ء نز للتءرأل ضلل ال ء   للًزءلاوللحء

 رلتاواءرلتفءظ ب ءل خء تزئلءرل الا ء المءرل  ثء.
ل  ب للللز لءرلت  الالللللخءرلا تللللبحءحإالللللتصمرلءرألل للللز ءرلتا الم للللل ءإلللللخء  ولللللةء تللللزئلءرل  لللللثءء ظ للللب  -5

رلاراولل ءرلترب  اللل ء  ضللاء لةءرلاراوللل ءرلضللزحا ءرلتلخءإاللتصم تءرل ب للز لءرلت  اللم ء للخء   لل ء
ءرألل ز ءرلتا الم  ء  ل ز ءرلاضب .ء

ولللةءرلاراولللل ءرلترب  الللل ء الللتبءرل ب لللز لءرلت  الالللخءرلا تلللبحءحإالللتصمرلءرألل لللز ءرلتا الم للل ءإللللخء   -6
  ضللاء للةءرلاراوللل ءرلضللزحا ءرلتللخءإاللتصم تءرل ب للز لءرلت  الللم ء للخءرلتل للحءل للخءغلل وشز ء

ءرلت   ء خء  باءرألل ز ءرلصلالبرء  ل ز ءرلاضب ء.ء
 ثللبءرل ب لللز لءرلت  الاللخءرلا تلللبحءحإاللتصمرلءرألل لللز ءرلتا الم للل ء للخءرلتل لللحءل للخءغللل وشز ءرللللت   ء -7

ءوشز ءح ضء  زار ءا زض ءرل ونخء.ءلب زضز ءرلاضب ء شصزغ ءغ 
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رلاللللل  ء نءلاراولللللل ءذويءغ وصزتءال   مءا لللللز لءحصلللللت ءلز للللل ءللللللةءو دءأاترءابه  زمءصزلص -8
بءرلالل  ء للةءنلل بء بر للاءرلللت   ءو يايرءا   زبءال فءغ  تءل ا يرللل يةء لل ء ا للال   ءل  للبر لء

صغت ءأازاي ءل خء ب ءحلللزلت  يزء فء زل ءالتردءبء يثءي  فءهذاءاب   زرأل  للز ء ءإلخء ر   ء
  راضءطزلحء زحاءل خء   لز ءرألحركءلب زضلز ءغر ء ولتو ء لةءرلصل وش ءحاتلز ء للالسءءحلإأ اء

بءاب   زحئء صالللزكءل خءأنءي مءإررل لللزئ ءحزلتلللما سءل الاللل ءرل  لللثء ء يز اءصزألدوارءال  و   ء نء
 ءلب زضلز ءرلاضللب ء لةءرلتب ل ءرأل للخءرلللخءرلثز الل ءح لمءرلتأكالللمءل لخء   لز ء بر لاءرلللت   ءرلا لزاء

أل ز لل ءرلتبغلل ءل ازلللحءل ت للب ءل للخء مار للاء   للزءلاتا  للز ء للوطء  نتالللزاءرلب زضلل ءرلتللخءيباللحء
 رلازلحء خءرلتصصصءص زءن بء بر اءرلمارا ءرلتزلال ءصم  ءغ وشز ءصاءحو ول ء  وبء.ء

 التوصيات :ءء
ز ثء ةءإالتاتزلز ء ةءن بء  ت  ءرل  ثء  همر  ء  خء م حءلالا ءرل  ثء  زء وغاءإلالاءرل 

ءيوغخءرل ز ثءحازءي خء:ء

إ رل ءنز  ءرلا و ز ءرلص ال ء رل م ال ء رلاتوال ءرلتفء  وبءح  ء ور  ءرلا  ءرل يةءيورل و ءءءءءءءءء -1
 شزلتأكالمءءءل   ءغ وشز ءرلت   ءل  مار ءرألحاركال ء رل بنال ء رلتور  ال ءزلتصاال ءغ وشز ءرلت   ءح

رل الزلءء ءرلت  ال ءرلا زانءلازءلاء ةءح اء فءلا ال ء وب عءرلت   ل خءرات ازبءرلتصواءرل   فءء عء
حصاور ء رلبركر ء بشو  ءل لال  ء  ااء  مي  ءلمرء بنتءل خءطبرئ ءرلتما سء رلت ز اء عء

ء.غ  ءغ وشز ءرلت   ءر تالزلز ء
رلب ضء  زلر ءرألنازكءرلو ونال ء رلو ونالز ءرل مي  ء ةء  اءرلا  ءغ نءغ وشز ءرلت   ءر رز ء)ء -2

  ءرللضحء ءرل  واءحزل  ح(
رلتلللمناءرلا تلللبء لللةء  لللاءرل لللزئ ءحزلتلللما سء لللةء للللاء ولللزلمرءرلاللل  ء  لللولالت  ء   لللم  ءرلصلللم ز ء -3

 رلت صالصال ء رل  لال ء رلتبشو  ء شصزغ ءل ا زار ء رأل  ا ءرلتخء تاالتءصمال ء ةءرلص وش ءء.
 فء اوء  زار   ء  لملال ء  لبار   ءء ملال ءغ نءغ وشز ءرلت   ء  ما    ء   ءصبر لء  مرءل اوزلمرء -4

 رلماراال ءرل ا ال ء  اء زءيورل و اء ةء  ت  ء رلتورغاء    ء.
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 ضللعءصللبر لءل لاللل ء   و ضللال ء  اللزهلءصمي لل ء  ل للز ء ب   اللل ءنزغلل ءحللزلا  ءءغ نءغلل وشز ء -5
 رلت   ء بح  ء لازلال ء.

ةءرلاللل  ء شصزغللل ءإللللمرحء لللزئاالةءحزلتلللما سء صتصلللالةء لللفءرلت ز لللاء لللعءغ نءغللل وشز ءرللللت   ء للل -6
 رلاتأنب ةء خء وحء اترزحز   ءء.

رإلاتتزحرء ةءرل ب ز لءرلا تبحءحإاتصمرلءرألل ز ءرلتا الم ل ء لخءرلتل لحءل لخءغل وشز ء   لال ء ء   ل ء -7
ءا زضز ءرلاضب ءلا  ءن ال ءرلتبشال ءرلب زضال ءلز   ء ميا ءرلوزحر ء.ء

ل خءغ وشز ءرلت   ء خءرل ز ءرلاضلب ءء صاال ءصبر لء   الاال ءحإاتصمرلءربل ز ءرلتا الم  ءل تل ح -8
ءرألنب ء.ء

ءإلبركءحاراز ء  زص  ء خء  بار ء نب ء. -9
 المراجع : 

ءلتما حءرلاز فالة : أسامة كامل راتب -1 ءرلاتوف ء ءءرإللمرح ءرل زهبر ء  ءرلثزلث  ءرلا     
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