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 أثري إستخدام إسرتاتيجيات التفكري لتطوير بعض املهارات النفسية على مستوىت
 القفز  طاولةجهاز  على اليدين على  أداء مهارة الشقلبة األمامية

 *م.د/ محمد سامى محمود سعيد                                                               

 ومشكلة البحث: المقدمة
يتطلبببلتفوت بببالتجببباتفواضبببلتتفول للببباتفوتالعبببوتفوتبببلىتيبببيعتفوالعبببوت فوض ببب ت تبببات  بببتطي تفو  بببلت
فالسبببت لمنتعبببعتاقابببات لقليبببألتجببباتيرعيببب تفكىبببحفقتفواليبببانتيت واببباتيترعببب ت وببب ت ضبببلتا ت  بببا توبببح ت

  وبب تعببعتمبب تتعت ااببيعتيتفو  لتفإلقتنلعتفوتببلىتجبباتقاببلتتفواقبب توتببحم لتفوالعببوتعمببوتفوض بب تيالعببل ت
 فوتبباتيبببحاتعاىببلمنتيت فوتبباتيتبببلعألتعال اىببلتجببات نلئببلىلتفول ي ببي تيتتفون  بباطبيبب تيببلفعتتفوتببحم لتجبباتي

 فوذ ت  ل حت لاتفإلق تتعببعتفوتببايلتفوالعلببات فوبببح ات بب تيت علا(تت–فالستلملتتينا يألتفستلملتت) الات
 ضيل ت ببب تعىبببلمنتعىببلمنتفوتابببامتفوالعلببباتفوبببذ تيتاللبب تعلونببببلضتفواابببلملت يببب تيتاببب تفواببامنتفوات يلببب تيبببحمت

تفون  بباييلكيزتفال تبلهت عت ل  تير بب تفو ببلمتجبباتفكجالببلتت مم متفكجالببلتتيتجالاببلتلفمرتعالببحالرتفوتببحم لت
ت.فكمفتتعاامنتكبيلنع تا تمي ال تعالحالرتا ملئ تقبوتفوانلج  تكلالت

ا ت ضببلأتا تجبببوتفول للبباتجبباتضلىببلمتاجاببوتعببلت نببحهت (2002عدوو   محمدد سند    بببيلت
قحمفرت عىببلمفرتجبباتفوانلج بب تفول للببي تيااببعتجببات اليبب تفوتالعببوتعببلتيببيعتفواىببلمفرت فوعببحمفرتفورلكيبب تععت

فولشببلق (تتيتيتفوال  بب ت فوابب لرتفوبح يبب تكلوعببحمنتفوالاببلي ت فوبح ي ت)كلواىلمفرتفورلكي يتفوعحمفرتفو ططيبب ي
امتفوالعلببا(ت ريلىببلتعببعتفواىببلمفرت علتيببيعتفواىببلمفرتفون  ببي ت)كلوعببحمنت لبباتفالسببتلملتييلكيزتفال تبلهيفوتاببت

ت(تت14:201فون  ي .)
يالحتفوال ل تتThinking Strategiesفوت ايلت ا تضستلفييضيلرت(1995  محمود عنان  بيلت

 ياموتا حتفكعالببلمتفوااللجيبب تفوىلعبب تجبباتفوائبباتتضوبباتيرعيبب تع ببتا لرتتفكميلنتجاتيلفعتتفوتحم لتفوالعلاي
ت فوتبببحم لت لببباتىبببذهت ل ببب ت بببزتتفوت ايبببلت فوتللبببلت لببباتفوابببلاضي لويببب تعبببعتفإل ضبببللتفول للبببات بببعت

عببعتفو نيبب ت  ان تفكمطببلتتيت  نتتت نألتيعليوتفو اقتععتفو بوتتيفإلستلفييضيلرت الطاتفإل  للتعلكعل 
ت(تت331:17.)جاتفكمفتتفورلكاتفو ىام
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تضوبباتفك ببافعتفوتلويبب تفوت ايببلسببتلفييضيلرتض ا ببعتيع ببي تا ألتت(2000 محمد العربى شمعون تذكل  ت
فسببتلفييضي تفوالاببلرتت-تفسببتلفييضي تفورببحي تفوببذفياتفإل ضببليات-تفسببتلفييضي تفوت ايببلتجبباتفوافيببلتفواىببلم ت)

ت12.)(فالسببتلفييضيلرتفوبحيلبب ت-تفسببتلفييضي تفوتبببحيحتفون  ببات-تفسببتلفييضي تيضز بب تفكمفتت-تفوازفييبب توبب مفت
 ت(21:

"تعرتببا تفوت ايببلتفوااببلملتعأ ىببلتتفوت ايببلفييضيلرتسببتلتضت(2000 محمددد العربددى شددمعون تالببلق  ت
 فوانلسلتجاتفوانلج ببلرتفول للببي ت فوببذ ت الاببوت لبباتل ببلمنتفومعبب تعببلون ات فوعببحمنت لبباتعاللوضبب تفواببب  رت

تت(20:ت12قبوت ا نلتتفوانلج لرتفول للي ت".)
ا نبببلتتعرتبببا تعبببلت ا بببعتا ت التعبببحتعبببعتعافقببب ت"تأ ىبببلتعت(Rushal  2005روشدددا  كابببلت لجىبببلت

تت(50:ت24فوانلج  ت".)
 يتامببوتضسببتلفييضي تفوت ايببلتجبباتفوافيببلتفواىببلم تجبباتض ببحفمتعرتببا تولت ايببلتيىببحقتفوتلكيببزت لببات

 كببذو تيعليببوتفوبببالامتعلوتالببلتتي فوا ببلمتفو نبباتولاىببلمنتعمببوتفوعببانتفوابذ وبب تتفواىببلمنفو نيتجاتتعلف وتفكمفت
ضسبببت حفىتضسبببتلفييضي تفوت ايبببلتجببباتفوافيبببلتتليببب جل  يببب تي كبببحتفوالحيبببحتعبببعت لابببلتتفوبببن اتفول للبببات لبببات

 (تت54:22.)فول للي تفوانلج  تقبوعلإلللج تضواتي  ي ت حنتفوعل تتفو نافواىلم توتر يعتع تا تفكمفتت
جابببعتفكىايببب تضممف تكيببب تتيتضسبببتلفييضي تفوربببحي تفوبببذفياتفإل ضبببلياتع تبببلأتفوبببتر  تفإلممفكببباتح يالبببت
 اميببلف تكيبب تيببت تيت فكجالببلتتتاىببلمفر كي تي  لتفورحي تفوببذفيات لبباتفوابببل لت فكجاببلمت فويت الاوتفوالعوت

ييناببلتتيتيت قحت اب ت وبب تض ضلييببل ت نببحعلتيز ببحتعببعتقيابب تفوببذفرتفوتر  تجاتفوالعوت إيضلهتفورحي تع تفون ا
ت(تت324:21ل ع تسلبي .) اب تىحفعل ت نحعلتيترحثتفول للاتضوات   ألتعطت

يلكيببزتت-تا تينايبب تفواىببلمفرتفون  ببي ت فوتبباتيتامببوتجبباتفالسببتلملتت(1996محمد العربدى    بيلتت
فوبح يبب تعببعتمبب تتفوبببلفعتتتفوعببحمفر.ت ضببلتا تي ببيلتينبببل تفوبباتينببلتعبب تينايبب تتفوتاببامتفوالعلببات-تفال تبله

مفرتفكسلسببببي تو  بببببط تفول للببببي ت  ضببببلتفوتلكيببببزت ليىببببلتكاببببلتىبببباتفورببببلتتجبببباتفواىببببلتيتفوطا لبببب تفواببببح ت
تت(362:ت10فوا تل  .)

 يالتببببلتعبببلمنتفوضاببببللتعبببعتفوابببافمتفوتطبيعيببب تفوتببباتيبببحملتوطببب لتكليبببلرتفوتل يببب تفول للبببي ت فوتبببيت
يببب وتئببالا  توببحبتفوطبب لت يبب تيبب مبتكببوت لوببلت لببيتكببوتيىببللتعببعتفكيىببزنتفو ببت تيالبب ت لكيبب ت

 ت جعببل تواببوتيىببلليتكاببلتيتبببليعتئببالا  تفواىببلمفرتمفمببوت يتبببليعتمميبب تئببالا  تفواىببلمنتفوابب مفنتيت ي تلببت
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فوضال تفواف حنت لاتكوتيىلليت  التبلتع تا تفكمفتتىاتفوار تفول ي بباتونضببلأتفوطبب لتجبباتىببذهتفواببلمنت
تيت فوذ ت التبلتعرال تي ل وتفوالحيحتععتفوناف اتفوبح ي ت فون  ي ت فوالعلي ت فو ني .

اىايبب تكبيببلنتوببحبتال بببيتفوضابببللتواا ببألتاقببوتايىببزنتفوضابببللتفو ببت ت ل وبب تفوع ببزت  تيىللت التبلت ت
اىببلتيالبب ت لكيبب تكلعلبب تيععت ي تلععتفكمفتت ليألت ي تي مبتفو  لتعىلمنت لكي ت ف حنتيافلبتجيتيعي

ملتفكيىزنتفوتيتشالىلتفوتطببا لتآ  التبلتيىللت ل و تفوع زتيت ليتابتيىللتععتايىزنتفوضابللتفكمل ت
تت(65:ت27)ي(2:6)ي(3يت2:ت5).فوا تال

 يالتبببلتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزتعببعتفواىببلمفرتفوىلعبب تك ىببلت
يامبببوتفكسبببللتولاميبببلتعبببعتفواىبببلمفرتفواتعحعببب ت يببب تيالبببحتىبببذهتفواىبببلمنتفولكيبببزنيت فكسبببللتفو نببباتكرلبببلت

تلكل تجبباتعال بب تفوع ببزفرتفوعل ا يبب تفوتبباتفواىببلمفرتفوتبباتيبب م ت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزيتكاببلتيالببحت ببلع  تعبببت
ت(تت27ي م ت لاتىذفتفوضىلل.)

   بببببتاللاتفوبل ببببب تعالببببببتفوحمفسبببببلرتفوالل يببببب ت فكينبيببببب تفوتببببباتيببببببيلتضوببببباتجل ليببببب تضسبببببت حفىتت
جببباتيطبببا لتفواىبببلمفرتفون  بببي ت ع بببتا تفكمفتتفواىبببلم تو  بببباتفول للبببلرتفو لم ببب تييضيلرتفوت ايبببلتفضسبببتلت

 Vanفددان رالددخ ون ددرون  يAnderson  2002)(21)أندرسددون :ت فوضال يبب تعمببوتممفسبب تكببوتعببع
Raalt, et., alمحمددود عبددد النددوم فددر   (ي20()29)(2004وليددد أسمددد جبددر  (ي25(ت)2002)ت

 هدد  سند  ي(9)ت(2016عبيدر رمادان سدومة  ي(8( 2009عبدد   محمدد سند   ي(16( 2008 
ت–جببات ببح مت لبب تفوبل بب تت- عببعتمبب تتىببذفتفوا بب تفواليالبباتولحمفسببلرتفواللايبب تت(19()2016صددا ر  

جبباتيطببا لتفواىببلمفرتفون  ببي ت ع ببتا تامفتتتفوت ايببلتلرييضيفضسببتلتال ببعت ببحىت يببامتممفسبب ت لايبب تينل وبب ت
ت.تت ل و تفوع زفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتعىلمنتفوبعلب ت

)ي ابب تتال ببعتفوبل بب تعببعتمبب تت الببألتجبباتيببحم اتعببلمنتفوضابببللتوطبب لتفو لقبب تفولفعالبب تكاببلتت
يلعالبب تعحينبب تفو ببلمفرتض   ببلاتع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب تت-ع ليبب تفوتل يبب تفول للببي تيابببلل(ت

 تقببلىتيت  بح ت و ت فلرل تعببعت فقبب تفوحمفسبب تفإلسببتط  ي تفك وبباتفوببذ ل و تفوع ز لاتفويحيعت لاتيىللت
)ي ابب تيابببلل(تيىببلتفوبل بب ت لبباتمميببلرتفإلمتبببلمتفوالالبباتجبباتعببلمنتفوضابببللتوطبب لتفو لقبب تفولفعالبب ت

(تعببببعت%40يت يبببب تيبببببيعتا ت  ببببب ت)2016/2017علواليبببب تجبببباتفو اببببوتفوحمفسبببباتفك تتولالببببلىتفوضببببلعالات
تفوع ببزت ل وبب عىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لبباتفويببحيعت لبباتعضااعتفوط لت لئلا ت لاتع تا تلالي تجات
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 لاتفولر تععتفوضىحتفوابذ تتععتا التتىيئبب تفوتببحم اتيت قببحتيليبب تفو بببلتجببات وبب تضوببات ببحىتفإلىتاببلىت
يت فإلىتاببلىتجعببلتعلوضاف ببلتعلوع بب تتعلوضل لتفوالعلاتوتطا لتفواىلمفرتفون  ي تعببعتيل ببلتفوعببل ايعتعلوتببحم ا

وببذفتتتطلببلتض ضببلمتفورلبباتتفوانلسببب توىببلييفكعلتفوببذ ت امببوت يببامتعببب ل تتيفوبح ي ت فو ني تولاىلمنتقيحتفوبر 
جعحتما تفوبل  تا ألتععتفكىايبب تينببل تتىببذهتفواببب ل تعلوحمفسبب توترا ببوتفورلوبب تفواقتيبب تفوتبباتيرببحثتولطلوببلت

لال تفومع تعلون ا(تضواتسالرتامل تاكمببلتت– حىتيلكيزتت–ععت)يايلتتالالي  ملئ تا نلتتفإلمتبلمفرتفو
قيبببحتتفواىبببلمنامفتتت تجي بببتطي تفوارلج ببب ت لببباتض عبببلعتفكمفتتمببب تتض ضلييببب تيا نبببألتعبببعتفوبببا ات  بببحىتفوتببببت

ت.فوبر 
)فوت ايببلتجبباتتفوت ايببلترضسببت حفىتضسببتلفييضيلتتيببأ يل لبباتوتالببلقتجبباتف بمعبب تجاببلنتفوبربب تاتىنلتت عع

فوتاببامتت–فواىلمفرتفون  ي ت)فوعحمنت لاتفإلستلملتتوتطا لتفورحي تفوذفياتفإل ضليا(تت-تفوافيلتفواىلم ت
تفوع ببزتيىببللت ل وبب ع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لببات لبباتيلكيببزتفإل تبببله(تت–فوالعلببات

 .يلعال تعحين تفو لمفرت-ع لي تفوتل ي تفول للي ت)ي ا تيابلل(تتوط لتفو لق تفولفعال 
 ف البحث :اهدأ

)فوت ايببببلتجبببباتفوافيببببلتفوت ايلتريل ببببلعتتععتببببلأتعإسببببت حفىتضسببببتلفييضيلتت لبببب يىببببحقتفوبربببب تضوببببات
ت-ع ليبب تفوتل يبب تفول للببي ت)ي ابب تيابببلل(توطبب لتفو لقبب تفولفعالبب تفورحي تفوذفياتفإل ضببليا(تت-تفواىلم ت

ت:كوتععيأ يلىلت لاتت عاللج تيلعال تعحين تفو لمفر
ت.يلكيزتفإل تبله(ت–فوتاامتفوالعلاتت–فواىلمفرتفون  ي ت)فوعحمنت لاتفإلستلملتتت-1
 فوع ز.تيىللت ل و ع تا تامفتتعىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتت-2

 فروض البحث :
جبباتفواىببلمفرتكجببلفمت ينبب تفوبربب تفكسلسببي تيايببحتجببل لتمفوبب تض اببل يل تيببيعتفوعيلسببيعتفوعبلببات فوبالببح تت-1

تيلكيزتفإل تبله(توالو تفوعيللتفوبالح .ت–فوالعلاتفوتاامتت–فون  ي ت)فوعحمنت لاتفإلستلملتت
جبباتع ببتا تامفتتكجلفمت ين تفوبربب تفكسلسببي تيايحتجل لتمفو تض ال يل تييعتفوعيلسيعتفوعبلات فوبالح تت-2

تعىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع زتوالو تفوعيللتفوبالح .تت
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 مصطلحات البحث:
 :Strategies Thinkingإستراتيجيات التفكير 

ىي"عرتببابتفونبببلضتفوالعلببيتفوااببلملتقبببوت ا نببلتت  الببحتفكمفتت فوببذبتيتابباعتيايبب تا ببافعتفو ببلا ت
تت(22:ت12 فكجالمتعنذتيحف  تفكمفتت  تاتفوائاتتإليلفتفرتفالستب لتت فوتىح  ".)

 :Relaxationاإلستر اء 
"تقبببحمنتفو  بببلت لببباتفوبببتر  ت فو بببيطلنتجببباتا ابببلتتي ببباألتوانببب تا تفوت  يببب تعبببعت بببح ثتتىبببا
تتت(12:ت3فوتايل".)

 :  Mental Imageryالتصور العقلى
 سببيل ت عليبب تا تامفتت علببات ا ببعتعببعتم وببألتيلعضبب ت عببوتفو  ببلتفول للبباتواببات  ببتضيلتىببا"ت

ت(ت248:14فو  لت  التعالا يألت".ت) بعلتوىذهتفوبلعض يتجاأ تفوتاامتفوالعلات الناتا ت
 :   Concentration تركيز اإلنتباه
"تيالكببزتيبب منتفال تبببلهت لبباتفوال عببلرتفواليبطبب تعببلكمفتتجبباتفوبيئبب تفواريطبب ت فال ت ببل تيىببذفتتىببا

تت(178يت177:تت7فوتالكزتو تلنتلعني تيرع تفعت  تفوا اتفإلممفكاتفوا ق ت".)
 (تعريف إجرائى) Task Specifis التفكير فى الواجب المهار  

عىلمنتفوبببعلب ت"ىاتفوتلكيزت لاتفوت ايلتجاتفوناف اتفو ني تفواليبط تعلكمفتت ع لمفرتفورلك تعأمفتتتتتتتتت
تتت." فوع زتيىللت ل و فكعلعي ت لاتفويحيعت لات
ت(تعريف إجرائى  Positive Self Talk الحديث الذاتى اإليجا ى

قل اببب تعالببببلمفرت فييببب تف ضلييببب تي بببت حىتجببباتفولر بببلرتفورليببب ت فك قبببلرتتفوطلوبببل"تىببباتفسبببت حفىتتتتتتتتت
ت".تت فإلمتبلمفرتفوالالي فوالرط ت  نحعلتيزمفمتفوتاللتا نلتتفوتحم لت

 الدراسات المرتبطة:
تAnderson  2002)(21أندرسون  ايل ت ت( ت لااممفس  تفوتاللق تتستىحج  ضست حفىتيأ يل
ست حىتا تتيتيلكيزتفإل تبله(ت-فواىلمفرتفون  ي ت)فوتاامتفوالعلاتفورحي تفوذفيات لاتعالبتضستلفييضي ت

ت:تي  لت ععتاى تفونتل تتسن يت(16-14 لشئل تععت)(ت30فوبل  تفوانىتتفوتضل بات لات ين تقافعىلت)
تتتتتتتيأ يلف تض ضلييل ت لاتفواىلمفرتفون  ي تقيحتفوبر .فإل ضلياتتضستلفييضي تفورحي تفوذفيا
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سببتىحج تفوتالببلقت لبباتا(تيحمفسبب ت25()2002)تVan Raalt, et., alفان رالدخ ون درون قلىت ت
يبببأ يلتكبببوتعبببعتفوربببحي تفوبببذفياتفإل ضبببليات فوربببحي تفوبببذفياتفو بببلبات لببباتع بببتا تفكمفتتفواىبببلم تو  ببببات

(ت24)شببتال ت ينبب تفوبربب ت لبباتا تتيست حىتفوبل ما تفواببنىتتفوتضل ببباا تتيتفوتناتفونلشئيعتا نلتتفوابلم لر
:تضسببت حفىتفورببحي تفوببذفياتفال ضببلياتيبب م تت عببعتاىبب تفونتببل تت(تسببن ي15ال ببلتيببناتعببعتفونلشببئيعتيربب ت)

تتتتضواتير يعتع تا تفكمفتتفواىلم تو  باتفوتناتفونلشئيع.
جاللويبب تفإلسببتلفييضيلرتفوالعليبب تسببتىحج تفوتالببلقت لبباتايحمفسبب تت(20)(2004وليد أسمد جبر قلىت ت

سببت حىتفوبل بب تا يطببا لتع ببتا تامفتتعىببلمفرتفوىضبباىتفوالكببلتجبباتسبب أتفوبببي يت ت لبباتياييببألتفوتببايلت
:تضسببت حفىتت عببعتاىبب تفونتببل تت(تعبببلملف تعانت ببلتعاببلتولنلشببئيعي2)تفواببنىتتفوتضل بببات لببات ينبب ت ببحمىلت

فورببحي تفوببذفيا(ت  ببلى تجبباتياييببألتفوتببايلت يطببا لتت-فإلستلفييضيلرتفوالعلي ت)فوت ايلتجبباتفوافيببلتفواىببلم ت
تتا تفكمفتتوح تال باتس أتفوبي .ع 

سببتىحج تفوتالببلقت لبباتجل ليبب تضسببت حفىتاممفسبب تت(16( 2008محمدود عبدد الندوم فدر   ايل ت ت
 إسببت حىتتضستلفييضي ت علي تععتل  تجاتيناي تفومعبب تفول للببي ت فوا ببتا تفولقابباتجبباتع ببلعع تفوا ببلتفوالببلواي

 لوبببل تعلو لقبب تفوملومبب تضمتيببلم تا تتاوالببللتقببا تع ليبب ت(ت30فوبل بب تفواببنىتتفوتضل بببات لببات ينبب تقافعىببلت)
ضسببت حفىتضسببتلفييضي ت عليبب تععتل بب ت  ببلى تجبباتير ببيعتفومعبب ت  ععتاىبب تفونتببل ت:تفوتل ي تفول للي تعلوزقلل  ي

 تتتفول للي ت فوا تا تفولقااتجاتفوا لتفواللوا.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
سببتىحج تفوتالببلقت لبباتجاللويبب تضسببت حفىتاممفسبب تت(8 (2009عبددد   محمددد سندد   ايببل تكاببلت

سبببت حىتفوبل ببب تا تتيتفإلسبببتلفييضي تفوالعليببب توتنايببب تفومعببب تعبببلون ات ع بببتا تامفتتفإلمسبببلتتجببباتيبببناتفوطل وببب 
ي ببالت :ت عببعتاىبب تفونتببل تتي(تسببن 21(تال بببل تيببنات ل وبب تيربب ت)20فوانىتتفوتضل بببات لببات ينبب تقافعىببلت)

ا بب تفواببلعط تجببات  ببلتير ببعتفوعيببللتفوبالببح ت ببعتفوعبلبباتجبباتفواىببلمفرتفواضاا  تفوتضل بيبب ت لبباتفواضا
تفون  ي ت ع تا تامفتتفإلمسلتتجاتيناتفوطل و .

يأ يلتفست حفىتعالبببتستىحج تفوتاللقت لاتاحمفس تيت(9)ت(2016عبير رماان سومة    قلع 
عتببلت100فوا تا تفولقااتوات ببلععلرتفالستلفييضيلرتفوالعلي توتناي تاعاللمتفوا ع تفوالعلي تكاحموتوتر يعت

(تيلايببذفرتعلوابب تفك تت فومببل ات10 اسببت حع تفوبل مبب تفواببنىتتفوتضل بببات لببات ينبب تقافعىببلت)تي ببافيز
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 يامتجل لتمفو تض ال يل تييعتفوعيلسيعتفوعبلات فوبالح تجبباتاعالببلمتفوابب ع تفإل حفم تيت ععتاى تفونتل تت:ت
تتتتتتيزتوالو تفوعيللتفوبالح .تتعتلت اف100فوالعلي ت فوا تا تفولقااتوبت

يببأ يلتفسببت حفىتعالبببتسببتىحج تفوتالببلقت لبباتاممفسبب تت(19()2016صددا ر   هددد  سند   ايببلر
جبببيتم للببب تتألفإلسبببتلييضيلرتفوالعليببب ت لببباتياييبببألتفوتبببايلت جل ليببب تفكمفتتفوىضببباعيتوبببح ت لشبببئيتفوااعتيبببت

 عببعتاىبب تتي(تسن 16ير ت)ت لشئل ت(ت12فوانىتتفوتضل بات لات ين تقافعىلت)ت فوبل مت ست حعا تتيتييألففوالمت
جل ليببب تفكمفتتفوىضببباعيتوبببح ت لشبببئيتل بببلمنتياييبببألتفوتبببايلت تتجبببافإلسبببتلييضيلرتفوالعليببب ت جل ليببب ت:تفونتبببل ت
ت.تتتتألفوااعتي

 إجراءات البحث :
 منهج البحث:

فوبر تفوال وتيت  و تعإيبلعتفوتااي تاست حىتفوبل  تفوانىتتفوتضل بيتوا  اتألتوطبيال تت
تفوتضل بيت  تفواضاا  تفواف حنتعطل ع تفوعيللتفوعبليتفوبالحب.

 مجتمع وعينة البحث:

 ى ت  لتفو لق تفولفعال تي ا تيتقلىتفوبل  تعإمتيلمتعضتا تفوبر تعأكالألتعلوطل ع تفوالاح  ت
يت فوبلوغتت2016/2017رتولاللىتفوضلعالاتيلعال تعحين تفو لمفت-يابللتا تت  ل تع لي تفوتل ي تفول للي ت

ت) ت26 حمى  ت لوبل  ت( ت)ي ت حم تعإمتيلم تفوبل   تقلى تولحمفس ت10 قح تفوالباف ي  تعلوطل ع  ت  ل )
(ت  لت) لولت4كالتي تاستباللمت حمت)تيتفإلستط  ي تععتعضتا تفوبر ت ملمجت ين تفوبر تفكسلسي 

  ذو تائبر ت ين تفوبر تفكسلسي تقافعىلت لوبل تريلتعنت ال (تت– لولتعاللتت–علقيتوإل لمنت
 . لوبل ت(ت12)

 : عينة البحثأفراد  تجانس
ت-تعالحالرتفوناات)فو ببعت:فوتلوي فوبل  تعإيلفتتفوتضل اتييعتاجلفمت ين تفوبر تجاتفواتليلفرتتقلى

 لبباتتفوعببحمنتفوالاببلي تولببليليعت-)فو ببل  تفإل تعلويبب تيت فوعحمفرتفوبح ي تفو لئبب تت(فوذكلتت–فوال تت–فوطاتت
 فواىلمفرتفون  ي ت(يتعل   تفوضذعت فو  ذت–تفوتراوتولذمف يعت عنطع تفوات يعت-فوارام عتفولاسات فكجعات

عىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتامفتت ع ببتا ت(تيلكيببزتفإل تبببلهت-تفوالعلببافوتاببامتت-فوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتت)
ت و .تتتل يالرت(2يت)ت(1)تيعضح وفو تتيتفوع زت ل و تيىللفويحيعت لات
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 (1   جدو 
 أداءومنتو     النمو  معدالتعينة البحث فى  ل  التوصيف اإلسصائى

  22=   ن                   مهارة الشقلبة األمامية على اليدي  على طاولة القفز                        

 المتغيرات 
 وسدة
 القياس

 المتوسط
 الحنا ى

  اإلنحراف
 المعيار  

 اإللتواء  معامل الوسيط

 0.72 21.40 0.83 21.60 سنة الن 

 0.85 169.50 5.29 171.00 سم الطو  

 0.62 64.50 4.86 65.50 كجم الوزن 

 0.73 28.50 6.14 30.00 درجة  الذكاء

 0.68 6.00 1.71 6.39 درجة   مهار الاألداء منتو  

فوببال تت–فوطبباتتت-تواالببحالرتفوناببات)فو ببعفإلوتببافتتتعالببلع ر(تا تياي تقي ت1ععتيح تت)تيتا 
عببلتيببيعتتيلف  بب تفوع ببزتيىببللت ل وبب عىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتامفتت ع ببتا ت(تفوببذكلتت–
جبباتت بببيلتضوببيتض تحفويبب تيال بب تاجببلفمت ينبب تفوبربب تعاببلت(ت3عببلتيببيعت) تتينرالتيايالىلت ت(ت0.85تيت0.62)

ت.ىذهتفواتليلفر
 (2   جدو 

ت القدرات البدنية    عينة البحث فىل  التوصيف اإلسصائى
  22=   نوالمهارات النفنية قيد البحث                                                             

 المتغيرات 
 وسدة
 القياس

 المتوسط
 الحنا ى

  اإلنحراف
 المعيار  

 اإللتواء  معامل الوسيط

 0.83 4.22 0.69 4.41 ثانية  م  البدء المنطلق م (30  العدو
 0.93 40.00 4.84 41.50 سم للرجلي  على المحور الرأسىالقدرة العالية 

 0.68 2.20 0.22 2.25 متر القدرة العالية للرجلي  على المحور األفقى
 0.72 23.00 4.14 24.00 عدد التحمل للذراعي  ومنطقة الكتفي 

 0.61 9.50 3.77 10.25 سم مرونة الجذع والفخذ
 0.92 35.50 4.91 37.00 درجة القدرة على اإلستر اء

 0.82 68.00 5.52 69.50 درجة العقلىالتصور 
 0.57 8.50 1.74 8.83 عدد تركيز اإلنتباه 
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جبباتفوعببحمفرتفوبح يبب تفو لئبب ت فواىببلمفرتفإلوتببافتتتعالببلع ر(تا تيايبب تقببي ت2عببعتيببح تت)تيتابب 
 بببيلتتعاببلت(ت3) تتتتتعببلتيببيعتتينراببلت يايالىببلت(ت0.93ت:ت0.57علتييعت)تيلف   فون  ي تقيحتفوبر تقحت

ت.جاتىذهتفواتليلفرتضويتض تحفوي تيال  تاجلفمت ين تفوبر 
 أدوات جمع البيانات :

ت ينع  تضواتعلتيلات:ت
 : المنتخدمة فى البحث: األجهزة واألدوات  أوالا 
تعيزف ت باتعالليل.تتت-تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيىللتفولستلعيلتوعيللتفوطاتتفوالاتولض  .تت-
تيىللت ل و تفوع ز.ت-تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسل  تض علق.ت-
ت تيابللتعضىزن.ئلوت-علفيلتاس نضي .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-

ت(1علر ت):  : اإل تبارات البدنية قيد البحث ثانياا 
ت(تععتفوبحتتفوانطل .30ضمتبلمتفوالح ت)ت-1
ت. فمتبلمتفوا لتفوالاامبتو لمينت-2
تفمتبلمتفوا لتفوالل بتععتفومبلر.ت-3
تفمتبلمتف بطلأتعل وت ناتفوذمف يع.ت-4
ت. ناتفوضذعتععتفواقاقتضمتبلمت-5

 (2علر ت): اإل تبارات النفنية والعقلية:  ثالثاا 
 (1981عوو  وأسمد النويفى  ض حفم/تتتتتتتتتتتتععيللتفوعحمنت لاتفإلستلملت.تتتتتتتت-1
ت(1996محمد العربى وماجدة إسماعيل  ض حفم/ ععيللتفوتاامتفوالعلا.تتتتتتتتتتتتتتتتتتت-2
تتت(1999محمد العربى شمعون  ض حفم/                             . ضمتبلمتشب  تفوتلكيزت-3
ت(2005النيد محمد  ير   ضمتبلمتفوذكلتتفواللوا.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض حفم/ت-4

 : تقييم منتو  األداء المهار  قيد البحث : رابعاا 

(ت4يبب تيعيببي تع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزتيافسببط ت)ت
(تمميببلرتيت لبباتا تيببت تضسببتباللمتفوببحميتيعت10(تيت  وبب تعإ طببلتتفوطلوببلتمميبب تعببعت)3عر اببيعت)علربب ت

 فوابل ت فوالل ت  ت تفإلععلتت لاتفوحميتيعتفوبلقيتيعت لاتا تي مذتعتاسطىال.تت
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 العلمية لإل تبارات البدنية والنفنية قيد البحث: المعاموت
 أوالا : صدق المحكمي  لإل تبارات النفنية:

ت-ععيببللتفوتاببامتفوالعلبباتت-ور ببللتئببحلتفإلمتبببلمفرتفون  ببي ت)ععيببللتفوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتت
 ببعت ل بب تضمتبببلمتفوببذكلتتفوالببلوا(تقببلىتفوبل بب تعإسببت حفىتفواببحلتفوانطعببات  وبب تت-ضمتبلمتشب  تفوتلكيببزت

(تإليببحفتت4(تععتفو بلفتتجات ل تفون اتفول للببات)علربب ت3 لاتفإلمتبلمفرتفون  ي ت فوالعلي ت لات حمت)
فولا تجاتعح تقيللت بلمفرتفإلمتبلمفرتوالت لال تععتايلألتيت قحتاشلمرتفونتل تتضوبباتضي ببللتفوار اببيعت

تإلمتبلمفرتفون  ي تقيحتفوبر .(تعالت بيلتضواتيافجلتفواحلتفوانطعاتوىذهتف%100ين ب تعئا  تقحمىلت)
 ثانياا : صدق التمايز لإل تبارات البدنية قيد البحث:

)قيببحتفوبربب (تفوبح يبب ت ببعت ل بب تفوتاببليزتيتطبيبب تفالمتبببلمفرتتعاللعببوتفواببحلتتر ببللقلىتفوبل  تع
 بب لتعببعتعضتابب تفوبربب ت مببلمجتفواليبب تفكسلسببي ت)عضاا بب ت(ت10 لاتاجلفمتفوالين تفالسببتط  ي تقافعىببلت)

مالوبب تفو ببل لتيببيعت  وبب تإل ضببلمت(ت  لتعلو لقبب تفومل يبب تعلواليبب ت)عضاا بب تريببلتعايببزن(ت10عايزن(يت  حمت)
يت قبببحتيببب ت وببب تجببباتفو تبببلنتعبببعت)قيبببحتفوبرببب (فوبح يببب تفالمتببببلمفرتتفواضابببا تيعتفواايبببزنت ريبببلتفواايبببزنتجبببا

 (تيال ت و .3ضح تت)فو تيتت15/2/2017  تاتت12/2/2017

 (3جدو   
 المجموعتي  المميزة وغير المميزة  داللة الفروق  ي   

  قيد البحث(البدنية  فى اال تبارات  

 المتغيرات 
وسدة 
 القياس

 مميزةمجموعة 
 10ن=

 غير مميزة مجموعة 
 قيمة "ت" 10ن=

 ع م ع م

 *2.72 0.21 4.69 0.18 4.44 ثانية  م  البدء المنطلق م (30  العدو

 *4.33 2.86 35.50 2.53 41.00 سم القدرة العالية للرجلي  على المحور الرأسى

 *3.85 0.10 2.00 0.12 2.20 متر القدرة العالية للرجلي  على المحور األفقى

 *3.97 3.24 21.00 3.39 27.20 عدد التحمل للذراعي  ومنطقة الكتفي 

 *3.07 2.01 7.20 1.86 10.00 سم مرونة الجذع والفخذ

 0.05* دا  عند منتو                                                  2.101= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند         
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فواايببزنتتفواضاببا تيعيببيعتت0.05ت(ت يببامتجببل لتمفوبب تض اببل يل ت نببحتع ببتا ت3يتابب تعببعتيببح تت)
عابببلت ببببيلتضوببباتئبببحلتتفواايبببزنيفواضاا ببب ت)قيبببحتفوبرببب (توابببلو تتفوبح يببب تمتببببلمفر ريبببلتفواايبببزنتجببباتفإل

ت.تتقيحتفوبر تفالمتبلمفر
 :لإل تبارات البدنية والنفنية اا : معامل الثباتلثثا

تيت ور ببللتعاللعببوتفومبببلرتقببلىتفوبل بب تعإسببت حفىت ل عبب تيطبيبب تفإلمتبببلمت بب تض لميببألتعببلنتامبببل ت
 بب تض ببلمنتفوتطبيبب ت لبباتتيتفون  ببي ت لبباتفوالينبب تفالسببتط  ي فوبح يبب ت ت  وبب ت ببعت ل بب تيطبيبب تفالمتبببلمفرت

(ت10)جاببل تفو لئببوتفالمتبببلمفرتفون  ببي ت(تا لىتوإلمتبلمفرتفوبح ي تيتاعببلت3)  اتفوالين تع لئوتلعناتقحمهت
 يبب ت  ببللتعاللعببوتتيت22/2/2017  تبباتت12/2/2017  وبب تجبباتفو تببلنتعببعتتيعببعتفوتطبيبب تفك تتتا لى

تيال ت و .ت(4فوضح تت) تتفالميبلضتفوب يلتييعت تل تتفوتطبيعيعتفك تت فومل اتي
ت(4   جدددو 

 10معامل الثبات لإل تبارات البدنية والنفنية  قيد البحث(             ن=                 

 المتغيرات 
وسدة 
 القياس

 التطبيق الثانى  التطبيق األو  
 قيمة "ر"

 ع م ع م
 *0.893 0.24 4.37 0.18 4.44 ثانية  م  البدء المنطلق م (30  العدو

 *0.765 2.82 41.50 2.53 41.00 سم المحور الرأسىالقدرة العالية للرجلي  على 
 *0.894 0.15 2.25 0.12 2.20 متر القدرة العالية للرجلي  على المحور األفقى

 *0.727 3.18 28.00 3.39 27.20 عدد التحمل للذراعي  ومنطقة الكتفي 
 *0.751 1.79 10.50 1.86 10.00 سم مرونة الجذع والفخذ

 *0.748 4.02 37.00 4.21 36.30 درجة اإلستر اءالقدرة على 
 *0.739 5.27 70.20 5.19 68.50 درجة العقلىالتصور 

 *0.771 1.52 8.80 1.62 8.50 عدد تركيز اإلنتباه 
 *0.726 4.71 30.50 4.36 29.80 درجة الذكاء
 0.05* دا  عند منتو                                          0.632=  0.05عند منتو   الجدولية" ر" قيمة

يببببيعتفوتطبيعببببيعتفك تتت0.05(ت يببببامتضميبببببلضتمفتتض اببببل يل ت نببببحتع ببببتا ت4يتابببب تعببببعتيببببح تت)ت
تقيحتفوبر تعالت بيلتضوات بلرتفإلمتبلمفر.تت فون  ي فوبح ي ت تجاتفإلمتبلمفرت فومل ات

        :المقترح  رنامج إستراتيجيات التفكير 
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 أهداف  رنامج إستراتيجيات التفكير المقترح:
ت.يلكيزتفإل تبله(ت–فوتاامتفوالعلاتت–فواىلمفرتفون  ي ت)فوعحمنت لاتفإلستلملتتيطا لتت-1
ت.ير يعتع تا تعىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع زت-2

 : أسس وضع البرنامج
تفوالعلا.تتفوالالات تولائاتتضواتاجاوتع تا تععتفإلستلملتتتفوت يوتفإلستلمل ا ل ع تضست حفىتت-1
تفورات لكا(تولائاتتضواتاجاوتفونتل ت.ت–فو االاتت–ضست حفىتاعاللمتفوتاامتفوالعلات)فوبال تت-2
تضست حفىتاسلالتيلكيزتفإل تبلهتفوحفملات فو لمياتفواي .تتت-3
تفورحي تفوذفياتفإل ضليا(.ت-ضست حفىتضستلفييضيتات)فوت ايلتجاتفوافيلتفواىلم تت-4
 :إستراتيجيات التفكيرحتو  م

تعاللمتىا: حنتا لاتت فواعتل يرتا تفإلستلفييضيلرت
 ية األساسية:نفنالمهارات ال -1

تفوالعلا. تتفالستلملتتفوالالا -
تفوتاامتفوالعلا. -
تيلكيزتفال تبله. -

 :ةالتفكير المقترس اتإستراتيجي -2
تفوت ايلتجاتفوافيلتفواىلم . -
تفورحي تفوذفياتفإل ضليا. -

 :ات المقترسةإلستراتيجيا محاور
تىا:عرل مت لات حنتت فواعتل تلرإلستلفييضيفتأساتي

تالمحور األو : التدريب العقلى األساسى ويتام :
 العقلى:و االستر اء العالى  -1

يت يببب تضسبببت حفىت فوت ايبببلتفواعتل بببتتلرىبببذفتفوبالبببحتا بببحتفكعالبببلمتفوتاىيح ببب تفوىلعببب تجببباتضسبببتلفييضيتالبببح 
(توتن يببببذتىببببذفتفوبالببببحت فوتبببباتيتابببباعتامفتتسل ببببل تعببببعتفال عبللببببلرت5 تلرببببت ل عبببب تفإلسببببتلملتتفوت يلببببات)ع

فوالالي تكاحموتفستلملتتيلىتا تا ألتيىحقتضواتفوتاييزتييعتفوتببايلت فال ب ببلضتفوالاببلاتكاببحموتولائبباتت
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ضوبباتفالسببتلملتتفوالاببلاتفوالايبب يتعبب تعلف ببلنتا تيببت تفال تعببلتتعببعتعضاا بب ت اببلي تضوبباتامببل ت تبباتيببت ت
وتن يببذتتيبب تفسببت حفىتاسببلالتفوببتر  تجبباتفوتببن اكاببلتتيتضاا ببلرتفوالاببلي تعلوض بب فالسببتلملتتجبباتيايبب تفوا

تيتعإ تبلمتا تفوتن اتفوالاي تفواري تىاتفوا تلأتفول ي اتالكت للتفالستلملتتفوالعلا.فإلستلملتتفوالعلا
 التصور العقلى: -2

فكىايبب تفوتببحم لتيت ي تععت فوت ايلتفواعتل تلر التبلتىذفتفوبالحتععتفكعاللمتفوىلع تجاتضستلفييضي
 لاتىذهتفواىلمنتفون  ي ت إيعل ىلتقبوتيالي ىلتجاتفونبلضتفول للاتفوت اابباتيت  التاببحتىببذفتفوبالببحت لببات
ياببا عتئببامنت عليبب تا ويبب ت فوتببحمجتيىببلتوتاببا تئببامنت عليبب ت فلببر ت ا ببعتفوببتر  تجيىببلت  وبب تعببعتمبب تت

عالببحتفوائبباتتتفوطلوببلت تياببامهتيافسببط ت ىاتع ل ت ال اتفولف  ت فوىح تتييتفوائاتتضواتفورضلنتفوالعلي ت
تضواتممي تعنلسب تععتفالستلملت.تت
تعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزعلف ببوتامفتت  تعالحت و تيت تياببامت

ععتم تتفستح لتتفوطلولتئامت فقاليبب توىببذفتفكمفتتعريبب ت رتببا تىببذفتفوتاببامت لبباتيايبب تاعالببلمتفكمفتت
ت فورات لكي (ت فورلو تفال  اللوي .تتت–فو االي تت–)فوبال  ت

 تركيز االنتباه: -3
 فوذ ت  ببلى تع ل ليبب تجبباتيرعيبب تيتت  التبلتيلكيزتفال تبلهتا حتمكل زتضستلفييضيلرتفوت ايلتفواعتل 

اىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتواىحفجببأليت قببحتيبب تفسببت حفىتيببحم بلرتيلكيببزتفال تبببلهت لبباتعلف ببوتفكمفتتفو نببات
ع تعلف لنتا ت بتاوتىذفتفوبالحت لاتيحم بلرتيلكيزت ببلىت يرا ببوتفال تبببلهتتيفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع ز

ت  تيلكيزتفال تبله.
 : إستراتيجيات التفكير:نىالمحور الثا

تاستراتيجية التفكير فى الواجب المهار : -1
يت قببحتيبب تفسببت حفىتيببحم بلرتفوت ايببلتجبباتفوافيببلت فوت ايلتفواعتل ببتتلرضستلفييضيتول اموتىذفتفوبالحت

فواىبببلم تيىبببحقتفوتلكيبببزت لببباتفونببباف اتفو نيببب توببب مفتيت  وببب تعبببعتمببب تتيبببحم بلرتفوتابببامتفوالعلببباتعتالبببحمت
اىببلمنتفوبببعلب توت توبب مفتيتعريبب تيببت تياببامتعلف ببوتفكمفتتفو نببافكعالببلمت يلكيببزتفال تبببلهتجبباتفو تببلنتفو ببلعع

ت–فوتابببامتفو ببباالاتت–عببببتال ت لببباتفوتابببامتفوبابببل تتفكعلعيببب ت لببباتفويبببحيعت لببباتيىبببللت ل وببب تفوع بببز
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 كبببذو تفوبببتر  تجبببباتفوتابببامتعببب تفوتلكيبببزت لبببباتيت يابببامتفورلوبببب تفال  اللويببب تت–فوتابببامتفوربببات لكبببات
تفواتطلبلرتفو ني تو مفتتفوضيح.تت

تفوتلكيزت لاتفوناف اتفو ني تو مفتت عتطلبلرتفكمفتتفوضيح.تالهدف:
  طوات التنفيذ: 

تست حع تفوتحم بلرتفوتلوي تولتلكيزت لاتفوناف اتفو ني تو مفت:ا
تيحم بلرتولتلكيزت لاتعالبتفوناف اتفو ني تفوىلع تا نلتتفكمفت. -
ت.نتتامفتتفواىلمتيحم بلرتولتلكيزت لاتفواح تفورلكاتوبالبتايزفتتفوض  تا نلت -
تيحم بلرتولتلكيزت لاتععحفمتفوعانتفوابذ و تا نلتتفكمفت. -
 ا نلتتفكمفت.فإل  يليي تيحم بلرتولتلكيزت لات -

 استراتيجية الحديث الذاتى اإليجا ى: -2
ي جاتىببذفتفوبالببحتيبب تفسببت حفىتيببحم بلرتوتنايبب ت فوت ايببلتفواعتل ببتتلرضسببتلفييضيتاسببلل اموتىذفتفوبالحت

فكمفتيت  وبب تع ببتا تعىببلمفرتفورببحي تفوببذفياتفإل ضببلياتعلببلاتفوتببأ يلت لبباتفوابببل لت فكجاببلمتوتر ببيعت
عري تي م تضواتيببأ يلفرتض ضلييبب ت لبباتع ببتا ت لولت عت ل  تيرحيحت بلمفرت فيي تض ضليي تملئ تع وت

تيعت لاتيىللت ل و تفوع ز.امفتتعىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويح
 الهدف:

ع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعتيناي تعىلمفرتفورحي تفوذفياتفإل ضلياتوتطببا لتت
ت لاتيىللت ل و تفوع ز.

  طوات التنفيذ:
ت:تي تفست حفىتىذهتفوتحم بلرتو ميعلتتعلورحي تفوذفياتفإل ضليات يرعي تفكىحفقتفو لعع 

امفتتعىبببلمنتفوببببعلب تفكعلعيببب ت لببباتفسبببت حفىت ببببلمفرتفوربببحي تفوبببذفياتفإل ضبببلياتوتر بببيعت -
 .فويحيعت لاتيىللت ل و تفوع ز

تفست حفىت بلمفرتفورحي تفوذفياتفإل ضلياتال علقتفكجالمتفو لبي . -
 فست حفىت بلمفرتفورحي تفوذفياتفإل ضلياتوترا وتفكجالمتفو لبي تضواتض ضليي . -

تلمفرتفوا ت حع تجاتىذهتفإلستلفييضي تعليلات: ععتاعمل تفوالب
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 .عىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع زي م تت لول لتاجاوتا -
ت.علف وتامفتتفواىلمنا لتاستطي تفوتلكيزتجاتع تل ت -
 ا لت ف  تععت   اتيحمي ت لوي . -
تععتفإلمتبلمفرتفوتطبيعي .تملقا لتالتا -
 .ا لتم  اتفواالنا  ت لوي  -

ت(.6عالر )عال تفواعتلأتفوت ايلتلرت  بيلتفوبل  تضواتا تعرتا تيل لعتتضستلفييضي
 :ستراتيجيات التفكير المقترح التوزيع الزمنى إل

(يت2(ي)1)تفوات اابببببب تجبببببباتفوتببببببحم لتفون  بببببباتفإل بببببب عت لبببببباتفوالفيبببببب تفواللايبببببب تعببببببعتمبببببب ت
(تيا بببعت20(يت)19(يت)16(ي)9(ي)8  الببببتفوحمفسبببلرتفواليبطببب ت)ت(ي18(ي)17(ي)13(ي)12(ي)10)ي(3)

ب يرحيبببحتفو تبببلنتفوزعنيببب تولبل بببلعتتفواعتبببلأتإلسبببتلفييضيلرتفوت ايبببلعبببعتتفوبل ببب    بببحييعت(تاسبببليي تيافقببب ت8)تيببب
ولتببحم لتفون  بباتتفوا ببحفريت  ببذو تيلببغتضياببلوات ببحمت  ببحنت(تمقيع تواوت30اسبا يل تعاالحتت)تيحم لت   ا

ت.  حن(ت16)
 القياسات القبلية:

 ينبب تفوبربب تفكسلسببي تجبباتفواىببلمفرتفون  ببي ت ع ببتا تقلىتفوبل بب تعببإيلفتتفوعيلسببلرتفوعبليبب تكجببلفمتت
  تبباتت2017/ت26/2فو تببلنتعببعتتجبباعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزتامفتت
ت.28/2/2017

 تطبيق البرنامج المقترح إلستراتيجيات التفكير:
(ت8)تواببحنت ينبب تفوبربب تفكسلسببي  لبباتاجببلفمت عتببلأتإلسببتلفييضيلرتفوت ايببليبب تيطبيبب تفوبل ببلعتتفوات
جببباتفو تبببلنتعبببعتت  وببب تي  بببحنت(تمقيعببب توابببوت30اسببببا يل تعاالبببحتت)ت  بببحييعتيبببحم لت   بببايافقببب تتيتاسبببليي 

ت.يت ي تفوتطبي تعالو تفوضابللتعلوالي ت26/4/2017  تاتت2/3/2017
 : القياسات البعدية

عىببلمنت ين تفوبر تفكسلسي تجاتفواىلمفرتفون  ببي ت ع ببتا تامفتتضيلفتتفوعيلسلرتفوبالح  تكجلفمتي ت
ت2/5/2017  تبباتت30/4/2017فو تببلنتعببعتتجببافوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللت ل وبب تفوع ببزت

تين اتفوتلييلت فكسلالتفوذ تايل  تعألتفوعيلسلرتفوعبلي .
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 : المعالجات اإلسصائية
  حىتفوبل  تفوااللوضلرتفإل ال ي تفوتلوي ت:تاست

 Mean                          .فواتاسلتفور ليات-

 Standard Deviation    فإل رلفقتفوااليلم .ت-

 Mediain                       فواسيل.ت-

 Skewness                      عاللعوتفإلوتافت.ت-

 Correlation Cofficients        عاللعوتفإلميبلضتفوب يل.ت-

 T.Test                         تضمتبلمت"ر".ت-

 Progress Ratios           ت  لتفوتر ع.ت-

 
 عرض ومناقشة النتائج :

يايحتجل لتمفو تض اببل يل تيببيعتفوعيلسببيعتأوالا : عرض ومناقشة نتائج الفرض األو  والذ  ينص على :" 
فوتاببامتت–جاتفواىلمفرتفون  ي ت)فوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتتكجلفمت ين تفوبر تفكسلسي تفوعبلات فوبالح ت

 ."يلكيزتفإل تبله(توالو تفوعيللتفوبالح ت–فوالعلات
 (5جدددو   

 داللة الفروق  ي  القياسي  القبلى والبعد  ألفراد عينة البحث
  12األساسية فى المهارات النفنية قيد البحث                       ن =                                 

 المتغيرات 
وسدة 
 القياس

 القياس البعد   القياس القبلى
 قيمة "ت "

 ع م ع م

 *4.11 3.36 42.83 3.79 36.50 درجة على اإلستر اء القدرة

 *3.75 4.91 76.17 5.24 69.00 درجة العقلى التصور

 *3.92 1.17 11.00 1.51 8.75 عدد اإلنتباه  تركيز

 0.05* دا  عند منتو                  2.201=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند منتو  
يبببيعتفوعيلسبببيعتفوعبلببباتت0.05(ت يبببامتجبببل لتمفوببب تض ابببل يل ت نبببحتع بببتا ت5يتاببب تعبببعتيبببح تت)ت
ت–فوتاببامتفوالعلبباتت–)فوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتتتفون  ببي تفواىببلمفرتكجلفمت ين تفوبربب تفكسلسببي تجببا فوبالح ت
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ي تجببات  ليبب تفوبل بب تفوتر ببعتوببح تاجببلفمت ينبب تفوبربب تفكسلسببت واببلو تفوعيببللتفوبالببح يتتيلكيببزتفإل تبببله(
يلكيببزتفإل تبببله(تضوبباتجل ليبب تضسببتلفييضيلرتت–فوتاببامتفوالعلبباتت–فواىببلمفرتفون  ببي ت)فوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتت

فوت ايبببلتفواعتل ببب ت فوتببباتاشبببتال ت لببباتعربببامتفوتبببحم لتفوالعلببباتفكسلسببباتيت فوبببذ تاىبببت تيتنايببب تفواىبببلمفرت
يت عرببببامتضسببببتلفييضيلرتفوت ايببببلتيلكيببببزتفإل تبببببله(تت–فوتاببببامتفوالعلبببباتت–فون  ببببي )فوعحمنت لبببباتفإلسببببتلملتت

 لببباتضسبببتلفييضي تفوت ايبببلتجببباتفوافيبببلتفواىبببلم تيت إسبببتلفييضي تفوربببحي تفوبببذفياتتا تبببار فوتببباتيتفواعتل ببب ت
فكعببلتفوببذ تاسببى تجبباتيطببا لتفواىببلمفرتفون  ببي تقيببحتفوبربب تعببعتمبب تتي ىبب تفوطلوببلتولاتطلبببلرتفون  ببي ت

ت(2003  سدمير عبدد القدادر مصدطفى بداهى  :تولاىلمنتقيحتفوبر يت يت  تىذهتفونتيض تع تعلتاشلمتضويببأل
ضسببببتلفييضي تفوربببحي تفوببببذفياتت-ضسبببتلفييضي تفوت ايبببلتجبببباتفوافيبببلتفواىبببلم تفوت ايببببلت)تلرضسبببتلفييضيتضوببباتا 

إ فتكل بب تئببامنتجت يالز زىلتيفواىلمفرتفون  ي تولل للييعتاكملتفوارحمفرتاىاي تجاتيطا لتتفإل ضليا(تعع
ت(ت30:18).ييحت امفتتعاىلمفرت   ي ت لوي فو  لت عت   ألتض ضليي تفو الرت فواحمكلرتجىاتيتات ت

فان  يت(21)ت(Anderson  2002أندرسون  يت  تىذهتفونتيض تع ت تل تتممفس تكوتععت:كالت
محمدود  (ي20)(29) (2004  وليد أسمد جبدر ي(25)ت(2002)تVan Raalt, et., alرالخ ون رون 

ت(2016عبير رمادان سدومة   ي(8  (2009عبد   محمد سن    ي(16( 2008عبد النوم فر   
 لبباتاىايبب تضسببت حفىتضسببتلفييضيلرتفوت ايببلتجبباتينايبب تفواىببلمفرتت(19()2016صددا ر   هددد  سندد  ي(9)

تفون  ي توح تال باتفول لللرتفو لم  ت فوضال ي .
 (6جدددو   

 ننب تحن  القياس البعد  ع  القبلى ألفراد عينة البحث 
 المهارات النفنية قيد البحث  األساسية فى

 المتغيرات 
 12ن =             المجموعة الواسدة          

 ننب التحن   بعد  قبلى

 %17.34 42.83 36.50 على اإلستر اء القدرة

 %10.39 76.17 69.00 العقلى التصور

 %25.71 11.00 8.75 اإلنتباه  تركيز
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(ت يامت  لتير عتولعيللتفوبالح ت عتفوعبلاتكجلفمت ين تفوبر تفكسلسي ت6يتا تععتيح تت)ت
ين ببلتعئا بب تيلف  بب ت(تيلكيببزتفإل تبببلهت-تفوالعلببافوتاببامتت-فوعببحمنت لبباتفإلسببتلملتتفواىببلمفرتفون  ببي ت)جببات

ت.(%25.71ت-ت%10.39)علتييعت
عأىايبب تيطببا لتععببحمنتفو  ببلت لبباتت(1995محمدود عندان   يت  تىذهتفونتيض تع تعلتاشلمتضويألتت

 فوتاامتفوالعلاتوالف وتفكمفتتفو ناتولاىلمنت يبب تا ت وبب تتياييألتفإل تبلهت راتفواميلفرتفواليبط تعلكمفتي
 فإل  اللويبب ت فوالعليبب ت لبباتت  ا تيتاييألتفوطلق تفون  ي تفواملاتفوتاتي ل حتفو  لت لبباتيالبئبب تقببافهتفوبح يبب 

ت(ت312:ت17 راتاجاو.)
 وبذلك يتحقق صحة الفرض األو 

يايببحتجببل لتمفوبب تض اببل يل تيببيعتثانيدداا : عددرض ومناقشددة نتددائج الفددرض الثددانى والددذ  يددنص علددى :" ت
فويببحيعتجاتع تا تامفتتعىلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتكجلفمت ين تفوبر تفكسلسي تفوعيلسيعتفوعبلات فوبالح ت

ت.ت" لاتيىللت ل و تفوع زتوالو تفوعيللتفوبالح 
 (7جدددو      

   منتو    داللة الفروق  ي  القياسي  القبلى والبعد  ألفراد عينة البحث األساسية فى
 مهارة الشقلبة األمامية على اليدي  على جهاز طاولة القفزأداء                         

  12ن = 

 المتغير
وسدة 
 القياس

 قيمة   القياس البعد   القياس القبلى
 ع م ع م "ت "

 *4.27 1.59 8.92 1.48 6.17 درجة منتو  أداء الشقلبة األمامية على طاولة القفز

 0.05* دا  عند منتو    2.201=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند منتو  
يبببيعتفوعيلسبببيعتفوعبلببباتت0.05(ت يبببامتجبببل لتمفوببب تض ابببل يل ت نبببحتع بببتا ت7يتاببب تعبببعتيبببح تت)ت

ع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللتت فوبالببح تكجببلفمت ينبب تفوبربب تفكسلسببي تجببا
ت والو تفوعيللتفوبالح .تت ل و تفوع ز
ع ببتا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعت لبباتيىببللتت  ليبب تفوبل بب ت وبب تفوتر ببعتجببا 

ضوببباتجل ليببب تضسبببتلفييضيلرتفوت ايبببلتفواعتل ببب تجببباتيطبببا لت ينببب تفوبرببب تفكسلسبببي توبببح تاجبببلفمتت ل وببب تفوع بببز
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يت يت بب تع تا تامفتتعىببلمنتفوبببعلب تفكعلعيبب ت لبباتفويببحيعفواىلمفرتفون  ي تقيحتفوبر تعالتام تضواتير عت
جبباتفوافيببلتتعأىايبب تضسببت حفىتضسببتلفييضي تفوت ايببلت(2000محمددد العربددى  ىببذهتفونتيضبب تعبب تعببلتاشببلمتضويببألت

فواىببببلم ت إسببببتلفييضي تفورببببحي تفوببببذفياتفإل ضببببلياتعبببب تفوببببن اتولتللببببلت لبببباتعبببببلكوتفوانلج بببب ت لببببلا ىلت
ت(تت24:12 فوائاتتضواتقا تفكمفت.)

 لبباتا ت (Mikes  2011مدديكس (، 1999أسددامة راتددب    جبباتىببذفتفواببحمتيت بب تكببوتعببعت:
يعتيت فوتبباتي ببل حت لبباتيرعيبب تفوت ببالتجبباتيلفعتتفوتحم لتفون  اتىاتا حتاسبللتفكمفتتفواتايببزتولل للببي

ت(ت146:تت23ي)(224:1)فواضلتتفول للا.
فان  يت(21)ت(Anderson  2002أندرسون  يت  تىذهتفونتيض تع ت تل تتممفس تكوتععت:كالت
محمدود  (ي20(ت)29)( 2004وليد أسمد جبر  (ي25(ت)2002)تVan Raalt, et., alرالخ ون رون 

(ت2016عبير رمادان سدومة   ي(8(  2009عبد   محمد سن    ي(16( 2008عبد النوم فر   
(ت لبباتا تىنببل تضميبببلضتض ضببلياتيببيعتير ببعتفواىببلمفرتفون  ببي تعببعت19()2016صا ر   هد  سن  ي(9)

تم تتيطبي تيلفعتتضستلفييضيلرتفوت ايلت ير عتع تا تفكمفتتفورلكاتولل للييع.
 (8جدددو   

 منتو   ننبة تحن  القياس البعد  ع  القبلى ألفراد عينة البحث األساسية فى
 أداء مهارة الشقلبة األمامية على اليدي  على جهاز طاولة القفز 

 المتغير
 12ن =                      المجموعة الواسدة  

 ننب التحن   بعد  قبلى

 %44.57 8.92 6.17 طاولة القفزمنتو  أداء الشقلبة األمامية على 

(ت يامت  ب تير عتولعيللتفوبالح ت عتفوعبلاتكجلفمت ين تفوبر تفكسلسي ت8يتا تععتيح تت)
ت تفوع زجا ت ل و  تيىلل ت لا تفويحيع ت لا تفكعلعي  تفوبعلب  تعىلمن تامفت تقحمىلتتع تا  تعئا   ين ب 

ت.ت(44.57%)
تاشلمتضويألت تفونتيض تع تعل ضواتا ت (Roure, et., al  2005) 26رور ون رون  يت  تىذه

ي لى تجاتمل ت ال جتي ااتعلإلستضلعلرتفآلوي تفوذفيي يتضللج تضواتا ىلتي لى تجاتتفوت ايلضستلفييضيلرت
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فإلمي لعتعا تا تفوحفجالي توح تينلتت   تعالين تعللاتمحع تفوالالي تفوتحم بي ت فواالمس تفورعيع يت كذو ت
تعالت  ى تجاتيطا لتع تا تفكمفتتفول للا.تتفو لمتفول للاي

 وبذلك يتحقق صحة فرض الثانى
تاإلستخوصات:

تععت تفوبل   تيا ع تفإل ال ا ت فوترليو تفكسلسي  تفوالين  ت  ح م تفوبر  تضيلفتفر تلات جا
تفوتائوتضواتفإلست  ئلرتفوتلوي :

تع تا ت)ت-1 ت نح تض ال يل  تمفت تض ضلييل  تيأ يلف  تفواعتلأ تضستلفييضيلرتفوت ايل تيل لعت ت لات0.05ي  ل )
تيلكيزتفإل تبله(.تت–فوتاامتفوالعلاتت–فواىلمفرتفون  ي ت)فإلستلملتت

تع تا ت)ت-2 ت نح تض ال يل  تمفت تض ضلييل  تيأ يلف  تفواعتلأ تضستلفييضيلرتفوت ايل تيل لعت ت لات0.05ي  ل )
ت تامفتتعىلمنتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع ز.تع تات

تجاتت-3 تفوبر تفكسلسي  ت ين  تفوعبلاتكجلفم تولعيللتفوبالح ت ع ت  لتير ع فواىلمفرتفون  ي ت يام
تت%10.39)ين لتعئا  تيلف   تعلتييعتيلكيزتفإل تبله(تت-فوتاامتفوالعلاتت-)فوعحمنت لاتفإلستلملتت

ت.(ت%25.71ت-
ع ببتا تامفتتعىببلمنت يببامت  ببب تير ببعتولعيببللتفوبالببح ت ببعتفوعبلبباتكجببلفمت ينبب تفوبربب تفكسلسببي تجبباتت-4

ت.تت(%44.57)ن ب تعئا  تقحمىلتيتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لاتيىللت ل و تفوع ز
تالتوصيات:
ينلتف ت لاتعلتاس لرت نألت تل تتفوبر تيت علتيليلت ليىلتععتضست  ئلرتيائاتفوبل  تعالتت

تيلا:
ت)فإلستلملتتت-1 تيل لعتتضستلفييضيلرتفوت ايلتفواعتلأتجاتيطا لتفواىلمفرتفون  ي  فوتاامتت–ضست حفى

ت تيأت–فوالعلا تعع توىل توال تفإل تبله( ت لاتيلكيز تفكعلعي  تفوبعلب  تع تا تامفت تجاتير يع تجاللت  يل
تيلعال تفو لمفر.ت–فويحيعت لات ل و تفوع زتوط لتكلي تفوتل ي تفول للي ت

لل منتفوتحم لت لاتفواىلمفرتفكسلسي تولتحم لتفوالعلات  ا  تملئ تفإلستلملتت فوتاامتفوالعلاتت-2
وي تضستلفييضيلرتفوت ايلت يرعي تاجاوتفونتل تتجات يلكيزتفإل تبلهتوالتوىلتععتم متجاللتتجاتل لمنتجالل
 امفتتفوبعلب تفكعلعي ت لاتفويحيعت لات ل و تفوع ز.
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تياللي تفوط لتجاتي ا تفوضابللتكي ي تفإلست لمنتععتضست حفىتضستلفييضيتاتفوت ايلتجاتت-3 لل من
عتيرعي تاجاوتفونتل تتفوافيلتفواىلم ت فورحي تفوذفياتفإل ضلياتجاتفو تلنتفو لعع تو مفتت تات ا 

ت ع تا تفكمفت.يطا لتفواىلمفرتفون  ي تجات
ضست حفىتفإلمتبلمفرتفون  ي تقيحتفوبر تم تتياييألت إ تعلتت  لتي ا تفوضابللتع لي تفوتل ي تت-4

 يلعال تفو لمفر.ت–فول للي ت
 المراجع 

 أوالا : المراجع العربية :
تفونبلضتفول للايتمفمتفو التفوالل ايتفوعلىلن.م فج تفوت التجات(: 1999أسامة كامل راتب   -1
 فإل حفمتفون  اتوتحم لتفونلشئيعيمفمتفو التفوالل ايفوعلىلن.تت(:2001أسامة كامل راتب   -2
 تتيتمفمتفو التفوالل اتيتفوعلىلن.تفونبلضتفوبح ات فالستلملت(:ت2004)أسامة كامل راتب  -3
يت2فوالبببلواتيتكلفسببب تشبببل ضت يالليابببلرتفإلمتببببلميتضت:تضمتببببلمتفوبببذكلتت(2005النددديد محمدددد  يدددر    -4

تع تب تفونىا تفواال  تيتفوعلىلن.
مفتتفواىببلمبت لببيت اببل ت ياعي ل ايبب توببتبفو ال  تفو ":(2004  فؤو رؤوف عبد الكريم عبد الر  -5

يتمسلو تعلي تيليتكلي تفوتل ي تفول للي تولبنببيعتيت"فوع زتجيتلاتتيالحيوتفوتااي تفوىنحسي
ت لاف .يلعالألت

يطببا لتمينلعي يبب تفالمياببللتعلويببحيعتعلسببت حفىتيىببللتع ببل حتت":(2001  سددعيد عبددد الرشدديد  دداطر -6
فوتل يبب تفوبببلعل تيتفونابب تفك تتيتيتعضلبب ت" يأ يلىلت ليتع تابتفكمفتت ليت ال تفوع ببز

تيتيلعال تفوزقلل  .تتتكلي تفوتل ي تفول للي تولبنلر
ببلتتفول للبباتيت2015)تعبددد العزيددز عبددد المجيددد محمددد -7 بب تفواببلاضتجبباتفواضب بب تعافيىب (:تسي باوباييب

تعلكزتفواتللتولنبلتيتفوعلىلنت.
جاللويبب تضسببت حفىتفإلسببتلفييضي تفوالعليبب توتنايبب تفومعبب تعببلون ات ع ببتا ت (:"2009عبد   محمدد سند    -8

يلعالبببب تتتتولبنببببيعيتكليبببب تفوتل يبببب تفول للببببي تتتتمسببببلو تعلي ببببتيليتتتيتامفتتفإلمسببببلتتجبببباتيببببناتفوطل وبببب "
تفوزقلل  .ت
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يأ يلتفست حفىتعالبتفالستلفييضيلرتفوالعلي توتنايبب تاعالببلمتفوابب ع ت(ت:"ت2016عبير رماان سومة   -9
عتلت افيز"يتعضل تاسياضتواللبباىت100فوالعلي تكاحموتوتر يعتفوا تا تفولقااتوات لععلرت

يتيلعالببب تتفوتل يببب تفول للبببي يتكليببب تتفوضبببزتتفومبببل اتيت(42فوالبببحم)تيت جنبببا تفوتل يببب تفول للبببي 
ت.اسياضت

فوتبببحم لتفوالعلببباتجببباتفواضبببلتتفول للببباتيتمفمتفو ابببلتفوالل ببباتيتت(:1996محمددد العربدددى شدددمعون   -10
تفوعلىلن.تت

 لببب تفوبببن اتفول للبببات فوعيبببللتفون  بببايعلكزتفواتبببللتولنببببليتت(:1999محمدددد العربدددى شدددمعون   -11
تفوعلىلن.

ستلفييضيلرتفوت ايلتجاتفوانلج لرتفول للي يتفوضاالي تفوااببل  تضت(:2000  محمد العربى شمعون ت-12
توالل تفون اتفول للايفوعلىلن.تت

علكبببزتفواتبببللتتي2ضتفوتبببحم لتفوالعلببباتجببباتفواضبببلتتفول للبببايتت(:2001محمدددد العربدددى شدددمعون   -13
تولنبليتفوعلىلن.

فوالل ببباتيت لببب ت  ببباتفوتبببحم لت فوانلج بببلرتفول للبببي يتمفمتفو ابببلت(:2002محمدددد سنددد  عدددوو    -14
تفوعلىلن.تت

ب4فوعيببللت فوتعببا  تجببيتفوتل يبب تفوبح يبب ت فول للبب تيتضتت:(2001 محمد صبحى سنداني   -15 يتمفمت1يتيبب
تفو التفوالل يتيتفوعلىلن.

:"تجل ليبب تضسببت حفىتضسببتلفييضي ت عليبب تععتل بب تجبباتينايبب تفومعبب ت(2008محمددود عبددد النددوم فددر    -16
تع ببلعع تفوا ببلتفوالببلوا"يتعضلبب تعربباثتفوتل يبب تفول للببي تيفول للببي ت فوا ببتا تفولقابباتجببات

تكلي تفوتل ي تفول للي تولبنيعيتيلعال تفوزقلل  .ت(ي77فوالحم)ت(ي41)تفواضلح
فون ل بب ت فوتطبيبب تت–سببي اوايي تفوتل يبب تفوبح يبب ت فول للببي تت(:1995محمددود عبددد الفتدداح عنددان   -17

ت فوتضل لتيتمفمتفو التفوالل اتيتفوعلىلن.
ينايببب تفواىبببلمفرت تسبببي اوايي تفوت بببالتفول للببباتت(:2003مصدددطفى بددداهى وسدددمير عبدددد القدددادر   -18

تيتفوعلىلن.تيتع تب تفونىا تفواال  تفوالعلي 
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يببأ يلتفسببت حفىتعالبببتفإلسببتلييضيلرتفوالعليبب ت لبباتياييببألتفوتببايلت تت(:"2016صددا ر   هددد  سندد  -19
جببيتم للبب تفوالمييببأل"يتفواضلبب تفواللايبب تولتل يبب تتألجل لي تفكمفتتفوىضبباعيتوببح ت لشببئيتفوااعتيببت

يتكليببب تفوتل يببب تفول للبببي تولبنبببيعتيتيلعالببب تتفوضبببزتتفك تت(تي76)تفوبح يببب ت فول للببب تيتفوالبببحم
ت لاف .

جاللويبب تفإلسببتلفييضيلرتفوالعليبب ت لبباتياييببألتفوتببايلت يطببا لتع ببتا تامفتتت"(:2004وليد أسمد جبر   -20
كليببب تفوتل يببب تتمسبببلو تمكتبببامفهيتعىبببلمفرتفوىضببباىتفوالكبببلتجببباتسببب أتفوببببي ت"ممفسببب ت لوببب "ي

تييلعال ت لاف .تفول للي تولبنيع
 ثانياا : المراجع األجنبية:

21-Anderson, A., (2002) :The Effect of an Instructional Self-Talk Program on 

Learning Amotor Skill the Overhand Throw, Dissertion Abstracts 

International.                      

22-Beal, G.,(2003) : Playing Mind games that help you win , Journal of                      

applied sport psychology, New Seletter - July. 

23-Mikes, J., (2011): Fundamental of Basketball: Acomplete Mental Training 

guide Leisure Presspub, Champaign IL.  

24-Rushall Lipman (2005): The effect of using some strategies in sports , 

journal of the international society of sport psychology v(3)No (2). 

25-Van Raalte, et., al., (2004): The Relationship Between Observable Self - 

talk and Competitive Jounior Tennis Players Match performance, 

Journal of Sport and Exercise Psychology , 16, 400-415. 

 ثالثاً : مواقع على شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت" :

26- http://www. ncb:nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

27-http://www.USA-gymnastics.org/puplications/technique/newvault table. 
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